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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢወክንድ) 

ማዕክላዊ አመራር ተመሰረተ 

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢ ወክንድ) ከተመሠረተ ከሐምሌ 2001 

ዓ.ም. (July 2009) የኢሕአፓን አላማና ፕሮግራም መሠረት በማድረግ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ 

ወጣቶችን በማሰባሰብና በማደራጀት ስለ ሀገራቸው የፖለቲካ የሶሻል የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ግንዛቤ 

እንዲያገኙ ብርቱ ጥረት ያደረገ ሲሆን ወጣቶች አገራቸውንና ወገናቸውን ለመታደግ እንዲያስችላቸው 

በልዩ ልዩ መንገዶች ሲያደራጅ መቆየቱ ይታወቃል። በዚህም ከፍተኛ ውጤቶችን አስገኝቷል። 

የወያኔ ግፍና በደል ያንገበገባቸውና የሕዝባቸው መከራና ችግር፤ ብሶትና ብስጭት እንቅልፍ የነሳቸው 

ወጣቶች በስልጣን ላይ ያለውን አምባገነን ሃይል ከስልጣን አስወግዶ የሕዝባችንን አርነት እውን ለማድረግ 

ተደራጅቶ ከመታገል ውጭ ሌላ አማራጭ የሌለ መሆኑን በመገንዘብ በየአካባቢው ተደራጅተውና 

የኢሕአፓ አንድ አካል ሆነው ፓርቲው  በሚያካሂደው ትግል ውስጥ በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን ለትግሉ 

ከፍተኛ አስተዋጾኦ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። 

በየአህጉሩ የተደራጁ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት አባላት በእናት 

ፓርቲያቸው በኢሕአፓ ስር ተሰልፈው የኢወክንድን ድርጅታዊ ይዘት ለማስፋትና ለማጠናከር እንዲሁም 

ትግሉን ለማቀነባበርና ለማስተባበር  በዚህ በያዝነው የካቲት ወር አጋማሽ ላይ ከየአህጉሩ የኢወክንድ 

ቅርንጫፍ የተወከሉ አባላትና እንዲሁም በአገር ውስጥ ከሚገኘው የኢወክንድ አካል ተወካዮች የሚገኙበት 

የኢወክንድ ማዕክላዊ አመራር ኮሚቴ ተመስርቷል። ይህን የአመራር አካል ለመመስረት ለወራት ዝግጅት 

ሲደረግበት የቆየ ሲሆን  የኮሚቴው ቀዳሚ ትኩረቱ በአገር ውስጥ ብሎም በዓለም ዙሪያ የተበታተነውን 

ወጣት ኃይል ማሰባሰብና ድርጅቱ ውስጣዊ ጥንካሬና አግኝቶ ሕዝባዊ ትግሉ የሚፋፋምበትን መንገድ 

ለማጠናከር ነው።   

አገሪቷን በቋንቋ ክልል ከፋፍሎ አደጋ ላይ የጣለውን፤ የወታደራዊና የጸጥታ ተቋሞችን በቁጥጥሩ ስር 

በማድረግ የሕዝብን መብትና ነፃነት አፍኖ ሕዝባችንን እያሰቃየ ያለውን፤ የአገሪቷን ሀብትና ንብረት 

እየዘረፈ መሬቷንም ለባእዳን እየቸረቸረ ባንጻሩ አብዛኛውን ሕዝብ በድህነት አረንቋ ውስጥ ከትቶ እያሰቃየ 

ያለውን ዘረኛውንና አምገነኑን የወያኔን ቡድን ከስልጣን አስወግዶ ለሕዝባችን መብትና ነጻነት ለማጎናጸፍ 

የኃላፊነቱ ድርሻ ከፍተኛ ቦታውን የሚይዘው በዛሬው ወጣት ትውልድ ላይ ነው። ሕዝባችን ባለድል 

ሊሆን የሚችለው ወጣቱ ትውልድ ሲደራጅና ሕዝባዊ ትግሉን አቀነባብሮና አጠናክሮ ሕዝብን ለድል 

ሲያበቃ ነው። ስለሆነም የሀገርና የወገን ብሶት የሚያንገበግባቸውና ለሀገራችን ለውጥ የሚሹ ወጣቶች 

ኢወክንድን ተቀላቀለው ትግሉን እንዲያጠናክሩ ጥሪያችንን እያስተላለፍን በሌላም መንገድ ለተደራጁ 

ወጣቶች ትግላችንን አስተባብረን ትግሉን ወደፊት እንቀጥል የሚል መልእክት እናስተላልፋለን። 

የካቲት 2005 ዓ. ም./February 2013  

የኢወክንድ ማዕከላዊ አመራር ኮሚቴ 

    የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣቶች ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ) 

                       Ethiopian  People's  Revolutionary  Party  Youth  League (EPRP YL)  
 


