ቬኬድች ይዳብሠ፤ ዯግዳሥድች
የዑከቬዐ!
ባ ዏኲኩ 04-03-18
ቇሢችን ባኯሧዴ 27 ዓዏዲዴ በሤካዲ ቬኬድችንና ዯግዳሥድችን ቪኴሩኯች። ኯንድ ቇሤ ቬኬዴም ሆነ
ውድቀዴ ምክንያደ የዜቊው (ዴውኴዱ) ጥንካሣና ድክዏዴ ኲይ የዯዏቧሟዯ ነው።
ንዳንዴ እያዏቧቇናዶው ንዳንዴም ደግሞ እየጏቀቬናዶው ይኸው
ኯቇሢዶው የዏቧኲዶውን

ያኯሦውን ዴውኴድ

ሁን ድሟቬ ዘኴቀናኴ። እነሤቨ

ቧሤዯው ኴሦዋኴ። ይህ ጏቅዴ ደግሞ የእኛ ዴውኴድ ዯሢ ነው። እኛቬ

በነቇው ዴውኴድ ዏነጽሤ እንዴዴ እንዲይ ይሆን? ብኯን ሢቪችንን ጠይቀን ይሆን? ንድ

ባባኴ ዴዝ

ኯኝ “ይኰሽን ባኴቧዒሽ ቇበያ ባኴጏጣሽ”።

በድዋ ድኴ ጥቁሥች ሁኰ

የባድቻችንን ቇድኴ ኯዘኯዓኯም ይዘክሠዲኴ፤ ቬዒዶውንም ያጏድቨዲኴ።

የእኛ ዴውኴድም ያከናጏናዶው

በሤካዲ ቬኬድች እንዳኰዴ

ቅቡኴ ሃቅ ነው። ኯብነዴ እንኳን እናንቪ

ብንኴ ዲኲቁ የኢዴዮጵያ የህዳቫ ግድብ ኯዚህ ዴውኴድ ቬም ዏጠሡያ ፕሥዷክዴ
ቪቢያ ብቻ ቀጣዩ ዴውኴድ እንደዑያዏቧግነን

ነው። በዚህ ፕሥጅክዴ

በእሤግጠኝነዴ ዏናቇሤ ይቻኲኴ። ይሁንና በእኛ ዴውኴድ

የዯዏኯከዴነው ቪሩሡ የዑባኰ ድሤድችም ዯቬዯውኯዋኴ። በዒንነዴ ኲይ የዯዏቧሟዯ ጥቃዴ፤

ከቅሤብ

ዜ ጏዲህ በበሤካዲ የቇሢችን ካባቢዎች በዘሤና በሃይዒኖዴ ኲይ የዯዏቧሟዯ ጥቃድች ቩሦፗዐ
ዯዏኴክዯናኴ። በዚህም ቪቢያ በሤካዲ ንፘሃን በዒያውቁዴ ነቇሤ እዳ ከሩዮች ሆነው ነበሤ።

እንደእኔ እንደኔ ይህ ጏቅዴ ኯቇሢችን ቬኬድች ዏጎኴበዴ
ቬባኯሁ።

ዛሣ ኲይ ቇሢችን

ዏኴካም ነቇሤን ይዞ የዏጣ ጏቅዴ ነው ብዬ

ዲቬና ጏጣዴ ጠቅኲይ ዑኒቬዴሤ ቇኝዲኯች። በበሤካዲ ካባቢዎች

ይዲዩ የነበሠ ዏደነቃቀሬች እኴባዴያቇኘ ይዏቬኲኰ። ቇሢችን እያቬዏዘቇበች ያኯችውን ቬኬዴ ዒጠናከሤ
እንዲሁም ዯግዳሥድችን

ኯዏቅሟራ ጥሟዴ እነደዑያደሤቈ ከንደበዲዶው ድምጠናኴ። ባኯሧዴ 27

ዓዏዲዴ ቇሢችን ዏቧሟዲዊ ኯውጦች ካቪየችባዶውዴ ነቇሥች ዏካከኴ ቀዳዑው ከዴሞክሢቩ
ቊሤ

ዏዯዋጏቅና ህቇዏንግቬዲዊ ቇሤ ኯዏሆን ዏብቃቷ፤ ሪዴሢኲዊ ቬሤዓዴ

ብሄሟቧቦችና ህዝቦች

ቬሤዓዴ

በዏዯግበሤ ብሄሥች፣

ሢቪዶውን በሢቪዶው ዒቬዯዳደሤና ባህኲዶውን፣ ቋንቋዶውን ዒቪደግ የዑችኰበዴን

ሁኔዲ ዏዏቻዶደ ቀዳዑ ቬኬድች ናዶው።

በዚህም ቪቢያ የቇሡደን ንድነዴ በጽኑ ዏቧሟዴ ኲይ

እንዲቆም ምክንያዴ ሆኗኴ።
ኳኲኛው የቇሢችን ቬኬዴ ዯደሤጎ

ጏቧድ የዑችኯው ሦጣንና ቀጣይነዴ ያኯው የኢኮኖዑ ዕድቇዴ

ዒቬዏዝቇብ ዏቻኰ ነው። የህዝቦች የዘዏናዴ የነጻነዴና እኩኴነዴ ጥያቄ
ዏኴኩ ምኲሽ

ህቇዏንግቬዲዊ ዋቬዴና ባኯው

ዒግኗዴ በዏቻኰ በቇሢችን ዘኲቂና ዋቬዴና ያኯው ቧኲም ዒቬሦን ዯችሏኴ። በዚህም

ቪቢያ ህዝብና ዏንግቬዴ ዴኩሥዲዶውን ጏደ ኴዒዴ ዒድሟግ በዏቻኲዶው
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ዓዏዲዴ ዯከዲዲይ ባኯሁኯዴ ሃዝ የኤኮኖዑ ዕድቇዴ ዒቬዏዝቇብ ችኲኯች። በዚህም በሤካዲ ዜጎች
በራጥነዴ በዑባኴ ዏኴኩ ከድህነዴ ዏውጣዴ ዷምሟዋኴ። በእሤግጥ በሤካዲ ጏቇኖቻችን ሁንም ከድህነዴ
ጏኯኴ በዲች

እንደሆኑ ቢዲጏቅም ኯውጡ የዒይካድ ነው። ቇሢችን በያዘችው የእድቇዴ ራጥነዴ ዏጓዝ

ከቻኯች በዏጪዎዷ ቬሤዴ ዏዲዴ ከከሩ ድህነዴ ዏኲቀቅ እንደምዴችኴ
ይቻኲኴ።

በእሤግጠኝነዴ ዏናቇሤ

ሁን ኲይ የዜጎች የነራቬ ጏከራ ቇቢ ከ27 ዓዏዲዴ በረዴ ከነበሟበዴ ከሢዴ እጥራ በኲይ

ዒቪደግ ዯችሏኴ።
ባኯሧዴ 27 ዓዏዲዴ በቇሢችን ዒህበሢዊ ዏቇኴቇያዎች ዏቬሩሩዴ ዒኯዴም በዴምህሤዴና በጤናው ዘሤራ
ዴኴቅ ቬኬዴ ዯዏዝግቧኴ። ዴምህሤዴ ከራዯኛ ኯውጥ የዲየበዴ ዘሤራ ነው። በዴምህሤዴ ኲይ ዒኯዴም
ከዏዷዏሡያ ደሟጃ እቬከ ከራዯኛ ዴምህሤዴ ከ31 ዑዮን በኲይ ዜጎች በዴምህሤዴ ቇበዲዶው ኲይ
ይቇኛኰ። የንደኛ ደሟጃ የዴምህሤዴ ሽሩን ከ95 በዏድ በኲይ ዒድሟቬ ዯችሏኴ።

በሪዴሢኴ ዏንግቬዴ

ብቻ ጏደ 50 የዑጠቈ የከራዯኛ ዴምህሤዴ ዯቋዒዴ ዯዒሡዎችን በዒቧኴጠን ኲይ ይቇኛኰ።
ጏደ ከራዯኛ ዴምህሤዴ ዯቋም ዏግባዴ ብቻ ቪይሆን
ዴምህሤዲዶውን

ዏከዲዯኴ እንዲችኰ

ዛሣ ኲይ

ዯዒሡዎች በዏሟጡዴ የዴምህሤዴ ዏቬክ

ሁኔዲዎች ዯዏቻችዯዋኴ። ይህ ዴኴቅ ቬኬዴ ነው። በጤናው

ሟቇድም በቇሢችን በሤካዲ ጤና ኬኲዎች፣ ጤና ጣቢያዎች፣ የዞን ሆቬፒዲኵች፣ ሡሦሢኴ ሆቬፒዲኵች፤
በሁኰም የቇሡደ ካባቢዎች ራዯሃዊ በሆነ ዏንቇድ ዏቇንባዴ ዯችሏኴ። በዏከኲከኴ ኲይ ዏቧሟዴ
ያደሟቇው የቇሡደ የጤና ፖቩ እጅግ ውጤዲዒ ሆኗኴ። ዯኲኲረ በሽዲዎችን በከራዯኛ ሁኔዲ ዏቀነቬ
ዯችሏኴ። በዚህም የህጻናዴንና የእናድችን ሞዴ በከራዯኛ ሁኔዲ ዏቀነቬ ዯችሏኴ።

የኮንቬዴሢክሽን ዘሤራ ዕድቇዴ የቇሢችን ኳኲው ቬኬዴ ነው። ቇሡደን ሦሤቪ እንደቇና የምዴቇነባ
እቬክዴዏቬኴ ድሟቬ በሁኰም ካባቢውች በሤካዲ ግንባዲዎች በዏካሄድ ኲይ ናዶው። ኯዚህ ጥሠ ዒቪያ
የዑሆኑዴ ዏዲናዋን ዲቬ በባን ጧምሥ ዴናንሽ ከዯሞችን ዏዏኴከዴ ዏኴካም ነው።

ዲቬ በባ

ሦሤቪ የምዴቇነባ ከዯዒ ሆናኯች። የቀድሞ ደቪቪ ቤድች እየሦሟቨ በሤካዲ የቊሢ ዏኖሡያ ቤድች፣ ዒህበሢዊ
ዏቇኴቇያዎች፣ የንግድ ዯቋዒዴ ጏዘዯ በዏቇነባዴ ኲይ ናዶው። በራሡካ በቊሢ ዏኖሡያ ቤዴ ግንባዲ ሟቇድ
እንደኢዴዮጵያ ዏንግቬዴ ጥሟዴ ያደሟቇ ዯጧባጭ ቬኬዴም ዒቬዏዝቇብ የቻኯ
በዬ ኲምንም። ይሁንና በቇሢችን

ንድም ዏንግቬዴ ኯ

የግንባዲው ዘሤራ ከዜሥ ባኴ የዑችኴ ደሟጃ የዯነቪ በዏሆኑ

ሁንም በቇሢችን የግንባዲው ዘሤራ ብዙ ቬሢ የዑጠይቅ

ነው።

በዏቧሟዯ ኴዒዴ ግንባዲ ዒቬሩሩዴ

በዯኯይ በዏንቇድ ሟቇድም ኳኲው የቇሢችን ዴኴቅ ቧኬዴ ነው። ቇሡደን ከጎሟቤዴ ቇሢዴ የዑያቇናኘ
ዴኲኴቅ ውሢ ጎዳናዎች፣ የባቡሤ ሃዲድ ዝሤቊዲ፣ የውሥፕኲን ዒሟረያዎች (ኤሤፖሤድች) ጏዘዯ
በዏቇንባዴ

ኲይ ናዶው።

በዏንቇድ ደሟጃ

ሤቭና ሤብድ ደሠን

ጥቅም ዲቪቢ ያደሟቈ ቀበኳዎችን

ከቀበኳዎች፣ ቀበኳዎችን ከጏሟዳዎች ጏዘዯ የዑያቇናኘ በሤካዲ የቇጠሤ ዏንቇዶችን ዏቇንባዴ ዯችሏኴ።

ዏንግቬዴ የሃብዴ ክራራኰ ራዯሃዊ ኯዒድሟግ በሤካዲ ሃብዴን የዑያሦቧው ዏቧሟዯ ኴዒዴ በዒቬሩሩዴ፣
የዴምህሤዴና

ጤና

ዯቋዒዴን

በዏቇንባዴ፣

ዏንቇድ

በዒቬሩሩዴ፣

የሃይኴ

ቅሤቦዴ

በዒቪደግ፣

ዳኳኮዐዩኒኬሽን በዒቬሩሩዴ ኲይ ነው። ይህ ዯጧባጭ እውነዲ ነው። በዴምህሤዴም ሆነ በጤና
ቇኴግኵዴ ኲይ የጥሢዴ ችግሤ ቢኖሤም በኯሧዴ 27 ዓዏዲዴ ቇሢችን እነዚህን ዘሤሬች ኯህብሟዯቧቡ
ዯደሢሽ ከዒደሟግ ኳያ ቬኬዲዒ ዏሆን ችኲኯች። ዲቨ ዏሢሤ ህብሟዯቧቡን በዒቬዯባበሤ እነዚህን
ቬኬድች ዒቪደግ ይጠበቅበዲኴ።

በእኔ እይዲ ባኯሧዴ 27 ዓዏዲዴ ቇሢችን ቇጠሟዲኴ ብዬ ከዒቬባዶው ቈዳዮች ዏካከኴ ንኳሤ
የሆኑዴን ኯዏጥቀቬ ያክኴ በ1983 ዓ.ም ምባቇነኑ ደሤግ ቬሤዓዴ ውድቀዴን ዯከዴኵ የነበሠ በሤካዲ
የዲጠቁ ካኲዴ ቇሡደን ኯዏቀሢዏዴ ያደሟቈዴ ዴንቅንቅ፤ የኤሤዴሢ ዏንግቬዴ

በቇሢችን ኲይ

የሦፗዏው

ጏሟሢ፣

የኢዴዮ-ኤሤዴሢን ጦሤነዴ ዒብቃዴ ዯከዴኵ በኢህዴግ ውቬጥ በዯሦጠሟው

ዏከሩሦኴ፤

የ97ደን ምሤጫ ዯከዴኵ በቇሢችን የዯነቪው ሁከዴ ናዶው። ይሁንና ዏንግቬዴና ቇዥው

ፓሤዱ በዯከዯኰዴ የቧከነ ካሄድ እነዛን ከባድ ጏቅድች ዒኯራ ችኯዋኴ።

ባኯሦው ዓዏዴ

ዷምሥ በንዳንድ የቇሢችን ክራኵች የዯነቨ ሁከድች ኳኲው የቇሢችን ዯግዳሥድች

እንደሆኑ ዒንቪዴ ይቻኲኴ። እነዚህ ሁከድች
ካሄዳዶው ግን

ዏቧሟዲዶው የዏኴካም ቬዯዳደሤ ችግሥች ቢሆኑም

ጽንራ የሟቇጠ እንደነበሤ ዒቬዲጏቨ ዯቇቢ ነው። የዏኴካም ቬዯዳደሤ ችግሥች

በየዴኛውም ቇሤ የዑሦጠሠ ነቇም የዑኖሠ ዏራዴሄም የዑቧጣዶው በሂደዴ እንደሆነ ዏቇንዘብ ዯቇቢ
ነው። ከዚህም ባሻቇሤ የዏኴካም ቬዯዳደሤ ችግሥች በነውጥና ሁከዴ ምኲሽ ያቇኘ ይችኰም።
ዏንግቬዴም ህዝብ የጠየቃዶውን የዏኴካም ቬዯዳደሤ ጠያቄዎች ድበቬብቭ ከዒኯራ ይኴቅ ጏቅዲዊ
ምኲሽ ቧጥ የቇባኴ። የዏኴካም ቬዯዳዳሤ ችግሥችን ዏራዲዴ ጏይም ዏራዴሄ ዒሦኲኯግ የዏንግቬዴ
ሃኲረነዴ ብቻ ቪይሆን የህብሟዯቧቡም ጭምሤ ነው።

ከኲይ ኯዒንቪዴ እንደሞከሤኩዴ የዏኴካም ቬዯዳዳሤ ችግሥች የንድ ጏቅዴ ክቬዯድች ይሆኑም።
የዴሞክሢቩ ባህኲችን እየዳበሟ
ዴንሽም ቢሆን ዏብደን
በሁከዴና ብጥብጥ ቪይሆን

በሄደ ቁጥሤ

ጠያቂ ህብሟዯቧብ ይሦጠሢኴ፤

ዏቬጠዴ ይሦኴግም። የዏኴካም ቬዯዳደሤ
በዏቀሢሟብና በዏነቊቇሤ ብቻ

ዏንግቬዴ የህግ የበኲይነዴን ከድሤድሤ ዒቅሟብ የኯበዴም።

ጠያቂ ህብሟዯቧብ ደግሞ

ችግሥችን ዏራዲዴ የዑቻኯው

ዏሆን ዏቻኴ ይኖሤበዲኯ። ከዚህም ባሻቇሤ

