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ትውኴዱ ያኯ ቦዲው... 

ቇናናው በቀኯ 04-04-18 

ጇያቂ ትውኴድ ዏብደን ውቆ ኟሚጇይቅና ግዴዲዎቸንም ኟሚጏጣ ማኯት ነው። ህይጏት እና ንብሟት 

በሚያጏድም ዯግባሤ ኲይ ኟሚቪዯራ ይደኯም። ጇያቂ ትውኴድን በዯንሸዋሟሟ ዏኯካከት በዏዯሤጎምና 

ዏኯካከትን በማዛባት ዏጇቀሚያ ኯማድሟግ ኟሚሞክሟው ኟቀኯም ብዮዯኞች ብቻ ናቷው።  

ኟቀኯም ብዮዯኞች ቧዎችን በካኴ ከዏግደኲቷው በረት ቬቀድዏው ዕምሥቷውን በዏግደኴ ዯቬሩ 

እንዲቆሤገና እነሤቨ ጏደ ሚሦኴቈት ቇሢዊ ውድዏት እንዲያዏሠ ያደሤቊኰ። እናም በማቬቇንኧብ 

ጇያቂው ጏጣደ ትውኴድ ጀንዳው ኳኲ በዏሆኑ ያኯ ቦዲው ዏዋኴ ኟኯበትም። 

እንደሚዲጏቀው ሁኰ ጏጣቶች ባኯሧት 16 ኟሦጣን ዕድቇት ዓዏዲት ውቬጥ ኟዏንግቬት ኴማዲዊ 

ቅጣጫን በሚቇባ ዯቇንዝበዋኴ። ማንኛውንም ዜያዊ ችግሤ ዏንግቬት እኟሦዲው ነው። በንዳንድ 

ክኴኵች ውቬጥ ማኴማት ካኴቻኰ ባኯሃብቶች ቦዲ በዏቀማት ጭምሤ ጏጣቶችን ጏደ ቬሢ ኟማቬቇባት 

ዯግባሤ እያከናጏነ ነው። ውጤትም እኟዯቇኗበት ነው። ይህ ሁኔዲም ዏንግቬት ምን ያህኴ ኯጏጣደ 

ትኩሟት ቧጥቶ እኟዯንቀቪቀቧ ዏሆኑን ማቪያ ነው ማኯት ይቻኲኴ። በኳኵች ክኴኵችም ዯዏቪቪይ ትኩሟት 

ኟዏቬጇት ዯግባሥች እውን እኟሆኑ ነው። 

እሤግጥ ንድ ዏንግሥት ጏይም ኟፖኯዱካ ድሤጅት በባህሡው ህዝባዊ ከሆነ፤ ኟሚያከናውናቷው 

ማናቷውም ዯግባሢት ኟህዝቡን ዯጇቃሚነት ያማከኰ ዏሆናቷው ይቀሤም። ኟኢትዮጵያ ዏንግሥትም 

በባህሡው ህዝባዊና ኴማዲዊ በዏሆኑ፤ ከ26 ዓዏዲት በኲይ በብዛኛዎቸ ዏቬኮች ህዝቡን በኟደሟጃው 

ዯጇቃሚ ድሤጓኴ።  

ቀደም ባኰት ሥሤዓቶች በማንነደም ይሁን በኑሥው ንቇደን ደራቶ ይሄድ ኟነበሟው ጏጣት፤ ዛሣ ቀና ብኵ 

በቇሡደ በዏዏዝቇብ ኲይ ከሚቇኗው ሦጣንና ዯከዲዲይ ዕድቇት በኢኮኖሚው ኲይ ባበሟከዯው ቬዯዋጽኦ 

ዏጇን በኟደሟጃው ዯጇቃሚ ሆኖ ጏደ ዲቬ ምዕሢራ እኟቇቧቇቧ ነው። ይህም በሪዴሢኲዊ ሥሤዓደ ኟዯቇኗ 

ውጤት ነው። 
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ባኯሧት ዓዏዲት ውቬጥ በሚዮን ኟሚቆጇሠ ጏጣቶች በዯኯያአ ኟነቬዯኛና ጥቃቅን እንዲሁም 

በኢንዱቬትሡ ፓሤኮች ግንባዲ ውቬጥ ዯቪዲረ በዏሆን ዯጇቃሚ ዏሆናቷውን ማንቪት ይቻኲኴ። ቬኯሆነም 

ጏጣቶች በሁኑ ጏቅት ኟኲቀ ዯጇቃሚ ኯዏሆንም ቁሤጇኛ ቋም ከዏንግቬት ቊሤ ዏቬሢት ያኯበት 

ይዏቬኯኛኴ። ምክንያደም ጏጣቶች ከሪዴሢኴ ሥሤዓደ ዯጇቃሚ ብቻ ቪይሆኑ ኟሥሤዓደ ባኯቤቶች 

ጭምሤ ቬኯሆኑ ነው። 

ዏንግቬት ቀደም ባኰት ዜያት በቇሡደ ውቬጥ ድህነትን ቅም በሦቀደ ዏጇን በዏቀነቬ ህዝቡን 

በኟደሟጃው ዯጇቃሚ እንደሚደሤግ፤ ትምህሤትን፣ ጤናን፣ ኟዏሠሟዯ-ኴማት ውዲሥችን እንደሚያቬሩሩ 

እንዲሁም ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓደ ቬሤ እንዲቧድ ደሤቊኯሁ በማኯት ኟቇባውን ኟዯቬሩ ቃኴ ዯሦፃሚ 

ድሤጓኴ። ቬዯማማኝ ቧኲም በማሟቊቇጥ ሟቇድም ኟቇባውን ቃኴ ኲጇሦም። ነቇም ይሁን ከነቇ ጏዲያ 

ይህን ህዝባዊ ዯግባሠን ይሦፅማኴ።  

ዲዲያ ጏጣደ ሥሤዓደ ኟእሤቨ እንደ ዏሆኑ ዏጇን ጇብቀው ይቇባኴ። በዯኯያአ ዜያት እያቧኯቨ 

በኟካባቢው ኟሚዲአ ግጭቶች ዏነሻቷውና ዏድሟሻቷው ሥሤዓደን በውኴ ካኯዏቇንኧብ ያም 

ጥቅማቷውን ኯማቪደድ ኟሚሹ ኪሢይ ቧብቪቢ ሃይኵች ኟሚነቨ ዏሆናቷው ግኴፅ ነው። እነዚህን ሃይኵች 

ደብ ኯማቬቇዛት ዏንግቬት ማናቷውንም ዯግባሥች እንደሚከውን ቃኴ ቇብቷኴ።  

እንደሚዲጏቀው ሁኰ ኟማናቷውም ችግሥች ዏራትሔ ኟሚዏነጨው በቇሡደ በህዝብ ዏኔዲ 

ከዯዏሟጇው ዏንግቬት እንጂ ኟሢቪቷውን ጀንዳ ኯማሢዏድ ብኵም ኟኳኵች ፀሟ-ኢትዮጵያ ሃይኵች 

ዯኲኲኪ በዏሆን በህዝቦች ቬቃይ ትሤራ ኯማቊበቬ በሚሦኴቈ ሃይኵች ኯዏሆኑን ጏጣቶች ያውቃኰ።  

በዏሆኑም ዏንግሥት ኟዳዲቬ ኴማዲዊ ሃቪቦችና ቧሢሥች ዏንጪ ብኵም ኯጏጣቶች ችግሤ ኟሚደሤቬ 

ህዝባዊ ካኴ ዏሆኑን በዏቇንኧብ ከእነዚህ ሃይኵች ኰባኴዲ በዏሢቅ ኟቀኯም ብአዯኞች እኩይ ዓኲማ 

ዏጇቀሚያ ኲኯዏሆን ዏትቊት ኯባቷው። 

ምንም እንኳን ጏጣደ በሁኑ ጏቅት ቬኴጣንን ኯግኴ ጥቅማቷውና ኯኑሥ ማደኲደያነት ኯማዋኴ በሚሹ 

ኟዯኯያአ ሃይኵች ማካኝነት ኟዯሦጇሟ ዜያዊ ችግሤ ቢኖሤበትም፤ ችግሠ በቇሡደ በዏዏዝቇብ ኲይ 

ኟሚቇኗው ኴማዲዊ ድኴ ዜያዊ እንቅሩት ዏሆኑን ዏሟዳት ያኯበት ይዏቬኯኛኴ። ጏጣቶች ኟዏንግሥትን 

ኟኯውጥ ሃይኴነት ቬኯሚያውቁ ሁኔዲው ከቁጥጥሤ ውጪ እንደማይጏጣና እንደሚኯጏጥም ማዏን 

ኟሚኖሤባቷው ይዏቬኯኛኴ። 
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ቀደም ቩኴ ኯዏግኯፅ እንደሞከሤኩት ጏጣቶች በምንም ምክንያት ኟእኩይ ቫሢ ሢማጆች ዏጇቀሚያ 

ዏሆን ኟኯባቷውም። ይህን ሥሤዓት ዲግኯውና ዏቬዋዕት በዏክሦኴ ጭምሤ ያዏገት ኟትናንትናዎቸ 

ጏጣቶች ኯዛሣው ጏጣት ቬሟክበውዲኴ። ኟዚህ ትውኴድ ጏጣት ደግሞ እነዚያ ውድ ኟህዝብ ኴጆች 

በደማቷውና በጥንዲቷው ኟቧገንን ሥሤዓት ኟማቬቀጇኴ ሃኲሦነት ኟዚህ ትውኴድ ደሢ ነው። 

ይህ ትውኴድ ሃኲረነደን በዯቇቢው ዏንቇድ ዏጏጣት ይኖሤበዲኴ—ድህነትን በዏዋቊት። ኟትውኴዱ ዋነኛ 

ጇኲት ድህነት ነው። በንድ ጏቅት ኟቀድሞው ጇቅኲይ ሚኒቬትሤ ቶ ዏኯቬ ዜናዊ “ኟድህነትን ዯሢሢ 

በዕውቀት ጥይት ዏናድ ይቻኲኴ” እንዳኰት፤ ድህነትን ኯዏቅሟራ ዋነኛው ዏቪሡያ ትምህሤት ዏሆኑን 

ጏጣቶች ዏኧንቊት ኟኯባቷውም።  

በዏሆኑም ኟዕውቀት ዏቇብያቷው ኟሆነውን ትምህሤት ቤቶችን ከማንኛውም ዓይነት ኟፖኯዱካ ዏኯካከትና 

ሽኩቻ እንዲሁም ከኧሟኝነት ቬዯቪቧብ እንዲፀዱ ማድሟግ ይኖሤበዲኴ። ነዯኯይም ከራዯኛ ኟትምህሤት 

ዯቋማት ከኧሟኝነት ቬዯቪቧብ ሤቀው ኟንድ ሀቇሢዊ ዕድቇት ማቪያ ዏሆን ይኖሤባቷዋኴ።  

በሁኑ ቧዓት ሆን ዯብኵ ኟቇሢችንን ቧኲም ኯማጏክ ኟቀኯም ብአዯኞች እኩይ ቫሢ እንደሚቀነባበሤ 

ዏሟዳት ያቬሦኴቊኴ። ፀሟ ቧኲም ኃይኵቸ ኟሢቪቷውን ውሸት እኟጨዏሠ ማናቷውንም ቇሢዊ ችግሥች 

ዲከኩ ይሦኴቊኰ። ጏጣቶችን በማደናቇሤ በጎዳና ኲይ ነውጥ ግጭትን ያቬነቨ ይሞክሢኰ።  

እሤግጥ ኟቇሢችንን ኴማት በማደናቀራ በጇያቂው ትውኴድ ደም ኟሢቪቷውን ሻንቈት ዏንግቬት 

ኯማቋቋም ኟቀኯም ብዮት ሢማጆቸ ነውጇኛ ጥሟዲቷውን ኯማቪካት ጏደ ኋኲ ያኰበት ንድም ጏቅት 

ኟኯም። ኟጏጣደ ጀንዳ ግን ኳኲ ነው። ቬሢ ግኝቶ ከድህነት ሟንቋ ዏውጣት ዏሆኑ ግኴፅ ነው።  

እነዚህ ሃይኵች ዏቼም ቢሆን ኟሢቪቷውን ራኲጎት ኯማቪካት እንጂ ኯጏጣደ ትውኴድ ንድም ነቇሤ 

ኟሚሦይዱት ኟኯም። እናም ጏጣደ ጇያቂ ትውኴድ ጀንዳው ቧኲምና ዯጇቃሚነት ዏሆኑን በዏቇንኧብ 

ኟእነዚህ ሃይኵች ቈዳይ ቬሦፃሚ እንዳይሆን በእጅቈ ዏጇንቀቅ ኯበት። ይሀ ትውኴድ ዏፃዒ ህይጏደን 

ማኯም ያኯበት ከቇሡደ ኴማዲዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏንግሥት እንጂ ኟሢቪቷው ጀንዳ ካኲቷው ኟቀኯም 

ብአዯኞች ዏሆኑን ዯቇንዝቦ እዚህ ቇሤ ውቬጥ ኯሚካሄድ ሁኯንዯናዊ ኟዕድቇት እንቅቬቃቫዎች ኟበኩኰን 

ዏጏጣት ይኖሤበዲኴ። 

 


