የኢሕአፓ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢወክንድ) እኛነታችንን እንከሊከሌ
እኔነት ስር በሰዯዯበት ዘመን ተፈጥረናሌና እኝነታችንን ሇመከሊከሌ ታሪክ ያስገድዯናሌ።ጨሇማ በተባሇበት ዘመን ተፈጥረሮ
በወቅቱ ሃያሊን መንግሥታት ሐገሬን አሊስነካም ብል ክቡር ሂወቱን በገዛ ጥይቱ ሇኢትዮጵያ ፍቅር ጥማት ጠጥቶ የተሰዋው
የአጼ ቴወድሮስ ታሪክ መነሻችን ነው። የአጼ ሚኒሉክ፣ የበሊይ ዘሇቀ፣ የባሌቻ አባናፍሶ፣የሸዋረገድ፣ የጣይቱ የዘራይ ዯረስ፣
የአብዲሳጋ ወዘተ። የአጥንትና የስጋ ምርግ የሆነች ኢትዮጵያን ታሪኯን ታሪክ ዓድርገው አንድነቶን በከርስና በስሌጣን
ሳይሸጡ አቆይተውሌናሌና የኩራታችን ምንጭ ናቸው።
ሳንፈጠር ተፈጥረው የነበሩት ታሊሊቆቻችን ሇዲሞክራሲ ምስረታ አይከፍለ መሰዋትነት የከፈለ የትሊንት ወጣቶች፣
ሇጽናታችው መሰረት የሆነው ተስማምተው ያወጡትን የውስጣቸውን ዯንብ በዯም በመጠበቃችው እንዯሆነ ታሪካቸው
ያስተምረናሌ።
ሕጋቸውን በሕገወጥነት ሲያረክሱት በብዙሃኑ አሌገዛም ሲለ ተከታዩ ክፍፍሌና ፍርሻ እንዯሆነና ገመናን ሇጠሊት ማስጣት
እንዯሆነ ድርሳናቸውን አገሊብጠን የተከሰተውን ችግር በጥሞና መርምረን ተረድተናሌ ።
ድሌን ሳይሆን ትግሌን እንዯውርስ ተረክበናሌ። እኛ ወጣቶች የሀገርን እና የወገንን የኢትዮጵያን ጣእም ፍሇጋ እነሆ
እንዯጨው ተበትነን ሀገር አሌባ እንዳንሆን በሀገር ውስጥም በውጭም ተዯራጅተን ትግሌ ከጀመርን አመታትን እያስቆጠርን
ነው።
በኢሕአፓ ወጣት ክንፍ ከተዯራጀን ገና ሶስት ዓመት እንኮ ባይሞሊንም የእትዮጵያን ጠሊቶችና ከጠሊት ያዯሩ ምሌምሌ
ጠሊቶችን ስሊወቅን ተጠይፈናቸዋሌ። ይዋሌ ይዯር እንጂ አህያ የጅብ ነች እንዳለት የኢትዮጵያን ጠሊቶች ከተጣበቁበት
ህሌውና ሊይ እንዯሙጃላ ነቅሰን እዯምናወጣቸው ምንም ጥርጥር የሇንም። ሀገራችንን በቁም ሇባእድ እየቸረቸረ መቆሚያና
መገሇጫ ሉያሳጡን የሚቅበዘበዘው የዯዯቢት ተምቾች የወያኔ ቡድን ዛሬ ዯገሞ በውጭ የምንገኝውን ኢትዮጵያኖችን
ሇማምበርከክና ሇማሰገድ ተቆሞቻችን ሊይ የተዯራጀ የማፍረስ ዘመቻ መያዙን በሰሜን አሜሪካ የምንገኝ የኢሕአፓ ወጣቶች
በውሌ ተረድተናሌ።
በወያኔ ስር አንበረከክም ያለ ቤተ ሃይማኖቶችንም ሇመቀማት አሰፍስፏሌ በዚህም ሳያቆም የኢትዮጵያዊ እድሮችን፣
ስብስቦችን፣ ባገኝው ቀዳዳና በተገዙሇት ከርሳሞች አማካኝነት በመበታተንና በስሩ ሇማስነጠፍ የብር አይነት እየዘራ ይገኛሌ።
ከሰሞኑ በስዯት የሚገኙ አባት እናቶቻችን ታሊሊቅ እህት ወንድሞቻችን ሳንፈጠር ጀምረው ዛሬ 29 ዓመት ያዯረሱትን
መሰባሰቢያ የስፖርት ፌዯሬሽናችንን በውስጡ ሆነው ሲቦረቡሩ የነበሩ ብኩርነታቸውን በጭብጥ ምስር የሇወጡ አሳፋሪ
ግሇሰቦች ሇኝ ሇወጣቶች ምን እያስተማሩን ነው? ክሕዯትን ተገዢነትን ምርኮኝነትን የመሳሰለ ገብረጠሌ ክስተቶችን እያሳዩን
ነው። ወገንን ሐገርን በገንዘብ እንዯ ይሁዳ መሸጥ ሕጋዊና ባህሌአዊ ሇማድረግ የሚዯረገውን መቅበጥበት እኛ ወጣቶች በጽኑ
እንኮንነዋሇን።
የኛነት ጉዳይ ነውና በቀሊለ የምንይዘው አይዯሇም ። አያያዙን አይተው ጭብጦውን ቀሙት ይሆናሌ። አምስትሺና አስርሺ
ምእመናን አዋጥቶ የገዛውን አቢያተ ክርስቲያኖች ቁሌፈና ማህተም የያዘ አንዯ አሇላ እየቀሙ የስዯተኞቹ ሊብና ዯም
የፈሰሰበትን ቤተአምሌኮ እንዲሁም ስዯተኝው በስዯቱ ያስከበረውን ኢትዮጵያዊነት ሇወያኔ አሳሌፈው የሰጡ ሃሳዊዎችን ገና
ሳንከሊከሌ አነሆ ዳግም 29 ዓመት በሰሜን አሜሪካ ያሇውን ወጣቶች የወገንና የሐገር ፍቅር እንዲያድርብን እያዯረገ ያሇውን
የግርኮስና የስፖርት ፈዴረሽን በጥቅለ የመሰባሰቢያ የአንድነት አንባችን የሆነውን የዯፈሩትን ሁሇትና ሶስት የአሊሙዲ እና
የወያኔ ተነጣፊ የሆኑ ግሇሰቦችን ሇመታገሌ እኛ እኛናታችንን ሇማስከበር በሚዯረገው ትግሌ በዓሇም ዙሪያ የምትገኙ
ወጣቶች ሁለ ተሳታፊ እንድትሆኑ ጥሪያችንን በአክብሮት እናቀርባሇን።
በምንዯኞች ኢትዮጵያና ሀሴቶቿ አይጠፉም
የኢትቶጵያን ተቇሞቻችን እንከባከብ
የሰሜን አሜሪካ የስፖርት ፌዴሬሽን 29ኛው ዓመት በዳሊስ ከወያኔ በጸዳ መንፈስ ይከበር

ኢወክንድ እናቸንፋሇን!
Joineprpyl@gmail.com office- 202 291 5832
www.facebook.com/eprpyl

http://eprpyl.com/

