
     ዒጥኯቅ እና ዒቬዖጽ  

ቬዓነህ 01-17-18 

 

ባኯዞት ሃያ ቬድቬት ዓዏዲት ኢትዮጵያ ብዙኅነትን በዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድ ኯዒቬዯዳደዛ ዏቻሏ እዐን 

ነው። ይህዔ በብዙሃኑ ህዝቦቿ ኲይ በዝጠዖው የእዛቬ በዛቬ ዏዯዒዏን ዯዖቊግጧኴ። ዏብዲቷው የዯሿበዖ 

ዒህበዖቧቦች በንድነት ሿዏኖዛ የዯሻኯ ዒዙጭ ጏቬዱ እንደዒይችኰ በዯግባዛ ዏዲየደን ዯሿትኵ 

የብሔዛ ብሔዖቧቦች ዏብት እቬሿ ዏቇንጠኴ ድዖቬ ዏሿበ የዏበዲዯን ቁኴዢ እንዳኴሆነ ዲይቷኴ፡፡ 

በዚህ ኲይ ያኴዯዒሿኯው ዡዴዙኲዊ ቬዯዳደዛ ሁኰዔ ህዝቦች ያኲቷውን ፀቊ በዒኴዒት ዯጠቃዑ 

እንዲሆኑና በዡዴዙኲዊ ቬዛዓደ ኲይ በጎ ዏኯቂሿት እንዲያዳብ ቬችሏኴ።   

ዏንግቬት ሁኰዔ ክኴኵች በየዙቪቷው ዢጥነት እያደቈ፣ ነቇዛ ግን በቅዔ ኴዩነት ዔክንያት 

የዑዝጠዖውን ያኴዯዏጣጠነ እድቇት ኯዒቂቂቬ በዒቧብ የዑቧጧቷው እቇዛዎች፣ በዯኯይ በዳዛ ቂባቢ 

የዑቇኘ ዲዳ ዒህበዖቧቦችን ሿዏቼውዔ ዜ በኲቀ ኢትዮጵያዊ ቇዏድ እዛቬ በዛቬ እንዲዯቪቧ 

ድዛጓኴ።   

ቇዘደን ሿጫዢ ጫዢ የዑያቬዯቪቬዛ የዒህበዙዊና የኢኮኖዑያዊ ዏቧዖዯ ኴዒት በዒቬዠዠት፤ ይህንንዔ 

በዯናጠኴ ቪይሆን በቊዙ ኯዏጠቀዔ የዑቻኴበት እድኴ ዯዝጥሯኴ። በጥቅኰ ባቪኯዢናቷው ሃያ ቬድቬት 

ዓዏዲት በዯቧ ዯግባዙዊና የቬዯዔህዜ ቬዙዎች በቇዙችን ህዝቦች ዘንድ በኴዩ ኴዩ ዏቧዖዲዊ ቈዳዮች 

ኲይ ሿዏቼውዔ ዜ የዯሻኯ ብሔዙዊ ዏግባባት ዯዝጥሯኴ።   

ህቇ ዏንግቬደ የዴዕክዙቩና የቧኲዔ፣ የዢትህና የእቀኴነት ዋቬትና እንደሆነ ዏግባባት ዯዝጥሯኴ። ይህዔ 

በዡቬቡክ ብዮት የዒይቇዖቧቬ ዏግባባት ነው። በዔክንያት ኯዑቃጏዔና ኯዑደግዢ ህብዖዯቧብ ህቇ-

ዏንግቬዲችን የኲቀውን ዋቬትና ቧጥቷኴ።   ሿዝጣኑ እድቇት ቊዛ ዯያይዘው የዯሿቧደ ነባዛዔ ሆኑ ዳዲቬ 

የቬዛዓደ ችግዜችዔ እንደዚሁ ሿዕኲ ጎደኴ የቊዙ ቬዔዔነት ዯይዞባቷዋኴ።   

በእነዚህ ዏቧዖዲዊ ቈዳዮች ዙዘያ ሿዏቼውዔ ዜ የዯሻኯ ብሔዙዊ ዏግባባት የዯዝጠዖ ዏሆኑ 

እንደዯጠበቀ ሆኖ፤ ይህ ግን በፅኑ የፖኯዱቂ ኢኮኖዑ ዏቧዖት ኲይ የዯቇነባ ኯዏሆን የዑቀዖው በዏሆኑ 



ሁንዔ የዏዋኯኴና ጏደዟትና ጏደኋኲ የዏዏኯቬ ዝዒዑያዎች እየዲዩ ነው። ቬኯሆነዔ ዛዚ በሃቇዙችን 

ኢትዮጵያ በህቇ ዏንግቬደና የህግ የበኲይነት ዒቬሿበዛ ኲይ፣ በኴዒትና በህዝብ ዯጠቃዑነት ጀንዳዎች 

ኲይ እንዲሁዔ በነፃ ቇበያ ኢኮኖዑ ቬዛዓት ግንባዲ ዏቧዖዲዊ ጥያቄዎች ዙዘያ በዯነፃፃዘ የዯሻኯ ብሔዙዊ 

ዏግባባት ዏዝጠን ሿግዔት ያቬቇባ እንቅቬቃቫ ብቻ ነው የዑያቬዝኴቇን።  

በሕቇ-ዏንግቬደ ዏግቢያ እንደዯቇኯፀው የኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ሕዝቦች በሀቇዙቷው ዘኲቂ 

ቧኲዔ፣ ዋቬትና ያኯው ዴዕክዙቩ እንዲቧዢን፣ ዒህበዙዊ ዕድቇዲቷው እንዲዠጠን፣ የዙቪቷውን ዕድኴ 

በዙቪቷው የዏጏቧን ዏብዲቷውን ዯጠቅዏው በነፃ ዢኲጎዲቷው በሕግ የበኲይነት እና በዙቪቷው ዝቃድ 

ኲይ የዯዏቧዖዯ ንድ የፖኯዱቂ ዒህበዖቧብ ኯዏቇንባት ቁዛጠኝነዲቷውንና ዏዯዒዏናቷውን የቇኯፁበት 

የቃኴ ቁዳናቷው ቧነድ ዏሆኑን ኯዢዲዔ እንኳ ቢሆን ዏዘንቊት ይቇባዔ። 

 

ህቇ ዏንግቬደን የዒፅደቁ ሂደት በዔኴዓዯ-ሕዝቡ ቧዟ ውይይትና ዯቪትዣ ያኯዝ በየደዖጃው ሿዢ ያኯ 

ትግኴ የዯቂሄደበትና ዴዕክዙቩያዊ የነበዖ ዏሆኑን ኯግጭት ዏነሻ ዯደዛቇው ሿዑቀዛቡ ፕዜፖቊንዳዎች 

ጎን ኯጎን ዒቬዲጏቬ ያቬዝኴቊኴ። ዏቧዖዲዊ ቋዕቻቷው ዯቀባይነት ያኲቇኗው ጏቇኖች የዏጨዖሻ 

ዔዚዲቷውን በሂደደ ዴዕክዙቩያዊነት ኲይ ኯዒቪበብ ዛዚዔ እየዕሿ ዏሆኑ በዑቇባ ዯቬዯውሏኴና። 

 

የህዝብ ኰኲዊ የቬኴጣን ባኯቤትነት በሕቇዏንግቬደ ሿዯደነቇቇ ጀዔዜ ሿዡዴዙኴ እቬሿ ጏዖዳና ቀበኳ 

ድዖቬ የህዝብ ዔክዛ ቤቶች ዯደዙጅዯው በህግ የዯቧጣቷውን ሃኲዟነት በዏጏጣት ኲይ ይቇኛኰ። በዯኯይዔ 

በዡዴዙኴ ደዖጃ የዯቋቋዐት ሁኯደ የህዝብ ዯጏቂች ዔክዛ ቤት እና የዡዴዚሽን ዔክዛቤቶች በየዔቬት 

ዏደ በዑደዖቇው ቇዛ ቀዢ ዔዛጫ በዜጎች ቀጥዯኛና ነጻ ዔዛጫ ብኲጫ ድዔጽ ያቇኘ ፓዛዱዎችና 

ግኯቧቦች የዑቪዯዞበት ነው።  የዯጏቂዮች ዔክዛ ቤት ፖቩና ህግ የዒውጣት፣ ቬዝጻዑ ቂኰን የቬዙ 

ዏዛሃ ግብዛና በጀት የዒጽደቅ፣ ቬዙ ዝጻፗዔ የዏሿዲዯኴና የዏቆጣጠዛ፣ ሿዢዯኛ የፖኯዱቂ ዏዙን 

ሹዏት የዒጽደቅ፣ በክኴኵች ቧብዊ ዏብቶች ቩጣቨ በክኴኰ ቊባዥነት ጏይዔ በዙቨ ዯነቪሽነት ጣኴቃ 

በዏግባት የዒዖቊቊትና ዏዢትሄ የዏቬጠት፣ ጏዘዯ ሃኲዟነት የዯቧጠው ሕቇዏንግቬዲዊ ዯቋዔ ዏሆኑንዔ 

ሿጣኴቃ ቇብነት ቊዛ ዯያይዘው ኯግጭት በዔክንያትነት ኯዑቀዛቡ ዏዛዞች በዒጠየቂያነት ዒጤን 

ያቬዝኴቊኴ። ኅዳዛ 29 ቀን 1987 ዓ.ዔ. የፀደቀው ሕቇ ዏንግሥት ንድ የኢኮኖዑና የፖኯዱቂ 

ዒኅበዖቧብ ኯዏቇንባት የዑዖዱ ጏቪኝ ሃቪቦችን የያዘ ቩሆን፣ በዟት የነበ የዯዛቡ ግንኘነቶችን በዒዖዔ 



ዲሷን ዡዴዙኲዊት ቇዛ ዕውን የዒድዖግ ዓኲዒን የቧነቀ ነው፡፡ በህቇ ዏንግሥደ ዏግቢያ በኢትዮጵያ 

ዘኲቂ ቧኲዔና ዋቬትና ያኯው ዴዕክዙቩ እንዲቧዢን፣ የሕዝቡ ኮኖዑያዊና ዒኅበዙዊ ዕድቇት 

እንዲዠጠን፣ የዙቬን ዕድኴ በዙቬ የዏጏቧን ዏብትን በዏጠቀዔ በነፃ ዢኲጎትና በሕግ የበኲይነት ኲይ 

የዯዏሠዖዯ ንድ የኢኮኖዑና የፖኯዱቂ ዒኅበዖቧብ የዏቇንባት ቁዛጠኝነት ዯቇኴጿኴ፡፡  

 

የቇዘደ ጠቅኲኲ ሕዝብ የየዙቨ ቀዘ ባህኴ፣ የዏኴሿዓ ዔድዛ ሠዠዝዛ፣ በዯኯያዩ ዏቬኮች ግንኘነደ 

የዯቪቧዖ ዏሆኑንና ብዜ የዑኖዛ ቬኯሆነ የቊዙ ጥቅዔና ዏኯቂሿት እንዳኯውዔ ዯቇኴጿኴ፡፡ በዚህዔ 

ዏሠዖት ኯዏጪው የቊዙ ዕድኴ፣ ጥቅዔ፣ ዏብትና ነፃነት በቊዙና በዯደቊቊዟነት ንድ የኢኮኖዑና 

የፖኯዱቂ ዒኅበዖቧብ የዏቇንባት ቬዝኲነት ዲዔኖበት የዡዴዙኴ ሥዛዓደ እውን ሆኗኴ፡፡ እዚህዔ ቊዛ 

ግን የዑቀዖን ቁኴዢ ቈዳይ ኯ፤ በዏንግቬትዔ ሆነ በድዛጅት ሿዢዯኛ ዏዙዜች ጭዔዛ በዑቇኯጽ 

ዏኴቀ ዴዕክዙቩው ኴጠኯቀዔ፤ የዡደዙኲዊ ቬዛደዔ ኴቧዖፗዔ። ቬኯሆነዔ የችግዜች ሁኰ ዔንጭ 

ድዛቇው የዑጏቬዱትዔ ቁጥዙቷው ቀኲኴ እንዳኴሆነ ዯቇንዝቦ ዒጥኯቅና ዒቬዖጽ ዯቇቢ ይሆናኴ።  

 

ግን ደግዕ ሃቪብን በነጻ የዏግኯጽ ህቇ ዏንግቬዲዊ ዏብት ሽዠን በዒኅበዙዊ ዑዲያዎች ውቬጥ 

የዑቬዯቊቡ ጽንዢ የዖቇጡ ቋዕች ጏጣቶችን ሿዏቼውዔ ዜ በኲይ ነውጠኛ እያደዖጓቷው ነው። ቇዙዊ 

ዙዕይ የኳኲቷውና የቬዯዋዩን ሕዝብ የቊዙ እቫቶች የዑቊዞ ግድየኯሾች የዑኯቋቷው ሐቧዯኛ 

ዏዖጃዎችና የጥኲቻ ንግግዜች፣ ቬዓት ኮዛኳዘ በዏሆናቷው በቇዛ ኲይ ትኴቅ ቈዳት እየደዖቧ ነው፡፡ 

በእኴህ፣ በቂዔ፣ በጥኲቻና በግትዛነት የዯዕኰ ዏኴዕክቶች ሿግንባዲ ይኴቅ ዢዙሽነዲቷው የጎኲ 

በዏሆኑ፣ ቇዙችንን የውድቀት ቋዢ ኲይ እያደዖቪት ነው፡፡ ኃኲዟነት የዒይቧዒቷውና ኯትኴቁ 

ኢትዮጵያዊነት ዔሥኴ ግድ የዒይቧጣቷው ደግዕ ብሔዛዯኝነትን ሿዏጠን በኲይ እየኯጠጡ ችግዛ 

እየጠዝ ነው፡፡  

ሃቇዙችን በዔትሿዯኯው የዏድብኯ ፓዛዱ ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት በዒንኛውዔ ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓትን 

በዑሿዯኰ ሃቇዙት እንደዑደዖቇው ሁኰ ሃሣብን በነፃ የዏግኯፅ፣ የዏደዙጀት፣ የዏሠብሠብ እንዲሁዔ 

ሠኲዒዊ ሠኴዣችን የዒድዖግ ዏብት የዯዝቀደና ህቇዏንግቬዲዊ ዋቬትናዔ የዯቧጠው ዏሆኑ ግኴጽ ነው፡፡ 



ግን ደግዕ ሃሣብን በነፃነት በዏግኯጽ ዏብት ሽዠን፣ በዏሠብሠብና በዏደዙጀት ዏብት ቬዔ፣ በሠኲዒዊ 

ቧኴዢ ጥኲ በዏሿኯኴ የዑደዖግ ዒንኛውንዔ ዓይነት ህቇጏጥ እንቅቬቃቫ የዏዏሿትና በህግ ግባብ እዛዔጃ 

የዏውቧድ ግዴዲ እንዲሁ በቬኴጣን ኲይ ኯዑቇኗው ዏንግቬት የዯሠጠ ሃኲዟነትና ይኸውዔ ሃኲዟነት 

በህቇዏንግቬደ የዯዖቊቇጠ ነው።  

ዴዕክዙቩያችን ኯቊ ሿዏሆኑ በዏነቪት ዴዕክዙቩያዊ ቬዛደን ኯዏቇንባት ሿዑደዖቇው እኴህ ቬጨዙሽ 

ትግኴ ሾኴሿው የዑዝፀዐ የቬነ-ዔግባዛ ጥቧቶችን ቊኖና ባዝቶ በዒቅዖብ ህዝቡ በቬዛደ ኲይ ዏኔዲ 

እንዲያጣ ኯዒድዖግ ሁንዔ ቫዙው ኴበዖደዔ። ቬኯሆነዔ ያኯዔክንያዲዊነት የዑቀቧቀቨ ግጭቶች 

በዚህና በዒቬዲዏዔ ግባብ የዑያዙ ሿሆነ ህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛደ ደቊ ኲይ ዏውደቁ ይቀዚ 

ይሆናኴ። የብሄዙዊ ደህንነት የቊዙ ዔክዛ ቤት ቧዕኑን ያጏጣው ዏግኯጫ የዑያጠይቀውዔ ይህንኑ ነው። 

በዯኯይ በንዳንድ ቦዲዎች ኲይ ዏዙ እዙቨ ዳዯኛ ሆኖ ዏቇኗደ ቬ ነው። ቬኯሆነዔ የሿዢዯኛ 

ዏዙን ቁዛጠኝነት የዑጠይቅ ቬዙ ሿዟዲችን ዯደቅኗኴ። የዏጨዖሻውዔ ዏዢትሄ የዟዲችን የቂዱት 

ሿዑሿናጏነውን የኢህዴግ ጠቅኲኲ ቈባዔ ይጠበቃኴ።  

 

 

 


