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      የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 
        Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP) 

(ዴሞክራሲያዊ/Democratic) 
ግንቦት ፲፯ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም 

May 25, 2014 

ኢሕአፓን አንድ የማድረግ ጥሪ 

የኢትዮጵያን ሕዝብ የመብት ባለቤት የማድረግና አገርን የመገንባት ታላቅ ራዕይ አንግቦ 

ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ፤ ፍርሃትን ገፍቶና ሞትን ደፍሮ የሞትን ፅዋ የጠጣ ትውልድ 

ቢኖር በኢሕአፓ ዙሪያ የተሰባሰበው ኃይል ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም።  አሁን 

በሥልጣን ላይ ያለውን አምባገነን ቡድን አካሄድ ገና ከጅምሩ ገምግሞ ግንባር ለግንባር 

የገጠመውና አሁንም እየታገለው ያለው ይህ ኢሕአፓዊ ትውልድ ነው።  ለዚህ ዕንቁ 

ትውልድ መሪር ሃዘን የሆነበት ግን ጨቋኝና አፋኙን አገዛዝ እየታገሉ መስዋዕትነት 

መክፈሉ ሳይሆን በውስጡ ያጋጠሙት ችግሮች ነበሩ።  በተለይም ከሰባት ዓመታት በፊት 

በድርጅቱ ውስጥ በተፈጠረው ችግር ምክንያት ለሁለት እንዲከፈል መሆኑ በአባላቱ፤ 

በደጋፊዎቹና በአጠቃላይ በዚያ ጀግና ትውልድ ላይ የፈጠረው ቅሬታ እጅግ በጣም 

ከፍተኛ ነበር፤ አሁንም ነው።  ይህን ቆራጥ ትውልድ አገራችን ከምን ጊዜውም በላይ 

በምትፈልግበት በአሁኑ ወቅት ተከፋፍሎ መታገል ኢሕአፓ ከአራት አሥርተ-ዓመታት 

በፊት የጀመረውን ትግል ከዳር እንዳይደርስ አስተዋፅዖ እንደሚያደርግ የሚያከራክር 

አይደለም።  ስለዚህ ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) ኢሕአፓን አንድ አድርጎ በመታገል 

እራሱን በሕዝባችን ላይ ጭኖ ያለውን አፋኝና አምባገነናዊ አገዛዝ መታገል ይዋል ይደር 

የሚባል ሳይሆን የግድ መደረግ ያለበት የጊዜው አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ብሎ ያምናል። 

ዛሬ አገራችን የምትገኝበት አስከፊና አሳዛኝ ሁኔታ የኢሕአፓን ዓላማ አንግበው እየታገሉ 

ያሉትን አይደለም የማንኛውንም አገር ወዳድ ዜጋ የህሊና ዕረፍት የሚነሳ ጉዳይ ነው።  

ስለሆነም ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) የሕዝቡን የድረሱልኝ ጥሪ በኢሕአፓ ትግል ውስጥ 

ያለፈ ታጋይ ሁሉ ሳያቅማማ ሊቀበለው የሚገባ ሀገራዊ ጥሪ ነው ብሎ ስለሚያምን ይህንን 
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ሕዝባዊ ጥሪ በደስታ ይቀበላል።  ሕዝባችን እንደ ነፃ ዜጋ በአገሩ ውስጥ በሰላም ኑሮውን 

መምራቱ እጅግ አስቸጋሪ ከሆነበት ውሎ አድሯል።  አገዛዙ የሕዝቡን ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች እየረገጠ በኃይል መግዛቱ እንደቀጠል ነው።  በሀገር ስም 

የተቋቋሙትና በአንድ አፋኝ ቡድን የሚታዘዙት የጦር፤ የፖሊስና የፀጥታ ኃይሎችን፤ 

ፍርድ ቤት የሚባለውን ጨምሮ የአገዛዙ የማፈኛ መሣሪያዎች አድርጓቸዋል።  “ህገ-

መንግሥት” የተባለውን እንኳን በየቀኑ እየጣሱ፤ ይጠቅመናል የሚሉትን አንቀጽ ከውስጡ 

እየመዘዙ በሚፈልጉት መልክ እየተገለገሉበት እንደሆነ በየጊዜው የሚታይ ስለሆነ ይህንን 

መረን የለቀቀ የአፈና አገዛዝ በሕዝባዊ ትግል ከሥልጣን አስወግዶ በሕዝባዊ ሥርዓት 

እንዲተካ ማድረግ አስፈላጊነቱ አጠያያቂ አይደለም። 

ስለዚህ የሕዝብ ልጆች ገና ያልተገባደደ የአገርና የሕዝብ ጉዳይ ስለሚጠብቀን፤ ትግሉን 

ማጠናከርና ሕዝቡን ከተደቀነበት ጥፋት ለመታደግ፤ እንዲሁም ከትውልዱ አኩሪ ታሪክ 

ውስጥ የኢሕአፓን ድርሻ ሳይውገረገር በትክክል ለተከታዩ ትውልድ ለማስተላለፍ፤ 

የዴሞክራሲን ትግል ሊደግፉ የሚችሉ ተቋሞችን በመፍጠርና በማጠናከር፤ ተሰባስበንና 

ተጠናክረን እንታገል ይላል ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ)።  የተበታተኑ የቀድሞ አባላትን 

ለማሰባሰብ እንዲቻል ከሰባት ዓመት በፊት የተከፈለው ወገን በፍጥነት ሊሰባሰብ ይገባል።  

ተከፋፍሎና ተበታትኖ መታገል ውጤታማ እንደማይሆን በመረዳት፤ የወቅቱን ሁኔታ 

በመገንዘብ፤ በጋራ የጀመርነውን ትግል ከግቡ ለማድረስና ታሪካዊ ኃላፊነትን ለመወጣት 

እንደገና ተሰባስቦ በጋራ መታገል የግድ መሆኑን ማመን ይኖርብናል።   

ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) ባለፉት ዓመታት የኢሕአፓ አባላትን እንደገና የማሰባሰብን 

ተልዕኮና ኃላፊነት የሚሸከም አካል አቋቁሞ የማሰባሰብ ጥረቶች ሲያደርግ ቆይቷል።  

ድርጅቱን መልሶ አንድ ለማድረግ በማሰብ ለተለዩን አባላት የጥሪ ደብዳቤ በመላክ 

ቀጥተኛ ውይይት እንዲጀመር ጠይቋል፤ በጥሪ ደብዳቤው የገለጸውን ፅኑ እምነትና አቋም 

በተለያዩ ስብሰባዎችና መድርኮች ላይ በመደጋገም ሲያስተጋባ ቆይቷል።  ኢሕአፓን 

አንድ የማድረግ ዓላማ ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) ሁልጊዜም የሚያምንበት በመሆኑና እውን 

እንዲሆንም የበኩሉን ለማድረግ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑን 

ያረጋግጣል።  ኢሕአፓን አንድ የማድረግ ታላቅ ተግባር ለኢትዮጵያ ሕዝብ፤ በኢሕአፓ 

ትግል ውስጥ መስዋዕትነት ለከፈሉ፤ ለአገርና ለትውልድ ሊሰጥ የሚችለውን ታሪካዊ 

ጠቀሜታ ለአንዳፍታም ልንዘነጋው አይገባንም።  

የኢሕአፓ አንድነት በጋር በጥረታችን ይሳካል! 


