
በግንቦት 7 እና በአማራው ድርጅት አ.ዴ.ሃ.ን. መካከል  

የተፈጠረው ቅራኔ ወደ ፍጥጫ እያመራ ነው! 

 
በክፍል ዘጠኝ የግንቦት 7 የኤርትራ ጉባኤ ሪፖርታዥ ላይ ግንቦት 7 የአማራው ድርጅት 

አዴሃንን ለማስወገድ እያደረገ ስላለው እንቅስቃሴ የተከታተሉ ኤርትራ ሐሬና ውስጥ የሚገኙ 

ምንጮቻችን በሁለቱም ድርጅቶች መካከል የተፈጠረው ቅራኔ ወደ ግልፅ ፍጥጫ እያመራ 

መሆኑን ከስፍራው ያደረሱን ኢንፎርሜሽን ያመለክታል።  

ኤርትራ ሐሬና ውስጥ የሚገኙት ምንጮቻችን ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በውህደት ስም የኢትዮጵያ 

ህዝቦች አርበኞች ግንባር ህልውናን በማጥፋት እንደ መዓዛው ጌጡ የመሳሰሉት መሪዎቹን 

በሻዕቢያ እንዲታሰሩ ካደረገ በኋላ በአማራ ድርጅት አ.ዴ.ሃ.ን. (የአማራ ዴሞክራሲያዊ ሃይል 

ንቅናቄ) ድርጅት ላይ ተመሳሳይ ተንኮል ለመፈፀም እንቅስቃሴ በመጀመሩ በሁለቱ ድርጅቶች 

መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ወደ ከፋ ደረጃ እየደረሰ መሆኑን ጠቁመውናል፡፡  

በሁለቱ ቡድኖች መካከል ለተፈጠረው አለመግባባት ዋና ምክንያት የግንቦት 7ቱ ሊቀመንበር 

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ “ብሄር ተኮር ትግል የትም አያደርስም፤ ይልቁንም ከአርበኞች ግንቦት 7 እና 

ሌሎች ድርጅቶች ጋር የጋራ ጥምረትና ትግል ማካሄድ ይሻላል” በማለት የአማራ ዴሞክራሲያዊ 

ሃይል ንቅናቄን (አዲሃን) አካሄድን በመቃወሙ እና የአዴሃን ሊቀመንበር ተፈሪ በቀለ ደግሞ 

“ጥምረት የሚባል የትግል ስልት አያስፈልገንም፤ ዶ/ር ብርሃኑ የአመራር ብቃት የለውም፤ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች አርበኞች ግንባርን (ኢ.ህ.አ.ግ) ጥምረት በሚል ስልት አስገብቶ ድርጅቱን 

ሙሉ በሙሉ እንደተቆጣጠረው እያወቅን እኛንም ከዚህ ወጥመድ ውስጥ በማስገባት ከጥቅም 

ውጭ ሊያደርገን አንፈቅድለትም” የሚል አቋም በመያዙ እንደሆነ ምንጮቻችን ገልፀዋል። 

"ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ" እንዲሉ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ “ብሔር ተኮር ትግል አያስፈልገንም” 

ይበል እንጂ በቅርቡ ኤርትራ ውስጥ በተካሄደው የድርጅቱ ጉባኤ የተመረጡ የአርበኞች ግንቦት 

7 ስራ አስፈፃሚ አባላት አብዛኛዎቹ የደቡብ ክልል ተወላጆች መሆናቸው መግለፃችን 

አይዘነጋም፡፡  

በግንቦት 7 እና አዲሃን አመራር መካከል የተፈጠረውን ልዩነት ተከትሎም በኤርትራ ሐሬና 

በሚገኘው የግንቦት 7 እና የአዴሃን ካምፕ እንዲሁም ጽ/ቤት ውስጥ የሚገኙ የሁለቱ ድርጅቶች 

አመራሮችና አባላት አንዱ ወደ ሌላው ካምፕ እንዳይደርሱ በኤርትራ መንግስት ጥብቅ መመሪያ 

የተሰጣቸው ሲሆን በሁለቱም መካከል ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ግጭት እንዳይፈጠር በመስጋት 

የኤርትራ መንግስት በመካከላቸው ወታደሮቹን አንዳሰፈረ ጠቁመዋል፡፡  



ሁለቱን ድርጅቶች ለማዋሃድ በኤርትራ መንግስት በየጊዜው በሚዘጋጁ የውይይት መድረኮች 

ላይ በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ እና በተፈሪ በቀለ መካከል ከፍተኛ የሆነ የሃሳብ ልዩነትና አለመግባባት 

ሲፈጠር እንደቆየ የጠቀሙን እነዚህ ምንጮች በቅርቡም በኮሎኔል ፍፁም ሰብሳቢነት በአዴሃንና 

ግንቦት 7 መካከል ለመፍጠር በታሰበው የጥምረት ሃሳብ ላይ ለመወያየት በተጠራው ስብሰባ 

ዶ/ር ብርሃኑ እና ተፈሪ በቀለ ኩፉኛ ተጣልተው ለድብድብ በመጋበዛቸው ስብሰባው ያለምንም 

ውጤት እንደተበተነ እነዚሁ ምንጮቻችን አክለው ገልፀዋል።  

ከዚህ በተጨማሪ የግንቦት 7ቱ ሊቀመንበር ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በአርበኞች ግንባርና በአመራሩ ላይ 

በፈፀመው ተንኮልና ክህደት የተበሳጩ ወደ 80 የሚጠጉ የቀድሞ የአርበኞች ግንባር አባላት 

ግንቦት 7ን ጥለው ወደ አ.ዴ.ሃ.ን. መቀላቀላቸውን አረጋግጠውልናል። በዚህ ኩፉኛ የተበሳጨው 

ዶ/ር ብርሃኑ በግንቦት 7 ውስጥ የተፈጠረውን የሰራዊት መመናመንና ይህን ተከተሎ በድርጅቱ 

ውስጥ የተፈጠረውን የሞራል ውድቀት ለመጠገን ከሰሜንና ደቡብ ጎንደር ዞኖች እንዲሁም 

ምዕራብ ጎጃም ዞን አካባቢ በርካታ የአማራ ወጣቶችን በማታለል ወደ ኤርትራ ለማስገባት 

ከፍተኛ ጥረት እያደረገ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡  

ኤርትራ ውስጥ በተካሄደው የድርጅቱ ጉባኤ "ብዛት ያለው የአርበኞች ግንቦት 7 ምልምል ሀይል 

የማሰልጠኛ ካምፖቹን ያጥለቀልቃሉ" በማለት ለዲያስፖራው የማይጨበጥ የተስፋ ቃል የገባው 

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ መልማዮችን በመላክ ከሰሜን ጎንደር አከባቢ በተለይ ከበለሳ፣ እብናት፣ 

ደምቢያ፣ጭልጋ… ወዘተ የተለያየ መደለየና የማጭበርበሪያ ዘዴ በመጠቀም የመለመላቸውን 

በርካታ ወጣቶች ያለበቂ ጥናት ወደ ኤርትራ ለማሻገር ጥረት ሲያደርግ የወያኔ ሰራዊ ጥቅምት 4 

ቀን 2010 ዓ.ም.  መንገድ ላይ አድፍጦ በመጠበቅ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት ወጣቶቹ በሙሉ 

እንደተያዙ መዘገባችን አይዘነጋም፡፡    

በሌላ በኩል ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የትግራይ ነፃ አውጪ ድርጅትን (ዴ.ም.ህ.ት.) በጥምረት ስም 

ለመቆጣጠር ተመሳሳይ ጥረት እያደረገ መሆኑን የገለፁልን እነዚህ ምንጮቻችን የዴምህት 

ሊቀመንበር የነበረው ሞላ አስገዶም አብዛኛው ሀይሉን ይዞ ለወያኔ እጁን ሰጥቶ ከገባ በኋላ 

የኤርትራ መንግስት መልሶ ያደራጀው የቀረው የዴምህት ሀይል ፎቶና ቪድዮ በመያዝ ዶ/ር 

ብርሃኑ  አውሮፓ፣ አሜሪካና ሌሎች አካባቢዎች እየተዘዋወረ “ግንቦት 7 ይህን ያህል ወታደር 

አለው፣ ትግሉ ተቀጣጥሏል፣ ወያኔን እናስወግደዋለን፣ ከእናንተ የገንዘብ ድጋፍ ብቻ ነው 

የምንፈልገው” በማለት እያጭበረበረበት እንደሚገኝ አክለው ይገልፃሉ፡፡   

 


