ክፍል ስምንት
የግንቦት 7 የኤርትራ ጉባኤ
የጭን ገረድ....
በሰባተኛው ክፍል ባቀረብነው የግንት 7 የኤርትራ ጉባኤ ሪፖርታዥ ላይ በድርጅቱ ከፍተኛ
አመራር በሆነው በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ አማካይነት በአስመራ ከተማ ውስጥ ስለሚካሄደው ህገወጥ
የውጪ ምንዛሪ ንግድና "ጉባኤው" ከተጠናቀቀ በኋላ አስመራ ከተማ ውስጥ የታዘቡትን
የዲያስፖራው "አስረሽ ምቺው" ምንጮቻችን በብዕራቸው ያደረሱንን ዘገባ ማቅረባችን
ይታወሳል፡፡ ተከታዩን ሪፖርት ለማቅረብ በገባነው ቃል መሰረት በስምንተኛው ሪፖርታዥ
የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የተዘፈቀባቸው አደገኛ ሱሶችን በተመለከተ እነዚሁ
ምንጮቻችን የላኩልንን ሪፖርት አቅርበናል፡፡
ይህንን ዘገባ እንደወረደ ለማቅረብ የወሰንበት ዋናው ምክንያት በዚህ ሪፖርት ላይ በተለያየ
መልኩ ስማቸው የሚነሳ ግለሰቦችን ክብር ለመንካትና ስብእናቸውን ዝቅ ለማድረግ ሳይሆን
"አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ" እንዳይሆን ከወያኔ አገዛዝ ነፃ በማውጣት
እንመራሃችኋለን ስለሚሉን የዛሬው የድርጅት መሪዎች የጓዳ ባህርይና ማንነት ህዝቡ አስቀድሞ
የማወቅ መብት አለው ከሚል እምነት ተነስተን ነው፡፡ በዚህም መሰረት እነዚሁ ምንጮቻችን
ኤርትራ ውስጥ በነበራቸው የአጭር ጊዜ ቆይታ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ከሚታማቸው የተለያዩ ሱሶች
መካከል የታዘቡትን በከፊል እንደሚከተለው ይቀርባል፡፡....
ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ከሴት እህቶቻችን ጋር የሚፈጥረው ግንኙነት በአብዛኛው ከጾታዊ ግንኙነት ጋር
የተገናኘ ስለመሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ በዚህና በሌሎች ባህርያቱ ምክንያት ከትዳር አጋሩ
ጋርም የቆየ ጭቅጭቅና አለመግባባት እንዳላቸውም ይታወቃል፡፡ ብዙዎቻችን ለግለሰቡ በነበረን
ጭፍን ድጋፍ ምክንያት በተለያዩ ጊዚያት እንዲህ አይነት "ሐሜቶች" ሲነሱ ይህንን ከሚያነሱ
ሰዎች ጋር ዱላ ቀረሽ ክርክርና ፀብ ስንገባ እንደቆየን የሚታወቅ ነው።
ይሁን እንጂ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በርካታ የድርጅቱ አባላት በሚኖሩባቸው የአሜሪካ ስቴቶችና
የተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች ለስብሰባ በሚሄድበት ወቅት ተቀብለው የሚያስተናግዱት
"ቅምጦች" እንዳሉት መወራት ከጀመረ ቆይቷል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ስብሰባ ከሚያካሄድበት ቀን
አስቀድሞ ተደብቆ ወደ ከተማው በመግባት ከሳምንት በላይ የመጠጥና የዝሙት ሱስን ሲወጣ
የሚሰነበትበት ሁኔታ አለ፡፡ ይህን ስነምግባር የጎደለው ባህርዩ የቅርብ ታማኞቹና ወዳጆቹ

ሳይቀሩ ለማስተባበል የማይደፍሩት ሃቅ ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ በክብር ከሚያርፍበት ባለ አምስት
ኮኮብ ሆቴልና ለጥበቃ ከተመደቡለት አባላት አይታ ተሰውሮ በመሄድ ከመጠን በላይ ጠጥቶ
በተደጋጋሚ መንገድ ላይ ወድቆ ተገኝቷል፡፡ ዶ/ር ብርሃኑ ከመጠጡ በተጨማሪ አደንዛዥ እፅ
ሁሉ እንደሚጠቀም ከበቂ በላይ ማስረጃ ያለ ቢሆንም በተጠናወተን የመሪዎቻችንን "ገመና"
የመደበቅ ኋላ ቀር ባህል ምክንያት እንዲህ አይነቱ ወሬ ሲነሳ "የወያኔ የስም ማጥፋት ዘመቻ
ነው" በማለት ጉዳዩን ለማድበስበስ ጥረት ማድረግ የተለመደ ተግባራችን ሆኖ ቆይቷል፡፡
ዶ/ር ብርሃኑ ኤርትራ ውስጥ በነበረን በጣም አጭር ቆይታ እንኳን ቢያንስ ከዲያስፖራው
ሃሜትና ወሬ ለመዳን ሲል ራሱን መቆጣጠር አለመቻሉን ለታዘብነው አባላት ኩፉኛ
የተጠናወተው የዝሙትና የመጠጥ ፍቅር ምን ያህል ስር የሰደደና በቀላሉ ሊፈወስ የማይችል
ህመም መሆኑን ለመገንዘብ ችለናል፡፡
ከሁሉም ክፍለ ዓለማት ለጉባኤው ወደ ኤርትራ መሄድ ያለባቸው ሰዎች የአርበኞች ግንቦት 7
የከተማ አመራሮች መሆናቸውን በአባላት ዘንድ የሚታወቁና በተለያየ የድርጅቱ እንቅስቃሴ
ውስጥ የጎላ ተሳትፎ ያላቸው መሆን እንዳለባቸው ሲገለፅ ነበር።

ይሁን እንጂ ከወደ ጀርመን የመጡ የድርጅቱ አመራሮች አስመራ ከገባን በኋላ ሲያጉረመሩሙና
ቅሬታ ሲያነሱ ድንገት ሰማን፡፡ ቀረብ ብለን ችግሩን ለማወቅና የቅሬታቸው መነሻ ምን እንደሆነ
ለማጣራት ስንሞክር "የድርጅታችን አባል ያልሆነችና ከእኛ ጋር የማትሰራ ሴት እንዴትና በምን
ምክንያት በጉባኤ እንድትሳተፍ ወደ ኤርትራ ተጋብዛ መጣች" የሚል እንደሆነ ተረዳን፡፡
ከጀርመን የታደሙት አባላት በዚህ መልኩ ዙርያ-ጥምጥም የሆነ ቅሬታ ለማቅረብ የተገደዱት
ሴትዮዋ ማን እንደሆነች ሰለማያውቁ ወይም እንዴት ኤርትራ እንደገባች ስላጡት አልነበረም፡፡
ጉዳዩን ፍርጥርጡን ያወጣችው ያቺው ጠንካራዋ ሴት ፋሲካ ነበረች።
የዶ/ር ብርሃኑን አጓጉል ባህርይና የተበላሸ ስብእና በሚገባ የምታውቀውና ፊት ለፊት በመጋፈጥ
የምትታወቀው ፋሲካ ወድያውኑ ባካሄደችው የማጣራት ስራ ግለሰቧ ከብርሃኑ ጋር ባላት "ልዩ
ግንኙነት" ምክንያት በግል ወደ ጉባኤው ተጋብዛ እንደመጣች በማረጋገጥ ከሌላ አከባቢ
የተጋበዙት የዲያስፖራው አባላት እንዲያውቁት አደረገች፡፡
ቄስ ኤፍሬም ማዴቦም “ሴቲቱ ከከፍተኛ አመራሩ ጋር ባላት የተለየ ግነኙነት ምክንያት በግል
በዶ/ር ብርሃኑ ተጋብዛ እንደመጣች፣ እርሷን የሚመለከት የጤናዋንም ሆነ ማንኛውንም ጉዳይ

ዶ/ር ብርሃኑ ሃላፊነት ወስዶ እንደሚከታተል" ለሚቀርባቸው ሰዎች ሹክ አለ፡፡ እንደተጠበቀው
ዝርዝሩም ከራሳቸው ከጀርመን የዲያስፖራ ተወካዮች ተከታትሎ መውጣት ጀመረ፡፡
ይህች ሴት አሳየሽ ትባላለች፡፡ ተቀማጭነቷ በጀርመን ሃገር ሆኖ የውጭ ሃገር ዜጋ አግብታ
የምትኖር "ባለትዳር" ሴት ናት፡፡ የንግድ ድርጅትም አላት። ዶ/ር ብርሃኑ ጀርመን እና ሌሎች
የአውሮፓ ሃገራት ለስብሰባና ለተለያዩ ስራዎች ሲንቀሳቀስ ተቀብላ የምታስተናግደው ይህችው
ሴት ናት፡፡ "ባለትዳር" እንደመሆንዋ ዶ/ር ብርሃኑን ተከትላ ወደተለያየ ሃገርና ከተማ
ለምታደርገው እንቅስቃሴ ሽፋን ይሆናት ዘንድ በሃገራዊ ጉዳዮች እሳተፋለሁ፣ የሰብዓዊ
መብትም ተከራካሪ ነኝ ትላለች።
አሳየሽ ኤርትራ ውስጥ በቆየንበት ወቅት አብይ በተባለው ሹፌር አማካይነት ዶ/ር ብርሃኑ
ማረፊያ ድረስ በየምሽቱ ከኛ ተነጥላ በመሄድ በተደጋጋሚ ስትጎበኘው አይተናል። ያለምንም
ሃፍረትና ይሉኝታ በአደባባይ ጀርባውን ስታሻሽለትና ማሳጅ ለማድረግ ሲከጅላት በአግራሞት
ተመልክተናል። ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ንግግር አድርጎ ከመድረክ ሲወርድ እየጠበቀች ፊቱንና
ማጅራቱን ውሃ በራሰ ፎጣ ላቡን ስትጠርግለትና ስታቀዘቀዘው በእርስዋ ፈንታ እኛ በሃፍረት
እየተሸማቀቅን ስናስተውላት ስንብተናል።
ይህ የአደባባይ አገልግሎቷና የምሽት ጉብኝቷ በሁሉም አባላት ዘንድ በመታወቁ የአደራ ባንድ
አባልና ቀልደኛው ታጋይ ስለእርሷ ሲነሳ “ቀዳማዊ እመቤት” እያለ ሲያስቀን ከርሞ በመጨረሻ
ቢራችንን ጎንጨትጨት ካልነና የሰራ አካላችንን በሙሉ በሞቅታ መወረር ሲጀምር ደግሞ
በግልጽ “እትዬ ቀዳማዊ እመቤት” ብሎ ሰላምታ ሲሰጣት፣ እርሷም በደስታ ስትፈነድቅ
ከሞቅታው ጋር ለረጅም ጊዜ ስንስቅ ያመሸንበት ሁኔታ እንደነበረ አሳታውሳለሁ።
አሳየሽ በብርሃኑ የመጣባት ማንንም ሰው በቸልታ አታልፍም። በአጋጣሚ አሳየሽ ዞር ባለችበት
ቅጽበት የኢሳቷ መታሰቢያ ቀጸላ ለብርሃኑ የሚጠጣው ውሃ ቀድታ ስታቀብል አይታት ከፍተኛ
እሰጥ እገባ ውስጥ ገብተዋል። አሳየሽ ከእርስዋ ውጪ ማንም ሰው ለብርሃኑ ውሃም ሆነ
ማንኛውንም አገልግሎት መስጠት እንደማይችል በአዋጅ ስልጣን የተሰጣት ይመስል እሳት ለብሳ
እሳት ጎርሳ “ለብርሃኑ የሚጠጣ ውሃ እንድታቀርቢለት ማን ነው ያዘዘሽ? ለእርሱ እኔ አለሁለት።
” በማለት በአደባበይ ስትቆጣ አይተንና ሰምተን በጣም ገርሞናል፡፡
የአሳየሽን ሁኔታ ስመለከት ስለጥንታዊ የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ መፅሃፍ ላይ ተፅፎ ያነበብኩት
አንድ ነገር አስታወሰኝ፡፡ በቀደመው ጊዜ የሃገራችን ነገስታትና መሳፍንት "ሃገር ለማቅናት"
በሚል ግዛታቸውን ለማስፋፋት ለዘመቻ ሲሄዱ ረጅም ጊዜ በረሃ ውስጥ የሚቆዩበት ሁኔታ

ስለነበር እስኪመለሱ ድረስ አጓጉል ነገር አምሮአቸው የሄዱበትን ተልእኮ አቋርጠው ወደ
ሚስቶቻቸው እንዳይመለሱ "የጭን ገረድ" ይዘው ወደ ዘመቻው ይሄዱ እንደነበር ያወሳል፡፡
እነዚህ የጭን ገረዶች ተግባር ምግብ አብስለው ከማቅረብ በተጨማሪ ዋና ስራቸው ለእነዚህ
መሳፍንትና መኳንንቶች የድንኳን ውስጥ "የሌሊት መስተንግዶ" መስጠት ነበር፡፡ ይህ
"መስተንግዶ" በይፋ የሚታወቅና የመሳፍንቱ ህጋዊ ሚስቶች ጭምር ወደዱም ጠሉም (በዘመኑ
ሌላ ምርጫም አልነበራቸውምና) አምነው የተቀበሉት ጉዳይ እንደነበር ማንበቤ ትዝ ይለኛል፡፡
የመስተንግዶ ነገር ከተነሳ አንድ ሌላ ሲያሰፈግገን የከረመውን ክስተት ልንገራችሁ። ከአሜሪካን
ሃገር አብሮን የመጣ አንድ አባላችን ለሳምንት ስሜቱን መቆጣጠር አቅቶት ለካ ከሜሮን (ቀድሞ
የሰማያዊ ፓርቲ አባል የነበረች) ጋር አንሶላ ሲጋፈፍ ሰንብቷል። ይህን ጉድ መቋቋም ከአቅሙ
በላይ የሆነበት አንዱ የአስመራ የኢሳት ቢሮ ተቀላቢና የሜሮን ተለዋጭ ወዳጅ በቅናት ተቃጥሎ
ከአሜሪካ የመጣው አባላችንን በቡጢ ከአፈር ካልደባለቅኩ እያለ ሲፎክርና ለገላጋይ ሲያስቸግር
ሰንበተ። እርሱም እንደፎከረው ጓደኛችንን ከአፈር ሳይደባልቅ፣ ዲያስፖራው አባላችንም እሱን
ፈርቶ ሜሮንን ሳይተው እንዲሁ በየእለቱ እንደሳቅን ተለያየተናል።
ብቻ ነገረ ስራችን ሁሉ የሚገርም ነው፡፡ “ዝሙት መፈፀም በታጋዬች መካከል ክልክል መሆን
አለበት” እያለ በየመድረኩ ሲፎክር የሚሰማው ዲያስፖራ ከውጊያ ግንባር ተንፈስ ለማለት ወደ
አስመራ ከተማ የገባ የቀድሞ ወታደር ይመስል "ተከተል አለቃህን..." በሚል መርሆ አንድ
ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሊቀመንበራችንን ስብእናና ባህርይ ተላብሶ በየስርቻው የተኮለኮሉ
የአስመራ ወጣት ሴቶችን ለማሳደድ ሲያሳይ የነበረው መቅበዝበዝ ከማስገረም አልፎ የሚያሳዝን
ትእይንት ነበር።
መጨረሻ ላይ ዶ/ር ብርሃኑም ሰው ነውና ይህንን ማድረጉ ምን ነውር አለበት ሊባል ይችል
ይሆናል። በእኔ እምነት ኤርትራ ውስጥ የሚገኙት ወጣቶቸ ስሜታቸውን ለማስተናገድ ቢከጅሉ
የተፈጥሮ ጉዳይ ነውና ችግር ላይኖረው ይችላል። ዶ/ር ብርሃኑም ቢሆን ህሊናው ካልቆረቆረው
በቀር በአሜሪካ ስቴቶች እና የተለያዩ የአውሮፓ ከተሞች ያሉትን ቅምጦች ሊያስተናግድ
ይችላል። ነገር ግን እርሱን የሚያህል ትግሉ ከተሳካ ነገ ሃገርን ለመምራት የሚከጅል የድርጅቱ
ከፍተኛ አመራር ይቅርና ተራውም አባል ቢሆን የሌላውን ሰው ሚስት በጉባኤ ሽፋን ጋብዞ
በሰው ሃገር ሲማግጡ መክረም ከኢትዮጵያዊ ጨዋነት እና ስነምግባር የራቀ የነውሮች ሁሉ
ነውር ነው።

ይቀጥላል....

