ትንሳኤ ፣ የትንሳኤ እንቅፋቶችና ቀጣይ የትግሌ አቅጣጫ በኢትዮጵያ
ኢትዮጵያ ሇተሟሊ የትንሳኤ ጉዞ ጀምራሇች፡፡በተሳካ መንገዴም ውጤት ማስመዝገብ
ችሊሇች፡፡ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ የትንሳኤ ጉዞዋን ጊዝያዊ መንገራገጭ እያጋጠመው
ነው፡፡ከዚህ ጊዝያዊ መንገራገጭ በማውጣት ወዯ ተሟሊ ትንስኤ ሇመጓዝ ገዢው ፓርቲ ኢህአዳግ
ዲግም በጥሌቅ የመታዯስ እንቅስቃሴ ጀምሯሌ፡፡በተጨማሪም መንግስት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ
ሇሁሇተኛ ግዜ አውጀዋሌ፡፡
ኢትዮጵያን ከጊዝያዊ አሇመረጋጋት በማውጣት ወዯ ዘሊቂ መረጋጋት ሇማምጣት የኢትዮጵያ
ህዝቦች/ዜጎች የነቃ ተሳትፎን ይጠይቃሌ፡፡በተጨማሪም ሙሁራን የመሪነት ሚናቸውን መጫወት
ይገባቸዋሌ፡፡ይህ ፅሑፍም አሁን ተክስቶ ያሇውን ግዝያዊ አሇመረጋጋት በዘሊቂነት ሇመፍታት
የሚየስችሌ ጠቃሚ አስተያየት የማበርከት ዓሊማ ያሇው ነው፡፡
ውዴ አንባብያን ይህን አጭር ፅሑፍ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ፣ የትንሳኤ እንቅፋቶችና ቀጣይ የትግሌ
አቅጣጫ በኢትዮጵያ በሚለ ንኡሳን ርእሶች ተካፋፍል ቀርቧሌ፡፡በዚህ ፅሑፍ ካፒታሉዝም
ሇሚሇው ቃሌ ርእሰማሌነት በሚሌ ቃሌ መተካቴን ከወዱሁ ማስገንዘብ እወዲሇሁ፡፡መሌካም
ንባብ፡፡
1.የኢትዮጵያ ትንሳኤ
ኢትዮጵያ ቀዯም ሲሌ የነበራት ስሌጣኔ በዘመነ መሳፍንት የኋሌዮሽ መጓዝ መጀመሩን ብዙዎች
ምሁራን ይስማሙበታሌ፡፡ይህ ጉዞ ሇማስቆም ብልም ወዯ ነበረችበት የስሌጠኔ ማማ ሇመመሇስ
ህዝቦች ባሌተዯራጀ መንገዴ ታግሇዋሌ ከፍተኛ መስዋእትነት ከፍሇዋሌ፡፡ጥገኛ ርእሰማሌነት
በመምራት የነበረ ዘውዲዊው ስርዓት የአፈና መዋቅሩን አጠናክሮ ቢቀጥሌም የኢትዮጵያ ህዝቦች
ሇብሄራዊ ማንነታቸው መከበር ፣ ሇፍትህ እኩሌነት ፣ ሇፍትሃዊ ሃብት ክፍፍሌና የዝህቦች የስሌጣን
ባሇቤትነት ሲለ ትግሊቸው ኣጥናክረው ቀጥሇዋሌ፡፡በውጤቱም የ1966ዓ/ም ታሊቁ ህዝባዊ አብዮት
እንዱፈነዲ ምክንያት ሆኗሌ፡፡ህዝባዊ ዓመፁም የዘውዲዊው ስርዓት ስሌጣን እንዱገረሰስ
አዯረገ፡፡ህዝባዊ ዓመፁን የሚመራ ብቁ መሪ ዴርጅት ባሇ መኖሩ ምክንያት ህዝብ ሇስሌጣን
መብቃት
አሌቻሇም፡፡በአንፃሩ
በአጭር
ጊዜ
የተዯራጀ
ወታዯራዊ
ዯርግ
ስሌጣን
ተቆጣጠረ፡፡የነበረው የመሳፍንት ስርዓት ማስቀጠሌ እንዯማይችሌ የተገነዘበ ወታዯራዊ መንግስት
መሬት በማከፋፈሌ የህዝቡን ቁጣ ሇማርገብ ተንቀሳቀሰ፡፡ጥገኛ ርእሰማሌነት ሇማስቀጠሌም
ሁለንም መብቶች በአዋጅ አገዯ፡፡
በሰሊማዊና ዱሞክራስያዊ መንገዴ ትግሌ መቀጠሌ እንዯማይችሌ የተገነዘቡ የኢትዮጵያ ተራማጅ
ሃይልች የህዝቡን አብዮታዊ ጥያቄዎች በመያዝ፣በተዯራጀ መንገዴ ፕሮግራም በመቅረፅ መታገሌ
ጀመሩ፡፡በወቅቱ ተዯራጅተው ትግሌ ከጀመሩት ኢህአፓ ፣ መኢሶን ፣ ኦነግና ህወሓት ተጠቃሾች
ናቸው፡፡
የህዝብ ጥያቄ በመያዝ ፕሮግራም በመቅረፅና በተዯራጀ መንገዴ ትግለን ይጀምሩት እንጂ እነ
ኢህአፓ ፣ መኢሶን ፣ ኦነግ በተሳሳተ የትግሌ አቅጣጫ ስሇ ተጓዙ ሇዴሌ አሌበቁም፡፡በአንፃሩ
የኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚያበስር የትግሌ ችቦ ሇመጀመርያ ጊዜ በህዲሴው መስመርና በተዯራጀ
መንገዴ ሇካቲት 11/1967 ዓ/ም በትግራይ ዯዯቢት በረሃ በመሇኮስ ምሌአተ ህዝብ ከጎኑ በማሰሇፍ
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በተራዘመ የገጠር ትጥቅ ትግሌ ተጉዞ ሇዴሌ የበቃ ዴርጅት በኢትዮጵያ ኢህአዳግ (ህወሓት ፣
ኢህዳን(ብኣዳን) ፣ ኦህዳዴ ፣ ዯኢህዳን) ብቻ ነው፡፡
ይህ የህዲሴ መስመር ፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች ተራማጅ ሃይልች በየግዜው እንዱጎሇብት በህዝብ
ተቀባይነት አግኝቶ የመታገያ መስመር እንዱሆን ዯክመዋሌ መስዋእትነትም ከፍሎሌ፡፡መሊው
የኢትዮጵያ ህዝቦች በከፈለት መስዋእትነት የጥገኛ ርእሰማሌነት ስርዓት ጠበቃ የነበረውን
ፋሽስታዊ ዯርግ ግንቦት 20/1983ዓ/ም ተገረሰሰ፡፡በምትኩም ነፃ ሃገራዊ ኢኮኖሚ ሇመገንባት
የሚያስችሌ ፣ ህዝቡ ከሌማቱ በየዯራጃው ተጠቃሚ የሚያዯርግ ርእሰማሌነት ስርዓት ሇመገንባት
ትግለ ተጠናከሮ ቀጠሇ፡፡
ይህ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ጉዞ ታይቶ በማይታወቅ የዕዴገት ዯረጃ ሇማስመዝገብ አስችሎሌ፡፡
ኢትዮጵያ ሇመጀመርያ ግዜ ብዝሃነት የሚያስተናግዴ ሕገ መንግስት አፅዴቃ ተግባራዊ
አዴርጋሇች፡፡ህዝቦች ጥቅማቸው ሇማስከበር የሚያስችሌ በነጻ ሓሳባቸውን የመግሇፅ
፣ በነፃነት
የሚዯራጁበትና ሰሊማዊ ትግሌ የሚካሄዴበት መብትን ተጎናፅፈዋሌ፡፡
በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘርፍ የማይናቅ ዕዴገት በኢትዮጵያ ትንሳኤ መመዝገብ ተችሎሌ፡፡
ግብርና መር ስትራተጂ ተግባራዊ መዯረግ በመጀመሩ ምክንያት በተተገበረው መጠን አርሶ
አዯሩ/አርብቶ አዯሩ ከዕዴገቱ ተጠቃሚ ማዯረግ ተችሎሌ፡፡ኑሮው ከማንኛውም ጊዜ በበሇጠ
መሻሻሌን ማሳየት ጀምሯሌ፡፡በገጠሪቱ ኢትዮጵያ መንግስት በዘረጋው መሰረተ ሌማት አርሶ
አዯሩ/አርብቶ አዯሩ ተጠቃሚ መሆን ችሎሌ፡፡የትምህርትና የጤና ተጠቃሚ መሆንም
ችሇዋሌ፡፡በኢንደስቱሪ በኩሌ በተሰራው ስራም ከፍተኛ ዕዴገት እየተመዘገበ ይገኛሌ፡፡በንጉሱ
ዘመን በፋብሪካ ተቀጥሮ ይሰራ የነበረው ሰርቶኣዯር 30000 የሚዯርስ እንዯነበር የሚታወቅ ሲሆን
በኢትዮጵያ ትንሳኤ ዘመን ላሊውን ትተን በማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ብቻ ተቀጥረው የሚሰሩ
ሰራተኞች ቁጥር 2.5 ሚሌዮን መዴረሱን ኢቢሲ በዜናው እወጃው አስነብቧሌ፡፡
በኢትዮጵያ ትንሳኤ ዘመን ከዴህነት ወሇሌ በታች የሚገኙ ወገኖች 23 % ፣ የአንዴ ሰው አማካይ
የዕዴሜ ጣርያ 64 ዓመት መዴረሱን የመንግስት ባሇስሌጣናት ገሌፀዋሌ፡፡በኣጠቃሊይ ኢትዮጵያ
ሇተከታታይ ዓመታት ባሇ ሁሇት አሃዝ ኢኮኖሚያዊ እዴገት ማስመዝገብ ችሊሇች፡፡በዱፕልማሲም
ተዯማጭ መሆን የጀመረች ሃገር ሁናሇች፡፡
ይህ እዴገት ማስመዝብ የተቻሇው የርእሰማሌነት ስርዓት በትክሇኛ መንገዴ መገንባት በመጀመሩና
ስርኣቱን በሞግዚትነት እየመራው ያሇው ዴርጅት ኢህአዳግ በብቃት እየመራ መምጣቱን
ያሳያሌ፡፡
ይህ በእንዱህ እያሇ በቅርብ ግዜ እየታየ ያሇው ግዝያዊ አሇመረጋት በመገንባት ያሇውን
ርእሰማሌነት መገንገራገጭ መጀመሩንና በሞግዚትነት እየመራ ያሇው ኢህኣዳግ በስርዓቱ ግንባታ
ሊይ ጉዴሇቶች እያሰየ መሆኑ መገሊጫ ሁኖ መጥቷሌ፡፡
ከዓሇም ዓቀፉ የርእሰማሌነት ስርዓት ሂዯት እንኳን ብንመሇከት አሁን የዯረሰበትን ከፍተኛ
የእዯገት ዯረጃ መዴረስ የቻሇው በብዙ መንገራገጭና ካጋጠመው መንገራገጭ ሇመውጣት ባዯረገው
ትግሌ መሆኑን በብዙ ምሁራን ይታመንበታሌ፡፡ካጋጣሙት መንገራገጭ ሇመውጣት አንዲንዴ ግዜ
ዯምአፋሳሽ በሆነ መንገዴ ፈፅሞታሌ፡፡በምሳላነት ከሚጠቀሱት ከብዙዎቹ በጥቂቱ ሇመግሇፅ
አንዯኛና ሁሇተኛ የዓሇም ጦርነቶች እንዱሁም መይዯይ(የሰራተኞች ቀን)ይጠቀሳለ፡፡ከዚህ
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በተጨማሪ ከውስጡ የወጡ ሇስርዓቱ የወገኑ ምሁራን በየግዜው ከሚዯርሰው መንገራገጭ ሇመውጣት
የሚያስችለ ኢኮኖምያዊ ቀመሮች ትንታኔዎችና መፍትሄ በመስጠት እንዱሁም የስርዓቱ
ሽሟምንት ሇተሰጡ መፍትሄዎች ተግባራዊ በማዴረግ ከመንገራገጭ እየወጣ ወዯ አዱስ ምዕራፍ
እየተሸጋገረ እስከአሁኑ ዴረስ መጥቷሌ፡፡ይህን የመሰሇ የጥናትና ምርምር ሂዯት የርእሰ-ዳሳውያን
ሃይልች/ኮሚኒስቶች/ ጥቃት ጭምር በመከሊከሌ አሁን ሇዯረሰበት ዯረጃ አዴርሶታሌ፡፡አሁንም
ቢሆን ስርዓቱ በመንገራገጭ ሊይ ይገኛሌ፡፡ቀኝ አክራሪዎች በክፍተኛ ዯረጃ ተዯማጭነት ማግኘት
መጀመራቸውን ስርዓቱ መንገራገጭ መጀመሩን አመሊካች ሁኖ ታይቷሌ፡፡ይህ ሂዯት ዓሇማችን
ወዳት እንዱሚያመራት ከወዱሁ መተምበይ ከባዴ አዴርጎታሌ፡፡
በርእሰማሌነት ግጭት የሚከሰትበት ዋና ምክንያት የጥቅም ቅራኔ የማይሇየው ስርዓት በመሆኑ
ነው፡፡በባሇሃብቱና ሰራተኛው ፣ በበሇፀጉና ባሌበሇፀጉ ሃገራት ፣ የበሇፀጉ ሃገራት እርስ በርሳቸው፣
በስዯተኛና በኣገሪቱ ዜጋ መኸከሌ ወዘተ የጥቅም ግጭት የሚንፀባርቅባቸው ናቸው፡፡
በኢትዮጵያ እየተገነባ ያሇው ርእሰማሌነት በመሰረታዊ ባህሪው ከዓሇም ዓቀፋዊ ስርዓት ተመሳሳይ
ባህሪ ያሇው በመሆኑ ከጥቅም ቅራኔ/ከጥቅም ግጭት/ ነፃ ሉሆን አይችሌም፡፡ዓሇም አቀፉ
ርእሰማሌነት በባሇሃብቶቹ ፍሊጎትና ይሁንታ የሚመራ ሲሆን በኢትዮጵያ በመገንባት የሚገኘው
ርእሰማሌነት ግን በሞግዚት ፖሇቲካዊ አብዮታዊ ዱሞክራስያዊ ዴርጅት የሚመራ መሆኑ የተሇየ
ባህሪ እንዱኖረው አዴርጎታሌ፡፡በሞግዚት ኣብዮታዊ ዱሞክራስያዊ ዴርጅት የሚመራ በመሆኑ
ብዙሃኑ በየዯረጃው ተጠቃሚ የማዴረግ ቅኝት የተሊበሰ ባህሪ ያሇው ስርዓት እንዱሆን ያዯርገዋሌ፡፡
በኢትዮጵያ በመገንባት ሊይ ያሇው ስርዓት አጋጥሞት ካሇው ችግር ሇማውጣት መታየት ያሇበት
ከዓሇም ዓቀፉ ባህሪውና ከራሱ የተሇየ ባህርው በመነሳት መቃኘት ፣ መፍትሄ ማስቀመጥ
ይጠይቃሌ፡፡ከዚህ ቀጥል የኢትዮጵያ ርእሰማሌነት ግንባታ እያጋጠሙ ያለ ችግሮችን የሚዲስስ
የትንሳኤው እንቅፋቶች ወዱሚሇው ንኡስ ርእስ እንሸጋገር፡፡
2. የትንሳኤው እንቅፋቶች
በኢትዮጵያ ትንሳኤ ወቅት እየተገነባ ያሇው ስርዓት ርእሰማሌነት መሆኑ ይታወቃሌ፡፡ይህ ስርዓት
የሚመራበት ፕሮግራም አብዮታዊ ዴሞክራሲ ነው፡፡ይህ አብዮታዊ ዱሞክራሲ፣ ሌማታዊ ዱሞክራሲ
/የህዲሴ መስመር/ ብሇን መጥራት እንችሊሇን፡፡አብዮታዊ ዱሞክራሲ ርእሰማሌነትን ሇመገንባት
እንቅፋት የሚሆን ስርዓት በመጠራረግ በምትኩ ርእሰማሌነት ሇመገንባት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥር
ፕሮግራም ነው፡፡ይህ በኢትዮጵያ በመገንባት ያሇውን ርእሰማሌነት በዓሇም እንዯታየው በባሇ
ቤቱ/ባሇሃብት/ እየተመራ የሚገነባ ሳይሆን በሞግዚት ፓርቲ/ኣብዮታዊ ሙሁር እየተመራ የሚገነባ
ስርዓት ነው፡፡ከዚህ የተሇየ ባህሪው የተነሳ በተመረጠና በተቀናጀ የመንግስት ጣሌቃ ገብነት
የሚጠቀም የነፃ ገበያ ስርዓት ነው፡፡ይህ የተመረጠና የተቀናጀ ጣሌቃ ገብነትም በብዙሃኑ ጥቅም
ቅኝት የተቃኘ ስሇሚሆን እቅደ ሲታቀዯም ሲተገበርም የህዝብ ተጣቃሚነት ማእከሌ ያዯረገ
እንዱሆን የግዴ ይሇዋሌ፡፡ህዝቡ በየዯረጃው ተጣቃሚ በሚሆንበት ፈጣን እዴገት ይመዘገባሌ የሚሌ
ታሳቢ ያዯርጋሌ፡፡በኢትዮጵያ በመገንባት ያሇውን ርእሰማሌነት የሰፊው ህዝብ የነቃ ተሳትፎ
የሚጠይቅ ስርዓት ነው፡፡
ይህ ስርዓት ነው በኢትዮጵያ ሁሇገብ እዴገት ማስመዝገብ ያስቻሇው፡፡ውዴ አንባብያን ከሊይ
የተጠቀሰውን እዴገት ማስመዝገብ የቻሇው ርእሰማሌነት፣ አሁን ሇምን መንገራገጭ ገጠመው የሚሌ
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ጥያቄ ማንሳታቹህ ኣይቀሬ ነው፡፡የርእሰማሌነት ስርዓት ከዓሇማቀፋዊ ባህሪውና በሃገራችን ውስጥ
እየተገነባ ካሇው ርእሰማሌነት የተሇየ ባህሪ በመነሳት መመሌከት ይገባሌ፡፡
ከዓሇም ዓቀፋዊ የርእሰማሌነት ስርዓት ባህሪ እንኳን ብንነሳ በጥቅም ቅራኔ የተሞሊ ስርዓት በመሆኑ
የኢትዮጵያ ርእሰማሌነትም የሚጋራው ባህርያት አሇው፡፡ከዓሇም ኣንፃር የተገሇፁት ቅራኔዎች
በኢትዮጵያም የሚገሌፅበት መሌክ አሇው፡፡ሇምሳላ የሰራተኛና አሰሪ ፣ ሃብት ያከማቹና ስራ ያጡ
ወገኖች ፣ በገጠርና ከተማ ፣ በንፅፅር አዯጉ የሚባለ አከባቢዎችንና አሊዯግንም የሚለ አከባቢዎች
እንዱሁም ከበሇፁጉ ሃገራት ያሇውን ያሌተመጣጠነ የትርፍ ክፍፍሌ ወዘተ የቅራኔው መገሇጫ
ናቸው፡፡
በኢትዮጵያ በመገንባት ሊይ ያሇው ርእሰማሌነት በሞግዚት እየተመራና እየተገነባ ያሇ ስርዓት
በመሆኑ ምክንያት ከዚህ ባህሪው የሚመነጭ ቅራኔም
መኖሩ አይቀሬ ነው፡፡አንዯኛው ቅራኔ
ስርዓቱ ባሇሃብቱ በሚፈሌገው መንገዴ እንዱገነባ ሲፈሌግ መሪው ዴርጅት/ኣብዮታዊ ሙሁሩ ዯግሞ
የብዙሃኑ ህዝብ ጥቅም እንዱረጋገጥ ስሇሚፈሌግ በዚህ ምክንያት የጥቅም አሇመጣጣም
ይፈጠራሌ፡፡ሁሇተኛው ምክንያት በኢህአዳግ ውስጥ የተሰባሰበው ሓይሌ/አብዮታዊ ምሁር/
ከተዋሊዋይ ባህሪው የሚመነጭ የህዝብ ትግሌ በሚቀዛቀዝበት ወቅት የራሱን ምቾት የሚፈሌግበት
ብልም ወዯ ገዢ መዯብ ሇመሸጋገር የሚዘጋጅበት እዴሌ መኖሩና በላሊ በኩሌ በህዝቡ ፍትሃዊ
ተጠቃሚነት እንዱኖር የሚካሄዯው ትግሌ ያዝ ሇቀቅ የሚሌ በመሆኑ ተጨማሪ ምክንያት ነው፡፡
በህዲሴው መስመር ኣገሊሇፅ ሇማስቀመጥ ያህሌ የሌማትና ዱሞክራሲ ሃይልች በአንዴ በኩሌ
ኪራይ ሰብሳቢዎች በላሊ በኩሌ ተስሌፈው የፈጠሩት ቅራኔ እየተካረረ መጥቶ አንደን ከላሊው
የበሊይነት ማረጋገጥ ስሇተሳነው የተፈጠረ አሇመረጋጋት ነው በሚሌ መግሇፅ ይቻሊሌ፡፡በላሊ
አገሊሇፅ ሇመግሇፅ ያህሌ መዋቅራዊ ሇውጥ በኢትዮጵያ እንዱመጣ የሚሰሩ ሃይልችና ይህ
መዋቅራዊ ሇውጥ እንዲይመጣ በሚፈሌጉ ሃይልች አንደ በኣንደ ሊይ የበሊይነት መያዝ ባሇመቻለ
የተፈጠረ ግዝያዊ አሇመረጋጋት ነው ተብል ማጠቃሇሌም ይቻሊሌ፡፡
ግዝያዊ አሇመረጋጋት ሉፈጠር የቻሇው እዛም እዚህም ያለ ቅራኔዎች የበኩሊቸውን ሚና
ቢጫወቱም በዋናነት በሃብት ክፍፍሌ ሊይ የታየውን የፍትህ መጓዯሌ የፈጠረው መሆኑን ምንም
ጥርጥር የሇውም፡፡መሪው ኢህአዳግ ይህንን ቅራኔ ሇመፍታት ባሳየው ጉዴሇት መባባሱንም
ማስቀመጥ ተጊቢ ነው፡፡ይህንን
ችግር መኖሩን የተገነዘቡ መዋቅራዊ ሇውጥ እንዲይመጣ
የሚታገለ የውስጥም የውጭም ሃይልች ወጣቱ በተሳሳተ መንገዴ እንዱነሳሳ በማዴረግ ወዲ
ያሌተፈሇገ ግጭት እንዱገባ መርተውታሌ፡፡
ከሊይ የተጠቀሱ ቅራኔዎች በንቃት በመከታተሌ መፍትሄ በማስቀመጥ ወዯ ያሌተፈሇገ ግጭት
እንዲያመሩ ማዴረግ ካሌተቻሇ የኢትዮጵያ ትንሳኤ ዕንቅፋቶች መሆናቸው አይቀሬ ነው፡፡
ቅራኔዎች መፈታት ባሇመቻሊቸው የመጣ አሇመረጋጋት እንዳት ነው በዛሊቂነት መፈታት
የሚቻሇው የሚሌ ጠያቂ ኣይጠፋም፡፡መሌሱ ከዚህ ቀጥል ባሇው ንኡስ ርእስ ስር ሇመግሇፅ
ተሞክሯሌ፡፡ቀጥሇን እንመሌተከው፡፡
3. ቀጣይ የትግሌ አቅጣጫ በኢትዮጵያ
ኢህአዳግ ባካሄዯው የህዲሴ እንቅስቃሴ ዓሇም የመሰከረሇት ዕዴገት እንዱመጣ አስችሎሌ፡፡በየግዜው
ሇሚያጋጥሙት ችግሮች ዘሊቂ መፍትሄ በማስቀመጥ ወዯ ከፍተኛ ዴሌ ሇመዴረስ የበቃ ዴርጅት
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ነው ኢህአዳግ፡፡ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ ካሁን ቀዯም ማሇትም በ25 የሰሊምና የሌማት ዓመታት
ባሌታየ ሁኔታ በዚህ ሁሇት ዓመት ውስጥ ጊዝያዊ አሇመረጋጋት ተከስቷሌ፡፡የተከሰተውን
አሇመረጋጋት በዘሊቂነት ሇመፍታት ኢህኣዳግ በጥሌቅ የመታዯስ እንቅስቃሴ አካሄዲዋሌ፡፡ይህ
የተካሄዯው የጥሌቅ ተሃዴሶ እንቅስቃሴ የተፈሇገውን ዴሌ ማስመዝገብ ባሇመቻለ ኢህአዳግ ዲግም
በጥሌቀት የመታዯስ እንቅስቃሴ ጀምሯሌ፡፡ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ (ህወሓት) ከላልች
ኢህአዳግ አባሌ ዴርጅቶች ቀዯም ብል ወዯ ዲግም በጥሌቅ የመታዯስ እንቅስቃሴ
ገብቷሌ፡፡የህወሓት ማእከሊዊ ኮሚቴ በህወሓት ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ግምገማ
ኣካሄዶሌ፡፡ከዛም በመቀጠሌ የህወሓት 7ኛው ዴርጅታዊ ኮንፈረንስ ሁለንም የኢህአዳግ አባሌ
ዴርጅቶችና አጋር ዴርጅቶች ተወካዮች ጭምር በተገኙበት አካሄዯዋሌ፡፡የህወሓት 7ኛ ዴርጅታዊ
ኮንፈረንስ ባስተሊሇፈው ውሳኔ መሰረትም የከፍተኛ ፣ መካከሊኛና ጀማሪ ኣመራር የግምገማና
ራስህን የማጥራት መዴረክ ተካሄዶሌ፡፡ይህ ሂዯት በአባሌና በህዝብ መዴረኮች ተጠናክሮ
እንዯሚቀጥሌ ይተመንበታሌ፡፡ህወሓት አንደን መዴረክ ካካሄዯ በኋሊ የተገኙ ግብአቶችን
በመጠቀም ፈጥኖ የማስተካከያ እርምት እየወሰዯ በመሆኑ በህዝቡ ከፍተኛ አሜኔታና ሇትግሌ
የመነሳሳት መንፈስ ፈጥሯሌ፡፡ይህንን ሂዯት አጠናክሮ እንዯሚሄዴበት በብዙዎች ዘንዴ
ይተመንበታሌ፡፡በላልች የኢህአዳግ ዴርጅቶችም ጠበቅ ያሇ ዲግም በጥሌቀት የመታዯስ ሂዯት
መጀመሩ ይታወቃሌ፡፡ይህ ሂዯት ተጠናክሮ መቀጠሌ ይኖርበታሌ፡፡ከዚህ በመቀጠሌ የሚቀርቡ
ቀጣይ የትግሌ አቅጣጫዎች ዲግም በጥሌቀት የመታዯስ እንቅስቃሴ በሚያጠናክር መሌኩ
ቀርቧሌ፡፡
3.1.የኢህኣዳግ ዲግም በጥሌቀት የመታዯስ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሌ አሇበት
በዚህ ዘመን ነፃ አገራዊ ኢኮኖሚ መገንባት የሚስያችሌ ርእሰማሌነት ሇመገንባት የተዯራጀ
አብዮታዊ ምሁር የሚመራው ጠንካራ ዴርጅት ያስፈሌጋሌ፡፡በኢትዮጵያ የኣብዮታዊ ምሁር
መሪነት ያሇው ጠንካራ ዴርጅት፣ርእሰማሌነትን መርቶ የመገንባት ብቃትና ችልታ ያሇው ዴርጅት
በኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት ያሇው ኢህአዳግ ብቻ ነው፡፡ይህንን ዴርጅት ሇማጠናከር መስራት
ታሪካዊ ግዳታን መወጣት ነው፡፡በዚህ አንፃር ኢህኣዳግ የጀመረው ዲግም በጥሌቀት የመታዯስ
እንቅስቃሴ ከመቸውም ጊዜ በበሇጠ አጠናክሮ መቀጠሌ አሇበት፡፡አባሊቱና ህዝቡ በሚሰጡት
አስተያየት በቅዯም ተከተሌ እያስቀመጠ ወቅቱ የሚጠይቀው የማስተካከያ እርምት መውሰዴ
ኣሇበት፡፡የአርሶ አዯር/አርብቶ አዯር፣ሰርቶ አዯር፣አብዮታዊ ምሁር፣መሊው የከተማ ነዋሪ በሙለ
ኢህአዱግ እያካሄዯ ያሇው ዲግም በጥሌቀት የመታዯስ እንቅስቃሴ የሚያግዙ የነቃ ተሳትፎ ማዴረግ
ይጠበቅባችዋሌ፡፡
3.2.ሇአባሌ ዴርጅቶችና ሇኢህኣዳግ ጉባኤ በብቃት መዘጋጀት
ሇዲግም በጥሌቀት የመታዯስ እንቅስቃሴ ወቅት እንዯተገነዘብነው የአመራር ማስተካከያ መዯረግ
እንዲሇበት ያመሊክታሌ፡፡በህዲሴው እንቅስቃሴ የተጓዯሇውን አመራር በተሇይ ማእከሊዊ ኮሚቴ
የሚያሟሊው በዴርጅታዊ ጉባኤ ነው፡፡ሇዚህ ዴርጅታዊ ጉባኤ ብቁ ዝግጅት ማዴረግ ማሇት ብቁ
አመራር እንዱገኝ ማዴረግ ማሇት ነው፡፡ከዚህ በተጨማሪም ሇቀጣይ ሁሇት ዓመት ዴርጅቱ
የሚመራበት እቅዴ የሚፀዴቅበትም ጭምር ነው፡፡ስሇዚህ መዴረኩ የፈጠራቸውን ብቁ አመራሮች
ማዘጋጀት/ይህ ማሇት በኔትዎርክ ሳይሆን በኣባሊቱና በህዝቡ ንቁ ተሳትፎ መሆን ይገቧሌ/ ፣
ሉስተካከለ የሚገባቸው አሰራሮች የሚስተካከለት በጉባኤ ስሇሆነ በብቃት መዘጋጀትን
ይጠይቃሌ፡፡በሚስተካከለ አሰራሮች ውስጥ ማእከሊይ ኮሚቴ የሚሆን መመዘኛው ፖሇቲካዊ
5

ውግንናው ፣ ፖሇቲካዊና ሞያዊ ብቃት ፣ ሉኖረው የሚገባ የግሌ ሃብት ጣርያው ፣ የኢህኣዳግ አባሌ
ዴርጅቶች በመካከሊቸው መኖር የሚገባው ዱሞክራስያዊ ግንኙነት ወዘተ ከግምት ውስጥ
ማስገባት፡፡ጉባኤ የሚካሄዯው በየሁሇት ዓመቱ ቢሆንም ከዛበሊይ አሌፎ መጠባበቅያው ስዴስት
ወራቶችም እያሇፉ ነው፡፡የዴርጅቱ ህገ ዯምብ በሚፈቅዯው መሰረት ጉባኤው የተራዘመበት
ምክንያት ሇአባሊቱ መግሇፅና ፍቃዴ መጠየቅ የሚያስፈሌግ ከሆነ መጠየቅ ይኖርበታሌ፡፡እንዱሁም
የአባሊት ይሁንታን ማግኘት ይገባሌ፡፡
3.3.ኢህኣዳግ አዲዱስ የትግሌ አቅጣጨዎች ፣ አሰራሮችና እቅዯችን ማዘገጀትና መተግበር አሇበት
የዓሇማችንም ሆነ የሃገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ከአሁን በፊት ወዲሌነበረ አዱስ ምዕራፍ እያስገባን
ነው፡፡ከሃገራችን ሁኔታና ከህዝባችን ዘሇቂ ጥቅም በመነሳት ዓሇማዊ ሁኔታውን በማገናዘብ
ሇዚህ
የሚመጥን
አዲዱስ
አቅጣጫዎች
፣
አሰራሮችና
እቅድችን
ማዘጋጀትና
መተግበር
ይጠይቃሌ/ሇአብነት የባሇሃብቱና ሰራተኛ ዓቅም መገንባትና አዯራጃጀት ማጠናከር/፡፡ ኢህአዳግ
በዚህ መንገዴ ዝጉጁ መሆን ይጠበቅበታሌ፡፡
3.4.በመገንባት ሊይ ያሇው ርእሰማሌነት በጥናትና ምርምር መምራት
ከሊይ እንዯተመሇከትነው በዓሇም ዓቀፍ ዯረጃ የበሊይነቱን የተቆጣጠረው ርእሰማሌነት ያዯገው
ሇተገነባው ስርዓት በወገኑ ምሁራን ጥናትና ምርምር እንዱሁም ሇሚቀርበው ጥናትና ምርምር
መፍትሄ ተብሇው ሇሚቀርቡ ጉዲዮች የሚተገብር ጠንካራ ፓርቲና መንግስት በመኖሩ ምክንያት
በአዎንታዊ ተመኩሮ መማር ያሇብን ጉዲይ ነው፡፡
ከዚህ ሌምዴ በመውሰዴ
የራሳችንን ሌምዴ በመጨመርና በመቀመር በቀጣይነት የሚገነባው
ርእሰማሌነት ጥንካሬ ሇማስቀጠሌ ፣ መፈታት ያሇባቸው ቅራኔዎች መፍታትና ሇመዴረኩ
የሚመጥኑ አቅጣጫዎች ሇማስቀመጥ የሚያስችሌ የጥናትና ምርምር ተቋማትን ማዯራጀት
ያስፈሌጋሌ፡፡ከሚዯራጁት ተቋማት ምጡቅ አእምሮ ያሊቸው ሇህዝብ የወገኑ ምሁራን ተዋናይ
የሚሆኑበት ዕዴሌም መፈጠር ይኖርበታሌ፡፡
ታጁ ሙሓመዴያሲን
muhamedyassintaju@gmail.com
14/06/2010ዓ/ም
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