በኢህቍዴግ ዓዳ ይ “ቍውዙጅና ጪኝ” ቆዔን በኪ?
ቍጨቊ (ኟቍዓዘቂ ግቢው - ሿኢህቍዴግ ዓዳ) 02-28-18
ዏዛህ ባቆዏውና እንደ ቍዲቬ በቧዙው ድዛጅዴ ውቬጥ ዏዛህ ቍቋባነዴ ዏንቇዳቇድ ቂቋዝጠዖ በቀዛ
በዏዛህ ይ ኟዯዏቧዖዯውንና በዏዛህ ኟዯዝጠዖውን ድዛጅዴ ጧዛቭ ቍያጠዠውዔ። ቆኩህዔ ነው
ኢህቍዴግ ጠዠ ቩባቋ ህቋው ሆኖ እንደ ቍዲቬ ኟዑዝቂው፤ ዙቨን ቍድቭዔ ኟዑጏጣው።
በቍቇዙችንና ዏንግቬዴን በዑዏዙው ድዛጅዴ ውቬጥ ሿኩህ ቀደዔ ያቊጠዐ ዏፍዖቄዖቅች ያቋነበ ያህቋ
ዯጏግደው እንደ ቍዲቬ ዏጓኬና በብጥብጥና ዴዛዔቬ በዯዕው ዹኦፖቆዱቂዊ ሁኔዲ ውቬጥ ኟቍቇዙችን
ቧዔ ዯጠብቆ ዏጓኬ ዏቻችን ይህን ያዏቄዲቋ።
ብከዎዷ ጎዖቤዴ ቍቇዙዴ በሽብዛ፣ እዛቬ በእዛቬ ብጥብጥና ጦዛነዴ በዯጠዏዱበዴ ባቆዞዴ 20 ዓዏዲዴ
ሿዙቪችን ቍቋዝን ቆቊው ቧዔ ቍቬዯዋፅኦ ዒድዖግ ኟቻቋነው፣ ዲቅ ቍቇዛና ህኬብ ኟዏቇንባዴ ቬዙችንን
በቬቃዴ ይኧን ኟዯጓኬነው፣ ኟዓቆዔ ቍይኖች በዲፕቌዒቩዔ፣ በኢቅኖዑያዊ ዯቪዴፎዔ ቍቇዙችን ይ
እንዲያነጣጥ ቆዒድዖግ ኟበቃነው ህኬባዊና ህቇዏንግቬዲዊ ዏዛሃችንን ይኧን በዏኬቆቃችን ነው።
ቍሁን ያቆው ዏዛህ ኟዏዘው ድዛጅዴ ብቻ ቪይሆን ህኬቡ ኟዏዖጠው፣ ይክዴ ኟቀጠቆው፣ ይክዴዔ
ኟዑኧቋቀው ኟህኬብ ዏቬዏዛ ዏሆኑን በደዖቬንበዴ እድቇዴ፣ ባቆቤዴ ሆኖ እኟዝፀዏው ባቆው ዯዋናይ፣
ዏዛህ ዏቪዴና ዏጣዖቬ ቩዏጣዔ ኟዏዖጠውን ዏንግቬዴ እኟጠኟቀና እያቬቇደደው ባቆው ህኬብ ህቊዊና
ቧዒዊ ዴግቋ ዒኟዴ ይቻቋ።
ሿኩህዔ ቍኳያ ዔንዔ ያህቋ ኟዏዛህ ዏጣዖቬና ጏጣቇባነዴ ቢሿቧዴ ጏደቀደዏው ቆዏዏቆቬ ካ ይጠይቅ
ይሆን እንዹ ህኬቡ ባቆቤዴ ኟሆነበዴ ዏቬዏዛና ዏዛህ በህኬቡና በድዛጅደ እዛዒዴ እኟዯደዖቇበዴ ዏጓከ
ቍይቀዛዔ። ይህን ቧዒዊ ኟእዛዒዴ ቍቂሄድና ቍቅጣጪ በዏጠዔኧኬ፣ ህኬቡን ቬቊዴ ውቬጥ በዏጣቋና
በዒጧናነቅ ጏዳቋዯቇባ ህቇጏጥ ቍቅጣጪ ይክ ኟዏኬቆቁ ኟጥቂድች ፍጎዴና እቪቤ ኟደንዔ ያህቋ ቢዕሿዛ
ዏዯዐ ይክዴ ኟዑዏጣው ቈዳዴ በንፁሃን ካጎች ይ ኟዑያቬሿዴቆው ኧግናኝ ጥዠዴ ያቬቆጭና ያንቇበግብ
ቂቋሆነ በቀዛ ኟብከሃኑን ፍጎዴ ኟዑቀቆብቬ ቍይሆንዔ።

ይቋቁንዔ ዏንግቬዴ ኟካጎች ቧዔ እንዳይዲጏቄ ኃዟነደን ይበቋጥ እንዲጏጣ ህኬቡ በዏንግቬዴ ይ ጪና
ያቪድዛ እንዲሁዔ ሿዏንግቬዴ ቊዛ ዯባብዜ ቆቧዐ ይበቋጥ ቈዲቇቋ ቂቋሆነ በቀዛ ኟቧዐንና
ኟህቋውናውን ዋቬዴና ቆቍደቊ ጣዮች ቍቪቋፎ ቍይቧጥዔ። በዯጧባጭ እኟዲኟ ያቆው ኟዏሻሻቋ፣
ኟዏደዒዏጥና በቬቄነዴ ኟዏጏያኟዴ ሂደዴ ይህን ኟዑያቪይ ነው።
በእዛግጥ ቍሁን ባቆው ነባዙዊ ሁኔዲ በህኬቡዔ ይሁን በዯቆያአ ቍደዖዺዷድች፣ ዏንግቬዴን እኟዏዙ ባቆው
ግንባዛ ውቬጥ ያቇ ብሄዙዊ ድዛጅድች ባቀዖቡዴ ፕዜግዙዔ ይ ዯዏቬዛድ ኟዏዖጣዶው ህኬብ፣
ኟፓዛዱዎዷ ቄቋዊና ቍቇዙዊ ቁዏናና ዔግባዛ ባቧዏዴ ዏቬዏዛና ዏዛህ ይ ሆኖ እኟዯጓኧ ነው ጏይ
ኟዑቋ ጥያቄና ግዛዲን ዝጥሯቋ።
በቊ ቍቇቆፅ ብሄዙዊ ድዛጅድዷ በኟቄቋቌቻዶውና እንደ ቍቇዛ በዴዕቄዙቩያዊ ቍንድነዴ ዯቪቬዖው፣
ቆብከሃኑ ባዶው ውግንናና ዏቬዏዛ ይ ዯዏቬዛዯው ኟዑዝፅሟዶው ዯግባዙዴ እንዴዴ ባቆ ቍንድነዴና
ዏዯባበዛ እኟዯጓኧ ነው ኟዑቆው በኢህቍዴግ ቬዙ ቍቬዝፃዑ ቅዑዳ ኬዛኬዛ ግዔቇዒ ሿዯደዖቇ በኋ
በኟብሄዙዊ ድዛጅድዷ ቈቃነዏናብዛዴ በቀቋ ዒብዙዘያ ቢቧጥበዴዔ፣ ሿኩያ በኋ ባቆው ሂደዴ ኟዑዲአ
ያቋዲዖዐ (ቍንዳንዶዷ ህኬቡና ኢህቍዴግ ካ ጏቬደው በቀጣይ ቈያአቍዶው ኟዑቇቡ) ጏጣ ቇባዎች
ቍሁንዔ በህኬቡ ውቬጥ ኟዑቬዯዋቆውን ጥዛጣዚ ያፀዱ ናዶው።
ይህ ጥዛጣዚ ቍዙደ ኟኢህቍዴግ ብሄዙዊ ድዛጅድች ቂቇባዶው ቄቋቌች ባቆዝ በቊቌች ቄቋቌች ባቇ
ህኬቦችና ህኬቡን በዑያቬዯዳድዴ ቍቊዛ ዏንግቬዲዴና ህኬቦችዔ ኧንድ ግዛዲን ዝጥሯቋ። ቍቇዘቷ
ኢህቍዴግ በህኬብ ሿዯዏዖጠባዶው ቄቋቌች ባቆዝ ቍቊዛ ድዛጅድችና ዏንግቬዲዴ ኟዑዏሯዶው ቄቋቌች
ህኬቦችዔ ጭዔዛ በዏሆኗ ቍቊዛ ድዛጅድችዔ ሆኑ ህኬቡ ኢህቍዴግ በዯዏዖጠበዴ ዏቬዏዛና ዏዛህ
እንዲጓኬ

ኟዒቬቇደድ

ዏብዴ

እንዳዶው

ዏዖዳዴዔ

ያቬዝቋቊቋ።

ቊቌች

ቄቋቌችን

እንዲዏ

ኟኟቄቋቌቻዶው ህኬቦች ኟዏዖጧዶው ቍቊዛ ድዛጅድች ሿኢህቍዴግ ቊዛ እኟቧና በቊዙ እኟዯጓከ ያቇዴ
ኟኢህቍዴግ ፕዜግዙዔና ዏቬዏዛ እንዲሁዔ ዏዛህ ይ ዯዏቬዛዯው በዏሆኑ በኢህቍዴግ ውቬጥ ያቇ
ብሄዙዊ ድዛጅድች ይህንኑ ጠብቀው እንዲጓከ ዒቬቇደድዔ ይችቇ።
በኢህቍዴግዔ ውቬጥ ያቇ ብሄዙዊ ድዛጅድችዔ ህቋውናዶው ኟዯጏዳደበዴን ፕዜግዙዔ ቍዔኖ
በዏዖጣዶው ህኬብና እንዲዏዖጡ ባደዖቊዶው ድዛጅዴ ይ ዏዏቬዖደን ቍውቀውና ኟዏዘነዴ ቬቋጣን
ያቇኘዴዔ በድዛጅዲዶው ፕዜግዙዔ ዏሆኑን ዯቇንኬበው በኩህ ከዘያ ያዶውን ብዥዲ በፍጥነዴ

ቈያቬጏግዱዴ ግድ ይቋ። ሿኩህ ቍኳያዔ ዏዛህን ቬድ ቍብዜ ኟዒኧዏዛ ቪይሆን፣ ዏዛህ ይ ዯዏቬዛድ
ህኬብን ቆቧዔ፣ ቆዯሻቆ ዏቋቂዔ ቍቬዯዳደዛና ዴዕቄዙቩያዊ ዯቪዴፎ፣ ቆዯሻቆ ቋዒዴና ኟቊዙ
ዯጠቃዑነዴ ኟዒቧቆፍ ቍዷንዳን ዒቬቀደዔ ይኖዛባዶዋቋ። ይህ በቊቆበዴ ኟእነቨ ቍቂዊ ህቋውና ብዥዲው
ቩጠዙ ዯጠያቂ ያደዛቊዶው ቂቋሆነ በቀዛ ኟዯዷዏዖውን ቍቇዙዊ ሁቆንዯናዊ ቈክ ዝቅ ኟዑያደዛቇው
ቍይሆንዔ።
ሿነባዙዊ ቍቇዙዊ ሁኔዲዎዷ በጥቋቅ ዏዖዳዴ እንደዑቻቆው በቍሁኑ ጏቅዴ ኟቍቇዙችን ህኬቦች በቀዳዑነዴ
ኟቧዔ እጦዴ ቬቊዴ ውቬጥ ቇብዯዋቋ። በዯቆያአ ኟቍቇዙችን ቍቂባቢዎች ሿቧዒዊ ዴግቋ ያዝነቇጡና
በዒንነዴና ኧዛ ይ ያዯቅ ጏጣደንና ህኬቡን ሽዠን ቍድዛቇው ኟዯዝፀዐ ኧግናኝ ጥቃድች ኟብከ ቧዒዊ
ካጎቻችንን ህይጏዴ ቀጥዝዋቋ። ህቇዏንግቬዲዊ ኟዏኧዋጏዛና ሀብዴ ኟዒፍዙዴ ዏብዴን ዯፃዛዖው በካጎች
ይ ኟንብዖዴ ውድዏዴና ኟቍቇዛ ኢቅኖዑ ቄቬዖዴን ቍድዛቧዋቋ።
ኟቍቇዙችን ቧዔ ቍቬዯዒዒኝ ዏሆኑን ዯዖድዯው ዙቪዶውን ጠቅዏው ካጎቻችንን እኟጠቀዐ ያቇ ኟውጭ
ባቆሃብድች ኢንቨቬዴዏንዴ እንቅቬቃቫዎችን በዒዳሿዔና በዒጥዠዴ ኟቍቋዑዎዷን ዯቬዠ ሿዏንጠቅ ባቆዝ
ኟካጎቻችንን ኟዕቆዴ ዯዕቆዴ ህይጏዴና ኟዒደግና ኟዏቆጏጥ ዯቬዠ ቍዳዔነዋቋ። ቊቌች ኟውጭ ቍቋዑዎች
ብቻ ቪይሆኑ ሀብዴና ንብዖዲዶውን በቍቇዙዶው ዒዋቋ ኟዑዝቋቈ ካጎቻችን ጭዔዛ ዏቬዙዴና
በኟቍቂባቢው ያቆውን ጏጣዴ ዏጥቀዔ እንዳይችቇዔ ቍድዖቇዋቋ። በቊ ቍነቊቇዛ ቍንዳንድ በዏቋዒዴ
ፍጎዴ ቬዔ ኟዑነቨ ኟሀይቋ ጥያቄዎች ኟፍዴሃዊ ዏቋዒዴ ጥያቄን በዙቪዶው ቩያዳፍኑና ቩያዳቄዐ
ዯቬዯውቆዋቋ። ሿኩህዔ ቍኳያ እኟዯቬዠዠ ያቆውን ጥዠዴና ውድዏዴ በህብዖዯቧቡ ኟቊዙ ዯቪዴፎ
በዒቬቆዔ ዏው ህኬባችንን

ሿቬቊዴ ነፃ ዒድዖግ፣ ኟነበዖውን ቧዔ ዏቋቭ ዒዖቊቇጥ ቀዳዑ ሆኖ

ይዲያቋ።
ኟዑኒቬዴዜች ዔቄዛ ቤዴ በኢህቍዴግ ቬዙ ቍቬዝፃዑ ኟዯቇዏቇዏውን ኬዛኬዛ ኟቧዔና ፀጥዲ ቈዳይ፣
በዯቋቋዏው ኟፀጥዲና ደህንነዴ ዔቄዛ ቤዴ ኟዯደዖቧበዴን ድዔዳዓ እንዲሁዔ በዋናነዴ ህኬቡ ውቬጥ
ያቆውን ዯጧባጭ ቬቊዴ ግዔዴ ውቬጥ በዒቬቇባዴ ዖፍዴ ይ ያቆው ዔቄዛ ቤዴ ጏደ ቬዙ እቬቁዏቆቬ
ቆ15 ቀናዴ ኟቍቬዶኳይ ካ ቍዋጅ ዒጏዸ ቆኩሁ ነው። ቍቬዶኳይ ካ ቍዋዸ ቆ6 ጏዙዴ እንዲቆይ
በዔቄዛ ቤደ ዏፅደቁዔ በቍዏፅና ብጥብጥ ኧዛና ዒንነዴን እኟቆአ ኟካጎችን ህይጏዴ ቍደቊ ይ ኟጣቇ
ጏንዷቆኞች በህግ እንዲጠኟቁ ኟዑያቬችቆውን ዏደበኛ ቍቧዙዛ ሿዒቬዝን ባቆዝ፣ ኟህግ ኟበይነዴን

በዒቄቧዔ ቬዛዓዴ ቍቋበኝነዴን ቆዒንቇቬ ኟዑሯሯጡ ህቇጏጦችን ህኬቡ ዙቨ እንዲያቊቋጣዶውና በህግ
ዯጠያቂ እንዲያደዛቊዶው እድቋ ይቧጣቋ።
ቍሁን ባቆው ሁኔዲ በዯቆያአ ኟቍቇዙችን ቍቂባቢዎች ባቇ ኟቄቋቋና ክን እንዲሁዔ ጏዖዳ ቍቬዯዳደዛና
ፀጥዲ ዒዕሿዴ ጏጣደን በዒደናቇዛና በዒቬዝዙዙዴ ጭዔዛ ቋዯቇባ ጥዠዴ ቍቧቋዝው በቍቬዝፃዑው ይ
ጭዔዛ ኟህይጏዴ ዏጥዠዴና ቍቂቋ ዒቈደቋ ዛዔዺ እኟጏቧዱ ያቇ ጏንዷቆኞች ሽዠናዶው ኧዛና ዒንነዴ
ቢሆንዔ ድዛዲዶውን ያጏቇከዴን ብሄዛና ዒንነዴ ቪይቆአ ጭዔዛ ግድያ ዏዝፀዒዶው ዯግባዙዶው
ቆዒንዔ ያቋጏቇነ ሽብዛ ዒንቇቬ ዏሆኑን ያዏቄዲቋ። ቬቆሆነዔ ቍቬዶኳይ ካ ቍዋዸን በዏቃጏዔ
ጭዔዛ ኟዑዝፅዐዴ ኟጥዠዴ ዯግባዛ ኟዙቨን ኟጏጣደን በቧዔ ኟዏኖዛና ኟዏቬዙዴ ህቇዏንግቬዲዊ ዏብዴ
ጭዔዛ በዏቊዠዴ ቍቂባቢን ቆጥዠዴና ቆሿዠ ድህነዴ ኟዑዳዛግ በዏሆኑ በዙቨ በጏጣደና በኟቍቂባቢው
ህኬብ ዏጏቇኬ ይኖዛበዲቋ።
ቆቍቬዶኳይ ካ ቍዋዸ ቊ ቅጥያና ቬዔ በዏቬጠዴ በህኬቡና ጏጣደ ውቬጥ ኟዑዝጥዴ ዏደናቇዛዔ
እያንዳንዱን ቄቋቋ ኟዑዏዙው ዏንግቬዴና ፓዛዱ በህኬቡ ውቬጥ ግቋፅነዴ በዏፍጠዛ ህኬቡ ዙቨ
ኟቍቬዶኳይ ካ ቍዋዸ ባቆቤዴ ሆኖ በዏቬዙዴና ቍቬዯዒዒኝ ቧዔ በዏፍጠዛ ቍዋጅ ኟዒያቬዝቋግበዴ
ደዖዺ ይ ዒድዖቬ ይኖዛበዲቋ።
ኟቍቬዶኳይ ካ ቍዋዸ ቬዙ ይ እንዳይውቋ ዒድዖግዔ ሆነ ኟህግ ቍቬሿባዘውን ቬዙ ዒጏቄ በቍቬዶኳይ ካ
ቅዒንድ ፖቬዴ ኟእዛዔዺ ቍዝፃፀዔ ዏዏዘያ 01/2010 ቄቋሿ ኟዯደዖቇበዴ ዏሆኑ ግቋፅ ሆኖ ቪቆ፣ ኟህግ
ኟበይነዴንና ኟህኬብ ቧዔን ቆዒዖቊቇጥ ኟጏጣ ዏዏዘያ በዏጣቬ ቆቊ ብጥብጥና ጥዠዴ ጏጣደን
ቆዒቧዒዙዴ ኟዑደዖቇው እንቅቬቃቫ ጧዛቭ ቍቋጠዠዔ። በኩህዔ ዔቄንያዴ ቅዒንድ ፖቬደ ህቇጏጥ
ሀይቌች ሿድዛዲዶው እንዲዲቀቡ በድቊዑ ቍቬጠንቅቋቋ።
በዯቆይ ዏንግቬዴን ኟዑዏዙው ኢህቍዴግ ኟህኬቡን ኟዯቆያአ ፍጎድችና ጥያቄዎች እንዲሁዔ ቀጣይ
ቍቇዙዊ ፍጎድችን ዲቪቢ በዒድዖግ በቬቄነዴና በዴዕግቬዴ ዖጅዔ ካ ጏቬዶ በዏጏያኟዴ ኟጏቧዳዶውን
ዯሿዲዲይ ዛዔዺዎች፣ በኢህቍዴግ ቍባቋ ድዛጅድች ውቬጥ ዴዕቄዙቩያዊ በሆነ ዏንቇድ ኟዯደዖቈ ጥቋቅ
ውይይድችና ዒሻሻያ ሃቪቦች፣ ኟቬቋጣን ቍዯያይ ይ ግዊነዯ ኟድዛጅዳ ዋና ችግዛ ነው ብቌ በዏቇዔቇዔ
ይህን ችግዛ ዝዛ ቀዳጅና ቍዛቍያነዴ ባቆው ዏቋቀ በጠቅይ ዑኒቬዴ ኟዙቬና ኟፓዛዱ ፍጎዴ ኟዯጏቧደ

ዛዔዺ ጏኧዯ… ኟእነቨ ዴግቋ እንዳዏጣው ቍድዛቇው ኟባቆቤዴነዴ ዏብዴ ቆዒቬዏኬቇብ ኟዑቃጣዶው
ጏቇኖች ቍቬቇዙዑና ቍቬደዒዑ እንቅቬቃቫዎችንዔ ዏዲኧብ ዯችሏቋ።
እነኩህ ጏቇኖች ቍብኪኞዷ ቬቆኢህቍዴግ ባህቋና ውቬጥ ቍቧዙዛ ኟዒያውቁ፣ ይቋቁንዔ ኢህቍዴግን በጭፍን
በዏቄቧቬና በጭፍን በዏቃጏዔ ኟዑዲጏቁ ቩሆኑ ኟድዛጅደን ኟእዛቬ በእዛቬ ግዔቇዒና ኟሃቪብ ፍቋዑያ
ዏበዯንና ዏሿዠዝቋ ቍድዛቇው ጏቬደው እንደ ኢህቍዴግ ቍባቋ ኢህቍዴግ ሆነው ቩሾዐና ቩጥቇ
ይዲያቇ። በዔዛጪ ቍቮንፎ በጏጣው ፓዛዱ ውቬጥ ቬቋጣን በድዛጅዲዊ ብቃዴ ይ በዏዏቬዖዴ ቍቇዙዊ
ፖቆዱቂቋ ኢቅኖዑን ቍቮናዟ ቍድዛጎ በዏኬቆቅ፣ ድዛጅደ በዯዏዖጠበዴ ፕዜግዙዔና ዏቬዏዛ እይዲ
ቍቇዛንና ቍቂባቢን ኟዏዔዙዴ ጥበብ ዏጎናፀፍ ይ በዏዏቬዖዴ ኟዑደዖግ ዏሆኑን ዏዖዳዴ ዯቬኗዶው
በግቋ ፍጎዴ ይ ዯዏቬዛዯው ቍያቇባዶው ቇብዯው ቩዯነዴኑና በጭፍን በዑጠቇዴ ኢህቍዴግ ይ
ዯንዲኝና ቍቅጣጪ ቧጩ ሆነውዔ ይቬዯዋቇ። ቍንዳንዶዷ ደግዕ ቆዔናቋባደ ይሄ ቬዛዓዴ ቢዝዛቬ
እንጠቀዔ ይሆናቋ ብቆውና ባኧቊዸዴ ፓዛዱ ህቋዔ ውቬጥ ቇብዯው በጭፍንና ያቆ ዔቄንያዴ ቩዯዷ
ይቬዯዋቇ።
ሁቆደንዔ ጏቇኖች ቍንድ ኟዑያደዛቇው ግን በቬቋጣን ይ ያዶው ቍዯያይ ነው። ቀዖብ ቩቋ ደግዕ
ኟጠቅይ ዑኒቬዴዛነዴ ቦዲን ኟግቋ ቬቋጣንና ኟጥቅዔ ዒቬጠበቂያ ቍድዛቇው ዒኟዲዶው ነው። ይህን
ዯንዯን ቍድዛጎ ቆዒኟዴ፣ እነኩህ ጏቇኖች ኟቇዓዊ ቬቋጣን ባቆቤድች ኟኢዴዮጵያ ህኬቦች ዏሆናዶውን
ቍያውቁዔ። ጠቅይ ዑኒቬዴ ኟቬቋጣን ዏቋቀቂያ ቍቅዛቤያቆሁ ቩቇ እንደ ቍቇዛና ፓዛዱ ኟቻቋቀዴን
ያህቋ ቧዛቻቆሁ፤ ነቇዛ ግን በቍቇዘደ በዯሿቧዯው ችግዛ ቆህኬቤ ዒድዖግ ያቆብኝን ቍቋዝፀዔቀዔ። ሿእኔ
ይቋቅ ችግን ቆዏፍዲዴ ቊቌች ይቬ ዒቆዲዶውን ቍይቇነኧቡዔ። በቊ ቍነቊቇዛ ኟያኬቀዴ ጏንበዛ
ፓዛዱዬን ኟዏዖጠው ህኬብና ፓዛዱዬን ያቋዏዖጠው ህኬብ ጭዔዛ ነው ኟዒቆዲዶውን ዴህዴና
ቍይዖዱዔ።
ቆእነኩህ ጏቇኖች ኟቬቋጣን ባቆቤዴ ቇዓዊው ህኬብ ቬይደቆ ኟቍዓዘቂን ኤዔባቩን ጏይዔ ኟዷዛዏን
ዏንግቬዴን ጏይዔ ኟእንግቈኬ ዏንግቬዴን ኟቍቬዶኳይ ካ ቍዋጅ ዯቃውዕ በዒቈዴ ኟቧዔ እጦዴ ቬቊዴ
ኟቇባውን ህኬብ ፍጎዴ ቈጧዝቋቁ ይዕቄዙቇ። ኟቬቋጣን ዏቋቀቂያው ጏደ ቬዛዓዴ ቆውጥ እንዲያዏዙ
በጥቋቅ በዏዏኗዴዔ ኟእነቨ ፍጎዴ ኟህኬብ ፍጎዴ እንደሆነ ቍድዛቇው ይቇቋፃቇ፤ ፍጎደ ኟውጭ
ዏንግቬዲዴ ፍጎዴ ዏሆኑንዔ ያጏቪቇ።

ቬቆኩህዔ በዒያውቁዴ ኟድዛጅዴ ቈዳይ ቇብዯው ኟህቋዒዶውን ዏሻዴ ይቧቅቇ፤ ያጏዛዳቇ። በእነቨ
ያቋዯቇባ ቅቬቀቪ ዯነቪቬድ በንፁሃን ይ እዛዔዺ በዑጏቬደው ጏጣዴና ዙቨንዔ ጭዔዛ እቪዴ ውቬጥ
ቆዑጧዔዖው ጏጣዴ ቅንጣዴ ቧብዓዊነዴ ቪይቧዒዶው ቆጥቋቁ ኟቍዏፅ ዔኞዲዶው ቬቃዴ ቩቇ ኟብሄዛ
እቪዴ ቩያቀጣጥቇ ውቆው ያድዙቇ።
ሿቬቋጣን ቍዯያይ ቍንፃዛ ቬቋጣንን ህኬብን ቆዒቇቋቇቋ ቪይሆን ዙቬን ቆዏጥቀዔ ዒኟዴ በድዛጅዳ በቬዠዴ
ዲይቷቋ፤ ዯቇዔግሟቋ ቩቋ ኟቆኟው ኢህቍዴግ ይህን ባህቋ ዏቬበዛ ዏዷዏን በጠቅይ ዑኒቬዴ
ኟቬቋጣን ዏቋቀቂያ ጥያቄ ብቻዔ ቍይደቆዔ ኟዷዏዖው።
ሿኢህቍዴግ ቍዙዴ ድዛጅድች ግዔቇዒውን በቀዳዑነዴ ኟዷዏዖው ህጏሓዴ ቈቀዏንበን ጧዔዜ 4 ኟቬዙ
ቍቬዝፃዑ ቍባደን በጥቋቅ ቇዔግዕ ቍንቬቷቋ። ዒዕሿዊ ቅዑዳው ይ ጭዔዛ ችግዛ ቍቆበዴ ያቆው
ቍዏዙን በዒንቪዴ ቊዔ ቂቆ በኬዛኬዛ እያኟሁ እቀጥቆሁ ብሏቋ።
ኦህዴድዔ ዙቨን በጥቋቅ በዏቇዔቇዔና ውቬጡን በዏዝዯሽ ሿቀደዏው ጥቋቅ ዯሃድቭ ዷዔዜ በዒዕሿዊ
ቅዑዳው ውቬጥ ቍቇ በዯባቇ ችግዜች ዯጠያቂ ያዶውን ሿቦዲ ቍንቬቷቋ። ግዔቇዒውንዔ በቄቋቇ
ቍንዳንድ ቍቂባቢዎች ያቇ ችግዜች ቪይቇድቡዴ ጏደ ዲች ቍውዛዷቋ።
ብቍዴን በቬዙ ቍቬዝፃዑና በዒዕሿዊ ቅዑዳው ቍዝፃፀዔ ቍቇ ያዶውን ችግዜች በዏዝዯሽ ሿቀደዏው
ጥቋቅ ዯሃድቭ ዷዔዜ ባደዖቇው ግዔቇዒ ችግዛ ቍቆባዶው ያዶውን ሁቆዴ ኟዒዕሿዊ ቅዑዳ ቍዏዙዜች
ሿድዛጅዴ ቦዲ ዒንቪደና ዙቨን በጥቋቀዴ እያኟ ዏጓከዔ ይዲጏቃቋ።
ኟደኢህዴን ቬዙ ቍቬዝፃዑዔ ኟቈቀዏንበ ቍቇዙዊና ድዛጅዲዊ ቍቬዯዋፅኦ ሿፍዲ ቆቍቇዘደዔ ቆቍህቈዘደዔ
ኟዯበዖሿዯ ድዛጅዲዊ ዯቋዕቅ ዏኖን እያጏቀ ኟቈቀዏንበን ኟቬቋጣን ዏቋቀቂያ ጥያቄ በዏቀበቋና
ድዛጅዲዊ ቍዛቍያነደን በዒደነቅ ዙቨን በጥቋቅ እያኟ ዏጓከን ቍዏቄቷቋ፤ ይህዔ እቬሿ ዲች
እንደዑቀጥቋ ቍቪውቋቋ።
ቬቆሆነዔ ኟቍድ ኃይቆዒዛያዔ ኟቬቋጣን ዏቋቀቅ ጥያቄ ቍቇዙዊ ኃዟነዴን እና ኟኢህቍዴግ ቈቀዏንበዛነዴን
ዲቪቢ ያደዖቇ ሿዏሆኑ ቍኳያ ቂቋዲኟ በቬዯቀዛ ኟኢህቍዴግ ዘፎዛዔ በዙቨ በኢህቍዴግ ኟዯዝፀዏና
እኟዯዝፀዏ ያቆ እንዹ ኟኢህቍዴግን ዘፎዛዔ ሃቪብና ኟህኬብን ኟቀ ዯጠቃዑነዴ እይዲ ጠቋዝው
ኟዙቪዶው ቆዒድዖግ በዑዕቄ ጏይዔ በውጭ ሀይቌች ግዟዴ ኟዏጣና ኟዑዏጣ ቍይደቆዔ።

ይቋቁንዔ ኟኢህቍዴግ ዘፎዛዔ በቍባቋ ድዛጅድዷ ዙቬን በጥቋቅ ኟዒኟዴ ጅዒዚ ኟዯጓኧ፣ ጏደ ግዔቇዒ
ሿዏቇባደዔ በዟዴ በቍዙደ ኟድዛጅደ ቈቃነዏናብዛዴ ኟቊዙ ቍቅጣጪ ኟዯቀዏጠበዴ፣ በኩሁ ዏቧዖዴ
በኟብሄዙዊ ድዛጅደ ዙቬን ኟዏዝዯሽ ዯግባዛ ኟዯዝፀዏበዴ ቩሆን፣ በኩህ ሂደዴ በድዛጅድዷ ውቬጥ
እኟዯቬዯዋቇ ያቇ ጏጣ ቇባዎችዔ ዏፍዴሄ ዙቪዶው ድዛጅድዷ ዏሆናዶውን በግጭ ያኟንበዴ ነው።
ነቇዛ ግን ቍሁንዔ ቢሆን ኢህቍዴግ በእኔ ዓዳ ይ ቍውዙጅና ጪኘ ቆዔን በኬዯው ዲአ? ብቌ
በዒያዳግዔ ሁኔዲ ዏዝዯሽ ቍቆበዴ። ሿጥቋቅ ዯሃድቭ ዷዔዜ በጥቋቅ እኟቇዏቇዏ ያቆው ኢህቍዴግ ኟጎዙ
ዏደበቆቁ ቧዟ ዏሆኑን በዯቇቢው ቆይቷቋ፤ ህኬበኝነደ ኟዴ ድዖቬ እኟዯጓኧ ዏሆኑንዔ በጥቋቀዴ
ቇዔግሟቋ። እና ዔን እዛዔዺ ጏቧደ ብቌ በድፍዖዴ ቆዏናቇዛ ኢህቍዴግ ካዔ ነበዖው፣ ካዔ
ቍቋነበዖውዔ።
ቍሁንዔ በእዛግጠኝነዴ ካ ቍቆው፤ ካዔ ኟቆውዔ። እናዔ በካ ኟቆኝዔ ዏንዝቬ ኢህቍዴግና ቍዙደ
ድዛጅድዷ ዏዛህ ቍቋባዎዷንና ህቇጏጦዷን ቍውዙጅና ጪኞች ሿዓዳው ቍቬጏጥድ ኟዷዏዖውን ቈክ
ይቀጥቋ። ቍቊዛ ድዛጅድችዔ በዏዯዒዏን ይ ዯዏቬዛዯው ሿኢህቍዴግ ቊዛ ይዙዏዱ።

