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ኟዝዯናዎችን ቋጇዜ ኟዑዝዲ ድዛጅዴ 

                                                    ኧዒን በኲይ 12-29-17 

እንደ ዏግቢያ 

ኟህኬባዊ ጏያነ ሓዛነዴ ዴግዙይ (ህጏሓዴ)፣ ኟብሔዖ ዒዙ ዴዕክዙቩያዊ ድዛጅዴ (ብዴን)፣ ኟኦዜዕ 

ህኬቦች ዴዕክዙቩያዊ ድዛጅዴ (ኦህዴድ) እና ኟደቡብ ኢዴዮጵያ ህኬቦች ዴዕክዙቩያዊ ንቅናቄ 

(ደኢህዴን) ጌዔዖዴ ኟዝጇዖው ኟኢዴዮጵያ ህኬቦች ብዮዲዊ ዴዕክዙቩያዊ ግንባዛ (ኢህዴግ) እንደ 

ዯዒዘ ዯዝዲኝ እንዲሁዔ እንደ ዲቊይ ደግዕ ኟድኴ ባኯቤዴ ባኴ ኟዑችኴ ነው። ድዛጅደ ሿሀቇዙችን 

ህኬቦች ቊዛ በዏሆን ዔባቇነኑን ኟደዛግ ቬዛዓዴ ኯዏጊኴ ዛብዛብ ኯዒድዖግ ሿጏቧነበዴ ካ ንቬድ 

በዏንግቬዴነዴ ሀቇዘደን ዏዔዙዴ እቬሿ ዷዏዖበዴ ካ ድዖቬ በዛቂዲ ዝዯናዎችና ዏቧናክኵች 

ቊጌዏውዲኴ። እነኩህ ዝዯናዎችና ዏቧናክኵች ድዛጅደን ኟዯዝዲዯኑዴ ካ ቀኲኴ ይደኰዔ። 

ንዳንዶዷ ሿድዛጅደ ኴዣ ሀቇዛን ቬ በሆነ ደዖጃ ኟችግዛ ቋዢ ኲይ ያደዛሷዴ ኟዑችኰ ነበ።  

ዳ ግን ‚ብከሃን ይዏውዑ‛ (ብከሃን ያዶንዠኰ) እንዲኴ ዏፅጯዞ፤ ድዛጅደ ዒኴዶ ኯዴግኴ ሿዯነቪበዴ 

ጏቅዴ ዷዔዜ ሿብኪኛው ህኬብ ቊዛ ቩጏድቅና ቩነቪ ኟዏጊ በዏሆኑና ባኲደዔ ሿዲች እቬሿ ኲይ ድዖቬ 

በነበዙዶው ፅኑ ኟዏዯቊቇኴ ዏንዝቬ እኟዯዏዙ ያኳ ውጊ ውዖዶችን በብቃዴ ዏቱቇዛ ችሏኴ። ኪዚ ኲይ 

ደግዕ ዟዴ ኯዟደ ኟዯደቀኑበዴን ዝዯናዎች ቋጇዜ ኯዏዢዲዴ ግዔቇዒ ዯቀዔጧኴ። እቬቂሁን ኟደዖቧበዴን 

ኟግዔቇዒ ሂደዴን ኯህኬብ ይዠ በዒድዖግ በቬዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ደዖጃ ኟቬዯቪቧብ ንድነዴ ዏዝጇን 

ብቬዜናኴ። ‚ይበኴ!‛ ኟዑያቧኝ ነው። 

ሆኖዔ በሁኑ ጏቅዴ እኩህዔ ሆነ እኩያ ኟዑነቨዴ ጌያቄዎች ቀኴብ ኟዑቬቡ ሆነዋኴ። ንዳንድ ጏቇኖች፤ 

‚ኢህዴግ ኟዴናንዴ ዝዯናዎችን ኟዏዢዲዴ ዯዕክዜዎዷን በኩህኛው ዲቬ ኟዝዯና ችግዛ ዒጌዘያ 

ግዔቇዒ ይጇቀዔባዶው ይሆን ጏይቬ እንደዯኯዏደው ‘በዯቀዏጇው ቅጊጫ ዏቧዖዴ ቬዙዎች 

ዏሿናጏናዶውን ቇዔግዏናኴ’ በዒኯዴ ሿጌቂዴ ካያዴ ጏዲህ ባዏጊውና ቀዳዑውን ኟዏዯቊቇኴ ዏንዝቬ 

ቇቮሽ ባደዖቇው ዲቨ ባህዘው ይቀጌኲኴ?‛ ኟዑኴ ጌያቄ ያነቪኰ። ኳኵች ደግዕ፤ ‚ነብዛ ዯዝጌሯዊ 

ዥንቈዛቈዛነደን እንደዒይዯጏው ሁኰ፤ ኢህዴግዔ በነበዖው ኟዴናንደ ባህዘያዊ ዏንቇድ ቀጌኵ 
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ኟዝዯናዎችን ንጓ እኟኯኟ እንደ ጏዴዜው ኟዯግዳዜድዷን ቋጇዜ ይዝዲ ይሆን?‛ ቩኰ ቬቊዴ ኧኴ ጌያቄ 

ቩያቀዛቡ ይቬዯዋኲኴ።  

ዛግጌ ካው ቧዎችን ብከ ኟዑያናግዛ ነው። ቈዳአ ኟሀቇዛን ቧኲዔ በቬዯዒዒኝ ሁኔዲ ኟዒዖቊቇጌና 

ኟዯዷዏዖውን ኟቊዙ ዯጇቃዑነዴ እንዲቀጌኴ ዏቱዴ ቬኯሆነ፤ ‘ቧዎች ኯዔን ጌያቄ ቀዖቡ?’ ዒኯዴ 

ይቻኴዔ። ይቇባዔዔ። እንኳንቬ ዒናዶውንዔ ዓይነዴ ጌያቄዎች በህቊዊና ቧኲዒዊ ዏንቇድ እንዲቀዛቡ 

ኟዯሟኲ ህቇ ዏንግቬዲዊ ዏብዴን ኟዯጎናፗዝው ኟሀቇዚ ህኬብ ቀዛድ፤ ኟዯቮዙዖዝና ጭዛቨንዔ ዏብዴ 

ኟኳኯው ኟጎዖቤዴ ሀቇዙዴ ህኬብዔ ኟዑቧዒውን ነቇዛ እኟዝዙና እኟዶዖዔ ቢሆን ዒንፀባዖቁ ኟዑቀዛ 

ይዏቬኯኝዔ—ዏጇኟቅ ዯዝጌሯዊ ባህዘ ነውና።  

ዲዲያ ‚ዒንኛውዔ ጌያቄ ኟዙቨ ዏኴቬ ኯው‛ እንደዑባኯው፤ ኟድዛጅደን ኟዝዯናዎችን ቋጇዜ 

ኟዏዢዲዴ ቅዔ ኯዏቃኗዴ ቭቬዴ ኟእውነዲ ቧበክችን ዏዔኧኬ ብቻ በቂ ይዏቬኯኛኴ—በደዛግ ውድቀዴ 

ዏባቻ (1983 ዓ.ዔ)፣ በቀዳዒዊው ኟዯሃድቭ ጏቅዴ (1994 ዓ.ዔ) እና በሀቇዙችን ኟጎዳና ኲይ ነውጌ 

በዯነቪበዴ በ1997 ዓ.ዔ ኟዯሿዯኲዶውን ዝዯናዎችን በብኴሃዴና በቧሿነ ዏንቇድ ኟዏዢዲዴ ዯዕክዜዎችን። 

ድዛጅደ በእነኩህ ቭቬዴ ኟዯኯያአ ጏቅድች ኟዝዲዶው ኟዝዯና ቋጇዜዎች እንደ ዯዕክዜ በእዛሾነዴ 

ያቇኯግኰ ኟዑችኰ ይዏቬኰኛኴ። እናዔ ዯዖቀን ኟኋዮሽ ድዛቪን ቈክ እያንቧኲቧኴናዶው፣ ኢህዴግ 

በሁኑ ጏቅዴ ያቊጇዐዴ ኟዯሿዒዷና ደዔ እያዠቧቨ ያኰ ዝዯናዎችን እንደዔን ጏጊ እንደዑችኴ 

በዏዏኴሿዴ ኴናቪዛቇው እንችኲኯን። ቀዳዑው ኟድኰ ዏባቻ ጏቅዴ ነው።…  

ኟድኰ ዏባቻ 

ሿኪዚ 26 ዓዏዴ በዟዴ። ጏቅደ ኟፖኯዱቂ ዴቀቪዴ ያኟኯበዴ ነበዛ። ቇዛ ጫዲ ኟሆነበዴዔ ጭዔዛ። 1983 

ዓ.ዔ። ያኔ ሿ17 ኟዒያንቨ ኟዲጇቁ ኟብሔዛ ቡድኖች ነዢጌ ንግበዋኴ። ቡድኖዷ ኟዯኯያአ ኧውግ ያኲዶው 

ናዶው። ኟዯጏቧኑዴ ጇባቦችና ዴዔክህዯኞች ቩሆኑ፤ ኳኵዷ ደግዕ ኟፅንዝኝነዴና ኟክዙዘነዴ 

ዟዲውዙዘዎች ነበ። ሁኰዔ በኟዟናው ይቱኮዲኴ። ኟጎዘጌ ይዯያያኴ። 

በጏቅደ ደዛግን ቇዛቬቭ ቬኴጊን ኟያኧው ኢህዴግ እነኩህ ቡድኖች ኯሀቇዙችን ኟቊዙ ዏዢዴሔ እንዲቯ 

ባቀዖበኲዶው ጌዘ ዏቧዖዴ ኟሽግግዛ ዏንግቬደን ኯዏቀኲኯቀኴ ሿያኰበዴ ቦዲ ጏደ ሀቇዙዶው ዯዏዐ። 

ንዳንዶዷ ቨዠዶውን ግጌዔ ድዛቇው፣ ሿዖባዲዶውን ‘ዯሿዙብዯው’ እና ፅድዴ ያኰ ቪዔቭናዊዲዶውን 

ንጇኴጌኯው እያፏጏ በቦኳ በቀኴ ቇቡ። ዴዕይንዴዔ ሆነ። ዛግጌ ኯኢህዴግ ኟእነኩህን ኟዒይጊጊዔ 
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ዢኲጎዴ ያኲዶውን ቡድኖች ዒቻቻኴ በዙቨ ዴኴቅ ዯግዳዜዴ ነበዛ። ኟቡድኖዷን ኟዯበዲዯነ ዢኲጎዴ 

ኟዯዏኯሿደ ንዳንድ ዯንዲኝ ዯብዬዎችና ኟውጭ ዑዲያዎች እንዲሁዔ ኟሀቇዛ ውቬጌ ኟሿቧዖ ዯቮናዟ 

ፖኯዱቂ ዙዒጆች ‘ኢዴዮጵያ ዏበዲዯኗ ነው’ እያኰ ያሟዛደ ዷዏዛ። ደዖዲዶውን እኟደቁዔ ‚ጏይኔ 

ኢዴዮጵያ!‛ በዒኯዴ ኟክ እንባዶውን እንዳዝቧቨ ኟዲዘክ ድዛቪናዴ ያጏቪኰ። ኢህዴግ ግን 

‚ጏይኔዶውን‛ ኴቧዒዔ። ሿዟደ ኟዯደቀነውን ዝዯና በድኴ ድዙነዴ ኯዏጏጊዴ ኟዙቨን ዏንቇድ 

ዯሿዯኯ። እናዔ በዏዷዏዘያዎዷ ኟቬኴጊን ዓዏዲዴ በዙደዔ ኟሀቇዘደ ዒዕኧናዴ ኟቧኲዔና ዒዖቊቊዴ 

ቬዙዎችን ጏደ ዒሿናጏኑ ዟደን ክዖ—ቀዳዑው ቬዙ ይኸው ነበዛና።  

በውድ ኟህኬብ ኴጆች ቀዘ ዏቬዕዋዴነዴ ኟዯቇኗውን ድኴ ኯዏንጇቅ ኟዑሯሯገ ፀዖ ቧኲዔ፣ ፀዖ 

ኴዒዴና ፀዖ ዴዕክዙቩ ኃይኵችን ኟዒፅዳዴ ዯግባዜችን ሿጏነ። ዒንኛውዔ ኟዴግኴ ዏድዖክ ኴቊ 

በኴቊ እንዳይሆን ያኴዯጻዝው ኟዏዯቊቇኴ ሂደዴ ኟግድ ያኪኴና ሂደደ ቪንቂ ቇጇዏው። በው ‚በጌባጭ 

ቂኯ ዒን ጌ ይጇጊኴ‛ እንዲኰ፤ ኢህዴግና ኳኵች ዲጊቂ ኃይኵች ኯሀቇዙዊ ቧኲዔ እኟዯሯሯገ 

ባኰበዴ በኩያ ቀውጉ ጏቅዴ፤ ዙቨን ‚ኦነግ‛ እያኯ ይጇዙ ኟነበዖው ኟጇባቦች ቡድን ይህንን ኟዯቀደቧ 

ዓኲዒ ቀበኴ ኴዝቀደዔ። ኟግዖኝነዴ ቅጊጫን ዔዛጫው ደዖቇ። ቧኲዒዊውን ኟሽግግዛ ዏንግቬደን 

ዏድዖክ ዖግግ ዝነቇጇ።  

ግና ግዛነዴ ዔጊኔ ሃብቷን እንደ ቂዜዴ ቁኴቁኴ እንድዲድግ ያደዖቊዴ ኢዴዮጵያ ዳግዔ ጏደኩያ 

ህይጏዴና ንብዖዴ ውዳዑ ኧግናኝ ዴዕይንዴ እንድዴቇባ ኢህዴግ ኴዝኯቇዔ። በ‚ኦነግ‛ ኟጌዠዴ 

ዏንቇድዔ ጓኬ ኲቱውዔ። እናዔ ሿዢዯኛ ዴዕግቬዴ በዯዕኲበዴ ሁኔዲ ‚ኦነግ‛ን ጏደ ቧኲዒዊ ድዛድዛ 

እንዲዏጊ ኯዏነ፤ ቬኯዏነ። ‚ቢዯቀቨባችሁዔ እንዳዴዯቀቨ‛ እያኯ ቧዙዊደን ጭዔዛ ኯዏቬዕዋዴነዴ 

ዳዛጎ ኟቧኲዔ እዸን ኧዖቊ። ግና ቧዑ ኲቇኗዔ። ጇባቡ ቡድን በእንዔቢዯኝነደ ፀና። እንዲያውዔ ‚ኦነግ‛ 

ኯቧኲዔ ቩዲቧብ በኟቂባቢው ቧው ዏግደኴንና ንብዖዴ ዒውደዔን ቬዙዬ ብኵ ዯያያኧው። በኩህዔ 

ኟቡድኑ ዢኲጎዴ ኯቧኲዔ ኟዯኧዖቈ እጆችን በግዖኝነዴ ዒጇዢ ዏሆኑ ዲጏቀ።  

ሁኰዔ ኟቧኲዔ ዒዙጮች ዯሟጌጇው በቁ። 10 ተህ ኟዑቇዏዯውን ኟ‚ኦነግ‛ ቧዙዊዴ በዏዖጇው 

ኟግዛነዴ ቋንቋ ዒናቇዛ ግድ ሆነ። ኢህዴግ ኟህኬቡን ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ ኟዒዖቊቇጌ ኃኲዟነዴ ያኯበዴ 

እንዲሁዔ ‚ኦነግ‛ በጏቅደ ያዙዔድ ኟነበዖው ካጎችን ኟዏግደኴ ዯግባ ህኬቡ ዏቆዔ እንዳኯበዴ 

ዏጇኟቁ በዏዖጇው ቋንቋው ኯዒናቇዛ ቇዟ ዔክንያድች ሆነው ቀዖቡ። እናዔ በቬዯዏጎዖቱ ኟጇባቡ ቡድን 

ኟእብዘዴ ዟኛ ዝንድድ ችግ በቁጌጌዛ ቬዛ ውኴ ቻኯ። ኟጏቅዲዊ ዝዯናው ቋጇዜዔ እንዲህ ዯዝዲ።…  
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ሿኩህ በኋኲዔ ኢህዴግ ሿህኬቡ ቊዛ በዏሆን ያሿናጏናዶው ኟቧኲዔና ዏዖቊቊዴ ዛዔጃዎች ጏቪኝ 

ዔዕዙዢን ሿዝደ። ኟሀቇዘደን ኯቧኲዔና ዏዖቊቊዴ ዕውን በዒድዖግ ኟኢዴዮጵያ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና 

ህኬቦች ያቀዷዶውና በሽግግዛ ዏንግቬደ ኟዯቀዏገዴ ዓኲዒዎች ዕውን እንዲሆኑ ቬቻኰ። ኟሀቇዘደ 

ህኬቦች ጏደውና ዝቅደው ንድ ኟቊዙ ፖኯዱቂዊና ዒጊኔ ሃብዲዊ ዒህበዖቧብ ኯዏዏቬዖዴ ኟዑያቬችኯውን 

ኟዯዏቻዶ ቧኲዒዊ ዔህዳዛንዔ ዝጇ። ዛዔጃዎዷዔ በህኬቦች ዝቃድና ይሁንዲ ኟኢዴዮጵያ ዡዴዙኲዊ 

ዴዕክዙቩያዊ ዘዤብክ (ኢዡዴዘ) እንዲዏቧዖዴ ቬዯዒዒኝ ዏቧዖዴ ጊኰ። በደዛግ ውድቀዴ ዏባቻ 

ኲይ ‚ኢዴዮጵያ ዏበዲዯኗ ነው‛ በዒኯዴ ቩያሟዛደ ኟነበ ጏቇኖች ጌንቆኲ ዏቪይ ሟዛዴዔ ዏና ቀዖ። 

ውሃ በኲው። ድዛጅደዔ ኟዝዯናዎችን ቋጇዜ ውኴ እኟዯዖዯዖ  በቧኲዔ ዏቬዏ ጏደዟዴ ዏዖቮ።…  

ዲዲያ ኟኢህዴግን ዏንቇድ ኟዯዏኯሿዯ ዒንኛውዔ ቧው ‚ድዛጅደ ኯዝዯና ኟዯዝጇዖ ነው‛ ብኵ 

ቢያቬብ ብከዔ ኟዑቇዛዔ ይዏቬኯኝዔ። በቧኲዔ ዏንቇድ ኯ10 ዓዏዲዴ ያህኴ ኟዯጓኧው ኢህዴግ፤ 

በ11ኛ ዓዏደ ዲቬ ዝዯና ዟደ ኲይ በቊዚጊነዴ ዯደቅኖ ጇበቀው። ይህ ዲቬ ዝዯናዔ ጏደ ቀዳዒዊው 

ዯሃድቭ እንዲያዏዙ ደዖቇው። ያኔዔ እንዲህ ሆነ።… 

ቀዳዒዊው ዯሃድቭ 

ይህ ጏቅዴ ህጏሓዴ ኯሁኯዴ ኟዯሿዝኯበዴና ኢህዴግዔ እንደ ድዛጅዴ ኟውቬጇ-ድዛጅዴ ዴግኰ 

ኟጇነሿዖበዴ ካ ነበዛ፤ ኟኪዚ 16 ዓዏዴ ቇደዒ፤ 1994 ዓ.ዔ። ክዢዢኰ ኳኵች ኟኢህዴግ ባኴ 

ድዛጅድችንዔ ጭዔዛ ኟነቂቂ በዏሆኑ ድዛጅደ ሁኯንዯናዊ ቋዐን በጌንቃቄ እንዲዝዴሽ ያደዖቇ ነበዛ። 

ግና እንዴዴ?...ነቇ ጏዲህ ነው።…. 

ጏቅደ ኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ኟእብዘዴ ጏዖዙ ኟዯሿዝዯው ኟኢዴዮ-ኤዛዴዙ ግዛነዴ በኢዡዴዘ ዏሿኲሿያ 

ቧዙዊዴ ዢፁዔ ድኴ ድዙነዴ ኟዯጇናቀቀበዴ ዒግቬዴ ነው። እናዔ በህጏሓዴ/ኢህዴግ ውቬጌ 

ቩንሿባኯኰ ኟዏገ ችግዜች ብቅ…ብቅ ዒኯዴ ዷዏ። ዏዙዔ ‚ኟውቬጌ ችግዜቻችንን ዝዴቮን 

እንዢዲ‛ ኟዑኴ ኟቊዙ ድዔዳዓ ኲይ ይደዛቪኴ። ውይይደንዔ ሁኰዔ በኟድዛጅደ እንዲያደዛግና 

በቬዯዏጎዖቱዔ በኢህዴግ ደዖጃ ኯዏቀጇኴ ቬዔዔነዴ ዯደዖቇ። ዏዖጃዎች እንደዑጇቁዐዴ፤ በጏቅደ 

በጇባብነዴ፣ በቁዙይ ቧብቪቢነዴና በዴዔክህዴ ጎዙ ኟዯቧኯዝ ቡድንን ያቀዝ ቂኴ በንድ ጏቇን ብቅ ኯ። 

በኳኲ በቀኴ ደግዕ ድዛጅደንና ሀቇዘደን ሿዏበዯን ኟዑያድን ኟኴዒዲዊ ዴዕክዙቩያዊ ዏቬዏዛን ያነቇቡ 
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ኃይኵች ዯቧኯዞ። ኴአነድች በቇሃድ ዏዲኟዴ ዷዏ። ኟውቬጇ-ድዛጅዴ ዴግኰዔ እንደ ቋያ እቪዴ 

ዯቊቊዏ። 

በጏቅደ ‚ንጃው‛ ዯብኵ ኟዯቧኟዏው ኟጌቇኝነዴ ቀንቃኝ ቡድን በዒዕሿኲዊ ኮዑዳ 13 ኯ15 በሆነ 

ድዔፅ ቩቮነዢ ዴዕክዙቩዊ ዏንቇድን በዏዛቇጌ ቱዝዖኝ ብኵ ውይይደን ቋዛግ ጏጊ። ይህን ቡድን 

ዯቧብቪቢው ‚በቧዒዕዲዴ ጌንዴና ቬቊ ይኧናችኋኴ እባቂችሁ ዯቀዏገና ዯጏያአ‛ ቢኲዶው ‘እዔቢኝ፣ 

ቱዝዖኝ’ በዒኯዴ ውይይደን ዖግግ ጏጊ። ቡድኑ ኟድዛጅደን ህቇ ደንብ በግኲጭ ጊቧ። በድዛጅደ ቧዙዛ 

ዏቧዖዴ ውይይደ ‚ንጃውን‛ ግዶ ባኰዴ ባኲዴ እንዲቀጌኴ ዯደዖቇ።  

ኟድዛጅደ ድዛቪናዴ እንደዑያዴደዴ፤ ኟ‚ንጃው‛ ንዳንድ ባኲዴ በጏቅደ በኦሕዴድና በደሕዴን 

ውቬጌ ኟነበዙዶውን ዯቧዑነዴ በዏጇቀዔ በሁኯደ ድዛጅድች ውቬጌ ያኴዯቇባ ቂሄድን ኯዏሿዯኴ ዕሿ። 

ባኲደ ደቡብና ኦዜዑያ በእኛ ቬዛ ቬኯሆኑ ዔን ያዏጊኰ ቩኰዔ ዲበአ። ዳ ግን ብኪኛው ዯጏያይ 

ኟኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏቬዏን በዏደቇዞ ዔክንያዴ ይህ ኟ‚ንጃው‛ ቀቢፀ-ዯቬዠ እንደ ቈዔ በንኖ 

ጇዠ። ኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏቬዏ ኟበኲይነዴን በዏያከዔ ድዛጅደዔ ሿብዯና፣ ሀቇዙችንዔ 

ኟህዳቫዋን ቈክ ኟዔዲቪኴጌበዴ ዏንቇድ ዯያያኧችው። ዴዕክዙቩውዔ ቬዛ እንዲቧድ ብዛደ ጌዖዴ 

ዯደዖቇ። ኟድዛጅደ ኟጏቅደ ዝዯና ቋጇዜዔ በኩህ ዏኴቀ ዯዝዲ።… 

ኢህዴግና ዝዯና ኟንድ ቪንዱዔ ሁኯዴ ቇፅዲዎች ይዏቬኲኰ። በእያንዳንዱ ኟዴግኴ ዏድዖክ ዝዯና 

ጇዠ ኴቻኯዔ። ቇና ሿዏነቱው ዴዕክዙቩ ኟህኴውና ቈዳይ ዏሆኑን ኟዑያዔነው ኢህዴግ ዟዴ ኯዟደ 

ኟዑጇብቀውን ሀቇዙዊ ዔዛጫ ‚እንሿን ኴባ‛ ኯዒድዖግ ጏቇቡን ቮብ ድዛጎ ዯነቪ— ኯዔዛጫ 97። 

ግና ‚ጏገ ቪይጏጇጏጌ ጏቬሿንቢያው ቂጉጌ‛ እንደዑባኯው ኟዔዛጫው ዋካዒ በዯቃዋዑዎች ኢ-

ዴዕክዙቩ ቬዯቪቧብና ኟጎዳና ኲይ ነውጌ ዲጇነ። ኴጓዔ ኟኳኲዶው ኟቀኯዔ ብዮዴ ቬብሿድች ቦዲዶውን 

ያከ።… 

ኟጎዳናው ኲይ ነውጌ 

ዔዛጫ 97 ኟሀቇዙችን ኟዯቃውዕ ጎዙ ኟነበዖበዴን ቁዏና ኟዑያቪይ ይዏቬኯኛኴ። ጎዙው ኢህዴግ 

‚እንሿን ኴባ‛ና ዴዕክዙቩያዊ እንዲሆን ኯዒድዖግ ቆዛግ ኟዯነቪውን ኟዔዛጫ ሂደዴ ሿጅዔ እንሿን 

በእንሿን ደዖቇው። ጎዙው በዯኪባና በዯቪቪዯ ዏንቇድ ሂደደን ዯጇቀዏበዴ።  
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በጏቅደ ዯቃዋዑዎች ኟህኬቡን ቅዚዲዎችና ብቭድች ኟዒዙቇብ፣ ኴክ እንደ ሁኑ ጏቅዴ ‚ኢህዴግ 

ብቅድኯዲኴ‛ ኟዑኴ ቀቢፀ-ዯቬዠዊ ቬብሿዴ እንዲሁዔ ዢፁዔ ኧዖኛ በሆነ ቬዯቪቧብ ‚ጏደ ዏገበዴ 

እንዏኴቪዶዋኯን…ዔንዴቬ‛ ኟዑኰ ኢ-ዴዕክዙቩያዊ ዔኴሿዲዎችን እቬሿዒዙዏድ ደዖቨ። ባኴዯቇባ 

ሁኔዲዔ ዔዷውን ኟዔዛጫ ዔህዳዛ ኧዏደበዴ። ውሃ ዶኯቨበዴ። ኟዴዔክህዴና ኟጌበዴ ሃይኵች በንድነዴ 

ዯቀናጅዯውዔ ኟኧዏቻው ቂኴ ሆኑ። በዓኯዔ ኲይ ኟዑቇኘ ክዙዘ ኒዮ-በዙኵችና ቁዙይ ቧብቪቢ 

ሃይኵች ሿያኰበዴ ዋቱ በዞጎዴ ዯጇዙዛዯው ኟኩሁ ኧግናኝ ቅቬቀቪ ቂኴ ሆኑ። ኟቀኯዔ ብዮዴ ኧዏቻዔ 

በውጭና በውቬጌ ሃይኵች ኟቊዙ ካያዊ ግንባዛ ዒቂኝነዴ ዯሿዝዯ።  

‚እንደ ጏቇብ ዔንዴቬ ሿኢዴዮጵያ ዴሿቱ ኲይ ይጏዛድዔ‛ ኟዑባኯው ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴዔ 

ቊጊዑውን ኯዏጇቀዔ ቋዏጇ። በግንባዛ ዯዋግድ ያጊውን ድኴ በሿዯዒ ውቬጌ ኟጎዳና ኲይ ነውጌ 

ኟዑያቇኝ ዏቬኵዴ ኟዯኯዏደውን ቈዔ ዏኬቇን ዷዏዖ። በቬዯዏጎዖቱዔ እነኩሁ ኃይኵች በዝጇዴ 

ሁኔዲ ዯቃዋዑዎች በጎዳና ኲይ ነውጌ ዏንግቬዴን ሿቬኴጊን ኯዒቬጏቇድና ህቇ ዏንግቬደን ቦጫጭቀው 

ኯዏጊኴ በቀኯዔ ብአዯኞች እኟዲቇከ ዯንቀቪቀቨ።  

ቇዘደን በዏዔዙዴ ኲይ ያኯው ኢህዴግ ግን ይህን በሀቇዛና በህኬብ ኲይ ኟዯቊዖጇን ጏቅዲዊ ዝዯና 

ቋጇዜ እንደኯዏደው በቧኲዒዊ ዏንቇድና በህቈ ዏቧዖዴ ኯዏዢዲዴ ጌዖዴ ደዖቇ። ይህዔ በጎዳና ኲይ 

ነውጌ ቪቢያ በህኬቡ ህይጏዴና ንብዖዴ ኲይ ኯዏኬዏዴ ኟዯዷዏዖው ኟዯቃውዕ ጎዙው ጌዖዴ ዏና 

እንዲቀዛ ድዛጓኴ። በኢህዴግ ኟዑዏዙው ዏንግቬዴ ኟህኬቡን ቧኲዒዊ ህይጏዴ ኟዏጇበቅ ኃኲዟነዴ 

ያኯበዴ ቂኴ በዏሆኑ በጏቅደ ዏጏቧድ ያኯበዴን ዛዔጃ ቪይጏድ በግድ እንዲጏቬድ ዯቇደደ። ኟህግ 

ኟበኲይነዴዔ እንዲሿበዛ ዯደዖቇ።   

በጏቅደ በንድ ጏቇን ቧኲዔን ኟዒቬሿበዛ ቬዙ እኟዯሿናጏነ፤ በኳኲ በቀኴ ደግዕ ዯቃዋዑዎች ባቮነዞበዴ 

ዲቬ በባ ያቇኘዴን ጏንበዛ እንዲጏቬዱና በዏድብኯ ፓዛዱ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓደ ኲይ ኟበቀኲዶውን 

ዑና እንዲጫጏደ እንዲኯዏኑ ዯደዖቇ። ይህ ኟሆነበዴ ዔክንያዴዔ እነዛቨን ኟዏዖጇውን ህኬብ በዒክበዛና 

ኢህዴግ ኯህኬብ ቂኯው ክብዜዴ ኟዏነጎ ነው። እነዛቨ ግን ‚እዔቢኝ፣ ቱዝዖኝ‛ ኰ። 

በዑያቬቇዛዔ ሁኔዲ ኟዏዖጊዶው ህኬብ ፓዛኲዒ ግቡ ብሏዶው ኟቧጊዶውን ድዔፅዔ ዏኴቧው ኯውይይዴ 

ቀዖቡዴ። በቬዯዏጎዖቱዔ ንዳንዶዷ ‚ፓዛኲዒ ንቇባዔ‛ በዒኯዴ ኟዏዖጊዶውን ህኬብ ድዔፅ 

ሽቀንጌዖው ጊኰዴ።…ዏንግቬዴዔ ኟህኬቡን ድዔፅ ክብዖው ፓዛኲዒ ሿቇቡዴ ዯቃዋዑዎች ቊዛ ብዜ 

ዏቬዙደን ቀጇኯ። ኟነበዖው ኟዝዯና ቋጇዜዔ በኩህ ዏኴቀ ዯቋጎ።… 
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ሿኲይ ኟጇቀቬኳዶው ጌቂዴ ነጌቦች ድዛጅደ ዝዯናዎችን በዔን ዓይነዴ ሁኔዲ እንደዑዝዲ ዒቪያዎች 

ናዶው። በሂደዴ ሿችግዜች ዯዔዜ ችግዜዷን እያዖቀና ኟዑያቊጌዐዴንዔ ዯግዳዜድች ሿህኬብ ቊዛ በዏሆን 

ኟዒቬዯቂሿኴ ቅዐን ኟዑያዖቊግገዔ ናዶው። በኩህዔ ድዛጅደ ሿዝዯናዎች ባቱቇዛ ኟዳበዖ ዯዕክዜ 

ባኯቤዴ እንደሆነዔ ዖቊቊጭ ናዶው። ኢህዴግ ግን ሁንዔ ዟዴ ኯዟደ ኲይ ዝዯናዎች 

ዯደቅነውበዲኴ። ኯዏሆኑ ዝዯናዎዷ ዔንድን ናዶው?...  

ጏቅዲዊው ዝዯና 

ኯጏቅዲዊው ዝዯና ዋቢ ኟዒደዛቇው ኢህዴግ በቅዛቡ እያቂሄደ ቬኲኯው ግዔቇዒ ኟቧጇውን ዏግኯጫ 

ነው። ድዛጅደ በቆኟው ባህኴ ዏቧዖዴ ብዮዲዊ ዴዕክዙቩያዊ ፕዜግዙዐን ዯግባዙዊ ኯዒድዖግ 

በዑያቂሂደው ኟዴግኴ ሂደዴ ኟዑያቊጌዐዴን ቈድኯድች ቧዟ ካ ቧጌድ በጌኴቀዴ እኟቇዏቇዏ ነው። 

ግዔቇዒውን ዏቧዖዴ በዒድዖግዔ ዙቨን በዙቨ ያዛዒኴ፤ እንደዑያዛዔዔ ቇኴጷኴ። 

ኢሕዴግ ኟህብዖዯቧቡን ኯውጌ ኟዑዏዙ ድዛጅዴ እንደዏሆኑ ዏጇን፤ ቬዯዒዒኝ ኟኯውጌ ዏዘ 

ኟዑሆነውዔ ዙቨንዔ እኟኯጏጇ ዏሆኑን በዒያቱዒ ሁኔዲ ያዔናኴ። በሁኑ ጏቅዴ በቇዘደ በዏዲኟዴ ኲይ 

ኟዑቇኘዴ በዋነኛነዴ ሿኴዒዴ፣ ሿዏኴቂዔ ቬዯዳደዛና ሿቧኲዔ ቊዛ ኟዯያያከ ችግዜች ኟዒያዳግዔና 

ዏሠዖዲዊ ኟሆነ ዏዢዴሔ እንደዑቧጌዔ ቇኴጷኴ። እቬቂሁን በዯደዖቈዴ ግዔቇዒዎችዔ ኟችግዜዷን 

ዓይነዯኛ ባህዘዎችና ዋነኛ ዏንቬዔዎች ቬዏኴክድ ኬዛኬዛ ውይይዴ ኟዯደዖቇ ቩሆን፤ በዏዙ ኧንድ 

ሿዏቼውዔ ካ በኲቀ ኳኋን ኟቬዯቪቧብ ንድነዴ ዏዢጇዛ ዏቻኰን ቇኴጷኴ። ኟቬዯቪቧብ ንድነዴ 

ኯዯግባዛ ንድነዴ ዏቧዖዴ በዏሆኑዔ ድዛጅደ ኃኲዟነደን በብቃዴ ኯዏጏጊዴ እንደጏዴዜው በኲቀ ደዖጃ 

ኯዏንቀቪቀቬ ኬግዸ ዏሆኑንዔ ቬዲውቋኴ። 

በሁኑ ጏቅዴ ቇዘደ ዝጊን ኢኮኖዑያዊ ዕድቇዴ በዝጇዖው ዯቬዠና ኟዯሿዏ ፖኯዱቂዊ ችግዜች ዟደ 

ኲይ በደቀኑዴ ሥቊዴ ዏቂሿኴ ጊብቂኝ ውቬጌ ኟቇባችበዴ ሁኔዲ እንዳኯ በዴክክኴ ዯቇንኬቧኴ። 

ኟዯዷዏዖውን ዝጊን ዕድቇዴና ኟዴዕክዙቩ ሥዛዓዴ ግንባዲ እቬቂሁን ኟዏጊበዴን ዛቀዴ ኯዒቪቂዴዔ ሆነ 

ጏደዟዴዔ ኯዒቬቀጇኴ በኢሕዴግ ባኴ ድዛጅድች ዏቂሿኴ ቂሁን በዟዴ ኟነበዖው ቀዘ በዏዯቊቇኴ 

ኲይ ኟዯዏሠዖዯ ንድነዴ በቦዲው ኲይ ዏሆኑን ዒዖቊቇጌ እንደዑያቬዝኴግ ብዙዛቷኴ።  
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ኢህዴግ ያደዖቇው ኟጌኴቅ ዯሃድቭ እንቅቬቃቫ በዛቂዲ በዖዲች ውጋድች ኟዯቇኘበዴ ቢሆንዔ፣ 

በዑዝኯቇው ደዖጃ ጌኴቀዴ ያኴነበዖው ሿዏሆኑ ቊዛ ዯያይክ ዯዏኴቭ ጏደ ኧቅዴ ዏዏኯቬ ዏዷዏን 

በዴክክኴ ቬቀዔጧኴ። በቇዘደ ኟዯኯያአ ቂባቢዎች እኟዯሿቧደ ያኰ ደዔ ዠቪሽ ግጭድች በዋነኛነዴ 

ኟድዛጅደ ዏዙዛ ያቪኟው ድክዏዴ ኟዝጇዙዶው ዏሆናዶውን በዑቇባ ይቇነኧባኴ። ቇዘደ በሁኑ ጏቅዴ 

ኯዔዴቇኝበዴ ቬ ሁኔዲ ድክዏደ ያደዖቇው ቬዯዋጽኦ ሿዢዯኛ ዏሆኑንዔ እንዲሁ።  

ይህ በዯጏቧነ ዏኴቀ ያነቪሁዴ ኟኢህዴግ ዏግኯጫ ያኰዴን ችግዜች ያዏነና ኯዏዢዴሔውዔ እንደዑዯቊ 

ኟዑያቪይ ነው። ዙቨን በዏዝዯሽ በግዔቇዒው ዒጇቃኯያ ኲይ ዯግባዙዊ ዔኲሽ ይቧጊኴ ዯብኵ 

ይጇበቃኴ። ዛግጌ ቀደዔ ቩኴ ሿቇኯፅኳዶው ቭቬዴ ኟዝዯና ዝዲድዷ በዏነቪዴ ድዛጅደ ሁን በቇዘደ 

ኟዯዝጇዴን ችግዜች እኴባዴ ቧጊዶው እንደዑችኴ ዏጇዙጇዛ ይቇባዔ። ድዛጅደ ኟዑኯውን 

እንድንቧዒው ያኯዞዴ ዯግባዜዷ ግድ ይኰናኴ።  

ኢህዴግ ኟጇዏጊባዶው ዏንቇዶች ዴዕግቬዴን ኟዯኲበቧ፣ በዛቆ ቪቢነዴ ኟዑዏዙና ዒናዶውንዔ 

ችግዜች ህኬብን ይክ ዏዢዲዴ ኟዑያቬችኴ ዯክኯ-ቁዏና ያኯው በዏሆኑ ዝዯናዎዷን ዒኯዞ ጇያያቂ 

ይሆንዔ። እናዔ በዏግቢያዬ ቂባቢ ንዳንድ ቧዎች ያነሷዶው ጌያቄዎች በዏግኯጫው ግባብ ዔኲሽ 

ያቇኘ ይዏቬኯኛኴ። ዔክንያደዔ ድዛጅደ ኟዴናንዴ ኟዏዯቊቇኴ ዏንዝቨን እንደዒይዯው፣ ውቬጊዊ 

ኟዏዙዛ ችግን በጌኴቀዴ ዝዴሾ እንደዑዝዲና ኟዯዝጇዖውን ሀቇዙዊ ችግዛ በቁዛጇኝነዴ እንደዑዝዲ 

በዒቬዲጏቁ ነው። ዛግጌ በኢህዴግ ቤዴ ውቬጌ ‚ኯባብቧው ቢያዛቨ…‛ ኟዑኯው ይዴብሃኴ 

ይቧዙዔ። ችግዜዷን በግዔቇዒው በደንብ ዝዴዢድ በዒኟዴ ኪዚዔ ኟዝዯናዎችን ቋጇዜ ዝዴድ ኟዑያቪኟን 

ካ ቅ ኟዑሆን ይዏቬኯኝዔ።  


