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የግንቦት 7 ዓላማን በተመለከተ የቀረበ አጭር ማብራሪያ 
 

1. መግቢያ  
 

ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ከነበሩትም ሆነ አሁን ካሉት የፓለቲካ ፓርቲዎች በተለየ መንገድ ግንቦት 
7 የመንግሥትን ሥልጣን ለመያዝ የተደራጀ የፓለቲካ አሃድ አይደለም። ይልቁንም ሥልጣን የመያዝ 
ዓላማ ያላቸው ፓርቲዎችም ሆኑ ሌሎች ድርጅቶች በነፃነትና በሰላም ለሥልጣን የሚወዳደሩት አገርና 
ሥርዓት እንዲኖር የሚታገል ድርጅት ነው። እንዲህ ዓይነት የፓለቲካ አስተሳሰብ በኢትዮጵያ ውስጥ 
ኑሮ አያውቅም። በተለይም  “ፓለቲካ ማለት የመንግሥትን ሥልጣን ለመያዝ የሚደረግ ትግል ነው” 
በሚለው ማርክሳዊ ንባቤ ላደገ ትውልድ እንዲህ አስተሳሰብ መቀበል ይከብዳል።  

ይህ አዲስ የፓለቲካ አስተሳሰብ ምን ያህል በግልጽ እንደተብራራ መናገር ቢያዳግትም ለግንቦት 7 
ሁነኛ ድጋፍ እንደገዛለት መገመት ግን ይቻላል። አሁን አሁን አንዳንድ ሲቪክ ማኅበራትም ዓላማቸው 
በተመሳሳይ መንገድ በመቅረጽ “እኛ የተደራጀነው የፓለቲካ ሥልጣን ለመያዝ አይደለም” ማለት 
ጀምረዋል። እንዲህ የሚሉ ድርጅቶች የሚናገሩት ከምራቸው ከሆነ ለፓለቲካችን መልካም የሆነ 
እድገት ነው። የቀረጽነው የፓለቲካ ስትራቴጂ ፋይዳ ያለውና ሌሎችም ሊከተሉት የሚፈልጉት መንገድ 
መሆኑ አመላካች ነው።  

የዚህ የፓለቲካ አስተሳሰብ ሌላው ትልቅ ጠቀሜታ የግንቦት 7 አባላት በህልውም ሆነ በእዝነ 
ህሊናውን ስልጣንን ፈልገው ትግሉን እንዳይቀላቀሉ የሚያደርግ መሆኑ ነው።   

ከላይ ስለሌሎች ድርጅቶች በተነሳው ላይ “የሚናገሩት ከምራቸው ከሆነ ...” የሚል ሃረግ 
እንደተጠቀምን ሁሉ እኛም “በእርግጥ የምንለው የምራችንን ነው?” ብለን መጠየቅ ይኖርብናል።  

ንቅናቄዓችን የተብራራ የስትራቴጂያዊ እቅድ አውጥቶ በጠቅላላ ጉባዬ ያጸደቀ ቢሆንም አሁን ብዥታ 
ያጠላባቸው ቦታዎች መኖራቸውን አስተውለናል። በስትራቴጂ ላይ የሚኖር ትንሽም ብዥታ 
የሚያመጣው ጉዳት ከፍተኛ ስለሆነ ካሁኑ ማጥራት ይገባናል በሚል እምነት ይህ አጭር የማብራሪያ 
ሰነድ ለውይይት ተዘጋጅቷል።   

 

2. የት መድረስ ነው የምንፈልገው?  
መድረሻውን በትክክል የሚያውቅ መንገደኛ በመንገዱ ላይ ችግር እንኳን ቢገጥመው እንኳን 
አቆራርጦም ሆኖ ተዟዙሮ  አሰበበት መድረስ ይችላል ይባላል። በፓለቲካ እንደዚሁ ነው።  

የግንቦት 7 ጉዞ መጨረሻ አለው? ካለው የት ነው? ምን ሲሆን ነው ተልዕኮዓችን ተሳካ የምንለው?  

የንቅናቄዓችን ስትራቴጂያዊ እቅድ እነዚህን ጥያቄዎች የሚመልሰው በተልዕኮው እና በግቦቹ 
አማካይነት ነው።  
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የተሻሻለው የግንቦት 7 ተልዕኮ  እንደሚከተለው ይነበባል 

 

የግንቦት 7 ንቅናቄ ተልዕኮ የመንግሥትና የፖለቲካ ሥልጣን በሰላማዊና 
ዴሞክራሲያዊ ሂደት የሚያዝበት፤ የሃገሪቱ ዜጎች ምርጫ በተግባር 
የሚገለፅበት፤ ማኅበራዊና የፖለቲካ ችግሮች በዲሞክራሲያዊ መንገድ 
የሚፈቱበት እና ዲሞክራሲያዊ ባህል የሚበለፅግበት ብሄራዊ የፖለቲካዊ 
ሥርዓት መገንባት ነው። 

 

ለማብራራ  ያህል የግንቦት 7 ተልዕኮ 

1. የመንግሥትና የፓለቲካ ሥልጣን በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሂደት የሚያዝበት፣  
2. የሃገሪቱ ዜጎች ምርጫ በተግባር የሚገለጽበት፣  
3. ማኅበራዊና የፓለቲካ ችግሮች በዲሞክራሲያዊ መንገድ የሚፈቱበት፣ እና  
4. ዲሞክራሲያዊ ባህል የሚበለጽግበት  

 
ብሄራዊ የፓለቲካ ሥርዓት መገንባትነው። 
 
እዚህ ላይ   
 

1. ግንቦት 7 ራሱን እንደ ሥርዓት ገንቢ እንጂ በገነባው ሥርዓት ተጠቅሞ ራሱ ሥልጣ የመያዝ 
ዓላማ እንደ አለው አካል አድርጎ ራሱን የማያይ መሆኑ፤ እና 

2. አራቱም የሚገነቡ “ነገሮች” የማያልቁ ሥራዎች መሆናቸው  
 
ማስተዋል ይገባል።  
 
ግንቦት 7 የፓለቲካ ሥልጣን የመያዝ ዓላማ ስሌለው በጀመረው ጎዳና ላይ ላልተወሰነ ጊዜ እንደሚጓዝ 
መንገደኛ እራሱን ማሰብ አይችልም። የጀመረው ጎዳና ግን መጨረሻ ያለው አይደለም። ስለሆነም 
ግንቦት 7 ከፊሉን መንገድ ተጉዞ  ቀሪውን የመጓዝ ኃላፊነት ለሌሎች አስረክቦ የሚወጣበት ቦታ 
ሊኖረው ይገባል። ይህ “ርክክብ” የሚደረግበት ቦታ ነው የግንቦት 7 የጉዞ መጨረሻ።   
 
አንጽዖት ለመስጠት ያህል ይህ ሃሳብ እንደና ይደገም።  
 
ግንቦት 7 “የእኔ የጉዞ መጨረሻ ይህ ነው” የሚለው ቦታ ላይ ሲደርስ ከላይ በተራ ቁጥር 1 እስከ 4 
የተዘረሩት ሁሉ ተሰርተው አልቀዋል ማለት አይደለም። እነዚህ ነገሮች እስከመቸውም ቢሆን 
ተሰርተው የሚያልቁ አይደሉም። ይሁን እንጂ በግንቦት 7 የጉዞ መጨረሻ  ላይ ቀሪውን ጉዞውን 
ለመምራት የተዘጋጀ እና የህዝብ ይሁንታ ያገኘ ሌላ አካል ወይም አካላት ይኖራሉ። ግንቦት ራሱ ለራሱ 
የሰጠውን ኃላፊነት ህዝብ ለመረጠው ሌላ አካል አስረክቦ በክብር ይሰናበታል። ግንቦት 7 “ለራሴ 
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የሰጠሁትን ኃላፊነት ተወጣሁ” ብሎ ራሱን በደስታ ያከስማል። የግንቦት 7 በዚህ ሁኔታ መክሰም 
የግንቦት 7 አባላት ሊያዩት የሚጓጉ ስኬት ነው።  

3. ይህ ቦታ የት ነው ያለው?  
 

ከላይ የተጠቀሰውን ቦታ በትክክል ለይቶ ለማስቀመጥ የሚረዱን ስትራቴጂያዊ ግቦቹ ናቸው። 

እንደሚታወቀው የግንቦት 7 ስትራቴጂያዊ ግቦት ሁለት ናቸው። እነሱም 

ግብ 1: ሰላማዊ፣ ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ የሕዝብ ምርጫ ብቻ የመንግሥት ሥልጣን 
የሚያዝበት ሥርዓት ማስጀመር 

እና  

ግብ 2: ሰላማዊ፣ ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሥልጣን አያያዝ ሂደት ብልጭ ብሎ 
እንደገና በአምባገነንነት ግርሻ መልሶ እንዳይጠፋ ጠንካራ መሰረት ያለው የዲሞክራሲ 
ተቋማትንና ባህልን መገንባት 

የሚሉ ናቸው።  

ግብ አንድ እንደ ፕሮጀክት ሥራ መጠናቀቂያው በትክክል የሚታወቅ ነው። አራቱ መለስተኛ ግቦች 
ተከታትለው ሲነበቡ የግብ  አንድ ፕሮጀክታዊ ባህርይ ጎልቶ ይታያል።  

ግብ 1: ሰላማዊ፣ ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ የሕዝብ ምርጫ ብቻ የመንግሥት ሥልጣን 
የሚያዝበት ሥርዓት ማስጀመር 

መ ግ 1. ወያኔንና ግብረ አበሮቹ ከላይ በግብ 1 ለተቀመጠው የመንግሥት ሥልጣን 
አያያዝ ተገዢ እንዲሆኑ ማስገደድ ካልሆነም ከሥልጣን ማስወገድ   

መ ግ 2. ለፍትህና ዲሞክራሲ ከቆሙ የፖለቲካ ድርጅቶች ጋር በመርህ ላይ 
የተመሰረተ ጠንካራ ትብብር መፍጠርና በጋራ መታገል 

መ ግ 3. መላዉን የኅብረተሰብ ክፍል ያካተተ እና በሕዝብ አመኔታ ያገኘ የሽግግር 
መንግሥት ማቋቋም፤ እና ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ የሽግግር ወቅትን  
በትብብር መምራት 

መ ግ 4. ነፃ፣ ፍትሃዊና ሁሉን ዓቀፍ የሆነ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ማካሄድና 
ሥልጣንን ለተመራጭ ማስረከብ 

ግብ 1 ተፈጸመ የሚባለው ወያኔ ተወግዶ፤ ኅብረት ተፈጥሮ፤ የሽግግር ወቅት ታልፎ፤ በነፃና ፍትሃዊ 
ምርጫ የተመረጠ አካል የመንግሥት ሥልጣን ሲረከብ ነው። ግብ 1 የማያሻማ ፍፃሜ አለው። 

የግብ አንድ ፍፃሜ የግንቦት  7 የጉዞ መጨረሻ ነው።  
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4. ግብ ሁለትስ?  
ግብ  ሁለት ከላይ በተልዕኮው ላይ የተገለፀው ፍፃሜ የሌለው ረዥሙ ጎዳና ገላጭ ነው። በዚህ 
የማያልቅ ጎዳና የመጓዝ ተልዕኮ ለራሳችን ሰጠናል። አንድ ወሳኝ ቦታ ስናልፍ ግን ኃላፊነታችን ህዝብ 
ለመረጣቸው መሪዎች ሰጥተን ተልዕኮዓችንን እናጠናቅቃለን ብለናል። ያ ቦታ የግብ አንድ ፍፃሜ  
ነው።  

የበለጠ ለማብራራት ግብን ሁለትን በታትነን እንመልከተው።  

 

ግብ 2: ሰላማዊ፣ ህጋዊና ዲሞክራሲያዊ የፖለቲካ ሥልጣን አያያዝ ሂደት ብልጭ ብሎ 
እንደገና በአምባገነንነት ግርሻ መልሶ እንዳይጠፋ ጠንካራ መሰረት ያለው የዲሞክራሲ 
ተቋማትንና ባህልን መገንባት 

 

በግብ ሁለት ውስጥ ሁለት መለስተኛ ግቦች አሉ።  እነዚህም  

መ ግ 1. የመንግሥትን ሥልጣን ለመገደብና ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚረዱ ነፃ 
መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ የዲሞክራሲ ተቋማትን ማቋቋምና 
መገንባት 

መ ግ 2. በማኅበረሰባችን ውስጥ ዲሞክራሲ ባህል እንዲጎለብትና እንዲሰርጽ ማድረግ 

የሚሉ ናቸው።  

ግብ ሁለት እጅግ መሠረታዊ የሆነ ግብ ነው። ግንቦት 7 ከሌሎች የፓለቲካ ፓርቲዎች ከሚለይበት 
ባህሪያት አንዱ ግብ ሁለት ነው።  

ግንቦት 7 የዲሞክራሲ ተቋማትና ባህል ግንባታ የተልዕኮው አካል አድርጎ የተነሳ ድርጅት ነው። 
ሁላችንም እንደምንረዳው የተቋማት ግንባታ የሚያልቅ ሥራ አይደለም።  

ሆኖም ግን የአንዳንዶቹን ተቋማት ግንባታ ሥራ አሁን በትግል ላይ እያለ እንኳን ተግባራዊ ለማድረግ 
የሞከረ ድርጅት ነው። በስትራቴጂያዊ እቅድ ሰነዳችን ውስጥ ግንባታቸው ዛሬ በትግል ወቅት መጀመር 
አለባቸው ተብለው የተዘረዘሩ ሶስት የተቋማት ዓይነቶች አሉ፤ እነሱም  

 
• ነጻ ሚዲያ እንዲጎለብት መርዳት፤ 
• አገር በቀልና ሀገር አቀፍ የሆኑ መንግስታዊ ያልሆኑ የሲቪክ ድርጅቶችን እንዲፋፉ መርዳት፤ 

እና   
• የሥራና የሙያ ማኅበራት በነፃነት እንዲደራጁ ሁኔታዎችን ማመቻቸት  

 
ናቸው። 
 
ከወያኔ መውደቅ በኋላ በሽግግሩ ወቅት መገንባት እንደሚኖርባቸውየተገለጹም አሉ። እነሱም  
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• ተገዢነቱ ለህገመንግስቱ የሆነ፤ የፓለቲካ ፓርቲ ወገንተኛ ያልሆነ የመከላከያ ሠራዊት 
ማቋቋም፤ 

• የፓለቲካ ፓርቲ ወገንተኛ ያልሆነ የፖሊስና ደህንነት ተቋማትን ማቋቋምና ማደራጀት፤ 
• ነጻ የምርጫ ቦርድን ማቋቋም፤ 
• ነጻ የህግና የፍርድ ተቋማትን ማቋቋምና ማጎልበት፤ 
• የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋምን ማቋቋምና ማደራጀት፤ እን 
• የትምህርትና የምርምር ተቋማትን ከፖለቲካ ፓርቲዎች ተጽዕኖ ነፃ ማድረግ 

 
ናቸው።  

 
ከላይ እንደተገለፀው የተቋማት ግንባታ የማያልቅ ሥራ ነው። ግንቦት 7 የአንዳንዱን ሥራ ጀምሯል። 
የሌሎቹን በአስቸኳይ መጀመር ይኖርበታል። የአንዳንዶቹ ደግሞ የሚጀመረው በሽግግር ወቅት ወቅት 
ነው።  ግንቦት 7 ይህን ሥራ እተወሰነ ደረጃ ድረስ ያደርሳል። አንድ የተወሰነ ደረጃ ላይ ሲደርስ ግን 
ይህን የሥራዉን ኃላፊነት ህዝብ ለመረጠው አካል አስረክቦ ይከስማል። ያ ወቅት ደግሞ ህዝብ 
የመረጠው አካል ሲኖር ነው። ይህ ደግሞ የግብ አንድ መሳካት ነው።  
 
ይህ ነው የግንቦት 7 ተልዕኮ!!! 
 

5. ተደጋግመው ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ 
 

ከዚህ ቀጥሎ ተደጋግመው ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንስጥ  
 
ጥያቄ አንድ:   ከሽግግር መንግሥት በኋላ በሚደረገው የመጀመሪያው ምርጫ ግንቦት 7 ይሳተፋል?  

 
መልስ:  አይሳተፍም። በምርጫ መሳተፍ የግንቦት 7 ተልዕኮ አይደለም። የግንቦት 7 ተልዕኮ 

ዲሞክራሲያዊ ምርጫ እንዲኖር ማድረግ እንጂ በዚያ ተሳትፎ ሥልጣን መያዝ 
አይደለም። በምርጫ መሳተፍ ግንቦት 7ን  ቃለ አባይ ያደርገዋል።  

 
ጥያቄ ሁለት:  በህዝብ የተመረጠው አካል አምባገነን እንደማይሆን ማረጋገጫው ምንድነው?  
 
መልስ አምባገነንነት እንደማይለስ መቸም ቢሆን መቶ በመቶ እርግጠኛ መሆን አይቻልም። 

ግንቦት 7 ራሱን የዲሞክራሲ ዘብ አድርጎ መሾም አይችልም፤ አይገባምም።  
የአምባገነንነት ግርሻ እንደማይመጣ ሙሉ ማስተማመኛ የሚሰጥ አካል ባይኖርም 
ሁሉም የዲሞክራሲ ሥርዓቶች ያላቸው መጠባበቂያች ማበጀት ይገባል። እነዚህ 
መጠባበቂያዎች (1) ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ በጥንቃቄ ማዋቀር፤ (2) ነፃ የሆነ ሲቪክና 
ማኅበራዊ ተቋማትን መገንባት (3) የኢትዮጵያ ህዝብ የፓለቲካ ተሳትፎ ማጎልበት 
ናቸው። እነዚህ ተቋማት ከሌሉ የግንቦት 7 መኖር የሚፈይደው ነገር የለም። እነዚህ 
ተቋማት ካሉ ደግሞ አሁንም ግንቦት የሚፈይደው ነገር የለም። በሌላ አጋገር በህዝብ 
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የተመረጠ አካል የመንግሥትን ሥልጣን ከያዘ በኋላ ግንቦት 7ን የሚያኖር ምክንያት 
የለም።  

 
 አንድ ነገር ላይ ግን አጽንዖት መስጠት ያስፈልጋል። ህገመንግሥታዊ ሥርዓቱ 

በጥንቃቄ ማዋቀር፤ ነፃ የሆነ ሲቪክና ማኅበራዊ ተቋማትን መገንባት እና የኢትዮጵያ 
ህዝብ የፓለቲካ ተሳትፎ ማጎልበት በሽግግሩ ጊዜ ውስጥ መሠራት ያለባቸው ነገሮች 
ናቸው። ስለሆነም የሽግግሩ ወቅት ወሳኝ የሆኑ ማኅበራዊ ግንባታዎች የሚደረጉበት 
ወቅት መሆኑ ሊጠን ይገባዋል። ከላይ እንደተገለፀው እነዚህም ነገሮች ተገንብተው 
የሚያልቁ ባለመሆናቸው መሠረታቸውን አቁሞ ህዝብ ለመረጠው አካል ማስረከብ 
ግድ ነው።  

 
ጥያቄ ሶስት:  ከሽግግሩ በኋላ የግንቦት 7 መሪዎችና አባላት ምን ይሆናሉ?  

 
መልስ  ከህዝቡ እና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ተባብረው ያመጡት የነፃነት አየር እየተነፈሱ 

በደስታ ይኖራሉ።  
 

ጥያቄ አራት: የግንቦት 7 መሪዎችና አባላት በፓለቲካ ውስጥ በመሳተፍ ለአገራችን አስተዋጽዖ 
ማድረግ እንፈልጋለን ቢሉስ?   

 
መልስ የግንቦት 7 ህልውና ካበቃ በኋላ ስለግንቦት 7 አባላት እንደ ቡድን መናገር አይቻልም። 

የግንቦት 7 መሪም ይሁን አባል የነበሩ ግለሰቦች ግን እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ 
ከፈለጉ ሌሎች ፓርቲዎችን መቀላቀል፤ ሲያሻቸው ደግሞ አዲስ ፓርቲ ፈጥረው 
ፕሮግራም ፈጥረው ለምርጫ መቅረብ መብታቸው ነው። ብዙ የግንቦት 7 አባላት 
በአንድ ፓርቲ ውስጥ ቢገቡ እንኳም አዲሱ ፓርቲ ግንቦት 7 አይደለም።  
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