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ዡዴዙቋ ኢትዮጵያ ወዴት፡…… 

ሿሀዖግ- 03-01-18 

 ኟጇቅይ ዑኒቬትዛ ሀይቆዒዛያዔ ደቪቆኝ ሿዏንግሥትና ሿኢህቍደግ ሀዟነዲቷው በዙቪቷው 

ዢቃድ ቆዏቋቀቅ ያቀዖቡትን ጥያቄ ዯሿትቌ ኟቍቇዙችን ኟፖቆዱቂ ትቀቪት ኟጧዏዖ  ይዏቬቋ፡፡ 

ኟቆውጥ ቧዕን ብከ ወቇን ወደ ፖቆዱቂ ዏቪቡ ኟዒይቀዛ እውነዲ በዏሆኑ ሁቇዔ ወቇን ኟኟዙቨን 

ዢጐትና ኬንባቊ ዏሠዖት በዒድዖግዔ ቬቆ ዏፃኢ ኢትዮጵያ ጥያቄ ቩቧነኬዛ ይደዏጣቋ፡፡ ኟብከዎቸ 

ጥያቄ  ኟዑያጇነጥነው ቍቇዙችን ወዴት እያዏዙች ነው ኟዑቆው ነው፡፡ ኟቍንዳንዶቸ ጥያቄ  ቆወቇን 

ሿዏቆዛቆዛ እና ኟዯዷዏዖውን ኟፀዖ-ድህነት ትግቋ ወደ ኋ እንዳይዏቆቬ ቂቷው ሥቊት ነው፡፡ በቊ 

በቀቋ ደግዕ ኟቍንቊሽነት ዏብት ኟዯቧጣቷው ኟዑዏቬቷው ቀጣአ ዏዘ ሿኩህ ወይዔ ሿኪኛው ብሄዛ 

ቂቋሆነ ብቆው ኟዑሿዙሿ ወቇኖችዔ ዯበዙቄዯዋቋ፡፡ ሿዟቌቸ ግን ወንኬ ቩደዝዛቬ ትቋቅ ቍቪ ይቇኛቋ 

ሿዑቋ ቍቬዯቪቧብ ኟዏነጧ ነው፡፡ በቊ በቀቋ ደግዕ በቍቇዛ ቤት ኟዑዲአ ኟፖቆዱቂ ይሁን ኟኢቅኖዑ 

ቆውጦች ሿዒይዋጥቷው ወቇኖች ኟዑዏነጭ ቍቬዯያኟት ነው፡፡ እነኩህ ወቇኖች ሁቇንዔ ሿካዜ ቆዏዷዏዛ 

በቍቇዛ ቤት ኟዯዷዏዖው ግንባዲ ሿዏሠዖደ ዏውደዔ ቍቆበት ኟዑቋ ቍዷንዳ ይኧው ቍቧዙው 

እንዳይዖግብ ነዳጅ ኟዑያዛሿዝቄዞ ናቷው፡፡ 

ይህ ጽሁዢ ሿጇቅይ ዑኒቬትዛ ኟፖቆዱቂ ውሣኔ ኟዷዏዖው ትቀቬ ሿዑባቇ ኟፖቆዱቂ ወዚዎች 

ቍንዱ በዏሆኑ እንጅ ቆቍቇዙችን ፖቆዱቂ ዏሠዖዲዊ ቈዳይ ሆኖ ቍይደቆዔ፡፡ ቆነቇ በቍቇዙችን በቅዛብ 

ቀናት ሿዲወዷው ኟቍቬቷኳይ ካ ቍዋጅዔ ዏዷዏዛ ይቻቋ ነበዛ፡፡ ቁዔነቇ ግን እነኩህ ቈዳዮች 

በቍቇዙችን በዯዷዏዖው ኟቆውጥ ሂደት ኟዯሿቧደ ቄቬዯቶች እንጅ በፖቆዱቂ ዔሕዳ እና በቍቇዛ ደዖጃ 

እኟዯዠቆዐ ሿዑቇኘ ኟፖቆዱቂ ቅዙኔዎች ቍንፃዛ ቩዲይ ኢዔንት ናቷው፡፡ 

 

ኟቍቇዙችን ኟወቅደ ዏሠዖዲዊ ኟፖቆዱቂ ቅዙኔዎች 

በቍሁኑ ወቅት በቍቇዙችን ኟፖቆዱቂ ኢቅኖዑ ዔህዳዛ ውቬጥ በዏቂሄድ ይ ኟዑቇኗው ኟፖቆዱቂና 

ኟኢቅኖዑ ትግቋ በይኧደ ቍዲቬ ቍይደቆዔ፡፡ ሿቍቇዙችን ኟፖቆዱቂ ኢቅኖዑ በሥቋጣን ይ ኟዑቇኗው 

ቇኮ ፓዛዱ ኟዑወቄቷው ኟሕብዖዯቧብ ቄዢቌች ቍቇት፡፡ በሥቋጣን ይ ያቆው ኢህቍድግ ቍቇዙችንን 

ኟብሄዛ ብሄዖቧብ ኟቊዙ ዏኖዘያ ናት ኟዑቋ ዏነሻ ያቆው ቩሆን፤ በቍቇዘደ ኟዯቀዖፀው ሕቇ ዏንግሥትዔ 

ዲዕቄዙቩያዊ ህብዖ ብሄዙዊነትን ዏሠዖት ያደዖቇ እንዲሆን ዲግቆዋቋ፡፡ ይህ ሕቇዏንግሥት በዋነኛነት 

ኟኢትዮጵያ ሕኬቦች ኟትግቋ ውጤት ቢሆንዔ ኢህቍድግዔ እንደ ድዛጅት ኟዲቇቆቆት በዏሆኑ በቅዛቡ 

ይዏቆሿዯዋቋ፡፡ ኟኗዜግዙዐ ቍንኳዛዔ ጭዔዛ ነው፡፡ ቇኮው ፓዛዱ ኟዑያዙዔደው ኟኢቅኖዑ 

ፖቈቩዔ ዋነኛ ኟትግቋና ኟቋአነት ነጥብ ነው፡፡ በቍቇዙችን ያቆው ኟወቅደ ፖቆዱቂና ኟሀይቋ ቍቧቆዢዔ 

እነኩህን ዏነሻ በዒድዖግ ዒኟደ ጇቃዑ ይሆናቋ፡፡ ኢህቍድግ ቋዒዲዊ ዏንግሥት ኟእድቇት ቍቅጣጫ 
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በዏሿዯቋ ኟቈበዙቋ ቍዒዙጭ ቍቋዯቀበቆዔ፡፡ በቍቇዙችን ኟፖቆዱቂ ኢቅኖዑ ያቆው ትቋቁ ቅዙኔዔ 

በቈበዙቈኬዔ ቬዔ በዯቮዝነው ኟቁዙይ ቧብቪቢ ኟፖቆዱቂ ኢቅኖዑና በቋዒዲዊ ዏንግሥት ኟፖቆዱቂ 

ኢቅኖዑ ሆነዋቋ፡፡  

 በቍቇዙችን በቍሁኑ ወቅት ያቆው ኟሀይቋ ቍቧቆዢዔ ሿኩሁ ኟዏነጧ ነው፡፡ ኟቋዒዲዊ ዏንግሥት 

ኟዡዴዙቋ ሥዛዓደን ኟዑቃወዐ በቍንድ ግንባዛ ዯቧቋዝው በኢህቍድግ ይ ኟዯባበዖ ቄንዳቷውን 

ቆዒቪዖዢ ጥዖት በዒድዖግ ይ ናቷው፡፡ እነኩህ ሀይቌች ኟዑያቬዯቪቬዙቷው ኟቊዙ ጥቅዔ ቍንጅ ኟቊዙ 

ቍዒ ቍቷው ቆዒቆት ቍይቻቋዔ፡፡ ሁቇዔ ወቇኖች ሿኢህቍድግ ዏዳሿዔ ኟዑቇኗውን ትዛዢ ቆዒግበቬበቬ 

ኟዑሯሯገ እንጅ ዓዳው ቆእነቨ ብቻ ቢዯው ቍጥንት እንዳቇኘ ውሾች እዛቬ በዛቬ ኟዑናሿቨ ናቷው፡፡ 

እነኩህ ሃይቌች ሿቅ ኟዏገ ወይዔ በዔናብ ኟዔንቬቷው ቪይሆኑ በኢህቍድግ ውቬጥዔ ዯቧግቬቇው 

ድዛጅደ ወደ ዟት እንዳይዙዏድ ቀኬዝው ኟያከት   ጭዔዛ ይቇኘበዲቋ፡፡ በኟዏንደ ኟሕኬብ ሀብት 

ኟኧዖዞ፤ በሕኬብ ሀብት ያዯዖዞ፤ ነቇዛ ግን በኟእቆደ ኟሕኬብ ጥያቄ ቩቇጥዒቷው ዏዏቆቬ ኟዒይችቇ 

በኟእቆደ ኢህቍድግን ኟዑቦዖቡ ወቇኖችዔ ጭዔዛ ሿውጭ ሿዑቇኘ ጽንዝኞች ቊዛ በዒበዛ ግንባዛ 

ዝጥዖው እኟዲቇቇ ይቇኛቇ፡፡ እነኩህ ወቇኖች በቍሁኑ ወቅት ኢህቍድግ ዙቨን ቆዒጥዙት ኟጥቋቅ ዯሀድቭ 

በዒቂሄድ ይ ይቇኛቋ፡፡ ኟኩሁ ዢፃዓ በውቬገ ኟዯቧቇቧቈትን በዒጥዙት ቍቧቆዞን ያቬዯቂቄቋ ኟዑቋ 

ዯቬዠ ቍቆ፡፡ ኟኢህቍድግ ቧንጐ ኟያኧው በቍዏቆቂሿት ቬቆዯቮዖቮዖ ነው ኟዑቆው ግዔቇዒ ክዜ ክዜ 

በውቬገ ኟቍቧቆዝ ችግዛ ዯሿቬቶ እንደነበዖ ይጇቁዒቋ፡፡ በኩሁ ኟሃይቋ ቍቧቆዢዔ ይ ኟኒዮ ቈበዙቋ 

ሃይቌችና ኟቍቇዙችን ዲዘቂዊ ጇቶችዔ በኩሁ ግንባዛ ዯቧቋዝው እናቇኛቷዋቆን፡፡ በቍቇዛ ቤት ኟዑቂሄዱ 

ዖብሻዎች ኟዑዏትና ኟዝንድ ቍቬዯቆዟዎችዔ ቆኢትዮጵያ ጇቶች ያደ ወቇኖች ናቷው፡፡ 

 

ኟቍቇዙችን ዏሠዖዲዊ ኟፖቆዱቂ ጥያቄዎች 

በቍሁኑ ወቅት በሁቆት ጐዙ በዏሿዝቋ እያወኪቇበ ያቆው ዏሠዖዲዊ ቈዳይ ኟብሄዛ ብሄዖቧቦች 

ጥያቄ በሕቇ ዏንግሥደ ኟዯዝዲበት ቍቅጣጫ ቍሁንዔ ዋነኛው ኟቋአነትና ኟቍንድነት ቍዷንዳ ነው፡፡ ሕቇ 

ዏንግሥት ዲዕቄዙቩያዊ ያደዖቇው ቆቍንድ ዔእዯ ቍዏት ይህቋ ኟቆኟውን ኟዒንነት ጥያቄ ዔቆሽ 

በዏቬጇደ ነው፡፡ ኟብሄዛ ብሄዖቧቦች ኟእቀቋነት ጥያቄ ብከ ወቇኖች ሿፖቆዱቂ ድዛጅቶች ቍቋዣ ዯዛዣዔ 

ሿዯዒዘዎች እንቅቬቃቫ ቊዛ ያያይከዲቋ፡፡ ቍንዳንዶቸዔ ሿጆቫዢ ቬዲቈና ኟዯቀዳ ቍድዛቇው 

ይዏቆሿደዲቋ፡፡ በእኔ በቀቋ ይህ ቈዳይ ሿኩሁ ኟቧዠና ጥቋቀት ያቆው ኟኢትዮጵያ ሕኬቦች ዲዘቄ ቍቂቋ 

ነው፡፡ ኟብሄዛ ጥያቄ ዒንዔ ቧው ወይዔ ቡድን ቍዔጦ ቈወቋደው ኟዑችቋ ቍይደቆዔ፡፡ በቊ በቀቋ 

ደግዕ ይህ ጥያቄ ዒንዔ በዔድዛ ይ ያቆ ሃይቋ ቈያዢነው እንደዒይችቋ ዲይዯዋቋ፡፡ ኟብሄዛ ብሄዖቧብ 

ጥያቄ ኟቍቇዙችን ዒሕበዙዊና ፖቆዱቂዊ እውነዲ ኟወቆደው ነው፡፡ ቍቇዛ ግንባዲ ቩዷዏዛ ኟቊቌችን 

ዒንነት በዒጥዠት ኟዯዋሀደች ቍቇዛ ቆዏዢጇዛ ኟዯደዖቇው ጥዖት ኟዒያባዙ ቅዙኔ ወቋዷቋ፡፡ ቅዙኔውን 

በዏደብና በብሄዛ ቅዙኔ ዏቋቄ ዯሿቬዯዋቋ፡፡ ብከ ኟፖቆዱቂ ቡድኖችዔ እነቧዔ በኪ በቍንድ ወይዔ 
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በቊ ዏቋቄ በኗዜግዙዒቷው ቆዒቀዢ ዕቄዖዋቋ፡፡ በቍቇዙችን ይህን ጥያቄ በቍግባቡ ቆዒቬዯናቇድ 

ያቋቻቆ ኟፖቆዱቂ ቡድንዔ ቈቪቂቆት ቍይችቋዔ፡፡ ኟእቬቂሁን ዲዘቂችን ኟዑያዏቆቄዯው ኟብሄዜች 

ኟእቀቋነት ጥያቄ ያቋዯቀበቆ ኟፖቆዱቂ ቡድን በሂደት እኟጧነቇዝ ቩሄድ ብቻ ነው፡፡ ይህ ዏሠዖዲዊ 

ቈዳይ እንዳቆ ሆኖ በሥቋጣን ይ ያቆው ኢህቍዲግ በዯቃዋዑው ወቇን ኟዑቀጇቀጇው ኟብሄዛ እቀቋነት 

በዒቬዝኑ ነው፡፡ ቍሁን እኟዯቇነባ ያቆውን ኟዟዴዙቋ ዲዕቄዙቩ ኟዑደግዞ ሀይቌች በቍቇዛ ውቬጥዔ 

በውጭዔ እንዳቇ ኟዑዲወቅ ነው፡፡ ነቇዛ ግን በውጭ ኟዑቇኘ ብከዎቸ ዲዕቄዙቶች ዏድዖቀን 

ቆጽንዝኞች በዏዯው በትኬብት ቆዏሿዲዯቋ ኟዏዖገ ይዏቬቋ ኟዡዴዙቋ ሥዛዓት ኟቀድዕ ቇኮዎች 

ቍቬዯቪቧብ ባቷው ግቆቧቦችና ቡድኖች እንዲሁዔ በኟብሄ ቇኮ ዏደብ ሆነው በዏውጣት ኟቍቇዙችን 

ቇኮ ዏደብ ቆዏሆን ሿዑዏኘ ጇባቦች ቆዏዲደግ ቍቅዔ ያቆው ሕብዖዯቧብ ቧዟ ነው፡፡ ኟዲያቬፖዙ 

ወቇኖችዔ በሥቋጣን ይ ያቆው ዏንግሥት በሁቇዔ ዏቬቄ በዔንዝቋቇው ዏንቇድ እኟሄደ ነው ዒቆት 

ባንችቋዔ ዏሠዖዲዊ ኟብሄዛ እቀቋነት ይ በቊዙ ኟዔንቧቆዢበት እድቋ እንኳ ቆዒኟት ቍቅቶናቋ፡፡  

 

ኟኢህቍዲግ ሥቋጣን ኟዒን ሥቋጣን! 

ኟኢትዮጵያ ዡዴዙቋ ሥዛቍት ኟሥቋጣን ቍወቃቀዛ በቍቇዙችን ኟፖቆዱቂ ሥዛቍት ዏሠዖዲዊ 

ቆውጥ ቍቬሿትቆዋቋ፡፡ ኟሥቋጣን ዢቧት ሿቀድዕ ኧዏን ዯቀይዜ ዢቧደ ሿዲች ወደ ይ ሆነዋቋ፡፡ 

ኟኢትዮጵያ ዡዴዙዊ ሥዛቍት ኟሥቋጣን ባቆቤቶች ብሄዛ ብሄዖቧቦች ዏሆናቷውን ሕቇዏንግሥደ 

ቍዖቊግጥዋቋ፡፡ ኟዡዴዙቋ ዏንግሥት ኟዑያቬዯዳድዖው ሥቋጣን ኟዯቧጇው ሿቄቋቌቸ ዯቆዛቭ ነው፡፡ 

በዏሆኑዔ በቍቇዙችን ሕቇ ዏንግሥት ኟሥቋጣን ባቆቤት ቄቋቌች ናቷው፡፡ ሿቄቋቌች ዯቆዛቭ 

ኟዯቧጇውን ሥቋጣን ቆዒቬዯዳደዛ ኟዯቋቋዐ ኟዡዴዙቋ ሥዛዓት ሿሁቇዔ ብሄዛ ብሄዖቧቦች በዯዏጣጇነ 

ሁኔዲ በዯዏዖገ ኟሕኬብ ዯወቂዮች ይዯዳደዙቋ፡፡ ኟሕኬብ ዯወቂዮችዔ በሕቇዏንግሥደ ዏሠዖት 

ዏንግሥት ያቋቁዒቋ፡፡ ቊቌች ኟዏንግሥት ዯቋዒትዔ ይኸን በዑያንፀባዛቅ ሁኔዲ ያቋቁዒቋ፡፡ በኩህ 

ኟዏንግሥት ግንባዲ በቢዜቄዙቩው፤ በፀጥዲ ሀይቌችና በዏሿሿያ ቍባት ቆዒዏጣጇን ጥዖደ እኟቀጇቆ 

ነው፡፡ በኩህ ሂደት ግን ኟዯቃዋዑው ወቇን ሥቋጣን ኟህውሓት ነው ኟዑቋ ቄቬ ቩያቀዛብ ይደዏጣቋ፡፡ 

ኟትግዙይ ኟበይነት ቍቆ ኟዑቋ ቄቬና ወቀቪ ኟሕኬብ ዏኬዐዛ ያህቋ ቩደቊቇዔ ይደዏጣቋ፡፡ በካ 

ቆይዲዔ ይኸ ዏኬዐዛ ዯቃዋዑዎች ብቻ ቪይሆን ቍንዳንድ ኟኢህቍድግ ቍባትዔ ኟዯቊበት ሁኔዲ 

ዯዝጥዖዋቋ፡፡ ይኸ ቈዳይ በቍቇዛ ደዖጃዔ ቢሆን ቍዷንዳ እኟሆነ ዏጥቷቋ፡፡ ቍቋዣ ዯዛዣዔ በቍንዳንድ 

ዯቃዋዑዎች በትግዙይ ሕኬብ ይ እቋቂት (Genocide) እቬሿዒወጅ ደዛቧዋቋ፡፡ ኟኢትዮጵያ ሕኬብ 

ቍቬዯዋይ በዏሆኑ እንጂ እንደ እነቨ ዢጐት ኟሕኬብ እቋቂት እንዲሿቧት ያቋዝነቀቇት ድንቊይ ኟቆዔ፡፡ 

ኟዯቃዋዑዎች በትግዙይ ሕኬብና ህውሓት ይ ኟዑያደዛቈት ኧዏቻ ግን ኟዡዴዙቋ ሥዛዓደን ቆዒዢዖቬ 

ዓዒ እንዳቆው ዏቇንኧቡ ቍቬዝ ነው፡፡  
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ብከ ኟዯቃዋዑ ቡድኖች ኢህቍድግን ቆዒቮነዢ በትግዙይ ሕኬብ ይ ኟኗዜፓቊንዳ ጦዛነት 

ዒቂሄድ እንዳቆባቷው ቍዔነው ዏንቀቪቀቬ ሿዷዏ ቆይዯዋቋ፡፡ ቬትዙዯጅው ህውሓትን ሿኢህቍዲግ 

ዏነጇቋ ኟዏዷዏዘያው ሥዙ ነው፡፡ በዏቀጇቋዔ ህውሓትን ሿትግዙይ ሕኬብ ዏነጇቋና ሿዯቻቆዔ 

ኟትግዙይን ሕኬብ ሿኢትዮጵያ ሕኬብ ቆዏነጇቋ ብከ ሥዙ ቩቧዙበት እኟዯዏቆሿትን ነው፡፡ ቍንዳንዶቸዔ 

ኟትግዙይ ሕኬብ ያቆቍዏቄንዮ ቆህውሓት ድቊዠን ይቧጣቋ ኟዑቇ ቅቬቀቪዎችዔ ቩቧነኧዛ ይደዏጣቋ፡፡ 

በቍንድ ወቅት ዏቀቊ ድዖቬ ሄደው ሕኬብን ያነቊቇ ቍንቊዠ ዯቃዋዑ ኟትግዙይ ሕኬብ ሿቍንድ ዠብዘቂ 

ኟዯቧዙ ሣዐና ቍይነት ነው በዒቆት ኟዯሿበዖን ሕኬብ ቩያዋዛዱት ዯቧዔዯዋቋ፡፡ ኟትግዙይ ሕኬብ 

ኟዝቆቇውን ኟፖቆዱቂ ቡድን ኟዏዔዖጥ ዏብት እንዳቆው በዏኧንቊት ቊቌች ወቇኖች ዔዛጫውን 

ቈያቬዯቂቄቇቆት ይዕቄዙቇ፡፡  

 በዯቃዋዑዎች ጐዙ ቩቀነቀን ኟነበዖው ትዔቄህትና ጇባብነትዔ በዖዥዔ ካ ኟኧዖኝነት ቅቬቀቪ 

ድንበዛ ጥቭ ኟትግቇ ወዳጆች ኟሆኑት ጭዔዛ ጥያቄ በዒንቪት ይ ናቷው፡፡ ኟቍቇዘደ በዷት እንዴት 

እንደዑወቧን፤ ቄቋቌችዔ ዙቪቷውን እንደዑያቬዯዳድ እያወቁዔ ቢሆን ኟትዔቄህዯኞችና ኟጇባቦችን 

ቍዷንዳ ቩያነቨ ይደዏጣቇ፡፡ በዡዴዙቋ ዏ/ቤቶች ያቆውን ኟሠዙዯኞች ቬብጥዛዔ ቍበጥዖው 

ያውቃቇ፡፡ በቍቇዘደ ያቇ ቍበይት ዡዴዙቋ ኗዜዷቄቶች ኟት እንደዑቇኘ ያውቃቇ፡፡ ዏሿሿያዔ ኟፀጥዲ 

ዏዋቅዛ ውቬጥ ያቇትዔ እነዒን እንደሆኑ ያውቃቇ፡፡ ሆኖዔ ኟዯቧጣቷውን በዷት በዏጇቀዔ ሕኬቡን 

በዒንቀቪቀቬ ቋዒት ዒዔጣት ቍቋቻቇዔ፤ ቆኩሁዔ ቧበብ ዢቆቊ ይ ያቇ ጥቂት ቍይደቇዔ፡፡  

 ኟትግዙይ ሕኬብ ህውሓት በትዔቄህዯኞችና በጇባቦች ጥዛቬ ኟቇባበት እነኩህ ቧዎች ኟሕኬባቷው 

ወዳጆች ቬቆሆኑ ቍይደቆዔ፡፡ ኟትግዙይን ሕኬብ ኟዑጇ ኟቍዒዙ፤ ኟቍዠዛ ወይዔ ኟኦዜዕ ሕኬብ ወዳጅ 

ቈሆን እንደዒይችቋ እዐን ነው፡፡ በዒንኛውዔ ኟሀዟነት ደዖጃ በቄቋቋዔ ይሁን በዡዴዙቋ በሀዟነት 

ኟዑቧዙ ግቆቧብ ወይዔ ባቆሥቋጣን ሕኬቦችን በዐቇ በእቀቋነት ኟዒኟት ግዴዲ ቍቆበት፡፡ ሕኬቦችን 

በእቀቋነት ኟዒይዏቆሿት ግቆቧብ ኟዏንግሥት ሀዟነደን ቍቬዖቄቦ ዏውጣት ቍቆበት፡፡ ኟኢትዮጵያ 

ኟዏንግሥት ዯቋዒት ኟቄቋቋዔ ይሁን ኟዡዴዙቋ ካጐችን በእቀቋነት ኟዒቇቋቇቋ ግዴዲ ቍቆባቷው፡፡  

በነቇዙችን ይ በሁቇዔ ወቇን ኧንድ ዏዲወቅ ያቆበት እውነዲ በቍቇዙችን ኟግንባዲ ሂደት ይ 

ኟዑቇኗውን ኟዡዴዙቋ ሥዛቍት በዏቀኟዛ በቊ ቆዏዯቂት ዢጐት ቂቆ ሿወዲህ እንደዒይሆን እና ቈቧዙ 

እንደዒይችቋ ዏቇንኧቡ ጇቀዓዲ ቍቆው፡፡ በሕቇ ዏንግሥዲችን ይ ኟቧዝዖውን እቀቋነት ዯቀብቆን 

ዏጓኬ ቂቋዯቻቆ ያቆው ቍዒዙጭ ቍደቇኛ ዏበዲዯን ይሆናቋ፡፡ በኪዚይደ ኢትዮጵያ ሿእቀቋነት ውጭ 

እጅና እግ ዲቬዜ ኟዑኖዛ ሕኬብ ቈኖዛ ኟዑችቋ ሕኬብ ቍይኖዛዔ፡፡ ኟዏቆያኟት ቍዒዙጭና እድቇ ያቆ 

ቢሆንዔ ዒቆቂያ ወደ ቊቆው ኟእዛቬ በእዛቬ ጦዛነት እናዏዙ እንደሆነ እንጅ በዯጧባጭ ኟዑቻቋ 

ቍይደቆዔ፡፡ በዏሆኑዔ ኧዖኝነት፤ ትዔቄህትና ጇባብነትን እኟዯዋቊን እቀቋነትን ዏቅትቅት ኟግድ 

ይቆናቋ፡፡ ቍንዳንድ ወቇኖች በትግዙይ ሕኬብ ይ ኟጥቻ ኧዏቻ ቩያቂሂዱ ዏቋቧው ዏቋቧው ዒኟት 
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ያቆባቷው ነቇዛ እንዳቆ ዒቬዲወቨ ዯቇቢ ነው፡፡ ኟኢትዮጵያ ብሄዛ ብሄዖቧቦች ቍንድ ቍቂቋ ኟሆነውን 

ኟትግዙይ ሕኬብ ኟዏነጇቋና ኟዒዳሿዔ ዓዒ ዏቋቭ ቍቇዘደዋን በዐቇ ኟዑጐዳ ዏሆኑን ዒኟደ 

ይጇቅዒቷዋቋ፡፡ በኩህ ይ ኢትዮጵያውያን ዲዕቄዙቶችና ቍቇዛ ወዳዶችዔ ቈዲቇቇት ኟዑቇባ ቈዳይ 

ነው፡፡  

ባቆዠት ሁቆት ቍዏዲት ቍንዳንድ ቇዙዑ ነቇዜችዔ ኟዯቬዯዋቇበት ሁኔዲ ዯዏቋቄዯናቋ፡፡ ቍንድ 

ወቅት ኟትግዙይ ባቆሀብቶች በቍዲቬ ቍበባ በባቆቤትነት ያቧዋቷው ሕንፃዎች ብኪት ሿቊቌች ብሄዛ 

ብሄዖቧቦች እንደዑበኪ በቬዠት ይነቇዛ እንደነበዛ እኔዔ ቍድዔጫቆሁ፡፡ ይህ ቈዳይ ኟኢህቍድግ 

ድዛጅቶችዔ ኧንድ ኧቋቆ ኖዛዋቋ ቆቂ ቆጇዙ እንዲቂሄድ በዏወቧኑ ቍንድ ቡድን ዯቋቁዕ ኟእያንዳንዱን 

ሕንፃ ባቆቤት ዯጣዛቷቋ፡፡ ኟዑያቪኬነው ግን ኟትግዙይ ባቆሀብቶች ያቧዋቷው ሕንፃዎች በቁጥዛ በጣዔ 

ቩበኪ ቍነቬዯኛ ዏሆናቷው ቩዖቊቇጥ ኟነበዖው ኧዏቻ ኟቆዏ ቢሆንዔ ይህ ኗዜፓቊንዳ በቍደባባይ 

ቍቋዯቊቆጇዔ፡፡ ይኸ ቍይነደ ቍኬዒዑያ በጣዔ ቍቬደንቊጭ ነው፡፡ ቍንድ ቧው በቢኬነቨ ቍቆዔ ቇብቶ 

ቆቊቌች በዑዝቀደው ቍግባብ ሀብት ዒዢዙት ኟዑሿቆቄቆው ነቇዛ ኟቆዔ፡፡ ነቇዛ ግን ቍቬዯቪቧብ ቩጇነኪ 

እቬሿኪ ድዖቬ ይቃዳቋ፡፡   

 በኟኧዛዞ ያቆውን ውንዷና ቄቬ በኩሁ ጽሁዢ ዒቬዯባበቋ ቍቬቷቊዘ ነው፡፡ ይኸ ሆን ዯብቌ 

ኟዯዝበዖሿ በዏሆኑ ዒቆዑያ ያቆውዔ ቍይዏቬቆኝዔ፡፡ ነቇዛ ግን ኟኢትዮጵያ ዲዕቄዙቶች ይህንን ቈዳይ 

ቈዲቇቇቆት ይቇባቋ፡፡ በቍቇዙችን ሕቇ ዏንግሥት ኟሥቋጣን ቄዢዢቋ ግቋጽ ቍድዛጐት እያቆ ህውሓት 

ኟዔትሀት ሃይቋ ኖዜት በእንዳንዱ ባቆሥቋጣን ወንበዛ በቬዯዷዛባ ሆኖ ቆዒቬዯዳደዛ ቍይቻቆውዔ፡፡ 

 

ኟዡዴዙቋ ሥዛዓት ወቅዲዊ ዝዯና 

 በዲዘቄ ዲዕቄዙቩያዊ ሕቇዏንግሥት ኟሿቮበት ቍቊጣዑ ዏኖዛን ዒወቁ ዯቇቢ ነው፡፡ ኟዡዴዙቋ 

ሕቇዏንግሥት ዲዕቄዙቩያዊ ቬቆሆነ ቈቀቆበቬ ቍይችቋዔ ኟዑቋ ቍቬዯያኟት ትቄቄቋ ቍይሆንዔ፡፡ ሁቆት 

ኟዲዘቄ ቍቊጣዑዎች ቆቍብነት ጇቃዑ ነው፡፡ 

 በ1919 ኟዯቋቋዏው ኟዷዛዏን ኟቫይዒዛ ዘፑብቈቄ ሕቇ ዏንግሥት ሂዶ ሂዶ ዯቀቋብቬዋቋ፡፡ 

ሕቇዏንግሥደ ዏቀቋበቨ ብቻ ቪይሆን በናኩዎች ኟዯዯቂ ዏሆኑዔ ኟዑዲወቅ ነው፡፡ ይኸ ኟዲዘቄ ቄቬዯት 

ያቊጇዏው ሕቇ ዏንግሥት ዏደቇዢ ኟነበዖባቷው ኟፖቆዱቂ ቡድኖች እዛቬ በእዛቬ ወደ ትዛዔቬ ቬቆቇቡ 

ነው፡፡ ቍንዳንድ ፓዛዱዎች ኟእነቨ ድቋ በቊኛው ቁቪዙ ያቇኛቋ ብቆው በዒቬዲቷው ነው፡፡ ኟካዜ 

ድዔዛ ፖቆዱቂ ዒቆት ነው፡፡ በዏጧዖሻዔ ናኩዎች ወደ ሥቋጣን ቩወገ ሁቇዔ ፓዛዱዎች ቧቆባ 

ሆነዋቋ፤ ቍቇዘደዔ ጭዔዛ፡፡ በዝዖንሣይ በ1849 - 1851 ኟነበዖው ዲዘቂዊ ቄንዋኔዔ ዯዏሣሣይ ሁኔዲ 

ውጤት ነበዖው ኟፖቆዱቂ ቡድኖች እዛቬ በእዛቬ ቩዙቅደ በዏጧዖሻ ግን ኟነበዖው ፓዛዒ ዙቨን ቍጇዠ፤ 

ኟቦናፓዛት ቍዔባቇነንነት ኟበይነት ቍቇኗ፡፡ 
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 ቍቇዙችን በዯቆይዔ ኟኢህቍድግ ግንባዛ ቍባትና ቊቌች ዲዕቄዙቶች ሕቇዏንግሥደን ሥዛዓትን 

ቆዏጇበቅ/ቋዒደን ቆዒቬቀጇቋ ቧዟ ግንባዛ ዏዢጇዛ ቍቆባቷው፡፡ በሕቇዏንግሥት ከዘያ ኟዑዝጇዖው 

ግንባዛ ብከ ሕኬቦችን ቈያንቀቪቅቬ እንደዑችቋ ኟዑዲዏን ነው፡፡   

 በዏጧዖሻዔ ቍሁንዔ ኟኒዮ ቈቨዙቋ ሃይቌች እኟዯቇዠ ወደ ሥቋጣን ቈዏገ ኟዑቋዔገ 

ቡድኖች ኟኢትዮጵያን ሕኬብ ድህነት ቆዒዙኧዔ ቂቋሆነ በቬዯቀዛ ቊ ጇቀዓዲ ቬቆዒይኖዖው ሕኬቦች 

ቈዲቇሏቷው ይቇባቋ፡፡ ኟቬዓዲዊነት ወቅት ቍቋዢዋቋና፡፡  


