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ኟሠኲዔ ዋቊ ቬንት ደዖቧ? 

ባ ዏኲኩ 10-11-17 

ሠኲዔ ዋቊው ዔን ያህኴ ነው። እንቇዔት እንበኴ። ዒኴዶ ጏጥቶ፣ ዔሽቶ ቇብቶ ያኯንዳች 

እንከን ዯግባዛን ከውኖ ዏዏኯቬ በዔን ያህኴ ይኯካኴ። በዔን ይዏኧናኴ። ኴጅ ጏኴዶ፣ ቪድጎ፣ 

ቬዯዔዜና ኯጏግ ዒዕዖግ ብቅቶ ዯዏቬቇን ብኵ ዔኲክን ኯዒዏቬቇን ዏታደኴ ዋቊው ቬንት 

ይሆን፣ ቬንት ደዖቧ? ይህ ሁኰ ቩሆን በሠኲዔ ውቬጥ ዒኯፍን ይጠይቃኴ። ቀኲኴ ዏቬኵ 

ኟዑታኟው ይህ ኟኟእኯት ህይጏት  በኃይዒኖት ጽንዝኞች ቩኪነፍ፣ በጎጠኞችና በጠባብ ቬዯቪቧብ 

ዔዛኮኞች ቩዠኯቬ ያኔ ነው ኯሠኲዔ ኟዑቇባው ዋቊ ዔን ያህኴ ነው ኟዑኯው ኟዑታቧበን።  

 

ኟኃይዒኖት ጽንዝኝነት በኰት ጠባቦች ሠኲዔን ኯዒደፍዖቬ ቩንቀቪቀቨ ኟደን ያህኴ ጥዠት 

እኟዝፀዐ ቬኯዏሆናቷው ቆዔ ብኯው ዙቪቷውን ዝትቯ ይቇባኴ። ኟንጹኃንን ህይጏት ኯግባብ 

እኟቀጠዞ ቬኯዏሆናቷው ኴብ ብኯው ያጤኑ ይቇባኴ። እኩህ ኲይ ኟኃይዒኖት ክዙዘነትን 

ኯብነት እናንቪ። በኩህ ከዘያ ጥቂት ዒኯትን ዝቀድኩ። 

  

ኟክዙዘነትና ኟፅንዝኝነት ጫፍ ኟንፁኃን ካጎችን ቬዯቪቧብና ዏኯካከታቷውን በጫና ኟዏቀኟዛ 

ካሄዱ ካኴዯቪካኲቷው ጏደ ጅዔኲ ግድያ ኟዑቮቊቇበት ኢ ቧብዓዊ ድዛት በዒንኛውዔ 

ዏቬዝዛት ኃይዒኖታዊ ዯኴዕኮ ኯው ብኵ ኯዏቀበኴ ዳቊች ነው።  

 

ዒንኛውዔ ቧው ኟዏዖጠውን ኃይዒኖት ጏይዔ እዔነት ኟዏያኬ ጏይዔ ኟዏቀበኴ ዏብት ኯው። 

ኃይዒኖደንና እዔነደን ኯብቻ ጏይዔ በግኴ ከኳኵች ቊዛ በዏሆን በይዠ ኟዒዔኯክ፣ ኟዏከዯኴ፣ 

ኟዏዯግበዛ፣ ኟዒቬዯግበዛ ጏይዔ ኟዏግኯፅ ዏብትዔ ኯው።  

 

ካጎች በዏዖጡትና በያከት ኃይዒኖት ዔክንያት ኯዒቮዒቀቅ ዏዕከዛ፣ በኃይኴ 

ኃይዒኖታቷውንና እዔነታቷውን ኯዒቬቀኟዛ ዏንቀቪቀቬ በኢትዮጵያ ሕግ ዏሠዖት ዯቀባይነት 

ኟኳኯው ፀዖ ሠኲዔ ድዛት ነው። እንዲህ ዓይነደ ፀዖ ሠኲዔ ዯግባዛን ኟዑቮከዔ ኅብዖዯቧብ ኪዚ 

ኲይ ይኖዙኴ ዯብኵ ይታቧብዔ።  
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"ኟእኔን ኃይዒኖት ካኴዯከዯኴክ በቬዯቀዛ ዒኝ ይደኯህዔ፤ ያዔ ከሃዲ ነህ" በዒኯት 

ዒቮበዛዔ ሆነ ካኲዊ ጥቃት ዒድዖቬ፣ ግድያ ዏዝፀዔ ኟእዔነት ዯቋዒትን ዒዝዙዖቬና ዏካነ 

ዏቃብዜችን ዒውደዔ በእውነትዔ በፀዖ ሠኲዔ ኃይኵች ኟዯጠነቧቧ ቫዙ ቬኯዏሆኑ 

ያጠያይቅዔ። ይህ ዯግባዛ ኟኳኵችን ነጻነት በዒዝን ድብቅ ዓኲዒን ኯዒቪካት ኟዑደዖግ ዯግባዛ 

እንደሆነ ከዒንዔ ኟዯቧጏዖ ይደኯዔና።    

 

እነኩህ ድዛቶች ኟክዙዘነትና ፅንዝኝነት ዏቇኯጫዎች ናቷው። በቇዙችን እኟዯዝፀዏ ያኯውዔ 

ከኩህ ኟዯኯኟ ይደኯዔ። እንዲህ ዓይነደ  ሽብዛዯኝነት ፀዖ ሠኲዔ ብቻ ቪይሆን ፀዖ ኴዒት 

በዏሆኑ ይህንን ዏጠበቅ ኟሁኰዔ ካቊ ኃኲዟነት እንጂ ኯዏንግሥት ብቻ ኟዑዯው ይደኯዔ፡፡ 

ኟኃይዒኖት ክዙዘነት በጥቅኰ ኟካጎችን ኟኃይዒኖትና እዔነት ነፃነትን በዯግባዛ ኯዏናድ 

ዏንቀቪቀቬ እንደሆነ ኯዒኟት ይቻኲኴ።  

 

እነኩህ ጽንዝኛ ኃይኵች ኟኃይዒኖት እኩኴነትን በዯግባዛ ኯዏናድ ዏንቀቪቀቬ ኳኲው ዯግባዙቷው 

ነው። ዏንግሥታዊ ኃይዒኖትን ኯዏዏሥዖት ኟዑደዖግ ፍዙሽ እንቅቬቃቫ በዏሆኑ በቇዙችን 

ዯጨባጭ ሁኔታ ሥዛዓደን ኯዏቀኴበቬና ህቇ ዏንግሥደን በህቇ ጏጥ ዏንቇድ ኯዒፍዖቬ 

ኟዑጠነጠን ድዛት እንደሆነ ታጏቅ ይቇባኴ።  

 

ክዙዘው ኃይኴ እኩይ ዯኴዕኮውን ኯዒከናጏን በዏሣዘያነት ኟዑጠቀዏው ጏጣቶችን ነው። 

ኟዓኲዒው ዒቬዝፀዑያ ድዛጎ ይንቀቪቀቪኴ። በዏሆኑዔ ችግ ዔን ያህኴ ዝታኝና ቬከዟ 

እንደሆነ ዏዖዳት ይቻኲኴ። ፅንዝኛው ኃይኴ ኟዯኯያአ ሐቧዯኛ ኰባኴታዎችን፣ ኟዒደናቇዘያ 

ዷንዳዎችንና ዒኲይ ኧዴዎችን በዏጠቀዔ ጏጣቶችን በዓኲዒው ዒቬዝፀዑያነት ያኯ ኟኳኯ 

ቅዐን በዒሟጠጥ በዏጠቀዔ እኟዯፍጨዖጨዖ ነው።  

 

ኪዚ ኢትዮጵያ በሠኲዔ፣ በኴዒትና በዴዕክዙቩ ጎዳና ኲይ በፍጥነት እኟዯዙዏደች ያኯች ቇዛ 

ሆናኯች። ኟክዙዘዎች ዓኲዒ ኴዠና ኦዓቊዔ ይህ በፍጥነት እኟቇቧቇቧ ያኯውን ዕድቇት በእንጭጩ 

በዏግታት ቇዘደ ኯዓኲዒቷው ኟዯዏቷች ሆና እንድትኖዛ ኟዒድዖግ ፍኲጎትና ውጥን ነው። በኳኲ 
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ቇኲኯፅ ኟኢትዮጵያ ኟህዳቫ ቈክ በዒቧናከኴ ካጎቿ በድህነትና በኋኲ ቀዛነት ዖንቋ ውቬጥ ዯኧፍቃ 

በከፍዯኛ ዏቬዋዕትነት ትናንት ጏዳቪኯዞት ድቅድቅ ጨኯዒ ኟዏዏኯቬ ዯግባዛ ነው። 

 

ኢትዮጵያውያን ያቪኯዞትን ቬከዟ ድህነትና ኋኲ ቀዛነት  ጠንቅቀው ያውቁታኴ። ያ ያኯዝ ታዘክ 

ኪዚ ዯዏኴቭ እንዲዏጣ ይዝቅዱዔ። በክዙዘነትና ፅንዝኝነት ኲይ ኟዑኖዖን ትግኴ ኯፍታዔ 

ቢሆን ይኧነቊዔ። በክዙዘዎችና ፅንዝኞች ኲይ ኢትዮጵያውያን ኟዑጏቬዱት ዛዔጃዔ ከካ ጏደ 

ካ እኟዯጠናከዖ ሄዷኴ።  

  

ጽንዝኞች በቇዛ ውቬጥዔ ሆነ  በውጭ ኟዑቇኙ ፀዖ ሠኲዔ  ኃይኵችን በዒቬዯባበዛ ኟዕት 

ኟሽዖት ትግኴ ያደዛቊኰ። በቇዛ ውቬጥ ንዳንድ ፅንዝኛ ዯቃዋዑዎች  ንዳንድ ፍዙሽ 

ዏቇናኛ ብከኃንን በዒቬዯባበዛ በቅብብኵሽና በቅንጅት ኟዑቧበት ሁኔታዔ በቬዠት እኟታኟ ነው።  

 

ይሁንና በቇዘደ ኯዖዥዔ ካ ኟቆኟው  ኟዏቻቻኴ እና ብዜ ኟዏኖዛ እቫት እንዲቀጥኴ 

ኟኃይዒኖት ዯቋዒደ ኟግንኪቤ ዒቬጨበጫ ትዔህዛት እኟቧጡ ነው። ከጥንት ዷዔዜ በኃይዒኖቶች 

ዏካከኴ ያኯውን ኟዏቻቻኴና ብዜ ኟዏኖዛ እቫት ኯዒቬቀጠኴ እያንዳንዱ ኟኃይዒኖት ዯቋዔና 

ኟእዔነት ዯከታዮቸ ቇዙዊ ኃኲዟነት ኯባቷው። ሁኰዔ ካቊ በሠኲዔ እዔነደን እንዲያዙዔድና 

ኯፀጥታ ዏቧናክኴ ኟሆኑ ካኲትን ቀድዕ እንዲከኲከኴ ኯዒድዖግ ኯእዔነደ ዯከታዮች በሠኲዔ 

ከዘያ ትዔህዛት እኟዯቧጠ ነው። 

 

ኢትዮጵያዊያን ክዙዘነትን ኯዏከኲከኴና ኟቇዘደን ሠኲዔ ኯዒቬጠበቅ ከዏንግሥት ጎን በዏቧኯፍ 

 ኟፀዖ ሽብዛ ኧዏቻን እኟደቇዝ ይቇኛኴ። በኩህዔ በዛካታ ኟሽብዛ ዯግባዙትን ዒክቮፍ ዯችሏኴ።  

 

በኢትዮጵያ ኯዖዥዔ ካ ኟዯቇነባው ዯቻችኵና ዯከባብዜ በሠኲዔ ኟዏኖዛ እቫት ኯዒቬቀጠኴ 

በሁኑ ጏቅት ኟዑታአ ኃይዒኖትን ሽዠን ያደዖቈ ዯግባዙትን ኯዏዋቊት ኟኃይዒኖት ዯቋዒት 

በሥነ ዔግባዛ ኟታነፀ ካቊ ከዏፍጠዛ ንፃዛ ትኴቁን ድዛሻ ጏቬደው ቧ ይቇባኴ። ዏንግሥት 

ኃይዒኖትን ሽዠን በዒድዖግ ህቇ ዏንግሥታዊ ዏብቶችን ኟዑጥቨና ኟህኬብን ሠኲዔ ኟዑነቨ 

ካኲት ኲይ በዯኯያኟ ካ ህቊዊ ዛዔጃ ጏቬዷኴ። ይኸው ዯጠናክዜ ቀጥኴ ይቇባኴ።  
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