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ቧዕኑን ዴኲኴቅ ስብዕና ያኲዶው ዔስዴ ዏዙዜች ከዏንግስዴ የስዙ ሃኲዟነዲዶው  በጡዖዲ 

ዯቧናብዯዋኴ።  እውነዴ እውነደን  እንነጋገዛ ከዯባኯ  ኢህዴግ  ይህችን  ገዛ  በስኬዴ ጎዳና  

እንድዴጓዝ  ድዛጓዲኴ።  ይህን ስኴ ኢህዴግ ዏኲዕክ ጏይዔ ዔንዔ ስህዯዴ  የዑዝጽዔ  ይደኯዔ 

ዒኯዳ እንዳኴሆነ  ግን ይዲጏቅኴኝ።  ኢህዴግ ከነጉድኯደዔ ቢሆን  ኯኢዴዮጵያ   ህዝቦች  ባኯውኯዲ 

ነው ኯዒኯዴ ዝኴጌ ነው።  ዛዚ በጡዖዲ ዯገኯኰ የዔንኲዶው  ጉዔደ ዲጋዮች ኢህዴግን ኢህዴግ 

ካደዖጉዴ ቧዎች ዏካከኴ በግንባዛ ቀደዔዴነዴ የዑጠቀቨ  ናችው።  ቧዕኑን ንዳንድ ግኯቧቦች  

ስኯእነዚህ  ንጋዠ  ቧዎች  በዒህበዙዊ ዑዲያ ኲይ ጎዙ ኯይዯው  በዒያገባዶው ነገዛ  ቩነዲዖኩና  

ጏዲያና ጏዲህ  ቩጓዯደ ዯዏኴክቼ ነገ ስገዛዕኛኴዔ፣ ቪዝኖኛኴዔ።  

 

ስዓዲዊነዴ ዔክንያዲዊ እንዳንሆን ያደዛገናኴ። ይሁንና ስዓዲዊነዴ እውነዲን ኯጊዜው ይሷፍነው ጏይዔ 

ያቪንቧው  እንደሆን እንጂ  በየዴኛውዔ  ዏስዝዛዴ  እውነዲን  ኯዘኯዓኯዐ  ደብቀው  ጏይዔ 

ያደበዝዘው  ይችኴዔ።  እነዚህ ቧዎች ኯዛዚዋ ኢዴዮጵያዔ ሆነ  ኯዚህ ስዛዓዴ ዏቧዖድች  

ዏሆናዶውን ዏካድ  ከዴዝብዴ ኲይ የዑጥኴ ካሄድ ይዏስኯኛኴ።  ከኲይ  ኯዒንቪዴ እንደዕከዛኩዴ  

በዒህበዙዊ ዑዲያ ስኯእነዚህ  ንጋዠ ቧዎች የዑነቨ  ጉዳዮችን  ስዏኯከዴ  ግዙ የዑያጋባ  ስዓዴ  

ውስጥ ከዯውኛኴ።   

 

ንዳንዶች  ስኯእነዚህ ቧዎች ኯዔን  ዏኴካዔ ነገዛ  ዯጏዛድ፣  ኯዔን ዏኴካዒዶው  ዯነስድ የዑኴ 

ጽንፍ የዖገጠ ሃቪብ ቩያዙዔዱ፤   በኳኲ በኩኴ ደግዕ እነዚህ ቧዎች ቧው ዏሆናዶው ዖስዯውዴ  ጏይዔ  

ዯዝጥዜዊ የኯውጥ ሂደዴን  ንቀበኴዔ  በዑኴ ዏኴክ  ዲቨ ዏዙዛ በሃይኴ ገፍድ ጡዖዲ 

እንዳስጏጣዶው እንደዯጎዱና እንደዯገዞ  ድዛገው  የዯቪቪዯ   ሃቪብ  ቩያዙዔዱ ይዲያኰ።  ሁኯደዔ 

ጽንፎች  ኯገዙችን ይበጇዴዔ።  በሁኑ ጏቅዴ   ኯገዙችንዔ  ሆነ ኯህዝባችን የዑበዷው ቧከን ብኵ 

ዒቧብ  ይዏስኯኛኴ።  ቧከን ብኵ ዒቧብ  ዔክንያዲዊ  እንድንሆን ያግዛኴ፤ በዏሆኑዔ  ይህን ካሄድ  

ዏከዯኰ የዑበጅ  ይዏስኯኛኴ።   



 

እየዯካሄደ ያኯው የዏዯካካዴ  ሂደዴ  ሁን  የዯጠነቧቧ   ይደኯዔ። በ2003 ዓ.ዔ ኲይ  ኢህዴግ 

ባስቀዏጠው የዏዯካካዴ ዏዛህ  ዏቧዖዴ እየዯዯገበዖ  ያኯ  ነገዛ ይዏስኯኛኴ። በዚያን ጏቅዴ የዏዯካካዴ 

ዏዛሁ በሶስዴ ደዖጃ እንዲዯገበዛ  የዲቀደ እንደነበዛ በጏቅደ እንደዯገኯጸ ስዲውቪኯሁ።  እና የሁኑ  

ዏዯካካዴዔ ኯእኔ እንደዑዏስኯኝ  የዚያ እቅድ ካኴ ነው። ቧው ያዛፍ፣ ጡዖዲ ጏጣ  የግድ ነው። 

ይህን ኴቀበኴዔ የዑኴ ዯያይ የጤነኝነዴ ይዏስኯኝዔ። ዛዚ በጡዖዲ ዯገኯኰ የዑባኰዴ ጉዔደ 

ዲጋዮች የጏጣዴነዴ   ጊዜያዶውን ሁኰ ኯቧኲዔ፣ ኯነጻነዴና ኯእኩኴነዴ ቩኰ በዱዛ በገደኴ  ዲግኯውና 

ዲግኯው ኯዘዏናዴ ቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች ቩዖገጡባዴ የኖዖችውን ገዙዶውንና ህዝባዶውን 

ነጻ ውጥዯዋኴ። ይህን ኳ ኴንኯው የዒንችኯው እውነዲ ነው። እነዚህ የገዛ ባድች የገዙችን 

የቧኲዔ፣ የኴዒዴና የዴዕከዙቩ ዏቧዖድች  ናዶው። ይህን ኴቀበኴዔ ዒኯዴ  የጤነኝነዴ ይዏስኯኝዔ።  

 

በገዙችን ኯዯዏዘገቡ ዏኴካዔ ነገዜች  ኲይ የእነዚህ  ጉዔደ ዲጋዮች ሻዙ በጉኴህ የዒይዲይበዴ 

ንድዔ ነገዛ የኯዔ።  ኯብነዴ ያህኴ ጥቂድዷን ኲንቪዶው እንጂ በእንዲህ ያኯ ሁኔዲ ሁኰንዔ ዘዛዝዜ 

ዒቅዖብ የዒይዲቧብ  ነው። ገዙችን ዘኲቂ ቧኲዔ እንዲቧፍንባዴ፣  ጅዔዛና ኯጋ ቢሆንዔ  ገዙችን  

ዴዕክዙቩያዊ  ስዛዓዴ እንድዴዯገብዛ ዲግኯዋኴ፤  ዝጣንና ቀጣይነዴ ያኯው የኢኮኖዑ  ዕድገዴ  

እንድዲስዏዘግብ  እነዚሀ ቧዎች   የንበቪውን ድዛሻ በዛክዯዋኴ። ዛዚ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች 

በዒንነዲዶው እንዳያፍ በቋንቋዶው እንዲጠቀዐ እነዚህ ጉዔደ ዲጋዮች የነበዙዶው  ድዛሻ  የዑዖቪ 

የዏስኯኝዔ።  

 

ኯኢህዴግ  ዏዯካካዴ  እጅግ ጏቪኝና የድዛጅደን ህኴውና የዑያስቀጥኴ ነገዛ ይዏስኯኛኯ።  ዔክንያደዔ  

ድዛጅደ  በዛካዲ  የዯዒ  ቁዛጠኛ  ቋዔ  ያኲዶው ዏዙዜችና  ባኲዴ ያኯው ድዛጅዴ በዏሆኑ 

ዏዯካካደ ያጠነክዖዋኴ እንጂ ከዏስዏዛ የዑያስጏጣው ይሆንዔ።  ድዛጅደ በየጊዜው የህዝብ ፍኲጎዴን 

ዒዛካዴ የዑችኰ ዏዙዜችን  ጏደ ሃኲዟነዴ  ዒዔጣዴ በዏቻኰ  ይዏስኯኛኴ  ጠንካዙና ዯፎካካዘ  

ዏሆን የቻኯው።  ኢህዴግ ብቻ ቪይሆን  በድዛጅደ የዲቀዞዴ እህዴ ድዛጅድች በቅዛቡ የህዝብን  

ፍኲጎዴ ያቪካኰ  ያሏዶውን  ዳዲስ  ዏዙዜች  ጏደዟዴ  በዏዔጣዴ ጏቅዲዊ የህዝብ ጥያቄዎችን  

ኯዒቪካዴ ጥዖዴ በዒድዖግ ኲይ ናዶው። ከኲይ እንዳነቪሁዴ  ኢህዴግ በዛካዲ ጠንካዙ ዏዙዜችና 

ባኲዴ ያኰዴ ድዛጅዴ በዏሆኑ  ፓዛዱው  በጥቂዴ ግኯቧቦች ስብዕና  ኲይ  የዯንጠኯጠኯ  እንዳይሆን 



ዯደዛጎ የዯዋቀዖ   ፓዛዱ ነው።   ኯዚህዔ ጥ  ዒቪያው በዯኯያየ  ጊዜ  በዯኯያየ ዔክንያዴ   ዴኴኴቅ  

ስዔ ያኲዶው   የድዛጅደ ዏዙዜች   ፓዛዱውን ቩቧናበደ  ድዛጅደ  በስኬዴ  ጎዳና  ዏጓዙን  

የቀጠኯበዴ።   

 

ይህ ድዛጅዴ ሺህ ጠንካዙ ስብዕና ያኲዶውን ዏዙዜች  ያዝዙ፣ ዛዚዔ  እያዝዙ ያኯ  ነገዔ የዑያዝዙ 

የባኯዙዕዮች  ፓዛዱ ነው።  ዛዚ በህዝብ  የዯጏደዱዴና  የዯጏደቨዴን  ዶ/ዛ ብይን ጨዔዜ ድ ኯዒ 

ዏገዛቪን የዏቪቧኰ ጏጣዴ ዏዙዜችን  ያዝዙው ኢህዴግ  ነው።  ዲቨ  የኢህዴግ  ቀዏንበዛና  

የገዙችን ጠቅኲይ ዑንስዴዛ  ዶ/ዛ  ብይ በሄደበዴ ሁኰ የህዝብን ቀኴብ የዏግዛዴ ቅዔ  ያዳበዴ  

በኢህዴግ  ቤዴ ነው። ጠቅኲያችን  በውጭ ገዛ  ጉብኝዴ ባደዖጉባዶው ገዙዴ ሁኰ  የጠየቁዴ ሁኰ  

ዒቪካዴ  የቻኰዴ  ጏይዔ ብስኴ  የዲፕኵዒቩ ግንኙነዴ  እንዲከዯኰ ያደዖጋዶው  ኢህዴግ  ቤዴ  

ባካበደዴ   ኴዔድ  ነው።  ዲዲያ እዛቨን (ብይን) ጏዶ  ኢህዴግን ጠኴድ ጏይዔ ንኳሶ የዑያዋጣ  

ካሄድ ነውን?  ይህ ፓዛዱ  እንደ ዶ/ዛ ብይ  ይነዴ ሺህ ዏዙዜችን ያዝዙ፣ ሁንዔ በዒፍዙዴ 

ኲይ የዑገኝ፣ ነገዔ  የዑያዝዙ   ፓዛዱ እንደሆነዔ  ዲጏቅ ይገባኴ።   

 

እንደእኔ እንደኔ  ኯኢህዴግ ስኬዲዒነዴ በቅድዑያ የዑነቪው የቡድን ቧዙዛ የድዛጅደ ዏዛህ ዏሆኑ 

ነው።  ይህ ቧዙ  ጥቂዴ  ግኯቧቦች ጏደ ድዛጅደ  ዏዔጣዴ እንዲሁዔ ጥቂዴ  ግኯቧቦች ከድዛጅዴ 

ዏኴቀቅ   በድዛጅደ ኲይ ዔንዔ ነገዛ ያዏጣዔ  ባይባኴዔ  በዏቧዖዲዊነዴ  የዑያዏጣው ዲስ ነገዛ 

እንደኳኯ  ገን  በዕዛግጠኝነዴ  ዏናገዛ ይቻኲኴ።   ኯዚህ ጥ ዒቪያው ድ ዏኯስ ናዶው። ድ ዏኯስ  

በኢህዴግ እንዲሁዔ በኢዴዮጵያ  ከዚያዔ ኴፎ  በዓኯዔ ዓቀፍ ደዖጃ  ዴኴቅ ስብዕና ያኲዶው ቧው 

ናዶው። ይሁንና ኢህዴግ እቪዶውን ጥድ እንኳን በስኬዴ ዏጓዝ  ዏቻኰ ኯዚህ ጥ  ዒስዖጃ  ነው። 

  

ዛዚ በጡዖዲ ያቧናበዴናዶው ጉዔደ ዲጋዮች የጏጣዴነዴ   ጊዜያዶውን ሁኰ ኯቧኲዔ፣ ኯነጻነዴና 

ኯእኩኴነዴ ቩኰ በዱዛ በገደኴ  ዲግኯውና ዲግኯው ኯዘዏናዴ ቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች 

ቩዖገጡባዴ የኖዖችውን ገዙዶውንና ህዝባዶውን ነጻ ውጥዯዋኴ። ይህን ኳ ኴንኯው የዒንችኯው 

እውነዲ ነው። እነዚህ  በጡዖዲ የዯገኯኰዴ ዛውንድች  የገዙችን የቧኲዔ፣ የኴዒዴና የዴዕከዙቩ 

ባድች  ናዶው ብንኲዶው የዑበዛባዶው ይደኰዔ። ገዙችን ዘኲቂ ቧኲዔ እንዲቧፍንባዴ፣ ዋስዴና ያኯው 

ዴዕክዙቩያዊ  ስዛዓዴ እንድዴዯገብዛ እንዲሁዔ ዝጣንና ቀጣይነዴ ያኯው የኢኮኖዑ  ዕድገዴ 



እንድዲስዏዘግብ  እነዚህ  ዲጋዮች  የንበቪውን ድዛሻ በዛክዯዋኴ። ይህን ስኬዴ ኯዒስቀጠኴና  

የድዛጅደን  ቀጣይነዴ ስዯዒዒኝና የዯሻኯ እንዲሆን የዏዙዛ ዏዯካካዴ  ስዝኲጊና የግድ ነው።  

 

 


