
 

 

 

 

ፋኖ 
                                            ጥር 14 ቀን 2011 ዓም 

ለኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር 

ከኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ 

 ከኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ ለኢትዮጵያ አንድነት 

 

የተሠጠ የድጋፍ መግለጫ፣ 

   ትውልድ ያልፋል፥ ትውልድ ይመጣል፣ ታሪክ ሁሉንም እንደየ አመጣጣቸው ይመዘግባል። ሰው 
ክብርና ዝናን ይወዳል፥ አባቶቻችን   ተዋርዶ በልቶ ከማደር ክብርን ጠብቆ ጦም ማደር ይሻላል  ይላሉ፤ 
መኩራት በአገር መሆኑን እኛ ኢትዮጵያውያን በክብር የምናዘወትረው ሐቅ ነው።አገራችንን ላለማስደፈር 
አባቶቻችን መስዋዕትና ገድል በቀመር ለማስቀምጥ ያስቸግራል። እያንዳንዱ ስንዝር መሬት ሕይወት 
የተገበረባት መሆኑን የታሪክ ምሁራን  የሚያረጋግጡት ነው፣ አባቶቻችን ትተውልን ያለፉት አገራችንና 
ቅርሶቿን ነው፡ተገዢነትንና ባሪነትን አልተውልንም። 

   ኢትዮጵያችን ከዓለም አገሮች ቅኝ ግዛት እንዳልተያዘች ሁሉ ገናና በነበረች ጊዜ የሌላውን አገር መብት 
ደፍራ ቅኝ ግዛት እንዳልያዘች የዓለም ሕዝብ ይመሠክራል። ስለሆነ ዓለም ኢትዮጵያን የሚያውቃት 
የራሷን ሕግ ለሰው ያልሠጠች የሌላውንም አገር ሕግ ያልተቀበለች ብቸኛ የዓለም አገር መሆኗን ነው። 

   ኢትዮጵያ በዓዱዋ የጦር ሜዳ የሠራችው አኩሪ ገድል የዓለም ታሪክ እንዲለወጥ አድርጓል፥ 
የአባቶቻችን ጀግንነትና ገድል እንደውስጥ እግር ቁስል የለበለባቸው ከሩቅ ያሰፈሰፉት ጠላቶቻች እና 
ከቅርብ ያደፈጡ የጎረቤት ተስፋፊዎች ቀዳዳ መግቢያ ያገኙት በእናት አገር ጡት ነካሽ ወያኔዎች አገዛዝ 
ዘመን ስለሆነ የዘማናት በቀላቸውን በኢትዮጵያውያኖች ላይ ለመወጣት ቃጥተዋል፣ከፊሉ ተሳክቶላቸው 
ጉዳት ፈፅመውብናል፥ የወያኔ ዋናው እቅድ ኢትዮጵያውያንን በዘርና በጎሳ በመከፋፈል አንድነቷ ጠፍቶ 
የጠላቶቻችን የዘመናት ውርደት እንዲፋቅ ነበር፥ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆቿ ይህ ዉርደት በአገርችን 
ላይ ደርሶ ከማየት ሞትን መርጠው ወደ ዱር ከገቡት መካከል አንደኛው ዛሬ በታላቅ ክብር የምናነሣው 



 

 

ኢሕአግ አንዱ ነው። ከዱር ወደ ጎረቤት በመዝለቅ ራሱን አደርጅቶ በደሙ የተጎናጸፈውን ኢትዮጵያሕዝብ 
ሲያበስርትልቅ ኩራት ሊሰማው ይገባል።  

   ከጥናት  ክፍላችን ያገኘነው መረጃ እንደሚጠቁመን እሕአግ አንግቦ የተነሣው  መፈክር  አገሬ ተደፍራና 
ኢትዮጵያውያን ተረግጠው ሲኖሩ ከማየት   ሞቴን እመርጣለሁ በማለት ነው። 

   ኢትዮጵያውያን ለመከፋፈል ውርደት የተጋለጡት በወያኔ የከፋፍለህ ግዛ መርሆ መሠረት እንደሆነ 
ኢትዮጵያዊ ያውቃል፣ በመሆኑም ኢትዮጵያውያን ፀረ ወያኔ ትግል ያቋረጡበት ግዜ የለም። ይህ የወያኔ 
እርኩስ ዓላማ የመከነው በኢሕአግ ጀግኖች እና በውድ ኢትዮጵያውያን ኣካል ጉዳትና የሕይወት 
መስዋዕትነት መሆኑን ድርጅቶቻችን በጽኑ ያረጋግጣሉ። በተለይ ብቸኛው የኦሮሞ ሕዝብ ንቅናቄ 
ለኢትዮጵያ አንድነት እና የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔራዊ ፓርቲ ለኢሕአግ አድናቆት ከመግለጽም አልፈው 
ኢሕአግ ወያኔ ቅስሙ ተሰብሮ አሁን ከተወሸቀበት ከትግራይ ዋሻ እንዲከተት የማድረጋቸው ድል 
ለተቃዋሚዎች ብቻ ሣይሆን ለመላ ኢትዮጵያን ወዳድ ሕዝባችን ጭምር መሆኑን ለኢሕአግ አባሎች 
ልናበስር እንወዳለን።  

ወያኔ በኢሕአግ መራራ ትግል ጥንብ እርኩሱ ወጥቶ መቀበሪያውን በትግራይ ገጣጣ መሬት ሲጠባበቅ 
ኢሕ አግ ፀሓይ እየሞቀው ጉባዔውን ማካሄዱ ድርጅቶቻችን በደስታ   {ድል ለአርበኞች}  በማለት 
ደስታችንን በኩራት እንገልፃለን‹፣ ከዚሁ ጋር በማያያዝ የኢሕአደግ መቃብርን ለማጣደፍ ኢሕአግ 
ለሚያደርገው ትግል ቁሳዊም ሆነ ሥነ ልቦናዊ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን በሙሉ እናረጋግጣልን 
። 

አንድነታችን ለዘለዓለም ተከብሮ ይኖራል !! 

ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!! 
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