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ዯያይኧው ንኬ ይሻቇዙኰ! 

ኢብቪ ነዏዙ 05-15-18 

የቧኲዔን ዋቊ ቧኲዔን ያጣ ነው የዑያውቀቅው። ከ2008 ዓ/ዔ ዏቌቢያ ዲህ ባኰዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ 

በኢዴዮጵያ የዯኯያዩ ካባቢዎች በዯኯይ በኦዜዑያ ቊጥዕ የነበዖው የቧኲዔ እጦዴ ኯቧዎች ህይዴ 

ዏጥዠዴ ዔክንያዴ ሆኗኴ። ቁቪዊና ቬነኴቦናዊ ቈዳዴዔ ድዛሷኴ። እዛቌጥ የኩህ የቧኲዔ እጦዴ ዔክንያዴ  

የህኬብ ብቭዴ የኯደው ዯቃውዕ ነው። እናዔ ዯቇቢ ዯቃውዕ ነው ዯብኵ ቧድ ይችኲኴ። 

ዯቃውዕው ዯቇቢ ዏሆኑ ቌን ቈዳደን ኲቬቀዖውዔ። ዯቃውዕው ቧኲዒችንን ከነጠቀን ሁከዴና ቌዛቌዛ 

በዯኯየ ቧኲዒዊ ዏንቇድ ቀዛቦ ቢሆን ዏኴካዔ ነበዛ። እዛቌጥ በቅደ በቧኲዒዊ ዏንቇድ ኯዑቀዖቡ 

ጥያቄዎችና ቅዚዲዎች ዔኲሽ ዏቬጠዴ የዑችኴ የዏንቌቬዴ ዏዙዛ ነበዛ ይ? የዑኯው የብከዎች ጥያቄ 

ነው።  

ሁን በህኬባዊ ዯቃውዕው ቇዟነዴ የዯሃድቭ ዏዙዛ ደሃኲዟነዴ ዏጥቷኴ። ይህ የዯሃድቭ ዏዙዛና 

ዜቋው ዏዙዛ የህኬብን ጥያቄና ቅዚዲ ኯዒዳዏጥ ያኲዶው ንቃዴና ዢኲቍዴ የዯኯያየ ዏሆኑ ይካድዔ። 

እናዔ ይህ የዯሃድቭ ዏዙዛ እንዲዏጣ፣ ህኬብን ዒዳዏጥ ዯቬኖዴ የነበዖው ዜቋ ዏዙዛ ያዖዷ 

ቆዳውን ዕሽኴቆ ኯዏዲደቬ ይቬን ኧንድ የሃይኴ ዯቃውዕ ዒካሄዱ የቌድ ቪይሆን የቀዖ ይዏቬኲዷሃኴ? 

ያዔ ሆነ ይህ የህይዴ፣ የካኴ የሃብዴና የቬነኴቦና ቈዳዴ ባደዖቧ የሃይኴ ዯቀውዕ የዯሃድቭ ዏዙዛ 

ደሃኲዟነዴ ዏንበዛ ዏጥቷኴ። 

የሃይኴ ዯቃውዕው በሃቇዘደ ኢኮኖዑ ኲይ ያቬከዯኯው ኰዲዊ ዯጽእኖ ሁንዔ ኯ። ባኯንበዴ የ2010 

በዷዴ ዓዏዴ ኧጠኝ ዙዴ ከጠቃኲይ የጪ ንቌድ 3 ነጥብ 66 ቢየን ዶኲዛ ኯዒቌኗዴ ዲቅዶ ነበዛ። 

ይሁን እንጂ ዒቌኗዴ የዯቻኯው  2 ነጥብ 1 ቢየን ዶኲዛ ብቻ ዏሆኑን የንቌድ ዑኒቬዳዛ ቧዕኑን 

ቬዲውቋኴ። የበዷዴ ዏደ ኧጠኝ ዙዴ የዲየው ዝጻጸዔ ከእቅድ ንጻዛ ቩዲይ የ1 ነጥብ 58 

ቢየን ዶኲዛ ቈድኯዴ ኯው። ኯኩህ ነቬዯኛ ዝጻጻዔ የዯኯያዩ ዔክንያድች ቀዛበዋኴ። ከዔክንያድዷ 

ንዱ በሃቇዘደ የነበዖው ኯዏዖቊቊዴ ንዱ ዏሆኑን የንቌድ ዑኒቬዳዛ ዏዖጃ ያዏኯክዲኴ። 
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በዯዏቪቪይ፣ ባኯነበዴ ባዷዴ ዓዏዴ ያኯዞ ኧጠኝ ዙዴ 1 ነጥብ 2 ዑየን ደዘቬድች ሀቇዘቷን ይቍበኛኰ 

ዯብኵ ቢዲቀድዔ፣ ዏቍብኗዴ የቻኰዴ ቌን 756 ሺህ 758 ደዘቬድች ብቻ ዏሆናዶውን የባህኴና ደዘኬዔ 

ዑኒቬዳዛ ቬዲውቋኴ። በኩህዔ 2 ነጥብ 8 ቢየን ዶኲዛ እንደዯቇኗ ይህዔ ከእቅድ ኳያ ቩዲይ 75 

በዏድ ብቻ ዏሆኑን ዑኒቬዳ ቬዲውቋኴ። ባኯዞዴ ካያዴ በዯኯይ ከዢዯኛ የደዘቬዴ ዢቧዴ 

በዑኖዛባዶው የ2010 ዓ/ዔ የዏዷዏዘያ ዙዴ በሀቇዘደ ንዳንድ ካባቢዎች ዯዝጥዜ የነበዖው የፀጥዲ 

ችቌዛ ኯዝጻጻዐ ደካዒነዴ ዔክንያዴ ዏሆኑንዔ ዑኒቬዳ ቬዲውቋኴ። 

ይህ ከኲይ የዯጠቀቧ የቧዕኑ ዏዖጃ በሃቇዘደ የዯካሄደው የሃይኴ ዯቃውዕ ዔን ያህኴ ቈዳዴ እንዳቬከዯኯ 

ቬዖጂ ነው። ካቍች ጥያቄያዶውን ይዔ ቅዚዲዶውን የዑቇኴጹበዴ ቧኲዒዊ ዏንቇድ ቩያጡ ደየሃይኴ 

ዯቃውዕ ዏቌባዲዶው ይቀዚ ቢሆንዔ፣ የሃይኴ ዯቃውዕ ቈዳዴ ያኯው ዏሆኑ ቌን እውነዴ ነው። 

ሁን ሁን የባኯዞ ሁኯዴ ዓዏዲዴ የዯቃውዕ እንቅቬቃቫ ዢዚ ዢዛድ የዯሃደቭ ዏዙዛ ከዯዝጠዖና 

ዏዙ ኯህኬቡ ጥያቄዎች ዔኲሽ ኯዏቬጠዴ ያኯውን ዢኲቍዴ ከዏቌኯጽ ኴዣ በዯቌባዛ እያቪየ ባኯበዴ 

ቅዴ ደየሃይኴ ካሄድ ዏቌባዴ ዏነሻውዔ ዏድዖሻውዔ ጥዠዴና ጥዠዴ ብቻ ነው። 

ቧዕኑን በንዳንድ የሃቇዘደ ካባቢዎች ይህ ሁኔዲ ዲይቷኴ። በኦዜዑያ ኯቊ ቤ ዒንነዲዶው 

ያኴዲቁ ቌኯቧቦች በክኴኰ ፖቬ ባኲዴ ኲይ ቦብዔ ዛውዖው ቈዳዴ ዒድዖቪዶውን ቧዔዯናኴ። በቈጂ 

ክን ኦዶ ሻኪቭ ዖዳ ከዓድዜክ ቍኴድ ኯቇደዔቢ የዛቅ ዒዔዖቻ ኩባንያ ዢቃድ እድቪዴ ካዛ በዯያያኬ 

በዯነቪ የህኬብ ዯቃውዕ በቧዎች ህይዴና ካኴ ኲይ ቈዳዴ ደዛሷኴ። ይህንኑ የዛቅ ዒዔዖቻ ዢቃድ 

እድቪዴ ዏነሻ በዒደዖቌ በዶኲዔ ዯዏቪቪይ የሃይኴ ዯቃውዕ ዯካሂዶ የቧዎች ህይዴ ጠዢቷኴ። በኳኲ 

በኩኴ በዕያኳ ዲጣቂዎች ቍዙ ኯይዯው በቧኲዒዊ ካቍች ኲይ በቧነኧዴ የዏቪዘያ ጥቃዴ በዛካድች 

ዯቍድዯዋኴ። 

በኯቊ ቤ በፖቭች ኲይ የዯቧነኧዖው የቦዔብ ጥቃዴ እንዲሁዔ በዕያኳ ዲጣቂዎች በቧኲዒዊ ካቍች 

ኲይ ያደዖቨዴ ጥቃዴ ዔክንያዴና የጥቃዴ ዝጻዑዎዷ ዒንነዴ እቬካሁን በውኴ ኴዲቀዔ፤ ይዔ ይዠ 

ኴዯደዖቇዔ። ቬኯኩህ በቈዳዩ ኲይ ኬዛኬዛ ዏዖጃ እቬኪቇኝ በይደዛ እንኯዝው። በቈጂ ክን በሻኪቭና ዶኲ 

የዯቀቧቀቧው ዯቃውዕ ቌን ዔክንያደ ይዲቃኴ። ይህዔ የዑድዜክ ቍኴድ ኯቇደንቢ የዛቅ ዒዔዖቻ 

ዛቅ ቩያጣዙ የዑጠቀዏበዴ ኬዑካኴ በካባቢው ኲይ ያደዖቧውን ቧብዊ ቈዳዴ ዏነሻ ያደዖቇ ነው። 
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በኩህ ቈዳይ ከዘያ የኦዜዑያ ብዜድካቬዱንቌ ኔዴ ዎዛክ (OBN) ከዙዴ በዟዴ ንድ ዶክዏንዯዘ ቅዛቦ 

ነበዛ። ይህ ዶክዏዏንዯዘ ኧቇባ ከዛቅ ዒዔዖቻው በዑኯቀቅ ዏዛኪዒ ኬዑካኴ ዔክንያዴ ቬከዟ 

የካኴና የእዔዜ ቈዳዴ የደዖቧባዶውን ህጻናዴና እናድችን ቪይድ ነበዛ። እዛቌጥ ነው በዶክዏንዯዘው  

የቀዖበው ቈዳዴ ኯዒየዴ የዑኧቇንን እጅቌ ቬከዟ ነው። የኦ ቢ ኤን ዶክዓንዯዘ ችቌ በቀጥዲ ዑድዜክ 

ኯቇደንቢ የዛቅ ዒዕድን ዒዔዖቻ በኯቀቀው ኬዑካኴ የዯዝጠዖ ይሁን ይሁን በዒያሻዒ ኳኋን የዑያቪይ 

ዯጧባጭ ዒቬዖጃ ባይኖዖውዔ፣ በካባቢው በንዳች ዔክንያዴ በእናድችና በዑኯዱ ህጻናዴ ኲይ የካኴ 

ቈዳዴ ዏድዖቨን ቌን በዒያሻዒ ሁኔዲ ቪይቷኴ።  እናዔ ቈዳዩ በቇኯኴዯኛ ካኴ ዯዏዛዔዜ ጥዟው 

ኲደዖቧው ቈዳዴ ዏካቬ፣ ቬዙውን የዑቀጥኴ ከሆነዔ በቀጣይ ቈዳዴ የዒያቬከዴኴ ዏሆኑ ዏዖቊቇጥ 

ኯበዴ። ይህን ዒዖቊቇጥ የዒይቻኴ ከሆነ ቈዳደ ከዑደዛቬ ኴዒደ ቢቀዛ ይዏዖጣኴ። የኴዒዴ ዏድዖሻው 

ቧው ነው። በቧው ኴጅ ዏቬዋዕዴነዴ የዑቇኝ ኴዒዴ ኴዒዴ ይደኯዔ። 

ያዔ ሆነ ይህ የዒዕድን፣ ነዳጅና የዯዝጥዜ ቊኬ ዑኒቬዳዛ በኦዜዑያ ክኴኴ ቈጂ ክን በኯቇደንቢ ኲኯዞዴ 

ሃያ ዓዏዲዴ ቩቧዙ ኯቆየው ዓድዜክ ቍኴድ የዛቅ ዒዕድን ኴዒዴ የዢቃድ እድቪዴ ድዛቍ ነበዛ፤ 

ኯቀጣይ ቬዛ ዓዏዲዴ እንዲቧዙ። ኯዓድዜክ ቍኴድ የዢቃድ እድቪደ ከዏደዖቈ በዟዴ ኩባንያው የዙቨን 

የካባቢ ጥበቃ ኦዲዴ ኯዑኒቬዳዛ ዏቬዘያ ቤደ ያቀዖበ ዏሆኑን ዑኒቧዳ ቬዲውቋኴ። ዑኒቬዳዔ 

በዙቨ ዏንቇድ ናዐናዎችን ቬዶ ውዜፓ ድዖቬ በዏኲክ ዒጣዙደን፣ ከኩህ በዯጧዒዘ የዲቬ በባ 

ዩኒቨዛቩዱ ቭቬዯኛ ቇን በዏሆን በኩህ ሂደዴ ዏቪዯዞንዔ ዑኒቬዳ ቬዲውቋኴ። ኯዓድዜክ ቍኴድ 

ኯቬዛ ዓዏዴ የዯደዖቇው የዢቃድ እድቪዴዔ በኩህ ዏዖጃ ኲይ ዯዏቬዛድ የዯቧጠ ዏሆኑን ነው ዑኒቬዳ 

ያቬዲቀው። የሁን እንጂ ህኧቡ በካባቢው በዯጧባጭ የዑያየውን በህጻናዴና እናድች ኲይ እንዲሁዔ 

በእንቬቪዴ ኲይ የደዖቧውን ቈዳዴ ዏነሻ በዒድዖቌ የዓደዜክ ዢቃድ ዏዲደቬ የኯበዴዔ የዑኴ ቅዚዲ 

ቅዛቧኴ። 

በኩህ ዏቧዖዴ ከካባቢው ህብዖዯቧብ ቊዛ ውይይዴ ዯካሂዷኴ። ከውይይየደ በኋኲ የዑድዜክ ቍኴድ 

የኯቇደዔቢ የዛቅ ዒዕድን ዒውጣዴ ዢቃድ ዏዲቇዱን የኢዡዴዘ የዒዕድን፣ ነዳጅና ዯዝጥዜ ቊኬ 

ዑኒቬዳዛ ቬዲውቀኴ። የዛቅ ዒዕድን ኴዒዴ ቬዙ ኲይ የካባቢው ነዋዘ ቅዚዲ ዒንቪደን ዯከዴኵ ነው 

ዢቃዱን ያቇደው። በቇኯኴዯኛ ካኴ ጥኴቀዴ ያኯው ጥናዴ እቬከዑጠና ድዖቬ የኩባንያው ዛቅ የዒዔዖዴ 

ቬዙው ዲቌዶ ይቆያኴ። 
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ዑድዜክ ቍኴድ ኯቇደንቢ የዛቅ ዒዔዖቻ ካባቢውን በዏዛኪዒ ኬዑካኴ በዏበከኴ በነዋዘዎዷ ኲይ ቈዳዴ 

ቬከዴሏኴ የዑኯውን ዶክዏንዯዘ የኦዜዕ ብዜድካቬዱንቌ ኔዴ ዎዛክ (OBN) ዏቬዙደ ከንድ የህኬብ 

ዑዲያ የዑጠበቅና ዑዲያውን የዑያቬዏቧቌነው፣ ኳኵችዔ ዛያ ያደዛቈዴ የዑቇባ ዯቌባዛ ነው። 

ህኬቡዔ ችቌን ኯዑዲያ ዏጠቆዐ፣ በዒዕድን ዒዔዖቻ ኲይ ዯቃውዕ ዒቅዖቡና በቈዳዩ ኲይ 

ከዑዏኯከዲዶው የቬዙ ሃኲዟዎች ቊዛ ዏያየደ ዯቇቢ ነው። የዒዕድን፣ ነዳጅና የዯዝጥዜ ቊኬ ዑኒቬዳዛ፣  

የዓድዜክ ቍኴድን ዢቃድ ያደቬኩዴ የካባቢው ነዋዘዎች ኲይ ቈዳዴ የዑያቬከዴኴ ዯጽእኖ እንደኳኯው 

ዖቊቌጬ ነው ቢኴዔ፣ ህኬብ ያነቪውን ቬቊዴና በካባቢው በዯጧባጭ የዑዲየውን ጠቋዑ ዏዖጃ ዏነሻ 

ድዛቍ እድቪደን ዒቇዱ ዯቇቢ ነው። በካባቢው ሻኪቭና ዶኲ የዯነቪው የቧዎችን ህይዴ ኯደቊ 

የዑያቊኴጥ የሃይኴ ዯቃውዕ ቌን ዯቇቢ ይደኯዔ። 

በጠቃኲይ ህኬብ ብቭዴና ቅዚዲ ኖዖው ይችኲኴ። ይሁን እነጂ በዯኯይ ሁን ህኬብ ቋዲዬ ነው ብኵ 

በይዠ ዯናቌዜ ህኬቡን ኯዒቇኴቇኴ የቆዏ የዯሃድቭ ዏዙዛ ባኯበዴ ቅዴ ብቭዴና ጥያቄን በሃይኴ 

ዯቃውዕ ዏቌኯጽ ጸያዢ ነው። ሁን ህኬብና ዏንቌቬዴ ከዯሃድቭው ዏዙዛ ቊዛ ዯቌባብዯው 

ዯደቊቇዝው የሃቇዘደን ቧኲዔ፣ ኴዒዴና ዴዕክዙቩ ኯዒቪደቌ ዏንቀቪቀቬ ዷዔዖዋኴ። ዯጧባጭ ዯቬዠዔ 

እየዲየ ነው። በኩህ ሁኔዲ ችቌዜች ቩያቊጥዐ ከዏደቊቇዞ ህብዖዴ ዝንቌጦ ደሁከዴ ዏቌባዴ 

ዏንቌቬዴን ከካሄዱ የዑያደናቅዝው ዏሆኑን ዒቬዲቬ ብኴህነዴ ነው። ይህ ዏንቌቬዴን የዒደናቀዢ 

ካሄድ የዯሃድቭው ዏዙዛ ከህኬብ ቊዛ በዝጠዖው ህብዖዴ የዯቮነዞ ካኲዴ ቫዙ የዒይሆንበዴ ዔክንያዴ 

እንደዒይኖዛ ቆዔ ብኵ ዒቧብ ብኴህነዴ ነው።   

ሁን ሃቇዘደ ያኯችበዴን ችቌዛ ዒቃኲኴና የህቡን ዢኲቍዴ ዒሟኲዴ የዑቻኯው ህኬብና ዏንቌቬዴ ዯያይኧው 

ከዯጓከ ብቻ ነው። ቧዎች ዯያይኧው የዕኲ ንኬን እንደዑሻቇ ኴብ ይሏኴ። ከዯኲቀቁ ቌን ንከ 

ይበዖዲኴ፤ በዯናጠኴ ይበኲዶዋኴ። እናዔ በየቧበቡ ከቧኲዒዊ ዏንቇድ በዒዝንቇጥ ዯቬዠ የዝጠዖው 

የዏንቌቬዴና የህኬብ ህብዖዴ እንዳይበዯን ሁኰዔ ሃኲዟነዴ ይውቧድ። 

 

 

 


