ለቧላም ኟዯኧሟቈት እጆች
ቶሎቪ ሐሤቋቪ 05-09-18
ሑትዮጵያ ውቬጥ እኟዯቪለጇ ያለው ቬሤዓት በድቡሽት ቤት ላይ ኟዯቇነባ ኟዑዏቬለው ኟኤሤትሢ ዏንቌቬት
በሀቇሢችን ውቬጥ ዯሿቬቶ ኟነበሟውን ካያዊ ችቌሤ ዯዏልክቶ ‚ኟሑትዮጵያ ዏንቌቬት ቈዳይ ሏበቃለት‛
በዒለት ቩናቇሤ ነበሤ። እንዲያውም በካያዊ ችቌሠ ቅት በቈያው ሏቅፏቷው ኟነበሠ ሏቮባሡዎችንና ፀሟ
ቧላም ኃይሎችን ‚ቬልጣን ኟምትይከበት ቅት ሏሁን ነው፤ ሄዳችሁ በሁሉም ኟሑትዮጵያ ሏቅጣጫዎች
ጦሤነት ክሦደ‛ በዒለት ምክሤ ቧጪ ሆኖ እንደነበሤ ለቈዳአ ቅሤበት ያላቷው ቇኖች ይናቇሢሉ።
ይህ ኟሏቬዏሢው ሏቬዯዳደሤ ቌምቇዒ ቌን ኟዯቪቪዯ ብቻ ቪይሆን፤ ኟሑትዮጵያ ህኬብና ዏንቌቬት እንዲሁም
በሦቃዳቷው ኟዏቧሟደት ፌዴሢላዊ ቬሤዓት ካያዊ ችቌሥችን ኟዏፍታት ሏቅም ያላቷው ዏሆኑን
ቂለዏቇንኧብ ኟዏነጧ ነው። ኟኤሤትሢ ዏንቌቬት ይህን ዏቧሉን ኟዒይቪቂ ህልም ቁጭ ብሎ ሿዒለም
ይልቅ፤ በሏዲቨ ኟሑፌዴሡ ጇቅላይ ዑኒቬትሤ ዶክዯሤ ሏብይ ሏህዏድ ኟቀሟበለትን ኟቧላም ጥያቄ ዏቀበል
በዯቇባው ነበሤ።
ቌና ኟኤሤትሢ ዏንቌቬት በባህሡው ጇብ ሏጫሡና ሿሁሿትና ሿብጥብጥ ዒትሟፍ ኟዑሦልቌ ነቊዴ በዏሆኑ
ለቧላም ቦታ ባይኖሟው ኟዑደንቅ ሏይደለም። ምክንያደም ኟሑፌዴሡ ጇቅላይ ዑኒቬትሤ እንደዯሾዐ
ዲያውኑ ላቀሟቡት ኟቧላም ጥያቄ ላለሧት 20 ዓዏታት በምክንያትነት ቩያቀሤበው ኟነበሟውን ኟድንበሤ
ዒቂለል ጥያቄ ሏሁንም በዒንቪት በሁለደ ሀቇሢት ዏቂሿል ዏምጣት ኟዑቇባውን ቧላምን ኟዒሟቊቇጥ
ዯቌባሤ ‚በዏዷዏሡያ ባድዏን ዏልቨልኝና ቀጥሎ እነቊቇሢለሁ‛ በዒለት ኟልጅ ምላሽ በዒቅሟቡ ነው።
ኟቧላዐን ሁኔታ ሏልዯቀበለም። ይባቬ ብሎ በዯለያአ ቅቶች ኟሑፌዴሡ ዏንቌቬት ሻዕቢያን በኃይል
ለዒቬቇድ ፍላቍት እንዳለው ሏድሤቍ ቩቇልፅ ይቬዯዋላል።
ምንም እንኳን ኟሑፌዴሡ ዏንቌቬት ሏቅዐ ቢኖሟውም ሻዕቢያ ሏሁን ቂለበት ዓለም ሏቀፋዊ ዏቇለልና
ውቬጣዊ ድክዏት ዯነቬቶ ‘ኟኤሤትሢ ዏንቌቬት ቬለዯዳሿዏ ዏቇድ ሏለበት’ ኟዑል ሏቋም ኟያኧበት ካ
ኟለም—ሊይኬም ሏይችልም። እንዲህ ዓይነደ ሏቬዯቪቧብ ዴሞክሢቩን በፅናት ኟዑሿዯል ሀቇሤ ዏንቌቬት
ቪይሆን ኟፀሟ ዴሞክሢቩያዊ ዏንቇድ ሏቀንቃኞች ፍላቍት ነው። ለነቇሠ በሏንድ ሀቇሤ ያለውን ዏንቌቬት
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ኟዏቀኟሤም ይሁን እንዲቀጥል ኟዒድሟቌ ዏብት ኟሀቇሣው ህኬብ እንጂ፤ ኟቍሟቤት ሀቇሤ ዏንቌቬትና ህኬብ
ዯቌባሤ ሊሆን ሏይችልም።
ኟሑትዮጵያ ዏንቌቬትም እንደ ሏንድ ዴሞክሢቩያዊ ዏንቌቬት ኟቍሟቤት ሀቇሤ ዏንቌቬትን ኟዒቬቇድ ባህሡ
ሊኖሟው ሏይችልም። ይህ ዏንቌቬት ቂሦጣጇሠ ዷምሥ በህኬብ ውቬጥ ያደቇ፣ ኟዯሦጇሟና ለህኬብ ኟቆዏ
በዏሆኑ፤ ለኤሤትሢ ህኬብ ልአ ሿበሣታ ሏለው። ይህን ሿበሣታውንም ያ ህኬብ በሻዕቢያ ችቌሤ ቩደሤቬበት
ዏጇለያ በዏቬጇትና ሑትዮጰያ ውቬጥ እቬሿ ቭቬዯኛ ዲቌሡ ድሟቬ እንዲዒሠ በዒድሟቌ እንዲሁም ሌሎች
ዓለም ሏቀፍ ድቊፎችን እንዲያቇኘ ሁኔታዎችን በዒዏቻቷት ቧሤቷል፤ ኪሣም እኟቧሢ ነው። እናም ይህ
ዏንቌቬት ኟኩህን ህኬብ ዏብቶች ይደቌፋል እንጂ ያ ንድም ህኬብ ዏቬሢት ኟዑቇባውን ዏንቌቬደን
ኟዏለጥ ቬሢ ዯክቶ ሊቧሢ ሏይችልም።
እኩህ ሀቇሤ ውቬጥ ያሉ ዯቃዋዑዎች ሿምንም በላይ ዏንቌቬት በሏቬዏሢው ሏቬዯዳደሤ ላይ ኧዏቻ
እንዲያቂሄድ ፍላቍታቷውን ቩቇልፁ ይቬዯዋላሉ። ሏንዳንዶቸም ዏንቌቬት ኟሌላን ሀቇሤ ሉዓላዊነት
እንዲጥቬና ‘ለምን ሏቧብን ቬዶ ኟደብ ባለቤት ሏያደሤቇንም?’ እቬሿዑል ድሟቬ ኟኧለቀ ሏቬቇሢዑ
ጥያቄዎችን በዏቇናኛ ብከሃን ቩያቀሤቡ ይቬዯዋላል። እነኩህ ዯቃዋዑዎች ብከም ቬለ ዓለም ሏቀፍ ህቌና
ሿቍሟቤት ቊሤ በቧላም በዏኖሤ ቬለዑቇኘት ኟቊሢ ጥቅሞች ብሎም ሏንድ ዴሞክሢቩያዊ ዏንቌቬት
ዏሿዯል ቬላለባቷው ዏሤሆዎች እምብኪም ቌንኪቤ ያላቷው ሏይዏቬሉም።
ኟሏንድ ሀቇሤ ዏንቌቬት ቍሟቤደ ምንም ያህል ፀሟ-ዴሞክሢቩያዊ

ቢሆን እንኳን እሤቨን ኟዒቬቇድ

ዏብት ኟለውም። ዓለም ሏቀፍ ህቈም ሏይደቌሦውም። ሏንድ ሀቇሤ ኟዏጧሟሻው ሏዒሢጭ ቂልሆነ
በቬዯቀሤ በሌላው ሀቇሤ ላይ ጦሤነት በዏክሦት ሟሢ ሿሦፀዏ በዓለም ሏቀሧ ዒህበሟቧብ ኧንድ ልክ እንደ
ሻዕቢያ ኟዏቇለል ዕጣ ሦንታ ይቇጥዏዋል። እንዲህ ዓይነደ ሏቂሄድ ደቌሞ ለዓለም ሏቀፍ ቧላምና ደህንነት
በዏቬሢት ላይ ኟዑቇኗው ኟሑፌደሣሡ ዏንቌቬት ሏቋም ሊሆን ኟዑችል ሏይዏቬለኝም።
ኟሑፌዴሡ ዏንቌቬት ለሏቂባቢው ሀቇሥች ቧላም ኟቆዏ ነው። ኟቧላምን ዏሤህ በዏሿዯል ሿቧላም ሿዑቇኗው
ጥቅም ሀቇሢትን በቊሢ ዯጇቃዑነት ሏቋም ለዒቬዯቪቧሤ ኟዑቧሢ ነው። ይህን ጥቅም ኟኤሤትሢ ህኬቦችም
ሊቊሠት ይቇባል። ለኩህ ደቌሞ ኤሤትሢ ውቬጥ ያለው ጇብ ሏጫሡ ዏንቌሥት ቢያንቬ ለሁለደ ሀቇሥች
ፍላቍት ቩል ለቧላም ኟዯኧሟቈ እጆችን ዏጧበጥ ያለበት ይዏቬለኛል።
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ኟሑፌዴሡ ዏንቌቬት ለሀቇሢችን ቧላምና ልዒት

እውን ዏሆን ሿፍዯኛ ጥሟት እንደዑያደሤቌ ሁሉ፤

ኟቍሟቤት ሃቇሥች ቧላምና ልዒትም እንዲፋጇን ቂለው ጽኑ እምነት በዏነጧ በቊሢ ዒደቌ ቀዳዑ ምሤጫው
ነው። ምክንያደም ኟሀቇሢችን ቧላምና ልዒት ለሏቂባቢያችን ዕድቇት ድሤሻ እንዳለው ሁሉ፤ ኟሏቂባቢያችን
ቧላምና ልዒትም ለሀቇሢችን ዕድቇት ዏፋጇን ኟዑያበሟክዯው ሏዎንታዊ ሏቬዯዋጽኦ ኟላቀ እንደዑሆን
በፅናት ቬለዑያምን ነው።
ይህን ኟዕድቇት ትሠፋት ኟኤሤትሢ ህኬብም በዏቊሢት እንደ ቀጣናው ህኬቦች ዯጇቃዑ ዏሆን ያለበት
ይዏቬለኛል። ለኩህ ደቌሞ ኟኤሤትሢ ዏንቌቬት በሑፌዴሡ ጇቅላይ ዑኒቬትሤ ዶክዯሤ ሏብይ ሏህዏድ
ኟቀሟበውን ቀናዒ ኟቧላም ጥሡ በዏቀበል ደ ቀጣናው ሀቇሢት ኟትብብሤ ምዕሢፍ ውቬጥ ዏቌባት
ይኖሤበታል።
ሁሿትና ብጥብጥ ለኤሤትሢ ዏንቌቬት ቯዒምንቶች ቂልሆነ በቬዯቀሤ ንድም ለሆነው ኟኩያች ሀቇሤ ህኬብ
ምንም ኟዑሦይድለት ነቇሤ ኟለም። ኟኤሤትሢ ህኬብ ዯጇቃዑነደ በቧላም ውቬጥ ብቻ እንደዑሟቊቇጥ
ኟዑያውቅ ነው። ይህ ህኬብ ሌላው ቀሤቶ እኩህ ሀቇሢችን ውቬጥ እቬሿ ቭቬዯኛ ዲቌሡ ድሟቬ ዏዒሤ
ኟቻለው ሑትዮጵያ ውቬጥ ባለው ቧላም ምክንያት እንደሆነ ጇንቅቆ ይቇነኧባል። እናም ይህ ህኬብ ኟኤሤትሢ
ዏንቌቬት ኟዑሿዯለውን ኟጇብ ሏጫሡነት ዯቌባሤ በዏዯው ደ ቧላዒዊ ኟድሤድሤ ሁኔታ ውቬጥ እንዲቇባ
ዏጇኟቅ ይኖሤበታል ብዬ ሏቬባለሁ።
ኟሑትዮጵያ ዏንቌቬት ሻዕቢያ ሏቮባሡ በዏሆኑ ለሑትዮጵያም ሆነ ለሃቇሠ ህኬብ ሏይጇቅምም፤ ይህን
ዏንቌቬት ልጧሤቧውና እፎይታን እናቌኝ ብሎ ሏልዯንቀቪቀቧም። ቌና ሿዒዯሢዏቬ እንቅቬቃቫው
እንዲታቀብ ኟዲኗሎዒቩያዊ ቬሢዎች ላይ ሏዯቀሥ በሤቂታ ዯቌባሥችን ሿውኗል።
ኟሑፌዴሡ ዏንቌቬት ሁል ካ ለቧላዒዊ ድሤድሥች ቅድዑያ ዏቬጇደ ታቊሽነደንና ሏሤቆ ሏቪቢነደን
ኟዒያቪይ ነው። በሏሁኑ ቅት ሏዲቨ ጇቅላይ ዑኒቬትሢችን ያቀሟቡት ኟቧላም ጥሡም ኟኩህ ባህሠው
ዏቇለጫ ይዏቬለኛል። በጇቅላይ ዑኒቬትሤ ሏብይ ኟቀሟቡት ኟሑትዮጵያ ኟቧላም እጆች ለሁለደም ሀቇሢት
ህኬቦች ትክክለኛው ዏንቇድ ነው።
ሿቧላም ትሤፍ እንጂ ቁቪሢ ኟለም። በቧላም ውቬጥ ሁለደ ሀቇሥች ሊጇቃቀዐ፣ በቊሢ ሊያድቈና ሊበለፅቈ
ይችላሉ። ቧላም ቂለ ኟሏንደኛው ዕድቇት ኟሌላኛውም ይሆናል። ኟሏንዱ ዏጇቀም ሌላውን ይጇቅዒል።
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ኟዑቍዳ ቇን ሏይኖሤም። እናም ኟኤሤትሢ ዏንቌቬት ለቧላም ኟዯኧሟቈትን ኟሑትዮጵያን እጆች ሊቀበል
ይቇባል።
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