
የኢህአዳግ ምክር ቤት ፅ/ቤት ሃሊፊ አቶ ሬዴዋን ሁሴን ከኢህአዳግ 

ዴረ-ገፅ ጋር በወቅታዊ ጉዲይ ሊይ ያዯረጉት ቃሇ ምሌሌስ 

1. የዕዴገትና የትራንስፎርሜሽን እቅደን ሇማሳካት የህዝቡ ተሳትፎና ሀገራዊን 

ንቅናቄውን አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ ምን ታስቧሌ? 

የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን እቅደ በህዝቡ የተናጠሌ እና የጋራ እንቅስቃሴና 

ተሳትፎ ነው የሚፈፀመው፡፡ ህዝቡ በዋነኛነት የራሱን ህይወት ሇመሇወጥ በሚያዯርገው 

ጥረት ዴምር ውጤት በአጠቃሊይ የሀገራችን ዕዴገት ሉመጣ የሚችሌበትን አቅጣጫ 

የተከተሇ ነው፡፡ ይሄንን አባባሌ በገጠር ፈጣን ዕዴገት ሇማምጣት የታሇሙትን ግቦች እና 

በከተሞችም የእዴገቱ ዋነኛ ምንጭ እንዱሆኑ የተቀየሱትን አቅጣጫዎች በመመዘን 

ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ በአጠቃሊይ የሀገሪቱ የዕዴገት ምንጭ ሆኖ ይቀጥሊሌ ተብል 

የሚታመነው አሁንም ግብርና ነው፡፡ ግብርና ሲባሌም በዋነኝነት አነስተኛ መሬት ይዞ 

ባሇፉት አመታት ውጤታማ መሆን እንዯሚችሌ በማስመስከር ሊይ ባሇው አርሶ አዯር 

ጥረት  ሊይ የተመሰረተ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡ እንግዱህ የህዝባችን 80% አካባቢ የሚሆነው 

አርሶ አዯር በያዛት መሬት ሊይ በሚያዯርገው ጥረትና በሚገኘው ምርታማነት፤ይህንን 

ምርታማነት ሇማምጣት በሚዯረገው ጥረትና አጠቃሊይ እንቅስቃሴ ውስጥ ሆኖ ነው ዕዴገቱ 

ይመጣሌ ተብል የሚታሰበው፡፡ አርሶ አዯሩ የራሱን ኑሮ ሇመሇወጥ በሚያዯርገው ጥረት 

ተከታታይ የአዯረጃጀት፣ የስሌጠና፣ የፋይናንስ የቴክኖልጂ አቅርቦት ዴጋፍ በመስጠት ሊይ 

የተመሰረተ፣ ስሇዚህም እያንዲንደ አርሶ አዯር ከእጅ ወዯአፍ ከሆነ ግብ በሊይ ሄድ ሇገበያ 

በማምረት ህይወቱን ሇመቀየር በሚያዯርገው ጥረት ሊይ የተመሰረተ ዕዴገት ነው ማሇት 

ነው፡፡ የዕዴገቱ ባህሪ እራሱ የህዝብ እምነትና ተሳትፎን የግዴ የሚሌ ይሆናሌ ማሇት 

ነው፡፡  

የከተማውን ዴህነት ሇመዋጋት ወሳኝ መሳሪያ እንዯሆነ የሚወሰዯው ጥቃቅንና 

አነስተኛ ተቋማትን የማስፋፋት ስራ ነው፡፡ ጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ዝቅተኛና 

መካከሇኛ ገቢ ያሇውን ህብረተሰብ፣ ስሇዚህም አብዛኛውን የከተሞችን ነዋሪ የሚያቅፍ ዘርፍ 

ይሆናሌ፡፡ ይህ ዘርፍ በገጠርም እየተስፋፋ ከመጣው መሰረተ ሌማት ጋር ተያይዞ በከተማ 

ሳይወሰን በገጠርም ትርጉም ያሇው ህብረተሰብ ሉታዯግ የሚችሌ ዘርፍ ነው፡፡ ዝቅተኛና 

መካከሇኛ ገቢ ያሇው የህብረተሰብ ክፍሌ የአዯረጃጀት፣ የብዴር፣ የስሌጠናና የቴክኖልጂ 



አቅርቦት ዴጋፍ እየተዯረገሇት እያንዲንደ ነዋሪ በጋራም ሆነ በተናጠሌ ህይወቱን 

ሇመቀየር እንዱጣጣር ማዴረግ የዴህነት መምቻ እና የዕቅደ እምብርት ነው፡፡ እያንዲንደ 

ሰው ህይወቱን ሇመቀየር የሚያዯርገውን ጥረት በመዯገፍ ብዙሃኑ ህይወታቸውን መቀየር 

ሲጀምሩ ዴምር ውጤቱ የከተማውን ዴህነት መቅረፍ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡  

ዋናው ጉዲይ ከሊይ በገጠርና በከተማ የተጠቀሰው ሆኖ ከዚህ ባሻገር በዜጎች 

የተናጠሌ ጥረት እና በግለ ሴክተር ሉፈፀሙ የማይችለ ስሇዚህም ገበያው የማይመሌሳቸው 

ትሊሌቅ ክፍተቶች ያሇባቸውን ጉዲዮች መንግስት በተመረጠ መንገዴ ጣሌቃ በመግባት 

እየሞሊ፣ በተጨማሪም ሇአጠቃሊይ ዕዴገቱ አስፈሊጊ የሆኑትን መሰረተ ሌማቶች በማሟሊት 

ይኸው የህዝቡ ንቅናቄና ተሳትፎ ይበሌጥ ጠንክሮ መሄዴ የሚችሌበትን ምቹ ሁኔታ 

በመፍጠር ሊይ የተመሰረተ የዕዴገት አቅጣጫ ነው የተከተሌነው፡፡ ይህ የመንግስት ሰፊና 

በተመረጠ መንገዴ ጣሌቃ መግባት ሀገራችን በብዙ መሌኩ ከዚህ በፊት ከነበራት በእጅጉ 

የተሇየ አቅምና ገፅታ የሚፈጥርሊት ነው፡፡ ስሇዚህ በከተማ ጥቃቅንና አነስተኛ ሊይ 

ተመስርቶ በገጠር ግብርና ሊይ ተመስርቶ ሰፊውን ህዝብ የያዘ ዕዴገት ይሆናሌ፡፡ ከዚህ 

ባሻገር ዯግሞ የግሌ ሴክተሩ ሌማታዊ በሆነ መንገዴ ማሌማት የሚያስችለትን ምቹ 

ሁኔታዎች በመፍጠር ረገዴ ያሇን የፖሉሲ ማዕቀፍ እንዯተጠበቀ ሆኖ አፈፃፀም ሊይ 

መታየት ያሇባቸውን ተጨማሪ ዴጋፎች በማዴረግ ሀገራዊ ባሇሃብቱ እንዱፋፋ፣ የውጭ 

ኢንቨስትመንቱ በስፋት እንዱመጣ በመረባረብ የህዝቡን ጥረት የማይተካ ነገር ግን 

የሚያግዝ እንዱሆን ሇማዴረዝ የምንከተሇው አቅጣጫም የዕቅደ ስኬት ምንጭ ይሆናሌ፡፡  

   ከዚህ ጋር በተያያዘ በአምስቱ ዓመታት ውስጥ በገጠር እያንዲንዶን ቀበላ ቢያንስ 

ከአንዴ ዋና መንገዴ ጋር ሇማያያዝ የሚያስችሌ በዴምሩ ሰባ ሺህ ኪል ሜትር መንገዴ 

ይሰራሌ ተብል ይታሰባሌ፡፡ ይህ መንገዴ ሲሰራ የገጠር መንገዴ ነው የሚሆነው፡፡ ይህ 

መንገዴ የሚሰራው በነዋሪው ነው፡፡ መንግስት ሉያዯርግ የሚችሇው እነዚህን መንገድች 

መስራት የሚያስችለ ቀሇሌ ያለ ቴክኖልጂዎችን በመምረጥ ሇህብረተሰቡ ማዲረስ ነው፡፡ 

ስሇዚህ ይሄ ሁለ መንገዴ የሚሰራው በህዝብ ነው፡፡ ሁሇተኛ ይሄ መንገዴ በተሰራ ቁጥር 

ዯግሞ አርሶ አዯሩ ያመረተው ምርት በቀሊለ ወዯ ገበያ መቅረብ የሚችሌበት ዕዴሌ 

ይፈጠራሌ፡፡ ስሇዚህም ዕዴገቱ በፍጥነት እየጨመረ የሚመረተው ምርት በቀሊለ ወዯ ገበያ 

መቅረብ የሚያስችሇው ዕዴሌ  ይፈጠራሌ፡፡ይህም ሇተጨማሪ ምርታማነት ያነሳሳሌ፡፡ 



  ዴጋፍ ተሰጥቶ፣ ትጋት ሲጨመርበት ምርታማነት ይጨምራሌ፣ የተመረተው በገበያ 

እጥረት እንዲይስተጓጎሌ መሰረተ ሌማትና የአዯረጃጀት ዴጋፍ በመኖሩ ሇተጨማሪ ምርት  

ዕዴሌ ይሰጣሌ፡፡ በተከታታይ ይህ ሁኔታ እንዱፈጠር ከተዯረገ አርሶአዯሩ ካሇው  ስፋት 

አንፃር በእርግጥ ትራንስፎርም ማዴረግ መጀመር ይቻሊሌ፡፡ በከተማም እንዱሁ ነው፡፡ 

2. እቅደ ከፖሇቲካ ትርፍ የዘሇሇ ፋይዲ እንዯላሇው የሚተቹ አካሊት አለ፤ ኢህአዳግ 

በዚህ ሊይ ያሇው ምሊሽ ምንዴንነው? 

ባንዴ በኩሌ የፖሇቲካ ትርፍ የሚባሇውን ጉዲይ ኢህአዳግ የሚያይበት እና 

የተቃዋሚ ፖሇቲካ ፓርቲዎች የሚያዩበት መነፅር በእጅጉ የተሇያየ መሆኑን ከማየት 

መጀመር የተሻሇ ይሆናሌ፡፡ የፖሇቲካ ትርፍ ነው ብሇው ሲያስቡ ይሄን የሚለት አካሊት 

ከፓርቲ ፖሇቲካ ትርፍ ውጪ ማየት የተሳናቸው ሲሆኑ ነው፡፡ እኛ የፖሇቲካ ትርፍ ብሇን 

ስናይ የሀገር ገፅታ መቀየር፣ የሀገር ለአሊዊነት መከበር፣ ይቺ አገር የራሷን እጣፈንታ 

እራሷ ባወጣችው እቅዴ መሰረት እጇ ሳይጠመዘዝ፤ የራሷን ጥቅም በሚፃረር መንገዴ 

እንዴትሄዴ ሇሚዯረግባት ጫና ሳትሸነፍ የራሷን አቅጣጫ ቀይሳ በህዝቦቿ ጥረት ሇማዯግ 

የጀመረችውን ጉዞ ማስቀጠሌ ነው፡፡ በዚህ ስኬትም የሀገሪቱን ገፅታ የመቀየር ትርፍ ነው 

የፖሇቲካ ትርፍ የምንሇው፡፡ የኢህአዳግ የብቻው፣ የግለ ትርፍ አይሆንም፡፡ በእርግጥ 

ኢህአዳግ ሃሳቡን ወዯ ዕቅዴ ቀይሮ፣ ዕቅደን ወዯተግባር በመመንዘሩ ሂዯት የሚገኝ 

ዕዴገትና ትርፍ በመሆኑ በታሪክ የተሇየ ስፍራ ይሰጠዋሌ፡፡ መንገደን እየቀየሰ ጉዞውንም 

እያስተባበረ የሚመጣ ትርፍ በመሆኑ የተሇየ እርካታ ይሰጠዋሌ፡፡ ይሄ ትርፍ ግን 

የኢህአዳግ አባሊትና አመራሮች ሇብቻቸው የሚወስደት ትርፍ አይዯሇም፤ ኢትዮጵያውያን 

ሁለ፣ ይህን አማራጭ የሚቃወሙት፣ አንዲንዳም የሚያዯናቅፉትም ቢሆን እንዯ ዜጋ 

የሚጋሩት ትርፍ ነው፡፡ 

  አንዲንዴ ወገኖች በዚህ መንገዴ ሇማየት ይቸገራለ፡፡ ይሄ ትርፍ ኢህአዳግ 

እስካተረፈበት ዴረስ የኢትዮጵያውያን ትርፍም ቢሆን ዯምቆና ተሳክቶ የማየት ፍሊጎት 

ያጥራቸዋሌ፡፡ይሄ የአተያያቸው ችግር ነው፡፡ በተሟሊ መነፅር፣ በምክንያት ሊይ በተመሰረተ 

መነፅር ሇማየት ስሇሚቸገሩ ነው፡፡ በተረፈ የፖሇቲካ ትርፍ ነው እያለ ዛሬ ብቻ ሳይሆን 

በጣም በተዯጋጋሚ በርካታ ጠቃሚ  ሃሳቦችን ሲያብጠሇጥለ  ስሇነበረ ቢያንስ ዛሬን ቆም 

ብሇው ከሂዯቱ መማር ነበረባቸው፡፡ 



  ኢህአዳግ በተሀዴሶ ወቅት በግብርና ሊይ የተመሰረተ ዕዴገት እናመጣሇን፣ 

የአርሶአዯሩን ህይወት በመቀየር  ሀገር ትቀየራሇች ባሇበት ጊዜ የፖሇቲካ ትርፍ ሇማግኘት 

ነው፤ የበሬ ግንባር በምታክሌ መሬት ሊይ የሚያርስ አርሶ አዯር፣ በአያትና በቅዴመአያቱ 

በሬና ሞፈር የሚያርስ አርሶ አዯር ህይወቱ ሉቀየር አይችሌም፤ ኢህአዳግ አርሶ አዯሩን 

በማታሇሌ ሇዘሊሇም ስሌጣን ሊይ ሇመቆየት የሚያዯርገው ጥረት ነው በማሇት ያሌተሰማ 

አቃቂር አሌነበረም፡፡ እነሆ በሰባት አመታት ጊዜ ውስጥ የሀገሪቱን ምርት በእጥፍ 

በማሳዯግ የሀገሪቱን ገፅታ መቀየር እንዯሚቻሌ በተግባር ታየ፡፡ ስሇዚህ አርሶ አዯሩ 

ሉያሌፍሇት አይችሌም ይለ የነበሩ ኃይልች አስተሳሰብ በአርሶ አዯሩ ጥረት እና 

በኢህአዳግና በሚመራው መንግስት ዴጋፍ ፉርሽ ሆነ፡፡  

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ዯግሞ ዋናው ችግራችን ዴህነት ነው፡፡ ከዴህነት የባሰ ጠሊት 

እና ዴህነትን ከመዋጋት ያሇፈ ጦርነት የሇም፡፡  ከላሊ ከማንኛውም ከውጭ ከሚመጣ 

ጠሊት በሊይ ዴህነት ያጠፋናሌ ስሇዚህም በተቻሇ ፍጥነት ከዴህነት ማምሇጥ መቻሌ 

አሇብን፡፡ በእያንዲንዶ እዴገት ኢትዮጵያዊያን በሌማታዊ መንገዴ ሇማዯግ ባዯረጉት 

ተጋዴል ሌክ እና በተገኘው ውጤት ሌክ ሉቋዯሱ ይገባሌ፡፡ ስሇዚህ ዕዴገቱ ፈጣን መሆን 

አሇበት፤ ቀጣይ እና ፍትሃዊ መሆን አሇበት፡፡ይሄን በማዴረግ ዴህነትን በአስቸኳይ 

መቅረፍ አሇብን የሚሌ አቋም ኢህአዳግ ባስተጋባበት ጊዜም ዴህነት ሇዘሊሇም አብሮን 

የኖረ ችግር ነው፤ ከዴህነት ጋር አሁን በዴንገት የሚያጣሊን ነገር የሇም፡፡ ስሇዚህ 

የሚበትነን ዴህነት አይዯሇም፤ ኢህአዳግ የራሱን ችግሮች ህዝቡ እንዲያይበት በዴህነት 

አሳቦ እያስፈራራን ሉገዛን ነው የሚሌ ዘመቻ በግሊጭ የምርጫ ክርክር አጀንዲ አዴርገውት 

እንዯቆዩ ይታወቃሌ፡፡ ህዝቡ ከነሱ በተቃራኒ ሄድ በእርግጥም ቀንና ማታ ሌንኮረክመው  

የሚገባን ዋነኛውና አዯገኛው ጠሊት ዴህነት ነው በሚሌ ዘምቷሌ፡፡ በዚህም በዓሇም 

ከሚገኙ በጣም ፈጣን ዕዴገት ካሊቸው ሀገሮች ውስጥ የኢትዮጵያ ዕዴገት አንደ ሉሆን 

የቻሇበት፣  በአፍሪካ ቢያንስ በፍትሃዊነቱ የሚጠጋው ያሌተገኘሇት የኢኮኖሚ ዕዴገት 

ባሇቤት መሆን ችሇናሌ፡፡ እነዚህ ወገኖች አሁንም ኢህአዳግ የፖሇቲካ ትርፍ ያገኝበታሌ 

ከሚሌ እምነት ከእውነታው እንዯተጋጩ ሰንብተዋሌ፡፡ ነገር ግን ኢህአዳግ ይህ የፖሇቲካ 

ትርፍ የጋራ ትርፋችን ነው፣ እንዯ ኢትዮጵያውያን በጋራ የምናገኘው ትርፍና ጥቅም ነው፣ 

በሚሌ በምክንያታዊነትና በትክክሇኛው አቅጣጫ ጥሎቸው እየተጓዘ ነው ያሇው፡፡  



 በአሁኑ ጊዜ ዯግሞ እነዚህ ኃይልች ከፊልቹ የዕዴገትና ትራንስፍሜሽን ዕቅደን  

ማጣጣሌ፣ የቀሩት ዯግሞ አሁን አዴብተን ስትወዴቁ ካየን በኋሊ ሇማጋሇጥ ተዘጋጅተናሌ 

የሚሌ አቋም ይዘዋሌ፡፡ እንግዱህ ባሇፉት ሰባት ዓመታት በተጨባጭ በባሇሁሇት አሃዝ 

ፈጣን ዕዴገት ሃገራዊ ምርታችንን ማሳዯግ መቻሊችንን አረጋግጦሌናሌና ከዚህ ሌምዴ 

ተነስተን ዴክመቶቹን  አርመን፣ ጥንካሬዎቹን አስፍተን በአምስት ዓመታት ውስጥ 

መዴገም መቻሌ አሇብን በሚሌ እሌህ ሁለም ዜጋ የበኩለን ዴርሻ በሚወጣበት፣ መንግስት 

ቀዯም ሲሌ ከነበረውም በሊቀ ዯረጃ በሚረባረብበት አግባብ እንፈፅመዋሇን  የሚሌ ነው፡፡ 

በእርግጥ በተግባር የታየውን ዕዴገት መቀበሌ የማይፈሌግ ኃይሌ መጪውን ሇመመሌከት 

መቸገሩ አይቀርም፡፡ ሲሆን ሲሆን እኔስ ምን አስተዋፅኦ ሊበረክት እችሊሇሁ ማሇት ነው 

በምክንያት ሊይ የተመሰረተ ሀገር መውዯዴ ሉሆን ይችሌ የነበረው፡፡ 

  ይህ ዕቅዴ ቢሳካ መሊ ኢትዮጵያዊያን ናቸው የሚጠቀሙት፡፡ የኢህአዳግ አባሊት 

ተዯምረው ተቀንሰው ከአምስት ሚሉዮን አይበሌጡም፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሰማንያ 

ሚሉዮን በሊይ ነው፡፡ እቅደ የሚሳካውም በሰማኒያ ሚሉዮኑ ህዝብ ነው፡፡ ትርፍ 

የሚገኘውም ሇሰማንያ ሚሉዮን ህዝብ ነው፡፡ ስሇዚህ በዴምር ውጤቱ የኢትዮጵያዊያን 

ጥቅም ነው የሚሆነው፡፡ የፖሇቲካ ትርፍ ከተገኘ የጋራ ትርፋችን ነው፡፡ ይህ ትርፍ 

በኢህአዳግ መሪነት እና አስተባባሪነት የመጣና የሚመጣ ሇውጥ ቢሆንም ሁሊችንም 

የምንቋዯሰው ትርፍ ነው፡፡ሇነገሩ እኛ ስንሇወጥ የምንጠቀመው ኢትዮጵያውያን በሙለ 

ብቻ ሳይሆን ጎረቤቶቻችንንም ይጠቀማለ፡፡ ስሇዚህ ትርፍ ከተገኘ የጋራ ትርፋችን ነውና 

ይህ ትርፍ ትርፍም ቢሆን ኢህአዳግ ካመጣው ትርፍ ሉሆን አይችሌም የሚሌ አመሇካከት 

ያሇው ካሇ መነሻው ክፋትና የአስተሳሰብ መታወር ብቻ ነው የሚሆነው፤ በምክንያት 

የተመሠረተ ሉሆን አይችሌም፡፡  

3. ከብሄር ብሄረሰቦች ቀን ጋር ተያይዞ ዓሇም አቀፍ የፌዯራሉዝም ጉባኤ በአፍሪካና 

በሀገራችን ሇመጀመሪያ ጊዜ መዘጋጀቱ ሇፌዳራሌ ስርዓት ግንባታችን የሚኖረውን 

አንዴምታ እንዳት ይገሌፁታሌ? 

እንግዱህ ዋናው በውስጣችን በተከተሌነው መንገዴ ኢትዮጵያ  የጋራ ቤታችን የመሆኗ 

ጉዲይ ነው፡፡ እያንዲንደ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ኢትዮጵያን በህሉናቸው ሲስሎት 

በዚያ ስዕሌ ውስጥ የራሳቸውን ምስሌ ያዩበታሌ፡፡ በአንዴ በኩሌ የራሳቸውን ምስሌ የላሊው 

ተሇጥፎበት ወይም ጋርድት  ሳይሆን ነን ብሇው በሚያምኑበት ሌክ ያዩታሌ፡፡ በላሊ በኩሌ 



ዯግሞ የነሱ ምስሌም በላሊው ሊይ ጥሊ ሆኖ ላሊውን ጋርድ ሳይሆን ላሊው ሊይ አንፀባርቆ 

የላሊኛው ብሄረሰብ ምስሌም ይበሌጥ እንዱጎሊ፣ ይበሌጥ እንዱታይ የሚያዯርግ ይሆናሌ፡፡ 

የአንደ ብሄረሰብ ብርሃን የላሊኛው ብሄረሰብ ማጋጌጫ ማስዋቢያ ሆኖ  በዴምር ውጤቱ 

የኢትዮጵያ ምስሌ አንፀባራቂ  ሆኖ ይታያሌ፡፡ 

  ስሇዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለም ብሄረሰቦች እራሳቸውን ያያለ፣ እራሳቸውን 

አይተው ሲያበቁ ላሊው እንዳት እንዲዯመቃቸውም ያያለ፡፡ እነሱም ላልችን እንዳት 

እንዯሚያዯምቁ ያያለ፡፡ በዴምር ውጤቱ ያሸበረቀች፣ በተሰባበረ መሰታወት ሊይ 

የምትታይ ኢትዮጵያ ሳትሆን በሞዛይክ መሌክ የተዋበች ኢትዮጵያን ያያለ፡፡ ስሇዚህ 

ሁለም ብሄረሰቦች ሇኢትዮጵያ ዕዴገት የሚያበረክቱትን አስተዋፅኦ ያያለ፡፡ በባህሌም፣ 

በውበትም፣ በሌማትም የሚያዯርጉትን አስተዋፅኦ ያያለ፡፡ የላሊው አስተዋፅኦም ሇነሱ 

እዴገት ምንያህሌ ፋይዲ እንዲሇው ይመሇከታለ፡፡ ላሊው እንዯተጫናቸው አያስቡም፡፡ 

እነሱም ትርፍ እና ተሇጣፊ እንዯሆኑ አያስቡም፡፡ ይህን የመሰሇ እንዯምታ ያሇው 

የፌዯራሉዝም ስርአት መመስረታችን ነው ዋናው ቁምነገሩ ፡፡  

  እያንዲንደ ብሄረሰብ ሇኢትዮጵያ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ አሇው፡፡ ከጋራ ቤቱ  

ከኢትዮጵያ የሚያገኘው ጥቅምም አሇው፡፡ ሁለም ሇብቻው ቢሆን ኖሮ ያገኘው ከነበረው 

በሊይ ያገኛሌ፡፡ ሁለም ሇብቻው ቢሆን ኖሮ ያምርበት ከነበረው በሊይ ያሸበርቃሌ፡፡ ሁለም 

ሇብቻው ቢሆን ኖሮ  ከነበረው አቅም በሊይ አሇው፡፡ ሇዚህ የጋራ አቅምም ሁለም 

አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ያሇው፡፡ ስሇዚህም የአንዯኛው እምነት እና ባህሌ ስሇዚህም 

ማንነት እንዯነገሩ የሚታይና ትርፍ፤ የላሊኛው ዯግሞ መተኪያ የላሇው ቤተኛ ሆኖ 

የሚታይበት ሥርአት የሇም፡፡ በዚህም ምክኒያት በእያንዲንደ የኢትዮጵያ ጥግ ውስጥ 

ሌማት አሇ፡፡ ሁለም እራሱን በሚያይበት መነፅር አጥር ክሌሌ እራሱን ሇማሌማት 

የሚያስችሌ ዕዴሌ አሇው፡፡ የኢትዮጵያ ሌማት ከአንዴ ምንጭ የሚንቆረቆር ሳይሆን 

ከበርካታ ምንጮች የሚፈሌቅና ዴምር ውጤቱ ወንዝና ውቂያኖስ እየሆነ ነው፡፡ 

ፌዳራሉዝሙ ያመጣው ጥቅም ይሄነው፡፡ ከዓሇማቀፉ ፌዳራሉዝም ጋር ተያይዞ የኛ 

አምስተኛው የብሄር ብሄረሰቦች ቀን አንዴ ሊይ ሲከበር ሁሇት ነገር እናገናኛሇን፡፡ በአንዴ 

በኩሌ እኛ ተመፅዋቶች ብቻ ሳንሆን፣ ላልች የነገሩንን ተቀብሇን የምንፈፅም ብቻ ሳንሆን 

ከራሳችን ተጨባጭ ሁኔታ ተነስተን እራሳችንን መምራት የምንችሌ ሰዎች፣ ከዚህም 

ተነስተን ሇዓሇም የምናበረክተው ሌምዴ እንዲሇ አሳይተንበታሌ፡፡  



  ብዝሃነታችንና  ይህንንም ያስተናገዴንበት መንገዴ ከብሔር/ብሔረሰቦች  ቀን ጋር 

ተዲምሮ በመታየቱ በእርግጥ የሚያስቀና ውበትና ጥንካሬ እንዯሆነ አሳይተንበታሌ፡፡  

ተመፅዋቾች ብቻ ሳንሆን አበርካቾች መሆናችንን ሇማሳየት፣ ከገፅታ ግንባታ አንፃር ጉሌህ  

ፋይዲ ነበረው፡፡ 

4. ኢህአዳግ ዴርጅታዊ አቅሙን ሇማጎሌበት የሚያከናውናቸው ተግባራት አለ፡፡ ከነዚህ 

አኳያ በቅርብ ርቀት የሚከናወኑ እንቅስቃሴዎች ካለ ቢገሌፁሌኝ? 

የመሰረትነው መንግስት ሌማታዊ መንግስት ነው፡፡ ሌማታዊ መንግስታት ሁሌ ጊዜም 

ከበስተጀርባቸው የሚመራቸው አንዴ ጠንካራ ፓርቲ አሇ፡፡ አቅጣጫውን የሚያስቀምጥ፣ 

ይህም አቅጣጫ በተገቢው መንገዴ መሄደን የሚያይ፣ ይህን አቅጣጫም በየጊዜው 

እያስተካከሇ የሚሄዴ፣ ስሇዚህም ሌማታዊ መንግስቱም በተገቢው መንገዴ እየተጓዘ መሆኑን 

እያየና እያረመ  የሚሄዴ አንዴ ጠንካራ ፓርቲ ከበስተጀርባው አሇ፡፡ የዚህ ጠንካራ ፓርቲ 

መሠረትም የሚከተሇው የጠራ መስመር እና በመስመሩ ተግባራዊ አፈፃፀም ዙሪያ 

የሚገነባቸው አባሊትና  አመራሮች ያለት መሆኑ ነው፡፡  ወቅቱ ከሚጠይቀው ሇውጥ ጋር 

አብረው የሚራመደ፣ ነገር ግን መሰረታዊ እምነታቸውን ሳይሸረሽሩ የሚሄደ፣ በዙሪያቸውም 

ህብረተሰቡን አስተባብረው ሇሇውጥ የሚያንቀሳቅሱ አመራርና አባሊት ያስፈሌጉታሌ፡፡  

  እኛም ሀገር በሰፊው ህዝብ ጥረት ከታየው የፈጣን ዕዴገታችን ምንጭ በስተጀርባ 

የኢህአዳግ የሌማትና መሌካም አስተዲዯር መስመሮችና የኢህአዳግ አባሊትና አመራሮች 

ያሊሰሇሰ ጥረት አሇ፡፡ በህብረተሰቡ የሌማትና መሌካም አስተዲዯር እንቅስቃሴ 

የሚቀጣጠሇው ሇውጥ ኢህአዳጋዊያንንም እየሇወጣቸው እነሱም ሇውጡን ይበሌጥ 

እያስቀጠለ ከሇውጡ ጋር ተያይዞ በማዯግ ሊይ የተመሰረተ ዕዴገት ነው ያሇን፡፡ ሇቀጣዩ 

የአምስት አመት እዴገትም የኢህአዳግ አመራርና አባሊት ዴርሻ ከፍተኛ ነው፡፡ ሇውጡ 

በተሳካ ቁጥርም በኢህአዳግ  አባሊት  ሊይ የሚያመጣው ሇውጥ አሇ፡፡ ሂዯቱ እየሞረዲቸው 

ይሄዲሌ፡፡ እየተሞረደ ሲሄደ እነሱም ሇውጡን ይበሌጥ እየገፉ ይሄዲለ ፡፡ ይህ የህዝባዊ 

እንቅስቃሴ የሇውጥ ዑዯት እንዱቀጥሌ ከተፈሇገ በየወቅቱ ኢህአዳግ አባሊቱን በሌማት 

ተግባር እንቅስቃሴ መገንባትና በተግባር ከተገኘው ሌምዴ በመነሳት ሇቀጣይ ተሌዕኮ 

ሇማብቃት ማሰሌጠን አሇበት፡፡  

  በእርግጥ የእንቅስቃሴው፣ ስሇዚህም የሇውጡና የዕዴገቱ ባሇቤት ህዝቡ ነው፡፡ 

በአጠቃሊይ ህብረተሰቡ  በምንሰራው ስራ እና በጀመርነው ሌማት እምነት እንዱያዴርበት 



የሇውጡ ምንጭ እራሱ መሆኑን እንዱያይ፤ እራሱ ሲሇወጥ ብቻ የሇውጡ ዴምር ውጤት 

ግዙፍ ሉሆን እንዯሚችሌ እንዱገነዘብ ማዴረግ ያስፈሌጋሌ፡፡ ይህን ሇማዴረግ ዯግሞ 

የኢህአዳግ  አመራሮች አስቀዴመው ማየት የሚችለ፤ ያዩትን ሇላሊው ማካፈሌና 

ማንፀባረቅ የሚችለ አባሊቱም ያገኙትን እውቀትና ግንዛቤ ሁለ ወዯተግባር ሇመመንዘር 

የሚተጉ መሆን አሇባቸው፡፡ በዚህ ረገዴ ተከታታይ ግንባታዎች ያስፈሌጋለ፡፡  

  ስራው በከተማም በገጠርም የሚፈፀመው በሰራዊት ግንባታ መሌክ ነው፡፡ ሰራዊት 

ሲባሌ ከከፍተኛው አመራር ጀምሮ እስከ ታችኛው አባሌ ዴረስ ባሇው የዴርጅታችን አባሌ 

እንዯዴርጅት፣ የዴርጅት አባሌ ቢሆንም ባይሆንም በየመንግስት መ/ቤቶች ባሇው 

አመራርና ሲቪሌ ሰርቫንት፣ እንዱሁም በመሌካም አስተዲዯርና ሌማት ተጠቃሚና ባሇቤት 

በሆነው መሊው ህዝብ  ተመጋጋቢ በሆነ መዯጋገፍ እና ቀጣይነት ያሇው ንቅናቄ መፈፀም 

ማሇት ነው፡፡ እዚህ ሰንሰሇት ውስጥ ሞተር ሆኖ የሚሰራው ዴርጅታችን ይሆናሌ፡፡ 

የመንግስት መዋቅር ዯጋፊና ሰፊው ህዝብ ዯግሞ ባሇቤትና ፈፃሚ ሆኖ የሚዘሌቅበት 

ሥርዓት ነው፡፡  

 

 

ሇዚህ እንዱበቁ አባሊትን በየጊዜው ማሰሌጠንና በተግባር እንቅስቃሴ መገንባት 

ያስፈሌጋሌ፡፡  እስከታች አባሊት ዴረስ የሚወርዴ ተከታታይ የአመራር ስሌጠናዎች 

ይኖራለ፡፡ በጀመርነው መንገዴ ትክክሇኛነት፤ በሚመጣው ሇውጥ አይቀሬነት፤ በዚህ 

ሇውጥ ሂዯት ዯግሞ የአባሊትና የአመራሩ ዴርሻ የማይተካ መሆኑን በሚያስገነዝብ መንገዴ 

የአቅም ግንባታ ስራዎች ይኖራለ፡፡  

 

የአቅም ግንባታ ስራው በኢህአዳግ አባሊት ሊይ ብቻ የሚታጠር አይሆንም፡፡ አርሶ 

አዯሩም ሆነ የከተማው ህዝብ በሚሰራው ስራ እየሰሇጠነ መሄዴ አሇበት ፡፡ አርሶአዯሩ 

ምርቱን እንዳት እንዯሚያሳዴግ፤ በከብት እርባታ ሊይ የተሰማራው እንዳት በቀሊሌ ወጪ 

በፍጥነት ከብቶቹን እያዯሇበ ጥሩ ምርት እንዯሚያገኝ፤የአካባቢ ጥበቃ ከሆነ በጋራ ጥረት 

አካባቢን በቀሊለ ተንከባክቦ የአካባቢውን ገፅታ እንዳት እንዯሚቀይርና ምርታማነቱ 

እንዳት እንዯሚጨምር  ማሳየት የሚያስችለ ስሌጠናዎች እንሰጣሇን፡፡ የመንግስት 

ሰራተኛም ከሆነ ሇህዝብ እንዳት ቀሌጣፋ አገሌግልት መስጠት እንዲሇበት፣ እንዳት 



በፍጥነት ማገሌገሌ እንዲሇበት፣ እንዳት ውጤታማ መሆን እንዲሇበት ከዚህም የመንፈስና 

የማቴሪያሌ ተጠቃሚነቱን እንዳት ሉያሳዴግ እንዯሚችሌ የሚያሳዩ ወዘተ... ስሌጠናዎች 

ይኖራለ፡፡ ጥቃቅንና አነስተኛ ሥራ ሊይ ሇተሰማራውና ሇሚሰማራው በቀሊሌ ወጪ 

በአዲዱስ ቴክኖልጂዎች እራሱን እየሇወጠ ቶል ማዯግ እንዱችሌ ምንማዴረግ አሇብን 

የሚለትን  የሚያካትቱ ስሌጠናዎች በየዯረጃው ይኖራለ ፡፡ ኢህአዳግ እራሱን እያሰሇጠነ 

እራሱን እያበቃ ይሄ  ብቃቱ ዯግሞ ላሊውን ማገዝ በሚችሌ ዯረጃ ሊይ እየተቀናጀ 

የሚሄዴበት አጠቃሊይ ስራዎች ይኖራለ፡፡ ህዝቡ ሲሇወጥ ኢህአዳግ ይሇወጣሌ፡፡ 

ኢህአዳግ ሲሇወጥም ህዝቡም አብሮ ይሇወጣሌ የሚባሇው ይህን ዑዯት በማስቀጠሌ ነው፡፡ 

ይህን መስተጋብር በሚያስቀጥሌ መንገዴ ተከታታይ ስሌጠናዎች ይኖራለ ብሇን ነው 

የምናስበው፡፡ ከአምስት አመቱ የእዴገትና ትራንስፎርሜሽን እዴገት ጋር ተያይዞ እንዯ 

ፓርቲ ዋንኛው ስራ በዚህ መንገዴ ሇውጡን በማስቀጠሌ የኢትዮጵያ ህዲሴ ሇማረጋገጥ 

ተከታታይ ዯረጃዎችን ከፍ እያለ መሄዴ ነው፡፡ 

 


