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ወጀቡ ቢበረታም… 
 

 ወንድይራድ ኃብተየስ 02-27-18 

ኢህአዴግ በአገራችን ሌዩነ ቶችን   መፍጠር  የቻሇ፤   ይህንንም  በተጨባጭ  ያሳየ  ፓርቲ ነ ው።  በአገራችን 

ሇተመዘገቡት  ፖሇቲካዊ፣  ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ  ስኬቶች ሁለ ኢህአዴግ የአንበሳውን  ድርሻ  መውሰድ  የሚገባው  

ፓርቲ ነ ው።  በተመሳሳይ በአገራችን   ሇተፈጠሩ ሁከቶችም ምንም ድርሻ የሇውም ሇማሇት አሌፈሌግም።   ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ በተሇይ በከፍተኛ  አመራሮች መካከሌ  በሚታየው ያሇመናበብ ሳቢያ በበርካታ አካባቢዎች አሳሳቢ የ ዘር ተኮር  

ጥቃትን ጭምሮ  የንብረት ውድመት ተመሌክተናሌ።   

 

ዜጎች በማያውቁት፣  ባሊዩት ባሌሰሙት ነ ገር የእሌህ መወጫ እስከመሆን በቅተዋሌ።  የህግ የ በሊይነ ት ተጥሷሌ።  ይሁንና 

የድርጅቱን አመጣጥና  የባሇፉትን  27 ዓመታት ሁኔታ በጥሌቀት ሇተመሇከተው  ተግዳሮቶችን  ጭምር   ወዯ ስኬት  

መቀየር   የቻሇ  ነ ው።   አንድ ወዳጄ  እንዯቀሌድ እንዲህ አሇኝ ኢህአዴግ አፈር ሌሶም ቢሆን  የመነ ሳት  ብቃት  

ያሇው ፓርቲ  ነ ው።  በአገራችን   የከፋ ጉዳት ሉያስከትለ  የሚችለ  ነ ገሮችን ሁለ ወዯ  ስኬት የመሇወጥ ብቃት 

እንዳሇው በተግባር አሳይቷሌ።   ባሇፉት ሁሇት ዓስርት ዓመታት  ኢህአዴግ ሶስት  አራት  ጊዜ  የከፋ ችግር ውስጥ  

ገብቶ  የ ነ በረ  ቢሆንም  ችግሮችን  ወዯ ስኬት መቀየር የቻሇበት ሁኔታዎች እንዳሇ እንዲህ ሲሌ አወጋኝ።    

 

በእኔ  እይታ ባሇፉት 27 ዓመታት ኢህአዴግን  ገጠሞታሌ ብዬ ከማስባቸው ችግሮች መካከሌ አንኳር ያሌኳቸውን እስኪ 

ሊንሳሊችሁ።  የመጀመሪያውና የኢህአዴግ ፈተና የ ነ በረው  በ1983 ዓ.ም አምባገነ ኑ ዯርግ ስርዓት ውድቀትን ተከትል 

በርካታ የታጠቁ አካሊት አገሪቱን  ሇመቀራመት  የተነ ሱበት ወቅት  ነ በር።   በኢህአዴግ የ በሰሇና የተጠና አካሄድ 

አገሪቱ ሳትበታተን፣  የህዝብ እሌቂትም ሳይከሰት የአገሪቱን  አንድነ ትን ማስጠበቅ የቻሇ ፓርቲ ነ ው።  ያ ወቅት 

አገራችንን  ከገጠሟት የከፉ አዯጋዎች መካከሌ ቀዳሚው ነ በር ማሇት ይቻሊሌ።   ያንን ወቅት ተከትል  ብሄሮች፣  

ብሄረሰቦችና ህዝቦች በጋራ ተስማምተው  ሁለን  የሚያስማማ፣  አብሮነ ታቸውን የሚያጸና፣  ዘሊቂ ሰሊም ያሰፈነ   

ህገመንግስት  አጽድቀዋሌ።   ይህ ህገመንግስት ሇዘመናት በህዝቦች መካከሌ የ ነ በረን  የተዛባ አስተሳሰብ በማረም 

ብሄሮች፣  ብሄረሰቦችና ህዝቦች በመረጧቸው ተወካዮቻቸው መተዳዯር እንዲችለ፤  በማንነ ታችው እንዲኮሩ አድርጓሌ።   ያ 

አስከፊ  ወቅት  አሌፎ ዛሬ ሊይ አገራችን በእኩሌነ ት ሊይ የተመሰረተ አንድነ ት የ ነ ገሰባት፣  ዘሊቂና ዋስትና ያሇው 

ሰሊም  የሰፈነ ባትና  የህግ የ በሊይነ ት  የተረጋገጠባት አገር ሇመሆን በቅታሇች።   

 

እንዯእኔ  እንዯኔ  ላሊው አስቸጋሪ ወቅት የ ነ በረው  የኤርትራ  ወረራ ወቅት ነ በር።  ከኤርትራ ወረራ ቀዯም ባለ 

ጊዜያት ኢህአዴግ  እንኳን  ከኤርትራ  ከላሊ  ጎረቤት አገር ጋር  ግጭት ይፈጠራሌ  የሚሌ ዕምነ ት  ያሇው 

አይመስሌም ነ በር።  ሇዚህ ጥሩ ማረጋገጫ የሚሆነ ው  በዚያን ወቅት ኢትዮጵያ  የ ነ በራት  የመከሊከያ ሃይሌ ቁጥር 

እጅግ አናሳና የታጠቀውም መሳሪያ  ከሻቢያ ጋር የሚመጣጠን አሌነ በረም።   እውነ ቱን እንነ ጋገር ከተባሇ በዚያን  

ወቅት ኢህአዴግ መንገድና ትምህርት ቤት ሲያስፋፋ፣  ድህነ ትን ሇመቀነ ስ ሲውተረተር የ ነ በረ ሲሆን   የኤርትራ 

መንግስት  ጦሩን አዯራጅቶ ራሱን አጠናክሮ  በአገራችን ሊይ  ወረራ ፈጸሞባት ነ በር።  በርካቶች የኤርትራ መንግስት 

ከነ በረው የመከሊከያ  ሃይሌና ከታጠቀው መሳሪያ  አኳያ ተመሌክተው ኢትዮጵያ  ለዓሊዊነ ቷን ማስከበር አትችሌም  

የሚሌ አስተያየታቸውን ሲሰጡ ነ በር።  ይሁንና ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣  ብሄረሰቦችና ህዝቦችን  ማስተባበርና  
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ሰፊ ህዝባዊ  ድጋፍ  ማሰባሰብ  በመቻለ  አጭር  ጊዜ  በሚባሌ ጊዜ  የኤርትራን ጦር ከመሸገበት ጠራርጎ  

እንዲወጣ አድርጓሌ።  በዚህም የአገሪቱን  ለዓሊዊነ ት ማስከበር  ችሎሌ።  በቀጣይም ጠንካራና ህዝባዊ የመከሊከያ 

ሰራዊት መገንባት ችሎሌ።   ይህ ሇእኔ  ላሊው የኢህአዴግ   ስኬት እንዯሆነ   ይሰማኛሌ።   

 

የኢትዮ-ኤርትራን ጦርነ ት ማብቃት ተከትል በኢህአዴግ ውስጥ በተፈጠረው መከፋፈሌ ላሊው ሇኢህአዴግ  ፈተና 

እንዯነ በር  የሚዘነ ጋ  አይዯሇም።  አንዳንድ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች የመንግስትን ስሌጣን ሇግሌ ጥቅም ሇማዋሌ 

የተዯረገው  ሙከራ ምክንያት በኢህአዴግ  አመራሮች መካከሌ ከፍተኛ መከፋፈሌ ታይቶ  አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች 

ኢህአዴግ ተከፋፈሇ አበቃሇት ሲለ ተዯምጠው ነ በር።  ይሁንና  ኢህአዴግ ሁኔታዎችን በሰከነ  ሁኔታ  በመያዝ  

መስመሩን ማስተካከሌ ችሎሌ።   ያንን ወቅት ተከትል  የድርጅቱ አካሊት   አዳዲስ  ፖሉሲዎችንና ስትራቴጂዎችን  

በመንዯፍ  አገሪቱ ፈጣንና ተከታታይ  የኤኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገብ እንድትችሌ አዯረጉ።   ከዚያን  ጊዜ ጀምሮ 

አገራችን ባሇሁሇት አሃዝ እድገት በማስመዝገብ የህዝቦችን  የቆየ  የሌማት ጥያቄዎች መመሇስ ጀመረች።  በዚህም 

አገራችን ዛሬ ሊይ ፈጣን እድገት ማስመዝገብ ከቻለ ጥቂት የዓሇማችን  አገራት መካከሌ አንዷ ሇመሆን  ችሊሇች።  ይህ 

ውጤት ኢህአዴግ በተከተሇው ትክክሇኛ መስመር ሳቢያ መመዝገብ የቻሇ ነ ው።   

 

ላሊው ሇአገራችን ፈታኝ የሆነ  የምሇው ጊዜ የ97ቱን ምርጫ ተከትል የተነ ሳው ሁከት ነ በር።  በወቅቱ ቅንጅት 

አጠቃሊይ ምርጫውን ያሸነ ፍኩት እኔ  ነ ኝ በሚሌ ያስነ ሳው ሁከት የበርካቶችን  ህይወት ቀጥፏሌ፣  ንብረት አውድሟሌ 

እንዲሁም የአገራችንን የዴሞክራሲ ሂዯት ከፉኛ ጎድቶታሌ።   ያ ወቅት ብዙዎች ሇአገራችን አስቸጋሪ ብሇው ቢለትም 

ኢህአዴግ በተከተሇው የሰከነ  አካሄድ ሁኔታዎች ተረጋግተው አገራችን የጀመረችው ፈጣን የኤኮኖሚ ዕድገት ማስቀጠሌ 

ተችሎሌ።  ይኸው አገሪቱ ሇበርካታ ዓመታት በተከታታይ ባሇሁሇት አሃዝ የኤኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ ሊይ ነ ች።   

በዚህም  በርካታ ዜጎች   በፍጥነ ት በሚባሌ መሌኩ ከድህነ ት መውጣት ጀምረዋሌ።  በእርግጥ አሁንም በርካታ ዜጎች 

በድህነ ት ውስጥ የሚኖሩ ቢሆኑም በጀመርነ ው አካሄድ ከቀጠሌን በጥቂት ዓመታት ውስጥ በርካታ ዜጎችን  ከከፋ ድህነ ት 

መሊቀቅ እንዯሚቻሌ በተግባር ታይቷሌ።    

 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአንዳንድ የአገራችን ክፍልች የተነ ሱ ሁከቶች ምክንያታቸው በአብዛኛው  የመሌካም አስተዳዯር 

እጥረቶች ናቸው።  የመሌካም አስተዳዯር ችግሮች በየትኛውም አገር የሚፈጠሩ በሂዯትም የሚፈቱ ናቸው።   እነ ዚህን 

ችግሮች መፍታት የሚቻሇው በሁከትና ብጥብጥ ሳይሆን  በመቀራረብና በመነ ጋገር በመሆኑ ኢህአዴግ  ከመመሇከተው አካሌ 

ጋር ሁለ መነ ጋገር መመካከር መቻሌ ይኖርባተሌ።   የሰሊማዊ ትግሌ  ባህሌ እንዲጎሇብት  ኢህአዴግ  ምህዳሩን 

የሚያሰፋ  አካሄድን ሉጎሇብት ይገባሌ።  የመሌካም አስተዳዳር ችግሮችን መፍታት ወይም መፍትሄ  ማፈሊሇግ የኢህአዴግ 

ብቻ ሳይሆን የሁለም ባሇድርሻ አካሌ  ጭምር መሆን መቻሌ አሇበት።   ኢህአዴግ ወጀቡ ቢበረታበትም፤  ፈታኝ ጊዜ 

የተፈጠረበት ቢሆንም ድርጅቱ ካሇው የቆየ   ሌምድ አኳያ ይህን የውጥረት ወቅት በስኬት እንዯሚሸጋገርና  

እንዯቀድሞው ጊዜ ሁለ  ሇአገራችን ብሩህ ጊዜ እንዯሚያመጣ በዕርግጠኝነ ት መናገር ይቻሊሌ።   

 

 


