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

(ዴሞክራሲያዊ/Democratic) 
ሚያዝያ  ፲፱ ቀን ፪ ሺህ ፮ ዓ. ም 

April 27, 2014 

የዓለም ሠራተኞችን ቀን ስንዘክር 

ሜይ ዴይ በመባል የሚታወቀው የሠራተኞች ቀን፤ በፈረንጆቹ የዘመን አቆጣጠር 
በየዓመቱ በግንቦት ወር የመጀመሪያው ዕለት፣  ሠራተኞች በየሀገራቸው፣ መብታቸውን 
ለማስከበር፣ የሥራ ሰዓቶችን ወደ 8 ሰዓት ለማስቀነስና የሥራ ሁኔታዎችን ለማሻሻል 
በተናጠል ያደረጉት የነበረውን ትግል በዓለም አቀፍ ደረጃ እንዲስተጋባ፣ ተጠናክሮም 
እንዲቀጥል በጋራ ድምፃቸውን ሲያሰሙ የኖሩበትና አንድነታቸውን የሚገልጹበት 
በመስዋዕትነት ያገኙት በዓላቸው ነው።  ጥያቄዎቻቸውም እየሰፉ መጥተው ዴሞክራሲና 
ሰላም ከሥራ ሁኔታዎች መሻሻልና ከሠራተኞች ደህንነት መጠበቅ ጋር እንዲሰፍኑ 
ለማድረግ በሠራተኞች ቀን ሰልፎች ላይ ጥያቄዎችን ማቅረብ ከጀመሩ ቆይተዋል።  
የሠራተኞች ቀን መብቶችን ለማስከበር ሠራተኞች መስዋዕት የከፈሉበትን ቀን ለመዘከር 
ብቻም ሳይሆን፣ ላልተመለሱ የሠራተኞች ጥያቄዎችም ለጣቂ ትግል የሚደረግበትና 
ትብብር የሚገለጥበትም ዕለት ሆኗል። 

የሠራተኞች ቀን፤ የሁሉም ሠራተኞች በዓል እንዲሆን የተወሰነው በ1904 ዓ. ም ነው።  
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የዓለም ሠራተኞች ቀን በብዙ አገሮች በግንቦት ወር መጀመሪያ ላይ 
በታላቅ ድምቀት ሲከበር ቆይቷል። የከበርቴው መደብ በሠራተኞች ላይ የሚያደርሰውን 
ግፍና በደል እንዲሁም መረን የለቀቀ ብዝበዛን ለማስወገድ ያላሰለሰ ትግል የሚደረግበት 
ዕለት ሆነ።  ስለዚህም በሀገራችን ውስጥ ሁሉን ዓይነት መብት ተነፍጋችሁ የምትገኙ ላብ-
አደሮችና ለተሻለ ሕይወት እየታገላችሁ ለምትገኙ ሠርቶ-አደሮችም ጭምር እንኳን 
ለሠራተኞች ቀን አደረሳችሁ እያልን በምታደርጉት ትግል ዛሬም እንደ ትናንቱ ከጎናችሁ 
መቆማችንን እንገልጻለን። በሀገራችን የነበረው አጠቃላይ ኤኮኖሚያዊ ዕድገት፣ በተለይም 
ደግሞ በኢንዱስትሪው መስክ እጅግ ዝቅተኛ ስለነበረ የሠራተኛው ብዛትም ሆነ 
የመደራጀቱ ጉዳይ በተዛማጅ አዝጋሚ ነበር ማለት ይቻላል። ከፍ ካለ ደረጃ ለመድረስ 
የፋብሪካ ሠራተኞች መበራከትና፤ መደባዊ ንቃታቸውም በተጓዳኝ ማደግ ነበረበት።  
ስለሆነም፣ በአገልግሎትና በሌሎች ዘርፎችም (በዘመናዊ እርሻዎችና በልዩ ልዩ የማምረቻ 
ተቋሞች) ጭምር የሠራተኞች ቁጥር እየጨመረ ሲመጣ፣ የኢትዮጵያ ሠራተኞች 
መደራጀትና መብትና የሥራ ሁኔታዎች ማለትም የደመወዝና የሥራ ሰዓት መሻሻል 
ጥያቄዎች እንዲመለሱ ግፊት ለማድረግ የሥራ ማቆም አድማ በማደረግ ከቀጣሪዎችና 
አሠሪዎች ጋር በመፋጠጥ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ መስዋዕትነት ተከፍሏል።
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Silver Spring, MD 20910 Los Angeles, CA 90009 

Phone:    202- 241 2078              Email Address: eprp-democratic@eprp-ihapa.com
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በአፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ-መንግሥት የኢትዮጵያ ሠራተኞች መብታቸው እንዲከበር 
የንጉሡን አስተዳደር እየደጋገሙ ስለጎተጎቱ፣ በ1947 ዓ. ም የወጣው ሕገ-መንግሥት 
ሠራተኞች በሙያቸው እንዲደራጁ የሚፈቅድ አንቀጽ ይዞ ወጣ።  ሆኖም ግን አንቀጹ 
በግብር እንዲውል የሚያስችለው የሠራተኛ መተዳደሪያ ደንብ የወጣው በ1955 ዓ. ም 
ነበር። እንዲህ ባለው የታሪክ ሁኔታ ውስጥ ነበር የኢትዮጵያ ሠራተኞች በወቅቱ 
በነበረችው የመብት ጭላንጭል ተጠቅመው በማኅበር በመደራጀት መብታቸው እንዲከበር 
ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉት።  በተጨማሪም በገጠር የሚኖሩት አርሶ አደሮችና አርብቶ-
አደሮች በተከታታይ ለተፈራረቁት መንግሥታት ወደውም ሆነ ተገድደው ግብር 
ቢከፍሉም፣ አንድም መንግሥት ተገቢውን እንክብካቤ አድርጎላቸው አያውቅም።  እስከዛሬ 
ድረስ ለበርካታ ዓመታት ጭቁን አርሶ አደሮች የሚያርሱትና የግጦሽ መሬት አልባ ሆነው፣ 
ንጹህ የመጠጥ ውሃ አጥተው፣ ለልጆቻቸው ትምህርት ቤቶችን፣ ለቤተሰቦቻቸው የህክምና 
አገልግሎቶችንና የመሳሰሉትን ሁሉ በመነፈግ በብሶት፣ በመከራና በስቃይ ተውጠው ካሉት 
በታች ከሞቱት በላይ ሆነው በችግር እየማቀቁ ይኖራሉ። 

ሀገራችን በኢንዱስትሪው ዘርፍ በተለይም፣ በኤኮኖሚያዊ ልማት በአጠቃላይ ኋላቀር 
ስለነበረች፣ በሠራተኛው ዕድገት አደረጃጀትና እንቅስቃሴም ላይ የማይካደው የድህሪት ጎዞ 
ተጽዕኖ ፈጥሯል።  ስለዚህም የኢትዮጵያ ሠራተኞች እንቅስቃሴ የተጀመረው የሠራተኞች 
ቀን በዓለምአቀፍ ደረጃ መከበር ከጀመረ ከብዙ ዓመታት በኋላ ነበር።  ይሁን እንጂ 
የኢትዮጵያ ሠራተኞች እንቅስቃሴ ገና በለጋ ዕድሜው ለሠራተኛው መብት ያደረገው 
አስተዋፅዖና የከፈለው መስዋዕትነት እጅግ ከፍተኛ ነበር።  በንጉሡ ጊዜ የነበሩ የፋብሪካ 
ሠራተኞች በማኅበር የመደራጀት መብታችን ይከበር በማለት በማኅበሩ መሪዎች 
አማካይነት ጥያቄያቸውን በማቅረብ ብዙ ውጣ-ውረዶችን አልፈዋል።  የዚያን ጊዜው 
መንግሥት ለጥያቄያቸው መሠረታዊ መፍትሄ በመፈለግ ፋንታ፣ የሠራተኛ መሪዎችን 
ከሥራ በማባረርና ማኅበሩን በማፍረስ እንቅስቃሴውን ለመግታት ብዙ ሞክሯል።  ሆኖም 
ግን የኢትዮጵያ ሠራተኞች ተስፋ ሳይቆርጡ በተወካዮቻቸው አማካይነት በቁርጠኝነት 
ትግላቸውን በመቀጠላቸው፣ አገሪቱ ከነበረችበት የዕድገት ደረጃ አኳያ ሲታይ በታሪክ 
ጠንካራ ማኅበር ለመፍጠር ችለው ነበር። 

ስለሆነም የኢትዮጵያ ሠራተኞች ለመብታቸው መከበር ባደረጉት ትግል የተፈጠረው 
የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበርም፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በ1966 ዓ. ም የመጣውን የለውጥ 
ነበልባል ካቀጣጠሉትና ከፍተኛ አስተዋፅዖ ካደረጉት ጠንካራ ተሳታፊ ኃይሎች አንዱ 
ሊሆን በቅቷል።  የኢትዮጵያ ሠራተኞች እንቅስቃሴ አነአበራ ገሙን፤ እነማርቆስ ሃጎስን፤ 
እነሹምዬ ተፈራን፤ እነተሰማ ደሬሳና የመሳሰሉትን ጠንካራ መሪዎችን አፍርቷል።  
በርካታ ጠንካራ የማኅበሩ አባላትና ዕውቅናን የተቀዳጁ መሪዎቻቸው በአደረጉት አኩሪ 
ትግልም ከሠራተኛው መብት አልፈው ለመላ ኢትዮጵያውያን የዴሞክራሲና የመብት 
ጥያቄዎችን አንስተው በመታገል የሕይወት መስዋዕትነትን ጭምር ከፍለዋል።  ትግሉ 
አሁንም እንደቀጠለ ነው።  
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አለመታደል ሆነና ከንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት በባሰ ሁኔታ አምባገነኑ ደርግ የኢትዮጵያ 
ሠራተኞችን ኮንፌደሬሽን በኅዳር ወር መጨረሻ በ1967 ዓ. ም በአዋጅ አፈረሰው።  
በምትኩም በ1968 ዓ. ም በራሱ አምሳል የቀረጸውን አሻንጉሊት የሠራተኞች ማኅበር 
በመፍጠር "መላው የኢትዮጵያ ሠራተኞች ማኅበር (መኢሠማ)" ተቋቁሟል ብሎ አወጀ።  
ይህ የከሃዲዎችና የአድርባዮች ስብስብ ማኅበር በተግባር የሠራተኞችን መብት ማስከበሪያ 
ሳይሆን፣ የደርግን ዓላማ ማስፈጸሚያና ዕድሜውንም ማራዘሚያ መሣሪያ ሆኖ አገለገለ።  
ደርግም የሠራተኛውን የመብት ጥያቄ ለ17 ዓመት አኮላሽቶ በየዓመቱ የሠራተኛውን ቀን 
እናከብራለን በማለት በሠራተኛው ስም የኢትዮጵያ ሠራተኞችን ትግል ሲያዳክም ኖረ።  

ይባስ ብሎ በደርግ ቦታ የተተካው ጠባብ ብሔርተኛው የህወሓት/ኢህአዴግ አምባገነናዊ 
አገዛዝ ከደርግ የከፋ አፋኝ ሥርዓት ከመሆን አልፎ፣ በምንም መንገድ የኢትዮጵያን ሕዝብ 
አንድነት የሚገልጹ ተቋማትን እንዳይጠናከሩ ብሎም እንዲከስሙ ተግቶ የሚሠራ ኃይል 
ሆነ።  ለዚህ ዕኩይ ተግባሩ ይረዳው ዘንድ፣ የሠራተኛውን መብት በመርገጥ የመብት 
ጥያቄውን በባሰ ሁኔታ አፈነ።  ዛሬም እንደ ትናንቱ የኢትዮጵያ ሠራተኞች መብት 
በፋብሪካዎችና በታላላቅ የእርሻ ቦታዎች በከፋ ሁኔታ እየተረገጠ ነው።  የውጭ አገር 
ኩባንያዎች በልማት ስም በአገራችን በሚያርሷቸው ሰፋፊ መሬቶች ላይ ኢትዮጵያውያን 
ሠራተኞች የዓለም አቀፍ ሕግ ከሚደነግገው በዓለም ከሚካሄደው የሰው ልጅና የሠራተኞች 
መብት ውጭ በሆነ መንገድ እያገለገሉና እየተገዙ ነው።  በሚሠሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ 
በቂ የህክምና ተቋማት ባለመኖራቸው፣ የቀን ተቀን ሕይወታቸው አስጊ ሁኔታ ላይ ሲሆን፣ 
የሥራ ሰዓታቸውም የተወሰነ ስላልሆነ ጀንበር ወጥታ እስከትጠልቅ ድረስ እየተገደዱ 
ይሠራሉ።  ከዚህም በተጨማሪ፣ ትልልቅ እርሻዎች በልዩ ልዩ የሰብል መድሃኒቶች 
የተበከሉ ሆነው እያለ፣ ልዩ ጥንቃቄ ስለማይደረግ ሠራተኞች ለተለያዩ በሽታዎች 
እንዲጋለጡ ሆነዋል።  የህወሓት/ኢህአዴግ አገዛዝ ሹማምንትና ወኪሎቻቸው ለሠራተኛው 
ህልውናም ሆነ መብት ማሰብም ሆነ መጨነቅ ጉዳያቸው አይደለም።  

ኢሕአፓ ከምሥረታው ጀምሮ፣ የሠራተኞች መብት እንዲከበር ከሠራተኛ ማኅበራት ጋር 
በመተባበር አብሮ በመታገልና በማታገል ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍሏል።  በርካታ 
ሠራተኞችም በኢሕአፓ ውስጥ ተሰልፈው ሰፋ ላለ ሀገራዊ ዓላማ ታግለዋል።  
በፕሮግራሙ ውስጥም ከፍተኛ ቦታ በመስጠት የሠራተኞች የሥራ ሰዓት በ8 ሰዓት 
የተወሰነ እንዲሆን፣ የሠራተኞች የዓመት ዕረፍት፣ የጤና አጠባበቅ ሁኔታና ሴቶች 
ለጠንቀኛ መድሃኒቶች እንዳይጋለጡና ከወሊድ በፊትና በኋላም ስለሚኖራቸው የሥራ 
ፈቃድና ሌሎችም የሠራተኛ መብቶች እንዲከበሩ ታግሏል፤ ይታገላልም። 

ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) ዛሬም እንደ ትናንቱ ለኢትዮጵያ ሠራተኞች መብት 
የሚያደርገው ትግል ለኢትዮጵያ ሕዝብ ከሚያደረገው የዴሞክራሲ መብት ትግል ተነጥሎ 
የማይታይ መሆኑን ያረጋግጣል።  የኢትዮጵያ ጭቁን ሠራተኞች ያነሱት የመብት ጥያቄ 
የዓለም ሠራተኞች ይዘውት ከተነሱትና መስዋዕትነት ከከፈሉበት ትግል ጋር አንድ ስለሆነ፣ 
የሠራተኞችን ቀን ያለ አገዛዙ ጣልቃ ገብነት በነፃነት መከበር አለበት ይላል ኢሕአፓ 
(ዴሞክራሲያዊ)።  ይህ እውን እንዲሆንም ሠራተኞች በነፃነት ተደራጅተው መብታቸውን 
ለማስጠበቅ የመደራደርና የሥራ ማቆም እርምጃ የመወሰድ መብታቸው እንዲከበር 
ምንጊዜም ከጎናቸው ቆሞ ይታግላል።  በተጨማሪም አርሶ-አደሩና አርብቶ-አደሩ እንደ 
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ሠራተኛው መደብ የተጨቆኑ ስለሆኑና የኢትዮጵያ ሕዝብ አብላጫው ክፍል 
በመሆናቸውም የመሬት ባለቤትነት ጥያቄያቸውን ለማስከበር የሚያደርጉትን ትግል 
ኢሕአፓ (ዴሞክራሲያዊ) ይደግፋል፤ ከጎናቸውም ይቆማል። 
 
መብታቸውን ከተነፈጉ ከሁሉም ሠራተኞች ጋር በአጋርነት እንቆማለን!  
የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሸንፋል! 


