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                           የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ አንድነት 
                            የምዕራብ ካናዳ ኮሚቴ
                       የዓመታዊ ጉባኤ አቋም መግለጫ

የፓርቲው  የምዕራብ ካናዳ ኮሚቴ ዓመታዊ ጉባኤውን ታህሳስ 26 እስከ ታህሳስ 28 2009 ባሉት  ሶስት
ቀናት ውስጥ  በተሳካ  ሁናቴ  አካሂዷል ፤   በጉባኤውም  ወቅት  ላለፉት  በርካታ ዓመታት
በፓርቲያችን  ና  አባሎቹ የተደረጉትን ተጋድሎዎችና መስዋዕትነቶች ዘክሮ የወደፊቱ ዘመን ሕዝባችን እና
አገራችን ነፃነታቸው የሚረጋገጥበት ይሆን  ዘንድ ለሚደረገው  ሕዝባዊ ትግል  ቃል ኪዳናችንን አድሰን
ለበለጠ  መሰዋዕትነት ዝግጁነታችንን ደግመን ያረጋገጥንበት ነበር ።
የ ኢህአፓ ትግል ሁልጊዜም  ለሕዝባችን  መብት መከበር  በመሆኑ  የሕዘባችን  ሁለንተናዊ መብቶችና
ክብሮች  እስካልተረጋገጡ  ድረስ  ትግላችን   የሚቀጥል  በመሆኑ  ባገራችን  በ  አራቱም  ማዕዘናት
የሚደረገውን ትግል በንቃት እንከታተላለን እንደግፋለን ፤  ስለሆነም ፓርቲያችን ዛሬ ያለው ሕዝባዊ
ትግል ላለፉት 50 ዓመታት ያደረጋቸው ትግሎች አካል አድርጎ ስለሚያምን የወቅቱን  የ ኢትዮጵያ ሕዝብ
ትግል  እና  ሕዝባችን እየከፈለው ያለውን ክቡር መስዋዕትነት  እያደነቀ የዚህን ትግል የሚያፋጥን እና
ሕዘባዊ መስዋዕትነቱን  የሚታደግ የትግል  ስልት መፍጠር  ጊዜ  የማይሰጠው ጉዳይ  መሆኑን
አምኖበት  በ  አንድነት እጅ ለ  እጅ ተያይዞ የሚጓዝ አታጋይ  ግምባር  እንዲፈጠር  ለሁሉም  የሕዝብ
ወገኖች ጥሪ ያደርጋል ፤ የታጋዩ ሕዝባችን ቀን ተቀን  ስቃይ እና ሰቆቃ አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመድረሱ
ይህንን ለ ዓለም መንግስታትና ሰብአዊ  መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለማሰማት የተቀናጀ  ግብረ  ሀይል
ተመስርቶ አንድ  ወጥ  እና ቀጣይነት ያለው ስራ እንዲሰራ  ሁሉም  አካሎች ተቀራርበው እንዲነጋገሩ
ፓርቲያችን  ጥሪ  ያቀርባል  ። 
ባለፉት  በርካታ  ወራት  እየተደረጉ  ያሉትን  ትንቅንቆች  ጮሌዎች ወደማይሆን አቅጣጫ ሊዘውሩት
ሲሞክሩ  ማየታችን  በጣም  አሳዝኖናል ይህም  የ አገራችንን  ሳይገድሉ  ጎፈሬ.. የሚባለውን  አባባል
ከማስታወሱም  ባሻገር   የሕዝቡን   ድምፅ   ለማፈን   ከሚደረግ   ተራ   ማጭበርበር   ለይተን
አንመለከተውም  ፤  በ  አሁኑ  ሰዐት  ሕዝባችን  ልጆቹን  ያለምንም  ገደብ   እየነጠቀ   በደልና  ግፍ
የሚፈፅመው  ሽፍታ ስርዐት ይወገድለት ዘንድ ለሚያደርገው ትግል  አጋርና ደጋፊ እንጅ  አንዲት  የደም
ጠብታ ይሁን ሌላ  አስተዋፅዖ ሳያደርጉ ትግሉን  እኛ ነን የምንመራው  እያሉ መገናኛ  ብዙሀንን
የሚያጣብቡ  አስመሳዮችን  አይደለም ። 
በዚህ ሃላፊነት  በጎደለው ተግባር ላይ ተሰማርተው  ያሉ ግለሰቦችና  ድርጅቶች  ከ  እንደዚህ  ዓይነት
ተግባራቶቻቸው እንዲታቀቡ  እና  ለህዝቡ  መስዋዕትነት ክብር ያሳዩ ዘንድ አጥብቀን እናሳስባለን ፤
ባገኙት መድረክ ሁሉ የትግሉን መልክ   ለማንሸዋረር  የሚሯራጡ  እኩይ  ሀይሎች  የስርአቱ
አገልጋዮች   አለዚያም   የስልጣን   ጥመኞች   ብቻ  መሆናቸውን   እናምናለን  ፤  ሕዝባዊ  ትግሉ
የሚጠይቀው ድጋፍና እርዳታ ብዙ ቢሆንም  ሕዝባዊ ትግሉ ብሔራዊ ድርጅትና  ቅንጅት  እንዲኖረው
ማድረግ  እንዲቻል  ማንኛውም  ዜጋ  የሞራልና  የሀሳብ  ድጋፍ  እንዲያደርግ እንጠይቃለን ።  
በሰላማዊ  ሰልፎች  ላይ ለተጎዱ ወገኖች ሕክምና  ለሟች ቤተሰቦች የገንዘብ  እርዳታና ከ አገዛዙ የፀጥታ
ሀይሎች ክትትል ራሳቸውን ለማዳን ባንዳንድ ቦታዎች ተሸሽገው ላሉ ወጣቶች መጠለያና የምግብ ዕርዳታ
ሊያሰባስብ  የሚያስችል  ተቋም  ተመስርቶ  ለሕዝባዊ  ተጋድሎው  ትርጉም  ያለው  ድጋፍ  እንዲደረግ
ለሁሉም ወገኖች ጥሪ  ያቀርባል ።  በ  አሁኑ  ወቅት  በተበታተነ  መልክ  እየታገሉ  ያሉ ወጣቶችን
አስተባብሮ በ አንድነት ቢቆሙ ከሚያስገኘው  ስትራቴጅካዊ ጥቅም  በላይ ፤ በነጠላ  የሚደርስባቸውን
በደል  በጋራ  ለመቋቋም  ያስችላቸዋልና አስፈላጊውን  ፖለቲካዊ  ስራ  በመስራት  አገር   አቀፋዊ
የወጣቶች  ድርጅት  እንዲመሰረት  ለሁሉም  ዜጎች ጥሪ እናቀርባለን።
በስልጣን ላይ ያለው ሽፍታ ቡድን  ሕዝቡን  ለመጨቆን እና መብቱንም  ለመንጠቅ  የሚጠቀምበትን የ
አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባስቸኳይ እንዲያነሳ ፤  ያለምንም ወንጀል እያደነ የሚያስራቸውን ዜጎች እና በ
እስርቤት የወረወራቸውን የፖለቲካ ታጋቾች  ያለምንም ቅድመ  ሁኔታ በነፃ  እንዲለቅ  እንጠይቃለን፤
የብዙሀን  መገናኛዎችን  ከቁጥጥር ነፃ  እንዲለቅ ፤  ጋዜጠኞችን ማፈን እና  መወንጀል እንዲያቆም፤



የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመኖር መብት  እንዲያረጋግጥ ፤ የነፃ ምርጫ ቦርድ እንዲቋቋም፤ፍርድ ቤቶች
ነፃነታቸው እንዲከበር  ያለምንም  ጥያቄ የሰብአዊ መብት ገፋፊዎችና ሰውን  በመግደል  የተሳተፉ
ባለስልጣኖች  እና  የፀጥታ  ሀይሎች  ለፍርድ እንዲቀርቡ ፤ እስከ አሁኗ ሰዐት ድረስ ለተፈፀሙት
ግድያዎች  እና  የመብት ጥሰቶች  በ ገለልተኛ   አጣሪዎች   እንዲመረምሩ   እንዲደረግ  ፤  ስርአቱ
አገሪቱን  መምራት  ብቃት የሌለው  በመሆኑ  አገሪቱን  ወደ  ሽግግር  ለመውሰድ  ሁሉን  አቀፍ ጉባኤ
እንዲጠራ በስልጣን ላይ ያለው  ሀይል  እንዲተባበር ጥሪ  እናቀርባለን ። 
በመጨረሻም ይሕንን ስርዓት በስልጣን ለማሰንበት በመሳሪያነት  እያገለገለ  ያለው  የፀጥታ ፤ የሀገር
መከላከያና  የሲቪል ማህበረሰብ በመስመጥ ላይ ካለው መርከብ እራሳቸውን  የሚያድኑበት  ጊዜው
አሁን  መሆኑን አውቀው ሕዝባዊ  ትግሉን  እንዲቀላቀሉ  እንጠይቃለን ።
 
የ ኢትዮጵያን ሕዝብ አንድነት የማይሹ የጭቆና አራማጆች ብቻ ናቸው!!!
የሕዝብን ትግል ማቆም አይቻልም !!!!


