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ሌዩነታቸው ምኑ ሊይ ነው? 
 

በዚህ ዓመት በግንቦት ወር ሇሚካሔድው ምርጫ ኣመሌክቶ በኢህኣዳግና 
ተቃዋሚ ዴርጅቶች መካከሌ የተጀመረው ክርክር ተከታትየ በኢህኣዳግና 
ተቃዋሚዎች ያሇው ሌዩነቶች ምኑ ሊይ መሆኑን ሇመገንዘብ በቃሁኝ። 
ክርክሩን የተከታተሇ ሌዩነቱ ምኑ ሊይ እንዯሆነ ሇመገንዘብ እንዯቻሇ እርግጠኛ 
ነኝ። ክርክሩ ብዙ ነገሮች ሇማሳየት ችሇዋሌ። የበኩላን ኣመሇካከት 
ሌዩነታቸው ምኑ ሊይ እንዯሆነ ሇመግሇፅ ሌሞክር። ስሇ ክርክሩ ኣመሌክቼ 
ብቻ ኣይዯሇም ስሇ ኢህኣዳግና ተቃዋሚዎቹ ሓሳብ ሇመስጠት ሇመመኮር 
የፇሇግኩት። ከምርጫው በፉት በተሇያዩ ኣጋጣሚዎች የታዘብኩትም ጭምር 
ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ሌዩነታቸው ምኑ ሊይ እንዯሆነ ሓሳብየን 
ሇማስቀመጥ የተነሳሁት። ከዚህ በተጨማሪ ኣረጋዊ በርሀ ያመጣውን ኣዱሱ 
ወሬም የበኩላን ሓሳብ ሇማስቀመጥ እሞክራሇሁ። 
 
ያሇኝን ኣስተያየት ከመስጠትየ በፉት ግን ሇኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቪዥን 
ሇጀመሩት መሌካም የዴርጅቶችን ሌዩነቶች ሇሕዝብ የማስተዋወቅ ስራ ታሊቅ 
ምስጋና ሊቀብሊቸው እወዲሇሁ። እንዱሁም ሇዓይጋ ፍረም (Aiga forum) 
ምስጋናየን ይዴረስ እሊሇሁ። የኢትዮጵያ ሬዴዮና ቴላቪዥንና ዓይጋ 
መሌካም ስራ እየሰራቹህ ናቹህና ቀጡሌበት። 
 
ክርክሩ ሊይ ብዙ ነገሮችን እየዲሰሰ ኣሌፇዋሌ። በተቃዋሚ ዴርጅቶች 
መስረታዊ ችግሮች እንዲሊቸው ክርክሩ እያሳየ መጥተዋሌ። ኢህኣዳግ 
ኢትዮጵያን ሇመምራት ዓቅም የሊቹህም ብል ተቃዋሚዎቹን በተዯጋጋሚ 
እንዱነግራቸው ሞክረዋሌ። ኣቶ ሌዯቱ ኢህኣዳግ 17 ዓመታት በትግሌ ግዜ 
ኣሳሌፊቹሃሌ። እኛም 18 ዓመታት ፖሇቲከኞች ሆነን ቆይተናሌ። ዓቅሙ 
ኣሇን ብሇዋሌ። ሇኣቶ ሌዯቱ ማስተካከያ ኢህኣዳግ የ35 ዓመታት ሌምዴ ነው 
ያሇው። ዕዴሜ ወሳኝ ነው ሇማሇት ኣይዯሇሁም ሇመግሇፅ የሞኮርኩት። ታሪክ 
ሇመዛባት በትንሹ ስሇሚጀምር ኣቶ ሌዯቱ ታሪክ ሇማዛባት እየመኮሩ ነው 
ሇማሇት እንኳን ባሌችሌ ኣባባሊቸው ግን ታሪክን በማዛባት ቦታ ስሊሇው 
ሇማስተካከሌ ብየ ነው 35 ዓመታት ነው የኢህኣዳግ የትግሌ ዘመን በማሇት 
የኣቶ ሌዯቱን ኣነጋገር ሇማረም የመረጥኩት። ኢህኣዳግ ኢትዮጵያን 
ሇመምራት ዓቅም የሊቹህም ሲሌ ምን ማሇቱ ነው? በዕዴሜ ኣሌበሰሊቹህም 
ማሇቱ ኣይዯሇም። የዴርጅታቹህን ኣመሇካከት የዴርጅታቹህን ዓሊማ 
የዴርጅታቹህን ኣጀንዲ ኢትዮጵያን ሉመራ ኣይችሌም። ዓቅማቹህ 
ኢትዮጵያን ሇመገንባት ሇማሳዯግ ሳይሆን ኢትዮጵያን ሇማፌረስ ኢትዮጵያን 
ሇመበታተን የዯሃ ዯሃ ሇማዴረግ የሚያስችሌ ዓቅም ነው ያሊቹህ። ማሇቱ 
ይመስሇኛሌ ኢህኣዳግ። የኢህኣዳግ ኣባባሌ በፅኑ ትክክሌ ነው ብየ 
እቀበሊሇሁ። ምክንያቶቼን ሌግሇፅ። 
 

1) ኢህኣዳግ የሓይዴሮ ኢላክትሪክ ግዴቦች ሇመስራት ባሰበበትና 
በጀመረበት ግዜ ኢትዮጵያ የሓይዴሮ ኤላክትሪክ ግዴብ መስራት 
ኣያስፇሌጋትም ብሇው የተቃወሙት የኢህኣዳግ ተቃዋሚ ዴርጅቶች ናቸው። 
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ይህንን ኣስተሳሰብ ያሇው ዴርጅት እንዳት ኢትዮጵያን ሉመራ ይችሊሌ? ኣቶ 
ሌዯቱና ዴርጅታቸው የ70 ዓመታት ኣርቆ እንዯሚይስቡም ሇመጥቀስ 
ሞክረዋሌ። የሰባት ዓመታት የኤላክትሪክ ማመንጫ ስራ ጠቀሜታ ማየት 
ያሌቻለ እውነት የ70 ዓመታት የኢትዮጵያን ጥቅም ማየት ችሇዋሌ ማሇት 
ይሆን?  

2) ኣቶ ሌዯቱ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሱኳር በሽታ ነው የያዘው። ሲለም 
ሰምቸ ነበረ። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መታከም ኣይቻሌም። ኢትዮጵያ ከዯህነት 
መውጣት ኣትችሌም የሚለ ኣመሇካከት ያሊቸው ሰዎች ወይም ዴርጅቶች 
እንዳት ኢትዮጵያን መምራት ይችሊለ? 

3) በቅርብ በኣጋጠመውን የዓሇማችን የኢኮኖሚ መቃወስ ያዯጉ ሃገሮች 
ያንን ቀውስ ሇመቋቋም እዴገትን በመቀነስ ነው ብሇዋሌ። ኢህኣዳግ ዯግሞ 
ዕዴገትን በመቀጠሌ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ማስተካከሌ 
የሚቻሇው በኣሇበት ወቅት፡ ተቃዋሚዎች ያዯጉ ሃገሮች ያሊዯረጉት እንዳት 
ኢትዮጵያ ታዯርገዋሇች? ምን ዓይነት ፌሌስፌና ነው ብል ያሾፈ ሓይልች 
በላሊ ኣነጋገር ነገሮችንና ሁኔታዎችን በመገንዘብ ትክክሇኛውን መፌትሔ 
እንኳን ሌያመጡ የቀረበሊቸውን መፌትሔ ሇማየት የሚሳናቸው ሓይልች 
እንዳት ሃገርን ሌያስተዲዴሩ ይችሊለ? 
ሶስቱ ነጥቦች የኢህ ኣዳግ ተቃዋሚ ዴርጅቶች ኢትዮጵያን መምራት 
የማይችለባቸት ከብዙ ምክንያቶች ጥቂቶቹ ናቸው። 
 
ኣቶ ሌዯቱ የዴሮ ስርዓት ናፊቂዎች ይሇናሌ ኢህኣዳግ። እኔ የዴሮ ስርዓት 
ኣሊውቀውም በታሪክ እንጂ። ብሇዋሌ። የኣፄ ሓይሇስሊሴ ስርዓት ሊያውቁት 
ይችለ ይሆናሌ ኣቶ ሌዯቱ። ኢህኣዳግ የዴሮ ስርዓት ናፊቂዎች ሲሌ 
የዯርግም ስርዓት ጭምር ማሇቱ ኣሇመሆኑ በምን እንዲወቁ? የዴርግን ስርዓት 
ኣቶ ሌዯቱ እንዯሚያውቁት የዘነጉት ኣይመስሇኝም። የዛን ስርዓት ናፊቂ 
ናቸው ማሇት ይመስሇኛሌ። የዯርግ ስርዓት። በበኩላ በዚህ የኢህኣዳግ 
ኣባባሌ እስማማሇሁኝ። የብሐር ብሔረ ሰብን እስከ መገንጠሌ የራስን መወሰን 
መብት ኣሌቀበሌም ሲለ ኣቶ ሌዯቱና ዴርጅታቸው የዯርግ ስርዓት 
ስያራምዯው የነበረውን የዓፇና ፕሮፖጋንዲ መዴገም ኣይሆንም? የብሔር 
ብሔረሰቦችን መብት መረገጥ ሲኖር ብሔር ብሔረሰቦች ተቃውሞ ያመጣለ። 
ተቃውሞ ስያመጡ ዯግሞ ያ በስሌጣን ያሇውን ሓይሌ ጥያቄው ወይም 
ተቃውሞው ሇማስታገስ ሓይሌ መጠቀሙን የግዴ ይሊሌ። ምናሌባት ዯርግ 
ከ19 ዓመታት በፉት ነበረ። ዯርግ ሊይመሇስ ይችሊሌ። በዯርግ ወይንም 
ከዯርግ በፉት የነበረውን የኣገዛዝ ዘዳ ጭቆናና ጭፌጨፊ ግን ተመሌሶ 
መምጣኡ የግዴ ነው። እንዴያውም በባሰ መሌኩ። የኢዳፓና ላልች 
ዴርጅቶች ኣካሔዴም ያ የጭቆና ዘመን፡ ያ የዓፇና እና የጭፌጨፊ ዘመን 
እንዴያውም በከፊ መሌኩ እንዱመጣ የሚያዯርግ ኣመሇካከትና ኣካሔዴ 
እያራመደ ያለት ዴርጅቶች የዴሮ ስርዓት ናፊቂዎችና ፇሊጊዎች ካሌተባለ 
ታዴያ ምን ተብል ይጠሩ? ካሇፈት ስርዓታትስ በምን ይሇያለ? በእርግጥ 
እነዛ የዛን ስርዓታት ሰዎች ኣይኖሩም። በኣዱስ ትውሌዴ ግን ያ ስርዓት 
ይዯገማሌ ማሇት ኣይዯሇምን? 
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የፋዯራሉዝም ኣወቃቀር ኢህኣዳግ እስካሇ የሚሰራ። ኢህኣዳግ ሲወዴቅ 
ኣብሮት የሚወዴቅ ነው። ሲለም ሰምቻሇህ ኣቶ ሌዯቱና ኢንጂኔር ዘሇቀ። 
ትክክሌ ነው ኣሁን ካለት ዴርጅቶች ስሌጣን ሊይ ቢመጡ። ያሇውን 
የተጀመረውን ኣወቃቀር በምንም መሌኩ ኣይኖርም። ሇኢትዮጵያ መጥቀምና 
መምራት የሚችሌ ብቸኛው ዴርጅት ኢህኣዳግ ብቻ ስሇሆነ ነው ያሇውን 
ኣወቃቀር ኢህኣዳግ እስካሇ ብቻ የሚሰራው። ማንኛውም ዴርጅት 
ኢትዮጵያን መጥቀም የሚችሇው ባህሪውን መስረት በማዴረግ ነው። ኣንዯኛው 
ህዝብ ሇማስዯሰት የላሊው ህዝብ መብት በመርገጥ የሚለ ዴርጅቶች 
ኢትዮጵያን ኣይጠቅሙም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በከፊ መሌኩ 
እንዴትበታተንና እንዯ ሃገር እንዲትቀጥሌ የሚያዯርግ ኣካሔዴ ያሊቸው 
ዴርጅቶች ናቸው የኢህኣዳግ ተቃዋሚ ዴርጅቶች። ባህርያቸው 
ኣይፇቅዴሊቸውምና። 
 
ያሇውን የፋዯራሉዝም ኣወቃቀር ኢህኣዳግን ባይኖር ሉሰራ ይችሌ ይሆናሌ። 
ብየ ኣስባሇሁኝ። ኢህኣዳግን በሌጦ ሇኢትዮጵያ መምራት የሚችሌ ዴርጅት 
ቢፇጠር ኢህኣዳግ ኢትዮጵያን ሇመገንባት የሔዯውን ጉዞ መንገደን እንዲሇ 
ተቀብል ቢሔዴበት ኣመቺ ይሆንሇታሌ። ኣሁን የተጀመረውን የፋዯራሉዝም 
ኣወቃቀር ሇኢትዮጵያ ዕዴገትና ዴህነትን ሇመቅበር በኣመቺ ሁኔታ 
እየፇጠረና ከግዜ ወዯ ግዜ በይበሌጥ ተጠቃሚው ህዝብ ሇማገሌገሌ በሚያመች 
ሁኔታ እየተዛመዯ በመሔዴ ሊይ ያሇውን ኣወቃቀር በመሆኑ ሇኢትዮጵያ 
ጥቅም በቁርጠኝነት ከኢህኣዳግ በሊይ ላሊ ዴርጅት ቢፇጠር በኢህኣዳግ 
የተዘረጋውን የፋዯራሉዝም መዋቅር ሇማፌረስ የሚፇሌግበት ምንም ዓይነት 
ምክንያት ስሇማይኖረው ወዯ ኋሊ ተመሌሶ ኣወቃቀሩ ሊይ ሇማስተካከሌ ግዜ 
የሚያጠፊበት ሁኔታ ኣይገጥመውም። እንዯ ኢዳፓ ወይም ብርሃን ዓይነት 
ዴርጅቶች ኢህኣዳግን ኣሸንፍ ኢትዮጵያን ቢረከቡ እንኳን የትም መዴረስ 
ኣይችለም ብቻ ሳይሆን። ኢትዮጵያን እጅጉን ወዴኋሊ ይመለስዋታሌ። 
ኢትዮጵያ እንዯ ሃገር ሆናም የምትቀጥሌበት ምንም ዓይነት ዋስትና 
ኣይኖራትም።    
 
እንዯ ኣቶ ሌዯቱና ዴርጅታቸው የራስን ዕዴሌ በራስ የመወሰን መብት የሚነሳ 
ኣካሔዴ ያሇው ዴርጅት ምን ግዜም ውዴቀት ካሌሆነ በስተቀር ላሊ የተሻሇ 
ውጤት ኣይኖረውም። ላሊው የመብት ዓፇና እንይ ከኣቶ ሌዯቱ ኣነጋገር። 
የጠ/ሚንስትሩ የግዜ ገዯብ የሇም ብሇዋሌ። ኢህኣዳግ በዴርጅቱ ውስጥ የስራ 
ክፌፌሌ ስያዯርግ ኢህኣዳግ ይጠቅማሌ ባሇው መንገዴ እንጂ ከላሊ በመነሳት 
ኣይዯሇም። ማን ጠ/ሚኒስተር ይሁን? በሚሇው ጉዴይ ሇኢህኣዳግ 
የሚመሇከት ጉዲይ ነው። ኣቶ ሌዯቱ ግን በኢህኣዳግ የሚዯረገውን የስራ 
ክፌፌሌ የኢህኣዳግ ጉዲይ እያሇ ኣቶ ሌዯቱ ከውጭ ሆነው ሉወስኑ 
በተዯጋጋሚ ሞክረዋሌ። ምናሌባት በዴርጅታቸው ውስጥ ያንን ነገር 
ቢሞክሩት ኣይሻሇም? ኣቶ ሌዯቱ በዴርጅታቸው ውስጥ የሚኖረው 
የዴርጅታቸው ሉቀ መንበር ሇምን ያህሌ ዓመታት ማገሌገሌ እንዲሇበት 
ቢጨነቁ ኣይሻሌም? ስሇ ኢህኣዳግ ከሚጨነቁ። ወይም የዓፇና ባህሪያቸው 
ይሆን እዛም እዛም የሚያዲርሳቸው?  
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ኣቶ ሌዯቱና ዴርጅታቸው የብሔር ብሐረሰቦችን ጥያቄ ኣሌተፇታም። 
ብሇዋሌ። ከዛም በመነሳት ሇነፃነት ጥያቄ ካነሱ ዴርጅቶች ኣንዴም ጥያቄውን 
የተወ የሇም። ካሇ ህወሓት በስተቀር ብሇዋሌ። ኣሁንም ኣቶ ሌዯቱ ታሪክ 
እያዛቡ ነው ያለት። ህወሓት ሇመገንጠሌ የታገሇ ዴርጅት ኣሌነበረም። 
ቢሔራዊ ጥያቄ ይዞ መነሳት መገንጠሌን ኣያሳይም። ህወሓት መገንጠሌ 
ፌሊጎቱ ቢሆን ኖሮ ማን ከሇከሇው? ሇመሆኑ ብሔራዊ ጥያቄ ምን ማሇት ነው? 
ኣቶ ሌዯቱና ዴርጅታቸው ትርጉሙን በትክክሌ ያወቁት ኣይመስሇኝም። 
ብሔራዊ ጥያቄ የሚመጣው በብሔሮች እኩሌነት በማይኖርበት ግዜ ነው። 
ኢህኣዳግ የብሔር ጥያቄ ተመሌሰዋሌ ሲሌ ማንኛውም ብሔር ብሐረሰብ 
በእኩሌነት መብቱ ተጠብቆ እንዱኖር ችሇዋሌ። ኣንደም ብሔር በላልች ሊይ 
ሆኖ የሚጨቁንበት ግዜ ኣብቅተዋሌ። ማሇቱ ነው። ሇነፃነት ከተዯራጁ 
ኣንደም ጥያቄውን ያነሳ የሇምስ ምን ማሇት ነው? ኣቶ ሌዯቱና ኢዳፓ 
ኦነግን ሇነፃነት የተዯራጀ ሓይሌ ነው ማሇት ይመስሇኛሌ። የነፃነት ጥያቄ 
የሚመጣው ግን የተበዯሇ የተረገጠ የተጨቆነ ብሔር ወይም ብሔረሰብ ሲኖር 
ብቻ ነው። የነፃነት ጥያቄ ኣሇ የብሔር ጥያቄ ኣሁንም ኣሇ ካለ ኣቶ ሌዯቱ 
ታዴያ ምነው የጨቋኙና ተጨቋኙ ብሔሮች ኣንዴ ሁሇት ምሳላ ኣሊቀረቡም? 
በተጨባጭ የሚነገር ኣብነት የሊቸውም። 
 
ኢንጂነር ዘሇቀ ሁለም የኢህኣዳግ ተቃዋሚ ዴርጅቶች ትክክሌ ኣይዯሇም 
ያለትን ነገር እንዳት ኢህኣዳግ ኣይቀበሌም። ሇማሇት ሞክረዋሌ። በ1966 
ዓ/ም የተፇጠሩ የፖሇቲካ ዴርጅቶች ኢህኣፓ መኢሰን ሰዯዴ ኢጫዴ ኢዴዩ 
ህወሓት ኦነግ ግገሓት እነዚህ የተሇያዩ ዴርጅቶች የዛን ግዜ የህዝቡን ጥያቄ 
ሇመመሇስ ሇትግሌ ሲዘጋጁና ትግሌን ሲጀምሩ የተከተለት የትግሌ ስሌትና 
ዓሊማ የሁለም የተሇያየ ነበረ። ህወሓት የሁለም ዴርጅቶች ኣካሔዴ ስሕተት 
እንዯሆነና ማስተካከሌ እንዯሚገባው የበኩለን ኣስተዋፆ ስያዯርግ ሇህወሓት 
ኣንዴም የተቀበሇው ዴርጅት ኣሌነበረም። ዴርጅቶቹ ግን ብዙ ነበሩ። 
የተከተለት ስሌትና ስትራተጂ የተዛባና ስሕተት ስሇነበረ ኣሁን እንዯ ታሪክ 
ይነሳለ። ወይም ኣሇን የሚለ እንጂ እስከ ኣሁን ሇኢትዮጵያ ምንም ዓይነት 
ስራ ኣሌሰሩም። ታዴያ ብዛት መኖሩ ትክክሇኛ ነገር ያስይዛሌን? ብዙዎቹ 
ያለትን ስሕተት እያሇ ትክክሌ ነው ማሇት ነበረበት ኢህኣዳግ? 
 
ኢንጂነር ዘሇቀ ኢህኣዳግ ከ18 ዓመታት በፉት ያወራው የነበረውን ኣሁንም 
እየዯገመ ነው በማሇት ሉተችቱት ሞክረዋሌ። ኢህኣዳግ ከጅምሩ የተሇያዩ 
ኣጀንዲዎች በየግዜውና በየሁኔታው የሚሇዋወጡ ዓሊማዎች ይዞ ኣሌተነሳም። 
በስትራተጂ ይዞት የተነሳ ዓሊማ በዚህ ግዜ ይሇወጣሌ ተብል የተያዘ 
ኣሌነበረም። ኢህኣዳግ ያንን ዓሊማ ሇማስፇፀም ሇወዯፉትም ይቀጥሌበታሌ። 
በሚቀጥለት ዓመታትም ኢህኣዳግ እንዯዴሮው ይህንን ዓሊማ ኣስመሌክቶ 
ተመሳሳይ ወረውን ይቀጥሊሌ። ከጅምሩ ሇትግሌ ያበቃው ዓሊማ በፇሇገው 
ምክንያት ኢህኣዳግ ኣይሇውጥም። ላሊው የኢንጂኔር ዘሇቀ የተዛባ 
ኣመሇካከት ኢህኣዳግ 18 ዓመታት ሙለ ያሊዯረገው እንዳት ኣሁን 
ኣዯርጋሇሁ ብል ይዋሻሌ? ብሇዋሌ። ከ18 ዓመታት በፉት ኢትዮጵያ ምን 
ትመስሌ ነበር? በ18ቱ ዓመታትስ ኢትዮጵያ ምን ሇውጥ ኣሊት ብል 
መጀመርያ መታየት ያሇበት ነገር ይመስሇኛሌ። ኢትዮጵያ ኣሁን የዯረሰችበት 
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ዯረጃ የዯረሰችው በኢህኣዳግ ኣመራር እንጂ በላሊ ተኣምር ኣሇመሆኑ ማየት 
ያቃታቸው ሇምንዴነው ኢንጂኔር ዘሇቀ? በፖሇቲካ በኢኮኖሚ በማሕበራዊና 
ላልች ጉዲዮች ኢትዮጵያ ወዯፉት እየተራመዯች ያሇችው በኢህኣዳግ 
ኣመራር መሆኑን እነ ኢንጂኔር ዘሇቀ ሉክደት ይችሊለ። ወዯደም ጠለም ግን 
ሓቁ በምንም ተኣምር ማንም ዓይነት ሓይሌ ሉዯብቀው ኣይችሌም።  
 
ኣቶ ሇገሰ ቢራቱ (ቅንጅት) ዓንቀፅ 39 ኤርትራን ሇማስገንጠሌና ኢትዮጵያ 
የዓሰብ ወዯብ እንዲይኖራት ሇማዴረግ ነው ኢህኣዳግ ይህንን ሁኔታ የፇጠረው 
ብሇዋሌ። እኔ ኣሁን በጣም እየገረመኝ መጥተዋሌ። እስከ ኣሁን ሁለም 
ተቃዋሚ ዴርጅቶች ኣንዴ ኣዱስ ነገር ፇጥረው ኢትዮጵያን የሚጠቅም ነገር 
ስያወሩ ኣሌሰማሁም። የ66ቱ ዓ/ም የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ሇማዲፇን 
የተዯረገውን ዓፇና ኣሁንም እንዱመሌሱት እንዱዯግሙት ተዯራጅተው 
ኢትዮጵያን ሇመበታተን ውጣ ውረዴ ማሇታቸው ነው። ኣቶ ሇገሰ ኤርትራን 
ሇማስገንጠሌ ተብል ነው ዓንቀፅ 39 የተቀመጠው ብሇዋሌ። ሇምንዴነው 
ኤርትራን ሇማስገንጠሌ የተፇሇገው? ኢህኣዳግ በምን መሌኩ ኤርትራ 
ስሇተገነጠሇች የዓሰብ ወዯብ ባሇመኖሩ ተጠቃሚ የሚሆነው? ብል ተንትነው 
ማስረዲት እንኳን ኣሌቻለም።    
 
የፋዯራሉዝም ኣወቃቀራቹህ ሇኢህኣዳግም ኣሌተመቸም። ይሊለ። ኢንጂኔር 
ዘሇቀ። ኢህኣዳግ ያሌተመቸውን ነገር ሇምን ይመቻሌ ይሊሌ? ኢህኣዳግ 
እንኳን ይህንን የኣሰራርና መስተዲዴር ነገር ያሇፇውን ስርዓት ኣሌተመቸንም 
ብል ኣሌነበረም እንዳ ታግል መስዋዕት ከፌል ከስር መሰረቱ የጣሇው። 
ታዴያ ኣሁን ምን ተገኘ? ያሌተመቸውን ተመቸኝ የሚሌበት ምክንያት ምን 
ተገኘ? ምነው ኢንጂኔር ላሊ በሰሌ ያሇ የበሇጠ ሓሳብ ብያፇሌቁ ኣይሻሌም።  
 
ሁለም ተቃዋሚ ዴርጅቶች ፋዯራሉዝም በኢትዮጵያ ተፇሊጊ ነው ብል 
ተቀብሇናሌ ብሇዋሌ። መዴረክ ኢዳፓ ቅንጅትና መኢብን የራስን ዕዴሌ 
በራስ የመወሰን መብት እንቃወማሇን ብሇዋሌ። ዓንቀፅ 39 እንዯማይቀበለ 
ኣስቀምጠዋሌ። በላሊው መሌኩ ኢህኣዳግ ያዋቀረውን ፋዯራሉዝም የተማከሇ 
ነው በማሇት ይወቅሳለ። የብሔር ብሔረሰብ መብት እየገዯቡ እንዯት ነው 
ተቃዋሚዎች ያሌተማከሇ ፋዯራሉዝም ሊይ የሚያምኑት? እንዳትስ 
ያሌተማከሇውን ፋዯራሉዝም ይቀበሊለ? በፕሮግራማቸው ያሇው ዓንቀፅ 39 
ኣንቀበሌም የሚለትን ምን ማሇት እንዯሆነና ፋዯራሉዝምና ያሌተማከሇ 
ኣስተዲዯር ምን እንዯሆነ በትንተናቸው በምንም ዓይነት ኣጥጋቢ ሓሳብ 
የሊቸውም ብቻ ሳይሆን በጣም የተዛባና የተሳሳተ ነው። ፕሮፋሰር በየነ 
የመንግስት ረጅሙ ኢጅ በክሌልቹ፡ ከህዝብ ፌሊጎት ውጭ መንግስት 
እንዯፇሇገው ሰዎችን ያወርዲሌ ይሾማሌ ብሇዋሌ። ታዴያ ኢህኣዳግ የብሔር 
ብሔረሰቦችን የራስ የመወሰን ዕዴሌ የተቀበሇና ያከበረ ይህንን ካዯረገ የብሔር 
ብሔረሰብ መብትን የተቃወምው መዴረክ ዋናው መብት ገዴቦ እንዳት 
ኢህኣዳግን ይወቅሳሌ? መዴረክና ኢዳፓ ኣቶ ሌዯቱና ፕሮፋሰር በየነና ኣቶ 
ሇገሰ ቅንጅት እንዱሁም ኣቶ መስፌን መኢብን እንዯተነተኑት ከሆነ ሇብሔር 
ብሔረሰቦች የዕዴሜ ሌክ እስረኛ መብት እየሰጡዋቸው ነው ያለት። ዕዴሜ 
ሌክ እስረኛ የመኖር መብት የመታከም የመናገር በዛ እስርቤት ውስጥ ሆኖ 
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የውጪውን ነገር የመከታተሌ መብት ኣሇው። የተገዯበ መብት ብቻ ነው 
ያሇው። እስረኛው በሚፇፅመው ወንጀሌ ምክንያት እንዱህ ሲዯረግ ብሔር 
ብሔረሰቦች ግን የሚታሰሩት ሇምንዴነው? ምን ወንጀሌ ቢፇፅሙ ነው 
መብታቸው በመዴረክ በኢዳፓ በቅንጅትና በመኢብን መገዯብ ኣሇበት 
እየተባሇ ያሇው?  
 
ኣቶ ሌዯቱ ኢዳፓ ኢህኣዳግ የጠየቅኩዋቸውን ጥያቄ ኣሌመሇስለኝም ይህንን 
ዯግም የኢህኣዳግ የዓቅም ማነስ የሚያሳይ ነው ብሇዋሌ። ነገሩ ግን ጥያቄው 
ስሊሌተመሇሰ ኣይዯሇም ሁለም በተቃዋሚ ዴርጅቶች የቀረቡት ሓሳብና 
ጥያቄዎች ኢህኣዳግ በሚገባ መሌሰዋሌ። ችግሩ ግን ኣቶ ሌዯቱ መሌሱን 
የማስተዋሌና የመቀበሌ ዓቅም ስሊነሳቸው ይመስሇኛሌ የተሰጣቸው መሌስ 
ሉገባቸው ያሌቻሇው።  
 
በሁሇተኛው ዙር የተመሇከትኩት ክርክር ኢህኣዳግና ተቃዋሚዎች 
ሌዩነታቸው ምኑ ሊይ እንዯሆነ በሚገባ ሇማየት ያስቻሇ ነበረ። ብዙ ሰፊ 
ያሇውን ነገሮች ሇመዲሰስ ተሞክረዋሌ ብሁለም ዴርጅቶች። ዋናው 
ሌዩነታቸው ባህሪያቸው ነው በኢህኣዳግና በተቃዋሚ ዴርጅቶች ያሇውን 
ሌዩነት። ኢዳፓ መዴረክ ቅንጅት ብርሃንና መኢብን ሁለም በኣንዴ ሊይ 
ሇኢትዮጵያ ኣንዴነት የቆሙ በመምሰሌ የኢትዮጵያን ኣንዴነት ሇማፌረስ 
የተዯራጁ ይመስሊለ። ሇብሔር ብሔረሰቦች የሚሰጠው መብት የተገዯበ 
ይሁን። ብሔር ብሔረሰቦች የራሳቸውን ዕዴሌ የመወሰን መብት 
እንዲይሰጣቸው። ኣንደን ብሔር ወይም ብሔረሰብ ላልቹን እንዯፇሇገው 
ቢጨቁናቸው ቢገዛቸው ሳይወደ በግዴ ኣሜን ብል መቀበሌ እንጂ መገንጠሌ 
የሇባቸውም። በተገዢውና ገዢውን በሚፇጠረው ግጭት ወይም ጦርነት 
ኢትዮጵያ ተጠምዲ ትኑር። ሇዘሌኣሇሙን ኢትዮጵያ ትጥፊ እያለን ነው 
ያለት። የሁለም መብት በእኩሌነት ሲከበር መፇቃቀር እንዯሚኖር። 
መፇቃቀር ሲኖር ኣብሮ የመኖር ፌሊጎት እንዯሚኖር ተቃዋሚዎች በውሌ 
ማወቅ ነው ያቃታቸው። ኣሁን ተቃዋሚዎች እያለት ያለት ኣካሔዴ እኮ 
ከኢህኣዳግ በፉት የነበሩ መንግስትታት ሰርተውበታሌ። ኢትዮጵያን 
ሲበታትን እንጂ ኣንዴ ሲያዯርግ ግን ኣሌታየም።  
 
ተቃዋሚ ዴርጅቶችና ኢህኣዳግ በጣም ሰፉ ሌዩነት ነው ያሊቸው በኣተናተን 
ሊይ። ተቃዋሚዎች እርስ በእርሱ የሚጋጭ ሓሳቦች ነው የሚያወሩት። 
ያሌተማከሇ ፋዯራሉዝም እንቀበሊሇን ሲለ በላሊ መሌኩ ዯግሞ የራስን ዕዴሌ 
በራስ የመወሰን መብት ኣያስፇሌግም ይሊለ። ብሔር ብሔረሰቦች የፇሇጉትን 
ሇማዴረግ ያሌተማከሇ ፋዯራሉዝም ሳይሆን ተቃዋሚዎች እየተቀበለት ያለት 
የተማከሇ መሆኑን ነው ትንተናቸው የሚያበራው። ትንተናቸው የሚሇው በላሊ 
ትንተና ዯግሞ ያፇርሱታሌ። 
 
ላሊው ኢህኣዳግ የስራ ዴርጅት ነው። ኢትዮጵያን ሇማሳዯግ በሚያዯርገው 
ሁለ ተቃዋሚዎችም ጭምር እንዱያውቁት የበኩለ እየተዋጣና ከእነሱም ጋር 
እየተወያየ ሇምሰራት ይሞክራሌ። ተቃዋሚዎች ግን እንኳን ሉሰሩ ኢህኣዳግ 
እንዲይ ሰራም መሰናከሊቸው ሁላ እንዯዘረጉ ነው። ሇሓይዴሮ ኤላክትሪክ 
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ግዴቦች ግንባታ ከዓሇም ባንክ ኢህኣዳግ ብዴር ሲጠይ በተቃዋሚዎች 
የተሰራውን ስራ ከበቂም በሊይ ማስረጃ ነው። 
 
በኢትዮጵያ ያሇው ሕገ መንግስት ከላሊው ዓሇም ሌዩ ነው። ግትሩ ነው ወዘተ 
ተብሇዋሌ በኣቶ ሌዯቱና ላልቹ ተቃዋሚ ዴርጅቶች። ሃገራችን ዕርዲታ 
እንዲይሰጣት ብዴር እንዲይሰጣት ሲለ የተሰሙ የማንኛው መንግስት 
ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዓሇማችን ኣሌታዩም። በፓርሊማ ውስጥ ከመንግስት 
ጋራ የተቀመጡ ተቃዋሚ ሓይልች። ሇኢትዮጵያ ህዲሴ ምንም ያበረከቱት 
ነገር የሇም ብቻ ሳይሆን ህዲሴው በስኬታማነት እንዲይቀጥሌና እንዲይፊጠን 
ተዯራጅተው እየሰሩ ያለት ተቃዋሚ ዴርጅቶች ናቸው። እነዚህ ዴርጅቶች 
የኢህኣዳግ ተቃዋሚ ዴርጅቶች ሳይሆን መባሌ ያሇባቸው የኢትዮጵያ 
ተቃዋሚ ዴርጅቶች ተብል ቢጠሩ ትክክሌ ይሆነሌ ብየ ኣምናሇሁኝ።  
 
 
ላሊው በዚህ ፅሑፌ ሇማካተት ያሰብኩት ሓሳብ እንዯሚቀጥሇው ይሆናሌ። 
 
 
ኣረጋዊ በርሀ የበረሃ ስሙ በሪሁ ከህወሓት እንዯወጣ ጀምሮ እስከ ኣሁን 
የህወሓትን ስም ሇማጥፊት ያሌሸረበው ጉዴ የሇም። ሌክ እንዯ ኣበዯ ውሻ 
ማረፌያ ኣጥቶ ብዙ ነገሮች ሇመዲሰሰ ሇማፌረስ ሞክረውሌ። ሇመሆኑ ኣረጋዊ 
በርሀ ሇምንዴነው እንዱህ የሚሆነው? ራሱን ስሇሚያውቀው ሇመመሇስ ግዜ 
ኣሊጠፊም። ድክተር ሇመሰየም ያቀረበውን የሓሰት ምርምር በህወሓት ሊይ 
ጉዲት ያዯርስ ዘንዴ ኣስቦ ይሆናሌ በሪሁ። እንዯፇሇገው ነገሮችን መሇወጥ ግን 
ኣይችሌም። እኔ ኣሁን ጠ/ሚንስተር መሇስ በዛን ግዜ እንዱህ ኣሇ ሇማሇት 
ኣይዯሇም የፇሇግኩት። ከእነሱ ጋራ ኣሌነበርኩም። ኣንዴ የማውቀው ሓቅ ግን 
ኣሇ። በዴርቁ ግዜ ትግሌ ውስጥ ነበርኩኝ። በትግሌ ግዜ የነበርኩበት ምዴብ 
በተሇይ በዴርቁ ግዜ ያንን ሓቅ እንዲውቅ ኣዴርጎኛሌ። ኣረጋዊ በርሀ 
(በሪሁ)ና ገ/መዴሂን ኣርኣያ (ኣቦይ ገ/መዴሂን) በተሇይ ኣቦይ ገ/መዴሂን 
በጣም ነው የምንተዋወቀው። ኣቦይ ገ/መዴሂን በ1976 ዓ/ም እስከ 1978 ዓዱ 
መሓመዲይ በተባሇው ቦታ ነበር የሚኖሩት። ኣቦይ ገ/መዴሂን ከመቸ ጀምሮ 
እዛ እንዯነበሩ ኣሊውቅም። እኔ ግን ከዛን ዓመት ጀምሮ ነበር በዛን ኣከባቢ 
የማውቃቸው ኣቦይ ገ/መዴሂንን። እኔም ምዴቤን እዛው ነበር። እንግዱህ እስከ 
80 ዓ/ም በኣንዴ ምዴብ ነበር የቆየሁት። ያ ተገዛ የተባሇውን የጦር መሳርያ 
ተገዝቶ መምጣት የነበረበት እኔ ወዯ ነበርኩበት ምዴብ ነው መምጣት 
የነበረበት። ምዴቡ ትጥቅ ክፌሌ (09) ተብል ይጠራሌ። እኔ ያ ተገዛ 
የተባሇውን ማወቅ ነበረብኝ። በፐርሰነሌነት እዛው ምዴብ ስሰራ ስሇነበረ። 
እስከ 78 በሪጅን 1 እስከ 80 ዯግሞ በህወሓት ዋናው የትጥቅ ክፌሌ ነበር 
በፐርሰነሌነት የሰራሁት። ተገዝቶ ታዴያ የት ሔዯ? ይህንን መመሇስ መቻሌ 
ያሇባቸው ይመስሇኛሌ። ኣቦይ ገ/መዴሂን በዓዱ መሓመዲይ በነበሩበት ግዜ 
ኣረጋዊ በርሀ በህወሓት ኣመራር በነበረበት ግዜ የጦር መሳርያ ከተገዛ 
የመሳርያው ዓይነትና ብዛት ከየትኛው የጦር መሳርያ ነጋዳ ወንም ሃገር 
እንዯተገዛ እንዳት ሳይገሌፁት ቀሩ? የሚያውቁት ትክክሇኛ ነገር ቢኖር። 
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ህወሓት ትጥቃችን ከጠሊቶቻችን የሚሇውን በጣም የሚያኮራ መፇክርና 
እምነት ነበረው። ትግለ ተጀምሮ እስክያሌቅ ዴረስ ሻዕብያ ከሰጠን 
የመጀመርያው ጠመንጃዎች ላሊው በሙለ ከዯርግ በመስዋዕት የተገኘ ነበረ። 
መቸም በብዙ ጦርነቶች የዯርግ የጦር ፕሇይኖች ነበር በጣም ኣስቸጋሪ 
የነበሩት። ያንን ያህሌ ሚሌየን ድሊር ሇመሳርያ መግዥያ ቢውሌ ኖሮ 
መጀመርያ መግዘት የነበረብን የጦር ፕሇይን ወይም የጦር ፕሇይን የሚመታ 
ሚሳይሌ ነበር መጀመርያ መገዛት የነበረበት። ላሊም ታንኮችና ቢኤሞችም 
ጭምር መገዛት ነበረበት። ሇመጀምረያ ግዜ ህወሓት የቢኤም ባሇቤት የሆነው 
604ኛ ኮር በሽረ ከተዯመሰሰ በኋሊ ነው። ከዛም 605ኛ ኮር ሲዯመሰስና 603ኛ 
በዯብረታቦር ሲዯመሰስ ነው ቢኤሞች የተገኙት። ዯርግን በመዯምሰሰና 
መስዋዕት በመክፇሌ የተገኘ ትጥቅ እንጂ እነ ኣረጋዊ በርሀና ገ/መዴሂን 
ኣርኣያ እንዲለት ኣይዯሇም ሓቁ።  
 
በህወሓት ታሪክ ውስጥ ሇመጀመርያ ግዜ የጦር ፕሇይን የተመታቺው በ1977 
ዓ/ም 8ኛው የዯርግ ዘምቻ ባካሔዯበት ማይሓንሰ በተባሇው ቦታ ነው። ከ5 
ዓመታት በኋሊ በጉና ተራራ ነበር በተዯጋጋሚ ፕሇይኖች መምታት 
የተቻሇው። እሱንም ቢሆን በ14.5mm ኣየር መቃወምያ ነበር። 
 
ከዴርቁ ከ2 ዓመታት በኋሊ ማሇት በ1979 ዓ/ም ክሳዴ ጊመሌና ካዛ 
በተባሇውን ዋናው የህወሓት ቤዝ የህወሓት ኣመራር የነበሩበትና ዋናው 
የህወሓት የኣመራር ማእከሌ የነበረው ኣካባቢ በጦር ፕሇይኖች ኣንዴ ቀን 
ሙለ ተብዴበዋሌ። ያ ሰፇር ያሇምንም ችግር ዴብዯባው ተከናውነዋሌ። በዛን 
14.5mmና ዙ 23 ብቻ የኣየር መቃወምያ ነበር። ግን ምንም ሉፇይዴ 
ኣሌቻሇም። ታዴያ ህወሓት ሇኣመራር ማእከለ መጠበቅ ብል ሇምን 
መሳርያዎቹን ኣሊመጣም? በዛን ግዜ ኣረጋዊ በርሀ በክሳዴ ጊመሌ ነበር 
ምዴቡን በተዯበዯበው ሰፇር። እኛም ክሳዴ ጊመሌ ነበርን ግን ኣከባብያችን 
ኣሌተዯበዯበም። ግዯይ ዘርኣፅየንም ካዛ በሊይ ኤምዋን በማሇት የተሰየመው 
በተዯበዯበው ኣከባቢ ነበረ። በ”ፅናት መፅሓፌ” ፀሓፉው ስዩም መስፌንና ኣባይ 
ፀሃየን ኣንዴ ሊይ እያለ የጦር ፕሇይኖች ዯበዯቡ ያሇውን ያንን ዯብዲብ ነው። 
በዛን ግዜም እኔ በትጥቅ ክፌሌ (09) ነበር ምዴቤን።  
 
ህወሓት መግዛት ከነበረበት የጦር መሳርያዎች ኣንደ ኣየር መቃወምያ ነበረ። 
እንዱህ በትግለና በትጥቅ ክፌሌ የነበርን ታጋዮች ያሊወቅነው ትጥቅ ከተገዛ 
በህወሓት ውስጥ ኣሌነበረም። ታዴያ የት ገባ? ወይም ህወሓት የገዛው 
መሳርያ ኒዩክሇር መሆን ኣሇበት። እርግጠኛ ነኝ እነ ኣረጋዊ በርሀ ስሇትናኑሽ 
የጦር መሳርያ ኣይዯሇም እያወሩት ያለት። 
 
ቢቢሲና ኣረጋዊ በርሀ ምርጫውን ሇማበሊሸት ይጠቅማሌ ብሇው ቆንጆ ነገር 
ኣገኘን ብል መመኮራቸው ከጠቀማቸው ይግፈበት። ኣረጋዊ በርሀ ከ77 ዓ/ም 
ወዱህ ሓቅን የማየት ዓቅሙን እየዯከመ መምጣቱ ከስራው ከወሬው 
ሇመገንዘብ ብዙም ኣስቸጋሪ ሆኖ ኣሊገኘሁትም። የራሱን ስንፌና ትግሌን ጥል 
መውጣቱ ማየት ሲገባው የራሱን ትቶ ስሇላልች ያወራሌ።  
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ቢቢሲ ሓቅ የላሇውን ነገር እንዳት ሓቅ ነው ብል ያወራሌ? ጠ/ሚንስተሩ 
ያንን ጥፊት ሰርተው ኣሁንም ሇጠ/ሚንስትርነት እየተወዲዯሩ ነው በማሇት 
ጉዲዩን ከምርጫው ሇማያያዝ ሞክረዋሌ። ምክንያት ኣሊቸው ኢህኣዳግ 
ቢመረጥ መሇስ በጠ/ሚንስተርነት ይመረጣሌ። ጠ/ሚኒስተር መሇስ ዯግሞ 
በብዙ መሌኩ በብዙ የዓሇም ጉዲዮች ውጠታማ ስራ እየሰሩ ስሇሆነ ያንን 
ዯግሞ ሇእነ ቢቢሲና ከጀርባ ሊለት ዴብቆች ኣመቺ ሆነው ስሊሌተገኙ 
በሚቀጥሇው ምርጫ ኢህኣዳግና ጠ/ሚንስተሩ መሇስ እንዲይመረጡ ሇማዴረግ 
ይረዲ ዘንዴ ተብል የተጀመረ ዘመቻ ነው። እንጂ የእነ ኣረጋዊ በርሀ ትክክሌ 
ነገር ስሇሆነ ነው ብል በማመን ኣይዯሇም ቢቢሲ ይህንን ሇመዯገፌ ታጥቆ 
የተነሳው።  
 
ይሁን እንጂ ኢህኣዳግ በምንም መሌኩ በምንም ምክንያት ህዝብ ሇኣዯጋ 
ኣጋሌጦ የሰጠበት ግዜና ቦታ የሇም። ህወሓት/ኢህኣዳግ ከህዝብ ውጭ መኖር 
ስሇማይችለ በህዝብ ሊይ ሇሚመጣው ጉዲት መስዋዕትም ከፌል ሇመፌታት 
እንጂ ህዝብ ሇኣዯጋ ያጋሇጡት በታሪክ የሚነሳ ኣንዲች ነገር ኣትገኝም።     
 
 
እንግዱህ ሇዛሬ እዚሁ ይብቃን።  
  
ሃይሇ/ተጋዲሊይ 
ኣውስትራሌያ      09/03/2010 
gedliweyn@yahoo.com 
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