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የ 2016 ዓ.ም.  ዓለም አቀፍ የሠራተኞች ቀን  ሲዘከር ! 
 
እሁድ ሚያዚያ 23 ቀን 2008 ዓ.ም. (ሜይ 1 ቀን 2016 በአውሮፓዊያን አቆጣጠር) በየዓመቱ የሚከበር የዓለም 

ሠራተኛ ቀን  በዓል ነው። ይህንን ቀን  በተለያዩ የዓለም አካባቢዎች  ያሉ ላብ አደሮች የሕዝብ ፍቅር ካላቸው 

ሀገር ወዳድና ሰላማዊ ከሆኑ የሕብረተሰብ ክፍሎች ጋር በመተባበር ማኅበራዊ፤ ፖለቲካዊና ኤኮኖሚያዊ ነክ 

ጥያቄዎች የያዙ  መፈክሮችን በማንገብ፤ የተለያዩ መግለጫዎችን በማውጣት፤ እንዲሁም ከሰላማዊ ሰልፍ አንስቶ 

የተለያዩ ዝግጅቶችን በማካሄድ በደመቀ መልክ ያከብሩታል። ቀኑ  ሠርቶ አደሮች መብቶቻቸው ሕጋዊ ዋስትና 

አግኝተው እንዲከበሩ እንዲሁም ጥቅሞቻቸው እንዲሟሉ ያደረጓቸው ተጋድሎዎችና የከፈሏቸው የሕይወት 

ዋጋዎች በሁሉም ሀገር፤ በኢትዮጵያም ጭምር በትግል ታሪካቸው መዝገብ ውስጥ ተጽፈው ለወደፊቱ ትውልድ 

የተመክሮ እውቀት መገበያ ዋና መሠረት እንዲሆኑ  የሚዘከሩባቸው ቀን ነው።  

 

ይህ ቀን ላብ አደሮችና ሠርቶ አደሮች ባሳለፏቸው ጊዜዎች መፍትሄ ያላገኙ የፖለቲካ፤ የኤኮኖሚና ማኅበራዊ 

ጥያቄዎች መልስ እንዲያገኙ የሚይጠይቁበት፤ የተጓዙበትን ሂደቶች በጥሞና ገምግመው የተሻሉበትን ለማጠናከርና 

ለማስፋት፤ የደከሙበትን  ምክንያታቸውን በጉልህ አውጥቶ ለማረምና  ጊዜያዊና ዘላቂ  መፍትሄዎች ለመስጠት 

አቋማቸውን ግልጽ የሚያድርጉበት፤  የወደፊት ብሩህ ተስፋን በመሰነቅና ቆርጦ ለመታገል ቃል ኪዳናቸውን 

የሚያድሱበት ዕለትም ነው። ተደጋግሞ እንደተገለፀው በሀገራችን ላብ አደሮች ነጻነቱ የተጠበቀ፤ የራሳቸው የሆነ፤ 

በራሳቸው ሙሉ ኃላፊነት የሚተዳደርና የትግላቸው መሳሪያ የሆነ ድርጅት ለመመስረት ያደረጓቸው 

እንቅስቃሴዎች የትግላቸው አጋርና ወገንተኛ ሆነው ከጎናቸው ከቆሙ እንደ በኢሕአፓ በመሰሉ የፖሊቲካ 

ድርጅቶች እና አገር ወዳድ ኃይሎች  ከቶም  የሚረሱ አይደሉም። በመሆኑም ከአበራ ገሙ አንስቶ  ማርቆስ ሀጎስ፤ 

ዳሮ ነጋሽና ሌሎችንም ሰማዕታት በዚሁ ቀን እናስታውሳለን፤ የትግል ታሪካቸውንም ከልብ እንዘክራለን። 

የአርአያነነት ሰንደቃቸውን ከፍ አድርገን እናውለበልባለን። 

 

ይህ ለደሞዝ ጭማሪ፤ ለተሻለ የሥራ ሁኔታ፤ ለስምንት ሰአት ሥራ፤ ለስምንት ሰአት እረፍትና ለስምንት ሰአት 

የመንፈስና የሰውነት ተሃድሶ የተደረገው እንቅስቃሴ በዓለም አቀፍ ደረጃ መከበር ከጀመረ 125ኛ ዓመቱን 

በማስቆጠር ላይ የሚገኝ ሲሆን    በሀገራችንም ቀኑ መታሰብ ከጀመረ ከ40 አመታት በላይ ያስቆጠረ ለመሆኑ 

የታሪክ ድርሳናት የሚያመላክቱት ናቸው። የኢትዮጵያ ላብአደሮችና ሰርቶ አደሮች ይህንን ቀን ሲያከብሩትና 

ሲዘከሩ የቆዩ ቢሆንም ከፍተኛ መሥዋዕት በመክፈል የተጋሉላቸው መሠረታዊ ጥያቄዎቻቸው ዛሬም ድረስ 

ያልተመለሱ መሆናቸው ከጥቂት የአገዛዙ ደጋፊዎች በስተቀር አሌ የሚል እንደሌለ ግልጽ ነው።  
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የወያኔ አገዛዝ ሥልጣኑን በተቆጣጠረ ማግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ የተንቀሳቀሰው ላብ አደሮችንና ሠርቶ 

አደሮችን  በጎሳ ከፋፍሎና በከፍተኛ ጥረትና ተጋድሎ ያቋቋሙትን ድርጅት በማፍረስ ተለጣፊ ድርጅት 

በጫንቃቸው ላይ ማስፈርን ነበር። በዚህም ወያኔ ራሱ ሲኮንናቸው ከነበሩ ሥርዓቶች በበለጠና በከፋ ደረጃ 

መሪዎቻቸውንና ጠንካራ አባሎቻቸውን በማዋከብ ለእስርና ለስደት በመዳረግ ላባደሩንና ሠርቶ አደሩን አጅግ 

አሳዛኝና አሰቃቂ ለሆነ ብዝበዛና ጭቆና መዳረጉ የማይታበል ሐቅ ነው። 

 

በመዋቅር ማስተካከያ ሳቢያ በርካታ የፋብሪካና የኩባንያ ሰራተኞችን ያለምንም የኑሮ ዋስታና በሜዳ በመወርወር 

ያደረሰባቸው በደልና ጥፋት አስከፊነቱና አሳዛኝነቱ ለነጋሪም የሚያሳፍር በመሆኑ ከቶም የሚረሳ አይደለም። 

በሀገሪቱ አሉ የሚባሉትን የኤኮኖሚ ተቋማት በራሱና በደጋፊዎቹ ሙሉ ቁጥጥር ሥር አድርጎ እያካሄደ ባለው 

ብዝበዛ ሠርቶ አደሩን  ቅጥ ላጣ እንግልትና በደል መዳረጉ ግልጽ ነው።  ለምሳሌ የድሬዳዋው የምድር ባቡር 

ሠራተኞች ለተወሰኑ ወራት የላባቸውንና የድካማቸውን ፍሬ ባለማግኘታቸው በችጋር ለመቆላት የተዳረጉበት 

ሁናቴ ዛሬም ድረስ በሀገራችን በተለያዩ የሀዘን እንጉርጉሮዎች ሊዘመርለት የቻለ በአሉታዊ ምሳሌነት ሊጠቀስ 

የሚችል ነው። ይህን መሰል ሁናቴ በጥሞና ለሚመለከት ማንኛውም ለሕዝብ ቀናኢና ሀገር ወዳድ ሁሉ 

የሚያስቆጣና የሚያበሳጭ ከመሆኑም በላይ አገዛዙ ምን ያህል ከሰብአዊነት ውጭ የሚንቀሳቀስ መሰሪ ቡድን 

ለመሆኑ ራሱ በራሱ ያረጋገጠበት እንደሆነ ለመገንዘብ አያዳግተውም። ይህና ሌሎች ተመሳሳይ በደሎች ምንጊዜም 

ከሕሊናችን ሊጠፉ የማይችሉ ሲሆኑ፤ ሠርቶ አደሮች የመብት አልባ ኑሮ፤ የግፍና የበደልን አሻራዎች ለመቋቋም 

ባደረጓቸው እንስቃሴዎች ባፈሰሱት የደም ጎርፍና በከሰከሱት አጥንቶች የፃፏቸው ታሪኮቻቸው ምንጊዜም 

የሚታወሱ ናቸው።    

 

ኤኮኖሚው " በሁለት አኃዝ አደገ ተመነደገ "እየተባለ ከበርካታ ዓመታት ጀምሮ መጠነ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ የተነዛ 

ቢሆንም ላብ አደሮችና ሠርቶ አደሮች ያገኙት  ጥቅም ካለመኖሩ ሌላ በየጊዜው እየናረ የሚሄደውን የኑሮ ውድነት 

እንኳ በትንሹም ቢሆን ለመቋቋም የሚያስችል የወር ጊቢ ለመቋደስ አልተቻላቸውም። እንዲያውም ለመብታቸው 

መከበርና የተሻለ ደሞዝ ለማግኘት በተንቀሳቀሱ ቁጥር ለተቀረው መቀጣጫ ይሆኑ ዘንድ፤ ባለቤቱ ያቀለለው 

እንደሚባለው ነውና በገዛ ሀገራቸው በባዕዳን አሰሪዎቻቸው ጭምር የተንገላቱና አውላላ ሜዳ የተጣሉ በርካታዎች 

ናቸው። 

 

በፍላጎት መጨመር እየተሳበበ የሚነገርለት የኑሮ ውድነት መናር፤ የሥራ አጡ በተለይም ደግሞ ትምህርት ቀመስ 

ወጣቱ ቁጥር በየጊዜው መጨመር፤  አሁንም ከእለት ጉርስ ያለፈ ነገር ማግኘት ዘበት መሆን፤  ለፍቶ ጠብ የሚል 

ነገር መታጣት፤ የነገውን ቀርቶ የዛሬዋን ቀን በረሃብና ጥማት ለማሳለፍ መገደድ ዛሬ በገሃድ የሚታይ ሀቅ ነው።  

ይህ ብቻ አይደለም ዛሬ ለፍቶና ጥሮ ጉልበትን ገብሮ ለመኖር በእጅጉ አስቸጋሪ በሆነበት፤ በከፋ ድህነት ምክንያት 

የሚቀመስ ነገር እየራቀ በሄደበት ሁኔታ ድርቅና ረሃብ ወገናችንን እያጠቃ ነው።  በዚህም የተነሳ የወያኔ አገዛዝ ስለ 

ኤኮኖሚ እድገት እንዳሻው ቢወሸከትም ሁኔታው  የሚያሳየው መሻሻልን ሳይሆን ካለፉት ጊዜያት የባሰ መሆኑን 

ነው። 



                  

                                                                                                                                                                                                         
የኢትዮጵያ ላብ አደሮች  ባላቸው ታሪካዊ  ቦታ ከራሳቸው ፍላጎትና ጥቅም ባሻገር ከሌሎች የሕብረተሰብ ክፍሎች 

ጋር በመተባበር መታገል መሆኑ ገና ከጅምሩ በአርአያነት ያሳዩት ተግባር ለመሆኑ የካቲት 68 ን ብቻ ማስታወስ 

በቂ ነው። በአሁኑ ወቅት ላባደሩና ሠርቶ  አደሩ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በሚደርስበት የመብት እጦትና 

በድህነት መጎሳቆል ምክንያት ነፃነቱን ለመጎናፀፍ የሚያደርገው ትግል ከማንም ተፅዕኖና ጣልቃገብነት ነፃ በሆኑ 

የራሱ ድርጅት እየተመራ በሀገሩ ሳይሸማቀቅ ኮርቶ በሰላም የሚኖርበት የፖለቲካ ምህዳር ፈጥሮ በራሱ ጥረት 

የወደፊት ሕይወቱን ለመምራት እንዲችል ነው። ዓላማውን ለማሳካት  በደንቃራነት ከፊቱ የተደቀነበትን የወያኔን 

ዘረኛ አገዛዝ በቅድሚያ ማስወገድ ዋና ተግባሩ መሆኑ ማንም ሊነግረው የሚችል አይደለም። ከማንም በበለጠ 

የራሱ ተምክሮ ይህንን አረጋግጦለታልና።  

 

ገና ከውልደቱ አንስቶ በለጋነቱ ወገንተኛነቱን ለላባደሩና ለሠርቶ አደሩ ብሎም ለብዙሃኑ ኢትዮጵያ ሕዝብ 

ያደረገውና በትግሉም ያስመሰከረው ኢሕአፓ፤ ከላብአደሩና ከሠራተኛው ጎን በመሆን ይህንን ቀን አብሮ ሲዘክር 

ከልቡ መሆኑን ማረጋገጥ ይወዳል። ታሪኩም ይመስክርለታል። ያነገበውም ራዕይ ከዚህ ውጭ ለመመልከት 

አያስችለውም።  ላብ አደሩና ሰርቶ አደር ሕዝብ በሚገባ ተደራጅቶ የትግሉ ዋና አካል መሆኑ አይቀሬ መሆኑን 

የሚያምነው ኢሕአፓ ለዚህ ስምሪት መሳካት በተቻለው ሁሉ ጥረት ማድርጉን ይቀጥልበታል። በመሆኑም ላብ 

አደሮች ጥያቄዎቻቸው መልስ እንዲያገኙና ነፃነታቸውን ለመጎናጸፍ ለሚያደርጓቸው ማናቸውም እንቅስቃሴዎች 

ሁሉ ሙሉ ድጋፉን ይሰጣል።  የገባውንም ቃል ኪዳን በዚሁ ቀን እያደሰ፤ በዚህ አጋጣሚ ለላብ አደሮቹ  

ለእውነተኛ መሪዎቹና ቆራጥ አባላቱ ያለውን አድናቆትና ከበሬታም በደስታ ይገልጻል።  

ለወደፊት ትግላቸውም የበለጠ ፅናትም እንዲጎናፀፉ ያለውን ምኞትም ይገልፃል። በወያኔ አገዛዝ ለተገደሉ፤ የአካል 

ጉዳትም ሆነ የመንፈስ ስብራት ለደረሰባቸው እንዲሁም ለእስር ለተዳረጉ ቤተሰቦቻቸው ጭምር ከሀዘናቸውም 

እንዲጽናኑና ብርታቱን እንዲሰጣቸው ፅኑ መልዕክቱን ያስተላልፍላቸዋል። በአካልም በመንፈስም ከጎናቸው 

መሆኑን ይገልፃል።  

 

አገዛዙ ከባዕዳን ጋር በመመሳጠር የጫነባቸውን ማናቸውንም የክፍፍል  ተንኮል፤ በአርቆ አስተዋይነት፣ ከፍተኛ 

ትዕግስት በተሞላበት ሁኔታ በማክሸፍና የትግል አንድነታቸውን በማጠናከር ትግላቸውን እንዲቀጥሉ በዚህ 

አጋጣሚ የከበረ ጥሪውንም ያስተላልፍላቸዋል። 

 

የላብ አደሩና ሰርቶ አደር ሕዝብ መብት ይከበር! 

የጋራ ነፃነታችንን በጋራ ትግላችን እንጎናፀፋለን!   

 

 

 

 


