
1 
 

ኟኢህዴግ ቧሞነኛ ውኵ 

ዳዊዴ ምዴኩ 12-27-17 

ኟኢህዴግ ቬሢ ቬሦፃዑ ኮዑዳ እያካሄደ ያኯውን ግምቇዒ ከጥኴቅ ዯሃድቭው ቊሤ ኟዑያያዝ ነው። ቬሢ 

ቬሦፃዑ ኮዑዳው ካነቪዶው ነጥቦች ውቬጥ ከምንም ነቇሤ በኲይ በቇሡደ በኟቦዲው ኟዑከቧደ ግጭድችን 

ከዏራዲዴና ኟሪዴሢኴ ቬሤዓደን ከደቊ ከዏዲደግ ኳያ ኟቊሢ ቋም በዏያዝ ያቬቀዏጣዶውን ቈዳአች 

ዯቬሩ ቧጪዎች ናዶው። ድሤጅደ በቧሞነኛ ውኵው ኟያኧው ኟቊሢ ቋም ኟዚህ ፅሑራ ዒጠንጠኛ ነው። 

ኢህዴግ በኟዜው ኟዑያቊጥዐዴን ዜያዊ ዯግዳሥድች እኟሦዲ ኟዏጣ ድሤጅዴ ነው። ኢህዴግ 

ከቇሢችን ህዝቦች ቊሤ በዏሆን ምባቇነኑን ኟደሤግ ቬሤዓዴ ኯዏጣኴ ሤብሤብ ኯዒድሟግ ከጏቧነበዴ ዜ 

ንቬድ በዏንግቬዴነዴ ሀቇሡደም ዏምሢዴ እቬከዷዏሟበዴ ዜ ድሟቬ በሤካዲ ዯግዳሥድች 

ቊጥዏውዲኴ። እነዚህ ዯግዳሥድች ድሤጅደን ኟዯሦዲዯኑዴ ቢሆኑም፤ ከህዝብና ከዏኲው ባኲደ ቊሤ 

በዏሆን ያኳ ችግሥችን በብቃዴ ዏሻቇሤ ችሏኴ።  

በኢህዴግ ዏሡነዴ ኟሀቇሡደ ህዝቦች ጏደውና ሦቅደው ንድ ኟቊሢ ፖኯዱካዊና ኢኮኖዑያዊ ዒህበሟቧብ 

ኯዏዏቬሟዴ ኟዑያቬችኯውን ኟዯዏቻዶ ቧኲዒዊ ምህዳሤም ዯሦጥሯኴ። ይህ ሁኔዲም ህቇ- ዏንግቬዲዶውን 

በቊሢ ዏክሟው ኧክሟው እንዲሁም ምነውበዴ እንዲያፅድቁዴ ከዒድሟቈም ባሻቇሤ፤ ኟኢዴዮጵያ 

ሪዴሢኲዊ ዴሞክሢቩያዊ ሡፐብክ እንዲዏቧሟዴ ቬዯዒዒኝ ዏቧሟዴ ጥሏኴ።  

ይህም በደሤግ ውድቀዴ ዒግቬዴ ‘ኢዴዮጵያ ኴዴበዲዯን ነው’ በዒኯዴ ቩያሟሤደ ኟነበሠ ዯንዲኝ 

ዯብዬዎች ጥንቆኲ ዏና እንዲቀሤ ያደሟቇ ኟቧኲም ዏቬዏሤ ነው። እናም ኢህዴግ ያኔ ኟዯከዯኯው 

ዴክክኯኛ ዏቬዏሤ ሀቇሢችን ቧኲም እንድዴሆን ያደሟቇ ብቻ ቪይሆን፤ ከብዯናም እንድንድን ያደሟቇን ነው 

ዒኯዴ ይቻኲኴ።  

በደሤግ ውድቀዴ ዒግቬዴ ከብዯና እንዴዴ ዏዳን እንደዑቻኴ ዴምህሤዴ ኟቀቧዏው ኢህዴግ በዯሃድቭው 

ጏቅዴም ይህን ሦዯና ከዯሞክሥው ዒኯራ ችሏኴ። እንዲያውም ኟኪሢይ ቧብቪቢነዴንን ኟጥቇኝነዴን ደቊ 

ዏቬቀሟዴ በዏቻኰ ሁን ኲኯንበዴ ሁኯንዯናዊ ዕድቇዴ ኴንበቃ ኟቻኴንበዴ ምቬጢሤ ይኸው ይዏቬኯኛኴ።  
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በዚህ ሁኔዲ እኟዯዒሟ ኟዏጣው ኢህዴግ፤ በሀቇሢችን ውቬጥ ኟዴሞክሢቩ ምህዳሠን በዒቬሩዴ 

በዯሃድቭው ዏቬዏሤ ኟዯቀዏጠውንና በሀቇሢችን ኟዏድብኯ ፓሤዱ ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓዴ እንዲያብብ 

ካኯው ፅኑ ራኲጎዴ ዯነቬድ በህቇ ዏንግቬደ ዏቧሟዴ ምሤጫ 97ዴን ካሂዶ በጎዳና ኲይ ነውጠኞች 

ኟዯሦጠሟውን ችግሤንም ዏራዲዴ ኟቻኯ ህዝባዊ ድሤጅዴ ነው። 

በጭሠ ከሦዯናዎች ኟዯዒሟ ድሤጅዴ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ። እናም ዛሣ ከረደ ኟዯቊሟጡበዴን ደቊዎች 

ኯዏራዲዴ ግምቇዒ ኲይ ዯቀምጧኴ። ግምቇዒውን ቬዏኴክድ ባጏጣው ዏግኯጫ ሥሢ ቬሦጻዑ 

ኮዑዳው በሁኑ ጏቅዴ ቇሡደ ሦጣን ኢኮኖዑያዊ ዕድቇዴ በሦጠሟው ዯቬሩና ኟዯከዏሠ ፖኯዱካዊ 

ችግሥች ረደ ኲይ በደቀኑዴ ሥቊዴ ዏካከኴ ጣብቂኝ ውቬጥ ኟቇባችበዴ ሁኔዲ እንዳኯ በዴክክኴ 

ዯቇንዝቧኴ።  

ሥሢ ቬሦጻዑ ኮዑዳው ኟዯዷዏሟውን ሦጣን ዕድቇዴና ኟዴሞክሢቩ ሥሤዓዴ ግንባዲ እቬካሁን 

ኟዏጣበዴን ሤቀዴ ኯዒቪካዴም ሆነ ጏደረዴም ኯዒቬቀጠኴ በኢሕዴግ ባኴ ድሤጅድች ዏካከኴ ካሁን 

በረዴ ኟነበሟው ኩሡ በዏዯቊቇኴ ኲይ ኟዯዏሠሟዯ ንድነዴ በቦዲው ኲይ ዏሆኑን ዒሟቊቇጥ ቬሦኲ 

ዏሆኑንዏ ምኗኴ።  

ኮዑዳው እቬካሁን ባደሟቇው ግምቇዒ በሢደ ብሔሢዊ ድሤጅድች ዏካከኴ ያኯው ግንኙነዴ በዯኯይም 

ከቅሤብ ዜያዴ ጏዲህ ኟእሤቬ በሤቬ ዏጠሢጠሤ ያዏኧነበዴ፣ ኯዏዯዒዏን ቀቬ በቀቬ እኟቇነነ ኟዏጣበዴ 

ዏሆኑን በጥብቅ በዏቇንኧቡ ኯዏራዴሔውም ቅሤብ ኟሆነ ይዏቬኯኛኴ።  

በዏሆኑም ባደሟቇው ቧረና ጥኴቅ ውይይዴ በዚህ ሟቇድ ኟዲአ ችግሥችን በቬሩዴ ዏሤምሥ ኟቆኟውን 

ኟሐቪብና ኟዯግባሤ ንድነዴ ኯዒምጣዴ ኟዑያቬችኰ ቈዳዮች ኲይ ኟቊሢ ዏግባባዴ ዏድሟቨ 

ኟዑያቬዏቧግነው ነው። 

እንዲሁም ባኯሧዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ ድሤጅደ ኢሕዴግ ያደሟቇው ኟጥኴቅ ዯሃድቭ እንቅቬቃቫ በሤካዲ 

በሟዲች ውጤድች ኟዯቇኙበዴ ቢሆንም፣ በዑሦኯቇው ደሟጃ ጥኴቀዴ ያኴነበሟው ከዏሆኑ ቊሤ ዯያይዞ 

ዯዏኴቧን ጏደ ኧቅደ ኟዏዏኯቬ ቈዳይ ኖሤ እንደዑችኴ ቬቊደን ቇኴጿኴ። በቇሡደ ኟዯኯያአ 

ካባቢዎች እኟዯከቧደ ያኰ ደም ሩቪሽ ግጭድች በዋነኛነዴ ኟድሤጅደ ዏሢሤ ያቪኟው ድክዏዴ 

ኟሦጠሢዶው ዏሆናዶውን በዑቇባ በዏቇንኧቡም በግምቇዒው ዒጠቃኯያ ኲይ ቇዥ ኟዑሆን ውቪኔ 
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ያቬዯኲኴሩኴ ዯብኵ ይጠበቃኴ። ምክንያደም ኢዴዮጵያ በሁኑ ቧዓዴ ኯምዴቇኝበዴ ቬ ሁኔዲ 

ድክዏደ ያደሟቇው ቬዯዋጽኦ ከራዯኛ በዏሆኑ ይህን በቬዯዒዒኝ ሁኔዲ ዏቀኴቬ ቬኯዑኖሤበዴ ነው። 

በድሤጅደ ውቬጥ በኟደሟጃው ያኯው ዏሢሤ ከሞኲ ጎደኴ ኟዚሁ ድክዏዴ ዯቊሡ ቢሆንም፣ ሥሢ 

ቬሦጻዑው ኟዚህ ችግሤ ዋነኛ ባኯቤዴ ዏሆኑንና ሕዝባዊ ጏቇንዯኝነደ እኟዯቮሟቮሟ ችግሥችን በቁጭዴ 

ዏንሦቬ ከዏራዲዴ ይኴቅ ኟእሤቬ በሤቬ ንዴሤክ ኲይ ዒዯኮሠ ኟችግሠ ቇዥ ቈዳይ ድሤጎ ዏውቧዱ 

ፓሤዱው ኟዯሦጠሠዴን ችግሥች ኯዏራዲዴ ምን ያህኴ ዝግዸ ዏሆኑን ኟዑያቪይ ነው። 

ድሤጅደ ኟውቧጠ ድሤጅዴ ቈዳአችን በዯዏኯከዯበዴ ሁኔዲ ደሟጃው ከራዯኛ ድክዏዴ ኟዑቬዯዋኴበዴ 

ዏሆኑንና በህዝቡም ውቬጥ ዴሞክሢቩያዊ ሕይጏዴ በዏራጠሤ ሟቇድ ያደሟቧውን ኰዲዊ ዯፅዕኖን ንጥሥ 

በዒጏቁ ጏደረዴ ኯዑጏቬዳዶው ኟዏራዴሔ እሤምጃዎች በሤ ኟዑከራደ ይዏቬኰኛኴ። 

ድሤጅደ ሁን በዑቇኝበዴ ኟጥኴቅ ግምቇዒ ሂደዴ ከኲይ ኟዯጠቀቨዴዴ ቈዳአች ኟህዝቡን ኟዏኴካም 

ቬዯዳደሤ፣ ኟዴሞክሢቩ፣ ኟኴዒዴና ኟቧኲም ጥያቄዎችን በዑቇባ ባኯዏዏኯቬ ከቬኬዴ ጎዳና ኟዑያሤቁ 

ዏሆናዶውን በዏዳደ በዏራዴሔ ቅጣጫዎች ኲይ ዏግባባዴ ዏሦጠሠ ቬሤ ነቀኴ ኯውጥ ኯዒድግ 

ኟዑያቬችኯው ይዏቬኯኛኴ።  

ከሁኰም በኲይ ደግሞ በቇሡደ በኟቦዲው ኟዑከቧደ ግጭድችን ከዏራዲዴና ኟሪዴሢኴ ሥሤዓደን ከደቊ 

ከዏዲደግ ንፃሤ ኟሕግ ኟበኲይነዴና ዯጠያቂነዴን ባሟቊቇጠ ዏንቇድ ኟዯጠናከሟ ሥሢ ዒከናጏን 

ኟዑያቬችኯው ነው። 

ቬሢ ቬሦጻዑው ኯቇሡደ ሕዝቦች ጥያቄ በዯሟኲ ዏንቇድ ዏዏኯቬና ኯሪዴሢኴ ሥሤዓደ በቬዯዒዒኝ 

ሁኔዲ ዏጠበቅ ቬሦኲ ኟሆኑ ኟዏራዴሔ ቅጣጫዎችን ኯዒቬቀዏጥና ኯዚህ ግብ ዝግጅዴ ቬሦኲ 

ኟሆኑ እሤምጃዎችን ኯዏውቧድ ኟዑያቬችኯውን ኟዯቪካ ውይይዴና ዏዯቊቇኴ በፅናዴ ቀጥኵበዴ በቅሤብ 

ዜ በድኴ እንደዑጠናቀቅ ቇኴጿኴ። ህዝቡ ኟዑጠብቀውም ይህንኑ ይዏቬኯኛኴ። እሤግጥ ድሤጅደ ቀደም 

ቩኴ ካኯው ችግሥችን ሦዴድ ጏደ ዯሻኯ ዏንቇድ ኟዏጓዝ ባህኴ በዏነቪዴ ኟቇሡደን ጏቅዲዊ ችግሥች ቬሤ 

እንዳይቧዱ ዒድሟግ ኟዑያቬችኴ ቁዏና ያኯው ዏሆኑ ይዲበይም። እናም በቧሞነኛው ኟግምቇዒ ውኵው 

ኲይ ኟቇኯፃዶውን ቁሤጠኝነዴ በዒጠቃኯያው ኲይ ኯቇሡደ ኟዑበጅ ኧኲቂ ዏራዴሔ በዒዷብ 

እንደዑያሟቊግጥ ከጏዲሁ ኯዒጏቅ ኟግድ ነብይ ዏሆንን ኟዑጠይቅ ይዏቬኯኝም።  


