
ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የዶክተር አብይን ጥሪ አክብረው ኢትዮጵያ ይግቡ። ምክንያት አይደርድሩ። 
 

 
ከአንድ የግንቦት ሰባት ደጋፊ ከሆነ በኔ እድሜ አካባቢ ያለ ወጣት ልጅ ጋር እንደድንገት እስታርባክስ (Starbucks) 

ተብሎ በሚጠራው ብቸኛው የግንቦት ሰባት የጦር ቀጠና ተገኝቼ ስወያይ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የአንቀጽ 39 ደጋፊና የወያኔን 
ከፋፋይ ህገ መንግስት አርቃቂ ነው ስለው አይ እሱ ጥሩ አስተማሪዬ ነበረ አለኝ። ጥሩ አስተማሪነቱ አገርን በቀና ለመምራት 
ብቁነት ጋር ምን ያገናኘዋል ስለው መልስ አጣ። ከዝያ ቀጥዬ ይሄ የጦር ትግል አካሂዳለው የሚለውም አጭበርባሪ ቀጣፊ ነው 
ብዬ ስጀምር ማነው እሱ ብሎ እንደ አውራ ዶሮ አቆበቆበ። ፕሮፌሰር ጀነራል ብርሃኑ ነዋ ሰለው እንደ ፌንጣ መዝለል ጀመረ። 
ፈስ ያለበት ዝላይ አይወድም አሉ። በመቀጠልም እሱ ባክህ አንድ ወታደር አንኩዋን የለውም። ግንቦት 7 የሚባልም የለም 
አልኩት። እሱም ሲመልስ አንተ ልደቱን በየነን አሁን ደግሞ ብርሃኑን ትቃወማለህ ታድያ መሪ ከሰማይ ላይ ይውረድልህ 
እንዴ ብሎኝ ነበር። ግንቦተዎች እንዲህ የሚሉት አዋዜ ነበራቸው። ይሀው እነሆ የጭቁኑ የኢትዮጵያ ህዝብ የ27 ዓመት ምርር 

ያለ ጸሎት Dr አብይን ከሰማይ ላይ አወረደልን። 
ታድያ እሳቸው በቅርብ ግዜ ባደረጉትና ብዙዎችን ባስደመመ የፓርላማ ንግግራቸው ላይ ለፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ 

ወደሀገሮ ገብተው በሰላም የፖለቲካው ሂደት ተካፋይ ይሁኑ ብለው ጥሪ አቅርበውለታል። ሆኖም ግን Dr አብይ እንደ ቀድሞ 
መረጃ ባለሙያነታቸው ፕሮፌሰር ጀነራል ብርሃኑ አንዳች ወታደርም ሆነ እውነተኛና እሱ ልያስመስል እንደሚሞክረው ሀገር 
ዉስጥ በህቡህ የሚንቀሳቀስ ፓርቲ አንደሌለው በሚገባ ያውቃሉ። ደግሞም ብያንስ ብያንስ አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ ስለግንቦት 
7 የሚያውቀውን ሁሉ ለመርማሪዎቹ ሳይዋሽ እንደተናገረው ሁሉ ለDr አብይም ከስር ቤት ተፈቶ ለሰአታት ሲወያዩ 
እንደነገራቸው አልጠራጠርም። ግንቦት 7 በትጥቅ ተዋጊም ሆነ በህቡህ ተንቀሳቃሽ አባል እንደሌለው ነበር ግልፅ አድርጎ 
ሲናገር በቪድዮ ተላልፎ ያየነው። 

ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ፕሮፌሰር ጀነራል ብርሃኑ ነጋ ከቅንጅት መሪዎች ጋራ ታስረው በተፈቱ ማግስት እንደ ዛሬዎቹ 
ወጣቶች ለነጻነታቸው ሲሉ የተሰው ወጣት ቤተሰቦችን ሳያፅናና በሮ ወደ አሜሪካ በተመለሰ ማግስት እዚ ያስተምራቸው 
የነበሩ አሜሪካዊ ተማሪዎቹን ሰብስቦ አናግሮ ነበር። ታድያ በዚያ ስብሰባ ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ ተነስቶ መቼ ነው አንተ ወደ 
ኢትዮጵያ ተመልሰህ እንደ ሌሎቹ የቅንጅት አጋሮችህ ትግሉል ምትቀጥለው? እዚህ ሸሽተህ ቀረህ እኮ ብሎ ጠይቆት ነበር። 

ታድያ የዛኔ በጥያቄው በግልጽ የተበሳጨውና ያፈረው የዛነው Dr ብርሃኑ ነጋ እንደ መንግስቱ ሃይለማርያም ተረቤዛውን 
መደለቁን እና እንደ መለስ ዜናዊ ጠያቂውን በስም አየጠራ ማስፈራራቱንና ጥያቄን በጥያቄ መመለሱን ተያያዘው። ከዚያ 
ብዙም ሳይቆይ ሁሉን ነገር እርግፍ አድርጌ ፐንስልቬንያ የሚባለው የአሜሪካ ክፍለሀገር ሄጄ ተራራ ላይ እወጣለሁ ብሎ 
አሳወጀ። ታድያ አሁንስ ጠቅላይ ሚንስትር Dr አብይ አህመድ ያቀረቡለትን ጥር ተቀብሎ ይገባ ይሆን? 

መልሴ አይገባም ነው። በቅንጅት ግዜ እንዲመለስ ተጠይቆ ያልተመለሰው በግንቦት 7 1997 ምርጫ እለት 
የኢትዮጵያ ህዝብ ድምጹን በመስጠት ወያኔን ያሸነፈበትን ድሉን ድርጅታዊ አሻጥር በመሥራት እንዳስቀማ ህዝቡ ስላወቀ 
ነው። እሱና ልደቱ ቅንጅት ውስጥ ሰርገው የገቡ የወያኔ አሻጥረኞች ነበሩ። Dr ብርሃኑ ነጋ ከዚያም አልፎ እነ ሽብሬ ደሳለኝና 
ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች በወያኔ ጥይት ከተሰዉ በሁዋላ ተቃዋሚዎች ጠርተወት የነበረውንና ወያኔን 
አርበድብዶ የነበረውን ለሶስት ቀናት ቤት ዉስጥ የመዋል አድማ ማናቸውንም የቅንጅት አመራሮች ሳያማክር በራሱ ፈቃድ 
ከDr በየነ ጴጥሮስ ጋር በመሆን በወያኔ ቴሌቭዥን ላይ ወጥቶ ያድማውን ጥሪ ሰርዘናል  በማለት አድማው እንዲቀርና ወያኔም 

አፎይ በማለት ወድያውኑ አዋጅ በማወጅና በሌሎች ዘዴዎች ተጠቅሞ ስልጣኑን ሊያጠናክር ችሏል።  

ነገር ግን Dr ብርሃኑ የህዝብን ድምጽ ያስቀማው ገና የ97 ምርጫ ሳይካሄድ ነበር። ምርጫው እየተቃረበ በነበረበት ሰዓት 
የምርጫ ሂደት ድርድር ሲካሄድ ቅንጅት ወክሎት ይደራደር የነበረ እሱ ነበር። ታድያ ድርድሩ ሲካሄድ የምርጫ ቦርድ ተብየው 
ድንገት የምርጫው ተጭበርብሯል አቤቱታ ቢመጣ ተቃዋሚዎች በጋራ አንድ ድምጽ፣ ኢህአዴግ አንድ ድምጽ ፣ ምርጫ 
ቦርድ አንድ ድምጽ የውሳኔ አቅም ኖሯቸው ሁለት ሶስተኛውን ድምጽ ያገኘ አቤቱታ ያሸንፋል የሚል ሃሳብ ስአቀርቡ ወክለው 
የላኩትን ሌሎች የቅንጅት አመራሮች ሳያማክር እዝያው ላይ እሺ ብሎ ፊርማውን አኑሯል ። ልብ በሉ አዚህ ላይ። ኢህአዴግ 
እና ምርጫ ቦርድ አንድ እንደሆኑ ይታወቃል። ስለሆኑም ምርጫ ቦርድ ተብየው ለፈጣሪው ለኢሕአዴግ አንደሚወስን 
ይታወቃል። ስለዚህ ምንም ይሁን ምን ኢህአዴግ ያቀረበው አቤቱታ ተቀባይነት እንደሚያገኝ ይታወቃል። ከምርጫው 
በሁዋላም የሆነው እንደዚያ ነው።ምርጫ ቦርድ ኢህአዴግ የህዝቡን ድምጽ እንዲቀማ ግንባር ቀደም ሚና ተቻውቱዋል። 
የኢህአዴግን ይግባኝ ተከትሎ ምርጫው ዳግም እንዲቆጠርና በሁዋላም ኢህአዴግ አብላጫውን ድምጽ አግኝቶ አሸንፉዋል 
ብሎ አውጅዋል። በዚህ መንገድ አስቀድሞ ህዝቡ ድምጹን እንዲቀማ ያመቻቸው Dr ብርሃኑ ነጋ ነው።  
ከዝያ የቅንጅት መሪዎች ከስር ቤት በተፈቱ ማግስት በሮ እንግሊዝ ከዝያም አሜሪካ ሊገባ ችሏል። አንድ የወያኔ አባል የነበረ 
አሁን ስሙን የዘነጋሁት ሆኖም ግን ኢሳት በሚባለው ቴሌቭዥን ጣብያ በተደጋጋሚ ቀርቦ ኢንተርቪው የተደረገለት ግለሰብ 
አንዴ እንደተናገረው በቅንጅት ግዜ ታስረው ከነበሩት የተቃዋሚ መሪዎች ውስጥ እስር ቤት እንዳሉ ልዩ ሚሽን የተሰጣቸው 
ግለሰቦች በተፈቱ ማግስት ወደውጭ እንዲወጡ ተደርገዋል ብሎ ነበር። አንዱና የመጀምርያው Dr ብርሃኑ ነጋ ነበር። 
ምሽናቸው ዉጭ ሀገር ያለውን የተቃዋሚዎች በተለይም የቅንጅትን መረብ መበጣጠስ፣ በቅንጅት አማካኝነት ወያኔን ባንድነት 



ይቃወም የነበረውን ድያሶፖራ ማወናበድ እና መበታተን፣ ሀገር ወዳድና ሕብረ ብሔራዊ አቁዋም ያላቸውን ግለሰቦችና 
ድርጅቶች ማስጠላት እና ማግለልና የመሳሰሉት ነበሩ። ያ የወያኔ መምርያ የቅንጅት መሪዎች ከስር ቤት ሳይፈቱ በፊት 52 ገጽ 

ያለው የወያኔ መመርያ አሜሪካ ለነበሩት የDr ብርሃኑ ካድሬዎችና ሌላ የወያኔ ሚሽን አስፈጻሚዎች እንደተሰጠ ጉዳዩን ያወቁ 

ሀገር ወዳድ ወገኖች ይፋ አድርገውታል።  

ግንቦት 7 የተባለው የውሸት ፓርቲ ተብየም የዝያን ግዜው መመርያ አካል ነው። የተቁዋቁዋመው ድያስፖራው 

እውነት ግንቦት 7 ተቃዋሚ መስሎት እንዲከተል እና እውነተኛ የሆነ ትግል የሚያካሂዱ ፓርቲዎችን እንዳያቁዋቁም ወይንም 
እንዳይደግፍ ነው። በሰበቡ የወያኔ እድሜ እንዲራዘም ነው። እንዲራዘምም አድርጉዋል። ላም አለኝ በሰማይ ወተቷንም አላይ 
መሆኑ ነው። ወያኔ ግንቦት 7 የሚባል የህቡም ሆነ የታጠቀ ፓርቲ እንደሌለ እያወቀ እድሜውን ለማራዘምያነት እና 
የሚፈልጋቸውን ግለሰቦች በሐሰት የሱ አባል ናችሁ እያለ ለማሰርና ለመግደል ተጠቅሞበታል። ስንቶች በDr ብርሃኑ እና እሱ 

ሳይኖረው አለኝ እያለ በሚለው ግንቦት 7 አማካኝነት ተገረፉም ተገደሉም። አሁን በውያኔ ገራፊዎች እጅ አካለ ስንኩል ሆነው 

እየወጡ ካሉት ግለሰቦች ዉስጥ ከሞላ ጎደል የሚሆኑት በሀገር ውስጥም ሆነ በኤርትራ የሌለው የግንቦት 7 አባላት ናችሁ 

በሚል የሐሰት ወንጀል የታሰሩ ናቸው። ለወደፊት Dr ብርሃኑ ለዚህ ሁሉ መጠየቁ አይቀርም። ለዚህና በቅንጅት ግዜ የሰራው 

ወያንያዊ ክህደት በሕዝብ የታወቀና ለወደፊትም እንደዚህ እንደሚታወቅ ስለሚያውቅ Dr ብርሃኑ ቢሞት ወደ ኢትዮጵያ 
የዶር አብይን ጥር ተቀብሎ አይመለስም። ይፈራል። እንደሚጋለጥም ያውቃል። እመኑኝ አይገባም።  

 

ይነበብ መቅድሙ  

ከዳላስ  

 


