
ቬዯው ከዑያቪቬደ ዔሁዙን እንጠንቀቅ! 

ቧኯዕን ሽዝዙው 10-06-17 

 ቪዔንዲዊው ዲቬ ድዒቬ ቊካጣ ባኯዝው ቅዳዓ ዏቬከዖዔ 20 ቀን 2010 ዓ.ዔ 

በጣው የቅጽ 16 ቁጥዛ 924 እዴዐ ኲይ “የባህኴና ዴውዟዴ ዯቋዔን ያቇኯኯው፤ የህዳቫ 

ፕዜዷክዴ” የዑኴ ፅሑዢ ይክ ቬኯዏውጣደ ዒቬዲቬ ይዹኲኴ፡፡ ቊካጣው “ህብዖዯቧብ” 

በዑኯው ዔዱ ኲይ ያጣውን ዯጠቃሹን ፅሑዢ ያቀዖቡዴዔ ደቌዕ ብህ ዓኯዔነህ የዯባኰ 

ቧው ናዶው፡፡ እኙህ ፀሐዟ በዏቀኳ ዩኒፇዛቩዱ የዢኴቬዢና ዏዔህዛ እንደሆኑዔ ከቬዒዶው 

ቀጥኵ የቧዝዖው ዒቬዲሻ ያዏኯክዲኴ፡፡ 

 እንቌዲያውቬ እኔዔ ቬዯው ከዑያቬደ ዔሁዙን እንድንጠነቀቅ በዑያቪቬብ ዛዕቬ እዸን 

ዏጣጥዢ ኯዒቅዖብ የዯቇዠዠሁዴ ያኯ ዔክንያዴ ይደኯዔ፡፡ ይኴቅቬ ድ ብህ ዓኯዔነህ ከኲይ 

በዯጠቀቧው ዛዕቬ ዲቬ ድዒቬ ቊካጣ ኲይ ያቬነበቡን ቧዕነኚ ጽሑዢ ከንድ በዏቀኳ 

ዩኒፇዛቩዱ የዢኴቬዢና ቬዯዒዘ ነኝ ከዑኴ ቌኯቧብ የዒይጠበቅ ቈኴ ድዢዖዴን የዯኲበቧ ሆኖ 

ቬኯዯቧዒኝ ነው፡፡ ቬኯኩህዔ ሁን በቀጥዲ ደ ዋናው የዏጣጥዡ ዒጠንጠኚ ነጥብ ኴኯዢና 

ከፀሐዟው ሃቪብ ቊዛ ያኴዯቬዒዒሁበዴን ዏቧዖዲዊ ዔክንያዴ ቌኴጽ ኯዒድዖቌ ኴዕክዛ፡፡ 

 ድ ብህ ዓኯዔነህ፤ ቅዳዓ ዏቬከዖዔ 20 ቀን 2010 ዓ.ዔ “የባህኴና የዴውዟዴ 

ዯቋዔን ያቇኯኯው የህዳቫ ፕዜዷክዴ” በዑኴ ዛዕቬ ዲቬ ድዒቬ ቊካጣ ኲይ ያቀዖቡዴን ቧዕነኚ 

ጽሑዢ ጨዔዜ፤ ኳኵዻዔ ዏቧኴ ይኧዴ ያኲዶው ዏጣጥዣዻን ባቪኯዢነው ዓዏዴ እንዳቬነበቡን 

ዒቬዲቬ ዯቇቢ ይዏቬኯኚኴ፡፡ እናዔ ፀሐዟው የሀቇዙዻን ህኬቦዻ የኧዏናዴ ንቇብቊቢ ዷንዳ 

እንደሆነ ባኯው ኢዴዮጵያን ደ ቀደዏው ከዢዲዋ የዏዏኯቬ ጥዖዴ ከዘያ ኯውይይዴ የዑቊብኬ 

ዛዕቧ ቈዳይ እያነቨ የዙቪዶውን እይዲ የዑያንፀባዛቅ ነፃ ሃቪብ ዏቧንኧዙዶው በዙቨ የዑደቇዢ 

እንዹ የዑነቀዢ ይደኯዔ ዒኯዴ ይዹኲኴ፡፡ ይህ የቌኯቧቡ የዒይቇቧቬ ሃቪብን በነፃነዴ የዏቌኯፅ 

ሕቇ ዏንቌቬዲዊ ዏብዴ እንደዯጠበቀ ሆኖ፤ በእዛቌጥዔ “ቬዯው ከዑያቪቬደ ዔሁዙን 



እንጠንቀቅ!” የዑያቧኝ ይኧዴን በቍኲና በቧኲ ዏኴኩ ቩከዯኰ የዑቬዯዋኰበዴ ቌባብ ዏዲዖዔ 

እንደዑኖዛበዴ ቌን ይቧዒኚኴ፡፡ 

 ቬኯሆነዔ፤ ድ ብህ ዓኯዔነህ በዯኯይዔ ዏቬከዖዔ 20 ቀን 2010 ዓ.ዔ “የባህኴንና 

የዴውዟዴን ዯቋዔ ያቇኯቇኯው፤ የህዳቫ ፕዜዷክዴ” በዑኴ ዛዕቬ ዲቬ ድዒቬ ቊካጣ ኲይ 

ያቀዖቡዴ ጽሑዢ በዛካዲ ዏዲዖዔ ያኯባዶው ቬህዯድዻን እንደ ጠቃዑ ነቇዛ ቆጥዖን 

እንድንቀበኲዶው ኯዒድዖቌ የዯዕከዖበዴ ነው የዑኴ እዔነዴ ኯኝ፡፡ ፀሐዟው በዯጠቀቧው 

የቊካጣ ኲይ ሐዯዲዶው ከዏዶውዔ ይኴቅ ቌኴጽ ያደዖቈኴን ቈዳይዔ ደቌዕ፤ በኯየኯዴ የዲዘክ 

ሽዑያ ዔክንያዴ የቇሃዱን ዓኯዔ ነባዙዊ ጥዚ ሃቅ ሽዔጥጥ ድዛቇው ኯዏካድ ከዑቃጣዶው 

ዴዔክህዯኚ ዔሁዙን ንዱ ዏሆናዶውን ነው፡፡ 

 ኯኩህ ቬዯያየዳ የዯሻኯ ዒቪያ ዔክንያዴ ይሆነኚኴ የዔኯውዔ፤ ድ ብህ ዓኯዔነህ ከኲይ 

በዯጠቀቧው ዛዕቬ ያቀዖቡዴ ዏጣጥዢ ኲይ በዯኯይዔ ሁኯዴ የቇሃዱን ዓኯዔ ነባዙዊና ዲዘካዊ 

እውነዲ ቇድኵ ኯዏቅበዛ የዯዕከዖባዶው ዏቧዖዲዊ ቬህዯድዻ ዒቌኗዳን ነው፡፡ የዏዷዏዘያው 

የድ ብህ ዓኯዔነህ ዏቧዖዲዊ ቬህዯዴ ዯደዛቍ ቬድ ይዻኲኴ የዔኯው ደቇኚ ነጥብ፤ 

የዏኲው የኢዴዮጵያ ብሔዜዻ፤ ብሔዖቧቦዻና ህኬቦዻ የቊዙ ዕጣ ዝንዲ የዯቃና ይሆን ኧንድ እንደ 

ሀቇዛ እጅ ኯእጅ ዯያይኧን በዏነቪዴ ኴንዖባዖብበዴ የዑቇባውን የህዳቫ ቈክ “ቪካ የዑዻኯው 

ፕዜዷክደ ኯኦዛድዶክቬ ዯዋህዶ ቤዯክዛቬዱያን ቩዯውኲዴ (ቩቧጥ) ብዹ” እንደሆነ ድዛቇው 

ያቀዖቡዴ ቩሆን፤ ሁኯዯኚው ደቌዕ ኢህዴቌ የኢዴዮጵያን የህዳቫ ቈክ ዷንዳ ኯዒቬቀጠኴዔ 

ሆነ ዳዛ ኯዒድዖቬ የዑያቬዻኴ ዯዝጥሯዊ ባህዘ የኯውዔ ቩኰ የቧበኩበዴ ቌባብ ነው፡፡  

ቬኯኩህ እኔ እንደዛቪዶው “በዏቀኳ ዩኒፇዛቬዱ የዢኴቬዢና ዏዔህዛ” የዑኴ ዯቋዒዊ 

ቇጽዲን ኯዏኲበቬ የዑያቬዻኴ ሽዠን ባይኖዖኝዔ ቅኰ፤ ከኲይ የዯጠቆዐዴ ሁኯዴ ነጥቦዻ ዯቪቬድ 

የዒቪቪዴን ደዠዛ ድዔዳዓ ያኧኰ ናዶውና ዲዖዐ ይቇባኴ ቬኴ ኯዏዕቇዴ እቇደዳኯሁ፡፡ 

ዔክንያደዔ ደቌዕ በእንደኩህ ዓይነደ የዏድ ዑዮን ህኬቦዻን ህብዖ ብሔዙዊ የቊዙ ዒንነዴ 

ዏቧዖዴ ድዛቍ ዏቃኗዴ በዑኖዛበዴ የኢዴዮጵያና የኢዴዮጵያዊነዴ ኧኯቄዲዊ ዕጣ ዝንዲ ከዘያ 



ከዑያጠነጥን ዏቧዖዲዊ ዛዕቧ ቈዳይ ቊዛ በዯያያኧ ዏኴኩ የዑነቪን ዏቧኴ ቬዯያየዴ በዶኴዲ 

ዒኯዢ ይቇባዔ የዑኴ ቋዔ ኯኝና ነው፡፡ 

 እናዔ ከኩሁ ጽኑ እዔነዳ በዏነቪዴ ደዔቧነኬዖው ዔክንያዲዊ ዴዻዴ ከዒኯዡ በዟዴ፤ 

የቈዳያዻን ዒጠንጠኚ ነጥብ በሆነው የድ ብህ ዓኯዔነህ ዏጣጥዢ ኲይ ኯዯቬዯዋኯው ዏቧዖዲዊ 

ቬህዯዴ የዯሻኯ ዒቪያ ይሆናኰ ካኴኳዶው ሁኯዴ የፀሐዟው ደዠዛ ድዔዳዓዎዻ ጥቂዴ ንቀፆዻን 

ኯብነዴ ያህኴ ቀንጭቤ በዏጥቀቬ ኯቅዚዲዬ ዯጨባጭ ቬዖጅ ቀዛባኯሁ፡፡ በኩህ ዏቧዖዴዔ 

የኢዴዮጵያውያን ብሔዜዻ፤ ብሔዖቧቦዻና ህኬቦዻን የዯኯየ ጥንቃቄ የዑጠይቅ ዝዛዷ ብከ ኴዩነዴ 

ኢህዴቌ ዏዙሹ ዡደዙኲዊ ቬዛዓዴ የዝጠዖው ቧው ቧዙሽ ዻቌዛ ኯዒቬዏቧኴ ቩዕክ ፀሐዟው 

ድ ብህ ዓኯዔነህ “በኚ ሀቇዛ ዲዘክ ውቬጥ ከዲዩ ዏንቌቬዲዴ ህዳቫ የዑኯውን ቃኴ በጣዔ ቍኲ 

ባኯ ዏኴኩ እየዯጠቀዏ ያኯው ኢህዴቌ ቢሆንዔ፤ የፅንቧ ሃቪቡ ጠቃቀዔ ኲይ ቌን ሁኯዴ 

ዻቌዜዻ ኰበዴ፡፡ የዏዷዏዘያው፤ ህዳቫ የጥንዴ ያድዻን ባህኴ ናዢቆዴ እንደዏሆኑ ዏጠን 

የዲዘክ ሸክዔ ዏሆኑ ነው፡፡ በዏሆኑዔ ከብሔዛ የዲዘክ ቅዙኔ ዯኯድኩ የዑኯው ኢህዴቌ 

የዲዘክ ሸክዔ ቬኲኯበዴ (እቨ ዙቨ የቅዙኔው ካኴ ቬኯሆነ) እኩህ የዲዘክ ሸክዔ ኲይ ቆዕ ህዳቫን 

ኯዒዔጣዴ ዏዕከዛ ዒኯዴ ዙቬን እንደዏቃዖን ነው” ብኯዋኴ፡፡  

ፀሐዟው ከፄ ዳዎድዜቬ እቬከ ፄ ኃይኯቬኲቫ ኧዏነ ዏንቌቬዴ ድዖቬ ባኯው የዲዘካዻን 

ክዢኴ ደ ቬኴጣን የዏጡዴ ነቇቬዲዴ፤ የ“ከሸዝዔ” ቢሆን የህዳቫ ፕዜዷክዴ ነበዙዶው ቩኰ 

በቇኯፁበዴ ንቀጽ ፄ ዳዎድዜቬ፤ ፄ ዑኒክና ፄ ኃይኯሥኲቫ የየዙቪዶውን ያኲቧኯቧ ጥዖዴ 

ያደዖቈ ቬኯዏሆናዶው ጠቅቧው ፄ ዮሐንቬን ቌን ኧኯዋዶዋኴ፡፡ ይህ ደቌዕ እዛቪዶው ጥብቀው 

የኮነኑዴን ከብሔዛ ቅዙኔ የዑዏነጭ የፖኯዱካዊ ኢኮኖዑ ባህኴ ኴዶ ያቪደቇው ዒን እንደሆነ 

ቪዔዜ የዑያቪይ ዒዖቊቇጫ ነው ብኯን እንድናጠቃኴኴ ያቬቇድዳኴ፡፡፡ ከዙደ የድህዖ ኧዏነ 

ዏቪዢንዴ ኢዴዮጵያ ነቇቬዲዴ ዏካከኴ ንዳዶውዔ እንኳን ቬኴጣን ኲይ በቆዩበዴ ካ ኯእነዛቨ 

ኧውዳዊ ቇኪኬ ኲዏዻ የዑኴ የቧብዓዊና የዴዕክዙቩያዊ ዏብዴ ጥያቄ ያነቨ የብሔዛ ብሔዖቧብ 

ህኬቦዻን በዒን ኯብኝነዴ ቩጨዝጭዞና ቩያቬጨዝጭዞ የዏቬዯዋኲዶውን ዏዙዛ ዲዘካዊ ጥዚ 

ሀቅ ዴንዢሽ ኯዒኯዲዶውዔ ብህ ዓኯዔነህን በደንብ እንድናውቃዶው ያደዛቊኴ፡፡   



ዔናኴባዴ ያውቁ ይሆን እንዴ? የዑኴ ዯዙ ቅንነዴ እንዳያድዛብንዔ ደቌዕ ፗሐዟው 

“የበቁ፤ የነቁ” የዢኴቬዢና ዔሁዛ ቧኯዏሆናዶው በዲቬ በባ የቌኴ ፕዚቬ ዑዲያዎዻ ኲይ 

ዔቬክዛነዴ ይቧጣዶዋኴ፡፡ እቬዱ ሁን “ብህ ዓኯዔነህ በዏቀኳ ዩኒፇዛቩዱ የዢኴቬዢና 

ዏዔህዛና የኢዴዮጵያ ዢኴቬዢና ዏፅሐዢ ደዙቩ” እያኰ ቊካጣ ኲይ ዏፃዢ ዔን የዑኰዴ ዝጥ 

ነው? እንደኔ እንደኔ ቌን ቌኯቧቡ “በኩህን ያህኴ ዏጠን የበቃሁ፤ የነቃሁ የዢኴቬዢና ቀ 

ቬኯሆንኩ፤ ኴቪቪዴ ኴዻኴዔና የዔነቌዙዻሁን ሁኰ ያኯ ንዳዻ ዒቅዒዒዴ ዯቀበኰኝ” ኯዒኯዴ 

የዝኯቈ ይዏቬኯኚኴ፡፡ ደቌዕቬ እዛቪዶው ከኢህዴቌ የዯሻኯ ሀቇዙዊ ዙዕይና ከዲዘክ ባኯዕዳነዴ 

የፀዳ ዏንቌቬዲዊ ቁዏና እንደነበዙዶው ድዛቇው ያቀዖቧዶው የድህዖ ኧዏነ ዏቪዢንዴ ኢዴዮጵያ 

ነቇቬዲዴ የየዙቪዶውን ሸቊ ሸቊ የህዳቫ ህኴዕዻ እያኯዐ ዒኯዠዶው በዙቨ እንደ ቁዔነቇዛ 

ከዯቆጠዖ፤ ከነቇቬዲደ ዏካከኴ ንዱ የነበዴ ፄ ዮሐንቬ ዙዯኚ ቬኯዔን ቬዒዶው ቪይቪ 

ቀዖ? እውን እዙቪዶውዔ እንደ ህሐዴ/ኢህዴቌ የኢዴዮጵያን ዴንቪኤ ኯዒኯዔ የዑያቬዻኴ 

የዷዛባ ዲዘክ ቬኲኴነበዙዶው ነውን እነ ብህ ዓኯዔነህ ከነዏዝጠዙዶው የዒያውቁ ያህኴ 

የኧነጓዶው!? 

እንደኩያ ብኯን እንዳናዔን ደቌዕ፤ የዴቌዙይ ዯኲዸ ፄ ዮሐንቬ ዙዯኚ የእናዴ 

ሀቇዙዶውን ዳዛ ድንበዛ ጥቧው ከዏጡ ባዕዳውያን ዙዘዎዻ ቊዛ የዕዴ ሽዖዴ ዴቌኴ ቇጥዏው 

እንደዯዙ ዲደዛ በጨበጣ ውያ ቩዠኯዐ ኯዒይቇቧቬ ነፃነዴ የደቁ ብዶኚው የኢዴዮጵያ ንቈቧ 

ነቇቬዴ ቬኯዏሆናዶው ድዢን ዓኯዔ የዑያውቀው እውነዴ ነውና ኯእብኯዴ ያዏዻዔ፡፡ እነብህ 

ዓኯዔነህ “ዏዯዒን በህኴዔ” የዑኯውን የኵዚዴ ፀቊዬ ቇ/ዏድህን ቌጥዔ ኲነበቡዴ ይሆን? 

እቬዱ ዲኲቁ ባኯ ቅኔያዻን “እቪዴ ይ በባ” የዯቧኗው ዯዳጅ የቌጥዔ ዏድበኰ ኲይ 

ካቪዯዒዶው በዑያቬደዔዔ ዔቬጢዙዊነዴ የበኯፀቈ ቌጥዕዷ ዏካከኴ ንዱ የሆነውን “ዏዯዒን 

በህኴዔ” የዑኴ ዛዕቬ ያኯው ድንቅ ቬዙ ንብቡዴና የኢዴዮጵያን ህዳቫ ኯዒኯዔ የዑያቬዻኴ 

ዯዝጥዜ የኯውዔ ዏባኴ የዑቇባው ፖኯዱከኚ ዒን እንደሆነ ዴዖዳኲዻሁ፡፡ 

 እንዲሁዔ ደቌዕ “የባህኴና የዴውዟዴ ዯቋዔን ያቇኯኯው፤ የህዳቫ ፕዜዷክዴ” በዑኴ 

ዛዕቬ ያቀዖቡዴ ቧዕነኚ ሐዯዲዶው ኲይ እንደ ዋነኚ የዴኩዖዴ ቅጣጫ ቬደው ቬኯፃዞበዴ 



“ህዳቫ የጥንዲዊያን ያድዻን የቬኴጣኔ ሻዙ ከዏናዝቅ በዑዏነጭ የዳቌዔ ኴደዴ ቬዓዴ 

ዏነቪቪዴና ደቀደዏው ዲኲቅነዴ ኯዏዏኯቬ የዑያቬዻኰ ዴውዟዲዊ ዕቫድዻን ዒዳበዛ (ዏከኯቬ) 

ነው፡፡ ከኩህ ኳያ ቇዙዻንን በኳኲው ዓኯዔ ህኬቦዻ ኧንድዔ ጭዔዛ ድናቆዴ እንዲዶዙዴ 

እያደዖቈ የዑቇኘዴ የኢዴዮጵያ ኦዛድዶክቬ ዯዋህዶ ቤዯ ክዛቬዱያን ሃይዒኖዲዊ በዓኲዴና ዏቧኴ 

የእዔነደ ዯከዲዮዻ ዏንዝቪዊ ዏቬዯቊብዛ የዑቇኯፅባዶው ዴውዟድዻ እንደዏሆናዶው ዏጠን፤ 

የህዳቫ ፕዜዷክደ ኯቤዯክዛቬዱያኗ ዏዯው ይኖዛበዲኴ” የዑኯው ዏቧዖዯ ሃቪብ ዙቨ ከንድ 

የሀቇን ነባዙዊ እውነዲ በቅጡ የዒቇናኧብ ኃኲዟነዴ ቧዒው ከዑዻኴ ዔሁዛ ካቊ የዑጠበቅ 

ነውን? ዒቧኗደ ይቀዛዔ ባይ ነኝ እኔ፡፡ በዯኯይዔ ደቌዕ እዛቪዶው 160 ዓዏዴ እንዳቬቆጠዖ 

ድዛቇው ያቀዖቡዴ ኢዴዮጵያን ደ ቀደዏው የዲኲቅነዴ ዲዘኳ የዏዏኯቬ ጥዖዴ እቬከኪዚ ድዖቬ 

ያኴዯቪካበዴ ዔክንያዴ “የኦዛድዶክቬ ዯዋህዶ ቤዯክዛቬዱያንን ያቇኯኯ ፕዜዷክዴ ቬኯነበዛ ነው” 

የዑኴ ድዔዳዓ ኲይ የደዖቨበዴ እይዲዶው በእጅቈ የዯንሸዋዖዖ ሆኖ ቌኝዶዋኯሁ፡፡ 

 በቌኴጽ ነቊቇዛ፤ የድህዖ ኧዏነ ዏቪዢንቷ ኢዴዮጵያ ድህነዴና ኋኲ ቀዛነዴ፤ ከካ ደ 

ካ እየዯባባቧ የዏጣው፤ ዏኲ የብሔዛ፤ ብሔዖቧብ ህኬቦቿን በእኩኴ የሀቇዙዊ ዢቅዛ ቬዓዴ 

ኯኴዒዴ ያቧኴዢ የዑዻኴ የቊዙ ዏቌባባዴ ኲይ ዏድዖቬ እንዳይዹኴ የዑያደዛቌ ድኵኣዊ 

የዏንቌቬዴ ፖቩን የዑከዯኰ ጨቋኝ ቬዛዓድዻ ቬኯነበ እንዹ፤ የኦዛድዶክቬ ዯዋህዶ 

ቤዯክዛቬዱያን ዎንዲዊ ዑና ቬኲኴዲከኯበዴ ይደኯዔ፡፡ ቬኯኩህ ሁን ኲይ ሀቇዙዻን 

የዔዴዏዙበዴ የዡደዙኬዔ ቬዛዓዴ ዋነኚ ዓኲዒዔ፤ ዏኲውን የኢዴዮጵያ ብሔዜዻ፣ 

ብሔዖቧቦዻና ህኬቦዻ በእኩኴ የሀቇዙዊ ዢቅዛ ቬዓዴ ኯቊዙ እድቇዴና ብኴጽቌና ዯቧኴዝው 

ድህነዴንና ኋኲ ቀዛነዴን ድኴ የዑነቨበዴ ዝጣን የቊዙ ኴዒዴ እንዲቀዳዸ ዒቬዹኴ ዯደዛቍ 

ቢቧድ እውነዲውን በዯሻኯ ዏኴኩ ይቇኴፀዋኴ፡፡  

 ያዔ ሆነ ይህ ቌን፤ የብሔዛ ፖኯዱካን ኴዶ በዒቪደቌ ዏከቧቬዔ ዏቀቬዔ ያኯባዶው 

የድህዖ ኧዏነ ዏቪዢንቷ ኢዴዮጵያ ጨቋኝ ነቇቬዲዴ እንዹ ኢህዴቌ ሆን ይዻኴዔ፡፡ ኯኩህዔ 

ደቌዕ ኵዚዴ ፀቊዬ ቇ/ዏድህን ከኪዚ 60 ዓዏዴ በዟዴ “ዏዯዒን በህኴዔ” በዑኴ ዛዕቬ 

ከፃዝውና የፄ ዮሐንቬን ቪኪኝ ሟሟዴ ከዏቧጠዖበዴ ዔጡቅ ቅኔ የዯሻኯ ዲዘካዊ ቬዖዹ 



ይኖዛዔ ዒኯዴ ይዹኲኴ፡፡ ዲዲያ እውነዲው እንዲህ ሆኖ ቪኯ፤ የብህ ዓኯዔነህ ዓይነድዷ 

ቍጠኚ ዔሁዙን የዡቬቡክ ኧዏን ውዥዔብዛ የዝጠዖኲዶውን ዔዷ ሁኔዲ እንደ ዏኴካዔ ቊጣዑ 

ዯጠቅዏው የእነዛቨን ጭዢን ጥኲዹ ያዏነዶከው ኧዖኝነዴ ኢህዴቌ ዏጣሽ ኯዒቬዏቧኴ 

ቩቃጣዶው እያየን እንዳኲየን የዔናኴዢበዴ ዔን ዔክንያዴ ኯ? ቬኯኩህዔ እንደኔ እዔነዴ ከሆነ፤ 

ቌኯቧቡ ከኲይ በዯጠቀቧው የዏቬከዖዔ 20 ቀን 2010 ዓ.ዔ ጽሑዠዶው “ህዳቫን ኯዒዔጣዴ 

እንደዏነሻ ዏቧድ ያኯባዶው የጥንዴ ያድዹዻን ዴውዟዲዊ ዕቫድዻ በዐኰ የኢዴዮጵያ 

ኦዛድዶክቬ ዯዋህዶ ቤዯ ክዛቬዱያን ሃይዒኖዲዊ በዓኲዴና ዏቧኴ ነቇዜዻ ናዶው፡፡ ቬኯሆነዔ 

የህዳቫ ፕዜዷክደን የዒቪካዴ ዑና ኯቤዯክዛቬዱያኗ ዯውኲዴ ይቇባኴ” ቩኰ የቧነኧዴ ዏቧዖዯ 

ሃቪብዔ ጭዔዛ ከንድ የሀቇን ነባዙዊ እውነዲ በቅጡ ከዑቇነኧብ ዔሁዛ ካቊ የዑጠበቅ 

ይደኯዔ ብንኴ ዯቇቢነዴ የዑኖዖው ይዏቬኯኚኴ፡፡ 

 ይህን ቬኴዔ ቌን የኢዴዮጵያ ኦዛድዶክቬ ዯዋህዶ ቤዯክዛቬዱያን ፀሐዟው የጠቀሷዶውን 

ጠቃዑ የጥንዲዊ ዒንነዲዻን ዏቇኯጫ የሆኑ ባህኲዊና ሃይዒኖዲዊ ዴውዟድዻ ጠብቃ በዒቆየዴ 

ዖቇድ የሀቇዛ ባኯውኯዲ ይደኯዻዔ ኯዒኯዴ ዝኴቋ እንዳይዏቬኲዻሁ፡፡ ይኴቅቬ እንደ ኢዴዮጵያ 

በዛካዲ ሃይዒኖድዻ ባኰበዴና ዔዕዏናኑ ኯኧዏናዴ ያህኴ ዕዛቬ በዛቬ ዯከባብዖው በኖበዴ ሀቇዛ 

ውቬጥ የህዳቫ ቈክን ያህኴ የቊዙ ዷንዳ ኯንደኚው እዔነዴ ዯከዲዮዻ ብዹ ዏዯው ኯበዴ 

የዑኯው የዢኴቬዢና ዏዔህ “ዔክዛ” ኯየዴኚውዔ ቇን የዑበጅ ድዔዛ ውጤዴ ያዏጣ 

ቬኯዒይዻኴ እንዹ፡፡ ዔንዔ እንኳን ዢኴቬዢና በዯሻኯ ዏኴኩ ደ እውነዴ ኯዏቅዖብ የዑዖዳ 

የእውቀዴ ኧዛዢ ነው ዯብኵ ቢዲዏንዔ፤ ድ ብህ ዓኯዔነህ ቌን ይህን ዓኯዔ ቀዠዊ 

የቬዔዔነዴ ጽንቧ ኃቪብ እንድንጠዙጠዛ የዑቊብኬ ኢ-ዔክንያዲዊ ድዔዳዓን የዏዖጡ 

ይዏቬኲኰ፡፡  

ቬኯሆነዔ “በእንዴን ዩኒፇዛቩዱ፤ የእንዴን ዏዏህዛ” የዑኯውን ዝጥ ዯቋዒዊ ቇጽዲ 

ኯዏኲበቬ ቩዕክበዴ የዑቬዯዋኰ የብህ ዓኯዔነህ ዓይነድዷ ዴዔክህዯኚ ዔሁዙን በዯኯይዔ 

ጣዴ ካቍዹዻንን ኯዒቪቪዴ ያኯዏ ቈኴ ድዢዖዲዶውን ያቆዐ ኧንድ ኴንነቌዙዶው ይቇባኴ፡፡ 

ኯበኯኩያ ቌን እነዛቨ የየዙቪዶውን የቬዯቪቧብ ቌኪዴ ኯዒቬጠበቅ ቩኰ ብዹ፤ የኩዻን ሀቇዛ 



ህኬቦዻ የቊዙ እጣዝንዲ የዑቬኑ ዛዕቧ ቈዳዮዻን እንዳሻዶው ድዛቇው እያንሸዋዖ 

በዏዯዛቍዔ፤ ጣዴ ካቍዹዻንን ደ ዯቪቪዯ ቅጣጫ የዑቬዱበዴ ቌባብ ዯቀባይነዴ 

እንዲኖዖውና የኩያኑ ያህኴዔ ጥዖዲዻን ሁኰ የእንቧይ ካብ እየሆነ እንዲቀዛ እድኴ እንደዏቬጠዴ 

ቆጠዛ ይዻኲኴ፡፡ በዯዖዝ ቌን እኔ ዔናኴባዴ ዯቪቬዺ ብቇኝ ኯዏዲዖዔ ኬቌዸ ዏሆኔን 

እየቇኯጽኩ ኯኪዚ እኩህ ኲይ ብቅዹኯሁ፡፡ ዏዓ ቧኲዒዴ! 


