
ዶ/ር ብርሃኑ ነጋና ሚስ አናጎ ሚዝ 

በለጠ ሓጎስ  

ህዳር 24/2008ዓ/ም 

ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በኢትዮዽያ ታሪክ ውስጥ ባህሪያቸውን እንደ እስስት በመቀያየር በግል ጥቅም ታውረው 

ፖለቲካን ሳያውቁ የፖለቲካ ትግል ከሚያራምዱ ዘመናዊ ምሁራን ነን ባይ ባንዳዎች አንዱና ዋነኛው ነው 

ቢባል ማጋነን ኣይሆንም።ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ኢህአዴግ ስልጣን በያዘበት ማግስት ይኖርበት ከነበረው 

የምዕራቡ ዓለም ወደ ኢትዮዽያ በመምጣት የኢህአዴግ የኤኮኖሚ አማካሪ ለመሆን ብዙ ጥረት አድርጓል። 

በኢትዮዽያ የኢኮኖሚስቶች ማህበር አመራር በመሆንም የኢህአዴግን  ኣማካሪ ለመሆን ብሎም በዛም 

በኩል ስልጣን ላይ ቁጢጥ ለማለት የነበረው ህልሙ በእንጭጩ ሲጨናገበት ከኢህአዴግ ማፈግፈግ 

ጀመረ። ኢህአዴግም የዋዛ እንዳልሆነና የዶ/ሩ አካሄድ በውል በመገንዘብ ፊቱን ያዞርበታል። ስልጣን ናፋቂ  

መሆኑን ከመቅፅበት  በኢህአዴግ ዘንድ ታወቀ። ከዚሁ ቀን ጀምሮ ኢህአዴግን ጥላሸት መቀባት 

ጀመሩ።ለዚሁም ጊዜ አለጠፋም ። 

 በኢትዮዽያ ሰላማዊ ትግል ሂደት ውስጥ ለመታገልና ሰፊ የስልጣን ጥማቱን እውን ለማድረግ  የቀስተ 

ደመና ፓርቲ መሰረተ። ከዚያም ሳይቀናጅ ከተቀናጀው የቀድሞው ቅንጅት ጋር በመወሃድ በአመራር ደረጃ 

ተቀመጠ።በአመራር ደረጃ ቢቀመጥም መያዣ መጨበጫ የሌለው ዋዣቂ አቋሙ ከብዙዎቹ የቅንጅት 

አመራሮች ጋር  አታካራ ውስጥ መግባቱ ይታወቃል። በ1997 ዓ/ም በተካሄደው አገራዊ ምርጫ አዲስ 

አበባን ወክሎ በመወዳደር ቢያሸንፍም ህዝብ የሰጣቸውን ድምፅ በመናቅ ያላገኙትን የህዝብ ድምፅ 

ጠቅላላ የፓርላማ ወንበር ካልያዝን  አንቀበልም በማለት ዴሞክራሲያዊ ምርጫውን በኢ -ዴሞክራሲያዊ 

በህገወጥ መንገድ ሕገ መንግስታዊ ሰርዓታችንን በሃይል ለመናድ ተንቀሳቀሰ ቀለም የሌለው የቀለም 

አብዮት በማካሄድ። 

 አካሄዱ መንግስት ተመጣጣኝ እርምጃ ባይወስድ ኑሮ አሁን ላለንበት የሰላም የዕድገት ደረጃ ባልደረስን 

ነበር።በዚሁም ወቅት እንደሌሎች የቅንጅት አመራርአባላት በህግ ጥላ ስር መዋሉ ይታወቃል 

ዶክተሩ።ከቅንጅት አመራር አካሎች የይቅርታና የምህረት ደብዳቤ ለመንግስትና ለታላላቅ የአገር 

ሽማግሌዎች በፊርማቸው የተረጋገጠ ከላኩት ታሳሪዎች አንዱና  ዋነኛው ተዋናይ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ አንዱ 

ነበሩ።መንግስትና  የአገር ሽማግሌዎች ሆደ ሰፊ በመሆናቸው በአገር ክህደትና ሕገ መንግስታዊ 

ሰርዓታችንን በሃይል ለመናድ  የፈፀሙትን ተግባር የሞት ቅጣት የሚያሰጥ ቢሆንም በዕድሜ ልክ ዕስራት  

ቀጥሎም የይቅርታና የመፀፀት  ፊርማቸው ከታየ በኋላ በነፃ ብምህረት እንዲለቀቁ ተደረገ።  



ዶክተሩ በእስር ቤቱ እያሉ የፃፉትና ከወጡ በኋላም በታተመው መፅሓፍም ሌሎቹን የቀድሞ የቅንጅት 

አመራር በመተቸት የተፃፈ መፅሃፍ ስለመሆኑ ‘’በብርሃኑ ስለብርሃኑ የተፃፈ መፅሃፍ’’ በማለት የቀድሞው 

የቅንጅት አመራር የነበሩት በአንድ ድምፅ አወገዙት።  

ይህ በዚህ እንዳለ ትንሽ ቆይተውም ወደ አሜሪካ ኮበለሉ ። በዚሁም አላበቁም ፖለቲካዊ ስልጣን 

ለመጨበጥ የነበራቸውን ኣባዜ አገርሽቶባቸው ‘’ግንቦት ሰባት ‘’የተባለውን አሸባሪ ድርጅት 

መሰረቱ።የትጥቅ ትግል ለማካሄድና የኢትዮዽያ  መንግስትና ሕገ መንግስታዊ ስርዓታችን በሃይል ለመናድ 

ሁሉም አጋጣሚዎች እንደሚጠቀሙ በመገናኛ ብዙኋን በግልፅ ቋንቋ አስተጋቡ ። ለዚሁ የአሸባሪ 

ተግባራቸው ዋነኛ የስንቅና የትጥቅ ሞግዚታቸው የኤርትራ መንግስት መሆኑን ታወቀ። የኤርትራ መንግስት 

እንደ ግንቦት 7  ኦነግና ኦብነግ አልሸባብ ያሉትን አሸባሪ ቡድኖች በሰው ሃይልና በሎጀስቲክ ከሚረዱ 

መንግስታት አንዱ መሆኑ ይታወቃል ።  

የኤርትራ መንግስት ፊት ለፊት ገጥሞ የተሸነፈበትን የጦር ግንባር በተላላኪዎች ለማስፈፀም ጥሩ አጋጣሚ 

በማግኘቱ በደስታ ተቀብሎ የጥፋት  መረቡን ዘረጋ።መረባቸው በአሜሪካ በአውሮፓና ኤርትራ 

ዘረጉ።ከኤርትራ መንግስት በሚሰጣቸው መመሪያ መሰረት አንዳንደ ስሜታዊ ዲያስፖራ ቀልብ ለመሳብ 

ቢሞክሩም አልተሳካላቸውም ። በአሜሪካና በአውሮፓ የተለያዩ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ 

ብዙም ደሰኮሩ ።ብዙ ለፈለፉ ተከታይ አጥተው የማሳለጫ ገንዘብም ከኤርትራ መንግስት ዳርጎት 

ለማግኘት አስመራ መመላለሱን ተያያዙት። 

ይህ በእንዲህ እያለ የጉንቦት 7 ዋና ፀሃፊ የነበረው አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ ለጥፋት ተልእኮ ከሎንደን 

በዱባይ አድርጎ ወደ የመን ብሎም ወደ ኤርትራ ለመግባትና ከኤረትራ መንግስት  የሚሰጣቸውን ትእዛዝና 

መመርያ ለመቀበልና ተግባራዊ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንዳለ የላቀ ምሰጋና ይድረሳቸውና በደህንነትና 

በፀጥታ ሃይላችን የሰለጠነና ፈጣን  የመመንጠር አቅም ተጠቅመው ጋማውን ይዘው ጥፋት ሊደግስላት 

ወደ ተዘጋጀች እናት አገራችን አንገቱን አቀርቅሮ በካቴና ተከርችሞ ሳይወድ በግድ የክህደትና የሃፍረት 

ሻማውን ተከናንቦ አዲስ አበባ  ማረምያ ቤት ገባ።ይህ አስደናቂ ክስተት በአሸባሪው ግንቦት ሰባት ከፍተኛ 

ኪሳራ ደረሰበት።አቶ አንዳርጋቸው ፅጌም በሰሩት የአገር ክህደት በመፀፀት ሁሉንም ሚስጥር 

በአንደበታቸው ለኢትዮዽያ ህዝብ ግልፅ አደረገ።በዚሁ የተደናገጠው ብርሃኑ ነጋ መያዣ መጨበጫ 

አሳጣው ።ሌሎችንም እጅግ አስደነገጣቸው።አሸባሪው ቡድን በኤርትራ መንግስትና በፀጥታ ሃይሎቹ  

ጥርጣሬ እንዳደረበት የውስጥ ምንጭ አዋቂዎች ይገልፃሉ። ይህንን ለማካካስ መሰሪው የኤርትራ መንግስት 

መሪ በኤርትራ የሚገኙ ተቃዋሚ ሃይሎች ነን ባዮች ሁሉ ጥምረት እንዲመሰርቱና ሊቀመንበራቸውም 



ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ እንዲሆን አደረገ።ዶክተሩም ያላቸውን የስልጣን ጥማቱን ለመቁረጥ ሳያቅማማ ’’በሬ ሆይ 

በሬ  ሆይ  ገደሉን ሳታይ ሳሩን……’’ እንደሚባለው ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ  አፍሪካ በጎበኙበት ማግስት 

ዶክተሩም በትረ ስልጣን ለመጨበጥ ከአሜሪካ ኤርትራ  አስመራ ገባ።  

 ብዙም ሳይቆይ ከጥምረቱ ዋነኛው የሆነው ሃይል  የትግራይ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ TPDM እርባና 

ቢሱ የኤርትራ መንግስት በኢትዮጰያ ያለው አፍራሽ አቋም በመገንዘብ የኤርትራ መንግስት ትእዛዝ 

አስፈፃሚ ከመሆን  ይልቅ በአገራችን እየተካሄደ ያለው ልማት ተቋዳሽ ለመሆንና የበኩሉን ድርሻ 

ለማበርከት ሃይሉ ይዞ አገሩ በሰላም ገባ። ሌላ ያልታሰበ ዱብዕዳ ወረደበት ዶክተሩ።በትግራይ ህዝብ 

ንፁህ ደም ለመነገድ የነበረው ተስፋው ጨለመበት።  

ስላፈው የዶ/ር ብርሃኑ ነጋ ይህንን ካልን አሁን ደግሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባት መሪ ለአዉሮፓ ፓርላማ 

ንግግር አደረጉ የሚል ዘገባ በኢሳትና በአሜሪካ ሬድዮ ተደመጠ። የአውሮፓ ህብረት ለዚሁ በአሸባሪነት 

በፓርላማ ኢትያጰያ የተፈረጀውን እንዴት ዕውቅና ሰጠ የሚል በመጀመሪያ አጠያያቂ ሁኖ ነበር።’ ንጋትና 

ምንጭ እያደረ ይጠራል እንደሚባለው ግብዣ ያደረገችለት የዘወትር ጓደኛው አና ጎሚዝ ስትሆን ደግሞ 

የነበረንን ጥርጣሬ አቀለለው። 

አወዛጋቢው ዶክተሩ ‘’በኢትዮጰያ የተከሰተው ድርቅና ረሃብ እንዲሁም ጰ ስላለው የወቅቱ የፖለቲካ ሁኔታ 

አስመልክቶ  ማብራርያ የሰጠ መሆኑን ተዘገበ። ድርቅና ረሃብ በተመለከተ እንዲህ አለ። ‘’ድርቅ ተፈጥራዊ 

ክስተት ነው።ረሃብ ግን የመንግስት የኤኮኖሚ ፖሊሲ ውድቀት መሆኑን የሚያመለክት ነው’’ ኣሉ ። 

አክሎም ከኢትዮጰያ ረሃብ ማስወገድ ከባድ አይደለም ።መንግስት ሁሉም ነገር የመቆጣጠር አባዜ 

ይዞታል።ገበሬው መፈናፈኛ አሳጥቶታል።ከዕለት ጉርሱ ያለፈ የኤኮኖሚ ህይወት እንዳይኖረው አድርጓል’ 

‘ኣለ።እዚህ ላይ ነው የዶክተሩ የተሳሳተ መረጃ ለአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ያቀረበው። ሩቅ አገር መሄድ 

ለውሸት ይመቻልእንደ ሚባለው ሆነና። 

የኢትዮጰያ መንግስት መሪ ቃል ግብርና መርህ ዕድገት የሚል ነው።እንደሚታወቀው የኢትዮጰያ መንግስት 

የኤኮኖሚ ፖሊሲ የነበረው መሪ ቃል ግብርና መርህ የኤኮኖሚ ዕድገት የሚል ሲሆን ይህ ማለት አርሶ 

አደሩ ማዕከል ያደረገ ዕድገት ማለት ነው።አርሶ አደሩና አርብቶ አደሩ ገበያ ተኮር ምርቶችን በማምረት 

ከአርሶ አደርነት ወደ ኢንቨስተርነት እንዲሸጋገሩ የግብርና ትራንስፎርሜሽን እንዲረጋገጥ ማድረግ 

ነው።በዚህም መሰረት  በአሁኑ ወቅት በአገራችን ቁጥራቸው በርከት ያለ አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች 

ወደ ኢንቨስትመንት ዘርፍ ገብተው ባለ ሀብት ሁነዋል።ለዚሁ ተግባራቸውም በየዓመቱ በአገር አቀፍ 

በሚደረገው ሽልማት ሞዴል አርሶ አደሮች የሚሸልም መንግስት እንዴት ተብሎነው አርሲ አደሩን 



መፈናፈኛ የሚያሳጣው?አርሶ ኣደሩ በዓመት ሶስት ጊዜ / በመኸር፤ በመስኖ ብቻ ሁትና ሶስት ግዜ   

በበልግ/ እንዲያመርትና ዘመናዊ የግብርና ግብአቶችን እንዲጠቀም የሚያቀርብና የሚያበረታታ፤ አርሶ 

አደሮችና አርብቶ አደሮችን ለማበራታት የቴክኒክና የሞያ ድጋፍ በቅርብ የሚያ ደርጉ የግብርና ኤክስቴንሽን 

ሰራተኞችና የጤና ባሞያዎች ያሰመራ መንግስት እንዴት አርሶ አደሩን መፈናፈኛ አሳጥቶታል ለማለት 

ይቻላል? ወይም እንደ ደርግ ስርዓት ትርፍ ምርት በገበሬዎች ማህበር በማላከክ በኩፐን መልክ 

አርሶአደሩን እየታደለ የምርቱን ተጠቃሚ ኣለማድረግ ተመኝቶ ይሆን? ምን ይታወቃል ለአርሱ ሁሉም 

ይቻላል። ሁሉም መሞከር ነው። 

ታድያ ዶ/ር ብርሃኑ ነጋ በ ሚስ አና ጎሜሽ ግብዣ በቤልጅየም ብራስልስ ተገኝተው በአውሮፓ ፓርላማ 

ለአውሮፓ ኮሚሽን የውጭ ጉዳዮች አገልግሎት (European External Action Service /EEAS) ገለጻ 

ያደረገው ተሳስቶ የኤርትራ የኤኮኖሚ ፖሊሲ ይሆን እንዴ? አልያም ኤርትራ ውስጥ በመሆናቸው ይሆናል 

እንጂ የኢትዮጰያ መንግስት የሚታማው በገጠር እየሰራው ያለ በከተማ አልሰራም  የሚል እንጂ አርሶ 

አደሩ ካለፉት ስርዓቶች በምንም ተአምር ሊወዳደርና  ሊስተካከል እንዲሁም ሊጠጋው በማይችል መንገድ 

አርሶ አደሩ የምርቱ ብቸኛ ተጠቃሚ እየሆነ ያለበት ወቅት ነው ያለነው። ምርትና ምርታማመነትን ላሳደገ 

አርሶ አደር ከወረዳ እስከ ፌደራል ድረስ በየደረጃው የሚሸለምበት  ወቅት እንገኛለን።  

በአሁኑ  ወቅት ዘመናዊ  የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም አንድ አርሶ አደር በአማካይ ከአንድ ሄክታር 

ከ30 -45 ኩንታል የተሻሉ ሞዴል አርሶ አደሮች ደግሞ በሄክታር ከ50- 120 ኩንታል ማምረት የቻሉበት 

ጊዜ ነው አስከፊው የኤልኒኖ ተፅዕኖ ያስከተለው የአየር መዛበት  ድርቅ ባይከሰት ንሮ ። 

በአጠቃላይ ሲታይ ሞዴል አርሶ አደሮች በሄክታር ከ60- 80 ኩንታል ማምረት በደረሱበት ዘመን 

መንግስት የአርሶ አደሩ ኑሮ ለመለወጥና ወደ ተሻለ አግሮ ፕሮሰሲንግ ደረጃ እንዲሸጋገር የእርሻ 

ትራንስፎርሜሽን እንዲረጋገጥ የተለያዩ ዘመናዊ የግብርነና ቴክኖሎጂዎች ወደ አርሶ አደሩ በማስገባትና 

በማላመድ ሰፊ ጥረት እያደረገ ባለበት ወቅት ዶ/ር ብርሃኑ መንግስት ገበሬው መፈናፈኛ አሳጥቶታል 

ማለታቸው ዓይኔን ግንባሬን ያድርገው ከማለት ሌላ ትርጉም የለውም።ከባንዳ የሚጠበቅ አስተያየትም ነው 

የሰጡት። 

በሌላ በኩል ደግሞ ሰይጣን ለዓመሉ ከመፅሓፍ ይጠቅሳል እንደተባለው ዶክተሩ ሳያስቡት ‘’ ድርቅ 

የተፈጥሮ ክስተት ነው።እየጨመረ የመጣው የኢትዮጰያ ህዝብ ብዛት  ለረሃቡ መከሰት ‘’ አስተዋፅኦ 

እንዳደረጉ ገለፁ። እዚህ ላይ እውነትነት ሊኖረው ይችል ይሆናል። ነገር ግን የህዝብ ብዛት ግን በራሱ 



ረሃብ ሊያስከትል ኣይችልም በዕውቀት በተመሰረተ ከተጠቀምንበት የህዝብ ብዛት በራሱ ሃብት ነው 

።ቻይናን ማየቱ በቂ ምስክር ነው።  

የዶክተሩ ሌላ አወዛጋቢ አስተያየት ደግሞ ኬሚካል ማዳበሪያ እየፈጠረ ያለው ችግር እንደ ምግብ እጥረት 

ምክንያትነት ጠቁመዋል።ምናልባት እንደ ኤኮኖሚስት ምሁር በበለፀጉ አገሮች በሄክታር ከ120 ኩንታል 

በላይ እያመረቱ ያሉት በሰው ሰራሽ ማዳበርያ በመጠምቀ  መሆኑን ማወቅ የሚያዳግት አይደለም።ታድያ 

ሰው ሰራሽ ማዳበርያ ምናልባች የጤና እክል ከማልሆነ በስተቀር / የተረጋገጠ ባይሆንም/ ምርትና 

ምርታማነት ለማሳደግ በዓለም ደረጃ እየተተገበረ ያለ ሲሆን በካናዳ በአሜሪካ በአውስትራልያ በቻይና 

በህንድ ወዘተ የኬሚካል ማደበርያ በመጠቀም የምግብ ዋስትናቸው በማረጋገጥ ላይ መሆናቸው እንዴት 

ዘነጉት ። ይልቁንም በትንሽ መሬት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቅመው ምረትና ምርታማነት እያሳደጉት ያሉ 

የዓለማችን ሃብታም አገሮች በዚሁ ሰው ሰራሽ ማደበርያ በመጠቀም ነው።በበቂ ዝናብ ላይ ሰው ሰራሽ 

ማደባርያ መጠቀም ምርታማነት ያሳድጋል።ታድያ ዶክተሩ ይህንን እንዴት ዘነጉት? ወይስ ወደ ፖለቲካ 

ዓለም ከገቡ በኋላ እስከነአካቴው ኤኮኖሚክስን ረሱት? 

መቶ በመቶ እርግጠኛ መሆን ባይቻልም ለአውሮፓው ህብረት እንደ ቀድሞው ቅጥፈታቸው ለኢትዮጰያ 

መንግስትና ህዝብ እርዳታ ኣትስጡ የሚል መልእክት ከኤርትራ መንግስትና ከራሱ ብርሃኑ ነጋ ራሰ 

ወዳድነት አስተሳሰብ የመነጨ እኩይ ተግባር  እንደሚሆን ይጠበቃል። 

ሳያስበው በስልጣን ጥማት ታውሮ ከአሜሪካ አገር  ለዜጎችዋ የምድር ሲኦል ወደ  ሆነችው ኤርትራ ገባ። 

ምናልባት በኤርትራ የኤኮኖሚክስ መምህር ወይም በኤኮኖሚክስ አማካሪነት  ለኤርትራ መንግስት 

ሊያገለግል ካልሆነ በስተቀር በብርሃኑ ነጋ የሚመራ ዓቅም ያለው ወታደራዊ ሃይል በኤርትራ ይኖራል 

ተብሎ አይገመትም።እንካንስ የአርበኞች ሰባት ይቅርናየኤርትራ መንግስት ቢሆንም ይህንን የኢትዮጰያን 

ምድር ሊደፍር አይችልም አቅምም ሞራልም የለውምና ’። ይህ በእንዲህ እያለ ታህሳስ 1/2015 በብራስለስ 

ቤልጅም በሚገኘው የአውሮፓ ህብረት የተገኘው ብርሃኑ ነጋ በአውሮፓ ህብረት ሳይሆን የዘወትር 

የኢትዮጰያ ሰላምና ልማት ተቃዋሚ በሆነችው የዲያብሎስ መልእክተኛ በሚስ አና ጎሜሽ ግብዣ 

በቤልጅየም ብራስልስ ተገኝቶ  በአውሮፓ ፓርላማ ለአውሮፓ ኮሚሽን የውጭ ጉዳዮች አገልግሎት 

(European External Action Service /EEAS) መግለጫ እንዲሰጥላት ነበር።ይህንንም እኩይና ከንቱ 

ምኞት የአውሮፓ ህብረት እንደማይወክልና በኢሳት የተላለፈውን በአውሮፓ ህብረት ግብዣ ፕሮፌሰር 

ብርሃኑ ነጋ በብራስለስ ለአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ንግግር አደረጉ ተብሎ የተላለፈው ውሸት መሆኑን 

በአና ጎሚዝ ግብዣ መሆኑን ግልፅ አድርጓል። 



አና ጎሚዝ በ1997 ዓ/ም አገራዊ ምርጫ የአውሮፓ ህብረት በመወከል በተዛቢነት መጥታ የነበረች ስትሆን 

የቀለም አብዮት ለመለኮስ የተጋች ነገር ግን በመንግስትና በኢትዮጰያ ህዝብ ጠንካራ ተሳትፎ ቀለም አልባ 

ሆኖ የቀረውና የከሸፈ የዓመፅ ስልት አቀንቃኝ መሆንዋን ስንገነዘብ ደግሞ ምንም ዓይነት ግርምት 

አይፈጥርብንም። በዚ ወቅት የብርሃኑ ነጋና የእነ አናጎሚዝ ግኑኝነት ስለሚታወቅ ለሽርሽር ጋብዛው እግረ 

መንገዱን ራሱ በራሱ የሚጣረስ መግለጫ ለመስጠት የበቃው። ይልቁንም ከኤርትራ ይልቅ ዶክተሩ 

በአውሮፓ ቢቀር ይሻለው ነበር። ኋለ መውጫው እንዳይጨንቀው። 
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