
 

ወቅታዊ መግሇጫ  

በኢህአዳግ ህዝባዊና ሳይንሳዊ አመራር የተቀጣጠሇው የኢትዮጵያ ህዲሴ ጎዞ 
በመሊው የሀገራቸን ህዝቦች ተጠናከሮ ቀጥሎሌ! 

 

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር(ኢህአዳግ) የኢትዮጵያን ታሊቅ 

ህዝቦች ክብር የሚመጥኑና ተጠቃሚነታቸውን የሚያረጋግጡ ፕሮግራሞችን በኢትዮጵያ 

ማህበራዊ፣ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮች ሊይ ቀርፆ በህዝባዊ ቁርጠኝነትና ፅናት 

እንዱሁም በዴርጀታዊ ዱሲፕሉን  እየተመራ የዕዴገቱ ባሇቤት በሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ 

ተሳትፎ በመተግበር የህዲሴ ጎዟችንን እያፋጠነ ይገኛሌ። 

የኢህአዳግ ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መስመር የኢትዮጵያ ህዝቦች የጥንት ገናና ስሌጣኔ  

ታሪክ፣ ለአሊዊ ማንነታቸውንና ነፃነታቸውን ሇማስከበር ያዯረጉትን ታሊቅ የዴሌ ትግሌና 

ያሊቸውን እምቅ አቅም ያገናዘበ እና ሇህዝቦች ጥቅምና ብሌፅግና የቆመ ዯርጅት መሆኑን  

በተግባር በማረጋገጥ ምሊተ ህዝቡን ከጎኑ በማሰሇፍ በሳሌ ሀገራዊና አህጉራዊ አመራር 

በመስጠት ሊይ ነው። 

የኢህአዳግ ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መስመር ህዝባዊነት የኢትዮጵያን ህዝቦች ፍትሏዊ  

ተሳትፎና ተጠቃሚነት ያረጋገጠና ከጎሮቤት ሀገሮች ህዝቦችም ጋር በጋራ ተጠቃሚነት 

መርህ ሊይ የተመሰረተ መሆኑን ከእስከዛሬው ተጨባጭ ተግባሩ ባሻገር ሰሞኑን መሊውን 

የሀገራችን ህዝቦች ከዲር ዲር እያንቀሳቀሰ ያሇው ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ አንደ 

ማሳያ ነው።  

ኢህአዳግ የሚመራው የኢትዮጵያ ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መንግስት ዓሇም አቀፋዊ፣ 

አህጉራዊ እና ሀገራዊ  ተሇዋዋጭና ነባራዊ ሁኔታዎችን በጥሌቀት እና በቀጣይነት 

በማጥናትና በመረዲት በመርህ ሊይ የተመሰረተና የየወቅቱን ዕዴገትና ሇውጥ ግንዛቤ ውስጥ 

ያስገባ አመራር በመስጠት ባሇፈት 20 ዓመታት በኢትዮጵያ  ያስመዘገበውን አስዯናቂ 

እዴገትና ያዲበረውን ብቃትና ሌምዴ በመቀመር በአሁኑ ወቅትም ሁለም ኢትዮጵያዊያን  

በአንዴ ሀገራዊ አጀንዲ ሊይ እንዯ አንዴ ሰራዊት ሇሌማታቸውና ሇብሌፅግናቸው 

የሚዘምቱበት ዯረጃ አዴርሷሌ። 



የኢትዮጵያ መንግስት በዓሇም በትሌቅነት ከተመዘገቡት ጥቂት ግዴቦች አንደና በአፍሪካ 

ዯረጃ የመጀመሪያው የሆነውን ታሊቁን የኢትዮጵያ ህዲሴ ግዴብ ሇመገንባት ሲነሳ 

የማይቻሌ የሚመስሇውን ሁለ እንዯሚቻሌ ባሇፈት የኢትዮጵያ ህዝቦች ገዴልች የተረጋገጠ 

መሆኑን በማጤን ማሇትም የኢትዮጵያ ታታሪ ህዝቦች ለዓሊዊ ነፃነታቸውን ሇማስከበር እና 

በአፍሪካ ታሊቅ ይባሌ የነበረውን የዯርግን የአፇና ስርዓት በማፇራረስ ያሳዩትን ቁርጠኝነት 

አሁንም የኢትዮጵያ ህዝቦች ሇሰው ሌጅ አካሊዊና መንፇሳዊ ብሌፅግና እና ክብር ፀር 

የሆነውን ዴህነትንና ኋሊቀርነትን  ዴሌ በመንሳት ሇመዴገም እንዯማይሳናቸው 

በመተማመን ነው። 

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር(ኢህአዳግ) የታሊቋ የሀገራችን ህዝቦች 

የጣለበትን  እምነትና አዯራ ምለዕ በሆነ መሌኩ ሇመወጣት ከምን ጊዜውም በሊይ 

በተስተካካሇ ቁመና ሊይ ሆኖ በኢትዮጵያ ህዲሴ ዙሪያ የሰነቀውንና እየተገበረ የሚገኘውን 

ትውሌዴ ተሻጋሪ ራዕይ እና ተግባር በህዝባዊ ቁርጠኝነትና ፅናት የሚፇፅምና ሇኢትዮጵያ 

ህዲሴና ሇህዝቦቿ ተጠቃሚነት ነቀርሳ የሆነውን ኪራይ ሰብሳቢነትን አምርሮ የሚታገሌና 

የሚያመክን ሳይንሳዊ የአመራር ጥበብ የመገንባቱን ሂዯት አጠናክሮ ቀጥሎሌ።በዚህም 

የህዝባችን ተጠቃሚነት ይበሌጥ እየተረጋገጠ ይገኛሌ። 

የኢህአዳግ ሌማታዊ ዳሞክራሲያዊ መስመር የኢትዮጵያን ብሄራዊ ጥቅም በማስከበርና 

ከጎረቤት ሀገሮች ህዝቦች ጋር በጋራ ተጠቃሚነት መርሀ ሊይ የተመሰረተ ስሇሆነ 

የኢትዮጵያ እዴገት መፋጠን የጎረቤት ሀገሮችን እዴገትም እንዱፋጠን ያዯርጋሌ። 

ከጎረቤቶቻችን ጋር እየተከተሌን ያሇነው የኢኮኖሚ ዱፕልማሲያችን ስኬትም ይህንን 

በተግባር አረጋግጧሌ። የኢትዮጵያ ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መንግስት የአፍሪካን 

ጥቅሞች ሇማስከበር የሚችሌ ተዯራዲሪ ኃይሌ ሆኖ የመውጣቱ ሚስጥርም ሇኢትዮጵያ 

ታሊቅ ህዝቦች ክብር የሚመጥንና ፍሊጎታቸውን ሇማርካት እየሰጠ ያሇው  በሳሌ አመራር 

በአፍሪካም በአርያነቱ የሚጠቀስ መሆኑን በማስመስከሩ ነው። 

በመሆኑም የጀመርነው የህዲሴ ጎዞ ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ በማዴረግ ኢትዮጵያ የሰሊም፣ 

የሌማትና የኢንቨስትመንት ማዕከሌ ሆና ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባትና የበሇፀገች ትሆን 

ዘንዴ ሁለም ኢትዮጵያዊና የኢትዮጵያ ወዲጆች በያለበትና በተሰማሩበት በንቃት 

እንዱሳተፈ ኢህአዳግ ጥሪውን ያስተሊሌፋሌ። 

የኢህአዳግ ሌማታዊና ዳሞክራሲያዊ መስመር ሁላም ሇህዝቦች ፍትሏዊ ተጠቃሚነትን  

ይቆማሌ! 



 

የኢህአዳግ ምክር ቤት ጽ/ቤት  

ሚያዚያ 2003  


