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ኟዏንዲ ዏንቇድ ቈዞ 

                                                        ዲዬ ከበደ 02-14-18 

ኟዡዴዙኴ ቬዛደ ኯዏቇንባት ኟዯሄደው ዏንቇድ ኴቊ በኴቊ ይደኯዔ። እጅቌ በዛካዲ ቬኬቶች 

ኟዯዏዘቇቡትን ያህኴ ጥቂት ዯቌዳዜቶች ዏኖዙቷው ኴቀዖዔ። ያዔ ሆኖ ቬኬቶቸ ኟዯቇኘት ሥዛዓደ ቇና 

ከጅዔ ይዞት ኟዯነቪው ኟቧኲዔ፣ ኟኴዒትና ኟዴዕክዙቩ ዷንዳዎች ናቷው።  

እነዚህ ዷንዳዎች በዖጅዐ ዲዘካችን ዲይዯውና ዯቧዔዯው ኟዒይዲቁ ቈዳአችን ከዒቪካዲቷው በኲይ፣ 

ቇዙችን በዢዘካና በዓኯዔ ቀዢ ደዖጃ በሁኰዔ ዏቬኮች እውቅና እንዲኖዙትና ዯቧዑነት እንድዲቇኝ 

ያደዖቈ ናቷው። ዯቌዳዜቶቸዔ ንዳንዶቸ ቇዙችን ውቬጥ ኟዯቇኗው ዕድቇት ኟዝጠዙቷውና ከቅዔ ቊዛ 

ኟዯያያዙ ቩሆኑ፣ ቀዘዎቸ ደቌዕ  ያኯዞት ቬዛዓቶች ጥኯውት ኟሄዱት ዏኯካከቶች ኟዝጠት እንዲሁዔ 

ዏነሻቷው ኟክዙዘነት፣ ኟኪዙይ ቧብቪቢነትና ኟኮንትዜባንድ ዯቌባዛ ነው። ዲዲያ ይህን ኟዏንዲ ዏንቇድ 

ቈዞ ኟዑዏቬኴ እውነዲን ኯዏሻቇዛ ዏንቌቬት በዛካዲ ጥዖቶችን እያደዖቇ ነው። 

ቬኬቶቻችን ቍኴዯው እንዲጡና ዯቌዳዜቶቻችን በዯቻኯ ዏጠን እንዲያንቨ ብኵዔ እንዲቀዖዞ 

በዒድዖቌ ዖቇድ ዏንቌሥት ጥዖቶቸን ጠናክዜ ቀጥሏኴ። ኢትዮጵያ ኟዔትከዯኯው ሥዛዓት ቧኲዔን እንጂ 

ቌጭትን ኟዑያነቌቬ ባኯዏሆኑ ባኯዞት ዓዏዲት ኟበዛካዲ ድኵች ባኯቤት ዏሆን ችኯናኴ። ኢትዮጵያ 

ኲኯዞት 26 ዓዏዲት በሠኲዔ፣ በኴዒትና በዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት ቌንባዲ ሂደት ከዢዯኛ እዏዛዲ 

ዒቬዏዝቇቧ ያከዙክዛዔ። ኯዚህዔ ኟዔትዏዙበት ኟፖኯዱካ ዏቬዏዛ ትክክኯኛነት ዯጠቃሽ ነው፡፡  

በህቇ ዏንቌሥደ ውቬጥ ኟቧዝት ህቇ ዏንቌሥዲዊ ኟዴዕክዙቩና ኟኴዒት ድንቊቋዎች ጭዔዛ እንደሆነዔ 

ይዲዏናኴ፡፡ በቅድዑያ ህቇ ዏንቌሥደ በቧዟው ኟሕዝብ ዯቪትዣ ኟዯዘቊዷ ነው፤ በህቇ ዏንቌሥደ ውቬጥ 

ኟቧዝት ድንቊቋዎችዔ ቇዙዊ ዏቌባባት እንዲዏጣ ቈኴህ ዑና ነበዖው።   

በኢትዮጵያ ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት ሥዛ እኟቧደደ እንዲሄድ ብኵዔ ቇዘደ ዝጣን ደሆነ ኟኴዒት ጐዳና 

እንድትቇባ ኯዴዕክዙቩና ኴዒት ድንቊቋዎች ዯቌባዙዊነት ቁዛጠኛ ዏንቌሥት ዏኖዛ ውጤደን 

ዠጥኖዲኴ።  
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ኟኢዡዴዘ ህቇ ዏንቌሥት ቇዘደ ዢትሃዊ ኟዔጣኔ ሀብት ዓኲዒዎችን ዒዙዏድ እንዳኯባት በቌኴጽ 

ይደነቌቊኴ። ይህንን ዓኲዒ ኯዒዖቊቇጥ ዏንቌሥት ዜቍች በቇዘደ ኟዑቇኗውን ሀብት በዢትሃዊነት 

ዯጠቃዑ ኟዑሆኑበትን ሠዙዛ ቀይቭ ዯዝጻዑ እያደዖቇ ይቇኛኴ። በኴዒት ደ ኋኲ ኟቀ ክኴኵች 

በዏንቌሥት ኴአ እቇዛ ዯደዛጐኲቷው ጭዔዛ ኟኴዒደ ዯጠቃዑነዲቷው እኟዯዖቊቇጠ ዏጥቷኴ። ህቇ 

ዏንቌሥደዔ በቌኴጽ ኯነዚህ ዏብቶች ዋቬትና ቧጥቷኴ። ዏንቌሥት ዏዚትንና ኟዯዝጥዜ ሀብቶችን 

በሕዝብ ቬዔ በይዞዲው ሥዛ በዒድዖቌ ኯዜቍች ኟቊዙ ጥቅዔና ዕድቇት ኟዒዋኴ ኃኲዟነት እንዳኯበት 

በህዳዛ ዛ 1987 ዓ.ዔ ኟፀደቀው ህቇ ዏንቌሥት ያዖቊቌጣኴ፡፡  

ይህ ብቻ ይደኯዔ፡፡ ህቇ ዏንቌሥደ ሁኰዔ ዜጐች ኯኴዒት ዏሠዖት ኟሆኑ ኟትዔህዛትና ኟጤና 

ቇኴቌኵቶች፣ ኟዔቌብ ዋቬትና፣ ኟንፁህ ዏጠጥ ውኃ፣ ኟዏኖዘያና ኟዒህበዙዊ ዋቬትና ኟዒቌኗት ዏብት 

እንዲኖዙቷው ይደነቌቊኴ፡፡  

ከዚህዔ ቊዛ በደዛቌ ሥዛዓት ዒንኛውዔ ዜቊ ዯቇዢዣ ኟነበዖውን ኟቌኴ ንብዖት ባኯቤት ኟዏሆን ዏብት 

ጠብቆ ሁኰዔ ዜቊ ኟቌኴ ንብዖት ባኯቤትነት ዏብደ በህቇ ዏንቌሥደ እንዲከበዛ ድዛጓኴ። ከሁኰዔ 

በኲይ ህቇ ዏንቌሥደ ኟቇጠዛዔ ሆነ ኟከዯዒ ዏዚት ኟዒይቮጥ ኟኢትዮጵያ ሕዝቦች ኟቊዙ ንብዖት እንደሆነ 

በቌኴፅ ቬዢሯኴ፡፡  

በዏዚት ቈዳይ ኟሕዝቦችን ኟቊዙ ዯጠቃዑነት በጽኑ ዏሠዖት ኲይ ጥሏኴ፡፡ ከዚህ ቊዛ ዯያይዞዔ 

ኟዯዝጥዜ ሀብት ባኯቤትነት ዏብት ኟዏንቌሥትና ኟሕዝብ ብቻ እንደሆነ ደንቌጓኴ፡፡ ኟኢትዮጵያ ዛቭና 

ዛብቶ ደዜች ዏዚትን በነፃ ኟዒቌኗት፣ በዏዚደ ኟዏጠቀዔና ከዏዚዲቷው ያኯዏዝናቀኴ ዏብዲቷው 

ህቇ ዏንቌሥዲዊ ዋቬትና ቌኝቷኴ።  

ዛዚ በኢትዮጵያ ሁኰዔ ዜቊ በዒንኛውዔ ኟዔጣኔ ሀብት እንቅቬቃቫ ውቬጥ ኟዏቧዒዙትና ኯዏዯዳደዘያው 

ኟዏዖጠውን ሥዙ ኟዏከን ዏብት ኯው። ሁኰዔ ዜቊ በዏንቌሥት ቇንዘብ በዑካሄዱ ዒህበዙዊ 

ቇኴቌኵቶች በእኩኴነት ኟዏጠቀዔ ዏብደ ዯዖቊቌጦኯዲኴ። እነዚህ ሁኰ ኟቌንቦት ሃያ ትዠቶች 

ናቷው፡፡  

ዏኲ ኟኢትዮጵያ ብሔዜች፣ ብሔዜችና ሕዝቦች ኯነጻነት ባደዖጓቷው ትቌኵች ዲደዙዊው ሥዛዓት 

ኲይዏኯቬ እቬከዲያኛው ዯቇዛቬቭ ድቋኴ። ዔባቇነኑ ሥዛዓት ዳቌዔ ኲይከቧት እዛቆ ዯቀብሯኴ። ከዚያ 

ዲህ ባኰት ዓዏዲት ዏኲ ኢትዮጵያዊያን በሁኰዔ ዘዛዣች በዛካዲ ድኵችን ጧብጠዋኴ። ኟድኴ 
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ዢዚዎቸንዔ ዒጣጣዔ ይዘዋኴ፡፡ ሕይዲቷው ዯኯውጧኴ። ከዚህ ዒዕድ ኲይ ኟዑያዝናቅኲቷውን በዋዛ 

ያኴዞዲኴ ዯብኵ ይጠበቅዔ።  

በህቇ ዏንቌሥደ ድንቊቋዎች ዏሠዖት ሕዝቦች ኟኑዜ ሁኔዲቷው ኟዏሻሻኴና ኟዒያቋዛጥ ዕድቇት ኟዒቌኗት 

ዏብት እንዳኲቷው በዯቌባዛ እኟዲኟ ዏጥቷኴ፡፡ በብሔዙዊ ኴዒት ኟዏቪዯዢ፣ በዑቀዖፁ ፖቩዎችና 

ኗዜዷክቶች ኲይ ቬዯያኟት ኟዏቬጠት ዏብት ዜቍች እንዳኲቷውዔ በቇሃድ ዲይቷኴ።   

ኟኴዒት እንቅቬቃቫው ዋና ዓኲዒዔ ኟዜጐችን ዕድቇትና ዏሠዖዲዊ ዢኲጐቶችን ዒሟኲት በዏሆኑ 

ዏንቌሥት ኟዑያጣቷው ፖቩዎችና ኟዑያደዛቊቷው ዓኯዔ ቀዢ ቬዔዔነቶች ኟቇዘደን ሕዝቦች 

ዯጠቃዑነት ዏብት ኟዑያቬከብ ቬኯዏሆናቷው ከቊዙ ዏቌባባት ኲይ ዯደዛሷኴ፡፡ ዜጐች በዏንቌሥት 

ቇንዘብ በዑካሄዱ ቇኴቌኵቶች በእኩኴነት ኟዏጠቀዔ ዏብትዔ ኲቷው፡፡ 

ኟኢትዮጵያ ዡዴዙኲዊ ዴዕክዙቩያዊ ዘዤብክ ህቇ ዏንቌሥት ባኯዞት ሥዛዓቶች ዔጣኔ ሀብዲዊና 

ዒህበዙዊ ዢትህ ቪያቇኘ ኟቆአና በዚህዔ ዔክንያት በኴዒት ደ ኋኲ ኟቀ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና 

ሕዝ}ቦች በዏንቌሥት ኴአ ድቊዢ እንደዑደዖቌኲቷው ዋቬትና ቧጥቷኴ፡፡  

በዚህዔ ዏሠዖት ኟዡዴዙኴ ዏንቌሥት ዢትሃዊ ኟኴዒት እንቅቬቃቫ ከዒዖቊቇጥ በዯጧዒዘ በኴዒት ደ 

ኋኲ ኟቀ ሕዝቦች ዏኲ ቅዒቷውን ሟጠው እንዲጠቀዐ ኯዒቬቻኴ ኴአ ድቊዢ እኟቧጣቷው ይቇኛኴ፡፡  

ኟህቇ ዏንቌሥደ ዔጣኔ ሀብዲዊና ዒህበዙዊ ድንቊቋዎች ዯጠቃኯው ቩዲአ በነጻ ዢኲጐት፣ በህቌ 

ኟበኲይነት፣ በእኩኴነት፣ በቊዙ ጥቅዔና በዙቬ ዝቃድ ኲይ ኟዯዏሠዖዯ ንድ ኟኢኮኖዑ ዒኅበዖቧብ በቊዙ 

ኟዏቇንባት ሣኝነትን ኟዑያዏኯክደ ናቷው፡፡  

እንዲሁዔ ዜጐች ንብዖት ኟዒዢዙት፣ በዏዖጡት ኟሥዙ ዏቬክ ኟዏቧዒዙት ዏብቶች በዒዖቊቇጥ በነፃ 

ቇበያ ኢኮኖዑ ሥዛዓት ኟዑዏዙ ዝጣንና ዢትሀዊ ኴዒት ኟዒዔጣት ጠቀዓዲን ኟዑያዏኯክደ ናቷው፡፡  

እነዚህዔ ኟሕዝቦችን ኴዒዲዊ ቅዔ ዒቪደቌና ኯቇዛ ቌንባዲ ሣኝ ዏሆናቷውን ያቪያኰ፡፡ ኟዜጐችን 

ኟኴዒት ባኯቤትነትና ዢትሃዊ ዯጠቃዑነት ዒዖቊቇጥ ኟኴዒት እንቅቬቃቫዎች ዋና ዓኲዒ ዏሆን እንዳኯበት 

ከህቇ ዏንቌሥደ ድንቊቋዎች ዏዖዳት ይቻኲኴ። እነዚህ ቈዳአች ቬኬቶቻችንን ኟዑዏኯከደ ናቷው።  
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ዯቌዳዜቶቻችንዔ ክዙዘነትና ኪዙይ ቧብቪቢነት ዏሆናቷው ይዲቃኴ። እንደዑዲቀው ሁኰ 

በሃይዒኖት ጓዳ ውቬጥ ኟዯቮቁት ክዙዘዎች በቅዲዊና ኯፖኯዱካ ንቌድ ኟዑያዏች እንዲህ ዓይነት 

ዷንዳ ቩዝጠዛ ቊጣዑውን ኯዏጠቀዔ ዔን ዜዔ ደ ኋኲ ኲኰዔ፡፡  

እናዔ በክዛቬትና ቬዔና ሽዠን ኟዑነቌዱ ፖኯዱከኞች ነዚህን ኟዏቪቧኰ ዏሠዖዯ ቢቬ ዷንዳዎችን 

በዏቅዖጽና በዒዙቇብ ክዛቬትና ሃይዒኖት ዯከብዜና ዯቻችኵ በዑኖዛባት ዲቩቷ ኢትዮጵያ ውቬጥ 

ኟክዛቬትና እዔነት ክብዛና ዕቇቨ ኟዯቇዝዝ ቬዏቬኯው ዒቅዖባቷው ኟዯኯዏደ ሆኗኴ፡፡  

ዲዲያ ኯእዔነደ ክብዛና ዕቇቬ ኟኳኲቷውና ዙቪቷውዔ ቢሆኑ በሃይዒኖደ ሽዠን ኟፖኯዱካ ንቌድ 

ኟዑያካሂዱት ሃይኵች ዏሆናቷውን ደብቀው ዏንቌቬትና ቬዛዓደን በዏቧዖዯ ቢቬ ንዷኴ እኟከቧቨ 

ዏኖዛን ቬዙዬ ብኯው ዏያያዛቷውን ዒንኛውዔ ኟክዛቬትና እዔነት ዯከዲይ ቇነዘበው ይቇባኴ፡፡ 

በእቬኴዔና በኩኴ ያኯው ኟክዙዘነት ዝንባኳዔ ከዚህ ኟዯኯኟ ይደኯዔ። እንደዑዲቀው በክዛቬትና 

ሀይዒኖት ሽዠን ከዑካሄደው እንቅቬቃቫ ባኴዯናነቧ እንዲያውዔ ኴዣ ኴዣ በዙቨ ባህዘ ቪቢያ ከዚያዔ 

በከዠ ሁኔዲ በእቬኴዔና ሃይዒኖት ቬዔ ዑካሄድ ኟፖኯዱካ እንቅቬቃቫ ዏዲኟደ ኟደባባይ ዔቬጢዛ ነው። 

ይህን ዝዯና ኯዏጣት ዏንቌቬት ከህዝቡ ቊዛ በዏሆን ብዛደ ጥዖት እያደዖቇ ነው። 

ኟኪዙይ ቧብቪቢነት ዏኯካከትና ዯቌባዛ ኳኲው ዯቌዳዜዲችን ነው። ዔንዔ እንኳን ኟዚህ ዲኲቅ ሀቇዙዊ 

ኟዕድቇት ዕቅድ ዝፃዑው ካኴ ህዝቡ ቢሆንዔ፤ ቬዙው ከቌቡ እንዲደዛቬ ኟዏዘነት ዑናን ኟዑጫዯው 

ዏንቌሥት ውቬጡን ኯኴዒደ እንቅዠት ከዑሆኑ ዯቌባዙት ዒጥዙት ይኖዛበዲኴ፡፡ ይህዔ በንድ ቇን 

ኯህዝቡ ኟቇባውን ቃኴ ቇቢዙዊ ኯዒድዖቌ ኟዑያቬችኯው ነው፡፡  

በኳኲ በኩኴ ደቌዕ ኟዯቧጠውን ደዙ በኲቀ ቁዛጠኝነት እንዲጣ ዔቸ ሁኔዲን ኟዑዝጥዛኯት 

ይዏቬኯኛኴ፡፡ ይህን ካኴከነ ቌን በውክኴና ኟዯቧጠው ውኴ ዏቧዖዙ ይቀዛዔ፡፡ እናዔ ኪዙይ 

ቧብቪቢዎችን ኟዒጥዙት እዛዔጃ ዏነሻው እነዚህ ህዝባዊ ዢኲቍቶች እንዲሁዔ ቬዛዓደን ከደቊ ኟዏጠበቅ 

ሃኲዟነት ዏሆናቷውን ኯዒንኛውዔ ቅን ቪቢ ዜቊ ቌኴፅ ነው፡፡ 

ያዔ ሆነ ይህ ቌንዛቤ ኟዏንቌሥት ዏዋቅዜች ኯዐቬና ኟዯዏቻቸ ባይሆኑዔ፣ በኟትኛውዔ ዴክዙቩያዊ 

ሀቇዛ ውቬጥ ኟኪዙይ ቧብቪቢነት ቬዯቪቧብና ዯቌባዛ ከነባዙዊ ክቬዯት ዏሆኑን ዏዖዳደ ዯቇቢ 
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ይዏቬኯኛኴ፡፡ በሀቇዙችንዔ ዏንቌሥትና ህዝብ በዏቇንባት ኲይ ኟዑቇኘት ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት ቇና ኯቊ 

በዏሆኑ፤ ከነባዙዊ ክቬዯት ኟፀዳና ቈድኯቶች ይኖትዔ ዯብኵ ይዲቧብዔ፡፡  

ዔንዔ እንኳን ዏንቌሥት በኟዜው በቧዳቷው በዛካዲ እዛዔጃዎች ኟኪዙይ ቧብቪቢነት ቬዯቪቧቦች 

ደዖጃ በደዖጃ ኯውጥ እኟዲኟባቷው ዏሆኑ ኟዒይዲበይ ሃቅ ቢሆንዔ፤ ፀዖ-ዴዕክዙቩያዊ ቅዘት 

ቬዯቪቧቦች ዐኰ ኯዐኰ ዯቀዛዝዋኴ ዒኯት ይቻኴዔ፡፡ ቬዯቪቧቦቸ በዜ ሂደት ኟዑቀኟ እንጂ 

በንድ ዷዔበዛ ኟዑጠዞ ቬኲኴሆኑዔ በህብዖዯቧባችን ውቬጥ ዏንፀባዖቃቷውና ቇቢዙዊ ዏሆናቷው 

ይቀዛዔ። ሆኖዔ ችቌን ኯዏዢዲት ዏንቌቬት ቬዯዳደዙዊና ህቊዊ ዛዔጃዎችን ጭዔዛ እኟቧደ ነው።    

ይሁን እንጂ እነዚህ ቬኬቶችና ዯቌዳዜቶች ያኰበት  ቍዞ ኟዑዏቬኯውን ዏንቇድ በዘኲቂነት ኯዏዢዲት 

ሁኰዔ በኟዟናው ዏዖባዖብ ኯበት። ዛብዛቡ ኟሀቇዘደን ህዳቫ ያዖቊቌጥ በዑችኴ ዏኴኩ ዏዝፀዔ 

ይኖዛበዲኴ።  

 

 


