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አለን ለማለት ካልሆነ የላችሁም 

መቅድም አባተ 

08-14-14 

የግንቦት ሰባቱ ዋና ፀሐፊና አርክቴክት መታሰራቸውን ተከትሎ አሜሪካ የሚገኘው 

የዶክተር ብርሃኑ ነጋ አመራር ይይዘውና ይጨብጠውን ጉዳይ አጥቷል፡፡ ከዋናው 

ፀሐፊው ጋር ድርጅቱን የሚመለከቱት ቁልፍ የሚባሉ ምስጢሮች ሁሉ አብረው 

ነበሩ፡፡ እቅዶች፣ ግንኙነቶች፣ በአውሮፓ አሜሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያ አዲስ 

አበባና በተለያዩ ቦታዎች ያሉ አባላት፣ በአገር ውስጥ በሠላማዊነት ስም 

ተመዝግበው ከሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት፣ እንዲሁ 

ከሌሎችም በአመፅ መቀስቀሻነት ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የግል ጋዜጣና መጽሔቶች 

በምን መልኩ በገንዘብ እየተረዱ እንደሚንቀሳቀሱ ወዘተ…ሌላም ሌላም 

ከላፕቶፓቸው፣ ከሐርድ ዲስክ፣ ከጋላክሲ ሞባይል ስልካቸው በምስጢር ከተቆለፉትና 

እሳቸውም በሙሉ ትብብር ከሰጡት ቃል ጭምር መረጃ መገኘቱ ታውቋል፡፡  

ይህን ሁኔታ የግንቦት ሰባት ድርጅት የቴሌቪዥን ጣቢያ የሆነው ኢሣትም ሆነ 

ዶክተር ብርሀኑ በየትኛውም መንገድ ሊያስተባብሉት ቢሞክሩ የማይቻላቸው 

ሆኗል፡፡ ድርጅቱ የግለሰቡን መያዘ ተከትሎ እያወጣ ያለው መግለጫ የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ምን ትጠብቃለህ?፣ ወጣቱስ ምን ትጠብቃለህ? ተነስ ለአመፅ እያለ ነው፡፡ 

የገዢውን ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ከማህበራዊ ሕይወት አግልሉ፤ ከእነሱ የንግድ 

ተቋማት አትግዙ፤ አትገበያዩ የሚለውን የ1997ቱን መልዕክት ዛሬም ምንም 

እርምት ሳይደረግበት በ2006 መገባደጃና በ2007 መግቢያ ላይ እያስተላለፈ ይገኛል 

- ዳሩ ምን ያደርጋል! ሰሚና አድማጭ የለው ሆነ እንጂ፡፡ 

ዶክተር ብርሀኑ በወቅታዊው ሁኔታ ላይ በግንቦት ሰባት አባላትና በደጋፊዎቹ ውስጥ 

የተፈጠረውን መደናገጥና መሸበር ለማረጋጋት ሲል የሰጠው የኢሣት ቴሌቪዥን 

ቃለ ምልልስ ጭርሱንም አደባልቆትና አተረማምሶት አረፈው፡፡ ለማረጋጋት ብሎ 

የሚያወራው ስለሚያውቀው ጉዳይ ግን ደግሞ ከእጁ ስላመለጠና በምንም ተዓምር 
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በመንግሥት እጅ ይገባል ብሎ በውኑም ሳይሆን በሕልሙም የማይገምተው 

ተዓምራዊ ሁኔታ ስለሆነበት ነው፡፡ 

የሚገርመው ነገር በዓለም የፖለቲካ ድርጅቶች ታሪክ ትናንትም ሆነ ዛሬ ቁልፍና 

አንቀሳቃሹ ዋናው ሞተር ሁሉንም የድርጅቱን እንቅስቃሴዎች በበላይነት 

የሚመራውና የሚያስተባብረው፤ አባላቱን ጠንቅቆ የሚያውቀው፤ ሥምሪቱን 

የሚሰጠው ወዘተ…ዋና ፀሐፊው መሆኑ ይታወቃል፡፡ ዋና ፀሐፊው የማያውቀው 

አንድም ምንም ድርጅታዊ ምስጢር የለምና፡፡  

የግንቦት ሰባት ምስጢራዊ ጥብቅ ኮዶች፤ የአባላት ስም ዝርዝር፤ የሕይወት 

ታሪካቸው ጭምር፤ ያላቸው የኃላፊነት ቦታ፤ ድርጅታዊ መዋቅርና ለድርጅቱ 

ከፍተኛ ድጋፍ የሚያደርጉ ባለሀብቶች ወይም ነጋዴዎች በአዲስ አበባ፣ በክፍለ 

ሐገርና በውጭ ያሉ፤ የተሰማሩበት የንግድ ዘርፍ (በግልና በመንግሥት ተቋማት) 

እንዲሁም በጡረታ የሚገኙ ሲቪልና ወታደር አባላት ስም ዝርዝር፤ የመኖሪያና 

የሥራ አድራሻ ወዘተ…ከነ ሚስጢር እና እውነተኛ ስማቸው ጋር መገኘቱን 

በመንግሥት ይፋ ባይወጣም ዶክተር ብርሀኑ ነጋ አስቀድሞ ለማስተባበል 

ሞክሯል፡፡  

አንድ በሚስጢራዊና ሕቡዕ ለዚያውም በሠላማዊ መንገድ ሳይሆን ጠመንጃ ይዤ 

እየተዋጋሁ ነኝ የሚል ድርጅት መሪንና የግንቦት ሰባት አባላትን መንግሥት 

ካላወቀ ምኑን ሥራ ከወነ ሲል ዶክተሩ በኢሣት ቴሌቪዥን ተናግሯል፤ ከዚህ የከፋ 

ውድቀት የለም፡፡ መንግሥት በራሱ መንገድ ሥራውም ስለሆነ ይከታተላል 

እንበል፡፡  

ምስጢራዊ ነኝ የሚለውና በህገ ወጥነት የተፈረጀ ድርጅት መሆኑ እየታወቀ 

አባላቱን በይፋ የሚታወቁ አድርጎ ለመግለፅ መሞከሩ ድብቁ የምስጢር መረጃው 

ስለተገኘ ለማስተባበል የቀረበ የዶክተር ብርሀኑ ዘዴ መሆኑን ለመረዳት 

አይከብድም፡፡ በዋና ፀሐፊው እጅ የተገኙት መረጃዎች ዝም ብለው በሁሉም 

አባላት የሚታወቁ የድርጅቱ መመሪያና ደንቦች ናቸው የሚለውም አባባል ውኃ 

አይቋጥርም፡፡     
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እንዲያውም የግንቦት ሰባት ዋናው አዕምሮ፤ የትግል ስትራቴጂ ቀያሹም ሆነ 

አስተማሪውና አሰልጣኙ ከእንግሊዝ፣ አሜሪካ ኤርትራ ድረስ በመመላለስ የሚሰሩት 

አቶ አንዳርጋቸወ ፅጌ እንጂ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አይደለም፡፡ ዶክተር ብርሀኑ 

በአውሮፓ ሕብረት ከሴናተሮች፣ ከአምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ከሂዮማን ራይትስ ዎች፣ 

ከሲፒጄና ከኢንተርናሽናል ሪቨርስ፣ ከኢንተርናሽናል ክራይስ ግሩፕ፣ አሜሪካን 

ካለው እስላማዊ አክራሪ ቡድን፣ ከሻዕቢያና ከግብፅ ሰዎችም ጋር በመቀናጀት 

ማንኛውንም ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ እርዳታ ለማስቆም አቅሙ የፈቀደውን ሁሉ 

የመወንጀልና የማጥላላት የፕሮፓጋንዳ ሥራ እንደሚከውን ይታወቃል፡፡ እግረ 

መንገዱንም ከኒዮ ሊበራል ኃይሎች የገንዘብ እርዳታ ያሰባስባል፡፡ አምና 

በአሜሪካን ሴኔት ቀርቦ ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ፍፁም የጨለመ ሥዕል 

ሲያቀርብ የሞገቱት ሴናተሮቹ - ናቸው፡፡ በአገሪቱ ውስጥ ትልቅ ለውጥ መኖሩንና 

እየተካሄደ እንደሚገኝ በዓይናችን አይተናል፤ ለመመስከር እንችላለን፤ ጥንታዊና 

የራሱ የሆነ ባህልና መለያ ያለው ሕዝብ ነው፤ አንተ አሉ የምትላቸውን ችግሮች 

መፍታት የሚቻለው በሂደትና በእድገት ነው፡፡  

መንግሥትም የሚተችበትን ለማስተካከል እየሰራ ነው፡፡ አገሪቱ በመልካም ጉዞ ላይ 

ስለሆነች የሚታረሙት እንዲታረሙ እየነገርን ልንረዳና ልናግዝ ይገባል ሲሉ 

ነገርውታል፡፡ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አሜሪካዊ ዜግነቱን አስረግጦ ሊነግራቸው በወሰነ 

መልኩ አሜሪካን በምሥራቅ አፍሪካ የራሷን ጥቅም የሚያስከብር መንግሥት 

ያስፈልጋታል ብሏል፡፡ ተገቢው ሰው እኔ ነኝ፤ ለሥልጣን አብቁኝና ጥቅማችሁን 

አስከብራለሁ ማለቱ ነው፡፡ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅምና ክብር በዚህ መልኩ 

መሸጥና መለወጥ አልነበረበትም፡፡ 

እንግሊዛዊ ዜግነት፣ አሜሪካዊ ዜግነት የተለያዩ ሀአገራት ዜግነት ይዞ…ኢትዮጵያን 

ለመምራት የሚታስበውስ እንዴት ነው? በእርግጥ ብዙው የውጭ ነዋሪ ኢትዮጵያዊ 

በተለያየ ምክንያት የተለያዩ አገራትን ዜግነት አግኝቶ በየአገራቱ ሕገ መንግሥት፣ 

ሕግና ደንብ እንደ ዜጋ ለመተዳደር መሐላ ገብቶና ቃል ኪዳን ፈፅሞ እንደሚኖር 

ይታወቃል፡፡ ለዚህም ሲባል ነው መንግሥት ጥምር ዜግነትን በተመለከት ሕግና 

ደንብ ያወጣው፡፡  
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እውነቱ ኢትዮጵያ እናት አገራቸው የተፈጠሩባት፣ ያደጉባትና የተማሩባት ልዩ 

ፍቅራቸው መሆኗ ነው፡፡  ይህ ልዩ ፍቅር አገርን ከኋላ ቀርነት ለማውጣት፤ 

እወቀትና ልምዳቸውን በማካፈል ለማበልፀግ፤ ቴክኖሎጂና ኢንቨስትመንትን ወደ 

እናት ሀአገራቸው ለማስገባት ሊሰሩበት ይገባል እንጂ በሕዝባቸው ውስጥ ሠላም 

እንዲደፈርስ፣ ትርምስና መተላለቅ እንዲፈጠር መዋል የለበትም፡፡  

ከቀደመው የረዥም ዓመታት ልምድና ተሞክሯቸው በመነሳት በዲያስፖራ 

የሚኖሩት ኢትዮጵያውያን አገራቸውንና ወገናቸውን በተመለከተ የተለያዩ ፅንፈኛ 

የፖለቲካ ተቃዋሚዎች የሚያራምዱት የፖለቲካ መስመር በጥላቻና በስሜታዊነት 

የተመላ፣ በዘለፋና በስድብ የታጀበ፣ ወገንን ከወገን የሚለያይ፣ 

የሚያቃቅር፣የሚያናቁር ፀያፍ ተግባር መክረውና ዘክረው ተወያይተውም 

እንዲታረምና ሥርዓት ያለው መንገድ እንዲከተል ካላደረጉት አደጋው የከፋ ነው - 

የገንዘብ ምንጮቹና ድጋፍ የሚያገኘው ከዲያስፖራው ነውና፡፡   

ዋናው ባለጉዳዩ የኢትዮጵያ ሕዝብ በአገሩ ውስጥ እየኖረና እያለ የኢትዮጵያ 

ፖለቲካ አድራጊና ፈጣሪ፣ መሪና ዘዋሪ፣ ታጋይና አታጋይ፣ ውሣኔ ሰጪና አፍራሽ፣ 

አሜሪካና አውሮፓ ያሉ ፅንፈኛ ተቃዋሚ ፖለቲከኞች እንዴትና እንደምን ሊሆኑ 

ይችላሉ? ከንጉሰ ነገሥቱ አንስቶ በደርግና ዛሬም የቀጠለው በውጨ አገራት ካሉ 

ኢትዮጵያውያን ተቃዋሚዎች በየዘመኑ የእርዳታ ዶላር እያሰባሰቡ፣ በኢትዮጵያ 

ለውጥ እናመጣለን ብለው የሞከሩትና በተደጋጋሚ ጊዜ አሜሪካና አውሮፓ 

የመከነው ጥረትና እርስ በእርስ መባላት ለምንድነው ትምህርት የማይሆናቸው?  

እስቲ ስንትና ስንት ስመ ብዙ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በአሜሪካና 

በአውሮፖ ተመሥርተው በታወቀው የእብሪት፣ የመናናቅ፣ ከእኔ በላይ ኢትዮጵያዊ 

ለአገር አሳቢና ተቆርቋሪ የለም፤ መቼም አይፈጠርም፤ ሌላው ዝም ብሎ 

ኢትዮጵያዊ ነው፤ አያገባውም፤ አይመለከተውም፤ ባንዳ ነው፤ ሆዳም ነው ሰላይ 

ነው፤ ቅጥረኛና ተላላኪ ነው በሚል የዘቀጠና የወረደ አመለካከታቸውና ፍፁም 

አምባገነናዋ ባህርያቸው የተነሳ ፈርሰው ተበታትነው ቀሩ፤ ተባልተው ተጠፋፉ፡፡ 

ማን ከማን በላይ ለአገሩ ይቆረቆራል? ሁሉም አገሩንና ሕዝቡን ይወዳል፤ 

ያፈቅራልም፡፡ የአገሩን ከድህነት መውጣት፣ ማደግና መበልፀግ፣ ሠላምና 
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መረጋጋቷን አጥብቆ ይመኛል፡፡ ልዩነት የሚያመጣው የፖለቲካ መስመር 

አመለካከት፣ የእኔ መንገድ ለኢትዮጵያ ይበጃል፣ ከአንተ መንገድ የእኔ የበለጠ 

ይጠቅማታል ወዘተ… የሚለው ነው፡፡ በመደማመጥና በመከባበር ከሁሉም ጠቃሚ 

የሆነውን አቀናጅቶ በጋራ በመሥራት አገርና ሕዝብን ሳይጐዳ ለውጥ ማምጣት 

ይቻላልና ነው፡፡  

አገሪቷን የሁከት፣ የብጥብጥና የቀውስ ማዕከል ለማድረግ አሜሪካና አውሮፖ 

የተመቻቸ ኑሮ እየኖሩ ድሀ አገርንና ልጆቿን ለማፋጀትና ለማባላት ማክላላትና 

መክለፍለፍ ምን የሚሉት ለሕዝብና ለአገር አሳቢነት ነው? ከዚህ የአስተሳሰብ 

ምክነትና የከፋ ድህነት መውጣትና መላቀቅ ካልተቻለ የዓለም መሣቂያና መሣለቂያ 

ከመሆን አገሪቷንም ማዳን የሚቻለውስ መቼ ይሆን? መቼ ነው የሰለጠነና የተገራ 

የፖለቲካ ባህል የሚኖረን? ከተራ ስድብ፣ ከዘለፋ፣ ከአሉባልታ፣ ከጀብደኛነት፣ 

ከስሜታዊነት፣ ከአጥፍቶ ጠፊነት ድንፋታ የምንላቀቀውስ? በቀል አርግዝን 

ጥርሳችንን እያፋጨን ቀንና አጋጣሚ ከመጠበቅ የምንላለቀውስ መቼ ይሆን?  

በዚህ የመተላለቅና የመጠፋፋት ባህልና ናፍቆት አንዱ አንዱን ጥሎ ሲተካ 

በተራው ደግሞ እሱን በማይፈልጉ እንዲጠፋና ሌላ እንዲተካ ሲደረግ፤ አገርስ አገር 

ትሆናለች ወይ? ምን ዓይነት ተተኪ ትውልድ ይፈጠራል ተብሎስ ይታሰባል? 

ዘመን ከዘመን ሁሌም አገሪቱ የእርስ በእርስ መጠፋፋትና መበላላት የጦርነት 

አወድማ እንደሆነች የልጆቿን ደም እንደገበረች ትኖራለች ማለት ነው? ይህ ነው 

የጽንፈኛውና አክራሪው ተቃዋሚ ዓላማና ፍላጎት፡፡ እንዲህ ተሁኖ ደግሞ 

በትውልድም በአገርም መቀለድ አይቻልም፡፡ 

እነዚህን እጅግ አሳሳቢ የሕልውና ጉዳዮች ምን ያህሉ ዜጋ በስክነት አስቦት 

ያውቃል? ዛሬ ሥልጣን ይገባናል፤ ካልሆነ አገሪቱ እንዳሻት ትሁን እያሉ በድሀው 

ልጅ ደምና መስዋዕትነት የአገር አመራር የፖለቲካ ሥልጣን እንይዛለን ብለው 

የተነሱት ተቃዋሚዎችና ፅንፈኛው ኃይል እነሱን የማይቀበል፤ የፖለቲካ 

አስተሳሰባቸውንና መስመራቸውን በፍፁም መስማትም ሆነ ማየት የማይፈልግ በብዙ 

ሚሊዮኖች የሚቆጠር ሕዝብ እንዳለም ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ይልቁንም የሚበጀው 

ሁሉም ወገን ሠላምና መግባባት ፈጥሮ የአገሪቷም ሠላም ሳይደፈርስ የምርጫ 
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ውድድር ውስጥ ገብተው መሳተፍ የሕዝብን ድምፅና ውሣኔ መቀበል ተገቢና 

ትክክለኛው መንገድ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ እየተሄደበት ያለው መንገድ ለአገሪቱም 

ለሕዝቡም አይበጅም፡፡  

ግንቦት ሰባት ገና ተመሥርቶ ዓመት ሳይሞላው በአውሮፓና አሜሪካ እየዞረ ዶላር 

አዋጡ፣ በአጭር ጊዜ ኢትዮጵያ እንገባለን፣ ሥልጣን እንይዛለን ብሎ ማስታወቂያ 

ያስነገረ ድርጅት ነው፡፡ አመራሩ ከአሜሪካ አሥመራ (በሻዕቢያ እየተመራና 

እየታገዘ ግብፅም ሄዶ እየመከረ ገንዘብ እየተረዳ በኤርትራ በኩልም ወደ ኢትዮጵያ 

አስርጐ ለማስገባት ሲል በተደጋጋሚ የተያዘ አባላቱም ይህንኑ ያጋለጡበት ድርጅት 

ነው፡፡  

ግንቦት ሰባት በተለያዩ አጋጣሚዎች አውሮፖና አሜሪካ በስደት የገቡ አንዳንድ 

የቀድሞ መኮንኖችን፣ የደህንነትና የፈንጂ ባለሙያዎችን፣ የሲቪል ባለሥልጣናት 

የነበሩትንና በአገር ቤትም በተመሳሳይ ሙያ ያሉትን በፍፁም ጥላቻ የተዋጡ ጎጠኛ 

ፖለቲከኞችንና ምሁራንን በማሰባሰብ፤ በእነሱም አማካይነት በአገር ቤት መረቡን 

በማስፋት፤ የተለያዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችን በምስጢር በማካተት በተለይም የራሱ 

የሆኑትን አብዛኛዎቹን የግል ፕሬስ በመጠቀም፤ የቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ሥራ 

በመከወን ጥላቻን በማስረፅ፤ ሕዝብን በማዕበላዊ አመፅ አነሳስቼ የፖለቲካ ሥልጣን 

እይዛለሁ ብሎ የወሰነ በመሆኑ ሙሉ እንቅስቃሴው ቀድሞ ይታወቃል፤ ለዚህም ነው 

የከሸፈው፡፡  

ዶክተር ብርሀኑ ነጋ በብልጣ ብልጥ አገላለፁ በዋና መሪው መታሰር ምክንያት 

ድርጅቱ የደረሰበትንና ዳግም ሊያንሰራራ የማይችልበትን ታላቅ የወድቀት አደጋ 

ለመሸፋፈን፤ አባላቱንና ደጋፊዎቹን ከሰመጡበት የድንጋጤ ሰመመን እንዲያገግሙ 

ለማድረግ ቢሞክርም አልተሳካለትም፡፡ ከዋና ፀሐፊው በላይ ምስጢር የሚያውቅ 

ማንም የለምና ሁሉም ነገር አስቀድሞ ቢታወቅም አሁን በተጨባጭ መገኘቱ 

እቅዱ፣ ሴራው፣ እንቅስቃሴው መክሸፋ በእርግጥም ክፉኛ አስደንግጦታል፡፡  

ሥውር መዋቅራቸውንና ምልምላቸውን ከተሞችና ገጠሮች ድረስ የየአካባቢውን 

ተወላጆች በማቀፍ ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ በመመደብ እንዲሰሩ ማድረጋቸው በእነሱ 

ታላቅ ምስጢር ተደርጐ የተያዘ ጉዳይ ቢሆንም እንዲሁ ቀድሞ ይታወቅ ነበር፡፡ 
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ግባቸው በትናንሽ ከተሞችና የገጠር ገበሬ ማህበራት ጭምር ጥላቻን ማዛመትና 

ለቀጣዩ 2007 ብሔራዊ ምርጫ ሕዝቡ ገዢውን ፖርቲ እንዳይመርጥና ለሁከት 

እንዲነሳሳ በየአካባቢው ካሉት አጐራባቾች ጋር በመሆን ባልተጠበቀ ሁኔታ አመፅ 

እንዲያቀጣጥል ለማድረግ እንደሆነ ተጨባጭ ማስረጃዎች ያሳያሉ፡፡  

የከተማ ትጥቅ ትግል በኢትዮጵያ ውስጥ በኢሕአፓ ዘመን ተሞክሮ የከሸፈና 

የሕዝቡን ልጆች ካልተመጣጠነ መንግሥታዊ ኃይል ጋር በማጋጨት ከፍተኛ የደም 

ዋጋ እንዲከፍሉ ያስገደደበት ዘግናኝ ሁኔታ በውድቀት የተደመደመ መሆኑን 

የሚያውቀው ግንቦት ሰባት ኢሕአፖ ሲጠቀምባቸው የነበሩ ዘዴዎችን እንዳለ 

ለመጠቀም በመንቀሳቀስ ላይ ይገኝ ነበር፡፡  

ብዙዎቹ ሥልቶችና መንገዶች በፋክት መጽሔት ላይ ተገልፀዋል፡፡ ሙያተኞች 

ከተባሉት ውጪ በተለምዶ በዝርፊያ፣ በውንብድና፣ በሥርቆት፣ በማጅራት መቺነት 

ሥራ ኑሯቸውን ያደረጉ ተደጋጋሚ የፖሊስ ሬከርድ ያላቸውን ቦዘኔዎች ገንዘብ 

እስካገኙ ድረስ የተላኩበትን ለመፈፀም አያመነቱም በሚል በከፍተኛ ገንዘብ እየገዛ 

ለማሰማራት በውስጣዊ የማደራጀት ሥራ ቡድን በመፍጠር አዘጋጅቶ በተዘረፉ 

ተሽከርካሪዎች ለአጫጭር ተልዕኮ ለማሰማራት የነደፈው እቅድም ይታወቃል፡፡  

በምርት ተቋማትና በሕዝብ አገልግሎት መስጫዎች ያሉት ሥራዎች 

በአባላቶቻቸውና በደጋፊዎቻቸው የኢኮኖሚ ደባና አሻጥር እንዲስተጓጎሉ፤ ሕዝቡ 

እንዲማረር፤ አገልግሎት እንዲያጣ፤ ትራንስፖርት እንዳያገኝ፤ ነጋዴው ውስጥ 

ባሉት አባሎቹም የመሠረታዊ ፍጆታ አቅርቦቶች ከገበያ እንዲጠፉ በማድረግ 

አሁንም ሕዝቡ በመንግሥት ላይ ክፉኛ ተማርሮ እንዲነሳ የታቀዱትም የተጋለጡ 

ናቸው፡፡ አልፎ ተርፎ የአንድነት፣ የመኢአድ፣ የሰማያዊ ፓርቲና የግንቦት ሰባት 

ሽፍን ሰዎች ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ እየተከፈላቸው ቀን ከሌት ሕዝብን ለማሳመፅ 

እየሰሩ መሆናቸው ጭምር ይታወቃል፡፡ 

በሠላም አገር ይህን ያህል ርቀተ ሄዶ የአገርና የሕዝብን ሠላማዊ ሕይወት 

ለማናጋትና ለማደፍረስ ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር፤ አገሪቷን የከፋ ቀውስ ውስጥ 

ለመክተት፤ የተጀመሩ ታላላቅ የኢኮኖሚ እድገት እርምጃዎች ግሥጋሴ ለመግታት 

ማሴር   ሠላማዊ የትግል ዘዴ ሥልት ነው በሚል የቃላት ድለላ ማለፍ 
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አይቻልም፡፡ በየትኛውም አገር ያለ መንግሥት ሊታገሰውም በቸልታ ንቆ 

ሊያልፈውም አይችልም፡፡ ሠላማዊ የፖለቲካ ምርጫ ወድድር ፍፁም ሠላማዊ 

የአገርና የሕዝብን ሠላምና ደህንነት ያስከበረ እንጂ የአሸባሪነት ድርጊትና ተግባር 

ሊሆን አይችልም፡፡ በእልቂትና በደም መፋሰስ የፖለቲካ ሥልጣን እይዛለሁ በሚል 

የተሳሳተ እምነት በአሸባሪነት ተግባር ውስጥ የተዘፈቀ ፖርቲም ሆነ ድርጅት 

ለኢትዮጵያ አያስፈልጋትም፡፡  

በሻዕቢያ እየተገዛና እየተመራ፣ ቀለብ እየተሰፈረለት፣ ተዋግቼ በኢትዮጵያ የፖለቲካ 

ሥልጣን እይዛለሁ፤ ሕዝቡንም በአመፅ አናውጨ አገሪቱን አምሳለሁ የሚለው 

ግንቦት ሰባት አለሁ ቢልም የለም፤ ሕልውናው የፈራረሰ መሆኑን የግድ ሊቀበል 

ይገባዋል፡፡ ግንቦት ሰባት እስትንፋሱ የቀረው ልሣኑ በሆነው ኢሣት ራዲዮና 

ቴሌቪዥን ጣቢያ ብሎም በድረ ገፁ ላይ ብቻ ነው፡፡  

የኢትዮጵያን ወጣት ምን ትጠብቃለህ፤ አትነሳም ወይ? የሚለው ግንቦት ሰባት 

ዛሬም ቅዥት ውስጥ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ወጣት ላቡን እያፈሰሰ፤ አገሩን እያለማና 

እየገነባ፤ ሌት ከቀን እየሰራ፤ እየተማረም ያለ ነው፤ አገሩንና ሰሠላሙን ለማደፍረስ 

መቼም አይነሳም፡፡  

ሕዝቡም ግንቦት ሰባት ለአገር ጥፋትና ውድመት፤ ለእርስ በእርስ ግጭት ለደገሰው 

ሴራ መቼም ተሳታፊ አይሆንም፤ የግንቦት ሰባት ነገር አብቅቶለታል፤ ዶክተር 

ብርሀኑ ነጋም  አልሞትኩም ብዬ አልዋሽም እያለን ነው፡፡ አለን ለማለት ካልሆነ 

በቀር የላችሁም፡፡ 

 

 


