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የግንቦት 7 የፍትህ የነፃነትና የዴሞክራሲ ንቅናቄ 

    

ከፍተኛከፍተኛከፍተኛከፍተኛ    የሥነየሥነየሥነየሥነ----ሥርሥርሥርሥርዓትዓትዓትዓት    ጥሰትጥሰትጥሰትጥሰት    በፈጸሙበፈጸሙበፈጸሙበፈጸሙናናናና    የድርጅትየድርጅትየድርጅትየድርጅት    ዓባልነትዓባልነትዓባልነትዓባልነት    ግዴታቸውንግዴታቸውንግዴታቸውንግዴታቸውን    ባልተወጡባልተወጡባልተወጡባልተወጡ    ዓባላትዓባላትዓባላትዓባላት    ላይላይላይላይ    

የተሰጠየተሰጠየተሰጠየተሰጠ    ውውውውሳኔሳኔሳኔሳኔ፣፣፣፣    

ግንቦት 7 አንድነቷን የጠበቀች ዴሞክራሲያዊት ሀገር እውን ሆና የማየት ሀገራዊና ሕዝባዊ ራዕይ ያነገበ፣ ይህን ዕራይ ተግባራዊ ለማድረግ የግድ 

የሚለውን  የፖለቲካ ሥርዓት ለመመስረት በሚደረገው ትንንቅ ውስጥ ያለበትን ተልዕኮ በግልጽ ያስቀመጠ ንቅናቄ ነው።     

ግንቦት 7  በሀገራችን  ዴሞክራሲያዊ ባህል የበላይነት እንዲኖረው ከማድረጉ ጥረት አንጻር ሲታይ፣ ወያኔን አስወግዶ ወይም አስገድዶ በሕዝብ ለተመረጠ 

አካል የፖለቲካ ሥልጣኑን የማስረከቡ ሂደት በጣም ቀላል እንሆነ ይገነዘባል። ለዚህም ግንዛቤ በርካታ ምክንያቶች ማቅረብ ቢቻልም፣ ከዚህ በፊት 

በበርካታ የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ከፍተኛ ችግር ያስከተለ አሁንም ያልተወገደ አንድ ምክንያት ብቻ ማንሳት ይበቃል።   

ይህም የጥቂት ግለሰቦች የማን አለብኝነት ችግር ነው። ይህ ችግር መነሻው ግለሰቦች ስለራሳቸው የሚሰጡት የተሳሳተ ግምትና ይህን ግምታቸውን 

በሚፈልጉት ደረጃ  የሚያስተናግድ ሁኔታ የለም ብለው በሚሰማቸው ግዜ፣ ምንም ዓይነት የጥፋት ጎዳን ከመከተል ወደ ኋላ ያለማለታቸው ነገር ነው።  

ባለፉት ጥቂት ወራት በንቅናቄዓችን ላይ በጣት በሚቆጠሩ ዓባላት የተከፈተው ዘመቻ የሚያሳየው ይህንኑ እኛ የምንፈልገውንና የሚስማማንን ሁሉ 

ማድረግ ካልቻልን፣ ሁሉም ነገር ገደል ይግባ ከሚል ስሜት የሚነሳው አደገኛ አካሄድ ነው።  

እነዚህ ጥቂት ዓባላት የወያኔ ደህንነት በጀት መድቦላቸው በሚንቀሳቀሱ የወሬ አውታሮች ጋር በመመሳጠር፣  

1. በንቅናቄው አመራር ላይ ከተራ አሉባልታ ጀምሮ በከፍተኛ ደረጃ በሚደርስ የስም ማጥፋት ዘመቻ አካሂደዋል። 

2. በዓባላት መካከል የጥርጣሬና ያለመተማመንን  ሁኔታ ለመፍጠር ሞክረዋል። 

3. በዓባልነት ዘመናቸው በሀላፊነት የተሰጣቸውን የድርጅቱን የተለያዩ ግብዓቶች በንቅናቄው ላይ ለከፈቱት አስከፊ ዘመቻ መጠቀሚያ አውለዋል።  

4. የራሳችንን ድርጅት አቋቁመናል የሚል መግለጫ በዚሁ የወያኔ ድረ ገጽ ላይ አውጀዋል። 

5. ከሁሉ በላይ ግን በተለያዩ የሥራም ሆነ የሌላ አጋጣሚዎች ያወቋቸውን ዓባላት ማንነት ከሚኖሩበት ሥፍራ ጭምር በወያኔ የደህንነት ድረ ገጽ 

ላይ በተደጋጋሚ በማውጣት ለጠላት ጥቃት አሳልፈው ሰጥተዋል።  

እነዚህ ጥቂት ግለሰቦች አንዲህ አይነት ንቅናቄዉን ለጠላት ያጋለጠ ጥፋት አድርሰውም በድርጅቱ ህግና ደንብ መሰረት እንዲህ አይነቱን ጉዳይ 

የሚመለከተው የኦዲትና የሥራ ቁጥጥር ኮሚቴ በመሆኑ ጉዳዩ ለዚሁ ኮሚቴ ተመርቶ ኮሚቴው ለረጅም ግዜ አስፈላጊውን ማጣራት በማድረግ በግኝቱ 

ዘገባ ላይ ባስቀመጠው የውሳኔ ሀሳብና እንዲሁም ከቅርብ ግዜ ወዲህ እራሳቸው ያወጡትን መግለጫ ታሳቢ በማድረግ፣ የንቅናቄው መተዳደሪያ ደንብ 

በሚፈቅደው መሰረት፣ እያዩ፣ ኤድነትና ጎልደን ቮይስ፣ የተባሉት ዓባላት የንቅንናቄው ዓባልነታቸው እንዲቋረጥ ተወስኗል። ከዚህም በተጨማሪ 

ዓባልነታቸው በግልጽ የማይታወቁ ዓባላትን ማንነት ለጠላት አሳልፎ የመስጠት ተግባር ግዜና ሁኔታ በፈቀደ ቁጥር እያንዳንዳቸውን በሀላፊነት 

እንደሚያስጠይቃቸው ከወዲሁ ሊገነዘቡት ይገባል። 

የግንቦት 7 ንቅናቄ የሀገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ በመገንዘብ፣ በሥልጣን ላይ ያለውን የወያኔን ምንነት በመፈተሽ፣ የደረሰበት ሀገራዊ ራዕይ ታላቅነት፣ 

የተልዕኮ ግልጽነት፣ የትግል ስልትና አካሄድ ትክክለኛነት የበርካታ ሚሊዮን ኢትዮጵያዊያንን ቀልብ የሳበ ለመሆን በቅቷል። ይህ ሁኔታ ወያኔን እንቅልፍ 

የነሳው በመሆኑ ግንቦት 7ን ከማንም በላይ የዘረኛ አምባገነናዊ ሥርዓቱ ዋነኛ ጠላት አድርጎ በመፈረጅ በሚቻለው ሁሉ በንቅናቄው ላይ ጥቃት ለመፈጸም 

እየተሯሯጠ ይገኛል።     

ወድ የግንቦት 7 ንቅናቄ ዓባላት፣ ዛሬም ሆነ ወደፊት ጠላት በንቅናቄያችን ላይ ሊያደርሰ ከሚችለው ጥቃት በማይተናነስ ደረጃ ሊጎዳን የሚችለው፣  

ከዴሞክራሲ፣ ከቀናነት፣ ከእኩልነት፣ ከተጠያቂነትና፣ ከግልጽነት ባህል ጋር የሚጋጨው፣ የክፋተኝነት፣ የማንአህሎኝነትና፣ የማንአለብኝነት፣ የግብዝነት 

ስሜትና እነዚህን ጎጂ ባህሎች ተከትሎ የሚመጣው  የአውዳሚነት ተግባር መሆኑን ከዚህ በፊት በሌሎች ድርጅቶች የተገነዘብነው ጉዳይ ነው። በእኛም 

ደርጅት ውስጥ እነዚህ አዝማሚያዎች በየትኛውም የድርጅቱ አካል አድረው ውለው ወደ መርዛማነት ከመለወጣቸው በፊት፣ አስፈላጊውን ማስተካከያና 

ማረሚያ ማድረግ የሚችል ባህል ከማዳበር ውጭ ሌላ መፍትሄ ስለማይኖረው፣ ሁላችንም በየደረጃው የምንገኝ ዓባላት ለዚህ ጉዳይ አስፈላጊውን 

አጽዕኖት በመስጠት፣ እነዚህ ጥቂት ዓባላት የፈጠሩት ችግር ወደፊት በሌላ መልክና ቅርጽ እንደይደገም ያለብንን ሀላፊነት እንድንወጣ አደራ እንላለን።      

የግንቦት 7 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፣   

ጥቅምት 2005ዓ.ም  


