ዒሕበዙዊ ዑዲያው እና ኬንቊኤያችን
ዋኗው ዏኬቇቡ 04-03-18
ዒሕበዙዊ ዑዲያ በኯዒችን ኲይ ዯጽእኖ ዝጣዘ ሁኖ ከዏጣ በዛካታ ዏታት ዯቆጥዖዋኴ፡፡
ዒሕበዙዊ/ቭሻኴ ዑዲያ ኯኯዒችን በበጎ ጎኑ ቬዯዋጽኦ ኟዒድዖቈን ያሕኴ ኯጥዠት ኟዏዋኴ ቅዐዔ
ሆኖ ዯቇኝቷኴ፡፡ በዖቡ ኯዔ በነበዖው ብዮት ዝጣን በሆነ ሁኔታ በሕኬቡ ውቬጥ ዏጽ
እንዲቀቧቀቬና እንዲቬዠዠ ኟዝጠዙ ዏኴእክቶችን በዒቧዙጧት፣ ግጭቶችን በዒቬዠዠት፣ ሁኔታዎች ሁኰ
ዏቬዏዙቷውን ኯቀው ከዏንቇድ እንዲጏጡ ያደዖቇው ከዋናው ዑዲያ በበበኯጠ ዒሕበዙዊ ዑዲያው
ነው፡፡
ኟዔእዙቡ ኯዔ ዓን ቬትዘዔ ዑዲያና ዒሕበዙዊ ዑዲው በቅንጅት ኟዝጠት ኟዖበዖ ሀቇዙትን ኢኲዒ
ደዖቇው ኧዏቻ ኟዏጧዖሻው ውጤት ኟሀቇዙትን ዏዝዙዖቬ ኟሕኬቦችን እኴቂትና ውድዏት ቬከዯኯ፡፡
በኩህ ዖቇድ በቢያ በቭዛያ በግብጽ በኟዏን ኯደዖቧው ዏጠን ኟኯሽ ቧቃቂ ጥዠትና ውድዏት
ኟዯጫጏደት ዑና እጅግ ኟቇኧዝ ነው፡፡
በዡቬቡክ፣ ትዊትዛና በዏቪቧኰ ድዖ-ቇፆች ቩዯኲኯዞ ኟነበት ኟጥዠት ዏኴእክቶች ሕኬቡን በቬዓታዊነት
እንዲነቪና ባኴዯጠበቀ ቅጣጫ እንዲነቈድ ድዛቇውታኴ፡፡ ይሆናኴ ብኵ ባኲቧበው ዏንቇድ ኟዙቨን
ሀቇዛ እንዲያጏድዔ ዔክንያት ሆነዋኴ፡፡ ዒሕበዙዊ ድዖቇጾቸ ኯዏኴካዔ ቈዳዮች ኟዑጠቅዐትን ያህኴ
እንደ ከባድ ጦዛ ዏቪዘያዎች ታኲኲቅ ውድዏቶችን እያቬከዯኰ ይቇኛኰ፡፡ ይሄን ኟዑዝኴቈት ኃይኵች
ኲዒቷውን ቪክዯዋኴ ዒኯት ይቻኲኴ፤ ኯሀቇዙትና ኯሕኬቦች ግን ኟጠቀዏው ንዳችዔ ነቇዛ ኟኯዔ፡፡
በኟሀቇዙት ኲኰ ሕኬቦችን በኟቭሻኴ ዑዲያው ዒካኝነት ኟዯኪቡ ዏኴእክቶችን በዒቧዙጧት በቬዓታዊነት
ኯጥዠት እንዲነቨ በዏቀቬቀቬ ቇኯጽ ከዑችኯው በኲይ ሀቇዛ ኴባ እቬኪያደዛቊቷው ድዖቬ ደቊን
ቬከትኯዋኴ፡፡ ዒሕበዙዊ ዑዲያው በቬዛደ ኴንጠቀዔበት ከቻኴን ኯበጎ ነቇዜች ዒኯትዔ ኯእውቀት፣
ኯትዔሕዛት፣ ዏኴካዔ ግንኘነትን ኯዏዢጠዛ ኟዏጥቀዐን ያህኴ በጥዠት ጎኑ ደግዕ ኟዑያቬከትኯው
ሀቇዙዊ ደቊ በቃኲት ቇኯጽ ከዑችኯው በኲይ ነው፡፡
ግብጽና ደዛክ ዒሕበዙዊ ዑዲያው በዯኯያአ ኟዔዛጫ ጏቅቶች እንዲሁዔ ቮባዘና ክዙዘ እቬኲዒዊ
ኃይኵች ሕኬቡን ኯዏቀቬቀቬና ኯዒቬዯባበዛ ዒሕበዙዊ ዑዲያን በይነዯኛ ዏቪዘያነት በዏጠቀዒቷው

ደቇኛ ኟሆነ ሀቇዙዊ ነውጥና ትዛዔቬ በዒቬከዯኰ ኯዏኬቊት ኟዯቇደዱበት ሁኔታዔ ነበዛ፡፡ ዡቬቡክ፣
ትዊትዛ፣ ኢንቬታግዙዔ፣ ቫይበዛ፣ ዓቫንጀዛና
ዔዙባውያን ኧዏኑ በዝቀደኲቷው ቬኴጣኔ ዯጠቅዏው

ኳኵችዔ (“ጎግኴ” እና “ያሁ”ን ቪንጧዔዛ)
ቧዟ ኯዔ ቀዢ ቬኯኲዎችንና ኟዑያካሂዱባቷው

ኟቬኯኲና ኟዒቬዖጃ ዒቧባቧቢያ ዏቪዘያዎች ናቷው፡፡ እያንዳንዱ በሀቇዛዔ ሆነ በህቈዙት ደዖጃ ኟዑዯኲኲዞ
ኟሀቇዙትና

ኟግኯቧቦች

ግንኘነቶች

በዐኰ

ኟዑያኴዞት

በዏዖጃ

ዒእከኰ

ቬዛ

በዏሆኑ

በቅዛበት

ይከታዯኰታኴ፡፡ ቬዝኲ ዏቬኵ ቩታያቷውዔ ካውንደን ይዏዖዔዙኰ፡፡ በዯኯይ ቮባዘዎችን
ክዙዘ ኃይኵችና ከነኩህ ቊዛ ግንኘነት ያኲቷውን ግኯቧቦች ዏንግቬታት ጏኧዯ፡፡
ቭሻኴ ዑዲያው እነቨ በዝኯቈት ዏንቇድ ኢኲዒ ባደዖቈት ኲይ ትኩዖት ቧጥቶ እንዲቧዙዔ ያግኪኰ፤
ያበዖታታኰ፡፡ ይሄ ሁኰ በዯግባዛ ታይቶኴ፡፡ ንድን ሀቇዛ ጏይንዔ ዏንግቬት ኯዏጣኴ ጏይንዔ
ኯዒጥዠት ከዝኯቈዔ ከኟሀቇ በዏኯዏኰዋቷውና ባቧኯጠኑዋቷው ግኯቧቦች ዒካኝነት ቧዟ ኟዒሕበዙዊ
ዑዲያ ኟሀቧትና ኟዝጠዙ ካናዎችን በዒቀናበዛና በዒቧዙጧት ኧዏቻ ይከዢደበታኴ፡፡ በዖቡ ኯዔዔ ሆነ
በኳኵች ሀቇዙት ኟሆነው ይሄው ነው፤ ኪዚዔ በዒድዖግ ኲይ ይቇኛኰ፡፡
በኟሀቇዙደ ያኰ ዏንግቬታት ዔእዙባውያን በዒይዝኴቈት ዏንቇድ ኟዑዙዏዱ ከሆነ ንዱ ኟዑከዢደት
ኧዏቻ ኧዏኑ ኟዝጠዖውን ዒሕበዙዊ ዑዲያ በዏጠቀዔ ኟቤት ቬዙቷውን ዏቬዙት ነው፡፡ ሕኬብን
ከሕኬብ ኯዒቊጧት ኯዏከዠዝኴ፤ ጎቪን በጎቪ ኲይ ከዒቬነቪት ጀዔዜ ሀቧዯኛ ኟዝጠዙ ጏዚዎችን
በዏዝብዖክ እውነት ቬዏቬኯው በዒቧዙጧት፤ በዔቬኴ በዒቬደቇዢ ኟዯቀነባበ ሀቧዯኛ ውንጀኲዎችንና
ኟዝጠዙ ታዘኮችን ጭዔዛ በዒካዯት ቧዙጭዯው ጥዠትና ግጭቶች እንዲቀቧቀቨ በኩህዔ ቧኲዔና
ዏዖቊቊት እንዲዝዛቬ ካደዖቈ በኋኲ በዑዝጠዖውዔ ቊጣዑ ኟዙቪቷውን ጥቅዔ ኯዒቬጠበቅ በኟሀቇዙደ
ዝጥነው ይቇባኰ፡፡ ኯኩህዔ ኢዙቅ፣ ቢያ፣ ቭዛያ፣ ዢቊኒቬታንና ኟዏንን ኯብነት ዏጥቀቬ ይቻኲኴ፡፡
ከሀቇዚው ሕኬብ ኟዏኯዏሏቷውን ቧዎች በዑከዢደት ኟኩህ ኟቭሻኴ ዑዲያ ጦዛነት ውቬጥ በቬዠት
ያቧኴዠኰ፡፡ እነቨ ኟዒያከብትን ዲዕክዙቩና ኟቧብዊ ዏብት ጠበቃና ዯከዙካዘ ሆነው ኯዏቅዖብ
ይዕክዙኰ፡፡ ዒነው ኟኢዙቅን፣ ኟዢቊኒቬታንን፣ ኟቭዛያን፣ ኟቢያንና ኟኟዏንን ከዯዕችና ሕኬቦች
በኧዏናዊ ጀቶች ኳት ዯቀን እኟደበደበ ያዝዙዖቧው? ኟቬኴጣኔ ውድዏትና ኟሕኬብ እኴቂትን ያቬከዯኯው?
ኟንጹሀን ዔቬኪንን ድሀ ሕኬቦች ዕትና እኴቂት ቪያንቬ ሀቇዙቷውን በከባድ ቦዔብ እኟደበደበ ዒነው
ኟኟሀቇዙደን ኟነዳጅ ኧይት ሀብት በዒቊኬ ኧዖዠ ኟዑዝጽዏው? እነኩህ ክዢኵች ናቷው በኳኵችዔ ሀቇዙት

ዯዏቪቪይ ድዛት ኯዏዝጸዔ ቭሻኴ ዑዲያውን በዏጠቀዔ ኟትዛዔቬና ኟሁከት ጀንዳቷውን በግንባዛ
ቀድዔትነት ኟዑያዙዔዱት፡፡ በኩህ ዏኴኩ ቭሻኴ ዑዲያውና ዋና ኟዑባኯው ዓንቬትዘዔ ዑዲያ
ኟዯጫጏዯው ግከዢ ኟጥዠት ድዛት ክንዱን ያቪዖዝው በሀቇዙትና በሕኬቦቻቷው ኲይ ነው፡፡
ሀቇዙትን ኯዏዝዙዖቬ ሕኬቦችን ኯእኴቂትና ኯቬደት ኟዳዖቇውን ኟዔእዙቡን ኯዔ ዑዲያ በበኲይነት
ኟዑዏዙው ኟኒዮ በዙኴ ኃይኴ ኲዒውን ኯዒቪካት ከኟሀቇዙደ ካጎችን
በዏውቧድ ቧዟ ቬኴጠና ቩቧጥ ኖዜኴ፡፡ ኯዔቪኳነት

እኟዏኯዏኯ ጏደውጭ ሀቇዙት

በግብጽ ኟታህዘዛ ደባባይ ብዮት ከዏነቪደ

ሁኯት ዏታት ቬቀድዕ ኟዐባዖክን ዏንግቬት ኯዏጣኴ ዔእዙባውያን ከግብጽ ጏጣቶች ውቬጥ
በዯዏዖጠ ሁኔታ ዏኴዔኯው በዏውቧድ ቬኴጠና ቧጥዯዋቷው ዯዏኴቧው ጏደ ሀቇዛ ቤት እንዲቇቡና
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በኟትኛውዔ ኧዴና ዏንቇድ ዒቬጠበቅ ነው፡፡ ኯኩህዔ ዒሕበዙዊ ዑዲያውን በቧዎች ቬነኴነቦና ውቬጥ
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ይቇባዋኴ፡፡
ኴአነቶች በቧኯጠነና ኧዏናዊ በሆነ ዏንቇድ ኟዑዝደበትን፤ በሕኬብና በሀቇዛ ኲይ ኪቪዙና ጥዠት ቪያቬከትኰ
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