
የኢዳፓ የመቐሇ ጉዝ 
በመርስኤ ኪዲን 

ሰኔ 19፣ 2001 ዓ.ም. 

የጥሊቻ ፖሇቲካ የሚያበቃበትን ቀን ስንጠብቅ የነበርን ኢትዮዽያውያን ኢዳፓ ከአዱስ 
አበባ ውጪ በተሇያዩ ከተሞች ህዜባዊ ስብሰባዎች ሇማካሄዴ መወሰኑ አስዯስቶን ሳናበቃ 
በአዋሳ የተካሄዯው ስብሰባ ስኬታማ መሆኑ ዯግሞ የተስፋ ብርሃን ፈንጣቂ ዛና ሆኖሌናሌ። 
የአማራጭ ፓርቲ ያሇህ ስንሌ የነበርን ሰዎች የቀጣዮቹን ስብሰባዎች ውጤት በጉጉት 
በመጠባበቅ ሊይ እንገኛሇን። ይህ የኢዳፓ እንቅስቃሴ የአብዚኞቻችንን ቀሌብ የሳበ ሆኖ 
ሳሇ የዚሬውን ፅሁፍ ሇማቅረብ ያነሳሳኝ ዯግሞ ይህ ተራማጅ ፓርቲ የገዢው ፓርቲ ዯጀንና 
የመጨረሻ ምሽግ በሆነችው በመቐሇ ከተማ ሉያዯርግ ያቀዯውን ህዜባዊ ስብሰባ 
በተመሇከተ ይሆናሌ። 

የኢዳፓ ዴረ ገፅ ውስጥ ገብቼ ፓርቲው የያዚቸውን የህዜባዊ ስብሰባ እቅድች 
የተመሇከትኩ ሰሞን አንዴ ፊሌም ተመሌክቼ ነበር። ፊሌሙ በ1978 ዓ.ም በተወዲጁና 
በጀግናው የሕወሓት የጦር መሪ በሀየልም አርአያ የተመራው በመቐሇ ከተማ ከርቸላ 
በእስር ይማቅቁ የነበሩ እስረኞችን የማስፈታት ታሪክ ሊይ ያጠነጠነ ነበር። 

በፊሌሙ ሊይ ሀየልም የዙህን መቻ አስፈሊጊነት ሲያስረዲ ዯርግን ከመሀሌ ዯጀን ምሽጉ 
መምታት ከፍተኛ ታሪካዊና ስነሌቦናዊ አስተዋፅዖ እንዲሇው ይናገራሌ። እውነትም ይህ 
ጀግና ሰው ትክክሌ ነበር። መቻው ከተካሄዯ በሁዋሊ ሕወሓት በኢትዮጵያ የትጥቅ ትግሌ 
ህዋ ውስጥ ዋነኛ ተዋናይ መሆኑን ከማረጋገጡም ባሻጋር ሇሚታገሌሇት ህዜብ አሇሁሇህ 
ባይነቱን በከረቸላ ሲጎሳቆለ የነበሩ እስረኞችን በማስፈታት አስመስክሯሌ። 

ታዱያ ይህ ፊሌም ከኢዳፓ ጋር ምን አገናኘው ትለ ይሆናሌ። በእርግጥ ይህ ታሪክ 
በቀጥታ ከኢዳፓ ጋር የሚያገናኘው ነገር የሇም። ሆኖም በኦፕሬሽኑ ክስተትና ኢዳፓ 
በመቐሇ ከተማ ሉያዯርግ ባቀዯው ስብሰባ መካከሌ ቁሌፍ የሆኑ መመሳሰልች አለ። 
አንዯኛ በጊዛው መቐሇ ከተማ  እንዲየሱስ ተራራ ሊይ የሚገኘው  የጦር ካምፕ የዯርግ 
ጦር ዋነኛ የጦር እዜ እንዱሁም የመጨረሻ ምሽግ ነበር። አሁን የአሁኑ መንግስት ገዢ 
ፓርቲ የሆነው የሕወሓት የመጨረሻው የፖሇቲካ ምሽግ ትግራይ ክሌሌ ብልም መቐሇ 
ከተማ ነው። ሁሇተኛ ባሇራእዩ የሕወሓት የጦር መሪ ሀየልም አርአያ በዯርግ መሀሌ 
ምሽግ በመቐሇ ከተማ ግፍ እየዯረሰባቸው የሚገኙ ወገኖቻችንን ሇማዲን እዙያው ምሽጉ 
ዴረስ በመሄዴ ጀብዯኛ ሉያሰኝ የሚችሌ ግን ተግባራዊ የሆነ እቅዴ አወጣ። አሁንም 
ዯግሞ ባሇራእዮቹ የኢዳፓ መሪዎች በትግራይ የሚገኙ ወገኖቻቸውን ዴጋፍ ሇማግኘት 
የሕወሓት መሀሌ ምሽግ መቐሇ ከተማ ሊይ ሇመዜመት ጀብዯኛ የሚመስሌ ግን ተገቢ የሆነ 
እቅዴ ይዋሌ።   



በዙህ ጉዲይ ሊይ እንዱህ እንዱያ እያሌኩ ያምሰሇሰሌኩትን ሃሳብ በሁሇት ጥያቄዎች ሸክፌ 
ወረቀት ሊይ አሰፈርኩና እነሆ እያሌኳችሁ ነው። የመጀመሪያው የትግራይ ህዜብና ኢዳፓ 
የጋራ አጀንዲ አሊቸውን? ሲሆን ሁሇተኛው ዯግሞ ኢዳፓ ከትግራይ ህዜብ ጋር ያሇውን 
ትስስር ሇማጠናከር ምን ማዴረግ ይጠበቅበታሌ? የሚለ ናቸው። 

የኢዳፓ እና የትግራይ ህዜብ የጋራ አጀንዲዎች ይሆናለ ብዬ ያሰብኳቸው  

የኢትዮዽያ አንዴነት፣  

የኢትዮዽያ ለኣሊዊነት እና 

 የትግራይ ተወሊጆች ከትግራይ ውጪ ያሊቸው የኑሮ ሁኔታ ናቸው። 

የትግራይ ህዜብ ሇኢትዮጵያ አንዴነትና ለአሊዊነት የሚቆረቆር እና ይህን ለአሊዊነት 
ሇማስከበር ከማንም በሊይ መስዋዕትነትን የከፈሇ ህዜብ ነው። ሲጀምርም ይህች ኢትዮጵያ 
እያሌን የምንጠራት አገር ፍሬ ር የተፈጠረውም በዙሁ በትግራይ ነው። የትግራይ ህዜብ 
ነፃነቱና ብሔራዊ ጥቅሙ እንዱከበርሇት የሚፈሌገውን ያክሌ የአገሩ ለኣሊዊነትና አንዴነት 
እንዱጠበቅ ይፈሌጋሌ። ታዱያ የትግራይ ህዜብ በመሪ ዴርጅቱ በሕወሓት መሪነት 
ባዯረገው ተጋዴል ብሄራዊ መብቱን ቢያስከብርም፤ የበሇጠ ክብር የሚሰጠው 
ኢትዮዽያዊነቱና ኢትዮዽያዊ አንዴነቱ በሚፈሌገው መሌኩ በሕወሓት ተከብሯሌ ወይም 
ተጠብቋሌ ሇማሇት አይቻሌም። ኢዳፓ ይህን የትግራይ ህዜብ በሕወሓት ሊይ ያሇበትን 
ቅሬታ እንዯ ዕዴሌ (opportunity) መጠቀም ይኖርበታሌ። የትግራይ ህዜብ በ1998 ዓ.ም 
በተዯረገው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት በብዘ ኢትዮዽያውያን መስዋእትነት የተገኘው ዴሌ 
እንዯ ቀሌዴ በአሌጀርስ ስምምነት መቀሌበሱ እያንገበገበው ይገኛሌ። ኢዳፓ በጊዛው 
ይህን የሕወሓት ስህተት በተመሇከተ ዲር ቆሞ አስተያየት ከመስጠት ይሌቅ ጉዲዩን ጉዲዬ 
ብል እንቅስቃሴ በማዴረግ በሺዎች የሚቆጠሩ ዯጋፊዎቹን በማሳተፍ ተቃውሞውን 
ማሰማቱ የሚታወስ ነው። የኢትዮዽያ ለአሊዊነት እና አንዴነት የትግራይ ህዜብና የኢዳፓ 
የጋራ አጀንዲ መሆኑን ላልች ብዘ ታሪካዊና ፖሇቲካዊ ሂዯቶችን እያጣቀሱ ማሳየት 
ይቻሊሌ።    

ላሊው ጉዲይ የሕወሓት በቋንቋ (ብሄር) ሊይ ብቻ የተመረኮ ፌዯራሌ ስርአት በዛጎች ሊይ 
እያዯረሰ ያሇው ተፅእኖ ነው። በአሁኑ ጊዛ በተሇያዩ የአገሪቱ ክሌልች የሚኖሩ የትግራይ 
ተወሊጆች በነፃነት የመስራት መብታቸው ተገዴቦ፣ በማያውቁት ቋንቋ እየተፈረዯባቸው፣ 
ወገኖቻቸው የታገለሇት መብታቸው ሁለ ተገፎ በመኖር ሊይ ይገኛለ። ይህ እውነታ 
በትግራይ ተወሊጆች ሊይ ብቻ ሳይሆን በማንኛው ከተወሇዯበት ክሌሌ ውጪ በሚኖር 
ኢትዮዽያዊ ሊይ ያሇ ተፅእኖ ነው። ሇምሳላ በናዜሬት ወይም አዲማ የሚኖሩ ኦሮሞ 
ያሌሆኑ ኢትዮዽያውያን ማናቸውንም ከመንግስት ጋር የሚዯረግ የስራ ግንኑነት ሊይ 
የሚጠቀሟቸውን ድክመንቶች በማያውቁት ቋንቋ (በኦሮምኛ) እንዱያስተረጉሙ ይገዯዲለ፣ 
በማያውቁት ቋንቋ ይፈረዴባቸዋሌ፣ በብሄራዊ ማንነታቸው ይብጠሇጠሊለ ወተ..። 
ትግራዮች የታገለት አማርኛ የማይናገር ትግሬ በትግሪኛ እንዱዲኝ፣ አማርኛ የማይናገር 



ኦሮሞ በኦሮሚኛ እንዱዲኝ እንጂ ነገሩ ተገሌብጦ አማርኛ ተናጋሪው ተገድ ትግሪኛ ወይም 
ኦሮሚኛ እንዱናገር አሌነበረም። የኢዳፓ ፕሮግራም ማንኛውንም ኢትዮዽያዊ 
በየትኛውም የአገሪቱ ክፍሌ በሚገባው ቋንቋ ካሌሆነም በአንዴ የጋራ ቋንቋ የመጠቀም 
መብቱን የሚያስከብር ነው። ኢዳፓ በፕሮግራሙ እንዲሰፈረው ይህን የተዚባ ፌዯራሊዊ 
ስርአት በህጋዊ መንገዴ መቀየር አጀንዲው ነው።  

ኢዳፓ ከትግራይ ህዜብ ጋር የሚጋራቸው ከዙህም በሊይ ብዘ አጀንዲዎች እንዲለ ጥርጣሬ 
የሇውም። ታዱያ በነዙህ የጋራ አጀንዲዎች ይህን ህዜብ ሇማሰሇፍ ኢዳፓ ምን ማዴረግ 
ይጠበቅበታሌ?  

ኢዳፓ በፓርቲው ዘሪያ ያለ ብዥታዎችን ማጥራት፣ የብሄር ብሄረሰቦችን ስጋት 
መጋራትና መቅረፍ እና የዴርጅቱን አባሊት ብሄራዊ ስብጥር ማብዚት ከቻሇ ከኢህአዳግ 
ውጪ ብቸኛው አገርን መምራት የሚችሌ አማራጭ ፓርቲ ሆኖ መውጣት ይችሊሌ ብዬ 
አምናሇሁ። 

ኢዳፓን በተመሇከተ በህዜቡ ንዴ ብዘ ብዥታዎች አለ። ትግራይ ውስጥ በኢህአዳግ 
ዯጋፊዎች ንዴ ኢዳፓን እንዯ የዴሮ ስርአቶች (በዋነኝነት የኢሰፓ) ቅሪት አዴርጎ 
የማየት አዜማሚያ አሇ። ይህ ሉፈጠር የቻሇው በእርግጥም በኢዳፓ ውስጥ ብዘ የቀዴሞ 
የኢሰፓ አባሊት ከመኖራቸው በመነጨ እናም ኢህአዳግ ይህን ቁንፅሊዊ ሀቅ አጋኖ 
በመዯስኮሩ የመጣ ነው። ላሊው አመሇካከት ኢዳፓን የአማራ ጥቅም አራማጅ ፓርቲ 
አዴርጎ የመመሌከት ነው። ይህም ከኢዳፓ መሰረታዊ አመጣጥ የሚመነጭ ነው። ኢዳፓ 
የመአህዴ ወጣት ክንፍ በነበሩ ወጣቶች የተመሰረተ ፓርቲ እንዯሆነ ማንም የሚያውቀው 
ሀቅ ነው። ሆኖም ፓርቲው ከጊዛ ወዯ ጊዛ ህብረብሄራዊነቱን ሇማጠናከር ከፍተኛ 
እንቅስቃሴ በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ። ይህ ህብረብሄራዊነት በኢዳፓ ውስጥ በበቂ ሁኔታ አሇ 
ሇማሇት ግን ያስቸግራሌ።  

ኢዳፓ የተሇያዩ ብሄሮች አባሊትን ሇማሳተፍ በመጀመሪያ ዯረጃ የነኚህን ብሄሮች 
ሌብትርታ ማዲመጥና ዯስታቸውንም ሆነ ችግሮቻቸውን መጋራት ይገባዋሌ። ሇምሳላ 
በችግር ጊዛ መዴረስ ሲባሌ በዴርቅ ጊዛ እህሌ ወይም ገንብ ማዋጣት፣ በቦታው ተገኝቶ 
ሇመርዲት መሞከር፣ ችግሩን ሇፖሇቲካ ጥቅም ከማዋሌ ይሌቅ ችግሩ እንዱቀረፍ እርዲታ 
ማፈሊሇግ ሉሆን ይችሊሌ። ዯስታ መካፈሌ ሲባሌ በበአሊት መሳተፍ (ሇምሳላ በኢሬቻ 
በአሌ በመሳተፍ ሇኦሮሞ ባህሌ ያሇውን አክብሮት መግሇፅ) ሉሆን ይችሊሌ። የሌማት 
ማህበሮችን መዯገፍ፣ የተፈጥሮ እንክብካቤ እንቅስቃሴዎች ሊይ መሳተፍ (ዚፍ ተከሊ)፣ 
ባህሊዊ እሴቶችን ማክበር እና የመሳሰለት ተግባራትን ማከናወን የህቦች የአሇኝታነትን 
ያሳያሌ። በሁለም የአገሪቱ ክሌልች እነኚህን የመሳሰለ እንቅስቃሴዎች ማዴረግ ከተቻሇ 
ብዘ ብሄሮችን ማሰሇፍ ይቻሊሌ።  

ኢዳፓ ወዯ መቐሇ ሲያቀና ሇነኚህ መሰረታዊ ጥያቄዎች ተገቢውን መሌስ አጋጅቶ 
ሉሆን ይገባዋሌ። በፓርቲው ዘሪያ ያለ ብዥታዎችን ከማጥራት እና አሊማውን 
ከማብራራት ባሻገር ወያነ በመባሌ ሇሚታወቀው የትግራይ ህዜብ ትግሌ ተገቢውን ክብር 



መስጠት፣ በዙህ ትግሌ ሇተሰዉ ሰማእታት ተገቢውን ክብር መስጠት፣ የትግራይ ወጣቶች 
በፓርቲው የፖሇቲካ እንቅስቃሴ እንዱሳተፉ መጋበዜ ሉዯረጉ የሚገባቸው ተግባሮች ናቸው 
ብዬ አምናሇሁ።  

 

በዙህ አጋጣሚ በመቐሇ በሚካሄዯው ህዜባዊ ስብሰባ ሊይ የሚገኙ ሁለም የኢዳፓ አመራር 
አባሊት አንዴ አንዴ ዚፍ በመትከሌ ወገንተኝነታቸውን እንዱያሳዩ ጥሪዬን አቀርባሇሁ።  

ኢዳፓ ስብሰባ በሚያካሂዴባት በእያንዲንዶ የኢትዮዽያ ከተማ እያንዲንደ አባሌ አንዴ 
አንዴ ዚፍ እንዱተክሌ ጥሪዬን አቀርባሇሁ።  

ሰሊም! 

አስተያየትዎን በemail ይሇግሱኝ mersea.kidan@gmail.com    

በመርስኤ ኪዲን 

ሰኔ 19፣ 2001 ዓ.ም 

ሚኒያፖሉስ፣ ሜኔሶታ 

ሀገረ አሜሪካ 

 

   


