ኟቬቷኳይ ካ ዋዸ ከንቀጽ 24:4 ኳያ

ቬዓነህ 02-28-18

ኟቇዛ ዏከኲከያ ዑኒቬትዛና ኟብሔዙዊ ደኅንነት ዔክዛ ቤት ፗሐዟ ቶ ቩዙጅ ዝቋቪ ዓዛብ ዲኅቪቬ 27 ቀን
2010 ዓ.ዔ በጇቅኲይ ዑኒቬትዛ ጽሕዝት ቤት ኟዏቧብቧቢያ ዳዙሽ፣ በዡዴዙኴና በክኴኴ ኟፀጥዲ ዔክዛ ቤቶች
ኟዯካሄደው ኟቊዙ ቬብቧባ ከዯጇናቀቀ በኋኲ በቧገት ዏቌኯጫ በቇዘደ ከካ ደ ካ እኟዯባባቧና በቧውና በንብዖት
ኲይ ከዢዯኛ ቈዳት እያደዖቧ ያኯውን ቀውቬ ኯዒቬቆዔ፣ በዛካዲ ኟዑቀ ሥዙዎች እንዳኰ ዏጇቆዒቷውን ፤ ከንድ
ዛ በዟት በቇዘደ ያኯውን ኟፀጥዲ ችቌዛ ኯዏዢዲት በዡዴዙኴና በክኴኵች ኟቊዙ ዔክዛ ቤት ዕቅድ ጥቶና
ዏቌባባት ዯዝጥዜ ደ ሥዙ በዏቌባት በዛካዲ ኯውጦች ቢዏኧቇቡዔ፣ ሕቇጦችን በቁጥጥዛ ሥዛ ከዒዋኴ ኳያ
ኟዑቀ ሥዙዎች ኰ ያኰት ቶ ቩዙጅ፣ ሁንዔ በዯኯያአ ካባቢዎች ኟዑካሄዱ ሕቇጥ ሠኴዣችና ቌጭቶች
ዏኖዙቷውንዔ በዘፖዛዲቷው ዖቊቌጇው ኟነበዖ ዏሆኑን እናቬዲውቪኯን፡፡

በቇዘደ ኟዑዲኟውን ኟፀጥዲ ችቌዛ ዐኰ በዐኰ በቁጥጥዛ ሥዛ ኯዒዋኴ ያኴዯቻኯበትን ዔክንያት ዔክዛ
ቤደ እንዴት ነው ኟቇዏቇዏው? ኟዑኴ ጥያቄ ከሃቇዛ ውቬጥ ዏቇናኛ ብከሃን

ኯቀዖበኲቷው ጥያቄ በቧገት ዔኲሽዔ፣

በኟቦዲው ኯዑዝጇ ኟዏንቇድ ዏኧቊትና ኳኵች ችቌዜች ዏሠዖዲዊ ኟዑባኴ ዔክንያት ቀዏጥኲቷው እንደዒይችኴ
ቇኴፗው “ከዏኴካዔ ቬዯዳደዛና ከኴዒት ጥያቄዎች ቍን ሆነው ኟዑቇዠዞና በኧዖኝነትና በዯኯያአ ቈዳዮች ቅቬቀቪዎች
በዏኖዙቷው እንደሆነ ነው ዒኟት ኟዯቻኯው፤” ኟዑኴ ዔኲሽ ቧጥዯዋኴ፡፡

በዕቅድ ዯይኧው ቩሠዙባቷው ከነበ ቈዳዮች ዏካከኴ ዋነኛዎቸ በዋነኛ ዏንቇዶች ኲይ ኟነበ ኟዏንቇድ
ዏኬቊት ችቌዜች ዏሆናቷውን ጇቁዏው “ቧዎች በነፃነት እንዳይንቀቪቀቨ ንዳንዴዔ ኧዛን በዏኯኟት ጥቃት
ኟዑዝፗዔባቷው ቦዲዎች ኟነበ” ዏሆኑንዔ ጇቅቧው ነበዛ፡፡ በኩህዔ ኟዡዴዙኴና ኟክኴኴ ኟፀጥዲ ካኲት

ዯቀናጅዯው በዏሥዙዲቷው በዋና ዋና ዏቬዏዜች ኲይ ዏቱቱኵች ዏዲኟዲቷውንና ውጤት ዒቪኟዲቷውን
ቬዖድዯዋኴ፡፡

በኦዜዑያ፣ በዒዙና በትቌዙይ ክኴኵች ውቬጥ በዑቇኘ ከዢዯኛ ትዔህዛት ዯቋዒት ውቬጥ ዯከቬዯው
ኟነበ ኟፀጥዲ ችቌዜችን በዡዴዙኴና በክኴኵች ኟፀጥዲ ካኲት፣ እንዲሁዔ በቇዛ ሽዒቌኳዎችና በሃይዒኖት ባቶች
ዒካይነት ኟዒቬዯዒዛ ሒደደ እንዲቀጥኴ ዏደዖቈን

በቅደ ኟቇኯፘት ቶ ቩዙጅ፤ በኦዜዑያና በቭዒኳ ክኴኵች

ዋቪኝ ካባቢዎች በዯዝጇዖው ቌጭት ኟሁኯደ ክኴኵች ዏዙዜችና ኟፀጥዲ ካኲት እጅ እንዳኯበት ዏጇቆዒቷውዔ
ይኧነቊዔ።

እዛቪቷው ይህን ቢኰዔ ይኴቁንዔ ዏንቌቬት ከህኬብ ኟዯነቨ ጥያቄዎችን በዯደዙዷና በቅደዔ ዯከዯኴ
እኟዝዲ ባኯበት ሁኔዲ ውቬጥ ቌጭቶች ከዏቼውዔ ካ በዯኯኟ ቌባብና በዯደዙዷ ዏኴክ እኯት በእኯት ቩከቧደ
ዯቬዯውሏኴ። ይኴቁንዔ እዛቪቷው እንዳኰት ኟዏንቌቬት ካኲት እጅ ያኯበት ኟዑዏቬኰ ውድዏቶችን ይዯናኴ።
ቬኯሆነዔ ኟቬቷኳይ ካ ዋዸ በዏውጣደ ቪይሆን ዏቆጧት ከዯቇባ በዋዸ ኬዛኬዛ ድንቊቋ ክዢኴ ንድ፣ ቁጥዛ
17 ኲይ “በፗጥዲ ቈዳይ ኲይ ዏቌኯጫ ዏቬጇት ከቬቷኳይ ካ ኮዒንድ ፖቬት ዢቃድ ውጭ በፗጥዲ ቈዳይ ኲይ
ኟዡደዙኴ ዏንቌቬት፣ ኟክኴኴ ካኴ ይዔ ሃይኴ በህኬብ ይዠ ኟዑሆን ዏቌኯጫ ዏቬጇት ኟዯከኯከኯ ነው።” ኟዑኯው
ባይጇቀቬ ነበዛ። ዔክንያደዔ ሁን ባኯው ዯጧባጭ ሁኔዲ ኢትዮጵያውያን በዏዖገበት ሥዢዙ ኟዏኖዛ፣
ኟዏሥዙት፣ ኟዏኧዋዛና ሀብት ኟዒዢዙት ዏብዲቷው ጥያቄያቷው ቌዙ ቇብ በሆኑት ሃይኵች ዯነጥቋኴ ዒኯት
ይቻኲኴ። ካቍች በቇኪ ቇዙቷው “ዏጤ” እኟዯባኰ ጥቃት ቩዝፗዔባቷው፣ ቩዝናቀኰና ቩቇደኰ በዯደቊቊዑ ካያት
ዲይቷኴ፡፡ ንድ ኟኢኮኖዑና ኟፖኯዱካ ዒኅበዖቧብ ኯዏቇንባት በሕቇ ዏንቌሥት ዒካይነት ቃኴ ኪዳን በዯቇባበት
ቇዛ ውቬጥ በዯደዙዸ ኃይኵች ዒካይነት ዯቀቬቅቧው በዯነቨ ዢኯኞች ቪይቀዛ ኯኧዏናት ብዜ በቧኲዔ ከኖዖ
ሕኬብ ዢኲቍት ውጪ በዛካቶች ዯቇድኯዋኴ፣ በተዎች ኟዑቆጇ ከቀዬቷው ዯቧደዋኴ፡፡ ከቅዛብ ካ ዲህ
ቇዘደን ሥቊት ኲይ ኟጣኰ ቌጭቶች ዢንትው ድዛቇው ኟዑያቪአት፣ ቇዛን ቀውቬ ውቬጥ ኟዑከደ ኃኲዟነት

ኟቍደኲቷው ድዛቶችን ነው፡፡

በዯኯያአ ኟቇዘደ ክኴኵችና ኟከዯዒ ቬዯዳደዜች እንዷዙ ዢኯቊ ኟዯቧዒ በዑዮን ኟዑቆጇ ካቍች
ይኖዙኰ፡፡ ኟእነኩህን ቇኖች ደኅንነት ኟዒቬጇበቅ ኃኲዟነት ያኯባቷው ደቌዕ ኟዡዴዙኴና ኟክኴኴ ዏንቌሥዲት
ናቷው፡፡ እነኩህ ካኲት ኃኲዟነዲቷውን ዏጣት ቩያቅዲቷው ሕቌ ይከበዛዔ፡፡ ሕቌ ካኴዯከበዖ ደቌዕ ካቍች
ያዝትን ሀብት ኟዑዝኴቌ ይዔ በጇባብ ብሔዛዯኝነት ኟዯኯከዝ ኃይኴ ሕቇጥ ድዛት ይዝጽዒኴ፡፡ ብሔዛን
ዏነቱ ያደዖቈ ጥቃቶች ኟዑዝፗዐት ከኋኲ ኟዑቆቧቁቨ ኃይኵች ቬኲኰ ነው፡፡ እነኩህ ኃይኵች ንድዔ ሥዛዓደን
በኩህ ዏንቇድ ኯዏጣኴ ኟዑዝኴቈ ቩሆኑ፣ በኳኲ በኩኴ በቇዥው ፓዛዱ ውቬጥ ሆነው ኯፖኯዱካዊና ኯኢኮኖዑያዊ
ኟበኲይነት ትንቅንቅ ኟዑያደዛቈ ናቷው፡፡ በኩህዔ ቪቢያ ኟሕቌ ኟበኲይነት እንዲጇዠ ዯደዛቍ ቇኯኴዯኛ ሆነው
ኃኲዟነዲቷውን ዏጣት ያኯባቷው ኟፀጥዲ ኃይኵች ጭዔዛ ኟቌጭደ ሟሟቂዔ ቧኯባዔ እንዲሆኑ ይደዖቊኴ፡፡
በኦዜዑያና በቭዒኳ ክኴኵች ዏካከኴ ኟዯነቪው ቌጭት ከኩህ ዔኴከዲ ውጪ ሆን ይችኴዔ፡፡ በኦዜዑያ ክኴኴ
ውቬጥ ጥቃት ኟዯዝፗዏባቷው ኟኳኵች ብሔዜች ዯኲጆችዔ ኟእኩህ ዓይነደ ቫዙ ቧኯባ ናቷው፡፡ በኩህ ያኲባዙው
ሁከት ቧዕኑንዔ በዛካዲ እዛዔዺዎች እኟዯቧዱ እና ኟህኬብ ጥያቄ እኟዯዏኯቧ ባኯበትዔ ቧት ሃቇዘደን እና ካቍቿን
ቬጧንቆ ከዛሟኴ። ቬኯሆነዔ ዏንቌቬት ኟቬቷኳይ ካ ዋጅ ኯዒጅ ዯቇዷኴ። ቶ ቩዙጅዔ ኟዋዸን ዏውጣት
ዯከትኵ በቧገት ዏቌኯጫ ያዖቊቇገትዔ ይህንኑ ነው።

ኳኲ ዯኴእኮ ያኲቷው ሃይኵች ጣቶችን ኟጥዠት ሐቪብ፣ ክብዘትና ነዳጅ እያቬዲጇቁ ኯቇዘደ ቁኴዢ
ኟኢኮኖዑ ቬዯዋጽኦ ያኲቷውን ዠብዘካዎች፣ ኟበባ እዛቱዎችና ኳኵች ዯቋዒት በዒቊኟት፤ ከድህነት ኟዏውጫው
ሁነኛ ዏንቇዳችን በሆኑት ዓቊ ፕዜዷክቶቻችን ኲይ ቪይቀዛ ከዢዯኛ ውድዏት ድዛቧዋኴ፡፡ ኟኦነቌና ኟቌንቦት ቧባት
ዏዘዎች ከቌብፅ ዏንቌሥት ዯቋዒት ቊዛ እጅና ጓንት በዏሆን ባቀነባበት ኟጥዠት እንቅቬቃቫ በዛካዲ ቇዙዊና
ኟውጭ ባኯሀብቶችና ሠዙዯኞቻቷውን ኯደቊ ያቊኯጇ፤ ኟዲቧበበት ከዢዯኛ ውድዏት ዏዝፗዐዔ ይካድዔ ፡፡
እኒህና ዏቧኴ ኟጥዠት ኧዏቻዎች በዯጇናከዖ እና በዯጇና ቌባብ ኟዯዝፗዏና በዏዝፗዔ ሂደት ኲይ ባኯበት ሁኔዲ

በነባ ኟህቌ ቌባብ ቈዳአን ዏቆጣጇዛ ይቻኲኴ ዒኯት ኧበት ቬኯዑሆን ኟቬቷኳይ ካ ዋዸን ኟቧብዊ ዏብት
ጥቧትን ቧበብ እያደዖቈ ዒንኳቧቬና ጥዛጣዚ ኲይ እንዲድቅ ዏዢቀድ ከጥዠት ሃይኵቸ ቫዙ ኟዒይዯናነቬ ጥዠት
ይሆናኴ።

በንድ ሃቇዛ ኟኢኮኖዑ እንቅቬቃቫ ኲይ ዯፅዕኖ ከዑያቪደ ቈዳዮች ዏካከኴ ኯዏዖቊቊት ንዱ ነው ፡፡
በዔጣኔ ሃብዲዊ ዯዏዙዒዘዎች ጥናት ዏቧዖት ንድ ዓዏትና ንድ ዓዏት ከዏንዝቅ ኟቆአ ቌጭቶች ከ10 እቬከ 15
በዏቶ ኟቇዘደን ኟዏነቇድ ቅዔ ያቀጭጫኰ፡፡ ከኩህዔ በዯጧዒዘ ቌጭደ ካቆዏ በኋኲ ቇዘደን ደነበዖችበት
ኯዏዏኯቬ ከ10 እቬከ 15 ዓዏዲት እንደዑዝጅባትዔ ጥናቶቸ ያዖቊቌጣኰ ፡፡ በዏሆኑዔ ነቇዜች ችኲ በዑባኰበት
ካ፣ ኟቧዎች ትኩዖት ከኢንቨቬትዏንትና ከዔዛት ይኴቅ ደ ኳኲ ቅጣጫ ያኧነብኲኴ፡፡ ዏንቌሥዲት ዐኰ
ካያቷውን ኟፖኯዱካ ትኩቪቶችን ኯዒዛቇብ በዑያውኰበት ካ በኴዒት ቈዳዮች ኲይ ከዢዯኛ ጫና ያቬከትኲኴ።
ከቧዕኑ ኟዯቬዯዋኯውዔ ይኸው ነው።

ጦዛነት በበኪባቷው ኟዢዘካ ቇዜች ከጦዛነደ በኋኲ ደነበበት ኯዏዏኯቬ 15 ዓዏዲት ዝጅቶባቷዋኴ፡፡
ቭዘያን ያኟን እንደሆነ ሁን ከዑዲኟው ኳያ፣ ቇዘደ ከ30 ይዔ ከ40 ዓዏዲት በኋኲዔ ኴዲቇቌዔ እንደዒትችኴ
ጇበብቶቸ እኟዯነበአ ነው፡፡ ዏዢትሔ ኟዑሆነው ዏንቌሥት ኟትኛውዔ ካኴ ኲኯበት ችቌዛና ፖኯዱካዊ
ኯዏቌባባቶችን በዏያኟትና በዏነቊቇዛ ዏዢዲት ነው፡፡ ኟትኛውንዔ ያኯዏቌባባትና ቅዚዲ ደ ጇዖጴኪ ከዘያ
ዏዔጣት ይኖዛበዲኴ እንዹ ከኲይ በዯዏኯከደት ቌባቦች ቩሆን ሃቇዛ ደቊ ኲይ ዏውደቋ ይቀዚ ይሆናኴ፡፡ እ.ኤ..
ከ2000 በዟት በነበ ሥዛ ኟዢዘካ ቇዜች ኲይ ጥናት ያደዖቈ እና እ.ኤ.. በ1980ዎቸ ውቬጥ በኟዓዏደ ይከቧደ
ኟነበትን ቌጭቶችን ኟዑያቬዲውቨት ጇበብቶች በቌዛድዞ ሃያ ይዔ ከኩያዔ በኲይ ቌጭቶች ቩከቧደ ዏቆኟዲቷውን
እና፤ በእነኩህ ቇዜች ኟነበዖው ኟኢኮኖዑ ዕድቇትዔ ከካዜ በዲች ይዔ ከንድ እቬከ ሁኯት በዏቶ ባኯው ኬቅዯኛ
ዏጇን ቩያድቌ ዏቆኟደን ይቇኴጻኰ፡፡ ቬኯሆነዔ ደኋኲ ዏዏኯቬን ዏዢቀድ ይቇባዔ።

ቧኲዔና ኟህቌ ኟበኲይነት ቩኖ ኯጇብ፣ ኯጭቅጭቅ ብኵዔ ኯቌጭት ኟዑዳዛቈ ቈዳዮች በቧኲዒዊ ውይይትና
ዔክክዛ ዏዢትሔ ያቇኛኰ፡፡ ኯኩህ ደቌዕ ሁኰዔ ቇን ህቌ ዒክበዛ ይኖዛበዲኴና ዋዸ ኧቌይቷኴ ዏባኴ ቩቇባ
ነቀዡዲው ዯዙ ዔኴከዲ እና ኟትዛዔቬ ናዢቆት ኟኯደው ነው፡፡ ኟህቍች ሁኰ ኟበኲይ ኟሆነው ህቇ ዏንቌሥት ኟያኪቷው
ዏሠዖዲዊ ዏብቶችና ነፃነቶች ቩከበ ኟህቌ ኟበኲይነት ዏዖቊቇገ ያጇያይቅዔ፡፡ ዢትህ ዏቬዝኑና እኩኴነትና እኩኴ
ዯጇቃዑነት ዏኖዔ በዯዏቪቪይ፡፡ ከሁኰ በኲይ ደቌዕ ዴዕክዙቩ በዯቌባዛ ይዲያኴ፡፡ ኴአነቶችን በኃይኴ ቪይሆን
በዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድ ዏዢዲት ይኯዏዳኴ፡፡ ከኰባኴዲ፣ ከሐዓትና ከጥኲቻ ኟፀዳ ዔክንያዲዊ ትውኴድ
ይዝጇዙኴ፡፡ ኴአነትን ያከበዖና ኟቬዯቪቧብ ደዖዺው ኟዳበዖ ዒኅበዖቧብ ውይይትን ያቬቀድዒኴ፡፡ ኃይኴና ዢዙሽ
ድዛቶች ኟኋኲቀዛነት ዒቪያ ሆነው እንዲቀ ደቌዕ በዏዖባዖብ ኲይ ነኝ ኟዑኴ ዏንቌቬት እንዲህ ይነት ነውጥ
በቇጇዏው ካ ዯዖቊቌቶ ዏኴቬ ዏቬጇት ኟዑያቬችኯውን ኟፗጥዲ እድኴ ዏዢጇዛ ዯቌባና ቌዴዲው ነው፡፡

ቬኯሆነዔ ሃቇን ኟዑድ ካቊ በዐኰ በሃቇ ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት እንዲቇነባ፣ በእኩኴነት ኲይ
ኟዯዏሠዖዯ ዒኅበዙዊ ዏቬዯቊብዛ እንዲዝጇዛና ኢትዮጵያዊያን በዐኰ ኟዑኮባት ቇዛ እንድትኖዛ ከዋዸ ዷዛባ
ዯጇኴኵ ነቃዟዎቸን ከዏዲቇኴ ዷዔዜ ኟዑጇበቅበትን ቬዯዋጽኦ ሁኰ ዒበዛከት ኯበት፡፡ በቇዛ ቈዳይ ያቇባኝዔ
ቪይሆን ኯኧኯቄዲው ቧኲዔና እኩኴ ዯጇቃዑነት ቩባኴ ኯሃቇዛ ኯሁ ዒኯት ያቬዝኴቊኴ፡፡ ቬዯዒዒኝና ዏሠዖት
ያኯው ቧኲዔ እንዲቇኝ፣ ትክክኯኛው ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት እንዲቇነባ፣ ኃኲዟነትና ዯጇያቂነት ያኯበት ኟዏንቌሥት
ሠዙዛ እንዲኖዛ፣ በነፃና በዴዕክዙቩያዊ ዔዛጫ ዏንቌሥት ዏቀያኟዛ እንዲኯዏድ፣ ኯብጥብጥና ኯቌጭት በዛ
ኟዑከዢደ ብኴቯ ሠዙዜች ቦዲ እንዳይኖዙቷው፣ ከሐዓትና ከኰባኴዲ ይኴቅ በዔክንያዲዊነት ኲይ ኟዯዏሠዖዯ
ዕቊች ትውኴድ እንዲዝጇዛ፣ ኟሃቪብ ኴአነትን በዒክበዛ ዴዕክዙቩን ኟዑያኯዏኴዔ ሥነ ዔቌባዛ ያኯው ዒኅበዖቧብ
እንዲቇነባ፣ ካቍች ኯደቊ ኟዒይቊኯገባትና ኟቇዛ ሀብት ውድዏትን ኟዒትቀበኴ ዴዕክዙቩያዊት ቇዛ በቊዙ
እንድትቇነባ ካቬዝኯቇ ዋዸን ዏቀበኴና ኯዯቌባዙዊነደ በዏዖባዖብ ዏንቌቬት በዋዸ ያቇኗውን ዠዲ ዯጇቅዕ
ኟቀዖቡኯትን ጥያቄዎች በኟደዖዺቷው እንዲዏኴቬ ዒቇኬ ያቬዝኴቊኴ፡፡

እቇኪውዔ ዋዸን ከኯኲ ድዛቇው በኮንትዜባንድ ኯዏክበዛ ኟዑቯ ኟፗጥዲ ሃይኵችን ጧዔዜ በዏቧዖዲዊ
ቮቀጦች ኲይ ዋቊ በዏጧዏዛ ህኬብን ኯዏዏኬበዛ ያቧዝቧዞትን፤ ኟጥዠት ሃይኵችን ጧዔዜ ኯእነዛቨ ከኯኲ ኟዑቧገ
ሃይኵችን ጭዔዛ በዒቊኯጥ ቇኯጥ ይቇባኴ። ዋዸን ኯዒቬከበዛ ቬዔዘት ኯዑቧጣቷው ኟኮዒንድ ፖቬደ ባኲትዔ
በዋዸ ኬዛኬዛ ድንቊቋ በዯዏኯከዯው ቌባብ (በኩሁ ዏዏዘያ ንቀጽ 24 ንዑቬ ንቀጽ 4) ዏቧዖት ኟህቌ ባኲት
ብዛበዙ በዑያደዛቈበት ካ:

1 ኟዏቬዘያ ቤደን ዏዲቂያ በዒቪኟት፤
2 ኟዏገበትን ኲዒና ዔዛዏዙው ይዔ ዢዯቱው ኟዑካሄድበትን ዔክንያት ዏቌኯጽ፤
3 ኟቤደ ባኯቤት ይዔ ነዋዘ ኟብዛበዙ ሂደደን እንዲከዲዯኴ ዏዢቀድ፤ እና
4 ብዛበዙው በዑካሄድበት ቅት ኟካባቢው ፖቬና ህብዖዯቧብ ባኲት እንዲቇኘ ዒድዖቌን

ዲቪቢ ያደዖቇ ትብብዛ ዒድዖቌና ድቊዢ ዏቬጇት ዯቇቢ ይሆናኴ።

ከኩህ ባቱቇዛ ከዏንቌቬትና ከፗጥዲ ሃይኰ ኟዑጇበቀው ህቇ ዏንቌሥደ ኟቬቷኳይ ካ ዋዸን በዯዏኯከዯ
ያሠዝዙቷው ነጥቦች ዏከበዛ/ኯዏከበዙቷውን ዏከዲዯኴና ዒዖቊቇጥ ነው፡፡

