
ቇዛ በዏንቊ ትናድዔ፣ በቆዕ ቀዛዔ ድና ታውቅዔ! 

ጨኳ ሿዓዘካ ግቢ 12-23-17 

ዏንቊ  ዴዕክዙቩያዊ ውይይትና ክዛክዛ ተዏችቶት ያውቅዔ፤ ተቇድዶ ኟዑታዖዔበት፣ ኯያዔ ኟህግ 

ተጠያቂ ሆኖ ኲደዖቧው ጥዠት ተዏጣጣኝ ቅጣት ግኝቶ ዒንነቱ ይቊኯጥ ካኴሆነ በቀዛ ኯዴዕክዙቩያዊ 

ውይይትና ክዛክዛ በዛ ኟዏክዝት ባህዘ ይኖዖዋኴ ተብኵ ይታቧብዔ፡፡ 

ዔክንያታዊነት ባህዘያቷው ኟሆነና በዔክንያታዊ ጥያቄና ስተቪቧብ ኟተጏኯዱ ኟፖኯቲካ ዒህበዙት 

ውስጣቷውን ኯዏዝተሽ፣ ዙቪቷውን ተጠያቂ በዒድዖግ ኯዏታዖዔና በጥኴቀት በዏጏያኟት ዔህዖት ኟኯሽ 

ዒስተካሿያ ኯዒድዖግ ክፍት ናቷው፡፡ ዛዚ ካቊጠዒቷው ዏንቇዙቇጭ በኲይ በእነቨ ጥዠትና ኯዏታዖዔ 

ሿዟት ኯዟት ኟዑያቊጥዒቷው ደቇኛ ቁኴቁኯት ኟቆዐኯት ህዝብንና ንዲት ቊትዔ ብትሆን ጏደዟት 

ያዙዏዷት ቇዛ፣ ኟዝጠት ተስዠና ኟዑያስጎዏጅ ዏጩ ዘዏን ጏደ ዶግ ዏድነት ኟዑቀኟዛ ዏሆኑ 

እንቅኴፍ ይነቪቷዋኴ፡፡ 

ሿዛዚው ጭፍን ድቊፍና ግኲዊ ኟክብዛ ፍኲጎት በኲይ ኟህዝባቷው ደቊ ኲይ ዏውደቅ ያስጧንቃቷዋኴ፡፡ 

ህዝቤ ኟዑኰት ኟዑታቇኰኯት ጏይዔ ታግኯው ጥያቄውን ኟዏኯቨኯት ዒህበዙዊ ዏቧዖታቷው ብቻ 

እንዳኴሆነ ስኯዑያዔኑ ህዝባዊነታቷው ጏቧን ኟኯውዔ፡፡ በዚህዔ ዔክንያት በስህተታቷውና ስህተቱ 

ባደዖቧው ጥዠት ኟዑቆጨ፣ ኟዑንቇበቇቡ፣ ዙቪቷውን በፍጥነት ዛዏው ኯዏውጣት ኳት ተቀን 

በዏጏያኟት ጏደ ዏፍትሄ ኟዑዏጡ ናቷው፡፡ 

ዏንቊዎችና ዴዕክዙቶች ኯኟቅኴ ናቷው፤ ዏንቊዎች ኟዘትንና ተንሿባክበው ያቪደቈትን ኟጥዠት ዘዛ 

ኟዏንቀኴ ዕዙኴ ኟኲቷውዔ፤ ይህን ኟዒድዖቈ ብቃት ኟዴዕክዙቶች ዏሆኑን ስኯዑያውቁና እንደዑነጠኰ 

ስኯዑቇነዘቡ ኯዴዕክዙቩያዊ ውይይት ኟዑሿዝት በዛ እንዳይኖዛ ጧፍነውና ቋዔ ይዘው ይሿዙሿዙኰ፡፡ 

ቋዒቷው ሿፅናት ዝዔድና ኟኯውዔ፤ ይኴቁንዔ ቋዒቷው ኟግኴ ተጠያቂነትን ሿዏሷሽ ኟዑዏነጭ፣ 

ተደብቆ ኟዏኖዛ ኯያዔ ብዜ ሿዏጥዠት ኟስቊት ህኴውና ቊዛ ኟተያያዘ ነው፡፡ 

ዏንቊዎች ዙቨን ኯዒኟት ኟዑዕክዛ ግኯቧብንዔ ሆነ ቡድን ነጥኯው ኟዑዏቱና ኟዑዘዔቱ ክዙዘዎች 

ናቷው፤ ኟክዙዘነታቷው ዏደበቂያ ብሄዛ፣ ሀይዒኖት ጏይዔ ኳኲ ሆን ይችኲኴ፡፡ በተኯይ እንበኲኯን፣ 

እንጠዠኯን ኟዑኯው ስቊታቷው ቩጧዔዛና በዙዘያቷው ኟተቧባቧበው ሀይኴና ደቊዟ በቧሿነና በዔክንያታዊ 

ሁኔታ ዏዏዛዏዛ ቩዷዔዛ ትስስዙቷውን ኯዜው በቀደዏ ዘዏን ሿዒይስዒዒቷው ጏይዔ ጠኲት 

ድዛቇው ቩቆጥት ሿነበዖ ጏቇን ቊዛ ጭዔዛ በዒድዖግ ዙቪቷውን ሿብሄዛና ሀይዒኖት ጥዛ ውጥተው 

ኯዏዖቊቊት ስዛ እንዲቧድ ኟዑያደዛግ ታክቲክ ይሿተኲኰ፡፡ 

ዏንቊዎች በእንደዚህ ይነት ጏቅቶች ህዝብ፣ ኟቊዙ ቇዛ፣ ኟቊዙ ጥቅዔ፣ ኟጏደዟት ተስዠ ብኵ ነቇዛ 

ዝፅዕ ይታያቷውዔ፤ ይኴቁንዔ ዙቪቷውን ኯዏሿኲሿኴና በዝጠት ቁዒዛ እስካኲሷነዞ ድዖስ ትዛዔስን 

ኯዒስቀጠኴ ካኲቷው ፅኑ ፍኲጎት በተፃዙዘነት ሿዑተያአት ጏቇን ብቻ ቪይሆን በህዝቡ ብሄዙዊ ጥቅዔ ኲይ 



ጭዔዛ ደቊ ሿዑቃጣ ዒንኛውዔ ሃይኴ ቊዛ ድንበዛ ተሻግዖው ኟዑቆዙኘና ሀይኴ ኟዑያቧባስቡ ኟህዝብ 

ጠኲቶች ናቷው፡፡ 

ዏንቊዎች ስዓት እንዹ ኟጏደዟት ብኴፅግናና ኟህዝብ ጥቅዔ ኲይ ኟተዏቧዖተ ግብ ኟኲቷውዔ፡፡ 

በዔኲቪቷው ኟዑያቪስቱትን ያህኴ በተግባዛ ዋቊ ኯዏክዝኴ ይዘቊዸዔ፤ ህዝባቷው ኟቊዙ ጠኲቱን 

ኟዑያሷንፍበትንና ሿድህነት ኟዑጏጣበትን ስኴት በተግባዛ ያዏኲክቱዔ፤ በተግባዛ ያግዙዔ፡፡ 

በኟትኛውዔ ቊጣዑ ስኴጣን ኯዏያዝ ባኲቷው ቈቈት ህዝቡ በዋና ጠኲቱ ኲይ እንዳይዖባዖብና ጏደዟት 

እንዳይጓዝ ዏንቇድ ያስታኰ፤ ጏደዟት ሿዒኟት ይኴቅ ጏደ ኋኲ ይዏኴቪኰ፡፡ ቂዔና ቁዛሾ ፍኲጎቶቻቷውን 

ኯዒሟኲት ዋነኛ ግብዓቶቻቷው ናቷው፡፡ 

“ኯደዖቧው ጥዠት በህግ ዏጠኟቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ሿዟታችን ብዙ ደቊዎች ኰና እነቨን ኯዏፍታት 

ዟታችንን ጏደ ኴዒት እናዙዛ” ቪይሆን፣ “ይሄ እስካኴሆነ ድዖስ ፍንክች ንኴዔ” ኟዑኰ ኟጏቅቱን 

ዓኯዔ ቀዠዊ ሁኔታና ቇዙቷው ያኯችበትን ውስጣዊና ካባቢያዊ ሁኔታ ኟዒይዖዱ ቆዕ ቀዜች 

ናቷው፡፡ ቆዕ ቀዜች ህዝባቷውን በተግባዛ ኟዒያውቁ፣ ኯህዝብ ህይጏት ዏሻሻኴ ግድ ኟኳኲቷው፣ በኟቀኑ 

ተደዒዘ ዕት፣ ግድያ፣ እኴቂትና ሄዶ ሄዶ ዏበታተን እንዲቧዔዛ ጥብቀው ኟዑባዸ ናቷው፡፡ ኯዚህዔ 

ነው ውይይትና ተጏያይ፣ ቧክኖ ኟዑያስብና ዔክንያታዊነት ኟዑያስዝዙቷው፡፡ 

በተኯይ ኟጎዙ ዏደበኲኯቁ ጪፍ ኲይ ጏጥቶ በታኟበት ኟቇዙችን ሁኔታ ዏጏዳደዘያ ፖቩውን ኯህዝብ 

ቅዛቦ፣ በህዝብ ድዔፅ ኟዏንግስትነት ስኴጣን ተጎናፅፎ፣ ህዝብን በተዏዖጠበት ፖቩ ኯዒቇኴቇኴ እድኴ 

ያቇኗው ዏንግስት ውስጥ ያኰ ባኯሁኯት ቧይፍ (ኟፓዛቲዔ፣ ኟዏንግስትዔ ስኴጣን ኟያዙ) ግኯቧቦች 

ኟዑያዙዔዱት ዏንቊ ተኮዛ ቋዔ በስቇዙዑነቱና፣ በቪዛኝነቱ ሿዏጠቀስ ባኯዝ ኟቈዳአ ንቀቪቃሾች 

በፖኯቲሿኞችዔ በህዝቡዔ ትዝብት ውስጥ እንዲቇቡ ያደዖቇ ነው፡፡ 

በተኯይ ህዝቡ ዏዛጦ ኟዏንግስትነት ስኴጣን ኟቧጠው ቇዥው ፓዛቲ ኢህዴግ ዙቨን ኯዏዝተሽ በዛ ዘግቶ 

እኟተጏያኟና ዏፍትሄ ይዞ ኯዏውጣት እኟዕሿዖ ባኯበት በዚህ ጏቅት ሿዔንዔ በኲይ ህዝብን ዒክበዛ 

ተስኗቷው በሿዖዖ ኟብሄዛተኝነት ቋዔ በብሄዛ ስዔ ጠቃኲአን ህዝብ ኯዒስጧነቅ ኟዑዕክ ኢህዴግ 

ውስጥ ያኰ ግኯቧቦች ኲኯዏዕት እኟተንዝዙቇጡ ያኯበት ሁኔታ ዏንቊ ሆኖ ኯዏዝኯቅ ያኲቷው ኟጠነሿዖ 

ፍኲጎት እንዲቊኯጥ ድዛጓኴ፡፡  

ኟሿዖዖ ብሄዛተኝነትና ኟሿዖዖ ሀይዒኖተኝነት በቅድዑያ በስዐ ኟዑነቇድበትን ኟዙስ ብሄዛና ኟዙስ እዔነት 

ተሿታይን ህዝብ ይበኲኴ እንዲኰ ስተቪቧባቷውን ኟዑቃዖን ኳኲ ሃቪብ ዒዝንና በሃቪቡዔ ባኯቤት ኲይ 

ዏዝዏት ዷዔዖዋኴ፡፡ በእነቨ ስተባባዘነት ዏንቊው ኟተነጣአን ስተቪቧብ ባኯቤቶች እስሿዒዝን ኟደዖቧ 

ዒስዝዙዙት ውስጥ እኟቇባ ዏሆኑዔ ኟዚሁ ዒቪያ ነው፡፡ ዏንቊነት ሿዴዕክዙቩያዊ ቧተቪቧብና ተግባዛ 

ኴአና ተፃዙዘ ኟዑሆነውዔ ኯዚሁ ነው፡፡  

ዴዕክዙቩያዊነት ባህዘው በሆነና በዚሁ ጥያቄ በተጏኯደ ፓዛቲና ፓዛቲው ባደዙዷው ዏንግስት ውስጥ 

ሆነው በሁኯት ቧይዠቷው ዴዕክዙቩን እያዝኑ፣ ኢህዴግ ነኝ ዒኯት ዝፅዕ ይቻኴዔ፡፡ ዴዕክዙቩ 

ባህዘውና ዏቧዖቱ በሆነ ፓዛቲና ዏንግስት ውስጥ ኯዴዕክዙቩና ዴዕክዙቩያዊ ዒዕሿኲዊነት ቪይቇዙ 



ኢህዴግን ባቋቋዐት ዙት ዴዕክዙቩያዊ ድዛጅቶች ስዔ ዏነቇድና በውስጣቷው ዏጏሷቅዔ ኯዜው 

በተዝጠዖ ኟጎዙ ዏደበኲኯቅ ተጠቅዕ ኟፍታ ሿኯኲ ኯዒግኗት ካኴሆነ ብዙ ያዙዔድዔ፣ ይቻኴዔዔ፡፡  

በተኯይ ሁን በህዝቡ ውስጥ እኟዳበዖ በዏጣው ስክነት፣ ፓዛቲው በፅኑ ውቪኔና ዝግዸነት ዙቨን እያኟበት 

ያኯ ጥኴቀት፣ በቇዥው ፓዛቲ ብቻ ቪይሆን በህቊዊ ቧኲዒዊ ዏንቇድ እኟተቃጏዐ ያኰ ኟፖኯቲካ 

ድዛጅቶች ጭዔዛ በቇዙቷው ቈዳይ ያቇባኛኴ በዒኯት ኯቇዘቱ ህዝቦች ዘኲቂ ቧኲዔ ሿኢህዴግ ቊዛ 

ኯዏስዙት ያኲቷው በተፎካካዘ ፓዛቲነት ኲይ ኟተዏቧዖተ ዝግዸነት ዏንቊነትንና ኟኳት ጏፍነትን 

ኟዑዝቅድ ይሆንዔ፡፡  

እንደ ኳት ጏፍ እኟነቊና ብዛሃን እኟዝካ ቩሄድ ይጥ ዏስኵና ተደብቆ፣ ትዛዔስ ቩያይኴና ኟጧኯዏ 

ቩዏስኴ ኟግኴ ዷንዳን በውስጥዔ በውጭዔ ኯዒዳዖስ ጏፍ ሆኖ ዏብዖዛ ዜው እያኯዝበት ነው፡፡ 

ይኴቁንዔ ኟዏጧዖሻዋን እድኴ ኟዏጠቀዑያና ሿዏንቊነት ኟዏውጪው ዜ ሁን ነው፡፡ 

ኟዘሯትን ኟጥዠት ዘዛ በጥዠትና በድክዏት ኟተዘዙች ዏሆኑን ዔኖ ዙስን ተጠያቂ ኟዒድዖግ፣ ኳኲ ጥዠት 

እንዳይሿቧት ዙስን ቊኴጦ ኟዏቇኗት፣ ኟዏፀፀት ዜ ሁን ነው፡፡ በነበዖው ጥዠት ኲይ ኳኲ ጥዠት 

እኟደዏ፣ ዕት እያጏዸና እኴቂት እኟጧዏዖ ኟዏሄዺው ዔህዳዛ በህዝብ እኟተዘቊ ነው፡፡ እውቀት 

ስዓት ይደኯዔና ህዝብን ዒጏቅ ይህን ዜ ነው፡፡  

ህዝብን በብሄ፣ በሃይዒኖቱ፣ በቅዚታው ጏዘተ… እኟነጠኰ ሿብሶቱ ኟዑያጏጣ ዏፍትሄ ቪይሆን 

በጏጣትነቱ ዏጠቀዔ ያኯበትን ዘኲቂ ጥቅዔ እንዲያጣ፣ በቇ ተስዠ እንዲቆዛጥ፣ ኟዑጠቀዔበትን ኴዒት 

በብሶትና በብስጭት እንዲያጏድዔ ኟዒድዖያው ዜ እኟሿቧዏ ስኯዏዔጣቱ ቧሿን ብኵ ዒኟትዔ 

ያስዝኴቊኴ፡፡ በዚህ ይነት ኟዏንቊነት ስተቪቧብና ቅዚታ ተኮዛ ዘዏቻ ጏጣቱን ኟዒቇደ ሁኰ በዙቨ 

በጏጣቱ ተቪትፎ ኯህግ ኟዑቀዛብበት ዜዔ ቅ ይሆንዔ፡፡  

ስኯዚህዔ ጥዠት ዘዛተን ካባቢያችንን ያጧኯዔን ቆዕ ቀዜችና ዏንቊዎች ዏንቃት ካኯብን ዜ በኲይ 

ጏስደን ሿኯኲ ውስጥ ዏቆኟት ያድነንዔና በፍጥነት ሿተደበቅንበት በዏውጣት ኟዘዙናትን ቧብስበን 

ዙቪችንን ተጠያቂ ኯዒድዖግ ዏዘቊዷት ኯብን፡፡  

በዔኲቪችን ብሄን ዏስኯን፣ በስተቪቧባችን ኟብሄዙችን ችግዛ ያስቆጧን ሆነን፣ እኛው ዙቪችን ኯብሶትና 

እንግኴ ኟዳዖግነውን ህዝብ በኳኲ ካኴ ዏቅቧፍት ኟደዖቧበትና ኟዏጣበት በዒስዏቧኴ ዷንዳ ቧጥተን 

ያጣኲነውን፣ ያቊደኴነውን፣ ያዝናቀኴነውን፣ ያጠዙጠዛነውን ህዝብ ጥዠቱ ኟእኛ ነው፣ ኟበደኴንህ እኛ ነን 

ብኯን ኯዏካስ፣ ኯዏጠኟቅ ኟዏዘቊዺው ዜ ሁን ነው፡፡ 

ዏንግስትን እኟዏዙ ባኯው ግንባዛ ውስጥ ያኰት ዙቱ ብሄዙዊ ድዛጅቶች ሿንድ ፕዜግዙዔ በዑቀዳ 

ስተቪቧብና ደንብ ኟዑዏ ዴዕክዙቩያዊ ድዛጅቶች በዏሆናቷው በተዝፀዏው ጥዠት በውስጣቷው 

ኟዑጠኟቅ ይኖዙኴ እንዹ በውስጣቷው ኟደዖቧው ዏጠዙጠዛና ድክዏት ኟፓዛቲያቷውን ዴዕክዙቩያዊ 

ባህዘ ኟዑነጥቀው ይሆንዔ፡፡ ኟግንባን ዴዕክዙቩ ኟዑያኯዏኴዔ ሃይኴ ይበኴጥ እኟዠዠ በዏሄድ 

በዙቱዔ ፓዛቲዎች ውስጥ ዴዕክዙቩን ጥኴቆ ኟዑታቇኴ ካድዚና ፖኯቲሿኛ እኟቧዠ ኟጓዛኴ እንዹ 



ፓዛቲዎቸ ይዏክኑዔ፡፡ ዙቨን በዒኟት ኲይ ያኯው ስዙ ስዝፃዑ በውስጤ ኟነበዖውን ዏጠዙጠዛ 

በዒስጏቇድ ኟስተቪቧብ ንድነት ዝጥዚያኯሁ ዒኯቱዔ ይህንኑ ኟድዛጅቱን በውይይት ኲይ ኟተዏቧዖተ 

ሿዏንቊነት ኟፀዳ ዴዕክዙቩያዊ ባህዘ ያዏኲክታኴ፡፡ ኯዚህዔ ነው ኟዏንቊነት ዘዏን እያበቃና ቇዛ 

በዏንቊዎች ኟዔትናድበት ዏንታ ሁኔታ እያሿተዏ ያኯው፡፡   

      

 

 

 

 

 


