
ጥዔዖዴ— ኯቊራ ቬኬዴ 

                                                            ዲዬ ከበደ 01-17-18 

ዏንግሥዴ በኦሮዑያና በኢዴዮጵያ ቭዒኳ ክኴኵች ድንበር ካባቢ በዯሯጇዖው ቀውቬ ዔክንያዴ 

የዯሯናቀኰ ካጎችን ኯዒቋቋዔ እያደዖቇ ያኯውን ጥዖዴ እጅግ ዯቬፋ ቧጪ ነው። በዯኯይዔ ፌዴራኴ 

ዏንግሥዴና ሁኯደ ክኴኵች ዯጣዔዖው ዯሯናቃዩችን ኯዏርዳዴ ባደዖቈዴ ቬራዎች ከጏዲሁ ጥ 

ጅዔሮች እየዲዩ ናዶው። ዯሯናቃዩችን ኯዏርዳዴ የዯደዖቈ የቊራ ጥዖድች ህብዖዯቧቡን በዒዖቊቊዴ ዖቇድ 

በበጎ ጅዔርነዴ የዑዲይ ነው።  

እርግጥ በሁኑ ጏቅዴ ግጭዴ ቬኯዏሯጇ ዒውቪዴ ዯቇቢ ቢሆንዔ ቅድዑያ የዑቧጇው ግን ካጎችን 

ከቬቃይና ከእንግኴዴ የዏዲደግ ቈዳይ በዏሆኑ ዏንግቬዴ በኩህ ዖቇድ እየጏቧዳዶው ያኰዴ እርዔጃዎች 

ከፍዯኛ ናዶው።  

እንደዑዲጏቀው የፌዴራኴ ዏንግሥዴና የክኴኴ ዏንግሥዲዴ ከዏኴካዔ ቬዯዳደር ችግር፣ ከዐቬና 

እና ኪራይ ቧብቪቢነዴ ቊር በዯያያኧ ህኬቡን በዒጏያየዴ እርዔጃ ኯዏውቧድ እየዯንቀቪቀቨ ነው። 

በክኴኵች በዯካሄዱ ቧፋፊ የውይይዴ ዏድዖኮች ከህኬቡ በዯቇኗው ግብዓዴ ዏሠዖዴ ጥፋዴ በሯፀዐ 

ዏራሮች ኲይ ዕርዔጃ እየጏቧደ ነው፤ ጏደፊዴዔ ዯጇናክሮ ይቀጥኲኴ።  

እርዔጃውን በጥኴቀዴና በቬፋዴ በዒቬቀጇኴ የዏኴካዔ ቬዯዳደር ችግሮችን ከዏሠዖደ ኯዏፍዲዴ 

ዏሥራዴ የግድ ነው። የህኴውና ቈዳይዔ ነው። ዔክንያደዔ ችግ በቅርቡ በዯጏቧኑ የሃቇራችን 

ካባቢዎች ኯቧኲዔ እና ዏዖቇቊዴ ዏጥፋዴ ዏንቬኤ ሆኖ ዯቬዯውሏኴና። ቧኲዔ ደግዕ የሁኰዔ ነቇር 

ዏሠዖዴ ዏሆኑ ኯዒንዔ ግኴጽ ነው። 

ከዒናዶውዔ ችግሮች በቬዯዷርባ ግጭድችን ዯቇን ድርቇው የራቪዶውን ዷንዳ ኯዒቪከዴ የዑጥ 

ኃይኵች ዏኖራዶው የግድ ነው። እነኩህ የዯዷዏዖውን የሠኲዔ፣ የዏኴካዔ ቬዯዳደርና የህዳቫ ቈክ 

ኯዏቀኴበቬ በዏሯሯጥ ኲይ የዑቇኘ ኃይኵች የዏኴካዔ ቬዯዳደር ችግሮችን እንደ ዏኴካዔ ቊጣዑ 

በዏውቧድ ቧኲዒችንን ኯዒድፍዖቬ፣ የዕድቇዴ ግቬቊቫያችንን ኯዒደናቀፍ ደፋ ቀና ዒኯዲዶው በቅርቡ 

በኦሮዑያና በኢዴዮጵያ ቭዒኳ ክኴኵች ዋቪኝ ካባበቢዎች የዯከቧደዴ ድርድች ሁነኛ ቬዖጅዎች 

ናዶው።   



ያዔ ሆኖ ዔክንያድችን ዏድሯን ይቇባኴ። ቀዳዳዎችን ያኯ ንዳች ሽንቁር ዏድሯን የግድ ይኲኴ። 

ኯግጭዴ ሃይኵች የዑሆን ዔዷ ዔህዳርን ዒቪጣዴ ጏቪኝ ነው። ይህን ኯዏከጏን የዯቧጣዶውን ህኬባዊ 

ደራ ዏጏጣዴ የዒይችኰና የዒይሯኴቈ፣ ኯግኴ ጥቅዒዶው ያደ ኴፎ ኴፎ ደግዕ ድብቅ የጥፋዴ 

ኃይኵች ፖኯዱካዊ ዯኴዕኮ ይኧው በዏንግሥዴ ዏዋቅር ውቬጥ የዯቧቇቧቈ ኃይኵችን በቁርጇኝነዴ 

ዏዲቇኴ ይቇባኴ። 

በዯኯይዔ ግጭዴን ቦዲ ኯዒቪጣዴ የዴዔክህዴንና የጥበዴ ራዒጆችን ዏዲቇኴ የግድ ይኲኴ። 

እንደዑዲጏቀው በዴዔክህዴና ጇባብነዴ ቬዯቪቧብ የዯጇዏቁ ኃይኵች ከሁኰ በኲይ የቋንቋ፣ የባህኴና 

የዒንነዴ ብኬሃነዴን ጥብቀው ይጇኲኰ፡፡ የዴዔክህዴ ኃይኰ የእኔ ብሄር ብቻ ኴዕኯ ኃያኴ የሆነ፣ 

ቋንቋዬ፣ ባህኳና ዒንነዳ ከኳኲው የዑበኴጥና የዯኯየ፣ ሁኳዔ ኯዏግኪዴ የዯሯጇ ርኩ ነኝ ብኵ 

ያዔናኴ፡፡  

ከኩህ ጐን ኯጐንዔ ኳኲውን ብሔርና ካቊ ዯራና ርካሽ፣ ኯዏዏራዴ እንጂ ኯዏዔራዴ ያኴዯሯጇዖ 

ቋንቋው፣ ባህኰና ዒንነደ የጏዖደ ድርጐ ይቆጥዖዋኴ፡፡ የህኬብ ኰዓኲዊ የቬኴጣን ባኯቤዴነዴንዔ 

ይቀበኴዔ። ቬኯሆነዔ ብኬሃነዴን ደፍጥጦ የራቨን ቬዯቪ ቧብ፣ ቋንቋና ባህኴ በኳኲው ኲይ ኯዏጫን 

የዒይሯነቅኯው ድንቊይ የኯዔ፡፡  

ይህ ካኴሆነ ሀቇር ዴጥፋ ህኬብዔ ይኯቅ የዑኴ ህቪቤዔ የዯጇናጏዯው ነው። ዴዕክራቩያዊ ንድነዴና 

ብሔርዯኝነዴን የዒይቀበኴ፣ የህኬቦች ንድነዴ ቪይሆን የግኪዴ ንድነዴ የዑያቪቬበው ኃይኴ ነው። 

ከህኬብ ይኴቅ ዯራራና ጏንኬ የዑናፍቅ ፀዖ ህኬብ ዏኯካከዴ የዯጇናጏዯውዔ ነው።  

የኩህ ቬዯቪቧብ ዯቃራኒ የሆነው ጇባብነዴን የዯኲበቧ ኃይኴ ደግዕ ሁኰንዔ ኯእኔ እና ኯእኔ ብቻ ብኵ 

የዑያቬብ ነቇሮችን ሁኰ በጇባብነዴ ዏነፅር የዑዏኬን የኩህ ዓኯዔ ዕውነዲ የሆነውን ብኧሃነዴን ዯቀብኵና 

ዯቻችኵ ዏኖር የእሬዴ ያህኴ የዑጎዏኬኧው ኋኲ ቀር ቪቢ ነው። በጇባብነዴ ድንበር የዲጇዖ እንደዏሆኑ 

ዏጇንዔ ከቨ ብሔር ውጪ ያኯ ህኬብ በካባቢው እንዳይኖር ኳኲ ቋንቋ እንዳይነቇር ይቧብካኴ፡፡ 

ያቬባኴ፡፡ ያኴዒኴ፡፡ 

ይህ የጥበዴ ሃይኴ በዏቬበክ ብቻ ራቨን ያቅብዔ፡፡ የብሔ ባኴ ኳኲውን በጥኲቻና በጥርጣሬ 

እንዲዏኯከዯው ዕድኰ ቩዏቻችኯዴዔ እንዲያጇቃና እንዲያጇፋው ዯግድ ይሠራኴ፡፡ በኩኴነዴ ኲይ 



የዯዏቧዖዯ ዴዕክራቩያዊ ንድነዴን ይቀበኴዔ። የዴዕክራቩያዊ ብሔርዯኝነዴ ፀር በዏሆን 

ባይቪካኯዴዔ ኳኲውን ካቊ ኯዏጧፍኯቅ ቩዕክር ይቬዯዋኲኴ፡፡  

ዲዲያ የዴዕክራቩያዊ ብሔርዯኝነዴ ፅኑ ጇኲዴ የሆኑዴና እንደ ኢዴዮጵያ ባኰ የሃይዒኖዴ፣ የብሔር፣ 

የቋንቋና የባህኴ ብኬሃነዴ ባኯባዶው ሃቇሮች ሯጽዕ ሠ የዒይችኰዴ እነኩህ ሁኯዴ ቬዯቪቧቦች፤ 

በሁኑ ጏቅዴ በቧኲዒችንና በኴዒዲችን ኲይ የዯደቀኑ እንቅፋዴና ቊሬጣዎች ዏሆናችው ፍንዴው ብኵ 

እየዲየ ነው፡፡ 

ግጭዴ እንደ እኛ ያኯና ፌዴራኲዊ ዴዕክራቩያዊ ሥርዓዴን ዏርቬድ ንድ የቊራ ፖኯዱካዊና 

ኢኮኖዑያዊ ዒህበዖቧብን ኯዏቇንዴ በሕቇ ዏንግቬደ ኲይ ቪይቀር ያቧሯዖ ህኬብ ውቬጥ ቦዲ የኯውዔ። 

የ‘ከኩህ ጏዲህና ጏዲያ’ ቬዯቪቧብ ቦዲ ኖዖው ይችኴዔ። እኩህ ያኯው እኩያ ሄዶ የዏቬራዴ፣ እኩያ 

ያኯው እኩህ ዏጥድ ካኴቧራ ብሔሮች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች ያዏገዴ ያቧቡዴ ንድ የቊራ 

ኢኮኖዑያዊ ዒህበዖቧብ ቇነባ የዑችኴ ይዏቬኯኝዔ።  

ህኬቦች በቊራ ቧኲዔ የዏሆን፣ በቊራ የዏኴዒዴና የዒደግ፣ በቊራ ዴዕክራቩን ኯዒጎኴበዴ እዔነዴና 

ሯቃዳዶውን በሕቇ ዏንግቬዲዶው ኲይ ቪይቀርቇኴፀው ቩያበቁ፤ በጥኲቻና ኲይ በዯዏቧዖዯ የጥቂዴ 

ዲጣቂዎችና የበዲች ዏራሮች ፍኲጎዴ እውን ሆን ይችኴዔ። ዔክንያደዔ ቬዯቪቧቡ በፌዴራኲዊ 

ሥርዓደ ቦዲ የኳኯው ብቻ ቪይሆን፣ የሕቇ ዏንግሥደ ኰዓኲዊ የቬኴጣን ባኯቤድች የሆኑዴ የሀቇራችን 

ብሔሮች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች ሯቅዱዴ ቬኯዒይችኰዴ ጭዔርዔ ነው። ኯኩህዔ ነው በንድ ጏቅዴ 

ጇቅኲይ ዑኒቬዴር ኃይኯዒርያዔ ደቪኯኝ ኯፓርኲዒ ቩናቇ ‘እኩያ ዒዶና እኩህ ዒዶ ያኰዴ ህኬቦች 

ዏቊጧዴ እንደዒይሯኴቈ ደቊግዏው ነግዖውናኴ’ በዒኯዴ የቇኯፁዴ።      

ዲዲያ እኩህ ኲይ ‘የክኴኵች ጏቧን ዏካኯኴ የኯበዴዔ’ እያኴኩ ኯዏሆኑን ውድ ንባቢያን ግንኪቤ 

ይይከኴኛኴ ብዬ ዯቬፋ ደርቊኯሁ። የቇራችን ብሔሮች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች የኰዓኲዊ የቬኴጣን 

ባኯቤዴነዲዶው ዏቇኯጫ በሆነው ሕቇ ዏንግቬዴ ዏግቢያ ኲይ ‚…የየራቪችን ዏኴክዓ ዔድር ቧፋሯር 

የነበዖንና ያኯን…‛ በዒኯዴ የቇኯፁበዴ ግባብ ቀደዔ ቩኴና ሁን ይኖበዴና እየኖበዴ ያኰበዴ ጏቧን 

ያኲዶው ዏሆኑን ያዏኲክዲኴ። ዔናኴባዴዔ በቀደዔዴ ቬዯቪቧቦች ቪቢያ የዯፋኯቨ የድንበር ዒካኯኴ 

ካኯዔ፤ ይህ ሁኔዲ በራቪዶው የውቪኔ ድዔፅ ዒካኝነዴ የዑቃኯኴ ይሆናኴ። በኩህ ቧራር ዏቧዖዴዔ 



ችግሮች ይቀዖፋኰ። ያዔ ሆኖ ህኬቡ በዯኯዏደው ኢዴዮጵያዊ ባህኴና ጧዋነዴ ከየዴዔ ቦዲ ኯዑሯናቀኴ 

ካቊ ድቊፍ ዒድዖቈን ዏቀጇኴ ይኖርበዲኴ።  

በሁኑ ቧዓዴ ፌዴራኴ ዏንግቬዴና የሁኯደ ክኴኴ ዏንግቬዲዴና ህኬቦች ባደዖቈዴ ጥዔዖዴ ዯሯናቃዩችን 

በዒቋቋዔ ዖቇድ ቬኬዴ እያቬዏኧቇቡ ናዶው። ጏዴሮዔ ኯዯዶቇ ሯጥኖ ደራሽ የሆነው የቇራችን ህኬብ 

ደግዕ እቇኳ ከእቇኳ ቪይኴ ሁኰንዔ በዏደቇፍ ጥዖደን ቢያክኴበዴ ችግን በቇርና በጏቇን ፍቅር ቬዓዴ 

ኴንጏጣው እንችኲኯን። ጥዖዴ የቊራ ቬኬዴን ያጎናፅፋኴና።   

 


