
 
 
 
 

 
የሰሜን አሜሪካ የኢሕአፓ አባሊት ኮንፈረንስ ተካሄድ በጥሩ ውጤት ተጠናቀቀ 

 

ከ ስኔ 24 እስከ ስኔ 27 2003 (July 2‐4) ባለት ቀናት በዩናይትዴ ስቴትስና በካናዲ ነዋሪ የሆኑ የኢሕአፓ አባሊት 
በአሜሪካ አትሊንታ ከተማ ውስጥ ስብሰባ አካሄዯው ና በሌዩ ሌዩ ጉዲዮች ሊይ ተወያይተው ግንዛቤዎችን ወስዯዋሌ፤ 
አስፈሊጊ ውሳኔዎችንም አስተሊሌፈዋሌ። 
 
የኮንፈረንሱ ተሳታፊዎች በሀገራችን የፖሇቲካ የሶሻሌና የፖሇቲካ ሁኔታ ሊይ ውይይት አካሄዯው ከሃያ ዓመት በፊት 
በመሳሪያ ኃይሌ ሥሌጣን የጨበጠው ከፋፋዩና ዘረኛው የወያኔ ቡዴን በሕዝባችን ሊይ እየፈጸመ ያሇው ግፍና በዯሌ 
ከጊዜ ወዯጊዜ እየተባባሰ መሄደንና በዚህም የተነሳ የሕዝቡ ስቃይና መከራ ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ ሉዯርስ መቻለን 
ተገንዝበዋሌ። የገቢው መጠን ወትሮም አነስተኛ የሆነው ሕዝባችን የምግቦችና የላልች ሇኑሮ አስፈሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶች 
ዋጋዎች ከሚገባው በሊይ እያሻቀቡ በመሄደቸውና አንዲንዴ ቁሳቁሶችም እስከናካቴው ከገበያ ሊይ በመጥፋታቸው 
ህይወቱ በሞት አፋፍ ሊይ እየዯረሰ መምጣቱ፤ የጤና የትምህርትና ላልች አስፈሊጊ የሆኑ አገሌግልቶች ጥራታቸውና 
ስርጭታቸው ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየወረደ መምጣቻቸው፤ የሥራ አጡ ቁጥር እየጨመረ መሆኑ፤ ዴህነትና ረሃብ 
መስፋፋቱ፤ ወያኔ በሲቪሌና በወታዯራዊ ተቋሞች ውስጥ ነባር ሠራተኞችን እያስወጣ ከራሱ ዘርና ከላልችም መሌምል 
ታማኝ በሚሊቸው ካዴሬዎች መተካቱ የአንዴ ዘር የበሊይነትን የተሊበሰው የወያኔን አምባገነን አገዛዝ ሇማጠናከር 
የሚወስዯው ርምጃ መሆኑ ፤ በተሇያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን ሇውጭ ከበርቴዎች በገፍ በመሸጥ 
ወያኔ ከፍተኛ የሆነ የሀገሪቱን ሀብት እየዘረፈ መሆኑና ሕዝቡን መሬት አሌባ በማዴረግ አገሪቱን አዱስና ዘመናዊ ሇሆነ 
የባዕዴ ቅኝ አገዛዝ አሳሌፎ መስጠቱ፤ ወያኔ የተሇያዩ የንግዴ የእርሻና አገሌግልት ሰጭ ዴርጅቶችን በመቆጣጠርም ሆነ 
እንዯ አባይ ግዴብ ሇመሳሰለ ፕሮጀክቶች በመዋጮ ስም ከዯሃው ሊይ በቀጥታ በመሰብሰብ መጠኑ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ 
እየዘረፈ መሆኑ፤ በቁጥጥር ስር ባዯረጋቸው የአፈና ተቋሞች አማካይነት አሁንም በሕዝቡ ሊይ የሚያካሂዯው የአፈና 
ተግባራት በሰፊው መቀጠሊቸው- በፓሇቲካ አመሇካከታቸውና እምነታቸው እንዱሁም የወያኔን የአፈና ተግባር  
በመቃወማቸው ብቻ የሚገዴለ፤ የሚታሠሩና በእስር ቤትም ሰቆቃዊ ዴርጊት የሚፈጸምባቸው ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ 
መሆኑ፤ ከወያኔ አፈና ሇማምሇጥና የስቃይን ኑሮ ሇማስወገዴ ወዯ ጎረቤት አገሮች ወዯ አረብና ምእራብ አገሮች በየጊዜው 
የሚሰዯዯው ኢትዮጵያዊ ቁጥር እጅግ ከፍተኛ መሆኑ፤ የራሳቸውን ጥቅም ብቻ የሚያሳዴደና የሚያምኑበትን መርህ 
ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያዲግታቸው የምእራብ መንግሥታትና እንዱሁም ጥቅማቸውን የሚያስቀዴሙ እንዯቻይና ያለ 
አገሮች ሇወያኔ መንግሥት የሚቸሩት መጠኑ ከፍተኛ የሆኑ ብዴርና እርዲታ አምባገነነትን እያጠናከረ መምጣቱ፤ አባሊቱ 
ስብሰባ ከተወያየባቸውና ግንዛቤ ከወሰደባቸው ጉዲዮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው። 
 
ሕዝባችንን ከሚኖርበት የስቃይና የሲኦሌ ኑሮ ተሊቆ ነጻነቱን አግኝቶና መብቱን አስከብሮ፣ በብሌጽግና፣ በእኩሌነት፣ 
በአንዴነትና በሰሊም የሚኖርበት ሁኔታ ሇመፍጠር የወያኔን አምባገነን አገዛዝ ሁሇገብ በሆነ ሕዝባዊ ትግሌ ማስወገዴና 
ዳሞክራሲያዊ በሆነ የፓሇቲካ ስርዓት መተካት አሁንም አማራጭ የላሇውና ወቅታዊ የሆነ አጣዲፊ ተግባር መሆኑን 
ኮንፈረንሱ ተገንዝቧሌ። ሇዚህም ተዯራጅቶ ግንባርን ሳያጥፉ፣ በጥቃቅን መሰናክልች ሳይሸበሩና ተስፋ ሳይቆርጡ፣ 
መታገሌ ሇአገርና ሇወገን ፍቅር ያሊቸው ወገኖች የወቅቱ ግዲጅና ኃሊፊነት መሆኑን ኮንፈረንሱ አጢኗሌ። በሰሜን 
አፍሪካና በመካከሇኛው ምስራቅ በሚገኙ አንዲንዴ የአረብ አገሮች ውስጥ ባሇፉት ወራት የተካሄደት ሕዝባዊ አመጾች 
ሇረዥም ጊዜ ተንሰራፍተው የነበሩትን አምባገነንና ጨቋኝ አገዛዞች ያስወገደ፤ አንዲንድችንም እያንገዲገደ ያለ 
መሆናቸውን ስብሰባው ግንዛቤ ወስድበት በእኛም አገር ተመሳሳይ ሁኔታ ሉመጣ የሚችሌበትን ሁኔታ አጢኗሌ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ከተመሠረተ ጀምሮ ሊፍታም እንኳ ከትግሌ መዴረክ ያሌተሇየውንና የጠሊትና የተቀናቃኝ ዴርጅቶችን ጥቃት ተቋቁሞ፤ 
የውስጥ እንቅፋቶችን አስወግድ፤ ህሌውናውን ጠብቆ በሕዝብ ውስጥ ከሕዝብ ጋር ሆኖ ከፍተኛ መስዋእትነት በመክፈሌ 
የሕዝብ አሇኝታነቱን ያስመሰከረው ኢሕአፓ እያካሄዯ ያሇውን እንቅስቃሴ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ኮንፈረንሱ 
መርምሯሌ። ባሇፉት አመታት ሕዝባዊ ትግለን ሇማጠናከር ኢሕአፓ በሁለም መስክ ሊዯረገው እንቅስቃሴ ስብሰባው 
አዴናቆቱን ገሌጿሌ። በተሇይ በሀገር ውስጥ የሚገኙት የኢሕአፓ አካሊትና አባሊት ባሊፈው ዓመት የጠሊትን የጸጥታና 
የአፈና መዋቅሮች ተቋቁመው የፓርቲውን አርማ የያዙ ሕዝብን ሇትግሌ የሚያነሳሱ ቀስቃሽ መፈክሮችን በየቦታው 
በመሇጠፍና የተሇያዩ መሌአክቶችን ያዘለ በራሪ ጽሁፎችን በመበተን ያዯረጉት እንቅስቃሴ የሕዝቡን ተስፋ 
ከማሇምሇሙና የትግሌ መንፈሱን ከማዯሱ በሊይ የጠሊትን ሠፈር አዯናግጧሌ። በሰሜን አሜሪካ የሚኖሩ የኢሕአፓ 
አባሊት በአገር ውስጥ ያለ የኢሕአፓ አባሊት መስዋእትነት በመክፈሌ እያዯረጉ ያለትን ትግሌ በከፍተኛ ዯረጃ አዴንቀው 
ይህንን ትግሌ ሇማጠናከር በተሇይ አስፈሊጊውን ርዲታና ትብብር ሇማዴረግ ዝግጁነታቸውን አረጋግጠዋሌ። በጎረቤት 
አገራት፤ በኦሺያኒያ፤በአውሮፓ፤ በሰሜን አሜሪካና እንዱሁም በተሇያዩ አገሮች ያለ የኢሕአፓ አባሊት ሕዝባዊ ትግለን 
ሇማጠናከር እያዯረጉ ያለትን እንቅስቃሴ ኮንፈረንሱ አዴንቆ ይህንን ይበሌጥ ሇማጠናከር አስፈሊጊ ርምጃዎች 
እንዱወሰደ ሇፓርቲው አመራር ማሳሰቢያ አስተሊሌፏሌ። 

 
የወዯፊቷ ኢትዮጵያ የወጣቱ ትውሌዴ እጣ ፋንታ በመሆኑ ወጣቱ ሇዳሞክራሲያዊ ሥርዓት፤ ሇአገር አንዴነትና 
ለዓሊዊነት በሚዯረገው ትግሌ ውስጥ ተሳታፊ መሆኑ ወሳኝነት ይኖረዋሌ። ዴርጅታችን ኢሕአፓ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ 
የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣቶች ክንፍ ዴርጅት (ኢወክንዴ) እንዱሚሰረት ማዴረጉን ኮንፈረንሱ አዴንቆ 
ኢወክንዴ ትግለን ሇማጠናከር በሚያዯርገው እንቅስቃሴ ሁለ ሙለ ትብብር ሇማዴረግ የስብሰባው ተሳታፊዎች 
ዝግጁነታቸውን ገሌጸዋሌ። 

 
ሴቶች እህቶቻችን በዓሇም አቀፍ የኢትዮጵያ ሴቶች ዴርጅት አማካይነት ተሰባስበው በተሇያዩ መንገድች በሴቶች ሊይ 
የሚዯርሱትን በዯልች ሇመቃወምና ሇማስወገዴ እንዱሁም የሴቶችን ነጻነትና መብት ሇማስጠበቅ የሚያዯርጉትን ትግሌና 
እንቅስቃሴ ኮንፈረንሱ አዴንቆ በሚያስፈሌገው ሁለ ከጎናቸው ሇመቆም ወስኗሌ። የኢትዮጵያ የፖሇቲካ እስረኞች 

አንዴነት ኮሚቴ (ኢፖእአኮ) መብታቸው ሇታፈነና በእስርና በላሊም መስክ ሇሚሰቃዩ ኢትዮጵያውያን ጠበቃ በመሆን 
ሇሚያዯርገው ተጋዴል ሁለ ኮንፈረንሱ አዴናቆቱን ገሌጿሌ። ዴርጅታችን ሕዝባዊ ትግሌ ሇማጠናከር ባሇፉት አመታት 
ያዯረጋቸውን የኅብረት ጥረቶች ኮንፈረንሱ ገምግሞ ምንም እንኳ ችግሮችና ዴክመቶች ቢኖሩም አሁንም የኅብረት ትግሌ 
አስፈሊጊ መሆኑን አምኗሌ። ትግለን ፍሬያማ ሇማዴረግ በሀገር ውስጥ ትግሌ የሚያካሄደ ዴርጅቶች በተግባር 
በተጨባጭ ትብብር እናዴርግ በሚሌ ዴርጅታችን በተዯጋጋሚ ያዯረገውን ጥሪ አስመሌክቶ ኮንፈረንሱ ዴጋፉን 
ሰጥቷሌ። በአገር ውስጥ መዯረግ ያሇበትን የትብብር ትግሌ ተግባራዊ ሇማዴረግ ሁለም ኃይልች የየበኩሊቸውን ጥረት 
እንዱያዯርጉ ጥሪውን አስተሊሌፏሌ። 

 
ሊሇፉት 20 ዓመታት በሥሌጣን ኮርቻ ሊይ ተቀምጦ ሕዝባችንን በማሰቃየት ሊይ የሚገኘውን ዘረኛ አምባገነንና ከፋፋይ 
ኃይሌ በሁሇ ገብ ትግሌ አስወግድ የሕዝብን መብት ያረጋገጠ፤ የአገሪቷን አንዴነትና ለዓሊዊነት ያስጠበቀ፤ ዳሞክራሲያዊ 
ሥርዓት እውን ሇማዯርግ ዴርጅትን ማጠናከር አስፈሊጊ መሆኑ ኮንፈረንሱ አስረግጦ ወጣቶች፤ አገር ወዲዴ ታጋይ 
ኃይልች፤ የቀዴሞ አባሊትና ላልች ኢሕአፓን ተቀሊቅሇው ትግለን እንዱያጠናክሩ ጥሪውን አስተሊሌፏሌ። 
 

 
አምባገነን አገዛዝ በሕዝባዊ ትግሌ ይወገዲሌ!!! 
የኢትዮጵያ ሕዝብ ያቸንፋሌ 
 

ሰኔ 27 ቀን 2003 ዓ.ም. 


