
ወያኔ ኢሳትን፣ የግንቦት 7 ስራ አስፈፃሚ የአባሊትን  
ኢ-ሜይሌ ሇማፈን ሲውተረተሩ!  

 

ገና ሲጀመር በግንቦት 7 ውስጥ ነፃ የሆነ ሃሳብ እንዳይንሸራሸር የአባሊት የአስተያየት መስጫ ብልግ 

በመዝጋት የአፈና ተግባራቸውን የጀመሩት አምባገነን መሪዎቻችን አሁን ዯግሞ በአባሊት መካከሌ የሃሳብ 

ሌውውጥ እንዳይኖርና በውስጥ የተነሳውን የዴሞክራሲና የመብት ጥያቄ ሇማፈን ላሊ ከንቱ እንቅስቃሴ 

ማድረግ ጀምረዋሌ፡፡  

 

እነዚህ ጉዯኛ መሪዎች የአባሊት ኢ-ሜይሌ ከድርጅቱ ጋር በቀጥታ ከማይገናኙ ስራዎች ጋር እየተነካካ 

ስሇመጣ “ሇዯህንነትና ሇተሻሇ ስራ” ሲባሌ አባሊት ሇድርጅቱ ስራ የሚጠቀሙበትን የኢ-ሜይሌ አድራሻ 

ከሮብ ነሃሴ 9 ቀን 2004 (ኦገስት 15/2012) ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ መሇወጥና አሮጌውን 

መዝጋት እንዳሇባቸው የሚያሳስብ ጥብቅ መመርያ አስተሊሌፈዋሌ፡፡  

 

ነባሩ ኢ-ሜይሌ እንዴት መዘጋት እንዳሇበትም አዲስ በሚወጣው ኢ-ሜይሌ በኩሌ ከጽ/ቤት ሇአባሊት 

መመርያ እንዯሚተሊሇፍ የገሇፁ ሲሆን ይህ በቀጣይ ይገሇፅሊችኋሌ የተባሇው “የአዘጋግ ሂዯት መመርያ” 

አባሊት አሁን እየተጠቀሙበት ያሇውን የኢ-ሜይሌ አድራሻና የምስጢር ቁሌፍ (password) ሇፅ/ቤቱ 

እንዲያስረክቡ በማድረግ የፅ/ቤቱ ሃሊፊ የሆነው አስራ አሇቃ አንድነት ነባር ኢ-ሜይልችን ራሱ በመዝጋትና 

ሙለ በሙለ የተዘጉ መሆናቸውንም በማረጋገጥ የግንቦት 7 አባሊት በምንም መንገድ በቀድሞ ኢ-

ሜይሊቸው እንዳይጠቀሙና እርስበርሳቸው እንዳይገናኙ ሇማፈን የታሇመ መሆኑ ታውቋሌ፡፡ 

 

ስሇ ዴሞክራሲና ሃሳብን በነፃ ስሇመግሇፅ ነጋ ጠባ የሚዯሰኩሩት የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎች በአፋቸው 

የሚናገሩትና ተግባራቸው ሇየቅሌ መሆኑን በተዯጋጋሚ ስንናገር ቆይተናሌ፡፡ የሚመኙት ስሌጣን እጃቸው 

ሳይገባ ዛሬ በድርጅቱ ውስጥ በአባሊት መካከሌ ነፃ ሃሳብ መሸንራሸሩ እንዯ ጦር ያስፈራቸው ነገ 

እንዯምንም ተሳክቶሊቸው ስሌጣን ቢይዙና እነሱ እንዯፈሇጉ የሚያዙት ጦር፣ ፖሉስ፣ ፍርድ ቤትና 

ዯህንነት እንዲሁም የአፈና ቴክኖልጂ ባሇቤት ቢሆኑ በኢትዮጵያ ህዝብ ሊይ ምን ሉያዯርጉ እንዯሚችለ 

ማሰቡ በራሱ ይዘገንናሌ፡፡ ዘመናዊ የግንኙነት ቴክኖልጂ እጅግ በተራቀቀበት በዚህ በ21ኛው ክፍሇዘመን 

ያውም በሰሇጠነው አሇም እየኖሩ በዚህ አይነት መንገድ በአባሊት የሚነሱ መሰረታዊ የሆኑ የዴሞክራሲና 

የመብት ጥያቄዎችን ሇማፈን ማሳባቸው ከማስገረም አሌፎም በጣም ያሳፍራሌ፡፡ ወያኔ የኢትዮጵያ ህዝብ 

ትክክሇኛ ኢንፎርሜሽን እንዳይዯርሰው ኢሳትን ሇማፈን ጥረት ሲያዯርግ የኛ መሪዎችም በአባሊት መካከሌ 

ትግለንና ድርጅቱን የሚጠቅም የሃሳብ ሌውውጥ እንዳይኖር ኢ-ሜይሌ ሇመዝጋት መነሳታቸው 

የመንግስትም ሆኑ የድርጅት አምባገነን መሪዎች ምኞታቸውና ባህርያቸው አንድ አይነት መሆኑን ያሳያሌ፡፡   

 

እኛ የድርጅቱ አባሊት ድርጅታችን ግንቦት 7 የመንግሥትና የፖሇቲካ ሥሌጣን በሰሊማዊና ዴሞክራሲያዊ 

ሂዯት የሚያዝበት፤ የሃገሪቱ ዜጎች ምርጫ በተግባር የሚገሇፅበት፤ ማኅበራዊና የፖሇቲካ ችግሮች 

በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚፈቱበት እና ዲሞክራሲያዊ ባህሌ የሚበሇፅግበት ብሄራዊ የፖሇቲካዊ ሥርዓት 

ሇመገንባት ያስቀመጠውን ተሌእኮ ሇማሳካት የበኩሊችንን አስተዋፅኦ ሇማበርከት ጊዜያችን፣ ገንዘባችን፣ 



ጉሌበታችንና ከዚያም አሌፎ ህይወታችንን አሳሌፈን ሇመስጠት በነፃ ፍሊጎታችን ወዯ ድርጅቱ የተቀሊቀሌን 

አእምሮ ያሇን ማሰብ የምንችሌ ሰዎች እንጂ እቃዎች አይዯሇንም፡፡ ወይም ዯግሞ ክፉውን ሃሳብ ከዯጉ፣ 

መጥፎውን ከዯህናው መሇየት የማንችሌ ህፃናት ሌጆች አይዯሇንም፡፡ መሪዎቻችን ድርጅቱን የግሌ 

ንብረታቸው ማድረጋቸው ሳያንስ ከየትኛው አቅጣጫ የሚሰነዘርን ሃሳብ እኛ ማወቅና መቆጣጠር አሇብን፣ 

እኛ የምንነግራችሁ ካሌሆነ በቀር እርስ በርሳቸው የምታዯርጉት የሃሳብ ሌውውጥና ውይይት 

አይጠቅማችሁም ሉለን መከጀሊቸው በጣም ያሳዝናሌ፡፡ ንቀታቸው ከሌክ በሊይ ሞሌቶ እየፈሰሰ ነው!!   

 

የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎች የአባሊትን ኢ-ሜይሌ በመዝጋትና በመቀየር በምንም ተአምር የተነሳውን 

የዴሞክራሲና የመብት ጥያቄ ማፈንና መዝጋት አይችለም፡፡ ነገር ግን አባለ የግለን ኢ-ሜይሌ ባሇመዝጋት 

እና የምስጢር ቁሌፉን ሇእነዚህ አፋኞች አሳሌፎ ባሇመስጠት እንዲህ አይነቱን ቅጥ ያጣ አምባገነናዊ 

አካሄድ በቃችሁ! አሁንስ ገዯቡን እያሇፋችሁ ነው ሉሊቸውና በጥብቅ ሉቃወማቸው ይገባሌ፡፡ 

የዴሞክራሲና የመብት ጥያቄ ያነሱ የግንቦት 7 አባሊት “ቁሻሾች፣ ባሇጌዎች፣ ነውረኞች፣ ጭቃዎች” በሚሌ 

ተሰድበውና ተዋርዯው ከድርጅቱ እንዲባረሩ ሲወሰን ዝም ብሇን እያየን ነው፡፡ አሁን ዯግሞ ነባር ኢ-

ሜይሊችሁን ዝጉ፣ መዘጋቱንም እኛ ነን የምንቆጣጠረው ብል መመርያ ማስተሊሇፍ ሰዎች መሆናችሁን 

ከእንስሳት የሚሇያችሁ ህሉናችሁን አሳሌፋችሁ ስጡንና እኛ እናስብሊችሁ ከማሇት በምንም መንገድ 

የማይተናነስ የንቀትና የትዕቢት መንገድ ነው፡፡ ጎበዝ! ነገ የምናጭዯው ዛሬ የዘራነው መሆኑን አንዘንጋ!! 

 

በጠቅሊሊ የአባሊት ጉባኤ የፀዯቀው የንቅናቄያችን ህገ-ዯንብ ይከበር! 

የግንቦት 7 አመራር የስሌጣን እድሜው አብቅቷሌ፣ በአስቸኳይ ስሌጣኑን ይሌቀቅ! 

ነፃና ዴሞክራሲያዊ የሆነ አዲስ ምርጫ ይካሄድ! 

 

 

የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡድን፡፡ 


