ኟቧኲም ዯምቪኳት!
ነጻነት ምሃ 05-03-18
ኟፍሤካ ህቈሤ ሁከት ኟዒይኯይበት ከባቢ በዏሆኑ ኯበሤካታ ዓዏታት በቧኲም እጦት ህዝቦች ቩታዏቨና
ቬሦኲ ኲኴሆነ ቬቃይና እንግኴት ቩዳሟቈ ቩቧደዱ ዏኖሢቷው ኟታሡክ ዒህደሢት ያቬነብባኰ፡፡
ቀጠናው ሁንም ቢሆን ቧኲም ኟቧሦነበት ይደኯም፡፡ ኟንዱ ቇሤ ችግሤ ቩቋጭ ኟኳኲው ጎሢባች ቇሤ
እኟዯነቪ በቀጠናው ኧኲቂ ቧኲም እንዳይቧፍን ኴዒት እውን እንዳይሆን ዏቧናክኴ ሆኖ ኖሯኴ፡፡
ምንም እንኳን ሁኔታው እኟዯቀኟሟ ቢዏጣም ሁንም ቬዯዒዒኝ ነቇሤ ኯ ኯዒኯት ይቷግሢኴ፡፡ ኧኲቂ
ቧኲም በዒሟቊቇጥ ሟቇድ ኢትዮጵያ ኟዒይዯካ ዑና እንዳኲት በሤካቶች ይናቇሢኰ፡፡ ንዳንዶቸ ኟቧኲም
ምባቪደሤ ብኯው ሦሤዷዋታኴ፡፡ በቀጠናውም ሆነ ኯህቈሡደ ኯቧኲም ቩባኴ እኟከሦኯች ያኯው
ዏቬዋእትነት በሁኰም ጏቇን ዯቀባይነትን ያቇኗ ነው፡፡ በሁኑ ጏቅት ኟፍሡካ ቇሢት ኟኢትዮጵያን
ቧኲም ቬከባሡነትን ኟዑዏሤጡበት ቊጣዑ እያደቇ ዏጥቷኴ፡፡ ይህ ደግሞ ቇሡደ ኯቧኲምና ኯኴዒት
ያኲትን ቁሤጠኝነት ኟዑያቪይ ነው፡፡
ኯቧኲም ኟዯቧጠው ትኩሟት ከፍዯኛ ነው፡፡ ይህ ቇሡደ ከድህነት ኯዏኲቀቅ ካኲት ፍኲጎት ቊሤ ኟዯቆሢኗ
ነው፡፡ ከድህነት ኯዏኲቀቅ ኴዒትን እውን ዒድሟግ ኴዒትን ኯዒሟቊቇጥ ደግሞ ቧኲምን ዒሟቊቇጥ ኟግድ
ይኲኴ፡፡
ባኯሧት ሃያ ቧባት ዓዏታት በቇሡደ ቧኲም በዏሟቊቇጡ ቇሡደ በትክክኯኛ ኟእድቇት ምህዋሤ
እንድትሽከሟከሤ ድሤጓታኴ፡፡ ከቅሤብ ዜ ጏዲህ ኟታኟውን ኟቧኲም ዏዋዟቅም ቢሆን ከዏንግቬትና
ከህዝቢ ቁጥጥሤ ውጭ ነው ኯዒኯት ያቬደፍሤም፡፡

በቇሡደ ቧኲም እደሦሟቧ ዏጣ ቩባኴ ኟህዝብን

ኟዕኯት ዯኯት እንቅቅቬቃቫ በዑቇታ ደሟጃ ዏድሟቬ ኯዏድሟቨን ዏቇንኧብ ኟግድ ይኲኴ፡፡
ባኯሧት ሃያ ቧባት ዓዏታት ኟታኟው ነቇሤ ቇሢችን ኟውቬጥ ቧኲሟን በዒሟቊቇጥ ሟቇድ ያደሟቇችው ጥሟትና
ኟቀጠናውን ቧኲም በዒሟቊቇጥ ሟቇድም ኟነበሢትን ዑና ከዏቇንኧብ ይዷምሢኴ፡፡
በ1983 ዓ/ም ደሤግ ቬሤኣት ዯደምቬቭ ኢሀዴግ ጏደ ቬኴጣን በዏጣበት ጏቅት ቇሡደ በቀደዐት ቬሢ
ቧባት ኣዏታት በእሤቬ በሤቬ ደም ዏሩቧቬ ይደሤቬባት ከነበሟው ውድቀትና ኪቪሟቧ ኟከሩ ሁኔታ
ይቇጥዒታኴ ኟዑኴ እምነት በበሤካቶች ኧንድ ነበሤ፡፡ ትሦሢሤቪኯች ህዝቦችዋም በጦሤነት ይዒቇዳኰ
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ኢትዮጵያ ኟዑትባኴ ቇሤ ትኖሤም ቩኰ ኟዯነበአ ዯንታኞች ቁጥሤ ቀኲኴ ኴነበሟም፡፡
ያ ጏቅት ንድ ጏቪኝ ምዕሢፍ ነበሤ፡፡ በዚያን ጏቅት ሁኯት ዒሢጮች ነበሠ፡፡ ንዱ ጏደሁከትና
ብጥብጥ

ዏኧሦቅና

ዏበታዯን

ኳኲው

ደግሞ

ሁኰም ብሄሥች

ብሄሟቧቦችና

ህዝቦች

ኟዑያቪትፍ

ሕቇዏንግቬት በዏንደፍ በዒቪዯፍ ቇሤን ዒሟቊቊት ነበሤ፡፡ ትበታዯናኯች ኟዑኯው ሃቪብ ዑዛን ኟዑደሩ
ኟነበሟ ቢሆንም ደቊው በህዝቦች ንድነት ዏጠናከሤ ዯቀይሥ ይዯናኴ፡፡
ከዚያም ኟቇሡደ ኴዒት እኟዯቬሩሩ ኟቇሡደ ምጣን ሃብትም እያደቇ ዏጣ፡፡ ኟነበሟው ቬቊት
ዏቬሦንጠሡያ ሆነ፡፡

ኯበኯጠ

ከሢሷ ቧኲም ኴሩ ኟቀጠናውን ቧኲም ዒሟቊቇጥ ኟምትችኴ ሃቇሤ ሆነች፡፡

ኟውቬጥ ቧኲምና ዏሟቊቊትን በዒሟቊቇጥ በሦሡካ ቧኲምን ኯዒቬሦን ቬካሁን ድሟቬ እ ያደሟቇች ያኯው
ጥሟዯና ከዚሁ ቊሤ ዯያይዞ ኟዯዏኧቇበው ቬኬት ኟዓኯም ዏንግቬታት ድሤጅት ቪይቀሤ እያሟቊቇጠ ነው፡፡
ሁንም በቇሤ ውቬጥ ያኯውን ቧኲምና ዏሟቊቊት በቬቇዯዒዒኝ ዏንቇድ ዒሟቊቇጥ

በዑያቬችኴና

በህቈሡደ ቧኲም ኟዒቬሦን ጥሟት ኟጎኲ ቬዯዋጽኦ ዒድሟግ በዑያቧችኲት ዏኴክ በዏንቀቪቀቬ ኲይ
ትቇኛኯች፡፡
ሆኖም ግን ንዳንድ

ኟ ቇሤ ውቬጥና ኟ ውጭ ሃይኵች ኟ ቇሡደን ቧኲም ኯዒደፍሟቬ ያኴበጠቨት ቅጠኴ

ያኴሦነቀኰት ድንቊይ ኴነበሟም፡፡ ይህ እኩይ ምግባሤ በዯኯይ ባኯሧት ሢትና ምቬት ዓዏታት
ዯጠናክሥ ቀጥኵ እንደነበሤ ይታጏቃኴ፡፡ ከዚያ በረትም ቢሆን ኟሃይዒኖት ሽሩን ይዞ በዯኯያአ
ካባቢዎች ሁከትና ብጥብጥ በዏፍጠሤ ኟቇሡደን ኴዒት ኯዒደናቀፍ ታቅዶ ኟዯቧሢበት ሁኔታ እነደነበሤ
ግኴጽ ነው፡፡
ሆኖም ግን ህዝብ ከዏንግቬት ቊሤ በዏዯባበሤ ቧኲዒቷውን ኯዒሟቊቇጥ ያኲቪኯቧ ጥሟት ዯደሤጓኴ፡፡
ጥሟደም ፍሣ ፍሡቷኴ፡፡ በቇሡደ በቧሦነው ቧኲም ምክንያት ኟኢኮኖዑ እድቇደ ዯሩጥኗኴ፡፡ ቀኲኴ
ኟዒይባኴ ቁጥሤ ያኲቷው ዜጎችም በኟደሟጃው ዯጠቃዑ ሆነዋኴ፡፡ ቇሡደ ኟውቬጥ ቧኲሟን ከዒሟቊቇጥ
ባሻቇሤ በቀጠናው ኟቧኲም ምባቪደሤ ሆና እያቇኯቇኯች ዏምጣቷን በዯጧባጭ ታይቷኴ፡፡
ኟፍሡካን ቧኲም ኯዒሟቊቇጥ በዑታደሤቇው ሁኯንዯናዊ ጥሟት በሤካቶችን ታድቊኯች፡፡ ቧኲምን ኟዒቬከበሤ
ዯግባሤ ኟዷዏሟችው በሃይኯቬኲቬ ዏንግቬት ቩሆን ከዚያን ጏቅት ዷምሥ በቀጠናው ብኵም በሦሡካ
ህቈሤ ቧኲም ኟዒቬፍን ዯግባሤዋን እያጠናከሟች ዏጥታ በሁኑ ጏቅት በዓኯም ቀፍ ደሟጃ ቀዳዑውን
ቬፍሢ ይዛ ትቇኛኯች፡፡
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ከዚሁ ጎን ኯጎን ድህነትን ታሡክ ኯዒድሟግና ኧኲቂ ኴዒትን ኯዒሟቊቇጥ ኟዑታደሤቇው ሁኯንዯናዊ ጥሟት
ከቧኲም ውጭ ኟዒይቪካ በዏሆኑ ኯቧኲም ኴአ ትኩሟት ዯቧጥቶ እኟዯቧሢ ይቇኛኴ፡፤
ኟኢትዮጵያ ቧኲም ቬከባሡ ሃይኴ በዯኯያአ ቇሢት ዯቧዒሤቶ ኟፀጥታና ደህንነት ሽሩን በዏቬጠት
ዯኴእኮውን ባቬዯዒዒኝ ዏንቇድ ቩጏጣ ቆይቷኴ፡፡ ቧኲም ቬከባሡ ቧሢዊታችን ቧኲምንና ፀጥታን
ከዒቬጠበቅ ጎንኯጎን ኯህብሟዯቧቡ ኟጎኲ ሩይዳ ያኲቷው ኟኴዒት ዯቇባሢትን እን ደዑያከናውን በሤካቶች
ይዏቧከሠኯታኴ፡፡ ኯብነት ያህኴ በኮንጎ በሠዋንዳ በብሠንዲ እንደዚሁም በኲይበሡ በዏቧዒሢት
ዯኴእኮውን ዏጏጣደ ዒውቪት ይቻኲኴ፡፡
ኟውጥ ቧኲሟን በቬዯዒዒኝ ዏንቇድ በዒሟቊቇጥ በፍሡካ ህቈሤ ያኯውን ሁከትና ብ ጥብጥ ኯዒሤቇብ
በዑደሟቇው ጥሟት ዯኪ ኟኳኯው ዯቪትፎዋን በዏቀጠኴ ሁንም በቭዒያና በቨዳን ቧኲም ኟዒቬከበሤ
ዯግባሤ ጠናከሢ ቀጥኲኯች፡፡ ኟቭዒያ ህዝብ በእሤቬ በሤቬ ጦሤነት በቇባበትና በቇሡደ ቧኲምና ዏሟቊቊት
ጠፍቶ ሁከትና ሽብሤ በዯንቧሢሩበት ጏቅት ህዝቡ ኟዕኯት ዯኯት ኑሥውን ኯዏምሢት ኟዒይችኴበት ሁኔታ
በዯሦጠሟበት ጏቅት ክፍዯደን ኯዏድፍን ኢትዮጵያ ዯኪ ኟኳኯው ዏቬዋእትነት ከፍኲኯች፡፡ ሁንም
እኟከሦኯች ትቇኛኯች፡፡
ከጎሤቤት ቇሢት ቊሤ በቊሢ ጥቅም ኲይ ኟዯዏቧሟዯ ዏደቊቇፍና ትብብሤ በዒድሟግ ቧኲዒዊ በቀጠናውም
ሆነ በህቈሡደ ኟዑሦጠሠ ግጭቶችን በዏፍታት ሟቇድ ያኲቪኯቧ ጥሟት በዒድሟግ ኲይ ትቇኛኯች፡፤ በሁኑ
ጏቅት በቇሡደ ቧኲምና ዏሟቊቊት ዏሦጠሠ ብቻ ቪይሆን በዏኲው ፍሡካ ቧኲምን እውን ኯዒድሟግ
ኢትዮጵያ ኟኲቀ ዑና ያኲት ቇሤ ኯዏሆኗ ሁኰም ኟዑዏቧክሟው ሆኗኴ፡፡
ኟታሡክ ዏዛግብት እንደዑያዏኯክደት እቬካሁን ድሟቬ ከ35 ሺህ በኲይ ኟቧኲም ቬከባሡ ሃይኴ በህቈሡደ
ኟዯኯያአ ካባቢዎች በዯከቧደ ግጭቶችና ውጥሟቶች በዒቧዒሢት ዯኴዕኮዋን በዑቇባ ዯጏጥታኯች፡፡
በዯኯያአ ቇሢት በዯኯያኟ ዜ ኟዯቧዒሢው ኟቇሡደ ኟቧኲም ቬከባሡ ሃይኴ በጏታደሢዊ ዲቬፒን ታንጾ
ኟዯቧጠውን ሃኲረነት በዑያኮሢ ዏንቇድ ዏሦጸዐን

ሁንም በዯዏቪቪይ ዏኴክ እኟሦጸዏ ዏምጣደ

ኟዑያበሟታታ ዯግባሤ ነው፡፡
ኟቇሡደ ቁዏና ሁንም በቦታው እንዳኯ ነው፡፡ ቇሡደ ከቅሤብ ዜ ጏዲህ ቧኲም ዏደፍሟቬ በንዳንድ
ካባቢዎች እያቊጠሟት ኟዏጡ ቢሆንም ችግሥችን ዏኴክ በዒቬያዝ ኧኲቂ ቧኲም ኯዒሟቊቇጥ በዑቬችኴ
ቁዏና ኲይ ትቇኛኯች፡፡ በያዝነው ዓዏት በዯደሟቇ ዯከታታይ ግምቇዒ ዏንግቬት ዒቬዯካከያ በዒድሟግ
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ቇሡደ ቧኲምና ንድነቷን ኯዒጠናከሤ ኟዑያቬችኰ ኟዯኯያአ ጥሟቶች ዯከናውነዋኴ፡፡ ጥሟቶቸ ውጤታዒ
እኟሆኑ ዏዏጣታቷው ዏዏቬከሤ ይቻኲኴ፡፡
በዚህ ምክንያት ቇሢችን ኟቧኲም ዯምቪኳት በዏባኴ በኳኵች ቇሢት በብነት ዯጠቃሽ ሆናኯች፡፡
ሁንም ቢሆን ቀደም ቩኴ በቇሤ ውቬጥ በንዳንድ ካባቢዎች ኟዯሦጠሠ ችግሥችን በዏቅሟፍ ኧኲቂ
ቧኲሟን በዒሟቊቇጥ ኟህዝቦቿን ንድነት በዒጠናከሤ ጎዞዋን ቀጥኲኯች፡፡ ኯጏደረደም በቀጠናም ሆነ
በፍሡካ ደሟጃ ኟቧኲም ዯምቪኳትነትነዋን ኟበኯጠ ጠናክሢና ዏኴካም ቬሟን ጠብቃ ጏደረት
እንደምትጓዝ ኟበሤካቶች እምነት ነው፡፡
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