የሠላዔ ዋጋ በቬንት ይዯዏን
ሏባ ዏላኩ 01-30-18
የቧው ልጅ በህይጏት ለዏኖዛ ቅድዑያ የሠላዐ ባለቤት ዏሆን ይኖዛበዲል። የቧው ልጅ ቬለ ሌላው
ዏሠዖዲዊ ዏብቶቸ ከዒቧቡ በፊት ቬለ ሠላዐ ዏቬዝን ዏጧነቅ ይኖዛበዲል። ቬለ ልዒትና ቬለዕድቇት
ከዒቧላቧል በፊት የሠላዔ ዏዖጋቇጥ ዋቬትና ሊያቇኝ ይቇባል። እናዔ ሁሉዔ ዜጋ ቬለ ሏቇ ሠላዔ ይበልጥ
ዒቧብና ዏጇበብ ይኖዛበዲል።
ሠላዔ ከሌለ ዔንዔ ነቇዛ ቬለዒይኖዛ በሠላዔ ቈዳይ ዏደዙደዛ ሏያቬዝልግዔ። ሠላዔ ከሌለ የትኛውዔ
የኅብዖዯቧብ ክፍል የዑዏኗውን ዯጇቃዑነት እውን ዒድዖግ ሏይቻልዔ። ሠላዔ ከሌለ ልዒትንዔ ይሁን
ዴዕክዙቩን ዒቬፋትና ዒዖጋቇጥ ሏይቻልዔ። ሠላዔ በሌለበት ሁኔዲ ከእነዚህ ዏሠዖዲዊ ዏብቶች ባሻቇዛ
ዋነኛውና በህይጏት የዏኖዛ ዋቬትና ሊኖዛ ሏይችልዔ።
በእዛግጥ ሠላዔ፣ ልዒትና ዴዕክዙቩ የዒይነጣጇሉ ቈዳዮች ናቷው። ሠላዔ ከሌለ ቬለ ልዒትና
ዴዕክዙቩ ዒቧብ ዋጋ የለውዔ። እንደ ኢትዮጵያ ያለች ከድህነት ለዏውጣት የዔትዲትዛ ሏቇዛ ሠላዔና
ዏዖጋጋቷን ዒቬጇበቅ ጏሣኝ ዯግባሯ ሏድዛጋ ዏንቀቪቀቬ ይኖዛባዲል።
ለሏንድ ሏቇዛ ልዒትና ዕድቇት ሠላዔ ከዔንዔ በላይ የቇዘዝ ዋጋ እንዳለው ሏያጇያይቅዔ። እንደ እውነደ
ከሆነ የሠላዔ ዋጋ በዔንዔ ዓይነት ዔድዙዊ ዋጋ ሊለካ ሏይችልዔ።
እንደዑዲጏቀው ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሏሁን የዯቇኗውን ሠላዔ ለዒዔጣት በሏያሌው ዲግለዋል።
ሠላዔን ጧዔዜ የዘዏናት ጥያቄያቷው የነበትን ልዒትና ዴዕክዙቩን እውን ለዒድዖግ በብዛደ
ዲግለዋል። በዛካዲ ዏቬዋዕትነቶችንዔ ከፍለዋል። የኢትዮጵያ ህዝቦች በቀደዔት ሥዛዓቶች በዛካዲ ግፎች
ደዛቧውባቷዋል። በዏቬዋዕትነዲቷው በደላቷውን ሽዖዋል።
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ህዝብና ዏንግሥት ይህን ዯግባዛ እያከናጏኑ ያሉት ሠላዔና ዏዖጋጋት ለሏንድ ሏቇዛ ልዒት ያላቷውን
ትልቅ ፋይዳ ቬለዑቇነዘቡ ነው። በዏሆኑዔ በዏላ ሏቇዘደ ያለውን ሠላዔና ዏዖጋት ሏሁን ካለው በላይ
ይበልጥ ሏቬዯዒዒኝ በዒድዖግ ለሏቇዙቷው ልዒት ቀጣይነት የበኩላቷውን ድዛሻ ዏጏጣት ይኖዛባቷዋል።
የሏቇዙችን ህዝቦች በሠላዔና ዏዖጋጋት እጦት ይህ ትግላቷው እንዲቀለበቬባቷው ሏይሹዔ። ዏላው
የሏቇዙችን ህዝቦች በዯለይዔ ያለዝው ሏዔባቇነናዊና ‘የሁሉዔ ችግዜች ዏፍትሄ ጦዛነት ነው’ የዑለው
ሥዛዓት የዝጇዖውን እልቂት በዑቇባ ቬለዑቇነዘቡ የሠላዔን ዋጋ ጇንቅቀው ያውቃሉ። የትናንት የጦዛነት
ቧቆቃን በዑቇባ ይቇነዘባሉ።
የሏዲቩቷ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዛዚ እንደ ትናንደ ጦዛነት ያንዣበበበትን የቧቆቃ ህይጏት ዏዔዙትን
ሏይዝቅዱዔ። የጥይት ሏዖዜች ድዔጾችን ዒዳዏጥ ሏይዏዛገዔ። ለሏቅዏ -ሏዳዔ የደዖቨ ልጆቻቷውን
ቪይቀዛ በግዳጅ ብሔዙዊ ውትድዛና ጏደ ጦዛ ዓዳ ለዏላክ ሏይነቪቨዔ። እነዚህ ሁሉ ከዛዚ 27 ዓዏዲት
ቇደዒ የነበ ትውቬዲዎቻችን በሠላዔ ትፋቶች ዯዯክዯዋል። ይህ ሏቬዯዒዒኝ የሠላዔ ዔህዳዛ የኋሊት
እንዲቀለበቬ ሏይሹዔ። የኢትዮጵያ ህዝቦች ዛዚ በልዒትና በዴዕክዙቩ ባህል ግንባዲቷው ላይ
ሏዯኩዖዋል።
በዯቇኗው ሏቬዒዒኝና ዘላቂ የሠላዔ ቁዏና ዲጅበውዔ ህዳቫያቷውን እውን ለዒድዖግ እጅ ለእጅ
ዯያይዘው ቆዏዋል። በሠላዒቷውና በዏዖጋጋዲቷው ከፍዲቷውን ለዒዖጋቇጥ ዝግጁ ሆነዋል። እናዔ
እዚህዔ ሆነ እዚያ ይህን የሠላዔና የዏዖጋጋት ዏንቇድ ለዏዝጋት የዑዝልቈ የውቬጥዔ ይሁን የውጭ
ኃይሎችን ጧዛቭውኑ ሏይዲቇሷቷውዔ።
በሏቇዙችን ሏንዳንድ ሏካባቢዎች ዯዝጥዜ የነበዖው ግጭት በሏሁኑ ጏቅት በህዝቡ፣ በፌዴዙልና በክልል
ዏንግሥዲት የጥዔዖት ሥዙዎች ሏንጻዙዊ በዑባል ደዖጃ

በቁጥጥዛ ሥዛ ውሏል። የዑቀ ሥዙዎች

ቢኖዔ፤ የህግ የበላይነት ግን እየዯከበዖ ይቇኛል።
በሏሁኑ ጏቅት በሏንዳንድ ሏካባቢዎች የዑቬዯዋሉትን የሠላዔና የዏዖጋጋት ችግዜችን በዘላቂነት
ለዏፍዲት ከፀጥዲ ኃይሎች ጋዛ ዯባብዖው በዏሥዙት ላይ ይቇኛሉ። እዛግጥ በየትኛውዔ ሏቇዛ ውቬጥ
ሠላዔ እንዲቧፍን ከዯዝለቇ ያለ ህዝብ ዯቪትፎ ዔንዔ ዓይነት ውጤት ሊዏጣ ሏይችልዔ። የሠላዔን ዋጋ
ዋነኛ ዏዛኘ ኃይል ህዝብ ነው። ህዝብ የሠላዐን ዋጋ የዑዯዔነው ጥቅዐን ጇንቅቆ ቬለዑያውቅ ነው።
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ሠላዔ የዑዯዏንበት ሏሊያዔ የዑቧዝዛበት ልኬት ሏለው ሊባል ሏይችልዔ። ከግለቧብ የነቇ ዒንነት ህልዔ
ሏንቬቶ እቬከ የሏቇዛ ህዳቫ እውን ዏሆን ድዖቬ ሠላዔ ዋጋው እጅግ የቇዘዝ ነው። የሏንድ ሏቇዛ ሠላዔ
የህዝቧቿ ሠላዔ ነውና።
በዏሆኑዔ ዜጎች ዏብትና ግዴዲዎቻቷውን ቩያውቁና ሌላውን ለዒቬዯዒዛ ቩነቪቨ የሏቇዛ ሠላዔ
ይዖጋቇጣል። ልዒትና ዕድቇትዔ ይደዖጃሉ፤ ዴዕክዙቩያዊ እቫቶችዔ በዚያው ልክ እያበቡ ይሄዳሉ።
እዚህ ላይ ሊቧዏዛበት የዑቇባ ቁዔ ነቇዛ ሏለ። ይኸውዔ የሏቇዛን ሠላዔና ደህንነት ዏጇበቅ የዏንግሥት
ኃላፊነት ብቻ ሏይደለዔ — ዋነኛው ዯዋናይ የሆነው የሏቇዙችን ህዝብ ጭዔዛ እንጂ። ህዝቡ በያለበት
ሆኖ ሠላዐን ከጇበቀ ሠላዔን ለዒደፍዖቬ የዑሯሯጥ የትኛውንዔ ኃይል ከቁጥጥ ሥዛ ለዒድዖግ ብዙ
ሏይቷቇዛዔ።
የሠላዔን ዔንነት የዑቇነዘብ ህዝብ ውቬጥ ፀዖ ሠላዔነትን ዒንቇቬ በእጅቈ ይከብዳል።

ህዝብ

የዑቇለቇልባቷውን ዒንኛውንዔ ዓይነት ንብዖቶችንና የግለቧቦችን ሐብት ለዒውደዔ ሏይቻልዔ — ሕዝቡ
በዙቨ ይጇብቃቷዋልና። ለፀዖ ሠላዔ ኃይሎች ከንደ ፕዜፖጋንዳ የዒይዝዲ የትኛውዔ ዜጋ ንብዖደ
በዔንዔ ዓይነት ዏንቇድ እንዲጏድዔ ሏይሻዔ።
በዯለይ ጏጣደ እንደ ዒንኛውዔ የኅብዖዯቧብ ክፍል ከሠላዔ ዯጇቃዑ ዏሆን ይሻል። ዯጇቃዑነደን
ዒቪካት ያለበት ግን በህጋዊና ህጋዊ ዏንቇድ ብቻ ነው። ጏጣደ ሏቇዙችን ውቬጥ ከዯቇኘት የልዒት
ውጤቶች ሏቅዔ በዝቀደ ዏጇን ዯጇቃዑ ዏሆን ሏለበት። ይሁንና ዯጇቃዑነደ ሊዖጋቇጥ የዑችለው
በሠላዒዊና ህጋዊ ዏንቇድ እንጂ በሁከትና በብጥብጥ ሏለዏሆኑን ዒጏቅ ይኖዛበዲል።
እዛግጥ ለዴዕክዙቩ ግንባዲዔ ሆነ ለልዒት ዏጇናከዛ ጏሣኝ የሆነውን ሠላዔን በጋዙ ለዒቆዔ
ዏንግሥትን ጧዔዜ ሁሉዔ ሏካል ሠላዒዊ የውይይት ባህልን እየቇነባ ዏሄድዔ ያቬዝልጋል። ሠላዔና
ልዒት ጏዳዱ የኢትዮጵያ ህዝብ የፀዖ ሠላዔ ኃይሎች እኩይ ቫዙን ጇንቅቆ ያውቃል። ሠላዐን
ለዒናጋትና በሏቇዘደ እየዯዏዘቇበ ካለው ዝጣንና ዯከዲዲይ ዕድቇት በየደዖጃው ዯጇቃዑ እንዳይሆን
የዑሹ ሏካላትን ሏይዝልግዔ።
ሠላዔን ዯፃዛዖው ኢትዮጵያ ውቬጥ ችግዛ ለዏፍጇዛ የዑባጁ ኃይሎች ፍላጎዲቷው የሠላዔ ሏይደለዔ፤
የብጥብጥና የሁከት እንጂ። እቅዳቷው የዏብት ዯጇቃዑነት ቪይሆን የዏብት ሏዋኪነትና የኪዙይ
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ቧብቪቢነት እንጂ። ዓላዒቷው ሁሉዔ በየደዖጃው የዑጇቀዔበትን ሥዛዓት ለዏፍጇዛ ቪይሆን የዜዜ ድዔዛ
ፖለዱካ

ዏጫጏትን

ዏዔዖጥ

እንጂ።

ፍላጎዲቷው

የዏከባበዛና

የዏቻቻል

ቪይሆን

የጇባብነትና

የትዔክህዯኝነት ዏቬዏዛ ዏከዯል እንጂ። ቬዓዲቷው የነጻነት ዏንቇድን ዏያዝ ቪይሆን የባዛነት ቀንበዛ
ዏጫንን እንጂ። ይህ ሁሉ ግን ከኢትዮጵያ ህዝብ የዑቧጏዛ ሏይደለዔ። በዏሆኑዔ ሏሁን የዯቇኗው
ልዒት በሠላዔና ዏዖጋጋት የዏጣ ዏሆኑን ይበልጥ በዒጏቅ ዏላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚሁ የሠላዔ
ሏውድ ዏትጋትና እጅ ለእጅ ዏያያዝ ይቇባዋል።
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