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ግንቦት የዴል ወር 

 
         
የዚህ ዓመት ግንቦት ልክ እንዯ 1983 ዓ/ም ግንቦት ልዩ የዴል ወር ነው 
ተብሎ መጠራት ያሇበት ይመስሇኛል። ምክንያቶች ኣለኝ ይህንን ሇማሇት 
ያበቁኝ። የ1983 ዴል ሇኢትዮጵያ ትልቁ ምዕራፍ ኣስመዝግቦ ኣልፈዋል። 
የኢትዮጵያ ህዝቦች በጋራና በእኩልነት ተፋቅሮ በኣንዴነት ሇመኖርና 
የኢትዮጵያን ኋላ ቀር ኢኮኖሚ በመሇወጥ በጋራ ዯህነትን ሇኣንዳና 
ሇመጨረሻ ሇማጥፋት የሚቹልበትን ኣቅጣጫ ሇማስያዝ የሚያስችላቸውን 
ጎዲና ሇመቀየስ እንዱችለ ዘንዴ በር ከፋች ዴል ነበር ግንቦት 20 1983 
ዓ/ም።  
         
ያሇፉት 19 ዓመታት ኢትዮጵያ ከዯህነት ሇመውጣት የሚያስችላትን ቅዴመ 
ዝግጅት በተሟላ መልኩ ሇማዴረስ ኣሰልቺ ትግሎች በማካሔዴ እንዯቆየች 
ሇሁላችን ግልፅ ነበር። ኢትዮጵያ የጀመረቺው መልካም ጉዞ ግብ ላይ 
ሇመዴረስ ዯግሞ የህዝብ የበላይነት ማረጋገጥ ኣንደና ወሳኙ ስራ መሰራት 
ነበረበት። የኢትዮጵያ ህዝብ የስልጣን ባሇቤት ሳይሆን የትም መዴረስ 
እንዯማይቻል ታሪክ በቂ ትምህርት ሰጥቶን ኣልፈዋል።  
         
ኢህኣዳግ መንግስትነት ሲቀበል ከባዴ ሓላፊነት በመሸከም ስራው ሲሰራ 
ቆይተዋል። ከተሸከማቸው ዋና ዋና ሓላፊነቶች በኢትዮጵያ የብሔር 
ብሔረሰቦች እኩልነት በማረጋገጥ የኢትዮጵያን ኣንዴነት መጠበቅ። የህዝብ 
የበላይነት በማያሻማ መልኩ ማረጋገጥ። ዯሕነትን ሙለ በሙለ ሇማጥፋት 
ውሳኝ ሚና ሇመጫወት መሓይምነትን ማጥፋት። ጠንካራና ዘመናዊ የግብርና 
ስራ ማካናወንና ሌሎች ስራወችን ሇማረጋገጥ ሓልፊነት በመቀበል ነብር 
ሇመንግስትነት የበቃው። 
        
ኢህኣዳግ ከባዴና ኣሰልቺ ፈተናዎችን ሳይበግሩት ኣመርቂ ውጤቶች 
ማስመዝገብ እንዲሇበት ገና ከጠዋቱ ኣውቆ ነብር መንግስታዊ ስራውን 
ሇመጀመር ሓላፊነቱን የተቀበሇው። ሇዚህም ነበር ሇትጥቅ ትግል የበቃው። 
ሇዚህም ነበር በትጥቅ ዘመኑ የኢህኣዳግ ተጋዮች መስዋእት የሆኑት።   
         
ኣንዴ ኣንዴ ሓይሎች ሇኢትዮጵያ መበታተን ኢህኣዳግ ኣመቻችተዋል። 
የኢትዮጵያን ሇዓላዊነት በጥያቄ ውስጥ ኣስገብተዋል። ሇረሃብና ዯህነትን 
ኢህኣዳግ ምክንያት ሆነዋል። የሚለ ወገኖችና ጠላቶች ኣልጠፉም።  
         
ኢህኣዳግ ማነው? ኢህኣዳግ ሇማን የቆመ ዴርጅት ነው? እውነትን 
ሇኢትዮጵያ መበታተን ኢህኣዳግ ምክንያት ነው? ሇሚለ ጥያቄዎችም ቢሆን 
ታሪክ የበኩለን መልስ ሰጥቶበት ኣልፈዋል። ሇወዯፊትም ተኣምራዊ ነገሮች 
ታሪክ መስክሮ ያልፋል። 
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የዚሁ ዓመት 4ኛው ምርጫ ኢህኣዳግ በኣሸናፊነት ኣብቅተዋል። እስከ 
ትላንት ከ547 የፓርላማ መቀመጫዎች 477ቱን ኢህኣዳግ ኣሸንፎ ነበር። 
የመጠረሻው የምርጫው ውጤት ማን ኣሸነፈ ሇማወቅ ሳይሆን የቀረው በምን 
ያህል ኢህኣዳግ እንዯ ኣሸነፈ ሇማወቅ ብቻ ነው የሚጠቅመው። በዚህ ምርጫ 
ኢህኣዳግ ኣሸንፎ መውጣቱ ኢትዮጵያ ከዯህነት ሇመውጣትዋ እውን 
ሇማዴረግ ብስራት ነው ብየ ነው የምገልፀው።  
         
ኢህኣዳግ የዯርግ መንግስትን ኣሸንፎ ስልጣን ከያዘ እስከ ኣሁኑ በኢትዮጵያ 
መሰረታዊ ሇውጦች ሇማምጣት በዝግጅት ላይ ነው የቆየው። እንዯሚመስሇኝ 
ዝግጅቶቹ ተጠናቅቆ በተግባር በመፈፀም ላይ ነው የሚገኘው ኢህኣዳግ። 
ኢትዮጵያን ካሇችበት ዯህነት ሇማውጣት በቀላልለ የሚፈፀም ስራ ኣይዯሇም። 
ብዙ ከባዴ ፈተናዎች እንዲሇፉ ሁለ ወዯፊትም ከባዴ ፈተናዎች 
እንዯሚያጋጥሙ ሳይታሇም የተፈታ ሓቅ ነው። እነዚህ ፈተናዎች መወጣት 
የሚችሇው ዯግሞ ብቸኛው ዴርጅት ኢህኣዳግ ብቻ ነው። ከተቃዋሚ 
ዴርጅቶች ያንን ስራ ሇመስራት ብቃት ያሇው እስከ ኣሁን ፈፅሞ በኢትዮጵያ 
ኣልተፈጠረም። ያለት ዴርጅቶች እንኳን ኢትዮጵያን እንዱመሩ ሇራሳቸውም 
በሚገባ ማዯራጀት የተሳናቸው መሆኑን ኣሳይተውናል። 
         
ጠቅላይ ሚኒስተር መሇስ ይህ የምርጫ ውጤት የህዝብ ዴል ነው። ያሸነፈው 
ህዝብ ነው ብሇዋል። በትክክል የተገኘው ዴል የህዝብ ዴል ነው። የጠቅላይ 
ሚኒስተሩ ኣባባል የህወሓት/ኢህኣዳግ የትጥቅ ዘመን እምነት ነው በመስቀል 
ኣዯባባይ የተናገሩት። ተቃዋሚ ዴርጅቶች ባያሸንፉም በኢትዮጵያ ጉዲይ 
ሓላፊነት እንዲላቸው የበኩላቸው ኣስተዋፅኦ ሇመወጣት ኢህኣዳግ ኣብረውት 
እንዱሰሩ ምክራቸውና ዴጋፋቸው ኣክብሮ በኢትዮጵያ ጉዲዮች እንዱሳተፉ 
ዕዴል እንዯሚሰጣቸውም በግልፅ ጠቅላይ ሚኒስተሩ ኣስቀምጠዋል። 
ህወሓት/ኢህኣዳግ ከመልካም ልምድቹና ባህሎቹ ኣንደ ነበር ጠቅላይ 
ሚኒስተሩ ያንፀባረቁት። ህወሓት ከኢህኣፓና ሌሎች በጋራ ሇመስራትና እርስ 
በርስ መተላሇቅ እንዲይኖር በትጥቅ ትግል ዘመኑ ብዙ ሇፍቶበት ግን 
ያልተሳካሇት ነገር ነበር። ኢህኣዳግ ዯርግን ኣሸንፎም ሇሁለም የፖሇቲካ 
ዴርጅቶች በጋራ ሇመስራት መዴረኩን ከፍቶ በኢትዮጵያ ኣዱሱ ምዕራፍ 
የጀመረበት ወቅት እንዯነበር 19 ዓመታት ያስቆጠረ ትዝታ ነው። 
ህወሓት/ኢህኣዳግ ምን ግዜም የትጥቅ ትግለ ሲጀምር ይዞዋቸው የተነሳው 
ዓላማዎች ሳይረሳ በመተግበር ላይ መሆኑን እያሳየን መጥተዋል። እስከ ኣሁኑ 
ብዙ ያልተሳኩ በመንገዴ ላይ ያለ ቢሆኑም ወሳኙ ዓላማው ግን ተሳክተዋል። 
የህዝብ የበላይነት ቁልፉ የኢህኣዳግ ዓላማ ተሳክተዋል። የቀሩትም ግዝያቸው 
ዯርሶ እውን የሚሆኑበት ሩቅ ኣይሆንም። በ19 ዓመታት የተካሔዯው ሰላማዊ 
ትግልም የተቀሩትን እውን ሇማዴረግ በቂና የተሟለ ዝግጅቶች ሲከናወን ነው 
የነበረው። 
         
በእርግጥ የምርጫው ውጤት የማይዋጥላቸው ሓይሎች እንዲለ ተረጋግጠዋል። 
ውጤቱን የማይቀበለ ሓይሎች በሙለ የተሳሳተ ኣመሇካከት ያላቸው ሓይሎች 
ኣይዯለም። እነዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው የምርጫውን ውጤት 
የማይቀበለት። ከእነዚሁ የሰብኣዊ መበት ተጣባቂዎች በማሇት የሚታወቀው 
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ዴርጅት ነው። ይህ ዴርጅት ዯግሞ ምን ግዜም ሇሰብኣዊ መብት በማንኛውም 
የዓሇማችን ክፍል ተጣብቆ ኣያውቅም። ኣጋጣሚዎች ይጠቀማል። ሇማስመሰል 
ኣንዴ ኣንዴ ስራዎች ያከናውናል። የተዯራጀበት ምክንያት ግን ሇሰብኣዊ 
መብት ሇማስጠበቅ ኣይዯሇም። መልከ ጥፉ ስምን……….. እንዱለ በመልካም 
ስም የዓሇምን ህዝብ ሇማታሇልና ሇመዯሇል የበቃ ዴርጅት ነው። በዓሇማችን 
ኣስመሳይ ጨዋታዎች ከሚጫወቱት ኣንደ ነው። እነዚህን ዓይነት ጠላቶች 
ዯግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ማዴረግ የሚችለት ነገር እንዯሌሇ የታወቀ ሓቅ 
ነው። የሚያሴሩትን ነገር ግዜ እንዯከሸፈባቸው ብያጤኑት እንዳት ቆንጆ 
ነበር። 
         
ኢትዮጵያዊ መሆንየን ሁሌ እንዯኮራሁኝ ዛሬም በይበልጥ እንዴኮራ 
ኣብቅቶኛል የዚህ ዓመት ምርጫ። በህወሓት/ኢህኣዳግ መታገሌንም ስኮራበት 
እንዯቆየሁኝ በይበልጥ ኮርቸ እንዴኖር ችያሇሁኝ በየ4ኛው ምርጫ ውጤት። 
ከህወሓት/ኢህኣዳግ ጋራ መታገል ምን ያህል መታዯል እንዯሆነ ኣሁን 
ተናግሬ ኣልጨርሰውም ግን በጣም ከሁለም ነገር በላይ መታዯል ነው። 
ኢህኣዳና የኢህኣዳግ ኣመራሮች እስከ ኣሁን ሇሰሩትን ስራ የሰማእታት 
ኣዯራቸው እየተወጡ በመሆናቸው ሇእነሱ ያሇኝን ክብር ይህ ነው የማይባል 
ነው። በእውነት ሇመግሇፅ ይከብዯኛል። እስከ ኣሁን ሓላፊነታቹህ እንዯ 
ተወጣቹህ ሇወዯፊትም በይበልጥ እንዯምትወጡ ኣልጠራጠርም ተጠራጥሬም 
ኣላውቅም። የሚያኮራ ታሪክ ኣስመዝግባቹኋል።  
        
የፊታችን 5 ዓመታት ብዙ ቁልፍ ስራዎች የሚከናወኑባቸው ዓመታት ናቸው። 
መከናወን ከሚኖርባቸው ነገሮች ኣንደ ኣዱሱ ትውልዴ ኢህኣዳግን መቀበል 
ነው። ኢህኣዳግ ምቾት ኣይዯሇም። ኢህኣዳግ ትግልና ፈተና ነው። 
ኢህኣዳግ መሆን በሌላ ኣነጋገር የህዝብ ኣገልጋይ በዴሮ ኣነጋገር የህዝብ 
ባርያ መሆን ነው። ኢህኣዳግ ዕረፍት ኣያውቅም። ኢህኣዳግ ዴካም ነው። 
ከ19 ዓመታት በፊት ኢህኣዳግ መስዋእትም ነበር። ያ መስዋእት መሆን 
ምዕራፉን ተዘግተዋል። ያ ምዕራፍ ሇዘልኣሇሙን መዘጋቱን የሚያረጋግጠው 
ግን ኣዱሱ ትውልዴ ነው። ያ ምዕራፍ ባይዘጋው መስዋእት ይጀምራል እንዯ 
ቀጠሇም ይኖራል። ስሇዚህ ኣዱሱ ትውልዴ የሚረከባቸውን ሓላፊነቶች ምን 
መሆናቸው በጥንቃቄ በማወቅ መቀበል ያሇበት ይሆናል። ታሪክ የዘጋቸውን 
ምዕራፎች መልካቸው ሇውጦ መዯገም ኣይገባቸውም። 
        
እንግዱህ እንኳን ዯስ ኣሇን። በውስጥም በውጭም የምንገኘው ኢትዮጵያውያን 
ኢትዮጵያ የዯህነት ምዕራፍዋን ሇመዝጋት የሚያስቸልውን ብቸኛው ዴርጅት 
ኢህኣዳግ ተመርጦልና ዕልልልልልልልልልል………………….. እንበል።  
 
19ኛው የግንቦት 20 በዓል በታላቅ ዴል ታጅቦ መጥተዋል። እንኳን ሇ19ኛው 
ዓመት የግንቦት 20 በዓል በሰላም ኣዯረሰን። በዴጋሜ እንኳን ዯስ ኣሇን። 
 
ሃይሇ/ተጋዲላይ  
gedliweyn@yahoo.com             
ከኣውስትራልያ  


