
 
 
 
 
 
            

 

 

 

                  ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር(ኢ.ሕ.አ.ግ) የተሰጠ መግለጫ   

                                                             23August 2017  

  

                 እንቅፋት ቢሆኑንም ቅሉ፣ ዘሎ ማጥቃቱን ዕናውቅበታለን!!  

 ለኢትዮጵያ አገራችን ቆመናል የሚሉ ድርጅቶች፦ በፖለቲካ፣ በሃይማኖት፣ በባህል፣ በቋንቋ፣ በሥልጣንና 

በጥቅም የሚነሱ ልዩነቶችን በጊዜና በጥንቃቄ ካልፈቱ!~የድርጅቶችን መናቆርና ብሎም መነጣጠልን ያመጣል፤ 

ትግሉንም አደጋ ላይ ይጥላል፤ ደጋፊወችንም ተስፋ ያስቆርጣል።  

አንድ የታጠቀ ሠራዊትና ሌላ የፖለቲካ ድርጅት ወደ አንድነት ለመምጣት በቅድሚያ በርካታ ሥራዎች ሊሠሩ 

ይገባል። የግራ-ቀኙ በሽታ በግልፅ ታውቆ ፍቱን መድኅኒቱ መቀመም ይኖርበታል። አለዚያ ሕብረቱ ውሎ አድሮ 

ከንቱ መሆኑ አይቀሬ ነውና። ገና ከጅምሩ፣ የግራ-ቀኙ ደጋፊወች፣ ከአገር ቤትም ሆኑ ከአገር ወጭ ያሉት በሙሉ 

ሰፊ ውይይት በማድረግ ሳይሳተፉበት፣ የአመራር ስብጥሩ እንከን የለሽ ሳይሆን፣ የንብረት አጠቃቀሙ ዘዴ 

በግልፅ ጠንካራ መመሪያ ሳይኖረው የሰመረ ውህደት ሊፈጠር ይችላል ብሎ መገመት ትልቅ ስህተት ነው። 

ጠንካራ ሕብረት ለነፃነት ዐይነተኛ አስተዋፅዖ እንደሚያደርግ ብንረዳም ቅሉ፣ ንጥቂያ፣ከተራ ሌብነት ባሻገር ፣ 

ውሸትና ማጭበርበር ሕዝባዊ ድጋፍ አያስገኙም፤ ለድልም አያበቁም።  ግንቦት-7 እራሱን ችሎ መቆም 

የማይችል ድርጅት መሆኑ የታወቀ ነው። ድብቅ ዓላማውን ከግቡ ለማድረስ፣ ዶ/ር ብርሃኑ መስርቻለሁ 

በሚለው የውሸት ውህደት ውስጥ በተደጋጋሚ መሪ ሆኖ ብቅ ይላል። ዶ/ር ብርሃኑ ለመሪነት በማንና ለምን 

ዓላማ እንደተመረጠ ሚስጢሩን ለማወቅ ሳይበዛ በትንሹ ጠለቅ ብሎ መመርመርን ይጠይቃል። ግንቦት-7 

ከኢ.ሕ.አ.ግ ጋር ፈጠርኩ ባለው የይስሙላ ውህደትም ውስጥ ያው ዶ/ር ብርሃኑ  መሪው እኔ ነኝ የሚለው አባዜ 

ከቶ ሊላቀቀው አልቻለም። የግንቦት-7 ሤራና ቧልት ኢ.ሕ.አ.ግን አላራምድና አላላውስ ብሎት፣ እነሆ ቀይዶ 

ከያዘው ሁለት ዓመታት አልፈዋል። ግንቦት-7 ኢ.ሕ.አ.ግን ለማፈራረስ እየተረባረበ ያለበት ወቅት ለመሆኑ 

በርካታ ማስረጃዎች ከቅድመ ውህደቱ በፊት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በፓልቶክ የተናገሩት እና በሁለቱ ድርጅቶች 

የጋራ ስብሰባ ላይ የስራ አስፈጻሚዎቻቸው በኢ.ሕ.አ.ግ. አባላት መካከል ልዩነት በመፍጠርና በማጋጨት 

በገሃድ፣ያለድርጅቱ ዕውቅናና ምክክር ወጪ እየዘለሉ በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ጥያቄ ካላቸው ድርጅቶች ጋር 

ተዋህደናል በማለት ጥሩንባና ፊሽካ ማስነፋታቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው  ።  ግንቦት-7 የረጅምና ያጭር ጊዜ 

ግብን ያካተተ የፖለቲካ መርሃ-ግብርም የለውም፤ ከወያኔ መርሃ-ግብር ጋር ግን በእጅጉ ተመሳሳይነት አለው።

ከፀረ-አንድነት ኃይሎች ጋር ስምምነት ያደርጋል፤የኢሕ.አ.ግ ሰራዊት አባላት እና ደጋፊዎች ለዕኩይ ዓላማው 

ካልተሰለፉ የታጋዮችን ስምና የሚኖሩበትን ቀበሌ በመግለጽ ለጠላት አጋልጦ ይሰጣል። 

የግንቦት-7 ጥቂት በቁጥር የሚጠቀሱ  መሪ ተብዪዎች ወርሃዊ ደሞዛቸው እንዳይጓደል ኢ.ሕ.አ.ግ ግን ከፊት 

በማሰለፍ ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ተጠግተው ለጠላት እጃቸውን እንዲሰጡ ሁኔታዎችን አመቻችቷል፣ከዛም ባለፈ 

በየስብሰባቸው በዓባላት ሰራዊትና አመራሩ ላይ ተሳልቀዋል ።    

ይህ ሁሉ አልበቃ ብሏቸው ዕኩይ ትግባራቸውን ለማስፈጸም  አዲስ ዕቅድ በመንደፍ በስማችን ከሕዝብ 

የተሰበሰበውን ገንዘብ ለግል ፍጆታ ለማዋል አዲስ የሃሰት ጉባዔ ዜማ ለቋል ወደ አስመራም ጉዞ ለማድረግ  



 
 
 
 
 
 

 

 

በዝግጅት ላይ ነው። ወደ አስመራ ለጉባዔው የሚሄዱትን ግለሰቦች የኪስ ገንዘብ እንሰጣችኋለን፤ የሆቴላችሁ 

ወጪ ይሸፈናል፤ ትዝናናላችሁም፤ ትኬቱን ቁረጡና በኋላ ገንዘባችሁ ይመለሳል እያሉ በመለመንና በማግባባት 

ላይ ናቸው። 

ለተከታዮቻቸውና አምላኪዎቻቸው ደግሞ ባካባቢው በደመወዝ ተቀጥውረ የሚሠሩትን ገበሬዎች ከእግራቸው 

ጫማ ሰክተውላቸው፣ የሚሊታሪ ዩኒፎርም አልብሰውና  ባንዲራ አስይዘው፣ የጉባዔውን ታዳሚወች በሰልፍ 

እንዲቀበሏቸው ለማድረግም አቅደዋል።  

ባላገሮቹ ለሚለብሱት ዩኒፎርም ግንቦት-7 ወደ $28,000 ወጪ መድቧል። ላቀባበሉ ሥነ-ሥርዓትም 

ባቅራቢያቸው ያለው የተውሶ ሠራዊት እንዲተባበራቸው ዝግጅቱን ጨርሰዋል። ከተመክሯችን እንደምናውቀው 

ግን፣ የድርጅት አባላት ጉዳዩን እንዲያውቁት ከተደረገ በኋላ፣ ብቃት ያላቸውን ተወካዮቻቸውን መርጠው ልዑክ 

ሆነው እንዲሄዱ ያደርጋሉ እንጂ፣ የግንቦት-7 እከክልኝ ልከክልህ ያሠራር ስልት የማታ ማታ ቅጥረኝነትን፣ 

አምባገነንነትን፣ ሙስናንና ንቅዘትን ያመጣል እንላለን። ሰለዚህ ግንቦት-7 አስመራ ጉባዔ ሊያደርግ የችላል። እኛ 

የምንለው ግን ኢ.ሕ.አ.ግ ከዚህ ጉባዔ ውስጥ በጭራሽ የለበትም ነው። ኢ.ሕ.አ.ግ በትግል ታሪኩ፣ በፅናቱ፣ 

በዕምነቱ ከግንቦት-7 ጋር በጭራሽ ተመሳሳይነት የለውም። ስለዚህ ይህ ጉባዔና ውህደት የለበጣና ዶ/ር 

ብርሃኑን እንደ ጣዖት እንዲመለክ ለማድረግ ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ የሚውል መሆኑን በመረዳት፣ ሁኔታውን 

የኢትዮጵያ ሕዝብና አባላት  በንቃት እንዲከታተለው እናሳስባለን።  

 በጎንደርና በጎጃም የታጠቁ ሰዎች ድንገት ከታዩ ግንቦት-7 በደመ-ነፍስ የእኔ ነው፣ አለሁበት ይላል። የኢትዮጵያ 

ሕዝብ  ወያኔ ከገባ ጀምሮ ጥይት መተኮስን ያቆመበት ጊዜ የለም። የትግሉም ባለቤት እራሱ ሕዝቡ ነው፤ የጎበዝ 

አለቆች ወያኔን የዕራስ ምታት ሆነውበታል። የኢጥዮጵያ ሕዝብ  ለመኖር የሚያደርገው ትግል፤ የወልቃይት 

የማንነት ጥያቄ የጫረው እሳት እየተንቦገቦገ ነው።  

 በመጨረሻም ከግንቦት-7 የተለየ ግን ጠንካራና ሠፊ ተሳትፎ ያለበት የአንድነት ኃይሎች ጉባዔ ወደፊት 

የሚጠራ መሆኑን ልንጠቁም እንወዳለን። የግንቦት-7 ጉባዔ ለሥራ ሳይሆን ለመሪው ተክለሰውነት ግንባታ፣ 

ያልነበረበትን አውደ-ውጊያ ነበረበት ለማሰኘትና የሌለውን ሠራዊት ለማስተዋወቅ የሚጠቀምበት የማጃጃያ 

ፕሮፓጋንዳ ነው። ግንቦት-7 በተለያየ መስክ የተሠማሩ ጠንካራ ታጋዮችንና ድጋፍ ሰጪዎችን እየጠቆመ 

በማስመታት ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ሰለሆነ የኢትዮጵያ የሕዝብ ጉዳዩን በከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲከታተለው 

እናሳስባለን። ኢ.ሕ.አ.ግ የአንድነት ኃይሎች ከሚጠሩት ጉባዔ ውስጥ ሲሳተፍ፣ ባንፃሩ ግን ከግንቦት-7 ጋር 

ያለው ንክኪ ሙሉ በሙሉ ያከትማል። ከኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ኃይሎች ጋር አዲስ ታሪካዊ የትግል 

ምዕራፍም ይጀምራል።                           

 ድል ለኢትዮጵያ የሕዝብ!!                          

 አንድነት ኃይል ነው!!                                              

 

 


