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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People´s Revolutionary Party (EPRP)
የኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎች በፍራንክፈርት ከተማ ያዘጋጁት ሕዝባዊ ስብሰባ በተሳካ ሁናቴ ተጠናቀቀ
ነሐሴ 26 ቀን 2006 ዓ.ም
ቅዳሜ ነሐሴ 23 ቀን 2006 ዓ.ም. በኢሕአፓ አባላትና ደጋፊዎቹ የተዘገጀው ሕዝባዊ ስብሰባ በርካታ ወጣቶች
በተገኙበት ከድርጅቱ ምሥረታ 42ኛ አመት ጋር በማያያዝ የኢሕአፓ ከፍተኛ አመራር አባል የሆኑት ጓድ አቢይ ሳህሉ
በእንግድነት በተገኙበት በደመቀ ሁኔታ ተሳክቶ ትዕይንቱ ተጠናቋል።

ስብሰባው የተከፈተው በከፍተኛ አመራር አባል በሆኑት ጓድ አቢይ ሳህሉ ወቅታዊ የኢትዮጵያ የፖለቲካ፤ የኤኮኖሚና
ማህበራዊ ሁናቴን በሚመለከት ከ እለት ወደ እለት እያሽቆለቆለ ወደ አዘቅት መውረዱን በሰፊው በማብራራትና በዚህም
ሳቢያ በአሁኑ ወቅት ሕዝባችን በአስከፈ የወያኔ አገዛዝ ሥርአት እየማቀቀ እንደሚገኝ በመጥቀስ ሲሆን ልዩ ትኩረት
የሰጡት በድርጅታቸው 42ኛ አመት ምስረታን አስመልክቶና እንዲሁም ኤኮኖሚው አደገ ተብሎ በወያኔ አገዛዝ
ስለሚነዛው ፕሮፓጋንዳና በተጨባጭ በመሬት ስለሚገኘው የሕዝባችን ሁኔታ በመዘርዘር ነበር።
በእድገትና ልማት መካከል ያለው ልዩነት ከግምት ሳይገባ በወያኔ አገዛዝ የሚደረገው የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ለሕዝቡ ጠብ
ያለት ነገር እንደሌለ በሰጡት ሰፋ ያለ ገለፃ ለታዳሚው አስረድተዋል። በዚሁ ገለፃ ላይ በመንተራስ ተጨማሪ አስተያየት
በመስጠት የውይይቱ ይዘት ይበልጥ እንዲዳብር ከአንድ ወጣት አድማጭ የእድገትና ልማት ፅንሰ ሃሳብ ምን ይዘት
እንዳለው የሰጠው ገለፃ በርግጥም በጥሪው ወረቀት የተጠቆመው የጋራ ግንዛቤ መልዕክት ትክክለኛ መሆኑን የተሰመረበት
ብቻ ሳይሆን ይህን አይነት ትምህርታዊ ውይይት በየጊዜው ማድረግ እንደሚገባ በአፅንዖት የተገለፀበትም ነበር። ከዚሁ
ጋር በተያያዘም የትምህርት ሁኔታን በገጠሩ አካባቢ በመዘዋወር ከታዘበ አንድ ወጣት አድማጭ እንዲሁ ሰፋ ባለ ሁኔታ
በማስረዳት እድገትና ልማት ተብሎ በወያኔ የሚነገረው በገጠሩ አካባቢ የዛሬ 40 አመት ባለ ሁኔታ እንዳለ የአይን
ምስክርነት በመስጠት ኢትዮጵያ በዚህ መስክ ወደፊት ሳይሆን ወደኋላ እየሄደች እንደሆነ ተብራርቷል። ከሁሉ በላይ
የተሰብሳቢውን የወጣት እድሜ ከግምት በማስገባት ስፍር ቁጥር የሌላችው ወጣቶች ለራሳቸውና ለሀገራቸው
የሚቻላቸውን ለማበርከት በሚችሉበት ወቅት በወያኔ አገዛዝ ብልሹ ፖሊሲ ሀገርና ድንበር አቋርጠው ለአስከፊና አሳዛኝ
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People´s Revolutionary Party (EPRP)
ለሆነ ኑሮ መዳረጋቸውን ጓድ አቢይ ሳህሉ በመግለፅ ይህ ሁናቴ ላንዴም ለሁሌም እንዲለወጥ ሁሉም ሀገር ወዳድ የሆነ
ዜጋ የበኩሉን አስተዋፅዖ ማበርከት እንደሚገባም ገልፀዋል። በዚህ በኩል አኩሪ ተግባር እያከናወነ ስላለው የኢትዮጵያ
የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴን በማመስገን ይህ ኮሚቴ መረዳት እንደሚገባውም አሳስበዋል።

የኢሕአፓን 42ኛ አመት ምስራታን አስመልክቶም ጓድ አቢይ እንደገለፁት ኢሕአፓ ይህንን የምስረታ በአሉን እንደ
ቀድሞዎቹ ሁሉ በአለም አቀፍ ደረጃ ሁኔታው በሚፈቅደው መሰረትም በሀገር ቤትና በጎረቤት ሀገራት ጭምር
የሚያከብረው አመት ለመቁጠር ሳይሆን በዋናነት ውድ ሰማዕታቱን ለመዘከር፡ የቅርብ ወላጆቻቸውንና ዘመዶቻቸውን
ለማፅናናትና ለቀጣይ ትግሉም ኢሕአፓዎች የገቡትን ቃል ኪዳን በአዲስ መንፈስ ለማደስና ለማጠናከር መሆኑን አበክረው
ከገለፁ በኋላ ለምን ኢሕአፓ ከተመሰረተበት አመት ጀምሮ በሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችም ሆነ የጠላት አንፃራዊ ጥንካሬ
ሳይስበረግገው የድርጅቱን ሕልውና እያስጠበቀና ትግሉን በፅናት ለመቀጠል የቻለበት ምክንያት ልዩ ሚስጢር ኖሮት
ሳይሆን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ያለው ፍቅር፤ ታማኝነትና ቀናኢነት እንዲሁም የተሰዉት አባላትና ደጋፊዎች አደራ መጠበቅ
ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን ሰፋ ባለ ሁናቴ አስረድተዋል።
ጓድ አቢይ ሳህሉ በነዚህ ሁሉ አመታት ያለማቋረጥ ከሥልጣን ከተቆናጠጡ የደርግና የወያኔ አገዛዞች እንዲሁም በውስጡ
በቅለው በነበሩ አንጃዎች በኢሕአፓ ላይ የተደረገውና አሁንም ድረስ እየተደረገ ያለው የስም ማጥፋት ዘመቻና ጥቃት ዋና
ምክንያት በተደጋጋሚ የተመልካቹን እይታ ወደ ኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ላይ እንዲያተኩር በማድረግ ለሕዝቡ ክብርና
አንድነት፤ ለሀገራዊ ሉአላዊነት ፀንቶ በመቆሙና ለሕዝቡ ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መበት መከበር በመታገሉ፤ እንዲሁም
ለጠላቶቹና ለባዕዳኖች አለመስገዱ እንደሆነ ገልፀዋል። በመሆኑም እሳቸው ትግሉን ሲቀላቀሉ እንደ አድማጮቻቸው
በወጣትነት እድሜያቸው መሆኑን በማስታወስ የስብሰባው ተካፋዮችም ይህንን የትግል አላማ ተረክበው የኢትዮጵያ
ሕዝብ ነፃነቱን ለመጎናፀፍ በሚያደርገው ትግል የበኩላቸውን እንዲያበረክቱ የትግል ጥሪያቸውን ከአደራ ጭምር
ለአድማጩ አስተላልፈዋል።
በውይይቱ ወቅትም ይህንን የታሪክ አደራ ተቀብለው በመንቀሳቀስ ላይ ከሚገኙት የወክንድ አባል ከሆኑት ወጣት
ሙኒራና ወጣት ቢኒያም በቅስቀሳ ግጥም የታጀበ እንኳን ለ 42ኛ የኢሕአፓ ምስረታ በአል በደህና አደረሰንን ያዘለ የደስታ
ንግግርና
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People´s Revolutionary Party (EPRP)
ለኢሕአፓ አመራር ያላቸውን አድናቆትና ከበሬታ በመግለፅ ሌሎች ወጣት ኢትዮጵያዊያን እንዲቀላቀሏቸውም
የበኩላቸውን ጥሪ አቅርበዋል። በውይይቱ መጀመሪያና ማሳረጊያ የኢሕአፓን ትግልና የተመልካቹን ልብ የሳበ የሴቶች
ሰማዕታትን በፎቶ የሚዘከር ቪዲዮ ለተሰብሳቢው እይታ ቀርቦ ነበር።

በመጨረሻም ለግንዛቤ መጨበጥ እንዲያገለግል ተብሎ የተዘጋጀው ይህ ሕዝባዊ ስብሰባ ተመሳሳይ ዝግጅት ከጥቂት
ወራት በኋላ እንደሚደረግና በደህና እንዲገናኙም አዘጋጆቹ ምኞታቸውን በመግለፅ የቀኑ ዝግጅት በተሳካ ሁኔታ
ተጠናቋል።
ድል ለኢትዮጵያ ሕዝብ!
እናቸንፋለን!
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