ኟዑዲያው ኃኲዟነዴና ኟዏንግቬዴ ዑና
ይኴቃኴ ፍዛዱ 01-29-18
ኟኢሕዴግ ሥዙ ቬዝጻዑ ኮዑዳ ኯቪዔንዲዴ በዘኯቀ ቬብቧባው ካቪኯዠዶው ቁኴፍ ውቪኔዎች ውቬጥ

በኮዑአኒኬሽንና ዑዲያው ዘዛፍ ያኯውን ችግዛ ዏቅዖፍ ኟዑኯው ንዱ ነው፡፡ ዑዲያ በዒያከዙክዛ
ዏኴኩ ግዙፍ ዯደዙሽነዴ ያኯው በቧኮንዶችና በደቂቃዎች ውቬጥ በብዙ ዑዮን ኟዑቆጠዛ ሕዝብን
በያኯበዴ ኯዏድዖቬ ኟዑያቬችኴ ቅዔ ያኯው ኯሀቇዛ ግንባዲ፣ ኯሁኯንዯናዊ ኴዒዴ፣ ኯቧኲዔ ዏጎኴበዴ
ጏዘዯ ከፍዯኛውን ድዛሻ ጏጣ ኟዑችኴ፤ ኟዛኑዔ ያህኴ ጥዠዴና ውድዏዴ ያቬከዴኴ ኟዑችኴ ዴኴቅ
ኃይኴ ነው፡፡
ዑዲያን በግባቡ ዏያዝና ዏጠቀዔ ካኴዯቻኯ በዯኯይ በዚህ ዘዏን ኟዯከቧዯው ዒሕበዙዊ ዑዲያ
ያኯብዙ ድካዔና ውጣ ውዖድ በንድና ሁኯዴ ዏቬዏዛ ዏኴእክዴ ሀቇዛና ሕዝብ ኟዑያናቊበዴ፣ ቧኲዔ
ኟዑያደዝዛቬበዴና ደዔ ዏዠቧቬ ኟዑያዏጣበዴ ዘዏን ኲይ ደዛቧናኴ፤ ይሀው እውነዲዔ በበዛካዲ
ኟኯዒችን ክፍኵች ዲይድኴ፡፡ በእኛዔ ሀቇዛ ይሄው ሁኔዲ እንዲከቧዴ ያኯዏዲከዴ እኟቧ ያኰ
ዒሕበዙዊ ዑዲዎች ኰ፡፡
ዓን ቬዴዘዔ ዑዲያው ዒኯዴዔ ኟቀድዕው ፕዚቬ፣ ዳኳቪዥንና ዚድዮ በዘዏናዶው ብዶኞዷ ኟዜና
ዔንጭና ኯሕዝብ ዯደዙሽ ኟነበበዴ ዘዏን ዛዚ ከዕኲ ጎደኴ በዒሕበዙዊ ዑዲያው እኟዯነጠቁ ይቇኛኰ፡፡
ዒሕበዙዊ ዑዲያው ኯበጎ ዯግባዛ ኟዏዋኰን (በፍጥነዴ ዏኴእክድችን ኯዒቬዯኲኯፍ፣ ኯእውቀዴና
ኯዔዛዔዛ ጏዘዯ ቇኴግኵዴ ኟዏቬጠደን ያህኴ) በቂ እውቀዴ በኳኲዶው፣ ኃኲዟነዴ በዒይቧዒዶውና ኯቧው
ኴጅ ክብዛ በኳኲዶው ግኯቧቦች እጅ ቩጏድቅ ዴኴቅ ሀቇዙዊ ጥዠዴ ያቬከዴኲኴ፡፡
ኟቧው ኴጅ ሕይጏዴ በነዚሁ ቧዎች እኩይ ዯግባዛ ዔክንያዴ ንዱን ዘዛ ኟዒንቋቮሽ፣ ኟዏቪደብ፣
ኟዏዝኯፍ፣ ቬዓዴን ኟዑጎዳ ጽሁፍ ዒቧዙጨዴና ዏኴቀቅ ኟዯነቪ በዯዏቪቪይ ቧዴ በዏድ ሺዎች
ጏይንዔ ዑዮኖች ዯደዝዛን ዯቧደብን በዑኴ ኟበቀኴ ቬዓዴ ዔዛዖው እንዲነቨ ጠብና ሁከዴ ውቬጥ
እንዲቇቡ ያደዛቊኴ፡፡ ይህን ዯከዴኵ ኟዑነቪውን ዖብሻ ንብዖዴ ዒቃጠኴ ኟቧው ሕይጏዴ ዏጥዠዴ
እያኟነው እንቇኛኯን፡፡

ቀደዔ ቩኴ ኟጠቀቬነው ኟቬዙ ቬዝጻዑው ውቪኔ ኯሕዝብ ከዯቇኯጸ ቇና ጏዛ ቢሆነው ነው፡፡ ይሁን እንጂ
ውቪኔውን ጏደ ዯግባዛ ኟዒዋኴ ቬዙ ዯዷዔዜኴ፡፡ በዛግጥ ዑዲያውን በዴክክኴ ጏደዑዝኯቇው ደዖጃ
ኯዒዔጣዴ ኟዖዥዔ ግዜ ኟቤዴ ቬዙን ይጠይቃኴ። ዏግኯጫው በዏቧጠደ ብቻ በንድ ግዜ ኟዑዏጣ
ኯውጥ ኟኯዔ፡፡
ዑዲያው ሀቇዙችን ካኯችበዴ ዯጨባጭ ሁኔዲ ንጻዛ ዴኩዖዴ ቧጥድ ዏቬዙዴ ያኯበዴ ቧኲዔና ዏዖቊቊዴን
ኯዒቬዝን ነው፡፡ ችግዜች በውይይዴና በቧኲዒዊ ዏንቇድ እንዲዝደ፤ ሕብዖዯቧቡ በሀቇዙዊ ቧኲዔና
ዏዖቊቊዴ ዙዘያ ኟዯሻኯ ግንዛቤ በዏፍጠዛ ኯቧኲዐ እንዲቆዔ ኟዒድዖግ ቬዙ ነው ዏከጏን ያኯበዴ፡፡
በዚህ ዖቇድ በዏንግቬዴ ቬዛ ያኯው ኟፏብክ ዑዲያ (ኳክዴዜኒክቨዔ ሆነ ፕዚቨ) ብዙ ዛቀዴ ሄዶ
ዏቬዙዴ ቢጠበቅበዴዔ በንጻዙዊነዴ ኟዯሻኯ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ፡፡
በዯኯይ ሁንዔ ሀቇዙዊ ደቊ ሁኖ ዴኴቅ ጥዠዴ እያቬከዯኯ ኯሕዝቡ ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ ጠንቅ ኟሆነው
ኟሕዝብን ብዜነዴ እኟናዱ ኯከዠ በቀኴ እያነቪቨዴ ያኰዴ ቇዢውን ፓዛዱ እንደግዠኯን በዑኴ ቬዔ
ኟዑጽዞዴ ብኵቇዜች ናዶው፡፡ እነዚህ ካኲዴ ሕዝብን ከሕዝብ ኯዒጫዖቬ ዲጥቀውና ቆዛጠው ኟዯነቨ
ይዏቬኲኴ፡፡ ቅንጣዴ ዲክኴ ኟኃኲዟነዴ ቬዓዴ ኟዒይቧዒዶው፣ በሕዝብ ኲይ ያኲዶውን ንቀዴ በደባባይ
በዏዝኯፍና በዏቪደብ ኟዑያቪአ፤ ኯከዠ በቀኴ ኟዑያነቪቨ፣ ባኴዯቇዙ ብእዙዶው ኟሕዝብን ቬብእና
ኟዑያዋዛዱ ናዶው፡፡ እነዚህ ሀይኵች ዔንዔ ቢከና ቢዘከዔ ዛዚዔ ከዴኲንደ ቬህዯዲዶው ኯዏዒዛ
ዝቃደኝነደ ኟኲዶውዔ፡፡
በንዳንድ

ዑዲያዎቻችን

ኟዔንቧዒዶው

ዜናዎችዔ

ሆኑ

ፕዜግዙዕች

ኟዑቀዛቡዴ

በዙቨ

በዏንግቬዴ/ክኴኵች ዑዲያ(ዎች) ቩሆን ኟዏኴእክደ ቬዯኲኲዟዎችዔ ኯዏንግቬዴና ኯፓዛዱው ቅዛበዴ
ያኯዶው ካኲዴ ናዶው። ከሁኰዔ በበኯጠ ከነዚህ ጏቇኖች ኟዑጠበቀው ሕዝብን ኟዒዖቊቊዴ ቬዙ በቧዟው
ዏቧዙዴ ነው፡፡ ነቇዛ ግን ንዳንዴ ይህ ቩሆን ይዲይዔና ዲዖዔ ይቇባዋኴ።
ኢሕዴግ ባቪኯዝው ውቪኔ ዏቧዖዴ ጏደዯግባዛ እኟቇባ ባኯበዴ በዚህ ጏቅዴ ዴኴቁ ኟቧኲዔና ዏዖቊቊዴ
ጠንቅ ሆኖ ሀቇዛ ኯዒጏክና ቧኲዐን ኯዒደፍዖቬ እኟቧዙ ያኯው ቭሻኴ ዑዲያው ነው፡፡ ከሕዝብ ቧኲዔ
ዒጣዴና ዏዲጏከ ከሀቇዛ ቧኲዔ ዏደፍዖቬ ኟዑያቇኙዴ ጥቅዔ ዔን እንደሆነ ባይዲጏቅዔ በእንዴዴ ይነዴ
ኟከዠ ኟዘዖኝነዴ በሽዲ እንደዯኯከዞ ኯዏዖዳዴ ቬዙዎቻዶው በቂ ዔቬክዜች ናዶው፡፡

በኢሕዴግ ቬዛ ኟዯቧባቧቡዴ ዙደ ድዛጅድች ኟቅድዑያ ዴኩዖዴ ዒድዖግ ያኯባዶው በዘዖኝነዴ ኴክፍዴ
ኟዯጠዏዱዴን፣ በቬዐ ኟዑነግዱዴን፣ ሕዝብን ከሕዝብ ኯዒባኲዴ ሆን ብኯው ዲጥቀው ኟዯነቨዴን፣
ሠዙዊደን ኟደቇዞ ዏቬኯው ኟበኯጠ ከሕዝብ ኟዑያቊጩዴንና ኳኵች ዏቧኴ ቬዙዎች ኟዯጠዏዱዴን
ሀይኵች ደብ ዒቬያዝ ነው፡፡ እነዚህ ቧዎች እንደግዝዋኯን ኟዑኰዴንዔ ድዛጅዴ ይበኴጥ ከሕዝቡ ውቬጥ
እንዲጏጣ በዒድዖግ ዖቇድ ዴኴቅ ቬዙ ቩቧ ኟቆአና እኟቧ ያኰ ናዶውና ደብ ኟዒቬያዙ ቈዳይ ዜ
ኟዑቧጠው ሆን ይቇባዔ፡፡
በዒህበዙዊ ዑዲያው ዘዛፍ ኟዯቧዒና ጥቂዴ ኟዒይባኰ ሀይኵች በዒያከዙክዛ ሁኔዲ በከዠ ኟዘዖኝነዴ ድጥ
ውቬጥ ጏድቀው ኳኲውን ይዘው ኯዏጥዠዴ፣ ጭዛቨን ሀቇዛን ኯዒዝዙዖቬና ንዱ ሕዝብ በኳኲው ኲይ
እንዲነቪ ኯዒድዖግ ያኴጎነጎኑዴ ቫዙ፣ ያኴጫዴ እቪዴ ኟኯዔ፡፡ ሕዝብ ሁኔዲውን ኯይድ ቬኯዯዖዳው
ኟከዠ ጥኲቻ ውቬጥ እንዲጏድቅ ድዛቇውዲኴ፤ ይህ ደግዕ እንደ ሀቇዛዔ እንደ ሕዝብዔ ያቪዝናኴ፡፡
በኢዴዮጵያ ዲዘክ ውቬጥ እንደነዚህ፣ በዒሕበዙዊ ዑዲያ ዯዋናይ ነን እንደዑኰዴ ይነዴ ኟዘዖኝነዴን
በሽዲ ኟዑያቬዠዞ

ቧዎች በሀቇዙችን ዲይድዔ፤ ዯቧዔድዔ ይዲጏቅዔ፡፡ (ጏደው ኴነበዖዔ ኯካ

ኟደዛኩ ኤድዜቊንና ኟግብጹ ቩቩ ኯቁጥዛ ዲካች ኟነበዴን ዒሕበዙዊ ዑዲያዎች ኟዘቈዴ ያቬብኲኴ)፡፡
ዑዲያው ዏቬዙዴ ያኯበዴ ችግዜች ሁኰ በቧኲዒዊ ዏንቇድ ኟዑዝደበዴን ኟሕዝብ ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ
ኟዑዏጣበዴን ሁከዴና ግጭዴ ደዔ ዏዠቧቬ እንዳይኖዛ ኟዒድዖግ ሕዝባዊና ሀቇዙዊ ኃኲዟነዴ ያኯውን ቬዙ
ነው፡፡

ንዳንድ ግዜ ከቈዳዮች

ክብደዴና በሕዝብ ውቬጥ

ከዑዝጥዖው ከባድ

ቬዓዴ

ኟዯነቪ

ኟዑዝጥዖውንዔ ደቊ፤ ዔክንያዴና ውጤደን በዒጤን ዏዖጃዎች በዑዲያ ኟዒይዯኲኯዞበዴ ሁኔዲ ኯ፡፡
ይህ ኟዑደዖግበዴ ቢይ ዔክንያዴ ደግዕ ድዛደን ኯዏቮዝን ቪይሆን ኟባቧና ኟከዠ ጥዠዴ እንዳይከቧዴ
ኯዒድዖግ ቩባኴ ነው፤ በቧኲዒዊ ዏንቇድ ኟዑዝደ ችግዜች ሁኰ ደቊና ጥዠዴን ኟዏቀነቬ ዴኴቅ ቅዔ
ያኲዶው ዏሆኑን ከግዔዴ ውቬጥ በዒቬቇባዴዔ ጭዔዛ ነው፤ ከነበዖው ጏይንዔ ከዲኟው በኲይ ኟከዠ ደቊ
እንዳይከቧዴ ኯዏከኲከኴዔ ቩባኴ ነው፡፡
ንዱን ችግዛ ኯዏጏጣዴ ቩዕከዛ በኳኲው ድንቇዯኛ ክቬዯዴ በዏጠዏድ በችግዛ ዙዘዴ ውቬጥ
ዏጥዏኴዏኴ እንደቇና ዝዯና ውቬጥ ዏግባዴ በዚህ ቩባኴ በዚያ ኯዑያዝዯኴከው ውጥዖዴና ኟቧኲዔ
ዏደፍዖቬ በዯዖቊቊ ሁኔዲ እኴባዴ ኯዒዔጣዴ ያኴዯቻኯው ኟሕዝቡን ቬዓዴ በጥኲቻ እያደዝዖቨ ባኰዴ
ዒሕበዙዊ ዑዲያዎች ዒካኝነዴ ነው፡፡

ኯዒጠቃኯኴ፤ ዒሕበዙዊ ዑዲያው በሁኑ ቧዴ ኯኢዴዮጵያ ዴኴቅ ደቊን ኟደቀነ ኟቧኲዔና ኟዏዖቊቊዴ
ጠንቅ ዏሆኑን ቀጥኵኴ፡፡ ከቬዙ ቬዝጻዑው ዏግኯጫ በኋኲ ኟዯጏቧነ ቀናዴ ንጻዙዊ ቧኲዔና
ዏዖቊቊዴ በዒሕበዙዊ ዑዲያውዔ በኩኴ ዲይድ ነበዛ፡፡ ይሁን እንጂ ኟከዠ እኴቂዴና ጥዠዴ
ኟዑከቧዴበዴ

ቪቪቢ

ሀቇዙዊ

ደቊ

ሁንዔ

ከዟዲችን

እንደዯደቀነ

ነው።

ሁን

ኯሀቇዙችን

ኟዑያቬዝኴቇው ግጭዴ፣ ሁከዴና ደዔ ዏዠቧቬን ኟዑያባብቬ ዑዲያ ይደኯዔ፤ ኟሕዝብ ዏኯያኟዴን
ቪይሆን ቧኲዔና ዏዖቊቊዴን፣ ብዜነዴን፣ ዏደዒዏጥና ውይይዴን ኟዑቧብክ ዑዲያ ነው ኟዙበን።
ሀኲዟነዴ ኟጎደኲዶው ዑዲዎች ቪይሆኑ ኟናዝቁን ቧኲዔን ያቧፍኑ ኟዑችኰ ዑዲያዎች ናዶው ብዛቅ
ኟሆኑብን።

ዏቬዠዴና ዏበዙከዴ ያኯባዶው እነዚህ ሆነው ቪኯ እንደቮን እኟዝኰ ያኰዴ ግን በዯቃዙኒው

ያኰ ናዶው፡፡ (ይህን ቬንኴ በዏንግቬዴ በኩኴ ኯዏዖጃ ነፃነዴ ዴኩዖዴ በዏቬጠዴ፤ ኟዯከቧደ ችግዜችን
በቧኲዒዊ ዏንቇድ ኯዏፍዲዴ ኟዑያቬችኰ ቧዟና ግኴጽ ኟውይይዴ ዏድዖኮችን በዒዘቊዷዴና ዑዲያዎችን
በዏቊበዝና በዒቪዯፍ፣ ኟህዝብ ቬዯያኟድች በቀጥዲ እንዲቧዙጩ ዒድዖግ ኟዏጠበቅበዴ ዏሆኑ እንዳኯ
ሆኖ ዒኯዲችን ነው፡፡) ኯዚህ ሁኰ ደግዕ፣ በዋናነዴ ኟዑዲያ ዘፎዛዔ ያቬዝኴቇናኴና ዘፎዛዐ ኟቅድዑያ
ቅድዑያ ቧጠው ይቇባኴ።

