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ይህቺ ናት ሰሞነኛዋ የ“ግንቦት ሰባት” ጨዋታ!  

                                        ዘአማን በላይ 

                                         bzaman@yahoo.com 

 እነሆ ራዕይ ይሁን ትንቢት በውሉ የማይታወቅ አንድ ነገር ታይቷቸዋል። ታይቷቸውም 

አልቀረም፤ ከሚያስተምሩበት ከአሜሪካው በክኔል ዩኒቨርስቲ ጠመኔያቸውን ጥለው እመር በማለት 

አሊያም የአስመራው አለቃቸው ደውለውላቸው ከተኙበት ድንገት ብንን በማለት “የኢትዮጵያ 

መንግስት ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ድርጅቴን እየሰለለ ነው” የሚል አስቂኝ ድራማ እንዲሰማ 

አስደረጉ። ሰውዬው። እኛም ጉዳዩን ለማጣራት “ነገሩ እንዴት ነው ጃል!?...፣ ይህቺ ናት ሰሞነኛዋ 

የ‘ግንቦት ሰባት’ ጨዋታ!...” በማለት እየተደመምን “ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው” በሚል ያረጀ 

ያፈጀ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ የተቋቋመ የሚመስለውና አሜሪካ ውስጥ ከሻዕቢያው ተላላኪ ጋር ቁጭ 

ብሎ በሬ እያዋለደ እሳት በመለኮስ ወላፈኑን ዋሽንግተን ዲሲ መሞቅ ወደሚሻው “ኢሳት” 

ወደተሰኘው የሰውዬው ልሳነ-ሽብር ማቀጣጠያ ጣቢያ ጆሮአችንን ጣልን።  

ግና እርሱም በፊናው ሲቃ በያዘው ድምፀት “የአባቴ ድርጅት ተሰለለ” እያለ መለፈፊያው 

እስኪተረተር ድረስ የተባለውን ከማስተጋባት በስተቀር ረብ ያለው ምላሽ ሊሰጠን አልቻለም፤ 

አይችልምም። ይሁንና የሽብር ቡድኑ መሪና “ዶክተር ኢኮኖሚስቱ” ሰሞኑን የመረጡት አዲሱ 

መጫወቻቸው ወይም “ጆከራቸው” ይኼው “የተሰለልኩ” ካርድ መሆኑን ለመገንዘብ ብዙም 

መመራመር አላስፈለገንም። ምክንያቱም በሀገራችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከወዳጆቹ ኦነግና 

አብነግ ጋር በሽብርተኝነት የተሰየመው “ግንቦት ሰባት” የተሰኘው ፅንፈኛ ቡድን አንዳች ጭንቀት 

ሲገጥመው በየጊዜው እየፈበረከ “መንግስት እንዲህ ሆነ፣ እንዲህ አደረገኝ” ማለቱ የተለመደ 

“የትግል ስልቱ” መሆኑ መስካሪ የሚሻው ጉዳይ ስላልሆነ ነው። አዎ! ያለ አንዳች ሠራዊት የፈጠራ 

ወሬን እየነዙና ጊዜን እየገዙ ‘እየታገልኩ ነው’ የማለት የሞኝ ጨዋታ ስልት። 

እናንተዬ ማን ነበር “ይህቺ ናት ጨዋታ…” እያለ ያዜመው?...እርግጥም ካልተሳሳትኩ 

ዜመኛው ስራው ከሀገራችን ህዝብ ልብ ውስጥ የማይጠፋው፣ ስሙ ደግሞ ከመቃብር በላይ የሆነው 

ክቡር ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሠሠ (አምላክ ነፍሱን በአፀደ ገነት ያኑራትና) ነው። መቼም 

ውድ አንባቢዎቼ የዚህን ታላቅ የጥበብ ሰው “ጨዋታን”፤ ምግባሩ ከሁሉም ነገሮች ሁሉ ካነሰው 

ከግንቦት ሰባት ጋር ማገናኘቴ የግድ ብሎኝ እንደሆነ እንደምትገነዘቡልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ! 

በሽብር ስራቸው ከሀገራችን ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ልብ ውስጥ ተፍቀው ትቢያ የተጣሉት 

እንዲሁም ዛሬ በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ምህዳር ውስጥ የቁም ሞት ሞተው ምግባራቸው 

ከመቃብር በታች የሆነውን አሸባሪውን ዶክተር ብርሃኑ ነጋንና እንደ ገና ዳቦ ላዩ ላይ የነገር እሳት 
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ነዶበት በገዛ እፍኝ የማይሞሉ ዲያስፖራ አባላቱ ውስጡ ሁለት ቦታ የተሰነጠቀ ድርጅታቸውን 

ከአርቲስት ጥላሁን ጋር ማነፃፀሬ “ጨዋታን ጨዋታ ያነሳዋል” እንዲሉ ግድ ብሎኝ እንጂ ወድጄ 

ባለመሆኑ እነሆ ከመቀመጫዬ ተነስቼ ይቅርታ እጠይቃለሁ።  

ያም ሆነ ይህ ግን፤ እስቲ ለማንኛውም በግብረ-ሽበራ ቡድን መሪነት ስድስት ቁጥር ማለያ 

ለብሰው ባዶ ወሬን በማከፋፈል ወደሚታወቁት ወደ ሰሞነኛው አሸባሪው ዶክተር “ጨዋታ” 

በቅድሚያ እናመራና፣ ለጥቀን ደግሞ ድርጅታቸው “ግንቦት ሰባት” ባለፉት ጊዜያት በተመሳሳይ 

ሁኔታ እንዲህ ዓይነት ጨዋታዎችን በምን መንገድ እየተጫወተ ከርሞ ምን ዓይነት ውጤት 

እንዳገኘ እንመለከታለን። 

ምንም እንኳን ስለ መረጃ ስራ በቂ ዕውቀት ባይኖረኝም፤ የማንኛውም ሀገር መንግስት 

የመረጃ /የስለላ/ ስራን ሙያዊ በሆነ መንገድ የሚያከናውነው ከፍተኛ ሀገራዊ ፋይዳ ላለውና ጉዳዩ 

ከብሔራዊ ጥቅም አኳያ ሲመዘን በህዝብና በሀገር ላይ ጉዳት የሚያስከትል ተግባርን ነው። ከዚህ 

አኳያ “ግንቦት ሰባት” አሜሪካ ውስጥ ያለ አንዳች ሠራዊት “በሪሞት ኮንትሮል” ስልጣን ለመያዝ 

ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ ባለው ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ቁመና፤ ከመሪው ጀምሮ መዋቅራዊና ሰብዓዊ 

አቅም የሌለው፣ የኪራይ ሰብሳቢዎች ስብስብ፣ በወረቀት ላይ ይዞት ከተነሳው ዓላማ ጋር የማይገናኙ 

አሸባሪዎችና የሀገር ጠላቶች ተላላኪ የሆነ …ወዘተርፈ. የሽብር ድርጅት (Terrorist organization) 

ነው።  

በየጊዜው ያከናወናቸውና ከወሬ የማይዘሉት የከሸፉ “ዘመቻዎቹ”ም ይህን አቅመ-ቢስነቱን 

የሚያሳብቁበት ናቸው። እናም በኢትዮጵያ መንግስት ዘንድ የሽብር ቡድኑ ሀገራዊ ፋይዳ ያለውና 

ስጋት እንደሚያሳድር ዓይነት ድርጅት ተደርጎ የሚታይ አይመስለኝም—ከዲያስፖራው እያጭበረበረ 

ገንዘብ በመሰብሰብ ዕድሜውን እንደሚገፋ ተራ የሽብር ቡድን እንጂ። በመሆኑም በሙያዊ 

ብቃቱና ክህሎቱ አንቱታን ያተረፈው የሀገራችን “ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት”ም ይሁን 

ድርጅቱን የሚመራው የሀገራችን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት ይህን የተሰነጣጠቀና በቁሙ 

የሞተ ረብ-የለሽ የሽብር ቡድንን እየተከታተሉ /ለዚያውም በረቀቀ ቴክኖሎጂ/ የመረጃ ስራን 

በማከናወን ጊዜያቸውን ያባክናሉ ብሎ መገመት የዋህነት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ሃይሎች መላ 

ሃይላቸውን እያሳረፉ ያሉት የሀገሪቱን ዋነኛ ጠላት የሆነውን ድህነትን ለማስወገድ እንዲሁም 

ከድህነት ለመውጣት የሚደረጉ ጥረቶችን የሚያደናቅፉ አካላትን ነቅቶ መከታተል ስለሆነ ነው።  

ስለሆነም ሚጢጢዬው የሽብር ቡድን በሌለ ማንነቱ ራሱን አግዝፎ ባያይ በጄ ነው ባይ 

ነኝ። እዚህ ግባ የማይባል ትርጉም የማይሰጠው “ግንቦት ሰባት” በደመ-ነፍስ “አለሁ፣ አልሞትኩም” 

ለማለት ያህል እንዲሁም የሆነ ችግር ሲገጥመው ራሱን ያለመጠን ለጥጦ “ተሰለልኩ…ምንትስ” 

የሚል ከሆነ የእንቁራሪቷ ተረት ዕጣ ፈንታ የሚደርስበት ይመስለኛል—“እንቁራሪት በሬን አክላለሁ 
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ብላ ፈንድታ ሞተች” የተባለውን ማለቴ ነው። እናም እንቁራሪቱ የዶክተር ብርሃኑ የሽብር ቡድን 

እንዳይፈነዳ ራሱን ከሽብር አቻዎቹ ጋር ብቻ፣ አለፍ ሲልም ከአዝማቹ የኤርትራ መንግስት ጋር 

ቢያነፃፅር ማለፊያ ወሬ የሚሆንለት ይመስለኛል። 

እርግጥ “ግንቦት ሰባት” እና የቡድኑ መሪ በውስጣቸው አንዳች ያልተጠበቀ የፖለቲካ 

ክስረት ሲያጋጥማቸው በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የማይለጥፉት ወይም መንግስትን የማይሉት 

ነገር የለም። ከቡድኑ ባህሪ በመነሳትም ሰሞነኛ ክሱ ውስጣዊ ችግሮቹን ለማዳፈን የተጠቀመበት 

ዘዴ ሊሆን ይችላል። ይኸውም ከመሰንበቻው በውስጡ ከጥቅምና ከስልጣን ጋር ተያይዞ ችግር 

የሚቃወሙት አባላት መበራከታቸው ነው።  

በቅርቡ ከተለያዩ ድረ-ገፆች እንዳነበብነው ዶክተር ብርሃኑ የላኳቸው አራት የሚሆኑ የሽብር 

ቡድኑ ስራ አስፈፃሚ አባላት ኤርትራ ውሰጥ ተገኝተው ምንም ዓይነት ሠራዊት እንደሌላቸው 

በመግለፅ ከተቻለ መቀመጫቸውን አስመራ ያደረጉ ሌሎች አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎች ጦር 

አዋጥተው እንዲሰጧቸው ካልሆነ የሚሰጧቸው ሰዎች የእነርሱ ሰራዊት መስለው ፎቶ 

እንዲነሱላቸው አቶ ኢሳያስን ለመለመን ነው። የአሸባሪው ዶክተር ተላላኪዎች ዓላማ ግልፅ ነው። 

ይኸውም ፎቶ የተነሱትን አሸባሪዎች በማባዛት በየስቴቱ እየዞሩ በሌለ ማንነት “ጦራችን ይኸውና 

እንድንጠናከር ድጋፍ አድረጉልን” በማለት የጥቂት ዲያስፖራዎችን ቦርሳ በማጭበርበር ለመንጠቅ 

ነው። ታዲያ ይህን የኪራይ ሰብሳቢነት አባዜን የሚቃወሙ አባላት በመበራከታቸው ሳይሆን 

አይቀርም— ሰሞነኛው የ“ተሰለልኩ” ጨዋታ እንደተለመደው በወሬ ቧለሟሎቹ ተቀምሮ በአጀንዳ 

ማስቀየሻነት የቀረበው። 

“የግንቦት ሰባት” ውስጠ-ኪሳራ ማስተንፈሻ አሉባልታን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ መንዛት 

ነው። ሌላ አቅም የለውምና። ብዙም ባልራቀ ጊዜ ውስጥ በዶክተር ብርሃኑና “ስልጣነ ወ-ገንዘበ” 

ሽብርን በሚመኙ ጀሌዎቻቸው መካከል በተደረገ ስብሰባ ላይ ዱላ ቀረሽ ውጥንቅጥ ተከስቶ ነበር—

እዚያው አሜሪካ ውስጥ። ታዲያላችሁ በወቅቱ “ዶክተር ኢኮኖሚስቱ” ተሰብሳቢዎቹን “…ቆሻሻዎች፣ 

ከእናንተ ጋር በመስራቴ የቆሻሻነት ስሜት ተሰማኝ…” በማለት ‘ምንትስ የነካው’ እንጨት 

አደረጓቸው። መጨረሻም ላይ ሊስማሙ ስላልቻሉ “ዶክተርዬ” እየተመናጨቁ “…እኔን የምትል 

ከፈለግክ ዳላስ ላይ ተከተለኝ…” በማለት እየተመናቀሩ ስብሰባውን በትነውት ሄደዋል።… 

…እናም በዚያን ሰሞን ይህን ያለመግባባት ችግር ለመቅረፍና በሚመስል መልኩ አንድ 

አዲስ የአሉባልታ መላን ፈጠሩ— “ኢህአዴግ-ዲ (EPRDF-D)/ኢህአዴግ ዴሞክራሲያዊ/ የሚባል 

ከኢህአዴግ የተገነጠለ ፓርቲ ተቋቁሟል፤ ማንነታችንን በቅርቡ እናሳውቃለን” የሚል ደብዳቤ 

በተኑ። ደብዳቤው በማይታወቅ ስም የተፈረመ ከመሆኑም በላይ፤ ውሸቱን ሊያጎኑት ይችላሉ 

ተብለው ለሚታሰቡ ፖለቲከኛ ጋዜጠኞች ጉዳዩን እንዲያስፋፉት ተላከላቸው። ሌላው ቀርቶ 
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በኤርትራ ሹማምንቶች ተልዕኮ /mission/ የሚንቀሳቀሱት እነ ሴረኛው ተስፋዬ ገብረአብና የሽብር 

ባለሟሉ ኤሊያስ ክፍሌ እንዲሁም ከጥቂት ጊዜያት በፊት በራሱ ጊዜ በኬንያ በኩል ኮብልሎ 

አሜሪካ በመግባት አሁን የግንቦት ሰባት ልሳን የሆነው ኢሳት ቴሌቪዥን ጋዜጠኛ የሆነው አቤ 

ቶኪቻው /ቀደም ሲልም መሰል ዓላማን በመያዝ በሀገር ውስጥ በአውራምባ ታይምስ፣ በፍትህና 

በፍኖተ-ነፃነት ጋዜጦች እንዲሁም ኋላ ላይ በአዲስ ታይምስ መፅሔት አሁን ደግሞ በልዕልና 

ጋዜጣ ላይ ተመሳሳይ ፅሑፎችን ሲያሳትም የነበረና እያሳተመ መሆኑን ልብ ይሏል!/ ደብዳቤው 

ደርሷቸው የተለመደው ፀረ-ኢህአዴግ የማጥላላት ዘመቻ እንደከፈቱበት አይዘነጋም።  

የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ በግንቦት ሰባት የተፈጠረውንና ኢህአዴግ-ዲ የተሰኘውን የልጆች ዕቃ-

ዕቃ ጨዋታን ሁሌም አስታውሰዋለሁ። የማስታውሰው ግን በልቦለዳዊ ድርሰቱ ጥንካሬ አይደለም። 

ባልበሰለና ጨቅላ እንዲሁም ስለ ዴሞክራሲ ምንም ዓይነት ፅንሰ-ሃሳብ በሌለው ሰው ስለተዘጋጀ 

እንጂ። የተሰራጨው ደብዳቤ ለአንድ ወቅት የችግር መፍቻነትና ለማደናገሪያነት መሆኑ 

የሚታወቀው “ማንነታችንን በቅርቡ እንገልፃለን” ብለዋል የተባሉት ግለሰቦች እነሆ ለበርካታ ወራት 

የውሃ ሽታ ሆነው መቅረታቸው ነው—የሌለ ነገር በአካል ተከስቶ ማንነቱን ሊገልፅ አይችልምና። 

ይህም ደብዳቤው እንዲሰራጭ ሊያዙ ይችላሉ ተብለው የሚገመቱት “ዶክተር ኢኮኖሚስት” 

የፖለቲካ ብስለት ልኬታቸው ምን ያህል የወረደ መሆኑን የሚያመላክተን ነው።    

እርግጥ ኢህአዴግ- ዲ ናቸው የፃፉት ተብሎ በሽብር ቡድኑ የቀረበው ድርሰት እጅግ 

አስገራሚ መግለጫ ነበር። ነገርዬው ኢህአዴግ ውስጥ መከፋፈል ያለ ለማስመሰል የተቀነባበረ የበሬ 

ወለደ ድርሰትም ነው፡፡ ታዲያ መግለጫው ትንሽዬ  ብልጠት ቢጤ ያለችበት ይመስላል። 

የመግለጫው ፅሑፍ የደረሰው ሰው ‘ይህ ነገር እውነት ይሆን እንዴ?’ ብሎ እንዲያስብ 

የማይካደውን ያለፉት ዓመታትን የሀገራችንን የዕድገት ጉዞ አሞካሽተውታል፤ አድንቀውታልም፡፡ 

የዕድገት ጉዟችን ዋነኛ መሃንዲስና ተዋናይ ለነበሩት ለአቶ መለስ ዜናዊም ጭምር አድናቆቱን 

ችሯል፡፡ እርግጥም የመግለጫው ባለቤቶች ይህንን እውነታ ፈጽሞ ሊክዱት አልቻሉም፤ 

አይችሉምም፡፡ ምክንያቱም ዓለም ያወቀውና ጸሐይ የሞቀውን ተጨባጭ ሃቅ መካድ 

እንደማያዋጣቸው ጠንቅቀው ስለሚያውቁት ነው፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን፤ የሚጢጢዬ ብልጠታቸው አጉል ጨዋታ ወዲህ ነው፡፡… እንዲህም 

ብለዋል — “ግንባሩ (ኢህአዴግን) የፈጠሩት ውህዶች በነጻነት ስለማይሰሩ ህወሓት  የሌለበት 

ፓርቲን ማቋቋም አስፈልጓል” — እንግዲህ ልብ በሉ! እነ ዶክተር ብርሃኑ በእነርሱ እሳቤ የትግራይ 

ህዝብ መሪ ድርጅት የሆነውን “ህወሓትን” በማስወጣት “ዴሞክራሲያዊ” እየሆኑ ነው ማለት  ነው፡፡ 

ታዲያ ይህ አባባል መግለጫውን ግንቦት ሰባት እንዳዘጋጀው ተጨማሪ ማስረጃ ነው ማለት 

ይቻላል። ምክንያቱም የሽብር ቡድኑ ልሣኖች የሆኑት ኢሳት ቴሌቪዥንና ሬዲዩ በየዕለቱ 
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በትግራይ መሪ ድርጅትና በህዝቡ ላይ የሚያሰራጩትን አስገራሚ ዘረኛ ዘገባዎችን መመልከት 

ብቻ በቂ ማረጋገጫ በመሆኑ ነው። 

ያም ሆነ ይህ ግን እነ አምባገነኑ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ስለ ዴሞክራሲ ቅንጣት ታህል 

ዕውቀት እንኳን የሌላቸው መሆኑን ነው። ኧረ ለመሆኑ አንዱን ፓርቲ እያገለሉ በሰላማዊ መንገድ 

እንቀጥላለን የሚባልበት “ዴሞክራሲ” የየትኛው ሀገር ሞዴል ይሆን? … እናንተዬ እንዲህ ዓይነቱ 

“ዴሞክራሲ” ያለው ጋሽ ኢሳያስ ጋ ይሆን እንዴ? … መቼም ወቸው ጉድ እንጂ ሌላ ምን 

ይባላል?... 

ለነገሩ የትግራይ ህዝብን ወኪል ፓርቲ አንፈልግም ማለት፤ የትግራይ ህዝብን አለመፈለግ 

ነው፡፡ ግና ይህ ታሪካዊና ጀግና ህዝብ ላለፉት 21 ዓመታት የተመዘገቡት የሰላም፣ የልማትና 

የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትሩፋቶች እውን እንዲሆኑ የደርግን ስርዓት ለመጣል የታገለ፣ 

ያታገለና በአስር ሺህዎች የሚቆጠሩ ውድ ልጆቹን ቤዛ ያደረገ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅትም ለተፈጠረው 

የመተካካት ስርዓትም ፈር ቀዳጅ ነው፡፡ እናም “ህወሓት የሌለበት” የሚለው የእነ ግንቦት ሰባት 

አጉል ቅዥት የዚህን ታታሪ፣ ኩሩና ጀግና ህዝብ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብትን በይፋ መንጠቅ 

በመሆኑ በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ጠንቅቀው ሊያውቁት ይገባል፡፡  

ታዲያ ይህን መሰሉ የችግር መፍቻ “ላም አለኝ በሰማይ…” ዓይነት የግንቦት ሰባት የቀን 

ቅዥት ከዛሬ ስምንት ዓመት በፊት በምርጫ 97 ወቅት የተከናወነ አንድ እውነታን ወደ ኋላ መለስ 

ብዬ እንዳስታውስ አድርጎኛል፡፡ ይኸውም በወቅቱ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት  የዛሬው ግንቦት ሰባት 

መሪ ነኝ ባዩ የሽብር ሰው የነበሩበት ቅንጅት የተሰኘው የነውጥ ቡድን አመራር የነበሩት አቶ 

በድሩ አደም “… ወደ መጡበት እንመልሳቸዋለን”  በማለት በመስቀል አደባባይ ያደረጉት ንግግር 

ነው፡፡ ይህ አባባል በዚያን ሰሞን ላይ ዶክተር ብርሃኑ በግንቦት ሰባትኛ ኢህአዴግ-ዲ ባሉት 

ደብዳቤያቸው ውስጥ በመስታወት እንድመለከተው አድርጎኛል፡፡ ታዲያ ነገሩን ምን እንበለው?—

“ያደቆነ ሰይጣን ሳያቄስ አይተውም” ወይስ “ታሪክ ራሱን ይደግማል”?...ለእኔ ሁለቱም ብሂሎች 

ያስኬዳሉ፡፡ ምክንያቱም ሁለቱም ይትባህሎች የግንቦት ሰባት ማንነታዊ ዕውነታን የሚያንፀባርቁ 

በመሆናቸው ነው። 

ያም ሆነ ይህ የትናንቱ የግንቦት ሰባት ኢህአዴግ-ዲ ጨዋታ ሰሚ አልቦና ትርጉም የለሽ 

ሆኖ አልፏል። ኢህአዴግ ከታላቁ መሪ ከአቶ መለስ ዜናዊ መሰዕዋትነት በኋላም ቢሆን በመተካካት 

ውስጥ አልፎ ጥንካሬውን ይበልጥ እያጎለበተ ዛሬ ላይ ደርሷል። የተሰነጠቀም ይሁን ወደፊት 

የሚሰነጠቅ ውስጠ-ድርጅት አወቃቀር ስለሌለው እነሆ የሀገሪቱን ህዝቦች እየመራ በየደረጃው 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዲሁም ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር አብሮ የሚሄድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት 

ባህል ስር እንዲሰድ ከህዝቡ ጋር በመረባረብ ላይ ይገኛል። በአንፃሩ ደግሞ አቅም የለሹ ግንቦት 
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ሰባት በልቦለድነት ለኢህአዴግ የተመኘው ነገር የገሃዱ ዓለም እውነታ ሆኖ በራሱ ላይ 

ተከስቶበታል— የዶክተር ብርሃኑን አምባገነንነት፣ በጎሳ የመጠቃቀም፣ ቡድናዊ ስሜትንና የገንዘብ 

አያያዝ ሁኔታን በሚቃወሙ አባላቶቻቸው አማካኝነት የተቋቋመው “ግንቦት ሰባት ዲ./ግንቦት ሰባት 

ዴሞክራሲ/” የተሰኘው ድርጅት “ዶክተር ኢኖሚስቱን” ሲያብጠለጥል በየድረ-ገፁ እየተመለከትነው 

ነውና።…እርግጥም “በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም” ይሏል እንዲህ ይመስለኛል። 

ታዲያ እዚህ ላይ “ግንቦት ሰባት” የሽብር ቡድን ባለፉት ጊዜያት ተጫውቷቸው በባዶ 

ውጤት አሊያም በፎርፌ የተሸነፈባቸው ጉዳዩች የትየለሌ ቢሆኑም፤ “…መንግስት እንዲህ ሆነ…” 

በሚል ቆርጦ ቀጥልነት ከወዳጆቹ ከእነ የአሜሪካ ድምፅ ጋር ሲያላዝናቸው የነበሩትን ጥቂት 

ጉዳዩችን ለውድ አንባቢዎቼ ማስታወስ የግድ ይለኛል። ምክንያቱም ሰሞነኛ ማላዘኑ “የለመደች 

ጦጣ…” እንዲሉ መሆኑንና የቡድኑን ማንነትንም ይበልጥ አፍታቶ እንድናይ ያደርገናል።  

እስቲ በቅድሚያ ከአረቡ ዓለም “ፀደይ” እንጀምር። እነ ግንቦት ሰባትና ኢሳት እነርሱው 

በፈጠሩት የአጀንዳ ቅደም ተከተል ቀደም ሲል ለጠቀስኳቸው ለእነ ቪ.ኦ.ኤ. ና የጀርመን ድምፅ 

ሬዲዮዎች “እውነት …እውነት እንላችኋለን፤ የዓረቡ ዓለምና የሰሜን አፍሪካው ዓይነት አመፅ 

ኢትዮጵያ ውስጥ ካልተከሰተ እንትፍ … እንትፍ … ከምላሳችን ፀጉር ይነቀል…” የሚል አንድ 

ዓይንት ዝማሬ ያለው የነውጥ ጥሪን ሲያላዝኑ ነበር፡፡ ይሁንና በራሱ ውስጣዊ ችግሮች የተፈጠረው 

የአረቡ ዓለም ማህበራዊ አብዮት (Social Revolution) የተቀጣጠለበት ምህዳር እና የሀገራችን 

ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ ለየቅል በመሆናቸው፤ በግንቦት 7 እና በኢሳት አማካኝነት በየሚዲያው 

የተሰራጨው “ትንቢታዊ ጨዋታቸው” ከሃሰተኛ መሲህነት በስተቀር ያተረፈላቸው አንዳችም ፋይዳ 

የለም፡፡ የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ይህን ሽንፈት “ቁጥር ሁለት” ብሎ ሊመዘግብልኝ ይችላል—ቀደም ሲል 

የጠቀስኩትን “ኢህአዴግ-ዲ”ን በ“ቁጥር አንድ” ሰሚ አልባ ፎርፌ ይዞልኝ ማለቴ ነው። 

አሀን ደግሞ የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ “የዶክተር ኢኮኖሚስቱ” አስገራሚና “ብልህ” አዕምሮ 

ስላመነጨው “የፌስ ቡክ አብዮት” ልውሰዳችሁ። ጊዜው እነ ዶክተር ብርሃኑ የአመፅ ጥሪን 

አቀጣጠልን ያሉበት ነው። የህገራችን ብሔሮች፣ብሐረሰቦችና ህዝቦች የነፃነት ሻማ ያንቦገቦጉበት 

ግንቦት 20 ቀን ነው። በመስቀል አደባባይ የተቃውሞ ድምፃችንን እናሰማለን፣ይህን ያህል ሺህ 

ሰዎች ነን እያሉም ይደሰኩሩ ነበር። እንደ አጋጣሚ ሆኖ እኔም በትንሿ ዕድሜዬ ይህን “ጨዋታ” 

አይቼ ለመታዘብ ወደዚያው አምርቻለሁ። 

ሀኖም በኢንተርኔት ላይ “በቃ ለማለት ተፈራርመናል፤ ይህን ያህል ሺህ ደርሰናል ወዘተ” 

እያለ ቱልቱላውን ሲነፋ የነበረው ግንቦት ሰባት፤ ወትሮም ቢሆን የሁል ጊዜ ፕሮፖጋንዳው በሌለ 

ጉዳይ ላይ በመሆኑ እምጥ ይግባ ስምጥ ሊከሰት አልቻለም፡፡ እናም “የፌስ ቡክ” የቀለም 
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አብዮተኞቹ ጥሪ፤ በህዝቡ ፍትሃዊ አተያይ የሚሰማው ጆሮ አጥቶ ከውግዘት ጋር መክሸፉን 

አረጋገጥኩ፡፡ … የ‘በቃ’ ህልመኞች አብዮትም በዚህ መልኩ አበቃለት፡፡ …  

ይሁንና እኔ ለግንዛቤ ይረዳኝ ዘንድ ካለሁበት ቦታ ተንቀሳቅሼ ለግንቦት 20 የድል በዓል 

የወጣውን ሰልፈኛ ስሜት ለማጤን ሞከርኩ፡፡ ሁሉም ሰልፈኛ ሊባል በሚችል መልኩ ድህነትን 

ይራገማል፤ በስራም እንደ ሚያሸንፈው ለራሱ ቃል ይገባል፡፡ አብዛኛዎቹም ‘በትጥቅ ትግሉ ወቅት 

ለእኛ ሲሉ ውድ ህይወታቸውን ቤዛ ያደረጉ የህዝብ ልጆችን ዓባይን በመገደብ ልማታችንን 

በማፋጠን እንጂ፤ ሌላ በምን እንክሳቸዋለን?’ ይላሉ፡፡ ስለ “ግንቦት ሰባት” የፈጠራ የአመፃ ጥሪ ግን 

ትንፍሽ ያለ ሰው ላገኝ አልቻልኩም። … መቼም ውድ አንባቢዎቼ ‘ምነው ጥላሁንን ደጋገምከው?’ 

እንደማትሉኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እናም ነፍሱን ይማረውና እንደ ክቡር ዶክተር ጥላሁን ገሠሠ 

ሁሉም ነገር በግልፅ በሚታይበት በመስቀል አደባባይ ውስጥ “ፈልጌ አስፈልጌ ምንትስን ያጣኋት” 

እያልኩ በመኪና መዞር ያለብኝ አይመስለኝም፡፡ ለሞተ ነገርስ ለምን ነዳጄን እጨርሳለሁ፡፡… 

እናም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ይህን የሞተ ፕሮፖጋንዳ “ቁጥር ሶስት ቅሌት” ብሎ ሊመዘግብልኝ 

ይችላል።  

አሁን ደግሞ የምወስዳችሁ የጉደኛው የዶክተሩ ቡድን ስላቀነቀነው የኑሮ ውድነት ጨዋታ 

ነው።…እነ ግንቦት ሰባትና ግብረ-አበሮቹ እንደ የትኛውም የዓለም ክፍል በሀገራችን ላይ 

የተፈጠረውን የኑሮ ውድነት ብሎም በጥቂት ኃላፊነት በማይሰማቸው ስግብግብ ነጋዴዎች 

አማካኝነት ተከስቶ የነበረውን ሰው ሰራሽ የዋጋ ንረት አስታክከው ህዝቡን ለማነሳሳት ያልቆፈሩት 

ጉድጓድ አልነበረም፡፡ ይሁንና ነገሮችን በእርጋታ የሚመለከተው ኩሩው  የሀገራችን ህዝብ፤ ችግሩ 

ጊዜያዊ መሆኑን በመገንዘብ ‘ሁኔታውን የመረጥኩት መንግስት ያስተካክለዋል’ የሚል ፅኑ እምነት 

በመያዙ ለአመፃ ቡድኖቹ የሚዲያ ጩኹት ጆሮውን ሊሰጥ አልፈቀደም፡፡ 

ግንቦት ሰባት ግን አልታከተውም። ለጥቆም “ኢትዮጵያ መንግስት የዋጋ ግሸበቱን 

መቆጣጠር አልቻለም፤ ህዝቡ እየተበደለ ነው… ወዘተ.” የሚሉ ተራ የስም ማጥፋት ተግባሩን 

“አዛኝ መሳይ ቅቤ አንጓች” ሆኖ በድራማ መልክ ከወነው። ግና ምን ያደርጋል?! ነገረ ስራው 

በአላዋቂነት ላይ የተመሰረተ በመሆኑ፤ ሚዛናዊው የኢትዮጵያ ህዝብ ‘የእናንተን የበሬ ወለደ 

ድርሰት የምንሰማበት ጊዜ የለኝም’ በሚል የ“ጎስም ነጋሪት፤ ክተት ሰራዊት” የአመፅ ጥሪውን 

እንዳልሰማ በዝምታ አልፎታል፡፡ ምክንያቱም ሚዛናዊው ህዝብ ባለፉት ስምንት እና ዘጠኝ 

ዓመታት የመንግስት ልማታዊ አቅጣጫ ስለገባው እንዲሁም ከፈጣን ልማታዊ ዕድገቱ ተጠቃሚ 

ስለነበር ማናቸውንም ጊዜያዊ ችግሮች መንግስት እንደሚፈታው እርግጠኛ ስለሆነ ነው፡፡… 

እንግዲህ ይኸኛው “ቁጥር አምስት” ቅሌቱ መሆኑም አይደል?— አዎ! እንዲያ ነው። 
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በአሉባልታ ላይ የተመሰረትን “ምርጥ ቦተሊካን” የሚከተለው ግንቦት ሰባት ስድስተኛውን 

ቅሌቱን ለማስመዝገብ ጊዜ አልወሰደበትም። እናም በቀጣይነት ያመራው የአብዛኛውን ድሃ 

የህብረተሰብ ክፍል የሚጠቅመውን የሊዝ አዋጅ  ወደ ማጥላላት ተግባር ነበር፡፡ እርግጥ እነ ግንቦት 

7 ወትሮም ቢሆን በግብረ - ሽበራ ስራ ከኤርትራ መንግስት ጋር ድሃውን ህብረተሰብ ለማጥቃት 

የተሰለፉ ከሃዲ ሃይሎች በመሆናቸው አብዛኛውን ህዝብ የመደፍጠጥ አካሄድ ቢከተሉ ሊገርመን 

አይገባም፡፡ ለምን ቢባል፤ ይህን መሰሉ እኩይ ተግባር የገዛ ሀገሩ ጠላት ለሆነ ሃይል በባንዳነት 

ወግኖ በጸረ- ህዝብነት ከተሰለፈ የግብረ-ሽበራ ቡድን  የሚጠበቅ ነውና፡፡ ይሁንና ይህንን 

አስገራሚና የምስኪኑን የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚነት ለማኮላሸት በሊዝ ፖሊሲው ላይ የፈበረኩት 

ልቦለድ በህዝቡ ውስጥ ከመጤፍ ሳይቆጠር በለበጣ ታልፏል— “በቃእነ ጋሼ ብርሃኑ ለምን ከአሜሪካ 

መሬት አይገዙልንም?” በሚል የወል ፌዝ። 

በብዙ ፖለቲከኞች ዘንድ “አያልቅበት” እየተባለ የሚጠራው “ግንቦት ሰባት” ወሬ እየለቀመ 

ከአጀንዳ ወደ አጀንዳ መንጠላጠሉን አላቆመም። እናም ቀደምት ዲስኩሩን የሚሰማው ሲያጣ ያለ 

ሃፍረት ያቀናው የመምህራኑን ፍትሃዊ ጥያቄን ወደ ማራገቡ ነበር፡፡ እርግጥ ለእርሱ ‘የመምህራኑ 

ጥያቄ ምንድነው?፣ መንግስት ጥያቄውን ለመፍታት የተከተላቸው መንገዶችስ ምንድናቸው?፣ 

የሀገሪቱ ኢኮኖሚስ ጥያቄዎቹን በምን ዓይነት አግባብ ሊመልስ ይችላል?... ወዘተ’ የሚሉ ጉዳዮች 

ምኑም አይደለም፡፡ ዓላማው ህዝቡ በሠላም ወጥቶ እንዳይገባ በሚፈጠር ሁከት ስልጣንን በአቋራጭ 

መቆናጠጥ በመሆኑ፤ ያልተከሰተን ጉዳይ በራሱ ምናባዊ አጀንዳ በመቅረጽ ‘መምህራኑ ማስተማር 

ሊያቋርጡ ነው፣ መንግስት እርምጃ ሊወስድ ነው… ወዘተ’ የሚሉ ከጉዳዩ ጋር ምንም ዓይነት 

ግንኙነት የሌላቸውን ሁኔታዎች እየፈጠሩና ከየት የሚሰጡ ምስክርነቶች እንደሆኑ እንኳን በቅጡ 

የማይለዩ “የድምጽ ግብዓት እማኝነትን” ከራሱ ልሳን በመለስ በእነ ቪኦኤና የጀርመን ድምጽ 

አማካኝነት በማስደመጥ የመምህራኑን ተገቢ ጥያቄ ለማሳት ሞክሯል፡፡ ሆኖም እንደ ሌሎቹ የቀቢፀ 

- ተስፋ ህልሙ ሁሉ፤ ይህ ልፈፋውም የቁራ ጩኸት ሆኖ መክኖ ቀርቷል፡፡ ምክንያቱም ከ99 

በመቶ በላይ እንደሚሆን የሚገመተው መምህር፤ የህዝቡን ጥያቄ የሚያዳምጠው ልማታዊው 

መንግስት በሰጠው የእርከን ጥያቄው ምላሽ የረካ በመሆኑ ነው፡፡…እንግዲህ ልብ ላለው ልብ 

ይበል—ይኸኛው የግብረ-ሽበራ ቡድኑ ሰባተኛው ቅሌቱ መሆኑ ነው! 

ውድ አንባቢዬ! ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሚያነጋግር ነባራዊ ጉዳይ ከተገኘ፤ ባህር ማዶ 

ቁጭ ብለው አይስክሬም እየላሱ ተራ ቃላት  ጨዋታን የመረጡት እነ አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ 

ነጋ ሎተሪ የደረሳቸው ያህል “እልል በቅምጤ” ማለታቸው የተለመደ ነው— የተጨማደደ የልመና 

ኮሮጆአቸው በዶላር ሲሞላ እየታያቸው፡፡ እናም “ሃፍረት ለምኔ” ብለው አጀንዳውን የግል 

ጉዳያቸው በማድረግ እንደ አቡነ ዘ - ሰማያት ሲደጋግሙት ቢሰሙ ሊገረሙ አይገባም፡፡ ለምን 
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ቢሉ፤ ግባቸው አጋጣሚውን በመጠቀም ሊገኝ ከሚችል “ሁሉንም የማግኘት” የዜሮ ድምር 

ፖለቲካን ማራገብ እንጂ፤ ከህዝብ ተጠቃሚነት ጋር የሚገናኝ ባለመሆኑ ነው። 

ያም ሆነ ይህ ግን አሁን ወደ ስምንተኛው “የደቡብ አማራ ተፈናቃዩች” አፈ- ታሪኩ አንደ 

ፌንጣ ዘልሏል—“የዶክተር ኢኮኖሚስትዬ” ቡድን። ግንቦት ሰባት የደቡብ  ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች መንግስት በክልሉ ውስጥ በሚኖር በነባሩም ይሁን በሌላ ዜጋ ላይ በሚያከናውነውን የህግ 

የበላይነትን የማስከበር ስራ ገልብጦ በማቅረብ ጉዳዮን ሊያጯጩኸው ቢሞክርም፤ እውነታውን 

በገሃድ የሚያውቀው የአማራ ህዝብ ግን በግርምታ አልፎታል፡፡ ምክንያቱም የክልሉ መንግስት 

ያከናወነው ነገር፣ ደን የሚመነጥሩ ጥቂት ህገ -ወጥ ግለሰቦች ላይ የወሰደው ህግን የማስከበር ተግባር 

እንጂ፤ ህግና ስርዓቱን አክብረው በሚኖሩ ዜጎች ላይ አለመሆኑን በመረዳቱ ነው፡፡…“የቅሌት ቀን 

አይመሽም” ይሏል እንዲህ ነው። 

በሙስሊሞች ጉዳይ ጣልቃ በመግባት በአጀንዳ ቅብብሎሽ እነ ግንቦት 7 እና ኢሳት የስበት 

ማዕከል አማካኝነት ለመፍጠር የሞከሩት “የአየር ላይ አመፅ” ጠብ የሚል ፍሬ  ሳያስገኝለት እነሆ 

ዘጠነኛው ሙከራቸውም ከሽፎ ባዶ እጃቸውን ቀርተዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ ሁለት ምክንያቶችን 

በዋነኛነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ የመጀመሪያውና ግንባር ቀደሙ አብዛኛው የሙስሊሙ ማህበረሰብ 

ሰላም ወዳድ ከመሆኑም በላይ፣ መንግስት በጉዳዩ ላይ የሚከተለውን አካሄድ ሙሉ በሙሉ 

መገንዘቡ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ መንግስት በሃይማኖትና በአሰራሩ መካከል ያለውን ድንበር 

በማይጥስ መልኩ የሙስሊሙን ጥያቄዎች በማያሻማ ሁኔታ መመለሱ እንዲሁም በሃይማኖት ሽፋን 

ተጠልለው ከተለያዩ ሀገራት በገንዘብ የሚዶገሙ ፅንፈኛ ፖለቲከኞችን በህዝበ-ሙስሊሙ ድጋፍ 

አጥርቶ ለህግ ማቅረብ በመቻሉ ነው፡፡  

ሀኖም እነ ግንቦት ሰባት ምሳቸው ቅሌት ይመስል፤ አሁንም ‘ምናልባት ኢትዮጵያ ወስጥ 

ሁከት ከተከሰተ በአቋራጭ ስልጣን ልናገኝ እንችላለን’ በሚል የህልም ዳቦ “ሙስሊሙ ምንትስ 

ሆነ…” እያሉ በማላዘን ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ሰሞኑን “የዶክተር ብርሃኑ እስክንድር ነጋ” (ይቅርታ 

ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ለማለት ነው) ልሳኖች ስለ ሙስሊሙ በስማ በለው የሚያራግቡት የፈጠራ ወሬ 

ሁነኛ አስረጅ ናቸው። ግና ዛሬም እንደ ትናንቱ ይህ የሰነቁት እኩይ ተስፋ የገደል ማሚቶ ያክል 

እንኳን ሊስተጋባ አልቻለም፤ ሊያስተጋባም አይችልም። ለምን ቢባል፤ በህዝብ የተተፋ አሸባሪ 

ቡድን በሚደሰኩራቸው ልቦለዶች የሚዝናናውና ትኩረት አድርጎ ከት ብሎ የሚስቀው እርሱ ብቻ 

በመሆኑ ነው። 

ውድ አንባቢዬ! ከላይ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው የግንቦት ሰባት የሽብር ቡድን ዘጠኝ 

ዓይነት “መንግስት እንዲህ ሆነ፣ ጉድ ፈላበት…” የሚሉ የፈጠራ ድርሰቶች፤ እኔ ከማውቃቸው 

ውስጥ ጥቂቶቹ ብቻ ናቸው። የቡድኑን የየዕለቱን የውሸት ልፈፋዎች እንኳንሰ በዚህ አነስተኛ 
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ፅሑፍ ቀርቶ በበርካታ መፅሐፍቶችም ቢሆን ተከትበው የሚያልቁ አይደለም— የአቶ ኢሳያስ 

ተላላኪው ቡድን ቀደም ሲል እንደገለፅኩት “ቅጥፈት አያልቅበት” ነውና። 

እርግጥ እነዚህ ሁኔታዎች የሚያመላክቱን ነገር ቢኖር፤ ሰሞነኛውና “አስረኛው” የ“ተሰለልኩ” 

አፈ-ታሪክ የዘጠኞቹ ቲያትራዊ ልቦለዶች ተከታይ ክፍል መሆኑን ነው። ይሁንና ከዚህ የሽብር 

ቡድኑ የፈጠራ ክህሎት በመነሳት “አስራ አንደኛው” የቲያትሩ ገቢር በቅርቡ አሊያም ትንሽ ቆየት 

ብሎ መለቀቁ የሚቀር አይመስለኝም። ምናልባትም ያኔ “ዶክተር ኢኮኖሚስቱ” አዲስ የውሸት ካባን 

ደርበው ብቅ ይሉ ይሆናል—“አስመራ ድረስ ሄደን በታላቁ አባታችን መልካም ፈቃድ ፎቶ እንዲነሱ 

ያደረግናቸውን የኦነግንና የኦብነግን ሠራዊት አባላትን የኢትዩጵያ መንግስት ሰልሎ ሰረቀብን” 

የሚል።…ቂ.ቂ.ቂ.። ታዲያ እኛም ያኔ ‘ይህቺ ናት ሰሞነኛዋ የግንቦት ሰባት ጨዋታ!’ እያልን 

መሳቃችን አይቀርም። እስቲ ለማንኛውም አማን ያሰንብተን።  

      

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 


