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ይህን ሐዯዲ ያዏጣሁዴ፤ ከዏነሻዬ በጇቀስኩዴ የኢዴዮጵያ የብዜድካስዴ ባኯስኴጣን ባኧቊዷው የውይይዴ 

ዏድዖክ የዯነቨ ንዳንድ ቈዳዮችን ዏነሻ ድዛቋ የዯቧኑ ስዯያየድችን ኯዏስጇዴ ነው፡፡ የኢዴዮጵያ 

የብዜድካዴ ቇኴቌኵዴ ባኯስኴጣን ዒቋቋዑያ ዋጅ የዲዷው በ1991 ዓ.ዔ ነበዛ፡፡ የዏስዘያ ቤደ ቧዙዛ እና 

ዋጅ ኧዏኑን የዋዷ ይደኯዔ፡፡ የዏዷዏዘያው የኢዴዮጵያ የብዜድካስዴ ቇኴቌኵዴ ዋጅ በዲዷ ካ 

የያኪዶው ንዳንድ ድንቊቋዎች ኋኲ ቀዛ ነበ፡፡ በዏስኩ ያኯው ኯውጥ ዝጣን በዏሆኑ ሁን ይበኴጥ ኋኲ ቀዛ 

ዏሆኑ ያጇያይቅዔ፡፡ በኩህ ኧዛፍ ያኰ ፖቩዎች (ካኰ) እንደቇና ዏዝዯሽ ይኖዛባዶዋኴ፡፡ ይህ ዋጅ 

ባጣበዴ ካ የነበዴ ሁኔዲዎች ኪዚ ፍፘዔ ዯቀይዖዋኴ፡፡ በዋዸ ኲይ በ1999 ዓ.ዔ የዯቧኑ ዏናኛ 

ዒሻሻያዎች ዯደዛቇዋኴ፡፡  

ሁን በሥዙ ኲይ ያኯው የብዜድካዴ ዋጅ፤ የየዛ ዕቇድ ውቨን ሐብዴ ዏሆኑን ዏነሻ በዒድዛቌ የዲዷ ዋጅ 

ነው፡፡ ሆኖዔ የዲዹዲኴ ዳክኖኵዹ ዏዝጇዛ የየዛ ዕቇድ ውቨን ሐብዴ ዏሆኑን ስቀዛድዲኴ፡፡ ስኯኩህ 

የብዜድካስዴ ዋዸ ኯዏዷዏዘያ ካ በዏጣ ካ ‹‹የየዛ ዕቇድ ውቨን የህኬብ ሐብዴ ነው›› በዑኴ የያኧው 

ዏነሻ ኧዏኑን ያኴዋዷ ዏነሻ በዏሆኑ ይዯች ነበዛ፡፡ በቅደ፤ ዋዸ የዳክኖኵዹ ጥበብ ኴፎዴ የሄደ ቇደብን 

ያስቀዔጣኴ የዑኴ ክዛክዛዔ ይነቪ ነበዛ፡፡ ኪዚ በቀኲኰ ‹‹የዚዲዮ እና የዳኳቪዥን ቇኴቌኵዴ›› ኯዏስጇዴ 

ይቻኲኴ፡፡ በንድ በኩኴ፤ የዒቧዙጫ ቁቪቁሶዷ እንደ ሻንጣ በቀኲኰ ያከ የዑችኰ እና ከዒንኛውዔ ቧው እጅ 

በቀኲኰ ቇቡ የዑችኰ ነቇዜች ሆነዋኴ፡፡ በኳኲ በኩኴ፤ ቇኴቌኵደ ከኢንዯዛኔዴ ቊዛ ዯያይክ ይበኴጥ ቀኲኴ 

ሆኗኴ፡፡ በኩህ ሁኔዲ የሐቇዙችን የብዜድካስዴ ዋጅ ‹‹የፖኯዱካ ፓዛዱዎች እና የሐይዒኖዴ ድዛጅድች 

የብዜድካስዴ ቇኴቌኵዴ ዝቃድ ይቧጣዶውዔ›› የዑ ክኴከኲ ስቀዔጧኴ፡፡ ይህን ዋጅ ዯዝጻዑ ዒድዖቈ 

ስዶቊዘ ይሆናኴ፡፡ ዯዝጻዑ ደዖቌ የዒይችኴ ዋጅ ዒውጣዴ ደቌዕ ዴዛቈዔ የኯሽ ይሆናኴ፡፡ ዲቨ 

የኢንዯዛኔዴ ዳክኖኵዹ ኯጇቃቀዔ ቀኲኴ እና የዒይቇደብ የዯደዙሽነዴ ዕድኴ የዑከፍዴ በዏሆኑ፤ የኢዴዮጵያ 



የብዜድካስዴ ባኯስኴጣን የቇኴቌኵዴ ዝቃድ የቧጣዶው የዳኳቭዥን እና የዚድዮ ጣቢያዎች ደ ዲቨ ዔህዳዛ 

እየዯቧደዱ ነው፡፡ ዠናን ይዔ ኢቢቩን በኢንዯዛኔዴ ኯዏከዲዯኴ የዑቻኴበዴ ሁኔዲ ዯዝጥሯኴ፡፡ ይህ ሁኔዲ 

በዋዸ የዯጇቀቧውን ‹‹ሐቇዛ ቀፍ ስዛጭዴ፣ የክኴኴ ስዛጭዴ፣ የዒኧቊዺ ቤዴ እና የዒህበዖቧብ›› በዑኴ 

የዑቧጇውን የቇኴቌኵዴ ዝቃድ ዴዛቈዔ የኯሽ ያደዛቇዋኴ፡፡  ሁን በሥዙ ኲይ ያኯው የብዜድካዴ ቇኴቌኵዴ 

ከሁኔዲዎች ቊዛ ዏጣጣዔ የዑቇባዶው በዛካዲ ድንቊቋዎችን የያኧ ነው፡፡  

ሁን የዲየው ዲስ የዳክኖኵዹ ክስዯዴ የብዜድካስዴ ባኯስኴጣን ቧዙዛን ብቻ ሣይሆን፤ ዙቨ ‹‹ዏንቌስዴ›› 

የዯቧኗውን ዯቋዔ ካ ያኯዝበዴ እንዲዏስኴ እያደዖቈዴ ነው፡፡ ኪዚ ኯዴዜው የዑዲቀው የዏንቌስዴ 

የቁጥጥዛ ቅዔ በቦዲው የኯዔ፡፡ ዲቨ ዔህዳዛ ዳዲስ ሽፍድችን ዝጥሯኴ፡፡ የኧንድዜ ‹‹ሽፍዲ›› ሶዒ፣ ዯከካ 

ይዔ ባይ በዖሃ ዏሄድ ያስዝኴቇውዔ፡፡ ውዜፓ፣ ዓዘካ እና እኩሁ ዲስ በባ ሆኖ ዏሷዝዴ ይቻኲኴ፡፡ 

‹‹ቈድ በኴ ቍንደዛ›› ዒኯዴ ሁን ነው፡፡ 

የሐቇዙችን የብዜድካስዴ ቇኴቌኵዴ ዝቃድ ቧጪ እና ዯቆጣጣዘ የሆነው የኢዴዮጵያ ብዜድካስዴ ባኯስኴጣን፤ 

ዒድዖቌ የዑችኯው እና የዒይችኯውን ኯይድ፤ ዙቨን ከዲቨ ሁኔዲ ቊዛ ኯዒስዒዒዴ እንደቇና ጥናዴ ዒድዖቌ 

ኯበዴ፡፡ ይህ እንዳኯ ሆኖ የኢዴዮጵያ የብዜድካዴ ባኯስኴጣን ዝቃድ የቧጣዶውን የዏንቌስዴ፣ የንቌድ እና 

የዒህበዖቧብ የዳኳቪዥን እና የዚዲዮ ጣቢያዎችን ኯዏቆጣጇዛ የዒይችኴ ደካዒ ዯቋዔ ዏሆኑን ባኯዞዴ ጥቂዴ 

ዓዏዲዴ በሆኑዴ ነቇዜች ይዯናኴ፡፡  

ሐቇዛ ስዴቃጇኴ ኬዔ ብኵ ቩዏኯከዴ የነበዖው ባኯሥኴጣን ንዳንድ የዏንቌስዴ የዏቇናኛ ብከሃንን ‹‹ህቇ 

ዏንቌስደ ቩቃጇኴ እና ሐቇዛ ከዟደ ቩዝዛስ ኬዔ ብኵ ይዏኯከዴ ነበዛ›› ብኵ ቩከስስ ቧዔዯናኴ፡፡ እዛቨ ኬዔ 

ብኵ፤ ኳኵችን በኬዔዲ ይከቪኴ፡፡ ብዜድካስዴ ባኯስኴጣን ያደዖቌ የዑቇባውን ነቇዛ ባኯዒድዖቌ፤ ኳኵች ደቌዕ 

ዒድዖቌ የዒይቇባዶውን ነቇዛ በዒድዖቌ፤ ሁኯደዔ ህቇ ዏንቌስደን ቩጥቨዴ እና ቩንዱዴ ከዛዏዋኴ፡፡ ቀኴደኛ 

ነው፤ ‹‹ከበዴ ካዜደ ይኯናኴ፡፡›› ሐቇዛ እየዝዖቧ በካዜዴ እና በበዴዛ ዏካከኴ ዔዛጫ ይዟኴ፡፡   

ብከ የዏንቌስዴ ዑዲያዎች ህኬብን በህኬብ ኲይ የዒነቪቪዴ ከባድ ንዷኴ ዝጽዏዋኴ፡፡ ዙቪዶው የባኯስኴጣኑ ዋና 

ዳይዚክዯዛ፤ ‹‹ባኯዞዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ በበዛካዲ ዑዲያዎች የዯዝፗዏው ህቇ ጥ ዯቌባዛ ዝቃድ ያስነጥቅ 

የዑችኴ ነበዛ›› ብኯዋኴ፡፡ የዳዚክዯን ስዯያየዴ ዯንዯዛቧው ሐቪብ የቧገ የቈባዔው ዯቪዲዟዎችዔ 

‹‹የባኯስኴጣኑ ዯቌባዛ ከኃኲዟነዴ የዑያስነቪ ይዔ ስኴጣን የዑያስኯቅቅ ነበዛ›› ቩኰ የፗዠ ስዯያየዴ 

ቧንኬዖዋኴ፡፡ ይህን ሁኰ የዑቧዒው የኢዴዮጵያ ህኬብ ይዲኧባኴ፡፡ የህቌ ባኯዐያዎች ‹‹ንዯ የቧው ሐብዴ 



ኧዛዝሃኴ›› ቩባኴ ‹‹ንዯስ ኴኧዖፍክዔ›› የዑኴ ዔኲሽ ከንዷኴ ነጻ ያደዛቌዔ ይኲኰ፡፡ ዔክንያደዔ ሁኯደዔ 

ኳቦች ናዶው፡፡ 

‹‹ዳኛ የኯዔ እንዹ፤ ቢኖዛዒ ዳኛ›› እያኴን የባኴስኴጣኑን እና የባኯዝቃዶዷን ክዛክዛ ቧዒን፡፡ እውነደን 

ኯዏናቇዛ፤ ህኬብን በህኬብ ኲይ ዲነቪቪኲችሁ›› እያኯ የነጻውን ፕዚስ ቩከስስ እና ቩያስዛ በቆየው ዏንቌስዴ 

ቁጥጥዛ ሥዛ የዑቇኘ የዏቇናኛ ብከሃን፤ ህኬብን በህኬብ ኲይ የዒነቪቪዴ ዯቌባዛ ውስጥ ዯጇዔደው የናዶው፡፡ 

‹‹ዳኛ የኯዔ እንዹ፤ ቢኖዛዒ ዳኛ›› እነቨዔ ኧብጥያ ይዛዱ ነበዛ፡፡ ‹‹እናከብዖዋኯን - እናስከብዖዋኯን›› 

የዑኰዴን ህቇ ዏንቌስዴ ቩጥቨዴ እና ቩያዋዛዱዴ ዯዏኯከዴን፡፡ የባኯዝቃዶዷን ቧዙዛ የዏቆጣጇዛ ኃኲዟነዴ 

የዯጣኯበዴ የብዜድካስዴ ባኯስኴጣንዔ ‹‹እዛዔዺ ያኴቧድኩዴ ነቇን ኲኯዒባባስ ብዬ ነው›› ኯን፡፡ በኬዔዲ 

ይዔ ባኯዒድዖቌ ህቇ ዏንቌስደን ቩጥስ የከዖዏው ብዜድካስዴ (ሁን ያደዖቇውን ቈባዔ እንኳን ዒድዖቌ 

ዯስኖዴ) የችቌ ባዘ -ዯባባዘ ሆኖ ቆይድ፤ ‹‹የደቡብ ዳኳቭዥን የዯዝጇዖውን ዴዛዔስ በኬዔዲ ይዏኯከዴ 

ነበዛ›› ብኵ ቩቅስ ቧዒን፡፡ እንደ እውነደ ከሆነ፤ ባኯዞዴ ሦስዴ ዓዏዲዴ ከቇዢው ፓዛዱ እና ከዏንቌስዴ 

ይኴቅ የዯቃዋዑ ፓዛዱዎች፤ ከዏንቌስዴ ዑዲያዎች ይኴቅ የቌኴ ፕዚሶች እና የንቌድ ብዜድካስዯዜች ሐቇዛን 

ከጥዠዴ ኯዏጇበቅ የዑያስችኴ የዯሻኯ ሥዙ የቧ ይዏስኯኛኴ፡፡ በኩህ በኩኴ ያኯውን ቈድ እኩህ ዴዯን፤ 

በብዜድካስዴ ቇኴቌኵዴ ውስጥ የዑዲዩ ንዳንድ ችቌዜችን በዒንቪዴ ስኯደዟደ ሁኔዲ እንነቊቇዛ፡፡  

የብዜድካስዴ ባኯስኴጣን በውጭ ሐቇዛ ዯዏኬቌበው በኢዴዮጵያ የዳኳቭዥን ስዛጭዴ የዑካሄዱ ጣቢያዎችን 

እንዴዴ እንደዑያስዯናቌዳዶው የዑያውቅ ይዏስኯኝዔ፡፡ ሁን ባኯው የዳክኖኵዹ ሁኔዲ የብዜድካስዴ 

ባኯስኴጣን ኯዏቆጣጇዛ ቢዝኴቌዔ፤ ኯቁጥጥዛ ስዶቊዘ የዑሆኑ ሁኔዲዎች ኰ፡፡ በዏሆኑዔ ኯዒስዝፗዔ 

የዒይቻኴ ድንቊቋ ውጥድ፤ በድዜ በዚ ኯዒዖስ ከዏዕከዛ ይኴቅ፤ የኢዴዮጵያ የብዜድካስዴ ቇኴቌኵዴ 

ኯዏቆጣጇዛ የዑችኯውን ነቇዛ በደንብ ኯይድ ውቆ ‹‹የኢዴዮጵያ ህኬብ ውቨን የቊዙ ሐብዴ›› የዑኯውን የየዛ 

ዕቇድ በዯሻኯ ሁኔዲ ኯዒስዯዳደዛ የዑችኴበዴን ሁኔዲ ዏዝኯቌ ይኖዛበዲኴ፡፡  

ሁን ባኯው ዳክኖኵዹ የየዛ ዕቇድ ውስን ሐብዴ ዏሆኑ የቀዖ ይዏስኯኛኴ፡፡ የንዱ ጣቢያ ስዛጭዴ ከኳኲው 

ቊዛ ቌጭዴ ቪይዝጇዛ በጣዔ ዯቀዙዙቢ በሆኑ የየዛ ዕቇዶች ስዛጭዴ ኯዒድዖቌ የዑቻኴበዴ ዳክኖኵዹ እውን 

ሆኗኴ፡፡ በዏሆኑዔ፤ የየዛ ዕቇድ ውስን ሐብዴ ዏሆኑን በዏጥቀስ፤ ጇቃቀዐን ኯዏቆጣጇዛ የጣው ህቌ 

ከንደ ይዏስኯኛኴ፡፡ ንድዔ፤ ሐብደ ውስን ስኲኴሆነ፤ ንድዔ ኯቁጥጥዛ ስዶቊዘ ስኯሆነ፡፡  



ኯዔሣኳ፤ በሐቇዙችን ህቌ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች እና የሐይዒኖዴ ድዛጅድች የብዜድካስዴ ቇኴቌኵዴ ሥዙ ዝቃድ 

ይቧጣዶውዔ፡፡ ሆኖዔ በዛካዲ የሐይዒኖዴ ድዛጅድች የዳኳቭዥን ሥዛጭዴ ቩካሄዱ እንዏኯከዲኯን፡፡ 

የብዜድካስዴ ባኯስኴጣን እነኩህን ዯቋዒዴ በኬዔዲ እያያዶው ነው፡፡ ይህን ሁኔዲ ኯዏቆጣጇዛ የዑችኴዔ 

ይዏስኯኝዔ፡፡ በጇቃኲይ በቧዕኑ ውይይዴ የብዜድካቧዴ ባኯስኴጣን ዔን ያህኴ ደካዒ ዯቋዔ ዏሆኑን ብቻ 

ቪይሆን፤ የዑቧዙውን የዑያውቅ ዏሆኑን ኯዏጇዙጇዛ የዑያበቃ ሁኔዲ ዯዏኴክዯናኴ፡፡ ኳኲው ቀዛድ 

የዕኒዯዘንቌ ሥዙ ኯዏስዙዴ የዒይችኴ ዯቋዔ ዏሆኑን ይዯናኴ፡፡   

በንጻ፤ የሐቇዙችን የዏንቌስዴ ዑዲያዎችዔ ከዔን ደዖዺ ዛዱ እንደዑችኰ ይዯናኴ፡፡ የኢዴዮጵያ 

ዑዲያዎች ሐቇዛን ያዝዛስ የዑችኴ ሥዙ ኯዏስዙዴ የዑችኰ ዏሆናዶውን ዲኬበናኴ፡፡ ሐቇዘደ በህኬብ 

ጧዋነዴ እና ብቃዴ እንደ ዋንዳ፣ ቧዛቢያ እና ዩቍኬኲቪያ ያኯ ሁኔዲ ባይከቧዴዔ፤ የእኛ ዑዲያዎች በዯጇቀቨዴ 

ሐቇዙዴ የነበ ዑዲያዎች ቩቧ የነበዴን ነቇዛ ቩቧ ይዯናኴ፡፡ የእኛ ባኯስኴጣናዴ፤ በዋንዳ፣ ቧዛቢያ እና 

ዩቍኬኲቪያ የሐቇዛ ዕዴ ቩቍዴደ የነበ የዯኯያዩ ቡድኖች፣ የጦዛ በቊክች ይዔ የህኬብ ስዯዳዳዘዎች ያደዛቈዴ 

የነበዖውን ነቇዛ ቩያደዛቈዔ ዯዏኴክዯናኴ፡፡ ‹‹ዳኛ የኯዔ እንዹ፤ ቢኖዛዒ ዳኛ›› ቧኝዯውናኴ፡፡ የኢህዴቌ 

ባኴ ድዛጅድችዔ ፗዖ ህኬብ የዏሆን ችኵዲ እንዳኲዶው ይዯናኴ፡፡ ቇዢው ፓዛዱዔ ባኯዞዴ ዛባ ዓዏዲዴ 

ዲዘኩ ዲይድ ከዒይዲቅ የኬቅጇዴ ደዖዺ ዏውዖዱን ዲኬበናኴ፡፡  

በጇቃኲይ በዏንቌስዴ ዑዲያዎች የዲየው ችቌዛ፤ በቇዢው ፓዛዱ ውስጥ የዲየው የዏዙዛ ቀውስ ዏቇኯጫ 

ዏሆኑን ደቊቌዏን ስዔዖን፤ በኩሁ ዏስዏዛ የዏንቌስዴ የዑዲያ ዯቋዒዴ ይዔ ባኯዐያዎች ከፖኯዱካ 

ፓዛዱዎች ቁዏዴ የዑኴቅ ዯክኯ ቧውነዴ እንደ ኳኲዶው ዏናቇዛ ይኖዛብናኴ፡፡ ሐቇዘደን ከዯኯያዩ ደቊዎች 

የዏጇበቅ እና በዏዛህ ኲይ የዯዏሠዖዯ ዏዙዛ የዏስጇዴ ኃኲዟነዴ የዯጣኯባዶው የዏንቌስዴ ዯቋዒዴዔ፤ ኯክዞ 

ቀን የዑሆን የዕዙኴ ፀቊ እንደኳኲዶው ዲኬበናኴ፡፡  

እንዲሁዔ፤ ኢህዴቌ የዑከዯኯው የብሔዛ፣ ብሔዖቧብ እና ህኬብ ዏብዴን የዒስከበዛ የፖኯዱካ ዏዛህ፤ 

ሁኔዲዎች ቩበኲሸ ዴዴ ያዏዙ እንደዑችኴ በቅዛብ ዛቀዴ ዯዏኴክዯናኴ፡፡ የብሔዛ፣ ብሔዖቧብ እና ህኬብ 

ዏብዴን ኯዒስከበዛ የዑዲቇኰ የፖኯዱካ ድዛጅድች፤ እንክኯዋኯን የዑኰዴን የቡድን ዏብዴ ኯዒስከበዛ 

የዑያደዛቈዴ ጥዖዴ ቪካ የዑችኯው የሁኰንዔ የሐቇዘደን ህኬቦች ጥቅዔ የዑያስከብዛ ዏዛህ በዏከዯኴ ዏሆኑን 

ዏዖዳዴ ቩዶቌዙዶው ስዯውኯናኴ፡፡ 



በኩህ ዖቇድ ንድ ነቪ የዑቇባው ነቇዛ ይዲየናኴ፡፡ ዔናኴባዴ ኯብሔዛ፣ ብሔዖቧቦች ዏብዴ በዏዲቇኴ 

የዔናውቃዶው ድዛጅድች ንቊዠ ዏዙዜች ሁን በዏዯካካዴ ከዏገዴ ዳዲስ ዏዙዜች የዑሻኰበዴ ንድ 

ነቇዛ ይዲየኛኴ፡፡ ነባዜዷ ዏዙዜች የዛዕዯ ዓኯዔ ዏሠዖዲዶው ሶሻኬዔ ይዔ ኮዔዩኒኬዔ ነበዛ፡፡ 

በዏሆኑዔ፤ የንድ ብሔዛን ዏብዴ ኯዒስከበዛ የዑያደዛቈዴን ጥዖዴ ከዏደባዊ ጥያቄዎች ቊዛ ቇናኬቦ 

የዏዏኴከዴ ችኵዲ ይኖዙዶዋኴ፡፡ ቀዳዑዎዷ ዲቊዮች ኪደዙዊ ዓኯዔ ቀዠዊነዴን የዑያስቡ ዏዙዜች እና 

ዲቊዮች ነበ፡፡ የንድ የፖኯዱካ ዒህበዖቧብ ባኴ በሆኑ የዯኯያየ ባህኴ እና ቋንቋ ባኲዶው ህኬቦች ዏካከኴ 

ኴዩነዴ ብቻ ቪይሆን ንድነዴዔ ይዲያዶዋኴ፡፡ በዓኯዔ ኪደዜች ዏካከኴ የዴቌኴ ቊዛነዴ ዏኖን የዑያዔኑ፤ 

የዴቌኲዶው የዏጧዖሻ ቌብ ደኩህ ዔዕዙፍ ዏድዖስ ዏሆኑን ዯቀብኯው ኯብድን ዏብዴ የዑዲቇኰ 

በዏሆናዶው፤ ዛዕዮዯ ዓኯዒዊ ኬቌጅዲዶው ከቋንቋ እና ከባህኴ ባሻቇዛ ያኯውን የህኬቦች ቌንኘነዴ ኯዒየዴ 

የዑያስችኲዶው ነበ ዒኯዴ ይቻኲኴ፡፡  

ሁን ያኰዴ ዏዙዜች በኩህ ዖቇድ ቧዟ ክፍዯዴ ያኯባዶው ይዏስኯኛኴ፡፡ ዲቨ ዯዯኪ ዏዙዛ ዝዖንጆች 

‹‹ፕዙይዕዛዲያኴ›› በዑኰዴ ነቇዛ የዲዷኯ ዏኯካከዴ የያከ ዏስኯው ዲይዯውኛኴ፡፡ ዒዛክቩስድች ‹‹ሐቪዊ 

ንቃዯ ህና›› (false conciousness) በዑኰዴ ችቌዛ ዯጇኴዝዋኴ፡፡ ከብሔዛ ዏብዴ ከፍ የዑኴ ዛዕዮዯ 

ዓኯዒዊ ዏነጽዛ ያኲዶው ይዏስኰኝዔ፡፡ ስኯኩህ ሁኔዲዎች ቩያቊድኰ በቀኲኰ ይድቃኰ፡፡ ድዛጅደ 

‹‹ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ›› የዑኯው ስዯቪቧብ ይጇብቃዶውዔ፡፡ ድዛጅደ ‹‹ዴዕክዙቩያዊ 

ብሔዛዯኝነዴ›› የዑኯው ከብሔዛ ጥዛ ሻቇዛ የዑችኴ  እቪቤ ነው፡፡ ይህ እቪቤ ‹‹የጭቁኑን ህኬብ ጥቅዔን 

ከዑጻዖዛ የኦዜዕ፣ የዴቌዙይ፣ የኲይዲ ይዔ ኧዯ ዒዙ ዯኲጅ ይኴቅ፤ የጭቁኑን የዒዙ፣ የዴቌዙይ፣ 

የኦዜዕ ይዔ የኲይዲ ኧዯ ህኬብን ጥቅዔ ኯዒስከበዛ የዑቆዔ በብሔዛ የዯኯየ ኃይኴን ቊዛ ድዛቍ 

ዏዏኴከዴን›› የዑያቀነቅን ስዯቪቧብ ነው፡፡  

ሁን የዔንዏኯከዯው ሁኔዲ ከኩህ ዏዛህ የጣ ካሄድ ነው፡፡ እናዔ የኢዴዮጵያ ህኬብ ከፖኯዱካ ዏዘዎዷ 

የኲቀ ስዯቪቧብ ያኯው ስዯዋይ ህኬብ በዏሆኑ ኯካው ከንዣበበው ደቊ ዯጇብቀናኴ፡፡ የሐቇዙችን የህኬብ 

ዑዲያዎችዔ ‹‹ዯነስ ቇንህ እያኯቀ ነው›› ብኯው ቩቀቧቅቨ ኬዔ ብኵ የዒኯፍ ህና ዏያኬ ችኯዋኴ፡፡ 

ዙቪዶውን የስዛዓደ ባኯቤዴ እና ጇበቃ ድዛቇው ከዑዏኯከደ የቇዢው ፓዛዱ የፖኯዱካ ዏዙዜች ይኴቅ፤ 

የዯቃዋዑ ፓዛዱዎች የህኬቡ ቧኲዔ እንዳይዖበሽ ከዴዜ የዯኯየ ጥንቃቄ ቩያደዛቈ ይዯናኴ፡፡ ይህ ስዛዓዴ 

‹‹ከጇኲድዷ›› ብቻ ቪይሆን ‹‹ዳጆዷ›› ጥቃዴ ቧነኧዛበዴ እንደዑችኴ ዏዖዳዴ ችኯናኴ፡፡  

     



 


