ግንቦት 7
በዴሌ ወይስ በገዯሌ አፊፍ!!
ግንቦት 7 ያሇፇው 2004 አመትን እንዯምን አሳሇፇው? አዱሱን የ2005 አመትንስ እንዯምን ተቀበሇው? በዚህ
ጉዲይ የግንቦት 7 አምባገነን መሪዎች ትንተና እና የአብዛኛው አባሌ መሬት ሊይ ያሇ ተጨባጭ ሁኔታ ግምገማ
ሇየቅሌ እንዯሆነ ምንም ጥያቄ የሇውም፡፡
መሪዎቻችን ግንቦት 7 ሇያዥ ሇገራዥ እስኪያስቸግር ዴረስ በየእሇቱ በዴሌ ጎዲና እየገሰገሰ ነው፣ እንዱያውም
እባካችሁ ጊዜ የሇንም ፍጠኑ እያለ ምንም ነገር በላሇበት ሁኔታ “ሇዴሌ” እነሱ የተጣዲፈ መስሇው እኛን
ሉያጣዴፈ ይውተረተራለ፡፡ አባለ በበኩለ እናንተ የምትለት ሁለ ውሸት ነው፣ ዴርጅቱ አራት አመት ሙለ
ምንም ነገር ሳይሰራ እንዯውም ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየተዲከመ በመሄደ በርካታ አባሊት በሁኔታችሁና
በአመራራችሁ ተስፊ እየቆረጡ በራሳቸው ፇቃዴ ዴርጅቱን እየሇቀቁ በመውጣት ሊይ ናቸው፣ አሁን ያለትም
ቢሆን የአባሌነት ግዳታቸውን በአግባቡ እየተወጡ አይዯሇም ከዚህም አሌፎ በዴርጅታችን ውስጣዊ የሆነ
ዳሞክራሲያዊ ህይወት ጠፍቷሌ፣ መሪዎቻችን የአባለን ቅሬታ ማዲመጥ የተሳናቸው የሇየሊችው አምባገነኖች
ሆነዋሌ ይሊሌ፡፡ ጉዯኛ መሪዎቻችን በበኩሊቸው የሇም እንዯዚህ አይነት ጥያቄ የሚያነሱ በተሇይ ምንም
አሌሰራችሁም የሚለን አባሊት ዴርጅቱ መሬት ሊይ ምን እየሰራ እንዯሆነ ስሇማያውቁ ነው፣ የክረምቱ ዝናብና
የወንዞች ሙሊት አሊንቀሳቀስ ብልን ነው እንጂ መሬቱ ትንሽ ጠፇፍ ማሇት ሲጀምር ግዴ የሇም! በኛ
ይሁንባችሁ “ተአምር” ታያሊችሁ ይለናሌ፡፡ በግንቦት 7 ውስጥ ዳሞክራሲ የሇም፣ የዴርጅቱ ህገ-ዯንብ
አይከበረም፣ አምባገነንነት ሰፍኗሌ ስሇሚለት አባሊት ሲጠየቁ ዯግሞ አይ እነሱ’ማ ባሇጌዎችና ነውረኞች
ናቸው እንዯውም እኛኑም ጭምር የሚያቆሸሹ ጭቃዎች ስሇሆኑ ላሊውን ሳያበሊሹ በአስቸኳይ ከዴርጅቱ
መወገዴ አሇባቸው ይሊለ፡፡ እንግዱህ 2004ን ምንም ቁምነገር ሳንሰራ አመቱን ሙለ በዚህ አይነት ጭቅጭቅ
እና ንትርክ ጊዜያችንን እንዲሳሇፍን ሁለም የግንቦት 7 አባሌ የሚያውቀው እውነት ነው፡፡
ወጉ እንዲይቀር የዴርጅቱ ሉቀመንበር አስካደ (ብርሃኑ ነጋ) ሇአዱስ አመት የእንኳን አዯረሳችሁ መሌእክት
ያስተሊሌፊሌ ሲባሌ አዱስ ነገር እንዯማይናገር ብናውቅም ንግግሩን ሇማዲመጥ ሰፍ ብል የጠበቀ የግንቦት 7
አባሌ ብዙ ነው፡፡ እንዯገመትነውም በዚሁ የአዱስ አመት የእንኳን አዯረሳችሁ መሌእክቱ “ዴርጅታችን
ካከናወናቸው ተግባራት ውስጥ በሕዝብ ቢታወቁ ከጉዲታቸው ጥቅማቸው ያመዝናሌ የምሊቸውን አነሳሇሁ”
በሚሌ በተሇመዯው የአራዲ ጮላ የንግግሩ ስሌቱ ዱስኩሩን የጀመረው አስካደ በዚህ ዙርያ ተሰራ
ስሇሚባሇው አንዴም የረባ ቁም ነገር ማንሳት አሌቻሇም፡፡ ከየት ይምጣ? የአቅም ግንባታ፣ ሃገራዊ ህብረት፣
የሚዴያ ስራዎች በሚሌ ያነሳቸው ትሌሌቅ አርእስቶች ይዘታቸው ሲታይ ፍሬ የላሊቸው ገሇባ የቃሊት ክምር
ናቸው፡፡ መጨረሻ ሊይም ሲጨንቀው ባሇፇው አመት በራሳቸው ጊዜ ከቁጥጥራችን ውጪ በሆነ መንገዴ
በሃገራችን የተከሰቱትን የመምህራን አመፅ፣ የሙስሉም ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ፣ የመነኩሳት ተቃውሞ
በዋሌዴባ፣ የፓትሪያርኩና የመሇስ ዜናዊ ህሌፇት መሌካም እዴልች እንዯነበሩ በማተት በአዱሱ አመትም
እነዚህና ላልች ተመሳሳይ እዴልች ሲፇጠሩ በሚገባ ተጠቅመን ወያኔን “ሇማስገዯዴ ወይም ሇማስወገዴ”
ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በመሆን “ፆም ፀልት” እንዴንይዝ የሚጠይቅ አይነት ይዘት ያሇው መሌእክት
አስተሊሌፎሌን ንግግሩን ቋጨ፡፡ ይህንን ሇመናገር አዯበባይ ሲወጣ አሇማፇሩ ይገርማሌ!!
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የአስካደ ተሊሊኪ ከመሆን የዘሇሇ ሚና የላሊቸው በተሇይ የበታችነት ስሜት (inferiority complex) ኩፈኛ
የሚያጠቃው አስተሳሰበ-ዴሃው ካላብ (አበበ ቦጋሇ) እና እቃው ሚያዝያ (ታዯሰ ብሩ) ዯግሞ ከሰሞኑ በኢሳት
የቴላቭዥን መስኮት ብቅ ብሇው ግንቦት 7 በዴሌ አፊፍ ሊይ ነው እያለ ስሇየትኛው ዴርጅት እንዯሚያወሩ
ግራ ገብቶን እስከምንጠራጠር ዴረስ ሲዋሹን ሰነበቱ፡፡ እነዚህ ሇምሌክት ያህሌ የተቀመጡ አፍ ያሊቸው
አሻንጉሉቶች ወያኔን ሇማስገዯዴ ወይም ሇማስወገዴ ግንቦት 7 በአሁኑ ወቅት ተፇሊጊ የሆነ ዴርጅታዊ ብቃት፣
ሚዴያ፣ ህብረትና ጉሌበት ያሇው ዴርጅት ሇመሆን በቅቷሌ በማሇት አዯባባይ ወጥተው በዴፍረት የባጡን
የቆጡን ሁለ ሲቀባጥሩ የተከታተሊቸው ሰው ሁለ ገርሞታሌ፡፡ ዲሩ ምን ህሉና ፇጠረባቸውና ያፍራለ፡፡
የዴርጅቱን ጉዴ የሚያውቀው የግንቦት 7 አባሌ ግን በእነሱ ውሸት በጣም ተናዯዯ ወቸው ጉዴ! እያሇም
በሃፍረት ተሸማቀቀ፡፡
አብዛኛው አባሊችን የሚጋራው የኛ ግምገማ ዴርጅታችን ግንቦት 7 በዯካማ አመራር እና በአምባገነኖቹ
መሪዎቻችን ግትር አቋም ምክንያት በ2004 አመተ ምህረት ከመቼውም ጊዜ ይበሌጥ የተዲከመበት አመት
ነው፡፡ አምባገነኖቹ መሪዎች ዴርጅቱን ይዘው ሇመውዯቅ በተያያዙት የቁሌቁሇት መንገዴ እንዱጓዙ
እስከፇቀዴንሊቸው ዴረስ ዯግሞ ግንቦት 7 በአዱሱ አመትም ቢሆን ላሊው ቀርቶ በህይወት ሇመሰንበትም
እጅግ አዲጋች እንዯሚሆንበት በእርግጠኝነት መናገር እንችሊሇን፡፡ ሇዚሁም የዴርጅታችንን ትክክሇኛ ወቅታዊ
ስዕሌ የሚያሳዩ የሚከተለትን ጭብጦችና ጠቋሚ ሃሳቦችን በአስረጅነት ሇማስቀመጥ እንሻሇን፡፡
1. የዴርጅቱ አምባገነን መሪዎች በአባሊት የተነሱ የመብትና የዳሞክራሲ ጥያቄዎችን በሰሇጠነ መንገዴ
በውይይት ሇመፍታት ጥረት ከማዴረግ ይሌቅ ጥያቄ ያነሱ አባሊትን የማባረርና የማገዴ እርምጃዎች
መውሰዴን በመምረጣቸው ዴርጅታችን ግንቦት 7ን አዯጋ ሊይ ሉጥሌ የሚችሌ ሁኔታ ተፇጥሯሌ፡፡ እነዚህ
ከዴርጅቱ እንዱባረሩ የተወሰነባቸው እና በዴርጅቱ በተሇያየ የሃሊፉነት ቦታ ሊይ የነበሩት አባሊት
ከዴርጅቱ ተገንጥሇው በመውጣት “ግንቦት 7 ዱሞክራቲክ” የሚባሌ ዴርጅት የማቋቋም እርምጃን
ወስዯዋሌ፡፡ ከዚህ በኋሊ ሁኔታው ወዳት ሉያመራ እንዯሚችሌ በእርግጠኝነት መናገር የሚችሌ ሰው
የሇም፡፡ በእርምት ንቅናቄ ቡዴኑና በእነዚህ አባሊት ሲነሱ የቆዩ የዳሞክራሲ እና የዴርጅቱ ህገ-ዯንብ
መከበር ጥያቄዎች የአብዛኛው አባሌ መሆናቸውን የሚያሳይ በቡዴንም በተናጠሌም ሇአመራሩ ብዛት
ያሊቸው የቅሬታ ዯብዲቤዎች እየጎረፈ መሆኑን እናውቃሇን፡፡ ከእነዚህ መካከሌ በአፍሪካ አህጉር ከሚገኝ
አንዴ አባሌ በግንቦት 7 ውስጥ ስሇሚታዩ ችግሮች በዝርዝር ፅፎ ሇቱፊ (አንዲርጋቸው ፅጌ) በግሌ የሊከው
ዯብዲቤ በወያኔነት ሲወነጅሌዋቸው በከረሙት በእርምት ንቅናቄ ወይም በዳሞክራሲ ቡዴኖች ሳይሆን
በራሳቸው ሇወያኔ ሚዴያ እንዱዯርስ አዴርገውት እኛም አነበብነው፡፡ አምባገነን መሪዎቻችን ጥያቄ
የሚያነሱ አባሊትን ሇማስወገዴ በሸረቡት ሴራ ምክንያት የዴርጅቱን መዋቅር በማፍረሳቸውና ይህንን
ተከትል በዴርጅቱ ውስጥ የተፇጠረውን የዳሞክራሲና የመብት ጥያቄ ሇመፍታት ባሇመቻሊቸው
ምክንያት በአሁኑ ወቅት ከሊይ እስከታች ያሇው የግንቦት 7 መዋቅር ከስራ ውጪ ሆኗሌ፡፡ ላሊ ቀርቶ
ዴርጅቱ ከአባሊት በየወሩ ሲሰበሰብ የነበረው ወርሃዊ መዋጮ እንኳን በቅጡ መሰብሰብ በማይችሌበት
ሁኔታ ሊይ ይገኛሌ፡፡ የዴርጅቱ አመራር ከሊይ ተንሳፍፎ መሬት ሊይ በላሇ ስራ አባሊትን በማታሇሌና
በማጭበርበር ተግባር ሊይ ተጠምዶሌ፡፡ እነዚህ እና ላልች መሰሌ ውስጣዊ ችግሮቻችን የዴርጅቱን
ጥንካሬ አያመሇክቱም፡፡ አመራሩ የመብት ጥያቄ ባነሱ አባሊት ሊይ ጣቱን ከመቀሰር ዴክመቱን ተቀብል
ራሱን ከስሌጣን ማግሇሌ፣ ግሌፅና ዳሞክራሲያዊ የሆነ ውይይት እንዱካሄዴ መፍቀዴና ዴርጅቱ ራሱን
ሇማጥራት የሚችሌበት እዴሌ እንዱመቻች ሁለም አባሌ በያሇበት በዴፍረት አሁኑኑ መጠየቅ ካሌጀመረ
ዴርጅቱን ከውዴቀት ፇፅሞ ማዲን እንዯማይቻሌ ሉረዲ ይገባሌ፡፡
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2. ከወያኔ ጋር ሇአባሊት እኩሌ ሲዯርስ የነበረው “እኔ ግንቦት 7” ወርሃዊ የውስጥ ጋዜጣ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ
ሇአባሊትና ሇትግለ የሚጠቅም ፍሬ ያሇው መረጃ ሳይዝ የድክተር ተብዬው እቃ (ሚያዝያ) መጫወቻ ሆኖ
ከከረመ በኋሊ ህትመቱና ስርጭቱ ከቆመ እነሆ ሁሇት ወራት አሇፇው፡፡ አምባገነን መሪዎቻችን የጋዜጣው
ህትመትና ስርጭት የተቋረጠው የአባሊት ኢ-ሜይሌ ከመቀየር ጋር ተያይዞ በነበረው ሁኔታ ነው፣ አሁን
ዯግሞ የቴክኖልጂ ግንኙነት ባሇሙያዎች ጥናታቸውን ስሊሌጨረሱ ነው በማሇት ሉያጭበረብሩን
ይሞክራለ፡፡ አነዚህ ሁለ ግን ተራ የቅጥፇት ምክንያቶች ናቸው፡፡ እነሱ እንዯሚለት የግንቦት 7 አባሊት
ከላሊ ምንጭ ሉያገኙት የማይችለ መረጃ እንዱያገኙ በማዴረግና ዯህንነትን በመጠበቅ መካከሌ ሚዛን
ሇመጠበቅ ስሇተጨነቁም አይዯሇም፡፡ የጋዜጣው ስርጭት ሉቋረጥ የቻሇው የግንቦት 7 አባሌ ስሇ ትግለ
ሂዯት ከአመራሩ የሚጠብቀው እውነተኛና ጠቃሚ መረጃ ሇማሰራጨት ከማይችለበት ዯረጃ ሊይ
ስሇዯረሱ ብቻ ነው፡፡ የጋዜጣው ስርጭት የተቋረጠው እቃው ሚያዝያ በተሇያየ የህይወት አጋጣሚ
ያነበብናቸውና ማንበብ የምንችሊቸውን የማኔጅመንት መፃህፍት ከእንግሉዘኛ ወዯ አማርኛ እየተረጎመ
“ሇግንቦት 7 አባሊት አይን ብቻ” የሚሌ ምሌክት እየሇጠፇ ሲቀሌዴብን መክረሙ እነሱ ራሳቸውም
እያሳፇራቸው ስሇመጣ ብቻ ነው፡፡ ላሊ ምንም ምክንያት የሊቸውም፡፡ ኢሳት በየእሇቱ
በሚያስተሊሌፊቸው “በሬ-ወሇዯ” አይነት የሃሰት ወሬዎች ምክንያት ሚዴያውም ግንቦት 7ም እንዯ
ባሇቤት በህዝብ አይን አመኔታን እያጡ እንዱመጡ እያዯረገ መሆኑን ሌብ ሌንሇው ይገባሌ፡፡ እንዱህ
አይነት ሚዴያዎች ይዘን ነው ግንቦት 7 ጠንካራ የሚዴያ አቅም ገንብቷሌ እየተባሇ የሚነገረን፡፡
በአጠቃሊይ በሚዴያ አቅማችን ያሇው ተጨባጭ ሁኔታ በዴምር ሲታይ ዴክመትን እንጂ ጥንካሬን
የሚያመሇክት አይዯሇም፡፡ አባሊችን ብቻ ሳይሆን ዯጋፉያችንና ህዝባችን ስሇትግለ ሂዯት ወቅታዊና
ትክክሇኛ መረጃ የሚያገኝበት መንገዴ እስካሌተፇጠረ ዴረስ በአጉሌ ተስፊ፣ በቅጥፇትና በሃሰት ወሬ
ከአሁን በኋሊ ረጅም ርቀት መጓዝ እንዯማንችሌ አባለ አውቆ እነዚህን አምባገነኖች ሉታገሊቸው ይገባሌ፡፡
3. በአምባገነን መሪዎቻችን በጥምረት ስም ሲዯሇቅ የከረመው ዲንኪራም የትም አሌዯረሰም፡፡ በፀረ-ወያኔ
ትግለ ትርጉም ከላሊቸው ስብስቦች ጋር ውህዯት ፇጥረናሌ እያለ አባለን ሇማጭበርበር በከንቱ
ቢዯክሙም እስከአሁን ዴረስ መሬት ሊይ ጠብ የሚሌ ነገር አይታይም፡፡ ከከማሌ ገሌቹ የኦነግ አንጃ ጋር
ተፇጥሯሌ የተባሇው ትብብር ፊይዲ የላሇው ነው፡፡ ጄኔራለ በሻዕቢያ መሪዎች ትእዛዝ ከአስመራ
መንቀሳቀስ የማይችሌ የቁም እስረኛ ሲሆን በስሩ የሚታዘዝ አንዴም ወታዯር የሇውም፡፡ በአጠቃሊይ ብዙ
ሲነገርሇት የከረመው ጥምረት የብርሃኑ ነጋ እና የነአምን ዘሇቀ ጓዯኝነት ሆኖ ቀርቷሌ፡፡ ምን አይነት አቅም
ካሇው እና ምን ከሚባሌ ዴርጅት “እንዯተዋሀዴን” እንኳን በወጉ ሳይነገረን ሽር ጉደ እንዯቀጠሇ ነው፡፡
ግንቦት 7ን የተቀሊቀሌነው በላልች ዴርጅቶች ተንጠሊጥሇን ወይም በአጋጣሚ በሚፇጠሩ ማዕበልች
ተጠቅመን ሇዴሌ እንዴንበቃ በማሇም አሌነበረም፡፡ ወያኔን ሇማስገዯዴ ወይም ሇማስወገዴ በሚዯረገው
ትግሌ ሊይ የህብረት አስፇሊጊነት ባያጠያይቅም ከዚያ በፉት ግን እኛ ራሳችን በቅዴሚያ ብቃት ያሇው
ዴርጅት ፇጥረናሌ ወይ? የሚሌ ጥያቄ መነሳት ነበረበት፡፡ ቀጥል ህብረት ሲባሌ ምን አይነት አቅምና
አሊማ ካሊቸው ዴርጅቶች ጋር ነው ህብረትና ውህዯት የምንፇጥረው የሚሌ ጥያቄ መነሳት መቻሌ
አሇበት፡፡ ከዚህ ውጪ “ህብረት ህብረት” ተብል ስሇተዘመረ እውነተኛ ህብረትና ዴሌ ሉመጣ
እንዯማይችሌ መረዲት ያስፇሌጋሌ፡፡
4. በቱፊ (አንዲርጋቸው ፅጌ) ኤርትራ ውስጥ እየሰሇጠነ ነው የሚባሇው ሰራዊትም ወሬ ብቻ ነው፡፡ በአሁኑ
ወቅት በሻዕቢያ የሚሰሇጥን አንዴም የግንቦት 7 ወታዯር የሇም፡፡ ቱፊ የዴርጅቱን ሃብት ያሇ ምንም
ውጤት በከንቱ ሲያባክን ከከረመ በኋሊ ምን እየሰራህ ነው? ከሚሇው የአባሊት አስጨናቂ ጥያቄ ሇመሸሽ
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ሲሌ ያሇ ስራ ኤርትራ ውስጥ ተዯብቆ መቀመጥን መርጧሌ፡፡ ተስፊ መቁረጡና ብስጭቱ ከእዴሜ
መግፊቱ ጋር ተዲምረው በየሻይቤቱና በየዛፍ ጥሊ ስሩ ሲያንጎሊጅጅ እንዯሚውሌ እንሰማሇን፡፡ ፀረ-ወያኔ
የትጥቅ ትግሌ ሇመጀመር ጠንካራና የተማሩ አባሊት እያሰባሰብን ነው እያሇ ቢያስወራም እስከ አሁን ዴረስ
ከአውሮፓ የሄዯው መሳፍንት አያላው የሚባሌ አንዴ ሰው ብቻ ነው፡፡ እሱም ቢሆን እንኳን ሰውን
መምራት ቀርቶ ራሱን መቆጣጠርና ቤተሰቡን ማስተዲዯር የማይችሌ በሰሇጠነ አሇም እየኖረ ሚስቱን
ሲዯበዯብ የሚውሌ ተራ ሰው መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ በተሇያየ አጋጣሚ ዯጋግመን እንዯተናገርነው አባለ
በቱፊ እየተሰራ ነው ተብል የሚነገረው ስራ ሁለ ውሸት መሆኑን ተረዴቶ እስከአሁን ዴረስ የነበረው ጉዞ
በትክክሌ እንዱገመገም እውነቱ እንዱወጣ እነዚህን አምባገነኖች ማንቁርታቸውን ይዞ መጠየቅ አሇበት፡፡
በዚህ የማጭበርበር መንገዴ መቀጠሌ አትቸለም ማሇት መቻሌ አሇበት፡፡ ይህ እስካሌተዯረገ ዴረስ ነገሩ
ሁለ “ሊም አሇችኝ በሰማይ ወተትዋን የማሊይ” ከሚባሇው የአገራችን ተረት እንዯማያሌፍ ሌናውቅ
ይገባሌ፡፡
5. ከመሇስ ዜናዊ ህሌፇት በኋሊ በሃገራችን የሚታየው ሁኔታ ከወያኔ ጋር የሚካሄዯው ትግሌ ምን ያህሌ
ከባዴና የተወሳሰበ መሆኑን የሚያሳይ እንጂ ተስፊ የሚሰጥ አሇመሆኑን ከዚህ ቀዯም ገሌፀናሌ፡፡
አስተሳሰበ-ዴሃው ካላብ (አበበ ቦጋሇ) ህዝቡ ሇማመን በሚያስቸግር ሁኔታ ሲገሌፅ የከረመውን የሃዘን
ስሜት “የኢትዮጵያ ህዝብ ተገድ ሇሇቅሶ ሲወጣ እንዯነበረ የሚያረጋግጥ ተጨባጭ መረጃ አሇን” በማሇት
አፈን ሞሌቶ በአዯባባይ ሲናገር ሰምተናሌ፡፡ የግንቦት 7 አባሌ እንዱህ አይነት ተራ ወሬ ምንም ያህሌ
ርቀት ሉያስኬዯን አይችሌም ማሇት መቻሌ አሇበት፡፡ የሃገራችንን የፖሇቲካ ሁኔታ ሇመሇወጥ የሚያስችሌ
በእኛ በኩሌ ምንም የተሰራ ስራ ሳይኖር መሇስ ሞተ አሌሞተ የሚያመጣው አንዲችም ሇውጥ አይኖርም፡፡
ወዯዴንም ጠሊንም እዴለ አምሌጦናሌ፡፡ አሁን ወያኔ/ኢህአዳግ ከመሪው ህሌፇት በኋሊ “ራዕዩን”
ከማስቀጠሌ ውጪ በሃገራችን ምንም ዓይነት ሇውጥ እንዯማይኖር በማያሻማ ቋንቋ እየነገረን ነው፡፡
ግንቦት 7 የራሱ የሆነ ዴርጅታዊ አቅም በመገንባት መሬት ሊይ ተጨባጭ ስራ መስራት እስካሌቻሇ ዴረስ
ከሻዕቢያ ጋር ተጣብቆ ሌክ እንዯ ኦነግ በሻዕቢያ ሳንባ እየተነፇሰ እዴሜውን በከንቱ ከመቁጠር በቀር ቁም
ነገር ሉሰራ እንዯማይችሌ አባለ ተረዴቶ ሇሇውጥ የጋራ ዴምፁን ማሰማት መቻሌ አሇበት እንሊሇን፡፡
ግንቦት 7 በእነዚህ የውስጥ ውስብስብ ችግሮችና የውጪ ተግዲሮቶች ተተብትቦ የዛሬ አራት አመት ሲመሰረት
ከነበረው ዴርጅታዊ ይዞታ ዛሬ ፍፁም የተዲከመበት ሁኔታ ሊይ እንዯሚገኝ አምባገነን መሪዎቻችን መራራ
እውነቱን በውሸት ሇመሸፊፇን በከንቱ ቢዯክሙም መሊው የግንቦት 7 አባሌ ግን ሃቁን አሳምሮ ያውቀዋሌ፡፡
እነዚህ ውስብስብ ችግሮች ዯግሞ ዴርጅቱ ሇመውዯቅ በገዯሌ አፊፍ ሊይ መሆኑን እንጂ አስካደ (ብርሃኑ
ነጋ)፣ ካላብ (አበበ ቦጋሇ)፣ ታዯሰ ብሩ (ሚያዝያ) እና ላልች የግንቦት 7 መሪዎች ሇማጭበርበር
እንዯሚሞክሩት ሇዴሌ እየተቃረበ መሆኑን በፍፁም የሚያመሇክቱ ሉሆኑ አይችለም፡፡ ስሇዚህ ሊሇፈት አራት
አመታት በአጓጉሌ የዴሌ ተስፊ ጊዜውን፣ ገንዘቡንና፣ ጉሌበቱን ሲገብር የነበረው መሊው የግንቦት 7 አባሌ
ጊዜው ሳይመሽ እነዚህን አምባገነኖች ከአሁን በኋሊስ በቃችሁ፣ አትዋሹን ዴርጅቱን የመምራት ብቃት
ስሇላሊችሁ ሃሊፉነታችሁን በአስቸኳይ ሌቀቁ ሉሊቸው ይገባሌ፡፡
ዴሌ ሇኢትየጵያ ህዝብ!!
የግንቦት 7 የእርምት ንቅናቄ ቡዴን፡፡
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