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ከአስመራ በሁለት አውቶቢስና በሁለት ፒካፕ ታጅቦ የመጣው የስብሰባ ታዳሚ
አቀባበል ተደርጎልን እራት ከተጋበዝን በኋላ መደዳውን ወደ ተዘረጋው ፍራሽ
በመሄድ አረፍ ካልንበት አንዱ ሰልጣኝ ወታደር ከመሃላችን በመግባቱ የዶክተር
ብርሃኑ የደህንነት ክፍል አፋፍሰው ወሰዱት። ታጋዩ ወንድማችን ከተናገረው
ቃላት ውስጥ ትዝ የሚለኝ “ለምን እኛን ሊያዩን የመጡ ናቸው ለምን ልዩነት
ትፈጥራላችሁ” እያለ ተጎትቶና ታጅቦ ከመሃላችን መወሰዱን ጠቅሼ ነበር ክፍል
ሁለትን ያቆምኩት።
ከማስልጠኛው እንደደረስን አዲስ ምልምል ሰልጣኞች ተሰልፈው ተቀብለውን
ነበር ። ይህ ማለት ከዚህ ቀደም የነበሩ ወይም ነባር አርበኞች ወስጥ አንዱንም
አላየሁም።
ከአስመራ ስንነሳ አለቃችን ሆኖ ከመኪና በወረድን ቁጥር ሲቆጣጠርንና
ሲያመናጭቀን የነበረው የግንቦት 7 ደህንነት ክፍል እየተመራን ወደ ሃይኮታ
ማሰልጠኛ ገባን።
ከሃይኮታ ትንሽ ወጣ ብላ የምትገኘው ማሰልጠኛ ከአጥር መልስ ሞቅ ደመቅ
ያለች ትንሽ ከተማ መስላለች ።
ሊታወስ የሚገባው በአስመራ ቆይታችን እያንዳዳችን መቶ መቶ ዶላር
ለምንመገበው ምግብና ማደሪያችን እንድናዋጣ ተጠይቀን ከፍለናል።
አከፋፈሉ ዝም ብሎ ማዋጣት እንጂ ምንም ዓይነት የክፍያ ማስረጃ
አልተሰጠንም።

ከምሽቱ አቀባበል በኋላ እራት ቀርቦልን እንጀራ በስጋ ወጥ በላን ወሃም
ተሰጥቶን ጠጣን። በሙቀቱ ምክናየት አብዛኞቻችን ከተሰጠን የመኝታ ቤት
በረንዳ ላይ ነበር የተኛነው።
አብዛኛው የቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የምክር ቤት አባላት
የነበሩና በአሁኑ ደግሞ የአርበኞች ግንቦት 7 ምክር ቤት አባላት ሆነው
በስብሰባው ላይ እንዳይገኙ በአሪና ማሰልጠኛ ትጥቃቸውን ፈተውና
ሞባይላቸውን ተነጥቀው ካሉበት ስፍራ እንዳይንቀሳቀሱ መታገዳቸውን
በመቃወም እየጠፉ ወደ ስብሰባው ወይም ሃይኮታ ጉዞ መጀመራቸው
ወሬው ደረሰ።
በመጀመሪያ ስብሰባው በአሪና ይደረጋል ተብሎ በአቶ ነዓምን ዘለቀና ኤፍሪም
ማዴቦ እንደተነገራቸው አንድ ቀደም ሲል የማውቀው ወዳጄ ጨረፍታ
መልዕክቱን አስመራ ለህክምና በመጣበት ወቅት ሹክ ብሎኝ እንደነበር ትዝ
አለኝና ተጨማሪ information ለማግኘት ሰልጣኝ በዓይኔ መፈለግ ጀመርኩ።
በተለይ ለስብሰባው ተፈቅዶላቸው ከታደሙት ሰልጣኞች መካከል በመቀላቀል
በመጀመሪያው ቀን ያደረኩት ሙከራ አልተሳካም።
በማግስቱ ጠዋት አንድ ማንነቱን መግለጽ የማልፈልገው ቀደም ሲል
የማውቀው ድጋሜ ምልምል ሰልጣኝ ለሽንት ከወጣንበት አካባቢ አግኝቸው
ሰላምታ ከተለዋወጥን በኋላ ምንድነው ደሞ የተቀሩት አይመጡም እንዴ>?
በማለት ላቀረብኩለት ጥያቄ ሲመልስ “እኔም የመጣሁት እንደምታየው
ለቴክኒክ ስራ በሞያዪ ሆኖ እንጂ ፈልገውኝ አይደለም ፣ ሞባይሎቻንና
መሳሪያዎቻችንን አስፈትተውናል።

በማለት ትንሽ ተንፈስ አለና ሰብሰባው እዚህ መሆኑን ያወኩት እዚህ መጥቼ
ዝግጅቱን ካየሁ በኋላ ነው አለኝ።
ግንቦት 7 ከተመሰረተ ጀምሮ ሲሰብከን የነበረው “በአንድ አመት ስልጣን
እንይዛለን ፣ በሃገሪቱ ወስጥ ያለው ማንኛውም እንቅስቃሴ መሉ በሙሉ እኛ
ያደራጀናቸው ናቸው፣በቅርብ ጊዜ አወንታዊ ለውጥ እናመጣለን ‘’ የሚሉት
ዲስኩሮች በንግግራቸው መግቢያ ወይም መጨረሻ በተለይ ስብሰባ ከመጀመሩ
በፊት የሚነገር የጊዜው ማነቃቂያ ቀረርቱ ሲነግሩን ኖረዋል። ዛሬም ትልቅ ወሸት
ሊነግሩን ተዘጋጅተዋል። ይህንን ማዳመጥ ነው !በተረፈ ነገ ለሚፈጠረው ችግር
ማን ተጠያቂ እንደሚሆን አብረን እናያለን አለኝ።በበኩሌ እንዴትና ለምን ችግር
ይፈጠራል ምን የምታውቀው ነገር አለ? በማለት ረጋ ብዪ ጠየኩት።
መልሱ አጭርና ግልጽ ነበር ~ አሁን ከነጋ በደረሰኝ መልዕክት አሪና ያለው
በተለይ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አባላትና የተረሱ የግንቦት 7 አባላት
ስብሰባው እዚህ መሆኑን ሰምተው ጉዞ መጀመራቸውን አረጋግጫለሁ !!
በማለት ከዚህ በላይ አብረን መቆየት የለብንም ብሎኝ ሊሄድ ሲል
የወንድምነቴን ለሻይና ሲጋር ትንሽ ሳንቲም ሰጥቼው ተለያየን።
እንድ ነገር ልንገራችሁ ግንቦት 7 ተደራጅቶና አደራጅቶ የኢትዮጵያን ሕዝብ ነጻ
ለማውጣት ሳይሆን በኢሳት ቲቪና ራዲዮ ዲያስፖኣርውን እየሰበከ ገንዘብ
መሰብሰብና በደሞዝ ስም ገንዘቡን መከፋፈል እንጂ ነጻ አውጪም ወጪም
አይደለም። በዚህ ድርጊታቸው ሰራዊቱንና ድርጅቱን ጠንካራ አባሎቻችን
እየለቀቁ ይገኛል።
በወሬ ደርጃ በያለንበት በግንቦት 7 አባላት አማካኝነት ለስብሰባው
የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አባላት ይመጣሉ ተብሎ እንዲወራ
ተደረገ።በማግስቱ ጠዋት ስብሰባው ከመጀመሩ በፊት የትንናንቱ ወዳጄ

ከአንድ ጓዱ ጋር አብረው ቆመው ስራ ሲሰሩ ሰላየኋቸው ለማገዝ
ተጠጋሁ።
ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሰብሰባው ሰለሚጀመር ዩኒፎርም ልበሱ ተብለን
ለበሰን ከሁለቱ ወጣቶች የሰማሁት ግን እጅግ በጣም አሳሰበኝ ።
በዛ ላይ ለአርበኞች ግንቦት 7 እየተባለ በዲያስፖራው ለሁለት ዓመት
ተከታታይ በየቦታው የተዋጣው ገንዘብ ሰባራ ሳንቲም ለሰራዊቱ
እንዳልደረሳቸው ሁለቱም አረጋገጡልኝ ።
ይህንኑ ለማጋለጥ በእግራቸው ጉዞ የጀመሩ ታጋዮች ሲደርሱ ሁሉም ነገር
ግልጽ ይሆንልሃል አሉኝ።
በተጨማሪም ታጋይ ጋዜጠኛ ሰላማዊትን ጨምሮ ሌሎች ስምንት
የቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አባላት በተለየ ቦታ
መታሰራቸው ጉዳዩን የበለጠ አሳሳቢ ከማድረጉም በላይ የአንባ ገነንነት
ባህሪ እንዳለው በግልጽ ያሳየ ተግባር ነበር።
ከሁሉም የገረመኝ “የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አባላት በግንቦት
7 አምባገነኖች ታፍኗል” በውጪ የምትገኙ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች
ግንባር አባላት ጠንክራችሁ ይህንን ለወንድሞቻችንና እህቶቻችን
ልታደርሱ ይገባል “ አለኝ። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር
ከግንቦት 7 ጋር የማይቀጥል መሆኑን አረጋግጦልኛል።
ኢትዮጵያን ነጻ እናወጣለን ብለው ለበርካታ አመታት ሲታገሉና
ሲያታግሉ የነበሩ ነባር ታጋዮች በአሁን ሰዓት ግንቦት 7ን ሸሸተው
ከኤርትራ እየጠፉ በስደት በተለያዩ የአካባቢው ሃገሮች ተሸሽገው
ይገኛሉ። በማግስቱ ጠዋት ቁርሳችንን ከበላን በኋላ ሰብሰባው ተጀመረ።
በክፍል 4 የዶክትር ብርሓኑ ነጋ መቶ ፐርሰንት አሸናፊነት እንዴት
እንደነበርና የተነሱ ጥያቄዎችን ይዤ እቀርባለሁ።
እስከዚያው ቸር እንሰንብት
ክፍል 4 ይቀጥላል

