
ይድረስ ለግንቦት 7 አባላት በሙሉ! 

 

ወያኔን ቢረዝም ቢረዝም በስድስት ወር ውስጥ ከስልጣኑ እንፈነግለዋለን ብለን 

ፎክረን በግንቦት 7 ስም ከአራት አመት በፊት የጀመርነው ትግል ከወሬ በስተቀር 

ምንም የሚጨበጥ ስራ ሳንሰራ ይኸው አራተኛ አመታችንን በባዶ ልናከብር 

የጥቂት ቀናት እድሜ ብቻ ቀርቶናል፡፡ 

 

ይህ ኣላንስ ብሎን ደግሞ በቅርቡ ወደ ሃገር ቤት እንዲገባ የተደረገ የድርጅቱ 

ከፍተኛ አመራር አባል በወያኔ እጅ ወድቋል መባሉን እየሰማን ነው፡፡ መቼም ይህ 

ወሬ እውነት ወይም ውሸት ስለመሆኑ በድርጅታችን መስመር በኩል ማረጋገጥ 

አይቻልም፡፡ ሁሉም ነገር ምስጢር ነውና፡፡ የሚያሳዝነው ግን ምስጢራዊነታችን 

ለወያኔ ሳይሆን ለራሱ ለድርጅቱ አባላት ብቻ መሆኑ ነው፡፡ 

 

ለአባላት ተብላ በየወሩ የምትታተመውና በከፍተኛ ምስጢር የምትሰራጨው 

ወርሃዊ የግንቦት 7 ጋዜጣ እኛና የወያኔ ሰላዮች እኩል በምናነብበት፣ በየከተማው 

የምንገኘው ህቡዕ የግንቦት 7 መዋቅር አባላት ይፋ ይውጡ ወይስ አይውጡ? 

በሚል የተጀመረው ውዝግብ አመራሩን ጨምሮ መላውን አባላት እያመሰና 

እያናቆረ ባለበትና ወያኔ ጓዳ ጎድጋዳችንን ባወቀበት ጊዜ እብደት አለያም ሆን 

ተብሎ ለማስበላት ካልሆነ በስተቀር እንደሰማነው ከሆነ አንድ በከፍተኛ የሃላፊነት 

ደረጃ ላይ የሚገኝ የግንቦት 7 የአመራር አባል ወደ ሃገር ቤት ገብቶ በወያኔ እጅ 

እንዲወድቅ እንዴት ይፈረድበታል? ውስጥ ለውስጥ የሚወራው ወሬ እውነት ከሆነ 

ድርጊቱ በጣም የሚያሳዝን እና የአባሉን ህይወት ብቻ ሳይሆን በድርጅታችን 

ውስጣዊ ደህንነት ላይ ከፍተኛ አደጋ የሚያስከትል ጥፋት ነው፡፡ 

 

ወገኖቼ ወደን ለመታገል በገባንባት ድርጅታችን ውስጥ ለህዝባችን በገባነው ቃል 

መሰረት ውጤት ለማምጣት አለመቻላችን ብቻ ሳይሆን መደማመጥ እየጠፋ፣ 

አምባገነንት እየነገሰ ነው፡፡ እንደ አቶ አንድነት የመሳሰሉት አምባገነኖች በቀጭን 



ወታደራዊ ትእዛዝ ገና ከጥዋቱ እኛን ሰጥ ለጥ አድርገው ለመግዛት እየዳዳቸው 

ነው፡፡ ይህች ጥሬ ካደረች አትቆረጠምም አሉ፡፡ አቶ አንድነት የአሜሪካው 

የግንቦት 7 መዋቅር ስላስቸገራቸው በተለመደው ያልተገራው አንደበታቸው 

የድርጅቱን አባል ለመዝለፍ ጓዛቸውን ጠቅልለው ከለንደን ወደ አሜሪካ ከገቡ 

ከርመዋል፡፡ ወደ ለንደን መለስ ቀለስ እያሉም መመርያ ተቀብለው ይመለሳሉ፡፡ 

ከለንደኑ የግንቦት 7 ቡድን፡፡ ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም አሉ፡፡ 

 

የወያኔው ብሔራዊ የመረጃና የደህንነት አገልግሎት የስለላ መዋቅር ደካማ ነው፣ 

ምንም አይነት አቅም የለውም እየተባለ በመሪዎቻችን ነጋ ጠባ እንደሚነገረን ባዶ 

ጉራና ፉከራ ሳይሆን ይኸው አይረባም የተባለው የወያኔው የስለላ ተቋም በየጊዜው 

የምናደርጋቸው ትናንሽ ሙከራዎችን ሳይቀር እግር በእግር እየተከታተለ 

ውጥናችንን በእንጭጩ ሲያጨናግፍብን እያየን ነው፡፡ ታድያ የእኛው የግንቦት 7 

ከፍተኛ አመራሮች “በወያኔ የተያዙት ሰዎች የግንቦት 7 አባላት አይደሉም” 

በማለት በአባሎቻችን ሲቀልዱ ከቆዩ በኋላ ክህደቱ ብዙ ርቀት 

እንደማያራምዳቸው ሲረዱ ደግሞ “መዋቅራችን አልተጋለጠም” በማለት 

አይናችሁን ጨፍኑና እኛሞኛችሁ አይነት ፌዝ ሲያፌዙብን ታዝበናቸዋል፡፡ 

 

በነገራችሁ ላይ ወገኖቼ የግንቦት 7 ከፍተኛ አመራርና የድርጅቱ ቋሚ 

ደመወዝተኛ የሆኑት ሁለቱ ወንድማቾች ሽማግሌ አባታቸውን ከእስር ለማስለቀቅ 

ይህን ከፍተኛ የግንቦት 7 አመራር ነው የተባለው አባል ሆን ተብሎ ሃገር ቤት 

ገብቶ በወያኔ እጅ እንዲወድቅ ከወያኔ ጋር ተደራድረው ይሆን እንዴ ? ምን 

ይታወቃል? ለማንኛውም መጠርጠር አይከፋም፡፡ 

 

በድርጅቱ አካሄድ ተስፋ የቆረጥኩ አንድ የግንቦት 7 አባል ነኝ 

ከስዊዘርላንድ 

 

Note: በዚህ ደብዳቤ ላይ የተነሳውና አገር ቤት ገብቶ በመንግስት የፀጥታ ሀይሎች ቁጥጥር ስር 

ወድቋል ስለተባለው የግንቦት 7 ከፍተኛ አመራር አባል ጉዳይ መረጃ ከደረሰን ወደፊት 

እናቀርባለን፡፡ 


