
ሻዕቢያና ግንቦት 7 
የሰሞኑ ምስጢራዊ ግንኙነት በኒውዮርክ!! 

 

ተጨባጭነት በላሇው ትንታኔ ሊይ ተመስርተው ከአራት አመት በፊት ወያኔን ቢረዝም በስዴስት ወር 

ውስጥ ከስሌጣን እናስወግዲሇን ብሇው ፎክረው የተነሱት የግንቦት 7 መሪዎች “እንኳን በስዴስት ወር 

በአራት አመትም ከወሬ በቀር ምንም ቁምነገር አሌሰራችሁም፣ ማጭበረበራችሁን አቁሙ” የሚሇው 

የአባሊት ጥያቄ ኩፉኛ እያስጨነቃቸው ባሇበት በአሁኑ ወቅት የዳሞክራሲና የህገ-ዯንብ መከበር ጥያቄ 

ያነሱና በብርሃኑ ነጋ ስዴ አንዯበት ኩፉኛ ተሰዴበውና ተዋርዯው ከዴርጅቱ እንዱታገደ የተወሰነባቸው 

በተሇያየ የሃሊፊነት ዯረጃ ሊይ የነበሩ የግንቦት 7 አባሊት ከዴርጅቱ በመውጣት “ግንቦት 7 ዱሞክራቲክ” 

የሚባሌ ዴርጅት ማቋቋማቸውን በይፋ መግሇፃቸው ይታወቃሌ፡፡     

የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎች ከሁለም በፊት እና በቅዴሚያ ዴርጅታችን አንዴ እርምጃ ወዯፊት 

እንዲይራመዴ እጅና እግሩን ጠፍረው የያዙትን ውስጣዊ ችግሮች በመፍታት አባለንና ዯጋፊውን ከጎናቸው 

ሇማሰሇፍ ጥረት ከማዴረግ ይሌቅ በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት አመታዊ ጉባኤ ሊይ ሇመሳተፍ ወዯ 

አሜሪካ ኒውዮርክ ከተጓዘው እና በፕሬዚዲንቱ አማካሪ በአቶ የማነ ገብረአብ ከሚመራው የኤርትራ 

መንግስት የሌኡካን ቡዴን ጋር በምስጢር ተገናኝተው ከሻዕቢያ ጋር ተባብሮ መስራት በሚቻሌበት ጉዲይ 

ሊይ ሲነጋገሩ መሰንበታቸውን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡  

በግንቦት 7 እና በኤርትራ መንግስት ሌኡካን መካከሌ የተካሄዯው ይህ ምስጢራዊ ግንኙነት ያመቻቸው 

የቀዴሞው የዯርግ ከፍተኛ ባሇስሌጣን ሻሇቃ ዲዊት ወሌዯጊዮርጊስ ሲሆን ሻሇቃው ወዯ አሜሪካ 

ከማምራቱ በፊት ወዯ አስመራ በመሄዴ ከሻዕቢያው መሪ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር በዚህ ጉዲይ ሊይ 

መነጋገሩ ታውቋሌ፡፡ አሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በተካሄዯው ምስጥራዊ ስብሰባ ከግንቦት 7 አመራር ድ/ር 

ብርሃኑ ነጋ፣ ነአምን ዘሇቀና ኤፍሬም ማዳቦ የተሳተፉ ሲሆን ከሻዕቢያ በኩሌ ዯግሞ የማነ ገብረአብና 

ላልች የኤርትራ መንግስት ባሇስሌጣናት ተገኝተዋሌ፡፡ በዚህ ስብሰባ የዴርጅታችን የግንቦት 7 ተወካዮች 

ሇስሙ በድ/ር ብርሃኑ ነጋ ይወከሌ እንጂ ከጅምሩ ዝርዝር ስምምነቱን ከኤርትራ መንግስት ተወካዮች ጋር 

በመሆን የጨረሰው ግን የዯርግ ባሇስሌጣኑ ሻሇቃ ዲዊት ወሌዯጊዮርጊስ መሆኑ ታውቋሌ፡፡   

በዚህ ስብሰባ የኤርትራ መንግስት ሌዑካን “ይህን ሁለ ዴጋፍ እያዯረግንሊችሁ ግንቦት 7 ምንም አይነት 

እዴገት አሊሳየም፣ የተወሰነ የታጠቀ ሀይሌ አንኳን መፍጠር አሌቻሊችሁም፣ በዚህ ሁኔታ እንዳት ነው 

ከናንተ ጋር መቀጠሌ የሚቻሇው?” የሚሌ ጥያቄ ማንሳታቸው ታውቋሌ፡፡ የግንቦት 7 መሪዎች በበኩሊቸው 

“አብዛኛው ሀይሊችን አገር ቤት ውስጥ ነው የሚገኘው፣ ነገር ግን ወያኔ ሉያንቀሳቅሳቸው ያሌቻሇ አባሊት 

እኛን ፍሇጋ ወዯ ኤርትራ ሲሻገሩ ኤርትራ ውስጥ ፅ/ቤት ስሊሌነበረን ፈሌገው ሲያጡን በርካታዎቹ ወዯ 

አርበኞች ግንባርና በአሇበሌ ወዯሚመራው የአማራ ንቅናቄ ዴርጅት ገብተዋሌ፡፡ ስሇሆነም እነዚህ የግንቦት 

7 አባሊት ከሁሇቱ ዴርጅቶች አስወጥታችሁ ስጡንና የራሳችንን ሀይሌ እንፍጠር” በማሇት ጥያቄ 

ማቅረባቸው ታውቋሌ፡፡ የሻዕቢያ ሌኡካን ሇዚህ ጥያቄ በሰጡት ምሊሽ ከአንዴ ተቃዋሚ ዴርጅት ወጥቶ 

ወዯ ላሊ ዴርጅት መግባት በእኛ አሰራር ፍፁም የተከሇከሇ ቢሆንም በተባለት ዴርጅቶች ውስጥ 

እንዲሊችሁት የግንቦት 7 አባሊት ነን የሚለ ሰዎች ካለ አጣርተን እንሰጣቸኋሇን የሚሌ ቃሌ 

እንዯገቡሊቸው ታውቋሌ፡፡   



የዚህ ምስጢራዊ ግንኙነት ዋና አሊማ አራት አመት ሙለ በራሳቸው መንገዴ ምንም ነገር መስራት ያሌቻለ 

የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎቻችን በአሇበሌ ከሚመራው የአማራ ንቅናቄና ከአርበኞች ግንባር ዴርጅቶች 

የተወሰነ ሀይሌ የኛ ነው ብሇው አጭበርብረው በመውሰዴ “ይኸው ታጣቂ ሃይሌ አዯራጅተናሌ፣ ስራም 

እየሰራን ነው” በማሇት ብዙ ርቀት የሚያስኬዴ ባይሆንም እንዯሇመደት አባሊትን በማዯናገር ውጥረቱን 

ሇማርገብ የሚዯረግ  ተራ የሆነ የውንብዴና ስራ መሆኑን ሇማወቅ ተችሎሌ፡፡   

እነዚህ ዯካማ ሰዎች በየጊዜው ምንም መፍትሔ በማያመጡ የማታሇሌና የማጭበርበር ስራዎች ሊይ 

ተጠምዯው አራት አመት ሙለ ውዴ ጊዜያችንን፣ ገንዘባችንና፣ ጉሌበታችንን መስዋእት ያዯረግንበት 

ዴርጅታችን ግንቦት 7ን ይዘው ሇመውዯቅ ሲታገለ በዝምታ መመሌከት ሁሊችንም በሃሊፊነት 

ያስጠይቀናሌ፡፡ በመሪዎቹ ሊይ እምነት አጥቶና ተስፋ ቆርጦ ዴምፅ ሳያሰሙ እየሾሇኩ ዴርጅቱን ሇቆ 

በመውጣት ከህሉና ወቀሳና ፀፀት ፈፅሞ ማምሇጥ እንዯማይቻሌ መረዲት ያስፈሌጋሌ፡፡ ዴርጅቱ በየእሇቱ 

እያዘገመ ካሇበት የጥፋት መንገዴ የማውጣትና ከውዴቀት የማዲን የሁሊችንም ሃሊፊነት እና ግዳታ ነው፡፡ 

የተወሰኑት ብቻ ሳይሆኑ ሁለም የምክር ቤቱም ሆነ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት ህጋዊ የስሌጣን እዴሜ 

ካበቃ ከአንዴ አመት በሊይ ያሇፋቸው ስሇሆነ በአስቸኳይ ስሌጣናቸውን ሇቀው ሁለም የግንቦት 7 አባሊት 

በዳሞክራሲያዊ መንገዴ የሚሳተፉበት ግሌፅ፣ ነፃና ትክክሇኛ የሆነ ምርጫ እንዱካሄዴ ሁሊችንም 

በያሇንበት ዴምፃችንን ሌናሰማ ይገባሌ እንሊሇን፡፡  

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ህዝብ!! 

የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡዴን፡፡ 


