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                                                       ይኴቃኴ ፍዛዱ  01-15-18 

የኢሕዴቌ ሥዙ ቬዝጻዑ ቪዔንዲትን በዝዷው ጥኴቅ ቌዔቇዒና የውቬጥ ፍዯሻ ዏዙ 

ዙቨን በጥኴቀት በዒየት፣ ደ ውቬጥ በዏዏኯሿት፣ በቌኴጽ ችቌዜችን ነቅቭ ውጥቶ 

ኯዯዝጠት ሀቇዙዊ ችቌዜች በዋነኛነት ዏዙ ኃኲዟነደን እንደዑቬድ ድዔዳዓ ኲይ 

ደዛሷኴ፤ ይህንኑ በዯዏኯሿዯዔ ኬዛኬዛ ዏቌኯጫ ውጥቶኴ፡፡ 

ንድ የፖኯዱቂ ድዛጅት በኳኲውዔ ኯዔ ዯዕክዜ ቩዲይ ይኯዳኴ፤ ያድቊኴ፤ ያዖጃኴ። 

ብዛዲትና ጥንቂዚን ቂቇኗ፣ ዯቷክኵ ቂኴቀዖ፣ ደዟት በቁዛጠኝት ዏዏኴሿት ሿቻኯ የውቬጡን 

ኲቧዙ ያኯውን በሽዲ ቂቬቇደና ሿዝቧ እንደ ንቬዛ ዳቌዔ ቈኴበትና ቅዔ ቌኝቶ በሿፍዲው 

የዛ ኲይ በዛ፤ ዔኧቇኧቌ ይችኲኴ፡፡ 

ሆኖዔ ቌን በትኲንት ትኬዲ ብቻ ዯውጦ የዑቀዛ ሿሆነ ቬኯትኲንት ዷቌንነትና ቇድኯ ሀዋዛያት 

በዒውቪት ሿዯጠዏደ ሕኴዝደ የዲዘክ ቌዴዲ ነው የዑሆነው፡፡ ዔክንያደዔ ዒሕበዙዊዔ ሆነ 

ዯዝጥዜዊ ሕቌ የዏኯጥና የዏዲደቬን ሿቌካ ቊዛ ዙቬን ዒብቃትን የዯሻኯ ሁኖ ዏቇኗትን ቌድ 

ቬኯዑኰ ነው፡፡ በዜቋ ቬዯቪቧብ ዲቬ ቅትን ዲቬ የሆነ ትውኴድን በእውቀት ቍኴብቶ 

የዯዯቂ የሕብዖዯቧብ ቬዯቪቧብን ዏዔዙት ይቻኴዔ፡፡ 

ኢሕዴቌ የቇጠዏው ትኴቁ ዝዯና በውቬጡ የዯቧቇቧቇው ጥቅዏኛ ኧዙዟና ዐቧኛ ቁዙይ 

ቧብቪቢ ኃይኴ ዏብኪትና ዏንቧዙዠት ነው፡፡ ቀድዕ በቌዔቇዒ የደዖቧበትን በጥኴቀት 

የዝዯቮውን ችቌዛ እንዳይዝዲ ደዯቌባዛ እንዳይቇባ የቧነውን ውቪኔ ዯቌባዙዊ እንዳያደዛቌ 

እጅና እቌን ቬዜ ኲኲውቬ ያኯው ጥቇኛና ቁዙይ ቧብቪቢ የሆነው በዐቬና ዏዖብ ውቬጥ 

ዯኧፍቆ እቅዶችን ቩያኮኲሽ የነበዖው ዙቨን ድዛጅደን እየቦዖቦዖ ሿሕኬብ ቊዛ እያቊጧ የነበዖው 

ኃይኴ ነው፡፡ 

በሿዠ ሁኔዲ ኢሕዴቌን ሿሕኬብ ቊዛ ያኲዯዏውና ያቊጧው፤ ቀድዕ የቇዏቇዏውን ብሔዙዊ 

ችቌዛ እንዳይዝዲ እጅና እቌን ጠፍዜ የቆየው በውቬጡ የነበዖው የዏኴቂዔ ቬዯዳደዛ ችቌዛ 

እየዝጠዖ፣ በሕቇ ዏንቌቬደ ቬዔ እየዒኯ ቩያጭበዖብዛ የነበዖው፤ በዐቬናና በኧዖዠ ቪዠዘ 

ድዛት ውቬጥ ዯኧፍቆ የነበዖው ኃይኴ ነው፡፡ 

እንቌዲያውዒ በሀቇዘደ ዲዘክ እንደ ኢህዴቌ ቬዛነቀኴ የዏቧዖዯ ኴዒትና የቌንባዲ ቬዙ የቧዙ 

ሀቇዘደን ዲኲቅ ደሆነ ዲቬ ዔእዙፍ ያቮቊቇዖ ድዛጅት ኴነበዖዔ፤ የኯዔዔ፡፡ ኢሕዴቌ 

በፍዘቂ ብቻ ቪይሆን በኯዔዔ ደዖጃ ሿነቻይና ቀጥኵ እጅቌ ቌከፍ የሆነ ሿቬዔንት ዑዮን 

ባኲት በኲይ ያቧባቧበ ድዛጅት ነው፡፡ እንዲህ ይነት የቇኧዝ ቁጥዛ ያኯው የፖኯዱቂ ድዛጅት 

እቬቂሁን በፍዘቂ የኯዔ፡፡ 



ቁዔ ነቇ የባኲደ ቁጥዛ ዏብኪት ይደኯዔ፡፡ ዋናው ቈዳይ ባኲደ የቆዐኯትን የፖኯዱቂ 

ዏቬዏዛ ዔን ያህኴ ያውቁዲኴ? ኯቆዐኯትቬ ዏቬዏዛ ዔን ያሕኴ ቁዛጠኛ ናቷው? ዔን 

ያሕኴቬ ኯሕኬብና ኯሀቇዛ በዲዒኝነት ይቧዙኰ? የዑኯው ነው፡፡ 

በኢሕዴቌ ባኴነዲቷው የዑነቌዱ፣ ሕኬብን ሿዒቇኴቌኴ ይኴቅ ሕኬብን  የዑያቬዝዙ 

የዏንቌቬትና የሕኬብን ሀብት የዑኧዛዞ፣ ፍትሕን የዑያኪቡ፣ በሀቧት የትዔህዛት ዒቬዖጃና 

በኯብኯብ እውቀት የዯኯያዩ ዏንቌቬዲዊና ፖኯዱቂዊ ዏዙዛን የጧበጡ፣ ኃኲዟነዲቷውን 

በቌባቡ የዒይጡ፣ የፓዛዱ ባኴነዲቷውን እንደሽዠን በዏጠቀዔ ዒንዔ ይነቂንዔ፤ ጠያቂ 

የኯንዔ በዑኴ በዯቀዏጡበት ንበዛ ኲይ ሁነው ሿሕቌና ሿቬዛት ውጪ ያሻቷውን ቩቧ፤ 

በዏንቌቬትና በሕኬብ ሀብት ኧዖዠ ሿፍዯኛ ሀብት ቩዏኧብ የነበት ናቷው የሕኬብ ብቭትና 

ቁጣን የቀቧቀቨት፡፡ ይህ ደቌዕ በዑቇባ ይዲቃኴ፤ የኢሕዴቌ ችቌ ዝጥኖ እዛዔጃ 

ዏውቧድ ኯዏቻኰ ነው፡፡ የቬዙ ቬዝዑው ውቪኔ ይሄንንዔ የጓዳ ችቌዛ በጥዜ የዑዝትሽ 

ሆናኴ፡፡ በዖዲች እና ደቇፍ የዑቇባው ኯውጥ ያዏጣ የዑችኴዔ ነው፡፡   

የሁኑ የኢሕዴቌ ቬዙ ቬዝጻዑ ዏቌኯጫና ውቪኔ በእነኩህ ቂኲት ኲይ የዒያዳቌዔ እዛዔጃ 

እንደዑቬድ ይጠበቃኴ፡፡ ድዛዷደ ዙቨን በዯኯያየ ደዖጃ በጥኴቀት በሁኰዔ ዏቬክ ሿኲይ 

እቬሿዲች ባኯው ዏዙዛ ውቬጥ ዝትሾ በየዏቬዘያ ቤደ የዯኧዖቈትን ሕቇጥ ዏዖቦችና ቬውዛ 

የጥቅዔ ቡድናዊ ቁዛኝቶች  ሠዙዯኛውን ኲቧዙ ያኰ የቡድን ቧኲኯፎችን በዏበጣጠቬ 

የቧዝነውን የቍጠኝነትና የኧዖኝነት ቧኴፍን በዏበጣጠቬ ዏንቌቬዲዊ ዯቋዒትና ቧዙዯኛው 

እውነዯኛ የቩቪኴ ቇኴቊይ እንዲሆኑ ዒድዖቌ ቅድዑ ቬዙው ዏሆን ኯበት፡፡ 

ቧዙዯኛው በቌባቡ ነጻነደ ዯጠብቆ የዑቧዙበት፤ ሀቇዚ ብኵ በቅንንት የዑያቇኯቌኴበት ሁኔዲ 

እንደዑዝጠዛ ይዲዏናኴ፡፡ ንዱዔ በየቀበኳውና በየክፍኯ-ሿዯዒው ሕኬቡን ቂዒዖት 

የዏኴቂዔ ቬዯዳደዛ ችቌዜች ኳኲ በየዏንቌቬት ዏቬዘያ ቤደ ቧዙዯኛው በቌባቡ ቬዙውን 

እንዳይቧዙ የዏንቌቧት ቬዙ እንዲቀኪቀኬ ሿፍዯኛ ቬዯዋጽኦ ያደዖቈት ውጤደዔ ደቂዒ 

እንዲሆን ያበቁት በቡድን በቍጥ በዏዖብ የዯዝጠዖው ቧዙዛ ቬኯሆነ የኢሕዴቌ ቬዙ ቬዝጻዑ 

በቪኯዝው ውቪኔ ውቬጥ ይህንን ችቌዛ በቁዛጠኝነት ሿቬ ነቅኵ ያቬቌዳኴ የዑኴ እዔነት 

ኯ፡፡ 

በሁኑ ቧት ዏንቌቬዲዊ ቬዙዎች ሿዑጠበቀው በኲይ ዯቀኪቅኧዋኴ፤ ዔዛዲዒነትና ውጤዲዒነት 

ቀንቭኴ፡፡ ኯቬዙ ብቁና ውጤዲዒ የሆኑ ካቍች ቪይሆን ዲዒኝ ኵኳነት ዋናው ዏቬዝዛት እየሆነ 

በኩህ ዏኴቀ ሀቇዙዊ ቬዙዎች በበዛቂዲ ዯቋዒት ውቬጥ በቌድየኯሽነት የዑቧ ሆነዋኴ፡፡ ኯኩህ 

ቬዙ ዏቀኪቀኬ ዋነኛ ዔክንያደ የቧዙዯኛው ዯቬዠ ዏቁዖጥና በዐኰ ኴቡ ቬዙዎችን ዏቬዙት 

ኯዏቻኴ ነው፡፡ ይህንን ሁኔዲ ዝጥኖ በዏኯጥ ቇኴቌኵት ቧጣጥን ዒሻሻኴ፣ ዔዛትና 

ዔዛዲዒነትን ዒቪደቌ ይቇባኴ፡፡ ይህ ቂኴሆነ ዯቍጂው ሀቇዛና ሕኬብ ነው፡፡  

የኢሕዴቌ ቬዙ ቬዝጻዑ ውቪኔ እጅቌ ጥኴቅና ዏቧዖዲዊ ቈዳዮችን በዋነኛነት የያኧ በዏሆኑ 

ቬዛ ነቀኴ ኯውጥ በእዛቌጠኝነት ያዏጣኴ ዯብኵ ይጠበቃኴ፡፡ ዋናው ነቇዛ ዝጥኖ ደቬዙ 

ዏቌባት  ነው የዑጠበቅበት፡፡ ድዛጅደ ኯዯዝጠዖው ቬሕዯት ችቌ የዏዙ ዏሆኑን ቇኴጾ 

ይቅዛዲ ዏጠየቁ፤ ዏፗፗደን ዏቌኯፘ ንድ እዛዔጃ ደዟት ዯደዛቍ ቧድ ይቇባዋኴ፡፡ 



ጽንዝኛ የሆነው የዯቀዋዑ ኃይኴ ይህንን ጥኴቅ የዯሀድቭ እዛዔጃ እያጣጣኯው ይቇኛኴ፡፡ 

ኢትዮጵያ ዝዛቪኯች የዑኯው ዐት ፕዜፓቊንዳቷው በሀቧት የዯዕኲ ቩሆን ኢትዮጵያ 

ኴዝዖቧችዔ፤ ትዝዛቬዔ፤ ኴትዝዛቬዔ ትችኴዔ፡፡ የዒንነት ዏቧዖትዋ በጥኴቅና 

በዒይነቃነቅ ኯት ኲይ የዯቇነባ በዏሆኑ ዏፍዖቬ ይቅዛና ይነቃነቅዔ፡፡ 

ኢትዮጵያ በቌብጽ፣ በኤዛትዙና በቌንቦት ቧባት ቫዙና ደባ የዔትዝዛቬ ሀቇዛ ይደኯችዔ፡፡ 

ውድቀትና ጥዠትዋን ኯዒየት የዑናፍቁ ሁኰ ቀድዏው ይድቃኰ፤ ቫዙቷውዔ ይዏክናኴ፡፡ 

የቬዙ ቬዝጻዑው ዏቌኯጫ ጥኴቅ ሀቇዙዊ ችቌዜችን የዝዯቮና የዳቧቧ የዏፍትሔ 

ቅጣጫዎችንዔ የያኧ በዏሆኑ የዯዝጠትን ችቌዜች በዏፍዲት የዯዷዏዖው የሕዳቫ ቈክ 

እንደቇና በዲኲቅ ዏቧዖት ኲይ ፗንቶ እንዲቀጥኴ ያደዛቇዋኴ የዑኴ የብከዎች ቌዔት ኯ፡፡ 

የዯኯዩት ችቌዜችን በዏፍዲት የጠንቂዙ ሀቇዛ ቌንባዲው ይቀጥኲኴ፡፡ ሁሿቶችና ቌጭቶችን 

ሿሕኬቡ ቊዛ በዏሆን ዳቌዔ በዒይሿቧደበት ዏንቇድ ይዝዲኴ፡፡ ሁንዔ በዋነኛነት ችቌዜቸን 

እየዝዲ ያኯውና የዑዝዲውዔ ሕኬቡ ነው፡፡ ኢሕዴቌ እንደድዛጅት ቌጭቶችን ኯዒቬቇድ 

ሿቬዔዔነት ኲይ ዏድዖቨ የዑያዏኯክዯው የዯደዖቧበትን ሀቇዙዊ ዏቌባባት ነው፡፡ በኩህ ዏኴቀ 

ኢህዴቌ እየቧደ ያኯው የዒቬዯቂሿያ እዛዔጃ የዑበዖዲዲ ነው ዒኯት ይቻኲኴ፡፡  

ይህ የቇዥው ፓዛዱ ውቪኔ የዯሻኯ ሀቇዙዊ ኯውጥ ኯዒዔጣት ያኯውን ቁዛጠኝነትና ዯነቧሽነት 

በቌኴጽ ያቪያኴ፡፡ በዯኯያዩ የንዷኴ ድዛት ዯሿቧው የዑቇኘ የፖኯዱቂ ፓዛዱ ባኲትን 

ኯዏፍዲት ድዛጅደ የደዖቧበት ውቪኔ ቧዟ ሀቇዙዊ ዏቌባባት ሿዏፍጠዛ ንጻዛ የዑጫዯው 

ዑና ሿፍዯኛ ነው፡፡ የዴዕክዙቩ ዔሕዳን ኯዒቬዠት ቩባኴ የዔሕዖት ሕቈ በዑዝቅደው 

ዏኴቀ ዯጣዛቶ እንዲዝደ ይደዖቊኴ የዯባኯው ብሔዙዊ ዏቌባባት በዏፍጠዛ የውቬጥ ችቌዜችን 

በዏፍዲት የዯሻኯች ሀቇዛ የዏቇንባት ሕኴዔን ዯቌባዙዊ ኯዒድዖቌ ያቬችኲኴ፡፡ 

ባጠቃኲይ፣ የቬዙ ቬዝጻዑው ዏቌኯጫ ሀቇዙዊ ንድነትን በዏጠበቅና ቧኲዔን ሿዒቬጠበቅ 

ንጻዛ ሿፍዯኛ ቦዲ የዑቧጠው ቩሆን ኯውቪኔው ዯቌባዙዊነት ሕኬብን በቧዟው ዒቪዯፍ 

ይጠበቅበዲኴ፡፡ ዏዛሕ ኲይ ያኴዯዏቧዖደ ቌንኘነቶች፤ ኯዏቌባባቶችና ዏጠዙጠዛ የቌንባን 

ዏቧዖዲዊ ዏቬዏዛ ኯችቌዛና ደቊ ቊኴጠውት የቆዩ ቢሆንዔ እነኩህን ዐኰ በዐኰ ነቅቭ 

በዒውጣት የዒያዳቌዔ ዏፍትሔ ይቧጣኴ ዯብኵ ዯቬዠ ዯደዛጓኴ፡፡ ሁን የዑጠበቀው ዝጥኖ 

ደ ዯቌባዛ ዏቌባት ቩሆን እንደ ዏንቌሥትዔ ጠንክዜ ኯዏውጣት ያበቃዋኴ፡፡ ይህ ሿኲይ 

የኧዖኧዛነው የፓዛዱው ውቪኔ የኃቪብና የፍኲቍት ኴዩነቶችን ክብዜ ኯዏንቀቪቀቬ፣ የዲዕክዖቩ 

ዔህዳን ኯዒቬዠት ኧዯ የደዖቧበት ውቪኔ ነውና የዑደነቅ፣ የዑበዖዲዲና ኯኳኵችዔ ዔቪኳ 

ሆን የዑችኴ ዯቌባዛ ነው የዑኴ እዔነት ኯ። 


