
  

  ኯበቧኯ እና በቬሢ ኯዯሦዯነ የዏሢሤ ዏዋቅሤ 

                                                                        ዮናቬ 04-05-18 

በሀቇሡደ የሚከቧደ ቀውቭች ሁኯት ዋነኛ ዏንቬኤዎች እየዯዏቊቇቡ የሚሦጥሠት ቀውቬ እንደሆነ ብከዎች 

ይቬማማኰ። የህኬቡ ቅሣዲዎች ጏደዯቃውሞ ቩያድቈ ነው የሚኯው ንደኛው ምክንያት ቩሆን፤ 

የኢህዴግና ቊሥች ችግሥች ጏደህኬቡ እየዯኪዏደ የሚሦጥሠት ቀውቬ ደግሞ ሁኯዯኛው ነው። 

የዏጀዏሡያውን ችግሤ ኯዏራዲት ዯከዲዲይና ቧሩረ ቬሢዎችን ይጠይቃኴ። ግካም ይጏቬዳኴ። 

እንዲያውም ከኢህዴግም በቧሩ የዯኯያዩ ባኯድሤሻዎችን ዯቪትሬ ይሻኴ። ሁኯዯኛው ኢህዴግና ቊሥች 

የየሢቪቷውን ውቬጣዊ ዏዋቅሤ ሆነ የእሤቬበሤቬ ግንኙነዲቷውን ሀኲረነት በዯሞኲበት ሁኔዲ 

ባኯዏምሢዲቷው፤ በማጏቅም ይሁን ባኯማጏቅ ኯሁከትና ኯግጭቶች ምክንያት ዏሆናቷው ነው። ይህ 

ሁኯዯኛው ችግሤ በንጻሢዊ ዏኴኩ በራጥነትና በኢህዴግ ውቬጣዊ ቅም ሦዲ የሚችኴ ነው። 

ኢህዴግ በየድሤጅቶቸ ውቬጥ፣ በግንባሠ ደሟጃ እና ከቊሥቸ ቊሤ ያኯውን ግንኙነት ዏኴክ 

የሚያቬይኬበት ውይይትም ያደሟቇ ዏሆኑን ቪውቋኴ። 

ይህ ውይይት በዯጧማሡም ከብኬሀው ዏሢሤና ከቊሥች ቊሤ ዏኴካም ግንኙነት ያኯው፣ የበቧኯ እና 

በቬሢ የዯሦዯነ ዏሢሤን በየደሟጃው ማዋቀሤንም ዲቪቢ ያደሟቇ እንደሆነ ዯዏኴክቷኴ። በማንኛውም 

ዏኯኪያ ግን የህኬቡን ብቭቶችና የሀቇሡደን ችግሥች ሁኰ ኢህዴግና ቊሥች ብቻቷውን ሦደት 

ይችኰም። ሁኰንም ባኯድሤሻ የሚያቪትሧ ቧረና ዯከዲዲይ ቬሢዎች ያቬሦኴቊኰ። 

ሁን ኢህዴግ ያደሤግ የሚችኯውና የሚቇባው ነቇሤ፤ የድሤጅደ ዯቋማዊ ይክዲ የሚሻሻኴበት፣ 

የሀቇሢዊ ዏራትሄ ካኴ የሚሆንበት፣ ብኵም ሁኰን ቪዲረ ዏሡ ሚና ኯዏጫጏት የሚያቬችኯው 

ድሤጅዲዊ ቧኲምና ዏናበብ ዏራጠሤ ዏቻኴ ነው። የኢህዴግ ምክሤ ቤትም በኩህ ዏንሦቬ ውቪኔዎችን 

ያቪኯሦ ይዏቬኲኴ። ከኩህ ባሻቇሤ ሁን ባኯንበት ነባሢዊ ሁኔዲ ዴሞክሢቩያዊ ንድነዲችን እንዲጎኯብት 

ኢህዴግ እንዲቧሢ ግድ የሚሆንበት ዋነኛ ምክነያት ኯዓዏዲት የቬሤዓዲችን ደቊ ናቷው በሚኴ 

ቩዲቇኴባቷው የቆዩ ሆኖም ከውቬጡ ዏንቀኴ ያኴቻኲቷው ቬዯቪቧቦች ቮናረ እየሆኑ በዏምጣዲቷው 

ነው፡፡ ትምክህትና ጠባብነት የደሟቨበት ጫራ ኯቇሢዊ ንድነዲችን ደቊና ቬቊት የሆኑባቷውን 



ቊጣሚዎች ያኯሧት 3 ዓዏዲት በሚቇባ ቪይዯውናኴ። በእሤግጥም እነኩህን ቬዯቪቧቦች ማምከን 

የሚቻኯው ዴሞክሢቩያዊ ንድነዲችን ቩጠናከሤ ብቻ ነው። ቬኯሆነም ሁን ኲይ ንድነዲችን 

እንዲጠበቅ ዏቬሢት ዯቇቢነደና ቬሦኲነደ ጠያያቂ ይሆንም ማኯት ነው፡፡ እነኩህ ቬዯቪቧቦች ህብሟ 

ብሄሢዊ ንድነዲችንን ደቊ ውቬጥ እየከዯደ በዏሆኑ ኢህዴግ ብቻ ቪይሆን እኛም እንደካቊ በቊሢ 

ንድነት ኴንዏክዲቷው የሚቇባ ዏሆኑን ያኯንበት ነባሢዊ ሁኔዲ ቬሟግጦ ያቪያኴ፡፡ ኯኩህ ደግሞ 

ዏኲውን ህኬብ የሚያቬዯባብሠና ቅም የሚቇነቡ በቪኴ ዏሢሥች ያቯናኴ። 

ኳኲው ቇሢዊ ንድነዲችንን ማጠናከሤ ኲይ ማዯኮሤ ያኯብን ዏቧሟዲዊ ዏነሻ ኪሢይ ቧብቪቢነት 

የጏኯዳቷው የጎጠኝነት ቬሜቶች በንዳንድ ካባቢዎች ኲይ በማይሆን ቬኳት ውቬጥ በዏግባት ደቊ 

እያቬከዯኰ ዏሆኑ ነው፡፡ ኯብነትም በንዳንድ ካባቢዎች ብሄሤን ዏቧሟት ያደሟቈ ጥቃቶችና 

ዏሦናቀኵች፣ በየዩንቨሤቩዱዎች ኴሬ ኴሬ የሚከቧዯው ብሄሤን ማዕከኴ ያደሟቇ ጥቃት፣ ከክኴኳ 

ውጡ፣ ጏደ ክኴኳ ኴዏኯቬ በሚኴ የሚነቨ ቬዯቪቧቦች፣ ብሄሤን ዏቧሟት ያደሟቈ የጥኲቻ ንግግሥች . . 

. ጏኧዯ እየዯበሢከደ ዏምጣዲቷው በእሤግጥም ኯዓዏዲት በዏሦቃቀድ ኲይ የዯዏቧሟዯችውን 

ዴሞክሢቩያዊት ቇሤ ደቊ ኲይ የሚጥኴና ኢትዮጵያዊነት ጥንካሣያችንን ደቊ ውቬጥ የሚከት በዏሆኑ 

ከምንም በኲይ በቪኴ ዏሢሥች ያቬሦኴቈናኴ። ግን ደግሞ ኯእነሤቨ ብቻ የምንዯጏው ቪይሆን እኛም 

ካጎች ኴናዯኩሤበት የሚቇባው ዏሆኑን ያዏኲክዲኴ፡፡ 

እነኩህ ዏጥሬ ኬማሚያዎች የዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓደ ብቻም ቪይሆን ጠቃኲይ የሀቇሢችን ህኬቦች የቆዩ 

ጏሤቃማ እቫቶችንም ጭምሤ የሚቃሟኑ ናቷው፡፡ የህኬቦች ብሥ የዏኖሤና የዏደቊቇራ ዏቬዲግበሥችን 

በዏናድ ሀቇሢችን ኴትደሤቬበት ያቀደውችውን የብኴጽግና ሢዕይ የሚያደናቅሧ ናቷው፡፡ በግጭትና 

የቧኲማዊ ኑሥ ዏቬዯቊብሤ ዏኪባት የሚያዯሤራ የኯም፡፡ ይኴቁንቬ ሁኰም ኪቪሢን ይከናነባኴ፡፡ 

የሪዴሢኴ ቬሤዓዲችን የቇሤ ንድነትን የሚያጠናክሤ እንጅ ኯንድነዲችን ደቊ የሚሆን ኯዏሆኑ 

ግኴፅ ነው፡፡ ምናኴባት ይህንን ኯማቬጧበጥና የዯሄደበት ሤቀትና ኳኵች ውቬጣዊና ውጫዊ ችግሥ ካኴሆነ 

በቬዯቀሤ ችግሠ ቬሤዓደ በህኬቦች ያኴዯቇደበ ትግኴ እውን የሆነና ዲቩቷ ኢትዮጵያ በግድ የሚኖሠባት 

ቪይሆን ሦቅደው የሚቇነቧት ቇሤ ዏሆኗን እውን ያደሟቇ ነው፡፡ በዏሆኑም የሪዴሢኴ ቬሤዓዲችን በሤካዲ 

ቇሢት ዯግብሟውት ንድነዲቷውን ጠብቀው እንዲሄዱ ያቬቻኯና በበሤካዲ ቇሢትም ዯግባሢዊ ሆኖ 

ውጤት ያቬዏኧቇበ፣ ኪሣም ኲይ በሤካዲ የቧኯጠኑ ቇሢት የሚዯቇብሠት ነው፡፡ 



እኛ ኢትዮጵያውያንም ንዳችን ያኯንዳችን በንድ እጃችን እንደማጧብጧብ ነው፡፡ ውበትም 

ጥንካሣም ይኖሟንም፡፡ ሃብት በሢቨ ኯቬኬት ያበቃም፡፡ የቬነኴቦናዊ ንድነት ዏኖሤ ግድ ይኲኴ፡፡ 

ንድ ቬንሆን እንበሟዲኯን፤ ቅምም ይኖሟናኴ፤ ዏነጣጠኴ ሃይኴን ያዳክማኴ እንጂ ማንንም ቇሤ 

ጠንካሢ ድሤጎ ያውቅም፤ ኯኩህ ደግሞ የቀድሞዋን ቭቬት ህብሟት  ምቪኳ ማድሟግ ይቻኲኴ፡፡ ግከራ 

ኢኮኖሚ ኯዏቇንባት ግከራ ማህበሟቧብ፣ እምቅ ሃብትና የቧው ሃይኴ ግድ ነው፡፡ እኛም በራሡካም ሆነ 

በዓኯም ዯደማጭነዲችን የሚጎኲው የማትበቇሤ ቇሤ በዏቇንባት በዏሆኑ ኯኪ ዏትቊት ግድ የሚኴበት ካ 

ኲይ ነን፡፡ ቬኯኩህ እንደ ቇሤ የማትበቇሤ ቇሤ ዏቇንባት የሚቻኯው ንድነዲችንን ኯማጠናከሤ የሚዯቈ 

ዏሢሥች በየደሟጃው ያቯናኴና ነው ምክሤ ቤደ ትኩሟት ቧጥቶ የዯጏያየበት፡፡ 

ዲኲቁ ዏሡ ጓድ ዏኯቬ ካናዊ በንድ ጏቅት እንደቇኯጸው ኢትዮጵያዊነት በባይ ጏንኬ ይዏቧኲኴ፤ 

ባይን ትኴቅ ጏንኬ የሚያደሤቈት የዯኯያዩ ቇባሤ ጏንክች ናቷው፡፡ ኢትዮጵያም ትኴቅ ሀቇሤ የሚያደሤጓት 

ሁኰም ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች ናቷው፡፡ ህኴውናቷው፣ ዕድቇዲቷውና ቀጣይ ዕጣ ሦንዲቷው 

ከብሥነት ቊሤ የዯያያኧ ነው፡፡ ንድ ሆነው ጠንካሢ ሀቇሤ ቩቇነቡ ይደዏጣኰ፡፡ ንዱ ኯንዱ ቬሦኲ 

ነው፡፡ ይደኯም የንድ ሀቇሤ ህኬቦች ዏኲው የዓኯም ህኬብ በግኵባኲይካሽን በዯቪቧሟበት በሁኑ ጏቅት 

እኛ ኢትዮጵያውያንም ዴሞክሢቩያዊ ንድነት ከዏቇንባት ውጭ ማሢጭ የኯንም፡፡ 

 

በኢህዴግና በብሔሢዊ ድሤጅቶች የዯካሄደው ግምቇማም ይህንኑ ዲቪቢ ያደሟቇ ቬኯዏሆኑ ከቧጣቷው 

ዏግኯጫዎች ዏቇንኧብ ይቻኲኴ።  

 “ካ የኯንም” በሚኴ ዏንሦቬ ኯህኬቡ ጥያቄ የዯሟኲ ምኲሽ ኯዏቬጠት የዏሢሤ ባኲት በሚያደሤቈት 

ትግኴ የሚጠበቅባቷውን ኯዏጏጣት ቁሤጠኛ ዏሆናቷውን በዏግኯጫቷው ሟቊግጠውኴናኴ። 

የኢህዴግ ቬሢ ቬሦጻሚ፣ የብሔሢዊ ድሤጅቶችና የኢህዴግ ምክሤ ቤት ያካሄዱት ግምቇማ 

ዯዏቊቊቢና በግንባሠ ዏሢሤ ባኲት ዏካከኴ የሃቪብ ንድነት በማምጣት የዯጠቃኯኯ ዏሆኑን 

ዯናግሟዋኴ። ምክሤ ቤደ በቬሢ ቬሦጻሚውና በብሔሢዊ ድሤጅቶች የዲየውን ግምቇማ በቬሩት 

ዏዏኴከደን፤ ዏድሟኩ በድሤጅቶች ዏካከኴ የዯሦጠሟውን ዏጠሢጠሤ ያቬጏቇደና ቅም ሦጥሥ 

በዏውጣት ኯቀጣይ ቈክ ዏራትሄ ያቬቀዏጠ ዏሆኑንም በዏግኯጫቷው ኲይ ጽንኦት የዯቧጠው ቈዳይ 

ነው። 



ዯጏደደም ዯጠኲ ግን የዯደሟቇው የግምቇማ ውጤት የሚኯካው የዯሦጠሠ ችግሥችን ኯዏራዲት የሚያቬችኴ 

ቬኬት ቩዏኧቇብ ነው። ይህ እንዲሆን ደግሞ ቀዳሚው ጀንዳና ዏቬሦሤት በየደሟጃው ያኯውን 

ዏንግቬዲዊም ሆነ ድሤጅዲዊ ዏዋቅሤ በበቧኯና በቬሢ ኴምድ በዯካነ ዏሢሤ ማጠናከሤ  ነው። 


