የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People´s Revolutionary Party (EPRP)
መስከረም 7 ቀን 2011 ዓ.ም.
በቡራዩና ሌሎች ቦታዎች የተካሄዱትን የዘረኞች ግድያዎችንና ፍጅቶችን እናወግዛለን
ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ሌሊቱን በቡራዩ በከታ፣ በሳንሱሲ፣ ፣ በአንፎ፣ በአሸዋ ሜዳ፣ በፊሊ ዶሮ፣ ወዘተ.
በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል፣ በርካታዎች ለከባድና ለቀላል ቁስለኝነት ተዳርገዋል፡፡ ህጻናት ሳይቀሩ
ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ተፈጽሞባቸዋል። መኖሪያ ቤቶች ወድመዋል፣ ንብረቶች ተዘርፈዋል። ለብዙ ዓመታት
ከኖሩበት አካባቢ ተፈናቅለው በጊዜያዊ መጠለያ ለመኖር ተገደዋል። ኢሕአፓ በዜጎቻችን ላይ አሰቃቂ ድርጊት
የፈጸሙትን በጽኑ እያወገዘ ወንጀለኞቹ ባስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርቡ ጥሪውን ያስተላልፋል።
ቀደም ብለን የወያኔ ኢሕአዴግ ሥርዓት ሳይነካ መቆየቱ የሀገራችንን የረጅም ጊዜ ቀውስ አባብሶ የሚያስቀጥልና
የሕዝብን መብትና ጥቅም የሚጎዳ ነው ብለን በማስረገጥ ሁሉን ያሳተፈ የሽግግር ሂደት ተጀምሮ አስከፊው የወያኔ
ኢሕአዴግ አገዛዝ ሙሉ በሙሉ መወገድ ያለበት መሆኑን አሳስበን ነበር ። የአሳሰብነው ሰሚ ባለማግኘቱና ዘረኛና
አምባገነን የሆነውን የወያኔ ኢሕአዴግን አገዛዝ ጠግኖ ለመቀጠል እንቅስቃሴ በመደረጉ እነሆ ዛሬ እያየን ያለነው
ፍጅትና ትርምስ በሀገራችን ሊሰፍን ችሏል ። በቡራዩና ሌሎች አካባቢዎች የተፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎችና ዘረኛ
ፍጅቶች የወያኔና የገዢዎቹ ወንጀል መሆናቸውን መደበቅና መካድ የሚቻል አይደለም ። ንጹህ ዜጎች ለአስቃቂ
ግድያ መጋለጣቸውና መጠቃታቸው ሹሞቹ የኮለኮሏቸው ጽንፈኞች ያካሄዱትና እያካሄዱ ያሉት ዘረኛና የጥላቻ
ፖለቲካ ቅሳቀሳ ውጤትም ነው ። ኢሕአፓ ይህን ወንጀል አጥብቆ እያወገዘ ከተጠቁት ወገኖቻችን ጎን ሙሉ
በሙሉ ይቆማል።
የወያኔ አገዛዝና ፖለቲካ መሠረቱ ዘረኝነትና ሕዝብን በጎጥ በሃይማኖት መከፋፈል ነው ። ይህ ሥርአት ለመገርሰስ
ሕዝባችን

ከፍተኛ መስዋእትነት ከፍሎ ያካሄደው ትግል ባዕዳን በተካፈሉበት ፀያፍ ሴራ ለጊዜውም ቢሆን

ሊደናቀፍ ችሏል ። የወያኔን ሕገ መንግሥት እናስከብራለን፤ የኢሕአዴግን አገዛዝ ጠግነን ሸፋፍነን እውን እንዲሆን
እናደርጋለን የሚሉ ክፍሎች ሥልጣን ይዘው፤ ምለውና ተገዝተው በባዶ ቃላትም ታጅበው ሕዝብ ያወገዘውን
ፍትህ አልባ ሥርዓት የጥገና ለውጥ አደርገው ሊያስቀጥሉ ተሰይመዋል ። የሽግግር ሂደትና የሕዝቡ የሽግግር
መንግሥት ፍላጎትና ጥያቄ ወደ ጎን ገለል አድርገው በዙሪያቸው የጥላቻና የሀገር ግንጠላ አቀንቃኞችን፤
ወንጀለኞችን ወዘተ… በመስብሰብ የተከተሉት ፖለቲካ የሻሸመኔንም ሆነ የቡራዩን ክስተት ሊወልድ ችሏል።
የአገዛዙ ፖሊሶች በጸረ ሕዝቡ የነፍሰ ገዳዮችና ዱርዬዎች የጥቃት ዘመቻ ተካፋይም መሆናቸው የተረጋገጠ መረጃ
ተገኝቷል። ሕዝብ የተሰዋው የወያኔ/ኢህአዴግ አገዛዝ ታድሶ እንዲቀጥል ሳይሆን ሕዝባዊ መንግሥት እንዲተካው
በመሆኑ ሹሞቹ በምርጫ ቧልት የ ኢሕአዴግን አስከፊ አገዛዝ አድሰውና አሽሞንሙነው በሥልጣን ለመቆየት
የሚያደርጉት አጉል ልፋት

በሕዝብ ዘንድ ተቀባይነትን የሚያገኝ አይደለም። አሮጌ ልብስ ይሰፋል፤ይደረታል
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ወያኔ ኢሕአዴግ ግን የሚጠገን የሚደረት ሳይሆን ያበቃለትና በሕዝባችን የተጠላ የተተፋ ቡድን በመሆኑ
መፍትሔው ማስወገድና መጣል ብቻ ነው ። ባለመወገዱ በቡራዩ እና በአካባቢው እንዲሁም በሌሎች ቦታዎች
ነዋሪ የሆኑ ወገኖች ሁሉ ፍጅት ደርሶባቸዋል። ። በሹሞቹ ዙሪያ እንግዶች ተብለው የተጠሩትና የሰባሰቡት
አንዳንዶቹ ሕዝብን በመፍጀትና በዘረኝነት የታወቁና የተካኑ ስለሆኑ ክስተቱ ቀጣይ ነው።
አጼ ምኒሊክ ግፍ ፈጸሙ ወዘተ… በሚል ሲያጓሩና ያልሆነ ታሪክ መሠረት አድርገው የጥላቻ ሐውልት ሲሰሩ
የነብሩት ዛሬ በ 21ኛው ምዕተ ዓመት አሰቃቂ ግድያ ሲፈጽሙ፤ጡት ሲቆርጡም እያየናቸው ነው ። አጀንዳቸውና
ዓላማቸው ሕዝብን በጥላቻ መፍጀት መጤ ብሎ መግደል ነው። በቡራዩና አካባቢው የደረሰው ይህን
ያረጋግጣል። የሀገር ሰንደቅ ዓላማን ለማክቸለቸል የተደረገውና እየተደረገ ያለ ሙከራም ይህን ያሳያል። የሹሞቹም
መልመጥመጥና ጥቃቱን መደገፍ ማንነታቸውን ያጋልጣል ። ወያኔን ለቀውስ የዳረገው የሕዝብ የጋራ ትግል ነው።
ይህን ኅብረት ሰርስረው ሊያፈርሱ ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው ። ሕዝብ ላይ መዝመቱና በብሄር ደረጃ ለይቶ
መፍጀቱ ዋናው የቀራቸው መሳሪያ ነው ። ይህን በጋራ መከላከልና ማክሸፍ ደግሞ ግዳጃችን ነው። ዘርን እየለዩ
ጥቃት መሰንዘር የወያኔ አገዛዝ ላለፉት 27 ዓመታት እንደፖሊሲ ሲያራምደውና ተግባራዊ ሲያደርገው የነበረ
መሆኑን አውቆ ይህን አጥፊና ከፋፋይ አስተሳሰብ ከአገራችን ጠራርጎ ለማጥፋት ሁላችንም ጥረት ማደረግ
አለብን። በሕዝብ ላይ የሚካሄደው ፍጅት በአስቸኳይ ይቁም በሚል የሚካሄዱትን የተቃውሞ ሰልፎች ፤የስራ
ማቆም አድማዎችን ወዘተ… በሙሉ ልብ የምንደግፈው ነው። ተከታታይ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች በሀገር ቤትም
በውጭ ሀገርም በማካሄድ ስሜታችንን መግለጽና አንደነታችንን ማጠናከር ይኖርብናል።
ኢሕአፓ ጥቃት ከደረሰበት ሕዝብ ሁሉ ጎን ይቆማል!
መፍትሔው ጸረ ወያኔን ትግል ቀጥሎና አፋፍሞ አገዛዙን በጋራ መጣል ነው!
ትግላችን ይቀጥል እናፋፍመው!
ወያኔ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያቸንፋል !!

