
ህኬበኝነት ኟህኬብ ጇኲትነት! 

ናዢቆት ቧዠ 03-01-18 

ኟፅሁዡ ዏነሻ ጨኳ (ኟዓዘቂው ግቢ ሿኢህዴግ ዓዳ) በኢህዴግ ዓዳ ውዙጅና ጫኝ ኯዔን በኪ? 

በዑኴ ዛዕቬ ያቀዖበው ፅሁዢ ነው። ፀሃዟው ኟእነቨ ባኴሆነው ኟኢህዴግ ዓዳ ኲይ እንዳሻቷው 

ቩዝኴገና ቩቆዛገ ኟዑውኰ ኟህኴዔ ዝኲቬዣችን በኢህዴግ ውቬጥ ሿዯዝጇዖው ችግዛ ቊዛ ያይክ 

ቪይቶናኴ። ፅሁዞ በውቬጥዔ በውጭዔ ያኯውን ኯዏዳቧቬ ኟዕሿዖና ኟጏቅደን ነባዙዊ ሁኔዲ በበትክክኯኛ 

ትኬብት በግኲጭ ያቪኟ ዏሆኑ እንደዯጇበቀ ሆኖ ኟኢህዴግ ውቬጥቬ ዔን ይዏቬኴ ይሆን በዑኯው ኲይ 

ትቀዚ እና በፃሃዟው እይዲ ኲይ ዯዏቬዛቼ ኯዒኟት እዕክዙኯሁ።  

ህኬብን ኯዒክበዛ፣ 

ኟእኛ ኟፓዛኲዒ ባኲት፣ እንደ ኳት ጏዢ ቀን ቀን ይጥ፣ ኳት ኳት ጏዢ ንሆንዔ ብኯው 

ኯቆዐኯት ፕዜግዙዔና ፕዜግዙዐን ዔኖ ኯዏዖጣቷው ህኬብ  በፅናት በዏቆዒቷው፣  ነዢቪቷውን 

ይዒዖውና ኟዐዲኖቸ ፅንዝኞች ዏኧባበቻ ሆነዋኴ። ይሄ ኟህኬብ ጏቁኵቻችን ኟሆኑት ኟዔክዛ ቤት ባኲት 

ኟዏዷዏዘያ ድኴ ነው።  

በኳኲ በቀኴ ደግዕ ኟዴዕክዙቩ ዒቬዠትና ኯዴዕክዙቩ ዏቬዠት ዕዒድ ኯሆኑ ዏቧዖቶች እጅግ በብከ 

ኯዏቬዙት እኴህ ቇቡና ዏቬዋዕትነት ኯዏክዝኴ ኬግዸ እንዲሆኑ ኟዑያነቪቪቷው ነው። በዲዘክ ቊጣዑ 

ኟፅንዝኞች ኟውቬኴትና ጫናና ዒባበያ ኯፓዛኲዒችን ኟዏዷዏዘያው ነው።  

ፓዛኲዒችን ኟህኬቡ ጥያቄ ቇዘደ ውቬጥ እኟዲኟ ቂኯው እድቇት በኲቀ ሁኔዲና ደዖጃ በደዖጃ እያደቇና 

እኟቧዠ ዏዔጣደን ዯቇንኬቦ በዯኯይ በዏኴቂዔ ቬዯዳደዛ፣ ቇኴግኵት ቧጣጥና ዲኲኲቅ ኟዏቧዖዯ 

ኴዒት ግንባዲ ቈዳዮች ቬዝፃዑውን በቇኯኴዯኝነት እኯት ዯዕኯት ዏሿዲዯኰን ባጇናሿዖበት በኩህ ቧዓት 

ዔክዛ ቤደን ኯዒቪነቬ ኟጏቧኑ ፅንዝኞች ዕዙኴ ሿዑነቂ ትንኮቪቷው ባኯዝ ኯዒቬዝዙዙት ያደዖቈት ዐሿዙ 

ዋዙጅ ነው። ኟፅንዝኞቸን ቬኯ ዔክዛ ቤደ ኟቧዙዛ ሂደት ያኲቷውን እውቀት ኴባነትዔ ያቊኯጇ ነው። 

ሿሁኰ በኲይ ደግዕ ኟደቊዟ፣ ኟዯቃዋዑ ቪይባኴ ኟሁኰንዔ ህኬቦች ጥቅዔ ኯዒቬጇበቅ ኟዑቧትን ኟህኬብ 

ዯጏቂዮች በኩህ ደዖጃ ዏዝዖጅ ዏኲውንዔ ህኬብ በግኲጭ ኟናቀ በዏሆኑ በህግ ዯጇያቂ ዏደዖግ ያኯበት 

ቂኴ እንዳኯዔ ኟዑያቪይ ነው።  



ኟዏቬዏዛ ዯቃዛኖ፣ 

በቇዘደ ቧዠ ባኰ ቂባቢዎች ኯዖጅዔ ካያት ዯሿቬቶ ኟቆኟው ኟቧኲዔ እጦት በዋናነት በቧኲዔ ጏዳዱ 

ህኬብ፣ በቇዛ ሽዒግኳዎች፣ ጏጣቶችና ቫቶች ዯቪትዣ እኟሿቧዏና እኟበዖደ በዏጣበት ቧዓት፣ ፅንዝኞቸ 

ደዙጅዯው በቀጥዲ ኟዑያቧዒሯቷው ሀይኵች በኟቂባቢው ህኬብ ኲይ ኟዑያቪድትን ጫና ዯሿዲትኵ 

ኯዒቬቆዔ ዏንግቬት እንቅቬቃቫ ዒድዖቈ ያቧቊቷው ኟህኬብ ጇኲቶች ኟፀጥዲ ዏቧናክኴ ኯዏሆን ሁኰንዔ 

ይነት ኟጥዠት ዒዙጭ ኯዏጇቀዔ ዛብዛባቷውን ጇናክዖዋኴ። 

ሿእነኩህ ውቬጥ ኟኢህዴግ ቂኲትን ሿቆዐኯት ዓኲዒ ነጥኯው ኟጥዠዲቷው ጃቢ እንዲሆኑ ኟዒድዖግ 

እንዲሁዔ ኟባኲትን ዑናና ጏቪኝነት በዒቪነቬ ኟጥዠዲቷው ኟዳዛ ዯዏኴቂች እንዲሆኑ ዒድዖግ 

ይጇቀቪኴ። ሿቇዘደ ሁኰዔ ቂባቢዎች በህኬብ ዔዛጫ ፓዛኲዒ ኟቇባውንና 547 ባኲት ያኰትን 

ኟኢዡዴዘ ህኬብ ዯጏቂዮች ዔክዛ ቤት ህኬብ ቪይዏዛጇውና ኟህኬብ ጏቁኴ ቪይሆን ኮዜጆ ቧዛቆ ኟቇባ ነው 

በዑኴ ያዝጇጇ ውቮት ኟህኬብንና ቇዛን ክብዛ ኟዑነቂ ዋዙጅ ዯግባዛ ቩዝፅዐዔ ዲይዯዋኴ። 

በኢህዴግ ባኴ ድዛጅቶች ዏቂሿኴ ኟዑቂሄደውን ኟቀዏንበዛነት ዔዛጫ ኯዯሻኯ ዯኴዕኮ ዏዝፀዔና 

ቀድዕ ኯዏቧዋት ሿዑደዖግ ግዔባዛ ቀደዔነት ይኴቅ፣ በዯንቮዋዖዖ ኟኧዖኝነት ዔኴሿዲና ቬዕኴ ባኴ 

ድዛጅቶቸ እዛቬ በእዛቬ እንዲጇዙጇና ኯብዯና እንዲቊበከ በዒድዖግ በቇዘደ ዏቆዑያ ኟኳኯው 

ኯዏዖቊቊት እንዲሿቧት በሿዢዯኛ ደዖጃ እኟዯዖባዖቡ ዏሆኑ እኟዲኟ ነው። 

ይህንኑ ኟዯጏኲቇደና ኟዯንቮዋዖዖ ቬዯቪቧብ በዒጏቅዔ ሆነ ባኯዒጏቅ፣ ኴዣ ኴዣዔ ኟድዛጅትን ዏዛህ 

ዟት ኯዟት በዏፃዖዛና በዏጣቬ በዯኯያኟ ዏኴቀ ኟዑያዙዔዱ ንዳንድ ዏዙዜችን እያኟን ነው። ጎዙ 

ዏቀኲቀኰ እንዲህ ቧዟ በሆነበትና ዏቬዏዛ ኯይቶ በቆዏኯት ዒህበዙዊ ዏቧዖትና በዙቬ ኟድዛጅት ጥዛ 

ኟዒይንቀቪቀቬ ዏዙዛና ባኴ እኟቧዠ በዏጣበት ሁኔዲ ችግዜቸ ዏዲኟዲቷው ቬቇዙዑ ባይሆንዔ፣ 

ኯኢህዴግ እና ኟኢህዴግ ባኴ ኯሆነ ዏዙዛ ኟዒይዏጥን ዯዛዲ ህኬበኝነትና ኟዏቬዏዛ ጥቧት 

ኯዏቆዐ ግን ደቇኛ ሁኔዲ ኲይ እንዳኯን ያዖቊግጣኴ። 

ህኬባዊነት ድንበዛ ኟኯውዔ ብኵ በዑያዔነው ኢህዴግ ውቬጥ ዯቧኴዣ ኟዏንግቬትን ቬኴጣንን ኟብሄ 

ህኬብ ቪይሆን በብሄ ቬዔ ኯዏነቇድ ኟዑዕክዛ ኟኢህዴግ ቧው በድዛጅደ ዲዘክ ዲይቶ ያውቅዔ። 

ኟኢህዴግ ዏቬዏዛ ሿኳኵች ዯዣቂቂዘ ጏይዔ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች ዏቬዏዛ እንደዑኯይ ኟዒያውቅ 

ኟኢህዴግ ዏዙዛ በድዛጅደ ዲዘክ ዯቧዔቶና ዲይቶ ያውቅዔ። 



ቀድዕውኑ ዯቃዋዑ ጏይዔ ሿኢህዴግ ቊዛ ዯዣቂቂዘ ኟሆነው ፓዛዱ ኟዏቬዏዛ ኴአነደን ይክ፣ ኟኴዒዲዊ 

ዴዕክዙቩያዊ ዏንግቬትን ዯያይ ዯቃዛኖና ይህን ዯቃዛኖውንዔ በዔዛጫ ጭዔዛ ዕክዜ በዏቮነዞ 

ዯነጥኵ ቪኯ እኛና እነቨ ኴአነት ኟኯንዔ ኟዑኴ ቬዯቪቧብ በእዛግጥ ኟኢህዴግ ነው ጏይ ኟዑኴ ጥያቄዔ 

ያቬነቪኴ። በእዛግጥዔ ህኬበኝነደና ጎዙ ዏቀኲቀኰ ይኵ እኩህ ደዖጃ ሿደዖቧ ድዛጅደ ዙቨን ሁን እያኟ 

ቂኯውዔ በኲይ በጥኴቅ ዏዝዯሽ እንዳኯበት ያዏኲክዲኴ። 

ሿኟት ጏዴት? 

ኟኢትዮጵያ ህኬብ በትግኰ ያዏጣውን ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት ሿዏዏቬዖደ በዟት በብሄ ዯጧቁኗኴ። 

በብሄ ዯቧዷኴ። በዒንነደ ዯዋዛዷኴ። በኧና በዏጣገ ዯቮዒቋኴ። እቀኴ ሆኖ ኯዏኖዛ ቬዐን 

ጭዔዛ ቀይሯኴ። በቋንቋው ዯቇዢቷኴ። በኢኮኖዑ ቅዐ ሿዯዛዲዔ ዯዛዲ ሆኖ ኯሿዠ ዖሃብና ቈቬቁኴና 

ዯዳዛጓኴ። ኟኢኮኖዑ ዏድኴኦና ዏቇኯኴዔ ቪኴፏኴ። ኟኢትዮጵያና ኢትዮጵያን ኟቧሯት ብሄዜች 

ብሄዖቧቦች ኟዖጅዔ ኧዏናት ዲዘክ ይህዔ ጭዔዛ ነው። 

ኟኢትዮጵያ ህኬቦች ኟዏቧዖደት ህቇዏንግቬዲዊ ቬዛዓት በቅድዑያ እነኩህን ኟጭቆና ቇዏዶች ኟበጣጇቧ፣ 

ኟዙቬን በዙቬ ኟዒቬዯዳደዛ ቬዛዓት ያጏዷ፣ ዒንዔ ዯጧቁኖ ኖዛ እንደዒይችኴ ዋቬትና ኟቧጇ፣ ኯቊዙ 

ኢኮኖዑያዊ ዯጇቃዑነት ኴአ ትቀዖት ኟቧጇ፣ ኯህኬቦች ብኴፅግናና ዢትሃዊና እቀኴ ዯጇቃዑነት ኟቆዏ 

ዔዛጥ ህቇዏንግቬዲዊ ቬዛዓት ነው። 

ኟኢትዮጵያ ህኬቦች ኟዏቧዖደት ቬዛዓት ብከሃን ኟበኲይ፣ ውህዳን ኟበዲች ኟዒይሆኑበት ኴአ ኟእቀኴነት 

ቬዛዓትዔ ነው። ቬዛዓደ ብኬሃነትን በቁጥዛ ይቶ ኟበኲይ እንደዒይኯው ሁኰ፣ ኢትዮጵያ ኟብሄዛ 

ብሄዖቧቦች ቇዛ በዏሆኗ በብሄዛ ብኪት ይቶዔ ንዱን ኟበኲይ ኳኲውን ኟበዲች ኟዒያደዛግዔ ነው፤ 

ሿብሄዛ ንፃዛ ትኴቁ ኢትዮጵያ 56 ብሄዜች ያኰት ደቡብ ክኴኴ ነውና። ቬዛዓደ ኟቆዳ ቬዠትንዔ ይቶ 

ትኴቁ ክኴኴ ብከ ጥቅዔ ዒግኗት ኯበት ይኴዔ። እንዲያ ቢሆን ኖዜ ትኴቁ ክኴኴ ኟኢትዮጵያ ቭዒኳ 

ነበዛና። ኟቬዛዓደ ኴአ ባህዘ እቀኴነትን ኟዑያቬዯናግድበት ኴአ ሁኔዲዔ ጭዔዛ ነው። ዒንዔ ኟበኲይ፣ 

ዒንዔ ኟበዲች እንዳይሆን ያደዖቇ ነው ኟዑባኯውዔ ኯኩህ ነው። 

በንድ በቀኴ እቀኴነደ ህዏዔ ኟሆነባቷው በህኬብ ቬዔ ቩነግዱ ኟኖ ቇዥዎች፣ በኳኲ በቀኴ ኟጭቆና 

ቬዛዓደን ንዶ እቀኴነደን ያዖቊቇጇው ዏኲው ህኬብ ዏሆኑን ያኴዯቀበኰ ጇባቦች ኟኋኲ ዲዘክ ዏኬኧው 



እንደ ጅብና ህያ ቩበኲኰ እንዳኴሿዖዐ ሁኰ ቬዛዓደን ዑኪናዊነት ቪጥዯው ኯዒዢዖቬና ህኬቡን ኯብዯና 

ኯዏዳዖግ ኟእውዛ ድንብዙቷውን ቩንዝዙቇገ ይዲያኰ። 

በግኴ ኟጏንበዛና ኟቬኴጣን ዯያይ ኲይ በነበዙቷው ጥኴቅ ኟግኴ ጥቅዔ ዏሻት ቁጭት ኲይ ሆነው ኟእነቨ 

ሿዢዲ ኟህኬቡ ሿዢዲ እንደሆነ ድዛቇው በዏቪኴ በብሄዛና በዒንነት ቬዔ ቩነግዱ ይዲያኰ። ዲዘክ ዙቨን 

ይደግዒኴ እንዲኰ በጭቁኑ ኟዒዙ ህኬብ ቬዔ ኯኧዏናት ቩነግድ ኟኖዖው ቬአዒዊና ዏቬዢናዊ ቬዛዓት፣ 

ይኴቧው ይቀዔቧው ያኴነበዖው ጭቁን ኟዒዙ ህኬብ በኳኵች ህኬቦች ኧንድ ኟቬኴጣን ባኯቤትና ቇዥ 

እንደሆነ ድዛጎ ቩያቀዛበው ቆይቷኴ።  

በኩህዔ ዔክንያት ዒዙው እንደ ቇዥ ዏደብ ዯቆጥዜ እቬሿ ቅዛብ ካ ድዖቬ በዯበዯነበት ቂባቢ 

ዢዳውን ቩያይ ቆይቷኴ። ዒዙው እንደ ኳኲው ህኬብ ሁኰ ቩጧቆንና ቩዖቇጥ እንደቆኟ ኯዒቬዖዳት 

ኟህኬብ ኯህኬብ ትውውቁን ዒቬዠት ባይቻኴ ኖዜ ቁዛሾው በቀኲኰ ኟዒይሽዛ ይሆን እንደነበዛ ኟዒይቂድ 

ነው።  

ኟህኬበኝነት በሽዲ፣ 

ሁንዔ በኢህዴግ ባኴ ድዛጅት ውቬጥ ጭዔዛ ሆነው በህኬብ ቬዔ ቬኴጣንን ኟዏዝኯግ ኢህዴቊዊ 

ያኴሆነ ባካ ህኬባዊ ያኯዏሆኑን ዟት ኯዟት ዏነቊቇዛና ዏዯዒዏን ያኯባቷው እዙቪቷው ኢህዴጎች 

ናቷው። ህኬበኝነት ኟህኬብ ጇኲትነት ዏሆኑን በግኴፅ በዏዯዒዏን በህኬባዊ ዯያይ ብዜ ኯዏጓኬ 

በግኲጭ ዏነቊቇዛ ያኯባቷው እዙቪቷው ኢህዴጎች ናቷው። 

ኢህዴግ ኟዑዏዙው ዏንግቬት በህኬባዊ ዯያአ ድንበዛ ኟኯሽ ዏሆኑን ኯደቡብ ቨዳን ቧኲዔ ዏዖቊቇጥ 

እኩያው ድዖቬ ሄዶ ዋቊ እኟሿዝኯና እኟቧዙ፣ ኟቭዒያን ቧኲዔ ኯዒዖቊቇጥ በቦዲው ዯቇኝቶ ዋቊ እኟሿዝኯ፣ 

ኟጎዖቤት ቇዛ ቬደዯኞችን ሿጦዛነትና ትዛዔቬ ጇብቆ በቇ እኟዯቀበኯና ይህንኑ በዯግባዛ እያዖቊቇጇ 

ባኯበት በኩህ ጏቅት ኟኢትዮጵያዊነዲችን ዕዒዶችና ዐኲቶች ኟሆኑት ሁኰዔ ብሄዖቧቦች ያኯ ንዳች 

ቬቊት በቇዙቷው ሁኰዔ ቦዲዎች ዏኖዛና ዏቬዙት ያኯዏቻኲቷው ኟህኬበኝነደ ዏቮዛቮዛ ብቻ ቪይሆን 

ኟህኬበኝነደ በሽዲ ያዏጣው ነው።  

በኢህዴግ ዏቬዏዛ ኲይ ዏሆኑን ኟኧነቊ ኟኢህዴግ ዏዙዛና ባኴ ብዮዲዊነት ጏዴት እያዏዙ 

እንደሆነዔ ዒቪያ ነው። ኯኩህዔ ነው በእኛና በዯቃዋዑዎቸ ዏሃኴ ኟዏቬዏዛ ኴአነት ኟኯዔ ኟዑኴ 



ኟኢህዴግ ባኴ ዯዝጥዜ እያኟን ያኯነው። በሽዲው በዏቻቻኴና በዏሿባበዛ ቪይሆን በዏዒዒዛና 

በዏቆዙዖጥ ድን እንደዑቇባ በጥኴቅ ዏዏቂሿዛዔ ኟዑያቬዝኴቇው። 

ኟህኬበኝነደ በሽዲ በቶኵ ዏዳን ቂኴቻኯና ህዏዐ ኟዑቀጥኴ ሿሆነ በቅድዑያ ኟዑበኲው በሽዲው 

ያኯበትንና ኟዑያቬዲዔዏውን ቂኴ ዏሆኑን ዏዖዳትዔ እጅግ ጏቅዲዊ ሆኖ ይዲያኴ። ኟጅብ ዯዖት 

ኲብኪና ጅብ ኟዙቨ ቁቬኴ ኟኳኲ እኟዏቧኯው በኴቶት ይዕዲኴ እንዲኰ፣ ኟቆዐበትን ዒህበዙዊ ዏቧዖት 

ኧንግቶ፣ ዙቬን ሿዒኟት ይኴቅ በቅ ያኯን እያቪአና ችግዛን ጏደ ውጭ እያደዖቈ በቬኴጣንና ዏቧኴ 

ጥቅዕች ዲጥዜ ሿዋናው ችግዛ ቊዛ ኟዏኖ ሂደት ብከዔ በህኬብ ውቬጥ ያቆይዔ።  

ይኴቁንዔ ይህን እድኴ በግባቡ በዏጇቀዔ፣ በህኬባዊ ዯያይ ዏዛህ ኲይ በዏቆዔ ድህነትን ኯዒቮነዢ 

በቀን ሿኯት እጫ ኯዙቨ፣ ኯህኬቡ፣ ኯቇ እድቇትና ብኴፅግና እኟቧዙ ያኯውን፣ ኟብኴፅግና ዯቬዠ 

ያቪኟነውን ሁኰንዔ ህኬብ ኟሁኲችንዔ ኯቃ ዏሆኑን በዯግባዛ ዏዘው ቪይሆን ዯዏዘው ሆነን ብናዖቊግጥ 

ዏኴቂዔ ነው። 

 


