
41ኛው አመት የህዝበ ወያነ ሃርነት ትግራይ (ህ.ወ.ኃ.ት) ምስረታ በአል በሮም በድምቀት ተከበረ 

41ኛው የህዝበ ወያነ ሃርነት ትግራይ (ህ.ወ.ኃ.ት) የምስረታ በዓል በጣልያን ሮም በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ የድርጅቱ 

አባላት፣ ደጋፊዎችና ታዳሚዎች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ እሁድ እ.ኤ.አ ፌብሯሪ 21/2016 ተከብሯል። በእለቱ 

ኢትዮዽያ ዛሬ ወደደረሰችበት ምእራፍ እንድትሸጋገር ላበቁት የትግሉ ሰማእታት የህሊና ጸሎት የተደረገ ሲሆን ትግሉን 

የተመለከቱ የተለያዩ የብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች መገለጫ በሆኑ ባህላዊ ዘፈኖች፣ ግጥምና በዳያስፖራ አባላት የተዘጋጀ 

የዳቦና ባህላዊ ምግብ ስነ-ስረአቶች 

ደምቆ ውሏል።  

በእለቱ በሮም የኢ.ፌ.ዴ.ሪ. አምባሳደርና 

ከህ.ወ.ኃ.ት ቀደምት መሥራቾች መካከል 

የሆኑት አምባሳደር ሙሉጌታ አለምሰገድ 

የድርጅቱን የ41 ዓመታት የትግል ታሪክ፣ 

በተለያዩ ዘርፎች የተመዘገቡ ውጤቶችና 

ቀጣይ ስራዎችን በሚመለከት የህ.ወ.ኃ.ት 

መግለጫ ለታዳሚው ያቀረቡ ሲሆን 

መግለጫው በአሉን ለመታደም ለመጡ 

ሌሎች ብሄራዊ እህት ድርጅቶች 

አባላትና ደጋፊዎች በአማርኛ 

ተተርጉሞም ቀርቧል። አምባሳደሩ 

አክለውም ለትውልድ ሊተላለፉ የሚገባቸውን ቁምነገሮች በያዘ መልኩ አጠቃላይ የትግሉን ሂደትና የሰማእታትን አኩሪ 

ታሪኮች ያካተተ መጽሃፍ እየተዘጋጀ መሆኑንም ጠቅሰው ይህ ጥረት የተሳካ ይሆን ዘንድ የትግሉ አካል የነበሩ ከመረጃ 

ጀምሮ አስፈላጊ ግብአቶችን በማቀበል ሌሎች ደግሞ በሞራልም ሆነ በቁሳቁስና ድጋፍ አቅርቦት እንዲረባረቡ ጥሪ 

አቅርበዋል። 

የሌሎች እህት ድርጅቶች ማለትም የብሄረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን)፣ የኦሮሞ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ 

ድርጅት (ኦህዴድ) እና የደቡብ ህዝቦች ህዝባዊ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ደህዴን) ብሄራዊ እህት ድርጅቶች ተወካዮችም 

ከህ.ወ.ኃ.ት ጎን በመሰለፍ የኢትዮዽያን የህዳሴ ጉዞ ከማይቀለበስ ደረጃ ላይ ለማድረስ በቁርጠኝነት በጋራ እንደሚሰሩ 

አረጋግጠዋል። 

አምባሳደር ሙሉጌታ በመግለጫቸው  የትግራይ ህዝብ መብቱና ጥቅሙ በሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ማረጋገጥ 

ሙሉ በሙሉ ስለተዘጋበት በመሪ ድርጅቱ ህ.ወ.ኃ.ት እየተመራ ፀረ-ፋሽስታዊ ደርግና ሌሎች የጭቆና ሐይሎች 17 

ዓመት ጫንቃው ላይ የነበረውን ብሔራዊና መደባዊ ጭቆና በማስወገድ ፍትህና እኩልነትን ለማስፈን፤ ልማት 

ለማረጋገጥ የአርነት ትግል ችቦ ያቀጣጠለበት የካቲት 11 በታሪክ ልዩ ስፍራ ያለው ቀን መሆኑን ጠቅሰዋል። አምባሳደሩ 

ህወሐት ትክክለኛ ህዝባዊ አላማና በየጊዜው እያደገ የሚሄድ ሃቀኛ መስመር ጨብጦ በመነሳቱ መላውን የትግራይ ህዝብ 

መርቶ በማታገልና ከሌሎች የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ድርጅቶች ጋር የትግል አንድነቱን በማጠናከር አምባገነኑን የደርግ 

ስርአት በመገርሰስ የተገኘውን ድል ድል አስታውሰው ይህንን ተከትሎ ሃገራችን ኢትዮጵያ ወደ አዲስ የዲሞክራሲ፤ 

ሰላምና ልማት እንድትሸጋገር በማድረግ ላለፉት 25 ዓመታት የመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ዘላቂ ጥቅሞች እንዲያረጋግጡ 

በማስቻል ሁለተኛ የሚያኮራ ታሪክ በመስራት መረጋገጡንም አስረድተዋል፡፡ 

ህወሐት ለተነሳለት ህዝባዊ ዓላማ ድል በየመድረኩ ለሚያጋጥሙ የተወሳሰቡ ችግሮች መሰረታዊ ጥያቄዎችን በብስለትና 

በከፍተኛ ብልሃት እየፈታና ትክክለኛው አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር በየጊዜው እንዲያድግ፤ እንዲጠራ እና 

እንዲጐለብት ለማድረግ የማይበገር ትግል እያካሄደና እየታደሰ የመጣ ድርጅት ነው ያሉት አምባሳደር ሙሉጌታ 41ኛው 

ዓመት የካቲት 11 ሲከበር ሃገራችን የምትከተለው ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር ለተከታታይ 12 ዓመታት ያለማቋረጥ 

ፈጣን ባለሁለት አሃዝ እድገት እንዲመጣ በማስቻል ሃገራችን በህዳሴ ጉዞ እንድትገሰግስ ያስቻለና የመጀመሪያው 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በድል በማጠናቀቅ ወደ ሁለተኛ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ትግበራ ሽግግር 

የተደረገበት ነው ብለዋል።  

የትግራይና መላው የኢትዮዽያ ህዝብ ትግል ካደረገባቸው ዓላማዎች አንዱ ፍትህና መልካም አስተዳደር የሚያረጋግጥ 

መንግስት መመስረት መሆኑን የጠቀሱት አምባሳደር ሙሉጌታ አሁን ህዝብ የስልጣን ባለቤት ሆኖ ከቀበሌ እስከ ክልል 

በዲሞክራሲያዊ መንገድ በመረጣቸው አካላት ምክር ቤቶች በማቋቋም እራሱን በራሱ በማስተዳደር ላይ ይገኛል 



ብለዋል፡፡ የህዳሴ ጉዞው በትውልዶች መተካካት በብዙ ዓመታት የሚፈፀም ረጅምና የተወሳሰበ የትግል ጉዞ ነው ያሉት 

አምባሳደር ሙሉጌታ አለምሰገድ ህ.ወ.ኃ.ት እየታደሰና እየተጠናከረ እንዲጓዝ የሚያደርጉ ተተኪ ወጣቶች ከታች 

ጀምረው እያደጉ መጥተው በአሁኑ ጊዜ እስከ ማእከላዊ ኮሚቴ የደረሱና በብስለት እየመሩ መሆናቸው ሲታይ 

የትግራይና የመላው ኢትዮዽያ ሕዝቦች ትግል በዘላቂነት እንዲቀጥል የሚያደርጉ አቅጣጫዎች ይዞ ተግባራዊ እየሆነ 

እንደሆነ በተግባር የሚያረጋግጥ ማሳያ ነው ብለዋል፡፡ ኛው የህወሐትና የኢህአዴግ ጉባኤ በመጀመሪያው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም የተገኘው አንፀባራቂ ድል በገመገሙበት ወቅት የኢትዮዽያን የህዳሴ ጉዞ ሊቀለበሱ 

የሚችሉት ከኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባር የሚመነጩ በርካታ ችግሮች እንዳሉ ማስቀመጡንና ለህዝብ ትግል 

መነሻ ከሆኑት መሰረታዉ ችግሮች ወነኛው ድህነት መሆኑን ጠቁመው ህዝቡ በየረጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ፈጣንና 

አሳታፊ ልማት ማስቀጠልና ይህን የሚያደናቅፉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እየተከታተሉ በፍጥነት እያረሙ 

የማስቀጠል ጉዳይ የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመሩ ቁልፍ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ ህወሐትም ሆነ ሌሎች እህት 

ድርጅቶች ባደረጉት የጋራና ድርጅታዊ ጉባኤዎች የፍትህና የመልካም አስተዳደር ጉዳይ በልማት ባስመዘገብነው ድል  

 

ልክ ያላደገ እና ህዝቡን ያላረካ መሆኑን በገመገሙት መሰረት አሁን በየድርጅቱ ውስጥ ከአመራር ጀምሮ እስከ አባል 

ሰፊ የማጥራት እርምጃዎች እየተወሰዱ ይገኛል ብለዋል፡፡  

በገጠር ግብርናን ማእከል ያደረገ የገጠር ልማት በመረጋገጡና በተለይ ድርቅን የሚቋቋም የግብርና ኢኮኖሚ ለመገንባት 

ለበርካታ ዓመታት የተፈጥሮ ሃብት እንክብካቤ ሥራ ሲሰራ በመቆየቱ ወደ በረሃነት ተቀይረው የነበሩ አካባቢዎች በደን 

እየተሸፈኑ፣ ደርቀው የነበሩ ምንጮች ውሃ ማመንጨት የጀመሩበት ሁኔታ በመፈጠሩ በኢትዮዽያ አንዳንድ 

አካባቢዎችና በትግራይ ክልል በአሁኑ ጊዜ ባለፉት 50 ዓመታት ታይቶ የማያውቅ ከባድ ድርቅ ቢከሰትም ይህን 

መቋቋም የሚያስችል አቅም እየተገነባ ስለመጣ እንዲሁም በክልልም ይሁን በአገር አቀፍ ደረጃ በጥናት የተደገፈ ዝግጅት 

ስለተደረገ ህዝቡ ለረሃብ ይሁን ለበሽታ አደጋ አለመጋለጡንና ለሰው ብቻ ሳይሆን ለእንስሳትም ተገቢው ውሃና ቀለብ 

በማቅረብ የእንስሳት ሀብት ልማት ስራውም እንዳይስተጓጐል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝም አስረድተዋል። 

የዘላቂ አፈርና ውሃ ልማትና ክብካቤን ከማጠናከርና ከመስኖ ልማት ጎን ለጎን የእርሻ ምርት በከፍተኛ ደረጃ ለመጨመር 

በገበያ እንዲመራ በማድረግ ረገድ የተጀመረው ንቅናቄ አመረቂ ውጤት እንደተገኘበት የእንስሳት ሃብት ልማት 

በዘመናዊ መንገድ እንዲመራ የተደረገው ጥረትም ጥሩ ተሞክሮ ተገኝቶበታል ያሉት አምባሳደር ሙሉጌታ ተገቢውነ 

የብድር፣ የመስሪያና የመሸጫ ቦታ፤ የስልጠናና የገበያ ትስስር በመፍጠርበከተሞች የጥቃቅንና አነስተኛ አደረጃጀቶች 

እንዲጠናከሩና እንዲስፋፉ ከማድረግ ጎነ ለጎን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ በርካታ ሥራዎች መሰራታቸውንም 

አብራርተዋል።  

የትምህርት አገልግሎትን በተመለከተ በገጠርም ሆነ በከተማ ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ዕድሜው ለትምህርት የደረሰ ህጻን 

እንዲማር ትምህርት ቤት በአጠገቡ እንዲገነባ ከመደረጉ ባለፈ ሁሉም በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው የሚማርበት እድል 

መፈጠሩ የትምህርት ጥራት በከፍተኛ ደረጃ ለማረጋገጥ በሃገር ደረጃ ተወዳዳሪ ተማሪ እንዲፈጠር የወላጆቹ፤ አያቶቹ፤ 

ታላላቆቹ ታሪክ የሚያውቅ ክብር የሚወርስ ተማሪ ለማፍራት እያስቻለ እንደሚገኝም ጠቁመዋል፡፡ የጤና አገልግሎት 

ለሁሉ ለማዳረስ ማእከሉን መከላከል ያደረገ የጤና ፖኬጅ ተዘጋጅቶ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በመከላከል ሊወገዱ 

የሚችሉ በሽታዎችን በማስወገድ የዜጎች አማካይ የመኖሪያ እድሜ በየአመቱ በአንድ አመት እነዲጨምር ማድረግ 



በማስቻሉ ዜጎቻችን ረጅም ዕድሜ እንዲኖራቸው እያደረገ እንደሚገኝናበመሰረተ ልማትም የተመዘገበው ለውጥ 

የሚያኮራ ነው ያሉት አምባሳደሩ ቀጣይ የሃገሪቱን የመሰረተ ልማት ፍላጎት ለማስፋፋት ቀጣይነት ያለውና ሰፊ የህዝብ 

ተሳትፎ እንዲሁም የገንዘብ አቅም የሚጠይቅ ስለሆነ የሁሉንም ዜጋ ርብርብ ይጠይቃል ብለዋል። 

ህወሐት ካለፈው ጉዞ ያገኛቸው ተሞክሮዎችን በመያዝ የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ ወደላቀ ደረጃ ለማሸጋገር በሚደረገው 

የጋራ ትግል አሁንም እንደወትሮው ጠንካራ የትግል አጋር በመሆን ከህዝብ ጎን ሆኖ በጽናት ለማታገል በመለስ እና 

በሁሉም ሰማእታት ስም በታሪካዊትዋ እለት የካቲት 11 ዳግም ቃል እንደሚገቡ ገልጸው በሮም የሚገኙ የህወሐት 

አባላት፣ ደጋፊዎችና መላ ኢትዮዽያውያንም የተጀመረውን ሃገራዊ የህዳሴ ጉዞ ለማስቀጠል የጀመሩትን ንቁ ተሳትፎ 

አጠናከረው በማስቀጠል የዜግነት ግዴታቸውን ለመወጣት ቁርጠኝነታቸውን እንዲያድሱ ጥሪ አቅርበዋል፡፡  

 


