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ኟኧቂ ጏዳጅነትዔ ዋቊ ይታጏቬ 

ቍቆዒኟሁ ቍ 03-27-18 

ባቆዞ ሁቆት ዓዏታት በዯጏቧኑ ኟሃቇዘደ ቍቂባቢዎች ዒንነትን ዏቧዖት ያደዖቈ ግጭቶች ቍቊጥዏዋቋ። 

ኟግጭቶቸ ዏንቬኤ ሿዒንነትና ሿጏቧን ይቇባኛቋ ጥያቄ ቊዛ ኟዯያያኧ ነው። ሿእነኩሀ ዏሃሿቋ በቍዒዙ ቄቋቋ 

ቧዓን ጎንደዛ ክን ሿቅዒት ኟዒነነት ጥያቄ ዔሽ ዒግኗት ቊዛ ዯያይክ፣ በኩሁ ክን በጏቋቃይት ቍቂባቢ 

ኟጏቧን ይግባኛቋ ጥያቄን ዏነሻ በዒድዖግ እንዲሁዔ በደቡብ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ቄቋቋ ሿቅንቭ 

ብሄዖቧብ ኟቍቬዯዳደዛ ቍጏቃቀዛ ቆውጥ ጥያቄ ቊዛ ዯያይክ፣ በኦዜዑያና በኢትዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቌች 

ዏሃሿቋ ኟጏቧን ይቇባኛቋ ጥያቄን ዏነሻ በዒደዖግ ኟዯቀቧቀቨት ግጭቶችና ቍቆዏግባባቶች ዯጠቃሾች 

ናቷው። እነኩህ ግጭቶች በዯቆያኟ ደዖዺ ቆቧዎች ህይጏት ዏጥዠትና ሿኑዜ ቆዏዝናቀቋ ዔቄንያት 

ሆነዋቋ። በዯቆይ በኦዜዑያና በኢትዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቌች ዏሃሿቋ ዯቀቬቅቭ ኟነበዖው ግጭት ቆበዛቂታ 

ንፘሃን ካጎች ኟህይጏት ዏጥዠት በሁቆደዔ ጏቇን በዏቶ ሺህ ቆዑቆጠ ካጎች ዏዝናቀቋ ዔቄንያት 

ሆኗቋ። 

ይህ በሃቇዘደ ታዘቄ ታይቶ ኟዒይታጏቅ ቍቬሿዟ ውጤት ያቬሿዯቆው በኦዜዑያና በኢትዮጵያ ቨዒቊ 

ቄቋቌች ዏሃሿቋ ኟዯቀቧቀቧ ግጭት፣ በሁቆደ ህኬቦች ዏሃሿቋ እንደዯቂሄደ ግጭት ዯደዛጎ ቢቀዛብዔ፣ 

ኟህኬቦች ግጭት እንዳቋሆነ ኟዑያዏቆቄደ እውነታዎች ቍቇ። ኟሁቆደ ህኬቦች ቍብዜነት በዛቂታ ኧዏናትን 

ያቬቆጠዖ ነው። በዑዋቧኑ ቍቂባቢዎች ኟዑኖት ኟሁቆደ ብሄዜች ህኬቦች ኑዜ በቍዛብቶ ቍደዛነት ይ 

ኟዯዏቧዖዯ ነው። ሿኩህ ኟቍዛብቶ ቍደዛነት ባህዘ በዏነጧ ሁቆደ ህኬቦች በግጦሽ ቪዛና ሿውሃ  ሽዑያ ቊዛ 

በዯያያኧ ኟዑቊጨበት ቍቊጣዑ ኟዯቆዏደ ነው።   

ይሁን እንዹ፣ ኟእነኩህ ግጭቶች ቈዳይ ሿቍቂባቢው ቍቋዣ በቄቋቋዔ ሆነ በዡደዙቋ ዏንግቬት ደዖዺ 

እንደችግዛ ቀዛቦ ቍያውቅዔ። ሁቆደ ህኬቦች ኟቍብዜነታቷውን ያህቋ እድዓ ባቬቆጠዖ ባህዊ ኟግጭት 

ቍዝታት ቬዛቍት ችግን እኟዝደ ቧዒዊ ግንኘነታቷውን ኧዏን ዒሻቇዛ ችቆዋቋ። ቍሁን ያቊጠዏው 

ጏቧንን ዏነሻ ያደዖቇ ግጭት ግን በኩህ ባህዊ ኟግጭት ቍዝታት ቬዛቍት ቈዳኝ ቍቋቻቆዔ። ይህ ኟሆነው 

ግጭደ በቍዋቪኝ ቍቂባቢ በዑኖ ሁቆደ ህኬቦች ዏሃሿቋ ኟዯዝጠዖ ግጭት ባቆዏሆኑ ነው። እውነዯኛው 

ኟግጭደ ዏንቬኤ ዔንድነው? ኟዑቆውን፣ ቈዳአን እኟዏዖዏ ቆዑቇኘ ቍቂት እንዯጏው። 
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በሁቆደ ቄቋቌች ቍዋቪኝ ቍቂባቢዎች ኟዯቀቧቀቧው ግጭት በሁቆደዔ በቀቋ እቬሿ 1 ዑቈኟን ቆዑደዛቨ 

ካጎች ዏዝናቀቋ ዔቄንያት ዏሆኑን ዏዖዺዎች ያዏቆቄታቇ። ይህ በሃቇዘደ ታዘቄ ሿዢዯኛው ኟካጎች 

ዏዝናቀቋ ነው። ቍነኩህ ዯዝናቃዮች ቍብኪኞቸ በካያዊ ዏጠቆያ ቂዔፖች ውቬጥ ኟቍቬቷኳይ ካ 

ኟዔግብና ዯያያዥ እዛዳታ እኟዯደዖቇቷው ዯጠቋቆው ቆይዯዋቋ። ኟዯጏቧኑት ሿቂዔፕ ውጭ 

ኧዏዶቻቷው ቊዛ ዯጠግዯው ኟዑኖበት ሁኔታዔ ቍቆ።  

በዯዝናቃዮቸ ቍያያኬ ከዘያ ሿኢትዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቋ ቍቂባቢ ኟዯሟ ዏዖዺ ዒግኗት ባይቻቋዔ፣ 

በኦዜዑያ ኟዯጠቆቇ ዯዝናቃዮች ኟዡደዙቋ ዏንግቬት በቍደቊ ዏሿሿቋና ኬግዸነት ቬዙ ቍዏዙዛ ቅዑሽን 

ቍዒቂኗነት ሿዑቀዛብ እዛዳታ በዯጧዒዘ ኟቄቋቇ ህኬብ እዛዳታ ቩያደዛግ ዏቆኟደ ይታጏቃቋ። በኦዜዑያ 

ቆኩሁ ዓዒ ዔሁዙን፣ ኟሃይዒኖት ቍባቶች፣ ኟሃቇዛ ሽዒግቊዎች፣ ቍባቇዳዎች ጏኧዯ ኟዯቂዯደበት ኟእዛዳታ 

ቍቧባቪቢ ህኬባዊ ቅዑቴ ዯቋቁሟቋ። 

እነኩህ ካጎች በዯዝናቀቇ ዒግቬት፣ ኟሁቆደዔ ቄቋቌች ዏንግቬታት ዯዝናቃዮቸን ጏደነበበት 

እንዲዏቆቨ ኟዒድዖግ ዢጎታቷውን ቇቋፗው ቆኩህ ቩንቀቪቀቨ ዏቆኟታቷው ይታጏቪቋ። በኩህ ዏቧዖት 

በዯጏቧነ ደዖዺ ጏደኟዏጡበት ኟዯዏቆቨ ዯዝናቃዮች ዏኖዙቷውዔ ይታጏቃቋ። በዯቆይ ሃብትና ንብዖት 

ኟነበዙቷው ዯዝናቃዮች ንብዖታቷው ዯጠብቆ ጏደኟዏጡበት ቄቋቋ ኟዯዏቆቨበት ሁኔታ ቍቆ። ይሁን 

እንዹ በኩህ ቈዳይ ከዘያ በዑዝቆቇው ቋቄ ኟቅዑአኒቃሽን ቬዙ ቬቆዯቧዙ ህኬቡ ኟዯሟ ዏዖዺ ኟቆውዔ። 

ያዔ ሆነ ይህ፣ በዛቂታ ዯዝናቃዮች ጏደነበበት ዯዏቋቧው ሃብትና ንብዖታቷውን ዯዖቄበው ኟጏትዜ 

ኑሯቷውን ኟዷዏበት ሁኔታ ዏኖ ዏታጏቅ ቍቆበት። 

እጅግ ቍብጫ ቁጥዛ ያቷው ዯዝናቃዮች ግን ኟሁቆደዔ ቄቋቌች ዏንግቬታት ጏደ ኟዏጡበት 

እንዲዏቆቨ ጥዘ ቢያቀዛቡቷውዔ ቆዏዏቆቬ ዢቃደኞች ቪይሆኑ ቀዛዯዋቋ። ቆዏዏቆቬ ዢቃደኛ 

ያቆሆኑትን ቍቬቇድዶ ዏዏቆቬ ቬቆዒይቻቋ በኧቆቄታው ዏቋቋዔ ኟዑችቇበት ሁኔታ ይ ቩቧዙ ቆይቷቋ። 

በዯቆይ ኟኦዜዑያ ቄቋዊ ዏንግቬት በቍዳዒ፣ ቢሾዢደ፣ ባደ፣ ሻቮዏኔ፣ ቢሻን ቈዙቻ፣ ቡዙአ፣ ቧበታ፣ 

ቇን፣ ቆቇጣዣ፣ ቨቇቋታ፣ ዱሿዔ . . .  ሿዯዕች በህኬብ ትብብዛ ኟዏኖዘያ ቤቶች ዯቇንብዯው 

ዯዝናቃዮቸ ቋዑ ህይጏት እንዲዷዔ ኟዒቬዝዛ ቬዙ እኟዯሿናጏነ ይቇኛቋ። በዏዷዏዘያው ከዛ እቬሿ 12 

ሺህ ኟዑደዛቨ ቍባጏዙዎችን በቋዑነት ኟዒቬዝዛ እቅድ ዯይክ ዯግባዙዊ እኟዯደዖቇ ነው። ቁጥዙቷው 

ቍነቬዯኛ ቢሆንዔ ኟቀበቊ ኟቁዙይ ቤቶች እንዲያቇኘ ኟዯደዖቈ ዯዝናቃዮችዔ ቍቇ። 
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ዯዝናቃዮቸን በቋዑነት እንዲቧዢ በዒድዖግ ዖቇድ በዯቆይ በኦዜዑያ ኟዯሿናጏነው ቬዙ ኟዑደነቅ ነው። 

ቄቋቇ ቆቊቌች ኟህኬብ ጥያቄዎችዔ ዔሽ ቆዏቬጠት በዯዏቪቪይ ሁኔታ ኟዯቀናዷ ዛብዛብ ቢያደዛግ ዔን 

ያህቋ ትቋቅ ውጤት ቈቇኝ እንደዑችቋ ያዏሿዯ ነው። ይሁን እንዹ ዯዝናቃዮቸን በቋዑነት ቆዒቬዝዛና 

ቆዒቋቋዔ ያደዖቇውን ድንቅ እንቅቬቃቫ በቊቌች ቈዳዮች ይ ቩያሿናውን ቍቆዏታኟደ ብከዎችን ግዛ 

ቍቧኝቷቋ።  

ያዔ ሆነ ይህ፣ በቍሁኑ ካ በዯቆያአ ኟኦዜዑያ ቍቂባቢዎች በካያዊ ዏጠቆያ ኟቍቬቷኳይ ካ እዛዳታ 

እኟቀዖበቷው ይኖ ኟነበ ዯዝናቃዮችን በቋዑነት ኟዒቬዝ ቬዙ እኟዯሿናጏነ ነው። ይሁን እንዹ 

ሿዯዝናቃዮቸ ቊዛ በዯያያኧ ኟዑቧዐና ኟዑታአ ቍንዳንድ ቈዳዮች ኟሁቆደን ቄቋቌች ህኬቦች ኧቂ 

ግንኘነት ሿግዔት ያቬቇቡ ቍይዏቬቇዔ። ጏቇን ቆጏቇን ያደዖቇው ኟእዛዳታ ዛብዛብ ኟዑደነቅ ዏሆኑ 

እንደዯጠበቀ ሆኖ፣ ዯዝናቃዮቸንዔ ሆነ ኟዯቀዖው ኟኦዜዕ ህኬብ በኢትዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቋ ህኬብ ይ 

ቂዔ እንዲቋጥዛ ኟዑያደዛቈ ቍቂሄዶች ይታያቇ። በኢትዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቋ በቀቋዔ ዯዏቪቪይ ቍቂሄዶች 

ዯቬዯውቆዋቋ። እነኩህ ቍቂሄዶች ሿችግ ቬዠትና ሿቪደዖው ኟዏዖዖ ቅዚታ ኟዏነጧ ቬዓታዊነት 

ያቬሿዯቷው ቢሆኑዔ፣ ኟሁቆደን ህኬቦች ኧቂ ግንኘነት ቈጎዱ ቬቆዑችቇ ቈዳአን  በጥንቃቄ ዏያኬ 

ቍቬዝ ነው። 

በጽሁዞ ዏግቢያ ይ እንደዯዏቆሿዯው ሁቆደ ህኬቦች ቆኧዏናት ኟኧቆቀ ኟእዛቬ በዛቬ ትቬቬዛና ጏዳጅነት 

ያቷው ናቷው። በቊብቻና በዏዋቆድ ሿዯዝጠዖ ኟደዔ ትቬቬዛ ባሻቇዛ፣ ኟቍንዱ ጎቪዎች ሿቊው ቊዛ 

ዯዋህደው በደዔ እንዹ በብሄዛ ዒንነታቷውን ኟቆጏጡበት ሁኔታ ቍቆ። ሁቆደዔ ህኬቦች በዯቆይ ቍዋቪኝ 

ቍቂባቢ ኟዑኖት በዯዏቪቪይ ኟቍዛብቶ ቍደዛነት ቬዙ ኟዑዯዳደና ቆድዛቅ ኟዯቊቆጡ በዏሆናቷው፣ 

ሿኩህ ኟኑዜ ኧይቤ ኟዏነጧውን ችግዛና ኟችግን ዏዢትሄዔ ይቊዙቇ። ይህ ሁኔታ በቊዙ እንዲቆዐ 

ኟዑያቬቇድድ ሁኔታ ዝጥሯቋ። ሿኩህ በዯጧዒዘ ሁቆደዔ ህኬቦች ባቆዞት ቬዛቍቶች ዯዏቪቪይ ብሄዙዊ 

ጭቆና ውቬጥ ኟኖና ዏብትና ነጻነታቷውን ቆዒቬሿበዛ በቊዙ ኟታቇቇ ናቷው። 

በቍጠቃይ ሁቆደ ህኬቦች በታዘቄ ብቻ ቪይሆን ቀጣይ እጣ ዝንታቷውዔ ኟዯቪቧዖ ነው። ኟቍንዱ ዏቋዒት 

ኟቊው ቋዒት ነው። ኟቍንዱ ቧዔ ኟቊው ቧዔ ነው። ኟቭዒቊ ቍዛብቶ ቍደዛ ህይጏት ጏደዯሻቆ ደዖዺ 

ቪይቀኟዛ ኟኦዜዕ ቍዛብቶ ቍደዛ ህይጏት ቈሻሻቋ ቍይችቋዔ። ኟኢትዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቋ ቧዔ 

ቪይዖቊቇጥ፣ ኟኦዜዑያ ቧዔ ቈዖቊቇጥ ቍይችቋዔ። በዯቆይ ኧዏናትን ባቬቆጠዖው ዏቋቂዔ ግንኘነታቷው 

ውቬጥ በቍንድ ቍቊጣዑ ቆኪውዔ ህኬቡ ዋና ዯዋናይ ባቋሆነበት ሁኔታ ኟዯዝጠዖን ግጭት በቍግባቡ 
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ባቆዏያኬ ቍንዱ በቊው ይ ቂዔ እንዲይኬ ዒድዖግ ግጭቶች ቀጣይነት እንዲኖዙቷው ሿዒደዖግ ያቆዝ 

ኟዑያቬቇኗው ዠይዳ ኟቆዔ። 

በዏሆኑዔ፤ በኦዜዑያና በኢትዮጵያ ቨዒቊ ቄቋቌች በቍንድ ቍቊጣዑ ኟዯሿቧዯ ግጭት ያቬሿዯቆው ቈዳት 

- ኟህይጏት ዏጥዠትና ዏዝናቀቋ ኟዑቬዯናቇደበት ዏንቇድ ኟሁቆደን ህኬቦች ኧቂ ግንኘነት እንዳይጎዳ 

በሁቆደዔ ጏቇኖች በቀቋ ጥንቃቄ ቈደዖግ ይቇባቋ። በቍንድ ቍቊጣዑ ሿዯዝጠዖው ግጭት ዷዛባ ኧዏናትን 

ያቬቆጠዖ ዏቋቂዔ ግንኘነት እንደነበዖ፣ ሿግጭደ ባሻቇዛዔ ኧቂ በጎ ኟህኬብ ቆህኬብ ግንኘነት ቈኖዛ 

እንደዑቇባው ዒቧብ ብቋህነት ነው። ቂሁን በኋ ግጭደንና ኟግጭደን ሃንግኦቨዛ ሿዒቬታዏዔ ይቋቅ 

ኟሁቆደ ህኬቦች ኧቂ ጏዳዷነት ይ ዒዯቅዛ ይበዺቋ። ኟሁቆደ ህኬቦች ኧቂ ጏዳጅነት ትቋቅ ዋቊ ያቆው 

ዏሆኑ እንዳይኧነቊ።  

    


