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የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ ዏግኯጫ
I. ዏግብያ፡የህጏሓዴ ዒዕከኲ ኮዑዳ ከቧኔ 3-5 ያካሄደጐን ኣስዶኳይ ቧብቧባ ኣጠናቋኴ። ህጏሓዴ/ኢህጏዴግ በ17
ዓዏደ የዴጥቅ ዴዓኴም ሆነ ሠብ ክራኯ ኧዏን ባኯቆጠሟው የኴዒዴ፣ የቧኲምና የዴሞክሢሲ ዴግኴ
ምዕሢሬች ሁኰ ከኳኵች እህዴ ድሤጅድች ቊሤ በዏሆን ባደሟግነው ዴግኴ በሤካዲ ድኵችን እየዯጎናፀሦን
እኩህ ኲይ ዏድሟስ ችኯናኴ። የ43 ዓዏዲዴ የድኴና የፅናዴ ቈዞችን ስኬዴ ምንጭ የጠሢና ብቁ
ብዮዲ ዏስዏሤ ይዞን የኧኯቅን ዏሆኑ ነው። ይኸንን ዏስዏሤ በፅናዴ ጧብጦ በፅናዴ ዲግኵ
የዑያዲግኴ ድሤጅዴ ባኯቤዴ ስኯሆንን ነው። ባኯሧዴ 27 ዓዏዲዴ ባጠቃኲይ፣ ባኯሧዴ የ17 የዯሐድሶ
ዓዏዲዴ ደግሞ በዯኯይ ከሤያ ዏኯስ ዏቧሟዲ ኯውጥ ዏስዏዝቇብ ችኯናኴ። ሃቇሢችን ኢዴዮዽያ
የነበሟችበዴ እጅግ ኣስሦሡ የዏበዲዯንና የዒሽቆኴቆኴ ቈዞ ዯቇድ ጏደ ኣዲስ ምዕሢራ እንድዴሷቊቇሤና
ስዑና ክብሤ ከራ ብኵ እንዲጠሢ ኢህኣዲግ እኴህ ስጧሢሷ ዴግኴ ኣካሂዷኴ። በዯደሟቇጐ ዴግኴ
የሃቇሢችን ህዝቦች የዏኴዒዴ እኩኴ ዕድኴ ያሟቊቇጠ ስሤዓዴ ዯቇንብድ ህዝቦችን በኢኮኖዑና በዒሕበሢ
ሟቇድ ዯጠቃዑ ዒድሟግ የቻኯ ጐጤዴ ኯዒሟቊቇጥ ዯችሏኴ። በእሤግጥም ብዮዲ ዴሞክሢሲያ
ዏስዏሢችን ሃቇሢችንን ከጥሩዴ የዲደቇ፣ የብሔሤ ብሔሟቧቦች እኩኴነዴ የዯሟቊቇጠበዴ ዲሲቷ
ዴሞክሢሲያዴ ኢዴዮዽያ እንድዴሦጠሤ ያደሟቇና ኯጏዲረዴም የሃቇሢችንን ህዳሴ ኯዒሟቊቇጥ ብዶኛው
ዏንቇድ ዏሆኑ የስከኣሁኑ ዴግኲችን ያሟቊቇጠው እውነዴ ነው።
ይኸ ዯኣምሤ የሦጠሟና የሃቇሢችንን ህዳሴ ኯዒሟቊቇጥ የዑያስችኴ ኴዒዲ ዴሞክሢሲያ ዏስዏሢችን
ከቅሤብ ዓዏዲዴ ጏዲህ ኣደቊ ውስጥ የጏደቀበዴ ሁኔዲ ዯሦጥሯኴ። ይህ እንዲሦጠሤ ከምንም በኲይ የዏሡ
ድሤጅዲችን ኢህኣዴግ ዏሢሤ ብዮዲ ዴሞክሢሲያ ባህሤይው እየዯሷሟሷሟ በከሩ የጥቇኛ ዝቅዯዴ
ኣሟንቋ ውስጥ በዏኧሦቁ ዏሆኑን ድሤጅዲችን ኢህዴግ በዑቇባ የዯነዯነጐ ቈዳይ ነጐ። ይሁን እንጂ
ይኸንን ሦዯና በዑቇባ ኯዒኯራ ሲባኴ በድሤጅዲችን የዯዷዏሟጐ በጥኴቅ የዏዲደስ እንቅስቓሴ ኣሁንም
ቢሆን በዑሦኯቇጐ ደሟጃ ሳካ ኣኴቻኯም።
ይህንን ዏነሻ በዒድሟግ የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ የኢህዴግ ስሢ ስሦፃዑ በጏቧናዶጐ ጐሳኔዎች
በሃቇሢችንና ክኴኲችን ጏቅዲ ሁኔዲ እንዲሁም በቀጣይ የዴግኴ ቅጣዎቻችን ኲይ በዝሤዝሤ በዏውያየዴ
ውሳኔዎች ስኴፏኴ።
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II. ውሳነዎች
ሀ. የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ የኢህኣዴግ ስሢ ስሦፃዑ ግንቦዴ 28/2010 ዓ.ም ባካሄደጐ ስዶኳይ
ቧብቧባ የኢዴዮ-ኤሤዴሢን ግጭዴ በቧኯዒ ዏንቇድ ኯዏራዲዴና የዏንግስዴ የኴዒዴ ድሤጅድችን
ስዏኴክድ በህጏሓዴ ስሢ ስሦፃዑ የቀሟበኯዴ ሡፖሤዴ በዝሤዝሤ በዒየዴ የዑቀጥኰዴን ውሳኔዎች
ቧኴፏኴ።
1. ከምንም ነቇሤ ስቀድሞ የኢህዴግ ስሢ ኣስሦፃዑ ያየው ይቇባ የነበሟጐ ቈዳይ የኢህዴግ
ምክሤቤዴ በዏቊቢዴ /2010 ዓ.ም ያስቀዏጠጐን ጏሳኔና ግምቇዒ ዏቧሟዴ በዒድሟግ በድሤጅዲችን
በግኴጥ እየዲየ የዏጠጐን ዏቧሟዲ የዏሢሤ ብኴሽዴና ያስከዯኯጐን ቈዳዴ፣ እንዲሁም ባኯሦጐ
የዯዷዏሟጐ የጥኴቀዴ ዏዲደስ የደሟቧበዴ ደሟጃን በጥኴቀዴ በዏቇምቇም በሃቇሢችን ጒነኛ ችግሤ ኲይ
ዴኩሟዴ ኣድሤጎ ዒየዴ ኯዏቻኰ ንድ ዏቧሟዲ ቈድኯዴ ነው።
2. የኢህኣዴግ ስሢ ስሦፃዑ ዒየዴ የነበሟበዴ ኳኲ ዏቧሟዲ ቈዳይ ሁን ቇጥሞን ኲኯው ዏቧሟዲ
የኢኮኖዑ ችግሤ ኧኲቂ ዏራዴሔ ዒሦኲኯግ ኲይ ዴኩሟዴ ኣድሤጎ ዏውያየዴ ዏሆን ሲቇባጐ የችግሠ
ባስከዯኲዶው ውጤድችና ኯኩያ ዏራዴሔዎች ቅድዑያ ዏስጠደ ንድ ኳኲ ቈድኯዴ እንደ
ሆነና፣ ኧኯቂው ዏራዴሔ ኴዒዲና ዴሞክሢሲያ ዏስዏሢችን በግኴፅ የኯያዶውን የኴዒዴ
ቅምቻችን ዒኯዴም ዏኲው ህዝባችን፣ ዏንግስዴና የግኴ ባኯሃብደን በዒደሢዷዴ ሤብሤብ
እንዲያደሤቈ ዏቻኴ ኲይ ያኯብን ችግሤ ኲይ ዴኩሟዴ ስጥድ ዏውያየዴ ኣኴቻኯም።
3. እነኩህ እኲይ የጠቀስናዶው ቈድኲድች እንደ ዯጠበቁ ሆነው ስሢ ኣስሦፃዑው የኢዴዮዽያና
የኤሤዴሢን ቈዳይ ኣስዏኴክድ የጏቧነው ውሳኔ በዏቧሟደ የኢዴዮ-ኤሤዴሢ ጦሤነዴ ከዯጠናቀቀ በኋኲ
በኢህዴግ የዑዏሢጐ ዏንግስዴ ኯኣራሡካ ቀንድ ቧኲም በጠቃኲይ ኯሁኯደ ሃቇሢዴ ጏንድዒሞች
ህዝቦች በዯኯይ ሲባኴ ስምምነደን ያኯቅድዏ ሁኔዲ በዏቀበኴ ህዝባችንና ዏኲጐ ኣበኲችንን
በዒጏያየዴና በዒሳዏን እንድሁም ዓኯም ኣቀሧን ዒሕበሟቧብ ከጎኑ በዒሳኯራ ኯዯግባሢነደ ያኲቧኯቧ
ጥሟዴ ሲደሟግ ቆይቷኴ። ይሁን እንጂ በዯኯያዩ ምክንያድች ኲኯሧዴ 18 ዓዏዲዴ ኧኲቂ ቧኲም
ዒሟቊቇጥ ኴዯቻኯም። ስኯሆነም የኢህኣዴግ ስሢ ስሦፃዑ ኮዑዳ ያሳኯሦጐ ጐሳኔ በዏቧሟደ
ከቧኲም ፖስያችን ቊሤ የዯጣጣዏ ዏሆኑን በዒሟቊቇጥ ኧኲቂ ቧኲም ኯዒምጣዴ የዑያስችኴ ጐሳኔ
ዏዯኲኯሧ ዯቇቢና ጐቅዲ ዏሆኑን የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ ደምድሟኴ።
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ኣሦፃፀዐን በዑዏኯከዴ ግን ሃቇሢችን ከኳኵች ጎሟቤዴ ሃቇሢዴ ቊሤ ከሏዴ የጒሳኝ ድንበሤ ቈዳዮች
ንፃሤ ጭምሤ እጅግ ከራ ያኯ ዴሤቈም ያኯጐ በዏሆኑ በከራዯኛ ጥንቃቄ ዲይ እንደዑቇባጐ ፅንኦዴ
ቧጥድ ዯውያይቷኴ። ከኩህ ቊሤ በዯያየኧ በኢዴዮ-ኤሤዴሢ ጒሳኝ ከባቢዎች የዑኖሟጐ ህዝብና ዑሻ
ኲኯሧዴ 20 ዓዏዲዴ ከኑሥኣዶጐና ከሥሢዶው ዯሦነቅኯጐ የሃቇሢችንን ኴዓኲነዴና ህቇ-ዏንግስዲችን
ኯዒቧከበሤ ከዏከኲከያ ቧሢዲችን ጎን በዏቆም ኯሳዩዴ ቆሟጥነዴና ከከሦኰዴ የዒይዲዏን ዏስጒዕዴነዴ
የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ ያኯጐን ክብሤና ኣድናቆዴ እየቇኯፀ ድሤጅዲችን ኢህዴግና ከሪደሢኴ
ዏንግስዴ ቊሤ በዏሆን በቂ ድቊራ ያቇኙ እንዲዑቇባ ጏስኗኴ።
4. የኢህኣዴግ ስሢ ኣቧሦፃዑ ኮዑዳ ሁን የቇጠዏንን ኢኮኖዑያ ችግሥች ኯዏራዲዴ እንዲቻኴ
ከዏንግስዴ

የኴዒዴ

ድሤጅድችን

ዏካከኴ

ዳኳ፣

ኤኯክዴሡክ

ዒዏንጧዎች፣

ኵዷስዱክስና

የኢዴዮዽያ ኣየሤ ዏንቇድ ከራዯኛጐ ድሤሻ በዏያዝ የግኴ ባኯሃበድችን ኯዒሳዯራ እንዲሁም
የቀሠዴን የኴዒዴ ድሤጅድች በከረኴ ጏይም በዐኰ ጏደ ግኴ ይዞዲ ኯዒስዯኲኯራ የጏቧነጐ ውሳኔ
ከፕሥግሢዒችንና ፖስዎቻችን ቊሤ የዒይቊጭ፣ ባኯሧዴ ቈባኤዎቻችን እየዯጏቧነ የዏጣና ጏቅዲ
ዏሆኑን በዒሟቊቇጥ ዯቀብኵዲኴ። ይሁን እንጂ ኣሦፃፀዐ ኲይ ከራዯኛ ጥንቃቄ እንዲዳሟግና
ኴዒዲ ዴሞከሢሲያ ዏስዏሢችንንም ሆነ የኢዴዮዽያ ህዝቦችን ጥቅም በዒይጎዳ ዏኴኩ
ዏከናጏን እንዳኯበዴ ፅንኦዴ ቧጥድበዲኴ።
5. በኢዴዮ-ኤሤዴሢ ኧኲቂ ቧኲም ቈዳይም ሆነ ከዏንግስዴ የኴዒዴ ድሤጅድች ቊሤ በዯያየኧ የዯጏቧኑ
ውሳኔዎች

ጏደ

ኢህዴግ

ምክሤቤዴ

ሳይቀሤቡ፣

ቊሤ

ድሤጅድች

ሳይሳዯሧበዴ

እና

የዑዏኴከዲዶው ካኲዴ በዝሤዝሤ ሳይጏያይበዴ እንደዏጧሟሻ ውሳኔ ዯጏስዶ ኯህዝብ ይሩ ዏደሟቈ
ንድ ቈድኯዴ እንደሆነ ዒእከኲ ኮዑዳጐ ደምድሟኴ።
6. የኢዴዮዽያ በሔሤ፣ በሄሟቧቦችና ህዝቦች ከዳሤ እስከዳሤ በከራዯኛ ሃቇሤ ራቅሤ የዯሳዯሧበዴ እና
ዏስጒእዴ የከሦኰበዴ ቈዳይ በዝሤዝሤ ሳይጏያዩበዴ እና በቂ ዏዯዒዏን ሳይደሟስበዴ በዑድያ ይሩ
ዏግኯጫ ዏቧጠደ ህዝባችን ኲይ ቅሣዲ፣ ቁጣና ዏደነቊቇሤ የሦጠሟ በዏሆኑ ንድ ኳኲ ቈድኯዴ
ነው።
ኯ. የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ በጥኴቀዴ ከዯጏያየባዶው ቈዳዮች ንዱ ሁን ያኯንበዴ ክኴኲ እና
ሃቇሢ ሁኔዲ እንዲሁም ቀጣይ የዴግኴ ቅጫጫዎች የዑዑኯከዴ ነው። በኢህኣዴግ ደሟጃም ሆነ
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በህጏሓዴ ካኯሧዴ ዏዲዴ ዷምሥ ኴዒዲ ዏስዏሢችን እና በህቇዏንግስዲችን ኲይ ያቊጠዏ
ያኯጐን ችግሤ ሲቇምግም ቆይቷኴ። ይሁን እንጂ የችግሥዷ ስሩዴና ዴሤቈም በኢህዴግ ደሟጃ
በጥኴቀዴ ዏቇምቇም እንዳኯበዴ በዏግባባዴ ከኩህ ቀጥኵ ያኰዴን ውሳኔዎች ሳኴፏኴ።
1. የኢህዴግ ምክሤቤዴ በዏቊቢዴ 2010 ባስቀዏጣዶው ውሳኔዎች ድሤጅዲችንን ከደቊ ኯዒዳን
እንዲቻኴ የኯየናዶው ችግሥች እና ዏራዴሔዎቻዶው በጥብቅ ድስፕን እና ዯጠያቅነዴ
እንዲዯቇበሠዴ ግኴፅ ቅጣጫ ስቀምጧኴ። በኩ ሟቇድ በጥኴቀዴ የዏዲደስ እንቅስቃሴው
የደሟቧበዴ ደሟጃ በኢህዴግ እንዲቇምቇም የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ ይጠይቃኴ።
2. በዴሞክሢሲ ሓይኵች እና

በጥቇኝነዴ ዏካከኴ የዑደሟቇው ቀጣዩ የዴግኴ ምእሢራ

በጒናነዴ

በዴሞክሢሲ እና በኴዒዴ ከሤያ በዑኯኮስ ንቅናቄ ዒሕበሢ ዏቧሟዲችን እና ከኴዒዲችን
ዯጠቃዑ የሆኑ የሕብሟዯቧብ ክራኵች በዑያደሤቈዴ የዯደሢጃ ዴግኴ ነው። ይህን ኯዒድሟግ
እንዲቻኴ ዏኲው ህዝባችን እና ባኲችን የምንቇኝበዴን ዏድሟክ ባህሡ ዏነሻ በዒድሟግ የህጏሓዴ
ዒእከኲ ኮዑዳ በሃቇሤ ደሟጃ በዑደሟቇው ሁኰንቀራ ዴግኴ በቁሤጠኝነዴ እንዲሟባሟብ ጏስኗኴ።
3. በሁኑ ጏቅዴ በኢህዴግ ደሟጃ እየዯደሟቈ ያኰ የኢህዴግን ህቇ-ደንብ እና ዯቋዒ ስሢሤ
ያኴዯከዯኰ የዏሢሤ ምዳባዎች እንዲዲሟዐ የህጏሓዴ ዒእከኲይ ኮዑዳ ይጠይቃኴ።
4. ኯደሤጅዲችን ነባሤ ዏሢሥች እውቅና እንዲቧጥ የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ ጏስኗኴ።
5. በሃቇሢችን ህቇ ዏንግስዴ በዑቇባ ዏኴስ የቧጠባዶው የዒንነዴ እና የጏቧን ጥያቄዎችን ሦደሢኲ
ስሤዓዲችን በዏፃሟሤ እና የህዝባችን ክብሤ በዑነካ ዏኴኩ በሓይኴ እና በዯፅእኖ የዴግሢይ እና
ህዝብ ድነዴ እና ቧኲም ኯዏሟበሽ የዯደሟቈ ያኰዴ ፀሟ ዴሞክሢሲያ እንቅስቃሶች ህጏሓዴ
ከህዝቡ ቊሤ በዏሆን በፅናዴ ኯዏዲቇኴ ጏስኗኴ።
6. የዴግሢይ ህዝብና ዏሡ ድሤጅደ ህጏሓዴ እንደኯሦው ግዜ ሁኰ የብያዲ ዴሞከሢሲያ
ዏስዏሢችን ስዯዒዒኝ ደዷን በዏሆን ዴግኲችንን የዑጠናክሤ እና እንደ ካሁን ቀደዐ
በዏቧዏሢችን ከሤያ ጠንካሢ ሤብሤብ እንዲደሟግ የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ ጏስኗኴ።
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7. ከህዝባችን ቊሤ ባኯሧዴ ጥቅዴ ጏሢዴ ባካሄድናዶው ዏድሟኮች በሤካዲ ችግሥች እንዳኰ
ዯቇንዝበናኴ። ድሤጅዲችን የነኩህ ችግሥች ዏነሻ እንዲሁም የዏራዴሔ ኣቅጫጫ በግኴፅ
ኣስቀምጦ በዯግባሤ ዯጧባጭ ኯውጥ ኯዒምጣዴ ኳዴዯቀን ሤብሤብ ኯዒድሟግ ጏስኗኴ።
8. ህዝባችን ዏሡ ድሤጅደ እንዲዲደስ በዯኯያዩ ዏድሟኮች ያደሟቇጐ ዯሳዴሬ እና ዴግኴ ኴዒዲ
እና ዴሞክሢሲያ ባህሡውን ጠብቆ እንዲሄድ ኲሟቇው ስዯጒፅኦ ዒእከኲ ኮዑዳው ድናቆደን
እየቇኯፀ፤ በቀጣይም ቢሆን ዴግኰን በዯደሢዷ ዏኴኩ እንዲ ቀጥኴ ጥሡውን ያቀሤባኴ። በኩህ
ቊጣዑ ቧኲዒ እና ህቊ ዏንቇድ ዯከዴኯው ኣዒሢጭ ሃሳብ ከዑያሢምዱ ሓይኵች ቊሤ ኣብሥ
ኯዏስሢዴ ያኯው ዝግጅነዴ ዏግኯፅ

ይጏዳኴ። ይሁን እንጂ ህጏሓዴ እና የዴግሢይን ህዝብ

ኯዒዳከም እና ኯዏምዲዴ በዯኯያዩ ዏንቇዶች ፀሟ ዴግሢይ ህዝብ እና ፀሟ ህጏሓዴ እንቅስቃሴ
የዑያድሤቈ የውስጥም የውጭም ሓይኵች ህዝቡ ኣምሥ እንዲዲግኲዶው የህጏሓዴ ዒእከኲ
ኮዑዳ ጥሡውን ያቀሤባኴ።
9. ጏቅዲ ሁኔዲጐን በራጥነዴ ኯዒየዴ እና ኯዏቇምቇም የኢህኣዴግ ስሢ ስሦፃዑ እና ምክሤቤዴ
ስዶኳይ ቧብቧባ እንዲጠሢ የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ ይጠይቃኴ።

ህቇ ዏንግስዲችና ህቇ ዏንግስዲ ስሤዲችን ኯዒጠናከሤ እንሟባሟብ!!
ኧኯኯዒ ክብሤና ሞጎስ ኯዴቈኰ ቧዒእዲዴ!!
የህጏሓዴ ዒእከኲ ኮዑዳ
ቧነ 06/2010 ዓ.ም
ዏቐኯ፤
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