ቊው ባሤነት !!
በታምሢት ኟዒነ (besrattam@gmail.com ) 04-15-18
በኣሁኑ ካ በዏው ሃቇሢችን በዯቆያአ ኣቅጁጫዎች በቂም ባይሆን ኟቬሢ እድቋ ዯሦጃሯቋ ፡፡ኟቬሢ እድቋ
ዏሦዾሠ ጃሠ ቢሆንም ኣንዳንድ ቪናቂዎች ዏታኟት ሿዷዏሠ ዓዏታት ዯቆጃሯቋ ፡፡ይህም በኢሪድሡ በኣቧሡና
ቧሢዯኛ ኣዋዼ ያቋቧሦሟ ሢቨን ኟቻቆ ኣዋዼ ዏዏሡያ ያቋጁቆት ኟቅጃሤ ዓይነት ቬቆ ነው -ቊው ባሤነት
ያቧኗኝ ፡፡ሿቭቬትና ኣሢት ዓዏት በረት ኣዲቬ ኣበባ በኣንዳንድ ኟዏንቌቬትና ዏንቌቬታዊ ያቋሆኑ ድሤዼቶች
በኤዷንቩ በዑቀዾሠ ቧሢዯኞቷ ኟዑታአኝ ኢቧብኣዊ ኟቅጃሤ ሁኔታ ዯኧዋውሣ በዒኟት በዯቻቆኝ ዓቅም ይህንን
በዯዏቆሿዯ ቆዒጁሢት ሞቄሣ ነበሤ ኟዓቅም ቈዳይ ሆኖብኝ እንዳቆዏው ዯቇድዺቆሁ ፡፡
ቈዳአ ቬቆ ቅጃሤ ቧሢዯኞች በኣቧሡ ኤዷንቩዎች ኟዑደሤቬባቷው በደቋና ቌራ ነው ፡፡ በኣሁኑ ካ በዯቆይ በኩህ
10 ዓዏትውቬጃ በዏው ሃቇሢችን በኣዲቬ ቍበባም ይሁን በዯቆያአ ኟቄቋቋ ሿዯሞች ኣንዳንድ ሩብሡቂዎችና
ኟዏንቌቬት ዏ/ቤቶች ኟቅጃሤ ደንብ በቩቪቋ ቧሤቪቬ ኟቧሢዯኞች ኟቬሢ ዏደብ ኟጃቈና ፅሂ ዏደቦች ( ጃበቃና
ቈቋበት ) (ፅህሦት ና ፅዳት ሿሢቨ ቅጃሤ ኣውጃቶ በቅንትሢት ዏቋቄ ቆውጭ ቀጁሡዎች በዏቬዾት (Out
Source ) ቬሢ ቆዒቀዾራ በዑቋ ኢትዮጵያዊ ኟሆኑ ኣቬቀጁሡዎች ኣቇ ፡፡ቀጁሡዎቸ ሿድሤዼደ ባቆቤት
ዐቇውን ቇንኧብ ይቬዱና እነቨ ቬሢውን ይቧሠታቋ ፡፡ዯቀጁሡው ቌኑኝነደ ሿዋናው ቪይሆን ሿቭቧዯኛ ቇን
ነው፡፡
እነኝህ ኣቬቀጁሡዎች በኣዾቃይ ኟቅጃሢቷው ቍይነትና ቆቧሢዯኛው ኟዑቧዿት ቄራያና ኣቇቋቌቌት ቧብኣዊ ህቌ
ኟዑጃቬ ነው ፡፡ኤዷንቩዎቸ ኣንዳንድ ዏንቌቬታዊና ዏንቌቬታዊ ያቋሆኑ ድሤዼቶች ኟጃበቃና ቈቋበት እንዲሁም
ኟፅዳትና ቍሁንዒ ቊቌች ኟቢሥ ቬሢዎች ሁቇ ባቂዯዯ ዏቋቀ ደ ውጭ በዒውጁት ቅንትሢት ይቬዳቇ ፡፡
ቆነቇሠዒ ቬሢ ቆዒቪጃ ነው ዯብቌ ኟዑዾሢው ቌና ድብቁ ብኬበኪ እና ቊው ባሤነት ነው ፡፡ ኣሁን ኣሁንዒ
ቊው ሃብት ዒቂበቻ ኧዴ ሆኗቋ ፡፡እኩህ ይ ኣንባቢ ቈሟዳቋኗ ኟዑቇባው ሿኟዏቧሡያ ቤደ እና ድሤዼቶቸ
ቬሢውን ቆኛ ቬዿን እኛ እንቧሢችሗቆን ብቆው ነው እንዹ ጅሟታ ኟዑባቋ ኟቆም በቬምምነት ቅንትሢት ይቬዳቇ
፡፡ በኩህ ቅዯ ኤዷንቩዎቸ ቬሢውን (ቀጃሥ ቆዒቬዯዳደሤና ቆዏቬሢት ) ሿዋናው ሿድሤዼደ ኟዑቬደው እቬሿ
በሤሿት ያቆ እንደሆነ ነው ሣውን ኟቧዒሁትና ሿዯቀጁሡዎቸ ያቇኗሁት ዏሟዺ ፡፡ኣቧሡው ሿድሤዼደ ኟዑቬደው
ብሤ በተዎች ኟዑቆዾሤ ቩሆን ኤዷንቩዎቸ ቌና ቆቧሢዯኛው ቌና በሤ ቍቬሿ ቬድቬዯ ዏቶ ብሤ ቈያውም ኟቬሢ
ቌብሤ ዯቆሤጄባት ይሠዾዋቋ -ኣንድ በቇ ፡፡
ኟዯቀጁሡው በቍዷንቩው ኟቬሢ ቧዓት ሿንቊት 12፡00 ቧዓት ቇብቶ ዒታ 12 ቧዓት ይጁቋ ፡፡ ሿቬምንት ቧዓት
በይ ያቆ ምቪ ቧዓት እንዲቧሠ ይደሟቊቋ ፡፡ በዓዏት ሁቆቴ ደንብ ቋብቬ ይቧዾዋቋ ፤ዕድቋ ሆኖ ኣዲቬ ቅጃሤ
ሿሆንቄ እቬቁቧሩቋህ ኟዯቧናበዯ ቧሢዯኛ ቩቆብቧው ኟነበሟ ቋብቬ እንድትቆብቬ ይደሟቊቋ ፡፡ኟጂና ጪ ሽሩን
ኟቆም ፤እሟራት ኟቆም ሿእሁድ እቧሿ እሁድ ቬሢ ነው ፡፡ባቊጁዑ ሃኧን ህዏም ይ ቊ ዯያያዥ ችቌሥች
ቇጃሞት/ሟት ቧሢዯኛው/ዋ ሿቬሢ ብት/ቢቀሤ ሿዒቬዾንቀቂያ ቊሤ ደዏዟ/ከ ይቆሟጁቋ ፡፡እኒኧህ ኤዷንቩዎች
ቧሢዯኛው ኟዑሦፅዐት ቊው ይ ኣቬነዋሡ ዯቌባሤ ቄራያ እንዲጅምሤቆት ራቍት ቂቆው ቊ ዯጅዒሡ
ኟቬሢ ቌዴታ ውቋ እንዲሦሤም ይደሟቊቋ ፡፡ በኩህም ቧሢዯኛው/ዋ ቆዯጅዒሡ ቄራያ ዯጅዒሡ ቬሢ በዑቧሠበት
ቅት ቆምቪቊ ኣንድ ባንቄ ይ ቊ ድሤዼት ኟዯቀዾሟ ንቊት 12 ቧዓት ዒታ ቩጁ በኩያው ቅፅበት ዲያውኑ
ደ ቊ ድሤዼት ይቬደውና ሿኩያች ቧዓት ዷምሥ እቬሿ ንቊደ 12 ቧዓት ይቧሢቋ ጃበቃውን ቌዳዸን ይሦፅዒቋ
፡፡ቋብ በቇ ሃያ ኣሢት ቧዓት ይቧሢቋ ያቆ እሟራት ፤ኟሃቇሢችን ኟኣቧሡና ቧሢዯኛ ኣዋዼ ህቌ "ኣንድ ቧው
በቀንቬምንት ቧዓት ዏንቌቬት ኟደቇቇቇው ኟቍሟራት ቀንም ….." ኟዑቆው ኣዋዼ እነኩህን ድሤዼቶችን
ኣይዏቆሿትም ፡፡እኔ በሤ ቧቪ ቀናት ውቬጃ ሃያ ቀን ነው ኟምቧሢው እነኗህ ካቍች ቌና በኣቧሡ በኤዷንቩዎች

ቌሦኛ ቍቧሢሤ ይህ/ች ቧሢዯኛ ቧቪ ቀናት በሤ ቬትቧሢ ቊትና ቀን ጅምሥ ቬድቪ ቀናት ይቧሢቋ/ትቧሢቆች
ዒቆት ነው ፡፡
ይህ ቬሢን ቆቊ ኤዷንቩ ኣቂቋ ኣቪቋሬ ዏቬዾት ቬሢ ቆዒቪቆጃ ቩባቋ ነው ኟዑቋ ሣዎችን እቧዒቆሁ ፡፡ቌና
ኣሁን ኣሁን ብከዎቸ ደኩህ ቬሢዎችን ቆኤዷንቩ ኣቪቋሬ ዏቬዾት እንደ ቁሢይ ዏቧብቧቢያም ቪይውቋ
እናዳቋቀሟ ሿነጭሢቯ ካቍች እንደ ባሤያ በዒቧሢት ካቍችን በቊ ባሤነት ዏቌኪት ሆኗቋ ፡፡ ቌቆቧቦች በድሃውና
ሿቇዾሤ ቬሢ ራቆቊ ኟዑሦቋቧው በዯቆይ ቫት እህቶቻችን ዓዒ ያደሟቇ ነው ፡፡ ኣንዳንድ በሢቪቷው ቀጃሟው
ቩያቧሠና ቆኤዷንቩው ቧጃዯው ቬሢው ቩቧሢ በዯቆያኟ ሁኔታ ውጂታዒና ኣሤቁ ቬሢ እንደዒይቧሢ ነው
ኟዑቧዒውና ኟዑታኟው ቡከ ቋአነቶች ኣቇት ፡፡ይህም ዯቀጁሡዎቸ ቀጁሡያቷው ሿዋናው በብከ ብሤ ቬዶ
ቆቧሢዯኛው ኟዑቧዾው ዏዾን በጁም ኣነቬዯኛ እንዳይኖሤ እንዳይሞት ኟዑያሤቌ ነው ፡፡ በኣሁኑ ካ ኣንድ ቧው
ቤዯቧብ ያቆው ኣባሢ ይ ኣዒሢ 650 ብሤ እንዴት ነው ራትሃዊ ቄራያ ኟዑሆነው ፡፡ቈያውም ዐቇ ቀን በሤ
ይ ቆዒ/ሞቍንበቬ ቀና እያቆ ጃበቃ ቬሢና ኟፅዳት ቬሢ ፡፡ሿቧኞ እቧሿ እሁድ ዕሟራት ኟቆ ህቄምና ኟቆ ኟኣቆቃ
ዒንጓዾጃ ዯጅምሥብት !!
በኩህ ኤዷንቩዎች ቧሢዯኛው ይ ኟዑሦፅዐት ቊው ቌራ ይህ ቧሢዯኛ ዋቬ ቆዒቅሟብ ቂቋቻቆ ብሤ ያቬይኪቋ
እቧሿ ሁቆት ተ ኣምቬት ዏቶ ብሤ ያቬይኪቋ ፡፡ እኩህ ድሤዼት ዒንም ቧው ዒጁሢት ኟዑችቆው ቌሧ በኬቶበት
ኟዑጁ እንዹ በድሤዼደ ትእኪኬ ኟዑቧናበት ቧሢዯኛ ኟቆም ፡፡ ይህ ቧሢዯኛ ቋቋቀቅ ቢቋ ኣይሦቀድቆትም፡፡እኩህ
ቧሢ ይ ኟዑቧዒሠት ኣብኪኞቸ ኣይታቷሁ ሿሆነ ሿቄቋቋ ኟዑዏዿ ቧሢ ያዿ ኟኣሤቭ ኣደሤ ቋዽቷ ናቷው ፡፡ባንድ
ቅት ኣንድ ኟቄቋቋ ጁት ዋቬ ቬቊቆው ብሤ ነበሤ ያቬያኧውና ባቊጁዑ እናቴ ታዒቆች እና ቇዾሤ ሄዻ
ዒቬታዏም እሦቋቊቆሁ ብቌ ቩዾይቅ "ውቮትህ ነው ….." ብቆው ሞቇደት ፡፡ቧሢዯኛው ኟዼ ነቇሤ ነውና ጃቌ
ሄደ ዼ እናደን ኣቪቄሞ ቩዏቆቬ ብሠንም ኣቋቧዿትም ዒን ቈያናቌሟው ቋዸን ባቊጁዑ ኣቌኝቷው ዒቬሟዺውን
ቧጃቶኛቋ ፡፡ይህ ምን ይቇታቋ ? ቊው ኣቬቇሢዑ ነቇሤ ቧሢዯኛ ቂዾሩ ቅጁደ እንደ ታደሢዊ ቅጁት ነው (ቁጭ
በቋ ብድቌ ኣቅብቀብ ) -ኣቧቇሢዑቬነ ምቌባሤ ኟቍደቷው ኟኤዷንቩ ዯቀጁሡዎች ፡፡ዏንቌቬት እንዴት ካቍቸ ይ
ይህ እንዲሆን ይሦቅዳቋ ??
ኟዑታይ ኟቅጃሤ ዓይነት ኣቬቇሢዑ ነው ፡፡ቩዷዏሤ ሿቍቬሤ ዓዏት በረት ትሟቬት በዑቋ ኟኣቧሡ ድሤዼት ነበሤ
ኟዯዷዏሟው ፡፡በኣሁኑ ካ ቌን ቬዒቷውና ዯቌባሢቷው ኢትዮጵያውነት ያቋዯባቧ ቬነ ምቌባሤና ኟቅጃሤ
ዓይነታቷውሀቇሢችን ሿሦሟዏቻቷው ዓቆም ዓቀራ ህቌቊትና ድንቊቋዎች ያሦነቇዿ ናቷው ፡፡ምናቋባት ቊ ሃቇሤም
ኣቆ'ቅ ኟምትቇኝ ኟዋሃን ኣትታዿም ይሁን ሿኢትዮጵያ ውጭ ያችሁታውቃችሁ ቄብሤህ ዯዾብቆ እሟራት ኣቆው
ኟጂና ሽሩን ያቆው ህቌና ደንብን ኟዯሿዯቆ ነው ፡፡ እኩህ ያቆው ጭሢሽ ኢቧብኣዊ ቬሢ እኟዯቧሢ ነው ፡፡
እኩህ ይ ቋትሟዱቋኝ ኟዑቇባው ይህን በዯዏቆሿዯ በኣዲቬ ኣበባ እቬጀሩኖቬ ኣቂባቢ ኟዑቇኗው ኟኢትዮጵያ
ቧሢዯኞች ሪደሣሽን ፅ/ቤት ቈዳአ በዯዏቆሿዯ ሄዻ ቪነቊቌሢቷው " እነኝህ ኤዷንቩዎች በኢትዮጵያ ኟቧሢዯኛ
ዒህበሢት ኣቋዯዏኧቇቡም እና ቆካው በኩህ ቈዳይ ሿዏንቌቧት ቊሢ እኟዯያኟነበት ነው " ብቆውኛቋ ፡፡ ኟእነኗህ
ኣቧሡዎች ኤዷንቩ ኟቬሢ ሦቃዳቷው ሢቨ በምን ዏቋቀና በኟትኛው ህቌ እንደዯቧጁቷው በውቋ ቈያቬሟዳህ ኟዑችቋ
ኣቂቋ ኟቆም - ብከ ቦታ ብንሿሢዯትም ኟዑዏቆሿዯው ኣቂቋ ቈነቌሤህ ኟዑችቋ ኟቆም ፡፡ንቌድ ቢሥ ቧትሄድ እኔ
ሦቃድ ቬዾኝ ኣቆኝ ቧዾሁ …ሁቇም በኟረናው ቧሤቻቆሁ ነው ዑቆው እንዹ ሃረነት ቬዶ ምቆሽ ኟዑቧጃ ኣቂቋ
ኟቆም ፡፡ ኤዷንቩዎች ኟንፁህ ኢትዮጵያዊ ንድዒቷውና እህታቷው ብና ቈቋበት እኟበኧበከ ዒኟት
ያዒቋ፡፡ቍሁን ኣሁንዒባቋሢጭዋናው ምንጭ በዏሆኑ ኟሆነ ቌቆቧብ ሿዏሣት ዯነቬቶ ኤዷንቩ ያቋቁም ዷዏሟ
፡፡ኣንቊሩ ድሤዼቶችንና ኟዏንቌቬት ዯቋዒት ኟዯቧኑ ኟቬሢ ፕሥቌሢዒቷውን ቆኤዷንቩ በዏቬዾት ቆብኬበኪው
ኟበቀቷውን ኣቬዯዋፅኦ እያደሟቈ ነው ፡፡ ቬሢው ኣሁን ኣሁን ኣሡራ ቢኬነቬ ህቇጃ ቬሢን ህቌን ሽሩን ኣድሤቍ
ኟቧው ቈቋበት በዏበኬበኬ ትሤራ ዒቊበቬ ጃሠ ቬሢ ሆኗቋ ፡፡ኟሞያ ብቃት ኣይዾይቅ ራቃድ ቩቧጃ ቅንትሢት ውቇ
ቆቧሢዯኛው እንዹ ቆኣቬቀጁሡዎቸ ምቸ ኟሆነ ቬሢ ነው ፡፡ራቃዱን ኟዑቧጃ ኟዏንቌቬት ኣቂቋም ኟሆነ ካ ራቃዱን

ቧጃቷቷው ቩያበቃ ቆምን ኣዒ ራቃዱን እንደቧዱት ቄትትቋ ኣያደሤቌም -ቆምን ቩባቋ ቧዎቸ ኣሁን ኣሁን
እንዹ ድሥዒ (ሿቬድቬት ዓዏት ) ኣይነቃዎቸ ነበሠ -ይባቋ ፡፡
ኟኤዷንቩዎች ንብሟት ቧሢዯኛው ቆቂቋቩ ባዷት ኟቆው ጫዒው ዯቦዳድቭ እነቨ ቌና ዏቁኖቻቷው ኟቢሥ
ቬታይቷው ቆኟት ያቆ ነው ፡፡ቆነቇሠዒ በኩህ ቬሢ ኧሤራ ያቇት በሃቇሢቷን በዯቆያኟ ሞያ ኣንደታ ያዯሟሧ ቧዎች
ናቷው ይባቋ ፡፡ቬቆኩህ -ምን ዒቆት ይቻቋ ፡፡
ቬቆኩህ ህቌና ቬሤዓት ኣቆን ኟቍቧሡና ቧሢዯኛ ኣዋዼ ህቌ ዯደንቌቍ ቪቆ በህቈ ቪይቧሢ ጁት ቬሢ ዒጁደ ቪያንቧው
ቌቆቧቦች ቁቬ ዒድቆቢያ ቩሆን ዏንቌቬት ኟቆም እንዴ ያቬብቋ ፡፡
በኩሁ ኣቊጁዑ ዏንቌቬት ሤቂሽ ኟቧው ሃይቋ እያቆ ቆውጭ ድሤዼቶቷ ቆኢንቨቬትዏንት ቩቊብኬ ብከ ችቌሥች
እያቊዾዐ ነው ፡፡ሿሁቆት ዓዏት በረት ሪደሢቋ ዏንቌቬት ቅዑአኒቃሽን ባኧቊዷው ቈብኝት ደ ቍቃቂ ቢሾራደ
ኣዳዒ ትቋቅ ኟውጭ ኢንቨቬትዏንቶች ውቬጃ ያኟሁት ኟኩህ ነፀብሢቅ ነው ፡፡ይህ ኟውጭ ኢንቨቧዯሥችንና
ኤዷንቩዎች ቊሤ ያቆው ችቌሤ ቆቧሢዯኛው ኟዑቧዿት ቄራያ እዼቌ ቀደም ቩቋ እንደቇቆፀቀት ነው ..ደዏከና
ኟቧሢዯኛው ኣያያኬ ብከ ኟዑባቋበት ቬቆሆነ ዏንቌቬት ኟሃቇሡደ ኟሁቇም ምንጭ ኟሆኑትን ቫት እህቶቻችን
በዯዏቆሿዯ ምን እኟቧሢ ነው ፡፡
ጁቷ ዓሟብ ሃቇሤ ሄዳ ሿሬቅ ዯሟሟች ፡ ያቆ ቇደብ ትቧሢቆች ---ብከ እኟዯባቆ በዯቆያአ ኟዓቆም ኣቀራና ሃቇሤ
ውቬጃ ዑድያዎች ብከ ይነቇሢቋ ፡፡ ቇኑ በሢቨ ቇን ቊ ባሤነት ውቬጃ እያቬቇባ ያቆው ዏንቌቬትና ህቌ ባቆበት
ሃቇሤ ነውን? ቬቆኩህ ዏንቌቬት እንዴት በቇኪ ሃቇሠ ካቍች ይ በኢንቨቧትዏንት ቬምና ኟኢዷንቩ ቀጁሡዎች ኣፀያረ
ቬሢና ዯቌባሤ ጁደ እኟዯበኧበኧ ፤ቆምን ኬም ኣቆ ?ቆምንቬ ዑድያዎቸ ኬምታን ዏሟዿ …? ዋናው ባቆቈዳይ
ዏንቌቬትቬ ቬቆ ዓሟብ ሀቇሥች ኟዑቇኘ ካቍቸ ቩጅነቅና ቩዾበብ ምነው ቬቆ ሃቇሤ ውቬጃ ቊው ባሤነት ምነው
ቋቪኑ ዯኧቊ ??

