
 

አልቆም ያለው የግንቦት 7 ጸረ ኢትዮጵያ ዘመቻ 
ከ እንደሻው በልሁ 

 

ተስፋ አይከለከልምና ነገ ባይሆን ተነገወዲያ የሀገር ልጆች የብርሃኑ ነጋን ከንቱነት ነቅተውበት ግንቦት 7 

የተባለውን ስብስቡን እርግፍ አድርገው ይተዉለታል የሚል ግምት ነበር ። በሙሉም ባይሆን በጥሩ 

ሁኔታ ተሟልቶ ግንቦት 7 እርቃኑን ብርሃኑና አዚዝን መሰል ቀፈታሞች ብቻ ይዞ እየቀረ ነው ። ነገ 

በግሎባል አላያንስ ስም በንዋይ አሳዳጁ ታማኝ በየነ የተዘጋጀው የገንዘብ አምጡ ዘመቻም በዋሺንግተን 

እንደ ሳንሆሴው የከሸፈና ሰው የማይገኝለት እንደሚሆን ተስፋ አለን ብቻ ሳይሆን ጥሪም ለወገን ሁሉ 

እናቀርባለን ። 

 

ግሎባል አላያንስ የብርሃኑ ነጋ ሌላ የገንዘብ መመንተፊያ ስም ነው ። በኒአምን ዘለቀ ተመስርቶ ዛሬ 

በታማኝ በየነ ሊቀመንበርነት ስር አለ ። ግሎባል አላያንስ ለተላላዎች --ኤሳትና ግንቦት 7 የተለያዩ 

ናቸው ብለው ለሚያምኑ--ሌላ ድርጅት መስሎ ቀርቦ የብርሃኑን የዝርፊያ አጀንዳ ከስራ የሚያውል ነው 

። ሕዝብ እረዳለሁ የሚለው ማጭበርበር ነው--አትመኑት ። ከቡድን ቡድን፤ከቦታ ቦታ እየተሽከረከረ 

ንዋይ አሳዳጁ የአላሙዲ የቀድሞ (?) አሽከር ታማኝ በየነ ማንነቱ ከተጋለጠ ቆይቷልና በአሁኑ ጊዜ 

ማንንም ሊያሞኝ የሚችል አይደለም ። ብርህኑ ነጋ በዚህ ሲነቃበት በዚያ ሞካሪ ነውና ጸረ አማራ ግቡን 

ሊያሟላ ሲሞክር ቆይቶ ሲነቃበት፤ ከለየለት ጸረ አማራ ጸረ ኢትዮጵያ የአሶሳ በደኖ ነፍሰ ገዳይ ሌንጮ 

ለታ ጋር ያደረገው የግንባር ምስረታ ሲከሽፍበት ወካይ የለውም ለሚለው አማራ የራሱን ወኪል በሰሞኑ 

ሊመድብለት ተነስቷል ። እንደምናውቀው ሻዕቢያ ኮለኔል አለበልን የአማራ ዴሞክራሲያው እንቅስቃሴ 

በሚል ተንቀሳቀሱ ብሎ የዘየደው ውድቅ ሆኖበት ኮለኔሉም ወደ ስዊድን ከተሰደዱ በኋላ ይህ አስመሳይ 

የአማራ ንቅናቄ ማብቃቱ መፍረሱ የታወቀ ቢሆንም ሻዕቢያ የአማራ ዴሞክራሲያው ሃይል በኤርትራ 

አለ ብሎ በመቀላመድ ለዚህም ተቋም አዲስ ቅጥረኛ ከወደ አሜሪካ መልምሏል ።ይህም ለብርሃኑና 

ሌንጮ ስብስብ ተብዪ አካል ተለጣፊ ሊሆን መዘጋጀቱ ሲታወቅ በቅርቡ በኤርትራ ምድር በነዶክተር 

ጌታቸው በጋሻው፤ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ፤ ሌንጮና ብርሃኑ እየተዘጋጀ ያለው የህብረትና ሽግግር 

ምስረታ ጉባዔ ሊካፈልና ሌሎችንም ሊጠራ መታቀዱ ታውቋል ።  

ሌንጮ በቅርቡ በግንባራችን አማራውም ይካተት ባለው መሰረት አንድ ግለሰብ የአማራው ተወካይ 

ተብሎ ሊሰለፍ ነው ማለት ነው ። ይህ ቀጣይ የአማራው ላይ ንቀት የነብርሃኑ፤ጌታቸውና ሻለቃ ዳዊት 

መለያ ክሆነም ቆይቷልና የሚያስገርመን አይሆንም ። ይህ ነው የማይባል የፖለቲካ ሽንፍላ የአማራው 

መሪ ይሆናል ብሎ ለመሾም መውገርገር ምንኛ እነ ብርሃኑ ይህን ኩሩ ሕዝብ እንደናቁት የሚያሳይ ነው 

። ለዚሁ የአስመራ ስብሰባ የጎንደር ሕብረት መሪዎችንም ለመጋበዝ ጥረት እየተደረገ መሆኑም 

ተደርሶበታል ። 


