በኛ ይብቃ!!
በግንቦት 7 መሪዎች ተራ የውንብዴናና የማታሇሌ ተግባር ከዯቡብ አፍሪካ ኤርትራ
ሐሬና በረሃና ሱዲን መሬት ዴረስ የዘሇቀ አስከፊ የመከራና የስቃይ ታሪክ
1. መንዯርዯሪያ
የዚህ ማስታወሻ ፀሃፊ ከዯቡብ አፍሪካ በግንቦት 7 ተመሌምዬ በኤርትራ ሐሬና በረሃ ውስጥ የተሰጠውን
ስሌጠና በማጠናቀቅ ሇስራ ወዯ ዴንበር አከባቢ ከተሊኩሁ በኋሊ በአገኘሁት ጠባብና አዯገኛ አጋጣሚ
ተጠቅሜ በመጥፋት በአሁኑ ወቅት ሱዲን መሬት ውስጥ እገኛሇሁ፡፡ ከዚያ የሲኦሌ መሬት ሊወጣች አምሊክ
ያሇኝ ምስጋና በቃሊት መግሇፅ አሌችሌም፡፡ በፈጣሪ ዴጋፍና እርዲታ ወጥቻሇሁ፡፡ ከአሁን በኋሊ ሇአመታት
ወዯኖርኩበት የስዯት ህይወት ሇመመሇስ የምችሌበት እዴሌም ይኖረኛሌ ብዬ ተስፋ አዯርጌያሇሁ፡፡ ሆኖም
በግንቦት 7 መሪዎች የቅጥፈት ወሬ ተታሇው ኤርትራ የገቡና ከታሰሩበት ማምሇጥ ያሌቻለ በርካታ
ጓዯኞቼ አሁንም በሐሬና በረሃ ውስጥ በስቃይ ሊይ ናቸው፡፡ ከፍተኛ የሆነ የስሌጣን ጥምና ጉጉት
አናታቸው ሊይ ወጥቶ ያሳበዲቸው የግንቦት 7 መሪዎች ይህንን ቅጣ ያጣ የስሌጣን ፍሊጎታቸውን ሇማርካት
ሲለ ምንም በማያውቁ ዴሃ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ሊይ ከፍተኛ በዯሌና ይቅር የማይባሌ ወንጀሌ
እየፈፀሙ ነው፡፡ አሁንም ወጣቶችን እያታተሇለ ወዯ ኤርትራ ሐሬና ሇማስገባት ሊይ ታች እያለ ነው፡፡
ይህ በምስኪን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ሊይ እየዯረሰ ያሇው መከራና ስቃይ ማብቃት አሇበት፡፡ “ማን
ያውራ የነበረ ማን ያርዲ የቀበረ” ነውና በግንቦት 7 መሪዎች ተታሌዬ በስዯት ከምኖርበት ሃገር ከዯቡብ
አፍሪካ ተነስቼ ወዯ ሐሬና በረሃ በመግባት እስከ ሱዲን መሬት ዴረስ ያሰሊፍኩት በቃሊት ሇመግሇፅ
የሚያስቸግር እጅግ የከበዯ የስቃይና የመከራ ህይወት በሃገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሃገር የሚኖር
ኢትዮጵያዊ ሁለ እንዱያውቀው ታሪኩን በአጭሩ እንዯሚከተሇው አቀርበዋሇሁ፡፡

2. ወዯ ዯቡብ አፍሪካ የተዯረገ የስዯት ጉዞ
የተወሇዴኩት፣ ያዯግሁትና የ12ኛ ክፍሌ ት/ምህርቴን ያጠናቀቅኩት አዱስ አበባ ከተማ ቀበና ተብል
በሚታወቀው አከባቢ ነው፡፡ ከአማራ ቤተሰብ የተወሇዴኩ ኢትዮጵያዊ ነኝ፡፡ በ1995 ማሇትም ከአስር
አመት በፊት የትውሌዴ ሃገሬ ኢትዮጵያን በመሌቀቅ ወዯ ዯቡብ አፍሪካ በስዯት የገባሁት በህጋዊ መንገዴ
ነበር፡፡ የሄዴኩትም እንዯ አብዛኛው የሃገሬ ወጣት የተሻሇ ህይወትና ኑሮ ፍሇጋ እንጂ ከላሊው ኢትዮጵያዊ
ወገኔ በተሇየ በወያኔ በዯሌ ስሇዯረሰብኝ ነው ብዬ መዋሸትን አሌፈሌግም፡፡ እንዯ እውነቱ ከሆነ ራሴንና
ከአባቴ ጋር ከተሇያየች በኋሊ በስንት መከራ ያሳዯገችኝ ዴሃ እናቴን የምረዲባት በጊዜው ዯህና ሉባሌ
የሚችሌ እሇታዊ ገቢም ነበረኝ፡፡ ዯቡብ አፍሪካ ከገባሁ በኋሊ ግን ህይወት እንዯጠበቅኩት ሇኔ የተመቸ
አሌሆነሌኝም፡፡ በባዕዴ ሃገር ብዙ ስቃይና መከራ ዯረሰብኝ፡፡ ሰርቼ ባጠራቀምኩት ትንሽ ፍራንክ አነስተኛ
የንግዴ ስራ ሇመጀመር ዯፋ ቀና ስሌ እንቅስቃሴዬን በቅርብ ሲከታተለ የነበሩ የዯቡብ አፍሪካ ወሮበልች
ገንዘቤንና ንብረቴን ሇመዝረፍ ሲለ ሆዴ እቃዬን በጩቤ ዘርግፈው ባዯረሱብኝ ከፍተኛ የሆነ የአካሌ ጉዲት
ከአንዴ ወር ተኩሌ የሞትና የህይወት ትግሌ በኋሊ ራሴን በአንዴ የዯቡብ አፍሪካ ሆስፒታሌ ውስጥ
አገኘሁት፡፡ ቁስለ ትንሽ ከዲነሌኝ በኋሊ ከሆስፒታሌ ወጥቼ አገር ቤት ሳሇሁ በነበረኝ ሙያ ህይወቴን እንዯ
አዱሰ “ሀ” ብዬ መጀመር ግዴ ሆነብኝ፡፡

1

መራራውን የስዯት ህይወት እንዯገና እንዯ አዱስ በመጀመር ከማገኛት ከእጅ ወዯ አፍ የሆነች በጣም
አነስተኛ እሇታዊ ገቢ በመቆጠብ ዴሃ እናቴን ሇመርዲት ዯፋ ቀና በምሌበት ሰዓት ከምሰራበት ቦታ
የሚመሊሇስ አንዴ ሙለጌታ ከሚባሌ ኢትዮጵያዊ ጋር ተዋወቅሁ፡፡ መቼም በዚያ መራራ የስዯት ህይወት
ውስጥ የአገር ሌጅ እንዯ እንጀራ ይናፍቃሌና ከሙለጌታ ጋር ቀስ በቀስ እየተቀራረብን ከዚያም እየተግባባን
መጣን፡፡
ከእሇታት አንዴ ቀን ሙለጌታ በዯቡብ አፍሪካ ውስጥ በኢትዮጵያ ጉዲይ ሊይ የሚሰሩ በርካታ መንግስታዊ
ያሌሆኑ ዴርጅቶች ስሊለ በትርፍ ጊዜህ ሇምን ተሳትፎ አታዯርግም፣ ሊንተም ጥሩ ነው ከብዙ
ኢትዮጵያውንና የውጪ ዜጎች ጋር ሇመተዋወቅ እዴሌ ታገኛሇህ የሚሌ ሃሳብ አቀረበሌኝ፡፡ እኔም ብዙም
ሳሊቅማማ ሃሳቡን ተቀበሌሁት፡፡ በዚሁም መሰረት እሱ ራሱ ሙለጌታ በሉቀመንበርነት እና ማስረሻ
የተባሇ ላሊ ሰው በፃሃፊነት የሚመሩት ቤተ-ኢትዮጵያ በሚባሌ ዴርጅት ውስጥ ገብቼ መሳተፍ ጀመረኩ፡፡
ቤተ-ኢትዮጵያ በሽፋን የተመሰረተ የግንቦት 7 የዴጋፍ መዋቅር መሆኑ የገባኝ ግን ወዴያውኑ ነበር፡፡
“የውሃ ሙሊት እያሳሳቀ ይወስዲሌ” እንዱለ እኔም ብዙም ሳይገባኝና ሳሊስበው በግንቦት 7 ፖሇቲካ ውስጥ
ገብቼ መዲከር ጀመርኩ፡፡ በዚህ መሃሌ በ2004 እነ አርቲስ ታማኝ በየነ የተገኙበት በዯቡብ አፍሪካ
የተካሄዯው የኢሳት የገቢ ማሰባሰቢያ መዴረክ ከተጠናቀቀ በኋሊ የዚህ ዴርጅት አመራር አባሊት እርስ
በርስ ተካሰው መወነጃጀሌ ሲጀምሩ እኔም ቀዴሞውኑ በዯንብ ሳሊውቀው የገባሁበት ህይወት ስሇነበር
ሇምን አርፌ የስዯት ኑሮዬን አሌገፋም ከሚሌ ውሳኔ ዯርሼ አባሌነቴን ሇማቋረጥ ማሰሊሰሌ ጀመርኩ፡፡
በዚህ ሁኔታ ሊይ እያሇሁ ሙለጌታ በላሊ ጊዜ እንዯገና ላሊ ሃሳብ ይዞ መጣ፡፡ ግንቦት 7 በአሁኑ ጊዜ ወዯ
አንዴ ትሌቅ የትግሌ ምዕራፍ እየተሸጋገረ ነው፣ ይህንን አዱስ ምዕራፍ በብቃት መምራት የሚችሌ
የአመራር አቅም መገንባት ይፈሌጋሌ፡፡ በመሆኑም በየሃገሩ ከሚገኙ አባሊቱ መካከሌ ጠንካራ የሚባለትን
እየመረጠ ወዯ ውጪ ሃገር በመውሰዴ ሇማስተማርና ሇማሰሌጠን እንቅስቃሴ የጀመረ ስሇሆነ ሇምን የዚህ
እዴሌ ተጠቃሚ አትሆንም የሚሌ ሃሳብ አቀረበሌኝ፡፡ እሺም እምቢም የሚሌ ምሊሽ ሳሌሰጠው ስሌጠናው
ግን የት ነው የሚሰጠው? የሚሌ ጥያቄ አቀረብኩሇት፡፡ እሱም አሁን ባሇው ሁኔታ ላሊ አገር ማዴረግ
ስሇማይቻሌ ከዚህ ወዯ ኤርትራ ከገባችሁ በኋሊ ከኤርትራ መዯበኛ የጉዞ ሰነዴ ተዘጋጅቶሊችሁ ስሌጠናው
ወዯሚሰጠበት አገር ምናሌባትም ወዯ አውሮፓ ሌትሄደ ትሄዲሊችሁ አሇኝ፡፡ “ወዯ ኤርትራ ከገባችሁ በኋሊ
ከዚያ ወዯ አውሮፓ ትሄዲሊችሁ” የሚሇው አባባለ ብዙም አሌተዋጠሌኝም፡፡ በንግግሩ እምነት
እንዲሊዯረብኝ ከገፅታዬ ያነበበው ሙለጌታ አይዞህ ምንም ችግር እኮ አይኖርም፣ እዛ ከዯረስክ በኋሊ
ምናሌባት የጠበቅከው ሁኔታ እንኳን ባይገጥምህ ወዯዚሁ መመሇስ ትችሊሇህ፣ ምንም የሚያሳስብህ ነገር
የሇም አሇኝ፡፡ ቀጥልም ብቻዬን እንዲሌሆንኩና ላልችም ሇተመሳሳይ የስሌጠናና የአመራር ትምህርት
በጥንቃቄ የተመረጡ አብረውኝ የሚሄደ ሰዎች እንዲለ በመግሇፅ ሉያዯፋፍረኝ ሞከረ፡፡ እሺም እምቢም
የሚሌ ምሊሽ ሳሌሰጠው በዚሁ ተሇያየን፡፡
በላሊ ቀን ወዯምሰራበት ቦታ እንዯገና ተመሌሶ በመምጣት እኔ ጋ ሆኖ ስሌክ በመዯወሌ አንዲርጋቸው ፅጌ
ከሚባሌ ሰው ጋር እንዴንገናኝ አዯረገ፡፡ አንዲርጋቸው ከፍተኛ የግንቦት 7 አመራር ነው ሲባሌ በወሬ
ከመስማቴ በቀር በአካሌ ፈፅሞ አሊውቀውም፡፡ ዯርግ ከወዯቀ በኋሊ የወያኔ ሹመኛ ሆኖ የአዱስ አበባ
ከተማ መስተዲዯር ምክትሌ ከንቲባ እንዯነበር በኋሊ የሰማሁ ቢሆንም በወቅቱ በጣም ትንሽ ሌጅ
ስሇነበርኩ እሱን ሇማወቅ የምችሌበት ሁኔታ ሊይ አሌነበርኩም፡፡ ሙለጌታ ስሌኩን ሲያቀበሇኝ
አንዲርጋቸውም ስሜን ጠርቶ ሞቅ ያሇ ሰሊምታ አቀረበሌኝ፡፡ ስሇእኔ ማንነት ረዘም ካሇ ጊዜ ጀምሮ
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እውቀት እንዲሇው፣ በዯቡብ አፍሪካ ውስጥ በስራ ወዲዴነታቸውና በስነምግባራቸው ከሚታወቁ ጥቂት
ጠንካራ የሚባለ የግንቦት 7 አባሊት መካከሌ አንደ እንዯሆንኩና በዚህም ምክንያት ሇዚሁ ዴርጅቱን
የመምራት ታሊቅ ሃሊፊነት በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው በከፍተኛ ጥንቃቄ ከተመረጡት ጥቂት አባሊት
መካከሌ አንደ እንዯሆንኩ ራሴን እስከምጠራጠር ዴረስ ስሇማንነቴ በሚያማሌሌ ቋንቋ ገሇፀሌኝ፡፡ ይሁን
እንጂ በጣም የቀዝቀዘና ግራ የተጋባ ምሊሼን የተገነዘበው አንዲርጋቸው ሌክ ሙለጌታ እንዲሇኝ “አይዞህ
ከፍሊጎታችሁ ውጪ እኮ ምንም የሚሆን ነገር የሇም፣ እዚህ መጥታችሁ የጠበቃችሁት ነገር ሆኖ
ካሊገኛችሁት ወዯ መጣችሁበት የመመሇስ እዴለ አሊችሁ” አሇኝ፡፡ ውስጤ ሙለ በሙለ ባይቀበሇውም
ሇጊዜው ሇመገሊገሌ ስሌ እሺ አሌኩት፡፡ የኤላክትሮኒክስ ትኬት እንዯሚሌክሌኝ ነግሮኝ ተሰነባብተን ስሌኩ
ተዘጋ፡፡
በማግስቱ ሙለጌታና ማስረሻ ከምሰራበት ቦታ መጥተው የጉዞ ሰነዴና ትኬት ስሇሚዘጋጅሌህ የዯቡብ
አፍሪካ የስዯተኞች መታወቂያ ወረቀትህንና 2 ጉርዴ ፎቶግራፍ ስጠኝ፣ ማስረሻም ካንተ ጋር ስሇሚሄዴ
ነው እግሬ መንገዳንም ይዥው የመጣሁት አሇኝ፡፡ የጠየቀኝ የስዯተኞች መታወቂያና ሁሇት ጉርዴ
ፎቶግራፍ አዘጋጅቼ ሰጠሁት፡፡ ከተወሰነ ቀናት በኋሊ ሁለም ነገር ስሊሇቀ ሇጉዞው እንዴዘጋጅ በስሌክ
ከነገረኝ በኋሊ ሇበረራው አንዴ ቀን ሲቀረው ሙለጌታ አንዴ ካፌ ቀጥሮኝ ስሄዴ ሽታዬ፣ ወንዴወሰን፣
ንጉሴ፣ ኮስሞስ፣ ቴዎዴሮስና ማስረሻ የምንባሌ በዯቡብ አፍሪካ ሇምንኖር ስዴስት ኢትዮጵያውያን
የኤርትራ ሉሴ ፓሴ እንዯተዘጋጀሌን በማሳየት ሰነደን ሳይሰጠን በበነጋታው ኤርፖርት እንዴንገናኝ ቀጥሮ
ሰጥቶን ተሇያየን፡፡ በማግስቱ በቀጠሮው መሰረት ሁሊችንም ኤርፖርት ተገናኝተን፡፡ ሙለጌታ በየስማችን
የተዘጋጀውን የኤርትራ ሉሴፓሴ፣ የግብፅ አየር መንገዴ ትኬትና ሇእያንዲንዲችን 2000 የዯቡብ አፍሪካ
ገንዘብ (ራንዴ) ሰጥቶን መሌካም መንገዴ ይሁንሊችሁ አይዟችሁ በርቱ እኔም ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ
እከተሊቸኋሇሁ በማሇት ተሰናብቶን ሄዯ፡፡

3. ወዯግብፅና ከዚያም ወዯ አስመራ የተዯረገ ጉዞ
ረቡዕ ጥቅምት 7 ቀን 2005 ምሽት ከዯቡብ አፍሪካ በግብፅ አየር መንገዴ ተሳፍረን ስዴስታችን ግብፅ
ካይሮ አውሮፕሊን ማረፊያ ሊይ ዯረስን፡፡ የአየር ትኬታችን በትራንዚት የተቆረጠ ስሇነበረና መግቢያ ቪዛ
ስሊሌነበረን ወዯ ወዯ ከተማ ሇመግባት ብንጠይቅም በግብፅ የኢሚግሬሽን ባሇስሌጣናት ተከሇከሌን፡፡
በአይናችን እንቅሌፍ የሚባሌ ነገር ሳይዞር ሇ18 ሰዓታት ያህሌ እዚያው ካይሮ አውሮፕሊን ማረፊያ ውስጥ
ሇመቆየት ተገዯዴን፡፡ ከካይሮ እንዯገና በላሊ የግብፅ የአየር መንገዴ አርብ ምሽት ተነስተን ጥቅምት 10 ቀን
2005 ሇቅዲሜ አጥቢያ ከላሉቱ ስዴስት ሰዓት አከባቢ ኤርትራ አስመራ አውሮፕሊን ማረፊያ ዯረስን፡፡
ከአውሮፕሊኑ እንዯወረዴን አንዴ የኤርትራ የሴኩሪቲ ባሇስሌጣን እና አንዲርጋቸው አውሮፕሊኑ ካረፈበት
ቦታ ሊይ በመሆን ቆመው ሲጠብቁን ነበር፡፡ አንዲርጋቸው የሚባሇው ሰው እሱ መሆኑን የነገረኝ ማስረሻ
ነበር፡፡ ሇመጀመሪያ ጊዜ በአካሌ ያየሁት በዚሁ ላሉት ነበር፡፡ ሁለም መንገዯኛ የሚገባበት የኢሚግሬሽን
መቆጣጠሪያ ኬሊ በመተው በአውቶብስ ተሳፍረን ወዯ ቪአይፒ ሳልን ገብተን ሇአንዴ ግማሽ ሰዓት ያህሌ
ከቆየን በኋሊ በሚኒባስ ተሳፍረን ወዯ አንዴ ቪሊ ቤት ገባን፡፡
አስመራ ከተማን ከዚህ በፊት ስሇማሊውቃት ያረፍንበት ቦታ በትክክሌ መግሇፅ አሌችሌም፡፡ አጠገቡ
“ፊያት” የሚሌ ራሱም የተሰቀሇበት ህንፃም በጣም ያረጀ ትሌቅ ታፔሊ ተሰቅል ይታያሌ፡፡ ወዯ ማረፊያ
ቤቱ ስንገባ አንዴ ከኬንያ የመጣ “አሰፋ” በሚሌ የኮዴ ስም የተዋወቀን ሰው ከማግኘታችን በቀር ቤቱ
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ውስጥ ላሊ ማንም ሰው አሌነበረም፡፡ እዚያው ካዯርን በኋሊ በተመሊሊሽ ሰራተኝነት የተቀጠሩ
ኤርትራውያን ሴቶች ቅዲሜ ጥዋት ጥቅምት 10 ቀን 2005 መጥተው ቁርስ እንዴንበሊ ካዯረጉ በኋሊ
አንዲርጋቸው ሻይ ማክያቶ ጠጡ እግረመንገዲችሁም ከተማውን እንዴታዩት በማሇት ካቴዴራሌ ወዯገኘው
የታክሲዎች መናኸሪያ ይዞን ሄዯ፡፡ ብዙም ሳንቆይ ወዴያውኑ ተመሌሰን የተዘጋጀሌንን ምሳ በሌተን ከቤቱ
ሳንወጣ እዛው ውሇን በዚያው አዯርን፡፡ በማግስቱ እሁዴ ጥቅምት 11 ቀን 2005 አንዲርጋቸው የኤርትራ
ናቅፋ የሚባሌ ገንዘብ ሰጥቶን ሰው አይን ውስጥ እንዲትገቡ ሁሇት ሁሇት ብቻ እየሆናችሁ ከተማውን
እየዞራችሁ ካያችሁ በኋሊ በዚያውም ምሳችሁን ውጪ ብለ ባሇን መሰረት ከማረፊያ ቤቱ ወጥተን
ከተማውን ስንዞር ዋሌን፡፡ ሰኞ ቀንም በተመሳሳይ ሁኔታ አሳሇፍን፡፡
አስመራ በቁሟ እየሞተች የምትገኝ አሳዛኝ ከተማ መሆኗን ሇመታዘብ ረጅም ሰዓታት መዞርን
አሊስፈሇገንም፡፡ በከተማው ውስጥ አዱስ የተሰራ ወይም የሚሰራ ህንፃ ፈፅሞ አይታይም፡፡ በጣሌያን ዘመን
የተሰሩ ጥንታዊ ህንፃዎቿ የግዴግዲ ቀሇማቸውና ሌስናቸው በእርጅና እየተፈረካከሰ መውዯቅና
ግዴግዲቸው መፍረስ ጀምረዋሌ፡፡ ህዝቡ የሚገኝበት አስከፊ የዴህነት ህይወት ራሱ አፍ አውጥቶ
ይናገራሌ፡፡ በእዴሜ የገፉ ጧሪ ዯጋፊ የሚሹ እናቶች የቆሸሸ ነጠሊ ተከናንበው በየመንገደ ቆልና የባቄሊ
አሹቅ ይሸጣለ፡፡ ወጣትና ጎሌማሳ በሚባሌ የእዴሜ ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ ሰው መንገዴ ሊይ ሇማየት
ያስቸግራሌ፡፡ በህዝቡ ገፅታ ምንም አይነት ተስፋም ሆነ የተስፋ መንፈስ አይታይም፡፡ አስመራ ከተማ
በዯርግ የመጨረሻዎቹ የእዴሜው ዘመናት በአስራዎቹ መጀመሪያ የእዴሜ ክሌሌ ሊይ ሆኘ ከማስታውሰው
የአዱስ አበባ ዴባብና ትዕይንት ጋር በእጅጉ ተመሳሰሇችብኝ፡፡ የከተማው ህይወት ፍፁም ካሰብኩት እና
ከጠበቅኩሁት ውጪ ሆነብኝ፡፡ በእርግጥ ዯቡብ አፍሪካ ሇትምህርት ከተሊኩ በኋሊ ወዯ ሃገራቸው
አንመሇስም ብሇው እዚያው የቀሩ ኤርትራውያን ዯንበኞቼ ወዯምሰራበት ቦታ ሲመጡ በመጠኑም
ቢሆንም ስሇሃገራቸው ሁኔታ ሲያጫውቱኝ የነበረ ቢሆንም እንዯዚህ ይሆናሌ ብዬ ግን በፍፁም
አሌገመትኩም፡፡ ሰኞ እሇት ከጓዯኛዬ ጋር ወዯ አንደ ካፌ ጎራ ብሇን ማክያቶ ስንጠጣ ኢትዮጵያውያንና
አዱስ የመጣን እንግድች መሆናችንን የተረደ የካፌው አስተናጋጆች ሇምን እንዯመጣን ጠየቁን፡፡ እኛም
ከኢትዮጵያ ሳይሆን ከላሊ ሃገር ሇሽርሽር የመጣን ኢትዮጵያውያን መሆናችንን ስንነግራቸው “የሚታይ ላሊ
አገር አጥቻችሁ ነው ወዯዚህ የመጣችሁት” ብሇው ተሳሳቁ፡፡ በመቀጠሌም ከናንተ በፊት እዚህ የገቡት
መውጪያ አጥተው የተወሇደበትን ቀን እየረገሙ ነው…. እያለ ሲያጉተመትሙ አዲመጥናቸው፡፡
ማንነታችንን እና ሇምን ጉዲይ እንዯመጣንም በእርግጠኝነት እንዲወቁ ገባን፡፡

4. ወዯ ሐሬና በረሃ የተዯረገ ጉዞ
ማክሰኛ ጥቅምት 13 ቀን 2005 ከጥዋቱ ሁሇት ሰዓት አከባቢ ሻሇቃ ሮቤሌ የሚባሌ አማርኛ ተናጋሪ
የኤርትራ የፀጥታ ባሇስሌጣን አንዴ ሬንጀር ወታዯራዊ ተሽከርካሪ ይዞ በመምጣት ከአስመራ ተነስተን
ከአንዲርጋቸውና ከአሰፋ ጋር በመሆን ጉዞ ወዯ ሐሬና ማሰሌጠኛ ጣቢያ ጀመርን፡፡ ከአስመራ ተነስተን
አቁርዯት ከተባሇ ከተማ ውስጥ ቁርስ ከበሊን በኋሊ ተሰነይና ጉሌጅ በሚባለ ከተሞች በኩሌ አሌፈን ከቀኑ
9 ሰዓት አከባቢ ሐሬና ዯረስን፡፡ ሐሬና ከጥቂት የዲስ ቤቶች በቀር ውሃም ሆነ ሌምሊሜ ያሌታዯሇ እሌም
ያሇ ተራራማና ዯረቅ ወንዝ የበዛበት በረሃ ነው፡፡ ሐሬና ስንዯርስ ከተሇያዩ ሃገራት በተሇያየ መንገዴ
ተጉዘው ኤርትራ የገቡ ላልች ኢትዮጵያውያን ወጣቶችን አገኘን፡፡ እነዚህም
 ዘመነ ካሴ (የኮዴ ስሙ በሊይ ዘሇቀ) ቀዯም ሲሌ በባህርዲር የአማራ ክሌሌ የኢህአዳግ ወጣቶች ሃሊፊ
የነበረና በ2004 ወዯ ኬንያ ወጥቶ ከዚያም ወዯ ኤርትራ የገባ፣ የግንቦት 7 ህዝባዊ ሀይሌ ተብል
በተበተነው የፕሮፖጋንዲ ፎቶግራፍ ሊይ ምስለ ፊት ሇፊት የሚታየው፣
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 ከፍያሇው (የኮዴ ስሙ አሮን) የጎጃም መርዓዊ አከባቢ ተወሊጅ ከዘመነ ካሴ ጋር በኬንያ በኩሌ ወዯ
ኤርትራ የገባ፣ ከፍተኛ የሆነ የማየት ችግር ያሇበትና የሌብ በሽተኛ የሆነ በዚህ ምክንያት ስሌጠና
ውስጥ ያሌገባ፣
 ዜና ጉታ (የኮዴ ስሙ ግርማቸው) ስዊዘርሊንዴ ከሚባሌ አገር እንዯገባ ሲነገር የሰማሁት በአንዴ ወቅት
ስሇ ግንቦት 7 ህዝባዊ ሀይሌ መመስረት እሱም እኛም እኩሌ በማናውቀው መንገዴ በኢሳት መግሇጫ
ሲሰጥ የሰማነው፣ ከውቤ ጋር የተሇየ ቀረቤታ ስሇነበረው ከእንግሉዝ የመጣ ሰው ነው የሚለም
ነበሩ፣
 ሸዋንዲኝ (የኮዴ ስሙ ዱያ ወይም ዱያስፖራ) ከአሜሪካን ሃገር ዲሊስ ከሚባሌ ስቴት የገባና የሐሬና
ኑሮ ያሌጠበቀውና ያሌተመቸው በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ ራሱን መጣሌና ብቻውን ማውራት የጀመረ፣
 ፋንታሁን አየነው (የኮዴ ስሙ አስመሊሽ) የዯቡብ ጎንዯር አከባቢ ተወሊጅ በ2001 ከኢትዮጵያ ወዯ
ኬንያ ከወጣ በኋሊ በ2002 ኤርትራ የገባ፣ የአማራው ንቅናቄ ዴርጅት መሪ ነው የሚባሇው የኮ/ሌ
አሇሁበሌ አማረ ዘመዴ ነኝ የሚሌ፣ አሇሁበሌ የውጪ እዴሌ አመቻችሌሃሇሁ ብል አታል ከሃገሬ
እንዴወጣ ካዯረገኝ በኋሊ በረሃ ሊይ ጥልኝ ጠፋ በማሇት ሲያማርር የሰማሁት፣
 መሳፍንት አያላው (የኮዴ ስሙ ገበዬሁ) በቅርቡ ስዊዴን ሃገር የገቡ ሚስቱንና አንዴ ሌጁን ጥል
ባሇፈው አመት ክረምት አከባቢ ወዯ ኤርትራ ገብቶ ሰው ሇመመሌመሌ ሱዲን ሄድ ነበር ሲባሌ
የሰማሁትና ሐሬና ሊይ የተቀሊቀሇን፣ የግንቦት 7 ህዝባዊ ሀይሌ ተብል በተበተነው ፎቶግራፍ ሊይ
ከዘመነ ካሴ ቀጥል የሚታየውና በስሌጠናው ወቅት በሚሰነዝራቸው ግራ የሚያጋቡ አስተያየቶቹ
በስፋት የሚታወቅ፣
 ዲኛቸው (ዲንኤሌ) ሱዲን ውስጥ ከሶሰት አመት በሊይ የቆየና አሁንም ሱዲን የሚመሊሇስ እንዱሁም
 ታጠቅ፣ መሊኩና ዯምሴ በሚባሌ የኮዴ ስሞች የሚታወቁ ላልች ሶስት ሰዎች ዯግሞ ከኢትዮጵያ
በየጊዜው እየመጡ ተቀሊቀለን፣
በዚሁ መንገዴ “የአመራር ስሌጠና” ይሰጣቸኋሌ ተብሇን ከተሇያዩ ሃገራት ተመሌምሇን በተሇያየ ጊዜና
አቅጣጫ በኩሌ ወዯ ኤርትራ የገባን ሰዎች በጠቅሊሊው 17 ዯረስን፡፡ አንዲርጋቸው በወቅቱ ምንም ዝግጅት
ስሊሌነበረው “የአሇም ታሊሊቅ ህዝባዊ ትግልች የሩቅ ራዕይና የአሊማ ፅናት ባሊቸው ጥቂት ቆራጥ የህዝብ
ሌጆች ተጀምረው በሂዯት እየጎመሩ ሇዴሌ መብቃታቸውን” በየእሇቱ ይተርክሌናሌ፡፡ “ዘረኛው የወያኔ
ቡዴንም እኮ በ11 ሰው የካቲት 11 ቀን 1967 ዯዯቢት በረሃ ሊይ የጀመረው የትጥቅ ትግሌ ነው ሇዴሌ
የበቃው፣ ዋናው የዓሊማ ፅናት ነው፣ ግንቦት 7 የትጥቅ ትግሌ መጀመሩ ወሬው አንዴ ጊዜ ከተሰራጨ
በወያኔ አገዛዝ ኩፉኛ የተማረረው ህዝባችን ሆ! ብል ይወጣሌ አትጠራጠሩ፣ በጣም የሚያሰጋን የወጣቱ
ፍሰት አሁን መሸከም ከምንችሇው አቅም በሊይ እንዲይሆንብን ነው” እያሇ ሲቀሰቅሰን ሰነበተ፡፡
ስሌጠናውን በበሊይነት የሚያስተባብሩ የግንቦት 7 የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት ከውጪ ሃገር
እስኪመጡ ዴረስ አዱስ የሚመሰረተው የግንቦት 7 ወታዯራዊ ዴርጅት ህገዯንብና መተዲዯሪያ ሊይ
እየተወያየን እንጠብቃቸው በማሇት ቀዴሞ አዘጋጅቶት በጠበቀን ረቂቅ ፅሑፍ ሊይ መወያየት ጀመርን፡፡
ከዚያም የግሌ ንብረታችንን በሙለ ሇዴርጅቱ እንዴናስረክብ መመርያ ሲያወርዴ ከአባሊት ከፍተኛ
ተቃውሞ ተነሳ፡፡ በተሇይ ከዯቡብ አፍሪካና ከኬንያ የሄዴን አባሊት ከዚያ ስንነሳ የተነገረንና ኤርትራ ከገባን
በኋሊ ያጋጠመን ሁኔታ ፍፁም የማይጣጣምና የተነገረን በሙለ ውሽት ስሇሆነ በገባህሌን ቃሌ መሰረት
ወዯመጣንበት እንዴንመሇስ ሁኔታዎችን አመቻችሌን ብሇን ወጥረን ያዝነው፡፡
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አንዲርጋቸው ከጅምሩ ተቃውሞ ያስነሱትን አባሊት ሇማግባባትም ሇማስፈራራትም ሞክሮ ሲያቅተው
ከድ/ር ብርሃኑ ነጋና ከዯቡብ አፍሪካ መሌምል ከሊከን ከሙለጌታ ጋር በእስካይ ፒ እንዴንገናኝ አዯረገ፡፡
ብርሃኑ ነጋ በመካከሊችሁ አሇመግባባት ካሇ በእሌህና በቁጣ ሳይሆን በውይይት መፍታት መቻሌ አሇባችሁ
አሇን፡፡ ቀጥልም በጣም በሚገርም ተመሳሳይ የሆነ ቋንቋ “ከፍሊጎታችሁ ውጪ የሚሆን ምንም ነገር
የሇም፣ እዚያው ሇመቆየት ካሌፈሇጋችሁ መመሇስ ትችሊሊችሁ፣ ከዚህ ውጪ ግን የምታመሌኩበት መፅሐፍ
ቁደስን ጨምሮ የግሌ ንብረታችሁ እንዴታስረክቡ መገዯዲችሁ ግን ትክክሌ አይዯሇም፣ እኔም
አሊምንመበትም …ወዘተ” በማሇት በተሇመዯው ጮላ ምሊሱ እኛን ሇማረጋጋት ሞከረ፡፡
ከዚህ በኋሊ አብዛኛው ሰው ሁኔታው ሁለ ወዳት እያመራ እንዯሆነ እና በግሌፅ ተቃውሞ ቢያቀርብ
ሻዕቢያ ሁለንም ጠፍሮ በሚቆጣጠረው ሃገር ውስጥ ምን ዓይነት አዯጋ ሉያጋጥመው እንዯሚችሌ በሚገባ
እየተረዲ ስሇመጣ የሆደን በሆደ ይዞ ከሚቀራረበው ሰው ጋር ብቻ ምሰጢሩን እያወራ ከዚያ በረሃ
ማምሇጥ የሚችሌበትን አመቺ ጊዜና ሁኔታ ማሰብና ማሰሊሰሌ ጀመረ፡፡

5. የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት ከአውሮፓ ወዯ ሐሬ መግባትና የስሌጠናው መጀመር
ሁኔታዎች በእንዱህ እንዲለ በህዲር ወር 2005 መጨረሻ አከባቢ የግንቦት 7 የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ
አባሊት የሆኑት ካላብ (ከብራስሇስ)፣ ድ/ር ታዯሰና ውቤ ከሇንዯን ተነስተው አንዴ ሊይ አስመራ ከገቡ
በኋሊ አንዲርጋቸው ወዯ አስመራ በመሄዴ በመኪና ይዘዋቸው ወዯ ሐሬና መጣ፡፡ በአባሊት ስሇተነሳው
ጥያቄ አስቀዴሞ አውቀውት ይሁን መንገዴ ሊይ ተነግሮዋቸው ብቻ አይታወቅም አዱስ ከመጡት የስራ
አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት በተሇይ ከካላብ ጋር የነበረው ግንኙነት በአጠቃሊይ ከጅምሩ ፍፁም መዯማመጥ
የላሇበት እያንዲንደ ቀን በንትርክና በጭቅጭቅ የተሞሊ እጅግ የሚያስጠሊ ህይወት እየሆነ መጣ፡፡
ስሌጠናውን ከመጀመራችን በፊት እስከአሁን ዴረስ ስሇነበረ አጠቃሊይ ሁኔታችን ግምገማ እናዴርግ በሚሌ
ሽፋን የተጀመረው ስብሰባም ገና ውይይቱ በቅጡ ሳይጀመር ካላብ መዴረኩን ተረክቦ “እዚህ የመጣችሁ
አባሊት ከፍተኛ የሆነ የዱስፕሉን ጉዴሇት እያሳያችሁ ነው” በማሇት እኛን ሇማስፈራራትና ሇማሸማቀቅ
ያዯረገው ጥረት ስብሰባው ወዯ ሇየሇት ፀብ እንዱያመራና ያሇምንም ውጤት እንዱበተን አዯረገው፡፡ ከዚያ
በኋሊ አባለ የራሱን አማራጭ ሇመውሰዴ አመቺ ጊዜና ሁኔታ ከመጠበቅ በቀር ምንም አይነት ምርጫ
እንዯማይኖረው ገሃዴ እየሆነሇት መጣ፡፡ ይሁን እንጂ በየእሇቱ ምግብ ተብል የሚቀርበው “ወዱ አከር”
የሚባሇው የማሽሊ እንጀራና “አዯስ” ብሇው የሚጠሩት “ወጥ” ነው ሇማሇት እጅግ የሚያስቸግር ሇብ ባሇ
ውሃ የተዘፈዘፈ የምስር ንፍሮ ኑሮአችንን ይበሌጥ አከበዯው፡፡
በዚህ አስከፊ የተስፋ መቁረጥ ህይወት ውስጥ እያሇን ፖሇቲካዊና ወታዯራዊ ስሌጠና ሇመጀመር ዝግጅቱ
እንዯተጠናቀቀ ተነገረን፡፡ ዋናው ወታዯራዊ ስሌጠና እስኪጀመር ዴረስም ከአውሮፓ የመጡት የስራ
አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት በገቡ በሁሇተኛው ቀን ድ/ር ታዯሰ ብሩ “እኔ ማነኝ፣ የሃገር ፍቅር ስሜት ማሇት
ምን ማሇት ነው፣ ትዕግስት፣ አብሮነትና አብሮ መስራት (team spirit) ማሇት ምን ማሇት ነው” በሚለ
አርስቶች ዙርያ ኢትዮጵያዊነታችን አዱስ ግኝት እስኪመስሇን ዴረስ ስሇሃገር መወዴዴና ስሇኢትዮጵያዊነት
እኛን ሇመስበክ በከንቱ ሲዯክም ሰነበተ፡፡
ዋናው ስሌጠና የፈጀው 37 ቀናት ሲሆን የተጠናቀቀው ጥር 10 ቀን 2005 አከባቢ ነው፡፡ አሰፋ በሚባሌ
የኮዴ ስም የሚጠራው እና በኬንያ በኩሌ ገብቶ ቀዴሞ አስመራ የጠበቀን የቀዴሞ የዯርግ ወታዯር
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የነበረው ሰው ጥዋት ጥዋት ስፖርት ያሰራናሌ፡፡ ቀን ዯግሞ ባሇው የውትዴርና ሌምዴ የኤርትራ
አሰሌጣኞችን በመዯገፍ ስራ ሊይ ተሰማራ፡፡ ወታዯራዊ ስሌጠናውን የሰጡን ስለስ፣ ሲሳይ እና ስህን
በሚባለ ስሞች የሚጠሩ የሻዕቢያ ወታዯራዊና የስሇሊ መኮንኖች ሲሆኑ ስለስ የሚባሇው መሳርያ
መፍታትና መግጠም፣ ዯፈጣ፣ መመሳሰሌ፣ ምሽግ መስራት፣ ማጥቃት መከሊከሌና የእግር ጉዞ፣ ሲሳይ
ወታዯራዊ ሰሌፍና አካሄዴ፣ ስህን የተባሇው ዯግሞ ስሇስሇሊ እና የጠሊት ሁኔታ ማወቅ የሚለ ትምህርቶች
ሰጡን፡፡
እኛ ወታዯራዊ ስሌጠናውን ስንጀምር የግንቦት 7 ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት ዋነኛ የስራ ዴርሻ ወዯ
ማጀት ገብቶ ሇሰሌጣኞቹ የሚሆን ምግብ ማዘጋጀትና ማቅረብ ብቻ ሆነ፡፡ ስሇእነዚህ ሰዎች እውነተኛ
ማንነትና የወረዯ ስብእና የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አሇበት ብዬ ስሇማምን ከእነዚህ ሰዎች ጋር በሐሬና
በረሃ ሇሶስት ወራት ያህሌ አብሬ በቆሁባቸው ጊዜያት ውስጥ ስሇያንዲንደ የስራ አስፈፃሚ አባሌ
የታዘብኩትን ከዚህ በታች እንዯሚከተሇው አቀርበዋሇሁ፡፡
 አንዲርጋቸው ፅጌ፡፡ ስሌጠናውን በበሊይነት የሚመራው እና ከኤርትራ ባሇስሌጣናት ጋር የሚገናኘው
ብቸኛ ሰው ነው፡፡ ሃገር ማሇት ምንዴነው፣ ስሇዜግነት፣ የዓሊማ ፅናት የሚለ አርዕስቶችን ይዞ የተወሰነ
ቀን አስተምሮናሌ፡፡ ከእዴሜው ጋር የማይመጥን የአካሌ እንቅስቃሴ በማዴረግ ገና እንዯሆነ ሇማሳየት
ከፍተኛ ጥረት ሲያዯርግ የነበረ ቢሆንም እስከ ቅንዴቡ ዴረስ የወረረው ሽበቱና አካሊዊ ብቃቱ
የእዴሜውን መግፋት ሉዯብቁሇት የሚችለ አሌነበረም፡፡ ሐሬና ከሳር በተሰራ ጎጆ ቤት ቁጭ ብል
ሲፅፍና በስካይፒ ሲያወራ ይውሊሌ፡፡ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ እንዯታዘብኩት ከሆነ አንዲርጋቸው
ፍፁም አምባገነን የሆነ ሰው ነው፡፡ አንተ በፍፁም መሪ መሆን አትችሌም ብሇን ያዯምንበት ጊዜ
ነበር፡፡ ከሁለም በሊይ ያስገረመኝ አንዲርጋቸው ስሇራሱ አውርቶ የማይሰሇቸው ሰው መሆኑ ነው፡፡
በጣት ከሚቆጠሩት ከእነዚህ ሰሌጣኞች እንኳን አዴናቆታቸውን ከሚቸሩትና ከሚሰግደሇት ሰዎች ጋር
የተሇየ ቀረቤታን ሇመፍጠር ሲሞክር አይቼዋሇሁ፡፡ በአጠቃሊይ አንዲርጋቸው የአባሊትን ስሜት
በመረዲትና ችግሮችን በመፍታት ዴርጅትን መምራት የማይችሌ፣ ብቃት የላሇው ሰው ሆኖ ነው
ያገኘሁት፡፡
 ካላብ የዴርጅቱ ምክትሌ ሉቀመንበር ነኝ የሚሇው መቼም የሚገርም ሰው ነው፡፡ በግንቦት 7 ውስጥ
በምን አይነት መሇኪያ ሇዚያ ስሌጣን እንዯበቃም ሇመገመት በጣም ይከብዯኛሌ፡፡ በሁለም ሰሌጣኞች
ምንም አይነት ተቀባይነት ያሌነበረው፣ የሚጨበጥ ባህርይ የላሇው፣ እንኳን ዴርጅትን የሚያክሌ ነገር
ሉመራ ቀርቶ እዚያ የተሰባሰብነው 17 ሰዎችን እንኳን እንዯየባህርያችን መያዝና ማስተናገዴ የማይችሌ
በአወንታ የሚነሳ ምንም አይነት ጠንካራ ጎን የላሇው ዯካማ ሰው ነው፡፡ የበታችነቱን ሇመሸፈን ሲሌ
ራሱን ከፍ ከፍ ሇማዴረግ በከንቱ ሲዯክም የሚታይ፣ እሱ ሇሶሰት ወር ብቻ የተሇያቸው ሚስቱንና
ሌጆቹን በየቀኑ ወዯ ቤሌጅየም እየዯወሇ በስሌክ ሲገናኝ ላልች አባሊት ግን ከቤተሰቦቻቸው ጋር
ሇመገናኘት ጥረት ሲያዯርጉ በዱስፕሉን ግዴፈት ሲወነጅሌ የከረመ ዯካማ ፍጥረት ነው፡፡ አንዴ ቀን
ከአባሊት መካከሌ በስካይፒ ከወሊጅ እናቱ ጋር ሇመገናኘት ሙከራ ያዯረገን አባሌ አበበ ቦጋሇ ከሩቁ
ተመሌክቶ እጅግ በሚገርም ፍጥነት እሳት ሇብሶ እሳት ጎርሶ ማነጋገሪያውን (head set) ከሌጁ
ጭንቅሊት መንጭቆ ሲነጥቀው የተመሇከቱ ላልች ሰሌጣኞች በአስመሳይ ባህርዬ እጅግ ተናዯው
ሇመዯብዯብ የተነሱበት ጊዜም እንዯነበር አስታውሳሇሁ፡፡ በአጭሩ ካላብ ማሇት ሇምንም አይነት
ሃሊፊነት የሚመጥን ብቃት የላሇው ዯካማ ሰው ነው፡፡

7

 ድ/ር ታዯሰ ብሩ፡፡ የሚያሳዝን ተሊሊኪ ነው፡፡ በላሊ ሰው ጉዴሇት ጭቅጭቅ እንኳን ቢነሳ
በማይመሇከተው ጉዲይ ውስጥ ገብቶ ራሱን ጥፋተኛ እንዯሆነ አዴርጎ በማቅረብ እርቅ እንዱወርዴ
የሚታትርና ሁለ ጊዜ “አሁን ስሇ ችግሩ ትተን ወዯ መፍትሔ እንሂዴ” የሚሌ ሰው ነው፡፡ የፖሇቲካ
ስሌጠናው የበሊይ ሃሊፊ ተብል የተመዯበ ቢሆንም አንዲርጋቸውና ላልችን ሳያስፈቅዴ መፀዲዲት
አንኳን የማይችሌ በራሱ ሊይ ምንም አይነት እምነት የላሇው ሰው ነው፡፡ እዛ በቆየበት ጊዜ በራሱ
ውሳኔ የሚፈፅማቸው አንዴም ነገር አሊየሁም፡፡ የአስተማሪነት ችልታውና ሇስሊሳ ባህርዬ ግን ሇኛ
ከላልች ሁለ የተመቸ ሰው ነበር፡፡
 ብዙነህ ፅጌ፡፡ ብሌጥ ነው፡፡ ሐሬና በቆየባቸው ጊዜያት መጀመሪያ የሰሌጣኞች ሃሊፊ በኋሊ በነበረው
አጭር ቆይታ ዯግሞ የአባሊት የምሌመሊ ሃሊፊ ተብል ሲንቀሳቀስ ነበር፡፡ ሐሬና ውስጥ ውቤ
የአንዲርጋቸው ታናሽ ወንዴም መሆኑን የማያውቅ አባሌ አሌነበረም፡፡ ይሁን እንጂ
ወንዴማማችነታቸው በግሌፅ እንዲይታወቅ ያዯርግ የነበረው ጥንቃቄ አስገራሚ ነበር፡፡ አብዛኛውን
ጊዜ በዝምታ ነው ያሳሇፈው፡፡ ውቤ ኤርትራ ገብቶ በተመሇከተውና በሚዯረገው ነገር ሁለ ከሌቡ
ዯስተኛ እንዲሌሆነ ከሁኔታው በቀሊለ መረዲት ይቻሌ ነበር፡፡ በተቅማጥ ህመምና መሊ አካሊቱ
እያሳበጠ በሚፈነዲ በሽታ ተሇክፎ መከራውን ሲያይ የከረመ ሰው ነው፡፡

6. የስሌጠናው መጠናቀቅና የአመራር ምርጫ ተከትል የተፈጠረው ውዝግብ
ስሌጠናው እንዯነገሩ ተጠናቅቆ ኑሮአቸውን እዚያ ሐሬና በረሃ ያዯረጉ የተቃዋሚ ቡዴኖች አመራሮችና
የሻዕቢያ ባሇስሌጣናት በተገኙበት የምረቃ ስነስርዓቱ ከተካሄዯ በኋሊ ሇሶስት ወራት ጉብኝት የመጡት
የግንቦት 7 የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት ወዯየመጡበት ሃገር ከመመሇሳቸው በፊት በተዘጋጀው መዋቅር
መሰረት የአዱሱ የግንቦት 7 ህዝባዊ ሀይሌ አመራር ምርጫ መካሄዴ አሇበት ተባሇና ስብሰባ ተቀመጥን፡፡
ምክንያቱን በግሌፅ ባይነግሩንም የስራ አስፈፃሚው ኮሚቴው አባሊት በምርጫው ውስጥ እንዯማይገቡ
አስቀዴመው ነገሩን፡፡ እውነታው ግን ከአባለ የተሰወረ አሌነበረም፡፡ እነሱ የውጪ ዜግነት ያሊቸው ሰዎች
ስሇሆኑ ነገ ጥዋት ተነስተው ወዯየመጡበት ሃገር እንዯሚመሇሱ ያውቃለ፡፡ ስሇዚህም ወታዯራዊ
እንቅስቃሴ ጀምሬያሇሁ በማሇት ጦርነት ባወጀ ዴርጅት ውስጥ ስማቸውን ከተው ራሳቸውን “ሇአሸባሪነት”
ወንጀሌ አሳሌፈው መስጠትን አይፈሌጉም፡፡ እነሱ መሞት፣ መታሰር፣ መወንጀሌን ሳይሆን የዴሃው
ኢትዮጵያዊ ሌጅ ሞቶሊቸው ስሌጣን መያዝን ብቻ ነው የሚፈሌጉት፡፡ አንዲርጋቸው ፅጌ በተዘጋጀው
የግንቦት 7 ህዝባዊ ሀይሌ መዋቅር ውስጥ በአይን የማይታይ ሳጥን አበጅቶ ራሱን በአማካሪነት በመሰየም
የአመራር ምርጫው ተጀመረ፡፡
ምርጫው ነፃና ዱሞክራሲያዊ መሆን አሇበት ስሇተባሇም ፋንታሁን አየነው (አስመሊሽ) እና ሽታዬ
(ቼጎቬራ) የሚገኙበት ገሇሌተኛ አስመራጭ ኮሚቴ በአባሊት ተመረጡ፡፡ በዚሁ መሰረት ምርጫው
በምስጢር ተካሄድ የምርጫ ውጤቱ በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ፀዴቆ ሇአባሊት እንዱገሇፅ ሃሊፊነቱን ሇስራ
አስፈፃሚው ተሰጠ፡፡
አስመራጭ ኮሚቴው መሳፍንት አያላው (ገበዬሁ) በዋና አዛዥነት፣ አሰፋና ቴዳ (ምንሉክ) ዯግሞ ሁሇቱን
በምክትሌ አዛዥነት መመረጣቸውን የሚያሳይ ውጤት ቢያቀርብም እነ አንዲርጋቸው ታማኝ
አሽከሮቻቸውን መሾም ስሇነበረባቸው ያሇምንም ይለኝታና ሃፍረት ውጤቱን ገሌብጠው አሰፋ የተባሇውን
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በዋና አዛዥነት መሊኩ በሚሌ የኮዴ ስም የሚታወቀውን ዯግሞ በምክትሌ አዛዥነት እንዯተመረጡ
አዴርገው ሪፖርት ሲያቀርቡ ከፍተኛ ጭቅጭቅና ተቃወሞ ተነሳ፡፡
የአስመራጭ ኮሚቴው አባሊት የምርጫውን ውጤት ራሳቸው ሇቤቱ እንዱያቀርቡ ሲጠየቁ በስራ
አስፈፃሚው የቀረበው የምርጫ ውጤት ሪፖርት ትክክሌ እንዲሌሆነ በማጋሇጣቸው አባለ ሇሁሇት
ተከፍል ከፍተኛ ውዝግብ ተፈጠረ፡፡ “ሆዴ ሇባሰው ማጭዴ አታውሰው” ነውና ቀዴሞውኑ “አታሇውና
አጭበርበረው ኤርትራ አስገቡን” በሚሌ ከፍተኛ ቅሬታና ፀፀት ውስጥ ገብቶ የቆየው አብዛኛው አባሌ
በዚህ አይነት ሁኔታ እዚህ ዴርጅት ውስጥ መቀጠሌ አንፈሌግም፣ ስሇሆነም ወዯየመጣንበት ሃገር መሌሱን
የሚሌ ጩኸት ማሰማት ጀመረ፡፡
ገና ከመግባቱ ከካላብ ጋር ከፍተኛ ቅራኔ ውስጥ የገባውና ኤርትራ ከዯረሰ በኋሊ ያጋጠመው ሁኔታ
የጠበቀው አይነት አሇመሆኑ ሲገነዘብ ሇምን መጣሁ? በሚሌ ቁጭት ብቻውን መናገርና ማሰብ የጀመረው
ዘመነ ካሴ (በሊይ ዘሇቀ)፣ እግራቸው የኤርትራ መሬት ከረገጠበት ማግስት ጀምሮ ወዯመጣንበት ሃገር ወዯ
ዯቡብ አፍሪካ መሌሱን በማሇት ሲጠይቁ የነበሩ ማስረሻ (ዓባስ)፣ ቴዱ (ምኒሉክ)፣ ሽታዬ (ቼጎቬራ) እና
ላልቹም ዴርጅቱ እንዱያሰናብታቸው በፅሑፍ ማመሌከቻ አቀረቡ፡፡ በተፈጠረው ሁኔታ የተዯናገጡት
ሶስቱ ቱሪስቶች (ካላብ፣ ድ/ር ታዯሰና ውቤ) ውዝግቡ እስኪፈታ ዴረስ እንኳን ትዕግስት ስሊጡና
አስቸጋሪው የሐሬና ህይወት መሸከም ከሚችለት በሊይ እየሆነባቸው ስሇሄዯ እኛን እዚያ በረሃ ውስጥ
ጥሇው ወዯየመጡበት ሃገር እብስ ብሇው ሔደ፡፡
አንዲርጋቸው ቱሪስት ጓዯኞቹን ወዯመጡበት ሃገር ከሸኛቸው በኋሊ ከአባሊት ጋር የተፈጠረውን ችግር
“እንዱፈቱሇት” ኮረኔሌ ፍፁም ይሳቅ፣ ሻሇቃ ዲዊት ዘርአይ፣ እና ሻሇቃ ሮቤሌ የተባለ የኤርትራ መንግስት
ከፍተኛ የስሇሊ ባሇስሌጣናት የሆኑ የቅርብ አሇቆቹን ይዞ ወዯኛ ተመሇሰ፡፡ እነ ኮረኔሌ ፍፁም ተራ በሆነ
ሴራ ምክንያት ውዝግቡ እንዯተፈጠረ ገብቷዋቸዋሌ፡፡ እናም የተፈጠረውን ችግር ከኛ ጋር ቁጭ ብሇው
በመወያየት ሇመፍታት መምጣቸውን ከገሇፁ በኋሊ ቀጥሇው “ከዚህ ውጪ የመጣችሁበትን ዓሊማ ከግብ
ሳታዯርሱ ወዯመጣንበት ሃገር መሌሱን የሚሇው ጥያቄ ግን ፍፁም የሚታሰብ አይዯሇም” በማሇት እቅጩን
ነገሩን፡፡ የኤርትራ መሬት ከረገጥንበት ጊዜ ጀምሮ የሻዕቢያ እስረኞች መሆናችንን ያወቅነው ቢሆንም
የሻዕቢያ ቱባ የስሇሊ ባሇስሌጣናት ከኤርትራ መውጣት የሚባሇው ነገር ፈፅሞ ህሌም መሆኑን በራሳቸው
አንዯበት ሲያረጋግጡሌን የባሰ ችግር እንዲይዯርስብን ምቹ ሁኔታ እስኪፈጠርሌን ዴረስ የሆዲችንን
በሆዲችን ይዘን አርፈን መቀመጥ እንዲሇብን ገባን፡፡
ከዚያም የውዝግቡ ዋና መነሻ ወዯ ሆነው ወዯ ምርጫው ጉዲይ እንግባ ተብል የሻዕቢያ የመረጃ
ባሇስሌጣናት ችግሩን ሳንፈታ ከዚህ ቦታ አንሄዴም ብሇው ሁሇት ቀን ሙለ አወያዩን፡፡ የአባለ የከረረ
መንፈስና ስሜት ከተረደ በኋሊ የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው ያሳሇፈው ውሳኔ ስህተት ያሇበት ስሇሆነ
ምርጫው እኛው ባሇንበት እንዯገና መካሄዴ አሇበት ብሇው ዴጋሚ ምርጫ ተካሄዯ፡፡ በዚሁ ምርጫም
አሰፋ ዋና አዛዥ፣ ገበዬህ (መሳፍንት) ምክትሌ አዛዥ እና በሊይ ዘሇቀ (ዘመነ ካሴ) የፖሇቲካ ሃሊፊ በመሆን
ምርጫውን አሸንፈዋሌ ተብል ተነገረን፡፡ ዋና ፍሊጎታቸው አሰፋን በዋና አዛዥነት ማስመረጥ ስሇነበረ
በእነአንዲርጋቸው ቀሽም ሴራ ሳይሆን በሻዕቢያ የረቀቀ የዯፈጣ ዴርጅታዊ ስሌት “ምርጫው
በዱሞክራሲያዊ መንገዴ” ተጠናቅቋሌ ተብል ከዚያ በኋሊ የአባሊት ስራ ሃሊፊነት ዴሌዴሌ እንዱዯረግና
ስምሪት እንዱካሄዴ ተወሰነ፡፡
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7. በመጨረሻም ወዯ ሱዲን የተዯረገ ጉዞ
ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋሊ በተካሄዯው የአባሊት ዴሌዴሌ መሰረት ዴርጅት የተፈጠረ ሇማስመሰሌ ያህሌ
በላሇ መዋቅርና ዴርጅት
 የአስተዲዯርና ፋይናንስ ሃሊፊ ሽታዬ (ቼጎቬራ)፣
 የትምህርትና ስሌጠና ማስረሻ (ዓባስ)፣
 የመረጃና ዯህንነት ዜና ጉታ (ግርማቸው)
 የምሌመሊ ስራው የዴርጅቱ ቁሌፍና ዋናኛው ስራ በመሆኑ በመሳፍንት (ገበዬሁ) አስተባባሪነት
ቴዳ (ምኒሉክ) መሊኩ፣ ዯምስና ዲንኤሌ የሚባለ አባሊት ተመዯበው ስራ ይጀምሩ ተባሇ፡፡
ከዚህ ምዯባና ዴሌዴሌ በኋሊ ከሐሬና በረሃ ወዯ ዴንበር አከባቢ ሇመንቀሳቀስ እዴለን ያገኙ አባሊት
እየጠፉ ወዯ ኢትዮጵያና ወዯ ሱዲን መግባት ሲጀምሩ እኔም በተገኘው አጋጣሚ የሻዕቢያ ወታዯሮች
ከፍተኛ የሆነ የዴንበር ሊይ ጥብቅ ክትትሌና ቁጥጥር በዘዳ በማሇፍ አስቸጋሪውን በረሃ በእግሬ
በማቆራረጥ ወዯ ሱዲን ሇመግባት እዴሌ አገኘሁ፡፡
ከእኔ በፊት ወዯ ኢትዮጵያና ወዯ ሱዲን መሬት መግባታቸውን የማውቃቸው አባሊት ሁኔታ ሇዯህንነታችን
ስሌ ሇጊዜው ስማቸውንና ሁኔታቸውን ከመግሇፅ እቆጠባሇሁ፡፡ የተወሰኑት ወዯ ኢትዮጵያ በመግባት
እጃቸውን ሇወያኔ የሰጡ የቀሩት ዯግሞ በፍርሃት ማንነታቸውን ዯብቀው ወዯ ቤተሰቦቻቸው ገብተው
መኖር የጀመሩ እንዲለ አውቃሇሁ፡፡ ወዯ ሱዲን ሇመግባት በምዘጋጅበት ጊዜ ከሱዲንና ከኢትዮጵያ
በተመሳሳይ ማታሇሌ የተመሇመለ ስዴስት ወጣቶች በኡምሐጀር በኩሌ ወዯ ሐሬና ሲገቡ እንዯነበር
አይቻሇሁ፡፡ እኛ ከሐሬና በረሃ ጠፍተን ከወጣን በኋሊ የሻዕቢያ የስሇሊ ሰዎች በቀሩት አባሊት ሊይ
የሚያካሄደት ጥበቃና ቁጥጥር የተጠናከረ መሆኑና ሌጆቹ ከቁም እስር ያሌተናነሰ ህይወት እየገፉ
መሆናቸውን ሇመረዲት ችያሇሁ፡፡ ያሇፍሊጎታቸው ከታገቱበት የሻዕቢያ እስር ቤት ፈጣሪ ነፃ
እንዱያወጣቸው እፀሌይሊቸዋሇሁ፡፡ ይሁን እንጂ የግንቦት 7 ወስሊታና ቀጣፊ መሪዎች ዴሃ ወጣት
ኢትዮጵያውንን በማጭበርበርና በማታሇሌ ወዯ ኤርትራ መሬት በማሻገር የሚፈፅሙት ከፍተኛ በዯሌና
ወንጀሌ በአፋጣኝ እንዱያቆሙ በሃገር ውስጥና በውጪ ሃገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ የሆነ ወገን ሁለ
በያሇበት ሆኖ ዴምፁን እንዱያሰማ በዚህ ፅሑፍ መሌእክትዬን አስተሊሌፋሇሁ፡፡
የዯህነነቴ ጉዲይ አስተማማኝ እየሆነ ሲሆን በግንቦት 7 መሪዎችና በሻዕቢያ እጅ በኔና በጓዯኞች ሊይ
የዯረሰውና እየዯረሰ ያሇውን መከራና ስቃይ ወዯፊት በአዯባባይ ወጥቼ የምገሌፀው ይሆናሌ፡፡

ቴዎዴሮስ ስዩም ሃይላ (የኮዴ ስም ምኒሉክ)
የግንቦት 7 ህዝባዊ ሀይሌ አባሌ
ከምዴረ ሱዲን
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