ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴ ቩባኴ…?
ቇናናው በቀኯ 06-04-18
በዲቩቷ ኢዴዮጵያ ዜቍች ውቬጥ የፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴን ቢያቇኘዔ ሁንዔ የዑቀ ቈዳዩች
ዏኖዙዶውን ዏንቌቬዴ ቇኴጿኴ። ይሁን እንጂ ‘ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴ ዔንድነው?’ ብኵ ዏጠየቅ
ይቇባኴ። ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴ ዒኯዴ ዜቍች በቇዙዶው ፖኯዱካዊ፣ ኢኮኖዑያዊና ዒህበዙዊ ዏቬኮች ያኯ
ንዳች ድኴኦ እኩኴ ዯጠቃዑ ዏሆን ዒኯዴ ነው።
ቇዘደ ህዝቧቿን በንድነዴ በዒቧኯፍ ከዔዲቇኛዶው የዕድቇዴ ዴፋድች ሁኰዔ ዜቊ በእኩኴነዴ
ቩጠቀዔ ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴ ነቌሷኴ ይባኲኴ። በዜቍች ዏካከኴ ያኯው የነፍቬ ከፍ ቇቢ በዏዛኘ
በንድ ዓይነዴ ደዖጃ ዏቇኗዴዔ የዯጠቃዑነደ ንድ ዒቪያ ነው። ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ
ህዏድ በቅዛቡ፤ ‘ቇዙችን ድቊኯች ዒኯዴ ብቻ ቪይሆን፣ ዕድቇደ ዜቍችን ዔን ያህኴ ዯጠቃዑ
ድዛጓኴ? ብኵ ዏዏኴከዴ ያቬዝኴቊኴ’ በዒኯዴ እንደቇኯጹዴ፤ ዯጠቃዑነደ የህብዖዯቧቡን ቈዜዜ
እቬየዴ ድዖቬ ዒዛጠብ እንደቻኯ ዒየዴ ይቇባኴ። ዲዲያ ይህ የዏንቌቬዴ ቋዔ ዏጪው ዜ ፍዴሐዊ
ዯጠቃዑነዴ ከዔንቌዜውዔ በኲይ እውን የዑሆንበዴ ቅዴ እንደዑሆን የዑያቪይ ነው። እናዔ ዜቍችዔ
ዯጠቃዑነዲዶውን ኯዒዖቊቇጥ ከእዛቪዶው ቍን ዏቆዔ ያኯባዶው ይዏቬኯኛኴ።
ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴን የኢዴዮጵያ ህዝቦች ካጸደቁዴ ህቇ ዏንቌቬዴ ኳያዔ ዏዏኴከዴ ያቬዝኴቊኴ። ህቇ
ዏንቌሥደ ቇዘደ ፍዴሃዊ የዔጣኔ ሀብዴ ዓኲዒዎችን ዒዙዏድ እንዳኯባዴ በቌኴጽ ደንቌጓኴ። ይህንን
ዓኲዒ ኯዒዖቊቇጥ ዏንቌሥዴ ዜቍች በቇዘደ የዑቇኗውን ሀብዴ በፍዴሃዊነዴ ዯጠቃዑ የዑሆኑበዴን
ቧዙዛ የዏቀየቬ ኃኲፊነዴ ድቆበዲኴ።
በኴዒዴ ደ ኋኲ የቀ ክኴኵች በዏንቌሥዴ ኴዩ እቇዛ ዯደዛጐኲዶው ጭዔዛ የኴዒደ ዯጠቃዑነዲዶው
ዏዖቊቇጥ እንዳኯበዴዔ ህቇ ዏንቌሥደ በዒያሻዒ ዏኴኩ ደንቌጓኴ። ዏንቌሥዴ ዏዚዴንና የዯዝጥዜ
ሀብድችን በሕዝብ ቬዔ በይዞዲው ቬዛ በዒድዖቌ ኯዜቍች የቊዙ ጥቅዔና እድቇዴ የዒዋኴ ኃኲፊነዴ
እንዳኯበዴዔ እንዲሁ።
ከዚህ በዯጧዒዘ ዜጐች ኯኴዒዴ ዏሠዖዴ የሆኑ የዴዔህዛዴና የጤና ቇኴቌኵድች፣ የዔቌብ ዋቬዴና፣
የንፁህ ዏጠጥ ውኃ፣ የዏኖዘያና የዒህበዙዊ ዋቬዴና የዒቌኗዴ ዏብዴ እንዲኖዙዶው ደንቌጓኴ።
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ህቇ ዏንቌሥደ የቇጠዛዔ ሆነ የከዯዒ ዏዚዴ የዒይቮጥ የኢዴዮጵያ ሕዝቦች የቊዙ ንብዖዴ እንደሆነ በቌኴፅ
ቬፍሯኴ። ይህዔ በዏዚዴ ቬዘዴ ቈዳይ የሕዝቦችን የቊዙ ዯጠቃዑነዴ በፅኑ ዏሠዖዴ ኲይ ኯዏጣኴ
ቬችሏኴ።
እንዲሁዔ የዯዝጥዜ ሀብዴ ባኯቤዴነዴ ዏብዴ የዏንቌሥዴና የሕዝብ ብቻ እንደሆነ ዯደንቌጓኴ።
የኢዴዮጵያ ዛቭና ዛብድ ደዜች ዏዚዴን በነፃ የዒቌኗዴ፣ በዏዚደ የዏጠቀዔና ከዏዚዲዶው
ያኯዏዝናቀኴ ዏብዲዶው ህቇ ዏንቌሥዲዊ ዋቬዴና ያኯው ነው።
በዲቩቷ ኢዴዮጵያ ሁኰዔ ዜቊ በዒንኛውዔ የዔጣኔ ሃብዴ እንቅቬቃቫ ውቬጥ የዏቧዒዙዴና
ኯዏዯዳደዘያው የዏዖጠውን ሥዙ የዏከን ዏብዴ እንዲሁዔ በዏንቌሥዴ ቇንኧብ የዑካሄዱ ዒህበዙዊ
ቇኴቌኵድችን በእኩኴነዴ የዏጠቀዔ ዏብዴ ዯዖቊቌጦኲዶዋኴ።
በህቇ ዏንቌሥደ ድንቊቋዎች ዏሠዖዴዔ ሕዝቦች የኑዜ ሁኔዲዶው የዏሻሻኴና የዒያቋዛጥ እድቇዴ
የዒቌኗዴ ዏብዴ እንዳኲዶው በዯቌባዛ እየዲየ ዏጥቷኴ። ዜጐች በብሔዙዊ ኴዒዴ የዏቪዯፍ፣ በዑቀዖፁ
ፖቩዎችና ኗዜዷክድች ኲይ ቬዯያየዴ የዏቬጠዴ ዏብዴዔ ኲዶው።
የዜጐችን

እድቇዴና

ዏሠዖዲዊ

ፍኲጐድችን

ዒሟኲዴ፣

ዏንቌሥዴ

የዑያጣዶው

ፖቩዎችና

የዑያደዛቊዶው ዓኯዔ ቀፍ ቬዔዔነድች የቇዘደን ሕዝቦች ዯጠቃዑነዴ ዏብዴ የዑያቬከብ
ቬኯዏሆናዶው ከቊዙ ዏቌባባዴ ኲይ

ዏድዖቬ እንዲሁዔ ዜጐች በዏንቌሥዴ ቇንኧብ በዑካሄዱ

ቇኴቌኵድች በእኩኴነዴ የዏጠቀዔ ዏብዴ የፍዴሐዊነዴ ዒቪያዎች ናዶው።
ህቇ ዏንቌቬደ በዯኯይ በኴዒዴ ደ ኋኲ የቀ ሕዝቦች በዏንቌሥዴ ኴዩ ድቊፍ እንደዑደዖቌኲዶው
ዋቬዴና ቧጥቷኴ። በዏሆኑዔ ፌዴዙኴ ዏንቌሥዴ ፍዴሃዊ የኴዒዴ እንቅቬቃቫ ከዒዖቊቇጥ ባሻቇዛ፤
በኴዒዴ ደ ኋኲ የቀ ሕዝቦች ዏኲ ቅዒዶውን ሟጠው እንዲጠቀዐ ኯዒቬቻኴ ኴዩ ድቊፍ
እየቧጣዶው ነው።
ፌዴዙኴ ዏንቌቬዴ ኯእነዚህ ካባቢዎች የዏንቌሥዴ ቬዯዳደዛን የዏቇንባዴ፣ ቀኴጣፋ ቧዙዛንና
ደዖጃዷዴ የዏፍጠዛና የቧው ኃይኴ ቅዔ ዒቍኴበዴንን ዯቌባዛ በዏከን ከኳኵች ህዝቦች እኩኴ
እንዲዙዏዱ የዒድዖቌ ህቇ ዏንቌቬዲዊ ቌዴዲ ኯበዴ።
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ዜጐች ንብዖዴ የዒፍዙዴ፣ በዏዖጡዴ የሥዙ ዏቬክ የዏቧዒዙዴ ዏብድች በዒዖቊቇጥ በነፃ ቇበያ ኢኮኖዑ
ሥዛዓዴ የዑዏዙ ዝጣንና ፍዴሃዊ ኴዒዴ የዒዔጣዴ ጠቀዓዲን ህቇ ዏንቌቬደ ይቇኴጻኴ።
እዛቌጥ በፍዴሐዊ ንድነዴ ውቬጥ የሕዝቦችን ኴዒዲዊ ቅዔ ዒቪደቌና ኯቇዛ ቌንባዲ ሣኝ
እንዲጫደ ዒድዖቌ ያቬዝኴቊኴ። የዜጐችን የኴዒዴ ባኯቤዴነዴና ፍዴሃዊ ዯጠቃዑነዴ ዒዖቊቇጥ
በኴዒዴ እንቅቬቃቫዎች ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴን እውን ዒድዖቌ ነው።
በህቇ ዏንቌቬዴ ኴዒዴ የዏብዴ ቈዳይ እንደሆነ ዯቇኴጿኴ። በዏሆኑዔ የክኴኵችን እኩኴ የዏኴዒዴ
እድኴ ዒዖቊቇጥና ኴዩ ድቊፍ ዏቬጠዴ ዏቇንባዴ ኯዑዝኯቇው በነፃ ፍኯጐዴ ኲይ የዯዏቧዖዯ ንድ
የፖኯዱካና የኢኮኖዑ ዒኅበዖቧብ ዏዖቊቇጥ ቁኴፍ ዑና እንዲጫዴ ያደዛቊኴ።
በዙቬ ቅዔና ፍኲጐዴ ነፃ ቇዙዊ ኢኮኖዑ ዏቇንባዴ ኯቇዘደ ኧኲቂ ሠኲዔ፣ ዴዕክዙቩና ኴዒዴ ቪኝ
በዏሆናዶው የፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴን ቈዳይ ዯቇቢና ዴክክኴ እንዲሆን ያደዛቇዋኴ።
የኢዴዮጵያ ዏንቌሥዴ በዯኯይዔ ዝጣን ኴዒዴን ዒዖቊቇጥ የዕዴና የሽዖዴ ቈዳይ ዏሆኑን በዏቇንኧብ
ዛብዛብ እያደዖቇ ነው። ከንዴዔ ሁኯዳ የዕድቇዴና ዴዙንቬፎዛዓሽን ዕቅዶችን በዏንደፍ ዯቌባን ደ
ዏዚዴ ውዛዶ እየቧዙ ነው። በእቬካሁኑ ድዖቬ ዕድቇዴዔ ዯቇኝቷኴ።
በዚህዔ ብዛኛውን ህዝብ ዏቧዖዴ ያደዖቇ ዕቅድ ነድፎ የሀቇዘደን የህዳቫ ቈዞ በዒቪኯጥ ኲይ ይቇኛኴ።
የዯቇኗው ዕድቇዴ ቌን ‚ዔን ያህኴ ደ ህዝቡ ውቬጥ ኧኴቋኴ?‛ የዑኴ ጥያቄ በዏንቌቬዴ በኩኴ
ዯነቬቷኴ። እኔ እቬከዑቇባኝ ድዖቬ ይህ ጥያቄ ዏንቌቬዴ ዔን ያህኴ ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዴን በህዝቡ ውቬጥ
ኯዒቬዝን ፍኲቍዴ እንዳኯው የዑያቪይ ነው። ህዝባዏደንዔ የዑያዖቊቌዔ ጭዔዛ ነው።
ቬኯሆነዔ ህብዖዯቧቡ ዏንቌቬዴ ዕድቇዴ ቢኖዛዔ ዕድቇደ ዔን ያህኴ የህዝቡን ዯጠቃዑነዴ እንዳዖቊቇጠ
ዒየዴ እንደዑቇባ ዏቌኯፁ ዴክክኯኛና ቅዲዊ ቈዳይ ዏሆኑን ዏቇንኧብ ይኖዛበዲኴ። ዞዜ...ዞዜ
ዯጠቃዑው እዛቨ በዏሆኑ ከዏንቌቬዴ ቍን በዏቆዔ ፍዴሐዊ ዯጠቃዑነዯደን ኯዒዖቊቇጥ ዏቬዙዴ
ኯበዴ።
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