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

(ዴሞክራሲያዊ/Democratic) 
ጥር ፴ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም 

Februray 7, 2014 

የካቲት ምንጊዜም ህያው ነው! 

ለውጥ አብሳሪው ወርሃ የካቲት ለኢትዮጵያውያን ልዩ ትርጉም አለው።  ዛሬ በአዛውንትነት 
የዕድሜ ክልል ውስጥ ያለነው ከልጅነታችን ጀምሮ በኢትዮጵያ ሥርዓተ- ትምህርት 
መሠረት የሀገራችንን ታሪክ ስንማር፣ ከንግሥት ማክዳ ጀምሮ የሰሎሞናዊውን የነገሥታት 
የዘር ግንድ አልፎ፣ በመሀልም እንደ ዮዲት ጉዲት ዓይነቶቹ መጥተው፣ ከዚያም ወደ ዛጉዌ 
ሥርወ-መንግሥት መጥቶ የነንጉሥ ላሊበላን ታሪክ አስተምሮን ተመልሶ ደግሞ ወደ 
ሰሎሞናዊው ሥርወ-መንግሥት ይሄዳል።  ይህን ሁሉ ጊዜ ተጉዘን እስከ አፄ ኃይለሥላሴ 
ድረስ የኢትዮጵያ ታሪክ ተጽፎ እኛ ዜጎች ስንማረው፣ ሁልጊዜም ማጠንጠኛው ነገሥታቱ 
ነበሩ።  የሕዝቡ ሚና በምንም መልኩ አልተነሳም።  የአገራችን ታሪክ ሁልጊዜም  
የነገሥታቱ ታሪክ/ገድል ተደርጎ ነበር ሲነገረን የኖረው። 

ምንም እንኳን ታሪኩ የሚጻፈው በነገሥታቱ ይሁንታ ቢሆንም፣ ሂደቱንም ነገሥታቱና 
ባላባቶቹ አመራር ቢሰጡትም፣ ዋናው የታሪክ ተዋናይ፣ ደሙን ያፈሰሰውና፣ አጥንቱን 
የከሰከሰው ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ነበር።  

በዚህ መልኩ 3,000 ዓመታትን አስቆጠርን፣ ነገሥታቱና ባላባቶቹ መከረኛውን ሕዝብ 
እየተጠቀሙ ሥልጣን ላይ ሲወጡ ጠቀሜታው ለእነሱና ለባለሟ ሎቻቸው ብቻ ሆኖ 
ኖሯል።  የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ያው ከጥንት ጀምሮ የነበሩትን እርፍና ሞፈሩን ብቻ ይዞ 
ሌት ተቀን በሥራ እየባዘነ ሕይወቱን ገፍቷል።  በጭሰኝነት ለመሬት ከበርቴዎች፣ 
ለመሳፍንትና መኳንንት፣ ሠርቶ ከሚያገኛት ምርት ውስጥ የሚጭኑበትን ያህል ግብር 
ከከፈለ በኋላ የምትቀረው ምርት ከዓመት እስከ ዓመት ስለማታደርሰውም የበረሃ ጎመን 
ለቅሞና ሥራሥሮችን ምሶ የራሱንና የቤተሰቡን ሕይወት መደጎም ነበረበት።  ይህን 
ለማድረግ ያልቻለም በስደት በየበረሃው በውኃ ጥምና ረሃብ እንደቅጠል ረግፏል።  

ከዚሁ የጉልተኛ የመሬት ሥሪት ጋር ተቆራኝቶ በተለይም በሀገራችን ደቡብና ምዕራባዊ 
ክፍሎች ውስጥ ተንሰራፍቶ የነበረው የብሄረሰብ ጭቆናም በኢትዮጵያ ተማሪዎች 
እንቅስቃሴ አማካይነት እየተጋለጠና እንደ አንድ የፖለቲካ ችግር እየታወቀም መጥቶ  
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ስለነበር፣ የየካቲቱ ሕዝባዊ ማዕበል የችግሩን መንስዔ መሠረት ነው ያናጋው።  ሁሉም 
ጭቆናዎች፣ የብሄር ጭቆናንም ጭምር እንዲወገዱ፣ የዜጎች የእኩልነት መብት 
እንዲረጋገጥና ፍትኅ እንዲገኝ ነው አብዮታዊ ኃይሎች የጠየቁትና የታገሉትም።  ምንም 
እንኳን ችግሩ በሀገራችን ዘላቂ መፍትሄ ሊያገኝ የሚችለው በዴሞክራሲ መስፈን ቢሆንም፣ 
የብሄረሰብ ጭቆናን ኤኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ገጽታዎቹን ያለጥርጥር የየካቲት አብዮት 
አድቅቋቸው አልፏል።     

አልፎ አልፎም መከረኛው ሕዝብ ምርር ባለው ቁጥር አምጿል።  ዓመጹ ግን ለእሱ 
አልበጀውም።  ተደበደበ፤ ተረገጠ፤ ከአቅሙ በላይ የሆነ ግብርም ተጣለበት። የመሳፍንቱ 
ወኪሎች የሕዝቡን ዓመጽ በማፈናቸው ጀብዱ እንደሠሩ ተቆጥሮ ተሸለሙበት፤ ለራሳቸው 
የሥልጣን መወጣጫም አደረጉት።  አሁንም ተመልሶ የአርሶ አደሩ ኑሮ ወደነበረበት 
አዘቅት ተመለሰ።  ምንም ለውጥ፣ ምንም መሻሻል ጠፋ።  ይህ ሁሉ ግፍና በደል 
እየተፈጸመበት ግን አገር በውጭ ወራሪ በተደፈረች ቁጥር ሁሉም ያለችውን ስንቅ  ቋጥሮ 
ዳር ድንበሩን ለማስከበር ዘምቷል፤ ደሙን አፍስሷል፤ አጥንቱን ከስክሷል።  በደሙና 
በአጥንቱ የአገሩን ክብርና ድንበር አስከብሯል።  ለዚህም ነው አገር ለመውረርና ለማስገበር 
የመጣውን ወራሪ ጠላት አድዋ ላይ ድል መትቶ የወራሪውን ጦር ወደ መጣበት 
የመለሰው።  ይህ ድርጊቱም በዓለም ታሪክ የጥቁር ዘርን ኩራት አላብሷል።  ይህን ታሪክ 
የሠራው ጭቁን ሕዝብ ግን አሁንም ወደ ቤቱ ሲመለስ የጠበቀው ያው የነበረው 
የድህነትንና የገባርነትን ቀንበር መሸከም ነበር። አዝማቾቹ  ግን ተሾሙበት፣ ተሸለሙበት።  
በመጨረሻም፣ ይህ ለዘመናት የተጠራቀመው  ግፍና በደል፣ ጭቆናና ምዝበራ፣ በሀገራችን 
ውስጥ የሕዝብን ብሶት፣ ምሬትና ቁጣ በመጨረሻም ሕዝባዊ የዓመጽ ማዕበልን አነሳስቶ 
የ1966 ዓ. ም ወርሃዊ የካቲት አብዮት ወለደ።  

1966 ዓ. ም ወርሃ የካቲት ልዩ መልክ፣ ልዩ አድማስና ልዩ ታሪክ ይዞ መጣ።  ያ ለ3,000 
ዓመታት ሲደጋገም የነበረው የሥልጣን መወጣጫ እርካብ ተበጠሰ። መሳፍንቱ ሁኔታውን 
ለራሳቸው ጥቅም ሊያደርጉት ተሳናቸው።  ሁሉም ነገር ከእጃቸው አፈተለከ። የየካቲት 
ክስተት ያንን የተለመደውን የታሪክ ሂደትና ትረካ በጉልህ ቀየረው።  ታሪክ የሕዝብ ሆነ።  
ዋናው ተዋናይ ራሱ ሕዝቡ ሆነ። ለ3,000 ዓመታት የቆየውን የባላባቶችን ታሪክ ቀጨው።  
ከሥሩም ነቀለው። የነገሥታት ታሪክና የበላይነትና ወሳኝነት አከተመ።  የሕዝቡም 
አዕምሮና አመለካከት ተቀየረ።  እንደ መለኮታዊ ኃይል አድርጎ ያያቸው የነበሩትን 
ነገሥታት፣ ምንነትና ማንነት አስተዋለ።  መለኮታዊ እንዳልሆኑና እንደሰው ተሳስተው 
በደል እንደፈጸሙ አስተዋለ።  ስለሆነም እንደ ሌላው ሰው ሁሉ ሊቀጡ እንደሚገባና 
ከነበሩበት ሰገነትም ሊወርዱ እንደሚችሉ ተገነዘበ።  የኢትዮጵያ ሕዝብ መቼም ቢሆን 
አርቆ አስተዋይነቱና ትዕግስቱ የተነገረለት ነውና፣ የዚያን ሁሉ አዕላፍ ዓመታት በደል 
ቆጥሮ፣ ሰፍሮና መዝኖ፣ በስሌት መጠን እኩል የሆነ ዕዳ እንዲከፍሉ አላደረገም። ጨዋነት 
በተላበሰ መልክና ፣ ሰላማዊ በሆነ መንገድ፣ ሲፈጸም የነበረውን በደል በማሳየት አፄውንና 
መሳፍንቱን ከሥልጣናቸው ዘወር እንዲሉ ነበር የጠየቀው። 
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በጊዜው የተለያዩ የገዥው ክፍል ባለሟሎች፣ በኮለኔል ዓለምዘውድ የተመራው 
የመጀመሪያው ወታደራዊ ቡድን፣ ከሱም ጋር የተባበረው የጀነራል ዓቢይ አበበ ቡድን፣ 
ዘመናዊ ትምህርት የቀሰመው በእንዳልካቸው መኮንን የተደራጀው ካቢኔት ጭምር 
በአንድነት ተባብረው በተላየየ መልክ የሕዝቡን በምሬት መነሳሳት ሊገቱት ቢሞክሩም 
አልሆነላቸውም።  አገሪቱን ሙሉ በጥላው ሥር ይዞ የነበረው የባላባታዊው ሥርወ-
መንግሥት ዋርካ ሊቆም አልቻለም። ተገረሰሰ። የሕዝብ ቁጣ ታላቅነት ተረጋገጠ። 
ሕዝቡም ኃይሉን አስመሰከረ።  በእነመንግሥቱ ንዋይ መፈንቅለ መንግሥት  ጊዜ “… 
አምርሮ የተነሳን ሕዝብና ቀፎው የተነካን ንብ ሊያቆመው የሚችል ኃይል የለም …” 
ተብሎ የተነገረለት አባባል ሃቅ ሆነ። 

በዚህ መልኩ የቁጣ ማዕበልን ተላብሶ ግፈኛ የአገዛዝ ሥርዓትን እየደረማመሰ የተጓዘውን 
የካቲት 1966ትን  ልዩ የሚያደርገው ሕዝብ ኃያል  መሆኑን ማሳየቱና ማስመስከሩ ብቻ 
ሳይሆን፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጨዋ፣ ሕግ አክባሪ፣ ፈሪሃ- እግዚአብሔር 
ያለው መሆኑንም ጭምር  ቁልጭ አድርጎ ማሳየቱም ነው።  ከየካቲት 1966 ዓ. ም ንጉሡ 
ከሥልጣን እስከወረዱበት እስከ መስከረም 1967 ዓ. ም ድረስ፣ በኢትዮጵያችን መንግሥት 
አልነበረም።  ቀደም ሲልም ይሁን አሁን በበርካታ አገሮች እንደሚታየው የመንግሥት 
ሕልውና ተዳክሞ፣ መሪው ማን እንደሆነ ባልታወቀበትና የአስተዳድር ክፍተት ተከስቶ 
የነበረው ሥርዓት ሊገዛ የማይችልበት ሁኔታ ሲፈጠር፣  ሥርዓተ-አልበኝነት ነግሶ ከፍተኛ 
መዘራረፍና፣ መገዳደል ይካሄዳል፤ ቀውስ ይበራከታል።  በኢትዮጵያችን ግን ይህ 
አልሆነም

ከፍዳ ያልተላቀቀው ሕዝብ ግን ድሉን ሙሉ በሙሉ ሊቀዳጅ አልቻለም።  በቆራጥነት፣ 
ባለመታከት ለእልፍ አዕላፍ ዓመታት ታግሎ የግፍ ቀንበር የሆነውን የፈላጭ ቆራጭ 
ንጉሣዊ ሥርዓት የገረሰሰ ሕዝባዊ ዓመጽ ከየት መጡ በማይባሉ፣ ካንተ በላይ እኛ 
እናውቅልሃለን በሚሉ፣ ከመጠን በላይ የሆነ ጭካኔን በተላበሱ ኢትዮጵያዊ ባህሪ ባጠገባቸው 
ዝውር ባላለባቸው ከጦሩ በተውጣጡ የወታደሮች ቡድን በጠመንጃ ኃይል የሕዝቡን ድል 
ነጥቀው በሥልጣን ላይ ጉብ አሉ። ገና ሥልጣን ላይ ከመውጣታቸውም፣ የሕዝቡን 
ጨዋነት አሽቀንጥረው ጥለው ኢትዮጵያዊነትን አመልካች የሆኑትን ዓይነተኛ ባህሪያት 
በመጣስ፣ ያለፍርድ፣ ባንድ ምሽት ስብሰባና በአረመኔው መንግሥቱ ኃይለማርያም ፊርማ፣ 
ከ60 በላይ ባለሥልጣናትንና ሌሎችንም ግለሰቦች ደባልቀው  ረሸኑ።  ይህንኑ ተግባርም 
ያለማሰለስ ቀጠሉበት።  በዚህም በሰላም እየተጓዘ  የነበረውን ሕዝባዊ ዓመጽና አብዮት 
በንፁኃን ደም ጎርፍ እንዲጨቀይ አደረጉት። በዚያም አልቆሙም።  መጀመሪያ 
ካወጧቸው አዋጆች አንዱ በሆነው፣ በዘመናዊው የዓለም ታሪክ ውስጥ ተሰምቶ 
በማይታወቀው “ማሰብን” ጭምር ወንጀል የሚያደርግ ሕግ አወጡ። እንደነሱ የማያስበውን፣ 
እነሱን የማይመስለውን ሁሉ በጠላትነት ፈረጁት።  የአገሪቱን ወጣት ትውልድ እንዳለ 
ጠላት አደረጉት። ራሳቸውን አብዮታዊ የሚል ቅጽል በመስጠት ከእነሱ ጋር ያልወገነው 
ሁሉ አብዮታዊ ዜጋ እንዳ ልሆነ ቆጠሩት። ይህን መርህ አድርገውም ያለ ምንም 
ማመንታት ወጣቱን ትውልድ መተሩት፤ 

።  ሕዝባችን በጨዋነት እርስ በርስ ተከባብሮ በሰላም መኖር ተችሏል።  ንጉሠ 
ነገሥቱን በሰላም ከዙፋን አውርዶ “ያለምንም ደም እንከኗን አውድሟል”። ይህ ነው 
ጨዋነት፤ ይህ ነው ባለ ረዥም ታሪክነት፤ ይህ ነው አኩሪ ኢትዮጵያዊነት! 

ተለተሉት፤ አጨዱት። 
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በዚህ በፈጸሙት ግፍ ሳቢያ፣ በሰላም በቤቱ ተቀምጦ የነበረውን የሰሜን ኢትዮጵያን ወጣት 
ትውልድ ከማስጨነቅ ብዛት ያለፍላጎቱና ያለዓላማው ፀረ-ኢትዮጵያ ወደሆኑት ተገንጣይ 
ቡድኖች እንዲጎርፍ በማድረግ ለተገንጣይ ቡድኖች ድል አመቻቹ።  ይኸውና ዛሬ በዚህ 
ድርጊታቸው አገራችንን ለፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-አንድነት ቡድኖች አስረከቡብን። ይህ 
የህወሓት/ኢህአዴግ አገዛዝ ደግሞ የባሰውን አጥፊ ሆነ። ለጭቁኑ ሰፊ ሕዝብ የተሻለ 
ሥርዓት በማምጣት ፋንታ እንዲያውም የሕዝቡን የአንድነት ስሜት ሆን ብሎ ቀን ከሌት 
በመቦርቦር ሰላም እንዲያጣ፣ እርስበርስ እንዲጋጭና እንዲናቆር አደረገ።  ሰብዓዊ መብቱን 
ክፉኛ እየረገጠ፣ የዴሞክራሲን ጭላንጭል አሳጥቶ ዛሬም እንደ ትናንቱ ኢትዮጵያን 
በኤኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ችግሮች ዘፍቀው፣ በርካታውን ሕዝብ በረኃብና በችጋር አለንጋ 
እየገረፉት ነው።  እንዲያውም ይባስ ብሎ አገርን  በጎሳ በመከለል ሕዝቡ ከአንዱ አካባቢ 
ሲቸግረው ወደ ሌላ የተሻለ አካባቢ ተዘዋውሮ ክፉ ቀን እንዳያሳልፍ እያደረገ ነው።  በገዛ 
አገሩ ተዘዋውሮ መኖርን ከለከለው። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን አስተዋይና በሳል ስለሆነ ማንነቱንና ታሪኩን አይዘነጋምና አሁንም 
በጠባብ ብሄረተኛው ህወሓትና ግብረአበሮቹ በሚደርስበት በደልና ግፍ እተንገሸገሸ፣ ምሬቱ 
እየጨመረ፣ ቁጣውም እያደገ ስለሆነ ዛሬ ጥያቄው የአለፈው ዓይነት ወርሃ-የካቲት መቼ 
ይገነፍላል የሚል እንጂ በርግጥ ዛሬም እንደወትሮው ሕዝቡ ሁኔታውን ወደዚያው 
እንደሚመራው  አጠራጣሪ አይደለም።  የሕዝብ ጉምጉምታ  ከአሁኑ ጨቋኞችን 
በእጅጉ እያሳሰበ ይገኛል።  ሕዝባችን ከአለፈው 1966 ዓ. ም ወርኃዊ የካቲት አርድ-
አንቀጥቅጥ ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ብዙ ተመክሮ አለውና፣  እንዳለፈው በአንድነት ተነስቶ 
ጨቋኞችን፣ አገር አፍራሽ፣ ሕዝብ አተራማሽና ድንበር ቆራሽ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎችን 
መገርሰሱ አይቀሬ ነው።  ድሉን በጨቋኞች፣ ድሉን በግፈኞች ዳግም 
አይነጠቅም፤ አያስረክብም

 

። ጥንካሬው አንድነቱ፣ ኃይሉ ኢትዮጵያዊነቱ መሆኑንም 
ምንጊዜም  ያውቀዋል። 

የየካቲት ሕዝባዊ መነሳሳት መደገሙና ድል ማስመዝገቡ አይቀሬ ነው! 
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ! 

 


