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ክዱቪቬዴ ዯብዬዎዷ 

ዳዊዴ ዔዴኩ 04-04-18 

ቧዕኑን በድቊዑ የዲቧዴ ክዱቪቬዴ ዯብዬ ግኯቧቦች የህግ የበኲይነዴን የጣቨ ናዶው። ቧዕኑን የጏገ 

ንዳንድ ዘቇባዎች እንደቇኯፁዴ እነዚህ ክዱቪቬዴ ዯብዬዎች ዓዘካውያን ኯቀኯዔ ብዮዴ ቅቬቀቪ 

ቅጣጪ ቧጥዯዋዶው ነበዛ። ይህዔ ከዓዘካ ኤዔባቩ ዌብቪይዴና በዙዲቧን ብኰ ሆዳኴ ዯካሂዷኴ 

ከዯባኯ ቬብቧባ እንደሆነ ዯቇኴጿኴ። የዓዘካ ክዱቪቬዴ ዯብዬዎዷ ሕቇ ጏጥ ባንዴዙ በዏያዝና 

ያኴዯዝቀደ ቬብቧባ በዒድዖግ ዏንግቬዴን ኯዏዝዲዯን ሆን ብኯው ያደዖቈዴ ዏሆኑ ግኴፅ ነው። ያዔ ሆኖ 

ግን ዏንግቬዴ በህግ የበኲይነዴ ኲይ ደዙደዛ ይችኴዔ። በዏሆኑዔ ክዱቪቬዴ ዯብዬዎዷ የዲቧበዴ 

ዔክንያዴ የሀቇዙችንን የህግ የበኲይነዴ ኴዕኴና በዏጣቬ ነው። 

እንደዑዲጏቀው ሁኰ የዲቩቷን ኢዴዮጵያ ቧንደቅ ዓኲዒ ዕውን ኯዒደዖግ ውድ የህዝብ ኴጆች ባካሄዱዴ 

እኴህ ቬጧዙሽና ዏዙዛ ዴግኴ ዏዯኪያ የኳኯውን ህይጏዲዶውን ቪኴዝው ቧጥዯዋኴ። በዚህዔ 

በ1988 ዓ.ዔ. በቁጥዛ 16/1988 ‘የቧንደቅ ዓኲዒና ዛዒ ዋጅ’ እንዲጏጣ ዏቧዖዴ ጥኯዋኴ—

ደዒዶውን ዋጅዯውና ጥንዲዶውን ከቬክቧው ቧንደቅ ዓኲዒውን ኲቬዖከቡን ውድ የሀቇዙችን ብሔዜች፣ 

ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ኴጆች ክብዛና ዔቬቊና ይግባዶውና።  

ዲዲያ ይህን ዕውነዲ በዑቇባ የዯቇነዘቡዴ የዘዏናዊቷ ኢዴዮጵያ ህዝቦች የቧዒዕዲደን ደዙ ዯቀብኯው 

በዯኯይዔ ኲኯዞዴ 23 ዓዏዲዴ በቧንደቅ ዓኲዒው ጥኲ ቬዛ ዯቧባቬበው ያኳ ሀቇዙዊ ዯግዙዴን 

ዝፅዏዋኴ። ዙዘያ ዏኯቬ ዕድቇዴን እያቬዏዘቇቡዔ ዛዚ ኲይ ዏድዖቬ ችኯዋኴ።  

እዛግጥ በህቇ-ዏንግቬደ ቪቢያ ሁኰዔ ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች (የግኴና የቡድን) በዯቀናጀ ዏኴኩ ንዱ 

የኳኲውን በዑደግዢ ኳኋን ዯዏኴቧዋኴ። በዚህዔ ብዝሃነዴን ኯዒቬዯናቇድ ችግዛ የነበ በዛካዲ ቈዳዩች 

ዏኯቨ ችኯዋኴ። ይህዔ የሀቇዘደ ኴዒዴ ኲኯዞዴ 14 ዓዏዲዴ ያኯ ንዳች ቪንካ ዝጣንና ዯከዲዲይ 

በሆነ ዏንቇድ እንዲቀጥኴ ድዛጓኴ። 

እዛግጥ ባኯዞዴ ዓዏዲዴ ሁኰን ቀዢ ሀቇዙዊ ዴዠዴ ቇኝ የቻኯው የሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና 

ህዝቦች በኴዒዲዊውና ዴዕክዙቩያዊው ዏንግቬዴ እየዯዏ ብዝሃነዲዶውን የጥንካዚያዶው ዔንጭ 
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ድዛቇው በቧንደቅ ዓኲዒው ቬዛ ዯቧባቬበው ኳዴ ዯቀን በዏቬዙዲዶው ዏሆኑን ከዒንዔ የዑቧጏዛ 

ይዏቬኯኝዔ።  

በዙደዔ የሀቇዘደ ዒዕዘናዴ የዑቇኝ ኢዴዮጵያዊ ኴዩነደን የጥንካዚው ዏቧዖዴ ድዛጎ በዏቁጇዛ 

በ‘ባንዴዙው’ ቬዛ ዯጇኴኵ ድህነዴን ኯዒሸነዢ ኲኯዞዴ ዓዏዲዴ ዲግሏኴ። የዴግኰ ባኯቤዴዔ በዏሆን 

ኲይ ይቇኛኴ። ኯዚያውዔ ከዓኯዔ በዝጣን ዕድቇዴ ከቻይና እና ከህንድ ቀጥኵ የኴዒዴ ዯዔቪኳዲዊ 

ዒዒውን ጪዢ ኲይ ቧቅኵ። እናዔ ድኰን ይበኴጥ ኯዒጇናከዛ የዑችኴበዴን በዕድቇዴና የዴዙንቬዣዛዓሽን 

ዕቅድን ከንዴዔ ሁኯዳ ዯኴዕ ጏደ ዏከከኯኛ ቇቢ የዏቇቬቇቬ ዙዕዩን ዯያይዞዲኴ—ነቇ ‚ድዛ ቢያብዛ 

ንበቪ ያቬዛ‛ እንዲኰዴ ነውና።  

በው ‚ኯብኴህ ይነግዴዔ‛ እንዲኰ፣ በሁኰዔ የኴዒዴ ዘዛዣች ከጪዢ እቧከ ጪዢ በዏንቀቪቀቬ 

በ‘ባንዴዙው’ ጦና ሸብዛቆ የዴናንዴ የውዛደዴ ዔንጨ የሆነውን ድህነዴ ዛዚ ኲይ ድኴ በዏንቪዴ 

ጏደ ዟዴ እየቇቧቇቧ ነው—የሀቇዙችን ህዝብ። ብዝሃነደ የድኰ ዔንጭ እንጂ የኴዩነደና የዏዠኯቨ ዔክንያዴ 

እንዳኴሆነ ኲኯዞዴ የቧኲዔ፣ የኴዒዴና የዴዕክዙቩ ዓዏዲዴ በዯግባዙዊ ክንዋኔው ያዖቊቇጇው ይህ 

ህዝብ፤ ነቇዔ ይህን ጥንካዚውን ጇናክዜ ዏቀጇኰ ጇያያቂ ይሆንዔ።  

ይሁን እንጂ ከዚህ የህዝቡ ዢኲጎዴ ውጩ በሆነ ዏንቇድ ከኲይ የጇቀቬኳዶው ክዱቪቬዴ ዯብዬዎች እዚህ 

ሀቇዛ በዯጧባጭ በዏዔጣዴ ኲይ ያኯውን ኯውጥ በዒይዝኴቈ የውጭ ሃይኵች ህቇ ጏጥ ባንዴዙ 

በዒውኯብኯብ የሀቇዙችን ቧንደቅ ዓኲዒ ኯዒኮቬዏን ጥዖዴ እያደዖቈ ነው። ይህ ደግዕ የህዝቦች ንድነዴና 

እኩኴነዴ የሆነውን ዏቧዖዲዊ ቈዳይ ኯዏቀበኴ በዏሆኑ ከህቇ ዏንግቧደ ቊዛ የዑጣዖቬ ነው። 

ዯቀባይነዴዔ ኖዖው ይችኴዔ። 

እንደዑዲጏቀው የኢዡዴዘ ቧንደቅ ዓኲዒ የሀቇዙችን ህዝቦችና ሃይዒኖድች ንድነዴና እኩኴነዴ ዏቇኯጪ 

በዏሆን ዜጎች በቬ ዯቧባቬበው ዛዚ ኲይ ኯዯቇኗው ሁኯንዯናዊ ኯውጥ ዏቧዖዴ ነው። ቬኯ ሀቇዙችን 

ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ዴዕክዙቩያዊ ንድነዴ ቩነቪ፤ ቈዳዩ ንድነዴ ዝጣን ኴዒዴንና የቊዙ 

ዯጇቃዑነዴን ከዒቬቇኗዴ ኳያ ያኯው ዠይዳዔ ከግዔዴ ውቬጥ ቇብድ ይዏቬኯኛኴ።  

ዒንኛውዔ የዚህ ፅሑዢ ንባቢ እንደዑቇነዘበው በየዴኛውዔ ሀቇዛ ውቬጥ በቡድንዔ ይሁን በሀቇዛ ደዖጃ 

ከንድነዴ ውጩ የዑከናጏን ዔንዔ ዓይነዴ ነቇዛ የኯዔ። ዎ! ንድነዴ ቩኖዛ ዝጣን ኴዒዴና የዯሻኯ 
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ቅዔ ዏዢጇዛ ይቻኲኴ። ንድነዴ ዴዕክዙቩያዊ በሆነ ዏንቇድ የህዝቦች ሁኰን ቀዢ ዯጇቃዑነዴ 

ያዖቊግጥ የዑችኯው እኩኴነዴና ዏዝቃቀድ ቩኖ ይዏቬኯኛኴ።  

የሀቇዙችን ህዝቦች ንድነዴ ህቇ-ዏንግቬዲዊ ዏቧዖዴ ያኯው እንዲሁዔ የብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች 

ዕኑ ዢኲጎዴንና እዔነዴን ዏቧዖዴ ያደዖቇ ነው። የዚህ ዕውነዲ ነፀብዙቅ ዏቧባቧቢያ ጥኲ ደግዕ ቧንደቅ 

ዓኲዒው ዏሆኑ ይካድዔ። እናዔ የኢዡዴዘ ቧንደቅ ዓኲዒ ህዝቦች ይህን ዴዕክዙቩያዊ ንድነዴን 

ጇብቀው የቊዙ ዯጇቃዑነዲዶውን ኯዒጎኴበዴ ቈኴህ ዑና የዑጪጏዴ ዏሆኑን የዴኛውዔ ጏቇን 

ያውቀው የዑቇባ ይዏቬኯኛኴ።  

ቧንደቅ ዓኲዒው በኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓደ የዯቀየቧው ህዳቫ ዏቧዖዴዔ ነው። ከዚህ ኳያዔ 

ሀቇዙችን በዔጣኔ-ሃብዴ እንድዲድግ፣ የዜጎችን ሁኯንዯናዊ ዕድቇዴ ዯጇቃዑነዴ እንዲጎኯብዴ፣ 

የዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴ ባህኴ ግንባዲ ቬዛ እንዲቧድ ብኵዔ በዛካዲ ዯግባዙዴ ቇቢዙዊ ሆነው ውጤዴ 

ዯቇኝድባዶዋኴ፤ በህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደ። ኯዚህዔ የብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች እኩኴነዴና ዢዴህ 

ዏዖቊቇጥ ቁኴዢ ዑና የዯጪጏዯ ይዏቬኯኛኴ። ህዳቫያችንን ኯዒዖቊቇጥ የዔንቧበቧብበዴ ጥኲ ነው። 

ህዳቫውን እውን ኯዒድዖግና ዏጩው ዜ ብህ እንዲሆን የዑሻ ዜቊ ሁኰ ከቧንደቅ ዓኲዒው ንፃዛ 

የዑነቨ ዒናዶውንዔ ዯግባዙዴ ቃጏዔና የድዛደን ዝፃዑዎች በህግ ጥኲ ቬዛ እንዲውኰ ዒድዖግ 

ይጇበቅበዲኴ ባይ ነኝ። ህቇ ጏጥ ባንዴዙ ዒንቇብዔ ዯቀባይነዴ የኯውዔ። 

ህቇ ጏጥ ቧንደቅ ዓኲዒን ይዞ ዏቇኗዴ በንድነዴና በእኩኴነዴ ቇኘ የዑችኰ ዴዠድችን ‘ኴዝኴግዔ‛ 

ከዒኯዴ ባሻቇዛ፤ ህቇ-ዏንግቬደንና ህቇ-ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደን ዏፃዖዛ ዏሆኑ ዏዲጏቅ ያኯበዴ ይዏቬኯኛኴ። 

በቅዛቡዔ ዳግዔ የዲቧዴ ክዱቪቬዴ ዯብዬዎች ቧንደቅ ዓኲዒውን ባኯዒክበዛ የዑዝፀዐ ዯግባዙዴ 

ከዚሁ ንፃዛ የዑዲዩ ናዶው።  

ቇዙችን ውቬጥ በዑካሄዱ ዒናዶውዔ ቬብቧባዎች የዑዲዩ የዒይዲጏቁ ቧንደቅ ዓኲዒዎች የህዝቦችን 

ንድነዴ የዒይቀበኰ እንዲሁዔ የቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ እኩኴነዴ ዏብድችን የዑነዢቈ በዏሆናዶው 

በየዴኛውዔ ዏቬዝዛዴ ዯቀባይነዴ ኖዙዶው ቬኯዒይችኴ የህግ የበኲይነዴ ዯዝፃዑ ዏሆኑ የግድ ነው። 

የቬዶኳይ ዜ ዋጁን ክኴከኲዎች በዏዯኲኯዢዔ ያኴዯዝቀደ ቬብቧባ ዒድዖግ በግኴፅ የህግ ኴዕኴናን 

ዏፃዖዛ በዏሆኑ ከዯጇያቂነዴ ዒዔኯጥ ይቻኴዔ። በክዱቪቬዴ ዯብዬዎዷ ኲይ የዯጏቧደው ዛዔጃዔ 

ይኸው ነው። 


