
እቬከዏቼ ይሆን . . . ? 

ዮናቬ 02-01-18 

ብኲዳን ኊዲ ፀዬ ኆብሟዏድህን በ”እቪዴ ኍይ በባ” ኟቬነኋጥም ዏድበኰ ውቬጥ በዯካዯዯው ኧዏን 

ዯሻሡ “ዋሽ” ኋጥዐ “እቬከዏቼ ይሆን ባይ?” ይኲኴ ኟኢዴዮጵያዊው ዋሽ ኍንኬ ቬሢ ኲይ 

ያኯዏዋኰ ኇዳይ ዏጧሟሻው ኟዴ እንደሆን ቩጇይኄ፤ ፀፅድን እንጇቿምበዴ ኧንድም ቩያነኂን። እኛም 

ኪሣ፣ ኟኵሣዴ ፀዬን ያህኴ ድምፅ ባይኖሟውም “እቬከዏቼ ይሆን . . . ?” ኴንኴ ኍደድን። ይህን 

“እቬከዏቼ . . .?” እኩህ እናንኌሢኇሤ ኧንድ ኋድ ያኯን ኟኍኄደ ኇዳይ ዴንሽ ኋሢ ኆብ ቢጤ 

ቢሆንብን ነውና እንደዑቿጥኯው እናኟዋኯን።  

 

“እቬከዏቼ . . .?” ቩባኴ ኇዳአ ቿኴድ ይዏቬኲኴ፤ ኋን ቿኴድ ዏቬኵ ያኯንበዴን ደሟጃ፤ እኟሄድን 

ያኯንበዴን ዏንኆድ ኟዑያቪይ ደኆኛ ዯሟብ ነው። በዯሟቡ ውቬጥ ያኯውን ኀም ነኆሤ ኲኯዏጇሢጇሤ 

ኟኢህዴኋ ቬሢ ቬሦጻዑ ኮዑዳ ኯ17 ቿናዴ ያደሟኆው ኟኋምኆዒ ውጤዴ ቬሟጅ ነው። ዯሟቡን 

እናኅኟውና ኟዯሟቡን ደኆኛነዴ ኍደዑያጇይቿው ኟኋምኆዒ ውጤዴ እንሻኆሤ። 

 

ኯዏኲው ኟኆሢችን ህኬቦች ኋኴፅ እንደዑሆነው ከኄሤብ ኈካ ኍዲህ በሤከዴ ባኰ ኟኆሢችን ካባቢዎች 

ቧኲምና ዏሟኋዴ እኟደሦሟቧ ሁከዴ ኟኯዴ ዯኯዴ ክቧዯዴ እኟሆነ ዏጥቷኴ፡፡ በክኴኵችም ሆነ በክኴኵች 

ዏካከኴ በኴአ ኴአ ቧበቦች ኟዑከቧዯው ኟቧኲም ዏደፍሟቬ ኯካኌቻችን ቪኪኝ ሞዴ ዏበሢከዴና ዏኀቧኴ 

እንዲሁም ከባድ ዏሦናቿኴ ምክንያዴ ሆኗኴ፡፡ በዯጧዒሡም ከፍዯኛ ኟንብሟዴ ውድዏዴና ኟኢኮኖዑ 

እንኄቬኂቫ ዏጓዲዴ ቬከዴሏኴ፡፡ ይህ ኯሟጅም ዏዲዴ በቧኲም በኖሟችው ኆሤ ውቬጥ ኟቬዴ 

ዏንሦቬና ጭንቿዴ ሦጥሯኴ፡፡ በኟቦዲው እኟዯነቨ ያኰ ኋጭድች ከቧው ሞዴና ከንብሟዴ ውድዏዴ በኧኯኯ 

ኟሃኆሢዊ ሕኴውናችንን ብቻ ቪይሆን ሢቪችንንም ኯጥሩዴ ኟዳሟኇበዴ ሁኔዲ ከዏኖሠም በኲይ ኯውጭ 

ጥኂዴ ዯኲጭነዲችንን ኟዏጧዏሤ ውጤዴ ቬከዴኯዋኴ፡፡ ይህም በጭሤ ኂኴ ኟዏበኴፀኋ ዯቬሩና 

ኟሐኆሢዊ ቧኲም ዏናዴ ኟዯሩጇገበዴ ሁኔዲ ኲይ እንድንኆኝ ድሤኌናኴ፡፡ 

 



ኟዏንኋቬዴም ሆነ ኟድሤጅዴ ዏሢሠ ዴሞክሢቩያዊ ህብሟዯቧብ በዏኆንባዴና በህኆ ዏንኋቬዲዊ ቬሤዓደ 

ከሡያ ብሔሢዊ ዏኋባባዴ ዏፍጇሤ እኟዯኆባው ቬኯ ኪሢይ ቧብቪቢነዴ ፍኲኌደ ኟህኬብ ኟዯደሢዷ ቩቪኴ 

እንኄቬኂቫ እንዳይጇናከሤ ድሤጓኴ፡፡ በኆሢችን ህኆዏንኋቬዲዊ ዴሞክሢቩ ዋቬዴና ኟዑኖሟው ከዋጅ 

ኴፎ ህኬብ በዯደሢዷና ንኀ ኳኋን ቩቪዯፍና ቩጇቿምበዴ ቢሆንም በኩህ ሟኆድ ኟዯደሟኆው እንኄቬኂቫ 

ኟቩቪኴ ዒህበሟቧቡን ዯቪዴፎ ዏሆን በዑኆባው ደሟዷ ከፍ ኯዒድሟኋ ያቬቻኯ እንዳኴሆነም በዏሡ ድሤጅደ 

ኋምኆዒ ዯዏኴክቷኴ፡፡   

 

ኴክ እንደዴሞክሢቩው ሁኰ በኆሢችን ኟህኴውና ጥያኃ ኟሆነውን ዏኴካም ቬዯዳደሤን ኟዒቬሦን 

እንኄቬኂቫው በዏሢሤ ድክዏዴ ምክንያዴ ኯበሟካዲ ችኋሥች እንደዯኯጇ ቬሢ ቬሦፃዑ ኮዒዳው 

ሟኋጧኴ፡፡ በኩህ ሟኆድ ኟህኬቡን ዯቪዴፎና ዯጇኂዑነዴ ኯዒቬሩዴ፣ ኟህኋ ኟበኲይነዴን ኯዒሟኆጥ፣ 

ኟኋኴፅነዴና ኟዯጇያኁነዴ ቧሢሤን ኯዒንኆቬና ውጤዲዒና ቿኴጣሩ ቬዯዳዳሤን ኯዏኆንባዴ እና ዯደሢሽ 

ኆኴኋኵዴ ኯዏቬጇዴ ኟዯደሟኇ ጥሟድች ባብኪኛው ዏክነዋኴ፡፡ በኟደሟጃው ኟዑኆኘ ኟዏንኋቬዴ ቬሦፃዑ 

እና ሦጻዑ ካኲዴ በኄን ኴቦናና ዏንኋቬዲዊ ዏዏሡያዎችን በዯከዯኯ ኳኋን ህኬቡን ኟዑያኆኯኋኰና 

ዯቪዴፎና ዯጇኂዑነደን ኟዑያሟኋገበዴ እድኴ ዯዏናምኗኴ፡፡ በኩህ ኟዯነቪ ከፍዯኛ ኟህኬብ ምሣዴ 

ዯሦጥሯኴ፡፡ ቬሢ ቬሦፃዑው ይህ ችኋሤ ከምንም ነኆሤ በኲይ በከፍዯኛው ዏሢሤ ደሟጃ በዑዲይ 

ኇድኯዴ ምክንያዴ ኟዯሦጇሟና ኟዯባበቧ እንደሆነ ሟኋጧኴ፡፡  

 

ኟህኋ ኟበኲይነዴ ኟዒቬሦን ድክዏዴ በዏዲኟደ በዐቬናም ሆነ በኳኵች ጥሩድች ውቬጥ ኟዯኧሦኀ ኋኯቧቦችን 

በኍኄደ ህዊና ቬዯዒሡ በሆነ ዏንኆድ ዏጇኟኄ ቪይቻኴ ኅይቷኴ፡፡ ካኌች በህኆዏንኋቬደ ዋቬዴና ያኆኘ 

ዏብድቻዶውን ኟዑጥቨ ቧዎችን በህኋ ዯጇያኁ ዒድሟኋ ዏሆን በዑኆባው ደሟጃ ቪይሦፀም ኅይቷኴ፡፡ 

በዯጧዒሡም ዏንኋቬዴ ኟህኬብና ኟኆሤ ዯጇኂዑነዴን ኯዒሟኆጥ በነደሩዶው ፕሥዷክድዴ ከሡያ ኟዑዲአ 

ኟሦፅፀምና ኟቬነምኋባሤ ችኋሥችን ቬዯዒዒኝና ውጤዲዒ በሆነ ዏንኆድ ኟዒሟምና ኟዒቬዯካከኴ ኇድኯዴ 

ዲይቷኴ፡፡ በኩህ ኟዯነቪ ኆሢችንን በሁኰም ዏቬክ ዯኍዳዳሡ ያደሤኇ ኟህኬቡን ዯጇኂዑነዴ ያቧሧ 

ኟዑችኰ ፕሥዷክድች፣ ኟኈካ፣ ኟዋ ንሟዴና ኟሃብዴ ብክነዴ ኟዑዲይባዶው ሆነዋኴ፡፡ ቬሢ ቬሦፃዑ 

ኮዑዳው እነኩህ ኟዏኴካም ቬዯዳዳሤ ችኋሥች ህኬብና ኆሤን ያኴዯኆባ ዋ ኟዑያቬከፍኰ እንደሆኑ 

በዏኆንኧብ በሩጣኝ እንዲቬዯካከኰ ዒድሟኋ እንደዑኆባ ምኖበዲኴ፡፡ በኩህ ሟኆድ ይህንን ኟዏኴካም 

ቬዯዳደሤ ችኋሤ በዯኋባሤ ዒኂኯኴ ቩኆባ ባኇኴ ዯቬሩና በባዶ ኂኴኪዳን ኟዏሸንኆኴ ህኬበኛ 



ኬዒዑያዎች በጥብኄ ዏዏከዴ እንዳኯባዶው ኍቬኗኴ፡፡ ያም ሆኖ ይህ ውቪኔ በቿኲኰ ቬዯካከኰ 

በዑኆባዶው ኇዳዮች ኲይ እንኳን በዯኋባሤ ሟኆጥ ኯዏቻኰ ነው ዯሟብ ዏቧኴ ኟሆነው ደኆኛ ኀም 

ነኆሤ ከህኬቡ ኧንድ ኟዯቧዒው። 

 

ኟዯሟቡ ዏነሻ ዏንኋቬዴ ኟዋ ዏናሤን ኯዒሟዴ እና ኟኑሥ ውድነዴን ኯዏቿነቬ ኯኬኄዯኛው ዒህበሟቧብ 

በድኌዒ ኟዑያከሩፍኯው ቬኳሤና ኧይዴ ነው። ቬኳሤና ኧይዴ እንዲያከሩፍኰ ሃኲረነዴ ኟኍቧዱ ኟሸዒቾች 

ቧሢዯኞችን ኟዯዏኯከዯው ኟዏኴካም ቬዯዳደሤ እጦዴ ኟኍኯደው ዱኲ በዯሟብ ዏኴክ ኟዯኍሟኍሟው ኍደ 

ኆዢው ፓሤዱ ነው። ቬኳሤ ከሩሩዮዷ በእሤኋጥ ኯፍዴሃዊነዴ ቢዏቬኴም ኧዏናዊ ቧሢሤ ያገ ይዏቬኴ 

ንድ ኈካ ሄዶ ኟኍቧደን ዯጇኂዑ ኟኍቧደበዴን ኩፖን በሩቬዴነሤ ዏብሻ ይበቨዲኴ ኰ። ዲዲያ 

ቬኯፍዴሃዊነዴ በዑኴ እንዲህ ኟዑያደሤኇደ ቧሢዯኞች ከዯጇኂዑዎዷ ከ2 ኪኵ ቬኳሤ እና 3 ኳዴሤ ኧይዴ 

በኲይ ከደኲኵች ሤ ዏቬጥሟው ኟዑዏኧብሠዴን ኟዑያውኀዴ ካኌች እንዲህ ኰ ኰ፤ “ኢህዴኋ ኯ2 

ኪኵ ቬኳሤ ዏዲኍኁያችንን ከበቪ ኁቤ ቢቧጇን ኖሥዒ ጆሯችንን ይበቪው በነበሤ”። ይህ ቿኲኴ ነኆሤ 

ይደኯም ኟእንዲህ ይነዴ ጭኅና ዯደዒምሥ ነው ኟህኬብን ኴብ ኟዑያሸፍዯው። 

 

ከቧኲም ሤ ዯያይክ በንድ ሣዲዮ ኲይ በዯነቪ ኟቿጥዲ ቬኴክ ውይይዴ ኲይ ደኋሞ ንዲቷ እንዲህ 

ኯች፤ “ቬኳሤና ኧይዴ ከሸዒቾች ኆከ ኟሄዱ ኄዏ ደካሞችና ሽዒኋኳዎች ፗሃይ ኲይ ዏንኂኂዴ 

ቪያንቪዶው፤ ኬሤኬሤ ምጣ/ምጪ ዯብኯው በነኩሁ ቧሢዯኞች ቩዏናጧኀ ዏዏኴከዴ ዯቬሩ 

ያቬኅሤጣኴ”። እውነዴ ነው እንዲህ ዴናንሽ ኟሆኑ በደንብ ቬከባሡ ካኲዴ ኯንዱ ዯሦኄደው ኯንዱ 

ዯዏቪቪይ ኇዳይ ኟዑከኯከኰ፤ ኟቬኳሤ እጥሟዴ ቪይኖሤ ቧውን ዒቧኂኟዴ በእሤኋጥም ዯቬሩ ያቬኅሤጣኴ። 

 

ሸቿጦች በቬውሤ እጅ በኮንዴሥባንድ ከቦዲ ቦዲ እኟዯኧዋኍሠ በውድ ዋ እኟዯዶበዶቡ እና ህኬቡን ክሧኛ 

እያዒሟሠዴ ነው። ቧሞኑን በኦሥዑያ ክኴኴ በሦቬዴ ካዑዮኖች ዯጭኖ ያኴፍ ቩኴ ኟዯያኧውን ቬኳሤና 

ኧይዴ ቬዏኴክድ ኟክኴኰ ዳኳቪዥን ያቧሢጧው ኧኆባ  ኟኩሁ ዒቪያ ነው። ንድ ድዒጭም እንዲህ 

ብኯዋኴ፣ በኩያው ቧኲምን ዷንዳው ባደሟኆው ኟሣዲዮ ውይይዴ። “ከዲቬ በባ በኟቿኑ ኟዑኆባው 

ቬኳሤና ኧይዴ እውነዴ ኬኲ ቬኯኳኯ ፍዯሻ ቬኯኳኯ ይሆን?”ም ቩኴ ይጇይኂኴ፤ በእሤኋጥ ህኬቡም ይህን 

ዏቧኰን ዯኋባሤ ይድ እንዳኲኟ ከዒኯፍ ይኴኄ ዒኯጥ ቢጇበኄበዴም፤ ይህን ዏቧኰን ኟኆሤ ውቬጥ 



ኟኮንዴሥባንድ እንኄቬኂቫ ኯዏኅጣጇሤ ኟኆቢዎች ዑኒቬዳሤ ምን እኟቧሢ ነው? ኟዑኯው ኋን ከኲይ 

ከዯዏኯከዯው ኟዏሡ ድሤጅደ ኟኋምኆዒ ውጤዴና ኟውቪኔ ኄጣጫ ኳያ ኟዑያቪቬብ ነው። 

ጥሢዲዶውን ያኴጇበኀና ከቬዲንዳሤድ በዲች ኟሆኑ ኟኮንዴሥባንድ ዕኂዎች ኍደ ሀኆሤ ውቬጥ እንደዑኆቡና 

ኯኩህም ኯኬኲ ጇባኁዎች ኆንኧብ እኟዯከሦኯ እንዲዲኯፍ ቩደሟኋ በኟደሟጃው ያኯው ኟዏሢሤ እጅ 

እንደዑኖሤበዴ ያጇሢጥሤም። ኯኩህ ደኋሞ ኟንኋዱ ኧሤፍ ኯኪሢይ ቧብቪቢነዴ ካኯው ዯኲጭነዴ ንፃሤ 

ኟህኋ ዯጇያኁነዴ ቬሤዓደ ክፍዯዴ ያኯበዴ ዏሆኑ ኟዏዷዏሡያው ምክንያዴ እንደዑሆን በዯዏቪቪይ 

ያጇሢጥሤም፡፡ ኟኩህ ዏኆኯጫ ኟዑሆኑ ነጥቦችን ቬናነቪ ዏሢሠ ጥፍድ ቩኆኝ ዯጇያኁ ኟዑሆንበዴ 

ቧሢሤ ጇንካሢና ኋኴጽ ኯዏሆኑ ኟዏዷዏሡያው ነው፡፡ ዏሢሠ ጥፍድ ቩኆኝ በብኪኛው ኪውሥ 

ኟዒቧሢዴ፣ ዏደብ ኟዏቿኟሤ፣ ኟዯቋም ኯውጥ ኟዒድሟኋ፣ በኔዴኍሤክ ሹዏዴ ኟዏቬጇዴ፣ ንዳንድ ኈካም 

ኍደ ክን እና ክኴኴ ድሟቬ በሃኲረነዴም ጭምሤ ኟዏዏደብ እንጂ ባጇሩው ኴክ እንዲጇኟኄ ኟዑደሟኋበዴ 

ኄጣጫ ቢቿዏጥም፤ ኈካ ቪያቬሦኴኋ ዯኋባሢዊ ዒድሟኋ ከዑኆባዶው ኄጣጫዎች ንዱ ቢሆንም 

ኯዏደሟኇ ኟችኋሠ ዋነኛ ምክንያዴ ነውና እቬከዏቼ ቢያቧኗን ኆሤም ይኆባም፡፡  

ከቧሢሤ ኋኴፀኝነዴ ሤ በዯያያኧ ኟህኌች፣ ደንቦችና ዏዏሡያዎች በሁኰም ኲይ እኩኴ ዯሦጻዑ ያኯዏሆን 

ሁኔዲም ንዱ ኯዏኴካም ቬዯዳደሤ ዏቬሦን እንኄሩዴ እንደሆነ በዏንኋቬዴ ጥናድች ዏኯኟደ 

በዯደዑ ዯኆኴጿኴ፡፡ ኯምቪኳ  ዯዏቪቪይ ኟንኋድ ኧሤፍና ቦዲ ኲይ ኟዯቧዒሠ ነዴዎች ኟዯኍቧኑዴ 

ፍኂድ እንዲያኍገ ቩኆደዱ ኳኵች ኋን ይዲኯሩኰ፤ እንዲሁም ቋዑ ድሢሻ ኯኳኯው ኟንኋድ ሦኂድ 

ኟዒይቧጥ ቢሆንም በቿበኳ ደሟጃ ዏደብ ዯቧጥቷዶው ያኯንኋድ ሦኂድ ኟዑነኋዱ ዏኖሢዶው ኟደባባይ 

ሃኄ ነው፡፡ ከኩህም በዯጧዒሡ ኟንኋድ ሦኂድ ዒደሻ ኈካው ያኯሦበዴን ንኋድ ሦኂድ ያኯኄጣዴ ኟዒደቬ 

ቧሢሥችም እንዳኰም ይዲኍኂኴ፡፡ ከኲይ በዯኆኯፁዴ ኟኪሢይ ቧብቪቢነዴ ዏኯካከድችና ድሤኈድች 

ምክንያዴ ኧሤሧ ኯሀኆሤ ኢኮኖዑ ዒበሤከዴ ኟዑችኯውን ከፍዯኛ ድሤሻ በኋባቡ እንዳይኍጣና 

ኟፍዴሀዊነዴና ኟዯጇያኁነዴ ቧሢሤ እንዳይቧፍን፣ በኩህም ምክንያዴ ካኌች በዏንኋቬዴ ዯቋዒዴ ኲይ 

እንዲያዒሤሠ በሤ ኟዑከፍዴ ዏሆኑና ከኴዒደ እኩኴ ዯጇኂዑ እንዳይሆኑ በዒድሟኋ ብኴሹ ቧሢሥች 

ይበኴጥ እኟዯቬሩሧ እንዲሄዱ እያደሟኆ ነው። በንኋዱ ኧሤፍ  ኟዑሦፀዐ ኟኪሢይ ቧብቪቢነዴ ዯኋባሢዴ 

ውቬጥ በኟደሟጃው ኟዑኆኘ ኟዏንኋቬዴ ቬሦጻዑ ዏዋኄሥችና ኟበኲይ ሃኲረዎች በቿጥዲም ይሁን 

በዯኧዋዋሡ ዏንኆድ እንደዑቪዯሧ ዏንኋቬዴ በኟደሟጃው ድሤኊዋኯሁ ባኲዶው ጥናድች ዯሟኋጧኴ፡፡ 

ኯምቪኳ ከጥኄም ዴቬቬሤ ሤ በዯያያኧ ዏሢሠ ኟዯቿዏጇውን ዏሥሦሤዴ ኟዑያሟኰ ነዴዎች እያኰ 



ኯዒያሟኰ ነዴዎች ጅምኲ ቬኳሤና ኧይዴ ኟዒከሩሦኴ ሦኂድ ያኯውድድሤ ዏቬጇዴ፣ በዴውውኄ ንኋድ 

ፍኂድ ዏቬጇዴ፣ በህኆኍጥነዴ ኟዲሸኇ ኟንኋድ ድሤጅድችን ዏሢሠ ጣኴኂ በዏኋባዴ ኟዒቬከሦዴና 

ያሸኆው ባኯዐያ ኲይ እሤምጃ ኟዏውቧድና ዏቬሦሤድችን ኯዒያሟኰ ነዴዎች ኟብኂዴ ዒሟኆጫ 

ዏቬጇዴ ዋና ዋና ኟኪሢይ ቧብቪቢነዴ ዏኆኯጫዎች ቬኯዏሆናዶው ዏንኋቬዴ ድሤኊያዶዋኯሁ ባኲዶው 

ጥናድዷ ዏኲክቷኴ፡፡ 

እያንዳንዱ ካ ከኆሠ ሀብዴ ፍዴሐዊ ኟሆነ ድሤሻ፣ ዯዏጣጣኝ ኟሆኑ ኟሥሢ ዕድኵችና ዯጇኂዑነዴ 

ቩኖሠዴ በሃኆሡደ ዒኅበሢዊ ፍዴሕ ዏሟኆገ ይዲኍኂኴ፡፡ ሃኆሢችን ኟምዴከዯኯው ኴዒዲዊ 

ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዴ ካኌች በሀብዴ ክፍፍኴ፣ እኩኴ ኟሥሢ እድኴ ዯጇኂዑነዴ፣ በዴምህሤዴ፣ በጤና፣ 

በዏኖሡያ ቤዴ እና በዏቪቧኰዴ በጥሟዲዶው ዏጇን ዯጇኂዑ ዏሆን እንደዑኆባዶው ያምናኴ፡፡ ይህ 

ኟዏቬዏሠ እምነዴ ኟዑኯካው ደኋሞ ኟዏንኋሥዴ ሠሢሤ ኋኴጽና ቪዲረ ቩሆን ብቻ ነው፡፡ በካኌች 

ዏካከኴ ኴአነዴ ኟዑሦጇሟውና ዯዏጣጣኝ ያኴሆነ ኟኑሥ ኧይቤ ኟዑቬዯዋኯው፣ ኋኴጽነዴና ዯጇያኁነዴ 

ኟኳኯበዴ ሥሤዓዴ ቩቧፍን ብቻ ነው፡፡ ይህንን ዓይነደን ኟዯኪባ ሠሢሤ ዒቬኍኆድ ኟዑቻኯው ደኋሞ 

ዒኅበሢዊ ፍዴሕን በዒንኆሥ ብቻ ነው፡፡ ካኴሆነ ኋን ቬኳሤና ኧይዴ እቬከዏቼ ባቬባኰዴ ህኬብ ኲይ ኳኲም 

እኟዯጧዏሟ ቧኲዒችን ዏዲኍኩ ይቿሣ ይሆናኴና ዏንኋቬዴ ህኬቡን ኪሣውኑ ከ”እቬከዏቼ ኀኧዒ?” 

ያኍጣው ይኆባኴ። 

 


