
የግንቦት 7 የኤርትራ ጉባኤ 

የዲያስፖራው ቁሳቁስና የአስመራ ቅምጦች 

 

በአምስተኛው ክፍል ያቀረብነው የአርበኞች ግንቦት 7 የኤርትራ ጉባኤ ሪፖርታዥ ላይ ስለ 

ግንቦት 7 መሪዎች በተለይ ደግሞ ስለ ሊቀመንበሩ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የታዘቡትን አስገራሚና 

አስመሳይ ባህርያት በብዕራቸው የተረኩልንን ማቅረባችን ይታወሳል፡፡ በገባነው ቃል መሰረት 

ተከታዬን ሪፖርት እንደሚከተለው አቅርበናልል፡፡ ...... 

በተለያዩ የአውሮፓና የአሜሪካን ሃገራት የምንኖር የድርጅቱ አባላት አርበኞች ግንቦት 7 ከፍተኛ 

የጦር ሃይል እንዳለው ሲነገረን የከረመውን ሁኔታ ሁላችንም አምነን የተቀበልንበት ሁኔታ ነበር። 

ወደ ኤርትራ ጉዞ ከማድረጋችን በፊትም ከየምንኖርበት ሃገር ለሰራዊቱ የሚሆን አልባሳትና 

ቁሳቁስ ገዝተን ወደ ኤርትራ ይዘን እንድንመጣ መመሪያ ተላልፎልን ስለነበር ድርጅታችን 

ኤርትራ ውስጥ የተደራጀ ሰራዊት እንዳለው ለመጠራጠር የሚያስችል ምንም አይነት መነሻ 

ምክንያት አልነበረንም። 
 

በተላለፈልን መመሪያ መሰረትም ከምንቀርባቸውና ለሃገርና ለወገን ተቆርቋሪ ናቸው ከምንላቸው 

ሰዎች ገንዘብ በመለመን የተለያዩ አልባሳትን፣ጫማዎች (ለሴቶች ሊያገለግሉ የሚችሉ የተለያዩ 

እቃዎች) እና ለትግሉ ሊያግዙ ይችላሉ የተባሉ ላፕ ቶፕ ኮምፒዩተሮች፣ ታብሌቶች ወ.ዘ.ተ… 

በማሰባሰብና በመግዛት ነበር ወደ ኤርትራ ያቀናነው። 
 

አስመራ ከገባን በኋላ እንደ መመሪያ ከድርጅቱ ስለተሰጠን የተለያዩ ሃገር ወዳድ ዜጎችን 

አስቸግረን ለሰራዊቱ የሰበሰብናቸውና የገዛናቸው እቃዎች የሚረከብም ሆነ ስለእቃዎቹ ጉዳይ 

የሚያውቅ ሰው ስለጠፋ በየክፍላችን እንዲቀመጥ አድርገነ እስኪጠይቁን ድረስ ጠበቅን።  
 

አስመራ እንደደረስን ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በመጀመሪያው የሻዕቢያ ባለስልጣናት በተገኙበት ለኛ 

ብቻ ባካሄደው ዝግ ስብሰባ ኤርትራ ውስጥ ድርጅቱ ሰራዊት የሚባል ነገር እንደሌለው እቅጩን 

ሲነግረን ቁሳቁሱ ለምን የሚረከበን ሰው እንዳጣን በደንብ ገባን፡፡ ለካ ቁሳቁስና አልባሳት 

ሰብስባችሁ እንድትመጡ በሚል የተላለፈው መመሪያ ቀልድ ኖሯል፡፡   
 

ከዜጎቻችን ለምነን ያመጣነውን እቃ ምን ማድረግ እንዳለብን ግራ ስለተጋባን ለዶ/ር ብርሃኑ 

ጥያቄ አቀረብንለት። ዶ/ር ብርሃኑም ጉዳዩን ከቁብ እንዳልቆጠረው በሚያሳብቅ ሁኔታ 

“ለእነግርማቸው ስጧቸው ኢሳት ቢሮ ይወስዱላችኋል።” የሚል የለበጣ ምላሽ ሰጠን። 
 

በኢሳት ቢሮ ያለስራ ተቀምጠው እየተቀለቡ የተቀመጡና ወሬ ከሚያመላልሱ የዶ/ር ብርሃኑ ነጋ 

ጀሌዎች መካከል ግርማቸው፣ ሜሮን ቀደም ሲል የሰማያዊ ፓርቲ አባል የነበረችና ለዶ/ር ብርሃኑ 



ነጋ ሁሉም አይነት አገልግሎት እንደምትሰጥ ራሳቸው የአስመራ የኢሳት ቢሮ ቅምጦች ሲያምዋት 

የሰማነው (እንደወረደ ማቅረቤ ኢትዮጵያዊ ጨዋነት የጎደለው ቢመስልም አባሉ የመሪዎቻችን 

የተበላሸ ስነምግባር የማወቅ መብት አለው የሚል እምነት ስላለኝ ብቻ ሳይሆን ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ 

ከትዳሩ ውጪ በየከተማው ቅምጦች እንዳሉት የሚቀርብለት ክስ የሚያጠናክር ማስረጃ ሆኖ 

ስላገኘሁት ነው)፣ ጠይብ እና አብይ የሚባሉት ዋነኞቹ ናቸው።እነዚህ ያለስራ ተቀምጠው 

በመደለብ ላይ የሚገኙ የዶ/ር ብርሃኑ ሙክቶች የአለቃቸውን ጆሮ ለማግኘት እርስ በርስ 

ሲራኮቱ የሚውሉ ናቸው፡፡   
 

የተለያየ አልባሳትና ቁሳቁስ የያዙት ሻንጣዎች ኢሳት ቢሮ እንደደረሱ የብርሃኑ ጀሌዎች ለማን 

እንደመጣ እንኳ ሳይጠይቁ የሻንጣዎቹን ቁልፍ የመገንጠል ያህል እየታገሉ ከፈቱት። ሜሮን 

የሴቶች አልባሳትንና ሌሎች የሴቶች ቁሳቁሶችን ወደ ክፍሏ መወርወር ስትጀምር ወንዶቹ ደግሞ 

የወንዶች አልባሳትንና ጫማዎች፣ ላፕቶፖችና ታብሌቶችን በሽሚያ ባገኙት መጠን ተቀራመተው 

በየሻንጣዎቻቸው ሲያጭቁ በአግራሞት ተመለከትናቸው።  ለካስ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ከየከተማው 

ከሚኖሩ ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሰብስበን ወደ ኤርትራ ይዘን 

እንድንመጣ መመሪያ ያስተላለፈልን አስመራ ከተማ በኢሳት ቢሮ ውስጥ ተወዝፈው ለሚውሉት 

ጀሌዎቹና ደንገጡሩ ነበር!! በሚያሳዝን ሁኔታ ለሰራዊቱ ተብሎ በብዙ ድካም የተሰበሰበው 

አልባሳትና ቁሳቁስ አስመራ ኢሳት ቢሮ ለተቀመጡት  የብርሃኑ ጀሌዎችና ወሬ አቀባዮች 

አስረክበን ወጣን። 
 

በእርግጥ አልባሳትና የተለያየ ቁሳቁሶች የሚቀርብለት ሰራዊት እንደሌለ አስመራ ከገባን በኋላ 

የተረዳም ቢሆንም ቢያንስ ለስብሰባው ማዳመቂያ ተብሎ ሰልፍ እንዲያሳዩ ከሐሬና ግዞትና 

ከተለያዩ የጋሽባርካ የእርሻ ማሳዎች ለተሰባሰቡት በኑሮና በድካም ለተጎሳቆሉ ምስኪን 

ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ቢከፋፈል ምን ነበረበት? መሪዎቻችን የሻዕቢያ ሹማምንት የጉልበት 

ሰራተኞቻችንን ለምን ታለብሳላችሁ በሚል እንዳይቆጡዋቸው ፈርተው ይሆን? ወይንስ ልጆቹን 

አንድ ጊዜ ለሻዕቢያ ጉልበት ስራ ስላስረከብን እንደባሪያ አሳዳሪው ስርዓት የሻዕቢያ ንብረት 

ስለሆኑ የአሳዳሪያቸው ፈቃድ ያስፈልጋል ብለው ይሆን? ብቻ ነገሩ ሁሉ በፍፁም አልገባንም፡፡ 

ይህ ቀርቶ የኑሮ ጫና ለከበዳቸው ኤርትራውያን ወጣቶች ቢከፋፈልስ ምን ነበረበት? ቢያንስ 

ቁሳቁሱን የገዙት ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ከሰውም ባይሆን ውለታውን ከፈጣሪ ማግኘት 

ይችሉ ነበር፡፡  
 

ከአውሮፖና ከሰሜን አሜሪካ ተግተልትለን ወደ አስመራ ከባነው የድርጅቱ አመራሮች መካከል   

  ኢትዮጵያዊው ጀግና ኮሌኔል ታደሰ ሙሉነህ ያለበት ሁኔታ ምንድነው? ምን በላው ?  

  ትላንት በድርጅቱ ስም በድርጅቱ ሚዲያ መግለጫ ሲሰጥ የነበረው ታጋይ መንግስቱ 

ወልደስላሴ የት ነው ያለው? 



  ኤርትራ ውስጥ ሰራዊት የለንም ካላችሁ የዲያስፖራው ኪስ ሲያራቁት የከረመው 

መዋጮና ድጋፍ የት ገባ?  

  ለሰራዊት ተብሎ ከዲያስፖራው የተሰበሰበው አልባሳትና ቁሳቁስ አስመራ ያለስራ 

ለተቀመጡ ቅልቦች ለምን ይሰጣል? ስንመለስ ለማን ሰጠን ብለን እናወራለን?   

የሚል ጥያቄ ያነሳ አንድም ሰው አለመኖሩ በሃገራችን ፖለቲካ ምን ዓይነት ስር የሰደደ 

አድርባይነት ባህል እየሰፈነ መሆኑን ያሳያል፡፡ ብዙዎቻችን በመጨረሻዎቹ የእድሜዎቻችን ክልል 

ውስጥ የምንገኝ ሰዎች ነን፡፡ ምን እንዳይቀርብን ነው? ይሳካ አይሳካ ለማይታወቅ ስልጣን? 

በእውነት ያሳፍራል!!   

 

ማን ነበር ዲያስፖራ ላሜ ቦራ ያለው ? እውነትም የነፍሰ በላዎች ላሜ ቦራ!! 

በዚህ ሁሉ መሃል ስለአንዲት ደፋር ታጋይ እህታችንን ማንሳቱ ተገቢ መስሎ ታየኝ። ይህቺ 

እህታችን ፋሲካ ትባላለች የካናዳ ነዋሪ ስትሆን በተደጋጋሚ ወደ ኤርትራ በመመላለስ ትግል አለ 

ብለው ወደ ኤርትራ ከገቡ ወጣቶች ጋር ሃሳብ ለሃሳብ ተለዋውጣለች፡፡ ሐሬናም ወርዳለች፡፡ 

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ አንድ ጊዜ ኤርትራ ፔፐር ልትሰራ እንጂ ለትግል አልመጣችም በማለት 

ወርፉዋታል፡፡ ሌላ ጊዜ ደግሞ በጀሌዎቹ በእነ ግርማቸው አማካይነት አስመራ የሻዕቢያ ወዳጆች 

ስላሏት እንጂ ስለሃገር ተቆርቁራ አይደለም ወደ አስመራ የምትመላለሰው በማለት 

አስወሮቶባታል፡፡ በዶ/ር ብርሃኑ እና በጀሌዎቹ ስለተከፈተባት የስም ማጥፋት ዘመቻ ምፅዋ 

ለጉብኝት ሄዳ ምሬትዋን አውጥታ በግልፅ ስትናገር ተደምጣለች፡፡   
 

ፋሲካ እንደሁላችንም የድርጅቱ አባላት የግንቦት 7 እና የዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ፅኑ ደጋፊ የነበረች 

ሲሆን በርሃ የወደቁ ልጆችን እሮሮና መሬት ላይ ያለውን ቅጥፈት ከተረዳች በኋላ ግን በተለይ 

ዶ/ር ብርሃኑን ከሆዷ ካወጣች ከራርማለች። ይህንንም እራሱ በሚመራው ስብሰባ ላይ "እውነቱ 

ይውጣ እስከ መቼ በውሽት እንመራለን አታፍኑን ...." በማለት እንደተጋፈጠችው በስብሰባው 

ላይ የነበሩ አባላት ያስታውሳሉ፡፡ ፋሲካ ይህንን ስትናገር ስብሰባው ላይ የነበሩ ወጣቶች በተለይ 

ከሐሬና የመጡት በከፍተኛ ሞራልና ጭብጨባ ሲደግፍዋት ማየቱን መቋቋም ያልቻለው ዶ/ር 

ብርሃኑ ነጋ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ “ስነስርዓት ይኑርሽ” በማለት በተደጋጋሚ ሲቆጣና 

ሲያስቆማት ሲሞክር እንደነበረ ይናገራሉ። ከዚህ በኋላ ነበር ዶ/ር ብርሃኑና ጀሌዎቹ በዚህች 

ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ የድርጅቱ አባል ላይ የጭቃ ጅራፋቸውን መሰንዘር የጀመሩት፡፡ 
 

ፋሲካ የውጭ አመራር የተባሉትንም "አቅመ ቢሶች ምንም ሃገራዊ ዓላማ የሌላችሁ" በማለት 

በውጭ ሃገር ባሉ የተለያዩ ከተሞች ፈፅመውታል ያለችውን የተበላሸ ተግባር ለዲያስፖራው 

በተጠራ ስብሰባ ስታጋልጥ የነበረች ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ናት። ከዚህም በተጨማሪ ፋሲካ 

ከዝሙትና ከአልኮል ሱሰኝነት ጋር በተገናኘ በአስመራና በተለያዩ የአውሮፖ ሃገራት በዶ/ር 



ብርሃኑ ላይ እየተነሱ ያሉ የአባላት ቅሬታዎች ሊታዩ ይገባል ...ወዘተ የሚል የመረረ ተቃውሞ 

በመሰንዘር የምትታወቅ ጠንካራ ሴት ናት፡፡ ይህች ጠንካራ ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያዊት ሴት 

ድምፅ ለማፈን ዶ/ር ብርሃኑና ደጋፊዎቹ በተለያየ ዘዴ ከድርጅቱ ለማስወገድ እያሴሩ መሆኑ 

ቢታወቅም ይህች ፋና ወጊ ታጋይ እህታችን ክብርና ምስጋና ይገባታል የሚል እምነት አለኝ፡፡  
 

ኤርትራ በተካሄደው በዚህ የግንቦት 7 ጉባኤ "ዶሮን ሲያታልልዋት በመጫኛ ጣልዋት" 

እንደሚባለው ፋሲካን ለድርጅቱ ሊቀመንበርነት እንድትወዳደር ተጠቁማ የነበረ ቢሆንም ፋሲካ 

"የአስመራዎቹ አራዳዎች" አካሄድ አስቀድሞ ስለገባት ከዕጩነት እራሷን አግልላለች። 

 

ይቀጥላል.... 

 

 


