
ዔክንያዲዊነዴና ሥዓዲዊነዴ!  

ባ ዏኲኩ 1-15-18 

ሁን ኲይ ቇዙችን ጏደ ቀድዕ ዏዖቊቊቷ ዯዏኴቪኯች። ነቇዜች ዏኴክ ዔኴካዶውን እኟያዙ ናዶው። 

በኢህዴግ እህዴ ድዛጅድች ዏካከኴ ኯ17 ቀናዴ ኟዯካሄደው ግዔቇዒ ኟድዛጅደን ቀደዔዴ ዏደቊቇፍና 

ዏናበብ እንደቇና እንዲያብብ ድዛጎዲኴ። ኟሃቪብ ቬዔዔነዴ ከዯግባዛ እንደዑቀድዔ ሁኰ  ድዛጅደ  

ኟዑዲአ ጌንካዚችን  ኯዒጎኴበዴ በዯዏቪቪይ ኯሁከዴና ነውጌ ኟዳዖቈንን ህፗጾች  ኯዒቬዯካከኴ ከቬዔዔነዴ 

ደዛሷኴ። እንደእኔ እንደኔ  ህብዖዯቧቡዔ ይህ ቬዔዔነዴ በዯግባዛ እንዲፗዔ ከድዛጅደ ጎን ቧኯፍ 

ይቇባኴ ባይ ነኝ።  ዔክንያደዔ ኟኢህዴግ ህይጏዴ ኟዯዏቧዖዯው በህዝባዊ ድቊፍ ኲይ ነው። እቬካሁን 

ያኯውን ኟኢህዴግ ቬኬድች ብንዏኯከዲዶው ሁኰዔ በጇንካዙ ህዝባዊ ድቊፍ  ኟዲጀቡ ሆነው 

እናቇኛዶዋኯን። ኟቇዙችንን ኟዴዕክዙቩ ቬዛዓዴ ጎኯብዴ፣ ዕድቇዲችን ዠጇንና ኟህዝብ ዯጇቃዑነዴ 

ኟዑዖቊቇጇው ዔክንያዲዊ ቬዯቪቧብ ቩጎኯብዴ እና ቬዓዲዊነዴ ቩጏቇድ ብቻ ነው።   

ሁን ኲይ በሁኰዔ ካባቢዎች ግጭዴ ዯጏግዷኴ፣ ዏዖቊቊዴ እኟቧዝነ ነው፣ በበዛካዲ ካባቢዎች 

በዯካሄዱ ህዝባዊ ኮንፍዖንቭች ኲይ ኟዲኟው ዏንዝቬ ህዝቦች እንደቀድዕው በዏቻቻኴና በዏዖዳዳዯ ዏኖዛ 

እንደዑዝኴቈ፤ ዯዝናቃዮችዔ ጏደኟቀያዶው እንዲዏኯቨ ሁኔዲዎች እኟዯዏቻዷ፣ በቀጊይዔ እንዲህ 

ህዝቦችን ኟዑከዠዝኴ ነቇዛ  በዏካከኲዶው ዝጌዛ እንደዒይችኴ  ኟዯኯያአ ኟህብዖዯቧብ ክፍኵች  

ቬዖግጇው ቩናቇ ዯዏኴክዯናኴ፤ ድዔጇናኴ። ቧኲዔ ዋቬዴና ኟዑኖዖው በህብዖዯቧቡ ዯቪዴፎ 

ቩዲጀብ ብቻ ነው። ቧኲዔ ኯዒቬከበዛ ዏንግቬዴ  ኟዴኛውንዔ ያህኴ ቁጌዛ ያኯው ኟፗጌዲ ሃይኴ 

ቢያቧዒዙዔ ህብዖዯቧቡ  ቧኲዐ ኟእኔ ነው እቬካኲኯ  ኟዏንግቬዴ ጌዖዴ ብቻ ዕዛባና ኟኯውዔ።  

ኯዘኲቂ ቧኲዔ ዏዖቊቇጌ ኟሁኲችንዔ ጌዖዴ እንደዯጇበቀ ሆኖ ዑዲያው ኟዑያበዖክዯው ዑና ደግዕ 

ኟዒይዯካና ጏቪኝ ነው። ዑዲያ በሁኯዴ ዟዴ ኟዯቪኯ ቢኲዋ  ነው። ይህዔ ዒኯዴ ዑዲያን በግባብ 

ዏዔዙዴ ከዯቻኯ ኟኴዒዴና ኟዕድቇዴ ዏቧኲኴ ነው። ይህ ካኴሆነ ግን ያኴዲቧበንና ያኴዯዝኯቇን ውጋዴ 

ያቬከዴኴ እንደዑችኴ  ዯዏኴክዯናኴ። በዏሆኑዔ ዑዲያዎቻችን ጌንቃቄ ያደዛቈ ይቇባኴ።  

ኟዒህበዙዊ  ዑዲያዎች ዏቬዠዠዴ  ኯዓኯዒችን ይዞኲዴ ከዏጊው ዏኴካዔ ነቇዛ  ባሻቇዛ ያዏጊባዴዔ 



ጊጊ በቀኲኰ ኟዑዲይ ይደኯዔ።  በዒህበዙዊ ዑዲያ ቪቢያ  ዓኯዒችን  በቀውቬ እኟዯናጇች  እንደሆነች 

ሁኰ  በቇዙችንዔ ኟቀውቬ ዔንጭ እኟሆኑ  ናዶው።  በደንባዙ በቅኵ ቃጭኴ ዯጎዔዜ  እንዳይሆን 

ኟእኛዎዷ ዑዲያዎች ዑዛናዊ ዘቇባዎችን በዒቅዖብ  ኟቇዛንና ኟህዝብን  ጌቅዔ ዲቪቢ ዒድዖግ 

ይኖዛባዶዋኴ ባይ ነኝ።  

ኯዲቩቷ ኢዴዮጵያ ዴዕክዙቩ ዒኯዴ ብዝሃነዴን ዒቬዯናቇድ ዏቻኴ  ዒኯዴ ነው። ኢዴዮጵያ ኟበዛካዲ 

እዔነድች፣ ኟበዛካዲ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች፣ ኟበዛካዲ ፍኲጎድችና ቬዯቪቧቦች እንዲሁዔ ኟበዛካዲ 

ባህኵች ዏቇኛ ናዴ። ቇዙችን ይህን ኴአነዴ ዒቬዯናቇድ ኟዑችኴ ቬዛዓዴ ዏዯግበዛ ከዯቪናዴ  ኢዴዮጵያ 

እንደቇዛ ኴዴቀጌኴ ዴችኴዔ። ሁን ኲይ ዓኯዔ በበዛካዲ ነቇዜች ዯቀይዙኯች። ዴዕክዙቩ ኟቇዜች 

ኟህኴውና ካቬዒ በሆነበዴ ዜ ኟቀድዕው ጇቅኴኯህ ግዛ ካሄድ  ኟዑያቬኬድ ይደኯዔ። ብዝሃነዴ 

በግባብ ዒቬዯናቇድ ከዯቻኯች ኟጌንካዚና ኟዕድቇዴ  ዏቧዖዴ እንደሆነ ኢዴዮጵያ ጌ ዒቪያ ያኯ 

ይዏቬኯኝዔ። ኟዘዏናዴ ኟቇዙችን ኟቁኴቁኯዴ ቈዞ  ኟዯቇዲው ቇዙችን ብዝሃነዴን ዒቬዯናቇድ 

በዏጀዏሯ ነው። ቇዙችን  ባኯዞዴ 27 ዓዏዲዴ ዴዕክዙቩያዊ  ቬዛዓዴ  ዏቇንባዴ በዏቻሏ ዘዛዝ ብዙ 

ቬኬድችን ዒቬዏዝቇብ ችኲኯች።  

ብዝሃነዴ ኟግጭዴና ኟቀውቬ  ዔክንያዴ ሆን እንደዒይችኴ ባኯዞዴ 27 ዓዏዲዴ  ኟቇዙችን ቈዞ ጌ 

ዒዖቊቇጫ ነው። በዛካዲ ኟዓኯዒችን ቇዜች ንድ ሃይዒኖዴ፣ ንድ ብሄዛ፣ ንድ ቋንቋ ኖሯዶው 

እንኳን ኯከዠ ቀውቬ ዯቊኴጇው ዯዏኴክዯናኴ። ብዝሃነዴ በግባብ ዒቬዯናቇድ ከዯቻኯ ኟግጭዴ 

ዔክንያዴ ሆን እንደዒይችኴ ኟባኯዞዴ 27 ዓዏዲዴ ኟቇዙችን ሁኔዲ ጌ ዒቪያዔ ነውዔ። በዲቩቷ 

ኢዴዮጵያ  ኟህዝቦችን ዏብዴ ጏይዔ በህዝቦች ዏካከኴ ድኴዖ ዝጌዛ ኟዑያቬችኴ ሁኔዲዔ ኟኯዔ። 

ይሁንና በኢህዴግ ዏዙዜች ግዔቇዒ ኟዯቬዯዋኰ ኟጌቇኞች ካሄድ ግን ኟኯዔ ዒኯዴ ይቻኴዔ።   

በቇዙችን ቧኲዒዊ በሆነ ዏንቇድ ዒንዔ በግኴዔ ይሁን በቡድን ሃቪቡን ኟዏግኯጽ ህቇዏንግቬዲዊ ዏብደ 

ኟዯዖቊቇጇ ነው። ኯዏደቇፍዔ ይሁን ኯዏቃጏዔ ዔክንያዲዊ  ዏሆን እጅግ ቬዝኲ ነው። ቇዛ 

በዔክንያዲዊነዴ ዲድቊኯች፤ በቬዓዲዊነዴ ደግዕ ዴዝዛቪኯች። እንደእኔ እንደኔ ጽንፍ ኟጏጊ ድቊፍዔ ሆነ 

ዯቃውዕ ኯቇዙችን ፖኯዱካ ዏጎኴበዴ ኟዑበጅ ካሄድ ይደኯዔ። ሁኯደዔ ጽንፎች  ዋቊ 

ቬከፍኯውናኴ። እቬካሁን ባኯው ሁኔዲ ኴዒዲዊ ቊዜጇኝነዴ በግቇባብ ዯዯዛቈሟኴ ኟዑኴ ቋዔ 

ኟኯኝዔ። ኟህዝብ ዑዲያዎች ዎንዲዊ ዘቇባዎችን ብቻ ያቅዛቡ እንደዯባኯ ሁኰ ይቀዛቡ ኟነበ ዘቇባዎች 



በብዛኛው ድክዏዴን ኯዒዖዔ ኟዑያግዙ ሆነው ኲቇኗኋዶውዔ። በእኔ እቪቤ ይህ ህብዖዯቧቡን ኟዯሟኲ 

ዏዖጃ እንዳይኖዖው ቬኯዑያደዛቇው ይህን ዑዛናዊ ኯዒድዖግ  ጏደኳኲ ዑዲያዎች እንዲሄድ ድዛጎዲኴ።    

ከቅዛብ ዜ ጏዲህ በዑዲያዎች እኟዯዏኯከዴን ያኯነው  ነቇዛ ይበኴ ኟዑያቧኝ ነው። ሁኰዔ በኴክ በኴክ 

እኟዯቬዯናቇደ ነው። ይህ ካሄድ ጽንዝኝነዴ ቦዲ እንዳይኖዖው፣ ኟጽንዝኛው ዑዲያዎች ድዒጭና 

ዯከዲይ እንዳይኖዙዶው ከዒድዖቈዔ ባሻቇዛ ዔክንያዲዊነዴ በህዝቦች ውቬጌ እንዲጎኯብዴ ያግዛኴ። 

ዔክንያዲዊነዴ በኢዴዮጵያ ህዝቦች ዘንድ እኟጎኯበዯ ዏዔጊዴ ጀዔሯኴ። ዒንዔ ጽንዝኛ እኟዯነቪ እንዲህ 

ድዛግ ጏይዔ እንዲህ ዲድዛግ ቬኲኯው ብቻ በጅዔኲ ኟዑነዳ እንዳኴሆነ ንዳንድ ብነድችን ዒንቪዴ 

ይቻኲኴ።  

ከዚህ በዟዴ ኟዐቬዔ ዏፍዴሄ ዝኲኲ ኮዑዳ በዑኴ ዙቨን ደዙጅድ ይንቀቪቃቧ ኟነበዖ ቡድን 

ዔክንያዲዊ ዏሆን ባኯዏቻኰ ኟህብዖዯቧቡን ድቊፍ ዒግኗዴ ኴቻኯዔ። በዚህዔ ቪቢያ ህቇጏግችን  

ህብዖዯቧቡ ዙቨ ኯህግ ቪኴፎ ቧጌቷዶዋኴ።   በዯዏቪቪይ ቅንጅዴ ድህዛ 1997 ዓ ዔ ዔዛጫ ጏቅዴ  

ይከዯኴ ኟነበዖው ካሄድ ዔክንያዲዊ ባኯዏሆኑ ህዝባዊ ድቊፍ ዒግኗዴ ባኯዏቻኰ ዯንኮዲኩድ ጏድቅ 

ችሏኴ።  በቅዛቡ በቇዙችን ኟዯከቧዯውን ሁከዴ ቬዏኴክድዔ  እኟዯካሄዱ ካኰ ኮንፍዖንቭች ዏዖዳዴ 

ኟዑቻኯው ይህንኑ ነው።  

ኟዔክንያዲዊነዴ ቬዯቪቧብ  ቩነግቬ ዜጎች  ዏብዲዶውን ዏጇኟቅ ብቻ ቪይሆን  ግዴዲዶውን ከዏጏጊዴ 

ባሻቇዛ ኯኳኵች ዏብድች ዏዖቊቇጌ እንዲሁዔ  ኯህግ ኟበኲይነዴ  ዏዖቊቇጌ  ይዲቇኲኰ። በጭፍንና ጌኴቅ  

ጌኲቻ ናኲዶው ኟዞዖ ያዔ ኟግኴ ኟፖኯዱካ ፍኲጎዲዶውን  በድብቅ ኯዒቪካዴ  ኟዑዝኴቈ ካኲዴ ቇዛ 

ያዝዛቨና ህዝብን ኯዒቊጎዴ ኟዑያደዛቈዴን ዏሯሯጌ ዒቊኯጌ ኟሁኰዔ ሃኲዟነዴ ነው። ዑዲያዎቻችን 

በዙቪዶው ያኯባዶውን ህፗጽ ኯዏቅዖፍ ኟጀዏዴ ካሄድ ይበኴ ኟዑያቧኝ ነው።    

በግጭዴ ቪቢያ ዜጎች ያኯሃጉያዲዶው ቩቇደኰ፣ ቩቆቬኰ፣ ቩንቇኲደ፣ ንብዖዲዶው ቩዘዖፍና ቩጏድዔ፣ 

ኯበዛካዲ  ኯዜጎች ኟቬዙ እድኴ ኟዝጇ ዠብዘካዎችና ህዝብ  ኟዑቇኴቇኴባዶው  ዏሃበዙዊ ዯቋዒዴ 

ቩጏድዐ  ጽንዝኛው ኟዳያቬፖዙ ፖኯዱከኞች  ጮቤ ቩዖግገ እንደነበዛ  ዯዏኴክዯናኴ። ጽንዝኛ 

ኟዳያቬፖዙ ፖኯዱከኞች ቇዛ በዯዖቊቊች፣ ኴዒዴ ኟዯቀኲጇዝ ዜ ሁኰ ጌ ቬዓዴ እንደዒኟኖዙዶው 

ከዚህ ኟዯሻኯ ዒዖቊቇጫ ኟኯዔ። ጽንዝኛ ኟዳያቬፖዙ ፖኯዱከኞች ንዱ ኟጌዠዴ በዛ ቩዘቊባዶው ኳኲውን 

ዒዒዯዙዶው ኟዒይቀዛ ነው። ኯብነዴ ኟኤዛዴዙን ዏንግቬዴ ዯኴዕኮ ኯዒቪካዴና  ቇዙችንን ኟዴዛዔቬ 



ቀጇና ኯዒድዖግ ኟዏኲኲክ ፖኯዱካ ዝጻዑዎች ሆነው  ዯዏኴክዯናኴ። በዯዏቪቪይ ኯግብጽ ዏንግቬዴ 

ዯቆዛቋዘ ዏቬኯው  ኟኢዴዮጵያ ህዝቦች ኟዴብብዛ ዒቪያ ኟሆነውን ኟዲኲቁን ኟህዳቫ ግድብ ኯዒጏክ 

ቩሯሯገ ነበዛ።  

ኟዑያቬቇዛዏው ጽንዝኛው ኟዳያቬፖዙ ፖኯዱከኞች ቇዛ እንደዝዖቧች ዏንግቬዴ እንደኳኯ ቬዏቬኯው 

ኟዑችኰዴን ያህኴ ቢቀቧቅቨዔ ድዒጭና ዯዏኴካች ኲቇኘዔ። ኯዚህ ሁኯዴ ዯጎባጭ ዒዖቊቇጫዎችን 

ዒንቪዴ ይቻኯኴ። ኟዏጀዏዘያው ኟጌዠዴ ሃይኵች ህብዖዯቧቡን በብሄዛ በዏከዠዝኴ ንዱ ኳኲውን 

እንዲያጇቃ ያደዖቈዴ ቧዟ ፕዜፓቊንዳ ዯቀባይነዴ ባኯዒግኗደ ቇዙችን ጏደ እኴቂዴ ቪዲዏዙ 

ቀዛዲኯች። ሁኯዯኛው ዒዖቊቇጫ ደግዕ ጽንዝኛው ሃይኴ ኢዴዮጵያ  ኟግጭዴ ውድዒ እንደሆነች 

ድዛጎ ኯውጏ ዓኯዔ ኯዒቅዖብ  ቢሯሯጌዔ ቧዑ ጆዜ ኟቧጇው ካኴ ባኯዏኖ ጏደ ቇዙችን  

ኟዑደዖቇው ኟውጭ ቀጌዲ ኢንቨቬዴዏንዴዔ ሆነ ኟደዘቬዴ ፍቧዴ እንደቀድዕው  ቀጌሏኴ። ኟጽንዝኛው 

ዳያቬፖዙ ፖኯዱከኛ ቅቬቀቪ ድዒጭና ዯዏኴካች ያጊው ቇዙችን ባኯዞዴ 27 ዓዏዲዴ ዏቇንባዴ 

በቻኯችው ዏኴካዔ ቇጽዲ ነው። ሁንዔ ኟጌዠዴ ሃይኵች ኟብሄዛ ኟግጭዴ  ዲክዱካዶው  ኴሆን 

ቩኲዶው፤ ሃይዒኖዴን ከሃይዒኖዴ እንዲሁዔ ይህ ኴሆን ቩኲዶው በዏንግቬዴ ኲይ ቅዚዲ ይኖዙዶዋኴ  

ኟዑሏዶውን ሃይኵች በዒቧባቧብ ሁከዴና ነውጌ  ኯዒነቪቪዴ ዏዕከዙዶው ይቀዛዔ።  በዏሆኑዔ 

ህብዖዯቧቡ ኟእነዚህን ኟጌዠዴ ሃይኵች ድብቅ ኟፖኯዱካ ፍኲጎዴ ዯዖድድ  ኟእነቨ ዏጇቀዑያ እንዳይሆን 

ጇነቀቅ ይቇባኴ።  

 

 

 

 


