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ኟቊዔ ዏጥዖያ 

ኯዑ ዋቄ 03-20-18 

ኟንድ ሃቇዛ ሃብት በእያንዳንዱ ካቊ እጅ ያኯ ሃብት ነው። ድሃ ህኬብ ኖዜ ባኯጸቊ ሃቇዛ ጏይዔ ዏንግቬት 

ኖዛ ይችኴዔ። ህኬብና  ሃቇዛ ብዖው ይበኯጽቊኰ፣ ብዖው ይደኸያኰ፤  ብዖው ይጇዠኰ፣ 

ብዖው ይኧኴቃኰ። ህኬብና ዏንግቬት ኟንድ ነቇዛ ሁኯት ዟት ቪይሆኑ ንድና ንድ ናቷው። ኟበኯጸቇች 

ሃቇዛና ሃብታዔ ዏንግቬት ዏፍጇዛ ዒኯት እያንዳንዱ ቧው ሃብት እንዲዝጥዛ፣ ሃብት እንዲያካብት 

ዒድዖግ ዒኯት ነው። 

ድህነት ዒጣት ነው። ሁኰንዔ ነቇዛ ዒጣት። ጇግቦ ዏብኲት ኯዏቻኴ፤ ዏታዖኬ፤ ጤና ዒጣት፤ 

ትዔህዛት ዒጣት፤ ጏኧዯ። እናዔ ኟድሃ ኟኧውትዛ ዔኞት ኟድህነትን ጥዛ ቧብዜ ጏደብኴጽግና ዏሻቇዛ 

ነው። ኟድሃ ሃቇዛ ዏንግቬትዔ ዔኞት ይሄው ነው። 

ኢትዮጵያ ሿቅዛብ ካ ጏዲህ በፍጥነት በዒደግ ኲይ ካኰ ኟዓኯዔ ሃቇዙት ንዷ በዏባኴ ዏጇቀቬ 

ጀዔዙኯች። ሿንድ ዯቀኴ ቬዛት ዓዏታት በዟት ቬትጇቀቬ ኟነበዖው ዏውጫ በኳኯው ቬሿዟ ድህነት 

ውቬጥ በዑኖ ህኬቦቿ ነበዛ። ሁን ኟኢትዮጵያ ህኬብና ዏንግቬት ኟዒንኛውዔ ደሃ ዔኞት ኟሆነውን 

ሿድህነት ኟዏኲቀቅ ጏይዔ ጏደብኴጽግና ኟዏቮቊቇዛ ቈክ ኯዒቪካት እኟዯፍጨዖጨ ነው። ዯቬዠ ዒኟትዔ 

ጀዔዖዋኴ። ሿቧባት ዓዏት በኋኲ  ኬቅዯኛ ዏካሿኯኛ ቇቢ ካኲቷው ሃቇዙት ዯዛታ ኟዏቧኯፍ ዯቬዠ። 

ይህ ኟብኴጽግና ቈክ ዯቬዠ ቧጪ ደዖጃ ኲይ ይቇኛኴ። ሿዓዏታት በዟት በቀን ቭቬቴ ዏዏቇብ ኟዒይችኰ 

ኢትዮጵያን ዛቭ ደዜች ሁን በቀን ቭቬቴ ሿዏዏቇብ ኴዝው ሃብት ዒካበት ጀዔዖዋኴ። በሃቇዛ ቀፍ 

ደዖጃ ኟዔግብ ዋቬትናን ዒዖቊቊጥ ዯችሏኴ። ጏደኢንቨቬዯዛ ባኯሃብትነት ኟዯቮቊቇ ዛቭ ደዜችዔ 

ኰ። ሁን ሁኰዔ ኟኢትዮጵያ ዛቭ ደዜች ኴጆቻቷውን ያቬዯዔዙኰ። ሁኰዔ ዛቭ ደዜች 

በቅዙቢያቷው ኟጤና ቇኴግኵት ዒግኗት ይችኲኰ። ቇቢያቷው በዒደቈ ኟቇበያ ቅዔ ሆነው ኯዔዙች 

ኢንደቬትዘና ቇኴግኵት ኧዛፎች ዏዝጇዛና ዒደግ ቅዔ ኟሆነ ሃቇዙዊ ኟሃብት ክዔችት እንዲዝጇዛ 

እያደዖቈ ነው። 

ኟሿዯዓውዔ ኑዜ ሿሁኯት ቬዛት ዓዏታት በዟት ሿነበዖው ቊዛ ቩነጻጻዛ እጅግ ዯሻሽሏኴ። ሿሁኯት 

ቬዛት ዓዏታት በዟት ዲቬ በባን ጨዔዜ በትኲኯቅ ኟሃቇዘደ ሿዯዕች ሿዑኖ ካጎች ዏሃሿኴ 90 
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በዏቶ ቇደዒ ኟዑሆኑት ቴኳቪዥን እንኳን ኴነበዙቷውዔ። ሁን ሁኰዔ ሿዯዓ ኟቴኳቪዥንና 

ኟቪዯኲይት ንቴና ዯጇቃዑ ነው። ሁኰዔ ሿዯዓ ቤት ኟዯሟኲ ኟቤት ዏቇኴቇያ እቃ ኯ። ዒቀዥቀዣ፣ 

ዒብቧያ፣ ኟኴብቬ ዒጇቢያ ዒሽን ጏኧዯ ኟዏቪቧኰት ኟዒዕድ ቤትና ኟንጽና ዏቇኴቇያዎችዔ ብኪኛው 

ሿዯዓ ቤት ቇብዯዋኴ። በሿዯዕች ኟዑቇኗውን ኟቤት ውቶዕቢኴ ቁጥዛ ዏዏኴሿት ዔን ያህኴ ነዋዘዎች 

ውቶዕቢኴ ኟዏግኪት ቅዔ እንደዝጇ ያዏኯክታኴ።  

ሁን ብኪኛው ሿዯዓ በዔዛጫው ኴጆቸን ኟዯሻኯ ትዔህዛት ይቧጣኰ ብኵ ባዏነባቷው ኟግኴ ትዔህዛት 

ቤቶች ነው ኟዑያቬዯዔዖው። ሿሁኯት ቬዛት ዓዏታት በዟት እጅግ ብኲጫው ሿዯዓ ኴጆቸን ኟግኴ 

ትዔህዛት ቤት ሿፍኵ ዒቬዯዒዛ ይችኴዔ ነበዛ። በጇቃኲይ ባኯዞት ሁኯት ቬዛት ዓዏታት ኢትዮጵያ 

60 በዏቶ ቇደዒ ኟነበዖውን ሿድህነት ጏኯኴ በታች ኟዑኖ ህኬቦቿን ዔጣኔ ጏደ 29 በዏቶ ኬቅ እንዲኴ 

ዒድዖግ ችኲኯች።  

እነኩህ በሿዯዒና በቇጇዛ በህኬቡ ኑዜ ኲይ ኟዯዝጇዖውን ዏሻሻኴ ኯዒቪኟት ያህኴ እንደናዐና 

ኟጇቀቬኳቷው እውነታዎች እንደዏና ሿቧዒይ ኟጏዖዱ ይደኰዔ። በካጎች ኲይ ኟታኟው ኟዯሻኯ ህይጏት፣ 

ቧዛዯው ያዝት ሃብት ውጤት ነው። በሃቇዘደ ባኯዞ ንድ ዯቀኴ ቬዛት ዓዏታት ኟዯዏኧቇበው 

ዯሿታታይ ባኯሁኯት ሃኬ እድቇት ኟኩህ ውጤት ነው። ኟኢኮኖዑው እድቇደ ዏቀጇኴ፣ ኟካጎች ሃብት 

ዝጇዙ ዏቀጇኴ ነው። ኟሃብት ዝጇዙውና እድቇደ በቀጇኯበት ኴክ ኟህኬቡዔ ኟኑዜ ሁኔታ እኟዯሻሻኯ 

ይሄዳኴ። ሁን ሃቇዘደ ኟብኴጽግና ዒዒ ኲይ ኟዑያጏጣትን ዏቧኲኴ ጨብጣኯች። 

እዛግጥ ሁንዔ ድህነት ኯ። 29 በዏቶ ቇደዒ ኟዑሆኑ ኢትዮጵያውን ሿድህነት ጏኯኴ በታች 

እንደዑኖ ዏዖጃዎች ያዏኯክታኰ። እነኩህን ደሃ ካጎች ሃብት ዏፍጇዛ ኟዑያቬችኲቷው ቬዙ ኲይ 

በዒቧዒዙት ድህነትን ዏቀነቬ ኟካጎቸና ኟዏንግቬት ዋነኛ ዯግባዛ ነው። ድሆችን ሃብት እንዲዝጥ 

በዒድዖግ ሿድህነት ዒጥ በዒውጣት፣ ሃብት ዏፍጇዛ ኟጀዏትን ኟበኯጇ ሃብት እንዲዝጥ በዒድዖግ 

ሃቇዘደ ኟጨበጇችው ኟእድቇት ዏቧኲኴ ኲይ በዏጏጣጣት ብኴጽግና ኲይ ኟዒድዖቬ ዯግባዛ ዋነኛው 

ኟዏንግቬትና ኟህኬብ ትቀዖት ነው። 

ያዔ ሆነ ይህ፣ በዯጨባጭ በህኬቡ ኑዜ ኲይ በታኟ ዏሻሻኴ ኟዯቇኯጸው ኟባኯዞ ሁኯት ቬዛት ዓዏታት 

ኟእድቇት ቈከ ቬኬታዒ ሆን ኟቻኯው በዏኲ ሃቇዘደ ቬዯዒዒኝ ቧኲዔ ቬኯነበዖ ነው። እድቇደና ኴዒደ 

ቀጣይነት እንዲኖዖው ቬዯዒዒኝ ቧኲዔ ዒዙጭ ኟኳኯው ቈዳይ ነው። ይሁን እንጂ ሁን ይህ 
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ኟእድቇትና ኟዯሻኯ ህይጏት ዏቧዖት ኟሆነው ቧኲዔ ዝዯና እኟቇጇዏው ነው። ቧኲዔ ሿጇዠ ህኬቡና ሃቇዘደ 

ዏጏጣጣት ሿጀዏት ኟብኴጽግና ዒዒ ኲይ ይዝጇዝጣኰ። ኟዑዝጇዝገት ደግዕ ኟድህነት ጏኯኴ ኲይ 

ነው። ኟድህነት ጏኯኴ ዒጥ ነው። ብከዔ ካ ቪይጏቬድ ዒገ ይውጣቷዋኴ። ይህ እንዳይሆን ዒድዖግ 

ይቻኲኴ። ይህን ዒድዖግ ሁን በእጅ ያኯውን ቧኲዔ ሿዏንግቬት ቊዛ ሆኖ ዏጇበቅ ብቻ ነው 

ኟዑዝኴቇው። 

ባኯዞት ሁኯት ዯቀኴ ቬዛት ዓዏታት ሿኧጇኘ ያሀቇዘደ ክኴኵች በዯኯይ በኦዜዑያ፣ በዒዙ ቧዓናዊ 

ካባቢና በደቡብ ጥቂት ቦታዎች ውዳዑ ሁሿቶች ዒቊጇዒቷው ይታጏቃኴ። በዯደቊቊዑ በዏንግቬትዔ 

በኳኵች ካኲትዔ ቩቇኯጽ እንደቆኟው ኟኩህ ሁሿት ዏነሻ ዔክንያት ኟዏንግቬት ኟዝጻጸዔ ችግዛ ነው። 

ቅጥ ያጣ ኟዏኴካዔ ቬዯዳደዛና ኟፍትህ ዏጓደኴ፤ ሁን ባኯው ኟዏንግቬት ፖቩ ሃብት ዒፍዙት 

ይችኴ ኟነበዖውን ዛቭ ደዛ በኴዒት ቬዔ ዏዚደን ያኯበቂ ካቪ ዏንጇቅ፣ ኟሿዯዒ ጏጣቶችን ቬዙ ኲይ 

ዏቧዒዙት ኟዑያቬችኴ ኢኮኖዑያዊ ሁኔታ ዏፍጇዛ ኯዏቻኴ፣ ዏንግቬትና ህኬብ ኯኴዒት ኟዏደቡትን 

ሃብት በዒጭበዛበዛ ኯግኴ ጥቅዔ ዒዋኴ፣ ኟዏቧዖዯ ኴዒቶች ግንባታዎች እጅግ በዯቊነነ ሁኔታ 

ዏጓዯት፣ ዏቋዖጥና ሿዯጇናቀቁዔ በኋኲ ሿደዖጃ በታች ሆነው ቇኴግኵት ዏቬጇት ኯዏቻኴ ጏኧዯ 

ናቷው። ህኬብ በዯኯይ ጏጣቶች ይህን ኴጓዔ ያጣ ኟዏንግቬት ኟቬዙ ሃኲዟዎች ቷኴዯኝነትና ዔኬበዙ 

ዯቃውዏው ደባባይ ጏጥዯዋኴ። እዛግጥ ይህ ዯቇቢ ኟህኬብ ጥያቄ ዯጇኴፎ ዯጨዒዘ ኴዒት 

ኟዑጇይቀው ህኬብ በእጁ ያኯውንዔ እንዲያጣ ያደዖቇ ሁሿት ዯቀቬቅሷኴ። 

ይህ ኟህኬብ ዯቃውዕ ዏንግቬትን ባንኖታኴ። በዯቃውዕው ዒግቬት ችግዜቸን ኯዒቃኯኴ ቅዔ 

በዝቀደው ሁኰ ዯንቀቪቅሷኴ። በኩህዔ ዯቬዠ ቧጪ ጅዔዜች ታይዯዋኴ። ሁን ዏንግቬት ሿሁኯት ዓዏት 

በዟት እንደነበዖው ያንቀኲዠ እንደዒይችኴ ውቋኴ። ይህ በዙቨ ትኴቅ ቬኬት ነው። በኩህ ሁኔታ ነቅቶ 

ዙቨን ዒሿዔ ኯጀዏዖው ዏንግቬት ቬህዯቶቸን እንዲያዛዔና ኯቀዖበኯት ኟኴዒትና ኟቬዙ ዝጇዙ ጥያቄ 

ዔኲሽ እንዲቧጥ ዠታ ዏቬጇት እንደዑያቬዝኴግ ዒቬታጏቬ ብኴህነት ነው። ዏንግቬት ዙቨን እንዲያክዔና 

ኯህኬብ ጥያቄዎች ዔኲሽ ኯዏቬጇት በዐኰ ቅዐ እንዲንቀቪቀቬ ቧኲዔ ያቬዝኴቇዋኴ። 

ሁን ግን ዏንግቬት ኟቇባውን ቃኴ ኯዏዝጸዔ ኟዑያደዛቇውን እንቅቬቃቫ ኟዑያደናቅዞ ሁሿቶችና 

ድዒዎች እኟዯካሄዱ ነው። እነኩህ ውጭ ሃቇዛ በዑኖ ቡድኖችና ግኯቧቦች ጇንቪሽነትና ዏዘነት 

ኟዑካሄዱ ሁሿቶችና ድዒዎች ጥቂቶች ኟዯቪዯዞበት ቢሆንዔ ህኬቡን እኟጎዱት ነው። ቧበብ እኟዯዝኯቇ 

በኟካው ኟዑቀዛብ ቬቇዳጅ ሿቬዙ ውጭ ኟዏሆን ትእኪኬ  ቧዛዯው ኟዒደዛ፣ ኴጆቻቷውን ኟዒቪደግ፣ 
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ጥዘት ቋጥዖው ኑሯቷውን ኟዒሻሻኴ . . . ኟካጎችን ህኴዔ እያዏሿነ ነው። ባኯሃብቶች ሃብታቷውን 

ኢንቨቬት ድዛቇው ዏበኴጸግ እንዳይችኰ፣ ኯኳኵች ኟቬዙ እድኴ እንዳይዝጥ፣ ካባቢያቷውን 

እንዳያኯዐ እያደዖቇ ነው። ድዒዎቸ ቬዙ ሿዒደናቀዠቷው በዯጨዒዘ ህግን ዯዒዔነው ሿድዒው ውጭ 

ኯዏሆን ጏቬነው ኟዑንቀቪቀቨ ካጎች ንብዖት እንዲጏድዔ ዔክንያት እኟሆነ ነው። ካጎች እንዳይቧና 

እንዳይንቀቪቀቨ ኟዑያቬቇድድ ኟቧብዊ ዏብት ጥቧት እኟዯዝጸዏ ነው። 

ይህ ቧዎች ቧዖዯው እንዳያድ፣ ባኯሃብቶች ዙቪቷውና ኳኵችንዔ ኟዑጇቅዔ ኟኴዒት ቬዙ ኲይ 

እንዳይቪዯዞ፣ ቧዎች ሃብት ፍዛዯው ኑሯቷውን እንዳያሻሽኰ ኟዑያደዛግ ድዒና ሁሿት በቅድዑያ 

ኟዑጎዳው ህኬብን ነው። ይህ ድዛት ህኬብን ነው ኟዑያደኸኟው። እዛግጥ ኟድሆች ሃቇዛ ደሃ ቬኯሆነች፣ 

ይህችን ኟድሆች ሃቇዛ ኟዑያቬዯዳድዛ ዏንግቬትዔ ደሃ ይሆናኴ። እናዔ ዏንግቬትን እናዳክዒኯን በዑኴ 

በቂ ዔክንያት ቪይኖዛ፣ ኟካጎችን ቧብዊ ዏብት በዑጥቬ ሁኔታ ኟዑካሄድ ድዒና ሁሿት ህኬቡን 

ኟዒደኸኟት ውጤት ያኯው ዏሆኑን ሁኰዔ ካቊ ቇነኧብ ይቇባኴ። 

ይህን ሁሿት ኟዑያቬዝጽዐ ጏጣቶች ብኪኞቸ ኟዑቧትን ያውቁዔ። በቬዓት ነው ኟዑነዱት። ጏጣቶቸ 

ዏንግቬትን እኟዯቃጏዔን ነው ኰ ይችኰ ይሆናኴ። ጥቃታቷው ያዖዝው ግን ደሃና ኟዯሻኯ ህይጏት 

ኟዏኖዛ ዯቬዠ ኟዑታኟው ጏቇናቷው ኲይ ነው። እዛግጥ ኟዯሃድቭ ዏዙዛ በዯዝጇዖበት በሁኑ ጏቅትዔ 

በዏንግቬት ኲይ ቅዚታ ኖዙቷው ይችኲኴ፤ ጥያቄዎች ኖሯቷው ይችኲኴ። ቅዚታቷውንና 

ዯቃውሟቷውን በቧኲዒዊ ዏንቇድ፤ በቧኲዒዊ ቧኴፍ፣ በህኬባዊ ቬብቧባ፣ በዑዲያ ጏኧዯ ዒቅዖብ ይችኲኰ። 

ዏንግቬት በኩህዔ ኴቧዒ ካኯ በዔዛጫ ውክኴናቷውን ውዛደው ያዏኑበትን ዏጏሿኴ ይችኲኰ፤ በቃ።  

እነዒን እንደሆኑ፣ ዓኲዒቷው ዔን እንደሆነ በዒያውቋቷው በውጭ ሃቇዛ ያደዝገ ቡድኖችና ግኯቧቦች 

እኟዯዏ ቬቇዳጅ ድዒ በዒካሄድና ሁሿት በዏቀቧቀቬ ቬዙ ዒቬቆዔና ንብዖት ዒጏደዔ ኟቧብዊ 

ዏብት ጥቧት ሿዏሆኑ በዯጨዒዘ ህኬቡ ሿድህነት እንዳይጏጣ ኟዑያደዛግ ካሄድ ነው። ይህ ካሄድ 

ዏንቇድን በእሾሃዒው ኟቊዔ ኬንጣዟ እንደዏጥዖግ ይቆጇዙኴ። ዯግባ ዏጥዖግ ነው፤ ጏጤደ ግን 

ዏንቇድን በእሾህ ዕኴቶ ዏንቀቪቀቬ ኯዏቻኴ ነው። እናዔ በዯቃውዕ ቬዔ ኟቧብዊ ዏብት ጥቧት 

ሿዏዝጸዔና ድህነትን ሿዏቊበኬ ዯቆጇቡ። ዏንቇዳችሁን በቊዔ ትጥዖቈ፣ በኧንባባ እንጂ። 

 


