ትዛዢና ኪቪዙን እንዏዝን!
ታዬ ከበደ 05-30-18
በሏንዳንድ የሏቇዙችን ክዢሎች ሏልዣ…ሏልዣ የዑታዩ ግጭቶች ኯዒንዔ የዒይጠቅዐና የችግዜች
ዏዢትሔ ሆኑ የዒይችኰ ናቷው። ዒንኛውዔ ዜቊ “ሏኰኝ” የዑኲቷውን ጥያቄዎች ሁኰ በቧኲዒዊና
በዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድ በዒቅዖብ ዏዢትሔዎችን ዒግኗት ይችኲል።
ይሁን እንዹ፤ የትኛውንዔ ዏዢትሔ ሁልዜ ከሏንድ ጏቇን ብቻ ባኯዏጠበቅ በቊዙ በዏሆን ዒዔጣት
ያዝልቊል። የትኛውንዔ ዢኲጎት በሏዏጽና ብጥብጥ ሏሟኲኯሁ ብሎ ዒቧብና ዏዕከዛ ዋቊ ያቬከዢል
እንደዑችልዔ ባኯዞት ጥቂት ዓዏታት ትዔህዛት የጏቧድንበት እውነታ ነው። በተኯይ ጏጣቱ ትውልድ
ከቬዓታዊነት ይልቅ ትዛዢና ኪቪዙን እየዏዘነ ዒነፃፀዛ የዑችልበትን ዔክንያዊ ሏቬተቪቧብ ዒዳበዛ
ይኖዛበታል።
የዡዴዙል ዏንግሥትና የክልል ዏንግሥታት ከዏልካዔ ሏቬተዳደዛ ችግዛ፣ ከዐቬና እና ኪዙይ
ቧብቪቢነት ቊዛ በተያያዘ ህዝቡን በዒጏያየት ዕዛዔዺ እየጏቧዱ ነው። በክልሎች በተካሄዱ ቧዠዟ የውይይት
ዏድዖኮች ከህዝቡ በተቇኗው ግብዓት ዏሠዖት ጥዠት በዝፀዐ ሏዏዙዜች ኲይ እዛዔዺ ተጏቬዷል፤
ተግባዔ ጏደዟትዔ ተጠናክዜ ይቀጥኲል።
እዛዔዺውን በጥልቀትና በቬዠት በዒቬቀጠል የዏልካዔ ሏቬተዳደዛ ችግዜችን ከዏሠዖቱ ኯዏዢታት
ዏሥዙት የግድ ነው። የህልውናዔ ቈዳይዔ ነው። ዔክንያቱዔ ችግ በቅዛቡ በተጏቧኑ የሃቇዙችን
ሏካባቢዎች ኯቧኲዔ እና ዏዖቇቊት ዏጥዠት ዏንቬኤ ሆኖ ቬኯተቬተዋኯ ነው። ቧኲዔ ደግዕ የሁኰዔ ነቇዛ
ዏቧዖት ዏሆኑ ኯዒንዔ ግልጽ ነው።
እዛግጥ ከዒናቷውዔ ችግዜች በቬተዷዛባ ግጭቶችን ተቇን ሏድዛቇው የዙቪቷውን ሏዷንዳ ኯዒቪከት
የዑጥ ኃይሎች ዏኖዙቷው የግድ ነው። እነዚህ የተዷዏዖውን የሠኲዔ፣ የዏልካዔ ሏቬተዳደዛና የህዳቫ
ቈዞ ኯዏቀልበቬ በዏሯሯጥ ኲይ የዑቇኘ ኃይሎች የዏልካዔ ሏቬተዳደዛ ችግዜችን እንደ ዏልካዔ
ሏቊጣዑ በዏውቧድ ቧኲዒችንን ኯዒድዢዖቬ፣ የዕድቇት ግቬቊቫያችንን ኯዒደናቀዢ ደዠ ቀና ዒኯታቷው
በቅዛቡ ተቬተውሏል።
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ዔክንያቶችን ሏሁንዔ ዏድዝን ይቇባል። ቀዳዳዎችን ያኯ ሏንዳች ሽንቁዛ ዏድዝን የግድ ነው። ግጭት
ኯዑሹ ሃይሎች የዑሆን ዔቸ ዔህዳዛን ዒቪጣት ያቬዝልቊል። ህብዖተቧቡዔ በሁከትና በብጥብጥ ዔንዔ
ዓይነት ውጤት እንደዒይቇኝ ዒጏቅ ሏኯበት።
የዒንኛውንዔ እንቅቬቃቫ ትዛዢና ኪቪዙ ዏዏዘን ይቇባል። ዑዛናዊ ዏሆን ያቬዝልቊል። ዒዛናዊ ዏሆን
ቪይቻል ትዛዢና ኪቪዙን ካልዏዘንን የዔንጓዘው ጏደ ጥዠት ጎዳና ነው። በተኯይ ጏጣቶች ጏደዚህ የጥዠት
ዏንቇድ ኲኯዏግባት በዒንኛውዔ ተግባዙቷው ውቬጥ ትዛዢ ሏያዔ ኪቪዙ ያዏጡ ዑችኰ ተግባዜችን
ዏኯየት ይኖዛባቷዋል።
ሁኰንዔ ችግዜች ዏንግሥት እንዲዝታቷው ዏጠበቅ ሏይቇባዔ። እንደዑታጏቀው ሁኰ ሏቇዙችን
የያየዘችው የዕድቇት ዕቅድ ባኯዞት ቭቬት ዓዏታት ተተግብሯል። ውጬትዔ እየተቇኗበት ነው። በተኯይዔ
እየተጠናቀቀ ባኯው የበዷት ዓዏት በሏቬቷኳይ ዜ ሏዋጅ ውቬጥ ብንሆንዔ ልዒታችንን ያኯ ብዙ ቪንካ
ዒቬቀጠል ችኯናል።
ኯዚህዔ የዕቅዱ ዋነኛ ተዋናይ የሆነው የሀቇዙችን ህዝብ በተኯይዔ ጏጣቱ ክዢል ዏሆኑ ሏይታበይዔ።
ኯዕቅዱ ቬኬት የዑጠበቅበትን ዑና ተጏጥቷል። ጏጣቱ በእነዚህ የልዒት ዕቅዱ ዓዏታት የቬዙ ባህኰንና
ተነቪሽነቱን እንዲሁዔ የቁጠባ ባህኰን ሏዳብሯል። ሏሁንዔ ከዏንግቬት ቊዛ በዏሆን ቬዙውን ሁኰ ከእዛቨ
ቊዛ እጅና ጓንት ሆኖ ከውን ይቇባል።
የሏቇዙችን ጏጣት ታታዘና ቧዙተኛ ነው። ይሁን እንዹ፤ የበኯጠ ኯዒደግና የድህነት ካባችንን ሏውልቀን
ኯዏጣል የቬዙ ተነቪሽነቱንና ባህኰን በከዢተኛ ደዖዺ ዒቪደግ ይኖዛበታል።
እግዛጥ ችግዜች ኖ ይችኲኰ። የትዔ ቢሆን ችግዛ ሏይጠዠዔ። ይህን ችግዛ ኯዏቋቋዔ ዏንግቬትን
ብቻ ዏጠበቅ ሏይቇባዔ። ጏጣቱዔ የዏዢትሔው ሏካል ሆኖ ዏቧኯዢ ይኖዛበታል።
ሏቇዙችን ውቬጥ የዑከናጏኑ ቈዳዩች ከትናንት ዛዚ የተሻኰ ቢሆኑዔ፤ ሏሁንዔ ከጏጣቱ ተጠቃዑነት ሏኳያ
የዑቀ በዛካታ ቈዳዩች ሏኰ። የዒቬዝፀዔ ሏቅዔና የዏልካዔ ሏቬተዳደዛ ችግዜች በዑጠበቀው ልክ
ያህል ሏልተቀዖዞዔ።
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በዚህዔ ዔክንያት ጏጣቱ የዑዝኯቇውን ያህል የቬዙ ዕድል ሏልተዝጠዖኯትዔ። ሆኖዔ ጏጣቱ ልዒታዊና
ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓቱ ዙቨን በዙቨ የዑያዛዔበት ሏቧዙዛ ያኯው ዏሆኑን ያውቅ ይቇባል። በዏሆኑዔ
ዒናቷውንዔ ጥያቄዎቸን በቧኲዒዊና ህቊዊ ዏንቇዶች ዒቅዖብ ይችኲል።
ይህዔ በየደዖዺው ቪይቧዙ እዸን ሏጣጥዣ የተቀዏጠ ሏዏዙዛን የዏጠየቅ ሏያዔ ዏልካዔ ሏቬተዳደዛን
የዒቬዝን ችግዛ ያኯበትን የሏካባቢ ሹዔ ጏደ ግዔቇዒ ዏድዖክ ጏቬዶ ህቊዊ ሏቧዙዛን እንዲከተል
ያደዛቇው ይችኲል።
በዏዖዺና በዒቬዖዺ ኲይ ተዏዛኩዞዔ ከቬልጣኑ ያቬነቪው ይችኲል። እዚህ ሀቇዛ ውቬጥ እየቧዝነ ያኯው
የግልፅነትና የተጠያቂነት ሏቧዙዛ በዚህ ዏንቇድ በሂደት ቬዛ እየቧደደ ነውና።
ጏጣቱ በተኯያዩ ህቊዊ ዏዋቅዜች ውቬጥ ተደዙጅቶዔ ሀቇዘቱ ባኲት ሏቅዔ በዢትሐዊ ዏንቇድ የዏጠቀዔ
ዏብቱን ቁጭ ብሎ በዏነቊቇዛ እውን ዒድዖግ ይችኲል። ሀቇዙችን እያቬዏዘቇበች ካኯችው ዝጣን
ኢኮኖዑያዊ ዕድቇት በተጧዒዘ፤ በዒዕድንና በነዳጅ ዏቬኮችዔ ውጤቶችን እያቇኗች ነው።
ውጤቶቸ ልንበኲቷው እንዳዘቊዷናቷው የበቧኰ ዔግቦች ዓይነት የዑቆጠ ናቷው። ከሀቇዘቱ የኢኮኖዑው
ዕድቇትዔ ይሁን ጏደዟት ከዔታቇኛቷው የተዝጥዜ ሃብት ውጤቶች የዙቨን ጥዘት የዑቋጥዛበትን ሁኔታ
የዏዢትሔው ሏካል ሆኖ ዒዏቻቷትዔ ይችኲል።
ታዲያ እነዚህን ቈዳዩች ቩከውን፤ ሏንድዔ፣ ደካዒውን ሏዏዙዛ ያግዛል ሏያዔ የዏልካዔ ሏቬተዳደዛ
ችግዛ ያኯበትን ዏዘ ተጠያቂ እንዲሆን ያደዛቊል፤ ሁኯትዔ፣ የዙቨን ችግዛ ዙቨ በዏጏጣት የሁከትና
የብጥብጥ ዏንቇዶችን ባኯዏከተል ዑዛናዊ ሏቬተቪቧብን ይዝጥዙል።
እንደዑታጏቀው ሁኰ የሏቇዙችን ዏንግቬት በህዝብ ይሁንታ የተዏዖጠ በዏሆኑ፤ የህብዖተቧቡ ከዢተኛ
ቁጥዛ ያኯውን ጏጣት ዒናቷውንዔ ጥያቄዎች ኯዏዔዙት ቁዛጠኛ ነው። ጏጣቱዔ ቢሆን ቢሆን እዚህ
ሏቇዛ ውቬጥ ያኰት ሁኯንተናዊ ኯውጦች የተቇኘት በቇዥው ፓዛቲና እዛቨ በዑዏዙው ዏንግቬት ዏሆኑን
በዑቇባ ዏቇንዘብ ይኖዛበታል።
እዛግጥ ሏንዳንድ ሏካባቢዎች የዑታዩ የሏቧዙዛ ክዢተቶች ቩያቊጥዐት ተጠቃዑነቱን እንደዑያቪጡት
በዏቇንዘብ በፅናት እያጏቇዛቷው ነው። ይህን ዏንዝቬ በቧኲዒዊ ዏንቇድ የዏታቇል ዢኲጎት በዒጠናከዛ
የዑዝኯቇውን ሏቇዙዊ ግብ ዏዔጣት ይቻኲል። ዢኲጎቱ እንዲጎኯብትና ጏጣቱ በዒንኛውዔ እዛካታ
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ባኲቇኗባቷው ሏቧዙዜች ዑናው የኲቀ ይሆናል። በዚህዔ የቧከዔ ሏዏኯካከት በዏያዝ ትዛዢና ኪቪዙው ዔን
ሆን እንደዑችል የዑቇነዘብ ይዏቬኯኛል።
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