ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የተሰጠ መግለጫ
እንደሚታወቀው የትገራይ ዎያኔና ግብረ-ዓበሮቹ በሽፍትነት ታሪካቸው ዘመን ከፈፀሙት ወንጀል ሌላ ለ 27 ዓመታት

ታላቋን አገራችና ሕዝባችን በግዞት ተቆጣጠረው ኢትዮጵያዊ ዜግነታችን ገፈዋል፣ ሐገራዊ ሉዐላዊነታችን ደፍረዋል
አስደፍረዋል፣ ማንነታችንን አጥፍተዋል፣ ክብራችን አዋርደዋል፣ በጅምላ ታሰርናል፣ ተገድለናል ተደብድበናል፣ በገፍ
ተሰደናል፣ ንብረታችን ተቀምተናል ተዘርፈናል፣ ለሰው ልጆች የተሰጠዉን ሰብአዊ መብታችን ገፈዋል፣በሐይማኖት፣
በቋንቋ፣ በዘርና በመንደር ሲከፋፍሉን ኖረዋል።
የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የትገሬ ወያኔወችና ግብረ አበሮቻቸው የፈፀሙትን ግፍ በመቀበል እጆቹን አጥፎ
አልተቀመጠም። ይልቁንም ቅጥረኛና ባንዳነቱን በተግባሩ ያስመሰከረው ወያኔ በፈፀመው ወንጀል ወይም ሽብር፣
ዘረፋ፣ ክፍፍል፤ ነፍስ-ግድያ...ወዘተ ምክንያት የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ብረት ለማንሳት መገደዱ እሙን
ነው። ግንባሩ በሕዝባችንና በአገራችን ለይ በጠላትነቱ ወደር ያልተገኘለት ወያኔንና ግብረ አበሮቹን ገና ከመነሺያው
ጀምሮ በጀግነት ሲፋለማቸው ቆይቷል። "ለቀባሪ አረዱት" ሆነ እንጅ ማንም ቅን ኢትዮጵያዊ የሚያወቀው ነው፡፡
በአንፃራዊ ሁኔታ ስታይ ደግሞ ግንባሩም እጅግ ዘርፈ ብዙ ዋጋ ከፍሎበታል።
ያሳለፍነው ስቃይና መከራ ተነግሮም ሆነ ተጽፎ አያልቅም። በኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞ ግንባር እምነት ይህንን
በሰው ልጆች የታሪክ ዘመናት ውስጥ ተሰርቶ የማያውቅ ግፍና የወያኔን ወንጀል አስመልክቶ የህግና የታሪክ ፀሐፊዎች
ዘግበው ለልጅ ልጆቻችን ያስተላሉፉት ይሆናል ብሎ ያምናል።
የመግለጫችን መሰረታዊ ጉዳይ የወቅቱን የመደመር ፖለቲካ አስመልክቶ ባሳለፍናቸው ሶስት ወራት ውስጥ የለውጡን
አራማጅ ሐይሎች እንቅስቃሴ ተከታተለናል። ለተቃዋሚዎችም ሆነ ግፉና በደሉ ለተፈፀመበት ሕዝባችን መፈትሔ ነው
ያሉትን በሰላማዊ "እንነጋገር" ጥሪ ግንባሩ በአዎንታዊ መልክ ተመልክቶት ነብር። በመሆኑም የግንባሩ አመራርና አባላት
በሰፊው በመምከርና በመወያየት በሚከተሉት ጉዳዮች ላይ አቋሙን ለመግለፅ ይወዳል፦
1 ኛ. ሕዝባችን በዎያኔ ትግሬ የተፈፀመበትን የዘመናት ግፍ ለማሰወገድ በየደረጃው ባደረገው ተጋድሎ የከፈለውን
መራራ መስዋትነትና ውጤቱን ግምት ውስት በማስገባት ወያኔ ኢሕአዲግ ሙሉ በሙሉ እስካልተወገደ ድረስ
ሕዝባችን ቀጣይነት ባለው ሕዝባዊ አመፅ እንደሚገፋበት ለማረጋገጥ ችለናል ግንባሩም በኩራት ተቀብሎታለ፤
2 ኛ. በሕዝባዊ አመፁ ምክንያት የተከሰተው ለውጥ አራማጅ ቡድን ለህዝባዊ አመፁ ምላሺ ለመስጠት ያቀረበውን ኑ
"እንወያይ" ጥሪና የሚያሳያቸዎን ውስን የለውጥ ምለክቶች በመመልከት ጊዜ መስጠት አስፈላጊ እንደሆነ ግንባራችን
አምኖበት ላለፉት ሶስት ወራት በማስተዋል ተመልክቷል። ነገር ግን እንደጠመቅነው ሆኖ አላገኘነውም፤
3 ኛ. ከሁሉም በላይ በተራ ቁትር 1 ላይ ለመግለፅ እንደሞከርነው ሕዝባችን የራሱና የአገሩ እጣፈንታ ጉዳይ

ሊወሰን

የሚችለው በእሱና በራሱ መሆኑን ጠንቅቆ በመረዳት ትግሉንም ሆነ ድሉን በባለቤትነት እየተረከበ ያለበት ዘመን
ላይ መድረሳችን በማረጋገጣችን የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የህዝባችን አልገዛም ባይነት ለግንባሩም
መሰረታዊ መርህ ስለሆነ በአፅንዖት ያከብረዋል፤
ስለዚህ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ከላይ እንደ ገለፅነው የህዝባችን ጥያቄ ስር-ነቀል ለውጥ እከሆነ ድረሰ
በለውጥ አራማጁ ቡድኑ በኩል ግልፅ በሆነ መንገድ በሕዝቡ፣በተቃዋሚዎች፤ በሲቪል ማህበራት፤በምሁራን በሐይማኖት

አባቶች በአገር ሽማግሌዎች ለውጡ እንዲመራና የመደመር ፖለቲካው ትርጉም ተገቢ ቦታውን ይዞ፤ ወያኔ የተከለው
ምርዝ በስር ነቀል ለውጥ ተተክቶ ገዳዮችንና ዘራፊዎችን ሌቦችንና ጅቦችን ለህግ እስካላቀረቡ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ
አርበኞ ግንባር ተኩስ የማያቆም ከመሆኑም በላይ የትጥቅ ትግሉን አጠናክሮ ይቀጥላል።

በዚህ አጋጣሚ ለመላው የአትዮጵያ ሕዝብና የለውጥ አራማጁን ጨምሮ ለተቃዋሚ ድርጅቶች ለአገር ዎዳድ ምሁራን
ለአክቲቢስቶች ለጋዜጠኞችና ግለሰቦች ለድህረ-ገፅ ባለቤቶች በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባናለ ለሚሉ ዎግኖች
ሁሉ ማሳሰብ የምንፈልገው ብርቱ ጉዳይ አለን።
የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ባሳለፋቸው የትጥቅ ትግል ዓመታት ውስጥ ከፊት ለፊት ከሚያጋጥመው የጠላት
ዎያኔ መራራ ትግል በተጨማሪ መስለውና ተመሳስለው በግንባሩ ውስጥ ሰርገው በሚገቡ ቡድኖችና ግለሰቦች
የተፈፀመበት ወንጀልና የከፈለው ወጋ ቀላል አልነበረም። ሰርጎ ገቦች ለፈፀሙበት ወንጀል እንደመነሻነት የተጠቀሙበት
የግንባሩ መርሕ በጋራ ጠላትን ለመፋለም እንዲቻል ህብረት- ጥምረት የተባሉትን አካሄዶች ስለሚሰራባቸው ነው።
በዚህ ደካማ ጎናችን በመጠቀም መስለውና ተመሳስለው በድርጅታችን ውስጥ ሰርገው በመግባት ግለሰቦችና ስብስቦች
ግንባሩን ጨርሰው ባያጠፉትም በርካታ ጉዳት ግን አድርሰውበታል። ከነዚ ውስጥ እራሱን ግንቦት 7 እያለ የሚጠራው
ፀረ-አማራና በነጋዴነት የተሰለፉት ጥቂት ግለሰቦች ዋንኛው ነው። የስብስቡ አጭበርባሪነትና ፖለቲካዊ መርህ አልባነት
ስልጣንና ጥቅም ፈላጊነት ደላላነት በተግባሩ ተረጋግጦል። በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ ማለት የሚያስችለን ምክንያት
ቢኖርም ባለፉት ስምንት ዓመታት ውስጥ ማንኛውም ዎገን ያየውና የሰማው ስለሆነ "የአዋጁን በጆሮ" ስለሚሆንብን
መተውን መርጠናል።
ግንቦት ሰባት ሌሎች ድርጅቶችን እንዳጭበረበረው ሁሉ ግንባራችንም ከተጭብርብሩት ውስጥ አንዱ ነው። ነገር ግን
የነበረውን ግንኙነት ተጠቅሞ ግንባሩን ጨርሶ ለማጥፋት ያላደረገው ሙከራ አልነበረም የግንባሩን አመራርና አባላትን
አሳስሮል፤ አስገድሏል፤ ከወያኔ ጋር ተመሳጥሮ ተዋጊወች እጃቸውን እንዲሰጡ አድርጓል። የራሱ የሆነ ተክለ ሰውነት
ስለሌለው

እንደለመደው ከወያኔ፤ ከኦንግ፤ ከደመህት፤ ከኦብነግ.. ወዘተ ተለጥፎል። እኛም የግ 7 ንን ጉዳይ ተረዳነውና

የሚፈፅመውን የፖለቲካ ሙስና እንዲያቆም ምክር አዘል ነገሮችን ብንሰነዝርም የለመደ ልማድ ነውና ሊቆጠብ
አልቻለም። ከብዙ ማስተዋል በሁላ ከድርጅታችን ጋር የነበረውን ግንኑነት መርምረን ተፈጠሮው ታሞ የማይድን ስለሆነ
መግለጫ አውጥተን ግንኙነታችን አቋርጠን ካሰናበትነው ዓመታትን አስቆጥረናል። እርግጥ ነው በሕዝባችንና በግንባራችን
ላይ ታሪክ የማይረሳው ወንጀል ፈፅሞል እየፈፀመም ይገኛል። በሰሞኑ ደግሞ ካገኘው ጋር መንጠልጠል የማይደክመው
ሐፍረት የሚባል የማይሰማውና ፍቅሩ ከሶስት ቀን የማይዘለው ግንቦት 7 ከወያኔ ጋር ለመጋባት ስማችን የንግድ
ምልክቱ አድርጉ በመጠቀም አየር ባየር የፖለቲካ ንግዱን እንዳጧጧፈው ታዝበናል። ስለዚህ ወገን ሆይ

ሕዝብ አርበኞች ግንባር

የኢትዮጵያ

እንጅ አርበኞች ግንቦት 7 የሚባል ድርጀት እንደለለ አበክረን ስንገልፅ ኖረናልና

አስታውሱ።ነገር ግን ይህነን ባለመገንዘብ

አጭበርባሪውንና የከሰረውን ነጋዴ ግንቦት 7 ን ለማጀብ ብላችሁ በርካታ

ጀግኖች የተሰውበትን በደም የቀለመ ስማችን የደላላና ፀረ-አማራ ግለሰቦች ማድመቂያ የምታደርጉ ዎገኖች በጀግኖች
ደም እየቀለዳችሁና ባንዳ አርበኛ ሆኖ እንደማያውቅ እያወቃችሁ ታሪክ እያዛባችሁ ስለሆነ ከዚህ ድርጊታችሁ
እንድትቆጠቡ አጥብቀን እናሳስባለን......//....
ድል ለተገፋው ሕዝባችን

