የግንቦት 7 መሪዎቻችን
በውስጥ ተቃዋሚነት የሚጠረጥሩ አባሊትን በተናጠሌ የማባበሌና የመምታት
ከንቱ እንቅስቃሴ እያዯረጉ ነው!
የዱያስፖራው ገንዘብም ሆነ ዴጋፍ አያስፈሌገንም እያለንም ነው!!
በዴርጅታችን በግንቦት 7 ውስጥ ዳሞክራሲ እንዱሰፍን፣ አባሊት ሃሳባቸውን በነፃ መግሇፅ
የሚችለበት መዴረክ እንዱፈጠር የተጀመረውን የውስጥ እንቅስቃሴ ሇማፈንና ሇማጨናገፍ
ቅሬታ አሊቸው የተባለ የተወሰኑ አባሊትን በተናጠሌ በተሇያዩ ዘዳዎች አባብል እንቅስቃሴውን
ሇመከፋፈሌ እና የተወሰኑትን ዯግሞ ከአባሌነት ሇማባረር ከንቱ እንቅስቃሴ ማዴረግ ከጀመሩ
ሰንተዋሌ፡፡ አባለም በትዝብት አይን እየተከታተሊቸው ነው፡፡
በአፍሪካ፣ በአውሮፓ የተሇያዩ ሃገራት፣ በኦሽንያና በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ በአመራሩ
አምባገነናዊ አካሄዴ ሊይ የሰሊ ትችት የሚሰነዝሩ ጠንካራ አባሊት ከዴርጅቱ ሇማባረር ዝግጅት
እያዯረጉ ነው፡፡ አሁን ሇጊዜው ስማቸውን ማንሳት የማንፈሌጋቸው (ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ ግን
የምናጋሌጣቸው) አንዲንዴ አዴርባዮችን በማባበሌና በመዯሇሌ ተቃውሞ የሚያሰሙ አባሊትን
እንዱሰሌለና ሪፖርት እንዱያቀርቡ አሰማርተዋሌ፡፡ እጅግ በጣም አሳፋሪ ተግባር ነው!!
እባካችሁ እኛ እኮ የተሟሊ ነፃነት ያሇን፣ ሇሃገራችንና ሇህዝባችን አርነት ወዯን የገባንበት ትግሌ፣
ይብዛም ይነስም የእሇት ጉርሳችንን ሰርተን በምናገኝበት ውጪ ሃገር ውስጥ የምኖር ነፃ ሰዎች
ነን፡፡ ታዱያ ሇህሉናችን ማዯር እንዳት ይሳነናሌ ጎበዝ!
እነ ውቤ (ብዙነህ) እና አንዴነት (ግሩም) መዋቅሩን በማፍረስ አባሊቱን ሇመበተን እንቅሌፍ
ያጡት ያሇምክንያት እንዲሌሆነ ዯጋግመን የተናገርነውን አሁን በተግባር እያሳዩን ነው፡፡
በየአህጉሩና በየሃገሩ የተዯራጀ የተቃውሞ ሃሳብ እንዲያጋጥማቸው የዴርጅቱን መዋቅር
በከተሞች በመሸንሸንና እርስ በርሱ እንዲይገናኝ መስመሩን በመበጣጠስ በአመራሩ ሊይ
የሚነሳውን ገንቢ ትችትና አስተያየት ሇመገዯብና በተሇይ አራት አመት ሙለ ምን ሰራችሁ?
የሚሇው ጥያቄ እንዲይነሳባቸው ሇማፈን የሚዯረግ ከንቱ ዴካም ነው፡፡
በበሃገሩና በየከተማው አባሊትን ሲመሇምለና ሲያዯራጁ የነበሩ ጠንካራ አባሊት በአመራሩ ሊይ
ምንም አይነት ጥያቄ እንዲያነሱ በመዋቅር ሽፋን እንዱበተኑና እንዱገሇለ ተዯርጓሌ፡፡ በእነዚህ
የተመሇመለ በርካታ የግንቦት 7 አባሊትም በዴርጅታችን ተስፋ እየቆረጡ በመምጣታቸው
የአባሌነት ግዳታ የሆነውን ወርሃዊ መዋጮ እንኳን መክፈሌ እያቆሙና እየተበታተኑ መሆናቸው
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የሚዯበቅ ምስጢር አይዯሇም፡፡ እነ ውቤና አንዴነት ግን በከተሞች ትክክሇኛ ስራ ሉሰራ
የሚችሌ ጠንካራ መዋቅር እያዯራጀን ነው ብሇው ያቅራራለ፡፡ ጉዴ እኮ ነው! ነገ ሩቅ ስሊሌሆነ
የት እንዯሚዯርሱ እናያቸዋሇን ብሇን ማሇፍ እንችሌ ነበር፡፡ ግን አይዯሇም፡፡ ችግሩ እነዚህ ሰዎች
በአባሊት ህይወት ቁማር እየተጫወቱ መሆኑ ነው፡፡ ወንዴማችን ነፃነት በወያኔ እጅ የወዯቀው
ገና ትሊትና ነው፡፡ እጅግ በሚያሳዝንና በሚከነክን ሁኔታ ግን የነፃነት ስም በአባለ ዘንዴ
እንዲይነሳና አስታዋሽ አጥቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዱረሳ ተዯርጓሌ፡፡ አዯጋ እንዲይገጥመን
ከመፀሇይ በቀር እያንዲንዲችን ነገ አንዲች ችግር ሊይ ብንወዴቅ ከወንዴማችን ከነፃነት የተሇየ
እጣ ፈንታ አይኖረንም፡፡
የአስተሳሰብ ዴሃው አበበ ቦጋሇ (ካላብ) ዴርጅታችን የነፍጠኞች መፈንጪያ አይሆንም እያሇ
ሲፎክር ከርሞ ይኸው ዱያስፖራው አያስፈሌግንም በተሇይ አማሮች በዚህ አጋጣሚ ከዚህ
ዴርጅት ተጠራርገው መውጣት አሇባቸው እያሇ በአዯባባይ ሲፎክር እየሰማን ነው፡፡ ከሁለም
የሚገርመው ዱያስፖራው እንዯ ሊሜ ቦራ እየታሇበ አራት አመት ሙለ የት እንዯገባ
የማይታወቅ ገንዘብ እንዱገብር በየጊዜው ሲጠየቅ ቆይቶ መሬት ሊይ እየተሰራ ነው የምትለት
ስራ የት አሇ? አራት አመት ሙለ የሰራችሁት ምንዴነው? እስቲ ንገሩን? የሚሌ ጥያቄ
ከአየአቅጣጫው እያነሳ ሲያዋክባቸው አሁን ተገሌብጠው እንዲውም የዱያስፖራው ገንዘብ
አያስፈሌገንም፣ ያሇናንተ ዴጋፍና ተሳትፎ “ትግለን” ማስኬዴ እንችሊሇን የሚሌ አዱስ ስሌት
በመቀየስ ጮላዎቹ መሪዎቻችን የዴርጅቱን ሃብት ያሇውጤት ሲያባክኑ ከከረሙ በኋሊ ሰበብ
ፈሌገው ከተጠያቂነት ሇማምሇጥ እያኮበኮቡ መሆናቸውን እያየን ነው፡፡
ድ/ር ታዯሰ ብሩ (ሚያዝያ) እንዯሆነ የራሱ አቋምም ሆነ አመሇካከት የላሇው የነውቤ መጫወቻ
አሻንጉሉት ነው፡፡ የግንቦት 7ን መዋቅር ሇማፍረስና በየሪጅኑና በየሃገሩ የነበሩ ጠንካራ የአመራር
አባሊትን ሇመበተንና ሇመምታት የውቤና የአንዴነት ተሊሊኪ በመሆን አገሌግሎሌ፡፡ ከተሊሊኪነት
የዘሇሇ ሚና የላሇው እቃ እንዯሆነም ሁለም አባሌ አሳምሮ ያውቃሌ፡፡
አባለ በዴርጅቱ አመራርና አካሄዴ ሊይ የሚታየውን ዴክመት በግሌፅ የሚያቀርብበትና
ቅሬታውን የሚያዲምጥበት መዴረክ በመፍጠር በዴርጅቱ ውስጥ የሚታዩትን ችግሮች
ከመፍታት ይሌቅ በሪጅኑና በየሃገሩ የነበሩትን መዋቅሮች በማፍረስ፣ የማይፈሇጉትን አባሊት
በማስወገዴና አንዲንዴ አዴርባዮችን በማይጨበጥ ተስፋ በመዯሇሌ የአባሊትን ጥያቄ ፈፅሞ
ማዲፈን አይቻሌም፡፡
በዴርጅቱ ሊይ ያጠሊውን አዯጋ በቅጡ ተረዴታችሁ የከፋ ጉዲት ከመዴረሱ በፊት አመራሮቻችን
ዯጋግማችሁ እንዴታስቡበት እንመክራሇን፡፡ እያንዲንደ የግንቦት 7 አባሌም ጊዜው አሌፎ በፀፀት
ስሜት ከመሇብሇቡ በፊት ሁለም በያሇበት ሇዴርጅታዊ ነፃነትና ሇውስጣዊ ዳሞክራሲ ዴምፁን
እንዱያሰማ ጥሪያችንን በዴጋሚ እናቀርባሇን፡፡
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ትግሊችን ወያኔን ክፉኛ የስሌጣን ጥምና ምኞት ባሰከራቸው የግንቦት 7 አምባገነኖች ሇመተካት
አይዯሇም፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዯሆነ “ቁጭ ብል የሰቀሇውን ቆሞ ሇማውረዴ ሲቸግር”
በታሪኩ በተዯጋጋሚ አይቷሌና ከአሁን በኋሊ በኛ “የተስፋ ዲቦ” የሚታሇሌ ሞኝ ህዝብ መስልን
እንዲንሳሳት!
የግንቦት 7 አመራር ከአባሊት ሇሚነሳው የአዲምጡን ጥያቄ “ጆሮ ዲባ ሌበስ” በማሇት በጀመረው
የጥፋት መንገዴ ከቀጠሇ ግን በዴርጅቱ፣ በትግለና ከዚያም ባሇፈ የራሳችን የውስጣችንን
አምባገነኖች ሇመታገሌ በምናካሄዯው ፊሌሚያ በእያንዲንደ አባሌ ሊይ ሉዯርስ ሇሚችሇው
ያሌታሰበ ጉዲት ተጠያቂው አመራሩና አመራሩ ብቻ መሆኑን በጥብቅ እናስጠነቅቃሇን፡፡
በዚህ አጋጣሚ በዴርጅታችን እያቆጠቆጠ የመጣውን ፈሊጭ ቆራጭነትና አምባገነንነት
እየታገሊችሁ ሊሊችሁ ቆራጥ አባልቻችን ያሇንን ከፍተኛ አዴናቆትና አክብሮት እየገሇፅን
የተጀመረውን የውስጥ ትግሌ ሇማዯናቀፍ በወሬ አቀባባይነት የተሰማራችሁና በየዯረጃው
ዝምታን የመረጣችሁ አባሊት በዴርጅቱ ሊይ በሚዯረሰው ጉዲት ከተጠያቂነት ማምሇጥ
የማትችለ መሆናችሁን ተረዴታችሁ አቋማችሁን በጊዜ እንዴታስተካክለ በጥብቅ እናሳስባሇን፡፡

ሞት ሇዘረኛው የወያኔ ስርዓት!
ዴሌ ሇኢትዮጵያ ህዝብ!
ከግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡዴን፡፡
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