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27/02/2010ዓ/ም 

መሪ ማነው?ማንኛውም የተማረው ወይስ መዴረክ የፇጠረው? 

የወቅቱ ጥያቄ በኢትዮጵያ 

በአገራችን የተከሰተው ግዝያዊ ኣሇመረጋጋት ተከትል ያገበኛሌ የሚሌ ኢትዮጵያዊ ዜጋ 
መፌትሄ የሚሇውን ኣስተያየት እያቀረበ ይገኛሌ፡፡ይህን ገንቢ በሆነ መንገዴ ተጠናክሮ 
እንዯሚቀጥሌ በብዙዎች ዘንዴ ይታመናሌ፡፡ኢህኣዳግ በበኩለ መፌትሄ የሚሇውን 
እርምጃዎችን በመውሰዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡እየተወሰደ ካለት እርምጃዎች ውስጥ ጥሌቅ 
ተሃዴሶ ማካየዴ፣ከከፌታኛ ኣመራር እስከ መካከሇኛ ኣመራር ስሌጠና መስጠት፣የኢህኣዳግ 
ኣባሌ ዴርጅቶችና ኢህአዳግ በቅርቡ ዴርጅታዊ ጉባኤ ሇማካየዴ መዘጋጀትን 
ያጠቃሌሊሌ፡፡የዚህ ፅሑፌ ኣሊማም ኢህአዱግ እየወስዲቸው ያሇ እርምጃዎች ሊይ 
ኣስተያየት ሇመስጠት ነው፡፡ 

ኢህአዱግ ኣሃዲዊ ስርኣት ከስርመሰረቱ ነቅል በመጣሌ በምትኩ ብዝሃነትን የሚያስተናግዴ 
ዱሞክራስያዊ ስርኣት በኢትዮጵያ ሇመገንባት የተራዘመ የትጥቅ ትግሌ ያካየዯ ዴርጅት 
ነው፡፡በተራዘመ የትጥቅ ትግሌ ጉዞ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማንቃት 
በማዯራጀትና በማስታጠቅ ዯርግን ሇመጣሌ ቻሇ፡፡ 

ኢህኣዱግ ዯርግ ከዯመሰሰ ብሗሊ ስሌጣን ብቻየን ሌያዘው ኣሊሇም፡፡ነፌጥ ኣንግበው በረሃ 
ከነበሩት ግን ያሌተሳካሊቸው እንዱሁም ኣዲዱስ ከተመሰረቱት ዴርጅቶችም የሽግግር 
መንግስት ሇማቋቋም ተንቀሳቀሰ፡፡ይህም ተሳክቶሇት ሽግግሩ መንግስት ተመሰረተ፡፡ይህ 
የሽግግር መንግስት ኣገር የማረጋጋት ህገ መንግስት እንዱረቅና ህዝብ በወከሊቸው 
ተወካዮች እንዱፀዴቅ የማዴረግ ተሌእኮውን ይዞ ተንቀሳቀሰ፡፡የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ 
ዱሞክራስያዊ ሪፓብሉክ ህገ መንግስት በብሄሮች ብሄረሰቦች ህዝቦች ተወካዮች 
ፀዯቀ፡፡ኣሃዲዊ ስርዓት ሊንዳና ሇመጨረሻ በዚህ ህገ መንግስት ፇረሰ፡፡በምትኩ ፋዯራሊዊ 
ስርኣት ታወጀ፡፡ 

ይህ ፋዳራሊዊ ስርዓት የትብብር ስርኣት ነው፡፡ክሌልች ራሳቸውን ችሇው 
የሚያስተዲዴሩበት ኣከባብያቸውን የሚያሇሙበት በንቁ የህዝብ ተሳትፍ መሌካም 
ኣስተዲዯር የሚሰፌንበት ሌማት የሚፊጠንበት ህዝቡ ከሌማቱ በየዯረጃው ተጠቃሚ 
የሚሆንበት ስርዓት ነው፡፡የግሌም የቡዴንም መብት የሚከበርበት ነው፡፡ብሄሮች ብሄረ 
ሰቦች እስከ መገንጠሌ መብታቸው የሚከበርበት የሴቶች የሃይማኖቶች እኩሌነት 
የሚረጋገጥበት ነው፡፡በኢትዮጵያ እሆነ ያሇውም ይንኑ ነው፡፡ሌማት ተፊጥነዋሌ የግሌና 
የብደን መብት፣የብሄር ብሄረሰብ ባህሊቸው ቋንቋቸው ተከብራዋሌ ክሌሊቸው በራሳቸው 
እያስተዲዯሩ ማሌማት ችሇዋሌ፡፡የመዴብሇ ፓርቲ ስርዓትም በኢትዮጵያ እውን ህኖዋሌ፡፡ 

በማጠቃሇሌ ኢህኣዱግ በኢትዮጵያ ሇመጣው ኣጠቃሊይ ኣመርቂ እዴገት በብቃት 
መርተዋሌ፡፡ይህ በእንዱህ እንዲሇ ኢህአዱግ ኢትዮጵያን በሚመራበት ግዜ ምንም እንከን 
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ኣሇጋጠመውም የሚባሌ ኣይዯሇም፡፡1983ዓ/ም ዯርግን ከዯመሰሰ በሗሊ ፇታኝ ሁኔታ 
የጋጠመው በ1993ዓ/ም የተሃዴሶ እንቅስቃሴ ነው፡፡ዴሪቶውን ኣመሇካከት ኣስወግድ ኣዱሱ 
የጠራ መስመር ከመከተሌ ኣንፃር በዴርጅቱና በህዝቡ ውስጥ ሰፉ እንቅሰቃሴ 
ተካሄዯ፡፡ምሇኣተ ህዝቡ የተሳተፇበት ስሇነበር የህዲሰው ሃይሌ ኣሸንፍ ወጣ፡፡ከዚህ ግዜ 
ጀምሮ በኢትዮጵያ ፇጣን የሚባሇው ፖሇቲካዊ ኢኮኖምያዊ እዴገት ተመዘገበ፡፡በሰሊም 
ማስከበር፣በህዲሴ ግዴብ ፣ በኣረንጋዳ ሌማት ወዘተ በዓሇም ከፌተኛ ተዯማጭነት እያገኘች 
ያሇች ሃገር እስከመባሌ ዯረሰች፡፡በዓሇም ዯረጀ ሇተገኘው ተዯማጭነትም ኢህኣዱግ 
በብቃት በመምራቱ የተገኘ ነው፡፡ 

ኣንባብያን በኢትዮጵያ እዛም እዚህም የሚታይ ያሇ ኣሇመረጋጋት ታዴያ ከምን የመነጨ 
ነው?በማሇት መጠየቃቸው ኣይቀርም፡፡የተሊያዩ ወገኖች ሇዚህኛው ጥያቄ የተሇያየ 
ኣስተያየት ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ኣንደ ወሳኙ ምንጭ ከኢህአዱግ ውጭ ባለት ሃይሊት 
የሚፇጠር ኣዴርጎ ማቅረብ ይችሌ ይሆናሌ፡፡ኣንደ ዯግሞ ወሳኙ የችግሩ መንስኤ 
በኢህአዱግ የሚስተዋለ ችግሮች ኣዴርጎ ሉያቀርቦው ይችሊሌ፡፡ወሳኙ ችግር ሇይቶ ማወቅ 
መሰራታዊ መፌትሄም ሇማስቀመጥ ስሇሚያግዝ በጥሌቀት ማስተዋሌን የሚጠይቅ ጉዲይ 
ነው፡፡ስሇሆነም ቀጥሇን በዝርዝር ወዴምናይበት ጉዲይ እንሸጋገር፡፡ 

በቅዴምያ ከኢህአዱግ ውጭ ያለትን ሁኔታዎች እንመሌከት፡፡ኣሁን ሇተፇጠረው ሁኔታ 
እንዯ ምክንያትነት የሚጠቀሰው የሉበራለ ሓይሌ ነው፡፡ 

የሉበራሌ ኣሇም በኣብዮታዊ ዱሞክራሲ ኣሰተሳሰብ ሊይ ሰፉ ጥቃት እየሰነዘረ እንዲሇ 
ይታወቃሌ፡፡ኣብዮታዊ ዱሞክራሲ በመሬት፣በህዝብ ስሌጣንና ተጠቃሚነት፣የራስህን እዴሌ 
በራስህን የመወሰን እስከ መገንጠሌ ከኢትዮጵያ የተሇየ ባህሪ በመነሳት የወሰዲቸውን 
ኣቋሞች የሉበራለ ጥቃት ዒሊማ መሆናቸው ይታወቃሌ፡፡የሉባራሌ ሃይልች ጥቃት 
እየፇፀሙት ያለት በሁሇት መንገዴ ነው፡፡ኣንደ መንግዴ የውጭ መንግስታት በቀጥታ 
የኢትዮጵያን መንግስት ጫና በመፌጠር ያሇውን ኣቋም እንዱቀይር ኣሌያም እንዱያሇዝብ 
ማዴረግ ነው፡፡ይህንን ኣካየዴ ሳያዛሌቃቸው ቀርተዋሌ፡፡ብቅ ጥሌቅ የሚሇው ባኣብዛኛው 
ኢትዮጵያ በዴርቅ ስተመታ ነበር፡፡ይህም በራስዋ ኣቅም ዴርቅ መመከት ስትጀምር ረገብ 
ማሇት ጀመረ፡፡ይህ ሁኔታ የሚያመሇክተው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያ ሉፇጥር የሚችሌ 
ኣሇመራጋጋት ሉወስን እንዯማይችሌ ነው፡፡የውስጣችን ኣቅም በተጣነከረ ቁጥር ሉፇጥሩት 
የሚችለትን ጫና ይበሌጥኑም እየቀነሰ የሚሄዴ ነው፡፡   

ሁሇተኛው መንገዲቸው የቀሇም ኣብዮት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለት ተሊሊኪዎቻቸው 
ኣማካኝነት በኢትዮጵያ ተግባራዊ ሇማዴረግ መመኮር ነው፡፡ይህ ኣሁንም እተገበሩት 
ነው፡፡ይህንን ሂዯት በኢትዮጵያ ኣሇመራጋጋት እንዱኖር የማዴረግ ኣቅሙ በቀሊለ 
ሉገመት ኣይገባውም፡፡ይህም ኢህአዱግ ጠንክሮ በመስራት የሚፇጥሩት ሴራ ክህዝቡ ጋር 
በመተባበር ሉያከሽፇው የሚችሌ ስሇሆነ ሇተፇጠረ ችግር ወሳኝነት ነበረው የሚባሌ 
ኣይዯሇም፡፡ 
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ላሊ እንዯምክንያት የሚጠቀሰው የግብፅና የኤርትራ ገዢ መዯቦች እየሸርቡት ያለትን ሴራ 
ነው፡፡የግብፅ ገዢ መዯቦች በግብፅ ስሌጣን ይዘው ሇመቀጠሌ የሚይስችሊቸው ዋነኛ 
መንገዴ  ህዝብን ተጠቃሚ የሚዯርግ የጠራ መስመር በመከተሌ ኣይዯሇም፡፡በግብፅ ምዴር 
በቅርብ ርቀት የሚሆን ኣይዯሇም፡፡ኣሁን በግብፅ ምዴር ወዯስሌጣን መውጣትና በስሌጣን 
መኖር የሚቻሇው በኣባይ ዙርያ የሚነሱ ጉዲዮች በተጣመመ መንገዴ በማቅረብ ይህም 
ኣሟጥጦ በመጠቀም የግብፅን ህዝብ ሓቀኛ ጥቅሙን እንዲያይ ኣይኑን በመጨፇን 
ነው፡፡በዚህ ምክንያት የግብፅ ገዢ መዯቦች በኢትዮጵያ ሊይ ሴራ ማሴራቸው 
ኣያቆሙም፡፡በኢትዮጵያ ሊይ የሚታየው ያሇው ይህንኑ ነው፡፡ይህ ጉዲይም ቢሆን 
ኢትዮጵያ ውስጥ ባለት ተሊሊኪዎች የሚፇፀም ስሇ ሆነ ይህም ወሳኝ ምክንያት ነው ሉባሌ 
ኣይችሌም፡፡ 

ከውጭ ሃገራት ገዢ መዯቦች ሉሰነዘር ከሚችሌ ጥቃት ኣንደ ከዲካማው የኤርትራ 
መንግስት ሉሰነዘር የሚችሌ ጥቃት ነው፡፡የኤርትራ ገዢ መዯብ በስሌጣን ሇመቆየት ሲሌ 
የኤርትራን ነፃነት በኤርትራ ህዝብ የተገኘ መሆኑን ቀርቶ ህግዯፌ/ሻዕብያ/ብቻው ባዯረገው 
ትግሌ ብቻ የተገኘ ኣዴርጎ በማቅረብ በኤርትራ ህዝብ ጫንቃ ሊይ ሇመኖር ጥረት 
እያዯረገ ነው፡፡ሻዕብያ በሰጠው መሪነት ኤርትራን የተራጋጋች ኣገር ላልቹ ዯግሞ 
መረጋጋት ያቃታቸው ሃገር ሇማስመስሌ ቀጠናው የመተራመስ ዕቅዴ በመንዯፌ እየሳራ 
ነው፡፡ኣሁን የሚታየው ያሇው ግዝያዊ ኣሇመራጋት የሻእብያ እጅ እንዲሇብት በግሌፅ 
እየታየ ነው፡፡ 

የግብፅና የኤርትራ ገዢ መዯቦች የሚያሴሩት ሴራ በኢትዮጵያ ውስጥ ባለት ተሊሊኪወች 
የሚከወን ስሇሆነ ተሊሊኪዎቹ በሚከስሙበት ግዜ ኣብሮ የሚከስም ስሇሆነ ይህም ወሳኝ 
ምክንያት ሉሆን ኣይችሌም፡፡ 

ከሊይ የተዘረዘሩት የውጭ ሃይልች በኢትዮጵያ ውስጥ ሉፇጥሩት የሚችለት ችግር 
በማንኛውም መመዘኛ ኣሳንሶ ማየት የሚጠቅም ኣይዯሇም፡፡ተገቢውን ግምት ሰጥቶ 
መታገሌና ሴራቸውን ማክሸፌ ይጠይቃሌ፡፡ወሳኙ ሴራቸው ማክሸፌያ መንገዴም 
በኢትዮጵያ ጠንካራ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ ያሇው ኣንዴ ማህበረሰብ መፌጠር ነው፡፡  
የኢትዮጵያ የውስጥ ሁኔታዋ ሲታይ በሁሇት ወሳኝ ፖሇቲካዊ ኣሰሊሇፌ የተከፊፇሇች ሃገር 
ናት፡፡ኣንዲኛው ፖሇቲካዊ ኣሰሊሇፌ የክራይ ሰብሳቢዎች ኣሰሊሇፌ ነው፡፡ሁሇታኛው ዯግሞ 
የሌማታዊ ዱሞክራሰያዊ ሓይልች ኣሰሊሇፌ ነው፡፡ 

በክራይ ሰብሳቢዎች ፖሇቲካዊ ኣሰሊሇፌ ሉታዩ የሚችለት የመንግስትን ስሌጣን 
ተጠቀመው እሴት ሳይጨምሩ ሇመክበር የሚፇሌጉትን ሃይልች ይገሌፃሌ፡፡እነዚህ ሃይልች 
ትምክህትም ጠባብነትም ሃይማነትን በሽፊንነት የሚጠቀሙ ናቸው፡፡እነዚህ ሃይልች 
በስሌጣን እርከንም የተቀመጡ፣ከስሌጣን ውጪ ሁኖው ፖሇቲካዊ ዴርጅት የፇጠሩ ኣሌያም 
የፖሇቲካዊ ዴርጅት ሳይኖራቸው እንዯዜጋ በኣገር ውስጥም በውጪ ኣገር የሚኖሩ 
ያካትታሌ፡፡የነዚህ የክራይ ሰብሳቢዎች ፖሇቲካ ኣቀንቃኞች ሁኖው ብዙን ግዜ የምናያቸው 
የዯርግ፣የኢህኣፓ፣መኢሶን፣ኢዱህ፣ኦነግ ቅሪቶች ወይም የነዚህ ክራይ ሰብሳቢ ሃይልች 
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መንፇሱ የሰረፃቸው ሁኖው እናገኛቸዋሇን፡፡እነዚህ ሰዎች የዴሮ ታሪካቸው በመሸፇን ኣዱስ 
ፓርቲ በመመስረት የዱያስፖራ ታርጋ በመሇጠፌ የክራይ ሰብሳቢ ፖሇቲካቸው 
ያከናውናለ፡፡ከነዚህ ወገኖች ስብስብ ውስጥ ኣዱሱ ትውሌዴ ኣሌተቀሊቀባቸውም የሚባሌ 
ኣይዯሇም፡፡ይህ ኣዱሱ ትውሌዴ ወዯነዚህ የተቃሇቀሇው በተሇያየ ምክንያት ቢሆንም 
በዋነኝነት ትክከሇኛ ጥቅሙን ባሇ መገንዘብ ነው፡፡እነዚህ የክራይ ሰብሳቢ ሃይልች ዋና 
ኣሊመቸው ሇክራይ ሰብሳቢ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ የተመቸ ሁኔታን በኢትዮጵያ እንዱፇጠር 
ነው፡፡ይህ ኣመራጭ በኢትዮጵያ ትርምስን ሉያስከትሌ ካሌሆነ በስተቀር መረጋጋትን 
ሉፇጥር ኣይችሌም፡፡ይህ የክራይ ሰብሳቢዎች ኣሰሊሇፌ ትርምስን የሚፇጥር ነው 
የሚባሌበት ምክንያት ከሁሇት በሊይ የተከፊፇሇ ሃይሌ በመሆኑ ነው፡፡ኣንዲኛው የክራይ 
ሰብሳቢዎች ፖሇቲካዊ ኣሰሊሇፌ ትምክህተኛው ሓይሌ ነው፡፡ይህ ሓይሌ ፋዳራሊዊ ስርኣት 
ፇርሶ ኣሃዲዊ ስርኣት በኢትዮጵያ እንዱያንሰራራ የሚታገሌ ሓይሌ ነው፡፡ሁሇተኛ የክራይ 
ሰብሳቢዎች ኣሰሊሇፌ የጠባብ ብሄርተኝነት ሓይሌ ነው፡፡ይህም ሓይሌ ፋዯራሊዊ ስርኣት 
ፇርሶ የራሱን ጠባብ ግዛት የመፌጠር ዓሊማ ያሇው ነው፡፡ሰወስታኛው ሃይሌ ዯግሞ 
የሃይማኖት ኣክራሪ ሃይሌ ነው፡፡ይህ ሃይሌ የሚከተሇውን ሃይማኖት ብቻ እንዱቀጥሌ 
ላልች ሃይማኖቶች ከዚህ ምዴር እንዱወገደ የሚያዯርግ ሃይሌ ነው፡፡ኣንዴ መንግስት 
ኣንዴ ሃይማኖት እንዱኖር የሚሰራ ሃይሌ ነው፡፡የራሱን ጠባብ ግዛት ሇመመስረት 
የሚንቀሳቀስ፣በህዝቦች ትግሌ የተሸነፇው ኣሃዲዊ ስርኣት ተመሌሶ እንዱመጣ 
የሚታገሌ፣በኢትዮጵያ ኣንዴ ሃይማኖት ኣንዴ መንግስት እንዱኖር የሚሰሩ ሃይልች 
መቸውም ቢሆን ሉታረቁ ስሇማይችለ ነው የትርምስ ሓይልች ናቸው የሚባሇው፡፡በላሊ 
በኩሌ ኣንደ እየበሊ ኣንደ ተመሌካች የሚሆንበት ስርኣትም ከንግዱህ ሉፇጠር ስሊማይችሌ 
ነው፡፡የክራይ ሰብሳቢዎች ፖሇቲካ ሓይልች ኣንደ እየበሊ ኣንደ ተመሇካች የሚሆንበት 
ስርኣት ሇመፌጠር እየመኮሩ በመሆናቸው ነው የትርምስ ፖሇቲካ ነው 
የሚባሇው፡፡በኢትዮጵያ ኣሁን የሚሆነው ያሇው ይህንኑ ነው፡፡እነዚህ የክራይ ሰብሳቢዎች 
ፖሇቲካዊ ሃይሌ ስሌጣን ሊይ ባይቀመም ኣሁን ያሇው ግዝያዊ ኣረመረጋጋት ተባብሶ 
እንዱቀጥሌ የማዴረግ ኣቅሙ የሚናቅ ኣይዯሇም፡፡ይህ ሁከትና ብጥብጥ የማስቀጠሌ ዕዴለ 
ቀሊሌ ኣይዯሇም፡፡ይህ ሓይሌም ቢሆን የኢትዮጵያ እጣፇንታ የሚወስን ኣይዯሇም፡፡ 

ኣሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያ እጣፊንታ የሚወሱኑት የኢትዮጵያ ህዝቦችና 
የሌማታዊ ዱሞክራስያዊ ሓይልች ናቸው፡፡ኣሁን እየታየ ያሇውን ግዝያዊ ኣረመረጋጋት 
ህዝቡ ጥቅሙን ሇማስከበር የሚያዯርገው ትግሌ መሊሊቱ ነው፡፡ብዙሃኑ ህዝብ እየዯረሰበት 
የነበረ ብሄራዊ ጭቆና፣ከመሬቱ የመነቀሌ ችግር፣የፆታና የሃይማኖት ኣዴሌዎ በህገ 
መንግስታዊ ፋዯራሌ ስርኣቱ ተሽንቀጥረው ሲጣለ እፍይታን ተሰምቶታሌ፡፡ይህ ብቻ 
ኣይዯሇም ፇጣን ሌማት በመምጣቱ ምክንያት ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋሌ፡፡በዚህ ዘመን 
ይህን የመሰሇ ሇውጥ በኢትዮጵያ ሲመዘገብ የመጀመርያው ነው፡፡ይህንን የመሰሇ ሇውጥ 
ሉመዘገብ የቻሇውም በኢህኣዱግ የመሪነት ዘመን ነው፡፡ሁለንም ሓሳባቹና ችግሮቹ 
ሇእዝጊሄር/ኣሊህ/ እንዯሚሰጥ ኣማኝ ብዙሃኑ ህዝብ ሙለበሙለ ሓሳቡ ሇኢህኣዳግ 
በመጣለ ምክንያት የተፇጠረ የትግሌ መቀዛቀዝ ነው፡፡ብዙሃኑ ኢህኣዱግን የተፇጠረው 
ያዯገው እስከአሁን የነሮው ሇወዱፌትም ጥቅሜን እያስጠበቀ ሉኖር የሚችሇው በኔው በጋሇ 
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ትግሌ ነው፡፡የኢህኣዳግ ጌታ እኔ ነኝ  ብል ትግለ ኣጧጡፍ ካሌቀጠሇ ኣሁን እየታየ 
ያሇው ግዝያዊ ኣሇመረጋጋት ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ስሇዚህ ይህንን ችግር ሇመፌታት የብዙሃኑ 
የጋሇ ትግሌ መፌጠር ትኩረት መሰጠት ኣሇበት፡፡ 

ኢህኣዱግ ብዙሃኑ በኢትዮጵያ ምዴር ጌታ ሇማዯረግ የሚታገሌ ዴርጅት ነው፡፡ብዙሃኑ 
ለኣሊዊ ስሇጣኑን ኣጠናክሮ እንዱቀጥሌ የሚታገሌ ዴርጅት ነው፡፡ብዙሃኑ በኢትዮጵያ 
በሚገናባው ፃዕዲ ርእሰማሌነት/ነጭ ካፒታሉዝም/capitalism/ፌትሓዊ ተጠቃሚነቱን 
እንዴረጋገጥሇት የሚታገሌ ዴርጅት ነው፡፡ሴቶች እኩሌነታቸው ተከብሮ በፖሇቲካም 
በኢኮኖሚም ንቁ ተሳታፉዎችና ተጠቃሚዎች እንዱሆኑ የሚታገሌ ዴርጅት ነው፡፡ወጣቶች 
የበይ ተመሌካች ሳይሆኑ በኣገሪቱ ፖሇቲካዊና ኢኮኖምያዊ እዴገት ዋናው መዘውር 
በመጨበት ተሳታፉም ተጣቃሚም ሇማዴረግ የሚታገሌ ዴርጅት ነው፡፡ኢህአዯግ 
ካፒታሉዝም ሲገነባ የስርኣቱ ሞግዚት በሞሆን እንጂ ባሇሃብት በሞሆን 
ኣይዯሇም፡፡የባሇሃብት ስርኣት በሞግዚትነት ሇመገንባት ሲታገሌ ከባሇሃብቱ ኪስ ሳይገባ 
ሞሆን ኣሇበት፡፡ከሊይ የተጠቀሱትን ጉዲዮች ተግባራዊ ሇማዴረግ ኣብዮታዊ ባህሪውን 
ጠብቆ መሄዴ የግዴ ይሇዋሌ፡፡ 

ኢህኣዳግ በየመዴረኩ መንገራገጭ እየገጠመው ቢመጣም በኣባሊቱና በምሌኣተ ህዝብ 
ጠንካራ ትግሌ ከመንገራገጭ ፇጥኖ እየወጣ ከዛ መንገራገጭ ሲወጣም ፇጣንና መሰረታዊ 
ሇውጥ በሚያመጣ መንገዴ  እተጠናከረ የሄዯ ዴርጅት ነው፡፡ኢህኣዱግ ከባህሪው 
የሚመነጭ ችግር ሲገጥመው ጣቱ ወዯህዝብ የሚቀስር ሳይሆን ወዯራሱ የሚመሇከት 
ዴርጅት ነው፡፡በዚህ መሌክም ራሱ እያጠራ የመጣ ዴርጅት ነው፡፡ኢትዮጵያ በፇጣን 
እዴገት ጎዲና  በምትጓዝበት ወቅጥ የታየው ግዝያዊ አሇመረጋጋትም ሇተፇጠረው ችግር 
ኢህኣዱግ ወዯ ውስጡ በማየት ችግሮቹን ሇመፌታት ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ኢህኣዱግ ሇዚህ 
ችግር የተዲረገበት ምክንያትም የኢህኣዱግ ውስጠ ዱሞክራሲ ኣሇመጠናከር፣ስሌጣን እንበሇ 
አግባብ መጠቀም ወዯ ስሌጣን ሇመውጣት ሲባሌ ጥፊታዊ የመተጋገዝ 
መረብ/network/መዘርጋት እነዚህ ችግሮች ከዴርጅቱ ውጭ ወጥተው ወዯ ህዝቡም 
በመዴረሳቸው የተፇጠረ ችግር መሆኑን ኣስቀምጦ ወዯ ጥሌቅ የመታዯስ እንቅስቃሴ ገባ፡፡ 

በጥሌቀት የመታዯስ እንቅስቃሴ ህዝቡና ኣባሊቱ በቁርጠኝነት መተጋሌ ካሌቻለ ኣዯጋው 
ቀሊሌ እንዲማይሆንና የሚከፌለት ዋጋም መገመት እንዲማይቻሌ ግንዛበ መፌጠሩ፣ 
ኢህኣዱግ አንዲንዴ ኣስፇሊጊ እርምጃዎች መውሰዴ መጀመሩ የመሳሰለ ዴልች 
ቢያስመዘግብም እንዯ 1993ቱ ዓ/ም የህዲሴ እንቅስቃሴ ፇጣን ሇውጥ ማምጣት 
ኣሌቻሇም፡፡ ሇምን ? 

ባሇፈት ግዝያት የተካየደት ተሃዴሶዎች የሚዯረግ ትግሌ የምር፣ ሇመዴረኩ የሚመጥኑ 
ኣዲዱስ ኣመሇካቶች ከሌቡ እየጨበጠ  ወዯ ግስጋሴው የሚጓዝ የሇውጥ ሓይሌ ስሇ ነበነረው 
ነው፡፡ኣመራር የራሱን ጉዴሇት ኣፌረጥርጦ በማውጣት ይታገሊሌ፣ ታችኛውም ካሊይኛው 
እየተማረ ይበሌጥ ትግለ ያፊፌመዋሌ፡፡ዴርጅቱ በቁርጠኝነት ሇማፅዲት ያሇምህረት 
ጉዴሇቱን በማየት ሇማስወገዴ ትግሌ ያዯርጋሌ፡፡ብዙሃኑም የዴርጅቱ ኣመራር ያዯረገው 
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ትግሌ በመዯገፌ፣ መሊው ኣባሊቱ ያካየደትን ሂስና ግሇሂስ በማጠናከር፣ ህዝቡ ራሱ 
ከነበሩት ዴክመቶች ሇመፅዲት ሰፉ ትግሌ ያዯርጋሌ፡፡ሇህዲሰው ጉዞ ስኬታማነት 
ከተጠበቀው በሊይ ተንቀሳቅሰዋሌ፡፡ 

አሁን እየተካሄዯ ያሇው በጥሌቀት የመታዯስ ጉዞ ግና እንዯ1993ዓ/ም የተካሄዯው ተሃዴሶ 
ፇጠን ኣይዯሇም፡፡የኣሁኑ በጥሌቀት የመታዯስ እንቅስቃሴ ፇጣን ሇውጥ ማምጣት 
የተሰናው ኣመራሩ ሇነበሩት ጉዴሇቶች በቁርጠኝነት ሇማራጋፌ ዝግጁ ባሇመሆኑ የተፇጠረ 
ነው፡፡አመራሩ ስሌጣን በኔትዎርክ መያዝ ኣሇ ስሌጣን ኣሇኣግባብ መጠቀም ኣሇ ብል 
ስያበቃ ከኣመራሩ በዚህ ሂስ የተዯረገም የተቀጣም የሇም፡፡ክራይ ሰብሳቢነት ውስጣችን 
ሸብብቦ ይዞናሌ ተብል ሲያበቃ በኮራብሽን ሂስ የተዯረጉ ብልም በህግ የተጠየቁም ሰዎች 
ከከፌታኛ ኣመራር በከፉሌ ብኣብዛኛው ከዛ በታች ባለ ሰዎች የሞሆን ኣዝማምያ በግሌፅ 
ታየ፡፡የኢህኣዱግ ምክርቤት ኣባሊት የኢህኣዱግ ኣባሌ ዴርጅቶች ማእከሊይ ኮሚቴዎች 
በቁርጠኝነት መታገሌ ያሌቻለበት ምክንያት ቀጥል ባሇው መንገዴ መግሇፅ ይቻሊሌ፡፡ 

ቁጥራቸው የማይናቁ ማእከሊይ ኮሚቴ/እንዱሁም ማእከሊይ ኮሚቴ የነበሩ/ የሚኖርበት ቤት 
እንኳን. የላሊቸው እንዲለ በስፊት ይነገራሌ፡፡እነዚህ ጓድች እምቅ ኣቅም ያሇቸውም 
ናቸው፡፡እያጋጠመ ያሇውን ሁኔታ ሲገነዘቡት በተወሰነ ከመፌጨርጨር ኣሌፍው ብዙ 
ተሰሚነት ያሇገኙ ሁነው እናገኛቸዋሇን፡፡ኣሌፍኣሌፍ ተስፊ የመቅረት ሁኔታም 
ይታይባቸዋሌ፡፡ 

በርከት ያሇ ቁጥር ያሇው ማእከሊይ ኮሚቴ ኣባሌ ጥቃቅን ጉዴሇቶች ያለበት ቢሆንም 
በዴርጅት ውስጥ ያለትን ጉዴሇቶች ዯፌሮ እንዲይታገሌ የክራይ ሰብሳቢው ሓይሌ 
ዴንፊታ ስሇሚያሌበት እንዱሁም ፖሇቲካሌ ኣቅሙ ኣነስ ስሇሚሌ መውጫ መንገዴ 
በማፇሊሇግ ሊይ የመዲነበር ምሌክት የሚታይበት ነው፡፡ይህ ሓይሌ ከመጀመርያው 
ከተገሇፀው ሓይሌ በሚገባ ተዋሃህድ ትግሌ ካዯረገ ኣሁን እያጋጠመ ያሇውን ፇተና ማሇፌ 
የሚችሌ ሃይሌ ነው፡፡ 

ላሊው ክፌሌ ዯግሞ በተሇያየ ኣጋጣሚ ሃብት ያካበተ ወዯ ባሇሃብትነት የተሸጋገረ 
ነው፡፡ይህ ክፌሌ በሁሇት መንገዴ በመክፇሌ ማየት ይቻሊሌ፡፡ኣንዯኛው የህዝብ ሃብት 
እየዘረፇ በሚሌዮኖች ብር የሚገመት ሃብት ያካበተ ነው፡፡ይህ ሃይሌ በምንም ተኣምር 
እጁን የሚሰጥበት ሁኔታ ይፇጠራሌ ብል የሚገመት ኣይዯሇም፡፡ትርምሱም የሚፇጥረው 
ያሇው ይህንን ሃይሌ መሆኑን ጥርጥር የሇውም፡፡ 

ሁሇተኛው ክፌሌ በተሇያየ ኣጋጠሚ ሃብት ያከበተ ክፌሌ ሞኖሩ ነው፡፡ይህንን ክፌሌ 
ከወሊጆቹ ወይም ከወዲጆቹ በውርስ ያገኘው ሃብት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ላሊው ዯግሞ 
የከመንግስት በሚያገኘው ዯመወዝ ጥቅማጥቅም ተጠቀምሞም ሃብት ያካበተ ሉኖር 
ይችሊሌ፡፡ይህ ሃይሌ ያካበተው ሃብት ‘‘ማንኛውም ሃብታም በስተጀርባው ኣንዲች ወንጀሌ 
ኣሇው’’ የሚሌ የሸክስፒር ኣባባሌ እያስተወሰ ኣንተስ ከየት ኣመጣሃው ተብል እንዲይጠየቅ 
በመስጋት ከመታገሌ ዝምታን የመረጠ ነው፡፡በርግጥ ሃብት መኖር ሇመዋሇዋሌ እዴሌ 
የሚሰጥ በሞሆኑ እነዚህ ወገኖች መወሊወሊቸው የሚገርም ኣይዯሇም፡፡ 
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ከሊይ የተጠቀሱት ችግሮች ስሊለ ነው እንዲይነካካ ፇርቶ እኛ ማስረጃ የሇንም፣ማስረጃ 
ካሊቹህ ንገሩን እርምጃ እንወስዲሇን ወዯሚሌ የተሸጋገረው፡፡ኣባሊቱና ህዝቡም በቅርበት 
የሚታወወቁ ማስረጃ ካጡ ማን እንዱነግራቸው ፇሇጉ ወዱሚሌ ተሸጋገረ፡፡ያሇውን ችግር 
በቅጡ ሳይፇታ ኢህአዱግ ኣከታትል በርከት ያለ ድክቶሮች መሾም ጀመረ፡፡ይህም ላሇ 
ጥያቄ ቀሰቀሰ መሪ ማነው? ማንኛውም የተማረው? ወይስ መዴረክ የፇጠረው? በነዚህ 
በጥሌቀት የመታዯስ ጉዞ እንዲሇፇው የ1993ዓ/ም የህዲሴ እንቅስቃሴ እምርታን መፌጠር 
ተሳነው፡፡ 

ውዴ ኣንባብያን ችግሮቹ እነዚህ ከሆኑ መፌትሄዎቹስ ምንዴናቸው?ብሇው መጠያቃቸው 
ኣይቀርም፡፡መፌትሄ ሉሆኑ የሚችለትን ከዚህ ቀጥል ቀርበዋሌ፡፡ 

ዋነኛ መፌትሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ጨብጦታሌ፡፡መሪ ዴርጅት ያስፇሌገው ነበር የህዝብ 
ብሶት የወሇዯው ዴርጅት ኢህአዳግ ኣሇው፡፡የጠራ መስመር ያስፌሇገው ነበር በየግዜው 
እየጠራና እየተጠናከረ የመጣ የጠራ መስመር ኣሇው፡፡ሇዚህ ኣሊማ ተፇፃሚነትም 
የሚዋዯቁሇት ውዴ የኢትዮጵያ ህዝብ ሌጆችም ኣለት፡፡ምሌኣተ ህዝብ የተጀመረውን 
የህዲሴ እንቅስቃሴ በማጠናከር እየተመዘገቡ ያለትን የሌማትና የዱሞክራሲ እዴገቶች 
እንዱቀጥለ ይፇሌጋሌ፡፡ሇማስቀጠሌም ማንኛውም መስዋእትነት ሇመክፇሌ ዝጉጁ ነው፡፡ 
ከዚህ በታች የሚቀርቡት መፌትሄዎች ይህንን ከሊይ የተገሇፁትን ግንዛቤ በማስገባት ነው፡፡ 

1.ኢህአዱግ ራሱን የማጥራት ጉዲይ ከከፌተኛ ኣመራር መጀመር ኣሇበት፡፡ 

መሪዎች ሇተከታዮቻቸው ተምስላት መሆን ይገባቸዋሌ፡፡ታሊቁ መሪ መሇስ የዓሳ ግማቱ 
ከጭቅሊቱ የሚሌ ኣባባሌ ይጠቀም እንዯበረ ይነገራሌ፡፡እውነት ነው፡፡ታሊቁ መሪ መሇስ 
ችግሮች ሲከሰቱ ወዯ ውጭ ሳይሆን ወዯ ውስጥ በመመሌከት መፌትሄ እንዯሚገኝ ፅኑ 
እምነት የነበረው መሪ ነው፡፡መሇስ በሂወት በነበረበት ወቅት የተካሄደት ተሃዴሶዎች 
ውጤታማ የሆኑበት ምክንያት በህዲሴው ወቅት የሚወሰኑ ውሳኔዎች ከሌቡ ተቀብል 
ሇተግባረዊነታቸው ይራበርብ ስሇ ነበር ነው፡፡ኣሁን ያሇውን ኣመራር የመሇስን ፇሌግ 
ተክትል መተግበር ይጠበቅበታሌ፡፡ 

ኣመራሩ ከማጥራት ተያይዞ ያሇውን ጉዲይ ሇየት ባሇ መንገዴም መታየት ኣሇበት፡፡ 
በማንኛውም መንገዴ ሃብት በማካበት ወዯ ባሇሃብትነት የተሸጋገሩ ኣመራሮች እስከኣሁን 
ዴረስ ሊበረከቱት ኣስተዋፅኦ በማመስገን ከሃሊፌነታቸው ማሰናበት ይገባሌ፡፡ይህንን ተግባር 
ያሇምንም ማቅማማት መተግበር ኣሇበት፡፡ኢህኣዱግ ማንኛውም ባሇሃብት ከዯጋፌነት 
ኣሌፍ በኣባሌነት ዯረጃ እንኳን ኣይመሇምሌም፡፡ባሇሃብት በኣባሌነት ዯረጃ 
የማይመሌምሇበት ምክንያት ኢህኣዱግ ህብረተሰባዊ መሰረቱ ባሇሃብት ስሊሌሆነ 
ነው፡፡ስሇዚህ ኣመራሮቹ በተገኘው ኣጋጠሚ ወዯ ባሇሃብተነት ሲሸጋገሩ ከአመራራቸው 
ማሰናበት ይገባሌ፡፡ከዚህ በመቀጠሌ መሰራት ያሇበት ወዯ ባሇሃብትነት ተሻጋግራቹሃሌ 
ተብሇው የተሰናበቱትን የሃብታቸውን ምንጭ መምርመር ኣሇበት፡፡በክራይ ሰብሳቢ መንገዴ 
የተገኘ ከሆነ ወዯህግ የሚቀርቡበት ሁኔታ መፇጠር ኣሇበት፡፡በውርስና የተሊየየ ንፁህ 
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የሃብት ማካበት ከሆነ ዯግሞ ነፃ ሁኖው እንዯማንኛውም ዜጋ ሃብታቸውን 
የሚያስተዯዴሩበትና ከሃብታቸው የሚጠቅመበት መንገዴ ተከትሇው ይኖራለ፡፡ 

2.በኣመራር የተልኮሰውን የትግሌ ችቦ ይዞ ወዯ ኣባሊቱ በመቅረብ ሰፉ ትግሌ ማካየዴ፡፡ 

የዴርጅቱ ኣባሊት ራሱን ያጠራ ኣመራር ሲመራው ወዯ ጋሇ ትግሌ ገብቶ ኣስፇሊግውን 
መስዋእትነት ሇመክፇሌ ዝግጁ የመሆን እዴሌ ስሇሚፇጠር ትግለ እስካሁን እንዯነበረ 
ሁኔታ የተወሳሰበ ኣይሆንም፡፡በዴርጅት ኣባሊት የሚካየዴውን የማጥራት ስራ ፌፁም 
ዱሞክራስያዊ ከመጠቃቃት የጠራ በሆነ መንገዴ መምራትን ይጠይቃሌ፡፡በዚህ ኣይነት 
ዱሞክራስያዊ መንገዴ የማጥራት ስራ ያከናወነ ኣባሌ ወዯ ህዝቡ በመግባት ትግለን 
ማቃጠጠሌ ይኖርበታሌ፡፡ 

3.በዚህ የህዲሴ ጉዞ ብዙሃኑ ንቁ ተሳታፉዎች እንዱሆኑ መምራት  

ብዙሃኑ እየጠበቀው ያሇ ኢህኣዱግ ወዯ ገዢ መዯብ ሉያሸጋግረው የሚችሌ ኣዯጋ ተወግድ 
ኣብዮታዊ ዱሞክራስያዊ ባህሪውን ጠብቆ ብዙሃኑ የሚጠቀሙበት ካፒታሉዝም ስርኣት 
ግንባታው እንዱጠናክር ነው፡፡ራሱን ያጠራ ዴርጅት ብዙሃኑ ሇጋሇ ትግሌ መቀስቀስ 
ማተገሌ ይጠበቅባታሌ፡፡ 

ብዙሃኑ ህዝብም ኢህአዱግ ወዯ ገዢ መዯብ ሳይሸጋገር ኣብዮታዊ ዱሞክራስያዊ ባህሪው 
ጠብቆ እንዱቆይ ወሳኝ ትግለ ማካየዴ ኣሇበት፡፡ምንኣገባኝ ዴርጅቱ ራሱ ያውቀውየሇ 
የሚለ ሃሊቀር ኣስተሳቦች ማስወገዴ ይጠበቃሌ፡፡ 

4. ኢህኣዯግ መዴረክ የፇጠረውን መሪ ማሰባሰብ ማዯራጀትና ኣቅሙን መገንባት ኣሇበት 

በቅርብ ግዜ ስሌጣን የተሰጣቸው ድክቶሮች/ሙሁራኖች/ከጥቂቶቹ በስተቀር ብዙዎቹ 
የህዝብን ችግር ሲፇቱ እያየቸው የመጡ ኣይዯለም፡፡መዴረክ የፇጠራቸው ሇሞሆናቸው 
ህዝቡ ይቅርና የዴርጅቱ ኣባሊትም እርገጠኛ ኣይዯለም፡፡ይህንን ችግር መወገዴ ኣሇበት፡፡ 

መሪ የተማረ/ኣዋቂ/ መሆን እንዲሇበት ምንም ጥርጥር የሇውም፡፡መሊው ማህበረሰብም 
ካሌተማረ በስራ ካሌሰሇጠነ ጠንካራ ሃገር መፌጠር ኣይችሌም፡፡ኢትዮጵያ ኣሁን 
የዯረስችበት ሁኔታ እንኳን በከፌተኛ ኣመራር ይቅር በቀበላ የሚኖር ኣመራር የተማረ 
ሞሆን እንዲሇበት በግሌፅ እየታየ ነው፡፡ጥያቄው ግን ማንኛውንን የተማረ ነውወይ መሪ 
የሚሆነው ወይስ መዴረኩ የፇጠረው ነው ጥያቄው፡፡ማንኛውም የተማረ መሪ መሆን 
ኣይችሌም፡፡መሪ በማህበረሰብ ውስጥ በሚካየዴ የጋሇ ትግሌ ነው የሚወሇዯውና 
የሚያዴገው፡፡በየዯረጃው የሚመዯብ ወይም የሚመረጥ መዴረክ የፇጠረው መሆን 
ኣሇበት፡፡የኢትዮጵያ ህዝቦች ኣብዮታዊ ዱሞክራሲ ግንባር መስመር በውሌ የተገነዘበ እስከ 
መስዋእትነት ዝግጁ የሆነ ታግል የሚያታግሌ ህዝቡ እያገጠሙት ያለትን ችግሮች 
ሇመፌታት የህዝብ ኣገሌጋይነት ባሇው  መንፇስ  የሚመራመር መፌትሄ የሚያስቀምጥ 
ያስቀመጠው መፌትሄም በህዝቡ ተጣቃሚነት ኣይን ኣይቶ ሇተግባራዊነት የሚረባረብ 
መሆን ኣሇበት፡፡ 
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5.የኢህአዱግ ኣባሌ ዴርጅቶች ወዯ ማአከሊይ ኮሚቴ የሚያመጡትን ሰው በባሇሃብትነት 
የማይታይ መሆን እንዲሇበት በውስጠ ዴርጅታቸው ሕገ-ዯምብ በግሌፅ ማስቀመጥ 
ኣሇባቸው፡፡ 

ኢህአዱግ ሌማታዊ ባሇሃብቶች እንዱፇጠሩ የሚመራ ዴርጅት እንጂ የባሇሃብቶች ዴርጅት 
ኣይዯሇም፡፡ካፒታሉዝም እየዲበረ ሲሄዴ ባሇሃብቶች የራሳቸውን ጥቅም የሚያስጠብቅሊቸው 
ዴርጅት መፌጠር እንዯሚችለ ይታመናሌ፡፡ኢህኣዳግ ግን የኣርሶኣዯሮች 
ሰራተኞች፣በዝቅተኛ ኑሮ የሚገኙ የከተማ ነዋሪዎች እንዱሁም የኣብዮታዊ ሙሁራን 
ዴርጅት ነው፡፡ወዯ ማእከሊይ ኮሚቴነት መመረጥ ካሇባቸውም ከነዚህ ማሕበራሰባዊ ክፌሌ 
ብቻ መሆን ኣሇበት፡፡ይህንን ማዴረግ ካሌቻሇ ያሇምንም ጥርጥር ኢህአዳግ ወዯ ገዢ 
መዯብ የሚሸጋገርበት ሁኔታ ይፇጠራሌ፡፡ይህንን ኣዯጋ ሇማስወገዴ በባሇሃብት የሚታይን 
ሰው ወዲማእከሊይ ኮሚቴ እንዲይመረጥ የሚከሇክሌ የውስጥ ዴርጅት ህገ-ዯምብ በግሌፅ 
መስፌር ኣሇበት፡፡ 

ላሊ ትኩረት መሰጠት ያሇበት ኢህኣዳግ የሚመራው መንግስት ውስጥ የዯመወዝ የኣበሌ 
እንዱሁም የተሊያዩ ጥቅማጥቅሞች ኣወሳሰን ሊይም ትኩረት መስጠትን 
ይጠይቃሌ፡፡የዯመወዝና ላልች ጥቅማጥሞች ኣወሳሰን በተመሇከተ 
ወዯስሌጣን/ሓሊፉነት/የሚወጣውን ሰው ወዯገዢ መዯብ/ባሇሃብትነት/ሉያሸጋግረው 
በሚያስችሌ ሁኔታ መወሰን የሇበትም፡፡የህዝብ ኣገሌጋይ እንዯመሆኑ መጠን ሇኑሮው 
የሚበቃው ዯመወዝና ጥቅማጥቅም ብቻ ማግኘት ኣሇበት፡፡ 

ይህ ሲሆን ነው ወዯስሌጣን ሲወጣ የሚያገኘው ጥቅም ኣማሌልት ሳይሆን ህዝብን 
ሇማገሌገሌ የቆረጠ መሪ ማምጣት የሚቻሇው፡፡ 

ታጁ ሙሓመዴያሲን 

Email-tajumuhamedyassin@gmail.com 
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