
ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ 

                                               ቶኵቪ ሤቋቪ 01-02-17 

በቅሤቡ በዲቬ በባ በዯካሄደው ኟደቡብ ቨዳን ኟቧኲም ቬምምነት ሁኯደ ኟሀቇሡደ ዯፋኲዑ ኃይኵች 

ኟዯኩቬ ቁም ቬምምነት ዏሦሢሟዒቷው ሀቇሢችንና ኸቊድ በዯደቊቊዑ እያደሟቈት ኟቧኲም ጥሟት 

ኟበኩኲቷውን ድሤሻ ዯጥዯዋኴ። በዯኯይም በቈባኤው ኲይ ኟዯቇኘት ኟኸቊድ ኟቅደ ቀዏንበሤና 

ኟኸፌዴሡ ጠቅኲይ ዑኒቬትሤ ክቡሤ ቶ ኃይኯዒሤያም ደቪኯኝ ባደሟቈት ኟዏክሦቻ ንቌቌሤ፤ ኟደቡብ 

ቨዳን ዯፋኲዑ ሃይኵች ኴአነታቷውን ደ ቍን በዏዯው ኯካቍቻቷው ቧኲም እና ዏሟቊቊት ዏቬሢት 

እንዳኯባቷው ቪቬበዋኴ። ጠቅኲይ ዑኒቬትሠ ኟቧኲም ቬምምነደ ዯቌባሢዊነት ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ 

ዏሆኑንም ቇኴፀዋኴ። 

ይህ ኟጠቅኲይ ዑኒቬትሤ ኃይኯዒሤያም ደቪኯኝ ኟዏክሦቻ ንቌቌሤ ኟዑያቪኟው ነቇሤ ቢኖሤ ኸትዮጵያ 

ኯቀጣናው ህኬቦች ቧኲምና ዏሟቊቊት ምን ያህኴ ቪቬቧትና ትኩሟት ቧጥታ እኟቧሢች ዏሆኑን ኟዑያቪይ 

ነው። ኟደቡብ ቨዳን ዯፋኲዑ ቇኖች ኟሀቇሢቷውን ህኬብ ዏቧሟት ድሤቇው ኯቧኲም እጃቷውን እንዲኧሟቈ 

ሀቇሢችን ኟጠኟቀችው ዏንቌቬት ኯሀቇሠ ህኬብ ብቻ ቪይሆን ኯቍሟቤቶቸም ሀኬቦች ምን ያህኴ ኟዑጧነቅ 

ዏሆኑን ኟዑያቪይ ነው። 

ኟኸፌዴሡ ዏንቌቬት ደቡብ ቨዳን ኟሢሷን ነፃ ሀቇሤ ከዏቧሟዯች ጀምሥም ኸትዮጵያ ከዲቩቷ ሀቇሤ ቊሤ 

ያኲት ቌንኘነት በቊሢ ዯጠቃዑነት ከሡያ ያዯኮሟ ዏሆኑ ይታቃኴ። ይህም በንቌድ፣ በዏቧሟዯ ኴዒት፣ 

በኸንቨቬትዏንትና በፀጥታ ቈዳአች ኲይ ያዯኩሢኴ።  

በሁኑ ቅትም ከዲቩቷ ሀቇሤ ቊሤ ሀቇሢችን ያኲት ዏኴካም ቌንኘነት ቀጣናውን በኴዒት ኯዒቬዯቪቧሤ 

ኟምታደሤቇውን ጥሟት እንደዑያቍኯብት ዯቬፋ ዯጥኵበታኴ። ይህም ኸትዮጵያ ከደቡብ ቨዳን ቧኲም ዏሆን 

ኟምታዯሤሦው ቀጣናዊ ኟቊሢ ዯጠቃዑነትን ዏሆኑን ኟዑያቬቇነኬብ ይዏቬኯኛኴ። 

ዲቩቷ ሀቇሤ ደቡብ ቨዳን ነፃ ከጣች ካ ጀምሥም በውቬጧ ኟዯሦጠሟውን ኟእሤቬ በሤቬ ቌጭት 

ኟኸፌዴሡ ዏንቌቬት ከኸቊድ ቊሤ በዏሆን ችቌሠን ኯዏፍታት ጥሟት እያደሟቇ ነው። በኩህም ውጤቶች 

ዯቇኝዯዋኴ። ኸትዮጵያ በቧኲም ቬምምነደ ኲይ ቬምምነደን ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ በዒኯት በጠቅኲይ 

ዑኒቬትሯ ዒካኝነት ኟቇኯፀችው ከኩህ ቀደም ኟዯቧሠት ዲፕኵዒቩያዊ ጥሟቶች ዏቋጫ እንዲያቇኘና 



ንድም ኟሆነው ኟደቡብ ቨዳን ህኬብ ከቧኲም ዒቌኗት ኟዑቇባውን ትሠፋት እንዲያጣጥም ካኲት ዯነቪሽነት 

ኟዏነጧ ነው።  

ሤቌጥ ኟደቡብ ቨዳን ዯፋኲዑ ቇኖች ኯኧዏናት በንድ ድሤጅት ጥኲ ቬሤ ሆነው ኯህኬባቷው ነጻነትና 

እኩኴ ዯጠቃዑነት ቩታቇኰ ቆይዯው፣ ኟናሦቁትን ቧኲምና ኴዒት ዒጣጣም እንደጀዏሠ ዲያውኑ 

ደኯኟኯት ኟእሤቬ በሤቬ ጦሤነት ውቬጥ ዏቌባታቷው ኟኟትኛውንም ቧኲም ዳድ ህኬብ ኴብ ኟዑቧብሤ 

ነው። በድሤጅታቷው ኟውቬጥ ውኬቌብ ቪቢያ ኟኩያች ሀቇሤ ህኬቦች ደ እሤቬ በሤቧ ጦሤነት ውቬጥ 

ዏቌባታቷው ኯከፍዯኛ ቧብዊና ቁቪዊ ጥፋት ዯዳሤቇዋኴ።  

ሤቌጥ በደቡብ ቨዳን ኟዯከቧዯው ቅታዊ ችቌሤ ኟዓኯም ቀሧን ዒህበሟቧብ ትኩሟት በከፍዯኛ ሁኔታ 

ዏቪብ ቢችኴም፤ እኴባት ከዏቬጠት ንፃሤ ቌን ኟኸፌዴሡ ዏንቌቬትና ኸቊድን ያህኴ ኟዯንቀቪቀቧ ኟኯም 

ዒኯት ይቻኲኴ። ምክንያደም ኟሀቇሢችን ዏንቌቬትና ኸቊድ ኟቀጣናው ቧኲም ዏታጣት ይበኴጥ 

ቬኯዑያቪቬባቷው ነው።  

ሁኲችንም እንደምንቇነኧበው ኟዓኯዒችን ዲቬ ሀቇሤ በሆነችው ደቡብ ቨዳን ኟዯከቧዯው ቀውቬ ኟደቊው 

ዯቊኲጭ ኟዑያደሤቇው በዋነኝነት ኟሀቇሡደን ካቍች ዏሆኑን እቬካሁን ከደሟቧው ቧብዊና ቁቪዊ ኪቪሢ 

ዏቇንኧቡ ከበቂ በኲይ ዒቪያ ነው። ያም ሆኖ ቌን ዳፋው ኯካባቢው ሀቇሢት ዏትሟሧ ይቀሣ ነው። 

ኟኸፌዴሡ ዏንቌቬት ኟደህንነት ዏጀዏሡያም ሆነ ዏጧሟሻ ሀቇሢዊ ህኴውናን ዒሟቊቇጥ ብቻ እንደሆነ 

በዒዏን፣ በደቡብ ቨዳን ኟዯከቧዯው ቀውቬ እኴባት ኯዏቬጠት ቁሤጠኝነታቷውን በዯቌባሤ ኟዒቬዏቬከሤ 

እንቅቬቃቫያቷውን በዏጀዏሤ ቌንባሤ ቀደም ዑናቷውን እኟዯጫደ ነው። ኟደቡብ ቨዳን ህኬቦች ሞት፣ 

እንቌኴትና ቬደት ንድ ቦታ ዒብቃት ቬኲኯበትም ነው—ኸትዮጵያ ኟዯኩቬ ቁም ቬምምነደ 

‚ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ‛ ዏሆን ይኖሤበታኴ በዒኯት ኯህኬቦች ቧኲም ያኲትን ዯቆሤቋሡነት ያሟቊቇጠችው። 

እንደ እውነደ ከሆነ ኟኸትዮጵያ ዏንቌቬት ዏንቌቬት ኯሀቇሢችን ቧኲምና ኴዒት  እውን ዏሆን ከፍዯኛ 

ጥሟት እንደዑያደሤቌ ሁኰ፤ ኟቍሟቤት ሃቇሥች ቧኲምና ኴዒትም እንዲፋጠን ካኯው ፅኑ እምነት በዏነጧ 

በቊሢ ዒደቌ ቀዳዑ ምሤጫው ነው። ‘ኯምን?’ ቢኰ፤ ኟሀቇሢችን ቧኲምና ኴዒት ኯካባቢያችን ዕድቇት 

ድሤሻ እንዳኯው ሁኰ፤ ኟካባቢያችን ቧኲምና ኴዒትም ኯሀቇሢችን ዕድቇት ዏፋጠን ኟዑያበሟክዯው 

ዎንታዊ ቬዯዋጽኦ ኟኲቀ እንደዑሆን በፅናት ቬኯዑያምን ነው። 



ታዲያ በሀቇሢችን በዏካሄድ ኲይ ያኯው ኟዯፋጠነ ኸኮኖዑያዊና ዒህበሢዊ ኴዒት እንዲሁም ኟዯጀዏሟው 

ኟዏኴካም ቬዯዳደሤ ሥሤዓት ሀቇሢዊ ህኴውናን ኟዒሟቊቇጥ ዓኲዒን ኟቧነቀና ውጤደም ኯሀቇሢችንም ሆነ 

ኯካባቢያችን ቧኲም ከፍዯኛ ቬዯዋጽኦ እያበሟከዯ ይቇኛኴ። ኟኸትዮጵያ ዏንቌቬት ኯቍሟቤቶቸ ቧኲም 

ኟዑጧነቀው ከኩህ ኟቊሢ ዯጠቃዑነት ዏሤሁ በዏነቪት ነው። ቶ ኃይኯዒሤያምም ኟቧኲም ቬምምነደ 

‚ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ‛ ዏሆን እንዳኯበት ያቬቇነኧቡት ከኩህ እውነታ በዏነቪት ነው።   

እሤቌጥ ኟቧኲም ቬምዏነት በኟትኛውም ሀቇሤ ውቬጥ ‚ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ‛ ዏሆን ይቇባዋኴ። ንድ 

ሀቇሤ ቧኲምን ኯዒቬሦን ያቬችኯው ኧንድ ሀኬቡን ዒዕከኴ ዒድሟቌ ይኖሤበታኴ። ኟህኬብን ቧኲም ኯዒቬጠበቅ 

ቩባኴም ዏንቌቬትም ይሀን ዯቀናቃኝ ቇኖች ሁኰንም ዓይነት ዏቬዋዕትነት ዏክሦኴ ይኖሤባቷዋኴ። 

ባይቬዒዐም እንኳ ባኯዏቬዒዒት ውቬጥ ዏቬዒዒትን ዒንቇቬ ይኖሤባቷዋኴ። 

ዏንቌቬትም ይሁን ዯፋኲዑ ቇኖች ዓኲዒቷውን ኟዑያቪኩት ‚እንታቇኴኯታኯን‛ ኟዑኰት ህኬብ 

ቩኖሢቷው ነው። ይህ ህኬብ ከሞዯ፣ ከሀቇሠ ከዯሦናቀኯና ኟቬደት ኑሥን ኟዑቇፋ ከሆነ ዯፋኲዑዎቸ 

ኟዑታቇኰት ኯሢቪቷው ጥቅም እንጂ ኯህኬብ ኯዏሆኑን ኯዏቇንኧብ ይከብድም።  

እኩህ ኲይ በንድ ቅት ታኲቁ ዏሡ ቶ ዏኯቬ ካናዊ ቬሟቬ በትጥቅ ትቌኰ ቅት ኟዑታቇኰኯት ህኬብ 

በደሤቌ ዏንቌቬት ኟዯቪቧዯ ፖቩ ምክንያት በድሤቅ ደቊ ዏሞደንና ዏቧደዱን ዯዏኴክዯው ኯቢቢቩ 

ኟካና ውታሤ ‚ኟምታቇኴኯት ህኬብ እኟሞዯና እኟዯቧደደ ከሆነ ኟእኔ ዏታቇኴ ትሤቈም ኴባ ነው‛ 

በዒኯት ኟቇኯፁትን እውነታ ቬታውቪኯሁ። ሤቌጥም ንድ ዯፋኲዑ ሃይኴ ኟዑታቇኴኯት ህኬብ ከኳኯና 

ደ ቍሟቤት ሀቇሥች ከዯቧደደ ‚ኯዒን ነው ኟምታቇኯው?‛ ብኵ ሢቨን ዏጠኟቅ ያኯበት ይዏቬኯኛኴ። 

በዏሆኑም ኯህኬብ ኟዯሟቊቊ ቧኲምና ደህንነት ቩባኴ ዯፋኲዑ ቇኖች ሢቪቷውን ቪይሆን ዏዏኴከት 

ያኯባቷው እታቇኴኯታኯሁ ኟዑኰትን ህኬብ ነው። እናም ኟደቡብ ቨዳን ዯፋኲዑዎች ቅድዑያ ኯህኬባቷው 

ሁኯንዯናዊ ቧኲም ዏትቊት ይኖሤባቷዋኴ እኲኯሁ። ኟዯኩቬ ቁም ቬምምነደ ‚ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ‛ 

ዏሆን ይኖሤበታኴ። 

ሁኯደ ኟሀቇሡደ ዯፋኲዑ ቇኖች ችቌሥቻቷውን በጠሟጴኪ ከሡያ ኯዏፍታት በዏዲናችን ዲቬ በባ 

ቩቀዏጡ ኟእሤቬ በሤቬ ጦሤነደን በዒቬቆም ኟህኬባቷውን ቧኲም ዒሟቊቇጥ ይኖሤባቷዋኴ። ሀቇሢቷውም 

ከቀጣናው ኟኸኮኖዑ ትቬቬሤ ዒትሟፍ እንድትችኴ ህኬቡም ኟኴዒት ዯጠቃዑ እንዲሆን ዒቬቻኴ 

ኯባቷው።  



ኟኸፌዴሡ ዏንቌቬት ሁኯደም ቇኖች ኟሢቪቷውን ጥቅም ከዒቬቀደም ይኴቅ፤ ኯሀቇሢቷውና ኯህኬባቷው 

ህኴውና ቅድዑያ ዏቬጠት እንዳኯባቷው በዯደቊቊዑ ከዒቬቇንኧብ ባሻቇሤ፤ ዯቀናቃኞቸ ሃይኵች በቅሤቡ 

ዲቬ በባ ኲይ ኟሦሟዐት ኟዯኩቬ ቁም ቬምምነት ‚ኟዏጧሟሻው ዒሢጭ‛ ዏሆን እንዳኯበት 

ኟዑቇኴፀውም ከኲይ በጠቀቬኳቷው ቧኲም ዳድነት፣ ህኬባዊነትና ኟቊሢ ዯጠቃዑነት እውነታዎች 

ዏነሻነት ነው።  

 

   

 

 

  


