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የቀድሞው ዏዯዒዏንና ዏደቊቇፍ ያሻቋ 
 

ቍባ ዏቀ 12-25-17 

የኢሕቍዴቌ ስሢ ቍስሦፃዑ ቅዑዳ እና የድሤጅደ ቍንቊሩ ዲቊዮች  ሿዲህቪስ 3 ቀን 2010 ዓ.ም 

ጀምሥ ጥቋቅ ቌምቇዒ በዒቂሄድ ይ ይቇኛቇ። ቌምቇዒው ዴቀሟዴ  ያደሟቇው  ድሤጅደ  ሿጥቋቅ 

ዲሃድሶ ዲህ ያቆውን ቍሦፃም  ይ ነው። ሿኢሕቍዴቌ ጇንቂሢ ቍኖች ዏቂሿቋ  ዯጇቃሽ ነው 

የምዶው  ድሤጅደን ችቌሤ በቇጇዏው ዜ ሁቇ  ቍዏሢሠና ቍባቇ ችቌሠን ውጫዊ ሿዒድሟቌ 

ይቋቅ  ደ ውስጥ የዏዏቋሿዴና በጥቋቀዴ የዏቇምቇም  ባህቋ እንዲሁም ቆችቌሥች በቊሢ ዏፍዴሄ 

የዏሦቆቌ ቍቧሢሥች ናዶው። እንደእኔ እንደኔ ውድቀዴ  የዑጀዏሟው ችቌሥችን በቊ ቍቂቋ 

ቆዒቪበብ ቩሞሿሤ ይዏስቆኛቋ።   

 

ሿቧሞኑ የኢህቍዴቌ ዏቌቆጫ ይ እንደዯዏቆሿዴነው ቆችቌሥች ዋንኛ ምንጭ ቍድሤቍ  የቧደው 

ሿፍዯኛ ቍዏሢሠን ነው። ይህ ዴቋቅ ሃረነዴ ነው።  ሿቅሤብ ዜ ዲህ በኢህቍዴቌ ውስጥ  

ዏደነቃቀፎችን እያስዯዋቋን ነው። ድሤጅደም በዏቌቆጫው ይህንኑ  ቍምኖ ዏፍዴሄዎችን  በዏሦቆቌ 

ይ ነው።  ድሤጅደ ቂቆሦባዶው  ዯሞቄሥዎች  ዏሟዳዴ እንደዑቻቆው ቍሁን ይ የቇጇዏውን 

ዏደነቃቀፎች  በድቋ እንደዑጣ በእሤቌጇኝነዴ ዏናቇሤ ይቻቋ። ይህን ያቋቀበዴ ቍንዱ ምቄንያዴ  

ሿፍዯኛ ቍዏሢሠ ችቌሠ የሢቨ ዏሆኑን  ዏሟዳዴ ዏቻቇ፤ ይህንንም ቆህዝብ ቪይደብቅ ዏቌቆጹ ነው። 

“Good start half done” ሦሟንጆች እንደዑቇዴ  ነው።   

 

ኢህቍዴቌን  ቆስቃዴ  ያበቃው ሁቊም ሢቨን እየቇዏቇዏ ሿነባሢዊው ሁኔዲ ቊሤ ሢቨን ቆዒስዯቂቂቋ 

የዑያደሤቇው ጥሟዴ ነው።  ሿነባሢዊ  ሁኔዲ ቊሤ ሢስን  እያስዯቂሿቇ  ዏጓዝ በሢቨ ዴቋቅ  ችቌዲን 

የዑጇይቅ ነው። በቍቇሢችን ዲሡቄ ኢህቍዴቌ በዏቋቂም ስነ-ምቌሠ በጥሠ ዓሟዓያነደ በቀዳዑነዴ 

የዑሦሟጅ ብዶኛ  የቍቇሢችን ፓሤዴ ነው ብቋ ቍብዛኛዎቻችንን የዑያስዒዒ እውነዲ ነው።  

 

በኢህቍዴቌ የውስጥ ቍቧሢሤ የቌቆቧቦች ሃቪብ በዴሞቄሢቩያዊ ዏንቇድ የዑንሷሢሷሤበዴ፣ ሃቪብ በነፃነዴ 

የዑሩጭበዴ፤ ሁቊም የብዙሃኑ ድምጽ የበይነዴ የነቇቧበዴ ፓሤዱ  ነው። ይህ ቍቧሢሠም ብዙሃኑን 

ያዒሿቆ፣ ሿቍንባቇነናዊነዴ የዳና በቌቋፅነዴ ይ የዯዏቧሟዯ ቍቧሢሤን የዑዯቇብሤ በዏሆኑ 

በሤቂዲዎችን ደፓሤዱው  ቍባቋነዴ እንዲቪቡ ያደሟቇ ነቇሤ ይዏስቆኛቋ። ይህ የድሤጅደ  ዏቋቂም  
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ባህሡያዴ ሿቅሤብ ዜ ዲህ በቍንዳንድ ጥቅዏኛ  ቍባደና ቍዏሢሠ ዏሷሤሷሤ እየዲየባዶው ነው። 

ድሤጅደም ሁኔዲዎችን ቇምቌሞ ቆዒስዯቂሿቋ ጥሟዴ በዒድሟቌ ይ ነው።  

 

ኢህቍዴቌ ሿምስሟዲው ጀምሥ  በጇንቂሢ የቌምቇዒ ሂደዴ  ውስጥ  እያቆሦ  የዏጣ ድሤጅዴ ነው።  

የድሤጅደ   የቌምቇዒ ባህቋ በቍባዴ ዏቂሿቋ ዯጇያቂነ እንዲቍቆብዴና የህዝብ ዯዓዒኒነዴን 

እንዲያዯሤፍ  ቍድሤቍዲቋ።  በሤቂዲ የድሤጅደ የቀድሞ ቍባዴ ቆቌቋ ጥቅምና ስብዕና  ደንዲ 

የቊዶው ቆህዝብ ጥቅም  የቆዐ እንደሆኑ በዯቌባሤ ቍቪይዯዋቋ።  ቆዚህም ጥሠ ዒሟቊቇጫ የዑሆነው 

ቍቇሢችን ባቆሧዴ 27 ዓዏዲዴ በስቃዴ ቍዳና ዏጓዟ ነው።   

 

ኢህቍዴቌ ሿምስሟዲው  ጀምሥ  ያስዏዘቇባዶውን  ዋና ዋና ስቃድች  ቆዒንቪዴ ያህቋ  1983 ዓ. ም 

የደሤቌ ውድቀዴን ዯሿዴቌ ኢዴዮጵያን ሿብዯና ዏዲደቌ ዏቻቇ፣ 1994 ዓ. ም በሿፍዯኛ ቍዏሢሠ 

ዏቂሿቋ በዯሦጇሟው  የቍዏቆቂሿዴ ዏሿሩሦቋ የዏስዏሤ ዒጥሢዴ ስሢ በዒድሟቌ ቍቇሡደን በሦጣን 

ዕድቇዴ  ምህዋሤ ውስጥ እንድዴቇባ ዒድሟቈ፣ በ1997 ዓ. ም የቅንጅዴ ቍቂሄድን ዯሿዴቌ የቍቇሡደ 

የዴሞቄሢቩ ስሤዓዴ እንዲጇናሿሤ ዒድሟቈ ናዶው።  

 

ሿይ ቂነሷኋዶው  እውነዲዎች ባሻቇሤ  የኢህቍዴቌ ጥንቂሣ ነው ብዬ የዒነቪው  ነቇሤ የዲቁን ዏሡ 

ህቋሦዴ ዯሿዴቌ በድሤጅደ ውስጥ  የዲየውን ነቇሤ ነው።  2005 ዓ. ም ዒቇባደጃ ይ የዲቁ ዏሡ 

ህቋሦዴን ዯሿዴቌ ቍንዳንድ ቍስዯያየዴ ቧጪዎች   ኢህቍዴቌ  ቍበቃቆዴ ሦሟቧ  ቩቇ  ድሤጅደ  

በስቃዴ ቍዳና  ዏጓዝ ዏቀጇቇ  እንዲሁም  ሿ2008  ጀምሥ በቍንዳንድ የቍቇሢችን ቍቂባቢዎች  

የዑስዯዋቇ  የዏቋቂም ቍስዯዳደሤ  ችቌሥች ቆዏቅሟፍ  ድሤጅደ ሁኔዲዎችን  በጥሞና እየቇዏቇዏ 

ዏፍዴሄ ቆዏስጇዴ ጥሟዴ ዒድሟቌ ይ ዏሆኑ  ኢህቍዴቌ ሢቨን ሿነባሢዊ ሁኔዲዎች ቊሤ 

ቆዒስዯቂሿቋ እያደሟቇ ያቆውን ጥሟዴና ብቃዴ የዑያቪዩ ናዶው።   

 

ድሤጅደ ቧሞኑን እያቂሄደ ያቆውን ቌምቇዒ ቍስዏቋቄድ በቧጇው ዏቌቆጫ ይ እንደዯጇቆዏው 

በሿፍዯኛ ቍዏሢሠ ዏቂሿቋ የቍስዯቪቧብ ቍንድነዴ ዏፍጇሤ  ዯችሏቋ። በድሤጅደ ዏሤህ ዏቧሟዴ 

የቍስዯቪቧብ ቍንድነዴ ቆዯቌባሤ ቍንድነዴ ዏቧሟዴ በዏሆኑ ቍሁን ይ የዯሦጇሟው ስምምነዴ ዏቋቂም 

ጅምሤ የዑያስብቋ ነው። በቍሢደ ብሔሢዊ ድሤጅድች ዏቂሿቋ ብቻ ቪይሆን በእያንዳንዱ  ብሔሢዊ 

ድሤጅድች ቍዏሢሥችና ቍባዴ ዏቂሿቋም ሁቊም   የሃቪብ ፍጭዴ  በጣም የዯቆዏደ ቄስዯዴ ነው። 
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በድሤጅደ ዏሤህ ዏቧሟዴም  የሃቪብ ቋዕቋና የዑሟቊቇጇው በድምጽ ብቋጫ  በዏሆኑ  ዴሞቄሢቩያዊ  

ቍቧሢሤ የነቇቧበዴ ፓሤዱ  ነው።   

 

ሿቅሤብ ዜያዴ ዲህ በድሤጅደ ቍዏሢሥች ዏቂሿቋ የሤስ በሤስ ዏጇሢጇሤ ያዏዘነበዴ፣ 

ቍቆዏዯዒዏን ቀስ በቀስ እየቇነነ የዏጣበዴ ሁኔዲ ዏኖሠን የድሤጅደ  ዏቌቆጫ ያዏቄዲቋ።  

ኢሕቍዴቌ የኢዴዮጵያ ሕዝቦች የቧገዴን ሃረነዴ በብቃዴ ቆዏጣዴና ቍሁን የዯሦጇሟውን ችቌሥች 

ቆዏቅሟፍ  የድሤጅደ የቀድሞው ጥንቂሣ፣ የቍዏሢሠና የቍባደ ቀድሞው ዏዯዒዏንና ዏደቊቇፍ 

እጅቌ ቪኝ ነቇሤ ነው። ቍንድ ድሤጅዴ ይም ፓሤዱ ዲዒኝና ጇንቂሢ ሿዑያደሤቇው ባህሡያዴ 

ቀዳዑው ቍባደ ቆቌቋ ስብዕና እና ጥቅም ሿዏሯሯጥ ይቋቅ ቆድሤጅደ ይም ቆፓሤዱው ዓዒና 

ዏሤሆ ዯቇዥ ዏሆን ዏቻቋ ነው።   

 

ሿቅሤብ ቋዜ ጀምሥ  ቍንዳንድ ነቇሥች ዏቋቂዶውን  እየቀየሠ ዏምጣዴ ዏጀዏሢዶውን  ድሤጅደ 

ቪይደብቅ በዏቌቆጫው ጇቁሟቋ። ሿቅሤብ ዜ ዲህ ቍንዳንድ የድሤጅዴ ቍባዴ ሤቃዒውን 

የድሤጅደን  ዏሤሆዎች  እያቍደሧዴ ነው። በዯቆይ የቁሢይ ቧብቪቢነዴ፣ የጥበዴና የዴምቄህዴ  

ቍዏቆቂሿድችና ዯቌባሢዴ በድሤጅደ ውስጥ እየቇነቇኑ ናዶው።  ቀድሞ የድሤጅደ ቍባዴ በሦንጂ ይ 

ቆዏሟዒዏድ እኔ ቋቅደም እኔ ቋቅደም ይባባቇ  የነበሟው  ቍስዯቪቧብ ዛሣ ይ  በቌቆኝነዴ  

እየዯቆገ  ናዶው።  

  

ባቆሧዴ 27 ዓዏዲዴ ቆቍቇሢችን ስቃድች ኢህቍዴቌ የቍንበቪውን ድሤሻ ቍበሤቄቷቋ ብቋ  ያቊነንቀ 

ቍይዏስቆኝም። በእያንዳንዱ የቍቇሢችን ስቃድች ውስጥ የኢህቍዴቌ ቍስዯዋጽዖ ቪኝና በቈቋህ 

የዑስዯዋቇ የቍደባባይ እውነዲ ነው። ሿኢህቍዴቌ ቀዳዑ ቍቇሢዊ ስቃድች  ዏቂሿቋ  ቆእኔ  የቍቇዴ  

ህቇ-ዏንቌስዲዊ ቍቇሤ ዏፍጇሤ ዏቻቇ፣ ብዝሃነዴን  ዒሟቊቇጥና ቍንድነዴ የዒስጇበቅ ስቃደ፣ 

የዏድብቆ ፓሤዱ ስሤዓዴ በዒቍቋበዴ የብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችንና ህዝቦችን ዏብዴ ዒሟቊቇጥ ዏቻቇ፣ 

ቆዯሿዲዲይ 15 ዓዏዲዴ ዯሿዲዲይና ባቆሁቆዴ ቍሃዝ ሦጣን ዕድቇዴ ዒሟቊቇጥና ፍዴሃዊ ዯጇቀዑነዴ 

ቆዒሟቊቇቇጥ ዏጣሤ ዯጇቃሾች ናዶው።  ዒህበሢዊ ዏቇቋቇያዎችን በዯቆይ በጤናና ዴምህሤዴ  

ዒስሩሩዴ  ቍኳያ ዯጧባጭ  ቆውጦች ዯዏዝቌቇቧቋ።  ቊው በቅንስዴሢቄሽን ዘሤፍ የዲየው 

ዕድቇዴም ቍቇሡደን  ሦሤቪ እንደቇና የምዴቇነባ እስሿዏባቋ ቍድሤቧዋዲቋ።   
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የዏቋቂም ቍስዯዳደሤ ችቌሥች በየዴኛውም ቍቇሤ የዑሦጇሠ በሂደዴም የዑሦደ ነቇሥች ናዶው። 

የዏቋቂም ቍስዯዳደሤ ችቌሥች  የዴሞቄሢቩ ባህችን እየዳበሟ በሄደ ቁጥሤ ጇያቂ ህብሟዯቧብ  

እየቍቆበዯ የዑሄድ በዏሆኑ የዏቋቂም ቍስዯዳደሤ ችቌሥችም ዏሦጇሢዶው ቍይቀሤም። የዏቋቂም 

ቍስዯዳደሤ ችቌሥች ዏፍዲዴ የዑቻቆው በሁሿዴና ብጥብጥ ቪይሆን በዏቀሢሟብና በዏነቊቇሤ ብቻ 

ነው። በቍቇሢችን የቧዒዊ ዴቌቋ ባህቋ ቈቍቆብዴ ይቇባቋ። በቀጣይ በየዴኛውም ዏስሦሤዴ በቍቇሢችን 

በነውጥና በሁሿዴ ደ ዏንቌስዴ ስቋጣን ዏቧቀቋም ሆነ በነውጥና ነውጥ ሿስቋጣን ዒንንም ዒውሟደ  

ቍይቻቋም። እንሞቄሟው ብንቋም ይህ ቍይነዴ ቍቂሄድ  ቆዒንም የዑበጅ ቍይሆንም። በዚህ ዏንቇድ 

የምዴሦጇሤ ቍቇሤም ቆዒንም የዒዴበጅ እንደምዴሆን ሿቈቢያ፣ ሶሡያና የዏን ዏሟዳዴ ይቻቋ።    

 


