ከህቌ ኟበኲይነዴ ዲያ . . . ዔን?
ቬዓነህ 02-07-18

ቧዕኑን ከቇዥው ፓዛዱ ኢሕዴቌ ሃቇዛ ቀቬዣ ኟያኪዴን ውጌዖዴ ኟዑያዖቌብ ዯቬዠ ዯቧዔቷኴ፤
ንዳንዱዔ በዯቌባዛ ዲይቷኴ፡፡ ኟኢሕዴቌ ዙደ ብሔዙዊ ድዛጅድዻ ቃነ ዏናብዛዴ በቊዙ
በቧገዴ ዏቌኯጫ፣ በውቬጊዶው ኟነበዖውን ፀዖ ዴዕክዙቩ ቬዯቪቧብና ሠዙዛ በዒቬቇድ ቇዛንና
ሕኬብን ኟዑያቬቀድዔ ዴዕክዙቩያዊ ሠዙዛ ኯዒቬዝን በቁዛጇኝነዴ ዏነቪዲዶውን ቬዲውቀዋኴ፡፡
በእዛቌጌ ይህ ዓይነደ ኟዯቬዠ ቃኴ ከኩህ ቀደዔ በዯደቊቊዑ ቩነቇዛ ኟነበዖ ዏሆኑ ይዲቃኴ። ሁንዔ
ዏጇዙጇዛ ያኯ ዏሆኑ በዯዏቪቪይ። ቌን ደቌዕ ካሁን በኋኲ ደ ቀድዕ ኲቬዝኲ ድዛድዻ ዏዏኯቬ
ደቇኚ ዏሆኑን ቃነ ዏናብዛደ ፅንኦዴ ዏቬጇዲዶው በበቍ ቍኑ ዲይ ይቇባኴ፡፡ ኟቇዘደን ኟጇበበ
ኟፖኯዱካ ዔኅዳዛ ኯዒቬዠዴና ኟዏድበኯ ፓዛዱ ሥዛዓዴ ኯዒቬዷዏዛ፣ በዯኯያኟ ዔክንያዴ ኟዲቧ
ኟፖኯዱካ ፓዛዱ ባኲዴና ኳኵዻንዔ

ኯዏዢዲዴና በብከዎዻ ኧንድ በጭካኔ ድዛደ ኟዑዲቀው

ዒዕከኲዊ ኟዔዛዏዙ ቢዜ ዯኧቌድ ዐኩኟዔ እንዲሆን ውቪኔ ኲይ ዏደዖቨ በዙቨ ንድ ጅዒዚ ነው፡፡
ኳኲው ቀዛድ በኩህ ዔክንያዴ እንኳን ቇዛዔ ሕኬብዔ ዯንዝቬ እያኰ ነው፡፡ ቬኯኩሁ ኟዯቇቡዴ ቃኵዻ
ደዏዚዴ ዏውዖዳዶውዔ በዯዏቪቪይ ኧነቊ ይቇባዔ። በኩሁ ቌባብ ኟዡደዙኰ ዏንቌቬዴ በዔህዖዴና
በይቅዛዲ ኟዝዲዶውን ጎዔዜ በክኴኵዻዔ ዯዏቪቪይ እዛዔዺ በዏቧድ ኲይ ይቇኚኴ።

በኦዜዑያ ከ2ተህ በኲይ እንዲሁዔ በደቡብ ክኴኴ በዯዏቪቪይ ኟዯቧዱዴን እዛዔዺዎዻ ዴዯን ኟቧዕኑን
እንኳ ብንዏኯከዴ በዒዙ ክኴኴ 598 ዯጇዛጊዘዎዻ ክቪዶው እንዲቋዖጌ ዏደዖቈን ኟዡደዙኴ ጇቅኲይ
ቃቤ ህቌ ቬዲውቋኴ። ክቪዶው ኟዯቋዖጇኲዶው ዯጇዛጊዘዎዻ 224 ከቧዓን ቍንደዛ ክን፣ 176 ከዊ
ክን፣ 107 ከዔዕዙብ ቍዺዔ ክን፣ 41 ከዔቬዙቅ ቍዺዔ ክን፣ 17 ከደቡብ ኵ ክን፣ 14 ከኦዜዕ ኴአ
ክን፣ 13 ከደቡብ ቍንደዛ ክን፣ 2 ከዋቌ ኽዔዙ ክን እና 1 ከቧዓን ቮዋ ክን ነው። ኟዒዙ ክኴኴ
ኟኮዑአኒኬሽን ቈዳዮዻ ፅህዝዴ ቤዴ ቢዜ ሀኲዟ ኟክኴኰ ዏንቌቬዴ ኯ2ተህ 905 ዲዙዑዎዻ ይቅዛዲ
እንዳደዖቇ ቬዲውቀዋኴ።

ቬዙ ቬዝፃዑ ኮዑዳ ያካሄደውን ቌዔቇዒ ዯከዴኵ ዙደ ኟቌንባ ባኴ ድዛጅድዻ ቃነ ዏናብዛዴ

በቧገዴ ዏቌኯጫ ኲይ “በዝፀዐዴ ንዷኴ ዔክንያዴ በዢዛድ ቤዴ ኟዯዝዖደባዶው ይዔ ደቌዕ ንዷኴ
በዏዝፀዔ ድዛዴ ዯጇዛጌዖው በቃቤ ህቌ ቈዳያዶው ዯይክ በእቬዛ ኟዑቇኘ ንዳንድ ኟፖኯዱካ ፓዛዱ
ባኲዴን ጎዔዜ ኳኵዻ ቌኯቧቦዻ ኟዯቱኯ ሃቇዙዊ ዏቌባባዴ ኯዏዢጇዛና ኟዴዕክዙቩ ዔህዳን ኯዒቬዠዴ
በዒቧብ ክቪዶው ዯቋዛግ ይዔ በዔህዖዴ ህቌና ህቇዏንቌሥደ በዑዝቅደው ዏኴኩ ዯቇቢው ዒጊዙዴ
ዯደዛቍ እንዲዝደ ይደዖቊኴ።" ዏባኰ ይዲቪኴ።

ይህን ዯከዴኵዔ ኟዡደዙኴ ጇቅኲይ ቃቤ ህቌ ኟዢዛድ ሂደዲዶው በዏዲኟዴ ኲይ ኟዑቇኘ 528
ዯጇዛጊዘዎዻ ክቬ በዏዷዏዘያ ከዛ ዏቋዖገን ዏቌኯፁ ይዲቃኴ። ከዯጇዛጊዘዎዷ ዏካከኴዔ 115ደ
በዡደዙኴ ደዖዺ ቩሆኑ፤ ኳኵዷ 413 ደቌዕ ከደቡብ ክኴኴ ኟቀዖቡ ናዶው። በዯዏቪቪይ ኦዜዑያ
ብሄዙዊ ክኴኲዊ ዏንቌቬዴ ባኯዝው ቪዔንዴ ኯ2ተህ 345 ኟህቌ ዲዙዑዎዻ ይቅዛዲ ድዛጓኴ።

ኢሕዴቌ ኟኢዴዮጵያ ፖኯዱካዊ ዻቌዛ ዏንቬዔ ኟፖኯዱካ ኃይኵዻ ዴቌኴ ከቧኲዒዊና ከሕቊዊ ዏድዖክ

ውጪ ዏሆኑ ነው፡፡ ኯኩህዔ ኟዏዷዏዘያው ዯጇያቂ እኔ ነኝ ቩኴ ኳኵዷ ፓዛዱዎዻ ነጻ ናዶው ዒኯዴ
እንዳኴሆነ ቧዏዛበዴ ይቇባኴ፡፡ ኢሕዴቌ ቬኯ ‹‹ኟሕቌ ኟበኲይነዴ›› ቩያዙና ቬኯሕቌ ዒቬከበዛ ቩናቇዛ
ከኩህ በዯቃዙኒ ነቇን ኯዒኮኲቮዴ ኟዑቯ ሃይኵዻ ኪዚዔ ከኩሁ በሽዲዶው ኟዯኲቀቁ ይዏቬኴዔ።
ኟጎዋዲውን ሕቌ ያዝዖቧው ኢሕዴቌ ዙቨ እንደ ፓዛዱ ደ ቧኲዒዊ ኟፖኯዱካ ዯዣካካዘነዴ ኯዏኯጌ፣
ይህዔ ኟዑጇይቀውን ቬዯቪቧብና ዔቌባዛ ይክ ኯዏቇኗዴ ኯዏዹኰ ዏሆኑን ዔኖ ኯኯውጌ እዙቨን
ዏዹዻቷኴ፡፡

ኢሕዴቌ ኟደንዔ ያህኴ ዯሃድቭ ቢያደዛቌ ዯቃዋዑዎዷ

ከቧኲዒዊና ከሕቊዊ ዏድዖክ ውጪ እቬከሆኑ

ድዖቬ ኯቇዘደ ኟፖኯዱካ ቧኲዔ ዝዯና ዏሆኑ ይቀዛዔ፡፡ በድዛድዛና በዕዛቅ ዯቀዙዛበው በዡዴዙኲዊ
ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓዴ ውቬጌ ኯሕኬቦዻ ዲቬ ሕይዴ በዸ ኟዑዻኰ ነቇዜዻን ዒዔጊዴ ኟሁኯደዔ
ቌዴዲ

ነው።

ዏቀዙዖብ

ኟዑዹኴበዴን

ዏንቇድ

ኟዏዝኯቌ

ዯቌባዛ

ኟኢህዴቌ

ብዹ

ቪይሆን

ኟዯቃዋዑዎዻዔ ነው። ኟሽብዛዯኝነዴና ኟዴዛዔቬ ዒጌ ባኴደዖቀበዴ ካባቢ ኯዔዴቇኝና ከዒዶዋ ኟእነ
ኟዏንና ኟእነ ቭዘያን ዳደቅ እኟዯዏኯከዯዻ ኲኯዻ ሃቇዛ ኟኢህዴቌን ውቪኔ ኳኲ ቇጽዲ እኟቧገ
ዒብጇኴጇኴ ኯዒንዔ ይበጅዔ፤ እኟሆነ ያኯው ቌን እንደኩያ ነው። ቈዳአን በደንብ ኯዏዝዯሽ ከኲይ
ኟዯዏኯከዯውን ኟዏንቌቬዴና ኟድዛጅዴ ኟውቪኔ ቋዔ እንደቇና እንዏኴከዴ። ቋዐዔ፤

በዝፀዐዴ ንዷኴ ዔክንያዴ በዢዛድ ቤዴ ኟዯዝዖደባዶው ይዔ ደቌዕ ንዷኴ በዏዝፀዔ ድዛዴ
ዯጇዛጌዖው በቃቤ ህቌ ቈዳያዶው ዯይክ በእቬዛ ኟዑቇኘ ንዳንድ ኟፖኯዱካ ፓዛዱ ባኲዴን ጎዔዜ
ኳኵዻ ቌኯቧቦዻ ኟዯቱኯ ሃቇዙዊ ዏቌባባዴ ኯዏዢጇዛና ኟዴዕክዙቩ ዔህዳን ኯዒቬዠዴ በዒቧብ ክቪዶው
ዯቋዛግ ይዔ በዔህዖዴ ህቌና ህቇዏንቌሥደ በዑዝቅደው ዏኴኩ ዯቇቢው ዒጊዙዴ ዯደዛቍ እንዲዝደ
ይደዖቊኴ።
ኟዑኴ ነው።

ኯኩሁ ውቪኔ ቆዏናኴ እንዳኲኰ ይህንን ነው እንቌዲህ ዲህና ዲያ እያጇዒኧከ በዒብጇኴጇኴ ሃቇዘደን
ኯኳኲ ዝዯና በዒዏዹዏዻ ኲይ ኟዑቇኘዴ። ኟዯቧኑዴ ኟዯቃዋዑ ፖኯዱካ ፓዛዱ ዏዙዜዻ ኯዲቬ

ድዒቬ ቊካጊ ከቧገዴ ቃኯ ዔኴኴቬ ኟዯቧኑዴን እንዏኴከዴ።

ኯንድ ዴኴቅ ዻቌዛ ቌዒሽ ዏዢዴሄ ኟኯውዔ ኟዑኰዴ ፕዜዡቧዛ በኟነ ጴጌዜቬ ኟዯሟኲ ዏዢዴሄ ዏቱዴ
እንዹ ኬዔ ብኵ እኟቀነጫጎቡ ዒቅዖቡ

ውጋዴ ያዏጊዔ ቩኰዔ እዛዔዺውን ያብጇኯጌኲኰ፡፡

እዛዔዺው ኟዯቧኑ እቬዖኞዻን በዏዢዲዴ፣ ነቇዜዻን ኯዒዖቪቪዴ ኟዑደዖቌ ዐከዙ ነው ኟዑኰዴ እኙህ
ቧው ኯኔ ኟቧዕኑ ኟእቬዖኞዻ ዢዸ ሁኔዲ፣ ዔኑ ዯይክ ቈክ ነው ኟዑሆንብኝ ቩኰ ኯዲቬ ድዒቬ
ዯናቌዖዋኴ፡፡

ከኩህ

በዏኯቬዔ

ኟዻቌዛዻ

ሁኰ

እናዴ

ኟሆነው

ኟዲዕክዙቩ

ዔህዳዛ

ዏጌዠዴ፣

ኟዑቀዖዢበዴን ሁኔዲ ኟዑያዏዹዻ እዛዔዺ ቩቧድ እያኟን ይደኯዔ፡፡ ቧዟ ህኬባዊ ዏቧዖዴ ካኲዶው
ፓዛዱዎዻ ቊዛ ዏነቊቇዛ ይዝኴቈዔ፡፡ ይሄ ሁኰ ዯደዒዔዜ፣ ኯኔ ብከዔ ኟዑዲኟኝ ዯቬዠ ኟኯዔ ቩኰዔ
ኯቊካጊው ጎዔዖው ቇኴፗዋኴ፡፡

ድ ኴደደ ያኳው በበኩኲዶው ∙∙∙∙ ከኩህ በኲይ ጇቃዑ ኟዑሆነው ዏንቌሥዴ በሀቇዘደ ውቬጌ ኟፖኯዱካ
እቬዖኞዻ ዏኖዙዶውን ቩያዔን ነው፡፡ ሁን ቌን ንዷኴ ኟቧ ፖኯዱከኞዻን ነው ኟዔዝዲው እያኯ
ነው፡፡ ይሄ ዒኯዴ ኟፖኯዱካ እቬዖኞዻ ኰ ብኵ ኯዒዏን ዯዶቌሯኴ ዒኯዴ ነው፡፡ ይሄ ኟዯሃድቭ
እንቅቬቃቫ እውነዴ ነው ብኯን እንድንቀበኴ ከዯዝኯቇ፣ በሀቇዘደ በዛካዲ ኟፖኯዱካ እቬዖኞዻ እንዳኰ
ዒዏን ያቬዝኴቊኴ፡፡ ∙ ∙ ∙ በኟካባቢው ደቌዕ ሁከዴና ብጌብጌ ቬነቬዲዻኋኴ ዯብኯው ኟዲቧ ኰ፡፡
እነኩህንና ሁኰንዔ፣ ከፖኯዱካ ቊዛ ኟዯቇናኘ እቬዖኞዻን ዏዢዲዴ ያቬዝኴቊኴ፡፡ ሁን ኟኢዴዮጵያ ህኬብ
እንዲህ ያኰ ቀኴዶዻን ቌዒሽ እውነዴ እኟዯነቇዖ ኟዑቀዏጌ ዏዢዴሄ ኟዴዔ ያደዛቬዔ፡፡ ህቇ ዏንቌቬደ፣

ኟዡደዙኴ ደዖዺዷደ ዏዝዯቮ ኯበዴ፡፡ ∙ ∙ ∙ ኟኢህዴቌ ዏዙዜዻ ኟፖኯዱካ ጎዋዲ ነው
ኟዑጫደዴ፤ ቌን ኲቁዔ ይሆናኴ እንዹ ከኩህ በኋኲ ሁኯዯኚ እድኴ ኟኲዶውዔ፡፡ ዐኰ ዻቌን
ዔኖ፣ ዐኰ ዏዢዴሄ ዏቬጇዴ እንዹ በጌቂደ ዔኖ፣ ጌቂዴ ዏዢዴሄ ዒቬቀዏጌ፣ ሀቇዘቷን
ይጇቅዔዔ፤ ኯነቨዔ ይበጅዔ ኧዯ ቩኰ ዏናቇዙዶውን ንብበናኴ።

ኢህዴቌ ቪኝ እዛዔዺ ቩቬድ ናኟውዔ፤ ኟዑቧደው እዛዔዺ ዏቧዖዲዊ ዏዢዴሄ ኟዑያቬቇኝ ሆኖ
ይዲይዔ፡፡ እንዲሁ ኯዝዖንጆዻና ኯዯቧኑ ዑዲዎዻ ዢጆዲ ኟዑውኴ ነው። በባህዘውዔ ድዛጅደ
ዏቧዖዲዊ ኟቬዯቪቧብ ኯውጌ ዔጌድ ዏዙዏድ ኟዑዻኴ እንዳኴሆነ እያኟን ነው። ንዳንዴ ያኯውን
ነቇዛዔ ዏዝፀዔ እያቃዯው ዏሆኑን እንዏኯከዲኯን፡፡ ሁን ባኯው ሁኔዲ ደቌዕ ኟኯውጌ እንቅቬቃቫ
ኟዒድዖቌ ቅዔ ኟኲዶውዔ፡፡ ቩኰ ኯዲቬ ድዒቬ ኟዯናቇዴ ደቌዑ በቧዒያዊ ፓዛዱ ውቬጌ ኯዯነቪው
ዏቱኮዴ ዔክንያዴ ናዶው ዯብኯው ከቬኴጊናዶው በብከ ውጊ ውዖድ ኟዖዱዴ ኢንዹነዛ ይኴቃኴ
ናዶው።

በጌቅኰ ኯዒዲኯኴ ኟዯደዖቇ ቫዙ በዒቬዏቧኴ ኯዒዴዖዢ ኟዑቯዴ ሃይኵዻ ከኲይ ኟቧጧዶው ቬዯያኟድዻ
ከእውነዲ ኟዙቁ ከዏሆናዶውዔ በኲይ ሃቇዘቷ ያኯዻበዴን እና ቇዥው ፓዛዱ ያኯበዴን ዴክክኯኚ ቬዢዙ
ያኲቇናኧበ ነው። እነቨ ባኰዴ ዏኴክ ኴሁን እንኳ ቢኴ ኢህዴቌ ዏሆን እንደዒይዻኴ ጭዔዛ ነው
በዏቌኯጫው ዖቊቌግ ደቬዙ ኟቇባው። ከኩያ ባቱቇዛ ኟእቬዖኞዻዔ ቈዳይ በዯዏቪቪይ ነው። በሁከዴ
ውቬጌ ኟዯቪዯዞዴን ቌን ደቌዕ እንደ ቌኯቧብ በሁከዴ ውቬጌ ቬኯዯቇኘ እንዹ ቊካጇኚ ይዔ ኟፖኯዱካ
ፓዛዱ ባኴ ቬኯሆኑ ያኴዲቧ ዏሆናዶው በዏንቌቬዴ በኩኴ ከኲይ በዯዏኯከዯው ቌባብ ዯዖቊቌጧኴ።
በኩህዻ ሃቇዛ ቊካጇኞዻና ፖኯዱከኞዻ ከህቌ በኲይ እንዲሆኑ በህቌ ኟዯዝቀደ ይዏቬኴ በዯኯያአ ንዷኵዻ
ዯቪዲዟ ሆነው በዏቇኗዲዶው ቩዲቧ እዘ ዒኯዴ በዯቃዙኒው ቆዏንኯዲኴ ኟዑኰዴን ኟህቌ ኟበኲይነዴ
ዏጻዖዛ ዏሆኑን ዒጋን ያቬዝኴቊኴ።

እንኳንቬ ኪዚ ዏዺዔ ቢሆን ከቇዛ ህኴውና በኲይ ዔንዔ ነቇዛ ኟኯዔ፡፡ ቌኯቧብዔ ሆነ ቡድን ከቇዛ በኲይ
ዏሆን ይዻኰዔ፡፡ ቧዕኑን በቇዛ ቀዢዔ ሆነ በዓኯዔ ቀዢ ደዖዺ ዏነቊዘያ ሆኖ ኟቧነበዯው
ኟኢሕዴቌ ባኴ ድዛጅድዻ ቃነ ዏናብዛዴ ዏቌኯጫ፣ ቇዘደ ኯቇጇዒዴ ዝዯና ዏኴቨ ኢሕዴቌ
ኧንድ ብዹ እንዳኴሆነ ኟጇቆዏው ነቇዛ ኯ፡፡ ቇዘደን ኟቇጇዒዴ ዻቌዛ በጊዔ ቪቪቢና ህኴውናዋን

ኟዑዝዲዯን ዏሆኑ ቌኴጽ ከዏደዖቈዔ በኲይ፣ ኯኩህ ቪቪቢ ዻቌዛ ዋነኚ ዯጇያቂው ከዢዯኚ ዏዙ
እንደሆነ ዯቇኴጿኴ፡፡ ቈዳአ በጌኴቅ ቩዲይ ቇዥው ፓዛዱ ኢሕዴቌ ሕኬብን በቌባቡ ባኯዒዳዏገ
ዔክንያዴ ቇዘደን ዻቌዛ ውቬጌ ዏክዯደ ቌኴጽ ነው፡፡ በኩህዔ ዔክንያዴ ኟቇዘደን ዻቌዛ ዏዢዲዴ
ኟዑዹኯው በኢሕዴቌ ብዹ ይሆንዔ ዒኯዴ ነው፡፡

ከ90 ዑዮን

በኲይ ሕኬብ

እንዳኲዴ

በዑቇዏዴባዴ

ኢዴዮጵያ

ኟዯኯያአ ዢኲቍድዻ

ዏኖዙዶው

ይዲቃኴ፡፡ ኟእነኩህን ዢኲቍድዻ ኴአነዴ ጌብቦ ንድ ኟቊዙ ዒካይ ዏዝኯቌ ካኴዯዹኯ ቇዛ ዻቌዛ
እንደዑቇጌዒዴ ቌኴጽ ነው፡፡ ኟዯኯያአ ዢኲቍድዻን ዒቬዯናቇድና ዻቌዛን ኯዏቅዖዢ ቩዹኴ ደቌዕ ቇዛ
በቧኲዔና በሥዛዓዴ ዴዏዙኯዻ፡፡ ከኩህ ውጪና ከኲይ በዯዏኯከዯው ዏኴኩ ቪይዏዻ ኟህቌ ኟበኲይነዴን
እያነቨ፤ ቩዏዹዶው ደቌዕ ደቊ ኲይ እኟጊኰ ካኯ እኔ ይሆንዔ ኟዑኰ ካኲዴ ኟሃቇዛ ደቊ ናዶውና
ዯቀባይነዴ ኟኲዶውዔ፡፡ ኟቇዘደ ዻቌዛ በንድ ፓዛዱ ይዔ 36 ባኲዴ ባኰዴ ሥዙ ቬዝጻዑ ኮዑዳ
ይዝዲኴ ብኵ ዏጇበቅ በኩህ ኧዏን ይሠዙዔ፡፡ ይኴቁንዔ በቃኴ ኟዯነቇዖው ዯቌባዙዊ ዏሆን
ኟዑዻኯው ኟዙቨ ኟዯቃዋዑው ቈኴህ ዯቪዴዣ ቩዲከኴበዴ እና በዔክንያዴ እና በህቌ ቌባብ ብዹ
ኯድዛድዛ ኬቌዸ ቩሆን ነው፡፡ ከኲይ በዯዏኯከዯው ዏኴኩ እዙቨን ቧዟ ህኬባዊ ዏቧዖዴ እንዳኯው
ፓዛዱ ቆጌዜ ኳኲውን በዒቪነቬ ከእኚ ቊዛ ብዹ ብኵ ነቇዛ ኯኩህ ዻቌዛ ከዳዖቈን ኟጽንዝኚ ብሄዛዯኞዻ
ቬዯቪቧብ ያኴዯኯኟ ዔናኴባዴዔ ኟእነዛቨ ቅዹ ነው ብኵ ዏውቧድ ይዹኲኴ።

በኩህ ሃዱዴ ዏቌቢያ በዯዏኯከዯው ዏኴኩ ኢሕዴቌ ሕኬብን እጅቌ ያቬቆገ ቪኪኝ ድዛድዻን
ዏዝፗዐን ዔኗኴ። ከኩህ ይጊ ኧንድ ደቌዞ ኟዕዙኴዔ ሆነ ኟህቌ ቌዴዲ ያኯባዶው ዯቃዋዑ
ሃይኵዻ ቬኯ ህኬብ ቧኲዔ እና ዔክንያዲዊነዴ ድቊዠዶው ውጋዲዒ ሆን ኟዑዻኯው ኢህዴቌ እና
በእዛቨ ኟዑዏዙው ዏንቌቬዴ ካኯዞዴ 26 ዓዏዲዴ በኲይ ቇዘደን ቩያቬዯዳድ ኲከናኑዴ በዛካዲ
ጇቃዑ ዯቌባዙዴ እውቅና ዏቬጇዴ ቩዻኰና ኟዴዻዲዶውዔ ዏነቱ እነኩሁ በቍ ዯቌባዙዴ ቩሆኑ ነው።
ይህን እና ከኲይ ኟዯዏኯከዯውን ሃቪብ ዏቬጇዴ ቢያንቬ ኟዯዹኯው ይኸው ቬዛዴ በዝጇዖው እድኴ
ዏሆኑን ዏኧንቊዴ ኟሃቇዛ ጇኲዴ ከዏሆን ዯኯይድ ይዲይዔ።

ከኩህ ባቱቇዛ ቌን እነዛቨ ቢኰዴዔ ባይኰዴዔ ይኴቁንዔ እነዛቨ ከዑኰዴዔ በኲይ በቇዘደ ቌኴጽነዴና
ዯጇያቂነዴ ጇዢዯው ቌኯቧቦዻና ቡድኖዻ እንዳቱዶው እኟሆኑ ከዢዯኚ ቈዳዴ ዏድዖቨን ኢህዴቌ ዔኖ

ዯቀብሏኴ፡፡ በኩህዔ ከቇዛ ሀብዴ ኧዖዠ እቬከ ንፁኃን ሕይዴ ዏቀጇዢ ድዖቬ ኟንዷኴ ድዛድዻ
ዏዝፗዒዶውን ዔኖ ኯንዴና ኯዏጎዖቱ ካ ኟዑጊበዴን ዏንቇድ እያዏዹዏዶ ዏሆኑንዔ ቌኴጽ
ድዛጓኴ፡፡ ኟዏጎዖቱ እድኳ ነው ያኯን ካኴ ከኲይ በዯዏኯከዯው ዏኴኩ ውቮዴ ቩኰ ዒቌኯብኯብ
ኟዑሆነው በቬኴጊን ኟዏጇዒዴ ዏቇኯጫ ብዹ ነው።

እነኩህ ካኲዴ በእዛቌጌ በጋናዒ ኟፖኯዱካ ዏድዖክ ኲይ ኟዑቇኘ ቢሆን በቅዛቡ በዯቧጇው ዏቌኯጫ
በእቬዛ ኲይ ኟዑቇኘ ኟፖኯዱካ ፓዛዱ ዏዘዎዻና ቌኯቧቦዻ በይቅዛዲና ክቪዶው ዯቋዛግ በዔሕዖዴ
እንደዑዝደ ዏቧኑን ድንቀው፤ ከኩህ ውቪኔ ቍን ኯቍንዔ በቇዛና በሕኬብ ኲይ በደኴ ያደዖቨ
ቯዒዔንዴዔ በሕቌ ጇኟቁ ይቇባኴ ቩኰ ዕቌደ በዯቇባ ነበዛ፡፡ በቇዘደ ኲይ ዻቌዛና ዏከዙ
እንዲደዛቬ ያደዖቈ በሕቌ ዏጇኟቅ ያኯባዶው፣ ካሁን በኋኲ ዯጇያቂነዴ ዏቬዝን እንደዑኖዛበዴ ዒዖቊቇጫ
ኯዏቬጇዴ ጭዔዛ ነው፡፡ ከእቬዛ ዏኯቀቅ ያኯባዶውን ያህኴ ዲቬዖው በሕቌ ኟዑጇኟቁ ዏኖዙዶው
ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ ኯዏዢጇዛ ጇቃዑ ነው፡፡ ቌኴጽነዴና ዯጇያቂነዴ ቩኖዛ ኟሕቌ ኟበኲይነዴ ይኖዙኴ፡፡
ሕቇጌነዴ ደብ ይቇኪኴ፡፡ ኟቇዛ ሀብዴ ዏኬዖዢና ከሕቌ በኲይ ዏሆኑ ይቆዒኴ፡፡ ሕኬብዔ
ኟዑዝኴቇው ይህንን ዓይነደን ዯጇያቂነዴ ያኯበዴ ሠዙዛ ነው፡፡ ከኩህ በኋኲ በሥኴጊን ዏባኯቌ ቦዲ
እንደኳኯው ኯዒቪያነዴዔ ይጇቅዒኴ፡፡ ኟቇዛን ዻቌዛ ኯዏዢዲዴ በዑደዖቇው ጌዖዴ ኟሕኬብን ዯቪዴዣ
ያቍኯብዲኴ፡፡ከኩያ ባቱቇዛ ቌን ከኲይ ኟዯዏኯከዯው እይዲ ኟዯንቮዋዖዖ ብዹ ቪይሆን ኯዙቬዔ ኯሃቇዛዔ
ዠይዳ ኟኳኯው ይኴቁንዔ ከህቌ ኟበኲይነዴ ቊዛ ዏጻዖዛ ነው።

ከጋናዒ ፖኯዱካ እና ፖኯዱከኞዻ ኟዑጇበቀው በውቪኔ ቧነዱ ኲይ በዏዏሥዖዴ ኯቧኲዔና ኯዴዕክዙቩ
ኟዑሆን ዳዲቬ ሃቪቦዻን ዒዢኯቅ፤ ቬኯህቌ ኟበኲይነዴ ኟዑበዷውን ኟድዛድዛ ዏንቇድ ዏከዯኴ ነው።
ኟቇዛ ዻቌዛ ኟዑዝዲው በኩህ ዏንቇድ ብዹ ዏሆኑን ዏዯዒዏን ይቇባኴ፡፡

እንደዑዲቀው ከኩህ በዟዴ ኟነበ ይነዴ እቧጌ ቇባዎዻና ንዴዛኮዻ ቇዘደንዔ ሆነ ሕኬቧን
ኴጇቀዐዔ፡፡ ሁን ቅደ እኟዯናበቡ በቊዙ ከዻቌዛ ዏውጫ ብኴሀዴ ዏዝኯቌ እንዹ በነበዖው ሁኔዲ
ዏቀጇኴ ኟዒይዹኴበዴ ሁኔዲ ነው ያኯው፡፡ ኟኢሕዴቌ ዏዙዜዻ እንዳኰዴ ኟቇዘደ ዻቌዛ በጊዔ
ቪቪቢና ኯህኴውናዋዔ ሥ ዏሆኑ ዏዯዒዏን ከዯዝጇዖ፣ ካሁን በኋኲ ኟዑጇበቀው ኯዯቌባዙዊነደ
በጭዛ ዲጌቆ በቊዙ ዏነቪዴ ብዹ ነው፡፡ እኔ ብዹ ነኝ ኟዒውቅኴህ በዒኯዴ ኟደዖቧው ደቊ ዏደቇዔ

ኟኯበዴዔ፡፡

ቧኲዔ፣ ዴዕክዙቩና ብኴፅቌና ዕውን ኟዑሆኑዴ ሕኬብ ኟቇ ባኯቤዴ ዏሆኑ በዯቌባዛ ቩዖቊቇጌ ብዹ
ነው፡፡ ቇዥውን ፓዛዱን ጎዔዜ ሁኰዔ ኟፖኯዱካ ኃይኵዻ ኯሕኬብ ዢኲቍዴ ዯቇዥ ዏሆን ኯባዶው፡፡
በኩህዻ ዲዘካዊዴ ቇዛ ዴዕክዙቩ እንዲቧዢንና ሕኬብን ዒዕከኴ ያደዖቇ ኴዒዴ እንዲከናን ኯሕቌ
ኟበኲይነዴ ዏቇኪዴ ያኯበዴ ቇዢው ፓዛዱ ብዹ ቪይሆን ዯቃዋዑዎዷዔ ናዶው። ሥኴጊን ኟዑያኧውዔ ሆነ
ኟዑኯቀቀው በነፃ፣ ዢዴሐዊና በዴዕክዙቩያዊ ዏንቇድ በዑከናን ዔዛጫ እና ኯሕቌ ኟበኲይነዴ በዏቇኪዴ
እንዹ

በዴዛዔቬ

ቊጊዑ

እንዳኴሆነዔ

ዯቃዋዑዎዷ

በዑቇባ

ያጋኑዴ

ይቇባኴ፡፡

ቧብዓዊና

ዴዕክዙቩያዊ ዏብድዻ ኟዑከበዴ ኟሕቌ ኟበኲይነዴ ቩኖዛ እና በዏነቊቇዛ ኲይ በዯዏቧዖዯ ቌንኘነዴ
እንዹ ቊጊዑዎዻን በዒቍን ይደኯዔ ፡፡ ካቍዻ ኟዝኯቈዴን በነፃነዴ ኟዑደቌዞዴና ኟዒይዝኴቈዴን
ኟዑቃዐዴ በሕቌ ኟበኲይነዴ ሥዛ ነው፡፡ ሥኴገን ዴዕክዙቩያዊ ውይይድዻና ክዛክዜዻ ኟዑኖዴ
ኯሕቌ ኟበኲይነዴ ክብዛ ቩቧጌ ነው፡፡ በሥኴጊን ዏባኯቌ ኟዒይዹኯው በሕቌ ኟበኲይነዴ ነው፡፡ ሕኬብዔ
ኟዑከበዖውና ኟዑደዏጇው በኩህ ዏሠዖዴ ነው፡፡ ኢሕዴቌ ዲቬ ዔዕዙዢ ኯዏዷዏዛ

ከዙቨ ቊዛ

በዲዖቀው ቌባብ ዯቃዋዑዎዻዔ ከዙቪዶው ዏዲዖቅ፤ ከኩያዔ ኯድዛድዛ እና ውይይዴ ዏኧቊዷዴ
ያቬዝኴቊዶዋኴ፡፡ ህኬብ ኟቇዛ ዻቌዛ ኟዑዝዲው በኢሕዴቌ ብዹ ቪይሆን በዯቃዋዑዎዻዔ ነው እያኯ
ኟዏሆኑን ከኲይ ኟዯዏኯከደ ዏክንዮዎዻን በዑቇባ ዒጋን ያቬዝኴቊኴ።

ዏዏዙዖኬን ከፓዛዱዎዻና ከሕኬብ ውቬጌ ኟዒቬቇድ ሒደዴ በሥኴገንነዴ እኟዯያአና እኟዯከዙከ
ኯዻቌዜዻ ቅን ዏዢዴሔ ኟዏዝኯቌ ብቃዴ ኟሁኰንዔ ቇን ዏዯባበዛ ኟዑጇይቁ ናዶውና ከሁኰ በዟዴ
ይህን ኢሕዴቌና ዯቃዋዑዎዷ ጉነውና ኟቊዙ ቬዔዔነዴ ዝጌዖው ኯዯኴዕኮው ንድ ኲይ ዏሠኯዢ ቌድ
ይኲዶዋኴ፡፡ ፓዛዱዎዻ እኩህ ቪኝ ዯቌባዛ ኲይ ከዯቇናኘና

ቅዒዶውን

ዒቬዯባበዛ ከዹኰ ኯቇዘደ

ዻቌዜዻ ኧኲቂ ዏዢዴሔ ዒቌኗዴ ኟዑዹኴበዴ እድኴ ይቧዠኴ፤ ከኩህ ባቱቇዛ ያኯው ከኲይ ኟዯዏኯከዯው
ይነዴ ካሄድ ኯዒንዔ ኟዒይበጅ ኋኲ ቀዛ ኧዏዹ ነው።

ባጇቃኲይ፣ ቬኯሃቇዙዻን ቧኲዔና ኟህቌ ኟበኲይነዴ ፓዛዱዎዻ እዛቬ በዛቬ በዏከባበዛና በቅንነዴ እኟዯያአና
እኟዯዙዖዐ ኯዻቌዜዻ ዏዢዴሔ ኯዏዝኯቌና ኯዏቀባበኴ ኬቌዸ ሆኑ ይቇባኴ፡፡ ኯቇዘደ ኟፖኯዱካ
ቧኲዔና ቌቬቊቫ ኟፓዛዱዎዻ ዯከባብዜ ዏኖዛ ቬዝኲነደ ዯጉኖ ዏጇዒዏድ ከዯቇደ፣ ኢዴዮጵያን

ዒዯዙዏቬ ኟዑቯ ኟውጭ ኃይኵዻዔ ኟዯቃዋዑ ዲኮ ዒቌኗዴ ይዶቌዙዶዋኴ፡፡ በኩህዔ ኢዴዮጵያን
ኯዏበዲዯንና ከእቪዴ ቊዛ ኯዒቇናኗዴ በቍዖቤዴ ጇኲድዻ ቈዛቱ ዏቇኪዴዔ ሆነ በዜቋዎዷ ኦነቌና ቱዕቢያ
ደቀ ዏኬዐዛ ዏሆንዔ ኟዑያከዴዔኲዶው እንደዑሆን ያጇያይቅዔ፡፡ ከሁኰ በኲይና በዟዴ ቌን
ሁኲዻንዔ በህቌ ኟበኲይነዴ እንዏን፤ ከህቌ ኟበኲይነዴ ዲያ ዔንዔ እንደኳኯ እንቇንኧብ። ያኔ ሁኰዔ
ይሆናኴ።

