ሠኲዔ ቩጇዠ ዏዏኯሻ ዏንቇዱ ይዛቃኴ
ኢብቪ ነዏዙ 02-01-18
ቧኲዔ ኯቧው ኴጆች ሁኰ ኟዏኖዛ ዋቬትና ነው። ቧኲዔ በቧው ኴጆች ኟዕኯት ዯዕኯት ዯቌባዛ ውቬጥ
ከዔንዯነዢቧው ኟዛ ያኴዯናነቧ ዋቊ ኯው። በሁኑ ቅት በብኪኛው ኟሃቇዘደ ካባቢ ቧኲዔና
ዏዖቊቊት ይዲያኴ። ትዜ ቦቌ እኴዔ ይኴ ኟነበዖው በዯኯያአ ኟኦዜዑያ ከዯዕች ያቊጥዔ ኟነበዖ
ዯቃውዕና ሁከት ዯዖቊቌቷኴ። ኟደቡብ ኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች፤ ኟትቌዙይ፤ ኟዠዛ፤
ኟኢትዮጵያ ቨዒኳ፤ ኟቤኒሻንቈኴ ቈዔኬ፤ ኟቊዔቤኲና ሃዙዘ ክኴኵች እንደትዜው ሁኰ ቧኲዔና
ዏዖቊቊዲቷው እንደቀጇኯ ነው። ቧዕኑን ኟሁከትና ቌጭት ካና ኟዯቧዒው ከደ ዒዙ ክኴኴ ቧዓን ኵ
ክን ኴዲያ፣ ቆቦና ዏዛቪ ከዯዕች ነው። ኟዯቀዖው ኟዒዙ ካባቢ ቧኯዔ ነው። በጇቃኲይ ሃቇዘደ
ዒን ነች ዒኯት ይቻኲኴ። ሁከትና ቌጭት በነበዖባቷው ካባቢዎችዔ ቢሆን ቌጭደ ትኩዖት ያደዖቇው
በከዯዕች ኲይ ነበዛ። ዛቭ ደ ከዯዕች ቩዲዏቨ ቇበያ ኴቆዔ እያኯ ከዏቷቇ ያኯዝ ኟሁከትና
ኟቌጭት ዯቪትዣ ኴነበዖውዔ።
ኟቧዕኑን ኟቧዓን ኵን ቌጭት ጧዔዜ እያንዳንዱ ቌጭትና ሁከት ኯንብዖት ዏውደዔና ኯካቍች ህይት
ዏጥዠት ዔክንያት ሆኖ ቆይቷኴ። በዏሆኑዔ ኟካቍች ዯጇቃዑነትና ኟሃቇዘደ እድቇት ኟውድዏደን ያህኴ
ደኋኲ እኟዯቍዯዯ ይቇኛኴ። በኩህዔ ካቍች ኟእኯት እንጀዙ ከዑያቇኘበትና ቤዯቧብ ከዑያቬዯዳድበት
ቬዙ ውጭ ይሆናኰ። ኟዏንቌቬት ቇኴቌኵትና ኟዒህበዙዊ ቇኴቌኵቶችዔ ይቬዯጓቍኲኰ።
ህኬብ ኟዢትህና ኟኴዒት ዯጇቃዑነደ ካኴዯዖቊቇጇ ኯዯቃውዕ ዏውጣደ ዯቇቢ ነው። ይሁን እንጂ
ኟዏንቌቬት ኟዝጻጸዔ ችቌዛ ህኬብ ኲይ ኟዝጇዖው ዏከዠት ደ ቁጣ ዯቀይዜ በዯኯያአ ቅጣጫዎች
ዝትኴኳኴ። ይህ ቁጣ ደቌዕ ህኬብን ቍዳ ኟዑችኴ ውጤት ቬከትሏኴ። በኩህዔ ኟኢኮኖዑያዊና
ኟዒህበዙዊ

ኴዒት፣

ኟቬዙ

እድኴ

ጥያቄ

ያነቨ ጣቶች

ከጥያቄያቷውና

ዢኲቍዲቷው

በዯቃዙኒ

ዯንቀቪቅቧዋኴ። እናዔ ኯበዛካዲ ቇኖቻቷው ኟቬዙ እድኴ ኟዝጇ ኢኮኖዑያዊ ዯቋዒትን ውድዏዋኴ።
እናቶች ኟዑቇኲቇኰበትን፣ ህጻናት ኟዑዲከዐባቷውን ኟጤና ዯቋዒት፣ ኟውሃና ዏቧኴ ዏቧዖዯ ኴዒቶችን
ውድዏዋኴ። ከኩህ ያኯዝ በኢትዮጵያ ዲዘክ ዲይቶ ኟዒይዲቅ ጥቁዛ ነጥብ ጥኵ ኟዑያኴዢ ቬከዟ
ሁኔዲዔ ቊጥዕናኴ።
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በዯደቊቊዑ ቩቇኯጽ እንደቆኟው፣ ከ2008 ዏቌቢያ ጀዔዖው ቩያቊጥዐ ኟነበ ኟነኩህ ዯቃውዕዎች
ዏነሻ ኟዏንቌቬት ኟዝጻጸዔ ችቌዛ ዏሆኑ እዐን ነው። በሃቇዘደ ካቍች ከዏንቌቬት ዯቋዒት ዯቇቢ
ቇኴቌኵት ዒቌኗት ይቻኴዔ ብኯው ዯቬዠ እንዲቆዛገ እቬከዒድዖቌ ኟኧኯቀ ኟዏኴካዔ ቬዯዳደዛ
ችቌዜችዔ ነበ። ከነቬዯኛ እቬከ ትኲኴቆቸ ኟሃቇዘደ ከዯዕች ከጣቶች ቁጥዛ እድቇት ቊዛ ኟዑዏጣጇን
ኟቬዙ እድኴ

ዏዢጇዛዔ ኴዯቻኯዔ። ከዯዕች በውቬጣቷው ያደቈና ከቇጇዛ ኟዝኯቨ ኟዯኯያኟ

ኟትዔህዛትና ኟዕያ ደዖጃ ያኲቷው ቬዙ ጥ ጣቶች ዏናኸዘያዎች ኯዏሆንዔ በቅዯዋኴ። በከዯዕች
ከዘያ ኟዑኖ ዛቭ ደዜች በኴዒት ዔክንያት ኟኑሯቷው ዏቧዖት ከሆነው ይክዲቷው ቩዝናቀኰ ኧኲቂ
ህይዲቷውን ዲቪቢ ያደዖቇ ካቪ ይከዝኲቷውዔ። ዢዛድ ቤቶች ዢትህ ኟዑቇኝባቷው ቪይሆኑ ኟዢዛድ
ውቪኔ ኟዑቮጥባቷው ዏደብዜች ዏቬኯው ነበዛ። ይህ ደቌዕ ዢትህን ኯዑዝኴቌ ዒንኛውዔ ካቊ ያዒኴ፣
ያቬከዠኴ፣ ያቬቆጣኴ።
እዛቌጥ ነው ዏንቌቬት እነኩህን ህኬቡን ያዒዖ ችቌዜችን ዯቇንኬቦ ደዖጃ በደዖጃ ኯዏዢዲት ቬኖ ነበዛ።
ይሁን እንጂ ዏንቌቬት ኟዏኴካዔ ቧዯዳደዛ

ችቌዜችን

ኯዒቃኯኴ፣ ኪዙይ ቧብቪቢነትን ኯዒዳከዔ

ህኬባዊ ንቅናቄ ውጆ ቇና ንድ እዛዔጃ ቪይዙዏድ፣ ችቌ ዯብኲኴቶ ነበዛና ድንቇት ቇንዢኵ በዯኯያአ
ኟሃቇዘደ ከዯዕች በዯኯይዔ በኦዜዑያ ደባባዮች ዢዙሽ ዯቌባዙት ኟዯቃውዕ ዏቇኯጫዎች ሆነው
ዲይዯዋኴ።

ከኩያ በኋኲ በዯኯይ በዒዙና በደቡብ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ክኴኵችዔ ኟዯኯያአ

ኯኳሽ ዔክንያቶችን ዏነሻ በዒድዖቌ ህኬባዊ ዯቃውዕዎች ዯካሂደዋኴ።
ህኬብ ኲይ ኟዯዝጇ ዯቇቢ ቅዚዲዎች ደ ውዳዑ ሁከትነትና ኟእዛቬ በዛቬ ቌጭትነት ዏቀኟዙቷው
ኟህኬቡ ዢኲቍት

ይደኯዔ።

በቧከነ

ሁኔዲ

ውቬጥ

ያኯ

ዒንኛውዔ ቧው ውድዏደንና

ቌጭደን

ይደቌዝውዔ። ውዳዑ ሁከትና ቌጭት ኟዑዝጇዖው ኟቁጣ ቬዓት በዔክንያት ኴጓዔ ኴዏዙ ቩኴ
ነው። በዯኯይ በቌኴ ዒዏኪኧን በዒይቻኴበት ቡድናዊ ኟዯቃውዕ እንቅቬቃቫ ውቬጥ ቬዓት ኯዔክንያት
ኴጓዔ በዒይበቇዛበት ኳኋን ይበዖዲኴ።
ይሄኔ ኯዔክንያት ኟዒይበቇዖውን ቮዔጣጭ ቬዓት በዏነካካት ኯዯኯኟ ዓኲዒ ዏጇቀዔ ቀኲኴ ይሆናኴ።
ዏቮዔጇጥ ኟጀዏዖ ቬዓት ጇኲትህ ነው ብኯው ያዏኲከደትን ሁኰ ነው ኟዑጧዝኴቀው። ቇንና
ጇኲደን፣ ኟዑቬዳቷው እዛዔጃዎች ነቇ በዙቨና በሃቇ ኲይ ኟዑያደዛቧውን ቈዳት ኧዯ እኟዏኧነ
ኟዑዏዙበት ዔክንያዲዊነደ ይቧንዠኴ። በኩህ ሁኔዲ በቀጥዲ ኟጥቃት በትዛ ዏቧንኧዛ ኟዒይችኴ ኟሃቇዛና
ኟህኬብ ጇኲት በትዛ ኟዑቧነኬዛበት ቀኝ እጅ ያቇኛኴ። ሃቇዛ በዙሷ ኴጆች እንድትዏዲ ያደዛቊኴ። ይህ
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በሃቇዙችን በዯጧባጭ ዲይቷኴ። ሁንዔ ከኩህ ሁኔዲ ውቬጥ እንዳኴጣን ኟዑያዏኯክደ እውነዲዎች
ኰ።
ኯዔቪኳ፣ ከኩህ ቀደዔዔ በዯኯያኟ ቊጣዑ ዯዕክዜ ቌቡን ቪይዏዲ ኟከቮዝ፣ ሁንዔ እኟዯዕከዖ ያኯውን
ኟብሄዛ ቌጭት ኟዏዢጇዛ ቅቬቀቪ ኯኩህ ቬዖጂነት ዒንቪት ይቻኲኴ። በደዖቧበት በደኴ ኟከዠውንና ዯቆጥቶ
ኟዯነቪን ህኬብ፣ ጇኲደ ብዜት ኟዑኖዖው ኟኳኲኛው ብሄዛ ዯኲጅ እንደሆነ ቬዏቬኵ በዏቀቬቀቬ
ኟብሄዛ ቌጭት ኯዏዢጇዛ ዐከዙ ቩደዖቌ ቆይቷኴ። በኘዋክና በኑዌዛ፣ በዒዙና በኦዜዕ፣ በዒዙና
በትቌዙይ፣ በኦዜዕና በኢትዮጵያ ቨዒኳ፣ በቈዙቋና በቋዲኦ ኧዯ ዏካከኴ ቌጭቶች ኯዏዢጇዛ
ኟዯደዖቇውን ዐከዙ ኯኩህ ቬዖጂነት ዏጥቀቬ ይቻኲኴ። ይህ ዐከዙ በዯቧነ ደዖጃ ዯቪክቷኴ። ብከዎች
በእዛቬ በዛቬ ቌጭት ህይዲቷውን ጥዯዋኴ፣ ከኑሯቷው ዯዝናቅኯዋኴ፣ ንብዖዲቷውን ጥዯዋኴ።
ቧዕኑን በዒዙ ክኴኴ በቧዓን ኵ ክን ከዯዕች ኟዔንዏኯከዯው በትቌዙይ ዯኲጆች ኲይ ያነጣጇዖ
ኟጥኲቻ ቅቬቀቪና ጥቃት ኟኩሁ ካኴ ነው።
ጥቃደን ኟዑዝጽዐት ቡድኖች ይህን ኟዑያደዛቈት ኟትቌዙይ ዯኲጆች በካባቢያችን ከኳኲው በዯኯኟ
ዯጇቃዑ ሆነዋኴ ብኯው እንዲያዔኑ ቬኯዯደዖቈ ነው። በኦዜዑያ ውቬጥ ዒዜች ኲይ ጥቃት ቩቧነኧዛዔ
ይሄው ነው ቩደዖቌ ኟነበዖው። 2009 ዏቌቢያ ኲይ ዲኲ ኲይ ዏጤ በዯባኰ ካቍች ኲይ ኟዯዝጸዏው ጥቃት
ዯዏቪቪይ ዏነሻ ነበዖው። እዛቌጥ ነው ኟትቌዙይ ዯኲጅ ኟሆኑ ጥቂት ጥቇኞች በዯኯይ ኟህሃት ባኲት
ኟዏንቌቬት ቬኴጣን ዒቌኗት በቻኰበት ዲቬ በባ ያኴዯቇባ ጥቅዔ ቌኝዯዋኴ። ኟሃቇዛ ኴጅነት
በዝጇዖው ዏዯዒዏን በጥቅዔ ዯቪቬዖው በኮንትዜባንድ ንቌድ ኟበኯጸቈ ኰ። ይህዔ ቢሆን ቌን በዯኯይ
በትቌዙይ ዯኲጆች ኧንድ ብቻ ኟዲኟ ይደኯዔ። ኟኟትኛውዔ ብሄዛ ባኲት ኟሆኑ ጥቇኞች ውቬጥ
ዲይቷኴ። ቧበዲ ኲይ በዏንደዛ ዯቧድነው ኟቶኳ ኴጆች፣ ኟኯቊ ኴጆች . . . እኟዯባቡ ኟዛቭ ደን
ዏዚት ኟቷበቷቡት ጥቇኛ ኟኦዜዕ ኴጆች ዏሆናቷውን ቬዲውቨ።
በዏቧዖደ

ሁን

በኢትዮጵያ

ባኯው

ብሄዜች፣

ብሄዖቧቦችና

ህኬቦች

ዙቪቷውን

በዙቪቷው

በዑያቬዯዳድበት ሁኔዲ፣ ንድ ብሄዛ ኳኲውን ጧቁን ይዔ በኳኵች ዏቬዋዕትነት ዯጇቃዑ ሆን
ይችኴዔ። ጥቇኛ ቌኯቧቦች ቌን ኟዒይቇባቷውን ጥቅዔ ኟዑያቇኘበት ሁኔዲ ኯ። እነኩህ ጥቇኞች ደቌዕ
ከኟትኛውዔ ብሄዛ ሆኑ ይችኲኰ። እናዔ ዯጇቃዑነት ያቪጣችሁ ኟኩህኛው ብሄዛ ዯኲጅ ነው በዑኴ
ኟዑካሄድ ኟጥኲቻ ቅቬቀቪ ዏድዖሻው ኟእዛቬ በዛቬ ቌጭት በዏዢጇዛ ሃቇዘደን ዒዢዖቬ ነው።

3

በዯኯይ ትቌዙይና ህሃት ኲይ ዯኩዜ ኟዑነኪ ኟጥኲቻና ኟጥቃት ቅቬቀቪ፣ ኢትዮጵያን ዒዯዙዏቬ ኟእድዓ
ኴክ ቬዙው ድዛቍ ከዯነቪው በንድ ቌኯቧብ ከዑዏዙው ኟኤዛትዙ ዏንቌቬት ኟዯቪቪዯ ቬኳት ኟዏነጧ
ቫዙ ዏሆኑን ኟዑያዏኯክደ ቬዖጂዎች ኰ። በንድ ቧው ኟዑዏዙው ኟኤዛትዙ ዏንቌቬት፣ ህሃትን
እጅቌ ቌኬዣ ነው ኟዑዏኯከዯው። ህሃት ኢትዮጵያ ውቬጥ በዯቊነነ ቌዔት ዙት ዑዮን ይደዛቪኴ
ዯብኵ ኟዑቇዏዯውን ኟትቌዙይ ክኴኴ እንደዑያቬዯዳድዛና ኟሃቇዘደ ትኴቁ ኟቬኴጣን ካኴ ኟሆነው 547
ዏቀዏጫዎች ያኰት ኟህኬብ ዯካዮች ዔክዛ ቤት ውቬጥ 38 ዏቀዏጫዎች ብቻ ያኰት ፓዛዱ ዏሆኑን
ኟዑያውቅ ይዏቬኴዔ። በንድ ቧው ኟዑዏዙው ኟኤዛትዙ ዏንቌቬት ህሃት ከዯዏዲ ኢትዮጵያን

ዒዢዖቬ ቀኲኴ ነው ይዔ ኳኵቸን ዯቆጣጥዜ ዏንዳት ይቻኲኴ ኟዑኴ እጅቌ ኟዯቪቪዯ ቌዔት ኯው።
እናዔ ኟኤዛትዙ ዏንቌቬት፣ ካቬጇኯኲቷው ኟኢትዮጵያ ዯቃዋዑ ነን ባይ ቡድኖች ቊዛ በዏዯባበዛ
ኟዑነኪው ትቌዙይና ህውሃት ኲይ ያነጣጇዖ ኟጥኲቻ ቅቬቀቪና ኟጥቃት ኧዏቻ ከኩህ ኟዯቪቪዯ ቬኳት ኟዏነጧ
ኢትዮጵያን ኟዒዢዖቬ ዓኲዒ ያኯው ነው።
እዛቌጥ ከሃያ ዓዏት በዟት ኟኢዡዴዘ ዏከኲከያ ቧዙዊት ቩዋቀዛ፣ በዯቻኯ ዏጇን ኟሃቇዘደን ኟብሄዛ
ቬብጥዛ ዲቪቢ ያደዖቇ እንዲሆን ኯዒድዖቌ ቢዕከዛዔ፣ በዯቌባዛ ኟዯዝዯነ ሃቇዛን ኟዏከኲከኴ ብቃት ያኯው
ቧዙዊት ኯዏቇንባት ቩባኴ በትቌኴ ውቬጥ ኟዳበዖ ብቃት ኟነበዙቷው ኟትቌዙይ ዯኲጆች ቁጥዛ በኪ ብኵ
ኟዲኟበት ሁኔዲ ዏኖ ይካድዔ። ይህ ዔናኴባት እቬካሁንዔ በከዢዯኛ ዲደዙዊ ዏኮንኖች ውቬጥ
ኟትቌዙይ ዯኲጆች ቍኲ ብኯው ኟዲአበትን ሁኔዲ ዝጥሯኴ። ይህ ቌን ኟሃቇዘደን ደህንነት ዒቬከበዛ ኟዑችኴ
በዯቌባዛ ኟዯዝዯነ ብቃት ያኯው ዏከኲከያ ቧዙዊት ዏቇንባትን ዓኲዒ ያደዖቇ እንጂ ኟንድ ብሄዛ
ኟበኲይነትን ኟዒቬዝን ዓኲዒ ያኯው ኴነበዖዔ። ይህዔ ቢሆን ሁን ዯቀይሯኴ። ቧዙዊደ ከዯዋቀዖ በኋኲ
ኟዯቀኲቀኰትና ሁን እጅቌ ብኲጫውን ኟቧዙዊደን ክዢኴ ኟዑክኰት ኟዏቬዏዛ ዲደዜችዔ ይሁኑ
ዏኮንኖች ቁጥዛ ኟሀቇዘደን ኟብሄዜችና ብሄዖቧቦች ቁጥዛ ዏቧዖት ያደዖቇ ነው።
እንቌዲህ ቀደዔ ቩኴ እንደዯነቪው ኟኢትዮጵያ ህኬብ በዏንቌቬት ዝጻጸዔ ችቌዛና በኪዙይ ቧብቪቢነት
ኟደዖቧበትን በደኴ ዏቃዐ ዯቇቢ ነው። ነቇዛ ቌን ዯቃውዕ ኟዑያቀዛብበት ዏንቇድ ዢፁዔ ቧኲዒዊና
ጤናዒ በሆነ ዏንቇድ ሆን ይቇባኴ። ይህ ካኴሆነ ቌን ህኬብ ኟዑጇቀዔባቷውን ኟኴዒትና ኟዏንቌቬት
ቇኴቌኵት ዯቋዒት ዒውደዔ ኪቪዙ እንጂ ትዛዢ ኟኯውዔ።
ኟችቌዛ ዔንጭ

ብዜን ኟዑኖዛ ኟኳኲ ብሄዛ ባኴ ኟሆነ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ዯደዛቍ ኟዑቀዛበውዔ

ቅቬቀቪ፣ በእዛቬ በዛቬ ቌጭት ሃቇዘደን ኟዒዢዖቬ ዓኲዒ ያኯው ኟጇኲት ቬኴት ዏሆኑን ዒቧብ ብኴህነት
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ነው። ይህ ኳኲውን ብሄዛ ዯጇያቂ ድዛቍ በዒቅዖብ ኟዒቊጧት ኟጇኲት ቬኴት ንድ ቦዲ ከዯቪካ በኳኲዔ
ቦዲ፣ በኳኵች ብሄዜች ዏሃከኴ ዏቀጇኰ ይቀዚ ነው። ዓኲዒው ሃቇዘደን በእዛቬ በዛቬ ቌጭት
ዒዯዙዏቬ ብቻ ቬኯሆነ ዯቊጮቸን
ይዏዛጥዔ። ኟዯኯያአ ብሄዜች ብዖው በዑኖበት ቦዲ ሁኰ ይቀጥኲኴ። በኩህዔ ቧኲዔ ከሃቇዘደ ዔድዛ
እኟዙቀ፣ እኟዙቀ . . . ይሄዳኴ።
ቌጭት ቀጇናውን እያቧዠ ቧኲዔ በዙቀ ቁጥዛ ደ ቧኲዔ ዏዏኯቬ እኟከበደ ይዏጣኴ። በቧኲዔ እጦት
ክዞኛ ከዯቍዳን በኋኲ ቆዔ ብኯን ደነበዛንበት ኯዏዏኯቬ ብንዕክዛ በቀኲኰ ኟዑቪካ እንዳኴሆነ ከዲሁ
እናቬብ። ቧኲዔ ቩጇዠ ዏዏኯሻ ዏንቇዱን በብከ እጥዢ እያዙቀው እንደዑሄድ ዯጓዥ ነው። ቭዘያውያን፣
ቢያውያን . . . ሁን ቧኲዒቷውን ዏዏኯቬ ይዝኴቊኰ። ይሁን እንጂ ኟቧኲዔ ዏዏኯሻው ዏንቇድ
በብከ እጥዢ ከዏዙቁዔ በኲይ ዝዛሷኴ፤ ዯዝዖካክሷኴ። ዏንቇዱን ዏቇንባት እንደዒዢዖቨ በጭዛ ካ
ኟዑቪካና ቀኲኴ ይደኯዔ። እናዔ በቌጭት ቧኲዒችንን ባዖን ዒጣዟያው እንዳያጥዖን በቬዓት ኟዒይቧንዢ
ኟዔክንያት ኴጓዔ ይኑዖን።
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