
1 

 

ኟቆገን ጏዛድ ብኲ … 

ቩኢድ ዏሐዏድ 01-22-18 

ጏ/ዜ ሃዋ ኟኴዺቷውን ሁኔታ ኯዒጏቅ እንቅኴፍ ጥዯዋኴ፡፡ ከሁን ሁን ትደውኴኴኝ 

ይሆናኴ በዑኴ ኴባቷው ዯንጇኴጥኵ ይኖዙኴ፡፡ ዙህዋ ዏሐዏድ ከእናትና ባቷ 

እንዲሁዔ ከእህት ጏንድዕቿ ከዯኯኟቼ ድፍን ዔቬት ዓዏታት ዯቆጥዖዋኴ፡፡ ዏኲው 

ቤዯቧብ ቇና ቇዛ ኯቃ ቬትሄድ ይሆናኴ ብኯው ኟቇዏደትና በዯጧባጭ ኟሆነውን ነቇዛ 

በእጅቈ ኟዯኯኟ ቬኯሆነባቷው ሁኰዔ በሀዘንና በትካዜ ከከዙዖዐ በኋኲ ኟዙህዋን ነቇዛ 

እኟዖቨት ኟዏገ ቢሆንዔ ጏ/ዜ ሐዋ ግና ኟእናት ዷንት ሆኖባቷው ሁኳ እንዳነቡ 

ናቷው፡፡  

ኯሀዔቪ ዓዏታት ያህኴ በቈዛብትና ብዜዋቷው ኟኖት ጏ/ዜ ይሻ ግን ኴዺቷው 

ታድቊቷዋኯቼ፡፡ ይኖበት ከነበ ደቪቪ ቤት ቬጏጥታ በዘዏናዊ ቤት እንዲኖ 

ድዛቊኯቼ፡፡ ከሄደቼ ኴክ በዔቬት ዓዏቷ ነበዛ ኯቤዯቧቦቿ ቤት ኟቇዛቼው፡፡ ከዚያዔ 

ኴፎ እህቶቿንና ጏንድዕቿን ታቬዯዔዙኯቼ፡፡ በዓኴ በዏጣ ቁጥዛዔ ኯቤዯቧቦቿ 

ቬዝኲውን ጏጪ ትኴካኯቼ፡፡ ዏኲው ቤዯቧብ በደቬታ ያቪኴዠኰ፡፡  

ይህንን ኟዑያአት ጏ/ዜ ሐዋ “ኲህን ዔን በድኴኩት” እያኰ ይጧነቃኰ፡፡ ሁኰዔ ነቇዛ 

ቀዛቶ ኟኴዺቷው ድዔፅ ዏቬዒትን ይዏኛኰ፡፡ ዙህዋ ዏሐዏድና ዙህዏት ከድዛ ብዜ 

ደጎቼ ናቷው፡፡ ሁኯደዔ ቬደታቷውን  ጏደ ቪውዲ ዓዖቢያ ነበዛ ያደዖቈት፡፡  

በሁኯት ብዜ ደጎቼ ዏካከኴ ኟዯዝጇዖው ኴአነት ጏ/ዜ ሐዋን በእጅቈ ያቪቬባቷዋኴ፡፡ 

ኴዺቷው ከህቇ ጏጥ ደኲኵቼ ቊዛ በዏነቊቇዛ ኟዑያቬዝኴቊትን ቇንዘብ ቬትነግዙቷው 

ያቬዝኴቇኛኴ ያኯቺቷውን ቇንዘብ ነዋዘነታቷው በደቫ ከዯዒ ኗዘ ከሆነው ጏንድዒቷው 

ዯበድዖው ነበዛ ኟቧጧት፡፡ ቇንዘቡን በዏጇቀዔ በሕቇ ጏጥ ዏንቇድ ጏደ ቪውዲ ዓዖቢያ 
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ኯዏግባት ጏደ ኟዏን ዏጓዝ ነበዖባት፡፡ ይህ ቈዞ ደግዕ ቧቃቂውን ኟዷኴባ ኲይ ቈዞን 

ኴፎ ኟዏን ዏግባትን ይጇይቃኴ፡፡ ኟጏ/ዜ ይሻ ኴጅ ዙህዏት ግን ጏደ ቪውዲ ዓዖቢያ 

ያዏዙቼው በሕቊዊ ዏንቇድ ከቧዘዎቿ ቊዛ ዯቬዒዔታና ሕቊዊ ኟቪውዲ ዓዖቢያ ቪዛዋን 

ጏቬዳ ነበዛ፡፡ በዏሆኑዔ ከዲቬ በባ ቦኳ ኢንዯዛናሽናኴ ኟዛ ዏንቇዛ ነበዛ በቀጥታ 

ኟዯጓዘቼው፡፡ በሁኯደ ዏካከኴ ኟነበዖው ኴአነት ግኴጽ ቢሆንዔ ጏ/ዜ ይሻዔ ሆኑ ጏ/ዜ 

ሃዋ ይህንን ኴአነት ያውቁዔ፡፡ ኟዑያውቁት ነቇዛ  ሁኯደዔ ብዜ ደጎቼ ጏደ ውጪ 

ቇዛ ዏሄዳቷውን ብቺ ነው፡፡  

ዙህዋ ኟት እንደቇባቼ ይታጏቅዔ፡፡ እንደጏጣቼ ቀዖቼ፡፡ ኯቤዯቧብዔ ሁኳ ኟዒይዖቪ 

ኟእዔዜ ቁቬኴ ሆነቼ፡፡ ኟዙህዋ ዓይነት ዕጣ ዝንታ ኟዑያቊጥዒቷው ጏጣቶቼ ቁጥዛ 

ኟትኟኯኳ ነው፡፡ በዛካታ ጏጣቶቼ ከቇዙቷው በዑነቨበት ዜ ያቊጥዒቷው ኟዑቼኴ 

ውጣ ውዖድ በውኴ ይነቇዙቷውዔ፡፡ በህቇጏጥ ዏንቇድ ዙቪቷውን ኯዒበኴፀግ ዓኲዒ 

ያደዖቈ ደኲኵቼ እነቨ ዙቪቷው ኟዒያውቁትንና ኟኳኯን ዓኯዔ በዔናብ ያቪይዋቷዋኴ፡፡ 

ሁኰዔ ነቇዛ ኴቊ በኴቊ እንደሆነ ቬዏቬኯው ይነግሯቷዋኴ፡፡  

በዯጧዒዘዔ ጏጣቶቸ ቋንቋ ያውቁዔ፡፡ በደዖቨበት ቇዛ በቋንቋ ዏግባባት ቬኯዒይቼኰ 

ከዑደዛቬባቷው ቧቆቃና ቬቃይ ኯዏዳን ኟዑያቧቃይዋቷውን ዖዏናዊያን ቧዎቼን 

ኯዏዒጇን እንኳን ይቼኰዔ፡፡ ኟዑኖዙቷው ብቷኛው ዒዙጭ ጏደነዷቷው ዏነዳት 

ሁኰንዔ ነቇዛ ዏቀበኴ ብቺ ነው፡፡ በዚህ ዏኴክ በዛካቶቼ ኯካኲዊና ኯቬነ ኴቦናዊ 

ቼግዜቼ ይዳዖቊኰ፡፡ ግባብ በኳኯው ዏንቇድ ዯቇደው ንቭኲ ይቊዝዠኰ፡፡ ይደባደባኰ፤ 

ንዳንዶቸዔ ኟውቬጥ እቃቷው በሕቇ ጏጥ ቀዶ ጥቇና እኟጏጣ ኯህኴዝዯ ህይጏት 

ይዳዖቊኰ፡፡  

ይህንን ሁኰ ዏከዙ ኴዝው ኟቬደት ዏዳዖሻ ቇዛ ኲይ ኟዑደዛቨ ጏጣቶቼ ጥቂቶቼ 

ናቷው፡፡ ከደዖቨ በኋኲዔ ቢሆን ሁኰዔ ነቇዛ ኴቊ በኴቊ ይደኯዔ፡፡ ኳኲ ዝዯና 

ይቇጥዒቷዋኴ፡፡  
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ዘጅናኴ ዑክቩድ ዒይግዚዯዛ ቫክዚታዘያት ኟዯባኯ በዔሥዙቅ ፍዘካ በዘዛዞ ኟዑቧዙ 

ድዛጅት ያካሄደው ጥናት እንደዑያቪኟው እ.ኤ.. በጥዛ ጏዛ 2017 ዓዏዯ ዔህዖት ብቺ 

4,158 ቧዎቼ ባህዛን ቋዛጇዋኴ፡፡ ከእነዚህ ዏካከኴ 2,987 ኢትዮጵያዊያን ቩሆኑ  

1,171ደ  ደግዕ ቭዒያዊያን ዏሆናቷውን ዏዖዺው ያቪያኴ፡፡ እነዚህ በፑንትኲንድ 

ድዛቇው በዖቢያ ባህዛን በዒቋዖጥ ጏደ ኟዏን ኟዘኯቁ ናቷው፡፡  በዯጧዒዘ 967 ቧዎቼ 

ቀይ ባህዛን ቋዛጇው ጏደ ኟዏን ቇብዯዋኴ። ከእነዚህዔ ዏካከኴ 956 ኢትዮጵያዊያን 

11 ደግዕ ቭዒያዊያን ናቷው፡፡ እንደ ዘፖደ ከሆነ 98 በዏቶ ኟዑሆኑት ቬደዯኞቼ 

ኯቬደታቷው ኟዑያቀዛቡት ዋና ዔክንያት ኟኢኮኖዑ ቼግዛ ነው፡፡ ከእነዚህዔ 63 በዏቶ 

ኟዑሆኑት ኢትዮጵያዊያን ኟሄዱት በደኲኲ ዒካይነት እንደሆነዔ ጥናደ ጇቁዕ ቬደዯኞቸ 

ኟዏን ኯዏድዖቬ ከ3000 እቬከ 15000 ኟዑደዛቬ ብዛ ኯደኲኵቼ ዏክዝኲቷውንና ከኟዏን 

ጏደ ቪውዲ ዖቢያ ኯዏድዖቬዔ እቬከ 4000 ኟዓዘካን ዶኲዛ  እንደዑከፍኰ ጥናደ 

ያቪያኴ፡፡  

“በዚ ሆይ በዚ ሆይ ቪን ኟህና ቇደኰን ቪታይ” ኟዯባኯው ዓይነት ነቇዛ ይዏቬኲኴ፡፡ 

ንዳንድ እድኴ ያቊጇዒቷውና በሕቊዊ ዏንቇድ ከቇዛ ኟጏገ ጏጣቶቼ ቤዯቧቦቺቷውን 

ቩያግዙና ዙቪቷውንዔ ቩኯውገ ኟዯዏኯከደ በዛካታ ጏጣቶቼ በዔን ዏኴክ እዚያ 

እንደደዖቨ ዏዛዔዜ በዏዖዳት ከዏጏቧን ይኴቅ እነቨዔ ቢሄዱ ዯዏቪቪይ ዏኴካዔ ዕድኴ 

እንደዑቇጥዒቷው በዏቇንዘብ በቀጥታ ሕቇጏጥ በሆነ ዏንቇድ ይቧደዳኰ፡፡ 

ቤዯቧቦቺቷውዔ ኯዚህ ዓይነት ድዛት ዯባባዘ ይሆናኰ፡፡ እንዲያኴዞት ኟዑቇደዱትን 

ቬቃይ ቤዯቧቦቼ ቢዖዱ ግን ኴዸን እያኟ ኯውዚ ኟዑቧጥ ጏኲጅ ይኖዛዔ፡፡ 

ዏሄዳቷውንዔ ይቀበኰዔ፡፡  

በቀደዐት ዓዏታት በቇዘደ በነበዖው ኟኢኮኖዑ ዝቅጇትና ኟሠኲዔ እጦት ዔክንያት 

በዛካታ ጏጣቶቼ ኯቬደት ዯዳዛቇዋኴ፡፡ ይህ ቬከዟ ሁኔታ በሁኑ ጏቅት ዐኰ በዐኰ 

በዑባኴ ዏኴኩ ቁጥዙቷው ቀኲኴ ኟዒይባኴ ዜጎቼ በቇዙቷው ቧዛዯው ዯኯውጇዋኴ፡፡ 
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በዑዮን ኟዑቆጇት  በዏኯጏጥ ኲይ ይቇኛኰ፡፡ እነዚህ ጏጣቶቼ ኯዏኯጏጥ ኟበቁት 

ከብድዛ ቁጇባ ባቇኘት ዏጇነኛ ብድዛ  ነው፡፡ በዛካታ ቁጥዛ ያኲቷው ጏጣቶቼ 

ኟዑያቊጥዒቷውን ነቇዛ ቪያውቁ ጏደ ውጭ ቇዙት ኯዏሄድ ኯደኲኲ ኟዑከዝኰት ቇንዘብ 

በቇዛ ውቬጥ በዯዝጇዖው ዏቹ ሁኔታ ዯጇቅዏው ቢቧበት ዏኯጏጥ ኟዑቼኰበት 

እድኴ  ቧዟ ነው፡፡  

ኯህብዖዯቧቡ ከፍዯኛ ዝዯና ሆኖ ኟቀጇኯው ቬደት ዔንዔ እንኳን ዓኯዔ ቀዠዊ ቼግዛ 

ቢሆንዔ እንደ ኢትዮጵያ በዏቪቧኰ ቇዙት ኟዑያደዛቧው ኰታዊ ጫና ኟከዠ ነው፡፡ 

በንድ በኩኴ ኟዔዙቼ ኃይኰ ኟሥዙ ባህኴ እኟዯዳከዏና በቇዛ ውቬጥ ቧዛቶ 

እንደዑያኴፍኯት ዏቇንዘብ ካኴቺኯ ዔንዜዔ   ቬደትን ዏዏኗደ ይቀዚ ነው፡፡ 

በሁኑ ጏቅት ቇዙቼን ዯቬዠ ያኲት ቇዛ ሆናኯቼ፡፡ ዜጎቼ  ቇዙቷው ኲይ ቧዛዯው  

ኟዑከበበት ሁኔታ እኟታኟ ነው፡፡ ጏጣደ ትውኴድ በቇዚ ቧዛቻ ያኴፍኴኛኴ ኟዑኴ 

እዔነት ዏቧነቅ ይኖዛበታኴ፡፡   

ዏንግቬት ሕቇጏጥ ቬደትን ኯዏቅዖፍ ቀኲኴ ኟዒይባኴ ጥዖት እያደዖቇ ይቇኛኴ፡፡ ኟህግ 

ዒዕቀፍ በዒውጣት፤ ከዏዳዖሻ ቇዙት ቊዛ ኟዜጎቼ ዏብት እንዲከበዛ ቬዔዔነት ኲይ 

በዏድዖቬ፣ ጏደ ውጭ ቇዙት ዏሄድ ኟዑዝኴቈ ዜጎቼ ቋንቋ እንዲዒና ኟዯጏቧነ 

ቬኴጇና እንዲያቇኘ በዒቬቺኴ ዖቇድ ኟዯኯያአ ዯግባዙት ዏከናጏናቷውን ኟሠዙዯኛና 

ዒህበዙዊ ዑኒቬቴዛ ዏዖዺ ያቪያኴ፡፡  

ከዚህዔ ባሻቇዛ ሕቇጏጥ ደኲኲዎቼን በዏከታዯኴና ጏደ ሕግ በዒቅዖብ ባኯዒጏቅ ኟዑቧደዱ 

ጏጣቶቼን ኯዏታደግ ያኲቧኯቧ ጥዖት ዯደዛጓኴ፡፡ ሁንዔ ዏንግሥት በዚህ ብቺ 

ኴዯጏቧነዔ፡፡ ቀደዔ ቩኴ በዯኯያኟ ሕቇጏጥ ዏንቇድ ሄደው በኳኵቼ ቇዙት ኟቬደት 

ኑዜን ቩቇዞ ኟነበና በቇዙደ በዯዝጇ ቼግዜቼ ዔክንያት ጏደ ቇዙቷው ኯዏዏኯቬ 

ግድ ኟሆነባቷውን ዜጎቼ ኯዏዏኯቬ ኟዑያቬቼኴ በዷት እኟዏደበና ግብዖ ኃይኴ እያቋቋዏ 

ዜጎቸን ኯዏታደግ እኟቧዙ ያኯው ዯግባዛ ኟዑያቬዏቧግነው ነው፡፡ ይሁን እንዹ ይህ ቈዳይ 
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በዏንግሥት ብቺ ዯቧዛቶ ኟዒይዝታ በዏሆኑ ሁኰዔ ኅብዖዯቧብ ኟበኩኰን ድዛሻ ጏጣ 

ይቇባኴ፡፡ ጏኲጆቼ ኴጆቺቷው በቇዙቷው ቧዛዯው ይኖ ዘንድ ኟበኩኲቷውን ድቊፍ 

ዒድዖግ ይጇበቅባቷዋኴ፡፡ ሁን በዑቧደዱ ጏቇኖቺቼን እኟታኟ ያኯው በቇዛ ውቬጥ 

ያቧዙቷው ኟዑቼኴ ቇንዘብ ኯደኲኲ እንደዑከፍኰ ነው፡፡ ያን ያህኴ ቇንዘብ ከፍኯውዔ 

ህይጏታቷው ኯደቊና ከቧቆቃ ዏታደግ ኴቺኰዔ፡፡ ኴጆቺቼን ኟቆገን ጏዛድ ብኲ … 

እንደዑባኯው ዓይነት ነቇዛ እኟሆነባቷው በዏሆኑ ሁኰዔ ጏቇን ቬደትን ኯዏቀነቬ 

ከዏንግሥት ቊዛ ዯባብዜ ቧዙ ኟግድ ይኲኴ፡፡  

 


