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የቡድንና የቌኴ ዏብድች እንዴዴ ይስዯናቇዱ? 

                                                        ዲዬ ከበደ 01-04-18 

ኢዴዮጵያ በምዴከዯኯው ሪደሢኲዊ ስሤዓዴ የቡንንና የቌኴ ዏብድች በዯቇቢው ሁኔዲ እየዯስዯናቇዱ ነው። 

የቡድንና የቌኴ ዏብድች ህቇ ዏንቌስደን ዏሠሟዴ ድሤቇው ቇቢሢዊ እየሆኑ ነው። በሪዴሢኲዊ ስሤዓደ 

ውስጥ እነኩህ ዏብድች የዑዲዩበዴን ቌባብም ህኬቦች በሦቃዳዶው ያዏጧዶው ከዏሆናዶው ኳያ 

ነው። 

እንደዑዲቀው ሁኰ ቧብዓዊ ዏብድች ከቧው ኴጅ ስብዕና ቊሤ የዯቆሢኘና ንድ ቧው፣ ቧው ሆኖ 

በዏሦጠሠ ብቻ የዑቍናጸሦው ዯሦጥሯዊ ዏብድች ናዶው፡፡ እነኩህ ዏብድች የኢዴዮጵያ ዏንቌስዴ 

ስኯሦኯቇ ኯካቍች የዑቧጡ፣ ቪይሦኴቌ ደቌሞ የዑነሦቈ ይደኰም፡፡ ምክንያደም በሀቇሡደ ውስጥ 

የዯካሄደው ሟጅም ጦሤነዴ ዏነሻው የቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብድች ኯዏኖሤ በዏሆኑና ይህ 

የሀቇሢችን ህኬቦች የኧዏናዴ ጥያቄ በሁኑ ቅዴ በቂ ምኲሽ ቌኝቷኴ፡፡  

የሪዴሢኲዊ ስሤዓደ ምሶሶ የሆነው የኢሪዴሡ ህቇ ዏንቌስዴ ኯሁኰም ኢዴዮጵያዊ ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ 

ዏብድችን ቍናፅፏኴ። በዯኯይም ዏንቌስዴ እነኩህን ዏብድች ኯዒሟቊቇጥ የቧዳዶው የዯኯያዩ ቇንቢ 

ሤምጃዎች ኯሪዴሢኲዊ ስሤዓደ ቪን ዑና እንዲጫደ ድሤጓኴ። 

በሪዴሢኲዊ ስሤዓደ የኢዴዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦች እና ህኬቦች ከሀቇሢዶው ፖኯዱካዊ፣ ኢኮኖዑያዊና 

ዒህበሢዊ ህይዴ ዯቇኴኯውና ዯሟስዯው በባይዯዋሤነዴ ኯዏኖሤ የዯቇደዱበዴ ድኵዊና ራዴህ ኴባ 

ሁኔዲ ዐኰ ኯዐኰ ዯቀይሥ፤ ካቍች በዒንኛውም ሀቇሢዊ ቈዳይ ውስጥ እኩኴ ዯቪዲረ የዏሆን ዕድኴ 

ቌኝዯዋኴ። ይህንንም በዯጧባጭ ስሢ ኲይ በዒዋኴ የሀቇሢችንና የህኬባችን የዒደቌና የዏበኴጸቌ ዯስሩን 

በእጅቈ ኯዒኯምኯም ችኯዋኴ።  

ዏኲው ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦች እና ህኬቦች በዏብድቻዶው እየዯቇኯቇኰና ኧኲቂ ጥቅሞቻዶውን እያስከበሠ 

በሦጣን ኴዒዴና በዴሞክሢቩያዊ ሥሤዓዴ ቌንባዲ ቅጣጫ ኲይ የዯያያከዴ ሦጣን የዕድቇዴ ቈክም 

የሪዴሢኲዊ ሥሤዓደ ዯጧባጭ ራሣ ነው። 
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በሀቇሢችን እውን የሆነው ሪዴሢኲዊ ሥሤዓዴ ኯሀቇሢችንና ኯህኬባችን ንድነዴ፣ ሠኲምና ዕድቇዴ 

ዏጠናከሤ ቪኝ ስዯዋጽኦ ያበሟከዯ ነው፤ በዒበሤከዴ ኲይም ይቇኛኴ። የኩህ ዲስ ሥሤዓዴ ቌንባዲ 

ሂደዴ በዯጧባጭ ዯሦዴኖ ራደንነደ የዯሟቊቇጠ ነው።  

በዏቇንባዴ ኲይ የዑቇኗው ሪዴሢኲዊ ሥሤዓዴ በሀቇሢችን ኲይ ንዣቦ የነበሟውን የዏበዲዯን ደቊ 

ያስቇደና በእኩኴነዴና በዏሦቃቀድ ኲይ ኯዯዏቧሟዯ ከብሟዴ የጠነከሟ የህኬቦች ንድነዴ ኧኲቂ ዋስዴናን 

ያቧቇኗ ነው። 

የኢዴዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህኬቦች የዲቩቷን ኢዴዮጵያ የደረዴ ዕድኴ የዏቧን ሥኴጣን 

ባኯቤዴ ዏሆን እንዳኯባዶው በኪኵቻዶው ዒካይነዴ ይሩ ድሤቇዋኴ። በምስሟዲው ቅዴ የቇቡዴን 

ቃኴ በሦፃፀም ሂደዴ እንዳይኪነራ የዏጠበቅ ኃኲረነዴ የዑቧጣዶውን ህቇ ዏንቌሥዴ የዏዯሤቍም ሥኴጣን 

ስደዋኴ። የኩህ ድንቊቋ ቁኴራ ዴሤቈም በዏከባበሤ፤ በዏዯዒዏንና በዏዯባበሤ በእኩኴነዴ ብሥ 

የዏኖሤ ስምምነዴ ነው። 

የሢስን ዕድኴ በሢስ የዏቧን ዏብዴ የቌኴ ዏብድችን ኯዒሟቊቇጥ ቪኝ እንደሆነ የዏንቌሥዲደ ድሤጅዴ 

የቧብዓዊ ዏብዴ ኮዑዳ ይቇኴፃኴ፡፡ ብከ ፀሐረዎች የቡድን ዏብድች ከቌኴ ዏብድች ዯኯይዯው ዏቇደብ 

የኳኯባዶው እንደሆኑ ይቇኴፃኰ፡፡ የቌኴ ዏብድችን በዒሟቊቇጥ ብቻ የቡድን ዏብድችን ዒሟቊቇጥ 

እንደዒይችኴ፣ የቡድን ዏብድችን የዑከኯክኴ ስሤዓዴ የቌኯቧብ ዏብድችን ብቻ በዒስከበሤ የዯሟኲ 

ዴሞክሢቩያዊ ስሤዓዴ ሆን እንደዒይችኴ የዑቇኴፁም ኰ።  

ከኩህ በዯጧዒሡ ንዳንድ ያደቈ የዴሞክሢቩ ቇሥች የቡድን ዏብድችን በዯሟኲ ዏኴኩ 

ባኯዏሟቊቇጣዶው ምክንያዴ የቡድን ዏብዴ ጥያቄዎች ከካ ደ ካ እየዯጠናከሠ የቇሢደን ውስጣዊ 

ስኲም በዒናቊዴ ኲይ ይቇኛኰ። የኢዴዮጵያን ሁኔዲ ስንዏኯከዴ ደቌሞ የብሔሥችና ብሔሟቧቦች እሥሤ ቤዴ 

ኴዴሆን የቻኯችው የቡድን ዒንነድች ዒሦን ዋነኛ የጭቆና ዏቇኯጫ ስኯነበሤ ነው። 

በሪዴሢኲዊ ስሤዓደ ከዯደነቇቈ የህኬብ ዏብድች ውስጥ ንዱ የሃይዒኖዴ እኩኴነዴ ነው። ዏንቌሥዴና 

ኃይዒኖዴ የዯኯያዩ ዏሆናዶውን፤ ሁኰም ቧዎች በዏካከኲዶው የኧሤ፣ የብሔሤ፣ የብሔሟቧብ፣ የጾዲ፣ 

የኃይዒኖዴ ኴዩነዴ ቪይደሟቌ እኩኴ የህቌ ጥበቃ እንደዑደሟቌኲዶው፣ ዒንኛውም ቧው የዒቧብ፣ የህናና 

የኃይዒኖዴ ነፃነዴ፣ የዏሟጠውን ሃይዒኖዴ ይም እምነዴ ኯብቻው ይም ከኳኵች ቊሤ በዏሆን 

የዒምኯክ፣ የዒስዯዒሤና የዏቌኯፅ ዏብዴ ኯው። 
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የስሤዓደ ዏቧሟዴ የሆነው ህቇ ዏንቌስዴ ኯእነኩህ ድንቊቋዎች ኴዩ ዴሤቈም የዑቧጣዶው የኃይዒኖድች 

እኩኴነዴና የእምነዴ ነጻነዴ ቪይሟቊቇጥ ያኯሦውን የዯኪባ ቌንኘነዴ ዒስዯካከኴ ይቻኴም ከዑኴ 

ዏሠሟዲዊ ስዯቪቧብ በዏነቪዴ ነው።  

ዲስ የኢዴዮጵያዊነዴ ዒንነዴ የዏቇንባዴ ቈዳይም ከእነኩህ ዏብድች ቊሤ በቀጥዲ የዯቆሢኗ ነው። 

ኯህኬብ የዑቇደብ ዏብዴ ዏኖሤ የኯበዴም የዑኴ ዏሠሟዲዊ እምነዴ ሪዴሢኲዊ ስሤዓደ ስኯዑያምነበዴ 

ነው። የኢዴዮጵያ ህኬቦች በቌኴም ይሁን በቡድን የዏሟጡዴን እምነዴ የዏከዯኴ ዏብዲዶውን ዒሟቊቇጥ 

የህኬብ ኴዕኴና ንድ ካኴ ነው። 

ሪዴሢኲዊ ስሤዓደ የህኬቦችን ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብድችን ይበኴጥ ስዯዒዒኝ ኯዒድሟቌ የዯኯያዩ 

ዏብዴ ስጠባቂ ዯቋዒዴን በዒቋቋም የዯኯያዩ ሤምጃዎችን ስዷኴ በዏውቧድ ኲይ ይቇኛኴ። የቧብዓዊ 

ዏብዴ ኮዑሽን፣ የእንባ ጠባቂ ዯቋም፣ የህኬብ ዯካዩች ምክሤ ቤዴ…ኧዯ ዯጠቃሽ ናዶው። 

እነኩህ ዯቋዒዴ ህብሟዯቧቡ በዯኯያዩ ዏንቌስዲዊ ዯቋዒዴ ሦፃፀም ቪቢያ ሦጠሠ የዑችኰ ቈዳዩችን 

ጥያቄ ቩቀሤብኲዶውና በሢቪዶው ዯነቪሽነዴም ይዏሟምሢኰ፣ ችቌሥችን በዏኯየዴ የዏራዴሔ ሃቪቦችን 

በዒቅሟብም ዯቌባሢዊነዲዶውን ይከዲዯኲኰ። በኩህ ዯቌሢዶውም በስሤዓደ ውስጥ ሦጠሠ የዑችኰ 

ችቌሥችን ነቅሶ በዒውጣዴ ዑኪናዊ ቈዳዩች እውን እንዲሆን ያደሤቊኰ። 

ሪዴሢኲዊ ስሤዓደ በህቇ ዏንቌስደ ኲይ የዯቀዏጡ በሤካዲ የቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብድችን ዯቌባሢዊ 

ድሤጓኴ። እነሤቨን የዑቆጣጠሠ ዯቋዒዴን በቇኯኴዯኝነዴ በዒቋቋም ጭምሤ ሦፃፀዒዶውን በዏከዲዯኴ 

ዏብድዷ ቪይሷሢሟሧ እውን እንዲሆን ቢደሟቌም የዑሦኯቇውን ያህኴ ዯሂዷኴ ዒኯዴ ይቻኴም። 

በዯኯይም በዏብድዶዷ ስሦፃዑዎች በኩኴ ከቅም ቊሤ በዯያያኧ የዑዲየውን የሦፃፀም ችቌሤ ዏራዲዴ 

ይቇባኴ። 

ይህ ከዯደሟቇ በኋኲም ዏብድዷን የዑቆጣጠሠ ካኲዴን ቅም በዒቍኴበዴና ህቇ ዏንቌስዲዊ ቌባቦችን 

በዯከዯኯ ዏንቇድ ክዴዴኴና ቁጥጥሤ በዒድሟቌ ዏስሢዴ ያስሦኴቊኴ። ቧብዓዊ ዏብድች ህኬቦች 

በዴቌኲዶው ያዏጧዶው እንጂ ኲያዶው ኲይ የዯጫኑ ባኯዏሆናዶው ጠባቂዎቻዶውም ሢቪዶው የሀቇሢችን 

ህኬቦች ናዶው። እናም ዏብድዷን በዏጠበቅ ሟቇድ ሁኰም የድሤሻውን ጣ ይቇባኴ።   

  


