ዒንዔ ዏጊ ዒን…
ባ ዏኲኩ 03-24-18
ኢህዴግን

ቬኬዲዒ

ካደዖቈዴ ቧዙዜች ዏካከኴ ውቪኔዎች

እንዲሁዔ ኯድዛጅደ ውቪኔዎች ዯዝጻዑነዴ
ዒድዖግ ዏቻኲዶው
ዏሆኗን የድዛጅደ

ነው።

ሁኰዔ ዏዙዛና ባኲደ የዑችኰዴን ያህኴ ዛብዛብ

እውነደን እንነቊቇዛ ከዯባኯ

ዏዙዜችና ባኲደ

በቊዙና በዏዏካከዛ ዒቪኯፍ ዏቻኲዶው

በዏቇንዘብ

የኢዴዮጵያ ዕጊ ዝንዲ በኢህዴግ እጅ ኲይ

እያንዳንዷን

ውቪኔ

ቩያቪኴዞዔ ሆነ ኯድዛጅደ

ውቪኔ ዯግባዙዊነዴ የበኩኲዶውን ጌዖዴ ዒድዖግ ይኖዛባዶዋኴ። ኢህዴግ ከነችግና ከነዕጌዖደዔ ቢሆን
ኢዴዮጵያን

በሁኰዔ ዘዛፍ ባኴ በዑችኴ ዏኴኩ ባኯዞዴ ሁኯዴ ቬዛዴ ዓዏዲዴ በቬኬዴ ጎዳና

እንድዴጓዝ ድዛጓኴ።

ኢህዴግ ኯኢዴዮጵያ ህዝቦች የዴዕክዙቩ ቬዛዓዴን ቬዯዋውቋኴ፣ ዝጊንና

ቀጇይነዴ ያኯው የኢኮኖዑ ዕድቇዴ እንድዲቬዏዘግብና የበዛካዲ ዜጎች

ህይጏዴ እንዲሻሻኴ

ዔክንያዴ

ሆኗኴ።

ኢህዴግ

ጌቂድችን

ኯዒቬደቧዴ ጏይዔ ኯዒቬከዠዴ

ይደኯዔ። ኢህዴግ የዏዛህ ፓዛዱ እንደሆነ

ብኵ የብዙሃኑን ጌቅዔ ቪኴፎ

ይዲጏቃኴ።

እቬከዒውቀው

ድዖቬ

የዑቧጌ ፓዛዱ
ኢህዴግ ቤዴ

የድዛጅዴ ዏዙዛነዴዔ ሆነ የጇቅኲይ ዑኒቬዴዛነዴ ቦዲ የዏቬዋዕዴነዴ ቦዲ ናዴ። በዚህ ቦዲ የዑቀዏጌ
ዏዙዛ ዖዏጌ ኲይ እንደዑቀዏጌ፣ የድዛጅደ ብቻ ቪይሆን የዏንግቬዴንዔ
የፓዛዱውዔ ሆነ የዏንግቬዴ ሃጉያዴ
በኢህዴግ ዏዙዜች

ዏካከኴ

ጌዠድች የዑቮከዔ፤

ዯጇቅኴኯው ኯዏዘው የዑቧገበዴ ቦዲ ነች። ይሁንና ዛዚ ኲይ
የዑቧዒው ኯዏደዒዏጌ እንግዳ እየሆነብኝ ነው። ከቅዛብ

ጏዲህ ኢህዴግ ቤዴ የቬኴጊን ሽዑያ

ዯጀዔሯኴ።

ዜ

ከኲይ እንዳኴኩዴ በኢህዴግ ቤዴ ዴኲኴቅ

ውቪኔዎች በቊዙ የዑዯኲኯዞበዴ ሆኖ ቪኯ የዏዙዛ ቦዲዋን ኯዏያዝ የዑደዖግ ጫ ኯጋና ይዏቬኴዔ።

ኯነቇ

ዒንዔ ይዏዖጌ ዒንዔ ዲቬ ነቇዛ ይኖዙኴ ብዬ ኲቬብዔ። ዔክንያደዔ ዒንዔ ዯዏዖጇ ዒን

የዑዝጽዏውዔ ሆነ

የዑያቬዝጽዏውዔ ከዚህ ቀደዔ እንደነበዴ ዏዙዜች

የኢህዴግን ቋዔና

የኢህዴግን ዏዛህ

ብቻ ነው። ደዏቀዔ ዏጊ፣ ብይ፣ ሽዝዙውዔ ሆነ ደብዖጺዮን እነዚህ ቧዎች

ከኢህዴግ ቋዔ፣ ከኢህዴግ ፖቩና ቬዴዙዳጂ
ኯቇዙችን ቬኬድች ሁኰ

የንበቪውን ድዛሻ

ንድ ቊዴ ዏንቀቪቀቬ ይችኰዔ።

ኢህዴግ

በዛክቷኴ፤ በዒበዛከዴዔ ኲይ ይቇኛኴ። ነቇዔ የቇዙችን

የቬኬዴ ዔንጭ እንደዑሆን ጌዛጌዛ ቇባን ይቇባዔ። የዚህ ፓዛዱ ህኴውና ከኢዴዮጵያ ህኴውና ቊዛ
እጅቈን የዯቆዙኗ እቬከዑሆን ድዖቬ ኢሀዴግና የኢዴዮጵያ ህዝቦች ዯቀዙዛበዋኴ። በዏሆኑዔ የዚህ
ድዛጅዴ ድክዏዴ የቇዙችን ድክዏዴ እቬከዏሆን ደዛሷኴ። ቬኯዚህ ኢህዴግ በግባቡ ዙቨን ያጇዙ
ዙቨን ጏደቀድዕው ንድነደና ጌንካዚው ዏኯቬ ይቇባኴ ባይ ነኝ።

በቇዙችን ዲዘክ ኢህዴግ በዏኴካዔ ቬነ-ዔግ በጌ ዓዖዓያነደ በቀዳዑነዴ የዑዝዖጅ ፓዛዴ ነው ብኴ
ብዛኛዎቻችንን የዑያቬዒዒ እውነዲ ነው፡፡ የድዛጅደ የውቬጌ ቧዙዛ የግኯቧቦች ሃቪብ በዴዕክዙቩያዊ
ዏንቇድ የዑንቮዙቮዛበዴ ሃቪብ በነፃነዴ የዑዠጭበዴ፤ ሁኳዔ የብዙሃኑ ድዔጽ የበኲይነዴ ዯቀባይነዴ
የዑያቇኝበዴ

ፓዛዱ

ነው፡፡ ይህ ቧዙዔ ብዙሃኑን ያዒከኯ፣ ከንባቇነናዊነዴ የፀዳና በግኴፅነዴ ኲይ

የዯዏቧዖዯ ቧዙዛን የዑዯቇብዛ በዏሆኑ በዛካዲዎችን ጏደፓዛዱው
ይዏቬኯኛኴ፡፡

ባኴነዴ እንዲቪቡ ያደዖቇ ነቇዛ

በኢህዴግ ውቬጌ ግዔቇዒ ዴኴቅና የቆየ ባህኴ ነው፡፡ ይህ የግዔቇዒ ባህኰ ድዛጅደን

ጌ የቬነ ዔግባዛ ዔንጭ እንዲሆን፣ ባኲዴ ዯጇያቂነዴን እንዲያውቁና የዯጊኯባዶው ኃኲዟነዴ በግባቡ
እንዲጏገ ካደዖቊዶው ዔክንያድች ቀዳዑውና ዋንኛው ቈዳይ ነው፡፡ ግዔቇዒ ከኢህዴግ ቊዛ ብዜ
የኖዖ ባህኴ በዏሆኑ ዕድዓው ከድዛጅደ ዕድዓ ቊዛ እኩኴ ነው፡፡ ኢህዴግ ይህን ጇንካዙ ባህኰን
ያበኲቮው ይቇባዔ።
ንድ ድዛጅዴ ጏይዔ ፓዛዱ ዲዒኝና ጇንካዙ ከዑያደዛቇው ባህዘያዴ ቀዳዑው ባኲደ ኯግኴ ቬብዕናና
ጌቅዔ ከዏሯሯጌ ይኴቅ ኯድዛጅደ ጏይዔ ኯፓዛዱው ዓኲዒና ዏዛሆ ዯቇዥ ዏሆን ዏቻኲዶው ነው።
ይሁንና ከቅዛብ ዜ ጏዲህ

ኢህዴግ ይህን ዓይነዴ ጇንካዙ ቬብዕናው ጌያቄ ውቬጌ የቇባ ይዏቬኲኴ።

በኢህዴግ ቤዴ ዏደቊቇፍና ዏዖዳዳደ ቀዛድ ሁኰዔ በዙቨ ይዯዔ ጀዔሯኴ። ግኯቧቦች ኯፍዔ ቩኴዔ
ቡድኖች ኯቬኴጊን የዑያደዛቈዴ ቬኴዲዊ እንቅቬቃቫ እየዯቬዯዋኰ ነው።
“ጏዛቅ በእቪዴ እንደዑዝዯን" ሁኰ ኢህዴግዔ ህዝባዊ ጏቇንዯኝነደን በዖጅዔና ዏዙዙ የዴጌቅ ዴግኴ
ዯዝዴኖ እዚህ የደዖቧ፣ በቁዛጇኛ የህዝብ ኴጆች የዯቇነባና ኯብዙሃኑ ጌቅዔ የዑዲቇኴ ድዛጅዴ ዏሆኑን
በዯግባዛ ቬዏቬክሯኴ፡፡ ሁንዔ የቀድዕው የኢህዴግ ቬብዕና ኯቇዙችን ንድነዴ ኯህዝቦች ብዜነዴ

ያቬዝኴቊዲኴ።

ኢህዴግ በቡድን ቧዙዛ ኲይ ዏቧዖዴ ያደዖቇ

ፓዛዱ ዏሆኑ ከከዠ ቬህዯዴ ኲይ

እንዳይጏድቅ ያቇዘው ይዏቬኯኛኴ። ከንድ ብዛደ ሁኯዴ ዏዳኒደ እንደዑባኯው።
ኢህዴግ ቇዙችን ባኯዞዴ 15 ዓዏዲዴ ዯከዲዲይ ባኯሁኯዴ ሃዝ የኢኮኖዑ ዕድቇዴ እንድዲቬዏዘግብ
ያደዖቇው ህዝቡን ከጎና ዒቧኯፍ በዏቻኰ ነው። ኢህዴግ ከዴጌቅ ዴግኰ ዜ ጀዔዜ

ህዝብን ቪዔኖ

ዏቬዙዴና ዒቧዙዴ የዑችኴ ፓዛዱ ነው። በዚህዔ ኢህዴግ ቬኬዲዒ ሆኗኴ። ቇዙችን እያቬዏዘቇበች
ካኯችው የኢኮኖዑ ዕድቇዴ ሁኰዔ በየደዖጃው ፍዴሃዊ ዯጇቃዑ እንዲሆን ኢህዴግ ጌዖዴ በዒድዖግ
ኲይ ነው።

እንዲሁዔ ኢህዴግ ቇዙችንን ከዴዕክዙቩያዊ ቧዙዛ ቊዛ እንድዴዯዋጏቅ ድዛጓኴ።

ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች በዒንነዲዶው እንዲኮ ዙቪዶውን በዙቪዶው እንዲያቬዯዳድ ድዛጓኴ፤
በቇዙችን ድህነዴ ከግዒሽ በኲይ እንዲቀንቬ ድዛጓኴ፤ ቇዙዊ ዲዏግባባዴ እንዲዝጇዛ እና የቇዙችን
ግጽዲ እንዲሻሻኴ ኢህዴግ ዴኴቅ ዑና ነበዖው።
ከቅዛብ ዜ ጀዔዜ በዛግጌ በኢህዴግ ዲዘክ እና ባህዛይ በዒይጊጊዔ ዏኴኩ በድዛጅደ ውቬጌ
ንዳንድ ዏደነቃቀፎች እየዯቬዯዋኰ ናዶው። ኢህዴግዔ እነዚህን ችግዜች በዏፍዲዴ ዖቇድ ያቪየው
ዳዯኝነዴ እና ዏዠዘዝ በህዝቡ ዘንድ

ቬቊዴ ዝጌሯኴ።

ሥቊደዔ ዯቇቢ ሥቊዴ ይዏቬኯኛኴ፡፡ እንኳን

ህዝቡ ንዳንድ ዏዙዜችዔ ጏደ ዯቬዠ ዏቁዖጌ የዯቇዞ እቬኪዏቬኴ ድዖቬ
ኯዒዙቅ

ዕክዖው

ጏደውቬጌ

እንደነበዛ የዔናቬዲውቧው ቈዳይ ነው። ነቇዛ ግን

የዒየዴ ኴዔድ

ሁኔዲዎችን

በዒቬዯካከኴ

ዙቪዶውን

ከዴግኰ

ኢህዴግ ባኯው

ዙቨን

ኲይ ነው። ይህ የኢህዴግ ዏኴካዔ ጅዔዛ

ቇዛ ጏዳድ ዜቊ ሁኰ ይበኴ ኯው የዑቇባ ቈዳይ ነው። ዔክንያደዔ እያንዳንዷ የኢህዴግ እንቅቬቃቫ
ከእያንዳንዳችን ህይጏዴ ቊዛ የዯቆዙኗ ዏሆኑን ዒጏቅ ይኖዛብናኴ።

ድዛጅደ በዯኯይዔ ባኯዞዴ ሁኯዴ ጏዙዴ በዯኯየ ኃይኴ እና ዴኩዖዴ ችግዜዷን ዏዝዯሽ ዏጀዏን
ቬንዏኯከዴ፤ ኢህዴግ ያቊጇዐዴን በዛካዲ ችግዜች በዒቬጏቇድ ጏደ ዴክክኯኛው ጎዳና ኯዏዏኯቬ
ቁዛጇኛ ቋዔ እንደያዘ እዛግጇኛ ዏሆን ችኯናኴ፡፡ ኢህዴግ ሁን የያዘውን የእዛዒዴና የዯሃድቭ
ንቅናቄ በዯኯዏደው ቁዛጇኝነዴ እና ዴቊዴ ዏያዝ ይኖዛበዲኴ ባይ ነኝ። ኢህዴግ በጭዛ ዜ ዙቨን
ቬዯካክኵ ቇዙችንን በቬኬዴ ጎዳና ዳግዔ እንደዑያዖዒዔዳዴ
ዝጊዘ

ድዛጅዴ

ዏሆኑን

ከዑያዖቊግገኴን ነቇዜች ዏካከኴ

እዛግጇኛ ነኝ።

ኢህዴግ ዯጽዕኖ

ንዱ ነቇዛ በኢህዴግ ዏዙዜች

ዏካከኴ ዏደዒዏጌ እንኳን በዏቀነቨ ብቻ ቇዙችን ዏደነቃቀፍ ውቬጌ ቇብዲኯች።

ኯቇዙችን
በዏሆናዶው
ድክዏደን

ጏቅዲዊ ችግዜች

ውጫዊ ዔክንያድች የኰዔ ባይባኴዔ

ኢህዴግ ቤደን በዒጽዳዴ ዙቨን ዒቬዯካከኴ
ያዛዔ፤ ህዝቡ የዑቪዯፍባዶው

በዛካዲ

ችግዜቿ

ውቬጊዊ

ዏቻኴ ይኖዛበዲኴ። ኢህዴግ ውቬጊዊ

ቀጌዯኛ ዏድዖኮች ያዏቻዶ፣ በህዝቡና በዏንግቬዴ ዏካከኴ

ከዏዶውዔ ዜ በኲይ ዏቀዙዖብና ጇንካዙ ዴቬቬዛ ዏፍጇዛ የዑያቬችኰ ፖቩዎችን፣ ደዖጃጀድችንና
ቧዙዜችን ዏዘዛቊዴ ይኖዛበዲኴ።

በኳኲ በኩኴ ደግዕ ቇዘደን ኯዒዯዙዏቬ የዑደዖግን ዒናዶውንዔ

ፍዙሽ ድዛድች ኢህዴግ እንደቀኲኴ ነቇዛ ዏኯከዲዶው ይቇባዔ። ኢህዴግ ህግና ቬዛዓዴን
የዒቬከበዛ፣

የህግ

የበኲይነዴንና

ቧኲዔን

የዒቬጇበቅ

ኃኲዟነደን

በየዴኛውዔ

ዏቬዝዛዴ

ኯድዛድዛ

ባይቀዛባዶው ዏኴካዔ ነው። ጏደ ኢህዴግዔ ሆነ ጏደ ቇዘደ ዏዙዛነዴ ዒንዔ ዏጊ ዒን የዯኯየ
ቧዙዛና የዯኯየ ፖቩ ይዞ ዏጊ ይችኴዔ። ዲቨ ዏዙዛ እንደቀድዕዎዷ ዏዙዜች ሁኰ
የድዛጅደን ፖቩና ቬዴዙዳጂ ዏዝጸዔና ዒቬዝጸዔ፤ በቇዙችን የዯጀዏ ቬኬድችን ዒቬቀጇኴ
እንዲሁዔ በጏቅዲዊ ግጭዴ ቪቢያ በህዝቦች ዏካከኴ የዯዝጇ ክፍዯድችን ዏድዝን ይሆናኴ።

