ህሓዴ፡ኟኣንድነዴ ቈክውና ዏዢዴሄው
ኢህኣደቌ እንደዏንቌቬዴ ኢዴዮጵያዔ እንደሃቇዛኟዏቀዾኰ ቈዳይ ከባድ ዝዯና እኟቇዾዏ ነው።. ኯካዔ ቢሆን። ኯዻቌ
ቑና ዏንቧኤ ደቌዕ ኟኢሃዴቌ ኣዏዙዛና ኟኣቧዙዛዻቌዛነው። ከዟኰ በነቌ ይደዖቪኴ፡ ከዟኰ በኟዴ ይደዖቪኴ ፡ ከዢኰ ደቌዕ
በዯደዛሷኴ በኟዟና በዙቨዏኲ ዔዴና እዔነዴ እኟዯዏዙ ነዾኲ ዏንቇድን ይክ በዴናዾኴ በዏጓከነው። ኣባኴ ድዛዼድዷ
ኟቌኴንና ኟቡድንን ጃቅዔ ኯዒቬቀደዔ ሃቇዛንና ህኬብንኯቧቆቃናኯዻቌዛ በዏዳዖቊዶው ነው። ቡድናቐ ኟበኲይነዴ ኯዏጅበጃ
ኟህብዖዴ እናኟኣንድነዴ ዏንቇዱን ከዏቮዛቮዛ ኣኴዝውኣንዱ በኳኲ ኲይ ያዯኮዖ ኟዏዾቃቃዴ ኧዏዹ በዏዷዏዙዶው ነው።
ከዏዯዙዖዔ ይኴቅ ኣንዱ በኳኲው ጃዠዴ ቍኴብድ ኯዏጁዴበዒቫዛ ዯቌባዛ ኟዯዾዏዱ ቬኯሆነ ነው።በዒን ኣህኵኝነዴ ህቈናን
በዴዖ ህቈን ኟቌኴ ይክዲዶው ኯዒድዖቌ እዙቪዶው ኲዿዴ ህቌዔ ኣኴቇኪዔ በዒኯዲዶው ነው። ይህ ኟዏዾዠዠዴ ዏንቇድ፡
ይህ ታኩዹ እና ኟቬቌብቌብነዴዏንቇድ ኯህኬቡዔ ዯዛዣ ደ እዛቬ በዛቬ ቌጭዴእያዏዙ ይቇኛኴ። እኩህዔ እኪዔ ብቅ ጃኴቅ
ኟዑኯው ድዛዼዴና ክኴኴ ዯኮዛ ቌጭዴ ኟኩሁ ጂዴ ነው።
ቌጭደን ኯዒብዖድ ዏንቌቬዴ ኟኣቬዶኳይ ቌካ ኣቑዼ ኣጇኴ። ኟዯኯያኟ እዛዔዺቬዷኴ። እኟቧደዔ ነው። እቪደኟዏጃዠደ
ነቇዛ ቌን ያዾዙጃዙኴ። ዔክንያደዔ በቬዯዷዛባ ሁኖኟህኬቡን ዻቌዛ እንዲባባቬ ቤንኩን በዒዛከዢከዢ ኲይ ያኯው ዏንቌቬዴ (
በቬነዔቌባ)ይ ደቌዕ ኟዏንቌቬዴ ኣባኴ ድዛዼዴ(በዯንኮኰ)ነው። በዲዘክ ኟዔናውቀው ህኬብ ይ ዯቃቑዑ ዏንቌቬዴን
ቩቃዔ ይ ቩቇኯብጃ ነው። ኟኢህኣዴቌ ቌን ኯኟዴ ይኲኴ። ቇኴባጆዔዯቇኴባጆዔዙቨ ዏንቌቬዴ ነው።ህቌ ደንቊውህቌ
ኣዢዙታዔ እዙቨ ነው።ቇኲቊአዔ ድንቊይ ኣቀባአዔ እዙቨ ዏንቌቬዴ ነው።ከህብዖደ ይኴቅ ዏዴናኮኴ ነው ኟዑበኪበዴ። ቬኯ
ህኬብ ዯብኵ ቌን ኣይደኯዔ። ክዛክ ኟክኴኴን ህኬብ ዏብዴ ኣቬከብዜ ኟኳኲ ክኴኴ ቀዖከዑኴ ኣይደኯዔ። ኟዑያክኴውን
ይክዔ ኟኣነቧኝ ነው። ኟኳኲውን ጃቅዔ ኯዔን እኔ ኣኴቧድኩዔ ነው። ብቃዴ ኣኯው ኟኯዔዔቪይሆን ከኳኲው ክኴኴ ኯዔን
ዯዏደበ ነው። ቬኴጁን በዒን እዼ ኣኯ: ኯኟዴኛው ክኴኴ ዯኲዼ ዯቧዾ ነው። ባጭ ዏንቬኤው ኟቬኴጁን ኣዔዜዴ ነው።
እንድዴዾዠ በቧኑኲዴ ኣቇዛ ኟኣቇዛ ኟበኲይ ኣቬዯዳዳዘ (ኣጃዟ እንበኯው) ዏሆን ነው።
ኟዻቌ ዏቬቀኴ ዯቮካዑ ሆኖ ያኯው (በኣዏኴካከደ ይ በብኰቯነደ ይ በዯቀናቃኝነደ ኣኯያዔ በዕኝነደ) ህሓዴ ነው፡፣
ኟበኲይ ሆኖ በድዛዼዴና በክኴኴ ቈዳይ ኲይ ጁኴቃ እኟቇባ ኣኲቧዙዔ ኣኯ ዯብኵ።ህሓዴዔ ቢሆን በበኩኰ ኟዑከቧው ኣኲጁዔ።
በድኯኛኴ ኟዑኲዶው ድዛዼድዻ ኣኰዴ።ሁኰዔ ከቪታ፡ ሁኰዔ ዯከቪታ ነው። ጁዴ ዏቀቪቧ ዒቆዔያ ኣኯው?ዏኴቨ ኣዎን
ነው። ኣንደኛ ህኬቡ ኟዏብዴ ባኯቤዴ ቩሆን ነው። ይህ ቌን ኣሁን ኣይዲቧብዔ ዔክንያደዔ ቇኖ ያኯው ኟህኬቡ ህብዖዴና
ኣንድነዴ ኯያይ ሃይኴ ነው። ሁኯዯኛ ደቌዕ ድዛዼድዷ ቧኲዒዶውን ቩዝጃ ነው። ይህ ይዹኲኴ። ዻቌዛ ቢኖዖዔ ኴብ
ብዹ ነው ኟዔዾይቀው።ኴቡን ደቌዕ ከቇበያዔ ቢሆን ዏቌኪዴ ኣኯባዶው። ኯህኬብ ብኯው ቪይሆን ኯዙቪዶው። ዔክንያደዔ
ቬኯበደኰዴ ቪይሆን ቬኯዑበኰዴ እናቬኲ ከዯባኯ ከቌጭደ ይኴቅ ቧኲዐነው ኟዑዾቅዒዶው።ኯሃብዴ እና ኯቬኴጁን ቩኰ ኟቇደኰ
ቌን ደቌዕ ሃብዴና ቬኴጁን ኟቇደኲዶው እንደ ቊዳዟ እንደ ቪዳዔ ሁቫን ሆን ቬኯዑዻኴ እጁዶው። ዏዺዔ ኢዴዮጵያ ኯህኬቧ
ቇሃነዔ ሆና ድዛዼድዷ በዯኯኟ ኣይደኲዶው። ዔክንያደዔ ኯኢዴዮጵያ በደቇቨኲዴ ጃዠዴ እነቨዔ ዾዟዎዻናዶው። ቬኯኩህ ኟእኴህ
ቬዙ ኣቁዏው ኟህብዖደን ቬዙ ነው ዒቬቀደዔና ዏዯቌበዛ ያኯባዶው። ይሄው ነው ኟዑያቑጁዻው ።
ይህን ኯዏዯቌበዛ ደቌዕ ኟውጭ ቮዔቊይና ቇኲቊይ ኣያቬዝኴቊዶውዔ።፣ ህኬባዶውን ኣዒክዖ ኟዑበዷውን ዏቧን ነው።
ኟዏጭን ዒቧብ ነው። ኣኴሆን ካኯ ደቌዕ ቬኴጁን ኯህኬብ ዒቬዖከብዔ ኣኯ። ይሄዔ ኣዒዙጭ ነው። በደንብ ዲቧብበዴ
ኟዑቇባ። በኩህ ሂደዴ ኟህሃዴ ዑና ዔን ዏሆን ኣኯበዴ? ኣዢዙቯ ዒን ሆነና ነው ኣቬዯካካአ ህሃዴ ኟዑሆነው ? ብኵ
ኟዑዾኟቅ ኣይዾዠዔ።ዏዾኟቅዔ ኣኯበዴ። ኲኯዞዴ ቧኲቪ ሁኴዴ(32) ኣዏዲዴ ኟህሓዴን ኣዏዙዛ( እቬከ ኣኯዝው ኣዏዴ ድዖቬ
ኟነበዖው) በቈንጭ ኣኴዠ ኴዝዠ ነበዛ ኟዑኖዖው። ዲድቱኯሁ ይኴና ዏኴቭ እኪው ጭቃው ኲይ ነው። በቅዛቡ ጃዠዯኛ
ነበዛኩብኵ ኣዔኗኴ። እዲዖዒኯሁዔ እያኯ ነው። ኯቬድቬዯኛ ይ ቧባዯኛ ካ ዏሆኑ ነው። በቃኰ ጸና ኣኴጸና ነቋ ኟዑዲይ
ነው። እቬከኪው ድዖ ቌን ጃውን እንዏኝ። ኣይኾንን እንዯበኲ ኣዴኺኟ ይኾን እአ በኴኟን ባዕኴኺኟ (ኣይሆንዔ ቢኰታ እናዴታ
ኣንዸው ዙቬታ ይሆናኴ በያዶው) ዯብኵ እንደዯኧዝነው። ከዲዖዏ ደቌዕ በኣንድነዴ ቈክ በዏቀዾኰ ቈክ ዴኴቅ ዑና
ገዴይዻኲኴ። ኣቅዔዔ ኣኯው ። ዏገዴዔ ኣኯበዴ። ኟከኣሁን በኋኲ ጃዠዴ ፡ ኟከኣሁን በኋኴ ኣኯዏዲዖዔ ኯጃዠደ

ነው። እናዔ ኟዑበዷው ነቇዜዻ ቪይበኲቯ ዒቬዯካክኴ ነው ። ኟዏዢዴሄው ዻቌዛ ቪይሆን ኟዻቌ ዏዢዴሄ (ከኴብ ካኯቀቨ እንባ
ኣይቇድዔና ) ዏሆን ነው። ኟኩህ ጽሁዢ ዴኩዖዴዔ ይህን ዒቬዯቊባዴ ነው። ዏዢዴሄ ያኲዶውን ዏዾቆዔ ነው። ዏኴካዔ
ንባብ።
ጃዠዯኝነደ ኟዑዷዔዖው ከህሓዴ ነው ካኴን ዏዢዴሄዔ ዏዷዏዛ ያኯበዴ ከህሓዴ ቤዴ ነው፡፣ እቨዔ ደቌዕ
ኟዑዷዔዖው ኟዙቬን ቤዴ በዒጽዳዴ ነው። ቤደ ኟዑጸዳ ከሆነ ደቌዕ ዏዷዏዛ ያኯበዴ በዐቬና ኟዯጭዒኯቁ ኣባኲድዷ ኲይ
ኟጽዳዴ ኧዏዹ በዒካሄድ ነው። ኟዙቨ ዼቦዻ ቮታቍ ቀበዜዎዷን ዒቪደድ ዴዛዞ ዴኬብዴ ነው። በዴቌዙይ ይሁን በዯቀዖ
ኟኢዴዮጵያ ህኬብ ኧንድ ዯኣዒኒነዴ ኟዑኖዖ በክኴኰ ኟዯቧቇቧቈ ዏዥቇዜዻን ዏነጃዜ ያጁ እንደሆነ ነው። ኟእከከኝ
ኴከክኴህ ዴቬቬዛ በጃቭ ብህኬብ ገንቃ ኲይ ኟዯዾዏዾዐዴ ኧንዶዎዻያቬቇደ እንደሆነ ነው። በቌኴ ንብዖዴነዴ ኟዯያከዴ
ኟህኬብ ዯቋዒዴን ኯህኬቡ ኣቇኴቌኵዴ ኟዑኰበዴ ዏንቇድ ያበዷ እንደሆነ ነው። ካ ዯቅይዙኴ። ህኬብ ኣዔዛሯኴ። ይህ
ደቌዕ ኯነቇ ኟዑባኴ ኣይደኯዔ። ክሃቇዛና ከህኬብ በኲይ ኟኯዔ ከዯባኯኟዑቱኯው ክዐቧኞዻ ቊዛ ያኯን ኬዔድና ኲኲ ኣድዛቍ
ክህኬብ ቊዛ ያኯውን ዾበቅ ዒድዖቌ ነው። በዢዴህ እጄዴ ኟዑንቇኲዲን ህኬብ ዏዲደቌ ነው። ቍዙን ኯይድ ከንዷኰ ጽድድ
ህኬቡን ከንዷኯኞዴ ነጻ ዒጁዴ ነው። በጃዠዴ ኲይ ከዏክዙከዛና ከዏደዙደዛ ይኴቅጃዠዴን ኣዔኖ ቀናንና ህኬብ
ኟዑደውን ዏዯቌበዛ ነው።
ቊንዲ ያኯን ኴብ ይሏኴ። ነቇ እንዲህ ነው። እናዴ ኴጇ ቬኳዛ እኟቃዏ ኣቬዶቇዙዴና ይኪው ደ ቊንዲ ዴሄዳኯዻ። ኣባዴ
ቬኯሆነ እንዲዏክዛኲዴ ብኲ ነው። ዻቌሯንዔ ነቇዖዻ። ቊንዲዔ ኴዸን ከሁኯዴ ቪዔንዴ ብኋኲ ይኪው እንድዴዏጁ
ይነቌዙዲኴ። ዯቧነባብዯው ቀነ ቀዾዜደዛቭ ይኪ ዏጁዻ።ቊንዲዔ ኴዸን “ኣንዯ ኴዼ ቬኳዛ ኣዴቃዔ” ብኵዴ ኬዔ
ይኲኴ። ዔክዛ ዏሆኑ ነው። ቁንጃገና ዯቌቪጽ ይከዯኲኴ ብዴኴ ኟኯዔ። ብዴዾብቅዔ ኟዑዲቧብ ነቇዛ ኣኴሆነዔ። ቇዛሟዴ
ባቡዹ (ኣባዴ እንደዒኯዴ ነው) ዔነው ያኔ ኟዏጁሁ ካ ይህን ዒኯዴ እኟዹኴክ ሁኯዴ ቪዔንዴ ቀዾዛከኝ? ኣኯዻ። ቊንዲዔ
“ያኔዒ እኔዔ ቬኳዛ ዏቃዐን ኣኴዯኩዔ ነበዛ” ኣኲዴ።ዯውዒኯዴ ጃ ነው: ቌን ደቌዕ ዑኪን ኟዑደዠ ዯው ኟዑኰዴን
ኟዯ እንደሆነ ነው።ከዑያቬነቅዢ ነቇዛ እዙቬን ያቇኯኰ እንደሆነ ነው።ጃ ቬዙ ኣዯኲ ኟኯዔ።ኧቌይድዔ ቢሆን። ኟዑቱኯው
ጃ ዏቬዙደን ነው።
ኟዴቌዙይ ህኬብን ኣቬዏዛዜዴ ያኯ ኟኣቬዯዳደዛ ብኰታነዴ ዏዢዴሄ ይበዼኯዴ። ከሃያ ኣዔቬዴ ኣዏዲዴ በኲይ በቬኴጁን
ኟዯኪዏዱና ኟዯቪቧ ቡድኖዻ በይ ህኬቡ ደቌዕ ኟነቨ ዯዏኴካዻ ሆኖ ነበዛ ኟቆኟው። ኟኣንድን ቇን (ቤዯቧብ እንበኯው እንዹ
) ጃቅዔ ብዹ ያቬዾበቀን ኣቧዙዛዛ ነበዛ ቩዯቇበዛ ኟነበዖው።ኯኣኯዔ ይዯዛዠኴ ኟዯባኯው ጃዺ ዯዾዔዶ ኟቀዖው በኧዛ ሃዖቌ
ቆዾዙ ነው። ዒንበክኩህ ይዔ ከኩያ ኣውዙዺ ዯኯደ ነው። ከኩህ ኣውዙዺ ከሆነቬ ኧዏድ ነው ይቬ ኣይደኯዔ ነው።
ኧዏድ ከሆነዔ ኣዔቬዴ ይዔ ቧባዴ ደዖሷኴ ኣኴደዖቧዔ? ነው።ባጭ ህኬቡ ነጻ ያዿኛኴ ብኵ ዯቬዠ በጁኯባዶው
ኣዏዙዜዻ ብከ ዯበድሏኴ። ዢዴህ ኣጃድ ዯንቇኲቷኴ። ቈቦ ከዢኵዔ ኣኴሆን ብኵዲኴ። ኟቀዖው በቁዐ ዏቀበዛ ነው።
ኣድኴዎ ይብቃ፡፡ ኣዙዺቐነደይብቃ። በህኬብ ቬቃይ ኪቬ ዒቪበጃይብቃ። ያቬቇኗው ዴዛዢ ቢኖዛ ኟዴቌዙይ ህኬብን
ኣንድነዴ ዏቮዛቮዛ ነው።ይህን ኯዒቆዔ ደቌዕ ደቌዕ ቪይንቬ ኣይደኯዔ ኟዑዝኴቇ። ቅን ኴቦና ነው። ኣከዜ ዒኟዴን ነው።
ቁዛዾኝነዴ ነው። “ሕዹ ዶ ይጯይታ ደኒንካ ዔብካኟ ቐደዔ ነበዖ እዔበዛ ዝቧቬ ዔንካኟ” ዯብኯው ናኩዙ ከዴቧደዱዴ ከነ
ደዺኬዒዻ ዯቬዠይ ዲዘክ ዴዔህዛዴ ዏቅቧዔ ነው።
በዴቌዙይ ክኴኴ እቬዛ ቤድዻ ዲቈዖው ያኰ እቬዖኞዻዔ ይዝደ።በነባ ኟህሓዴ ኣዏዙዛ ኧንድ ኟዯቧዖቀ በቌና ኟዴቌዙይ ህኬብ
እኩኴ ነበዛ ኟዑዲአዴ። ቩያቱዶው ኟዑያቬዴና ኟዑቇድኰዴ፡ቩያቱዶው ኯቇጸበዖከዴ ይዔ ኯቇንኧብ ኣቬኲዝው ኟዑቧዿዴ ።
ቱእብያን ኯዒቬደቬዴ ዴቌዙአን ዒቧዛና ዒቪቧዛ፡ ኦነቌን ኯዒቬደቧዴ ዴቌዙአ ቩቇደኴ ኬዔ ዒኯዴ፡ ኟኣዒዙ ክኴኴ ዯቃቑዑን
ኯዒቬደቧዴ ዴቌዙአ እኟዯበደኯ ኬዔ ዒኯዴኟሁኰካ ቬዙዶው ነበዛ።ኟህሓዴ ከዢዯኛ ኣዏዙዛ (ነባ)በኳኲው ክኴኴዯቧዑነዴ
ኟዑያቬቇኝኯዴ ይሁን እንዹ ኟዴቌዙይን ህኬብ ዏቬቑእዴ ከዒቅዖብ ደ ኋኲ ብኵ ኣያውቅዔ። ይህ ዏቆዔ ኣኯበዴ።
ኣዏዙጃዠዯኛ ነበዛኩ ብሏኴ። ኣብኪኛ እቬዖኛ ደቌዕ በኩህ ዏጃዣ ኣዏዙዛና ኣቧዙዛ ቧኯባ ሆኖ ኯእቬዛ ኟዯዳዖቇ ነው።
ኣኯጃዠደ ጃዠዴ ቧዛዯሃኴ ዯብኵ ኟዲቧዖ ነው። በዏሆኑዔ እቬዖኛውን ዏዢዲዴ ቑኴ እደዛ ባኴ ኣይቇባዔ። ባዶ እንዳይሆን
ከዯዝኯቇዔ ኣቪዘዎዷን ዒቧዛ ነው። በዐቬና ኟጅቀአዴን ኣዏዙዜዻ ዒቍዛ ነው። ደቌዕዔ በዯዏቪቪይ ንዷኲ ኟዲቧዴ

ኟኣዒዙና ኟኦዜዕ ኟፖኯዱካ እቬዖኛና ንዷኯኛ እኟዝደ ኟዴቌዙአን ዒቍዛ ደቌዕ ጃ ኣይደኯዔ። ኟዑያቬዯኲኴዝው
ዏኴእክዴ ኳኲ ነው።
በኣቊዛ ድዛዼድዷ ዏሃኴ ያኯው ኣኯዏቌባባዴ ዝዴድ ኟኣንድነዴ ቈክ ዏዷዏዛ ኣኯበዴ። ኢሃኣዴቌ ብህብዖዴ ኟቧዾ ዏቌኯገ
ከዔዛ ከሆነ ዏኴካዔ ነው። ኣቇዛ ኯዒጃዠዴ ብዹ ቪይሆን ኣቇዛን ኯዏብኲዴዔ ህብዖዴ ጃ ነው። ኯታዢዴነዴ ያቆበቆበ ኟክኴኴ
ድዛዼዴን ይክ ህብዖደ ይቧዙኴ ዒኯዴ ቌን ኣይዲቧብዔ።ኵ ኣድዜ ጂደ ኟዯበዲዯነዻ ኣቇዛ ነው ኟዑዝጃዖው ።ኟክኴኴ
ባኯቬኴጁናዴ( ዴቌዙይን ጅዔዜ) ከህኬቡ በኲይ ኟሆነ ኯህኬብ ኟዒይቇኪ ቬኴጁን ኖዙዶው ኣይቇባዔ። ያቇኯቇኯው ነቇዛ ቢኖዛ
በህኬብ ኲይ ኟዑዝጸዔ ቌዢና ቅጃ ያጁ ዐቬና እንዲቧዢን ዒድዖቌ ነው። ህኬብን ዒቬዏዖዛ ነው። ዏንቌቬዴ ሆኖ በዏንቌቬዴ
ኣኴዒከኴዔ ዒኯዴ ነው። ዮህዴዱ ኟቅዛብ ካ እዛዔዺ ኴብ ይሏኴ። ይህ እንዲያበቃ ክኴኴን ኣቬዲክኮ ኟዑደዖቇው
ድዛዼዲቐ ኟፖኯዱካ ድብብቆቯ ገቑዲ ይቁዔ።ኣቇዛ ኟዑበዴን ህኬብን ኟዑያኯያይ ነው። ኣዢዙታ ነው። ደዜን በቆቅ ኟዑኯጃ
ነው። ድዛዼድዻ ቩያቱዶው በበዛ ቩከዠዶው ደቌዕ ብጓዳ እኟቇቡ ኣቇዘደን እንደዏያዣ ዾቀዐባዴ ኣይቇባዔ። ይ ኣብዖው
ይቬ ካኴሆነዔ ቁዛዿን ይኯይኲዶው። ኲይዯዒዏኑ ነቊ ዾባ ዏዒዒኰ ህኬብን ዒቬኴዶዴ ነው።
ድዛዼድዷ ዯቬዒዐዔ ኣኴዯቧዒዐዔ በሃቇዛ ደዖዺ ህቌ ኟዑቇኪና በህቌ ኟዑቇኪ ህብዖዯቧብ ዏዝዾዛ ኣኯበዴ። ሁኰ
ኟዑዾኟቅበዴ ብሄዙቐ ህቌ ይኑዛ። ደቊዟዔ ይሁን ዯቃቑዑ ሃይኴ ህቊቐ ክዛክዛና ዔክክዛ (ካሁኑ በዯቱኯ)ኟዑያደዛቌበዴ
ቧዛኣዴዔይኑዛ። ይህዻ ሃቇዛ ኟሁኰዔ ናዴ።ካቊ እንደዒንኛዔ ባኯ ቬኴጁን ቆዛቆዛኲዴ እንደዑዻኴ ህሓዴ(ኳኵዻ
ድዛዼድዻን ጅዔዜ)ዏዖዳዴ ኣኯበዴ።ቬኴጁን በህቌ ዯዏዛድ ህቌን ኯዒቬከበዛ ኟዯቧዾ ይዔ ኟዑቧጃ ክኴና ነው። ህቈ
ቑቬዴና ኟዑኖዖ ደቌዕ ህኬቡና ዏንቌቬደ ኯህቌ ቩቇከ ፡ ኣዯቇባበን በዯዏኯከዯ ኣብዖ ቩዏክና ህቈን በዯቌባዛ
ቬያኰ ነው። ቬኯኩህ ህኬቡ ቩያቬዝኴቇው ህቈን ቩያቱው ደቌዕ ባኯቬኴጁናደን በህቌ ኟዑዾይቅበዴ ህቌ ዏዝዾዛ ኣኯበዴ።
ህኬባዻን ህቌ ኣክባዘ ነው። ኟዑዝኴቇ በህቌ ኟዑዯዳደዛና በህቌ ኟዑያቬዯዳድዖ ዏንቌቬዴ ነው። ህሃዴና ኣቊዛኟዑኲዶው
ድዛዼድዻ ህቊቐናበህቌ ኟዑዏእንዲሆኑ ነው። በጄዛነዴ ኟዯቑጁኯዴ ኟዝዖንቪአ ናፖኴዮን “ኬናኟ ቇኖ ኟዑኖዖ ብብከ
ኟጄዛነዴ ኣውድዒ ዯካዢኟ በዯቀዳዷኋዶው ድኵዻቪይሆን ባጁሁዴ ህቋ ነው”ያኯ ያኯ ዔክንያዴ ኣኴነበዖዔ።ከድኰ በኲይ፡
ከቬኴጁኑ በኲይ ኟህቌን ኟበኲይነዴ፡ ኟህቌን ኧኲቂነዴ በዏቇንኧቡ ነው።ቬኴጁን ኣኯህቌ ቑቊ እንድኳኯው ቬኯዯቇነኧበ ነው።
ህሓዴዔ ይህንን ዏቇንኧብ ያኯበዴ። ኯቧኲዐ ዏቧዖደ ህቌ ነው።
ይህ እንዲሆን ደቌዕ ኟዏንቌቬዴ ኣቃቀዛይቀኟዛ። እቬከ ቀበኳ ድዖቬ ዛዶ ኟክኴኴ ድዛዼድዻ ይሁን ዯቋዒዴ ቬዙና
እንቅቬቃቫ ኟዑከዲዯኴ ዏንቌቬዲቐ ዯቋዔ ይዝዾዛ። በክኴኴና በዏንቌቬዴ ደዖዺ ኣኯ ኟዑባኯው ኴአነዴ ኟኣቧዙዛ ቪይሆን
ኟኣዾዙዛ ነው። ኣንድነደ ኟኯዔ ካኯዔ ኟዏንቌቬደ ባኯቬኴጁን በክኴኴ፡ ኟክኴኰዔ ባኯቬኴጁን በዏንቌቬዴ ቈዳይ እዸ ዖዼዔ
ነው፡፣ ድዛዼደ ከዏንቌቬዴ ዏንቌቬዴዔ ከድዛዼዴ ኟዑኯያዶው ዏቬዏዛ ኟኯዔ። ኣንዱ ኟኳኲው ዯቀጽኲ ነው። እንዲህ ኣይነዴ
ኣደዖዺዷዴ ደቌዕ ኣቇዛ ኣይደኯዔ ኟዑያቇኯቌኯው። ባኯቬኴጁናዴን ነው። ባኯቬኴጁንን ያዒካኯ ኟኣቇዛ ህኴና (ኣንድነደዔ
ይሁን ኴአነደ)ደቌዕ በባኯቬኴጁኑ ኟዑቬን በዏሆኑ ኯኣደቊ ኟዯቊኯዾ ነው።በኩህ ሁኯዴ ኣዏዲዴ ኟዲኟው ዻቌዛዔ ዏንቪኤው
ይሄው ነው፡ ቬኯኩህ ከኩህ ኣከዘዴ ኯዏኲቀቅ በድዛዼዲቐ ዏቑቅዛ ያኴዯካዯዯ በህቌና በሃቇዛ ኯህቌና ኯሃቇዛ ኟቆዏ
ዐያንበዐያውኟዑኣቬከብዛ ብሄዙቐ ዯቋሟዴይዝዾ። ድዛዼድዻ ኟዑዾይቁዴ ቪይሆን ድዛዼዴን ኟዑዾይቅ በዒንዔ ኟዒይቇዠ
ኯዒንዔ ኟዒይቇዠ ከድዛዼዲቐ ቇንዯኝነዴ ነጻ ሆኖ ኟሃቇዛን ህኴና በበኲይነዴ ኟዑዾብቅና ኟዑያቬዾብቅብሄዙቐ ዯቋዔ
ይቋቋዔ።ዏቑቬ ካኴቀዖ (ዡደዙኬዐን) ከነ ቬጃ ቀዑቨ ነው።
ኯብከሃን ዯቇከ ኟዑኯ ዐቌዴ (ኟቧኲዔ ሃቪብ እንበኯው) እቌዔዴ ቬጃ ኣቬቇብድ ቬኴጁን ኣብኧሃነዴ ብህኬብ ቬዔ ህዳን
ዝኲጭ ቆዙጮዻ እዛካቡን ኟዑቆናዾዿበዴ ዏቧኲኴ ነው። ቌዙ ኧዏዔ ኣብዮዴ ባካሄዱ ኣቇዜዻ እንደዲኟው። ቬኴጁኑን
ኟዑያዖቊቌዾው ባኲንጁዎዺ ናዶው ኟዑኲዶው (ሃይኴ ኟነበዙዶው ይ ደቌዕ ኣቬ ኟዑኲዶው)ህዳኑ ኟህብዖዯቧብ ክዢኵዻ
እንደ ዾኲዴ ዝዛዽ በዒቌኯኴ፡ በዏጅቆንና በዒጃዠዴ ነው። ባኯቬኴጁናደ ኯህኬብ ቆዏናኴ ኟዑኰዴ(በኣዢዔ ቢሆን) ህኬቡ
ኯድህንነዲዶው እቬከቆዏ ድዖቬ ነው።ቇንዯኝነዲዶው ክዜ ክዜ ኯቡድናዶው ኣኯያዔ ደቌዕ ( በቧዓን ኮዛያ ፡ በዴቌዙይዔ
እንበኯ እንዹ እንደዲኟው) ኯቤዯቧባዶው ነው። ኣዔባቇነነዴ ዾኲደኣንድ ነው። ቬኴጁኑን ኟዑቀናቀነውን ብዹ። ኣብኬሃነዴ
ቌን ዾኲድዺ ሁኯዴ (በዾኲዴ ኟዝዖዺዶው ህዳኑና ብከዛያው ኟዯቧባቧበን ኣብኧሃ ህኬብ) ናዶው። ህዳኑ ኟቬኴጁን እንቅዠዴ

ቬኯዑሆኑበዴ ብከሃኑ ደቌዕ ብቬዒዶው ዏነቇዱን ቬኯዑያውቁበዴ።ቬኯኩህ ኣብኧሃነዴ(በጽንቧ ሃቪብዔ በዯቌባዛዔ)በዯኯይዔ
ኟቬኴጁን ክኴና ኣቬዏኴክድ ብከ ዻቌዜዻ ኟዯዾናደዴ በዏሆኑ ዳቌዔ ይዲይ። ይቀኟዛዔ።በኬድዔ ዏብዴ ኣንቭዔ ኣንዲሁ
ዏብዴ ነው ኟዑዝኴቇውና ኯዒንና እንዴዴ በዑኯው ጽንቧ ሃቪብ ህኬቡ ይዔከዛበዴ ። ዒዛክቪቐ ዛ እዮዯ ኣኯዔን ዏቧዛዴ
ያደዛቇው ኣቧዙዛ በጁዔ ኟዯኯዾዾ ነው።
ብከ ነን ብኯው ብከ ቬኯዑናቇዴ ቌን ዴንታ ኴበኴ። ቌንኪቤያዶው ኣኬብድ ደ ቇደኴ ገዢዔ እኟቧዳዶው ቬኯሆነ።
ኣኯክቪንደዛ (ኟዏቄዶንያ) ኣኯዔን ኯዏቆጁዾዛ ቩከዼኴ ሃቪቡ እንዹ ሃቇ ውይዔ ቬኴጁኑ ዲኲቅ ኣኴነበዖዔ። ዙእአ እንዹ
ሃይኴ ኣኴነበዖዔ። ዲኲቅ ኯዏሆን ኟበቃ ዲኲቆዻን ኣዢዛቭ ነው። በካው ቌከዢና ሃይኯኛ ኟዯባኰዴ ኣቇዜዻና ኣቇዖ
ቇዢዎዻን ቌጃዕ ነው። ቩዷዔዛ ሃቪቡን ኯኣዒካዘዎዷ ኣካዢኵኣዶው ነበዛ። እኧዔዲኯሁ ብኵ። ኣዒካዘዎዷ ቌን
ኣኴደዱኯዴዔ። ብከ ኣቅዔ (ቧዙቐዴ) ቪይኖዖ ሃያኲን ኣቇዜዻን እንዴዴ እዙኯሁ ይኲኴ ብኯው። ዯቌዛዏው (ደንቌዾዔ
እንበኴ) ኣነቨ በጁዔ ብከ ናዶ ። ብከ ጄዛዔ ኣኲዶ ኣዴዻኲዶዔ ኣኰዴ። ኟዑያዛዢ ዏቬሏዶው።ኣኯክቪንደዛ ቌን
ኟዲኟው ኟቨ ዒነቬ ኣይደኯዔ። ኟነቨ በታንዝዴ ሃቪብ ዏዖዛ ነው። እናዔ በዏኴቪዶው ዯቇዛዕ (ዯናዶዔ እንበኴ) “እኔንቬ
ዔን ያህኴ ብዴቇዔደኝ ነው” ነበዛ ያኲዶው። እንዳኯዔ ኣኴቀዖዔ ቌከዣዷን ቇጃዕ ኣኯዔን ሁኰ ( ብከ ባይነቇዛኯዴዔ
ከኢዴዮጵያ በቀዛ)ኯዏቌኪዴ በቅቷኴ። እዙቨዔ ቢሆን ኯዕዴ ኟበቃው እዙቨ በዾነው ዴእቢዴ ነው። ዴእቢዴ ጃ ኣይደኯዔ።
ኟዑያዾዠ ዳዸን ነው። ዝዛኦንን ዒኟዴ ነው።ነቡከደናጾዛን ዒኟዴ ነው። ዯዏካሂዎዷ ከኢዴዮጵያ ቬኯሆኑ ኴአ
ኣያደዛቊዶዔ። ኴብ ዒኯዴ ጃ ነው ።ቍንደዛዔ እኮ “ኣኟቈ ኣኟ ቈድ ብኲዲ ዳዏና፡ ቇዳአ ደዟዴ ሟዷ ደ ኋኲ” ብኵዲኴ
ባንድ ኣቊጁዑ። ዒቬዯቑኴ ጃ ነው።
እነኩህ ፖኯዱከኞዻኟዴቌዙይን ህኬብ ኢኲዒ ያደዖቇ ዔጁኔ ሃብዴ ዯኮዛ ክዛክዛዔ ኣኲዶውና ቬኯኪዔ ዴንታ ኴበኴ። ዐቈደ
ሃብዲዕዻነንና እኛ እንቌኪ ነው ። ኟዴቌዙይ ህኬብ ድሃ ቬኯሆነ ዏቌኪዴ ኟኯበዴዔ ነው። ነቇ ቌዙ ያቊባኴ። ቌን ደቌዕ ዏዾኟቅ
ዯቇቢ ነው።ህኬብ ኟዒያውቀው በዛቅ ኟዯነዾዝ ዏዚዴይዔ ኟዯዴዖዝዖዝ ሃብዴካኯ። በቍንደዛ ቬጃድህነደ ኣኯ። በቮቑ
ቬጃ ኣኯ። በኦዜዔያዔ እንዲሁ። ሃብደ ኟዴ ቢሄድ ነው? ፖኯዱከኞዷ ኯቬኴጁን ቩኰ (እንደሁኰካ ኣዏኲዶው) ቑታዯውናኴ
ዒኯዴ ነው።በዏከባበዛና በዏዝቃቀድ ኣዒዙ ይሁን ኦዜዕው ዴቌዙአን ቢዏዙ ዻቌዛ ኟኯዔ። ቇኑ ነው። ህኬቡ ነው።ይህ
ደቌዕ ኣዲቬ ነቇዛ ኣይደኯዔ። ከኩህ በዟዴዔ ኟሆነ ነው። በዖደ ዏውዖድ ያቬዝኯቇው ኯዔንድን ነው? በዴቌዙይ ህኬብ ያኲኯዝ
ቬኴጁንና ቬኴጁኔ ኟኯዔ። ደዐዔ ያው ኣንድ ነው። ከዴቌዙይ ህኬብ ኟዯኯኟ ሆኖ ኯዏዲኟዴ ያቧዝኯቇው ኯዔንድን ነው?
ህሓዴ ኣቅዔ ኟኯዔ፡ ኣዔባቇነን ነና ይውዖድ ዔክንያዴ ነው። ህሓዴ ዴቌዚ ቬኯሆነ ኣይቇኪዔ ቌን ዏኯክደ ኳኲ ነው።
ቬኯኩህኟፖኯዱካ ክህደዴና ኟሃቪብ ድህነዴ ኣንቌቦበዴቌዙይ ህኬብ ኲይ ድኴ ኯዒቬዏኬቇብ ኟዑጃዛቇድኯኛ ኣዒዙ ይዔ
ኦዜዕፖኯዴኪኛ በኪዔ ኣነቧዔቬኴጁን ኣይደኯዔ ኟዑያቬዝኴቇ። ሃኪዔ ነው።በዏዷዏዛያ ዙቨን እንዲያውቅ።
ቀጃኵዔእዙቨን።
በኦዜዔያ ክኴኴ ብቅ ጃኴቅ ኟዑኯው ኟዏቇንዾኴ ጃያቄዔ ኣኴባዴ ዒቌኗዴ ኣኯበዴ። ዏቇንዾኴን ኟዑያቀነቅን ኟኦዜዕ
ኟፖኯዱካ ሃይኴ (ኣብኲገን ህኬብ ባይክኴዔ)ኣኯ። ኟጃያቄው ዝዛጃ ሃቪብ ደቌዕ (በደኰ እንዳኯ ሆኖ)ኢዴዮጵያያንዔ
ኣይደኯንዔ ነው።በቅዛቡ ከጁና ሃይቅ ኣካባቢ ኟዯቇኘ ኟበኩዛ ኴዽዻ ኯዏሆናዻው ዒቬዖዺ ዯቇኗ ቢባኴዔ ኟዑቑዾኲዶው ነቇዛ
ኣኴሆነዔ። ኢዴዮጵያቐነዴ ኯነቨ (ዏቇንዾኴ ኯዑያቀነቅኑደ) ቨቬ ቪይሆን ኟዑዾኟዞዴ ታዲ ነው። ኟዒዲኯያ ጃዏድ ነው።
ኴአ ነን ብኯው ቬኯዕያዔኑ ዏጁን ኟዑኰዴ (ኣቇዛ ባኴዾዠ)ደቌዕ በቅያኖቬ ከዯከበበ ዒዳቊቬካዛ ከዑባኯው ደቫዴ ነው።
እን ኟኦዜዕ ህኬብ ከዒዳቊቬካዛ ኟዏጁ ነው? ዏዺ ነው ኟዏጁ? ኯዔንቬ ነው ኟዏጁው? ዒብዙዛያ ኣይቧዿዔ። ዏኴቨ
በድዢኑ ክኪው ዏጁን ነው። እነቨ ያኰዴ ይበኰ ኯኔ ኟኦዜዕ ህኬብን እዴዮጵያቐነዴ ጃያቄ ቬጃ ዒቬቇባዴድዢዖዴ ነው። በኔ
ኣቅዔ ኟዑነቪዔ ኟዑኯካዔ ኣይደኯዔ። በኳኲዔ ቢሆን እንዲሁ። ኟኦዜዕ ህኬብ ኢዴዮጵያቐ ነዴ ጃያቄ ኟዑያቬቇባ ካኯ ዒንነደ
ኟቮዾ ይ ዏጽሃዞን ኯዒዾብ ኟዑዝኴቌ ብዹ ነው። በኔ እድዓ እንኳን ይህ ህኬብ ኯኩህዻ ኣቇዛ ኟከዝኯ ዏቬቑእዴንዴ ቪይ
በጃያቄዔ በዾያቂዎዷዔ ቌዙ ነው ኟዔቊባ። በዯኯይዔ በኦነቌ/ኦህዴድ ዯቧቌቬቇው ቅኝነደን በዑያቀነቅኑዴ።
ኟኦዜዕ ኟዏቇንዾኴ ፖኯዱካ ኣቀንቃኞዻ ጃያቄ ኟቅኝ ሆነ ኣኴሆነ ዒቅ ያኯብን ሃቅ ኣኯ። ጃያቄው ኟዏብዴ ነው። ይህ ደቌዕ
ቬደዴ ኣያቬዝኴቇዔ ። ኢዴዮጵያቐ ሆኖዔ ዏዾኟቅ ይዹኲኴ። ዏዢዴሄ ቧጇው (ዯደደዔ ዯዾኲዔ) ኟኢዴዮጵያ ዏንቌቬዴ

ነው። ኟኢዴዮጵያ ዏንቌቬዴ ደቌዕ ይሁንዲን ኟዑቧዾው ህኬቡ ኟደቇዝው እንደሆነ ነው። ህኬቡ ያዏነበዴ እንደሆነ ነው።
ድቊዞ ከነቪ ነጻነደ ኣይዲቧብዔ። ቅ ዏሄድ ኣያቬዝኴቌዔ ቭዒ ኲንድ ዒኟዴ ነው። ዲይቑንን ዒኟዴ ነው። ዏዢዴሄው ያኯው
ባቇዛ ቬጃ እቬከሆነ ደቌዕ ኣዒዙጆ ከባኲቇ ቊዛ ዏነቊቇዛ ነው። ዏያኟዴ ነው። ዏቇንዾኴን ኟዑያቀነቅኑዴ ቌን ይህን
ኣይዱዴዔ። ከኣዔቪ ኣዏዲዴ በኋኲ ክዛክዙዶው ዏብዴ ዯቇዝዝ ቪይሆን ኢዴዮጵያያን ኣይደኯንዔ ነው። ኲዱን ቋንቋ
ዯዝቅዶ (በቋንቋዔ እንዳይጽዢ ዯክኴክኵ ኟነበዖ ነው)፡ ኣቬዯዳድዛዔ ዯክኴኵ(ኦዜዕ ቦኦዜዕ ዏዯዳደዛ ኣኯበዴ ዯብኵ
እቬከ ዴቌዙይ ድዖቬዔ ኟዒቬዯድዳደዛ ዏብዴዔ ዯቧጃዯው) ኣሁንዔ ኟዑቀነቀነ ካዒ ኟቅኝ ዯቇዥነዴን ነው። ዏቇንዾኴ
ኣኯብን ነው። ይህ ደቌዕ በዏቇንዾኰ ከዛያ ኟዯቧባቧቡ በዯቧኑ ኟኦዜዕ ዯኲዽዻ በኟቀኑ ኟዑንጸባዖቅ ሃቅ ነው።
ባእድ እንደሆኑ (ኟዏቇንዾኰ ኣቀንቃኞዻ) በቌዛድዞ ቑዿዴ እያኰን ቬኯሆነ ደቌዕ ዏዾኟቅ ኣኯባዶው። ኢዴዮጵያ ኟዒነዻ?
ዯብኯ። ዾቛዚ ሃይኰ ይባኲኴ ቧኟው። ይኖዛ ኟነበዖው በዴቌዙይ ቬጃ ( ዓይባ ይባኲኴ ዏንደ) ዒይጅው ኣካባቢ ነው።
ጁኴያን ኢዴዮጵያን ዜ ኟዒይጅን ኣካባቢ እንደዯቖጁዾዖ ከዾቋዚ ሃይኰ ቊዛ ይቇናኘና “ኣቇዛህ ኟዴ ነው” ብኵ
ይዾይቀቑኴ።ኟጁኴያን ነቇዛ። በጁኴያናቐ ጃያቄ ዯቇዛዕ ዯናዶዔ “ዔነ ዯቇኲቢጄታሆነ ነቇ ከዜዒ እኩህ ድዖቬ ዏጃዯህ
እንዴዴ ነው ኣቇዛህ ኟዴ ነው ብኯህ ኟዔዴዾይቀው?”ኣኯ።እንቇነዾኴ ባዮዷ ዏዾኟቅ ያኯባዶው ደቌዕ ይህ ነው። ከበኣህዛ
ዒዶ ዏጁን ካኲዻሁ (እኔ ኣኲኴኩዔ) ኢዴዮጵያቐን ኣቇዛህ ኣይደኯዔ ኟዔዴኰዴ እንዴዴ ነው? ዯብኯው።እዴዮጵያ
ኟኖዖዻ ከቧባዴ ተ ኣዏዴ በኲይ ነው። ኟኦዜዕ ዢኴቧዴ ኣቊጃሟኴ ኟዑባኯው (በዲዘክ) ቢሆነው ኣዔቬዴ ዏድ ነው።
እንቌዲህ ሂቪቡ እናቬኲ ከዯባኯ በቮቑ፡ በኵ ፡ በዴቌዙይ በኦዜዔኛ ዯናቊዘ ኟዯያኧዏዚዴ በዐኰ ኟኣዒዙ ነው። ኟኣቇው
ነው። ኟዴቌዙይ ነው። ኟደቡቡዔ ኟቭዒዔ ነው ዒኯዴ ነው። ብከ ዏሄድዔ ኣያቬዝኴቌዔ።በከዠ ፡በቮቑ ብነ ካኳብ ካ
ኟዴቧዴ ኣብያዯ ክዛቬዴያናዴ ዒኟዴ ነው። ጃንዴ ኟዯጻዞ ኟዲዘክ ዒቬዖዺዎዻ ዒንበብ ነው። ቪያቬዝኴቌ ኧንዶን ቍዛቈዜ
ዒውጁዴ ያቬዝኯቇው ኯዔንድን ነው?
ኟዏቇንዾኰ ኣቀንቃኞዻ ዏቇንዾኴን ዒቀንቀኑ ብዹ ኣይደኯዔ ቬህዯዲዶው። ኟዴቌኴ ቬኴዲዶውዔ እንዲሁ ዝዛ ኟኯቀቀ ነው።
ከኣንድ ኟነጻነዴ ዲቊይ ነኝ ኟዑኴ ኟዒይዾበቅ ነው። ድኴ ብኯ ኟዑኩዙበዴ ቬኴዴና ዯቌባዛ ቍዖቤዲዻው ኟሆነ ኟኳኲን
ክኴኴ ዯኲዼ ኟሆነውን ( ዔንዔ ኟፖኯዴካ ዯቪዴዣ ኟኳኯውን )በቬዏ ኣዒዙ፡ ዴቌዚ፡ ቨዒኳ ኧዯዏቌደኴ ነው።
ዒዝናቀኴ፡ በእቪዴ(በቧንዳዠ ኣካባቢ እንደዯደዖቇ)ዒቃዾኴ ነው።ዼውሃዛ እንዳኯ በዓንገ ኣንቇደን ዏበዾቬ ነው።
ኦዜዴዶክቬ ክዛቬዴያኑን ዒቧቃኟዴ ነው።ነው።ህኬቡ በደዔ ዯቪቬሯኴ። ኣብዜ በኴቷኴ። ኣብዜ ኑሯኴ። ኣብዜዔ ዲቌሏኴ። ይህ
ዴቬቬዛና ቬብጃዛ ኣኴዲይ ያኲዶው ኯዔንድን ነው? ኯዔን በኣኖኳ ቈዳና ይጓኪኰ? ሃቁ እንነቊቇዛ ከዯባኯ ኟኦዜዕ ህኬብ ዴቌኴ
እኩህ ኯዏድዖቬ ኟበቃው ኟዯቀዖው ኟኢዴዮጵያ ህኬብ ዴቌኴ ዯጅዔዜበዴ ነው። በዏኲ ኢዴዮጵያ ህኬብ ዴቌኴ ነው።
ኣቬዯዳደን ኯዔን ዯቃዐ፡ ኟዏንቌቬዴ ዯቋዒዴ ኲይ ኯዔን ኣቫ ኣይደኯዔ ክዛክ። በዴቌኴ ያኯዝ ሁኰ ያደዖቇው ነው።
ክዛክ ኯዔን ህኬብን ይበድኲኰ? ነው። ዒቬዯቑኰን ይቧጁዶው። ቧጁዶውዔ ኣኴቧጁዶውዔ ቌን ዒቪቧብያዬ በህሓዴ ህሓዴ
(ዒባበኰን ኣቁዕ ) ኦዜዔያ ከቇንጁዮዻ ኣከዘዴ እንድዴጁበዴኢዴዮጵያዔ ቧኲሟን እንድዲቇኝበዴ ኧኲቂ ዏዢዴሄ ዒበዷዴ
ኣኯበዴ ነው።
ኟህቌሓኤ (ቱእብያ) ነቇዛዔ ዏቋጅዴ ኣኯበዴ።ኟኢዴዮጵያ ቧኲዔ ቑና ዯቅናቃኝ ህቌሓኤ ነው። ብኟካው ከዑከቧደዴ ብጃብጄዻ
በቬዯዷዛባ ኟቱእብያ እዼ እንዳኯ ጃዛጃዛ ኟኯዔ። በዴቌዙይ ህኬብ ቩዝጽዔ ኟዏጁ ቌዢዔ ኟቅዛብ ካ ዴኬዲ ነው።
በዯኯያአ ካያዴ እያቧዖቇ ኟዑኴካዶው ኣቮባዘዎዻ ህኬቡን ከብደን ዾኴዝውና ኧዛዝው በዏቧድ ቧኲዐን ነው እኟነቨዴ
ያኰዴ። በዯኯይ በድንበዛ ኣካባቢ ሂዴና ንብዖዴ ሁኳዔ እንዳደዏ ነው። ደብዔ ዏዚዴዔ እኟቧዾ ኢዴዮጵያ ኟኢዴዮጵያን
ዾኲድዻ ሁኳ እንደደቇዝ ነው። ኟቅዛብ ዯኲኲኪ (ኩኴያዶው)፡ዑቬጀዛ ኣቀባያዶው እቨ ነው። ቬኯኩህ ኢዴዮጵያ በህቌሓኤ
እድዓ ዏዙኧዔ ኟዯዾቀዏዻ ነቇዛ ቢኖዛ ቧኲሟዏደዢዖቬ ነው።እንደቇና ነዢቬ በኧዙ ዾኲዴ ዏዲክ ነው። ህቌሓኣኤ በዙቨ
ሂደዴ ይዾዠኴ ኟዑኴ ኟህሃዴ ዏኲዔዴ ኣኴቧዙዔ። ኣይቧዙዔዔ። ኟበዚን ቆኯጃ ኣንዲድቅ እንደዏዾበቅ ነው። ቬኯኩህ
ህሓዴ በህቌሓኤ ያኯ ኣቋዔ እንደቇና ዏዝዯታ ኣኯበዴ። ኣንዴ ጃዠዴ ቬህዯዴ ዯቧዛቷኴ፡ ዏደቊቇዐ ቌን ዯቇቢ
ኣይዏቬኯኝዔ።ኯኤዛዴዙን ህኬብ ኟዒይዾቅዔ ነው። ኢዴዮጵያን ደ ጭቃ ኟዑከዴ ነው። ቬኯኩህ ኳኲ ዯኴእኮ ከኳኯ በቬዯቀዛ
ክህቌሓኤ ቊዛ ቅብብኵታዏገደ ዒብቃዴ ኣኯበዴ። ካው ደቌዕ ኣሁን ነው።

ኟኣቇው ህኬብ ኟዏብዴ ጃያቄዔ ዏዢዴሄ ዒበዷዴ ኣኯበዴ። ኟኣቇው ህኬብና ዲዘኩ ኯቀባዘ ዒዛዳዴ ቬኯሆነ ብከ ኣኴኴበዴዔ።
ኣንድ ነቇዛ ዏዲቅ ያኯበዴ ነቇዛ ቌን ኣኯ። ኟኣቇው ህኬብ ከኳኵዻ ክኴኵዻ ያኲነቧ ኟህኬብ ብኪዴ ኣኯ። ኟዙቨ ዏቇበያያ
ቋንቋ ኣኯው። እዙቨ ኯዒቬዯዳደዛዔ ኣቅዔ ኣኯው። ዕቌኩዴ ኣይዝኴቌዔ።ዒህጸኑ ኣቬዯዳዳዘዎዷን ዒዢኯቅ ኟዑዻኴ ነው።
በዴቌኰ ካ ከዒንዔ ያኲነቧ ኣቬዯቑጾ ኣድዛጓኴ።ዯጅቁኖ ያኯው ቌን እቨ ነው። ብኣዴን በህሓዴ ኲይ እንዳይቆጁ ዯብኵ።
ኟኣዒዙ ክኴኴ ኟዏዚዴ ቆዳ ቬዠዴ እንዳይቀንቬ ዯብኵ። ኣዒዙነዴ ኯኣቬዯዳደዛ እንዲዏዻ በዯካኯኯ ዏዚዴ ኟዔንቮዾና
ኟዔንኯዾው ቢሆን ጃ ነበዛ። ቌን ኣይደኯዔ። ኣዒዙነዴ ደድንዔ ዾኲንዔ በኴብና ከኴብ ኟዔነቊዙ እቫዴ ነው።
ኣቇውነዴዔ እንዲሁኣንድነዴ ነው። ኴንከቬዖ ኟዒይቇባ ቅዛቬ ነው። በዏሆኑዔ ቅዛቨናን ዲዘኩን ዾብቆ እንዲቆይ ዏብደ
ቧዾው ይቇባኴ። እኟዯዏናዏነ ኟዏጁ ህኴናው ዏዲደቌ ኟዑዹኯው ዏብደኟዯከበዖ እንደሆነ ነው። ዏብዳ ደቌዕ ይከበዛ
እያኯ ነው። እዙቫን ኲቬዯድዳድዛ እያኯ ነው። ቬኯኩህ ኢህኣዴቌ ፖቩው ዳቌዔ ዏዝዯታ ኣኯበዴ። ቌዒታ ዏብዴ ኟኯዔ።
ኯኲው ብሄዖቧብ ኟዯቧዾው ዏብዴ ኯኣቇዔ ይድዖቧው። በህቌ ኟዯዾኟቀን ዏብዴ በህቌ ዏዏኯቬ ቌድ ይኲኴ። ዯቇቢዔ ነው።
ቧንደቃኲዒዔ እንዲሁ ኣንድ ይበቃኴ። ኯኵዻ ኣድዖቇቑኴ ብኵ ዏከዯኴ ኣኴዝኟደንዔ።ሁኰ እይኮዖዼን ኣንኧኴቀዔ። ይ
ከኣኮዙዖዸ ኣኯያዔ ከኣዯቌባበ እያበኲቮነው ኯዻቌዛ ነው ኟዳዖቇን። ቈዳደ ደቌዕ ኣያኟነው ነው። ኟቌድ ዏውኯብኯብ ኣኯበዴ
ከዯባኯዔ ቢገ ቀይና ኣዖንጓዴ ኣድዛቍ ጃኯዴ ይዔ ኣዛዒ ቢጭዏዛበዴ ዏኴካዔ፡፣ ያዔ ቢሆን ዴዛዢ ነው። ኣንዱን
ቧንደቅ ኣኲዒ ብህኬብ ይይዴ ኣጽድቆ እቨን ዒኯብኯብ ይበቃኴ። እዛቌዾኛ ነኝ ባዳነዴ ኟዑቧዒ ኟኯዔ። እኩኴነደ
ባንድ ኣቇዛ ኣንድን ህኬብ ኟከኯ ከቧዒንያ በኲይ ቧንደቃኲዒ በዒውኯብኯብ ኣይደኯዔ ኟዑቇኯጸው። በዯቌባዛ ነው። ዢዴህን
በዒቬዝን ነው።ኯኩዻ ባንዴዙ ደዐን ያኲዝቧቧ ኢዴዮጵያቐ ኟኯዔና፡ ኣንድ በቂ ነው።በነባ እና በኣዲቨ ቧንደቃኲዒ ያኯው
ክዛክዛዔ እኴባዴ ይቧጃበዴ። ህኬቡ እንደቇና ይዔከዛበዴ። ካቬዝኯቇዔ ድዔጽ ይቬጃበዴ።
ኮዖዔና ዜዔ ሆነንዔ ኣንኧኴቀዔ። ኣንድ ብሄዙቐ ቋንቋ ይኑዖን ። እንደኔ ቌእኬ ቢሆን እዏዛጁኯሁ። በዲዘካቐነደ፡ በብቃደ
እና ኟዒንዔ ዯጽእኖ ኟዒይንጸባዖቅበዴና በህኬቡ ቪኔ ኟዑዯቇበዛ በዏሆኑ። ከኴብ ካኯቀቨ እንባ ኣይቇድዔ። ካኴሆነ ደቌዕ
ኣዒዛኛዔ በኣቌባቡ ይቀጃኴ። ኟቬቐኧዛኲንዱ ኣይነዴ ኟቋንቋ ኣዾቃቀዔ (ሁኯዴ ይዔ ቭቬዴ ቋንቋዎዻ ብሄዙቐ ኟዑሆኑበዴ)
በዯቌባዛ ቢኴዔ ቈዳዴ ያኯ ኣይዏቬኯኝዔ። ብከ ቋንቋ በዒቅ ኟዯቍዳ ኟኯዔ። ያዔ ኣቇዛ በቀኴ። ቑናው ነቇዛ
ኯዏጁኲዴዔ ቢሆን ኟዔንደዒዏጃበዴ ኣንድ ቋንቋ ይኑዖን ነው። እንደ ህኬብዔ እንደ ዔንቌቬዴዔ በኟ ክኴኰ ኣቬዯዛጓዑ ይክ
ዏሄድ ኣያቑጁዔ። ይህ ቩባኴ በድዛዼድዻ ኟበኲይነዴ ይዔ ቬጁቐ ቬዔዔነዴ ኟዑጸድቅና ኟዑዝዛቧ ቋንቋ ይኑዛ ኣይደኯዔ
ኟዔኯው። ህኬቡ ኟቧነውን ነው። ኟዑነቊቇዛበዴ ህኬቡ ነውና ዏቧን ያኯበዴዔ ህኬቡ ይሁን። በዏንቌቬዴ/በድዛዼዴ ኟዯቧነን
ነቇዛ ሁኳዔ ኯዻቌዛ እንደ ዳዖቇን ነው።
ጭቅጭቅ፡ ኟዛቬበዛቬ ጄዛነዴ፡ ኯኢዴዮጵያ ህኬብ ኣዲቬ ኣይደኯዔ። ጭቆናዔ ጭካኔዔ እንዲሁ። እኩህ ኟደዖቧ እኟዯጁኲ
፡ እኟዲዖቀ፡ ኟቊዙ ዾኲዴ ቩዏጁ ደቌዕ ኣብዜ እኟዏከዯ ነው።ኴንኮዙበዴ ይቇባኴ። ኴናውቀው ይቇባኴ። ዲዘካዻን ብዹ
ቬኯሆነ ቪይሆን ኟዑያቬዯዔዖንዔ ነቇዛ ቬኲኯ። በኣጼ ዳዎድዜቬና በኣጼ ዑኒክ በኣጼ ዯክኯዮዛቬና በኣጼ ዮሃንቬ ፡ በኣጼ
ዮሃንቬና በኣጼ ዳዎድዜቬ፡ በኣጼዮሃንቬና በኣጼ ዑኒኴክ ዏሃኴ ኟነበዖ ቯኩዹና ጄዛነዴቬናቬዲቬ ደቌዕኟዑኯን ነቇዛ ኣኯ።
ዯቑቌዯቑኴ። ዯኪዔደቑኴ፡። ዯቑኴደቑኴ። በነቇቬዲደ ዏሃኴ ኟነበዖው ቯኩዹ እኪው ዯዷዔዜ ኟዑያኴቀውዔ እኪው ነበዛ።
ኣቇዛ ደቌዕ ከሁኰ ይቀድዒኴ። ኣጼ ዮሃንቬ ደ ቍንደዛ ያቀኑዴ ኟዑኒክ ቫዙ ዾዢድኣዶው ኣይደኯዔ፡ ኣቇዛ ከኳኯ
ቬኴጁን፡ ኣቇዛ ከኳኯ ነጻነዴ ኟኯዔ ብኯው ነው።ኣሁን ቌን ይህ ኣይደኯዔ ኟዔናኟው። ህሓዴ በድሏኴ ብኵ ህኬብን ካኲዾዠሁ
ብኵ ኟዑዣክዛ ነው ያኯው። ኟህሃዴ/ኢህኣዴቌ ጃኲዹ ቬኲኯው ብዹ ኟኣባይን ዏቧዙዴ (ከቌብጽ ባኲነቧ) ኟዑቃዔ ዏኣዴ
ነው፡፣ ያዝዛቬ በዯኲኲኪነዴ ኟዑያቇኯቌኴዔ ኣኯ። ኟሃቇዛን ዲዘክ በቈ ኣኯዒቅ (እኔን ጅዔዜ)ኣቬዯቑጽኦ እንዳኯው
ዏቇዏዴ ኣይከብድዔ፡ ኟዯዒዛነው፡ ኟዔንዒዖው ዲዘክ ኟጭ ነው። ኟጭው ደቌዕ ኟዯዕኲው (ዲዘካዻሁንና ባህኲዻሁን
በዯዏኯከዯ) ካዱ ኟዑኴ ነው። ኣዲቬ ቈክ ይዷዏዛ።
ባህኴ በዯዏኯከዯዔ በውጭ ባህኴ ኟዑኮዙ ህብዖዯቧብ ነው እኟዯዝዾዖ ያኯውና ይቬዯካከኴ። ኯዏቬዠዠደ ጭ ኣቇዛ ቆይድ
ኟዑዏኯቧው ኢዴዮጵያቐ ዴኴቅ ኣቬዯቑጽኦ ቢኖዖዔ ዏንቌቬዴዔ ዯቇቢ ክዴዴኴ ባኯዒድዖቈ ዯዾያቂ ነው። ጁደ በባህኰ
ዯኮዴኩድ ዒደቌ ኣኯበዴ። ቌድ ደቌዕ ይኲኴ። ነቇ ባኯቬኴጁን፡ ዲደዛ፡ ኧዯ. ሆኖ ኣቇዛን ኟዑዏዙና ኟዑከኲከኯው እቨ

ነው። ቬዒዶው ኟዖቪሁቑዶው ኣንድ ኟእዴዮጵያ ኦዛድዶክቬ ሃይዒኖዴ ኣባዴ (ጳጳቬ ናዶው) ያኰዴ ቁዔ ነቇዛ ኣኯ።
ኟኢዴዮጵያቐው ኧኵ ቇባ ባህኴ ኲይ ኧኵ ዏኧዝቁን ክንክኖኣዶ። በኣሁኑ ኧ ያኯ ዻቌዛ ኣኰ፡ “ዢዖንዸ እቌኩኣብሄዛን
ኯዏዔቧኴ፡ እዱጵያቐ ደቌዕ ዢዛዖንዼን ኯዏዔቧኴ ዏዲከዲዻው ነው። ይህ ደቌዕ ኟዒይዹኴ ነቇዛ ነው” ብኯቑኴ። እነዴ
ነው። ዝዖንዼ ዝዖንዼ ነው። ኢዴዮጵያቐዔ እንዲሁ። ዠታኑ ዛቭ፡ በሃታታና ኣደንኪዥ እጽ እዙቨንኣደንኬክ ዝዖንዼ ኯዏሆን
ኟበቃ ኟኯዔ። ዴዛዞ ኴዠዴ ብዹ ነው። ቬኯሆነዔ ካቊው ይህንን ኣውቆ በዙቨ ባህኴ ኣንዲኮዙ ዏነቇዛ ኣኯበዴ። በዴዔህዛዴ
ዏኴክዔ ዏቧዾዴ ኣኯበዴ። ሃኲዟነደ ደቌዕ ኟዏንቌቬደ ነው። ኟህሓዴዔ ጭዔዛ።
በዏጅዖቱ በኣኯክቪንደዛና በዳዮዷነቬ ዏሃኴ ኟነበዖው ኟኑዜና ኟሃቪብ ኴአነዴ ኣቬዏኴክድ ዲኲቁ ኣኯክቪንደዛኣኯ ኟዯባኯን
ዾቅቲ ጽሁዡን ኲዾቃኴኴ።ኯህሃዴ ኣዏዙዜዻ ጃ ጃውን እንዲያቬቡ ፡ ዲዘክ ኟቧጁዶውን ሃኲዟነዴ እንዲቇነኧቡ ኣቤደዲ
ዏሆኑ ነው። ዳዮዷነቬ በዾዙዙ ጸሃይ ዠኖቬ ኣብዛድ ቧውን (እዛቨ ቧ /ኣቑቂ ኟዑኯን) ይዝኴቌ ኟነበዖ ዝኲቬዠ ነው። ኪዜቬ
ኣኯዒኟሁ “ቧብዶ ኟኯይ”ብኵ እንደኧዝነው። ኟቬነ ቁዿብነዴ (Stoicism) ዢኴቬኴዢና ኣዙዒዼ ኯህና ኟዑያድዛ ቇዳዔ
ኣኴባ ዏናኝ ዝኲቬዠ ነበዛ። ኯዯንደኲቀቀ ኑዜ ቌድ ኟኳኯው ና ኟቌኴ ንብዖዴዔ ብሆን ዏዾን እንዲኖዖው ኟዑከዙከዛ።
ኣኯክቪንደዛ ደቌዕሃብዴ ኣቌበቬብቭ ኟዒይዾቌብ፡ቬኴጁን ዳዼ፡ኣኯዔን ንብዖደ ያደዖቇንቈቬ ነበዛ። በዯቧነ ደዖዺዔ ቢሆን።
ባጭ ዳዮዷነቬ ኯነዢቬ፡ ኣኯክቪንደዛ ደቌዕ ኯቬቊ ያደዖ ነው፡፣ ኣኯክቪንደዛ ኟዳዮዷነቬ ፡ ዳዮዷነቬ ደቌዕ
ኟኣኯክቪንደዛንኑዜኣይሆነዔ። ያንዱ ሂዴ ኟዑያብበው ኳኲኛው ቩቱዛ ነው። “ኣኯክቪንደዛ ባኴሆን ኑዜ ዳዮዻነቬን ነበዛ
ኟዔሆነ”ብሏኴ።ከቋዏዿ ኣይቀዛ እንደኣኯክቪንደዛ ከዯቆዾቡ ኣይቀዛ ደቌዕ እንደ ዳዮዷነቬ ዏሆን ቌድ ይኲኴ ዒኯደ ነው።
ኟህሓዴ ኣዏዙዛዔ ዏቇንኧብ ያኯበዴ ይህ ነው።በኣንድነዴ ቈክው ይ ህኬቡን ይ ቬኴጁኑን (ጃቅዐን) ዏዔዖጃ
ይኖዛበዲኴ። ህኬብን እኟበደኰ ኟህኬብ ነኝ ዒኯዴ ኟዒይዹኴ ነው። ከዏዖዿ ደቌዕ ዣቁ ቪይሆንኯዴውኴድ ኟዑዯኲኯዢ ቬዙን
ዏቬዙዴን ነው። ዏንቌቬዴን ኟዑያቆይ ቪይሆን ኟዑቆይ ዏንቌቬዴንዏዢዾዛን ነው። ኣቅዣ ደቌዣ ኯኩህ ያበቃን ህኬብ ነው።
ዳዮዷነቬ ዏሆን ነው።
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