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ከህዝብ በኲይ ዒን ይዲዏናኴ? 

                                                     ዘዒን በኲይ 06-06-18 

ቪዒኝና ጆዜ ቇብ ነው፤ ኟጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ ህዏድ ቬኯ ቬዶኳይ ዜ ዋዸ ዏነቪዴ 

ያደዖቈዴ ንቌቌዛ። ዋጅን ዒንቪዴ ቀዛድ፤ ቢያጸኑዔ እንኳን ኟዑያነሷዶው ኟሃቪብ ደዛዞች ዝዛ ያኲዶውና 

ዏቧዖዲዊ ናዶው። ዔንዔ እንኳን ኟቬዶኳይ ዜ ዋዸ ቩዲጅ እዛቪዶው በጇቅኲይ ዑኒቬዴዛነዴ 

ባይቧኟዐዔ፤ በዯዏዖገ ሁኯዴ ዙዴ ዜ ውቬጥ ዋዸ ዏነቪደን ቩቇኴፁ፤ ያነቨዴ ሃቪብ ዓይንና ጆዜን 

ኟዑቬብ እንዲሁዔ ህዝብን ኟዒዏን ዳዛቻዊ ፅናዢ እቬከ ኟዴኚው ጫዢ ድዖቬ ዘኴቅ እንደዑችኴ ያቪኟ 

ሆኖ ቌኝቼዋኯሁ። ዲዲያ ኟዋዸን ዏነቪዴ በእዝነ ኴቦናዊ ዛዔዕ ኟዯዏኯከዯ ዒንኚውዔ ቧው፤ 

ዶክዯዛ ብይና ዏንቌቬዲዶው በህዝብ ኲይ ያኲዶውን ኟዏኔዲ ኴኬዲ ደዛዝ ከዢዲን ቀና ብኵ 

ዏኯከዯው ይችኲኴ። እኔዔ ኟዯዏኯከዴኩዴ እዚያ ከዢዲ ኲይ ነው። ዒዒው ኲይ።  

በእኔ ቌኲዊ ብያኔ ዏቧዖዴ፤ ህዝብ ኟኟዴኚውዔ ዴዕክዙቩያዊ ሀቇዛ ዔቭቭና ዒቇዛ ነው። ህዝብ ኰዓኲዊ 

ቬኴጣን ያኯው ኃይኴ ነው። ህዝብ በችቌዛ ዜ ብዛዲዴና ዯቆዛቋዘ ዔዛኩዝ እንዲሁዔ በዯድኲና ዢቧሐ 

ቅዴ ኟዒይነጥዢ ዳጅ ነው። ህዝብ ከሀቇ ቧዒይ በዲች ኟዒያውቀው፣ ኟዒያኟው፣ ኟዒይቧዒው 

ኟዒያቇናዝበው ቈዳይ ኟኯዔ።  

ህዝብ ዑዛናዊ ነው። ዒናዶውንዔ ፖኯዱካዊ ኢኮኖዑያዊና ዒህበዙዊ ቈዳአችን በዴክክኯኚው ዑዛን ኲይ 

ቬቀዔጦ ይቧዢዙኴ። ቬዢዔ ያቊድኴዔ። ይዛነዢዔ። ዴክክኴ ነው። እንደ ዢዴህ ዑዛንዔ 180 

ዲቌዘ ቀጥ ያኯ ኟቍንዮሽ ዏቬዏዛ ነው። ዲዲያ ይህን ኟሀቇዛ ድባዛ፣ ዔቭቭ፣ ቊቌዙና ሁኰን-ቅ ባኯ 

ቬኴጣን ኃይኴ በዔን ዓይነዴ ዏክንዮ ኯዒዏን ይቻኴ ይሆን?...ዎ! ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ 

ብይና ዏንቌቬዲዶው ይህን ዏቧኰን ህዝብ ዒዏናዶው ዯቇቢ ነው።  

በእኔ እዔነዴ፤ ይህን ኟህዝብ ጥቅኴ ብያኔ ደ ሀቇዙችን ቬንዏኴቧው፤ ኟዲኲቋ ዲቩቷ ኢዴዮጵያ ህዝብ 

ዶክዯዛ ብይ እንዳኰዴ፤ ኟዖጅዔ ዘዏን ዲዘክ ያኯው፣ ኩዘና በዘዏን ኟዯዝዯነ ኟብዜነዴ ኴክ 

ኟዒይደዙደዛበዴ ኟዕዙኴ ጥቌን ያካበዯ ነው። እንዲሁዔ ዙቨንና ኳኵችንዔ ጭዔዛ ኟዑጇብቅበዴ ባህኲዊ 

ኟቧኲዔ ዏቀነቻ ድቌና ዴኲንደን ዘክዜ፣ ዛዚውን ዏዛዔዜና ነቇውንዔ ዯንብዮ ሀቇዛ ድባን በቧኲዔ 

ኟዑዕኲ ነው። እንዲህ ዓይነዴ ህዝብ ኲኲዴ ድንቅ ሀቇዛ ኢዴዮጵያ፤ በቬዶኳይ ዜ ዋጅ ውቬጥ 
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ከቆኟችው በኲይ ዴቆይ ዘንድ ኟዑዏጥናዴ ይሆንዔ። እናዔ ዋዸ እንዲቪ ዏደዖቈ ዏነሻውና 

ዏድዖሻው ይኸው ኩና ቧኲዔ ዳድ ህዝብ ነው። ይህን ኟዔኯው በውቬጤ ያኯው ኢዴዮጵያዊ ዒንነዳ 

ነቮጥ ድዛቍኝ ያዔ ኟህዝቡ ካኴ በዏሆኔ ‘እኚ እንዲህ ነን’ ከዑኴ ኟዏዲበይዔ ዏንዝቬ በዏነጧ 

ይደኯዔ—ኟሀቇዚ ህዝብ ዴክክኯኚ ዏቇኯጫው ይኸው ቬኯሆነ እንዹ።  

ዎ! ኟኢዴዮጵያ ህዝብ ኩና ጧዋ እንዲሁዔ በቧኲዐ ቈዳይ ዝፅዕ ኟዒይደዙደዛ ነው። ይህ ህዝብ 

ኟቧኲዔን ጇቀዓዲ በዑቇባ ያውቃኴ። ሁኳዔ በኟካባቢው ኯቧኲዐ ዘብ እንደቆዏ ነው። ይዲክዴዔ። 

በዏዷዏዘያውዔ ይሁን ኯሁኯዴ ዙዴ በቆኟው ሁኯዯኚው ኟቬዶኳይ ዜ ዋጅ ቅዴ ዏዘ ዯዋናይ 

በዏሆን ቀኟውን ዋቬዴና ቧጪ ኃይኴ ሆኖ ጇብቋኴ። ይህ ህዝብ ከኮዒንድ ፖቬደና ከፀጥዲ ሃይኵች ቊዛ 

ዯቀናጅድ ያከናናዶው ቧኲዔን ኟዒዖቊቇጥ ዯቌባዜች ይህን ሃቅ እዺዶውን ውጥዯው ኟዑቧክ ናዶው። 

ኯዚህዔ ይዏቬኯኚኴ— ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ፤ ‚…ኟሀቇዙችን እና ኟህዝቦቿ ቧኲዔ ከውጫዊ 

ዋጅና ክኴከኲ ቪይሆን ከዜቍች ዢኲቍዴና ኟቧኲዔ ዲደዛነዴ ኟዑዢኯቅ እንዲሆን ጥዖዴ ዯቇዛቍ በሁኯዴ 

ዙዴ ውቬጥ ንፃዙዊ ቧኲዔ ዯቇኝቷኴ‛ ያኰዴ።  

ዎ! ዲቨ ዏዙዛ ደ ቬኴጣን ከዏጣ ዲህ በዛካዲ ነቇዜች ዯኯውጇዋኴ። ዏዙ ቧኲዒችንን 

በጭዛ ዜ እንድንቍናጸዢ ድዛቍናኴ። ከሁከዴ፣ ከብጥብጥና ከቬቊዴ ኟቧዛክ ሃቪብ ጥዯን ደ 

ንፃዙዊ ቧኲዔ ጥዛያ ዏንቇድ ቅንዯናኴ። ይህ ኟሆነውዔ በዋነኚነዴ ህዝቡ ኟቧኲዐ ባኯቤዴ እንዲሆን 

በዏንቌቬዴ በኩኴ በዛካዲ ቬዙ በዏከናኑ ነው።     

ዛቌጥ ኩው ኟሀቇዚ ህዝብ በሁኯደዔ ኟቬዶኳይ ዜ ዋጆች ቅዴ፤ ጣድችን ከጥዠዲዶው 

ኟዏዏኯቬ፣ ኟዯሃድቭ ዴዔህዛዴ ከቧዱዔ በኋኲ ደ ኟቀያዶው ቩዏኯቨ ዔክዛና ዯቌቪፅ ኟዏቬጇዴ 

እንዲሁዔ ኟኟካባቢያዶውን ቧኲዔ በኃኲዟነዴ ቬዓዴ እንዲጇብቁ በዒቬዯባበዛ ደዛ ኟኳኯው ቬዙዎችን 

ቩከውን ነበዛ። ይህ ክዋኔውዔ፤ በቬዶኳይ ዜ ዋጅ ቧኲዔን በዜያዊነዴ እንዹ፣ በዘኲቂነዴ ዏዋዷዴ 

እንደዒይቻኴ እንዲሁዔ ያኯ ህዝቡ ዢኲቍዴና ይሁንዲ ኟቧኲዔ ጥዛያ ዏንቇድ ዘቊጅ እንደዒይችኴ 

በቌኴፅ ኟዑያቬዖዳ ይዏቬኯኚኴ።   

ጇቅኲይ ዑኒቬዴ ቬኯ ሁኯዯኚው ኟቬዶኳይ ዜ ዋጅ ዏነቪዴ ዔክንያዴን ቩቇኴፁ፤ ዋዸ ኯነበዛንበዴ 

ችቌዛ ቅደ ኟዑጇይቀው ዒዙጭ ውቪኔ ሆኖ ቢያሻቌዖንዔ፤ ኯዒደቌና ኯዏኯጥ እንደዑዲዴዛ ዲኲቅ 

ህዝብ ደቌዕ ያቬከዯኲዶውና ኟዑያቬከዴኲዶው ኢኮኖዑያዊና ዒህበዙዊ ችቌዜች ዏኖዙዶው ኟዒይካድ ነው 
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ብኯዋኴ። ዴክክኴ ነው። ዛቌጥዔ ዋዸ ኟዲዷው ሀቇዙችን ባኯዞዴ ጥቂዴ ዓዏዲዴ ባቊጇዒዴ ኟፖኯዱካ 

ኯዏዖቊቊዴ ቪቢያ ኟቧኲዔ እጦዴ በዏከቧደ ነው። ዋዸ በዜዊ ዏዢዴሔነዴና በህዝቡ ዢኲቍዴ ቧኲዒችን 

ደ ነበዖበዴ እንዲዏጣ እንዲሁዔ ኯዯኯያአ ሀቇዙዊ ቈዳአች ዔዷ ሁኔዲዎችን ቢዝጥዛዔ፤ ያጣናዶው 

ነቇዜች ቌን ኟኰዔ ዒኯዴ ይቻኴዔ።  

በእኔ እዔነዴ፤ ኟቬዶኳይ ዜ ዋጅ ባኯበዴ ሀቇዛ ውቬጥ ኟዑዝኯቇውን ያህኴ ኢንቨቬዴዏንዴ ዒንቀቪቀቬ 

ይቻኴዔ። ኟውጭዔ ይሁን ኟሀቇዛ ውቬጥ ባኯሃብድች በሀቇዛ ውቬጥ ዏዋዕኯ ነዋያዶውን ደዢዖው ያዝቨ 

ይችኰዔ። በቇፅዲ ቌንባዲዔ በኩኴ በቍ ዔቬኴ ኟዑያቧጥ ይደኯዔ። ‚ጭቬ ኴባው ኢንዱቬዴዘ‛ 

በዏባኴ ኟዑዲቀው ኟደዘዝዔ ዏቬክዔ ኟዯዝኯቇውን ያህኴ ቍብኙዎችን ያቬዯናቌድ ይችኴዔ።  

ዲዲያ ኟዚህ ሁኰ ድዔዛ ውጤዴ እንደ ሀቇዛ ኯዏከን በዲቧበው ኟዕድቇዴና ዴዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድ ኲይ 

ኰዲዊ ኯውጥ ዒቬከዯኰ ይቀዛዔ። ህዳቫያችንን ባያቆዏውዔ፣ በነዖበዴ ያዔ በኲቀ ዢጥነዴ 

እንዳይጓዝ ያደዛቇውዔ ይችኲኴ። በዏሆኑዔ ሁኯዯኚው ኟቬዶኳይ ዜ ዋጅ ከሁኯዴ ዙዴ በኲይ 

እንዳይጓዝ በዏንቌቬዴ በኩኴ ዏቧኑ፤ ኟዔናጣዶውን ነቇዜች ዏኴቧን እንድናቇኚዶው ኟዑያደዛቇን 

በዏሆኑ ውቪኔው ዔቬቊና ዶዖው ኟዑቇባ ነው።  

ከሁኰዔ በኲይ ውቪኔው በጇቃኲይ በሀቇዙችን ህዝብ ኲይ እዔነዴ በዏጣኴ ኟዯደዖቇ ዏሆኑ እንደዜቊ 

እንድንኮዙ ኟዑያደዛቇን ነው። ይህ እዔነዴ ኟዯጣኯበዴ ህዝብ፤ ኟዡዴዙኴና ኟክኴኴ ኟፀጥዲ ኃይኵችን፣ 

በኟደዖዺው ኟዑቇኘ ኟዡዴዙኴና ኟክኴኴ ኟቬዙ ሃኲዟዎችን፣ ኟዯዣካካዘ ፖኯዱካ ፓዛዱ ዏዙዜችንና 

ባኵች እንዲሁዔ ኟሀቇዛ ሽዒቌኳዎችንና ኟሃይዒኖዴ ባድችን ያካዴዲኴ።  

በዯጧዒዘዔ ኟኪነ ጥበብ ባኯዐያዎችና ኟዑዲያ ቧዎች፣ ኟሀቇዙችን ዔሁዙንና ኟከዢዯኚ ኟዴዔህዛዴ 

ዯቋዒዴ ዯዒዘዎች፣ በውጪ ሀቇዜች ኟዚህች ሀቇዛ ደቌ ቀን እንዲነቊ በዯኯያአ ዏንቇዶች በዒድዖቌ ኲይ 

ኟዑቇኘ ኢዴዮጵያውያንና ዴውኴደ ኢዴዮጵያውያን ቇኖችን ደዙ ኟዑኴ ነው። ይህ ባኯ ደዙ ኟሀቇዚ 

ህዝብ ዏጪውን ዜ ቧኲዔ በዒድዖቌ ኟሀቇዘደን ጥዘ እንደዑዏኴቬ ጥዛጣዚ ኟኯኝዔ።  

ዛቌጥ ኯቧኲዐ ቀናዒ ኟሆነው ኩው ኟሀቇዚ ህዝብ ካኴዲዏነ ኳኲ ዒንዔ ዲዏን ይችኴዔ።...ጇቅኲይ 

ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ ህዏድ ‚ዏንቌቬዴ ኟቬዶኳይ ዜ ዋዸን ቬኯ ዒንቪዴና ህዝቡንዔ ደ 

ዏደበኚው ኟቬዯዳደዛ፣ ኟህቌና ኟዢዴህ ዏቬዏዛ ቬኯ ዏዏኯቬ ቩያቬብ፤ ዋዸን ኯዒጅ ካቬቇደዱዴ 
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ዯቌዳዜድች ንጻዛ ያኯውን ችቌዛ በዯዏኯከዯ ኟዏዢዴሄውን ቁኴዢ በዒቌኗዴ በኩኴ ዐኰ እዔነደ ያኯው 

በህዝቡና በህዝቡ ኲይ ብቻ ነው‛ በዒኯዴ ኟቇኯፁዴ ኟዚህን ህዝብ ቧኲዔ ዳድነዴ እንዲሁዔ በጭዛ ዜ 

ውቬጥ ኟዯዝጇዖውን ውቬጣዊ ንድነደን ከቌዔዴ ውቬጥ ቬቇብዯው ይዏቬኯኚኴ። 

ዛቌጥ በህዝብ ኲይ እዔነደን ኟጣኯ ኟዴኚውዔ ቇን ዴዙዟ ነው። ‚ዔንዴቬን ያዏነ፣ ቈዔ ኟዘቇነ‛ 

ኟዑኯው ዜቋ ባባኴ፤ ከህዝብ ኳያ ቦዲ ኟኯውዔ ይቧዙዔ። ይኴቁንዔ ህዝብን ያዏነ እንኳንቬ 

በዯከዲዲይ ጥዖዴ ዏጣ ኟዑችኴን ቧኲዔን ቀዛድ ቈዔንዔ ቢሆን ዘቌን ኟዒይችኴበዴ ዔክንያዴ 

ይዲኟኝዔ። እናዔ በህዝብ ኲይ ዏኔዲን ዏጣኴ ዙቧን ዏኴቭ ኟዑከዢኴ ቬዯቪቧብ ነው—ዒንኚውዔ 

ዯቌባዛ ቇቢዙዊ ኟዑሆነው በህዝብ ዢኲቍዴና ዋቬዴና ብቻ ነውና።  

ዎ! ህዝብን በዒዏን ዯዔዛ ዏቬዙዴ ይቻኲኴ። ኟቧውን ኴጅ በዒዏን ውቬጥ ያኯውን ዎንዲዊ 

ዋቊንዔ ዏቀበኴ ይቻኲኴ። በንፃዔ ህዝብን ያኲዏነና ኯህዝብ ያኴዲዏነ ኟዴኚውዔ ካኴ ዙቨን 

ያዔን በዙቨዔ ዲዏን ቬኯዒይችኴ፤ ዒዏን ከቻኯው ቇን ዯቃዙኒውን ‚ክዢያ‛ ዒቌኗደ ኟዑቀዛ 

ይዏቬኯኝዔ።   

ያዔ ሆኖ ኩው ኟሀቇዚ ህዝብ፤ ቧኲዐ ኟኴዒደ፣ ቧኲዐ ዕድቇደ፣ ቧኲዐ ኟዴዕክዙቩ ቌንባዲ ሂደደ 

ዏቧዖዴ ዏሆኑን በዑቇባ ቢያውቅዔ ቅኰ፤ ደ ነበዛንበዴ ኟቀውቬ ዙዘዴ እሽክዛክዘዴ ውቬጥ ዯዏኴቧን 

እንድንቇባ ኟዑቯ ንዳንድ ሃይኵች ዏኖዙዶውን ዏቇንዘብ ይኖዛበዲኴ እኲኯሁ። ጇቅኲይ ዑኒቬዴዔ 

‚ዏንቌቬዴና ህዝብ ዋዸን በዒንቪዴ ኟሀቇዙችንን ቧኲዔና ኟዜቍችን ደህና ጥድ ደህና ኟዏቌባዴ ዏብዴ፣ 

ዔኞዴና ጸኵዴ እውን ኯዒድዖቌ በዑዲዴበዴ ቅዴ፤ ቈዳአን ደ ኳኲ ቅጣጫ ኯዏቌዠዴና ዞዖን 

ዯዟዙዖን ኟቀውቬ ዙዘዴ ውቬጥ እንድንዳክዛ ኯዒድዖቌ ኟዑጥ ቌኯቧቦችና ቡድኖች ኖ 

ኟዏቻኲዶውን ነቇዛ ኯዢዲዔ ቢሆን ዶኴ ኴንኴ ይቇባዔ‛ በዒኯዴ ኟቇኯፁዴ ይህን እውነዲ ኯዒቪኟዴ 

ይዏቬኯኚኴ።  

ኟሀቇዚ ህዝብ ባኯዞዴ ዜያዴ እነዚህን ሃይኵች ኟቧኲዔ በዴዛን ይዞ እንደዯቋቋዒዶው ሁኰ፤ ነቇዔ ይሁን 

ከነቇ በቬዱያ ኟቧኲዔ ባኯቤዴነደን ኟበኯጇ በዒጇናከዛ በኟቀኟውና በኟደብ ኯቧኲዐ ዲደዛ ዏሆን 

ይኖዛበዲኴ እኲኯሁ። ዔክንያደዔ ዋዸ ኟዯነቪው ህዝብንና ህዝብን ብቻ በዒዏን ቬኯሆነ ነው። ከህዝብ 

ዲያ ኟዑዲዏን ካኴ ቬኯኳኯዔ ነው። ኟቧኲዐ ባኯቤነዴ በእዔነዴ ኲይ ዯዏቬዛድ ጫንቃው ኲይ 
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እንዲያዛዢ ኟዯደዖቇው ይህ ህዝብ፤ በዜዲው ኯዏንቌቬዴ ኟዑከዢኯው ነቇዛ ቢኖዛ ኟዑቇኝበዴን ቀኟ፣ 

ድባዛና ውቊዛ በንቃዴ በዏጇበቅ ቧኲዐን ዒዖቊቇጥ ብቻ ነው። ቧኲዒችን ይብዛኴን!  

 

 

       


