
 

‹‹ቄዜ›› ቃዛ እንዳይሆን 

ሽሽቈ ከቮቍኳ 02-14-18 

‹‹ቄዜ ዒኯዴ ጣዴ ዒኯዴ ነው፡፡››ቦ ኯዒ ዏቇዛቪ 

‹‹ኴቮባብ ዒኯዴዔ ጣዴ ዒኯዴ ነው፡፡›› እኔ 

ኴቮባብ በንድ ቅዴ ቭዒያን ኟዒቬዯዳደዛ ቬኴጣን በሃይኴ ይክ ኟነበዖው ኟእቬኲዒዊ ዢዛድ ቤድች 

ህብዖዴ ኟጣዴ ክንዢ ነበዛ፡፡ ኢዴዮጵያን ጨዔዜ ኬንያ፣አቊንዳና እዙሷ ቭዒያ በዏዯባበዛ ያጇዞዴ 

ቢዕክዔ እንደ እባብ ዝዛ ኴቭ እኟዯነቪ ነቅኰዴ ኟዒይቻኴ ነቀዛቪ ሆኖ ኪዚዔ  ኟቇኖዷን ህይዴ 

በእኩይ ዯቌባ እኟቀጇዝ ያኯው ኴቮባብ ቩዷዔዛ ጣደ ይዔ ኟጣዴ ክንዢ ኧዯ እኟዯባኯ ቩጇዙ 

ነበዛ፡፡ 

ቄዜቬ?እዛቌጥ ነው ቄዜ ጥዚ ዴዛቈዐ ጣዴ ዒኯዴ እንደሆነ ድ ኯዒ ዏቇዛቪን ጨዔዜ በዛካድች 

ቩናቇ ቧዔዯናኴ፡፡እውነዲው ቌን ኳኲ ነው፡፡ በዯኯይ ኟዡዴዙኴ ፖቬ ኮዑቮነዛ ዷነዙኰ ቧዠ ብአ 

በቄዜ ኲይ ዔዛዏዙ ዏዷዏን በቇኯፁ በጥቂዴ ቧዓዲዴ ውቬጥ ብከዎች ዯንጫጩ፡፡እንዴዴ ዯደዛቍ ቄዜ 

ይዏዖዏዙኴ?ኰ፡፡ቁጥዙዶው ቀኲኴ ኟዒይባኰ ኟክኴኰ ዏንቌቬዴ ኟሥዙ ሃኲዟዎችና በዡዴዙኴ 

ዑኒቬዳዛ ዏ/ቤድች ውቬጥ ኟዑቧ ‹‹ኮዐአኒኬዯዜች›› 20 ዑዮን ጣዴ እንዴዴ ይዏዖዏዙኴ? 

‹‹ቄዜ፤ ኟይናችን ብኳን ነው›› ኧዯ ያከኝ ኴቀቁኝ ቩኰ ቧነበደ፡፡እነ ቄዜዔ ኟኴብኴብ ዯቧዔቷዶው 

በእኩይ ድዛዲዶው ቇዞበዴ፡፡ በሁኑ ቅዴ  በዡቬ ቡክ ኲይ ኟዑኯጇዝውን ጽሁዢ ኲቬዯዋኯ ዒን 

ኦነቌ፣ዒን ኦዡኮ እንዲሁዔ ዒን ኦህዴድ እንደሆነ ኯዏዖዳዴ ዳቊች ሆኗኴ፡፡  

ኟድ ቧዠ ብአ ዏቌኯጫ ይኧዴ ቌን ቌኴጽ ነበዖ፡፡ዏንቌቬዴ ‹‹ቄዜ›› ኲይ ዔዛዏዙ እንዲያካሂድ 

ኟቇዠዞዴ  ዔክንያድች በዛካዲ ቢሆኑዔ ዋነኞዷን ኴጥቀቬ፡፡ቄዜ በዑኴ ዏጇዘያ ቧዎች እኟዯቧደኑ 

በቌኴጽ ንዷኴ እኟዝጸዐ ነው፡፡ ከዲቬ በባ በድዚዳዋ ድዛቇው ደ ዹቡዱ ኟዑያዏ ዏኪኖችን 

በዒቬቆዔ ጭነድችን በሀይኴ በዒዙቇዢ ቬደዋኴ/ኧዛዝዋኴ፡፡ ኟዏከኲከያና ኟዡዴዙኴ ፖቬ ካኲዴን 

እንቅቬቃቫ ቬዯጓቈኯዋኴ፡፡ኟዯኯያአ ንዷኵች በዏዝጸዒዶው ዔክንያዴ በቊዙ ዐኯዲ እቬዛ ቤዴ ኟነበ 

እቬዖኞችን ቬኯቅቀዋኴ፡፡  



ኟዑቇዛዏው ነቇዛ እነኩህ በኦዜዑያ ክኴኴ 19ኘዔ ክኖች በቄዜ ቬዔ ኟዯደዙዸ ቡድኖች እነኩህን 

ንዷኵች ቩዝጽዐ ኟኦህዴድ ካድዚዎችና ድ ኯዒ ዏቇዛቪ ቌን ‹‹ቄዜ ጣዴ ዒኯዴ ነው››፣‹‹ቄዜ 

ኟኯውጥ ሃይኴ ነው፡፡››ኧዯ ያኰ ቮነቌኰን ይዕክ ነበዛ፡፡እውነዲው ቌን ያ ኴነበዖዔ፡፡ 

‹‹ቄዜ›› በዯጇና ሁኔዲ በውጭ ሀቇዛ ከዑቇኘ ሀይኵች በዯኯይዔ ከዺዋዛ በቀጥዲ ዏዏዘያ እኟዯቀበኯ 

ኟዑንቀቪቀቬ ሀይኴ  ነው፡፡ ‹‹ቄዜ›› ኟኯውጥ ሃይኴ ነው ቢባኴዔ፤ ኟጣድች ቬብቬብ ነው ቢባኴዔ፤ 

በዯኯያአ ኟኦዜዑያ ከዯዕች በዯጇናና በዯደዙዷ ሁኔዲ እኟዝጸዏ ያኯውን እኩይ ዯቌባዛ ኯዯዏኯከዯ 

‹‹ቄዜ›› ከቬዐ በኲይ እንደሆነ ዏዖዳዴ ይቻኲኴ፡፡  

ባቇዳዎች ‹‹ከቇዳ ቬዛዓዴ ኳያ ቄዜ ኟዑባኰዴ ከ24 እቬከ 32 ባኯው ኟዕድዓ ክኴኴ ውቬጥ ኟዑቇኘና 

ዴዳዛ ያኴዏቧዖደ ጣድች ናዶው፤እንቅቬቃቫያዶው ኟዑቧነው በባቇዳዎችና በሀቇዛ ሽዒቌኳዎች ብቻ 

ነው፡፡›› ይኰናኴ፡፡ይህ እንቌዲህ በቇዳ ቬዛዓዴ ቩዛድ ቩዋዖድ ኟዏጣው ነው፡፡ሁን ጨዋዲው 

ዯቀይሯኴ፡፡‹‹ቄዜ››ይደኯዔ ባቇዳና ኟሀቇዛ ሽዒቌኳ እቌኩብሔዛን እንደዒይዝ በ2009 ኟእዚቻ 

በዓኴ ኲይ ኯባቇዳዎችና ኟሀቇዛ ሽዒቌኳዎች ክብዛ እንደኳኲዶው በዯቌባዛ ቪይዯዋኴ፡፡  

በሁን ቧዓዴ በዯጨባጭ በኦዜዑያ ዔድዛ ኲይ እያኟን ያኯነው ቄዜ ቌን በዺዋዛና በኦዜዕ ነጻነዴ ቌንባዛ 

ኟዑዏዙ ኧዛ እኟኯኟ ቧው ኟዑቇድኴ ፣ እህኴ ኟጫኑ ዏኪኖች ኟዑያቃጥኴ እና ኟዑኧዛዢ፣ ኟቮንኮዙ እዛሻ 

ኟዑያቃጥኴ ሀይኴ ሆኗኴ፡፡ 

ቄዜ ጣዴ ዒኯዴ ነው ቢኰንዔ በዯጨባጭ እያኟንና እኟቧዒን ያኯነው ቌን በ30 እና 40ዎዷ ኟእድዓ 

ክኴኴ ውቬጥ ኟዑቇኘ ‹‹ዑሻዎች››፣‹‹ፖቭች›› እና ኟዖዳ ዏዙዜችን ጭዔዛ ያካዯዯ ሃይኴ 

ዏሆኑን ነው፡፡ ድ ቧዠዔ ኯዯከበዖው ኟህኬብ ዯካዮች ዔ/ቤዴ ያዖቊቇገዴዔ ይህንኑ ነው፡፡ ይህዔ 

ድ ኯዒና ካድዚዎቻዶው ‹‹ቄዜ፤ ኟኯውጥ ሀይኴ ኟሆነ ጣዴ ነው››እያኰ ኟዑደቧኩዴ ዲቬኩዛ ውሀ 

ኟዒይቋጥዛ ዯዙ ዚ ዏሆኑን ኯዏዖዳዴ ያዳቌዴዔ፡፡ከቬዐ ቪይሆን ከቬዐ በቬዯዷዛባ እኟዯከናነ 

ያኯውን ዯቌባዛ ቪያውቁዴ ቀዛዯው ቪይሆን ጣዴ እኟዯባኯ በዑጇዙው ኟህብዖዯቧብ ክዢኴ ኧንድ ዛካሽ 

ዯዳጅነዴ ኯዒቌኗዴ በዒኯዔ እንደሆነ ቌን ያጇዙጥዛዔ፡፡  

ንዳንዶች ‹‹ቄዜ›› ኪዚ ኟዯዝጇዖ እንቅቬቃቫ ይዏቬኲዶዋኴ፡፡ይህ ዢጹዔ ቬህዯዴ ነው፡፡‹‹ቄዜ›› በህቡዕ 

ዯደዙጅድ ውቬጥ ውቬገን ቬዛ ኟቧደደና ዓዏዲዴን ያቬቆጇዖ ደቇኛ ሃይኴ ነው፡፡በ2008 ዓ.ዔ 

በሃይዒኖዲዊ ዒህበዛ ቬዔ እኟዯቇኛኘ በዏዲናችን ዲቬ በባ ኟሽብዛ ዯቌባዙዴ ኯዏዝጸዔ ቩያቫ 



ኟነበ ቁጥዙዶው ከ50 በኲይ ኟዑሆኑ ኟኦዜዕ ዯኲጆች ቦኳ ክዢኯ ከዯዒ ውቬጥ በዑቇኝ ንድ ቌቢ 

ውቬጥ በብሔዙዊ ዏዖዺና ደህንነዴ ሀይኵች በቁጥጥዛ ቬዛ ውኯው ነበዛ፡፡  

ይህ ቬብቬብ  ጣድች ፣ቍኴዒቭች፣ኟፖቬ ባኲዴና ኟዏንቌቬዴ ሠዙዯኞችን ያካዯዯ ነበዛ፡፡እነኩህ 

ቧዎች ዲዲያ በኩያ ቤዴ ውቬጥ ኟዑቧባቧቡዴ ኟቅዱቬ ቇብዛኤኴ ይዔ ኟዒዛያዔ ጽዋ ኯዏጇጣዴ 

ኴነበዖዔ፡፡ ‹‹ቄዜ ቢኰቨዒ››ይዔ ኟነጻነዴ ጣዴ ኟዯባኯውን ኟሽብዛ ቡድን ዯጇቅዏው ኢህዴቌን 

በዏፅ ከቬኴጣን ኟዑያዛዱበዴን ሁኔዲ ኯዏቀኟቬ ነበዛ፡፡‹‹ቄዜ ቢኰቨዒ›› ሁን ‹‹ቄዜ›› በዑኴ 

ቬያዓ እኩይ ዯቌባዙዴን በዏዝፀዔ ኲይ ከዑቇኗው ቡድን  ኟዑኯኟው በህቡእ ዏንቀቪቀቨ ካኴሆነ በቀዛ 

በዓኲዒ እና በዯቌባዛ ዯዏቪቪይ ናዶው፡፡ 

ዲቬ በባ ኲይ ኟነበዖውን ኟህቡእ እንቅቬቃቫ ዒኮኲቮዴ ቢቻኴዔ በኦዜዑያ ክኴኴ ኟነበዖው ‹‹ቄዜ 

ቢኰቨዒ›› ቌን በክኴኰ ያኯውን ኯዏዖቊቊዴ ዯጇቅዕ ቇኖ ጣ ችሏኴ፡፡ይህ ሀይኴ ንዳንድ ቦዲ 

ዏንቌቬዴን ዯክድ ዒቬዯዳደዛ ዷዔሯኴ፤ኟዙቨን ኬኲዎችና ኟዢዯሻ ጣቢያዎች ቋቁሟኴ፣ኟኢዴዮጵያን 

ቧንደቅ ዓኲዒ በዒውዖድ በህኬብ ዯካዮች ዔ/ቤዴ በቮባዘነዴ ኟዯዝዖዷውን ኟኦነቌን ባንዲዙ 

እንዲውኯበኯብ ድዛጓኴ፡፡ይህን ሁኰ እኟዝፀዏ ያኯ ሀይኴ ነው እንቌዲህ ‹‹ካሄዱ ኲዒዖንዔ፤ 

ይዏዖዏዙኴ›› ዏባኰ በዛካዲ ኟኦህዴድ ‹‹ባኲዴና ካድዚዎችን›› ያንጫጫው፡፡ 

ዲዲያ ይህንን በሀቇዛና  በህኬብ ኲይ ንዷኴ እኟዝጸዏ እና ኟሀቇዘደን ቧኲዔና ኴዒዴ እያከ ያኯ ሀይኴ 

ያኴዯዏዖዏዖ ዒን ኯዏዖዏዛ ነው?ይዏዖዏዙኴ፡፡ይህ ሀይኴ እንዴዴ ዯደዙዷ?እነዒን ኰበዴ? እነዒን 

እኟዏዴ ነው? ዔዛዏዙው ይዏኴቧዋኴ፡፡ኟካ ቈዳይ ነው፡፡ 

እንደ እኔ  ‹‹ቄዜ›› ኦነቌን ዯክድ እኟቧዙ፤ ኟኦነቌን ዓኲዒ እያቬዝጸዏ ያኯና ኟኦዜዕ ነጻነዴ ቌንባዛን 

ቫይዖቬ ኟዯቮከዏ ደቇኛ ሀይኴ ነው ባይ ነኝ፡፡‹‹ቄዜ ኟኯውጥ ሀይኴ ነው፤ኟዓይናችን ብኳን ነው›› ኧዯ 

ኟዑኯው ኟእነ ድ ኯዒና ዯከዲዮቻዶው ዐቌዴ በኦህዴድ እና በኦነቌ ባኲዴና ካድዚዎች ኧንድ በቌኴጽ 

እኟዲኟ ኲኯው ኟቍዙ ዏደበኲኯቅ ይነዯኛ ዏቇኯጫ ነው፡፡ 

‹‹ቄዜ›› ኪዚዔ ድዖቬ እኩይ ዯቌባን ቀጥሏኴ፡፡በኯቊ፣በዔዕዙብ ቮዋ እና በዔሥዙቅና በዔዕዙብ 

ሀዖዛቋ ክኖች ቩያካሂድ ኟቆኟውን ቧይጣናዊ ዯቌባዛ ሁን ከዏዲናችን በቅዛብ ዛቀዴ በዔዴቇኗው ኯቇጣዣ 

ከዯዒ ኲይ ቩዝጽዔ ይዯናኴ፡፡ቧዎች ኟኧዖኝነዴ ጥቃዴ ዯዝጽዕባዶዋኴ ቤዴ ንብዖዲዶው 

ዯቃጥሏኴ፡፡ድ ኯዒና ካድዚዎቻዶው ቌን ‹‹ቄዜ ኟቧኲዔ ሀይኴ ነው››፤‹‹ኟሀቇዙችን ኟደዟዴ ዯቬዠ 



ነው››በዒኯዴ ይናችሁን ጨዢኑና እናዕኛችሁ ይኰናኴ፡፡ቄዜ ዔን ዓይነዴ ዯቬዠ ይክ እኟዏጣ እንደሆነ 

ቌን በቌኴጽ እያኟነው ነው፡፡ 

ኪዚ ቄዜ ኟሀቇዙችንን ኢኮኖዑ ኯዒሽዏድዏድ ያኯዏ ዯቌባዛ በዏዝጸዔ ኲይ ነው፡፡በሀቇዛ ውቬጥና 

በውጭ ባኯሀብድች ኟዯቋቋዐ ዠብዘካዎች ሥዙዶውን እንዲያቆዐ ድዛጓኴ፡፡ኟዏንቌቬዴ ዒዕድን 

ውጪ ድዛጅድች ቬዙዶውን እንዳይቧ ድዛጓኴ፡፡ይህዔ ‹‹ቄዜ›› እኟዯንቀቪቀቧ ያኯው በቌብዲዊነዴ 

ቪይሆን በዯጇና ዏኴኩ ዏሆኑን ኟዑያቪይ ነው፡፡ 

‹‹ቄዜ›› ኪዚ ኳኵች ብሔዜችን እያጇቃ ነው፡፡‹‹ሁኰዔ ነቇዛ ኯኦዜዑያ›› እያኯ ነው፡፡ይህ ኟቬኴዴ 

ቈዳይነው፡፡ ነቇ ኟዙቨን ቇን እንደዑበኲ ቌን ያጇዙጥዛዔ፤ ያከዙክዛዔ፡፡ዔክንያደዔ ቄዜን 

እኟኧዖው ያኯው ኦነቌ ነውና፡፡ቄዜን እኟዏዙው ያኯው ዺዋዛ ነውና፡፡ኦነቌዔ ሆኑ ዺዋዛ ኯኢዴዮጵያ 

ዏኴካዔ ነቇዛ ኟዒይዏኘ ኟቌብፅ እና ኟሻዕቢያ ዏኴዕክዯኞች ናዶውና፡፡ 

ኯእኔ ‹‹ኴቮባብ›› ኟእቬኲዒዊ ዢዛድ ቤድች ህብዖዴ ኟጣዴ ክንዢ ቩሆን ‹‹ቄዜ›› ኟኦነቌ ኟጣዴ ክንዢ 

ነው፡፡ኴቮባብ ሀይዒኖዲዊ ክዙዘ ሀይኴ ቩሆን ቄዜ ደቌዕ በጇባብ ኟኧዖኝነዴ ቬዯቪቧብ ኟዲዖ ሀይኴ 

ነው፡፡ሁኯደዔ በሻዕቢያ፣ በዺዋዛ በቌብጽና ኳኵች ሀቇዙዴ ኟዑዏ እና ኟዑደቇዞ ኟሀቇዙችን ቬቊድች 

ናዶው፡፡   

እናዔ ‹‹ዯቀዔጇው ኟቧቀኰዴ ቆዕ ኯዒውዖድ ይዶቌዙኴ›› እንዲኰ እነ ድ ኯዒ እና ካድዚዎቻዶው ኪዚ 

ኟኯውጥ ሀይኴ ፣ኟነጻነዴ ሀይኴ እያኰ ኟዑያቆኯጳጵቨዴ ‹‹ቄዜ›› ከቄዜነዴ ኴዣ ኟህኬባችን ቃዛ 

እንዳይሆን ከዲሁ ከዢዯኛ ዴኩዖዴ ዯቧጥድዴ ዏዖዏዛ ብኵዔ ኟሀቇዛ ቬቊዴ ሆኖ እንዳይቀጥኴ 

በእንጭጩ ቀጭ ይቇባኴ፡፡ 

ቧኲዔ ኯኢዴዮጵያ 

 


