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ሠኲዔና ኴዒዴ፤ ነብቬና ሥቊ 

ኢብቪ ነዏዙ 02-07-18 

ሁከዴና ግዛግዛ የዯኯዏደ ክቬዯዴ ቩሆን ቬቊዴ ይነግቪኴ።  ሥቊዴ ዯቬፋን ያደበኬኪኴ። ቬቊዴ ባኯበዴ 

ጏኲጆች የኴጆቻዶው የጏደፊዴ እጣ ዝንዲ ያቪቬባዶዋኴ። ዔኰዕ ቧው ሆኖ የዏኖዛ እድኲዶው፤ ዯቬፋዶው 

ጧኴዕ ይዲያዶዋኴ። ጎኴዒቭች  እዖፍዴ በዑዝኴቈበዴ የእዛጅና ኧዏናዶው ቇጥዒዶው የዑችኯው 

ያኴዯዖቊቊ ህይጏዴ ያቪቬባዶዋኴ። ባኯኯሃብድች ሃብዲዶውን ቬዙ ኲይ ከዒዋኴ ይኴቅ ሁኔዲውን ዒጤን 

ይዏዛጣኰ። ሁከዴና ግዛግዛ የበኲይ ሆኖ ቧኲዔ ቩጇፋ ደግዕ ዕዴ፣ ቬደዴ፣ ዖሃብ፣ በሽዲ፣ . . . 

ጓኪዶውን ጇቅኯኯው በየጎጆው ይቇባኰ። ሁን በቭዘያ፣ ቢያ፣ የዏን፣ ኢዙቅ፣ ደቡብ ቨዳን 

የዔንዏኯከዯው ይህንን ነው። ዒንዔ ጤናዒ እዔዜ ያኯው ቧው ይህ በሃቇና በእዛቨ ኲይ እንዲደዛቬ 

ይዝኴግዔ።  

የሁከዴና ግዛግዛ ዔንጭ ድህነዴ፣ ቬዙ ጥነዴ፣ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ዏጓደኴ፣ የፍዴህ ዏኪነፍ፣ 

የዴዕክዙቩ እጦዴ የዑዝጥዖው የህኬብ ቅዚዲ ቢሆንዔ፣ ሁከዴና ግዛግዛ ቧኲዔን ያጇፋኴ እንጂ ዏፍዴሄ 

ያዏጣዔ። ቬኯኩህ ዯቃውዕዎችን በቧኲዒዊ ዏንቇድ በዒቧዒዴ ጥያቄዎችን በቧኲዒዊ ዏንቇድ 

በዒቅዖብ፣ ችግዜች በቧከነ ካሄድ ዏፍዴሄ የዑያቇኘበዴን ጫና ዏፍጇዛ ይበኴጥ ጏደፊዴ ያኧኴቃኴ።  

በቭዘያ ሁከዴና ግዛግዛ የጀዏዖው እ.ኤ. በ2011 ዏንግቬዴን በዑቃጏዐ የከዯዒ እንቅቬቃቫዎች ነበዛ። 

ይሁን እንጂ ይህ ዯቃውዕ በግባቡ ባኯዏያከና የበሽዛ ኴ ቪድን ዏንግቬዴ ዒቬጏቇድ ይዝኴቈ የነበ 

ዔዕዙባውያንዔ የቀኯዔ ብዮዴ የዏንግቬዴ ኯውጥ ቬኴዲዶውን ቀብኯው ጣኴቃ ቬኯቇቡበዴ ዏቬዏን 

ቪዯ። የበሽዛ ኴ ቪድ ዏንግቬዴ ይህን የዔዕዙብዋይን እጅ የዯነከዖበዴን የከዯዕች ዯቃውዕ ኯዒዝን 

ከፍዯኛ ሃይኴ ጏደዏጇቀዔ ዯቮቊቇዖ።  

በኩህዔ ሁኔዲዎች ከቁጥጥዛ ውጭ እየሆኑ ሄዱ። ከኩህ በኋኲ ዔዕዙባውያኑ የቀኯዔ ብዮዴ ዯቃውዕውን 

ጏደ የዴጥቅ ዴግኴ ቮቊቇዴ። ዔዕዙባውያኑ ኯኧብዯኛ ኳኵች ግን ያው ክዙዘ የዋሃቢ ቧኯፊ 

ዏኯካካዴ ዙዒጅ ናዶው የዑሏዶው በዛካዲ ቡድኖች በዔዕዙባውያን ጇዏንጃ እየዯዖዱ በየቅጣጫው 

የዴጥቅ ዴግኴ ጀዏ። ይህ ሁኔዲ የዝጇዖውን ክፍዯዴ ዯጇቅዕ ይ ኤቬ ዯዝጇዖ። ሁን ቭዘያ 

የዔዕዙባውያንን ጇዏንጃና ዜኬዴ የዲጇቁ በዛካዲ ዴናንሽ ቡድኖች ከዏንግቬዴዔ ቊዛና እዛቬ በዛቬ 
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የዑዋቈባዴ የጦዛነዴ ውድዒ ነች። የየዙቪዶው ፍኲጎዴ ያኲዶው በዛካዲ ቈኴበዯኛ ሃቇዙዴዔ ጥቅዒዶውን 

ኯዒቬጇበቅ ቦዔብ የዑያኧንቡባዴ የዝዖቧች ሃቇዛ ሆናኯች። በኩህ ግጭዴ ከብ ዑየን በኲይ ካጎቿ 

ህይጏዲዶውን ጥዯዋኴ። በብከ ዑየን የዑቀጇ ካጎቿ ዯቧደዋኴ። በሃቇዛ ውቬጥዔ የቀዴ ዔንዔ 

የኲዶውዔ። ቭዘያ ቬዙ የዑቧዙባዴ፣ የእኯዴ እንጀዙ የዑቮዏዴባዴ፣ ቤዯቧብ የዑዏቧዖዴባዴ ሃቇዛ 

ይደኯችዔ። በዩኔቬኮ ዯዏኬግበው የነበ ጥንዲዊ ቅዛቭቿ ቪይቀ ጏድዏዋኴ። ቧኲዔ ቩያዏኴጥ 

እንደኩህ ነው። እዛግጥ ነው የበሽዛ ኴ ቪድ ዏንግቬዴ ዔባቇነን ነበዛ። የበሽዛ ኴ ቪድን ዏንግቬዴ 

ዏቀየዘያው ዏንቇድ ግን ይህ ኴነበዖዔ። 

ጏደኢዴዮጵያ ኴዏኴቪችሁ። በዯኯይ ከ2008 ዓ/ዔ ጀዔዜ በኢዴዮጵያ የዯኯያዩ ቅጣጫዎች ሁከዴና 

ግዛግዜች፣ የእዛቬ በዛቬ ግጭድች ቊጥዏዋኴ። ይህ ብከዎችን ቪቬቧኴ። ሁኔዲው በግባቡ ካኴዯያኧ 

የሃቇዘደ ቧኲዔ ጇፍድ ሃቇዛ ዏሆኗ ያከዴዔ የዑችኴበዴ እድኴ ዏኖ ነው ያቪቧባዶው። እናዔ ሁከዴና 

ግዛግ፣ የእዛቬ በዛቬ ግጭደ የበኲይ ሆኖ የሃቇዘደን ቧኲዔ ጧዛቭ ከዒጥፋደ በፊዴ ጏደቧቇባው እንዲቇባ 

ዯዏኝዯዋኴ።  

ይህ ዒኯዴ ግን በዏንግቬዴ በኩኴ ህኬቡ ኲይ የዏዖዖ ቅዚዲ ያቬከዯኯ ችግዛ ኴነበዖዔ ዒኯዴ ይደኯዔ። 

ህኬብ ችግን ዯቋቁዕ በኬዔዲ ዏኖዛ ነበዖበዴ፣ ዯቃውዕ ዒቧዒዴ የኯበዴዔ ዒኯዴዔ ይደኯዔ። ከኩህ 

ይኴቅ ዯቃውዕው በኳኵች ካኲዴ ዯጇኴፎ እያደዖ የሃቇዘደን ቧኲዔ ያጇፋ ጏደዑችኴ ቬከፊ ግጭዴ 

እንዳያዏዙ ከቬዓዲዊነዴ በጸዳና ዔኲሽ ዒግኗዴ የዑችኴበዴ ሁኔዲ ኲይ ባዯኮዖ ዏንቇድ ዏቅዖብ 

ነበዖበዴ። 

የኢፌዴዘ ዏንግቬዴና ቇዢው ፓዛዱ ኢህዴግ እያደዖ ጏደ ሁከዴና ግዛግዛ እንዲሁዔ ጏደየእዛቬ በዛቬ 

ግጭዴ እየዯቀየዖ የዏጣውን ህኬባዊ ዯቃውዕ የቀቧቀቧ ዯቇቢ ዔክንያዴ ዏኖን ዔነው ዯቀብኯዋኴ። 

ዯቃውዕውን የቀቧቀቧው በዏንግቬዴ በኩኴ የነበዖ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ችግዛ፣ የካጎችን ፍዴሃዊ የሃብዴ 

ዯጇቃዑነዴ ያኪባ ኪዙይ ቧብቪቢነዴና ጥቇኝነዴ፣ የፍዴህ እጦዴ፣ የከፋ የከዯዕች ቬዙ ጥነዴ ዏሆኑን 

ዏንግቬዴ ዯቇንኬቧኴ። ኯኩህዔ ዯጇያቂ ዏሆኑን በይፋ ቪውቆ ችግዜዷን ኯዒቬዯካከኴ ቃኴ ቇብቷኴ። 

በ2008 ግንቦዴ ጏዛ ኲይ በዏንግቬዴና በቇዢው ፓዛዱ ኢህዴግ ውቬጥ ኯህኬብ ቅዚዲና ዯቃውዕ 

ዔክንያዴ የሆኑ ችግዜችን በጥኴቀዴ በዏዲደቬ እዛዔጃ ኯዒቬዯካከኴ በይፋ እንቅቬቃቫ ዯጀዔሯኴ። 

በጥኴቀዴ የዏዲደቬ እንቅቬቃቫ ዏጀዏን ዯከዴኵ በዛካዲ እዛዔጃዎች ዯጏቬደዋኴ። የፌደዙኴ 

ዏንግቬዴ ካቢኔውን እንደዲቬ ዋቅሯኴ። የኦዜዑያ፣ የዒዙ፣ የደቡብ ኢዴዮጵያና የዴግዙይ 
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ክኴኵችዔ ካቢኔያዶውን በዲቬ ዏኴክ ዋቅዖዋኴ። ይህ የቬዝፃዑው ካኴ የጏቃቀዛ ዒሻሻያ እቬከ 

ቀበኳ የኧኯቀ ነበዛ።  

በፌደዙኴና በክኴኵች የህኬብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤድች ባኲዴ የዔዛጫ ቬዛዴ ሁኰዔ ድዔጾች ዏጏከኴ 

የዑችኰበዴን እድኴ የዑያጇብ ሆኖ በዏቇኗደ፣ ይህን በዒቬዯካካኴ የሃቇዘደን የዴዕክዙቩ ዔህዳዛ 

ኯዒቬፋዴ ዯጏቬኗኴ። በኩህ ዏቧዖዴ በዔዛጫ ህጎችና ኳኵች የፖኯዱካ እንቅቬቃቫዎችን ቇድበዋኴ በዯባኰ 

ዋጆች ኲይ በቇዢው ፓዛዱና በሃቇዛ ቀፍ ዯፎካካዘ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ዏሃከኴ ድዛድዛ ዒካሄድ 

ዯጀዏሯኴ። በኩህ ድዛድዛ የእቬካሁን ሂደዴ የቀኲኴ ብኲጫ ድዔጽ (simple majority) የዔዛጫ 

ቬዛደ በብኲጫና በዯዏጣጣኝ ቅይጥ ውክኴና ቬዛዴ እንዲቀየዛ የዑኴ ቬዔዔነዴ ኲይ ዯደዛሷኴ። 

ከኩህ በዯጧዒዘ በዯኯይ የዯቃውዕው ዋና ዯቪዲፊ የነበዴ ጏጣድች ኲይ የነበዖውን ቬከፊ የቬዙ 

ጥነዴ ችግዛ ዒቃኯኴ የዑያቬችኰ እዛዔጃዎች ዯጏቬደዋኴ። ከ1998 ዓ/ዔ ጀዔዜ ቬዙ ኲይ የዋኯው 

የጏጣድች የኴዒዴ ዯቪዴፎ ፓኬጅ፣ የጏጣድች የኴዒዴ ዯቪዴፎና ዯጇቃዑነዴ ፓኬጅ በዑኴ ጏቅዲዊ 

ሁኔዲዎችን ባቇናኧበ ዏኴክ እንዲሻሻኴ ዯደዛጓኴ። ከኩህ በዯጧዒዘ ቀደዔ ቩኴ ኯቬዙ ዝጇዙ ይውኴ 

ከነበዖው በጀዴ በዯጧዒዘ የ10 ቢየን ብዛ የቬዙ እድኴ ዝጇዙ ዯንቀቪቃሽ ዝንድ እንዲዏደብ 

ዯደዛጓኴ። ከኩህ ዝንድ ግዒሽ ያህኰ ባኯዝው ዓዏዴ ዯኯቆ ዯግባዙዊ እንቅቬቃቫዎች ዯጀዔዖዋኴ። ከኩህ 

ባሻቇዛ ክኴኵች የየዙቪዶውን እዛዔጃ ጏቬደዋኴ። 

ችግዜዷ የዯከዒዷና ከዏኯካካዴ ቊዛ የዯያያከ በዏሆናዶው እንዲህ በጭዛ ካ የዑዝደ ባይሆኑዔ 

ዯቬፋ ቧጪ ሁኔዲ ግን ዲይቷኴ። በዯኯይ ህኬብ የዏንግቬዴ ኪዥ ዏሆኑን፤ ዏንግቬዴዔ የህኬብ 

ቇኴቊይ ዏሆኑን ዕውን ያደዖቇ ሁኔዲ ቧፍኗኴ። ይህዔ ሆኖ ግን ህኬብ ዏንግቬዴ ኲይ ካኯው ቅዚዲ ቊዛ 

ዔንዔ ግንኘነዴ በኳኯው ሁኔዲ የእዛቬ በዛቬ ግጭድችንዔ የቀኲቀኯ ሁከዴና ግዛግዛ በዯኯያዩ ካባቢዎች 

ቊጥሟኴ። 

የኢህዴግ ቬዙ ቬዝጻዑ ኮዑዳ ባኯዝው ጏዛ፣ ከህኬቡ ኯዯነቨ ጥያቄዎችና ዯቃውዕዎች ዔኲሽ 

ኯዏቬጇዴ የዯጀዏዖውን በጥኴቀዴ የዏዲደቬ እዛዔጃ  ዏዛዔዜ ዯጧዒዘ የዏፍዴሄ ውቪኔዎችን 

ቬቀዔጧኴ። እነኩህ የዏፍዴሄ ውቪኔዎች በኢህዴግ ድዛጅድች ውቬጥ እቬከዲችኛው እዛከን በዒጏዖድ 

ጏደዯግባዛ የዏግባዴ እንቅቬቃቫ ዯጀዔሯኴ።  
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ይህ በሆነበዴዔ ቧዕን በጥቂዴ ቦዲዎች ኲይ ግጭድች ቊጥዏዋኴ። ጏጣድች ዒንነዴን ዏቧዖዴ ጏዳደዖቇ 

ግጭዴ እንዲቇቡ በቬዓዴ ያኧቊጃዶው ሁኔዲ ዏንግቬዴ ኲይ የነበዙዶው ቅዚዲ ሆን ቢችኴዔ፣ 

ከዔክንያዲዊነዴ ይኴቅ በቬዓዴ የዏነዳዴ ነቇዛ ይዲይበዲኴ። ይህ ዏንግቬዴ ኯቅዚዲዎዷ ዔኲሽ ኯዏቬጇዴ 

እቬካሁን ባኯው ካሄድ ቁዛጇኝነደን በዑያዖቊግጥ ኳሆን እየዯነቀቪቀቧ ቪኯ ያቊጇዏ ግጭዴ፣ 

በዏንግቬዴ ኲይ ካኯ ቅዚዲ የዯቀቧቀቧ ከዏሆኑ ይኴቅ፣ ሃቇዘደን ኯዒዯዙዏቬ በዑዝኴቈ ቡድኖች 

የኤዛዴዙ ዏንግቬዴን ጧዔዜ ያቀናበዴ ሆን ይችኲኴ። ዏድዖሻውዔ የህኬቡ ጥያቄዎችና ፍኲጎድች 

ዔኲሽ እንዲያቇኘና እንዲሟኰ ዒድዖግ ቪይሆን በእዛቬ በዛቬ ግጭዴ ኢዴዮጵያን ዳግዒዊ ቭዘያ ዒድዖግ 

ነው። 

ኢዴዮጵያውያን ጥንቃቄ ዒደዖግ ያኯባዶው እኩህ ኲይ ነው። በቅድዑያ ዏንግቬዴ ኯህኬቡ ጥያቄ ዔኲሽ 

ኯዏቬጇዴ በይፋ ቃኴ ቇብድ እየዯንቀቪቀቧ ነው። በኩህ ሁኔዲ የዑቀቧቀቬ ሁከዴና ግዛግዛ ዏንግቬዴ 

ከቬዙው እንዲደናቀፍና የህኬቡ ጥያቄ ዔኲሽ ቪያቇኝ ዯንጇኴጥኵ እንዲቀዛ ከዒደዖግ ያኯዝ ውጤዴ 

የኯውዔ። በኳኲ በኩኴ ጥያቄዎችን በሁከዴና ግዛግዛ በግጭዴ ዏኴክ ዒቅዖብ የሃቇዘደን ቧኲዔ ጥፍድ 

ኴዒዴዔ ኑዜዔ ከንደ እንዲሆን ያደዛግ ይችኲኴ። 

ቧኲዔ ከኳኯ ኴዒዴ የኯዔ። ሁከዴና ግዛግዛ፣ ግጭዴ የቧኲዔ ዏጥፋዴ ቬቊዴ ይዝጥዙኴ። በኩህ ውቬጥ 

ሃብደን ቬዙ ኲይ የዑያውኴ ባኯሃብዴ ይኖዛዔ። ቬቊዴ ቩኖዛ የውጭ ቀጥዲ ኢንቨቬዴዏንዴ ይቋዖጣኴ። 

ቬቊዴ ባኯበዴ በቬዙ ኲይ የነበ ዯቋዒዴዔ ቬዙዶውን ኯዒቋዖጥ ይቇደዳኰ። ግጭድች እየዯባባቨ ቩሄዱ 

ዛቭ ደዔ ዒዔዖዴ ይችኴዔ። ቬቊዴ ባኯበዴ ቇበያ የኯዔ። ቬቊዴ ባኯበዴ ደዘቬዴ የኯዔ። ቬቊዴ 

ባኯበዴ . . .። ቧኲዔና ኴዒዴ የዒይነጣጇኴ ዴቬቬዛ ኲዶው። ቧኲዔና ኴዒዴ፣ ነብቬና ቬቊ ናዶው። ቧኲዔ 

ቩጇፋ ኴዒዴ ዕድ ይበክዲኴ። የበከዯ ኴዒዴ ዏቇኯጫ ድህነዴ፣ ዖሃብ፣ ቬደዴ፣ ዴዔህዛዴ ዒጣዴ . . . 

ነው። እናዔ ሁኔዲዎችን ከቬዓዲዊነዴ ጸድዯን በቧከነ እዔዜ በዏዏኴከዴ ቧኲዒችንን ዏጇበቅ ኯብን።  

 


