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ብሥነዲችን ኯህዳቫያችን! 

  

ቩዒድ ዏጯዏድ  02-12-18 

  

ፗሟ ቧኲም ሃይኵች በህዝቦች ዏካከኴ  ኯኧዏናዴ ኟኧኯቀው ዯቻችኵና ዯቊግዞ በቧኲም ኟዏኖሤ ባህኴ 

እንዲቮሟቮሤና ቇሡደ በሁከዴ ዒዕበኴ እንድዴናጏጥ በዯኯያኟ ዏኴክ ጥሟዴ በዒድሟግ ኲይ ይቇኛኰ። ይህ 

ጥሟዴ ከዜ ጏደ ዜ ቬሤ እኟቧደደና በውጭና በውቬጥ ሃይኵች ኟቇንኧብና ኟዳክኒክ ድቊፍ እኟዯጠናከሟ 

ዏጥድ ሁን ያኯበዴ ሁኔዲ ኲይ ደሤሷኴ።  

  

ከቅሤብ ዜ ጏዲህ ዲይድ በዒይዲጏቅ ዏኴኩ ዒንነዴን ዏቧሟዴ ያደሟቇ ሁከዴን ኯዏፍጠሤ በነዚህ 

ሀይኵች ኟዯኯያአ ዯግባሢዴ ዯሦጽዏጒኴ። ቇሢችን በባይ ጏንዝ ኲይ እኟቇነባች ያኯችውን ዲኲቁ ኟህዳቫ 

ግድብን በዏቃጏም ቀደም ቩኴ  ንዳንድ ቇሢዴ  በዯኯያኟ ዜ ጏጣ ያኰ ቋሞች ዒንፗባሟቃዶው 

ይዲጏቃኴ።  ከእነዚህ ጏጣ ያኰ እንቅቬቃቫዎች ዏካከኴ በቇሡደ ኟእሤቬ በሤቬ ግጭዴና ሁከዴ 

እንዲሦጠሤና ህዝቦቿ ዏቋጫ በኳኯው ብጥብጥ ውቬጥ እንዲቇቇቡ ዒድሟግ  ይቇኝበዲኴ።  

 

ኟግብጽ ኟጏቅደ ፕሣዚዳንዴ ኴ ቩቩ ጏደ ቬኴጣን ከዏምጣዲዶው በረዴ በዏንበሠ ኟነበሠዴ ፕሣዚዳንዴ 

ዐሤቩ ከቇሡደ ኟዯቃጒዑ ፖኯዱካ ድሤጅዴ ዏሢሥች ቊሤ ባደሟቈዴ ውይይዴ ያሢዏዱዴ ቋም ኯዚህ 

ዯጠቃሽ ነው፡፡ ግብጽ ኟኢዴዮያን ብሔሥች ብሔሟቧቦችና ሕዝቦች እሤቬ በሤቬ በዒቊጧዴ በቇሡደ ቧኲም 

እንዳይኖሤ በዒድሟግ ኟግድቡን ግንባዲ ኯዒደናቀፍ ዏቬሢዴ ኯባዴ ኟዑኯው ሀቪብ  በጏቅደ ከቀሟቡዴ 

ዒሢጮች ንዱና ጒናው ነበሤ። በሤግጥም ግብጽ ይህንኑ እያከናጏነች ኯዏምጣቷ በሤካዲ ብነድች 

ዏጥቀቬ ይቻኲኴ።  

  

በኦሥዑያ ክኴኴ ኯዏሟቊቊዴ ዯከቬድ በነበሟበዴ ጏቅዴ በቈዳአ ኟግብጽ እጅ ቬኯዏኖሠ ግብጻያን 

ሢቪዶው በኩሢዴ ቩናቇሠ ዯቧምዯጒኴ።  ዶ/ሤ ናንቩ ኟዯባኰ ኟኮንጎና ኟባይ ጏንዞች ሃኲረ ኴኢቪም 

ኯዯባኯ ኟግብጽ ዳኳቪዝን ይህን ሟቊግጠጒኴ፡፡ 
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 በሁኑ ጏቅዴ በኢዴዮጵያ  ኟዯሦጠሟው  ሁኔዲ ኯግብጻያን ቬደቪች ነው። "ጏደ ህዳቫው ግድብ 

ኟዑጏቬደው ዏንቇድ ዯኧግቷኴ፤ ኟህዳቫ ግድብ ግንባዲም ቆሟኴ፤ በኦሥዑያ ኟዯነቪውን ዏጽ በቅሤብ 

እኟዯከዲዯኴንና እኟደቇፍን ነው፤ በቀጣይም ከዚህ በኲቀ ዏኴኩ እንደግሩኯን፤ በኳኵች ክኴኵችና ብሔሤ 

ብሔሟቧቦችና ሕዝቦች ኧንድም ዯዏቪቪይ ኟዏጽ ዏንሦቬ ኯዒነቪቪዴ እንቧሢኯን።" ቩኰ ዯደምጠጒኴ።  

  

 ቀደም ቩኴም ሆነ በሁኑ ጏቅዴ በቇሢችን  እኟዯሦፗዏ ያኯው ኧሤን ዒእከኴ ያደሟቇ ሁከዴና ብጥብጥ 

ከዯዏቪቪይ ዯግባሤና ዯጽእኖ ኟነጻ ነው ብኵ ዒቧብ ኟጒህነዴ ነው።  

  

ያም ሆኖ ግን ቇሢችን ባደሟቇችው ኟዒያቋሤጥ ጥሟዴ ምክንያዴ በሁኑ ጏቅዴ በሁኯደ ቇሢዴ ዏካከኴ 

ያኯው ግንኙነዴ ዯቮሽኵ ቢያንቬ ኟዯቋሟጠውን ኟቭቬዴዮሽ  ውይይዴ ኯዒቬቀጠኴ ኟዑያቬችኴ ቬምምነዴ 

ኲይ ዯደሤሷኴ።   ቇሢችን ከኳኵች ቇሢዴ ቊሤ ያኲዴን ግንኙነዴ በዒጠናከሤ በቊሢ ዯጠቃዑነዴ ዏሤህ 

እኟዯጓኧች ዴቇኛኯች። ይህ ደግሞ እቧካሁን ኟቇነባችውን ኴዒዴ ቧኲምና ዴሞክሢቩ በቬዯዒዒኝ ዏንቇድ 

ኯዒቬቀጠኴ ያቬችኲዲኴ።  

  

ባኯሧዴ ሃያ ሃያ ቬድቧዴ ዓዏዲዴ በቇሡደ በዯከናጏኑ ፖኯዱካ፤ ዒጯበሢና ኢኮኖዑያ ኯውጦች 

ምክንያዴ  ጠያቂ ዴውኴድ  ዏሦጠሠ ኟዑያጠያይቅ ይደኯም።  ከቭቬዴ ቬሤዴ ዓዏዲዴ በረዴ 

ከነበሟው ኟዯኯኟ ዲቬ ዒህበሢ ኢኮኖዑ ዒህበሟቧብ እውን ኯዒድሟግ ኟዯኯያአ ጥሟድች ዯደሤቇጒኴ።  

ዒህበሢና ኢኮኖዑያ ዏቧሟዴ ከዏቇንባዴ ቊሤ ዯያይዞም ቇሡደ  በቧኲም፣ ዴሞክሢቩና ኴዒዴ ጎዳና 

በዏጓዝ ኲይ ዴቇኛኯች።  

  

በእነዚህ ሃያ ቬድቬዴ ዓዏዲዴ ሕዝቡን በኟደሟዺው ዯጠቃዑ ዒድሟግ ኟቻኯ  ቀጣይነዴ ያኯው ሦጣን 

ኴዒዴንም ዒሟቊቇጥ ዯችሏኴ። እኟዯዏኧቇበ ያኯው ባኯሁኯዴ ሃዝ ኟኢኮኖዑ እድቇዴ እንደዑያቪኟው 

ኟዯዷዏሟውን ኴዒዴ ዒቬቀጠኴ ከዯቻኯ ቇሡደ ዏካከኯኛ ቇቢ ካኲዶው ቇሢዴ ዯሤዲ ዏቧኯሦ 

እንደምዴችኴ እዐን ነው።   

  

ይህንን ጠናክሥ በዒቬቀጠኴ በኢኮኖዑ ኟዳበሟች ፍሡካዴ ሃያኴ ቇሤ ዏቇንባዴ  ኟዒይዲበይ ሃቅ 

ይሆናኴ።  ህዝቧም  በቬዯዒዒኝ ዏኴክ ይበኯጽቊኴ። በህቈሤም ይሁን በዓኯም ደሟዺ ቇሡደ 
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ኟዑኖሢዴ ዯቀባይነዴ እያደቇ ኢኮኖዑጒ እኟጎኯበዯ ይሄዳኴ።  በኢኮኖዑና በቧው ኴዒዴ ኟዳበሟች ጠንካሢ 

ቇሤ ዯሆናኯች። ይህ ሁኰ እውን ኟዑሆነው ዲዲያ ንድነዲችንን ጠናክሟን ጏደረዴ ዏጓዝ ከቻኴን 

ብቻ ነው። 

  

ኟቇሢችንን ዏኯጏጥ ኟዯቇነኧቡ ንዳንድ ኟኢዴዮጵያ ህዝብ ጠኲድች  ኟዯዷዏሟውን ኴዒዴ ኯዒደናቀፍና 

ቧኲሟን ኯዒደፍሟቬ በኟዜው ኟዯኯያአ ቬዴሢዳዹዎችን እኟነደሧ በዏንቀቪቀቬ ኲይ ይቇኛኰ። ኟኢዴዮጵያ 

ሕዝብን በሃይዒኖዴ በዏከሩሦኴና  እሤቬ በሤቨ በዒናቆሤ ቧኲዐን ኯዒደፍሟቬ ያደሟቈዴ ጥሟዴ ባኯዏቪካደ 

ዯቬሩ ኟቆሟጡ ቢዏቬኰም  ሁንም ጏቅዲ ኟፖኯዱካ ዴኩቪዴን እኟዯከዯኰ ኯዴኩቪደ ይበዺኴ ያኰዴን 

ኟኯጥብጥ ዷንዳ እኟነደሧ ህዝብን ከህዝብ ቊሤ ኯዒቊጧዴ ኟዒይሦነቅኰዴ ድንቊይ፣ ኟዒይበጥቨዴ ቅጠኴ 

ኟኯም ቢባኴ ዒቊነን ይሆንም።  

  

ባኯሧዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ ደግሞ  ዒንነዴን ዏቧሟዴ ያደሟቇ እንቅቬቃቫ ዷምሟጒኴ። እነዚህ  ኟቇሤና 

ኟህዝብ ጠኲድች ጒና ቬዴሢዳዹያዶው ኟቇሡደን ኴዒዴ ዒደናቀፍና ህዝቦቿን ዒበጣበጥ ነው።  

ኢዴዮጵያውያንን  ጏደ እሤቬ በሤቬ ግጭዴና ደም ዏሩቧቬ በዒቬቇባዴ ኟቇሡደን ኟኴዒዴ እንቅቬቃቫ 

ዒደናቀፍ ነው።   

  

ኴዒደን ኯዒደናቀፍ ኟዑከዯኰዴ ንዱ ቬኴዴ ቩከሽፍ ኳኲ ቬኴዴ በዏቀኟሤ እንቅቬቃቫያዶውን 

ቀጥኯጒኴ።  በቇሤ ውቬጥና በውጭ ኟዑቇኙ ዯቃቀጒዑ ኟፖኯዱካ ድሤጅድችን በዏቪሡያነዴ ዏጠቀምና 

ኟኤሤዴሢን ዏንግቬዴና ኳኵች በኢዴዮጵያ ኟዯሦጥሥ ሃብዴ ኲይ ፍኲጎዴ ያኲዶውን ቇሢዴ ድቊፍ 

በዏጠቀም  ቇሡደን ኟሁከዴ ቀጠና ኯዒድሟግ እኟቧሠ ይቇኛኰ።    

  

እነዚህ ቡድኖች ሕቇዏንግቬደን በሕቇጏጥ ዏንቇድ፣ በዏጽና በጦሤነዴ ኯዏናድ ዓኴዏው እኟቧሠ ያኰ 

ናዶው። በቇሡደ ህዝብና ሕግ በዯቃጒዑ ኟፖኯዱካ ድሤጅዴነዴ ኯዏንቀቪቀቬ እውቅና ያኲቇኙ ጏቇኖች 

ኟዯቧባቧቡባዶው እነደሆኑም ይዲጏቃኴ። እነዚህ ቡድኖች እንደ ግንቦዴ ቧባዴ፣ ኦነግና ኦብነግ 

ኟዏቪቧኰዴን ኟዑያካዴደና በኢዴዮጵያ ህግ ዏቧሟዴ በሽብሤዯኝነዴ ኟዯሦሟዸ፣  በህዝብ ዏካከኴ ሽብሤንና 

ሁከዴን ዏፍጠሤ ዯግባሢዶው ያደሟቈ ቇሤ ውቬጥ ካኰ ኪሢይ ቧብቪቢዎችና ዐቧኞች ቊሤ በዏዯባበሤ 

እኟዯንቀቪቀቨ ይቇኛኰ።  
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በቇሢችን ህዝቦች  ዏካከኴ ዏቃቃሤን በዏፍጠሤና ኟቀቢፗ ዯቬሩ ሤምዺዎችን በዏውቧድ፤ ቧዎችን 

በፍሤሃዴ በዏዐኲዴ ኟዯባኰዴን ሁኰ እንዲቀበኰ ዒድሟግ ይቻኲኴ በዑኴ እምነዴ  ኟሽብሤ ዯግባሢዶውን 

ዷምሟጒኴ።  ኟኢዴዮጵያ ህዝቦች  ኟዒይሦኯቀቅ ቁሤኝዴና ኟዒይሦሤቬ ንድነዴ ቬኲኲዶው ይህ ሁኰ ቫሢ 

በዲቧበው ዏኴክ እንዳይሄድ ድሤጎዲኴ።    

  

በዚህ ኟቀቢፗ ዯቬሩ በዑቧነኧሤ ብዴሤ ኟዯጎዱ ንፘሃን ዜጎች በሤካዲ ቢሆኑም ከዏዷዏሡያው ቅደው 

ይኧጐዴ ኟዯነቨዴ ጒና ዷንዳ  ቇሡደን ዏቋጫ ጏደኳኯው ብጥብጥና ደም ዏሩቧቬ ዒቬቇባዴ ቩሆን 

ይህንን ዒድሟግ ግን  ኴቻኰም። ይህ ፍኲጎዴ በህዝባችን ዐኰ ዯቪዴፎና ሤቆ ቪቢነዴ በዯሦኯቇው 

ዏንቇድ ውጤዲዒ እንዳይሆን ዯደሤጓኴ።  ኟቇሢችን ህዝቦች ከኴአነዴ ንድነዴን ከንዴሤክና ከግጭዴ 

ቧኲምን ከጥኲቻ ፍቅሤን ኟዑዏሤጡ በዏሆናዶው ኟሁኰም ብሔሥች ብሔሟቧቦችና ህዝቦች በንድነዴ 

ፗሟቧኲም ሃይኵችን በዏዲቇኴ ኲይ ይቇኛኰ።   

  

ይህ ኟህዝብ ዏዯባበሤ እንደዯጠበቀ ሆኖ ዏንግቬዴ ዏቬሢዴ ያኯበዴን ዯግባሢዴ ሁን እያከናጏነ ካኯበዴ 

ዏጠን በኲቀና በዯሻኯ ዏኴክ ዒከናጏን ይጠበቅበዲኴ።   በዯዯኯይ ኟጏጣደን ኟቬሢ እድኴ በዒቬሩዴ 

ኟቫድች ዯጠቃዑነዴን በዒጎኴበዴና ዏኴካም ቬዯዳደሤን በዒቬሦን ኪሢይ ቧብቪቢነዴን ጥብቆ 

በዏጒቊዴና ኯዐቧኝነዴ ዏቧሟዴ በዒቪጣዴ እያደሟቇው ያኯውን ጥሟዴ  ጠናክሥ ዒቬቀጠኴ 

ይጠበቅበዲኴ።  በጥኴቅ ዯሃድቭ እኟዲኟ ያኯው ኯውጥና እኟዯጏቧደ ያኯውን  እሤምዺ በዯቇቢው ዏንቇድ 

በዒቬቀጠኴና በኢህዴግ ባኴ ድሤጅድች ዏካከኴ ኟዑዲአ ክፍዯድችን ዏዐኲዴና ኟቇሢችንን ህዳቫ 

እውን ኯዒድሟግ ኟዯዷዏሟውን ጥሟዴ ዒጠናከሤ ኟግድ ይኲኴ። ኯዚህ ደግሞ ሁኰም ህዝብ ዯባበሤ 

ይቇባኴ።  ዏኲው ኟቇሢችን ህዝቦች ንድነዲዶውን ጠናክሟው ህዳቫያዶውን ኯዒሟቊቇጥ ጠንክሟው 

ቧሠ ይቇባኴ።    

  

 


