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ጏቅዲዊው ቈዳይ 

                                              ጏንድይሢድ ኃብዯየቬ 03-09-18 

በቇሡደ ንዳንድ ካባቢዎች የዯሦጇሟው ኯዏሟቊቊት የቀኯም ብዮት ዏኴክ እየያዘና በግኴጽ ቬኴጣን 

የዏሦኯግ ዝዒዑያ እየዲየበት ዏሆኑን ኮዒንድ ፖቬደ ቬዲውቋኴ።  ይህ ሁኔዲ ዯቀባይነት የኳኯውና 

ዏቼም ቢሆን በነውጥ፣ በቋሢጭና በውጭ ሃይኵች ዯፅዕኖ የዑኯጏጥ ዏንግቬት እንደዒይኖሤም 

ቬዲውቋኴ። የቀኯም ብዮት ሢዒጆች ዯከዲዲይ ሁከቶችን በዏጥሢትና በዒቬዯባበሤ ዏንግቬት 

ኲዏናቷው ትክክኯኛ የህብሟዯቧብ ጥያቄዎች ምኲሽ እንዳይቧጥ እንዲሁም በዏንግቬትና በህብሟዯቧቡ 

ዏካከኴ ዏቃቃሤ ኯዏፍጇሤ እየሞከሠ ዏሆኑም ዯቇኴጿኴ ነው። 

በሁኑ ጏቅት የፀጥዲ ሁኔዲው ከቬቷኳይ ዜ ዋጁ ዏዲጏጅ በኋኲ የፀጥዲ ካኲትን ጧምሥ 

በዯቋዒትና ፋብሡካዎች ኲይ ጥቃት ዯሦፅሟኴ። እቬካሁን ድሟቬም 17 የፀጥዲ ካኲት ኲይ ቈዳት እንደ 

ዯከቧዯ ከፀጥዲ ካኲደ ኲይ የዏቪሡያ ነጇቃም ዯሦፅሟኴ። በሢት ዯሽከሤካሡዎች ኲይ የቃጇኵና 10 

ዯሽከሤካሡዎችም ዏጎዳዲቷው ዲውቋኴ። በዯኯያዩ ካባቢዎች የዑቇኘ የቀበኳ ፅህሦት ቤቶች 

እንዯቃጇኰም ዯቇኴጿኴ። 

ኮዒንድ ፖቬደ በዚህ ዯግባሤ ኲይ ዯቪትሦዋኴ የዯባኰ ዋና ዋና ዯጇሤጣሡዎችን በቁጥጥሤ ቬሤ የዒዋኴ ቬሢ 

እያከናጏነ ነው። ከቬቷኳይ ዜ ዋጁ ዏዲጏጅ በኋኲም የትሢንቬፖሤት ቇኴግኵት ዯቋሤጧኴ። 

በዚህም ከዲቬ በባ-ምቦ-ነቀምት-ቭቪ ዏንቇድ እቬካሁን የትሢንቬፖሤት ቇኴግኵት ኴጀዏሟም። 

ከዲቬ በባ -ጏቭ - ጅዒ ዏቬዏሤ ትሢንቬፖሤትም ዯቋሤጧኴ። ያም ሆኖ ሁኔዲዎችን ኯዒሟቊቊት 

ኮዒንድ ፖቬደ እየቧሢ ነው።  

በእነዚህ ካባቢዎች በቂ የፀጥዲ ሃይኴ ዏዏደቡን በዏጥቀቬ ሁኔዲውን ጏደ ዏደበኛ እንቅቬቃቫ 

ኯዏዏኯቬ ጥሟት እየዯደሟቇ ነው። ከዋጁ ዏዲጏጅ በኋኲ በንዳንድ ካባቢዎች ያኯውን ሁኔዲ እኴባት 

ኯዏቬጇትም ዯጇሤጣሡዎችን በቁጥጥሤ ቬሤ የዒዋኴ ቬሢ ዯጇናክሥ ይቀጥኲኴ። ሁን ባኯው ሁኔዲ 

የቬቷኳይ ዜ ዋጁ በዯጇቀቨት ካባቢዎች የዜጎችን ቧኲም ኯዏዏኯቬ ዏፍትሔ እየሆነ ነው።  
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ቇሢችን ውቬጥ ቧኲም ቧፍኖ ህዝቡ ከቧኲዐ ዯጇቃዑ በዏሆን ጏደ ጀዏሟው የኴዒት ዯግባሢት ኲይ 

እንዳያዯኩሤ የዑሹ ንዳንድ ካኲት፤ “ዋጁ ቧብዓዊ ዏብትን ይጎዳኴ” የዑኴ ቈዳይ ያነቪኰ።  

ይህን እንጂ የዋጁ ዓኲዒ የቧኲዐ ባኯቤት ኯሆነው ህዝብ ዯጧዒሡ ቈኴበት ኯዏቬጇት እንጂ፣ እነዚህ 

ካኲት እንደዑኰት ቧብዓዊ ዏብትን ዒሦን ይደኯም።  እሤግጥ የእነዚህ ካኲት ፍኲጎት ኯቇሢችን 

ከዒቧብ የዏነጧ ይዏቬኴም። ከዏንግቬትና ከህዝቡ በኲይ ኯዚህች ሀቇሤ ቪቢ ሆነው በዏቅሟብ 

በዯዘዋዋሡ ዋጁን እንዳይሦፀም የበኩኲቷውን ኰዲዊ ዑና እየዯጫጏደ ዏሆኑ ግኴፅ ነው።  

ኢትዮጵያ የዜጎችን ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶች የምትጇብቅ ቇሤ ናት። ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ 

ዏብቶች የኢትዮጵያ ዏንግቬት ቬኯሦኯቇ ኯዜጎች የዑቧገ፣ ቪይሦኴግ ደግሞ የዑነሦቈ ይደኰም፡፡ 

ምክንያደም በሀቇሡደ ውቬጥ የዯካሄደው ሟጅም ጦሤነት ዏነሻው የቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶች 

ኯዏኖሤ በዏሆኑና ይህ የሀቇሢችን ህዝቦች የዘዏናት ጥያቄ በሁኑ ጏቅት በቂ ምኲሽ በዒግኗደ ነው፡፡  

ዛሣ ኢትዮጵያ ውቬጥ ህቇ ዏንግቬደ ባጎናፀፋቷው የዏደሢጀት ዏብት ዏቧሟት በሤካዲ የዏንግቬት 

ዯፎካካሡዎች ዏኖሢቷው ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶች የዯጇበቁ ዏሆናቷውን ዏግኯፅ ይቻኲኴ፡፡ እሤግጥ 

እነዚህ ዯቃዋዑ ፓሤዱዎች ዓኲዒቷውን ኯዒቪካት በዑያካሄዱት ዒናቷውም እንቅቬቃቫ ጣኴቃ የዑቇባ 

ንድም የዏንግቬት ካኴ ያኯ ይዏቬኯኝም፡፡  

እንደምዲዯኯው ፓሤዱዎቸ በቇሢዊ ቈዳይ ኲይ በዏቇናኛ ብዙሃን ዏግኯጫ ይቧጣኰ፤ ቋዒቷውንም 

ያንጸባሤቃኰ፡፡ ዯደሢሽነዲቷውን ኯዒቬፋትም ዏቇናኛ ብዙሃንን ዯጇቅዏው ዓኲዒቷውን ኯህዝቡ 

ቩያደሤቨ ዒየት የዯኯዏደ ነቇሤ ነው፡፡  

እንዲሁም ኢህዴግና ዯቃዋዑ ድሤጅቶችን የዑያቀሢሤብ እንዲሁም በጏቅዲዊ ቈዳዮች ያኲቷውን ቋም 

የዑያንጸባሤቁበት የክሤክሤና የውይይት ዏድሟኮች ዏኖሢቷው ብኵም የፖኯዱካ ፓሤዱዎች የቊሢ ምክሤ 

ቤት ዯሦጥሥ ዯቃዋዑዎችም ሆኑ ቇዥው ፓሤዱ ቅሣዲቷውን እንዲያቀሤቡ ሁኔዲዎች ዏዏቻቷዲቷው 

የዴሞክሢቩያዊ ዏብቶች እየዳበሠ ዏሄዳቷውን ዏኲካች ናቷው፡፡ 

ሀቇሢችን በ1987 ዓ.ም በዏቧሟዯችው ፌዴሢኲዊ ሥሤዓት ዒካኝነት ሁኰም ብሔሥች በቋንቋቷው 

የዏጇቀምን ዏብት ዯጎናጽሦዋኴ፣ በዑኒየም ዓዏዲት ዲሡካችን ኯምቬት ዜያት የዏድብኯ ፓሤዱ 
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ምሤጫዎችን ኯዒካሄድ በቅዯናኴ። በዚህም ኲኯሧት 27 ዓዏዲት የዴሞክሢቩ ቬሤዓት ባህኴ ግንባዲ ሂደት 

ቬሤ እንዲቧድ ጥሟት ዯደሤጓኴ። እየዯደሟቇም ነው። 

ሆኖም ሠኲም ባኴቧሦነበት ሁኔዲ ዴሞክሢቩያዊ ሥሤዓትን ዏቇንባት ይቻኴም፡፡ ኴዒትንም ዒምጣት 

እንዲሁ። በኳኲ በኩኴም የሀቇሢችን ዏንግቧት ምንም እንኳን ሀቇሢዊ ሠኲምን ዒሟቊቇጥ ዯቀዳዑ ዯግባሠ 

ቢሆንም፤ የጎሟቤት ሃቇሥች ቧኲም ዒጣት ቇሢዊው ዴሞክሢቩያዊ ሥሤዓት ግንባዲ ኲይ የዑያቬከትኯውን 

ችግሤ ጇንቅቆ ይቇነዘባኴ። በሤትቶም እየቧሢ ነው።  

በቇሢችን ዕውን እየሆነ የዏጣው ሦጣንና ዯከዲዲይ ዕድቇትም ቬዯዒዒኝ ሠኲምና የዴሞክሢቩያዊ 

ሥሤዓት ባህኴ ግንባዲ ሂደት ቬኬዲዒነትን ብኵም የሂደደን ውጤዲዒነት የዑያዏኲክት ነው፡፡ 

ምክንያደም ሠኲም በኳኯበት ሦጽሞ ቬኯ ኴዒትና ዴሞክሢቩያዊ ሥሤዓት ባህኴ ግንባዲ ዒቧብ የዒይቻኴ 

ቬኯሆነ ነው፡፡  

ዲዲያ በንዳንድ የቇሢችን ካባቢዎች በዯከቧዯው የሠኲም ዒጣት ችግሤ የቬቷኳይ ዜ ዋጅ 

በሕዝብ ዯጏካዮች ምክሤ ቤት ዲውጇኴ። በዋጁ ቪቢያ የትኛውም ዜቊ ምንም ዓይነት የቧብዓዊ ዏብት 

ጥቧት እንዳይሦፀምበት ጥሟት እየዯደሟቇ ነው። ይህን የዑቆጣጇሤም ቬድቬት ባኲት ያኰት ዏሤዒሡ ቦሤድ 

በምክሤ ቤደ ዯቋቁዒኴ።  

ቦሤዱ በንድ ጏሤ ዜ ውቬጥ በቁጥጥሤ ቬሤ የዋኰ ዜጎችን ይፋ የዒድሟግ ቬኴጣንና ዯግባሤ ያኯው 

ቩሆን፤ የዲቧሠበትን ምክንያትንም ይቇኴፃኴ። ቦሤዱ በቬቷኳይ ዜ ዋጁ ጏቅት የዑጏቧዱት 

እሤምጃዎች በዒናቷውም ሟቇድ ኢ ቧብዓዊ እንዳይሆኑ የዏቆጣጇሤ እና የዏከዲዯኴ ዯግባሤም ኯው። 

ዒናቷውም የቬቷኳይ ዜ ዋጅ እሤምጃ ኢ ቧብዓዊ ዏሆኑን ቩያምንበት ዏሤዒሡ ቦሤዱ ኯጇቅኲይ 

ዑኒቬትሠ፣ ኯዑኒቬትሥች ምክሤ ቤት እና ኯቬቷኳይ ዜ ዋጁ ኮዒንድ ፖቬት እሤምጃውን 

እንዲያቬዯካክኴ ሃቪብ ይቧጣኴ።  

በዋጁ ኢ ቧብዓዊ ድሤት የዑሦፅዐትንም ሁኰ ኯፍሤድ እንዲቀሤቡ ዏሤዒሡ ቦሤዱ ኯዑዏኯከዯው 

ካኴ ያቪውቃኴ። የቬቷኳይ ዜ ዋጅ እንዲቀጥኴ ኯህዝብ ዯጏካዮች ምክሤ ቤት ጥያቄ ቩቀሤብም 

ያኯውን ቬዯያየት ኯምክሤ ቤደ ያቀሤባኴ። የቦሤዱ ዏቋቋም የቧብዓዊ ዏብቶች እንዳይጣቨ በዒድሟግ 

ቈኴህ ዑና ያኯው ነው። 


