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

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

January 16, 2014 
ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ! 

አቶ ኃይለማርያም ደሣለኝ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሓኖምንና ሌሎች ሹማምንትን ጨምሮ  
ኅዳር 24ና 25 ቀን 2006 ዓ. ም (December 3 and 4, 2013) ወደ ሱዳን በመዝለቅ 14 
ያህል ስምምነቶችን፣ ሀገራችንን ቆርሶ ለሱዳን የሚሰጠውን ውል ጨምሮ፣

ኅዳር 24 ቀን 2006 ዓ. ም  (December 3, 2013) በኬንያው ”ኔሽንስ ሜዲያ ግሩፕ” 
አማካይነት፣ ናይሮቢ ውስጥ የወጣው ”አፍሪካን ሪቪው” መጽሄት፣ ”ኢትዮጵያና ሱዳን 
ድንበራቸውን ለመካለል ተስማሙ” በሚል ርዕስ ባሰፈረው ዘገባ እንደገለጠው 
በኃይለማርያም ደሳለኝ የተመራው ቡድን ዋነኛው ተልዕኮ በመለስ ተጀምሮ የነበረውን 
የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን የማስረከብ ደባ ማጠናቀቅ እንደነበረ ነው።  ኢትዮጵያ 
እንደሀገር አንድነቷንና ሉዓላዊነቷን ጠብቃ በአፍሪካ ሆነ በዓለም ውስጥ ታሪካዊ ሥፍራዋን 
ይዛ፣ ኢትዮጵያውያንም እንደ ነፃና ኩሩ ሕዝብ ተከብረው እንዲኖሩ የማይፈልግ መሆኑን 
በተግባሮቹ ደጋግሞ ያረጋገጠው ህወሓት/ኢህአዴግ፣ ዛሬም ይህንኑ የጥፋት ተግባሩን 
እንደቀጠለ ነው።  ህወሓት እንደወትሮው ሀገሪቱን ለከፋ ጥፋት ሕዝቡንም ለበለጠ ጉዳት 
የሚጥል ውል ተግባራዊ ለማድረግ ሽርጉዱን ያጠናቀቀ መሆኑን የመገናኛ ብዙሃን ይፋ 
አድርገዋል።  

 ተፈራርሞ 
ተመልሷል።  ትልቁን የሀገር ክህደት ደባ ለመሸፈን ሲባል በተለያዩ ኤኮኖሚያዊ፣ 
ፖለቲካዊና የፀጥታ ጉዳዮች ላይ ከሱዳን ጋር በርካታ ስምምነቶችና "የመግባቢያ 
ፕሮቶኮሎች" (memorandum of understanding) ተፈራርመው እንደመተለሱ ነው 
በአምባገነኑ የህወሓት/ኢህአዴግ አገዛዝ መብትና ክብሩን ለተነጠቀው ሕዝባችን 
እየተነገረው ያለው።  

የሱዳኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዓሊ ካርቲ ኅዳር 24 ቀን 2006 ዓ. ም ካርቱም ውስጥ 
ታትሞ በወጣው፣ "Sudan Vision" በሚባለው ዕለታዊ ጋዜጣ የነአቶ ኃይለማርያምን ልዑክ 
ጉብኝት ጠቃሚነት ሲገልጽ፣ ሁለቱ መሪዎች የጋራ ድንበር ላይ የመስመር ቋሚ 
ምልክቶችን የማድረግ ተግባር እንዲፈጸም ያደርጋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ገልጾ ነበር። 
ስብሰባው ከተጠናቀቀ በኋላ ይህ ጉዳይ መፈጸሙን ሱዳናውያኑ አረጋግጠዋል።  ”የሱዳንና 
የኢትዮጵያ ግንኙነት ብዙ እርምጃዎች ወደፊት” በሚል ርዕስ በቀረበ ጋዜጣዊ ዘገባ ላይ 
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”ሌላው በሁለቱ መሪዎች ስብሰባ ወቅት የተጠናቀቀ ጉዳይ የጋራ ድንበርን የመካለል ጉዳይ 
ነው።  ይህ የድንበር መካለሉ ጉዳይ ለበርካታ አሥርት-ዓመቶች የራስ ምታት ምንጭ ሆኖ 
የቆየ ችግር ነበር” ይላል በሱዳን ቪዥን ጋዜጣ ላይ የወጣው ዘገባ።  

እንግሊዝ ሱዳንን በቅኝ ግዛት ይዛ በነበረችበት ወቅት፣ ሻለቃ ጉዌን በሚባለው መኮንኗ 
አማካኝነት በ1902 ዓ .ም (እኤአ) ድንበር ነው ብላ ያሰመረችውን መስመር እስከዛሬ ድረስ 
ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ሥልጣን የጨበጠ መንግሥት ያልተቀበለውንና ያለ ኢትዮጵያ 
ዕውቅና የተደረገ ህገ-ወጥና ጎጂ የድንበር መስመርን ነው ህወሓት/ኢህአዴግ የተቀበለው።  
በመለሰ ዜናዊ አማካይነት በሚስጥር የተደረገውን ክህደት፣ ማለትም የኢትዮጵያን ደን 
ለበስ፣ ወሃ-ገብና ለም ሰፊ የድንበር መሬት ለሱዳን አሳልፎ የመስጠት ሤራ፣ ከድምዳሜ 
ለማድረስ ተስማምቶ ነው ቡድኑ ወደ ሱዳን ያቀናው።  አገዛዙ እንደዚህ ያለውን 
የሀገራችንን ጥቅም ለባዕድ አሳልፎ የሚሰጥ ”ውል” ተቀብሎ ለማጽደቅ የተነሳሳውም 
ለኢትዮጵያ ካለው የቆየ ጥላቻ በተጨማሪ፣ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር ሰፊ ድንበር ስላላት፣ 
በድንበሯ በኩል ተቃዋሚ ኃይሎች መተላለፊያ አግኝተው የተጠናከረ ትግል እንዳያደርጉ 
ለማገድ ከማሰብም ጭምር ነው።  ህወሓት/ኢህአዴግ ስለዚህና መሰል ጉዳዮች የታፈነው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ በትክክል እንዲያውቅ አይፈልግም።  የህወሓትን መመሪያ በሙሉ 
ታማኝነትና ታዛዥነት በመፈጸም ላይ ያለው ጠቅላይ ሚኒስቴር ተብዬው ደግሞ 
ለኢትዮጵያውያን እየተድበሰበሰ በመቅረብ ላይ ያለውን የኢትዮጵያን መሬት ለሱዳን 
የሚሰጠውን ፀረ-ኢትዮጵያ ውልና ሌሎችንም ስምምነቶች በማንኛውም መልክ መፈረም 
የሚከብደው ሰው አልሆነም።  

ህወሓት በኢህአዴግ ውስጥና ከዚያም ውጭ በዙሪያው ከኮለኮላቸው አጃቢዎቹ ጋር ከሃያ 
ዓመቶች በላይ የተጓዘበት መንገድ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ማጥፋት ስለሆነ፣ 
ከአገዛዙ የተለየ ነገር መጠበቅ የዋህነት ይሆናል። ሕዝቡ ማንኛውንም መሰሪ 
እርምጃዎቻቸውን በደንብ አውቆ እንዳይቃወማቸው ስለሚፈሩ የሚሰብኩት ከአባይ ግድብ 
የሚመነጭ የኤሌክትሪክ ኃይል ለሱዳን በመሸጥ የሚገኘውን ኤኮኖሚያዊ ጥቅም 
በስምምነቶቹ እንዳመጡልን ነው።  ለሱዳን ስለተቸረው ወሃ-ገብ፣ ደን-ለበስና ለምና ሰፊ 
የድንበር መሬታችንን በማጣት ከእርሻ ሕይወቱ ሊፈናቀል ስለሚችለው በመሬቱ ላይ 
ተጠቃሚ የሆነ ኢትዮጵያዊ አርሶ አደር ዜጋ፣ በግጦሽና በደን ሃብቶች በሚጠቀሙት 
ኢትዮጵያውያን ላይም የተጠቀሰውን መሬት ማጣት ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ሕዝቡ 
እንዲያውቀው አይፈልጉም።   

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳይመርጣቸውና ምንም ውክልና ሳይኖራቸው፣ አሰብንና ምፅዋን 
"ውሰዱልን" ብለው ለጥፋት አጋራቸው ያስረከቡ ከሃዲዎች፣ ዛሬ በፖርት ሱዳን ወደብ 
እንዴት አድርገን ልንጠቀም እንደምንችል "ስምምነት" አድርገንላችሁ መጣን ይሉናል! 
እኛ ኢትዮጵያውያን እንደ ሕዝብ ሱዳኖችን አንጠላቸውም።  በሱዳን ውስጥ በብዙ ሺህ 
ለሚቆጠሩ በስደት ለሚኖሩ ወገኖቻችን ከፍተኛ ፍቅርና መስተንግዶም የቸሩን 
መሆናቸውን ሳንዘነጋ፣ ኢትዮጵያውያን ከማህዲስቶችና ከደርቡሾች ጋር በመዋጋት ከፍተኛ 
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መስዋዕት ከፍለው ያቆዩትን፣ በቅርብ ታሪካችንም ኢሕአፓ የአካባቢውን ሕዝብ 
በማስተባበር ከሱዳን ወታደሮች ጋር በውጊያ ጭምር ተፋልመው በመስዋዕትነት ያቆዩልንን 
የሀገራችንን መሬት አምባገነኑ አገዛዝ ለሱዳን አሳልፎ ሲሰጥ ግን በዝምታ የምናየው 
አይሆንም።  የአገዛዙ አባላት ለኢትዮጵያ ባላቸው ጥላቻ ታውረው በኢትዮጵያዊነቱ 
የሚያምን ዜጋ የሀገሩን መቆረስ ሊቀበለው እንደማይችል፣ የተረዱ አይመስሉም።  
የዛሬዎቹ ገዥዎች የሀገር ፍቅር፣ ኢትዮጵያዊ የሀገር ስሜትም ሆነ ወኔ እንደሌላቸው 
እናውቃለን።  ከኢትዮጵያዊነት የሚሰርፀው የነፃነት መንፈስና ኩራትም እንደሌላቸው 
ለሠላሳ ዓመታት ከተለያዩ የሀገር ጠላቶች ጋር ያደረጉት መመሳጠርና የትግል ጉዟቸው 
ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ሀገሩን እየቆረሱ ለባዕዳን ሲሰጡበት ግን በመሬቱ ተጠቃሚ 
የሆነው የአካባቢው ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ሀገር-ወዳድ ዜጋ፣ ሁሉም የኢትዮጵያዊነት 
ኩራትና ክብር የሚሰማው ዜጋ፣ ሁሉም የሀገሩን አንድነትና ሉዓላዊነት የሚሻ ዜጋ ነው 
ከማዘን አልፎም የሚቆጣው፤ የቁጣው ማዕበልም ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎችን ጠራርጎ 
እንዲወስድ ለማድረግ እየተዘጋጀ ያለው።  በሀገራችን ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያውያን 
የገዥዎችን የደላላነት፣ የባንዳነትና የክህደት ተግባሮችን በዝምታ እንደማናልፍ ሊያውቁት 
ይገባል እንላለን።  

ሁለቱ አምባገነኖች የተፈራረሟቸው ስምምነቶች ወዲያውኑ ተግባራዊ እንደሚሆኑ 
ተገልጿል።  የሁለቱን ሀገሮች ሕዝቦች ይሁንታ ማግኘት በሚገባቸው በርካታ ጉዳዮች ላይ 
እንደተስማሙም በድፍረት ሲናገሩ ተደምጧል።   የተፈጠሩትን ግንኙነቶች የዘላቂ 
ግንኙነቶች ”Strategic relations” ናቸው ይ ሉናል።  ከዚያም አልፈው በሁለቱ ሀገሮች 
መካከል ኤኮኖሚያዊ ውህደት ”Economic integration” እናደርጋለን ይላሉ።  ዘለል 
ብለውም በጋራ ድንበራችን ላይ ”ስለ አንድ ነፃ ዞን (Establishment of a free zone on 
the common border area) መቋቋም ይናገራሉ።   የሕዝብ መብቶች ባልተከበሩባቸው 
ሀገሮች እነዚህ ሁሉ የማደንቆሪያ ቃላት ከተጻፉበት ወረቀት ሊያልፉ የማይችሉ 
መሆናቸውን በእርግጠኝነት ልንነግራቸው እንወዳልን።  ይህ ሁሉ ማደንቆሪያ ከፍርሃት 
የመነጭ መሆኑም ግልጽ ነው።  ማንኛውም አምባገነን አገዛዝ በፍርሃት ሲወጠር 
እንደሚያደርገው በጋራ ድንበር አካባቢ የሁለቱንም ሕዝቦች እንቅስቃሴና ዝውውር 
ለመቆጣጠር የሚያስችሏቸውን የፀጥታ ውሎች በአዲስ መልክ አጠናክረው ተፈራርመዋል።  
የዚህን የፀጥታ ስምምነት አስፈላጊነትና ጠቃሚነት ገና ስብሰባው ሳይጀመር በዶክተር 
ቴዎድሮስ አድሃኖም ጠንከር ባለ መልክ ተገፍቷል።  ”በጋራ ድንበር አካባቢ ሕገ-ወጥ 
የሰዎች ዝውውር "Human trafficking" የሚባለውን ተግባር ለማስቆም ካላቸው ቅን ፍልጎት 
ተነስተው እንዳደረጉት ነው ሁለቱም የሰብዓዊ መብት ዳማጭ  የሆኑት አገዛዞች 
የሚለፉት።  በሁለቱ ሀገሮች መካከል ያሉት ግንኙነቶች ስትራቴጂያዊ ስለመሆናቸው 
ይናገራሉ።  በኤኮኖሚውና በመጓጓዣ ዘርፎች (የአየር ትራንስፖርትን ከማዛመድ 
በተጨማሪ፣ መንገዶችን በመሥራትና የባቡር ሃዲድ መስመሮችን በመዘርጋት ሁለቱን 
ሀገሮች ስለማገናኘት፣ የሱዳንን ወደቦች በተለይም ፖርት ሱዳንን ኢትዮጵያ 
ስለመጠቀሟ...ወዘተ)፣ የኤሌትሪክ ኃይል ሱዳን ከኢትዮጵያ ልትሸምት ስለመቻሏ፣ 
እንዲዚሁም በንግድ ልውውጥ ዘርፍ የተለያዩ ስምምነቶችንም ተፈራርመዋል።  ሰዶ 
ማሳደድ ይሏል ይህ ነው፤ የኢትዮጵያን አካል ኤርትራን እስከ ወደባችን አሳልፎ ሰጥቶ 
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አሁን የሌላ አገር ወደብ ለመከራየት መሯሯጥ!  በተጨማሪ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ 
የአምባገነኖችን ትብብር በማጠናከር መላውን ሕዝብ መተንፈሻ ለማሳጣት 
እንዲመቻችላቸው ሦስተኛውን አምባገነን፣ ኢሳያስ አፈወርቂንም፣ ከቡድናቸው ለመጨመር 
ሱዳን የአስታራቂነት ሚና ለመውሰድ ዝግጁነቷን ገልጣለች።  

ሁለቱ አምባገነን አገዛዞች ስለሁለት የንግድ ተቋሞች የሚነጋገሩ ነው ያስመሰሉት።  
የአንድን ሉዓላዊት ሀገር መሬት ገምሰው ሲቀባበሉም ሆነ ስለኤኮኖሚያዊ ውህደት 
ሲስማሙ ለሁለቱ ሀገሮች ሕዝቦች የኩባንያ ተቀጣሪዎች ያህል እንኳን መብትና ክብር 
አላሳዩም።  በሁለቱም ሀገሮች በነፃነት ሕዝብን የሚያገለግሉ የሕግ አውጪ ተቋሞች 
ባለመኖራቸው ለጊዜው የሚያደናቅፋቸው ነገር እንደሌለ አምነው ነው እየሠሩ ያሉት።  
ይሁን እንጂ እየረገጡት ያለው ሕዝብ የተጫነበትን ቀንበር ሰብሮ ሊነሳባቸው እንደሚችል 
አዕምሯቸው የተገነዘበው አይመስልም። 

ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት የሚጥሱትን፣ 
የሕዝቡን ጥቅሞችና መብት የማያስጠብቁትንና የማያከብሩትን ማንኛቸውንም ስምምነቶች 
አጥብቆ ይቃወማል።  የኢትዮጵያን ለም፣ ውሃ-ገብና ደን-ለበስ የድንበር መሬት ለሱዳን 
የሚሰጠውን፣ በሀገር ጥቅም ላይ የተፈፀመ የክህደት ውል አጥብቆ ያወግዛል።  መላው 
የኢትዮጵያ ሕዝብ መብቱን፣ ክብሩንና መሬቱን እንዲያስከብር በአንድነት ተነስቶ 
እንዲታገል ጥሪውን ያቀርባል።  ዛሬም እንደወትሮው ኢሕአፓ (ዴሞክራሲዊ) በማንኛውም 
ዘርፍ ከሕዝቡ ጎን መቆሙን ያረጋግጣል። 

የኢትዮጵያ ነፃነትና አንድነት በልጆቿ መስዋዕትነት ለዘላለም ይኖራል!!     

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


