
መርኣያ ፅፉፍ ድፕሎማሲያዊ ዓቕምን መስተንክራዊ ስርሒት ሓይልታ 

ፀጥታን ሃገራዊ ድሕንነትን 

 

 ሓይልታት ፀጥታን ሃገራዊ ድሕንነትን ኢትዮዽያ ኣብ ሃገርና ሰላምን ድሕንነትን 

ዜጋታት ክሕለው ፤ልምዓትን ዴሞክራስን ክነግስ ዜጋታትና ብሰላም ኣትዮም ክወፁ 

ማዓልታዊ ስራሕቶም ብሰላም ክውግኑ፣ቅድሚ ሓደጋ ምብፃሑ ኣቀድሚካ ብምፍሻል 

መተካእታ ዘይብሉ መስተንክራዊ ስርሒት እናፈፀመ መፂኡን ኣብ ምስራሕን ይርከብ፡፡ 

ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘለዎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ንግብረ ራዕዲ ተቓላዒ ብምኳኑ፤ ሃገርና 

ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ ዝርከባ ሃገራት ሓንቲ ብምኻና ንግብረ እከይ ተግባራት ግብረ 

ራዕዲ ተቓላዒት ምኻና ኣይተርፍን፡፡ብፍላይ ጎረቤት ሃገር ዝኸነት ሃገረ ሶማልያ ንልዕሊ 

20 ዓመታት ዝኣክል መንግስቲ ኣልቦ ብምንባራን ብሕድሕድ ቐቢላዊ ውግእ ተሸሚማ 

ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ቅድም ቀዳድም ብኣልቲሃድ ኣልእስላማያ ዝተሃቀነ ግብረ ራዕዲ ፣  

ብሕብረት እስላማዊ መጋባእያ ሶማልያ ICU፤ ብኣልሸባብን ባንዳታት ብዝኾኑ ONLF 

ግንባር ሓርነት ኦጋዴን፤ OLF ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ሃገርና 

ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ኣብ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ስማልያ ፤ኣብ ድሬዳዋ 

መስተዳደር፣ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ኣሮምያን 

ኣብ ካልኦት ከባቢታት ሃገርና ዝተፈፀሙ መጥቃዕቲታት ናይዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ንግብረ 

ራዕዲ ተቓላዕነት መቐፀልታ እዩ፡፡ 

 ጉዳይ ግብረ ራዕዲ ዓለም ለኸ ቅልዉላዉ እንትኸውን ካብ ኤስያ ክሳብ ኣፍሪካ ፤ካብ 

ኣሜሪካ ክሳብ ኣውሮፓን ማእኸላይ ምብራቕን ስግኣት ህዝቢ ዓለም  ካብ ዝኸውን ሓያሎ 

ዓመታት ኣቑፂሩ መሓዉሩ ዘርጊሑ ይርከብ፡፡  

ፌደራላዊ  ዴሞክራስያዊ ሪፑብሊክ መንግስቲ ኢትዮዽያ ኣብ ግብረ ራዕዲ ዝኸተሞም 

ራዕዳውያን ጉጅለታት ግንባር ሓርነት ኣጋዲ(,ONLF/፤ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ /OLF) 

፤ጉንበት 7 ፣ኣልሸባብን ኣልቃይድ እዮም፡፡ እዚኦም ብእኩይ ተግባሮም ሕገ መንግስቲዊ 

ስርዓትና ፌደራላዊ ስርዓትና  ብሓይሊ ንምዕላዉ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከም ብሕታዊ መማረፂ 

ዝገበሩ ኣርዮሳዊ መስተጋብር ዝተዓጠቑ ናይ ጥፍኣት ሓይልታት እዮም ፡፡ 



 

 ናይዚ ፅሑፍ ቀንዲ ርእሰ ዋኒን ኣብ እዋን መረፃ 1997 ብሕብራዊ ናዕቢ color 

Revolution ሕገ መንግስቲ ስርዓትና ንምዕላዉ ዝተሓሰበን ግን ድማ መንግስቲ ብዝወለዶ 

ዉሕሉል ኣገባብ ኣተኣላልያ ሕብሪ ኣልቦ ዝኾነ ናዕቢ መላዓዓልቲ ካብ ዝነበሩ ብርሃኑ 

ነጋን  ኣንዳርጋቸው ፅጌን ጉጅለ  ራዕዲ በፂሑ ዘሎ ከቢድ ክሳራ መሰረት ዝገበረ እዩ፡፡  

ብርሃኑ ነጋ ኣባል ኣመራርሓ ቅንጅት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብዝፈፀሞ ፀረ-ዲሞክራስን ሕገ 

መንግስቲ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝወዓለ ምንባሩን ዳሓር ድማ ብዝሓተቶ ናይ 

ይቕረታ ወይ ምሕረት ይወሃኒ ዝብል ደብዳቤ ምስ ፊርማኡ ብመንግስቲ ፌደራላዊ 

ዲሞክራስያዊት ኢትዮዽያን ዓበይቲ ዓድን ብዝተፈጠረ ምርድዳእ ብይቅርታ ምስተፈትሐ 

ዳግም ስራሕቲ ናብ ግብረ ራዕዲ ብምዉፋር ሕገ መንግስታዊን ፌደራላዊ  ስርዓትና 

ብሓይሊ ንምዕላዉ ክሳብ ላዕለዎት ኣመራርሓን ንምቕንፃል ኩሎም ኣማራፅታት 

ብምጥቃም ኩናት ዝኣወጀ ዕሉል ጉሒላ መራሒ ጉንበት 7 እንትኾን  ኣብ ኣሃገረ ኣሜሪካ 

ኣብ ዝተደላደለ ናብራ ዝነብር፣ብናይ የዋሃት ኣብ ስምዒታዊ መርከብ ተሳፉሪም ኣብ 

ዘይፈልጥዎ ባህሪ ዝጠሃሉ ገንዘብን ንብረትን ዝጣለዕ ዘሎ ሙሁር’የ ባህሊ እከይ ውልቀ 

ሰብ እዩ፡፡ብዝፈፀሞ ገበን ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተበየነሉ ገበነኛ ውልቀ ሰብ እዩ፡፡ናይዚ 

ፅሑፍ ሕምብርቲ ድማ ናይዚ ራዕዲ ክንፊ ኣዉሮፓ መተሓባበሪ ዝኾነ ብዛዕባ 

ኣንዳርገቸው ፅጌ ይኸውን፡፡ኣንዳርጋቸው ፅጌ ስርዓት ድርጊ ብቃልሲ ህዝብታት ኢትዮዽያ 

ደኻዕኻዓ እንትብል ኣብ ጎኒ ኢህወደግ ተሰሊፉ ሕረፍ ስልጣን ንምዕታር ከም ኣባልን 

ደጋፍን ኢህወደግ ኮይኑ ውሽጡ ሊጥ ከምዝብሃል ዝዋሳእ ዝነበረ እዩ፡፡ ይኹን ምበር 

ሰንቅን ሓሰትን እናሓደር ይፎክስ ከምዝብሃል ኣንዳርጋቸው ፅጌ ኣንፃር ህዝብታት 

ኢትዮዽያ  ተላዒሉ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትናን ፌደራላዊ ስርዓትናን ብሓይሊ ንምዕላዉ 

ኣብ ሃገረ ኤርትራ ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ወታሃደራዊ ስራሕቲ እናሰርሐ ካብ ዱባይን 

ክሳብ ውሽጢ ዓድ ሓይሊ ሰብ ብምምልማል ዝተፈላለዩ ፓስፖርት ብምድላው ዝዋሳእ 

ዝነበረ እዩ፡፡  

ኣንዳርጋቸዉ ፅጌ ካብ ኣውሮፓ ናብ ኣሜሪካ ፣ ግብፂ፣ ኤርትራ፣ዱባይን ብምምልላስ ኣብ 

ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮዽያ ማእለያ ዘይብሉ ገበን ንምፍፃም ካብ መንግስቲ ኤርትራን 

ግብፅን ብኣማእቲ ኣሻሓት ዝቑፀር ዶላር ምስ መሻርኽቱ ብርሃኑ ነጋ ከምዝተቐበለ 



ይፍለጥ፡፡ እዞም ኣባላትን ኣመራርሓን ጉጅለ ራዕዲ ጉንበት -7 ’’ እኛ ግርግር ነን’’ ዝብል 

ብሎግ ካኔተራ ገይሮም ዝዋስኡ ዝነበሩ እዮም፡፡ 

እዞም ብደም ንፁሃት ኢትዮዽያውያን ክጥልቅዩ ዝጣልዑ ዘለዉ ነውራማት ብዝተፈላለዩ 

መንገዲ ካብ ሃገሮም ዝወፁ ዜጋታት ብምህዳን ዝምልምሉ፤ ብተመሳሳሊ ጥፍኣት ካብ 

ሃገርና ዝወፁ ሰበስልጣን ደርግ ነበርን ውሐዳት ኣባላት መከላኸሊ ሃገር ነብርን ከምቀንዲ 

መሳርሒ ዝጥቀምሎም  እዮም፡፡  

ይኹን’ምበር መስትንክራዊ ስርሒት ሓይልታት ፀጥታን ሃገራዊ ደሕንንትን ብዝገብርዎ 

ዘይተሓለለ ፃዕሪ ሸርሒ ናይዞም እከያት ገና ካብ ጓሓቱ ክፈሽልን ክቅህምን ገይረምዎ  

እዮም፡፡ናዕዳና ክብርን ይግባእ ንብል፡፡ 

ኣንዳርጋቸው ፅጌ ስለምንታይ ናብ ሃገረ የመን ከይዱ? ኣብ ሃገረ የመን ብዙሓት 

ብዝተፈላለዩ መንገድታት ሕንድ ውቅያኖስ ኣቋሪፆም ብወሽመጥ ባሕሪ ኤደን ኣቢሎም 

ናብ የመን ዝኣተዉ ብዙሓት ስደተኛታት ከምዘለዉ ተረዲኡ ካብኡ መንእሰይ 

ብምምልማል ናብ ኤርትራ ብምስጋር ’ካብ ኣብዚ ኣብ ስደት ትነብሩ ምስ ጉንበት 7 

ዓጥቒኹም ኣንፃር መንግሰቲ ተዋግኡ ንምብላን ብደሞም ንምሽቃጥን ዝዓለመ ወፍሪ  እዩ’ 

ነይሩ፡፡ ብዚ ድማ ረብሓ ስትራተጅካዊ ፀላእትና ንምትግባር፣ዝተኣተውዎ መፅብዓ ክውን 

ንምግባር  ዝተዓለመ እዩ ነይሩ፡፡ውድቀትን ዕንወትን ዝምነየላ ሃገር፤ሰላምናን ልምዓትና 

ንምኹላፍ ናይ ጥፍኣት ድግስ ዝምነየላ ዝነበረት ኣንዳርጋቸው ፅጌ ካብ ሃገረ እንግሊዝ 

ዝተበገሰ ኩሪንኩሪት ተኣሲሩ ክሳዱ ኣድኒኑ ኣየርን ምድርን ኢትዮዽያ እንትረግፅ ካብዚ 

ዝላዓለ ውርደትን ክሳራን ኣይህሉን፡፡ብክንደይ ቴክኖሎጅያዊ ስራሕቲ ዝማዕበላ ሃገራት 

ከምዚኦም ዝበሉ ራዕዳውያን ንምህዳን ዝጥቀምሎም ኣገባባት ኣብ ሓፂር ግዜ ዝወነኑ 

ሓይሊታት ፀጥታን ሃገራዊ ድሕንነትን ዘሐጉስን ዘደንቕ ታሪኽ ምስራሕ ማለት እዚ እዩ፡፡ 

ብወገን መንግስቲ ድማ ብዘለዎ ዓለም ለኻዊ ውሕሉል ድፕሎማሲያዊ ዝምድናታትን 

ብቕዓትን ዝፈረሞም ዓለም ለኻዊ ወይ ክልቲኣዊ ዝምድናታትን ውዕሊ ስምምዕን 

ብምኽባርን ብምትግባርን ዓለም ለኸ ኣድናቖት ሞጎስን ምርካቡ እዚ ምስ መንግስቲ የመን 

ተገይሩ ዘሎ ናይ ገበነኛታት ምልውዋጥ ሓዲኡ መርኣያ እዩ፡፡ ንመንግስትና ውሕሉል 

ስራሕቲ ዲፕሎማሲያዊ ስርሒት ናእዳና ንግልፅ፡፡ይበል መስተንክራዊ ስርሒትን 

ሓይልታት ሃገራዊ ድሕንነት ውሕልል ዲፕሎማሲያዊ ብቕዓት መንግሰቲ!! 



ብሓፈሽኡ ካብዚ እንርድኦ ገበነኛታት ግዜ ይውሰድ ፣ ይንዋሕ፣ ይርሓቕ ካብ መንግስትን 

ህዝብን ቁፅፅር ወፃእ ከምዘየለ እዚ ኣብ ልዕሊ ኣንዳርጋቸው ፅጌ ብሓልታት ፀጥታን 

ሃገራዊ ደሕንነት መርበብን ውሕሉል ድፕሎማሲያዊ ብቕዓትን ተፈፂሙ ዘሎ 

መስተንክራዊ ስርሒት እቲ ሓደ ብቑዕ መርኣያ እዩ፡፡ ክብርን ሞገስን ንሓይልታት 

ፀጥታን ሃገራዊ ደሕንንት መርበብን ዲፕሎማሲያዊ ፃዕሪ መንግስትን ፡፡ 

 ብዘይካ’ዙይ እዚ መርበብ ክፍኣትን ራዕድን ኣብዛ ሃገር ናብ ገለ ዕሱባትን ባንዳታትን 

ሰሪጉ ምእታዉ ብሙሉእ መረዳእታ ተረጋጊፁ’ዩ፡፡ክልተ ካፖርት ተላቢሱ ንልምዓት ፣ 

ሰላምን ዴሞክራስን ንምዝራግን፤ታዕሪፋ ጓል ታዕሪፋ ንምዕራይ’ውን ኣብ ትሕቲ ጫማ 

ጉጅለ ኢሳያስን ካልኦት ስትረተጅክ ፀላእትና ብምሕዳር፤ኣንፃር ሰሉጥን ፈትሓውን 

ልምዓትና ዝኸተቱ ከደምትን ዕሱባት ነጭላባሻትን ‘ውን ሓደ ብሓደ ከምዝእረዩን 

ከምዝቃልዑን ፍፁም ጥርጥር የብልናን፡፡ኣብ ኣሜሪካ ብጉጅለ ራዕዲ ጉንበት 7 ዝካየድ 

ዘሎ ወፍሪ መፀለምታን ባንዴራ ምብራዕን ሰላማዊ ሰልፍን እታ ቀጣን ዘይትምሕር በትሪ 

ሓቀኛታት ህዝብታት ኢትዮዽያ ከምትልብልቦምን ንድሕሪት ተኣሲሮም ክሳዶም 

ኣድኒኖም ከምዝምለሱ ኩሉ ሰብ ክርድኦ ይግባእ፡፡ 

ሎሚ ኣብዛ ሃገር ዝምዝገብ ዘሎ ጭቡጥ ዓወታት ብናይ “ቀለም ኣብየት”ወይ ድማ 

ሕብራዊ ናዕቢ ከምኡ ድማ ብኣዋጅን ሸም ምክፋእ ማሕበራዊ  ሚዲያታትን  ድሕሪ 

ገፃትን ብቀሊሉ ዝፈርስ ኣይኮነን፡፡ እንተ ንዝርጋንን ህዉከትን፤ንሞትን ዕግርግርን 

፤ንህልቂትን ሰደትን ኣፈን ዝግሕግሓ ማሕበራዊ ሚዲያታትን ግንበት ሸዉዓተን  ካልኦትን  

ነቲ ብደምን ኣዕፅምትን  ዝተነድቀ ዓወታትና ዘፍርስ ሓይሊ የብለንን’ሞ ጎሮሮ ዳኣ 

የብለንን’ምበር፤ጎሮረአን ክሳብ ዝነቅዕ ክግሕጋሓ ይኽእላ እየን፡፡ እንተ እቲ ግመል ግን 

ክጉዓዝ’ዩ፤ኸልቢ ምንብሑ ግና ክቕፅል ይክእል’ዩ፡፡ 

ይበል መስተንክራዊ ስርሒትን ሓይልታት ሃገራዊ ድሕንነት ውሕልል ዲፕሎማሲያዊ 

ብቕዓት መንግሰቲ!! 

 

                                                 ገ/ፃድቃን ከበደ 

                                                  ሓምለ2/11/2006 


