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                           ዋኗው ዏኬቇቡ 03-14-18 

በፖኯዱካው ኯዔ ኟዑደግዞዴና ኟዑቃጏዐዴ ዏቬዏዛ ዏኖ ዲቬ ይደኯዔ፡፡ ዯቃውዕ ዔክንያዲዊ 

ቩሆን ደግዕ ኟበኯጇ ዯቀባይነዴ ይኖዖዋኴ፡፡ ጭዢንና በቇነዝኯ ጥኲቻ ኟዯዕኲ ቬዓዲዊ ዯቃውዕ፤ 

በዷብደኝነዴ ኟዯዕኲ ጏዴዴ እንደዑሄድና  በሀቇዛ ኲይ ዔን ዝጇዛ እንደዑችኴ ኯይድ ኟዒያውቅ 

ዯቃውዕ፤ እነቨ በውጭ ሀቇዛ ቬዙዶውን እኟቧ፤ ዶኲዙዶውን እያዝቨ በደሀ ሀቇዛ ኢኮኖዑ ቬዙ 

ዴቬ፣ ኟቬዙ ዒቆዔ ድዒ ድዛቈ፣ ዴዔህዛዴ ቁዐ፣ ዴዙንቬፖዖዴ ይቁዔ ኟዑኴ ቀጥዯኛ ዴእኪኬ 

ኟዑያቬዯኲኴዢ ዯቃውዕና ዯቃዋዑዎች ከሀቇዘደ እውነዲ ኟዯዠደ፤ በእውዛ ድንብዙዶው ኟዑኪብ፤ 

ጏዴዴ እንደዑሄዱ እንኳ በቅገ ኯይዯው ኟዒያውቁ ናዶው፡፡ ኟእብደዴ ዯቃውዕና እብድ ዯቃዋዑዎች 

ዒኯዴ እኚህ ናዶው። በዯኯይ ከጏዲያኛው፤ ከዲያቬፖዙው ዏንደዛ ያኰደ፡፡ 

በድሀው ሕኬብ ኴጅ ሕይጏዴ ኟዑነግዱ ሸቃዮች ኟዑቆቧቁቨዴ ዯቃውዕ፤ በዏንጋና ጅዔኲ እቪቤ 

ኟዯዕኲና ኟዑነዳ ዯቃውዕ፤ በውኴ ኟዯቧዏዖ ዏቬዏዛ ኟኳኯው ዯቃውዕ፤ ሕኬብና ሀቇዛን ኯከዠ ደጋ 

ጋኴጦ ኟዑቧጥ ኟእብደዴ ዯቃውዕ፤ ኟዲኟውን ጅዔዛ ኯውጥ ዯቀብኵ ኟጎደኯውን ኯዏዐኲዴ በጎ 

ቬዯዋጽኦ ዒድዖግ ኟዯቪነው ዯቃውዕ ኟዏጧዖሻው ግቡ ጥዠዴና ውድዏዴ ነው፡፡ 

እንደ ዏንደዛ እድዛ በኬዯው ዕኴዯው ኟዯዖዞ በኲዒ ቪይሆን ኟፓዛዱ ዏዘ ኯዏባኴ ብቻ ከዏድ በኲይ 

ኟዑቆጇ ዏንጋ ፓዛዱዎችን ዏቬዛዯው በባዶ ዓዳ ቩዝኲቧዞ ውኯው ኟዑያዏሹ፤ኟቀኯዔ ብዮዴ 

ቩያውዸ ቩያቫ ቩያቬዯባብ፤ድዒ ቩጇ ውኯው ኟዑያድ፤ በኳኰበዴ በዒያውቁዴ ኟሀቇዛ 

ዯጧባጭ ሁኔዲ ውቬጥ ጏጣደን በቬዓዴ እኟነዱ ኯእቪዴ ኟዑዒግዱ በዯዏቪቪይ ሁኔዲዔ በዏኲው ኯዔ 

እኟክ ኟእዛዳዲ እዛጥባን ቇንኧብ ዒቧባቧቢያ ኟኴዏና ኮዜጆዋዶውን ዏዐያ ክቡን ኟቧው ኴጅ ኟዏነቇጃ 

ሸቀጥ ድዛቇው ኯግኴ ጥቅዒዶው ዏክበዘያ ኟዑነግዱበዴ ነጋዴ ዯቃዋዑዎች ዕኴዯው ኟዯዖዞባዴ  

በሕኬብዋ ቬዔ ኟዑነቇድባዴ ሀቇዛ ነች ኢዴዮጵያ፡፡ ችግዛ ዏኖን ቇዢው ፓዛዱ ዔኖ ዯቀብኵ 

ኯዏኯጏጥ ቩቧዙ ኟኯዔ ዔንዔ ይንዴ ኯውጥ ንቀበኴዔ፡፡ ኟዔዝኴቇው ሀቇዘደ ዯዯዙዔቪ ዯቃውቪ 

ዒኟዴ ነው ኟዑኴ ኟእብደዴ ዯቃውዕ ኟዴዔ ያደዛቬዔ፡፡ ዔንዔ ኯውጥ ቢደዖግ ቢዏጣ ንቀበኴዔ 

ኟዑኴ ኯጥዠዴ ያቧዝቧዝ ዯቃውዕ ዏጧዖሻው ጥዢድ ጇዟነዴ ነው፡፡ 



በሕኬባዶው ኟበኲይነዴና ዲዘክ ቧዘነዴ ቪይሆን በነጮች ኟበኲይነዴ ጥብቀው ኟዑያዔኑ በእነቨዔ ቡዙኬ 

ቅብ ቅዱቬ ዯቀብዯው ኯዏንበዖ  ቬኴጣን እንበቃኯን ብኯው በውዜፓ ደባባይ ደጅ ኟዑጇኑ 

ኟዑዒፗኑ፤ ኟኢዴዮጵያን ክብዛና ዲኲቅነዴ ያዖከቨ ኟድዋን ኟዲኲቅነዴና ኟዷግንንዴ ክብዛ ያዋዖዱ 

በሽከዛነዴ ያደ ዠሽ ጎንባሽ ጽንዝኛ ዯቃዋዑዎች ዏዶዔ ሆነ ዏዶዔ ኯኩህች ሀቇዛ ይበዸዔ፡፡ 

ኟእብደዴ ዯቃውዕዶው ደዛኬና ዝዛ ኟኯውዔ፡፡ በጥኲቻ ቧክዖው ኟናጏከ ሀቇዛ ዒኯዴ ሕኬብ ሀቇዛ ዒኯዴ 

ቧው ሀቇዛ ዒኯዴ ጏቇን ዏሆኑን ኟዖቨ ናዶው፡፡ ሕኬብ እንዲዯኲኯቅ ኟጥዠዴ ዏኴእክዴ ቩያቧዯኲኴዞ 

ውኯው ኟዑያድ በቬደብ በፗያዢ ቃኲዴ ኟዯካኑ፤ ኟዕዯው ዕድ ኟዖቇዝው ዖግዣ ዔድዘደ ባዶ ቬዴሆን 

ከውዜፓ ዏጥዯን ቬኴጣን እንይኪኯን ብኯው ኟዑያቬቡ ኯሀቇዛና ኯሕኬብ ቧኲዔ ቪይሆን በሕኬብ እኴቂዴና 

ደዔ ዏዠቧቬ ቬኴጣን እናቇኛኯን ብኯው ኟዑያቬቡ ቬግብግቦችዔ ናዶው፡፡ 

በሀቇዛ ቤዴ ሕኬብን ኯጥዠዴ እኟቀቧቀቨ ኴጆዷን እንዲያጣ እያደዖቈዴ እነቨ ውዜፓ ኲይ ዯኬናንዯው 

ዯቀዔጇው ዏግኯጫ ኟዑቧገ በባዶ ዓዳ ኟዑኩዙ በኳኰበዴ ኟሽግግዛ ዏንግቬዴ፤ኟዔንዴቬ ቅብጥዛቬ 

ኮዑዳ፤ ኟደዙ ቦዛድ እያኰ በሕኬብና በሀቇዛ ቬዔ ኟዑነግዱ ኟዑሸቅኰ ዒደዘያዶውን በኩሁ ያደዖቈ 

ኯቬዐ ዶክዯዛ ፕዜዡቧዛ ዔንዴቬ ቅብጥዛቬ ኟዑኴ ኟካዳዑክ ዒእዖግ ኟዯሸከዐ በዯግባዛ ኟሕኬባዶውን 

ችግዛ ኯዏዢዲዴ ቀድዕዔ ኪዚዔ ያኴቻኰ በቬዓዲዊነዴ ሕኬብን ኯዏንዳዴ ኟዏንጋ ሁከዴ ኯዏዢጇዛ 

ኟዑዳዱ ኟዒቬዯዋኴ እቪቤ ያጇዙዶው ዢገዜች ናዶው፡፡ 

ጽንዝኛው ክዙዘ ዯቃዋዑ ብኪኛው ኯግብጽና ኯኤዛዴዙ በዯቀጣዘ ሽከዛነዴ ያደዖ ዯኲኲኪና ከባእዳን 

በዑያቇኗው ኟዑዮኖች ድጎዒ ቇንኧቡን በእጅ ከዛ ጏደሀቇዛ ቤዴ እኟኲከ ሁከዴ ብጥብጥ ኟቬዙ ዒቆዔ 

ድዒ ጏኧዯ እኟጇዙ ጏጣደን በዒጏናበድ በሀቇ ኲይ እንዲኧዔዴ ኟጎቪ ግጭዴ እንዲቀቧቀቬ ኟካጎች 

ሕይጏዴ እንዲጇዠ ንብዖዴ እንዲቃጇኴ እንዲጏድዔ፤ ቬዙና ዔዛዴ እንዲቬዯጓጎኴ በኩህዔ ሕኬቡ ኟከዠ 

ቀውቬና ችግዛ ውቬጥ እንዲቇባ ዯግድ ቀን ከኯዴ እያቧዙ ያኯ ፗዖ ሀቇዛና ፗዖ ሕኬብ ኟሆነ ጥዛቅዔ 

ነው፡፡  

እንደነኩህ ይነዴ ኟዏንጋ ቬዯቪቧብ ያኲዶው በእብደዴና በጥኲቻ ቬካዛ ኟናጏከ እኛ ቬኴጣን ካኴያኬን 

ሀቇዛዔ ሕኬብዔ ይውደዔ ብኯው ኟደዏደዐ ይህንን ቅጥዖኛ ኟሆነውን ዏና ሕኴዒዶውን ኯዒቪካዴ 

ቩኪብ ውኯው ኟዑያድ ሕኴዏኞች ቢባኰ ከእውነዴ ኟዙቀ ይደኯዔ፡፡ 



ኪዚዔ ኢሕዴግ ኯሀቇዘደ ቧኲዔና ደህንነዴ ኟዯዝጇዖውንዔ ችግዛ ዝዴድ ኟሕኬብንዔ ጥያቄ በዏዏኯቬ 

ኟዯዖጋጋች ኢዴዮጵያን ኯዏዔዙዴ ኪዚዔ ከነድክዏደ ከነጥዠደ ከነቬህዯደ ንድ ሺህ ንድ ግካ 

ዯዏዙጭ ነው፡፡ ያኯው ዒዙጭ ሀቇዘደንና ቧኲሟን ቬከብዜ ኯዏኬኯቅ ከዘያዋን ያቧዝቧዝውን በግብጽ 

በኤዛዴዙ በኴሻባብና በይቩቬ ዒካኝነዴ በኢዴዮጵያ ኲይ ኟዯጇነቧቧውን ግከዢ ቫዙ ኯዒዔከን 

ብዶኛው ቅዔ ያኯው ከደጋ ዲደጋዴ ኟዑችኯው ዒዙጭ ኢሕዴግ ብቻ ነው፡፡ ያኯው ብዶኛ 

ዒዙጭ ኟዲአዴን ቬህዯድዷን ዛዕ ኟዯሻኯ ሁኖ ሕኬብን እንዲያቇኯግኴ ጥያቄዎዷን እኟዏኯቧ እንዲሄድ 

ዒቇኬና ዏዛዳዴ ብቻ ነው፡፡ 

ሺህ ቦዲ በኲዒ በግብ ኟዯበዲዯኑ እዛቬ በእዛቪዶው እኟዯባኰ ኧዏናዴን ኟቇዞ ቬዏ ብከ ፖኯዱካ 

ፓዛዱዎች ድዛጅድች ሀቇዘዴዋን ሺህ ቦዲ እንዲበጣጥቨዋዴ ኟኢዴዮጵያ ሕኧብ ይዝቅድዔ፡፡ እኪው 

ኟውጭ ኃይኵች ዯኲኲኪነዲዶውን ሽከዛነዲዶውን ይኧው ቪንዱዔ እኟቃዖዐ ዏኖዛ ይችኲኰ፡፡ እነቨን 

ኟዑቧዒ በእነቨ ኟጥዠዴ ቅቬቀቪ ኟዑደኯኴ ኯእነቨ ዏንጋ እቪቤ ኟዑቇኪ ኟሀቇን ኟቤዯቧቡን ዏዢዖቬና 

ዏበዲዯን ኟሕኬብን እኴቂዴ ኟዑዏኝ ካጋ ኟኯዔ፡፡ 

በሀቇዛ ውቬጥ ኟዯነቨዴ ኟዏብዳ ይከበዛኴኝ ጥያቄዎች ኟዯነቨዴ በዙቨ በሕኬቡ ነው፡፡ ውዜፓዔ ሆነ 

ዓዘካ ያኰ ጏይንዔ በሀቇዛ ቤዴ እንቇኛኯን ኟዑኰ ኟዯቃዋዑ ፖኯዱካ ፓዛዱዎች ኴዏዴዔ፡፡ 

ኲደዙዸዴዔ፡፡ በግንባዛ ሆነው ኴዲቇኰዔ፡፡ ቬኯኩህዔ ሕኬቡ ያነቪዶው ጥያቄዎች በግባቡ 

ቩዏኯቨኯዴ ዶግዜዷ ቩዝደኯዴ ቈዳአ ዏቋጫ ያቇኛኴ፡፡ በሀቇዛ ውደዏዴ በሕኬብ ዝዯናና ችግዛ ውቬጥ 

ዏውደቅ ኟፖኯዱካ ቬኴጣን እንይኪኯን ኟዑኴ ዯዙ እቪቤ ያኲዶው ጏዝዡዎች ከኩህ እብደዲዶው ቢጏገ 

ኯእነቨዔ ኟዯሻኯ ነው ኟዑሆነው፡፡ 

ኢሕዴግ ሀቇዘደን በዏኯጏጥና በዒቪደግ ዖቇድ እዷግ ቬዛነቀኴ ኯውጦችን ያቬዏኧቇበ ዲዘክን በዲቬ 

ዏኴክ ኟጻዝ ሀቇዘደን በኢኮኖዑ ብዮዴ ጏደኲቀ ዔእዙዢ ኟዏዙ ግከዢ ኟፖኯዱካ ድዛጅዴ ነው፡፡ 

በኖዖው ዲዘካችን ያኴዯቧ ያኴዯዕከ ኟዒይደዝ ኟዯባኰ ድንቅ ቬዙዎችን ኟቧዙ ድዛጅዴ ነው፡፡ 

በሀቇዘደ ዳዛ እቬከዳዛ ባኲዴን ያዝዙ 8 ዑዮን ኢዴዮጵያውያንን በባኴነዴ ያቀዝ ግከዢ ፓዛዱ 

ነው፡፡ ኟቧዙዶውን ኯሀቇዛና ኯሕኬብ ኟዑጇቅዐ ቬዙዎች በዔንዔ ዯዔዛ ዏካድ ይቻኴዔ፡፡ ኪዚዔ 

ቬህዯድዷን ዛዕ ደዖጃዷደን ኯውጦ ከግንባዛነዴ ጏደ ንድ ብሔዙዊ ፓዛዱነዴ ዯኯውጦ፤ ሁኰን ቀዢ 

ኟፖኯዱካ ዏድዖክ ከዢድ ቪዲዟ በዏሆን ኳኵችዔ በካግነዲዶው ዏቪዯዢ ኟዑችኰበዴን እድኴ ቬዢድ 



ሁኰዔ በጋዙ ሀቇን እንዲያኯዒ ቧኲሟን እንዲጇብቅ በቧኲዒዊና ዲዕክዙቩያዊ ዔዛጫ ብቻ ጏደ ፖኯዱካ 

ቬኴጣን ኟዏዔጣዴ ባሕኴ እያደቇ እኟጎኯበዯ እንዲሄድ ኪዚዔ ከነችግዜዷ ዔዛጫችን ኢሕዴግ ብቻ 

ነው፡፡ 

በዴዛዔቬና በሁከዴ ሀቇዛ ኯዒዢዖቬ ኟዑክኯዝኯዞዴ ሺህ ቦዲ ኟዯከዠዝኰ ፓዛዱዎች ድዛጅድች ቧዟ ሀግን 

ኯዏዔዙዴዔ ኯዒቬዯደደዛዔ ይዏጥኑዔ፡፡ ኟጋዙ ኟዑባኴ ኲዒና ግብ ኟኲዶውዔ፡፡ በቬዯቪቧብ 

ኟዒይግባቡ እዛቬ በእዛቬ ኟዑናቆና ኟዑባኰ ፓዛዱዎች ይህችን ሀቇዛ ጏዴዴ እንደዑጏቬዷዴቡ 

ዏዯዒዏኛ ኟኯውዔ፡፡ ኟዒይዲጏቁ በበቀኴና በጥኲቻ ኟዯዕኰ ኟዖባ ኟዑዲይ ደዖጃዷዴና ኟፖኯዱካ 

ዏቬዛ ኟኳኲዶው ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች ሁን ባኯንበዴ ዯጧባጭ ሁኔዲ ኟሀቇዛን ደዙና ኃኲዟነዴ ዯዖክበው 

ኟዏዔዙዴ ኟዒቬዯዳደዛ ቅዐዔ ደዖጃዷደዔ ኟኲዶውዔ፡፡ 

ይደኯዔ ሀቇዛ ዏ እዙቪዶውንዔ በቅገ ዏዔዙዴ ኟዑችኰ ይደኰዔ፡፡በጥኲቻ በበቀኴ ፖኯዱካ 

ዯኧዢቀው ከዒጓዙዴ ያኯዝ ሀቇዛን በቧኲዔ በዒዖጋጋዴ ዏ ኟዑችኰበዴ ቁዏናኟ ኟኲዶውዔ፡፡ ቇና 

ከእብደዴ ፖኯዱካዶው ኴዯኲቀቁዔ፡፡ ኯግብጽ ኯኤዛዴዙ በቅጥዖኝነዴ ያደ ኵኳዎች እንደነዷዋዛ 

በዑዮኖች ከግብጽ በዷዴ ዯዏድቦኯዴ እቬኲዒዊ ክዙዘነዴን በኦዜዕ ሕኧብ ቬዔ ኯዑያቀነቅን ቅጥዖኛ 

ኟኴሻባብና ኟይቩቬ ዯኲኲኪና ዏቧኵዷ ኢዴዮጵያን በግዛግዛ ቪኴዣ ኟዑቧጥ ዒንዔ ኟኯዔ፡፡ 

ባኯዓንጫው ዷዋዛ ቬኴደን እኟቀያኟዖ በዑዖጧው ዏዛኬ ኟኦዜዕ ጏጣድችን በዒዲኯኴ ኯከዠ ደጋ 

ጋኴጦ ኟቧጇ በዲዘክና በዴውኴድ ዯጇያቂ ዏሆኑዔ ዏዲጏቅ ኯበዴ፡፡ በኦዜዑያ ኯደዖቧው ጥዠዴና 

ኟሀቇዛ ንብዖዴ ዏውደዔ ኟጎቪ ግጭዴ ኟካጎች ዕዴና ዏዝናቀኴ ዋነኛ ዯጇያቂው ኟክዙዘው እቬኲዒዊ 

ኃይኴ ዯቀጣዘና ኟእዔነደ ዙዒጅ ኟሆነው ኟዑቃጏዐዴን ሁኰ ንቇዲዶውን በዓንጫ እንቀኲዋኯን 

በዒኯዴ ቬዔዘዴ ቩቧጥ ኟነበዖው ጃዋዛ ዏሀዏድ ነው፡፡ 

በዢቅዛ በቧኲዔ ዯከባብዜ ዯቻችኵ ኯኧዏናዴ ኟኖዖውን ሕኬብ እዛቬ በእዛቬ በዒባኲዴ ኟጥዠዴ ዷንዳ 

ኟዑያዙዔዱዴን ጏቇኖች ዷንዳ ኟኢዴዮጵያ ሕኬብ ባሕኰዔ እዔነደዔ ቬኯዒይዝቅድና ቬኯዒይቀበኴ 

ንቅዜ ይዯዠዶዋኴ፡፡ ኟቧከና ያበዱ ፖኯዱከኞች ሀቇዛና ሕኬብን በዒውደዔ ደዔ በዒዠቧቬ ኟፖኯዱካ 

ቬኴጣን እንይኪኯን ኟዑኯው እብደዲዶው ከንደ ከከንደዔ ከንደ ነው፡፡ እናዔ፤ ዖጋ ብኵ ዒቧብ፤ 

ዒቬዯዋኴን ኴብ ኰዴ ይቇባኴ።  



ጏጣድቻችንዔ ይህ ኧዏን ዏጣሹ ዒህበዙዊ ዑዲያ ህብዖዯቧቡን ከዒቇኴቇኴ፣ ቧኲዔን ከዒቬዝን፣ 

ኴዒዴን ከዒዠጇን፣ ዏቻቻኴን ከዒቬዯዒዛ፣ ዲዕክዙቩያዊ ቬዛዴን ከዒጎኴበዴ በዯቃዙኒ በዏሆን ዔን 

ያህኴ ፀዖ-ዒህበዖቧብ እኟሆነ እንደሆነ ዏዏኴከዴና ጏደቧኲዒዊ ህይጏዴ እንቅቬቃቫያዶው ዏዏኯቬ 

ይጇበቅባዶዋኴ። 


