
ካብ  40 ዓመታት ባሕሪ ታሪኽ ህወሓት ውሽጢ ብማንካ 

ውድብ ህወሓት ሕልኽልኸ ዝበዝሖ ደርባውን ብሄራዊን ቃልስ ብምክያድ ብዝኸፈሎ ክቡር 
መስዋእትን ብዝሓዞ ቅኑዕ መስመርን ትንሳኤ ሃገርና ተጋሂዱ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ዘለናሉ 
መዋእል ህዳሰ ኢትዮጵያ ክውን ኮይኑ ዓለምና ብዝተፈላለዩ መዋጥር ኣብ ዝተሸመመትሉ 
እዋን ሰላም፤ ልምዓት ፤ምክእኣልን ሓበራዊ ሃገራዊ ኣረዳድኣን ዝማዕበለላ ሃገር ኮይና 
ኣላ፡፡ካብ ዝነበራ ሕማቕ ስም  ሕሰም መነባብሮ ተናጊፋና ኣብ ኣፍሪካ ኢሉውን ኣብ 
ዓለምና ኣብ ቕልጡፍ ምዐባለ ካብ ዝርከባ ውሑዳት ሃገራት እታ መሪሕን ኣብ ቅድሚት 
ትስራዕን ሃገር ኮይና ኣላ፡፡ 

ታሪክ ህወሓት ካብ ውቅያኖስ  ብማንካ ምጭላፍ እንትኾውን በቢ እዋኑ ብሰብ ታሪኽ 
ተጋደልቲ  ብፅሑፍ ይኹን ብቓል እናተዘንተወ ምምፃኡ  ንኹላትና ገሃድ እዩ፡፡ 
ይኹንምበር ዝሓለፈ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን እንትዝክሮ እናሓደረ 
ዝኹላዕ ፤ መስትንክራዊ ስርሒት ተጋዳላይ  ፤ ምትሕልላይ፤ ንስኻ ፅናሕ ኣነ ክስዋእ፤  
ፅባሕ ምስ ህዝብና ክሓልፈልና እዩ  ንሕና ኣይንርከቦ ንቀፃሊ ወለዶ  ዝማዕበለት ሃገር 
ክነውርሶ ኣለና ዝብል ብሩህ ተስፋ ዝሰነቑ ኣብ ክንዲ ሽልማቶም ጎቦታትን ሽንጥሮታትን 
ሓቒፎምን ተተርኢሶምን ዝርከቡ ጀጋኑ ሰማእታት እንትዝከር  ነዚ መፂኡ ተባሂሉ ዘሎ 
ልምዓትን ሰላምን እመነ ኩርናዕ ሰረት ንሶም ምኻኖም እንትዝክር ሕራነ ዝመልኦ 
ትብዓትን ዝስመዐካ ሓቦ ወሰን የብሉን፡፡ህዝቢ ትግራይ ካብ ሰናይ ጓሓቱ ኣንፃር ባዕዳዊ 
መግዛእቲ ብሄራዊን ደርባውን ወፀዓ ዝገበሮ ዘይተሓለለ  ቃልሲ ብታሪኽ እናተዘንተወ 
ይነብር፡፡ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ቃልሲ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝገበሮ ቃልሲ ዘውዳዊ 
ስርዓት ካብ ሰሩ ንክመሓው ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ፡፡  

ብፍላይ ቀደማይ ወያነ ዝገበሮ ኣንፃር ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ሃፀይ ሃ/ስላሴ ብናይ ባዕሉ 
ከባቢያዊ ምምሕዳር ‘’ ዝባን ገረብ ‘’ዝብል ናይ መሰል ዓርሰ ውሳነ መግለፂ ህዝባዊ ናዕቢ 
ምኻኑ ይፍለጥ፡፡ 

እቲ ናይ ቀዳሞት ቃልሲ ኣያታቱ ብዘመናዊ ኣገባብ ብምምራሕ ፈለማ ማሕበር ገስገስቲ 
ብሄረ ትግራይ /ማገብት/ ብዝብል ሽም ብግልፅን ብሕቡእን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን 
ካልኦት ከባብን ዝተጀመረ ውዳበ ቃልሲ ገዊዱን ሓይሉን ካብ ከተማ ናብ ገጠራት 
ትግራይ መሪሹ ነዚ በፂሕናዮ ዘለና ህዳሰ ኢትዮጵያ ኢሉውን ኣፍሪካ ክብሰር ኣኽኢሉ፡፡ 

ቃልሲ ጉዕዞ ውድብ ታሪኽ ህወሓት  በቢ ምዕራፉ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ኣብ 7 
ዓበይቲ ምዕራፋት ወይ ብርክታት ከፊልካ ምርኣይ ይካኣል፡፡  

1ይ ምዕራፍ 1967 ዓ/ም-1971 ዓ/ም 

ካብ 1967ዓ/ም-1971 ዓም ዝነበረ ታሪኸ ማግበት ሓይሊ ፈጢሩ ፖለቲካዊ ቃልሲ 
ብብረታዊ ቃልሲ ዓጂቡ ናብ  ተሓህት/ ህወሓት ዝብል ውዳበ ተሰጋጊሩስ ከም ከም ውድብ 
ህወሓት ህልውናኣ ዘረጋገፀትሉ ምዕራፍ እዩ፡፡ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምጅማር ዘኽእሉ ዓቕሚ 



ዝተፈጠረሉን ከም ውድብ  ንህልውና ህወሓት ዝተፈታተኑ ሓይልታት መኪቱ ደርዑሙን 
አደስኪሉን ህልውንኡ ዘረጋፀሉ ምዕራፍ እዩ ነይሩ፡፡ኣብ ገጠራት ትግራይ ምስ ዓማ፡ 
ኢድዩ ፣ሸፋቱን ፋሽሽት ደርግን  ብዕጥቃዊ ቃልሲ  ኣንበርኪኹን የሻል ኣቢሉ ብሕታዊ 
ሓይሊ ናፅነትን ምልክት ብሩህ ተስፋን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነሉ ምዕራፍ እዩ፡፡ 

ብፍላይ ደርጊ ኣብ 1970ዓ/ም እዋን ክረምቲ ብወታሃደራዊ ዓቕሙ ተጠናኺሩ ንውድብ 
ህወሓት ጠቕሊሉ ንምድስካልን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምብርዓንን  ዝዓመ ብርቱዕ 
መጥቓዕቲ ዝተፈነወሉን ነዚ መኪቱ ውድብ ህወሓት ህልውንኡ ኣብ ገጠራት ትግራይ 
ዘረጋፀሉ እዋን ነይሩ፡፡ 

ምስዚ ጎና ጎኒ  ኣብዚ ቀውጥን መፃብብን  እዋን ምስ ካብ ውሽጢ ዝመፁ  ንህልውንኡ 
ቀንዲ ሓደጋ  ካብ 1969- 1970 ዓ/ም መፋርቕ ዝቐፀለ ሕንፍሽፍሽ  እናተብሃለ ዝፅዋዕ 
ከባቢያዊነትን ፀቢብነትን ጉልባብ ዝገበረ ንውድብ ህወሓት ናይ ምብታን ግደ ዝፃወት 
ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዝተፈጠረሉን ብሰፊሕ ፖለቲካዊ ቃልሲን ህዝባዊ 
ሓይልን ዝመኸነሉ ምዕራፍ እዩ ነይሩ፡፡ 

ብናይ ከተማ መንእሰይ ዝተመስረተ ውድብ ህወሓት ሰፊሕ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ 
ገጠራት ትግራይ ወየንቲ ብዝብል ሰፊሕ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ህዝባዊ ሓይልታት ካብ ገባር 
ትግራይ ዝተፈጠሩሉ እዋን እዩ፡፡ 

እዚ ምዕራፍ ወይ እዋን ደርጊ ኣብ ከተማታት ትግራይን መላእ ኢትዮጵያን  ቀይሕ ራዕዲ 
ብዝበል  ካብ 1970-1971 -1972 ሰፊሕ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ ስርዒት ውድብ መንእሰይ 
ትግራይ ኣካይዱ ናይ ከተማ መሓውር ስርዒት ውድብ ህውሓት ክዳኸም ዝተፈተነሉ 
ምዕራፍ እዩ ነይሩ ፡፡ 

2ይ ምዕራፍ  ካብ 1671-1977 

ውድብ ህወሓት ሰፊሕ ናይ ገጠር ውዳበን ምንቅስቓስን ዝገበረሉ ምዕራፈ እዩ፡፡ሓፋሽ 
ይንቃሕ ይወደብ ይታዓጠቕ ዝብል ሱር በቆስ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ስልትታት ተኻይዱ  
ተጋዳላይ ህወሓት ብኣብዝሓ ካብ ሐረስታይ ትግራይ ዝኾነሉ ምዕራፍ እዩ፡፡ኣብዚ እዋን 
ፍትሓዊ ክፍፍል መሬት መቖሎ ዝተኻየደሉን ንሓራ መሬት ትግራይ ዘመሓድሩ 
ባይቶታት ህዝቢ  */ህዝባዊ ባይቶ/ ብናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዝተጣየሽሉ እዋን 
ነይሩ፡፡ዴሞክራሲያዊ ሓፋሽ ማሕበራት Civic Societies ማሕበር ሓረስቶት ፡ መናእሳይን 
ደቂ ኣንስትዮን ዝተጣየሽሉ ምዕራፍ እዩ፡፡ ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ሰፊሕ ምርብራብ  
ዝተኻየደሉ ፤ ውድብ ህወሓት  ብዝኾነ ሓይሊ ዘይንብርከኸ  ህዝባዊ ሓይሊ ናብ ዝኾነሉ 
ምዕራፍ ዝተሸጋገረሉ እዩ፡፡ 

 ቅድሚ ንሰፊሕ ናይ ሓፋሽ ምንቅስቓስ  መሰረት ዝገበረ ወታሃደራዊ ሳይንስን ጥበብን 
ዶክትሪን በቶም ስሙያት ስዋአትን በላሕትን መሃንዲሳት ወታደራዊ ስትራተጅክስት 
ተሓንፂፁ ምውፃኡ ደርጊ ካብ ዝዓረደሎም ናቑጣ ከተማታት  እናተበገሰ  ብባንዳታት 



እናተዓጀበ ናብ ሓራ መሬት እናሰለኾ ዝህውኸሉን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ 
ድማ ኣብ ልዕሊ ንብረት ወየንትን ህዝባዊ ባይቶታትን ክፍሊ ህዝቢ ተጋደልትን ብዙሕ 
ክሳራ ኣብፂሑ እዩ፡፡ 

በፍላይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ድርቂ ምስ ተደጋጋሚ ወራር ሰራዊት ደርጊ  ኣዚዩ ወጥሪ 
ዝበዝሐሉ እዋን ነይሩ እዚ ምዕራፍ፡፡ 

3ይ ምዕራፍ ካብ 1978ዓ/ም-1982 ዓ/ም 

እዚ ምዕራፍ ሕሉፍ ጉዕዞ ውድብ ህወሓት ብምግምጋም  ብቑዕ ወታሃደራዊ ዶክትሪን 
ተሓንፂፁ ኣብ ውሽጢ ውድብ  ሰፊሕ ምይይጥ በቢ ብርኩ ተኻይዱ ዳግም ምትዕርራይ 
ብምክያድ ዝግለፍ ተገሊፉ ዝቕፅል ሓይሊ መላሲ ዘይብሉ ሓያል ህዝባዊ ማዕበል ሰራዊት 
ኮይኑ ቀፀለ፡ውድብ ህወሓት ካብ ደውታ ናብ ዓወት ዝተሰጋገረሉ ምዕራፍ ኮነ፡፡ 

ኣብ 1981 ዓ/ም ዓምባኽ ሰራዊት ደርጊ ብመዓልታት ኣፈላላይ እናተሓምሸሸ  ካብ መላእ 
ትግራይ ድርዕትኡ ጠቕሊሉ ክስጎግ ተገበረ፡፡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ናይ ሩስያ ሰራሕ 
ቁምብላታትን ነፈርትን ተላቒቑ ናይ ሰላም አየር ክትንፍስ ጀመረ፡ ፡ ኣብዚ ንሓፀር እዋን 
ኣጋጢሙ ዝነበረ ደውታ ብናይ ህዝቢ ተሳትፎን ፅንዓት ተጋዳላይን ናብ ንቡር 
ተመለሰ፡፡ክብርን ሞገስን ነቶም ስዋኣትና!! 

እዚ ዓወት ምዝተበሰረ ንፁር ወያናይ መስመር ብምሕንፃፅ ምስ ኣሓት ውድባት ስሙር 
ግንባር ብምፍጣር ሃገራዊ ሰትራተጂ ብምሕንፃፅ ኢህወዴግ ተመስረተ፡፡እዚ ብማገብት 
ደሓር ድማ ብ5 ብረትን ብ11 ደቂ ህዝብን ዝተበኮረት በረኻ ደደቢት ናብዚ ህዝባዊ 
ማዕበል ሓይሊ ተሰጋገረት ፡፡ 

4ይ ምዕራፍ ካብ 1983 ዓ/ም-1992ዓ/ም  

ፋሽሽታዊ ደርጊ ካብ ስሩ ምስተምሓወ ቀንዲ ተግባር ህወሓት ኢህወዴግ ምረግጋዕ ሰላምን 
ዴሞክራስን ልምዓትን  ኣብዛ  ሃገር ብዝብል ቴማ ኣብ ሃገርና ንዘመናት ሰፊኑ ዝነበረ 
ድኽነትን ድሕረትን ፤ ብሄራዊ ዕብላን ወፀዓን  ፤ዜጋታት ከምዜጋ ዘይክበርሉ ፤ሰብኣዊን 
ዴሞክራሲያዊን መሰላት ዝተዓፀውሉ ናይ ውልቀን ጉጅለን መሰላት ዘይኽበርሉ ዝነበረ 
ስርዓት ንሓዋሩ ክይምለስ ዝተሰማማዓሉ ኩሎም ሓይልታት ተቓወምቲ ኣንፃር ደርጊ 
ዝሳተፍሉ ናይ መሰጋገሪ እዋን  አህወዴግ ዝላዓለ ግደ ዝፃወተሉ ናይ ኢትዮጵያ  ስግግር 
መንግስቲ ተመስሪቱ፡፡ ኩሎም ኣንፃር  ደርጊ ዝነበሩ ዕጡቓት ሓይሊ ዕጥቆ ፈቲሖም 
ብሰላማዊ መንገዲ ክቓለሱ ኣጋጣሚ ዝፈጠረ ምዕራፍ እዩ፡፡እዚ ውድብ ካብ ሰናይ ጓሓቱ 
ዴሞክራሲያዊ ውድብ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ቅኑዕ ምላሽ ዝህብ ውድብ ብምኻኑ ብዕጥቃዊ  
ቃልሲ ዝሓዞ ስልጣን ንካልኦት ሓይልታት ከከም ውድቦም ዓቕሞምን ጥንካረን ኣብ 
ሰግግር መንግስቲ ስልጣን ክሕዙ ዝተገበረሉ ምዕራፍ እዩ፡፡መከላኸሊ ሰራዊት ሃገርና 
/ኢትዮጵያ ሰራዊት ኢህወዴግ ክኸውን ተገብረ፡፡ኣብዚ ዕጡቕ ዝነበረ ሰራዊት ኦነግ 



ዝተውሃቦ ህዝባዊ ዕማም ንጎኒ ብምግዳፍ ፀቢባዊ ኣረኣእያ ደጊስዎ ዳግም ናብ ኪናት 
ዝተኣተወሉ ኣጋጣሚ ድማ ዝነበረ እዋን እዩ፡፡ 

ኣብዚ እዋን ን30 ዓመታት ዝኣክል ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ኤረትራ ሰንሰን ዘበለ 
ዘይዛሪ ኲናት ብሪፈረንደም መዕለቢ ክረከብ ዝተገበረሉ ምዕራፍ እዩ፡፡   

ኣብ ርእዮተ ዓለም /ኣይዶሎጂ/ ድማ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ዝመርሖ ናፃ ዕዳጋ 
ስርዓት ኤኮኖሚ ኣብዛ ሃገር ንምህናፅ ከምዝኾነ ድማ ዕላዊ ኮነ፡፡እዚ ከምዚ እናሃለወ ካብ 
1987-1992 ዝነበረ ግዜ እቲ ቃልሲ ንካልኣይ ግዜ ናብ ደውታ ምንቅስቓስ ጉዕዞ 
ዝኣተውሉ ነይሩ፡፡ናይ መሰመር ዘይምፅራይ ፀገም ስለዝነበረ ንቲ ድሑር ኣረኣእያ 
ንምርጋፍ ሰፊሕ ናይ ኣባል ቃልሲ ተኻይዱ ተወገደ፡፡ 

እዚ ኣብ ከምዚ እናሃለወ ፍላጥ ይኹን ብዘይ ምፍላጥ ሻዕብያ  ሉኣላዊነትና ብምድፋር 
ወራር ኣብ ልዕሊ ሃገርና ፈፀመ፡፡ውድብ ህወሓት /ኢህወዴግ ኣብ ክልተ መፃብብ ኣተወ፡፡ 
እዚ ወራር ዝፈጠሮ ሰበብ ድማ ውሽጣውሽጢ እናተብላልዐ ክሳብ ፅግዕተኛ ደንበ ምፍጣር 
ብርኪ በፅሐ፡፡ ኣብዚ ከም ህዝብን ውድብን ኩሉ ኣብ ኣእምርኡ እናሰላሰለ ህዝቢ 
ኢትዮጵያ ከም ሐደ ሰብ ከቲቱ ወራሪ ሻዕብያ ዓንዲ ሑቑ ተጎዝዩ ጭራኡ ደጒሉ ካብ 
መሬቱ ኣስታት 25 ኪሎሜትሮ ርሒቑ ክኹረመ ተገበረ፡፡ 

ህወሓት /ኢህወዴግ ዝመርሖ መንግስቲ ድማ ምስ ጎረባብቲ ተሳኒዩ ክነብር ብዘለዎ ሰናይ 
ድልየት በዓል 5 ዕማመ ሰላም ኣቕሪቡ ክሳብ ሐዚ መርገፂ ሃገርናን መንግስትናን ኮይኑ 
ይርከብ፣፡፡ 

5ይ ምዕራፍ ካብ 1992ዓ/ም-2004ዓ/ም 

ወራር ሻዕብያ ብዓወት መንግስትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ምስተዛዘመ   ውድብ ህወሓት ኣብ 
ውሽጣዊ ጉዳያቱ ክኣትው ዕድል ረኸበ፡፡ኣብ ውሽጢ ውድብ ኣብ መንጎ ዝፀረየ ወያናይ 
ዴሞክራሲያዊ መስመርን ምህዳስን ፅግዕተኛ ምብስባስ ሰፊሕ ውሽጣዊ ቃልሲ ተኻይዱ ፡፡ 
ህዝቢ ትግራይን ግዱሳት ተጋሩን ሕማቕ ኣይተርእየና ዝብል ወግሐ ፀብሐ ፀሎቶም 
ኮነ፡፡ፅግዕተኛ ሓይሊ ዝተብሃለ ተሳዒሩ ብሰላማዊ መንገዲ ካብ ውድብ ህወሓት 
ዝተሰናተሉ ምዕራፍ እዩ፡፡ውድብ  ህወሓት ድማ ካብቲ  ኣንፀላልይዋ  ዝነበረ  ሓደጋ 
ምፍራስ ሳላ በሊሕ ህዝቢ ትግራይን  ቅኑዕ  መስመር  ዝሓዙ ተጋደልትን  ካብ ምብታን  
ደሓነት፡፡ኣብ 1994 ድማ ጉባኤታት ተኻይዶም ልዕልነት ተሃድሶ ተረጋጊፁ እዚ ምዕራፍ 
ድማ መስመር ተሃድሶ እናተብሃለ ዝፅዋዕ ኮነ፡፡ኣብ መሰመር ተሃድሶ ድማ ንኣስታት 
ክልተ ዓመት ዝኣክል ሰፊሕ ምይይጥ ተኻይዱ ሙሉእ ብሙሉእ ልዕልነት ተሃድሶ 
ተረጋገፀ፡፡ 

ኣብ 1996 ዓ/ም ድማ ነቲ ህዳሰ ወያናይ ዴሞክራሲያዊ መስመር ዝድግፍ ሕርሻ ዝመርሖ 
ስሉጥ ምዕባለ ኢንድስትሪ ስርዓት ኤኮኖሚ ንምህናፅ ዘኽእሉ ናይ ሕርሻ ፣ ትምህርቲ፣ጥዕና 
፡ኢንዱስትሪ ህንፀት ስርዓት ዴሞክራሲ፤ ወዘተ ፖሊስታት ተሓንፀፁ፡፡በዓል ክልተ ኣሃዝ 



ዕብየት ቁጠባ ምምዝጋብ ተጀመረ፡፡ኣብ ሃገርና ቅልጡፍን ስሉጥን ኩለመደያዊ ምዕባለ 
ቁጠባ ሃገርና ተረጋገፀ ፡፡  

ኣብ 2003 ዓ/ም ትልሚ ዕብየትን ስግግርን Growth and Transformation Plan ተሓንፂፁ 
እንሆ ሃገርና ኢትዮጵያ ካብ ዝነበረትሉ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነትን ድሕረትን ናብ ኣብ 
ዓለምና ኣብ ቅልጡፍ ምዕባለ ካብ ዝርከባ ውሑዳት ሃገራት ሓንቲ ኮይና ቀልቢ ህዝቢ 
ዓለም ኣብ ምስሓብ ትርከብ፡፡ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት ብናይ ውሽጢ ዓቕሚ ንምህናፅ 
ተኻኣለ፡፡ሓደ ሓበራዊ ሃገራዊ ንምፍጣር ተኻኣለ፡፡ 

ኢህወዴግ ዝመርሖ መንግስት ድፕሎማሲያዊ ዓቕሙ ብምሕያል ኣብ ዓለም ለኻውን 
ኣህጉራዊን መድረኻት ተሰማዕነቱ እናሓየለ መፀ፡፡ኣፍሪካ ወኪሉ ድምፂ ኣፍሪካውያን ኣብ 
ዓልም ለኸ መድረኻት ተኻታዒ ኮነ፡፡ 

ብወታዳረዊ ዶክትሪን ኢህወዴግ ፡ድስፕሊን ሳይንስን ጥበብን ዝተመርሓ መከላኸሊ 
ሰራዊት ሃገርና ኣብ ዓለምና ብስነ ምግባሮምን ወታደራዊ ጥበብንን ዝተሃነፁ ሓይልታት 
ዓቀብቲ ሰላም ሓደ ኮይኑ ክብርን ሞጎስን እናረኸበ ይርከብ፡፡በዚ ድማ መከላኸሊ ሰራዊት 
ሃገርና ኣብ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ሓይሊ ኮይኑ ይርከብ፡፡ 

6ይ ምዕራፍ ነሐሰ 14/2004 ዓ/ም 

እዚ ምዕራፍ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይን ውድብ 
ህወሓትን ዓብዪ ክሳራ ዝበፅሐሉ እዩ፡፡ካብቶም በኹሪ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ውድብ 
ህወሓት ሽግ ሓርነት ምውላዕ ካብ ተጋዳላይነት ክሳብ ቀደማይ ሚኒስትር ብርኪ ስልጣን 
ዝበፅሑ ብፖለቲካዊ ስብእነኦም፤ብወታደራዊ ስነሓሳብን ሃንደሳነቶም፡ ብስነ ቁጠባ 
ተመራማራይነቶም፤ብዲፕሎማሲያዊ ብቕዓቶም ፡ ብጎንፂ ኣተኣላልያ ብልሓቶም፡ ናይ 
ኣፍሪካውያን ቃል ኣቀባልቶምን ኣንደበተ ርትእነቶምን ፤እቶም ናይ ሓምለዋይ ኤኮኖሚ 
ተመራማረይን ስሙዪን ዝኾኑ ብዓለም ለኸ ተመራመርቲ፤ ፖለቲከኛታት፡ መራሕትን 
ወከልትን ሃገራትን ህዝብን ዝዝእመነሎምን ዝምስከረሎምን ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ 
ሃንደበታዊ መስዋእቲ ፀልማት ድባብ ኣንፀላለወ፡፡ተጋዳላይ ቀደማይ ሚኒስተር መለስ ድማ 
ናብቶም ብትብዓት ጀግንነት ታሪኽ ሰሪሖም ኣብቶም ብሓምለዋይ ሕብሪ ማዕሪጎም 
ብኹርኣት ዝዕዘቡ ዘለዉ ጎቦታት ኣኽራናት፡ ኩጀታትን ሽንጥሮታትን ትግራይ ኣብ ክንዲ 
ሽልማታት ፎቓትን ቪላታትን ዝተፈላለያ ተሽከርከርትን እምኒ ተተርኢሶም መሬት 
ሓቒፎም ምእንቲዚ ኢልና ኢና ፤ነዚ ኢልና ኢና ከምዚ ኮይንና ዝብሉ ዘለዉ ሓርበኛታት 
ጀጋኑ ተፀንበሩ፡፡ 

ሓደ ሓደ ሓይልታት ድሕሪ መስዋእቲ ቀደማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ህወሓት ተበቲና ፤ 
ኢህወዴግ ፈራሪሱ ኢትዮጵያ ንድሕሪት ክትምለስ እያ ዝብል ትንቢተ ኣርዮስ ተመነዩ 
፡፡ይኹንምበር ህወሓት /ኢህወዴግ ዝሸኸሎ ሽኻል ማንም ዘይነቕሎ ምኻኑ በዘየመናትእ 
ተረጋገፀ ፡፡  



7ይ ምዕራፍ ካብ 2005ዓ/ም ክሳብ ዘለናሉ መዋእል 

ክቡር መስዋእቲ ናይ ህወሓት/ኢህወዴግ ባህልን ተፈጥሮኣዊ ክስተት ምኻኑ ፤ምትኽካእ 
ድማ  ነባር መስርሕ ህወሓት/ ኢህወዴግ ምኻኑ ብፍላይ ድማ ሓቀኛ መስመር ዝሓዘ ፡ 
ህዝቢ እዩ ሓይልና ኢሉ ዝተልዓለ ፤ንሕቶ ህዝቢ ቅልጡፍ ምላሽ ዝህብ ፤ፍትሓዊ ክፍፍል 
ሃፍቲ ኣብ መንጎ ዜጋታት ክህሉ ዝዓዪ ስርዓትን መንግስትን እንተሃልዩ’’ ብዕራይ ናብ 
ዘበለ የብል ዕርፊ ጥራሕ ኣፅንዕ’’ ከምዝበሃል እንሆ ብህወሓት /ኢህወዴግ ዝተሓንፀፀ 
ልምዓታዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ከም ሐደ መማረፂ ርእዮተ ኣለም ኣይዲሎጂ ኮይኑ ከም 
ሓደ መማረፂ ቅኑዕ መስመር  ኮይኑ ዝመፀሉ እዩ፡፡እዚ ምዕራፍ ኣብ መስመር ህወሓት 
ኢህወዴግ ብሩህ ተስፋ ህዳሰ ሃገርና ገሃድ ዝኾነሉ መዋእል እዩ ኢካል ምግላፅ ይካኣል፡፡ 

ብሓፈሻ ሕፅር ብዝበለ ኣገላልፃ እቶም ንቅኑዕ መስመር ኢሎም መተካእታ ዘይብላ 
ክብርቲ ህይወቶም ንመስዋእቲ ዘወፈዩ ኣስታት 60ሽሕ ዝኾኑ ጀጋኑ ሰማእታትና 
ዝኸፈልዎ መስዋእቲ ብሄራት ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ማዕርነቶም ተረጋጊፁ 
፡ሰላም ፤ልምዓት ከምኡ ድማ ስርዓት ዴሞክራሲ ኣብ ምዕንባብ ብርኪ ዝበፅሐሉ 
፤ሰብኣዊን ዴሞክራሲያዊን መሰል ዜጋታት ጉጅለን ውልቀን ዝተረጋገፀሉ ከም ሓደ ሰብ 
ናብ ልምዓት ዝኸተተሉ ኮታስ ቅልጡፍን ስሉጥን ኩለመዳያዊ ዕብየት ዝተረጋገፀሉን ናብ 
ድሕሪት ኣብ ዘይምለሰሉን ብርኪ ክበፅሕ እቲ ቃዲሕኻ ዘይውዳእ ታሪኸ ዝሰርሐን ኣብ 
ምስራሕ ዝርከብ ህውሓትን ህዝቢ ትግራይ ምኻኑ ብውነ ምርዳእ ይግባእ፡፡ 

ነዚ ተጋድሎን ታሪኽ ህዝቢ ትግራይን ውድብ ህወሓትን ንምፅላም ዘይባህሪኡን 
ሕብሩን ንምልካይ ዝፅዕሩ ዘለዉ ተስፋ ቆረፅ ሓይልታት መልሓሶም ደጋጊሞም ክነኽስዎ 
ዝገብር ዓወታት ውድብ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይ ድማ እና ተሓደሰን እናተኾለዐን ከም 
ውርቅን ብሩርን ንዘላኣለም ክነብር፤ ክንሕብሕቦ ዝግባእ ፍፃመ ወለዶ በመበል 21 ክፍለ-
ዘመን እዩ፡፡ 

ሓልዮትን ብፃይነትን ቅንዕና ተወፋይነትን ህዝባውን ውድባውን እምነትን ፡ ምእንታን 
ውልቀ ድልየት ዘይኮንስ ምእንታን በይዛ ሓፋሽ ፤ ኮታስ ኩለንተናኻ ንህዝቢ ከም ወዲ 
ህዝቢ ምሕላፍ ዝብል እናደጋገምካ እንተዝውጋዐን ዝንበብን ዝፃሓፍን ዘይምኖ እናሓደረ 
ዝሕደስ ታሪኽ ክንወርሶ ዝግባእ እዩ፡፡ 

ገ/ፃድቃን ከበደ 

11/3/2007ዓ/ም 


