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     ከአፋር ሕዝብ ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ

June 21, 2018

       የአገራችን አንድነትና የትክክለኛ ዲሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ የታገልንላቸውና ወደፊትም

   የምንታገልላቸው አገራዊ ራእዮች ናቸው  

         ለዘመናት በአገራችን የተካሄደው የዲሞክራሲ የፍትህና የእኩልነት ትግል በየጊዜው በአውቃለሁ ባዮችና
    በጉልበተኞች እየተጠለፈ በቀረብነው ቁጥር እየራቀን        እጅግ ከፍተኛ የሆነ የህይወትና የንብረት ዋጋ ሲያስከፍለን

            ቆይቷል። ይህ በየጊዜው የደረሰብን የቅልበሳ ሴራ ካደረሰበን የህይወት ጥፋትና የንብረት ውድመት ባሻገር
         በማህበራዊ ትስስራችንና በአገራዊ አንድነታችን ላይ የጋረጠው አደጋም በቀላሉ የሚገመት አይደለም።

            በተለይም ባለፉት ሶስት አስርተ አመታት ውስጥ ዲሞክራሲን በስም ብቻ አንግቶ ከሰልጣን መንበር ላይ
  ቁጢጥ ያለው የሕወሓት/         ኢሕአዴግ መንግስት የዲሞክራሲ ተሰፋን በመላው አገሪቱ ለማጨለምና ብሎም

         ለማጥፋት በፖለቲካው በኢኮኖሚውና ማህበራዊ ዘርፍ የሸረባቸው እኩይ ሴራዎች ለዘመናት ተዋልደውና
          ተጋብተው የኖሩትን የአገራችን ማህበረሰቦች በጠላትነት እንዲተያዩና ደም እንዲቃቡ በፖሊሲ ደረጃ አቅዶ

      ተፈጻሚ ለማድረግ ሲሰራበት እንደቆየ የአደባባይ ምስጢር ነው።

            ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በስርአቱ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይና መከራ የተሰማቸውና የለውጥን
     አስፈላጊነት በሚገባ የተረዱ ኃይሎች ይህ በህወሓት/       ኢሕአዴግ የመጠፋፋትና አገር የማጥፋት ሴራ
          ለየትኛውም ወገን የማይበጅ መሆኑን በመገንዘብ አገራችንን ወደ አብሮነት የፖለቲካ ስርአቱንም ወደ

          ደሞክራሲያዊና ፍትሃዊ አቅጣጫ ለማስኬድ ያላቸውን ፍላጎት በተለያዩ አጋጣሚዎች ፈንጥቀዋል። ይህ በእጅጉ
            የሚያበረታታና ተሰፋ የሚሰጥ ጅማሮ የአፋር ህዝብ ፓርቲ ከመላው የአፋር ህዝብ ጋር በመሆን የታገለለትና

            ዛሬም የሚታገልለት ዋነኛ ጉዳይ ነው። በመሆኑም አሁን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴር ዶክተር አብይ አህመድ
          መሪነት የሚመራው የለውጥ አቅጣጫ በተቀናጀና የሁሉንም ኢትዮጵያውያን ተሰታፎና ድጋፍ አካቶ ወደ

            ሚፈለገው መሰረታዊ ለውጥ እንዲሸጋገር የአፋር ሕዝብ ፓርቲ ድጋፉን ሲገለጽ ይህ የለውጥ ሂደት ለብዙ
       አመታት በጉጉት ስንጠበቀው የነበረና የምንጓጓለት መሆኑን በማስታወስ ነው።

            የአፋር ህዝብ ከሌሎች ወንድሞቹና እህቶቹ ጎን ተሰለልፎ የዚህችን አገር ሉዓላዊነት ለዘመናት ዘብ ሁኖ
          ሲጠብቅና ሲያስከበር እንደኖረ ሁሉ ዛሬም አገራችንን የነጻነት የዲሞክራሲ የፍትህና የእኩልነት አምባ
         ለማድረግ በሚካሄደው ትግል ውስጥ የዜግነት ድርሻውን ለመወጣት ዝግጁነቱን ሲያረጋጋጥ ለልጆቻችንና

         ለልጅ ልጆቻችን የግፍ ስርአትን ጭቆናንና ኢፍትሃዊነትን ሳይሆን የበለጸገችና ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን
     ለማስተላለፍ ካለው ጽኑ እምነት የተነሳ ነው።

www.afarparty.org afar.people@yahoo.com

http://www.afarparty.org/
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            የአፋር ህዝብ ፓርቲ ክቡር ጠቅላይ ሚንስቴር ዶክተር አቢይ አህመድ ባላፉት ጥቂት ወራት ውስጥ
   የወሰዱዋቸውንና በመውሰድ ላይ ያሉትን  የለውጥ አቅጣጫዎችን     በንቃትና በአትኩሮት ሲከታተል የቆየ ሲሆን

           በዚህ ባጭር ጊዜ ክቡር ጠቅላይ ሚንስትሩ በተግባር በወሰዱዋቸው እርምጃዎችና በተለያዩ ቦታዎች የአገሪቱን
          ፓርላማ ጨምሮ ባደረጉዋቸው ንግግሮች አገራችን የተጋረጠባትን አደጋ ጥልቀቱንና ሰፋቱን በሚገባ የተገነዘቡ

         መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን ለችግሮቹ መጣኝ ናቸው ያሉዋቸውን መፍትሄዎችም በዝርዝር አስቀምጠዋል።
           ለዚህም ክቡር ጠቅላይ ሚንስትሩ በእጅጉ ሊመሰገኑና ስራቸውም እውቅና ሊያገኝ ይገባዋል። ስለዚህም የአፋር

            ሕዝብ ፓርቲ በኢትዮጵያ የተጀመረው የለውጥ ሂደት ወደ ስር ነቀል የዲሞክራሲ የፍትህ የነጻነትና የእኩልነት
         መዳረሻ እንዲያመራ የአፋር ህዝብ ፓርቲ የበኩሉን ድርሻ ለማበርከት ዝግጁነቱን ያረጋግጣል

           ኢትዮጵያ አገራችን ሰላም አግኝታ በቀጠናው በአፍሪካና በአለም አቀፍ ደረጃ የሚገባትን ቦታ ማግኘት
         የምትችለው ህዝቦችዋ ተባብረውና ተፈቃቅረው አገራቸውን ከግጭት ከጦረነት ከኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ኃላ

             ቀርነት ሲያላቅቁና ዲሞክራሲያዊ በሆነ አስተዳደር ስር ሲኖሩ ብቻ መሆኑን የአፋር ሕዝብ ፓርቲ በጽኑ ያምናል።
           በመሆኑም በአገራችን የፖለቲካ ምህዳሩ ሰፍቶ እኛም የዜግነት መብታችንን ተጠቅመን አገራችንን ወደ አዲስ

        ም እራፍ ለማሸጋገር ዝግጁ መሆናችንን ስናበስር በታልቅ ደሰታ ነው።

  ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ! 

   የአፋር ህዝብ ፓርቲ
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http://www.afarparty.org/

