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ጥዖደ ኯውጤዴ እንዲበቃ… 

                                          ዲዬ ከበደ 03-28-18 

የኢህዴግ ቬዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ቬብቧባ ዏግኯጫ በዒውጣዴ ዏጇናቀቁ ይዲጏቪኴ። የኢህዴግ ዔክዛ 

ቤዴ ቬብቧባዔ ዯጇናቋኴ። ቬዙ ቬዝፃዑው በቇዙችን የዲዩ ችግዜችን ኯዏዢዲዴና ህዝቡ ያነቪዶውን 

ጥያቄዎች ኯዏዏኯቬ የዯቋቋዐዴ ግብዖ ኃይኵች እቬካሁን ያከናጏኗዶውን ዯግባዙዴ ቇዔግዏው ውጤዴ 

ኲይ ደዛቧዋኴ። 

በሁኑ ቧዓዴ በቇዙችን እየዲዩ ያኰዴ ችግዜች ዜያዊና የዑዝደ ዏሆናዶውዔ ዯዏኴክቷኴ። ይህ 

በቇዥ ፓዛዱው እየዯደዖቇ ያኯው ጥዖዴ ኯውጤዴ እንዲበቃ በቅድዑያ ቧኲዒችንን ዏጇበቅ ይቇባኴ። 

ከዔክዛ ቤደ ቀደዔ ብኵ ቬብቧባ የዯቀዏጇው ቬዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳው ያጏጣው ዏግኯጫ፤ በዏዙ 

ዏካከኴ የዏኯካከዴ ንድነዴ በዑዝጇዛበዴ፣ በቇዘደ ቧኲዔና ደህንነዴ በዑዖቊቇጥበዴ፣ በብሔዙዊ 

ፓዛዱዎች ዏካከኴ ጇንካዙ ውቬጇ ዴዕክዙቩ በዑጎኯብዴበዴና በኳኵች ቈዳዮች ኲይ ቧዟ ውይይዴ 

ዏደዖቈን ቇኴጿኴ። 

የሥዙ ቬዝጻዑ ኮዑዳው ከዚህ በዟዴ ፓዛዱው ባቬቀዏጣዶው ውቪኔዎች ዝጻጸዔና የዲዩባዶው 

ቈድኯድች ቧዟ ውይይዴ ድዛጓኴ። በሁኑ ጏቅዴ እያቊጇዐ ያኰ የዏዙዛ ድክዏድች የጏኯዳዶውን 

ችግዜች ኯዒዖዔ የዑያቬችኴ ዏኯካከዴና ንድነዴ የዑዝጥዛ ሁኔዲ ዏኖዔ ዯዏኴክቷኴ።  

እያንዳንዱ ብሔዙዊ ድዛጅዴ ቇዘደ ያቬዏኧቇባዶው ኯውጦችና በሒደዴ ያቊጇዐ ዝዯናዎች 

በዑዏዋዶው ክኴኵችና በቇዛ ቀዢ ደዖጃ ያኲዶውን ቬዯዋጽኦ በዝዛዝዛ በዏዝዯሽ ጥንካዚዎቻዶው 

ጎኴብዯው እንዲቀጥኰ፣ ቈድኯድች ደግዕ በዢጥነዴ እንዲዲዖዐ ቅጣጫ ዯቀዔጧኴ። ይህ የድዛጅደ 

ጥዖዴ እንዲቪካ ዲዲያ ቧኲዔን ዒዔጣዴ የግድ ነው።  

እንደዑዲጏቀው ሁኰ በቇዙችን ዕውን እየሆነ ያኯው ቬዛዓዴ ቧኲዔን ዒዖቊቇጥ በዏቻኰ፤ በዒህበዙዊ 

ዏቬዯቊብዜች ዔክንያዴ የዑዝጇዛ ኴዩነድችን ኯዒቻቻኴ ብዜ ኯዏጓዝና የዒንነዴ ኴዩነድችን ዏቧዖዴ 

ያደዖቈ ግጭድችን ኯዒቬዯንዝቬ ግባብነዴ ያኯው የፖኯዱካ ዏቪዘያ ሆኗኴ። ይህ ብዜነዴዔ ዜጎች የቊዙ 
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ኢኮኖዑያዶውን ኯዒቪደግ ዡዴዙዝዔ የጎኲ ዑና እንደዑጫጏዴ እዔነዴን ቬይዞ በዲቬ የቬዯቪቧብ 

ዏንዝቬ ጏደ ኴዒዴ ጎዳና ዏዴዏዔ እንዲችኰ ድዛጓዶዋኴ።   

እናዔ ቬዛዓደ እነዚህን ሁኰ ውጣ ውዖዶችን ኴዣ ቧኲዔን ዕውን ያደዖቇ፣ ኴዒዴን ያዖቊቇጇና በዚህዔ 

የህዝቦችን ዢዴሃዊ የሃብዴ ዯጇቃዑነዴን ዕውን ያደዖቇ እንዲሁዔ ከሀቇዙችን ዯጧባጭ ሁኔዲ ኳያ 

የዴዕክዙቩ ባህኴ ግንባዲን ዏቇንባዴ ችሏኴ። ይህ ቩሆን ግን ሁኰዔ ነቇዛ ኴቊ በኴቊ ኴነበዖዔ። 

ባኯዞዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ በሀቇዙችን ንዳንድ ካባቢዎች የዯዝጇዴ ሁከዴና ግጭድች ኯዚህ ዓይነዯኛ 

ዒቪያ ይዏቬኰኛኴ። 

ያዔ ሆኖ ህዝቡ በቧኲዐ ኲይ ቬኯዒይደዙደዛ ኯግጭዴ ኃይኵች የዑሆን ዔዷ ዔህዳዛ እንዳይኖዛ 

ድዛጓኴ። ዔንዔ እንኳን በዏንግቬዴ ዏዋቅዛ ውቬጥ የዯቧቇቧቈ ንዳንድ ግኯቧቦች የዯቧጣዶውን ህዝባዊ 

ደዙ ዏጏጣዴ የዒይችኰና የዒይዝኴቈ፣ ኯግኴ ጥቅዒዶው ያደ ኴዣ ኴዣ ደግዕ ድብቅ የጥዠዴ 

ኃይኵች ፖኯዱካዊ ዯኴዕኮ ይኧው የዑነቀቪቀቨ ሆነዋኴ።  

በዚህዔ በዏኴካዔ ቬዯዳደዛና በዐቬና ህዝቡን ቩያዒዛዴ እንደነበዛ የዑዲጏቅ ነው። እነዚህ ሃይኵች 

የዝጇዴ ዔዚዴ ከዴዔክህዴና ከጥበዴ ዙዒጆች ዷንዳ ቊዛ ዯዳዔዜ የሀቇዙችንን ቧኲዔ ዒጏኩ ያኴዙቀ 

ዴውቧዲችን ነው። እንዲህ ዓይነደ የቧኲዔ እጦዴ ዏንግሥዴና ቇዥው ፓዛዱ ችግን ኯዏቅዖዢ 

የዑያካሂዱዴን ጥዖዴ እናዳያቬዯጓቈኴ ህዝቡ ዏቬዙዴ ይኖዛበዲኴ። 

እዛግጥ የሀቇዙችን ህዝብ ቧኲዔ ጏዳድ ዏሆኑ ዯቇቢና ዴክክኴ ነው። እንደ በዙሽ ጇባቪ በሁከዴ 

ኯዏጫጏዴ ኯዏዝኯቈ፤ የዴናንዴ ዴውቬዲው ዯዏኴቭ ዛዚ ኲይ በሃቪቡዔ እንኳን ቢሆን ክቨዴ እንዲሆን 

ቬኯዒይሻ ነው። ዴናንዴ ያኯዝበዴ ቬከዟ ዏንቇድ ዛዚ ያቇኗውን ቬዯዒዒኝ ቧኲዔ ቇኯኴ ድዛጎ 

ቦዲውን እንዲዖከበው ቅንጣዴ ያህኴ ዢኲጎዴ የኯውዔ።  

በዴውቬዲነዴ የኋዴ የዑቮቮውና ዳግዔ እንዳይዏጣዔ ዶቫውን ኯንዴና ኯዏጧዖሻ ዜ የኧቊው 

የያኔው ባጣና ጎዛባጣ ዏንቇድ ዯዏኴቭ እንዳይዏጣ ኯቧኲዐ ፀዛ የሆኑ ሃይኵችን በዒውቇዝ፣ በዒቊኯጥና 

ዯቇቢውን ዴዔህዛዴ እንዲጏቬዱ በዒድዖግ በባኯቤዴነዴ ዏንዝቬ የዏንቀቪቀቬ ዢኲጎደ ዏቧዖዴ ይኸው 

ይዏቬኯኛኴ።  
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ይህ ህዝብ ከዏቼውዔ ዜ በኲይ ኯቧኲዔ ኧብ የዑቆዔና ቧኲዔ በዔንዔ ዯካ የዒይችኴ እቫዴ ዏሆኑን 

ኯዒጏቅ ነቊዘ የዑያሻው ይደኯዔ—ባይሆን እዛቨው ዙቨ ኯኳኲው ያቬዯዔዙኴ እንጂ። 

ኯነቇ የዲቩቷ ኢዴዮጵያ ህዝብ ኯቧኲዔ ይህን ያህኴ ዋቊ የቧጇው የዕዴ ሽዖዴ ቈዳይ የሆኑዴን 

ኴዒዴንና ዴዕክዙቩን ኯዒዔጣዴ ያደዖቇው እኴህ ቬጧዙሽ ዴግኴ የኋዴ እንዳይቀኯበቬበዴ ከዏዝኯግ 

ነው።  

ቧኲዔ ከቁቪቁቬ ዏጥዠዴና ዏውደዔ ቊዛ ብቻ እንደዒይያያዝ የዑቇነኧበው፤ ነቇ የዑቇነባው ዴኴቅ ዔጣኔ 

ሃብዴ ያኯውና ኯኧዏናዴ ዯነዢጎዴ የነበዖው የዴዕክዙቩ ቬዛዓዴ ግንባዴ ቬዛ እንዲቧድ ቬኯዑሻ ነው። 

ከዛዚ 16 ዓዏዴ በኋኲዔ ቢሆን የነበዴ የዯዛቡ ቬዯቪቧቦች ከዕኲ ጎደኴ በዏዲዖዒዶውና ዏንግቬዴዔ 

ድህነዴን ኯዏቀነቬ በጏቧዳዶው ቧዠዟ ዛዔጃዎች ባኯ ሁኯዴ ሃዝ ዕድቇዴ ዒቬዏዝቇብ ዏቻኰ የቧኲዔ 

ዏኖዛ ዔን ያህኴ ዠይዳ እንደነበዖው ያውቃኴ። የሀቇዙችን ህዝብ በዔባቇነኑ የኤዛዴዙ ዏንግቬዴ 

የዯቃጣበዴን ጏዖዙ ዝጥኖ በዏዏከዴ፣ ውቧጇ-ድዛጅዴ ህፀፆችን በቬዶኳይ ዝዴድ ዟደን ጏደ ኴዒዴ 

ባይዏኴቬ ኖዜ፤ ያኯ ቧኲዔ በጦዛነዴና በንዴዛክ ዜውን ያጇዠ እንደነበዛ ግኴፅ ይዏቬኯኛኴ። ይህን 

ደግዕ ከዚህ ህዝብ በኲይ ቇነኧብ የዑችኴ ይዏቬኯኝዔ። 

እንዲህ ዓይነደ ቧኲዔን የዑያጎኰ፣ ኴዒዴን የዑያዠጥኑና ንዴዛክን የዑያቬቀ ዏንቇዶችን ዏከዯኴ 

ባይቻኴ ኖዜ፤ የዏዷዏዘያውን የዕድቇዴና ዴዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድን እውን ዒድዖግና ህዝቡዔ 

የዯዷዏዖውን የፀዖ-ድህነዴ ኧዏቻ ጇናክዜ ባኴቀጇኯ ነበዛ። ከኴዒዴ ዕቅዱዔ በየደዖጃው ዯጇቃዑ ሆኖ 

ዯዝኲውን የዕድቇዴ ዙዕይ ቧንቆ ባኴዯጓኧዔ ነበዛ።  

ሁን እየዝፀዏ ኲኯውና ከዏዷዏዘያው ዕቅድ ቊዛ ዯዏቊቊቢ የሆነውን ሁኯዯኛውን የዕድቇዴና 

ዴዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድን ባኴዯቇበዖ ነበዛ። በዚህ ደዖጃ ኲይ ሆኖ የዯዷዏዖውን ዕድቇዴ ኯዒቬቀጇኴና 

በዚያውዔ ኴክ ዏቪ ኯዏቪ ዴዕክዙቩው ሀቇዛ በቀኴ ዢኲጎዴን ዏቧዖዴ ባደዖቇ ዏኴኩ እንዲጎኯብዴ 

የዯደዖቇው ጥዖዴ ዢዚ ዢዛቷኴ። 

በሁኑ ቧዓዴዔ ዏንግሥዴን የዑዏዙው ቇዥው ፓዛዱ ያኰበዴን ችግዜች በዏዢዲዴ የቇዙችንን ቧኲዔ 

ኯዒዖቊቇጥ እንደዑቧዙ ከኲይ በጇቀቬኩዴ ዏግኯጫው ኲይ ቃኴ ቇብቷኴ። ይህ የቇዥው ፓዛዱ ጏቅዲዊ 
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ጥዖዴ እንዲቪካ ቧኲዔ በቬዯዒዒኝ ሁኔዲ ዏዖቊቇጥ ኯበዴ። ጥዖደ እውን ይሆን ኧንድዔ ሁኰዔ 

የህብዖዯቧብ ክዢኴ ዛብዛብ ዒድዖግ ኯበዴ። 

 

  

 

 


