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

(አንድነት/United) 
ጥር ፳፩ ቀን ፪ ሺህ ፲ ዓ. ም 

January 29, 2018 

ጥምቀተ ባሕሩ በደም ጨቀዬ 
 
የጥምቀት በዓል በመላው ኢትዮጵያ የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ክርስቶስ 
በዮርዳኖስ ወንዝ የተጠመቀበትን ቀን ለመዘከር ከትውልድ ትውልድ በተዋረድ በአገራችን 
ለዓመታት ሲከበር የኖረ አንዱና ታላቁ በዓላችን ነው። 

በመሆኑም እንደተለመደው፣ የቃና ዘገሊላ ዓመታዊ በዓል ለመዘከር ጥር 11 ቀን 2010 ዓ. 
ም. ሕዝባችን በቅዱስ መንፈስ ተሞልቶና አበው “ለጥምቀት ያልሆነ ቀሚስ ይበጣጠስ” 
እንዳሉት፣ ሕዝቡ እንደ ጥንቶቹ ቅድመ-አያቶቻችን፣ ባለ በሌለ ብርቅዬ የባህል አልባሳቱ 
አሸብርቆና ተውቦ የጥምቀት በዓልን ሊያከብር ሆ! ብሎ ወጣ። 

ዳሩ ግን የዘንድሮው የበዓል አከባበር እንደቀደምቱ ዓመታት መንፈሳዊ ደስታ የሰፈነበት፣ 
ዘመድ ከዘመድ የተገናኘበትና በከተማው ከተለያዩ ብሄረሰቦች የተውጣጣው የሕዝብ 
ስብስብ ገናናውን የጥምቀት በዓል እንደተለመደው በመንፈሳዊ እርካታ፣ በባህላዊ ወግና 
ሥርዓት በደስታ ፈንድቆ ለማክበር ጥረት ቢያደርግም ሰላምና ፀጥታን ግን አላገኘም፣ 
በተለይም በወልዲያ።  በዚህ ሳቢያ ከጊዜ በኋላም በቆቦ። 

ከሳምንታት በፊት ነበር ህወሓት-መራሹ አገዛዝ የፖለቲካ እስረኞችን እፈታለሁ፣ አዲስ 
አበባ የሚገኘውን ማዕከላዊ ተብሎ የሚታወቀውን የሰቆቃ ቦታም ዘግቼ ቤተ-መዘክር 
አደርገዋለሁ፣ የዴሞክራሲ ምኅዳሩንም አሰፋለሁ ብሎ የዘመረው። ይሁን እንጂ በዚህ 
ክቡር የጥምቀት ክብረ-በዓል ዕለት ልክ ጠላትን የወረረና የሚመታ ይመስል የፖሊስና 
የጦር ሠራዊቱን ከነሙሉ ትጥቁ በጥምቀት ክብረ-በዓል ላይ አሰማራ። ስምሪቱም 
የዴሞክራሲ ሥርዓት በሰፈነባቸው አገራት እንደሚደረገው ወደ በዓሉ የወጣው ሕዝብ 
ችግር እንዳይገጥመው ለመከላከል ከቶውንም አልነበረም። የዴሞክራሲ ምኅዳሩን አሰፋለሁ 
በማለት ሃሳዊ መሲህ ፕሮፓጋንዳ ሲያስተጋባ የሰነበተው የህወሓት አገዛዝ ሠራዊት ገና 
ለገና ሕዝቡ በአገዛዙ ላይ የተቃውሞ ድምፅ አሰማ ብሎ ለበዓል የከተመውን ሰላማዊ 
ሕዝብ የጥይት ውርጅብኝ አወረደበት፣ ረሸነው፣ ረፈረፈው። የዴሞክራሲያዊ ምኅዳር 
ማስፋት ማለት ተቃዋሚ ኃይላት ያለስጋት የሚደራጁበትና ድምፃቸውን የሚያሰሙበት 
ማለት መሆኑን ከቶውንም ዘንግቶ የሕዝብ ደም በከንቱ አፍስሶ፣ ጥምቀተ ባህሩን በደም 
አጨቀየው! ሁሌም ሲከበር የኖረውን ታቦትን ያህል ተዳፈረ። የእምነት ቦታን አራከሰ። 
በአጠቃላይም የቤተ-ክርስቲያንን ልዕልና ተዳፈረ።  
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በተለይም በአሁኑ ጊዜ የዚህ ሥርዓት ፀረ-ሕዝብነትና ፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ከቀን ወደ ቀን 
እየተጋለጠ ዕርቃኑን እየወጣ መጥቷል። የኢትዮጵያ ሕዝብም ምንነቱን በሚገባ 
ተገንዝቧል። ስለሆነም ሕዝብ እንደ እስካሁኑ በፍጹም አልገዛም ብሎ ተነስቷል። 
ህወሓት/ኢህአዴግም እስካሁን በሚጠቀምበት አፍኖና ረግጦ የመግዛት ስልት አገር 
መምራት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። “የኦሮሞ ደም ደሜ ነው”፣ “የአማራ ደም ደሜ 
ነው”፣ “የደቡብ ሕዝብ ደም ደሜ ነው”… ወ.ዘ.ተ በማለት የራሱን መብትና የአገሪቱን 
የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት ለማስከበር ሕዝቡ ከዳር እስከዳር ቆርጦ ተነስቷል።  
የኢትዮጵያ ወጣት ከቅድመ አያቶቹ በወረስው አኩሪ ባህል መሠረት፣ በፋኖነትና በቄሮነት 
በመደራጀት የህወሓት/ኢህአዴግን የግፍና የጥፋት ድርጊት እልባት ለመስጠትና የአገር 
ሉዓላዊነትን ለማስከበርና እየተሸረሸረ ያለውን ብሄራዊ አንድነት መልሶ ለመገንባት 
ሕይወት እየገበረ ትግሉን በማፋፋም ላይ ይገኛል።   

በዚህ በታላቁ የጥምቀት ክብረ-በዓል ላይ ለማመን በሚያዳግት ሁኔታ የአገርን ሰላምና 
የሕዝብን አንድነት፣ መንፈሳዊና ታሪካዊ ኃላፊነት ተወጥታ የግዕዝ ፊደላችንንና አያሌ 
ቅርሳ-ቅርሶችን ባቆየችን ቤተ-ክርስቲያንና እምነቱንና ባህላዊ ወግና ሥርዓቱን ጠብቆ 
በኖረው ሕዝባችን ላይ የህወሓት/ኢህአዴግ የግፍና የጥፋት ዘግናኝ ተደጋጋሚ ድርጊት 
ሲፈጸም ማዬት የማይቻል ሆኗል። ለመጨረሻው ትንቅንቅ በአንድነትና በኅብረት ቆመን፣ 
ይህንን ፀረ-አገርና ፀረ-ሕዝብ አምባገነንና ዘረኛ አገዛዝ አሽቀንጥረን ጥለን፣ የአገራችንን 
ክብርና ሉዓላዊነት ማስመለስ የግድ ነው።  

በዚህ ወሳኝ የትግል ወቅት ኢሕአፓ (አንድነት) እንደ ሁልጊዜው ከሕዝብ ጎን የቆመ 
መሆኑን ያረጋግጣል። ትግሉም በአቸናፊነት እንሚጠናቀቅ ያምናል።    

ኢሕአፓ አንድነት ይህን የህወሓት/ኢህአዴግ ግፍና አረመኔነት አጥብቆ ያወግዛል!  
የንፁኃን ደም በከንቱ ፈሶ አይቀርም!   

 
 


