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ጏጊደ ቆዔን ይደናቇዙቋ? 

                                                     ኧቍዒን በይ 03-25-18 

ይህ ፀጯዟ ጏጊዴዔ ነው፤ ቍይደቆዔዔ። ጏጊዴ እንደሆነ ኟዑቧዒው፣ ‘ሿ18 እቬሿ 35 ዓዏዴ ድዖቬ’ 

ኟዑቆውን ኟሀቇዙችንን ኟጏጊዴነዴ ቄቋቋ ቇደብ ቬቆዑያሟ ነው። ጏጊዴ ቍቋሆንቀዔ ብቌ ኟዑያቬበው 

ደግዕ፣ ሿጏጊዴነዴ ኟዕድዓ ጊዘያ ጫዢ ቬድቬዴ ቀናድች ብቻ ቬቆዑያቋዞዴ ነው። ሆኖዔ ቬዓደና 

እቪቤው ሿጎቋዒቪው ይቋቅ ቆጏጊደ ይቀዛባቋ። ግና ይህ ፀጯዟ ዴናንዴ ኟኪዚ ዏቧዖዴ ዏሆኑን በውቋ 

ይቇነኧባቋ። ኟኩህ ሀቇዛ ኟፖቆዱቂ ዴቀቪዴና ቍሁን ኟደዖቧበዴ ኟገኧዴ ደዖዺ ያቪቬበዋቋ። ዳ ግን 

ዒናዶውዔ ቈዳአች ሀቇዙችን በጇንቂዙ ዏቧዖዴ ይ በቇነባቻዶው ዯቋዕቿ ዝዛ እንደዑይከ ጇንቂዙ 

እዔነዴ ቍቆው። ይህ ፀጯዟ ሿሀቇዙችን ሿእዛቨ ቀደዔዴ ሿሆኑና ጌቋቅ እቪቤ ቂዶው ዲቅ ቧዎች 

እኟዯዒዖና በቍቅዐ ጌዚውን ሿብቬቇ እኟቆኟ ኟዏጊ ነው። ቆእነኩህ ዲቅ ቧዎች እነሆ ሿዏቀዏጫው 

ዯነቬድ ኟቍቄብዜዴና ኟዔቬቊና ባዛኔጊውን ሿዢ ቍድዛጓቋ።  

ይህ ፀጯዟ ባቆው ውቬን ቍቅዔ ቆኩህ ሀቇዛ ኟዑበዷውን ነቇዛ እኟቆኟ፣ ያቇኛዶውን ግንኪቤዎች እንደ ቍቅዐ 

ሿዏጏዖጏዛ ቍኳያ ዙቨን ቩዏኬን እኩህ ግባ ኟዑባቋ ቬዙ ቍቆዒሿናጏኑ፤ በእንቬዙ ኟቅዚዲ ዒዕበቋ ውቬጌ 

ሆኖ እንደ እዛጎ እንዲናጌ ቍድዛጎዲቋ። ዲዲያ ይህን ኟቅዚዲ ጏዷብ ጏደ ጎን ብቌ እንደ ካቊ ያቆውን 

ቆዒቂዝቋ በዯቆያአ ኟዏቇናኛ ኧውጎች ‘እኔዔ ቆሀቇዚ ሃቪብ ቍቆኝ’ ቆዒቆዴ ይዕቄዙቋ—‚ያቆውን ኟቧጇ 

ንዞግ ቍይባቋዔ‛ እያቆ። ‚ኟውሃ ጇብዲ እያደዛ ድንቊይ ይበቪቋ‛ ኟዑቆውን ኟሀቇዙችንን ኟቧዓን ቧው 

ይዴብሃቋ እያቬዲጏቧዔ ይዲዴዙቋ። ‘ሀቇዚ ቆእኔ ዔን ቍደዖቇችቋኝ’ን ዴድ፣ ‘እኔቬ ቆሀቇዚ ዔን 

ቍደዖግቀዴ’ ኟዑቆው ቍባባቋ እያቬዲጏቧ ‚ይጇበቅብኛቋ‛ ብቌ ኟዑያዔናዶውን ኟሃቪብ ደዛክችን 

እኟጊቆ ያነቪቋ። ይህ ቍጭዛ ዏጊጌዞዔ ኟኩህ ጌዖደ ሽዙዟ ዯግባዛ ዯደዛጎ ቈጏቧድ ኟዑችቋ ነው። 

‘እውን ጏጊደን ዔን ያደናግዖዋቋ?፣ ቆዔንቬ ዯቬዠ ይቆዛጊቋ?’—ይህን ጌያቄ በቍንቄዜ ቍጉኖ 

ቆዏዏቆቬ ብከ ዔዛዔዛ ኟዑጇይቅ ቍይዏቬቆኝዔ። በቍሁኑ ጏቅዴ ኟዔንቇኝበዴ ኟሀቇዙችን ዯጎባጭ 

ሁኔዲ ግቋፅ ነውና። እንዳቋቀዴ ጏጊደ ሿ18 እቬሿ 35 ኟዕድዓ ቄቋቋ ውቬጌ ኟዑቇኝ በዏሆኑ ኟኩህ 

ቬዛዓዴ እንዹ ያቋዞዴ ቬዛዓዴ ዢዚ ቍይደቆዔ። እነኩያን ቬዛዓዴ በዯቇቢው ዏንቇድ ያውቃዶዋቋ ብዬ 
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ቍቬብዔ። እናዔ ቆዔን እንደዑደናቇዛና ዯቬዠ እንደዑቆዛጌ ቆዒጏቅ ዲዘቄን በጌቂደ ቮዛዣ ኟዴናንደን 

ዒቬዲጏቬ ያቬዝቋቊቋ። ይህዔ ኟዯሟ ቬዕቋ ይቧጊቋ ብዬ ቍዔናቆሁ።  

ኢዴዮጵያ ቬዛ በቧደደ ኟድህነዴ ቍዖንቋ ውቬጌ ቬዴዳቄዛ ኟኖዖች ሀቇዛ ናዴ። ቀደዔ ባቇዴ ኟድህነዴ ጇባቂና 

‚እቯ‛ ባይ ቬዛዓድች ውቬጌ ዯዖግግ ኟቆኟው ኟሀቇዚ ህኬብ፤ በድህነዴ ቍዖንቋ ውቬጌ እኟዳሿዖ ‘ኧዖ 

ኟቧዔ፣ ኟቋዒዴና ኟዴዕቄዙቩ ያቆህ!’ እያቆ በኟቍቅጊጫው ቢጮህዔ ቧዑ ቍቋነበዖውዔ። ዟውዳዊና 

ቍዔባቇነናዊ ቬዛዓድዷ ዏቬዑያዶው ጌጌ ነበዛ። እናዔ በኟዕድዓ ኧዏናዶው ቍንዱ ‘ቬአዏ እግኩጯብሔዛ 

ነኝ!’ ቩቋ፣ ቊው ደግዕ ‘ኟፖቆዱቂ ጌያቄ ኟቬቋጊን ጌያቄ ነው!’ በዒቆዴ ኟህኬቡን ሁቆንዯናዊ 

ጌያቄዎች በቍዝዐኬ ቍዢኖ እንደነበዛ ኟቅዛብ ካ ዴውቬዲችን ነው። ኟህኬቡን ጌያቄዎች ሿዏዏቆቬ 

ይቋቅ፤ ቍንዱ ህኬቡን በኃይዒኖዴ ቮብቦ፣ ቊው ደግዕ በጇብ-ዏንዺ ቍዝና ቩቇከዴና ቩቇኧግከዴ 

ዏኖዙዶው ቇሃድ ነው።  

ያ ህኬብ ግን በቬዛዓድዷ ይ ቍዏፀ። ‘እዔቢኝ፣ ቍቋቇኪዔ’ ቍቆ። በኟዏኬቇበ ቃደ ይ ኟድህነዴ 

ዯዔቪቊዴ ሆኜ ዕድዓ ቋቃን እኟዯጇቀቬቀ ቍቋኖዛዔ ቍቆ። ዲዘቃን ቀያዚ ዙቫ ነኝ ብቌዔ ዯዖባዖበ። 

በቅድዑያ ‘ቧዒይ ቍይዲዖቬ፣ ንቈቬ ቍይሿቧቬ’ ኟዑቆውን ኧውዳዊ ቬዛዓዴ በዯባበዖ ቄንዱ ጊቆው። 

ቆጌቆዔ ዴግቇን በጇብ-ዏንዺ ቍዝዐኬ ኟቀዒውን ጏዲደዙዊ ዸንዲ በያኧው ጇብ-ዏንዺ ያነቊግዖው 

ዷዏዛ። በዯቆይ ድህነደና ቧቆቃው በቇነቇነበዴ ኟቧዓኑ ኟሀቇዙችን ቄዢቋ ኟዑቇኘ ቍቬዛ ኟዒይዕቇ ጏጊድች 

በጊዴ ኟዑቆጇ ብዖድችን ይኧውና ኟህኬቦችን ኟኧዏናዴ ጌያቄዎች ቍንግበው ዱዛ ቤዳ ቍቇ። ዴግቇን 

ቍጧጧዞዴ።  

ዲዲያ ዴግቇ ሿቧዓን ይዷዏዛ እንዹ፣ ኟሁቇዔ ኟኢዴዮጵያ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦችን ያቂዯዯ 

ነበዛ። ሁቇዔ በኟዟናው ደዛግን ቆዏጊቋ ዏዲዯን ዲዘቄ ይነግዖናቋ። ዏዙዛ፣ እቋህ ቍቬጎዙሽና ቧው 

ዏሆንን ኟዑያቬጇው ያ ኟህኬቦች ዴግቋ ቬዠዴ ያቆውና ኧቆግ ያቆ ካን ኟጇኟቀ ነበዛ። ግና ኟዯሿዝቆው 

ዏቬዕዋዴነዴ ዯሿዢቌ፣ ኟጎደቆው ቍቂቋ ጎድቌና ኟጏደዏው ንብዖዴ ጏድዕ፤ በ17 ዓዏዲዴ ሁቇን ቍቀዢ 

ኟዴግቋ ዛብዛብ ቍዲቬ ብዛሃን ኟሀቇዙችንን ቧዒይ እንዲናኗው ቍደዖቈዴ—እነኩያ ውድ ኟህኬብ ቋጆች፤ 

ዔቬቊናዶው ሿዢ ይበቋና! ኢዴዮጵያዔ በቍዲቬና በህኬቦች በዑዏዙ ኟፖቆዱቂ ቅያድ ውቬጌ ቇባች። 

ቧዔን ዝቋጎ፣ ድህነዴን ዯጇይዣ፣ ነፃነዴንና እቀቋነዴን ሽድ ብዖዴ ያነቪው ኟሀቇዚ ህኬብ፤ በዝቃዱና 

በዢጎደ ኟቍዲቬ ፖቆዱቂቋ-ኢቅኖዑ ባቆቤዴ ሆነ። ይህ ቬዛዓዴ በህኬቦች ኟህይጏዴና ኟቍቂቋ ዏቬዕዋዴነዴ 

እንዲሁዔ ደዔና ቍጌንዴ ዢፃ ኟዏጊ ነው። ይህን እውነዲ ጏጊደ ቢያንቬ ኟሀቇን ዲዘቄ ቩዒዛ 
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ኟዑያውቀው ይዏቬቆኛቋ። ኟኪዚው ጏጊዴ ሿእነኩያ ቍይበቇዚ ቀደዔዴ ጏጊድች ባዏቻዷቆዴ ጌዛያ ይ 

ኟበቀቆ ቡቃያ ነው።  

እንደ እውነደ ሿሆነ፣ ይህ ጏጊዴ እኩህ ይ ቈኧነቊ ኟዒይቇባው ቈዳይ ቍዲቨ ዡዴዙዊ ቬዛዓዴ እውን 

ቩሆን ድህነዴ፣ ኋ ቀዛነዴና ፀዖ-ዴዕቄዙቩያዊ ቍቬዯቪቧቦች ቂቆዞዴ ቬዛዓድች ቊዛ በዏንሿባቆቋ ኪዚዔ 

ድዖቬ ኟዯሿዯቇን ቅዘድች ዏሆናዶው ነው። ያዔ ሆኖ ‚ኟድህነዴ ዯዙዙ ኟዑናደው በዕውቀዴ ጌይዴ 

ነው‛ እንዲቋ ባቆ ዔገቁ ቍዕዔዜ ባቆቤዴና ባቆ ዙዕአ ዲቁ ዏዘ ዏቆቬ ካናዊ ቍቬዖቬ፤ ቍዲቨ ቬዛዓዴ 

በዋነኛነዴ ዏጇነ ቧዟ ኟሆነውን ኟሀቇዙችንን ድህነዴ በዏቅዖዢ ኟህኬቦችን ዢዴጯዊ ዯጇቃዑነዴ በኟደዖዺው 

ኟዒዖቊቇጌ ቬዙዎችን በዕውቀዴ ይ ዯዏቬዛድ ቍሿናውኗቋ፤ እያሿናጏነዔ ነው። 

ቍዎ! ቬዛዓደ ኟኪዚው ጏጊዴ ነው። ጏጊደ ኟቬዛዓደን ዕድዓ ያህቋ ህይጏዴን ዯቈዟቋ—በቍዒቂይ 26 

ዓዏዲዴን። ይህ ጏጊዴ ሿ26 ዓዏዴ በዟዴ እንደነበዴ ጏጊድች በዒንነደዔ ይሁን በኑዜው ቍንቇደን 

ደዢድ ኟዑሄድ ቍይደቆዔ። ኪዚ ቀና ብቌ በዒንነደ በዏቀዙዴ እንዲሁዔ በሀቇዘደ በዏዏኬቇብ ይ 

ሿዑቇኗው ዝጊንና ዯሿዲዲይ ዕድቇዴ በኢቅኖዑው ይ ባበዖሿዯው ቍቬዯዋፅኦ ዏጇን ዯጇቃዑ ሆኖ ጏደ 

ቍዲቬ ኟቆውጌ ዔዕዙዢ እኟቇቧቇቧ ነው። ቆቍብነዴ ያህቋ፤ ዔንዔ እንኳን ቬዠዴና ጌቋቀደ እንዲሁዔ 

ሿቍዝፃፀዔ ቊዛ በዯያያኧ ዕድቇ (opportunity) ቇና ኟዑቀዖው ቢሆንዔ፤ በእነኩህ ዓዏዲዴ ውቬጌ 

በዛቂዲ ጏጊድች በዯቆያአ ቍነቬዯኛና ጌቃቅን ኟቬዙ ዏቬቅች ዯደዙጅዯው ዯጇቃዑ ሆነዋቋ። ዙቪዶውንና 

ቤዯቧቦቻዶውን ጇቅዏው ሀቇዙዶውን ያቪደቈዔ ቀቋ ቍይደቇዔ። ይህዔ በቬዛዓደ ውቬጌ ጏጊድች 

ዯጇቃዑነዴ ቬቆ ዏሆናዶው ቍንድ ዒቪያ ይዏቬቆኛቋ። ቍዎ! ኟሀቇዙችን ጏጊዴ ሿቬዛዓደ ዯጇቃዑ እንዹ 

ዯጎዹ ቍይደቆዔ። ቈሆንዔ ቍይችቋዔ—ኟዙቨ ቬዛዓዴ ዏቋቭ ዙቨን ቈጎዳው ቍይችቋዔና።  

ቍንድ ዯደዒዘ ቍብነዴ ዒንቪዴ እችቆሁ። ይኸውዔ በቅዛቡ ኟጏጊድችና ቬፖዛዴ ዑኒቬዳዛ ኟበዷዴ 

ዓዏደን ኟቬዔንዴ ጏዙዴ ኟቬዙ ቍዝፃፀዐን ቆህኬብ ዯጏቂአች ዔቄዛ ቤዴ ቩያቀዛብ፤ በያኬነው ዓዏዴ 

ቬዔንዴ ጏዙዴ ውቬጌ ቆ882 ተህ 200 ጏጊድች ኟቬዙ ዕድቋ ዏዝጇን ኟዯዏቆሿዯ ነው። ኟቬዙ ዕድቋ 

ሿዯዝጇዖዶው ሿእነኩህ ጏጊድች ውቬጌ 546 ተህ 951 ጏጊድች ቋዑ ኟቧዙ ዕድቋ ቍግኝዯዋቋ። 

ቀዘዎዷ 335 ተህ 258 ደግዕ ካያዊ ዕድቋ ኟዯዝጇዖዶው ናዶው። ይህዔ ሿዓዏደ እቅድ 68 በዏድ 

ኟዑቮዢን ዏሆኑ ዯጏቬቷቋ። በእኔ እዔነዴ ይህ ቆጏጊድች ኟዯዝጇዖው ኟቬዙ ዕድቋ (Job opportunity) 

ኟዑያበዖዲዲ ቢሆንዔ፤ ሀቇዛ ቍቀዢ ደዖዺ ቂቆን ኟጏጊዴ ብኪዴ ቍኳያ ቩዲይ ቍጌቊቢ ነው ብቌ ዏውቧድ 

ኟዑቻቋ ቍይዏቬቆኝዔ። ሿኩህ በይ ኟቬዙ ዕድቋ ዏዢጇዛ ኟዑቻቋ ይዏቬቆኛቋ። ኟቬዙ ዝጇዙ ዕድቇን 
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በዒቬዠዴ ጏጊደን ይበቋጌ ዯጇቃዑ ዒድዖግዔ ይቻቋ። በዯቆይ ቬዙ ዝጇዙውን ቆዒጎቋበዴ ዏንግቬዴ 

ቆጏጊድች ሿዏደበው ኟ10 ቢቈዮን ዯኧዋዋዘ ዯንቀቪቃሽ ዝንድ ብድዛ ውቬጌ፤ በቬዔንዴ ጏዙዴ ውቬጌ 6 

ነጌብ 39 ቢቈኟን ብዛ ብቻ ዏቧዙጎደ ዯቇቢ ቍይዏቬቆኝዔ። ኬቅዯኛ ቍዝፃፀዔ ነው። ቆኩህዔ እኔ ዙቫ 

ኟዒውቃዶው ሿዝንዱ ዏዏዘያ ውጭ ቅድዏ ሁኔዲ በዒቬቀዏጌ ጏጊድች ብድን እንዳያቇኘ ኟዑደዖቇው 

ኟቢዜቄዙቩ ዒነቆ እና ብድን ቆዒግኗዴ በዝንዱ ዏዏዘያ ይ ኟዯቀዏጇው 12 ደዖዺዎች ያቇዴ ዯቬዠ 

ቍቬቆዙጭ ኟብድዛ ዏዢቀዹያ ሁኔዲ እንዲሁዔ በቄቋቋ ቍዏዙዜች ኟዑዲኟው ቅድዑያ ቆጏጊድች 

ያቆዏቬጇዴ ችግዜች በዢጌነዴ ዏጏቇድ ብዬ ቍዔናቆሁ። እናዔ ያቆንን ሃብዴ እንኳን ዯጇቅዏን ጏጊድች 

ቬዙ እንዳይዝጌ ኟዑያደዖቇውን ይህን ዯቬዠ ቍቬቆዙጭ ቍቧዙዛ ኟዑዏቆሿዲዶው ኟዡዴዙቋና ኟቄቋቋ 

ዯቋዒዴ ዯቀናጅዯው በዏቬዙዴ ኟጏጊደን ዯቬዠ ዒቆዔቆዔ ኟዑኖዛባዶው ይዏቬቆኛቋ።   

ችግዜችን በዏዢዲዴ ጏጊደ ዯደናግዜ ዯቬዠ እንዳይቆዛጌ ዒድዖግ ይቇባቋ። ኟቬዙ ዕድቋን በዒቬዠዴ 

ኟቬዛዓደ ዯጇቃዑው ጏጊዴ ቬቆ ቋዒዴ ዒቧብ ዴድ ቍዏፅን እንዳይዒዛ ዒድዖግ ይቻቋ። ችግዜዷን 

በግቋፅ ውይይዴ በዒቪኟዴና ኟዑዝደበዴን ቍግባብ በዒዏቆሿዴ ሁኔዲውን ዏቀኟዛ ጏቅዲዊ ቈዳይ 

ይዏቬቆኛቋ። ቍሁን ኟዔንቇኝበዴ ኟሀቇዙችን ነባዙዊ ሁኔዲ ግቋፅ ቬቆሆነ ‘ይህን ዏቧቋ ቄቬዯዴ ቆዔን 

ዯዝጇዖ?’ ብቌ ዏጇኟቅ ኟዏዢዴሔው ቍቂቋ ቈሆን ቍይችቋዔ። ሿኩህ ይቋቅ፤ ቆቄቬዯደ ዏዝጇዛ 

ዔቄንያዴ ኟሆኑዴን ቈዳአችን ዏዏቋሿዴ ጇቃዑ ኟዑሆን ይዏቬቆኛቋ። እነዛቨዔ ቍንድዔ፣ ባቆዞዴ 

ዓዏዲዴ ውቬጌ ኢቅኖዑው ቢያድግዔ ዏጇነ ቧዟው ድህነዴ ሿዢዯኛ ቬቆነበዛ ሁቇንዔ ዒዳዖቬ 

ቍቆዏቻቇ፤ ሁቆዴዔ፣ እቇቊ ሿእቇቊ ቪይባቋ ሁቇዔ ኟሀቇዙችን ቄቋቌች ጏጊደን ቆዏጌቀዔ ኟዑያቬችቇ 

ቬዙዎችን በዑዝቆቇው ዏጇን ዏቬዙዴ ቍቆዏቻዶው ነው። 

ኟድህነዴ ቮቄዐ ዴቋቅ በሆነባዴ ቍዲቩቷ ኢዴዮጵያ፣ ችግን ሁቇንዔ ቍቂዲች በሆነ ዏቋቀ በቍጭዛ 

ካ ውቬጌ ዏዢዲዴ ቍይቻቋዔ—ካን ይጇይቃቋ። ያዔ ሆኖ ዏንግቬዴና ህኬቡ በድህነዴ ይ በሿዝደዴ 

ኧዏቻ ባቆዞዴ ቬዛዓድች ኟነበዖውን ኟድህነዴ ሁኔዲ በግዒሽ ያህቋ ዏቀነቬ ችቆዋቋ። ዛግጌ ነው—እንደ 

ዒንኛውዔ ሀቇዛ ኢዴዮጵያ ኟቍቅዔ ውቬንነዴ ቍቆባዴ። ይህዔ ኟቍቅዔ ውቬንነዴ ኟቇንኧብ እጌዖዴ ነው። 

ዏንግቬዴ ይህን እጌዖዴ በዏቆጇብ ዢዴጯዊ ዯጇቃዑነዴን ቆዒዖቊቇጌ ቧዛቷቋ። ይሁን እንዹ እንዳቋቀዴ 

ሿድህነደ ቬዠዴ ቍኳያ ሁቇንዔ ኟህብዖዯቧብ ቄዢቋ ዒዳዖቬ ቍቋዯቻቆዔ። ሿእነኩህ ውቬጌ ጏጊድች 

ቀዳዑዎዷ ናዶው። ይህ ሁኔዲዔ ዏደናቇዛና ዯቬዠ ዏቁዖጌን (confusion and frustration) 

ቍቬሿዴሏቋ። 
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‚በእንቅዛዴ ይ ጆዜ ደግዢ‛ እንዲቇ ቍበው፤ ይህ ችግዛ ባቆበዴ ሀቇዛ ውቬጌ ሁቇዔ ቄቋቌች 

ኟዙቪዶውን ኟቤዴ ቬዙ በዑዝቆቇው ዏጇን ባቆዏቬዙዲቻው ሁኔዲውን ቍባብቭዲቋ። ዔንዔ እንኳን 

ሀቇዙችን ኟቇንኧብ እጌዖዴ ቢኖዛባዴዔ፣ በቄቋቋ ቍዏዙዜች በቍግባቡ ቍቆዏቬዙዴ ቪቢያ እጌዖዴ 

ኟቊቆባዴን ዏዚዴንና ኟቧው ሃብዴን እንኳን በቍግባቡ ዏጇቀዔ ቍቋቻቆችዔ። በእጅቈ ኟዑያቬቆጭ ነው። 

ሿዒቬቆጎዴ ቍቋዣዔ ዋቊ እያቬሿዝቆን ነው—ዒንዔ ቧው ኟዑያጭደው ኟኧዙውን ነውና። ኟኟቄቋቇ 

ቍዏዙዜች ቬዙዶውን በቍግባቡ ቪይቧ በቅዖዲዶው ቈዳአን ቆዒቬቂሿቋ ጌዛያ ዏንቇድ ኟዒዏቻዶዴ 

ሁኔዲ በህኬባዊው ዏሿሿያ ቧዙዊዲችንና በቊቌች ኟፀጌዲ ሃይቌች ዴሿቱ ይ ጏድቋቋ።  

ኟኢዡዴዘ ህቇ ዏንግቬዴ ኟህኬቦችን ዏቧዖዲዊ ጌቅዕች ኟደነቇቇ ነው። ህቇ ዏንግቬዲችን በቍንቀፅ 40 (3) 

ይ እንደደነቇቇው፤ ኟቇጇዛዔ ሆነ ኟሿዯዒ ዏዚዴና ኟዯዝጌዜ ሃብዴ ባቆቤዴነዴ ዏብዴ ኟዏንግቬዴና 

ኟህኬብ ነው። ሀቇዙችን ሿኩሁ ህቇ ዏንግቬዴ ኟዏነጎ፣ ቈያቧዙና ኟህኬቦችን ዯጇቃዑነዴን ቈያዖቊግጌ 

ኟዑችቋ ኟዏዚዴ ፖቈቩ ቍዴ። ይህ ፖቈቩ ዏዚዴ ኟህኬብና ኟዏንግቬዴ ዏሆኑን በኬዛኬዛ ያቬዖዳቋ። 

ዏዚዴ ኟዒይቮጌና ኟዒይቆጏጌ ብሔዜች፣ ብሔዖቧበችና ኟህኬቦች ኟቊዙ ንብዖዴ እንደሆነዔ ይዯነዴናቋ።  

ዛግጌ ነው— ቍዲቩቷ ኢዴዮጵያ ኟዏዚዴ ሃብዲዔ እንዹ ድሃ ቍይደቆችዔ። እንኳንቬ ቆእኛ ቀዛድ 

ቆቋዒዴ ቍቊዜቻችንዔ ቢሆን ኟዑዯዛዢ ሿቭቬዴ ዑቈዮን ሄቄዲዛ በይ ጌቅዔ ይ ያቋዋቆ ዏዚዴ 

እንዳቆን ይዲዏናቋ። ዏዚዴ ኟህኬብና ኟዏንግቬዴ ሃብዴ በዏሆኑ፤ ዏዋቋ ኟዑቇባው ቆቬዙና እና ቆሃብዴ 

ዏዢጇዘያ ነው። በዑያቪኬን ሁኔዲ ግን ይህ ቍቋሆነዔ። ጏጊደ ዏዚዴ ኟዒቇኗዴ ዏብዴ ቢኖዖውዔ ቅቇ፣ 

ኟቧጇው ቍቂቋ ኟቆዔ። ይህ ሁኔዲዔ ኟቇጇዛ ጏጊድችን ሿዏደናቇዛ ቍቋዣ ዯቬዠ እንዲቆዛገ ያደዖቊዶው 

ይዏቬቆኛቋ።   
ዛግጌ እነኩህ ችግዜች ዏዚዴ ይ ያቇ ቄቬዯድች ናዶው። ቄቬዯድዷ እኛ ሀቇዛ ብቻ ያቇ ቍይደቇዔ። 

ኟደዖዺዶው ሁኔዲ ኟዑቆያይ ቂቋሆነ በቬዯቀዛ፣ ድህነዴዔ ይሁን ቬዙ ቍጌነዴ ኟሁቇዔ ሀቇዙዴ ችግዜች 

ናዶው። ግና ችግዜዷ በሁቇዔ ሀቇዙዴ ውቬጌ ቬቇ፤ በእኛ ሀቇዛ ውቬጌዔ ኟግድ ዏኖዛ ቍቆባዶው 

እያቋቀ ቍቆዏሆኑ ቈዲጏቅቋኝ ይቇባቋ። ኟእኛ ሀቇዛ ሁኔዲ ቆኟዴ ያቆ ነው እያቋቀ እንዹ። ዔንዔ እንኳን 

ችግዜዷ ኟዑያደናግና ዯቬዠ ኟዑያቬቆዛገ ቢዏቬቇዔ፤ ኢዴዮጵያ ውቬጌ ያቆው ቋዒዲዊና 

ዴዕቄዙቩያዊ ዏንግቬዴ ችግዜዷን ኟዏዢዲዴ ቍቅዔዔ ይሁን ብቃዴ ቍቆው። ዴናንዴ ካዜ በዷዴ 

ኟነበዙዴን ሀቇዛ ዯዖቄቦ፣ ኪዚ ቢቈዮኖችን ዏድቦ በቋዒዴ ጎዳና ኟቇቧቇቧ፣ በቍቪዠዘ ድህነዴ ውቬጌ ኟነበ 

ካጎቿን ህይጏዴ ቀይዜ ቆቍዢዘቂዊያን ጏንድዕቻችን ኟዕድቇዴና ኟቆውጌ ዯዔቪቊ ኟሆነና ቊቌች ህቋቆ 
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ዏቪዢዛዴ ኟሆኑ ዯግባዙዴን ኟዝፀዏ ዏንግቬዴ ጏጊድች ያቇባዶውን ካያዊ ችግዜች ቍይዝዲዔ ዯብቌ 

ቍይዲቧብዔ። ችግዜዷ ዏንግቬዴ እቬቂሁን ቂቆዠዶው ዯግዳዜድች ቍኳያ ቩዲአ ኟዑያደናግና ዯቬዠ 

ኟዑያቬቆዛገ ቍይደቇዔ።  

ዛግጌ ኟሀቇዙችን ጏጊድች ዏፃዒ ዯቬዠ ቬዛዓዲዶው ብቻ ነው። ቊ ሿዒንዔ ቍይደቆዔ። እናዔ 

ዏደናቇዛና ዯቬዠ ዏቁዖጌ ኟቬዛዓደ ጏጊድች ባህዘ ቈሆን ቍይቇባዔ። ቬቆሆነዔ ዯደናግዜ ዯቬዠ ቆዛግ 

ቍዏፅን እኟዯቆዒዏደ ያቆው ጏጊዴ ኟዏጪው ካ ዯቬዠውን ዒጎቆዔ ቍይኖዛበዴዔ። ዏንግቬዴ ቀደዔ 

ባቇዴ ካያዴ በቍቇዘደ ውቬጌ ድህነዴን ቍቅዔ በዝቀደ ዏጇን በዏቀነቬ ህኬቡን በኟደዖዺው ዯጇቃዑ 

እንደዑደዛግ፤ ዴዔህዛዴን፣ ጋናን፣ ኟዏቧዖዯ-ቋዒዴ ቍውዲዜችን እንደዑያቬዠዠ እንዲሁዔ 

ዴዕቄዙቩያዊ ኟዏድብቆ ፓዛዱ ቬዛዓደ ቬዛ እንዲቧድ ቍደዛቊቆሁ በዒቆዴ ኟቇባውን ኟዯቬዠ ቃቋ ዯዝፃዑ 

ዒድዖቈ ሿጏጊደ ኟዑቧጏዛ ቍይደቆዔ። ቍቬዯዒዒኝ ቧዔ በዒዖቊቇጌ ዖቇድዔ ኟቇባውን ቃቋ ቍጇዝዔ። 

ነቇዔ ይሁን ሿነቇ ጏዲያ ይህን ህኬባዊ ዯግባን ይዝፅዒቋ። ይህዔ ኟጏጊደን ዯቬዠ ኟዑያቆዏቋዔ እንዹ 

ዯቬዠ ኟዑያቬቆዛጌ ቍይደቆዔ። 

ያዔ ሆኖ ጏጊደ ቬዛዓደ ኟእዛቨ እንደ ዏሆኑ ዏጇን ቈጇብቀው ይቇባቋ። በዯቆያአ ካያዴ ብቅ ጌቋዔ 

እያቇ በኟቍቂባቢው ኟዑዲአ ግጭድች ዏነቱዶውና ዏድዖቱዶው ቬዛዓደን በውቋ ቂቆዏቇንኧብ ቍቈያዔ 

ኟግቋ ጌቅዒዶውን ቆዒቪደድ በዑቯ ነውጇኞችና ፀዖ ቧዔ ሃይቌች ቍዒቂኝነዴ ኟዑነቨ ናዶው። እነኩህን 

ሃይቌች እንደ ቍዏጊጊዶው በዏዏቆቬ ቍደብ ቆዒቬቇኪዴ ዏንግቬዴ ዒናዶውንዔ ዯግባዜች እንደዑሿውን 

ቃቋ ቇብቷቋ። ዲዲያ ጏጊደ ኟዒናዶውዔ ችግዜች ዏዢዴሔ ኟዑዏነጎው በሀቇዘደ ህኬብ ቍዏኔዲ 

ሿዯዏዖጇው ዏንግቬዴ እንዹ ኟዙቪዶውን ድብቅ ቍዷንዳ ቆዒዙዏድ ብቌዔ ኟቊቌች ፀዖ-ኢዴዮጵያ 

ሃይቌች ዯቁ በዏሆን በቀቆዔ ቍብዮዴ በህኬቦች ቬቃይ ዴዛዢ ቆዒቊበቬ በዑዝቋቈ ሃይቌች 

ቍቆዏሆናዶውን ዒጏቅ ቍቆበዴ።  

ቬቆሆነዔ ዏንግቬዴ ኟቍዳዲቬ ቋዒዲዊ ሃቪቦችና ቍቧዙዜች ቍዏንጪ ብቌዔ ቆጏጊደ ችግዛ ኟዑደዛቬ 

ህኬባዊ ቍቂቋ ዏሆኑን በዏቇንኧብ፤ ሿእነኩህ ሃይቌች ቍቇባቋዲ በዏዙቅ ኟእነዛቨ እቀይ ዓዒ 

ዏጇቀዑያ ቆዏሆን ዏጇንቀቅ ይኖዛበዲቋ። ጏጊደ ኟዏንግቬዴን ኟቆውጌ ሃይቋነዴ ቬቆዑያውቅ 

ሁኔዲው ሿቁጌጌዛ ውጪ እንደዒይጏጊና እንደዑቆጏጌዔ ዒዏን ቍቆበዴ። ሿዏቧንበቻው በኦዜዑያ ቄቋቋ 

ጏጊደ ሿህኬባዊው ዏሿሿያ ቧዙዊዲችን ቊዛ እያደዖቇ ያቆው ውይይዴ ኟኩህ ቍባባቊ ቍቬዖጅ ነው። 
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በውይይደ ጏጊደ ዏቪቪደንና ቩዝፅዏው ኟዏጊው ዯግባዛ እንደፀፀዯው ዏቇንኧቡ ችግ ኟዑዝዲበዴን 

ሁኔዲ ያዏሿዯ ይዏቬቆኛቋ። 

ቍዎ! ኟጏጊደ ዯቬዠ ቋዒዴ ነው። ቍዷንዳው ቬዙ ዒግኗዴ ነው። ቍዏፅና ሁሿዴ ኟእዛቨ ቍዷንዳዎች 

ቍይደቇዔ። ባቆቤድዷ ቊቌች ናዶው። እናዔ ኟዙቨን ዯቬዠ ዴድ ኟቊቌች ዏጇቀዑያ ዏሆን ኟቆበዴዔ። 

በቍዏፅና በሁሿዴ ዯጎዹው እዛቨ ነው። ኟቍዷንዳዎዷ ባቆቤድችና ቍነቪሾች ባህዛ ዒዶ ሆነው እዛቨን ዢዔ 

እቪዴ ይ እኟዒቇዱዴ እነዛቨ ቀይ ውቬቁያዶውን ይጎነጫቇ። እናዔ ጏጊደ ሿእነኩህ ቫዖኞች ቍዷንዳ 

ዙቨን ዒቀቅ ይኖዛበዲቋ። ዛግጌ ይህ ‘ጏጊደ ሿቫዖኞች ቍዷንዳ እንዴዴ ነፃ ይውጊ?’ ኟዑቆው ቈዳይ 

ዙቨን ኟቻቆ ቍዷንዳ ነው። እናዔ በኩህ ከዘያ ያቆኝን ሃቪብ ቆዒቂዝቋ ቊ ካ እዏቆቬበዲቆሁ። ቆኪዚው 

ግን ጏጊደ ዏንግቬዴ ችግዜዷን እንደዑዝዲ በዒዏን ዙቨን ሿቍዏፃ ዯግባዛ ቈያቅብ እንደዑቇባ 

ኟዒቬቇነኬበው ቬዓደና ዢጎደ ዯዏቪቪይና ቅዛብ እንደሆነ ካቊ ጭዔዛ ነው።  

        

 

 


