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ዯጠቅዕ ኟዏጣኴ ፖኯዱካ 

                                                      ዘዒን በኲይ 01-16-18 

ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ኟዑከዯኯው ኟውጭ ቈዳይ ፖቩ ኟከቧዖና ጏኲዋይ ባህዘውን ኟዑያዖቊግጥ ነው። 

ኟኤዛዴዙው ብዶኚ ዔባቇነን ዏዘ ፕዚዚዳንዴ ኢቪያቬ ዝጏዛቂ በግብፅ ያደዖቈዴ ቈብኝዴ ጏዴዜዔ 

‚ጠብ ያኯሽ በዳቦ‛ ኯዑኰዴ ግኯቧብ ደቬዲን ኟዝጠዖኲዶው ይዏቬኲኴ። ዔንዔ ዓይነዴ ኟዲፕኵዒቩ 

ዏዛህ ኯኳኲዶው ኯእኙህ ግኯቧብ ዲቬ ኟቇንዘብ ዒግኚ ዏንቇድዔ ሆኖኲዶዋኴ። ቧዕኑን ኴዷዚዙ 

ዳኳቪዥን ኟፕዚዚዳንደን ኟካይዜ ቈብኝዴ ቬዏኴክድ ኟቈድኝደን እውነዲ በዏሄቨ ቪቢያ ድ ቪያቬ 

‚ኟኴዷዚዙ ጡንባ ዔንዔ ዓይነዴ ኯውጥ ያዏጣዔ‛ ዒኯዲዶው ዴናንዴ በዢቅዛ ቩከንዞኲዴ 

ኟነበዖዻውን ኳዲዛ በዒጣጣኴ ዟዲዶውን ጏደ ኳኵዻ ሀቇዙዴ ዒዞዙዶውን ያዖቊቇጡበዴ ክቬዯዴ ሆኗኴ። 

ዛግጥ በዔቬዙቅ ዢዘካ ውቬጥ እንደ ኤዛዴዙ ‚ኟፔንዱኯዔ‛ ፖኯዱካን ኟዑጠቀዔ ሀቇዛ ኟኯዔ። ቀደዔ 

ባኰዴ ዜያዴ ኤዛዴዙ ከኳዲዛ፣ ከኢዙን፣ ከቨዳን ቊዛ ኟዕቀ ግንኘነዴ ነበዙዴ። ኋኲ ኲይ ግን 

ኟቬዏዙው ቬዯዳደዛ ‚ኯከዝኯን ሁኰ እንቧዙኯን‛ በዒኯዴ ዟደን ጏደ ቇንዘብ ኯቊሽ ሀቇዙዴ ዙሯኴ። 

ይህ ሁኔዲዔ ኟኤዛዴዙው ዏንግቬዴ ኟዯኯዏደውን ኟዯጠቅዕ ዏጣኴ (use and throw) ፖኯዱካን 

በዏጠቀዔ በውጭ ቈንኘነደ በኩኴ ከኟዴኚውዔ ሀቇዛ ቊዛ በዏዛህ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ግንኘነዴ እንደኳኯው 

ዒዖቊቇጫ ነው።  

ኟቬዏዙው ቬዯዳደዛ ዟደን ዜያዊ ጥቅዔ ጏደ ዑያቬቇኝኲዶው ሀቇዙዴ ብዹ ኟዑያዞዛ ነው። ከሀቇዙዴ 

ቊዛ ኟዑደዖግ ኟግንኘነዴ ፖቩ፣ ኟጎዖቤዴ ሀቇዙዴ ዏኔዲ፣ ኟህዝብ ኯህዝብ ግንኘነዴ…ጏዘዯ ኟዑኰ 

ቈዳአዻ በቬዯዳደ ውቬጥ ከድዔ ቦዲ ኟኲዶውዔ። ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ቇንዘብ እቬካቇኗ ድዖቬ ቀጣናውን 

ከዒዯዙዏቬና ከዒናቊዴ ጏደ ኋኲ ኟዑኴ ይደኯዔ። ሻዕቢያ በቀጣናው ኲይ ኟዙቪዶው ዢኲጎዴ ካኲዶው 

ሀቇዙዴ ቊዛ በዏዛህ ኴባ ቈድኝዴ እኟዯዏዙ ዛዚ ድዖቬ ኟዘኯቀ ነው። በእኔ እዔነዴ ይህ ኟቬዏዙው 

ቬዯዳደዛ ሁኔዲ ኟቅዛብ ክዴዴኴ ደዖግበዴ ኟዑቇባ ይዏቬኯኚኴ።  

ኟድ ኢቪያቬ ዏንግቬዴ ጏጥ ቋዔ ኟኳኯው በዏሆኑ ዏዛህን ቪይሆን ጥቅዔ ጏዳኯበዴ ቦዲ ይዜጣኴ። 

ኟዴዔ ቢሆን ዜያዊ ኟጥቇኝነዴ ቨቨን እቬከዯጏጣኯዴ ድዖቬ ከዒንዔ ቊዛ ሽዛክ ይሆናኴ። ቧይጣንዔ 
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ከቀይ ባህዛ ጏጥድ ‘ብዖን እንቬዙ’ ቢኯውዔ ኟሁከዴ ፅዋውን ንቬድ ‚ዸዛቬ‛ ብኵ ቬዔዔነደን 

ኟዑቇኴፅ ይዏቬኯኚኴ። በጭ ሻዕቢያ ኯቧጠው ሁኰ ዠሽ ጎንባሽ ነው ዒኯዴ ይዹኲኴ።  

ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ቀደዔ ቩኴ ከኳዲዛ ዏንግቬዴ ቊዛ ኟነበዖውን ግንኘነዴ ዛዚ ኲይ ኟዑያቬዲውቧው 

ይዏቬኴዔ። ኧዖ እንዲያውዔ ከዕዔዜው ጓዳ ዢቆ ቪያጏጣው ኟቀዖ ይዏቬኯኝዔ። ግና ዲዘክ ነውና 

ኟፕዚዚዳንዴ ኢቪያቬ ዏንግቬዴና ኟኳዲዛን ግንኘነዴ ዏናቇዛ ኟግድ ይኯኚኴ። ይህን ኟዔኴበዴ ዔክንያዴ 

ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ቧናይ ቬብዕና ያኯው ሆኖ ቩያበቃ፤ እኔ በዏጥዣነደ እኟቪኴኩዴ ይደኯዔ። በኳኲው 

ዘውግዔ ጥዠደን በዏቀባባዴ ኟዔቮዢንኯዴ ይደኯሁዔ። ኟነበዖውንና ያኯውን ዕውነዲ በዏዖዺ 

እያቬደቇዢኩ ብዹ ነው ኟዔቇኴፀው። ቩዷዏዛ ኟቬዏዙው ቬዯዳደዛ ዔንዔ ዓይነዴ ቧናይ ዔግባዛ 

ኟኯውዔ እንዹ ቢኖዖው እዚህ ኲይ ዒቬዝዚዔ ይቀዛዔ ነበዛ።  

ግና ዴናንዴ ከዶሃ ዏንግቬዴ ቊዛ ኟዢቅዛ ዲንኳን እኟቀዘዝ እዢ…ክንዢ ቩኴ ኟነበዖው ሻዕቢያ፣ ዛዚ ደግዕ 

ዲቬ ኯዔድ ኯብቭ ከቪዑዲ ዖቢያ፣ ከዯባበዴ ዖብ ኢዔዚዴቬና ከግብፅ ቊዛ ኟ‚ንኯያይዔ‛ ነጠኲ 

ዜዒን እያቀነቀነ ነው። ‚ቤዳ ቤዲዻሁ ነው‛ በዒኯዴ ኟጦዛ ቧዝዛ ቧጥድ ‚ቮሼ ቇዳዓ…ዏዺ ነው 

ቅዳዓ‛ እያኯዔ ነው።  

ዴናንዴ ኟኳዲዛ ዏንግቬዴ ኤዛዴዙ ኟዙቬ ዱዓዙን ካባቢዎዻ ቬዴጏዛ ቇንዘብ ዯቀብኵ ቦዲውን ‚በቧኲዔ 

ቬከባዘነዴ‛ ኯኳዲዛ እንዳኴቧጠ፣ ዴናንዴ ኟኴዷዚዙ ቊዜጠኞዻን ጓዳው ድዖቬ ቬቇብድ እንዳኴቊበዘ 

ዛዚ ኲይ ‚ጡንባዎዻ‛ ዒኯደ ኟሻዕቢያን ዯጠቅዕ ኟዏጣኴ ፖኯዱካ ዒቪያ ነው። ዛዚዔ ጏቇቡን ቮብ 

ድዛጎ ኟዔቬዙቅ ዢዘካ ቀጣናን በሁከዴ ኯዒዯዙዏቬ ኟነቇዛ ንዳናውን እያንቀቪቀቧ ነው። 

ሻዕቢያ ከዴዛዔቬ ውጭ ንዴዔ ቢሆን ኯዔቬዙቅ ዢዘካ ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ ኟቧዙበዴን ጏቅዴ 

ኲቬዲውቬዔ። ባኯዞዴ ዜያዴ ጦዖኝነዴን እንደ ንድ ኟዏዲጏቂያ ዏንቇድ በዏውቧድ፤ በዏዷዏዘያ 

በሃኒሽ ደቫዴ ቈዳይ ኟዏንን ኟጏዖዖ፣ ቨዳን ውቬጥ ‚ኟቤዺ እንቅቬቃቫ‛ ኟዑያካሂዱ ዒጺዎዻን ኟደቇዝና 

በዒቬዝዙዙዴ ፖቩ ቩዕክዛ ኟነበዖ፣ ኟሀቇዙዻንንዔ ባድዏንና ካባቢውን በእብዘዴ ኟጏዖዖና ሀቇዘደ 

በጦዛነዴ ቬዴዲዏቬ ጏደ 400 ኟዑጠቈ ጏዲደዜዷን በንድ ጏቇን ቧኴዣ በጣኴቃ ቇብነዴ ኟዯዋቊ 

እንዲሁዔ ኟዹቡዱን ኟዙቬ ዱዓዙ ኮዖብዲዎዻንና ሃይቆዻን ጏዛዜ ኴኯቅዔ ያኯ ዏንግቬዴ ነው። ያኯ 

ንዳዻ ይኰኝዲ በዲቩቷ ደቡብ ቨዳን ቈዳይዔ ኟዴንኮቪ እዸን ያቬቇባ ነው። ይህ ሁኔዲዔ በዢዘካ 
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ህብዖዴና በዓኯዔ ቀዞ ዒህበዖቧብ ኟዑዲጏቅ ብዹ ቪይሆን፤ ኟዏንግቬዲደ ድዛጅዴ ከንዴዔ ሁኯዳ 

ዒዕቀብ እንዲጥኴበዴ ዔክንያዴ ኟሆነበዴ ነው።   

ባኯዞዴ ዜያዴ ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴ በቀጣናው ኲይ ኟጏቧዳዶው ዢዙሽ ኟዴዛዔቬ ዛዔዺዎዻ በንድዔ 

ይሁን በኳኲ ዏንቇድ ኟዯቪኩ ይደኰዔ—ዔቬቊና ኯቧኲዔጏዳድ ሃይኵዻ ይሁንና። እንደዑዲጏቀው 

ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴ ጏዛሯዴ ኟነበዖዻው ኟዏን ቈዳአን ጏደ ዓኯዔ ቀዢ ዢዛድ ቤዴ ጏቬዳ ሃኒሽ ደቫዴን 

ዒቬዏኯቬ ዻኲኯዻ።  

ቨዳንዔ ብቅ…ጥኴዔ ኟዑኴ ኟዲፕኵዒቩ ዏንቇድን ከኤዛዴዙ ቊዛ ቬዲከናውን ቆይዲኯዻ። ዏዖዺዎዻ 

እንደዑጠቁዐዴ በቨዳንና በኤዛዴዙ ዏካከኴ ኟነበዖው ግንኘነዴ ዛኪ ኴነበዖዔ። ዔንዔ እንኳን 

ኢቪያቬ ዝጏዛቂ ካዛደዔ፣ ሐቧን ኴበሽዛ ቬዏዙ በኟዜው እኟዯቇናኘ ቢጏያአዔ ግንኘነዲዶው 

ጥቊቢ ነበዛ ኟዑባኴ ይደኯዔ።  

ይሁንና ሁኯደ ሀቇዙዴ ኟዯቪቧዖ ግንኘነዴ ኴነበዙዶውዔ ዒኯዴ ይዹኴዔ—ኟዛዚን ያድዛቇውና። ዛዚ 

ግብፅ ጦሯን ኤዛዴዙ ኲይ ዒቬዝሯ እንደዯቧዒ፤ ቨዳን ከኤዛዴዙ ቊዛ ኟዑያዋቬናዴን ድንበሯን ጥዛቅዔ 

ድዛቊ ዏዝቊቷን ዘፖዛድዻ ቇኴፀዋኴ። ዔክንያቷ ደግዕ ‚ሀቇዚን ኟዑያጠቃ ሃይኴ በድንበ በኩኴ 

እንደዑዏጣብኝ ዏዖዺ ደዛቭኚኴ‛ ኟዑኴ ነው። እንግዲህ ኤዛዴዙና ቨዳን ዘኯግ ያኯ ድንበዛ ኟዑቊና 

ህዝባዶውዔ በዲዘካዊ ሁኔዲ ኟዯዛዏደ ሆኖ ቩያበቃ፤ በድ ኢቪያቬ ዝጏዛቂ ጥቇኚ ባህዘ ዔክንያዴ 

ኤዛዴዙ ዛዚ ኟቨዳን ኟቬቊዴ ዔንጭ ሆናኯዻ።  

ግብፅና ቨዳን ቀደዔ ቩኴ ድንበዙዶው ኲይ በዔዴቇኗው ዴንሽዬ ደቫዴ ቪቢያ እቧጥ- ቇባ ውቬጥ ነበ። 

ከዚያዔ በኋኲ ቨዳኖዻ ኢዴዮጵያ በዢዴሃዊነዴና በቊዙ ዯጠቃዑነዴ ኟዔዴቇነባው ዲኲቁ ኟኢዴዮጵያ ህዳቫ 

ግድብ ኟዑያቬቇኝኲዶውን ዘዛዝ-ብዙ ጥቅዕዻ በዒኟዴ ኟግድቡ ደቊዟ ዏሆናዶው ‚ዲዘካዊ ኟውሃ 

ሃብዲዻን ይነካዔ‛ በዒኯዴ በቧኯጠነው 21ኚው ክዢኯ ዘዏን ኟቅኝ ቇዥዎዻ ውኵዻን ኟዐጥኝ ያኰዴ 

ግብፆዻን እንዳናደዳዶው ዏዖዺዎዻ ያቬዖዳኰ።  

ዔን ይህ ብዹ። ቨዳኖዻ ግንኘነዲዶውን ከኢዙን ቊዛ ዒጥበቃዶው፣ በዯኯይዔ ኟደዛክ ፕዚዚዳንዴ ዖቩፕ 

ጣይብ ኤዛዶቊን ከዏቧንበዹው ቨዳንን ቩጎበኘ በቮባዘነዴና በጏዲደዙዊ ቈዳአዻ ዯባብዖው ኯዏቬዙዴ 

ቩዝዙዖዐ፤ ኟዖቡ ዓኯዔ ዯጏካይ ነኝ ኟዔዴኯው ግብፅ ደቬዯኚ ኴነበዖዻዔ። በዚህዔ በካዛደዔና 

በካይዜ ዏካከኴ ውጥዖዴ እንዲከቧዴ ዔክንያዴ ሆኗኴ። እናዔ ንዳንድ ዯንዲኞዻ እንደዑቇኴፁዴ፤ 
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ኟግብፅ ዏንግቬዴ ጦን ኤዛዴዙ ኲይ ቬዢሯኴ። ዲዲያ ይህን ሁኔዲ ያጤኑዴ ድ ኢቪያቬ ዝጏዛቂ ጏደ 

ካይዜ ሄደው ከፕዚዚዳንዴ ኴቩቩ ቊዛ በዏጏያኟዴ ኟዯኯዏደውን ‚ቇንዘብ ከቧጣዶሁኝ ዔንዔ ነቇዛ 

እቧጣዻኋኯሁ‛ ብኯው ጏደ ሀቇዙዶው ዯዏኴቧዋኴ። 

በንድ ጏቅዴ ዓዘካዊው ዯዏዙዒዘ ዳን ኮኔኴ እንዳኯው ኤዛዴዙ ውቬጥ ጦዛነዴ ንግድ ነው። እናዔ 

ሁኳዔ ጦዛነዴ ባኯበዴ ቦዲ ሁኰ ኟዒይጠዠው ኟድ ኢቪያቬ ዏንግቬዴ በሁኑ ጏቅዴ እነ ግብፅ 

ከዑቇኘበዴ ኟዏካከኯኚው ዔቬዙቅ ኟፖኯዱካ ዴኩቪዴ ዯቪዲዟ ሆኗኴ። እነዚህ ሀቇዙዴ ጏደብ ከዏግዛዴ 

ዷዔዜ ጥዚ ብዛ ኯድ ኢቪያቬ በዒቬዲቀዠዶው ከሀቇዙደ ቊዛ እጅና ጓንዴ ዏሆንን ዏዛጧኴ።  

ዛግጥዔ ዛዚ ድ ኢቪያቬና ቬዯዳደዙዶው ዟዲዶውን ዙዖው ሀቇዙደ ቩያቬነጥቪዶው ዏሃዖብ ይዘው 

በዏቅዖብ ‘እኔን!…እኔን!’ ባይ ሆነዋኴ። ኟካይዜው ቈብኝዲዶው ኟእነ ግብፅን ዢኲጎዴ ዯከዢሏዶው 

ኯዒሟኲዴ ኟዯደዖቇ ዏሆኑን ኯዏቇዏዴ ነብይ ዏሆንን ይጠይቅዔ—ግኴፅ ነውና። ኟዏካከኯኚው ዔቬዙቅ 

ፖኯዱካ ጏደ ዔቬዙቅ ዢዘካ እንዲቪብና በዯኯይ ኟግብፅ ጥቅዕዻን ኯዒቬዝፀዔ ኟዯቧኯዞ ናዶው። ድ 

ኢቪያቬ ያኯ ዏዛህ ኯቧጣዶው ሁኰ ዠሽ ጎንባሽ በዏሆናዶው ኟእነ ግብፅ ዢኲጎዴ ኟዏጫጏዹ ካዛዲ 

ሆነዋኴ።   

በሁኑ ጏቅዴ ዓኯዔ ቀዞ ዒህበዖቧብ፣ ዢዘካ ህብዖዴና ኟዔቬዙቅ ዢዘካ ኟኴዒዴ በይነ ዏንግቬዲዴ 

ባኯቬኴጣን (ኢቊድ) በዏካከኯኚው ዔቬዙቅ ሀቇዙዴ ዏካከኴ ኟዯዝጠዖው ኟፖኯዱካ ውዝግብ በውይይዴ 

እንዲዝዲ ጥዘ እያቀዖቡ ባኰበዴ ጏቅዴ፤ ኟፕዚዚዳንዴ ኢቪያቬ ቬዯዳደዛ ኟንድ ጎዙ ዘዒዘ ሆኖ 

ዏዲኟደ ሻዕቢያ ዛዚዔ ከሁከዴና ከብጥብጥ ኯዒዴዖዢ ያኯውን ዢኲጎዴ ዢንዴው ድዛጎ ያቪያኴ። ዔን 

ያህኴ ጥዚ በሆነ ኟፖኯዱካ ዏንቇድ ኲይ እንደዑጓዝ፣ ኯዓኯዔ ቀዞና ኯዢዘካ ህብዖዴ ዑዛናዊና ቧኲዔ 

ጏዳድ ዢኲጎድዻ ኟዒይቇዛ ዏንግቬዴ ዏሆኑን ኟዑያቪይ ይዏቬኯኚኴ።  

ኟኤዛዴዙ ዏንግቬዴ በፕዚዚዳንዴ ኢቪያቬ ዝጏዛቂ ዔባቇነናዊ ዏዙዛ ኟዑዏዙ በዏሆኑ ሁኰዔ ነቇዜዻ 

በእዛቪዶው ዢኲጎዴ ብዹ ኟዑቃኝ ነው። ዯደቊግዕ እንደዑቇኯፀው እዛቪዶው ኟሀቇዘደ ፕዚዚዳንዴ ቢሆኑዔ 

ኟሁኰዔ ዑኒቬዳዛ ዏቬዘያ ቤድዻን ቬዙ ጏክኯው በቀጥዲ ዴዕዛዝ ኟዑቧጡ ናዶው። ዔናኴባዴዔ ኟሀቇዘደ 

ኟውጭ ቈዳይና ኟዏከኲከያ ዑኒቬዴዜዻ ቪያውቁዴ እዛቪዶው ድንቇዴ በጎዖቤዴ ሀቇዛ ኲይ ጏዖዙ 

እንዲዝፀዔ ኟበዲዻ ቯዒዔንድዻን ያዙ ይዻኲኰ። ይህ ዔንዔ ዒኯዴ ይደኯዔ። በቬዏዙው ቤዯ 

ዏንግቬዴ ውቬጥ ኟዯኯዏደ ቧዙዛ ነው።  
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እናዔ ድ ኢቪያቬ ዯጠቅዕ ኟዏጣኴ ፖቩያዶውንና ቇንዘብ በዒቇኗዴ ጎዖቤድዹዶው ኲይ ኟዑዲዘዙዴን 

ሁኰ ከዏዝፀዔ ጏደ ኋኲ ኟዒይኰዴን ቧውዬ በንቃዴ ዏጠበቅ ያቬዝኴቊኴ። ዔክንያደዔ ‚ነቇ እንዲህ 

ያደዛቈ ይዻኲኰ‛ ዯብኵ ዏቇዏዴ ቬኯዒይዹኴ ነው። እናዔ በእኔ እዔነዴ ቨዳን ከእዛቪዶው ቊዛ 

ኟዑያዋቬናዴን ድንበዛ ጥዛቅዔ ድዛቊ ዏዝቊቷ ዴክክኯኚ ውቪኔ ነው። ዔንዔ እንኳን ሻዕቢያ ከዯኯው 

ኟዑዻኯውን ቅጣዴ ጠንቅቆ ቬኯዑያውቅ ኢዴዮጵያን ደዢዜ ንድ ነቇዛ ያደዛቊኴ ዯብኵ ባይዲቧብዔ 

ቅኰ፤ ኟኢዡዴዘ ዏንግቬዴ በዯኯይ በድንበዛ ካባቢዎዻ ኟቅዛብ ክዴዴኴና ጥንቃቄ ዒድዖግ ይኖዛበዲኴ 

ብዬ ቬባኯሁ። 

     

 

 

 

 


