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የዏግባባደ ነፀብዙቅ 

                                                          ቭዘ ቇዏዳ 04-04-18 

የኢህዴግ ዔክዛ ቤዴ ቬብቧባውን ጇናቋኴ። ዲቬ ቀዏንበዛና ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛዔ ዏዛጧኴ። 

የድዛጅደ ፅህዝዴ ቤዴ ኃኲዟ ድ ሽዝዙው ሽቈጤ ቬኯ ዏዘው ድዛጅዴ ቬብቧባ በቧገዴ ዏግኯጫ፤ 

በቇባኤው ኲይ የዯካሄዱዴ ግዔቇዒዎች በዏግባባዴ ዏንዝቬ ሿዏሿናጏናዶውዔ በኲይ፤ ቬብቧባውን ዯሿዴኵ 

የዯቧገዴ ውቪኔዎችዔ የዚሁ የዏግባባዴ ዏንዝቬ ነፀብዙቅ ናዶው። ድዛጅደ ያጏጣው ዏግኯጫ 

ንድዔዲው እነደዑሿዯኯው የዑቇኯፅ ነው። 

በቬብቧባው ኲይ ቬዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳው ባቀዖባዶው ሁኯዴ ዘፖዛድችና ሿድዛጅደ ቀ ዏንበዛ የቬዙ 

ዏኴቀቂያ ቊዛ በዯያያዘ የዏዯካካዴ ዷንዳ ኲይ ቧዟ ውይይዴ ካሂዶ ቬብቧባውን በዏግባባዴና 

በንድነዴ ዏንዝቬ ጇናቋኴ። ዔክዛ ቤደ በቅድዑያ የዏሿዖበዴ ዷንዳ ቬዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳው 

በዲህቪቬ ጏዛ ያካሄደውን ግዔቇዒ ዏነሻ በዒድዖግና በየብሄዙዊ ድዛጅደ የዯካሄደውን ዙቬን ዝዴሾ 

የዒቬዯካሿኴ እንቅቬቃቫ ባካዯዯው ዘፖዛዴ ኲይ ነው፡፡  

በዚህ ዘፖዛዴ ቇዙችን ባኯዞዴ 27 ዏዲዴ በዯጓዘችበዴ ሂደዴ የዯዏዘቇቡ ኯውጦች እንዲሁዔ በሁኑ 

ዜ ያቊጇዐን ዝዯናዎችና በእጃችን የቇቡ ዏኴካዔ እድኵች በዝዛዝዛ ቀዛበው በቧዟው 

ዯዏክዜባዶዋኴ። ኢህዴግ በየዔዛጫው የህዝብ ድዔፅ ግኝድ ቇዛ የዏዔዙዴ ኃኲዟነደን ሿዯዖሿበበዴ 

ዜ ዷዔዜ በዯካሄዱ ጥዖድች ግኴፅ ነው። በዚህዔ በሁኰዔ የህይጏዴ ዏቬኮች ቇዙዊ ዯቬዠችንን 

ያኯዏኯዐ ኯውጦች ዯዏዝግበዋኴ። ይህ ኯውጥ ሿዔንዔ ነቇዛ በዟዴ የዷዏዖው ቇዙዊ የዴዕክዙቩ 

ዴንቪኤን ያበቧዖ ዴዕክዙቩያዊ ህቇ ዏንግቬዴ ባኯቤድች በዏሆናችንና ቅዔ በዝቀደ ዏጇን ይህንኑ 

ዯግባዙዊ በዒድዖግ የዜጎችና የህዝቦች ዏብዴና ዯቪዴፎ የዯሿበዖበዴ ሁኔዲ እንዲዝጇዛ ድዛጓኴ።  

ቇዙችን የሁኰንዔ ህዝቦች ዯቪዴፎ ባዖቊቇጇ ኳኋን ባፀደቀችው ህቇ ዏንግቬዴ የዜጎችና የህዝብ 

ቧብዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች የዯሟኲ እውቅና ግኝዯዋኴ። በብዝሃነዴ በዯዋቀዖችው ቇዙችን ውቬጥ 

የዘዏናዴ የህዝቦች ጥያቄ ሆነው የቆዩዴ የእቀኴነዴ ዏብድች ህቇ ዏንግቬዲዊ ዋቬዴና ዯጎናፅዝዋኴ። 

የዏድብኯ ፓዛዱ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴዔ እንዲቇነባ ዯደዛጓኴ።  
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በጥቅኰ ባኯዞዴ 27 ዏዲዴ የቇዙችን ቈዞ ቇዙዊ የዴዕክዙቩ ዴንቪኤ የዯጏኯደበዴ ሆኗኴ። 

የኢዴዮጵያ ኢኮኖዑያዊና ዒህበዙዊ ዴንቪኤ የዯዖቊቇጇውዔ በእነዚህ ዏዲዴ ነበዛ። ኢዴዮጵያ 

ዏዷዏዘያ የዕዝ ኢኮኖዑ በዏናድ ዏንግቬዴ ቁኴፍ ዑና በዑጫጏዴበዴ የቇበያ ኢኮኖዑ ኯዏዯካዴ 

የቻኯችው በእነዚህ ዓዏዲዴ ውቬጥ ነው። የቇዙችን ዔጣኔ ሃብዴ ኯዯሿዲዲይ 16 ዏዲዴ ሿፍዯኛ 

ዕድቇዴ እያቬዏዘቇበ ዯቈዟኴ። የዕድቇዲችን ዏነሻ ቇጇዛና ግብዛና ነው። ዕድቇደ ሁኰንዔ የቇዙችን 

ካባቢዎች ደዖጃ በደዖጃ እያዳዖቧ በዏጓዝ ኲይ ይቇኛኴ። ይህዔ ብዛኛውን የቇጇዛ ነዋዘ ዯጇቃዑ 

ድዛጓኴ። በሿዯዕችዔ ሿነቬዯኛና ጥቃቅን እቬሿ ቀኲኴና ሿባድ ኢንዱቬዴዘ በኴዩ ኴዩ የቇኴግኵዴ 

ዏቬኮች ኴዒዴ ዯቬዠፍድ ዜጎች ሿቇዘደ እድቇዴ ቊዛ ደዖጃ በደዖጃ ዯጇቃዑ እየሆኑ ነው።  

ኢዴዮጵያ የዯጓዘችበዴ የ27 ዓዏዲዴ የዕድቇዴ ቈዞ ሿንድ ዔዕዙፍ ጏደ ኳኲ በፍጥነዴ ዏዖዒዏድ 

ያቬቻኲዴ ነው። ሿዜ ጏደ ዜ ኴዩ ኴዩ ችግዜች ቩያቊጥዐንና እነዚህንዔ በፍጥነዴ ባኯዏዝዲዲዶው 

ቪቢያ ኯኳኵች ዯዛዒጅ ችግዜች ዯቊኴጇናኴ። በዯኯይ ሿቅዛብ ዓዏዲዴ ጏዲህ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ 

ችግዛ እየዯባባቧ ኴዩ ኴዩ የህብዖዯቧብ ክፍኵችን ያቬዏዖዖና በቬዛዓደ ኲይ ያኲዶው ዏኔዲ እንዲቮዖቮዛ 

ዔክንያዴ ዏሆኑ ይዲበይዔ።  

ዐቬና እየዯበዙሿዯና የህዝብን ኴዒዲዊ ጥዖዴና ዯጇቃዑነዴ በእጅቈ እየጎዳዔ ቩሄድ ዏቆየደዔ 

እንዲሁ። በዯኯይ ዐቬና በሁኑ ጏቅዴ ቁጥ እየቧዠ የዏጣውንና ቬዯዒዒኝ የቬዙና የቇቢ እድኴ 

ዝጇዛኯዴ የዑቇባውን ጏጣዴ ክዞኛ ዯፅዕኖ እንደዝጇዖበዴ ይዲጏቃኴ። ይህዔ ጏጣደ ዯጇቃዑ 

እንዳይሆን ድዛጎዲኴ። 

ይህ የዏግኯጫው ንኳዛ ቈዳይ የዑያቪየን ነቇዛ ቢኖዛ ጏጣደ በዯቇቢው ዏንቇድ ቇዘደ ሿዝጇዖችው 

ሃብዴ ዯጇቃዑ ዏሆን እንዳኯበዴ ነው። ዔንዔ እንኳን ጏጣደ በሁኑ ጏቅዴ ቬኴጣንን ኯግኴ 

ጥቅዒዶውና ኯኑዜ ዒደኲደያነዴ ኯዒዋኴ በዑቯ ኃይኵች ዒካኝነዴ የዯዝጇዖ ችግዛ ቢኖዛበዴዔ፤ ችግ 

በሀቇዘደ በዏዏዝቇብ ኲይ የዑቇኗው ኴዒዲዊ ድኴ ዜያዊ እንቅዠዴ ዏሆኑን ዏዖዳዴ ያኯበዴ 

ይዏቬኯኛኴ፡፡ ሿዚህ ባሻቇዛዔ፤ የዏንግሥዴን የኯውጥ ኃይኴነዴ ቬኯዑያውቅ፤ ሁኔዲው ሿቁጥጥዛ ውጪ 

እንደዒይጏጣና እንደዑኯጏጥዔ ዒዏን ይኖዛበዲኴ፡፡ 

ፀዖ ቧኲዔ ኃይኵዷ የዑዝኴቈዴ ጏጣደ በሁን ጏቅዴ ያቇኗውን ዯጇቃዑነዴ እንዳያጣጥዔ ዏሆኑን 

ዯቇንዝቦ ጏጣደ ቫዙዶውን በዏንቃዴ ጏደ ኴዒዴ ቬዙው ኲይ ዒዯኮዛ ኯበዴ። እንደዑዲጏቀው ሁኰ 
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ጏጣድች የዛዚ ፍኲ የኴዒዴና የዴዕክዙቩ ኃይኵችና የነቇ ሀቇዛ ዯዖካቢ ዜጎች ናዶው። ይህን 

የዑቇነዘበው ዏንግቬዴ በዴዔህዛዴ የዲነፀና የዯቇነባ ቅዔ እንዲኖዙዶው ሿፍዯኛ ዴቀዖዴ ቧጥድ 

በዏቬዙዴ ኲይ ይቇኛኴ። 

የጏጣድችን ሁኯንዯናዊ ብቃዴ በዒቪደግ በሀቇዘደ የዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴና ዏኴካዔ ኴዒዲዊ ቬዯዳደዛ 

ግንባዲ እንዲሁዔ በኢኮኖዑ፣ ዒህበዙዊና ባህኲዊ ኴዒዴ እንቅቬቃቫዎች ውቬጥ በዯደዙዷና በዯቀናዷ 

ኳኋን የነቃና ግንባዛ ቀደዔ ዯቪዴፎ እንዲያደዛቈና ሿውጤደዔ በዯቇቢው ዏንቇድ ዯጇቃዑ እንዲሆኑ 

ዏንግቬዴ ያኲቧኯቧ ጥዖዴ እያደዖቇ ነው።  

ይህን በዒድዖግዔ በቇዘደ ጏጣድች ካባቢ ሿሥዙ ቬዔዘዴ ቊዛ ዯያይዞ የዑዲየውን የዯቪዲዟነዴና 

ፍዴሐዊ ዯጇቀቃዑነዴ ጥያቄ ኯዏዏኯቬ እየጣዖ ነው። እንዲሁዔ የቫድችና የጏጣድች ፓኬጆች ዴቬቬዛና 

ዯዏቊቊቢነዴ ባኯው ሁኔዲ ዯዝጻዑ እንዲሆን ዴቀዖዴ ቧጥቷኴ።  

የዯኯያዩ የኢኮኖዑና ዒህበዙዊ ኴዒዴ ዘዛፎች የጏጣድችን ዯቪዴፎና ዯጇቃዑነዴ ሿግዔዴ ውቬጥ ያቬቇቡ 

እንዲሆኑ፣ ጏጣድች በህብዖዴ ሥዙ ዒህበዙዴ በዏደዙዷዴ የብድዛና ቁጣባ ቇኴግኵዴ ዯጇቃዑ 

እንዲሆኑ እየዯደዖቇዔ ነው።  

ጏጣደ ኃይኴ ፍኲ ቈኴበዴ ያኯው በዏሆኑ፤ ሀቇዙችን ይህን ኯቬዙ ዝግዸ የሆነ ቈኴበዴ በዑቇባ ዏንቇድ 

ዏጇቀዔ ይኖዛባዶዋኴ። ይህን ቈኴበዴ ጣጥዕ በዯቇቢው ዏንቇድ ዏጇቀዔዔ ኯሀቇዙዊ ዕድቇዴ ያኯው 

ዠይዳ ቪይዲኯዔ የዯዝዲ ቈዳይ ነው። ጏጣድች በዯዝጥሯዶው ሁኰንዔ ነቇዛ የዏቬዙዴ ቬዓዴ የዲደኰ 

ናዶው። እነዛቨን በዒናዶውዔ ሀቇዙዊ የኴዒዴ ዴኴዕች ውቬጥ በዒቬቇባዴ ዒቪዯፍ ቬዙዎችን በፍኲ 

ቈኴበዴ እንዲሁዔ በዝቃደኝነዴና በፍኲጎዴ ቬዓዴ ዯቇብዴ ይችኲኰ። ይህ ደግዕ የዯያዙ ዕቅዶችን 

ኯዏዝፀዔና የዑዝኯቇውን ሀቇዙዊ ዕድቇዴ ኯዒዔጣዴ ሿፍዯኛ ዑና ይኖዖዋኴ። ቬኯሆነዔ በጏጣድች ኲይ 

ዏዋዕኯ ንዋይን ዒፍቧቬ ውጤደ ዏኴቭ የዑሿፍኯው ሀቇዛን ዏሆኑ ዲጏቅ ይቇባኴ። ኢህዴግ እንደ 

ዏዘ ድዛጅዴ በዔክዛ ቤደ ቬብቧባ ኲይ የያዘው ቋዔ ይህን ዕውነዲ ዲቪቢ ያደዖቇ ነው። እንዲህ ዓይነደ 

በቊዙ ዏግባባዴ ኲይ የዯያዘ ቋዔ ጏደ ዏዚዴ ጏዛዶዔ ቇቢዙዊ ዏሆን ይኖዛበዲኴ።  

 

 

 


