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የዛሬ አስራ ስምንት ዓመታት በጠመንጃ ኃይል በሥልጣን የተሰየመው ጠባብ ቡድን በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ እያደረሰ ያለው መጠነ ሰፊና ዘርፈ ብዙ በደልና ስቃይ
በብርቱ ያስቆጣንና ያሳዘነን በመሆኑ፤



ከአንድ ብሔር የወጣው አነስተኛ ቡድን ሥልጣኑን ለማጠናከር ሕዝቡን በቋንቋ ፤ በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሎ በሕዝባቸን አንድነትና ደህንነት፤ እንዲሁም
በአገራችን ህልውናና ሉዓላዊነት ላይ እያመጣ ያለውን አደጋ ከልብ በመረዳታችን፤



ሥልጣን ላይ ባለው ቡድን ብዙኀኑ ሕዝብ መሠረታዊ የሆኑ ሰብአዊና ደሞክራሲያዊ መብቶቹ ተገድበው፣ የዜግነት መብቶቹ ተነጥቅው፣ ከባርነት ያልተለየ ኑሮ
እየኖረ መሆኑን፤ሥርዓቱን የተቃወሙ የሕዝብ መብት እንዲከበር የጠየቁና የታገሉ በርካታ ውድ ዜጎች በአምባገንኑ ቡድን በገፍ መገደላቸውን፤ መታሰራቸውን፤
በሰቆቃዊ ድርጊት አካለ ጎዶሎ መሆናቸውን ፤ መዳርቫሸቸው መጥፋቱንና መሰደዳቸውን በመገንዘባቸን፤
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ድህነትና ረሃብ የሀገራችን መለያ ሆኖ ብዙሐኑ ሕዝብ በችጋር በድህነትና በበሽታ እየማቀቀ የመከራ ኑሮውን እየገፋ መሆኑን በመረዳታችን፤



ሕዝባችን መብቱን አስከብሮ፤ እኩልነቱንና አንድነቱን አረጋግጦ በሰላምና በብልጽግና ሊኖር የሚችለው ዘረኛውና አምባገኑን ሥር ዓት ተወግዶ ዴሞክራሲያዊ
ሥርዓት በሀገራችን እውን ሲሆን መሆኑን በመገንዘባችንና ይህንን አምባገነን ኃይል ታግሎ የማስወገዱ ኃላፊነት በይበልጥ በእኛ በወጣቶች ትከሻ ላይ የወደቀ
መሆኑን በመረዳታችን፤



በኢትዮጵያ የትግል ታሪክ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የሕዝቡን መብት ለማስከበር ሲታገል የቆየውና የትግል ልምድ ያለው እንዲሁም ራስን መስዋእት በማድረግ
ለሕዝባቸው ያላቸውን ታማኝነትና ለአገራቸው ያላቸውን ፍቅር ያስመሰከሩ በርካታ አባላትን ያፈራው ኢሕአፓ መሆኑን በማወቃችን
እኛ በ ሰኔ 22 ቀን 2001 ዓ.ም. በዩናይትድ ስቴትስ ቺካጎ ከተማ ውስጥ የተሰባሰብን ወጣቶች የአገራችንን ሁለንተናዊ ሁኔታ በጥሞና መርምረን ከአምባገንና
ከከፋፋይ ኃይል የፀዳች፤ ለሕዝቦቿ እኩልነትና አንድነትን ያጎናፀፈች፤ ሉዓላዊነቷን ያስከበረች ፤ የዜጎች ፓለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ መብቶች
የተከበሩባት አዲሲቷን ኢትዮጵያ እውን ለማድረግ የወጣቱ ትውልድ ኃላፊነትና ድርሻ መሆኑን ተረድተን የኢሕአፓ የወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ
ወክንድ)የሚል ስያሜ የተሰጠውን ድርጅት መሥርተናል።
ስም የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ኣብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓወክንድ)

1. ዓላማ
ወጣቶች በኢሕአፓ ወክንድ ተሰባስበው አምባገነን አገዛዝን ለማስወገድና የሕዝብ መብት የተረጋገጠበት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በአገራችን እውን ለማድረግ
በሚካሄደው ትግል ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥረት ማድረግ፤

2. ተግባር
2.1. ኢሕ አፓ እያደረገ ላለው ትግል ወጣቶች ሁለንተናዊ ድጋፍ እንዲሰጡት እንዲሁም በማንኛውም መንገድ ተሳታፊና ተባባሪ እንዲሆኑ ሁኔታውን ማመቻቸት
2.2. ወጣቶች ለሕዝባቸው መብት መጠበቅ፤ ደህንነትና ብልጽግና ለአገራቸው ሉዓላዊነትና አንድነት የሚኖራቸውን ሚናና አሰተዋጽኦ ማረጋግጥ
2.3. ወጣቶች መብታቸው እንዲጠበቅ፤ በሀገራቸው የዜግነት መብታቸው እንዲከበር ማድረግ
2.4. ወጣቱ ሀገራዊና ሕዝባዊ ስሜት እንዲሰማው ለሀገርና ለወገኑ በጽኑ እንዲታገል ማድረግ
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2. 5. ወጣቱ ቋንቋ ሆነ ዘር ፤ ጾታ ሆነ ሃይማኖት ሳይከፋፍለው አንድነቱ እንዲጠበቅ ማድረግ
2.6. የወጣቱን የትምህርት፤ የሞራልና የባህል ይዘት ከፍ ማድረግ
2.7. ወጣቱ ከርካሽ ባህሎች ተላቆ የኢኮኖሚው ሁኔታ ተሻሽሎና ጤናው ተጠብቆ ለሀገሩ እድገትና ልማት የማያቋርጥአስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችልበት መንገድ መፈለግ

3. ድርጅታዊ ይዞታ
የኢሕኣፓ ወጣት ክንፍ ድርጅት በፈቃደኛነት ላይ የተመሠረተና ራሱን ችሎ የተቋቋመ ድርጅት ነው። በሀገር ውስጥ በህቡዕ በተለያዩ አካባቢዎች የተደራጀ ሲሆን በተለያዩ
ደረጃዎች መዋቅሮች ተዘርግተዋል። በውጭ አገር በተለያዩ ሀገሮች የተቋቋሙት ቅርንጫፍች በይፋ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ።

4. ኣባልነት
4.1. የወጣቱን ድርጅት ዓላማውና ፕርሮግራም አምነው የተቀበሉና በውስጡ ሆነው ለመታገል ዝግጁ የሆኑ ዕድሜያቸው ከ16 ዓመት በላይ የሆነ ኢትዮጵያውያን ሁሉ
አባል ሊሆኑ ይችላሉ።
4.2. በሀገር ውስጥ ለሚገኙና ድርጅቱ ውስጥ ሆነው ለመታገል ፍላጎት ያላቸው ዜጎች የህቡዕ አሠራር በሚፈቅደው መሠረት ድርጅቱ ውስጥ የሚገቡበት ሁኔታ የሚመቻች
ይሆናል። በውጭ የሚኖሩ ወጣቶች ለአባልነት የተዘጋጀውን ቅጽ በመሙላት ማመልከት የሚችሉ ሲሆን ጥያቄያቸው በአመራሩ ሲጸድቅ አባል መሆን ይችላሉ።
4.3. ሥራ ያላቸውና ከሀገር ውጭ ነዋሪ የሆኑ አባሎች በድርጅቱ የተወሰነውን የአባልነት ክፍያ መክፈል ይጠበቅባቸዋል;፡

5. የአባላት መብትና ግዴታ
5.1 መብት
5.1.1. እያንዳንዱ አባል በድርጅቱ ጉባዔ ላይ ተገኝቶ ሀሳብ ለማቅረብም ሆነ ተሳታፊ ለመሆን ሙሉ መብት አለው።
5.1.2..እያንዳንዱ አባል በድርጅቱ የተለያዩ የኃላፊነት ቦታዎች ለመምረጥም ሆነ ለመመረጥ ሙሉ መብት አለው።
5.1.3. እያንዳንዱ አባል ለአመራር አባላት ሆነ አካላት ጥያቄ ለማቅረብ፤ ሀሳብና አስተያየት ለመስጠት፤ ሂስና
ነቀፌታ ለማቅረብ እንዲሁም ለቀረቡ ጥያቄዎች መልስና ማብራሪያዎች የማግኘት ሙሉ መብት ኣለው።
5.1.4. እያንዳንዱ አባል በድርጅቱ ሥራዎች ለመሳተፍ ሙሉ መብት አለው።
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5.2 ግዴታ
5.2.1. እያንዳንዱ አባል ራሱን ለድርጅቱ ሕግና ደንብ እንዲሁም የዲሲፕሊን መርሆ በማስገዛት ለድርጅቱ ያለውን ታማኝነት
መግለጽ አለበት።
5.2.2. እያንዳንዱ አባል የድርጅቱን የሥራ መመሪያዎች፤ ተግባሮችና ሃላፊነቶች በቅንነት በሥራ ላይ ማዋል አለበት።
5.2.3. እያንዳንዱ አባል የተለያዩ የድርጅቱን ሥራዎች በማደራጀትም ሆነ ሙሉ ተሳትፎ በማድርግ ለወጣቱ ድርጅት ሁለንተናዊ ጥንካሬ
አስተዋጻኦ ማድርግ አለበት።
5.2.4. እያንዳንዱ አባል ወጣቶች ድርጅቱን እንዲቀላቀሉ መቀስቀስ፤ ጥረቶች ማድረግ ይጠበቅበታል።
5.2.5. እያንዳንዱ አባል በወጣቶች መካከል በዘር፤ በቋንቋ፤ በብሔር ብሔረሰብ፤ በጾታ፤ በሃይማኖት እየተደረገ ያለውን መከፋፈል
መታገልና ብሔራዊ አንድነታቸውን እንዲጠብቁ ማድረግ አለበት።
5.2.6. እያንዳንዱ አባል የድርጅቱን ንብረት መጠበቅና መንከባከብ አለበት።
5.2.7. እያንዳንዱ አባል ድርጅታዊ ዲስፕሊን መጠበቅ አለበት። በአባላት መካከል የሚነሱ ቅራኔዎችንም በሂስና በግለሂስ ለመፍታት መጣር
አለበት።

6. ከኢሕኣፓ ጋር የሚኖረው ግንኙነት
6.1. የኢሕአፓ ወጣት ክንፍ በፈቃደኛነት የተቋቋመ ድርጅት ነው።
6.2. የኢሕአፓ ወጣት ክንፍ የኢሕኣፓን ዓላማና የትግል ስትራቴጂ መሠረት በማድረግ ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው።
6.3. የኢሕ አፓ ወጣት ክንፍ ዓላማ ያደረገውና የሚከተለው የኢሕፓን ፖለቲካዊ ዓላማና የትግል ስትራቴጂ ስለሆነ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ አገር በተለያዩ ደረጃዎች
ላይ ከሚገኙ የኢሕአፓ ኮሚቴዎችና ኃላፊነት ከተሰጣቸው አካሎች ጋር በቅርብ ይሠራል።
6.4. ከ18 ዓመት በላይ የሆናቸው የኢሕአፓ ወጣት ክንፍ አባላት የኢሕኣፓ አባላት መሆን ይችላሉ።
የኢሕአፓ ወጣቶች ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ)
ቺካጎ
ሰኔ 22 ቀን 2001 ዓ.ም
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ
ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢሕአፓ ወክንድ)
ETHOPIAN PEOPLE'S REVOLUTIONARY PARTY

YOUTH LEAGUE

Postal Address
5309 Georgia Ave.NW
Washington DC 20011
USA

Tel. 202-291-5832

e-mail: eprpyl.com
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