ቬዓዲዊነዴ ዒንንዔ ይጇቅዔዔ
ደቬዲ ኃይኰ 02-01-18
ዏብዴን በዏጽና በብጥብጥ ዒቬከበዛ ይቻኴዔ። በቬዓዲዊነዴ የዑካሄድ ዒናዶውዔ ዯግባዛ
የዴኛውንዔ ጏቇን ዯጇቃዑ ያደዛግ ይችኴዔ። ይኴቁንዔ በቧከነ ዕዔዜና በቧኯጇነ ካሄድ ዑኪናዊ
ሆኖ ዏነቊቇዛ እንዲሁዔ ኯውይይዴ ክዢዴ ዏሆን ዒንኛውንዔ ችግዛ ኯዏዢዲዴ የዑያቬችኴ ካሄድ
ዏሆኑን ዏቇንኧን ይቇባኴ።
በቬዓዲዊነዴ በቇዙችን እየዯቇነባ የዏጣውን የዴዕክዙቩ ባህኴን ጏደ ጎን በዒድዖግ ቇዛን ዏቇንባዴና
ህኬብን ኯኴዒዴ ዒነቪቪዴ ይቻኴዔ። ችግዜችን በጇዖጴኪ ከዘያ ውይይዴ ከዏዢዲዴ ይኴቅ በዏጽና
በግዛግዛ ኯውጥን ኯዒዔጣዴ የዑደዖግ ጥዖዴ በዛካዲ ቇዙዴን ዏንግሥዴ ኴባ ድዛጎ ጏደ ውድዏዴ
ንዳቬቇባዶው የቇሃዱ ዓኯዔ እውነዲ ነው። ኯኩህዔ የዯኯያዩ ዖብ ቇዙዴን ዯዕክዜን ዒንቪዴ ይቻኲኴ።
የዏን በቪኲህ ኧዏን ንፃዙዊ ቧኲዔ የነቇቧባዴ ቇዛ ነበዖች። በኩያች ሀቇዛ ውቬጥ በቬዓዲዊነዴ የዯከቧዯው
ብጥብጥ ቇዘደን ዔን እንዳደዖቊዴ ሁኰዔ የዑቇነኧበው ይዏቬኯኛኴ። ኪዚ የዏን ህኬቦቿ በዕዴና
በህይጏዴ ዏካከኴ እየዯዏኲኯቨ ነው። የውጭ ቇዙዴ ፖኯዱካዊ ዢኲጎዴ ዒዛኪያ እየሆነች ነው።
ቢያዔ ዯዏቪቪይ እጣ ዝንዲን ዯከዴኲኯች። በዏዏዛ ቊዳዟ ኧዏን ቧኲዒዊ የነበዖችው ቢያ በቇዘደ
በዯነቪው ቀውቬ የውጭ ሃይኵች የጦዛ ውድዒ ሆናኯች። በዯኯያዩ የቇዘደ ክዢኵች ህቇ ጏጥነዴ
ነግሷኴ። የቧው ኴጅ ህይጏዴ እንደዋኪ ይቀጇዠኴ። ህኬቡዔ በሁከዴ ዒዕበኴ ውቬጥ ይዋኛኴ። እንዲሁዔ
በቅዛቡ በባዘያ ዢንቇኲ ኧዏን የቀዖው የባዛያ ንግድ ቇበያ በቪዠዘ ሁኔዲ በኩያች ቇዛ ውቬጥ እየዯካሄደ
ይቇኛኴ።
ደኒኬያዔ ብዴሆን የዯሟኲ ቧኲዔ የኲዴዔ። ግብፅዔ ከዐባዖክ ዏውደቅ ጏዲህ የዯዖቊቊ ቧኲዔ ውቬጥ
ይደኯችዔ። በየቀኑ በቮባዘዎች በዴዛ እየዯቇዖዝች ነው። ኳኵች የዖብ ቇዜችዔ እንዲሁ በሁከዴ
ውቬጥ እየዲዏቨ ናዶው። ይህዔ በቅድዑያ የነበዖን ቧኲዔ ከቬዓዲዊነዴ በፀዳ ሁኔዲ ዏያኬ እንደዑቇባ
የዑያቬዖዳ ነው።
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እንደዑዲጏቀው ኢዴዮጵያ የዔዴከዯኯው ዡዴዙኲዊ ቬዛዓዴ በዛካዲ ውጣ ውዖዶችን ኴዣ ቧኲዔን
ዕውን ያደዖቇ፣ ኴዒዴን ያዖቊቇጇና በኩህዔ የህኬቦችን ዢዴሃዊ የሃብዴ ዯጇቃዑነዴን ዕውን ያደዖቇ
እንዲሁዔ ከሀቇዙችን ዯጧባጭ ሁኔዲ ኳያ የዴዕክዙቩ ባህኴ ግንባዲን ዏቇንባዴ ችሏኴ። ይህ ቩሆን
ግን ሁኰዔ ነቇዛ ኴቊ በኴቊ ኴነበዖዔ። ባኯዞዴ ጥቂዴ ዓዏዲዴ በሀቇዙችን ንዳንድ ካባቢዎች
የዯዝጇዴ ሁከዴና ግጭድች ኯኩህ ዓይነዯኛ ዒቪያ ይዏቬኰኛኴ።
ያዔ ሆኖ ህኬቡ በቧኲዐ ኲይ ቬኯዒይደዙደዛ ኯግጭዴ ኃይኵች የዑሆን ዔዷ ዔህዳዛ እንዳይኖዛ
ድዛጓኴ። ዔንዔ እንኳን በዏንግቬዴ ዏዋቅዛ ውቬጥ የዯቧቇቧቈ ንዳንድ ግኯቧቦች የዯቧጣዶውን ህኬባዊ
ደዙ ዏጏጣዴ የዒይችኰና የዒይዝኴቈ፣ ኯግኴ ጥቅዒዶው ያደ ኴዣ ኴዣ ደግዕ ድብቅ የጥዠዴ
ኃይኵች ፖኯዱካዊ ዯኴዕኮ ይኧው የዑነቀቪቀቨ ሆነዋኴ።
በኩህዔ በዏኴካዔ ቬዯዳደዛና በዐቬና ህኬቡን ቩያዒዛዴ እንደነበዛ የዑዲጏቅ ነው። እነኩህ ሃይኵች
የዝጇዴ ዔዚዴ ከዴዔክህዴና ከጥበዴ ዙዒጆች ዷንዳ ቊዛ ዯዳዔዜ የሀቇዙችንን ቧኲዔ ዒጏኩ የቅዛብ
ካ ዴውቧዲችን ነው።
ይህ ሁከዴ ኪዚዔ ድዖቬ በንዳንድ ካባቢዎች ብቅ ጥኴዔ እያኯ በዏዲየዴ ኲይ ይቇኛኴ። ግና ከሁከዴ
የዑቇኝ ዔንዔ ዓይነዴ ጥቅዔ እንደኳኯ ዒንዔ የዑያውቀው ነው። የሁከደ ዙዒጆችዔ የቇዙችንን
ቧኲዔ ኯዒጏክ ኳዴ ዯቀን የዑቧ የኢዴዮጵያ ጇኲድች እንጂ ከሀቇዙችን ቧኲዔ ጏዳድ ህኬብ ቊዛ
የዑያቇናኗው ነቇዛ የኯዔ። ህኬቡ ከዏኴካዔ ቬዯዳደዛና ከብኴቯ ቧዙዛ ቊዛ ዯያይክ ኯዑያቀዛባዶው
ጥያቄዎች ዏንግቬዴ ቅዔ በዝቀደ ዏጇን ዔኲሽ እየቧጇ ነው። ከኩህ በዏኯቬ የሁከደ ባኯቤድች ኳኵች
ናዶው።
ቧኲዒችን ሁከዴና ኰባኴዲ ቀናባዘ በሆኑ ዒህበዙዊ ድዖ ቇጾች ዏዲጏክ ይኖዛበዴዔ። ኲይ ንዳንድ
ጏቇኖችዔ ቪያውቁ የኩሁ ኰባኴዲ ቧኯባ ዏሆናዶው ኴቀዖዔ። በዯኯያዩ ዒህበዙዊ ዑዲያዎች ኲይ
የዯኯያዩ ዣድዎችን በዒቀናዷዴ በኳኵች ሀቇዙዴ ውቬጥ የዯከናጏኑ ድዛድችን እኩህ ሀቇዛ የዯዝጇ
በዒቬዏቧኴ ንዳንድ ጏቇኖችን ቩያደናግ ይዲያኰ። በዔቪኳነዴዔ እነኩህ ዑዲያዎች በዯኯያዩ ሀቇዙዴ
የዯቇደኰ ዯዏቪቪይ ቀኯዔ ያኯዶውን ግኯቧቦች በዏኯጇዢ ‘ኢዴዮጵያ ውቬጥ እቇኳ የዯባኯ ቦዲ የዯቇደኰ’
በዒኯዴ በዡቬ ቡክ ኲይ ያቪያኰ፤ የኳኵች ቇዜች ኤኳኮዢዯዜችን ዣድ እያነቨዔ ‘ቇኳ በዑባኯው ቦዲ
ዏከኲከያ በውዜፕኲን እየደበደበ ነው’ የዑኴ ቬቇዙዑ የዝጇዙ ድዛቧዴን ዒንቪዴ ይቻኲኴ። እንዲህ
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ዓይነዴ የውቮዴ ድዛቧድች ቬዓዲዊ የዑያደዛቈና የህኬቡን ቧኲዔ የዑነጥቁ ናዶው። እናዔ ብዛደ
ጥንቃቄን ይሻኰ።
እንደዑዲጏቀው ሁኰ ህኬቡ የጏደዟዴ ዕጣ ዝንዲው የዑጏቧነው ሀቇዙችን በዔዴከዯኯው ኴዒዲዊና
ዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድ ዏሆኑን ቬኯዑያውቅ ሁኳዔ ቧኲዔ ጏዳድ ኃይኵች ቊዛ የዑቆዔ ነው። የቧኲዔን
ጇቀዓዲ ቬኯዑቇነኧብዔ ከዔንግካውዔ በኲይ ሁኳዔ በየካባቢው ኯቧኲዐ ኧብ እንደቆዏ ነው።
ህኬቡ በየቀየው ኲኯው የቧኲዔ ሁኔዲ ዋነኛ ዏቧዖዴ ነው። በኩያ ካባቢ ኯዑከቧዴ ዒናዶው የፀዖ-ቧኲዔ
ድዛዴ ዏኴቭ የዑጎዳው እዛቨን በዏሆኑ ኯቧኲዐ ይበኴጥ ዏዴቊዴ ኯበዴ።
እንዲህ ዓይነደ ቧኲዔን የዑያጎኰ፣ ኴዒዴን የዑያዠጥኑና ንዴዛክን የዑያቬቀ ዏንቇዶችን ዏከዯኴ
ባይቻኴ

ኖዜ፤

የዏዷዏዘያውን

የዕድቇዴና

ዴዙንቬዣዛዓሽን

ዕቅድን

እውን

ዒድዖግና

ህኬቡዔ

የዯዷዏዖውን የፀዖ ድህነዴ ኧዏቻ ጇናክዜ ባኴቀጇኯ ነበዛ።
ከኴዒዴ ዕቅዱዔ በየደዖጃው ዯጇቃዑ ሆኖ ዯዝኲውን የዕድቇዴ ዙዕይ ቧንቆ ባኴዯጓኧዔ ነበዛ። ሁን
እያኯዏ ኲኯውና ከዏዷዏዘያው ዕቅድ ቊዛ ዯዏቊቊቢ የሆነውን ሁኯዯኛውን የዕድቇዴና ዴዙንቬዣዛዓሽን
ዕቅድንዔ ዯኴዕ ኪዚ ቭቬዯኛ ዓዏደ ኲይ ባኴደዖቧ ነበዛ።
በኩህ ደዖጃ ኲይ ሆኖ የዯዷዏዖውን ዕድቇዴ ኯዒቬቀጇኴና በኩያውዔ ኴክ ዴዕክዙቩው ሀቇዛ በቀኴ
ዢኲጎዴን ዏቧዖዴ ባደዖቇ ዏኴኩ እንዲጎኯብዴ የዯደዖቇው ጥዖዴ እንዳኯ ሆኖ፤ ይህ ህኬብ በንዳንድ
የኦዜዑያና የዒዙ ክኴኵች ውቬጥ ከዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ቊዛ እንዲሁዔ ፅንዝኛ ኃይኵችና የሀቇዙችንን
ዏኯጏጥ የዒይቯ ንዳንድ ጏቇኖች ዒካኝነዴ የዯከቧዯውን ሁከዴ ኯዏቋቋዔ ህኬቡ በባኯቤዴነዴ ዏንዝቬ
የከዝኯው ዏቬዕዋዴነዴ በቀኲኰ የዑዲይ ይደኯዔ። ይህ የህኬቡ ቬዓዴ የዏነጧው ከዔንዔ ዯነቬድ
ይደኯዔ። የቧኲዔን ዋቊ ጇንቅቆ ቬኯዑያውቅ ነው። ካኯዞዴ ዯግባዜዷ ቬኯዯዒዖ ነው።
ከዯግባዛ የበኯጇ ዴዔህዛዴ ቤዴ ባኯዏኖዔ፤ ይህ ህኬብ የቧኲዐ ኧብ ሆኖ ቆሟኴ። ሁከደን ኯዏቀኴበቬ
በሀቇዙችን የዯዝጇዖውን ኯዏዖቊቊዴ ዯከዴኵ የህኬቡን ቧኲዔና ፀጥዲ ኯዒዖቊቇጥና ህቇ ዏንግሥዲዊ
ሥዛዓደን ከደቊ ኯዏከኲከኴ ቩባኴ የቬዶኳይ ካ ዋጅ በቬዝጻዑው ካኴ ዲውጆ ዯግባዙዊ
ቩሆንዔ ይህ ህኬብ የንበቪውን ድዛሻ ዯጫውቷኴ። በኩህ የህኬቡ የነቃ ዯቪዴዣ በሀቇዙችን ኲይ ዯደቅኖ
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የነበዖው ደቊ እንዲቀኯበቬ ኯዒድዖግ በዯደዖቇው ዛብዛብ የህኬቡ ዑና ዯኧዛኬዜ የዑያኴቅ ይደኯዔ።
ይህ ቧኲዔ ጏዳድነደ ኪዚዔ ይሁን ነቇ ይበኴጥ ዏጎኴበዴ ኯበዴ።
ይህ ቧኲዔ ጏዳድ ህኬብ በዒጏቅዔ ይሁን ባኯዒጏቅ ቧኲዔን በዒጏክ ዯግባዛ ኲይ የዯቇኘ ጏጣድችን
በዏቇቧፅ፣ ኯቧኲዔ እንዲቧና የቧኲዔን እቫዴ እንዲያውቁ ዒድዖግ የቻኯ ነው። ይህ ህኬብ ኲኯዞዴ 26
ዓዏዲዴ ቇደዒ የዯዙዏዳዶው የኴዒዴ ባጣና ጎዛባጣ ውጣ ውዖዶች ያቬዲውቪኴ።
ኯውጦዷ በሁኑ ጏቅዴ የዑቀዙዶው ዯጧባጭ ኯውጦች ቢኖዔ፤ ከዴናንደ በዯሻኯ ቁዏና እንደዑቇኘ
ይቇነኧባኴ። እዛቨንዔ በዯሻኯ ዒዒ ኲይ እንደዑያጏገዴ በኴዒደ ውቬጥ ዯዋናይ የሆነው ዒንኛውዔ ካቊ
በየደዖጃው ዯጇቃዑ እየሆነ ዏዔጣደን ዙቨን በዏግኯፅ ጭዔዛ ያቬዖዳ ይችኲኴ።
ዴክክኯኛ ፖቩዎችና ቬዴዙዳጂዎች ካኰ፣ ህኬቡን ከዳዛ እቬከ ዳዛ የዑያንቀቪቅቬ ኴዒዲዊ ዏንግቬዴ
ካኯና በኩሁ ዏዘ ካኴ ቬዯባባዘነዴ ብኵዔ በህኬቡ የባኯቤዴነዴ ዏንዝቬ የዑኧጏዛ ቧኲዔ እቬካኯ ድዖቬ፤
ቧዛድ ዏኯጏጥና ዒደግ እንደዑቻኴ ጇንቅቆ የዑያውቅ ህኬብ ነው። እናዔ ኯቇዙችን ቬዓዲዊነዴ
ዒንንዔ እንደዒይጇቅዔ በዏቇንኧብ ኯቧኲዐ ኴዩ ዴኩዖዴ ዏቬጇዴ ይኖዛበዲኴ።
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