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"ዴሞክሢቩን ከማግኗት ይኴቅ፤ ጠብቆ ማቆኟደ ይከብዳኴ" 

(ክራኴ ንድ) 

ሜን ዯሦሡ  01-22-18 

ኟኢትዮጵያ ህዝብ ኯዘዏናት በዘኯቀ ኟፖኯዱካ ሁከት እና ጦሤነት ኟዯቷቇሟ ህዝብ ነው፡፡ ይህ ችግሤ ሐቇሡደን 

ከከሩ ኟድህነት ዘቅት ውስጥ ስሥ ያቆያት ችግሤ ነው፡፡ ህዝቡም ይህ ችግሤ ዯጏግዶ ኟቧኲም ኟሤ ኯዏዯንሦስ 

ቩዏኝ ቆይቷኴ፡፡ ኟኢትዮጵያ ህዝብ በብዙ ቀውሶች ስትዲዏስ ዘዏናትን ኟቇሩችው ሐቇሠ ዏሟቊቊት ግኝዲ፤ 

ኟደቀቀ ሕይጏደን ዏኴሶ ኯዏቇንባት እና ኑሥውን ኯማሻሻኴ ቩዏኝ ከሤሞ-ባጅቷኴ፡፡ ይህን ምኞደን ኯማቪካት 

ኟሚያስችኴ (ምናኴባትም በዲሡክ ኯዏዷዏሡያ ዜ) ባኴ ኟሚችኴ ዕድኴ ባኯሧት ሃያ ቧባት ዓዏዲት 

ግኝቷኴ፡፡ ይህ ኴአ ዕድኴ ቪይደናቀራ  ይበኴጥ ጥንካሣ እና ጥኴቀት እያቇኗ ዏሄድ ኟሚችኯው፤ ብዝሃነትን 

ከንድነት ቊሤ ስዯቪስሟን ዏጓዝ ከቻኴን ብቻ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ በውስጧ ኟሚቇኘ ኟዯኯያአ ብሔሤ ብሔሟቧቦችን ኴአነት በዏዘንቊት ጏይም እንደ ነቇሠ በዏያዝ ኯችግሤ 

ብትዳሟግም፤ ኟዳሤ እና ኟዏሐኴ ሥራሢ ኟዯቧጠው ባህኴ ይዛ ባደሟቇችው ያኴዯቪካ ቈዞ ውስጣዊ ቧኲም 

ብዲጣም፤ እንደ ሐቇሤ ኟዏቆኟት ጥበብን ማዳበሤ እና ሁን ኯዯሦጠሟው ሪዴሢኴ ህብሟት ዏሠሟት ሆን ኟቻኯ 

ኟህዝቦች ግንኘነትን ዏራጠሤ ችኲኯች፡፡ 

ዲዲያ እንደኛ ያኰ ህብሟ ብሔሢዊ ኟሆኑ ሐቇሢት በሚያካሂዱት ኟሐቇሤ ግንባዲ ጥሟት ውስጥ ሁኳም ኟሚደቀነው 

ችግሤ፤ ኟብሔሤ ማንነትን ቪያጠሧ ንድነትን ዏራጠሤ ኟሚቻኯው እንዴት ነው ኟሚኯው ቈዳይ ነው፡፡ ይህ ጥያቄ 

ምናኴባትም ከኳኵች ሐቇሢት በዯኯኟ ሁኔዲ በኢትዮጵያ ኴአ ትሤቈም ኟነበሟው ጥያቄ ነበሤ፡፡ ይህን ጥያቄ 

በግባቡ ኯዏዏኯስ ስትቷቇሤ ኟቆኟችው ሐቇሢችን፤ ከሁኯት ስሤት ዓዏዲት በረት ኯቈዳአ ዯቇቢውን ትኩሟት 

በዏስጠት ችግሠን ኯዏራዲት ሞክሢኯች፡፡ በዚህም ኯኴማት እና ኯዴሞክሢቩ ስሤዓት ግንባዲ ሥሢዎች ምቸ 

ኟሆነ ኟቧኲም ሁኔዲ እና ሪዴሢኲዊ ኟስዯዳደሤ ስሤዓት ዏራጠሤ ችኲኯች፡፡ በዚህም ባኯሧት ሃያ ቧባት ዓዏዲት፤ 

በዲሡክ ኯዏዷዏሡያ ዜ ባኴ ኟሚችኴ ኟኴማት፣ ኟቧኲም እና ኟዴሞክሢቩ ስሤዓት ግንባዲ ዕድኴ  

ግኝዲኯች፡፡ 
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ሆኖም ኟዯቇኗውን ይህን ኴአ ዕድኴ ጠብቆ ኯማዝኯቅ፤ ኟብሔሤ ማንነት እና ኟብሔሢዊ ንድነት ስሜት ዯዏቊቊቢ 

ሆነው፤ ንዱ ንደኛውን ባሤኮ፤ ኴአነደ ንድነትን ቀድሶ እና ጎኴምሶ እንዲሄድ በማድሟግ ሟቇድ ኟዲአ 

ቈድኯቶችን ማስዯካከኴ ይኖሤብናኴ፡፡  

ኟኢትዮጵያ ህዝብ እንደ ማንኛውም ህዝብ ጭቆናን ይጠኟሩኴ፤ ማንነደም እንዲከበሤኯት ይሦኴቊኴ፡፡ ኯዚህም 

ዲግሏኴ፡፡ ቧብዊ ዏብደ እና ነጻነደ ያኯ ቇደብ እንዲከበሤኴት ይሻኴ፡፡ እንዲሁም ዏቇነጣጠኴ ኟሚያዏጣውን 

ከራዯኛ ችግሤ ጠንቅቆ ይሟዳኴ፡፡ ስኯዚህ ማንነደ እንዲከበሤኯት ቩጠይቅ፤ በሪዴሢኲዊት ኢትዮጵያ ጥኲ ሥሤ 

ንድነደን ጠብቆ ኯዏኖሤ ጏስኖ ነው፡፡   

ቇና ከማኯዳው በቧኔ 1983 ዓ.ም በዯካሄደው ኟቧኲም ኮንሦሟንስ ጎኴቶ ይቧማ ኟነበሟው ኟኢትዮጵያ ህዝብ ድምጽ፤ 

‹‹ብሟን ዏኖሤ እንሦኴቊኯን፡፡ ሆኖም እንደ ቧው እና እንደ ብሔሤ ያኯን ዏብት ጏይም ነጻነት እንዲከበሤ 

እንሻኯን›› ኟሚኴ ነበሤ፡፡ ኟኢትዮጵያ ህዝቦች በህቇ ዏንግስዲቷው ንድ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ 

ኯዏቇንባት ኟጏቧኑትም ኯዚህ ነው፡፡ 

ቧዎች ንድን ጥሠ ብኯው ኟሚያስቡትን ነቇሤ ኯዏሦጸም ቩቧባቧቡ ማህበሟቧብን ይሦጥሢኰ፡፡ በዚህ ኟዯነቪ 

እያንዳንዱ ማህበሟቧብ ኟሢቨ ኴአ ባህሤይ  እና ያቪካው ኟሚሦኴቇው ዓኲማ ይኖሟዋኴ፡፡ ኢትዮጵያውያን እንደ 

ህዝብ ንድ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ ኯዏራጠሤ ቩጏስኑ፤ ኟብሔሤ ማንነት እንዲከበሤ ውቪኔ 

ድሤቇዋኴ፡፡  

ዲዲያ ሁኰም ማህበሟቧቦች ንድ ጥሠ ዓኲማን ኯማቪካት ኟሚቧሠ ከሆነ፤ ሐቇሟ-ዏንግስት ኟምንኯው ኟፖኯዱካ 

ማህበሟቧብም ኟሚዏሠሟዯው ከሁኰ ኟኲቀ ማዕሟግ ኟሚይዝ ንድ ዓኲማን ኯማቪካት ነው፡፡ ንድ ሐቇሟ ዏንግስት 

ኟዯኯያአ ማህበሟቧቦችን ጠቃኵ ኟሚይዝ እና በማዕሟቈ ከሁኰ ኟኲቀ ሥራሢ ኟሚይዝ ዐቢይ ዓኲማን ኯማቪካት 

ኟሚቧሢ ህብሟት ከሆነ፤ ኟኢትዮጵያውያን ዓቢይ ዓኲማ፤ ንድ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ ዏራጠሤ 

ነው፡፡  

በዏሆኑም፤ ኟኢትዮጵያ ብሔሤ፣ ብሔሟቧቦች እና ህዝቦች፤ ንድ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ ኯዏቇንባት 

ቩጏስኑ ኯከንደ ይደኯም፡፡ ህዝቦች እንዲህ ዓይነት ውቪኔ ቩጏስኑ፤ ጥሠ ኟሚኰትን ንድ ቈዳይ ኯማቪካት 

በዏሆኑ፤ ኟኢትዮጵያ ብሔሤ፣ ብሔሟቧቦች እና ህዝቦች፤ ‹‹ኟሢቪቷውን በሢቪቷው ኟዏጏቧን ዏብዲቷውን 

ዯጠቅዏው፤ በነጻ ራኲጎዲቷው ዯዏሤዯው፤ በሢቪቷው ሦቃድ ኲይ ኟዯዏሠሟዯ ንድ ኟፖኯዱካ ማህበሟቧብ በቊሢ 

ኯዏቇንባት ቆሤጠው በዏነቪት›› ኟኢሪዴሡ ዏንግስትን ቩዏሠሤደ፤ ኟኟሢቪቷው ኩሡ ዲሡክ እና ባህኴ ባህኴ 
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ያኲቷው ቢሆንም፤ በዯኯያአ ዏስኮች እና ኟግንኘነት ደሟጃዎች ዯቪስሟው ብሟው ኟኖሠ በዏሆናቷው ያሦሠት 

ኟቊሢ ጥቅም እና ዏኯካከት ዏኖሠን በዏቇንዘብ፤ ከዲሡካቷው ኟጏሟቨትን ኟዯዛባ ግንኘነት በማሟም ኟቊሢ 

ጥቅማቷውን ኟማቪደግ ዓኲማ ነድሦው ነው፡፡ ጥቅማቷውን፣ ዏብዲቷውን እና ነጻነዲቷውን በቊሢ እና 

በዯደቊቊረነት ኯማቪደግ በማቪብ ነው፡፡ ንድ ኟኢኮኖሚ እና ኟፖኯዱካ ማህበሟቧብ ኟዏቇንባት ዓኲማ ቀሤጸው 

ነው፡፡  

ኟኢትዮጵያ ብሔሤ፣ ብሔሟቧቦች እና ህዝቦች፤ ኟዓኲማቷው እና ኟእምነዲቷው ማቧሡያ እንዲሆን በቀሟጹት ኟቃኴ 

ኪዳን ቧነድ ‹‹ንድ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ›› ኯዏቇንባት ቩጏስኑ፤ በዏካከኲቷው ያኯው ግንኘነት፤ 

በንድ ከዯማ እንደሚኖሠ ቧዎች ኲኲ ያኯ ቪይሆን፤ በንዲት ዏንደሤ እንደሚኖሠ ቧዎች ጥብቅ ቁሤኝት 

ኯዏራጠሤ ነው፡፡   

ኟኢትዮጵያ ብሔሤ፣ ብሔሟቧቦች እና ህዝቦች፤ ኟኲቀ ዓኲማም ንድ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ ዏቇንባት 

ዏሆኑን በቃኴ ኪዳን ቧነዳቷው ስራሟዋኴ፡፡ ዘጠኝ ክኴኵችን ኟሚያካትዯውና ‹‹ኢሪዴሡ›› በሚኴ ኟሚጠቀቧው 

‹‹ኟትኴቁ›› ማህበሟቧብ ዓኲማ፤ ንድ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ ዏቇንባት ከሆነ፤ ኟሪዴሢኰ ባኵች 

ኟሆኑት ‹‹ንዑቪን›› ማህበሟቧቦች ዓኲማ ከዚህ ኟዯኯኟ ይሆንም፡፡ ኟሪዴሢኰን ባኵች ጏቧን በሚያጠቃኴኯው 

ኟኢትዮጵያ ኟግዛት ጏቧን ኟሚኖሠት ኢትዮጵያውያን ዜጎች ራኲጎትም ይኸው ዏሆኑ ያጠሢጥሤም፡፡ በሪዴሢኰ 

ህቇ ዏንግስትም ኟዯጠቀቧው ይኸው ነው፡፡  

ሁኰም ባኴ ክኴኵች (በዏሆኑም ሁኰም ኢትዮጳውያን ዜጎች) ንድ ዓኲማን ኟሚዏኯከደ ናቷው፡፡ ኢሪዴሡ 

በሚኴ ኟሚዲጏቀው እና ኟዯኯያአ ‹‹ንዑቪን ማህበሟቧቦችን›› (ክኴኵችን) ካቶ ኟሚይዘው ኟፖኯዱካ ማህበሟቧብ፤ 

ከሁኰ ኟቧሩ እቅራ ያኯው ሪዴሣሽን ቩሆን፤ ከሁኰ በኲቀ ዏሤህ ኲይ ዯዏስሤቶ፤ ከሁኰ ኟኲቀ ዓኲማን ኯማቪካት 

ኟሚቧሢ ኟፖኯዱካ ማህበሟቧብ ነው፡፡ ኯዚህም ነው፤ ኟሐቇሡደ ኟበኲይ ሕግ ኟሆነው ኟሪዴሢኰ ሕቇ ዏንግስት፤ 

‹‹በሪዴሣሽኑ ባኴ ክኴኵች ውስጥ ኟሚጸና ማንኛውም ሕግ፣ ኴማዳዊ ቧሢሤ፣ እንዲሁም ኟዏንግስት ካኴ 

ጏይም ባኯሥኴጣን ውቪኔ ከዚህ ህቇ ዏንግስት ቊሤ ኟሚቃሟን ከሆነ ዯሦጻሚነት ይኖሟውም›› (9/1) ቩኴ 

ኟደነቇቇው፡፡  

ኟኢሪዴሡ ሕቇ ዏንግስት፤ ‹‹በዚህ ሕቇ ዏንግስት ከዯደነቇቇው ውጭ በማናቷውም ኳኋን ኟዏንግስት ሥኴጣን 

ዏያዝ ይቻኴም›› (9/3) ጏዘዯ በማኯት ከሁኰ ኟሚኴቁ ዓኲማዎችን ስቀምጧኴ፡፡ ይህ ሕቇ ዏንግስት፤ 

በማንኛውም ደሟጃ ኟሚቇኘ ኟሪዴሢኴ እና ኟክኴኴ ዏንግስዲት (ሕግ ውጪ፣ ስሦጻሚና ኟዳኝነት ካኲት) 
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ማክበሤ እና ማስከበሤ ያኯባቷውን ከሁኰ ኟኲቁ ብሔሢዊ ዏሤሆዎችን፣ ፖቩዎችን እና ዓኲማዎችን ይዘሟዝሢኴ፡፡ 

ኟሁኰንም ኟሐቇሡደን ዜጎች ጥቅም ኟሚያስከብሠ ዯቋማትን በማደሢዷት፤ ከንድ ክኴኴ በኲይ ኟሚሷራኑ 

ኟቇኴግኵት ዯቋሞችን በማስዯዳደሤ፤ ከንድ ክኴኴ ኟሚያኴሧ ግንኘነቶችን በማጣጣም፤ ንድ ኟፖኯዱካና 

ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ ኯዏራጠሤ ኟሚያስችኴ ዏደኲድኴ ሦጥሯኴ፡፡  

ኟሪዴሢኰ ሕቇ ዏንግስደ ንቀጽ 88፤ ‹‹ዏንግስት፤ በዴሞክሢቩያዊ ዏሤሆዎች ኲይ በዏዏስሟት ሕዝቡ 

በሁኰም ደሟጃዎች ሢቨን በሢቨ ኟሚያስዯዳድሤበትን ሁኔዲ ያዏቻቻኴ›› ካኯ በኋኲ፤ ‹‹ዏንግስት ኟብሔሥችን፣ 

ኟብሔሟቧቦችን እና ኟሕዝቦችን ማንነት ኟማክበሤና በዚሁ ኲይ በዏዏሤኮዝ በዏካከኲቷው እኩኴነት፣ ንድነትና 

ጏንድማማችነትን ኟማጠናከሤ ግዴዲ ኯበት›› ቩኴ ይደነግቊኴ፡፡ ከእነዚህ ፖኯዱካ ነክ ዓኲማዎች በዯጧማሡ፤ 

ሕቇ ዏንግስደ ‹‹ዏንግስት ሁኰም ኢትዮጵያውያን ኟሐቇሡደ ኟዯጠሢቀዏ ዕውቀት እና ሐብት ዯጠቃሚዎች 

ኟሚሆኑበትን ዏንቇድ ኟዏቀኟስ ኃኲረነት ኯበት›› (89/1) ቩኴ ይደነግቊኴ፡፡ እንዲሁም ‹‹ሁኰም 

ኢትዮጵያውያን ኟኢኮኖሚ ሁኔዲ ኟሚሻሻኴበትን፤ እኩኴ ኟኢኮኖሚ ዯጠቃሚነት ዕድኴ ኟሚያቇኘበትን እና 

ሐብት ራትሐዊ በሆነ ዏንቇድ ኟሚከሩሦኴበትን ሁኔዲ ኟማዏቻቷት ግዴዲ ኯበት›› (89/2) ቩኴ ያዛኴ፡፡ 

ኟዏሠሟትነው ኟፖኯዱካ ማህበሟቧብ እንዲህ ያኰ ፖኯዱካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዓኲማዎች ያኰት ማህበሟቧብ ነው፡፡ 

ይህ ኟፖኯዱካ እና ኟኢኮኖሚ ማህበሟቧብ ዯቧሤቶ ኟዯጠናቀቀ ቪይሆን፤ ቇና ዳዴ ማኯት ኟዷዏሟ በዏሆኑ፤ ብዙን 

ሦዯናዎች በማኯራ ዏጠናከሤ ይኖሤበዲኴ፡፡ ሁንም ሦዯናዎች ዯቊሤጠውበዲኴ፡፡  

ሤስጣጣስ ‹‹ዴሞክሢቩን ከማግኗት ይኴቅ፤ ጠብቆ ማቆኟደ እጅግ ከባድ ይሆናኴ›› ይኲኴ፡፡ ኢትዮጵያውያን 

ይህን ዴሞክሢቩያዊ እና ሪደሢኲዊ ስሤዓት ኯማግኗት እጅግ ብሤደ ሦዯናዎችን ያኯሧ ቢሆንም፤ ካኯሧት ይኴቅ 

ከረዲቷው ያኯው ሦዯና ከባድ ይሆናኴ፡፡ ኟሤስጣጣስ ብሂኴ ኟሚጠቁዏን ይህን እውነት ነው፡፡  

ጏቅዲዊ ኟሡርብካችን ሦዯናዎች ይዲጏቃኰ፡፡ ሦዯናዎቸ በጥኴቅ ዯሐድሶ ዏድሟክ ነጥሟው ጏጥዯዋኴ፡፡ 

ኟሞት-ሽሟት ኟትግኴ ዷንዳዎች ድሤቇን ይዘናቷዋኴ፡፡ እናም በዚህ ትግኴ ዏሷነራ ኟኯብንም፡፡  

ከጏቅዲዊ ሦዯናዎቸ ንዱ ‹‹ኟንድ ብሔሤ ኟበኲይነት ኯ›› ኟሚኴ ዏኯካከት ነው፡፡ በሤግጥ ኟኢትዮጵያ 

ብሔሤ ብሔሟቧቦች እና ህዝቦች ኟዏሠሟደት ሪዴሢኲዊ ኟፖኯዱካ ማህበሟቧብ፤ ጥቂቶች በብዙሃኑ ኲይ ዏቧኴጠን 

ኟሚችኰበት ስሤዓት ባይሆንም፤ ዲቨን ስሤዓት ኟንድ ብሔሤ ኟበኲይነት ኟሚንጽባሟቅበት ኟፖኯዱካ ማህበሟቧብ 

ድሤጎ ኟማቅሟብ ሁኔዲ ይዲያኴ፡፡  
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እንደሚዲጏቀው፤ ዲቩደን ኢትዮጵያ ኟሚያስዯዳድሟው ዏንግስት ግኯቧባዊ ኟዘውድ ዏንግስት ይደኯም፡፡ 

በንድ ግኯቧብ ቃኴ ኟሚዏሢ ምባቇነናዊ ዏንግስትም ይደኯም፡፡ ይህ ዏንግስት በዴሞክሢቩያዊ ዏሤሆዎች 

ኲይ ኟዯዏቧሟዯ፤ ዜጎች በቀጥዲ እና በውክኴና ዯቪትሬ ኟሚያደሤቈበት፤ ዜጎች በቊሢ እና በዯናጠኴ 

በቈዳዮቻቷው እኟዏከሠ ሢቪቷውን በሢቪቷው ማስዯዳደሤ ኟሚችኰበት ሪዴሢኲዊ ዏንግስት ነው፡፡  

ስኯሆነም፤ ኟብዙሃኑን ድቊራ ያቇኗ ሐቪብ፤ ፖቩ እና ሕግ ሆኖ እኟዯቀሟጸ፤ ዜጎች ሢቪቷውን በሢቪቷው 

በሚያስዯዳድሠበትና በዴሞክሢቩያዊ ዏሤህ ኟዲነጸ ሡርብካዊ ዏንግስት ነው፡፡ በዚህ ውስጥ ኟንድ ብሔሤ 

ኟበኲይነት ኟሚሟቊቇጥበት ዕድኴ ይኖሤም፡፡ ሆኖም ንዳንዶች ኟኢትዮጵያ ዏንግስት ኟንድ ብሔሤ ጏይም 

ድሤጅት ኟበኲይነት ኟዯሟቊቇጠበት ዏንግስት እንደሆነ ቩናቇሠ ይቧማኴ፡፡ በዏሆኑም ይህ ቈዳይ ጥናት እና 

ውይይት ደሟግበት ይቇባኴ፡፡ 

 


