
የኢትዮጵያ ሕዳሴ በሽብርተኞች ሴራ አይቀሇበስም 
 
ኢትዮጵያ አገራችን የተያያችው የልማት ጎዳና ሇተከታታይ አመታት 
አመርቂ ውጤት ማስመዜገቡን፤ እና ሕዜቦችዋ የዴሞክራሲያዊ መብታቸው 
ተጠቃሚ መሆናቸውን በማይሹ ግሇሰቦች የተጠነሰሰው የሽብርተኝነት ሴራ 
በፀጥታ ሐይሎች ትጋት መክሸፉን በዛና አውታሮች በጥሞና እና በሐን 
ስንከታተሇው ቆይተናል። በተሇይም በምዕራቡ ዓሇም የተንዯላቀቀ ኑሮ 
በሚኖሩ ግሇሰቦች የሚመራው ራሱን ግንቦት 7 እያሇ በሚጠራው ድርጅት 
የተቀነባበረ የሽብርተኝነት መቻ መሆኑን ስንሰማ ሐናችን እጥፍ ድርብ 
እንዲሆን አድርጎታል። ይህም በመሆኑ የኢሕአዲግ የድጋፍ ሰጪ ፎረም 

ድርጊቱን በአፅንዖት ያወግዚል።ከኢትዮጱያ ህዜብ እና መንግስት ጋር አጋርነቱን በድጋሜ 
ያረጋግጣል።  
 
ግንቦት 7 በምርጫ አሸንፎ ስልጣን ሇመያዜ የህዜብ ድጋፍ እና የፖሇቲካ ብቃት የሌሇው መሆኑን 
ከተገነበ በዃላ ህጋዊውን የኢትዮጵያ መንግስት ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሇመገርሰስ መጋጀቱን 
በውጭ አገር ሇሚኖሩ ዯጋፊዎቹ በተሇያዩ መድረኮች ሲገልፅ መቆየቱ የአዯባባይ ሚስጥር ነው። 
በጣም የሚገርመው ግን የዙህ ሽብር ፈጣሪ ድርጅት መሪዎች ነን የሚለ ግሇሰቦች የሽብርተኝነት 
ተግባራቸውን የሚጠነስሱት እና ተባባሪ ሸብርቶኞችን በኢትዮጵያ ሇመቅጠር የሚያስችላቸውን 
ገንብ የሚያሰባስቡት የሽብርተኝነት አሰቃቂ ገፈት ቀማሽ በሆነው በአሜሪካን አገር መሆኑ ነው። 
በኢትዮጵያ አገራችን ብጥብጥ እና ስርዓት አልበኝነትን እንዲስፋፋ በአሜሪካን አገር ሌት-ተቀን 
ከሚንቀሳቀሱት የግንቦት 7 መሪዎች መካከል ዯ/ር ብርሃኑ ነጋ በግምባር ቀዯምትነት ይጠቀሳል። 
በመሆኑም የኢሕአዲግ የድጋፍ ሰጪ ፎረም ይኽንን አገርን የማፈራረስ ተግባር ይቆም ንድ ዯ/ር 
ብርሃኑ እና ግብረ አበሮቹን በማጋሇጥ ረገድ ከፍተኛ ሚና ሇመጫወት ቃል ይገባል።  
 
ግንቦት 7 የተባሇዉ  ድርጅት በዲሞክራሲ ስም በመንተራስ ሽብርተኝነትን ማስፋፋት እንዯ 
ከፍተኛ እቅድ በመያዜ የአዝ እንባ ሲያነባ ይታያል። በአንድ ራስ ሁሇት ምላስ እንዲለ ዯ/ር 
ብርሃኑ ነጋ ‘በተገኘው አጋጣሚ ሁለ እንዋጋሇን’ ሲል እንዳልነበረ ሁለ ቀጥሮ ሇጥፋት 
ያሰማራቸው ግሇሰቦች በፀጥታ ሐይሎች በቁጥጥር ስር ሲውለ አላውቃቸውም ማሇቱ ሌሎች 
በከፈለት ዯም ስልጣን ሇመውጣት ብቻ የሚቃጣ አራዳ ፖሇቲከኛ መሆኑን ገሃድ ሆኗል። ስሇሆነም 
የኢትዮጵያ ህዜብ ይኽንኑ በመገንብ የእነ ብርሃኑ ነጋ የስልጣን መጠቀሚያ እንዳይሆን እና በብዘ 
ተጋድሎ የተገኘውን ሰላም እና ዲሞክራሲ በሽብርተኞች እንዳይነጠቅ በንቃት እንዲጠብቅ 
የኢሕአዲግ ድጋፍ ሰጪ ፎረም  ሇማስገንብ ይወዳል። 
 
ሁላችንም እንዯምናውቀው አገራችን ኢትዮጵያ 4ኛውን አገራዊ ምርጫ በሚቀጥሇው ዓመት 
ሇማከናወን በዜግጅት ትገኛሇች። ፀረ-ሰላም ሐይሎች ምርጫውን ሇማወክ ባገኙት አጋጣሚ ሁለ 
መሞከራቸው እንዯማይቀር ሳይታልም የተፈታ ጉዳይ ነው። በመሆኑም የተጀመረውን የሸብርተኞች 
ሴራ የማክሽፍ ተግባር ከልብ እያዯነቅን ሇወዯፊቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥል አዯራ እንላሇን። 
 
በመጨረሻም ሽብርተኞችን በያለበት በማጋሇጥ እና ሇፍርድ በማቅረብ የአገራችንን ሕዳሴ እውን 
ማድረግ ከሁላችንም የሚጠበቅ ግዴታ መሆኑን እናሳስባሇን። 
 

ሽብርተኝነትን አጥብቀን እናወግዚልን! 
 

 
የኢሕአዲግ ድጋፍ ሰጪ ፎረም 
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