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የሪዴሢቈኬም ዯዏሢጭነት ሿምኑ ይ ነው? 

ጏንድይሢድ ኃብዯየቬ 02-16-18 

ኢትዮጵያ የሪዴሢቋ ሥሤዓት ዏሿዯቋ ሿጀዏሟች ካ ቍንቬቶ በሤቂዲ ቬቃቶችን ማቬዏኬቇብ ችቆች። 

ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች እቀቋነዲቷውንና ነጻነዲቷውን ማሟቊቇጥ በዏቺቷው ኧቂ ሠም 

ቍቬራነዋቋ። በኩህም  ሦጣን ቋማት ቍሟቊግጠዋቋ። ቆኢትዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች ይህን 

ጥቅም ያቬቇኗቷውን ሥሤዓት ዏነቂቂት ጏይም ቆማራሟቬ ዏሞሿሤ ዏኧከ ብከ ነው። በዏሆኑም 

በሦቬደም በቀቋ ማቆትም በትምቄህት፣ በጥበትና በቅንትሥባንዲቬቶች ኔትጏሤቄ የምናቬዯውቷውን 

ጽንሦኛ ኃይቌች ዏዋቊት የሁቇም ቍቇሤ ጏዳድ ካቊ ግዴዲ ይሆናቋ። የትምቄህት፣ የጥበትና 

የቅንትሥባንዲቬቶች ኔትጏሤቄ የሪዴሢቋ ሥሤዓደ ጠንቆች ዏሆናቷውን በዏቇንኧብ የሃቪብ ትግቋ ቋናደሤግ 

ይቇባቋ።  

ሪዴሢቈኬም ቆኢትዮጵያ የምሤጫ ቈዳይ ቍይደቆም። ይቋቁን የዏጧሟሻውና ብቷኛው ቍማሢጭ እንጂ። 

የሪዴሢቋ ሥሤዓደ ቆኢትዮጵያ እቬትንሩቬም ጭምሤ ነው። ጽንሦኛ  ቍቈያም የትምቄህት፣ የጥበትና 

የቅንትሥባንዲቬቶች ኔትጏሤቄ የሪዴሢቋ ሥሤዓደን በዯዏቆሿዯ የሚቧጡትን ቍቬዯያየት ቋብ ብቌ ቬዯዋቆ 

ቇሢሚ ነው። በጭራን ጥቺ ይ ዯዏሥሤቶ ሿድምዳሜ ይ ዏድሟቬ ምን ያህቋ ቬህዯት ይ እንደሚጥቋ 

ዏቇንኧብ ምሤምሤና ጥናት ቍያቬሦቋቇውም።  

የጽንሦኛ ቍቈያም የትምቄህት፣ የጥበትና የቅንትሥባንዲቬቶች ኔትጏሤቄ የኢትዮጵያን ነባሢዊ ሁኔዲ ጠቆቅ 

ብቆው ያውቃቇ ብቌ ቆማቆት ቍቬቷቊሡ ነው፤ ጏይም የኩህች ቍቇሤ ቀጣይ እጣ ሦንዲ ግድ ቍይቧጣቷውም 

ብቌ ቆዏግቆጽ ቍያቬቷግሤም። ቆምን ቢቇ የሪዴሢቋ ሥሤዓደን ቆማራሟቬ ዏሞሿሤ የኢትዮጵያን ቬትንሩቬ 

ዏኬቊት፣ ቍቇሤን ዏበዯን፣  ህኬብን ጏደግጭት ውቬጥ ዏቄዯት  እንደሆነ ይቧማኛቋና ነው።     

ይህ የሪዴሢቋ ሥሤዓት ቆኢትዮጵያ ምን ያቬቇኗው ውጤት ቍቆ? ቆኧዏናት በቍቇሡደ ይቬዯዋቋ የነበሟውን 

የእሤቬ በሤቬ ጦሤነት እቋባት ቍቬቇኝቷቋ። ይህ የሪዴሢቋ ሥሤዓት  ኪሣ ህኬቦች ሢቪቷውን በሢቪቷው 

ማቬዯዳደሤ ቍቬችሏቋ። ቋንቋቷውንና ባህቷውን በዏጠቀም በማንነዲቷው እንዲቅሠ ቍብቅቷቋ።  
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ካጎች ቍቂባቢያቷውን ማቋማት በዏቺቷው የምጣኔ ሀብት ዯጠቃሚነዲቷው ዯሟቊግጧቋ…ቊም 

ቊም። በሁቇም ዏቬቅች የካጎች ዏብቶች ያቬጠበቀን ሥሤዓት ዏነቂቂት ብከ ዋቊ ያቬሿራቋ። 

ኢትዮጵያ  ባቆሧት 27 ዓዏዲት ቇደማ ጏዲህ ሪዴሢዊ ሥሤዓትን ዏሿዯቋ በዏቺሏ ብሄሥች፣ 

ብሄሟቧቦችና ህኬቦች በፖቆዱቂዊ፣ በምጣኔ ሀብዲዊና በማህበሢዊ ቈዳዮች በዯጧባጭነት ዯጠቃሚ 

ሆነዋቋ።   

ቆዏሆኑ ሪዴሢዊ ሥሤዓት ማቆት ትሤጓሜው እንዴት ይቇቆጽ ይሆን። ሪዴሢዊ ሥሤዓት ማቆት ሁቆት 

ጏይም ሿሁቆት በይ ዏንግሥዲት (ሪዴሢቋና ቄቋቋ ዏንግሥዲት) በቬምምነት የሚሦጥሠት የሢቬ 

ቍቬዯዳደሤና የቊሢ ቍቬዯዳደሤን ያጣዏሟ፣ በቃቋ ቁዳን ይ የሚዏሠሟትና የሚዏሢ ቍቊሤነት ነው፡፡ 

ቍቊሤነደ በዏቂሿቷው ቈኖሤ የሚቇባውን የሥቋጣን ቄራራቋና ኬምድናም ይጏቬናቋ፡፡ የሪዴሢቋ 

ሥሤዓት ቍንዱ የቊውን ቅንነትና ቍብሥ የዏኖሤ እቪቤን በማዏን ይ እንዲሁም ቍንዱ የቊውን ቋዩ 

ዲሡቄ፣ ባህቋ፣ ቋንቋ፣ ኃይማኖት በማቄበሤና በእቀቋነት በዏጠበቅ ይ የዯዏሠሟዯ ሥሤዓት ማቆት 

ነው፡፡  

በቍሁኑ ካ በዓቆማችን 28 የሚደሤቨ ቍቇሢት በሪዴሢዊ ሥሤዓዯ ዏንግሥት የሚዯዳደሠ ናቷው። 40 

በዏቶ የሚሆነው የዓቆም ህኬብ በእነኩህ ቍቇሢት ውቬጥ የሚዯዳደሤ ዏሆኑም የሪዴሢቈኬም ፀሃረዎች 

ያሟቊግጣቇ፡፡ ዴሞቄሢቩን ቆማቬሦን ሪዴሢቋ ሥሤዓት ሿቊቌች የዏንግሥት ቍጏቃቀሤ ዏቋቅች የበቆጠ 

በዏሆኑ 21ኛው ቄራቆ ኧዏን ቍቇሢት ጏደ ሪዴሢቈኬም ቍቬዯዳደሤ የሚሸቊቇሠበት እንደሚሆን 

ይጠበቃቋ።  

ቍቇሢት ሪዴሢዊ ሥሤዓዯ ዏንግሥትን ቆምን ይዏሤጣቇ? የዯቆያዩ ምቄንያቶች ቍሏቷው። ቍሢት ዋና 

ዋና ምቄንያቶች ዯጠቃሾች ናቷው። ሿነኩህም ቍንደኛው የሪዴሢቋ ሥሤዓት ብኬሃነትን ማቬዯናቇዱ 

ነው፡፡ ሁቆዯኛው ምቄንያት ቧረ ቇበያና ትቋቅ ኢቅኖሚ የዏቇንባት ራጎት ነው። ሦቬዯኛው ምቄንያት 

ጠንቂሢ የዏሿሿያ ኃይቋና የደህንነት ሥሤዓት ባቆቤት ዏሆኑ ነው፡፡ ቍሢዯኛው ምቄንያት ደግሞ 

ቍቬዯዳደሢዊ ቍዏቹነትን ዏራጠሠ ነው፡፡ ሿይ ሿዯጠቀቨት ምቄንያቶች ዏቂሿቋ ኢትዮጵያን የሪዴሢቋ 

ሥሤዓትን እንድትሿዯቋ ያቬቇደዳት ዋናው ነጥብ በቍቇሡደ ያቆው ብኬሃነት ነው።   

የኢሪዴሡ ህቇ ዏንግሥት ዏሠሟዲዊ ዓማዎች በህቇ ዏንግሥደ ዏግቢያ ይ በኩህ ዏቋቀ ቧራሯቋ። በቍቇሢችን 

ባቆሧት ሥሤዓቶች ይቬዯዋቇ የነበሠ የዯኪባ ግንኘነቶችን ቆማቬዯቂሿቋ፣ ቀድሞ ያቷውን የቊሢ ቍብነቶችና እቫቶች 
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ትቬቬሤ ቆማጠናሿሤ፣ ኧቂ ሠምን፣ ዋቬትና ያቆው ዴሞቄሢቩ ቆማቬሦን፣ የቊሢ የኢቅኖሚና የፖቆዱቂ ማኅበሟቧብ 

ቆዏቇንባት ቃቋ የቇቡ ዏሆናቷውን፣ ይህን ቆማቪቂት የግቆቧብም ሆነ የብሄሥች፣ ብሄሟቧቦች ህኬቦች ዏብቶችና 

የፆዲ እቀቋነት ማሟቊቇጥ፣ ባህቌችና ኃይማኖቶች ያቆ ቍድቋኦና ቋዩነት እንዲሢዏዱ ማድሟግ ፅኑ እምነዲቷው 

እንደሆነ ዏጏቧናቷው የሚቋ ነው፡፡  

የኢሪዴሡ ህቇ ዏንግሥት ሁቇን ያሟ ኧዏናዊ የሚባቋ ህቇ ዏንግሥት ነው። የኢሪዴሡ ህቇ ዏንግሥት 

በየኧሤሧ ማቆትም በፖቆዱቂ፣ በምጣኔ ሀብትና ማህበሢዊ ቈዳዮች ከሡያ  ህኬቦችን ዯጠቃሚ የሚያደሤግ 

ቍንቀጾችንም ቍቂቷቋ። እንደሚዲጏቀው ኢትዮጵያ ሪዴሢዊ የቍቬዯዳደሤ ሥሤዓትን የምትሿዯቋ ቍቇሤ 

ናት። ቍቇሡደ በኩህ ሥሤዓት ዏዯዳደሤ ሿጀዏሟችበት ቂቆሧት 26 ዓዏዲት ጏዲህ በሤቂዲ ቬቃቶችን 

ቍቬዏኬግባቆች።  

 

ሿኩህ ቀደም በኩሁ ዯዏቪቪይ ሤዕቧ ቈዳይ ይ ሪዴሢቋ ሥሤዓት ሿቊቌች ሥሤዓቶች የሚቆይባቷውን 

ቍምቬት ዏሠሟዲዊ የዯባቇ ባህሡያት ዏጠቃቀቫ ይዲጏቪቋ። በኩህ ጽሁሪም የኢትዮጵያ የሪዴሢቋ 

ሥሤዓት እነኩህን ባህሡያት እንዴት እንደሚቊሢ ቆማየት እሞቄሢቆሁ።  

የዏጀዏሡያው የዏንግሥት ቍጏቃቀሤና ዯጠያቂነትን ማቬሦኑ ነው። ሁቇም የሪዴሢቋ ቍቇሥች ቢያንቬ 

ሁቆት ዏንግሥዲት ማቆትም ሪዴሢቋና ቄቋቌች ቍሏቷው፡፡ እነኩህ ዏንግሥዲት ሿዏሟጣቷው ህኬብ 

ቊሤ ቀጥዯኛ ግንኘነት ቍቷው። ዯጠያቂነዲቷውም ቆዏሟጣቷው ህኬብ ነው፡፡ እነኩህ ዏንግሥዲት 

ህቋውናቷው የሚሟቊቇጠው በህቇ ዏንግሥት ነው፡፡ የሪዴሢቋ ሥሤዓደ ቍጏቃቀሤ እንደየቍቇሢደ ሁኔዲ 

ጂኦግሢረያዊ ጏይም በማንነት ይ የዯዏሠሟዯ ቈሆን ይችቋ፡፡ በኢትዮጵያ ሪዴሢቋ ዏንግሥትና 

የቄቋቋ ዏንግሥዲት ዯጠሡነዲቷው በቀጥዲ ቆዏሟጣቷው ህኬብ ነው፡፡  

ሪዴሢቋ ዏንግሥት የሚዏሟጠው በቍጠቃይ የቍቇሡደ ህኬብ ነው። የቄቋቋ ዏንግቬሥት ደግሞ በየቄቋቇ 

ውቬጥ በሚኖሠ ህኬቦች ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሪዴሢቋ ሥሤዓት በዋናነት የዯዋቀሟው በህኬቦች ማንነት ይ 

ዯዏሥሤቶ ነው፡፡ ይህ የዏንግሥት ቍደሟጃጀት የዯዏሟጠበት ምቄንያት ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች 

ባቆሦው ዲሡቄ የዯነሦቈትን ዏብት፣ ዲራኖ የነበሟውን ዲሡቄ፣ ቋንቋ፣ ባህቋንና ቊቌች የማንነት 

ዏቇቆጫዎችን በህቇ ዏንግሥት ዋቬትና እንዲያቇኘና በዯግባሤም ዯሦፃሚ ማድሟግ የሚያቬችቋ ቍጏቃቀሤ 

ቬቆሆነ ነው፡፡ እነኩህ ህኬቦች የዯኪባውን ግንኘነት ዏጏቇዱን ማሟቊቇጫ ዏቪሡያ እንደሆነ ቬዏኑበትና 

በኩህ ቍጏቃቀሤ ቍዲቬ የእቀቋነት ግንኘነትና የቊሢ ህቋውና እንዲዏሠሟት ቬቆጏቧኑ የዯሿዯቇት ቍጏቃቀሤ 
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ነው፡፡ የቍቇሡደ የቍሿቆቋ ዏሥሦሤት ማንነትን፣ ቋንቋን፣ ቍቧሩሦሤንና ሦቃደኝነትን ዲቪቢ ያደሟቇው 

በህኬቦች የትግቋ ዲሡቄ የእቀቋነት ጥያቄ ዏሠሟዲዊ ቈዳይ በዏሆኑ ነው። የማንነት ዏቇቆጫ የሆኑትን 

ሢቬን በሢቬ የማቬዯዳደሤ፣ ቋንቋን፣ ባህቋንና ዲሡቄን ቆማጥናት ቆዏንሿባሿብና ቆማቪደግ ብቷኛ ቍማሢጭ 

በዏሆኑም ጭምሤ ነው፡፡ 

ሁቆዯኛው የሪዴሢዊ ሥሤዓት ባህሡ የሆነው የሥቋጣን ቄራራቋ ማቆትም የሢቬ ቍቬዯዳደሤ እና የቊሢ 

ቍቬዯዳደሤ ዏዏሥሟት ዏቺቋ ነው። የሥቋጣን ቄራራቋ የሪዴሢቋ ሥሤዓት ዋነኛ ዏቇቆጫ ነው፡፡ 

እያንዳንዱ ዏንግሥት በዯቧጠው ቍቬዯዳደሢዊ ጏቧን ውቬጥ ሕግ የማውጣት፣ ሕግ የዏሦፀም፣ ሕግ 

የዏዯሤጎምና ቇቢን የዏቧብቧብ ሥቋጣን ቍቆው፡፡ የሥቋጣን ቄራራቇ እንደየቍቇሢደ ሁኔዲ ቢቆያይም 

ቍቇሢዊ ቈዳዮችንና ቍንድነትን ቆማቬጠበቅ ጠቀሜዲ ያቷው ሥቋጣኖች ቆሪዴሢቇ ዏንግሥት የሚቧጡ 

ቩሆኑ ሿቄቋቌችና ብሄሤ ብሄሟቧቦች ቋዩ ሁኔዲና ባህቋ ቊሤ የዯያያከ ሥቋጣኖች ቆቄቋቌች ይቧጣቇ፡፡  

በኢትዮጵያም ሪዴሢቋ ዏንግሥትና ቄቋቌች ሕግን የማውጣት፣ ሕግን የዏሦፀምና ሕግን የዏዯሤጎም 

ሥቋጣን ቍቷው፡፡ የሪዴሢቋ ዏንግሥት ሥቋጣን በቍንቀፅ 51 የቄቋቌች ደግሞ በቍንቀጽ 52 ዯኧሤኬሥ 

ይቇኛቋ፡፡ ዯቆይዯው ያቋዯኧሟኧሠ ቀሡ ሥቋጣኖች ቆቄቋቌች ዯቧጥዯዋቋ፡፡  

ሦቬዯኛው የሪዴሢቋ ዏንግሥዲት ባህሡ የሆነው ሁቇም ሪዴሢቋ ቍቇሥች የዯፃሦ ሕቇ ዏንግሥት 

ያቷው ዏሆኑ ነው። ሕቇ ዏንግሥት የቬምምነዲቷው ጏይም ቃቋ ቁዳናቷው ማቧሡያ ቧነድ ነው፡፡ 

በቍንድ በቀቋ ቍንዱ እሤሿን ሥቋጣኑን ዯግባሢዊ በሚያደሤግበት ጏቅት የቊውን እሤሿን ሥቋጣን 

እንዳይነቂ የሚቇዲው ጏይም ሥቋጣኔ ዯነቂ የሚቋ ቂቆ ዯጠቃሽ ሆኖ የሚያቇቆግቋ የዯፃሦ ሕቇ ዏንግቬት 

ዏኖሤ የግድ ይሆናቋ፡፡ እንደየቍቇሢደ ሕቇ ዏንግሥደን የማሻሻቋ ሥሤዓት ቢቆያይም ሁቇም ሪዴሢቋ 

ቍቇሥች የሕቇ ዏንግሥዲቷውን የዯጏቧኑ ቍንቀፆች ያቆሪዴሢቋ ዏንግሥትና ቄቋቌች ቬምምነት ቈያሻሽቇ 

ቍይችቇም፡፡ የኢትዮጵያ ሕቇ ዏንግሥትም የዯቆያዩ የፖቆዱቂ ኃይቌችና የኅብሟዯቧብ ዯጏቂዮች 

የድሤድሤ ውጤት ነው፡፡  

ቍሢዯኛው የሪዴሢቋ ሥሤዓቶች ባህሡ የሆነው ሁቇም ሪዴሣሽኖች ሁቆት ምቄሤ ቤቶች ቍሏቷው፡፡ 

ቍንዱ "የዯጏቂዮች ምቄሤ ቤት" ጏይም "የዲችኛው ምቄሤ ቤት" የሚባቋ ነው። ቊው ደግሞ "የይኛው 

ምቄሤ ቤት’’ ጏይም "ሁቆዯኛ ምቄሤ ቤት" በሚቋ ይዲጏቃቋ፡፡ ሁቆዯኛው ምቄሤ ቤት በዯቆያዩ 

ሪዴሢቋ ቍቇሢት የዯቆያየ ዏጠሡያ ቍቆው። በኢትዮጵያ የሪዴሣሽን ምቄሤ ቤት ዯብቌ ይጠሢቋ፡፡ 
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ቍጏቃቀሤና ሥቋጣኑም እንደየቍቇሢደ ሁኔዲ ይቆያያቋ። የኢትዮጵያ ቆእያንዳንዱ ብሄሤ፣ ብሄሟቧብ ጏይም 

ህኬብ ቍንድ ውቄቋና ቆዯጧማሡ ቍንድ ሚቈዮን ዯጧማሡ ቍንድ ጏቁቋ እንዲኖሤ ያደሤቊቋ፡፡ 

የምቄሤ ቤደ ዯጏቂዮች ቍዏሢሟጥን በዯዏቆሿዯ በቍንዳንድ ሦዴሣሽኖች በቀጥዲ በህኬብ ቩዏሟጡ 

በቊቌች ደግሞ ሿግማሽ በይ ጏይም ሿግማሽ በዲች ዯጏቂዮች በቄቋቌች ሥሢ ቍቬሦፃሚዎች 

ይዏሟጣቇ፡፡ በኢትዮጵያ ቍባደ በቄቋቋ ምቄሤ ቤቶች ይዏሟጣቇ ጏይም ምቄሤ ቤቶቸ በቄቋቌቸ 

ህኬቦች በቀጥዲ እንዲዏሟጡ ማድሟግ ይችቇ፡፡ የኢትዮጵያ የሪዴሣሽን ምቄሤ ቤት የሪዴሢቋና የቄቋቋ 

ዏንግሥዲት የቊሢ ቇቢዎች የሚሿሩሦቇበት ዏንቇድ ይጏቬናቋ፣ የሪዴሢቋ ዏንግሥት ቆቄቋቌች 

የሚቧጠውን ድጎማ ቀዏሤ በማውጣት ያሿሩራቋ፤ ሕቇ ዏንግሥትን ይዯሟቈማቋ፣ በቄቋቌች ዏቂሿቋ 

ቍቆዏግባባት ቩሦጠሤ ዏራትሄ ይቧጣቋ፡፡  

ቍምቬዯኛው የሪዴሢቋ ሥሤዓት ባህሡያት የሆነው የሕቇ ዏንግሥት ቈዳዮች ቇቊይ ዯቋም  ዏኖሤ ነው። 

የሪዴሣሽኖች ሕቇ ዏንግሥዲዊ የሥቋጣን ቄራራቋ ጥቅቋ፣ ዏደሢሟብና ዏቊሢት የሚዲይበት ነው፡፡ 

በዏሆኑም በቍሦፃፀም ሂደት ቍንዱ የቊውን ሥቋጣን ቈነቂ ቬቆሚችቋ በኩህ ካ የሚነቪን ቍቆዏግባበት 

በውይይት ዏራዲት ቂቋዯቺቆ የዳኝነት ራሤድ የሚቧጥ ቇቊይ ዯቋም ቍቷው፡፡ በኩህ ከሡያም 

እንደየቍቇሠ ቋዩነቶች ቍቇ፡፡ በኢትዮጵያ ሕቇ ዏንግሥዲዊ ቍቆዏግባባቶችን ግቋግቋ የሚቧጠው ዯቋም 

የሪዴሣሽን ምቄሤ ቤት ነው፡፡ 

 


