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የከሸፉ የሻአቢያ ፈንጂዎች 
ክፍል ሁለት 

ለሚ ዋቄ 

02-12-16 

 

በሜሪላንዱ የግነቦት 7 ስብሰባ ላይ ዋናውን የማታለያ ንግግር ያደረጉት የሰራዊቱ 

ኮማንደርና ሰራዊቱን መርተው የኢትዮጵያን መንግስት ጠራረገው ለማሰወገድ ከመስሪያ 

ቤታቸው ፍቃድ ወስደው ወደአሰመራ ሄደው የነበሩት ፕ/ር ኮማንደር ብርሃኑ ነጋ ናቸው። 

ታዲያ ብርሃኑ ነጋ በዚህ ስብሰባ ላይ ባደረጉት ንግግር ማብቂያ ላይ ሁለተኛ ወደኤርትራ 

እንደማይመለሱ በዘዴ ተናግረዋል። በራሱ ጭብጨባ የደነቆረውና የሚነገሩትን ውሸት ሁሉ 

ሳይመረምር የሚሰለቅጠው ደጋፊያቸው ግን ምንም አልገባውም፤ እንደተለመደ 

አጨበጨበላቸው። ብርሃኑ ነጋ ንግግራቸው ማብቂያ ላይ “ወያኔን ለማስተንፈስ የሚደረገው 

ትግል ኤርትራ ውስጥ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚካሄደው። ኤርትራ ውስጥ 

ወታደራዊ ትግል የለም። ተግሉን መቀላቀል የምትፈልጉ ወደሰሜን መሄዳችሁ እያበቃ 

ነው” ነበር ያሉት። በተዘዋዋሪ “ካሁን በኋላ ወደኤርትራ አልመለስም” እያሉ ነው። 

“ኢትዮጰያ ውስጥ የት አካባቢ ነው ትግሉ የሚካሄደው?” ተብለው እንዳይጠየቁ ደግሞ ሌላ 

ማደናገሪያ ጣል አድርገዋል፤ “የት እንደሆነ ታገኙታላቸሁ” ብለው። ኤርትራን ፍፁም 

እንደማይተዉም እንዲሁ ተናግረዋል። “ኤርትራ ደጀናችን ነች” ብለው። “ቁጭ በሉ” 

የሚባለው የዚህ አይነት አደንዛዥ አደናጋሪ ሰው ነው።  

 

የግንቦት 7ን ከኤርትራ በትጥቅ ትግል መንግስት የማስወገድ አቅም ምን ያህል እንደሆነ 

የሚያውቁና ብርሃኑ ነጋ ወደኤርትራ የሄዱት ትግሉን ሊመሩ ሳይሆን ፍቃድ ወስደው 

ትንሽ እዚያ ቆየተው ለማደናገር መሆኑን የሚያውቁ ግን፣ የብርሃኑ ንግግር “ካሁን በኋላ 

ወደኤርትራ የሚወስደኝ ምንም ነገር የለም፣ አልሄድም፣ ግንቦት 7 ግን አወሮፓና አሜሪካ 

እየተንጫጫ፣ ኢሳት በተሰኘው የሻአቢያ ቴሌቪዥን እያወራ አዲስ ነገር እስኪገኝ በሰሙ 

የቀጥላል፣ ለገዜው ግን ወታደራዊ ትግሉ ቆሟል” አያሉ መሆኑ የገባዋል። 
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ብርሃኑ ነጋ በዚህ አኳኋን አዲስ ነገር እስኪገኝ ወይም ሻአቢያ አዲስ ነገር አግኝቶ ዳግም 

ከመስሪያ ቤታቸው ፍቃድ ወስደው ወደኤርትራ የሚሄዱበት እድል እስኪፈጠር ወደዛ 

እንደማይሄዱና ወታደራዊ ትግሉ መቆሙን በገለፁበት በዚህ ንግግራቸው፣ ሌሎች መሰረተ 

ቢስ  ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ትንታኔዎች አቅርበዋል። ትንታኔዎቻቸው ግን የኢፌዴሪ 

መንግስትንና አሁን በህዝብ ውክልና ሃገሪቱን እየመራ ያለውን ኢህአዴግ ችግሮቸ 

ከማጋለጥ ይልቅ ግንቦት 7ና ብርሃኑ ነጋ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ለዘለቄታው ስፍራ 

እንደማይኖራቸው ያጋለጠ ነው። ብርሃኑ ነጋ በንግግራቸው ካነሷቸው በረካታ ጉዳዮች 

መሃከል ጥቂቶቹን በዚህ ፅሁፍ በአጭሩ ልመለከታቸው ወድጃለሁ። 

 

በዚህ ፅሁፍ ዘንድሮ የተከሰተውን ድርቅ መነሻ በማደረግ ያቀረቡተንና የኢትዮጵያ 

ብሄሮችና ብሄረሰቦችን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በተመለከተ ያላቸውን አቋም 

አስመልክተው የገለፁትን እንመለከታለን። 

 

በኤልኒኖ ምክንያት የተከሰተውን ድርቅ አስመልክተው ብርሃኑ ነጋ ባደረጉት ንግግር፣ 

ረሃብና ድርቅ የተለያዩ መሆናቸውን አንስተው፣ “ድርቅ በተፈጥሮ ክስተት የሚመጣ ነው፤ 

ረሃብ ግን የአስተዳደር፣ የተጠያቂነት ማጣት ውጤት ነው። ዴሞክራሲ ባለበት፣ ነፃ ሚዲያ 

ባለበት ሰው በረሃብ ሊሞት አይችልም። ረሃብ ሁል ግዜ ከአምባገነኖች ጋር የሚሄድ . . .” 

ነው ብለዋል። 

 

ብርሃኑ ነጋ ይህን ያነሱት “ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ረሃብ ተከስቷል፣ ይህ የሆነው ስርአቱ 

አምባገነን በመሆኑ፣ ተጠያቂነትና ነፃ ፕሬስ ሰለሌለ ነው” ለማለት ነው። ልብ በሉ አሁን 

በስለጣን ላይ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ስራ አስፈፃሚ ተቋማትና የተቋማቱ ሃላፊዎች 

ተጠያቂነት አለባቸው። የተሰጣቸውን ሃላፊነት በምን ደረጃ እንደተወጡ የህዝብ ተወካዮች 

ምክር ቤት ቀርበው ይገመገማሉ። ከህዝብ የተሰጣቸውን ሃላፊነት መወጣት የሚችሉት ብቻ 

ናቸው በሃላፊነታቸው ላይ የሚቀጠሉት፤ የተቀሩት የሚነሱበት ስርአት አለ።  

 

ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ ፕሬስ አለ። በሃገሪቱ ውስጥ የተከሰቱ ማናቸውም ጉዳዮች፤ ከተራ 

ወነጀል እስከከፍተኛ የመንግስት ግድፈትና ህዝብ ላይ የሚፀም በደል በአነዚህ ሚዲያዎች 



3 
 

ይፋ ይወጣል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ድርቅና ረሃብን የመሰለ በሚሊየኖች የሚቆጠሩ 

ዜጎችን የሚያጠቃ ችግር፣ በመኪና አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ጉዳይ ተሸሸጎ 

የሚቀርባት ሃገረ አይደለችም።  

 

ኢትዮጵያ ውስጥ በየአምስት ዓመቱ ምርጫ ይካሄዳል። የተለያየ አመለካከት ያላቸው 

የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃ ምርጫ ላይ ይሳተፋሉ። ህዝብ በሰጣቸው ድምፅ ልክ ውክልና 

ያገኛሉ። በዚህ ላይ ከብርሃኑ ነጋ በላይ ምስክር የሚገኝ አይመስለኝም። ብርሃኑ ነጋ ከአስር 

ዓመተ በፊት አዲስ አበባ ላይ የቀደሞው ቅንጅት እጩ ሆነው ቀርበው በተወዳደሩበት 

የምርጫ ክልል አሸንፈዋል። ፓርቲያቸው አዲስ አበባን የማሰተዳደር እንዲሁም በፌደራል 

መንግስትና በአማራ ክልላዊ መንግስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ገዢ ለመሆን 

ከበቃው ኢህአዴግ ቀጠሎ ከፍተኛውን መቀመጫ አግኝተዋል። ይህ በኢትዮጵያ ላለው 

ዴሞክራሲ ምስክር ነው። ሃገሪቱ ከዴሞክራሲ ጋር ካላት ትውውቅ አንፃር ገና የሚቀር ነገር 

መኖሩ  ባይካድም፣ ዴሞክራሲን ከተዋወቀ ገና ሁለት አስርት ዓመት ብቻ ላሰቆጠረ ህዝብ 

ግን ድንቅ ሊባል የሚችል ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑን በድፍረት መናገር ይቻላል። 

 

በዚህ ምክንያት ባለፉት ሃምሳ ዓመታት ካጋጠሙት የድርቅ አደጋዎች ሁሉ የከፋው 

የዘንደሮው ኤልኒኖ ያስከተለው ድርቅ እንደከዚህ ቀደሞቹ ድርቆች ረሃብ ሳያሰከትል ድርቁ 

ለምግብ እጥረት ላጋለጣቸው ዜጎች መደረስ ተችሏል። የድርቁ ተፅእኖ መታየት 

ከጀመረበት ከባለፈው ሰኔ ወር ጀምሮ ለምግብ እጥረት የተጋለጡትን ዜጎች  ቁጥርና 

በቀጣይ ሊፈጠር የሚችለውን ችግር በየደረጃው እያመለከተ አሁን ከአስር ሚሊየን በላይ 

ህዝብ በድርቁ ምክንያት ለምግብ እጥረት መጋለጡን የውጭ ሃገር ምንጮቸ አይደሉም 

የነገሩን። ይህን በወቀቱ የፋ ያደረገው የኢፌዴሪ መንግስት ነው። ይህን ያደረገው ከንጉሰ 

ነገሰቱና ከወታደራዊ ደርግ ስርአት በተለየ ተጠያቂነት ስላለበት ነው። መንግስት ባይናገር 

እንኳን፣ ሳይውል ሳያድር የሃገረ ውስጥ ነፃ ሚዲያዎች ይፋ አውጥተውት መንግስትን 

ከማጋለጥ ወደኋላ እንደማይሉ ግልፅ ነው። የአሁኗ ኢትዮጵያ ይህን ትመሰላለች። 

 

ብርሃኑ ነጋ ከዚህ ማብራሪያቸው ጋር በተለየ ለኤርትራ መንግስትን የገለፁት አድናቆት 

ትዝብት ላይ ጥሏቸዋል። ብርሃኑ ነጋ የሚዋሹ፣ በተጨባጭ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ 

እውነትን ሳይሆን ተመሳሳይ ጉዳዮችን በተለያየ ሚዛን የሚመለከቱ ስሜታዊ መሆናቸውንና 
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የህዝብ ጉዳይ ጉዳያቸው ያልሆነና የህዝብ አደራ ሊቀበሉ የማይቸሉ መሆናቸውን 

አጋልጠዋል። ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያ መንግስት ተጠያቂነት የሌለበት አምባገነን ስለሆነ፣ 

በሃገሪቱ ዴሞክራሲና ነፃ ፕሬስ ስለሌለ ረሃብ ተከሰተ የሚል አንድምታ ያለው ሃሳብ 

አቅረበው ሲያበቁ፣ የዓማችን ብቸኛዋ ህገመንግስት የሌላትና በማንኛውም ደረጃ ምርጫ 

ተካሂዶባት የማያውቅና ፍፁም ግለሰባዊ አምባገነንነት የሰፈነባትን፣ አንድም ነፃ ፕሬስ 

የሌለባትን ኤርትራ የሚመራው ሻአቢያ የባለፈው ዓመት ኤልኒኖ ድርቅ ያስከተለውን 

የምግብ እጥረት ተቆጣጠረበት ያሉትን መላ እንደምሳሌ አቅርበዋል። ሰለሁኔታው አንድ 

የኤርትራ ባለስልጣንን ጠየቀው “ሃምሌ ላይ ዝናቡ ምንም እንደማይኖር ባወቅን ግዜ 

ለአንድ ዓመት የሚበቃ ሁሉንም ህዝብ የሚመግብ እህል ገዛን” የሚል ምላሽ እንደሰጣቸው 

ነገረው የኤርትራ መንግስት ለህዝቡ ያለውን ተቆርቋሪነት  ሊያሳዩን ሞክረዋል። 

 

ለመሆኑ ኤርትራ፣ ዝናብ በሚዘንብበት ግዜስ ህዝቧን መመገብ የሚችል ምግብ ታመርት 

ነበር? መረጃዎች የሚያመለክቱት በቂ ዝናብ አለ በሚባለበት ወቅት ኤርትራ ውስጥ 

የሚመረተው ምርት 15 በመቶ የምግብ ፍላጎቷን የሚሸፍን ነው። የተቀረው ከውጭ 

ተገዝቶ የሚሸፈን ነው። ከዚህ በተጨማሪ ዘንደሮ የኤርትራ መንግስት በድርቅ ምክንያት 

ያጋጠመውን የምግብ እጥረት ለመሸፈን ተጨማሪ እህል መግዛቱን የሚያመለክት 

አንዳችም ገለልተኛ መረጃ የለም። ከዚህ በተጨማሪ ኤርትራ ወስጥ ሊከሰት የሚችለው 

የመግብ እጥረት ረሃብ እንዳያስከትል የተባበሩት መንግስታትን ጨመሮ ጉዳዩ 

በሚመለከታቸው ዓለም አቀፍ ተቋማት ዘንድ ስጋት ተፈጥራል። ይሁን እንጂ ኤርትራ 

ውስጥ ሰላለው ሁኔታ የሚያውቅ አንድም አካል የለም።ምናልባት ብርሃኑ ነጋ ብቻ ናቸው 

የሙያውቁት። ኤርትራውያን በረሃብ ቢያልቁም እንዲሁ ተደብቆ ነው የሚቀረው። ከግዜ 

ወደግዜ እየጨመረ የመጣው የኤርትራውያን ስደተኞች ቁጥርና ከስደተኞቹ የተገኘው 

መረጃ የሚያመለክተው እውነታ ብርሃኑ ነጋ ካወሩት በእጅጉ የተለየ ነው። ብርሃኑ ነጋ 

አንድ የሻአቢያ ባለስልጣን የነገራቸውን ከሚያወሩ ኤርትራውያን አርሶ አደሮች 

የነገሯቸውንና ራሳቸው የታዘቡትን የኤርትራውያን አኗኗር ቢነግሩን የበለጠ እናምናቸው 

ነበር። ከሻአቢያ ባለስልጣናት ውጭ ስለኤርትራ መንግስት ለህዝብ ተቆርቋሪነት 

በማውራት ብርሃኑ ነጋ የመጀመሪያው ሰው ይመስሉኛል። ይህን ሲናገሩ በስቃይ ውስጥ 

የሚኖሩት ኤርትራውያን ይታዘቡኛል በለው እንኳን አልፈሩም።  
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ብርሃኑ ነጋ ከዚሁ ጋር አያይዘው ድርቅን ወደረሃብነት የሚለውጠው የተሳሳተ የመንግስት 

ፖሊሲ መሆኑን አንሰተው፣ በኢትዮጵያ አለ ያሉትን የፖሊሲ ችግርና የመፍትሄ አማራጭ 

ያሉትን ተናግረዋል።  እንደ ብርሃኑ ነጋ እምነት አንደኛው የፖሊሲ ችግር የመሬት የዞታ 

ነው። ሁለተኛው ኢኮኖሚው ትራንስፎርም አለማድረጉ ናቸው። 

 

ብርሃኑ ነጋ መሬት መሸጥ መለወጥ አለመቻሉነ ነው እንደችግር ያነሱት። መሬት መሸጥ 

አለመቻሉ፣ ከህዝብ ቁጥር መጨመር ጋር ተያይዞ አርሶ አደሩ በአባወራ ያለውን አንድ 

ሄክታር የማይሞላ መሬት ለአካለ መጠን ለደረሱ ልጆቹ እየሸነሸነ ሰጥቶ ይዞታው አንሷል። 

በዚህ አነስተኛ መሬት ላይ ከአንድ ዓመት በላይ የሚያበላ ምርት ማምረት ስለማይቻል 

ድርቅ ሲከሰት ረሃብ አይቀሬ ይሆናል ባይ ናቸው። 

 

ይህ የብርሃኑ ነጋ አመለካከት አዲሰ አይደለም። ከዚህ ቀደምም በተደጋጋሚ ሲነገር የቆየና 

የብዙ የሃገራችን ፖለቲከኞች አቋም ነው። ይህን አቋም እነደአማራጭ አመለካከት 

አከብረዋለሁ። ዋናው ጉዳይ “ለዘመናት ሲንከባለል የመጣው የሃገራችን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ 

ካስከተለው የአርሶአደሩ ኑሮ ነባራዊ ሁኔታ አኳያ ሲታይ ያለው ገፅታ አለው?” የሚለው 

ነው። እርግጥ ነው አረሶ አደሩ በእጁ ያለው መሬት በአባወራ በአማካይ አንድ ሄክታር 

ያህል ነው። አረሶ አደሩ ይህችን በእጁ ያለች ከነቤተሰቡ የሚተዳደርባት አነሰተኛ መሬት 

ሃብታም አርሶ አደሮች ወይም ሌሎች ባለሃብቶች እንዲገዙት ለገበያ ቢያቀርብ፣ የሃገሪቱ 

ትላልቅ ከተማዎች ዙሪያ ከሆነ ቢበዛ 1 መቶ ሺህ ብር ነው የሚሸጠው (ልብ በሉ እየተወራ 

ያለው ሰለከተማ ቦታ አይደለም ስለ ገጠር መሬት ነው)። ከከተማዎች የራቀ ቦታ ከሆነ 

ደገሞ በተጋነነ ግምት አስራ አምስት ሺህ ብር ቢያወጣ ነው። ሰፊ የእርሻ መሬት 

እንዲፈጠር  መሬቱን ሸጦ በሌላ ስራ ላይ ይሰማራ ያሉት አርሶ አደር ይህን ያህል ገንዘብ 

ነው የሚያገኘው፣ ከነቤተሰቡ። 

 

አርሶ አደሩ ከግብርና የተለየ ሞያ የለውም፣ ሌላ መጠጊያ ቦታም የለውም። በዚህ ሁኔታ 

ይህችን መሬቱን ሸጦ ያገኛትን ብር አንድ ሁለት ዓመት በልቶ የከተማ ቦዘኔ ከመሆነ 

ውጭ አማራጭ የለውም። ከዚሀ በተጨማሪ ሃገሪቱ ለእርሻ ተሰማሚ የሆነ ሰው ያለሰፈረበት 

ሰፊ ድንግል መሬት አላት። ሰፋፊ እርሻ ላይ መሰማራት የሚፈለጉ ባለሃብቶች 

በተመጣጣኘ ዋጋ ይህን መሬት በሊዝ ወስደው ማልማት ይችላሉ። 
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እናም አረሶ አደሩ መሬቱን ከመሸጥና ከመለወጥ ይልቅ  በአነሰተኛ ማሳ ላይ 

ምርታማነቱን የሚሳድግበት አማራጭን ተግባራዊ ማድረግ ያስፈለገው 85 በመቶ ህዝብ 

አረሶ አደር መሆኑ የትልቅነትና የስልጣኔ መለኪያ ስለሆነ ሳይሆን፣ አረሶ አደሩ ገቢውን 

የሚያሻሽል የገበያ ምርት ላይ እንዲያተኩርና ምርታማነቱን ማሳደግ እንዲችል የሞያና 

የካፒታል ድጋፍ እየተደረገለት፣ ከመሬቱ ሳይፈናቀል በአንፃራዊነት የተሻለ ህይወት 

እንዲኖር ለማስቻል ለማስቻል ነው። ከዚሀ ጎን ለጎን ሃገራዊ የካፒታል ክምችትን ደረጃ 

በደረጃ በማሳደግ ኢኮኖሚው ወደማኑፋክቸሪንግና አገልግሎት ዘርፍ እንዲሸጋገር በማድረግ 

በገጠር በግብርና ስራ ላይ የተሰማራውን ሰው ቁጥርና ግብርናው በኢኮኖሚው ውስጥ 

ያለውን ድርሻ በመቀነስ ኢኮኖሚውን ትራንስፎርም የማደረግ እቅድም ስራ ላይ የዋለው 

ለዚህ ነው። በአጠቃላይ የሃገሪቱ አጠቃላይ ምርት ውስጥ ግብርናው ያለው ድርሻ መቀነስ፣ 

ድርቅ ቢከሰት እንኳን የምግብ እጥረት የማያጋጥምበትን ሁኔታ መፍጠር ያስችላል። 

 

ብርሃኑ ነጋ እነደ ሁለተኛ የፖሊሲ ችግር ያነሱት የኢኮኖሚ ትራንስፎረሜሽን በአጭሩ 

ይህን የመስላል። ኢኮኖሚን ከግብርና ወደማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪና አገልግሎት 

ትራንስፎርም ማድረግ በአዋጅ በአንድ ቀን ጀምበር የሚሳካ ጉዳይ አይደለም። አመታትን 

የሚጠይቅ የእድገት ሂደት ውጤት ነው። መንግስት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

አውጥቶ ተግባራዊ እያደረገ የሚገኘው ይህን ለማሳካት ነው። ብርሃኑ ነጋ ይህ 

ትራንስፎረሜሽን በወሬ ብቻ የሚመጣ፣ ነባራዊውን ሁኔታ ያገናዘበ የእድገትና ልማት 

ፖሊሲ የሚጠይቅ የእድገት ሂደት ወጤት መሆኑን ነው የዘነጉት። ይህ ደግሞ ከምክንያት 

ይልቅ ስሜት የሚያሸነፋቸው መሆኑን ያመለክታል። 

 

ብርሃኑ ነጋ በንግግራቸው ካነሷቸው በርካታ ጉዳዮች መሃከል ሌላው ትኩረት ሊሰጠው 

የገባል ብዬ በዚህ ፅሁፍ ልመለከተው የመረጥኩት የብሄር ብሄረሰቦች የራስን እድል በራስ 

የመወሰን መብት ወይም ራስን በራስ የማስተዳደር መብትን አስመልክተው የተናገሩት 

ነው። ብርሃኑ ነጋ ራስን በራስ የማስተዳደር መብትን አስመልክተው “እውነተኛ የማንነተ 

ጥያቄ ራስን የማስተዳደር ጠያቄ ነው። ራስን የማስተዳደር ጥያቄ ደግሞ የዴሞክራሲ ጥያቄ 

ነው። ወያኔ ይህንን ማድረግ አልቻለም።” ብለዋል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሄሮች አሁን 

ራሳቸውን በራሳቸወ እያስተዳደሩ በእኩልነተና በመከባባር ላይ በተመሰረተ አንድነት 
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አብረው እየኖሩ መሆኑ ላይ ማብራሪያ መሰጠት አስፈላጊ አይመስለኝም። መሬት ላይ 

ያለወ እውነታ ስለሚናገር። ይህን በብሄራዊ ማንነት ራስን በራስ የማሰተዳደር መብት 

ብርሃኑ ነጋ ከትምክህተኝነት አመለካከታቸው በመነጨ “ወያኔ” ብለው በሚጠሩት ኢህአዴግ 

የተሰጠ አይደለም። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ባደረጉት ትግል 

አሃዳዊ የመንግስት ስርአቶችን ደምስሰው በህገመንግስት ያረጋገጡት መብት እንጂ። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች በዚህ ህገመንግስታዊ መብታቸው መሰረት ራሳቸውን 

በራሳቸው አያስተዳደሩ የገኛሉ። ህገመንግስቱ ከፀደቀ በኋላ ይህን መብታቸውን ጠይቀው 

ያረጋገጡ ብሄሮችና ብሄረሰቦችም አሉ። ለመሳሌ የስልጤና የቅማንት ብሄረሰቦች ይህን 

መብት ያረጋገጠውን ህገመንግስት መነሻ በማድረግ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት በመብታቸው 

መጠቀም ችለዋል። ለወደፊትም ተመሳሳይ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ራስን በራስ 

የማሰተዳደር መብት መከበሩን የሚያረጋገጠው የብሄሩ አባላት በሚኖሩበት ወሰን ውስጥ 

በመረጧቸው የራሳቸው ልጆች መተዳደራቸው፣ በቋንቋቸው መስራታቸውና ልጆቻቸውን 

ማስተማራቸው፣ በአካበቢያቸው የተፈጠሮ ሃብት ተጠቃሚ መሆናቸው . . . ነው። ይህ 

በኢትዮጵያ ተረጋግጧል። ራስን በራስ የማሰተዳደር የዴሞክራሲ ጥያቄ ምላሽ አግኝቷል 

ማለት ነው።  

 

በዚህ ዙሪያ ያለው ችግር ብሄሮች ወይም ብሄረሰቦች ያስተዳድሩን በለው በመረጧቸወና 

እነዚህ ተመራጮቸ ህግና ፖሊሲ ለማሰፈፀም የሾሟቸው ሰዎች ጋር ያለ የመልካም 

አሰተዳደር ችግር ነው። ይህ ችግር አሁን ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ለማቃለል አየተሰራ 

ነው። እስካሁን የታየው መሻሻል ሊጠቀስ የማይችል ቢሆንም፣ ቢያንሰ ህዘቡ የመልካም 

አሰተዳደር ችግርን ለመዋጋትና ይህን የማድረግ መብትም ግዴታም እንዳለበት የተረዳበት 

ሁኔታ ተፈጥሯል። ይህ ለዘለቄታው የመልካም አስተዳደር ችግርን ለማቃለል መሰረት ነው 

የሚል እምነት አለኝ። 

 

ይህ በኢትዮጵያ በህገመንግስት የተረጋገጠ በብሄራዊ ማነነት ራስን የማስተዳደር መብት 

የዴሞክራሲ ጥያቄ መሆኑን የተናገሩት ብርሃኑ ነጋ በዛው ንግግራቸው ላይ መልሰው 

አፍርሰውታል። ብርሃኑ መጀመሪያ የተናገሩትን ባፈረሱበት አስተያየታቸው “ከዘላቂ 

መረጋጋትና እውነተኛ ዴሞክራሲያዊ ስርአት ከመፍጠር አኳያ የማነነት ፖለቲካ 
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አይጠቅመንም በቻ ሳይሆን በዘላቂነቱ በዜግነት እኩልነት ላይ የተመሰረተ ስርአት ብቻ 

ነው ዘላቂ የፖለቲካ መረጋጋት ሊሰጠን የሚችለው።” ብለዋል። አያይዘውም “ስለወደፊቷ 

ኢትዮጵያ ሰናስብ ከማንነት ፖለቲካ  መሻገር አለብን ብዬ አምናለሁ” ብለዋል። 

 

ብርሃኑ ነጋ የያዙትን ይህን አቋም እነደአቋም አከበረዋለሁ። ይህን አቋም የሰላማዊ ፖለቲካ 

አራማጅ በነበሩበት ወቅትም በይፋ ገልፀው ለምርጫ ቀርበውበት እንደነበረም ይታወሳል። 

ይህን አቋማቸውን በአጭሩ ስናስቀምጠው ቀደም ሲል “የዴሞክራሲ ጥያቄ ነው” ያሉት 

የብሄሮች ራስን የማሰተዳደር መብት “በኢትዮጵያ መከበር የለበትም፤ ብሄራዊ ማንነቶች 

ጠፍተው ዜጎች በአንድ መለያ በኣሃዳዊ መንግስት መተዳደር አለባቸው” የሚል ሆኖ 

እናገኘዋለን። ይህ ብርሃኑ ነጋ አንድን ጉዳይ አመቺ ሆኖ እንዳገኙበት አጋጣሚ በተለያያ 

ሚዛን የሚሰፍሩ መሆኑን ያመለክታል። “ኢትዮጰያ ውስጥ የተነሳ የብሄር ብሄረሰቦች ራስን 

በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ምላሽ አልተሰጠውም” በማለት መንግስትን በኢዴሞክራሲያዊነት 

ማስጠላት አመቺ የሆነበት አጋጣሚ ሲያገኙ፣ የዴሞክራሲ ጥያቄ አድርገው ያቀርቡታል። 

በሌላ በኩል በዙሪያቸው ያሉትን ተሰፋ ለዘውድና አሃዳዊ ስርአት ናፋቂ የቀድሞው 

ስርአት ርዝራዥ ደጋፊዎቻቸውን ላለማጣት ደግሞ “ለሃገር መረጋጋት የማይበጅ፣ ሃገር 

ከፋፋይ” አድርገው ያቀርቡታል። “በአንድ ራስ ሁለት ምላስ” ይሏል ይሄው ነው። 

 

በአጠቃላይ ብርሃኑ ነጋ  ከቀናት በፊት በአሜሪካ ሜሪ ላንድ ለደጋፊዎቻቸው ያደረጉት 

ንግግር “ትግሉን ሸሽተህ መጣህ” ከሚል ጥያቄ ለማመለጥ የተደረገ ነው። እነደተለመደው  

በሌለ ተዋጊ ሰራዊት፣ ባልተገኘ ድልና ባለተነደፈ የትግል ስትራቴጂ “ድል ልናደርግ 

ተቃርበናል” በሚል ባዶ ቀረርቶ ደጋፊያቸውን ማታለል ያለመ ነው። በንግግራቸው 

ካነሷቸው በርካታ ጉዳዮች መሃከል የተመለከትናቸው አንድ ሁለት ጉዳዮችም እርስ በርስ 

የሚቃረኑ በእርሳቸው ደረጃ ካለ መሁር የማይጠበቁ፣ በመሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ 

ሁኔታ ያላገናዘቡ ምናባዊ ናቸው። ዋና ዓላማው ገንዘብ የሚታለቡትን ደጋፊዎቻቻውን 

በማባበል አሁንም ማለባቸውን ለመቀጠለ ነው። የግነቦት 7ና የብርሃኑ ነጋ ወሸት የቀጥላል፤ 

እልፍ የማይለው የወሬ ትግላቸውም እነዲሁ ይቀጥላል።  ሻአቢያም መቼም 

የማይቀጣጠለውን ግንቦት 7ን ኢትዮጵያ ላይ ለመወረወረ እንደጎመጀ የከሸፈ ቦምቡን 

ጨብጦ መኖሩን ይቀጥል።    

       


