
ዛባ ዔቬዴ ካ ዙዴ   

ቬዓነህ 03-08-18 

 

ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ኃይኯዒዘያዔ ደቪኯኝ ኟቬኴጣን ዏኴቿቅ ጥያቄያዶውን በይዠ ቂቿዖቡ ኪዚ ቭቬዴ 

ቪዔንዲዴ ዯቆጥዖዋኴ። ይህንኑ ዯሿዴኵ ዲዲያ በቿጣይ ኟኢህዴግ ቿ ዏንበዛና ኟሃቇዘደ ዯዯቁ ጠቅኲይ 

ዑኒቬዴዛ ዒን ይሆናኴ? ኟዑኯው ጥያቄ ኟቭቬደ ቪዔንዲዴ ዏነቊቇዘያ ሿዏሆኑዔ በኲይ በዛቂድች ንዱን እያነቨ 

ኳኲውን ቩጥኰዔ ሿዛዏዋኴ። በዯኯይ ኟግንባ ባኴ ድዛጅድች ቃነ ዏናብዛዴ ኟዒህበዙዊ ዑዲያውን 

ዯቆጣጥዖውዴ ቧንብዯዋኴ። 

 

ኟኦዜዕ ህኬቦች ዴዕክዙቩያዊ ድዛጅዴ (ኦህዴድ) በዏዙ ውቬጥ ያደዖቇው ሽግሽግ በዯኯይ ኟጏዚው 

ዏደጏዘያ ሆኗኴ። ዶ/ዛ ብይን ኯቿጣአ ቦዲ ብከዎዷ ቩሾሟዶው፤ ኟብሔዖ ዒዙ ዴዕክዙቩያዊ ንቅናቄን 

(ብዴን) ዔክዴኴ ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ድ ደዏቿ ዏኮንንዔ በብከዎች ዔኞዴ ዙዴ ቁኵ ሿቇቡ ቧንብዯዋኴ። 

ቆኟዴ ብኵዔ ቢሆን ኟደቡብ ኢዴዮጵያ ህኬቦች ዴዕክዙቩያዊ ንቅናቄ (ደኢህዴን) ቿዏንበዛ ድ ሽዝዙው 

ሽቈጤ ዏድዖቀን ዯቿኲቅኯዋኴ። 

  

በዯኯይ በውጭ ኟዑቇኘ (ክዱቪቬዴ ነን ቬኯዑኰ) ክዱቪቬድች “ጠ/ዑኒቬዴዛ ሃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝን 

ኯዏዯቂዴ ኦህዴድ በእጩነዴ ኯዒቅዖብ ያኧቊጃዶው ዶ/ዛ ቢይ እንዳይዏዖጡ፣ ህጏሃዴ ጠንቂዙ ቅቬቿቪ 

በዒድዖግ ኲይ ነው። ኟደዖቨን ዯጨባጭ ዏዖጃዎች እንደዑያዏኯክደዴ፣ ህጏሃድች ዶ/ዛ ቢይን “ዴግዚን 

ይጠኲኴ” ኟዑኴ ቅቬቿቪ ሿፍዯውባዶዋኴ።” ኟዑኰ ጏዚዎችን በዏንኪዴ ዯጠዔደዋኴ። 

 

ኟኦዜዔያ ክኴኴ ዏዘ ድ ኯዒ ዏቇዛቪ ሿኦዜዑያ ብዜድቂቬዱንግ ኔዴጏዛክ ቊዛ ባደዖቈዴ ቃኯ ዔኴኴቬ 

ኲይ ዶ/ዛ ቢይ ኟድዛጅደ ቿዏንበዛ ሆነው እንዲቧ ኟዯደዖቇው “ኯቬኴዴ ነው” በዒኯዴ ዏናቇዙዶውን ዏነሻ 



ያደዖቈዴ እነኩህ ጏዚዎች፤ በድ በዖሿዴ ቬዔዖን ቬዔ ኟጏጣ እና በህጏሃዴ ባኵች ኟዯቧዙጨ ዶ/ዛ ቢይን 

ኟዑዯች ጽሁፍ በዒህበዙዊ ዑዲያ ዯኯቋኴ ቩኰዔ ኟዒህበዙዊ ዑዲያውን ቩያዔቨ ሿዛዏዋኴ።   

 

ኟሆኖ ሆኖ ኟኢህዴግ ቿዏንበዛ ዔዛጫ ኟዑቂሄደው በድዛጅደ ዏዯዳደዘያ ደንብ በዯቧጠው 

ቬኴጣን ዏቧዖዴ በኢህዴግ ዔክዛ ቤዴ ቬብቧባ ብቻ ነው። ኟኢህዴግ ዔክዛ ቤዴ ኟድዛጅደ ዏዯዳደዘያ ደንብ 

በቧጠው ቬኴጣን ዏቧዖዴ ዯቧብቬቦ ኟድዛጅደን ቿዏንበዛና ዔክዴኴ ቿዏንበዛ ይዏዛጣኴ። በድዛጅደ ህቇ 

ደንብ ዏቧዖዴ ጥቆዒው ሿኢህዴግ ዔክዛ ቤዴ ባኲዴ ውቬጥ ኟዑቿዛብ ቩሆን ኟዯቧጠው ጥቆዒ ሿደቿ በኋኲ 

ሁኰዔ ኟዔክዛ ቤዴ ባኲዴ በዔቬጢዛ ድዔፅ ይቧጡበዲኴ። እነኩህ ኟዔክዛቤዴ ባኲዴ ነፃ በዏሆናዶው 

ኟቿዏንበዛነዴ ዔዛጫው ሿውጭ ሆኖ ዯጽእኖ ያድዛበዴ ኟዑችኴ እድኴ ኟኯዔ። በኢህዴግ ቧዙዛ 

ኟፓዛዱውን ቿ ዏንበዛ ኟዑቧይዏው ዔክዛ ቤደ እንጂ ህኬቡና ዒህበዙዊ ዑዲያው ይደኯዔ። ዔክዛ ቤደ 

ሿእያንዳንዱ ብሔዙዊ ድዛጅዴ በእቀኴ 45 ድዔፅ ኟዯጏሿኰበዴ 180 ባኲዴ ያኯው ነው። 

 

በኩህ ቿዏዛ ዏቧዖዴ ቿ ዏንበዛ ኯዏሆን ንድ እጩ ሿሁኯዴ ባኴ ድዛጅድች ባኲዴ በኲይ ድዔፅ 

ዒግኗዴ ይኖዛበዲኴ። ኟዔክዛ ቤደ ባኲዴ ቂኰበዴ ብሔዙዊ ድዛጅዴ እጩዎች ውጪ በእዙቪዶው ውቪኔ 

ኟዝኯቈዴን እጩ ኟዏዔዖጥ ዕድኴንዔ ኟድዛጅደ ህቇ ደንብ ያጎናጽዠዶዋኴ። ቬኯሆነዔና ኟድዔፅ ቧጣጡ 

ዔቬጢዙዊ ቬኯዑሆን ኟዔክዛ ቤደ ባኲዴ ሿዙቪዶው ፓዛዱ እጩና ሿድዛጅዲዶው ዝኲጎዴ ውጪ ኟዏዔዖጥ 

እድኴ፤ ዏብዴዔ ጭዔዛ ኲዶው። በጩኸዴና በድዒ ኟዑደዖግ ንዳች ነቇዛ ኟኯዔ። ኟዑጏቬነው ዛባ 

ዔቬዴ ኯዙዴ ብቻ ነው። ቬኯሆነዔ ውቿው ኟዯኘዴን ዴዯን ኳኲውን  በኢህዴግ ቤዴ ቬኴጣን ኟቬዙ 

ቬዔዘዴ ዏሆኑን ኯዒጏቅ ኟዝጠዖባዶው ዴዛዔቬ ነው ብንኴ ዯቇቢ  ይሆናኴ።   

 

በኢህዴግ ባህኴና ድዛጅዲዊ ዯግባቦዴ ኟዯኯያአ ኟቯዏዴ ቦዲዎች ኟቬዙ ቬዔዘዴና ዯኴእኮ ብቻ 

ናዶው፡፡ ይህ በኢህዴግ ውቬጥ ኯኧዏናዴ ኟኧኯቿ ብዮዲዊ ዯያይ እና ዯዙዒጅ ባህኴ ነው። በዏቧዖደ 



በኢህዴግ ኯቬኴጣን ያኯው ዴክክኯኛው ዯያይ ፤ ቬኴጣን ህብዖዯቧቡን ኯውጥ ኯዒዠጠን ኟዑጠቅዔ ዏቪዛያ 

ብቻ ነው፡፡ ቬኴጣን ዴኴቅ ህኬባዊ ሃኲዟነዴ ነው፡፡ ቬኯኩህዔ ቬኴጣን ኟዏቬዋእዴነዴ ቦዲ እንጂ ኴክ እንዳኯዞዴ 

ቬዛዓድች ኳኲ ቇዥ ዏደብ ኟዑኮንበዴ ዏቮቊቇዛያ ድኴድይ ይደኯዔ፡፡ ኯኩህዔ ነው ኢህዴግ በጥኴቅ 

ዯሃድቭው ሂደዴ ኯቬኴጣን ያኯ ዯያይ ችግዛ ኯበዴ ብኵ ኟቇዏቇዏው፡፡ 

 

ሿኲይ ኯዯዏኯሿዯው  ኟዴዛዔቬ ጏዚ ኳኲኛው ዏነሻ ቧዎች ኟቬኴጣን ቦዲን ኯሃብዴ እና ዔቾዴ ቂኯው 

ቿዖቤዲ፤ ኯዝኲጭ ቆዙጭነዴ ቂኯው ዴቬቬዛ እና ሿብሄዛ ሿኧዛ ጏይዔ ሿቅዛዛብ ኟዒኟዴ ኬንባኳ ነው። እንዲህ 

ያኯው ዯያይ ኟዯበኲቮና ኟግኴ ኑዜ ዒደኲደያ ይኴኀንዔ ኯዔባቇነናዊ ቬዛዴ እዙቬን ዒዏቻዶዴ ነው። 

ቬኯሆነዔ ይህ ዯግባዛ ጠቃኲይ ኯቬኴጣን ቂኯን ኟዯኪባ ዯያይ ኟዑዏነጭ ቈዳይ ዏሆኑን ዒዏንና ዲዖዔ 

ኟዑቇባው ዏሆኑን ዒቬዏዛ ያቬዝኴቊኴ፡፡ ዔክንያደዔ ይህ ዯያይ በኢህዴግ ቤዴ ውቬጥ ቂኯው 

ዲዕክዙቩያዊ ባህኴ እና ድዛጅዲዊ ዏኯቂሿዴ ቩዲይ ዝፅዕ ሿዏቧዖዲዊው ሃቅ ኟዙቿ ቬኯሆነ፡፡ 

 

ኟዴኛውዔ ድዛጅዲዊ ዔደባ ኟዑዲኟው ሿዑዝኯቇው ኯውጥ እና ሿጠቃኲይ ዯኴእኮው ዏነሻ 

በዒድዖግ ነው፡፡ ኟጏቅደን ሁኔዲ በጥኴቿዴ እና ቪይንቪዊ በሆነ ዏንቇድ በዏቇዔቇዔ ኯኩህ ኯውጥ ዯዏጣጣኝ 

ኟሆነ እዛዔጃ ይጏቧዳኴ፡፡ በዏቧዖደ ይህችን ሃቇዛ ጏደ ህዳቫ ቈክ በዏዔዙዴ ሂደዴ ዏዘዎች ኟዙቪዶው 

ቬዯዋፅኦ ቢኖዙዶውዔ ዏቬዏዛና ድዛጅዴ ግን ዯቁ ኟኳኲዶው ናዶው፡፡ ሿግኯቧብ በኲይ ዏቬዏዛ ሿግኯቧብ 

በኲይ ኲዒና ድዛጅዴ ዴኴኀን ቦዲ ይጏቬዳኰ፡፡ ኟኩህች ሃቇዛ ህኴውና በጠቅኲይ ዑኒቬዳዛ ቦዲ ኲይ 

ኟዯንጠኯጠኯ እጣ ዝንዲ ኟኯውዔ። ቧዎች ይዯቂቂኰ ዏቬዏ ግን ኯዏጪ ዴውኴዶች ጭዔዛ ቿጣይ እና ህያው 

ሆኖ ይኧኴቃኴ። 

 

በድዛጅደ ቧነዶች ኲይ እንደዯዏኯሿዯው በድዛጅደ ውቬጥ ያኯው ኟቧው ሃይኴ እንደኟዒቬዝዔ 

ቅዐና እንደ ክሂኵደ እኟዲኟ ኟድዛጅደን ዯኴእኮዎች ኯዏዝጸዔ ይዏደባኴ፡፡ ኟዑዏድበው ድዛጅዴ ነው፡፡ 



ዔን ያህኴ ሿባድ ዯኴእኮዎች ቢሆኑ እንኳን ኟዯቧኯዝበዴን ኲዒ እቬቂቪቂ ድዖቬ ዯቿብኵ ኟዏሄድ ድዛጅዲዊ 

ዲቩፕን በኢህዴግ ቤዴ ውቬጥ ኟዳበዖና ኟኖዖ ነው፡፡ 

 

ቧው እንደፍኲጎደና እንደዔኞደ ይዏደብዔ፡፡ ኯድዛጅደ ኲዒና ዯኴእኮ እቬሿዑጠቅዔና ኯህኬብ 

ኟዑዝኯቇውን ኯውጥ ዒዔጣዴ እቬሿዯቻኯ ድዖቬ ኟዴኛውዔ ቦዲ ዯዏድቦ ይቧዙኴ፡፡ ይሄ ድዛጅዲዊ ዏዛህ 

ነው፡፡ በድዛጅደ ዲዘክዔ ዲኲኀ ዏዘን ጨዔዜ በዛቂዲ ኟድዛጅደ ነባዛ ዏዙዜች ሁኳዔ ሿንደበዲዶው 

ኟዒይጠዠው “ድዛጅዳ እቬሿዝኯቇኝና እኩህ ቦዲ ቬዙ እቬቂኯኝ ድዖቬ” ኟዑኴ ባባኴ እንደነበዛ ዲጏቬ 

ይቇባኴ፡፡ እናዔ ብከዎዷዔ በዛቂዲ ቬዶቊዘ ዯኴእኮዎችን ጭዔዛ እኟጏቧዱ ዏቬዋእዴነዴ ኯዏክዝኴ 

ዯቇደዋኴ፡፡ እናዔ በኢህዴግ ቤዴ ኟጠቅኲይ ዑኒቬዴዛነዴ ቯዏዴ ኟዴዛዔቬና ኟጭቅጭቅ ዷንዳ ይደኯዔ። 

ሆንዔ ይችኴዔ። ቬኯሆነዔ ሿኲይ ኟዯዏኯሿደ ጏዚዎች እና ኟጏዚ ዔንጭ በዏሆን ኟዑያዔቨደ በእዛግጥዔ 

ሿኩህ በግኴባጭ እዙቪዶውን ኯብኬበኪ እያዏቻዏዷ ዏሆኑን ዏጠዛጠዛ ዯቇቢ ነው። ኢህዴግ በዏዏዘያውና 

በኖዖበዴ ዏዛህ ቬኯዑጓኬና ኯዏዛሁ ዯቇዢ ቬኯሆነ እንኳንቬ ዒህበዙዊ ዑዲያ ውቬጥ ቇብድ ዝዯፍዴ ይቅዛና 

በኩህ ቈዳይ ዯጨንቆ ቬዙ ኟዑዝዲበዴ ንዳችዔ ዔክንያዴ ኟኯውዔ። 

 

 

 

 

  

 

 

 


