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ዏንግቬት ኴባ ሀቇዛ…?! 

                                                   ኧዒን በኲይ 03-20-18 

‚ኟበዙሽን ጇባቪ ያኟ፣ በእቪት ይጫጏትዔ‛ ይኲኴ ኟሀቇዙችን ቧው—ኟእቪትን ደቇኛነት ቩቇኴፅ። 

እቪት ዔናኴባት ህይጏትን ቂኲጇዠ ቢያንቬ በቧውነዲችን ኲይ ኟኧኲኯዔ ጇባቪ ጥኵ እንደኯዑያኴዢ 

ያቬዯዔዛ ዝኴጎ ነው—ኟሀቇዚ ቧው እንዲያ ዒኯደ። ኟቧኲዔ እጦትዔ ሿኩህ ኟዯኯኟ ይደኯዔ። ኟቧኲዔ 

ኯዏኖዛ፤ በግኯቧቦችዔ ይሁን በሀቇዛ ኲይ ኟዙቨን ዏጥዣ ሻዙ ጥኵ ያኴዠኴ። በቧዎች ‚ኟነቇ ቧውነት‛ 

ኲይዔ ዏጥዣ ቧንኮዢ በዏትሿኴ ህይጏዲቷው ‚ድዜ ቃዘያ‛ እንዲኰት ዓይነት ያደዛቊኴ። ሿዢ ቩኴዔ፣ 

ካጎችን ሀቇዛ ኴባ ድዛጎ ኟጥቇኝነት ቆዒዳ ኯዒኞች እንዲሆኑ ዝዛድባቷው (ዝዖድባቷው) 

ይችኲኴ። በቅዛባችን ኟዔንዏኯሿዯው ኟደቡብ ቨዳንና ኟቭዒያ እንዲሁዔ ሿቁ ኟዔናኟውና ኟዔንቧዒው 

ሿቁ ኟቭዘያና ኟኢዙቅን ካጎች ሁኔዲ ቧኲዔ ዔን ያህኴ ኟቧዎችን ህይጏት እንደዑጎዳ ኟዑያቪይ ሁነኛ 

ቬዖጅ ነው።  

በሀቇዙችን ያኯው ኟቧኲዔ ሁኔዲ ኲኯዞት ዓዏዲት እጅግ ቬዯዒዒኝ እንደነበዖ ግኴፅ ነው። ሿቅዛብ ካ 

ጏዲህ ግን በንዳንድ ኟውጭ ሃይኵች እኟዯዕሿዖ ያኯው ኟቀኯዔ ብዮት ይህን ሁኔዲ እንዳይኯውጇው 

ጥንቃቀ ዒድዖግ ይቇባኴ። ዔክንያደዔ በውጭ ሃይኵችና በውቬጥ ቈዳይ ዝፃዑዎቺቷው ዒቂኝነት 

ኟዑሿናጏነው ኟቀኯዔ ብዮት በዋነኛነት ዏንግቬት ኴባ ሀቇዛ እንዲኖዖን ኟዑያደዛግ ቬኯሆነ ነው።  

ዲዲያ በኩህ ፅሑዡ ኲይ በቅድዑያ ኟቀኯዔ ብአትን ዓኲዒ ኯጇቃኲይ ግንኪቤ ያህኴ በጧዖዢዲ 

ሿዯዏኯሿትን በኋኲ፣ ቀደዔ ባኰት ካያት በዯኯያአ ኟዖብ ሀቇዙት ሿዯቂሄዱ ኟቀኯዔ ብዮቶች ንፃዛ 

በእኛ ሀቇዛ ያኯው ዯጧባጭ ሁኔዲ ዔን እንደዑዏቬኴ እንዏኯሿዲኯን። ኟቀኯዔ ብአዯኞቸ እነዒን 

ናቷው?፣ ዓኲዒቷውቬ ዔንድነው? እንቅቬቃቫያቷውን ኯዒክቮዢቬ ዔን ዏደዖግ ይኖዛበዲኴ? ኟዑኰ 

ቈዳአችንዔ እንቃኛኯን።  

ኟቀኯዔ ብዮት ክዙዘ ኒዮ-በዙኴ ሃይኵች ሿዙቪቷው ፖኯዱቂዊ-ኢኮኖዑ ዢኴቬዢና ውጭ ኟኳኵችን 

ዏቬዒትና ዒኟት ኟዒይዝኴቈ በንድ ሀቇዛ ውቬጥ ኟህኬቡን ጥቅዔ ቪይሆን ኟእነዛቨ ዢኲጎት ኟዑያቪቂ 

ዯኲኲቁ ጏይዔ ሻንቈት ዏንግቬት ኯዏዏቬዖት ኟዑያደዛቈት ጣኴቃ ቇባዊ ጥዖት ነው። ኟቀኯዔ 



2 
 

ብዮደ በዋነኛነት ሿውጭ ኟዑዏዙ ቩሆን፤ ሀቇዛ ውቬጥ ባኰ ኟቬኴጣን ጥዔ ያቪበዳቷው ዯቃዋዑዎች 

ያዔ ኟሀቇዙቷውን ጥቅዔ ቪኴዝው በዑቧገ ዑዲያዎችና ግኯቧቦች እንዲደቇዢ ዯደዛጎ ይነደዠኴ።  

ይሁንና ንድ ኟቀኯዔ ብዮት እንዲቂሄድበት ኟዯጏቧነበት ሀቇዛ ውቬጥ ያኰ ዯቃዋዑ ፓዛዱዎች ጇንቂዙ 

ንድነት ኖዙቷው እንደዑቇባ ‘በዐያው ኟዯቂኑት’ ኟቀኯዔ ብዮዯኞች ቩናቇ ይደዏጣኴ።  

ዯግባን ኯዏሿጏንዔ ኟኩያችን ሀቇዛ ቬዔ ጥኲቮት በዏቀባት ኟበዙኬዔን ዷንዳ ኟዑያቀነቅኑት ዓኯዔ 

ቀዢ ዑዲያዎች ሿዢዯኛ ሿዢዯኛ ሽዠን እንዲቧገ ይደዖቊኴ (ቧዕነኛውን ኟሀቇዙችንን ኟቬቷኳይ ካ 

ዋጅ ትኲኴቅ ዑዲያዎች እንዴት እንዳጦከት ያቬዲውሷኴ)። እናዔ ኟኩያች ሀቇዛ ቧብዓዊና 

ዴዕክዙቩያዊ ዏብቶች፣ ኟፖኯዱቂ ዔህዳዛ ዏጥበብና ዏቬዠት እንዲሁዔ ዯቃዋዑዎች ያኰበት ሁኔዲ 

ዯጣዔዏው፣ ዯንቊደውና ጎብጇው ይቀዛባኰ። ይህ ዛዔጃ ኟቀኯዔ ብዮደን ኯዒቬነቪት ጥዛያ ዏንቇድ 

ዝጣዘ ነው ዒኯት ይቺኲኴ።  

ኟቀኯዔ ብዮት በብኪኛው ኟዑቂሄደው በዔዛጫ ጏቅቶች ቢሆንዔ፤ ኯኧዏቺው ያቹ ሀቇዛ ዔቸ ሁኔዲ 

እንዳኲት በዲዏነበት ካዔ ሿናጏን ይችኲኴ። ዛግጥ ኯቇኪ ካጎቺቷው ኃኲዟነት ኟዒይቧዒቷውና በቧዎች 

ደዔ በቋዙጭ ቤዯ-ዏንግቬት ዏግባት ብቺ ኟቀንና ኟኳት ህኴዒቷው ኟሆነው ኟሀቇዛ ውቬጥ 

ዯቃዋዑዎች እቪደን ቀጣጥኯውት ጏኲዝኑን ባህዛ ዒዶ ሆነው ኟዑዕቁት ክዙዘ ኒዮ-በዙኴ ሃይኵች 

ባቬነቨት ኟቀኯዔ ብዮት ዒቂኝነት ኟዑዖግዝው ቧው ይሿብዳቷውዔ።  

እንዲያውዔ ሿዔግባዙቷው ቊዛ ኟዒይቇናኗውን ‘ኟቧብዓዊ ዏብት ዯሟጓች ነን’፣ ‘ግጭትዔ እንዝዲኯን’ 

በዑኴ ኟውቮት ዲፔኲ ኟኯጇዞ ኟቀኯዔ ብዮት ቀጣጣይ ባኴደዖቦቺቷው ዒቂኝነት በሁኔዲው እኟቪቁ 

ቈዳዮን ኯዘፖዛት ዢጆዲነት በዏደቊቇዔ ይጇቀዐበዲኴ። ኟቀኯዔ ብአት ዋነኛ ዓኲዒ ዏንግቬት ኴባ 

ሀቇዛ ዝጥዜ ንገዙ ሃብትን ዏበኬበኬ ነው። ካጎች በቀኯዔ ብአት ኟጎዳና ኲይ ነውጥ ኲይ ዲዔቧው 

ቧኲዒቷው ቩጇዠ ኟቈዳአ ዝጣዘዎች በዔቪያቷው ጇዢጇዝው ኟቧትን ቪይጇት ‘ቤት!’ ቪይኴቀት 

‘ጏዴት?’ ባይ ሻንቈት ዏንግቬት ዏቬዛዯው ኟኩያችን ሀቇዛ ኟዯዝጥዜ ሃብት እንደ ጥቇት ኲዔ 

ያኴቡዲኴ። ጏትዜዔ ኯኩህ ዓይነደ ሀቇዛንና ሃብቷን ቪኴዝው ኯዏቮጥ ኟዯቧኯዞ ኟውቬጥና ኟውጭ 

ሃይኵች ህኴዒቷው ቬኴጣን ኲይ ዏውጣት ብቺ ቬኯሆነ ይህ ዓይነደ ኧዖዠ ቩዝፀዔ ዓይናቷውን በንቭኲ 

ቮበበው ይዯው እንዳኲአ ይሆናኰ። 
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በቀኯዔ ብአደ ዒቂኝነት ኟዑዝጇዖው ዔቬቅኴቅኴ ሁኔዲ ቧኲዔ ይቧጥዔ። ኟቈዳአ ዝፃዑዎች 

ኟኩያችን ሀቇዛ ንገዙ ሃብት ንጇዢጥዝው ኬቀው እቬቁጏቬዱ ድዖቬ እኩህዔ እኩያዔ ዏናቆዛ 

እንዲዝጇዛ ያደዛቊኰ። ቇንኧብ በዏዛጧትዔ ካጎች እዛቬ በዛቪቷው እንዲበኲኰ ያደዛቊኰ።  

በቀኯዔ ብአት ኟጎዳና ኲይ ነውጥ ኟዯዏቧዖዯው ሻንቈት ዏንግቬትዔ በኯ እና በኟኯዔ ዏቂሿኴ 

እንዲሆን ኟብአደ ህግ ያቬቇድደዋኴ። በኩህዔ ቪቢያ ካጎች ሀቇዙቷውን ጥኯው ይቧደዳኰ። ዏንግቬት 

ኴባ በዏሆናቷውዔ ጥይትን ዏዢዙት ጏደ ጎዖቤቶቺቷው ይቧደዳኰ። ኟቀኯዔ ብአት ዝጣዘዎቸ 

ኟሀቇዘደን ሃብት ቩኧዛዞ ኟኩያች ሀቇዛ ካጎች በጎዖቤት ሀቇዜች ቬንዴና ኧይት ይቧዝዛኲቷዋኴ። በቃ! 

ኟብአደ ኴዠና ኦዓቊ ዯግባዛ ይኸው ነው። ኟኟትኛውዔ ህኬብ እንዲህ ዓይነደ ቧቆቃ እንዲደዛቬበት 

ኟዑዝኴግ ጤናዒ ዕዔዜ ያኯው ቧው ኟዑኖዛ ይዏቬኯኝዔ—በቧው ሀቇዛ ንገዙ ሃብት ኟዏበኴፀግ 

ዢኲጎት ቂኲቷው ክዙዘ ኟዛዕአዯ-ዓኯዔ ንቃኞች በቬዯቀዛ።  

ዛግጥ እንዲህ ዓይነደ ክቬዯት በእኛ ሀቇዛ ውቬጥ በቬዠት ኴዲኟዔ። ኬዒዑያው ግን ነበዛ፤ ሁንዔ 

ኯ። ኟቀኯዔ ብአት ዙዒጆቸዔ ጥቂቶች ናቷው። ብኪኛውን ኟህብዖዯቧብ ክዢኴ ኟዑጏክኰዔ 

ይደኰዔ። ኟጎዳና ኲይ ነውገ ሿዋኝ ጥቂት ቂኵች ኬዒዑያ ግን ዯግባዙቷው ኟቀኯዔ ብአት 

ኬዒዑያ ዏያከን ሿኮዒንድ ፖቬደ ቫክዚዲዘያት ድዔጇናኴ። ያዔ ሆኖ ይህ ዯግባዛ ብኪኛውን ህኬብ 

ኟዒይጏክኴ በዏሆኑና በሀቇዙችን ያኯው ነባዙዊ ሁኔዲ ኯቀኯዔ ብአት ቬኯዒይዏች ችግን በእንጭጨ 

ዏቅጧት ኟዑቺኴ ይዏቬኯኛኴ። 

ቀደዔ ባኰት ካያት እንደ ቢያ፣ ግብፅ፣ ደኒኬያ ኟዏቪቧኰ ኟዓዖብ ሀቇዜች ‘በዓዖብ ቬፕዘንግ’ ብአት 

ቩዏደ በሀቇዙችን ይህ ሁኔዲ ያኴዯዝጇዖበት ኟዙቨ ዔክንያት ነበዖው። እንደዔናቬዲውቧው ኟዓዖቡ ዓኯዔ 

ዒህበዙዊ ብዮት ኟዯቀጣጇኯበት ዔህዳዛ ሿሀቇዙችን ነባዙዊ ሁኔዲ ቊዛ ኯኟቅኴ ነው።  

በእኔ እዔነት በብኪኛዎቸ ኟዓዖብ ሀቇዙት ውቬጥ ብአደ ኟዯነቪው፤ ሀቇዙደ ዴዕክዙቩን ኟዒያውቁ፣ 

በንቈቬ ጏይዔ በዑዛ ኟዑዯዳደ፣ ቬኴጣን በቤዯቧባዊ ዏዯቂቂት እንጂ በዔዛጫ ኟዒይቇኝባቷው 

ዏሆኑ፣ ሿነዳጅ ኟዑቇኗው ቇቢዔ ቢሆን ኟጥቂቶችን ኟቇንኧብ ቁዒዳ ብቺ ኟዑዕኲ እና እጅግ ኟዑበኪው 

ህኬብ ዯጇቃዑነደ ‚ዔንዔ‛ ባኴ በዑችኴ ሁኔዲ ዓይነት ቬኯነበዛ ነው። በዯኯይ ዏንግቬዲደ በኟካው 

እኟጧዏዖ ኟዏጣውን ኟኑዜ ውድነት ዏቋቋዔ ኟዯቪናቷውና ጏጣቶቺቷውን በቬዙ ዝጇዙ በኟደዖጃው 

ዯጇቃዑ ዒድዖግ ያኴቺኰ በዏሆናቷው ኟብዮደ ቧኯባ ሆኑ ችኯዋኴ።  
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እንዳኴቀት እኛ ሀቇዛ ውቬጥ ያኯው ሁኔዲ ግን ሿኩህ በዢፁዔ ኟዯኯኟ ነው። ኢትዮጵያ ውቬጥ 

ዴዕክዙቩያዊ ኟዏድብኯ ፓዛዱ ቬዛዓት ኲኯዞት 27 ዓዏዲት በሂደት እኟዯቇነባ ዏጥቷኴ። ቬኴጣን 

ኟዏብደ ባኯቤት በሆነው ህኬብ ዒቂኝነት በዔዛጫ ኟዑቇኝ ዏሆኑዔ ባኯዞት ዔቬት ሀቇዙዊ ኟዔዛጫ 

ሂደቶች ዲይዯዋኴ። በኩህዔ በህኬቡ ዔዛጫ ኟውዙ ፓዛዱ ኟዏድብኯ ፓዛዱ ቬዛዓት እውን ሆኗኴ። 

ሀቇዘደን እኟዏዙ ኟዑቇኗው ቇዥ ፓዛዱ ኢህዴግና እዛቨ ኟዑዏዙው ኟኢዡዴዘ ዏንግቬት ኲኯዞት 16 

ዓዏዲት ያሀኴ በዒቂይ ሿቬዛ በዏቶ በኲይ ዕድቇት በዒቬዏኬቇብ ኟሀቇዘደ ኢኮኖዑ በቺኯው ዏጇን 

ህኬቡን በኟደዖጃው ዯጇቃዑ ዒድዖግ ችሏኴ። በዯኯይ ጏጣቶችንና ቫቶችን በነቬዯኛና ጥቃቅን ኟቬዙ 

ዏቧኮች በዒደዙዷት ሿሀቇዘደ ኴዒዲዊ ዕድቇት ዯጇቃዑ እንዲሆኑ ድዛጓኴ። በቅዛቡዔ ዏንግቬት 

ኯጏጣቶች በቢዮኖች ኟዑቆጇዛ ዯኧዋዋዘ ዝንድ ዏድቦ ብኪኛዎቸ ጏደ ቬዙ እንዲቇቡ ድዛጓኴ። ይህ 

ውድ እኩህ ሀቇዛ ውቬጥ ኟቀኯዔ ብአት ኬዒዑያ በዯደቊቊዑ ኯዏዕሿዛ ቢዲቧብዔ እንዳይዝፀዔ 

ያደዖቇ ይዏቬኯኛኴ።  

ዛግጥ ኟሀቇዙችን ኢኮኖዑ ቇና ዲዳ እንደዏሆኑ ዏጇን ሁኰንዔ ኟህብዖዯቧብ ክዢኴ በጥቂት ዓዏዲት 

ውቬጥ ዒቬደቧት ይቺኴዔ። ሆኖዔ በዯኯይ ጥቂቶችዔ ቢሆኑ ጏጣቶችን ዯጇቃዑ ዒድዖግ ያኴዯቺበትን 

ዔክንያት ሁንዔ በጥቀት ዏዝዯሽ ይቇባኴ። ዝትሾዔ ዠጣኝ ዏዢትሔ ዏቬጇት ኟግድ ነው። ቬዙ 

ያኲቷው ጏጣቶች ነቇ እንደዒይጇቅዒቷው እያጏቁ፣ ኟቀኯዔ ብአት ሀቇዙቷውን ኟብጥብጥ ከዘት 

ውቬጥ እንደዑሿዲትና ዏንግቬት ኴባ እንደዔትሆን እኟዯቇነኧቡ እንዲሁዔ ኟእነ ቭዘያን፣ ቢያንና 

ኢዙቅን ካጎች ቬቃይ እያአ በጎዳና ኲይ ዏፅ ቪዯዞ ይችኰዔ። እንዳኴቀት ጏጣቶቸ ጥቂቶች 

ቢሆኑዔ ቅኰ፤ ሿኴዒደ ቊዛ ዯጇቃዑነዲቷውን ብዜ ዒቪደግ ካ ኟዒይቧጇው ቈዳይ ዏሆኑን 

ኟዑዏኯሿዲቷው ቂኲት ደግዏው ደቊግዏው ያቬቡበት ይቇባኴ። ይህን ውቬጣዊ ሁኔዲችንን በዒዖዔ 

ኟቀኯዔ ብአደን ኬዒዒዑያ ዒቬቀዖት ይቺኲኴ ብዬ ዔናኯሁ። ቧኲዔ ኯዲዲዘው ህኬባችንና ኯሀቇዙችን 

ይሁን!   

 


