የግንቦት 7
የምልመላ ድራማና በቅርቡ በአማራ ወጣቶች ላይ የደረሰው አደጋ!!
በአምስተኛው ክፍል ኤርትራ በተካሄደው የግንቦት 7 "ጉባኤ" ላይ የተሳተፉት ምንጮቻችን ስለ
ግንቦት 7 መሪዎች በተለይ ደግሞ ስለ ሊቀመንበሩ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የታዘቡትን አስገራሚና
አስመሳይ ባህርያት በተመለከተ በብዕራቸው የተረኩልንን ማቅረባችንና ይህንን ታሪክ
በተከታታይ እንደምናቀርብ ቃል መግባታችን ይታወሳል፡፡

ይህ በአንዲህ እንዳለ እዛው ኤርትራ ውስጥ የሚገኙ ምንጮቻችን ግንቦት 7 ከአማራ ክልል
የሰሜን ጎንደር አከባቢ በመመለመላቸው ወጣቶች ላይ የደረሰውን አደጋ በተመለከተ የላኩልን
ፅሑፍ ማስቀደሙን መርጠናል፡፡....
አርበኞች ግንቦት 7 ኤርትራ ውስጥ በጉባኤ ስም ያካሄደውን ድራማ በተመለከተ አንድ የሀገር
ተቆርቋሪ ወንድማችን በሚገርም ሁኔታ ሲያስነብበን መሰንበቱን ተከትሎ ኤርትራ ውስጥ
መኖሬን የሚያውቁ በውጭ ሃገር የሚገኙ ወዳጆቼ ስልክ እየደወሉ እውነታው
እንዳረጋግጥላቸው ሲጠይቁኝ ሰንብተዋል፡፡ ይሁን እንጂ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ
ተቃዋሚዎች ውስጥ በዘረጋው የስለላ መረብ ምክንያት ለተጠየቅኩት ጥያቄ ለዚያውም በስልክ
ግልፅ ያለ ምላሽ መስጠትን አልፈቀድኩም፡፡ በዚህ አጋጣሚ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና ሻዕቢያ ደጋፊ
ዲያስፖራዎችን በመሰብሰብ ኤርትራ ውስጥ "በጉባኤ" ስም ያካሄዱት ትያአትር ወንድማችን
ከፃፈው በላይ እንደነበር ብቻ ጠቅሼ ለዚህ አጭር ፅሑፍ መነሻ የሆነኝና ከዚህ "ጉባኤ" በኋላ
በአማራ ወጣቶች ላይ በቅርቡ በጠላት በደረሰው አደጋ ላይ ማተኮሩን መርጫለሁ፡፡
ምንም ነገር ሳይኖረው ከስምንት አመት በፊት ወያኔን በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ከስልጣን
አስወግዳለሁ በማለት በአደባባይ ፎክሮ ወደ ሃገረ ኤርትራ ያቀናው ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ "ከበሮ
ሲያዩት ያምር..." ሆኖበት የትግሉን ውል ሲጠፋበት አንድ ጊዜ የዴምህትን ሌላ ጊዜ ደግሞ
የአርበኞች ግንባርን ሲለው ደግሞ ከጄኔራል ከማል ገልቹ የኦነግ አንጃ ጋር ግንባር ፈጥረናል
በማለት ከዲያስፖራው የሚሰበሰበው ገንዘብ እንዳይነጥፍበት የተለያየ የማጭበርበር ዘዴ
ሲጠቀም የቆየ ቢሆንም ትግሉ አንድ ጋት መራመድ አቅቶት ይኸው ወያኔም ከስልጣኑ ሳይወገድ
የኢትዮጵያ ህዝብ ግፉንና በደሉን እንደተሸከመ ቀጥለዋል፡፡
ለጉባዔ የታደመው ዲያስፖራ ወደየመጣበት ሃገር ሲመለስ ኤርትራ ውስጥ የአርበኞች ግንቦት 7
የሚባል ሰራዊት እንደሌለ፣ ያለውም ቢሆን በሻዕቢያ ከባድ የጉልበት ስራና በቂ ባልሆነ የምግብ
አቅርቦት ምክንያት ጉልበቱ የዛለና የተዳከመ መሆኑን ቢያንስ ለሚቀርበው ሰው እንደሚናገርና
ጉዱ ተጋልጦ ሁሌም የሚያስጨንቀው የገቢ ምንጩ እንዳይደርቅበት ሃይለኛ ስጋት ያደረበት
ብልጡ ሊቀመንበራችን ጉባኤተኛው ሳይበተን አንድ መላ መዘየድ እንዳለበት ራሱንና የቅርብ

አለቆቹ የሆኑትን እነ ኮ/ል ፍፁምን አሳመነ፡፡ ራሱንና አለቆቹን አሳምኖም አልተቀመጠም፡፡ ጊዜ
ሳያጠፋ በፍጥነት መንቀሳቀሰ እንዳለበት ተረድቶ ከሃገር ውስጥ በሩጫ ወጣቶችን መልምሎ ወደ
ኤርትራ ማሻገር እንዳለበት ወሰነ፡፡
ማንም እንደሚያውቀው የአንድ የተቃዋሚ ድርጅት አባል በጠላት ይዞታ ስር ያውም በጦርነት
ቀጠና ከሚገኝ የትውልድ አከባቢው በመመልመል ወደ ወዳጅ ሃገር ይዞታ (ኤርትራ) ለማሻገር
ሲታሰብ ተመልማዩን በትግሉ አላማ አሳምኖና መስፈርቶችን አዘጋጅቶ በተጠና መንገድ
በከፍተኛ ጥንቃቄ መከናወን የሚገባው ስራ መሆኑ ለማንም የተሰወረ አይደለም፡፡

ይሁን እንጂ ይህ አካሄድ ትክክል እንዳልሆነ፣ በዚህ ጥንቃቄ በጎደለውና ባልተጠና መንገድ
የሚካሄደው የጥድፊያ ምልመላና ወጣቶቹን ወደ ኤርትራ ለማሻገር የሚደረገው ጥረት አደገኛ
መሆኑን የወጣቶቹንም ህይወት ለከፋ ጉዳት የሚያጋልጥ መሆኑን ቢነገረውም ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ
ለማዳመጥ ፈፅሞ ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም፡፡ እሱን የሚያሳስበውና የሚያስጨንቀው
ከዲያስፖራ የሚያገኘው ገንዘብ እንዳይጎድልበት በመሆኑ በዚህ ባልተጠና እና በችኮላ መንገድ
ተመልምለው ወደ ኤርትራ ለማስገባት የታሰቡት የአማራ ወጣቶች የጠላት ሲሳይ ቢሆኑ ምን
ቸገረው!! ብቻ ምን ያደርጋል፤ የፈራነው አልቀረም፡፡
በቅርቡ ብዛት ያለው የአርበኞች ግንቦት 7 ምልምል ሀይል የማሰልጠኛ ካምፖቹን ያጥለቀልቃሉ
በማለት ለዲያስፖራው የተስፋ ቃል የገባው ዶ/ር ብርሃኑ መልማዮችን በመላክ ከሰሜን ጎንደር
አከባቢ በተለይ ከበለሳ፣ እብናት፣ ደምቢያ፣ጭልጋ… ወዘተ የተለያየ መደለየና የማጭበርበሪያ
ዘዴ በመጠቀም በርካታ ወጣቶች እንዲሰበሰቡ አደረገ፡፡ እነዚህን የአማራ ወጣት ልጆች
ለመመልመል ከተጠተቀመባቸው የሃሰት ዘዴዎች መካከል ፡- ወደ አውሮፓ እንድትሄዱ ሁሉም ነገር ስለተመቻቸላችሁ በአጭር ጊዜ
ትሄዳላችሁ፣

ውስጥ

- ብዛት ያለው ክፍያ የሚያስገኝ የእርሻ ሥራ (ሰሊጥ) ስላለ እዚያ ላይ ተሰማርታችሁ
ከፍተኛ ገንዘብ ታገኛላችሁ፤ ወ.ዘ.ተ በማለት
ስለጉዳዩ ትንሽ እውቀት ሊኖራቸው ይችላል ተብለው የተገመቱትን ደግሞ፥
- የምትፈልጉት የጦር መሣሪያ ዓይነት እንድትታጠቁ ከተደረገ በኋላ ወደ ሃገር ቤት
ትመለሳላቹህ፤
- በወር እስከ 3000 ብር ክፍያ እየከፈለ አርበኞች ግንቦት 7 ያስታጥቃችኋል እና
ሌሎችንም የተለያዩ የማጭበርበሪያና መደለያዎችን በመንገር ወደ 40 የሚሆኑ የአማራ
ወጣቶች ከእነዚህ መካከል ከ16 ዓመት በታች የሆኑ ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ህፃናት
ልጆች ተሰባሰቡ፡፡

እነዚህን አዲስ ምልምል ወጣት ልጆች ተቀበሉ ተብለን ከጉልጅ ወደ ድንበሩ አከባቢ
እንድንቀሳቀስ ትእዛዝ የተሰጠን ቢሆንም ኢንፎርሜሽኑ አስቀድሞ የደረሰው የወያኔ ሰራዊት
ጥቅምት 4 ቀን 2010 ዓ.ም. መንገድ ላይ አድፍጦ በመጠበቅ በሰነዘረው ድንገተኛ ጥቃት
እነዚህን ምስኪን ልጆች በሙሉ አሳዶ ሊይዛቸው ችሏል፡፡ እኛም ቀኑን ሙሉ ስንጠብቅ ውለን
ባዶ እጃችንን ወደ ጉልጅ ካምፓችን ለመመለስ ተገደናል፡፡
ስለትግሉ ሳይነገረው እና በአላማው እንዲያምንበት ሳይደረግ በዚህ የተለያየ ዘዴ ተጭበርብሮ
ወደ ኤርትራ እንዲገባ የተደረገን ወጣት ከውጪ የመጡ ዲያስፖራዎችን ሰብስቦ በአሳፋሪ ሁኔታ
ሰራዊቱን የፈሪዎች፣ የመሳሪያ ፍቅር የተጠናወታቸው፣ ከግዳጅ የሚሸሹ፣ የሌቦች...ወዘተ ስብስብ
ነው በማለት ማንቋሸሹ የት ያደርሰን ይሆን??
ጉልጅ (ኤርትራ)

