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‹‹ኡኩና ኪጃንግ›› 
 

                                   ቶርባ ከጋምቤሊ  
 

በነዋሪዎች መካከሌ አሇመግባባት ሲፈጠር፤ በጐረቤታሞች መሏሌ ፀብ 

ሲከሰት፤ በትዲር ውስጥ መቃቃር ሲዯርስ፤ እርቅ ወርድ ሠሊም 

እንዱሰፍንና የተጋጨ ታርቆ አማን እንዱወርዴ የአገር ሽማግላዎች 

ተሰባስበው የሚመክሩበት ሥፍራ ነው፡፡ 
 

የአካባቢው የእዴሜ ባሇፀጐች ፀና ያሇ ጉዲይ ሲገጥማቸው የሚወያዩበት፤ 

በችግሮቻቸው ዙሪያ በግሌፅነት የሚመክሩበት፤ አንተም ተው፣ አንቺም ተይ 

ብሇው የሚገስፁበት፤ በዲይ የሚክስበትና ጥፋተኛ የሚቀጣበት፤ ተበዲይም 

ተክሶ ቅሬታውን የሚፍቅበት፤ እንዱያም ዓይነቱ መሌካም ያሌሆነ ተግባር 

ዲግም እንዲይፈፀም ቃሌ የሚግባቡበት ጠንካራ ባህሊዊ ሌማዴ አሊቸው - 

አኝዋኮች፡፡ 
 

በጋምቤሊ ክሌሌ ውስጥ በአቦቦ አቅራቢያ የሚገኝ የአንዴ ገጠር ቀበላ 

መጠሪያም ነው፡፡ ወዯ አማርኛ ሲመሇስ ‹ የዛፍ ሥር ውይይት › እንዯ 

ማሇት ነው- በአኝዋክኛ ‹‹ ኡኩና ኪጃንግ ››፡፡   
 

በሌማት ኋሊ ቀርተዋሌ፣ ዘመናዊ እውቀትም አሌቀሰሙም ብሇን 

ከምንፈርጃቸው የአኝዋክ ብሔረሰብ የአገር ሽማግላዎች የዛሬው ትውሌዴ 

ምን ይማራሌ? በእሇታዊ ፀብ ዯም ተቃብተው በህይወት የሚፈሊሇጉትን፣ 

በግጦሽ መሬት ይገባኛሌ ጐራ ሇይተው የሚቆራቆሱትን በዛፍ ጥሊ ስር 

አሰባስበው በማስማማትና በማስታረቅ አብሮነትን የመፍጠር ጥንታዊ ባህሊዊ 

ሥርዓት ካሊቸው የአኝዋክ አዛውንቶች የአሁኑ ትውሌዴ ምን ይቀስማሌ?  
 

ሥሌጣኔ ጐብኝቶኛሌ፣ ሣይንስና ቴክኖልጂም ከዯጃፌ ዘሌቋሌ ብል 

የሚኩራራው የአገሬ ፖሇቲከኛ ከእነዚያ ጨርሶውኑ ፊዯሌ ካሌቆጠሩት 
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የአኝዋክ ብሔረሰብ አዛውንቶች ስሇመቻቻሌ፣ ስሇመመካከርና በግሌፅነት 

ስሇመነጋገር ካሊቸው በጐ ሌማዴ  ተሞክሮ ሉወስዴ ይገባሌ እሊሇሁ፡፡ 
 

 

 

በአገር ውስጥና በውጭው ዓሇም ከፍተኛውን ዘመናዊ ትምህርት 

ቀስሜያሇሁ፤  

‹ምሁር› የሚሇውን ካባም አጥሌቄያሇሁ፤ የፖሇቲካ ፓርቲ መስርቼ፣ 

ፕሮግራሜን ነዴፌ፣ በዚህም ዙሪያ አባሊቴን መርቼ አታግሊሇሁ፤ 

ዯጋፊዎችንም አሰባስቤ ሇሥሌጣን በመብቃት አገር አስተዲዴራሇሁ ብል 

የሚነሳሳ ማንኛውም ‹ፖሇቲከኛ › ከዚያ ማድ ጠረፍ ካሇ ከፊሌ አርብቶ 

አዯር የሚማረው በርካታ ቁም ነገር እንዲሇ ነው የማምነው፡፡  

 

እኔ ያሌኩት ካሌሆነ ሞቼ ሌገኝ - በመቃብሬም ሊይ አበባ ይቀመጥ፤ እኔ 

ካቀረብኩት ሏሳብ በቀር ላሊውን ሊሌቀበሌ እርም ይሁነኝ፤ ይኼ ካሌሆነ 

ዴርዴሩም ቢሆን ከጫማዬ ሥር ይውዯቅ ብል ማሇትን እኒያ የአኝዋክ 

አዛውንቶች ሰምተው እንዳትስ ታዝበውት ይሆን? 

 

በዚህ ዓመት መጨረሻ ገዯማ  የሚካሄዯው አገራዊ ምርጫ ከሥጋትና 

ብጥብጥ ነፃ በሆነ ሁኔታ ተጠናቅቆ አሸናፊውም ሆነ ተሸናፊ ተፎካካሪዎች 

ውጤቶቹ ምንም ይሁን ምን ጨዋነት  በተሞሊበት መንፈስ በፀጋ 

ተቀብሇውና ተከባብረው የሚሇያዩበት እንዱሆን የብዙዎች ምኞት ነው፡፡ 

ውዴዴር ካሇ ሁላም አሸናፊ በተቃራኒውም ተሸናፊም ሉኖር ግዴ ነው፣ 

ተወዲዲሪዎች እነዚህን ሁሇት ነገሮች አምነው መቀበሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የአገሬ የፖሇቲካ ፓርቲዎች ጣፋጭ የሆነውን   በምርጫ ማሸነፍና 

መንግስት መመስረትን ብቻ ሳይሆን “ተሸንፎ”” ሇቀጣዩ ምርጫ የቤት 

ሥራን እየሠሩ መቀመጥንም አስመሌክቶ ወዯ ውዴዴሩ ሜዲ መዝሇቅ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡   
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ምርጫው ሠሊማዊ ፉክክር እንዱሆን መሠረት እንዯሚያሲዝ በታመነበት 

በምርጫ ስነ ምግባር ዯንብ ዙሪያ ከመከረው የጠረጴዛ ውይይት ‹ መዴረክ 

ፓርቲ › ራሱን የማግሇለ መጥፎ ዜና ሲሰማ መሊውን ሕዝብ ክፉኛ 

አሳዝኗሌ - ቅርም አሰኝቷሌ፡፡ ቢሆንም ሂዯቱ ቀጥሎሌ፡፡ ሲሆን ሲሆን 

ምርጫው በሠሊማዊ ሁኔታ ተጀምሮ እንዲማረበት በጨዋ ዯንብ ከዲር 

ይዯርስ ዘንዴ ከምኞት ባሻገር እውን ሆኖ እንዴናየው ሁለም የአገሬ 

ፖሇቲካ ፓርቲዎች የበኩሊቸውን ሚና ቢወጡ እንዳት ሸጋ በሆነ ነበር፡፡ 

አሁንም ጊዜው አሌመሸም፡፡ “መዴረክ” ሌዩነቱን በሰሇጠነ መንገዴ 

በጠረጴዛ ዙሪያ የመወያየት ባህሌን አምኖ ሉቀበሇውና ሉተገብረው ቢችሌ 

በሃገራችን ሇዴርዴር ፖሇቲካ መዲበር አይነተኛ አስተዋጽኦ አሇው፡፡   

 

የብጥብጥ፣ የሁከት፣ የነውጥ፣ የግርግር፣ የሆይ ሆይታና የሽኩቻ የምርጫ 

ውዴዴሮችን ሇማስተናገዴም ሆነ በዚያ ዓይነቱ ፉክክር ውስጥ ተሳታፊ ሆኖ 

ሇማሇፍ በእውን ሣይሆን በህሌምም ጭምር አያሳየን፡፡ እኛ ኢትዮጵያዊያን 

ሇወዯዴነው ሇመረጥነው ዴምፃችንን በነፃነት እንዴንሰጥ ሁኔታዎች ቀና 

እንዱሆኑሌን እንመኛሇን፡፡    

 

የኢትዮጵያ ሕዝብ ካሁን በፊት በተከፈሇው አሊስፈሊጊ የሕይወት 

መስዋእትነት እጅጉን አዝኗሌ፡፡ እንዯዚያ አይነቱን አማራጭ ዛሬ ሉሸከም 

የሚችሌ ትከሻ አሊዯነዯነም፤ ጫንቃም አሊዘጋጀም - የኢትዮጵያ ሕዝብ፡፡  

 

የአገሬ ሕዝብ በመወያየት፣ በመመካከርና በመዯራዯር መሌካም ራእይ፣ 

ብሩህ ተስፋና የሏሳብ አብሊጫ ያሊቸውን ሇመቀበሌ የዘረጋውን እጆቹን 

ዛሬም ቢሆን አሊጠፈም - ሠሊማዊ መንገዴ ሇእዴገት ሇብሌፅግና ትሌቅ 

መሰሊሌ ነው፡፡ “የዴርዴር ፖሇቲካ“ በሀገራችን ብዙ ያሌዲበረ ቢሆንም 

ስሌጣኔውና ቴክኖልጂው ዘሌቋቸዋሌ በምንሊቸው ሀገራት መካከሌም ቢሆን 

በፖሇቲካ ፓርቲዎች መካከሌ የሃሳብ ሌዩነት ሁላም ይንፀባረቃሌ፡፡ ነገር 

ግን አሇመግባባት ሲፈጠር በጠረጴዛ ዙሪያ መፍትሔ ይፈሌጋለ፡፡ አንዱት 

ነገር በመስጠት ላሊ ነገርን የመቀበሌ ባህሌን ይመርጣለ፡፡        
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“የግዯሌ ፍሇጠው”፤ “የግፋ በሇው ጥረገው”፤ “ቁረጠው”፤ “የያዘው 

ጨፍሌቀው”፤ “የአጥፋ ጨርሰው”፤” ነጩን በቀይ ሽብር አቅሌመው” 

የመሣሠለ የፖሇቲካ አማራጭ መስመሮች በዛሬው ሥሌጡን ዓሇም 

በሮቻቸው እስከ ወዱያኛው ሊይከፈቱ ተከርችሞባቸዋሌ፡፡ በአገራችን ይህ 

አካሄዴ ከእንግዱህ ቦታ እንዯላሇው መቼም ግሌፅ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ 

በመሆኑም እሌህ አስጨራሽ ቢሆንም በጠረጴዛ ዙሪያ የውይይት ባህሌን 

ማዲበር ውጤቱ ጣፋጭ፣ ሇሁለም የሚበጅ ነው፡፡  

 

በዴርዴሩ ስምምነት ዙሪያ ሊሌተሳተፋችሁ የሀገሬ የፖሇቲካ ፓርቲዎች 

አንዴ ነገር ሌንገራችሁ፡፡ ዛሬ የአገሬ ሰው በዯም ግብር የሚከፈሌበት 

የፖሇቲካ የሥሌጣን ሽግግርን ከቶውኑ ሊሇማስተናገዴ ከራሱ ጋር ቃሌ 

ኪዲን ገብቷሌ፡፡ ከእንግዱህ በሃገራችን ሇሁከትና ሇነውጥ ፈረስ መጋሇቢያ 

ሜዲ እንዲይኖር ማዴረግ ይኖርብናሌ፡፡   

 

ሇመዴረኮች የማስተሊሌፈው መሌዕክት፡- ከአኝዋክ አዛውንቶች 

የምትወስደትን በጐ ተሞክሮ ይዛችሁና ሇሠሊማዊ የሥሌጣን ሽግግር 

በእምነት ሇራሳችሁ ቃሌ ገብታችሁ በፅናት ሇመቆም አሁንም ፀሀይዋ ሙለ 

በሙለ ገና አሌጠሇቀችባችሁም እሊሇሁ፡፡ ቸር ይግጠመን! 
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