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የግንቦት 7 መሪዎች 
ሀቅን መቅበር አይቻሌም!! 

 

የተከበራችሁ የግንቦት 7 አባሊት! 

የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎች በአባሊት የተነሱ የመብትና የዳሞክራሲ ጥያቄዎችን በሰሇጠነ እና በሰከነ 

መንገዴ በውይይት ሇመፍታት ጥረት ከማዴረግ ይሌቅ ጥያቄ ያነሱ አባሊትን የማገዴና የማባረር እርምጃዎች 

መውሰዴን በመምረጣቸው ዴርጅታችን ግንቦት 7ን አዯጋ ሊይ ሉጥሌ የሚችሌ ሁኔታ እየተፈጠረ መሆኑን 

ካሇፉት ስዴስት ወራት ወዱህ በተዯጋጋሚ ስንገሌፀው የቆየነው ጉዲይ መሆኑ ይታወቃሌ፡፡  በአባሊት የቀረቡ 

ተራ የሆኑ የህገ-ዯንብና የዱሞክራሲ ጥያቄዎች ተቀባይነት በማጣታቸው “የትም አይዯርሱም ምናባታቸው 

ያመጣለ፣ ከፈሇጉ ወጥተው የራሳቸውን ዴርጅት አቋቁመው መታገሌ ይችሊለ” በሚሌ ትዕቢት ከአንዴ 

የዴርጅት መሪ ነኝ ከሚሌ ቀርቶ ከአንዴ ተራ ሰው አንዯበት ሇመስማት በሚቀፉ ቃሊት ተሰዴበው፣ 

ተወርዯው ከዴርጅቱ እንዱወገደ የተዯረጉ በተሇያየ የሃሊፊነት እርከን ሊይ የነበሩ አባሊት “ግንቦት 7 

ዱሞክራቲክ” የሚባሌ ዴርጅት መስርተው ሲንቀሳቀሱ ከቆዩ በኋሊ “ቃላ ፓሌቶክ” በተባሇ የውይይት መዴረክ 

“የፈሩት ይዯርሳሌ የጠለት ይወርሳሌ” እንዱለ የዯርጅታችንን ውስጣዊ ገበና እና በተራ ውሸት እና ቅጥፈት 

ተሸፍኖ የቆየ የአራት አመታት ጉዴ አዯባባይ ያወጣ ከሶስት ሰዓት ተኩሌ በሊይ የፈጀ ማብራሪያና  መግሇጫ 

ሰጥተዋሌ፡፡ ይህ መግሇጫ የመጨረሻው ይሆናሌ ተብል አይጠበቅም፡፡ ወዯፊትም በተሇያዩ ሚዴያዎች 

ተመሳሳይ መግሇጫዎችና ማብራሪያዎች ሇመስጠት እየተዘጋጁ መሆናቸውን የሚያመሇክቱ መረጃዎች አለን፡፡ 

አምባገነኖቹ የግንቦት 7 መሪዎች ጉዲቸው አዯባባይ እንዲይወጣ ባዯረባቸው ከፍተኛ ፍርሃትና ጭንቀት 

እነዚህ አባሊት ከወጡ በኋሊ ዴምፃቸው በየትኛውም ሚዴያ እንዲይሰማ የተሇያዩ ተፅእኖዎችን ሲያዯርጉ 

ነበር፡፡ “በቃላ ፓሌቶክ” የተሰጠው መግሇጫ እንዲይካሄዴም በተሇያየ መንገዴ ሇማዯናቀፍ ከፍተኛ ጥረት 

ሲያዯረጉና የፓሌቶክ ሩሙ አስተዲዲሪዎችን ሲያስፈራሩና ሲያስቦኩ ሰንበተዋሌ፡፡ በተሇያየ መንገዴ የተዯረገው 

ተፅዕኖና ማስፈራሪያ እንዲሌተሳካና መግሇጫው እንዱሚካሄዴ እየተረደ ሲመጡ አንዲንዴ ጋጠወጥ 

አርበኞቻቸውን በማሰማራት የውይይቱን ሂዯት ሇማወክ ተዘጋጅተው ነበር፡፡ የተወሰነ ሙኩራዎችም 

አዴርገዋሌ፡፡ ይህም ቢሆን ግን በፓሌቶኩ ሩሙ አዴሚኖች ከፍተኛ ጥረትና መግሇጫውን በተከታተሇው 

ታዲሚ ዴጋፍ እና በግንቦት 7 ዱሞክራቲክ አመራር አባሊት ብስሇት ያሇው አቀራረብ ሴራቸው ሙለ በሙለ 

ከሽፏሌ፡፡ በአንዴ በኩሌ ውይይቱን ሇማዯናቀፍ የተቻሇቸውን ጥረት ሁለ ሲያዯርጉ በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

የተሰጠው መግሇጫና ማብራሪያ ሁለም የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት ማንነታቸውን ዯብቀው በመግባት 

አዲምጠውታሌ፡፡ በመሊው አሇም የሚገኝ የዴርጅታችን አባሌም አብዛኛው በዕሇቱ የቀረው ዯግሞ በተሇያየ 

ሚዱያ ከወጣ በኋሊ በሚገባ እንዯተከታተሇው የሚታወቅ ነው፡፡ ትዕይንቱን በቅርብ ስንከታተሌ ሇነበርነው 

አባሊት ምንጊዜም ቢሆን ሃቅን ፈፅሞ መቅበር እንዯማይቻሌ በገሃዴ ያሳየ ነበር፡፡ “ሀቅ አይቀበርም” ብል የሇ 

ዘፋኙ፡፡ ሃቅ ከአናት ብትቀበር ከስር ብቅ ትሊሇች፡፡ በትክክሌ የሆነውም ይኸው ነበር፡፡ 

ይህ የውስጥ ገበናችንን አዯባባይ ሊይ ያወጣ ሰፊ ማብራሪያና መግሇጫ በዴርጅታችን በግንቦት 7፣ በአባሊችን 

እና በአጠቃሊይም በዴርጅታችን ዯጋፊና ህዝባችን ሊይ የፈጠረው ተፅእኖ በጣም ከባዴ መሆኑ የሚያጠያይቅ 

አይዯሇም፡፡ እነዚህ አባሊት በዴፍረት አዯባባይ ያወጡት በዴርጅታችን ውስጥ የሰፈነው ቅጥ ያጣ የተበሊሸ 

አሰራር መሊውን የግንቦት 7 አባሌ ኩፉኛ ሲያሳዝንና ሲያበሳጭ የቆየ ቢሆንም ችግሩ ተባብሶ እዚህ ዯረጃ ሊይ 
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ከዯረሰ በኋሊ እኛም እንዯማንኛውም ሰው እንዳት በሚዴያ እንሰማዋሇን? በዴርጅታችን ውስጥ እንዱህ 

አይነት ችግር ተፈጥሯሌ ተብል ሇምን አስቀዴሞ አሌተነገረንም? የሚሌ ከፍተኛ ቅሬታ እንዯተፈጠረ ከአባሊት 

ካሰባሰብናቸው አስተያየቶች ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ከዚህም አሌፎ እነዚህ ዴርጅት አቁቁመናሌ በሚሌ የወጡ 

አባሊት በተዯጋጋሚ ሊቀረብነው ጥያቄ ምሊሽ ባሇማግኘታችንና ሇምን ጥያቄ ታነሳሊችሁ ተብሇን ከዴርጅቱ 

እንዯምንባረር ዛቻና ማስፈራሪያ ሲዯርስብን ነው አዯባባይ ሇመውጣት የተገዯዴነው ማሇታቸው እኛም 

በተዯጋጋሚ ሇምናቀርባቸው ጥያቄዎች በአመራሩ በኩሌ መሌስ አይሰጥም፡፡ እነዚህ ዴርጅቱን ጥሇው 

የወጡት አባሊት የሚያነሱት ቅሬታም በአብዛኛው አባሌ ከሚነሳው ጋር ተመሳሳይነት ያሇው ነው የሚሌ 

መንፈስ መፍጠሩን ሇማወቅ ችሇናሌ፡፡   

እነዚህ ችግሮች በአብዛኛው እውነትነት ያሊቸውና በርካታ የግንቦት 7 አባሌ በተዯጋጋሚ የሚያነሳቸው 

ጥያቄዎች መሆናቸው እየታወቀ በውይይትና በመነጋገር መፍታት ሲቻሌ ሇምን እዚህ ዯረጃ ሊይ እንዱዯርስ 

ተፈሇገ? የሚሌ የቁጭትና የንዳት መንፈስ ሰፍኗሌ፡፡ በግንቦት 7 ሊይ ከፍተኛ እምነትና ተስፋ ጥል የነበረው 

ዯጋፊያችንና ህዝባችንም በውስጣችን በተፈጠረው ሁኔታ ኩፉኛ ማዘኑን በተሇያየ መንገዴ ስሜቱን እየገሇፀ 

መሆኑን ሇመረዲት ችሇናሌ፡፡ ይህ አሳዛኝ ሁኔታ በበርካታ አባሊችን ቤተሰብ፣ ጓዯኛ በአጠቃሊይ ማህበራዊ 

ህይወቱ ሊይ የፈጠረው ጫና ቀሊሌ አይዯሇም፡፡ ይህ ሁለ የተሇፋበት እና ተስፋ የተጣሇበት ዴርጅት 

መጨረሻው ይኸው ሆነ፣ እናንተም እንዯ ላልቹ ተቃዋሚዎች ተከፋፍሊችሁ እርስበርሳችሁ መናቆር 

ጀመራችሁ የሚሇው የቤተሰብ ሃዘንና የቅሬታ አስተያየት ኩፉኛ ቅስም የሚሰብር እና መግቢያና መውጪያ 

የሚያሳጣ መጥፎ ዴባብን አስከትሎሌ፡፡   

በዴርጅታችን በግንቦት 7 ውስጥ የአምባገነንነትና የፈሊጭ ቆራጭነት በሽታ ማቆጥቆጥ ከጀመረበት ጊዜ 

አንስቶ በርካታ አባሊት በሁኔታው ተስፋ እየቆረጡ ራሳቸውን ከዴርጅቱ እያገሇለ መቀመጥን መምረጣቸው 

በተዯጋጋሚ የተናገርንበት የአዯባባይ ሚስጥር ነው፡፡ አሁን በዴርጅቱ ውስጥ አሇ የሚባሇው አባሌም ቢሆን 

አነስተኛ የሚባሇው የአባሌነት ግዳታ የሆነውን ወርሃዊ መዋጮ እንኳን የሚከፍሌ አይዯሇም፡፡ በዚህ 

የውይይት መዴረክ ሳይቀር ማንነታቸው በቅጡ ያሌተጣራ አባሊት በሶስትና አራት የተሇያዩ ሃሰተኛ ስሞች 

በአካሌ የላለ ሰዎች አራት አመት ሙለ በዴርጅት “አባሌነት” ተመዝግበው እንዯነበረ ራሳቸው 

በአንዯበታቸው ያረጋገጡት አሳፋሪ ሁኔታም አዲምጠናሌ፡፡ አሁን በተፈጠረው ሁኔታ ምን ያህሌ አባሊችን 

ከእነዚህ ራሳቸውን “ግንቦት 7 ዱሞክራቲክ” ብሇው ዴርጅት ካቋቋሙ አባሊት ጋር በይፋም ይሁን በዴብቅ 

እየተገናኙ እንዯሆነ የሚታወቅ ነገር የሇም፡፡ አምባገነኖቹ የግንቦት 7 መሪዎች ይህንን ሇማጥራትም ሆነ 

ሇማወቅ የሚችለበት አቅም እንዯላሊቸው እናውቃሇን፡፡ ከዚህ ይሌቅ ሇዘመናት በተካኑበት ሴረኝነት እነዚህን 

የግንቦት 7 አባሊት በወያኔነት በመወንጀሌና በተሇያዩ የስም ማጥፋት ስራዎች ሊይ መጠመዯን መርጠዋሌ፡፡  

አስቀዴሞ እንዯተባሇው ነገሩ ሁለ “ጅብ ከሄዯ ውሻ ጮኸ” ቢሆንም የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ተብዬው ሌክ 

እንዯ ዯርጉ መንግስቱ ሀይሇማርያም ዴርጅት አቋቁመናሌ የሚለት “ጥቂት” ያሊቸውን እነዚህን አባሊት የወያኔ 

በጀት ተመዴቦሊቸው ከሚንቀሳቀሱ የወሬ አውታሮች ጋር በመመሳጠር በግንቦት 7 ሊይ አዯረሱት የሚሇው 5 

ዓይነት “ወንጀልችን” በመዘርዘር ከአባሌነት እንዱወገደ የወሰነ መሆኑን በመግሇፅ በፅ/ቤት በኩሌ ሇአባሊት 

የውሳኔ ዯብዲቤው እንዱበተን አዴርጓሌ፡፡ “ወያኔ” ከሚሇው የቅጥፈት ውንጀሊ በተጨማሪ የስራ አስፈፃሚ 

ኮሚቴ ተብዬው ላልች የስም ማጥፋት ስራዎችም በስፋት ሇመጀመር ዝግጅት እያዯረገ መሆኑን የሚጠቁሙ 

መረጃዎች አለን፡፡  
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የተከበራችሁ የግንቦት 7 አባሊት! 

እውነት! እነዚህ የዴርጅቱ ህገ-ዯንብ እና ዱሞክራሲ እንዱከበር ብቻ ጥያቄ ያነሱ የግንቦት 7 አባሊት 

“በወያኔነት” የሚጠረጠሩና የሚታሙ ናቸውን? አመጣጣቸውና የትግሌ ታሪካቸውስ ይህንን የሚያመሊክት 

ነው? እውነተኛ ፍርዴ ከራስ ይጀምራሌ ይባሊሌ፡፡ ይህ እጅግ የወረዯና ተራ የሆነ የስም ማጥፋት ዘመቻ 

አመራር ተብዬዎቹን የግንቦት 7 ዴኩማኖች የባሰ ትዝብት ውስጥ የሚከታቸው ከመሆኑ በቀር የሚያመጣው 

አንዲችም ፋይዲ እንዯማይኖር አስቀዴመው መረዲት አሇመቻሊቸው በጣም ያሳዝናሌ፡፡   

ከአዱሱ የግንቦት 7 ዱሞክራቲክ ዴርጅት አመራሮች መካከሌ አንደ የሆነው እና የቀዴሞ የአዱስ አበባ 

ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ካውንስሌ ፕሬዚዲንት የነበረው ጋሻው ካሴን (ጎሌዯን ቮይስ) የሚያውቁ የቀዴሞ የአዱስ 

አበባ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የነበሩ አባልቻችንና ዯጋፊዎቻችን እሱን “የወያኔ ቅጥረኛ” ብል የሚወነጅሌ ሰው 

ካሇ ቀዴሞ ነገር እሱ ራሱ ወያኔ መሆን አሇበት የሚሌ አቋም ይዘዋሌ፡፡ ጋሻው ካሴ ገና ከአዱስ አበባ 

ዩኒቨርስቲ የተማሪነት ዘመኑ ጀምሮ ወያኔን ሲታገሌ የነበረ፣ ዯርግ ወዴቆ ወያኔ ሃገሪቱን ከተቆጣጠረም 

በኋሊም ቢሆን መሊውን የአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን በማስተባበር የወያኔን ዘረኛ አገዛዝ በአዯባባይ 

የተጋፈጠ ዯፋር፣ እሌህኛ፣ ከፍተኛ የሆነ የሃገር ፍቅር ስሜት ያሇው መሆኑን እና በዚህም ምክንያት ከአዱስ 

አበባ ዩኒቨርስቲ ተባርሮ ብዙ የስቃይና የስዯት የመከራ ህይወት ያሳሇፈ ቆራጥ ታጋይ መሆኑን ይመሰክራለ፡፡  

የኢትዮጵያ አየር ሀይሌ አብራሪ የነበረው አንተነህ መኩርያም (እያዩነህ) ቢሆን በሇጋ እዴሜው በጣም ጥቂት 

የወያኔ ባሇሟልች ብቻ የሚያገኙትን የአየር ሃይሌ የአብራሪነት እዴሌ በአፍንጫዬ ይውጣ ከምርጫ 97 በኋሊ 

ወያኔ በህዝቤ ሊይ የሚያዯርሰውን በዯሌና ጭቆና የሚሸከም ህሉና የሇኝም በማሇት ሇከፍተኛ የበረራ 

ትምህርት ከተሊከበት ከባይሇሩስ ስሌጠናውን አቋርጦ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሌን በመቀሊቀሌ ወያኔን 

ወሽመጡ የቆረጠ ብርቅዬ ታጋይ መሆኑን በስፋት የሚነገርሇት አባሌ ነው፡፡  

ታዱያ የወያኔ የስሌጣን ፍርፋሬ ሇማግኘት ሲለ ከየነበሩበት የስዯት አገር ኑሮ ወዯ አገር ቤት ተመሌሰው 

የወያኔን እግር ሲሌሱና ሲያሇከሌኩ ከቆዩ በኋሊ የሚፈሌጉትን ስሌጣን ማግኘት እንዯማይችለ ሲረደ ከወያኔ 

ጋር ተጣሌተው የወጡ ብርሃኑ እና አንዲርጋቸው እንዯ ጋሻውና አንተነህ የመሳሰለትን ገና በጥዋቱ በእሳት 

የተፈተኑ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ታጋዮችን በወያኔነት ሇመወንጀሌ የሚያስችሌ ምን አይነት ታሪክ ስብእናና 

የሞራሌ ብቃት አሊቸው? የሚሇውን ሇአብዛኛው የግንቦት 7 አባሌ የህሉና ፍርዴ መተውን መርጠናሌ፡፡ 

ችግሩ የአነዚህ ዴኩማን መሪዎቻችን ጥፋት በዚህ ብቻ የሚያበቃ አሇመሆኑ ነው፡፡ አምባገነኖቹ የግንቦት 7 

መሪዎች እነዚህን ሃቀኛ የግንቦት 7 አባሊትና የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ሌጆችን “የወያኔ ቅጥረኛ” ባለበት ነውረኛ 

አንዯበታቸው ተመሌሰው ዯግሞ “የዴሮ ስርዓት ሇመመሇስ የሚፈሌጉ ናቸው፣ ቢፈሌጉ ይውጡና ወዯ 

መኢአዴ ወይም ሞረሽ መቀሊቀሌ ይችሊለ፣ ግንቦት 7 የእነሱ ቦታ አይዯሇም” በሚሌ ውስጥ ሇውስጥ 

ሲያካሄደት የነበረውን በአንዴ ወገን ሊይ ያነጣጠረ የዘር ጥሊቻ ዛሬ አዯባባይ ወጥቶ ሲሰማ ቀዴሞውኑ 

የግንቦት 7 አመራሮችን ሲጠራጠር የነበረው ቁጥሩ በቀሊለ የማይገመት የአማራ ተወሊጅ የሆነው አባሌና 

ዯጋፊያችን በሁኔታው እጅግ እንዱያዝንና ሇዴርጅቱ የሚሰጠውን ዴጋፍ ሇማቆም እንዱገዯዴ ያዯረጉበት 

ሁኔታ ተፈጥሯሌ፡፡ ይህ በቀሊለ መጠገን የማይቻሌ ከባዴ ጉዲት በዴርጅታችን በግንቦት 7 ሊይ የሚስከትሇው 

መዘዝ እጅግ የከፋ እንዯሚሆን መረዲት ያስፈሌጋሌ፡፡   

በዴርጅታችን በግንቦት 7 ውስጥ ህገ-ዯንብ ይከበር፣ አምባገነንነትና ማናሇብኝነት ይቁም፣ ተጠያቂነትና 

ግሌፅነት ያሇው አሰራር ይስፈን፣ ዱሞክራሲያዊ የሆነ ግሌፅና ወቅታዊ ምርጫ ይካሄዴ፣ … ወዘተ የሚለ 
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ጥያቄዎች መነሳት ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ የዴርጅቱ ስራዎች ሁለ እንዯቆሙ የምታውቁት ሃቅ ነው፡፡  

በአሁኑ ወቅት በዴርጅታችን የትኛውም እርከን ሊይ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እንዯላሇ “ሇቀባሪ ማርዲት” 

ይሆንብናሌ፡፡ አምባገነኖቹ የግንቦት 7 መሪዎች የተፈጠረውን የውስጥ ችግር መፍታት ባሇመቻሊቸው እና 

ከዚያም አሌፎ ችግሩ ሆን ብሇው እንዱባባስ በማዴረጋቸው እነዚህ ጥያቄ ያነሱ አባሊት አዯባባይ ወጥተው 

መግሇጫ ከሰጡ በኋሊ ዯግሞ ሁኔታው ሁለ ከዴጡ ወዯ ማጡ እያዘገመ መሆኑን እያየን ነው፡፡  

ባሇፉት ጥቂት ሳምንታት የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡዴን በተሇያየ ጊዜ የነበራቸውን ተሳትፎ እያቋረጡ 

የወጡ አባሊትን በማግኘት የተወሰነ አስተያየት ሇማሰባሰብ ጥረት አዴርጓሌ፡፡ በጣም የሚያሳዝነው የአብዛኞቹ 

ምሊሽ “እስከአሁን ዴረስ ዯክመን ውጤት ስሊሊመጣን ወዯ ግሌ ህይወታችን ገብተናሌ እባካችሁ ተውን” 

የሚሌ ተስፋ የቆረጠ መንፈስ ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ በሰሜን አሜሪካና በአውሮፓ የተሇያዩ ከተሞች ሇስብሰባ 

የሚጠሩ የህዋስ አባሊት ሰበብ እየፈጠሩ ወዯ ስብሰባ መምጣት ማቆም ጀምረዋሌ፡፡ በቅርቡ በአሜሪካ አንዴ 

ስቴት ሇስብስባ የተጠሩ አባሊት “ሇምን የሰብሰባው ቀን ቀዴሞ አሌተነገረም”፣ በዴርጅቱ ውስጥ በተፈጠረው 

ሁኔታ ሇዯህንነታችን እንሰጋሇን፣ ቤተሰቦቻችንና ሚስቶቻችን ሇምን ይህን ዴርጅት ሇቃችሁ አትውጡም፣ 

በመሪዎቹ ዯረጃ እነ ዲንኤሌ አሰፋ ሇቀው ሲወጡና የቀሩትም እርስበርስ ሲናቆሩ እናንተ ምን ትሰራሊችሁ 

እያለ ጫና እየፈጠሩብን ስሇሆነ መምጣት አንችሌም” …ወዘተ የሚለ ምክንያቶችን በማቅረብ ወዯ ስብሰባው 

ሇመምጣት ፈቃዯኛ ሳይሆኑ ቀርተዋሌ፡፡ በካናዲናም በአውሮፓም ተመሳሳይ ሁኔታዎች አጋጥመዋሌ፡፡    

 

የተከበራችሁ የግንቦት 7 አባሊት! 

አብዛኛው የግንቦት 7 አባሌ የእነዚህን የስሌጣን ጥመኛ አምባገነን የግንቦት 7 መሪዎችን እውነተኛ ማንነት 

እየተረዲ የመጣበት ሁኔታ ያሇ ቢሆንም የእነዚህን ቀጣፊዎች ውሸትና ማታሇሌ እንዲሇ አሊምጠው የዋጡ 

ወይም በቂ ኢንፎርሜሽን የላሊቸው በርካታ የዋህ አባሊት እንዲለ ዯግሞ እንረዲሇን፡፡ ከእነዚህ መካከሌ 

ብዙዎቹ አመራር ነን ብሇው በጉሌበት ከተቀመጡት በጣም የተሻሇ አቅምና ብቃት ያሊቸውና ህይወታቸውንና 

ኑሮአቸውን መስዋእት በማዴረግ ዴርጅቱን በቅንነት በማገሌገሌ ሊይ የሚገኙ፣ ቁጥራቸው በቀሊለ የማይገመት 

አባሊት ዯግሞ ግንቦት 7ን አምነው ሃገር ቤት እሳት ውስጥ ሆነው የሚታገለ እንዲለ ይታወቃሌ፡፡ እነዚህን 

ሁለ የግንቦት 7 አባሊት አውሊሊ ሜዲ ሊይ ጥል መውጣት በጣም ከባዴና በታሪክ የሚያስጠይቅ ቢያንስ 

ከእያንዲንዲችን ህሉና ወቀሳና ፀፀት ማምሇጥ የምንችሌበት ሁኔታ እንዯማይኖር ሌንረዲ ይገባሌ፡፡ ሇዚህም 

ነው የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡዴን አባሊት ዴርጅቱን ጥሇው ከመውጣት እነዚህን አምባገነን እና 

የስሌጣን ጥመኛ የግንቦት 7 መሪዎች ከውስጥ ሆኖ መታገሌን የመረጠው፡፡  

ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት በዴርጅታችን በግንቦት 7 ውስጥ ሇተፈጠረው መከፋፈሌና ትርምስ ዋና 

ተጠያቂዎች ከአራት አመት በሊይ  ስሌጣንን እንዯ መዥገር የሙጡኝ ብሇው በመያዝ በአባሊት የሚነሱ 

ጥያቄዎችን በማፈን፣ ጥያቄ የሚያነሱ አባሊትን በመምታትና በማስወገዴ እዴሜ ሌካቸውን የዴርጅት መሪዎች 

ሆነው ሇመኖር የሚመኙ ብርሃኑ ነጋ፣ አንዲርጋቸው ፅጌ፣ ብዙነህ ፅጌ እንዱሁም የእነሱ ተሊሊኪ የሆነው ታዯሰ 

ብሩ፣ ዘረኞቹ አበበ ቦጋሇ (ካላብ) እና ቸኮሌ ጌታሁን (አዲ) የመሳሰለት የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎች 

መሆናቸው ሉታወቅ ይገባሌ፡፡  

ገና ከጅምሩ ይህ በዴርጅታችን እየገነገነ የመጣውን የአምባገነንነት ችግር አሳንሶ ማየት፣ ወይም ጥያቄውን 

ያነሱ አባሊት “የወያኔ ቅጥረኞች” ወይም “የዴሮ ስርዓት ናፋቂዎች ናቸው” በማሇት ከተነሳው ጥያቄ ሇመሸሽ 
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መሞከር ተገቢ አይዯሇም፡፡ አለ በሚባለ ችግሮች ዙርያ በግሌፅ መወያየትና መነጋገር ያስፈሌጋሌ በሚሌ ቅን 

ሌቦና ችግሩን በሽምግሌና ሇመፍታት እንቅስቃሴ የጀምሩ አባሊት በአምባገነኖቹ የግንቦት 7 መሪዎች 

ተቀባይነት ባሇማግኘቱ ሉሳካ ባይችሌም አሁንም ቢሆን ዴርጅታችን ግንቦት 7ን ከፊት ሇፊቱ ከተዯቀነበት 

የባሰ ውዴቀትና ጥፋት ሇማዲን የውይይት በሩ ዝግ መሆን የሇበትም እንሊሇን፡፡ በተፈጠረው ችግር ምክንያት 

እሰከአሁን ዴረስ በዴርጅታችን፣ በአባሊችንና በዯጋፊያችን ሊይ የዯረሰው ጉዲት ቀሊሌ ባይሆንም ችግሩን  

በውይይት ሇመፍታት ጥረት ካሌተዯረገ የሚከተሇው የባሰ ጥፋት ፈፅሞ ማቆም እንዯማይቻሌ ሁለም 

የግንቦት 7 አባሌና ዯጋፊ ሉረዲው ይገባሌ፡፡ 

እነዚህ አምባገነን የግንቦት 7 መሪዎች በስዴስት ወር ውስጥ ወያኔን ከስሌጣን እናስወግዲሇን በማሇት 

ከዱያስፖራው የሰበሰቡት በርካታ ገንዘብ ከአራት አመት በሊይ ቁም ነገር ያሇው ስራ ሳይሰሩ የግሌ 

ኑሮአቸውን ሇማዯሊዯሌ እንዯተጠቀሙበት የአዯባባይ ምስጢር ነው፡፡ የግንቦት 7 አባሌ በስዯት ኑሮ ላት 

ተቀን እየፈጋ ከቤተሰቡና ከሌጆቹ ጉሮሮ እየነጠቀ ወያኔን በሃይሌ እናስወግዯዋሇን ወይም እናስገዴዯዋሇን 

እየተባሇ በሚነገረው የማይጨበጥ ባድ ተስፋ የሚከፍሇው መዋጮ ሇዴርጅቱ አመራር አባሊት ወርሃዊ 

ዯመወዝ መከፍያ እየዋሇ ነው፡፡ በርካታ አባሊት ወርሃዊ መዋጮውን መክፈሌ በማቆማቸው ምክንያት 

የዴርጅቱ ገቢ እያሽቆሇቆሇ በመሄደ አሁን አሁን ሇዯመወዝ የሚከፈሇውም ገንዘብ እያጠረ ከተሇያዩ ከተሞች 

ገንዘብ እያዘዋወሩ ሇመክፈሌ እየተገዯደ የመጡበት ሁኔታ ተፈጥሯሌ፡፡ ከስራ አመራር አባሊት መካከሌ 

አንዲርጋቸው ፅጌ፣ ብዙነህ ፅጌ፣ ታዯሰ ብሩ፣ እና ላልችም የረባ ቁምነገር ሳይሰሩ ግብር የማይከፈሌበት 

ከ3000 ድሊር በሊይ በየወሩ የሚከፈሊቸው የዴርጅቱ ቋሚ ዯመወዝተኞች ናቸው፡፡ ብዙዎቹ በየሚኖሩበት 

ሃገር የተሇያዩ ስራዎችን በመስራት ተጨማሪ ገቢ ያሊቸውና እዚህ ሊይ ስማቸውን ማንሳት የማንሻቸው 

አንዲንድቹ ዯግሞ እስከአሁን ዴረስ ከሚኖሩበት ሃገር የመንግስት ዴጎማ (welfare) ጭምር የሚወስደ 

ናቸው፡፡ እነ ብርሃኑ ነጋ፣ አንዲርጋቸው ፅጌ፣ ብዙነህ ፅጌና አበበ ቦጋሇ የመሳሰለት የግንቦት 7 ከፍተኛ 

አመራሮች ከተሇያየ ምንጭ የሚገኝ ሇምስጢራዊ ስራ እየተባሇ እጃቸው ውስጥ የሚገባው ከፍተኛ መጠን 

ያሇው የዴርጅቱ ገንዘብ ማንም ተቆጣጣሪ የሇውም፡፡   

በመሆኑም ዛሬ ግንቦት 7 የፍትህ፣ የነፃነትና የዱሞክራሲ ንቅናቄ ከአራት አመት በፊት ዘረኛውን የወያኔ 

ስርዓት ከስሌጣን ሇማስወገዴ ሚሉዮኖች ከፍተኛ ተስፋ ጥሇውበት የነበረ የትግሌ መዴረክ ሳይሆን በስሌጣን 

ጥማት የታወሩ የጥቂት አምባገነን አዛውንቶች መጦርያ ዴርጅት እየሆነ መምጣቱን ሁለም የግንቦት 7 አባሌ 

ሌብ ሉሇው ይገባሌ፡፡ ከውሽትና ከቅጥፈት በቀር ዴርጅቱን የመምራት አንዲችም ብቃት የላሊቸው እነዚህ 

አምባገነን መሪዎች ስሌጣናቸውን በአስቸኳይ መሌቀቅ አሇባቸው፡፡ አሁንም ከዴርጅቱ ተነጥሇው ከወጡት 

አባሊት ጋር አስቸኳይ ዴርዴርና ውይይት መጀመር አሇበት፡፡ እነዚህን ጨምሮ ሁለም የግንቦት 7 አባሊት 

በዳሞክራሲያዊ መንገዴ የሚሳተፉበት ግሌፅ፣ ነፃና ትክክሇኛ የሆነ የጠቅሊሊ የምክርቤትና የስራ አስፈፃሚ 

ኮሚቴ አባሊት ምርጫ በአስቸኳይ መካሄዴ አሇበት፡፡ ይህ ሳይሆን ቀርቶ በዴርጅታችንና በአባሊችን ሊይ 

ሇሚዯርሰው ማንኛውም አይነት ጉዲት ተጠያቂው የግንቦት 7 የስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

 

ዴሌ ሇኢትዮጵያ ህዝብ!! 

የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡዴን፡፡ 


