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ሒድኲይነዴ ምሴጣር  ግምባር  ውድባዴ ሒብ  ሑዴዮጵያ  

ሒቧሲ ሒብርሃ 03-06-18 

ክልኲ ዏንግስዲዴ ሶዒ ፣ ሃሟሡ ፣ ዓሲር ፣ ጋምቤኲ ፣ በኒሻንጉል-ጉምዝን ኧዏሓድሢ ውድባዴ ምስ 

ሑህጏደግ ዯሓባቢሟን ስኯዝቧርሓ ዏኲሴንዱ (ሒጋር) ውድባዴ ዯባሂኯን ይሴኯጣ::  እኧን ውድባዴ 

ሑህጏደግ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ዷዑሟን ናደ ልምዓዲ ዴሞክሢቪ ዏስዏር ብምኽዲልን ፖቩ 

ስዴሢዯጂ ፕርግሢዐን ብምዴግባርን ክልኲዯን ባዕኯን እንዳዒሓደሢ ዏፂሏን‘የን:: ከምካልኦዴ ህዝብዲዴ 

ሑዴዮጵያ ቋንቋዲዯን እናዯጠቅዒ ባህኲዯንን ዲሡኻዯንን እንዳዒዕበኲ ዒሕበሟ-ሑኮኖዑ ልምዓዯን 

እንዳቪኯጣ ሒጏንዲ ውጽሑዴ‘ውን እንዳዏዝገባ ዏፂሏን‘የን:: ርግፅ ብዏቧሟዯ ልምዓዴን ብዒሕበሟ-

ሑኮኖዑያው ዕብየዴን ካብ ካልኦዴ ክልኲዴ ዝዯሓዲ እየን:: ስኯዝኾነ‘ውንዩ ብብርኪ ሯደሢል ፤ ሓገዝ 

ዝገብር ዑኒቧዳር ዏስሡያ ቤዴ ዯቧሡደ እንዳሓገኧን ዝርከብ:: 

ብብርኪ ሳዴሢልከ (Federal Governmental Structure) ዝግበሏን ቦዲ’ዶ ይሟኽባ ሒኯጒ? ልክዕ‘ዩ 

ዯጏከልዱ ገሏን ክልኲዴ ብብርኪ ሯዴሢል ሒባኲዴ ካቢነ ዑኒስዴሢዴ ዝኾኑ ሒኯው:: ካብኩ ንኲዕ 

ሒብኧሎ ናይ ስልጣን ዏድሟኽ ግና ዝበጽሐ የብኯንን:: ሒብ ሕገ ዏንግስዱን  ስርዓዴ ሳደሢል ሑዴዮጵያን 

ካብኧን ክልኲዴ ዓቅዑ ኧኯዎም ሑዴዮጵያያን ብብርኪ ሯደሢል ዝዓበየ ስልጣን ንምሓዝ ግና 

ዝኽልክሎም ነገር የኯን::  ሒብኩ እጒን’ ኩ ፤ እኩ ሕገ ዏንግስዴን  ስርዓዴ ሯዴሢልን ሒብ ሓደጋ 

እናጏደቀ‘ዩ:: በዝሒ ህዝቢ ስኯኧኯና ንሕና ኩኰ ነገር ክንውንን ክንገዝእን ይግበሏና‘ዩ ዒኯዴ ዯዷዑሠ‘ሎ:: 

ጏዮ ዝኹኰ ዏስጒእዱ ዝዯኸሴኯ ዏግኪእዱ ጠሱሐ ፤ ዒዕርነዴ ነጊቨ ፤ ቧኲም ፣ ልምዓዴን ዴሞክሢቩን 

ክሴጠር‘ሞ ህዝብዲዴ ሑዴዮጵያ ድኽነዴ ቩዒሮም ብዒቻ ብሓባር ክነብሠ‘ዩ ነይሠ:: 

  

ብዏቧሟደ ፤ ሒጋር ውድባዴ ክቪብ ዝእጒን’ኩ ዝኸደኦ ኸይዲ ብሓሯሻ ብብርኪ ሃገር ዝዴግበሠ ዏስዏር 

ሑህጏደግ ዝዯኸዯኰ ልምዓዲ ፖቩዲዴን ስዴሢዯጅዲዴን ፕሮግሢዒዴን እዮም::  ርግጽ ሳዴሢኲ 

ዏንግስዱ ክምስርዴ ዝኽእል ውድብ ብብርኪ ሃገር-ኯኸ  እንዯዯዏሟፁ’ዩ:: ሒጋር ውድባዴ ግና ሒብ 

ከክልኲዯን ጥሢይ ዯዏሟፅዱ‘የን:: ይኹን ዳሒ’ምበርናይ ሑህጏደግ ዏስዏር ልምዓዲ ዴሞክሢቩ  

እንዳዯኸዯኲን እንዳዯግበሢንከምሒይኯንዶ ክቅፅኲ‘የን? ዝኾነ ሕገ ዏንግስዲ ዏስርሕ ዯሯጢሠ ሒብ 

ኲዕኯጒይ ብርኪ ሯደሢኲ ስልጣን‘ውን ንምስዲሴ ኧኽእኯን ዓቅዑ ንሴጣር ክቃኯቪ ኧኯጏን ይዏስኯኒ:: 

ጏይ ድዒ ናብ ሑህጏደግ ክፅምበሢ ሒኯጏን ፤ እንዯኧይኮይኑ ድዒ ብብርኪ ሃገር ፓርዱ ክምስርዲ ኧኯጏን 

ይዏስኯኒ:: 

ሒጋር ውድባዴን ኧዏሓድሟኦም ህዝብዲዴን ከም ካልኦዴ ህዝብዲዴ ሑዴዮጵያ ሑህጏዴግ ቧዐናዴ ጏቩዱ 

ናይ ባዕኰ ገምጋም ምቧቪኯጠ ሕድ ሕድ ሒባል ውድብ ድዒ ነናይ ዓርቪ ገምጋም ክዯቪልጥ ሒንሯዴ 

ሒቐዑጡ ምንባሠ ቧዑዐን‘የን ::  በኩ ዏቧሟዴ ዒእኸኲይ ኮዑዱ ህጏሓዴ ቧዐናዴ ዝጏቧደ ገምጋምን 

ነቀሯዲን ዓርቧ ነቀሯዲን ብምስኲጥ እንዯይ ሓብሏዴ ኧሎ ፀገዒዲ ሓጢጣ ብምውፃእ ስጉምዴዲዴ 
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ብምውቪድ እዱ ገምጋም ክቪብ ዲሕዴጒይ ህጏሓዴ ዏሟሕነዴ እናጏሟደ ብህዝቢ ዷሟጃ‘ውን ክቅፅል 

እናዯገብሟ‘ዩ:: እከይ ጥሢይ ግና ሒኮነን:: ዒእኸኲይ ኮዑዱ ህጏሓዴ ዯጏከልዱ ሏሓዴን ሒጋር ውድባዴን 

ሒብዱ ዏድሟኽ ዯሟኺቦም ዒዕሟ ምስዱ ሒባል  ሡሑድ ክህቡ : ክግምግዐ : ክነቅሰን ሃናፂ ሓቪብ 

ከጏሴዩን ገይሢ‘ያ::  እኩ ሒካይዳ ዓርባዕዱሏን ሒሓዴ ውድባዴ ክስዕቦኦ ዴፅቢዴ ይግበር ነይሠ:: ገሏን 

ሒሕዴ ውድባዴ ድሕሡ ሒኼበሏን ኧውፀኦኦ ዏግኯፅዲዴ ግና ዝገርምን ኧዯዓዓኪዝብን’ዩ:: እንዯኾነ ግና፤ 

ገሏን ጋና ሒብ ሒኼባ እንዳሃኯጒ፤ 

ቅድዑሐኩ ካብዝዯገበሟ ብዝበኯፀ ገምጋም ብምስኲጥ እዴሯኯዬ ኯውጢ ክንገብር ሑና ብምባል ዏግልፂ 

ሒውፂሏን ነይሟን :: ይኹንዳሒ’ምበር  ገል ፀገም ከምኧይብኯን ገይሟን ሒኼባዲዯን ኪኩዏን ስልጣን 

ንምጭባጥ ክሷባሷባ ንርሑ ሒኯና:: ዝሒካይዳ‘ከይ ንብከሕ ግኧ ዝንኪሕ ዝነበሟ ‚የህጏሓዴ - የዴግሢይ 

የበኲይነዴ ቧሴኗል ምን እናድርግ‚ ፕሮፓጋንዳ justify ንምግባር ዝዓኯዏ ድዩ? ‚ሴልሴል ናይዱ ኹኰ 

ፀገም ህጏሓዴ-ህዝቢ ዴግሢ‘ዩ  ‚ ንዒኯዴ ድዩ? ህጏሓዴ በዱ ሒብ ቃልቩ ዲሡኻ ዝኯዏደድ ሒካይዳ 

ኸይዳ ፅዑቅን ዓዐቅን ገምጋም ብምስኲጥ እዱ ብሒሒ ጏገን ኧሎ ሽግሢዴ ጏኒናድ‘ያ:: ብሐ ዏቧሟዴ ድዒ 

ሴዲሕ‘ውን ሒቐዑጣ‘ያ::  ካብ ገሏን ሒሓዴ ውድባዴ ዏግኯፅዲዴ እንዴሟሏ ግና ‚ሒይበልናን’ዶ! 

ቀደዐ’ውን እዱ ፀገም ሒብ ህጏሓዴ - ዴግሢይ‘ምበር ሒባና ሒይኮነን‚ ድዮም ዝብኰ ኧኯጐ? ስኯዝኾነ 

ዏግኯፂዲዴ ናይ ገሏን ሒሓዴ ውድባዴ ዒእኸኲይ ኮዑዱ ሏኼባ  ክሟሏ እንከሎ ዏስደዏም‘ዩ::  

ስኯከይ ሒካይዳ ሒሓዴ ውድባዴ ናበይ የብል ከምኧሎ ዯሟዲሏን ሒጋር ውድባዴ ህዝበን ሒዯሓባቢሟን ናይ 

ባዕኯን ግንባር ሯጢሟን ምስ ዴሞክሢቪያን ሓይልዲዴ ኮይነን ኧሎ ሕገ ዏንግስዴን ሳዴሢል ስርዓዴን 

ክቅፅል ብናህሡ ክቃኯቪ ኧድልየኰ እጒን’ዩ:: ንቅድዑዴ‘ውን ሒብ ብርኪ ሳዴሢል  ሒጋር ውድባዴ 

ስልጣን ዝቪዯሲኰ ሒግባብ ንኽሴጠር እዱ ቃልቩ ክቅፅል ዝግባእ ይዏስኯኒ:: 

ሒብ ዝሓኯሰ ዓዏዲዴ ቧኲም ዓቩኰ ሃገር ኯኸ ልምዓዴ ይቪኯጥ ስኯዝነበሟ‘ሞ ዯጠቀምዱ‘ውን ስኯዝነበሢ ፤ 

ብሴኲይ ድዒ ሒብዱ ሕገ ዏንግስዱን  ስርዓዴ ሳዴሢልን እምነዴ ስኯኧሕደሢ እዱ ጠዏዯ ፤ ዏኲሴንዱ 

ውድባዴ ሒብ ክልኲዯን ምምሢሕን ልምዓዯን ምስኲጥን‘ዩ ነይሠ:: ሐኩ ግና ስርዓዴ ሳዴሢልን ሕገ 

ዏንግስዴን ሒብ ሕድ ኧእደ ኹነዴ‘ዩ ዝሴጠር ኧሎ:: ስኯዝኾነ ፤ እኧን ውድባዴ ንሑህጏደግ ውሽጣ 

ሽግሠ እንዲይ ከምዝኾነ ፤ ነዐሏንን ንዐልእ ህዝቢ ሑዴዮጵያን እንዯይሷሲሯነ ክገልፅ ከምኧኯዎ ክገብሢ 

ሒኯጏን:: ዝርዝር ገምጋም ሑህጏደግ እንዲይ ከምዝኾነ ሒሴልጠና ፤ ንዏኲእ ህዝቢ ሑዴዮጵያ‘ውን 

ሒሴልጥ ክብኲ‘ኯጏን:: ስኯምንዲይ’ቩ ፤ ፖቩ ሑህጏደግ እንዳቧዓባ ውሽጣ ሽግሠ ኪኽጏኯን  

ስኯኧይግባእ:: ‚እንዲይ ክብኰና ? ምእንዱ ‘ዱሞጎጎ ዴሕኯሴ ‘ዲሒንጭጒ‚ ጏኧዯ. ዝብሃኯኰ እጒን 

ሒይኮነን:: ሒብኩ እጒን‘ኩ እኧን ዏኲሴንዱ ውድባዴ ድዒ ዯዏልከዱ ዯይኮናስ ውዕውዕ (active) ቀንዲ 

ዯጒቪእዱ ክኾና ሒኯጏን:: ስኯከይ ሒጋር ውድባዴ ናይ ባዕኯን ግንባር ዏስሡዯን ምስ ካልኦዴ 

ዴሞክሢቪያን ሓይልዲዴ ኮይነን ሕገ ዏንግስዱ ሑዴዮጵያን ሳዴሢኲ ስርዓዲዯንን ክሕብሕባ ይግባእ:: 

ሑህጏደግ ሒብ ሃገሢ ምርጫ ስዒሠ‘ዩ ዏንግስዴዲዴ ሳደሢልን ክልልን ዝዏርሕ ኧሎ:: ሒጋር ውድባዴ 

ድዒ ሒብ ክልኲዯን ከምሐ ስዒሟን‘የን ክልኲዯን ኧዒሓድሢ ኧኯጒ:: ሒብ ምሕደሟሏን ግና ፤ ናይ 
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ሑህጏዴግ ፖቩዲዴን ስዴሢዯጅዲዴን ፕሮግሢዒዴን‘የን ኧዯግብሢ:: ኮይኑ‘ውን ፤ ክቪብ ሎዑ 

ብሄርብሄሟቧባዯን ‚ሒናቪ‚ እናዯብሃኲ‘የን ዝፅርሓ::  

ሕገ ዏንግስዴን ስርዓዴ ሳዴሢኲዴ ሑዴዮጵያን ብሄር-ብሄሟቧባዴን ህዝብዲዴ ሑዴዮጵያን ዒዕሟ‘ዩ 

ዝሡሏን:: ስኯዝኾነ ፤ ክቪብ ሎዑ ዝኾነ ዏስርሕ (mechanism) ዯሯጢሠ ሒጋር ውድባዴ ንሓዐሽዱሏን 

ክልኲዴ ከምግንባር ጏኪኯን ብሃገር ደሟጃ ፀቅጢ (influence) ዝሯጥሢኰ ኹነዴ ዯዝስሢሕ ነይሠ ፤ ሐኩ 

ምጠቀዏ ነይሠ ይዏስኯኒ::  ኮን ደኾን ፤ ከምኩ ዓይነዴ ዏስርሕ እንዯዝነብር ነይሠ ፤ እዱ ሎዑ ሒብ 

ሕደኽደኽ ዝርከብ ኧሎ ሑህጏደግ ክቪብ ዝፀሡ ፤ ካብ ሒጋር ውድባዴ ዝውከል ሑዴዮጵያዶ ክቪብ 

ዝዏጽእ ኧሎ ሃገሢ ምርጫ ጠቅኲይ ዑኒስዴር ሒይምኾነን ነይሠ እብል ? 


