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

(ዴሞክራሲያዊ/Democratic) 
ሰኔ ፳፰ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም 

July 5, 2014 
 

በአቶ አንዳጋቸው ጽጌ ላይ የተፈጸመውን ህገወጥ ጠለፋ 
ኢሕአፓ(ዴሞክራሲያዊ) በጥብቅ ያወግዛል! 

 

ህወሓት፤ ዓላማውን ባልተቀበሉ ሰላማዊ ዜጎች፣ በተቀናቃኝ ድርጅት አባሎችና ልዩነት 

ባነሱ የራሱ ድርጅት አባላትም ላይ ሳይቀር አሰቃቂ ግፎችን፤ አፈናና ግድያዎችን 

ሲፈጽም የኖረ ወንጀለኛ ድርጅት ነው። በጠመንጃ አፈሙዝና በባዕዳን ዕርዳታ 

የመንግሥት ሥልጣንን ተቆጣጥሮ እራሱን በሕዝብ ላይ ከጫነበት ጊዜ ጀምሮ ለ23 

ዓመታት የኢትዮጵያን ሕዝብ እየገዛ ያለው ህጋዊ መሠረት ሳይኖረው በሽብርና 

በአምባገነንነት ነው። 

በ1997 ዓ. ም አገዛዙ ራሱ ባዘጋጀው ምርጫ በቅንጅትና በኅብረት ሙሉ በሙሉ መሸነፉን 

የዓለምአቀፍ ታዛቢዎች ምስክርነት የሰጡበት መሆኑ ይታወሳል።   አምባገነኑና ጎጠኛው 

ቡድን ግን በምርጫው ማግሥት የኢትዮጵያን ሕዝብ ውሳኔ ሽሮ በመለስ ዜናዊ ቀጥተኛ 

ዕዝ የሚንቀሳቀስ ወታደራዊ ኃይል በማሰማራት ከሰባት መቶ በላይ የንፁሀን ዜጎችን ደም 

አፍስሷል።   ሕዝብ የመረጣቸውን የቅንጅት መሪዎችንና ከሃምሳ ሺህ በላይ የሚሆኑ 

"ድምፃችን ይከበር" ያሉ ዜጎችን በማሰር ሥልጣኑን በቁጥጥሩ ሥር እንዳደረገም 

የምናስታውሰው ሲሆን እስካሁንም፣ ከሊቅ እስከ ደቂቅ እያፈነ፣ እያሰረና እየገደለ 

በአጠቃላይ ሕዝብን እያሸበረ እንደቀጠለ የሚታወቅ ነው።  

ይህ አሸባሪ ቡድን አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን በቁጥጥሩ ሥር ካደረገ በኋላ ግፍና ሰቆቃ 

መፈጸም ብቻ ሳይሆን ደብዛውንም አጥፍቶ እንደማያውቅና እንዳላየ መስሎ ሊቀርብ  
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እንደሚችል መገንዘብ ያስፈልጋል።  እነአሰፋ ማሩን፤ ተስፋዬ ታደሰንና ንፁሃን ዜጎችን 

በጠራራ ፀሐይ በአደባባይ እንደገደለ ሁሉ አቶ አንዳርጋቸውንም፤ በ2009 በሌለበት የሞት 

ፍርድ የፈረደበት በመሆኑ፤ ከመግደል ወደኋላ እንደማይል ተረድተን ይህንን አስከፊ 

ተግባር ተባብረን ማስቆም መቻል አለብን። 

ከዚህ በፊት በትግል ሜዳ በህወሓት እጅ የወደቁትን የኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር አባላትን 

እነ ጸጋዬ ገ/መድህን፣ ይስሃቅ ደብረጽዮን፣ ስጦታው ሁሴን....ወዘተ እንዲሁም ከተለያዩ 

የሀገሪቷ ከተሞች ያፈናቸውን አባላት እነ አበራሽ በርታን፣ ለማ ኃይሉን....ወዘተ  

በተጨማሪም የሱዳኑ አምባገነን አል-በሽር የኢሕአፓ አባላትን ከካርቱምና ከገዳሪፍ አፍኖ 

ለህወሓት አሳልፎ ሲሰጥ፣ ተቃዋሚዎች ተባብረን ዘመቻ ባለማድረጋችን እነዚህ ጓዶቻችን 

እስከዛሬ መዳረሻቸው አልታወቀም።  እነሆ ዛሬ ደግሞ የየመን አንባገነኖች በአንዳርጋቸው 

ላይ ደገሙት።   

ህገወጡና አሸባሪው የህወሓት/ኢህአዴግ ቡድን በሥልጣን ላይ እስካለና በሀገሪቱ ዙሪያ 

በሕዝቦቻቸው ጫንቃ ላይ የተፈናጠጡ መሰል አምባገነን መንግሥታት እስካሉ ድረስ፣ ይህ 

ክስተት ተደጋጋሚ ሊሆን እንደሚችል ልንረዳ ይገባል።   እነዚህ አምባገነኖች የተባበሩት 

መንግሥታትን የተለያዩ ውሎች የፈረሙ ቢሆኑም አያከብሯቸውም፤ ከምንም በላይ 

ቅድሚያ የሚሰጡት ለሥልጣናቸውና ለጊዜያዊ ጥቅማቸው ነውና። 

ስለዚህ፣ ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች የኢትዮጵያን ሕዝብ፣ የሰብዓዊ መብት ተሟጋች 

ዓለምአቀፍ ድርጅቶንና መንግሥታትን በጋራ በማስተባበር፣ አቶ አንዳርጋቸው በአስቸኳይ 

ተፈትቶ ከቤተሰቡ ጋር እንዲቀላቀል፤ የጎረቤት አገራት ከተመሳሳይ ህገወጥ ተግባሮቻቸው 

እንዲታቀቡና የተባበሩት መግሥታትን ህግጋት እንዲያከብሩ የተባበረና የተቀናጀ ትግል 

ማድረግ እንደሚገባ ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) በጥብቅ ያሳስባል።  

በተባበረ ትግል የህወሓት/ኢህአዴግ አሸባሪ አገዛዝ ያከትማል! 
 

 

 

 

 

 

 

 


