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ይኴቃኴ ፍዛዱ 02-21-18 

ከቧኲዔ እንጂ ከጦዛነትና ከግጭቶች ያዯዖዝ ሕዝብ የኯዔ፡፡ የግጭቶች ሁኰ ዏጧዖሻው ቬከዟ የሆነ 

ጥዠት ነው፡፡ ኯሀቇዛና ኯሕዝብ የዒይበጅ ጥዠት፡፡ ግጭትና ሁከት ቧኲዔና ብዜነትን የዑያደዝዛቬ 

በዚህዔ በሕብዖዯቧቡ ውቬጥ ዏዖቊቊት እንዳይኖዛ የዑያደዛግ   በቬዯዏጧዖሻዔ ሀቇዛን ዔቬቅኴቅኴ 

ውቬጥ የዑከት ነው፡፡ 

ከቧዕኑ በሀቇዙችን የዯኯያዩ ካባቢዎች የዯከቧደት ግጭቶች፤ ዏንቇዶችን ዏዝቊት፤ የሕብዖዯቧቡን 

ዏቇኴቇያዎች የዒውደዔ ዯግባዙትን ኯዯዏኯከዯ በዚህ ዏኴኩ ሀቇዙዊ ውድዏትን ኯዒዔጣት ሆን ብኯው 

የዯቧኯዞ ኃይኵች ዏኖዙቷውን በግኴጽ የዑያቪይ ነው፡፡ በዚህ ዏኴኩ ከዑካሄድ የጥዠትና የውድዏት 

ድዛት ዯጇቃዑ የዑሆን ዒንዔ የኯዔ፡፡ ንብዖቶቸ የግኯቧብዔ ሆኑ የዏንግቬት ቇኴግኵት የዑቧገት 

ኯሕዝብ ነው፡፡ የዑጇቀዔባቷው ሕዝብና ኴጆቸ ናቷው፡፡ ንብዖትነዲቷውዔ የሀቇዛ ነው፡፡ ጇዞ 

ጏድዐ ይቇባዔ፡፡ 

በዚህ ብቻ ይቇኯጽዔ፡፡ ዜጎች ኯፍዯው ደክዏው ያዝት ሀብትና ንብዖት ቃጇኴ ጏድዔ 

ይቇባውዔ፡፡ ሀብትና ንብዖደ የዯቇኗው የሕዝብ ሀብትን በዏዝዖፍ ነው የዑኰዔ ካኰ ያንን ጏቬን 

የዑችኯው ዒቬዖጃና ፍዛድቤት ብቻ ነው ሆን የዑችኯው፡፡ በትክክኴ በዐቬና የዯቇኗዔ ከሆነ በዒቬዖጃ 

ከዯዖቊቇጇ ፍዛድቤት ከጏቧነ ዏንግቬት ይጏዛቧዋኴ፡፡ ዯዏኴቭ ኯሕዝብ ቇኴግኵት ይውኲኴ፡፡ ሁኰዔ 

ዘዛፎ ነው የቧዙው የዑኴ የዯቪቪዯ ግንዛቤ ዏያዝ ይቇባዔ፡፡ ኯፍዯው ደክዏው ሀብትና ንብዖት ያዝ 

ብዙ ዜጎች እንዳኰዔ ዏዖዳት ይቇባኴ፡፡ ሀብትና ንብዖዲቷውን ዒቃጇኴ ግኯቧቦቸን ከዏቈዳት ባሻቇዛ 

የዑያዏጣው ኯውጥ  የኯዔ፡፡ 

በቬዓዲዊነትና በዷብደኝነት ዏንዝቬ በዏነቪት ንብዖትና ዏኪና ዒቃጇኴ በዘዖኝትና በጥኲቻ ዯውጦ 

የዜጎችን ሕይጏት ዒጥዠት ከጏንዷኴዔ የከዠ ጏንዷኴ ነው፡፡ ዛዚ ነቇ ቪይባኴ ቆዔ ይቇባዋኴ፡፡ በዚህ 

የዑጇቀዔ ዒንዔ የኯዔ፡፡ ይህ ካሄድ ጤነኛ ዯቃውዕ ሆን ይችኴዔ፡፡ ሀቇዛን የዏንግቬትና 



የሕዝብን ሀብት የዒውደዔ ዯኴእኮ ይዘው የዑንቀቪቀቨ ቧዎች የዑዝጽዐት በቬዛዯ ኴበኝነት የዯዕኲ 

ቬከዟና ቬነዋዘ ድዛት ነው፡፡ ሁኰዔ ዜቊ በቊዙ ከኲከኯው ዲቇኯው ያቬቆዏው ይቇባኴ፡፡ 

ዏንግቬት ይዏጣኴ፡፡ ዏንግቬት ይሄዳኴ፡፡ የሀቇዛና የሕዝብ ሀብት ዏቷዔ ሆነ ዏቷዔ የሀቇዛና 

የሕዝቦችዋ ነው፡፡ የሁኰዔ ዜቊ የቊዙ ሀብት ሆኖ ይቀጥኲኴ፡፡ በዲዳና በድሀ ሀቇዛ የኢኮኖዑ ቅዔ 

የዯቇነቡ ድዛጅቶችን ዯቋዒትን በእቪት ዒቃጇኴ ዒቊየት ዒውደዔ እጅግ የከዠ ፗዖ ሀቇዛና ፗዖ ሕዝብ 

ድዛት ቬኯሆነ ኮነን ጏቇዝ በፍጥነት ዏቆዔ ያኯበት ነውዖኛ ድዛት ነው፡፡ 

ኯሀቇዛ ኴዒትና እድቇት የዯቧትን የኴዒት ቬዙዎች ዏንቇዶች ድኴድዮች ዯቋዒት ዒበኲቮት ከቬዙ ውጪ 

እንዲሆኑ ዒድዖግ ሀቇዙዊ ኴዒትና እድቇትን በዑደግፍ ዜቊ ይዝፗዒኴ ብኵ ኯዒዏን በእጅቈ 

ይከብዳኴ፡፡ እነዚህ ንብዖቶችና ሀብቶች ብዙ ዑዮን የሀቇዛ ሀብት የዝቧቧባቷው ኯዛዚውዔ 

ኯዑቀጥኯውዔ ትውኴድ የዑጇቅዐ የዑያቇኯግኰ ናቷው፡፡ ይህን ድዛት ዏዝፗዔ በሕዝብዔ በሀቇዛዔ 

ዯጇያቂ ያደዛቊኴ፡፡ 

ዏንግቬት ከሕዝቡ የዯነቨትን ጥያቄዎች ኯዏዏኯቬ በትቊት በዏቬዙት ኲይ ይቇኛኴ፡፡ በዯጧባጭ የዑዲዩ 

ኯውጦችን በጭዛ ግዜ ውቬጥ እያቬዏዘቇበ ነው፡፡ በዚህ ሂደት ደዖጃ በደዖጃ ብዙ ጥያቄዎች ዏኯቨ 

ይችኲኰ፡፡ ይሄንን ኯዏቬዙት ግዜና ትእግቬት ይጇይቃኴ፡፡ በቬዓዲዊነትና በእብደት እየቊኯቡ የሀቇዛ 

ሀብት ዒውደዔና ዒቃጥኴ ዏኴቭ ሀቇዛን የድሕነት ቁኴቁኯት ውቬጥ ከዏክዯት የሕዝብን የድሕነት ኑዜና 

ዏከዙ ከዒዙዘዔ ውጭ የዑጇቅዔ ንድዔ ዔንዔ ነቇዛ የኯውዔ፡፡ 

ውዙ ዏንቇዶች ሕዘብን ከሕዝብ የዑያቇናኘ እንደቇናዔ ንግድንና ዒሕበዙዊ ግንኘነትን የዑያቪኴገ 

ናቷው፡፡ ብዙ ቢዮን የጏጣባቷው በብድዛዔ የዯቧ የሀቇዛ ሀብት ናቷው፡፡  ዏንቇዶችን ዏዝቊት፤ 

ትዙንቬፖዛት እንዳይኖዛ ዒቬቆዔ፤ ቨቆችና ንግዶች ቬዙቷውን እንዳይቧ ዒቬዝዙዙት ዒቇድ የከዝደትን 

ዒቃጇኴ፤የዏንግቬት ዯቋዒትን ቢዜዎችን በእቪት ዒቊየት ይህ ሁኰ የእብደት ቬዙ በንድ ድሀ ሀቇዛ 

ኢኮኖዑ ኲይ ሀቇዛን የዒውደዔና የዒጥዠት ዯኴእኮ እንጂ ዏቷውንዔ ኯውጥ የዏዝኯግ ጥያቄ 

እንደዒይሆን ግኴጽ ነው፡፡ 

ኯውጥ ቢዏጣዔ ነቇዔ ከነቇጏዲያዔ ጏደዟትዔ የሀቇዛ የሕዝብ የትውኴድ ሀብት ሆነው  ይቀጥኲኰ፡፡ 

በዯኯያዩ የሀቇዙችን ክፍኵች ቩጏድዐ የከዖዐት ንብዖቶችና ሀብቶች ሁኰ የሀቇዛና የሕዝብ ሀብት 

ናቷው፡፡ኯውጥ ዝኲ ኃይኴ ሀቇዚ ናት ዏኴካዐንና ደቈን ሁኰ እዏኝኲዲኯሁ፤ የሀቇዚ ሀብት የእኔ ነው 



የዑኴ እዔነት ያኯው የሀቇዛ ሀብት ያጏድዔዔ፡፡ ያቊይዔ፡፡ በቬዓዲዊነትና በዷብደኝነት እየዯነቪ 

ጥዠት ያደዛቬዔ፡፡ ዛዚዔ ነቇዔ ጏደዟትዔ ሀቇ ነች፡፡ የኯዒውን ዒፍዖቬ በብዙ ድካዔና ኴዠት ብዙ 

ዑዮን የሀቇዛ ሀብት ዝቭበት የዯቧዙው ሁኰ የዙቫ ነው የዑጇቅዏው ኯጏቇኔ ነው ጇዠ ቃጇኴ 

ጏድዔ ይቇባዔ የዑኴ የፗና ሀቇዙዊ ፍቅዛ ያኯው ቋዔ ዏያዝ የዑበዷው ኯሁኰዔ ነው፡፡ 

 

ሠዙዊደንዔ በዯዏኯከዯ ሠዙዊደ የዯቇነባው የዯውጣጣው ከዏኲው ኢትዮጵያ ነው፡፡ ሠዙዊደ የሕዘብ 

ኴጅ ነው፡፡ በፗጥዲና ቧኲዔ ዒቬከበዛ ግዳጅ ኲይ ቩቧዒዙ የዯቻኯውን ሁኰ ጥንቃቄ ያደዛቊኴ፡፡ 

ኲቬዝኲ ሁኔዲ ውቬጥ እንዲቇባ ዏቇዠዠት በሠዙዊደ ኲይ ዏዯኮቬ ዏግደኴ በዙቬ ጏቇን ኲይ የዑዝፗዔ 

ጏንዷኴ ነው፡፡ እነዚህ ሁኔዲዎች ሠዙዊደን ያቬቆገት ይችኲኰ፡፡ ዏቪዘያ ኯዏንጇቅ ዏዕከዛ ቀጣይ 

ሁኔዲውን ይኯውጇዋኴ፡፡ ኯዔን ይህን ዒቧብ ዒድዖግቬ ቬዝኯቇ ብኵ ዏጇየቅዔ ዯቇቢ ነው፡፡ ይህ 

ሁኰ የትንኮቪ ዏንቇድ ዯቇቢ ይደኯዔ፡፡ 

ሠዙዊት ዏደበኛ ከሆነው የሀቇዛን ብሔዙዊ ድንበዛና ኰኲዊነት የየዛ ክኴኴዋን ከዒቬጇበቅ ግዳጅ 

ኴፎ በሀቇዛ ውቧጥ የቧኲዔ ዏደፍዖቬና ኯዏዖቊቊት ቩያቊጥዔ ቧኲዔ በዒቬከበዛ ግዳጅ ይቧዒዙኴ፡፡ 

ቧኲዔን የሕዝብን ሕይጏትና ደሕንነት ይጇብቃኴ፡፡ ይሄ ዲቬ ቈዳይ ይደኯዔ፡፡ በዏኲው ኯዔ 

የዑቧዙበት ቩቧዙበትዔ የኖዖ ነው፡፡ 

እንደ ሕዝቡ ሁኰ ኯሠዙዊደዔ ሀቇ ነች፡፡ በደዐ በጥንደ ክብዛና ነጻነትዋን ኯዒቬከበዛ የቆዏ የሀቇዛና 

የጏቇን ዏኩዘያ ቬዯዒዒኝ ክንድ ነው፡፡ ጥንትዔ ሠዙዊት ዯኴእኮው ይሄ ነበዛ፡፡ ዛዚዔ እንደዚሁ፡፡ 

ሠዙዊደንና ሕዝቡን ኯዒቊጧት የዑነዛው ፕዜፓቊንዳ ውጤት ያቬቇኝዔ፡፡ኯዏከዠዝኴ የዑደዖቇውዔ 

ጥዖት ሀቇዛን ከዏበዯን ያኯዝ ዠይዳ የኯውዔ፡፡  

ሀቇዙዊ ቧኲዔ ኯዒቬከበዛ ቧኲዔና ዏዖቊቊትን ኯዒቬዝን ዜጎች ከሠዙዊደ ጎን በዏቆዔ ቧኲዒቷውን 

ዏጇበቅ ኯባቷው፡፡ በጇቃኲይ ከዑዲዩት የቧኲዔ ዏደፍዖቬ ሁኔዲዎች ቬንነቪ የሕዝቡ ጥያቄ በግባቡ 

ዏዏኯቬ በዷዏዖበት በዚህ ጏቅት ጏደሁከትና ትዛዔቬ የዑያቬቇባ ንብዖትና ሀብትን የዒውደዔ ድዛቶች 

ጏቇዙ ኮነኑዔ ይቇባኴ፡፡ ከቈዳት በቬዯቀዛ ሀቇዙዊ ትዛፍና ጥቅዔ የኲቷውዔ፡፡ 

በዯዏቪቪይ የቬዙ ዒቆዔ ድዒ በዑኴ ቩጇዙ የነበዖው ድዒዔ ዜጇው በዑያድ  በዑዮኖች 

በዑቆጇ ግኯቧብ ዜጎች በዏንግቬትና በሕዝብ ኲይ ኢኮኖዑያዊ ኪቪዙ ከዒድዖቬ ውጭ ያቬቇኗው ጥቅዔ 



የኯዔ፡፡ በዚህ ዏንቇድ ኯውጥ እናዏጣኯን ብኯው የዑያቬቡ ካኰ የሀቇዛንና የሕዝብን ኢኮኖዑ በዏግደኴ 

ሀቇዘደን በዒሽዏድዏድ ውድቀት እንጂ ኴዒትና እድቇት ዏቷዔ እንደዒይኖዛ ያውቁዔ ይባኴዔ፡፡ 

የዝኯቇው ይዔጣ ብቻ ኢሕዴግ ከቬኴጣን ይኴቀቅ የዑኯው ቬዯያየት በሁኑ ዯጧባጭ ሁኔዲ 

ያዋጣዔ፡፡ ኯን ቢኰዔ የኳኰ ቬዏ ብዙ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች ናቷው ያኰት፡፡ይሄ ደግዕ ፍጥጦ 

ኲኯው ሀቇዙዊ ችግዛ ዏፍትሄ ኯዒቬቇኗት ቧዟ ቬዙ ዏቬዙት እንዳኯባቷው ያሣያኴ፡፡ ቧዟ የሕዝብ ዏቧዖት 

ኯዒግኗት ብዙ ዛቀት ዏሄድ ኯባቷው፡፡ 

ኢህዴግ ብቻ ከቬኴጣን ይኴቀቅ ቧይጣንዔ ይሁን የዝኯቇው ይዔጣ የዑኯው ካሄድ ዲኲቅ ሀቇዙዊ ዋቊ 

እንዳያቬከፍኯን በጥንቃቄ ዒቧብን ጇይቃኴ፡፡ ቬዯያየደ ከፍዯኛ ዏዏዖዛን የዑያቪይ ቢሆንዔ ግዙፍና 

ቅዔ ያኯው ከቬህዯደዔ ዯዔዜ ዛዚዔ የዯሻኯ ሀቇዙዊ ውጤት ያቬዏዘግብ የዑችኴ ድዛጅት ዏሆኑን 

ዔኖ ዏቀበኴ የችግ ብቻ  ቪይሆን የዏፍትሄውዔ ካኴ ሁኖ የዯሻኯ እንዲቧዙ ብዜ ዏቆዔና 

ዏቬዙት ግድ ይኲኴ፡፡ 

የትኛው ብቁና ሀቇዙዊ ኃኲዟነትን ዏቮከዔ የዑችኴ የዯቃዋዑ ፓዛዱ ኯ ብኵ ዏጇየቅ ከሕዝብ 

ይጇበቃኴ፡፡ ቬዔንት ዑዮን ባኲት ያኰትን ድዛጅት ዒግኯኴዔ ሆነ ይዏኯከትህዔ ዒኯት በዔንዔ 

ዏቬዝዛት ይቻኴዔ፡፡ ኯሀቇዛ ይበጅዔ፡፡ 


