
ምስሇ መሇስ፡ የማንነቱ ገፅታ 

በህይወት በኖረባቸው ዘመናት ባቆራረጣቸው 

ምዕራፍች ስሇነበረው ማንነትና ስሇመሌካም 

ምግባራቱ እንዱነገርሇት ቅንጣትም ፌሊጏት 

ያሌነበረው መሇስ ዜናዊ በዚህች አሇም 

በቆየባቸው 57 አመታት በተሇይም 

በወጣትነትና በጏሌማሳነት ዘመኑ 

ባሳሇፊቸው ምዕራፍች እንዯምን የታሊቅ 

ታሪክ ባሇቤት መሆን እንዯቻሇ ዛሬ ሇመናገር 

እንገዯዲሇን፡፡  

የመሇስ ሕይወትና ተግባር ከመጀመሪያው 

እስከመጨረሻው በትግለና በዴርጅቱ 

የታቀፇ ቢሆንም፣ በዚህ መራራ ዕሇት 

በማንነቱ ገጽታ ሊይ እናተኩራሇን፡፡ ገፅታውን 

አካለ ከሆነው ትግሌና ከመራው ዴርጅትና 

የመንግሥት ታሪክ ወጣ አዴርገን 

ብናስተውሇው መሇስን ከጓድቹም እንኳ ቢሆን 

እጅጉን ሇየት የሚያዯርጉት ባህርያቱ በጉሌህ 

ይታያለ፡፡ የመራው ትግሌ፣ ዴርጅትና 

መንግሥት ዋና ዋና ዴልች፣ የሥራ 

ፌሬዎችና ቅርሶች - - ሇምሳላ፣ በታሪካችን 

ምንጊዜም ያሌታየና ያሊሰሇሰ ኢኮኖሚያዊና 

ማኅበራዊ አኩሪ እዴገት - - እንኳን 

በአገራችን በመሊው ዓሇም ዕውቅና 

አግኝቷሌ፡፡ ሇትኩረታችን መነሾ ከሁለም 

በሊይ ሉታወቅ የሚገባው፣ መሇስ ስሇራሱ 

መናገርም ሆነ መስማት የማይወዴ የነበረ 

ከመሆኑ አኳያ በአንዯበቱ ሇማሇፌ ዕዴሌ 

የተነሳች ዋናዋ ቃሌ “እኔ” ሳትሆን 

አትቀርም፡፡ ሇመቅዯም፣ ሇመታወቅ፣ 

ሇመወዯዴ እማይሻ ሰው በመሆኑ ሰሞኑን 

በመሊ አገሪቱ ባስተጋባው የሃዘን እሮሮ 

እንዯታየው እንዳት የተከበረና የተፇቀረ 

ገናና መሪ ሇመሆን እንዯበቃ ቢታወስ 

አርአያው አብነት ሇሆነሊቸው ሁለ፤ 

በተሇይም ሇኢትዮጵያና ሇመሊው አፌሪቃ 

ወጣት ትውሌዴ፤ ማንን እንዯሚከተለ 

በግሌጽ ያመሊክት ይሆናሌ፡፡ መሇስ 

ሇወጣቶች “የእኔ ትውሌዴ ባሇፇበት 

የጦርነትና የሰቆቃ ህይወት እንዲያሌፈና 

የተሻሇም ቀን እንዱመጣሊቸው እመኛሇሁ 

ይሊሌ፡፡ ትግለን የጀመረ አይጨርሰውም፣ 

የእኛ ትግሌ የደሊ ቅብብሌ እንጂ የማራቶን 

ሩጫ አይዯሇም፣ ስሇዚህም ወጣቶች 

ተኪዎቻችን ናቸውና እናስተምራቸው፣ 

እናብቃቸው የሚሌ ፅኑ አቋምም አሇው”፡፡ 

እናም የሀገራችን ወጣቶች እንዯ አብነት 

ከሚያዩት ከዚህ ታሊቅ ሰው መውረስ 

ያሇባቸውን ባህርያት እንዱያውቁና ምን 

መከተሌ እንዲሇባቸው እንዱገነዘቡ 

የማንነቱን ገፅታ ከአንኳር ተግባራቱ ጋር 

አያይዘን ማሳየትን መረጥን፡፡ በመሌካም 

ተግባራቸውና በሰብዕናቸው ዯምቀውና 

አንፀባርቀው ከመቃብር በሊይ ስማቸው 

ጏሌቶ ከሚሰማው ታሊሊቅ ሰዎችና አሇማችን 

ሇቅፅበት አይታቸው ካሇፈ ተወርዋሪ ኯከቦች 

አንደ የሆነውን የመሇስ ዜናዊን ማንነትና 

በታሪክም ውስጥ ያሇውን አኩሪ ቦታና ዋነኛ 

ጉዲዮች በአጭሩና በቅንጭቡ መሊ ወዲጆቹና 

አጋሮች ይሰሙትም ዘንዴ ምስሇ መሇስን 

እነሆ! 2 መሇስ ባሇራዕዩ፣ የሇውጥ ጠንሳሽና 

መሪ! መሇስ በ1971 አ.ም. በተካሄዯው 



የህወሓት 1ኛ ዴርጅታዊ ጉባኤ የማዕከሊዊ 

ኮሚቴ አባሌ ሆኖ ከተመረጠበት፤ ይሌቁኑ 

ዯግሞ በ1975 አ.ም. በዴጋሚ የዚሁ 

ኮሚቴና የፖሇቲካ ቢሮ አባሌ ሆኖ ከተመረጠ 

ወዱህ የትግራይን ህዝብና የኢትዮጵያን 

ህዝብ ትግሌ ትርጉም ባሇው ሁኔታ ወዯፉት 

ያራመደ የፖሇቲካ ተቋሞች እንዱነዯፈ 

እጅግ የሊቀ አስተዋፅኦ አዴርጓሌ፡፡ የመሇስ 

ባሇራዕይነት፣ የሇውጥ አንቀሳቃሽነትና 

መሪነት ጏሌቶ በየመዴረኩ ሇሚነሱት 

የፖሇቲካ ጥያቄዎች በጥናት ሊይ 

የተመረኯዙ ትንተናዎችና ወዯ ተጨባጭ 

የተግባር መመሪያነትም ሉሸጋገሩ የሚችለ 

አቅጣጫዎች በማስቀመጥ ብቃቱ ጏሌተው 

ታይተዋሌ፡፡ ከዚህም አኳያ በትግራይ ህዝብ 

ሊይ የተጫኑት በዯልች በአስተማማኝ ሁኔታ 

ሉወገደ የሚችለት በኢትዮጵያ ህዝባዊ 

ዳሞክራሲያዊ ስርአት ሲገነባ እንዯሆነ፤ 

ሇዚህም በአገር አቀፌ ዯረጃ የዳሞክራሲያዊ 

ሀይልች ህብረት ሉመሰረት እንዯሚገባ 

አጥብቆ ሞግቷሌ፡፡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት 

ትግራይ (ህወሓት) በ1967 ተመስርቶ 

በትግሌ ሊይ በቆየባቸው ቀጣይ 10 አመታት 

ውስጥ ምንም እንኳን እጅግ አስቸጋሪ 

ሁኔታዎችን አሌፍ ህሌውናውን 

ቢያረጋግጥም ትግለ ወዯፉት የመራመደ 

ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ሆኖ ነበር፡፡ በዚህ 

ወቅት፤ በኢትዮጵያ ህዝባዊ ዳሞክራሲያዊ 

አብዮት ግቦች፣ የትግሌ ስትራቴጂና 

ታክቲኮች እንዱሁም የሀይልች አሰሊሇፌ፤ 

ትጥቅ ትግለ በመሀሌ አገር የሚገኙ ህዝቦችን 

አንገብጋቢ ጥያቄዎች መሰረት አዴርጏ 

አዴማሱን ስሇሚያሰፊባቸው አግባቦች ግሌፅ 

አቅጣጫን አስቀምጧሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 

ህወሓትም ሆነ ላልች የኢትዮጵያ 

ዳሞክራሲያዊ ሀይልች ሉከተሎቸው 

ስሇሚገባቸው የዴርጅት መሌኯች ንዴፌ 

ሲዘጋጅ መሇስ የተሌዕኮውን ከፌተኛውንና 

ወሳኙን ሸክም ተሸክሞ በውጤት አጠናቋሌ፡፡ 

በወቅቱ የትግሌ አጋሩ የነበረው የኢትዮጵያ 

ሕዝቦች ዱሞክራሲያዊ ንቅናቄ 

ኢህዳን(ብአዳን) ዙሪያ መሇስ ጥንካሬ 

ይጏናፀፌ ዘንዴ ህወሓት በሁለም መስኮች 

ሇራሱ የሚሰጠውን ያህሌ ትኩረት ሰጥቶ 

ሉዯግፇው እንዯሚገባ ግሌፅና ወዯ ተጨባጭ 

ተግባር የተሸጋገረ ጽኑ አቋም አራምዶሌ፡፡ 

በተጨማሪም ላልች ዳሞክራሲያዊ 

ዴርጅቶች እንዱፇጠሩ ህወሓት በትጋት 

መንቀሳቀስና ማገዝ እንዯሚኖርበት አበክሮ 

ሇማስጨበጥ ሰርቷሌ፡፡ ይህም ወዯኋሊ 

በተግባር ተፇፅሟሌ፡፡ መሇስ የኤርትራ ጥያቄ 

የኤርትራን ህዝብ የራስን ዕዴሌ በራስ 

የመወሰን መብት በማክበር እሌባት ማግኘት 

አሇበት የሚሌ ከዚህ በፉት ማንኛውም 

የኢትዮጵያ ፖሇቲካ ሃይሌ ያሌያዘውን አቋም 

በዴፌረት አራምዶሌ፡፡ በኋሊም የኤርትራ 

ዴርጅቶች በፖሇቲካዊ ባህርያቸው ምክንያት 

የኤርትራን ህዝብ 3 ዳሞክራሲያዊ መብቶች 

ሉያረጋግጡ የማይችለ፣ በኢትዮጵያ ህዝብ 

ትግሌም ሊይ ዳሞክራሲያዊ አቋም ሇመያዝ 

የሚያስችሌ ተፇጥሮ የላሊቸው ዴርጅቶች 

ናቸው የሚሇው የህወሓት አቋም ይፊ 

እንዱሆን በማዴረግ በዚህ ዙሪያ በዴርጅቱ 

ውስጥ የነበረውን የተምታታ አስተሳሰብ 

ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ አስተካክሎሌ፡፡ ይህ 

አቋምም የዴርጅቱ የውጭ ጉዲይ መርሆ 

በምን አግባብ መቃኘት እንዲሇበት 

መሠረታዊ ንጣፌ ሆነ፡፡ መሇስ ምንጊዜም 

በመሠረታዊ ሃሳብና በጥብቅ መርሆ 

ቢመራም ሀሳቦቹ በተግባር መዋሊቸውን 

ሇማረጋገጥ የአገሪቱም ሆነ የዓሇም ሁኔታ 

ከሚፇቅዯው ጋር ሇማጣጣም ገዢ ሃሳብና 

መርሆ የሚጠይቀውንና ተጨባጩ ሁኔታ 

የሚያስገዴዯውን በሆዯ ሰፉነትና በዘዳ 

ያስታርቃሌ፡፡ ሇምሳላ፡- ከአጋሮች ጋር 

በሚካሄዴ ዴርዴር እነሱ የማይቀበለትና 

የማይፇሌጉት ካሇ “አከራካሪውን ወዯ ጏን 

አዴርገን በምንስማማበት በትብብር እንስራ” 

በማሇት ሌዩነት ተከብሮ መዯጋገፌ፣ 

መተባበር እንዱቀጥሌ መንገዴ ያመቻቻሌ፡፡ 



ትግለ ከሞሊ ጏዯሌ የመቆም አዯጋ 

ተጋርጦበታሌ በተባሇበት በ1977 መሊውን 

የትግራይ ታጋይና ህዝብ እንዱሁም ከጏኑ 

የቆሙ ላልች ታጋይ ዳሞክራቶችን 

ራሳቸውን እንዱያበቁ፣ መዴረኩ 

የሚጠይቀውን አስተሳሰብ እንዱጨብጡ፣ 

ሇማስተማር ሇማብቃት፤ ሇማዯራጀትና 

ሇማሰማራት ላት ከቀን ይዯረጉ በነበሩ 

ጥረቶች ሁለ መሇስ እጅግ የሊቀ ሚና 

ተጫውቷሌ፡፡ መሇስ ይህንን ተሌዕኮ በብቃት 

ሇመወጣት የቻሇው የትግለን የጉዞ አቅጣጫ፣ 

ግቦችና መዲረሻዎች በጠራ ሁኔታ መገንዘብ 

ይችሌ ዘንዴ፤ የአገራችንን ተጨባጭ ሁኔታ 

አሌፍም በአውሮፓ፣ በኤስያና በአፌሪካ 

የተካሄደ አብዮቶችን ባህርይና አካሄዴ፤ 

በዴሌ የተጠናቀቁትም ሆነ የተሰናከለት 

ሇዴልቻቸውና ሇውዴቀቶቻቸው የነበሩትን 

ምክንያቶች ላት ተቀን በማጥናቱና 

በመመራመሩ፤ ያወቀውንም የሇውጥ መሳሪያ 

ሇማዴረግ ከሌብ የመነጨ ፌሊጏትና ጥረት፤ 

ይህንንም የማዴረግ ብቃት ስሊሇው ነው፡፡ 

የመሇስ ባሇራዕይነት የሇውጥ ጠንሳሽና 

አንቀሳቃሽነት የታየበት ላሊው ታሊቅ አብነት 

በ80 እና በ81 የተካሄዯው የሇውጥ 

እንቅስቃሴ ነው፡፡ ይህ ወቅት የኢትዮጵያ 

አብዮት ወዯ ቀጣዩ የትግሌ መዴረክ 

ሇመሸጋገር የሚያኯበኩብበት ወቅት ነበር፡፡ 

የአብዮቱ ቁሌፌ ጥያቄዎች ዝርዝር ምሊሽ 

ይጠይቁ ነበር፡፡ እናም መሇስ የዳሞክራሲና 

የብሄር ጥያቄ በኢትዮጵያ አብዮት፤ 

የመንግስት ስሌጣንና የኢትዮጵያ አብዮት፣ 

የመሬት ጥያቄና የኢትዮጵያ አብዮት 

በሚለና በኤርትራ ህዝብ የነፃነት ንቅናቄን 

በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ እጅግ ጥሌቅ 

ትንታኔ የሰጠባቸውን የመወያያ መፃህፌት 

አዘጋጀ፡፡ የትግለ ጏዲና በጠሩ መስመሮች 

ዙሪያ ግሌጥሌጥ ብል መታየት 

የሚችሌባቸውን ንዴፇ ሃሳባዊና ተግባራዊ 

ሀሳቦች ቀመረ፡፡ የኢትዮጵያ ህዝቦች 

አብዮታዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዳግ) 

በህወሓትና በኢህዳን እንዱመሰረት የማዕዘን 

ዴንጋይ የሆኑትን ሃሳቦች አነጠፇ፡፡ ከዚህ 

በኋሊም ህወሓትና ኢህዳን ኢህአዳግን 

እንዱመሰርቱ በስትራቴጂያዊ ማጥቃቱ 

ዋዜማም የኦሮሞ ህዝብ ዳሞክራሲያዊ 

ዴርጅት (ኦህዳዴ) ተመስርቶና የኢህአዳግ 

አካሌ ሆኖ እንዱጓዝ መሇስ የሊቀ ሚና 

ተጫውቷሌ፡፡ መሇስ ላሊ ታሊቅ አስተዋፅኦ 

ያዯረገበት ቁሌፌ ጉዲይ የኢህአዳግ 

የወታዯራዊ አስተምህሮ (ድክትሪን)፣ 

እንዱሁም ሳይንስና ጥበብ ምን መምሰሌ 

እንዲሇበት ያቀረበው ንዴፌ ነው፡፡ መሇስ 

በዚህ ንዴፈ ጦርነት ሳይንስ እንጂ በእዴሌ 

ሊይ የሚመረኯዝ ያሇመሆኑን፤ በታቀዯና 

በተጠና አግባብም መፇፀም እንዲሇበትና 

ማንኛውም የውትዴርና ተግባር ፖሇቲካዊ 

አሊማውን የሚያገሇግሌ እንዱሁም ሕዝቡንም 

ዋነኛ 4 ኃይሌ አዴርጏ በባሇቤትነት 

የሚያሳትፌ ሉሆን እንዯሚገባው ተንትኗሌ፡፡ 

የዚህ መስመር ትክክሇኛነትም ኋሊ በተዯረጉ 

ውጤታማ ጦርነቶች በተግባር ተረጋግጧሌ፡፡ 

መሇስ በስትራቴጂያዊ ማጥቃቱ ዋዜማ 

ባቀረበው ”ሳይንሳዊ ትንበያ” በስትራቴጂያዊ 

ማጥቃቱ ሉከተለ የሚችለትን ሶስት መጪ 

ግምታዊ ሁኔታዎች (scenarios) ከሩቁ 

ተመሌክቷቸዋሌ፡፡ በዚህ ብዙዎችን 

ባስዯመመ ትንተና ያስቀመጣቸው መጪ 

ግምታዊ ሁኔታዎች አንዯኛ፡ ዯርግ ሙለ 

በሙለ ተወግድ በኢህአዳግና በላልች 

የፖሇቲካ ኃይልች ስምምነት የሚፇጠር 

የሽግግር መንግስት፤ ሁሇተኛ፡ ዯርግ 

በዋነኛነት ኦሮሚያንና ዯቡብን ተቆጣጥሮ 

ትርጉም ያሇውን ሀይለን ይዞ የሚቆይበት 

እና ሶስተኛ፡ ዯርግንና ኢህአዳግን ያካተተ 

የሽግግር መንግስት የሚቋቋምበት ብል 

በመሇየት የሁለንም ሁኔታዎች ባህርይ 

በመተንተን፤ የሽግግሩ ወቅት በምን አግባብ 

ሉሆን እንዯሚችሌ ሇመተሇም ችሎሌ፡፡ 

የሽግግሩ መንግስት ምስረታ ከሞሊ ጏዯሌ 

በዯርግ ሀይሌ ውዴቀት ሊይ ይመሰረታሌ 



ተብል በመገመቱም መሇስ የሽግግሩን ወቅት 

ባህርይ የሚገሌፅ ሰነዴ ሰርቷሌ፡፡ ይህ ሰነዴም 

በዯርግ ውዴቀት ዋዜማ አንዴ ትሌቅ የትግሌ 

ሰነዴ በመሆን አገሌግሎሌ፡፡ መሇስ ዜናዊ 

የዯርግ መንግስት መውዯቅ እየተቃረበ 

መምጣቱ ገሃዴ በሆነበት በ1981 ዓ.ም 

መጨረሻ አካባቢ ጀምሮ በኢህአዳግ ይነሳ 

የነበረውን የአብዮቱን ያሇመመጣጠን ጥያቄ 

ሇመፌታት መወሰዴ የሚገባቸውን ርምጃዎች 

በመቀየስ ከፌተኛ ሚና ተጫውቷሌ፡፡ ህዝባዊ 

ትግለ ከታጠረበት ከሰሜን ኢትዮጵያ 

በመውጣት ወዯ መሃሌ አገርና ወዯ ዯቡብ፣ 

ምዕራብና ምስራቅ ኢትዮጵያ እንዱስፊፊ፣ 

በነዚህ አካባቢዎች ዯርግን እየተዋጉ ከሚገኙ 

ዴርጅቶችም ጋር ግንኙነት እንዱፇጠር 

ቁርጠኛ አመራር ሰጥቷሌ፡፡ መሇስ ዯርግ 

ሉወዴቅ ጥቂት ወራት በቀሩት ጊዜ ከዯርግ 

ውዴቀት በኋሊ ኢህአዳግ ሇአንዴ ወር ብቻ 

የሚቆይ ጊዜያዊ መንግስት እንዯሚያቋቁም 

አመሊከተ፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያ 

ውስጥም ሆነ በውጭ አገር የሚኖሩ የዯርግን 

አገዛዝ እንታገሊሇን ብሇው የተዯራጁ 

ፖሇቲካዊ ዴርጅቶች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ 

የዯርግ መውዯቅ የሚፇጥርሊቸውን እዴሌ 

በመጠቀም ተዯራጅተው የሚመጡ ሃይልችን 

በሙለ የሚያሳትፌ፤ ሁለም አይነት 

ፖሇቲካዊ አስተሳሰቦች በነፃ የሚዯመጡበትና 

አዱሲቱን ኢትዮጵያ የመገንባት ሃሊፉነት 

የሁለም ኢትዮጵያዊ ዴርሻ መሆኑ በተግባር 

የሚረጋገጥበት የሽግግር መንግስት 

እንዯሚመሰረት አብራራ፡፡ የሽግግር 

መንግስቱም እዴሜ ከሁሇት እስከ ሶስት 

አመት ብቻ እንዯሚሆንና በዚህ ጊዜ ውስጥ 

የመሊ ኢትዮጵያ ህዝቦችን ነፃና ቀጥተኛ 

ተሳትፍ በሚያረጋግጥ አግባብ ህገ-መንግስት 

አዘጋጅተንና አፅዴቀን አገራዊ ምርጫ 

በማዴረግ ዳሞክራሲያዊ መንግስት 

እናቋቁማሇን የሚሌ ግሌፅ አቋም አቀረበ፡፡ 

ይህ አቋምም ውል ሳያዴር የኢህአዳግ አቋም 

በመሆን ስራ ሊይ ዋሇ፡፡ ያኔ በቦታው የነበሩ 

አንዲንዴ ዴርጅቶችና የውጭ ኃይልች 

“እናንተ ይህንን ያህሌ አመት በዯማችሁትና 

በታገሊችሁት ሇምን ላልችን ትጋብዛሊችሁ፤ 

ምን የሚረባ ዴርጅትስ አሇና” የሚሌ “ምክር 

ሇመሇገስ ሞክረውም ነበር፡፡ መሇስ ይህንን 

ምክር ባሇመቀበሌ ሇመርህ የቆመ፣ 

የሚያምንበትንም መርህ መቸም ይሁን 

የትም በግሌፅ ከማራመዴና ተግባር ሊይ 

ከማዋሌ ወዯ ኋሊ የማይሌ መሆኑን 

አረጋግጧሌ፡፡ 5 ከ80ሺህ በሊይ ቁጥር 

ያሇውና በከፌተኛ ወታዯራዊ ብቃት የተገነባ 

ሰራዊት የያዘው ኢህአዳግ ያሇአንዲች አሇሁ 

ባይ አገሪቱን መቆጣጠር እንዯሚችሌ 

መገመት ባይከብዴም መሇስ ግን በጭራሽ 

አይቻሌም፣ ቤተመንግስትን ብንቆጣጠርም 

የመሊ ኢትዮጵያን ህዝቦች ሌቦና ሌንቆጣጠር 

አንችሌም፡፡ የአገራችንን ብዙሕነት በአግባቡ 

የሚያስተናግዴ፣ ሁለንም ፖሇቲካዊ ሃይልች 

የሚያሳትፌና የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ፇቅዯው በመዋሃዴ አዱሲቱን 

ዳሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንዱገነቡ 

በብቃት የሚያዘጋጅ የሽግግር መንግስት 

ካሌመሰረትን ስሌጣን በያዝን ማግስት ወዯ 

ላሊ ጦርነት መግባታችን፣ አገራችንም 

የነዩጎዝሊቪያ እጣ እንዯሚገጥማት 

አይጠረጠርም በማሇት ሞገተ፡፡ እናም 

አገራችን ዛሬ ሇዯረሰችበት የእዴገትና 

ትራንስፍርሜሽን መዴረክ እንዴትበቃ 

ያዯረገ ጠንካራ መሰረት እንዱጣሌ መሇስ 

ግንባር ቀዯሙን ሚና ተጫውቷሌ፡፡ ብሩሁ 

የመሇስ አእምሮ የኢትዮጵያ መፃኢ እዴሌ 

በየትኛው የትግሌ መስመር ሊይ ይመርኮዝ 

የሚሇውን ሃሳብ ከማውጠንጠን አርፍም 

አያውቅም፡፡ ሀገር አቀፌና ዓሇም አቀፌ 

ሁኔታዎችን ግምት ያስገቡ የትግሌ 

መስመሮች እንንዯፌ በማሇት፣ አማራጫችን 

በኢኮኖሚ መስክ መሊው ህዝብ በየዯረጃው 

ተጠቃሚ የሚሆንበት የነፃ ገበያ ኢኮኖሚ 

ግንባታ መመስረት፣ በፖሇቲካ መስክ 

የመዴበሇ ፓርቲ መመስረት፤ የሚለት 



ሃሳቦች ከበፉቱ ፇታ ብሇው ተቀመጡ፡፡ 

ሰሊም፣ ዳሞክራሲና ሌማት የማይነጣጠለ 

የህሌውናችን መሰረቶች ናቸው ተብል 

ተነዯፇ፡፡ መሇስ የዚህ አስተሳሰብ ግንባር 

ቀዯም አራማጅ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ካሌሇማች 

በዴህነት ትበታተናሇች፤ በፌጥነት እንሌማ፤ 

ያሇሰሊም ሌማት አይኖርም፤ ሰሊማችንን 

አስተማማኝ ሇማዴረግ ህዝቡን የሌማት 

ተጠቃሚ እናዴርገው፤ ያሇዳሞክራሲ ሌማት 

የሇም፤ ዳሞክራሲው በሰፉ ህዝባዊ ተሳትፍ 

ሊይ ይመስረት፤ ጥቂት ባሇስሌጣኖች ብቻ 

ሳይሆኑ ከቀበላ እስከ ሀገር አቀፌ በመቶ 

ሺዎች የሚቆጠሩ የህዝብ ተወካዮች ይኑሩን 

በማሇት አጥብቆ አስተምሯሌ፡፡ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች ሇዘመናት የነበረውን መጥፍ ቅርስ 

ሽረው ተከባብረውና ፇቅዯው አንዴ የጋራ 

የኢኮኖሚና የፖሇቲካ ማህበረሰብ 

ሇመመስረት ያሇሙበት፤ ዳሞክራሲያዊ ህገ-

መንግስት ረቂቅ ዝግጅት ሊይ መሇስ ቀዲሚ 

መሰረት ጣይ በመሆን አመራሩን በብቃት 

ተወጥቷሌ፡፡ እስከ 90ዎቹ መጀመሪያ 

በነበሩት አመታት ሀገራችን ከነበረችበት 

አዝጋሚ ጉዞ አሌወጣችም ነበር፡፡ ከሁለም 

በሊይ ዯግሞ በኢህአዳግ ውስጥ እያቆጠቆጠ 

የመጣው የጥገኝነት አስተሳሰብ ሇመሇስ 

እጅግ አሳሳቢ ጉዲይ ሆነ፡፡ መሇስ ስሌጣንን 

መንታ ስሇት ያሇው ካራ ነው በማሇት 

ይገሌጸዋሌ፡፡ ይህ ካራ ወይ ዴህነትን አሇያም 

ህዝብን ሇማረዴ ሉውሌ ይችሊሌ ይሊሌ፡፡ 

የያዝነው ስሌጣን ራሳችንን ወዯ ገዢ መዯብ 

የምናሸጋግርበት፣ ሀብት ንብረት 

የምናፇራበትና ወገን ዘመድቻችንን 

የምንጠቅምበት መሳሪያ ሳይሆን ህዝብን 

የምናገሇግሌበት የትግሌ መሳሪያ ነው፡፡ 

ስሇዚህም መክበር የሚፇሌግ ሰው ቦታው 

ኢህአዳግ አይዯሇምና የገዢ መዯብ 

አመሇካከትን አጥብቀን መታገሌ አሇብን 

በማሇት በጽናት ሞግቷሌ፡፡ ውስጣችን 

እየተበሊሸ በሄዯ ቁጥር ጉዞው መዯነቃቀፌ 

ይበዛበታሌ፤ መጨረሻም ተሰናክሇን 

እንወዴቃሇን፣ ዴርጅታችን፣ 

መንግስታችንና ሀገራችን በቀሊለ 

ወዯማያገግም ውዴቀት እንዲይገቡ 

እንታዯስ፣ አዲዱስ አስተሳሰቦችን እንሊበስ፣ 

ወቅቱ ከሚጠይቀው አዱስ አስተሳሰብ ጋር 

ተዲብሇው የተያዙትን ነባር ዴሪቶ 

አስተሳሰቦች እናራግፊቸው በማሇት የተሃዴሶ 

መስመሮችን ሇመንዯፌ ማጥናት 

መመራመሩን ተያያዘው፡፡ 6 መሇስ ይህንን 

አዴካሚ ጥናት ካጠናቀቀ በኋሊ ዝርዝር 

ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ነዴፍ 

በኢህአዳግ አመራር እንዱተችባቸውና 

እንዱዲብሩ ካዯረገ በኋሊ መሊው ታጋይና 

ህዝብ እንዱጨብጣቸው ሇማዴረግ ሰራ፡፡ 

ከዚህ ጉዞ በስኬት መጠናቀቅ በኋሊም በ1994 

ዓ.ም በተካሄዯውና የ”እመርታ“ ጉባኤ ተብል 

በሚታወቀው ጉባኤ አማካይነት የዴርጅቱ 

ኋሊም የመንግስት መመሪያዎች እንዱሆኑ 

በማዴረግ የህዲሴውን ንቅናቄ መምራት 

ጀመረ፡፡ የመሇስን ባሇራዕይነትና የሇውጥ 

ፇሊጊነት የሚያመሊክተው ላሊው ትሌቁ 

አብነት ኢትዮጵያን በቀጣዮቹ አሰርት 

ዓመታት የበሇፀጉ ሀገሮችን ጏራ 

እንዴትቀሊቀሌ ያስቀመጠው ራዕይ ነው፡፡ ይህ 

ራዕይ ኢትዮጵያ ካሇችበት የዴህነት ሁኔታ 

በተሟሊ ዯረጃ የምትሊቀቅበትና የዲበረ 

ኢኮኖሚና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ባሇቤት 

የምትሆንበት ራዕይ ነው፡፡ የእዴገትና 

የትራስፍርሜሽን ዕቅደም የዚሁ ራዕይ አካሌ 

ነው፡፡ ይህ ዕቅዴ የኢትዮጵያን ማህበረ-

ኢኮኖሚ መዋቅር ወዯ ኢንደስትሪ መርነት 

እንዱሸጋገር የሚያስችሇውን ሁኔታ 

የሚፇጥር ነው፡፡ ብዙዎች የዚህን የእዴገትና 

የትራንስፍርሜሽን እቅደን ከፌተኛው ግብ 

ቀርቶ መሰረታዊ ግቡ እንኳ ይፇፀማሌ ብሇው 

ሇማስቀመጥና ሇማመን አይዯፌሩም፡፡ መሇስ፡ 

በውሱን ውጤት የማይረካ ታሊሊቁን 

የሚመኝ፣ የሚዯፌርና የሚያዯፊፌር መሪ ! 

መሇስ የህዲሴው ጉዞ ከተጀመረ በኋሊም 

በተሇይም በመጀመሪያዎቹ ሁሇትና ሶስት 



አመታት በተገኙት ሇውጦች አሌረካም፡፡ 

የሌማቱ ፌጥነትና ስፊት ሁላም እንዲሳሰበው 

ነበር፡፡ በገጠር የተገኙትን መሌካም ውጤቶች 

በሊቀ ፌጥነትና ጥራት ካሊስፊፊን፤ ወዯ ኋሊ 

የቀሩትን ከተሞቻችንን ተአምራዊ ስራ 

ሰርተን ገሇባብጠን ካሊሻሻሌናቸው፤ 

ባስቀመጥናቸው አዲዱስ መስመሮችና 

አሰራሮች ዴርጅታችንን ሙለ በሙለ 

ካሊዯስነው፣ የወጣቶችንና የሴቶችን ችግሮች 

ቀሌጥፇን ካሌፇታን፣ ወጣቶችን 

ከዴርጅታችን ጎን በሚሉዮኖች አሰሌፇን 

መሌካም ተመክሮዎቻችንን አጋርተን 

የትግለ ዋነኛ ባሇቤቶች ካሊዯረግናቸው 

አስቸጋሪ ሁኔታ ይፇጠራሌ፤ እንፌጠን! ነበር 

የዘወትር ሃሳቡና የስራውም መመሪያ፡፡ ታሊቁ 

መሪ በአንዴ ወቅት የሀገራችንን የዴህነት 

ሁኔታና የርምጃችንን ፌጥነት እጅግ 

በሚያስገርም የንጽጽር አገሊሇጽ 

እንዯሚከተሇው አስቀምጦት ነበር፡፡ የኛ ጉዞና 

ከተራራ ጫፌ የሚወርዴ ናዲ ይመሳሰሊለ፡፡ 

ከሊይ ከሚወርዴ ናዲ ሇማምሇጥ የሚሮጥ ሰው 

ከናዲው የሊቀ ፌጥነት ከላሇው ናዲው 

በጀመረበት የመጀመሪያም ሆነ በመጨረሻው 

ሰአት ሊይ ቢሞት ያው ሞቷሌና 

በመጀመሪያውም ሆነ በመጨረሻው ሰዓት 

መሞቱ ትርጉም የሇውም፤ ስሇዚህም 

ሀገራችንን መንግስታችንንና ዴርጅታችንን 

ሉበታትን ከሚችሇው ናዲ እጅግ በሊቀ ሁኔታ 

መፌጠን ይገባናሌ፡፡ ስሇዚህም የመሇስ 

የርብርብ ማዕከሌ የስራ ጥራት፣ ፌጥነትና 

ስፊት ነበሩ፡፡ 7 መሇስ ሁላም ከቁጥ ቁጥ 

አሰራር እንውጣ፤ በትንንሽ ውጤቶች 

አንርካ፤ በስፊት እናቅዴ፤ ታሊሊቅ ስራዎች 

እንስራ፤ ከዚህም ከዚያም አጠረቃቅመንና 

ክራባት ሇብሰን እየሇመንን ያገኘነውን ሀብት 

አግባብ ባሇው ሁኔታ አብቃቅተን 

እንጠቀምበት፤ ህዝባችንን ሁላም ተጠቃሚ 

እናዴርገው፤ እናዲምጠው፤ ሲያርመን 

እንስማው፤ ትክክለን እንውሰዴ፣ ሲሳሳት 

እናስተምረው፤ ካሌሰራንሇትና ካሌሰማነው 

“ጨው ሇራስህ ስትሌ ጣፌጥ አሉያ ዴንጋይ 

ነው ብሇው ይወረውሩሀሌ” ነበር ምሳላው፡፡ 

ሇመሇስ ከዴህነት በሊይ አዋራጅ ነገር የሇም፤ 

በዴህነት የተቆራመደና ጠኔ እየገረፊቸው 

የሚኖሩ፤ የሚሇብሱት አጥተው በእርዛት 

የሚቸገሩና በመጠሇያ እጦት ምክንያት ባረጁ 

ጏጆዎች ተጨፊፌቀው የሚያዴሩ ዜጏች 

ሀገር ይዘን እንቅሌፌ ተኝተን ሌናዴር 

አይገባንም፡፡ ስሇዚህም ጠሊታችን የሆነውን 

ዴህነትን በማጥፊት ዜጏቻችንን ሰብአዊ 

ክብር ማሊበስ፤ ሀገራችንንም ከተስፇኞች 

ጏራ ማውጣት አሇብን የሚሌ ፅኑ አቋም 

ነበረው፡፡ ከዚህ አኳያ የሀገራችን እዴገት 

ጏሌቶ እንዱታይ ያዯረጉት የከተማና የገጠር 

ሌማት ፖሉሲዎች የአፇፃፀም ሥሌቶች 

በምሳላነት ይጠቀሳለ፡፡ ከገጠር ሌማት አኳያ 

በነዯፇው የገጠር ሌማት ስትራቴጂ ሊይ ዋነኛ 

አቅሞቻችን ናቸው ያሊቸውን የአርሶ-አዯሩን 

ጉሌበት፣ መሬትና ውሃ በአግባቡ አቀናጅቶ 

በመጠቀም በአርሶ አዯሩ ማሳዎች ሊይ 

የግብርና ምርትና ምርታማነት በሊቀ ዯረጃ 

እንዱያዴግ ያሊሰሇሰ ብቁ አመራር ሰጥቷሌ፡፡ 

ከዚህም አሌፍ አርሶ አዯሩ ከእጅ ወዯ አፌ 

ከሆነ ምርት ተሊቆ ወዯ ገበያ የሚቀርብ 

ምርት እንዱያመርት ያስቻሇ አቅጣጫ ነዴፍ 

ተግብሯሌ፡፡ አርሶ አዯሩንና የምርቱን 

ተጠቃሚዎች ከአቀባባዮች ብዝበዛ ሇማሊቀቅ 

ዓሊማ ያሇመና በገጠርም በተስፊፊው 

የቴላኯም አገሌግልት የታገዘ የግብይት 

ስርአት እንዱፇጠር የሊቀ አመራር ሰጥቷሌ፡፡ 

ምርጥ የተባለትን የውጤት ተመክሮዎች 

ሇቅሞ በመያዝና እነርሱንም በማስፊፊት 

አሊማ፤ ከክሌሌ ፕሬዝዲንቶችና የግብርና 

ቢሮ ሃሊፉዎች ጋር ቋሚ የግንኙነት ስርአት 

በመፌጠር የዯከሙት ከተሻለት እንዱማሩና 

የተሳካሊቸው ገበሬዎችና የሌማት 

አስፇፃሚዎች እውቅና የሚያገኙበት ስርአት 

እንዱፇጠር ሇማዴረግ ያስቻሇን የአመራር 

ጥበብ ተፇፃሚ አዴርጓሌ፡፡ በዚህ ታሊቅ 

ጥረቱም ዛሬ በቀን ሁሇት ሦስቴ የሚበለ 



በርካታ ሴቶችን ጨምሮ በሀገራችን 

በሚሉዮኖች የሚቆጠሩ አርሶ አዯሮች 

ተፇጥረዋሌ፡፡ ተያይዞም የአርብቶ አዯሩን 

ሕይወት ሇማሻሻሌ የውሃ አጠቃቀምና 

የእንስሳት ሌማትን ሇማዲበር በተሇይም 

የእንስሳትን ጤና፣ መኖና የግብይት 

ሥርዓትን ሇማሻሻሌ እንዱሁም አርብቶ 

አዯሩ በፌሊጏቱ ሰፌሮ የተረጋጋ ኑሮ 

እንዱመራ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የአርብቶ 

አዯር አካባቢዎች ሌማት ፖሉሲና 

እስትራቴጂ ቀርጾ እንዱተገበር ብቁ አመራር 

ሰጥቷሌ፡፡ መሇስ በከተሞች የሚታየውን 

የወጣቶችና የሴቶች ዴህነት ሇመፌታትና 

ከዚህም ዓሊማ ጋር አቆራኝቶ ከተሞችን 

ሇማሌማት ሌዩ ትኩረት ሰጥቷሌ፡፡ ወጣቶችና 

ሴቶች ቀሌጥፇው ገቢ የሚያገኙባቸውን 

የሌማት ፓኬጆች በመሇየት መነሻ የስራ 

ካፒታሌ በብዴር እንዱያገኙ፣ እንዱሁም 

የሙያ ሥሌጠና፣ የማምረቻና የመሸጫ 

ቦታዎች እንዱመቻቹሊቸውና የገበያ 

ትስስሮች እንዱፇጠሩሊቸው ያሊሰሇሰ ጥረት 

አዴርጓሌ፡፡ በዚህም በርካታ ወጣቶች እና 

ሴቶች ከዴህነት ተሊቀዋሌ፡፡ 8 ከተሞች 

የሀብታሞች ብቻ ሳይሆኑ ዝቅተኛ ገቢ 

ያሊቸው ዜጏች ተመችቷቸው የሚኖሩባቸው 

ማዕከሊት መሆን እንዲሇባቸው በፅናት 

ሇማስጨበጥና ሇማስፇፀም ታግሎሌ፡፡ በዚህም 

መሠረት በመንግስት የቤቶች ሌማት ፖሉሲ 

አማካይነት ነዋሪዎች የመኖሪያ ቤት 

ባሇቤቶች እንዱሆኑ የሊቀ ሚና ተጫውቷሌ፡፡ 

ነዋሪዎች ቤትን በመጠሇያነቱ እንዱያገኙት 

ብቻ ሳይሆን ይህንን ችግር ከመፌታት ጏን 

ሇጏን ሁሇት አሊማዎች ተቆራኝተው 

መፇፀም እንዲሇባቸው በግሌፅ ነዴፎሌ፡፡ 

ይኸውም ቤቱ የኔ ነው ብሇው በባሇቤትነት 

እንዱይዙት በማዴረግ የሀብትን ፌትሏዊ 

ሥርጭት ማረጋገጥና በቤት ሌማት ዙሪያ 

የሥራ እዴሌ መፌጠር ናቸው፡፡ ዴሃ ተኮሩ 

የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ሌማትና 

የቤቶች ሌማት ፖሉሲው በላልች ታዲጊ 

ሀገራትም የተዯነቀና በተመክሮነትም 

የሚወሰዴ ፌጻሜ እንዱሆን መሇስ ብቁ 

አመራር ሰጥቷሌ፡፡ የአገራችን ሌማታዊ 

ባሇሀብቶች ከባእዴ ባሇሀብቶች ቅዴሚያ 

አግኝተው በአገሪቱ ሌማት ውስጥ 

የዴርሻቸውን እንዱያበረክቱ በማበረታታትና 

ተገቢ የፖሉሲ ማዕቀፍችን በመንዯፌ መሇስ 

አኩሪ የመሪነት ሚና ተጫውቷሌ፡፡ በዚህም 

መሠረት በሀገር ውስጥ ከተፇጠሩት ሌማታዊ 

ባሇሀብቶች ባሻገር ትውሌዯ ኢትዮጵያዊያን 

በሀገራቸው የሌማት ግስጋሴ ሊይ ያካበቱትን 

እውቀትና ሀብታቸውን ተጠቅመው 

የዴርሻቸውን እንዱያበረክቱ አስችሎሌ፡፡ 

መሇስ በውስን ግብና በመጠነኛ ውጤት 

የማይረካ፤ ታሊሊቁን የሚመኝ የሚዯፌርና 

የሚያዯፊፌር መሆኑ በግሌፅ የታየበት ላሊው 

ታሊቅ አብነት የታሊቁ የህዲሴ ግዴብ እቅዴ 

ነው፡፡ ላልች ሉፇፅሙት ይቅርና ሉያስቡትም 

የማይዯፌሩትን በአባይ ወንዛችን ሊይ 

ከአፌሪቃ በትሌቅነቱ ቀዲሚ የሆነውን 

ታሊቁን የህዲሴ ግዴብ የመገንባት እቅዴ 

አረቀቀ፡፡ ሇግዴቡ ግንባታ ከፌተኛ ገንዘብ 

እንዯሚጠይቅና ይህንንም ከውጭ ብዴርና 

እርዲታ ማግኘት እንዯማይቻሌ ቢገነዘብም፣ 

የሀገራችን ሕዝቦች የቆየ ቁጭትና የሌማት 

ቀናኢነት ከፌተኛ ሃብት መሆኑን 

የሚያስገነዝብ፣ አርቆ አስተዋይነት 

የተመሊበትና ቁርጠኛ አቋም ያዘ፡፡ በሕዝቡ 

ውስጥ የነበረውን አይቻሌም የሚሌ 

አስተሳሰብ የሰበረና ቀዴሞ የነበሩ 

የኢትዮጵያ መንግሥታት ያሌዯፇሩትን 

የዯፇረ የክተት አዋጅ በአይቻሌም ባይነት 

ሊይ አወጀ፡፡ የመሇስ የአስተሳሰብና የዴርጊት 

መርሆ ማዕከሊዊ ነጥብ ዴሪቶ መጣፌ ሳይሆን 

አዱስ አስተሳሰብ ማሊበስ፣ ዴህነትን 

መግታትና ዯሀውን ከክፈ እሌቂት መመከት 

ሳይሆን ዴህነትን መርታትና በዴህነት 

ሇዘመናት ተጠምድ የማቀቀውን ሕዝብ 

የብሌፅግና ምንጭ እንዱሆን ማብቃት ነው፡፡ 

ቀዲማዊ ዓሊማው የሚያስታግሰውን ሳይሆን፣ 



የሚፇውሰውን መሻት፡፡ የዯከመው፣ 

የወዯቀው፣ ሇመትረፌ ከመፌጨርጨር አሌፍ 

ኑሮውን አቸንፍ ምኞቱ ሇወገኑና ሇአገሩ 

መዴረስ እንዱሆን ማሳዯግ ነው፡፡ 9 መሇስ 

ሇሃሳብ፡ ተግባር ሊይ ሇሚውሌ ሃሳብ የሊቀ 

ትኩረት ይሰጣሌ! መሇስ ሇሃሳብ ክርክር 

ትሌቅ ቦታ ይሰጣሌ፡፡ በሚያቀርበው ሃሳብ 

ሊይ በቂ ዝግጅት አዴርጏ ይመጣሌ፡፡ እሱ 

ከሚያምንበት የተሇየ ሃሳብ ሲቀርብ ትኩረት 

ሰጥቶ ያዲምጣሌ፡፡ የተሳሳተ ሃሳብ ነው ብል 

ካመነ ሉያሳምኑ የሚችለ ሰፉ መረጃዎችንና 

ማጣቀሻዎችን በማቅረብ ያሳምናሌ፡፡ ማሳመን 

ካሌቻሇ የራሴ ዴክመት ነው ብል ሇቀጣይ 

ጥናትና ትንታኔ ራሱን ያዘጋጃሌ፡፡ እሱ 

ካቀረበው የተሇየና የሚያሳምነው ሃሳብ ሲኖር 

ዯግሞ ሇመቀበሌ አያቅማማም፡፡ አምኖበት 

ስሇሚቀበሌም በይበሌጥ ይተነትነዋሌ፡፡ 

በተግባርም ሊይ እንዱውሌ ያዲብረዋሌ፡፡ 

ማንኛውንም ሃሳብ የሚመዝነው ምን ያህሌ 

በተግባር ሊይ ይውሊሌ ከሚሌ መነሻ ሲሆን 

ከተግባር ጋር የማይያያዝ፣ አንዴም ችግር 

የማይፇታ የሃሳብ ክርክር ውስጥ አይገባም፡፡ 

የማንኛውም ሃሳብ ሚዛኑ ምን ያህሌ 

ሇምናካሂዯው ተግባር ያገሇግሊሌ የሚሌ ነው፡፡ 

ከተግባር ጋር የማይያያዝ የክርክር ሃሳብ 

ሲገጥመው “በአንዴ የመርፋ አናት ሊይ ስንት 

መሊእክት ይጨፌራለ” የሚሌ ክርክር 

ማዴረግ የሇብንም ይሊሌ፡፡ በትግለ፣ 

በዴርጅቱና በአጠቃሊይም በአገር ጉዲይ 

በሚኖሩ ውይይቶች ሊይ መሪ ሃሳብ ይዞ 

ይቀርባሌ፡፡ ከአንዴ ነጥብ በመነሳት ዙሪያ 

መሇስ ጉዲዮችን የሚዲስስና የሚያብራራ 

ፅሁፌ በማቅረብ ዴርጅቱ የተሟሊ አቅጣጫ 

እንዱይዝ ያዯርጋሌ፡፡ በትጥቅ ትግለ ወቅት 

በህወሓት አመራር ውስጥ የተነሱ የሃሳብ 

ሌዩነቶችን መሰረት በማዴረግ የኢትዮጵያ 

አብዮትን መሰረታዊ ፖሇቲካዊ ጥያቄዎችና 

የኤርትራን ህዝብ ትግሌ የሚመሇከቱ 

መፃህፌት ፅፎሌ፡፡ በነዚህ ፅሁፍቹ ላልች 

ያነሱት ሃሳብ ሇምን ስህተት እንዯሚሆን፣ 

ትክክሇኛው ሃሳብ ከንዴፇ-ሃሳብ፣ ከታሪክና 

ካሇንበት ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ እንዳት 

ሉታይ እንዯሚገባ የሚተነትንና እንዳት ስራ 

ሊይ ሉውሌ እንዯሚችሌ ዝርዝር የአፇፃፀም 

አቅጣጫዎችን የሚያስቀምጥ ነበር፡፡ 

በመዴረክም ሊይ ሲከራከር የግሇሰቦችን 

ሃሳብና የግሇሰቦቹን ሰብዕና ሇይቶ 

በሚያቀርብና ዳሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ 

ነበር፡፡ በ1993 ዓ.ም. በተካሄዯው የዴርጅቱ 

የተሃዴሶ እንቅስቃሴም በዴርጅቱ ውስጥ 

ሇሚታዩት ችግሮች በጥናት ሊይ በመመስረት 

ሰፉ መወያያ ፅሁፌ ያዘጋጀ ሲሆን፤ ላልች 

የአመራር አባሊት ያነሱዋቸውን ሃሳቦች 

መሰረት በማዴረግም አንዴ ወር ባሌሞሊ ጊዜ 

ውስጥ በአማካይ እስከ 150 ገፅ ያሊቸው 3 

ፅሁፍችን በማቅረብ የተሃዴሶው እንቅስቃሴ 

በጠራ አስተሳሰብ እንዱመራ ግንባር ቀዯም 

ሚና ተጫውቷሌ፡፡ መሇስ ሃሳብ ማፌሇቅ፣ 

ከላልች የሚመጡ ሃሳቦችን በሃሳብ 

መሞገት፣ ሇላልች ሃሳብ ክብር መስጠት 

ብቻ ሳይሆን የያዙትን ሃሳብ ወዯ ተግባር 

በማሸጋገርም በኩሌ የሚዯነቅ ችልታ አሇው፡፡ 

ሃሳብን በቀኖናነት አይመሇከተውም፤ ሃሳብን 

የሚፇሌገው ሇተግባር መመሪያነት ነው፡፡ 

አንዴ ተግባር ሲታቀዴ፣ ተግባሩ 

የሚመራበትን ሃሳብ ወዯማፌሇቅና መተንተን 

ይገባሌ፤ ያቀረበውን ሃሳብ መሰረት 

በማዴረግም ፇፃሚ አካሊት ሁለ በብቃት 

እንዱሰማሩ ያስተምራሌ፣ የተግባሩን 

አፇፃፀምም በቀጣይነት ያረጋግጣሌ፡፡ 

በተፇፀመ ተግባር ሊይ ተመስርቶ ሪፖርት 

ሲያቀርብም ሆነ ግምገማዎች ሲያካሂዴ 

የተግባሩንና የሃሳቡን ጥምረት በአግባቡ 

ይመረምራሌ፡፡ ሲጠቃሇሌ የሃሳብ ክርክርን 

ሇህዝብ ካሇው ጥቅም አኳያ ይመዝነዋሌ፡፡ 

ሃሳብን በሃሳብ ከማሸነፌ አማራጭ ውጪ 

ላልች አቅሞችን፣ መሳሪያዎችንና 

ዳሞክራሲያዊ ያሌሆኑ አግባቦችን መጠቀምን 

አጥብቆ ያወግዛሌ፡፡ 10 በብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነፃነት፣ እኩሌነትና 



ዳሞክራሲያዊ አንዴነት ፅኑ እምነት ያሇው 

ሃገራዊ መሪ! መሇስ ገና ከጠዋቱ አገራችን 

ኢትዮጵያ ብዙሃን ብሄሮችና ሃይማኖቶች 

ያቀፇች እንዯመሆንዋ ሌዩነታችንን አክብረን 

የተዘነጉ፣ የተናቁ ማንነታቸውና 

እኩሌነታቸው እውቅና አግኝቶ የአገሪቷ 

ዱሞክራሲያዊ አንዴነት ነፃና ሕያው አካሌ 

እንዱሆኑ በሰፉው ጥሯሌ፡፡ የአገሪቱ ዓብይ 

ኃይሌ አርሶና አርብቶ አዯሩ ነውና 

የኢትዮጵያ የዱሞክራሲም ሆነ የሌማት 

መሠረት ገጠሬው እንዯሆነ አሳይቷሌ፡፡ 

ብዝሃነትን ማክበር የአገሪቱ ህሌውና መሰረት 

መሆኑን አፅንኦት ሰጥቶ አስተምሯሌ፡፡ በገዛ 

አገራቸው ተዘንግተው የኖሩ፣ የተናቁና 

ማንነታቸውና እኩሌነታቸው የተገፊ ወገኖች 

እኩሌነታቸው ታውቆ በአገሪቱ ወሳኝ 

ተግባራት ተሳታፉና የውጤቱም እኩሌ 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ በዚህም የአገሪቱ 

ዳሞክራሲያዊ አንዴነት ነፃና ህያው አካሌ 

እንዱሆኑ በሰፉው ተንቀሳቅሷሌ፡፡ ይህ እሳቤ 

ሇትግለ እርምጃ መስፊፊት፣ ሇሽግግሩ 

ስምረት፣ ህገመንግስቱ የምሌዓተ ህዝብ 

ተቀባይነት አግኝቶ እውን እንዱሆን 

ሇማዴረግ እንዱሁም የአገሪቱ ፖሉሲዎች 

የአገሪቱን ነባራዊ ገፅታ የሚያንፀባርቁ 

እንዱሆኑ ሇማስቻሌ ዋነኛ ማጠንጠኛ ሆኖ 

እንዱያገሇግሌ ሇማዴረግ መሇስ በእጅጉ 

ተንቀሳቅሷሌ፡፡ መሇስ የአገራችን ህዝቦች 

ከአንዴ ውሱን አካባቢ በወጡ ገዢዎች 

ጭቆና ስር ሲማቅቁ እንዯነበሩ፣ ያ አገዛዝ 

ሇዛም አካባቢ ህዝብም ያሌጠቀመ 

እንዱያውም እንዯ ላልች ህዝቦች ሁለ የግፈ 

ተሸካሚ እንዯነበረ በማሳየት የአገራችንን 

ህዝቦች ሁለ ትግሌ ሇማስተባበር የሰራ፤ 

ትግለን ከመሊ የአገሪቱ ህዝቦች ጋር 

የአገሪቱን ብዙሃን ህዝቦችም ከትግለ ጋር 

ያስተዋወቀና ያስተሳሰረ መሪ ነው፡፡ ኦነግና 

ላልች የፖሇቲካ ሃይልች ወዯ ሽግግሩ 

መዴረክ እንዱቀሊቀለና እንዱቀጥለ መሇስ 

በፅኑ ታግሎሌ፡፡ የተሇያዩ የፖሇቲካ ሃይልች 

በሽግግሩ ውስጥ መካተታቸው ሇአገራችን 

የዳሞክራሲ ስርአት ግንባታ፣ ሇሰሊምና 

ሇመረጋጋት ይጠቅማሌ ከሚሌ እምነት 

በመነሳት አገሪቱን ወዯ መዴብሇ ፓርቲ 

ስርአት ሇመምራት መሇስ ከሌቡ ታግሎሌ፡፡ 

በመጨረሻዎቹ የትጥቅ ትግለ ጊዜያት 

ከዯርግ ጋር ይካሄዴ በነበረው ዴርዴር ወቅት 

የኢህአዳግ ዋና ተዯራዲሪ የነበረው መሇስ 

በዴርዴሩ ሊይ ህወሓት ብቻ ሳይሆን በወቅቱ 

ኢህዳን በመባሌ ይጠራ የነበረው ህብረ 

ብሄራዊ የኢህአዳግ አባሌ ዴርጅት መሳተፌ 

አሇበት በማሇት የያዘው አቋም የመሇስን 

አርቆ አስተዋይነት ያስመሰከረ ነበር፡፡ ዯርግ 

የህብረ ብሄሩ ኢህዳን በዴርዴሩ ሊይ 

መሳተፌ በመሊ አገሪቱ ሇተቀጣጠሇው 

ዳሞክራሲያዊ ትግሌ እውቅና መስጠት ሆኖ 

ስሇተሰማው ሉቀበሌ አሌፇቀዯም፡፡ በላሊ 

በኩሌ ህወሓት መሊ የአገራችንን ህዝቦች 

በሚመሇከት ጉዲይ ሊይ ሇብቻው መዯራዯር 

ከመርህ አኳያ ተገቢ አይዯሇም ሲሌ የያዘው 

አቋም የላልች ዴርጅቶችን በነርሱም 

አማካይነት የህዝቦችን እኩሌነት 

ያንፀባረቀበት መሰረታዊ አቋም ነበር፡፡ 

የአገራችን ፋዯራሊዊ ዳሞክራሲያዊ 

ህገመንግስት የመሊ የአገራችን ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ቃሌኪዲን ሆኖ 

እንዱፀዴቅ ያሇፈ ቁርሾዎችንና 

ጥርጣሬዎችን በሚያስወግዴ መሌኩ 

ጏሌብቶ እንዱወጣ መሇስ ያዯረገው ተጋዴል 

ሇሃገራችን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ያሇውን ፅኑ ፌቅርና አክብሮት ያረጋገጠ 

ነው፡፡ 11 በእኩሌነት፣ በመከባበርና 

በመፇቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ አንዴነት 

ማስፇን ካሌቻሌን አንዴ የጋራ የፖሇቲካና 

የኢኮኖሚ ማህበረሰብ መፌጠር የሚባሌ ነገር 

ህሌም እንዯሆነ መሇስ በተዯጋጋሚ ያስተምር 

ነበር፡፡ መሇስ ሇሁለም ነው! መሇስ የሁለም 

ነው! ሇአገራችን ህዝቦች ሌማት፣ 

ሇእኩሌነት፣ ሇሰሊም፣ ሇዳሞክራሲ .… 

ባዯረገው ተጋዴል መሇስ የሁለም ብሄረሰስች 



አባሌ የሁለም ማህበረሰቦች የአርሶአዯሩ፣ 

የአርብቶአዯሩ፣ የወጣቱ፣ የሴቶች፣ የከተማ 

ነዋሪው፣ የባሇሃብቱ አካሌ ሆኗሌ፡፡ 

ሇዳሞክራሲያዊ እሴቶችና ሇህግ የበሊይነት 

ተገዢ የሆነ መሪ! መሇስ ዳሞክራሲያዊ 

እሴቶችን የህይወት መመርያው ያዯረገ፣ 

በህግ የበሊይነት የሚያምን፣ ራሱን 

የመንግስት ባሇስሌጣናትንና ዴርጅቱን ከህግ 

በታች እንጂ ከህግ በሊይ አዴርጏ 

የማይመሇከት በሳሌ መሪ ነው፡፡ የዴርጅት 

እንቅስቃሴ በዴርጅታዊ ህገዯንብ እንዱመራ 

የመንግስትንና የዴርጅትን ሚና ግሌፅ 

በማዴረግ ጣሌቃ ገብነትን ያስወገዯ፣ 

የመንግስትና የህዝብ አስተዲዯርም በህግ 

ማዕቀፌ ውስጥ እንዱከናወን አበክሮ የታገሇና 

የህግ የበሊይነት የሰፇነባት ሃገር ሇመፌጠር 

ቀን ከላት የዯከመ መሪ ነው፡፡ በዴርጅት 

ውስጥ የሚያጋጥሙ ሌዩነቶች 

በዳሞክራሲያዊ ውይይት እና በሃሣብ ትግሌ 

መፇታት አሇባቸው የሚሌ ፅኑ እምነት 

ስሇነበረው ሌዩነቶች አያስዯነግጡትም፡፡ 

ያመነበትን ሃሣብ በግሌፅና በህጋዊ መዴረክ 

ሊይ አቅርቦ ይከራከራሌ፡፡ የሚያምንበት 

ሃሣብ በብዙሃኑ ተቀባይነት ካሊገኘ የብዙሃኑን 

ሃሣብ ተግባራዊ ሇማዴረግ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

እዚህ ሊይ እንዯምሳላ ሉጠቀስ የሚችሇው 

ኤርትራ ሀገራችንን በወረረችበት ወቅት 

የነበረው አቋም ነው፡፡ መሇስ የዓሇም አቀፌ 

ሕግን ተከትል የኤርትራ መንግሥት 

ወራሪውን ኃይሌ ከግዛታችን ማስወጣት 

እንዲሇበት ጽኑ አቋም ያዘ፡፡ በዚህም መሠረት 

የሃይሌ እርምጃ የመጨረሻው መፌትሄ መሆን 

አሇበት እንጂ፤ ተቻኩሇን ወዯ ጦርነት 

መግባት ሇአገራችን አይጠቅምም የሚሌ 

አቋም አራመዯ፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ በተዯረገው 

ክርክር የብዙሃኑን የኢህአዳግ አመራር 

ዴጋፌ ባሇማግኘቱ ራሱን ሇብዙሃኑ ውሳኔ 

በማስገዛትና በሙለ ሌብ ውሳኔውን 

ሇማስፇጸም ወዯ ስራ ገባ፣ ጦርነቱንም 

በብቃት መራ፡፡ በተሃዴሶ ዋዜማ በዴርጅት 

ውስጥ የተከሰተውን ችግር ሇመፌታት 

የተከተሇው አቅጣጫ መሇስ በአስቸጋሪ 

ወቅትም ቢሆን ሇዳሞክራሲያዊ መርሆዎች 

ያሇውን ታማኝነት ያረጋገጠ ነበር፡፡ 

የችግሮቹን መሰረታዊ ምንጭ በማጥናት እና 

በመተንተን በጉዲዩ ሊይ ያሇመታከት 

በመወያየትና በመከራከር እስከመጨረሻው 

ተንቀሳቅሷሌ፡፡ መሇስ በአገራችን የህግ 

የበሊይነት እንዱሰፌን፤ የፌትህ አካሊት፣ የህግ 

አስከባሪ ተቋማት እና ላልች የዳሞክራሲ 

ተቋማት እንዱጠናከሩ እና በዳሞክራሲያዊ 

እሴቶች ሊይ እንዱመሰረቱ ወሳኝ አመራር 

የሰጠ መሪ ነው፡፡ ገና ከጠዋቱ የዯርግ 

ባሇስሌጣናት በህግና በህግ ብቻ እንዱዲኙ 

እና የበቀሌ እምርጃ እንዲይኖር ቁርጠኛ 

አቋም በመውሰዴ ባሇስሌጣናቱ በህግ ውሳኔ 

እንዱያገኙ በፅኑ እምነት አመራር ሰጥቷሌ፡፡ 

የመዴበሇ ፓርቲ ስርአት በአገራችን 

እንዱጠናከር ገና ከመጀመሪያው በእምነት 

ሲታገሌ የኖረው መሇስ በተሇይ የ1997 ዓ.ም 

ምርጫ በማንኛውም መሇኪያ ነፃ፣ ግሌፅና 

ፌትሃዊ እንዱሆን ሇማዴረግ በምርጫ 12 

ስነምግባር ዯንብ ሊይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ 

በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፌሪካ ታይቶ 

የማይታወቅ የዳሞክራሲ ብርሃን የፇነጠቀ 

ተግባር እንዱከናወን ወዯር የሇሽ አመራር 

ሰጥቷሌ፡፡ መሇስ ሇህግ የበሊይነት 

የሚታገሇውን ያህሌ ሇይቅርታም ሌብ 

የነበረው መሪ ነው፡፡ ሰዎች ስህተታቸውን 

ካረሙና በህጋዊና ሰሊማዊ መንገዴ 

ከተንቀሳቀሱ በያንዲንዶ ነገር መወዛገብና 

„ሰድ ማሳዯዴ ውስጥ መግባት አንፇሌግም‟ 

ብል የሚያምን ሆዯ ሰፉ መሪ ነው፡፡ 

የተቃዋሚ ዴርጅቶች አመራሮች በአገራችን 

ህግ መሰረት ያቀረቡት የይቅርታ ጥያቄ 

በአግባቡ እንዱስተናገዴ አስተዋይ አመራር 

የሰጠ መሪ ነው፡፡ ከእስር የተፇቱ የተቃዋሚ 

ዴርጅቶች መሪዎች በህጋዊና ሰሊማዊ 

መንገዴ ተቃውሟቸውን እንዱያራምደ 

ነፃነት ያጏናፀፇ፤ ብልም ከፓርቲዎቹ ጋር 



በጋራ የመስራት ፌቃዯኝነትን በተግባር 

ያረጋገጠ ዳሞክራሲያዊ አቋም እንዱወሰዴ 

መሇስ ብሌህ የሆነ አመራር ሰጥቷሌ፡፡ ይህ 

አቋሙ ማንኛውም አይነት የፖሇቲካ አቋም 

በነፃና ሰሊማዊ መንገዴ መራመዴ አሇበት 

ከሚሇውና በአገራችን ታሪክ ሇመጀመሪያ 

ጊዜ የተቃውሞ ፖሇቲካና የመዴብሇ ፓርቲ 

ስርአት እውን እንዱሆን በዴፌረት 

ካራመዯው በሳሌ አቋም ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ 

መሇስ ሇአሇም አቀፌ ህግና ስርአትም ራሱን 

ያስገዛ መሪ ነው፡፡ የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት 

ጉዲይ በተመሇከተ በዓሇምአቀፌ የዲኝነት 

መዴረክ የተወሰኑ ውሳኔዎች አንዲንድቹ 

ችግር ያሇባቸው ቢሆኑም ውሳኔውን 

በመቀበሌ ተግባራዊነቱ ዘሊቂ ሰሊምና 

ጉርብትናን በሚፇጥር መሌኩ በዴርዴር እና 

በሰጥቶ መቀበሌ መርህ ማዕቀፌ እንዱታይ 

አቋም በመውሰዴ ሇህግ የበሊይነት ብቻ 

ሳይሆን ሇዘሊቂ ሰሊም የአመራር ብቃቱን 

አሳይቷሌ፡፡ ዕውቀትን ሇማካበት ሁላ የሚተጋ 

ሁሇገብነትን የተጏናፀፇ በሳሌ መሪ! መሇስ 

ገና በጎሌማሳነቱም ወቅት እውቀትን 

ሇማካበት በእጅጉ ይጥር ነበር፡፡ ዴህነትን 

መግዯሌ የሚቻሇው በእውቀት ጥይት ነው 

የሚሌ መርህን የሚከተሇው መሇስ ቀን ከላት 

በማንበብና ከሰዎች ጋር በመወያየት 

ዕውቀቱን የማዲበር ሌዩ ተሰጥኦ ነበረው፡፡ 

መሇስ ዕውቀቱን የሚያዲብረው የያዘውን 

ዓሊማ ከግብ ሇማዴረስ የሚያስችሇውን ዓቅም 

ሇመፌጠር ነው፡፡ የትግለን መስመሮች 

ሇመንዯፌ የተሇያዩ አገሮችን ሌምዴ 

አጥንቷሌ፣ የተሇያዩ የኢኮኖሚ ዘርፍችን 

መርምሯሌ፣ የወታዯራዊ ሳይንስ 

መዴበልችን አገሊብጧሌ፡፡ ከዚህ የካበተ 

የዕውቀት ባህር ሇትግለና ሇአገሩ የሚጠቅሙ 

ሌምድችን የመቀመር፣ ከአገራችን ሁኔታ 

ጋር አስተሳስሮ የመተንተንና የመጠቀም 

አቅም አዲብሯሌ፡፡ ስሇጏረቤቶቻችንና 

ስሇአፌሪካ ሰፉና ጥሌቅ ዕውቀት ያሇው 

በመሆኑ የአካባቢው መሪዎችና ታዋቂ 

ሉቃውንት ዘወትር የርሱን አስተያየትና 

ምክር ይጠይቃለ፡፡ የሚሰጣቸው አስተያየት 

በጥሌቅ ዕውቀት ሊይ የተመሰረተና ነባራዊ 

በመሆኑ አዴናቆታቸውን ይገሌፃለ፡፡ መሇስ 

ሇኢትዮጵያ፣ ሇአፌሪካና ሇዓሇም ህዝቦች 

የሚበጅ መስል ከተሰማው የትኛውንም 

የዕውቀት ዘርፌ ሇመካን ፌሊጏቱም ሆነ 

ችልታው ወዯር የሇውም፡፡ 13 በመሆኑም 

መሇስ በአንዴ ጊዜ የፖሇቲካ ሳይንቲስት፣ 

የኢኮኖሚ ሉቅ፣ የማህበራዊ ሳይንስ 

ተንታኝ፣ የህግ ምሁርና የወታዯራዊ 

ሳይንስና ጥበብ ቁንጮ ነበር ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

በአሁኑ ወቅት አገራችን የምትመራባቸው 

የተሇያዩ የፖሉሲና ስትራቴጂ አቅጣጫዎች 

በተሇይም የውጪ ጉዲይ ዯህነነት ፖሉሲ 

እንዱሁም ቅዴሚያ ሇሰሊም የሚሰጠው 

የሰራዊት ግንባታ አቅጣጫ የመሇስ የሰሊ 

አእምሮ ያመነጫቸው ናቸው፡፡ መሇስ 

ኒዮሉበራሉዝም በተባሇውና ሇበርካታ 

ዓመታት በምዕራብ የበሇፀጉ አገሮችና 

በዓሇማቀፌ መሪ ኢኮኖሚያዊ ዴርጅቶች 

ዘንዴ ገዢነት ያገኘውን አስተሳሰብ 

መሰረታዊ ጉዴሇቶች በማያወሊዲ መንገዴ 

ግሌፅ አዴርጓሌ፡፡ ይህ አስተሳሰብ በተሇይ 

እኛንና እኛን በመሰለ አገሮች ሊይ 

የሚያስከትሇውን ችግር በዝርዝር ተንትኗሌ፡፡ 

በዚህ ብቻ ግን አሊበቃም ሇታዲጊ አገሮች 

ከዚህ አስተሳሰብና ስርአት የተሇየ አማራጭና 

አዋጪ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ስርአት 

አመሊክቷሌ፡፡ ይህና መሰሌ የመሇስ 

ምርምሮች በአገራችን ያስከተለትን 

የአስተሳሰብ፣ የዕቅዴ፣ የተግባርና የተስፊ 

ሰፉና ጥሌቅ ሇውጥ መገንዘብ ይገባሌ፡፡ 

ቀዴሞ ባንዴ በኩሌ ያገራችን ነባር አስከፉ 

የኑሮ ሁኔታ፣ በላሊ በኩሌ በተሇምድ 

ተቀባይነት የነበረው የኢኮኖሚ ዕውቀት 

ተጣምረው በአገር ውስጥም ሆነ በውጭ 

ስሇዕዴገት የነበረው አመሇካከት ከዴህነት 

ወዯ ብሌፅግና የሚወስዯው ጉዞ የግዴ ዯረጃ 

በዯረጃና በመጠኑ እየተሻሻሌን ከዓመታት 



በኋሊ ቀስ በቀስ የብሌፅግና ብሌጭታ ማየት 

እንጀምራሇን የሚሌ ነበር፡፡ መሇስ ይህንን 

ዘገምተኛና ውስን ሂዯት አሻፇረኝ በማሇት 

በዴፌረት ከወዱሁ ሇከፌተኛና ፇጣን 

ሁለንም የሕዝብ ወገን --- ገበሬውን፣ 

አርብቶ አዯሩን፣ ሴቱን፣ ወጣቱን፣ 

ከተሜውንና ነጋዳውን --- አሳትፍና ጠቅሞ 

ዴህነትን ቶል ወዯሚያወዴም አቅጣጫ 

መራን፡፡ በግሌፅ በሁለም ዘንዴ 

እንዯሚታየው፣ መሇስ የከፇተው አዱስ 

የሌማት አካሄዴ ገና ከጅምሩ በየአቅጣጫው 

አጥጋቢ ውጤት ከማስመስከሩም በሊይ፣ 

አይከጀሌም ሲባሌ የኖረው እንዯሚቻሌ 

ስሊረጋገጠሌን በራሳችን ብቃት ጠንካራ 

እምነት፣ በወዯፉት ዕዴሊችን ሙለ ተስፊ 

አሳዯረብን፡፡ መሇስ ማንኛውም አስተሳሰብ 

መመዘን ያሇበት ሇሰፉው ህዝብ 

ከሚያስገኘው ፊይዲ አኳያ ነው የሚሌ ፅኑ 

እምነት አሇው፡፡ ከግራ ዘመም የፖሇቲካ 

ታሪክ የትግሌ እርምጃውን የጀመረው መሇስ 

ያ አቅጣጫ ከህዝቡ ጥቅም አኳያ ሚዛን 

የማይዯፊ ሆኖ ሲያገኘው እርሱን አሽቀንጥሮ 

ሇህዝቡ የሚጠቅመውን ሇማንሳት አይኑን 

ያሊሸ፣ ከሁኔታዎች ጋር የሚራመዴ፣ ነገር 

ግን ዋነኛ ዓሊማውንና መርሁን የማይሇቅ 

መሪ ነው፡፡ በርካታ የውጪ መሪዎች መሇስ 

በመሰረታዊ አገራዊ ጥቅም ሊይ የማይዯራዯር 

መሆኑን በአዴናቆት ይገሌፃለ፡፡ ይህ ሰፉ 

የዕውቀት አዴማስ አዱስና ስርነቀሌ የፖሇቲካ 

ኢኮኖሚ ሇውጥ የሚያመጡ ፖሉሲዎች 

ሇማፌሇቅ፣ እጅግ የገዘፇ ራዕይና ሇማመን 

የሚያስቸግሩ የተሇጠጡ ግቦችን ያሇሙ 

ዕቅድችን ሇማውጣት ረዴቶታሌ፡፡ የመሇስ 

የዕውቀት ሌህቀት አዲዱስ አስተሳሰቦችንና 

በምክንያታዊ ዘይቤዎች የተቃኙ መሰረታዊ 

መርሆዎችን መንዯርዯሪያ ያዯረጉ የችግር 

አፇታት ጥበቦችን ያስተሳሰሩ በመሆናቸው 

ሁሌጊዜም ውጤታማ ነበሩ፡፡ 14 መሊ 

ህይወቱን ሊመነበትና ሇቆመሇት ዓሊማ 

መስዋዕት ያዯረገ መሪ! መሇስ ከአንዴ 

ትውሌዴ በሊይ ሇሆነ ዓሊማ እስከ ዕሇተ ሞቱ 

በታታሪነት ሲታገሌ የኖረ፣ ስሇ ግሌ ጥቅሙና 

ምቾቱ የማያስብ፣ የግሌ ዝናና ክብር 

የማያማሌሇው ታጋይና ህዝባዊ መሪ ነው፡፡ 

ዘወትር ከአንዯበቱ „ከዴህነት በሊይ ጠሊት 

የሇንም‟ የሚሇው አባባሌ አይጠፊም፡፡ 

ትኩረቱ ሁለ ከወጣትነቱ ጀምሮ በሌቡ 

ውስጥ የሰረፀውን የህዝቦችን ሰቆቃ 

የማስቀረት ራዕይ ማሳካት ሊይ ነው፡፡ 

በሌጅነት ሌቡ የህክምና ትምህርትን 

ሇመከታተሌ የወሰነው የአካባቢው ነዋሪዎች 

በህክምና እጦት ይዯርስባቸው የነበረውን 

ችግር በማጤን ነው፡፡ በትጥቅ ትግለ ወቅት 

የተዯረገውን ተጋዴል ዴህነትን ሇማጥፊት 

በሚዯረገው ትግሌ ጏዲና ሊይ ያሇውን 

„የዴህነትን ዘበኛ‟ ሇማስወገዴ የተዯረገ ጥረት 

አዴርጏ የሚቆጥረው መሇስ ዋነኛው ትግሌ 

አሁን ዴህነትን ሇማሸነፌ የምናዯርገው ትግሌ 

ነው በማሇት አጥብቆ አስተምሯሌ፡፡ አገራችን 

ከዴህነት ውርዯት መውጣት አሇባት በማሇት 

በቁጭት የሚናገረው መሇስ ዴህነት 

በሰብአዊነት ሊይ የሚያሳርፇውን ጥቁር ጥሊ 

ህዝቦች እንዱገነዘቡ አበክሮ ይሰራሌ፡፡ ይህ 

ፀረ-ዴህነት ትግለ ሇህዝቡ ካሇው ጥሌቅ 

ፌቅር የሚቀዲ ነው፡፡ በ1977 ዓ.ም የትግራይ 

ህዝብ በረሃብ በሚረግፌበት ወቅት ወጣቱ 

ታጋይ መሇስ ዜናዊ „የምታገሌሇት ህዝብ 

በረሃብ የሚረግፌ ከሆነ የኔ መታገሌ ትርጉም 

የሇውም፡፡ እነዚህ ህዝቦች በረሃብ የሚረግፈት 

የዘመናዊ ግብርና እውቀት ስሇላሊቸው ነው„ 

በማሇት የችግሩን ጥሌቀትና የመፌትሄ 

አቅጣጫውን አጣምሮ ይገሌጻሌ፡፡ በኤርትራ 

ጦርነት ወቅት ዋነኛ ጠሊታችን ዴህነት ነው፡፡ 

ተጣዴፇን ወዯ ጦርነት መግባት በዴህነት 

ሊይ የምናካሂዯውን ጦርነት ከማዯናቀፈም 

በሊይ ያሇንን ቁሳዊና ሰብአዊ ሃብት 

በማሟጠጥ ሌንወጣው የማንችሇው ቀውስ 

ውስጥ ይከተናሌ በማሇት በአስቸጋሪ ወቅትም 

ቢሆን ከፀረ ዴህነት ትግለ ሊይ ትኩረቱን 

ሇማንሳት እንዯማይሻ ያስመሰከረ የፀረ-



ዴህነት ትግሌ አርበኛ ነው፡፡ ይህ የፀና 

እምነቱ አገራችን ከዴህነት አረንቋ ወጥታ 

በፇጣን የዕዴገት ጏዲና ሊይ እንዴትገሰግስ፣ 

በመሆኑም የሰሊም፣ የዳሞክራሲና 

የሰብአዊነት መሰረት እንዱጠናከር ብቁ የሆነ 

አመራር ሇመስጠት አስችልታሌ፡፡ ባሇራዕይ 

አፌሪካዊ መሪ! የመሇስ የአመራር ሚና እንዯ 

አንዴ የዴርጅት መሪ እና እንዯ አንዴ አገር 

መሪ ብቻ የሚወሰን አይዯሇም፡፡ መሇስ 

አህጉራዊና ዓሇምአቀፊዊ የመሪነት ሚና 

መጫወት የጀመረ በአፌሪካ አህጉርም ሆነ 

በዓሇምአቀፌ ዯረጃ አክብሮትና አዴናቆት 

የተሰጠው ዴንቅ መሪ ነው፡፡ መሇስ አጠቃሊይ 

ዓሇማቀፌ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን 

በማጥናትና በመተንተን ብቃት የተካነ መሪ 

ነው፡፡ በተሇያዩ መዴረኮች ያለትን ሇውጦች 

የማጤን፣ ሇውጦቹ በትግለና በአገራችን ሊይ 

የሚኖራቸውን ተፅእኖ የመተንተን፣ በዚያ 

ሊይ ተመስርቶም ሇትግለና ሇአገራችን 

የሚበጁ አቅጣጫዎችን የመቀየስ አቅም 

አሇው፡፡ በትምህርትና ምርምር ባካበተው 

እውቀት የአሇምን የሃይሌ ሚዛንና አሰሊሇፌ፣ 

የአፌሪካን ጂኦፖሇቲካዊ ክብዯት፣ የአሇምን 

የኢኮኖሚ መስተጋብር፣ የዓሇምአቀፌ 

ተግዲሮቶችን ባሕርይና 15 እነዚህ ሁለ 

በአፌሪካም ሆነ በአገራችን ሊይ 

የሚያሳዴሩትን ተፅእኖ ይመረምራሌ፡፡ ከዚህ 

የሚገኙ ውጤቶችን መሰረት በማዴረግም 

አዎንታዊ አዝማሚያዎችን ሇማጠናከርና 

ሇመጠቀም አለታዊ አዝማሚያዎችን ዯግሞ 

ተፅእኗቸውን ሇመቀነስና ሇመመከት 

የሚያስችለ የፖሉሲ አቅጣጫዎችን 

ያመነጫሌ፡፡ መሇስ ከቅርብ አመታት ወዱህ 

የአፌሪካ ዴንቅ ሌጅ የሚሌ ስያሜ 

ያተረፈሇትን የተሇያዩ ተግባራት 

አከናውኗሌ፡፡ የአፌሪካ ምርቶች ዋጋ 

እንዱሻሻሌ፤ ወዯ አፌሪካ የሚፇሰው 

ኢንቨስትመንት፣ ብዴርና እርዲታ 

እንዱጨምር፤ አፌሪካውያን በአየር ንብረት 

መዛባት ሇሚዯርስባቸው ጉዲት ማካካሻ 

እንዱያገኙ እንዱሁም የአሇም የንግዴ 

ስርአት ሇአፌሪካ ዕዴገት የሚያመች 

እንዱሆን ሇማዴረግ በተገኙት መዴረኮች 

ሁለ ታግሎሌ፡፡ የአፌሪካውያን ጥቅም 

የሚረጋገጠው በተናጠሌ በሚዯረግ 

መፌጨርጨር ሳይሆን በመሰረታዊ የጋራ 

ጥቅም ጉዲይ ሊይ የጋራ አቋም በመያዝ፣ 

በዓሇምአቀፌ መዴረኮች በአንዴ ዴምፅ 

በመሰሇፌ መሆኑን መሇስ ከሌቡ ያምናሌ፡፡ 

ሇዚህም ተግባራዊነት ከአፌሪካውያን 

መሪዎች ጋር በመመካከርና ጠቃሚ ሃሣቦችን 

በማቅረብ ተቀባይነትንና አክብሮትን 

አትርፎሌ፡፡ መሇስ የአካባቢው ሀገሮች ያሇን 

እዴሌ ተሳስረንና ተባብረን መሌማትና ማዯግ 

ነው የሚሌ ጽኑ እምነት አሇው፡፡ አገራችንንና 

የአካባቢውን አገሮች በመሰረተ ሌማት 

ሇማስተሳሰር ቆራጥ እርምጃዎችን ወስዶሌ፡፡ 

በአባይ ወንዝ ፌትሃዊ ተጠቃሚነት ሊይ 

ያራመዯው አቋም ሇዘመናት በአካባቢው 

ሰፌኖ የቆየውን ኢ-ፌትሃዊ አስተሳሰብ 

የሸረሸረና የጋራ ተጠቃሚነት መንፇስ 

በተፊሰሱ አገሮች ዙሪያ ተቀባይነት 

እንዱያገኝ ውጤታማ ስራ የሰራ ጠንካራ መሪ 

ነው፡፡ መሇስ ከሁለም ጏረቤቶቻችን ጋር 

በሰሊም፣ በጋራ ጥቅምና በእኩሌነት ሊይ 

የተመሰረተ ግንኙነት ማዴረግ ዞሮ ዞሮ 

ጠቀሜታው ሇኛ ነው የሚሌ የፀና አቋም 

አሇው፡፡ በዴርዴርና በውይይት ሉፇታ 

ያሌቻሇ እንዱሁም በህዲሴ ጉዟችን ሊይ 

የተጋረጠ እንቅፊት ካሌሆነ በቀር በምንም 

አይነት መሌኩ ከጏረቤቶቻችን ጋር ወዯ 

ግጭት መግባት የሇብንም፤ ሲሆን ሲሆን 

„ከመንገዲችን ወጥተንም‟ ቢሆን 

ሇጏረቤቶቻችን ለዓሊዊነትና ብሄራዊ ጥቅም 

መስራት አሇብን የሚሌ ቁርጠኛ አቋም 

በተገኘው አጋጣሚ ሁለ አራምዶሌ፡፡ እነዚህ 

የመሇስ አፌሪካዊ አቋሞች በተቋም ዯረጃ 

እንዱፇፀሙ በራሱ ሃሣብ አመንጪነትና 

ግንባር ቀዯም ተሳትፍ ተመስርቶ ውጤታማ 

ተግባር ያከናወነው የኔፓዴና የኢጋዴ 



ተቋማት ሇዚህ ምስክር ናቸው፡፡ መሇስ 

በአፌሪካ ህብረት ዯረጃም አገራችን የፅ/ቤቱ 

መቀመጫ እንዴትሆን ብቻ ሳይሆን 

የአፌሪካን ጥቅም ሇማራመዴ የሚያስችለ 

አቋሞችን የሚወስዴ ተቋም እንዱሆን ያሇ 

መታከት ሰርቷሌ፡፡ በተሇይም ከአየር ንብረት 

ሇውጥ ጋር በተያያዘ የአፌሪካን ዴምፅ 

በማስተጋባት የአፌሪካ ቃሌ አቀባይ 

(Spokesman of Africa) የሚሌ ስያሜ 

ያገኘ ዴንቅ የአፌሪካ ሌጅ ነው፡፡ በተዯጋጋሚ 

በG-8 እና በG-20 ስብሰባ ሊይ አፌሪካን 

ወክል እንዱገኝ የሚጋበዘው መሇስ 

በኮፖንሃገን፣ ዯርባንና ዲቮስ ሊይ በተካሄደት 

የመሪዎች ስብሰባ ሊይ የአፌሪካን ጥቅሞች 

በመወከሌ ያዯረገው ክርክር አንቱታን 

አትርፍሇታሌ፡፡ ይህ አካሄዴ ሇዘመናት 

አፌሪካ በእንዯዚህ አይነት መዴረኮች 

የነበራትን 16 የተሰፇኝነት ሚና የቀየረና 

አፌሪካን ወዯ ተዯራዲሪነት ያሸጋገረ በመሆኑ 

ሇአፌሪካ አዱስ ምዕራፌን የከፇተ ነበር፡፡ 

መሇስ በአፌሪካውያን ዘንዴ በአዴናቆት 

ከሚነሳባቸው ጉዲዮች አንደ ሇአፌሪካ ሰሊም 

ያዯረገው አስተዋፅኦ ነው፡፡ በአፌሪካ ውስጥ 

የተከሰቱ ግጭቶችን ሇመፌታትና መግባባትን 

ሇመፌጠር የተጫወተው የአዯራዲሪነትና 

የግጭት አፇታት የመሪነት ሚና በእጅጉ 

የሚዯነቅ ነው፡፡ መሇስ በአፌሪካ ዯረጃ 

በሶማሉያ፣ በሱዲን፣ በሩዋንዲ፣ በቡሩንዱና 

በሊይቤሪያ ሰሊም እንዱሰፌን አገራችን 

የዴርሻዋን እንዴትወጣ በአፌሪካውያን 

ወንዴሞቻችን ዘንዴ የሚወዯስ ሰሊም 

የመፌጠርና የሰሊም ማስከበር ተሌእኮዎችን 

በፌፁም አፌሪካዊ መንፇስ ሲመራ የኖረ 

ታሊቅ አፌሪካዊ መሪ ነው፡፡ መሇስ 

በዓሇምአቀፌ መዴረኮች ከላልች የአሇም 

መሪዎች ጋር የሚያዯርጋቸው ውይይቶች 

ከፌተኛ አክብሮትን አትርፇውሇታሌ፡፡ እጅግ 

በሳሌና አንዯበተ ርቱዕ ነው በማሇት 

የሚገሌፁት ታሊሊቅ የአሇም መሪዎች መሇስ 

የአገራችንን ሌማት ሇማፊጠን፣ 

ሇአካባቢያችን ሰሊምና መረጋጋት፣ 

ሇሚያዯርገውን እንቅስቃሴና ሇፀረ-

ሽብርተኝነት አቋሙ አዴናቆታቸውን 

ይገሌፃለ፡፡ በግሌ ባህሪው፣ በታታሪነቱና 

በአቋም ፅናቱም ያወዴሱታሌ፡፡ በአመራር 

ብቃቱ የአገራችንን ብቻ ሳይሆን የአፌሪካን 

ህዲሴ እውን ሇማዴረግ የሚታገሌ የአፌሪካ 

ታሊቅ መሪ መሆኑንም አበክረው ይገሌፃለ፡፡ 

መሇስን መሇስ እንዱሆን ያዯረገው 

ምንዴነው? መሇስ ሇብዙዎች በእጅጉ 

የሚያስዯንቅ ጠንካራ ሰብእና እንዱኖረው፣ 

በወጣትነቱ የመሪነት ክህልት እንዱሊበስ እና 

ዘርፇ ብዙ ጥንካሬዎችን እንዱያካብት 

ያዯረገው ምንዴ ነው ብሇው የሚጠይቁ 

በርካቶች ይኖራለ፡፡ መሇስን መሇስ ያዯረጉ 

ገና ከሌጅነቱ ጀምሮ ማንነቱን ሲቀርፁ የኖሩ 

በርካታ ከባቢያዊ ምክንያቶች የመኖራቸውን 

ያህሌ የተሇዩ የግሌ ባህሪያትም አለት፡፡ 

ሁለንም ምክንያቶች መዘርዘር ቢያዲግትም 

ጏሊ ያለትን መጥቀስ ግን ይቻሊሌ፡፡ 

እንዯማንኛውም ታጋይ ሁለ መሇስ የዴርጅቱ 

የህወሓት/ኢህአዳግ ውሌዴ ነው፡፡ መሇስ 

መሇስ ሉሆን የቻሇው በውይይት በሚያምን፣ 

በተመሳሳይ አቋም የተሰሇፈ አባሊትን ባቀፇ፣ 

ህዝቡንም በዳሞክራሲያዊ መንገዴ ባሰሇፇ 

ዳሞክራሲያዊና ህዝባዊ ዴርጅት ውስጥ 

በመታቀፈ ነው፡፡ መሇስም በተዯጋጋሚ እኔን 

የፇጠረኝ ኢህአዳግ ነው በማሇት የርሱ 

መሰረታዊ እሴቶች ከኢህአዳግ መሰረታዊ 

እሴቶች የተቀደ መሆናቸውን ይገሌፅ ነበር፡፡ 

መሇስ የዴርጅቱን ዓሊማዎች የህይወቱ 

መመሪያ አዯረጋቸው፡፡ ኢህአዳግን ከመሰሇ 

ዴርጅት ውጪ መሇስን የመሰሇ ሰው 

ይፇጠራሌ ብል ማሰብ የሚቻሌ አይሆንም፡፡ 

ይህን ከዴርጅቱ የወረሰውን ስብእና 

አጏሌብቶና አጠናክሮ በመግሇፅ እንዱሁም 

የራሱን የግሌ ስብዕና ሇዴርጅታዊ ተሌእኮው 

በማስገዛት መሇስን መሇስ ሉያዯርገው 

የቻሇው ሁኔታ ተፇጠረ፡፡ መሇስ የሊቀ ህዝባዊ 

ፌቅር ያሇው መሪ ነው፡፡ ይህ ጥሌቅ ህዝባዊ 



ፌቅር መሇስ እያንዲንዶን ጉዲይ ከህዝቦች 

ጥቅም አኳያ እንዱመዝን አዴርጏታሌ፡፡ 

የህዝቦች ሰቆቃ የሚያንገፇግፇው፣ ሇህዝቦች 

ጥቅምና ዯህንነት ቀን ከላት የሚጨነቅ 

ይህንን ፌቅሩን የሁለም ተግባራቱ 

አንቀሳቃሽ ሞተር አዴርጏ የሚጠቀም 17 

መሆኑ መሇስን መሇስ አዴርጏታሌ፡፡ 

የህዝቦችን ፌሊጏት የሚያነፇንፌ ሇህዝብ 

የቀረበ ሌብ አሇው፡፡ ሇኔ አገር ማሇት ህዝብ 

ማሇት ነው፡፡የአገር ፌቅርም ማሇት ከህዝብ 

ፌቅር ውጪ ትርጉም የሇውም ይሊሌ መሇስ፡፡ 

ህዝብ በትክክሇኛ ዴርጅት ከተመራ ታሪክ 

ሉሰራ የሚችሌ መሆኑን አምኖ ወዯ ጥቅሙ 

የሚያመራውን አቅጣጫ ሇማስያዝ መሇስ 

ሁሌጊዜ ይጥራሌ፡፡ መሇስ ሇብዙሃኑ 

የኢትዮጵያ ህዝቦች-ሇአገራችን አርሶአዯሮች 

እና አርብቶ-አዯሮች -ወገንተኝነቱ የጏሊ 

ነው፡፡ የአገራችንን መፃኢ ዕዴሌ የሚወስነው 

በአርሶ አዯሩ ህይወት ሊይ የምናመጣው 

ሇውጥ ነው ብል ያምናሌ፤ አጠንክሮም 

ይሰራሌ፡፡ መሇስ ሇሴቶችና ሇወጣቶች ያሇው 

ወገንተኝነትም ከፌተኛ ነው፡፡ ወጣቱን 

እውቀት እናሌብሰው፣ ዴህነትን የማጥፉያ 

አቅጣጫ እንጠቁመው፣ መጪዋን ኢትዮጵያ 

የሚረከብበት ጉሌበት እንዱያገኝ እንገንባው 

ይሊሌ፡፡ የህዝቦች የነፃነት ዯረጃና የሃገራትም 

የዕዴገት ሌክ የሚመዘነው በሴቶች የነፃነትና 

የተጠቃሚነት መጠን ነው የሚሌ ዕምነት 

አሇው፡፡ ሁሌጊዜ ሴቶች ተጠቃሚ 

የሚሆኑበትን አቅጣጫ ይማትራሌ፡፡ 

በአገራችን ታሪክ ታይቶ በማይታወቅና 

ዴንበር፣ ዘር፣ ፆታ፣ እምነት ባሌገዯበው 

ሁኔታ የመሊ አገሪቱን ህዝቦች ፌቅር 

የተጏናፀፇው በዚህ ምክንያት ነው፡፡ መሇስ 

የማይናወጥ የዓሊማ ፅናት ያሇው መሪ ነው፡፡ 

መሇስ ሊመነበት ዓሊማ በቁርጠኝነት 

እስከመጨረሻው የሚታገሌ መሪ ነው፡፡ 

ያሰበውንና ያሇመውን ጉዲይ ሇማሳካት 

የሚያስችሌ የታመቀ ውስጣዊ ሃይሌ አሇው፡፡ 

እያንዲንዶን ጉዲይ ከተነሳበት ዓሊማና 

ከጨበጣቸው መርሆዎች አኳያ ይመዝናሌ፡፡ 

ከሰዎች ባህሪ አምርሮ የሚጠሊው መርህ 

አሌባነትን ነው፡፡ መሇስ በቀጣይነት የሚማር 

የተማረውንም ሇተነሳበት ዓሊማ የሚያውሌ 

መሆኑ ላሊው የርሱ መገሇጫ ነው፡፡ መሇስ 

ያነባሌ፣ ይጠይቃሌ፣ ያዲምጣሌ፣ ያጠናሌ፣ 

ያወቀውን ያሳውቃሌ፣ ዕውቀቱን ተግባር ሊይ 

ያውሊሌ፤ ከተግባሩም ይማራሌ፡፡ ይህ 

የማያቋርጥ የመሇስ የእንቅስቃሴ ምህዋር 

ነው፡፡ መሇስ በእንቅስቃሴ ውስጥ የሚኖር 

ነው፡፡ ሁሌጊዜም በተግባራዊ እንቅስቃሴ 

ወስጥ ተጠምድ ይኖራሌ፡፡ ከተግባራት ውስጥ 

ቁሌፈን ጉዲይ ሇይቶ እዚያ ሊይ ይረባረባሌ፡፡ 

ከማነቆዎችም ዋነኞቹን ሇይቶ እነርሱን 

ሇመፌታት ሙለ አቅሙን ይጠቀማሌ፡፡ 

መሇስ ማንም ከሚገምተው በሊይ በሁለም 

ጉዲዮች ሊይ በቂ መረጃ አሇው፡፡ እንዲንዳም 

መረጃው ሉኖራቸው ይችሊሌ ተብል 

ከሚገመቱት ሰዎች በሊይ መረጃ ኖሮት 

ይገኛሌ፡፡ በእንቅስቃሴ ውስጥ ሁለም ነገር 

መፌትሄ ይኖረዋሌ ብል ያምናሌ፡፡ ዋነኛውና 

ትሌቁ የመሇስን ባህሪ የቀረፀው በዴህነት ሊይ 

ያሇው የመረረ ጥሊቻ ነው፡፡ የሁለም ነገር 

ማጠንጠኛው ፀረ ዴህነት ትግለ ነው፡፡ 

የአገራችን ህዝቦችም ሆኑ መሊው የአፌሪካ 

ህዝቦች ዴህነት አይገባቸውም በማሇት 

ከዴህነት መውጫ ቀዲዲ ሲያማትር 

ዕዴሜውን ሙለ አሳሌፎሌ፡፡ መሇስ ዴህነት 

ባሇበት ሁኔታ የአገር ሰሊም ሉረጋገጥ 

አይቻሌም፣ ዳሞክራሲም ሉሰፌን 

አይችሌም፣ እንዱያውም ዴህነት የዜጏችን 

ሰብአዊነት እና ክብር የሚዯፌቅ ነቀርሳ ነው 

የሚሌ የፀና እምነት ነበረው፡፡ መሊ ህይወቱን 

በትግሌ ሲንጠው የነበረው ይኸው ፀረ-ዴህነት 

ጠንካራ አቋሙ ነው፡፡ 18 መሇስ ይህንን ፀረ 

ዴህነት አሊማውን ከግብ ሇማዴረስ 

የሚያስችለ የፖሉሲ ማዕቀፍችን ሇአገራችን 

ብልም ሇመሰሌ ህዝቦች በሚሆን መሌኩ 

ቀምሯሌ፡፡ በዴህነት ሊይ የጀመረው ሁለን 

አቀፌ ዘመቻ ተጠናክሮ በአገራችን ሰፉና 



ፇጣን የሌማትና የዕዴገት ጉዞ ተጀምሯሌ፡፡ 

መሇስ አገራችን ከዴህነት ሇመውጣት 

ትክክሇኛ አቅጣጫ ይዛ መራመዴ ስትጀምር 

ያንን ግዙፌ ራዕዩን ሇትውሌዴ አስጨብጦ 

አሇፇ፡፡ የአገራችን ህዝቦች በተሇይም 

ወጣቶችና ሴቶች የመሇስ ዕረፌት ከተሰማ 

ጀምሮ ራዕዩን አንግበን እንቀጥሊሇን በማሇት 

የገቡት ቃሌኪዲን መሇስን ከመቃብር በሊይ 

ሇዘመናት ሉያኖር የሚችሌ ትውሌዴ 

መፇጠሩን አብስሯሌ፡፡ ዛሬ መሇስ በዏፀዯ 

ሥጋ በመካከሊችን ባይኖርም፣ በሓሳቡ፣ 

በግብሩ፣ ከሁለም በሊይ በጥረቱና በራዕዩ 

ሩቅነት በመንፇሳችን ይኖራሌ፡፡ ስሇዚህም 

“አሇ” ፤ “ነው” እያሌን ተናገርን፡፡ ትቶት 

ያሇፇው ገፁ ብዙ አብነቱ አብሮን እንዲሇ 

ወዯፉትም ሲታወስ ይኖራሌ፡፡ ወዯፉትም 

የታሪክ ተማሪዎች የትም ሇተበዯሇው ወገን 

በአዱስና ጽኑ መንፇስ ከቆሙሊቸው ጥቂት 

የዘመናችን ታሊሊቅ የዓሇም መሪዎች መካከሌ 

እንዯሚያጤኑት እምነታችን ነው፡፡ ባሇቤቱ 

አዜብና ሌጆቹ ሰምሀሌ፣ ማርዲ፣ ሰናይና 

በረከት ጽናትና ብርታት እንዱያገኙ ከሌብ 

እንመኛሇን.. እንዱሁም ቤተዘመደ፣ ጓድቹና 

ወዲጆቹ ጽናት ያግኙሌን እስከመጨረሻው 

ሰዓት እረፌት ነስተንሃሌና መሇስ በሰሊም 

እረፌ፡፡ 


