ከዯቮናረነት ዏንቇድ እንውጣ
ብ. ነቊሽ 01-10-18
ባኯሦው ቪምንት ከሃቇሡደ ሠኲምና ዏሟቊቊት ቊሤ ዯያያዥነት ያኲቷው ሁኯት በይት ቈዳዮች
ዯከናውነዋኴ። ንደኛው የሪዴሢኴና የክኴኴ ፀጥታ ሃይኴ ዏሢሥች የብሄሢዊ ደህንነት ምክሤ ቤት
እቅድ ሦፃፀምን ዏቇምቇዒቷው ነው። ኳኲኛው ደቌሞ የሕዝብ ዯካዮች ምክሤ ቤት በኢትዮጵያ ቭዒኳና
በኦሥዑያ ዋቪኝ ካባቢዎች የዯቀቧቀቧውን ቌጭት እንዲዏሟምሤ ያቋቋዏው የቨርሤቪዥን ቡድን
ኯህዝብ ዯካዮች ምክሤ ቤት ሡፖሤት ቅሤቦ ውይይት ዏካሄዱ ነው።
የብሄሢዊ ደህንነት ምክሤ ቤት የንድ ሤ ሦጻፗም ሡፖሤደን ከቇዏቇዏ በኋኲ የኢሪዴሡ ዏከኲከያ
ዑኒቬትሤ ቩሢጅ ሦቋቪ በቧጡት ቊዜጣዊ ዏቌኯጫ፣ ባኯሦው ንድ ሤ የሃቇሡደን ዋና ዋና ዏንቇዶች
የዏቆጣጠሤና የዜቍችን በነጻነት የዏንቀቪቀቬ ዏብት የዒሟቊቇጥ ቬሢ ቩቧሢ ዏቆየደን ቬታውቧው፣ ከዚህ
ንጻሤ የዯቧሠ ቬሢዎችም በብዛኛው ውጤታዒ እንደነበሠም ቪውቀዋኴ። በዯኯያዩ ከራዯኛ የትምህሤት
ዯቋዒት ዯቀቬቅቭ የነበሟው ኯዏሟቊቊትን ከዒሤቇብ ኳያም የሪዴሢኴና የክኴኴ የፀጥታ ኃይኵች
ዏሤቂ ቬሢ ዏቬሢታቷውን ቇኴፗዋኴ። በሁኑ ቅት በከራዯኛ የትምህሤት ዯቋዒት የዏዒሤ ዒቬዯዒሤ
ሂደደ ደ ነበሟበት ዏዏኯቨን ዏቬክሟዋኴ።
በኦሥዑያና በኢትዮጵያ ቨዒኳ ክኴኵች ዏሃከኴ ዯከቬቶ የነበሟው ችቌሤም የፀጥታ ካኲት በቧሠት ቬሢ
በሁኑ ቅት ንጻሢዊ ዏሟቊቊት እንዲኖሤ ዒድሟቌ ዏቻኰንም ቶ ቩሢጅ ቬታውቀዋኴ። ይሁን
እንጂ በቌጭደ ዯቪታረ የነበሠ ካኲትን በዯቇቢው ዏኴኩ ኯህቌ ከዒቅሟብ ንጻሤ ክራዯት ዏታየደን
ጠቁዏዋኴ። በቀጣይ እነዚህን ካኲት ኯህቌ የዒቅሟብ ቬሢ እንደዑቧሢም ዏኴክዯዋኴ።
በኳኲ በኩኴ፣ የሕዝብ ዯካዮች ምክሤ ቤት በኢትዮጵያ ቭዒኳና በኦሥዑያ ክኴኵች ዋቪኝ ካባቢዎች
የዯቀቧቀቧውን ቌጭትና ዯያያዥ ቈዳዮችን እንዲዏሟምሤ ያዋቀሟው የቨርሤቪዥን ቡድን ቩያካሄድ
የቆየውን
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ውይይት

ካሂዶበታኴ። ሡፖሤደን ያቀሟቡት የቡድኑ ቬዯባባሡ የዏቬክ ምኴከታው የዯደሟቇው በኦሥዑያና
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በኢትዮጵያ ቭዒኳ ክኴኵች

ካይ በሆኑ ኧጠኝ ዞኖች ውቬጥ በዑቇኘ 16 ሟዳዎች፣ ዯሦናቃዮች

በዯጠኯኰባቷው 21 የከዯዒና የቇጠሤ ቀበኳዎች ዏሆኑን ቇኴፗዋኴ
በዯሦናቃዮች ኲይ የደሟቧው ኢሕቇዏንቌሥታዊ ዯቌባሤ የዯሦፗዏው በሁኯደ ክኴኵች ዋቪኝ ካባቢ
ነዋሡ በሆኑ ሕዝቦች ቪይሆን በኴዩ የፀጥታ ኃይኵች፣ የየካባቢው ፖቭችና ዑሻዎች፣ እንዲሁም
የቬዯዳደሤ ካኲት ዏሆኑን የዑያዏኯክት ዏሟጃ ከህዝቡ ዒቌኗታቷውን የቡድኑ ቬዯባባሡ ኯምክሤ ቤደ
ባቀሟቡት ሡፖሤት ቪውቀዋኴ። በቌጭደ የዯቍዱ ቇኖች በሠኲም ብሟን ኯኧዏናት በምንኖሤ ሕዝቦች

ዏካከኴ ታይቶ የዒይታቅ ቌራ ቩሦፗም ዏንቌሥት ሦጥኖ እሤምጃ ዏውቧድ ቩቇባው ዝም ብኵ
ዯዏኴክቶናኴ፤ ኧቌይቶም ቢሆን ያኯንበትን ሁኔታ የዯዏኯከደ ዏሢሥችም ዏራትሔ ኴቧጡንም የዑኴ
ቅሣታ ዒቅሟባቷውም በሡፖሤደ ዯዏኴክቷኴ።
የቨርሤቪዥን ቡድኑ ባኲት ቌጭደ

ሩጣኝ ዏራትሔ ቪያቇኝ ዏቆየደ ደቊ እንዲከቧት ምክንያት

ዏሆኑን ዯናቌሟዋኴ። ኢቧብዊ ድሤት የሦፗዐ ጥረዎች በሩጣኝ እሤምጃ እንዲቧድባቷውም
ጠይቀዋኴ። ዯሦናቃዮችን ደ ሠኲዒዊ ኑሯቷው ዏዏኯቬ ዜ የዑቧጠው ቈዳይ ባኯዏሆኑ፣ የዒቋቋም
ሥሢው ሩጠን እንደዑቇባም ቪቬበዋኴ።

በሁኯደ ንድዒዒች ሕዝቦች ዏካከኴ የነበሟውን ዏኴካም

ቌንኘነትና ትቬቬሤ ደነበሟበት ኯዏዏኯቬ የሠኲም ቈባዔዎች ካሄዱ እንደዑቇባ የቨርሤቪዥን ቡድኑ
ጽንኦት ቧጥቶ ቪቬቧኴ።
ከኲይ የቧሦሠ የሁኯደ ካኲት ሡፖሤቶች ንድ የዑያዏኯክደት እውነት ኯ። ይህም ባኯሧት ዜያት
በሃቇሡደ ባቊጠዐ ቌጭቶና ቌሤቌሥች፣ በዯኯይ በኢትዮጵያ ቭዒኳና በኦሥዑያ ክኴኵች ዋቪኝ
ካባቢዎች በዯቀቧቀቧው ቌጭት የዯቍዱት ኢትዮጵያውያን ዜቍች ዏሆናቷውን ነው። በዯሦጠሠ
ኯዏሟቊቊቶችና ቌጭቶቸ በዯቬዯጓቍኯ የኢኮኖዑ እንቅቬቃቫ ምሢች፣ ሻጭና ቮዒች ኢትዮጵያውያን
ዯቍድዯዋኴ። በቌጭደ ሣቢያ በደሟቧ የንብሟት ውድዏት ዜቍች ኯራዯው ያሦሠትን ሃብት ጥዯዋኴ።
በኢትዮጵያ ቭዒኳና በኦሥዑያ ክኴኵች ዋቪኝ ካባቢዎች በዯቀቧቀቨ ቌጭቶች፣ በሁኯደም ቇን
ከዯደኲደኯ ኑሯቷው ዯሦናቅኯው በዏጠኯያ ኯዏኖሤ የዯቇደዱት ኢትዮጵያውያን ናቷው። ኯእነዚህ ዜቍች
የቬቷኳይ ዜ እሤዳታ የዒቅሟብ፣ ደነበሠበት ኑሥ የዏዏኯቬና የዒቋቋም ሃኲረነት የደቀውም
በኢትዮጵያውያን ኲይ ነው። በሁኰም ካባቢ በዯሦጠሠ ቌጭቶች ህይታቷውን ያጡት፣ ካኲቷው
የቍደኯው ኢትዮጵያውያን ናቷው። እነዚህ ቌጭቶች በሃቇሤ ውቬጥም ሆነ በውጭ ኢንቨቬትዏንት ኲይ
2

ያቪደሠት ዯጽእኖ ዏጠን እቬካሁን በይሩ ባይቇኯጽም፣ ዏጠኑ ያንቬና ይበዛ እንደሆን እንጂ ዯጽእኖ
ያቪደሠ ዏሆኑ እሤቌጥ ነው። በዚህ የኢንቨቬትዏንት ዏደነቃቀራ ቀዳዑዎቸ ዯቍጂዎች ኢትዮጵያውያን
ናቷው።
ኴብ በኰ፤ በቌጭደ ዏቀቬቀቬና ዏቀጣጠኴ ውቬጥ የሃቇሡደ ጠኲቶችና ዯኲኲኪዎቻቷው እጅ ያኯበት
ቢሆንም፣ በቀጥታም ይሁን በዯኧዋዋሡ ዏንቇድ በቌጭቶቸ ውቬጥ የዯቪዯሧት ኢትዮጵያውያን ናቷው።
በቌጭቶቸ ሣቢያ ዲያው የዯቍዱት፣ በኧኲቂነት የዑቍዱትም ኢትዮጵያውያን ናቷው። የቌጭደ
ዯቪታረዎችም፣ ዯቮናረዎችም ኢትዮጵየውያን ናቷው ዒኯት ነው። ቌጭደን ቬቀሤዯው ሁኰንም
ኢትዮጵያዊ ከዯቍጂነት - ዯቮናረነት ዏታደቌ የዑችኰትም ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቷው።
በሃቇሢችን ያቊጠዐ ኢትዮጵያውያን የዯቪዯሧባቷውና የዯቍዱባቷው ቌጭቶች የሃቇሡደ ጠኲቶች እንዲነቃቁ
ዒደሟቊቷውም ይቀሣ ነው። እንደ ነጻ ዏንቌቬት ዯዏቬሤቶ ቇና ቪይፗና ኢትዮጵያ ኲይ ሟሢ የሦፗዏው
የኤሤትሢ ዏንቌሥት፣ እሤቬ በሤቬ በዏቊጨትና በጠኲትነት በዏዯያየት ዯጠምደን ከትኩሟታችን ውጭ
ካደሟቌነው በቀጥታ ጥቃትም ይሁን በቧሤቍ ቇቦች የሽብሤ ጥቃት ቍዳንና እንደ ሃቇሤ ህኴውናችንን ደቊ
ኲይ ጥኴ እንደዑችኴ ዒቬዯዋኴ ኯብን። ኯኧዏናት ቮብቦን ከነበሟ ድህነት ዏውጣት በዏዷዏሢችን
በባይ ዯሩቧቬ ንዞቻችን ውሃ ኯዏጠቀም ያቇኗነው ቈኴበት በዯኯይ ሁኰም ኢትዮጵያውያን ሻሢቷውን
ያቪሟሧበትና የህዝብ ፕሥዷክት የሆነውን ታኲቁ የኢትዮጵያ ህዳቫ ቌድብ ፕሥዷክት ዯዷምሥ ዏቊዏቨ
የዑከነክናቷው የቌብጽ ዏንቌቬት ካኲትም ቊጣዑውን ኯዏጠቀም ዏነቃቃታቷው ይቀሣ ነው።
በዯሦጥሥ ሃብታችን ዏጠቀም የዒንችኴ፣ በእሤቬ በሤቬ ቌጭት ዯጠምደን ኯኴዒት ሩታ ያጣንና ደሃ
ቅዏቢቬ እንድንሆን ኯዒደሟቌ ቊጣዑውን ጠቀዐ ይችኲኰ። ይህ የቌብጽ ዏንቌሥት ካኲት እሤምጃ
በዯቪካበት ኴክ ሁኰም ኢትዮጵያዊያን ዯቮናረ ይሆናኰ።
ሃቇሡደ

በቌጭት

የምትዯሢዏቬ

ዏሆኗ፣

ውቬጥ

ውቬጡን

ኯዑንቀቪቀቨ

ኃይዒኖታዊ

ዏንቌቬት

እቬከዏዏቧሟት የዑኧኴቅ ሢዕይ ኲኲቷው ክሢሡ ቡድኖችም ዏኴካም ቊጣዑ ሦጥሥ ትሤምቨን
እንደዑያባብቧው ዒቧብም ብኴህነት ነው። ኃይዒኖታዊ ጽንሦኝነት እንዲቀበሤ ያደሟቇው የኢትዮጵያ ህዝብ
ኃይዒኖታዊ ክሢሡነትን ኴቀበኴ ዒኯደ፣ እንዲሁም የዏንቌቬት ጠንካሢ ዏሆን ነው። ኢትዮጵያውያን
በእሤቬ በሤቬ ቌጭት ከዯጠዏዱና የዏንቌቬታቷውንም ቅም ካዳከዐት የዯቀበሟው ኃይዒኖታዊ
ጽንሦኝነት ሦሠን ሢቌሬ ዏነቪደ ይቀሣ ነው። በዚህም ሁኰም ኢትዮጵያዊያን ዯቮናረ ይሆናኰ።
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በጠቃኲይ፤ በኢትዮጵያ ውቬጥ የዑሦጠሤ ሁከት፣ ቌሤቌሤና የእሤቬ በሤቬ ቌጭት የትኛውንም ኢትዮጵያዊ
ይጠቅምም። ሁከት፣ ቌሤቌሤና የእሤቬ በሤቬ ቌጭት ባየኯበት ኴክ ኢትዮጵያውያን ይቮነሩኰ። ይህ
ሁኰንም ኢትዮጵያዊ ዯቮናረ የዑያደሤቌ ሁከት፣ ትሤምቬና ቌጭት የዑካሄደው ዯቮናረዎች በዑሆኑት
ኢትዮጵያውያን ነው። በዏሆኑም ኢትዮጵያውያን እጃቷውን በእጃቷው እየበኰ ሢቪቷውን ኯሽንሦት
ከዑዳሤቌ ድሤት ዏጠበቅ ኯባቷው።
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