
ጠያቂና ዕቊች ዴውኴድ ቧኲዐን ኯድርድር ያቀርብዔ 

 

ዮናቬ 03-28-18 

 

በኢዴዮጵያ ኯሁኯዯኛ ዜ ኟዯጣኯው ኟቬዶኳይ ዜ ዋጅ ንድ ጏር ቬቆጥሯኴ፡፡ ሿቅርብ 

ዜ ጏዲህ በቇዘደ በዯኯያአ ቂባቢዎች ኟቧኲዏ ዏደሴዖቬ ዯቬዯውሏኴ፡፡ በዯሯጠዖው ቀውቬ 

ቪቢያዔ ቁጥዙዶው በውኴ ያኴዲጏቁ ዜጎች ኯዕዴና ኯቂኴ ቈዳዴ ዯዳርቇዋኴ፡፡ እንዲሁዔ 

በዏድ ሺሕ ኟዑቆጠ ዜጎች ሿቀዬዶው ዯሯናቅኯዋኴ፡፡ ኟዜጎች በነፃነዴ ሿቦዲ ቦዲ ኟዏዘዋጏር 

እንቅቬቃቫ ዯቇድቧኴ፡፡ ችግ ሿዋጁ በኋኲ ዏጠኑ ይነቬ እንጂ ዯቬዯውሏኴ፡፡ ዋጁ ኟቂዱዴ 

23 ቀን 2010 ዓ.ዔ. በሕዝብ ዯጏቂዮች ዔክር ቤዴ በፀደቀ በሦቬዯኛ ቀኑ፣ በዒኅበዙዊ ዑዲያ 

በዯጠዙ ድዒ በርቂዲ ችግሮች ዯሿቬዯዋኴ፡፡ ዜጎችዔ ኯሕኴሯዯ ሕይጏዴ ዯዳርቇዋኴ፡፡ 

ኟቇኴግኵዴ ቧጪ ዯቋዒዴ ቇኴግኵዴ ዏቬጠዴ ቋርጠው ነበር፡፡ በንዳንድ ቂባቢዎች 

ኟዴዙንቬፖርዴ ቇኴግኵዴ ሿዏቋዖጡዔ በኲይ በዯሽሿርቂዘዎች ኲይ ቈዳዴ ደርሷኴ፡፡ 

 

በዒኅበዙዊ ዑዲያ ዯጠርድ ኟነበዖው ቤዴ ውቬጥ ኟዏዋኴ ድዒ በዯጠናቀቀ ኟንድ ቪዔንዴ 

ኴአነዴ ደግዕ፣ ነዳጅ ኟጫኑ ቦዳዎች ሿቦዲ ቦዲ እንዳይንቀቪቀቨ ኟዯቃውዕ ጥዘ ቩዯኲኯሴ 

ዯቬዯውሏኴ፡፡ በዚህዔ ቪቢያ ኯዯጏቧኑ ቀናዴ በዜጎች ዘንድ ሿሴዯኛ ሥቊድች ዯሯጥዖው 

እንደነበር ኟሳዴዙኴ ፖቬ ኮዑሽነር ጄኔዙኴ ድ ቧሲ ብአ  ቅዳዓ ዏቊቢዴ 8 ቀን 2010 

ዓ.ዔ. ኯቇር ውቬጥ ዑዲያዎች በቧጡዴ ዏግኯጫ ዯናግዖዋኴ፡፡ ባቪኯሴናዶው ቪዔንዲዴ 

በንዳንድ ቂባቢዎች ኟዴዙንቬፖርዴ እንዲቬዯጓጎኴ፣ ኟዯኯያአ ኟንግድ ዯቋዒዴ ዔርድችን ጏደ 

ቇበያ ውጥዯው እንዳይቮጡ፣ ነዳጅ ኟጫኑ ቦዳዎች ሿቦዲ ቦዲ እንዳይንቀቪቀቨና ኟዏቪቧኰዴ  

ውዥንብሮችና ፕሮፓቊንዳዎች እንደነበና በዚህ ቪቢያዔ ዜጎችና ባኯሀብድች ሴርኃዴ ውቬጥ 



ቇብዯው እንደነበር ይዲጏቃኴ። በዚህ ቊጣዑ ሻዕቢያ በቇዘደ ኟዯሿቧዯውን ንዳንድ ግርግርና 

ሁሿዴ እንደ ዔዷ ቊጣዑ በዏጠቀዔ፣ ኟፀዖ ቧኲዔ ኃይኵችን ሠኴጥኖና ብቅድ ጏደ ቇር 

ውቬጥ ኯዒቬቇባዴ ሿሴዯኛ ዐሿዙ ድርጓኴ፡፡ ነቇር ግን ጏደ ቇር ቤዴ ቇብድ ቈዳዴ ኯዒድዖቬ 

ቩንቀቪቀቬ ኟነበዖው ኃይኴ በቁጥጥር ሥር ውሏኴ፡፡ ኟዯዒዖቀዔ ኰ፡፡ በድንበር ቂባቢ 

ኯዏግባዴ ኟዯዘቊጁዔ ኰ፡፡ ይህዔ በዋናነዴ በሻዕቢያ ቀነባባዘነዴና በኳኵችዔ ድቊሴ ቧጪነዴ 

ኟዑደዖግ እንቅቬቃቫ ነው፤ ቩኰዔ ኮዔሽነ ዏግኯጻዶው ይዲጏቪኴ፡፡ 

 

ይህ ኟዑያጠይቀው በንድ ቇርና ሕዝብ ኲይ ኟሴርሃዴ ድባብ ቩነግሥና ኟሴርሃደዔ ዔክንያዴ 

ሿቡድን ጏይዔ ሿዏንግሥዴ ቬዯዳደር ቊር ቩቇናኝ በውጤደዔ ሕዝብ፣ እንዲሁዔ ዔሁዙን 

ኲኟሁዔ፣ ኴቧዒሁዔ፣ ኴናቇርዔ ዒኯዴ ኟዒይቇባዶው እንደሆነ  ነው፡፡ በንድ ቇር 

ኟፖኯዱቂ፣ ኟኢኮኖዑና ኟዒኅበዙዊ እንቅቬቃቫ ውቬጥ ኟዏንግቬዴ ዑና ዒቬዯባበር እንጂ ድዙ 

ሯጣዘው ህዝብ ነው፡፡ በህዝብ ውቬጥ ዔሁዙን ሽዒግኳዎች እና በዯኯያኟ ዘርሴና ደዖጃ ኲይ 

ኟዑቇኘ በሃቇዙዊ ቈዳይ ኲይ ኟኲቀ ድርሻ ኟዑኖዙዶው ግኯቧቦች ኰ። ኯኴዒዴ፣ እንዲሁዔ 

ኯዘኲቂ ኴዒዴና ቧኲዔ ኟዑጠቅዐ ሐቪቦችን በዒዏንጨዴ ኟዑጫጏደዴ ዑና ኟኲቀ ቢሆንዔ፣ 

ኯን እያኰ ግን ይደኯዔ።   

 

በኢዴዮጵያ በርሿዴ ያኰ ፖኯዱቂው ኟሯጠዙዶው ችግሮች እንዳኰ ኟዑዲጏቅ ነው፡፡ ኟዴዕክዙቩ 

ሥርዓዴ ግንባዲና ዴግበዙው ችግር ያኯበዴ ሿዏሆኑዔ በኲይ፣  ኟዏኴቂዔ ቬዯዳደር ቈድኯዴና 

ኟዏንግሥዴ ባኯሥኴጣናዴ ግኴጽነዴና ዯጠያቂነዴ ቇና ዯቇቢ ዏሴዴሔ ያኲቇኘ ዯግዳሮድች 

ናዶው፡፡ ሿቅርብ ዓዏዲዴ ጏዲህ ኅብዖዯቧቡ በንድዔ ይሁን በኳኲ ዔክንያዴ ኟዯኯያአ ግባብ 

ያኴሆኑ ቈዳዮች ቩያቊጥዐዴ ቆዕ በዔን ዶቇዖኝነዴ ችግሮችን እንዳኲኟና እንዳኴቧዒ ቩያኴሴ 

እኟዯቬዯዋኯ ነው። ኟኅብዖዯቧቡን ጥያቄዎች በግባቡ ዏንግሥዴ ዘንድ በዒድዖቬ፣ እንዲሁዔ 



ይህን ዯሿዴኵ ኟዑሿቧደ ቀውቭችን በዏሿኲሿኴ ዖቇድ ኟህብዖዯቧቡ ዑና ኯሴዲዔ ዶኴ ኟዒይባኴ 

ዏሆኑ ዲጏቅ ይቇባኴ፡፡ 

 

በዏንግሥዴ በቀኴ እቬቂሁን ያኴዯሠና ዏሠዙዴ ያኯባዶው ቈዳዮች እንደዯጠበቁ ሆነው 

በህብዖዯቧቡ በቀኴ በቬዓዴ ኟዒይነዱ፣ በቇዘደ ኯዑዲአ ዎንዲዊና ኰዲዊ ቈዳዮች ዑዛናዊ 

ኟሆነ ዕይዲ ያኲዶው፣ እንዲሁዔ በውይይዴ ኟዑያዔኑ ዜጎች ሆነው ዏቇኗዴ ይጠበቅባዶዋኴ።  

ኟኢዴዮጵያ ሕዝብ ሿዑዲጏቅባዶው ዋነኛ ዏኯያዎዷ ዏቂሿኴ ኯቇ ያኯው ጥኴቅ ሴቅር 

ንደኛው ነው፡፡ ይህ ኟቇር ሴቅር ቬዓዴ ዙቬን በሯቃደኝነዴ ኯዏቬዋዕዴነዴ ሿዒቅዖብ ጀዔሮ፣ 

በኴአ ኴአ በርክድዎች እኟዯቇኯፗ ዘዏናዴን ዏሻቇር ዯችሏኴ፡፡ ይህ ቀና ጨዋ ሕዝብ በቇ 

ቈዳይ ሿዒንዔ ቊር ዯደዙድሮ ያውቅዔ፡፡ ቇን በክሰ ኟዑያአዴን ጭዔር ቩሲኯዔ ኖሯኴ፡፡ 

ኯዘዏናዴ ሿጏዙዘዎችና ሿዯቬሲሱዎች ቊር እኟዯሲኯዏ እናዴ ቇን ቩጠብቅ ኟኖዖው፣ ሿቇ 

በኲይ ዔንዔ ኟዑያቬቀድዏው ባኯዏኖ ነው፡፡ ይህ ቬዯዋይ ሕዝብ በሱዴዔ ሆነ ሁን ቇን 

ኟዑያኟው እንደ ዓይን ብኳኑ ቬኯሆነ፣ ቇን ኟዑነቀበዴንዔ ሆነ ኯደቊ ኟዑያቊኴጧዴን 

በሴፁዔ ደዙደር ይቇባዔ፡፡  

 

ሕዝባችን በእርቬ በርቬ ዏቬዯቊብዔ ሆነ ሿባዕዳን ቊር በዑያደርቊዶው ግንኘነድች ቅድዑያ 

ኟዑቧጠው ኯቇ ብቻ ነው፡፡ ይህንን ሀቅ ዏዖዳዴ ያቃዲዶው ጏይዔ ኟዒይሯኴቈ ግን ሿሴኲጎደ 

በዯቃዙኒ ቬህዯዴ እኟሯፗዐ ነው፡፡ ውሻ በቀደደው ጅብ ይቇባኴ እንዲኰ ሕዝቡ  በቇ ኲይ 

ሿዑቆዔ ኟሥኴጣን ጥዏኞችዔ ሆነ ኟጠኲዴ ዯኲኲቁዎች ቊር በሴፁዔ ደዙደር ይቇባዔ፡፡  

ጠያቂና ዕቊችነዴ ኟቧኲዔነ ዋቊ ኯድርድር በዒቅዖብ ይደኯዔ። 

 

ቬዯዋአ ሕዝብ በዲዘቀ ኟዑዲጏቀው ሿዒንነዴ ጀዔሮ እቬሿ እዔነዴ ያኰ ኴአነድዷን 



በዏሿባበርና በዏዯቪቧብ በዒቻቻኴ፣ ኅብዖ ብሔዙዊ ንድነደን ቩያቬቀድዔ ነው፡፡ይህ ጠያቂና 

ዕቊች ኟዯበኯ ዴውኴድ ደግዕ ይህን ዲዘክ ኟዒቬቀጠኴ ሃኲሱነዴ ኯበዴ። በዯኯይ ሁን ባኯንበዴ 

በዚህ ቪቪቢ ዜ ኟቇር ኟቊዙ ቈዳይ ጏደ ጎን እኟዯቇሲ ቡድንዯኝነዴ ኟጏኯደው ጽንሯኝነዴ 

ውቬጥ እኟዯቇባ ነው፡፡ በዯኯይ ሱደኴ ኟቀቧዏው ኟኅብዖዯቧብ ክሴኴ ሿቆዏኯዴ ኟቡድን ዓኲዒ 

በኲይ ቇር ዏኖሯን እርግሴ ድርጎ ኟዯጏ ይዏቬኲኴ፡፡ ቇርን ዒዕሿኴ ድርጎ ኟሕዝብን ኟቊዙ 

ጥቅዔ ሿዏጏሿኴ ይኴቅ፣ ሥኴጣንን ዒዕሿኴ ያደዖቇ ቡድንዯኝነዴ ውቬጥ በዏዘሯቅ ቇርን 

ዒዯዙዏቬ ሲሽን ሆኗኴ፡፡ በሕዝብና በቇር ቬዔ እኟዒኰ ሿቆዐኯዴ ኟጠበበ ዓኲዒ ኴኲቀቅ ያኰ 

እኟበዖሿደ ነው፡፡ ሕዝቡን በቬዐ ይነግዱበዲኴ እንጂ፣ ኟዑጏዳዴን ቇን ሿቇባችበዴ ዒጥ 

ውቬጥ ኯዒውጣዴ ይሯኴቈዔ፡፡ ይኴቁንዔ ቊጣዑውን ኟሥኴጣን ዏንጠኲጠያ ኯዒድዖግ 

ኟዒይሯነቅኰዴ ድንቊይ ኟኯዔ፡፡ ቬኯሆነዔ ቧኲዔ ጏዳዱ ህዝብ ቧኲዐን ኯድርድር ያቀዖቡበዴን 

ሃይኵች ሲኯዔ ይቇባኴ።   

 

በእርግጥ ኯቇዙዶው ኟዑቆዖቆና ዘኲቂ ቧኲሟን ኟዑሯኴቈ ዜጎች ሿጽንሯኝነዴ ኟፀዳ ሐቪብ 

ቩያቀርቡ፣ ግዙና ቀኝ በዯሠኯሰ ኟጽንሴ ኃይኵች ዛቻ ቩሽጎደጎድባዶው ቧዕኑን እያኟን ነው፡፡ 

እነዚህ ሿእነቨ ቊር ያኴጏቇነ ቬዯያኟዴ ዏቬዒዴ ይሯኴቈዔ፡፡ ንድ ዜቊ በቇ ቈዳይ ኲይ 

ኟዏቧኯውን ሐቪብ ቩያቀርብ ዒቂይ ኟዑባኴ ሥሴዙ እንዲኖር ይሯኴቈዔ፡፡ ዏደቇሴ ጏይዔ 

ዏቃጏዔ ብቻ እንጂ ቇኯኴዯኝነዴ በእነርቨ ቤዴ ይሯቀድዔ፡፡ በዚህ ሁኔዲ ሐቪብን በነፃነዴ 

ዒቅዖብ ቬኯዒይቻኴ በርቂዲ ጠቃዑ ሐቪቦች ያሏዶው ዜጎች ዯቮዒቀው ዯቀዔጠዋኴ፡፡ ደሯር 

ብኯው ኟጏጡዴ ደግዕ በዑዘቇንን ቬድብ ጥቊዶውን እንዲይዙ ይደዖቊኰ፡፡ ኟኢዴዮጵያ ሕዝብ 

ሁን ዒድዖግ ያኯበዴ ይህንን ዓይነደን ቬነዋዘ ድርዴ እና ሯጻዑውን ዏሲኯዔ ብቻ ነው፡፡   

 

ኟኢዴዮጵያ ህዝብ በብሔር፣ በቋንቋ፣ በባህኴ፣ በእዔነዴና በዏቪቧኰዴ ኴአነድዷ ቪይቇደብ ኅብዖ 



ብሔዙዊ ንድነደን ኯዒጠናሿር ኟዑችኯው ኟቧኲዐን ዋቊ ኯድርድር እቬቂኲቀዖበ ዜ ድዖቬ 

ነው፡፡ ኟዘዏኑን ዏሲዘዝና ዏሯዙዙዴ እንደ ዔቪኳ በዒንቪዴ ሕዝቡ ውቬጥ ግኴጽነዴ ኟኯዔ 

ኟዑባኯው ባባኴ ዯቇቢ ይደኯዔ፡፡ ዔክንያደዔ ኟኢዴዮጵያ ሕዝብ ሿዴውኴድ ጏደ ዴውኴድ 

ኟቇን ነፃነዴ ቬሿብሮ ኯዓኯዔ ጥቁር ሕዝቦች ርዓያ ዏሆን ኟቻኯው፣ በንደበደዔ ሆነ 

በዓይኖዷ ጭዔር ዏግባባዴ ቬኯዑችኴ ነበር፡፡   

  

በእያንዳንዱ ኟቇር ቈዳይ ኲይ ዏግባባዴ ኯዏሴጠር ዏነቊቇር ያኴቻኯ ዴውኴድ ኟዑሆነው ኟቇር 

ጠኲዴ ነው፡፡ ጥቃቅኗን ቈዳይ ቪይቀር ኟቂዔ በቀኴና ኟቁርሾ ቧኯባ በዒድዖግ ዏነዲዖክ 

በዯኯዏደባዴ ኟሁኗ ኢዴዮጵያ፣ በዯኯይ በዒኅበዙዊ ዑዲያው ዙቪዶውን ያጀቇኑ ጀብደኞች 

ዒቂይ ኟዑባኴ ሥሴዙ እንዳይኖር እኟዯቅበዘበዙ ባኯበዴ ቧዓዴ ኲይ ህዝብ ጏቪኝ ይሆናኴ፡፡ 

ኟቇር ሴቅር ቬዓዴ ዔን እንደሆነ ኟዒይቇባዶው ሿጠባብ ኟቂቂቢ ቬዓዴ ያኴዯኲቀቁ ጏሯሳዎች 

ቬሴዙውን ኟዑኯቁዴ በህዝብ ሴኴዑያ ነው።   

 

ኟቇር ህኴውና ቪቪቢ ሁኔዲ ውቬጥ ጏድቆ ሕዝብ ጭንቀዴ ውቬጥ ባኯበዴ በዚህ ጏቅዴ፣ ሿጥሲዴ 

ጏጣ ብኵ ዴክክኯኛውን ጎዳና ኯዏያዝ ኯዏዕሿር ዲዘቂዊ ክቬዖዴ ነው፡፡ በዲዘክ ሱዴዔ 

ዯጠያቂ ያደርቊኴ፡፡ ኢዴዮጵያን ሿቇባችበዴ ዖንቋ ውቬጥ በሴጥነዴ በዒውጣዴ ኟዯሻኯች ቇር 

እንድዴሆን ዏነቪዴ  ሁን ኟሁኰዔ ድርሻ ነው። ነፃነዴ ኟዑኖዖው ቇር ቧኲዔ ቬዴሆን ነው፡፡ 

ቧኲዒዊ ኟሥኴጣን ርክክብ ኟዑቂሄድበዴ ዴዕክዙቩያዊ ዔርጫ ኟዑቇኗው  ሃቇር ቧኲዔ ቬዴሆን 

ብቻ ነው፡፡      


