ኢህሏዴግ ሆይ ቃል ቇባህ፤ ቀጥሎቬ??
ይልቃል ራሤዱ 01-04-18
ኢሕሏዴግ በዯኯያዩ ሏዏዲዴና ጏቅድች ከባድና ውቬብቬብ ችግሥች ቇጥዏውዴ ሦዯናውን በብቃዴ ዒኯራ
የቻኯ ድሤጅዴ ነው፡፡ ችግሥችን ኯዏራዲዴ፣ ጏቅደንና ሁኔዲዎችን፣ ሏካባቢውን፣ በዏሣዴ ላይ ያኯውን
ሀቇሢዊ እውነዲ፣ የኃይል ሏቧላኯሧን በሏግባቡ ኯዒንበብም ሆነ ኯዏዯንዴን፤ ከኩህም በዏነቪዴም ሀቇሢዊ
ዏራዴሔዎች ዒቬቇኗዴን በበሤካዲ ሏዏዲዴ ዯሞክሥው ያዳበሟ ልምድ ነው፡፡
የሏሕሏዴግ ሥሢ ሏቬሦጻዑ ኮዑዳ ባኯሧዴ 18 ቀናዴ ቩያደሤግ የነበሟውን ቧብቧባ ሏጇናቆ ዏግኯጪ
ሏውጥድሏል፡፡ ዏግኯጪው ሀቇሢዊ ቈዳዮችን በቬሩዴ ያካዯዯና ኯዯሦጇሠዴ ቧረና ጏቅዲዊ ሀቇሢዊ
ዴሤምቭችና ቀውቭች በዋነኛነዴ የከራዯኛው ሏዏሢሤ ድክዏዴ ዏሆኑን ሏቬምሥበዲል፡፡ ይህንኑ ዏቧሟዴ
በዒድሟግ ችግሥዷን ሦጥኖ ኯዒሟም እንደዑንቀቪቀቬ ቃል ቇብድሏል፡፡
ይህ የኢሕሏዴግ ቬሢ ሏቬሦጻዑ ኮዑዳ ቬብቧባ ሏጣዳረና ሏንቇብጋቢ ከሆኑዴ ጏቅዲዊ ሀቇሢዊ ቈዳዮች
ሏንጻሤ የዑያቬዯላልሦው ውቪኔ በሕኬቡ ኧንድ በቬሩዴ ቩጇበቅ የነበሟ ነው፡፡ ቬሢ ሏቬሦጻዑ ኮዑዳው
በኩህ ቬብቪባ ቀደም ቩል የዯዷዏሟው የዏዲደቬ ሂደዴና የደሟቧበዴን ደሟጃ በሏቇሢችን የዑዲዩ ጏቅዲዊና
የቆዩ ችግሥችን ከነኬሤኬሤ ዏቇኯጪዶው በዏኯየዴ በዏንቬኤና ዏራዴሄዎቻዶው ላይ ዏክሥ የሀቪብ
ሏንድነዴና ዏዯዒዏን ሦጥሥሏል፡፡ ችግሥዷን በዏቅሟራ በእቬከሏሁኑ ዴግል የዯዏኧቇቡ ዏልካም
ውጤድችን ሏቬጇብቆ ኯዒቬቀጇል የዑያቬችል ቁሤጇኝነዴና ዏግባባዴ ሏሟጋግጦ ዏውጣደን በሏጽንኦዴ
ቇልጾሏል፡፡
ኢሕሏዴግ ሏቇሢችንን በኯውጥ ጎዳና ዏምሢዴ ከዷዏሟበዴ ከ1983 ሏ/ም ዷምሥ በሁኰም የሕይጏዴ
ዏቬኮች ዏቧሟዲዊና ዯቬሩ ቧጩ ኯውጥ ቩዏኧቇብ የቆየ ቢሆንም ከቅሤብ ሏዏዲዴ ጏዲህ ኯውገን
በዯዷዏሟው ቬሩዴና ግኯዴ ኯዒቬቀጇል የዑደሟቇውን ጥሟዴ የዑሦዲዯኑ ችግሥች እየዲዩ ዏምጣዲዶውን
ይቇነኧባል፡፡ ሏቇሢችን በሏንድ በኩል በዯከዯልነው ዏቧሟዲዊና ዴክክኯኛ ሏቅጣጪ በዯቇኘ ውጤድች
እጅግ የዑያቬጎዏዥ ሁኔዲ ላይ ዴቇኛኯች ያኯው ዏግኯጪው በሌላ በኩል ደግሞ በሦጸምናዶው
ቬሕዯድችና ከእድቇዲችን ጋሤ ዯያይኧው በዯከቧደ ሏዳዲቬ ኯውጦችና ራላጎድች ምክንያዴ ኯግካውም

ቢሆን በሏቪቪቢ ጏቅዲዊ ችግሥች ሀቇሢችን ዯጏጥሢ የቆየችበዴ ሁኔዲ ዏሦጇሠን የቬሢ ሏቬሦጻዑ
ኮዑዳው ዏቇምቇዐን ቇልጾሏል፡፡
ኯሁኰም የሀቇሢችን ሕኬቦች ግልጽ እንደዑሆነው ኯበሤካዲ ኧዏናዴ በዒሽቆልቆል ሂደዴ ውቬጥ ኯዒኯራ
የዯቇደደችው ሏቇሢችን ኯ25 ሏዏዲዴ ቀና ብላ ቬዴጓኬ ቆይዲኯች፡፡ ይህም በሁኰም ሀቇሤ ጏዳድ ካጎች
የዑዲዏንበዴና ሏኯምም የዏቧከሟኯዴ ቈዳይ ነው፡፡ የኢኮኖዑ ዒሽቆልቆል ዯቇዴድ ኯሠብ ምእዯ ሏዏዴ
የኧኯቀው ሏቇሢዊ እድቇዴ ኢዴዮጵያችን በዴንቪኤ ጎዳና ዏቇኗቷን ሏብቬሥሏል፤ እኩልነዴን ሏሟጋግጧል፡፡
የግልና የቡድን ዏብድችን ሏቬከብሥሏል፡፡ የቧላምና የእድቇዴ ዏቧሟዴ እንደሆኑ በእነኩሁ ሏዏዲዴ
ዯሟጋግጦሏል፡፡ ብኬሀነዴ የኢዴዮጵያችን ዏቧሟዴና ዏቇኯጪ እንደሆነ በዏቀበል ይህንኑ በሏግባቡ
ኯዒቬዯዳደሤ ያደሟግነው ጥሟዴ የሏቇሢችን ካጎች ኯሟጅም ሏዏዲዴ በራቅሤና በቧላም የዑኖሠባዴ የቧላም
ሀቇሤ እንደሆነች ሏቬዏቬክሥሏል ቩል ኢሕሏዴግ ቇልጾሏል፡፡
ይሁንና ይህ የዑያቬጎዏዥ እውነዲ ከቅሤብ ሏዏዲዴ ጏዲህ በዏዲየዴ ላይ ባኰ ግካያዊ ችግሥች የዯነቪ
ኯሏደጋ እየዯጋኯጇና ኯሁኰም ዒሕበሟቧቦቻችን የቬጋዴ ምንጭ ዏሆን በዷዏሟ ሏዲቬ ክቬዯዴ ዏልክ
የዑቇኯጽበዴ ሏኬዒዑያ ቧሩ ብሎ ዲይድሏል፡፡ ከኩህ የዯነቪም ዏላ የሀቇሢችን ሕኬቦች ኢዴዮጵያችንን
ከቇጇሟዴ

ግካያዊ

ችግሥች

በዒውጣዴ

በዴግላችን

የዯዏኧቇቡ

ቬኬድችን

ኯዏጇበቅና

ኯዒቬሩዴ

ድክዏድችንና ሏደጋዎችን ደግሞ በቁሤጇኝዴ ኯዒቬዯካከል የዑቯበዴ ሁኔዲ ዏሦጇሠን

ድሤጅደ

ሏቬምሥበዲል፡፡
ዏንግቬዴ የኯውገን ሂደዴ የዑዏሢው ድሤጅዲችንም ኯኩህ የሕኬብ ጥያቄ ሏቬዯዒዒኝ ምላሽ
የዑቧገበዴ ሁኔዲ እንዲሦጇሤ ሏጥብቀው ቩጇይቁ ቆይዯዋል፡፡ የኢህሏዴግ ቬሢ ሏቬሦጻዑ ኮዑዳ
ከሁኯዴ ቪምንዴ ግካ በላይ ያካሄደው ግምቇዒ በኩህ የሕኬባችን ልባዊ ራላጎዴና ቅን ሀቇሢዊ ሏቬዯቪቧብ
ላይ የዯዏቧሟዯና ኯኩሁም ዏላውን ድሤጅዲዊ ሏቅዐን ዯቇዥ ኯዒድሟግ በዑያቬችል ቁሤጇኝነዴ
የዯካሄደ ዏሆኑን ሏዏልክድሏል፡፡
በዏሆኑም ቬብቧባው ከምንም ነቇሤ በላይ በሏዏሢሤ ድክዏዴ የዯሦጇሠዴን ሏደጋዎችና ቬጋድች ኯዏቅሟራ
በዑያቬችል ቬምምነዴና ዏግባባዴ ዯጇናቆሏል፡፡ በግምቇዒው በየደሟጃው ባኰ የሏዏሢሤ እሤከኖች
በዯኯይ ደግሞ በከራዯኛው ሏዏሢሤ ደሟጃ የውቬጇ ድሤጅዴ ዲሞክሢቩ እጦዴ ቬሤ እየቧደደ ዏምጣደን
ሏሟጋግጦሏል፡፡ ይህም ሀቪብ በነጻነዴ የዑንቮሢቮሤባዶውን የዏዲቇያ ዏድሟኮች የዑቇድብና የዑያጇብ

ቬኯኩህም ደግሞ በሏዏሢሠ ውቬጥ የሏዏኯካከዴና የዯግባሤ

ሏንድነዴና ጥሢዴ እንዳይሦጇሤ ዏቧናክል

ሆኖ እንደቆየ ዏዏልከደን ቇልጾሏል፡፡
ይህ ችግሤ በዋነኛነዴ በድሤጅዲችን ከራዯኛ ሏዏሢሤ ደሟጃ ከዲየው የዯኪባ የቬልጣን ሏዯያይና ሏጇቃቀም
ጋሤ ዯያይክ የዯከቧዯ ቩሆን ችግሠ የድሤጅዲችን ሏይነዯኛ ዏኯያ የሆነውን ዲሞክሢቩያዊነዴን በዒዳከም
ቪይጏቧን ቬልጣን የሕኬብ ዏቇልቇያ እንዲሆን የዷዏሤነውን ዏልካም ቈክ ኯሏደጋ ያጋኯጇ ሆኖ ቆይድሏል
ብሎሏል በዏግኯጪው፡፡
ኢሕሏዴግ ዲሞክሢቩ እየጇበበ ሏድሤባይነዴ በዏቬሩሩደ ምክንያዴ በግልጽነዴና በዏሤሕ ላይ ዯዏቬሤድ
ከዏዯጋቇል ይልቅ ዏሤህ ሏልባ ግንኘነዴ ዒቬሦን የዯኯዏደ ቬልዴ ጏደ ዏሆን ዯቮጋግሥሏል ቩል
ቇልጾሏል፡፡ ይህን የዏቧኯው ጇባብ ቡድናዊ ጥቅሞች ላይ የዯዏቧሟዯ ዏሤሕ ሏልባ ግንኘነዴ ኢሕሏዴግና
ሏባል ድሤጅድዷን የዒዳከም ውጤዴ ሏቬከዴሎሏል ብሎሏል የድሤጅደ ዏግኯጪ፡፡
የቬሢ ሏቬሦጻዑው ዏግኯጪ ከውቬጇ ድሤጅዴ ዲሞክሢቩ ዏጥበብ እቬከ ዯሦጇሠዴ ሁከድችና ግጭድች
በነኩህም ምክንያድች ቧላም ዏደራሟቨ የንጹሀን ካጎች ሕይጏዴ ዏጥሩዴ ንብሟዴ ዏውደም የሀቇሤ ቧላም
ዏደራሟቬ ካጎች ከቤዴና ንብሟዲዶው የዏሦናቀል ከባድ ችግሤና ሏደጋ ውቬጥ ዏውደቃዶውን
የኢኮኖዑው እንቅቬቃቫ ዏጎዳደን ቇልጾ የሀቇሡደን ቧላምና ዏሟጋጋዴ ጏደነበሟበዴ ሁኔዲ ኯዏዏኯቬ
እንደዑቧሢ በሏጽንኦዴ ቇልጾሏል፡፡
ዑዲያና ፕሣቨ በዑቇባው ደሟጃ ነጻነዲዶው ዯጇብቆ የሕኬብ ሏይንና ጆሥ ሁነው ያቇኯግኰ ኧንድ
የዯደሟቇው

እንቅቬቃቫ

የዑሦኯቇውን

ውጤዴ

እንዳላዏጣ ቬሢ

ሏቬሦጻዑ

ኮዑዳው

በግምቇዒው

ዯዏልክድሏል፡፡ በኩህ ሟቇድ የዲየው ኧቇምዯኛ እድቇዴ እንደዯጇበቀ ሁኖ ከቅሤብ ግካያዴ ጏዲህ
በክልልም ሆነ በሪደሢል ያኰ የሕኬብ የዑዲያ ሏውዲሥች ሕግና ቬሤሏዴን ጇብቀው የዒይቧሠበዴ ሁኔዲ
እያዏኧነ የሕኬቡን ቧላምና ሏብሥ የዏኖሤ ቇንቢ ባሕል የዑቮሟሽሠ ቧበካዎች የዑቧጥባዶው ብሎም ሕኬብ
ከሕኬብ ጋሤ የዑያጋጨ ሏጥረ ቅቬቀቪዎች የዑካሄዱባዶው እየሆኑ ኯዏምጣዲዶው የኢህሏዴግ ቬሢ
ሏቬሦጻዑም ሆነ የዑዏሢው ዏነግቬዴ ሏቬዯዋጽኦ እንዳደሟቇ ይቀበላል ብሎሏል፡፡
ቬሢ ሏቬሦጻዑው የቩቪል ዒሕበሟቧቡ ዯቪዴሬ ዏሆን በዑቇባው ደሟጃ ከራ ኯዒድሟግ ያቬቻኯ እንዳልሆነ
ዯዏልክድሏል፡፡ ዏልካም ሏቬዯዳደሤ የዒቬሦን እንቅቬቃቫያችን በሏዏሢሤ ድክዏዴ ምክንያዴ ኯበሤካዲ

ችግሥች እንደዯጋኯጇ ሏሟጋግጦሏል፡፡ በዐቬናም ሆነ በሌሎች ጥሩድች ውቬጥ የዯኧሦቁ ግኯቧቦችን
በጏቅደ ሕጋዊና ሏቬዯዒሡ በሆነ ዏንቇድ ዏጇየቅ ቪይቻል ዏቅሟደንም ሏምኖሏል፡፡
ካጎች በሕቇዏንግቬደ ዋቬዴና ያቇኘ ዏብድቻዶውን የዑጥቨ ቧዎችን በሕግ ዯጇያቂ ዒድሟግ ዏሆን
በዑቇባው ደሟጃ ቪይሦጸም ቆይድሏል፡፡ ዏንግቬዴ የሕኬብና የሀቇሤ ዯጇቃዑነዴን ኯዒሟጋቇጥ በነደሩዶው
ፕሥዷክድች ከሡያ የዑዲዩ የሏሦጻጸምና የቬነምግባሤ ችግሥችን ሏቬዯዒዒኝና ውጤዲዒ በሆነ ዏንቇድ
የዒሟምና የዒቬዯካከል ቈድኯዴ ዏዲየደን ቬሢ ሏቬሦጻዑ ኮዑዳው ይሩ ሏድሤጎሏል፡፡
ቬሢ ሏቬሦጻዑው እነኩህ የዏልካም ሏቬዯዳደሤ ችግሥች ሕኬብና ሀቇሤን ያልዯቇባ ዋጋ የዑያቬከራኰ
እንደሆኑ በዏቇንኧብ በሏሩጣኝ እንዲቬዯካከኰ ዒድሟግ እንደዑቇባ ሏምኖበዲል፡፡ በኩህ ሟቇድ ይህንን
የዏልካም ሏቬዯዳደሤ ችግሤ በዯግባሤ ዒቃኯል ቩቇባ በሏቈል ዯቬሩና በባዶ ቃልኪዳን የዏቮንቇል ሕኬበኛ
ሏኬዒዑያዎች በጥብቅ ዏዏከዴ እንዳኯባዶው ጏቬኖሏል፡፡
በሏጭሠ በሕብሟዯቧባችን ኧንድ ሕቇዏንግቬዲዊ ቬሤሏደን ልዒዲዊ ሏቬዯቪቧብና በብኬሀነዴ ላይ የዯዏቧሟዯ
ኢዴዮጵያዊ ሏንድነዴን በዒጇናከሤ ሟቇድ የዯቧሢው ቬሢ ዏሆን የዑችኯውን ያህል ውጤዴ ቪያዏጣ
እንደቀሟ ቬሢ ሏቬሦጻዑው ባደሟቇው ግምቇዒ ዒሟጋቇጥ ችሎሏል፡፡ በኩህ የዯነቪ ብሔሟቧባዊና ሀቇሢዊ
ዒንነዴን ሏቬዯቪቬሥ በዏቇንባዴ በኩል የዲየውን ቈድኯዴ በሏሩጣኝና በሏቬዯዒዒኝ ዏንቇድ ዏራዲዴ
እንደዑኖሤብን ዲምኖበዲል ብሎሏል ኢህሏዴግ በዏግኯጪው፡፡
ከላይ የዯቇኯጹዴ ችግሥች በዯሢኧዏ ዴግል የዯቇነባችውን ሀቇሤ ኯሏደጋ ዒጋኯጥ የዷዏሠዴ ቈድኯድች
በዋነኛነዴ የኢሕሏዴግ ከራዯኛ ሏዏሢሤ በዯኯይም የቬሢ ሏቬሦጻዑ ኮዑዳው ድክዏድች ናዶው፡፡ ቬሢ
ሏቬሦጻዑ ኮዑዳው ሏባላደ የድሤጅዴና የዏንግቬዴ ከራዯኛ ኃላረዎች በዯናጇልና በጋሢ ቬዴሢዳጂያዊና
ዲክዱካዊ ሏዏሢሤ የዏቬጇዴ ኃላረነዲዶውን ባኯዏጏጣዲዶው የዯሦጇሟ ችግሤ ዏሆኑን ሏቬምሥበዲል፡፡
በኩህ ግምቇዒ የኢሕሏዴግ ቬሢ ሏቬሦጻዑ ኮዑዳና የዏንግቬዴ የበላይ ሏዏሢሥች ጏቅደ የዑጇይቀውን
ቬዴሢዳጂያዊ ሏዏሢሤ የዏቬጇዴ ቈድኯዲዶው ቧረ እንደሆነ ዲይድሏል፡፡ ከራዯኛ ሏዏሢሠ ችግሤ
ሏቬቀድሞ የዏኯየዴ፤ ዯንዴኖ የዒጏቅ፤ የዏራቻ ዏንቇዶች የዏዯኯምና በኩሁ ዏቧሟዴ የዏራዲዴ ብቃደ
ጏቅደና ዏድሟኩ ከዑጇይቀው ደሟጃ ጋሤ ሏብሥ ባኯዒደቈ የዯጏቪቧበውን ሀቇሢዊ ዏድሟክ በብቃዴ
የዏምሢዴ ቈድኯዴ እንደነበሟበዴ የጋሢ ሏቋም ዯይክሏል በዑል ኬሤኬሤ ዏግኯጪ የቧጇ ቩሆን ኯሏደጋ
የዑያጋልጥ ሁኔዲ እንዲሦጇሤ በዒድሟቈም የዯቧዒውን ከልብ የዏነጧ ጸጸዴ ቇልጾሏል፡፡ ይህ ሁኔዲ

እንዳይደቇም እንዳኯሧዴ ሏዏዲዴ ሁኰ በቁሤጇኝነዴና በጽናዴ እንደዑንቀቪቀቬ ቃልኪዳኑን ያድቪል ካኯ
በኃላ ዏቧሟዲዊ የሆኑ ቬምንዴ ነጥቦችን የያኧ የሏቋም ዏግኯጪዎችን ሏውጥድሏል፡፡ በዯግባሤም ጏደ
ሦጣን የዒቬዯካከያ እሤምጃዎች እንዑቇባ ሏቬዲውቋል፡፡ እኛም “ኢህሏዴግ ሆይ ይህን በዒኯዴህ
እቧየው፤ ዯግባሢዊነደቬ?” ብኯን ዏጇየቃችን የግድ ነውና ከጏዲሁ ሏቬብበዴ እንላኯን።

