ኹብ ፅመዕ ዏቧሟዴ ኬዯቧሟዯ ቈዕክ ህዳቧ
ሃቇርሚ!
ቩዒ ድ ዏሓዏድ 06-04-18

ከም ኬሴኯጥ ህኬቢዲዴ ኸዴዮጵያ ሗዱ ኹብ ኬባኖም ዯዳዕሙመ ኬሗበሟን፣ ኬበፅሖም ኬሗበሟ ብሄሢዊን
ደርባዊን ጏፅዓ ኴዕ ኩኰ ድዒ ኹብ ዓኧቕዱ ድኽሗዴን ድሕሟዴን ንኽሗብሠ ኬዳሟጎም ስርዓዴ

ፀሢርጎም

ንምቈሓሴ ኧኽእኴ ብቑዕ ስዴሢዳጂን ዲክዴክን ብምሕፃፅን ካብ ጫሴ ሚብ ጫሴ ሃቇር ኬያዳ ሓድሗድም
ብምስጣም ኹብ ሓፂር እዋን ሗዱ ስርዓዴ ንምሴሢስ ብርደዕ ርብርብ ድሕሡ ምግባር፣ ሗዱ ሚይ ዓሯሚ
ስርዓዴ ንሓንቪብን ንዏጏዳእዲን ክፅሟግ ዯካኸኰ’ዮ።

ኹብ ፅባሕ ውድቀዴ እዱ ስርዓዴ ድዒ ሚይ ስግግር ዏንግስዱ ብምምስሢዴ፣ እዱ ኬሗበሟ ሚይ እኩ
ስርዓዴ ኸኮኖዑ ብምሴሢስ ሚፃ ሚይ ኸኮኖዑ ስርዓዴ ብምህሚፅ፣ ንህኴው ኩሗዲዴ ሃቇርሚ ቪይንቪዊ
ብኬኾሗ ዏንቇዲ ብምፅሚዕን ብምዴንዲንን ውፅኸዲዊያን ሃቇር ቦቐኴ ፖቩዲዴን ስዴሢዳጂዲዴን
ብምሕንፃፅ፣ ዴሕኬድን ባህርን እክም ኬዯሓንፀፁ ፖቩዲዴን ስዴሢዳጂዲዴን ድዒ ህኬቢ በቢደሟጅ
ክዏያየጠኵምን ብዕምቆዴ ክርድኦም ብምግባርን ንዯግባሢዊሗድም ድዒ ኴዑኴ ርብርብ ክቇብር
ኬኽእኯኰ ኩሗዲዴ ብምሴጣር ኹብ ኴዕ ድኽሗዴን ድሕሟዴን ኬዯዋደደ ጏሴሡ ኹካይዶምን የካይዱ
ኹኯውን። ከም ውፅኸደ ድዒ ኹብ ኬሓኯሰ

27 ዓዏዲዴ ኹብ ኩኵም ኧሯሢዴ /ዒሕበሢዊ፣ቁጠባዊን

ፖኯዱካዊን/ስኰጥን ርዴዓዊን ዒሕበሟ ኸኮኖዑያዊ ዕብየዴ ዯዏኬግቡን ይምኬቇብ ኹኵን።

ብድምር እዱ ኸኮኖዑ ንኬሓኯሰ 27 ዓዏዲዴ ብዒእኸኲይ ብ 8 ዑኸዲዊ ኬዓበየ ኮይመ፤ድሕሡ ዯሃድሶ
ኹብ ኬሗበሠ 15 ዓዏዲዴ ከኹ ብዒእኸኲይ ብ10 ዑኸዲዊ ክዓቢ ክኸኰ እዩ። ምህርዱ ሕርሻ ብኹርባዕዯ
ዒፅሱ ኬዓበየ እንዴኸውን፣ ኸንዱስዴሡ እውን ቀኴ ኧይበሃኴ ሚይ ዏጠን ዕብየዴ ኹርኸዩ እዩ። ሗኩ
ኩሗዲዴ ብኬርኬር ድሕሡ ምግምቊም ከኹ ኸንዲስዴሡ ብኬኯዓኯ ሴጥሗዴ ኬዓብየኰ ኩሗዲዴ ንምሴጣር ኹብ
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ኬዯዏሟፁ ቦዲዴ ኬዯሯኲኯዩ ኸንዱስዴሡ ፓርክዲዴ እንዳዯሃሗፁ እዮም። ስኯኬኾሗ እዱ ሚይ ኸኮኖዑ
ዏዋቅሢዊ ኯውጥ ንምርግቊፅ ኬዯዯሓኧ ዴኴዑ ውሕስ ብኬኾሗ ኹቇባብ እንዳዯቧኲቧኯ እንዴኸውን፣ ኹብ
ዒሕበሢዊ ኧሯር ኬምኬቇብ ኧኵ ዕብየዴ እውን ኹኬዩ ኴዑኴ ኮይመ፣ ከም ሃቇር ኹስዲዴ ቩሶ ህኬቢ ሃቇርሚ
ኹብ ዏኹዲ ዴምህርዱ ኬኹዯጏኰ ኩሗዲዴ እዩ ኧኵ። ኹብ ዏዳይ ጥዕሚ ኬዯቧኲቧኰ ዏደባዴ እውን ኬሗኹድ
ኯውጢ እሚዏኬቇቡ እዮም።

ብሓሯሻ ዏጠን ድኽሗዴ ሃቇርሚ ብኬኯዓኯ ደሟጃ እንዳቀሗቧ ከምኬዏፀ ይሴኯጥ። ብሴኲይ ኹብ ዴሕዱ
ዏስዏር ድኽሗዴ ኬሗበሟ 44% ህኬቢ ኹብ 2007 ሚብ 22% ክጏሡድ ክኸኰ’ዩ፡፡ ብሓሯሻ ህይጏዴን
ዏሗባብሮን ካቊዲዴሚ ብዏቧሟደ እንዳቀየሟ ኬዏፀ እንዴኸውን፣ኹብኩ ከይዲ ከኹ ኴምዓዲዊን
ዴሞክሢቩያዊን ዏስዏር ውፅኸዲዊሗደ ብዯግባር ኬዯሟቊቇፀኰ ኩሗዲዴ 'ዩ ሗይሠ ምባኴ ይከኹኴ። ከምዱ
ኴዕኴ ኸኰ ኬዯቇኯፀ ህኬቢዲዴ ሃቇርሚ፣ በድም ብዏፅሚዕዱን ምርምርን ኬዯሓንፀፁ ፖቩዲዴን
ስዴሢዳጂዲዴን ዏቧሟዴ ብምግባር ዏሗባብሟኦም ንምምዕባኴ ኧይዯሓኯኯ ርብርብ እሚካየዱ እንዴኸውን፣
ሢህዋን ቅቪሗዴን ኧስዯዒቕሠኲ፣ ንድኳድምን ዴምሙድምን እዯዐግብ ምዕሡግዱን ምዕብኴዱን ሃቇር ንምህሚፅ
ኩኰ ካብኦም ኧድ ዏስዋእዴሗዴ እንዳከሯኰ’ ዮም።

ዒዕሟ ዒዕሟ እዱ ኹብ ዒሕበሟ ኸኮኖዑያዊ ኧርሴ ኬዯዏኬቇቡ ዓጏዲዴ፣ ኹብ ዏዳይ ህንፀዴ
ዴሞክሢቩያዊ ስርዓዴን ምንቊስ ቧሚይ ምምሕዳርን እውን ቀኯኴዱ ኧይበሃኰ ኯውጢዲዴ ክምኬቇቡ
ኪኸኵም እዮም። ኴዕ ኩኰን ቅድዑ ኩኰን ዒዕርሗዴን ርዴዒን ብሄር ብሄሟቧባዴን ህኬቢዲዴን
ኬዯኸበሟኲ፣ ብኧይምንም ኹኳዲዊ ሴኴኴይ ዴሞክሢቩያዊን ቧብኹዊን ዏቧኲዴ ካቊዲዴ ኬቧሯሗኲን፣እዱ
ኬህሗፅ ኧኵ ሳዴሢኲዊ ስርዓዴ እውን ዯሟባሕሗዴ ኩኵም ብሄሢዴ ኬዯሟቊቇፀኰ ክኸውን ከም

'ውን

ኧዯኹዒምንን ውሕስን ዏድበኯ ፓርዱ ስርዓዴ ኬዯሗፀሯኲን ሃቇር ክንውንን ኪኸኴሚ ኹኵሚ። ሗክም ኴዕኴ
ኸኵም ኬዯቇኯፁ ቈዳያዴ ኬያዳ ንምዕሟቕን ንምብሢኽን ኬሕግከ ሚይ ዴሞክሢቩ ዴካኲዴ እውን
ኬዯሃሗፁ ኮይኖም፤ ኧበርክዴዎ ኹስዯዋፅኦ እውን ብዯዏቪቪ ካብ ግካ ሚብ ግካ እሚዓበየን እሚበሟኸን ከም
ኬዏፀ ምርኹይ ይከኹኴ።

እኩ ኴዕኴ ኸኰ ኬዯቇኯፀ ኩኯዏደያዊ ኯውጢ ክምኬቇብ ኬኸኹኯ ድዒ፣ ሃቇርሚ ኹብ ኬሓኯሰ 27 ዓዏዲዴ
ኹብ ድኴዱኰን ውሕስን ኬዯዏስሟዯ ቧኲምን ቅቪሗዴን ክህኰ ስኯኬኸኹኯ ምዃመ ኹየጠሢጥርን። ካብኩ
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ሓሲ ሃቇርሚ ኸዴዮጵያ ቧኲምን ርግኹዴን ዓኯም ብሴኲይ ከኹ ክባ ቀርሙ ኹሴርካ ንምውሓስ ኹኬዩ ኴዑኴ
ዋቊ ብምኽሲኴ ዏሡሕ ዯሟኹ እንዳዯፃጏዯዴ ዴርከብ። ከም ውፅኸደ ድዒ ብዯሗፃፃሡ ክባ ቀርሙ ኹሴሡካ
ሚብ ኬዯሟቊቇን ኬሐሷን ኩሗዲዴን እሚዯኯጏጠ ይርከብ።

ስኯኩ ባህን ድኳዴን ህኬቢዲዴ ሃቇርሚ እዯርዊ ምዕብኴዱን ምዕሡግዱን ሃቇር ንምህሚፅ ኬዯዷዏሟ ፃዕሡ
’ንምዕዋዴ ሕኩ’ውን ከም ዴዒ ኬዯዋደደ ፃዕሡን ዯበግሶን ኹብ ኬጠኴብ ኩሗዴ ንርከብ። ብምዃመ
ብግብሡ ውፅኸዲዊሗደ ኬዯሟቊቇፀ ኴምዓዲዊን ዴሞክሢቩያዊን ዏስዏር ብምዕዲር፣ሗዱ ከም ሃቇር
ኬዯሓንፀፀ ሢእይ ብኬኯዓኯ ኹቇባብ ንምዕዋዴ ኧኽእኴ ብሄሢዊ ስምዒዴ፣ክእኯዴን ሴኴጠዴን ብምዕጣቅ
ስኰጥን ሴዴሓዊን ዒሕበሟ ኸኮኖዑያዊ ዕብየዴ ንምርግቊጽ ኹብ ኬዯሓንፀፁ ሚይ ኴምዓዴ ዏደባዴ፣
ሗብቩ ጏከሴ ቧብ ብኴዑኴ ድኳዴን እምሗዴን ክሟባሟብ ኬኽእኯኰ ኩሗዲዴ ምሴጣር የድ።

ስኯኩ ሗኩ ኴዕኴ ኸኰ ኬዯቇኯፀ ብሄሢዊ ሢእይ ብርእቧ ዯዒንሗዴን ኴዑኴ ዯጏሲይሗዴን ክሴፅም
ኬኽእኴ ካቊ ብሴኲይ ከኹ ዏንእቧይ ምሴጣርን ምቈኴባዴን ኹኬዩ ጏቪሙ ቈዳይ እዩ። ኹብኩ ሕኩ እዋን
ድኽሗዴን ድሕሟዴን እዮም ቀንዲ ፀኲእዱሚ ብኬብኴ ኹዯሓቪስባ፣ ሗብቩ ጏከሴ ካቊ ብሙሕን ዯጏሲይሗዴን
ብምርብሢብ

ኸዴዮጵያ ኹብ ሓፅር እዋን ዒእኸኴ ኸንፇስዴዏንዴን ዕብየዴን ብምግባር ቈዕክ ህዳቧኹ

ብኧዯኹዒምን ዏንቇዲ ኹብ እዴቧኲስኯኰ ኩሗዲዴ ኸሚ እንርከብ። ብዯጏቪኺ ኹብ ሗብቩ ጏከሴ ዓዏዴ
ብኬዯሯኲኯዩ ሲይሚንስያውያን ዴካኲዴ ኬቐሟብ ቇምቊዒዴ ጏይ ዴንበያዲዴ ቁጠባዊ ዕብየዴ ከም ኧሟቊቇፀኦ
ሃቇርሚ ኹብ ሓፂር ካ ካብ ዓንኬኴ ድኽሗዴ እሚጏፀዴን ኹኬዩ ስኰጥ ዕብየዴ ዯዏኬግብ ከምኧኲን
ኧሟቊቇፅዎ ቈዳይ እዩ። ኴዕ እዱ ብኬዯሯኲኯዩ ጏቇሚዴን ዏንግቧዱ ኸዴዮጵያን ኬጏፁ ኧኯው ኹሃኪዊ
ፀብፃባዴ፣ ኹብ ብከሕ ከባቢዲዴ ሃቇርሚ ኬር ኧኵ ዓይሗዲዊ ኯውጢ ህያው ምስክር እዩ።

ብሓሯሻ ኹብ ኬሓኯሰ 27 ዓዏዲዴ ህኬቢን ዏንግስዱን ኸድን ጓንዴን ኮይኖም ብኧካየድዎ ጏሴሡን ፃዕሡን
ኹብ ባይዲ ብጭቡጥ ኬርን ኬድህቧስን ድኴዱኴ ዏቧሟዴ ቁጠባዊ ኴምዓዴ ክንሃሗፅ ዷዑርሚ ኯሚ።
ምኽንያደ እዱ ኬምኬቇብ ኧኵ ስኰጥ ቑጠባዊ ዕብየዴ ሴዴሓዊን ቧሱሕ ኬርግሐ ኧኯዎን ምዃመ
ብዯደቊቊዑ ዯሟቊፁ እዩ ። ክንዲ ኬኾሗ እዱ ዕብየዴ፣ ኹብ ውቨን ከባቢዲዴ ጏይ ክሲኴ ሕብሟዯቧብ
ጥሢሕ ኬሽሴን ኧይኮሗስ፣ ብምዕሠይ ደሟጃ ቧሱሕ ኬርግሐን ሴዴሓዊን ብኬኾሗ ኹቇባብ እዩ ኬምኬቇብ
ኧኵ።
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ብሓሯሻ ቁጠባዊ ዕብየዴ ሃቇርሚ ኹብ ድኴዱኴ ዏቧሟዴ ኬቖዏን ኹኬዩ ዴስሰው ዏፃኸን ውሕስሗዴን ኧኯዎ
እዩ ክበሃኴ ይከኹኴ። እኩ ድዒ፣ ብቐንዱ ቪኲ ኧይሕኯኯኴ ፃዕሡን ሃርጎዴኮዴን ውድብን ዏንግስዱን
ብሴኲይ ከኹ ሚይ’ድም ኹብ ኬዯሯኲኯዩ ዓውደ ስሢሕዱ ብኴዑኴ እምሗዴን ዯጏሲይሗዴን ንኴምዓዴ ዓዶም
ኬቧርሑን ኬርህፁን ኧኯው ሯዯውዱ ስሢሕን ፃዕሢዒዴን ህኬቢዲዴ እኪ ሃቇር እዩ ምባኴ ይከኹኴ።

እኩ ከምኧኯዎ ኮይመ፣ ኹብ ከይዲ ድዒ ሗኩ ኬዯዷዏሟ ኧህርሴ ቈዕክ ከዯዓሗቑሰ ኬኽእኰ ኧቊዒዴ እሚጓሗሰ
ከም ኬዏፁ ይሴኯጥ። ካብኩ ብምብቊስ እዱ ኹዏሢርሓ ሚብ ዕምቆዴ ዯሃድሶ ቖሡፁ ኬኹዯጏ
እንዴዴከውን ቅድዑ ሐኩ ዯዳኺዐ ኬሗበሟ ባህ ምቅኴኲስን ዏንሯስ ዯቊዳኲይሗዴን ኹብኩ ዏድሟኽ
ብዕምቆዴ ሚይ ምህዳስ ከይዲ ዳግም ክጥጡዕን ብግኴፂ ምቅኲስ ምጅዒሠን ከም ሓደ ብጣዕዑ ኹቇዳቩ
ሗጥቢ ክውቧድ ኬግብኦ እዩ። ብዯጏቪኺ ኹብ ዏንጎ ብሔሢዊ ውድባዴ እውን ኹብ ዏዴከኴ ኬዯቧሟዯ
ቃኴቩ ብምክያድ ብፆያዊ ርክብን ሓድሗዴ ቃኴሶምን ንምጥንኻር ኧኽእኴ ኩሗዲዴ ክሴጠር ዷዑሠ ኹኵ።
ኬጏኲዕሚዮ ግንባር ዯሃድሶ ሃቇርሚ ካብ ዏስቀኲዊ ዏንቇዲ ንምድሓንን ንቐፃ ቈዕክሚ ፅቡቕ ኩሗዲዴ
ኬሯጥር ብምዃመ፣ እኩ ባህ እከይ ኬያዳ ዯጠሚኺሠ ኬኸደኰ ኩሗዲዴ ብምሴጣር፣ እዱ ኬዷዏርሚዮ ሚይ
ኯውጥን ምዕባኯን ቈዕክ ብኧዯኹዒምን ዏዳይ ኬቕፅኯኰ ባይዲ ክንሯጥር ይግባእ።
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