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ከግንቦት 20 ሠላምና ልማትን 

ከግንቦት 7 ሽብርና ጥፋትን ሸምተናል!! 

ክፍል አንድ 

 

ዮናስ  05/27/14 

 

 

ቁጥር 216 ግንቦት 9 ቀን 2006 ዓ.ም የአዲስ ጉዳይ መፅሄት አብይ ጉዳይ አምድ የዚህ 

ጽሁፍ መነሻ ነው፡፡ ‹‹ከግንቦት 20 እና ከግቦት 7 ምን አጣን ምን አገኘን›› ይላል 

የመፅሄቷ አብይ ጉዳይ ርዕስ፡፡ ሙሉ ፅሁፉን ሲያነቡት ደግሞ የተፃፈበትን ዓላማም 

ይረዱታል፡፡ መጪውን ግንቦት 20 እና 5ኛውን ዙር ሃገር አቀፍ ምርጫ ታሳቢ አድርጎ 

ከግንቦት 7/97 ዓ.ም ምርጫ ጋር የሚተያየው ይህ ፅሁፍ እግረመንገዱን ግንቦት 7 

የተሰኘውን አሸባሪ ቡድን የሚዘክርም ይመስላል፡፡ ስለሆነም በዚሁ የፅሁፍ ማዕቀፍ ውስጥ 

ሆኜ (ምንም እንኳን ሚዛናዊ ለማድረግ የተሞከረበት ቢመስልም መታጣቱን፤ ወደግንቦት 

20 መገኘቱን ወደግንቦት 7 ያታከከ የአልሸሹም ዞር አሉ አይነት ሀተታ መሆኑን ከግምት 

ውስጥ አስገብቼ) ከየትኛው እንዳተረፍንና በየትኛው እንደከሰርን ሁነኛ ማሳያዎች አንስቼ 

እከራከራከለሁ፡፡ 

ክርክሬን በሁለት ከፍዬ የማቀርብ ሲሆን፤ የአቀራረቤም መንገድ ካከሰረን ግንቦት ተነስቶ 

ባተረፈን ግንቦት የሚደመደም ይሆናል፡፡ይህን ከማከናወኔ በፊት ግን ‹‹ከግንቦት 20 እና 

ከግንቦት 7 ምን አጣን ምን አገኘን›› ትርክት የትርክቱን አስኳል ማዕከላዊ ጭብጥ 

የሚያመላክቱ ነጥቦችን ማንሳት ያስፈልግ ይመስለኛል፡፡ ምክንያቱ ደግሞ ትርክቱን 

ሳያነቡ ይህኛውን የማንበብ እድል ለገጠማቸው አንባቢያን ግልፅ መሆንና፤ ያነበቡትም 

ቢሆኑ ያስታውሱት እና ምናልባትን በማር ተለውሶ የቀረበላቸውን መርዝ ልሰው ከነበረ 

የህክምናውን ጥበብ ይረዱት ዘንዳ ነው፡፡         
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ፅሁፉ መነሻ በማድረግ ያሥቀመጠው የሁለት ግለሰቦች አስተያየት ለርዕሰ ጉዳዩ ጥንካሬና 

ለሚዛናዊነት መፅሄቷ የሰጠችውን ቦታ የሚያሳይና ተገቢነቱ ላይ ያለምንም ማወላዳት 

እሰይ ብዬ የተቀበልኩት ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን አንደኛው ስሙን መግለጹና ሌላኛው ‹‹ስሙ 

እንዳይገለፅ መፈለጉ›› ሥርዓቱን ለማሳጣት የተደረገ ቢሆንም፤ በመፅሄቷ ዘንድ የተዘነጋና 

አንባቢያን ሊረዱት የሚገባው ደግሞ ከጋዜጠኝነት መርህና ስነምግባር አንፃር ከአናት ላይ 

ያለውን የተአማኒነት ጥያቄ የማስነሳቱ ጉዳይ ነው፡፡ ያም ሆኖ ግን ሁለቱ ግለሰቦች 

ስለሁለቱ ግንቦቶች ለመፅሄቷ እንዲህ አሉ፡- 

‹‹ያቺ ቀን እኔን ከአስር ቤት በማውጣቷ የተመረጠች ቀን መስላ ትሰማኛለች፡፡ ያለፈ 

ድህነታችንን እና የዘመኑን አስከፊ የጦርነት ማገዶ ሳስታውስ ግንቦት 20 ባትመጣ ኖሮ 

እስካሁን በህይወት መቆየቴንም እጠራጠራለሁ፡፡ ዛሬ ላለሁበት ደረጃ ያቺ ቀን ባለውታዬ 

ናት፡፡ አሁን ስራ ይዤ፣ ቤተሰብ መስርቼ፣ እናቴን እየረዳሁ ፤ድሮን በትዝታ እያወራሁ 

በሰላም እኖራለሁ›› ይህን ለመፅኄቷ የተናገረው የመጨረሻ በተባለው ድህነት ውስጥ ይኖር 

የነበረ እና ጠላ ሸጠው ያሳድጉት የነበሩ እናቱን በነበረው አገዛዝ ዳፋ መነሻ መርዳት 

አለመቻሉን በቁጭት የሚያስታውሰው መስፍን ሙሉጌታ የተባለ የአዲስ አበባ ነዋሪ ነው፡፡ 

ስሙ እንዲገለፅ ያልፈለገ የተባለውና የአተኣማኒነት ጥያቄ በመፅሄቷ ላይ እናነሳ ዘንዳ ገፊ 

ምክንያት የሆነን ግለሰብ ደግሞ እንዲህ አለ ተብሎ በተነፃፃሪ ሰፍሯል፡፡ ‹‹ግንቦት 7 ቀን 

1997 በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ህዝብ ግልብጥ ብሎ በምርጫው 

የተሳተፈበት …የትክክለኛ ዴሞክራሲ ውጤት በሃሰተኛ ዴሞክራሲ የተሸፈነውን ኢህአዴግ 

አስደንግጠው፡፡ … ፓርቲው ወጣትነቴን ቀማኝ፣ ኢትዮጵያዊነቴን የሰረዘብኝም መሰለኝ 

(ኢህአዴግን ለማለት ነው) …››     

በእነዚህ የሁለት ግለሰቦች (አንደኛው ላይ የተአማኒነት ጥያቄያችን እንደተጠበቀ ሆኖ) 

2ቱን ግንቦቶች የተመለከተ አስተያየት የተነሳው ትርክት በቀጥታ የግንቦት 20 ወጎች ሲል 

ባስቀመጠው ንዑስ ርእስ ዋናውን ወግ ይቀጥላል፡፡ በነገራችን ላይ ወጉ ሁለቱን ግንቦቶች 

ሲያወጋን ግንቦት 20ን ከኢህአዴግና ከአመራሩ ጋር አጣምሮ እና ድሉን ከፓርቲውም 

አሻግሮ ከግለሰቦችም ጋር አዳቅሎ የተመለከተ በመሆኑ ፤ ግንቦት 7/1997 ሃገር አቀፍ 

ምርጫንም ተቀናቃኝ ከነበሩት ፓርቲዎች ባሻገርም ከፓርቲዎቹ አመራሮችና አሁን 

ካሉበት ሁኔታ ጋር አጣምሬ እቃኝ ዘንድ ግዴታዬም ፤ተሟጋቼም ስለ ስውር አላማው ሲል  

የለቀቀው መርህ ፤የማቻችልን እድል የሰጠኝና ከሚዛናዊነትም ጋር የማያላትመኝ 
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ይሆናል፡፡ የዚህ ፅሁፍ ሚዛናዊነትም የሚለካው በፅሁፉ ውስጥ ከተካተቱ አስረጅዎች 

አንፃር ብቻ ሳይሆን ከአዲስ ጉዳዩ አብይ ጉዳይም ጋር ነውና ሌላ ታፔላም 

እንደማያስለጥፍብኝ እተማመናለሁ፡፡        

የፅሁፌን ማቀፊያ ከልማትና ከሰላም ጋር ያገናኘሁት ያለምክንያት አይደለም፡፡ እውነታው 

የቱ ነው? የሚለው ጥያቄ እንደተጠበቀ እና ወደ ኋላ የምናየው ሆኖ በመጽሄቱ ላይ ሁለቱን 

ነጥቦች በተመለከተ በአሉታም ሆነ በአዎንታ አስተያየት የሰጡት ግለሰቦች ሁሉ ግንቦቶቹን 

የፈተሹበት በአብዛኛው ከሰላምና ልማት ጋር አያይዘው በመሆኑ ነው፡፡ 

በደርጉ ዘመን ይኖሩበት ከነበረው የጭንቀትና የስጋት ኑሮ በግንቦት 20 ሰላም 

ማግኘታቸውን ስለግንቦት 20 ያወጉት እናት ፤ ልጆቻቸው በግንቦት 20 ድል ባለስራ 

ሆነው ህይወታቸውን እንደለወጡት እና ግንቦት 20 ባይኖር የራሳቸውም የመኖር ህልውና 

ምናልባትም ያበቃለት እንደነበር በማስታወስ ነው፡፡  

ከዚህ በተፃፃሪ ደግሞ ኢህአዴግ ደርግን ጥሎ ስልጣን ቢይዝም 23 አመት ሙሉ ምንም 

አንዳልሰራ እና ሰራም ከተባለ ደርግ በጀመረው ላይ የተቀጠለ ብቻ እንደሆነ በመፅሄቷ 

የተናገሩትም አባት በትርክቱ ተገልፀዋል፡፡ እኚህ አባት ታዲያ የደርግ ዘመን የኑሮ ደረጃ 

ከዛሬው የተሻለ እንደሆነም የገለፁ ሲሆን፤ ግንቦት 20 በኢህአዴግ ደጋፊዎችና አባላት 

ዘንድ በደስታ የሚከበር ቀን እንደሆነ እና በዚህ መንግስት በተጎዱ ሰዎች ዘንድ ደግሞ 

የጉዳት ማስታወሻ ቀን ሆኖ እንደሚዘከር ተራኪው የራሱ በሆነው አስተያየት አስፍሯል፡፡ 

እዚህ ጋር ወደ ዋናው ሙግት ከማምራታችን በፊት መታወስ ያለበትና አጽንኦት ሊሰጠው 

የሚገባ ነጥብ ያለ ይመስለኛል፡፡ ነጥቡም ተራኪው የግለሰቦቹን አስተያየት ተንተርሶ 

ከሰጠው መደምደሚያ የሚመዘዝ ነው፡፡ ከላይ በተመለከተው አግባብ ሁለቱን ግንቦቶች 

በተመለከተ አስተያየት የሰጡት ግለሰቦች መጀመሪያውኑ ከ4 ያልበለጡ እና ከአዲስ አበባ 

ብቻ የተገኙ ናቸው፡፡ ሰፊዋን ኢትዮጵያ እንኳንስ በ4 ግለሰቦች በአዲስ አበባ ህዝብ ሙሉ 

መለካት በራሱ የተራኪውን መደምደሚያ ዋጋ ቢስ ያደርገዋል፡፡ ሲቀጥልም 4ቱንም እንኳ 

ወስደን ሁለቱን ግንቦቶች እንለካ ቢባል በትርክቱ  እንደተመለከተው ግለሰቦቹ እንደ አዲስ 

አበባ ነዋሪ እንጂ ግንቦት 20ን ያወደሱት የኢህአዴግ አባል ስለሆኑ መሆኑን 

ከአስተያየታቸው አልተመለከትንም፡፡ እንደተራኪው መደምደሚያ ሀሳብ ናቸው ብለን 

ከወሰድን ደግሞ በዚያኛው ፅንፍ ያሉት ምንም እንኳን ስማቸውን ባይገልፁም ተቀዋሚ 

ናቸው ብለን ልንወስድ እንገደዳለን፡፡ ምክንያቱ ደግሞ እንደነዋሪ የተሰጠ ተብሎ 
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ከተቀመጠልን አስተያየት ተነስቶ ተራኪው በሰጠው የአስተያየት መደምደሚያ የግንቦት 20 

ድል ፌሽታና ሀሴት የሚሆነው ለኢህአዴግና አባላቱ ብቻ እንደሆነ ቀርቦልናልና፡፡ 

ከግለሰቦቹ ጸሃፊው ምሁራን ወዳላቸው የሁለቱ ግንቦቶች ምልከታ የሚወስደን የአዲስ 

ጉዳይ አብይ ጉዳይ ትርክት ደርግንና ኢህአዴግን ያመሳሰላቸው ሲሆን ‹‹ስልጣን 

የያዙበትን ቀን ህዝቡ ዴሞክራሲን፣ ነፃነትን እና ብልፅግናን የተቀዳጀበት ቀን አድርገው 

ማቅረባቸው ነው›› የሚል አስረጅ ለማመሳሰያው ያቀርባል፡፡ ሥልጣን ሲይዙ ከተነሱበትና 

ቃል ከገቡት በተቃራኒ አቅጣጫ ተጉዘዋል  በማለትም ለማመሳሰያው ሁለተኛ አስረጅ 

የሚጠቅሰው ትርክት ግንቦት 20 ለተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ብቻ ዋጋ ያለው ቀን ነው 

ሲል ሀሳቡን ይቋጫል፡፡ እዚህም ጋር ዋናውን መሟገቻ ትተን የትርክቱን የተለየ ተልእኮ 

ያጋለጠ የተጠየቅ ችግር ማንሳት እንችላለን፡፡  ይኸውም ከሁለቱ ግንቦቶች ምን አገኘን 

ምንስ አጣን በሚል የተነሳውና አገኘን ያሉትንም ሆነ አጣን የሚሉትን ማነፃፀሪያዎች 

በማሳያ በማቅረብ የተጀመረው ትርክት ብዙም ሳይዘልቅ አንደኛውን ግንቦት ትቶ 

የጠላውን ግንቦት ከደርጉ መስከረም ጋር ማነፃፀሩ ነው፡፡ አንዱን ግንቦት በአንዱ 

ለመለካት የተጣለው ግብ በአስረጅ እጥረት ሊዛነፍ ሲዳዳው ግቡን ይመታ ዘንድ አንዱን 

ግንቦት በሌላ ግንቦትና በደርጉ መስከረም ለማንፀር መሞከሩ ከመሰረቱ የተሳሳተና 

የሚዛናዊነት ጥያቄውን ከፍታ የሚጨምር ሆኗል፡፡  

አሁንም ማስረጃ ያጠረው ይህ ሁለቱን ግንቦቶች ለማሄስ የተነሳው ትርክት ለአንደኛው 

ግንቦት ወይም ለግንቦት 20 ውድቀት ያቀረበው አስረጅ የኢትዮ ኤርትራ ጦርነትን፤ 

የ1993ን የህወሃት መሠንጠቅ፤ የመለስ ሌጋሲን እና የ1994ቱን ድርቅ ብቻ ነው፡፡        

የኢኮኖሚ እድገቱንም ያለበትን ደረጃና የባለሙያዎች ትንተና ውድቅ አድርጎ ግንቦት 

20ን የጣለው ይህ ትርክት ያኛውን ግንቦት፤ ግንቦት 7ን ካልተወራላቸው የሀገራችን 

የቅርብ ጊዜ ፖለቲካ  ታሪኮች ሲል ያሞካሻል፡፡ ይህንንም ወደ ብርሃን ማሳደግ ኢህአዴግ 

አልቻለም ሲል ግንቦት 20ን ይኮንናል/ያጨልማል፡፡ የነውጠኛውን ግንቦት 7 ስብስብ 

ስልጣን ያለመያዝ መነሻ ያኛውን ግንቦት 20 ደግሞ ከላይ በተመለከቱትና ውሃ አላነሳ 

ባሉት መነሻዎች ያልተሳኩ ሁለቱ ግንቦቶች  ሲል ያፈገፍጋል፡፡ ከዚያም ከፀሃይ በታች 

ምንም አዲስ ነገር እንደሌለ በመጥቀስ መጪውን ግንቦት 2007 ከወዲሁ የሚያጨልሙና 

ለዚህም ተጠያቂው ኢህአዴግ እና ኢህአዴግ ወለዱ ግንቦት 20 እንደሆኑ የሚተርክልን 

ይህ ሀቲት፤ በግንቦት 20 ጦስ አንደግንቦት 7ቱ 97 ህዝባዊ ቁጣ መቀስቀሱ አይቀሬ ነው 
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ሲል አንድም የአመፃ ደወል ያሰማና፤ በዘወርዋራም ግንቦት 7 የአመፃ ቀንና የአመፃ 

ስብስብ መሆኑን ሳያውቀው በመመስከር ትርክቱን የፈሪ ዱላ በሆነ ምክር አዘል 

ማስፈራሪያ ይቋጫል፡፡     

ይህ ከአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ ላይ ለእኛ ርዕሰ ጉዳይ ዓቢይ የሆኑትን ብቻ 

የሚያመላክት ነጥብ ነው፡፡ በዚህ አግባብና ቀደም ብዬ እንደገለፅኩትም ግንቦትና ግንቦት 

ከወራትና ከቀናትም አልፈው ፓርቲዎችንና ግለሰቦችንም ወክለዋል፡፡ ስለሆነም ግንቦት 

7/ከ97 ምርጫ ባሻገር እንደ ግንቦት ሰባት በአንድነት ይቃኛል፡፡ ኢህአዴግም ግንቦት 20ን 

ወክሎ ወይም በአንድነት ተተርኳልና፤ በተመሳሳይም ይተረካል፡፡ 

ከግንት 20 አስቀድመን ግንቦት 7ን ስንመለከት ከላይ በተመለከተው አግባብ እስካሁንም 

እየተናፈቁ ያሉትና (የአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ  ያልተነገረለት ቢለውም) እየተነገረላቸው 

(በአሉታም ይሁን በአዎንታ) የሚገኙት የግንት 7 ተዋናዮች በዋናነት ቅንጅትና ህብረት 

ናቸው፡፡ ስለሆም የግንቦት 7ቱን ቅንጅትና ህብረት ከርእሰ ጉዳያችን ሰላምና ልማት 

አንፃር አክስረውን ነበር ወይስ አትርፈውልናል ስል እጠይቃለሁ፡፡ 

የግንቦት 7 ጣጣና ፈንጣጣ የጀመረውና ትኩረት የተቸረው በምርጫው ዋዜማ በነበሩት 

ክርክሮች እንደነበር ይታወሳል፡፡ በክርክሮቹ ማን እንዳስቆጠረ ጉዳያችን ስላልሆነ 

የክርክሮቹን ቅድመ ሁኔታዎች አስመልክቶ ፓርቲዎች በጋራ ሲያደርጓቸው የነበሩትን 

ውይይቶች ከተመለከትን ለሰላምና ልማት ያላቸውን አቋም ለመገንዘብ አይከብደንም፡፡ 

የክርክሮቹን ቅድመ ሁኔታዎች በተመለከተ ፓርቲዎች በዋናነት ሲወያዩ የነበረው 

በክርክሮቹ አጀንዳና በሰዓት ድልድል እንዲሁም ስነሥርዓትን በተመለከቱ መሰረታዊ 

ነጥቦች ላይ እንደነበር ከገዢውም ከቅንጅቱና ከህብረቱ ወሳኝ የነበሩ አባላት ከነገሩ ሁሉ 

በኋላ በፃፏቸው ድርሳናት አውስተውልናል፡፡ 

ታዲያ በዚህ የድርድር ጊዜ (ሊያውም የዋና ክርክሩ ቅደመ ዝግጅት ላይ) የቅንጅቱና 

የህብረቱ አመራሮች በጋራ ከገዢው ፓርቲ ይልቅ እርስ በእርሳቸው የነበራቸው ግንኙነት 

ጤናማ እንዳልነበር ገዢውም እነርሱም ከአመታት በኋላ ባስነበቡን ትርክቶች በሚገባ 

ገላልፀውልናል፡፡ በተለይ በወቅቱ ገዢው ፓርቲን በመወከል የምርጫው መሀንዲስ የነበሩት 

በረከት ስምኦን በሁለት ምርጫዎች ወጋቸው ጉዳዩን በተመለከተ እንዲህ ሲሉ 
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ተርከውልናል፡፡ ‹‹የህብረትና የቅንጅት አመራሮች ከአቀማመጣቸው ከአነጋገራቸው 

ከአኳኋናቸው ሁሉ እርስበርስ እንደማይስማሙ ያስታውቃል፡፡›› 

ምናልባት ይህ በሁለት ተፎካከሪ ድርጅቶች አመራሮች መካከል የማይቀር ነው ሊባል 

ይችላል፡፡ ችግሩ ግን በሁለት የተለያዩ ድርጅቶች መካከል  ብቻ የተወሰነ አይደለም፡፡ 

የአንድ ድርጅት መሪዎች የሆኑ ሰዎችም እንደማይስማሙ ከእነርሱ ጋር ለጥቂት 

ደቂቂዎች የተቀመጠ ሰው ሁሉ ሊታዘበው የሚችል ነው፡፡          

በተለይ በህብረቱ ዶ/ር መራራና ፕ/ር በየነ መካከል በአንድ ጠረጴዛ ላይ የነበረው ልዩነት 

ከፍተኛ እንደነበር፤ እዚያው ሲካካዱ እና እኔን አይመለከተኝም እስከማከለት በሚዘልቅ 

ንትርክ ሲዋከቡ እንደነበር፤ ከቅንጅቱም ተቀናጅተን አንድ ሆነናል ሲሉ ማታ ለህብረተሰቡ 

ሲናገሩ ብንመለከትም በዚያች ጠረጴዛ የጎሪጥ ይተያዩ እንደነበር፤ የባስ አታምጣ 

እንዲሉም የዶ/ር ብርሃኑና የአቶ ልደቱ አለመነጋገር፤ የዶ/ር በፍቃዱ እና የዶ/ር 

ያዕቆብም በተመሳሳይ መዘጋጋትን በተመለከተ ከራሳቸው ድርሳናት ላይ የተመለከትነው 

ጊዜ፤ በአንድ ድርጅት ውስጥ ያሉና አንድን ህብረብሄር አገርና ብዝሃነት ያለው ህብረተሰብ 

እንመራለን ብለው የተነሱ ሰዎች ገና ከጅምሩ እንዲህ ስለመሆናቸው ቢታወቅ በነበር፤ ያ 

ሁሉ ሁካታና ትርምስ፤ ያ ሁሉ የሰላም መደፍረስ ባላጋጠመንም ነበር ቢያስብልም፤ 

ሳይደግስ አይጣላም እንዲሉ እንደነገሩ የተያያዙበት ሲባጎ ሲበጠስ ጣራና ማገሩም 

በመለያየቱ ተርፈናል፡፡ 

ጄን ሻርፕ ይባላል፡፡ ሰውየው የአሜሪካው የአልበርት አንስታይን ኢንስቲቲዩት መስራች 

ከመሆኑም በላይ የተቋሙ ዋና አስተባባሪም ነው፡፡ ታዲያ ይህ ሰው ከዚህ ስራው ባሻገር 

የገበያ አክራሪ ሃይሎችን ተልዕኮ ተቀብሎ በ195ት ሃገራት የቀለም አብዮቶችን በማፋፋም  

አክራሪ ሃይሎቹ የሚፈልጉትን ስርዓት ለመተካት የሚያስችል ሁነኛ ሰነድ አዘጋጅቷል፡፡ 

ይህንንም በተላላኪዎቹ በኩል ወደሃገራቱ ኤክስፖርት ያደርጋል፡፡ እናም በዚያ በግንቦት 7 

ዋዜማና ክርክሩ ቀውጢ በነበረ ሰዓት የዚህ ሰው የቀለም አብዮት ሰነድ የአክራሪው 

ተላላኪና የህብረቱ ዋና የአጋፋሪ በነበሩት ዶ/ር ነገደ ጎበዜ አማካኝነት ወደሃገር ገብቶ 

አንደነበር በወቅቱ የተደረሰበትና ተዋናዮቹ በእስር ቤት በነበሩ ሰዓት የተገለጠ እውነት 

ነው፡፡ የለውጥ ማስፈፀሚያ አግባቦችን የሚዘረዝረውና ወደሃገር ገብቶ ጉድ ሊሰራን 

የነበረው የጄን ሻርፕ የቀለም አብዮት ማስፈፀሚያ ሰነድ ማህበራዊና ስርዓታዊ 

እንቅስቃሴዎችን ጨምሮ አጠቃላይ የነጋዴዎች/ ሸማቾች፣ ቸርቻሪዎች አቀባባዮች አድማን 
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የሚሰብክ ሲሆን፤ ከተማሪ አድማ እስከ ማህበራዊ አመፃ፣ የችግር የመከራና የመከፋት 

ፖሊሲ መከተል፣ የገቢ ግብርን እስከመቃወም፣ ኢኮኖሚያዊ ተግባርን ከመዝጋት፣ 

የአገልግሎት ተቋማትን እስከማጨናነቅ፣ አስተዳደራዊ ስርዓቱን ከማጨናነቅ ትይዩ 

መንግስት እስከማፍረስ የሚዘልቁ መመሪያዎችን ያካተተ እንደነበር መዘንጋት የለበትም፡፡  

ይህን ጉዳይ በተመለከተ የገዢው ስርዓት የምርጫ መሃንዲስ የነበሩት እንዲህ በሁለት 

ምርጫዎች ወጋቸው ያስታውሱናል፡፡ ‹‹በምርጫው ሂደት ከተቻለ በምርጫ፣ ካልተቻለም 

በአመፅ ስልጣንን የመያዝ ስትራቴጂ የነደፉት ተቃዋሚዎች፣ የተኮረጀውን (ከጄን ሻርፕ 

ለማለት ነው) የአመፅ ስትራቴጂ በተግባር ላይ ለማዋል መንቀሳቀሳቸው አልቀረም፡፡  

በእነዚህ ስልቶች በመጠቀም የህዝብን ቅሬታ አባብሶ ወደጎዳና ላይ ነውጥ ለመምራትና 

በዚሁ አማካይነት ወደስልጣን ለመውጣት የባለስልጣናትን ስም ለማጥፋት ያግዛል ያሉትን 

የፈጠራ ድርሰት እየቀመሙ በየጋዜጣው እስከመሰንዘር ደረሱ፡፡…. ዓለም አቀፉ የቀለም 

አብዮተኞች ከሚመክሩት ስልት አንዱ የሆነውን ብሶትን የማራገብ ስራ በታቀደ አኳኋን 

ገፉበት፡፡  

ህዝቡ በስርዓቱ ላይ እንዲነሳ ለማድረግ ዋናው ጉዳይ ተስፋ እንዲቆርጥ ማድረግ በመሆኑ 

የሁለቱን አመት (የ1996 እና 1995 ለማለት )የኢኮኖሚ እድገት ሳይቀር ኢህአዴግን 

በቁጥር መጫወት ይወዳል እያሉ አጣጣሉት፡፡ ይህ እንግዲህ ቀደም ብሎ ለአዲስ ጉዳይ 

አብይ ጉዳይ ቃላቸውን የሰጡቱ ወጣቱና ወ/ሮዋ ቀድሞ ሲጠሉት ወደነበረው ስርዓት 

የመመለስና ሰርተው በሰላም መኖር የቻሉበትን ስርዓት ወደቀደመው ለመመለስ የተደረገና 

የከሸፈ እንደሆነ በማሰብ ነው ግንቦት 20 ባይኖር እንዲሉ ያደረጋቸው፡፡ 

በአንፃሩ ኢህአዴግና የተመዘገበው ልማት ሁሉ በደርግ የተጀመረ እንደነበር ያወሱት 

አዛውንት ደግሞ የዚሁ የቀለም አብዮት ሰለባ የነበሩ እና በዛኛው ስርዓት ሲቦጠቡጡ 

የነበሩ እንደሆነ መገንዘብ አይከብድም፡፡ የአዲስ ጉዳይም የአብይ ጉዳይ ትኩረት ግንቦት 

20ን እና ግንቦት 7ን በመዘከር አስባብ የመጪውን ግንቦት በጄን ሻርፕ ስትራቴጂ ዳግም 

ለማመስ የተቀመመ ቅድመ ሰበካና የሁለቱ ምርጫዎች ወግ ደራሲ እንዳሉትም አዲሱ 

የጋዜጦች የማራገብ ፊሽካ መነፋቱን የሚያሳይ ነው፡፡ 
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ግንቦት ሰባትን  ከምርጫ ሂደቶች ሁሉ ዋና በሆነው የክርክር ምዕራፍ በመጠኑ እንዲህ 

ስንመለከተው የጥፋትና የሽብር ሃይሎች ምልክት የነበረ መሆኑን ፍንጭ ያገኘን 

ይመስለኛል፡፡                          

ግንቦት ሰባትን ይወራለት ከተባለ (ያልተወራለት በሚል ግና የፋይዳውን ያህል 

እንዳልተዘመረለት ግንቦት 20 በጀብደኛ ታሪክ ለማጠን ቢሞከርም) ብዙ የሚወሩ እና 

ያልተነገሩ የጥፋት ተልእኮዎቹን ማንሳት የሚቻል ቢሆንም በዚህ ሙግት ደረጃ 

ዋዜማውንና ማግስቱን ከተመለከትን በቂና ለሚሰማ የሚሰማ ይመስለኛልና ወደ ግንቦት 7 

ማግስት አምርተን ግንቦት 7 ወለዶችን አመጻዎች እንመልከት፡፡  

በነገራችን ላይ የጄን ሻርፕ ስትራቴጂና የጋዜጦቹ የማራገብ ስራ ለጊዜውም ቢሆን ግቡን 

መቶ እንደነበር ሚያዝያ 30 ለግንቦት 7ቶቹ የወጣውን ህዝብ በማየት ማረጋገጥ የሚቻል 

ሲሆን ከዚህም በላይ የእነ በድሩ አደም ኢህአዴግን ወደመጣበት እንመልሰዋለን ከሚለው 

ንግግር ጀምሮ በጄን ሻርፕ የተወጠኑት እና በነ ነገደ ጎበዜ በኩል ሾልከው የገቡት ጎሳን 

ከጎሳ፤ ብሄርን ከብሄር የሚያጋጩና ከሌሎችም በሰልፉ ላይ ከተሰሙ ድምፆች ማስታወስ 

ይቻላል፤ በኋላም የነበረውና ቀጥለን የምናየው ጉዳይ ለጊዜውም ቢሆን የተሳካ እንደነበርና 

ግን ደግሞ የግንቦት 7ቱ ስብስብ በአሸዋ ላይ የተገነባና ያለጠንካራ ቋሚ፤ ያለሳጋና ማገር 

ባልቦካ ጭቃ ተያይዞ የነበረ ከመሆኑም በላይ በግንቦት 20ው ጠቢበኞችና በሰላምና ልማት 

ልክፍታሞች መክሸፉ መዘንጋት የለበትም፡፡  

ወደምርጫው ማግስትና ወደጄን ሻርፕ ስትራቴጂ፤ የውስጡና የውጪው ግንቦት 7 

‹‹ያልተወራላቸው›› ስብስቦች ስናመራ ከብዙ በጥቂቱ ይህን ይመስላሉ፡፡ 

ገና በማግስቱ ዋዜማ በእለተ ቀኑ አመሻሽ ላይ የነበረውን ሁናቴ ገብረክርስቶስ ኃይለስላሴ 

ቅንጅት ከየት ወደየት በሚለውና በ2000 ዓ.ም ባሳተሙት መፅሀፋቸው ገፅ 79 ላይ እንዲህ 

ይገልፁታል፡፡  

‹‹የምርጫው እለት አመሻሽ ላይ የድምጽ ቆጠራወ ከመጠናቀቁ ጥቂት ቀደም ብሎ 

ምርጫው በከፍተኛ ማጭበርበርና አፈና የተሞላ እንደነበርና ውጤቱንም የማንቀበለው 

መሆኑን የሚልገፁ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት አስፈላጊ ይሆናል፡፡›› በማለት ቅንጅቶች 

አስቀድመው የወጠኑትን የጥፋትና የትርምስ አጀንዳ ይፋ አድርገውልናል፡፡ 
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ይህ ደግሞ ከጄን ሻርፕና ከተላከው ስትራቴጂ የተወሰደና አቶ ልደቱ አያሌው በምርጫው 

ዕለትም ሆነ ከዚያ በኋላ ምርጫ ተጭበርብሯል ብሎ ያካሄደውንና ወደ ግጭትና ደም 

መፋሰስ ያመራው ዘመቻ፤ ከምርጫው በፊት በደንብ የተቀመጠ የድርጅቱ ፀረሰላም የሆነ 

የትግል ስልትና ፀረልማት በሆነ አቅጣጫ የተመራ እንደነበር የሚያሳይ ነው፡፡                           

ሰውዬው አቶ ገብረ ክርስቶስ ኃይለስላሴ ናቸው፤ አቶ በረከት አይደሉም፤ አቶ ገብረ 

ክርስቶስ ደግሞ የቅንጅት ጽ/ቤት ኃላፊ የነበሩ ናቸው፤ በቅንጅት በኩል የምርጫው 

መሃንዲስ የነበሩ እና ከአቶ በረከት የኢህአዴግ መሃንዲስነት ጋር የሚተካከሉ ስለሆነ፤ 

ግንቦት 7ን ለማስታወስ ከተቀናቃኙ አቶ በረከትና የሁለት ምርጫዎች ወግ ባሻገር 

በተለይም ለአዲስ ጉዳይ አብይ ጉዳይ ሙግት የአቶ ገብረ ክርስቶስ ‹‹ቅንጅት ከየት 

ወዴት›› የተሻለና እሾህን በሾህ የሚሆነን አስረጅ ነው፡፡ 

ስለሆነም በአዲስ ጉዳይ ያልተነገረላቸው የተባሉት፤ እንደታሪከኛ የተቀባበሉቱ እና 

የተሞካሹትን ግለሰቦች ማንነት ከአቶ ገብረክርስቶስ ቅንጅት ከየት ወዴት ከገፅ 60-61 

ብቻ ያለውን ብናጤነው በደንብ እናውቃቸዋለን፡፡ ሊነገርላቸው ቀርቶ መች በተረሳላቸው 

የሚያስብል ገመናቸውን በግልፅ እናገኘዋለን፡፡ መቼም በወቅቱ ከቅንጅቱ ጽ/ቤት ኃላፊ 

በላይ የቅንጅቱን ስብስቦችና የግንቦት 7ቶቹን ህልመኞች የሚያውቅና የሚቀርብ ይኖራል 

ብሎ መጠራጠር አውቆ ለመተኛት ካልሆነ በስተቀር በምንም አግባብ ትክክል አይሆንም፡፡ 

እናም ይላል የቅንጅቱ ጽ/ቤት ኃላፊ መጽሀፍ የቅንጅቶቹን ጉድ ከሚተርክበት ከላይ 

በተመለከተው ገፁ፡፡ 

‹‹የመኢአድ የአዲስ አበባ እጩዎች በዝርዝር ለቅንጅቱ ጽ/ቤት ሲላክ በአጋጣሚ 

የተመለከቱት ኢንጂነር ግዛቸው በእርሳቸው ወረዳ የቀረበውን እጩ ሰርዘው እራሳቸውን 

ይፅፉበታል፤ ሆኖም በኢዴፓ መድህን በኩል ለወረዳ የቀረቡት ከፍተኛ የትምህርት 

ዝግጅት ያላቸው እጩ ከኢንጂነር ግዛቸው ጋር እኩል ቢወጡም በድርድር ለኢዴፓ 

መድህን ተሰጠ፡፡ በመኢአድ በኩል ደግሞ ከእርሳቸው እንዳያልፍ ይፈለጋል፡፡ ይኸው 

ጉዳይ በቅንጅቱ ስብሰባ ላይ ተነስቶ አከራከረ፡፡ (ለነገሩ ኢዴአፓ መድህን መኢአድ 

የጠየቀውን ከፈጸመ አቶ ሀይሉን ከሊቀመንበርነት እንደሚያወርዱላቸው ፕ/ር መስፍንና 

ዶ/ር ብርሃኑ ቃል እንደገቡላቸው በኋላ ከአቶ ልደቱ ሰማሁ፡፡)  
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በክርክሩ ላይ ኢንጂነር ግዛቸው ስሜታቸው እጅግ ገነፈለ፡፡ ተናደዱ፡፡ በመሆኑም በእለቱ 

የኢዴአፓ መድህንን ጥቅም ለማስከበር ይከራከሩ የነበሩትን አቶ ልደቱን ድንገት 

ዘለፏቸው፡፡ አንተ ከሀዲ! ሚሽነሪ ነህ!  በማለት፡፡               

አቶ ልደቱም ገንፍሎባቸው ንዴታቸውን አልተቆጣጠሩም፡፡ ሁለት እጃቸውን በሱሪያቸው 

ኪሶች ውስጥ ከተው አንተ ስልጣን አነፍናፊ… ምንትሴ አሏቸው፡፡ ጩኸትና ሁካታ 

ምንጊዜም ተለይቶት የማያውቀው የቅንጅት ቢሮ መሰብሰቢያ ተናጠ፤ አስተጋባ፡፡  

የቅንጅቱ የምርጫ እጩዎች ምልመላ ሰሞን የተከሰቱት ብጥብጦች የቅንጅቱን መሰረታዊ 

አካሄድ የፈተኑና ምናልባትም የቀጣዩ ጉዞ አስቸጋሪነት ነፀብራቅና ጠቋሚ እንደነበሩ 

ማስታወስ ይገባል፡፡ በቅንጅት እጩዎች አቀራረብ ወቅት የተነሳ የውስጥ ክፍፍል 

ያስከተለውን አለመተማመንና መናቆር በጣም በሰፊው ልገልፅ ብችልም አንባቢን 

ላለማሰልቸትና ዋና ዋናውንና እኔ መታለፍ የለበትም ያልኩትን ብቻ ለማስፈር 

ሞክሬያለሁ፡፡›› በማለት ይገልፃሉ፡፡ እውነታቸውን ነው፤ ከዚህ በላይ ነገር ሀገር 

እንመራለን ብለው የተሰባሰቡ፤ ሊያውም ኢንጂነሮችና ዶክተሮች የበዙበት ስብስብ እንዲህ 

ሲናጥ፤ ሲያስተጋባና ሲገነፍል ማየትን የመሰለ ገመና ከዚህ በላይ መተረክ ከማሰላቸትም 

አልፎ አራጋቢዎቹን የሚያስቆጭ ይሆናል፡፡ በእርግጥ ይህ ገመና ወደኋላ መገለጡም 

ይመስላል፤ የቆጫቸው ስብስቦችና አራጋቢዎች ዛሬም ስለምርጫ 2007 አንዲህ ስም 

ለውጠው የሚያደነቁሩን፡፡ ግን ደግሞ የዚያኛውን  ግንቦት 7 ወለድ ክስረት እያዩ 

በተመሳሳይ አግባብና በጄን ሻርፕ መንገድ ዛሬም መራወጣቸው እና ማራገባቸው 

ቢገርመንም፤ ግንቦት7 እንደጥፋት እና የሽብር ቀን የመሆኑን ያክል ለህብረተሰቡ ጥሩ 

ትምህርት ሰጥቶ ያለፈ በመሆኑ ሰሚ ጆሮ አያገኝም፡፡ ከዚያም አልፎ  ረስቶ ወይ ዘንግቶ 

አልያም ….. በማላውቀው ምክንያት ከተሞችን ቸል ብሎ የነበረው ኢህአዴግ ከግንቦት 

ሰባት እና ጦሱ ተምሮልን  እንዲያስታውሰን እና ዛሬ የምናያቸውን የከተሞቻችን ልማታዊ 

ጌጦች ባለቤት እንድንሆን ውለታ የዋለልን በመሆኑ ግንቦት 7ን የግንቦት 20ን ያህልን 

እንኳ ባይሆን ልንወደው እንደገደዳለን፡፡  

ከምርጫው በኋላ ባሉት ሁለት ሳምንታት ኢህአዴግ ነገሮች በሚሰክኑበት አቅጣጫ 

እንዲጓዝ ለማድረግ ቢባክንም ከላይ የተመለከቱት ፀረ ሰላም ሃይሎች ደግሞ ጊዜ ሳያባክኑ 

በአመፅ ወደስልጣን ለመምጣት የሚቻል የሚቻላቸውን ከውጭም ከውስጥም ታግዘው 

ማድረጋቸው ይታወሳል፡፡ እነዚህ ፀረልማት ሃይሎች በህጋዊ መንገድ ያገኙቱ አገራዊ 
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አሸናፊነት እንደሌለ በልባቸው የሚያውቁ ቢሆንም በየእለቱ በሚያወጡቱ ተደጋጋሚና ዛቻ 

የተቀላቀለባቸው የፕሬስ መግለጫዎችና፤ ድምፃቸውን በጠራራ ፀሀይ የተዘረፉ በማስመሰል 

መስበካቸውና ተዘረፈ የሚሉትም ድምፅ በአመፅ እንዲመለስ ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል፡፡  

በግንቦት 20ዎቹ ጥበበኞች ነገሩን ለማርገብ የተደረገው እልህ አስጨራሽ ጥረት ላይ የነአና 

ጎሜዝ ቤንዝን ተጨምሮ እና የእነ ነገደ ጎበዜ አይዟችሁና ዶላሮች ታክለውበት የጎዳና ላይ 

ነውጡ በኮተቤ አካባቢ ተጀመረ፡፡ አዲስ ጉዳይ እኒያን ወ/ሮ ይህን በተመለከተ ጠይቋቸው 

በነበርና የሚሉትን ብንሰማ ጥሩ ነበር፡፡ መንግስት ከአቅሙ በላይ እንደሆነ በተረዳ ሰዓትና 

ትእግስቱን አሟጦ መጠቀም እንዳለበት የህብረተሰቡን ግንዛቤ ታሳቢ አድርጎ በያዘው 

እምነት ያስቀመጠው የአንድ ወር የሰላማዊ ሰልፍ ክልከላ በነውጠኞቹ አስተባባሪነት ወጥቶ 

የመከላከያ መኪና ላይ እሳት ለቀቀበት፡፡ ግርግሩ እየተባባሰ ሄዶ የሰው ህይወትንም 

ቀጠፈ፡፡ እንደገና የረገበ ይመስልና ዳር ቁጭ ብለው በመግለጫ ብቻ የሚነዱት ሀይል 

በይደር የቆየውን ሁከት እያቀጣጠለ ተቋማትን በድንጋይ መደብደብ ጀመረ፡፡ የግልና 

የመንግስት ተሸከርካሪዎች በእሳት ጋዩ፡፡ ዝርፊያና ቃጠሎ ተስፋፋ፡፡ የጎዳና ላይ ነውጡ 

በየመንገዱ አሮጌ ጎማዎችን በማቃጠል፤ የድጋይ ክምር ደርድሮ መንገዶችን በመዝጋት 

ነዋሪውን ራሱን ማሸበሩን በተደጋጋሚ ገፉበት፡፡   

ያም ሆኖ ግን ግንቦት 20 የወለዳቸው የግንቦት 20 ጥበበኞችና የአብዮታዊ ዴሞክራሲ 

ሃይሎች ባነገቧቸው ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ ተቋማት ጋር በማበር ግንቦት 20 ወለድ 

የሆነውን ህገመንግስትና የህገመንግስቱ ውሉዶች የሆኑ ድንጋጌዎችን መሰረት በማድረግ 

ሩቅ አሳቢውን ግንቦት 7 ቅርብ አዳሪ አደረጉት፡፡ የጥፋቱንና የሽብሩን ሴራም በሰላምና 

በልማት ውይይቶች እና ተግባራዊ እርምጃዎች አዳፈኑት፡፡ አዳፈኑት እንጂ ጨርሰው ግን 

አላጠፉትምና አሁን ደግሞ እንደገና ለማያያዝና ግንቦት 2007ን ደግሞ መስዋእት 

ለማድረግ እያኮበኩቡ ናቸው፡፡ ያም ሆኖ ግን ግንቦት 20 23ኛ ዓመቱን ‹‹ሩቅ አስባ  ሩቅ 

ለማደር የምትተጋ ሃገር›› በሚል መሪ ቃል እያከበረ ነው፡፡ ትጋቱና ትሩፋቱን በተለይም 

ከአዲስ ጉዳይዋ አብይ ግን ትንሽ ጉዳይ አንፃር የሰላሙንና የልማቱን ትሩፋት በተከታዩ 

ክፍል እናያለን፡፡                        

            

  


