ንቬ ዶዜ እንዳይሆን…
ጨኳ ከዓዘካ ግቢ 03-29-18
ቬኯ ዏጩው ካ ቬንዯነብይ፣ ጏይዔ Predict ቬናደዛግ ነባዙዊ ሁኔዲውን ዯንዴነን፣ ዙቪችንን
ዏጩውን ካ በዑያቬከዴኯው የካ ቀዏዛ ውቬጥ ቬቇብዯን፣ ኯያዔ እንደ ዲኪቢ ቆዏን ከሆነ
ያቧብነውና ይሆናኴ ያኴነው ዏሆኑ ይቀዚ ሆን ይችኲኴ። በኩህ የዏነሻ ሃቪብ ዙቬን ዒቬቇባዴና ዲኪቢ
ሆኖ ዏቆዔ ቩባኴ፣ በዯዯነበየው ኰዲዊ ቈዳይ ዏቪካዴ ኲይ ያኯ ኴዩነዴ ኯዏጩው ካ ዴንበያ
ቬዯዋፅኦ ዒድዖግ ዒኯዴ ነው። ይህዔ ቩባኴ በዏቆዔና በዏቪዯፍ የዯዯነበየውን ቈዳይ ዏዳዖሻ ኯዒየዴ
ዏቋዏጥ ዒኯዴ ነው። ይህ የዴንበያ ዯቪዴፎ ኯኰዲዊው ውጤዴ ድዛሻን ዏጏጣዴ ጏይዔ ዒበዛከዴ
ዒኯዴ ነው።
ኢህዴግ፣ የኢህዴግን ቀዏንበዛ ከዏዔዖዿ ቬቀድዕ በነበዴ ዖዼዔ የውይይዴ ካያዴዔ ሆነ
ከኩያ በፊዴ የብከዎች ዴንበያ ብቅድኴናኴ፤ ጏይዔ ያበቃኴን ነው በዑኴ የሃቪብ ከዘዴ ውቬጥ
ቩሽከዖከዛ የቆየ ነው። ኯኩህ ኰዲዊ ዴንበያ ቬኬዴ ቆዏውዔ፣ ዯቪዴዝውዔ ቬዯዋፅኦ ያደዖቈ
የነበዴን ያህኴ ከዴንበያው ዒዶ ቩዲይ የነበዖውን ጭኲንጭኴ ቬቀድዕ ዯዏኴክድ፣ ጭኲንጭኰን ጏደ
ቧፊ ብዛሃን ከዏቀየዛ በፊዴ ኳኵችዔ የቁን ጭኲንጭኴ እንዲያዩዴ የዑያቬችኴ ዏቬዏዛ ነበዖ።
ይሄ ጭኲንጭኴ እንዳኯና እንደነበዖ ብከዎች ያኯዒዏንዲዴና ያኯ ጥዛጣዚ የዯቀበኰ፣ ያዏኑ ጏይዔ ኯ
ብኯው ቩዏቧክና ኳኵችዔ እንዲቀበኰና እንዲያዔኑ ቩያደዛቈ የቆዩ ቢሆንዔ፣ ጭኲንጭኰ በእዛግጥ
እንዳኯ ዯዖድዯው፣ ዏዛዔዖውና ዖቊግዾው ቩደቧኩ ባኯዏክዖዒዶው፣ ኳኲው ጎዛፍና ንፋቬ ከጏዲህ
ጏዲያ ቩያኲቊዶው ቆይቷኴ። ኢህዴግዔ ይህን ያኴዯዖዳ ሃይኴ ኯዒቬዖዳዴ፣ ኯዒቪየዴና ኯዒቪዏን ቀይ
ዏቬዏን ጭዔዛ ኴፎ ዖዼዔ ዛቀዴ በዏጓኬ ከባድ ዋቊ ከፍሏኴ።
እንዲያውዔ የከዝኯው ዋቊ የቀነቧኯዴ በቀዳዳው ውቬጥ ቩዲይ የነበዖውን ብዛሃን ያዳፍኑዴ የዯኧቊዸ
ሀይኵች ኰ የዑኯውን ከጥዛጣዚ የኧኯኯ ዯጧባጭ እውነዲ የቇዙችን ህኬብ ጏደዏጧዖሻው ኲይ በግኴፅ
ቬኯዯዖዳው ነው። በኳኲ ነቊቇዛ በጭኲንጭኴ በዑዲየው ብዛሃን ጏቇግዲ እያቇኗ የዏጣው ህኬብ ያኯ
ዒዏንዲዴ ጧኯዒውን የዑያፋጥኑዴን የውቬጥዔ፣ የውጭዔ ሀይኵች እዼ ኲቬቇባ ብኵ ቬኯዯከኲከኯ
ነው።

ሁን ኯኢህዴግ የዑያቬዝኴቇውና የዑያሻው ዙቨ በዯግባዛና በዔግባዛ ቪያዔን ዏቬዏን የዑቧብክኯዴ
ይደኯዔ። ቩዳዔን እየዳዏነ፣ ቩዝካ የዑዝካ የዏቬከዖዔ በባ ኯኢህዴግ ያሻውዔ። እንዲያውዔ
ኢህዴግ ሁን ኯቇዾዏው ዝዯና ቇኯዲ ይግባውና ዝዯናውን ኯዒኯፍ የሄደበዴ ዏንቇድና እያንዳንዱ
ውቪኔ ህኬባዊ ዏሆኑን ዖቊግጦኯዲኴ። ህኬቡን እያዳዏዾና ህኬቡ እንዲያዳዔዾው እያደዖቇ በቧከነ ሁኔዲ
የጏቧዳዶው እያንዳንዷ ዲክዱካኴ ዛዔዺ ይህዸ ቇዛ በቃኲዴ ብኯው የዯነበዩዴንና ኯዴንበያው ዏቪካዴ
ቆዏውና ዯቪዴዝው ቬዯዋፅኦ ያደዖቈዴን ጭዔዛ በዑያቬቇዛዔ ሁኔዲ ዶንፎዲኴ።
ኢህዴግ ይህን ዒድዖግ ያቬዹኯውን ቈኴበዴና ጥበብ እንዝዴሽ።…
ከነቇዖ ቀደዔ፣ ይህዸ ቇዛ በቃኲዴ የዑኯው ሀቪብ ዯዙ ሟዛዴ ኴነበዖዔ። በእዛግጥዔ የጥፋዴ
ዳዛዹችን የዴ ድዖቬ እንደሆነ በደንብ ዏዏኴከዴ የዔንችኴበዴ ዏነፅዛ ነበዖን። ከቅ በዔቪኳ ቪናጣቅቬ
ቇዙችን ውቬጥ ቩዝፀዐ የነበ ጥፋድችና የጥፋድዷ ሀቪብ ዏነሻዎች ቬደንቊጭ ነበ። ቬኯኩህዔ ይህን
ዯዏኴክድ በቃኴን ብኵ ዏዯንበይ በጣዔ ቀኲኰ ዴንዲኔ ነበዖ። በኳኲ ነቊቇዛ ዴንዲኔው ዴክክኴ ነበዖ።
በኩህ ዴንዲኔ ውቬጥ ሆነው የዯኯያየ ዏኲዔዴ ቩቧዿ የነበ ጏቇኖችዔ ከዏዳዖሻ ኳያ ዴክክኴ ቬኯነበ
በዯኯያዩ ጏቇኖች ዯደዒጭ ነበ። እነኩህ ጏቇኖች ዏዳዖሻው ኲይ የዾበቁዴ ቬኲኴሆነ ዯቪቬዯዋኴ ዒኯዴዔ
ይደኯዔ። በሂደደና በዑዲያዶው ኴክ ዴክክኴ ነበና።
ይህ ያበቃኴን ዴንዲኔ ኢህዴግዔ ውቬጥ ኴነበዖዔ ዒኯዴ ይዹኴዔ ብዹ ቪይሆን በቃኴን የዑኯው
ቬዓዴ በዯጧባጭ ነበዖ። በኢህዴግ ዏቬዏዛ ውቬጥ ግን ዝፅዕ ኴነበዖዔ። ዝዯናን ዒዶነፍ ዲቨ
ያኴሆነው ኢህዴግ ዲኲቁ ብዛዲዴ ዏቬዏ ነውና፣ የዑያቊጥዏውን እያንዳንዱን ዝዯና ከዏቬዏና
ከቇዙዊና ዓኯዒዊ ሁኔዲው ቊዛ እያዏቪከዖ ዏፍዴሄ እንደዑያበዼ የዒይዾዙዾዔ ነበ። ብከዎች ግዙ
ዏቊባዲዶው እንደዯዾበቀ ሆኖ።
ኢህዴግ እነኩህ ሁኰ ዝዯናዎች ቇጥዏውዴ ቪኯ በኩያ ከዘዴ ውቬጥ ኯዏግባደ ንቬዛነደን ቬዾብቆ
ኯዏጓኬ

ዖድድዲኴ።

እኩያው
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በህኬበኝነዴ

ዯይኧው

ኲባዶውን

ቩነጨዶውና እንደ ዶዜ ያኖሯዶው ዴግኴ ቩያደዛቈ ከነበ ሀይኵች በዒኲቀቅ ኢህዴግነዴ ንቬዛነዴ
ዏሆኑን እንዲቀበኰ በዖዼዔ የግዔቇዒ ዏድዖኩ ቪዔኗዶዋኴ። የንቬዛና የዶዜ ኗኗዛ የዯኯያየ ዏሆኑንዔ
ቪይቷዶዋኴ።

ኢህዴግ ከዘደን ኯዒቬቆዔ ከጭኲንጭኰ ጏዲያ ዒዶ ዒየደ በእዼቈ ዾቅዕዲኴ። ዲኲቁ ዏዘ ጓድ
ዏኯቬ ካናዊ ይኯው እንደነበዖው “ንድ እዸን ዲቬዜ የነበዖው ኢህዴግ” ሁኯዴ እዸን በዏያከ፣ ቀዩን
ዏቬዏዛ ጭዔዛ ኴፎ በጏቧደው ዲክዱካኴ እዛዔዺ እዸንዔ ቬኯቅቋኴ፣ ጏደ ዏቬዏዔ ዯዏኴሷኴ።
ይባቬ ብኵ ህኬባዊነደን ዾናክዜ ዏውጣዴ የዑያቬችኯውን ዲኲቅ እድኴና ቊጣዑ ዯጎናፅፏኴ።
ይህን እውነዲ በዯጧባጭ ዒዖቊቇጥ የዹኯው ኢህዴግ በነባዙዊ የሁኔዲ ኬዒዑያና ዴንበያ በዑዲየው
ሀቅ ኲይ ቪይዏቧዖዴ፣ ሀቁን ኴፎ በዑዯቇበዖው ዏፍዴሄ ከዘያ ካ ቧጥድና ንቬዛ ሆኖ በዒየደ፣
ይድዔ ዯዙዒዼና እኴፍ ያኯ እዛዔዺ በዏውቧዱ ሁኯዴ እዽዷን ቬኯቅቋኴ። ኳኲ ብከና ብከዑዮን
እዽችንዔ የዙቨ ዒድዖግ ችሏኴ። እንዲህ ኲኯው ውጤዴ እንዲበቃ ያደዖቇውዔ በደዖቧው ዯከዲዲይ
ጥፋዴ ከዑዾበቀው ኰዲዊ ውጤዴ ይኴቅ፣ በኰዲዊ ውጤዴ ሸዝን በዒይችኯው፣ ህኬቡዔ ዙቨ
ቩቪዯፍበዴ በነበዖው ብዛሃናዒ ቈክ ዝዯናው ደዝቅ እንደዑችኴ ዔኖ ኯቬኬደ በዏቬዙደ ነው።
የፌቬቡኩ ዏቬዙች ዒዛክ ከከዛበዛግ፣ ንድ ጏዳዻ የዯናቇዖውና የዔጏደው ጥቅቬ ብኵ ከቇኯፀው
“Optimists tend to be successful & Pessimists tend to be right” ከዑኯው ሃቪብ ኴዋቬና፣
ኢህዴግ ፀኯዔዯኛ ባኯዏሆኑ በኩህች ቇዛ ዝዾዛ ከነበዖው ዴክክኯኛ ኰዲዊ ዴንበያ ህኬብና ቇዛ
እንዲያዏኴዿ ጏቪኝ ዑና ዯጪውቷኴ።
ይህዔ ሆኖ ኢህዴግና ህኬቡ ሸንዝዋኴ ዒኯዴ ቀጣይ ዝዯና ይቇጥዒዶውዔ ዒኯዴ ይደኯዔ።
ኢህዴግ ያከሸዝውን የፖኯዱካ ቫዙና የዏቬዏዛ ኬንዝዴ ዏንቬኤ እንደቇና በጥኴቀዴ በዒየዴ ፍደን
ዏድሃኒዴ እንዳበዷኯዴ ዒዖቊቇጥ ይኖዛበዲኴ። ህኬቡ ኢህዴግን ዙቨን ኯዒጥዙዴና የህኬቡን ፍኲጎድች
ኯዒዛካዴ ደዖዺ በደዖዺ በዴኩዖዴ በዏጏቧን እየጏቧደ ያኯውን ዛዔዺ በበቂ ዏዾን ዯቇንኬቦዴ ብዜዴ
ቧዙ ኬግዸ ዏሆኑንን በእዛካዲው እያዖቊቇዾኯዴ ቬኯሆነዔ ይህን እድኴ በፍጥነዴ ዏዾቀዔ ይኖዛበዲኴ።
ድዛዼደ በቬዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳው የ17 ቀናዴ ግዔቇዒ ዙቨን በዏቧዖዲዊነዴ ካየና ከዝዯሸ በኋኲ
ዯቇብዙዶው ያቬቀዏጣዶው ኬዛኬዛ ቈዳዮች በዲቀዱዴ ዏኴኩ እንዴዴ እየሄዱ እንደሆነ፣ ዔን ውጤዴ
እንደዲየ፣ የህኬቡ ቬዯያየዴ ዔን እንደሆነ በዏዳቧቬ እቅዱ እየዯዝፀዏ ቬኯዏሆኑ በካ የኯኝዔ ዏንዝቬ
ዏከዲዯኴ ይኖዛበዲኴ። ቈድኯዴ ኯባዶው ብኵ የኯያዶው፣ የኴዒዴ፣ የዴዕክዙቩ ዒቬፋዴ፣ የዏኴካዔ
ቬዯዳደዛ ዒቬዝን፣ የቇኴቇኵዴ ቧጣጥ ጏኧዯ ቈዳዮች ከእቅድ ባኯዝ ዝፃዑያዶውና ዏዙዙዶው

ዯቇብዛ የዑያቬችኴ ቅዔና የፖኯዱካ ኬግዸነዴ ኯው ጏይ ብኵዔ ዏዝዯሽና ዛዔዺ ዏውቧድ
ይኖዛበዲኴ።
ቬኴጣንን የግኴ ዏኖዘያ የዒድዖግ ችግዛ በድዛዼደ እንደዯቬዯዋኯ የቇዏቇዏው ኢህዴግ የቬኴጣን
ዯያይን ህኬባዊነዴ ኯዒዖቊቇጥ የድዛዼደ ቀዏንበዛ የጏቧዱዴን ቁዛዾኝነዴ የዯዕኲበዴ ዛዔዺና ነባዙዊ
ባህኴ በጥኴቅ ግዔቇዒ ዒውዖድ ይኖዛበዲኴ። በቇኴግኵዴ ቧጩ ዯቋዒዴ ህኬብን ኯዔዚዴ የዑዳዛቈ
ቧዙዜች ዳግዔ እንዳይከቧደ፣ ዏቀዏጪ ዒቇኴቇያ እንዹ ዏቇኴቇያ ኯዏሆኑን የዑያዖቊግዿ ውቪኔዎች
በዯጧባጭ ዒቪየዴ ይኖዛበዲኴ።
ከዔንዔ በኲይ የቇዘደን ህኬቦች ኧኲቂ ዯዾቃዑነዴና የቇዘደን ቀጣይ የብኴፅግና ቈክ ኯዒዖቊቇጥ ብሄዙዊ
ጥቅዔን ያዒከኯ የዴኛውንዔ ዛዔዺ በዏውቧድ በህኬብና በቇዛ እንደዒይደዙደዛ ያቪየው ኢህዴግ፣
ችግዜዷን ኯዏፍዲዴ በዯጓኧባዶው ሂደድች ያቊዾዐ ጏጣቇባዎች ኲይ ቪይሆን በሂደደ በዯቇኘ ውጤድችና
ቀጣይነዲዶውን በዒዖቊቇጥ ቈዳይ ኲይ ቋዔ በዏያኬ ይበኴጥ ንድ ሆኖ ዏቇኗዴ ያኯበዴዔ ሁን ነው።
ኢህዴግ ከህኬቡ በዯኯያየ ዏንቇድ እየዯቇኯፀኯዴ ያኯውን ዔቬቊናና ኯኯውዿ ብዖን እንቧዙኯን የዑኰ
ኬግዸነድች፣ ሁንዔ ኯህኬቡ በግኴፅነዴ እያከናጏናዶው ያኰ ቬዙዎችን በዒቬዯዋጏቅና የደዖቨበዴን
ውጤዴ በዏግኯፅ ዴቬቬን ዒጥበቅ ይኖዛበዲኴ። ከድዛዼደ የዖዼዔ ካ ግብ ቬኬዴ ንፃዛ ዝዯናውን
ኯዒኯፍ ያደዖቇው ጥዖዴ ጏቪኝነዴ እንደዯዾበቀ ሆኖ፣ በዯኯያዩ ዔክንያድች የዯጓዯደ የከፍዲ ቈክ ቬዙዎች
በእኴህና በቁጭዴ ዯዝፃዑ እየሆኑ ጏደ ውጤዴ እንዲያዏዔ ንድነደን ዾናክዜ ዏቀዾኴ ይቇባዋኴ።
ይህን እውን ኯዒድዖግ ግን በቬዙ ቬዝፃዑውና በዒዕከኲዊ ኮዑዳ ደዖዺ ቩያደዛቇው የነበዖውን ፍዯሻ
ዲች ድዖቬ በፍጥነዴ ዒውዖድ፣ ዒቬዯካከያ ዒበዷዴና በዯዏዖዾበዴ ፕዜግዙዔ እንደ ዏንግቬዴ ኯህኬቡ
ቪካዶዋኯሁ ብኵ ቃኴ የቇባባዶውን ቬዙዎች በቀዘዎዷ ካያዴ ህኬብን በዑያዖካ ግባብ ዏዷዏን
ዒዖቊቇጥ ይኖዛበዲኴ።

