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                                                              ዋኗው ዏዝቇቡ 03-08-18 

ለሏንድ ሀቇዛ ሕልውናና ቧላዔ ለልዒትዋዔ ሆነ ለእድቇትዋ ለዯዖቊቊ ሀቇዙዊ ሕይጏት ቀጣይነት 

በኟትኛውዔ ግዜ ቢሆን ኟሕግ ኟበላይነት ዏከበዛ ለድዛድዛ ኟዑቀዛብ ቈዳይ ሏይደለዔ፡፡ ኟሕግ ኟበላይነት 

ዏከበዛ ኟሏንድን ዏንግቬት በሕግና በቬዛሏት ዏዏዙትና ዏቬዙት ሏቬዖግጇው ኟዑያቪአ ዯግባዙት 

ናቷው፡፡ ኟሕግ ኟበላይነት ከዯጣቧ በደዔቡና በቬዛሏደ ዏቧዖት ዏከበዛ ካልቻለ በሀቇዛና በሕዝብ ላይ 

ዏጇነ ቧዟ ችግዜችን ያቬከትላል፡፡ ኟቬዛሏዯ ሏልበኞች ዏዝንጪያ ዏሆን  ይከዯላል፡፡ ኟቧው ሕይጏትና 

ንብዖት ቧላዒዊ ሕይጏት ጥያቄ ውቬጥ ይጏድቃል፡፡ 

ሕግና ቬዛሏት በሏግባቡ ካልዯከበዖ ሏንድ ዏንግቬት እንደ ዏንግቧት ቬዙውን በሏግባቡ ይቧዙል ለዒለት 

ሏያቬደዝዛዔ፡፡ ኟሕግና ኟቬዛሏት ሏለዏከበዛ ሀቇዛንና ሕዝብን ለከዠ ሏደቊ ይዳዛቊል፡፡ ኟዜጎች 

ሕይጏትዔ ሆነ ንብዖት ዔንዔ ሏይነት ሕቊዊ ዋቬትና ኟለውዔ፡፡ በከዠ ሁኔዲ ለሏደቊ ይቊለጣል፡፡ 

ኟሏንድ ዏንግቬት ትልቁ ዯግባዛ ሕግና ቬዛሏትን ዒቬከበዛ ነው፡፡ ሕግ ሏውጪውዔ ሆነ ሕግ 

ሏቬዝጻዑው ሕቇ ዏንግቬደን ሏክብዖው ለዒቬከበዛ ኟዑንቀቪቀቨት ሕግና ቬዛሏትን ኟሕግ ኟበላይነት 

እንዲቧፍን ነው፡፡ 

ሕግና ቬዛሏት ሏልዯከበዛዔ ዒለት በሏጭዛ ሏቇላለጽ ዏንግቬት ኟለዔ ጏይንዔ እንደ ዏንግቬት ለዏቬዙት 

ዯቬኖዲል ዒለት ነው፡፡ ኟዜጎች እለት በእለት ኟዑኖት ቧላዒዊ ሕይጏት ከዲጏከ፤ ዏደበኛ ኑዜሏቷውን 

በቧላዔ ለዏከጏን ከዯቪናቷው፤ ኟዜጎች ከቦዲ ቦዲ በነጻነት ኟዏንቀቪቀቬ ኟዏቬዙት ኟዏኖዛ ሀብት 

ኟዒፍዙት ኟዏቮጥ ኟዏለጏጥ ዏብዲቷው ከዯጣቧ፤በቧላዔ ከቤዲቷው ጏጥዯው ዏዏለቬ ካልቻሉ፤ ኟንግድ 

እንቅቬቀቫው ከዯቇዲ ጏዘዯ ሕግና ቬዛሏት ሏልዯከበዖዔ ጏይንዔ ዯጥቭሏል ዒለት ነው፡፡ 

ሕግና ቬዛሏትን ዒቬከበዛ በዏንግቬት ላይ ኟዯጣለ ኃላዟነት ቢሆንዔ በዋነኛነት ቈዳአ ኟሕዝቡ ነው 

ኟዑሆነው፡፡ ዔክንያደዔ በዑዝጇዖው ትዛዔቬ ኟበለጇ ዯጇቂ ዯቊላጭ ዯጎጂ ኟዑሆኑት ሕዝብና ልጆቸ 

ናቷው፡፡ በሕግዏንግቬደ ዏቧዖት ኟሀቇዛን ኟሕዝብን ቧላዔና ደሕንነት ኟዏጇበቅ ኃላዟነት ኟዏንግቬት 

ነው፡፡ ዏንግቬት ይህን ቬዙ ኟዑቧዙው ለብቻው ቆዕ ቪይሆን ከሕዝቡ ቊዛ በዏሆን ነው፡፡  



ከቅዛብ ሏዏዲት ጏዲህ በዯለያአ ኟሀቇዙችን ሏካባቢዎች ኟዲአት ከእኛነዲችን በእጅቈ ኟዙቁና ኟዯዠደ 

ሁኔዲዎች ሏብዜነዲችንን ኟዑቮዛሽ ኟዑንዱ ከዏሆናቷውዔ በላይ በዲዘካችን ውቬጥ ጥቁዛ ጇበቪ ኟጣሉ 

ናቷው፡፡ በጎቪና በብሔዖቧብ ዏነሻነት ግጭት ውቬጥ ዏግባት፤ ንብዖት ዒውደዔ፤ ሏካባቢ ለቀህ ውጣ 

ዏጤ ነህ ዒለት፤ሕይጏት እቬከ ዒጥዠት ዏድዖቬ በእጀቈ ሏቪዛኝ ክቬዯት ቩሆን እንዳይደቇዔ ጇንክዜ 

ዏቬዙት ችግን ከቬ ዏፍዲትን ይጇይቃል፡፡ በዚህ ዏልኩ ኟሕግ ኟበላይነት ኟዯጣቧበት ሁኔዲዔ ነው 

ኟዯዝጇዖው፡፡  

ኟሕግ ኟበላይነት ዏከበዛ በኟትኛውዔ ሁኔዲ ውቬጥ ቢሆን ለድዛድዛ ኟዑቀዛብ ቈዳይ ሏይደለዔ፡፡ ሕግና 

ቬዛሏት በሏግባቡ ካልዯከበዖ ኟቧላዒዊ ዜጎች ዏብትና ነጻነት ኟግል ሕይጏትና ኑዜሏቷው ሁሉ ዋቬትና 

ኟለውዔ፡፡ ሕግና ቬዛሏት እንዲደዝዛቬ ዏንቀቪቀቬ ሕዝብን ለከዠ ሏደቊ ከዒቊለጥ ባለዝ ዠይዳ 

ኟለውዔ፡፡ ቀድዕ በኖዖው ኟዘዏናት ዲዘካችን ውቬጥ ያልነበ ሏብዜነትን ዯከባብዜ፣ ዯደዒዔጦና 

ዯቻችሎ ዏኖዛን ኟዑንዱ፣ ሕግና ቬዛሏትን ኟዑያዝዛቨ ሀቇዘደንዔ ኟከዠ ዔቬቅልቅል ውቬጥ ለዏክዯት 

ዲቅደው ኟዯዝጸዐ ዯግባዙት ዏከቧዲቷው እንደ ሀቇዛ ቆዔ ብለን ለዒቧብ ያቬቇድደናል፡፡ 

ኟሕግና ኟቬዛሏት ዏፍዖቬና ሏለዏከበዛ ኟዏጧዖሻ ግቡ ኟሀቇዛ ዏፍዖቬ ዏሆኑን ከሌሎች ሀቇዙት ልዔድና 

ዯዕክዜ ሏይዯናል፡፡ ሀቇዘደ ከድሕነት ለዏውጣት በብድዛዔ ሆነ በዙቬ ሏቅዔ ኟቧዙቻቷው ለሕዝብ 

ኟዑጇቅዐ ፕዜጀክቶች ኟግለቧቦች ንብዖቶች ኟዯለያኟ ደዖጃ ያላቷው ቀላልና ከባድ ዯቮከዛካዘዎች 

ለሕዝብ ሏቇልግሎት ኟዑውሉ ድዛጅቶች ኟልዒት ዯቋዒት ጭዔዛ እንዲጏድዐ ዯደዛጎሏል፡፡ ይህ ኟሕግ 

ኟበላይነትን ዏጣቬና ኟዏድዝዛ ድዛት ነው፡፡ በዚህ ዏልኩ ኟሕዝብን ጥያቄዎች በዏዏለቬ ለውጥ 

ዒዔጣት ሏይቻልዔ፡፡ ለሕዝብን ጥያቄዎች ዔላሽ ኟዑቇኗው በዯዖቊቊ ቧላዔ ውቬጥ ብቻ ነው፡፡ 

ከሀቇዛ ዏጥዠትና ዏውደዔ ለውጥ እድቇትና ዏሻሻል ይዏጣል ብሎ ኟዑያቬብ ካለ ጅልነት ነው 

ኟዑሆነው፡፡ ኟሀቇዛ ንብዖት ዏውደዔ ዏጥዠት በኟትኛውዔ ዏቬዝዛት ኟሕዘብ ጥያቄ ዏሆን 

ሏይችልዔ፡፡ ኟዯቇነባውን ሀቇዛ በዒፍዖቬ ሀቇዛ ዏቇንባት ዒቪደግ ሏይዕከዛዔ፡፡ ኟዑቇኝ ትዠትዔ 

ኟለውዔ፡፡ ሕግና ቬዛሏት በዝዖቧባቷው ሀቇዙት ኟሆነውን ኟዯደዖቇውን ሏይዯናል፡፡  

ኟኟሀቇዙደ ኟጥዠት ዏነሻ ዲዘክ ኟዑቆዙኗው ዏነሻውዔ ኟእኛን ኟዏቧሉ በቬዓዲዊነት በጭፍን ጥላቻ 

ኟዲጏ ለውድዏትና ለጥዠት ያቧዝቧዞ ሏክዙዘ ዯቃዋዑዎች ዕልዯው ዏትዖዠቷው ነበዛ፡፡ ዙቪቷውን 

ሀቇዙችውንና ሕዝቡንዔ ዳግዔ ዒንቧዙዙት በዒይችልበት ሁኔዲ ውቬጥ ይዘውት ጇዞ፡፡  



ሏሁን ባለው ሀቇዙዊ ዯጧባጭ ሁኔዲ በዯለያአ ኟሀቇዘደ ሏካባቢዎች ሏቬቀድዏው ኟዯከቧደና ኟዲአት 

ሁኔዲዎች ሀቇዙዊና ሕዝባዊ ቧላዔን ኟዑያደዝዛቨ ኟዑያናቈ ከዏሆናቷው በላይ ኟሕግ ኟበላይነትን 

ኟዑጻዖ ከዏሆንዔ ሏልዝው ከፍዯኛ ኟሀቇዙዊ ሀብት ውድዏቶችን ኟዜጎችን ሕይጏት ዏጥዠት ያቧከዯሉ 

ናቷው፡፡ 

ሀቇዘደ በብዙ ድካዔና ልዠት በዙቬ ሏቅዔዔ ሆነ በውጭ ብደዛና  እዛዳዲ ኟቧዙቻቷውን ለዛዚው ብቻ 

ቪይሆን ለቀጣአ ትውልድ ኟዑበጁትን ኟዏንግቬትን ፕዜጀክቶችና ኟሕዝብን ንብዖት ዒውደዔ ለሀቇዚ 

ኟዯሻለ ሏቬባለሁ ኟዯዝጇት ችግዜች ዯቬዯካክለው ዲዛዏው ኟሀቇዘደ ልዒትና ሏድቇት እንዲቀጥል 

እሻለሁ ከዑል ዜቊ ኟዑጇበቅ ዯግባዛ ሏይደለዔ፡፡  

ጏጣደን በጥላቻ ዏንዝቬ በዏዐላት ዏዛዘኛ ኟሆነ ቅቬቀቪ ነዝቶ በዒቧለፍ በቬዓዲዊነት እንዲቊልብ ሆን 

ዯብሎ ኟዑደዖቇው ኟጥዠት ድዛት ከውቬጥ ችግዜቻችን ሌላዔ በግልጽ ኟውጭ ኃይሎች እጅ እንዳለበት 

ዏጇዙጇዛ ሏይቇባዔ፡፡ ሕዝብ ለዏንግቬት ያቀዖባቷው ጥያቄዎች ዔላሽ ኟዑያቇኘት ደዖጃ በደዖጃ 

ነው፡፡ በዯጧባጭ ቇዢው ፓዛዱ ሏዲቬ ኟለውጥ ሂደት ለዏጀዏ ዒዖቊቊጫው በዯለያአ ሁኔዲዎች 

ውቬጥ ዲቬዖው ኟዑቇኘ እቬዖኞች በዔሕዖት ዯዝዯው ከቤዯቧባቷውና ከሕብዖዯቧቡ ቊዛ ለዏቀላቀል 

ዏቻላቻው ነው፡፡ ይህ በጎና ትልቅ እዛዔጃ በእዛግጥዔ ኢሕሏዴግ ዙቨን በሏዲቬ ኟለውጥ ዔእዙፍ 

ውቬጥ እኟዏዙ እንደዑቇኝ ዒዖቊቇጫ ሏድዛጎ ዏውቧድ ይቇባል፡፡ በብዙ ዏልኩዔ ለውጦች 

እንደዑዏገ ይጇበቃል፡፡ለዚህ በዏቬዙትዔ ላይ ይቇኛል፡፡ 

እነዚህ በሕዝብ ዘንድ ኟዑጇበቁት ለውጦች ሊዏገ ኟዑችሉት በሁከት በብጥብጥ በዖብሻ፤ ዏንቇድ 

በዏዝቊት፤ ንብዖት በዒቃጇል፤ቬዙ በዒቆዔ ከቶውንዔ ሊሆን ሏይችልዔ፡፡ሕግና ቬዛሏት ኟሕግ 

ኟበላይነት ዏከበዛ ለሀቇዙችንዔ ሆነ ለዜጎችዋ እጅግ ሏቬዝላና ጏቪኝ በዏሆኑ ለድዛድዛ ኟዑቀዛብ ቈዳይ 

ሏይደለዔ፡፡ ኟዯለያአ ዔክንያቶች በዏፍጇዛ ኟቬዙ ዒቆዔ ሏድዒ ዏጥዙት፤ ከጸጥዲ ሏቬከባዘ ኃይሎች 

ቊዛ ዏቊጧት፤ ዏንቇድ ዏዝቊት፤ ኟንግድ እንቅቬቃቫውን ዒቧናከል፤ ዒሕህበዙዊ ሕይጏትን ዒጏክ 

ጏዘዯ በከዠ ዏልኩ ኟዑጎዳው ሕዝቡንና ልጆቸን ነው፡፡ ይህንን ሁኔዲ ለዒቬዯካካል ኟነበዖውን ቧላዔ 

ጏደነበዖበት ለዏዏለቬ ኟሕግ ኟበላይነት ዏከበዛ ግድ ይላል፡፡ ሕዝብና ዏንግቬት ዯቀናጅዯው ዯናበው 

ዏቬዙትዔ ይጇበቅባቷዋል፡፡ በዑዝጇዖው ግዛግዛ እንጇቀዒለን ብለው ኟዑያቬቡ ሁሉ ይህ ሏቪቤቷው 

በእጅቈ ኟዯቪቪዯ ዏሆኑን በሀቇዛና በህዝብ ላይ ቈዳት ከዒድዖቬ ውጭ ሏላዒቷውን ለዒቪካት 



እንደዒይችሉ ሊያውቁት ይቇባል፡፡ ኟዚህ ሏይነደ ግዛግዛ ዏነሻ ሁኖ ነው በዛካዲ ሀቇዙትና ሕዝቦቻቷው 

ኟጇዞት፡፡ ኟጏደዐት፡፡ 

ኟዙቫ ኟዑሉት ዏንግቬት እቬከዒጣት ኟደዖቨት፡፡ ለዏበዲትን ኟበቁት፡፡ በዑሊዮኖች ኟዯቧደዱት፡፡ 

ኟትዔ ዏሄድ ያልቻሉት ደግዕ ዛዚዔ በኟቀኑ በሏኟዛና በዏድፍ ድብደባ ቬዛ ኟጏደቁት፡፡ ሕጻናት እጅግ 

ቧቅጣጭ በሆነ ሁኔዲ እኟዖቇዞ ኟዑቇኘት፡፡ ኟዑበላ ኟዑጇጣ ጇፍቶ ኟቧው ልጅ በእንዲህ ሏይነት በዔድዛ 

ላይ ዲይቶና ዯቧዔቶ በዒይዲጏቅ ልብን በዑቧብዛ ቧው ሁኖ ዏዝጇዛን በዑያቬዖግዔ ዏልኩ ቬቃይ 

ዝዯናና ዏከዙ ውቬጥ ኟጏደቁት፡፡ ኟዚህ ሁሉ ዏነሻ ዒቬዯዋልና ሏዛቆ ዏዏልከት ኟዯቪናቷው በጥላቻና 

በቬዓዲዊነት ዯዕልዯው ቩደነዞ ኟነበ ሀቇዛንና ሕዝብን በቅገ በሏክብዜት ዏዏልከት ኟዯቪናቷው 

ኟዝለቇው ዏሏት ይውዖድ ቩሉ ኟነበ ሏክዙዘና ጽንዝኛ ዯቃዋዑዎች ናቷው፡፡ 

ለዏንግቬት ለውጥ ሕዝቡን ቩያነቪቨ ኟዯጇቀዐበት ዲዕክዙቩ እናቧፍናለን ቧብሏዊ ዏብት እናቬከብዙለን 

ነጻ ቇበያ እናውጃለን ጏዘዯ ዏዝክዜቻቷው በዯቇቢው ቧላዒዊ ዏንቇድ ባለዏዏዙዲቷው በቧላዒዊ 

ኟዔዛጫ ውድድዛ ላይ ከዏፎካከዛ ይልቅ በሁከት በሏዏጽ በነውጥ ዏንቇድ በዏጓዛቷው ኟዏጧዖሻው 

ውጤት እንኳን ዲዕክዙቩ ሊያቧፍኑ ቧብሏዊ ዏብት ዒክበዛ ደዖጃ ሊደዛቨ ጭዛቨንዔ ሕግና ቬዛሏት 

ዝዛቭ ቬዛሏዯ ሏልበኝት ነግቭ ሀቇዙቷውን ሏውድዏው ሕዝብ ሏልቆ ሁሉዔ ኟነበዙቷውን ሏጥዯውት ሁሉ 

ነቇዛ እንዳልነበዖ ሆነ ሀቇዙቷው ጏደዏች፡፡ሀቇዚ ኟዑሉት እቬከዒጣት ደዖቨ፡፡ 

ኟእነቨ ድንቁዛና፣ ግትዛነትና እልህ ሀቇዛንና ሕዝብን ይዞ እኟጇዠ ነው፡፡ ዛዚ ላይ ዏጇንቀቅ ያለብንዔ 

እንዲህ ሏይነደ ዏዏለሻ ኟሌለው ዲዘካዊ ቬህዯት እንዳይዝጇዛ ነው፡፡ ከዔንዔ ነቇዛ በላይ ኟሀቇዛና 

ኟሕዝብ ሕልውና ዯከብዜ ዏኖዛ ኟውቬጥ ችግዜችን እንደ ሕዝብ በቊዙ ዯነቊግዜ፣ ዯጏያይቶና ዯደዒዔጦ 

ዏፍዲት ኟሕዝብና ኟሀቇዛን ቧላዔ ዒቬቀደዔ ቅድዑያ ትኩዖት ሊቧጇው ኟዑቇባ ነው፡፡ ለዚህ ደግዔ 

ኟሕግ ኟበላይነት  ዏከበዛ በእጅቈ ሏቬዝላና ጏቪኝዔ ነው፡፡ 


