
           የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ  40ኛው ዓመት የምሥረታ በዓሌ በድምቀት ተከበረ። 

 

 

 
40ኛው  ዓመት የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ∕ህወሓት  የምሥረታ በዓሌ  “ የካቲት 11 የፅናታችንና የህዳሲያችን መሠረት 

ነች“ በሚሌ መሪ ቃሌ በኩዌት ከሚኖሩ የህወሓት አባሊትና ዯጋፊዎች፣ የትግራይ ሌማት ማህበር ኣባሊት ፣የእህት ድርጅቶች 

አባሊት እና ዯጋፊዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የአገር ሽማግላዎች፣ የአማራ እና የኦሮሚያ ሌማት ማህበራ፣ በኩዌት 

የኢትዮጵያ የወጣቶችና የኮሙኒቲ ማህበራት አመራሮች እና የተሇያዩ የህብረተሰብ ክፍልች በተገኙበት የትጥቅ ትግለን 

በሚያስታውሱ የአሇባበስ፣ የሙዚቃ እና ላልች ዝግጅቶች በኩዌት የኢፌዲሪ ኤምባሲ በድምቀት ተከብሯሌ። 

  

በበዓለ ሊይ የህወሓት ማእከሊይ ኮሚቴ 40ኛውን  ዓመት  የምሥረታ በዓሌ ምክንያት በማድረግ  ያወጣው ድርጅታዊ 

የአቋም መግሇጫ ሇታዳሚው በንባብ የተሰማ ሲሆን የትምክህተኞችና የፈሽስታዊ ዯርግ ጭቆና  የመረረው የትግራይ ህዝብ  

የካቲት 11 ቀን  1967 ዓ᎐ም  በዯዯቢት በረሃ በአስር ቆራጥ የህዝብ ሌጆች እና  በአምስት ኋሊቀር መሳሪያዎች ህወሓትን  

ወሌዶ ወዯ ረዥምና መራራ የትጥቅ ትግሌ መግባቱ የህወሓትና የትግራይ ህዝብ አኩሪ ታሪክ መሆኑ ተገሌጿሌ። “ትግሊችን 

ረዥምና መራራ ነው! ድሊችን አይቀሬ ነው!” በሚሌ ቆራጥ መፈክር በህወሓት መሪነት  የተጀመረው ህዝባዊ  ትግሌ 

ከአትዮጵያ ህዝቦች ትግሌና ከዲሞክራሲያውያን እህት ድርጅቶች∕ኢህአዴግ ጋር ተሳስሮ ከ 17  የፅናት ፣የጀግንነት ፣ የከፍተኛ 

መሳዋእትነት እና የመራራ ትግሌ ዓመታት በኋሊ በድሌ መጠናቀቁን የድርጅቱ መግሇጫ ያስመረበት ጉረዳይ ነው። 

 
  

 

  

ህወሓት ከ40 ዓመታት በፊት የጀመረው ህዝባዊ ትግሌ ዋና አሊማ  በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ አገራዊ አንድነትን 

ሇማረጋገጥ እንቅፋት  የሆነውን ፋሽስታዊ የዯርግ ስርአት በማስወገድ የኢትዮጵያ የብሔር፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች  እኩሌነት 

ያረጋገጠባት፣ የህዝቦች ተሳትፎና ተጠቃሚነት እውን የሆነባት እንዲሁም ዴሞክራሲና ሰሊም የሰፈነባትን አዲሲቷን 



ኢትዮጵያ  ሇማነፅ ነበር ያሇው የድርጅቱ መግሇጫ፤ ህወሓት የተዯራጀው  የህዝብ ትግሌ የሰሊ ጫፍ በመሆን የወጠነው ን 

ዓሊማ አጠንክሮ በማስቀጠሌ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመሩን በየጊዜውና በየመድረኩ እያዯሰ፣ የሰማእታቱን አዯራ 

አክብሮ ወዯፊት እየገሰሰገሰ እንዯሚገኝ ገሌጿሌ። 

 

 ህወሓት የ17ቱ ዓመታት መራራ የትጥቅ ትግሌ ወቅት በርካታ የውስጥና የውጭ አዯጋዎችና ፈታኝ ሁኔታዎች 

ቢያጋጥሙትም ህዝቡን ከጎኑ በማሰሇፍ ፣ የህዝቡን አንገብጋቢ ጥያቄ በወቅቱ በመፍታት፣ ትክክሇኛና የጠራ ዲሞክራሲያዊ 

የትግሌ መስመር በመከተሌ፣ ትክክሇኛ  የትግሌ ስትራቴጂዎችና ስሌቶችን በመንዯፍና ከበርካታ ሇህዝቦች ጥቅም እንታገሊሇን 

ከሚለ የትምክህት፣የጠባብነት፣ የመሳፍንነት እና ፀረ-ዲሞክራሲያዊ አመሇካከትና ተግባር ከነበራቸው ድርጅቶች መካከሌ 

ነጥሮ መውጣት ችሎሌ። 

 

ህወሓት ከላልች ዲሞክራሲያውያን እህት ድርጅቶች ጋር በመሆን ባካሄዯው እሌህ አስጨራሽ መራራ ትግሌ ከስሌሳ ሺ 

በሊይ የህይወት መስዋትነትና ከአንድ መቶ ሺ በሊይ የህዝብ ሌጆች የአካሌ ጉዳት የተገኘውን የሰሊም፣ የሌማትና የዲሞክራሲ 

ስርአት  መጠበቅ መስቀጠሌና የአዲሱ ትውሌድ ሃሊፊነት በመሆኑ፤ 40ኛው የህወሓት የምስረታ በዓሌ ይህንኑ ሇመፈፀም 

በድጋሚ ቃሌ የሚገባበት እሇት ነው። በመሆኑም የሌማት፣ የሰሊምና የዲሞክራሲ ስርአት ግንባታ እንቅፋት የሆኑትን 

ድህነት፣ኋሊቀርነት እና ኪራይ ሰብሳቢነት በመታገሌ የኢትዮጵያ ህዳሴ እውን  እንዯሚሆን መግሊጨው አረጋግጧሌ። 

 

 የድህነት እና የኋሊቀርነት ዘበኛ የነበረውን ፀረ - ዲሞክራሲና ፋሽስታዊ የዯርግ ስርአት ከሁለም ጭቁን የኢትዮጵያ 

ብሔር፣ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ጋር በመሆን፣  በተባበረ ክንድ በመገርሰስ፣ አንድነቷ በሕዝቦቿ እኩሌነት ሊይ የተመሰረተ 

አዲስ  አገር መገንባት እንዯተቻሇ  ሁለ፤ አገራችን ከድህነትና ከኋሊቀርነት ተሊቃ በአሁኑ ወቅት እያስመዘገበች ያሇውን 

ፈጣን፣ ተከታታይ እና በየዯረጃው ሁለንም የህብረተሰብ  ክፍሌ ተጠቃሚ ያዯረገ ኢኮኖሚያዊ እድገት አጠናክሮ 

በማስቀጠሌ፣ የበሇፀገች እና  በማይነቃነቅ የዲሞክራሲ መሠረት ሊይ የተገነባች አገር ሇማነፅ የተቀመጠው  አገራዊ ራእይ 

እውን እንዲሆን እየተካሄዯ  ያሇውን የጋራ ትግሌ  በድሌ ሇመወጣት ህወሓትና የትግራይ ህዝብ አሁንም እንዯ ትሊንቱ  

በፅናት እንዯሚቆም ህወሓት ባወጣው ድርጅታዊ መግሇጫ አረጋግጧሌ።  

 



 
 በተመሳሳይ ሁኔታ በኩዌት የኢፌዲሪ መንግስት ባሇ ሙለ ስሌጣን   አምባሳዯር  ክቡር ዶ∕ር መሀመድ ጉዯታ የህወሓትን 

40ኛ ዓመት የምሥረታ በአሌ ምክንያት  በማድረግ  ባስተሊሇፉት መሌእክት እንዯገሇፁት በጥቂት ቆራጥ ባሇ ራዕይ ጀግኖች 

የተመሠረተው ህወሓት፤ ሰንቆት የተነሳው ዓሊማ፣ የተጏናፀፈው የዓሊማ ፅናትና ህዝባዊነት ከእሇት ወዯ እሇት እያበበ ሄዶ 

በርካታ ታጋዮችን በማፍራት ፣ ህዝቡን ከጎኑ በማሰሇፍና እህት ድርጅቶችም በትግለ ሂዯት  ተመሥርተውና  የፀረ-ዯርግ 

ሥርአት ትግለን በማፋፋም ድሌን በድሌ ሊይ እየተቀዳጀ ዯርግን መፈናፈኛ በማሳጣት ሇግብአተ መሬት እንዲበቃና 

በአገራችን አዲስ የታሪክ ምዕራፍ እንዲከፈት የታገሇና መሠረት የጣሇ ድርጅት ነው ብሇዋሌ። ክቡር አምባሳዯር መሀመድ 

ጉዯታ አያይዘውም በህወሓት የተቀጣጠሇው የትጥቅ ትግሌ በአንፀባራቂ ድሌ ተጠናቆ በአገራችን የዲሞክራሲ ስርአት 

እንዲያብብና የኢትዮጵያ ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች  በእኩሌነት ተከባብረው የሚኖሩባትና ከድህነትና ከኋሊቀርነት 

የተሊቀቀች ኢትዮጵያን  የመገንባቱ  የህዳሴ ጉዞ የተጀመረበት እሇት የሚያበስር በመሆኑ ይህን እሇት የምናከብረው በታሊቅ 

ክብርና አድናቆት ነው ብሇዋሌ።  

 

 

ክቡር አምባሳዯር መሀመድ ጉዯታ እንዯገሇፁት  ህወሓት በኢትዮጵያ ታሪክ ከፍተኛ የክብር ስፍራ ያሇው፣ ስሙና ታሪኩ  

ሇዘሇአሇም ዯምቆ የሚኖርና በቀጣይ ትውሌድም እያበበ የሚቀጥሌ ነው ብሇዋሌ።  ዛሬ በአገራችን ብሔር፣ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ተከባብረው በእኩሌነት እየኖሩ ናቸው፤ የህጎች ሁለ የበሊይ የሆነው ህገ-መንግስታችን የኢትዮጵያ 

ብሔር፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ወዯውና ተስማምተው ያፀዯቁት ሲሆን ከዚህ ህገ መንግስት የመነጩት በርካታ  ሇአገራችን 

ሰሊም፣ሌማትና ዲሞክራሲ እድገት ድንቅ አስተወፅኦ የሚያበረክቱ  ፖሉሲዎችና ስትራቴጄዎች ተቀርፀው በተግባር ሊይ  

በመዋሊቸው አገራችን በሰሊም፣ በሌማትና በዲሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ዓሇምን በሚያስዯንቅ ሁኔታ ታሪክ በማስመዝገብ 

ሊይ እንዯምትገኝ ገሌፀዋሌ።  

 

ክቡር አምባሳዯር መሀመድ ጉዯታ እንዳለት የህዳሴ ጉዛችንም አገራችንን በቅርብ አመታት ውስጥ መካከሇኛ ገቢ  ካሊቸው 

አገሮች ረድፍ ሇማሰሇፍ የሚያስችለ ድልችን እያስመዘገበ ይገኛሌ ብሇዋሌ። በአጠቃሊይ የነዚህ  ሁለ የአገራችን ዘርፍ ብዙ 

ድልች መነሻቸው የዛሬ አርባ ዓመት ህወሓት ሰንቆት የተነሣው ህዝባዊ ዓሊማና ትውሌድ ተሻጋሪ ራዕይ አብቦ ያፈራቸው 



ፍሬዎች ናቸው ብሇዋሌ። በመሆኑም ሇዚህ ድሌ እንድንበቃ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለ ውድ የህወሓት ሰማዕታት፣ 

ታጋዮችና ጀግናው የትግራይ ህዝባችን ሁላም እናመሰግናቸዋሇን፣ እንዘክራቸዋሇን ብሇዋሌ።  

 

ክቡር አምባሳዯር መሀመድ ጉዯታ አያይዞው እንዯገሇፁት እስካሁን የተገኙ የሌማት ፣የሰሊምና የዲሞክራሲ ትሩፋቶች ጠብቆ 

ሇመሄድና ውድድር  በተጧጧፈባት የዛሬ ዓሇማችን ውስጥ አሸናፊ  ሆኖ ሇመውጣት እሌህ አስጨራሽ ትግሌ 

እንዯሚጠይቅና  ይህ ዯግሞ የዛሬውና የነገው ትውሌድ  ሀሊፊነት በመሆኑ የዛሬው ትውሌድ ትሊንት ሰው በሊውን የዯርግ 

ሥርአት በመታገሌ ሰማዕት የሆኑ ታጋዮችን የዓሊማ ፅናትና ህዝባዊነት በማዯስና እነርሱ የጀመሩትን ወርቃማ ትግሌ 

በማፋፋም የአገራችን የህዳሴ ጉዞ ከዳር እስኪዯርስ ታሪካዊ አዯራውን መወጣት ይጠበቅበታሌ ብሇዋሌ። ከዚህ ጋር በተያያዘ  

ምሽጉ መፈራረስ የጀመረው ድህንት ዛሬም ዋናው ጠሊታችን እንዯሆነ ተገንዝበን በጋራ ጥረታችን በመረባረብ ከአገራችን 

ሇማስወገድ እየተካሄዯ ያሇውን ትግሌ አጠናክሮ መቀጠሌና  በዚህ ረገድ እየተዯረጉ ያለ ጥረቶች ማገዝ እንዯሚያስፈሌግ 

አሳስበዋሌ። 

በመጨረሻ ክቡር አምባሳዯር መሀመድ ጉዯታ ባስተሊሇፉት መሌእክት እንዯገሇፁት በኩዌት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና 

ትውሌድ ኢትዮጵያውያን ታሪካዊውና  ታሊቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤላክትሪክ ማመንጫ ግድብ ግምባታ ከዳር እስኪዯርስ 

እየተዯረገ ያሇውን ድጋፍ አጠናክሮ በማስቀጠሌ ፣በግሌም ሆነ በጋራ በመዯራጀት በኢትዮጵያ  ሌማት በመካፈሌ ራሳቸውን  

ጠቅመው ወገኖቻቸውንና አገራቸውን በመጥቀም፣ በተሰማሩበት መስክ ሁለ የአገር ገፅታን በመገንባቱ  ተግባር በመሳተፍ 

እና በአጠቃሊይ ሇኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ ስኬት የበኩሊቸውን ድርሻ እን  ዲወጡ ከአዯራ ጭምር አሳስበዋሌ። 

                                 

 ዘሇአሇማዊ ክብርና ሞገስ ሇሰማእታት!! 

 


