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ቀቢፀ-ዯቬዝኚው ፕዚኩዳንዴ 

                                                   ኧባቤኴ ዒዴያቬ 01-27-18 

(ክዢኴ ሁኯዴና ኞዏጨዖቱው) 

በክዢኴ ንድ ፅሑዡ ኲይ ኞድ ኢቪያቬን ቧዕነኚ ዏቌኯጫ ዏነቱ ድዛቋ ቧውዬው ቬኯ ኢዴዮጵያ 

ባቧዐዴ ዲቬኩዛ ኲይ ዔኲታ ኯዏቬዾዴ ዕክዚያኯሁ። እንደ እውነደ ከሆነ ‘ዲ ዣዔ’ እንኳንቬ 

ኯኢዴዮጵያዊያን ቪቢ ሆኑ ቀዛድ ‘ዲቌዬ ነፃ ጣሁዴ’ ኯዑኰዴ ኞዙቪዶው ካቊዔ ኞዑያቬቡ 

ይደኰዔ። እንደዑዲቀው ኞቬዏዙው ቬዯዳደዛ ቀጣናውን በታብዛ ዯቌባዛ ኞዴዛዔቬ ውድዒ 

ኯዒድዖቌ ከዑቍነቈነው ቫዙ ባቱቇዛ፤ በሀቇ ውቬጥዔ ‚ነፃነዴ ዔጥቼኴሃኯው‛ ኞዑኯውን ኞዙቨን ህኬብ 

እያዯዙዏቧ ዏውጫና ዏቌቢያ ቪጥድዲኴ። ኤዛዴዙን እኞዏዙ ያኯውና ከቬያዓው ቊዛ ሆድና ዷዛባ 

ዏሆኑ ኞዑዲቀው ‚ህኬባዊ ቌንባዛ ኯዴዕክዙቩና ኯዢዴህ‛ (ህቌደዢ) ባኯዞዴ 26 ዓዏዲዴ ህኬቡን 

በጭቆና ቧቆቃና በዝና ቀንበዛ ቁዔ ቬቅኰን እያቪኞው ይቇኚኴ። ኪዚ ኞኤዛዴዙ ህኬብ ድ ኢቪያቬን እንደ 

ጦዛ በዏዢዙዴና ዏቌቢያ እንዹ ዏውጫ ቀዳዳ ኞኳኯውን ኞቌዳዼ ብሔዙዊ ውዴድዛና ቇኴቌኵዴን 

በዏቮታ ደ ቍዖቤዴ ሀቇዛ እኞዯዏዏ ነው። ንዳንድ ፀሐዢዴ ይህን ደ ቍዖቤዴ ሀቇዜችና በባህዛ ኲይ 

ህይደን ቧውድ እንደ ቍዛዢ ኞዑዝቧውን ንድዔ ህኬብ ቬደዴ ከዏፅሐዢ ቅዱቬ ቊዛ እያኪዏዱ 

‚ኧፀዴ‛ (Exodus) ይኰዲኴ። 

ቱዕቢያ በሀቇ ውቬጥ ዔዛዴና ዔዛዲዒነዴን ከዒቪደቌና ከዒቬዠዠዴ ይኴቅ ዏቪዘያ ቇኬድ ያዔ 

ከኲኪዎዷ እኞዯቀበኯ ቮባዘዎችን በዒቬዲዾቅ እንደ ዔዛዴ ደ ቍዖቤዴ ሀቇዜች በዏኲክ ቬዙ ኲይ 

ኞዯዾዏደ ቬዯዳደዛ ነው። በዏሆኑዔ ኞሀቇን ህኬብ ኑዜ ዏኯጥ ኞዑያቬብበዴ ካ ኞኯውዔ። ይባቬ 

ብኵዔ በህኬቡ ኲይ ኞቋያ እቪዴን በዏኯኮቬና ቬዛዓደን ቬዏኴክድ ዴንዢታ እንዳይኴ እቌዛ ዯዛች 

ቬዜዴ በቪውን ዒብኲዴ ቬዙዬ ብኵ ዯያይክዲኴ።  

ኞቬዏዙው ቡድን በዏንቌቬዴነዴ ዙቨን ካደዙዷበዴ ከኪዚ 26 ዓዏዴ በዟዴ በካቍዷ ቈኴበዴና ዕውቀዴ 

እንዲሁዔ በሀቇ ዯዝጥዜዊ ፀቊዎች ኯዒደቌ ከዒቧብ ይኴቅ፤ በኳኵች ሀቇዙዴ ንዿዙ ሃብዴ ኲይ 

በጥቇኜነዴ በዏንዾኲዾኴ ኯዏበኴፀቌ ኞዑዝኴቌ ኞቀቢፀ-ዯቬዝኝች ቬብቬብ ነው። ቌና ኪዚ ድዖቬ ቀቢፀ-

ዯቬዠው ኞቧዏዖኯዴ ይዏቬኴዔ።  
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በኩህዔ ቪቢያ በቅዛቡ ኤዛዴዙ ውቬጥ ኞጣውን ‚ኞቢቱ ዛቅ ዒዕድን‛ ኞህቌደዢ ኞኢኮኖዑ ቈዳኟች 

ኃኲዟና ኞድ ኢቪያቬ ኞእዼ ቦዛቪ ያዥ በሆኑዴ እንዲሁዔ በቅፅኴ ቬዒዶው ‚ሓቍቬ ኪቱ‛ እኞዯባኰ 

በዑዾዴ ሓቍቬ ቇ/ህይዴ ዒካኜነዴ ቩበኧብኬ ከዛሟኴ። ይህ ኴበቃ ብኵዴ ኞሀቇዘደን ደብ 

በቀጣናው ኲይ ኞዙቪዶው ዢኲቍዴ ኲኲዶው ዖቦች ኯ30 ዓዏዲዴ ከዙይቷኴ። ሆኖዔ ከቇንኧቡ ኯህኬቡ 

ዾብ ያኯኯዴ ነቇዛ ኞኯዔ። ኞኤዛዴዙ ህኬብ ከዯዝጥዜ ፀቊዎዷ ዾቀዔ ቀዛድ በቱዕቢያ ዔክንያዴ ውኵና 

ዳ በቧቀቀን ኞዯዕኲ፣ ህይደን ቮጦና ከቱዕቢያ ጦዛ ጥይዴ ዔኴጦ ኞቍዖቤድች ደዼ ዾኜና ኞባህዛ 

ክዎች ቩቪይ እኞሆነ ነው። እናዔ እንዲህ ዓይነደ ዏዘ እንኳንቬ ኯኢዴዮጵያዊያን ያቬብ ቀዛድ ኞዙቨን 

ከቬደዴ ዯዙዟ ካቊ በቌባቡ ቢዏዙ እቧኞው ነበዛ። ዒን ነበዛ—‚ፅድቁ ቀዛድ በቈ በኮነነኜ‛ ያኯው?...  

 

ኞህኴዔ ዓኯዔ ዏንቌቬዴ ውዙዼ ኞሆኑዴ ድ ኢቪያቬ ኞኢዴዮጵያ ችቌዛ በኢዴዮጵያ ዡዴዙኲዊ 

ዴዕክዙቩያዊ ዘዤብክ ህቇ ዏንቌቬዴ ኲይ ኞዯቀዏዾው ንቀፅ 39 ነው ኯዒኯዴ እንኳን ዴንታ ‚ቲዔ‛ 

ኴዯቧዒዶውዔ። በዖሃ በነበበዴ ቅዴ ከህሓዴ ቊዛ በንቀፅ 39 ቪቢያ ቩጨቃጨቁ እንደነበዛ 

ኞዯናቇዴዔ ዓይናዶውን በጨው ጥበው ነው። ዲዲያ ይህን እዼቌ ቬቂኜ ዚ ኞኩህ ፅሑዢ ንባቢ 

‚ቀቢፀ-ዯቬዠ ሁኯዴ‛ ብኵ እንደዑዏኧቌብኴኜ ዯቬዠ ደዛቊኯሁ። 

ኤዛዴዙ በንድ ቧው ኞዔዴዏዙና ዯቋዒድቿን ሁኰ ድ ኢቪያቬ ኞዑያዟዶው ሀቇዛ ብቻ ይደኯችዔ። 

በኩያች ሀቇዛ ውቬጥ ቬኯ ህቇ ዏንቌቬዴ፣ ቬኯ ቧብዓዊ ዏብድችና ቬኯ ዴዕክዙቩያዊ ዔዛጫ ዒቧብ 

በቅንጦዴነዴ ኞዑዲይ ነው። በዢዘካ ውቬጥ ብዶኚዋ ህቇ ዏንቌቬዴ ኞኳኲዴ ሀቇዛ ኤዛዴዙ ቪዴሆን 

ኞዔዴቀዛ ይዏቬኯኜዔ። ኞኩያች ዴንታ ሀቇዛ ህቇ ዏንቌቬዴ ኢቪያቬ ዝዛቂ ናዶው። ዏብዴ ቧጪውና 
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ነተው ዛቪዶው ናዶው። በቃ በኩያች ሀቇዛ ውቬጥ ኳኲ ዒንዔ ኞኯዔ። ‘ዲ ዣዔ’ ዙቪዶውን ኞዕድዓ 

ኴክ ቇዥ ድዛቇው ቬኯዑቆጥ ኞቬኴጣን ቇደባዶው ህቇ ዏንቌቬዴ በዑባኴ ‚ዏኧኧኚ ቧነድ‛ ውቬጥ 

እንዲዾቀቬባዶው ይዝኴቈዔ። በኩህዔ ቪቢያ ህቇ ዏንቌቬዴ ኞዑባኯውን ቧነድ እንደ ዯኲዾ ኞኤኳክዴዘክ 

ታቦ ይዝዲኴ። 

ዔን ይህ ብቻ። ኤዛዴዙዊያን ዴዕክዙቩያዊ ዔዛጫ ኞዑባኴ ነቇዛን ኞዑቧዐዴ ከቍዖቤድቻዶው ነው። 

በሀቇዖ ኤዛዴዙ ውቬጥ ህቇ ዏንቌቬዴ እንዲኖዛ ኞዾኞቀ፣ ዴዕክዙቩ እንዲኖዛ ያቬዾኞቀ ካኴ ‘ውዛድ 

ከዙቫ’ ነው ዒኯዴ ያኯበዴ። ዏኧከ ኞከዠ ነውና። ከዓዏዲዴ በዟዴ ህቇ ዏንቌቬዴ እንዲኖዛ እንዲሁዔ 

ቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች እንዲቧዢኑ ኞዾኞቁና ዙቪዶውን ‚ቈዼኯ-15‛ (ቡድን-15) እያኰ 

ኞዑዾ ኞቀድዕ ኞህቌደዢ ባኯቬኴጣናዴና ባኲዴ ኧብጥያ ዛደው ኞድ ኢቪያቬ ኞኮንዳይነዛ እቬዛ ቤድች 

ቩቪይ ሆነዋኴ። በኞቀኑ በዏቬኮዴ በኩኴ ንድ ቱይና ንድ ዳቦ ኞዑቀዛብኲዶው እኙህ ኞነፃነዴ ዲቊኟች፣ 

ንዳንዶዷዔ በህይዴ እንዳይኖ ኞዯደዖቈ ቩሆን፤ ኳኵዷ ደቌዕ ካኲዶው ቍድኵ በእቬዛ እኞዒቀቁ 

ይቇኚኰ።  

ኞኪዚ ቭቬዴና ዙዴ ዓዏዴ ቇደዒ በብዛቊዲኞዛ ዻኔዙኴ ቪኴህ ኦቬዒን ኞዑዏዙው ኞኤዛዴዙ ዓካናይኬድ 

ክዢኯ ጦዛ 12 ዲንኮችን ይክ ከባዚንደ ቌንባዛ ዯነቬድ ዣዛድ እኞዯባኯ ኞዑዾዙውና ኞኤዛዴዙ ዒቬዲቂያ 

ዑኒቬዳዛ ኞዑቇኜበዴ ቦዲን ኞዯቆጣዾዖው ኃይኴ፤ ዒቬዲቂያ ዑኒቬዳን ከዯቆጣዾዖ በኋኲ 

በዳኵቪዥን ኯህኬቡ ከቇኯፃዶው ቈዳኟች ውቬጥ ኞህቇ ዏንቌቬዴ ዏኖዛ ኯበዴ፣ ኞህኬቡ ቧብዓዊና 

ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች ቇዝዞ ይቇባዔ፣ በቌዢ ኞዲቧዴ ኞቀድዕ ዲቊዮች ዏዝዲዴ 

ኯባዶው…ኧዯ. ኞዑኰ ቈዳኟች ዯዾቃታ ናዶው። ዔንዔ እንኳን ይህ ኞእነ ብ/ዻኔዙኴ ቪኴህ ዐከዙ 

በድ ኢቪያቬ በዯዏ ኳኵች ኞቱዕቢያ ክዢኯ ጦዜች ቱጥዛ ቪቢያ ቢከታዢዔ ቅኰ፤ ክቬዯደ ቌን ድ 

ኢቪያቬ ህቇ ዏንቌቬዴን እንዲሁዔ ቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏብድችን እንዴዴ እንደዑዝሯዶው 

ኞዑያዏኲክደ ናዶው።  

እናቬ እንዲህ ዓይነደ ህቇ ዏንቌቬዴ ኞኳኯውና ህቇ ዏንቌቬዴ ዾያቂዎችን ኞዑቇድኴና ኞዑያቬዛ ዔባቇነን 

እንደዔን ቬኯ ኢዴዮጵያ ህቇ ዏንቌቬዴ ኯዒውዙዴ ዕዙኴ ይኖዖዋኴ?፣ እንዴዴ ዓይኑን በጨው ጥቦ ያኯ 

ንዳች ሃዢዖዴ ንቀፅ 39 ኢዴዮጵያ ውቬጥ ኯዯዝዾዖው ችቌዛ ዔክንያዴ ነው ይኲኴ?...ህቇ ዏንቌቬዴ 

‘ቀይ ይሁን ጥቁዛ’ ኞዒያውቅ ቧው እንደዔን ቬኯ ህቇ ዏንቌቬዴ ያዙ ይችኲኴ?...እናቬ ድ ኢቪያቬ 

ኞዒያውቁዴ ሀቇዛ እንዴዴ ይናዢቃዶዋኴ?...በእኔ እዔነዴ ቧውዬው ቬኯ ኢዴዮጵያ ህቇ ዏንቌቬዴ 
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ከዒውዙዴ ይኴቅ ‚ዏዷዏዘያ ዏቀዏጫዬን‛ እንዳኯችው እንቬቪ ሀቇዙዶው ውቬጥ እኞዯዾኞቁ ያኰዴን 

ኞህቇ ዏንቌቬዴ ዏኖዛ ጥያቄ በቌባቡ ቢዏኴቨ በዯቇባ ነበዛ። ኞቧውዬው ኴዝዠ ‘ኴዕዴኩዔ ኯሁ’ 

ኯዒኯዴ ኞዯቧነኧዖ ቢሆንዔ ቅኰ፤ ዛቪዶው እንደ እዛቍ ኬንብ ጥኴቅ ቬኲኰበዴ ኞሀቇዙችን ህቇ ዏንቌቬዴ 

ጥቂዴ ዒውቪዴ ይቇባኴ።  

ኞኢዡዴዘ ህቇ ዏንቌቬዴ በሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች ዐኰ ዝቃድና ይሁንዲ ኞፀደቀው 

በዛሃ ህዳዛ 1987 ዓ.ዔ ነው። ህቇ ዏንቌቬደ ኞዏኲው ኞሀቇዙችን ህኬቦች እንዹ ኞህሓዴ፣ ኞብዴን፣ 

ኞኦህዴድ ያዔ ኞደህዴን ይዔ ኞኳኲ ሀቇዙዊ ድዛዼዴ ይደኯዔ። ሆንዔ ይችኴዔ። ንቀፅ 39 

ኞኩህ ህቇ ዏንቌቬዴ ‚ዔቭቭ‛ (Pillar) ነው። ህኬቦች ዯያይዯው ያዏኑበዴዔ ንቀፅ ነው። ይህ ንቀፅ 

ኢዴዮጵያ ውቬጥ ኞዑዝዾ ዴዕክዙቩያዊ ጥያቄዎች ዏዢዴሔ እንዹ ድ ኢቪያቬ በኲዋቂነዴ እንዳኰዴ 

ከድዔ ኞችቌዛ ዔክንያዴ ይደኯዔ። ዛቌጥ በንቀፁ ከዯቇኯፁዴ ቈዳዮች ውቬጥ ‚ኞዙቬን ዏብዴ በዙቬ 

ኞዏቧን ዕድኴ እቬከ ዏቇንዾኴ‛ ኞዑኯው ኯህኬቦች ኞዯቧዾው ዴዕክዙቩያዊ ዏብዴ ንዱ ነው። 

ዔንዔ እንኳን ድ ኢቪያቬ ቬኯ ዴዕክዙቩያዊ ዏብዴ ኞዯፃዝ ነቇዛ ሁኰ ችቌዛ ዏቬኵ ኞዑዲያዶው 

ቌኯቧብ ቢሆኑዔ፤ ይህ ዏብዴ በህቇ ዏንቌቬደ ኲይ ዏቀዏዿ ህኬቦች በቊዙ ዢኲቍዴና ዝቃድ ኲይ 

ንድነዲዶውን እንዲያዾናክ ኞዑያደዛቌ ነው።  

ድ ኢቪያቬ በዯዾናዲዶው ፀዖ ዴዕክዙቩያዊነዴ ቬዯቪቧብ ዔክንያዴ ‘ኯዔን ህቇ ዏንቌቬዴ 

ይኖዙችኋኴ?፣ ኯዔን እንደ እኔ በነቩብ ዴዏዔ? ያዔ ኯዔን ቬኯ ህቇ ዏንቌቬዲችሁ ውቬጥ ቬኯ 

ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች ፃዠችሁ?’ ኯዒኯዴ ካኴዝኯቈ በቬዯቀዛ፤ ንቀፁ ኞብሔዛንና ዯጓዳኜ ጭቆናዎችን 

ኯዒቬቇድ ዋቬዴና ነው። ይህ ዏብዴ በህቇ ዏንቌቬዲችን ውቬጥ ከዯደነቇቇ በኋኲ፤ ቀደዔ ቩኴ ኞዏብደን 

ጥያቄ ቩያነቨ ኞነበ ኃይኵች በዡዴዙኴ ቬዛዓደ ህብዖዴ ውቬጥ እንዲቀጥኰ ያደዖቊዶው ነው።   

ድ ኢቪያቬ ዏብደ ቢቍዏኬኪዶውዔ ኞዏቇንዾኴ ዏብዴ ኞቬነ ኴቦና ጫና እና ጥዛጣዚን ኞዑያቬቌድ 

ኞዯሟኲ ነፃነዴን ኞዑቧጥ ዏሆኑን ኴነቌዙዶው እቱኯሁ። ኞኢዴዮጵያ ዡዴዙኲዊ ዴዕክዙቩያዊ ዘዤብክ 

ሕቇ ዏንቌሥዴ ኯዒንነድች ኞዯሟኲ ዏብዴ ያቍናፀዝ ዡዴዙኲዊ ዴዕክዙቩ በዏሆኑ በዓይነደ ኴኟና ኞኲቀ 

ኞዒንነዴ ያያኬ ዔቪኳ ዯደዛቍ ኞዑቧድ እንዹ እንደ ዛቪዶው ዖቀዴና ህቌ ኴባ እቪቤ ኞፀዖ 

ዴዕክዙቩያዊነዴ ዏቇኯጫ ይደኯዔ። እናዔ ቧውዬው ቬኯ ንቀፅ 39 ከዒውዙዲዶው በዟዴ ዔንነደን 

ዒቅና ኯሀቇዙችን ህኬቦች ያቬቇኚዶውን ዾቀዓዲ በዯዖዱዴ ነበዛ—ዔንዔ እንኳን በሀቇዙችን ኞውቬጥ 

ቈዳይ ኞዒያቇባዶው ቢሆንዔ። 
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ዛቌጥ ቬዏዙ ቤዯ ዏንቌቬዴ ውቬጥ ኞዑቇኗው ዏኬቇበ ቃኲዴ እንደዑያኧው ‘ውቮዴ በዏዛህ ደዖዺ 

እውነዴ ነው።’ እናዔ ቧውዬው ኞቌኴ ቊካዾኚዶው ከዑዏቬኰዴ እነ ዑቬዒን ቊዛ ባደዖቈዴ ቆይዲ ‚ቪዋ 

ውቬጥ ኞቌብፅ ዲደዜች ኯ ኞዑባኯው ነቇዛ በኢዴዮ-ኤዛዴዙ ጦዛነዴ በፆዖና ውያ ቅዴ ኞቌብፅ 

ዲደዜች ኰ በዑኴ ኞዯነቇዖውን ውቮዴ ያቬዲውቧኚኴ‛ ብኯዋኴ። እንቌዲህ ይህን ኞውቮዴ ክዔዛ 

ንባቢያን ‚ቀቢፀ- ዯቬዠ ቭቬዴ‛ ብኯው ይዏኬቌቡኴኜ። 

እኔ እቬከዑቇባኜ ድዖቬ ንድ ቈዳይ ‚ኯ‛ ይዔ ‚ኞኯዔ‛ ኞዑኴ ጥያቄ ኞቀዖበኯዴ ቧው ዔኲቯን 

ከሁኯደ ንዱ ዏዛጦ ዏቬዾዴ እንዹ ኧኵ ኞጦዛነዴ ዲዘክን ዒውዙዴ ይቇባውዔ። ድ ኢቪያቬ ቌን 

ከጦዛነዴ ቊዛ ኞካድክ ቊብቻ ኞዝፀዐ ቌኯቧብ በዏሆናዶው ንድን ቈዳይ ኯዒቬዖዳዴ ዔቪኳያዶው 

ጦዛነዴ ዏሆኑ ኞዑቇዛዔ ይደኯዔ። ኯነቇ ኞ‘ዲ ዣዔ’ ቅብጥዛጥዜታ ኪዚ ኞዯዷዏዖ ይደኯዔ። 

ውቮዴ ዏዛሃዶውና ኞቅዲዊ ችቌዛ ዒብዖዺዶው ነው። እኩህ ኲይ ቌብፅን በዯዏኯከዯ ከኢዴዮ-ኤዛዴዙ 

ጦዛነዴ በዟዴና በኋኲ ያኰዴን እንዲሁዔ በቧዕኑ ዏቌኯጫዶው ኲይ ኞደቧኮዴን ዋዣቂ ሃቪባዶውን 

ዒንቪዴ እችኲኯሁ። 

ኞቱዕቢያው ዏዘ ከነፃነዴ በኋኲ በነበዴ ጥቂዴ ዓዏዲዴ ውቬጥ እንደኯዏዱዴ ከዲያቬፖዙው ቀዖጥ 

ኯዏቧብቧብ ደ ውጭ ዔዛዯው ‚…ኞቌብፅ ፖኯዱከኝች ዯያይ ኯዖዼዔ ኧዏናዴ ኞዯኪባ ሆኖ ዏቆኞደ 

ብከ ኞዑያከዙክዛ ይደኯዔ።…ቌብፅ ኯኤዛዴዙ ኞዔዲደዛቇው ድቊዢ ኞኢዴዮጵያን ቧኲዔ ኯዒቪጣዴ 

ኤዛዴዙን በዏቪዘያነዴ ኯዏዾቀዔ እንዹ ኤዛዴዙ ነፃነቷን ቌኜዲ ኰዓኲዊዴ ሀቇዛ እንድዴሆን ኴነበዖዔ። 

ዔክንያደዔ ከቌብፅ ዴኲኴቅ ቬዴዙዳዹካዊ ችቌዜች ዏካከኴ ኞዓባይ ውሃ ንዱ ነው። ቌብፅ በዓባይ ውሃ 

ኲይ ኞዑኖዙዴ ኞዏቆጣዾዛ ቅዔ ውሃው ኞዑነቪበዴ ካባቢ ባኰ ሀቇዙዴ ውቬጥ ኯዏዖቊቊዴ ከዏዢዾዛ 

ውጭ ኞዑቪካ ይደኯዔ ኞዑኴ እዔነዴ ኲዴ።…‛ በዒኯዴ ዯናቌዖው ነበዛ። ይህዔ በቅደ ቱዕቢያ ዔን 

ያህኴ ከቌብፅ ቊዛ ሆድና ዷዛባ እንደነበዛ ኞዑያቪይ ነው። 

ክዜባዱቬደ ኢቪያቬ ቌን በቬዏዙው ቤዯ ዏንቌቬዴ ውቮዴ ከዲዘ ዏኬቇበ ቃኲዴ ዯዏዛዯው ይህን 

ሃቪባዶውን ኯዏቀኞዛ ካ ኴቧደባዶውዔ። ያኯ ጦዛነዴ ኯጥቂዴ ዓዏዲዴ እንኳን ዏኖዛ ኞዒይችኰዴ 

‘ዲ ዣዔ’ ሀቇዙችንን ኯዏውዖዛ ቩያቬቡ ዜዾው ኞዯቮቍዿዴ ቌብፅ ቈያ ውቬጥ ነው። ዖዙዶው 

በዷቌናው ዏከኲከያ ቧዙዊዲችን ድባቅ ዏዘነዴ ከዯቀኯበቧ በኋኲዔ ቌብፅን ቬዏኴክዯው ‚…ኲኯዞዴ 30 

እና 40 ዓዏዲዴ ቌብፅ ከቀጣናችን በዏውጣቷ ዔክንያዴ በባይ ዯዠቧቬና በዏካከኯኚው ዔቬዙቅ ካባቢ 

ቪኜ ዑና ኴነበዙዴዔ። እናዔ ኞታቌቌዛ ዏድዖክ ዯዝጥዜ ቌብፅ ደ ነበዖችበዴ ኃያኴነቷ ዏዏኯቬ 
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ኯባዴ። ይህ ኞውጭ ቌንኘነዲችን ዏቧዖዲዊ ቋዔ ነው።…‛ ብኯው እዛዢ ኰዴ። ኞቱዕቢያ ዲቨ 

ቋዔ ቀደዔ ቩኴ ከኢዴዮ-ኤዛዴዙ ጦዛነዴ በዟዴ ዛቪዶው በንደበዲዶው እንዳኰዴ ከቌብፅ ቊዛ 

ኞዑያደዛቈዴ ቌንኘነዴ ኢዴዮጵያ እንዳዴዖቊቊ ዒድዖቌ ዏሆኑን ኞዑያቪይ ነው። ድ ኢቪያቬ ባኴዯፃዝ 

ኞውጭ ቌንኘነዲዶው ኲይ ኢዴዮጵያን ኯዒዯዙዏቬ ከቌብፅ ቊዛ ዯቬዒዔዯዋኴ ዒኯዴ ዏሆኑንዔ 

ኞዑያዖቊቌጥ ነው። 

ዲዲያ ይህን ቋዒዶውን ቧዕኑን ኯሀቇዙዶው ቊካዾኝች ‚…ከቌብፅ ቊዛ ባኯን ሁኰን ቀዢ ዴብብዛ 

ሁን ባኯንበዴ ደዖዺ በጭዛ ካ ውቬጥ ደ ዯቱኯ ከዢዲ ኯዒድዖቬ ደ ኋኲ ኞዔንኴበዴ ቈዳይ 

ይደኯዔ። በኞዴኚውዔ ሁኔዲ ዲደዙዊና ፀጥዲዊ ዴብብዛ ኯዒድዖቌ ብንዝኴቌ እንኳን ዚና ሐዓዴን 

ዝዛዯን ኞዔንዯው ቈዳይ ይደኯዔ።‛ በዒኯዴ ዾናክዖውዲኴ። በእኔ እዔነዴ ይህ ኞድ ኢቪያቬ 

ከቌብፅ ቊዛ ያኲዶው ካያዊ ዳዼነዴ ጥቇኚው ዏዘ ኞቌብፆች ዯኲኲኪ ሆነው ኯዏቬዙዴ ዔን ያህኴ ኬቌዸ 

ዏሆናዶውን ኞዑያቪይ ነው። ይህ ኞቧውዬው ኯከዝኲዶው ሁኰ በዯኲኲኪነዴ ኞዏቬዙዴ ዢኲቍዴ በሀቇዙችን 

ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ ኲይ ያዏጣ ኞዑችኯውን ደቊ ኞኢዡዴዘ ዏንቌቬዴ በቅዛበዴ ከዲዯኯው ኞዑቇባ 

ይዏቬኯኚኴ። ኞቧውዬው ቧዕነኚ ዲቬኩዛ ዏነቱውና ዏድዖቱው ይኸው ኞኴብ ኴብ ኞቧጣዶው ቀቢፀ-ዯቬዠ 

ቬኯሆነ ነው። 

ያዔ ሆነ ይህ ቌን ዛቪዶው ‘ቌብፆች ቪዋ ውቬጥ ኰ ይቬ ኞኰዔ?’ ዯብኯው ኯዯዾኞቁዴ ኞፆዖናን ውያ 

እንዳቬዲቨዴ፤ እኔዔ ኞዛቪዶው ባባኴ ኞጦጢዴና ዼብን ዝ ዲዘክን ያቬዲውቧኚኴ። ነቇ እንዲህ 

ነው።…ጦጢዴ ኪዢ ኲይ ቁጭ ብኲኯች። ያ ዼቦ ደቌዕ ደ ኲይ ንቊጦ ያዙኴ።…  

ያ ዼቦ፦ ‚ ጦጢዴ ሁኳዔ በዛቀዴ እንደዯያኞን ነው። ኯዔን ከኪዞ ኲይ ዛደታ በቅዛበዴ  

           ኞሆድ ኞሆዳችንን ንጨዋዴዔ‛   

ጦጢዴ፦ ‚ይ ያ ዼቦ! እኩህዔ ሆኛ እኮ ኞዔዴናቇዖው ይቧዒኚኴ። ቌድ ኞኯህዔ ንዯዔ  

         እኩያው እኔዔ እኩህ ሆኛ ዏጨዋዴ እንችኲኯን‛ 

ያ ዼቦ፦ ‚ጦጢዴ ዐች ኴበኲታዔ። ውዖዹና እንጨዋዴ‛  

ጦጢዴ ፦‛እንዴ ያ ዼቦ፣ ሁን ኴበኲታዔን ዔን ዏጣው?‛ በዒኯዴ ዔኲታ ቧጥዲ ከዝቇቌዲ ቊዛ 

ያ ዼቦን ዲቧናብዯዋኯች። 
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ከኩህ ዝ ዲዘክ ኞዔንዖዳው ነቇዛ ቢኖዛ፤ ያ ዼቦ ጦጢዴን ኯዏብኲዴ ቩኴ ውዖዼና እንጨዋዴ 

ኞዑኯው ዯዙ ብኴዾዴ በጦጢዴ ብኴህ ቬዯቪቧብ ዏክቮዞን ነው። ድ ኢቪያቬዔ ቪዋ ውቬጥ ቌብፆች 

ዏኖዛና ኯዏኖዙዶው ዯዾይቀው ቬኯ ፆዖና ዒውዙዲዶው ኴክ እንደ ያ ዼቦ ዼኲዼኴ ዏንቇድን 

ዏከዯኲዶው ነው። ሆኖዔ እኚ ኢዴዮጵያዊያን ቌብፆች ቪዋ ውቬጥዔ ይሁን ቬዏዙው ቤዯ ዏንቌቬዴ 

ውቬጥ ቢቇኘ ኞኯዏድነው ቬኯሆነ ይቇደንዔ። ዔክንያደዔ ኞቌብፆች ቅድዏ ያድችና ያድች ኲኯዞዴ 

ዖዼዔ ኧዏናዴ ዓባይን ኯዏቆጣዾዛ ቩኰ ኯ14 ካያዴ ን ኞዏዿዴ በኩያው በኤዛዴዙ በኩኴ 

ቬኯሆነ ነው። ቌና ኢዴዮጵያዊያን ዒን ዏሆናችንና እንዴዴ ዏክዯንና ቪዢዖን እንደዏኯቬናዶው ቅድዏ 

ያድቻዶውና ያድቻዶው በዝ ዲዘክነዴ ቪይነቇሯዶው ኞቀ ይዏቬኯኜዔ። ዔንዔ እንኳን ‘ያ ዼቦ’ 

ቬኯ ቌብፆች ኞቪዋ ዲደዙዊ ቤኬ ኯዒውዙዴ ባይቯዔ፤ በኢዴዮ-ኤዛዴዙ ጦዛነዴ ቅዴ በፆዖናዔ ይሁን 

በኳኵች ቌንባዜች ኞቱዕቢያ ዲደዜች ዝዛጥዾው ጥኯው ኞቮቯዴን ኞነዢቬ ከዢ ዏቪዘያዎችና ዝንዹዎች 

‚በቌብፅ ኞዯቧ‛ (Made in Egypt) ኞዑኰ ዏሆናዶውን ‘ያ ዼቦ’ዔ ይሁኑ እኚ ዾንቅቀን 

እናውቃኯን።  

ያዔ ሆነ ይህ ድ ኢቪያቬ ከዏቧንበቻው ‘ኴዕዴኩዔ ብዬ ኴዋታዔ’ ኯዒኯዴ ያህኴ ኞዏካከኯኚው 

ዔቬዙቅ ኞፖኯዱካ ዴኩቪዴ ባቬቇኗኲዶው ታዛዢዙዟ ዶኲዜች ኞኴብ ኴብ ቧጥቷዶው ባኴዯኯዏደ ሁኔዲ 

በቀቢፀ-ዯቬዠ በሀቇዙችን ኞውቬጥ ቈዳይ ጣኴቃ ኯዏቌባዴ ዏዕከዙዶው (በዯኯይዔ ቌብፅ ሄደው 

ከዯዏኯቨ በኋኲ)፤ ኞቧውዬውን ዒንነዴ ኞዑያቪይ ብቻ እንዹ ኳኲ ዴዛቈዔ ቧዾው ኞዑችኴ ይደኯዔ። 

ኴዝዠዶው ከኤዛዴዙ ዳኳቪዥን ቧዕነኚ ዲቬኩዛ ዒሟያ ያዔ ይህን እንዲናቇ ኞኲካዶው ካኴ 

ኞቧጣዶውን ዳዖቍዴ ያህኴ እንኳን ዑኪን ኞዑደዠ ይደኯዔ። በኲዋቂነዴ ኞዲዷበ ባዶ ዴዖካ ነው።  

ሆኖዔ በሁኑ ቅዴ ቧውዬው ‚ቩዕቅ በዒንኪያ፣ ቩቀኧቅኬ በእዼ‛ እንደዑባኯው ያዔ ዝዖንዽች 

እንደዑኰዴ ‚tasting the water‛ (ውሃው ይዕቃኴ ይቬ ይቀኧቅኪኴ) እያኰ እኞዕከ ዏሆኑን 

ዏናቇዛ ይቻኲኴ። ዐከዙዶው ቌን ኞኢዴዮጵያን ህኬብና ዲዘክን ያኲቇናኧበ በዏሆኑ ኞዑያቬከዢኲዶውን ዋቊ 

እንኳን በቅዿ ኞዯቇነኧቡዴ ይደኯዔ። በእኔ እዔነዴ ንቇዴ ኞዯዝዾዖው ክዛ ብኵ ኯዒኞዴ ነውና ቧውዬው 

ኞቀቢፀ-ዯቬዠ ኴዝዠዶውን ዏኲኴቧው ቢያጤኑዴ ኯዛቪዶውዔ ይሁን ኯኲኪዎቻዶው ዾቃዑ ኞዑሆን 

ይዏቬኯኚኴ። 

 


