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ከህጏሓዴ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ የዯቧጠ ዏግኯጫ 

 

 
 

የህጏሓዴ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ከዑያዝያ 23-25/2012 ዓ.ዔ በክኴኲችንና በሃቇዙችን እንዲሁዔ 

በንቬ ቀጣናው የዯከቧደ ፖኯዱካዊ ቈዳዮችን በቬፋዴ በዏዏዛዏዛ የውቪኔ ሃቪቦችን ቪኴፏኴ፡፡ 

ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳው በክኴኲችን እየዯከናጏኑ ያኰ የቧኲዔና የኴዒዴ፣ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ፣ 

የክኴኲችንና የህዝባችን ድህንነዴ የዏዲደግ ሥዙዎችን እንዲሁዔ የኮዖናን ጏዖዛሽኝ ኯዏዏከዴ የዯቧ 

ሥዙዎች በዑዏኯከዴ በዝዛዝዛ የዯጏያየበዴ ቩሆን፣ እቬካሁን የዲዩ ጥንካዚዎችን ጠብቆ ኯዒቆየዴና 

የዲዩ ቈድኯድችን ኯዒዖዔ የዯቧ ቬዙዎችን በዏዏዛዏዛ ውቪኔዎችን ቪኴፏኴ፡፡ በክኴኲችን ያኰ 

ጏይዔ የዑኖ ዝዯናዎች ኯዏዏከዴ ሁንዔ ጏቪኙ ውቬጣዊ ጥንካዚያችን ዏሆኑን በድቊዑ 

በዒዖቊቇጥ በዚህ ዖቇድ የዯዷዏ እንቅቬቃቫዎች ዯጠናክዖው ዏቀጠኴ እንዳኯባዶው ቬዔዔነዴ ኲይ 

ዯደዛሷኴ፡፡ 

 

የሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳው በሦቬዴ ቀን ቬብቧባው በቬፋዴ ከዏከዖባዶው ቈዳዮች ዋነኛው በሃቇዛ ደዖዺ 

በብኴፅግና ፓዛዱ እየዯካሄደ ዏጥድ ሁን በዏጨዖሻ ደዖዺ ኲይ የደዖቧውን ሕቇ-ዏንግቬዲዊ ቬዛዓዴ 

የዏናድ ዘዏቻ የዑዏኯከዯው ዷንዳ የጎኲ ዴኩዖዴ የዯቧጠው ነበዛ፡፡ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳው 

በዝዛዝዛ ዯጏያይድ እንዳቬቀዏጠው ብኴፅግና ፓዛዱ ቀድዕውኑዔ ሃቇዙዊ ዔዛጫ ኯዒከናጏን ዐኰ 

ዝቃደኝነዴ ያኲቪየበዴን የCovid 19 ጏዖዛሽኝ ዏከቧዴን እንደዏኴካዔ ቊጣዑ በዏቁጠዛ በንድ 

ቧው የዑዏዙ ዔባቇነን ሥዛዓዴ ኯዏዴከኴና ከሕቇ-ዏንግቬዲዊ ዏንቇድ ውጪ የሥኴጣን ዕድዓን 

ኯዒዙዘዔ የዯዷዏዖውን ጥዖዴ ጠናክዜ ቀጥኵበዲኴ፡፡ ባኯዞዴ ጥቂዴ ቀናዴ በግኴፅ እንደዲየው 

የፓዛዱዎችን ሃቪብ ኯዏቀበኴ በዑኴ በዯጠዙ የይቬዐኲ ዏድዖክ ኲይ ጠ/ዑ/ ያኯቀኯዴ ያኰዴን 

ሃቪብ ዒጠናቀቂያ ክፍኴ ዔን ዏቬኴ እንደዑችኴ በግኴፅ ዏኲክዯዋኴ፡፡ 

 

የህጏሓዴ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ይህ ያኯ በቂ ዝግጅዴዔ ሆነ ያኯ ግኴፅ ዷንዳ የዯጠዙውና ጠ/ዑ/ 

ከህግ ውጭ በሥኴጣን ኯዏቀጠኴ ያኲዶውን ፍኲጎዴ ያቪዩበዴ ዏድዖክ ዯከዴኵ በፓዛኲዒው 



2 
 

የዯዷዏዖውና ሕግን ያኲግባብ በዏዯዛጎዔ የብኴፅግና ፓዛዱን ህቇጏጥ የቬኴጣን ዕድዓ የዒዙዘዔ 

እንቅቬቃቫ ፍፁዔ ዯቀባይነዴ እንደኳኯው በድቊዑ ቬዔዜበዲኴ፡፡ ሁን ሥኴጣን ኲይ ባኯው ኹካኴ 

የዯዷዏዖውና ሕቇ-ዏንግቬዴ ዏዯዛጎዔ በዑኴ ሕቇ-ዏንግቬዲዊ ሥዛዓዴ የዏናድ የዏጨዖሻው 

ዔዕዙፍ ኲይ እንደደዖቧ ግኴፅ ሆኗኴ፡፡ 

 

በዚህዔ ዏቧዖዴ የህጏሓዴ ሥዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ የዑከዯኰዯን ውቪኔዎች ቪኴፏኴ፡፡ 

 

1. የብኴፅግና ፓዛዱ ሕቇ-ዏንግቬደን ዏዯዛጐዔ በዑኴ ቧበብ የዷዏዖው ቇሀድ የጏጣ እንቅቬቃቫ 

በቬዶኳይ እንዲያቆዔ፡፡ ሕቇ-ዏንግቬዲዊ ዴዛጓዓ የዑያቬዝኴቇው ሕቇ-ዏንግቬዲዊ ሥዛዓዴ 

ባቬቀዏጠው ግኴፅ ዏቬዝዛዴ ዏቧዖዴ ሻዑ ሁኖ ኯዯቇኙ ንቀፆች እንዹ የንድን ቬብቬብ የሥኴጣን 

ዕድዓ ከሕቇ-ዏንግቬዲዊ ሥዛዓዴ ውጭ ኯዒዙዘዔ ሆን ይችኴዔ፡፡ በዏሆኑዔ ይህንን ሕቇ-

ዏንግቬዲዊ ሥዛዓዴ ዐኰ በዐኰ ኯዒፍዖቬ እየዯደዖቇ ያኯው ጥድፍያ በቬዶኳይ ቆዕ፣ ሁንዔ 

የኮዖናን ጏዖዛሽኝ በዯቀናዷ ዏኴኩ ኯዏከኲከኴዔ ሆነ ሃቇዙዊ ዔዛጫን ሕቇ-ዏንግቬዲዊ ሥዛዓደ 

በዑዝቅደው ዒእቀፍ ውቧጥ በዏሆን ኯዒከናጏን በዑቻኴባዶው ዏንቇዶች ኲይ ሁኰዔ ፓዛዱዎች 

በዐኰ የባኯቤዴነዴ ዏንዝቬ እንዲቪዯዞ ዯደዛጎ ሃቇዛን ከኯየኯዴ የጥፋዴ ደቊ ኯዏዲደግ እንዲቻኴ 

ዏድዖክ እንዲዏቻች ይጠይቃኴ፡፡ 

2. የዚህ ዓይነደ ዏድዖክ ቬዝኲነዴ እንደዯጠበቀ ሆኖ ነፃና ግኴፅ ዔዛጫ የዏዔዙዴ ዔንዔ ዓይነዴ 

ዕዙኲዊ ብቃዴ የኳኯው በዏሆኑ፣ ይህንን ኯዒቬዝፀዔ የዑችኴ የዯኯየ ደዖዺዷዴ የዏፍጠዛ 

ቬዝኲነዴ ኲይ ቬዔዔነዴ ኲይ ዯደዛሦ የሃቇዛን ኰዓኲዊነዴና ቧኲዔ ኯዒቬከበዛ ቬዝኲነዴ በቂ 

ዴኩዖዴ በቧጠ ዏኴኩ ዔዛጫውን ኯዒከናጏን የዑያቬችኴ ዝግጅዴ እንዲዷዏዛ ጥዘውን ያቀዛባኴ፡፡ 

 

3. ይህ ቪይሆን ቀዛድ ጏዴዜውኑዔ ቇዢውን ፓዛዱ (ኸህደግ) በሕቇ ጏጥ ዏንቇድ ፍዛቭ ዙቨን 

በጏዙሽነዴ ያቬቀዏጠው ብኴፅግና ፓዛዱ  ከዏቬከዖዔ 25 በኃኲ በሥኴጣን ኲይ ኯዏቆየዴ 

የዑያቬችኯው ዕድኴ የዒይኖዛ በዏሆኑ የሀቇዘደ ችግዛ ኯዏፍዲዴ ጏደዑከብድ ችግዛ የዔዴቇባበዴ 

ዕድኴ ዏዝጠ የዒይቀዛ ይሆናኴ፡፡ ህጏሓዴ እንደዚህ ዓይነደ ክቬዯዴ ዝጥዖው የዑችኯውን 

ዴዛዔቬ ኯዒቬጏቇድ በዑደዖቈ ሃቇዙዊ ጥዖድች ውቬጥ ድዛሻውን በቀናነዴ ኯዏጫጏዴ ዝግዸ ቢሆንዔ 

የዴግዙይ ህዝብ በዏቬዋእዴነደ በዯከኯው ሕቇ-ዏንግቬዲዊ ሥዛዓዴ የዯዖቊቇጠኯዴን ዙቬን በዙቬ 

የዒቬዯዳደዛ ዏብዴ እንደዋዛ እንዲጣኴበዴ ይዝቅድዔ፡፡ ኯዚህዔ ቩባኴ ኯዴግዙይ ህዝብና 

ኯዴግዙይ ህዝብ ዙቬን በዙቬ የዒቬዯዳደዛ ዏብዴ ዐኰ እውቅና ከዑቧጡ የፖኯዱካ ሃይኵች ቊዛ 

በዏሆን ክኴኲዊ ዔዛጫን ጨዔዜ ይህንኑ የህዝባችንን ዏብዴ ከዴዛዔቬ ኯዏዲደግ የዑያቬችኰ 

ሥዙዎችን በክኴኴ ደዖዺ ኯዒድዖግ ዝግጅዴ እንዲደዖግ ጏቬኗኴ፡፡ ይህ እንቅቬቃቫ የፀዖ ኮዖና 

ዘዏቻችንን እንዲሁዔ ዯቀባይነዴ ያኲዶውን ህቇ-ዏንግቬዲዊ ዏዛሆዎችን ባሟኲ ዏኴኩ የዑዝፀዔ 

ይሆናኴ፡፡ 

 

4. የኸዴዮጵያ ብሄዛ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች የዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ እንዲሁዔ የፌደዚሽን ዔክዛቤዴ 

ባኲዴ ህኴውናዶው ያዖቊቇጠውን ህቇ-ዏንግቬዲዊ ሥዛዓዴ በጠዙዙ ፀሃይ ኯዒፍዖቬ የዑደዖቇውን 

እኩይ ዯግባዛ በዒቬቆዔ ከዲዘክ ዯጠያቂነዴ ዙቪዶውን እንዲያዛቁ በዚህ ቊጣዑ የህጏሓዴ ሥዙ 

ቬዝፃዑ ጥዘውን ያቀዛባኴ፡፡ 
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5. በዏጨዖሻዔ ህጏሓዴዔ ሆነ የዴግዙይ ህዝብ የሕቇ-ዏንግቬዲዊ ሥዛዓዲችን ያዖቊቇጠውን 

ሕብዖብሄዙዊ ፌዴዙኲዊ ሥዛዓዴ ኯዒዳን በዑደዖቇው ዛብዛብ ዏቧኴ ዷንዳ ከዑያዙዔዱ ብሄዛ 

ብሄዖቧቦችዔ ሆነ የፖኯዱካ ሃይኵች ቊዛ ኯዏዲቇኴ ዝግዸ ዏሆናችንን ሁንዔ በድቊዑ ዒዖቊቇጥ 

እንዝኴቊኯን፡፡ 

 

የህጏሓዴ ዒእከኲይ ኮዑዳ ጽ/ቤዴ 

26/08/2012 ዓ.ዔ 
 


