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ሁሉም ነገር ወደ ደቡብ ጦር ግንባር!!  

የአርበኞች ግንቦት 7 የአመራር አባላት የምርጫ ትዕይንት 

 

በሁለተኛው ክፍል ያቀረብነው የአርበኞች ግንቦት 7 ጉባኤ ሪፖርታዥ የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶ/ር 

ብርሃኑ ነጋ ድርጅቱ በውስጣዊ ችግር ተተብትቦ ላለፉት ሁለት አመታት ምንም የረባ ስራ ሳይሰራ 

ማሳለፉንና አሁንም የድርጅቱን ቀጣይ ህልውና የሚፈታተኑ እጅግ በርካታ የተወሳሰቡ ችግሮች 

ያሉበት መሆኑን በማስመልከት ለጉባኤው ታዳሚ ያቀረቡትን ሪፖርት ይዘት ማስነበባችን 

ይታወሳል፡፡   

ባለፈው ባቀረብነው ሪፖርታዥ በገባነው ቃል መሰረት በዚህ ጉባኤ ላይ የተሳተፉት ምንጮቻችን 

ቀጣዩን የጉባኤው ሂደት (ትያትር) በተመለከተ በብዕራቸው የተረኩልንን እነሆ አቅርበናል፡፡  

በክፍል ሁለት ሪፖርትዥ የድርጅቱ ሊቀመንበር ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የድርጅቱን ሁለት የችግርና ተስፋ 

አስቆራጭ አመታት ሪፖርት ካቀረቡ በኋላ ጉባኤተኛው ድርጅቱ ገጠሙት በተባሉት ችግሮች ዙርያ 

ጥያቄም ሆነ አስተያየት ሳይሰጥበት እንዲሁም መፍትሄ ይሆናል የሚላቸውን የበኩልን ሀሳብ 

ለማቅረብ እንኩዋን እድል ሳይሰጠው ወድያውኑ በኮሎኔል ፍፁምና በብርሃኑ ነጋ የተዘጋጀው 

የጉባኤ የመወያያ አጀንዳ ለቤቱ ቀረበ፡፡  

በዚሁ መሰረት በሻዕቢያው ባለስልጣን በኮሎኔል ፍፁም ተዘጋጅቶ በድርጅቱ ሊቀመንበር በዶ/ር 

ብርሃኑ ነጋ ለጉባኤው የቀረቡት አጀንዳዎች የሚከተሉት ነበሩ፡፡   

 1. የንቅናቄውን ሰትራቴጂ መፈተሽና ማጽደቅ ፣ 

 2. የንቅናቄውን መዋቅርን መፈተሽና ማጽደቅ፣ 

 3. የንቅናቄውን መተዳደሪያ ህግ ላይ መወያየትና ማጽደቅ ፣ 

 4. የሰራዊቱ ህገ ደንብ ላይ መወያየትና ማጽደቅ፣ 

 5. የአመራር ምርጫ ማድረግ የሚሉ ናቸው፡፡ 
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ከተራ ቁጥር 1 እስከ ተራ ቁጥር 4 ድረስ የተዘረዘሩት አጀንዳዎች መጨረሻ በተራ ቁጥር 5 ላይ 

ለተቀመጠው ዋናው አጀንዳ ማጀቢያነት ከመቀመጣቸው በቀር ፋይዳ እንደሌላቸው ጉባኤተኛው 

ከአስመራ ጀምሮ ሲካሄድ ከከረመው ድራማ ለመገመት ብዙም አልተቸገረም፡፡ መጨረሻ ላይ 

ያረጋገጥነውም  ይኸው በሚገባ የተቀነባበረው የነኮሎኔል ፍፁምና የዶ/ር ብርሃኑ ድራማ ነበር፡፡   

 

ለማንኛውም በእያንዳንዱ አጀንዳ ዙርያ የተነሳው ሃሳብና የተደረሰው ውሳኔ ምን ይመስል እንደነበር 

እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

 

አጀንዳ አንድ፡- የንቅናቄውን እስትራተጂ በተመለከተ   

የንቅናቄው ተልዕኮ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር የሚፈጠርበት ዴሞክራሲያዊ የፖለቲካ ስርዓት 

መመስረት ሲሆን በስትራቴጂ ረገድ ይህ የትግል እስትራተጂ ሁለገብ ባህሪያት ያለው መሆኑ 

የሚታመንበት ቢሆንም ከዚህ የተሻለ የትግል ስትራቴጂ አለ የሚል ምክረ ሃሳብ ከጉባኤተኛው 

የሚቀርብ ከሆነ በዚያ ላይ ያተኮረ ውይይት ቢደረግ የሚል መሪ ሃሳብ ከድርጅቱ ሊቀመንበር 

ከዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ቀረበ፡፡  

 

አስቀድመው በዶ/ር ብርሃኑ ነጋ የተዘጋጁት የጉባኤው ታዳሚዎች በብርሃን ፍጥነት እጃቸውን 

በማውጣት "እስትራተጂው ወደ ድል የሚወስደን ብቸኛው እስትራተጂ በመሆኑ፤ ሁለገብ የትግል 

ስልት ሲባል ህዝባዊ ትግልና ህዝባዊ አመፅን (የትጥቅ ትግልን) አጣምሮ የያዘ ተመራጭ ስልት 

በመሆኑ ይህ ደግሞ አሁን ባለው ተሞክሮ ህዝባዊ አመፅ፣ ህዝባዊ እምቢተኝነት ህዝባዊ ስለላንና 

ህዝባዊ አሻጥርን የሚያካትት ስለሆነ እስትራተጂው መቀጠል አለበት" በማለት በየተራ ተደጋጋሚ 

የሆነ ዲስኩር አሰሙ፡፡ በማያያዝም "ለስትራቴጂው ተግባራዊነት ብቁ አመራር መፍጠር ብቻ ነው 

የሚያስፈልገው" በማለት እስካሁን ድረስ እስትራጂው ያሰገኘው ፋይዳና ጉዳት፣ ጠንካራና ደካማ 
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ጎኑ ሳይገመገምና እስትራጂውን ይበልጥ ለማጠናከር የሚረዱ የተለያዩ ጠቃሚ ሃሳቦች ካሉ ከቤቱ 

እንዲቀርብና የጉባኤው ተሳታፊ እንዲወያይባቸው ሳይደረግ እስትራተጂው እንከን የለሽ ስለሆነ 

በነበረበት መቀጠል አለበት በሚል ባካሄዱት የንግግር ርብርብ እስትራጂው ያለምንም አይነት 

ውይይትና ማሻሻያ በዚያው እንዲቀጥል ፀድቋል ተባሎ ተወሰነ። 

 

በዚህ ውይይት ድራማው ያልገባቸው አንዳንድ የዋህ ተሳታፊዎች ስትራቴጂው በሃገር ውስጥ በዳር 

ሃገርና በውጭ ሃገር ያለውን ኃይል ሚና ማካተት የሚችል ነው ወይ? የሃገራችንን ወቅታዊ 

የፖለቲካ ኃይል አሰላለፍስ ግምት ውስጥ ያስገባ ነው ወይ? የሚሉና ሌሎችም አስተያየቶችና 

ጥያቄዎች ያነሱ ቢሆንም ሊቀመንበሩ ተጣድፈው መልስ በመስጠት በዚህ አጀንዳ ላይ የሚካሄደው 

ውይይት በአጭሩ ለመዝጋት ሲረባረቡ ለታዘበ ይህ ሁሉ ወጪ ወጥቶበት ባህር ተሻግሮ የመጣው 

ተሳታፊ ይህንን ድራማ ለማየት ነበር እንዴ የሚያሰኝ ነበር፡፡ ያልታደለች ሃገር ያልታደለ ህዝብ!! 

አልኩኝ በልቤ፡፡ 

 

ይባስ ብሎ ለምን እንደታደሙ ያልገባቸው አንዳንድ ግልብ ዲያስፖራዎች ደግሞ በሃገራችን ውስጥ 

የብሔር ጥያቄ አለ ወይስ የለም? በሚል ላነሱት ጥያቄ የብሔር ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሌለና 

ጉዳዩ የገዥ ቡድኖች ፍላጎት እንደሆነ፣ የብሔር ጥያቄ አለ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ለጊዜው በጉዳዩ 

ላይ ከዚህ በላይ መሄድ አይኖርብንም፣ በዚህ አጀንዳ ላይ የሚካሄደው ውይይት መቆም አለበት፡፡ 

የዲሞክራሲ ጥያቄ ሲፈታ የብሔር ጥያቄም አብሮ ይፈታል በማለት ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ውይይቱ 

በአጭሩ እንዲገታ በማድረግ በአጀንዳው ላይ የተካሄደው ውይይት በዚህ መልኩ እንዲዘጋ አደረጉ፡

፡ ከዶ/ሩ ገፅታ ይነበብ የነበረው የቁጣ ስሜት ለተከታተለ ሰው በልባቸው ይህንን ጥያቄ የሚያነሱት 

የወያኔ ሰርጎ ገቦች መሆን አለባቸው ሳይሉ የቀሩ አይመስለኝም፡፡  

 

አጀንዳ ሁለት፡- የንቅናቄውን መዋቅር በተመለከተ 
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የአርበኞች ግንቦት 7 አዲስ የተባለው መዋቅር በሊቀመንበሩ አማካይነት በፖወር ፖይንት ቻርት 

ለውይይት ቀርቦ ያለምንም አይነት ውይይትና ማስተካከያ ፀደቀ። 

 

በዚህ መሰረት የድርጅቱ አብይ መዋቅር ቀደም ሲል በተለያዩ ማህበራዊ ሚድያዎች ተሰራጭቶ 

እንዳነበብነው ኤርትራ፣ ሃገር ውስጥና ከሃገር ውጭ ተብሎ በ3 እንደተከፈለና የንቅናቄው ፅ/ቤትም 

በኤርትራ ውስጥ እንደሚሆን ተነገረን። ኤርትራ ውስጥ እንዲቀር የተወሰነበት አመራር ማን ይሆን? 

የሚል ሃይለኛ ስጋት የገባው ታዳሚው እርስ በርሱ መተያየት ጀመረ፡፡  

 

በመቀጠል የንቅናቄው ሊቀመንበር፣ ኦዲትና ኢንስፔክሽን ኮሚቴ፣ የዲስፕሊንና ግልግል ኮሚቴ 

ከጠቅላላ ጉባዔ ሲመረጥ ከአሁን በኋላ ምክትል ሊቀመንበር የሚባል የሃላፊነት ቦታ አይኖረንም 

ተባለ።  

የምክትል ሊቀመንበርነቱን ቦታ አያስፈልግም የተባለው የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር የነበረው 

መዓዛው ጌጡን ለማስወገድ ቢሆንም ዋና አላማው ግን የአርበኞች ግንባር ሰዎች የምክትልነት ቦታ 

ይገባናል የሚል ጥያቄ እንዳያነሱ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመዝጋት ነበር፡፡  

 

ከዚህ ውጪ ራሳቸውን የድርጅቱ ምክትል ሊቃነመናብርት እንደሆኑ በየፊናቸው በሚድያ ሲነግሩን 

የከረሙት የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባላት (እነ አበበ ቦጋለ፣ ነአምን ዘለቀ፣ ዶ/ር አዚዝ መሃመድ 

...ወዘተ ምን እንደተሰማቸው ባናውቅም ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በዚህች በአጭር ጊዜ የኤርትራ 

ቆይታቸው የአንድ ግለሰብ ፈላጭ ቆራጭነት ለድል ምን ያህል አሰፈላጊ እንደሆነ በእነ ኮሎኔል 

ፍፁም አማካይነት ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምክር ወይም መመሪያ ቢጤ እንደተሰጣቸው 

የሚያጠራጥር አይደለም፡፡    
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የኤርትራው መሪ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከግማሽ ምዕተ አመት በላይ ባስቆጠረው የትግልና 

የስልጣን ዘመናቸው እንደ ምክትል አምርረው የሚጠሉት የሃላፊነት ቦታ እንደሌለ ይነገርላቸዋል፡፡ 

ገና ያኔ በረሃ በትጥቅ ትግል ውስጥ የድርጅታቸው የሻዕቢያ ምክትል ሃላፊ በነበሩበት በነዚያ 

የመጀመሪያዎቹ አመታት ሳይቀር የምክትል መሪነት ቦታ ከድርጅቱ እንዲወገድ ሽንጣቸውን ገትረው 

ሲማገቱ እንደነበር በወቅቱ የነበሩ የትግል ጓደኞቻቸው ያስታውሱታል ይላሉ፡ በድርጅቱ ውስጥ 

የመሪነት ስልጣን ከተቆናጠጡ በኋላ የመጀመሪያው ተግባራቸው በሻዕቢያ ውስጥ ምክትል አመራር 

የሚባል የስልጣን እርከን እንዳይኖር ማድረግን እንነበር ያስታውሳሉ፡፡ ኤርትራ ነፃነትዋን 

ከተጎናፀፈች በኋላም ቢሆን በመንግስት መዋቅራቸው ውስጥ ምክትል ፕሬዚዳንት የሚባል 

የስልጣን ቦታ እንዳይኖር በማድረግ እስካሁን ድረስ ሃገሪቱን በፈላጭ ቆራጭነት እየመሩ ብቻ 

ሳይሆን "የሰይጣን ጆሮ አይስማ እንጂ" ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እንደማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር ስጋ 

የለበሱ ሰው ናቸውና በተፈጥሮ ወይም በሰው ሰራሽ አደጋ ምክንያት በህይወታቸው ላይ አንዳች 

አደጋ ቢያጋጥም ሃገሪቱን ያለ ህጋዊ ተተኪ መሪ እንድትቀር እድርገዋታል በማለት የሚያሙዋቸው 

ኤርትራውያን ቁጥራቸው ቀላል አይደለም ይባላል፡፡    

 

ከአርበኞች ግንቦት 7 ጠቅላላ ጉባዔ ቀጥሎ ምክር ቤትና ስራ አስፈፃሚ እንደሚኖር፣ ምክር ቤቱ 

30 ኤርትራ ውስጥ ከሚገኙ፣ 15 በውጭ ሃገር ከሚገኙ አባላት 8 ደግሞ ሃገር ውስጥ ከሚገኙ 

አባላት በድምሩ 53 አባላት እንደሚኖሩት፣ 10 ተጠባባቂም አብረው እንደሚመረጡ ተነገረን። 

በኑሮና በከባድ የጉልበት ስራ ተጎሳቁለው ያየናቸውን በቁጥር 50 የማይሞሉ ታጋዮችን ለመምራት 

53 አዛዥ ጄኔራሎችን መምረጥ ማስፈለጉ የሚያሰገርም ነው፡፡ 

 

በማያያዝም ስራ አስፈፃሚው ሊቀመንበሩን ጨምሮ 13 አባላት እንደሚኖሩት 5ቱ (ሊቀመንበሩና 4 

የየዘርፎቹ ኃላፊዎች) የስራ አስፈፃሚ ቋሚ ኮሚቴ እንደሚሆኑ ማብራሪያው ቀጠለ። 
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ከዚያ በኋላም ሁሉም ስራ አስፈፃሚዎች ተቀማጭነታቸው ኤርትራ ይሆናል በሚል የተወሰነ 

መሆነን የተነገረን ቢሆንም ዶ/ር ታደሰ ብሩ በሌለበትና አሁን ባለው ሁኔታ የእንግሊዝ መንግስት 

በመሰረተበት ክስ ምክንያት ወደ ኤርትራ መግባት እንደማይችል እየታወቀ "እንዲመረጥ" መደረጉን 

ጭምር ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ለጉባኤተኛው አሳወቁ። ውሳኔው አርበኞች ግንቦት 7 ከሰሜን ወደ ደቡብ 

ጦር ግንባር ጉዞ መጀመሩን የሚያበስር ዜና ነበር፡፡ 

 

 ይቀጥላል....

 


