ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ
ግንቦት 7 የትጥቅ ትግል ጀመርኩ ካለ ሰባት ዓመታትን አሳለፈ። የታየ
ዉጊያ ግን የለም:: ምክንያቱም ግንቦት 7 ለትጥቅ ትግሉ አልሞ የተነሳዉ
የራሱ የሆነ ጦር ሳይኖረዉ በአገር ቤትና በዉጭ አገራት ከሚገኙ ጦር
አላቸዉ ከሚባሉ ንቅናቄዎችና ነፃ አዉጭዎች ጋር ጥምረት፣ ዉህደት፣
ግንባር፣ አንድነት፣ ቅንጅት በማለት በሰዉ ሐይል ለመጠቀም በማሰብ
ነበር:: ይሁን እንጅ በያሉበት እየዞረ ከመደራደርና ቃል አቀባያቸው ኢሳት
አዉጆ ሳይጨርስ ከመፍረስ ዉጭ ያሳየዉ ዉጤት የለም:: የግንቦት 7
አመራሮች በልሳናቸው ኢሳት የሀሰት ቅስቀሳ በመጠቀም የሌላቸዉን ጦር
አለን ያልሰሩትን ሰራን እያሉ ገንዘብ ከመሰብሰብ ዉጭ እዉነት እንኳን
ተናግረዉ አያዉቁም::
ለአንባቢያን ግምገማ ያመች ዘንድ አመራሮች የተናገሩት ለቅሜ
እንደሚከተለዉ አቀርበዋለሁ።
ሀ. በየአንዳንዱ የጦር ማሰልጠኛ ሰፈር በየዙሮች ሰልጥኖ፣ ሀረና ሰፍሮ፣
በድንኳን ተከፋፍሎ መኖሩ፤
ለ. በዶክተር ብርሃኑ ተነግሮ አቶ ኤፍሬም ማዴቦ እየተዘዋወርኩ አየሁት
ያሉትና መኖሩ የተረጋገጠዉ ጦር፣
ሐ. ዶክተር ጌታቸዉ በፓልቶክ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ እየተዋጋነዉ ያሉት
ጦር፣
መ. በሁለት ሳምንት ዉስጥ ከቃብቲያ ተነስቶ አዘዞ ገባ የተባልዉ ጦር፣
ሠ. በኢሳት ጋዜጠኞች የተነገረለት በስድስት ወር ዉስጥ አዲሰ አበባ ሊገባ
ነዉ የተባለዉ ጦር፣
ረ. የግንቦት 7 እና የአርበኞች ግንባር ጦር ዉህደት የተባለዉ ድንበር
አቋርጦ ወደ ወልቃይት በመዝለቅ ቀብቲያ ላይ አጥቅቶ በመገስገስ

ጠገዴን አቋረጦ አርማጭሆ የዘለቀዉ ጦር፣
ሰ. በግንቦት 7አመራር ለኳሽነት በኢሳት አንቦግቧጊነት ብዙ የተነገረለት
እና
በቪዲዮ ምስሉ የታየለት ጦር፣ ይህ ሁሉ የት ገባ ያሰኛል?
የግንቦት 7 አመራር በኤርትራ በኩል ካልሆነ ጦርነት ለመክፈት በአገር
ዉስጥ አይቻልም የሚል ነበር የሚሰጡት ምክንያት። አሁን ግን የነሱ
የታጠቀ ጦር የፈራዉን ቦታና ጫካ በመጠቀም በሰሜን፣ በደቡብ፣
በምእራብ፣ በምስራቅ እና በመሃል አገር ወጣቱ፣ ገበሬዉ፣ በአጠቃላይ
ህዝቡ ዉጊያ ላይ መሆኑን የግንቦት 7 አፈቀላጤው ኢሳት እየነገረን ነዉ፡፡
ታዲያ ሲሰለጥን ሲታጠቅ፣ ሲመረቅ ምስሉ በቪዲዮ ሲታይ የነበረዉ
በሺህ የሚቆጠረው ጦር ዛሬ ከህዝቡ ጎን ያልተሰለፈ ለመቸ ተቆጥቦ
ይሆን? ከድል በኋላ ለቤተመንግስት ጥበቃ እንዲሆን ከሆነ ለጥምቀት
ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ ያስብላል። ለነገሩማ አይገባንም ወይም
አንሰማም እንጂ “ነገር ሲያመልጥ፣ እራስ ሲመለጥ አይታወቅም፤”
እንደሚባለዉ አቶ ነአምን ዘለቀ የሞላ አስገዶምን ኩብለላ እንኳን አሁን
ሆነ ብለዉ ሲናሩ፤ ዶክተር ብርሃኑ በመቀጠል ወደፊት አገር ቤት ሲገባ
ቢሆን ኖሮ አደጋዉ የከፋ ይሆን ነበር፤ በማለት ሁለቱም የግ-7
ባለስልጣናት በመደጋገፍ ነዉ የነገሩን።
ይህን ሃሳባቸዉን እሰከነገሩን ሰዓት ድረስ የግንቦት 7 አመራሮች በየተራ
በየቦታዉ እየዞሩ ስለወታደራቸዉ አገር ቤት ስለመግባትና በጡሩምባቸዉ
ኢሳት አቀንቃኝነት፣ በከርሳም አማሮች አዝማሪነትና ሸላሚነት
ከስድተኛዉ ህዝብ በማጭበርበር ገንዘብ እየሰበሰቡ መሆኑን የሚያረጋግጥ
ነዉ፡፡
ምን ይኸ ብቻ ከዉሸት ላይ ዉሸት ማነባበርን ስራየ ብለዉ የያዙት
የግንቦት 7 አመራሮች አቶ ነአምን ዘለቀ እኛ በሬ ወለደ ብለን ለመናገር
የተከፈለን ቤሳ ቤሰቲን የለም ሲሉ በእርሳቸዉ የሚመራዉ ኢሳት ከሻቢያ

በየአመቱ 500ሺህ ዶላር እንደሚያገኙ ከዶክተር ብርሃኑ ነጋ ሾልኮ
በወጣዉ የድምጽ ቅጅ ላይ መሰማቱ ግልጽ ነዉ፡፡ ዶክተር ብርሃኑ
አሁንም እንደገና የአቶ ሞላ አስገዶምን ሠራዊት መክዳት አስመልክቶ
ሲናገሩ፣ ካለፈዉ ተምረን ወደኋላ በማይመለስ መልኩ ንቅናቄዉን
በጠነከረ መሰረት ላይ ለማቆም ሞክረናል ማለታቸዉን በቃል አቀባያቸዉ
ኢሳት ሰምተናል፡፡ በአጠቃላይ በአመራሮች ወደ ህዝቡ የሚቀርበዉ ሀሳብ
ዉሸትን ዉሸት እየወለደ፣ የራሳቸው ሀይል ሳይኖራቸዉ ከሰዉ ሃይል
ተጠግቶ ፎቶ በመነሳት፣ ቪዲዮ በመቅረጽ፣ ህዝቡን በማሞኘት ገንዘብ
ብቻ የሚሰበስቡና በተግባር ባዶ መሆናቸዉ ከላይ የተገለጸዉ እርስበርሱ
የሚቃረነዉ ሃሳባቸዉ አስረጂ ነዉ፡፡
ስለዚህ ወገኔ የወያኔ ባለሰልጣናት፣ “ለኤርትራ ነፃነት ተዋግተናል፤
ኤርትራ ላይ ጉዳት የሚያስከትል ችግር ቢፈጠር አሁንም እንዋጋለን፤”
ስብሃት ነጋ። “ኢሳይያስ እስካለድረስ ኤርትራን አንወጋም፤” ስብሃት ነጋ ።
እያሉ የሁለቱን አንድነትና ግንኙነት እየተናገሩ ግንቦት 7 ከሻቢያ ተጠግቸ
ወያኔን እዋጋለሁ ማለቱ የሻቢያ መሳሪያ ሁኖ አገር ወዳዶችን ለማዳከም
ለማፈራረስና የወያኔንና የሻቢያን ሃይል ሚዛን አስጠባቂ በመሆን
የማዘናጋት የማሽመድመድ ስራ በመስራት በእዉቀት፣ በጉልበት፣ በሃብት
ለሚደረገዉ አስተዋጽዎ ተስፋ መቁረጫ እየሰራ መሆኑን መገንዘብ ተገቢ
ነዉ::
ከፕሮግራም ተከታታይ

