
 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 9 ቁጥር 5               ነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም. 

(ኢሕአፓ ለሕዝብ ይፋ የሆነበትን ፵፯ ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ) 

ያ ትውልድና ኢሕአፓና ያ ትውልድ 

ኢሕአፓ ማለት ያ ትውልድ ባይሆንም ኢሕአፓ ግን በያ ትውልድ የታሪክ ማህደር ውስጥ ጎልቶ 
ይታያል። ኢሕአፓ ጎልቶ የታየው ተአምራዊ ፓርቲ ስለነበር ሳይሆን ይዞት የተነሳው ዓላማውና 
ጽናቱ ናቸው። አታጋይ ፕሮግራሙን ቀርጾ ለኢትዮጵያ ሕዝብ እራሱን ይፋ ያደረገበትን ነሐሴ 26 
ቀን 1967 ዓ.ም. 47ኛ ዓመት “ያ ትውልድ ተቋም” እንዳለፉት ዓመታት ሁሉ ዛሬም እናስታውሳለን። 
እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። 

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ነሐሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. ለመላው የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ይፋ ባወጣው ማታገያ ፕሮግራሙ ገጽ 6 በግልጽ እንዳስቀመጠው 
http://yatewlid.com/images/PDF/PoleticalProgram/EPRP_Program_Nehase_1967.pdf 

“የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ሦስት ዓመት ተኩል በሕቡዕ /ድብቅ/ ከታገለ በኋላ ድርጅታዊ 
አቋሙን አስተካክሎና ኃይሉን አጠናክሮ ለዚሁ ዓላማ ለመታገል ታጥቆ መጥቶአል።” የጥቅሱ 
መጨረሻ። 

በዚሁ መሠረት “ያ ትውልድ ተቋም” ኢሕአፓ ለሕዝብ ይፋ የሆነበትን 47ኛ ዓመት ስናከብር 
በቀደምት እትሞቻችን ይህንን ቀን ስናስታውስ ያወጣናቸውን የያ ትውልድ እትሞች በአንድነት 
በማድረግ ለያ ትውልድ አባላትና ለኢሕአፓ ቤተሰቦች እናቀርባለን። 

ኢሕአፓ የያ ትውልድ አካል እንደመሆኑ በሀገራችን ኢትዮጵያ ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ፣ 
ለሕዝብ መንግሥት ምስረታና በእኩልነት ላይ ለተመሰረት ምጣኔ ሀብታዊ እድገትና ብልጽግና 
ተደራጅቶና አደራጅቶ ሕዝብን ያታገለ ፓርቲ ነበር። በወቅቱ ያ ትውልድ ከምንለው እንቅስቃሴ 
ብቅ ያሉ ሌሎች ሀገራዊ እና የዘር የፖለቲካ ድርጅቶች መኖራቸው እውን ነበር። ኢሕአፓ ሕዝባዊና 
ሀገራዊ አጀንዳ ይዞ በመነሳት የደርግን አገዛዝ እጅጉን የተፋለመ ብቸኛ ፓርቲ ነበር። ይህም ዓላማው 
እና ይዟቸው ብቅ ያሉት ማታገያ መፈክሮቹ ዛሬም ህያው ስለሆኑ “ያ ትውልድ ተቋም” ዳግም 
እንዲዳሰሱ አድርገናል። ቀደምት “ያ ትውልድ ተቋም” እትሞቻችንን ከታች ባሉት ሊንኮች 
በመጠቀም ማግኘት እንደሚቻል ወይም አባሪ ወደሆኑት ገጾች በመጓዝ ማንበብ ይቻል ዘንድ ከድረ 
ገጽ ማህደራችን አቅርበናቸዋል። መልካም ንባብ 

 

http://yatewlid.com/images/PDF/PoleticalProgram/EPRP_Program_Nehase_1967.pdf


 

 

ነሐሴ 26 ቀን 2007 ዓ.ም. ቅጽ 2 ቁጥር 3 “የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት ምሥረታ” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_2/Ya_Tewlid_Vol_2_No_3_Ne
hass_26_2007.pdf  

ነሐሴ 26 ቀን 2008 ዓ.ም. ቅጽ 3 ቁጥር 6 “ደማችሁ ደማችን” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_6_Ne
hasie_26_2008.pdf  

ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓ.ም. ቅጽ 7 ቁጥር 5 “ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_7/Ya_Tewlid_Vol_7_No_5_Ne
hasse_26_2012_45.pdf  

ነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓ.ም. ቅጽ 8 ቁጥር 5 “ኢሕአፓ የትግል ዓላማ ነው” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_8/Ya_Tewlid_Vol_8_No_5_EP
RP_46.pdf  

ያ ትውልድ ተቋም 

ነሐሴ 26 ቀን 2014 ዓ.ም. (September 01, 2022)  

 

ኢሜል   : yatewlid@gmail.com 
ድረ ገጽ  : http://www.yatewlid.com ,  http://www.yatewlid.org 
ምስለ ገጽ : https://www.facebook.com/yatewlid.thegeneration 
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 8 ቁጥር 5               ነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓ.ም. 

ኢሕአፓ የትግል ዓላማ ነው 
ኢሕአፓ ለሕዝብ ይፋ የሆነበትን 46ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ የተዘጋጀ 
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በቅድሚያ ዘላለማዊና ትውልድ ተሻጋሪ ትዝታዎችን፣ ሙዚቃዎችን ለየት ባለ አቀራረብና አዘፋፈን 
ስልቱ በድምጹ ትቶልን፣ በትላንትናው ዕለት ከዚህ ዓለም በሞት ለተለየው ታዋቂው ድምፃዊ 
አለማየሁ እሸቴ የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን ለመላው ቤተሰቡ፣ ዘመድ ወዳጆቹ፣ አፍቃሪ ጓደኞቹና 
ለመላው ሕዝብ እንገልፃለን።  

ለመላው የኢትዮጵያ ወገኖቻችን፦  

ነሐሴ 26 ቀን በ1967 ዓ.ም. እራሱን ለሕዝብ ይፋ ላደረገው ኢሕአፓ 46ኛ ዓመት እንኳን 
አደረሳችሁ መልዕክታችንን እናቀርባለን። ትግል ሕዝባዊ ዓላማ መሆኑን በተግባር ያሳየው ኢሕአፓ 
ለሀገራችን ኢትዮጵያ እና ለሕዝባችን አመቺ ያለውን ማታገያ ፕሮግራሙን ይፋ አድርጎ ተቀላቀሉኝ 
ሕዝባዊ ጥሪውን ልክ የዛሬ 46 ዓመት አቀረበ። የኢሕአፓ 1967 ዓ.ም. የሕዝባዊ መንግሥት ምስረታ 
ማታገያ ፕሮግራም በማቅረብ በሀገራችን ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበረሰባዊ ጉዳዮች ላይ ያለውን 
አቋም ያሳወቀበት ጥቅል ፕሮግራሙ በዘጠኝ ክፍሎች የተብራራ ባለ 31 ገጽ ጥራዝ ነበር። 

(http://yatewlid.com/images/PDF/PoleticalProgram/EPRP_Program_Nehase_1967.pdf )   

ትግሉ ዘር፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ ፆታ፣ ዕድሜ ሳይለይ ሁሉንም የኢትዮጵያ ሕዝብ ያቅፍ ዘንድ 
“የኢትዮጵያ” ብሎ የተነሳ፣ ለሕዝብ ይፋ ያደረገው ማታገያ ፕሮግራሙ የሀገሪቷንና ሕዝቡን 
መሠረታዊ ጉዳዮች የዳሰሰ በመሆኑና ወገንተኛነቱ ለሕዝብ መሆኑን ለማሳወቅ “ሕዝባዊ”  ነኝ ያለ፣ 
ለተሸራረፈ ጥገናዊ ለውጥ ሳይሆን ለሕዝብና ሀገር ይበጃል ያለውን ሥር-ነቀል ለውጥ ለማምጣት 
“አብዮታዊ”  ብሎ እና እራሱን በሁሉም የሀገሪቷ ክፍል ሲያዋቅርና ሲያሰባስብ ቅድመ 
እንቅስቃሴዎችን አካሂዶ “ፓርቲ” የመሆን ብቃቱን ገምግሞ “የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ” 
ብሎ በሀገራችን ብቅ ያለ የመጀመሪያው የፖለቲካ ፓርቲ ነበር። በወቅቱ በወጣው ፕሮግራም እራሱን 
ሲያስተዋውቅ ፤ “የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ሦስት ዓመት ተኩል በሕቡዕ/ድብቅ/ ከታገለ 
በኋላ ድርጅታዊ አቅዋሙን አስተካክሎና ኃይሉን አጠናክሮ ለዚሁ ዓላማ ለመታገል ታጥቆ 
መጥቶአል።”  ገጽ 6፡ ነበር ያለው ልክ የዛሬ 46 ዓመት። 

ኢሕአፓ ምን ዓይነት ፓርቲ እንደነበር እራሱን ሲያስተዋውቅ “የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ 
የላብ-አደር መደብ ፓርቲ ነው። ዓላማው የላብ-አደሩንና የአርሶ-አደሩን አንድነት ለማጠንከርና የላብ-
አደር መደብ  ዲክታተርሺፕ /ፍጹም ሥልጣን/ ለመመሥረት በዚህም አማካይነት አንድ ሰው 
በምንም ዓይነት ሌላውን ሰው የማይበዘብዝበት፣ ሕብረ-ተሰብ ያፈራው ሀብት ለመላው ሕብረ-ተሰብ 
ጥቅም የሚውልበት ማንኛውም ዓይነት ጭቆና የማይታወቅበት፣ ለሕብረ-ተሰቡና ግለ-ነፃና ጠቅላላ 
እድገት ዋስትና የሚገኝበት መደብ አልባ ሕብረ-ተሰብን መገንባት ነው።” ገጽ 3፡ በሚል ነበር ልክ 
የዛሬ 46 ዓመት ማታገያ ፕሮግራሙን ለሕዝብ ይፋ ያደረገው። 

ኢሕአፓ በፕሮግራሙ ገጽ 4 ላይ የየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት አቅጣጫውን እየሳተ 
በመምጣቱ ሰፊው ሕዝብ የሥልጣን ባለቤትነት ሚናውን በማጣቱና ስለ ምጣኔ ሀብት ይዞታ በወቅቱ 
አቋሙን ሲገልጽ “ሰፊው ሕዝብ በጊዜ በቂ ስፋትና ተሰሚነት ያለው አቀነባባሪ ግንባር ቀደም ፓርቲ 
ድርጅት በማጣቱ የመንግሥት ሥልጣን የጨበጠው የምርጥ መኮንኖች መንግሥት ፖለቲካና 
ኢኮኖሚን በመነጣጠል በኢኮኖሚ በኩል አንዳንድ መሠረታውያን እርምጃዎችን ሲያውጅ በፖለቲካ 
በኩል ግን ሰፊውን ሕዝብ የዲሞክራሲያውያን መብቶችን ነስቶ የግሉ አምባገነናዊነት አቋቁሟል።” 
በሚል ግልጽ ቋንቋ ነበር ያስቀመጠው። 

http://yatewlid.com/images/PDF/PoleticalProgram/EPRP_Program_Nehase_1967.pdf
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ኢሕአፓ ገና ከጅምሩ ስለ ግንባር አስፈላጊነት ሲገልጽ ከፕሮግራሙ እንጥቀስና “. . . የኢትዮጵያ 
ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ አዲሱ ዲሞክራሲያዊ  አብዮትን እግቡ ለማድረስ ከሚታገሉት ኃይሎች 
ሁሉ የያንዳንዱ ፓርቲ ወይም ቡድን የመደራጀትና የማስተማር ነፃነት እስከተጠበቀ ድረስ በአንድ 
የጋራ ግንባርም በመተባበር ለመታገል ዝግጁ ነው።” ገጽ 6፡ ይህም ሥልጣን ለብቻዬ ልጠቅልል 
ሳይሆን በጋራ ለሀገርና ለሕዝብ መታገልና መምከር እንደሚያስፈልግ ሲጠቁም ነበር። 

ኢሕአፓ ስለ ዴሞክራሲያ መብትና ስለ ሕዝቡ የስልጣን ባለቤትነት ግብ መድረስ ለመታገል ቆርጦ 
የተነሳ ፓርቲ መሆኑን በፕሮግራሙ ገጽ 6 መጨረሻ ላይ ሲያበስር “የኢትዮጵያ ላብ-አደር በጠቅላላው 
ሰፊው ሕዝብ ከእንግዲህ ወዲህ ከየትም በማንም ስም በመጣ ጭቆናንና ብዝበዛን ለመሸከም 
አይችልም። አንተ የሚበጅህን አታውቅም፣ እኔ አውቅልሀለሁ የሚል ሞግዚት አይፈልግም። 
ጠመንጃ ያዘለ ይግዛህ የሚል ፈሊጥ አይቀበልም። የዲሞክራሲያዊ መብቶቹ ከተጠበቁለት 
በዲሞክራሲያዊ መንገድ ይታገላል፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ከተነፈገም አብዮቱ ግቡን እንዲመታ 
አስፈላጊ የሚሆኑትን የትግል ዘዴዎች ሁሉ ይጠቀማል። . . .”  በማለት ነበር ትግል ማለት ዓላማና 
ጽናት እንደሆነ ከጅምሩ አድምጡኝ፣ አንብቡኝ፣ ተመልከቱኝ ያለው። 

በመጨረሻም ለላብ-አደሩ ለአርሶ-አደሩና ለሠፊው ሕዝብ በተላለፈው የትግል ሕዝባዊ ጥሪ መሠረት 
የነሐሴ 1967 ዓ.ም. የፓርቲው የእወጃ ፕሮግራም በዚህ መልኩ ነበር የተቋጨው “ሰፊው ሕዝብ ሆይ! 
የስንት ዓመታት ጭቆና እንዲያበቃ፣ ብዝበዛ እንዲያከትም አምና በየካቲት “በቃኝ፣ በቃኝ፣ 
አንገፈገፈኝ” ብለህ ተነሳህ። . . . ግን ጭቆናው በከፋ መልክ፣ ብዝበዛው በረቀቀ ዘዴ ይቀጥላል። 
ነገሩ ግልጽ ነው። የድካምህ ፍሬ፣ የስጋህ ቁራጭ፣ የአጥንትህ ፍላጭ የሆነው ልጅህን - አብዮቱን - 
በሞግዚት ሰበብ አምባገነን የእንጀራ አባት ቀማህ። አብዮት በጉልበተኛ እንጀራ አባት እጅ 
እየቆረቆዘ፣ ማንነቱን እየሳተ፣ ወላጁን እየካደ ያንተው አጥፊ በመሆን ላይ ነው። ስለዚህ ሳይዘገይ፣ 
በጊዜው የአብዮቱ ወላጅ መሆንክን አሁኑኑ አስመስክር፣ የወላጅ መብትህን አስከብር። ልጅህን ራስህ 
አሳድግ፣ ለቁም ነገር አብቃው፣ ስለሆነም ከአምባገነኖች እጅ በጉልበትህ ቀምተህ ተረከበው። በዚህ 
ታሪካዊ ትግልህ ኢ.ሕ.አ.ፓ. ጠበቃህ ሆኖ ከጎንህ ቆሞልሃል።” ገጽ 30፡ የኢሕአፓ የነሐሴ 1967 
ዓ.ም. ፕሮግራም።  

የዛሬ 46 ዓመት ነሐሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግሪኛ ቋንቋ 
ለኢትዮጵያና ልጆቿ የተሠራጨው የኢሕአፓ ፕሮግራም በተጨማሪ በእንግሊዘኛ፣ 
ፈረንሳይኛና አረብኛ ቋንቋ ተሰራጭቷል። 

ኢሕአፓ የዛሬ 46 ዓመት እራሱን ለሕዝብ ይፋ ሲያደርግ በዚህ መልኩ ቃል ኪዳን ገብቶ፣ “ፍፁም 
ነው እምነቴ፡ የትግሉ ነው ሕይወቴ” ዘምሮ ነበር ለሕዝብ ቀርቦ ከሕዝብ የተቀላቀለው። ታሪክ ነውና 
ጥንስስ ፕሮግራሙን በመጠኑ ለማስተዋወቅ ሞክረናል። ይህ የዛሬ 46 ዓመት ብቅ ብሎ በአቀረበው 
በዚህ መሪ ፕሮግራሙ መሠረት እጅግ በአጭር ጊዜ ከምዕራብ ምሥራቅ፣ ከደቡብ ሰሜን እጆቹን 
ዘርግቶ የታቀፈ ፓርቲ፤ ወጣቱን፣ ላብ አደሩን፣ አርሶ አደሩን፣ ሠራተኛውን፣ መምህራንን፣ ሴቶች 
እህቶቻችንን፣ ወታደሩን በአንድ ዓላማ ያሰለፈና ትግል ማለት ምን እንደነበር ያስመዘገበ ፓርቲ 
እናስታውሰው ዘንድ ግድ ይለናል። ትግል ማለት ሕዝባዊ ዓላማ መሆኑን በፕሮግራሙ፣ ትግል ማለት 
ጽናት መሆኑን ሳያወላውሉ በታገሉ አባላቱ፣ ትግል ማለት መስዋእትነት መሆኑን “በትግል መሞት 
ሕይወት” ባሉ ልጆቹ፣ ትግል ማለት እምነት መሆኑን “ፍጹም ነው እምነቴ፡ የትግሉ ነው ሕይወቴ” 
እያሉ ባንደበታቸው በዘመሩ ታጋዮቹ አስመስክሯል። ኢሕአፓ አመራር አካላቱ ሳይታወቁ ወጣቱንና 
ሕዝቡን ያንቀሳቀሰው በነሐሴ 1967 ፕሮግራሙ ነበርና ነው ኢሕአፓ የትግል ዓላማ ነው የምንለው።  
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ኢሕአፓ እና ያሰለፋቸው አባላቱና ሕዝቡ ለሕዝባዊ መንግስት ምስረታ እና ገደብ ለሌለው 
ዴሞክራሲያዊ መብት ድል ባይበቁም በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ ከፍተኛውን ድርሻ እንዳስመዘገቡ 
የሚካድ ሀቅ አይደለም። ያ ትውልድ ለሀገሩና ለሕዝቡ የነበረው ቀና መንፈስ ሲወሳ እንኳን አፍቃሪ 
ወገኖቹ ይቅርና ጠላቶችም ኢሕአፓን ሳይጠቅሱ የማያልፉት የታሪኩ እምብርት ስለነበር ነው። 
በሕይወት ላላችሁ የኢሕአፓ አባላት፣ ደጋፊዎችና ያ ትውልድ አካላት እንኩዋን ለአርባ ስድስተኛው 
የኢሕአፓ ምስረታ አደረሳችሁ እያልን ለተሰዉና በሕይወት ለሌሉም ሰማዕታት ትግላችሁ ህያው ነው 
እንላለን። 

“ያ ትውልድ ተቋም”  ኢሕአፓ እራሱን ለሕዝብ ይፋ ያደረገበትን 46ኛ ዓመት ስንዘክር በኢሕአፓ 
እና በያትውልድ ዘመን የተዘገቡ መረጃዎችን ለትምህርት፣ ለግንዛቤ፣ ለምርምር ለሌላም ትመለከቱ 
ዘንድ “ያ ትውልድ ድረ ገጽ”ን (http://www.yatewlid.org/, http://www.yatewlid.com/)  
እንድትጎበኙ እየጠቆምን ሲሆን፤ በተጨማሪም ይህንን ድረ ገጽ ይበልጥ ለማጎልበትና የመጀመሪያው 
የዲጅታል ዳታ ጎተራ (Digital Database) መሆኑን ተቀብለን በጎደለ ለመሙላት መተባበር ማለት 
የያ ትውልድ ሰማዕታትን ሐውልት ማጠንከር፣ የያ ትውልድን ታሪክ ማሰባሰብ፣ ከያ ትውልድ 
ለቀጣይ ትውልድ መረጃ ማቀበል ነውና አበክረን የሁሉንም ትብብር ዳግም እየጠየቅን ነው።   

ዋቢ መረጃ፦ ያትውል ድረ ገጽ የኢሕአፓ ነሐሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. ፕሮግራም 

(http://yatewlid.com/images/PDF/PoleticalProgram/EPRP_Program_Nehase_1967.pdf)  

የያ ትውልድ ታሪክ ህያው ነው! 

“ያ ትውልድ ተቋም” 

ነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓ.ም. (September 03, 2021) 

http://www.yatewlid.org/
http://www.yatewlid.com/
http://yatewlid.com/images/PDF/PoleticalProgram/EPRP_Program_Nehase_1967.pdf


 

 

ነሐሴ 26 ቀን 2007 ዓ.ም. ቅጽ 2 ቁጥር 3 “የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት ምሥረታ” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_2/Ya_Tewlid_Vol_2_No_3_Ne
hass_26_2007.pdf  

ነሐሴ 26 ቀን 2008 ዓ.ም. ቅጽ 3 ቁጥር 6 “ደማችሁ ደማችን” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_6_Ne
hasie_26_2008.pdf  

ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓ.ም. ቅጽ 7 ቁጥር 5 “ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_7/Ya_Tewlid_Vol_7_No_5_Ne
hasse_26_2012_45.pdf  

ነሐሴ 28 ቀን 2013 ዓ.ም. ቅጽ 7 ቁጥር 5 “ኢሕአፓ የትግል ዓላማ ነው” 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_8/Ya_Tewlid_Vol_8_No_5_EP
RP_46.pdf  

 

 

 

http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_2/Ya_Tewlid_Vol_2_No_3_Nehass_26_2007.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_2/Ya_Tewlid_Vol_2_No_3_Nehass_26_2007.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_6_Nehasie_26_2008.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_3/Ya_Tewlid_Vol_3_No_6_Nehasie_26_2008.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_7/Ya_Tewlid_Vol_7_No_5_Nehasse_26_2012_45.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_7/Ya_Tewlid_Vol_7_No_5_Nehasse_26_2012_45.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_8/Ya_Tewlid_Vol_8_No_5_EPRP_46.pdf
http://yatewlid.com/images/PDF/YT/YT_Issue/YT_Vol_8/Ya_Tewlid_Vol_8_No_5_EPRP_46.pdf
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 2 ቁጥር 3                   ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

የኢሕአፓ 40ኛ ዓመት ምሥረታ 
 (ኢሕአፓ የታወጀበትን 40ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ)  
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. . . አርባ ትሌቅ ዓመታት 
 
ኢሕአፓ! ኢሕአፓ! 
የዕዴሜ ዯቂቅ 
የገቢር የትግሌ ሉቅ፡ 
ታጋይ ሌጆችህ ዯምተው 
ቀይ ሌጆችህ ቆስሇው 
ሊብ አዯሮችህ በእሳት ነፍረው 
አርሶ አዯሮችህ በማጥን ነኩረው 
ከፋሽስቶች የስራይ ዓይን 
ከኬጂቢ የስራይ ዓይን 
ከምዕታት፣ ከርግማናቸው 
ከባዙቃ ከመዴፋቸው 
ከታንክ መትረየሳቸው 
ከሚግ፣ ከሚራዣቸው 
ሉሸሽጉህ፣ ሉዯብቁህ 
በመሃሌት ሰሌፍ ወጥተውሌህ 
ማህላት ዘብ ቆመውሌህ 
በአጥንታቸው በሥጋቸው 
ሥጋና አጥንት ያሇበሱህ. . .ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
እናቶች ሌጃችን ያለህ 
አባቶች አንዴዬ ያለህ 
እህቶች ወንዴሜ ያለህ 
ታናሾች ታሊቄ ያለህ 
ወንዴም ጋሼ፣ ወንዴም ዓሇም 
አያ ኩራቴ ያለህ፣ 
ወንዴም ጥሊዬ ያለህ 
ዴኩማን ምርኩዜ ያለህ 
ምህመናን በፈንታቸው 
እስሊም ክርስቲያኖች 
እዯግ! ተመንዯግ! ያለህ 
እንትፍትፍ ብሇው የመረቁህ 
ፈርጥም! ሇምሌም! ያለህ . . . ኢሕአፓ!  
 
 ኢሕአፓ! ይኸው ዛሬ አርባ ዓመትህ 
 ይኸው ዛሬ አርባ ዓመትህ 
አርባ ትሌቅ ዓመታት 
 
ጓድቻችን በከተማ 
በፋሽስቶች የፋስ ዓመጽ 
እንዯ ስጋ ተኮሌኩሇው 
እንዯ ጎመን ተቀርዴዯው 
እንዯ ሽንሽን ተሸንሽነው 
እንዯ ክትፎ ተከትፈው 
በከሊሾች የጣር በትር 
ዓይኖቻቸው ተዯንቁሇው 
ጥፍሮቻቸው ተመንግሇው 
ምሥማር በግምባራቸው፤ እንዯዋዛ ተቸንክሮ 

ስንጥር በጉሮሮዋቸው፤ እንዯዘበት ተሰንጥሮ 
ሴቶቻችን በከተማ በኮረንቲ ጡቶቻቸው ሲነዘሩ 
በጋሇ ብረት ህጋቸውን ሲዯፈሩ 
ወፌ ሊሊ ተዘቅዝቀው ሲጠበሱ 
በመርዝ ጢስ በአዱስ ጎጆ ሲታፈኑ 
ተሰውፈው በአፋኝ ባንዲ ሲረሸኑ 
የሰውን ክብር እንዲይከብሩ ሲገዯለ 
የሰውን ሞት እንዲይሞቱ ሲታረደ 
ዯማቸውን በሌህ አፍነው 
“ተኩን!” ብሇው ታጋዮችን እየጠሩ 
“ኢሕአፓ ያቸንፋሌ!” 
“ምዝብሩ ሕዝብ ያቸንፋሌ!” 
እያለህ በሙታቸው የተኩህ 
በዯማቸው ያፀዯቁህ . . . ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
የጉጂ የወሊይታ፣ የቢቸና አርሶ አዯሮች 
የሏረር ቆቱ ቡሊዎች፣ 
የአርሲ እርቦ ሰፋሪዎች 
የሃዱያ የከምባታ የአሬሮ እምቢተኞች 
የጎጊ የጃንጀሮ የከፋ ቀይ ቃፊሮች 
የአሳይታ ከብት አርቢዎች 
የአፋር ዯፋርተኞች 
የሰሜን የበሇሳ የጠሇምት ዓመጽ ሇባሾች 
አንተን ብሇው፣ አንተን አምነው 
ዯጀንህን ተሸክመው 
ሰንዯቅህን ያቀሇሙሌህ 
ሕይወትህን ያኖሩሌህ . . . ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
ያቃቂ የበሰቃ፣ ያዱስአባ ሊብ አዯሮች 
የዴሬ ሸመንተሪያ፣ የኮተኒ ጉፍሃኖች 
የወንጂ የተንዲሆ የአዋሽ በረከተኞች 
የወሉሶ የወሌቂጤ፣ የአስበ ተፈሪ ጀግኖች 
የመስከረም 68 ወጣት መስከረምተኞች 
የዯሴ፣ የአርባምንጭ፣ የጏንዯር አፍሊ ወጣቶች 
አንተን አቅፈው፣ ትግሌ ሽተው 
አንተን ይዘው ትግሌ ታግሇው 
ወርቃማውን መድሻህን 
ቀይ ዓርማህን ተሸክመው 
ሰንዯቅህን ያቀኑሌህ 
በዯማቸው፣ በአጥንታቸው ትንፋሽ የሰረጹብህ 
አውቀው እያሳወቁህ፣ 
ወዯው እያስወዯደህ፣ 
አቅፈው እያሳቀፉህ፣ 
ባጥንታቸው፣ በሥጋቸው 
ሥጋና አጥንት ያሇበሱህ. . .ኢሕአፓ! 
 
ኢሕአፓ! 
ይኸው ዛሬ አርባ ዓመትህ 
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በኋሊ ቀሩ ፊውዲሊዊ ሥርዓት ሊይ ያነጣጠረው የየካቲት 1966 ዓ.ም. ግብታዊ እንቅስቃሴ 
ውሌዯቱን ያፋጠነሇት መሪ ዴርጅት ኢሕአፓ የታወጀበት 40ኛ ዓመት። አርሶ አዯሩ 
በባሊባታዊ ሥርዓት ከሚዯርስበት ግፍና መከራ ሇመሊቀቅ፣ ሊብ አዯሩ ቅጥ ካጣ ብዝበዛና 
ጭቆና ሇመሊቀቅ፣ ሠራተኛው ክፍሌ ሇተመጣጣኝ የዯሞዝ ክፍያና ሇሥራ ዋስትና፣ 
መምህራን፣ ወታዯሩ፣ ታክሲ ነጂው ያጀቡት ሕዝባዊ ዓመጽ የወሇዯው ፓርቲ ኢሕአፓ 
40ኛ ዓመት። ሇኢትዮጵያ ሕዝብ አንዴነትና መብት መረጋገጥ ከደሊና ጥይት ጋር 
እየተጋፈጠ ሇዓመታት የታገሇው ተሜ የዳሞክራሲ መብትና የሕዝብ መንግሥት ጥያቄው 
መፍትሄ የሚያገኘው በተቀናጀ መሌኩና በተዯራጀ ኃይሌ መሆኑን በመረዲት ሇምስረታው 
አስተዋጽዎ ያዯረገበት ፓርቲ ኢሕአፓ የታወጀበት 40ኛ ዓመት። 

በወቅቱ በነበሩ ተራማጅና ሀገር ወዲዴ ኃይልች ቅዴመ ምሥረታውን በ1964 ዓ.ም. 
በማዴረግ የኢትዮጵያ ሕዝቦች አርነት ዴርጅት (ኢሕአዴ) በመባሌ ጥንስስ ምሥረታው 
የተተከሇበት ችግኝ አብቦ እራሱን ይፋ ያዯረገው የኢትዮጵያ ሕዝብባዊ አብዮታዊ ፓርቲ 
(ኢሕአፓ) ሌክ የዛሬ አርባ ዓመት ነሏሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. ነበር። አርባ በጋ፣ አርባ 
ክረምት ቆጥረን ታሪኩን እንዘክራሇን። ሇትውሌዴ እናስተሊሌፋሇን።  

ሆ! ኢሕአፓ ትውሌዴ ሁለ በበጏ ያነሱሃሌ። ባይሳካሌህም የትግሌ ሀሁ አስተምረሃሌ። 
ኢሕአፓ ሆይ! ታሪክህ ከነ ስህተቱ አስተማሪ ነው። ኢሕአፓ ሆይ! ታስተክዛሇህ፣ ብዙሀን 
ሲያስቡህ ዓይናቸው ዕምባ ይሞሊሌ። የበርካታ እምቡጥ አበባዎች ዯምና አጥንት 
ተሸክመሃሌ። የበርካታ ቤተሰቦች መኖሪያ ሆነሃሌ። ያንተን ዕንባ እናቶች እረጭተዋሌ። ባንተ 
ትካዜ አባቶች አቀርቅረዋሌ። ወሊጆቻቸውን የተነጠቁ የትሊንት ሕፃናት ይፈሌጉሃሌ። ታሪክህ 
ይኖር ዘንዴ ወጣቶች “ኢሕአፓ ወይም ሞት!” ብሇው አሸሌበዋሌ። የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ በትግሊቸው ይቀዲጁ ዘንዴ አጥርና ግዴግዲዎች “ኢሕአፓ 
ያቸንፋሌ!” አዴምቀው አታግሇዋሌ። የኤላክትሪክ ሽቦዎች ስምህ ሲጠራ ይወዛወዛለ። 
የሕዝብ መንግሥት ይቋቋም ዘንዴ በኢሕአፓ መሪነት የጮኹ ሁለ በዓይነ ህሉናቸው 
ወቅቱን ያስቡታሌ። የ40 ዓመት ትዝታ። 

እስሊም ከክርስቲያኑ፣ በዘር ሳይሆን በክፍሇ ሀገር የተዋቀርከው ትስስሩ ኤርትራና ትግራይ፣ 
ወሇጋ፣ ወል፣ ጎጃም፣ ጎንዯር፣ ሏረር ዴሬዲዋ፣ ሲዲሞና አሩሲ፣ ጋሙ ጎምጎፋ፣ ኢለባቡር፣ 
ከፋ፣ ባላ፣ ሸዋ በአንዴ ሀገራዊ ዓሊማ ያሰሇፈና ያታገሇ ቀዲሚ ፓርቲ ኢሕአፓ! 

ኢትዮጵያ ሀገራችን የሁለም ዜጏቿ ትሆን ዘንዴ ፈሊጭ ቆራጭ አገዛዞችን ማስወገዴ 
አስፈሊጊ ነበርና ነው ሕዝብ ዓፄው አገዛዝ ሊይ ያመፀው። የዯርግ አገዛዝ በሀገሪቷና ሌጆቿ 
ሊይ ያወረዯው ግፍና መከራ የንጉሳዊ አገዛዝን በጏ ጏን ቢያጎሊውም ከመብት አንጻር፣ 
ከነበረው አስከፊ የመሬት ስሪት አንፃር፣ ከወል ረሃብ አኳያ የዓፄ ኃ/ሥሊሴ ሥርዓት ማብቃት 
ተማሪ ያመጣው ጣጣ ሳይሆን ረሃብ፣ ዴንቁርና፣ በሽታ፣ ብዝበዛ፣ ዴህነት ጏረቤቱ የሆነው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የዘመናት መከራና ግፍ የወሇዯው ክስተት ነው። ዛሬ ሀገራችን በዘር 
ፖሇቲካ ተወጣጥራ፣ ኢትዮጵያ እንዯ ሀገር መቀጠሎ አጠያያቂ በሆነበት ዯረጃ ሀገርና ሕዝብ 
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ፈጅቶ ሇዘረኞች ሸጧት የፈረጠጠው ፋሽስት ዯርግና መንግስቱ ኃ/ማርያም ይሻሌ ነበርን 
መስማቱን ሀገር ቢዘገንናትም እየታዘብን ነው።     

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የያ ትውሌዴን ታሪክ ሇትውሌዴ ማስተሊሇፍ አንደ ተሌዕኮው ነውና 
ኢሕአፓ ሇታወጀበት 40 ኛ ዓመት እንኳን አዯረሳችሁ እንሊሇን። ነሏሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. 
በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግሪኛ ቋንቋ ኢትዮጵያና ሌጆቿ የኢሕአፓን ፕሮግራምና ዓሊማ 
አነበቡ። ሇዓሇም በእንግሉዘኛ፣ ፈረንሳይኛና አረብኛ ቋንቋ ተሰራጨ።  

እምቡጥ አበባ ኢሕአፓ! ትውሌዳ ከሕዝብ አሇ። የዘር ግንዳ ከጭቁኑ አሇ። ቋንቋዬ 
ኢትዮጵያ አሇ። ከበሊዩ አረንጓዳ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንዯቅ ዓሊማው ተውሇበሇበ። ማጭዴና 
መድሻ ዓርማው ከፍ አሇ። ኢሕአፓ በሕዝብ ታጅቦ ሇሕዝብ መብት ሉሟገት፣ የሀገርን 
አንዴነት ሉጠብቅ ቃሌ የገባበት 40 ዓመት ትዝታ። 

ኢሕአፓ በመስከረም ወር አዯይ አበባ ዯመቀ። የኢሕአፓ ብስራት በመስቀሌ ወፍ ዝማሬ 
ታጀበ። የመስከረም ፀሏይ ኢሕአፓን አዯመቀች። ኢሕአፓ የሆያ ሆዬ ችቦ ሇኮሰ። ኢሕአፓ 
ሇ1968 ዓ.ም. አዱስ መት 

 ሆ! ብዬ መጣሁ ሆ! ብዬ  
ነፃነትን ብዬ 
ኢትዮጵያን ብዬ፤ 
አበባየሽ ሆይ . . . . . .  ሇምሇም  
የኢትዮጵያ ሌጆች . . . ሇምሇም  
ቁሙ በተራ . . . . . .  ሇምሇም 
ዝናር ታጥቄ . . . . . . ሇምሇም  
ትግሌ ሌመራ. . . . . . ሇምሇም 
ትግሌ መርቼ . . . . . .ሇምሇም 
ሇዴሌ በቅቼ. . . . . . . ሇምሇም 
ሀገር ሊኮራ . . . . . . . ሇምሇም 
ሕዝብ እንዱመራ. . . .  ሇምሇም 
መብትን ሌዘራ . . . . . ሇምሇም 
ሀገር ቦርቃ . . . . . . . ሇምሇም 
እስከወዱያኛው . . . . . ሇምሇም 
ሉያከትም ሰቆቃ . . . . .  ሇምሇም 
አበባ የኢሕአፓ ሲሳይ 

ኮሇሌ በይ። 
አበባ ኢሕአፓ ያሊችሁ 

እንያችሁ።                   ብል በየቤቱ ዘመረ። እራሱን ይፋ አዯረገ። 
 
ኢሕአፓ እራሱን ሇኢትዮጵያ ሕዝብና ሇዓሇም ይፋ ባዯረገ ዓመት ውስጥ ተዓምር ሉፈጥር 
የሚችሌ ኃይሌ አሰባሰበ፣ አዯራጀ። የወቅቱ ተራማጅ ኃይልች በአብዛኛው ኢሕአፓን 
ከበቡ። ጊዜያቸውንና ሕይወታቸውን በኢሕአፓ ጥሊ ሥር ሇእምዬ ኢትዮጵያና ሇሚወደት 
ሕዝባቸው ሰጡ። “ፍፁም ነው እምነቴ፣ ሇትግለ ነው ሕይወቴ” ብሔራዊ መዝሙራቸው 
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ቋንቋቸው ሆነ። አዛውንት እናቶች አባቶች ጨምሮ ወጣቶች፣ ታዲጊ ሕጽፃናት፣ ወጣት 
ሴቶች፣ እስሊም ክርስቲያኑ በኢሕአፓ ዙሪያ ሇትግሌ ተሰሇፉ። ሁለም “የሕዝብ መንግስት” 
ጥያቄውን ከፍ አዯረጉ፣ የ”ዳሞክራሲ መብት ያሇገዯብ” መፈክር አየሩን ሞሊው። 
“የብሔር/ብሔረሰቦች መብት፣ የሴቶች እኩሌነት፣ የሃይማኖት እኩሌነት፣ ሇተመጣጣኝ ሥራ 
ተመጣጣኝ ክፍያ” ጥያቄዎች በወጣቶችና ተማሪዎች ታጅበው አዯባባይ ብቅ አለ። በምርጥ 
መኮንኖች አቅጣጫውን የሳተው የ1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት ሇባሇቤቱ ሇኢትዮጵያ ሕዝብ 
ይመሇስ ዘንዴ ትግለ በኢሕአፓ መሪነት ቀጠሇ። 

የየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ ጥያቄ የዓፄው አገዛዝ የፈጠረውን ረሃብ፣ ዴህነት፣ ዴንቁርና 
እና አፈና ሇመሊቀቅ እንጂ ወዯ ላሊ አፋኝና ገዲይ አገዛዝ ሇመሸጋገር አሌነበረምና 
እያቆጠቆጠ ያሇው ፋሽስታዊ ወታዯራዊ አገዛዝ ሊይ ሁለም ጩኸቱን አሰማ፣ ተቃውሞው 
ቀጠሇ። የሥርዓት ሇውጥ ጠያቂው ትውሌዴ ከሁለም የሕብረተሰብ ክፍሌ ሇተውጣጣ 
የሕዝብ መንግሥት ምሥረታ የተጠናከረው ትግሌና የመፈክሩ ወቅታዊነት ኢሕአፓን 
አዯመቀው። 

“ኢሕአፓ ነው እኮ ኢሕአፓ  
የሊብ አዯር መሪ 
ሀቀኛ ተጠሪ”            አሰኘሇት። 
  
ትግለ እየፋመ እየከረረ መጣ። ኢሕአፓና ሕዝብ በአንዴ በኩሌ ፋሽስትና ባንዲ ምሁራን 
በላሊ በኩሌ ተፋጠጡ። 1968 ዓ.ም. የትግለ አውራ በመሆን ወዯ 1969 ዓ.ም. የተሸጋገረው 
ትግሌ የኢሕአፓን የአመራር ብቃት ጠያቂ ሆነ። በተሇይ ጥር 26 ቀን 1969 ዓ.ም. የፋሽስት 
መንግስቱ ኃ/ማርያም መፈንቅሇ ዯርግ ሇኢሕአፓ ዯወሌ ነበር። ፓርቲውን ሇማጥፋት 
መስከረም 6 ቀን 1969 ዓ.ም. የወጣው የጦርነት አዋጅ ቅዴመ ዝግጅት በዯርጉ ውስጥ 
የነበሩትን ቅን አሳቢዎች መዯምሰስ ነበርና ብርጋዳሌ ጀነራሌ ተፈሪ ባንቴን ጨምሮ 
የተገዯለት ሰባት የዯርግ አባሊት ሀገሪቷን “በሞግዚት አስተዲዯርነት” ከተረከቡት 120 የዯርግ 
አመራርነት ወዯ አንዴ ፈሊጭ ቆራጭ አምባገነን፣ ፋሽስት፣ ገዲይ መንግስቱ ኃ/ማርያም እጅ 
ጣሊት።  

ሚያዝያ 6 ቀን 1969 ዓ.ም. ዯም የተሞሊበት ጠርሙስ ከመሬት ያገናኘው ግራዚያኒ 
መንግስቱ የዯም ጥማቱ ማርኪያ አሰሳ፣ ነፃ እርምጃ፣ ቀይ ሽብር ሂዯቶች በዘመቻ መንጥር፣ 
በዘመቻ ዯምስስ፣ አፋኝና ገዲይ ቡዴኖች ተቀነባበረ። ኢሕአፓን ሇማጥፋት ሕዝብና ሌጆቹ 
ሊይ የፋሽስቶች ጥይት ዘነበ። ኢሕአፓ ከሚያስመዘግበው ዴሌ ይሌቅ የሚያጣቸው አመራር 
አካሊቱና አባሊቱ ቁጥር ሉታመን በማይችሌ ሁኔታ እውን ሆነ። ትግለ ታሪክ ሆኖ ቀረ። 
ቋንቋ ሉገሌፀው ከሚችሇው በሊይ ተመታ፣ ተኮሊሸ። 

የኢሕአፓ “ፋሽስትን ማን ይፈራዋሌ፣ ትግሌ ምኑን ትግሌ ሆነ፣ ማን ዯባሇቀው፣ ወዘተ” 
ግጥሞች ታሪክ ሆነው ቀሩ። “በትግሌ መሞት ሕይወት…” ዝማሬ እየዘመሩ ያሸሇቡ 
ሰማህታት ይዘውት ሄደ። “ኢሕአፓ ወይም ሞት” እያለ ያሸሇቡ ወጣቶች ዯም ፀፀትን ጥል 
አሇፈ። “የትግለ ነው ሕይወቴ…” ስዯትን ወሇዯ። “የታጋይ እረፍቱ ሞቱ…” ፍርሃትን 
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አበቀሇ። “አትነሳም ወይ! አትነሳም ወይ!...” ዝማሬ እግር ብረቶችን ወሇዯ። ዓይኖች ሬሳ 
ተመሌካች ሆኑ፣ ጆሮዎች ሰቆቃን አዴማጭ ሆኑ፣ አፎች ተሇጏሙ። ከዛሬ ነገ የሕዝብን 
ዴሌ አበሰረ የተባሇሇት ፓርቲ ታሪክ ሆኖ ቀረ።  

ባይሳካሇትም ሇሀገሩና ሇሕዝቡ መስዋዕትነትን የከፈሇ ትውሌዴ ታሪክ ሇኢሕአፓ ሀብቱ ነው። 
ኢሕአፓን ሇማጥፋት ዯርግ ትውሌዴ ጨረሰ። እንዯ “ፍፁም ነው እምነቴ” መጽሏፍ አገሊሇጽ 

“ዯርግ አንዴ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ። ሀገሪቷ በዴህነት አቅሟ ሇሌማትና ሇዕዴገት 
የኮተኮተቻቸውን ሌጆቿን ዯርግ በሊ። ሇሕዝብ መብትና ነፃነት በግምባር ቀዯምትነት የተሰሇፉ 
ሌጆቿን እምቡጥ አበባዎቿን ኢትዮጵያ ተነጠቀች። መመኪያ ሌጇን አጣች። ኢትዮጵያዊነት 
ኩራቷን፣ መሇያ ክብሯን ጥቁር ዴባብ አጠሊባት። እምቢኝ ሇመብቴ፣ እምቢኝ ሇሀገሬ፣ 
እምቢኝ ሇሕዝቤ ያሇ ትውሌዴ በጥይት ተሇቀመ። እየታነቁ ተገዯለ። በቁማቸው ከገዯሌ 
አፋፍ ተወረወሩ። ወዯ ባህር ተጣለ። ሕጻናት ይህን አረመኔያዊ ዴርጊት እያዩ እንዱያዴጉ 
ተገዯደ።” 

የኢሕአፓ ታሪክ የሕዝብና የሀገር ታሪክ ነውና ዛሬ ኢሕአፓ የተመሰረተበትን 40ኛ ዓመት 
ምክንያት በማዴረግ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ሰማዕታት ወገኖቻችንን እያስታወስን 
እናከብረዋሇን። የትግሊችን ጠንካራም ዯካማም ጏኑ ሇትውሌዴ አስተማሪ ነውና ከታሪክ 
መዝገብ ይሰፍር ዘንዴ የምናዯርገው ጥረት ይቀጥሊሌ። ሇትውሌዴ ሁለ የያ ትውሌዴን 
ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ያዯረገውን ትግሌና የተከፈሇውን መስዋዕትነት ከታሪክ በራዦችና ጥሊሸት 
ቀቢዎች ሇመከሊከሌ ብቻ ሳይሆን ትክክሇኛውና እውነተኛው ታሪክ ሳይዛባና ሳይጋነን 
ይተሊሇፍ ዘንዴ ታሪኩን የሚጽፉትን በርቱ እያሌን በመፃፍም ሆነ በተሇያየ መሌክ ሇምትጥሩ 
ሁለ «ያ ትውሌዴ ተቋም» የአቅማችንን እገዛና ትብብር እንዯምናዯርግ ሌናሳውቅ 
እንወዲሇን።  

ከነበረው ኋሊ ቀር ሥርዓትና መረጃ እጦት የሀገራችንን፣ የሕዝባችንን ብልም የዓሇምን 
ነባራዊ ሁኔታና ቀዯምት ታሪክ በሚገባ ካሇመረዲትና ካሇማወቅ ሉፈጠሩ የሚችለ ስህተቶችን 
ሊሇመዴገም የነበርንበትን፣ የምናውቀውን የራሳችንን ታሪክ ሇትውሌዴ ይተሊሇፍ ዘንዴ 
እንጣር። የያ ትውሌዴ የትግሌ ታሪክ አስተማሪነቱ አጠያያቂ አይዯሇምና ቀዯምት ታሪክን 
አውቀውና ተዘጋጅተው ሇወዯፊቱ አቅጣጫ ሉሰጥ የሚችሌ መሪ ዜጋ ሀገርና ሕዝብ ያወጡ 
ዘንዴ ጥረታችን ይቀጥሊሌ። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ የታወጀበትን አርባኛ ዓመት 
ስናስታውስ በትግለ የተሰዉ ወገኖቻችንን እየዘከርን ነው። የታሪኩ ተጋሪ በመሆናችን 
እንኮራሇን። ባይሳካሌንም ሇትግለና ሇኢሕአፓ ያፈሰስነው ዯም፣ የከሰከስነው አጥንት 
ኢትዮጵያን ይጠብቃታሌ። 

ኢሕአፓ በአጥንትና ዯም የተገነባ የሀገርና ህዝብ ሀብት ነው!!! 

«ያ ትውሌዴ ተቋም»  
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ኢሕአፓ !  

ከባሩዴ ባሩዴ ሰሌቆ 
ከቃታ ቃታ ፈሌቅቆ 
ከርችት እርችት ተኩሶ 
ከትንታግ ትንታግ በጥሶ 
የዋእይታ፣ የእሪታ፣ የዕምባው ደር 
የየዬ፣ የልሄ፣ የወዮ ዓሇም የግፍ ጌጡ 
የሰቆቃ እምቡሽቡሹን 
የኮሶ እሬት ዴፍዴፉን 
አክ! እንትፍ! ሇአንዳም ሇሁላም 
ዬጭ! በቃኝ! ዓሇም ዘሊሇም 
ትግሌ ሕይወቴ ሞቴ 
ትግሌ ሞቴ ሕይወቴ 
ትግሌ ብል ኢሕአፓ 
የሊብ አዯር ፓርቲ 
አዯባባይ የወጣበት 
ሇወዲጅም ሇጠሊትም 
ሇዘመዴም ሇባዕዴም 
ሇትሌቁም ሇትንሹም 
ሆ! ሇጭቁን የጮኸበት 
ቼ! ሇምዝብሩ ያዜመበት 
የምሥራች ያገኘበት 
እነሆ ዛሬ አርባ ዓመት 
. . .እነሆ ዛሬ አርባ ዓመት። 
 
ኢሕአፓ! 
ሀገር ቀይ በቀይ ዯምቆ 
ከአዴማስ አዴማስ አሸብርቆ 
ሣር ቅጠለ ተሽቆጥቁጦ 
ምዴር ሰማዩ አጊጦ 
በኢሕአፓ የዓመጽ ግርማ 
የግፉሃን የዯም አርማ 

ያገር ወንዴም፣  
ያገር እህት፣  
ያገር እናት፣  
ያገር አባት 
ያገር አጎት 
ያገ አክስት 

በቀይ አዯይ ተከሽኖ 
በዓመጽ መዝሙር ተጀንኖ 
ባሻፈረኝ ቀረርቶአቸው 
በጦርም አንዯበታቸው 

ኢትዮጵያችን ውበት ሇብሳ 
መንዯራችን እሳት ሌሳ 
ተወጥራ፣ ተሰሌቃ 
እንዯ እንዝርት ሸራ፣ ተሰብቃ 
ያረገዯች የዘፈነች የተገዘፈችበት 
እየተውረገረገች፣እየተምዘገዘገች 
እየተዯገዯገች እየተረመረመች 
ትግሌ ያማጠችበት 
አዎ! ተዯራጅቶ መታገሌን 
ተዯራጅቶ መታጠቅን 
ታጥቆ መቆራቆስን 
ሰይፍ ጥል መሞትን 
በሞት ሕይወትን ማግኘትን 
አርነትን ነፃነትን ዴሌን መቀዲጀትን 
አውቄሃሇሁ፣ እወቁበት 
አጢኛሇሁ፣ አጢኑበት 
ተምሬሃሇሁ፣ ተማሩበት 
እያሌን 
ሇአርሶ አዯሩ ቤዛ ሉሆን፣  
መሪው ሉሆን፣ ተክለ ሉሆን 
ሇጭቁኖች ተገን ሉሆን 
ጋሻ ሉሆን፣ 
ዯጀን ሉሆን 
ወግ አዯጉ ጀግና  

ሲዴህ ከርሞ ተበራቶ 
አገር አቀፍ ተሌዕኮውን 

 ፕሮግራሙን ረጭቶ 
እራሱን ይፋ ያወጣበት 
እራሱን አዋጅ ያወጀበት 
ፋሽስቶችን እንዯ ዴንገት 
ባንዲዎችን እንዯ ቅጽበት 
ሳያስቡት፣ ሳያሌሙት 
ኩም! ስቅቅ! ያረገበት 
በሠራ አከሊታቸው ሽብር የሇቀቀበት 
ሇምዝብሮች፣ ሇጭቁኖች 

 በአሇኝታነት የቆመበት 
ያዱስ ሥርዓት አዱስ ተስፋን 
በውን፣ በወግ ያሳየበት 
እነሆ! ዛሬ አርባ ዓመት 
. . . እነሆ ዛሬ አርባ ዓመት። 
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ዋቢ ማጣቀሻ፡ 
 

 ነሲቡ ስብሏት፡ “ፍፁም ነው እምነቴ” ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ፤ 
መስከረም 2007 ዓ.ም. ሰሜን አሜሪካ።  

 
 የኢሕአፓ ሦስተኛ ዓመት መታሰቢያ ግጥም፡ ነሕሴ 26 ቀን 1970 ዓ.ም.። 

 
 
«ያ ትውሌዴ ተቋም»  

ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

(September 1, 2015) 

 



 

 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 3 ቁጥር 6                    ነሐሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

“ደማችሁ ደማችን” 
 (ኢሕአፓ የታወጀበትን 41ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ)  
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ከ1964 ዓ.ም. አጋማሽ ጀምሮ በህቡዕ ሲንቀሳቀስ የነበረው ኢሕአፓ ነሐሴ 21 ቀን 1967 
ዓ.ም. ባወጣው “ዴሞክራሲያ” ልሳኑ ቅጽ 2 ቁጥር 13 እራሱን ለሕዝብ ይፋ ያደረገበት 41ኛ 
ዓመት። በቀጣይ ቀናት ነሐሴ 26 ቀን 1967 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ 
(ኢሕአፓ) ራሱን አወጀ። ኢሕአፓ በዚህ ቀን የፓርቲ ፕሮግራሙን ያወጣውና የተሰራጨው 
በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግሪኛ፣ በእንግሊዘኛ፣ በፈረንሳይኛና በአረብኛ ቋንቋዎች ነበር። 

ለኢሕአፓ ቤተሰቦችና ደጋፊዎች እንዲሁም ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሞላ እንኳን አደረሳችሁ 
መልዕክታችን ከ«ያ ትውልድ ተቋም» ይድረሳችሁ። 

ኢሕአፓ “ፋኖ ተሰማራ” ብሎ የኢትዮጵያን ሕዝብ ከጭቆና ቀንበር ሊያላቅቅ “ብረት 
አነሳሁ፤ ለትግል ተነሳሁ” ብሎ እነሆ ወደ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ያቀና ቀዳሚ ፓርቲ ነበር። 
የኢሕአፓ መሥራች ልጆች ከነበራቸው ዘመናዊ ትምህርት ደረጃ በአጠቃላይ ለግል 
ሕይወታቸውና ኑሯቸው ከማንም የማያንሱ ብቻ ሳይሆን በቤተሰብ ደረጃም በወቅቱ 
በገቢያቸው ዳጎስ ካሉ ቤተሰቦች የፈለቁ በርካታ ናቸው። መደባቸውን ለሚወዱት 
ሕዝባቸውና ሀገራቸው የለገሱ በርካታ ናቸው። ያስተማራቸውን ሕዝብ ሥቃዩን ሊቀርፉለት 
“የትግሉ ነው ሕይወቴ” ብለው ግምባር ቀደም ፋና ወጊ ሆነውለታል። ሕዝባቸውን ሊያድኑ 
የዜግነት መብቱን “የዴሞክራሲ መብት ያለገደብ” መፈክራቸው ዛሬም ይስተጋባላቸዋል። 
ሀገር ለሕዝብ ብለው “መሬት ለአራሹ” ጩኸታቸው ዛሬም አታጋይነቱ የነበራቸውን አርቆ 
አሳቢነት ያጎላዋል። “ሀዘንሽ ሀዘኔ” ብለው ስለ ሀገር ጮኸዋል። “ብሶትሽ ብሶቴ” ብለው ስለ 
ሴቶች መብት “ያገር ያለህ” ብለዋል። የኢሕአፓ ታሪክ ሲነሳ መፈክሮቹ፣ ትግሉ፣ ጀግንነቱ፣ 
ቆራጥነቱ፣ የተከፈለው መስዋእትነት፣ ተጋድሎው፣ በተለያየ መልኩ ቃላት ቢወረወሩ 
የሚያደምቀው ነው። ለተፈለገው ድል ባይበቃም ታሪኩ እጅግ አስተማሪ ነውና ቢፃፍ 
ያኮራል፣ ቢነገር ይደመጣል፣ ቢተረክ ዓይን ዕምባ ይቋጥራል፣ ቢዘመር ስሜትን ይመስጣል። 

ኢሕአፓ ሐምሌ 11 ቀን 1966 ዓ.ም. “አደባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ” በሚል 
የ“ዴሞክራሲያ” የመጀመሪያ ዕትሙ ቅጽ 1 ቁጥር 1 የየካቲት 66ን ሕዝባዊ አብዮት አስታኮ 
ሲያስነብብ እንዲህ ነበር ያለው። 
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እነሆ ዛሬም ከ41 ዓመት በኋላ በሀገራችን ኢትዮጵያ እየተፋፋመ ያለው ሕዝባዊ እንቅስቃሴ 
በየቦታው ከተነሳሳው ፀረ-ወያኔ ተጋድሎና ከአካተተው የህብረተሰብ ተሳትፎ አኳያ ሲታይ 
ተመሳሳይነት ሲኖረው፤ ሊካድ የማይችለው በወያኔ አገዛዝ የተረጨው የ25 ዓመት ዘረኝነት 
የትግሉን አሰላለፍ ላይ በመጠኑም ቢሆን ነጸብራቁን አሳይቷል። አሁን ያለው ሕዝባዊ 
እንቅስቃሴ ትርጉሙን እንዲያገኝ ከተፈለገ አሁንም የኦሮሞ ልጆች፣ የአማራው ልጆች፣ 
የትግራይ ልጆች፣ የጉራጌ ልጆች፣ የደቡብ ልጆች፣ የጋምቤላ ልጆች፣ የኦጋዴን ልጆች፣ 
እስላሙና ክርስቲያኑ ኅብረተሰብ “ደማችሁ ደማችን” ብለን እንደትላንቱ፣ እንደጥንቱ 
ኢሕአፓ ስለ ሀገር፣ ስለ ሕዝብ በጋራ መደጋገፍ ይኖርብናል። የሁሉም ጥያቄ አንድ ነውና። 
የዜግነት መብት፣ የሕዝብ መንግስት ጥያቄ፣ የፖለቲካና የህሊና እስረኞች መፈታት ጥያቄ፣ 
የረሃብና ድህነት የኑሮ ጥያቄ ወዘተ. በአንድ ሀገር ልጆች ለዘመናት መልስ ያላገኘ አንድ 
ወጥ ጥያቄ። እጅ ለእጅ እንድንያያዝና እናት ሀገራችንን ከበታኞች እናድናት ዘንዳ 
የኢሕአፓ ታሪክ አስተማሪነቱን ለማስገንዘብ ዛሬ ይፋ የሆነበትን 41ኛ ዓመት ስናስታውስ 
ከወቅቱ ሁኔታ ጋር ማያያዙን ፈለግን። ያኔ የኢሕአፓ ልጆች ዘርና ሃይማኖት ሳይገድባቸው 
ተቃቅፈው ዘምረው፣ ተያይዘው ተሰልፈው፣ በአንድነት ታግለው በፋሺስት ጥይት ተቃቅፈው 
ወድቀዋል። ዛሬም “የኦሮሞ ደም ደማችን ነው” ብለው የወያኔን ዘረኝነት የበጠሱት አማሮች፤ 
ትግሉ ለሀገር ስለ ሀገር መሆኑን ግንዛቤ ሊወሰድ ያስፈልጋል።  

ኢሕአፓ ገና ያልተፃፈባቸው በርካታ “ዴሞክራሲያ” ዕትሞች አሉት። ከምሥረታው ጀምሮ 
እራሱን ይፋ እስካወጀበት የዛሬ 41 ዓመት ድረስ በቅጽ 1, 25 ዕትሞችና አራት ልዩ ዕትሞች 
በማስነበብ በቅጽ 2, 12 ዕትሞች በጥቅሉ 41 ዕትሞች በማስነበብ ቅጽ 2 ቁጥር 13 ሲደርስ 
እራሱን ይፋ ያወጣበት ታሪካዊዋ ዴሞክራሲያ ከጅምሩ እንዳስቀመጥነው ተነባለች። 

ውድ አንባብያንና የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ! «ያ ትውልድ ተቋም» በአለፉት አራት ዓመት 
ጉዟችን የያ ትውልድን ታሪክ በተለይ የኢሕአፓን የተገኙትን መረጃዎች በማሰባሰብና በድረ 
ገፃችን (www.yatewlid.com, www.yatewlid.org) በማካተት ለተጠቃሚዎች በቀላሉ 
የሚያገኙበትን ለማመቻቸት ሞክረናል። ወደፊትም ይቀጥላል።  

http://www.yatewlid.com/
http://www.yatewlid.org/
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ኢሕአፓ ይፋ የሆነበትን 41ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ይህንን በዓል ኢሕአፓን እጅጉን 
ውበት ለሰጠችውና፣ ኢሕአፓ ማነው? የሚለውን ለአስተዋወቀችው፣ ኢሕአፓ “ቤት 
ለእምቦሳ” ብሎ በሕዝብ ሊታቀፍ ኃይልና ጉልበት ለሆነችው፣ ኢሕአፓ ሲነሳ ሁሌም 
ለምትጠቀሰው “ዴሞክራሲያ” ዕትሙ መታሰቢያ አድርገናል።  

“ “ዴሞክራሲያ” በኢሕአፓ ታትማ የምትወጣ የፓርቲው ልሳን ናት። “ዴሞክራሲያ” ኢሕአፓ ራሱን 
በፓርቲነት ይፋ ከማድረጉ ዓመት በፊት ቀደም ብላ መውጣት ጀምራለች። የ“ዴሞክራሲያ” የመጀመሪያ ዕትም 
ቅጽ 1 ቁጥር 1 ነሐሴ 11 ቀን 1966 ዓ.ም. “አለባብሰው ቢያርሱ በአረም ይመለሱ” በሚል ርዕስ ወጥታ 
ለሕዝብ ተሠራጭታ ለንባብ በቅታለች።  

““ዴሞክራሲያ” በውብ ቋንቋና አገላለጽ፣ በአማርኛ ውበቷ፣ የቀረበውን ርዕስ ይዛ አጀማመሯና አወራረዷ 
አጨራረሷ፣ ሊተላለፍ የሚፈለገውን መልዕክት ሲያሻት ቀለል ባለ አገላለጽ ሲያስፈልግም ተመራምረን 
እንደርስበት ዘንድ ያላት እምቅ ኃይል፣ የአፃፃፍና የቋንቋ ሀብቷ እጅግ ማራኪና ተናፋቂ አጓጊ አደረጋት። 
“ዴሞክራሲያ” ኢሕአፓ ማነው? ለሚለው ማንነትን ማሳያ፣ “ዴሞክራሲያ” የሀገር ልሳን፣ የህዝብ ሀብት፣ 
የወጣቶች አሳዳጊ፣ የማትናቅ የትግል፣ የድርጅት ሀብት መሆኗ ጠላት ሳይቀር መሰከረላት። “ዴሞክራሲያ” 
ኢሕአፓን አሳደገች፣ ወጣት አደራጀች፣ አባቶችን ናፈቀች፣ ተዓምር ሊፈጥር የሚችል አንድ ትውልድ 
አሰባሰበች። “ዴሞክራሲያ” ለአባላቱ መኩሪያ መከታ፣ ጋሻ ጃግሬ እንኳንም ኢሕአፓ ሆንኩ አሰኘች። 
በ“ዴሞክራሲያ” ልፋት ለመብትና ነፃነት እስርና ሞትን ያስተናገደ፣ ለሀገርና ሕዝብ ክብር ሞትን የተጋፈጠ 
ትውልድ አፈራች። 

““ዴሞክራሲያ” በአንድ ዓመት ወደ 30 ዕትሞች አስነብባለች። በመለጠቅም እስከ 1972 ዓ.ም. መጨረሻ ድረስ 
በ6 ቅጾች በትንሹ ወደ 87 የሚጠጉ ዕትሞችና በትንሹ 12 ልዩ ዕትሞች አስነብባለች። “ዴሞክራሲያ” በወቅቱ 
በፓርቲው የሚወሰዱትን የፖለቲካና ኢኮኖሚ አቋም፣ ፖሊሲና ዕቅዶችን እንዲሁም ወቅታዊ ቅስቀሳዎችን ይዛ 
ወጥታለች። “ዴሞክራሲያ” ፓርቲው ተግባራዊ ሊያደርግ ያቀደውን ቀደም ብላ ታሳውቃለች። ትጠቁማለች። 
በብሔር ጥያቄ፣ በዴሞክራሲያ ጥያቄ፣ በሶማሊያ ጦርነት እና በሌሎች የፓርቲውን አቋም በግልጽ 
አስቀምጣለች። መንግስት ያከናወናቸውን ጥፋቶች አጋልጣለች፣ የሚያቅዳቸውንም ቀደም ብላ ታሳውቃለች። 
መደረግ የሚኖርበትንም ጠቁማ አታግላለች። “ዴሞክራሲያ” በጣፋጭ አንደበቷ፣ በማራኪ ትንተናዋ፣ በውብ 
ቋንቋዋ ኢሕአፓን አስተዋውቃለች። ኢሕአፓን ከሕዝብ አስተቃቅፋለች። ፋሽስትና ባንዳን አውላላ ሜዳ ላይ 
አንሳፋለች። ደርግ “ዴሞክራሲያ”ን በዴሞክራሲያ ሳይሆን በጥይት እስከበጣጠሰበት ድረስ የትግሉን መፈክሮች 
ከፍ አድርጋ ተፋልማለች። በርካታ ጀግኖች አፍርታለች።” ከ ፍፁም ነው እምነቴ መጽሐፍ የተወሰደ። 

የኢሕአፓ ታሪክ ሲነሳ በደም የጨቀየ ታሪካቸውን ለመሸፈን “የትን ለቅሶ መልሶ መላልሶ” 
እንዲሉ “ተኮሰብን” እንዳልሆነ ዛሬም የ“ዴሞክራሲያ” እትሞቹ በግልጽ መቀመጣቸውን 
ማሳወቅ ይኖርብናል። ዓይኖች ማየት ካልተሳናቸው፤ ለሕዝብና ሀገር ፓርቲውና ልጆቹ 
የነበራቸውን ጥልቅ ስሜት ከልሳኑ “ዴሞክራሲያ” ማግኘት ይቻላል።  

የኢሕአፓ ታሪክ ያኔ “አናርኪስት” ተብሎ እንደተፈረጀ ሁሉ ዛሬ በዘመነ ወያኔ የሕዝብ 
ትግል በ“አሸባሪነት” መፈረጁ የአምባገነኖችና የገዳዮች ባህሪ አንድና አንድ መሆኑን መስካሪ 
ነው። ኢሕአፓ ከምሥረታው ጀምሮ በአሳለፈው የትግል ታሪክ እንኳን በጥሩ ጎኑ 
በድክመቱም የሚያፍር አይደለም። በሀገሪቷ ቀደምት ፓርቲ እንደመሆኑ መጠን ከተመክሮና 
ልምድ ማጣት ሌላም ቢባል የተሠሩ ስህተቶች ዛሬም አስተማሪ ናቸውና ይቀበላቸዋል። 
እንደ ደርግ ገዳዮች ስህተት አልሰራሁም ብሎ ሲሸፈጥና ያንን ስህተት ለመሸፈን ታሪክን 
እየበረዙ እንደሚጽፉት አሳፋሪነት ጥንትም ዛሬም አልተጠናወተውም። ኢሕአፓ ታሪኩ 
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ተጽፎ የማያልቅ ገና ብዙ ጥናትና ምርምር የሚደረግበትን መረጃ ያስቀመጠ ለመሆኑ 
ከ1966 ዓ.ም. ጀምሮ «ያ ትውልድ ተቋም» በድረ ገፃችን ያሰባሰብነውን የ44 ዓመት 
ዴሞክራሲያ እትሙን (በትንሹ ወደ 270 ዕትሞች) ማንበብ በቂ ነው። በየጊዜው በተከሰቱ 
ሀገራዊ ጉዳዮች አቋሙ በግልጽ በራሱ ብዕር በ”ዴሞክራሲያ” ልሳኑ ተከትበዋል። 

የኢሕአፓን ልሳን “ዴሞክራሲያ”፣ አንደበቱን ከየቤተ መጽሐፍቱ እየቀዳደዱ ታሪኩን 
ለማጥፋት ጥረት ማድረጉ አይደለም ጀግንነት። ያኔ “ቀይ ሽብር ይፋፋም!”፣ “አስታጥቁን 
አታስጨርሱን” እየተባለ የተፎከረበትን ልሳን እየደበቁ አይደለም ከጥፋት መሸሽ። ታሪክ 
ተመራማሪዎች ከሁሉም አቅጣጫ ጥናታቸውን ያደርጉበት ዘንድ የፃፉትንና የፈረሙበትን 
ሠነድ ደብዛ በማጥፋት አይደለም መኩራራት። እውነተኛውን መረጃ በማጥፋት ታሪክን 
ጥላሸት እየቀቡ መፃፍና ማውራት ለተሠራው ግፍ መሸፋፈኛም ይሁን ምላሽ አይሆንም።  

በኢሕአፓ ቤተሰቦችና ወገኖችም በኩል የዛሬ 41 ዓመት ዴሞክራሲያ ዕትም ከላይ እንዳየነው 
ለመነበብ ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆን እንረዳለን። ቤት ውስጥ በካርቶን አሽጎ የማስቀመጥ 
ውጤት የፈጠረው ነው። ዛሬ በአለ የኮምፒዩተር ዲጂታል ሥልጣኔ መረጃዎችን ከማስቀመጥ 
ይልቅ በኋላ ቀር አያያዝ እንዳይነበቡ ስናደርጋቸው ልናፍር ይገባናል። ኢሕአፓ የሕዝብ 
ሀብት ነው። ኢሕአፓ ወራሽ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ኢሕአፓ “ፍፁም ነው እምነቴ፤ 
የትግሉ ነው ሕይወቴ” ብለው ያሸለቡ አባላቱና ወገኖች ቤተሰብ ሀብት ነው። እናማ 
መረጃዎቹን ለሕዝብ ይፋ ማድረግ ከኢሕአፓ ወገኖች ይጠበቅብናል። ከእኛ የሚጠበቀው 
በታሪካችን እስካላፈርን ድረስ ታሪካችን አስተማሪ ይሆን ዘንድ ብቅ ማድረግ። በግልም ሆነ 
በድርጅት ደረጃ ያለንን የፎቶም ሆነ የጽሁፍ መረጃ ወደ ዘመኑ ስልጣኔ ኮምፒዩተር ዳታ 
ቤዝ በማስገባት ለተጠቃሚና ለባለቤቱ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ማስረከብ እንደሚገባን በዚህ 
አጋጣሚ ልናሳስብ እንወዳለን። 

በመጨረሻም ዛሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንና ሕዝባችን የህልውናና የማንነት ተጋድሎ 
ከወያኔ/ኢሕአዴግ ጋር ይዘዋል። ሕዝባዊ ትግሉ ለመብትና ለሕዝብ መንግስት ምሥረታ 
እንደመሆኑ መጠን መቀናጀትን ይጠይቃል። በምንም መልኩ በወያኔ/ህወሀት የዘር ወጥመድ 
ሳይካተቱ በአንድነት ይህንን አገዛዝ ለማስወገድና የጥፋት ዘመኑ በነበር ወደ ታሪክ አተላነት 
ይካተት ዘንድ በአንድነት መጓዝን ይጠይቃል። ከኢሕአፓ የትግል ታሪክ ብዙ ልንማር 
እንችላለን። በመላ ሀገሪቷ በፓርቲ ደረጃ ዳር እስከዳር በርካታ አባላትን አፍርቶ፣ በርካታ 
ቤተሰቦችን አቅፎ፣ ዘር፣ ክልልና ሃይማኖት ሳይገድበው እንደ ሕዝባዊነቱ ሁሉንም 
የኅብረተሰብ ክፍል አካቶ ከዛሬ ነገ ሀገርና ሕዝብን ነፃ አወጣ የተባለለት ፓርቲና ትግል 
ታሪክ ሆኖ ቀርቷል። እንኳንስ ተነጣጥለን እየተጓዝን። 

ዛሬ በወያኔ ጥይት እየረገፈ ያለው ሕይወት ሀገርንና ሕዝብን ነፃ ማውጣት ይኖርበታል። 
“ሰው ሊኖር ሰው ሞቷል” ነውና ሀገራችን ኢትዮጵያ የግዛት ሉዓላዊነቷን ጠብቃ 
ዴሞክራሲያን መሠረት ያደረገ ሕዝባዊ አንድነት ዕውን ሊሆን የሚችለው የሚፈሰው 
የንጹሐን ደም “ደማችሁ ደማችን” ብለን የጋራ ጠላት ላይ ትኩረት ሲደረግ መሆኑን ልናሳስብ 
እንወዳለን።  
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ይፋ የወጣበትን 41ኛ ዓመት ስናከብር 
ለሀገራችንና ለሕዝባችን አንድነትና ደህንነት ያለንን ፍቅር በማስተጋባት ነው። እነሆ ወያኔ 
ይገድላልና፣ እነሆ ወያኔ ጨካኝ ነውና አንበርከክ። ድል የኢትዮጵያና የሕዝቧ እንደሚሆን 
አንጠራጠር። ብርሃን ለሀገር ሲፈነጥቅ ጨለማ ወያኔን ይሸፍነዋል። ጉብዝና ሕዝባችንን 
ሲያጅብ ፍርሃት ወያኔን ውጦታል። ድል ለሀገራችን፣ ድል ለህዝባችን ውድቀት ለወያኔ 
ጊዜው ቀርቧል። ውድ የኢትዮጵያ ልጆች እየከፈላችሁ ያላችሁት የአካልና የሕይወት 
መስዋዕትነት ለሀገራቹ ነውና፣ ለሕዝባችሁ ነውና ታሪክ በደማችሁ ይፃፋል። አድኑኝ ላለች 
እናት ሀገራችሁ ሆ! ብላችሁ መነሳታችሁ አኩሪ ነውና ዞር ብላችሁ እንዳትመለከቱ። 

 

ክብር ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ!!! 

«ያ ትውልድ ተቋም»   

 

ዋቢ ማጣቀሻ፡ 
 

 ነሲቡ ስብሐት፡ “ፍፁም ነው እምነቴ” ቀይ ሽብር የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ፤ 
መስከረም 2007 ዓ.ም. ሰሜን አሜሪካ።  

 
 የኢሕአፓ ልሳን ዴሞክራሲያ ዕትሞች፦ ያ ትውልድ ድረ ገጽ (www.yatewlid.com, 

www.yatewlid.org) 
 
 

ነሐሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. 

(September 1, 2016) 

ኢሜል ፦ yatewlid@gmail.com, yatewlid@yahoo.com, yatewlid@hotmail.com  
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 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውልድ ተቋም» ልሳን 

ያ ትውልድ ቅጽ 7 ቁጥር 5                           ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓ.ም. 

ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት 

 (ኢሕአፓ ለሕዝብ ይፋ የሆነበትን 45ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ https://www.youtube.com/watch?v=WNbyDRThFsQ ) 

ያ ሕያው ዓላማ፣ ያ ዕጹብ ድንቅ ጅማሮ፣ ያ ብሩህ ተስፋ በወጣት አበባ ተከቦ ታጅቦ፤ የሽታው 
መዓዛ እጅግ መማረኩ ፈክቶና አብቦ፤ ተስፋውን ሰንቆ አደግሁ ለመለምኩ ብሎ ሳይጨርሰው፣ 
ጅማሬው ፍጻሜ ሁኖ ዛሬ ላይ አድርሶናል፡፡ ገና በጨቅላነት፣ ገና በልጅነት አገርን አስቦ፤ ሰንደቅ 
ዓላማ አንግቦ ከፍ! አርጎ ያስተጋባው የሕዝብን እሮሮ ዛሬም ይታወሳል ጉልህ ስፍራ ይዞ፡፡  

ኢትዮጵያ አገራችን በልጆቿ ለልጆቿ ትሆን ዘንድ፤ ዘር፣ ፆታ፣ ሃይማኖት፣ ክልል አገሩ ኢትዮጵያ 
ሆና፣ ለበጎ ዓላማና ተልዕኮ ራዕዩን ሰንቆ ከተነሳው የ1960ዎቹ ትውልድ  ውስጥ ከፍተኛውን የትግል 
ታሪክ ያስመዘገበው፣ የፖለቲካ ሀ ሁ አስቆጣሪው የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) 
ዛሬ ነሐሴ 26 ቀን 2012 ዓ.ም. ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይፋ የሆነበት 45ኛ ዓመት፤ እንኳን አደረሳችሁ! 

በ1966 የካቲት አብዮት ዋዜማ መሠረቱን እንደጣለ የሚነገርለት ኢሕአፓ የየካቲት ሕዝባዊ አብዮት 
ሳይዘጋጅና ሳይደራጅ ቢቀድመውም ትግሉ መሥመር እንዲይዝና የሕዝብ ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ 
እንዲያገኝ በመላ አገሪቷ በአጭር ጊዜ መዋቅሩን በመዘርጋትና በማደራጀት፣ ሕዝባዊ መሠረት 
በመጣልና ኢትዮጵያዊነቱን በማጉላት “ኢሕአፓ” በማለት ያወጀበትን 45ኛ ዓመት ስናከብር የ“ያ 
ትውልድ” አባላት በተደበላለቀ ስሜት ነው፡፡ ሀዘን፣ ደስታ፣ ቁጭት፣ ጸጸት፣ ኩራት፣ መሰል ስሜቶች 
ይነዝሩናል፡፡ የት? መቼ? ለምን? ቦታ፣ ጊዜና ምክንያት ጠያቂ ቃላቶች ይወርሩናል፡፡ ያ የልጅነት፣ 
ያ የወጣትነት፣ ያ የተማሪነት፣ ያ የጎልማሳነት ትዝታ ወስዶ ከሙታን ሰማዕታት ጋር ያገናኘናል፣ 
ያላትመናል፡፡ ወንድም ጋሼ፣ ወንድም ጥላ፣ አለኝታዬ፣ መከታዬ፣ ላልነው ኢሕአፓ 
የተሽሎኮሎክነው፣ አደባባይ የጮህነው፣ ጋራ ሸንተረሩን፣ ሜዳ ኮረብታውን፣ ብርድና ሙቀቱን፣ 
ክረምትና በጋውን ይዘን የተጓዝነው፣ የበረሃው ተባይ፣ የከንፈር ድርቀቱ በውሃ ጥማቱ፣ ለሚላስ 
ሚቀመስ “ክስም1” ማጓጓቱ የትግል ትዝታ ሁኖ ይጋልበናል፡፡ 

ኢሕአፓ የሕዝብ ጥያቄን መፈክሩ አድርጎ፣ የአገር እይታውን በፕሮግራሙ ቀርጾ፣ ትልቁ ሥዕሉን 
ዓላማውን ይዞ፣ በጀግና አባላቱ ግርማ ሞገስ ኮርቶ ያታገለና የታገለ ድርጅት ነው፡፡ የኢሕአፓ አባላት 
ጽናት፣ ቆራጥነት፣ እምነት፣ ታማኝነት፣ መለያቸው ነበር፡፡ ትግል ዓላማ መሆኑ በኢሕአፓ 
ተተግብሯል፡፡ ትግል ሕይወት መሆኑ በኢሕአፓ ታይቷል፡፡  

                                                             
1 ክስም ፦ በጎንደር ጠለምት ኅብረተሰብ ዘንድ በጋራ (በደቦ) ምግብ ከየቤቱ እየመጣ የሚመገቡበት የሚጨዋወቱበት ባህላዊ ክስተት   

https://www.youtube.com/watch?v=WNbyDRThFsQ
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በኢትዮጵያ የነገሥታት ታሪክ ጀግኖች አርበኞቻችን በከፈሉት ሕይወት ሀገራችን የግዛት 
ሉዓላዊነቷን፣ የሕዝብ አንድነቷን አስጠብቃ ለትውልድ ትሻገር ዘንድ አጥንታቸውን ከስክሰዋል፣ 
ደማቸውን አፍስሠዋል፡፡ የነሱ ክብር አገር፣ የነሱ መለያ ሰንደቅ ዓላማችን ነበርና ከጠላትና ወራሪ 
ጠብቀው ለትውልድ አስረክበዋል፡፡ “ያ ትውልድ” የተረከበውን አገርና ሰንደቅ ዓላማ ለሕዝብ በሕዝብ 
ይሆን ዘንድ የዴሞክራያዊ መብት ጥያቄን ከሕዝብ መንግሥት አስፈላጊነት ጋር አጣምሮ 
ቢታገልለትም በደረሰበት የተቀነባበረ ምት ድሉ ውድቀት፣ ፍሬው ገለባ፣ አበባው ጠውልጎ፣ ልጆቹ 
አፈር ለብሰው ትዝታውን ታቅፎ፣ ሕያው ታሪኩን እየዘከረ ዛሬም አገሬን፣ ሕዝቤን እያለ ይተማል፡፡ 

ኢሕአፓ እጅግ ጠንካራ ጎኖች እንዳሉት ከስህተት የጸዳ ነው ባይባልም ስንቁን ሰንቆ፣ ትጥቁን 
ከሽኖ፣ ፀጉሩን አጎፍሮ፣ እንስቶችን አሰልፎ “ፋኖ ተሰማራ!” ያለው ለአገር አንድነትና ለሕዝባችን 
ብሩህ ሕይወት እንደነበር በሙሉ አፍ መናገር ይቻላል፡፡ ኢሕአፓ “ሕይወቴ ትግል”፣ “እምነቴ ፍጹም” 
ብሎ ጭቆናና ብዝበዛ ተወግዶ ድህነት፣ ድንቁርና በሽታ ቦታቸውን ለእድገትና ልማት ለቅቀው 
ኢትዮጵያ ታሪካዊ ድምቀቷን፣ አብሪ ኮከብነቷን አስጠብቃ እንደ ዐድዋው ድል የዴሞክራሲን ድል 
ተቀዳጅታ ትጓዝ ዘንድ “ቼ! በለው” የዘመረ፣ ከአምባገነን ፋሺስት የተናነቀ ሕዝባዊ መሠረት የነበረው 
ብቸኛ ፓርቲ ነበር፡፡ ይህ ነው ታሪኩ! 

ኢሕአፓ ሲታወስ ግጥም መዝሙሮቹ ዛሬም ያቃጭላሉ፡፡ አንች አዋሽ በረሃ፣ ማን ደባለቀው! ትግል 
ምኑን ትግል ሆነ! ማን ይፈራዋል! ደም! ግንባርህን አሳያቸው! እና ሌሎች ሕዝባዊ ግጥሞቹ የብዕር 
ተዋጊነትን በኢሕአፓ መስክረዋል፡፡ ለዘመናት፣ እናንት መሪዎች፣ በትግል መሞት ሕይወት፣ አንቺ 
ጭቁን፣ ሰው በሀገሩ ሲበደል እና መሰል በርካታ መዝሙሮቹ ኢሕአፓነትን አኩርተዋል፡፡ ሥነ ጽሁፍ 
የትግል ሞተሩ፣ የጥንካሬ መሠረቱ፣ የኢሕአፓ ማንነቱ መገለጫ ለመሆኑ “ዴሞክራሲያ” ዕትሙ 
ዛሬም ሕያው ምስክር ነች፡፡ 

ኢሕአፓ ሲታውስ አጋዥ ቁሶቹ ከነፈጠራ ትንግርቱ ይታወሳሉ፡፡ አጥሮች መፈክሮቹን 
አስተናግደዋል፣ የኤሌክትሪክ ሽቦዎች አርማውን አንጠልጥለዋል፣ የስልክ እንጨቶች በራሪዎችን 
ለጥፈዋል፣ “አደፍርስ” “ዴሞክራሲያ”ን አምርቷል ሌላም ሌላ፡፡ 

ኢሕአፓ  ወጣቱን በኢሕአወሊ፣ ተማሪዎችን በኢተአድ፣ ሴቶችን በኢሴትድ፣ እናት አባቶችን 
በቤተሰብ ሸንጎና በዴምክራቲክ ፍሮንት፣ ሕፃናትን በታዳጊ ወጣት፣ ወታደሮችን፣ መምህራንን፣ 
ሠራተኞችን፣ ላብ አደሮችንና አርሶ አደሮችን እንደ ሙያቸው ያደራጀና ያቀፈ ግዙፍ ፓርቲ ነበር፡፡ 
ኢሕአፓ ከ“ዴሞክራሲያ” ዕትሙ ሌላ አብዮታዊ ወጣት፣ ላብ አደር፣ አርሶ አደር፣ ጭቁን ወታደር 
እና ሌሎች መሠል ወቅታዊ እትሞች ነበሩት፡፡ ኢሕአፓ በከተማ ትግሉ የደርግን የ1967 ዓ.ም. 
የእድገት በኅብረት የዕውቀትና የሥራ ዘመቻን ለማደራጀት ተግባሩ እጅጉን ተጠቅሞበታል፡፡ 
የከተማውን እንቅስቃሴ ለማገዝ የቀበሌና ከፍተኛ መዋቅርን ተከትሎ ወጣቱን አደራጅቷል፣ 
ከሕብረተሰቡ ጋር በቀላሉ ተገናኝቷል፡፡ እራሱን ይፋ በአደረገ በአጭር ጊዜ በመላዋ ኢትዮጵያ 
መሠረቱን የጣለ አንጋፋ ፓርቲ ነበር፡፡ 

የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተኑ፣ ድብቅ ተልዕኮ የሚጫወቱ የአገር ውስጥና የውጭ ባዕዳን 
ኢሕአፓን አልተፈታተኑትም ሊባል አይችልም፡፡ ይህ ለአገር ኩራት፣ የሕዝብ መሠረት የነበረ 
አንጋፋ ድርጅት ከውስጥ እየተሸረሸረ ከውጭ እየተከበበ ሲጓዝ ቆም ብሎ ማሰብ ተሳነው፡፡ ቤቱ 
እየተናደ፣ ጠላት እያየለ ሁኔታዎች የአካሄድ ለውጦችን ጠያቂ ቢሆኑም መሪ አላገኙም፡፡  
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መንግሥቱ ኃ/ማርያም በ1969 ዓ.ም. ጥር 26 ቀን እነ ተፈሪ በንቲን እረሽኖ ከአቅራራ በኋላ፤ 
አደባባይ የተገበረውን ጠርሙስ ሰበራ ከቁብ የቆጠረው አልነበረም፡፡ የመስከረም 1969 ዓ.ም. 
በኢሕአፓ ላይ የታወጀው ጦርነት እየተንከባለለ ጥር 1969 ዓ.ም. በቁርስ የተጀመረው እርሸና 
የኢሕአፓውን ታላቅ መሪ ዶ/ር ተስፋዬ ደበሳይን ሕይወት ቀጠፈ፡፡ በወዝ ሊግና መኢሶን ጣምራ 
ሤራ የተቀነባበረው የቤተ መንግሥት ፍጅት ለአደባባይ የቤት ለቤት አሰሳ፣ ነጻ እርምጃና ቀይ ሽብር 
በሩን ከፈተ፡፡ መልሕቋ እንደተበጠሰ መርከብ ኢሕአፓ በቤት-ለቤት አሰሳ ከፍተኛ እርከን ላይ የነበሩ 
ብርቅዬ አባላቱን አጣ፣ ነጻ እርምጃ መዋቅሩን እየበጣጠሰ አባላቱን መሄጃ መሸሸጊያ እያሳጣ ነጎደ፡፡ 
ቀይ ሽብር ወጣት የተባለን ሳይለይ ለእስር፣ ለሥቃይ፣ ለግርፍ፣ ለግድያ ዳረገ። ሕፃናት፣ አዛውንት 
እናትና አባቶች የጥቃቱ ሰለባ ሆኑ፡፡ በመኢሶን ዕቅድ አውጪነት ተግባራዊ የሆኑት የቀበሌና ገበሬ 
ማኅበራት የደርግ ዓይንና ጆሮ በመሆን በከተማ በአብዮት ጥበቃ፣ በገጠር በሚሊሽያ ኢሕአፓን 
“ለማጥፋት” ትውልድ የጨረሰ ዘመቻ ተካሄደ፡፡ 

የነጻ እርምጃና ቀይ ሽብር ዒላማ የኢሕአፓ አባላት ላይ ያነጣጠረ ብቻ ሳይሆን ጅምላ የወጣት 
ፍጅት ሆነ። በ1969 ዓ.ም. አጋማሽ የ9ወር እርጉዝ ዳሮ ነጋሽ ተረሽና ጉድ! የተባለለት የግርማ 
ከበደን እርሸና የሚያስንቁ ፍጅቶች በመላ የኢትዮጵያ ከተሞች በተከታታይ ከሚያዝያ 1969 እስከ 
ሚያዝያ 1970 ተካሄደ። ኢሕአፓ ክፉኛ ተመታ። ያ ውብ ፓርቲ ከብሩህ አንደበቱ ጋር ተከተተ። 
ያ ፍቅር ፓርቲ ልጆቹን አጣ። ያ አለኝታ ፓርቲ መንፈስ ሆነ። ያ መከታ ፓርቲ ክንዴ ልጁን 
አጣ። ያ ጀግና ፓርቲ “የታጋይ ድምጽ ይጮሃል” እንዳለ ከመቃብር ጩኸት በረከተ። “በትግል 
መሞት ሕይወት” እንዳሉ በ100 ሺዎች አስከሬናቸው ለጅብና አሞራ ሲሳይ ሆነ። “ማን ይፈራል 
ሞት” ያሉት “ኢሕአፓ ያቸንፋል!” እንዳሉ አረፉ። ኢሕአፓ ታሪክ ሆነ። ኢሕአፓ ትዝታ ሆነ።  

የ“ያ ትውልድ ተቋም” የኢሕአፓን 45ኛ ዓመት የምሥረታ በዓል ስናስብ ከጠንካራ ጅማሮው፣ ከውብ 
ሂደቱና፣ ከደካማው ጎኑ እየጨለፍን ያስነበብነው ጽሁፍ በገጠር በከተማ በኢሕአፓ የተለያዩ ክፍሎች 
ተሳትፈው መሥዋዕት ለሆኑት አባላቱና አባል ባይሆኑም የደርግ ቀይ ሽብር፣ ነፃ እርምጃና ቤት 
ለቤት አሰሳ ጨምሮ በተለያየ ጊዜና ምክንያት ለተረሸኑ ወገኖች ሁሉ ይሁንልን፡፡ ኢትዮጵያን 
በተለያየ ማኅበራዊ መልኩ ሲረዳና ሲያግዝ የነበረው ያ ትውልድ በተደራጀ መልኩ ኢሕአፓን 
መሥርቶ ጅምሩ ፍጻሜ ለሆነባቸው አመራር አካሉና አባላቱ ያለንን ክብር እንገልጻለን፡፡ 

ኢሕአፓ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሕይወትና የትግል ታሪክ ከፍተኛ ድርሻ ያለው ፓርቲ እንደመሆኑ 
በሆነው ባልሆነው ታሪኩን ጥላሸት ቀቢዎችን በመከላከል የ“ያ ትውልድ ተቋም” መረጃ የማሰባሰብ 
ጉዟችን ውስጥ ኢሕአፓና የቀይ ሽብር ሰማዕታት ከተራራው ጫፍ ናቸውና ድጋፋችሁና 
ትብብራችሁ አይለየን እንላለን፡፡ “ያ ትውልድ ተቋም”ን በገንዘብ፣ በመረጃ፣ በሥራ፣ በሀሳብ፣ ወዘተ. 
ማገዝ ማለት በተለያየ ወቅት በደርግ የተረሸኑ ሰማዕታት ልጆቻችሁን፣ ወንድም እህቶቻችሁን፣ 
በጥቅሉ የያ ትውልድ ወገኖችን መርዳትና ማሰብ መሆኑን በመገንዘብ የያ ትውልድ ቤተሰቦች 
ትብብራችሁና እገዛችሁ አይለየን እንላለን፡፡ 

ክብር ለቀይ ሽብር ሰማዕታት!!! 
የያ ትውልድ ታሪክ ሕያው ነው!!! 
ኢሕአፓ የትግል ትምህርት ቤት!!!   

 ስልክ   ፡ (703) 300 4302 
 ኢሜል : yatewlid@gmail.com,  
 ድረ ገጽ : http://www.yatewlid.com, http://www.yatewlid.org 
 ምስለ ገጽ : https://www.facebook.com/yatewlid.thegeneration/ 
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