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ጥር 8 ቀን 2010 ዓ.ም 
 
 
 

የኢሕአፓ ስድስተኛ  ከፍተኛ አመራር ኮሚቴ ሶስተኛ ጠቅላላ መደባዊ ስብሰባውን አካሄደ 
 
 

ኢሕአፓ ባለው የረጅም ጊዜ ልምድ መሰረት በአስፈላጊውና ወሳኝ ወቅት የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር 

መደበኛ ስብሰባ እያደረገ ያለውን ሁኔታ በመመርመር መደረግ ያለባቸውን አበይት ጉዳዮችና 

ሲወስንና ትልሞችን ሲያቅድ የቆየ ሲሆን ከጥር 5 እስከ ጥር 6 ቀን ድረስ ባካሄደው መደበኛ 

ስብሰባ ግዳጁን በሚገባ ተወጥቷል። 

 

ሁሉም የአመራር አባላት በተገኙበት የተካሄደው ይህ መደበኛ ስብሰባ ያለውን የሀገራችንን ሁኔታ 

ማለትም ለአለፉት ሶስት ዓመታት ሲካሄድ የነበረውንና አሁንም እየቀጠለ ያለውን ሕዝባዊ ትግል፤ 

ወያኔና የሀገራችን ጠላቶች ይህን ትግል ለማደናቀፍ ሲያካሂዱ የቆዩትን ተንኮልና ሤራዎችን፤ 

የተቃዋሚ ድርጅቶች ተጨባጭ ሁኔታዎችን፤ የተቃዋሚዎችን ኅብረት እውን ለማድረግ ያጋጠሙት 

ችግሮችን፤ ውስበስብ የሆነውን የአካባቢና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታንና የፓርቲውን ስምሪት ድክመትና 

ጥንካሬ በዝርዝር መርምሯል። ትግሉን ለማጠናከር ምን ምን እርምጃ መወሰድ እንደሚገባቸው 

ከማጤን በተጨማሪም ኢሕአፓ ይህን በተመለከተ በሁሉም መስክ ምን ማድረግና ማጠናከር 

እንደሚያስፈልግም ተጨባጭ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ወያኔ የሕዝብን ትግል ለማደናቀፍ የከፈተውን 

ዘመቻ ከማክሸፍም አንጻር ምን መደረግ አለበት ለሚለው ዝርዝር እቅዶችን ያወጣ ከመሆኑ በላይ 

ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የሕዝባችን ጎራ ያለውን ጥንክሬና ድክመት በበቂ መረጃ መርምሮ የህብረት 

ጥረትና የትግሉንም ማጠናከር በተመለከተ ምን መደረግ አለበት በሚል ዕቅዶች ላይ ስምምነት 

ደርሷል ። ንቃት፣ ድርጅት፣ ጽናት የሚለውን ጫና የሰጠው ይህ ስብሰባ በተጨባጭ ትግል ላይ 

ያለውን ሕዝብና በተለይም ለወጣቶቹ ያለውን አድናቆትም አስተጋብቷል። ወያኔ በአረቦች ውስጣዊ 

ጉዳይ ገብቶ ከካታርና ኢራን ጋር የመሰረተው ዝምድና የሚያስከትለውንም ችግር በተለይም 

ሀገራችን በባዕዳን ጦር ሰፈሮችና ወታደሮች እየተከበበች መምጣቷን አያይዞ መርምሯል። ወያኔን 

ከውድቀት ለማዳን ባዕዳን ኃይሎችም ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ያጤነው ስብሰባ በተለይም 
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ኢሕአፓን ከሕዝብ ለመነጠልና ለማዳከም የሚካሄደውን ጸረ-ኢሕአፓ ዘመቻና  አራምጆቹንም 

በቡድንም ሆነ በግለሰብ ደረጃ መርምሮ ዕቅዳቸውን ለማክሸፍ መደረግ ያለበት ላይ በስፋት 

ተነጋግሯል። ድርጅቱ ለዓመታት ልዩ ልዩ ጥቃት ሲደርስበት ህልውናውን ጠብቀው ላቆዩት አባላቱ 

አድናቆቱን የገለጠው ይህ የከአኮ ስብሰባ በአባላት ሙሉ ድጋፍ ስርጭት የቀጠለው ፍኖት ዴሞክራሲ 

ራዲዮን ለማጠናከርም ወስኗል። 

 

ይህ የከአኮ ሶስተኛ መደበኛ ስብሰባ የተካሄደው ወያኔ ቀውስ ገብቶ በሚፍጨረጨርበትና የሕዝብ 

ትግል በተጠናከረበት ጊዜ በመሆኑ የተደቀኑትን ግዳጆች ለመወጣት ኢሕአፓ ዝግጁና አቅሙንም 

ያጠናከረ መሆኑን ጫና ሰጥቶ ካየም በኋላ ትግሉ እንዲፋፋም ለአባላቱም ለሕዝብም በአጠቃላይ 

ጥሪ አስተላልፏል። 

 
የሕዝቡ ትግል ድሉን ይቀዳጃል ! 


