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      የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 
        Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP) 

(ዴሞክራሲያዊ/Democratic) 
 

መጋቢት ፳፭ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም  
April 4, 2006 

አምባገነኖች በተባበረ የሕዝብ ኃይል ይወገዳሉ 

ጎሠኛው ህወሓት፣ ኢህአዴግ የሚል ጭምብል አጥልቆ ሥልጣን ከጨበጠበት ጊዜ ጀምሮ፣ 

አገራችንን ሉዓላዊነቷን አሳጥቶ እየሸራረፈና እያናጋ፣ ሕዝቡን እያጋጨ፣ እያለያየና 

እያበጣበጠ ወደ ጎጂና አፍራሽ የጥፋት ጠርዝ እየገፋት ይገኛል።  ዛሬ ከጥቂት የገዥው 

ቡድን አባላትና ተባባሪዎቹ በስተቀር፣ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚገባውንና የእርሱ 

የሆነውን ንዑድና ክቡር መብቱን ተነጥቋል።  መብት አልባ ተደርጎ የሥልጣን ባለቤትነቱን 

አጥቷል፤ ክብሩን ተገፏል።  ሆን ተብሎም የሀገር ፍቅር ስሜቱና አንድነቱ ተሟጠው 

እንዲጠፉ ዕለት በዕለት ባለማሰለስ በገዥው ቡድን የሚደርግበት ዘመቻ፣ ተግ የማይልና ፋታ 

የማይሰጥ ሆኖበታል።  

የመብትን ጥያቄ ያነሱ ሁሉ ወደ እስር ቤት እየተወረወሩ ናቸው።  መፃፍ፤ መናገር፤ ሰልፍ 

ወጥቶ ብሶትን ማሰማት እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የሕይወት ዋጋ እያስከፈለ ነው። እራሳቸው 

ባወጡት ሕገ-መንግሥት በአንቀጽ 29 እና 30 ሥር የተዘርዘሩት ደንብና ሕግጋት ማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ ዜጋ የመናገር፣ የመሰብሰብ፣ የመፃፍና የሚፈልገውን ሁሉ የመጠየቅ መብት 

እንዳለው ይጠቅሳሉ።  ይሁን እንጂ ህወሓት/ኢህአዴግ ራሱ ያወጣውን ሕግ እራሱ እየሻረ 

የሰውን መብት መርገጥ የዘወትር ተግባሩ ስላደረገው በአንቀጹ ሥር የተዘረዘሩት ሃሳቦች ሁሉ 

ተግባራዊነት የጎደላቸው ባዶ ሽንገላ ሆነዋል።   በተጨማሪም ማኅበራዊ ችግሮች እጅግ 

እየተባባሱና እየተወሳሰቡ ስለመጡ፣ ሕዝባችን ለከፍተኛ ችግር ተዳርጓል። በጣም ብዙ ዜጎች፣ 

በተለይም የሀገራችን ተስፋ የሆኑት ወጣቶች በሥራ ማጣት ምክንያት ለከባድ ችግርና 

ለተስፋ መቁረጥ በመዳረጋቸው ቀቢፀ-ተስፋ የሕይወትን ትርጉም አሳጣባቸው።  የኑሮ  
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ውድነት ጣሪያ ነክቷል፤ በደሞዝ የሚተዳደር ዜጋም ቢሆን  የዕለት ተዕለት ኑሮውን መግፋት  

እየተሳነው ነው።  ጉቦ የማይበላና የማይሰርቅ የከተማ ኗሪ ቀደም ብሎ ያጠራቀመው ጥሪት 

ወይንም አትራፊ ንግድ ከሌለው፣ ወይንም ከሀገር ውጭ የሚኖሩ የሚደጉሙት ዘመድና 

ወዳጆች ከሌሉት፣ በችግር ተዘፍቆ እንደሚኖር ግልጽ ነው። 

የህወሓት/ኢህአዴግ አምባገነን አገዛዝ ዕድሜውን ለማራዘም በሚቻለው መንገድ  ሁሉ 

የመብት ማፈኛ የሆኑ የተለያዩ ስልቶችንና መሣሪያዎችን ያለርህራሄ እየተጠቀመ ነው።  

አገዛዙ የዜጎችን መብት ከመርገጡም በላይ የከተማ ኗሪዎች ለመኖር የሚያስፈልጋቸውን 

ነገሮች እንዳያገኙ እያደረገ ነው።  ለምሳሌ በዋና ከተማችን እንኳን የውኃ እጦት ሕዝቡን 

አስመርሮታል። የመብራትና የስልክ አገልግሎትም በሚያስፈልገው መጠን አልተሟሉም።  

የህክምና አገልግሎትና የመድኃኒት እጦት ከዕለት ወደ ዕለት እየከፋ በመሄድ ላይ ነው። 

የዕብሪተኛው አገዛዝ የፖለቲካ አፈናው እጅግ እየከፋ መጥቷል።  ሕጋዊ ተብለው በሰላማዊ 

መንገድ በሀገር ውስጥ በተቃዋሚነት የሚንቀሳቀሱትን የፖለቲካ ድርጅቶች አላላውስ 

ብሏቸዋል።  የሰልፍ ዝግጅት ሲያደርጉ በሰበብ አስባቡ እንዲደናቀፍ ለማድረግ ይጥራል፤ 

ችግሩን ተቋቁመው ሰልፍ ሲወጡ ያስደበድባል። ከሥፍራ ወደ ሥፍራ እንዳይንቀሳቀሱ 

የመጓጓዣ ችግሮችን ይደቅንባቸዋል። ለምሳሌ ያህል  የሆቴል ባለሀብቶች ለተቃዋሚ 

ኃይሎች ማረፊያ ሆቴሎችን እንዳከያከራዩና በምግብም እንዳያስተናግዷቸው ያደርጋል፤ 

ይባስ ብሎም ያስፈራራል።  የመሰብሰቢያ አዳራሾችን ይከለክላል፤ ሕዝቡ  ወደ ስብሰባ 

ሥፍራ እንዳይሄድም ያሰናክላል።  ይህን የዜጎቹን መብት ረጋጭ የሆነ አገዛዝ ከሥልጣኑ 

መወገድ አለበት።  በእኛ ዕምነት እንደዚህ ያለው በዕብሪት የተወጠረ አምባገነን አገዛዝ 

ከሥልጣኑ ሊወገድ የሚችለው በተደራጀ፣ በተባበረና እንደብረት በጠነከረ የሕዝብ ኃይል ብቻ 

ነው።  ታዲያ የሕዝብን የማይበገር ዕምቅ ኃይል አደራጅቶና አስተባብሮ በአንድነት እንዲነሳ 

ለማድረግና እንቅስቃሴውንም በአስተማማኝ ሁኔታ እስከ ድል ድረስ መምራት የሚቻለው፣  

ድርጅቶች ጠንካራ ጥምረት ወይንም ግንባር ፈጥረው ለመታገል ሲችሉ ብቻ ነው።  

በአሁኑ ጊዜ ወደ አራት ሚሊዮን የሚጠጋው ሕዝባችን በችግርና በጠኔ ተውጦ እየማቀቀ  

ነው።  ይህ ልጆቹን የሚያበላውና የሚያለብሰው ያጣው ወገናችን በአገሪቱ ከዳር እስከዳር 

ድምፁን ከፍ አድርጎ ብሶቱን በማሰማት ላይ ይገኛል።  “ኑሮ ከበደን! መኖር አቃተን፣ ችግር 

አስመረረን!” እያለ በመጮህ ላይ ነው።  ጩኽቱ፣ ጥሪው ብሶቱን በገሀድ ገላጭ ነው።  

የኅብረተሰቡን በምሬት መንገፍገፍ የሚያሳይ ነው።  
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ታዲያ እንዲህ በማናለብኝነት የተኮፈሰውን አምባገነን አገዛዝ በጉልበቱና በባዕዳን ድጋፍ 

ከተፈናጠጠበት የሥልጣን ኮርቻ ላይ አውርዶ ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን መገንባት 

የሚቻለው ያለጥርጥር የተባበረና የዳበረ የአንድነት ክንድ ሲኖር ብቻ ነው።  ሌላ አማራጭ 

የለም! በሌሎች አገሮች እንደታየው ለረዥም ዓመታት በሥልጣን ላይ የተደላደሉ 

አምባገነኖችን አሽቀንጥሮ የጣላቸው የሕዝብ ማዕበል ነው።   ይህንንም ታሪክ ዘግቦታል፤ 

በቅርቡ የሆኑትንም ተመልክተናል።   

ስለሆነም፣ የአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትኅ ፓርቲ (አንድነት) በአዲስ አባባና በሌሎች 

በርካታ ከተሞች "የሚሊዮኖች ድምፅ ንቅናቄ" በሚል የጠራውን ሰልፍና መጋቢት 28 2006 

በአ/አ የተጠራውን የዕሪታ ማሰሚያ ሕዝባዊ ጥሪ ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) ከልብ ይደግፋል።  

ሁሉም የፖለቲካና ሲቪክ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች አንድነት ያቀረበውን ጥሪ በመደገፍ፣ 

ትግሉን የጋራቸው፣ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የትብብር ትግል እንዲያደርጉት በዚህ አጋጣሚ 

ለማሳሰብ እንወዳለን።  አንድነትም፣ ይህን ቅዱስ ሃሳብ ውጤታማ ለማድረግ ከሌሎች 

የተቃዋሚ ኃይሎች ጋር አብሮ ለመሥራት ዝግጁ ሊሆን ይገባዋል እንላለን።  በሕዝባችን ላይ 

እየደረሰ ያለው በደል ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ሆኖ የግፍ ጽዋው ሞልቶ እየፈሰሰ ስለሆነ 

የዴሞክራሲያዊ ኃይሎች እጅ ለእጅ ተያይዘን ትግሉን አዳብረንና አጎልብተን 

የህወሓት/ኢህአዴግን የሥልጣን ዘመን ማሳጠር ታሪካዊ ግዴታችን መሆኑን መገንዘብ 

አለብን። የተቃዋሚ ኃይሎች ሕዝባችን ደጋግሞ የጠየቀንን የትግል አንድነት ፈጥረን 

መታገል ካልቻልን የአባገነኑ አገዛዝ ዕድሜ ይራዘማል፤ የጥፋት ተልዕኮውንም ይቀጥላል።  

ስለዚህ በሀገራችን ውስጥ ያለው ሁኔታ እጅግ አስከፊ በመሆኑ ይህ የተያዘው የጥፋት ጎዳና 

እንዳይቀጥል ሁላችንም በሚቻለው ሁሉ በአገር አድን ዘመቻው ላይ ንቁ ተሳትፎ 

እንድናደርግ ወገናዊ ጥሪያችንን እናቀርባለን።   

አንድነት ኃይል ነው! 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

 

 
 

 

 


