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የጏቅደ የቇዘደ ቼግዛ ዝዲ የዑቼኴ ነው 

ኢብቪ ነዏዙ 12-26-17 

ሁን በኢትዮጵያ ያኯው ዬባብ ከባዬ ይዏቬኲኴ። ይህ የዑከብዬ ዬባብ የዯዝጇዖው በዯኯያዩ የሃቇዘደ 

ካባቢዎቼ በዯዝጇ ኯቧው ህይጏት ዏጥፋት ዔክንያት በሆኑ ዯከዲዲይ ግጭቶቼ ቪቢያ ነው። በዯኯይ 

ከ2009 ዓ/ዔ ዏዮዏዘያ ንቬቶ ቩካሄዬ የቆየው በኦዜዑያና በኢትዮጵያ ቨዒኳ ዋቪኝ ካባቢ 

የዯቀቧቀቧ ግጭት ቀዪዑው ዔክንያት ነው። ይህ ግጭት በዙቨ ኯበዛካዲ ካጎቼ ህይጏት ዏጥፋትና በዏቶ 

ተሆቼ ኯዑቆጇ ዏዝናቀኴ ዔክንያት ከዏሆኑ በዯጨዒዘ ኯኳኵቼ ጥያቄዎቼና ቼግዜቼዔ ዏንቬኤ 

ሆኗኴ። 

በዯዧቊቊዑ ቩነቇዛ እንዧቆየው፣ በሁኯደ ክኴኵቼ ዋቪኝ ካባቢዎቼ የዯዝጇዖው ኯዏግባባትና ግጭት 

ዏንቬኤ በህኬበ ውቪኔ የዯዖቊቇጇ ጏቧን ዏዚት ኲይ ቪይካኯኴ ዏቆየት ነው። ኯዏግባባደንና ግጭደን 

የጫዖው ይህ የጏቧን ኯዏካኯኴ ነው ቢባኴዔ፣ ግጭደ ግን ዋቪኝ ካባቢዎቼ በዑኖ የሁኯደ ክኴኵቼ 

ብሄዜቼ ቈቪዎቼ ዏሃከኴ የዯካሄዧ ነው ዒኯት ይቺኴዔ። የሁኯደ ክኴኵቼ ዋቪኝ ካባቢዎቼ ነዋዘዎቼ 

እንዧዑናቇት፣ እነዛቨዔ ኯግጭደ ባዪዎቼ ናቷው። ግዬያዎቼ የዑዝፗዐት የካባቢው ነዋዘ ባኴሆኑ፣ 

በዯዧዙዯና የውያ ዏቪዘያ በዲጇቁ ቡዬኖቼ ነው። ይህ ቼግዛ በየጏቅደ ያኯዒቋዖጥ ኯቧዎቼ ህይጏት 

ዏጥፋት ዔክንያት ዏሆኑና የፌዧዙኴ ዏንግቬት ይህን በፋጣኝ ቬቁዕ ኯቼግ እኴባት ዒበዮት 

ኯዏቺኰ የቼግ ቧኯባ የሆነው ህኬብ በፌዧዙኴ ዏንግቬደና በሃቇዘደ ቧኲዔ ቬከባዘ ሃይኴ ኲይ ያኲቷው 

እዔነት እንዩቮዖቮዛ ዬዛጓኴ። የህኬቡ በፌዧዙኴ ዏንግቬደ ኲይ እዔነት ዒጣት ቼግ በጏቅደ ዏፍትሄ 

ኯዒግኗደ ያቬከዯኯው ቼግዛ ነው። 

የግጭደ ዏኧኬ በኩህ ኲቆዏዔ። በዯኯይ ከጷግዓን 2009 ዓ/ዔ ዮዔዜ ግጭደ ዯባብቭ በሁኯደዔ ጏቇን 

በዏቶ ተህ ኯዑቆጇ ቧዎቼ ዏዝናቀኴና ቁጥዙቷው እቬካሁን በይፋ ኯዒይዲጏቅ ቧዎቼ ዕት ዔክንያት 

ዏሆኑ፣ ቈዪዩ ከሁኯደ ክኴኵቼዔ ኴፎ የቀዖውን የኢትዮጵያ ህኬብዔ ግዛ ቧኝቷኴ። ዏንግቬት ይህን 

ቼግዛ ኯኧኯቄዲው ዏፍዲት፣ ዏፍዲት ባይቼኴ እንኳን ግጭደን ዒቬቆዔ እንያት ያቅዯዋኴ?! የዑኴ 

ቁጭት ቀዏቬ ጥያቄ ጭሯኴ። በዯኯይ በኦዜዑያ ውቬጥ የዩኒቨዛቩዱ ዯዒዘዎቼ ቈዪዩን በጥያቄ ዏኴክ 

ንቬዯው ትዔህዛት ኯዒቆዔ እንዧዔክንያት ቅዛበውዲኴ። እውነደን ኯዏናቇዛ ይህ ቈዪይ በኦዜዑያ 
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ክኴኲዊ ዏንግቬትና በፌዧዙኴ ዏንግቬት ዏሃከኴ፣ እንዩሁዔ በኢህያግ ዬዛጅቶቼ ዏሃከኴ የዯኯዏዧው 

ዯናቦ ዏነቀቪቀቬ እንዩዧዝዛቬ ዔክንያት ሆኗኴ።  

ከኩህ በዯጨዒዘ እኩያዔ እኩህዔ የግኯቧቦቼን ግጭትና ዏቧኴ ዯኴካቱ ዔክንያቶቼ በቬውዛ እጅ ጏዧ 

ብሄዛ ግጭትነት እንዩቀየ የዯዧዖቇበት ሁኔዲ ኯ። ይህ የየካባቢው ጥቃቅን ግጭት በኦዜዑያና 

በኢትዮጵያ ቨዒኳ ክኴኵቼ ዏሃከኴ ከዯዝጇዖው ቧፋ ያኯ ግጭት ቊዛ ዯዪዔዜ ሃቇዘደን የዯዯዙዏቧቼና 

ዏንግቬት ሃቇዘደን ዏዔዙት ያቃዯው የዑያቬዏቬኰ ሁኔዲዎቼ ዝጥሯኴ። የዑከብዬ ዬባብ ያኴኩት 

ይህንን ነው። 

እነኩህ ሁኔዲዎቼ ቪይዏቼ ቧኲዒዊ የዔዛጫ ሂዧትን፣ ዏቹ ቩዏቧኲቷው ዧግዕ ሃይኴን ጨዔዜ 

ዒንኛውንዔ ጏዧቬኴጣን ያዧዛቪኴ ብኯው ያቧቡትን ቅጣጫ የዑከዯኰ የፖኯዱካ ፓዛዱዎቼና በውጭ 

ሃቇዛ ህቇዏንግቬዲዊ ሥዛደን ኯዒዝዖቬ ዏኴካዔ ቊጣዑዎቼን በዏጇባበቅ ኲይ የዑቇኘ ቡዬኖቼን 

ከዯኘበት ቀቬቅሷኴ።  

ቧዕኑን ቧኲዒዊ የፖኯዱካ እንቅቬቀቫ ኯዒዬዖግ ህቊዊ እውቅና የዯቧጣቷው ቧዒያዊ ፓዛዱና የዏኲው 

ኢትዮጵያውያን ንዬነት ዬዛጅት (ዏኢዬ) በውጭ ሃቇዛ ከዑኖዛ ጏዧቬኴጣን ዏቯኯኪያ ቀዪዪ ያኯ 

ቩዏቧኯው ብቺ ዬዔፘን ከዑያቧዒ የኢትዮጵያ ህኬብ የቊዙ ትግኴ ቮንጎ ከዯቧኗ ቡዬን ቊዛ በቊዙ 

ኯዏቬዙት ዏቬዒዒዲቷውን ቧዔዯናኴ። በቊዙ ኯዏዲቇኴ የዯቬዒዐት ካው ዏቻ ቧኯሆነ ከዔዛጫ 

ውጭ ጏዧቬኴጣን የዑዏገበት እዬኴ የዯቇኗ ቬኯዏቧኲቷው ይህ እንዪያዏኴጣቷው ነው። በቊዙ 

ኯዏዲቇኴ ዏቬዒዒዲቷው ዔንዔ ቼግዛ የኯውዔ።  

በቬኴጣን ኲይ ያኯው ዏንግቬት በኳኲ ዏዯካት ኯበት በዑኴ የያከትዔ ቋዔ በዙቨ ዔንዔ ቼግዛ 

የኯውዔ። የቬኴጣን ሽግግ ከዔዛጫ ውጭ በሆነ ዏንቇዬ እንዩከናጏን ያቬቀዏገት ሃቪብ ግን ጤናዒ 

ይዧኯዔ። ኳኵቼ በሃቇዛ ውቬጥ የዑንቀቪቀቨ ፓዛዱዎቷዔ እንዩሁ ኯዔቪኳ ዏዧዖክ ከዔዛጫ ውጭ 

የቬኴጣን ሽግግዛ ይዧዖግ የዑኴ ቋዐን ጮክ ብኵ ዒቧዒት ዮዔሯኴ። በኩህ ጽሁፍ የቧዒያዊ ፓዛዱ፣ 

የዏኢዬና ዙቨን የቊዙ ሽትግ ቮንጎ ብኵ የዑጇዙ ቧዕነኛ ቡዬን ቋዔና ካሄዬ ኲይ ዯኩዙኯሁ።  

ኯቊዙ ትግኴ ዯቧባቧብን ያኰት እነኩህ ፓዛዱዎቼ ቬኴጣን ኲይ ያኯው ዏንግቬት ብቅቶኯዲኴ ባዮቼ 

ናቷው። በዯኯያዩ የሃቇዘደ ካባቢዎቼ የዯቀቧቀቨ ግጭቶቼን ኯኩህ ቬዖደነት ይጇቅቪኰ። ሁን በቬኴጣን 

ኲይ ያኯው ዏንግቬት የጎቪ ፖኯዱካ ቬኯዑያዙዔዬ ውጤት ዒዔጣት ይቼኴዔ፤ የንዬነት ሃይኵቼ 
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ዯባብዖው ዬኴ ያዏገ ይቼኲኰ የዑኴ ቋዔ እንዪኲቷውዔ ቇኴፗዋኴ። ይህን ዏንግቬትን የዏቀየዛ 

ፍኲጎዲቷውን ኯዒቪካት ህቇዏንግቬዲዊውን የዔዛጫ ሂዧት ቦዲ ኴቧገትዔ። ኯቊዙ ትግኴ ውኴ 

ቇብዯናኴ ካኰት ንየ የሆነው የቧዒያዊ ፓዛዱ ቀዏንበዖ ቶ የተ ዋቬ ቧፋ በኩህ ቈዪይ ኲይ በቧገት 

ቬዯያየት፤ ኢትዮጵያ ውቬጥ ኯውዬዬዛ የዑያበቃ ዔዛጫ ቦዛዬ፣ ዑዩያ፣ የፍትህ ሥዛት የዏቪቧኰት 

ቬኯኳኰ ጏዧትግኴ ቇብዯናኴ ብኯዋኴ። ጏዧቬኴጣን ኯዏዔጣት የዔዛጫን ዒዙጭ እንዧዒይቀበኰ 

ያዏኯከደት እነኩህ በቊዙ እንዲቇኲኯን የዑኰ ቡዬኖቼ፣ ሁን ያኯውን ዏንግቬት የዑያቬጏግየበት 

ዏንቇዬ ኲይ ግን ግኴጽ ይዧኰዔ። ሁኰዔ የዯካዯዯበት ውይይት ይዧዖግ፣ የሽግግዛ ዏንግቬት 

ይዏቬዖት፣ ህቇዏንግቬትዔ የቀዖጽ የዑኴ የዯዧበኲኯቀ ነቇዛ ነው የዑናቇት።  

የፖኯዱካ ፓዛዱዎቸን የቊዙ ትግኴ የዑኴ ነቇዛ ውቬጥ የከዯዲቷው ከኲይ የቇኯጽነው በዯኯይ ከ2008 

ዓ/ዔ ዮዔዜ ሃቇዘደ ውቬጥ የዯቀቧቀቧው ዯቃውዕ፣ ሁከትና ግጭት ነው። እነኩህ ነባዙዊ ሁኔዲዎቼ 

ዏንግቬት ያበቃኯት ዏሆኑን ያዏኯክዲኰ፤ ቬኯኩህ ከዔዛጫ ውጭ ጏዧቬኴጣን የዔንዏጣበትን ጏይዔ 

ትንሽዔ ቢሆን የዔንቊዙበትን እዬኴ እንዬናቇኝ ዔንግቬትን እንግፋው በዑኴ ቬዓት ነው የዯነቪቨት። 

እኩህ ቊዛ ንዬ በግኴጽ ዏዲጏቅ ያኯበት ነቇዛ፣ ቋዒቷው ዏንግቬትን ህቇዏንግቬዲዊ ባኴሆነ ዏንቇዬ 

ቬጏግዧው ቬኴጣን ኲይ የዑጏገበትን ሁኔዲ ዏዕከዛ ነው። 

እዛግጥ ነው፤ ኢትዮጵያ ውቬጥ ሁከት በዯዝጇዖ ቁጥዛ ዏንግቬት ዝዛቬ እየዏቧኲቷው ካንቀኲዞበት 

እየዯነቨ ቬኯቬኴጣን ዬኴዬኴ የዑያጏ ቡዬኖቼን ዒዪዏጥ ዩቬ ነቇዛ ይዧኯዔ።  ከኲይ የዯጇቀቧው 

የእነቧዒያዊ ፓዛዱ ጏዚዔ ከእነኩህ ንየ ነው። እኩህ ኲይ ሁን ቬኴጣን ኲይ ያኯውን ዏንግቬት ከዔዛጫ 

ውጭ ዒቬጏቇዬ የግዬ የዑኴ ነባዙዊ ሁኔዲ ኯጏይ? እዛግጥ ዏንግቬት ሃቇዘደን ዏዔዙት ቅቶዲኴ 

ጏይ? የዑኰት ጥያቄዎቼን ዒንቪት ዯቇቢ ነው።  

በሃቇዘደ ውቬጥ ቬቊት የዝጇ የግጭት ቼግዜቼ ዏኖዙቷው እውነት ነው። ዏንግቬት ኯዯቀቧቀቨት 

ግጭቶቼ ጏቅዲዊ ፖኯዱካዊና ህቊዊ ዏፍትሄዎቼ ዒበዮትዔ ኲይ ክፍዯት ዲይቶበዲኴ። እዛግጥ 

ዏንግቬት እነኩህ ክፍዯቶቼ ያኰበት ዏሆኑን ውቋኴ። ሁን ባኯው ዯጨባጭ ሁኔዲ ኯቼግዜቸ 

ጏቅዲዊውዔ ይሁን ኧኲቂ ዏፍትሄ ዒበዮት የዑቼኯው በቬኴጣን ኲይ ያኯው ዏንግቬት ነው። በቬኴጣን 

ኲይ ያኯውን ዏንግቬት ከዔዛጫ ውጭ ከቬኴጣን ኯዒቬጏቇዬ በዒቧብ የዑነኪ ውዥንብዛ፣ ከውጭ ሃይኵቼ 

ቊዛ በዏሆን ዏንግቬት ኲይ ጫና ኯዒቪዧዛ የዑዧዖግ እንቅቬቃቫ ቼግን በዒጏቪቧብ ዏፍትሄ የዒበዮደን 

እዛዔዱ ከዒዧነቃቀፍ የዯኯየ ዔንዔ የዑያቬቇኗው ፋይዪ የኯዔ። ግጭት ውቬጥ የቇቡት ሁኯደዔ ብሄዙዊ 
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ክኴኲዊ ዏንግቬዲት በኢፌያዘ ህቇዏንግቬት ኲይ የዒይናጏጥ እዔነት ያኲቷው ዏሆኑን ዒቬዲጏቬ ዯቇቢ 

ነው። ህቇዏንግቬዲዊ ቬዛደን የዑቇፋ ዒንኛውንዔ እዛዔዱ ይቀበኰዔ። ህቇዏንግቬዲዊውን ቬዛት 

የዑዝዲዯን የከፋ ዧቊ የዏጣ ከዏቧኲቷው ዯነጥኯው የየዙቪቷውን ክኴኴ ዒቬዯዪዪዛ ጏዧዑያቬቼኲቷው 

እዛዔዱ ከዒዔዙት የዒይዏኯቨ ዏሆኑዔ ዏዲጏቅ ኯበት። ይህ ዧግዕ የሃቇዘደን ንዬነት ዧቊ ኲይ 

የዑጥኴ ነው።  

በኩህ ሁኔዲ እነቧዒያዊ ፓዛዱ የዑያቬቡት ዏንግቬትን ቇፍቶ የዒቬጏቇዬ ህኴዔ ቢቪካ ቼግ ዒንዔ 

ይኧው የዒይቼኯው ውኴ ኴባ ሆኖ ሃቇዘደን በዲትናት ጏዧዑቼኴበት ዧዖዱ ዏቮቊቇ ይቀዚ ነው። 

እነቧዒያዊ ፓዛዱ ዒቬዲጏቬ ያኯባቷው የሃቇዘደ የዏንግቬት ቬኴጣን ያኯው ዩቬ በባ ቤዯዏንግቬት 

ቪይሆን ኧጇኘ ክኴኲዊ ዏንግቬዲት ቊዛ ዏሆኑን ነው። በሃይኴ ዙት ኪኵ ቤዯ ዏንግቬት ቢቇቡ፣ 

ጨብጧቷው የዒይቼሏቷው ኧጇኝ ትንንሽ ዏንግቬዲት እንዩዝጇ ከዒዬዖግ ያኯዝ የዑያዯዛዞት ነቇዛ 

የኯዔ። እዛግጥ ሁን በቬኴጣን ኲይ ያኯው ዏንግቬት ቼግዜቸን እንዪይዝዲ ያዧዖቈትን ዬክዏቶቸን በይፋ 

ኯህኬብ ቪውቆ፣ ቼግን በዯጨባጭ ዝዲ የዑቼኴ ዏፍትሄ በዒቀዖብ ከሁኯት ዓዏት ዯኩኴ በኋኲ 

በዑካሄዧው ሃቇዙዊ ዔዛጫ ኲይ በዏጏዪዧዛ በኧጇኘዔ ብሄዙዊ ክኴኲዊ ዏንግቬት ኯቬኴጣን የዑያበቃ 

ውክኴና በዒግኗት ጏዧቬኴጣን ዏዔጣት ይቺኲኴ። እነቧዒያዊ ፓዛዱ ግን  ይህን ዒዙጭ ይዝዲኴ። 

በዏቧዖደ ቧዒያዊ ፓዛዱና ቊዜቸ ነን ባዮቸ ሁን በያከት ቋዔ በሃቇዘደ ያቊጇዐ ቼግዜቼን ዏፍዲት 

ይቼኰዔ። ኢትዮጵያ ውቬጥ የየዙቪቷው ዒንነት ያኲቷው ብሄዜቼ፣ ብሄዖቧቦቼና ህኬቦቼ የዏኖዙቷውን 

ግከፍ እውነዲ እንኳን ዏቀበኴ የዒይዝኴቈ ብሄዜቼን ጎቪ በዑኴ ፍዖዱ እንዧ ዯዙ ነቇዛ የዑያንቋቮቯ 

ቧዒያዊ ፓዛዱን የዏቪቧኰ ቡዬኖቼ ሁን ያኯው የሃቇዘደ ነባዙዊ ሁኔዲ የዝጇዙቷው ይዧኰዔ። እነኩህ 

ቡዬኖቼ የባኯዞ ሃዪዊ ቬዛቶቼ ቅዘቶቼ ናቷው። ንዬ ቬዛት ቩጏቇዬ ዏኯካከደ በቀኲኰ ብን ብኵ 

ይጇፋዔ። በዏቶ ኯዑቆጇ ዓዏዲት የዑኖዛበት ሁኔዲ ኯ። በዓዘካ የባዘያ ቧዪዘ ሥዛት 

ካከዯዏ ሁኯት ክፍኯ ኧዏን ያቬቆጇዖ ቢሆንዔ ሁንዔ የባዘያ ቪዪዘ ዏኯካከትን የዑያዙዔየ ቡዬኖቼ 

ዏኖዙቷውን ኴብ በኰ። ቧዒያዊ ፓዛዱና ዏቧኵቸ የኩህ ይነት ያዖዮ ዏኯካካት ቅዘቶቼ ናቷው።  

ያከዯዏኲቷው ቬዛቶቼ ቅዘት ዏኯካከቶቼ ህኴውናቷው ዐኴጭ ብኵ ባይጇፋዔ፣ የበኲይ ሆኖ 

የዏውጣት ዔንዔ እዬኴ የኲቷውዔ። በዓዘካ የባዘያ ቪዪዘ ሥዛት በዔንዔ ዔዬዙዊ ሁኔዲ ዏኯቬ 

ይቼኴዔ። ዏቻዔ ቢሆን ቇዢ ዏኯካከት ሆን ይቼኴዔ። በኳኲ ነቊቇዛ ቇዢ ፓዛዱ የዏሆን እዬኴ 

ከቶዔ የኯውዔ። እዛግጥ ዔክዛ ቤት ውቬጥ በንዬ በሁኯት ዏቀዏጫዎቼ ውዛ ውዛ የዑኴበት እዬኴ 
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ኖዛ ይቼኲኴ። በኢትዮጵያ ሁኔዲዔ ያኯዞ ቬዛት ቅዘት ዏኯካከቶቼ እጣ ዝንዲ ከኩህ የዯኯየ 

ይዧኯዔ። ንዬ ሁኯት የዔክዛ ቤት ዏቀዏጫ ያቇኘ የዑቼኰበት እዬኴ ኖዛ ዏቺኰ ግን 

ይካዬዔ። በዯኯይ የፖኯዱካ ፓዛዱዎቼ ባዧዖቈት ዬዛዬዛ እንዩቬዯካከኴ ሃቪብ ያቀዖቡበት የብኲጫና 

ዯዏጣጣኝ ቅይጥ የዔዛጫ ሥዛት ህቊዊ ሆኖ ቬዙ ኲይ ከዋኯ የቀዧዐት የሃዪዊ ሥዛት ዏኯካከት 

ዙዒጆቼ ንዬ ሁኯት ዏቀዏጫ ያቇኘ የዑቼኴበት እዬኴ ይኖዙኴ። ከኩህ ግን ያኴዞዔ። 

እናዔ ቧዒያዊ ፓዛዱና ቊዜቸ ሁን በቬኴጣን ኲይ ያኯው ዏንግቬት ብቅቶኯዲኴ ጏይዔ ሃቇዘደን 

ዏዔዙት ኴቺኯዔ የዑኯው ቋዒቷው ትክክኴ እንኳን ቢሆን ሁን የዯዝጇዖው ቼግዛ የዏፍትሄ ካኴ 

እንኳን የዏሆን ብቃት የኲቷውዔ።  የዏንግቬት ኯውጥ፣ የሽግግዛ ዏንግቬት፣ ህቇዏንግቬት ዏቅዖጽ 

ዔንትቬ ቅብጥዛቬ የዑኯው ጏዚያቷው የዋሆቼን ከዒዧናቇዛና ዔናኴባት በውጭ ሃቇዛ ከዑኖ የሃዪዊ 

ቬዛት ዯቬዝኛ ዛኬዙዦቼን ቀኴብ በዏዒዖክ ይኲዛ ዏቧብቧብ ያቬቼኲቷው እንዧሆን እንደ በዯጨባጭ 

የዑያበዖክዯው ዔንዔ ቬዯዋጽኦ የኯውዔ።  

በኳኲ በኩኴ፣ በሃቇዘደ ቼግዜቼ ዏኖዙቷው ባይካዬዔ ሁን በቬኴጣን ኲይ ያኯው ዏንግቬት ሃቇዘደን 

ዏዔዙት ያቃዯው ዧዖዱ ኲይ ኴዧዖቧዔ። እኩህዔ እኩያዔ ግጭቶቼ ቢኖዔ በሃቇዘደ ሁንዔ ህግና 

ቬዛት የበኲይነት ኯው። እጅግ ብኲጫ በሆኑ የሃቇዘደ ካባቢዎቼ ኢኮኖዑያዊና ዒህበዙዊ 

እንቅቬቃቫዎቼ ቀዧዔ ቩኴ በነበበት ኳኋን እንዧቀጇኰ ነው። ያሀቇዘደ የውጭ ግንኘነትና ዓኯዔ ቀፍ 

ዯቪትፎ በነበዖበት ሁኔዲ እንዧቀጇኯ ነው። የደዘቬት ፍቧደ፣ የውጭና የሃቇዛ ውቬጥ ኢንቨቬትዏንት 

በዲቀዧኯት ዏቧዖት እየዯጓኧ ነው። የዯዮዏ ግከፍ የኴዒት ፕዜዮክቶቼ የህዪቫውን ግዬብ ጨዔዜ 

ያኯዔንዔ ዏቬዯጓጎኴ እየዯከናጏኑ ነው። የሃቇዘደ ጇቃኲይ የኢኮኖዑ እዬቇትዔ እንዧቀጇኯ ነው። ሁን 

ያኯው ቼግዛ በኩህ ዋና የሃቇዘደ ዏቇኯጫ ውቬጥ ንዬ ቦዲ ኲይ እንዪቊጇዏ ቁቬኴ የዑጏቧዬ ነው። 

የቆቧኯ ሁኰ ይዕትዔ። እናዔ ዏንግቬት ሃቇዘደን ዏዔዙት ኲቃዯውዔ፣ ኲኯቀኯትዔ። ኴዩ ትኩዖት 

የዑጇይቁ ቼግዜቼ ግን ቇጥዏውዲኴ። እነኩህን ቼግዜቼ ከህኬብ ቊዛ በዏሆን የዏፍዲት እዬኴ ኯው። 

ይህን ዒዬዖግ ካኴቺኯ ዧግዕ ብቷኛ የዏንግቬት ቬኴጣን ዔንጭና ባኯቤት የሆነው ህኬብ በዔዛጫ 

ውክኴናውን ነፍጎ ከቬኴጣን ያነቪዋኴ፤ በቃ። እውነዲው ይሄው ነው።  

 


