
የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት)  40ኛ ዓመት የምስረታ በዓል በካምቤራ ኣውስትራሊያ  በድምቀት ተከበረ 

40ኛ ዓመት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ/ህወሓት/ የምስረታ በዓል በካምቤራ ኣውስትራሊያ  በሚኖሩ የህወሓት ኣባላትና 

ደገፊዎች እንዲሁም የኤምባሲው ሰራተኞች በተገኙበት መጋቢት 6 ቀን 2007 ዓ/ም በደማቅ ሁኔታ  ተከበረ፡፡ 

በዓሉ የተጀመረው በትግሉ ዘመን ህይወታቸውን መስዋእት ኣድርገው ለሰጡ ሰማዕታት የኣንድ ደቂቃ የህሊና ፀሎት በማድረግ 

ሲሆን መድረኩን በንግግር የከፈቱት ክቡር ኣምባሳደር ኣረጋ ሓይሉ በኣውስትራሊያና በኒውዝላንድ  የኢትዮጵያ ኣምባሳደር 

የእንኳን ኣደረሳችሁ መልእክታቸውን ካስተላለፉና ኣዘጋጆቹን ካመሰገኑ በኋላ በዓሉን ኣስመልክቶ  የህወሓት ኣባልና ነባር ታጋይ 

የሆኑት ኮ/ል ነጋሽ ለገሰ ኤምባሲውን በመወከል መልእክት እንዲያስተላልፉ ጋብዘዋል። 

ኮሎኔል ነጋሽ ለገሰም የእንኳን ኣደረሳችሁ መልእክታቸውን ካስተላለፉ በኋላ የህወሓት መመስረትና የሸናፊነት ምስጢር ዋና 

ምክንያትና  በዝርዝር  ሲያስረዱ ፣ የህወሓት ኣፈጣጠር በስድሳዎቹ መጀመሪያ የቀጣጠሉት  ህዝባዊ ኣመፆች  ኣካል ሲሆን፤ 

የትግል ስልቱም በወቅቱ ኣንገብጋቢ የነበሩትን ብሄራዊና መደባዊ ጭቆናዎች ማዕከል በማድረግ በተራዘመ የትጥቅ ትግል ህዝቡን 

ወደ ድል ማምጣት እንደሚቻል ከሩቁ በመገንዘብ የተመሰረተ ድርጅት መሆኑን ኣስታውሰዋል፤  

የድሉም ምስጢር ዲሞክራሲያዊነቱ፣ ህዝባዊነቱና የትግሉ ዓላማና ስትራተጂ በሚገባ እየተተነተና  እየተጠና በግልፅና 

በዲሞክራሲያዊ ኣካሄድ እየተመራ በመካሄዱና ነገሮች እንደ ወቅቱና እንደተጨባጭ ሁኒታው  እየተገመገሙ ከኣመራሩ ጀምሮ 

እስከ ተራው ታጋይ እንዲሁም የትግሉ ኣካል የነበረው ህዝቡ በሙሉ የዓላማ ፅናትና መስዋእትነት ወደር የሌለው የታጋይነት 

ስነምግባር ለድል እንዳበቃው ኣስረድተዋል።  

በዚህ  እልህ ኣስጨራሽ የ17 ዓመታት የትጥቅ ትግል ከ60ሺህ በላይ ሰማዕታት ህይወታቸውን ክ100ሺህ በላይ ታጋዮች ኣካላቸውን 

ለህዝብ እኩልነት ለፍትህ ለሰላም ለዲሞክራሲና ለመፃኢው ትውልድ የተሻለ ህይወት ሲባል የተከፈለ ውድ መስዋእትነት መሆኑና 

ይህን የትግል ውጤት  በህዝቦቿ እኩልነት ላይ የተመሰረተችው ለኣሁንዋ ኢትዮጵያ ፅኑ መሰረት ላይ  እንድትቆም ያደረገ ስለሆነ 

የተጀመረው ሰላም ፣ልማት፣ ዲሞክራሲና መልካም ኣስተዳደር እንዲጎለብት በአሁኑ ወቅት ያለው ትውልድ ታሪካዊ ኣደራውን 

ተቀብሎ የሚቻለውን ሁሉ ማድረግ እንደሚጠበቅበትና የሰማታቱ ታሪካዊ ኣደራ እንዲወጣ በማስገንዘብ እንኳን ለ40ኛ ዓመት 

የህወሓት  የምሰረታ በዓል ኣደረሳችሁ ኣደረሰን በማለት ንግግራቸውን ኣጠቃለዋል። 

የካንቤራ ነዋሪዎችን በመወከል ዶ/ር ጌታቸው ተሰማ  ንግግር ያደረጉ ሲሆን  በንግግራቸውም  አስከፊዉን  የደርግ ስርዓት 

ለመገርሰስ ድርጅቱና የትግራይ ህዝብ የከፈለው መስዋዕትነት ሰፋት ሲያብራሩ፤  በትግሉ የተሰዉትና ኣካላቸው የጎደሉትን 

ሰማእታት መስዋእትነት ስናስብና ስናከብር በትግራይ ክልልና ለረጅም ጊዜ የጦርነት ኣውድማ ሆነው በቆዩ ኣካባቢዎች 

የደረሰባችውን ጉዳት ሲያብራሩ፤ የኣካባቢያዊ ውድመት የደኖች መቃጠል በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከጦርነቱ በተያያዘ የጠፋው 

የሰው ህይወት ንብረት የኣካባቢ ውድመት በጦርነቱ ኣንዣቦ የነበረው የስነልቦና ጫና እንደ ገበያ ሰርግ ቀብር ወዘተ ያሉ ማህበራዊ 

ተግባራት በጭለማ ማካሄድና የመሳሰሉት ትግሉ ለረጅም ጊዜ የተካሄደባቸው ኣካባቢ ህዝቦች እንደ ህዝብ  ከከፈሏቸው ብዙ 

መስዋእትነቶች ከፊሎቹ ናቸው። ስለዚህ ይህ ድል ይሄንን የህዝቦች መከራና ስቃይ ያስወገደ የሰላም የእኩልነትና የእድገት ጎዳና 

ያስያዘ ትግል ስለሆነ  ይህንን ላስገኙ ሰማዕታትና ኣሁንም በህይወት ላሉት ታጋዮች ማሰብና ማክበር ብቻ ሳይሆን የትግሉ 

ዓላማዎች እስከመጨረሻ እስኪሳኩ ድረስ ማድረግ የሚገባንን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅብናል በማለት ንግግራቸውን ቋጭተዋል። 

በተጨማሪም ሌሎች የበዓሉ ተሳታፊዎች ልዩ ልዩ ኣስተያየታቸውን የሰጡ ሲሆን በተለይም ትግሉ በተጀመረበት ወቅት የነበረውን  

የድህነት፣ ኋላቀርነት፣ ረሃብ፣ ድንቁርና፣ የዘር መድሎና የመሰረተ ልማት እጦት በዓለም ተወዳዳሪነት ያልነበረው በመሆኑ  ታጋዮቹ  

ህዝቡ ከዚህ መለኪያ ያልነበረው ድህነትና ኋላቀርነት ለማስወገድ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ችግሮች ሳይበግራቸውና ግዙፉን የደርግ  

ሰራዊት ለመመከትና በመጨረሻም ድል ለማድርግ የከፈሉት መስዋእትነትና ፅናት ተወዳዳሪ ኣልነበረውም። በተለይም  ከኣመራሩ 

እስከ ከተራው ኣባል የነበረው የትግል ስነምግባርና  ከህዝብ ጋር የነበራቸው የሰመረ ግንኙነት እጅግ እንደሚያደንቁና የቀድሞው 

ጠቅላይ ሚንስተር መለስ ዜናዊና ባልደረቦቻቸው የነበራቸው የኣመራር ብስለትና ጥበብ ለውጤቱ የማይተካ ሚና እንደነበረው 



እንደሚያምኑ፤  ኣሁንም ቢሆን” ከደርግ በላይ የገዘፈውን ዋና ጠላት የሆነውን ድህነትን ተፋልሞ ድል ማድረግ የተሰዉት 

ሰማእቶቻችን ህያውነት ማረጋገጥ ነው ብለዋል። 

በመጨረሻም በዓሉን በበጎ ፈቃደኝነትና በወኔ ያዘጋጁትን ኣባላት በማመስገን በእለቱ የተዘጋጀውን  ባህላዊ ምግብ፣ መጠጥ  

ኣዝናኝና ቀስቃሽ የሆኑ በተለይም በትግሉ ወቅት ሲዘፈኑ የነበሩትን ዘፈኖች በማዳመጥና በባህል   ጨዋታዎች በመታገዝ  ኣንዳንድ 

ኣባላትም ታጋዮቹን ለማስታወስ የታጋዮች ኣለባበስ ለብሰው የተገኙ ሲሆን  በኢትዮጵያ ሃገራዊ፣ ብሄራዊ ሰንደቅ ዓላማዎች፣  

የህወሓት ኣርማና የታጋይ ሰማእታት  ፎቶግራፎች ባሸበረቀ ኣደራሽ የድል፡ የፅናትና የተስፋ ድባብ በተላበሰ የደስታ ስሜት 

ተከብሯል፡ 

ከበዓሉ ኣዘጋጆች 


