
የዣዖቮው ፖኯዱካ ሃይኵች እና የጏጣደ ዝንቊኤ 

ዮናቬ 02-07-18 

  

በሀቇዘደ ግጭት ዯከቬቶባቷው በነበ ካባቢዎች ዘኲቂ ቧኲዔ የዒቬዝን ቬዙው ዯጠናክዜ ቬኯዏቀጠኰ 

በዛካዲ ቬዖዹዎች ዏጥቀቬ ይቻኲኴ። ኯብነት ያህኴዔ ዏንግቬት በሀቇዘደ ግጭት ዯከቬቶባቷው በነበ 

ካባቢዎች ዘኲቂ ቧኲዔ የዒቬዝን ቬዙውን ጠናክዜ ዏቀጠኰን የዏንግቬት ኮዑዩኒኬሽን ቈዳዮች ጽህዝት 

ቤት ሀኲዟ ዑኒቬትዛ ዶክዯዛ ነቇዘ ኳንጮ ዖቊግጠዋኴ። 

ሀኲዟ ዑኒቬት በጏቅዲዊ ቈዳዮች ኲይ በቧጡት ዏግኯጫ፤ በዯኯይ በቅዛቡ በቧዓን ጏኵ ዞን ቭቬት 

ከዯዕች ዯዝጥዖው በነበ ግጭቶች የቧው ህይጏት ዏጥዠደንና በዏቧዖዯ ኴዒቶች ኲይ ቈዳት ዏድዖቨን 

ቇኴፀዋኴ። በካባቢው ግጭት እንዲከቧት የዏዙዛ ክዢዯት፣ የህዝቡ የዏኴዒት ጥያቄ በዑዝኯቇው 

ዏጠን ዔኲሽ ኯዒግኗት እና ኯጏጣቶች በበቂ ሁኔዲ የቬዙ እድኴ ኯዏዝጠዛን በዔክንያትነት 

ንቬዯዋኴ። 

በሁኑ ጏቅት በቧዓን ጏኵ ዞን ግጭት ዯከቬቶባቷው የነበት ጏኴዲያ፣ ቆቦ እና ዏዛቪ ጏደ ቀድዕ 

ቧኲዔ እና ዏዖቊቊት ዏዏኯቪቷውዔ በዏግኯጫቷው ዯዏኴክቷኴ።   ህብዖዯቧቡን ዯጠቃዑ የዑያደዛቈ 

ቬዙዎችን በዏቬዙት ኯውጦች እየዯዏዘቇቡ ነው ያኰት ዶክዯዛ ነቇዘ ጏጣቶችን ዒእከኴ ያደዖቈ ኴዩ ኴዩ 

የዏቧዖዯ ኴዒቶች ዯቬዠዢዯው በዛካዲ የቬዙ እድኵች ዏዝጠዙቷውን ቇኴፀዋኴ። የዯዏዘቇበው እድቇት 

ዏዛቂ ሆኖ እያኯ ሁንዔ ያኴዯዝደ በዛካዲ ችግዜች ኰ ያኰት ዑኒቬት፤ በድህነት ቅነቪ፣ 

በጏጣቶች የቬዙ እድኴ ዝጠዙ፣ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ችግዛና የኪዙይ ቧብቪቢነት ዏኯካከት በኩኴ 

የዑቬዯዋኰ ክዢዯቶችን ኯብነት ንቬዯዋኴ። 

እነዚህንና ኳኵችንዔ ችግዜች ኯዏዢዲት ዏንግቬት በቁዛጠኝነት እየዯንቀቪቀቧ ባኯበት ጏቅት ጎዲች የሆኑ 

እንቅቬቃቫዎች በንዳንድ ካባቢዎች የዏከቧዲቷውን ዑቬጥዛ ዏግኯጥ የዚህ ትዛክት ብይ ቈዳይ ነው። 

በእዛግጥዔ የዯኯያየ ዢኲጎት ያኲቷው ሃይኵች ሁንዔ በዣዖቮው ፖኯዱካ እየነቇዱ ሃቇዘደ በዏንዲ 

ዏንቇድ ኲይ እንድትጏድቅ ቬኯዒድዖቊቷው የኢህዴግ ቀዏንበዛ ጓድ  ሃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝ 

ዖቊግጠዋኴ። የዲቬ በባ ኢህዴግ ጏጣቶች ግ 4ኛ ዏደበኛ ቈባዔ ኲይ ዯቇኝዯው የነበት 



ቀዏንበ “የዔንቇኝበት ዔእዙዢ ሁኯት ዯቃዙኒ ቈዳዮች ዏቪ ኯዏቪ እየሄዱ ያኯበት ነው፤ ንደኛው 

ኯ25 ዓዏዲት ሀቇዘደ ዝጣንና ዯከዲዲይ እድቇት ዒቬዏዝቇብ የቻኯችበት ቩሆን ሁኯዯኛው ደግዕ 

እየጧዏዖ የዏጣውን ዢኲጎት ዒቬዯናቇድ የዑችኴ ቅዔ ኯዏዢጠዛ ትግኴ የዑጠይቅበት ጏቅት ኲይ 

ነን” ቩኰ ነው ያዖቊቇጡት። 

የጧዏዖውን ዢኲጎት ያህኴ ህብዖዯቧቡን በዑዝኯቇው ደዖዺ ዒዛካት ኯዏቻኴን እንደ ችግዛ ጠቅቧው፤ 

እያቊጠዐ ያኰ ችግዜች በዷዒዘ ካፒዲዝዔ የእድቇት ደዖዺ የዑያቊጥዔ ዏሆኑን፤ ግን ደግዕ በዣዖቮ 

ፖኯዱካ የዯቃኘ ሃይኵች ነቇን በዒጦዝ ሃቇዘደ ዝዯና ኲይ እንድትጏድቅ ዏቬዙዲቷውን እና እየቧ 

ዏሆናቷውን በዒብዙዙት፤ ጏጣደ ትውኴድዔ በዚህ ዏድዖክ ኲይ የነቃ ዯቪትዣና ትግኴ በዒድዖግ 

የሀቇዘደ የህዳቫ ቈዞ እንዲቪካ ከዢዯኛውን ዑና ዏጫጏት ይኖዛበዲኴ ቩኰዔ ዏኴእክዲቷውን 

ቬዯኲኴዝዋኴ። 

በእዛግጥ ችግዛ ኯ። የጏጣደን ዢኲጎት ኯዒሟኲት ዏንግቬት ዳዯኛ ነው የዑኰ ሃይኵች ግን 

እንቅቬቃቫውን ኯዒኮኴቮት ካኴሆነ ኳኲ ግብ የኳኲቷው ኯዏሆኑ የግጭቶች ዏነቱ የነበዖችውን የቭዒኳ 

ክኴኴ ጏቅዲዊ ሁኔዲ በዒየት ዒጠየቅ ይቻኲኴ። 

በቨዒኳ ክኴኴ ዏንግቬት የዏደበውን ዯዘዋዋዘ የብድዛ ቇንዘብ በዏጠቀዔ 5ተህ 927 ጏጣቶች ጏደ ቬዙ 

ዏግባዲቷው ነው የእንቅቬቃቫው ቀዳዑ ዒቪያ፤ ይህ ደግዕ የጠቅኲኲ ሃቇዘደ እንቅቬቃቫ ዒቪያ ይሆናኴ። 

በቊዛ ድዛጅደ እና በዳዛ ሃቇዛ ይህ ከሆነ በባኴ ድዛጅቶችና በግንባ ክኴኵች ዔን ሆን እንደዑችኴ 

ኯዏቇዏት ይከብድዔ። 

በክኴኰ የጏጣቶችና ቬፖዛት ቢዜ  እንደቇኯፗው ጏጣቶቸ ጏደ ቬዙ የቇቡት ባኯዞት ቭቬት ጏዙት ውቬጥ 

ነው፡፡ ከዚህ ደግዕ ሂደደ በዔን ዢጥነት እንደዑጓዝ ኯዒቬኲት ይቻኲኴ። ጏጣቶቸ ጅግጅቊን ጧዔዜ 

በክኴኰ 12 የዯኯያዩ ከዯዕች ጏቬጥ በ426 ነቬዯኛና ጥቃቅን ኢንዯዛፕዙይዞች በዒደዙዷት 234 

ዑዮን ብዛ ዯዘዋዋዘ የብድዛ ቇንዘብ ዯቧጥቷቷው ጏደቬዙ እንደቇቡዔ የቢዜው ዏዖዺ ያይዞ 

ዏኴክቷኴ፡፡ 

የቬኴጠናዔ ድቊዢ የዯደዖቇኲቷው ቩሆን ከዯደዙዸት ባኲት ዏካከኴ ከሦቬት ተህ በኲይ ቫቶች ናቷው፡፡ 

ጏጣቶቸ በብዖዲ ብዖት፣ በፗቈዛ ቬዙ፣ በነቬዯኛ ንግድ፣ በእንቬቪት እዛባዲና ዒድኯብ፣ በንብ ዒነብ፣ 

በጓዜ ትክኴትና የቤት እና የቢዜ እቃዎች እንዲሁዔ በእንቬቪት ዏኖና ዒዕድን ዒዔዖት ቬዙ 



ዏቧዒዙዲቷውዔ ዲውቋኴ፡፡ በዡደዙኴ ደዖዺዔ ቈዳዩ በዯዏቪቪይ የዯያዘ ኯዏሆኑ ቬኯዣዖቮው ፖኯዱካ 

ቩባኴ ቬዖዹዎች ዏጥቀቬ ዯቇቢ ይሆናኴ። 

በሁኯዯኛው የዕድቇትና ትዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድ ዘዏን በከዯዕች የዏንግሥት ዋና ትኩዖት ኯዜጎች ቧዟ 

የሥዙ ዕድኴ በዏዢጠዛ ሥዙ ጥነትንና ድህነትን ዏቀነቬና የዔግብ ዋቬትናን በዒዖቊቇጥ ሁኰንዔ 

የኅብዖዯቧብ ክዢኵች እኩኴ ዯጠቃዑ ዒድዖግ ነው፡፡ ከዚህ ጎን ኯጎን የሥዙ ዝጣዘነት ቬዯቪቧብና 

ዕውቀትን በዒዳበዛ ዜጎች የዙቪቷውን ሥዙ በዏዢጠዛ ኯቇዘደ ቀጣይ የኢንዱቬትዘ ኴዒት ዏሠዖት 

እንዲሆኑ ዒድዖግዔ የትኩዖት ቅጣጫው ዒጠንጠኛ ነጥብ ዏሆኑ ዯዏኲክቷኴ፡፡ በዯኯዩት የትኩዖት 

ቅጣጫዎች ዏሠዖት ግቦች ዯቀዔጠው ጏደ ሥዙ ዯቇብቷኴ፡፡ ዕቅዱን በዯቪካ ሁኔዲ ኯዒከናጏን 

ያቬችኴ ዘንድዔ ከ2009 ዓ.ዔ ዷዔዜ ቈዳዩን በባኯቤትነት የዑዏዙ ዙቨን የቻኯ የዏንግሥት ካኴ 

ዯቋቁዕ እየዯንቀቪቀቧ ዏሆኑ ነው የዣዖቮው ፖኯዱካ ቬዖዹያችን፡፡ 

በዚህ ዘዛዢ የዯቀዏጡ ግቦችን ኯዒቪካት እየዯከናጏኑ ከዑቇኘ ሥዙዎች ዏካከኴ ንደኛው በዕቅድ ዘዏኑ 

የዏዷዏዘያዎቸ ሦቬት ዓዏዲት ውቬጥ በዯዏዖጡ ቬዙ ንድ ከዯዕች ውቬጥ ኯዑኖ ከ604ተ በኲይ 

የዑሆኑ የደሃ ደሃ የኅብዖዯቧብ ክዢኵችን ዯጠቃዑ ኯዒድዖግ እየዯዯቇበዖ የዑቇኗው የከዯዕች የዔግብ 

ዋቬትና ዏዛሃ ግብዛ ነው፡፡ 

በዚህዔ በዏዷዏዘያው ዙዛ የትግበዙ ዔዕዙዢ ከቬዙ ንዱዔ ከዯዕች ዒኯትዔ ከዲቬ በባ፣ 

ድዚዳዋ፣ ዏቀኳ፣ ቧዏዙ፣ ደቫ፣ ዳዒ፣ ጅግጅቊ፣ ቭቪ፣ ሃዋቪ፣ ቊዔቤኲና ጯዖዘ የዯዏዖጡ ከድህነት 

ጏኯኴ በዲች የዑኖ ንድ ዏቶ ዘጠና ተህ ዜጎችን በካባቢ ኴዒት ሥዙዎች በዒቪዯዢና በቀጥዲ 

ድቊዢ ዯጠቃዑ ዒድዖግ ዯችሏኴ፡፡ በዯያዘው የበዷት ዓዏትዔ በሁኯዯኛ ዙዛ በቧባት ከዯዕች (ዲቬ 

በባ፣ ድዚዳዋ፣ ዏቀኳ፣ ደቫ፣ ዳዒ፣ ጅግጅቊ፣ ሃዋቪ) የዑኖ 210ተ 743 ዜጎችን የዏዛሃ ግብ 

ዯጠቃዑ ኯዒድዖግ ያኴዯቋዖጠ የድቊዢና ክትትኴ ሥዙዎች እየዯቧዙ ዏሆኑን ኤዷንቩው በዏዖዺ ዏዖቡ 

ዏኴክቷኴ፡፡ 

በጥቅኰ የዏዛሃ ግብ ዯጠቃዑ ዜጎችን በካባቢ ኴዒት ሥዙዎች በዒቪዯዢና የሥዙ ዕድኴ 

የዑዝጥበትን ዏንቇድ እየዯዏቻቷ ነው። የዏዛሃ ግብ ዯቃዑዎች የዑቧዒባቷው የካባቢ ኴዒት 

ሥዙዎችዔ የዯኯዩ ቩሆን፤ እነዚህዔ የከዯዒ ውበትና ዖንጓዴ ኴዒት፣ የደዖቅ ቆቱቱ ያያዝና 

ጏቊቇድ፣ የዯቀናዷ የዯዠቧቬ ኴዒት፣ ዏሠዖዯ ኴዒት ግንባዲና የከዯዒ ግብዛና ናቷው፡፡ የዠይናንቬ 



ዢቧትና ግብዓት ቅዛቦትን በዯዏኯከዯዔ በበዷት ዓዏደ በሁኰዔ የፕዜዷክደ ዒዕቀዣች የበዷት ድኴድኴ 

ዯቧዛቶ ኯከዯዕች እንዲዳዖቬና ሥዙ ኲይ እንዲውኴ ዏደዖቈዔ በዏዖዺው ዯዏኴክቷኴ። 

ይህ በቂ ባይሆንዔ የጏጣቶች ዯጠቃዑነትን ኯዒዖቊቇጥ የዏንግቬትን ቁዛጠኝነት ግን በበቂ ሁኔዲ 

የዑያዖቊግጥ ይሆናኴ። ይህ ከሆነ ዲዲያ ጏጣቶች የግጭት ቧኯባ የዑሆኑት ኯዔንድነው ቩባኴ በዣዖቮው 

ፖኯዱካ ትእግቬት እንዲያጡ የዒድዖግ ዘዏቻ ዏሆኑ የዒያከዙክዛ እውነዲ ይሆናኴ። 

የዣዖቮው ፖኯዱካ ሃይኵች ዋነኛ ቬኴት በዒኅበዙዊ ዑዲያዎች ዒካይነት ጯቪባቷውን የዑያካዢኰ ዜጎች 

ጧኯዔዯኛ ቬዯቪቧብ እንዲይዙ የኳኯውን እና ያኴሆነውን እንዳኯና እንደሆነ ድዛጎ ዒዙቇብ ነው። 

በዚህዔ ጏጣቶች  በዯኯያዩ ጎዙዎች በዏሠኯዢ የቡድን ጥቅዔን ዲቪቢ ያደዖቈ ጭቅጭቆችና ውዝግቦች 

ውቬጥ እንዲቇቡ ያዏቻዔቻኰ፡፡ በእኴህና በግትዛነት ኲይ በዯዏሠዖደ ቈንጭ ኴዠ ክዛክዜች 

በዏጥዏድዔ  ጏደዟት ከዑያዙዔዱ የኯውጥ ጯቪቦች እንዲዛቁ ያደዛቊኰ፡፡ ይህ ደግዕ በሃቇዛ ዑዛን 

ኲይ ቩቀዏጥ የዣዖቮ ፖኯዱካ ይሆናኴ። በዯቃውዕ ጎዙ ያኰ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ባኲትና ዏዙዜችዔ 

ኯዲቨ ጅዒዚ የዑጠቅዐ ነቇዜች ኲይ ከዒዯኮዛ ይኴቅ ጏጣቶች ከቇቡበት ዖንቋ ውቬጥ እንዲቆዩ 

በዏቬዙት ነው ሃቇዘደን ጧዔዜ እነዛቨንዔ ደቊ ኲይ እየጣኰ የዑቇኘት።   

ጏቅደ ቇዛን ከውድቀት የዏዲደያ እንዹ፣ የቆዩ ቁቬኵችን እያነካኩ ዒዏዛቀዝ ባይሆንዔ ፖኯዱካ 

የዣዖቮባቷው ግን ይህን ዒጤን የዑያቬችኴ ቁዏና ኲይ ይቇኗዔ። ኯዒንዔ ይጠቅዔዔ፡፡ በዯኯይ 

ከዯበኲቮው የፖኯዱካ ግንኘነት ቊዛ የዯያያዙ ችግዜችን በዒቬጏቇድ፣ ኯዲቨ ጅዒዚ የዑጠቅዐ 

ግንኘነቶችን ኯዏዢጠዛ ዙቪቷውን በብቃት ዒዘቊዷት ቩቇባቷው ቧኯባ የዑሆኑ ጏጣቶችን ጏደግጭት 

ዏድዖክ ዒዔጣት ዋነኛ ቬዙቷው ነው፡፡ ዙቪቷውን ንድዔ ቀን ቪይዝትቯ ይኴቁንዔ ዝትሿቷው 

የዑዕክትን እየኮዖኮዐ ኳኵችን በዏውቀቬ የዣዖቮ ፖኯዱካ በዒጥዏድ ጏጣቶችን እያጠዏዱ ነው፡፡ 

ከዘዏኑ ዢኲጎት ቊዛ ዏጣጣዔ የዒይችኴ ካኴ በዛግጥዔ ዒዙጨ የዣዖቮን ፖኯዱካ ዏዕከዛ ነው፡፡   

ቬኯሆነዔ ጏጣደ ከጥቅዔ በኲይ ቇዛና ሕዝብን ያከብዛ ይቇባኴ፡፡ በጎዙዎች ዯቧድኖ ቇዛን ዏቇንባት 

እንዹ ዒዢዖቬ ዏቇኯጫው እንዳኴሆነ ያቪይ ከዯቇባ ጏቅደ ሁን ነው፡፡   ዴዕክዙቩን እያነበነቡ ፀዖ-

ዴዕክዙቩ ሀይኵች ዘቅት ውቬጥ ዘዢቋቷው የዑቯ ሃይኵችን ከኲይ የዯዏኯከደ ዏቧዖዲዊ ቬኴቶችን 

በዏቇንዘብ እዙቪቷውን ያቅቡ ከዯቇባ ዜው ሁን ነው፡፡ የኢትዮጵያ ሕዝብ በዲዘኩ የዑዲጏቀው 

በዏከባበዛ፣ በዏዖዳዳትና በዏዯቪቧብ ዯዔቪኳትነደ ነው፡፡ ችግዛ ቩዝጠዛ እንደ ባህኰ የዑዝዲበት 



ዛዓያነት ያኯው ኴዔድ ኯው፡፡ ከቇ በኲይ ዔንዔ ቬኯኳኯው ቇን ኯጥቅዔ ቪኴዣ ቧጥቶ 

ያውቅዔ፡፡ ይኴቁንዔ ኯቇ በዢቅዛ ዏቬዋዕትነት ቩከዢኴ የኖዖ ንፀባዙቂ ዲዘክ ያኯው ዷግና ሕዝብ 

ነው፡፡ ይህንን ዒቬቀጠኴ ደግዕ የጏጣደ ግዴዲ ነው። ይህንን ሕዝብ ክብዜ ዒቇኴቇኴ ኯዏቻኴ 

የትውኴድና የዲዘክ ዯጠያቂ ያደዛቊኴ፡፡ ግዴዲውን እንዲጏጣ ካቬዝኯቇ ደግዕ በውቬጡ የቧዖፗውን 

የዣዖቮ ፖኯዱካ እና የዚሁ ፖኯዱካ ዏቀዏዑያ የሆነውን የፀዖ-ዴዕክዙቩ ዏኯካከት ዐኴጭ ድዛጎ 

ዒዙቇዢን ይጠይቃኴ፡፡ ቩደዏደዔ፣ ጏጣደ እንዳይዘናቊና በዢዙሽ ሀይኵች የፖኯዱካ ጏጥዏድ 

እንዳይጠኯዢ ቬዝኲውን ጥንቃቄ ከጏዲሁ ያደዛግ ይቇባኴ። 

 


