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ሿቌብፅ ዑዲያዎች ቍዷንዳ ባሻቇዛ 

                                                    ቶቌቪ ዛቋቪ 01-09-18 

ሿዏቧንበቻው የዓባይ ውሃ ቍጠቃቀዔን ቍቬዏቋቄቶ በቌብፅ ዑዲያዎች እየዯናዝቧ ያቆው ዏቧዖዯ ቢቬ 

ቈዳይ የትናንደን የቌብፅ ቇዥ ዏደቦች የዑያቬታውቧኝ ሆኖ ቍቌኝቼዋቆሁ። ይኸውዔ ሿቍንዋዛ ቪዳት 

ዷዔዜ እቬሿ ዏሐዏድ ዐዛቩ ዏንቌቬት ድዖቬ የነበዖውና ቂይዜ የውቬጥ ሽቀቻዋን ቆዒብዖድ ዓባይን 

እንደ እቪት ዒጥዟያ ይጠቀዐበት እንደነበዖው ሁቇ፤ ዛዚዔ የቌብፅ ዑዲያዎች በዯዏቪቪይ ዏቋቀ 

ይህንኑ ዘዴ ታቁን የትዮጵያ ህዳቫ ቌድብ ቍቬዏቋቄቶ እንደ ቍዲቬ ቍዷንዳ እያዙዏዱት ነው። 

ዛቌጥ ዛዚ በቌብፅ፣ በትዮጵያና በቨዳን ዏንቌቬታት ዏቂሿቋ ጥ ቌንኘነት ቍቆ። ቌድቡን በዯዏቆሿዯ 

በቭቬደ ሀቇዙት ዏቂሿቋ የቍ ቋዩነት የቆዔ። ቧዕኑን የቌብፁ የውጭ ቈዳይ ዑኒቬትዛ ቪዓህ ሽቀዘ ደ 

ትዮጵያ የዏጡት በዓባይ ቈዳይ ይ ብቻ ቆዏነቊቇዛ ቍይደቆዔ። በንፇቬትዏንት፣ በንቌድና በፀዖ 

ሽብዛዯኝነት የቊዙ ትቌቋ ዙዘያዔ ጭዔዛ ነው። እንዲያውዔ የዡዴዘ ጠቅይ ዑኒቬትዛ ቍቶ 

ኃይቆዒዛያዔ ደቪቆኝ በያዝነው ዛ ውቬጥ በቌብፅ ቆዑያደዛቈት ቈብኝት ሁኔታዎች እየዯዏቻቸ ነው። 

የቨዳኑ የውጭ ቈዳይ ዑኒቬትዛ በቩያ ባደዖቈት ቈብኝት ይ ‚የህዳቫው ቌድብ ቬቊት የዑዲያ ቍዷንዳ 

ነው‛ በዒቆት እውነታውን ዒዢዖጥዖጣቷው የቌብፅ ዑዲያዎችን ዯቋዕቅ በቌቋፅ ያቪያቋ። 

ታዲያ ሃቁ ይህ ሆኖ ቪቆ፤ የቌብፅ ዑዲያዎች ይህን እውነታ ደ ቍን በዒቆት ሆን ብቆው ቈዳዩን 

ቆዒሟሟቅ (Sensational ቆዒድዖቌ) እየቧ ነው። ቍንድዔ፣ የዯቆዏደውን ‚የዓባይ ቈዳይ ቆቌብፅ 

ህዝብ የዕትና የሽዖት ቈዳይ ነው‛ በዒቆት፤ ሁቆትዔ፣ የጠቅይ ዑኒቬትዛ ኃይቆዒዛያዔ ደቪቆኝ የቌብፅ 

ቈብኝት እንዳይቂሄድ ‚የቌብፅ ፓዛዒ ቍባት ዯዝዙዛዏው ቍቬቇቡ‛ የዑቋ ቍዷንዳን በዒዙቇብ ይ 

ይቇኚቇ። ቌና ሿቍዷንዳቷው ባሻቇዛ ያቆውን እውነታ ዏዏቋሿት ይቇባቋ—ዛዚ ቌብፅ ውቬጥ ያቆውን 

ነባዙዊ ሁኔታ ቆዒቬቀየቬ የዒቧብ የቆየ ዘዴን። ሿዚያ በዟት ቌን በቌብፅና በእኚ ዏቂሿቋ ቬቆነበዖው ሁኔታ 

በጥቂደ ዒውቪት ይቇባቋ።  

ዛቌጥ ነው—ትዮጵያና ቌብፅ በዓባይ ቍጠቃቀዔ ዙዘያ ቆዘዏናት ቪንቌባባ ኖዖናቋ። ቍቆዏቌባባት ደቌዕ 

የጠትነት ዏቆቁያ ቍይደቆዔ። ቌብፅ ቆዘዏናት ብቷኚ ዯጠቃዑ የዑያደዛቊትን ቍዜቋውን የህቌ ዒዕቀዢ 

ደንቌቊ በዓባይ ንዝ የዏጠቀዔ ዏብታችንን ዏንዝጓ የትናንት ሃቅ ነው። ትዮጵያ 86 በዏቶ ያህቇን 
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የናይቋ ንዝ ድዛሻ የዔታበዖቄት ታቅ ባቆ ይዞታ ሀቇዛ ብትሆንዔ ቅቇ፤ ሿንዙ ቆዘዏናት ቍንዳችዔ 

ጥቅዔ ጠብ ቪይቋት ትውቋዶቿን ይዛ በበይ ዯዏቋቂችነት ዯሻቌዙቆች። ዓባይን እንዳሻቷው ቩበቇትዔ 

ሆነ ቩጠጡት የኖት ቌብፆች ናቷው።  

እናዔ ቌብፆች በዓባይ ንዝ የዏጠቀዔ ዏብታችንን በዯቆያዩ ዏንቇዶች ቩቊዞ ዏኖዙቷው ቍይታበይዔ። 

ዔንዔ እንኳን በታዘቂችን ዓባይን ቆዏቇደብ የዯነቪ ትውቋድ ኖዜ በቌብፅ እዔቢዯኝነት ቪቢያ ሿቋዒት 

ባይቬዯጓቍቋዔ፤ በእጅ ቍዙዛ ቆዐሿዙ ያህቋ የዑደዖቈ ጥዖቶችን ቂይዜ ታዏቄን እንደነበዛ ቌን የቍደባባይ 

ዔቬጢዛ ነው።  

በቅደ በዯቆያዩ ዓቆዔ ቍቀዢ ዯቋዒት ውቬጥ የዯቧቇቧቈ እንደ ቡጥዜቬ ቡጥዜቬ ቊቈ ያቇ ዯፅዕኖ ዝጣዘ 

ቌብፃውያን፤ እንኳንቬ ዓባይን ዏቇደብ ቀዛቶ ቬቆ ቍባይ ዒቧብ እንዳንችቋ ቈዳዩን በእሾህ ዒጠዙቷው 

ቍይዘነቊዔ። በዚህዔ እ.ኤ.ቍ በ1929 እና በ1959 የዯዖቀቀን ያዖዷ ያዝዷና  ዢትሐዊ ብቻ ቪይሆን  

ዕዙዊ የቅኝ ዘዏን ውቌችን ቍዛቅቀው ሿቨዳን ቊዛ በቍንድነት በዏቧቆዢ እሾሁን በቊ እሾህ ቍጥዖውት 

ነበዛ—በቅዛቡ ቨዳን ‚በውቌቸ ይ የቧዝዖውን የውሃ ድዛሻዬን ቌብፅ ቋትዏቋቬቋኝ ይቇባቋ፤ ያ የውሃ 

ድዛሻዬ ደቌዕ ቆህዳቫው ቌድብ ይዋቋ‛ በዒቆት ቍቋሟን እቬሿቀየዖችበት ዜ ድዖቬ።  

ያዔ ሆኖ በህዳቫው ቌድብ ዙዘያ ትዮጵያ ቆህዝቦች የቊዙ ዯጠቃዑነት ቂት ቀናዒ ዢቍት በዏነቪት 

ቌብፆች ሿቌድቡ ቌንባታ ቊዛ በዯያያዘ የዑያቀዛቡትን ሃቪብ ዏዯዒዏንን ቆዏዢጠዛ ቬትቋ ብቻ በሆደ 

ቧዟነት ዯቀብዋቆች። ቌብፆች በዯቆያዩ ቅቶች ቍንዴ ‚እንያይ‛ ቩቇ፤ ቊ ዜ ደቌዕ ‚የቅኝ ቌዛት 

ውቌች ቇዥ ነጥቦች ዏሆን ቍቆባቷው‛ በዒቆት ሿውይይት ዢቍታቷው ቊዛ የዒይቇጥዔ ቈዳዩችን 

ቩያነቨና ቩጥቇ ትዮጵያ ቍንዳንድ የቂይዜ ባቆቬቋጣናት ቇዥ ዏደቦችን ቪይሆን የቌብፅ ህዝብን 

በዏዏቋሿት ቆቊዙ ዯጠቃዑነት ቬትቋ ቈዳዩን በቬቋጡን ዏንቇድ ይዛዋቆች።   

ሆኖዔ የህዳቫው ቌድብ ቆቌብፅ ዑዲያዎች ቋዑ ቍዷንዳቷው (ቍዷንዳ ዒቬቀየሻቷው) ሿዏሆን 

ቍዏቆጠዔ። ቌብፅ ውቬጥ ቍንዳች ህዝባዊ ቁጣ የዑዝጥዛ ቈዳይ ቩዝጠዛ ቍቈያዔ ሿዔዛጫ ቊዛ 

የዯያያዙ ሁኔታዎች ቩኖ የህዳቫው ቌድብ ቈዳይ እንደ ቅቭ ዏድሃኒት በዒሻዘያነት ይቀዛባቋ። የቄዞ 

ቀን ቢጫ ቂዛድ ሆኖ ይዏዘዛቋ። ዓባይ ቆቌብፅ የዏጧዖሻው የህይቷ ዏድን ዏሆኑ በየዑዲያዎቻቷው 

ይነቇዙቋ። በቅብብቌሽ ይደቧቅዙቋ። የቍንድ ቧዕን ነጠ ዜዒ ሆኖ ይቀዛባቋ። ዛዚዔ ሿቌድቡ ቌንባታ ቊዛ 
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ዯያይዞ የቌብፅ ዑዲያዎች ጨኸት ቍባዙዔ። ይህንኑ ‚የቌብፅ ህዝብ ቈዖዜ ዏታነቅ‛ ትዛቄት 

እያነበነቡት ነው።  

ሃቁ ቌን ይህ ቍይደቆዔ። ትዮጵያ ዋነኚ ቍዷንዳዋን ድህነትን ዒጥዠት ቍድዛቊ እየቧዙች ነው። የህዳቫው 

ቌድብ የዚህ ጥዖት ቍቂቋ ዏሆኑን ደቊቌዒ ቇቋፃቆች። ፕዜዷቄደ የቌብፅ ህዝብን የዑጠቅዔ እንጂ የዑቍዳ 

ቍቆዏሆኑን በዯቆያየ ዏቋቄ ቆቌብጻውያን ንድዕቻችን ቆዒቬቇንዘብ ያቋዯቆጠበ ዲፕቌዒቩያዊ ጥዖት 

ቍድዛቊቆች። ይሁንና በቌብፅ በቀቋ በየዜው የዯቆያዩ ቌንባታውን ቆዏቀበቋ ዔቄንያት ይሆኑኚቋ 

የዯባቇ ሃቪቦች እየቀዖቡ እቬቂሁን ድዖቬ ደ ትቄቄቆኚው ዏቬዏዛ ዏዔጣት ቍቋዯቻቆዔ።  

ትዮጵያ የህዝቦችን የቊዙ ዯጠቃዑነት ቆዒዖቊቇጥ ቬትቋ የህዳቫው ቌድብ ቌንባታ ሿዯዷዏዖ ዜ 

ቍንቬቶ ሿቌብፅና ሿቨዳን ቊዛ እቬቂሁን ድዖቬ በዛቂታ ቬብቧባዎችን ቍቂሂዳቆች። ቌድቡ ቈዳት እንደቊቆው 

ሿቨዳንና ቌብፅ ቊዛ ቆዏዯዒዏን የዑያቬችቇ ዯጧባጭ ሁኔታዎች ቀዛበው ‚ቈዳት ያደዛቬብናቋ‛ 

የዑቇት ቌብፃውያንዔ ሆኑ የቌድቡን ጠቀዓታ የዯዖዳችው ቨዳን የዯቆያዩ ሃቪቦችን ቍንቮዙሽዖዋቋ። 

ቌብፆች ቌን ቍሁንዔ ሿቅኝ ቌዛት ውቌች ቍቬዯቪቧብ ዐቇ ቆዐቇ ዝቀቅ ቆዒቆት የዝቆቈ ቍይዏቬቇዔ። 

እናዔ እንደ ትናንደ ዛዚዔ ሀቇዙችን ቌድቡን እንዳትቇነባ የቻቇትን ሁቇ ሿዒድዖቌ የቦዘኑ ቍይዏቬቋዔ። 

ቌብፆች በቍንዳንድ ዯቋዕቻቷውና በዑዲያዎቻቷው ቍዒቂኝነት እዚህ ሀቇዛ ውቬጥ ቧዔና ዏዖቊቊት 

እንዳይቧዢንና የህዝቡን የዯነቪሽነት ዏንዝቬ በዏቬቆብ የቌድቡን ቌንባታ በትዛዔቬ ውቬጥ ሆኖ እንዳይቇነባ 

ብዙ ጥዖዋቋ፤ ቌዖዋቋ። ያዔ ሆኖ የትዮጵያ ህዝብ ጧዋ፣ ደ ውቬጥ ዏቆቬ ብቌ የዑያይ፣ በቊዙ 

የቍንድነት ቬዓት የዯቊዏደና ሿዏናቆዛ ዔንዔ ዓይነት ዠይዳ እንደዒይቇኝ የዑያውቅ በዏሆኑ የቌብፅ 

ዯቋዒት ዢቍት በዯዝቆቇው ዏጠን ዯቪቄቷቋ ዒቆት ቍይቻቋዔ።  

ዛቌጥ የቀደዐት የቌብፅ ዏንቌሥታትዔ ትዮጵያ የዠይናንቬ ድቊዢ ቍቌኝታ በዓባይ ንዝ ይ ቋዒት 

እንዳታቂሂድ ዯፅዕኖ ቩዝጥ ኖዖዋቋ። በዛቂታ ቍቆዔ ቍቀዢ  የቋዒት ቍቊዜች ዟታቷውን ሿትዮጵያ 

እንዲያዞ ቍድዛቊቆች። ባቆዞት ቬዛዓቶች በሀቇዙችን ቋዒትንና ቧዔን የዑያቧዢን ቍዏዙዛ ቂቆዏኖ 

ቊዛ ዯዳዔዜ ትዮጵያ ሿዓባይ ንዝ ዒቌኗት የዑቇባትን ጥቅዔ ቪታቇኝ ዘዏናት እንደ ዋዛ ቍቋዝዋቋ። 

የህዳቫው ቌድብ ይዷዏዙቋ በዯባቆ ዒቌቬት በዯቆያዩ ሀቇዙት የዑኖ ዲፕቌዒቶቿን በዏጠቀዔ 

ትዮጵያ የቇንዘብ ድቊዢ እንዳታቇኝ ቆዒድዖቌ ዯንቀቪቅቪቆች።   
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ታዲያ ይህ የቌብፆች ዢቍት ቍቋዯቪቂትዔ ዒቆት ባይቻቋዔ፤ ቌድቡ እንዳይቇነባ ዒድዖቌ ቌን 

ቍቋቻቇዔ። የህዳቫው ቌድብ የቌንባታ ዒቬቃጃ ቇንዘብ የዑቮዢነው የትዮጵያ ህዝብና ዏንቌቬት 

በዏሆናቷውና ይህ ቍዲቬ ቍቧቆዢ ቌብፆች ቆዘዏናት የዯጠቀዐበትን ‚የዠይናንቬ ዔንጭን የዒቪቇድ‛ 

ቬቋት እንዳዋጣቷው ዯቇንዝበው ዟታቷውን ደ ድዛድዛ ዏዏቆቬ ቌድ ብሏቷዋቋ። ሆኖዔ እቬቂሁን 

ድዖቬ ባቆው ሂደት በድዛድ ውጤታዒነት ይ ቍዎንታዊ ዑናቷውን ቈጡ ቌን የቻቇ ቍይዏቬቋዔ።   

በእኔ እዔነት በትዮጵያ፣ በቨዳንና በቌብፅ በዯያዩ ቅቶች የዯደዖቇው ውይይት ይ ዏቌባባት 

ቪይደዖቬባቷው ቆቊ ዜ የዑዯቆዞበት ዔቬጢዛዔ ይኸው ይዏቬቆኚቋ። እንደዑታቀው ቀደዔ ባቇት 

ዜያት ሿቭቬደዔ ሀቇዙት የዯውጣጣ እንዲሁዔ ዓቆዔ ቍቀዢ ታዋቂነት ያቷው ባቆዐያዎችን ያቂዯዯ 

ቡድን ሿህዳቫው ቌድብ ቌንባታ ዒቌቬት በዯቂሄዱና ሀቇዙደ በዯቬዒዐበት ዏቋቀ ጥናት ቍቂሂዶ 

ውጤደን ቍቅዛቦ ነበዛ። ቡድኑ በዘዛዞ በቂ ቋዔድና እውቀት ያቆው ቩሆን፤ የህዳቫውን ቌድብ ዐያዊ 

በሆነ ዏንቇድ በዒጥናት  ያቇኗውን ውጤት ቆየሀቇዙደ ቍቬዖቄቧቋ። ‚ዏዝፀዔ ቍቆባቷው‛ ያቷውን 

ቍቬዯያየቶችንዔ ቍቅዛቧቋ። 

ቌና በቅደ ሿቭቬደ ሀቇዙት የዑጠበቀው ነቇዛ የቀዖበውን ዘፖዛት ቍይቶ ዏዝፀዔ ሆኖ ቪቆ፤ ቌብፅ ቌን 

ትዜዔ ‘የውሃ ድዛሻዬ ቈነቂ ቍይቇባዔ’ በዑቋ ቍዜቋ ቍቬዯቪቧብ የዔትዏዙ በዏሆኗ ቈዳዩን እንደቇና 

ደ ኋ ዏቍዯት ቍቬዝ ሆኖ ታያት። እናዔ ቌድቡ በታችኚው የዯዠቧቨ ሀቇዙት ይ የዑያቬሿትቆው 

ዯፅዕኖ በቌቋፅ በቭቬደ ሀቇዙት ኤቄቬፐዛቶች ዯጠንቶና ዘፖዛደዔ ጠዖጴዛዋ ይ ሆኖ ቪቆ፤ ‚በቇቆቋዯኚ 

ዓቆዔ ቍቀዢ ቍጥኙ ቡድን ይዖቊቇጥቋኝ‛ ቬትቋ ሃቪብ ቍቀዖበች።  

የትዮጵያ ዏንቌቬትዔ ዏዯዒዏንን ቆዏዢጠዛ ቩቋ ብቻ ቍሁንዔ ይሁንታውን ቧጠ። ሁቆት የዝዖንቪይ 

ቍጥኙ ቀባንያዎችዔ በቭቬደዔ ሀቇዜች ዢቍት ዯዏዖጡ። ቌብፅ ቌን ቍሁንዔ ‚የጥናደ ዏዏዘያ የቅኝ 

ቌዛት ቬዔዔነት ውቌች ዏሆን ቍቆባቷው‛ የዑቋ ያንን ‚እኚ እንብ፤ እናንዯ ቌን ጦዒችሁን እደ‛ 

የዑቋ ሃቪብ ቍቅዖበች። ትዮጵያና ቨዳንዔ ይህን ሿዠዠይና የህዝቦችን የቊዙ ጥቅዔ የዒያቬሿብዛ የቅኝ 

ቇዥዎችን ውቋ ዲያውኑ ውድቅ ቍደዖቈት። ይህን ዯሿትቌዔ ቂቋዯቇቡ የቃት እቧጥ-ቍቇባዎች በኋ 

የቌብፁ የውጭ ቈዳይ ዑኒቬትዛ ቪዓህ ሽቀዘ ቆይዠዊ ቈብኝት ቍዲቬ ቍበባ ዯቇኘ።  

ቀደዔ ቩቋ ቆዏጥቀቬ እንደዕሿዛቀት ቈብኝታቷው ሿህዳቫው ቌድብ ቊዛ ብቻ የዯቇናኗ ቍይደቆዔ። 

ሁቆደ ሀቇዙት በንፇቬትዏንት፣ በንቌድና በፀዖ ሽብዛ ዘዏቻ ዯባብዖው የዑቧ ናቷው። ሆኖዔ ቌብፅ 
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ቌብቡን ቍቬዏቋቄቶ ‚ቇቆቋዯኚው የዓቆዔ ባንቄ ያደዙድዖን‛ እቬሿዒቆት ዏድዖሷን ቍንዳንድ ዑዲያዎች 

ቍቬደዔጠውናቋ።  

ትዮጵያዔ ድዛድ የቭቬትዮሽ እንጂ የቌብፅና የትዮጵያ ብቻ ቍቆዏሆኑን በዏቌቆፅ፤ ሃቪቡን 

እንደዔታጤነው ቇቋፃቆች። እንቌዲህ ሿቭቬትዮሽ የኤቄቬፐዛቶች ቡድን ደ ዓቆዔ ቍቀዢ ቍጥኘ ቡድን 

ቍዖቊቊጭነት የዯሻዖቇችው ቌብፅ፤ ቍሁን ደቌዕ ‚ቇቆቋዯኚው የዓቆዔ ባንቄ ያደዙድዖን‛ ዒቆቷ ቌዙ 

ቍቊቢ ይዏቬቋ። ቌና ዒንዔ ቢሆን የሀቇዘደን ዢቍት ቆዏዖዳት የዑሿብደው ቍይዏቬቆኝዔ።  

በእኔ እዔነት ቌብፆች ቀደዔ ባቇት ዜያት በዓቆዔ ቍቀዢ የቇንዘብ ዯቋዒት ውቬጥ የነበና ዯቧዑነት 

ያቷውን ዜቍቻቷውን እንዲሁዔ ዲፕቌዒቶቻቷውን በዒቧዒዙት ትዮጵያ ቆቌድቡ የዑሆን ዔንዔ 

ዓይነት ድቊዢ እንዳታቇኝ ቩያደዛቈ ቆይዯዋቋ። በእነዛቨ እዔነት በቍሁኑ ቅት ቆቌድቡ ቌንባታ ዒቬቃጃ 

የዑሆን ቇንዘብ ትዮጵያ የትዔ። እንዲያውዔ ዑቩያዎቻቷው ‚ቌድቡ ቆሟቋ‛ የዑቋ ቍዷንዳ 

ዝጥዖው ቩያናዢቨ እንደቧነበደ ይታቃቋ። እናዔ የቌድቡን ቌንባታ ሿዓቆዔ ቍቀዢ ባንቅች ቊዛ 

በዒቇናኗት ቌንባታውን እነዛቨ በዑዝቋቈት ዏንቇድ ቆዒቬቃድ ያቧቡ ይዏቬቆኚቋ። ይህዔ ቌድቡን 

እንዳሻቷው ቈዘውት እንደዑችቇ ‘ዔቸ ሁኔታ ይዝጥዛቋናቋ’ ሿዑቋ የዯቪቪዯ ድዔዳዓ የዏነጧ 

ይዏቬቆኚቋ።  

በእኔ እዔነት ትዮጵያ ሿዓቆዔ ባንቄ ቊዛ ቌንኘነት ቬት ባንቀ በውቬጥ ቈዳያችን ጣቋቃ ቇብቶ 

የሀቇዙችንን ቋዒት ይዏዙቋ ዒቆት ቍይደቆዔ። ባንቀ የቋዒት ደቊዟያችን እንጂ ቋዒደን የዑዝፅዔ 

ቍቂቋ ቍይደቆዔ። ቈሆንዔ ቍይችቋዔ። ዛቌጥ የባንቀ የቋዒት ቍቊዛነት ጠቃዑያችን ቢሆንዔ፤ የህዳቫው 

ቌድብ ቌን በትዮጵያዊያን እንጂ በዒንዔ የዑዏዙ ቍይደቆዔ። ቀደዔ ቩቋ እንዳቋቀት የቌድቡ 

ዠይናንቬ ባቆቤቶች የትዮጵያ ህዝቦች ናቷው። ቌድቡ የሀቇዘደ የባንዴዙ ፕዜዷቄት ነው። ይህ ፕዜዷቄት 

ቈቆዔ የዑችቆው በህዝቡ የዯባበዖ ሃይቋ ዯቇንብቶ ቩያቋቅ ብቻ ነው። እናዔ በዚህ ቈዳይ ይ ቪኘ 

የትዮጵያ ህዝብና የትዮጵያ ህዝብ ብቻ በዏሆኑ የዒንዔ እጅ ጣቋቃ ቈቇባበት ቍይችቋዔ። የቌብፅ 

ዑዲያዎችዔ ሿዯቆዏደው ‚ውሃችን ቍይነቂዔ‛ ዏዝዐዛ ጥዯው ቬቆ ትብብዛና ቬቆ ቊዙ ዯጠቃዑነት 

ቈዳይ ቢያቨ ቆሁችንዔ የዑበጅ ይዏቬቆኚቋ።  

 

 


