
 

 

 ታሪክ ራሱን ደገመ፤ ግንቦት 7 ግብፅ ቢሮ ለመክፈት ዳግማዊ የሀገር ክህደት እየፈፀመ ነው!  

መጋቢት 27 ቀን 2005 ዓ.ም.  

ወደ ስልጣን እስካደረሰን ድረስ ከሰይጣን ጋርም ቢሆን መስራት ችግር የለብንም ብለው ምለው የተገዘቱት የግንቦት 7 መሪ 
ተብዬዎች ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት  ከሆነችው ከግብጽ ጋር አብሮ ለመስራት በመስማማት ግብጽ ውስጥ ቢሮ ለመክፈት 
ደፋ ቀና እያሉ መሆኑን የውስጥ ምንጮቻችን ገለጹ:: ሁላችንም እንደምናስታውሰው የኤርትራ ተገንጣይ ቡድኖችን 
በመርዳትና ለመጀመሪያ ጊዜ ካይሮ ውስጥ ቢሮ እንዲከፍቱ ከማድረግ አልፎ የተከፋፈለችና የተዳከመች ኢትዮጵያን 
ለማየት ህልማቸው የሆነው ግብጾች ፀረ-ኢትዮጵያ ቡድኖችን ዓላማቸው እንዲሳካ የቁሳቁስ፣ የገንዘብ፣ የመሳሪያና 
የዲፕሎማሲ እንዲሁም ስልጠና እና ሌሎች አስፈላጊ የሞራልና የስነ-ልቦና እገዛ በማድረግ ለዚህ እንዳደረሷቸው 
ይታወቃል::  

የዘመናችን የክህደትና የጠባብ ቡድን በመሆን ከተሸፈነበት ጭምብል እርቃኑን የወጣው ግንቦት 7 ለክህደት እራሱን 
አዘጋጅቶ ከኢትዮጵያውያን ይልቅ እምነቱን በፊት በኤርትራ አሁን ደግሞ ግብጽ ላይ ጥሎ እጅግ አደገኛ ሀገር የመጉዳት 
እንቀስቃሴ ጀምሯል:: ምናልባትም መሪ ተብዬዎቹ የሚይዙትን የሚጨብጡትን ስላጡ በአቋራጭ ስልጣን የሚያስገኝ 
የመሰላቸውን ሁሉ የሀገር ዘላቂ ጥቅምና ሰላምን ከግምት ውስጥ ሳያስገቡ ይባስ ብሎም ዘላቂ የአገር ደህንነትም 
አጀንዳቸው እንዳልሆነ በተጨባጭ የሚያሳዩበት ግልጽ ክህደታቸውን ባንጸባረቀ መልኩ ግብጽ ውስጥ ቢሮ ለመክፈት 
ደፋ ቀና እያሉ ይገኛሉ::  

ማንኛውም ዘላቂ የሀገር ጥቅም እና ሰላም የሚያሳሰበው ሕዝብ ሊገነዘብ እንደሚችለው በእስልምና ወንድማማቾች 
ከሚመራው የግብጽ መንግሥት፣ እንዲሁም ከታማኝ በየነ ጋር መድረክ ላይ በመቅረብ ኢትዮጵያ ውስጥ ጅሃድ መካሄድ 
አለበት ብለው በሚሰብኩ ግብጻውያን በኩል ለሀገር ሰላምና ዲሞክራሲ ይመጣል ብሎ ማሰብ ከእባብ እንቁላል ርግብ 
እንደመጠበቅ ይሆናል። በስልጣን ቀቢጸ-ተስፋ አእምሯቸው የነበዘው መሪ ተብዬዎች አሁን የገቡበትን የውሽት አዙሪት 
ለማድበስበስ ይጠቅመናል ብለው ያሰቡትን ሁሉ እንደሚያደርጉ ለዚህም መነሻቸው የሀገር ዘላቂ ጥቅምና ሰላም ሳይሆን 
የተከናነቡት የሀፍረት ሸማና የስልጣን ጥማት በሚመራቸው ደመ-ነፍሳዊ አካሄድ መሆኑን በመገንዘብ ህዝቡ በንቃት 
ሊከታተላቸውና ሊያስቆማቸው አንደሚገባ ለማሳሰብ እንወዳለን።  

ለዚህ ዓላማቸው መሳካት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ እየተባበራችሁ ላላችሁ የግንቦት 7 አባላትና የቅርብ ሩቅ ደጋፊዎች 
በማንኛውም መልኩ ድጋፋችሁን ማቆም፣ አባልነታችሁንም መሰረዝና የትኛውንም ዓይነት ግንኙነት ማቋረጥ የሚገባችሁ 
መሆኑን እያሳሰብን፣ ይህ ሳይሆን ቢቀር እነዚህ ግለሰቦች እየፈጠሩት ላሉትና ወደፊትም ለሚፈጥሩት የአገር ክሕደትና 
የወገን በደል አብራችሁ በሕዝብና በታሪክ ተጠያቂዎች እንደምትሆኑ ልትገነዘቡት ይገባል።  

ቁጥራችሁ እጅግ አነስተኛ ቢሆንም፣ አሁንም ድርጅቱ ውስጥ የቀራችሁት አባላት፣ ከወያኔ/ኢሕአዲግ ባላነሰ መልኩ 
ግንቦት 7 ወደፊት አገራችን ውስጥ ሊያደርስ የሚችለውን ጥፋት ከቁጥር ውስጥ በማስገባት ግንቦት 7ን ለቃችሁ 
እንድትወጡ እየጠየቅን፣ ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን የቀራችሁትን አባላት ስም ዝርዝር በዌብ ሳይታችን ላይ የምናወጣ መሆኑን 
እንድታውቁት።  

የኢትዮጵያ አንድነት ለዘላለም ይኑር!                                                                                                           
በአማራው ወገናችን ላይ ወያኔ/ኢሕአዲግ እየፈፀመ ያለውን የዘር ማጥፋት ዘመቻ በጥብቅ እናወግዛለን!                     
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

 ግንቦት 7 ዲሞክራቲክ 


