ከዏግኯጫው በቬዯዷርባ
ዳዊዴ ዔዴኩ 01-24-18
ኟኢሳዴዘ ኟዏንግቬዴ ኮዐአኒኬሽን ቈዳአች ጽሀሯዴ ቤዴ ኃኲሱ ዑኒቬዴር ዶክዯር ነቇዘ ኳንጮ በቅርቡ
ንድ ቊዜጣዊ ዏግኯጫ ቧጥዯው ነበር። ዏግኯጫዶው ኟኢህዴግ ቬዙ ቧሯፃዑ ኮዑዳ ዏዙሮች
ዏግኯጫ ኲይ ኟዑነቨ ኟዯቪቪደ ቬዯቪቧቦችን ኟዑያርዔ ነው። ዙደ ኟፓርዱው ዏዙሮች እንደ ዏዘ
ድርጅዴ በቊዙ ኟቧጡዴ ዏግኯጫ ንዱ ኟኳኲውን ኟዑደግሴ እንጂ ኟዯኯያኟ ሃቪብ ኟቀዖበበዴ ኯዏሆኑን
ዑኒቬዴ ዏግኯፃዶውን ቬዲውቪኯሁ።
ኟኢህዴግ ዏዙሮች ዏግኯጫው ዴኩዖዴ ህዝብን እንጂ ግኯቧቦችን ኯዒዷቇን ኟዯዘቊዷ ይደኯዔ።
ይኴቁንዔ ኢህዴግ እንደ ድርጅዴ ችግን ዔኖ በዏቀበኴ ህዝቡን ኯዏካቬ ዏዘቊዷደን ያቬዲጏቀበዴ
ነው። ይህዔ ኟኢህዴግ ሁኳዔ ቩቪቪዴ ዯቪቬቻኯሁ ኟዑኴ ቧዙር ያኯውና ህዝቡንዔ ኯዏካቬ ቁርጠኛ
ዏሆኑን ኟዑያቪይ ይዏቬኯኛኴ።
በሁኑ ጏቅዴዔ በድርጅድዷ ኟዯቧጠው ዏግኯጫ ዯግባዙዊ በዏሆን ኲይ ይቇኛኴ። ኯዚህ ጥ ዒቪያ
ኟዑሆነው ዏንግቬዴ እቬዖኞችን ዏኴቀቅ ዏዷዏ ነው። ዳ ግን እቬዖኞዷ ኟዑኯቀቁዴ ፖኯዱከኛ ጏይዔ
ቊዜጠኛ ጏይዔ ኟኳኲ ዐያ ባኯቤዴ ቬኯሆኑ ይደኯዔ።
ኢዴዮጵያ ውቬጥ በፖኯዱከኝነደ ብቻ ኟዲቧዖ ግኯቧብ ኯዏኖ ዒቬዖጃ ዒቅዖብ ኟዑቻኴ ይዏቬኯኝዔ።
ግና ክርክ ‘ንድ ቧው ፖኯዱከኛ ቬኯሆነ ጏንዷኴ ቢሯፅዔዔ ዏዲቧር ኟኯበዴዔ’ ኟዑኴ ክርክር
ኟዴኛውንዔ ጏቇን ኟዑያቬዒዒ ይዏቬኯኝዔ። ዔክንያደዔ በኟዴኛውዔ ሀቇር ውቬጥ በዴዕክዙቩያዊ
ግባብ ኟዯዏዖጠ ዏንግቬዴ ከህዝብ በዯቧጠው ደዙ ዏቧዖዴ ኟህግ ኟበኲይነዴን ኟዒቬከበር ኃኲሱነዴና
ግዴዲ ቧኲኯበዴ ነው።
እናዔ በዯቃዋዑነዴ ኟዯቧኯሯዔ ይሁን ዒንኛውዔ ኟዏንግቬዴ ባኯቬኴጣን በጏንዷኴ እቬከ ዯጠዖጠዖ ድዖቬ
በህግ ጥኲ ቬር ውኵ ቈዳአ ዏጣዙደ ኟዑቀር ይዏቬኯኝዔ። በነፃው ሴርድ ቤዴ ዯሯርዶበዴ በዒዖዑያ
ቤዴ ቆይ ይችኲኴ።
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በዚህ ዖቇድ ዏንግቬዴ ዔን ያህኴ ቁርጠኛ እንደሆነ በቅርቡ በዯኯያአ ክኴኵችና ከዯዒዎች ኟህዝብን ደዙ
ጏደ ጎን በዒኯዴ በዐቬና እና በኪዙይ ቧብቪቢነዴ በዯዘሯቁ ዏዙሮችና በኟደዖጃው በዑቇኘ
ቬሯፃዑዎች ኲይ ኟጏቧደውን ቬዯዒዘ ርዔጃ ዏጥቀቨ ዯቇቢ ይዏቬኯኛኴ።
እዚህ ኲይ ኟኢሳዴዘ ህቇ ዏንግቬዴ ኯዜጎች ካጎናፀሲዶው ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች ዏካከኴ ኟቡድንና
ኟግኯቧብ ዏብድችን ዏጥቀቬ ዒንዔ ቧው በዑከዯኯው ፖኯዱካዊ እዔነዴ ቪቢያ በህግ ጥኲ ቬር ውኴ
እንደዒይችኴ ዒዖቊቇጫ ይዏቬኯኛኴ። ዏብድዷ በዋነኛነዴ ኟዏኯካከዴና ሃቪብን በነጻ ኟዏያዝና
ኟዏግኯጽ፣ ኟዏቧብቧብና ቧኲዒዊ ቧኴሴ ኟዒድዖግ ነጻነዴ እንዲሁዔ ቤደዲን ዒቅዖብን ኟዑያጠቃኴኰ
ናዶው።
እነዚህ ዏብድች ሀቇዙችን ውቬጥ ጥበቃ እኟዯካሄደኲዶው ያኰ ብቻ ቪይሆኑ፣ በፖኯዱካው ዔህዳር ውቬጥ
በዯጧባጭ ቇቢዙዊ እኟሆኑ ኟዏጡዔ ጭዔር ናዶው። እንደዑዲጏቀው ሁኰ ቧብዓዊ ዏብድች ከቧው ኴጅ
ቬብዕና ቊር ኟዯቆዙኘና ንድ ቧው፣ ቧው ሆኖ በዏሯጠ ብቻ ኟዑጎናጸሯው ዯሯጥሯዊ ዏብድች
ናዶው፡፡
እነዚህ ዏብድች ኟኢዴዮጵያ ዏንግቬዴ ቬኯሯኯቇ ኯዜጎች ኟዑቧጡ፣ ቪይሯኴግ ደግዕ ኟዑነሯቈ
ይደኰዔ፡፡ ዔክንያደዔ በሀቇዘደ ውቬጥ ኟዯካሄደው ዖጅዔ ጦርነዴ ዏነሻው ኟቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ
ዏብድች ኯዏኖር በዏሆኑና ይህ ኟሀቇዙችን ህዝቦች ኟዘዏናዴ ጥያቄ በሁኑ ጏቅዴ በቂ ዔኲሽ በዒግኗደ
ነው፡፡
ይሁንና ንዳንድ ጏቇኖች ኲኯሰዴ 25 ዓዏዲዴ እዚህ ሀቇር ውቬጥ ቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች
እንደኳኰ ኯዏቁጠር ይዳዳዶዋኴ። ብዛኛዎዷ ኟሀቇዙችንን ቧኲዔ ኯዒጎኴበዴ፣ ኴዒዲችንን ከኪዙይ
ቧብቪቢነዴ ቬዯቪቧብና ዯግባር ኯዏዲደግ እንዲሁዔ ዴዕክዙቩን ኯዒጠናከር ኟዑጏጡ ህጎችን
በዒጣቀቬ፤ ‘እነ እቇኳ ቊዜጠኞች በዏሆናዶውና ሃቪባዶውን በዏግኯፃዶው ብቻ ኯእቬር ዯዳዖቈ፣
ኟዏደዙዷዴ ዏብዴ ጠቧኴ፣ ኟፖኯዱካ እቬዖኞች ዯበዙክዯዋኴ፣ ኟሃይዒኖዴ ነፃነዴ ኟኯዔ…ጏዘዯ’ ኟዑኰ
ክርክሮችን ቩያነቨ ይቬዯዋኲኰ። ይህ ቬዯቪቧብ ዴክክኯኛ ይደኯዔ።
እኔ እቬከዒውቀው ድዖቬ በፃሯው ፅሑሴ ጏይዔ ሃቪቡን በነፃነዴ በዏግኯፁ ብቻ ኯእቬር ኟዯዳዖቇ ቧው ያኯ
ይዏቬኯኝዔ። በህግ ጥኲ ቬር ኟዋኰዴ ቊዜጠኝነዴን በሽሲንነዴ በዏጠቀዔ ከሀቇዘደ ህግ ውጪ ጏንዷኴ

2

ኟሯፀዐ ግኯቧቦች ናዶው። ጏንዷኯኛ ደግዕ ቊዜጠኛዔ ሆነ ፖኯዱከኛ፣ ቀዳሽዔ ሆነ ዯኳሽ…በኟዴኛውዔ
ሀቇር በህግ ግባብ ዏጠኟቁ ይቀርዔ።
እርግጥ ኟሀቇዘደን ኟዏቇናኛ ብዙሃንና ኟዏዖጃ ነፃነዴ ዋጅንና ኳኵች ህጎችን ክብዖው ሃቪባዶውን በነጻነዴ
ኟዑያንጸባርቁ በርካዲ ኟዏቇናኛ ብዙሃን ኟዏሯጠዙዶውን ያህኴ፤ ሀቇዘደን ኯዏበዲዯንና ንዱን ብሔር
ከኳኲው ቊር ኯዒቊጧዴ ይቧ ኟነበ ዏቇናኛ ብዙሃን እንደነበ ኟዑካድ ይዏቬኯኝዔ።
ይህዔ ዑዲያው ዙቨ ኟዑከዯኯውን ዐያዊ ቬነ-ዔግባር ከዏጣቨዔ በኲይ፤ በዯኯያአ ውቬጣዊ ሴኲጎድዷ
ቪቢያ ኟሀቇዘደን ህጎች ክብሮ ካኯዏቬዙዴ ኟዏነጧ ዏሆኑ ከዒንዔ ኟዑቧጏር ይዏቬኯኝዔ። እናዔ
ዑዲያው ነጻና ጤናዒ ሆኖ ዏቬዙዴ ቩቇባው፤ በንድ ሀቇር ውቬጥ ኟጏጡ ህጎችን ኟዑፃዖ ዯግባዙዴን
ከሯፀዏ እንደዒንኛውዔ ዯቋዔ ከዯጠያቂነዴ ያዏኴጥ ኟዑችኴ ይዏቬኯኝዔ።
እንደ እውነደ ከሆነ ኟኢሳዴዘ ዏንግቬዴ በህቇ-ዏንግቬደ ኲይ በግኴፅ ኟዯደነቇቈዴ ሃቪብን በነፃነዴ ኟዏግኯፅ
ዏብድች እውን እንዲሆኑ ከዏዲቇኰዔ በኲይ፣ እንዳይሸዙዖሰዔ በፅናዴ ዲግኵኲዶዋኴ፤ እኟዲቇኯኲዶውዔ
ነው።
በዯኯይዔ ዑዲያ በሀቇዘደ ኟቧኲዔ፣ ኟኴዒዴና ኟዴዕክዙቩ እዏርዲዎች ኲይ ኟዙቨን እቫዴ ኟዑጧዔር
ዏቪዘያ ድርጎ ነው ኟዑዏኯከዯው፡፡ ይሁንና ዑዲያ ህግና ቬርዓዴን ክብሮ ካኴዯንቀቪቀቧ ከጠቀዓዲው
ባሻቇር፤ በሁኯንዯናዊ ኟዕድቇዴና ኟዴዕክዙቩ ባህኴ ግንባዲ ዓኲዒዎች ኲይ ቈዳዴ ያደዖቬ እንደዑችኴዔ
እቬካሁን ከዲአዴ ዝንባኳዎች ኟዯዖዳ ይዏቬኯኛኴ።
እርግጥ በእኔ ዕይዲ ዏንግቬዴ ኟዑዲያን ቈዳዴ ኯዒቬቀዖዴ ቩኴ ጥቅዐን ኟዏቇደብ ካሄድ ኟዑከዯኴ
ይዏቬኯኝዔ፡፡ እንደ ኳኵዷ ኟዴዕክዙቩ ግንባዲ ቬዙዎች ሁኰ፤ ዑዲያው ነፃና ጤነኛ ሆኖ እንዲያድግ
ሯርዷ ብዙ ዯግባዙዴን ዒከናጏኑንዔ ዒጤን ያቬሯኴቊኴ፡፡
ኟቅርብ ዜውን ዴውቬዲ ብናነቪ እንኳን ዑዲያ ኯሀቇዙችን ኟዴዕክዙቩ ግንባዲ ጤነኛ በሆነ ኳኋን ዐያዊ
ሃኲሱነደን እንዲጏጣ ኟዏቇናኛ ብዙሃንና ኟዏዖጃ ነፃነዴ ዋጅ ዒውጣደን ዏጥቀቬ ይቻኲኴ፡፡ በቅርቡ
ኟዏቇናኛ ብዙሃን ዏዒክርዴ ዔክር ቤዴ በቊዜጠኞችና በቪዲዑዎች ቩቋቋዔ ድቊሰን ኟቇኯፀውዔ ከዚሁ
ዕውነዲ በዏነቪዴ ይዏቬኯኛኴ።
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ዲዲያ ዏንግቬዴ ዑዲያው ነፃና ጤነኛ በሆነ ኳኋን እንዲያድግና እንዲዏነደግ ኟዑያደርቈ ቬዙዎችን
ኟዑሯፀዏው ኯዒንዔ ብኵ ይዏቬኯኝዔ። ዔክንያደዔ ዯግባን ኟዑከውነው ከባህዘው በዏነጧ፣
በሀቇዙችን ውቬጥ በዏቇንባዴ ኲይ ኟዑቇኗው ዴዕክዙቩያዊ ቬርዓዴ እንዲያብብና ከሴዯኛ ደዖጃ ኲይ
እንዲደርቬ ካኯው ፅኑ ሴኲጎዴ ዯነቬድ ዏሆኑን ሁኳዔ ቩቇኴፅ ቬኯዔንቧዒው ነው። ይህ ሃቅ ኟኢህዴግ
ዏዙሮችዔ በዏግኯጫዶው ኲይ ያነሷዶው ዴዕክዙቩያዊው ቬርዓዴ እንዲያብብና እንዲጎኯብዴ ብኵዔ
ቇዙዊ ዏግባባደ እንዲጧዔር ከዒቧብ በዏነጧ እቬዖኞችን ዏኴቀቅ ዏዷዏዙዶውን ኟዑያቪይ ነው።
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