ከIትዮጵያ ብሔራዊ Aንድነት ግንባር (IብAግ) የተሰጠ መግለጫ
ሰኔ ፴ ቀን ፲፱፻፺፯ ዓ.ም.
Iትዮጵያ በIሕAዴግ ስልጣን ስር ከወደቀችበት ጊዜ ጀምሮ በዘመናችን ታይቶ በማይታወቅ
ሁኔታ Eጅግ ተራቁታና ተጎሳቁላ ትገኛለች##
የሕውሃት/IሕAዴግ ዘረኛና ጎጠኛ መንግሥት የሃገሪቱን ንብረት በመበዝበዝ ለሃቅ የቆሙ
ልጆñን በማደን% በማሰርና በመግደል Eናም የሃገሪቱን ድንበርና ባሕር በር Aሳልፎ
በመስጠት
በጠቅላላው በሕገወጥ Aገዛዝ ከባድ ጭቆና ሲፈጽም ቆይüል##
የደረስንበት ታሪካዊ ወቅት በIትዮጵያ ክንድ ተደቁሰውና ተዋርደው የሸሹ የውጭ ጠላቶች
የበቀል ስልታቸውን ሲያውጠነጥኑ ቆይተው ዛሬ ወቅቱ በወለዳቸውና የIትዮጵያን መጥፋት የኑሮ
ስልት Aድርገው በተነሱ ከሃዲያን Eጅ ወድቃለች በዚህም ምክንያት ይህን ጥንታዊና ታሪካዊ
የIትዮጵያ ሕዝብ በረሃብ በበሽታ በEስር በግድያና ከዚያም በላይ በሆኑ IሰብAዊ ድርጊቶች
በማሰቃየት ይህ ነው የማይባል በደል ሲያደርሱ የተመለከትንበት ወቅት ነው##
በተለይም ሕዝቡን በመከፋፈል የኃይል Aገዛዝንና
Iሰብኣዊ ስርዓት በግልጽና በስውር
በመፈጸም በተፈጥሮ ኃብü የበለጸገች Aገራችንን ለጌቶቻቸው በገጸበረከትነት Aሳልፈው ለመስጠት
Aሰፍስፈው ይገኛሉ ##
Iሃዴግ በሕዝብ ያልተወከለና የAገሪቱን የነፃነትና የAንድነት ታሪክ የካደ መንግሥት
ከሕዝብ ጫንቃ ላይ ተወግዶ የሕዝብን ታሪክና ወግ የረዥም ጊዜ Aብሮ መኖር ባሕሉንና
ፍላጎቱን መሠረት ያደረገ ሃገር በቀልና ማሕበራዊ መዋቅሮችን ከታሪኩና ከAገሪቱ ተጨባጭ
ሁኔታ ጋር
ያዛመደ
ከባEዳን ተጽEኖና ጣልቃ
ገብነት ነፃ
የሆነ የሃገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም
የሚያስከብር ማኀበራዊ ሥርዓት መመስረት Aስፈላጊ ሆïል## ው
Iትዮጵያን የማጥፋት ተልEúቸው የረዥም ጊዜ Eቅድና ስልት ቢሆንም AነደAሁኑ ገሃድ
በሆነ ተንኮል ተጋልጣ የተገኘችበት ጊዜ Aልነበረም##
ይሁን Eንጅ ዛሬ ሃሰትና Eውነትን Eየቀላቀሉ
ባንድ በኩል ለችግርና Eልቂት በሌላ በኩል ደግሞ ከፋፍሎ ለማጋጨት የAንድነት ጠላቶችን
በጥቅማቸውና ስልታቸው Aካባቢ በማሰለፍ ከፍ ያለ በደል Eየፈጸሙ መቆየታቸውን የIትዩጵያ
ሕዝብ ተገንዝቦታል##
በቅርቡ የተከሰተው ሂደት ባንድ በኩል የኃያላን ቅጥር የሆነው IሕAዴግ Eኛ Eናውቅልሃለን
መብትሕንም Eናስከብራለን Eያለ
ሕዝብን በመበደል የሃገሪቱን ንብረት በመበዝበዝ
ፍትሕ
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በማገ_–ደል Aለኝታ ልጆñን በማደን በማሰርና በመግደል ሕጋዊ ድንበÖንና የባሕር በÖን Aሳልፎ
በመስጠት ባጠቃላይ በሕገወጥ Aገዛዝ ያደረሰው ጭቆናና በደል Aስከፊ ደረጃ ላይ የደረሰ ሲሆን
በሌላ በኩለ ደግሞ የዚህን ከሃዲ መንግሥት ዓላማ በመገንዘብ የIትዮጵያ ሕዝብ ለAንድነት
ለEኩልነትና ለዶሞክራሲ ያለውን ጽኑ ፍላጎት ከዳር Eስከዳር ተንቀሳቅሶና Eስከሕይወት መስዋEትነት
ድረስ ደሙን በማፍሰስ ጉልህ ታሪክ የሰራበት ወቅት ነው##
የIትዮጵያ ብሔራዊ Aንድነት ግንባር ለዚህ ታሪካዊና ጀግና ሕዝብ የገባውን ቃልኪዳን
በማደስ ውረደትንና ሽንግልናን የመቀበል ልምድ የሌለን ልጆñ EንደAባቶቻችን ሁሉ Aምቢ ለሃገሬ%
ለAንድነቴ% ለታሪካዊ ቅርሴና ለሰንደቅ ዓላማዬ ብሎ በEብሪት የተወጠረውን የወያኔን Aገዛዝ
ለማንበርከክ በሚደረገው የሕዝብ ትግል ቆርጦ መነሳቱን ዛሬም በድጋሚ ያረጋግጣል##
ይህንኑ

ቃሉን በተግባር ለመተርጎም ያነገበው መሠረታዊ ዓላማ ከዚህ የሚከተሉትን ያካትታል#-

1.

በIትዮጵያ ሕዝብ ሙሉ ድጋፍና ተሳትፎ በሚደረግ ቁርጠኛ ትግል ሃገሬቱንና ሕዝባ_ን
ለችግርና ለAደጋ Aጋልጦ የሰጠውን የወያኔን የጭቆና Aገዛዝ በሁለገብ ትግል ማስወገድ

2.

የIትዮጵያን የየብስ የባሕርና የAየር ብሔራዊ ክልልና ሉAላዊነት ማስከበርና መጠበቅ

3.

ሃገሪüን ከጎሳ ከሃይማኖት ከíንí ልዩነት ተፅEኖ ነፃ ማድረግና Aንድነüንም በEኩልነት
በመከባበር ላይ መመስረት

4.

በነፃ ገበያ የIኮኖሚ ሥርዓት ሃገሪቱን ወደተሻለ የEድገት Aቅጣጫ
ለማራመድ
የሚያስችላትን ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መመሥረት ሲሆን Eነዚህን ተግባራዊ
ለማድረግ በዝርዝር ስልቶቹ Eየታገዘ የሕዝቡን ብስለት ግለቱንና ትግል ለማራመድ Eስከ
ሕይወት መስዋEትነት ድረስ ከታጋዩ የIትዮጵያ ሕዝብ ጋር ግንባር ቀደም ሆኖ ይሰለፋል##
በመፈቃቀድና በመከባበር ላይ ለተመሰረተ የሕዝብ Eኩልነትና Aንድነት ለሃገር ሕልውናና
ሉAላዊነት መረጋገጥ ከቆሙ የAንድነት ኃይሎች ጋር በሁለገብ ትግል Iትዮጵያ
የደረሰባትን ውድቀት መከፋፈልና IሰብAዊ ድርጊት በሚያድስ መንፈስና ተግባር በጋራ
መስራት የሚቻልበት ሁኔታ ለማስፈን በተራበው በሞተው በታሰረው በተሰቃየውና ፍትሕ
በጎደለበት ሕዝብ ስም IብAግ Eንደገና ቃሉን ያድሳል የሚጠየቀውንም ማንኛውንም
መስዋEትነት ለመክፈል ቆርጦ መነሳቱን ያረጋግጣል##

IብAግ Aሁን በAመራር ላይ ያለው መንግሥት የስልጣን ውክልናም ሆነ ብቃት Eንደሌለው
ብቻ ሳይሆን የነማንን ፍላጎት ለማ‡ላት Eንደቆመ ያረጋገጠ በመሆኑ የIትዮጵያ ሕዝብ ምርጫውንና
ፍላጎቱን Eንደገና Eንዲመረምር ሊያስገነዝብ ይወዳል##
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በጥቅምና በክሕደት ዓይን ታውሮ ባልታወቁ ንጹሐን ወጣት ተማሪዎች ሴቶችና ወንዶች በቂም
በቀልና Aምባገነንነት ዓላማ ተነሳስቶ የፈጸመው ሽብርና Eልቂት በማናቸውም መመዘኛ ሙሉ በሙሉ
ተጠያቂ Eነደሚያደርገው Aበክረን ልናስገነዝብ Eንወዳለን##
የIትዮጵያ ሕዝብ ዲሞክራሲያዊ መብቱን የመጠቀም ፍላጎቱን በማናቸውም ምክንያት
መነጠቅ የለበትም## ይህንንም
በመቃወም
ላቀረበው
የመብት ጥያቄ
Eስር ጭፍጨፋና ግድያ
መፈጸሙ ሕገወጥ በመሆኑ በስርዓቱ ፍርድቤት ሊጠየቅና Aድራጎቱም ሊወገዝ ይገባዋል## በዚህም
Aጋጣሚ የIትዮጵያ ሕዝብ በጫንቃው ላይ የተሸከመው Aመራር ማንነትን በጥንቃቄ ማጤንና
በዶሞክራሲያዊ መብቱ ተጠቅሞ የሰጠው ድምጽ መከበሩን ማረጋገጥ Aለበት##
Iትዮጵያ የማናቸውም ኃያልን መንግሥታት ቅጥረኞች ሰለባና ተገE Aልነበረችም
Aትሆንምም ይህንን ውክልና የሌለውን ከሃዲ% ዘራፊ% ሃሰተኛ ሕገወጥ Aገዛዝ የምታስተናግድበት
ትEግስü ተ‡·ል## በIትዮጵያ ደም ተከብሮ የኖረውን ድንበርና ባሕርበር Aሳልፎ መስጠት
መሠረተቢስ ሴራ ስለሆነ በAገዛዝ ላይ ያለውን Aስፈጻሚ Aካል በማስወገድ የIትዮጵያ ሉAላዊ ግዛት
መከበር ሊታለፍ የማይችል ኃላፊነት ነው##
የIትዮጵያውያንን ፍትሐዊና
ዶሞክራሲያዊ
መብት
ረግጦ
የንጹሐንን ደም Aፍስሶ
ያገሪቱን ክብርና ልEልና Aዋርዶ ሕብረተሰቡን Eርስ በርስ Aናቁሮና ከፋፍሎ በረሃብ በበሽታ
በድህነትና በሞት Eየቀጣ ያለው ከሃዲ መንግሥት ያለሌላ Aማራጭ ከስልጣን መወገድ Aለበት##
ይህ ደግሞ የችግሩ ሰለባ የሆነው የIትዮጵያ ሕዝብ ኃላፊነት መሆኑን Aበክሮ መገንዘብ ያስፈልጋል##
የወቅቱ የምርጫ ስርዓት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ተካሂዶ Eንደነበረ ሲታወቅ ሕዝቡ ከደረሰበት
ችግር ሰቆቃና ምሬት የተነሳ የራሱን ምርጫ በተግባር ባረጋገጠበት ወቅት Eስር Eንግልት ጭፍጨፋና
ግድያ ሕገወጥ በመሆኑ Aጥብቀን Eናወግዛለን## ዛሬ የሁላችንም ፍላጎት ሰላም Eምነትና ፍትሕ ሲሆን
የIሕድግ መንግሥት ራሱን Aዋርዳ–ል ለሕግ ተገዥነቱን ክዳ–ል የሕዝብ ውክልና የሌለው መሆኑንም
በተግባር Aሳይüል##
IሕAዴግ ራሱ ላረቀቀው ሕገ መንግሥትና Iትዮጵያዊነቱን በመካድ ራሱን Aጋል·ል%
ስለዚህም የIትዮጵያ ሕዝብ በህግ ይፋረዳል## ዛሬም Eንደወትሮው
Aበክረን ልናስገነዝብ
የምንፈልገው Iትዮጵያ Aንድናት%ሥልጣን የሕዝብ ነው ሉዓላዊ ግዛü ክብርና ልEልናዋ በታጋይ
ልጆñ ተከብሮ በነፃነት ለዘላለም ትኖራለች##
የIብAግ ማEከላዊ ኮሚቴ
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