የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People´s Revolutionary Party (EPRP)
ሰኔ 4 ቀን 2010 ዓ.ም.
በከተማም በገጠርም ሕዝብን ማፈናቀሉ ያብቃ
ዘረኛነትን መሰረት ያደረገውና በጭካኔ የተሞላው የወያኔ ሕዝብን የማፈናቀሉ እርምጃ ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ
በመሆኑ ይህ ኢሰብዓዊ ድርጊት ያበቃ ዘንድ ሕዝብ የተቃውሞ ትግሉን እንዲያጠናክር ኢሕአፓ ጥሪ ያደርጋል።
አማራውን የማፈናቀሉ እርምጃ የወያኔን አገዛዝ ዋና መለያው ሆኖ የዘለቀ ሲሆን በቅርቡ በሆሳዕና ጭምር በሺዎች
የሚቆጠሩ አማራዎች ከቀዪአቸው በጭካኔ መፈናቀላቸውን ልናውቅ ችለናል። ይህ አልበቃ ብሎ ዋጋ ያላቸውን
የከተማ ቦታዎች በእጁ ለማስገባት ወያኔ ቤቶችን እያፈረሰ --በክረምቱ ሳይቀር-- ነዋሪዎችን ለጎዳና ተዳዳሪነት
እየዳረገ መሆኑ ቀጥሏል። ለውጥ መጣ ሊሉን የሚቃጡት ይህ ዝርፊያና ማፈናቀል ተጠናክሮ ሲካሄድ ድምጽ
ያላሰሙ ከመሆኑ ባሻገር ታሪካዊ የሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ቦታዎችን (ገዳም ሠፈር፣ ጣሊያን ሰፈር፣
ሶስተኛ/ማዕከላዊ፣ ... ወዘተ) ቤቶችን አፍርሶ ፎቅ ሥራውን ለወያኔ ኩባንያ (ሰንሻይን) ከወዲሁ መስጠቱ ሊታወቅ
ተችሏል።
መፈናቀሉንና የቤቶች መፍረስን በመቃወም የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችን ኢሕአፓ ሙሉ በሙሉ ይደግፋል።
ከቀያችን ሆነ ቤታችን አንለቅም በሚል ጽኑ አቅዋም መያዝና መታገልም አስፈላጊ ነው። ይህንን ትግል መደገፍና
ማጠናከርም የሁሉም ግዴታ ነው። ወያኔ የኢትዮጵያ ንብረቶችን ሁሉ ለራሱ ባለሃብቶች፣ እንዲሁም ለአረቦችና
ቻይና ሊቸበችብ መነሳቱ ይታወቃል። ይህ ጸረ-ሕዝብ አገዛዝ በሀገር አጥፊነቱ ገፍቶበት ሕዝብን ሊበድል፣
ሊያሰቃይ፣ ሊበዘብዝ ቆርጦ መነሳቱን የሚያረጋግጥም ነው። ያለፈው፣ ያየነውና የኖርነው ሥቃይ ቀጣይ ሆኖ፤
ድሃው ሥቃዩ በዛ በረከተ እንጂ ከለውጥ ወሬ ባሻገር አሁንም ወያኔ ጥርሱን ያገጠጠ ጅብ ሆኖ መቦጫጨቅ
መቀጠሉ እየታየ ነው። ትግላችን ተጠናክሮና ተስፋፍቶ መቀጠሉ ወሳኝ ነው። ሕዝብ ሲፈናቀልና ለመከራ ሲዳረግ
ከንፈር መጠጣው መበርከቱ ሳይሆን ይህ እንዲቆም ቀበቶን ጠበቅ አድርጎና ህብረትና ቁርጠኛነትን አጠናክሮ ጸረ
ወያኔውን ትግል ማፋፋሙ ወሳኝ ነው። የወያኔ ጸረ-ሕዝብነት አሁንም ቀጥሎ አለ እንጂ ምንም የተለወጠ የለም።
የፖለቲካውና የኢኮኖሚ ሥልጣኑን በእጁ ያስገባው ወያኔ ብዝበዛውና ሰው በላ እርምጃውን የሚቀንስ ሳይሆን
የሚያስፋፋ እንደሆነ ቀጥሏል። ማፈናቀሉና ቤት ማፍረሱ አልቆመም--ባሰ እንጂ። ይህን ማስቆም የምንችለው
በትግሉ መፋፋም ብቻ ነው። በምለላም ሆነ በመደለል ሊሆን አይችልም።
ቀደም እንዳየነው ሁሉ ለሚፈርሱ ቤቶች በቂና ተገቢው ክፍያ/ካሳ የሚከፈል ካለመሆኑ ባሻገር በፈረሱት ቦታ ፎቅ
ሠሪና ተጠቃሚ ወያኔዎች ራሳቸው ናቸው። ሕዝብ ቤት ንብረቱ ተደምስሶበት መንገድ መጣሉ የታየም ነው።
እየቀጠለ ያለውም ይኸው ነው። በገጠርም አማራው በተለይ በግፍ ሲፈናቀል መሰደድና አለምንም እርዳታ
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መሰቃየት ዕጣ ክፍሉ ሆኗል። በልዩ ኃይል ብዙ ሺህ ዜጎች መፈናቀላቸውና በርካታዎችም ወደ ኬንያ መሰደዳቸው
በይፋ ይታወቃል። ተጨባጩ ሁኔታ የሚያሳየን ግፈኛውና ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ አሁንም የበላይ ሆኖ መቀጠሉን
ነውና የተጀመረውን ሕዝባዊ አመጽና ትግል ከግብ ማድረስ ይጠበቅብናል። አደናጋሪዎችና የወያኔ ትግል
አደናቃፊዎችን ወግድ ብለን ለሐቀኛና ለሚጨበጥ ሕዝባዊ ለውጥ ትግላችን ይጠናከር።

ሕዝባዊ ትግሉ ይፋፋም!!

