
የግንቦት 7 መሪዎች  የአሥመራ ጉዞ 
 

 
ከአባላትና  ከደጋፊዎች የተሰበሰበውን ከፍተኛ መጠን ያለውን ገንዘብ ያለአግባብ በማባከን አራት ዓመት ሙለ ምንም 
ነገር ሳይሰሩ የኢትዮጵያን ህዝብና አባላትን እንዲሁ ሲያጭበረብሩ እና ሲዋሹት የከረሙት የግንቦት 7 አምባገነን 
መሪዎች ከየአቅጣጫው የተነሳባቸውን ከፍተኛ ተቃውሞ ለማስታገስና በዚህም ከተጠያቂነት ለማለጥም “ይኸው ስራ 
እየሰራን ነው” በማለት እንደለመዱት አባላትንና ህዝቡን በማታለል የስልጣን እድሜያቸውን ለማራዘም በዚህ 
እየጨረስን ባለነው ሳምንት ወደ ኤርትራ ለመግባት እየተዘጋጁ መሆኑን ለማወቅ ችለናል፡፡ 
 

በዚህም መሠረት በአሁኑ ወቅት አበበ ቦጋለ (ካሌብ)፣ ብዙነህ ፅጌ (ውቤ) እና ታደሰ ብሩ (ሚያዝያ) በዚህ ሳምንት 
መጨረሻ ላይ በካይሮ በኩል ተጉዘው ኤርትራ ለመግባት ዝግጅታቸውን እንደጨረሱ ለማወቅ የተቻለ ሲሆን በኤርትራ 
ቆይታቸው እስከአሁን ድረስ ግንቦት 7 የመለመለው አንድም ወታደር እንደሌለው ቢታወቅም ወታደራዊ ዩኒፎርም 
ለብሰው ከሌሎች ተቃዋሚ ድርጅቶች ታጣቂዎች ጋር ፎቶግራፍ በመነሳት እና ዜናውን በኢሳት በማስተላለፍ ትንሽ 
ጊዜም ቢሆን የፕሮፖጋንዳ ስራ ከሰሩበት በኋላ ወደ የመጡበት እንደሚመለሱ ለመረዳት ተችሏል፡፡ ይህ ማለት ከሰባቱ 
ስራ አሰፈጻሚዎች አራቱ በአስመራ ይቆያሉ ማለት ነው፡፡ ይህም ግንቦት 7 ዲሞክራቲክ ከተመሠረተና እውነቱን በገሃድ 
ካወጣ በኋላ የደረሰባቸውን ክስረት ለማካካስ እንደሆነ ይገመታል፡፡ 
 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ጠላቶች የሆኑትን ወያኔንና ሻዕቢያን ኮትኩተው ካሳደጉት የአረብ አገሮች ግብጽ ዋነኛዋ ስትሆን፤ 
አሁን ደግሞ ከዚችው ታሪካዊ ጠላታችን እርዳታ ለመለመንና ወደ ኤርትራ በመገጓዝ የአሥመራ  ቱባ ቱባ 
ባለሥልጣኖችን ተቀማጭነቱን እዚያው ባደረገው በአንዳርጋችው ጽጌ (ቱፋ) አማካኝነት እጅ እንደሚነሱ ይጠበቃል፡፡  
 
በዚህም የሻዕቢያን ባለስልጣናትን ከአርበኞች ግንባርና ከኮሎኔል አለበል ወታደሮች የተውጣጣ ኃይል እንዲሠጣችው 
ይጠይቃሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡ 
 
ድሮውንም " የልጅ አሳዳጊና የቤተሰብ አሰተዳዳሪ  ነኝ፤ ግንባር ሌሎች እንጂ እኔ አልሄድም " ይል የነበረው ነውረኛው 
ብርሃኑ ነጋ (አስካዱ) “ከፈረንጆች ጋር ያለው ግንኙነት እንዳይቋረጥብን” የሚል ሰበብ በመፍጠር  ከጉዞው መቅረት 
እንደወሰነና በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ ከተሞች እየተዘዋወረ ትርጉም ለሌላቸው ስራዎች የድርጅቱን ገንዘብ በከንቱ 
እያባከነ መቆየት እንደሚቀጥልበት ለማወቅ ችለናል፡፡ 
 

በሌላ በኩል የቤተሰብ ተፅእኖ አለብን፣ የግል ህይወታችንን መምራት እንፈልጋለን በሚል ሽፋን ድምፃቸውን ሳያሰሙ 
ቀስ በቀስ ራሳቸውን ከድርጅቱ እያገለሉ ከሚገኙ የድርጅቱ አመራሮች መካከል የዓለም አቀፉ (የዲያስፖራ) ኮሚቴ 
ሰብሳቢ የነበረው፤ የአውሮፓ አሕጉር ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበረው፤ እንዱሁም የሰሜን አሜሪካ አሕጉር ሰብሳቢ የነበረው 
እንደሚገኙበት ለማወቅ የተቻለ ሲሆን በተመሳሳይ ከሰሜን አሜሪካና ከአውሮፓ እንዲሁም ከአውስትራሊያ በርካታ 
አባላት እየለቀቁ መውጣታቸውን ቀጥለዋል፡፡ በአውስትራሊያ ከነበሩት 78 አባላት የቀሩት 5 ብቻ መሆናቸውንም 
ለማወቅ ችለናል፡፡ 
 
 
 
 


