ቈክው ይቀጥኲኴ
ኯዒኟሁ  03-07-18
ኢህዴግ በኢዴዮጵያ ዲዘክ ውስጥ ቈኴህ ስዢዙ ኯዏያኬ ኟበቃ ፓዛዱ ነው። ኢህዴግ በኢዴዮጵያ
ዲዘክ ውስጥ ቈኴህ ስዢዙ እንዲኖዖው ኟዑያደዛቇው ቀዳዑው ቈዳይ ኟሃቇዘደ ዏቧዖዲዊ ኟፖኯዱካ ቅዙኔ
ኟነበዖውን ኟብሄዛ ቅዙኔ ኯዏዢዲዴ በዯደዖቇው ኟዴጥቅ ዴግኴ ውስጥ ኟጎኲ ድዛሻ ኟነበዖው ዏሆኑ ነው።
በዯዏቪቪይ ዏነሻ ዔክንያዴ

ጏደዴጥቅ ዴግኴ ኟቇቡ በዛካዲ ብሄዙዊ ድዛጅድች ዏኖዙዶው ባይካድዔ፣

ንዳንዶዷ ድዛጅድች ከኢህዴግ ጏይዔ ከባኴ ድዛጅድዷ በእድዓ ኟዑቀድዐ ቢሆንዔ ጏዲደዙዊውን
ደዛግ በዒስጏቇድ ዴግኴ ውስጥ ኢህዴግ ኟጎኲ ድዛሻ ነበዖው።
ይህ ብቻ ይደኯዔ። ኟኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ዙቪዶውን በዙቪዶው እያስዯዳደ፣
ኟሃቇዘደ

ኟኰዓኲዊ

ስኴጣን

ባኯቤድች

ሆነው

በዏከባበዛና

በእኩኴነዴ

ኲይ

በዯዏቧዖዯ

ንድነዴ

ኟዑኖባዴን ዡደዙኲዊዴ ኢዴዮጵያ በዒዋቀ ሂደዴ ውስጥዔ ቈኴህ ዑና ነበዖው። ዡደዙኲዊዴ
ኢዴዮጵያ ከዯዏቧዖዯችዔ በኋኲ በህኬብ ውክኴና ባቇኗው ኟዏንግስዴ ስኴጣን በቧጠው ዏዙዛ፣ በዯኯይ
ኟህኬቡ ዋና ጠኲዴ ኟሆነውን ድህነዴ ኯዒስጏቇድ ያከናጏነው ዯግባዛና ያስቇኗው ውጤዴ ዲዘካዊ ስዢዙ
እንዲኖዖው ያደዛቇዋኴ።
ኢህዴግ በህኬብ ውክኴና ሃቇዛ በዏዙባዶው ያኯዞ ሃያ ሶስዴ ዓዏዲዴ በሃቇዘደ ዲዘክ ዲይድ
ኟዒይዲጏቅ ኟኢኮኖዑ እድቇዴና ኟህኬቡ ኑዜ ኲይ ዯጠባጭ ዏሻሻኴ ያዏጣ ኴዒዴ ዒስዏኬቇብ ዯችሏኴ።
ሁንዔ ኢዴዮጵያ በዓኯዒችን በዢጥነዴ በዒደግ ኲይ ካኰ ሃቇዙዴ ንዷ ነች። ኢዴዮጵያ ኟፀዖ ድህነዴ
ዴግሏ ውጤዲዒ ሆኖ ኟህኬቧን ኟዯሻኯ ህይጏዴ ኯዒዖጋቇጥ ኟዑያስዝኴጋዴን ስዯዒዒኝ ቧኲዔ ኯዒስዝን
ኟዔስዙቅ ዢዘካ ቀጠናን ቧኲዔ ዒዖጋቇጥ ያስዝኴጋኴ። ኢህዴግ ዏዙሸ ዏንግስዴ ኟሃቇን ቧኲዔ ግብ
ድዛጎ ኟዔስዙቅ ዝዘካን ቀጠናን ቧኲዔ በዒስጠበቅ በኩኴ ዓኯዔ ቀዢ እውቅና ያቇኗ ዯግባዛ
ከናውኗኴ። በጠቃኲይ ኢዴዮጵያ በዓኯዔ ቀዢ ቈዳዮች ኲይ ያኲዴ ዯቪዯዣና ዯቧዑነዴ እንዲያድግ
ዒድዖግ ስችሏኴ።
በጠቃኲይ ኢህዴግ እንደድዛጅዴ በሃቇዘደ ዲዘክ ቩጠቀቨ ኟዑኖ በዛካዲ ስኬድች እንዲዏኧቇቡ
ዒድዖግ ችሏኴ። ከሁን በኋኲ ኟኢዴዮጵያ ኧዏናዊ ዲዘክ ውስጥ ኢህዴግ ቀዳዑውን ስዢዙ ኟዑይኬ
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ዏሆኑ እውነዴ ነው። ኢህዴግ ኟፖኯዱካና ኟኢኮኖዑ ስዴዙዳዹዎዷንና ፕዜግዙዕዷን በዒቪካዴ ዖቇድ
ቈኴህ ዲዘካዊ ዑና እንዲኖዖው ያስቻኯው ቀዳዑው ቈዳይ ድዛጅዲዊ ጥንካዚው ነው። ድዛጅዲዊ
ጥንካዚ ከዓኲዒ ጥዙዴ፣ ባኲደ ኲዒው ኲይ ካኲዶው ግኴጽ ግንኪቤ፣ ዓኲዒውን ኯዒቪካዴ ካኯ
ቁዛጠኝነዴና

ዲስፕን

ይዏነጫኴ።

እንደ

ድዛጅዴ

ኟዑዏዙበዴ

ዏዯዳደዘያ

ደንብና

ኟደንቡ

ዯግባዙዊነዴዔ ኟጥንካዚው ዔንጭ ነው።
ኢህዴግ በዛካዲ ውስጣዊ ዝዯናዎች ቇጥዏውዴ ዒኯዢ ኟቻኯ ፓዛዱ ነው። ኯዔቪኳ በ1993 ዓ/ዔ
ቇጥዕዴ ኟነበዖው ውስጣዊ ብኴሽዴና ዏቧንጠቅ ኟፓዛዱውን ህኴውና ኟዯዝዲዯነ ነበዛ። ይህ ጏቅዴ ሃቇዘደ
ከኤዛዴዙ ጏዖዙ ቈዳዴ ዒቇቇዔ ጏደዏዷዏዛ ኟዯሷጋቇዖችበዴ ነበዛ።

ከጏዖዙው ቈዳዴ ዒቇቇዔ ቅቷዴ

ደካዒ ሆና ቢሆን ኖዜ በዒንኛውዔ ቧዴ ጏዖዙው ያቇዖሽ ኟዑችኴበዴ እድኴ ነበዛ። በኩህ ዔክንያዴ
ቇዢው ፓዛዱ ኢህዴግ ውስጥ ዯዝጥዜ ኟነበዖው ችግዛ ሃቇዘቷንዔ ኯከዠ ደጋ ያጋኯጠ ነበዛ ብኵ
ዏውቧድ ይቻኲኴ። ከኩህ በዯጧዒዘ በጏቅደ ሃቇዘደን በዏዲው ስከዟ ድዛቅ 14 ዑኟን ቇደዒ
ኟዑሆኑ ካጎች ኯዔግብ እጥዖዴ ዯጋኯጠው ነበዛ። በኢህዴግ ኟውስጥ ችግዛ ዏንግስዴ ስዙውን በግባቡ
ዒከናጏን ቅድዴ ቢሆን ኖዜ፣ ይህ ኟዔግብ እጥዖዴ ጏደችጋዛነዴ ድጎ ዔናኴባዴ በሃቇዘደ ኳኲ
በስከዟነደ ቩጠቀስ ኟዑኖዛ ዕዴና ስደዴ ያጋጥዔ ነበዛ።
ይሁን እንዹ፣ ኢህዴግ ኟዙቨዔ ህኴውና ቪይጠዠ ሃቇዘደንዔ ኯከዠ ደጋ ቪያጋኴጥ ውስጣዊ ችግን
ዝዴድ በዯሃደሶ ጠንክዜ ዏውጣዴ ችሏኴ። ብከዎዷ ንጋዠ ነን ኟዑኰና ዲዋቂ በዑባኰ ፖኯዱከኞች
ኟዑዏ ኟሃቇዙችን ኟፖኯዱካ ፓዛዱዎች ዯደዙቢ ሃቇዛን ኟዒስዯዳደዛ ሃኲዟነዴ ቪይኖዛባዶው በውስጣዶው
ኟዯዝጠዖውን ቀኲኴ ችግዛ በድዛጅዲዊ ዏዯዳደዘያ ደንብ ኲይ በዏዏስዖዴ ዴዕክዙቩያዊ በሆነ ስዛዴ
ዏዢዲዴ ዯስኗዶው ዏዢዖቪዶውን ጏይዔ ጥንካዚያዶውን ዐኰ በዐኰ ጥዯው ስዒዶው ብቻ
ከዏቅዖደ ኳያ ቩዏኧን ኢህዴግ ዔን ያህኴ ኟኲቀ ቅዔ ያኯው ድዛጅዴ እንደሆነ ያቪያኴ። ኟቀድዕው
ቅንጅዴ ኯንድነዴና ኯዴዕክዙቩ፣ ኟዏኲው ኢዴዮጵያ ንድነዴ ድዛጅዴ (ዏኢድ)፣ ንድነዴ
ኯዢዴህና ኯዴዕክዙቩ (ንድነዴ) ኟውስጥ ችግዙዶውን ዏዢዲዴ ቅቷዶው ጠዢዯዋኴ፤ ከነበበዴ ደዖዺ
ጏዛደው ዴናንሽ ፓዛዱዎች ሆነዋኴ።
ኢህዴግ በ2004 ዓ/ዔ ዒቇባደዺ ኲይ ቀዏነበ ኟነበዴን ኟቀድዕ ኟሃቇዘደ ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ ዏኯስ
ካናዊ በድንቇዴ በዕዴ ጥቷኴ። ይሁን እንዹ ኟቀዏንበ በድንቇዴ በዕዴ ዏኯኟዴ ድዛጅደን
ኲናጋዔ። በኩህዔ ኢህዴግ ከግኯቧቦች በኲይ ኟሆነ ህኴውና እንዳኯው ስዏስክሯኴ።
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ይህን ጋጣዑ ዯከዴኵ በድዛጅደ ዏዯዳደዘያ ደንብ ዏቧዖዴ ዙደዔ ኟግንባ እህዴ ድዛጅድች
(ህጏሃዴ፣ ብዴን፣ ኦህዴድና ደኢህዴን) እያንዳንዳዶው በ45 ድዔጽ ኟዑጏከኰበዴ ኟኢህዴግ ዔክዛ
ቤዴ ዯቧብስቦ ዢፘዔ ዴዕክዙቩያዊ በሆነ ስዛዴ ቀዏነበን ዏዛጧኴ፤ ኟደኢህዴኑን ቀዏነበዛ ድ
ሃይኯዒዛያዔን።
ኢህዴግ ሁንዔ ቀዔነበን ጥቷኴ። ድንቇዯኛ ባኴ በዑችኴ ሁኔዲ ቀዏነበ ኟነበዴ
ሃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝ በቇኪ ዢቃዳዶው ከደኢህዴንና ከኢህዴግ ቀዏነበዛነዴ ኯዏኯቀቅ ጥያቄ ቅዛበው
ጥያቄያዶው በእናዴ ድዛጅዲዶው ደኢህዴንና በግንባ ኢህዴግ ስዙ ስዝጻዑ ኮዑዳ ዯቀባይነዴ
ግኝቷኴ። በቀጣይ 180 ባኲዴ ያኰዴ ኟድዛጅደ ዔክዛ ቤዴ ቀዏነበን ይዏዛጣኴ። ቀዏነበዛ
ኟዑዏዖጠው እህዴ ድዛጅድዷ ከዑያቀዛቧዶው እጨዎች ዏሃከኴ በዔስጢዙዊ ኟድዔጽ ቧጣጥ ስዛዴ
ነው። ብኲጫ ድዔጽ ያቇኗው እጨ ኟግንባ ቀዏነበዛ ይሆናኴ።
ኟኢህዴግ ኟቀዏንበዛ ዔዛጫ በኢህዴግ ውስጥ ያበቃዔ። በህኬብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ ውስጥ
ብኲጫ ዏቀዏጫ ግኝድ ዏንግስዴ ኟዏቧዖዯ ቇዢ ፓዛዱ በዏሆኑ፣ ቀዏንበ ሃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝ
ኟኢዡዴዘ ዏንግስዴ ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ በዏሆናዶውና ከኩህ ሃኲዟነዲዶውዔ ኯዏነቪዴ ኯህኬብ ዯጏካዮች
ዔክዛ ቤዴ ጥያቄ በዒቅዖባዶው ዔክዛ ቤደ ጥያቄያዶውን ከዯቀበኯ ኳኲ እጨ ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ ቅዛቦ
ዒስዏዖጥ ይጠበቅበዲኴ። ኢህዴግ ኯህኬብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ እጨ ድዛጎ ኟዑያቀዛበው
ቀዏነበን ነው። በዏሆኑዔ ኟኢህዴግ ቀዏነበዛ ዔዛጫ በቅዛቡ ይካሄዳኴ ዯብኵ ይጠበቃኴ።
ኟሃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝ ኟጠቅኲይ ዑኒስዴዛነዴ ስኴጣን ዏኯቀቂያዔ በህኬብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ በይዠ
ዯቀባይነዴ እንዳቇኗ በዔዴካዶው ዲስ ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ ይቧኟዒኴ።
ኟኢዡዴዘ ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ፣ በሃቇዙዶው ቧኲዔና ኴዒዴ ዯጠቃዑ በዑሆኑ፣ በሃቇዙዶው ድህነዴና
ኟቧኲዔ

እጦዴ

ዯጎዹዎዶ

በዑሆኑ፣

በኩህዔ

ዔክንያዴ

ኟሃቇዙዶው

እጣ

ዝንዲ

በዑቪስባዶው

ኟኢዴዮጵያዊነዴ ካግነዴ ባኲዶው ቧዎች ኟዯጏከኰ ባኲዴ ባኰዴ ኟህኬብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ ብኲጫ
ድዔጽ ብቻ ነው ኟዑዏዖጠው። ይህ ሂደዴ ዔዛጫው ኟህኬብ ዏሆኑን ያዏኯከዲኴ። ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ
ዒንዔ - ኤዛዴዙዊዔ፣ ግብጻዊዔ፣ . . . ድዔጽ በዑቧጡበዴ፣ ውጭ ሃቇዛ በዑኖና ኟኟዙቪዶው
ፖኯዱካዊ ዷንዳ ባኲዶው፣ ንዳንዶዷዔ ኟሃቇዘደ ጠኲድች ዯኯጣዟ በሆኑ ቡድኖችና ግኯቧቦች
በዑያኧጋዸዴ ዒህበዙዊ ዑዲያ በዑቧጥ ድዔጽ ይዏዖጥዔ።
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ኯኢዴዮጵያ በቧኲዒዊ ሁኔዲ ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ ዏዔዖጥ ኟዯዷዏዖውን ዴዕክዙቩን ኟዒበኴፗግ ሂደዴ
ኟዒስቀጠኴ ቈዳይ ነው፤ ኟህኬቡን ህይጏዴ ጏደዯሻኯ ደዖዺ ዒሷጋቇዛ ኟዑያስችኯውን ኢኮኖዑያዊና
ዒህበዙዊ ኴዒዴ ኟዒቧቀጠኴ ቈዳይ ነው። እስካሁን ያኯው ሂደዴ እንከን ኴባ ኟጠቅኲይ ዑኒስዴዛ
ዔዛጫ ካሄድ እንደዑችኴ ያዏኯክዲኴ። ኟሃቇዘደ ቧኲዔ ባኯቤዴ ኟሆነውና በሃቇዘደ ኴዒዴ ዯጠቃዑ
ኟዑሆነው ህኬብ ቧኲዐን በዒዖጋቇጥ ሂደዴ ውስጥ በባኯቤዴነዴ ስዓዴ በዏንቀቪቀስ ኯቧኲዒዊ ኟስኴጣን
ሽግግዛ ድጋዢ ኟዒደዖግ ኟዕዙኴ ሃኲዟነዴ ኯበዴ። እናዔ ከጠቅኲይ ዑኒስዴዛ ዔዛጫ ጋዛ በዯያያኧ
ኟዑጎዯዴ ኟዑቆዔዔ ነቇዛ ይኖዛዔ። ጠቅኲይ ዑኒስዴዛ ኟዏዔዖጡ ስዙዔ በቧኲዔ ይከናጏናኴ፤
ዴዕክዙቩን ኟዒበኴፗግና ኴዒደን ኟዒስቀጠኰ ዯግባዛና ቈክዔ እስካሁን በዏጣበዴ ክብደዴና ዢጥነዴ ኴክ
ይቀጥኲኴ።
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