
ጥልቅ ተሃድሶ ለሚጠይቀው ጥልቀት የሚመጥን ግምገማ! 

ሰለሞን ሽፈራው 12-08-17 

 ገዢው ፓርቲ የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ፤ ዴሞክራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) የፖለቲካዊ 

መዋቅሩን አጠቃላይ ቁመና በጥልቀት ፈትሾ የማደስ ዓላማ ያለው መርሐ-ግብር ማካሄድ ተገቢ ሆኖ 

እንዳገኘው ለምልዓተ ህዝቡ ይፋ ካደረገ ከሁለት ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ ግንባሩ 

በጥልቀት የመታደስ አስፈላጊነት ላይ መክሮ ዘክሮ የጋራ ስምምነት እንዲፈጠር ማድረግ ስለመቻሉ፤ ለመላው 

የሀገራችን ህዝቦች ያሳወቀው፤ ነሐሴ 15 ቀን 2008 ዓ.ም በወጣ የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ መግለጫ 

እንደነበር አይዘነጋምና ነው፡፡ ይሁን እንጂ ግን የጥልቅ ተሃድሶው አስፈላጊነት እቺን ሀገር የመምራት 

ታሪካዊ ኃላፊነት በተጣለባቸው የፌደራልና የክልላዊ መንግስታት ባለድርሻ አካላትም ጭምር እንደታመነበት 

የሚያወሳው ዜና ከተደመጠ ጀምሮ፤ ሲደረግ የቆየው መርሐ ግብሩን የማሳካት ንቅናቄ ሁሉ፤ የሚጠበቀውን 

ያህል ተጨባጭ ጥልቀት አላሳይ እያለ የህዝቡን አንገብጋቢ ጥያቄዎች የሚመልስ እርካታ መፍጠር ሳይቻል 

ዓመታት መቆጠራቸው የሚካድ ጉዳይ አይደለም፡፡ 

 እናም ባለፉት ሁለት ተከታታይ ዓመታት ውስጥ ሲካሄዱ በቆዩት የጥልቅ ተሃድሶውን መርሐ ግብር 

ለማሳካት ያለሙ ራስን የመፈተሻ ግምገማዎች ሁሉ፤ እንብዛም ትርጉም ያለው ጥልቀት ሳይኖራቸው አመርቂ 

ቀርቶ ይጠበቅ የነበረውን ያህል ውጤት አለማምጣቱ ሲረጋገጥ ጊዜ ነው የኢህአዴግ ስራ አስፈፃሚ 

የንቅናቄውን ሂደት ይበልጥ አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችል ዳግም ግምገማ ላይ መቀመጥ እንደሚያስፈልግ 

ያመነው፡፡ በዚህ መሰረትም የግንባሩ አባል ድርጅቶችን የሚመራው አካል (ማዕከላዊ ኮሚቴ) ከተለመደው 

በተለየ መልኩ ጥልቅ ግምገማ ማካሄድ እንደሚኖርበት ተወስኖ ብሔራዊ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የየራሳቸውን 

አመራር አጠቃላይ ቁመና ይበልጥ ለመፈተሸ ያለመ መድረክ ላይ እንደተቀመጡ የሚያመለክት መረጃ 

ሲወጣ ሰንብቷል፡፡ ይልቁንም ደግሞ ከገዢው ፓርቲ አባል ድርጅቶች መካከል አንዱ የሆነው ህዝባዊ ወያኔ 

ሐርነት ትግራይ (ሕወሐት) የአንጋፋነቱን ያህል፤ አርአያነት ያለውን ተነሳሽነት እንዳሳየበት የሚነገርለትን 

የማዕከላዊ ኮሚቴ ጥልቅ ግምገማ ለማካሄድ መቀሌ ውስጥ በሚገኘው የሰማዕታት አዳራሽ ከአንድ ወር በላይ 

የዘለቀ ውይይት ሲያደርግ ስለመሰንበቱ ይታወቃል፡፡ 

 ስለሆነም የሕወሐት ማዕከላዊ ኮሚቴ ከአንድ ወር በፊት የጀመረውን የጥልቅ ግምገማ መድረክ 

ከተለመደው በተለየ መልኩ ሲያካሂድ ከቆየ በኋላ ሰሞኑን እንዳጠናቀቀ የሚያመለክት ድርጅታዊ መግለጫ 

ማውጣቱ ነው ለኔም ይህቺን አስተያየት እንድጫጭር ምክንያት የሆነኝ ጉዳይ፡፡ ስለዚህም አሁን በቀጥታ 

የማልፈው ሐሙስ ሕዳር 21 ቀን 2010 ዓ.ም አመሻሹ ላይ ከወደ መቐለ ስለተደመጠውና ጥልቅ 

ተሃድሶ የሚጠይቀውን ጥልቀት የሚመጥን ሆኖ ስለተሰማኝ የሕውሐት ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫ ጉዳይ 

አንዳንድ ነጥቦችን አንስቼ የግል ምልከታዬን የሚያንፀባርቅ ተጨማሪ ሃሳብ ለመሰንዘር ወደምሞክርበት 

የጽሑፌ ዋነኛ ትኩረት ነው፡፡ ይሄን ስልም ደግሞ፤ ባለፈው ሐሙስ ሕዳር 21 ቀን 2010 ዓ.ም የወጣው 

የህውሐት ማዕከላዊ ኮሚቴ ወቅታዊ የአቋም መግለጫ ላይ ከተዘረዘሩት ነጥቦች በተለይም አንዳንዶቹ፤ 



የጥልቅ ተሃድሶው መርሐ-ግብር እጅግ አስፈላጊና አንገብጋቢም ጭምር ስለሚሆንበት መሰረታዊ ምክንያት 

አስከዛሬ ተነስቶ የማያውቅ ቁልፍ ጉዳይን ለማንሳት የተደፈረባቸው እንደሆኑ ስለመገንዘቤ መጠቆሜ ነው፡፡ 

 ከዚህ አኳያ የተሻለ አብነት ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ የምንላቸው የመግለጫው መሰረታዊ 

ነጥቦችም፤ በተለይም “የውሸት ሪፖርትን አድምጦ የመርካት ችግር” ተብሎ የተቀመጠውና እንዲሁም 

ደግሞ “የአስሳሰብ አንድነታችን እየላላ ከመምጣቱ የሚመነጭ የተግባር አለመጣጣም አዝማሚያ 

የሚስተዋልበት አግባብ መኖሩ ሌላው መታረም ያለበት የጋራ ድክመት እንደሆነ ገምግመናል” የተባለው 

የድርጅቱ ማዕከላዊ ኮሚቴ አቋም ነው ማለት ይቻላል፡፡ እነዚህን የመሳሰሉት በእስከዛሬው የጥልቅ ተሃድሶ 

መድረክ መነሳት እያለባቸው ሳይነሱ የቆዩ ወሳኝ ነጥቦች፤ በሰሞነኛው የህውሐት ድርጅታዊ መግለጫ ላይ 

የተተነተኑበትን አግባብ ስንመለከት የአሁኑ ግምገማ በእርግጥም የተለየ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት የታየበትና 

ጥልቅ ተሃድሶ ለሚለው ጽንሰ ሃሳብ በሚመጥን መልኩ የተካሄደ መሆኑን መረዳት አይከብድም፡፡ ምንም 

እንኳን ዋናው ቁም ነገር በጥልቅ ተሃድሶው የግምገማ መድረክ የተለዩ ችግሮችን የሚፈታ ተግባራዊ 

የእርምት እርምጃ በመውሰድ ረገድ የምናደርገው ተጨባጭ ጥረት እንደሆነ መገንዘብ ባያዳግትም፤ 

መግለጫው ላይ የተነሱት ቁልፍ የወቅቱ ሀገራዊ ችግሮቻችንን መንስኤና መፍትሔ አመላካች ነጥቦች፤ የምር 

መጋፈጥ ስለሚጠበቅብን ፈተና ትክክለኛ ስዕል፤ ከመቸውም ጊዜ ይልቅ አሟልቶ ለመግለጽ በተሞከረበት 

ትንተና ተደግፈው መቅረባቸው በራሱ ግን ተስፋ ሰጪ ሆኖ ነው ያገኘሁት በግሌ፡፡ 

 ስለዚህም እንደኔ እንደኔ፤ የጋራ ህልውናችን የተመሰረተባት ሀገር የምተመራበትን ፌደራላዊ ስርዓት፤ 

ላልተጠበቀ አደጋ ሊያጋልጡ የሚችሉ አሳሳቢ ችግሮች ስለመሆናቸው ተደጋግሞ የተነገረላቸውን ተጨባጭ 

እውነታዎች ደፍሮ ከመጋፈጥ ውጪ አማራጭ አለመኖሩን ሁሉም የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ሊያሰምሩበት 

ይገባል የሚል  እምነት ነው ያለኝ፡፡ ጥልቅ ተሃድሶ ማለት በተለመደው የማስመሰያ ግልብ ግምገማ 

ተድበሰብሶ የሚያልፍ የአንድ ሰሞን ሆይ-ሆይታ ብቻ አለመሆኑን በቅጡ መገንዘብ እስካልቻልን፤ እቺ ሀገር 

በመስቀለኛ መንገድ ላይ የቆመችበትን ወቅታዊ ችግር ቀልብሰን፤ የኢትዮጵያን የህዳሴ ጉዞ የምናስቀጥልበት 

ምክንያት እንደማይኖር ከወዲሁ ብገምት ሟርተኛ ሊያሰኘኝ አይገባም፡፡ ስለዚህም የጥልቅ ተሃድሶውን 

መርሐ-ግብር አስፈላጊና አንገብጋቢ እንዲሆን የሚያደርጉት ተጨባጭ ችግሮቻችንን ለመቀልበስ የሚያስችል 

አቅም ፈጥረን ለመውጣት የሚረዳንን ያህል ጥልቀት የሚጠይቅ ግምገማ እያካሄድን፤ ራሳችንን የምር 

መፈተሸ እንደሚጠበቅብን ነጋሪ የሚያሻን አይመስለኝም፡፡  

 ከዚህ አኳያ ህወሐት የበኩሉን ተነሳሽነት ስለማሳየቱ ከስራ አስፈፃሚው አባላት ግማሽ ያህሉን 

ከኃላፊነት እንዲነሱ ያደረገ ጥልቅ ግምገማ ማካሄዱን ለመላው የሀገራችን ህዝቦች ያሳወቀበት ሰሞነኛ 

ድርጅታዊ መግለጫ በቂ ማረጋገጫ ይመስለኛል፡፡ መቸስ ከኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል አንዱ 

የሆነው ህውሐት ከአንድ ወር በላይ የፈጄ የማዕከላዊ ኮሚቴ ጥልቅ ግምገማ ማካሄዱና ስትራቴጂክ 

የአመራር ሚና መጫወት እየተጠበቀበት፤ ግን ደግሞ የኃላፊነቱን ልክ እንብዛም ያልተረዳ የሚያስመስልበትን 

ዋዛ ፈዛዛ ሲያሳይ ይስተዋላል ያለውን ከፍተኛ የአመራር አካሉን፤ በዚህን ያህል ጥልቀት ገምግሞ ድርጅታዊ 

ቁመናውን የምር ለማጥራት ያለመ ፖለቲካዊ ቁርጠኝነት ላይ የደረሰው ያለ ምክንያት እንዳልሆነ ለመገንዘብ 

የተለየ ዕውቀትን የሚጠይቅ ጉዳይ አይደለም፡፡ በግልጽ አነጋገር፤ እቺን የጋራ ቤታችን ናት የምንላትን 



የአንድ መቶ ሚሊዮን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ህልውና የተመሰረተባት ሀገር፤ ስር ከሰደደ ድህነትና 

ኋላ ቀርነት አላቅቀን መፃኢ ተስፋዋን ብሩህ ለማድረግ ሲባል፤ እንደ አንድ ህብረተሰብ እጅ ለእጅ 

ተያይዘን የጀመርነውን ፈርጀ ብዙ የልማት ንቅናቄ አስቀጥለን ዘለቄታዊ ዕጣ ፈንታችንን የሚያቃና ድምር 

ውጤት ማምጣት ካለብን፤ እያንዳንዱ የኢህአዴግ አባል ድርጅት የምር የሆነ ጥልቅ ተሃድሶ አካሂዶ፤ 

የህዳሴው ዘመን ኢትዮጵያዊነት የሚጠይቀውን ፖለቲካዊ ቁመና መላበስ ይጠበቅበታል፡፡  

አለበለዚያ ግን፤ ከግንባሩ አባል ድርጅቶች መካከል አንደኛው ብቻ የፈለገውን ያህል ጥልቅ ተሃድሶ 

ስላካሄደና የአመራር አካላቱን ያለምንም እርህራሄ እየገመገመ ከኃላፊነታቸው እንዲነሱ ለማድረግ ስለቻለ 

አሁን ላይ እንደሀገር እንቅልፍ አየነሳን ያለውን አሳሳቢ የጋራ ችግር የሚቀለብስ መፍትሔ ይመጣል ብሎ 

ማመን ያዳግታል፡፡ ምክንያቱም ደግሞ፤ እቺ ሀገር የምትመራበትን የፌደራላዊት፤ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ 

ኢትዮጵያ ሕገ መንግስት አክብሮ የማስከበር ግንባር ቀደም ኃላፊነት የተጣለባቸው የገዢው ፓርቲ አባል 

ድርጅቶች በመካከላቸው የሚስተዋል የአስተሳሰብና የተግባር አለመጣጣም ችግር መኖሩን አምኖ ከመቀበል 

በሚመነጭ ኢህአዴጋዊ የትግል ባህል የምር ወደየራሳቸው ውስጣዊ ድክመት ለመመልከት የሚያስችላቸውን 

እውነተኛ ግምገማ አካሂደው የስርዓቱን አደጋዎች በመቀልበስ ረገድ አስተማማኝ የጋራ መግባባት ላይ 

መድረስ እንደሚጠበቅባቸው ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ተደርጎ ይወሰዳልና ነው፡፡ 

 ወጣም ወረደ ግን፤ እኔ ኢህአዴግ እንደ አንድ እቺን ሀገር በመምራት ላይ የሚገኝ ገዢ የፖለቲካ 

ፓርቲ የራሱን ውስጣዊ ድክመቶች ትርጉም ባለው መልኩ ለመፍታት የሚያስችለውን የጥልቅ ተሃድሶ 

መርሐ-ግብር ነድፎ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ስለመጀመሩ ይፋ ካደረገበት ነሐሴ 15 ቀን 2008 ዓ.ም 

ጀምሮ፤ ጉዳዩን በትኩረት ከመከታተል ቦዝኜ የማላውቅ ሰው እንደመሆኔ መጠን፤ ሰሞነኛውን የህውሐት 

ማዕከላዊ ኮሚቴ ድርጅታዊ መግለጫ እስክሰማ ድረስ እንብዛም ጥልቀት ያለው ግምገማ ስለመካሄዱ 

የሚያመለክት መድረክ አላጋጠመኝም ነበር ማለት እችላለሁ፡፡ ከዚህ የተነሳም መርሐ ግብሩ በኪራይ 

ሰብሳቢነት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ችግር ምክንያት የታለመለትን ግብ ሳይመታ ቀርቷል ከሚል እምነት በመነጨ 

የተስፋ መቁረጥ ስሜት “ድንቄም ጥልቅ ተሃድሶ!” እያሉ ገዢውን የፖለቲካ ፓርቲና እርሱ የሚመራውን 

መንግስት ከሚያሙት ኢትዮጵያዊያን ዜጎች መካል አንዱ ወደ መሆን በተቃረብኩበት ወቅት ላይ ነው 

ሰሞነኛው የህውሐት (ኢህአዴግ) ድርጅታዊ መግለጫ ከወደሰሜናዊው የሀገራችን ክፍል የተደመጠው፡፡ 

እናም ህዳር 21 ቀን 2010 ዓ.ም የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ከአንድ ወር በላይ ያካሄደውን የጥልቅ 

ተሐድሶ ግምገማ ማጠናቀቁን አስመልክቶ ያወጣው መግለጫ በርካታ አስከ ዛሬ ያልተደፈሩ ጠቃሚ ርዕሰ 

ጉዳዮችን ደፍሮ ያነሳ ከመሆኑ አኳያ ሲታይ፤ የሚያነቃቃና እንዲሁም ደግሞ ለሌሎቹ የኢህአዴግ አባል 

ድርጅቶች አርአያነቱ የጎላ ሆኖ እንዳገኘሁት ልብ ይባልልኝ፡፡ በእርግጥም ደግሞ የጥልቅ ተሃድሶውን ሀገር 

አቀፋዊ መርሐ-ግብር ማሳካት አለማሳካት፤ የመቶ ሚሊዮን ብሔሮች፤ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ህልውና 

የተመሰረተባትን ፌደራላዊት፤ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵን እየተፈታተናት ያለውን የመበታተን ስጋት 

ያዘለ አሳሳቢ አደጋ በአስተማማኝ መልኩ የመቀልበስ-አለመቀልበስ ጉዳይ እንጂ፤ ለዚያኛው ወይም 

ለዚህኛው ክልል የመስተዳደር አካላት ስልጣን ላይ መቆየት ሲባል ብቻ የሚደረግ ነገር አይደለም፡፡ ስለዚህ 

እንደኔ መረዳት ከሆነ፤ የፌደራል ስርዓቱን እንደተራ ነገር ከመቁጠር በሚመነጭ የቀለም አብዮት፤ ሕገ 



መንግስታችንን ለመናድና መንበረ ስልጣኑን በአቋራጭ መንገድ ተቆጣጥረው እቺን ሀገር መቆሚያውን 

ለመገመት ወደሚያዳግት የዕርስ በርስ ግጭትና ብጥብጥ የሚያስገባ አጠቃላይ ቀውስ እንድታመራ የሚያደርግ 

ትርምስ ለመፍጠር የሚሹ ጽንፈኛ ተቃዋሚ የፖለቲካ ቡድኖች ከመቸውም ጊዜ ይልቅ አሰፍስፈው 

በሚገኙበት በዚህ ወቅት፤ እውነተኛ የጥልቅ ተሃድሶ ግምገማ አካሂዶ የራሱን ፖለቲካዊ ቁመና ወቅቱ 

በሚጠይቀው ልክ መፈተሽ እንደሚጠበቅበት የማያምን የኢህአዴግ አባል ድርጅት ወይም ደግሞ አጋር 

ፓርቲ ካለ ይበልጥ ተስፋ ያስቆርጣል ባይ ነኝ፡፡  

ከዚሁ እምነቴ የተነሳ፤ በመጨረሻ ኢህአዴግ ለሚመራው የኢፌዴሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር 

ለክቡር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ የማቀርበው ጥያቄም፤ በእርሳቸው ሊቀመንበርነት የሚመራው የፖለቲካ 

ግንባር አባል ድርጅቶችና እንዲሁም አጋር ፓርቲዎች ጭምር የወቅቱን ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ተጨባጭ 

እውነታ በቅጡ ያገናዘበ የጋራ ቁመና ላይ ለመድረስ የሚያስችላቸውን የአስተሳሰብ አንድነት እንዲፈጥሩ 

የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነትዎን መወጣት እንደሚኖርብዎት ነው፡፡ እውን ኢህአዴግን የሚያህል ግዙፍ 

የፖለቲካ ፓርቲ ያን ማድረግ የሚያስችል ድርጅታዊ ውስጠ ደንብና ለጋራ መርህ መገዛትን ግድ የሚል 

አሰራር ሳይኖረው ቀርቶ ይሆን እንዲህ ዓይነቱን ያልተለመደ ክስተት እያስተዋልን ያለነው ክቡር ሆይ!? 

አሁንም ብዙ አልመሸምና እባክዎት ጉዳዩ እልባት እንዲያገኝ የሚያደርግ ውሳኔ ላይ ስለመድረስ 

አስፈላጊነት ግልጽ ማብራሪያ ይሰጥበት፡፡ ወይም ደግሞ “…አመራሩ፤ ስትራቴጂካዊ ተልዕኮውን እንዳይወጣ 

በሚያደርግ የአመለካከት ችግር አዙሪት ውስጥ ተነክሮ የሚዳክርበት ሁኔታ እንደተፈጠረ፤ ህዝባዊ 

ወገንተኝነቱም እየተሸረሸረ እንደመጣና በውሸት ሪፖርት እየተኩራራ ራሱን ለመሸለም የሚቃጣው ገዢ 

መደብ ወደ መሆን አዝማሚያ ያመራበት ኢ-ዲሞክራሲያዊነት ከመፈጠሩ የተነሳ፤ ለህዝቡ አንገብጋቢ 

ጥያቄዎች አጥጋቢ ምላሽ የሚሰጥ ዘላቂ መፍትሔ ሊያስገኝ የሚችል አመራር መሆን እንዳቃተው 

ገምግመናል” ሲል የህወሐት ማዕከላዊ ኮሚቴ በሰሞነኛው ጥልቅ ግምገማ መድረክ ያስቀመጣቸው የሀገሪቷ 

ወቅታዊ ችግሮች የሚገለፁባቸው ነጥቦች እኔን አይመለከቱኝም (አያሳስቡኝም) ብሎ የሚያምን የኢህአዴግ 

አባልም ሆነ አጋር ድርጅት ካለ አቋሙን በማያሻማ ግልጽ ማብራሪያ ማሳወቅ ይኖርበታል፡፡ ቢያንስ እንደዚያ 

ማድረግ ይሻላል እንጂ ውሃ በማያነሳ የለብ ለብ ግምገማ ብቻ የታለፈበትን ግልብ የውይይት መድረክ 

የሀገራችን ወቅታዊ ችግሮች ለሚገለፁበት እጅጉን አሳሳቢ ገጽታ የሚመጥን ጥልቅ ተሃድሶ እንደተካሄደበት 

መቁጠር ግን ከማስተዛዘብ ያለፈ ውጤት የሚያመጣ አይሆንም፡፡ የሚያዋጣው ብቸኛ የዘላቂ መፍትሔ 

መንገድ በእውነተኛ ኢህአዴጋዊ የትግል ወኔ ተነሳስቶ ራስን የህዝብ አመኔታ ከሚያሰጡ ተጨባጭ ድክመቶች 

የምር ሊያፀዳ የሚችል ጥልቅ ግምገማ ማካሄድና ኢ-ዴሞክራሲያዊነትን የሚያስቀር አመራር ለያፈራ የሚችል 

ድርጅታዊ ቁመና መፍጠር እንደሆነ ለመረዳት የፖለቲካ ሳይንስ መማር አይጠበቅብንም፡፡ በተረፈ ግን 

መልካሙ ነገር ሁሉ እንዲገጥመን እመኛለሁ፡፡ መዓሰላማት!!  


