ኢህዴቌ ኯ ይቬ ኟኯዔ?
ዯዝዘ ዏኮንን 05-16-18
ዏዔህ ከንድ ጅዖት ጇቇብ ቆሟኴ፡፡ ዲዲያ ንድ ቧው ቀን ከኳት ቪያቋዛጥ በዚህ ሁኔዲ ኯዖጅዔ ዜ
ዏዝኯቅ ይችኲኴ?! ኟቧው ኴጅ ዲዘክ፤ ቪቅ እና ኯቅቭን በዏቧኯ ዯኯዋዋጭ ሁኔዲ ኯበዛካዲ ተህ ዓዏዲት
ዯቈዟኴ፡፡ ዏዔህዔ ይህን ኟዑያቧኲቬኴ ይዏቬኲኴ፡፡ ዜ ኴክ እንደ ጅዖት ቩዝቬ ይኖዙኴ፡፡ ዲዲያ እንዲህ
እኟከነዝ ኟዑዝቧው ዜ፤ ዝንዯ ዓኯዐን ኯቧው ኴጆች ንድ እና ዯዏቪቪይ ኟሆነ ጥያቄ ያቀዛባኴ -- ‹‹ያኯዞት
ነቇዜች ዖዳዳችን (ቌንዛቤችን) ትክክኴ ነው?›› ይኲኴ፡፡ ሆኖዔ ጥያቄውን ኟዑቧዐት ጥቂቶች ናቷው፡፡
በንዙ ዳዛቻ ቆዏው ጥኴቅ እና ቧዟ በሆነ ኟዔኴከዲ ንጻዛ ነቇዜችን ኯዒኟት ኟዑችኰት ኟዲደኰት ብቻ
ናቷው፡፡
ቧኯዕን ደዚቪ ኯ‹‹ኴጅነት›› በጻዝው ዏቌቢያ፤ ‹‹ንዳንድ ጥያቄ ኯ፡፡ ቬዛ ዜ ዯጇይቆ፤ ቬዛ ዜ ዏኴቬ
ቌኝቶ፤ ዳቌዏኛ ቬዛ ዜ ኟዑጇኟቅ›› ይኲኴ፡፡ ንዳንዶቸ ጥያቄዎች ቁዛጥ ያኯ ዏኴቬ ቬኯኳኲቷው፤ ኳኵቸ
ኴዟያ ኟዑዝኴቈ ቧዎች ቬኯዑያነሷቷው ዯደቊቌዏው ይጇኟቃኰ፡፡
ኴዟያ በዑዱ ቧዎች፤ ቬዛ ዜ ዯጇይቆ፤ ቬዛ ዜ ዏኴቬ ቌኝቶ፤ ዳቌዏኛ ቬዛ ዜ ከዑጇኟቁ ጥያቄዎች
ንዱ፤ ‹‹በኢትዮጵያ ዝጣን ኟኢኮኖዑ ዕድቇት ኯ?›› ኟዑኯው ጥያቄ ነው፡፡ በበኩኳ ዕድቇደ ኟዑዲይ እና
ኟዑዳቧቬ ነው፡፡ ሆኖዔ ንዳንድ ኟቇዢው ፓዛዱ ዯቃዋዑዎች ጥያቄ ያነቪኰ፡፡ በዯኯያኟ ኟዯዖጓቍዔ ቀደዳ
በዏቯኯክ ቬኬደን ያጣጥኰት ይዕክዙኰ፡፡ ኢኮኖዑክቬ እና ፖኯዱክቬ ኟህዝብ ቬዯያኟት እና ፍኲቍትን
ኟዑጇቅቨ ቬቷቊዘ ቈዳዮች በዏሆናቷው ኯቮፍጥ ይዏቻኰ፡፡
ኟሆነ ሆኖ ኟጯቇዙችን ኟኢኮኖዑ ዕድቇት ኟዑዲይ እና ኟዑዳቧቬ ነው፡፡ ዕድቇደ ዯከዲዲይነት እና ፍጥነት
ያኯውዔ ነው፡፡ ኢኮኖዑያችን በዒካይ በ10 በዏቶ ቩያድቌ ዏቆኟደዔ እውነት ነው፡፡ ኟኢኮኖዑ ባኯዐያዎች
ኟጯቇዛ ኢኮኖዑ ከ15 በዏቶ በኲይ ያድቌ ይችኴዔ ይኲኰ፡፡ ቬኯዚህ ከቌኯቧብ ዏብት እና ከቇበያ ጤንነት
ኳያ ኟዑነቪ ችቌዛ ካኴሆነ በቀዛ፤ ኟጯቇዙችን ኢኮኖዑ ንድ ኢኮኖዑ ያድቌ በዑችኯው ከፍዯኛ ኟዕድቇት
ዔጣኔ እያደቇ በዏሆኑ፤ በበኩኳ ኟኢኮኖዑ ፖቩ ኯውጥ ኯዒድዖቌ ኟዑዝኴቌ ቧው ትክክኴ ይዏቬኯኝዔ፡፡
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ዒዙጭ ፖቩ ኯኝ ኟዑኴ ኟፖኯዱካ ድዛጅት፤ ከያዘው ይዲዮዹ ቊዛ ፍቅዛ ቬኯያዘው ካኴቀኟዖው በቀዛ፤
በኢኮኖዑያዊ ዔክንያት ኟፖቩ ኯውጥ ያደዛቌ ይችኴዔ፡፡ ኟኢኮኖዑ ባኯዐያ ባኴሆንዔ፤ ኟፖቩ ኯውጥ
ዯደዛቍ ኢኮኖዑውን ከ15 በዏቶ

በኲይ ዒቪደቌ ይቻኴዔ ዏባኰ ኟፖቩ ኯውጥ ቬዝኲ ኯዏሆኑን

ይነቌዖኛኴ፡፡ ቬኯዚህ በኢኮኖዑያዊ ዔክንያቶች ኟፖቩ ኯውጥ ደዖቌ ይችኴዔ፡፡ ሆኖዔ በፖዱካው ዘዛፍ
ኯዑዲኟው ከፍዯኛ ችቌዛ ቬዯዋጽዖ ያደዖቈ ኟኢኮኖዑ ቬዯዳደዛ ዖቇድ ቈድኯቶች ዏኖዙቷውን ዔናኯሁ፡፡
በዚህ ኟዯነቪ ኢኮኖዑውዔ ሆነ ፖኯዱካው ደቊ ውቬጥ ዏቇባዲቷውንዔ ዔናኯሁ፡፡ ይህን ኟኢኮኖዑ ዕድቇት
ዯዐዔዛ በዏፍጇ ኟዑኮዙው ኢህዴቌዔ ችቌን ዔኗኴ፡፡
በነቇዙችን ኲይ ኢህዴቌ በህይት ዏኖን ዏዏቬከዛ ቷቌዜኛኴ፡፡ ሁን ያኰት ባኴ ድዛጅቶቸ እንዹ
ኢህዴቌ ኟፖኯዱካ ኴቊ ቁዙኛ ከሆነ ቆይቷኴ፡፡ በዚህ ኟዯነቪ ጯቇዛን ኯከዠ ደቊ ኟዳዖቇ ኟፖኯዱካ ቀውቬ
ዯዝጥሯኴ፡፡ ኴዟያ በዑዝኴቈ ቧዎች፤ ቬዛ ዜ ዯጇይቆ፤ ቬዛ ዜ ዏኴቬ ቌኝቶ፤ ዳቌዏኛ ቬዛ ዜ
ኟዑጇኟቀውን ቈዳይ በዚህ እንኯዝው፡፡
ሁን ቁዛጥ ያኯ ዏኴቬ ቬኯኳው፤ ቬዛ ዜ ዯጇይቆ፤ ቬዛ ዜ ዏኴቬ ቌኝቶ፤ ዳቌዏኛ ቬዛ ዜ
ኟዑጇኟቀውን ቈዳይ እንይ፡፡ ኟዯጇቀቧው ዓይነት ዓዏኴ ኟዑዲይበት ጥያቄ፤ ኟብሔዙዊ ንድነት እና ኟብሔዛ
ቡድኖች ጥያቄ ነው፡፡ ኯዚህ ጥያቄ ዏኴቬ ኟዑቧገ ፖኯዱከኞች፤ ኯብሔዙዊ ንድነት ይዔ ኯብሔዛ ዏብት
ኟዑያደኰ ሆኑ ይችኲኰ፡፡ ሁኯደዔ በዑቧገት ትንዲኔ ዛቌጇኞች ይሆናኰ፡፡ ሆኖዔ ኟብሔዙዊ ንድነት እና
ኟብሔዛ ቡድኖች ጥያቄ ኯዛቌጇኝነት ኟዑዏች ቈዳይ ይደኯዔ፡፡ ነቇዛ ቌን በሁኯደዔ ቍዙ ያኰት ፖኯዱከኞች
ንዳቷው ኟኳኲቷውን ሥቊት ከቌዔት በዒቬቇባት እና በቅንነት በዏነቊቇዛ ዠንዲ ይቊቇዛኰ፡፡ በጯቪብ ኯዏቮናነፍ
ይዕክዙኰ፡፡ ንዱ በኳኲኛው ዏቃብዛ እንዲያብብ ይዏኛኰ፡፡ ሆኖዔ ጥያቄው ቬዛ ዜ ዯጇይቆ፤ ቬዛ ዜ
ዏኴቬ ቌኝቶ፤ ዳቌዏኛ ቬዛ ዜ ኟዑጇኟቅ በዏሆኑ፤ በንዱ ቍዳና ብዙ ቇፍዯን በሄድን ዏጇን ኟኳኲኛውን
ቬዝኲነት ኟዑያቬዖዳ ችቌዛ ይቇጥዏናኴ፡፡ ቬኯዚህ ኟንዱ ዏጧዖቱ ኟኳኲኛው ዏዷዏዘያ ነው፡፡ በእነዚህ
ሁኯት ቋዕች ዏካከኴ ኟዑደዖቌ ክዛክዛ ዘኲኯዒዊ ነው፡፡ ነቇዛ ቌን ሁኯደዔ ቇኖች ኟዯቱኰ፣ ትክክኯኛ እና
ብቷኛ ዒዙጮች ዏሆናቷውን ነቌን ይዕክዙኰ፡፡ በዚህዔ ይቪቪዲኰ፡፡
ሁኯደንዔ ቻችኯን ኯዏሄድ ቬንዕክዛዔ፤ ዑዛን ዏጇበቁ ቬቷቊዘ ባህዛይ ያኯው በዏሆኑ፤ ኯዳኝነት
ከዑያቬቷቌ ኟዯኯያአ ቈዳዮች ቊዛ እኟዯቊዝጥን ዘትዛ ቬንዝዯን እንኖዙኯን፡፡ ኟብሔዙዊ ንድነት እና ኟብሔዛ
ቡድኖች ጥያቄ ዘኲኯዔ ኲዋይ ቬዯያኟት ኟዑያቬዲቅዝን ነው፡፡ ነቇ ያኯቀኯት እና ንዴ ዯዏኴቭ ኟዑያድዛ
ይደኯዔ፡፡ ባኯዞት 26 ዓዏዲት ኟዯዖዳሁት ይህን ነው፡፡
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በኳኲ በኩኴ፤ ኟብሔዛ ጥያቄ ቩነቪ ኟኋኲ ቀዜች እና ዏሠዖት ኟኳኯው ኟፖኯዱካ ዷንዳ ድዛቇው ኟዑዏኯከደ
ቧዎች ኰ፡፡ ሆኖዔ ጥያቄው ኟቧብዊ ዏብት ቧነዶች፣ ኟፖኯዱካ ቪይንቬ፣ ኟፔዳቍዹ፣ ኟሥነ ኴቦና፣ ኟዒህበዙዊ
እና ባህኲዊ ቁዔ ነቇዜች ድቊፍ ያኯው ጥያቄ ዏሆኑን ይቻኯሁ፡፡ ዲዲያ በቅዛቡ ኟዯነቨትን ችቌዜች በዏጥቀቬ፤
‹‹ሁን ኟብሔዛ ጥያቄን በዏቀበኴ ኟደዖቬንበትን ሁኔዲ ዯዏኴከደ፡፡ ጯቇዘደን ደቇኛ ቀውቬ ውቬጥ እንደጣኲት
ዒኟት ኯዔን ቃዲችሁ›› በዑኴ ኟዑከዙከ ኰ፡፡ ዏፍትሔውዔ ከብሔዛ ፖኯዱካ ዏውጣት ነው ይኲኰ፡፡
ቀደዔ ቩኴ፤ ኟብሔዙዊ ንድነት ጥያቄ ቮዒች ኟኳኯው ኟፖኯዱካ ዷንዳ ዏቬኵ ነበዛ፡፡ ዛዚ በዯቃዙኒው
ቅጣጫ ኯዏሄድ ኟዑቇዠዠው ነቇዛ ዯጇናክሯኴ፡፡ ኟብሔዛ ቡድኖችን ጥያቄ ኟዏቌዠት ዏኯካከት ቧዟ ድቊፍ
ኟዑቷዖው ዏኯካከት ሆኖ ይዲያኴ፡፡ ቇዢው ፓዛዱዔ ኟብሔዛ ቈዳይን ብዝቼው ነበዛ ብሏኴ፡፡ ኟቍቪ ፖኯዱካ
ጯቇዘደን ከደቇኛ ቀውቬ ዠዝፍ ቁሟዲኴ ኟዑኯው ቧውዔ በዝቷኴ፡፡ ሆኖዔ ከዛዚው ሁኔዲ ኟደዖቬነው
ኟብሔዛ ቡድኖች ጥያቄን ኯዏቀበኴ ዝቃደኛ ባኴሆነ ኟፖኯዱካ ቬዯቪቧብ ዯዏዛዯን ዏሆኑ ኟዯዘነቊ
ይዏቬኯኛኴ፡፡ ነቇ ውሃ ቅዳ ውሃ ዏኴቬ ሆኗኴ፡፡ እኔ ቬዛ ዜ ዯጇይቆ፤ ቬዛ ዜ ዏኴቬ ቌኝቶ፤
ዳቌዏኛ ቬዛ ዜ ኟዑጇኟቅ ጥያቄ ዏሆኑ ቇብቶኛኴ፡፡
ሆኖዔ ሁን እንደ ጯቇዛ ኟዔንቇኝበት ቦዲ፤ ደ ኋኲ ኯዏዏኯቬዔ ሆነ ደ ዟት ኯዏጓዝ ከዑያቬቷቌዛ ቦዲ
ነው፡፡ ደ ኋኲ በዏዏኯቬ ሆነ ደዟት በዏሄድ ኟዑዲኟን ቇደኴ ነው፡፡ ዜቋው ዕቷኴ፡፡ ደቌዝን
ይችኴዔ፡፡ ዲቨ ዲሟኴ፡፡ ህክዔና ይዝኴቊኴ፡፡ ቬኯዚህ ዏፍትሔው በዲቨ ቬዛዓት ኟዯቇኘትን ዏኴካዔ
ነቇዜች ከቈዳት በዏጇበቅ ዒቆኟት እና ደዟት ኯዏሄድ ኟዑያቬችኯን ቍዳና ኟት እንዳኯ ኯዒቅ ዖቊ ብኵ ዒቧብ
ዏዷዏዛ እንዹ በንድነት እና በብሔዛ ቡድኖች ጥያቄ ዙዘያ ክዛክዛ ዒድዖቌ ይደኯዔ፡፡ በዚህ ዷንዳ ዙዘያ
ኟዔናደዖቇው ክዛክዛ ኯዏቮናነፍ ቪይሆን ቈዳአን በዯቱኯ ሁኔዲ ኟዏዖዳት ዕድኴ ኯዒቌኗት ቩባኴ ኟዑደዖቌ ዏሆን
ኯበት፡፡ ሁን ኯቇጇዏን ቪቪቢ ችቌዛ ዏፍትሔ ኟዑቇኗውዔ ከዚህ ኟክዛክዛ ዳዙሽ ውጪ ነው፡፡
ሁን እንደ ህብዖዯቧብ ቇና በውኴ ካኴዯዖዳነው ንድ ኟሽቌቌዛ ሁኔዲ ውቬጥ ቇብዯናኴ፡፡ ይህ ሽቌቌዛ ከዔን
ደ ዔን እንደሆነ ኯዏዖዳት ኟቻኯ ቧው ኴዯቇኗዔ፡፡ በዯጧባጭ ያኯውን ሁኔዲ ኯዒንበብ እና ኯዏዏዛዏዛ
ኟዑዕክ ቧዎችን ቌዙ ኟዑያቊቡ ዳዲቬ ክቬዯቶች እኟዯደዙዖቡ ይዏጣኰ፡፡ ሁኔዲዎች በፍጥነት እኟዯኯዋገ
ኟዏዖዳት ቅዒችንን ይዝዲዯናኰ፡፡ እንቆቅኴቯን ይበኴጥ ያቪቬባኰ፡፡ በቧዒይ ኟዏብዖዛ እና በዔድዛ
ኟዏሽከዛከዛ ችኵዲን ኟዑጇይቁ ነቇዜች ሆነዋኴ፡፡
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ሁን እንደ ህብዖዯቧብ ያኯንበት ሁኔዲ ቪቪቢ ነው፡፡ ኟህዝቡ ህይት ቀውቬ ውቬጥ ቇብቷኴ፡፡ ኟጯቇዛ ዔቧቭ
ኟሆኑ እቫቶች ዯዛቇድቌደዋኴ፡፡ ይህን ደቊ ኯዏከኲከኴ ኟዑደዖቈ ጥዖቶችዔ በድንቇዯኛ እዛዔዺ ዯቍቪቁኯዋኴ፡፡
በፖኯዱካው ብቻ ይደኯዔ ኟጯይዒኖት ዯቋዒትዔ ዏንዝቪዊነት ዯዳክሟኴ፡፡ ኟዏንቌቬት ኃኲዟነት ኟያዙ ቧዎች
ኟዕዙኴ ኴዕኴና እና ዙዕይ ኟኳኲቷው ሆነዋኴ፡፡ ዏዘዎቻችን ዯዙ ቬዓቶች ኟዑነዳቷው እና ሁኔዲን ኟዏቇዔቇዔ
ብቃት ኟኳኲቷው ሆነዋኴ፡፡ ኟጽድቅ እና ኟኩነኔ፤ ኟጥ እና ኟዏጥፎ ድንበዛ ዯቀኲቅሏኴ፡፡ እንደ ዒህበዖቧብ
ድቀት ቇጥዕናኴ፡፡ ሁን ኟቬኬት እና ኟውድቀት ዏዏዘኛ ቇንዘብ (ቬኯዚህዔ ሥኴጣን) ብቻ ሆኗኴ፡፡ ቇንዘብ
ኯዒቌኗት በኟትኛውዔ ዏንቇድ ኯዏሄድ ዝቌዸዎች ሆነናኴ፡፡
ኟኢትዮጵያ

ህዝብ

በዏሠዖደ

ዯኯውጧኴ፡፡

ኟዴዕክዙቩ

ቬዛኣትን

ኯዏኯዒዏድ

ጥዖት

ያደዛቊኴ፡፡

በዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓደ ዏጇቀዔ ኟዑዝኴቌ ህዝብ እና ዴዕክዙቩያዊ ሆኖ ኯዏቆዔ ኟዑዝኴቌ ዏንቌቬት ኯ፡፡
ነቇዛ ቌን ኟቬዛዓደ ዏሠዖት እና ዋኴዲ ኯሆኑ ቈዳዮች ትኩዖት ቧጥቶ፣ ቅደዔ ዯከዯኴ ቬቀዔጦ፤ ኟዴዕክዙቩ
እቫቶች እንዲዳብ እና እንዲጇናከ ኯዑያደዛቈ ዯቋዒት ትኩዖት ይቧጥዔ፡፡ ዲዲያ ኟዴዕክዙቩ እቫቶችን
ኟዑያቍኯብደ እና ከቈዳት ኟዑጇብቁ ዯቋዒት ቪይዝጥ ዴዕክዙቩን እንዴት ዏዯቌበዛ ይቻኲኴ፡፡ በዚህ ሁኔዲ
ኟዑኖዛ ዴዕክዙቩ ትዛዔቬ እና ዕትን ዏቊበዝ ነው፡፡
ኟህዝብ ዏኔዲ ያኲቷው ዯቋዒት እንዲዝጇ እና እንዲጇናከ ቪይደዖቌ ዴዕክዙቩ ቆዔ ይችኴዔ፡፡
ባኯዞት ዓዏዲት ኟህዝብ ዏኔዲ ያኯው ፓዛኲዒ፣ ኟህዝብ ክብዛን ያዯዖዝ ነጻ እና ቇኯኴዯኛ ፍዛድ ቤት፣
ኟዔዛጫ ቦዛድ፣ ዑዲያ፣ ኟእንባ ጇባቂ ዯቋዔ፣ ኟቧብዊ ዏብት ኮዑሽን፣ ኟዐያ (ብዙሃን) ዒህበዙት ዏፍጇዛ
ኴቻኴንዔ፡፡ እንዲሁዔ በህዝብ ቇኴቊይነት ዏንዝቬ ኟዑዏዙ፤ ከፖኯዱካ ድዛጅቶች ጣኴቃ ቇብነት ኟዯጇበቀ
እና ኟፖኯዱካ ትቌኴ ዏሣዘያ ከዏሆን ኟፗዳ ኟቩቪኴ ቧዛቪቬ ዯቋዒት ዏፍጇዛ ኴቻኴንዔ፡፡ ዏቮዒቀቅ
በኳኯበት ዔሁዙዊ ክዛክዛ እውነት ኟዑዝኯቌበት፤ ኟዒይደዝዛ ኟዙቬ ቇዝ ቬዯዳደዛ እና ካዳዑያዊ ነጻነት ያኯው
አኒቨዛቬዱ ዏፍጇዛ ኴቻኴንዔ፡፡ ኟዏንቌቬት ፖቩዎችን ዯቇባበዛ እና ዯጧባጭ ውጤት በነጻነት እኟዯዝዯቯ
ዒዙጭ ጯቪብ ኟዑያቀዛቡ ዯዏዙዒዘዎችን ዏፍጇዛ እና ጇንካዙ ኟሆኑ ኟከፍዯኛ ትዔህዛት ይዔ ኟዔዛዔዛ
ዯቋዒት ዏቇንባት ኴቻኴንዔ፡፡ በዚህ ሁኔዲ ዴዕክዙቩ ኟጥዠት ቍዳና ነው፡፡
በሁኰዔ ኟፖኯዱካ ኃይኵች ዘንድ ከፓዛዱ ጥቅዔ በኲይ ሆኖ ኟዑዲይ ነቇዛ ኟኯዔ፡፡ በፖኯዱካ ጥቅዔ ሒቪብ
ኟፍዛድ ቤቶች ነጻነት ይደዝዙኴ፡፡ በቋዙጭ በዏበኴጽቌ ሒቪብ ፍትህ ቮቀጥ ይደዖቊኴ፡፡ ዯዙ ኟዏንቌቬት
ቇኴቌኵት ሁኰ ኯሽያጭ ይቀዛባኴ፡፡ በድኵ ዏሥዙት ቪዠዘ ነቇዛ ዏሆኑ ቀዛቷኴ፡፡ ኟቧውን ህይት
በዑዏኯከደ እንደ ህክዔና ያኰ ዐያዊ ቇኴቌኵቶች ጭዔዛ ኟዔናያቷው ጧካኝ ቧዙዜች እንደ ህብዖዯቧብ
4

ከዔን ደዖዺ እንዳኯን ይነቌናኴ፡፡ ኟጯቇዛ ደህንነት ጥበቃ ኃኲዟነት በዯጣኯባቷው ዯቋዒት ውቬጥ ኟዑቧ ቧዎች
በውቬብቬብ ንዷኵች

ዯቪዲዟ ዏሆናቷውን ይዯናኴ፡፡ በጇቅኰ ከፍዯኛ ዒህበዙዊ ዝቅጇት

ውቬጥ

ድቀናኴ፡፡ እንዲህ ዓይነት ህብዖዯቧብ ኯቌጭት ዏዳዖቈ ኟዒይቀዛ ነው፡፡
ኢትዮጵያ ኟህቌ ኟበኲይነት ኟዯከበዖበት ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት ኯዏፍጇዛ ትኩዖት ካኲደዖቇች፤ በዓኯዔ ንደኛ
በዑኴ ኟዔንኩዙዙበት ዝጣን ኢኮኖዑ ትዛቈዔ ይኖዖውዔ፡፡ ዘኲቂ ኟዑሆን ጯብት ይዝጇዛዔ፡፡ እንዲያውዔ
ኟዯዝጇዖው ትንሽ እዛቬ በእዛቬ ያቊጧናኴ፡፡ ያባኲናኴ፡፡ ጯቇዙዊ ቀውቬን ያቬከትኲኴ፡፡
ብዙዎች ኟዑያውቁት ‹‹ቍድ ዏቬት ቢ ክዚዚ›› ኟዑኴ ዛዕቬ ያኯው ድንቅ ዟኴዔ ኯ፡፡ ይህ ዟኴዔ ኟውጭ ቧው
ዖቌጦት በዒያውቀው ኟዯቇኯኯ ዔህዳዛ ውቬጥ በደቬዲ ይኖዛ ቬኯነበዖ ንድ ዒህበዖቧብ ኟዑዯዛክ ነው፡፡ ንድ
ቀን ከበኲያቷው ባኯው ቧዒይ ይበዛ ከነበዖ ውዜፕኲን ኟዯጣኯ ኟኮካኮኲ ጇዛዐቬ በካባቢያቷው ደቀ፡፡ በዚህች
ኟኮካ ጇዛዐቬ ኟዯነቪ በዯሟኲ ቧኲዔ ይኖዛ ኟነበዖው ህዝብ ዯጣኲ፡፡ ኟችቌ ዔንጭ ኟኮካ ጇዛዐቨ ዏሆኑን
ዯዖድዯው፤ ጇዛዐቨን ከካባቢው ዛቀው ኯዏጣኴ ቧኑ፡፡ ከዏካከኲቷው ንዱ ጇዛዐቨን ኯዏጣኴ ቇዛ
ቋዛጦ ሄደ፡፡ በቈዞው ብዙ ቌዙ ቊቢ እና ህይደን ኯደቊ ኟዑያቊኴገ ዝዯናዎች ቇጇዐት፡፡ ዲዘኩ
ኟዑዲይ እንዹ ኟዑነቇዛ ይደኯዔ፡፡ ዲዲያ እዚህ ኟጇቀቬኩት፤ ጇንካዙ ኟዴዕክዙቩ ዯቋዒት በኳኰበት ጫካ
ኟዯዝጇዖችው ኟኮካ ጇዛዐቬ ኟዔዲክኴ ትንሽ ጯብት ጯቇዛ እያዯዙዏቧች ዏሆኑን በዔሣኳ ኯዏናቇዛ ነው፡፡
በዚህ ሁኔዲ በቅዛቡ ኟዯቧዒው ‹‹ኢትዮጵያ ዛቅ ኲይ ኟዯቀዏጇች ጯቇዛ ነች›› ኟዑኯው ዜና ሥቊት እንዹ
ብቬዙት ይሆንዔ፡፡ ዏዛቇዔ እንዹ በዖከት ይደኯዔ፡፡ በዚህ ሁኔዲ ውቬጥ ‹‹ደ ጅቡዱ ኟዑዘዖቊ ኟዯዝጥዜ
ቊዝ ይዔ ነዳጅ ዒቬዯኲኯዟያ ቧንቧ ኯዏቇንባት ቬዔዔነት ዯዝዖዏ›› ኟዑኴ ኟቢኟን ዶኲዛ ፕዜዷክት ዜና
ያቬደቬትዔ፡፡ ሆኖዔ ኟቧኲዔ ዋቬትና ኟዑሆኑ ኟዴዕክዙቩ ዯቋዒትን ኯዒጇናከዛ ከኴብ ከቧዙን በጭዛ ዜ
ኟኢትዮጵያ ህዝብ ህይት ቀኟዛ እንደዑችኴ ኟዑያዏኯክት በዏሆኑ፤ ሁን ኟዑዲኟው ኟቧኲዔ ዏደፍዖቬ
ይበኴጥ ያቬቆጫኴ፡፡ ኟዓኯዔ ህዝብዔ፤ ‹‹ኟኢትዮጵያ ህዝብ ደ ኯዏደው ትዛዔቬ ይቇባኴ ይቬ ችቌዜቸን
በዒቬዯዋኴ ዝትቶ ኟዷዏዖውን ኟኴዒት ቈዞ ይቀጥኲኴ?›› በዑኴ በንክዜ እያቬዯዋኯን ይቇኛኴ፡፡ ኢህዴቌዔ
ከኴቊው እኟዯነቪ፤ ከንዙ ዳዛ ቆዕ ይዏኯከዲኴ፡፡ ዔን እያቧበ እንደሆነ ኯዏናቇዛ ያቬቷቌዙኴ፡፡ ዔናኴባት
ኯሁ ይቬ ኟኯሁዔ እያኯ ይሆናኴ፡፡
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