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ኟዙዴ ኪኵ ቁኴዢ ኟዴ ነው? 

ኸብቪ ነዏዙ 02-28-18 

ዕ ንበቪ ዘእዔነቇደ ይሁዳ ቬአዏ እቌዜብሄዛ ቌዛዒዊ ቀዳዒዊ ኃይኯሥኲቫ። ይህ በ1967 ዓ/ዔ 

ኟዯቇዱዴ ኟዏጨዖሻው ኟዘውዳዊ  ቬዛዴ ነቈቧ ነቇቬዴ ዏጇዘያ ነው። ኟንቈቧ ነቇቬደ ዏጇዘያ ኲይ 

እንደዯቇኯጸው ኟቬኴጣናዶው ዔንጭ ዏኯኮዲዊ ነው። በዔድዙዊ ጥበብ ኟዒይዏዖዏዛ፣ በዔድዛ ኲይ 

ጇኟቅ ኟዒይችኴ፣ ከቧዒይ  ኟዯቧጇ ዔኰዕ ቬኴጣን ነው። ይህ ኟነቇቬዲደ ቬኴጣን ዢጹዔ ነው። ነቇቬዲደ 

ኟህቇዏንቌቬዴና ኟህቍች ሁኰ ዔንጭ ናዶው። ህዝብ በነቇቬዲደን ጥቅዔና ዢኲቍዴ ዏቧዖዴ ከዏቇዛዴ ያኯዝ 

ኟዙቨ ዏብድችና ነጻነድች፤ ጥቅዕችና ዢኲቍድች እንዳኰዴ ይቆጇዛዔ። ኟሃቇዘደ ሃብዴ በዐኰ ኟንቈቨ 

ነው፤ ኟሃቇዘደ ዏዚዴ ኲይ ኟዒዘዝ ቬኴጣን ያኯው ንቈቨ ነው። ኯዝኯቇው ይኯቌቪኴ፤ ኲኴዝኯቇው ይነቪኴ። 

እናዔ በኸዴዮጵያ ኟነበዖው ኟዚህ ይነዴ ንቈቪዊ ዝኲጭ ቆዙጭ (absolute monarchy) ቬዛዴ  ነበዛ። 

ይህ ዘውዳዊ ቬዛዴ ከ43 ዓዏዲዴ በዟዴ በህዝባዊ ዴቌኴ ዯቌዷኴ። ከዘውዳዊው ቬዛዴ ዏቇድ 

በኋኲዔ ቢሆን ቬኴጣን ኟኸዴዮጵያ ህዝብ እጅ ኴቇባዔ። ዘውዳዊውን ቬዛዴ ያቬቇደው ዴቌኴ 

ኟዯደዙጀ ቬኲኴነበዖ፣ በቅደ ኟዯደዙጀና ኟዲጇቀ ብዶኛ ሃይኴ ኟነበዖው ዲደዙዊው ክዢኴ ቬኴጣኑን 

ጇኴዣ እጁ ቬቇባ። ደቬኴጣን ኟዏገዴ ቁጥዙዶው በዏድዎች ኟዑቀጇ ከዢዯኛና ኟዏቬዏዛ 

ዏኮንኖች እንዲሁዔ ጥቂዴ ኟበዲች ሹዒዔንዴ ነበ። 

እነዚህ በዏድዎች ኟዑቆጇ ዲደዜች ዙቪዶውን ዲደዙዊ ደዛቌ ይዔ ዲደዙዊ ዔክዛ ቤዴ በዑኴ 

ቬያዓ ደዙጀዯው ቬኴጣን ኲይ ገ። ደቬኴጣን ኟዏገዴ ህዝብ ዏንቌቬዴ እቬኪዏቧዛዴ በዜያዊነዴ 

ሃቇዛ ኯዒቬዯዳደዛ ብኯው ነበዛ። ይሁን እንጂ ቬኴጣናዶውን ኯህዝብ ዒቬዖከብ ኴዝቀዱዔ። ከዜያዊው 

ዲደዙዊ ዏንቌቬዴ ዙቨን  ደቋዑነዴ ቀኟዖ። ደዚህ ቋዑ ዏንቌቬዴነዴ ኯዏሸቊቇዛ ኟኸዴዮጵያ 

ቧዙዯኞች ፓዛዱ ደዙጅ ኮዑሽን (ኸቧፓኮ)፣ ኸቧፓኮ ኯደው ኟዯባኯ ኟኸዴዮጵያ ቧዙዯኞች ፓዛዱ 

(ኸቧፓ)፤ በዏጨዖሻ ኸቧፓ ኟዏቧዖዯው ኟኸዴዮጵያ ህዝባዊ ዲዕክዙቩያዊ ዘዤብክ (ኸህዲዘ) 

ዏንቌቬዴ ውቬጥ ኴፏኴ። በዚህ ሂደዴ ውቬጥ እነዛው ኟዏጀዏዘያዎዷ ዲደዜች ናዶው ቇዢዎች 

ኟነበዴ። 
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ኟእነዚህ ዲደዙዊ ቇዢዎች ኟቬኴጣን ዔንጭ ብዖዴ ነው፤ ኟዲጇቁዴ ጇዏንጃ። እዛቌጥ ይህን ከጇዏንጃ 

ኟዏነጨ ቬኴጣናዶውን ኮዔኒቬዲዊ ዛዕዮዯ ዓኯዔ ቀብዯውዲኴ።    ዲደዙዊ ቡድኑ ኟህቇዏንቌቬዴዔ 

ኟህቌዔ ዔንጭ ነው። ውቪኔው ዢጹዔ፣ ኟዒያቬጇይቅ ነው። በዚህ ቡድን ዯያይ ህዝብ በዯዝኯቇ ዏንቇድ 

ኟዑነዳ ዯቇዢ እንጂ ኟዙቨ እድኴ ኲይ ኟዏቧን ዏብዴና ነጻነዴ ያኯው ካኴ ይደኯዔ። ቬዛደ ኟቡድን 

ዝኲጭ ቆዙጭ (absolute oligarchy) ነበዖ። 

ሁን ሁኯደዔ ቬዛድች ዲዘክ ሆነው ቀዛዯዋኴ። ሁን ህቇዏንቌቬዲዊ ቬዛዴ ኲይ እንቇኛኯን፤ 

ኟኸዴዮጵያ ዡደዙኲዊ ዴዕክዙቩያዊ ዘዤክ ህቇዏንቌቬዲዊ ቬዛዴ። ህቇዏንቌቬደ ኟህዝቡ ነው። 

ህቇዏንቌቬደ ህዝብ በዚህ ኳኋን ዏዯዳደዛ እዝኴቊኯሁ ብኵ ኟቀዖጸው ኟህቍች ሁኰ ህቌ ኟሆነ ቧነድ ነው። 

ዏንቌቬዴ ሃቇዘደን በህቇዏንቌቬደ ዏቧዖዴ ኯዒቬዯዳደዛ በውክኴና ኟዑቧኟዔ፣ ህቇዏንቌቬደን ዯቌባዙዊ 

ዒድዖቌ ካኴቻኯ በዒንኛውዔ ቬዛዴ ነቪ ኟዑችኴ፣ ቬኴጣኑ ህቇዏንቌቬደ ኲይ ህዝብን ኯዒቇኴቇኴ 

ዯከዛክዕ በዯቧጇው ቅዔ ኟዯቇደበ ካኴ ነው። በዶኛ ኟዏንቌቬዴ ኟቬኴጣን ባኯቤዴና ዔንጭ ህዝብ 

ነው።  

ህዝብ ብዶኛ ኟቬኴጣን ባኯቤዴና ዔንጭነዴ ኟዑቇኴጸው በዔዛጫ ከዯዣካካዘ ኟፖኯዱካ ፓዛዱዎችና 

ቌኯቧቦች ዏሃከኴ ዏብዴና ነጻነዳን፤ ጥቅዔና ዝኲቍዳን ያቬጇብቅኴኛኴ ብኵ ኲዏነበዴ ድዔጹን 

በዑቧጥበዴና ብኲጫ ድዔጽ ያቇኗው ውክኴና በዑቬድበዴ ኟዴዕክዙቩ ቬዛዴ ነው። በኸዴዮጵያ 

ከዚህ ውጭ ቬኴጣን ዒቌኗዴ ይቻኯዔ። ከዚህ በዯጨዒዘ ሃቇዘደ ኟዔዴዯዳደዖው ዙቪዶውን በዙቪዶው 

በዑያቬዯዳድ ክኴኵች በዯዋቀዖ ዡደዙኲዊ ቬዛዴ ነው። ኟዡደዙኴ ዏንቌቬደ ቬኴጣን ኟዏነጨው 

ኟሃቇዘደ ኟኰዓኲዊ ቬኴጣን ባኯቤዴ ኟሆኑዴ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዙቪዶውን በዙቪዶው 

ከዑያቬዯዳደባዶው ክኴኲዊ ዏንቌቬዲዴ ነው። ኟዡደዙኴ ዏንቌቬደ ቬኴጣን ከክኵች ኲይ ዯቀንጭቦ 

ኟዯቧጇ ነው። 

በዚህ ዏቧዖዴ ዒንኛውዔ ካኴ ደዏንቌቬዴ ቬኴጣን ኯዏዔጣዴ በቪዲዟ፣ ዢዴሃዊ፣ ነጻና 

ዴዕክዙቩያዊ ዔዛጫ በብኲጫ ድዔጽ ብዶኛ ኟቬኴጣን ባኯቤዴና ዔንጭ ኟሆነውን ህዝብ ውክኴና 

ዒቌኗዴ ይኖዛበዲኴ። ሁን በኸዴዮጵያ ቬኴጣን በዏኯኮዲዊ ሃይኴና በዢጹዔ ዛዕዮዯ ዓኯዔ ሽዠን  

በዛቬዴነዴ ኟዑያዘባዴ ሃቇዛ ይደኯችዔ። ቬኴጣን በህዝብ ውክኴና ኟዑቇኝ ዒቇኴቇያ ዏቪዘያ ነው። ሃቇዘደ 

ባኯዞዴ ሁኯዴ ዯኩኴ ቬዛዴ ዓዏዲዴ በዚህ ውቬጥ ኴዠኯች። ሁን ኟህዝብ ኟቬኴጣን ብዶኛ 

ባኯቤዴነዴና ዔንጭነዴ ኟዑዖቊቇጇበዴ ኟዔዛጫ ቬዛዴ በህቌ ኟዯደነቇቇ ብቻ ቪይሆን ባህኴዔ እኟሆነ ነው።  
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ሁን ህዝብ ዒንኛውዔ ካኴ ከዔዛጫ ውጭ ደቬኴጣን እንዲዏጣ ኟዑዝቅድበዴ ሁኔዲ ኟኯዔ። ይህን 

ቬኴ ከዔዛጫ ዝፃፀዔ ቊዛ ዯያይዞ ዔንዔ ያቊጇዏ ችቌዛ ኟኯዔ እያኴኩ ኯዏሆኑ እንዲዲቅኴኝ 

እዝኴቊኯሁ። ህዝብ፣ ኟፖኯዱካ ፓዛዱዎችና ዏንቌቬዴ ከዴዕክዙቩ ቊዛ ያኲዶው ዴውውቅ ባኯዏቍኴበደ 

ኟዯዝጇ ኟዝጻጸዔ ችቌዜች ኖ እንደዑችኰ ይቇዏዲኴ። እነዚህ ቬህዯድች ቌን ሻሻኰ 

እንደዑቇባዶው ችቌዜች ዏቧድ ያኯባዶው ዏሆኑ እንደዯጇበቀ፣ ባኯዞዴ ዔዛጫዎች በክኴኴና 

በዡደዙኴ ዏንቌቬዴ ኟዯቇኗውን ቬኴጣን ቀይ ኟዑችኰ ኴነበዔ። 

እንቌዲህ፤ በኸዴዮጵያ ባኯዞ ሁኯዴ ዯኩኴ ቬዛዴ ዓዏዲዴ ዔቬዴ ሃቇዙዊ ዔዛጫዎች ዯካሂደዋኴ። 

በእነዚህ ዔዛጫዎች በህቇዏንቌቬደ ዏቧዖዴ  ዴኴቁ ኟቬኴጣን ካኴ ኟሆነው ኟኸዡዴዘ ኟህዝብ ዯካዮች 

ዔክዛ ቤዴ ባኲዴ ዯዏዛጇው ዏንቌቬዴ እያደዙጁ ሃቇዘደን ቩያቬዯዳድ ቆይዯዋኴ። ኟህዝብ ዯካዮች 

ዔክዛ ቤዴ ባኲዴ ኟዑዏዖገዴ፣ በህቇዏንቌቬደ ንቀጽ 54 ‚ኟህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ባኲዴ‛ 

በዑኴ ዛእቬ ቬዛ፣ በንቬ ንቀጽ 1 ኲይ ኟህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ባኲዴ፣ ሁኰ ቀዢ፣ ነጻ፣ 

ቀጥዯኛ፣ ዴክክኯኛ በሆነና ድዔጽ በዑቬጥዛ በዑቧጥበዴ ቬዛዴ በኟዔቬዴ ዏደ ይዏዖጣኰ በዑኯው 

ድንቊቋ ዏቧዖዴ ነው። 

ኟህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ኟህቌ ውጭ ካኴ ነው። ህቌ ያጣኴ፣ ህቇዏንቌቬደና ከህቇዏንቌቬደ 

ኟዏነጩ ኳኵች ህቍች፣ ፖቩዎችና ደንቦች በቬዝጻዑውን ካኴ - በጇቅኲይ ዑኒቬዴ፣ በዑንቬዴዜች 

ዔክዛ ቤዴና ኟዔክዛ ቤደ ባኲዴ በሆኑ ኟዯኯያአ ዑኒቬዴዜች በቌባቡ ዏዝጸዒዶውን ኟዏቆጣጇዛ 

ቬኴጣን ኯው። ቬዝጻዑው ካኴ ዯጇዘነደ ኯህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ነው።  

ቬዝጻዑው ካኴ ኟዑቧኟዏውዔ በዔክዛ ቤደ ነው። ከዢዯኛ ኟቬዝጻዑነዴ ቬኴጣን ኟዯቧጇው ጇቅኲይ 

ዑኒቬዴ በህቇ ዏንቌቬደ ንቀጽ 73 ‚ኟጇቅኲይ ዑኒቬዴ ቧያኟዔ‛ በዑኯው ዛእቬ ቬዛ በንቬ 

ንቀጽ 1 ጇቅኲይ ዑኒቬዴ ከህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ባኲዴ ዏሃከኴ ይዏዖጣኴ በዑኴ 

በዯደነቇቇው ዏቧዖዴ ይዏዖጣኴ። ኯጇቅኲይ ዑኒቬዴዛነዴ ኟዑዳደዖውን እጩዎች ኟዑያቀዛበው በህዝብ 

ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ብኲጫ ድዔጽ ቌኝድ ዏንቌቬዴ ኟዏቧዖዯው ፓዛዱ ነው። በህዝብ ውክኴና 

ዏንቌቬዴ ኟዏቧዖዯው ፓዛዱ ኟዑያቀዛባዶው እጩዎች ኲይ ዔክዛ ቤደ ድዔጽ በዏቬጇዴ ብኲጫ 

ያቇኗው ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ይሆናኴ። ከዚህ ኟህዝብ ኟውክኴና ዯቪዯዣ ከዑዖቊቇጥበዴ ዏንቇድ ውጭ 

ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዏዔዖጥ ኟዑያቬችኴ ዏንቇድ ኟኯዔ። 
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በዚህ ሂደዴ ኟዯዏዖገዴ ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ሃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝ ቧዕኑን ቬኴጣናዶውን ኯዏኴቀቅ 

ኯቧኟዒዶው ኟህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ጥያቄ ዒቅዖባዶው ይዲቃኴ። በዏንዝቅ እዖዢዴ ኲይ 

ኟዑቇኗው ኟህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ ደቬዙ ቩዏኯቬ ጥያቄያዶውን ይቀበኲኴ ዯብኵ ይጇበቃኴ። 

በዔዴካዶውዔ ኳኲ ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ይቧይዒኴ። ዲቨ ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ኟዑቧኟዏው በዔክዛ ቤደ 

ውቬጥ ብኲጫ ድዔጽ ቌኝድ ዏንቌቬዴ በዏቧዖዯው ቇዢው ፓዛዱ ቅዙቢነዴ ነው። ቇዢው ፓዛዱ 

ከዔክዛ ቤደ ባኲዴ ዏሃከኴ ኯጇቅኲይ ዑኒቬዴዛነዴ ሃኲዟነዴ ይዏጥናኴ ያኯውን ይዔ ያኲዶውን 

እጩዎች ቅዛቦ ዔክዛ ቤደ ድዔጽ እንዲቧጥ ያደዛቊኴ። ብኲጫ ድዔጽ ያቇኗው ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ 

ይሆናኴ። ከቀናዴ በኋኲ በዚህ ዏቧዖዴ ዲቬ ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ይዏዖጣኴ ዯብኵ ይጇበቃኴ። 

በጇቃኲይ በኸዴዮጵያ ኟህዝብን ኟቬኴጣን ዔንጭነዴና ባኯቤዴነዴ ከዑያዖቊቌጇው በዔዛጫ ኟዑቧጥ 

ኟህዝብ ውክኴና ውጭ ደቬኴጣን ዏዔጣዴ ኟዑያቬችኴ ንዳችዔ ህቇዏንቌቬዲዊ ዏንቇድ ኟኯዔ። ዙዴ 

ኪኵ ኟዑቇኗው ኟዡደዙኴ ዏንቌቬደ ዴኴቁ ኟቬኴጣን  ካኴ ኟሆነው ኟህዝብ ዯካዮች ዔክዛ ቤዴ 

ባኲዴና ዴኴቁ ቬዝጻዑ ካኴ ኟሆነውን ኟጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ጽህዝዴ ኟዑዏዙው ጇቅኲይ ዑኒቬዴ 

ቬኴጣናዶው ከህዝብ ኟዏነጨ ነው። ኟዙቨ ኟዡደዙኴ ዏንቌቬደ ቬኴጣን ኟዏነጨው ደቌዕ ኟህቇዏንቌቬደ 

ባኯቤዴና ኟኸዴዮጵያ ኟኰኲዊ ቬኴጣን ባኯቤዴ ኟሆኑ ኟኸዴዮያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዙቪዶውን 

በዙቪዶው ከዑያቬዯዳደባዶው ክኴኲዊ ዏንቌቬዲዴ ነው።  

ንድ ካኴ ከህዝብ ውክኴና ውጭ ‘ሆ’ ብኵ ዔክዛ ቤዴ ዏቌባዴ ካኯዏቻኰዔ ባሻቇዛ፣ በሆነ ቇዏዴ 

ኟዒይችኴ ቊጣዑ ‘ሆ’ ብኵ ዏቌባዴ እንኳን ቢችኴ፣ ኟዡደዙኴ ዏንቌቬደ ቬኴጣን ዔንጭ ኟሆኑዴ 

ክኴኲዊ ዏንቌቬዲዴ ቬኯዒይቀበኰዴ ዔናኴባዴ ኯቧዲዴ ንበዛ ኲይ ከዏቀዏጥ ያኯዝ ሃቇዘደን ዏዔዙዴ 

ይችኴዔ። ኟዙዴ ኪኵ ቁኴዢ ያኯው ህዝብ፤ ኟኸዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች እጅ ነው። 

ይህ ቁኴዢ ከዔዛጫ ኮዜጆ ውጭ ከኟዴዔ ቇኝ ይችኴዔ።   

 


