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ለግንቦት 7 አባላት በሙሉ 
 
 

ከግንቦት 7 ዲሞክራቲክ የፍትኅ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ  
 

 
ጉዳዩ፡-  ከጊዚያዊ ኮሚቴነት ወደ ድርጅትነት ስለመቀየር 

 
 

ነሐሴ 18 ቀን 2004 ዓ.ም. 
 

 
በድርጅቱ ውስጥ እየነገሰ የመጣውን የለየለት አምባገነንነትን በመቃወም መሠረታዊ ለውጥ ሲደረግ ግልጽና 
ሁሉንም አባላት ባሳተፈ መልኩ ሊሆን ይገባል ብለን የዲሞክራሲና የግልጽነት ጥያቄ ደግመን ደጋግመን 
ማንሳታችን ይታወሳል። ይህን ጥያቄ በአግባቡ በውይይት ለመፍታትና ሁኔታው እንዲረግብ ከማድረግ ይልቅ 
እንዲባባስና ድርጅቱን እንደግል ንብረት በሚቆጥሩ ጥቂት የአመራር አባላት ድርጅቱን የመሠረትነው እኛ ነን 
በሚል ከጥያቄ አቅራቢዎቹ ጋር ውይይት ያስፈልጋል ያሉትን ቀሪውን የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት 
በተካኑበት የማፈንና የማስፈራራት ክሒሎት ተጠቅመው ለውይይት በራቸውን  ዘግተዋል፡፡  
 
አሁን ሰሞኑን ለአባላት የሚላኩ ኢሜሎች የተወሰኑ አባላትን በተለይም ደግሞ የዲሞክራሲ ጥያቄ ያነሱትን 
ያገለሉ ለመሆናቸው የአደባባይ ሚስጥር ነው። የተላኩት ኢሜሎች በአይጋ ፎረም ላይ ወጥተው 
ተመልክተናል፡፡  ለዚህም የጽፈት ቤት ቋሚ ቅጥር ሰራተኛ የሆነው ግለሰብ ጥያቄው እንደተነሳ ግለስቦችን 
ከድርጅቱ እንደተባረሩ በማስመሰል በየሃገሩ እየደወለ እነከሌን እንዳትገናኙ ምንም አይነት መረጃ 
እንዳትሰጧቸው ካለ በኋላ ከወያኔ ከአባላት ጋር እኩል የሚደርሰውን ወራዊ ጋዜጣ እንዳይላክ ከልክሎ ነበር። 
ይህ የሚያሳየው ህግና ደንብ የሚባል ነገር በድርጅቱ ውስጥ እንደሌለ ነው፡፡ 
 
የአባልነት ግዴታችንን እየተወጣን እንዴት ለኛ ኢሜሉ እንዳልተላከ መልስ የሚሰጥ ባይኖርም ጥያቄው 
መነሳቱን መስማት የተሳናቸው በጥላቻ እና በቂም በቀል ሌት ተቀን ስለትግሉ ሳይሆን ስለጥላቻቸው 
የሚያልሙ ግለሰቦች እንዲያውቁት እንፈልጋለን።  
 
ከድርጅት መታገድም ሆነ መባረር በየትኛውም ድርጅት ህግና ስርዓትን ተከትሎ ሊኖር እንደሚገባ እናምናለን፤ 
ነገር ግን የዲሞክራሲ ጥያቄ ያነሱ አባለት ለማገድ መሞከሩ ውሎ አድሮ ጠልፎ የሚጥለው እነሱን እንደሆነ 
መገንዘብ ምንኛ አዋቂነት እንደሆነ ቢረዱ መልካም ነበር እንላለን። የሚገርመው ክፍያችሁን ክፈሉ ገንዘባችሁ 
ይጠቅመናል እናንተ ግን አስተያየት እና ጥያቄ ስለምታነሱ አታስፈልጉም አይነት አካሄድ በመከተላቸውም 
ጭምር ነው።  
 
ለነገሩ ድርጅቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የገንዘብ ርዳታ የኢትዮጵያን አንድነት ከማይፈልገው የኤርትራ መንግስትና 
ከሌሎችም ማግኘታችውንና አባላት ቢኖሩም ባይኖሩም ወርኃዊ መዋጮ ቢያዋጡም ባያዋጡም የሚጎልብን 
ነገር የለም በሚል መመጻደቅ መጀመራቸውን የውስጥ መረጃዎቻችን አረጋግጠውልናል፡፡ 
 
ከድርጅት ማገድን በሚመለከት ከተንሳ የኦዲት ኮሚቴው በምን ሂሳብ እንዲህ አይነት ችግር ሲፈጠር ጣልቃ 
እንዲገባ እንዳደረጉ ከጉደኞቹ አምባገነኖች በቀር የሚያውቅ የለም። በህገ ደንባችን አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ  
አንድ ከቁጥር 1-5 በሰፈረው መሰረት የኦዲት ኮሚቴ ተግባርና ሃላፊነት ባንዱም ውስጥ እንዲህ አይነት ስራ 
ይሰራል የሚል ዝርዝር የለም።  አባላት ይህንን በበለጠ እንድታውቁት በ 2004 ዓ.ም. ተሻሽሎ የቀረበ  
የግንቦት7  የፍትህ፣ የነፃነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ መተዳደሪያ ደንብን አባሪ አድርገን ልከናል፡፡ ይህንን 
መተዳደሪያ ደንብ ነው ራሳቸው አውጥተው  እነሱው ሊዳኙበት ያልፈለጉት፡፡ 
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የኦዲት ኮሚቴ አባላት ቁጥር ከፍ ማለት እንዳለበት በህገደንቡ ላይ ቢመለከትም ያንን ለማድረግ የታዘዙትን 
ምንም ሳይጠይቁ የሚፈጽሙ አባላት ባለመገኘታቸው እስካሁን ተግባራዊ አልሆነም፤ ይባስ ተብሎ የነበረውም 
አባልም ባልታወቀ ምክንያት እንዲገለል ተደርጓል።  
 
ስለህግ እና ዲሞክራሲ ሲነሳ እራሳቸውን ህግ ያደረጉ ግለስቦች ባሉበት ስለእውነተኛው ህግ ማውራት 
ያስቀጣል ብለውናል። መለስ የራሱን ታማኝ ታጋዮች ጥያቄ ሲያነሱ  " እነዚህን ቆሻሻዎች አስወግዱልኝ" ብሎ 
እንዳስገደላችውና ቀሪዎችንም ዘብጥያ እንዳወረዳቸው ሁሉ የኛም ሊቀ መንበር  በአምሳለ መለስ መንፈስ 
ወርዶ  ከቆሻሻ ጋር ውሎ የቆሸሸ መስሎ እንደተሰማው ባልተገራና ልጓም በሌለው አንደበቱ ሲዘልፈንና 
ያቀረብነው ጥያቄ እውነት ቢሆን እንኳን ጥያቄያችን እንደማይሰተናገድ ደግሞ ደጋግሞ ነግሮናል፡፡ 
 
 ይህ ንግግር ከመለስ "እጅን እቆርጣለሁ" ያልተለየ መሆኑን ንግግሩን ያዳመጣችሁ ትታዘቡታላችሁ ብለን 
እንገምታለን፡፡ እነዚህ ግለሰቦች በራሳችው የሚታዘዝ ጦር፤ የሕግ ተቋማትና የፖሊስ ሰራዊት ቢኖራችው ምን 
ዓይነት ወንጀል በአገራችንና በወገናችን ላይ ሊፈጽሙ እንደሚችሉ ከወዲሁ መገመት ይቻላል፡፡ በዚህም 
ከዘረኛውና ከአምባገነኑ ወያኔ የሚሻሉበት ምንም ዓይነት ሰብዕና ስለሌላቸው አሁን ባሉበትና በያዙት 
መስመር እንዲቀጥሉ መፍቀድ ለሚፈጽሙት ወንጀል ተባባሪ መሆን ነው፡፡  
 
"ነጻነትን የማውቅ ነጻ አውጪ" ብለው የጻፉ መሪዎቻችን የነጻነትን ምንነት ራሳቸው ሳያውቁ ስለሌላው 
መጻፋችው የራሷ እያረረባት የሰው ታማስላለች እንዲሉ ነው፡፡ለዚህም "ነጻነትን የማውቅ ነጻ አውጪ ቁጥር 
2" ተብሎ ሊጻፍላቸው ይገባል፡፡ ከእነዚህ አመራር አባላት አንዳንዶቹ ወያኔ ጫካ በነበረበት ወቅት በገንዘብና 
በዲፕሎማሲ ሲደግፉና በኋላም ለዚህ ውለታ በወያኔ ተሹመው የነበሩ፤ ቀሪዎች ከወያኔ ጋር መስራት ይቻላል 
በሚል ጓዛችውን ጠቅለው ወደ አገር  በመግባት ለመሾም ደፋ ቀና ሲሉና ያም ሳይሳካላችው ሲቀር የወደዱትን 
ሲያጡ የጠሉትን ይለማመጡ እንዲሉ በተቃራኒው ጎራ ለመሰለፍ የመረጡ ናችው፡፡ ይህንን ሁሉ እያወቅን 
ግን ካለፈው ስህተታቸው ተምረው የተሻለ ስራ ይሰሩ ይሆናል በሚል አብረናችው ብንሰለፍም፤ "ያዳቆነ 
ሰይጣን ሳያቀስ አይለቅም" እንዲሉ ተመልሰው እንደ እሪያ ጭቃቸው ውስጥ ገብተዋል፡፡ 
 
 
በሌላ በኩል ደግሞ በድርጅቱ ህገደንብ መሰረት ምርጫ መደረግ የነበረበት ባለፈው መስከረም 2004 ዓ.ም. 
ቢሆንም እስካሁን በአስመራጭ ኮሚቴውም ሆነ ድርጅቱን በሚመሩት ሰዎች ምንም ዓይነት ማብራሪያ 
አለመሠጠቱ እጅግ የሚያስተዛዝብና የሚያሳዝን ሆኖ አግኝተነዋል፡፡ ይህ የሚያመለክተው የስራ 
አስፈጻሚውም ሆነ የምክርቤቱ የስራ ዘመን ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ከተጠናቀቀ እነሆ ዓመት ሆኖታል። 
እንግዲህ አሁን ያለው የስራ አስፈጻሚም ሆነ ምክርቤት ህገወጥ ነው። 
 
 በመሆኑም ህገወጡ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስልጣኑን ማስረከብ የነበረበት ጊዜ አልፏል። የስልጣን ዘመኑ 
ያለፈበት ስራ አስፈጻሚ የሚወስነው ማንኛውም ውሳኔ ምንም አይነት የህግ አሳሪነት ስለሌለው ስልጣኑን 
በአባላት ለሚመረጥ ኮሚቴ ማስረከብ አለበት። ስልጣኑ ካለቀበት ጊዜ ጀምሮ የወሰናቸው ውሳኔዎች ሁሉ 
ምንም አይነት የህግ አሳሪነትና ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑን ልናሳውቅ እንወዳለን። 
 
አንዳንድ አባላት ከመረጃ እጥረት ምክንያት ግለስቦችን ወደ ማምለክና እከሌ ያለው እንዴት ስህተት ይሆናል 
ወደሚል ደረጃ መድረሳቸውን እንገነዘባለን። ለነዚህም ሆነ በመረጃው እጥረት አምባገነኖችን ትክክል ናቸው 
ብላችሁ ለምታስቡ አባላት ፍርዳችሁ በመረጃ ላይ ተመስርቶ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል የግንቦት 7 
ዲሞክራቲክ ዌብሳይት ዲዛይን እየተሠራ መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው። ዲዛይኑ እንደተጠናቀቀ በቅርብ ቀን 
ሁሉንም መረጃ ይዞ ብቅ ይላል።  
 
በዚህ አጋጣሚ የምትደግፉንም ሆነ የምትቃወሙን አስተያየት እንድትሰጡን እንጠይቃለን። በየቦታው 
ሁናችሁ ይህን ዜና ስትጠባበቁ ለነበራችሁ ዲሞክራቶች ዲሞክራሲን የምናመጣበት ጊዜ አሁን መሆኑን 
ተረድታችሁ የተለመደ ድጋፋችሁን እንደማይለየን እምነታችን ነው። የሚደርሱን መረጃዎችም ሆኑ የግለስቦች 
ማንነት በሚስጢር የሚያዝ ከብረት የጠነከር አቋማችን መሆኑን እንድትረዱልን እንፈልጋለን። 
 
በመጨረሻም ኢሜላችሁን እንድትቀይሩና አሮጌውን እንድትዘጉ የሚል መልዕክት እንደደረሳችሁ ይታወቃል፡፡ 
ይህ አካሄድ ከኛ ጋር ያለውን ግንኙነት ለመቁረጥ ሆን ብሎ ታስቦ እንደሆነ ትረዱታላችሁ ብለን እንገምታለን፤ 
ነገ ስማችሁን ቀይሩ እንደማትባሉ ተስፋ ብናደርግም፤ ኢሜላችሁን በመቀየሩ ካመናችሁበት አሮጌውን ባለበት 
እየተጠቀማችሁና ከኛ የሚደርሳችሁን የመረጃም ልውውጥ እንደተጠበቀ ሆኖ አዲስ ኢሜል ልትሰጧቸው 
ትችላላችሁ፡፡ 
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እናም ከአሁን በኋላ ወደፊት መጓዝ እንጂ የአምባገነኖች አባሪ ተባባሪ መሆን አንፈልግም፡፡ ከዝንብ ማር 
እንደማይቆረጥ ሁሉ ከእነዚህም ግለሰቦች ምንም የምንጠብቀው በጎ ነገር የለም፡፡ የእነሱን ትዕዛዝ መፈጸምም 
ሆነ መተባበር የወንጀላቸው ተባባሪ መሆን ነውና ለቀጣይ የትግል ሰልፍ ከጎናችን ተሰለፉ የሚል ጥሪ 
እናስተላልፋለን፡፡  በዚህም ድርጅታችን በአዲስ መልክ መመስረቱን እናበስራለን፡፡ 
 

Ginbot 7 Democratic website is coming soon!!! Stay tuned   
 
 
ከሰላምታ ጋር 
 
 
ጎልደን ቮይስ፤ እያዩ ፤ ኤድኔት 
 
ጊዜያዊ የአመራር አባላት 
 
 
ኢሚል፡-daga.zewashera@gmail.com 
 
 

ከግንቦት 7 ዲሞክራቲክ የፍትኅ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ  
 
 

ማስታወሻ፡- የዚህ ድርጅት ስምና ዓርማ በአንድ አገር ውስጥ ምዝገባ ያገኘ መሆኑን እናስታውቃለን፡፡ 
 


