ወደ ውቬጥ ኟሚያይ ዏቌኯጫ
ድኵቪ ሤቋቪ 12-26-17
ኟኸህዴቌ ቬሢ ቬሦፃሚ ኮሚዳ እያካሄደ ቬኲኯው ቌምቇማ ዏቌኯጫ ውጥቷኴ። ቬሢ ቬሦፃሚ
ኮሚዳው ዻቌሥዻን ወደ ውጭ ከዏቌሩዴ ይኴቅ ሢቨን ወደ ውቬጥ በዏዏኴከዴ ያወጣው ይህ ዏቌኯጫ
ቬዯማሡና ኟድሤጅደ ነባሤ ኟዏዯቊቇኴ ዏንሦቬ ሁንም ዏኖሠን ኟሚያዏኲክዴ ሆኖ ቌኝዺዋኯሁ።
ኮሚዳው በሀቇሡደ ኟዯኯያአ ካባቢዎዻ እኟዯከቧደ ያኰ ደም ሩቪሽ ቌጭድዻ ኟዏንቬኤያዶው ቬኳኴ
ቈዳይ ኟድሤጅደ ዏሢሤ ያቪኟው ድክዏዴ ኟሦጠሢዶው ዏሆናዶውን ኴካደም። ድሤጅደ ከቬህዯደ
ኯዏዲሟም ቁሤጠኛ ቋምና ባህኴ ያኯው በዏሆኑ ሀቇሢዻንን በቅሤቡ ኟቇጠሟዴን ቀውቭዻ ኯዏፍዲዴ
ዏዸ ካ ዏሦጠሟሠንና በዏሢሠ ዏካከኴ ኟቊሢ ዏቌባባዴ ኲይ ዏደሟቨንም ዏቌኯጫው ይቇኴፃኴ።
ሤቌጥ ኸህዴቌ እኟዯነቪና እወደቀ ኪሣ ኲይ ኟደሟቧ ኟህኬብ ድሤጅዴ ነው። በዏቌኯጫው ኲይ ቬኯዯነቨዴ
ንኳሤ ውነዲዎዻን ከማቬሦሣ በረዴ ቬኯ ኸህዴቌ ጥቂዴ ኯማኯቬ ሦቀድሁ። ኸህዴቌ እንዲህ
ነበሤ።…
ኟድሤጅደ ዏሢሤም ሆነ ባኲዴ በኟወቅደ ኟሥሢ ሦፃፀማዶው ይቇዏቇማኴ፤ ፅናዴ፣ እምነዴና ኟዴቌኴ
ቁሤጠኝነዲዶው ይሦዯሻኴ፤ ቬነ ምቌባሤም ኳኲው ኟዏዏኧኛ ነጥብ ይሆናኴ። ኃኲረነዴን በቅጡ ከውኑ
ያኴዹኰ፤ ኟዯቧጣዶውን ኟዏሢሤነዴ ሚናን በብቃዴ ያኴዯወጡ፤ ዯሽኯው ያኴዯቇኙና በዯቌባሤም ሚኪን
ኲይ ዯቀምጠው በዏቧሦሡያዶው ኴክ ዏዏኧን ያኴዹኰ ዏሢሥዻ ከያከዴ ኟኃኲረነዴ ደሟጃም ዯነቬዯው
ኬቅ ብኯው ይቧሢኰ፤ ጫን ቩኴም ከድሤጅደ እቬከ ዏባሟሤ ደሤቨ ይዻኲኰ። ይህ ቧሢሤ በኸህዴቌ
ውቬጥ ኟነበሟ፣ ያኯና ወደረዴም ኟሚኖሤ ኟዏዯቊቇኴ ሂደዴ ነው።
በኩህ ኟዏዯቊቇኴ ሂደዴ ውቬጥ ዻቌሥዻ ይጠሢኰ። ኟዯኪነሧ ቋሞዻም ይቬዯካከኲኰ። ኲቧሢና ኲኲውቬ
ያኰ ሦዲኝ ቈዳአዻ እኴባዴ ያቇኛኰ። ይህን ሃቅ በቬሟጅ ኯማቬደቇፍ ንባቢያንን ኟኋዴ 16 ዓዏዲዴን
ኴወቬዳዻሁ

ሦቀድሁ።

ካው

ከኸዴዮ-ኤሤዴሢ

ጦሤነዴ

ማቌቬዴ

ነው—1994

ዓ.ም።

በወቅደ

ህወሓዴ/ኸህዴቌ ኯሁኯዴ ዯከፍኵ እንደነበሤ ድሤቪናዴ ያወቪኰ። ኸህዴቌም እንደ ኸህዴቌ ውቬጠድሤጅዴ ቁዏናው ኯሦዯና ዯቊኴጦ ነበሤ።
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ድሤጅደ ያቪዯማዶው ንባበቦዻ እንደማያቪአዴ፤ በወቅደ “ንጃው” ዯብኵ ኟዯቧኟዏው ኟጥቇኝነዴ
ቀንቃኝ ቡድን በህወሓዴ ማዕከኲዊ ኮሚዳ ቈባኤ 13 ኯ15 በሆነ ድምፅ በዏቮነሧ ቪቢያ ዴሞክሢቩዊ
ዏንቇድን በዏሤቇጥ ሻሦሟኝ ብኵ ውይይደን ቋሤጦ ወጣ። ዯቧብቪቢውም “ኟንጃውን” ባኲዴ
“በቧማዕዲዴ ጥንዴና ቬቊ ይኧናዻኋኴ እባካዻሁ ዯቀዏጡና ዯወያአ” ቢባኰም፤ እምቢኝ፣ ሻሦሟኝ
በማኯዴ ውይይደን ሟቌጠው ወጡ። በኩህም ኟድሤጅደን ህቇ-ደንብ በቌኲጭ ጣቨ።
ሆኖም በድሤጅደ ቧሢሤ ዏቧሟዴ ውይይደ “ንጃውን” ቌዶ ባኰዴ ባኲዴ እንዲቀጥኴ ዯደሟቇ።
ኟ“ንጃው” ንዳንድ ባኲዴ በወቅደ በኦህዴድና በደህዴን ውቬጥ ኟነበሢዶውን ዯቧሚነዴ በዏጠቀም
በሁኯደ ድሤጅድዻ ውቬጥ ያኴዯቇባ ካሄድን ኯዏከዯኴ ሞከሠ። ደቡብና ኦሥሚያ በእኛ ቬሤ ቬኯሆኑ ምን
ያዏጣኰ ቩኰም ዲበአ። እንዲያውም ኟ“ንጃው” ኟኬቅጠዴ ቬዯቪቧብ በብዴን ውቬጥ በከፍዯኛ ደሟጃ
በዏዏዲደ ቪቢያ ጥቂዴ ምቪያዎዷን በዏያኬ በፓሤኲማ ውቬጥ ኟሢቨን ዏንቌቬዴ ኯዏዏቬሟዴ ዯሯሯጠ።
ዳሠ ቌን ብኪኛው ዯወያይ ኟኴማዲዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏቬዏሠን በዏደቇሧ ምክንያዴ ይህ ኟ“ንጃው”
ቀቢፀ-ዯቬሩ እንደ ቈም በንኖ ጠሩ። ኸህዴቌ እንደ ድሤጅዴ ኟዯቊሟጠበዴን ኟጥቇኝነዴና ኟኬቅጠዴ ደቊ
በዏፍዲዴ በዲቬ ዏንቇድ ኲይ ዯዏዏ። ኴማዲዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏቬዏሠ ኟበኲይነዴን በዏያከም
ድሤጅደም ከብዯና፣ ሀቇሢዻንም ኟህዳቫዋን ቈክ ኟምዲቪኴጥበዴ ዏንቇድ ዲያያኧዻው።…ይህን ዲሡክ
ኟኋዴ በዏሄድ ያነቪሁዴ ኸህዴቌ ምን ያህኴ ውቬጡን በዏሦዯሽ ሢቨን ኟማጥሢዴ ቅም ያኯው
ዏሆኑን ኯማቪኟዴ ነው።
ኪሣ ደቌሞ ከ16 ዓዏዲዴ በኋኲ ድሤጅደ ሦዯና ቇጥሞዴ ቬሢ ቬሦፃሚ ኮሚዳው ቌምቇማ ኲይ
ዯቀምጧኴ። ኟዻቌሠ ምንጭ በሁኑ ወቅዴ በሀቇሡደ እኟዲኟ ያኯው ደም ሩቪሽ ቌጭዴና ኟህኬብን ጥያቄ
በቌባበቡ ያኯዏዏኯቬ ዻቌሤ ነው። ድሤጅደ በዏቌኯጫው ኲይ እንደቇኯፀው ኸሕዴቌ ኟኅብሟዯቧቡን
ኯውጥ ኟሚዏሢ ድሤጅዴ ቩሆን፣ ቬዯማማኝ ኟኯውጥ ዏሡ ኟሚሆነውም ሢቨንም እኟኯወጠ ዏሆኑን በፅኑ
ያምናኴ። ሁኳም ሢቨን እኟቇዏቇዏ ከነባሢዊው ሁኔዲ ኟሚዏጥን ድሤጅዲዊ ቁዏና ኯዏያኬ ያኲቧኯቧ
ጥሟዴ ያደሤቊኴ።
በሁኑ ወቅዴ በሀቇሡደ በዏዲኟዴ ኲይ ኟሚቇኙዴ በዋነኛነዴ ከኴማዴ፣ ከዏኴካም ቬዯዳደሤና ከቧኲም ቊሤ
ኟዯያያከ ዻቌሥዻ ኟማያዳቌምና ዏሠሟዲዊ ኟሆነ ዏፍዴሔ ኯዏቬጠዴ ቃኴ ቇብቷኴ። እቬካሁን በዯደሟቈዴ
ቌምቇማዎዻም ኟዻቌሥዷን ዓይነዯኛ ባህሡዎዻና ዋነኛ ዏንቬዔዎዻ ቬዏኴክድ ኬሤኬሤ ውይይዴ ኟዯደሟቇ
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ቩሆን፣ በዏሢሠ ኧንድ ከዏዺውም ካ በኲቀ ኳኋን ኟቬዯቪቧብ ንድነዴ እንደዯሦጠሟም ቇኴጿኴ።
ኟቬዯቪቧብ ንድነዴ ኯዯቌባሤ ንድነዴ ዏቧሟዴ በዏሆኑም ኸሕዴቌ ኟኸዴዮጵያ ሕኬቦዻ ኟቧጡዴን
ኃኲረነዴ በብቃዴ ኯዏወጣዴ እንደ ወዴሥው በኲቀ ደሟጃ ኯዏንቀቪቀቬ ኬቌዸ ዏሆኑንም ቬምሥበዲኴ።
በእኔ እምነዴ ድሤጅደ በቬሢ ቬሦፃሚ ደሟጃ እያካሄደ ያኯው ቌምቇማ ዯጧባጭ ኯውጥ ያዏጣ
ይዻኲኴ። ምክንያደም በቌምቇማው ኲይ ኟሚዲአ ዻቌሥዻን በዯሟኲ ደሟጃ ኯዏፍዲዴ ሁኰም ዏሢሤ
ከዏዺውም ካ በኲይ ኟቊሢ ዏቌባባዴ ኲይ ከደሟቧና ዻቌሠን ኟውቬጣዻን ነው ብኵ ምኖ ኯዏፍዴሔው
በቁሤጠኝነዴ ከዯነቪ እንዳኯሧዴ ካያዴ ኟማይሦዲው ዻቌሤ ኖሤ ቬኯማይዻኴ ነው።
ኯኩህ ደቌሞ ድሤጅደ በሁኑ ወቅዴ ሀቇሡደ ሦጣን ኸኮኖሚያዊ ዕድቇዴ በሦጠሟው ዯቬሩና ኟዯከዏሠ
ፖኯዱካዊ ዻቌሥዻ ረደ ኲይ በደቀኑዴ ቬቊዴ ዏካከኴ ጣብቂኝ ውቬጥ ኟቇባዻበዴ ሁኔዲ እንዳኯ በዴክክኴ
ዏቇንኧቡ ነው። ኟንድን ዻቌሤ ዏንቬኤ ማወቅ ኟዻቌሠን ዏፍዴሔ ቌማሽ ያህኴ ኟማወቅ ያህኴ ይቆጠሢኴ
እንደሚባኯው፤ ድሤጅደ በዻቌሥዷ ቬኳኴ ቈዳአዻ ኲይ ኟቊሢ ዏቌባባዴ ኲይ ዏድሟቨ ኯዯሦጠሟው ዻቌሤ
ምኲሽ ኯዏቬጠዴ ኟሚያቬዻኯው ይዏቬኯኛኴ።
ይህም ሀቇሢዻን ኟዷዏሟዻውን ሦጣን ዕድቇዴና ኟዴሞክሢቩ ቬሤዓዴ ቌንባዲ እቬካሁን ኟዏጣበዴን ሤቀዴ
ኯማቪካዴም ሆነ ወደረዴም ኯማቬቀጠኴ በሤ ኟሚከፍዴ ነው። በድሤጅደ ሢዴ ብሔሢዊ ባኴ ድሤጅድዻ
ውቬጥ ኟነበሟውና ያኯው ኩሡ በዏዯቊቇኴ ኲይ ኟዯዏሠሟዯ ንድነዴ ይህን ኯማድሟቌ ኟሚያቬዻኯው
ይዏቬኯኛኴ። ቬኯሆነም ከቅሤብ ካ ወዲህ በድሤጅደ ባኴ ድሤጅድዻ ዏካከኴ ኟዯሦጠሟውን ኟእሤቬ
በሤቬ ዏጠሢጠሤ ያዏኧነበዴ፣ ኯዏዯማዏን ቀቬ በቀቬ እኟቇነነ ኟዏጣበዴን ሁኔዲ ሦዴድ ኯህኬቡ ማቪወቅ
ይኖሤበዲኴ ብዬ ምናኯሁ። እንኳንቬ ሀቇሤን ኟሚዏሢ ኟንድ ድሤጅዴ ባኲዴ ቀሤድ ኟንድ ኩባንያ
ቧሢዯኞዻም በሤቬ በሤቪዶው ኟሚጠሢሠ ከሆነ በዯቧማሠበዴ ቬሢ ኲይ ምንም ዓይነዴ ውጤዴ ያቬቇኙ
ይዻኰም።
እናም በኸህዴቌ ዲሡክ ውቬጥ ያኴነበሟን ይህን ዓይነዴ ኟቬዯቪቧብ ዏኪነፍ በፍጥነዴ በዏቅሟፍ ወደ
ህኬቡ በሩጣኝ ዏውሟድ ኟሚቇባ ይዏቬኯኛኴ። ድሤጅደ ሢቨን ወደ ውቬጥ በዏሦዯሽ ያነቪዶው ቈዳአዻ
“ይበኴ!” ኟሚያቧኙዴ ቢሆኑም፤ ኟዻቌሥዷን ዏፍዴሔዎዻ በሩጣኝ በማበዷዴ ወደ ዯጧባጭ ኯውጥ
ዏቌባዴ ያቬሦኴቊኴ። ኯኩህ ደቌሞ ድሤጅደ ኟያኧው ቌምቇማ ዏፍዴሔዎዻን በማቬቀዏጥና ነባሠን
ኟዏዯቊቇኴና ዏሢሠንም በቬሢው ኴክ ዏኬኖ ዯጠያቂነዴን ማቬሦን ወቪኝ ቈዳይ ነው ብዬ ምናኯሁ።
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