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ግንቦት 7 አሁን ላለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚመጥን ርዕዬተ 

አለም የለውም ። – መሳፍንት 

November 25, 2016 – ቆንጅት ስጦታው  

ግንቦት 7 እና መንገዱ – Source – Dave Yari 

ድራማ ነው ሚሰሩት ። ፊሽካ ተነፋ ተባለ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣አንዳርጋቸው ፅጌ ተያዘ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ፕሮፌሰር 

ብርሃኑ ኤርትራ ሄደ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ተመለሰ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ኤፍሬም ማዴቦ ሄደ – መጣ ትልቅ ገቢ 

ማሰባሰቢያ ፣ የኢሳት 1ኛ -2ኛ -3ኛ -4ኛ… አመት ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ… ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ብቻ!! መሬት ላይ 

ምን ተሰራ? ዜሮ! ለዛ ነው አንዳንዶች ግንቦት 0 እያሉት ያሉት ። ግንቦት 7ን ከፅንሱ ጀምሮ ተከታትየዋለሁ አንዳች ድል 
አላስመዘገበም ። የሕዝባችን የትግል ተስፋ ግን ደጋግሞ በመግደል ተወዳዳሪ የለውም ። 

****************** 

ግንቦት 7ን እና ኢሳትን ገና ከጅምሩ ጀምረን የአማራ ጉዳይን እና አጠቃላይ የትግል እንቅስቃሴውን ደጋግመን ስንተች ኑረናል 

። ግንቦት 7 ደግሞ አንድ ቀንም ትችት ሰምቶ ጥፋቴን ላስተካክል ብሎ አያውቅም ። ለግንቦት 7 አገር ቤት ካለው ትግል ይልቅ 

ምራቁን የሚያስውጠው ውጭ ሃገር ያለው የገንዘብ ስብሰባ ነው። ይህን ሁሉ አመት ሲታገል… ያየነው እና የሰማነው ነገር 
በኢሳት በኩል ይሄን ያህል ሺ ዶላር ሰበሰበ ፣ የገሌን ፎቶ በዚህን ያህል ሺ ዶላር ሸጠ ፣ የጦር መሪው ተያዘበት ፣ የአጋር 

ድርጅቱ መሪ ለወያኔ እጅ ሰጠ… የመሳሰሉትን ነው ። 

ግንቦት 7 ከፈረሱ ጋሪውን ያስቀደመ ድርጅት ነው ማለት ይቻላል ። የትግል ርዕዬተ አለሙን ለህዝቡ በግልፅ ሳያስረዳ 

በስድስት ወር ወያኔን እጥላለሁ ብሉ የፎኮረ ድርጅት ነበር ። እንኳን በስድስት ወር በ6 አመት ፣በ7 አመት፣ በ8 አመት… 
ውስጥ የወያኔን ጫፉን እንኳ አልነካም ። ይህ ድርጅት የአማራ ህዝብ በራሱ የትግል ስልት እንዳይሄድ እስከ አሁን ድረስ 
መንገድ እዬዘጋ ይገኛል። በግልፅ ፀረ አማራነቱን በተደጋጋሚ ያሳዬ ድርጅት ነው። ሺ ምሳሌዎችን መደርደር ይቻላል ። 

ኢትዬጵያዊነት ለሚሉት አስተሳሰብ የአማራ ህዝብ ቶሎ እጅ ስለሚሰጥ ግንቦት 7 ም ይህን አስተሳሰብ እንደ ወጥመድ 
ተጠቅሞ ህዝባችንን ለውጥ ለሌለው ትግል ሲያጠምድብን ኑሯል ። አሁንም እንደዛው ነው። ከየትኛው ህዝብ እጅግ በበለጠ 
ይህ ድርጅት የአማራን ህዝብ ሃብት ፣ጉልበት እና ሂዎት በልቷል ። ዛሬም እዬበላ ነው። 

ዲያስፖራ ላይ የሚዘረፈው ገንዘብ የአማራ ነው ፣ ኤርትራ ላይ ሚፈሰው ደምም የአማራ ነው ፣ ኢትዬጵያ ውስጥ ግንቦት 7 

ነህ ተብሎ ሚታሰረው ሚገረፈው ሚሞተውም አማራ ነው። ይህን ሁሉ መስዋዕትነት የሚከፍልለትን ህዝብ ግን ግንቦት 7 
በየቦታው ሲያጣጥል ፣ ጀሌዎችን ተጠቅሞ ሲሳደብ ነው ሚውለው ። የአማራ ወጣቶችን ትግል ሲያጣጥሉ ፣ ሚዲያ ሲነፍጉ ፣ 

ሰርገው እየገቡ ሲያበጣብጡ… ነው ሚውሉት ። የአማራን ህዝብ ከገደሉ እንደ ኦነግ አይነት ድርጅቶች ጋር ሲዋዋልብን 
በአይናችን አይተናል ። 
አሁን ደግሞ ይባስ ብለው የአማራ ህዝብ የእራሱን ትግል እራሱ ምድር ላይ ሆኖ ማጧጧፍ ሲጀምር ትግሉን በጠራራ ፀሃይ 
መዝረፍ ጀመሩ ። ከጎንደሩ ሰላማዊ ሰልፍ ጀምረው በኢሳት አማካኝነት ዘርፉን ።ትግል ዘረፋ ወያኔን ለመጣል ሚጠቅማቸው 
ቢሆን ኖሮ ዝም ባልን ።እነሱ ትግል የሚዘርፉት ግን መከረኛውን የአማራ ዲያስፖራ ገንዘብ ለመዝረፍ ብቻ ነበር። የኮሎኔል 
ደመቀ ፎቶ ስንቴ በጨረታ እንደተቸበቸበ አይተናል ። ይህን ሁሉ ሲያደርጉ ለአማራ ትግል ግን ጠብ ያደረጉለት ነገር የለም ። 
እነሱ ሚፈልጉት የአማራ ትግል ተንኮላሽቶ አሁንም በነሱ ርዕዬተ አለም የለሽ ትግል ገብተን የእነሱን የገንዘብ ካዝና 
እንድንሞላላቸው ብቻ ነው ። 

የግንቦት 7 ዋና ዋና ሰዎች ህወሓትን በዚህ መንገድ እንደማይጥሉት በደንብ ያውቃሉ ። አሁን እየሰሩ ያሉት ለሂዎታቸው 

ነው። ኢሳት ውስጥ ያሉት አባላቶቻቸው እና የግንቦት 7 አመራሮች የየእለት ኑሯቸውን ለመግፋት ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ። 

የቤት ፣ የመኪና ብድር አለ ።ልጆችን ማሳደግ ፣ መብላት መጠጣት… አለ ። ውጭ ሃገር ኑረህ ያለ ገንዘብ አይደለም በትንሽ 
ገንዘብ በረንዳ መጣልህ ነው። እናም ሰዎቹ ትግሉን የሂዎታቸው መቀጠያ አድርገውታል ። የሆድ ነገር ደግሞ ሆድ ይቆርጣል 

። “በቃ ትግሉ ላለፉት ብዙ አመታት ተሞክሮ ለውጥ አላመጣም እንረፍ ” ማለት ለእነሱ ከባድ ነው። ደሞዝ ማን 

ሊከፍለው? ግንቦት 7 በዲያስፖራው ላይ እንደ ጣሊያን ማፍያ የተደራጀ ነው። የግብር አሰባሰቡ ዘዴ በጣም ይገርማል ። 
በየሰፈሩ አንድ አንድ አባላቸው ቤት ለቤት እዬዞረ በየወሩ በጥሬው ገንዘብ ይሰበስባል።ዲያስፖራ በተሰበሰበ ቁጥር እንደ ጆፌ 

http://mereja.com/network/signup
http://mereja.com/network/login
http://www.mereja.com/amharic/521245
http://www.mereja.com/amharic/author/konjit
https://www.facebook.com/Abegaztaye1?fref=nf


አሞራ የሚያንጃብብ የተደራጀ ሃይል አለው። ትንሽ ገንዘብ ከተሰበሰበች አሽቶ የሚደርስ ግብረ ሃይል አለ። ተሳዳቢ 
ግብረኃይል አለ ።ድንኳን ሰባሪ አለ። በቃ የእነሱ ሂዎት ይሄ ነው። 
ትግላቸው ለራሳቸው ሂዎት ማሰቀጠያ ከሆነ ዘመናት ተቆጥረዋል። ድራማ ነው ሚሰሩት ። ፊሽካ ተነፋ ተባለ ትልቅ ገቢ 
ማሰባሰቢያ ፣አንዳርጋቸው ፅጌ ተያዘ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኤርትራ ሄደ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ተመለሰ 

ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ ኤፍሬም ማዴቦ ሄደ – መጣ ትልቅ ገቢ ማሰባሰቢያ ፣ የኢሳት 1ኛ -2ኛ -3ኛ -4ኛ… አመት ትልቅ 

ገቢ ማሰባሰቢያ… ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ገንዘብ ብቻ!! መሬት ላይ ምን ተሰራ? ዜሮ! ለዛ ነው አንዳንዶች ግንቦት 0 እያሉት 

ያሉት ። ግንቦት 7ን ከፅንሱ ጀምሮ ተከታትየዋለሁ አንዳች ድል አላስመዘገበም ። የሕዝባችን የትግል ተስፋ ግን ደጋግሞ 
በመግደል ተወዳዳሪ የለውም ። 

ግንቦት 7 ለራሱ ህልውና ሲል የማይፈነቅለው ድንጋይ አይኖርም ።ሰሞኑን እያደረገው ያለው እሱን ነው። ክቡር አስከሬን 
አሳይቶ ሂዎቱን ማስቀጠል አይተናነቀውም ።አይኑን በጨው አጥቦ መዋሸት ተክኖበታል። ውሸት የየእለት ኑሯቸው ነው። 

አንድ ነገር ግን ሊያውቁ ይገባል የዛሬ 4 አመት የበሉበት ዘዴ ዛሬ አይሰራም ። አሁን ህዝቡ ባኗል ። በድሮ በሬ ማረስ 
አይቻልም ። 

በአጠቃላይ ግንቦት 7 አሁን ላለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ የሚመጥን ርዕዬተ አለም የለውም ።በዚህ አካሄዱ ደጋግሞ ከሰሯል ። 
ያተረፈው ነገር ገንዘብ ብቻ ነው።ገንዘብ ብቻ ደግሞ ትግል አይሆንም ።ህወሓት በገንዘብ አትወድቅም ። ስለዚህ መንገዱን 

ለአዲስ አስተሳሰብ ይግለጡ!! በተለይ ለአማራ ትግል መንገድ መክፈት ግድ ይላቸዋል ። አልያ የሰሞኑ ውርደት ገና መጀመሩ 

እንደሆነ ይወቁት!! 

ከእንግዲህ አማራን ማጭበርበር አይቻልም!! 
መሳፍንት 
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