
ሾልኮ የወጣ የአርበኞች ግንቦት 7 ምክር ቤት አባል እይታ 

ህዝብና አባላት እንዲፈርደው የተጻፈ** 

 ክፍል 1 ---------------------------------------------------------------------------------------*  

ቀን 14/03/2018 

 እ.አ.አ. ኦገስት 3/2017 ጀምሮ በኤርትራ ጋሻ ባርካ ሃይኮታ አካባቢ ባለው መለስተኛ ማስልጠኛ ወስጥ 

ተደረገው የአርበኞች ግንቦት 7 የምክር ቤት ጉባዔ በተካሄደባቸው ቀናት ወስጥ ለህሌናዪ ዕረፍት 
ስለከለከለኝ ያየሁትና የታዘብኩትን ለህዝብ ይፋ ለማድረግ ተገድጃለሁ። እኔ በግሌ ኢትዮጵያን ከ 

neocolonialism ነጻ ለማውጣት በሚደረገው ሃገራዊ ርብርብ በመሳተፍና ለህዝባችን ፍትህ 
ለማምጣት ከመጨነቅ በስተቀር ከማንም ግለሰብ ወይም ድርጅት ጋር ጸብም ሆነ ጥላቻ የለኝም 
ምናልባትም አንዳንዶቻችን ካለን የነጻነት ጉጉት የሚደረገውን ትግል ለማስናከል እና እንቅፋት ለመሆን 

ነው የሚል አስተያየት የምትሰጡ ሰዎች ወደኋላ ሄዳችሁ የአርበኞች ግንቦት 7 ድርጅትና አመራሮቹ 
እየፈጸሙ ያለውን ስህተት በግልጽ እንድትፈትሹ አደራዪ የጸና ነው። በተጨማሪም ከዚህ ቀደም 
ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ጋር በጋራ ሆኜ ለብዙ ዓመታት ማገልገሌ ከግንዛቤ ወስጥ እንዲገባ 

እፈልጋለሁ። እንደ አውሮጳዊያን አቆጣጠር ኦገስት 3/ 2017 በተጠራው የአርበኞች ግንቦት 7 ሰብሰባ 

ጉባዔ ላይ ለመገኘት ወደ አስመራ አቀናሁ!! ይህ ጉዞ የተሳካ የሆነው በራሴ ጥረትና በተለያዩ አባላት 
ድግፍ ሲሆን እዛ ከደረሳችሁ በኋላ ወጪያችሁን ከእነ አይሮፕላን ትኬቱ እንሸፍናለን በመባሉ እሺ ብለን 
ጉዞ አደረግን። ከኤርፖርት በቀጥታ ወደ አስመራ ከተማ አመራን በማግስቱ ጠዋት ስብሰባ ተባለና 

አስመራ ከተማ መጠነኛ ስብስባ ተደረገ!! የስብሰባው ቦታ የኤርትራ መንግስት ከሰጠን የስብሰባ አዳራሽ 
ሕንጻ ወስጥ ነበር። 

 የሚገርመው በግንቦት 7 ተወክለው ከውጪ ኤርትራ ለሚደረገው ጉባኤ ለመሳተፍ የተጋበዙት ከ60 
በላይ አባላቶች ሲሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባርን ከውጪ ወክለው የቀረቡት ሁለት ብቻ 
ነበሩ። በቤልጄም የሚገኘውን የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ዋና ጸሃፊ በተለያዩ ሰብሰባዎች ላይ 
አርበኛውን በተመለከተ ተደጋጋሚ ጥያቄ በማቅረቡና ከሕዝብ የሚሰበሰበው የገንዘብ መጠን ግልጽ በሆነ 
መንገድ ወጪና ገቢው ይገለ፣ለአርበኛው ገንዘብ ይላክ፣በየጊዜው ለመጓጓዣ እየተባለ የሚወጣው ወጪና 
የደሞዝ መጠን ትግሉን ያገናዘበ አይደለምና ግልጽ ወይይት ይደረግበት በማለቱና ተው ቢባለም አሻፈርኝ 

በማለት በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ደጋግሞ በመጠየቁና በዚሁ ጥያቄ ምክናየት የግንቦት 7 
የተለያዩ ስልጣንን እንደሸሚዝ ከሚቀያይረው እና የተለያዩ የሹመት ስሞችን እየያዘ በቅ ከሚለው 
የቤልጄሙ አበበ ቦጋለ መሸሻ ጋር በመጋጨቱ ምክናየት ብቻ ስብሰባውን እንዳይሳተፍ ለማድረግ ከወራት 
በፊት ከሌሎች የተቃዋሚ ድርጅቶች እንደ ሽግግር ምክር ቤትና የኢትዮጵያ ወጣቶች ድምጽ ጋር የራዲዮ 

ዜና አቅራቢ ነው !! እየሰራ ያለው ድርጅትን የሚጎዳና ሚስጥሮችን አሳልፎ ሊሰጥ ይችላል ተብሎ ምክር 

ቢቱ ሳይወያይበትና ሳይሰማ በዶክተር ብርሃኑ ነጋና የግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ጨርሶ 
እንዳይገባ ታገደ። ግለሰቡን በተመለከተ በአውሮፓ ፓርላማ የተለያዩ የዲፕሎማሲ ስራዎችን ሲሰራ 
እንደነበር ተቃዋሚው በሙሉ ያውቃል ።  

ሆኑም ከላይ በተጠቀሰው ምክናየት ወደ አስመራም እንዳይመጣና ጉባዔውን እንዳይሳተፍም ታገደ። ይህ 

የሆነው በፕሮፊሰር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ የግቦት 7 አመራር አቶ አበበ ቦጋለን ለማስደሰትና በሰነድ 
የያዛቸውን ጥያቄዎች ለማጥፋት መሆኑ ለቀድሞህ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አባላት በጣም 



ግልጽ ነበር። ወደ አስመራው ስብሰባ ልመለስና የሕዝባዊ ሃርነት ኤርትራ መንግስት ከሰጠን አዳራሽ 
ለመግባት ምንም አይነት ወረቀትና ብዕር እንዳንይዝ ፣ሞባይሎቻችንን እንድናስረክብ ተደርጎ ኪሳችን 

በነቂስ እየተፈተሸ ወደ ውስጥ ገባን። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከሌሎች በጣት የሚቆጠሩ የቀድሞው ግንቦት7 
ከፍተኛ አመራሮች ጋር ታጅቦ የተዘጋጀለትን መድረክ ይዞ ቁጭ አለ። ከውጪ ለስብሰባ ለስብሰባ ወደ 

ኤርትራ የገባነው በቁጥር 65 ሰው ሲሆን የቀድሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ከወጪ የመጡ 

በቁጥር ሁለት አባላት ብቻ ባሉበት የዛቻ ንግግር እንዲህ ሲል አደረገ “” ወደ እዚህ የመጣችሁት 1ኛ ምን 

ተሰራ ብሎ ወሬ ለመለቃቀም የመጣ አለ 2ኛ ሃገር ለማየትና ለመዝናናት የመጣ አለ 3ኛ ለስራ የመጣ 

አለ” ካለ በኋላ ለአንደኛና ሁለተኛ ተጓዦች ማስጠንቀቂያ እሰጣለሁ እንዳመጣጣችሁ በሰላም ለመመለስ 

ሰላማዊ ሆኖ ስብሰባውን ማካሄድ እንዳለባችሁ እመክራለሁ” በማለት በፊዝ ፈገግታ የተሞላ 
ማስጠንቀቂያውን ነገረን።  

ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ያልጠበቅነውን ንግግር በማድረጉ ብንደናገጥም ደስተኞች አልነበርንም። 
ለማስፈራራት እና የበላይነቱን ለማሳየት በዓይኑ የሚያዛቸውና ወሬ አቀባዮቹ በርካታ ቢሆኑም ከግማሽ 
በላይ የሚሆነው ከውጪ የመጣው ተሰብሳቢ ደስተኛ አልነበረም። ይሁንና በመቀጠል ከአውስትራሊያ 
ተወክሎ የመጣው የቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አመራር ላይ የቀጥታ ዘለፋና 
ማስፈራሪያ በዶክተር ብርሃኑ ነጋ ድርጅቱን ለማፍረስ በአባላቶች መካከል ውዥንብር በማውራት 
እየተንቀሳቀስክ መሆኑን ደርሰንበታል፣የስልክ ንግግሮችህ ተቀርጸዋል ስለዚህ ከድርጊትህ ብትቆጠብ 

መልካም ነው በማለት ሲናገር መልስ አለኝ በማለት ድምጹን ከፍ አድርጎ በንዲትና ቁጭት “ይህ 

አሉባልታ ወሬ ነው “ በማለት አጀንዳ እንዲያዝለት ጠየቀ” የተሰጠው መልስ ግን አሁን ለዚህ ጊዜ የለንም 

ተብሎ እንዲረጋጋ ግራና ቀኝ ያዋክቡት ጀመር!! እንዲህ ብለህ ልታስፈራራኝ አትችልም በማለት ቀጠለ 

!! ይልቅ ለጥያቄዎቼ መልስ እንድትሰጠኝ እፈልጋለሁ ሌሎች አባላት በስብሰባው ላይ እንዳይገኙ ለምን 

ተፈለገ!! ተዋህደናል ተብሎ ከተነገር ሁለት ዓመት ሞላው የታሉ የቀድሞው የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች 

አባላት ? የማየው የራስህን ድርጅት አባላት ብቻ እና ስሙን ነው!! በማለት በግለት እና ድፍረት ተናገረ!! 

ለጠየቀው ጥያቄ መልስ የሰጠውም አልነበረም።እሱም መናገሩን አላቆመም ! ነገሩ በሁለተኛ ተናጋሪው 
እየከረረ በመምጣቱ የዕለቱ አጀንዳችን አይደለምና በግል ቀርባችሁ ማነጋገር ትችላላችሁ ተብለው ዝም 
እንዲሉ ተደረ።  

አጀንዳው ተቀየረ አብዛኛው ኪሱ ተገልብጦ ስለተፈተሸና ሞባይሉን ሳይቀር አስቀምጦ እንዲገባ በመደረጉ 
ተደናግጦ ነበርና አጀንዳው በመቀየሩ ደስተኛ ነበር። ሁላችንም ማን እና ከየት እንደመጣን ለመተዋወቅ 
በምንተያይበት ሰዓት መንሾካሸኩ ቀርቶ የፍረሃት ፈገግታና ሰላምታ በግንባርና በእጅ ተሰጣጣን። ከትንሽ 
ቆይታ በኋላ ስብሰባው አብቅቶ ወደ ተዘጋጀልን አልቤርጎ በቅደም ተከተል ተጓዝን። በእውነት ለመናገር 
ቀጥሎ የሚፈጠረውን ባላውቅም ወደየ ማደሪያችን ስንሄድ ምሽቱ ሰላም መሆኑን እርግጠኞች 
አልነበርንም። ህዝብን ያልፈራ ሃገር አይመራም ልድርጅት መሪነትም ብቃቱ ያጠራጥራል። እስከ ሳምንት 

ቸር ይግጠመን! ይቀጥላል 


