
ይድረስ ለኢሕአፓዊ እምነት፤ ዕቅድና ዓላማ 
(Independence)   

ለማሳካት የተሳተፋችሁ ሁሉ 

ከሁሉ አስቀድሞ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ 

ኢትዮጵያ የምትባል አገር ጥንትም እንደነበረች፣ አሁንም እንዳለች ገና ለወደፊትም እንደምትኖር ኢሕአፓ የተባለ ድርጅት 

አምኖና አሳምኖ ለ44 ዓመታት ተታግለዋል፡፡ 44ቱ ታቦታትም ረድተውታል ብዬ አስባለሁ፡፡ አሁን ደግሞ በካናዳ 

ቶሮንቶ ከተማ 33ኛው ዓመት በመከበር ላይ ይገኛል፡፡ 33 ማለት ደግሞ አንድ ትውልድ ወይንም እየሱስ ክርስቶስ 

እዚህ ዓለማችን በኀይወት የኖረበት ዘመን መሆኑ ነው፡፡ ታዲያ ይህ የቶሮንቶ ስብሰባ ደግሞ ምንድን ነው ሳትሉ 
አትቀሩምና  በጥቂቱ ላብራራ፡፡ እንደሚታወቀው የከተሜ ሰዎች ዳንኬራና መሸታ ቤት የማያዘወትሩ ከሆነ በስፖርት ሜዳ 

ይጠመዳሉ፡፡ በዚሁም ምክንያት ኤትዮጵያኖች በሰሜን አሜሪካ የዛሬ 33 ዓመት ስፖርት ኮርፖረሽን አቃቁመው እስከ 

አሁን ድረስ ስፖርቱን ማለትም እግር ካስ ብቻ በመጫወትና በማጫወት ተጠምደዋል፡፡ ይሀንን የእግር ካስ ኮርፖረሽን 
ምክንያት በማድረግ ሌሎች ነጋዴዎች፤ ፖለቲከኞች ወዘተርፈ በስፍራው ተገኝተው ጉዳያቸውን ይፈጥማሉ፡፡ የኢሕአፓ 

ልጆችም እንደ ትውውቃቸው “ ስብስብ “ ተብለው ተሰባስበው እነሆ የድርጅታቸውን ዓርማና ዓላማ ሳይስቱና ሳያሳስቱ 

አስከ አሁን ቆይተዋል፡፡ 

ለምሳሌ እኔም ኢሕአፓ ሀያ ዓመቱን ሲያከብር ጋብዘውኝ ከሶስቱ ተናጋሪዎች አንዱ ነበርኩ፡፡ የተሰጠን አርእስተ-ጉዳዮች 

የሚከተሉት ነበሩ፡፡ 

1. የኢሕአፓ ጭንቀላት - the mind of EPRP 

2. የኢሕአፓ ዕድገት - the development and growth of EPRP - እና 

3. የኢሕአፓ ውልደት - the Birth of EPRP የሚሉ ነበሩ፡፡ 

የመጀመሪያው ተናጋሪ እንዲህ ብሎ ደመደመ “ኢሕአፓ የወሰደውን ጭንቅላት አልተካም፤ እኔ ኢሕአፓ ያልገባሁበት 

ምክንያት መዘዙ ብዙ ነው” ብሎ ቁጭ አለ፡፡ አሁንስ ምን ይል ይሆን፤ ኢሕአፓ ያፈራቸው ወጣቶች አገራቸውንና 

ወገኖቻቸውን በደጋፊምው ሆነ በተቃዋሚ ጎራ እያርበተበቱ ናቸው፡፡ ዕድሜ ለኢሕአፓ ጭንቅላታቸው በመጠጥና 
በሓሺሽ እንዳልበለዘ እንገዳ ተናጋሪው ራሱ በተግባር እያየው ይገኛል፡፡  የኢሕአፓ እድገትሳ የት አለ ለሚለው ጥያቄ 
መልሱ ቀላል ነው፡፡ ዙርያችሁ ተመልከቱ፡፡ ነበርኩ የሚል በዝተዋል፡፡ ያልበዙት ብአመራር ላይ ነበርን ወይንም አለን 
የሚሉት ናቸው፡፡ እነሱም ውልደተ ኢሕአፓ ሆነ ዴሞክራሲያ አተገባበር ያልገባቸውና አሊያም የተገኘውን ድል 

ስለማይታያቸው ይመስለኛል፡፡ ለመሆኑ የኢሕአፓ የጋራ አመራር ምንድን ነው// ኢሕአፓ የለም ከሞተ ቆይተዋል የሚሉ 

ከራሱ ኢሕአፓ ነበርን የሚሉ መጣጥፍም ሆነ መፅሐፍ እየተፃፈ ነው፡፡ ካሉ ደግሞ ከወዴት አሉ ብለው የሚጠይቁ 
እንዳሉ እርግጠኛ ነኝ፡፡ ስለ አመራር ኢሕአፓዊ እምነት፤ ዕቅድና ዓላማ የአቅሜን ያክል ለማስረዳት ልሞክር፡፡ 

ኢሕአፓ የተባለው ድርጅት መነሻውንና መዳረሻውን (origin –destination) በምፃረ ቃሉ OD አበክሮ 

ያውቃል፡፡ ማለት እንደ የዛሬ ዘመን በጂፒኤስ (GPS) አጠቃቀም ዘይቤ፡፡ 

የድርጅቱ መነሻ እምነቱ ነበር፡፡ እምነት የሚለው ቃል ከሀይማኖት ጋር የሚያያይዙት የኢሕአፓም አባሎችም ሆኑ 
ተከታዮች እንዳሉ የታወቀ ነው፡፡ የወያኔ ድርጅት መፎክሩ ቅኝ ግዛት፤ የሻእቢያ ደግሞ የእጅ አዙር አገዛዝ፤ የደርጎች 
ደግሞ ኢትዮጵያ ትቅደም የተቀሩት በየጊዜው የተፈጠሩ ድረጅቶች ደግሞ ማርክሲዝምና ለኒኒዝም እያሉና እየተባባሉ 
ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ደረጃ ደርሰናል፡፡አሁን ደግሞ እኔ ማነኝ አንተ ማነህ እየተባባሉ ናቸው፡፡ ኢሕአፓ ያስተማረው 



“አንተ አንተ ነህ”፡፡ ማንነትሀ ከአንተ የበለጠ የሚነግርህ የለም፡፡ ኢትዮጵያ የምትባል ፍጡር ነህ፡፡ መለያህ ነፃና ኀራ 

ማለትም ስትፈጠር ጀምሮ በፈረንጂ ቃል  Independent & independent ነህ፡፡ ይህነን የሚክድ ማንም 

የለም፤ የተደቀነብህ ነገር ቢኖር ጭቆናና ብዝበዛ የሚባሉ አሁንም በፈረንጂና ቃላት oppression & 

exploitation ነበሩ፡፡ መነሻህም ሆነ የማንነትህ አርማ ያው ኢትዮጵያ ነች መድረሻህ ደግሞ ያው አንተ/አንቺ 

የምትፈልገው/የምትፈሊግው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ወሳኝ ለመሆን ነበር ነውም፡፡ ይህ የሚፈፀመው ግና በፖለቲካ ፓርቲ 

አማካኝነት መሆኑን ኢሕአፓ በሚገባ አሳውቀዋል፡፡ ኢ - ሕ - አ - ፓ የሰማያዊ ቀለም ትርጉም ኢሕአፓዊ አብዮት 

መሆኑ ነው ትረጋሜው፡፡ አሁን አሁን ሰማያዊ ፓርቲ እያሉ ታሪኩን የማያውቁ አሉ፡፡ 

ብዙዎቻችን መነሻችን ስላላወቅን ወይንም በኢትዮጵያ የሚል ቃል ስለአላመን ኢትዮጵያን አደማናት፡፡ አሁንም እምነታችን 
ስለ ተናጋ መድረሻችን አጠራጠሮን ፓርቲ የሚለው ቃል የገደል ማሚቶ ሆኖ እየታየን እንዳይሆን፡፡ ኢሕአፓ የፖለቲካ 
ፓርቲ መስርቶ ሰላምና እርካታ እንዳያገኝ ጠላት በዛበት፡፡ ጠላቱ ደግሞ መነሻው የታሪክ መዛበት፤ የባሕልና የመልክአ 

መሬት (ጂኦግራፊ) መሆኑን ነበር፡፡ ሁለቱ ሆሀያት ማለትም ሕዝብና አብዮት ለኢሕአፓዎች የተወሳሰበ ሁኔታ እንዲገቡ 

አድርጎባቸዋል፡፡ ዕቅዱ እንገዲህ እዚህ ላይ ነው የነበረውና ያለው፡፡ 

ዕቅድና ፕሮገራም ተብሎ በኤኮኖሚ ያደጉ አገሮች ባጄት በመመደብ ሥራቸውን ያካሂዳሉ፡፡ በጦርነትና በትግል ያሉ 

አገሮች ግና  PPD (planning-programming-budgeting) በማለት ሳይሆን ስትራተጂና ታክቲክ 

በማለት ውላቸው ጦርነትና አብዮት ሆኖ ገሚሱ አብዮት ልጆችዋን ትበላለች ገሚሱ ጦርነት እንሰራለን እያሉ 

መሪዎቻቸው ተሳለቁ፡፡ የኢሕአፓ አመራር አካል ግና መነሻና መድረሻውም  O-D ለአባሎቹና ለተከታዮቹ በራሳቸው 

እምነትና ውስጣዊ ፍላጎት እንዲመሩ ፈቀደ፡፡ ይኸንን ለማወቅ ይችሉ ዘንድ ኢትዮጵያውያን ነፃነትና አርነት Freedom 

and Liberty በአንድነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲሰጣቸው ጠየቀ/ተማፀነ፡፡ የመፍቀድና የመከልከል ጉዳይ 

ሥልጣኑ የኢሕፓ አመራር አልነበረም፡፡ የኢሕአፓ አመራር ማንቃት፤ ማደራጀትና ብሎም ማስታጠቅ ብቻ ነው ዕድል 
የነበረው ለዛውም በሕቡዕ መንገድ፡፡ 

ኢሕአፓዎች በዲሞክራሲያዊ መንገድ ነው የሚመሩት ማለት ምን ለማለት ነበር?ለቀባሪው አረዱት እንዳይሆን በተግባር 

ያያችሁት ስለሆነ እዚህ ላይ መድገሙ አይታየኝም፡፡ 

ሆኖም አብዮት/ለውጥ ፈላጊዎች የተባሉት ግለሰቦችም ሆኑ ድርጅቶች መነሻቸውና መድረሻቸው O-D  ከኢሕአፓ 

የተለየ ነበር፡፡ ይሐውም ኢትዮጵያ የምትባል አገር አልነበረችም ወይም የመቶ ዓመት ነች፤ ለወዲፊቱም አትኖርም 

ወዘተርፈ እያሉ በጊዚያዊ ታክቲካቸው ነጎዱ፡፡ መድረሻው ያው እንደ መነሻው ሆነ፡፡ ልሰነ-ኢሕአፓም ማለት 

በዴሞክራሲያ ዕትም ላይ እንዲህ ብሎ ነበር ----አለባብሰው ቢያርሱ፣ በአረም ይመለሱ----- እውነትም ተመለሱ፡፡ 

መፎክራቸውና መልእቶቻቸው ያው ነው፡፡ አልሸሹም ዞር አሉ ሆነዋልር፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ እንደአለፈው ሌላ ትርምስ በኢትዮጵያ ላይ እንዳይመጣ ኢሕኣፓና ኢሕአፓዎች ድላቸውን ማለትም 
መነሻቸውንና መድረሻቸቻቸውን በድል በመዘከር የተቀሩትነ ሁለት ነጥቦችን ማለትም ሕዝብና አብዮት ምን ማለት 
እንደነበረና ለወደፊቱም እንዴት እንደሚሆን አሁንም እንደ ወትሮ ማንቃት፤ማደራጀት ካስፈለገም ማስታጠቅ ይጠይቀል፡፡ 
አመራር የሚለው ቃንቃ አሁን ወሳኝ ነው በተለይም የጋራ አመራር ማለት፡፡  

ከላይ ከአርእስቱ እንዳአመለከትኩት ኢሕአፓ 44ቱ የትግል ዓመታት አሳልፎ አሁን በአመራር ላይ እንዲያቶክር 

እማፀናሉ፡፡ አመራር ማለት ምን ማለት ነው፡፡ መልካም ጥያቄ፡፡ 

እኔ እንደሚገባኝ ከሆነ መሪ ለመሆን ጉልበት ብቻ ሳይሆን ዕውቀትና ሥነ ምግባርም ያጠቃልላል፡፡ በምሳሌ ለማስረዳት 

የአመሪካ መንግሥት በሶስት የተከፈለ ነው፡፡ እሱም በሕግ አውጪ-በፍርድና በአስፈፃሚ የተቀናጀ ነው፡፡ በእኛ አገር 

ደግሞ ሶስቱንም የተዋዋሀሀደ ሆኖ ማለትም በንጉሳውያን፤በመሳፍንቱና መካንንቱ ብሎም በቤተ ክህነቱ ሆኖ ውሳኔው 
በአፀው ነበር፡፡ እንግዲህ ጥያቄው ለመምራት ምንጩ ከየት ነው፡፡ እውነቱን ከተነጋገርንና ከተማመንን ምንጩ ጉልበት 



ወይንም ከሥላሴዎች በሚል ነበር፡፡ ለኢሕአፓ ግና ምንጩ ሕዝብ ነው ብሎ ነው የተነሳው፡፡ ሕዝቡ ታዲያ መሪውን 

እንዴት ያውቀል? መልካም ጥያቄ፡፡ ኢሕአፓ ተመራምሮ የደረሰበት ሁለት መንትያ መንገዶች ነበር፡፡ እነሱም በሳይንሳዊና 

በፍልስፍና ላይ ያተኮሩ ነበሩ፡፡ፍልስፍናው የኢትዮጵያ ሲሆን ሳይንሱ ግና የምእራባውያን ነበር፡፡ ታሪኩ ሰፊ ስለሆነ 
ለጊዜው እዚሁ በዚሁ እናቁመውና የኢሕአፓ የጋራ አመራር ምን መሆን አለበት፡፡ በሳይንሱ ወይንስ በፍልስፍናው፡፡ 
አለበለዚያም እንደወትሮው በሁለቱም መንገድ ይሁን የምትሉ ካላችሁ መልካም፡፡ በእኔ እይታ ለመነሻ በግልፅ ለመነጋገር 
የሚቀጠሉት ግለሰቦች በተፈጥሮአቸው ወይንም በኮከባቸው የአመራር ፍላጎት ያላቸው መሆኑ ነው፡፡ እነዚህ ሰዎች 

በምፃረ ቃል ፀመ-ክፋ ብያቸዋለሁ፡፡ 

ፀ - ፀሐዬ 

መ - መርሻ 

ክ - ክፍሉ 

ፋ - ፋሲካ ናቸው፡፡  

አርባእቱ እንስሳ ማለት እነዚህ ናቸው፡፡ ስለ አርባዕቱ እንስሳ ባሕሪያት ለማወቅ ከፈለጋችሁ የአቤል ጋሼ በእንግሊኛ 

የተፃፈ መፅሐፍ አንብቡና ተመራመሩበት፡፡ አርእስቱ እግዚኦ - በእንግሊዘኛ - The Wisdom Compass to 

Eternal Life - ይላል፡፡ አሲምባ የነበራችሁ በአካል ካላያችሁት አቶ መኮነን ሣህለ ሥላሴ በመጽሐፋቸው ውስጥ 

አካትተውታል፡፡ ማስተዋል ቢኖራችሁ የአጋሜ አውራጃ ምን ያህል ታሪክና ቅርስ እንደነበረው ትመሰክሩ ነበር፡፡ አሁንም 
አስታውሳችሁ አሲምባና አጋሜ፤ አዲግራትና አድዋ ብላችሁ በምርምር መጽሐፍ ፃፉ፡፡ ታሪካችሁ ነው፤ መፍትሄ 
ሰጪዎች መሆናችሁን አትርሱ፡፡ አንዳንዳችሁ ታስተውሱ ይሆናል የኢሕአፓ አመራር አባላት ስለ ቲፒኤልኤፍ ሲቀልዱ 

TPLF በራስዋ ኀይል ትከስማለች ይሉ ነበር፡፡ ቀልድ አልነበረም እውነትነት አለው፡፡  

በአጭሩ ኢሕአፓ የኢትዮጵያ “ኢንዲፕንደንስ” መጠበቅና ማስቀጠል ሲሆን፤ የወያኔ ቅድሚያ የቅኝ ግዛት ጥያቄ 

ማስፋፋት ሲሆን፤ የሻዕቢያ ደግሞ “ኢምፐሪያሊዝምን”  መከላከል በሚሉ አታካሪ ( INDEPENDENCE---

COLONIALISM---IMPERIALISM.) በሚሉ ፅንሰ-ሀሳቦች ሁሉም ተዋድቀዋል፡፡ እንደገና መለስ ብለን 

ብንመረምራቸው የመፍትሔ ሓሳብ ይሰጣሉ ብዬ አምናሉ፡፡ 

ከአለፈው ከተማርነ አይቀር ለሕዝባችን በቀላሉ እንዲገባቸው ስለ አመራር የነበረንን ግንዛቤ እንደሚከተለው ነበር ብለን 
ብናስረዳቸው ይቀላል፡፡  

 የደርግ አመራር ወታደራዊ  

 የወያኔ አመራር  ገጠሬ  

 የሻዕቢያ አመራር ከተሜ  

 የኢሕአፓ አመራር ሲቪላዊ 

አሁንም ቢሆን የቱ ነው ለሕዝቡ የሚሻለው ነው ጥያቄው፡፡ ሂሳብ ለማወራረድ ከሆነ ሌላ መንገድ እናፈላልግ፡፡ 

ስለዚህ በሰከነ አእምሮ ለመወያየትና ለመግባባት ከኢሕአፓ አመራር እንጀምር ይሆናል፡፡ 

ጉዳዩ የአርባዕቱ እንስሳት ይሆናል፡፡ አርባዕቱ እንስሳት ማለት አንበሳ፤ ንስር፤በሬና ሰው ናቸው፡፡ ከዛው እንጀምር፡፡ 
ቀጥሎ ወደ የጋራ አመራር ጉዳይ እንሄዳለን፡፡ እሱ ደግሞ ራሱ የቻለ አርእስት ነው፡፡ የኢሕአፓ የጋራ አመራር በዚሁ 
ውስጥ ይገኛልና ነው፡፡ 



የኢንዲፕንደነስ ጉዳይ ከተነሳ ለሚመለከታቸው HAPPY FOUR እንበላቸው፡፡ 

mailto:oboaradashawl@gmail.com?subject=EPRP%20vs%20EPRPs 

 

mailto:oboaradashawl@gmail.com?subject=EPRP%20vs%20EPRPs

