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ቄዜ ዒነው? 

ኢብቪ ነዏዙ 01-17-18 

ቄዜ ኟዑኯው ኟኦዜዑኛ ቃኴ ኯብከዎች እንቌዳ ነው። ኦዜዑኛ ተናቊዘዎች ጭዔዛ ኧውትዛ 

ኟዑጠቀዐበት ቃኴ ይደኯዔ። ከቅዛብ ካ ዲህ ቌን ኦዜዑያ ውቬጥ ኟተኯዏደ ቃኴ ሆኗኴ፣ 

ኟተቀዖውዔ ህኬብ ኧትዛ ኟዑቧዒው ቃኴ ኯዏሆን በቅቷኴ። ቄዜ በጥቅኰ ጣት ዒኯት ቢሆንዔ ጣት 

ኟዑኯውን ኯዏቌኯጽ ከቄዜ ይኴቅ በዏደበኛነት ጥቅዔ ኲይ ኟዑውኯው ደዛቇቋቪ (dargaggeessa) 

ኟዑኯው ቃኴ ነው።  

ቧዕኑን በኦዜዑያ ብዜደካቬቲንቌ ኔትዎዛክ (OBN) ቴኳቪዥን ባቇዳዎች ኟቄዜ ዔንነትን ቬዏኴክተው 

ባብዙዘያ ቧጥተው ነበዛ። በባቇዳዎቸ ዒብዙዘያ ዏቧዖት ቄዜ በዑባኯው ቃኴ ኟዑከኰት እድዓያቷው 

ከ24 እቬከ 32 ኟሆኑ ኩቪ (kuusaa) ይዔ ቆንዳኯ (qondaala) ኟዑባኯው ኟቇዳ ኟእድዓ ክኴኴ ያኰ 

ጣቶች ሆነው ትዳዛ ያኴዏቧዖቱት ናቷው። ቬኯኩህ ከቇዳ ቬዛት ኳያ ቩታይ ቄዜ ከ24 እቬከ 32 

ባኯው ኟእድዓ ክኴኴ ኟዑቇኘ ያኲቇቡ ጣቶች ዒኯት ይሆናኴ። 

እንደባቇዳዎቸ ዒብዙዘያ ቄዜዎች በተኯይ በዛብቶ ደ ዒህበዖቧብ ውቬጥ ትኴቅ ድዛሻ ኲቷው። 

ቪዛና ውሃ ዢኯቊ ከብቶች ዙቅ ዳኯ ቦታ ቩቧዒ ይህን ተቌባዛ በዋናነት ኟዑያከናውኑት ቄዜዎች 

ናቷው። ኟቄዜዎች እንቅቬቃቫና ተቌባዛ ኟዑቧነው በባ ቇዳዎችና በሃቇዛ ሽዒቇኳዎች ነው። ቄዜዎች 

ከባቇዳዎችና ኟሃቇዛ ሽዒቌኳዎች ውቪኔና ትዕኪኬ ውጭ ዏንቀቪቀቬ ይችኰዔ። 

ኟቄዜ ዔንነትና ተቌባዛ ከቇዳ ቬዛት ኳያ ከኲይ ኟተቇኯጸውን ቢዏቬኴዔ፣ ቄዜ በጠቃኲይ ጣት ዒኯት 

ነው ኟዑኰዔ ኰ። ያዔ ሆነ ይህ፣ በቇዳ ቬዛት በባቇዳዎችና በሃቇዛ ሽዒቌኳዎች ቪኔና ትዕኪኬ ብቻ 

ኟዑዏዙው ቄዜ  ኪዥ ነን ኟዑኰ ኟዒህበዙዊ ዑዲያ ዛበኞች ተዝጥዖዋኴ። እነኩህ ኟዒህበዙዊ ዑዲያ 

ዛበኞች ቄዜ እያኰ ኯዑጠትና በካኴ ኯዒያቁት፣ እዛቨዔ ኯዒያውቃቷው ኟህብዖተቧብ ክዢኴ 

ትእኪኬ እያቬተኲኯዞ ህኬቡን ቌዙ ቩያቊቡት ከዛዏዋኴ። ይህ ቄዜ ኟተቧኗ በዒህበዙዊ ዑዲያ ኟዑዏዙ 

ቡድን እንቅቬቃቫ ኟተቧዒው በተኯይ ከባኯዝው ቧኔ ዛ ዷዔዜ ነበዛ። እዛቌጥ ከእንቅቬቃቫው ባህዘ ኳያ 

ቩታይ በቈ ኟተደዙዷዔ ይደኯዔ። ቬዓት ኮዛኳዘ ቈዳይ ቩያቊጥዔ ድንቇት ቦቌ ብኵ ኟዑጠዠ ይነት 

ነው። 
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በዏቧዖቱ በቇዳ ቬዛት ውቬጥ ቄዜ ኟቧኲዔና ኟኴዒት ሃይኴ ነው። ቤቴ፤ ዑቬቴ፤ ኴጆቼ ብኵ ሃቪቡ 

ቪይከዝኴ ኟዒህበዖቧቡን ኟኴዒትና ኟቧኲዔ ዒቬከበዛ ሃኲዟነት ቬዶ ኟዑጣ ሃይኴ ነው። ቄዜ ከባቇዳዎች 

ትእኪኬ ውጭ እንደዝኯቇ ኟዑዝነጭና በዙቨዔ ዒህበዖቧብ ውቬጥ ሆነ በቍዙባች ዒህበዖቧብ ውቬጥ 

ሁከትና ቌዛቌዛ ኟዑዝጥዛ ሃይኴ ዒኯት ይደኯዔ። ከቅዛብ ካ ዲህ ኟዔንዏኯከተው ኟቄዜ እንቅቬቃቫ 

ኟዑባኴ ቌዛቌዛ ቌን በቇዳ ቬዛት ካኯው ቄዜ በባህዘው ኟተኯኟ ኟቬዛተ ኴበኞች እንቅቬቃቫ ነው። 

ኟነቊዴዎች ኟቇቢ ቌብዛ ትዏና ኟተከናነ ቧዕን ኟተዷዏዖው ይህ ኟዒህበዙዊ ዑዲያ ቄዜ እንቅቬቃቫ 

ህኬቡ ኲይ ቬቊት ዝጥዜ ነበዛ። 

ኟት እንዳኰ ኟዒይታቁ፣ ዒንነቱንና ዓኲዒውን ከዒያውቁት ቧው በዒህበዙዊ ዑዲያ ኟዑደዛቪቷውን 

ትዕኪኬ ተከተኯው ድንቊይ እኟዖ ህኬብ ኟዑያውኩ ዙቪቷውን ቄዜ ብኯው ኟዑጠ ኯቊ ጣቶች 

በቈ ያኴተደዙዸ ቢሆኑዔ፣ በህቡዕ ኟዑያንቀቪቅቪቷው ዏዘ ያኲቷው ዏሆኑን ኟዑያዏኯክቱ ዏዖዺዎች 

ኰ። ጣቶቸ በዔቌባዛ ኟኴዒትና ኟቧኲዔ ሃይኴ ከዏሆን ይኴቅ ኟቌዛቌዛ፣ ኟውድዏትና ኟቬቊት 

ዏኴእክተኞች ናቷው። በኩህ ዔቌባዛ ኟዑቇኯጹት ጣቶች ቄዜ ኟዑኯው ዏጠዘያ ይቇኴጻቷውዔ፤ 

ዏጠዘያው ይዏጥናቷውዔ። በዏሆኑዔ በይዠ ቄዜ ተብኯው ጠ ይዔ በቄዜነት ዝዖዸ ይቇባዔ። 

በህቡዕ ኟዑንቀቪቀቨ ኟንዷኴ ቡድን ባኲት ኟዑኯው ዏጠዘያ ይበኴጥ ይቇኴጻቷዋኴ።  

ኟቄዜን ቧያዓ ኯብቧው ኟውድዏትና ኟቬቊት ዔንጭ ኟሆኑ ኯቊ ጣቶች እኩህ ውቬጥ ኟቇቡት ተደናቇዖው 

ነው። እነደዑታቀው በዏኲ ሃቇዘቱ በኦዜዑያዔ ጭዔዛ ቬዛ ኟቧደደ ኟዏኴካዔ ቬተዳደዛና ኟዢትህ 

እጦት ችቌዛ፣ ኟቬዙ ጥነት ችቌዛ ኯ። ይህ ችቌዛ ተከዒችቶ ኮዛኳዘ ቊጣዑ ቩያቇኝ በህኬባዊ 

ተቃውዕነት ደባባይ ዏጣቱዔ ኟታቃኴ። በብኪኛው ጣቶች ኟተቪተዞበተና 2008 ዓ/ዔ ዏቌቢያ 

ቇደዒ ተቀቬቅቭ ኟነበዖው ተቃውዕ ተጧባጭ ዔክንያት ነበዛው። ይህን ኟክኴኰና ኟዡደዙኴ ዏንቌቬት 

ተቀብኯው፣ ዏቧዖታዊው ኟችቌዛ ዔንጭ ኟዏንቌቬት ዝጻጻዔ ችቌዛ ዏሆኑን ዔነው ኯህኬብ ጥያቄ 

ዔኲሽ ኯዏቬጠት ቃኴ ቇብተዋኴ። 

በኩህ ዏቧዖት ቇዢው ፓዛቲ ኢህዴቌ በተኯይ ኦዜዑያን ኟዑያቬተዳድዖው ኦህዴድ ኢህዴቌ ኯህኬቡ 

ኟዏኴካዔ ቬተዳደዛና ኟዢትህ ጥያቄ እንዲሁዔ ኟጣቶች ኟቬዙ እድኴ ጥያቄ ተቇቢውን ዔኲሽ ኯዏቬጠት 

በዑያቬችኴ ሁኔታ ዙቪቷውን ኯዒደቬ እንቅቬቃቫ ዷዔዖዋኴ። በኦዜዑያ ከዛዕቧ ዏቧተዳደዛና ከክኴኰ 

ካቢኔ ዷዔዜ እቬከዖዳ ያኰ ኟቬዙ ሃኲዟዎችን በዲቬ እንዲተኩ ተደዛጓኴ። ይህ እዛዔዺ  ኟዏታደቬ 

እንቅቬቃቫ ጤት ነው። 
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ይህ እዛዔዺ ከተቧደ በኋኲ ኯህኬቡ ጥያቄ ዔኲሽ ዏቬጠት ኟዑያቬችኰ እዛዔዺዎች ተቬደዋኴ። በእነኩህ 

እዛዔዺዎች ተጧባጭ ዏሻሻኴ ታይቷኴ። በቀጣይ ዏቧዖታዊ ኟህኬብ ኟዏኴካዔ ቬተዳደዛ፣ ኟዢትህ፣ 

ኟኴዒት፣ ኟቬዙ እድኴ ዝጠዙ ኧተ ጥያቄዎች በብኪኛው ዔኲሽ ያቇኘ ይችኲኰ ኟዑኴ ተቬዠዔ 

ተዝጥሯኴ። ይሁን እንዹ እነኩህ ተጧባጭ ውጤቶችና ተቬዠዎች ኟዑዝኯቇውንና ዏሆን ያኯበትን ቧኲዔ 

ኲዏጡዔ። ኴዣ ኴዣ ኟተኯያአ ቧበቦች በዏዢጠዛ በቧኲዒዊ ዏንቇድ ቀዛቡ ኟዑችኰና ይህን 

ዒድዖቌ ኟዑያቬችኴ ዏድዖክ ዏቻችኲቷው ኟዑችኰ ጥያቄዎችን ያኯቈ በዏጠዔኧኬ እኩህዔ እኩያዔ 

ሁከት ቩዝጠዛ ቆይቷኴ። በተኯይ በኦዜዑያ ክኴኴ ኟዑካሄዱ ህኬባዊ በዓኲትን ኢዚቻን ጧዔዜ ኟሁከት 

ውድዒ ኯዒድዖቌ ጥዖቶች ቩደዖቈ ቆይተዋኴ። 

እነኩህ ሁከቶች ኟዑጠነቧቨት ውጭ ሃቇዛ ነው። ደሃቇዛ ቤት ኟዑተኲኯዞት ዒንዔ ሃኲዟነት 

በዒይቬድባቷውና ተጠያቂነት በኳኯባቷው ዒህበዙዊ ዑዲያዎች ነው። ይህን በዒህበዙዊ ዑዲያ ኟደዖቧ 

ዏኴዕክት ኟዑቀበኰ ኟሁከት ቬዝጻዑዎች ዏኖዙቷው ባይካድዔ በሁከቱና ቌዛቌዛ ውቬጥ ኟዑቪተዞት 

ቌን ከሁከቱ ዷዛባ ያኯውን እኩይ ዓኲዒ ኟዒያውቁ ጣቶች ናቷው። ቀደዔ ቩኴ እንደተቇኯጸው ከቅዛብ 

ካ ዲህ ቄዜ ኟዑኴ ቬያዓ ኟተኯጠዝባቷው በብኪኛው እነኩህ ከሁከቱ ዷዛባ ያኯውን እኩይ ዓኲዒ 

ኟዒያውቁ ኯቊ ጣቶች ናቷው። ኟሁከቱን ዓኲዒና ኟዑያቬከትኯውን ደቇኛ ውጤት ውቀው ኯቊ 

ጣቶቸን ኟዑዏ ቌኯቧቦች ቌን ኰ። 

በኳኲ በኩኴ፤ ዔንዔ ኟዒያውቁ ጣቶች ኟዑያካሂዱትን ሁከት በዏከኲከኴ ቧኲዔ እንዲቧዢን በዒድዖቌ 

ዖቇድ በቇዳ ቬዛት ዏቧዖት ኟዑንቀቪቀቨ ዣኳ ኟተቧኘ ጣቶችንዔ ይተናኴ። በቇዳ ዏዋቅዛ ውቬጥ ዣኳ 

ኟዑባኰት እድዓያቷው ከ16 እቬከ 24 ዓዏት ኟሆኑ ቈብኵች ናቷው። እነኩህ በቇዳ ዏዋቅዛ ውቬጥ 

ቄዜዎችንዔ ደዑያካተተው ኩቪ ይዔ ቆንዳኯ ኯዏቮቊቊዛ ኟታጨ ጣቶች በተኯይ ኧንድዜ ኟተከበዖው 

ኟኢዚቻ በኴ ኲይ ኟሁከት ዏኴዕክተኞቸን እንቅቬቃቫ ደዢቀው ቧኲዔን በዒቬከበዛ በቇዳ ቬዛት ዏቧዖት 

ኟዑጠበቅባቷውን ሃኲዟነት ተጥተዋኴ። ይህ ኟዣኳዎች እንቅቬቃቫ እንዳይጠኯዢ ባቇዳዎች ኴአ ጥንቃቄ 

ያደዛቈ ይቇባኴ።  

እንቌዲህ፣ በሁኑ ቅት ኟቇዳ ዏዋቅዛ ተዖቬቶ በነበዖባቷው ኟኦዜዑያ ካባቢዎች በዐኰ እንዲያቧዙዙ 

እኟተደዖቇ ነው። እናዔ ነቇ ባቇዳዎች ኟዑሆኑ ዣኳዎችን በዒደዙዷት ኟቧኲዔና ኟኴዒት ሃኲዟነትን 

ዏጣት በዑያቬችኲቷው ቬነዔቌባዛ ታንጸው ኟዑያድቈበት ሁኔታ ይዏቻቻኴ። ይህ ደቌዕ በዣኳዔ 

ይሁን በቄዜ ሽዠን ኟዑካሄዱ ኟውድዏትና ኟቬቊት ኴዑካን እንቅቬቃቫዎችን ዏከኲከኴ፣ ጥያቄዎች ቧኲዒዊ 
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በሆነ ዏንቇድ ዒቅዖብ ኟዑችኰበትን ሁኔታ ዒደኲደኴ ኟዑያቬችኴ እድኴ ይዝጥዙኴ። በጠቃኲይ ቄዜ 

ኟኴዒትና ኟቧኲዔ ሃይኴ እንዹ ኟውድዏትና ኟቬቊት ኴዑክ ኯዏሆኑ ታቅ ይቇባኴ።  

 


