ችግዜችን በዏቆኟዴ ኟዲኟው ቁዛጠኝነዴ በዏዝፀዔዔ ይደቇዔ
ብ. ነቊሽ 01-03-18
ኟኢህቍዴግ ሥዙ ቍቬዝጻዑ ሿዑዳ ሿዲህቪቬ 3 ቀን 2010 ዓ.ዔ ዷዔዜ ቆ17 ቀናዴ ያቂሄደውን ቬብቧባ
ባቆዝው ዓዛብ ቍጠናቆ ዏግቆጫ ቍውጥቷቋ። ኟኢህቍዴግ ሥዙ ቍቬዝጻዑ ቅዑዳ ሿቍዙደዔ እህዴዒዒች
ድዛጅድች ዒቆዴዔ ሿህጏሃዴ፣ ብቍዴን፣ ኦህዴድና ደኢህዴን ኟዯጏሿቇ እቀቋ ቁጥዛ ያዶውን ቍባዴ
ኟያኧ ኟግንባ ኟቍዏዙዛ ቍቂቋ ነው። ሥዙ ቍቬዝጻዑ ቅዑዳው ቍቇዘደ ኟዔዴቇኝበዴን ጏቅዲዊ ሁኔዲ
ዏነሻ በዒድዖግ ቧዟና ኬዛኬዛ ግዔቇዒ ዒቂሄዱን በዏግቆጫው ቍቪውቋቋ። ሥዙ ቍቬዝፃዑ ቅዑዳው
በኩህ ቬብቧባ ቀደዔ ቩቋ ኟዯዷዏዖውን ኟዏዲደቬ ሂደዴና ኟደዖቧበዴን ደዖጃ እንዲሁዔ በቍቇዘደ ኟዑዲአ
ኟቆአና ጏቅዲዊ ችግዜችን ሿነኬዛኧዛ ዏቇቆጫዶው በዏቆኟዴ በዏንቬዔና ዏዢዴሄዎቻዶው ይ ዏቄዜ
ኟሃቪብ ቍንድነዴና ዏዯዒዏን ዏዢጠዛ ዏቻቇንዔ ቍቬዲውቋቋ።
ዏግቆጫው በቬብቧባው ይ ዯነቬዯው ቬዔዔነዴ ኟዯደዖቧባዶውን እንዲሁዔ ሥዙ ቍቬዝፃዑ ቅዑዳው
ያቪቆዠዶውን ጏቪኔዎች ኟዑዏቆሿደ በዛቂዲ ቈዳዮችን ይዟቋ። ሥዙ ቍቬዝፃዑ ቅዑዳው ቬዔዔነዴ
ኟደዖቧባዶውና ውቪኔ ያቪቆዝባዶው ቈዳዮች በዛቂድች በዏሆናዶው በቍንድ ኟቊካጣ ጽሁዢ ሁቇንዔ
ዒንቪዴ ቍይቻቋዔ። ይሁን እንጂ በኩህ ጽሁዢ ቆብከዎች ቬዓዴ ቅዛብ ኟሆኑ ቍንድ ሁቆዴ ቈዳዮችን
ቆዏዏቋሿዴ ጏድጃቆሁ።
ዏግቆጫው ኟቬዙ ቍቬዝጣዑው ቬብቧባ በዏው ኟቍቇዙችን ህኬቦች ሿባድ ዯቊድቌ ኟዯዏኧቇቡ ቬቃድችን

ቆዏጠበቅና ቆዒቬዠዴ እንዲሁዔ ሿዔንዔ ነቇዛ በይ በቍዏዙዛ ድቄዏዴ ኟዯዝጠዴን ቍደቊዎችና
ሥቊድች ቆዏቅዖዢ በዑያቬችቋ ቬዔዔነዴና ዏግባባዴ ዏጠናቀቁን ያዏቆቄዲቋ።
ኢህቍዴግ ችግዜች ቩቇጥዐዴ ኟችግዜችን ዔንጭ ዢቆቊ ጏደውጭ ሿዒዒዯዛ ይቋቅ ጏደውቬጥ ዯዏቋቄድ
ዙቨን ኟዏዏዛዏዛ ባህቋ ያዳበዖ ድዛጅዴ ነው። ዙቨን ዝዴሾ ድቄዏድችን ቆህኬብ ይዠ ቩያደዛግ ይህ
ኟቍሁኑ ኟዏዷዏዘያው ቍይደቆዔ። በዯቆይ በ1993 ዓ.ዔ፣ በ1997 ዓ/ዔ ሿዯቂሄደው ቭቬዯኛ ከዛ ቍቇዙዊ
ዔዛጫ በኋ፣ እንዲሁዔ በ2008 ዓ.ዔ ይህን ዒድዖቈን ብከዎች ያውቃቇ ብዬ እቇዔዲቆሁ። በቧዕኑ
ኟሥዙ ቍቬዝጻዑ ቬብቧባ ይ ኟቧዝዖውዔ ይህነኑ ኟዑያዏቆቄዴ ነው። ይህ ዙቬን ኟዏዏዛዏዛና ችግዜችን

1

ቆይድ ቆህኬብ ይዠ ኟዒድዖግ ቍቂሄድ ኟዯቆዏደ ቬቆሆነ በኩህ ይ በከ ዒቆዴ ቍይቻቋዔ። ግን እንደ
ዴቋቅ ጥንቂዚ ኟዑጏቧድ ዏሆኑ ቈቧዏዛበዴ ይቇባቋ።
ኟሥዙ ቍቬዝጻዑ ቅዑዳው ዏግቆጫ፤ ". . . ሿቅዛብ ካ ጏዲህ በዛሿዴ ባቇ ኟቍቇዙችን ቍቂባቢዎች ቧዔና
ዏዖቊግዴ እኟደዝዖቧ ሁሿዴ ኟቆዴ ዯቆዴ ቄቧዯዴ እኟሆነ ዏጥቷቋ። በቄቋቌችዔ ሆነ በቄቋቌች ዏቂሿቋ በቋአ ቋአ
ቧበቦች ኟዑሿዯቧዯው ኟቧዔ ዏደዢዖቬ ቆካጎቻችን ቍቪኪኝ ዕዴ ዏበዙሿዴና ዏቁቧቋ እንዲሁዔ ሿባድ ዏዝናቀቋ
ዔቄንያዴ ሆኗቋ። በዯጧዒዘዔ ሿዢዯኛ ኟንብዖዴ ውድዏዴና ኟኢቅኖዑ እንቅቬቃቫ ዏቇዲዴ ቍቬሿዴሏቋ። ይህ
ቆዖጅዔ ቍዏዲዴ በቧዔ በኖዖችው ቍቇዛ ውቬጥ ኟቬቊዴ ዏንዝቬና ጭንቀዴ ዝጥሯቋ። ሿኟቦዲው እኟዯነቨ ያቇ
ግጭድች ሿቧው ዕዴና ሿንብዖዴ ውድዏዴ በኧቆቆ ኟሃቇዙዊ ሕቋውናችን ቆቍደቊና ሕኬባችንን ቆጥዠዴ ቋዢ
ያደዖቨበዴ ሁኔዲ ሿዏኖ በይ ቆውጭ ጥቃዴ ዯቊጭነዲችንን ኟዏጧዏዛ ውጤዴ ቍቬሿዴቆዋቋ። ይህዔ
በቍጭዛ ቃቋ ኟዏበቋፀግ ዯቬዠና ኟሐቇዙዊ ቧዔ ዏናቊዴ ኟዯዠጠጡበዴ ሁኔዲ ይ እንደድንቇኝ ቍድዛጎናቋ።
ሿኩህ በዏነቪዴ ቬዙቍቬዝፃዑ ቅዑዳያችን ህቇዏንግቬዲዊ ዴዕቄዙቩያችንን በዲዒኝነዴ ዯግባዙዊ ዒድዖግ ብቻ
ቪይሆን ዏድዖቀ ኟዑጠይቀውን ሁኔዲ ዏነሻ በዒድዖግዔ ዒቬዠዴና ኟግጭዴ ዏንቬኤዎችን ዏቅዖዢና ኟቍቇዙችንን
ቧዔ ጏደዯቆዏደው ቍቬዯዒዒኝ ሁኔዲ በቍጭዛ ካ ዏዏቆቬ እንደዑቇባ ጏቬኗቋ።" ይቋ።
በዏግቆጫው ይ ኟዯነቨዴ ቈዳዮች በዯቆይ ሿ2008 ዓ/ዔ ዷዔዜ ኟቧዛቄ ቄቬዯዴ ሆነዋቋ። ኢህቍዴግ
በ2008 ዓ/ዔ ቆቧዎች ህይጏዴ ዏጥዠዴና ንብዖዴ ውድዏዴ ዔቄንያዴ ኟሆኑ ሁሿድችና ግጭድች ዏንቬኤ
ኟዏቋቂዔ ቍቬዯዳደዛ ዏጓደቋ፣ ቁዙይ ቧብቪቢነዴና ኟጏጣድች ቬዙ ቍጥነዴ ዏሆኑን ቇዔግሟቋ። ኟችግ
ዔንጭ ደግዕ በዏንግቬዴ ቍዏዙዛ ይ ያቇ ቧዎች ኟዏንግቬዴን ቬቋጣን ኟህኬብ ዒቇቋቇያ ዏቪዘያ
ቍድዛቇው ሿዏውቧድ ይቋቅ ቆግቋ ጥቅዔ ዒደደያ ቍድዛቇው ዏውቧዳዶው ዏሆኑንዔ ቍቪውቋቋ።
በጥቋቀዴ ኟዏዲደቬ ንቅናቄ ያጏዷውዔ ይህን ግዔቇዒ ዏነሻ በዒደዖግ ነበዛ። በጥቋቀዴ ኟዏዲደቬ
ንቅናቄውን ዏነሻ በዒደዖግ ችግዜዷን ያቃቋቇ ዯብቆው ኟዲዏነባዶው በዛቂዲ እዛዔጃዎች ቢጏቧዱዔ
ሁሿድች ኟዯቆያኟ ቆኳሽ ቧበቦችን ዏነሻ በዒደዖግ ዏቋቂዶውን እኟቀያኟ ኟቀጠቇበዴ ሁኔዲ ነው ያቆው።
ይባቬ ብቌ በዯቆይ በኦዜዑያና በኢዴዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቌች ዏሃሿቋ ቆበዛቂድች ዕዴና በዏድ ሺሆች
ቆዑቆጠ ካጎች ዏዝናቀቋ ዔቄንያዴ ኟሆነ በሃቇዙችን ያቋዯቆዏደ ቍይነዴ ግጭዴ ዯቀቬቅሷቋ።
ይህ በኦዜዑያና በኢዴዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቌች ዏሃሿቋ ኟዯዝጠዖው ቍቆዏግባበባዴና ግጭዴ ሃቇዘደን
ቆዒዯዙዏቬ ቆዑዝቋቈ ሃይቌች ዏቋቂዔ ቍቊጣዑን ዝጥዜ ቍጠቃይ ኟሃቇዘደን ቧዔና ዏዖቊቊዴ
ቆቬቊዴ ቍቊቋጧቋ። ቍጠቃይ ቍሁን ሃቇዘደ ያቆችበዴ ሁኔዲ ቩዲይ በቍንድ በቀቋ ባቆዞ ቍንድ ዯቀቋ
ቍቬዛዴ ዓዏዲዴ በዯዏኧቇቡ ኟህኬቡ ኑዜ ይ ዯጧባጭ ዒሻሻቋ ያቬዏኧቇቡ እድቇዴና ቋዒድች ኟይቻቋ
ዏንዝቬና ዯቧዠ ዝጥዖዋቋ። ሃቇዘደ ኟብቋጽግና ዒዒ ይ ኟዑያደዛቬ ዏቧቋ ይ ጏጥዲቆች። በቊ
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በቀቋ ሿይ ኟዯጠቀቨዴ ሁሿድችና ግጭድች በዖዱ ቩባቇ ዏቋቂዶውን እኟቀያያ ሁቆዴ ዓዏዴ
ዯሻግዖው ቭቬዯኛውን ዏያኪዶው፣ እንዲሁዔ ቁህ በዟዴ በሃቇዘደ ዲይድ በዒያውቅ ሁኔዲ ቈዳዴ
ያቬሿዯቆ ግጭዴ ዒቊጠዐና ሁሿዴና ግጭደን ቆዒቀጣጣቋ በዒህበዙዊ ዑዲያ ኟዑደዖቇው ዛብዛብ ሃቇዘደ
ኟብቋጽግና ዒዒ ይ ሿዑያደዖቪዴ ሿጧበጠችው ዏቧቋ ይ ዴዝጠዝጥ ኟሆን? ኟዑቋ ቬቊዴ ቍቪድሯቋ።
ህኬቡ ቍሁን በኩህ ቬቊዴና ዯቧዠ ዏሃሿቋ እኟዋቆቆ ነው።
እናዔ ድዛጅደ ቆችግ ዴቀዖዴ ቧጥድ ዏዢዴሄ ቆዒበዷዴ ዏጏቧኑ ቧዔ ጏዳድ በሆኑ ካጎች ኧንድ
ዯቬዠን ዝጥሯቋ። ይህ ውቪኔ በዏግቆጫ ጏዖቀዴ ይ ዯጏቬኖ እንዳይቀዛ ኟብከዎች ዔኞዴ ነው። ቆሁቆዴ
ዓዏዲዴ ኟኧቆቀው ኟቧዔ እጦዴ እያደዖ ህኬቡን ዯቬዠ እያቬቆዖጠው፣ ኢቅኖዑው ይ ኟዑያደዛቧውዔ
ጫና እኟበዖዲ ሃቇዘደን ቈያሽዏደዔድ እንደዑችቋ ዏዲጏቅ ቍቆበዴ።
ኟኢህቍዴግ ኟቬዙ ቍቬዝጻዑ ያጏጣው ዏግቆጫ ይ ዴቀዖዴ ቋቧጠው ኟዝቆቀዴ ቊው ቈዳይ ኟሃቇዛ
ቍንድነዴን በዯዏቆሿዯ ኟቧዝዖው ሃቪብ ነው። በኩህ ከዘያ ዏግቆጫው፤ "ድዛጅዲችን ኟሁቇዔ ህኬቦች
እቀቋነዴ በዯሿበዖባዴ ቍቇዙችን ቍንድ ኟፖቆዱቂና ኟኢቅኖዑ ዒህበዖቧብ ኟዏቇንባዴን ዏዛህ ዯቄዴቌ ቩንቀቪቀቬ
ቆይቷቋ። በዯጧባጭዔ ቍቇዙችንን ሿዏበዲዯን ቋዢ ቍውጥድ ቍዲቬ ቍይነዴ ዴዕቄዙቩያዊ ቍንድነዴና ኟእቀቋነዴ
ዴቬቬዛ በዏቇንባዴ ዖጅዔ ዛቀዴ ዯቈዟቋ። ይህ በቍቇዛ ቍቋዙጭ ኟዏቧዖዯ ቋዒዴ ቍውዲዜች ኟዒይበጠቬ ዴቬቬዛ
እንዲዝጠዛ ቍድዛጓቋ። ይህ እንደዯጠበቀ ሆኖ በሃቇዙችን በኟደዖጃው እኟዯቂሄዱ ያቇና ቈቂሄዱዔ ኟዑቇባዶው
ኟህኬብ ቆህኬብ ግንኙነድች ኟድዛጅዲችን ሃቇዙዊ ዙዕይና ኟዡዴዙዊ ዴዕቄዙቩያዊ ሥዛዓዲችንን በዑያጠናቄዛ
ዏቋቄ በዒቬቃድ ዖቇድ ቁጥዙዶው ኟዒይናቅ ቈድቆድች በቍዏዙ ዯዝጽዏዋቋ። በቍጭ በህብዖዯቧባችን ኧንድ
ህቇዏንግሥዲዊ ሥዛዓደን፣ ቋዒዲዊ ቍቬዯቪቧብና፣ በብኬሃነዴ ይ ኟዯዏሠዖዯ ኢዴዮጵያዊ ቍንድነዴ በዒጠናሿዛ
ዖቇድ ኟዯቧዙው ቬዙ ዏሆን ኟዑችቆውን ያህቋ ውጤዴ ቪያዏጣ እንደቀዖ ሥዙ ቍቬዝፃዑው ባደዖቇው ግዔቇዒ
ዒዖቊቇጥ ችሏቋ። በኩህ ኟዯነቪ ብሄዖቧባዊና ቍቇዙዊ ዒንነዴን ቍቬዯቪቬዜ በዏቇንባዴ በቀቋ ኟዲኟውን ቈድቆዴ
በቍዠጣኝና በቍቬዯዒዒኝ ዏንቇድ ዏዢዲዴ እንደዑኖዛብን ዲዔኖበዲቋ።" ይቋ።

ይህ ሃቪብ ኟሃቇዘደ ቍንድነዴ ይ ኟዑያዯቀዛ ነው። ቍንድ ብከ ቧው ያቋዯዖዳው ኢህዴግዔ በዑቇባው
ቋቄ ያቬዖዳው ሆኖ ኟዑቧዒኝ ነቇዛ ኢህቍዴግ ሿዒንዔ በይ ቆኢዴዮጵያ ቍንድነዴ ኟቆዏ ዏሆኑን ነው።
ኢህቍዴግ ደዛግ ዯጏግዶ በቬቋጣን ይ በቆኟባዶው ካዎች ሁቇ ቬቆኢዴዮጵያ ቍንድነዴ ነው
ኟዑያጏዙው። ኟዏበዲዯን ቬቊዴ ያቬዝዙዋቋ። ኟኢህቍዴግን ቍንድነዴ ሿቊቌች ኟዑቆኟው በብሄዜች፣
ብሄዖቧቦችና ህኬቦች እቀቋነዴ ይ ኟዯዏቧዖዯ ዏሆኑ ነው። ብሄዙዊ ዒንነድችን በዏጧዢቆቅና እውቅና
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በዏንዝግ

ኟዑዏጣ

ቍንድነዴ

ብሄዜች፣

ብሄዖቧቦችና

ህኬቦችን

ጏደነጻነዴ

ዴግቋ

እንዲቇቡ

ቬቆዑያቬቇድዳዶው ኟሃቇዘደ ቧዔ ኟናቊቋ ቍንድነቷዔ ቆቍደቊ ኟቊቆጣቋ ባይ ነው። በእኔ ቍዖዳድ
ኢዴዮጵያን ቍንድ ቍድዛጎ ዒቬቀጠቋ ኟዑያቬችቆው ኟኢህቍዴግ ቍዒዙጭ ነው።
ይሁን እንጂ ኟኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ቆቍንድ ቄዢቆ ኧዏን ያህቋ ጭቆና ዯጭኗዶው
ቬቆኖና በዛቂድዷ ቆነፃነዴ ኟዴጥቅ ዴግቋ በዒቂሄድ ይ ቬቆነበ ሿደዛግ ውድቀዴ በኋ ጫና ቬዛ
ኟነበዖውን ዒንነዲዶውን ዒቃናዴ ይ ያዯቅበዴ ሁኔዲ ዲይቷቋ። ይህዔ ኢዴዮጵያዊ ቍንድነዴ ሁቆዯኛ
ዯግባዛ እንዲሆን ቍድዛጓቋ፤ ቢያንቬ እቬሿቍሁን ባቆው ካ ውቬጥ። እዛግጥ ህቇዏንግቬደ ብኬሃነዴ ይ
ኟዯዏቧዖዯ ቍንድ ኟፖቆዱቂና ኟኢቅኖዑ ዒህበዖቧብ እንደዑዏቧዖዴ ይደነግቊቋ። ይህ ብቻ ቍይደቆዔ።
ህቇዏንግቬደ በቍንቀጽ 88 ይ ዏንግቬዴ ኟብሄዜችን፣ ብሄዖቧቦችንና ህኬቦችን እቀቋነዴ፣ ቍንድነዴና
ጏንድዒዒችነዴ ኟዒጠናሿዛ ግዴዲ እንዳቆበዴ ይደነግቊቋ።
እንግዲህ ኟኢህቍዴግ ዏግቆጫ በኩህ ኟዙቨ ፕዜግዙዔ ይ ኟቧዝዖና በህቇዏንግቬደዔ ኟዯደነቇቇ
ኢዴዮጵያዊ ቍንድነዴን ኟዒጠናሿዛ ዯግባዛ ይ ችግዛ እንዳቆበዴ ነው ያቪጏቀን። ይህ ችግዛ ኟዝጠዖው
ቄዢዯዴ ሃቇዘደን ዒናቊዴ ቆዑዝቋቈ ቍቂዴ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች በጥዛጣዚ እንዲዯያአና
ጏደግጭዴዔ እንዲቇቡ ዒድዖግ ኟዑያቬችቋ ቅቬቀቪ ቆዒቂሄድ እድቋ ኟቧጣዶው ይዏቬቆኛቋ። በቀጣይነዴ
ኟዑቇነባው ብኬሀነዴ ይ ኟዯዏቧዖዯ ቍንድነዴ ነው። ዒንነዲችንን እንደጠበቅን በዏሃሿችን ጠንቂዙ
ቍንድነዴ እንዲዏቧዖዴ ዏንግቬዴ ብቻ ቪይሆን ሁቇዔ ኟሃቇዘደ ቧዔና ኧቂነዴ ኟዑያቪቬበው ቅን ቍቪቢ
ካቊ ሁቇ ቈዖባዖብበዴ ኟዑቇባ ቈዳይ ነው።
በቍጠቃይ ኢህቍዴግ በሃቇዘደ እኟዯቆዏዱ ኟዏጡ ግጭድችን በዒቬቀዖዴ ቧዔ ኟበይነዴ እንዲያቇኝ
ቆዒድዖግ እንዲሁዔ ኢዴዮጵያዊ ቍንድነዴን ቆዒጠናሿዛ ኟያኧው ቍቋዔ ኟሁቇዔ ኢዴዮጵያዊ ዔኞዴ ነው።
ይህ ዔኞዴ ግን ሿዏግቆጫ ቍቋዣ ዏዚዴ ይ ጏዛዶ ዏዲኟዴ ቍቆበዴ። ያዔ ሆነ ይህ ችግዜችን ዏቆኟዴ
ጏደግብ ኟዑያደዛቬ ኟዏዷዏዘያው እዛዔጃ ቢሆንዔ በዙቨ ግብ ቍይደቆዔ። እናዔ ኢህቍዴግ ጏደውቬጥ
በዏዏቋሿዴ ችግዜችን ቆዏቆኟዴ ያቪኟውን ቁዛጠኝነዴ፣ ውቪኔዎዷን ዯግባዙዊ በዒደዖግ ችግዜችን
ዒቧጏቇድዔ ይ ቈደዛዏው ይቇባቋ።
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