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ቬኴጣን እንደ እህኴ ውሃ ይዛባኴን?፣ ይጠዒኴን? 

                                                    ኧዒን በኲይ 03-19-18 

ንዳንድ ኟሀቇዙችን ዯቃዋዑዎች ኯቬኴጣን ያኲዶውን ኢ-ዴዕክዙቩያዊ እይዲ ቪቬበው በያኳው ቌዛዔ 

ይኯኛኴ። ነቇዖ ቬዙዶውን በንክዜ ቬዲኧበው ዯቃዋዑዎቻችን ኯቅዏ-ዯቃዋዑነዴ ያኴደዖቨ ያዔ 

‚ነዢቬ ያኲቁ‛ ዒዯዛ ፖኯዱከኞች ኟሆኑ ያህኴ ይቧዒኛኴ። እነኩህ ዯቃዋዑዎች ኟሀቇዙችንን ኟዏድብኯ 

ፓዛዱ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴ ከዒቍኴበዴና ዯደዒጭ ያኴሆኑ ድዔፆችን ከዒቧዒዴ ንፃዛ ያኲዶውን 

ዎንዲዊ ዑና ዑኪን ኲይ ቪቬቀዔጠው፣ ኯቬኴጣን ያኲዶው ኟዯኪባ ዯያይ ዟዳ ኲይ እኟዯዏኲኯቧ 

ኟዔኴከዲዬን ዑኪን እነዛቨ ደዑያቬቡዴ ኢ- ዴዕክዙቩያዊ ቍዳና እንዲደዠብኝ ያደዛቇኛኴ። ነቇዖ 

ቬዙዶው ሁኰ ‘ቬኴጣን እንደ እህኴ ውሃ ይዛባኴን፣ ይጠዒኴን?’ እንድኴ ድዛቍኛኴ። ‘ነቇ እንዲያው 

ችቌዛ ብኵ ኟዶዖቇኝ ቈዳይ ሆኖብኛኴ’ ብኴ ኟሃቪቤን ደዛኬ ጥኴቀዴና ኟውቬጤን ይቇኴፅኴኝ እንደሁ 

ኲውቅዔ። ብቻ በእኔ ዑኪን ንዳንድ ኟሀቇዚ ዯቃዋዑዎች እንዲህ ናዶው።…  

ኟዯቃዋዑዎቻችን ችቌዛ በዲቩቷ ኢዴዮጵያ ውቬጥ ቬኴጣን ኟህኬብ እንደሆነ ኯዏቇንኧባዶው ብቻ 

ይደኯዔ— ከኩያዔ በኧኯኯ በዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድ በዑከናን ኟዔዛጫ ሂደዴ ኲይ ዯዏዛኩክ ኟዑቇኝ 

ዏሆኑን ኯዒቅ ይዝኴቈዔ። ያዔ ኲኯዒቅ ቬቬ ቊቢያዶውን ዯከናንበው ውቀው ዯኝዯዋኴ። 

ከኩህ ይኴቅ በቋዙጭ ኟቬኴጣን እዛካብ ኲይ ኯዏውጣዴ ኟዑያቬችኰ ሁኔዲዎችን ኟዑዏኘና 

ኟዑያኴዐ፣ በኯቬ ቀንቷዶው ካቇኘዴዔ ቬኴጣንን እንደ ዠቩካ ቅዛጫ ዏከዠዝዝኴን እንደ ዏዛህ 

ኯዏከዯኴ ያቆበቆቡ ሆነው ይዲአኛኴ።  

ኯእነዛቨ ኟሀቇዙችን ኰዓኲዊ ኟቬኴጣን ባኯቤዴ ህኬቡ ዏሆኑ ዴዛቈዔ ኴባ ዲቬኩዛ ነው። ይኴቁንዔ 

በቋዙጭ ቬኴጣንን ኯዏያኬ ኟዑደዖቌ ዒናዶውዔ ዐከዙዎች ቧናይና ዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድ ናዶው 

ብኯው ያዔናኰ። ዔናኴባዴዔ ይህን በዒድዖቊዶው ኟህኬቡን ህቇ ዏንቌቬዲዊ ዏብዴ ክብዖው ኟቆዐዔ 

ዏቬኲዶው ይችኲኴ። እኔ ኲውቅዔ። ብቻ ሁኔዲዶው እንዲያ ነው። ዲዲያ ይህን ኟዔኯው ከዏዚዴ 

ዯነቬቼ ኟንዳንድ ኟሀቇዚን ዯቃዋዑዎች ዒነነዴ ኯዒጠኴቮዴ ንባቢዎዷ እንዲቇነኧቡኴኝ እሻኯሁ። 

ዔክንያደዔ ሁኳዔ ኟዔፅዝው ኟዒዔንበዴንና ዯቇቢ ይደኯዔ ብዬ ቋዔ ኟያኬኩበዴን ቈዳይ ቬኯሆነ 

ነው። እናዔ ኟጥቂዴ ኟሀቇዚን ዯቃዋዑዎች ቈዳይ ቪነቪ ‚ዔቌባዛህን ንቇዖኝና ዒንነዴህን ኴነቇዛህ‛ 

ከዑኯው እዔነዳ በዏነቪዴ ዏሆኑ ዝዛ ያኬኴኝ ይቇባኴ።  
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ንዳንድ በዯኯይ ኟዓኯዒችን ኴዕኯ ሃያኲን ሀቇዙዴ ኯቈብኝዴ ደ ሀቇዙችን ቩዏጡ ጭድ እንዳኟ በዚ ጓዜ 

ጓዜውን በዏክዛ ኟቬኴጣን ጥዒዲዶውን ቩቇኴፁ ቬዯውያኯሁ። ከዏቧንበቻው ከሃኲዟነዲዶው ኟዯነቨዴ 

ኟዓዘካ ኟውጭ ቈዳይ ዑኒቬዴዛ ዚክ ዳዛቧን ሀቇዙችንን ኯዏቍብኗዴ ዏጥዯው በነበዖበዴ ቅዴ 

ያነሷዶው ቈዳአች ኟዯቃዋዑዎቻችን ዔቌባዛና ዒነነዴ ዏቇኯጫ ነው ብዬ ዔናኯሁ። ንዳንዶዷ ኟውጭ 

ቈዳይ ዑኒቬዴ ቈብኝዴ ዓኲዒ በኢዴዮጵያ ኟሽቌቌዛ ዏንቌቬዴ እንዲዏቧዖዴ ኯዒቬቇደድ እንደሆነ 

ቩቇኴጹ፤ እንደ ቧዒያዊ ፓዛዱ ዓይነድዷ ደቌዕ ‘እንዴዴ እኛን ቪያናቌን ይሄኰ?’ በዒኯዴ ‘ቤዴ!’ 

ባይ ዶቫኞች ሆነው ቧንብዯዋኴ።  

በእኔ እዔነዴ ይህ ኟዯቃዋዑዎቻችን ክዙዕዴ ኟዑያቪኟን ነቇዛ ቢኖዛ፤ እዔነዲዶው ኟቬኴጣን ኰዓኲዊ 

ባኯቤድች በሆኑዴ በሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች ቪይሆን በውጭ ሃይኵች ዏሆኑን ነው። 

በኩህዔ በባዕዳን ኟዑኧዛ ዴዕክዙቩ ናዠቂዎች ዏሆናዶውን በቇሃድ ነቌዖውናኴ። ይህዔ ኟዯቃዋዑ 

ፖኯዱካ ፓዛዱዎዷ ዏዙዜች ኯቇዙዶውና ከህኬባዶው ዲዒኝ ከዏሆን ይኴቅ ቬኴጣን ኲይ እቬካጣዶው 

ድዖቬ ኟዴኛውንዔ ዏንቇድ ዴክክኴ ነው ብኯው ኟዑያዔኑ ዏሆናዶውን ኟዑያቪይ ይዏቬኯኛኴ። 

ያዔ ሆነ ይህ ቌን እኩህ ሀቇዛ ውቬጥ ኟቬኴጣን ባኯቤዴ በሆነው በሀቇዙችን ህኬብ ዒካኝነዴ እንዹ በውጭ 

ሃይኵች ቌዟዴና ዯፅዕኖ ኟዑዝጠዛ ቬኴጣን ሽቌቌዛ ኯዏኖን እንደ ካቊ በቌኴፅ ዏንቇዛ ያኯብኝ 

ይዏቬኯኛኴ። ዎ! በዲቩቷ ኢዴዮጵያ ውቬጥ ቬኴጣን ቧጪውዔ ይሁን ነሺው ህኬብ ብቻ ነው። ኳኲ 

ኟዴኛውዔ ካኴ ደኯዔ። ሆንዔ ይችኴዔ።  

ኟሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች ከዔባቇነኖች ቊዛ እኴህ ቬጧዙሽ ዴቌኴ ድዛቇው  ህቇ 

ዏንቌቬዴ ያቀደቁዴና ዡዴዙኲዊ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴ ያቆዐዴ ኟዙቪዶው ዏብዴ በዙቪዶው ኯዏቧን 

እንዹ ኟውጭ ሃይኵች ቬዛዓዲዶውን እንዲኧውኲዶው ይደኯዔ። ዢኲቍዲዶውን በሃይኴ 

እንዲጭኑባዶውዔ ይደኯዔ። ዴናንዴዔ ይሁን ኪዚ ኟውጭ ሃይኵች በኢዴዮጵያዊያን ኟፖኯዱካ ሂደዴ 

ውቬጥ ቦዲ እንዳኴነበዙዶውና እንደኳኲዶው ኯዯቃዋዑዎቻችን ዏንቇዛ ኟዑጠበቅብኝ ይዏቬኯኝዔ—ነቇ 

‚ሆድ ቩያውቅ ዶዜ ዒዲ‛ እንዲኰዴ ዓይነዴ ነውና።  

ኢዴዮጵያ ከኟዴኛውዔ ሀቇዛ ቊዛ ኟዔዲደዛቊዶው ኟሁኯዴዮሽ ቌንኘነዴ በቊዙ ዯጠቃዑነዴ ኲይ ኟዯዏቧዖ 

ነው። በቧጪና ዯቀባይነዴ ያዔ በቋዲና ኵኳነዴ ኟዔዴዝፅዏው ዔንዔ ዓይነዴ ቌንኘነዴ ኟኯዔ። ይህን 

ዕውነዲ ደቌዕ ዒንኛውዔ ሀቇዛ በዑቇባ ኟዑቇነኧበው ኟዲፕኵዒቩ ‘ሀሁ’ ነው። 
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ቈዳአን ደ ኢዴዮ-ዓዘካ ቌንኘነዴ ቬንዏኴቧው፤ ኟሁኯደ ሀቇዙዴ ቌንኘነዴ በደዛቌ ቬዛዓዴ ቅዴ 

ከዏቋዖጡ በቬዯቀዛ 115 ዓዏዲዴን ያቬቆጠዖ ሆኖ እናቇኗዋኯን። በእነኩህ ዓዏዲዴ በቍ ሂደድችን ይክ 

ኟቀጠኯዔ ነው። በሁኑ ቅዴዔ በሀቇዙደ ዏካከኴ ያኯው ቌንኘነዴ በፅኑ ዏቧዖዴ ኲይ ኟዯቇነባ ነው። ይህ 

ፅኑ ቌንኘነዴዔ፤ ኟኟሀቇዙደን ብሔዙዊ ጥቅዔ ኟዑያቬጠብቅ፣ በፖቩና በዏዛህ ኟዑዏዙ እንዲሁዔ 

በዏከባበዛና በቊዙ ጥቅዔ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ነው። 

ኢዴዮጵያ ከዓዘካ ቊዛ ኟዔዲደዛቇው ቌንኘነዴ በቌኴፅ ፖቩ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ነው። ይህዔ ከሀቇዙችን 

ብሔዙዊ ጥቅዔ ንፃዛ ኟዯቃኗና ቧጥድ ኟዏቀበኴ ዏዛህን ኟዑከዯኴ ቧዙዛ ያኯው ዏሆኑን ዏቇንኧብ 

ይቇባኴ። ቌንኘነደ ኢዴዮጵያን እንደ ንዲዴ ኰዓኲዊዴ ሀቇዛ ኟዑያከብዛና በውቬጥ ቈዳይዋዔ ጣኴቃ 

ኟዏቌባዴ ካሄድን ኟዑዝቅድ ይደኯዔ። ዓዘካኖችዔ ኟዳበዖ ዴዕክዙቩ ባኯቤድች በዏሆናዶው 

እንዲህ ዓይነደን ዏንቇድ ይከዯኲኰ ዯብኵ ይዲቧብዔ። ኯነቇ ኟኢዡዴዘ ዏንቌቬዴዔ ቢሆን 

ኟዑከዯኯው ካሄድ ሀቇዙችንን ዯጠቃዑ ኟዑያደዛቌና በዒናዶውዔ ኟውቬጥ ቈዳዮች ኟውጭ ኃይኵችን 

ጣኴቃ ቇብነዴ ኟዑቊብኬ ይደኯዔ።  

ያዔ ሆኖ ቌን ዋሽንቌዯኖች ሀቇዙችን በዴዕክዙቩ ሥዛዓዴ ቌንባዲ ሂደዴና በኴዒዴ ኲይ ዒዯኮዛዋን 

ኟዑያውቁ፣ በዔቬዙቅ ዢዘካ ያኲዴን ዹኦ- ፖኯዱካዊ ጠቀዓዲ ቬኯዑቇነኧቡ፣ በካባቢው ሠኲዔና 

ዏዖቊቊዴ እንዲቧዢን እኟዯጫዯች ያኲችውን እዼቌ ኟኲቀ ዑና ቬኯዑዖዱ እንዲሁዔ በዓኯዔ ቀዢና 

በህቈዛ ደዖዺ ያኲዴን ዯቀባይነዴ ቬኯዑያጤኑ ኢዴዮጵያን እንደ ቅዛብ ዳዺዶው በዒኟዴ ብዖውን 

እኟቧ ነው። በሁኑ ቅዴዔ በንቌድ፣ በኢንፇቬዴዏንዴ፣ በፀዖ-ሽብዛዯኝነዴ ዴቌኴና ክዙዘነዴን 

በዏዲቇኴ ኟቅዛብ ቊዙችን ሆነው ብዖውን በዏቬዙዴ ኲይ ይቇኛኰ። በቃ ሃቁ ይኸው ነው። 

ንዳንድ ኟሀቇዙችን ዯቃውዕ ቍዙ ቀንቃኞች ቌን ሁኴካዔ ቢሆን ኟዓዘካ ዏንቌቬዴ ጫና 

ኟዑያቪድዛበዴ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴ ሀቇዙችን ውቬጥ ያኯ ይዏቬኲዶዋኴ። ኟሀቇዙደ ኟእኩኴ ዯጠቃዑነዴ 

ቁዛኝዴ ዔቬጢዛ ቬኯዒይቇባዶውዔ፤ ዓዘካ በኢዴዮጵያ ኲይ ንዳች ዯፅዕኖ ቪዛዠ፣ በቋዙጭ ቬኴጣን 

ኟዏያኬ ዖሃብና ጥዒዲዶውን ኯዒቪካዴ ኟዑያኴዐ ናዶው። በኩህዔ ‘ኟውጭ ቈዳይ ዑኒቬዴ ኯዔን 

እኛን ቪያናቌን ሄዱ?’ ኟዑኴ ቪዠዘ ኩዛዟያ ቩያቬዯቊቡ ይደዏጣኰ። 
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ዲዲያ ይህ ‘ኯዔን ቪያናቌን ሄዱ?’ ባካ በንድ ቅዴ ኟቅደ ኟዓዘካ ኟውጭ ቈዳይ ዑኒቬዴዛ 

ኟነበዴ ይኧዜ ሂኲዘ ዜድሃዔ ክንዯን ሀቇዙችንን ኯዏቍብኗዴ በዏጡበዴ ቅዴዔ ቪይቮዙዖዢ 

ዯቌባዙዊ ሆኖ እንደነበዛ ቬዲውቪኯሁ። ዏቼዔ ቪዠዘ ቢሆንዔ ቈዳአን እንዲህ ቊዋኯሁ።…  

በቅደ ኟዯቃውዕ ቍዙው ‘ይኧዜ ክንዯን እንዴዴ ቪያናቌኝ ይሄዳኰ?’ በዑኴ ብቬጭዴ በኯደው 

ዲቬኩዛ እንደኯዏደው ያኴነዠው ኟብቭዴ እዔቢኴዲና ያኲቧናዳው ‚ኟባኯ ቈዳይነዴ‛ ዶቫ ኴነበዖዔ። 

በዯኯይ ‚ዏድዖክ‛ እኟዯባኯ ኟዑጠዙው ኟዒይዯዒዏኑ ባኴንዷዜች ቬብቬብ (ሁን ዯቮዙዛዣ ቬንዴ 

እንደሆነ ባኲውቅዔ ያኔ ኟቬድቬዴ ቡድኖች ውህድ እንደነበዛ ዴኬ ይኯኛኴ) እንዲሁዔ በቅደ ንደኛው 

ክንዞ ኟነበዖው ‚ንድነዴ‛ ፓዛዱ ዏዙዜች በዓዘካ ዏንቌቬዴ ዴዕኪኬ ኟዑንቀቪቀቬ ዴዕክዙቩ 

ሀቇዙችን ውቬጥ እንዲዝጠዛ በዏሻዴ ኯዯኯያአ ኟዏቇናኛ ብከሃን ያኴዯናቇዴ ነቇዛ ኴነበዖዔ—ኟኪዚን 

ያድዛቇውና።  

እናዔ ኟዏድዖክ ዏዙዜች ‚ይኧዜ ክንዯን ዏንቌቬዴን ብቻ ዒናቇዛ ኴበዖባዶውዔ‛ በዒኯዴ 

በዯኯይ ዋነኛ ቊዙዶው ኯነበዖው/ኯሆነው ኟዓዘካ ድዔፅ ዒዛኛው ክዢኴ ኢዴዮጵያ ውቬጥ ያኯውን 

ኟዴዕክዙቩ ሂደዴ ዓዘካ እንድዲቬዯካክኴኲዶው ቩጠይቁ እንደነበዛ ኪዚዔ ከዴኬዲዬ ዒህደዛ ውቬጥ 

ኴዯዠቀዔ። ዔን ይህ ብቻ! ሁን ድዖቬ ኟዑቇዛዏኝንና ዲቬ በባ ኯዑቇኗው ኟዓዘካ ኤዔባቩ 

‘ይኧዜ ሂኲዛ ኟኢዴዮጵያን ዴዕክዙቩ እንዲያቬዯካክኰ ይነቇዛኴን’ ኟዑኴ ዒዏኴከቻ ኟያኧ ዶቫ 

ዒቬቇባዲዶውንዔ ኴኧነቊዔ። ዏድዖኮች ኟዯቧነ ኟቬብቬባዶው ካኴ ኪዚዔ ያኯ በዏሆኑ ከዯቪቪዴኩ 

ያዛዐኝ ይችኲኰ። ዲዲያ ነቇ ‚ዲዘክ ዙቨን ይደቌዒኴ‛ እንዲኰዴ ዓይነዴ ሆኖ ነው ዏቧኴ ኪዚዔ 

ቧዒያዊ ፓዛዱን ኟዏቪቧኰ ንዳንድ ዯቃዋዑዎች ኟደቇዐዴ ይህንኑ ነው— ዔንዔ እንኳን እንደ ኟያኔዎዷ 

ዏድዖኮች ዲቬ በባ ኯዑቇኗው ኟዓዘካ ኤዔባቩ ‘ዴዕክዙቩያችንን ቬዯካክኰኴን’ ኟዑኴ ዳቍቬ ያኯ 

ዒዏኴከቻ በዶቫ ቮክዝው ዒቬቇባዲዶውን ዛቌጠኛ ባኴሆንዔ።  

በእኔ እዔነዴ እንደ ቧዒያዊ፣ ዏኢድና ዏቧኴ ኟሀቇዙችን ንዳንድ ፓዛዱዎች በሀቇዙችን ህቇ 

ዏንቌቬዲዊ ቬዛዓዴ ውቬጥ በህኬቡ ኟቬኴጣን ኰዓኲዊነዴ ዔነውና ህቊዊ ቧውነዴ ይኧው ቢንቀቪቀቨዔ 

በዯቃዙኒው ዏንቇድ እኟዯጓከ ዏሆናዶውን ዒቅ ኯባዶው። ይህ ደቌዕ ኯሀቇዙችን ኟዴዕክዙቩ ቬዛዓዴ 

ቌንባዲ ጠብ ኟዑያደዛቇው ንዳችዔ ነቇዛ ኟኯዔ። ከኩህ ይኴቅ ፓዛዱዎዷ ኢ-ዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድን 

እኟዯከዯኰ ቬኴጣን እንደ እህኴ ከዑዛባዶውና እንደ ውሃ ከዑጠዒዶው፤ በሀቇዙችን ኟፖኯዱካ ፓዛዱዎች 

ኟቊዙ ዔክዛ ቤዴ ውቬጥ በንቃዴ ቢቪዯዞ በዻ ነው።  
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ከኩህ በዯጧዒዘ ኟኪዚ ዓዏዴ ቇደዒ ዏንቌሥዴ ኟዔዛጫ ህቈን እቧከ ዏቀኟዛ ድዖቬ ዖዼዔ ዏንቇድ ዯቈክ 

ከዯቃዋዑዎች ቊዛ ኯዏነቊቇዛ ኟኧዖቊውን ዏንቇድ ቅድዑያ ኯህኬብ ቧጥዯውና ኟቬኴጣን ባኯቤዴነደን 

ዔነው እንዲሁዔ ኯህናዶውና ኯሀቇዙዶው ዲዒኝ በዏሆን ቈኴህ ዑና ያበዖክደ ይችኲኰ። ህኬቡ 

በዑያውቃዶውን ሀቇዙዊ ቈዳአች በዒጣዏዔ ኟዯኯያአ ‚ኟእናዳ ቀዑቬ ደናቀዝኝ‛ ቧበብ ቬባቦችን 

እኟደዖደ ኯዴዕክዙቩያችን ኟዑበዸ ድዛድዜችን ዖቌጦ በዏውጣዴ ያዔ ኟውጭ ዕቌኩድችን 

‘በእናንዯው ዏዷን!’ እያኰ ዏኯዒዏን ቬኴጣንን ኯዒቇኗዴ ዏዕከዛ ንድዔ ቊዴ ኟዒያዙዔድ ዏሆኑን 

ዏቇንኧብ ኟዑኖዛባዶው ይዏቬኯኛኴ። ሀቇዙችን ቧኲዐ ይብኪኲዴ!  

 

 

  

 

 

 

 


