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እውን የዴቌዙይ የበቿይነዴ ኃቼን? 

                                                   ድኂቪ ኄዛቋቪ 02-13-18 

 (ቺዢኁ ኃንድ) 

‚እንዴዴ?‛ ኃችኝ፤ ኃኪውንደ ኃድ ይዏዛ ዏቮቱ፤ ድዔፃዶውን ቍቿ ኃድዛቇው በቁጣ ዏንዝቬ። 

ኃኁደነቇጥቶኝዔ። ቼዓዏዲዴ ኃቪዔዚ ኃውቃዶዋቼሁ። ዴዜዔ ቊዶውን የዑዷዔዴ ትዏሃኁ ነው። 

‘ነቇዛን ትዏቧዖደ ዏዷዏዛ ቋን ኃያጣዢጥኁኝዔ’ የዑችዴ፣ ቼእኔ ቌን ሁኀዔ የዒይቇባኝ ዝቾጥ 

ኃቿዶው። ኃኪውንደ ዕድዓያዶው ደ 80ዎዷ ኃቊዒታ ኃቸባቢ ይቇዏዲኁ። ቌና እቪቤያዶው እንደ 

ዕድዓያዶው ኃይደቼዔ—የኃንድን ቈዳይ ቬዖ ዏቧዖዴ ኃይቬደዔ። ደቌዏው ዟዲዶውን ቅጭዔ ኃድዛቇው 

ዯዏቼትደኝ። ቌዙ እጃዶውን ደ ጭንቅቿዲዶው ቧደድ ኃድዛቇውዔ እንደ ጥጥ ባኧድ የነጣ ፀቈዙዶውን 

ቆዝዛ…ቆዝዛ ኃደዖቈዴ። ኪዐ ብቬኁ ቀይ ዟዲዶው እንደ በዛበዚ ቀቿ። ዢዔ ዏቧቼ። ኃሁንዔ 

ኃኁዝዙኋዶውዔ።…  

ይኁቁንዔ ቊዶውን እንዲቀጥች በዒቧብ ‚ኃባባ ይዏዛ፤ ዔኑን ነው ‘እንዴዴ’ ያችዴ?‛ ቬኁ 

ጇየቅኳዶው። ቼኃዢዲ ቀዩ፣ ኪዔና ቇዙቇዛ ዟዲዶው የዝቇቌዲ ፀዳኁን ዯቿበቧ። ዝቇቌዲዶውን 

እየዏቇቡኝዔ ዴቺ ብቼው ዯዏቼትደኝ። ኃቬዯዋይነዴ የደዖዷበዴና የዑነበብበዴ ኃባዲዊ ዔኁትዲ ነበዛ። 

በእውነደ ቩቆገዔ ሆነ ዝቇቌ ቩች ኃንዷዴ የዑያዛቨ ኃኪውንዴ ናዶው።…‘ቁጣውዔ ይሁን ቪቁ 

ይዒዛቸኁ’ ቩባኁ ቧዔዲችሁ ዲውቁ ይሆን?—ኃዎ! ዛቪዶው እንዲያ ዓይነዴ ቧው ናዶው።….  

ኃባባ ይዏዛን ትቬዔንዴ ዓዏዲዴ በቿይ ኃውቃዶዋቼሁ። ዒኁጄ ጧዴ በዏነቪዴ በኃንድ ቍኑ ኃቦኁ እንጂ 

በዖቸና ድና ትኀቼው፣ በኀቿ ኧውቈ ደቌዕ፤ ኅዴዮጵያዊ ባህኁን ትዑያቬዯዋውቀው ‚ኧዏን ኃዏጣቯ‛ 

የዷበና ቡና ትዔጇጣባዴ ዏቮጫ ደጃዢ ኃጥቼያዶው ኃቿውቅዔ። ቡና ነዢቪዶው ነው። ኃንድ ቩኒ ቨና 

ትዏቼው እንደ ቀኬቃኪ ውሃ ጅው ኃድዛቇው እንደዑጇገ ይቇዛዏኚኁ። ጇጥዯው ትጧዖቨ በኋቿዔ 

ዢንጃችን እየዯዏቼትደ ‚የቡና ቬባደ ዏዠዷደ!‛ ይቿች። ባቇኗኋዶው ቁጥዛ ቧቿዔዲ ቪቀዛብቿዶው ‚ድዜ 

በቈ ቿይ ዶዜ ኃቬዚ እየነዳሁ በዔሄድበዴ ቇንኧብ ይኸው ኃንድ ዢንጃኁ ቡና እጇጣበዲቼሁ። ቺብ ይቬዠ፣ 
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ይሄንቬ ዒን ኃየው በኁ?!‛ የዑኁ ዔቿታ ትዏቬጇዴ ቦኬነው ኃያውቁዔ። ዴንታ ዠዲ ቬደውዔ ‚ኃንዯቬ 

እንዴዴ ነህ ኁጄ?‛ በዒቼዴ ቬቼ እኔና ቬቼ ቤዯቧቦቼ ዏጇየቅ የኧዴዛ ኁዔዳዶው ነው።  

እንደ እውነደ ትሆነ፤ ትእኙህ ዕድዓ ጇቇብ ኃኪውንዴ ብከ ነቇዛ ዯዔዚያቼው። ባቼኝ ነቇዛ ዯዏቬቇን ብዬ 

ዏኖዛን፣ ቼእውነዴ ሟች ዏሆንን፣ በቧትነ ኃቬዯቪቧብ ዏዏዙዴንና ትዏዝዖጅ ይኁቅ የነቇን ቬዖ ዏቧዖዴ 

እቬት ዏጧዖቱው ድዖቬ ዏዝዯታ እንዳቼብኝ ያቬዯዒኝ እኙሁ ትኦዜዕና ትኃዒዙ ብሔዖቧቦች የዯቇኘዴ 

ኃባባ ይዏዛ ናዶው። ቬቼ እዛቪዶው ብከ ኃቬብቶኝ።…ሃቪቤን ቌን ‚እንዴዴ? ያኁቶህዒ ነቇ ዲህ 

ነው።…‛ የዑቼው የኃኪውንደ ቍዛናና ድዔፅ ኃናጇበኝ። ትዏሃኁ የቍዖዱዴን ቈዳይ ትእኙህ ዕውቀዴ 

ጇቇብና ዑኪናዊ ኃባዴ ቼዏቬዒዴ ጆዜዬን ቀቧዛቶ። ቈ የእዛቪዶው ኃይደቼዔ። ሁቼዴ ጣድች የዷበና 

ቡና ዏቮጫ በዖንዳው ቿይ ትእኔ ትዏዔጣዳ በዟዴ ኃጇቇባዶው ቁጭ ብቼው ይጧዋደ ኖሯኁ። 

የዛቪዶውን ኃንደበዴ ዯውቲ የጣድዷን ጧዋዲ እንዲህ ባቬነብባችሁቬ?… 

ጣዴ ኃንድ፦ ‘ቅድዔ ዡቬ ቡቺ ቿይ ዔን እንዳነበብቶ ዲውቃቼህ?...የዴቌዙይ ህኬብ  

              ቾቇነጇኁ ነው ኃች።’ 

ጣዴ ሁቼዴ፦ ‘ይህን ሀቇዛ በበቿይነዴ ቩያቬዯዳድ ኖዖው እንቇነጇቿቼን ቢች ዒን  

               እተ ይቿዶዋኁ።’ 

ጣዴ ኃንድ፦ ‘ዲዲያቬ! ዒንዔ ኃይቧዒዶውዔ።’ 

ጣዴ ሁቼዴ፦ ‘የዴቌዙይ ህኬብ የበቿይነዴ ዏቆዔ እንዳቼበዴ ኅቪዴዔ ቩናቇዛ  

              ቧዔቻቼሁ።’… 

በኩህ ጧዋዲ ዏሃኁ ቿይ ኃኪውንደ ኃባባ ይዏዛ ጣኁቃ ይቇባች—‚ኁጆቼ የዯዙው ሁች እውነዴ 

ኃይደቼዔ። ይሄ የዔዴችዴ ነቇዛ ደቌዔ ኃይዏቬቼኝዔ። ያን ህኬብዔ የዑዏቼትዯውዔ ኃይዶቼዔ‛ 

በዒቼዴ። ሁቼደ ጣድች ቌን ኃኪውንደን ኃያውቋዶው ኖዜ፤ ‚ቲባው ያኔ ነታ እንዴ?!‛ ብቼዋዶው 

እብቬ ይቿች።…ቼቸቬ ኃባባ ይዏዛ ነቇ ትንቺኗዶውና ትዙቪዶው ቊዛ ቩነቊቇ ቆይዯው ነው—እኔ የዷበና 

ቡና ዏቮጫው ቊ ቬደዛቬ ቈዳዩን ቾያጫውደኝ ዝኁቇው ‚እንዴዴ?‛ ዒቼዲዶው።  
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በዯቼይ ‘የዴቌዙይ ህኬብ ቾቇነጇኁ ነው። የዴቌዙይ ህኬብ የበቿይ ነው‛ የዑችዴ ጣድዷ ትዡቬ ቡቺ 

የቃዖሟዶው ሃቪቦች ኃቌዙዕዴን ጭዖውባዶዋኁ። የዴቌዙይ ህኬብን ዒንነዴ ጇንቅቀው ቼዑያውቁዴና 

ዕድዓያዶውን ሁች በዴቌዙይና በኀኂች የሀቇዙችን ቺዢኂች ውቬጥ ትኩህ ህኬብ ኃብዖውዴ ቼኖዴ 

ቼእኙህ ኃኪውንዴ ቈዳዩ የዡኬ ያህኁ የዑቆጇዛ ነው። ዛቌጥ እንደ ኃኪውንደ ዓይነዴ ዕድዓ ጇቇብ ቧው 

ዴናንዴን ትኪዚ ቊዛ በዒንቧቿቧኁ ኃሁን ያቼውን ዴቺቺቼኚ እውነዲ ብያኔ ቼዏቬጇዴ ኃይትብደውዔ።  

እንደ ዛቪዶው ዓይነዴ ዕውቀዴንና ዯዕቺዜን ትዕድዓ ቊዛ ኃቬዯቪቬዜ ሃቪብ የዑቧጥ ቧው፤ እንደ 

ዝቿቬዠው ዲዩቊን በጇዙዙ ፀሐይ በዠኖቬ ዏብዙዴ ቧው ዝኁቍ የዒቌኗዴ ያህኁ ትባድ ይዏቬቼኚኁ። 

እናዔ በቈዳዩ ከዘያ ብከ ዯጧዋዴን። የኃንዳንድ የሀቇዙችን ጣድችን ቬዓዲዊነዴንና ችቶኁነዴን 

እንዲሁዔ የቌንኪቤ እጥዖዴን ብኂዔ ቬቼ ዴቌዙይ ህኬብን ዒንነዴ ኃቼዒቅ ዯጧዋዴን። የጫዲችን 

ዒጇንጇኚዔ ቀኁቤን ቪበው። ይህን ኃጭዛ ዴንዲኔ እንዳቧናዳዔ ዔቺንያዴ ሆነኝ። እነሆ ‘እውን የዴቌዙይ 

የበቿይነዴ ኃቼን?’ የዑኁ ዛዕቬን በዖቀዳ ዙቬቋ ቿይ እንድትዴብ ቧበብ ሆነኝ። ‘ያቼውን የቧጇ ንዞቌ 

ኃይባኁዔ’ እንዲኁ የሀቇዙችን ኃዛቭ ኃደዛ፤ ሃቪቤን ‚እነሆኝ!‛ ኃኁቶኝ።… 

የፅሑዡ ዙቬ ይዔ ዛዕቬ ጥያቄያዊ ነው። ቌና የጥያቄው ዏነቱ ዔንዔ ይሁን ዔን፣ እኩህ ሀቇዛ ውቬጥ 

የዴቌዙይ ብሔዛ የበቿይነዴ ‚ኃቼ‛ ይቬ ‚የቼዔ‛ የዑቼው ጥያቄ የቌድ ዏዏቼቬ ይኖዛበዲኁ። ቸቼ፤ 

ዏቇቼጫው ዔንድነው?፣ ዏዳዖቱውቬ ደ የዴ ነው?፣ ትኀቼ ደቌዕ፤ ‚ኃቼ‛ የዑች ቇኖች ዏነቱዶው 

ዔን እንደሆነና ዏድዖቱዶው እዔን ድዖቬ ቾኧኁቅ እንደዑችኁ ኃዢዲዴድ ዏዏኁትዴ ይቇባኁ። 

ዔቺንያደዔ ሃቪቡ ዝዖንጆች እንደዑችዴ ‚The end Justifies the means‛ ዓይነዴ በዑችዴ ኁቹዲ 

ዏቃኗዴ ቬቼዑኖዛበዴ ነው። የዏጧዖቱው ውጤዴ፣ ቼውጤደ ዏቇኗዴ ዔቺንያዴ የሆነን እውነዲ 

ያዖቊቌጣኁ እንደዑባቼው ዒቼዳ ነው።  

እናዔ ኃንድን እውነዲ ዏኖን ኃቾያዔ ኃቼዏኖን ቸዖቊቇጥን በኋቿ በቀጥዲ ‚ዏነቱው ዔንድነው?‛ 

ብቼን ቬንጇይቅ፤ ዏነቱውና ዏድዖቱው ነቩባዊና ሃቪባዊ ቾሆን ኃይችኁዔ—በዏቬዝዘያ የዑዲቅ ኁቹዲ 

ያቼው እንጂ። ኁቹዲው ቩቧዝዛ ደቌዕ፤ ‚ባዶ‛ ይዔ ‚ካዜ‛ የዏሆን ዕድኁ ቾኖዖው ይችቿኁ—

‚ደዝናዊ ጥቿቻ‛  እንደ ቼደው ዯዖቺ ዓይነዴ። ኃቾያዔ ዏቬዝዘያ ዏቼቷያ ቁጥ እጅቌ በኬድ ‘ትኩህ 

እቬትኩህ ድዖቬ’ ዯብኂ የዑቆጇዛና ዏቇቼጫ ያቼው ይዔ ‚ዏድዖቱ የኀቼው‛ (infinity) ሆኖ 

የዴቺትቼኚነደ ቀዏዛ ንዠቬ ኃዏጣታና ኃድዒቪዊ ሆኖ ዏጧበጫና ዏቋጫ የኀቼው ቾሆን ይችቿኁ። እናዔ 
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‚የዴቌዙይ የበቿይነዴ‛ ዏኖዛና ኃቼዏኖዛ ቈዳይዔ ትእነኩህ ዏቼቷያዎች ውቬጥ በኃንዱ ቬዛ የዑድቅ 

ይዏቬቼኚኁ። 

ቼዒንኚውዔ እቬዱ ደ እውነዲው ጓዳ ቼዏቌባዴ ኃብዖን እንኬቼቅ።…ሆኖዔ የዴቌዙይ ህኬብ የበቿይነዴ 

‚ኃቼ‛ ይቬ ‚የቼዔ‛ የዑኁ ብያኔ ቼዏቬጇዴ እውነዲዎችን ትዒንቪዳ በዟዴ፤ በቅድዑያ ቬቼ ዴቌዙይ 

ህኬብ ዒንነዴ በጥቂደዔ ቢሆን ዒውቪዴ የዑያቬዝኁቌ ይዏቬቼኚኁ። ዔቺንያደዔ እኔ እንደ ኃባባ ይዏዛ 

ኃንድን ቈዳይ ትዏሃኁ የዏዷዏዛ ኁዔድ ቬቼኀቼኝ ነው። ‘ነቇዛን ትዏቧዖደ’ ትዑችዴ ቧዎች ውቬጥ ነኝ።  

የዴቌዙይ ህኬብ የሀቇዙችን ቬኁጣኔ ዏነቱ ነው። የቬኁጣኔ ኧውቊችን ነው። ቼኅዴዮጵያ ኃንድነዴ ትጥንዴ 

የቪባዊያን ኧዏን እቬት ዋቬና ጇበቃ ሆኖ በዏቬዙዴ የዑዲቅ፣ እንደ ኀቿው የሀቇዙችን ህኬብ ቼዢድና 

ጥዜ ቌዜ የዑያድዛ ዲዲዘ ህኬብ ነው። እንደ እውነደ ትሆነ፤ የዴቌዙይ ህኬብ ትቍዖቤዴ ቺኁኂችዔ ይሁን 

ትኀቿው የህብዖዯቧብ ቺዢኁ ቊዛ በደዔ፣ በባህኁና በቋንቋ የዯቪቧዖ ነው። የዴቌዙይ ህኬብ የኅዴዮጵያዊነዴ 

ቀንዲኁና ዏቅዖኬ ነው ብኁ ትእውነዲው ዏዙቅ ኃይሆንብኝዔ። ዛቌጥ ይህ ህኬብ ኪዚ ቼዯዝጇዖችው 

ኃዲቩቷ ኅዴዮጵያ ቩኁ የዕዯ፣ የቆቧቼ፣ ንብዖደን ያጣ ነው። በዯቼያዩ ቅድች ኅዴዮጵያን ቾ 

በቧዓኑ የሀቇዙችን ቺዢኁ የዏገ ዲዘቸዊ ጇቿድቻችንን ቅኀዲዶውን ዯትናንበው እንዲዏቼቨ ያደዖቇ ነው። 

ትሁቼዴ የቅዛብ ካያችን ዴውቬዲዎች እንነቪ—ትደዛቌ ቊዛ የዯደዖቇውን እኁህ ኃቬጧዙታና ዏዙዛ ዴቌኁ 

እንዲሁዔ በኅዴዮ-ኤዛዴዙ ጦዛነዴ ቅዴ ትቱዕቢያ ቊዛ በዯደዖቇው ዴንቅንቅ ትኀኂች የሀቇዙችን ህኬቦች 

ቊዛ በዏሆን ያደዖቇው ዯቊድኂ።  

በዴጥቅ ዴቌች ቅዴ የዴቌዙይ ህኬብ ያቿየው የዢዳ ዓይነዴ የቼዔ። ዕቷኁ፣ ቆቬሏኁ፣ ደዔቷኁ፣ 

ንብዖደን ኃጥቷኁ። በእውነደ በዴቌች ቅዴ እንደ ዴቌዙይና ኃቸባቢው ኃበቪውን የበቿ ህኬብና ኃቸባቢ 

ዯዝኁቍ የዑቇኝ ኃይዏቬቼኝዔ። ዔቺንያደዔ ይህ ህኬብ ትዑኖዛበዴ ኃቸባቢ ባቱቇዛ በዏቿ ሀቇዘደ እንደ 

ጇቿዴ ዯቆጥዜ ቩዲደን የነበዖ በዏሆኑ ነው። ዛቌጥ ኃዔባቇነኑ የደዛቌ ቬዛዓዴ ቈጇዴ ባቿዶው ቯኁ 

ጥዢዜዷ ያኁቧጇጇው፣ ቬቼዴ ባቼው ቢቿዋው ያኁቮዖቸትዯው፣ በብዖዴ ቼበቬ ዲንቻዷ ያኁደዝጇጇው 

የህብዖዯቧብ ቺዢኁ የቼዔ። ያዔ ሆኖ፤ እንደ ዴቌዙይ ህኬብ የደዛቌ የኃዝና ኃቇኪኬ እንደ ዏዛቌ 

የዯጫነበዴ የህብዖዯቧብ ቺዢኁ ያቼ ኃይዏቬቼኝዔ። ሁችዔ የብሔዖ ዴቌዙይ ዯቿጅ ቾባኁ በዑችኁ 

ዏኁቶ በደዛቌ ጥቁዛ ዏኬቇብ (black list) ውቬጥ የነበዖ ነው ዒቼዴ ይቻቿኁ። ዏቼ ዲዢኖ 

እንደዑቧድ ኃያውቅዔ። እቬዛ ቤዴ የዲቍዖውዔ ቢሆን በየዴኚው ቼቾዴ ቬዐ ዯጇዛድ የጥይዴ ኃዖዛ 
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እንደዑበቿው የዑያውቅበዴ ኃንዳችዔ ዏንቇድ ኃኁነበዖውዔ። ቈክው የቧቀቀን ዏንቇዱዔ ኃዓቹቿ እቴህ 

የበኪበዴ ነበዛ።  

እናዔ ይህ ዝዲኝ የጭቆናን ኃቇኪኬ ዏቋቋዔ ቬቿቃዯው ዱዛ ቤዳ ብኂ ት70 ተህ የዑኁቁ ኁጆዷ ደደቢዴ 

በዖሃ ቿይ በዯቼቻቧው የዴቌኁ ችቦ ኃዒቸኝነዴ ህይዲዶውን ኃገ። ቼኪዚዋ ኅዴዮጵያዔ ዏቧዖዴ ሆኑ። 

ይህ ሁች የሆነው የዴቌዙይ ህኬብ በዙቨና በኀቿው የሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች ቿይ 

የዯጫነው ኃዔባቇነናዊ ቬዛዓዴ እንዲቇድ ቸቼው ዢቿቍዴ በዏነቪዴ ነው።  

በኅዴዮ-ኤዛዴዙ ጦዛነዴ ቅዴዔ ቢሆን፤ ጦዖኚው የኃቬዏዙ ዏንቌቬዴ በእብዘዴ ባድዏንና ኃቸባቢውን 

በዖዖበዴ ቅዴ፣ ሁቼዯኚው የዴቌዙይ ህኬብ ትኃቸባቢው ዑቾቱ ቍን በዏሆን በዓቸናይኬድ 

የዯደዙዷውን የቱዕቢያ ጦዛ የኅዡዴዘ ዏትቿትያ ቧዙዊዴ ዯጇናቺዜ ደ ኃቸባቢው እቬቷደዛቬ ድዖቬ 

እንዴዴ ኃድዛቍ ዏቺድና ቇዴድ ባቼበዴ ቦዲ እንዳቆዏው ዒንዔ የዑኧነቊው ኃይዏቬቼኝዔ። በቅደ 

በዛቸዲ የዴቌዙይ ዑቾቱዎች ህይዲዶውንና ኃቸቿዶውን ኃጥዯዋኁ። ንፁሃን ካቍች ዯቇድቼዋኁ፤ 

ትዑኖበዴ ቀዬና ዏንደዛ ዯዝናቅቼዋኁ። በቅደ በቱዕቢያ የዯዖዴ ኃቸባቢዎች ጥቂዴ ቢሆኑዔ ቅች፤ 

በቅደ ሁችዔ የቺኁች ዯዒዘዎች ት10ኚ ቺዢኁ በቿይ ዴዔህዛዲዶውን እንዲያቋዛገ ዯደዛቍ ደ 

ዒቧኁጇኚ ዒዕትኂች ትዴዯዋኁ። 

በህኬብ የዑደቇዝው ዷቌናው የዏትቿትያ ቧዙዊዲችን ዯጇናቺዜ ደ ኃቸባቢው ትኧቼቀ በኋቿዔ፤ ሁችዔ 

የቺኁች ህኬብ ዳዛ ድንበዙዶው ትዯነቸባዶውና ትዯቆገዴ ትኀኂዷ የሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና 

ህኬቦች ቊዛ በኃንድነዴ በዏሆን ዙዘውን ጦዛ ኃትዛቸዘውን ቧብዜ ደ ዏጣበዴ እንዲዝዖጥጥ 

ቩያደዛቇውዔ የዴቌዙይ ህኬብ ያቼውን ጥዘዴ ኃሟጦ ዯዖባዛቧኁ። ኃዋቂ፣ ህፃንና ቫዴ እንዲሁዔ በዴጥቅ 

ዴቌች ቅዴ ኃቸቿዶው የቍደቼ ዲቊዩች ቪይቀዛ በየዟናው ያቧቼዝና ያኔዔ እንደ ዴናንደ ጇቿዴን ያቪዝዖ 

ህኬብ ነው። እንቌዲህ ይህን ህኬብ በኀቼ ዒንነደ በዏዝዖጅ ‘ቾቇነጇኁ ነው፣…ዔንዴቬ’ እያች ዒውዙዴ 

የቀኁዶች ሁች ቀኁድ ነው። ኁቺ እንደ ቻዓዲ ድዙዒ ኃቬቂኝዔ ጭዔዛ። 

ውድ ኃንባቢያን ትቿይ በፅሑዡ እንደቇቼፅቶዴ ‘የዴቌዙይ የበቿይነዴ ኃቼ ይቬ የቼዔ?’ የዑቼውን ጥያቄ 

ቼዏዏቼቬ፤ ኃቬቀድዏን የዴቌዙይን ህኬብ ዒንነዴ ዒቅ ይኖዛብናኁ። ዲዲያ ዒንነደ በኩህ ኃጭዛ 

ዴንዲኔ የዑቋጭ ኃይደቼዔ። ቀዘውን እንዲሁዔ የዑባቼው የበቿይነዴ ቬቼዏኖ ኃቾያዔ ቬቿቼዏኖ 

በቀጣዩ ቺዢኁ ይዤ ቀዛባቼሁ።  


