የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብታዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ)
Ethiopian Peoples Revolutionary Party Youth League (EPRP YL)

ከቦታቸው መፈናቀልን የተቃወሙ ኢትዮጵያዊያን እስራትና ግድያ እናወግዛለን!
ሰሞኑን ከአዲስ አበባ አቅራቢያ ያሉ ብዙ ከተሞችን በዋና ከተማው ስር ለመጠቅለል የወያኔ አጋዛዝ “ የተቀናጀ የልማት ማስተር ፕላን” በሚል
ያወጣውን አቅድ፣ የማፈናቀል እርምጃ ነው ብለው በሰላማዊ መንገድ ተቃውሟቸውን ለማሰማት ሰልፍ የወጡ ዜጎችን በጅምላ ገድሏል፣
ብዙዎቸን አቁስሏል፣ በገፍ አስሯል። በአምቦ ከተማ ብቻ አስካሁን በተገኑት መረጃዎች በትንሹ 47 የሚሆኑ የተገደሉና ብዙ የቆሰሉ ሲገኙበት፣
በጅማ ካምፓሶች፣ ወለጋ፣ መቱ፣ ቦሉ ሆራ፣ አዳማ ሃረሚያና በሌሎች አካባቢዎች ተመሳሳይ የጭካኔ አርምጃ ወስዷል። ኢሕአፓ-ወክንድ
ይህን የወያኔ ኢሰብአዊ ድረጊት አጅግ በመረረ ቃል ያወግዛል።
ይህን ዘረኛ ስርዓት በተቃውሞ እያሰጨነቀ የመጣው በአራቱም ማዕዝን እየተካሄደ ያለው የህዝብ ለመብትና ለነፃነት መነሳሳት ለአገዛዙ
አስደንጋጭ መርዶ ሲሆን ለወገን ደግሞ ህዝብ የራሱ እጣ ባለቤት የሚሆንበት ጉዙ መጀመሩን የሚያበስር ታላቅ የምስራች መልዕክት አለው።
በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ጥያቄዎችን እያስደመጡ ያሉ እንቅስቃሴዎች ድምር ውጤት ውስጣዊ ወህደቱ ስስ የሆነውን አገዛዝ ድንጉጥ
እርምጃ ከመውሰድ ባያግዱትም የበለጠ ቀውስ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ ናቸው። ሰሞኑን በደሴ ከተማ መሠረታዊ ለውጥንና ህብረ ብሄራዊ
መፈክሮችን አንግቦ የተሰለፈው ይህ ከገጠር አስከ ከተማ ሁሉንም የዕድሜ ክልል ያካተተ ተቃዎሞ በእርግጥም አሰላለፋችን ምን መምሰል
እንዳለበት በፋና ወጊነት ሊጠቀስ የሚችል መሆኑን ለአብነት ያህለ መጠቆም ይቻላል።
ወያኔ ከኢትዮጵያ መሬቷን እንጅ ዜጎቿን እንደማይፈልግ ግልፅ ካደረገ ቀይቷል። ምንም አይነት እቅድ ሲያወጣ የሃገሪቱ ዜጎች ላይ የሚኖረውን
ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንደምታ በግምቱ ውስጥ አስገብቶ ሳይሆን ሀገሪቱን በጠራራ ፀሃይ ዘርፈው የደለቡትን ምርጥ የራሱ ጎሳ ባለሀብቶችና
“ኢንቨስትመንት” በሚለው የወያኔ ሸፍጥ ከውጭ ለሚገቡ አሽቃባጭ ሆዳሞች ንብረት ማዘዋዎሩን ብቻ ነው። ከቀን ወደ ቀን ምን በልቶ
እንደሚያድር በጭንቀት የሚኖረውን ቤተሰብ ባለ አራት ፎቅ ገንባ ካለበለዚያ ከቦታው ተነስተህ ጥፋ ብሎ የሚያባርር ፋሽስታዊ አገዛዝ ነው።
ወያኔ “ልማት” የሚል ቅፅል ስለለጠፈበት ግብሩን ታላቅ ያደረገ እየመሰለው በሚደሰኩርበት የእድገት እቅድ ባለሞያዎች ችሎታቸውን ነፃ
ሆነው ጥናት ባላደረጉበት አዲስ አበባን የማስፋፋት ወከባ በግልፅ የሚያሳየው አዲሶቹ የአገዛዙ ከበርቴዎች ስግብግብነት በአሁኗ የአዲስ አበባ
የቆዳ ስፋት የሚገደብ አለመሆኑን ብቻ ነው። በመጨረሻም ልማት ሳይሆን ሌላው ወያኔያዊ የንብረት መቀራመት ከመሆን አያልፍም።
አገዛዙ መሬትን ባለቤት ከሆነው የሃገሪቱ ህዝብ ነጥቆ በጥቂት የጎጥ ቡድኖቹ ቁጥጥር ስር አድርጎ በኪራይ ደልቦ አሮጌውን ፊውዳላዊ የመሬት
ይዞታ በአዲሶቹ የትግራይ መሳፍንቶች ህይወት ሰጥቶ ህዝቡን ወደ ጭሰኝነት ማዘዋወሩ አልበቃ ብሎት፣ ጥረው ግረው ግብር ከፍለው ከሰሩት
ቤትና እርሻ መሬታቸው እያባረረ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎችን ወደ ቀን ሰራተኛነ፣ ስደትና መንገድ ተዳዳሪነት ወርውሯቸዋል። አጅግ ልብ
የሚያደማው ደግሞ ለም መሬቶች ናቸው በሚባሉ አካባቢዎች የሚገኙትን የሀገሪቱ ዜጎች ከኑሮ ውጭ ማድረጉ ሳያንሰው፣ በጋምቤላ በብዙ
መቶዎች የሚቆጠሩ አኝዋክ ገበሬዎች የተጨፈጨፉትና በመቶ ሺህዎች የተፈናቀሉት መሬቱን ለባዕዳን ከበርቴዎች በነፃ ለማደል መሆኑ ነው።
ይህ ጨለማ ሆኖ፣ ጨለማን ለብሶ አገራችን ተከላካይ ልጆቿን ያጣችበትን ወቅት ጠብቆ ብቅ ያለ አረመኔ ቡድን ኢትዮጵያዊያንን ማፈናቀልንና
የእርስ በርስ ሁከትን መቀፍቀፍ ታሪካዊ ተልዕኮው እንደሆነ፣ ዛሬ እንኳን ለቅን ዜጎቿ “ጊዜ ስጧቸው” እያሉ ሲሟገቱለት ለነበሩትም ሳይወዱ
በግድ እንዲከሰትላቸው አድርጓል። ዘር የማፅዳት ተልዐኮውን ለማሳካት ብዙ ሺህ አማራውን ገበሬ የዚህ አካባቢ ተወላጅ አይደላችሁም በሚል
ለፍተውና ደክመው ካለሙት መሬት አፈናቅሎ እንደ ወንጀለኛ ንብረት ቀርቶ ነጠላ እንኳ እንዳያነሱ ተከልክለው በግዳጅ ለረሃብ፣ እንግልትና
ሞት ተግዘዋል።
ኢሕአፓ ወክንድ ማንኛውን በአገዛዙ ላይ ያነጣጠሩ የተቃዉሞ እንቅስቀሴዎች እንደሚደንቅና ከጎናቸውም ተሰልፎ መስዋዕትነት ለመክፍል
ዝግጁ እነደሆን እየገለፀ በአንፃሩም ወያኔ ከዓባላቱ፣ ከደጋፊዎቹና ከጥቅም ተጋሪዎቹ ውጭ የሆኑ ኢትዮጵያዊያንን ሁሉ አንድ በአንድ እያደማና
እያፈናቀለ ነው። ሰለሆነም ይህን በሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ላይ እያደረሰ ያለውን በደል በጎጥ ፅንፍ ተሰልፎ መቃወም በተግባር የወያኔን
እድሜ የሚያራዝም መሆኑን ተገንዝቦ ስርዓቱን ከስሩ ለመገርሰስ ኢትዮጵያዊያን ሁሉ በአንድ ተሰልፈው ትግላቸውን እንዲያጠናክሩ ጥሪያችንን
እናቀርባለን።
ለአምባገነኑ አገዛዝ ግብዐተ መሬት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት!
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