ክፍል አስር
የግንቦት 7 የኤርትራ ጉባኤ
የብርሃኑ ነጋ አደግዳጊዎች
ውድ አንባቢያን!
ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት ኤርትራ ውስጥ በተካሄደው የግንቦት 7 ጉባኤ ዙሪያ ተከታታይ
ሪፖርታዦችና በመካከሉም ኤርትራ ውስጥ ከሚገኙ ምንጮቻችን የደረሱንን ወቅታዊ መረጃዎች
ስናቀርብላችሁ መቆየታችን ይታወሳል።
ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ እንደገለፅነው የእነዚህ ጽሑፎች መሰረታዊ ዓላማ
በዋናነት“ህዝባችንን ከወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ነፃ እናወጣለን” ስለሚሉት የድርጅታችን የግንቦት 7
አመራሮች የጓዳ ባህሪይና ስነምግባር፣ እንዲሁም ከፍተኛ አመራሩ የተጠናወተው ፀረ-አማራነት
በሽታ በአደባባይ እንዲጋለጥ በማድረግ ህዝባችን እውነታውን አውቆ የራሱ ዳኝነት
እንዲሰጥበት ለማገዝ ነው፡፡
ከዚህ በተጨማሪ በብርሃኑ ነጋ የመድረክ ላይ ዲስኩር የተደናበረው የድርጅቱ አባል የሆነው
ዲያስፖራ በትግል ስም ኤርትራ እንዲገቡ ከተደረገ በኋላ ያለ በቂ ምግብና ሰብአዊነት በሌለው
አያያዝ በየእለቱ ለረጅም ሰዓታት የሻዕቢያ የእርሻ ማሳዎችን እንዲያለሙ የተፈረደባቸው፣
በሃይለኛ የጉልበት ስራ ኩፉኛ የተጎዱና የተጎሳቆሉ፣ እንዲሁም የየእለቱ ዕጣ ፈንታቸው በሻዕቢያ
መታሰርና መገደል ሰለሆኑ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ቆም ብሎ እንዲያስብና ትግሉ መልክ
እንዲይዝ የበኩሉን ጥረት እንዲያደርግ ለማሳሰብ ጭምር ነው።
በዚህ መሰረት በዚህ በአስረኛው ሪፖርታዥ ላይ ልቦናቸው እያወቀ ለጊዜያዊ ፍርፋሪና ነገ
የማይጨበጥ የስልጣን ቢገኝ በሚል አጓጉል ተስፋ ከልባቸው ሳያምኑበት ህሊናቸውን ሽጠው
ለማደር ስለመረጡ የብርሃኑ ነጋ ቀንደኛ አደግዳጊዎች በተመለከተ ምንጮቻችን የተረኩልንን
ሪፖርት እንደሚከተለው አቅርበናል፡፡....
ብርሃኑ ነጋ በዲያስፖራውና ኤርትራ ውስጥ በየቦታው ያስቀመጣቸውን አደግዳጊዎች ለሚታዘብ
ማንም ሰው የሃገራችን የፖለቲካ መሪዎች ባህርይ ከአንድ ወንዝ ነው እንዴ የሚቀዳው?
ያሰኛል። ብርሃኑ አዳዲስ ጀሌዎችን ባፈራ ቁጥር የቀድሞ ጀሌዎቹን ማማት፣ በሰው ፊት
ማዋረድ ከዚያም ቀስ ብሎ ማስወገድን ከመቼው እንደተካነበት ለማመን ያስቸግራል። እድሉን
አግኝቶ መንግስታዊ ስልጣን ላይ ቢቀመጥ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ሲያስቡት ያስፈራል፡፡
“ከእርሱ ውጪ አንድም ታጋይ የለም” በሚል ሲያሞካሸው የነበረው ብዙነህ ፅጌን (ውቤ)

እንኳን የአንዳርጋቸው በወያኔ እጅ መውደቅ እርግጥ መሆኑን ሲረዳ በቅፅበት አቋሙን ለውጦ
"የህፃናት ጠባቂ” በማለት ለማንቋሸሽ የቀደመው ሰው እንዳልነበረ አይተናል።
አንዳንዴ ብርሃኑ ነጋ የሚያሳየው አስገራሚ የትወና ድርጊት ለራሱም መልሶ ሲያስቀው
ትመለከታለህ፡፡ የሚክበው ሰው ካገኘ በሌሎች ላይ እየቀለደ፣ እያንጓጠጠና እያሾፈ መኖርን
የሚችልበት አላማ የሌለው ሰው መሆኑን ለማወቅ ቀናትና እና ስዓታት ሳይሆን ጥቂት
ደቂቃዎችን ብቻ ከእርሱ ጋር ማሳለፍ በቂ ነው።
በአንድ ወቅት ዶ/ር አዚዝን በአድናቂዎቹ ፊት ለማዋረድ ስለፈገ ብቻ “አዚዝ ትግሉን ለመምራት
የሚፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ቦርጩን ያራግፍ” በማለት ሲወርፈው ስምተናል። በተለይ
“ሊፎካከሩኝ ይችላሉ” የሚላቸውን ሰዎችና በአባላት ዘንድ ደህና ተቀባይነት አላቸው ብሎ
የሚፈራቸውን አመራሮች ለማሸማቀቅ የሚጠቀምበት የተለመደ ዘዴ መሆኑን ለሱ ቅርበት
ያላቸው ሰዎች ይናገራሉ። እንደ እውነቱ ከሆነ ከዶ/ር አዚዝ ያነሰ ቦርጭ ሳይኖረው “የትግሉ”
መሪ መሆን የቻለው ብርሃኑ ነጋ ከአስመራ ከተማ ወጥቶ እንደማያውቅ እየታወቀ አልፎ አልፎ
በኢሳት የቴሌቭዥን መስኮት ብቅ ለማለት ቀጠሮ እንዲያዝለት መመሪያ ሲሰጥ በተለይ
"ላሜቦራው" ዲያስፖራ የደላው እንዳይመስለው ፂሙን ሳይላጭና ፊቱን በጥላሸት ቀባብቶ
በሃይለኛ የሐሬና በረሃ ፀሃይና ሙቀት ገፅታው የተጠበሰ ለማስመሰል ጥረት እንደሚያደርግ
እዚያው አስመራ ኢሳት ቢሮ ውስጥ የሚኖሩ ወጣቶች እንደዘበት ጣል የሚያደርጉት ሃሜት
መስማት ራሱ ያሳምማል። በአጠቃላይ ኤርትራ ውስጥ አለ እየተባለ ሲነገረን የከረመው “ትግል”
ጠጋ ብለው ሲያዩት በተራ ውሸትና ቅጥፈት የታጀለ መሆኑን ለማረጋገጥ ጊዜ አይፈጅም።
ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርነው ዶ/ሩ በየሄደበት አካባቢ ሁሉ የሚያደራጃቸው
አደግዳጊዎች ቁጥር በርካታ ከመሆናቸውም ሌላ ከሁኔታዎች ጋር የሚለዋወጡ በመሆናቸው
ለመዘርዘር አስቸጋሪ ቢሆንም በቅርቡ ኤርትራ ውስጥ በተካሄደው ጉባኤ ፊቱን እያዩ
ሲያዘረጥርጡ የታዘብናቸውን አመራሮች ብቻ ለግንዛቤ ያህል ቀጥለን አቅርበናል፡፡
1. ነአምን ዘለቀ - የታዋቂው ኢትዮጵያዊ ኮማንደር ዘለቀ ልጅ መሆኑን የሰማ ሰው እንኳንም
አባቱ ይህንን ጉድ ሳያዩ አለፉ ያሰኛል። ነአምን ዘለቀ በአሜሪካ የቤተሰብ ህይወቱ ብዙም
የተሳካለት አይደለም። ኤርትራ ውስጥ ከሁሉም ጀሌዎቹ በተለየ ሁኔታ ከብርሃኑ ነጋ ፈራ
ተባ እያለ አፈንግጦ ወደ ሻዕቢያ አመራሮች በጣም መቀራረብና ማጎብደድን እያዘወተረ
ነው። የሻዕቢያ ሰዎች በቅርብ ርቀት የብርሃኑን መጨረሻ ሲያመቻቹ ለቀጣይ መሪነት
ያጩት ሰው መሆኑን ማስተዋል ይቻላል። ብርሃኑም ጥርጣሬ ሳይገባው የቀረ
አይመስልም፡፡ በድርጅቱ የአንድ ምክትል ዘርፍ ሃላፊ እንዲሆን ያደረገው ከወዲሁ
ለማራቅ እንዲመቸው ይመስላል። ብርሃኑ በገንዘብ ላይ ያለው አምልኮ የሚታወቅ
ቢሆንም ከነአምን ጋር የነበረውን ቅርበት ለምናውቅ ሰዎች ከእሱ ደብቆ በመኝታ ቤቱ

ያስቀመጠው ገንዘብ የልዩነታቸው አመላካች እንደሆነ መረዳት ይቻላል። ከጉባኤው በኋላ
በምጽዋ ጉብኝታችን ወቅት አንድ ወዳጄ የነአምንን ጉዳይ አንስቶ ሲያጫውተኝ ነአምን
ወደ ኤርትራ ባለስልጣናት ጠጋ ጠጋ የሚልበትና እና እነሱም ከሌላው በተለየ መልኩ
የሚያቀርቡበት የራሱ መነሻ ምክንያት እንዳለው ሹክ ብሎኛል። በእናቱ በኩል የኤርትራ
ዘመዶች እንዳሉት የነገረኝ ይኸው ወዳጄ “ዳግማዊ ተስፋዬ ገብረኣብ እንዳይሆን” በማለት
አስቆኛል።
2. ቄስ ኤፍሬም ማዴቦ (ሀምበርቾ)- ብርሃኑ ነጋ ለእሱ ሁሉም ነገር ማለት ነው። ትግሉን
በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች/አንቀፆች ጭምር ለማገዝ የሚባዝነው ኤፍሬም ማዴቦ በምንም
መልኩ ከብርሃኑ ትዕዛዝና ሀሣብ የማይወጣ የራሴ የሚለው ሃሳብና ስብዕና የሌለው ቱቦ
ነው። ወጣቶቹም “የብርሃኑ ድንክዬ ውሻ” የሚል ስም አውጥተውለታል። ኤፍሬም በደርግ
ዘመን ኤርትራ ተመድቦ ከመስራቱና ከአንዲት ኤርትራዊት ልጅ ከመውለዱ በቀር በትግሉ
ውስጥ ኖረም አልኖረም የሚፈይደው ነገር እንደሌለ በርካታ አባላት በድፍረት ሲናገሩ
ይሰማል።
3. ዶ/ር አዚዝ (ማይክ)- ዶ/ር አዚዝ “ብርሃኑን የነካ በዓይኔ የመጣ ነው” በሚል የዶ/ሩ
ቀንደኛ ደጋፊ ሆኖ ሲንቀሳቀስ የኖረ ቢሆንም አሁን ባለው አሠራርም ሆነ በዶ/ር ብርሃኑ
አመራር ተስፋ ቆርጦ በቁዘማ ላይ የሚገኝ ሰው እንደሆነ ይሰማል። ዶ/ር አዚዝ በሙያው
የተዋጣለት መሆኑ ባይካድም በድርጅት ስራ ላይ ግን ተስፋ ወደ መቁረጡ ተቃርቧል፣
በምክንያት ከድርጅቱ ለመልቀቅ መላ በማፈላለግ ላይ የሚገኝ፣ ከድርጅቱ መውጣት እንደ
ክህደት፣ ድርጅቱ ውስጥ መቆየትም ተጠያቂነትን እንደሚያስከትል እያሰበ በሁለቱም
አቋሞች መሃል እየዋለለ ጊዜውን ውድ ጊዜውንና እድሜውን የሚያባክን ሰው ሆኗል።
4. አበበ ቦጋለ (ካሌብ) - አበበ በመጀመሪያ ምክትል ሊቀመንበር እንዲሆን የተደረገበት
ዋናው ምክንያት በአማራው ህዝብ ላይ ባለው በአደባባይ የሚታወቅ የመረረ ጥላቻ
የኢትዮጵያ ህዝቦች አርበኞች ግንባርን ለማዳከም በመሳርያነት ለመጠቀም እንደሆነ
ይነገራል። በአሁኑ ወቅት አበበ ቦጋለ የአገልግሎት ጊዜው ያበቃለት ይመስላል። አበበ
የጀመረውን የቁልቁለት ጉዞ ከመቀጠል ውጪ ምንም እድል ያለው አይመስልም፡፡
ባለቤቱን ለከፍተኛ ባለስልጣን ሚስትነት እንድትዘጋጅ ሲመክርና ሲያሰለጥን እንደነበረ
የሚነገርለት ግብዙ አበበ ቦጋለ በብርሃኑ ነጋ ላይ የነበረው አምልኮ እየተሸረሸረ አሁን
አሁን እሱም በሃሜት መሰመራቱ ይወራል፡፡
5. ቸኮል ጌታቸው (አዳ) እና ዶ/ር ታደሰ ብሩ (ሚያዝያ)- እነዚህ ሰዎች ምንም ዓይነት
የራሳቸው የሚባል ስብእና የሌላቸው የዶ/ር ብርሃኑ ገደል ማሚቶዎች ናቸው። ማንኛውም
ከብርሃኑ የሚመጣ ሃሳብ ተሽቀዳድመው የሚደግፉና ብርሃኑ ነጋ የተቃወመን ሰው

ተረባርበው የሚቃወሙ፣ በአሽሙር የሚሣደቡ አንዳንዴም ከብርሃኑ ትዕዛዝ ሲሰጣቸው
ሃሜትና አሉባልታ የሚያሰራጩ ናቸው። ኤርትራ ውስጥ ያሉ ወጣቶች 03 እያሉ
ይጠሯቸዋል። "ባዶ ሰለስቴ" (03) ማለት ምን ማለት እንደሆነ ጠይቀን ሻዕቢያ ከበረሃ
ጀምሮ በአንድ ጉዳይ ላይ የህዝብን ትኩረት ለመሳብ ወይም ለማስቀየስ የሚጠቀምበት
የአሉባልታ ተቋም (rumor mill) መሆኑን የሰማነው እዚያው ኤርትራ ውስጥ ከሚገኙ
ልጆች ነው።
ታድያ በተለያዩ የውጭ አገራት የሚኖር የድርጅቱ አብዛኛው አባል በእነዶ/ር ብርሃኑና ቁስለኛ
አጋፋሪዎቹ አሳፋሪ ድርጊት ተበሳጭቶ አንዳንዱ ስለትግሉ ማሰብ ትቶ ጭልጥ ብሎ ወደ
መጠጥና የራሱን ህይወት ወደማመቻቸት ሲያዘነብል፣ ሌላው “ከዚህ ጉድ ብቻ አውጣኝ እንጂ
ከእንግዲህ ከእነዚህ ሰዎች ጋር ዳግመኛ አልገናኝም” ሲል ኤርትራ ውስጥ የሚገኙ ጥቂት ታጣቂ
አባላት ደግሞ ወደ አ.ዴ.ሃ.ን. ከመቀላቀላቸው ባለፈ በአጠቃላይ በትግሉ ላይ ተስፋ እየቆረጡ
ባገኙት አጋጣሚ በብዛት ለወያኔ እጃቸውን በመስጠት መግባታቸው ምኑ ያስገርማል?
በአጠቃላይ ብርሃኑ ነጋ ቅጥ ያጣ የንዋይና የስልጣን ጥሙን ለማርካት ሲል በሃገሩ ልጆች ላይ
ታሪክ ይቅር የማይለው በደል እየፈፀመ መሆኑ ሁሉም ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሊያውቀው
ይገባል፡፡ በአሁኑ ወቅት ነፍስ ያላወቁ ወጣቶች በሃሰተኛ ፕሮፖጋንዳና በማይፈፀም የተስፋ ቃል
ወደ ኤርትራ እያሻገረ በሻዕቢያ እርሻ ላይ እንዲሰማሩ ሲያደርግ ትንሽ ሰብአዊነት
ቢኖረው“የራሴስ ልጆች ቢሆኑ?” የሚል የህሊና ጥያቄ ሊያነሳ በተገባው ነበር። ኤርትራ ውስጥ
በሃይለኛ የጉልበት ስራ፣ በረሃብና በእርዛት ከሰውነት ውጪ ሆነው ያገኘናቸው ወጣት ልጆች
በአይኑ የተመለከተና የሰማ ማንም ኢትዮጵያዊ ሰላማዊ እንቅልፍ ተኝቶ ማደር አይችልም፡፡
በእኛ በኩል ኤርትራ ውስጥ የታዘብነው ብቻ ሳይሆን በተቻለኝ መጠን በውስጣችን ያለውን
ችግር በማፅዳት ለፀረ ወያኔ ትግሉ ይጠቅማሉ ያልናቸውን ሃሳቦች እንዳካፈልናችሁ ይሰማናል።
ከአሁን በኋላም ቢሆን በብርሃኑ ነጋና በራሳቸው ላይ እምነት በሌላቸው ጥቂት አደግዳጊዎቹ
አማካይነት የሚፈፀመውን የውንብድናና የማጭበርበር ተግባር ለማስቆም የቻልንውን ያህል ሁሉ
ከማድረግ እንደማንቆጠብ ለራሳችን ቃል ገብተናል፡፡ ዋነኛ ስራው የኢትዮጵያ ህዝብን ማታለልና
መዋሸት በሆነው ድርጅት ውስጥ ሆኖ ግን ጊዜን፣ ገንዘብንና ጉልበትን ከማባከን ውጪ ወያኔን
ለማስወገድም ሆነ በሃገራችን ውስጥ የምንመኘውን የስርዓት ለውጥ ፈፅሞ ማምጣት
እንደማይቻል ኤርትራ ውስጥ በነበረን አጭር ቆይታ በሚገባ አረጋግጠናል።
ቸር እንሰንብት።

