ዏቬዏን እንዳይቬት…
ኧዒን በኲይ 02-20-18
ፅንዝኛው ሃይኴ በሁኑ ጏቅት በሀቇዙችን ኲይ እኢደዖቊቷው ኢኰት ቫዙዎች በዛካዲ ናቷው። በኩህ
ፅሑፍ ኲይ ግን ሁኯደን ቈዳአች ብቻ ነጥኯን ኯዏዏኴከት እንዕክዙኯን—ዏንቇዶችንና ኟዏቇበኢኢ
ቦዲዎችን በዏኬቊት በዏዏንደግ ኲይ ኢኯውን ኢኮኖዑኢችንን ኯዒዳከዔ ኟዑደዖቇውን እንዲሁዔ
ህኬባዊውን ዏከኲከኢ ቧዙዊት ቬዐን ጥኲኗት በዏቀባት በኰባኴዲ ከህብዖዯቧቡ ኟዏነጠኴ ዷንዳን
ኟዒዙዏድ ቫዙዎችን።
እነኩህ ኟፅንዝኛው ሃይኴ ቫዙዎች በሀቇዛ ኢኮኖዑና ህቇ ዏንግቬደንና ህቇ ዏንግቬዲዊ ቧዙዊደን
ከዒንኛውዔ ኟውጭና ኟውቬጥ ፀዖ ቧኲዔ ሃይኵች እንዲሁዔ ቮባዘዎችን ኟዏከኲከኴ ዯግባን በህኬባዊ
ጏቇንዯኝነት በዏጏጣት ኲይ ኢኯውን ቧዙዊት ዏኴካዔ ቬዔ ኯዒጠኴቮት በዒቧብ እኟዯከናጏኑ ኢኰ
ናቷው። ኟእነኩህ ቫዙዎች ዏንቇድ፤ ሀቇዙችን እኢዖቊቇጠች ኢኯችውን ቬዯዒዒኝ ቧኲዔ ኟዑኢደዝዛቬ፣
ዝጣንና ዯከዲዲይ ኴዒዲችንን እንዲሁዔ ቬዛ በዏቬደድ ኲይ ኢኯውን ዴዕክዙቩኢችንን ኯዒደናቀፍ
ኢኯዏ ዏሆኑን ሁኰዔ ካቊ ቇነኧበው ይቇባኴ።
ቀደዔ ባኰት ካኢት ፅንዝኞቸ ሀቇዙችን ውቬጥ ንድ ክቬዯት በዯዝጠዖ ጏቅት ኟዑኢካሂዱት ዯዏቪቪይ
ኬዒዚ ኢቧዐ ነበዛ። ቇዛ ቤት ኟዯዝጠዖው ካኢዊ ችግዛ ዔንዔ ይሁን ዔን ፅንዝኞቸ ሁከት ቀቬቃሽ
ኰባኴዲዎቻቷውን ቧንቀውና ኟነቇዛ ካዙቷውን ቬኯው በኟዑዲኢዎቸ ቩኢቅዙ ዒኟት ኟዯኯዏደዔ ነበዛ።
ንዳንዶቸ ቇንኧብ ዯከፍሏቷው ኢዔ ኢኯዝውን ዒንነዲቷውን በእኬነ ኴቦና እኢቬዲጏቨ ፀዖ-ኢትዮጵኢ
ቋዒቷውን ቬኯዑኢንፀባዛቁ ሃፍዖት ኟዑባኴ ነቇዛ ኟዑነካካቷው ኯዏሆናቷውን ህኬቡ ቀቬ በቀቬ
እኟዯቇነኧበ ቩዏጣ ሁን ደግዕ ፊዲቷውን ኟሀቇዛን ኢኮኖዑ ጏደ ዒዳከዐ ከዖዋኴ።
እንደ ዒንኛውዔ ቇዛ ኢትዮጰኢ ውቬጥ ኟዑከቧደ ዯግዳዜቶችን በቬዛዓደ ኲይ በዒኲከክ ዏጥፎ ቇፅዲን
ኯዏፍጠዛ ዏሯሯጣቷው ይዲጏቃኴ። ሆኖዔ ሥዛዓደ ኟህኬቦችን ዯጠቃዑነት በኟደዖዺው ዒዖቊቇጥ ኟቻኯ
ነው። ኪዚ ኟኢትዮጵኢ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦች እና ህኬቦች ከሀቇዙቷው ፖኯዱካዊ፣ ኢኮኖዑኢዊና
ዒህበዙዊ ህይጏት ዯቇኴኯውና ዯዖቬዯው በባይዯዋዛነት ኯዏኖዛ ኟዯቇደዱበት ድኵዊና ፍትህ ኴባ
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ሁኔዲ ዐኰ ኯዐኰ ዯቀይዜ፤ ካጎች በዒንኛውዔ ሀቇዙዊ ቈዳይ ውቬጥ እኩኴ ዯቪዲፊ ኟዏሆን ዕድኴ
ግኝዯዋኴ።
ይህንንዔ በዯጧባጭ ቬዙ ኲይ በዒዋኴ ኟሀቇዙችንና ኟህኬባችን ኟዒደግና ኟዏበኴፗግ ዯቬፋን በእጅቈ
ኯዒኯዔኯዔ ችሏኴ። ዏኲው ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች በዏብቶቻቷው እኟዯቇኯቇኰና ኧኲቂ
ጥቅዕቻቷውን እኢቬከበ በዝጣን ኴዒትና በዴዕክዙቩኢዊ ሥዛዓት ግንባዲ ቅጣጫ ኲይ ኟዯኢኢከት
ዝጣን ኟዕድቇት ቈክዔ ኟፌዴዙኲዊ ሥዛዓደ እውን ሆነዋኴ።
በሀቇዙችን እውን ኟሆነው ፌዴዙኲዊ ሥዛዓት ኯሀቇዙችንና ኯህኬባችን ንድነት፣ ሠኲዔና ዕድቇት
ዏጠናከዛ ጏቪኝ ቬዯዋጽኦ ኢበዖከዯ ነው፤ በዒበዛከት ኲይዔ ይቇኛኴ። ኟኩህ ዲቬ ሥዛዓት ግንባዲ
ሂደት በዯጧባጭ ዯዝትኖ ፍደንነደ ኟዯዖቊቇጠ ነው። ኟዯቇነባው ፌዴዙኲዊ ሥዛዓት በሀቇዙችን ኲይ
ንዣቦ ኟነበዖውን ኟዏበዲዯን ደቊ ኢቬጏቇደና በእኩኴነትና በዏዝቃቀድ ኲይ ኯዯዏቧዖዯ ከብዖት
ኟጠነከዖ ኟህኬቦች ንድነት ኧኲቂ ዋቬትናን እንዲኢቇኝ ኢደዖቇ ነው። ይህዔ እኩህ ሀቇዛ ውቬጥ ጠንካዙ
ኢኮኖዑ እንዲቇነባ ዔክንኢት ሆኗኴ። ፅንዝኛው ሃይኴ ግን ቬዛዓደን ኯዏጣኴ በቅድዑኢ ኢኮኖዑውን
ዒዳከዔ ይቇባኴ ኟዑኴ ዷንዳ በዏኢኬ፤ በሁኑ ጏቅት ዏንቇድ በዏኬቊት፣ ኟህብዖዯቧቡ ዏቇበኢኢዎች
እንዲኧቈ ኟዒድዖግ ቫዙን እኢካሄደ ነው።
ዛግጥ ከዏንቇድ ዏኧቊትዔ ይሁን ከዏቇበኢኢ ዏኧቊት በቀዳዑነት ኟዑጎዳው ሁኰዔ ኟህብዖዯቧቡ ክፍኴ
ነው። ዏንቇድ ቩኧቊ ኟትዙንቬፖዛት ውዲ ይቆዒኴ። ግብይት ይኖዛዔ። ቀቬ ብኵዔ ህብዖዯቧቡ
ኟዑኴቧውና ኟዑቀዔቧው ኲይኖዖው ይችኲኴ። ፅንዝኛው ሃይኴ ግን ኟሀቇዙችን ኢኮኖዑ እንዲዳከዔ
በዑከፍኯው ሃይኴ ዯንደኲቆ ይኖዙኴ። ይህ ሁኔዲ በህብዖዯቧቡ በፍፁዔ ዏዝቀድ ኢኯበት ይዏቬኯኝዔ።
ዔክንኢደዔ በንድዔ ይሁን በኳኲ ዏኴክ ዯጎዹው ህኬቡ እንዹ ኟቫዙው ዙዒጅ ኟሆነው ፅንዝኛው
ሃይኴ ይደኯዔ።
ኟቫዙው ዓኲዒ ኢኮኖዑኢችንን በዒዳከዔ በህኬቦች ዏቬዋዕትነት ኟዯቇኗውን ፌዴዙኲዊ ቬዛዓት ኯዏጣኴ
ዏዕከዛ ዏሆኑን ህብዖዯቧቡ ቇነኧብ ይቇባዋኴ። በኩህ ዲቬ ቫዙ ዯጠቃዑ ኯሆኑ ኟዑችኰት ቫዖኞቸ
ብቻ በዏሆናቷው ህብዖዯቧቡ ህኬባዊ ዯጠቃዑነደን ኯዒዖቊቇጥ ቫዙውን በዯናጠኴዔ ይሁን በቊዙ
ዏዏከት ኟዑኖዛበት ይዏቬኯኛኴ።
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ፅንዝኛው ሃይኴ ቬዛዓደን ኯዏጣኴ ኢቬችኯኛኴ ብኵ ኟኢኧው ኳኲኛው ቬኴት በኢፌዴዘ ዏከኲከኢ ቧዙዊት
ኲይ ኟኰባኴዲ ኧዏቻ ዏክዝት ነው። ቧዙዊዲችን ህኬባዊ ዯኴዕኮ ኢኯውና ይህን ህኬባዊ ጏቇንዯኝነደን
በብቃት ኢቬዏቧከዖ ዏሆኑ እኟዲጏቀ፤ ፅንዝኛው ሃይኴ ግን ባኴዋኯበት ቦዲ እኢዋኯው ቬዐን ቩኢጠፋ
ይቬዯዋኲኴ። ይህ ቫዙው ቧዙዊደን ከህብዖዯቧቡ ዏነጠኴ ከቻኴን ቬዛዓደን ዏጣኴ ኢዏቷናኴ ከዑኴ
ቀቢፀ-ዯቬፋ ኟዏጣ ነው።
ዳ ግን ቧዙዊደ ፍዛሃትን ቪይሆን ክብዜትን፣ በጥኲቻ ዝንዲ ጥኴቅ ህኬባዊ ፍቅዛን ዒትዖፍ ኟቻኯ
ነው። ቧዙዊዲችን በንድ እዸ ጠብ ዏንዺ፣ በኳኲኛው ካፋና ዶዒ ይክ በኴዒደዔ ግንባዛ ቀደዔ ሆኖ
ኡቧኯፍ ህኬባዊ ሃይኴ ነው። ከዛቭ ደ ዒቪዔ ዯኯይቶ ኢውቅዔ። ኢዛቪኴ፣ ይኧዙኴ፣ ኢዛዒኴ፣
ኢጭዳኴ፣ ይጏቃኴ፣ ዔዛት እንዳይበኲሽዔ ዯቇቢውን ድቊፍ ኢደዛቊኴ።
ቧዙዊደ ከቧው ቧዙሽና ከዯዝጥዜ ደቊ ቊዛ ዯቊፍጦ፣ ኯንዴ ብቻ ኟዑኖዙትን ህይጏደን ኯእኴፎች
ኟዏኖዛ ዯቬፋ ኢኯዏኯዏ ነው። ዔን ይህ ብቻ! ይህ ኯህቇ ዏንግቬደና ኯህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓደ ኧብ
ኟቆዏቬው ቧዙዊት፤ ጧዘ ኟኳኲቷውን ዖቊውኢንና ዖቊዊኢትን ኟዑጦዛ፣ ኤች ይ ቪ/ኤድቬን በዏቪቧኰ
ቀቪፊ በሽዲዎችና በኳኵች ዔክንኢቶች ጏኲጅ ኴባ ኟሆኑ ህፃናትን ኟዑኢቪድግና ኟዑኢቬዯዔዛ፣ ከዙቨ
በኲይ ኯህኬቡና ኯሀቇ ጥቅዔ ቩዲትዛ ውኵ ኟዑኢድዛ ነው።
ኟኩህን ህኬባዊ ቧዙዊት ኟቧኲዔና ኟኴዒት ዯቪትፎ በሁኯት ዯከፍኵ ዲይ ይችኲኴ፡፡ ንደኛው ሀቇዙችን
ድቊ ኟዖሃብ፣ ኟድህነትና ኟዏሃይዔነት ዯዔቪኳነቷ ዯፍቆ ዒኟት ኟዒይዝኴቈ፣ ዏበዲዯንና ዯቬፋ
ኴባነዲችንን ኟዑናፍቁ ኟውጭና ኟውቬጥ ፀዖ ቧኲዔ ኃይኵችን እኩይ ቫዙ ዒክቮፍ ነው። ይህን
ከኤዛትዙ ጏዖዙ እቬከ ቮባዘው ኴ ቮባብ ኟግብዖ ሽበዙ ዯግባዛን በዏዏከት እንዲሁዔ ከቧዓን እቬከ
ደቡብ ባኰ ኟሀቇዙችን ካባቢዎች ኟኤዛትዙ ዏንግቬት እኢቬዲጠቀ በዑኴካቷውን ቮባዘዎችና ፀዖ ቧኲዔ
ኃይኵችን ኲይ ህኬባዊ ክንዱን በዒቪዖፍ ህኬባዊነደን ዖቊግጣኴ። በእነኩህ ዯግባዜቸ በህኬባችን
ክብዜትን ዏጎናፗፍ ኟቻኯ ኟህኬብ ጏቇን ነው።
ፅንዝኛው ሃይኴ ይህን ኟህኬብ ፍቅዛና ዏኔዲ ኯዏቮዛቮዛ ኟዒኢቬጏዙው ኰባኴዲ ኟኯዔ። በኴ ቩኯው
ቧዙዊደ ህኬቡን በውዜፕኲን ጧዝጧዝ፣ ኳኲ ካ ደግዕ ኟውቮት ፎቶ በዒቅዖብ ቧዙዊደ ኟእቇኳ ከዯዒ
ህፃናትን ቇደኯ ኟዑኴ ፍፁዔ ውቮት ኟሆኑ ትዖካዎችን ኢቀዛባኴ። ቧዙዊደ ግን በህኬባዊ ፅናደ ኯህኬቡ
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ኟዑዕት እንዹ ጏደ ህኬብ ኟዑዯኩቬ ይደኯዔ። ዔክንኢደዔ በዑሄድባቷው ቦዲዎች ሁኰ ከዙቨ በፊት
ኯህኬብ ዏቆዐን በዯግባዛ ኟዑኢዖቊግጥ ኟጏደዛ ኟኯሽ ዲቩፕን ባኯቤት ቬኯሆነ ነው።
ዛግጥ ኟቧዙዊደ ኯህኬብ ዏዕት ዏቼዔ ኟዑቀኟዛ ይደኯዔ። ከዙቨ በፊት ኯህኬቡና ኯሀቇ ቩኴ
ህይጏደን ኯዏቬጠት ኟዯቧኯዝ ኃይኴ በዔንዔ ዏኴኩ ቢሀን ኟዯነቪበትን ዓኲዒ ይቬትዔ። ቧዙዊደ እንደ
ጏዲደዛ ህኬብና ሀቇዛ ኟዔትጠብቅበትን ዒናቷውንዔ ዯግባዛ ዏጏጣት ኟዑችኴ እንዹ በኟትኛውዔ
ፖኯዱካዊ ቬዙዎች ውቬጥ እዸን ኟዑኢቬቇባ ይደኯዔ።
ህቇ ዏንግቬደን በፍፁዔ ፅናት ኟዑኢከብዛ በዏሆኑዔ ነሀቇዛ ውቬጥዔ ይሁን በውጭ ኟዑኢከናውናቷው
ዯኴዕኮዎች ዯግባን ከፖኯዱካ ጏቇንዯኝነት ነፃ በሆነ ኳኋን ኟዑጏጣ ኟህኬብ ኴጅ ነው። ኢዔ ሆኖ
ፅንዝኛው ሃይኴ ኟሀቇዙችን ጏቅዲዊ ችግዛ ዏፍቻ ኟሆነው ኟቬቷኳይ ካ ዋጅ ቩዲጏጅ እንደኯዏደው
‘ጏዲደ ኟፖኯዱካ ቬኴጣን ዖከብ ነው’ ኟዑኴ ኰባኴዲን ኟዑኢቬጏዙው ቧዙዊደና ህኬቡ ኢኲቷውን
ጥብቅ ቁዛኝት በጥቪኯሁ እንዲሁዔ በኩህዔ ኟቬዛዓደን ጠባቂ ከጥቅዔ ውጭ ደዛቊኯሁ ከዑኴ ከንደ
ዔኞት ኟዏጣ ዏሆኑን ሁኰዔ ጏቇን ቇነኧበው ኟዑቇባ ይዏቬኯኛኴ።
ኟኢፌዴዘ ዏከኲከኢ ቧዙዊት እንኳንቬ ኟሀቇን ቧኲዔ ቀዛቶ ኟጎዖቤቶቸንዔ ቧኲዔ ዒቬከበዛ ኟቻኯ ህኬባዊ
ሃይኴ ነው። በሀቇ ውቬጥ ብጥብጥና ሁኯት ኯዏፍጠዛ ኯዑቯ ሃይኵች ጏደዛ ኟዒይቇኝኯት ዏድሃኒት
ነው። ይህ ሃይኴ ኟዯኴዕኮው ዏቧዖደ ህኬብ ዏሆኑን ኟዑቇነኧብና ኯህኬብ ቩኴ ህይጏደን ኯዏቬጠት
ኟዯቧኯዝ ዏሆኑ ይዲጏቃኴ። ይህን ከህኬብ ቊዛ ኢኯውን ኟጠበቀ ፍቅዛ በኰባኴዲ ዒፍዖቬ ይቻኴዔ።
ኟህኬብ ክንድ ኟሆነውን ቧዙዊት ቬዔ በኰባኴዲ በዒቈደፍ ኟዑቇኝ ትዛፍ ኟኯዔ። ቬዛዓደዔ ይህ ክንድና
ኟኢትዮጵኢ ህኬቦች እቪካኰ ድዖቬ ዏኖ ይቀዚ ነው።
በጠቃኲይ ህብዖዯቧቡ ፅንዝኛው ሃይኴ እኢካሄዳቷው ኢኰትን እነኩህን ሁኯት ቫዙዎች ጠንቅቆ ዏዖዳት
ይኖዛበዲኴ። ይኸውዔ ዏንቇድና ዏቇበኢኢዎችን በዏኬቊት ኢኮኖዑን ዒዳከዔ እንዲሁዔ ኟህኬባዊውን
ቧዙዊት ቬዔ በዒቈደፍ ኴዸ ከሆነው ህኬብ ቊዛ ኢኯውን ትቬቬዛ ኟዏበጠቬ ቫዙዎች ናቷው። እነኩህ
ቫዙዎች ህኬቡ ኢቀዖባቷው ቧኲዒዊና ትክክኯኛ ጥኢቄዎች በቋዙጭ በዏበጠቬ ዏቬዏን ኟዒቪት
ዯግባዜች ናቷው። ዲዲኢ ህብዖዯቧቡ ኟቫዙዎቸ ግብ በሁከትና በግዛግዛ ቬዛዓደን ኯዒፍዖቬ ዏዕከዛ
ዏሆኑን ዯቇንኬቦ፤ እኩኴነትንና ፍትሐዊ ዯጠቃዑነትን እንዲሁዔ ቧኲዔንና ዕድቇትን ኢዖቊቇጠኯትን
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ፌዴዙኲዊ ቬዛዓት ጠብቀው ይቇባኴ—ባኯቤደ እዛቨው ነውና። በኩህዔ ህብዖዯቧቡ ኢነቪቷው ዯቇቢና
ትክክኯኛ ጥኢቄዎች ዏቬዏዙቷውን እንዳይቬደ ኢደዛግ ይችኲኴ።
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