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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
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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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ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም.

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
4
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ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም.

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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ነሏሴ ፳፮ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም.

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)
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