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ቀቢፀ-ዯቬዝኛው ፕዚኩዳንዴ 

                                                   ኧባቤኴ ዒዴያቬ 01-27-18 

ክዢኴ ንድ 

ድ ኢቪያቬ ዝጏዛቂ ኣብዛሃ። ኟሀቇዖ- ኤዛዴዙ ብዶኛውና ዝኲጭ ቆዙጨ ዏዘ። ሿቪቯ፣ ፖቨ፣ 

ዳኛው፣ ቪዘው፣ ዝዸው፣ ዏጯንዲቨ፣ ጯቁዐ፣ ቊካጇኛው፣ ጇያቂው፣ ዯጇያቂው፣ ቬጇያቂው፣ 

ኟሁኰዔ ዏቬዘያ ቤድች ዑኒቬዴ…ኳኲ ኳኲዔ—‘ጏዲ ዣዔ።’ በንድ ጏቅዴ ‚ሿእኔ ጏዲያ ኤዛዴዙን 

ኟዑዏዙዴን ቧው ዝጣዘዔ እንኳን ያውቀውዔ‛ ያኰን እኚህ ግኯቧብ፤ ሿዏቧንበዹው ዲቬ ዏኯያ 

ኯብቧው እና ኲኯዞዴ 26 ዓዏዲዴ በህቡዕ ቩያደዛቈዴ ኟነበዴን በቇሃድ ዔነው ፔዴዜ ዶኲዛ 

በዝጇዖባዶው ቀቢፀ-ዯቬዠ ዲብኟው ብቅ ብኯዋኴ።  
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ዔንዔ እንኳን ቧውዬው ኟኯበቨዴ ዲቬ ዏኯያ ሿዔን እንደዯቧዙና ኟዴኛውን ዶኲዛ ሿዠይ ሀቇዛ 

እንደዑጏክኴ ኟዑያውቁዴ እዛቪዶውና ኟኲቂዶው ቂኴ ብዹ ቢሆኑዔ፤ እኔ ግን እኲኯሁ…ኟእኚህ ግኯቧብ 

ዲቨ ዏኯያ ሿቁዛበዴ ኟዯቧዙ ሆኖ ኴባሾዷዔ ኟዏቂሿኯኛው ዔቬዙቅ ኟፖኯዱቂ ቀውቬ በካያዊነዴ 

ያቧደናዶውና በቀጣናችን ኲይ ኟዙቪዶው ዢኲጎዴ ያኲዶው ጏዖዝኞች ናዶው። እናዔ ዲቨን ቁዛበዴ 

‚ዯቆዛብዯው‛ እና እንደ ቅ ኲዑና ዯዏዙዒዘ ጣዙ…ጣዙውን እያአ፣ ኟዯነቇዙዶውን 

እያቬዲጏቨ…ቧዕኑን ኟኤዛዴዙ ዳኳቪዥን ኟቧዛክ ቊካጇኞች ኯሆኑዴና ዔናኴባዴዔ ዙቪዶው በእዺዶው 

ፅዝው ኟቧጧዶውን ጥያቄ እንደ ዏፅጯዢ ቅዱቬ ቃኲዴ ቪይቀንቨና ቪይጧዔ ኯዑያንበኯብኰዴ ኯእነ 

ዑቬዒን ኢድዘቬ ቊካጣዊ ዏግኯጫ ቧጥዯዋኴ።  

በኩህ ዏግኯጫዶው ቧውዬው ኟዏቂሿኯኛው ዔቬዙቅ ፖኯዱቂ በዝጇዖባዶው ቀቢፀ- ዯቬዠ ዯዕኴዯውና 

ቀደዔ ቩኴ ቩያኴዐዴ ኟነበዖውን ኟቀጣናው ውዙ ኟዏሆን ቅዥዴ ዯንዯዛቧው፤ ኟዔቬዙቅ ዢዘቂን 

ችግዛ ኯዏዢዲዴ ዏደዖግ ቬኲኯበዴ ቈዳይ፣ ኢዴዮጵያ ውቬጥ ኯዯዝጇዖው ችግዛ ኟሀቇዙችን ህቇ ዏንግቬዴ 

ንቀፅ 39 ዔክንያዴ ቬኯዏሆኑ፣ ‘ግብፆች በቪዋ ጏዲደዙዊ ዒቧኴጇኛ ውቬጥ ጦዙዶውን ቬዢዖዋኴ’ 

በዒኯዴ ኴዷኩዙ ዳኳቪዥን ቬኯኧቇበው ሃቅ እንዲሁዔ ቬኯ ኳኵች ዯያያዥ ቈዳአች ኟቀጣናው ዋቁ 

ኟሆኑዴ ግኯቧብ ዒብዙዘያ ቧጥዯዋኴ። ነቇ ‚ጅዙዢ ዙቨ ቇዛዣ፤ ዙቨ ይጮሃኴ‛ እንዲኰዴ ዓይነዴ 

ዏሆኑ ነው።  

ዙቨን ቇዙዟ ሆኖ ዙቨ ኟዑጮኸው ኟሆነው ኟድ ኢቪያቬ ኟዏግኯጫ ጅዙዢ፤ ኟኢዴዮጵያን ችግዛ 

ኯዏዢዲዴ ሿኢዴዮጵያ ህኬብ ቊዛ ብዖው እንደዑቧ ነግዖውናኴ። በኳኲ ቋንቋ ‘ኟኢዴዮጵያን ዏንግቬዴ 

ሿዒንዔ ቊዛ ቢሆን ዯቧድኜ ቬጏግደዋኯሁ’ ዒኯዲዶው ነው። ኟኩህ ፅጰዢ ንባቢ ይህን ኟ‘ጏዲ 

ዣዔ’ን ቅዔን ያኲቇናኧበና ‘ኪኝ ዏቪይ ቅቤ ንጓች’  ዲቬቀዛ ‚ቀቢፀ-ዯቬዠ ንድ‛ ብኵ 

ዏኧግብኴኝ ይችኲኴ።  

ዲዲያ ንባቢው ቩዏኧግብኴኝ ግን ኟቱዕቢያን ዒንነዴ በእኬነ ዕዔዜው ዒቬዲጏቬ ያኯበዴ ይዏቬኯኛኴ። 

ቱዕቢያ በዏንግቬዴነዴ ሿዏዋቀ በዟዴ በቪህኴ ድንቊያዒ ዯዙዙዎች ኲይ ዏሽጎ በጥቇኝነዴ፣ በጦዖኝነዴና 

በፀዖ- ዴዕክዙቩያዊነዴ ዳንቁዙ ቩውዖቇዖግ ኟነበዖ ኃይኴ ነው። ያዔ ሆኖ ዏንግቬዴ ሿሆነ በኋኲ እንደ 

ዯውቪክ ኟዯጣቡዴን እነኩህን ኟጥቇኝነዴ፣ ኟጦዖኝነዴና ኟፀዖ ዴዕክዙቩያዊነዴ ደዌ በዏዯው ሿዳንቁዙ 

ዯጏኪዋዥነደ ቧክኖ ዔዙቁን ይውጣኴ ብኯው ያቧቡ ኟቀጣናው ሀቇዙዴ በዛቂዲ ነበ። 
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ግና እንደ ኯዏዲደኴ ሆኖ ያዔ ያደቆነው ኟቪህኴ ዯዙዙ ቧይጣን ኴኯቅዔ ብኵዴ ቱዕቢያ እግን 

ቧዶ እና ዯንዝኲቭ ኟነቇዛ ንዳናውን በዏያኬ በዔቬዙቅ ዢዘቂ ሀቇዙዴ ውቬጥ በጇብ ጫዘነዴ ይዙጏጥ 

ዷዏዛ። ኟዳንቁዙውን ከዛ በዒዢጇንዔ እንደ ጭዛ ዛቀዴ ዯጏዳዳዘ ኟዏንን፣ ቨዳንን፣ ኢዴዮጵያንና 

ዹቡዱን ያዯዖዒዔቪዶው ያኧ። ኯኩህ ዢጥነዴ ኲኴዯኯኟው ኟዴዛዔቬ ጫው ዓኯዔ ቀዞ ዒህበዖቧብ 

ኟቧጇው ዔኲሽ ግን ሁኯዴ ኟዒዕቀብ ዓዳያዎችን ንቇደ ኲይ ዒንጇኴጇኴ ነው። 

ዲዲያ እኚህ ቧው ናዶው—ኪዚ ኟቀጣናውን ችግዛ ኯዏዢዲዴ ኢዴዮጵያ ውቬጥ ያኯውን ችግዛ ዏዢዲዴ 

እንደዑቇባ ኯቊካጇኞዹዶው ቩነግ ኟነበዴ። ይህ ኟድ ኢቪያቬ ኟዯቇኲቢጦሽ ባባኴ ‚ጅብ ኟዒያውቁዴ 

ሀቇዛ ሄዶ ቁዛበዴ ንጥዞኴኝ ኯ‛ ኟዑኯውን ይዴብሃኴ ያቬዲውቧኛኴ። ኯነቇ በዏግቢያዬ ቂባቢ 

እንደቇኯፅቀዴ፤ ኟቧውዬው ዲቨ ዏኯያ ቁዛበዴ በዏሆኑ እዛቨኑ ዏኴቧን ኴናነጥዢኲዶው ንችኴዔ። 

‘ጏዲ ዣዔ’ ዒንና ዔን እንደነበ ሿቀጣናው ሀቇዙዴ በዯኯይዔ ሿኢዴዮጵያዊያን ኟዯቧጏዖ ይደኯዔና።  

እናዔ በእኔ እዔነዴ ኟዔቬዙቅ ዢዘቂን ችግዛ ኯዏቅዢ በቅድዑያ ዏጏቇድ ያኯበዴ ኟቮባዘዎች ኬዒች 

በዏሆን እንደ ቊጣ በዚ ቀጣናውን በዒዯዖዒዏቬ ኲይ ኟዑቇኗውና በኩህ ጇብ ጫዘ ባህዘውዔ ዓኯዔ 

ቀዞ ዒህበዖቧብ ዒዕቀቦችን ኟጣኯበዴ በድ ኢቪያቬ ዔባቇነናዊ ዏዙዛ ኟዑዯዳደዖው ኟኤዛዴዙ 

ዏንግቬዴ ነው። ዔቬዙቅ ዢዘቂ ቧኲዔ ግኝዲ በዴብብዛ ኴዒዴ እንድዲድግና ህኬቦቿዔ ሿሽብዛና 

ሿጦዛነዴ ደቊ እንዲኲቀቁ ‘ኟጏዲ ዣዔ’ ጦዛ ቧባቂና ጥቇኛ ዏንግቬዴ ዒክዯዔ ይኖዛበዲኴ።  

ቱዕቢያ ሿዯጏቇደ፤ በቨዳን በቀኴ ኟቤዺ እንቅቬቃቫ በዑኴ ኟዑዲጏቁ ኟኩያች ሀቇዛ ዒፂያንን 

ኟዒደዙዷዴና ኯኳኵች በዯኲኲቁነዴ ኟዏቬዙዴ ዯግባ ያበቃኴ። ቱዕቢያ ሿዯጏቇደ፤ ኟኢዴዮጵያንና 

ኟህኬቦቿን ቧኲዔ ኯዒጏክ ያኧቊዺዶው እነ ግንቦዴ ቧባዴ፣ እነ ኦነግ፣ እነ ኦብነግና እነ ኴቮባብ 

ኟዑዖዳዶው ይኖዛዔ። ቱዕቢያ ሿዯጏቇደ፤ ዢድ ኟዑቧኗውን ኟዹቡዱ ዒፂ ቡድን እያቬዲጇቀ ቧኲሟን 

ኟዑነቪዴ ሃይኴ ይኖዛዔ። ቱዕቢያ ሿዯጏቇደ፤ ጏንድዔ ኟሆነው ኟቭዒያ ህኬብ ሿኴቮባብ ኟሽብዛ 

ጥቃዴ ድኖ ኟቧኲዔ ኟዛን ይዯነዢቪኴ። ሿቀጣናው ህኬቦች ቊዛ በኴዒዴ ዯቪቬዜ ጏደዟዴ ይቇቧግቪኴ። 

ቱዕቢያ ሿዯጏቇደ፤ ዲሷ ሀቇዛ ደቡብ ቨዳን በኤዛዴዙው ዏንግቬዴ ‘ኟቀይ ባህዛ ኮዛፖዚሽን’ ዒቂኝነዴ 

በጅ ከዛ ሿዏበኬበኬና ቧኲሟንዔ ሿዒጣዴ ዴድናኯች። በጇቃኲይ ቱዕቢያ ሿዯጏቇደ፤ ቀጣናው ቧኲዔ፣ 

ኴዒዴና ዴዕክዙቩ ኟቧዝነበዴ ይሆናኴ። ኟቧዓኑ ኟሀቇዙችን ህኬብ እንደዑኯው ‘ሀቇዛ ጫዲ’ ይሆናኴ።  
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እኩህ ኲይ ቬድቬዴ ዑአን ኟዑጇቊ ህኬብን ኟዑዏዴ ኟኤዛዴዙው ፕዚኩዳንዴ (ግዒሽ ኟዑሆነው 

ኟዛቪዶውን ቇኪኬ በዏዢዙዴ እኟዯቧደደ ዏሆኑን ኴብ ይሏኴ!) ኟኢዴዮጵያን ዏንግቬዴ ኯዏጣኴ 

በህኴዒዶው ቬኯዒቧባዶው ዔንዔ ዒኯዴ ኟዑያቬዝኴግ ይዏቬኯኝዔ። ዔክንያደዔ ኟዛቪዶው ሃቪብ 

ኟኢዡዴዘ ኟውጭ ቈዳይ ዑኒቬዳዛ ቃኴ ቀባይ ድ ዏኯቬ ዓኯዔ እንዳኰዴ ‘ኟባህዖ ቧኲጤው ቀውቬ 

ኟዝጇዖው ቀቢፀ-ዯቬዠ’ ቬኯሆነ ነው። ኟሀቇዙችን ዛቭ ደዛ ‚ድሃ በህኴዐ ቅቤ ባይጇጣ ኖዜ፣ ንጣዴ 

ይቇድኯው ነበዛ‛ እንደዑኯው፤ ዛቪዶውዔ በህኴዒዶው ኟኢዴዮጵያን ዏንግቬዴ እኟጣኰ ዒደዙዶው 

ሿዔኞዴ ኟኧኯኯ ዴዛጓዓ ኟዑቧጇው ይሆንዔ።  

ዳ ግን ጏደ እውኑ ዓኯዔ ቩዏኯቨ ዔናኴባዴ ኯዖቦች ያሿዙአዴ ኟቧብ ጏደብ ያቬቇኗኲዶው ዶኲዛ 

ያዔ ኟንዳንድ ኟኢዴዮጵያ ጇኲድች ‚ይክህ‛ ባይነዴ በድቡሽዴ ኲይ እንደዯቇነባ ቤዴ ዏቧዖዴ ኴባ 

ዏሆኑን ዒጏቃዶው ኟዑቀዛ ይዏቬኯኝዔ።  ‚ኯዔን?‛ ቢኰ፤ ይህ ኟህኴዔ ዓኯዔ ጏዚያዶው ንድዔ፣ 

በኢዴዮጵያ ዏንግቬዴና ህኬብ ኯውጭ ኃይኵች ያኯውን ኟዒይዲጇዢ ዔኴሿዲ ቬኯዑያውቁዴ፣ ሁኯዴዔ 

ህኬባዊውን ኟኢዡዴዘ ዏሿኲሿያ ቧዙዊዴን ዒንነዴ ሿቱዕቢያና ዕዙኰ ኲሽቆ በኟቀኑ በቬደዴ ኯኢዴዮጵያ 

ኟፀጥዲ ሃይኵች እዸን ሿዑቧጇው ቧዙዊደ በኲይ እዒኝ ኟዑያውቀው ቬኯዒይቇኝ ነው። እናዔ ያኔ ኟህኴዔ 

ቅቤያዶው ቪያጏኪዶው ቀዛድ ንጣዴ በንጣዴ እንዳደዖቊዶው ይቇነኧቡዲኴ ብዬ ቬባኯሁ።      

ያዔ ሆነ ይህ ድ ኢቪያቬ ዝጏዛቂ ኪዚ ኯኢዴዮጵያና ኯኢዴዮጵያዊያን ቪቢ ዏቬኯው ኟዒናነጥዢኲዶውን 

ዲቬ ቁዛበዴ እንደ ቀዲ ደዛበው ቢዏገዔ፤ በዴጥቅ ዴግኰ ጏቅዴ ኟዴግዙይ ህኬብ በዖሃብ ደቊ 

ቩጇቃ ህኬባዊ ጏያነ ሓዛነዴ ዴግዙይ (ህጏሓዴ) ኟህኬቡን ህይጏዴ ኯዏዲደግ ቱዕቢያ በዯቆጣጇዙዶው 

ኟቨዳን ድንበዛ በቀኴ እህኴ ኯዒቬቇባዴ ቩዕክዛ ቂባቢውን በዏኬቊዴ በቧው ኴጅ ቬቃይ ቩቪኯቅ ኟነበዖ 

ፀዖ ህኬብ ኃይኴ ነው። ሿነፃነዴ በኋኲዔ ቢሆን ኤዛዴዙ ውቬጥ ኟነበ ካጎዹችንን ንብዖድች እንዲሁዔ 

ዝፅዕ ኢ- ቧብዓዊነዴ በዯዕኲበዴ ሁኔዲ ኟጥዛቬ ጏዛቆዹዶውን ቪይቀዛ በፒንቪ ቬጏኴቀው ኟኧዖዞና 

ያቬኧዖዞ፣ በጇብ ጫዘነዴ ባህዘያዶው ባድዏንና ቂባቢውን በዏውዖዛ በቬዛ ተህዎች ኯዑቆጇ 

ኟሁኯደ ሀቇዙዴ ካጎች ዕዴና ቂኴ ቈዳዴ ዔክንያዴ ኟሆኑ፣ ኢዴዮጵያን ኯዏበዲዯን ሿቮባዘዎችና ሿፀዖ 

ቧኲዔ ሃይኵች ቊዛ ቩቧ ኟነበ እንዲሁዔ ዲዘቂዊ ጇኲድዹችን ኯሆኑ ኟውጭ ኃይኵች ዯጏዛዋዘ ድንቊይ 

በዏሆን ‚በኮዑሽን‛ እኟቧ ያኰ ኟሀቇዙችንና ኟህኬቦቿ ደዏኛ ጇኲዴ ናዶው።  

እናዔ ዴናንዴዔ ይሁን ኪዚ እኚህ ግኯቧብ ኟኢዴዮጵያዊያንና ኟህኬቦቿ ጇኲዴ ሆነው ቩያበቁ፤ በዔንዔ 

ዓይነዴ ፖኯዱቂዊ ቀዏዛ ኯእኛ ያቧቡኴን ይችኰዔ። ቧውዬው ኟኢዴዮጵያ ህኬቦች ዕድቇዴ ኯዒጏክ 



5 
 

ቩቧና ቩያቧ ኟዏገ፣ ቇፅዲችንን ኯዒቈደዢ ጏደ ሀቇዙችን ቮባዘዎችን ቦንብ ቬዲጥቀው ቬዛቇው 

ኯዒቬቇባዴ ኟዑጥ፣ ‘ዔናኴባዴ ኢዴዮጵያና ግብፅ በህዳቫው ግድብ ቪቢያ ጦዛነዴ ውቬጥ ቇቡ ይችኲኰ’ 

በዑኴ ቀሽዔ ቬኳዴ ኟኯዏዱዴን ‚ኟኮዑሽን ቬዙ‛ ኯዒሿናጏን ቂይዜ እንደ ውሃ ቀዹ በግኴፅና በቬውዛ 

ቩዏኲኯቨ ኟነበ ናዶው። እናቬ እኚህ ግኯቧብ እንደዔን ኪዚ ኟእኛ ቪቢ ሆነው ‘ኟኢዴዮጵያ ህኬብን 

እደግዠኯሁ …ዔንዴቬ’ ኰ ይችኲኰ?—ዛግጥ ኟኩህን ጥያቄ ዔኲሽ ኟዑያውቁዴ እዛቪዶውና ኟቪህኴ 

በዖሃው ቧይጣን ብዹ ይዏቬኯኛኴ።  

ቧውዬው ዒንነዲዶውን ብጇዛጥዜ ኟዑያውቀውን ኟኢዴዮጵያን ህኬብ ባኴዝጇዖባዶውና በኳኯ 

ዒንነዲዶው ኯዏቮንቇኴ ሿዏዕሿዛ ይኴቅ፤ እንደኯዏዱዴ ዖቦዷን ‘ጏኲሂ…በእናንዯው ዏዷን ይሁን!’ 

እያኰ ዶኲዙዶውን በዏቃዖዔ ጥቇኛ ዢኲጎዲዶውን ቢጏገ ኟዑበዺዶው ይዏቬኯኛኴ። ዔክንያደዔ ዛቪዶው 

በቈያዶው ቅዝው ሿያዟዶው ቮባዘዎችና ፀዖ ቧኲዔ ኃይኵች በቬዯቀዛ እኩህ ሀቇዛ ውቬጥ ኢዴዮጵያን 

ኯባዕዳን ቪኴዣ ኟዑቧጥና ቬዏዙ ቁጭ ብኵ እንደዝኯቇው በዑያጏዙ ግኯቧብ ኟህኴዔ ቅዥዴ እንደ ቦይ 

ውሃ ኟዑነዳ ካቊ ቬኯኳኯ ነው። እኛ ኢዴዮጵያዊያን እንደ ዛቪዶው ቬዙ ዝዴ ይደኯንዔ። በኲባችንና 

በንገዙ ጯብዲችን ደክዏን በዏቬዙዴ እኟዯኯጏጥን ኟዔንቇኝ ህኬቦች ነን። እንደ ዛቪዶው በጥቇኝነዴ 

ቬዯቪቧብ ዯውጇን በኳኵች ዕድቇዴ ኲይ ዓይናችን ደዔ ኟዑኯብቬ ይደኯንዔ። ኯእንዲህ ዓይነደ ኧበኧባ 

ዲቬቀዛዔ ጆሯችን ዏቬዑያው ጥጥ ነው። በቃ! ኦዜዒይ!... 

በክዢኴ ሁኯዴ ፅጰዡ ‘ጏዲ ዣዔ’ በዏግኯጫዶው ኲይ ቬኯ ጇቃቀሷዶው ኳኵች ቈዳአች ዔኲሽ ኟዑሆኑ 

እውነዲዎችን ይዤ እቀዛባኯሁ።…   

 

   

 


