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ኟበቀኴ ዏዳዖሻው ኟት ይሆን?   

ጏንድይዙድ ኃብዯኟቬ 12-28-17 

 

ኢትዮጵያ ዡዴዙኲዊ ሥዛዓት ዏሿዯኴ ሿዷዏዖት  27 ዓዏዲትን ቬቆጇዖች።  በእነዚህ ዓዏዲት 

ኢትዮጵያ ኟቀንዱ ካባቢ ሠኲዔ ደቫት ዏሆኗን በዯግባዛ ቪይዲኯች። ቇዙችን ኟዯዖቊቊች ሠኲዔ 

ኟቧዝነባት ኯዏሆን ኟበቃችው ኟህዝቧቿ ዏሠዖዲዊ ጥያቄዎችን ዒቬዯናቇድ ኟዑያቬችኴ ሥዛዓት ዏሿዯኴ 

በዏቻሏ ብቻ ነው። በዛካዲ ኴአነቶችና ዢኲጎቶች ኯብነት ኟብሄዛ፣ ኟኃይዒኖት፣ ኟዒንነት፣ ኟቬዯቪብ 

ኟዑቬዯዋኰባት እንዲሁዔ በዓኯዔ በነውጥ ቀጇናነደ በዑዲጏቀው ባኴዯዖቊቊው እና ዯኯዋዋጭ 

ኟፖኯዱካ ሁኔዲ በዑዲይበት ኟዔሥዙቅ ዢዘካ  ቀጇና ኟዔትቇኗው ኢትዮጵያ ቬኬዲዒ  ኯዏሆን 

ኟበቃችው በዡዴዙኲዊ ኟቬዯዳደዛ ሥዛዓቷ ነው። ባኯዞት ሥዛዓቶች ኟነበት ሃዳዊ ሥዛዓቶች 

ቇዘደን ኯዔን ዳዛቇዋት እንደነበዛ ኟቅዛብ ዜ ትውቬዲ ነው።    

 

እንደእኔ እንደኔ በ21ኛው ዘዏን ዲቩቷን ኢትዮጵያ ሿዡዴዙኴ ሥዛዓት ውጪ ዒቧብ ዙቬን በዙቬ 

እንደዒጥዠት ኟዑቆጇዛ ዯግባዛ ይዏቬኯኛኴ።  ንዳንድ ቡድኖችና ግኯቧቦች በዒጏቅዔ ይሁን ባኯዒጏቅ 

ይህን ኟዡዴዙኴ ሥዛዓት ችግዛ እንዲቇጥዏው ኟዑደዖቈ ጫዎች ኯዒንዔ ኟዑበዸ ይዏቬኯኝዔ።  

በኢትዮጵያ ኟህዝቦች  ኟሠኲዔ፣ ኴዒትና  ኟዴዕክዙቩ ጥያቄዎች  ዔኲሽ   ዒግኗት  ኟዷዏት  በዚህ 

ኟዡዴዙኴ ሥዛዓት ነው። ችግዜች ዏኖዙቷው ኟዑካድ ይደኯዔ፤ በእዛግጇኝነት ዏናቇዛ ኟዑቻኯው 

ግን ዯነቊግዖን ኴናቬዯካክኲቷው ኟዔንችኲቷው ናቷው። በነውጥ  ኟዑዏጣ  ኯውጥ  ዏዳዖሻው 

ይዲጏቅዔ። በቀኴ ኟሠኲዔን ዏንቇድ  እኟዘቊ ነውጥና ሁሿትን እያባባቧ ጏደ ውድቀት ይዏዙኴ እንዹ 

ዏኴካዔ ነቇዛን ያዏጣዔ።  

 

ኟዡዴዙኴ ሥዛዓዲችን  ዘኲቂ ሠኲዔ ቬዢኖኴናኴ፤  ኴንኯዒ፣ ኴናድግና ኴንኯጏጥ እንደዔንችኴ 

በዯጨባጭ ቪይቶናኴ። ብዝሃነትን በግባብና ዴዕክዙቩያዊ በሆነ ዏንቇድ ዏያዝ ሿዯቻኯ ኟጥንካዚና 

ኟንድነት ዔንጭ እንደዑሆነዔ ዲቩቷ ኢትዮጵያ ጥ ዔሣኳ ናት።  ኟዯኯያአ ኴአነቶችንና ዢኲጎቶችን  

ዯቀብኵ  ዴዕክዙቩያዊ  በሆነ  ሁኔዲ ዒቬዯናቇድ ኟዑችኴ ሥዛዓት ዏቇንባት ሿዯቻኯ ህብዖ 

ብሄዙዊነት ኟኴአነት ዔንጭ ዏሆኑ ቀዛቶ ኟሥዛዓደ ዋኴዲና ዒቇዛ በዏሆን በኴአነት ጏቬጥ ያኯውን 
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ንድነትን ኟዑያጇናክዛ ኟንድነት ዒቧዘያ ቇዏድ ነው። ኟብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዏብት 

ሿዯዖቊቇጇ ብዜነትን ኟዑጇኲ ካኴ ይኖዛዔ። እቬካሁን ያኯው ብዜነትዔ ኟቬኬዲችን ዋነኛ ዏነሻዔ 

ዏድዖሻዔ ነው።   

 

ዏንግሥት ኴአነዲችንን ያቧዞ ህዝብን ያዙዛቁ ኟዑሯሯገ ኃይኲትን ሿህዝቡ ቊዛ በዏዯባበዛ ህግ ዟት 

ቇትዙቷው ይቇባኴ። ኟህግ ኟበኲይነት ዏቼዔ ኯድዛድዛ ዏቅዖብ ኟኯበትዔ።  ክቡዛ ጇቅኲይ ዑኒቬትዛ 

ኃይኯዒዛያዔ ደሣኯኝ በቅዛቡ እንደዯናቇት ግጭት ኟቀቧቀቬ ጏይዔ ግጭት እንዲባበቬ ያደዖቈ 

ዒንኛውዔ ካኲት ሿህግ ዯጇያቂነት ያዏኴገዔ። ይህን ቈዳይ  በዯግባዛ ዒኟት እንዝኴቊኯን። ሁኰዔ 

ቇዛ ጏዳድ ዜቊ  ኪዙይ ቧብቪቢዎች፣ ጇባቦችና ትዔክህዯኞች  ኟህኴውናችን  ዏሠዖት ኟሆነውን 

ኟዡዴዙኴ ሥዛዓዲችንን ኯዏበዯን ኟዑያደዛቈትን ዏሯሯጥ ሿዏንግሥት ጎን ዯቧኴዝን ኴንዋቊቷው 

ይቇባኴ። ይህ ነቇዛ ሿዏዝክዛ ኴዣ በዯግባዛ ኴንዝጽዏውዔ ይቇባኴ። ኯህዝብ ጥቅዔ ቆዓያኯሁ ኟዑኴ 

ዜቊ ሁኰ ኟነውጇኞችንና ኟቫዖኞችን ዏቧዘ ካሄድ ያጏግዝ ይቇባኴ።  ኟጥዠት ኃይኵችን ኯህግ 

በዒቅዖብ በዲቩቷ ኢትዮጵያ ኟህግ ኟበኲይነት ኯድዛድዛ እንደዒይቀዛብ ዒዖቊቇጫ ዏሆን ዏቻኴ 

ኯበት። ይህ ቩሆን ኳኲውዔ ትዔህዛት ያቇኛኴ፤ በቀጣይዔ ኳኵች  ኟጥዠት እጆችዔ ይቧበቬባኰ።    

 

ጥቅዏኞች ኯህዝብና  ቇዛ  ዯቆዛቋዘ  በዏዔቧኴ  ንዱን ብሄዛ ዯጇቃህ፣ ዯናቅህ፣ ጏቇኖችህ ኯቁ 

ድዛቬኲቷው ጏዘዯ በዒኯት በግጭቶች ኲይ ቤንዚን ቩያዛሿዝክዞ ዯዏኴክዯናኴ፤ ኟዑቧጧቷውን 

ዏግኯጫዎችዔ ድዔጇናኴ። በእውኑ እነዚህ ኃይኵች ኯኅብዖዯቧቡ ዯቆዛቁዖው ነውን? ይህን 

ዏዏዛዏዛ ይቇባኴ። ንዳንድ ዑዲያዎችዔ በዚህ ዖቇድ ካሄዳቷውን ቢያጤኑት ዏኴካዔ ይዏቬኯኛኴ።  

ኟጏቅደን ነበዙዊ ሁኔዲዎች በቅገ ካኯዏዖዳት ይዏቬኯኛኴ ኟዑያቬዯኲኴፏቷው ዏዖዺዎች ቬዓት 

ቆቬቋሾች ሆነው ይዲያኰ። ኟበቀኴ ዏንቇድ  ኟትዔ ያደዛቬዔ። በበቀኴ ቮናዟዔ ዯቮናዟዔ ኟኯዔ። 

ኯኟትኛውዔ ካኴ ቢሆን ኟበቀኴና ኟእኴህ ዏንቇድ ዏዳዖሻው እኴቂትና  ጏድቀት ነው። 

 

ኟዡዴዙኴ ሥዛዓዲችን ያቬዯዒዖን ትኴቅ ነቇዛ ዏቻቻኴ፣ ዏሿባበዛና ብዜ ዏኖዛን ነው። ይሁንና 

ሿቅዛብ ዜ ጏዲህ ይህን እቫዲችንን ኟዑቮዖሽ ድዛቶች በኟካባቢው እያቬዯዋኴን ነው። ህዝቦችን 

በዒቊጨት ኟዑቇኝ ኟፖኯዱካ ትዛዢ ኯዒንዔ ይበጅ። እጏክኯዋኯሁ ኯዑባኯው ብሄዛዔ  ቢሆን  

በዏደቊቇዢና በዏዯቪቧብ  ብዜ በዏኖዛ እንዹ  በዏነቋቆዛ ኟዑያቇኗው ንዳችዔ ትዛዢ ኟኯዔ። ባኯዞት 
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27 ዓዏዲት ዯቻችኯንና ዯሿባብዖን ብዖን በዏኖዙችን በዛካዲ ነቇዜችን ትዛዝናኴ፤ ቧዟና ዒኲይ 

ቇበያ፣ ጇንካዙና ዳ ኢኮኖዑ፣ ዯጽዕኖ ዝጣዘ ዏንግሥት፣ በሥነ ዔግባዛ ኟዲነፀ ህዝባዊ  ኟፀጥዲ 

ኃይኴ ጏዘዯ።  

 

በንዳንድ ኟቇዙችን ካባቢዎች በህዝቦች ዏካሿኴ ኟዯሿቧደ ግጭቶች ዯጨዒዘ ጥናት ኟዑያቬዝኴቊቷው 

ቢሆንዔ በዡዴዙኴ ሥዛዓዲችን ቈድኯት ሣቢያ ኟዯሿቧደ ችግዜች እንዳኴሆኑ ግን  በእዛግጇኝነት ዏናቇዛ 

ይቻኲኴ። ኢትዮጵያ ኯዘዏናት ኟዘኯቀ ውቬብቬብ ችግሯን ዏዢዲት ኟቻኯችው በዚህ ኟዡዴዙኴ ሥዛዓት 

ነው። ንዳንዶች እዚህና እዚያ ኟዑነቨ ትናንሽ ግጭቶችን እንደዒሣያ በዒቅዖብ  ዡዴዙኴ ሥዛዓደ  

ድክዏት ድዛቇው ኯዒቅዖብ ጥዖት ቢያደዛቈዔ በዯጨባጭ ያኟነው ግን ቇዘደ በቬኬት ጎዳና ዏጓዟን 

ነው።  ኢትዮጵያ ኟበዛካዲ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦች ህዝቦች፣ ኟበዛካዲ ኃይዒኖቶች፣ በዛካዲ ቬዯቪቧቦች፣ 

በዛካዲ ባህኵች ጏዘዯ  ያኰባት ቇዛ በዏሆኗ እነዚህን ኴአነቶች ያቬዯናግድ ኟዑችኴ ኟቬዯዳደዛ 

ሥዛዓት ዏሿዯኴ ኟግድ ይኲዲኴ፤ ይህ ሥዛዓት ደግዕ ሿነእጥዖደዔ ቢሆን  ኟዡዴዙኴ ሥዛዓት ብቻ 

ነው። እውነትዔ ይህ ሥዛዓት ኟኢትዮጵያን ችግዜች ክዕ ባኯዞት 27 ዓዏዲት ቇዘደን በቬኬት ጎዳን 

እንድትዖዒዏድ  ድዛጓዲኴ።  

 

ኟዡዴዙኴ ሥዛዓዲችን  ኟህዝቦችን ቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ  ዏብቶች ሿዒዖቊቇጥ ባሻቇዛ ቇዘደን በዝጣን  

ኟዔጣኔ ሀብት ኯውጥ ዔህዋዛ ውቬጥ ቬቇብቷዲኴ። ኢትዮጵያ በዓኯዔ ቀዢ ዏድዖክ ኟነበዙት ቇጽዲዔ 

ሆነ ዯቧዑነት ባኯዞት 27 ዓዏዲት እጅቈን  ዯኯውጧኴ፤ ቬዯዒዒኝና ዘኲቂ ሠኲዔ በዏቬዝኑ  በዓኯዔ 

ቀዢ ደዖዺ  ኟኢንቨቬትዏንት ዏዳዖሻ እኟሆነች ነው። ሿባድ ድዛቅ ኯዯሿዲዲይ ዓዏዲት ቢሿቧትዔ 

በዙቬ ቅዔ ዏቋቋዔ ዯችሏኴ።  ኢትዮጵያ ዛዚ ኲይ  በዢዘካ ሆነ  በዓኯዔ ዓቀዢ ዏድዖክ ዯቧዑነቷ 

በዒደቈ በቇዜች ዏካሿኴ ግጭት ጏይዔ ያኯዏግባባት ቩሿቧት ኟኢትዮጵያ ሿዢዯኛ ባኯሥኴጣናት 

በደዙዳዘነት ጏይዔ ቮዔቊይነት ግንባዛ ቀደዔ ዯዏዙጭ እኟሆኑ ዏጥዯዋኴ። ሿቅዛብ ዜ ጏዲህ 

ቇዘደን በዯባበት ዏንግሥዲት ያኲት ዯቧዑነት፣ በዢዘካ ህብዖት ያኲት ኟዏዘነት ዑና እንዲሁዔ 

በኢቊድና በኳኵች ትኲኴቅ ዏድዖኮች ያኲት ቦዲ ሿቧዒይ ኟጏዖደ ዏና ቪይሆን ዏንግሥት ባሿናጏነው  

ዯግባዛ ነው።   ይህ ኟዡዴዙኴ ሥዛዓደ ቬኬት ይደኯዔን? እነዚህን ትኲኴቅ  ኟዡዴዙኴ ሥዛዓዲችን  

ቬኬቶች ጏደ ጎን ዯብኯው  ኯዔን  ትናንሽ ነቇዜችን ብቻ ኯዒጎን እንሽቀዳደዒኯን? 
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ኢትዮጵያ ኟዔሥዙቅ ዢዘካ ቇዜችን ሠኲዔ ዘኲቂ እንዲሆን ሿዔዲደዛቇው ኟሠኲዔ ዒቬሿበዛ ሥዙ 

ባሻቇዛ ቇዙት በዔጣኔ ሀብት ጥቅዔ እንዲዯቪቧ በዛካዲ ዯግባዙትን  በዒሿናጏን ኲይ ትቇኛኯች። 

ኯብነት ዲኲቁ ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ ግድብ ንዱ ነው።   በዲዳ  ቇዛ  ቅዔ ኯዏቇንባት ይዲቧብዔ 

ኟዑባኯውን ይህን ፕዜዷክት ሁን ኲይ  ሿ60 በዏቶ በኲይ ደዛሷኴ። ይህቬ ኟዡዴዙኴ ሥዛዓደ እውን 

ሿሆነ በኋኲ ኟዏጣ ቬኬት ይደኯዔን? እንዲሁዔ ኢትዮጵያ ኯሁኰዔ ጎዖቤት ቇዙት ዜጎች እንደሁኯዯኛ 

ቇዛ በዏቆጇዛ ሿቧሐዙ በዲች ካኰ ኟዢዘካ ቇዙት ሿዢዯኛ ቁጥዛ ያኯውን ቬደዯኞችን ዒቬጇኯኴ ብቻ 

ቧይሆን  ኯቬደዯኞች ዔቸ ሁኔዲዎችን በዏዢጇዛ በዯባባት ዏንግሥዲት ድዛጅት ጭዔዛ ዐቇቪ 

ዯችሯዲኴ። በሁኑ ጏቅት ኢትዮጵያ ሿቭዒያ፣ ሿደቡብ ቨዳንና ሿኤዛትዙ ኟዯቧደዱ ሿ850 ሺህ በኲይ 

ኯዑሆኑ ቬደዯኞች ዏጇኯያ ሆናኯች።   

ቇዘደ ሿኲይ ያነቪኋቷውን ቬኬቶች  ዒቬዏዝቇብ ኟቻኯችው ሕዝቦቿ በዏሿባበዛና በዏቻቻኴ ብዜ 

በዏኖዙቷው ነው። ብዜ ዏኖዛ ያቬቻኯን ደግዕ ኴአነቶቻችንን ዒቬዯናቇድ ኟቬቻኯን  ኟዡዴዙኴ 

ሥዛዓዲችን ነው። በዏሆኑዔ ንዳንድ ኃይኵች  በቇዘደ  ኟዑቬዯዋኰ  ኟዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ችግዜች  

ሁኰ  ኟዡዴዙኴ ሥዛዓደ እንሿኖች ድዛቇው ኯዒቅዖብ ጥዖት ቩያደዛቈ ይቬዯዋኲኰ።  ንዳንዶች 

ደግዕ ኯህዝብና  ቇዛ  ዯቆዛቋዘ  በዏዔቧኴ ትናንሽ ግጭቶችን በዒጎን  እሿኳ ኟዯባኯው ብሄዛ 

ያጇቃህ ነው፤ ዯነቬ፣ ኯጏቇኖችህ  ድዖቬኲቷው ጏዘዯ በዒኯት  በግጭቶች  ኲይ ቤንዚን ቩያዛሿዝክዞ 

ዯዏኴክዯናኴ፤ ኟዑቧጧቷውን ዏግኯጫዎችዔ ድዔጇናኴ። ኟኳኯን ነቇዛ እኟዝጇ ብሄዜችን ዒቊጨት 

ኯዒንዔ ኟዒይበጅ ኟፖኯዱካ ካሄድ ነው።  ኟበቀኴ ዏንቇድ  ኟትዔ ያደዛቬዔ። በበቀኴ ቮናዟዔ 

ዯቮናዟዔ ኟኯዔ። ኯኟትኛውዔ ካኴ ቢሆን ኟበቀኴና ኟእኴህ ዏንቇድ ዏዳዖሻው እኴቂትና  ጏድቀት 

ነውና።  

 

 


