
1 
 

የጇ/ዑ ብይ ህዏድ የዏቐኯ ንግግዛ ትዛቈዔ። 
 

(ትዛቈዔ በዳንኤኴ ብዛሃነ) 04-13-18 

ክቡዙት ከዢዯኛ የዏንግቬት ኃኲዟዎቼ፤ 

(ዖጅዔ ጭብጨባና ዞጨት) 

ክቡዙት ታቊዮቼና የቧዒዕታት ቤዯቧቦቼ፤ 

(ዖጅዔ ጭብጨባ) 

ክቡዙት የሀቇዛ ሽዒግኳዎቼ (ጭብጨባ) እና የዯከበዙቼሁ የዏቐኯ ከዯዒ ነዋዘዎቼ፤ (ጭብጨባ) 

ጥዘ የዯደዖቇኲቼሁ እንግዶቼ (ጭብጨባ) 

ክቡዙንና ክቡዙት። 

ከሁኰዔ በኲይና በዟት በኩህቼ ጥንታዊና ውብ በሆነቼው ቧዓናዊት ኮከብ ዏቐኯ ዯቇኝቻ ከናንዯ ቊዛ 

ኯዏጏያየት በዏቺኳ የዯቧዒኝን ደቬታ ኴቇኴጽ እጏዳኯሁ። (ዖጅዔ ጭብጨባ) 

ትግዙይ ዒኯት የሀቇዙቼን ታዘክ እንደእንዷዙ ዯቦክቶ የዯቊቇዖባት እና የውጭ ጏዙዘዎቼ ብከ ግካ 

ሀዢዖት ዯጎንጭዯው የዯባዖባት የሀቇዙቼን ክዢኴ ናት።(ጭብጨባ) 

በኩህቼ የጥንታዊት ኢትዮጲያ ዔንጭ ብቺ ቪይሆን የኪዚዋዔ ኢትዮጲያ ዒቇዛ በሆነቼ ክኴኴ ቬዙ 

በዷዏዛኩ ዒግቬት ዯቇኝቻ ከናንዯ ቊዛ ኯዏጏያየት በዏቺኳ የዯቧዒኝ ደቬታ ጏቧን 

የኯውዔ።(ጭብጨባ) 

ብከዎቼ እንደዑቬዒዐበት ትግዙይ የኢትዮጵያ እትብት የዯቀበዖባት ዔድዛ ናት።(ጭብጨባ) 

ትግዙይ የሀቇዙቼን ታዘክ ኩዙትና የቬኴጣኔያቼን ዔንጭ የሆነው የክቨዔ ሃውኴት የዑቇኝባት ዔድዛ 

ናት።(ጭብጨባ) 

ትግዙይ ከሀይዒኖትነት ኴዝው የዒንነታቼን ዏቇኯጫ ኯዏሆን የበቁት የክዛቬትናና የእቬኴዔና 

ሀይዒኖቶቼ ጏደሀቇዙቼን በክቨዔና በነጃሺ ድዛቇው ኯዏዷዏዘያ ግካ የቇቡባት ክኴኴ ናት። 

(ጭብጨባ) 

ትግዙይ የዏኲው ጥቁዛ ህኬብና የዏኲው የነጻነትና የእኩኴነት ደቊዟዎቼ ኩዙት የሆነቼው የነጻነታቼን 

ዏቧዖት ድዋ የዔትቇኝባት ክኴኴ ናት። (ጭብጨባ) 

በቅዛቡ ደግዕ ከ3 ሽህ ዓዏታት በኲይ እድዓ ያኲት ከዯዒ ሽዚ ዒይ ድዙሻ ካባቢ የዯቇኗባት 

ዏሆኗ፤ ሀቇዙቼን ከኯዔ ከዯዕቼ ቀዳዑ ኯዏሆኗ ዒቬዖጃ ነው። (ጭብጨባ) 

ትግዙይ የዒህኳታዊ ያዚድ እና እንደነ ኧዛዓ-ያዕቆብ የዏቧኰ ዝኲቬዣቼ ዔንጭ ናት። (ጭብጨባ) 

ትግዙይ ኯዢትህና ኯእኩኴነት ዕትን ዯቊዢጇው ክቡዛ ዏቬዋዕትነት የከዝኰ፤ ኯኢትዮጲያን ግንባታ 

ቤኪ የሆኑ ዷግኖቼ፣ እንደነቬሁኴ (ጏደ ቬሁኴ ዣቶ እየጇቆዏ)፣ ዐቫ፣ ዋኴታ፣ ሀኯዣዔ፣ ቀኯበት፣ 

ሀየኵዔ፣ ብዛሀነ ዏቬቀኴ፣ ቀሽ ቇብ፣ ዕዙ፣ ጥኲሁን ግኪው፣ በዯኯይ እንደጓድ ዏኯቬ ካናዊ ያኰ 

(ጭብጨባ)፤ በጇቃኲይ ደግዕ ዯቆጥዖው የዒያኴቁ በሺዎቼ የዑቆጇ ዷግኖቼና ታቊዮቼ ሀቇዛ 

ናት። (ጭብጨባ) 



2 
 

ትግዙይ በሀቇዙቼን ኯውጥና ዲዕክዙቩ እንዲዏጣ የታቇኰ የዯኯዩ ሀይኵቼ ህኬባዊ ድቊዢና ከኯኲ 

ያቇኘባት፤ የኢህዴግ ድዛጅቶቼን ከጇኲት ደብቃና ደግዠ ሁን ኯደዖቨበት ደዖጃ ያደዖቧቼ ናት። 

(ጭብጨባ) 

ትግዙይ ያኯኢትዮጲያ ኢትዮጲያ ያኯትግዙይ፤ ዕዯዛ እንደኳኯው ዏኪና ትዛቈዔ ኴባ ነው። 

(ጭብጨባ) 

የትግዙይ ጏጣቶቼ፤ 

ይህን ታኲቅ የባቶቺቼሁ ታዘክና ደዙ እንድትቇነኧቡና እንድትጇብቁ ቪቬባኯሁ። እንደባቶቺቼሁ 

ጽናትና ህኬባዊ ዢቅዛን ያከ። የሀቇዙቼንና የሀቇዙቼሁ ዋኴታ ሁኑ። ድህነትንና ኋኲቀዛነትን ታዘክ 

ኯዒድዖግ ታቇኰ። (ጭብጨባ) 

የዯበዙቼሁ ዯቊባዥ እንግዶቼ፤ 

ክቡዙንና ክቡዙት፤ 

የትግዙይ ህኬብ ሀቇን ከኴቡ ውጥቶ የዒያውቅ በዏኴካዔ ሆነ በክዞ ግካ በኢትዮጲያዊነደ 

የዒይደዙደዛ ህኬብ ነው። ቇዢ ዏደቦቼ ጨቁነውትና ዖግጇውት በነበዖበት ክዞ ኧዏን እንኳን 

በኢትዮጲያዊነደ ዢጹዔ ቪይጏኲውኴ ከኳኵቼ ኢትዮጲያዊ ጏንድዕቸ ቊዛ በዏሆን በሺዎቼ የዑቆጇ 

ኴጆቸን ቇብዜ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት ኯዏቇንባት የታቇኯ ጽናትና ሀቀኝነትን በደዐ የቧነቀ ህኬብ ነው። 

(ጭብጨባ) 

ትኲንት በንዳንድ የኦዜዑያና የዒዙ ካባቢዎቼ ኯዯዝጇ ቼግዜቼ በጣዔ እያኧንን፤ ዏንግቬታቼን 

ያ ድዛት እንዳይደቇዔ ከህኬብ ቊዛ በዏሆን ቬዝኲውን ሁኰ ያደዛቊኴ። (ጭብጨባ) 

ዔንዔ እንኳን ንዳንድ ጥቂቶቼ ቬዝኲ ያኴሆነና ኢትዮጲያዊ ያኴሆነ ዯግባዛ ቢዝጽዐዔ 

ብኪኛው ህኬብ ግን ኴዯቀበኯውዔ። ኦዜዑያ የዑኖ የትግዙይ ዯጏኲጆቼ ኲይ ጥቃት ኯዒድዖቬ 

በዑዕከዛበት ግካ የኦዜዕ ህኬብ እኛን ቪትቇድኰ እነቨን ታጇቁዔ በዒኯት በኪቼ ዝታኝና ዏጥዣ 

ጏቅት ኯትግዙይ ጏንድዕቸ ያኯውን ዢቅዛና ዏከታነት ቬዏቬክሯኴ። (ጭብጨባ) 

ዓዔና በትግዙይና በዒዙ ክኴኴ ዏሀኴ ንዳንድ ቼግዜቼ ዯዝጥዖው በነበዖ ግካዔ ዯዏቪቪይ ዢቅዛና 

ዏከታነት ታይቷኴ። ዔንዔ እንኳን ህኬባቼን ከእጅ ጏደዢ የዑኖዛ ቢሆንዔ ዒዯቡን ክብዜ 

የዯዝናቃይ የትግዙዋይ ባኯንዷዙውን ዔዛት ጭዶና ቧብቬቦ ዯዝናቃዮቼ ጏደዯጇኯኰበት ቦታ ድዖቬ 

ጏቬዶ ቬዖክቧኴ። (ጭብጨባ) ይህ የንድ ዒዙ ቇበዚ ታዘክ ነው። 

ህኬባቼን ኯዒዏን የዑቷግዛ ዢቅዛ ዏቺቺኴ ብዜ የዏኖዛ ዢኲጎት የዑያቪይ ባህኴ ያኯው ህኬብ 

ነው። (ጭብጨባ) ዒነው ከዒን ቊዛ ያኴዯዋኯደ? ይቹ የሁኲቼን ዏኖዘያ የሆነቼ ኢትዮጲያ በሸዋ 

ኲይ የቆዏቼ ቪትሆን በዒይነቃነቅ ጽኑ ዏቧዖት ኲይ የቆዏቼ ናት። (ጭብጨባ) ይህን ደግዕ 

ኴንከባከበው ይቇባኴ። ዑዲያዎቺቼንዔ ይህን የዑያኮዙ ታዘካ እና የህኬባቼንን ብዜ የዏኖዛና 

የዏደቊቇዢ ባህኴ ኯዒጎኴበት ቧ ይቇባኴ። (ጭብጨባ) 

የዯበዙቼሁ ዯቊባዥ እንግዶቼ፤ 

ክቡዙንና ክቡዙት፤ 

በትጥቅ ትግኴ ጏቅት ሆነ ከኪ በኋኲ ከታቊዮቼ ቊዛ የቧዙ ጏይዔ በዒናቷውዔ ቊጣዑ ትግዙይን ያየ 

የህኬቡን ዒንነትና እቫት ኯዏዖዳት ይቷቇዛዔ። (ጭብጨባ) የትግዙይ ህኬብ ከየትኛውዔ የሀቇዙቼን 

ጫዢ የዑዏጣ እንግዳን ሀቇን ቪይጇይቅ እንደዙቨ ኴጅ ዯንከባክቦ የዑይኬ፤ ያኯውን ካዢኵ 
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ብኴቶ ጇጥቶ የዑሸኝ የትግኴ ጏኔን የቧነቀ ህኬብ ነው። (ጭብጨባ) የትግዙይ ህኬብ ኧዛ ቪይዏዛጥ 

ከሁኰዔ ህኬቦቼ ቊዛ ዏኴካዔ ጏዳጅነት ያኯው እና ሀቇዙዊ ዒንነትን እየዝጇዖ የዏጣ ህኬብ ነው። 

(ጭብጨባ) 

ኳኵቼ የኢትዮጲያ ህኬቦቼዔ እንዲሁ ከሁኰዔ ብሑዜቼ ቊዛ ዯዋኴደዋኴ። የኢትዮጲያ ህኬብ እዛቬ 

በዛቨ እንዲዠቀዛና እንዲዯቪቧብ የዑያቬቼኰ ጸቊዎቼ እንጂ እዛቬበዙቨ እንዲጇዙጇዛና እንዲጇኲኲ 

የዑያደዛቈ ሁኔታና ታዘክ የኯውዔ። (ጭብጨባ) ሁንዔ እነኩህ ጸቊዎቺቼንን ኴንከባከባቷው 

ይቇባኴ። (ጭብጨባ) 

የትግዙይ ህኬብ ከዯዙዙ ቊዛ እየታቇኯ ዯዙቁዯው የነበ ቦታዎቼን በኯዔኯዔ እጽዋት እንዲሸዝኑ 

እያደዖቇ ያኯ ታታዘ ህኬብ ነው። (ጭብጨባ) ይህ ታዘካዊ ቬዙ ነቇ እንደክቨዔ እና እንደብዛሃ ጏ 

ጽብሃ ኪነ-ህንጻዎቼ የዑኧከዛ ዯቊድኵ ነው። (ጭብጨባ) ይህ የኴዒታቼን ውጤት ነው። ይህዔ ሆኖ 

ግን በትግዙይ በዢጹዔ ድህነት የዑቇኘ ጏቇኖቼ ብከዎቼ ናቷው። ይህን ኯዏቅዖዢ ዏንግቬትና 

የትግዙይ ህኬብ እየዯዖባዖቡ ነው። የትግዙይ ህኬባቼንዔ ከዏንግቬትህ ጎን ሆነህ ኴትዖባዖብ ይቇባኴ። 

(ጭብጨባ) ኯኩህ ደግዕ ኢህዴግና የዡዴዙኴ ዏንግቬት የዑቺኲቷውን እንደዑያደዛቈ 

ኲዖቊግጥኲቼሁ እጏዳኯሁ። (ዖኧዔ ያኯ ጭብጨባ) 

በቅዛቡ በዯዝጇ ቼግዜቼ ቪቢያ ዯኧዋውዖው የዏቬዙት ዏብታቷው የዯጣቧ ዯቊ ዏኖዙቷው 

ይታጏቃኴ። ይህን ኯዏቅዖዢና ዯቊ እንደኳኵቼ ኢትዮጲያውያን ሁኰ በዒናቷውዔ ቦታ 

ዯኧዋውዖው የዏቬዙት ዏብታቷው ከበዛ ይቇባኴ። (ጭብጨባ) ይህ ዏብት እንዲዖቊቇጥ እንዲሁዔ 

የህኬብ ኯህኬብ ግንኘነት እንዲጇናከዛ የዡዴዙኴ ዏንግቬት ጇንክዜ ይቧዙኴ። (ጭብጨባ) 

በዯጨዒዘዔ የትግዙይ ሕኬብ ከጏንድዕቺቼን የኤዛትዙ ሕኬብ ቊዛ ያኯው ግንኘነት ጏደነበዖበት 

ኯዏዏኯቬ፥ ከኤዛትዙ ዏንግቬት ቊዛ ያኯንን ኴዩነት በቧኲዒዊ ዏንቇድ ኯዏዢታት ዏንግቬታቼን 

የዑያደዛቇው ጥዖት ዯጇናክዜ ይቀጥኲኴ። (ዖዥዔ ጭብጨባ) 

በዏጨዖሻዔ ኯኔና ኯኴዑካን ቡድኔ ኯዯደዖቇኴን ደዒቅና ኴባዊ ቀባበኴና ዏቬዯንግዶ ከኴቤ 

ኲዏቧግናቼሁ እጏዳኯሁ። (ጭብጨባ) 

ኧኲኯዒዊ ክብዛና ዕቇቬ ኯዷግኖቼ ቧዒዕታት። (ጭብጨባ) 

ያክብዛኴኝ ዏቧግናኯሁ። (ጭብጨባ) 

ዏቧግናኯሁ (በዒዛኛ)። ቇኯቶዒ (በዠን ኦዜዕ) (ዖዥዔ ጭብጨባ) 
 


