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ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር /ኢሕአግ/
የተሰጠ መግለጫ

 
   በፀረ- ሽብርተኝነት ካባ ሕዝብን እያሸበሩ መኖር አይቻልም!
   
   አገራችን ኢትዮጵያን በማን አለብኝነትና በእብሪተኝነት በውስን ግለሰቦች የጥፋት ጭንቅላት በብርቱ መሰቃየት ከጀመረች የአንድ

ወጣት እድሜ ተቆጥሯል፣ አገዛዙ የእብሪት ጡንቻውን በአገሬው ላይ ማሳረፍ የጀመረው ገና የሚኒልክ ቤተ-መንግስት እንደገባ ነበር፣

የኢትዮጵያ ሕዝብም የትምክህተኛውን ቡድን የፀረ- አገርና የፀረ-ሕዝብ ዳንኬራ አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ ዝም ብሎ

የተመለከተበት አንድም ጊዜ አልነበረም፣

 

  መባቻውን በተማሪዎችና በበረሃ ይንቀሳቀሱ የነበሩ አንዳንድ ሃይሎች ያደረገው የፀረ-ወያኔ ትግል በአገር ገዳዩ የወያኔ ፍልስፍናና

ለዴሞክራሲያዊ መብቶች መከበር ተቃውሞ አንስቷል መስዋዕትነትም ከፍሏል፤ ይሁን እንጅ በነኝህ ጀግኖች ሳይገታ በነጋዴው፤

በምሁሩ በአርሶ አደሩ፤ በከተሜው ፤ በገጠሩ በአጠቃላይ ሁሉም የማህበረሰብ አካል በፀረ-ሽብርተኝነት ካባ ሕዝብን እያሸበሩ መኖር

አይቻልም”! በማለት ወያኔን ታግሏል እየታገለም ይገኛል፣

   ኢሕአግ በሁለንተናዊ መንገድ ጎጠኛውን ስርዓት ለማስወገድ በተጠናከረ መልኩ ትግሉን እያፋፋመ ይገኛል፣ በተለይ አገር ውስጥ

የሚንቀሳቀሰው ሰራዊት በሚንቀሳቀስባቸው ከተሞች ሁሉ የአካባቢውን ነዋሪዎች የማንቃት፤ የማደራጀት ብሎም ወደ ትግሉ ጎራ

እንዲሰለፉ ማድረግ ተችሏል፣

 

    ተነስ! የሚለው የወቅቱ የኢሕአግ መፈክር በበራሪ ወረቀት መልክ በጎንደር፤ በጎጃም፤ በናዝሬት፤ በዝዋይ፤ በደብረዘይትና በአዲስ

አበባ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ በመበተኑና ሕዝቡ ለለውጥ የመነሳሳት ስሜቱ ማየሉን የታዘቡት ወያኔና ተላላኪዎቹ ያለ የሌለ

ሃይላቸውን በመጠቀም ዜጎች ላይ ሽብር በመፍጠር ከመተማመን ይልቅ እርስ በእርስ መጠራጠርን በማንገስና ኢትዮጵያ ውስጥ

ስላለው ሁኔታ እውነትን የተናገረ አልያም የፃፈ ሁሉ በወያኔው ሕግ ስም የሕገ-ወጥ እርምጃ ተቋዳሽ እንዲሆን ትምክህተኛው አገዛዝ

ቅጥፈት በለመደው ምላሱ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባርን አጥፍቸዋለሁ፥ ደምስሼዋለሁ ሲል እንዳልነበር በይስሙላው

የጥፋት ተቋሙ በጥቅምት 9 2004 ዓ.ም በዋለው ችሎት ኢትዮጵያዊያን ባለሙያዎችና ስዊዲናዊያን ጋዜጠኞችን ከኢሕአግና

ከሌሎች ሃይሎች ጋር ግንኙነት ነበራችሁ የነሱንም አላማ ስታስፈፅሙ ነበር በማለት በአቃቤ ህጉ አማካኝነት ክሱን አሰምቷል፣

   አገዛዙ የፈጠራ ክሶችን ሲመሰርት የመጀመሪያው አይደለም ምክንያቱም ወያኔ ለውሸት ተወልዶ በውሸት ያደገና ይህ ነው የሚባል

አቋም ያልፈጠረበት የወንበዴ ቡድን በመሆኑ አድራጎቱ ዛሬ ላይ እንደ አዲስ የሚገርም አይደለም፣ የስርዓቱ የእውር ድንብር ጉዞ

መነሻም በየአለማችን እየታየ ያለውን የአምባጋነኖች በህዝብ ሃይል የሽንፈት ፅዋ የመጎንጨት ወላፈን ወደነ መለስና ተላላከዎቹ

ማምራቱ እንደማይቀር ሲረዱ ስለ እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የሕልም እንጀራ ቢቀሰቅሱም ፤ ስለአባይ ግድብ ግንባታ

ቢያዜሙም የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለማስቀየር የቀመሩት መላ የፈየደው ነገር ባለመኖሩ እንደሰከረ ሰው እዚያም እዚህም

መዳከሩ ግድ ሆኖባቸዋል፣

  ወያኔ በየወቅቱ በፀረ-ሽብርተኝነት ካባ ውስጥ ተሸሽጎ በሚሰነዝራቸው ተራ ክሶችና ድንፋታዎች ሳንዘናጋ በአገር ውስጥና በውጭ

የምንኖር ኢትዮጵያዊያን በጋራ አንድ አካል ሆነን አሸባሪውን የመለስ ቡድን ከነግሳንግሱ ለመገርሰስ በቁርጠኝነት እንነሳ፣

                                                

                                                      አንድነት ሃይል ነው!

                                  

                                  ከኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር/ኢሕአግ/
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                                                   ጥቅምት 25-2004 ዓ.ም
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