መጋቢት 21 ቀን 2010 ዓም

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲና
ከኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት
የጋራ ትግል ጥሪ
የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ በመተባበር
ፀረ ኢሕአዴግ/ወያኔ ትግል ከጀመርን እነሆ ሁለት ዓመት አስቆጥረናል። ትግላችን ምን ያህል
እንደተጓዘ በየጊዜው በተለያዩ የዜና አውታሮች ተገልጿል። ለአባሎቻችን እንቅስቃሴና ደህንነት
ሲባል አገላለጻችን በጣም ውስን በመሆኑ ውድ ወገኖቻችን ልትረዱን እንደምትችሉ
እርግጠኞች ነን። እስካሁን ያደረግነውን ገለጻችንን በመከታተል የማበረታቻ ድጋፍ የሚሰጡን
እጅግ በርካታዎች ናቸው። እኛም ሳናመሰግን አናልፍም። ትግላችን አንድ ሀገር፣ አንድ ሕዝብና
አንድ ባንዲራ.በማለት የተጀመረ ነው።
ይህንን መርሃችንን በመገንዘብ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚታገሉ ኃይሎች ከጎናችን እየተሰለፉ
ናቸው። ከነዚህ መካከል የቀድሞ ሠራዊት አባላት ለትግላችን ስምረትና ግብ መምታት ከጎናችን
ተሰልፈው ይገኛሉ። የሠራዊቱ ከጎናችን ለመሰለፍ ፈቃደኛ መሆን በአሁን ጊዜ ተበታትኖ
ያለውን ፀረ ኢሕአዴግ/ወያኔ ትግል የሚያካሂደውን ኃይል ለማሰባሰብ አመቺ ሁኔታን
እንደሚፈጥር እናምናለን። የቀድሞ ሠራዊት አባላት ከጎናችን መሰለፉ ከታሪክ አኳያም ቢሆን
ከፍተኛ ትርጉም አለው። አባቶቻችን ኢትዮጵያን ከተስፋፊዎችና ከወራሪዎች ጠብቀው
ያኖሯት በጋራ በመተባበራቸው እንደነበረ ከወዳጆቻችን ማስታወሻ ባሻገር የጠላቶቻችን
መዝገብም ጭምር ያስረዳል።
ዛሬ እነኝህን ከውጪ ወራሪዎች የከፉ ሀገር በቀል ወራሪ ተገንጣይ ወያኔዎችንና
ተባባሪዎቻቸውን ማስወገድ የሚቻለው መተባበር ስንችል ብቻ መሆኑ የሚታመን ነው።
ያለ ኅብረትና ያለ አንድነት የሚደረገው የተናጠል ትግል ከንቱ መፍጨርጨርና ሕዝባችንን
ለማስጨረስ ካልሆነ በስተቀር ከፍጻሜ የሚያደርስ ውጤት ያመጣል ብሎ መጠበቅ ጨርሶ
አይቻልም።
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ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲና የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት
ኅብረት ፈጥረን፤ ሌሎችም በዚህ በአንድነቱ ጎራ ዙሪያ እንዲሰባሰቡ አስቸኳይ ጥሪ
የምናቀርበው። ድርጅታችን ከወቅቱ ጋር የሚሄድ መመሪያ በማውጣት ፀረ ወያኔ ትግሉ
እንዲጠነክር አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ጸረ ወያኔ ትግሉ
ስኬታማ እንዲሆን ሌሎችም ታጋዮች በያሉበት ሆነው የሚፈለግባቸውን እንዲወጡ ጥሪውን
ያስተላልፋል። በተጨማሪም የትግራይ ሕዝብ የወያኔ መደበቂያ ዋሻ መሆን እንደሌለበት
በመረዳት ትግላችንን እንዲቀልቀል ወገናዊ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።

የአጭር ጊዜ መርሃ ግብር፦
ሀ. የተበታተነው ፀረ ኢሕአዴግ/ወያኔ ትግል በአንድ ማዕከል ሥር እንዲሰባሰብ ከፍተኛ
ቅስቀሳና ጥሪ ማድረግ።
ለ. የቀድሞ ሠራዊት ኢትዮጵያን ከወያኔ መንጋጋ ለማላቀቅ ከአንድነቱ ጎራ እንዲሰባሰብ ጥሪ
ስናደርግለት ከዚህ በፊት የከፈለውን የአካልና የሕይወት ዋጋ ታሪክ እያስታወስን ነው።
የቀድሞ ሠራዊት ዛሬም መስዋዕትነት በመከፈል ላይ እንዳለ የጀግናው የመቶ አለቃ ደርቤ
አየለን ተጋድሎን ማስታወስ በቂ ነው። የመቶ አለቃ ደርቤ የጀግንነት ተግባር ዱር ቤቴ ብሎ
ወያኔን እያደባየው ለሚገኘው የፋኖ እና የጎበዝ አለቃ ሞራልን ሲያዳብር፤ በጠላት ወያኔ
መንደር ግን ድንጋጤና የእራስ መድፋትን እንዳስከተለ ታዛቢ ሁሉ የፈረደው ሐቅ ነው።
በተጨማሪ የዚህ የከፋፋዩ ወያኔ/ኢሕአዴግ ስርዓት የብሔረሰብህ ተወካይ ነህ በማለት የገዛ
ወንድሙን የሚያስግድለው የመከላከያ ሠራዊት፤ ልክ እንደ ኦሮሚያ ፖሊስ እና እንደ አማራ
ፖሊስ ሁሉ ወደ አንድነቱ ጎራ ተቀላቅሎ አገራዊ ግዴታውን እንዲወጣ በተገኘው አጋጣሚ
ሁሉ በማስረዳት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከታጋዮቻችን ጎራ ጋር እንዲቀላቀል አስቸኳይ ጥሪ
በተደጋጋሚ ማድረግ።
ሐ. የውስጥ ከሃዲ በመሆን ንጹሐን ኢትዮጵያውያንን ወገኖቻችንን በማስገደል ላይ የተሰማሩ
ግለሰቦችንና ቡድኖችን ከዚህ እኩይ ድርጊት እንዲታቀቡ ማስጠንቀቂያ መስጠትና ጥሪያችን
በማናናቅ በማይቀበሉን ላይ ግን መራራ አቋም የምንወስድ መሆኑን።
መ. ትግላችን ለአንድ ሕዝብ፣ ለአንድ ሀገርና ለአንድ ሰንደቅ ዓላማ የቆመ መሆኑን በድጋሜ
እያሳወቅን፤ የአንድነት ታጋዮች ሁሉ በያላችሁበት ዓላማችን ዓላማችሁ እስከሆነ ድረስ
ሃገራችንን ለማዳን ትብብራችሁ የግድ ነውና አብሮ ለመሥራትና ለመተባበር ግዜው አሁን
መሆኑን።
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ሠ. የራስን እድል በራስ መወሰን ወይም ከኢትዮጵያ ለመገንጠል ብለው የተደራጁ ሁሉ ይህን
መረሃ ግብራቸውን ዳግም እንዲፈትሹ ድርጅታችን በጥብቅ ያሳስባል። ሀገራችን ከዚህ ኋላ
ቀርና ጥራዝ ነጠቅ አመለካከትና ወያኔ ከወሰደው ሕዝብን በዘር፣ በጎሳ፣ በሃይማኖትና በቋንቋ
ከሚያለያይ ስርዓት የኢትዮጵያ ሕዝብ በአስችኳይ ለመላቀቅ እንዲችል ያላሰለሰ ጥሪ
ማድረግ።

የረጅም ጊዜ መርሃ ግብር፦
ሀ. ተበታትኖ ያለውን ፀረ ወያኔ/ኢሕአዴግ ትግል ከአጋር ድርጅቶች ጋር በአዲስ መልክ
ማዋቀር።
ለ. አቅምና በቂ ችሎታ ላላቸውና ወደ ሠራዊቱ ለመቀላቀል ፍቃደኛ ለሚሆኑ የቀድሞ
ሰራዊት አባሎች ሁሉ ወደ መደበኛ ሥራቸው እንዲመለሱ ጥሪ ማድረግ።
ሐ. ትግሉን በጥራትና በብቃት የሚመሩ የተለያዩ ኮሚቴዎችን መመሥረትና ማደራጀት።
መ. ስለመንግሥት አወቃቀር የሚያጠኑ ምሁራንን ማሰባሰብና ኃላፊነት መስጠት፤ እንዲሁም
ከገበሬው፣ ከሠራተኛው፣ ከአርብቶ አደሩ ወ ዘ ተ በአጠቃላይ ከመላ ሀገሪቱ የተውጣጡና
የተወከሉ አካሎች እንዲሳተፉበት ማድረግ።
ሠ. ሁሉን ያካተተና የዜግነት መብትን የሚያረጋግጥ ህገ መንግስት እንዲኖር ማድረግ ።
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ !!!
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