
- ለግንቦት 7 የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፤ 

- ለግንቦት 7 የኦዲት ኮሚቴ፤ 

 

ሐምሌ 12 ቀን 2004 ዓ.ም 

 

ጉዳዩ ፡- በሰኔ 26 ቀን 2004 የላክንላችሁን ደብዳቤ ያስታውሷል 

 

ድርጅታችን በአሁኑ ሰዓት እየተጓዘበት ያለውን ኢ-ዲሞክራሲያዊና ከመስመር የወጣ አካሄድ ተከትሎ በሁሉም 
አቅጣጫ ባሉ አባላት ከፍተኛ ቅሬታና አቤቱታ ሲያስከትል ቀሪዎችም ድርጅቱን ጥለው እየወጡና ለመውጣትም 
እያኮበኮቡ መሆኑ የአደባባይ ሚስጢር ነው፡፡ ይህ ደግሞ የሚጠቅመው የምንታገለውን ወያኔ/ኢሕአዲግን እንጂ 
የምንታገልለትን ዓላማ አለመሆኑን ለእናንተ አስረግጦ መናገር አያሻም፡፡  

አበው "የቀፎ ውበቱ ንቡ በውስጡ እስካለ ድረስ ነው" እንዲሉ የተሄደበት መንገድና የተሰጠው ምክንያት ትክክል 
አይደለም ብለው በየአቅጣጫው ከተነሱ ወገኖች መካከል ራሳችንን በኮሚቴ አደራጅተን እንወያይ፤ የጋራ ችግራችንን 
በጋራ እንፍታ በሚል ለመወያያ መነሻ ይሆናሉ ያልናቸውን መሠረታዊ ነጥቦችን በማመላከት ደብዳቤ ብንጽፍም 
እስካሁን ምንም ምላሽ ከማናቸውም አላገኘንም፡፡ በአቋራጩ ግን የተመረጠው ግለሰቦችን ነጣጥሎ ማናገር ነው። ይህ 
ደግሞ የተለመደ የገዢዎቻችን ከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲ ነው። ትግላችንም እንዲህ ዓይነቱን ጊዜ ያለፈበት የኢ-
ዲሞክራሲያዊ አሰራርን ከስሩ ነቅሎ ለመጣል ነው። የተነሳነው አሁን አዲስ መዋቅር ተብሎ የቀረበው ሰነድም ሆነ 
አሰራሩ ዲሞክራሲያዊ ሂደቱን ያልተከተለ ከመሆኑም በላይ፣ ለትግበራውም አስቸጋሪ ነው። እናም እንወያይበት ነው 
ጥያቄያችን። በእንዲህም መስመር ለማስያዝ እንጂ እንደሚባለው አንጃ ለመፍጠር አይደለም። በፍጹም እንዲህ ዓይነት 
ፍላጎት እንደሌለን እንዲታወቅልን እንፈልጋለን፡፡ 

ከዚህ ጋር በተያያዘም፣ ራሱን የእርምት ንቅናቄ በሚል የተነሳው ንቅናቄ፣ በመካከላችን የተፈጠረውን አጋጣሚ 
በመጠቀም ወያኔ ድርጅታችንን ለማፍረስ የተያያዘውን አላማ ለማሳካት ሽር ጉድ የማለት እንቅስቃሴ ነው ብለን 
እናምናለን። እናም፣ ከእኛ ውጭ የሆነ ወይም የሆኑ በድርጅቱ ውስጥ ሾልኮ ወይም ሾልከው የገቡ የወያኔ አባላት ሊሆኑ 
ይችላሉ ብለንም እንጠረጥራለን። ስለሆነም፣ አበክረን ለማስረገጥ የምንፈልገው፣ ኮሚቴም ሆነ በዚህ ኮሚቴ ዙሪያ ያለን 
የግንቦት7 አባላት ራሱን "የእርምት ንቅናቄ" ብሎ ከሚጠራው አፍራሽ ብድን ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሌለንና 
ድርጊቱንም የምናወግዝ መሆናችንን ልናሰመርበት እንወዳለን፡፡  

እናም የዲሞክራሲ ሀ ሁ ከቤት ካልተጀመረ ለትልቅ አገራዊ ትግል እንቆማለን ማለቱ ከምድረ-በዳ ሰባኪነት ተለይቶ 
ስለማይታይ፤ ኑ እንወያይ፤ ለጋራ ችግር የጋራ መፍትሄ እናበጅለት ስንል ቅን ምላሽም በመጠበቅ ነው፡፡ 

  

ከሰላምታ ጋር፣ 

-  ግልባጭ፡- ለግንቦት 7 ምክር ቤት 

-  ስውር ግልባጭ፡ ለኮሚቴው አባላት፤ ለደጋፊዎቹና በየአህጉሩ ለሚገኙ ለግንቦት 7 አባላት በሙሉ 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!! 

ዲሞክራሲን ለማስከበር የተቋቋመ ጊዜያዊ ኮሚቴ 


