
የግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ከኤርትራ ዘመቻ ተመለሰ 
 
ዘመቻ ሲባል መቼስ ብዙዎቻችን የምናስበው የሃገርን ዳር ድንበር ለማስከበር የሚደረግ ዘመቻ ለምሳሌ 
የአድዋውን፣ የዶጋሌውን፣ የመተማውን እንዲሁም ሌሎች አባቶቻችን የሀገርን ነጻነት እንዲሁም ዳር ድንበር 
ለማስከበር ጠላትን ለመመከት ያደርጉትን ዘመቻና የከፈሉትን መስዋእትነት እንዲሁም  በከፈሉት 
መስዋእትነት ለትውልድ ያቆዩትን ሀገር፤ ወይንም ኢትዮጵያ በገባቻቸው አለማቀፍ ግዴታዎች እና ስምምነቶች 
መስረት እንደ ኮሪያና ኮንጎ ዘመቻ  ሊሆን ይችላል ብሎ መገመት መሳሳት ላይሆን ይችላል።  ነገር ግን 
ይኽኛው ዘመቻ ከተለመደው ዳርድንበር እና ነጻነት ከማስከበር ወይንም አለማቀፍ ግዴታወችን ለማክበር 
ከሚደረግ ዘመቻ ጋር የማይገናኝም እንዳውም ከዚህ በተቃራኒ የሃገርን ነጻነት እንዲሁም ዳር ድንበር አሳልፎ 
ለመስጠት ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚል የፖለቲካ ድርጅት የተደረገ  የፈናጅራ ዘመቻ ነው።  
 
ዘመቻው  በኢትዮጵያ ቅኝ ተገዝተናል በሚል ከብዙ አመታት ጦርነት በኋላ ከኢትዮጵያ  በመገንጠል ነጻ ወደ 
ወጣችው ኤርትራ  ለህዝባችን ነጻነት እና ፍትህ ይመጣል ከሚል ተስፋም የተዘመተ አይደለም ይሄማ 
እንዳይባል ሻቢያ የራሱን ህዝብ ፍትህና ነጻነት ነፍጎ እያሰቃየ መሆኑ የአደባባይ ሚስጥር ነው። ይልቁንም 
በኤርትራ እርዳታ ወደ ሚኒልክ ቤተመንግስት እንጠጋ ይሆናል ከሚል ቀቢጸ ተስፋ ባሻገር ድርጅቱ ምንም 
ስራ ሳይሰራ የተሰማውን ኮሽታ ሁሉ አለሁበት እያለ ህዝብን ሲዋሽ መክረሙ ሲጋለጥ ይህን ለመሸፋፈን 
ኤርትራ ወስጥ ከሚንቀሳቀሱ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሃይሎች  ከተቻለ ታጣቂ ተውጣጥቶ እንዲሰጣቸው 
ካልተቻለ ደግሞ እንዳየነው ጥቂት ሰዎችን በነፍስ ወከፍ መትረየስና ላውንቸር አሽክሞ ፎቶ አንስቶ እዩልን 
ለማለት ነው። 
  
ባለፈው ሕዳር ወር እንደገለጽነው የዋህ፣ ቅን እና ለሀገራቸው ትክክለኛ ለውጥ ይመጣል የሚል ተስፋ 
ያላቸውን ኢትዮጵያውያን የወታደር ልብስ አልብሶ (አንዳንዶችንም በግድ) ፎቶ ለማስነሳት እና ይሄው ስራ 
እየሰራን ነው ለማለት ወደ ኤርትራ ተጉዞ የነበረው 4 አባላት ያሉት የግንቦት 7 ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ (ስራ 
አሰናካይ ኮሚቴ) አባላት ባለፈው ሰኞ ተመልሷል። ይህም ሰዎቹ ሌላውን ፎቶ አስነስቶ ባደባባይ እንዲታይ 
ሲያደርጉ ባሸባሪነት ቢከሰሱ ፎቶ የተነሱት የዋሆች ብቻ እንዲጠየቁ እና በግንባር ሞት የሚመጣ ከሆነ ሌላው 
ሞቶ እነሱ ገንዘብ ለማሰባሰብ እና ነሱ ስልጣን ለመቆናጠጥ የሚደረግ አካሄድ መሆኑን ያሳያል እያሉ የሚከሱ  
 
የድርጅቱ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ቁጥር 7 ሲሆን ከዚህ ወስጥ ዳንዔል አሰፋ በፈቃዱ መልቀቁ ይታወቃል 
ይህም ማለት ከቀሪዎቹ 6 ውስጥ 4ቱ ሲሄዶ የድርጅቱ ስራ አስፈጻሚ ላለፉት ሶስት ወራት ኤርትራ ውስጥ 
መሽጎ ነበር ለማለት ይቻላል ይላሉ ታዛቢወች። ኤርትራ እንደሚታወቀው በአለም ካሉ የሰባዊ መብት 
ከሚጣስባቸው አገራት የመጀመሪያውን ረድፍ ይዛ የምትገኝ አገር ናት። በተጭማሪም ጋዜጠኞችን በማሰርና 
ድብዛቸውን በማጥፋት የፕሬስ ነጻነትን በማፈን ቁጥር አንድ ተብላ የትሰየመችው ኤርትራ ጋር የሚደረግ 
ወዳጅነት ምን አይነት ዲሞክራሲ እና ነጻነት እያለሙ እንደሆን መገንዘብ ይቻላል። 
 
በዚሁ አፈና ሳቢያ ባለፈው አስመራ ውስጥ የተከሰተውን የማስታወቂያ ሚኒስትር በአማጺ ወታደሮች 
የተወረረበትን ሁኔታ ግማሹ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሲለው ሌላው ደግም በመንግስት ላይ ያላቸውን 
ተቃውሞ ለምግለጽ የተስባሰቡ ወታደሮች ያለዝግጅት ያደረጉት ግብታዊ አመጽ በማለት የገልጹታል። በዚህም 
ሆነ በዚያ በሃገሪቱ  ወስጥ ያለውን ጭቆና የሚያመላክት ስለመሆኑ ግን መካድ አይቻልም።  ከዚህ ጨቋኝ 
የራሱን ህዝብ መፈናፈኛና ተስፋ አሳጥቶ በገፍ ለስደት ከሚዳርግ መንግስት ጋር ወዳጅነት ስለዲሞክራሲ እና 
ፍትህ ከሚያወራ ድርጅት ፈጽሞ የሚጠበቅ አይደለም ይላሉ ታዛቢወች። 
 
ኤርትራ ወጣቶች በየቀኑ እንደጎርፍ የሚሰደዱባት (ወደ ኢትዮጵያ ሳይቀር)፣ ዲሞክራሲ ለማምጣት ሳይሆን 
አሁን በሃገራችን ካለው አፈና የባሰ ጭቆና ለማምጣት ካልሆነ ህሊና ያለው ሰው የሚሞክረው አይደለም 
የሚሉ ታዛቢዎች የሻቢያ ተፈጥሮ ይህን እንደማይፈቅድ ይገልጻሉ። አክለውም ሻቢያ እሱ በሪሞት ኮንትሮል 
የሚቆጣጠረው ካልሆነ በቀር ነጻ ኢትዮጵያዊ መንግስት በሻቢያ ረዳትነት ይገኛል ብሎ ማሰብ ከእባብ 
እንቁላል እርግብ እንደመጠበቅ ነው። ያ ሁሉ ወጣት እንደ ቅጠል የረገፈበት እና ያለቀበት፤ ብዙ ንብረት 
የወደመበት የባድሜ ጦርነት፤ ባድሜ እንደ ማቀጣጠያ ብትጠቀስም ዋና ምክንያት ግን ሻቢያ በኢትዮጵያ ላይ 
አዛዥ ናዛዥ መሆን ገደብ መደረጉ ነው። በዚህ ጦርነት የገጠመውን ሽንፈት ለመበቀል የኢትዮጵያ 
ተቃዋሚዎችን እረዳለሁ ቢልም አላማው ከላይ የተጠቀሰውን ደካማ መንግስት ፍጥሮ ለምቆጣጠር ነው።  
 
በሌላ በኩል የ”ዘማቾቹን” መመለስ ኤርትራ ውስጥ ሰሞኑን ከተከሰተው አለመረጋጋት ጋርም የሚያያይዙ 
አልታጡም። እንደነዚህ ሰዎች ገለጻ የተፈጠረው አለመረጋጋት ያሳሰባቸው ዘማቾች ጓዛቸውን ጠቅልለው 
ለመመለስ የተነሱት ችግሩ እንደተፈጠረ ነበር። ይህ ሻቢያን እንደማያስደስት ሲረዱ እስካሁን ድረስ እንዲቆዩ 
እንደተገደዱ ይገልጻሉ። አክለውም በአውሮፓ የኤርትራ ኢምባሲዎች ሻቢያን በሚቃወሙ የኤርትራ ወጣቶች 
በድፍረት እየገቡ ዲሞክራሲና ፍትህ በሃገሪቱ እንዲስፍን ሲጠይቁ እንዲሁም የኢሳያስን ፎቶ ሲያወርዱ 



መታየቱ ሻቢያ የገጠመውን የተቃውሞ መጠን ያሳያል እነዚህ “ዘማቾችም” ስራ አስፈጻሚ ተብየዎቹ 
የሁኔታውን አሳሳቢነት በመገንዘብ በድርጅቱ በሚታዘዘው ኢሳት ዜናውን እንዳይዘገብ ትዛዝ ሰጥተዋል። 
 
በዚህ አጋጣሚ በሃገራችን ያለውን የዲሞክራሲ እና የፍትህ እጦት ስንታገል የኤርታራ መንግስት በዜጎቹ ላይ 
የሚያደርገውን አፈና እና ጭቆና የምናወግዝ መሆኑን ስንገልጽ ከላይ የተገለጸው የስራ አስፈጻሚ (አሰናካይ) 
ኮሚቴ ከሻቢያ ጋር ለመስራት መወሰኑ እነ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ለዲሞክራሲና ለፍትህ ያላቸውን ንቀት የሚያሳይ 
በመሆኑ ለዲሞክራሲ የሚታገል ሁሉ በንቃት ሊከታተለው ይገባል። 


