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ጣዴ ቀቪዘ ፖቆዱሿኞች 

                                                       ኧቍዒን በይ 01-10-18 

ሀቇዙችን ውቬጥ በቧዒዊ ዏንቇድ ኟዑንቀቪቀቨ ዯቃዋዑ ኟፖቆዱቂ ፓዛዱዎች ቍሁን ቆዑቇኘበዴ 

ኟዯዳሿዏ ሁኔዲ ዯጇያቂው ቇዥው ፓዛዱ ዏሆኑን ቩቇቋፁ ይቧዒቋ። በዯቆይዔ ቅንጅዴ፣ ቧዒያዊና 

ኢዴፓን ኟዏቪቧቇ ፓዛዱዎች ቆዏዳሿዒዶው ዔቄንያዴ ኢህቍዴግ ዏሆኑን ይናቇዙቇ። ዛግጥ ይህን ቈዳይ 

በቬዠዴ ቆዒዯዴ ኟፓዛዱዎዷን ባህዘ፣ ኟጥዔዖዲዶውን ዔቄንያዴና ያዶውን ኟፖቆዱቂ ዏቬዏዛ ጇንቅቆ 

ዒጏቅ ይቇባቋ። በእኔ እዔነዴ በቍሁኑ ጏቅዴ በሀቇዙችን በቧዒዊ ዏንቇድ ኟዑንቀቪቀቨ ፓዛዱዎች 

ዯዳቄዏናቋ ኟዑቇ ሿሆነ ቆዏዳሿዒዶው ዔቄንያዴ ቇዥው ፓዛዱ ኟዑሆን ቍይዏቬቆኝዔ።  

እንደ እውነደ ሿሆነ ኟቍንድ ፓዛዱ ጥንቂዚዔ ይሁን ድቄዏዴ ኟዑቆቂው በዏቬዏ ጥዙዴ፣ በቍባደ 

ጥንቂዚና ዲቩፕቈን እንዲሁዔ ኟዓዒ ቁዛጇኝነዴ ሆኖ ቪቆ፤ ቈዳአን ጏደ ቇዥው ፓዛዱና ዏንግቬዴ 

ቆዒሿቄ ዏዕሿዛ ዯቇቢዔ ዴቄቄቋዔ ቍይዏቬቆኝዔ። እነኩህ ፓዛዱዎች በዯቆያአ ጏቅድች በ‚እቪዴና 

ጭድ‛ ዯዔቪቊዴነዴ ኟዑቀዛቡ፣ ኟዑቧደኑበዴ ዓዒ በደዝናዊ ጥቻ ኟዑዏዙ፣ በ‚ጇዳ ጇዴ…‛ 

ቁዛኝዴ ኟዲዷቆ፣ ዴቄቄቋ ያቋሆነና ይህ ነው ኟዑባቋ ኟጇዙ ኟፖቆዱቂ ዏቬዏዛ ኟቊዶው ናዶው።  

ኟፓዛዱዎዷ ድዛቪነ ዲዘቄ እንደዑያጏቪው፤ ዯጣዒዘ ፖቆዱቂ ፓዛዱዎች በፖቆዱቂዔ ይሁን በቍዏቆቂሿዴ 

ዔንዔ ዓይነዴ ግንኘነዴ ሿቊዶው ፓዛዱዎች ቊዛ ኟዏዋሃድና ቍዢዲዔ ቪይቆአ ደግዕ ‚እኟዯቦጫጧቁ‛ 

ኟዏቆያኟዴ ባህቋ ያዶው ናዶው።  

ዛግጥ ይህን ዒንነዲዶውን ባቆዞዴ ቍዔቬዴ ሀቇዙዊ ዔዛጫዎች ዯግባዜቻዶው እንድንቇነኧብ ዒድዖቊዶውን 

ዙቪዶው ባይቄዱዴዔ ቅቇ፤ ድቄዏዲዶውን በቇዥው ፓዛዱና በዏንግቬዴ ይ ቆዒሿቄ ዏዕሿዙዶው ግን 

‚ኟእናዳ ቀዑቬ ቍደናቀዝኝ‛ በዒቆዴ ኟዙቬን ችግዛ ቆዏቮዠዝን ኟዑደዖግ ቍቬቇዙዑ ዲቬቀዛ 

ይዏቬቆኛቋ።  

‚ኟቍብዬን ጏደ እዔዬ‛ በዒሿቄ ጣዴ ኟዏቀቧዛ ፖቆዱቂን ቩያዙዔዱ እንደነበዛ ያቆዝው ዲዘቂዶው ቍዢ 

ቍውጥድ ይናቇዙቋ። ፓዛዱዎዷ ጏዴዜዔ ቢሆን ኟቍቤደዲን ዐግዴ እያጧዱ ዏሿዏዛ ቬዙዶው ነው። 

ቀደዔ ባቇዴ ካያዴ ‚ቍኛ ዯዣቂቂዘ ነን‛ በዒቆዴ ቬቆ ፖቆዱቂ ዔህዳዛና ቬቆ ዔዛጫ እንዳጏ፤ ኪዚ 

ደግዕ ቆዏዳሿዒችን ዔቄንያዯደ ቇዥው ፓዛዱና ኢህቍዴግ ነው እያቇን ነው። 
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በእኔ እዔነዴ ሀቇዚ እንደ ቍቆዏዲደቋ ሆኖ ኟፖቆዱቂ ጧዋነዴ ያቆው፣ ኟዯሟ ቬነ ዔግባዛና ፕዜግዙዔን 

ኟዯበቧ፣ ኟጇዙ ድዛጅዲዊ ዏቬዏዛ ኖዖዜዴ ሀኬብን በቍዷንዳው ቈያቪዔን ኟዑችቋ ዯቀናቃኝ ኟፖቆዱቂ 

ፓዛዱ ቍቋዲደቆችዔ። ሃቁን እንነቊቇዛ ሿዯባቆ ኟዯቃዋዑ ፓዛዱዎቻችን ቁዏና፣ ዲዘቄና ኟቬነ ዔግባዛ 

ቬቬ ነው።  

ቆዯጏዳዳዘነዴዔ በቍቅዏ እንደዙቫነደዔ ያቋባደ ዔናቋባዴዔ በኩህ ጣዴ ቅቧዙ ፖቆዱሿኝነዲዶው 

ጏደዟዴዔ ቆዏብቃዴና ዯዏዙጭ ሆኖ ቆዏቇኗዴ ኬግዸነዴዔ ያዶው ቍይዏቬቆኝዔ። ካያዶውን ‘ቆእኔ 

ዏዳሿዔ ዯጇያቂው እቇቊ ነው’ ሿዒቆዴ በቬዯቀዛ ዙቪዶውን ጏደ ውቬጥ ኟዏዏቋሿዴ ባህቋ ኟዶውዔ። 

ነቇ ኟዯሻቆ ዯቀናቃኝ ሆነን ቆዏቇኗዴ ዙቪችንን በዔን ዏቋቀ ዒጇናሿዛ ይኖዛብናቋ ብቆው ቩጇይቁና 

ቩዏቂቂሿ ቧዔቼ ቍውቅዔ። ሿኩህ ይቋቅ በቊው ይ ጣዴ ዏቀቧዛ ኟዑቀናዶው ናዶው።  

ቍሁንዔ በእኔ እዔነዴ ኢህቍዴግ ነዢቬ ያጏቀ፣ ኟደዖዷና ባቆ ዙዕይ ድዛጅዴ ነው። እናዔ ሿኢህቍዴግ ቊዛ 

ዙቬን ቍጏዳድዜ ሽንዝዴን ቍዔኖ ዏቀበቋ ቍግባብነዴ ያቆው ቍንድ ነቇዛ ነው። ቍግባብነዴ ኟቊቆውና 

ኟዑያቬቇዔዯው ግን ቍቅዔን ባቆዏቇንኧብ ‘ኟችግዙችን ሁቇ ዔንጭ ኢህቍዴግ ነው’ ኟዑቋ ጣዴ ቅቧዙ 

ነው።  

ኢህቍዴግን ጧዔዜ ኟዴኛውዔ ኟፖቆዱቂ ፓዛዱ ኟዯውቮቆቮቆ ኟፖቆዱቂ ፕዜግዙዔ ይክ ዑኪናዊው ህኬብ 

ዟዴ ዏቅዖብ ቍይችቋዔ። ኟጇዙ፣ ኟህኬብን ቀቋብና ዢጎዴ ኟዑዒዛቄ እንዲሁዔ ዯጇቃዑነዴን 

ኟዑያዖቊግጥ ዏቬዏዛ ቈኖዖው ግድ ይቋ። ቍቈያ ግን ህኬቡ እንኳንቬ በቂዛዱ ውቄቋና ቈቧጇው ቀዛድ 

ኟዔዙጮች ሁቇ ዔዙጭ እንደዑያደዛግ ባቆዞዴ ዔዛጫዎች በቇሃድ ቍቪይቷቋ።  

ዯቃዋዑ ኟፖቆዱቂ ፓዛዱዎች በቧበብ ቍቬባቡ ጣዲዶውን ጏደ ቇዥው ፓዛዱና ጏደ ዏንግቬዴ ኟዑቀቬዴ 

ካጎችን ዏዒዖቄ ኟዑችቋና ኟኢህቍዴግ ፕዜግዙዕች ኟዑያቬንቁ ኟፖቆዱቂ ዒኒዡቬድዎች ቬቆቊሏዶው ይህን 

እውነዲ ቆዏቮዠዝን ቂዶው ዢጎዴ በዏነቪዴ ዏሆኑን ዒንዔ ኟዑቬዯው እውነዲ ቍይደቆዔ። በእኔ 

እዔነዴ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች ቍውዛድ ቍደዜች እንዹ ባቆዞዴ ዓዏዲዴ ህኬብ ዓይን ውቬጥ ኟዑቇባ 

ዏቬዏዛን ቍቋዯሿዯቇዔ።  

ዏድዖቄን ኟዏቪቧቇ ፓዛዱዎች በውጭ ሃይቌች ኟዑዏዙ ፖቆዱቂን እኩህ ሀቇዛ ውቬጥ ኟዑያቋዐ 

ናዶው። እንዲያውዔ በዯቆያአ ጏቅድች ኟቍቄዙዘ ኒዮ ቈበዙቋ ሃይቌች ‚ዓይንና ጆዜ‛ ሆነው ቩቧ 

ዲኬቤያዶዋቆሁ። ይህ ግን ሁቇንዔ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎችን ኟዑዏቆሿዴ ቍይደቆዔ። እኩህ ይ በሀቇዙዊ 
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ዏንዝቬና በሀቇዛ ዯጇቃዑነዴ እቪቤ ኟዑንቀቪቀቨ በቬነ ዔግባዛ ኟዲነፁ ጧዋ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎችን ሃቅ 

ቆዏደዢጇጥ ቍቋሻዔ።  

እነ ዏድዖቄና ቧዒያዊ ግን ቆእኔ ‚እነ ቍያ ቈዶ‛ ናዶው። ዴናንዴ ቆእነ ‚ሂዮዒን ዙይዴቬ ዎች‛ ዯቁ 

ሆነው ኟቀቆዔ ቍብዮዴ ቍቀጣጣይ፣ ኟእነ ቢቢቩ ናይዴ ኟውቮዴ ዏቬቄዜች፣ በውጭ ሃይቌች ግዟዴ ቤዯ 

ዏንግቬዴ ቇቢዎች ሆነው ዙቪዶውን ኟሾዐ ነበ።  

ኟህኬቡን ዢዴጯዊ ድዔፅ ሿዏጤዢ ባቆዏቁጇዛ ቬቋጣንን ሿዔዛጫ ቅዜጆ ቪይሆን ሿቀቆዔ ቍብዮዴ 

ቍንቊሾች ቆዒግኗዴ ደዠ ቀና ይቇ እንደነበዛ ቍቬዲውቪቆሁ። ይህ ቍቪዠዘ ዒንነዴ ኟዲዘቂዶው ቍቂቋ 

ሆኖዔ እንደ ጥ እንደዑሿዯዶው ኟዯቇነኧቡዴ ቍይዏቬቇዔ።  

እናዔ ‚እነ ቍያ ቈዶ‛ ኪዚ ‘እኛ ያቋባዖቄነው ጏይዔ ኟቊቆንበዴ ድዛድዛ ዋቊ ኟቆውዔ’ ብቆው ቍቈያዔ 

እንዲቇ ‚በቍንቊሾቻዶው‛ ዴዕኪኬ ዯቧጥቷዶው በቧጥድ ዏቀበቋና በዢፁዔ ሀቇዙዊ ጥቅዔ እኟዯቂሄደ 

ያቆው ድዛድዛ ቁብ ቍቋቧጣዶውዔ። ይህዔ ዔን ያህቋ ቆሀቇዙዶው ፖቆዱቂ ዔህዳዛ ዏቬዠዴ ደንዲ 

ቢቭች እንደሆኑ ኟዑያቪይ ነው።  

እናዔ ጇቧቋ ኟዑቇዴ ኟፖቆዱቂ ዔህዳዛ ቂቆ፣ ዙቪዶው ውቬጥ ቇብዯው በዴዕቄዙቩያዊ ዏንቇድ ዲግቆው 

ሃቪባዶውን ዒቅዖብ ቩችቇ ውጭ ሆነው ቆዏዳሿዒችን ዔቄንያደ ቇዥው ፓዛዱና ዏንግቬዴ ናዶው ቢቇ 

ኟዑያቇኘዴ ቍንዳች ዴዛዢ ቈኖዛ ቍይችቋዔ። ቧዒዊ ድዛድዛን ዖግጦ በዏውጣዴ ኟዑቇኝ ዴዕቄዙቩን 

ኟዒጎቋበዴ ሂደዴ ዔን ዓይነዴ እንደሆነ ኟዑያውቁዴ እነዛቨ ብቻ ይዏቬቇኛቋ። 

ቬቆ ዯቃዋዑዎዷ ድቄዏዴና ጣዴ ቀቪዘነዴ ቪጏቪ ቇዥው ፓዛዱ ዔንዔ ዓይነዴ ችግዛ ኟቆበዴዔ እያቋቀ 

ቍይደቆዔ። ቊው ቀዛድ ቧዕኑን በቬዙ ቍቬዝፃዑ ቅዑዳ ደዖዺ ቆ17 ቀናዴ ባቂሄደው ግዔቇዒ ዙቨን 

በዑቇባ ቍይቷቋ። ችግዜቼ ብቌ ያነቪዶውን ቈዳአች ሿ‘ሀ’ እቬሿ ‘ዤ’ ድዖቬ ኧዛኬዜ ህኬቡን ይቅዛዲ 

ጇይቋቋ። ኟችግዜዷ ቍቋዠና ኦዓቊ ዙቨን ቍደዛጎ ቅንኗቋ። በእኔ እዔነዴ ይህ ዙቬን ዏሄቬ ዴቋቅነዴ 

ነው። ኟችግዜች ዔንጭ እኔ እንዹ ቊ ቍቂቋ ቍይደቆዔ ብቌ ዒዏን ብቬቆዴ ነው። ጣዴን በቊ ይ 

ሿዏቀቧዛ ኟዑዏጣ ውጤዴ ቍቆዏኖን ዏቇንኧብ ቍዋቂነዴ ነው። እናዔ ሿኩህ ኟኢህቍዴግ ዏንቇድ ዏዒዛ 

ዯቇቢ ይዏቧቆኛቋ። ዙቬን ጏደ ውቬጥ ቍይድ ያቇዴን ችግዜች ቆዏዢዲዴ ዏዕሿዛ እንዹ ኟጣዴ ቅቧዙ 

ፖቆዱቂ ቆዒንዔ ኟዒይጇቅዔ ኟሽሽዴ ዏንቇድ ዏሆኑን ዏቇንኧብ ይቇባቋ። ቬቆሆነዔ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች 
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‚ኢህቍዴግ ቍዳሿዏን‛ ሿዒቆዴ ቆዔን ዯዳሿዔን ብቆው ዙቪዶውን ቢዝዴቯ ዔቯ ዙቨ እዸን ቍውጥድ 

‚እኩህ ነኝ‛ ኟዑዶው ዏሆኑን ዒጏቅ ያቆባዶው ይዏቬቆኛቋ።  

ያዔ ሆኖ ግን በእኔ እዔነዴ እነዛቨ እንደዑቇዴ ዯቃዋዑዎዷን ኢህቍዴግ ቍዳቄሟዶው ሿሆነ፤ ይህ 

ቄቬዯዴ ኟእነዛቨን ዯቮናዟነዴና ኟኢህቍዴግን ጥንቂዚ ኟዑያቪይ ይዏቬቆኛቋ። ይህ ዒቆዴ ዯቃዋዑዎዷ 

ቩዷዏዛ ቆዏዳሿዔ ኟዯኧቊዸ ናዶው ዏሆናዶውን ያዏቄዲቋ። ቆዏዳሿዔ ኬግዸ ኟሆነ ቍቂቋ ደግዕ 

ውቬጣዊ ጥንቂዚ ኟቊቆው፣ ቆውቮዴ ኟዯቧባቧበ፣ ቍባደ ኟቊዙ ግብና ዙዕይ ኟቊዶው ሿዏሆን ኟዑኧቇ 

ቍይደቇዔ። እናዔ ዛግጥዔ እነዛቨ እንደዑቇዴ ዯቃዋዑዎዷን ኢህቍዴግ ቍዳቄሟዶው ሿሆነ ዒዝዛ 

ያቆባዶው በዙቪዶው ውቬጇ ፓዛዱ ጥንቂዚና ቍንድነዴ እጦዴ እንዹ፣ ችግዙዶውን ቆዏቮዠዝን በቊው 

ይ ጣዴ ዏቀቧዛን ቍይዏቬቆኝዔ። 

ዳ ግን እኔ እቬሿዑቇባኝ ድዖቬ ቇዥው ፓዛዱዔ ይሁን ዏንግቬዴ ዴዕቄዙቩን እንደ ህቋውና ኟያከ 

ናዶው። ኟዏድብቆ ፓዛዱ ቬዛዓደን ቆዒጇናሿዛና በጣዴ ኟዑቆጇዛ ደቊዟ ያዶውን ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች 

በሀቇዙዶው ቈዳይ ቢቪዯዞ ቍነቬዯኛዔ ቢሆን ኟህኬቡን   ድዔፅ ቆዒቄበዛ ያቬችቋ ብቆው ኟፖቆዱቂ 

ዔህዳን ቆዒቬዠዴ እቬሿ ድዛድዛ ኟኧቆቀ ቬዙዎችን እያሿናጏኑ ነው። ይህን ኟዑያደዛቈዴ ድዛጅዴና 

ዏንግቬዴ ኟዖባ ኟፖቆዱቂ ዏቬዏዛ ኟቊዶውን ዯቃዋዑዎችን ያዳቄዒቇ ብቌ ቆዒቧብ እጅግ ይሿብዳቋ። 

ውሃ ኟዒይቋጥዛና ዑኪን ኟዒይደዠ ቍቬዯቪቧብዔ ነው። 

እናዔ ጣዴ ቀቪዘ ፖቆዱሿኞች ‚ቍዏቋቂች ጣዴን ጏደ ቊው ቬዯቀቬዛ ቀዘዎዷ ጏዳንዯ ያዏቆቄዲቇ‛ 

ኟዑቆውን ብሂቋ ቈኧነቈዴ ቍይቇባዔ ባይ ነኝ። ኟዯቃውዕ ፖቆዱቂ ግብ ዏነሻውን ዒደዖግ ያቆበዴ ዙቬን 

ብቁ ሿዒድዖግ እንዹ፤ ቇና ሿጏዲሁ በዝጇዙ ድዛቧዴ ‘እቇቊ ቍዳሿዏኝ’ እያቇ በዏቋዝቬዝቬ ቍይደቆዔ።  

ኟፖቆዱቂ ቬዙ እንደ ሽዜ ዝቧቬ ቍሁን ዯኧቊጅድ ቍሁን ኟዑደዛቬ ቍይደቆዔ። ካን ይጇይቃቋ። ኟዴግቇዔ 

ሂደዴ ቍቋቊ በቍቋቊ ቍይደቆዔ። ቍባጣ ጎባጣ ኟበኪበዴ፣ ዖጅዔ ቍቀበዴን ዏውጣዴና ቁቋቁቆዴን ዏውዖድ 

እንዲሁዔ ቧው ጏቪጅ ዝዖቧኛ ውሃን ኟያኧ ጏንኬ በድዢዖዴ ዏሻቇዛ ኟግድ ይቋ። ኟዯቃውዕው ጎዙ 

እነኩህን ሂደድች ሃዕዯ ቅቬዲዙ ሆኖ ዒቆዢ ቍቆበዴ። ኟፖቆዱቂ ቬዙ ዳዛ ቆዕ ኟጣዴ ቅቧዙ ፖቆዱቂ 

ጯዓዴ ቍዙዒጅነዴ ኟዑዏዙ ቍይደቆዔ። ቬንቄቪዜችንና ቍዓቃዎችን እኟዯቊዝገ ዙቬን በዒብቃዴና 

ህኬብን ኟዑያዒቋቋ ፕዜግዙዔ ቀዛፆ ጏደዑዝቆቇው ግብ ዏድዖቬ ይቻቋ።  
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ኟዯቃውዕ ጎዙው ይህን ዒድዖግ ሿቻቆ ሁቆዴ ነቇዛ ቈያዯዛዢ ይችቋ ብዬ ቍቬባቆሁ። ቍንደኛው፤ ሿዯዙ 

ውንዷ ጏጥድ ዙቨን በዏዝዯሽ ኟጇዙ ዏቬዏዛ ኖዜዴ ኟህኬቡን ቀቋብ ቈያቮዢዴ ዏቻቋ ነው። 

ሁቆዯኛው ደግዕ፤ ሀቇዘደ እያሿናጏነች ባቆችው ኟፖቆዱቂ ዔህዳን ቆዒቬዠዴ በዑደዖቇው ጥዖዴ ይ 

ኟዙቨን ቍሻዙ ቈያቪዛዢ ይችቋ። ይህን ዒድዖግ ሿዯቪነው ግን ነቇዔ ሆነ ሿነቇ በቬዱያ ሿዝጇዙ ውንዷ 

ፖቆዱቂና ሿጣዴ ቀቪዘ ፖቆዱሿኞች ኟዑቀቅ ቍይዏቬቆኝዔ።       

  

 

 


