ቧዕነኛ ኣጀንዳ
በኟት በኩኴ ዯቇናኘ?
ኯባቷው ደቫ (ካዲቬ በባ ዏቊቢት 13 ቀን 2010)
ኯኩህ ፅሁዢ ዏነሻ ኟሆነኝ ፃድቃን ቇ/ትንቪይ (ኳዯ/ጀነዙኴ) እና ቶ ኴደደ ያኳው በንድ ቪዔንት ኴአነት
በዘፖዛዯዛ ቊካጣና በኤዢኤዔ ዚድዮ ጣቢያ ቬኯቧጡት በቇዙችን ኟነፃ ኮዑሽን ይቋቋዔ ቬዯያኟት/ዔክዛ/ቋዔ
ነው፡፡
በንድ ቇዛ ውቬጥ ኟዯኯያአ ይኧት ያኲቷው ቀውቭች ያቊጥዐ ይችኲኰ፡፡ እነኩህ ቀውቭች፣ ፖኯዱካዊ፣
ኢኮኖዑያዊ፣ ዲፕኵዒቩያዊ ጏኧዯ...

ሆኑ ይችኲኰ፡፡ ኟዯኯያኟ ክብደትና ዏኴክ ቢኖዙቷውዔ ቀውቭች

በቇዜች፣ በኩባንያዎች ጏይዔ በፓዛዱዎች ያቊጥዐ ይችኲኰ፡፡
በኧዛዞ ያኰ ዔሁዙን እንደኩህ ዓይነት ቀውቬ በዑያቊጥዐበት ካ ቀውቨን ዏዝዲት ኟዑቻኴበት ግባብ
ብኯው ኟዑያቬቀዔጡት ሃቪብ “ኟቀውቬ ቬዯዳደዛ” “Crisis Management” ኖዛ ይቇባኴ ኟዑኴ ነው፡፡
ይህዔ ኟዯደዙጀ ኟቀውቬ ቬዯዳደዛ እቅድ በዒቬቀዏጥ ቀውቨን ዒቬቀዖት/ዒቬጏቇድ ጏይዔ ከዢዯኛ ደቊ
እንዳይደዛቬ ዏከኲከኴ ኟዑቻኴበት ሁኔዲ ዏዢጠዛ ይቻኲኴ፣ ያቬዝኴቊኴዔ ይኲኰ፡፡
ቬኯሆነዔ ቀውቨን ኯዏቆጣጠዛ ኟቀውቬ ቬዯዳደዛ እቅድ ኟዑያቬዝኴግ ዏሆኑ እንደዯጠበቀ ሆኖ ኟእቅዱ ኬዛኬዛ
ግን እንደቀውቨ ደዖጃ በይኧት፣ በካ፣ በዑቪዯዞት ካኲት ደዖጃ ኟዑጏቧን ይሆናኴ፡፡
በኢትዮጵያ ያቊጠዏው ኟፖኯዱካ ቀውቬ በኳኵች ቇዜች ካቊጠዏው ቀውቬ በዏቧዖደ ኟዯኯኟ ይደኯዔ፡፡
ቀውቨ ኯዔንና እንዴት ዏጣ? በዑኯው ከዛያ ኟዯኯያአ ሃቪቦች ነቨ ይችኲኰ፤ ዏነቪዲቷውዔ ግባብነት
ኯው፡፡ ቬኯሆነዔ ሁን በቇዙችን ያቊጠዏውን ቀውቬ ኯዏዢዲት ኟቀውቬ ቬዯዳደዛ ኬዛኬዛ እቅድ
ዒኧቊጀትና ይህን ኟዑያቬዝፅዔ ካኴ በቇዛ ደዖጃ በዒቋቋዔ ቧዙ ይቇባኴ፡፡
ኯዯዝጠዖው ቀውቬ ዏዢትሄ ኟዑሆን ሃቪብ ኯዒቬቀዏጥ ኟዑዕክዛ ግኯቧብ ጏይዔ ድዛጅት ዏዢትሄ ኟዑኯውን
ሃቪብ ከዒቅዖቡ በዟት ግን ኟቀውቨን ሁኔዲ በግባቡ ዒቬቀዏጥ (Define the Crises) ደዖጃውን ዏኯኟት፣
ንድዔዲውን ዒጏቅ፣ ኟቀውቨን ዏንቬኤዎችን በኬዛኬዛ ዏኯኟት ይጠበቅበዲኴ፡፡
ይህንን ዒድዖግ ቀውቨን ኯዏዢዲት ንድ እዛዔጃ ጏደዟት ያዙዔዳኴ ዯብኵ ኟዑዲዏንበት ከዏሆኑዔ ኳኲ፣
ከንድ ቀውቬ ጏደ ኳኲ ቀውቬ ኲኯዏቮቊቇዛ ዒዖቊቇጫ ይሆናኴ ዯብኵዔ ይዲቧባኴ፡፡ ከኩህዔ በዯጧዒዘ ይህን
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ዒድዖግ ከጥኲቻ፣ ከቬዓዲዊነት፣ ከቬዝፃዑነት (ዯኲኲኪነት) ከጭዛ ካ እይዲ በዏዙቅ ዑኪናዊና ቪይንቪዊ
ኟሆነ ኟዏዢትሄ ቅጣጫ ኯዒቬቀዏጥዔ ቬኯዑጠቅዔ ነው፡፡
ሁን በቇዙችን ኯዯዝጠዖው ቀውቬ ዏዢትሄ ይሆናኴ ብኯው ኟዑያቬቡ ጏቇኖች ጏይዔ ፓዛዱዎች ኟዯኯያአ
ሃቪቦች እያቀዖቡ ነው፡፡ ይህን ዒድዖቊቷውዔ ቇዙችን ጏደ ከዠ ችግዛ እንዳትቇባ ከዒቧብ ኟዏነጧ ቀና ሀቪብ
ነው ብኵ ዏውቧድ ይቻኲኴ፡፡ ነቇዛ ግን ንድ ቀውቬ በዯኯይ ፖኯዱካዊ ቀውቬ ኯዏዢዲት በዔናቬብበት ካ
ካሄዱ ከሁኰዔ በዟት ዴዕክዙቩያዊና ኟሕግ ኟበኲይነትን ባዖቊቇጠ ዏኴኩ ቢከናጏን ውጤደዔ ኧኲቂና
ቬዯዒዒኝ ይሆናኴ፡፡
ቀውቨ ኟሕግ ኟበኲይነት ባዖቊቇጠ ዏኴኩ ዏዝዲት ኯበት ቩባኴ በቇዘደ ያኯው ሕግና ቬዛዓት በጠበቀ ዏኴኩ
ዏሆን ኯበት ዒኯዲችን ነው፡፡ በቇዘደ ያኯው ሕግና ቬዛዓት እንዲሁዔ ይህን ኯዒቬዝፀዔ በሕግ ኟዯዏቧዖደ
ዯቋዒትን (Institutions) ጏደ ጎን በዏዯው ኟዑደዖግ ኟቀውቬ ዝዲት ዏንቇድ

ኳኲ ቀውቬ እንዲዝጠዛ

ከዒድዖግ በቀዛ ዏጀዏዘያ ኟዯዝጠዖውን ቀውቬ ይዝዲውዔ፡፡
ባኯዝው ቪዔንዲት በጏጣው ኟዘፖዛዯዛ እንግኬኛ ቊካጣ ፃድቃን ቇ/ትንቪይ (ኳዯ/ጀነዙኴ) እንዲህ ብኯው
ነበዛ፡፡
". . .

Called for the establishment of independent commission to prepare a level

political playing field for the upcoming election” . . . under the president.
ዒኯት ኟዑቀጥኯውን ዔዛጫ ኯዒካሄድ እና ኟዔዛጫ ዔሕዳን ኯዒዏቻቷት በዡዴዚሽኑ ፕዚኬዳንት ቬዛ ነፃ
ኟሆነ ኮዑሽን ይቋቋዔ ይኲኴ፡፡ ኯኩህ ድዔዳዓ ደዖቧኝ ኟዑኰት ዏነሻ ዔክንያት ሁን ኟዯዝጠዖው ቀውቬ
ቇዘደን እያቬዯዳደዖ ካኯው ፓዛዱ (ኢህዴግ) ቅዔ በኲይ ሆኗኴ ከዑኴ ኟዑነቪ እንደሆነ ቇኴፀዋኴ፡፡
ፃድቃን ቇ/ትንቪይ (ኳዯ/ጀነዙኴ) ነፃ ኮዑሽን ይቋቋዔ ኟዑኴ ኟዏዢትሄ ሃቪብ ካቀዖቡ ከንድ ቪዔንት በኋኲ
ደግዕ ቶ ኴደደ ያኳው በዑዲያ “ነፃ ኮዑሽን በዋጅ ዏቋቋዔ ኯበት” ብኯው ቩናቇ ዯደዔጠዋኴ፡፡
ኟእነኩህ ሁኯት በኢትዮጵያ ፖኯዱካ ውቬጥ ያቇባናኴ፣ ባኯቤት ነን፣ በኧዛዞ እውቀት ኯን ብኯው ኟዑንደዖደ
ቧዎች ሃቪብ በንድ ቪዔንት ካ ውቬጥ ኟነፃ ኮዑሽን ይቋቋዔ ቋዔ በቊጣዑ ኟዏጣ ጏይዔ ኟዯነቪ ሃቪብ ነው
ብኵ ኯዏቀበኴ ያቬቷግዙኴ፡፡ ከንድ ቅጣጫ በንድ ቡድን ዒካይነት በኢትዮጵያ ፖኯዱካ ጣኴቃ በዑቇባ
ሃይኴ ኟዯጠነቧቧ ዏኴእክት እንደሆነ ኯዏቇዏት ያቬቷግዛዔ፡፡
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ይህች ቇዛ ኲኯዞት ከ20 በኲይ ኯሆኑ ዏዲት ኟዔትዯዳደዛበት እና ኟዔትዏዙበት ሕቇ ዏንግቬት ኲት፡፡
ከደዛግ ውድቀት በኋኲ ኟዔትቇኪውዔ በኩህ ሕቇ ዏንግቬት ነው፡፡
ቇዜች እኟዯበዲዯኑ ጏደ እቬዛ በዛቬ ውያ እኟቇቡ ያኰት ሕቇ ዏንግቬትና በህቇ ዏንግቬደ ዏቧዖት ኟቆዐ
ዯቋዒት ዏቬዙት ዯቬኗዋቷው ሕግና ቬዛዓት በዏጥዠደ ዔክንያት እንደሆነ እያኟን ነው፡፡
ሁንዔ በኢትዮጵያችን ውቬጥ ያቊጠዏውን ቀውቬ ሕቇ ዏንግቬደና በሕቇ ዏንግቬደ ዏቧዖት ኟቆዐ ዯቋዒትን
ህኴውና በዏጠበቅ ብቻ ዝዲ እንደዑቇባውና እንደዑችኴዔ ከሁኰዔ በዟት ዒዏን ያቬዝኴቊኴ፡፡ ከኩህ
ውጪ ኟዑደዖግ ዒንኛውዔ እንቅቬቃቫ ቇዘደን ጏዳኴዲቧበ ኟባቧ ቀውቬ ኟዑያቬቇባት ከዏሆኑ በቀዛ ቀውቨን
ኟዑዝዲ ይሆንዔ፡፡
ጎዖቤዲችን ደቡብ ቨዳን ኟዯናጠችውና ሁንዔ በዏናጥ ኲይ ያኯችው ሕግና ቬዛዓት ቬኲኴዯከበዖ ነው፡፡
ዯቋዒት ኟኰዔ፣ ዔዛጫ ኟኯዔ፣ ሕቇ ዏንግቬት ኟኯዔ፣ ኟዏከኲከያ ሃይኰ ከነፃ ውጪ ሀይኴ ጏደ ኧዏናዊ ጦዛ
ቧዙዊትነት ኟዯቮቊቇዖ እና በሕግ ኟዑቇኪ ይደኯዔ፡፡ ኟቇዘደ ቬኴጣን በዐኰ በፕዚኬዳንደ ዏዳዢ ቬዛ ኟጏደቀ
ቬኯዏሆኑ እኛ ጎዖቤት ቀዛቶ ድዢን ኯዔ ያውቀዋኴ፡፡
ፃድቃን ቇ/ትንቪይ (ኳዯ/ጀነዙኴ) ደቡብ ቨዳን ከቨዳን ነፃነትዋን ከዯጎናፀዝች በኋኲ ኟእዛቧዎ ቡድንና ኯቡድኑ
ኟቇንኧብ ድቊዢ ቩያደዛቈ ኟነበ ቇዜች ካደዖቊችሁት ዓዏዲትን ከዝጀ ጥናትና ዔዛዔዛ በኋኲ ጥናዲችሁ ደቡብ
ቨዳንን በሁኯት እግዛዋ ኯዒቆዔ ዠይዳ ቪይኖዖው ቀዛቶ ቇዘደ ጏደባቧ ቀውቬ ቇብዲ ዏዯዙዏቬ ቬትጀዔዛ
ቇን ጥኲችሁ እንደጏጣችሁ እኩህ ኲይ ዒቬዲጏቨ ዯቇቢ ይሆናኴ፡፡
ቶ ኴደደዔ ኟዏቧዖደትና ኯበዛካዲ ዏዲት ኟዏት ፓዛዱ ኯሁኯት ዯከዢኵ በቀውቬ ውቬጥ ኟዑቇኝ ዏሆኑ
እኟዲጏቀ በፓዛዱያችው ውቬጥ ኟዯዝጠዖውን ይህን ነቬዯኛ ቀውቬ እንኳን ዏዢዲት ዯቬኗዋችሁ

ይኴቁንዔ

ባካሄዱት ኟዚዲዮ ቃኯ ዔኴኴቬ በፓዛዱያቷው ውቬጥ ኟዯዝጠዖውን ቀውቬ ዔኖ ከዏቀበኴ ይኴቅ ችግን ጏደ
ኳኲ ካኴ ኯዒኲከክ ዏዕከዛ ከትኬብት በቀዛ ዠይዳ ያቬቇኗኴዎት ይዏቬኯኝዔ፡፡
ሁኯዲችሁዔ ሁንዔ በሂደት ኲይ ባኰና ቇና ዏዢትሄ ባኲቇኘ ቀውቭች ውቬጥ በቀጥዲዔ ይሁን በዯኧዋዋዘ ዑና
ነበዖችሁ፣ ሁንዔ ኲችሁ፡፡ ሁኯዲችሁዔ እጃችሁን ያቬቇባችሁበት ቀውቬ (ኟደቡብ ቨዳን ኟዛቬ በዛቬ ጦዛነትና
ኟኢዴፓ ፓዛዱ ኯሁኯት ዏቧንጠቅ) ኯዏዢዲት ዔን ቬዯዋፅኦ በዖከዲችሁ? ዔን ውጤትቬ ዏጣ? ዯብኲችሁ
ብትጠኟቁ ጥቊቢ ዏኴቬ ዏቬጠት ኟዔትችኰ ይደኲችሁዔ፡፡ ዲድያ በሁኑ ጏቅት በቇዙችን ኟዯዝጠዖውን

3

ቀውቬ ኯዏዢዲት ኟዑያቬችኴ ሃቪብ ኯዒቅዖብ ዔን ዕዙኴ ኲችሁ? እንዴትቬ ነው በእናንዯ በኩኴ ኟቀዖበውን
ኟዏዢትሄ ሃቪብ ዢደን ዏድሃኒት ነው ብኯን ዏቀበኴ ኟዔንችኯው?
ሕቇ ዏንግቬደን ጏደ ጎን በዒድዖግ ኳኲ ኟዔዛጫ ካሄድ ቬዛዓት እና ዯቋዔ ዏዢጠዛ ቇዘደን ጏደ ዳግዔ
ቀውቬ ከዒቬቇባት በቬዯቀዛ ኟቇዙችን ኟፖኯዱካ ቈዳይ ያቇባናኴ፣ ሃኲዟነትዔ ኯብን ከዑኰ ፓኯዱከኞች
ኟዑጠበቅ ኟዏዢትሄ ሃቪብ ይደኯዔ፡፡
ባኯው ህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓት ውቬጥ ሆኖ ኟዯደዝጠጠ ህግ፣ ኟዯዖቇጠ ዏብትና ነፃ ያኴሆነ ህብዖዯቧብ እና
ዏኯካከት ካኯ ግን ነፃ እንዲሆንና እንዲቬዯካከኴ በዏንግቬት ኲይ ጫና በዏዢጠዛ ዒቬዯካከኴና ሁኰንዔ ካቊ
በእኩኴነት ኟዑቪዯዢበት ነፃና በካጎች ዯቀባይነት ያኯው ዔዛጫ እንዲሆን ጥዖት ዒደዖግ ያባት ነው፡፡ ኯነቇ
ዯቀባይነት ኟዑኯው ባባኴ እንደኛ በዏቪቧኰ ቇዜች በዔንዔ ዏኴኩ ዔዛጫ በነፃነትዔ ቢያካሄዱ “ዳኞቸ”
ቈዳአ በቀጥዲ ኟዑዏኯከዲቷው ህኬቦች ቪይሆኑ ባዕዳን በዏሆናቷው ይቀበኰዲኴ ብኵ ዒቧብ ቬቷቊዘ ነው፡፡
እንደዒይቀበኰት ኟዲጏቀ ነው፣ እንዲቀበኰትዔ ይጠበቅዔ፡፡ ኯዔን? ቢባኴ በቇዘደ ኢኮኖዑያዊ ኴዒት ኲይ
ኟዒይዯካ ድዛሻ ኯኝ ኟዑኯውና በኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ ቬዯቪቧብ ፖቩ ዏቧዖት ኟዑዏዙ ዏንግቬዲችን
ከነቨ ዢኲጎት ያዝነቇጠ ነውና ዔንዔ ቢደዖግ ቀበኰት ይችኰዔ፡፡
ቬኯሆነዔ ፃድቃን ቇ/ትንቪይ (ኳዯ/ጀነዙኴ) በኟካው ኟዑያቀዖቡዋቷው ኟዏዢትሄ ሃቪቦች ይኧት ይህችን ቇዛ
ጏደ ባቧ ቀውቬ ኟዑያቬቇቡ በዏሆናቷው፣ ከንድ ጫዢ እኟዯኯቀቁ ዯባኬዯው ቋዔ ዏቬኯው ኟዑኧዖቇዞ
ኟዯኪነዞ ሀቪቦች ቇዙችንን ጏደከዠ ቀውቬ ኟዑቇፏት እንዳይሆን በጥንቃቄና በሀኲዟነት ዏንዝቬ ኯዏንቀቪቀቬ
ጥዖት ቢያደዛቈ ኟዯሻኯ ይሆናኴ፡፡
በዲቩቷ ኢትዮጵያ ኟዏቧኴዎትን ቬዯቪቧብ በዒዙዏድዎ ኟዑጠይቅዎት ዒንዔ ኟኯዔ፡፡ ዏጠኟቅዔ
እንዳኯኳብዎት ይዲዏናኴ፡፡ ይሁን እንጂ በኟካው በዑያዙዔዱት ኟዯውቇዖቇዖ ቋዔ በዲዘክ ዯጏቃሽና
ዯጠያቂ ኲኯዏሆን ጥንቃቄ ቢያደዛቈ ኟዯሻኯ ይሆናኴ፡፡ ዔክንያደዔ "Democracy is about consensus
and the rule of law” ብኯው ኯእዛቭዎዔ ኯእኔዔ እነኪ ኟዔናውቃቷው "ኟዴዕክዙቩ ባቶች”
ቬዯዔዖውናኴና፡፡
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