
        ትልቅ ቅሌት የዳላስ ፎርት ወርዝ የግንቦት ሰባት ተጠሪ፣ የድርጅቱ ማለት የግንቦትሰባት 
የአባላት የዲስፕሊን ሊ/ መንበርና የምክር ቤት  የሥራ አስፈጻሚኮምቴ አባል የትግል ጓድን 
ባለቤት አስኳበለለ። 
                                 ከሽመልስ አድኛ 
አቶ ሽዋረጋ አሰፋ ጫኔ ይባላል። ግንቦት ሰባት የሚባለውን የማፍያ ቡድን ሲመሰርት አንድ 
መስራች የነበርና በድርጅቱ ከፍተኛ ኃላፊነት ያለው ነው። በግንቦት ሰባት የአባላት የስነ 
ምግባር ኮምሽን ሊቀ መንበር፣,የምክር ቤት አባል፣ የሥራ አስፈጻሚ ከምቴ አባልና በዳላስ 
ቴክሳስ የግንቦት ሰባት ድርጅት ተጠሪ ነው። በድርጅቱ ተፅእኖ ፈጣሪ ነው። የነ ዶክተር ብርሀኑ 
ነጋ፣አንዳርጋቸው ፅጌ ፣ነአምን ዘለቀና ዶክተር አዚዝ አህመድ የቅርብ ጓደኛ ነው። በግንቦት 
ሰባትና በእሳት ራዲዮ የሚገኘው ገንዘብ በጥቃ ጥቅም ተቆዳሽ ከሆኑት ጥቂት ብልጣ 
ብልጦች አንድ ነው። የቀድሞ የኤርትራ አማፅያን የጀብሀ በኔወርክ ተጠሪ የነበረው አሁን 
የግንቦት ሰባት አመራር፣ የእሳት ራዲዮና ቴሌብጅን የማኔጅመት ሀላፊ የኤርትራ መንግስትና 
የተቃዋሚ ድርጅቶችን የሚገናኘው ዶክተር አዚዝ አህመድ አሊ ግንቦት ሰባትን ከሻቢያ ጋር 
ሲገናኝ ወደ ኤርትራ ከተጋበዙት አንድ ሽዋረጋ አሰፋ ጫኔ ነው። 
  አቶ ሽዋረጋ አሰፋ ጫኔ ለብዙ ዓመታት በቶሮንቶ ካናዳ ሲኖር በዳላስ/ ቲክሳስ ንዋሪ የሆኑት 
ወ/ ሮ ሒሩት ተሰማ ከተባሉት ኢትዮጵያዊ ጋር ጋብቻ መስርተው ከአስራ አምስት አመት 
በላይ በትዳር በዋይሌ ከተማ ቴክሳስ ግዛት ተቀምጠዋል።  
  ከአቶ ሽዋረጋ ጋር ከትዳራቸው በላይ ሲማግጡና በመጨረሻ የሀያ አምስት ዓመት 
ትዳራቸውን አፍርሰው ሶስቱን ልጆቻቸውን በትነው ሄደው ከአቶ ሽዋረጋ ጋር የተቀላቀሉት 
እመቤት ሲስተር ራሄል አንዳርጋቸው በቀለ ይባላሉ። ሲስተሮ ከሀያ አምስት አመት በፊት 
ከባለቤታቸው ከአቶ ሰለሞን ማሩ አብተው ጋር በቁርባን ህጋዊ ጋብቻ አድርገው ሶስት ልጆች 
ወልደው ይኖሩ ነበር።የሲስተሮ ባለቤት ጠንካራ ሰራተኛ ስለነበሩ ትልቅ የንግድ 
ድርጅት(grosery store) ባለቤት ሲሆኑ ለልጆቸው አጋዥ ሞግዚት በመቅጠር ባለቤታቸው 
ሙሉ ጌዜ ትምህርት ቤት በመላክ በነርስነት እንዲመረቁ ሲደርጉ በንሮቸውና በህይወታቸው 
የተሳካላቸው ነበሩ። 
    የዶክተር ብርሀኑ ነጋ የስጋ ዘመድ የሆኑት  አቶ ሰለሞን ማሩ ከፍተኛና አንድ ቁጥር የግንቦት 
ሰባትና የእሳት ቴሌብጅን ደጋፊ ናቸው። እሳት ራዲዮና ቴሌብጅን ሲቆቆም ለወደፊት 
ትርፋማ ድርጅት እናደርገዋለን በሚል ሌሎችን የንግድ ማህብረተሰቦችና ቤተሰቦቻቸውን 
ጭምር በዚህ ኢንበስትመንት እንዲገቡ አድርገዋል። የእሳት ራዲዮና ቴሌብጅን ዋናው 
የፋይናንስ ምንጩ አቶ ሰለሞን ናቸው። የአቶ ሰለሞን ባለቤት ሲስተር ራሄል አንዳርጋቸዉ 
በግንቦት ሰባት ምክር ቤት የሴቶች አደራጅ ኮምቴና በዳላስ/ቴክሳስ የእሳት ፋይናሻል የድጋፍ 
ኃላፊ፣ የፈንድራይዜግና የድጋፍ ኮምቴ ሰብሳቢ ናቸው።በተጨማሪ ወ/ሮዋ በዳላስ የቅድስ 
ሚካኤል ቤተ ክርስትያን የቦርድ አባል ሁነው ያገለግላሉ። 



    ባለቤታቸው ሲስተር ራሄል አንዳርጋቸው ከሌላ ቤትና ትዳር ካለው ከግንቦት ሰባት ከፍተኛ 
አመራር ከአቶ ሽዋረጋ ጋር እንደምትማግጥ ምልክትና ኢንፎርሜሽን የደረሳቸው አቶ ሰለሞን 
ማሩ ጉዳዮን በትእግስት በመያዝ የግል የመረጃ ድርጅት (private Investegater) ጋር 
በመነጋገርና በመቅጠር በተደረገ የረቀቀ ምርመራና ክትትል በአንድ ወር ውስጥ ለአምስት  ግዜ 
በተለያየ ሆቴልና ሞቴል እንደወጡና ሲስተሮ በተጨማሪ  አሁን በትዳር ላይ ያለ የሁለት 
ልጆች አባት(ስሙን ለባለቤቱ ክብር ሲባል ያልተነሳው) ሌላው የግንቦት ሰባት አመራር ጋር 
ለአንድ ግዜ እንደወጡ የፎቶ፣የላብራቶሪና የአሸራ ውጤት፣ የቴሌፎንና የቴክስ ልውውጥ፣ 
የሆቴል ክፍያ ደረሰኝና ሌሎችን ማስረጃዎችን ከተሞላ ማረጋገጫ ጋር በማቅረብ ሴትየዋ 
ማለት ሲስተር ራሄል ከትዳራቸዉ በላይ እንደሚባልጉ ኖተራይዝድ የሆነ ማስረጃ ለአቶ 
ሰለሞን አቀረቡ። አቶ ሰለሞን የራሳቸውንና የመረጃ መ/ቤቱ(private Inevestegater) 
የሰጣቸውን መረጃ በመያዝ ባለቤታቸውን በሽማግሌዎችና በአንድ የሀይማኖት አባት ፊት 
አነጋገሩ ።እመቤትቱ ክህደት ብቻ ሳይሆን ይህን አስነዋሪ ተግባር ትፈፅማለች ተብየ 
መታሰቡም ለእኔ ሞት ነው ብለው አይኔን ግንባር ያድርገው ብለው አምርረው አለቀሱ። ምን 
ሲባል ይህ ታሰበ በማለት አካኪ ዘራፍ አሉ። በዚህ ጊዜ ትእግስተኛው አቶ ሰለሞን ማሩ 
ያለውን መረጃ ኮፔ፣ የድምፅ ሪኮርድና የቴክስት ልዉዉጥ ፋይል ማስረጃውን ለሽማግሌዎችና 
ለወስላታዋ እመቤት አቀረቡ።” ስለ መረጃውም በያንዳንድ ጉዳይ ላይ ገለፃ አደረጉ በረጋና 
በሰከነ አንደበት። በመጨረሻ የምጠይቅሽ  አሉ በእነዚህ ወንድሞች ና ሽማግሌዎች ፊት 
የምጠይቅሽ አንድ ነገር ብቻ ነው”አሉ ልባቸው የተከፋውና ያዘኑት አቶ ሰለሞን “ይቅርታ” 
እንድትጠይቂና ቢያንስ እንደ ጥሩ ጎደኛ አብረን እየኖርን እግዚአብሄርንና እኛ ወላጀቻቸውን 
ተስፋ አድርገው ወደዚች ምድር የመጡ ልጆቻችን አብረን እናሳድግ በማለት ጠየቁ። 
እመቤቴቱም ቤቱም በዝምታ ረጭ አለ።ከመሀል የእምነት አባት የሆኑት የአቶ ሰለሞን 
ትእግስትን አድንቀው ይህ ከሰይጣን እንጅ ከእግዝአብሔር አለመሆኑን ተናግረው ይቅርታ 
ተገቢ በመሆኑ ይቅርታ እንዲጠይቁ ተማፀኗቸው ።በመጨረሻ ሲስተር ራሄል በመከራ 
ከንፈራቸውን አላቀው ጉሮሮቸውን ስለው አንድ ነገር ተናገሩ” አዎ የእኔና” የሽዋ”  (ሽዋ 
ያሉት ሽዋረጋ ለማለት በቁልምጫ ሲጠሩት ነው) ግንኙነት የቆየ ነዉ በአንዴ ለመቁረጥ ከባድ 
ነው። ይከብዳል።ያማል። አሁንም ፊታቸው በእንባ እየታጠበና ሲቃ እየተናናቃቸው 
ለማንኛው አንድ ሳምንት ጊዜ ስጡኝ በቃ። ከዚህ በኃላ ምንም ማውራትና መስማት 
አልፈልግም በማለት ተነስተዉ ወደ ምኝታ ቤት ገቡ።ሽማግሌዎችም በሰሙት ሁሉ አዝነው 
ልጆችን አይተው አልቅሰው ይህ ያማረ ቤት የደመቀ ትዳር ለመበተን አፋፍ ላይ መሆኑ 
አሳዝኖቸው በእንባ ተራጩ። ሁሉም ለአቶ ሰለሞን ማሩ ከፍተኛ አክብሮትና ምኞት ሰጥተው 
እመቤቱትን ለመሰናበት ቢጠሮቸው ክፍላቸውን ቀርቅረው ድምፃቸውን አጠፉ። በመጨረሻ 
ፀሎት አድርገው አቶ ሰለሞንን መክረው ለትግስቱ አመስግነው ሳምንት ከቤተክርስትያን በሆላ 



እንደሚገናኙ ሰአት ወሰነው ተለያዮ። አቶ ሰለሞን በምኝታ ቤታቸው ያዘጋጅት ካሜራ እንደ 
ሚሳየው ወ/ሮዋ ምኝታ ቤታቸዉ ገብተው ለውሽማቸው ለአቶ ሽዋረጋ አሰፋ (የግንቦት ሰባት 
ሥራ አስፈፃሚ፣,የምክር ቤት አባል፣ በምክር ቤቱ የአባላት የሥነ ምግባር ኃላፊና በዳላስ 
ቲክሳስ የግንቦት ሰባት ተጠሪ) ደወሉላቸው። ባለቤታቸው የአደረግነው ሁሉ ሁሉም አይነት 
ማስረጃ እንዳላው ቀርቶ የአደረግነው የተነፍስነው ሁሉ ልክደው በማልችልበት ደረጃ 
ሽማግሌዎችን ይዞ አፋጠጠኝ ምን ይሻለኛል? ስትል ጠየቀችው። አቶ ሽዋረጋ ጉዳዩ መነቃቱ 
አናደዳቸወ። አንች ዘገምተኛና ቸልተኛ በመሆንሽ እርሱ ቀደመን። አንች መወሰን 
ባለመቻልሽ እኛ ለምሳ ስናስበው እርሱ ቀድሞ ቁርስ አደረግን። በማለት የቁጭትና የብሽቀት 
ንግግር አደረገና ለመሆኑ በእጅሽ ምን አለ ከእሳት ገንዘብ ውጭ ሲል ጠየቃት። እርሱም በቂ 
ነው አንድ መቶ ሀያ አለ በእጄ እርሱን ይዥዋለህ  ሌላውን ምስጥና ተንኮለኛ ስለሆነ 
አካውንታችንን ካላዘጋው ወደ ሁለት ማውጣት እችላለሁ ይላሉ ወ/ሮዋ ። በይ ባስቸኳይ 
የሚጠቅምሽን እቃ ብቻ ያዥና ግራምፐሪ ካለው ሞቴል8 ፓርኪይግ ሎት በአንድ ሰአት 
እንገናኝ ተባባሉና ስልኩን ዘጉት። መኝታ ቤት ዘግተው የቀሩት የባለቤታቸው ደህንነት 
ያሳሰባቸው አቶ ሰለሞን በሩን አንኮኩ። ምንድን ነው ? ምን ፈለክ? የሚል ግልምጫ 
ተቸራቸው። የአቶ ሰለሞን የእጅ ቴሌፎን አቃጨለ ።የተደወለው ከprivate agent ነው። 
ሁለት ማስጠንቂያ ሰጣቸው።አንድ በጋራ የከፈታችሁት አካውንት ለባንክህ አሁኑኑ 
በቴሌፎንና በኢሜል እንዲዘጋ አድርግ ።የአካውንት ቁጥርህንና ና የባንኮችህን ስም ላክልን። 
የእኛ ኤጀንት ተጨማሪ ኢሜል ይልካል።ሁለት ከቻልክ ዋጋ ያላቸውን ንብረት አሽሽ፣ ምንም 
አይነት የአካል ግጭት ለመፍጠር ብትመክር ሽሽ ፣አሁን ከቤት በመዉጣት ግራፐሪ ሞቴል 
ለመሄድ ከወዳጆ ጋር ጨርሳለች ምንም አትበል። በነገው ቀን ለፖሊስ ሪፖርት አድርግ ጨረስን 
በማለት ቴሌፎኑ ተዘጋ።እመቤቱቱ በጋራጅ በር እቃቸውን ጋራጅ ካለው sub ማርቸዲስ 
መኪናቸው ግጥም አርገው ሞልተዋል።አቶ ሰለሞን የልጆች ጭሆት ሰምተው ወደ ጋራጅ 
ሲሄድ ሁለቱ ልጆች የእናቴቱን የመኪና በር አንቀው ይዘው እማ የት ነው የምትሄጅ እያሉ 
ይለቃቀሳሉ። ትልቁ ልጅ ከሌላው BMW መኪና ተደግፎ እጅን አጣምሮ ፈዞ  የእህቶችን 
ዋይታ፣,አስፈሪና አስደንጋጭ የሆነውን የእናቱን ገፅታ ያያል።አባት የልጆችን ትርምስ 
ሲመለከት እንባ አይኑን ሞልቶ እየተናነቀው ሁለቱን ልጆችን በየ ተራ እየተሸከመ  እጅ ላይ 
እየተፈራገጡ ወደ ክፍል ውስጥ አስጋባቸው። ትልቁን ልጅን ሊስገባ ሲሄድ እናቴ መልካም 
እድል( mom! good luck ) ብሎ ፊቱ ፍም መስሎ ወደ ውስጥ ገባ። ሰለሞን ከጋራጅና 
ከክፍሉ በር ቁሞ ከንፈሩን ከነከሰና ላቡን ከጠረገ በኃላ የሆላ ማርሻ አስገብታ በመንቀሳቀስ 
ላይ እያለች እርምጃዉን ፈጠን በማድረግ በመስኮቱ ራሄል አለ ራሄል ወንድ ወደሽ ልጆችሽን 
በትነሽ ቤትሽን አፍርሰሽ  ለመሄድ ልብሽ ይፈቅዳል? እርግጠኛ ነሽ? የጠየኩሽ አንድ ቀላል 
ጥያቄ ነው።ይቅርታ። ለፈፀምሽው ክህደትና ብልግና ይህ ያንሰኛል? ይህ ለአንችና ለጓደኛሽ 
ቀላልና የተለመደ (normal) ነው ማለት ነዉ?አሁን ከዚህ ቤት ከወጣሽ መልሰሽ የምትገቢው 



እኔ ከሞትኩ(after my  dead body) ብቻ ነው። እኔና አንች ከዚህ በኃላ ባልና ሚስት 
አንሆንም። ይቅርታ ልትይኝ ግን ይገባል። ይህን ካልተጠቀምሽበት መንገድን ጨርቅ 
ያድርግልሽ አላት። እርሷም በለበጣ ሳቅ ፈገግ ብላ ላትመለስ ሄደች ። ከአልጋ ሲባል ከመሪት 
ማለት ይህ ነው። ከሁለት ሳምንት የሞቴል ስምንት ቆይታ በሆላ ሀበሻ የሚባል አይኖርበትም 
በተባለ ምንም አይነት የህይወት ታሪክ (back graund chekup) የማይደረግበት የጌቶ ሰፈር 
ከሰፈሩ ሁለት ወር  ሞላቸው። የአቶ ሽዋረጋ አሰፋ ባለቤት ወ/ሮ ሒሩት  እስከ ቅርብ ጊዜ 
ድረስ የሚውቁት ባለቤታቸው ለትግል ግዳጅ ኤርትራ ስለመሄዳቸው ነበር ። በመጨረሻ  አንድ 
ቀን የወ/ ሮ ሒሩት ተሌፎን አቃጨለ ።ቁጥሩ ሎኩል ነው። አንስተው ሃሎ አሉ ሃይ ሒሩት 
ሽዋረጋ ነኝ ። የት ነህ?እንዴት እስከ ዛሪ አልደወልክም ? የሄድክበት ቦታ ኤርትራኳ ያስፈራል። 
ለመሆኑ ደህና ተመለስክ? የት ነህ ኤርፐርት ነህ አሉት ። አዎ ደህና መጥቻለሁ። አሁን 
የደወልኩልሽ የግል የህይወት ውሳኔ ስለ ወሰንኩ ነው። ከአንቺ ጋር በሰላምና በፍቅር 15 ዓመት 
ንሪለሁ ሆኖም ልጅ ያለመዉለድሽ እኔንም ቤተሰቤን ሰላም አሳጥቶ ስለ ረበሸን ከዚህ በሆላ 
የግል ንሮየን ልኖር ስለ ወሰንኩ ቤት ተከራይቼ እዚሁ ዳላስ አካባቢ ልኖር ነው።የጋራ ሀብታችን 
በተመለከተ በጋራ ሽማግሌ ወይም በፍርድ ቤት እንጨርሳለን ይህን ላሳውቅሽ ነው አሉ።ወ/ሮ 
ሒሩት ከት ከት ብለው ሳቁ ። አይ ነፃ አውጭ አሉና እንደ ገና ሳቁ ።ወዲ አፈ ወርቂ ጎለይ 
አስመራ አጋቡህ እንዴ።ምክንያትህ ያናዳል ያበሳጫል ። ልጅ ላለመውለድ ችግሩ በህክምና 
የተረጋገጠው የአንተ መሆኑን እያወክ ወደ እኔ ማምጣትህ።  በድሮም  ከእንደ አንተ አይነት 
ምን ይጠበቃል።ባለጌ ጋጠ ወጥ። ብለው ቴሌፎኑን ጀሮው ላይ ዘጉት።  ሁለቱም ኮብላዮች 
ቴሌፎን ቁጥራቸውን፣  ኢሜል አድራሻቸውንና የፊስ ቡክ አካውንታቸዉን ቀይረው 
ተቀምጠዋል።  የግንቦት ሰባት አመራር  አቶ ሰለሞንን በቴሌፎን በመደወልና በአካል በማግኘት 
ሴት ቢሄድ ሴት ይተካል እያሉ ሲፅኖናቸው አዲስ ጎጆ የወጡትን ኮብላይ ጥምዶችን እንኳን 
ለአዲሱ ቤትና ጎጆ አደረሳችሁ ብለው ለመጠየቅ ምንም አይነት የቴሌፎን፣ኢሚልና 
የመኖሪያና የስራ ቦታ ሁሉ ሰለ ተቀያየረ  ማግኘት አልተቻለም። በዚህ ጉዳይ ዶክተር 
ብርሀኑን አነጋግረውት” እኛኳ የኢትዮጵያን ነፃ እናወጣለን ብለን ቃል ገባን እንጅ የባህታዊና 
የሙንኩስና ቃል በመግባት  ሴት አንነካም አላልነም።ይህ ጉዳይ ባይከሰት ይመረጣል። ነገር ግን 
ነገሮችን ከተለያየ አንግል እንያቸዉ። ሲስተር ራሄል ደግሞ ከአንድ ጓዳችን ቤት ወጥታ ሌላ 
ጓዳችን ቤት ነው የገባችው። ይህ በትግል የተለመደ ነው። ልክ የመለስ ዜናዊ ሚስት አዜብ 
መስፍንኳ የክንፈና የተወልደ ሚስት ነበረች ይህ አይግረመን  በትግል ወቅት የተለመደ ነው። 
እዚህም ኤርትራ በትግል ወቅት ተመሳሳይ ታሪክ ነዉ ያላቸዉ ።ባይሆን ጥረት መደረግ ያለበት 
ልክ እንደዚሁ ከጓዶች ውጭ እንዳይሆን ጥረት ማድረግና ማለማመድ አለብን ለጓድ ሰለሞንም 
ሌላ ጓድ ብታዮለት መልካም ነው። ነገር አናከባብድ። በእኔ እምነት አሉ ዶክተር ብርሀኑ 
ሚስቴ ከአንድ ጓድ ጋር ብትወጣ ጓዳዊ ፍቅር እንደተጋራች ነው የምቆጥረው። ይህን ደግሞ 
ተጠቅመንበታል። ባለገች ወይም አመነዘረች የሚባለው ከትግል ጓድ ውጭ ስትወጣ ነው 



በማለት መክረዋል።ዋናው የዚህ ማስረጃ ጽህፍ ዓላማው ምንድን ነው? አንድ የድርጅት 
አመራር እንዲህ ባለ ህፀፅ ቢወድቅ ከድርጅቱ መሰረታዊ ዓላማና ጎደኞቹ ትስስር ጋር ለምን 
ተገናኘ?  ይህን በመጻፍ ህዋት ወያኔን በማስደሰት በህዝብ ትግል ላይ ችግር መፍጠር 
አይሆንም ወይ? እነዚህንና ሌሎችን ጉዳየች በክፍል ሁለት እናቀርባለን። ይህ ለናሙና 
ማስረጃነት የቀረበ እንጅ ከድርጅቱ ሊቀመንበር ጀምሮ በየስቲቱ ስለሚሰሩት አስነዋሪ 
የብልግና ማመንዘር ና የገንዘብ ዘረፋ ጉዳይ በሰፊው እናቀርባለን። ግንቦት ሰባት ሀገራዊ 
ራእይና ህልም ያለው ድርጅት ሳይሆን ድርጅታዊ መሰረቱ በአብዛኛውን ጋጠ ወጥና አጉራ 
ዘለል በሆኑ ጋንግስተር ሰዎች መሰረት የተቋቋመ ነው።    ለሀገር መስራት የሚችሉ መልካም 
ስነ ምግባር ና ራእይ ያላቸውን ግለሰቦችንና ድርጅቶችን  አንገት  በማስደፋት የፓለቲካ 
ምህዳሩን አየር በመመረዝና በመበከል ( cotamenated) በማድረግ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ 
በሀገሩ በሚካሄድ የዲሞክራሲ, የነጻነትና የማንነት ትግል አስተዋፅኦ በማድረግ አሸራውን 
እንዳያስቀምጥ  በህዋት ወያኔና በሻቢያ የተፈጠረ ድርጅት ቢኖር ግንቦት ሰባት ነው ትልቁን 
እንቅፋት እየተፈጠረ ያለው። ይህ ድርጅት በውሸት ና በቅጥፈት የተመሰረተና ምንአልባትም 
ተስፋ የሚደርጉት የዋህ ኢትጵያውያን ካሉ እነዚህ መሪ ነን የሚሉ የሰሩትንና እየሰሩት 
ያለውን ጋጠ ወጥና የብልግና ስራ እናጋልጣለን።እኛ ይህን የምንሰራው ግንቦት ሰባት ህዝብ 
እጅና ጎንት ሁኖ እንዳይታገል እንቅፋት ከመሆናቸዉ በላይ ፤ፈርአ እግዝአብሄርን የማያዉቁ 
ቀርቶ ሀገር ሊዱኑ የሰው ቤት ሲፈርስ ልጆች ሲበተኑና ተስፋቸዉ ሲጨልም እንደ ሰዉ 
የማይሰማቸዉ ፣ ህዝብ ታገሉ ብሎ የቸራቸዉን ገንዘብ የሚማግጡበትና የሚዳሩበት በመሆኑ 
ለዚህ ወሮበለና ጋጠ ወጥ ስብስብ ምንም አይነት ሃገራዊና ህዝባዊ ኃላፊነት ለማይሰማቸው 
ስብስቦች ለምንድነው የእኛንና የሀገራችን እጣ ፈንታ ሲበላሹና ሲጨማልቁ ዝም ብለን 
የምናያቸው ። ግንቦት ሰባት ድርጅት በፀረ ህዋት ወያኔ የሚካሄደዉን የዲሞክራሲና የነፃነት 
የትጥቅና የፖለቲካ ትግል ለመምራት የአካላዊ ቁመናና የሞራል ብቃት የሌለው የጋንግ ስተር 
ስብስብ ነዉ። ዋነኛዉ ጠላት አምባገነኑ የህዋት ወያኔን ሥርአት በአፋጣኝ ለማስወገድ ይቻል 
ዘንድ በእጃችን ያለዉን ለህዋትና ለሻቢያ ተላላኪ ሁኖ ትግሉን እየከፋፈለና ባልዋለበት ጦር 
ሜዳ ተዋግቻለሁ አለሁበት እያለ ከህዋት ወያኔ ደህንነት ጋር መረጃ እየተለዋወጠ ወገናችን 
እያስጨረሰ ያለዉን የድርየ ቡድን ማስወገድ አለብን። ብዙዎቻችን ይህ ድርጅት የፖለቲካ 
ድርጅት ቅርፅና ቁመና ያለው እየመሰለን የተሳሰሳተ ግምትና እውቅና እንሰጣቸዋለን ወደ 
ውስጥ ገብተን ስንያቸው ከዚህ የተለዩ ይሉቁንም የድርየና የአጭበርባሪ ባህሪ ነዉ ያላቸው ። 
በቀጥታ ሆነ በተዘዋሪ መንገዱ ለህዋት ወያኔና ከሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ሸርከዉ 
የሚሰሩ ጀግኖቻች የሚስበሉ ናቸዉ ። 
  



  
ሶስቱ የግንቦት ሰባት አመራሮች አቶ ሽዋ አረጋ አሰፋ ፣ ነአመን 
ዘለቀና ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ በምክር ቤት ስብሰባ። 
  
የሀያ አምስት አመት ትዳራቸውና ሶስቱን ልጆች የበተኑት አርበኛ ሲስተር ራሄልና ለዝሙት ሲሉ አስራ አምስት አመት 
በትዳር አብረዉ 
በእምነት የኖሩትን ኢትዮጵያዊ እህታቸውን አንገት ያስደፍ የግንቦት ሰባት ከፍትርኛ አመራር  አርበኛ ሽዋረጋ አሰፋ  
        ሁለቱ የግንቦት ሰባት አመራሮች በዚህ መድረክ ስለ ትግል ጥምረት የሚሳዩ መስለው ህዝብ ሲንጨበጭብ ሲስተር 
ራሄልና አቶ ሽዋረጋ ስለ የእነርሱ ጥምረት ነበር የሚነግሩን።  

              
  
  
  
 
 
 
  



 
  

  
  
 
 
 
  
  
  
  
 


