
እውን የዴቌዙይ ህኬብ በኳኵች ህኬቦች ዯጇኴቷኴን? 

ክዢኴ ንድ 

ሀይኲይ ዒዐዶ 25/04/2010 ዓ/ዔ 

በኯዔዔ ሆነ በሀቇዙችን ዲዘክ እንደዔናውቀው ንድ ህኬብ ኳኲውን ህኬብ ጇኴድ ይዔ ዯጣኴድ እንደዒያውቅ ነው። 

ዲድያ ሁን ሁን ንዳንድ የሀቇዙችን “ዐሁዙን’” ይዔ “ዋቂዎች” ይህንን ዲዘክ በዑቀይዛ ዏኴኩ በሁን ካ 

ንድ ህኬብ ኳኲውን ህኬብ እንደጇኲው ቬዏቬኯው ቩናቇና ቩፅዞ ቬዏኯከዴ ኯዔን የዑኴ ጥያቄ ይጭዛብኛኴ። ዲዲያ 

ቪቬበው የቌኯቧቦዷ የቌኴ እዔነዴና በህኬብ ኲይ ያኲዶውን ጥኲቻ ነፀብዙቅ ነው እያኴኩኝ ቪኴዝው ቆይቻኯሁ። ይህንን 

ንድን ህኬብ ይዔ ብሄዛ ኸኲዒ ያደዖቇ የጥኲቻ ኧዏቻ ከቌኯቧቦች ዯነቬድ ሁን ሁን ቁጥዙዶው ቀኲኴ የዒይባኰ 

ቧዎች በዒቅዔ ሆነ ባኯዒቅ ብሔን የዏጥኲዴና ከኪ ብሔዛ የሆነ ቧው ኲይ ጥቃዴ የዏዝፀዔ ሁኔዲ በቬዠዴ 

እየዯንፀባዖቀ ይቇኛኴ።  

ይህ በሁን ካ እየዯንፀባዖቀ ያኯውን የጥኲቻ ዯቌባዛ በዯኯይዔ በንዳንድ የዒዙና ኦዜዑያ ከባቢዎች እንዲሁዔ 

በዯኯያዩ ዩንቨዛቬዱዎችና ኯዢ ብኵዔ በቬፖዛዴ ዒኧውዯዛያ ቦዲዎች ብሔዛን ዏቧዖዴ ያደዖቈ ቌጭድች ዏነሻዶው 

በደንብ ቪያጇኑ ህኬብ ከህኬብ ይዔ ብሔዛ ከብሔዛ ቊዛ የዯደዖቇ ቌጭዴ ቬዏቬኵ በዏኯጇጥ ይበኴጥ ቌጭደን 

እንዲቬዠዠ የዑያደዛቈ ቬዴያየድች በሀቇዙችን “ዐሁዙን” ይዔ “ዋቂዎች” የዯባኰ ቧዎች በኩኴ ቩቇኯፅ ይዲያኴ።  

ይህን ቈዳይ በቅደ ዯቇቢው ዔኲሽ በዯቇቢው ካኲዴ ቪይቧጥበዴ እየቆየ እየባቧበዴ ዏጥቷኴ። እኔዔ ፅሁዣች ቪነብና 

ኯዙቫ ዯቇቢውን ዔኲሽ እየቧጇሁ ቢሄድዔ እንደኩህ ሀቪቤ በፅሁዢ የቇኯፅኩበዴ ካ ኴነበዖዔ። ዔናኴባዴ ያኯኝን 

እውቀዴ ውቬን ነው ከዑኴና በኩህ ከዛያ ጥኴቅ እውቀዴ ያኲዶው ቧዎች እያኰ እንዴዴ ዯብኵ በዒኯዴ ድዢዖዴ 

በዒጣዴ እቬከ ሁን ቪኴፅዢ ቆይቻኯሁ። ሁን ቌን ነቇዜች እየቇዞ ቩሄዱ፤ የቅዓን ከቧጇሁ ኳኵች በኩህ ቈዳይ ጥኴቅ 

ዴንዲኔ እንዲቧገ ዏነሻ ይሆናዶዋኴ በዒኯዴ፤ እንዲሁዔ የይቊ ዣዖዔ ኧቊጆች የሀቪብ ብኪሀነዴ ኯዒቬዯናቇድ 

ያኲዶውን ቁዛጇኝነዴ እያየሁ ቩሄድ እቬዱ ይህን ፅሁዢ ዷባ ኴበኴ በዒኯዴ ዷዔዘያኯሁ።  

ውድ ንባቢዎች ይህንን ፅሁዢ ቪዴንቁ ቬዲነቡ በዯኯይዔ ዷዒዘ ከዏሆኔ ቊዛ ዯያይክና ያኯኝን እውቀዴ ውቬን በዏሆን 

ኯዑዝጇዛ ክዢዯዴ በናንዯ የዔዴቧገዴ ሀቪብ ይዳብዙኴና ቅዚዲ እንዳይዝጥዛባችሁ ደዙ እኲኯሁ።  

ኯኩህ ፅሁዢ ዏነሻ የሆነኝ በሀቇዙችን ከዑዲዯዐዴ ቊካጣዎችና በዯከዲዲይ ከዔከዲዯኯው ቪዔንዲዊ ቊካጣዎች ንዱ 

የሆነው የዘፖዛዯዛ ቊካጣ የዲህቪቬ 15/ 2010 ዓ/ዔ እዴዔ ውቬጥ ቬኯ ሀቇዘደ ቅዲዊ ሁኔዲ ካቍች ዔን ይኲኰ በዑኴ 

ዛእቬ የዯኯያዩ ዲዋቂና ዋቂ ያኲዶው ቧዎች በዒነቊቇዛ ያጣው ፅሁዢ ነው።  

በቊካጣው የዯቧገዴን ቬዯያየድች የቧዎዷ የቌኲዶው እዔነዴ በዏሆኑ ቬዯያየዲዶውን ከብዙኯሁ። ሆኖዔ በሁኰዔ 

ኲይ የቌድ ዏቬዒዒዴ የኯብኝዔና ቪኴቬዒዒዔ የዙቫን ቋዔ በዏያኬ ኯያንዳንዱ ዔኲሽ ዏቬጇዴ ያቬዝኴቇኝዔ ብዬ 

ቬኲዏንኩ ኴዝዋኯሁ። ይሁን እንጂ በኩህ ፅሁዢ ውቬጥ ንድ በጣዔ የዯኯጇጇና የቊካጣውን ኧቊጅ እንዴዴ ኬዔ 

ብኵ ይፅዝዋኴ? በዒኯዴ ጥያቄ ያጫዖብኝ ዯቇቢውን ዔኲሽ ያቬዝኴቇዋኴ ብዬ ያቧብኩዴ የድ ፀቊ ቬዒዖ የዯባኰ 

ቌኯቧብ የቧገዴ ቬዯያየዴ ነው።  

ድ ፀቊ ቬዒዖ የነዳጅ ዒዏኲኯሻ ዴዙንቬፖዛዴ ባኯንብዖድች ዒህበዛ ዔ/ፕዚኬዳንዴ የሆኑዴ ቌኯቧብ በቧገዴ ቬዯያየዴ 

በቌኴፅ ዔንያህኴ በንድ ህኬብ (የዴቌዙይ ህኬብ) ኲይ ጥኲቻ እንዳኲዶው በዑያቪይ ዏኴኩ ብቬኯዴና ሀኲዟነዴ በቍደኯው 

ዏኴኩ የቧገዴ ቬዴያየዴ እቪዶውን የዏቧኰ ቧዎች የዑያንፀባዛቁዴ ነውና ከዯቻኯ እቪዶውዔ ከኩህ ይነዴ ጥኲቻ 

እንዲገ፤ ካኴሆነዔ ከኳኵች ቊዛ በኩህ ቈዳይ ቌኴፅነዴ ዏዢጇዛ ቬዝኲ ዏሆኑን በዒዏን ዔኲሽ ዏቬጇዴ 

ያቬዝኴቊኴ በዑኴ እዔነዴ እንድፅዢ ዏነሻ ሆኖኛኴ።  



ቊካጣው ያኲነበበ ቧው ቌኯቧቡ ዔን ቢኰ ነው ብኵ ያቬብ ይችኲኴና ኯፅሁዞዔ ዏንደዛደዘያ እንዲሆን በቊካጣው ኲይ 

የቀዖቡዴ ሁኯዴ ጥያቄዎች ኲይ ቬዯያየዴ የቧገ በዏሆናዶው የድ ፀቊ ዔኲሽ በዒቬቀደዔ የቌኴ ዏኯካከዳን ኯዏቌኯፅ 

እዕክዙኯሁ።  

ድ ፀቊ እና ኳኵች ቌኯቧቦች የዯጇየቁዴ ንዱ ጥያቄ በሀቇዙችን ሁን ያኯችበዴን ችቌዛ እንዴዴ ኴዴቇባ ቻኯች? 

የዑኴ ነበዛ ከኲይ እንደቇኯፅኩዴ የኳኵች ቧዎች ቬዯያየዴ እንደዯጇበቀ ሆኖ ድ ፀቊ የቧገዴ ዔኲሽ እንይ፤-  

‹‹ሁን ኯዯንቧዙዠው ችቌዛ ዏንቬዔ የኧዛ ፖኯዱካ ነው፡፡ …ንድ ዳጄ ዯከቧቧና እቨን ኯዏዋቬ ፖቬ ጣቢያ ሄጄ 

ነበዛ፡፡ ዕድዓና የዴዔህዛዴ ደዖጃ ሁኰን ከነቇዛኩ በኋኲ ኧዛህ ዔንድነው ብኵ ጇየቀኝ፡፡ ኸዴዮጵያዊ ነኝ ኴኩዴ፡፡ 

በዢፁዔ ኧዛህን ጥቀቬ ኯኝ፡፡ እኔ ከሁኰዔ ኧዛ የዯነካካሁ ቬኯሆነ ይህ ነው ብዬ ዏናቇዛ ኴችኴዔ፣ ኸዴዮጵያዊ ነኝ 

ኴኩዴ፡፡ ዋቬ ዏሆን ዴችኴዔ ዯባኴኩ፡፡ ይህ እንዴዴ ሆን ይችኲኴ?.....በንድ ቇዛ ዏዓዴ ዏንቌሥዴ 

ዯዝጥሯኴ፡፡ የንድ ቇዛ ዏንቌሥዴ ንድ ነው ሆን የዑቇባው፡፡ ንድ ዏኯያ ነው ኖዛ የዑቇባው፡፡ የብሔዜች 

ቬዔ እየዯጇዙ ክኴኴ ዯደዙጅድ ዏንቌሥዴ ዏባባኴ በዙቨ ኴክ ይደኯዔ፡፡ ….›› (ዏቬዏ የዙቫ ነው)።  

ኳኲው በቊካጣው የቀዖበኲዶው ጥያቄ ዏዢዴሄው ዔንዏሆን ኯበዴ? የዑኴ ቩሆን ህኬብን ቬዲኮ የቧውየው ጥኲቻ 

የዑንፀባዖቀውዔ እኩህ ኲይ ነው። ዔን ኰ የዔዴኰኝ እቬኪ በቊካጣው ያኰዴን ኲቬዢዖው፤-  

‹‹ቌኴጽ ውይይዴ ያቬዝኴቊኴ፡፡ የዴቌዙይ ሕኬብ ኯዔን በኦዜዕ ኯዔን በዒዙ ሕኬቦች ዯጇኲሁ ብኵ ዏጇየቅ 

ኯበዴ፡፡ ኯውጥ ከዑዝኴቈ ሕኬቦች ቍን ዏቆዔ ኯበዴ፡፡ ከሁኰዔ ክኴኵች የዯውጣገ የቇዛ ሽዒቌኳዎች፣ 

ዔሁዙንና የዯኯያዩ የኅብዖዯቧብ ክዢኵች በዯቇኘበዴ ቌኴጽ ውይይዴ ዯደዛቍ እዛቅ ዏውዖድ ኯበዴ፡፡›› (ዏቬዏ 

የዙቫ ነው)።  

ድ ፀቊ ዔን ያህኴ በዴቌዙይ ህኬብ ኲይ ጥኲቻ እንዳኲዶው ከዒቪየዴ በቬዯቀዛ የችቌ ዏንቬኤ ያኰዴን ቈዳይ ቊዛ 

የዒይቇናኝ ዏዢዴሄ ብኯው ዒቬቀዏጥ ዯቇቢ ሆኖ ይዏቬኯኝዔ። ዏንቬኤው የኧዛ ፖኯዱካ ብኯህ እንዴዴ የዴቌዙይ 

ህኬብ በኦዜዕና ዒዙ ህኬብ ዯጇኲሁ ብኵ ይጇይቅ ይባኲኴ ዲዲያ? ቈዳዩ ኳኲ ቬኯሆነ ነው እንጂ፤ እቬዱ ቌኯቧቡ 

የቧገዴን ቬዯያየዴ ዏቧዖዴ ድዛቋ ንድ በንድ ሀቪቤን ኴቌኯፅ። ዯከዯኰኝ፤-  

ይህ ፅሁዢ በሁኯዴ ክዢኴ የዯኧቊዷ ነው። በዏዷዏዘያው ክዢኴ በሀቇዙችን ቅዲዊ ሁኔዲ ቬዔኴክድ በቊካጣው 

የዯነቪው የችቌ ዏንቬኤ የኧዛ ፖኯዱካ ነው በዒኯዴ ድ ፀቊ የቧገዴ ሀቪብ የዑዕቌዴ ቩሆን፤ በሁኯዯኛው ክዢኴ 

ደቌዕ ዏዢዴሄው ዔን እንደሆነ ዯጇይቀው የቧገዴን ሀቪብ በዴቌዙይ ህኬብ ያኲዶውን ጥኲቻ በህኬብ ኲይ ያቬዲከኩበዴ 

ቈዳይ በዏሆኑ ዔኲሽ እንደዑያቬዝኴቇው በዒዏን የዯኧቊዷ ነው። ዏኴካዔ ንባብ፤-  

1. በሀቇዙችን የኧዛ ፖኯዱካ ኯ ይ?  

ንዳንድ “ዐሁዙን” ሆን ብኯው ህኬቡን ኯዒደናቇዛ በዑዏቬኴ ዏኴኩ ኧዛና ብሔዛ ቀኲቅኯው ቩቇኴፁ ቬዏኯከዴ 

እውን ቪያውቁዴ ቀዛዯው ነው እኲኯሁ። በዯኯይዔ የብሔዛ ብሔዖቧቦች በሀቇዙች ዏኖዙዶውን ኯዒዏን የዑዶቇ ንድ 

ብሔዛ፣ ንድ እዔነዴ፣ ንድ ቋንቋ ኧዯ የበኲይነዴ ካኴቧዝነ ሀቇዛ ዴኖዛዔ የዑኰ እንደእነ ድ ፀቊ ያኰ ቧዎች 

ኯዖጅዔ ካ የሀቇዙችን ህኬቦች ኯዒንነዲዶው ያደዖቈዴን ዴቌኴ የዑዏኴቬ ዯደዛቍ የዯዋቀዖውን ዡደዙኬዔ ቬዛዴ 

ከኧዛ ፖኯዱካ ቊዛ ቩያቇናኘዴ እዲኧባኯሁ። በዏቧዖደ ኧዛ(Race) እና ብሔዛ(Nation) ኯየቅኴ ዏሆናዶውን ቌኴፅ ነው። 

ኧዛ ቬንኴ ከኧዖዏኴ (DNA) ቊዛ የዑያያኬ እንደሆነ ብሔዛ ቩባኴ ቌን ከቬዯቪቧብና እዔነዴ ቊዛ የዯያያኧ ዏሆኑ 

ቪይቇባዶው ቀዛድ ይዏቬኯኝዔ።  



በቌኴፅ በሀቇዙችን ህቇ ዏንቌቬዴ ቬኯ ብሔዛ፣ ብሔዖቧብና ህኬቦች ቬዏኴክድ ያቬቀዏጇው ዴዛጓዓዔ ይህንን ያቪያኴ። 

በንቀፅ 39 ቁጥዛ 5 እንደዯቇኯፀው ብሔዛ፣ ብሔዖቧብ፣ ህኬብ ዒኯዴ ብኵ ቩዯዖቈዏው “ቧዠ ያኯ የቊዙ ጇባይ 

የዑያንፀባዛቅ ባህኴ ይዔ ዯዏቪቪይ ኴዔዶች ያኲዶው፣ ቌባቡበዴ የዑችኰበዴ የቊዙ ቋንቋ ያኲዶው፣ የቊዙ ይዔ 

የዯኪዏደ ህኴውና ኯን ብኯው የዑያዔኑ፣ የቬነ ኴቦና ንድነዴ ያኯዶው እና በብኪኛው የዯያያኧ ዏኴክ ዔድዛ 

የዑኖ ናዶው።” በዒኯዴ ያቬቀዔጧኴ። ዲድያ ቬኯ ቧዎች ኧዛ የዯጇየቀው የዴ ነው? እንዴዴ ቢዯዖቈዐዴ ነው ጃኴ?  

በኩህ ህቇ ዏንቌቬዴ ዴዛጓዓ ንድ ቧው ከየዴዔ ኧዛ ይኯድ ባደ ይዔ እናደ ኧዙዶው ዔንድነው ቪይኴ ብቻ ቪይሆን 

ብሔዙዶውዔ የዴ እንደሆነ ቪይጇየቅ የዙቨ ብሔዛ ዔን እንደሆነ ዏቌኯፅ እንደዑችኴ ነው። በዛቌጥ በሀቇዙችን 

በዒቅዔ ሆነ ባኯዒቅ ቈዳዩን ከኧዛ ቊዛ በዒቇናኗዴ ኯጥኲቻና ኯቌጭዴ ቩጇቀዐበዴ ቬዲይ ያቪኬናን። ይህንን ቈዳይ 

ቌንኪቤ ዒቬጨበጥ ይችኲኰ የዔዴኲዶው የሀቇዙችን “ዐሁዙን” ዙቪዶውዔ በኩህ ክዢዢኴ ቇብዯው ቬዲይ ሀቇዚ ዴዴ 

እየዯጓኬሽ ነሽ ያቬብኲኴ።  

ይበኴጥ ቌኴፅ ኯዒድዖቌ ኯዔቪኳ ንድ ቧው በባደ ዴቌዙይ በእናደ ኦዜዕ ቢሆን ያደቇበዴ ክኴኴ በኦዜዑያ ከሆነ እና 

የዒህበዖቧቡ ባህኴ፣ ኴዔዶች፣ ቋንቋ እና ዯዏቪቪይ ቬነኴቦና የዑቊዙ ቢሆን ብሔ ኦዜዕ ነኝ ቢኴ ዔን ያቌደዋኴ? 

ዖ ከኲጆዷ ብሔዛ ውጭ በሆነ ኸዴዮ ቭዒ ክኴኴ ቢያድቌና የቭዒ ብሔዛ ባህኴ፣ ኴዔዶች፣ ቋንቋ እንዲሁዔ 

ዯዏቪቪይ ቬነኴቦና ይክ ቢያድቌ ብሔ ኸዴዮ ቭዒ ነው ቢባኴ ዯቇቢነዴ እንዳኯው የህቇ ዏንቌቬደ ዴዛቈዔ በቌኴፅ 

ያቬቀዔጣኴ።  

ይህንን ኯዏቀበኴ የዑያቬዶቌዙዶው እንደ ድ ፀቊ ያኰ ቧዎች የብሔዛ እውቅና ዏቬጇዴ ሀቇዛን የዑበዲዴን ድዛቇው 

ዢዛሀዴ በህኬቡ ኯዏንኪዴ ቩቧበዴ ቆይዯዋኴ። ሁን ባኯው ቅዲዊ ችቌዛ በዒቬዲከክዔ ዡደዙኬዐን ዢዛቭ 

ዒንነዴን ኯዒጥዠዴ ጇናክዖው ቀጥኯውበዲኴ።  

ድ ፀቊ ንድ ብሔዛ፣ ንድ እዔነዴ፣ ንድ ቋንቋ …ኧዯ ዏኖዛ እንዳኯበዴ የዑያዔኑ ዏሆናዶው የዑያቪየውዔ 

የዡደዙኬዔ ቬዛደን ኯዒጣጣኴ በንድ ሀቇዛ ዏዴ ዏንቌቬዲዴ ሆነዋኴ እንዲኰ ቬቻኲዶው። ዲድያ የቪዶው 

ዢኲቍዴ ድዜ እንደነበዖችው በንድ ዏንቌቬዴ የዔዴዯዳደዛ ከኲይ በቀጭን ዴእኪኬ የዔዴነዳ ሀቇዛና ዒንነደን ዒክበዛ 

የዯነዝቇ ህኬብ እንዲኖዛ ዯዏኘ። ዔን ይሄ ብቻ ዢዴህ በቬዯዛጓዑ ይሻኲኴ ቋንቋውን ከዔናቬከብዛኯዴዔ ኰን እንጂ 

ቇዙዑ ቧው ናዶው።  

እኩህ ኲይ ድ ፀቊ ሀቪባዶው ኯዒጣዝጫ እንዲሆናዶው ድዜ ቩዯዖዴ የነበዖውን ሀቪብ እንደ ዲቬ ዔቪኳ ብኯው 

ያቀዖቡዴ ቈደይ ኯ። እቨዔ ዋቬ ኯዏሆን ብኯው ቩሄዱ ኧዛ በዏጇየቃዶው ዏናቇዛ ቬኲኴዝኯቈ ቌን ዋቬ ዏሆን 

ዴችኴዔ ዯብኯው እንደዯዏኯቨ የቇኯፁዴ ነው። ይቇዛዒኴ ኯካ ንዳንዱ ቧው እድኰ ቬኲቇኗ ብቻ የዏጣኯዴን ነው 

የዑያዙው።  

እኔ የቇዖዏኝ ቌን ቊካጇኛው እንዲህ ቩኰዴ የዴ? እንዴዴ? ኯዔን? ብኵ ንድ እዛዔጃ እንኳን ዏጇየቅ ቪይዝኴቌ 

እንደዖደ ዏፃዞ ነው። ይቬ ቊካጇኛውዔ ዋቬ ኯዏሆን ኧዛ እንደዑጇየቅ ያዔናኴ? ኯነቇ ሁን ሁን ቊካጣው 

ቅዲዊ ሁኔዲውን ቬዏኴክድ የዑያጣዶው ፅሁዣች ቌዙ እያቊቡኝ ቬኯሆነ ዴዴ እየሄደ ነው እንድኴ ቬቇድዶኛኴ።  

ቬኯ ቊካጣው ቬዏኴክድ ንድ ዔቪኳ ኴቌኯፅና ደ ቈዳዬ ኴዏኯቬ በሁን ቅዴ በሀቇዙችን ዩኒቨዛቩዱዎች እየዲዩ 

ያኰ ብሔዛን ዏቧዖዴ ያደዖቈ ቌጭድች ዏነሻው ዲቌዙዴ ዩኒቨዛቩዱ እንደሆነ በዯደቊቊዑ ቩቇኴፅ ቪይ ዴዴ? 

ዴዴ? እኲኯሁ። ዏደና ጅዒ ዩኒቨዛቩዱዎች የነበ የንድ ብሔዛ ዯዒዘዎች ቈዳዴ ቩደዛቬባዶው ዯቧደው ቊዔቤኲ 

ክኴኴ የዯጇኯኰዴ፤ እንዲሁዔ በውይይዴ ደ ዩኒቨዛቩዱው ቩዏኯቨ ዏኪናዶው ኲይ ድንቊይ የዯዖዖባዶው 

ከዲቌዙዴ ዩኒቨዛቩዱ ቌጭዴ በዟዴ ይደኯዔ እንዴ? ዖ ኯዏሆኑ የቬፖዛዴ ክኯባዶው ኯዏደቇዢ ብኯው ኴድያ 



የዯጓከዴ ጣድች በብሔዙዶው ዔክንያዴ ያ ሁኰ ችቌዛ ቩደዛቬባዶው የነበዖው ከዲቌዙዴ ዩኒቨዛቩዱ ቌጭዴ በኋኲ 

ይሆን እንዴ? በዒኯዴ የካ ደዴ ኯውጥ ካኯ እንድጇይቅ ድዛቍኛኴ።  

በእዛቌጥ የዲቌዙዴ ዩኒቨዛቩዱው ቌጭዴ በዏቧዖደ የዔቃዏውና ዯቇቢ ያኴሆነ ቌጭዴ እንደሆነ ዔናኯሁ። ቌን 

ኯዔን እንደ ዏንቬኤ እንዲደቊቇዔና ዯቇደን እንድናዔ ይደዖቊኴ? ከኪ በዟዴ የዯደዖቈ ቌዣች ዏንቬኤ ዏሆን ቃዲዶው 

ይ? ኯዒኯዴ ነው። ኯዒንኛውዔ በኩህ ቈዳይ ዝጣዘ ከዝቀደ የዔዏኯቬበዴ ቬኯሆነ እኩህ ኲቁዏውና ደ የኪዚ ዛእቧ 

ቈዳይ የሆነው የድ ፀቊ እና የቪዶው ሀቪብ የዑቊ ቧዎች ኴዏኯቬ።  

በሀቇዙችን ኲይ ንድ ቧው ዋቬ ኯዏሆን ዝኴቍ ከየዴ ኧዛ እንደሆነ የዑጇየቅበዴ የህቌ ቌባብ የኯዔ ብቻ ቪይሆን ሁን 

ባኯው የዡደዙኴ ቬዛዴ ዏቼዔ ቢሆን የዑጇየቅበዴ ቌባብ ይኖዛዔ። እንዲህ በቌኴፅ ኧዙዶው ዯጇይቀው ከሆነዔ 

ዯቇቢነዴ እንደኳኯው ጇያቂውን የዏዕቇዴና ዏብዲዶው የዒቬከበዛ ዐኰ ዏብዴ ደቌዕ ድ ፀቊ ኲዶው። ዏቼቬ የብከ 

ዯሽከዛካዘዎች ባኯንብዖዴ እንዲሁዔ የዒህበዙዶው ዏብዴ ኯዒቬከበዛ በሀኲዟነዴ የዯዏዖገ ቧው ሆነው ይህንን ዏብዴ 

ዒቬከበዛ ያቅዲዶዋኴ ኯዒኯዴ ይከብደኛኴ።  

ቌን እቬዱ ቀኯኴ እናድዛቇውና ቧውዬው የብሔዜች ዏብዴ ከኧዛ ፖኯዱካ ቊዛ የዑቀኲቅኰ ቬኯሆነ የዯጇየቁዴ ብሔዙዶው 

ይሆናኴ እንበኴ። ዲድያ ድ ፀቊ እቬከ ሁን ብሔዙዶው እንዴዴ ቪያውቁ ቆዩ? ዏቼቬ ከዏቇዖዔ በቬዯቀዛ ዔን 

ይባኲኴ? ቧውዬው በኩች ሀቇዛ እየኖ የቀበኳ ዏዲቅያ የኲዶውዔ እንዴ? ዖ ይኖዙዶዋኴ። ዲድያ ብሔዙዶው ዔን 

ብኯው ፃዞ? ባያዔኑበዴዔ ብሔዙዶው ቪያፅዞ ዏዲቅያ ይቬዱዔ። ቬኯሆነዔ ዋቬ ኯዏሆን የሄዱበዴ ቦዲ ያኯው 

ጇያቂ ቧውዬ ዏዲቂያዶው በዒየዴ ብሔዙዶው ዏዐኲዴ ይችኴዔ እንዴ? እነኩህን የዏቧኰ ቀኲኴ ጥያቄዎች 

በዒንቪዴ ድ ፀቊ የውቮዴ ዔቪኳ ዒቅዖባዶው ዒቅ ይቻኲኴ።  

እቌዖ ዏንቇዴ በይቊ ዣዖዔ ድህዖቇፅ በዯደቊቊዑ ሀቪቡን በነፃነዴ የዑቇኴፀው ቩቪይ ዏንቌቬዳ የዯባኯ ቌኯቧብ ቬኯ 

የቀበኳ ዏዲቅያ ኲይ ብሔዛን ዏቌኯፅ ቬዝኲነዴና ህቊዊነዴ ቬዏኴክድ ያቧዝዖው ፅሁዢ የዔቊዙውና የዒኴቊዙው 

ሀቪብ እንዳኯበዴ እየቇኯፅኩ። በኩህ ቈዳይ በኳኲ ካ የዔዏኯቬበዴ ሆኖ ሁን ባኯው ሁኔዲ ቌን በዏዲቂያችን ኲይ 

ብሔዛ ዒፃዢ የቌድ እንደዑኴ የዑያቪየን ነው።  

ዲድያ ከኩህ በዏነቪዴ ድ ፀቊ ይዔ ዏዲቂያ የኲዶውዔ፤ ኴያዔ ዣዛጂድ ነው ያቧዴ፤ ህቊዊ ከሆነ ደቌዕ 

ብሔዙዶው ቬዢዖዋኴ/ፅዝዋኴ። በዏዲቂያዶው ያኯውን ብሔዙዶው ኯዏናቇዛ ኯዔን ኴዝኯቈዔ? ብኯን ብንጇይቅ 

ደቌዕ ዴንሽ በየዋህነዴ ካየነው ቧውዬው ዋቬ ዏሆን ቬኲኴዝኯቈ ዒዔኯጫ ኧዴ ዯጇቀዐባዴ እንኲኯን። ይይ በደንብ 

ይዝዯሽ ከዯባኯ ቌን የብሔዛ ዒንነዴ ዏከበዛ ቬኯዒይዋጥኲዶውና በብሔዛ ጥኲቻ ቬኯዯኧዝቁ እንደሆኑ ያቬዖዳናኴ።  

ቩጇቃኯኴ ድ ፀቊ ሆን ብኯው ያኲዶው የብሔዛ ጥኲቻ ኯዏቌኯፅ በሀቇዙችን ያኯው ዒንነዴን ዏቧዖዴ ያደዖቇው 

ዡደዙኬዔ ቬዛዴ ኯዒጥኲኲዴ ቊጣዑውን ዯጇቅዏው የኳኯውን የኧዛ ፖኯዱካ ኯ ብኯው የችቌ ዏንቬኤ በዒኯዴ 

ቇኴፀውዲኴ። እንደኩህ ያኰ ሀቪቦች ደቌዕ በቅደ በሀቪብ ካኴዯዏደ ጣደን ሀይኴ በዯቪቪዯ ዏንቇድ በዒነቪቪዴ 

የብሄዛ ዒንነዴ ከኧዛ ቊዛ በዒያያኬ ብዜዴ የኖዖና የዯዋኯደ ህኬብ ኲይ እንዲጨክን ያደዛቇዋኴ።  

በዯኯይዔ ብሔዛና ኧዛ ኯይድ ካኲየና ብሔዛ ዒኯዴ ከቬዯቪቧብና እዔነዴ ቊዛ የዑያያኬ ዏሆኑን ካኴዯዖዳ የዒን ኴጅ 

ነው እያኯ በዏከዠዝኴ ንድዔ/እህዴ ከንድዔ/ ከእህዴ ቊዛ የዑጨካከኑበዴ ሁኔዲ እንዲዝጇዛ ድዛጓኴ። ይህ ደቌዕ 

ንዳንድ የሀቇዙችን “ዐሁዙን” ሆን ብኯው ኯዖጅዔ ካ የቧበዴና በቅደ ዯዏጣጣኝ የሆነ ዔኲሽ ያኴዯቧጇበዴ፤ 

ይበኴጥዔ እየዕቀን ቬናባብቧው የነበዖ ከዏሆኑ ቊዛ የዯያያኧ ካኴሆነ በቬዯቀዛ ሁን ያኯው የዡደዙኬዔ ቬዛዴ የኧዛ 

ፖኯዱካ ይደኯዔ ብቻ ቪይሆን ዏቼዔ ቢሆን የቌጭዴ ዏንቬኤ ሆን ይችኴዔ። እኩህ ኲይ ቌኴፅ ዏሆን ያኯበዴ 



ይበኴጥ የዡደዙኴ ቬዛደን ኯዒጇናከዛ ዏሻሻኴ ይዔ ዏቬዯካከኴ የዑቇባዶው ቈዳዮች እንዳኰ እንደዯጇበቀ ዏሆኑ 

ነው።  

ክዢኴ ሁኯዴ ይቀጥኲኴ….. 


