
በዯቃሢኒ ጽንፍ የሟቇጡት ዏች ሟቡን! 

 ባ ዏኲኩ 04-23-18 

እንደኔው እናንዯንም  ይህ ባባኴ  ግርሞት ይጭርባችሁ  ይሆን ቬኴ  ቧብኩና  ኲካፍኲችሁ 

ጏደድኩ።  “ግዒሽ የደሟቧን ጠርዐቬ  ኯዏዐኲት እውቬጡ ያኯውን ፍቭ እንደቇና  ኯዏዐኲት 

ዏነቪት በየትኛውም ዏቬሯርት ኪቪሢና ድካም እንዹ ትርፍ ይኖሟውም”።   ባባኰን ያቇኗሁት  

ከቅርብ ዜ ጏዲህ  ቧኲምና ዏሟቊቊትን  በዯዏኯከዯ  በየካባቢው  ከዯካሄዱ ዏድሟኮች ኲይ  ንድ 

ግኯቧብ ከቧጡት ቬዯያየት ነው።   በእርግጥ ባባኰ ዲቬ ባይሆንም  ግኯቧቡ የዯጠቀዐበት ቦዲ 

ግን ኯእኔ ዯቬዒምቶኛኴ። በቇሢችን ድክዏቶች እንዳኰ ሁኰ  በርካዲ ዏኴካም ጅምሮችም እንዳኰ 

ዏቇንዘብ ዯቇቢ ነው። የዴሞክሢቩ ቬርዓት ግንባዲ የንድ ዷንበር ቬሢ ይደኯም። ባኯሰት 27 

ዓዏዲት በርካዲ ዓኯም የዏቧከሟው ዯጧባጭ ኯውጦችን ቬዏዝግበናኴ፤ በዒቬዏዝቇብም ኲይ ነን።  

ቇሢችን በሯጣን የኯውጥ ጎዳና ኲይ ትሁን እንዹ ያኴዯከናጏኑ ነቇር ግን ከናጏኑ የዑቇቡ  በርካዲ 

ቬሢዎች እንዳኰ ዏካድ ይቻኴም። የዑቇርዏኝ ንድ ነቇር ኯ። የእኛ ቇር የፖኯዱካ ካሄድ  

ሁኰን በዒጥኲኲት ኲይ የዯጠዏደ  ይነት ነው።   

ቇሢችን የምትቇኗው በምቬሢቅ ፍሡካ በዯኯምዶ የፍሡካ ቀንድ በዏባኴ በዑዲጏቀው ካባቢ ነው።  

ይህ   ካባቢ ደግሞ  በዓኯም  የዑዲጏቀው  ባኯዏሟቊቊት፣ በድርቅ፣ በጦርነት፣ በቬደት ብቻ 

በበርካዲ ዏጥፎ ነቇሮች ነው።  እንደቭዒያና ኤርትሢ ያኰ ቇሢት  የዑቇኘበት ካባቢ በዏሆኑ  

የነቇን በእርግጠኝነት  ዏቇዏት  የዒይቻኴበት ሁኔዲ የዑቬዯዋኴበት፤ ይህን ካባቢ ዓኯም በቬቊት 

ቀጠናነት የዑዏኯከዯው ነው።  በው ቩዯርደ  “በደንባሢ በቅኵ  ቃጭኴ ዯጧምሮ” እንዲኰ  

በካባቢው ጠንካሢ ዏንግቬት ያኲትና  ካባቢውን  በፖኯዱካም  ይሁን በኢኮኖዑ  እየዏሢች 

ያኯችው  ኢትዮጵያ ናት። ዲዲያ ይህች  ቇር ቀውቬ ቀውቬ ቮቷት ይቅርና እንዲሁም ቀጠናው  

የቬቊት ነው። ከቅርብ ዜ ጏዲህ የምናቬዯውኯው ንዳንድ ካሄዶች ኯቇሢችንም ሆነ ኯቀጠናው 

ከዚያም ኴፎ ኯፍሡካና ኯዓኯም ቧኲምና  ዏሟቊቊት  ዏኴካም እንዳኴሆኑ  ዏሟዳት የዑከብድ 

ይዏቬኯኝም። ከቅርብ ዜ ጏዲህ በቇሢችን ሁኔዲዎች እየዯሻሻኰ ዏጥዯዋኴ።    

ኯውጥ ኯዏኴካም  ነቇር፤ ኯውጥ ኯዕድቇት  የዑጠኲ  ነቇር ይደኯም።  ይሁንና የእኛ ቇር  የኯውጥ 

ካሄድ ይህን የዯከዯኯ ነው ብዬ ፍ ሞኴቼ ኯዏናቇር ይከብደኛኴ። ሁኰም  በየጽንሰና በየጥቊጥጎ 

ሆኖ ዏጓዯትን ቬሢዬ ብኵ ዯያይዞዲኴ፤ ሁኰንም የእኔ ነው፣ ከእኔ ውጭ የሆነውን  ኴየው 



ኴቬዒው ዒኯት ይሯኴቊኴ። ባኴዯኯዏደ ሁኔዲ በርካዲ ቧዎች  በዘር፣ በሃይዒኖት፣ ኴፎ ኴፎም 

በቀቤኯና በጎጥ ዯከሲፍኯው ዏናከቬንና ዏቋሢቆቬን ዯያይዘውዲኴ።  ንዳንዴ ዒህበሢዊ ዑዲያ ኲይ 

የቧዎችን ቬዯቪቧብ ቬዏኯከት የቊሢ ቇር ያኯን  ይዏቬኯኝም። ይህ ኢትዮጵያዊ ባህኲችን 

ይደኯም።  

በቇሢችን በሁኰም ዘርፎች  ዏኴካም ጅምሮች ይቬዯዋኲኰ፤ እነዚህን ጠናክሮ ደካዒ ጎኖችን 

በዒሟም የዯያያዝነውን የህዳቫ ቈዞ ዒጠናከር የሁኰም ቇር ጏዳድ ዜቊ ሃኲሱነት ዏሆን ይቇባዋኴ።   

ከኲይ ኯዒንቪት እንደሞከርኩት  ዏዐኲት የዷዏሟውን ጠርዐቬ  ኯዒፍቧቬ የዑዳዳቷው እኔ ያኴኩት 

ካኴሆነ ምድር ይቇኴበጥ ይነት ቬዯቪቧብ ያኲቷው ቧዎች ዒቬዯካከኴ የሁኲችንም  ሃኲሱነት ሆን 

ይቇባኴ። ዏኴካዐን ነቇር ሁኰ በዒጥኲኲት ባዜ የዯጠዏዱ ቧዎች ቀኲኴ ቁጥር ያኲቷው  ይደኰም። 

በኳኲ በኩኴ ደግሞ ይህ ቬርዓት ምንም ቈድኯት እንደኳኯበት፣ ቬርዓደና ቇሡደ የእነርቨ ብቻ 

ድርቇው የዑከሢከሠም እንዳኰ ዯዏኴክዯናኴ። እነዚህ ሁኯት ጽንፎች ኯቇሢችንና ኯህዝባችን 

ይበዸም።   

ኯዏንግቬት ጥያቄን  ኯዒቅሟብ ጏይም ዏንግቬትን ኯዏቃጏም  የግኯቧቦችን ጏይም የቊሢ 

ዏቇኴቇያዎችን ጏይም የዏንግቬት ዏቬሡያቤቶችን ንብሟት ዒውደም ጏይም የኢንቨቬዯሮችን ንብሟት 

ጏዘዯ  ኲይ ጥቃት ዏቧንዘር በየትኛውም ዏቬሯርት  ዯቀባይነት ያኯው ካሄድ ሆን ይችኴም። 

የዴሞክሢቩ ቬርዓዲችን ቇና ጅምር እንዹ ያበቃኯት ይደኯም። ቬዯካከኰ የዑቇባቷው  ነቇሮች 

እንዳኰ  ዏንግቬትም ምኖ ዯቀብኵ በርካዲ ዒሻሻያዎችን በዒድሟግ ኲይ ነው።  በርካዲ ዜጎች   

ዏብትና ግዴዲዎቻቷውን ጠንቅቀው  የዑያውቁ  ይዏቬኰም።  ንዳንዶቸ  ጥሲቶች  ዒንም 

በደዏነብቬ እንኳን ያጏግዛቷው  የዑችኰ ጥሲቶችን በደባባይ ቩሯጽዐ ዯጠያቂነት ያኯ 

ይዏቬኲቷውም።  ንዳንዶቸ ጥሲቶች “ይጥ በበኲ ዳዋ ዯዏዲ”  ይነት ንጹሃን ምንም 

በዒያውቁት ነቇር  የበቀኴ ቧኯባ ሆነዋኴ።   

ዏንግቬትና ቇዥው ፓርዱ  ድክዏዲቷውን ምነው  በርካዲ የኯውጥ ቬሢዎችን በዒካሄድ ኲይ ናቷው።  

ከዑኒቬትር እቬከ ጠቅኲይ ዑኒቬትር እንዲሁም  የፓርዱ ዏርዎችን  ኯውጥ ድርቇዋኴ። ዳዲቬ 

ቧሢርና ደሟዺዷትም ዯዘርግቷኴ። ይሁንና ዕኯደን ኯሁኰም ችግሮች ዏፍትሄ ቇኝ እንደዒይቻኴም 

ዏዲጏቅ ዏቻኴ ኯበት።  እንደኢትዮጵያ ያኯ ጅምር የዴሞክሢቩ ቬርዓት ዯከዲይ ቇር ይቅርና 

የሁኯትና የቭቬት ዏቶ ዓዏዲት የዳበሟ የዴሞክሢቩ ቬርዓት ዯሞክሮ ኲቷው የዑባኰት ምዕሢባዊያን 



ቪይቀሠ የዴሞክሢቩ ቬርዓዲቷው ያኯቀኯትና የበቃ ኯዏሆኑን ውቀው በየዜው እየሯዯቯ 

በዒቬዯካከኴ ኲይ ናቷው። የዴሞክሢቩ ቬርዓት ግንባዲ ዘኲቂ ቧኲም ይሯኴቊኴ።  ቧኲም ደግሞ  

የሁኰንም ይሁንዲ ትሯኴቊኯች። እኛ በዯበጣበጥን፣ እኛ በውቬጥ ቈዳያችን በዯሻኮትን ዜ ሁኰ 

ኯጠኲቶቻችን በር እንከፍዲኲን።  

ከንድነዲችን ይኴቅ ኴዩነዲችን ኲይ የምናዯኩር ከሆነ  ኯዒንኛችንም የዒትበጅ ቇር  እንሯጥርና  

እንዳንጠሲሲ እቧቊኯሁ። የግብጽ ዏንግቬዲት  ኢትዮጵያን በዯዏኯከዯ ኯዘዏናት የዯከዯኰት ካሄድ 

የዯቪቪዯ ነው። ኯዚህም የዏቬኯኛኴ  ግብጻዊያን በዯኯያየ ዜ በቇሢችን የውቬጥ  ቈዳይ ጣኴቃ 

ኯዏግባት የዑሯሯጡት። ኢትዮጵያ ግብጻዊያንን ኯዏቈዳት ንድም ነቇር  ከናውና  ዲውቅም። 

የህዳቫውን ግድብ በዯዏኯከዯ  ኢትዮጵያ እየዯከዯኯች ያኯችው ቋም ሁኰም የዯሲቧቨ ቇሢት  

ከቊሢ ሃብዲቷው  ፍትሃዊ ዯጠቃዑ የዑሆኑበትን ቧሢር ነው።  

ቧኲም የኴዒዲችን፣ የብሮነዲችን፣ የንድነዲችን በጠቃኲይ የሁኰም ነቇር  ዋቬትና ነው። ቧኲም 

ኯኴዒት፣ ቧኲም ኯዴሞክሢቩ ቬርዓት ዏጎኴበት፣ ቧኲም ኯዏድብኯ ፓርዱ ዏጠናከር፣ ቧኲም ኯህዝቦች 

ብሮ ዏኖር፣ ቧኲም ኯቇር ዕድቇት፣ ጏዘዯ ብቻ ቧኲም የሁኰም ዋቬትና ነው። ቧኲም ከኳኯ ሁኰም ነቇር 

የኯም። በቇሢችንን የውቬጥ ቈዳይ እንዳሻቷው ጣኴቃ በዏግባት እንደሯኯቊቷው ዏሯዯት ኯዑሯኴቈ 

ሃይኵች ቦዲ ኴንቧጣቷው ይቇባም። የቇሢችን ቧኲም ኯድርድር የዑያቀርብ ይደኯም። ባኯሰት 27 

ዓዏዲት የቇሢችን ህዝቦች የቧኲምን ዋቊ ከዒንም በኲይ ዯቇንዝበውዲኴ። የቧኲም እጦት ሞትን፣ ካኴ 

ዏቈደኴን፣ የንብሟት ዏውደምን፣ ቬደትን፣ ሟሃብን፣ ዏዲሟዝን  በጠቃኲይ ድህነትን ቬክትኵብናኴ። 

ኯቧኲም ዘብ ዏቆም ኯቧኲም ዏዘዏር ያኯበት ዏንግቬት ብቻ ቪይሆን ሁኰም ቧኲም ጏዳድ የህብሟዯቧብ 

ክፍኴ ዏሆን ዏቻኴ ኯበት።   

ኴዩነትን በሃይኴ ዒሢዏድ የዑቻኴበት ጏቅት ኴፏኴ።  ህብሟዯቧቡ ጥያቄ እንዳኯው ዏንግቬትም ምኖ 

ችግሮችም ዏፍትሄ ኯዏቬጠት ጥሟት በዒድሟግ ኲይ ነው። እንኳን በዲዳ ቇር ይቅርና 

በምዕሢባዊያኖችም ዘንዳ ቢሆን ችግሮች በንድ ዷንበሟ ይሯደም። የዏንግቬትን ጥሟት በዒቇዝ ኯችግሮች 

በቊሢ ዏፍትሄ ዒሯኲኯግ እንዹ  ዏንግቬት ብቻ ኯሁኰም ችግሮች ዏፍትሄ ይሯኴግ ዒኯት  ግባብነት 

የጎደኯው ካሄድ  ነው። በዏሆኑም ዏንግቬት የዷዏሟውን የኯውጥ ቈዞ በዏደቇፍ ቇሢችንን ጏደ 

ከፍዲው ዒውጣት የሁኰም ቇር ጏዳድ ዜቊ ሃኲሱነት ሆን ይቇባኴ። 


