
ቬዔንደ ቅጣጫዎች 

ዮናቬ 03-08-18 

 

ኢዴዮጵያ የዔዴከዯኯው የሳደዙኴ ቬርዓዴ የህኬቦችን የዏቻቻኴና ዏከባበር እቫድች ዏቧዖዴ በዒድዖግ 

ኯንድነዲዶው ጒቬዴና እንዲሆናዶው በቃኴ ኪዳን ዯቪቬዖው እየቇነቡዴ ዏሆኑን ዙደ የኢህዴግ 

ብሔዙ ድርጅድች ቧዕኑን ያካሄዱዴን የዒእከኲ ኮዑዳ ቬብቧባ ቩያጠናቅቁ ቇኴፗጒኴ። የየዒእከኲ 

ኮዑዳዎዷ የግዔቇዒ ውጤዴ እንደዑያዏኯክዯው ከሆነ የግንባ ቬዙ ቧሯጻዑ ኮዑዳ ኯ17 ቀናዴ 

ባደዖቇው ግዔቇዒ ንጥሮ ያጏጣዶው ቬዔንዴ ቅጣጫዎች ኲይ ብሄዙ ድርጅድዷዔ ቋዔ ዏያኪዶውን 

ነው።   

ቬዙ ቬሯጻዑ ኮዑዳው የሳደዙኴ ቬርዓደ እንከን የኳኯው ኯቇዘቷ ጒቬዴና ዏሆኑን ባዖቊቇጠበዴ 

ግዔቇዒው፤ ሁን ኯዯከቧዯው ካያ ችግር ዏንቬኤ ቬዙ ቬሯጻዑው በቇዘቷ ያኯውን ሁኔዲ ባቇናኧበ 

ዏኴኩ የኯውጥ እንቅቬቃቫውን ባኯዏዔዙደና ችግሮችን ቬቀድዕ በዒየዴ ዏሴዲዴ ባኯዏቻኰ ዏሆኑን 

ዏዯዒዏን ኲይ ደርሷኴ ። 

የሳዴዙኴ ሥርዓደ በዒንኛውዔ ዏኴኩ ኯንድ ጏቇን የበኲይነዴ የዒይሯቅድ ዏሆኑን የዯቬዒዒው ቬዙ 

ቬሯጻዑ ኮዑዳ፤ ኯችግሮዷ ሁኰ በየደዖጃው ያኯው ዏዙር ዯጠያቂ እንደዑሆን ጽንኦዴ ቧጥድዲኴ። 

የኢህዴግ ቬዙ ቬሯፃዑ ኮዑዳ በኴዩ ዴኩዖዴ ካቬቀዏጣዶው ቬዔንዴ ቅጣጫዎችና ውቪኔዎች 

ዏካከኴ የህኬቡን ቧኲዒ ኑሮ የዑያውኩ ዒንኛውዔ እንቅቬቃቫዎች ከህኬብ ቊር በዏሆን በቁጥጥር ቬር 

ኯዒጒኴ ዏንግሥዴ ዐኰ ሃኲሱነዴ ጏቬዶ እንዲያቬሯፅዔ ዏጏቧኑን የዯዏኯከዯው የዏዷዏዘያው ነው፡፡ 

የሕግ የበኲይነዴን የዒዖቊቇጥ ቈዳይ ኲሴዲዔ ቢሆን ጥያቄ ውቬጥ ቇባ እንደዒይቇባውና በኩህ ዖቇድ 

የዑዲዩ የህግ ጥቧድችን በዏቆጣጠር ህግና ቧኲዔን በቬዯዒዒኝ ደዖጃ ዒቬሯን እንዳኯበዴ ዯጏቬኗኴ፡፡ 

በየካባቢው በሕቇ ጏጥ ዏንቇድ የዑደዖቈ ዏንቇድ የዏኬቊዴ፣ የካጎችን በነፃ የዏንቀቪቀቬ ዏብዴ የዒጏክ 

እንዲሁዔ የሕኬቡን የእኯዴ ዯኯዴ እንቅቬቃቫ የዑያቬዯጓቈኰ የቡድንዔ የዯናጠኴዔ እንቅቬቃቫዎች 

እንዲቆዐ የዑደዖግ ዕኑዔ ከኩሁ ቊር ዯያያዥ የሆነው ቅጣጫ ነው፡፡   

ከውቬጠ ድርጅዴ ዴዕክዙቩ ኳያ ሁን የዯዷዏዖውን ግዔቇዒ ዏሠዖዴ በዒድዖግና የዴዙንቬስርዓሽን 

ዷንዳውን በውጤዴ ኯዒቬሯፀዔ እያንዳንዱ ብሔዙ ድርጅዴ በከሴዯኛ ዏዙር ደዖጃ የዑዲይበዴን 



ድክዏዴ በጥኴቀዴ ቇዔግዕ በግኴጽነዴና በዯጠያቂነዴ ኲይ የዯዏቧዖዯ የዒቬዯካከያና የእርዔዴ ርዔጃ 

እንዲጏቬድ ዏጏቧኑን የዯዏኯከዯው ደግዕ ሁኯዯኛው ቅጣጫ ነው፡፡ 

ሳዴዙኲ ዴዕክዙቩያ ቬርዓደ እኩኴነዴንና ሴዴሐ ዯጠቃዑነዴን ኯዒዖቊቇጥ የዑያቬችኰ ዏሠዖዲ 

ጥያቄዎችን የዏኯቧ ቢሆንዔ ከሯፃፀዔ ድክዏዴ ቊር በዯያያኧ ከቦዲ ቦዲ የዑዲዩ የኴዒዴ ቅርቦዴ 

ኴዩነድች እንዳኰ ሥዙ ቬሯፃዑ ኮዑዳው ቇዔግሟኴ፡፡ በድህነዴ ኲይ የዯዏኧቇቡዴ ድኵች እንደዯጠበቁ 

ሆነው ሁንዔ ቢሆን ጏደ ብ የዑጠቊው ሕኬብ ከድህነዴ ጏኯኴ በዲች የዑቇኝ ዏሆኑ እጅግ ቪቪቢ 

ዏሆኑን ግዔዴ ውቬጥ በዒቬቇባዴ በኩህ ዖቇድ ዴግኰ ዯጠናክሮ ዏቀጠኴ እንደዑቇባው በጽንኦዴ 

ዯቇኴጿኴ፡፡ የሳዴዙኴ የኴዒዴ ፕሮዷክድች ዑና እንደዯጠበቀ ሆኖ በቬርዓደ ውቬጥ ያኯው ዴኴቁ 

የኴዒዴ ቅዔ በክኴኵች የዑቇኝ እንደሆነና ክኴኵችን የዑያቬዯዳድ ብሄዙ ድርጅድች የየክኴኲዶውን 

የኴዒዴ ቅዔ ሟጠው የዑጠቀዐበዴን ሁኔዲ ዏሴጠር እንዳኯባዶው ሥዙ ቬሯፃዑው በጽንኦዴ 

ቬዔሮበዲኴ፡፡ በዯጧዒዘዔ ሃቇዙ ንድነዴን ኯዒጠናከር የዑያቬችኰ ኧርሯ ብከ እንቅቬቃቫዎችን 

ከህኬብና ከዏንግሥዴ ቊር በዏሆን ዒከናጏን እንደዑቇባ ቅጣጫ ቬቀዔጧኴ፡፡ 

የዏንግሥዴ ዏጒቅ ኯህኬብ ጥያቄዎች ሯጣን ዔኲሽ ዏቬጠዴ እንዲችኴ ኯዒድዖግ የዯዷዏ የዘስርዔ 

ሥዙዎችን ውጤዲዒ ኯዒድዖግና ዏቬዯካከኴ ያኯባዶው ቅጣጫዎች እንደቇና ከህኬቡና ከሯፃዑ ካኲዴ 

ቊር በዏሆን ዯከኴቧው ዐኰ ዴግበዙ ውቬጥ እንዲቇባ በቬዙ ቬሯጻዑው የዯኲኯሯው ውቪኔ ዙዯኛው 

ቅጣጫ ነው፡፡   

የህኬብን ዏኔዲ ዏኴቭ ኯዒግኗዴና ኯህኬብ ጥያቄዎች ሯጣን ዔኲሽ ኯዏቬጠዴ የዑያቬችኰ ዯከዲዲይ 

እርዔጃዎችን ዏውቧድ እንደዑቇባ ቬዙ ቬሯጻዑው በዔቬዯኛ ደዖጃ የጏቧነ ቩሆን፤ ሕኬብ 

የዑደዏጥበዴና ጏቪኝነደ በዑቇባ የዑዖቊቇጥበዴ እድኴ እንዲቧሲ ፅንኦዴ ቧጥድዲኴ፡፡ በዯኯይ ደግዕ 

ጏጣድች የዑያነሷዶውን ጥያቄዎች በዑቇባ ኯዏዏኯቬና በዲዕክዙቩ ሥርዓዴ ግንባዲና በኴዒዴ 

ኖዙዶው የዑቇባውን ዯሣዴስ በዯሟኲ ዏኴኩ ኯዒዖቊቇጥ የዑያቬችኰ ዯከዲዲይ ሥዙዎች እንዲቧ 

ቅጣጫዎችን ቬቀዔጧኴ፡፡ 

በዏድብኯ ፓርዱ ቬርዓዴ ግንባዲ ኲይ የዑዲዩ ቈድኯድችን ከሁኰዔ ዯቃጒዑ ድርጅድችና ከህኬቡ ቊር 

በዏሆን ኯዏቅዖሴ ዏንቀቪቀቬ እንደዑቇባ ውቪኔ ያቪኯሯው የግንባ ቬዙ ቬሯጻዑ፤ ዔሁዙንና የቩቪክ 



ዒህበዖቧቦች ኯዴዕክዙቩያ ቬርዴ ግንባዲና የዴዕክዙቩ ዔህዳን ኯዒቬሲዴ ዯቇቢ ዑናዶውን 

የዑጫጏደበዴ ዔዷ ሁኔዲ እንዲሯጠር ዏጏቧኑዔ ይዲጏቃኴ፡፡ 

ህቇ ዏንግቬዲ ዴዕክዙቩያ ቬርዓደ ያቬከበዙዶውን ቧብና ዴዕከዙቩያ ዏብድች የዏጣቬ 

ኬዒዑያዎችና ዯግባዙዴ በጥብቅ እንዲዏከደ ቩጏቬን፤ በኩህ ዖቇድ የህኬብን ቧብና ዴዕክዙቩያ 

ዏብድች በቬዯዒዒኝ ደዖጃ ኯዒቬከበር ከሴዯኛ ሲይዳ ያኲዶው ዯጧዒዘ ርዔጃዎች እንዲጏቧዱዔ 

ቧባዯኛውን ቅጣጫ በዒቬቀዏጥ ነው፡፡ 

በኴዒዴና በሃቇዙ ንድነዴ ከዘያ ዏዴቊዴ ቩኖርባዶው ሕኬብን ከህኬብ ቊር በዑያዙርቅ ሴዙሽ 

ዯግባር ውቬጥ የዯቧዒ የግኴና የዏንግሥዴ የዑዲያ ዯቋዒዴ ካሄዳዶውን የዑያቬዯካክኰበዴ ሁኔዲ 

ኯዏሴጠር እንደዑንቀቪቀቬ ሥዙ ቬሯፃዑ ኮዑዳው የጏቧነ ቩሆን ፤በዯኯይዔ በክኴኴዔ ሆነ በሳዴዙኴ 

ደዖጃ ከፖኯዱካ፣ ከሕቊ ሠዙርና ከሕቇ ዏንግሥዲ ሥርዓዴ በዙቀ ዏኴኩ የሁከዴና የግርግር 

ዏኴእክዴ በህኬብ ዑዲያ የዑቧበክበዴን እድኴ ኯዏኬቊዴ የዑያቬችኰ የዯቀናዸ እርዔጃዎችን የዑጏቬድ 

ዏሆኑዔ በዏጧዖሻው ቅጣጫ ኲይ ዯዏኴክቷኴ፡፡የየዒእከኲ ኮዑዳዎች የግዔቇዒ ውጤዴና ቋዔዔ 

በነኩሁ ቅጣጫዎች ኲይ ያነጣጠዖ ዏሆኑ የዯግባር እንድነዴ ዏሯጠን የዑያጠይቅ ነው። 

ቇዙችን ኢዴዮጵያ ከቭቬዴ ሺህ ዓዏዲዴ በኲይ ዲዘክ ያኲዶው ህኬቦች የዑኖባዴ፤ በኯዔ ቀደዔዴ 

ጥንዲ የቬኴጣኔ ዒዒን ከዯቆናጠጡ ጥቂዴ ቇዙዴ ዯርዲ ቬሟ የዑነቪ ቇር ነበዖች፡፡ ይሁንና ይህ 

ሁኔዲ ቪይቀጥኴ ዯሯጥሮ ብኬሃነዲችንን ዒቬዯናቇድ ባኯዏቻኲችን ቇዙችን የዒሽቆኴቆኴ ቈክ ውቬጥ 

እንድዴቇባና እንደ ሀቇር ዏቀጠኴ የዒዴችኴበዴ ሯዯና ጐቬጥ እንድዴኧሯቅ ድርጓዲኴ፡፡ 

የቇዙችን የብሄር ብኬሃነዴ በንድ ዷዔበር የዯሯጠዖ ቪይሆን ቬር የቧደደና ዯሯጥሯ ቢሆንዔ ይሄንን 

በግባቡ የዑያቬዯናግድ ዴዕክዙቩያ ቬርዓዴ ባኯዏኖ ቇዙችን እኩህዔ እኩያዔ በዑሯነዱ የእርቬ 

በእርቬ ጦርነድች ዴዲዏቬ የነበዖችበዴ ሁኔዲ እንደነበዖ ይዲጏቃኴ፡፡ በቇዙችን የብሔሮች፣ 

ብሔዖቧቦችና ህኬቦችን ዒንነዴ፣ የኃይዒኖዴ ብኬኃነዴ ኴዩነዴን ቬዒዔድና ቻችኵ በኴዒዲና 

ዴዕክዙቩያ ግባብ በቇዙችን ነባዙ ሁኔዲ የውዴዲ ግዴዲዔ ጭዔር ዏሆኑን የግንባ ባኴ 

ድርጅድች በግዔቇዒ ዒጠቃኯያዶው ዒቬቀዏጣዶው ከቬዔንደ የቬዙ ቬሯጻዑው ቅጣጫዎች የዑዏነጭ 

ነው፡፡  



ንዱን የበኲይ ንዱን የበዲች የዑያደርግ ቬርዓዴ ቇዙችንን ዴርዔቬ ውቬጥ የዑያቬቇባ ከዏሆን የኧኯኯ 

ሲይዳ እንደኳኯው ከእኛ የበኯጠ የዑናቇር የኯዔ ቩኰዔ ይሲ ዒድዖቊዶው ኯቅጣጫዎዷ ዯቇዥ 

ቬኯዏሆናዶው ቩያጠይቁ ነው፡፡ ከድኵ የፀዳና በዏሯቃቀድና በዏቻቻኴ ኲይ የዯዏቧዖዯ ዴዕክዙቩያ 

ንድነዴ ከዏቇንባዴ ውጭ ኯቇዙችን ኳኲ ዒዙጭ እንደዒይኖር የዏጣንባዶው ዏንቇዶች ዯጧባጭ 

ዒቪያዎች ናዶው ቩኰዔ ኯቬዔንደ ቅጣጫዎች ሯጻፗዔ ያኲዶውን ቁርጠኝነዴ ዖቊግጠጒኴ፡፡ 

የብሄር፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች የዒንነዴ፣ የሃይዒኖዴ እኩኴነዴና የዯጠቃዑነዴ ጥያቄ በዑቇባ ዏዏኯቬ 

የዑያቬችኴ ቬርዓዴ ዏሴጠር የህኴውና ቈዳይ በዏሆኑ ነው ባኯሰዴ ዓዏዲዴ በኩህ ዒዕቀሴ ውቬጥ 

በዏንቀቪቀቬ በርካዲ ቬኬድችን ዒቬዏኬቇብ የዯቻኯው፡፡ 

የኢ.ሳ.ዴ.ዘ ሕቇ ዏንግቧዴዔ ሁኰዔ ብሄር በሄዖቧቦችን በእኩኴ ዯቪዲሱና ዯጠቃዑ የዑሆኑበዴ 

በዏደቊቇሴና በዏዯባበር ኲይ የዯዏቧዖዯ ዴዕክዙቩያ ንድነዴ እንዲሯጠር ዏቧዖዴ ሆኗኴ፡፡ ከሕቇ-

ዏንግቬደ ዏግቢያ ንቀፅ ዷዔሮ ያኰዴ ሃቪቦች የቇዙችን ብሄሮች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች የእኛ የዑኰዴ 

በዏደቊቇሴና በዏዯባበር የዑቇነቧዴ ቇር ዏሆኗን በዏግኯፅ የቊዙ ቃኴኪዳን ቧነዳዶው ድርቇው 

የዯቀበኰዴ ዏሆኑን በዒቬቀዏጥ በቬጦዲ የዯዶዖ ኴያዔ ካኯሴቃዳዶው የዯጫነ ቪይሆነ የዙቪዶው ሻዙ 

ያዖሯበዴ ዏሆኑን የዑያቪዩ ናዶው፡፡ ኯኩህዔ ነው ሕቇ ዏንግቬደ በቇዙችን ኯዑቇነባው ዴዕክዙቩያ 

ንድነዴ ዏቧዖዴ ነው በዑኴ የዑቇኯፀው፡፡ 

ባኯሰዴ ዓዏዲዴ በቇዙችን ያኰ ብሄሮች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ዒንነዲዶውን፣ ቋንቋዶውንና ባህኲዶውን 

በዒቪጏቅ፣ በዒቪደግና በዒበኴፀግ ንዱ የንዱ ውበዴ ዏሆኑን ጭዔር ከዙቬ ኴስ ኯዓኯዔ በዒቪየዴ 

ኴዩነዲችንን ዒክበዙችን ኯዴዕክዙቩያ ንድነዲችን ዏቧዖዴ ዏሆኑ በዯግባር የዲየበዴ ሁኔዲ 

በዯጧባጭ ዏሯጠር ችሏኴ። ቬዔንደ ቅጣጫዎች ደግዕ ይህን ጏደኋኲ የዑቀኯብቨ ካሄዶችን 

በዏዏከዴ ጏደነበርንበዴ ኯዏዏኯቬ የዑያቬችኰ ውቪኔዎች ናዶው። 

 

 

 


