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ከAውሮፓ የIሕAፓ Aህጉራዊ ፓርቲ ኮሚቴ የተሰጠ 
ጋዜጣዊ መግለጫ 

 
በAውሮፓ Aህጉር የIሕAፓ ፓርቲ Aባላት ልዩ ጉባኤ በጥር 10 ና 11 ቀን 
2000 ዓ.ም. ተደርጎ በተሳካ ሁናቴ ተጠናቀቀ። ይህ ከተለያዩ ሀገራዊ ፓርቲ 
ኮሚቴ የተወከሉ በርካታ Aባላቱ በተገኙበት የተካሄደው ልዩ ጉባኤ በየሀገሩ 
ስላሉት ተቋማቱ፤ ስለሚገኙበት Aጠቃላይ ሁናቴ በተለይም ደግሞ ባለፈው 
Aመት መጨረሻ በተደረገው የIሕAፓ Aስቸኳይ ጉባኤ ወቅት ጥቂቶች ጉባኤውን 
ረግጠው ከወጡ በኋላ ስለተከሰተው Aሳዛኝ ሁኔታ በጥልቀት ተወያይቷል። በርካታ 
ግንዛቤውችንም ወስዷል። የደረሱ ጉዳቶች የሚታረሙበት፤ የተዛቡ Aሰራሮች 
የሚስተካከሉበት፤ ተጠናክሮ በሚገኝበት ይበልጥ የሚዳብርበት ውሳኔዎችንም 
Aስተላልፏል። Aስፈላጊ መመሪያዎችን ሰጥቷል። በAውሮፓ ሀገራት ደጋፊ 
ኮሚቴዎችን ማደራጀትና ማጠናከር ከድርጅቱ ጋር የሚኖራቸውንም ትስስር 
በAዲስ መንፈስ ለማዳበር Eንዲቻልም መመሪያዎች Eንዲወርዱ ወስኗል። 
 
ቀደም ብሎ በIሕAፓ የጀርመን ደጋፊ ኮሚቴ የተዘጋጀው የደጋፊ ኮሚቴ Aባላት 
ስብሰባ በርካታው Aባላቱ በተገኙበት በEንግድነት በተጋበዙት የከፍተኛ Aመራር 
Aባላት ስለ ወቅታዊ የIትዮጵያ ሁናቴና ስለ IሕAፓ በተደረገላቸው ሰፊ ገለጻና 
ማብራሪያ ተመርኩዘው ለተካሄደው ውይይትና ለተወሰደው ውሳኔ ጉባዔው ከፍተኛ 
Aድናቆቱን ገልጿል። የደጋፊ ኮሚቴው ልሳን የሆነው የAደራ መጽሔት ቅጽ 2 
ታትሞ ለንባብ መቅረቡን በማየት ያለውን ምስጋና በማቅረብ ወደፊት ሕትመቱ 
ሳይቋረጥ Eንደሚቀጥል ያለውን ተስፋና ምኞትም Aስተላልፏል። ደጋፊ ኮሚቴው 
ወደፊት በሚያደርጋቸው ድርጅታዊ Eንቅስቃሴዎች፤ Aባላቱ ለIሕAፓ Eያደረጉ 
ያሉትን የፖለቲካና የገንዘብ ድጋፍ Eንዲቀጥሉበት Aደራውን ሲያስተላልፍ 
ለሚያስፈልጋቸው ትብብርም ዝግጁነቱን ካሁን በፊት Eንዳደረግው ሁሉ 
ወደፊትም Eንደሚቀጥልበት ጉባኤው Aረጋግጧል።  
 
በወቅታዊ የIትዮጵያ ፖለቲካ፤ ማህበራዊና ኤኮኖሚያዊ ሁናቴ ላይ በመንተራስ 
በተደረገው የጠለቀ ውይይትም ሕዝባችን በAምባገነኑና Aሸባሪው የመለስ Aገዛዝ 
Eየደረሰበት ያለውን ስቃይና በደል፤ በቀላሉ ሊወገድ በሚችሉ በሽታዎች 
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መጠቃቱ፤ የሥራ Aጥ መበራከት፤ የፍትህ ጉድለት፤ የሰላም፣ ማህበራዊ 
መረጋጋትና የመልካም Aስተዳደር Eጦት Aሁንም ገና ያልተፈቱ የሕዝባችን 
የፖለቲካ ጥያቄዎች መሆናቸውን ተገንዛቧል። በተለይም ደግሞ በመጠነ ሰፊ 
ፕሮፓጋንዳ ታጅቦ Eየተነዛ ያለው የሰላም መገኘትና የኤኮኖሚ Eድገት 
የሕዝባችንን የኑሮ ሁናቴ ቅንጣትም ታህል ፈቅ Eንዳላረገለት Eንዲያውም 
መሰረታዊ የሆኑ ለኑሮው የሚያስፈልጉት Eቃዎች ዋጋ በየጊዜው የሚያሳየው 
ንረት የበለጠ የኑሮ ጣሩን Aባብሰውበታል። ለዚህ ሁሉ ችግር ተጠያቂ የሆነው 
የወያኔ Aገዛዝና ሥርዓቱ በቅድሚያ መወገድ ወደ ተሻለና ዴሞክራሲያው ሥርዓት 
ለመሸጋገር መሰረት መሆኑን ዛሬም AጽንOት ሰጥቶ የተመለከተው ሲሆን፤ 
ይህንንም ስኬታማ ለማድረግ IሕAፓ በተለያዩ ዘርፎች የሚያደርጋቸውን 
ትግሎች ይበልጥ ለማጠናከር በAዲስ መንፈስ መዘጋጀቱን ጉባኤው Aረጋግጧል። 
 
በሻEቢያና በወያኔ Aገዛዝ መካከል በተደረገው Aስከፊ ጦርነት ሕይወታቸውን 
ያጡ፤ ብዙዎች ደግሞ የደረሰባቸው የAካል ሥብራትና ጉዳት ያስከተለባቸው 
የመንፈስ ቁስልና ሀዘን በAግባቡ ሳያጋግም፤ ለችግሩም ተገቢው መፍትሄ ሳይገኝ 
በሶማሌ የውስጥ ጉዳይ Eያደረገ ባለው የጦር ጣልቃ ገብነት ያስከተለው ሰብዓዊና 
ማህበራዊ ቀውስ ያሳዘነው መሆኑን ገልጿል። ከዚህ Aንጻር በሰሜኑ የሀገራችን 
Aካባቢ በመካሄድ ላይ ያለው የጦር ግጭት በምንም Aይነት የሀገር Aንድነትን 
ጥበቃ መሰረት ያደረገ ባለመሆኑ Eንደሌሎች ችግሮች ሁሉ ሰላማዊና 
ዴሞክራሲያዊ መፍትሄ Eንዲያገኝ ጥሪውን ያቀርባል። በዓለም Aቀፍ 
ማህበረሰቡም በኩል ለመለስ Aገዛዝ የሚደረገው የፖለቲካ፤ የገንዘብና የወታደራዊ 
ድጋፍ ሁኔታውን Aባብሶ የበለጠ ጉዳት ከማድረሱ በፊት ሁሉም ሀገር ወዳድ 
Iትዮጵያዊ ሀገራችንን ለማዳንና ሕዝባችንን ለመታደግ ትግሉን በተጠናከረ 
መልክ Eንዲቀጥሉ ጥሪውን Aስተላልፏል። የዓለም Aቀፍ ሰላም ወዳድ ሕዝብም 
የIትዮጵያን ሕዝብ ነጻነቱን ለመጎናጸፍ የሚያደርገውን ትግል በመደግፍ ከጎኑ 
Eንዲቆሙ ጥሪውን Aቅርቧል። 
 
በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች በሚገኙ ግልጽና ስውር ማጎሪያ ቤቶች የሚገኙ 
የፖለቲካ Eስረኞች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተፈተው ከቅርብ 
ቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቅለው ሰላማዊ ኑሯቸውን የሚቀጥሉበት ሁኔታ Eንዲገኝ 
ለማድረግ IሕAፓ የሚያደረገውን ትግል በሙሉ ልብ Eንደሚደግፍም 
Aረጋግጧል። ደብዛቸው የጠፋ ዜጎቻችን ሁናቴ ግልጽ Eንዲሆንም ሁሉም ሀገር 
ወዳድ የበኩሉን AስተዋጽO Eንዲያበረክት ሀገራዊ ጥሪውን Aስተላልፏል። 
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IሕAፓ የተመሰረተበትን  36ኛ  Aመት በደመቀ ሁኔታ ለማክበር ዝግጅቱ 
ከAሁኑ Eንዲጀመር፤ ይህንን Eውን ለማረግም ሁሉም Aባላት ተግተው 
Eንዲንቀሳቀሱ ጉባኤው ተስማምቷል። 
 
በመጨረሻም የድርጅቱን Aህጉራዊ Eንቅስቃሴ ተግባራዊ ለማረግ ለሚቀጥሉት 
የሥራ ዓመታት በኃላፊነት የሚያገለግሉ የዞናል ኮሚቴ Aባላትን ከመረጠ በኋላ 
ተሰብሳቢው “የትግሉ ነው ሕይወቴ” የሚለውን ታሪካዊ መዝሙር በደመቀ ሁኔታ 
በመዘመር ጉባዔውን Aጠናቋል። 
 
 
የIትዮጵያ ህዝብ ትግል ያቸንፋል!! 


