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ሙስና  አምባገነንነት ጎጠኝነት በግንቦት 7 

 
 ዋለ አምባው  10/25/12 

 

ከቅንጅት መሪዎች በአዲስ አበባ መታሰርና ከፍርድ በኋላም በይቅርታና በምህረት መፈታት ጋር በተያያዘ 

ብዙዎች ቁጥር አንድ አመራሮች  ከእሥር ቤት ወጥተዋል፡፡ ወደ ግልና ሠላማዊ ኑሯቸው የተመለሱና 

ከፓለቲካው የወጡ፣ በአገር ውስጥ የተቃዋሚ ፓለቲካ ፓርቲን በአዲስ መልክ አደራጅተው እየመሩ ያሉና 

ባሕር ማዶ ተሻግረው በሀገረ አሜሪካ የፓለቲካ ድርጅት የመሰረቱ ይገኙበታል፡፡ ከእነዚህም አንዱ በዶክተር 

ብርሀኑ ነጋ የተፈጠረውና የሚመራው የግንቦት ሰባት የፓለቲካ ድርጅት ወይንም ፓርቲ ነው፡፡ 

 

ግንቦት 7 የዛሬ አራት ዓመታት ወደ ኋላ በዶክተር ብርሀኑ ነጋና ከኢትዮጵያ ከእሥር ከተፈቱ በኋላ ወደ 

አሜሪካን በሄዱ ግለሰቦች አማካይነት የተመሰረተ ነው፡፡ ግንቦት 7 በኢትዮጵያ በሚካሄደው የፓለቲካ ትግል 

ሠላማዊ መንገድ የሚያዋጣ ስላልሆነ ኢህአዴግን በትጥቅ ትግል እጥላለሁ፤ ለዚህም ማንኛውንም ነገር 

አደርጋለሁ፣ ከማድረግም ወደ ኋላ አልልም በሚል በግልጽ ጦርነትን አውጆ በመንቀሳቀስ ላይ ያለ ድርጅት 

ነው፡፡ 

 

 ግንቦት 7 በኢትዮጵያ የፓለቲካ ትግል ሕይወት ውስጥ በሠላማዊና አሳታፊ የፖለቲካ ውድድር አልሳተፍም 

በማለቱ የኢትዮጵያ ፓርላማም በአሸባሪነት ከፈረጀቻቸው ጦር ሰብቀው ከተነሱት አንዱ አድርጎታል፡፡ እንደ 

ኦብነግና ኦነግ ማለት ነው፡፡ 

  

 ወደ ኋላ መለስ ስንል ዶክተር ብርሀኑ ነጋ በደርግ ጊዜ በነበረው ትግል ከአዲስ አበባ ለጫካ ትግል ወጥተው 

ከሱዳን  ወደ አሜሪካን በመጓዝ እዚያው እየኖሩም፣ እየሰሩም፣ እየተማሩም በኢኮኖሚክስ ዶክተር ለመሆን 

በቅተዋል፡፡ አሜሪካን  እያሉ ገና ያኔ በጠዋቱ የተነሱበትን ትግል ከኢሕአፓ ጋር ገፉበት ወይ? የሚሉት 

ነጥቦች እንዳሉ ሆነው ኢሕአዴግ አዲስ አበባ ገብቶ በትረ  መንግሥቱን ሲቆጣጠር ዶክተር ብርሀኑ ነጋም 

ከአሜሪካን አዲስ አበባ ገብተዋል፡፡  

 

የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይኔም ጓደኛቸው ስለነበሩ፤ ያ ቅርበትም በወቅቱ በኢሕአዴግ 

ከፍተኛ አመራር ላይ ከነበሩት የመንግሥት መሪዎች ጋር እንደ ልብ እንዲገናኙ እድሉን ፈጥሮላቸዋል፡፡ 

በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ኢኮኖሚክስ ሲያስተምሩ በነበሩበት ወቅት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክስ ማህበርን በሊቀ 

መንበርነት በመምራት በኢኮኖሚ ጉዳዮች በሚደረጉ ውይይቶች በየሚዲያውና በቴሌቪዥኑ አዘውትረው 

ይታዩ የነበረበትም ሁኔታ የሩቅ ጊዜ ታሪክ አይደለም፡፡   ለኢሕአዴግ ባለሥልጣናትም ከማንም የተሻለ 

ቅርበት ነበራቸው፡፡  
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 የፓለቲካ ፓርቲ ለማቋቋም መወሰናቸውን  በእንቅስቃሴም ላይ  እንደነበሩ የታወቀው በአዲስ አበባ 

ዩኒቨርስቲ በአንድ ወቅት የተማሪዎች አመፅ ተቀስቅሶ በነበረበት ወቅት ከዚህ ጋር በተያያዘ ፕሮፌሰር 

መሥፍን ወልደማርያምና ዶክተር ብርሀኑ ነጋ የተወሰነ ጊዜ ታስረው ከተለቀቁ በኋላ ነው፡፡ 

  

ቅንጅት የተባለው ሕብረት በተለያዩ ፓርቲዎች መሰባሰብ ከመፈጠሩ ሂደት ዓመት በፊት የተፈጠረውን 

ቀስተ ደመና (Rain bow) ፓርቲ፤ ፕሮፌሰር መሥፍን፣ ዶክተር ብርሀኑ፣ ወይዘሪት ብርቱኳን፣ ዶክተር 

ሽመልስና ሌሎችም በርካቶች ሆነው አቋቁመዋል፡፡ 

 

 የ1997 ዓ.ም የብሔራዊ የፓለቲካ ምርጫ ሲመጣ በዋነኛነት በወቅቱ የነበሩትን የተለያዩ ፓርቲዎች 

(ኢዴፓ፣ መኢአድ፣ ቀስተ ደመናና ሌሎችም) የጋራ  ግንባር ፈጥረው እንዲቀናጁና ኃይላቸው ሳይበታተን 

እንዲወዳደሩ ለማድረግ ፓርቲዎቹን የማወያየት፣ የማግባባትና ወደ ጋራ መድረክ የማምጣቱን ሥራ 

የከወኑት  ፕሮፌሰር መሥፍን፣ ዶክተር ብርሀኑ ነጋና ሌሎችም ነበሩ፡፡  

 

በሰፊ የአመለካከትና የአቋም ልዩነቶች እንደ ምንም በጋራ የተመሰረተው ቅንጅት አንዱ ፓርቲ ሌላውን 

የመድፈቅ፤ የመጫን፤ እኛ ብቻ ነን የሚል አምባገነናዊ ስሜት እየጎላበት መግባባትና መደማመጥ 

የማይችሉበትም ሁኔታ ተፈጠረ፡፡ በምርጫ ወድድሩ ቅንጅት አዲስ አበባ ሲያሸንፍም፣ ይህን ኃላፊነት 

ተረክቦ ለመሥራት ፓርላማ አንገባም የሚለው የቅንጅት አጠቃላይ አቋም ሂደቱን አደናቀፈው፡፡  

 

ከ1997 ዓ.ም ምርጫ ጋር በተያያዘ የተፈጠረው ሁከትና ትርምስ የወደመው ንብረትና በሰው ሕይወት ላይ 

የደረሰው አደጋ እንዳለ ሆኖ በቀጣዩ አመፅ ለማቀጣጠል የነበሩ የውስጥ ለውስጥ ሥራዎች በመንግሥት 

አመራርና በታዋቂ ግለሰቦች ላይ አደጋ ለማድረስ ዝግጅት መኖሩን መንግሥት ስለደረሰበት የቅንጅቱ 

አመራር ቁልፍ ሰዎች ታስረው በሕግ መጠየቃቸው ግድ ሆነ፡፡  

 

 የሕዝብ ልጅን እያጋፈጡና መስዋዕት እንዲከፍል እያስገደዱ በደም መፋሰስና በደሀው ልጅ ሞት ወደ 

ሥልጣን እንመጣለን ብለው የሚያስቡ ወገኖች የፈጠሩት ትርምስ በሕዝቡ ውስጥ አሳዛኝ ቁስል ትቶ 

አልፏል፡፡  

 

የቅንጅት አመራሮች ቃሊቲ እሥር ቤት ሆነውም እርስ በእርስ መባላቱንና መናጨቱን፤ አንዱ በአንዱ ላይ 

የስም ማጥፋት ዘመቻ ማካሄዱ፤ ቡድን ለይተው መናቆራቸው፤ በጥላቻ መተያየቱ፤ በክህደት መወነጃጀሉ 

ገፍቶ በስተ ኋላ ላይ ለሕዝብና ለአደባባይ የበቃው መከፋፈል በመፈረካከስ ተደመደመ፡፡  

 

በቅንጅት አመራር ውስጥም ይቀርቡና ይነሱ የነበሩት ችግሮች ሙስና፣ አምባገነንነትና ጎጠኝነት (የወንዝ 

ልጅነት ስሜቶች) ነበሩ፡፡ አንዱ ከሳሽና በኋላ ግንቦት 7ትን የመሰረቱት ዶክተር ብርሀኑ ነጋ ናቸው፡፡ ዛሬ 

ደግሞ እነዚህ ክሶች በተራቸው በዶክተር ብርሀኑ ነጋና በግንቦት 7 አመራሮች ላይ በአባላቱ  አማካይነት 

ተነስተዋል፡፡ 
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ዶክተር ብርሀኑና በስሜትና በጥላቻ የተዘፈቀው አመራራቸው ድርጅቱን አሜሪካ አገር መሥርተው በስድስት 

ወራት ውስጥ በኢትዮጵያ ለውጥ እናመጣለን፤ ሁሉም ነገር ዝግጁ ነው በማለት በነፍስ ወከፍ የሚዋጣውንም 

ዶላር በመወሰን ብዙ እርዳታ አሰባስበዋል፡፡ ቃል የገቡት ስድስት ወራት አልፍ ይኸው አራት ዓመት 

ሞላቸው፡፡ 

  

መቼም አሜሪካን አገር ላለ ቀርቶ ለሌላውም አይከብድምና የራሳቸውን ዌብ ሳይት ከፍተው ልሣናቸውን 

/የድርጅቱን ልሣን/ እዚያው ላይ ያወጣሉ፡፡ የአቋም መግለጫቸውንም እንዲሁ፡፡ ከአገር ውስጥ ምንጮች 

ወይንም ተባባሪዎች አገኘነው የሚል ዜናም ከሰፈረበት ቀን ሳይለወጥ አዲስም ነገር ሳይኖረው ወራት 

ያስቆጥራል፡፡ ትክክለኛ ምንጭ ስለሌላቸው ነው፡፡ አብዛኛውን የፈጠራ ዜናም በጥላቻ ነፍሳቸው ያበደው 

አባላቱ ይፅፉታል፡፡ በየጊዜው እርዳታ ይጠይቃሉ፡፡ ይሰበስባሉ፡፡ 

 

 የመዋጮው ገንዘብ ምን ያህል ነው? ለምን ሥራ ዋለ ? ይኼ ጥብቅ ምስጢር ስለሆነ አባሉ እንዲጠይቅ 

አይፈቀድለትም፡፡ ቢጠይቅም መልስ የለም፡፡ ከፊሉ ገንዘብ ለኢሣት ሣተላይት ቴሌቪዥንና ለራዲዩ 

ሠራተኞች በቋሚ ደመወዝነት የተመደበ መሆኑ ይታወቃል፡፡ በልመና የተገኘውን ገንዘብ ሲያሻቸውም እነ 

ዶክተር ብርሀኑና  የቅርብ ሰዎቻቸው እንደፈለጉ ይፈነጩበታል፡፡ በፈለጉት መንገድ ይዝናኑበታል፡፡ 

ይመነዝሩታል፡፡ 

  

ግንቦት 7 ውስጥ ግልፅነትና ተጠያቂነት  የሚባል  ዴሞክራሲያዊ አሰራርና መርህ የለም፡፡ በቅንጅት ጊዜም 

የተዋጣው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ለምስጢራዊ ሥራ እየተባለ ግለሰቦች በልተውት እንደቀረ፣ 

አንዳንድ ኃላፊዎችም ገንዘቡን በቤተሰባቸው አባላት ስም እንዳዛወሩት እስከ ፍርድ ቤት ክስ ተሂዶ 

እንደነበር የትናንት ትዝታ ነው፡፡ 

 

ደጋፊ ዲያስፓራው ለግንቦት 7 በየጊዜው ያዋጣው ብዙ መቶ ሺህ ዶላር በዶክተር ብርሀኑና በወንድማቸው 

አማካይነት ለፈለጉት ጉዳያቸው ሲያውሉት፤ ሲያሻቸው አሥመራ፤ ሲያሻቸው ግብፅ ሲመላለሱበት የገንዘብ 

ጉዳይ ሲነሳ መልሳቸው ለምሥጢራዊ ሥራ ውሏል የሚል መሆኑን ድርጅቱን የለቀቁት አባላት ይናገራሉ፡፡ 

 

 የግንቦት 7 አመራር የተዋጣውና የሚገኘው ገንዘብ ለትጥቅ ትግሉና በአገር ቤት ለሚዘረጋው ድርጅታዊ 

መዋቅር እየዋለ ነው የሚል ባዶ የሽንገላ መልስ ቢሰጥም ይህ ከቃላት ያላለፈ በመሬት ላይ የሚታይ ምንም 

ነገር የሌለበት ሀሰትና  ድለላ መሆኑን አባላቱ እየተረዳው መጥቷል፡፡  

 

ግንቦት 7 የትጥቅ ትግል እያካሄደ ለመሆኑ ባለፋት አራት ዓመታት አንዲት ቦታ ላይ የታየም የተሰማም 

ምንም ነገር የለም፡፡ በኤርትራ ከሻዕቢያ ጋር በመደራደር ሥልጠና   እየተሰጠና እየተሰማሩ ነው የሚሉም 

ከሆነ ግንቦት 7 ነኝ ያለ ወይንም ሲል የተሰማ ምንም የለም፡፡ 
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 ወደ አገር ቤት ለድርጅታዊ ሥራ መዋቅር ለመዘርጋት ገንዘብ እንልካለን የሚሉትም የለቀቀው አባላቸው 

እንደገለፀው ትርጉም የለውም፡፡ ምናልባት ግለሶቦችን መርዳት ካልሆነ በስተቀር  ለዶክተር ብርሀኑ ሸሪኮች 

አዲስ አበባ  ለሚገኙትና የኑሮ ውድነቱን እናቀጣጥላለን ለሚሉት በምሥጢር የሥራ ማስኬጃ ተብሎ መደበኛ 

ሥራ  ለሌላቸውም  በደመወዝ መልክ ሊልኩላቸው ይችላሉ፡፡  

 

ሥራዬ ብለው ቀንና ማታም ለሊትም በየቦታው እያነፈነፉ መረጃ ለሚልኩላቸው የወሬ ምንጮቻቸው 

የሚከፍሉትም ይኖራል፡፡ በየትኛውም መስፈርት ሲወሰድ የልመና ገንዘብን ያለተቆጣጣሪ፤ ያለጠያቂ፤ እንደ 

ግል ንብረታቸው የሚጫወቱበት  በግንቦት 7 ውስጥ ዓይን ያወጣ ሙስና በመንሰራፋቱ ነው፡፡ የድርጅቱ 

የፋይናንስ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዳንኤል አሰፋ  (መቻቻል) ሥራውን የለቀቀውም ለዚሁ ነው፡፡ 

 

 የፓርቲ ድርጅታዊ አሰራሮች በዴሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት መርህ  ላይ የተመሰረቱና ሁሉም አባል 

በየደረጃው ሀሳቦቹን በነፃነት የማንሸራሸር፤ የመጠየቅ፤ የማወቅ፤ በሥራ ሂደትም በሚፈጠሩ ደካማና ጠንካራ 

ጎኖች ሂሰና ግለ ሂስ ማድረግ ይጠበቅበታል፡፡  

 

ከፍተኛው አመራር የሚሰጠው ውሣኔ የታችኛውን አካል  አወያይቶ ተቀባይነትና  ሁሉም የሚስማማበት ሆኖ 

ሲገኝ ነው የድርጅቱ ውሣኔና የጋራ አቋም ሆኖ ሊወጣ የሚችለው፡፡ ጥቂቶች ለአብዛኛው ድምፅ ውሣኔም 

ይገዛሉ፡፡  ተግባራዊም ያደርጋሉ፡፡ 

 

በግንቦት 7 ውስጥ ይህ ዓይነቱ አሰራር የለም፡፡ ዶክተር ብርሀኑ አዋቂና ወሣኝ ነኝ የሚል አምባገነን ግለሰብ 

ነው፡፡  አባላትን  በመስደብ፣ በመዝለፍ ስብዕና የሚነካ ንግግር የሚናገር በመሆኑ በዙሪያው ያሉትም በጥቅም 

የተሳሰሩና ጋሻ ጃግሬዎቹ ስለሆኑ ይህ የከፋ አምባገነናዊ ባህርይ ድርጅቱን ለመከፋፈል አብቅቶታል፡፡ 

በዚህም የተነሳ አንጃ ተፈጥሯል፡፡ 

  

ከግንቦት 7 የተገነጠለው ቡድን የራሱን ሰፊ መግለጫና ዝርዝር ነጥቦች አውጥቷል፡፡ ከእነዚህ  ውስጥ ዶክተር 

ብርሀኑ ነጋና  መሰሎቹ ከድርጅቱ እውቅናና ከአባላቱ ፈቃድ ውጪ ከፀረ - ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር 

የፈጠሩት የወዳጅነት ጥብቅ ግንኙነት ይጠቀሳል፡፡ በዋናነት ከሻዕቢያ ከፍተኛ አመራር ጋር የሚያደርጉት 

ምሥጢራዊ ወይይት እንዲሁም ከግብፅ መንግስት ጋር የፈጠሩትና አጠናክረው እየሄዱበት ያለው ግንኙነት 

ተጠቃሽ ነው፡፡ 

 

ዶክተር ብርሀኑ ነጋና የተወሰኑ አመራሮች አሥመራ በመሄድ ከሻዕቢያ መሪዎች፤ ግብፅ በመሄድ ከግብፅ 

የመንግሥት  ከፍተኛ ወታደራዊና የደህንነት  ባለሥልጣናት ጋር ተነጋግረውና ተመካክረው ተመልሰዋል፡፡ 

የአሥመራ ቴሌቪዥን ጣቢያ የግንቦት 7 ቴሌቪዝን  የሆነውን  ኢሣትንና ፕሮግራሙን  የዜና ሽፋን 

እየሰጣቸው ይገኛል፡፡ 
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ዶክተር ብርሀኑና መሰሎቹ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዴሞክራሲ እንታገላለን እያሉ የኢትዮጵያና የሕዝቧ ጥቅም 

ታሪካዊ ጠላቶች ከሆኑት ጎን በወዳጅነት መቆማቸውና  በመሣሪያነት ማገልገላቸው ኢትዮጵያን፣ ልማቷንና  

ሕዝቧን በግልፅ ከመውጋት የተለየ አይደለም፡፡  

 

ከሁሉም አሳፋሪው ደግሞ ዶክተር ብርሀኑ ነጋና አጋሮቹ እንዲሁም አንዳንድ የደቡብ ተወላጆች በድርጅቱ 

ውስጥ በሚገኙ የአማራ ተወላጆች ላይ እያካሄዱና እያሳዩ ያሉት የጎጠኝነት (የጎሣ) ጥላቻ ስሜት በዘረኝነት  

ምን ያህል ተውጥረው እንደተያዙ ያሳያል፡፡ ይህ ደግሞ ውድቀታቸውን እያፋጠነው እንደሚሄድ መጠራጠር 

አይቻልም፡፡ 

 

 የግንቦት 7 አመራር ፍፁም አምባገነንነት በተጠናወታቸውና በሙስና በተዘፈቁ በጎጠኝነት ስሜት 

በተመረዙና በተለከፉ ሰዎች ተቀፍድዶ የተያዘ በመሆኑ  ከድርጅቱ የተገነጠለው አንጃ አዲስ  ሥያሜ ይዞ 

መውጣቱን ገልፃል፡፡        

                                                                                             

ዶክተር ብርሀኑ ነጋ  በአውሮፓ ሕብረት አና ጎሜዝን በአሜሪካ ሴኔትም እንዲሁ ሁነኛ ሰዎች አሉኝ፤ ሁሉን 

አስተባብረን የኢትዮጵያን መንግሥት በዲፕሎማሲም፤ በጠመንጃም ትግል በቅርብ ጊዜ እናሸንፋለን፡፡ 

ሕዝቡ ከእኛ ጋር ነው የሚለው ፕሮፓጋንዳው ሙሉ በሙሉ እንደከሸፈበት የተረዳው ይመስላል፡፡ 

 

በኢትዮጵያ ጉዳይ የአውሮፓ  ሕብረት ወይንም የአሜሪካ ሴኔት አይደለም ወሣኙ፡፡ ለኢትዮጵያ ልማትና 

እድገት የሚሰጠውንም እርዳታ እናስቆማለን በሚል ብዙ ርቀት ሄደዋል፡፡ 

 

በገዛ ሕዝቡና በአገሩ መልማትና ማደግ የሚፀፀትና የሚንገበገብ  ቡድን እንዴት ኢትዮጵያዊ ነኝ ሊል 

ይችላል? ከምዕራባውያን የሚመጣው የልማት እርዳታ አንዲትም ሣንቲም ሳትነካ ለልማት ሥራ እንደዋለ 

በዚህም ኢትዮጵያ ፈጣን የምጣኔ ሀብት ለውጥ በማሳየት በዓለም በፈጣን የምጣኔ ሀብት እድገት 

ከተመዘገቡባቸው አምስት አገሮች አንዷ መሆኗን ዶክተር ብርሀኑ ነጋና ግንቦት 7  መቼም አልሰሙም 

አይባልም፡፡ 

 

 እንደ ቀድሞው ዘመን አሜሪካ ሆናችሁ በምትነዙት የፕሮፓጋንዳ መርዝ የሚታለልና የሚደለል፤ በሥሜት 

የሚጋልብና ለእናንተ የሥልጣን ጥምና አራራ  ሲባል ሕይወቱን አሳልፎ የሚሰጥ የኢትዮጵያ ወጣት የለም፡፡ 

ያ የሞኝ ዘመን አልፏል፡፡ የስንቱን ደሀ ልጅ እንዳስፈጃችሁ፤ የስንቱ ቤት ባዶ እንቀቀረ፤ እናንተም 

ሕዝቡም ያውቃል፡፡ 

 

በግንቦት 7 ቅጥረኛነትና ተላላኪነት፤ ሻዕቢያና ግብፅን ለማስደሰት ሲል በሚወጥነው ሴራ የኢትዮጵያን 

ልማት፣  እድገትና የሕዳሴውን ግድብ ግንባታ ለማሰናከል የሚያደርገው ሩጫ ዛሬ ከምንጊዜውም በላይ 

እየታየ ነው፡፡  
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የኢትዮጵያ እድገት ይቀጥላል እንጂ አይሰናከልም፡፡ ለሁሉም ግን ግንቦት 7 ሩቅ ሄዶ ብዙ ከማለቱ በፊት 

ራሱን ከሙስና፣ ከአምባገነንነትና ከጎጠኝነት በሽታ ያላቅ! ለፀረ - ኢትዮጵያ ኃይሎች አጎብዳኝና ተላላኪነቱን 

ያቁም! ራሱን ደጋግሞ ይፈትሸ! ከአክራሪዎች ጋር ማጨብጨቡን ያቁም! አገርና የፓለቲካ ልዩነትን ጠንቅቆ 

ይወቅ!                        

 


