
 

የኢሳድዘ ጠ/ዑ ዶ/ር ብይ ህዏድ ኯዏከኲከያ ቧዙዊዴ 

ሃኲሱዎች በንድሯ-ሃቪብ የዲቇዘ ቇኯጻና ከሃኲሱዎዷ ቊር 

በሀቇዙዊና ጏቅዲዊ ቈዳች ዙዘያ ውይይዴ ደዖቈ 

06-01-18 

ሀቇዙችን ብሄዙዊ ጥቅዕችን ኯዒቬከበር የፖኯዱካ፣ ኢኮኖዑ፣ ዳክኖኵዹ፣ ዲፕኵዒቩ እና ጏዲደዙዊ 

ቅዕችን ቀናጅድ ሀቇዙዊ ክብርና 

ኴዕኴናዋን ኯዒዖቊቇጥ በዑደዖቇው ጥዖዴ 

የዏከኲከያ ቧዙዊዴ የዒይዯካ ዑና 

እንዳኯው ጠ/ዑ ዶ/ር ብይ ህዏድ 

ቬዲውቀዋኴ፡፡ ብሄዙዊ ሴኲጎዴና 

ጥቅዔ በኳኲ ቋንቋ የህዝብ ሴኲጎዴና 

ጥቅዔ ዒኯዴ በዏሆኑ የዏከኲከያ 

ቧዙዊዴከ ህቇ-ዏንግቬደ የዑዏነጨ 

ግኴጽ ዯኴዕኮዎችን ንግቦኯህ 

ዝብሴኲጎዴ የዑቇዛናኯህ ዝብ ጥቅዔ 

የዑቧዙ ዏሆነ ኯበዴ ብኯዋኴ፡፡ 

የዯኯያዩ ሀቇሮች የዏንግቧዴ ዔቬዖዲ 

ዲዘክ እንደዑያቪየው በ19ነኛውና 

20ኛው ክ/ዘዏን በሱዴ የሀቇር ጥቅዔና 

ሴኲጎዴ የዑዏነጧው ከዯኯያዩ የቇዥ ዏደቦችና እዔነዴ ዯቋዒዴ እንደሆነ የጠቆዐዴ ጠ/ዑ ዘዏናዊው 

ብሄዙዊ ጥቅዔና ሴኲጎዴ ዖዳድ ግን ህዝብና ህዝብን ብቻ ዏቧዖዴ ያደዖቇነው ብኯዋኴ፡፡ 

የብሄዙዊ ቅዒችን ዋነኛ ዏቇኯጪ የቧኲዔ፣የኴዒዴና የዲዕክዙቩ ግቦች ዒቪካዴ እና የሀቇዙችን ህዝቦች 

ክብርና የሀቇር ኰዓኲዊነዴ ዒቬከበር ናዶው ብኯዋኴ፡፡ 

ዘዏናዊው ጦርነዴ ከዏደበኛ የጦርነዴ ውድ የዯኯየ ቅርጽና ዏኴክ ኯው፡፡ ዏንግቬዲዴና ዏንግቬዲዊ 

ያኴሆኑ የጦርነዴ ዯዋናዮች የዑቪዯሰበዴ፣የግኯቧቦች እና ዏንግቬዲዊ ያኴሆኑ ካኲዴን የዒድዖግ ቅዔ 

ያዏጠቀ የዳክኖኵዹ እድቇዴ ዏኖር እና ኯዒ-ቀሲዊነዴ ያዏጣው የኢኮኖዑ፣ፖኯዱካእና የባህኴ ዴቬቬር 

ከሴዯኛ የሆነበዴ ዜ ኲይ እንቇኛኯን ቩኰ ጠ/ዑ ዶ/ር ብይ ህዏድ የዘዏናዊ ጦርነዴ ዔህዳን 

ባህዘያዴ ቬዖድዯዋኴ፡፡ 

የጦርነዴ ቬኴደዔ ሸናሱ ሆኖ ኯዏቇኗዴ ከዑደዖግ ጥዖዴ ይኴቅ የዯፃዙዘ ኃይኵችን ፖኯዱካዊ፣ 

ኢኮኖዑያዊ እና ዒህበዙዊቬ ርዓድችን የዑያቪዴሴ፣የዯፃዙዘ ሀይኴን ውቪኔ ቧጩ ካኲዴ ቬዴዙዯዹ እቅድ 

እንዳይቪካ ጏይዔ ውድ ዋቊ የዑያቬከሴኴ ሆኖ እንዲዲይ ዒድዖግን ዏቧዖዴ ያደዖቇ የጦርነዴ ቬኴዴ ነው 



ብኯዋኴ።ዘዏናዊ ዏደበኛ ጦርነድች የዑያቬከሴኰዴ ዋቊ እጅግ ከሴዯኛ በዏሆኑ ዏግቬዲዴ በቀጥዲ 

ጦርነዴ ከዏግባዴ ይኴቅ የውክኴና ጦርነዴን ዏዔዖጥ የዑዲይበዴ ዔህዳር እንደሆነ ጠቁዏዋኴ፡፡  

በዯጧዒዘዔ የዔንቇኝበዴ የዙዯኛው ዴውኴድ ጦርነዴ ኯዔ በነቇሮች እና በኩነድች ዏዯቪቧር ዔክንያዴ 

ንድ ካባቢ የዑከቧዴ ድርዴ ኯዒቀሲዊ በሆነ ዏኴኩ ቀውቬን የዑያቬከዴኴ ው።በነቇሮች እና 

በኩነድች ዏዯቪቧር እጅግ በጠነከዖበዴ በዚህ ዘዏን የዑያቊጥዐ ቬቊድችን ዏዖባዊ የሆኑ በዏሆናዶው 

፣ቬቊድዶን ዏዏከዴ የዑቻኯው በዏዖባዊ ደዖዺዷዴ ነው ብኯዋኴ። 

ይህንን ጏቅዲዊ ናነባዙዊ ሁኔዲ ከግዔዴ ውቬጥ በዒቬቇባዴ ዏከኲከያ ቧዙዊደ ዙቨን በቀጣይ የኯውጥ 

ዔህዋር ውቬጥ ዒቬቇባዴ ኯበዴ ቩኰ ዯናግዖዋኴ፡፡የዘስርዐ ዏነሻ ሁኔዲዎችዔ የሀቇዘደ 

የዒህበዙዊ፣ፖኯዱካዊና ኢኮኖዑ ሁኔዲችና በጠቃኲይ የህዝብ ቬዓዴ ነው ብኯዋኴ፡፡ሀቇዙችን ከቅርብ 

ዜ ጏዲህ ዙዘያ ዏኯቬ የፖኯዱካ ኯዏዖቊቊዴ ውቬጥ በዏቆየዴ ከሴዯኛ ደቊ ያንዣበበዴ ሁኔዲ 

ዯሯጥሮ እንደነበር ያቬዲጏቨዴ  ጠ/ዑኒቬዴ ችግን የሯጠዖው ዏንግቬዴ ችግን ዏሴዲዴ ይቻኴዔ 

እቬከ ዏባኴ የደዖቧ ዴችዴ ቢደርቬብንዔ ዯግዳሮደን ጏደ እድኴ ቀይዖን ሀቇዙዊ የኯውጥ እንቅቬቃቫዎችን 

በሲጣኝ ዏውቧድ በዏዷዏዙችን የህዝቡን ዯቬሲ በድቊዑ በዒግኗዲችን ኯውጡን ኯዒቬሲዴና 

ኯዒጥኯቅዔ ዷሁኔዲ ዯሯጥሯኴ ብኯዋኴ፡፡ 

በዏሆኑዔ የዏከኲከያ ሀይኴ በኩኴ ያኯው ዋነኛ ቁኴሴ ዘስርዔ ቈዳይ የቧዙዊደን ፕሮሳሽናዝዔ ዒቪደግ 

እንደሆነ ጠቁዏዋኴ፡፡ ይህዔ ቩባኴ የቧዙዊደን ዐያ ዊብቃዴ፣ ሃኲሱነዴ የዏውቬድ ናየዯሟኲ ቧብዕና 

የዯኲበቧ ዏሆን ይኖርበዲኴ፡፡ ይህ ቩሆን ቧዙዊደ በዏርህ የዑቇዛና ኯጏቅዲዊ የፖኯዱካ ሁኔዲ ዯጽዕኖ 

በቀኲኰ እጅ የዒይቧጥ የህዝብን ሴኲጎዴና ጥቅዔ የዑያቬከበር ያደርቇዋኴ ብኯዋኴ፡፡በቅርቡ በዯደዖቇው 

የዏንግቬዴ ቬኴጣን ሽግግር ጏቅዴዔ ቧዙዊደ ያቪያውን ዐያዊ ዲቩፕን ያደነቁዴ ጠ/ዑኒቬዴ ይህ 

ፕሮሳሽናዝ ዏቀጠኴ ኯበዴብኯዋኴ፡፡ 

የዏከኲከያ ጏቪኝ ቅዕች ኯዒቧደግ በዔድር ሀይኴና በየር ሀይኴ በሴዘካ ቀደዔዴ ሀቇሮች ዯርዲ 

ያቬቀዏጠንን ሀይኴ ቇንብዯናኴ ያኰዴ ጠ/ዑኒቬዴ የባህር ሀይኴ ቅዔችንዔ በቀጣይ ዒቪደግ ይቇባናኴ 

ብኯዋኴ፡፡ 

የኢሳድዘ ህቇ -ዏንግቬዴ ዏከኲከያ ቧዙዊደ የብሄር፣ ብሄዖቧቦች ነፗ ብዙቅ፣ ከፖኯዱካ ጏቇንዯኝነዴ 

ዏጽዳዴ፣ ኯቩቪኴ ቬዯዳደርና ኯህቇ -ዏንግቬደ ዯቇዥ ዏሆን፣ የሀቇርን ኰዓኲዊነዴ የዒቬከበር ዯኴዕኮ 

ያቧቀዏጠ በዏሆኑ የሀቇር ዏከኲከያ ቧዙዊዴ ህቇ-ዏንቇቬዲዊ ባህዘ ውጠብቆ ዏዝኯቅ ኯበዴብኯዋኴ፡፡ 

የዏከኲከያ ቧዙዊዴ ዋነኛ ኲዒበቩ ቪኴ ቬዯዳደ የዑቀዏጡ ሀቇዙዊ ቬቊድችና የደህንነዴ ቬቊድችን 

በዯቀዏጠኯዴ ዴርጓዓ ዏቧዖዴ በኲቀብቃዴ ግዳዸን የዒቬሯፗዔ፣ የህዝብን ሴኲጎድችና ጥቅዕች ዒቬከበር 

እና የሀቇር ክብርና ኰዓኲዊነዴ ንዒዖቊቇጥነው፡፡ 

 


