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የከሸፉ የሻአቢያ ፈንጂዎች 
ክፍል አንድ 

ለሚ ዋቄ 

02-12-16 

 

የኤርትራው የሸአቢያ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ቀጥታ ጥቃት መፈፀም እንድማይችል 

ከተገነዘበ ከአንድ ተኩል አስርት  ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል። ቀጥታ ወረራ የመፈፀም 

አቅም የሌለው መሆኑን ብቻ ሳይሆን፣ የቀጥታ ጥቃት ወይም የወረራ ሙከራ ቢያደርግ 

ግብአተ መሬቱ እንደሚፈጸምም ጠንቅቆ ያውቃል። ኢትዮጵያውያን ሁሉ እንደሚያውቁት 

ሻአቢያ ኢትዮጵያን መጠቀሚያ የማድረግ ህልም ነበረው። በ1990 ዓ/ም በግንቦት ወር 

ኢትዮጰያ ላይ ወረራ እንዲፈፅም ያነሳሳው ይሄ ህልሙ ነው። ታዲያ ካሁን በኋላ 

ኢትዮጵያን መውረር እንደማይችልና ይህን መሞከር ግብአተ መሬቱ መሆኑን ቢያውቅም 

ህልሙ ሊሳካ የማይችል መሆኑ የእግር ውስጥ እሳት ሆኖበታል፤ የሚያራይ የውስጥ እግር 

እሳት።  ሻአቢያ ኢትዮጵያ መጠቀሚያው እንድትሆን ማለሙ ስለኢትዮጵያ ህዝብና 

መንግስት ምንም ካለማወቁ የመነጨ ትልቅ የፖለቲካ ስሌት ስህተት ውጤት ነው። ይህ 

ስህተት ኢሳያስ አፈወርቂ ስለራሳቸውና ስለመንግስታቸው ያላቸው ግንዛቤ ተጨባጩ 

እውነታ ላይ ያልተመሰረተ ከመሆኑ የመነጨ ነው።  

 

ኢሳያስ አፈወርቂ፤ የሚመሯት ኤርትራ ታላቅ ሃገር እንደሆነች ነው የሚያስቡት፤ ዓለም 

በሙሉ እርሳቸው ስለተናገሩትና ስላቀዱት የሚያስብ፣ የጎረቤት ሃገራትና የተቀረው ዓለም 

የትኩረት ነጥብ እንደሆነች አድርገው ነው የሚያስቡት። እውንታው ግን በእጅጉ ከዚህ 

የተለየ ነው። ኤርትራ ትንሽ ሃገር ነች፤ ተንሽ መሬትና ህዝብ ያላት፣ እጅግ ደሃና 

ያልተማረ ህዝብ መኖሪያ የሆነች ሃገር ነች። መሪዋ ኢሳያስ አፈወረቂም በዓለምና በአህጉር 

አቀፍ ጉዳዮች ላይ ብዙም ትኩረት የማይሰጣቸው፤ ከተፅአኖ ፈጣሪነት ተርታ ውጭ 

ናቸው። አሁን አሁን “ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም” እንዲሉ ራሳቸው ለራሳቸው 

የሰጡት ግምት አልለቅ ብሏቸው እንጂ በተለይ ከኢትዮጰያ ጋር ሲነፃፃሩ ትንሽ ብቻ 

ሳይሆኑ ከግዜ ወደግዜ እያነሱ መሄዳቸውን በሚገባ ሳይገነዘቡ አልቀሩም። 
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እናም ኢሳያስ አፈወርቂ ስለታልቅነታቸው ቢደነፉም፣ እጃቸውን ኢትዮጵያ ላይ ማንሳት 

እንደማይችሉ ጠንቅቀው ተረድተዋል። በሌላ በኩልኢትዮጵያ ከግዜ ወደግዜ በኢኮኖሚ 

እድገትና ልማት፣ በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ባላት ተሳትፎና ይህ ተሳትፎ በፈጠረላት 

ተሰሚነት፣ በመከላከያ ሃይል . . . እየጎለበተች መጥታለኝ። ታዲያ ኢሳያስ አፈወርቂ በዚህ 

አኳኋን እየራቀች ሊደርሱባት የማይቻላቸውን ኢትዮጵያ ኮሳሳ ሃገር ሆና የማየት 

ፈላጎታቸው እረፍት ነስቷቸዋል። እናም ኢትዮጵያን በእርስ በርስ ግጭት፣ በሽብር ጥቃት 

ወዘተ የማተራመስ ስትራቴጂ ነድፈዋል። ይህን በቀጥታ ጥቃት ሊፈፅሙት የማይችሉትን 

ኢትዮጵያን የማኮሰስ ህልም ሊያሳካ ይችላል በሚል የነደፉትን የማተራመሰ ስትራቴጂ 

የማስፈፀሚያ ስልቶችም አዘጋጅተዋል። ለማስፈፀም የሞከሩባቸው ሁኔታዎችም አሉ። 

 

ኢትዮጵያን ዳግም ሃገር ልትሆን በማትችልበት ሁኔታ የማተራመስ የሻአቢያ ስትራቴጂ 

ማስፈፀሚያነት ከተያዙት ስልቶች ቀዳሚው ኢትዮጵያን በኢትዮጵያውያን ማተራመስ 

ነው። ይህም በጣት በሚቆጠሩ ሰዎች የተደራጁና የሚመሩ፣ ጥቂት ደጋፊዎች ያላቸው፣ 

ዓላማቸውን በሰላማዊ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ማሳካት አንችልም በለው ያመኑና ተሰፋ 

የቆረጡ፣ በማንኛውም መንገድ ህገመንግስታዊ ሥርአቱን ንደው ስልጣን ላይ ለመውጣት 

የሚያልሙ ቡድኖች ላይ ያተኮረ ነው። ሻአቢያ ለዚሀ አየነት የኢትዮጵያውያን ቡደኖች 

ኤርትራ ውስጥ መጠጊያ በመስጠት፣ የሽብር ጥቃትና የወታደራዊ ስልጠና ድጋፍ 

በማደረግና በማስታጠቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እንዲቀሰቅሱ፣ የሽብር ጥቃት 

እንዲፈፅሙ ማደረግ ነው።  

 

ለዚህ ዓላማ በኤርትራ ውስጥ ከሰበሰቧቸው መሃከል ቀደምቶቹ በሽግግር መንግስቱ ወቅት 

በመንግስት ውስጥ መሳተፍ ጀምሮ ይህን ትቶ ኦሮሚያን ከህዝቡ ፍላጎት ውጭ በሃይል 

ለመገንጠል ጦርነት ያወጀውና ያልተሳካለት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ርዝራዦች 

ቡድን፣ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢትዮጰያ ሶማሌ ክልልን ከህዝቡ ፍቃድ ውጭ በሃይል 

ገንጠሎ የሚገዛው መንግስት የመመስረት ህልም የነበረውን የኦጋዴን ብሄራዊ ነፃነተ 

ግንባር፣ ተስፋ ለዘውድና አሃዳዊ ስርአት ናፋቂ የሆነው በጣት የሚቆጠሩ አባላት የነበረው 

የኢትዮጵያ አርበኞች ግንባር ቀዳሚዎቹ ናቸው። እነዚህ ቡድኖች  መጠለያ ተሰጥቷቸው 

የነበሩት ሻአቢያ ኢትዮጵያ ላይ የወረራ ሙከራ ከመፈፀሙ አስቀድሞ ነበር።  
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ከወረራው በኋላ  ቀዳሚው በኤርትራ መጠለያ ያገኘው ቡድን በሞላ አስገዶም 

የሚመራውና በያዘነው ዓመት መግቢያ ላይ ምህረት ጠይቆ ወደኢትዮጵያ የተመለሰው 

የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ትህዴን) የተሰኘ ቡድን ነው። ከዚህ በኋላ በሙስና 

አኩርፈው የወጡ የክልል አመራሮችና ሌሎች በተለያየ የግል ምክንያት ያኮረፉ ግለሰቦችን 

የያዙ የቤኒሻንጉል፣ የጋምቤላ . . . ነፃነት ግንባር የተሰኙ ከመሪዎቻቸው ያለፈ ሃይል 

የሌላቸው ቡደኖችም ኤርትራ ውስጥ ተፈጥረዋል። ሌሎች ስም ያወጡ ሁለትና ሶስት 

ዓባላት ያላቸው ቡድኖችም በአሰመራ የገኛሉ።   

 

በመጨረሻ ወደኤርትራ የዘለቀወ ግንቦት 7 የተሰኘው ቡድን ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ  

እንደሚያውቀው ግንቦት 7 ምርጫ 97ን ተከተሎ በህዝብ የተሰጠውን አዲስ አበባን 

የማስተዳደር የስልጣን ውክልና እንዲሁም በፌደራል መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ያገኘውን ከገዢው ፓርቲ ቀጣይ ከፍተኛ መቀመጫ እምቢ በሎ ስልጣን በሃይል 

ለመመነተፍ ሞከሮ በከሸፈበት የቀድሞ ቅንጅት ርዝራዦች የተመሰረተ ነው፤ በዋናነት 

ከሃገር በኮበለሉት ብርሃኑ ነጋና ውጭ በነበሩት አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ። 

 

እርግጥ ሻአቢያ ኢትዮጵያዊ ያልሆነውንና የአለም አቀፉ አሸባሪ የአልቃይዳ የምስራቅ 

አፈሪካ ክንፍ የሆነውን ለዓመታት መንግስት አልባ ሆና ቆይታ በነበረችው ሶማሊያ 

የተቀፈቀፈውን አልሸባብ በመሳሪያና በወታደራዊ ስልጠና ድጋፍ አድርገዋል። ይህን ዓለመ 

አቀፈ አሸባሪ ሃይል የደገፉ የነበረው ኢትዮጵያን ለማተራመስ ዓላማ ብቻ ነው። 

 

እነዚህ ቡድኖች ኢትዮጵያኑም አልሸባብም እርስ በርስ የሚያመሳስላቸው የጋራ ዓላማ 

የላቸውም። ገሚሶቹ በብሄር ላይ የተመሰረቱና የመገነጠል ጥያቄ ያነገቡ ናቸው። የተቀሩት 

ደግሞ በኢትዮጵያ ብሄር ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ አስተዳደር ማለትም የብሄሮች 

ብሄረሰቦችን ራስን በራስ ማስተዳር - የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት “ሃገረ ከፋፋይ” 

በሚል የሚቃወሙና ቀደም ሲል የነበረውን አሃዳዊ ስርአት ለመመለስ የሚያልሙ ናቸው። 

አልሸባብ ደግሞ ፍፁም የተለየ ነው። እስልምናን በሃይል ማስፋፋትና እስላማዊ መንግስት 

የመመስረት ህልም ያለው ነው። እነዚህ የኢፌዴሪ መንግስት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር 

የተነሱና ሻአቢያ አስጠልሎ የሚረዳቸው ቡድኖች እርስ በርስ የዓላማ አንድነት የሌላቸው 

ብቻ ሳይሆኑ የአንዱ ዓላማ የሌላውነ የሚያፋልስ ነው። ቡድኖቹ ካላቸው የዓላማ ተቃርኖ 
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አኳያ ሲታዩ፣  እርስ በርስ ይዋጉ እንደሆነ እንጂ በአንድ ግንባር የሚያሰልፍ አንዳችም 

የጋራ ነገረ የሌላቸው ናቸው።  

 

እነዚህ የተለያዩና እርስ በርስ የሚፃረሩ ቡድኖች ግን ለሻአቢያ  አንድ ናቸው። የተለያያ 

ቅርፅ ያላቸው ኢትዮጵያ ላይ ሊወረወሩ የሚቸሉ ቦምቦች ናቸው። ከነልዩነታቸው 

እንዲያሰባስባቸውና የኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ጠላቶች ከሆኑ የቀደሞ የግብፅ መንግስታትና 

ሌሎቸ መንግስታት ጋር በመቀናጀተ (የአሁኑ መንግስት በሻአቢያ በኩል ለእጅ አዙረ 

ጦርነት የኢትዮጵያን ተቃዋሚዎቸ እነደሚረዳ የሚያመለክት መረጃ ስለመኖሩ አላውቅም) 

የገንዘብ ድጋፍ እየተቀበለ እነዲያከፋፍላቸው ያደረገው ይህ ነው። ሻአቢያ ሁሉንም 

ለዓንድ ዓላማ - ኢትዮጵያን የማተራመስ ስትራቴጂውን ለማሰፈፀሚያ መሳርያነት 

ስለሚፈልጋቸው ከዚህ አኳያ ለእረሱ ተመሳሳይ ናቸው፤ የተለያየ ቅርፅና ቀለም ያላቸው 

ኢትዮጵያ ላይ ሊወረወሩ የተዘጋጁ የእጅ ቦምቦች ናቸው። 

 

ሻአቢያ ቡድኖቹ ከራሱ ዓላማ አኳያ አንድ ስለሆኑ ዓላማውን ለማሰፈፀም እንዲያገዘው 

ትብብር፣ ግንባር፣ ውህደት እነዲመሰርቱ በተደጋጋሚ ሲያስገድዳቸው መቆየቱም 

ይታወቃል። ቡደኖቹ በዓላማ፣ በባህሪም የተለያዩ በመሆናቸው የትብብሩና የውህደቱ 

ሙከራ አንዱ ሌላውን የበለጠ እንዲጎረብጠው በማድረግ ከማጣላት ያለፈ ተጨባጭ ፋይዳ 

አስገኝቶ ባያውቅም የሻአቢያን ትእዛዝ ለመፈፀም “ህብረት መስርተናል” በለው ያወጁ ግን 

አልታጡም። እነዚህ ቡደኖች ሻአቢያ ስር ከገቡበት ግዜ አንስቶ፣ ምናልባት ከአስር ግዜ 

ያላነሰ ትብብርና ውህደት መስርተው አፍርሰዋል። ግንቦት 7፣ የኢትዮጵያ አረበኞች 

ግንባርና ከ90 በመቶ ከሚሆነው ሃይሉ ጋር ወደኢትዮጵያ ከመመለሱ በፊት የተሻለ ተዋጊ 

ሃይልና አደረጃጀት የነበረው ትህዴን መሰረቱ የተባለው፣ አሁን “አርበኞች ግንቦት 7” 

አየተባለ የሚጠራው መሪ እንጂ ሰራዊት የሌለው ቡድን በሻአቢያ አነሳሽነት ነው 

የተመሰረተው። ግንቦት 7 ለመወርወር የተዘጋጀ ቦምብ ሆኖ ለሻአቢያ ያደረው ከሌሎቹ 

ሁሉ ዘግይቶ ቢሆንም፣  “ካሁን አሁነ ልፈነዳ ነው” በሚል በመንጣጣት ግን ከሁሉም በላይ 

ጎለቶ ይሰማል። ግንቦት 7 ኢትዮጵያን የማተራመስ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ 

ከሁሉም ያነሰውና ህልውናው በአሜሪካ አወሮፓ ከተሞች በሚነዛው ወሬ ላይ የተመሰረተ 

ቡድን ነው። የዚህ ፅሁፍ ትኩረት ይህ ህልውናው በወሬ ላይ የተመሰረተ ግንቦት 7 የተሰኘ 

ቡድን ነው። 
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ግንቦት 7 ከተመሰረተ አነሆ ስምንት ዓመታት ተቆጥረዋል። ግንቦት 7 በተለያየ ግዜ 

ከተለያዩ ሃገራት በኤርትራ ኤምባሲ በኩል ሊሴ ፓሴ ተዘጋጅቶላቸው ወደኤርትራ 

እንዲገቡ ከተደረጉትና ወደውጭ ሃገር ለመሄድ ሲሉ ከተጠለፉ መነሻቸው ኢትዮጵያ ከሆኑ 

በአስራዎቹ ከሚቆጠር የሰው ሃይል ያለፈ ተዋጊ ሰራዊት ኖሮት አያውቅም። ሰራዊቱ በግዜ 

ሂደትም አይጠራቀምም። ብዙዎቹ ስለኢትዮጰያ መንግስትና ስለራሱ ስለግንቦት 7 ጥንካሬ 

ምንም ግንዛቤ የሌላቸው በግንቦተ 7 “መንግስት ሊወድቅ ወራት ቀረተውታል” በሚል ወሬ 

በሰሜት ተገፋፍተው ወደኤርትራ የሚሄዱ ናቸው። ሌሎቹ ደግሞ ወደውጭ ሃገር ሲሰደዱ 

ከጉዞ ላይ ተጠልፈው ወደ ኤርትራ የተወሰዱ ናቸው። 

 

እናም በስደት ከሚኖረበት ሃገር በግንቦት 7 የውሸት ወሬ በሰሜት ገንፈለው ወደኤርትራ 

የሄዱት ድሉን እንጂ ትግሉነ ሰለማይፈልጉት  በሁለት ወራት አለገኝ ሲል ኮበለለው 

ወደመጡበት ይመለሳሉ። ደሮመ ወደውጭ ሃገር ለመሄድ ለሰደት የተነሱትና የተጠለፉት 

ደግሞ ማመለጫ አጋጣሚ ሲያገኙ ይኮበለላሉ። ግንቦት 7 እደሜው ቢገፋም፣ በዚህ አኳኋን  

ሰራዊት አልጠራቀም በሎት ይሄው ከአስራዎቹ ማለፍ ሳይችል እዚህ ደርሷል።  ሻአቢያ 

ግንቦት 7ም ሆኑ ሌሎቹ ተሳክቶላቸው በሺህ የሚቆጠር ሰራዊት አደራጅተው ኢትዮጰያ 

ላይ እርሱ ያቃተውን ጥቃት የሚሰነዝሩበት፣ የሚያተራምሱበት ቀን ቢናፍቀውም 

ከአስራዎቹ ባልዘለለ ሰራዊት ይህን ማድረግ እንደማይቻል ሰለሚያውቅ ከውጊያ ስልጠና 

ይልቅ የሽብር ጥቃት ስልት ስልጠና ነው የሚሰጣቸው። ይህ በተለያየ ግዜ “እግሬ 

አትርፊኝ” በለው ካመለጡ የቡድኑ አባላት አንደበት የሰማነው እውነት ነው። 

 

ከስድስት ወራት በፊት “ውህደት መስርታችሁ ታገሉ” በሚል የሻአቢያ ትእዛዝ ወደሃገሩ 

የተመለሰውን ትህዴን ጨምሮ የተሰባሰቡ ቡድኖች፣ በተለይ ከሰራዊት ሰራዊት የሌለው፣ 

ወታደራዊና ፖለቲዊ መሪዎቹም ትግሉ ይካሄድበታል ከተባለበት ኤርትራ በሺህ 

ኪሎሜትሮች ርቀው አወሮፓና አሜሪካ የሚገኙት የግንቦት 7 አመራሮች  ከልብ ሊዋጉ 

ካሰቡ ወደኤርትራ ይምጡ የሚል ጥያቄ ቀርቦባቸው ሳይወዱ በግድ ወደኤርትራ መሄዳቸው 

ተነግሮ እንደነበረ ይታወሳል። ወደኤርትራ ከሄዱት የግንቦት 7 አመራሮች መሃከል ብርሃኑ 

ነጋና ንአምን ዘለቀ ተጠቃሽ ናቸው። 

 



6 
 

እነዚህ ትግሉን በግንባር ተገኝተው ሊመሩ ወደኤርትራ ሄዱ የተባሉ ሰዎች ወደኤርትራ 

የሄዱት ተገደው ነበር። ግንቦት 7 የራሱ ሰራዊት ስለሌለውና የሚመካው በትህዴን ሰራዊት 

በመሆኑ፣ በዚህ ቡድን በተሰጣቸው “ትግሉን በቦታው ተገኝታችሁ ምሩ፣ አለበለዚያ 

አናውቅቃችሁም” የሚል ማሳሰቢያ ነበር የተገደዱት። ይሁን እንጂ ቀድሞውኑ ምህረት 

ጠይቆ ወደኢትዮጵያ ለመመለስ ወስኖ የተዘጋጀውና እነግንቦት 7 የተማመኑበትን 

በመቶዎች የሚቆጠር ሰራዊት የያዘው ትህዴን፣ ይዞ የቆየውን ተልዕኮ አጠናቆ 

ወደኢትዮጵያ ይገባል። ያላደራጁትንና የማያውቁትን ጦር ለመምራት የሄዱት የግነቦት 7 

አመራሮች በዚህ አኳኋን ለይስሙላ ያህል እነኳን ሊመሩት የሚችሉት ሰራዊት ያጣሉ።  

 

እርግጥ ወትሮውኑም “ትግሉን መሩ” ለመባል እንጂ በትክክል ትግል ሊመሩ አልነበረም 

ወደኤርትራ የሄዱት፤ ሊታገሉ ሳይሆን የሚታገሉ ለማስመሰል ነበር። “ትግል ልንመራ 

ነው” ብለው ወደኤርትራ የሄዱት “የከተማ ኑሮና ህይወት በቃን” ብለው ቆርጠው ሳይሆን፣ 

እነደዘመድ ጥየቃ ለግዜው ነበር። ከሚሰሩበት ቦታ ፍቃድ ጠየቀው መሄዳቸው ለዚህ 

አሰረጂነት ሊጠቀስ ይቻላል። “ድል ሳላደርግ አልመለስም፣ አራት ኪሎ ቤተመንግስት 

እንገናኝ” ብለው ወደኤርትራ ተጉዘው የነበሩት ብርሃኑ ነጋ ከሚያሰተምሩበት ዩኒቨርሲቲ 

ፈቃድ ወስደው ነበር ወደአሰመራ የተጓዙት። ፍቃዳቸው ሲያልቅ ሊመለሱ። ወደትግል 

ለመሄድ ተሰናበተው ሳይሆን፣ አነሰም በዛ ወደኤርትራ “ብቅ፣ብቅ” ሲሉ የነበሩት አቶ 

አንዳርጋቸው ፅጌ በኢትዮጵያ መንግስት በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ በደጋፊዎቻቸው ዘንድ 

የተፈጠረውን ተስፋ መቁረጥ ለማነቃቃት፣ እንዲሁም እነሞላ አሰገዶምን “ይሄው መጣሁ” 

ብለው በተለመደ የውሸት ፖለቲካቸው ሸውደው ከጎናቸው እንዲሰለፉ ካደረጉ በኋላ 

ወደየተመቸ የአሜሪካ ኑሯቸው ለመመለስ አሰበው ነበር። 

 

በዚሁ መሰረት “ትግሉን ሊመሩ በረሃ ወረዱ” ተበሎ የተዘፈነላቸው የግንቦት ሰባት 

አመራሮች መነፈቅ እንኳን ሳይሞሉ ወደአሜሪካ ተመለሱ። አቶ ነአምን ከመሰሪያቤታቸው 

የወሰዱት ፈቃድ ሁለት ወር እነኳን በኤርትራ ሳያቆያቸው በማለቁ ሳይሆን አይቀርም፣ 

ገንዘብ የሚታለብ ዳያሰፖራ ደጋፊያቸውን “አውሮፓና አሜሪካ ያለውን ትግል ለማደራጀት 

ተመለሰኩ” በለው ሸውደው መሰከረመ ወር ላይ ነበረ ወደአሜሪካ የተመለሱት። ብርሃኑ ነጋ 

ደግሞ  አና ጎሜዝ የተባሉት የፖርቹጋልን ሶሻሊስት ፓርቲ በመወከል የአወሮፓ ህብረት 

አባል በሆኑት ወዳጃቸው “ለአወሮፓ ህበረት ፓርላማ ንግግር እነዲያደረጉ ተጋበዙ” በሚል 
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በፈጠሩት ሃሰተኛ ሰበብ ከአስመራ ሹልክ በለው ወደብራስልስ ሄዱ። ከዚያም ከአና ጎሜዝ 

ውጭ አንድም የአውሮፓ ህበረት የፓርላማ አባል ባልተገኘበት ጥቂት ሰዎች በተገኙበት 

ክብ ጠረጴዛ ዙሪያ ቀበጣጥረው ወደአስመራ ሳይመለሱ ድምፃቸውን አጥፍተው ቆዩ። ይህ 

የሆነው ዲሴምበር 1፣ 2015 ዓ/ም ነው። 

 

ይህን ተከትሎ አንድ ሁለት ቀን ኢሳት በተሰኘው የኤርትራ ቴሌቪዥን ጣቢያና የአሜሪካ 

ድምፅ የአማርኛ ፕሮግራም “ፕ/ር ብርሃኑ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለአውሮፓ 

ህብረት ንግግር አደረጉ” የሚል አይን ያወጣ ውሸት ተነዛ። ፕሮፓጋንዳ መሆኑ ነው።  

በኋላ የህብረቱ ፓርላማ ፊት ቀርበው ንግግር አለማድረጋቸውን፣ በአወሮፓ ህብረት 

ያልተጋበዙ መሆኑን፣ ንግግር አደረጉ ስለተባለው የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይትም የአውሮፓ 

ህብረት የሚያውቀው ነገር አለመኖሩን፣ ውይይቱ በወ/ሮ አና ጎሜዝ በግል የተዘጋጀ 

መሆኑን ህብረቱ አሳወቀ። በዚህ ሰበብ ከአስመራ የወጡት ብርሃኑ  እውነቱ ከወጣ በኋላ 

ለሁለት ወራት ትንፋሻቸውን አጥፍተው ቆዩ። 

 

ልክ ከሁለት ወር በኋላ ጃንዋሪ 31፣ 2016 የበረሃ ጓዶቻቸውን አቶ ንአምን የዘው አሜሪካ 

ሜሪላንድ ላይ ብቅ አሉ። በአንድ ሆቴል ለተሰበሰቡ ደጋፊዎቻቸውም ንግግረ አደረጉ። 

ከብርሃኑ ነጋ ጋር ወደአሰመራ ሄደው የነበሩ አንድ የበረሃ ጋዳቸው አዳራሹ ውስጥ 

ለታደመው ደጋፊያቸው ባደረጉት ንግግር፣ ኤርትራ እያሉ ወታደራዊ ዩኒፎርም በለበሰ 

ሰራዊት የተጨናነቀ ስብስብ ጋር ሲገናኙ ቆይተው ወደዋሽንግተን ሲመለሱ ሲቪል በለበሱ 

ደጋፊዎቻቸው የተጨናነቀ አዳራሽ ውስጥ ንግግር ለማድረግ በመቻላቸው መደሰታቸውን 

ገለፁ።  ሰውየው ይህን ሲናገሩ “ኤርትራ ያለው የትኛው ወታደራዊ ልብስ የለበሰ ተዋጊ 

ፊት ነው የተናገሩት? ቁጥሩ ምን ያህል ይሆናል?” ብሎ የጠየቃቸው የለም። የፈለጉትን 

ቢዋሹ የሚያምናቸው ጅል ደጋፊ እንዳላቸው ያውቃሉ። እናም ይህን ውሸት ሲናገሩ፣ 

በፊታቸው የተኮለኮሉት ገንዘብ የሚታለቡ ዳያስፖራዎች አጨበጨቡ፤ አፏጩ። 

ደጋፊዎቻቸው “ትግሉን ለምን ጥላቸሁ መጣቸሁ፣ አቅቷችሁ ነው” እንዳይሉ የማድረጉ 

የወሸት ወሬ በዚህ አኳኋን ተጀመረ። 

ይቀጥላል 


