በኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባርና የግንቦት 7፣ ለፍትህ፣ ዴሞክራሲና የነጻነት፣ ንቅናቄ መሀል
የተደረገውን ውህደት በተመለከተ የተሰጠ የድጋፍ መግለጫ፣

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ሕዝብ፣ ባለፉት በርካታ አስርተ አመታት፣ለፍትህ፣ ለእኩልነት፣ ለነጻነት፣ መብትና አንድነት፣ ከፍተኛ ትግል ሲያካሂድ
ቆይቷል። በአደረገውም ትግል እጅግ ከፍተኛ መስዕዋትነት ከፍሏል። ለከፈለው ከፍተኛ ዋጋ የሚመጥን ግን ምንም ዓይነት ውጤት አላገኘም።
እንዲያውም ከጊዜ ወደ ጊዜ የመብት ረገጣው፣ አድሎው፣ ማስፈራራቱና ማዋከቡ ተጠናክረው መቀጠል ብቻ ሳይሆን፣ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ
ሀገር ልትቀጥል የማያስችል ከፍተኛ የመበታተን አደጋ አንጃቦባት ትገኛለች።
በተደጋጋሚ እጃችን ላይ ገብተው የነበሩ የድል እድሎች በኛ አለማስተዋል እና በአገዛዙ ሰይጣናዊ ተንኮል በተለያየ ግዜ ሲከሽፉ ተመልክተናል
በዚህም የተነሳ አገዛዙ አፉን ሞልቶ እኔ ብቻ ነኝ ላድናችሁ የተላኩ መሲህ፤ እኔ ከሌለሁ አገርም እናንተም የላችሁ ስለዚህ ጸጥ ለጥ ብላችሁ
ገብሩ ይለናል።
ይህ ዘረኛ የወያኔ አገዛዝ ላለፉት 24 አመታት የነጻነት ትግሉን ለማኮላሸት ከሚጠቀምበት የተለያዩ ስልቶች ዋናው ህብረትን፣ አንድነትን እና
ቅንጅትን ከእንጭጩ ማምከን ነው፣ በተለይ የነጻነት ሃይሎችና ህዝብ ከተደራጁና አንድ ከሆኑ እድሜ እንደሌለው ስለተረዳ ባገኘው መንገድ እና
አጋጣሚ ሁሉ ሊተገበሩ የሚችሉ አንቅስቃሴዎችን በንቃት ሲከታተላቸውና የጠየቁትን ዋጋ በመክፈል ሲያከስማቸው ይታያል። ለዚህም ድርጊቱ
የሃገራችንን ሃብት ካለተጠያቂነት እያባከነ ይገኛል።
ዛሬ ኢትዮጵያውያን ከመቼውም ግዜ በላይ ለነጻነታቸው ቀፎው እንደተነካ ንብ በቁጣና በቁጭት ተነስተዋል፣ ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል
ተቃውሟቸውን በግልጽ ካለመሸማቀቅ እየገለጹበት ያለ ደረጃ ላይ ተደርሷል፣ ጫካ ያሉ በለመድከው መንገድ ፈትሸን እያሉት ሲሆን፣ ወጣቱ
ባካችሁ ውዷ እምዬ አገራችን ጀግኖች አባቶቻችን ብዙ መስዋእትነት የከፈሉላት ናትና ‘’ይህች አገር አትበሏት’’ ሲል፣ ነብር የሆነች አርቲስት
ደግሞ አስገባሪዎቻችን አይናቸው እስኪጉረጠረጥ እና ምላሳቸው እስኪደርቅ ድረስ የዘመን እንቆቅልሽ የሆነውን ጥያቄ ‘’እናንተስ በምርጫ ትለቁ
ይሆን?’’ በማለት የህዝብን ልብ ትርታ ታሪክ ይወቅሰኛል ባልናገር በማለት ስታፈርጠው፣ መከላከያው ከናንተ ጮማ ከወገኔ ጋር ዱር ይመቸኛል
ብሎ ያገኘውን ይዞ ሲለይ፣ አቀንቃኙ ደግሞ ‘’ታም ታራራም’’ እንዲሁም ‘’አያውቁንም ለካ አያውቁንም’’ እያለ የልቡን ቅኔ ሲያወርድ፣ ባለስልጣኑ
‘’ይህ ነገር አላማረንም’’ ብሎ ሲሸሽ፣ ገበሬው ‘’ተው በመሬቴና በሚስቴ’’ በማለት መሳሪያውን ከቀበረበት አውጥቶ ሲወለውል፣ ሃይማኖተኛውም
‘’አለው ነገር እግዚአብሄር አለው ነገር ቀኑ እንዲህ ቢጨልም’’ እያለ ሲያዜምና ‘’ነጂሱን አንሳልን’’ እያለ ዱአውን ሲያደርስ፣ ይህ ሁሉ የታመቀ
ቁጣ በአስገባሪዎቻችን ላይ እየተንተከተከ የሚገኝበት ደረጃ ላይ ደርሰናል።
ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለፉት 24 የግፍ እና የሰቆቃ አመታት ሊያስተሳስረው እና ትግሉን ወደ ፍጻሜው የሚያደርስለት ሲፈልግ ቆይቷል፣ ለዚህም
ነው በየወቅቱ ለሚፈጠሩ ህብረቶችና ቅንጅቶች በአጭር ግዜ ህዝብ ልቡን ስለሚሰጣቸውና ለለውጥ በትጋት ስለሚሰራ አገዛዙን
የሚያርበደብዱት፣ ነገር ግን እነኝህ እንቅስቃሴዎች በአገዛዙ ስውር ደባ ከመጠለፍ አላመለጡም። በመሆኑም የህዝብ ናፍቆት እና ጥያቄ፤ የአገዛዙን
ሰይጣናዊ አካሄድ ተገንዝቦ የህዝብን የተለያየ ጥያቄና ተቃውሞ አስተባብሮ የመከራውን ዘመን የሚያሳጥርለት በሳል የተደራጀ አመራር ይፈለጋል።
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በመሆኑም ጥር 2 ቀን 2007 ዓ.ም የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባርና የግንቦት 7፣ ለፍትህ፣ ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ፣ ባወጡት መግለጫ
በተናጠል ከሚደረጉ በጋራ የሚደረጉ የትግል ጥረቶች ውጤታማ ይሆናሉ በሚል ብቻ ሳይሆን፣ የተቃዋሚ ድርጅቶች፣ በምንም ዓይነት ሁኔታ
በሀገርና በሕዝብ ደረጃ ትርጉም ያለው ሥራ በጋራ መስራት አይችሉም የሚለውን፣ አስከፊ ተመክሮና አመለካካት ለመስበር መዋሃድ መወሰናቸው
ገልጸዋል። ስማቸውም አርበኞች ግንቦት 7፣ ለአንድነትና ዴሞክራሲ፣ ንቅናቄ መሆኑን አብስረዋል።
ይህ ታሪካዊና ወቅታዊ መዋሃድ ህዝባችንን ያስደሰተና የኢትዮጵያ ሃገራችንን መከራ የሚያሳጥር ወሳኝ እርምጃ ሲሆን አገዛዙን ደግሞ እንቅልፍ
የነሳና በቀን ቅዥት እንዲኖሩ ያደረገ ውሳኔ ነው።
እነኝህ የትግል እና የማታገል ተሞክሮና ልምድ ያላቸው አንጋፋና ፋና ወጊ ድርጅቶች የወሰዱት ታሪካዊና ወቅታዊ እርምጃ የህዝብን ጥያቄ የመለሰ
እና ሲናፈቅ የነበረውንም አይቀሬ ድል በአጭር ግዜ ትግሉ በሚጠይቀው መንገድ ሁሉ መስዋእትነትን በመክፈል አገዛዙን ወደ ከርሰ መቃብር
ለመወርወር የጨከኑ መሆናቸውን የሚያሳይ ከፍተኛ እርምጃ ነው።
በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባርና የግንቦት 7 ለፍትህ፤ዴሞክራሲና የነጻነት ንቅናቄ በተናጥል የሚደረገውን ትግል በመተው
ለኢትዮጵያ ዜጎች መብት እኩልነትና ነጻነት መከበር ተዋህደው አርበኞች ግንቦት 7 ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ በሚባል መጠሪያ
ለመታገል ጥር 2/ 2007 መወሰናቸውን ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት በኖርዌይ በደስታ የተቀበለው መሆኑን ይገልጻል።
ድርጅታችን የአገርና የህዝብ ጠላት የሆነውን ህውአት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እያደረሰ ያለውን ዘርፈ ብዙ ግፍና በደል ለመታደግ አርበኞች
ግንቦት 7 ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ለሚያደርገው ቁርጠኛ ትግል አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ለመስጠት ቃል ይገባል።
እስከዛሬ ስንዘምርለት እና ስንናፍቀው የነበረው የአንድነት ደውል ተደውሏል በየቦታው የሚሰሙ የነጻነት ድምጾች በአንድ ላይ ተደርድረው
በህብር የአገዛዙን የዘርና የጥላቻ አጥር መናድ አለባቸው፣ ስለዚህ ከአሁን በኋላ ጥያቄው ራስን ነጻ የማውጣት ዘመቻ ነው፣ በመሆኑም ማንኛውም
የኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል የህዝብንም ጥሪ እመልሳለሁ የሚል ድርጅትም ሆነ ግለሰብ ልዩነትን በማቻቻል የጋራ ጠላት ላይ የተባበረ ክንድ
ማንሻው ግዜ አሁን ስለሆነ ለዚህ የተባረከ ሃገርና ህዝብ የማዳን ጥሪ ምላሽ በመስጠት የወያኔን እድሜ በማሳጠር ወደ ከርሰ መቃብሩ
እናውርደው።

አንድነት ሀይል ነው!!
ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!!

ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ/DCESON/
ጃንዋሪ 14፣ 2015
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