
 
 
 

መስከረም 1 ቀን 2005 ዓ.ም. 
 

ለግንቦት ሰባት አባላት በሙሉ 
 

ጉዳዩ፦ ግንቦት 7 ዲሞክራቲክን በኦፊሴል ስለማሳወቅ 
 

እንኳን ከዘመነ ዮሐንስ ወደ ዘመነ ማቴዎስ አሸጋገራችሁ እያልን መጪው ዘመን የድል ጮራ የሚፈነጥቅበት፤ 
የአምባገነኖች እብሪት የሚያከትምበት፤አገራዊ ራዕያችን እውን የሚሆንበት፤ የትግላችን ካስማና ዋልታ የሆነው 
ከማንም ጋር የማንደራደርበት የአገራችን አንድነት፤የሕዝብ እኩልነትና የሕግ የበላይነት በአሸናፊነት ወጥቶ 
የድልን ዝማሬ ድልን ከናፈቁት ወገኖቻችን ጋር እንዲሆን መልካም ምኞታችንን ስንገልጽ መልካሙን ሁሉ 
በመመኘት ነው፡፡ 
 
በግንቦት 7 ያለውን የጥቂቶች አምባገነንነትን፤ ህግን ያልተከተለ አካሄድና አሰራር በመቃወም፤ ይህ ከመስመር 
የወጣ ጉዞ ለማንም ለምንም የማይበጅ ነውና ይስተካከል፤ አባላት የመከሩበትና የወሰኑት ብቻ ስራ ላይ መዋል 
ይኖርበታል፤ እንወያይ ብለን በተደጋጋሚ ያቀረበነው ጥያቄ ሰሚ ባለማግኘቱ አሁን ከደረስንበት ደረጃ ላይ 
ደርሰናል፡፡ 
 
በጣም የሚያሳዝነው እኛን የወያኔነት ጥላሸት ለመቀባት ሲባል ከእርምት ኮሚቴ የሚላኩ ደብዳቤዎችንም ሆነ 
እኛ ለነሱ ያቀረብነውን ጥያቄ ለአይጋ ፎረም ሆን ብለው በመላክና በኛ በማላከክ ወራዳ ስራ ላይ ተጠምደው 
መሰንበታቸውን ከውስጥ አዋቂ ምንጮቻች የሚደርሱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። የተዘለሰ አይደለም 
የተጠነሰሰም መረጃ ይደርሰናል፡፡ ወጣም ወረደ ትግሉ የዲሞክራሲ፤ የፍትህና የነጻነት በመሆኑ በስም 
ማጥፋትና በአሉባልታ የማይቆም መሆኑን ደግመን ደጋግመን ልናረጋግጥላችው እንወዳለን።  
 
 
ያም ሆኖ ለአባላት ያላቸውን ንቀት ወደጎን ትተው ወደህሊናቸው ከተመለሱ በሚል፤ አባላትንና 
ደጋፊዎቻችንም ላለማሳዘንና አራት ዓመታት የታገልንለት ድርጅት መሳቂያና መሳለቂያ እንዳይሆን በሚል 
እስካሁን ኦፊሴያሊያዊ መግለጫ ሳንሰጥ ቆይተናል። ይሁን እንጂ የውይይት ተስፋም ሆን ጭላንጭሉ 
በመሟጠጡ ግንቦት 7 ዲሞክራቲክ የመጨረሻውን ዝግጅት አጠናቆ በቅርብ ቀን በይፋ ጋዜጣዊ መግለጫ 
የሚሠጥ መሆኑንና ዌብሳይቱም ስራውን እንደሚጀምር ልናሳውቃችሁ እንወዳለን ።  
 
በሌላ በኩል ግን ከስረ-መሠረቱ ግንቦት 7 ለስልጣን የቆመ ድርጅት አለመሆኑን ሲነግሩን የነበሩ "መሪዎቻችን"  
በሰሞኑ ግርግር እንደእስስት ራሳችውን ቀይረው  የሽግግር መንግስት ካልተመሰረትና የስልጣን ከፍተት 
ቢፈጠር እስካሁን ባደርግነው ዝግጅት ክፍተቱን ለመሙላት እንችላለን የሚል አስቂኝ መግለጫ አውጥተው 
ስንሰማና ስናነብ "ዶሮ ብታልም ጥሬዋን"  እንዲሉ ምንም ዓይነት እምነት የማይጣልባቸው አለቅቶች እንደሆኑ 
ለመገንዘብ ችለናል፡፡ ይህን የበለጠ እንድትረዱት ከዚህ በፊት ስልጣንን በተመለከተ ያወጡትን ጽሁፍ አባሪ 
አድርገን ለግንዛቤ ልከናል፡፡ ዳኝነቱን ለእናንተ እንተወዋለን፡፡ 
 
 ድርጅቱ አለው እየተባለ ሲወራለት ስለነበረውና አባላትን ሲያታልሉበት ስለነበረው የትጥቅ ትግልም ወደፊት 
ዝርዝር መግለጫ እንሰጥበታለን፡፡ 
 
በመጨረሻም ብዙዎቻችሁ እስካሁን በላካችሁልን አበረታች መልዕክቶቻችሁ ልናመሰግን እንወዳለን፡፡ 
በመሆኑም በግልጽም ሆነ በህቡዕ ለምትቀላቀሉን በራችን ክፍት መሆኑን ስንገልጽ በደስታ ነው።  
 
 
ዲሞክራሲ፤ ፍትህ፤ እኩልነትና ነጻነት  ለኢትዮጵያ ህዝብ  
 
የግንቦት 7 ዲሞክራቲክ ጊዜያዊ አመራር ኮሚቴ 


