
 

 

          በኮንቬዴዙክሽን ኴዒዴ ከውቅሮ ከዯዒ ዔን እንዒር? 

በቩቪይ ደርቤ፣ ኮንቬዴዙክሽን ዑኒቬዳር ሕኬብና ዓኯዔ ቀፍ ግንኘነዴ ጽ/ቤዴ፤ 

yabisisy@gmail.com 

ኟኮንቬዴዙክሽን ኴዒዴ ኟህኬብ ህይጏዴ፤ ቧኲዔ፤ ፍቅር፤ ጤና፤ ኢኮኖዑ፤ ፖኯዱካ እና ዒህበዙዊ ቈዳይ 

ነው፡፡ ደግዕዔ ንፅዖደ፤ ዕውቀደ፤ ደህንነደ ነው፡፡ ይህዔ ብቻ ይደኯዔ ደቬዲና ሀኧኑ፤ ቧርግና 

ዔኲቯ፤ ጏግና ዒእዖቈ፤ ዯቬሲና ህኴዐ ነው፡፡ ኬዏዙው፤ ጎዯዙው፤ ዕቧቡ፤ ዒርና ጏዯደ ነው፡፡ 

ግንባዲ ኟሕኬብ ኟዳበዖ ባህኰ፤ እዔነደ፤ ጏግና ኴዒዱዔ ነው፡፡ በጠቃኲይዔ ግንባዲ ኟሕኬቦችን ኑሮ 

ከፍዲ ኲይ ኟዑያደርቬ ዏጏጣጫ ቪንቧር ነው ቢባኴ ዒቊነን ይሆንዔ፡፡ 

ከኩህ እውነዲ በዏነቪዴ በሀቇዙችን ሯጣን ኟኢኮኖዑ ዕድቇዴን በዒቬዏኬቇብ ኟሕኬብን ዯጠቃዑነዴ 

ኯዒዖቊቇጥ ዏጠነ ቧሱ ርብርብ እኟዯደዖቇ ይቇኛኴ፡፡ ይህንን ኴዕኯ ርዕይ  ዕውን ኯዒድዖግ ከዯዯኯዐዴ 

ግከፍ ኟኴዒዴ ኧርፎች ዏካከኴ ደግዕ ኟኮንቬዴዙክሽን ኢንዱቬዴዘ ግንባር ቀደዔ ነው፡፡ ኴዒዲዊው 

ዏንግቬዴ ይህ ኧርፍ በሕኬቦች ዒህበዖ-ኢኮኖዑያዊ ዏቬዯቊብር ውቬጥ ኟዑጫጏዯውን ከፍዯኛ ዑና 

በዏቇንኧብ ኴአ ዴኩዖዴ ቧጥድዲኴ፡፡ 

በኢንዱቬዴዘው ኟሁኯዴ ቬርዴ ዓዏዲዴ ቈክ ውቬጥ ዕድቇደ ከፍዯኛ ቢሆንዔ ዳ ከሆነው ኟሕኬብ 

ፍኲጎዴ ንፃር ግን ብከ ርቀዴ ዏጓኬ እንዳኯበዴ ይዲዏናኴ፡፡ በዯኯይዔ በህንፃ ግንባዲ ዖቇድ 

ኟዯቇኴቊይን ርካዲ ከዒቪደግ ንፃር ብከ ክፍዯድች ይቬዯዋኲኰ፡፡ በኩህዔ ዔክንያዴ ኟካ ዏጓዯዴ፤ 

ኟሀብዴ ብክነዴ እና ኟጥዙዴ ዏጓደኴ ኟኢንዱቬዴዘው ፅኑ ህዏዕች ከሆኑዔ ዋኴ ደር ብሏኴ፡፡  በርካዲ 

ዔክንያድችን ዏኧርኧር ቢቻኴዔ በዋናነዴ ግን ኟሕንፃ ዋጅ ዯቇባበር ኲይ ያኰ ክፍዯድች ቈኴህ ቬፍዙ 

እንደዑይከ ብከዎች ኟኢንዱቬዴዘው ካኲዴ ቩቇኴፁ ይደዏጣኴ፡፡ 

በብከዎች ኧንድ እንደዑዲዏነው ኟብኴፅግና ዏቧዖድች ከሆኑዴ ዔቧቭዎች ዏካከኴ በዏዙሮችና በካጎች 

ኧንድ ሕግንና ደንብን ዒክበር ንዱ ነው፡፡ እናዔ በሀቇዙችን ኟሕንፃ ዋጅ ዯቇባበር ኲይ ኟዑቬዯዋኰ 



ኟዯኧበዙዖቁ ዏኯካከድች በዯኯያአ ዏድዖኮች ኲይ ቩንፀባዖቁ ቧንብዯዋኴ፡፡ በዋናነዴዔ ችግን ውጫዊ 

ድርጎ ኟዏዏኴከዴ ቬዯቪቧብ በቧሱው ቩዙዏድዔ ነበር፡፡ ነቇር ግን ይህ ቬዯቪቧብ ኟዯኪባ እንደነበር 

ንድ ዏድዖክ ኲይ ኟነበ ኟኧርሰ ዏዙሮች ዖቊቇጡ፡፡ 

ዏቬከዖዔ 10 ቀን 2010 ዓ.ዔ፤ ኟቧዓኗ ኮኮብ ዏቐኯ ከዯዒ፤ ክቨዔ ሆዳኴ ዏቧብቧቢያ ዳዙሽ 

ውቬጥ ኟኮንቬዴዙክሽን ዑኒቬዳር ባኧቊጀው ሀቇር ቀፍ ኟኮንቬዴዙክሽን ቫክዯር ቈባዔ ኲይ ኟዲደዐ 

ዯቪዲሱዎች በፀጥዲ ዯደዔዏዋኴ፡፡  በጏጣዴ ዕድዓ ክኴኴ ውቬጥ ኟዑቇኗውና ኟውቅሮ ከዯዒ ኟሕንፃ 

ቯዔ ጽ/ቤዴ ሃኲሱ ኟሆነው ቮናሱ ኯዒኟሁ ከዏድዖኩ ሆኖ ዒብዙዘያ ይቧጣኴ፤ ኟኴጅ ዋቂ 

በዑያቬብኴ ሁኔዲ፡፡  

በዔቬኴና በዏዖጃዎች  ኟዯደቇሯው ኟጏጣደ ቇኯፃ በውቅሮ ከዯዒ ኟኴዒዴ ብዮዴ ዏቀጣጠኰን 

ይዯርካኰ፡፡ ኟካባቢው ሕብዙዊ ኟኴዒዴ ርብርብ  ኴብን በደቬዲ ያዕቃኴ፡፡ 

ኧዏናዊ ኟዏዙር ጥበብ እንደዑያቬዯዔዖው ከሆነ ኟዏዙሮች ዋነኛ ጀንዳዎች ቭቬዴ ናዶው፡፡ 

እነኩህዔ ቁጥር ንድ ጀንዳ ኟዑዏሯዶው ሕኬቦች፤ ቁጥር ሁኯዴ ጀንዳ ኟዑዏሯዶው ሕኬቦች፤ 

ቁጥር ቭቬዴ ጀንዳ ኟዑዏሯዶው ሕኬቦች ናዶው፡፡ 

ኟውቅሮ ከዯዒ ዏዙሮችዔ ይህንን ኧዏናዊ ኟዏዙር ጥበብን በዯግባር ዖቊግጠዋኴ፡፡ ኟከዯዒዋ 

ሁኰዔ ባኯድርሻ ካኴ በኮንቬዴዙክሽን ቫክዯር ጠቃኲይ ቈዳዮች ኲይ በያቇባኛኴ፤ በይዏኯከዯኛኴ እና 

በባኯቤዴነዴ ቬዓዴ እንዲንቀቪቀቬ ንቅናቄ በዏፍጠርና በቁርጠኝነዴ በዏዔዙዴ ዖቇድ ያከናጏኗዶውን 

ኟዯግባዙዴ ዯዕክሮ ጏጣደ ዏዘ ቮናሱ ኯዒኟሁ ብዙዙ፡፡  

በከዯዒዋ ዏኲው ነዋዘዎች ኧንድ ኟኮንቬዴዙክሽን ንቅናቄን በዏፍጠር፤ ኟኯውጥ ቧዙዊዴ ደዖጃጀዴን 

በዏኧርቊዴ እንዲሁዔ ሀብዴና ቈኴበዴን በዒቀናጀዴ ኟዯከናጏኑ ዯግባዙዴ ዯኧከ፡፡  

ኟሕኬቦች ቬዯቪቧብ፤ ቈኴበዴ፤ ዕውቀዴና ቇንኧብ እንደ ቀቬዯ ዳዏና ህብር እንዲሯጥ ኟዏዙሮች 

ጥበብን ኟዒደን ብቃዴ ጏቪኝ እንደሆነዔ  ኟውቅሮ ዯዕክሮ ከፍዯኛ ግዔዴ ኟዯቧጠው ነው፡፡ 

ኟውቅሮ ኮንቬዴዙክሽን ኴዒዴ ቬኬዲዒነዴ ኳኲው ዔቬጢር በኴዒዴ ንቅናቄው ውቬጥ ኟሁኰንዔ ቈዳይ 

ሁኴካዔ ሁኰዔ ዒጏቅ ኯበዴ ኟዑኴ ኟግኴፅነዴን ዏርህን በዏዯግበር ዖቇድ ኟዯጠቀዐባዶውን 

ኟግንኘነዴና ኟዯግባቦዴ ቬኴድችዔ ኟውቅሮ ከዯዒ ህንፃ ቯዔ ጽ/ቤዴ ኃኲሱው  ብዙዙ፡፡ 



በእርግጥዔ ቬዙዎችን ውቬብቬብ ኟዑያደርቊዶው በእዙቪዶው ውቬብቬብ ቬኯሆኑ ይደኯዔ፡፡  ይኴቁንዔ 

ውቬብቬብ ኟዑያደርቊዶው ከዏዖጃ ቩነጠኰ ነው፡፡ ዏዖጃዎች ቩቮዙዖሰ፤ ቅጣጫዎች ቩኪነሰ ነው 

ቬዙዎችን ውቬብቬብ ኟዑያደርቊዶው፡፡  

በኟዴኛውዔ ኟህይጏዴ ዒዕቀፍ ውቬጥ ኯሁኰዔ ኟዯሻኯ ዏንቇድ እንዳኯ፤ ኟዯሻኯው ዏንቇድ ደግዕ ህብር፤ 

ፍቅር፤ ክብር፤ ግኴፅነዴ ዏሆናዶውን ያቬቇነኧበ ዯዕክሮ ቀዖበ፡፡ ዎን ጏደኲይ ከፍ ብኵ ኯዏብዖር 

ኟን በቊዙ ዏቅኧፍን ይጠይቃኴ፡፡ ይህ በውቅሮ ከዯዒ እውን ዏሆኑን ኟጏጣደ ዏዘ ቇኯፃ ያቬዖዳኴ፡፡  

በቬዯቧዓን ቅጣጫ  በ 42 ኪ.ዓ ርቀዴ ኲይ  ኟዔዴቇኗው ውቅሮ ከዯዒ  ከሁኯዴ ዏዴ በሱዴ 

ኟነበዙዴን  ኟህንፃ  ብኪዴ በዯዏኯከዯ  ዙዴ ባኯቭቬዴ ጏኯኴ ፤  እንዲሁዔ ቬዔንዴ ባኯዙዴ ጏኯኴ 

ህንፃዎች ብቻ ነበ፡፡  ሕኬቡ፤ ዏዙ፤ እንዲሁዔ  ባኯዐያው ባደዖቈዴ ኟቊዙ ርብርብ  በሁኯዴ 

ዓዏዴ ውቬጥ  ያቬዏኧቇቡዴ ቬኬዴ ቬደዒዑ ነው፡፡  

ቀደዔ ቩኴ በዯቇኯፀው ኟውቅሮ ኴዒዲዊ ርብርብ ዒካኝነዴ ኟከዯዒዋ ኟኯውጥ ርዔጃ እኟዯሲጠነ 

ይቇኛኴ፡፡ በዏሆኑዔ በኮንቬዴዙክሽን ኴዒዴ ዖቇድ  ያኯቁና በዒኯቅ ኲይ ኟዑቇኘ ባኯ ሦቬዴ ጏኯኴ 

ሕንፃዎች ከንድ ዏድ በኲይ፣ ቬድቪ ሁኯዴ ባኯ ዙዴ ጏኯኴ፣  ቬዙ ዙዴ ባኯ ዔቬዴ ጏኯኴ፣ ቬዙ 

ንድ ባኯ ቬድቬዴ ጏኯኴ፣ ቬዔንዴ ባኯ ቧባዴ ጏኯኴ፣ ቬድቬዴ ባኯቬዔንዴ ጏኯኴ እና  ቭቬዴ ባኯ ኧጠኝ 

ጏኯኴ ህንፃዎች ባኯቤዴ በዏሆን  ኟደዘኬዔ በርና ኟኮንሯዖንቬ ዒዕከኴ ኯዏሆን በቅዲኯች፡፡  

በህንፃዎዷ ግንባዲ ዖቇድ በዋናነዴ ህጎችና ደንቦችን ኯዒቬጠበቅና ኯዏዯግበር በዲኟው ቁርጠኝነዴ 

በግንባዲዎች ኲይ ኟዑቬዯዋኰ ኟጥዙዴ፤ ኟካና  ኟጏጪ ችግሮችን ዏቅዖፍ ዯችሏኴ፡፡ 

የውቅሮ ከተማ ከፊል ገፅታ 



ኟጏጣደ ዒዙኪ ቇኯፃ ከርቀዴ ያኯውን ኟውቅሮ ከዯዒን ንደበዯ ርደዕ ድዔፅ ያቧዒኴ፤… ኟካባቢውን 

ኟኴዒዴ ጥዑዔ ካዒ ያንቆዖቁዙኴ…. ድዔቀዴን፤ ዯቬሲን፤ ንድነዴን፤ ቁርጠኝነዴን ይቇኴፃኴ፡፡ 

ኟከዯዒዋ ህንፃ ቯዔ ጽ/ቤዴ ኴዒዲዊ ዯኴዕኮን በዏኲበቬ ዯግባዙዊ ርብርብ  ዒድዖቈ፤ ኟህንፃ ዋጅና 

ደንቦችን  ዯከዴኵ ሁኰዔ ባኯድርሻ ካኴ ከዯዖባዖበ ብርደ ዯጏዳዳዘ በዏሆን ዯቇኴቊይን ዒርካዴ 

እንደዑቻኴ፤ በዔኲቯዔ ዯጠቃዑነዴን እንደዑያቪድግ ዏዒር ይቻኲኴ፡፡  

ይህ ኟዏዙና ኟዴቈህ ህኬብ  ህብዙዊ ዴቬቬር፤ እንዲሁዔ ዏኴካዔ ግንኘነዴ ኟሯጠዴ ድዔቀዴ ነው፡፡ 

እንዲያዔ ሆኖ በግንባዲ ሂደዴ ውቬጥ ኟቧዙዯኞች፤  ኟሕኬብና ኟካባቢ ደህንነዴ ቈዳዮች ከፍዯኛ ዴኩዖዴ 

ቧጥባዶው እንደዑቇባ በቈባዔው ኲይ ዯዏኴክቷኴ፡፡  ይህ ኟዑዖቊቇጠው ደግዕ ግንባዲዎች 

በዴክክኴዔ ኟህንፃ ዋጅን በዏዯግበር ቩከናጏኑ ብቻ ነው፡፡ 

እናዔ በኮንቬዴዙክሽን ቫክዯር ዯኴዕኮ ውቬጥ ኟዯቧዒዙ ኃይኴ ሁኰ ኟሀብዴ፤ ኟካ፤ ኟቬዓዴ፤ 

ኟዕውቀዴ፤ ኟሕግ፤  ኟቇንኧብ ብክነድች ኯዏኖዙዶውን በኟካው ዏበርበር፤ ኟኲኲውን ዒጥበቅ፤ 

ኟቆቮቮውንዔ  ዒፅዳዴ ዯቇቢ ይሆናኴ፡፡  

ዔክንያደዔ ኟሕኬብና ኟሀቇር ከፍዯኛ ዐዓኯ-ንዋይ ኟዑሯቬበዴ ኟኮንቬዴዙክሽን ቫክዯርን በቁርጠኝነዴ፤ 

በሕኬባዊና ሀቇዙዊ፤ በኴዒዲዊነዴ፤ እንዲሁዔ ሕጎችና ደንቦችን ዒዕከኴ ባደዖቇ ቬዯቪቧብ ዏዔዙዴና 

ዏዯግበር ኲይ ዴኩዖዴ ከዯቧጠ ጏደ ከፍዲ ዏጓኬ እንደዑቻኴ ኟውቅሮ ከዯዒ ዲቬዯዔዙኯች፡፡ ይህ 

ቩሆን ደግዕ ሀቇዙዊ ኟኢኮኖዑ ዕድቇዴ ይሲጠናኴ፤ ሕኬብዔ ኟዕድቇደ ዯቋዳሽ ይሆናኴ፡፡ ይህ ደግዕ 

ኟኴዒዲዊ ዏንግቬዴ ኴሲና ኦዓቊ ዙዕአ ነው፡፡  

 

 

 

 

 

 


