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የዑያኧኴቀን የዴኛው ይሆን? 

ኢብቪ ነዏዙ 05-21-18 

ግንቦዴ 20 ቀን 1983 ዓ/ዔ ቩነቪ የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ቈዳይ ይዲጏቧናኴ። 

የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች የዒንነዴ ዏብዴና ነጻነዴ ጥያቄ ንቬዯው የዴጥቅ ዴግኴን 

ጨዔዜ በዯኯያዩ ዏንቇድ ቩዲቇኰ ቆይዯው ይህ ዴግኴ ንድ ዔዕዙዢ የዯሻቇዖው የኪዚ 27 ዓዏዴ 

ግንቦዴ 20 ነበዛ። ከኩያ ቀደዔ የዒንነዴ ዏብዴና ነጻነዴ ጥያቄ - ዙቬን በዙቬ የዒቬዯዳደዛ፣ በቋንቋ 

የዏቬዙዴ፣ ዲዘክን የዏንከባከብ፣ ባህኴን የዒጎኯበዴ ቈዳይ በይዠ ዒንቪዴ ውቈኬ ከዏዛዮቬ ነበዛ፤ 

ያቪቬዙኴ፣ ያቬቇዛዠኴ፣ ያቬቇድኲኴ። በብከ ሺህ የዑቆጇ የዯኯያዩ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ባኲዴ የሆኑ 

ኢዴዮጵያውያን ይህን ጥያቄ በዒንቪዲዶው ብቻ የእቬዛ፣ የግዛዠዴ፣ የግድያ ቧኯባዎች ሆነዋኴ። የብሄዙዊ 

ዏንነዴ ጥያቄ ዒንቪዴ የሃቇዛ ንድነዴን ኯዒዢዖቬ እንደዏዝኯግ ነበዛ የዑቆጇዖው። ከግንቦዴ 20 በኋኲ 

ይህ ሁኔዲ ዐኰ በዐኰ ዯቀይሯኴ። ግንቦዴ 20 ቩነቪ የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች 

የዑዲጏቨን ኯኩህ ነው።  

ኢህዴግና ኳኵች በብሄዛ የዯደዙጁ የነጻነዴ ንቅናቄዎች ባካሄዱዴ የዴጥቅ ዴግኴ የደዛግ ኢሠፓ 

ዏንግቬዴ ግንቦዴ 20 ቀን 1983 ዏጏቇዱን ዯከዴኵ ኯንድ ጏዛ ያህኴ በኢህዴግ ዏዘነዴ የቧኲዔና 

ዏዖቊቊዴ ቬዙ ቩካሄድ ቆይድ ከቧኔ 24 እቬከ 28 ቀን 1983 ዓ/ዔ የሽግግዛ ዏንግቬዴ ዔቬዖዲ ሃቇዛ 

ቀዢ ቈባኤ ዯካሄደ፤ በዲቬ በባ። ይህ ቈባኤ የቀደዐዴን ቬዛድች በዴጥቅ ቩዲቇኰ የነበ፣ በውጭ 

ሃቇዙዴ በዯኯያየ ዏንቇድ ቬዛደን ቩዲቇኰ የነበ እንዲሁዔ የደዛግ ኢቧፓ ዏንግቬዴ ከዯጏቇደ በኋኲ 

ባኯው ንድ ጏዛ ካ ውቬጥ የዯደዙጁ የፖኯዱካ ድዛጅድች፣ ዲዋቂ ግኯቧቦች፣ የዲቬ በባ ዩኒቨዛቩዱ 

ዯጏካይ የዯቪዯዞበዴ ነበዛ። በኩህ ንድዔ የውጭ ደዙዳዘ ቪይቇኝ ኢዴዮጵያውያን ሃይኵች ብቻ 

ባካሄዱዴ ቈባኤ ኯኧኯቄዲው በእኩኴነዴ ኲይ በዯዏቧዖዯ ንድነዴ የዑኖበዴን ዏንግቬዴ የዒቆዔ 

ሃኲዟነዴ ያኯው የሽግግዛ ዏንግቬዴ ዋቀ። ይህ የሽግግዛ ዏንግቬዴ ዏቧዖዲዊ ዏዏዘያና የሽግግዛ 

ዏንግቬደ ዏዛሆ የሆነ ቻዛዯዛ ነበዖው። ይህ ቻዛዯዛ በቈባኤው ኲይ የዯቪዯዞ ካኲዴ ዏክዖው ያፀደቁዴ 

ነበዛ። 
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የሽግግዛ ዏንግቬደ ቻዛዯዛ በኢዴዮጵያ የዏንግቬዴ ዲዘክ ኯዏጀዏዘያ ካ ኯኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ 

ብሄዖቧቦችና ህኬቦች እውቅና የቧጇ ነበዛ። ቻዛዯ በክዢኴ ንድ “ዴዕክዙቩያዊ ዏብድች” በዑኴ 

ዛእቬ ቬዛ በንቀጽ 2 ኲይ፤ 

 የብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች የዙቬን እድኴ በዙቬ የዏጏቧን ዏብዴ ዯዖቊግጧኴ። በኩህ ዏቧዖዴ እያንዳንዱ 

ብሄዛ፣ ብሄዖቧብና ህኬብ፤ 

ሀ. የዙቨን ዒንነዴ የዏጇበቅና የዒክበዛ፣ ባህኰንና ዲዘኩን የዒበኴጸግ፣ እንዲሁዔ በቋንቋው የዏጇቀዔና ቋንቋውን 

የዒቪደቇ ዏብዴ ኯው። 

ኯ. በዙቨ የዯጏቧነ ዏኴከዓዔድዙዊ ጏቧን ውቬጥ የዙቨን ቈዳይ በዙቨ የዒቬዯዳደዛ፣ እንዲሁዔ በዒዕከኲዊ ዏንግቬዴ 

ውቬጥ በነጻነዴ፣ ድኴዎ በኳኯበዴና ዯቇቢ በሆነ የውክኴና ግባብ ውጤዲዒ ዯቪዴዣ የዒድዖግ ዏብዴ ኯው። 

ጯ. የዑዏኯከዯው ብሄዛ፣ ብሄዖቧብና ህኬብ ከኲይ የዯጇቀቨዴ ዏብድች ዲቇዱ፣ ዯዖቇገ፣ ጏይዔ ዯቮዖቮ ብኵ 

ባዏነበዴ ካ የዙቨን እድኴ በዙቬ እቬከነጻነዴ የዏጏቧን ዏብደን ዯግባዙዊ የዒድዖግ ዏብዴ ኯው። ይኲኴ። 

ይህን ዯከዴኵ 87 ዏቀዏጫዎች ያኰዴ በዴጥቅ ዴግኴ ኲይ የነበ ብሄዙዊ የነጻነዴ ንቅናቄዎች፣ ኳኵች 

የፖኯዱካ ድዛጅድችና ዲዋቂ ግኯቧቦች የዯዯዞበዴ የዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴና የዑኒቬዴዜች ዔክዛ ቤዴ 

ያኰዴ የሽግግዛ ዏንግቬዴ ዯዋቅዜ የኢዡዴዘ ዏንግቬዴ እቬኪዏቧዖዴ ሃቇዘደን ዒቬዯዳደዛ ጀዏዖ። የኩህ 

የሽግግዛ ዏንግቬዴ ቀዳዑ ዯኴዕእኮ የቀጣይ ዏንግቬዴ ህቇዏንግቬዴ ዏቅዖጽ ነበዛ። የዯኯያዩ የሃቇዘደን 

ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ነጻነዴ ኯዒቬከበዛ ቩዲቇኰ የነበ ሃይኵች ባጸደቁዴ  የሽግግዛ ዏንግቬደ ቻዛዯዛ 

የብሄዜች ብሄዖቧቦች ዙቬን በዙቬ የዒቧዯዳደዛ ዏብዴ ቢዖቊቇጥዔ በኩህ ቈዳይ ኲይ ቀደዔ ቩኴ የነበዖው 

ውኬግብ ግን ቀጥኵ ነበዛ።  

የኢዡዴዘ ህቇዏንግቬዴዔ በንቀጽ 39 ይህንኑ የብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ዏብዴ ቢያዖቊግጥዔ 

በንድ ጏቇን የብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦችን የዙቬን እድኴ በዙቬ የዏጏቧን ዏብዴ ዏከበዛ በዑደግዞ፣ 

በኳኲ ጏቇን ደግዕ የብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ዙቪዶውን በዙቪዶው ዒቬዯዳደዙዶው የሃቇዘደን 

ንድነዴ ያጇዠኴ የዑኴ ቋዔ ባኲዶው ቡድኖችና ግኯቧቦች ዏሃከኴ ዐግደ ዯጧገዣ ቀጇሏኴ። ይህ 

ዐግዴ በዯኯይ በሃቇዛ ውቬጥ ግኯደ እየቀነቧ ቢዏጣዔ ሁንዔ ኴጇዠዔ። በዯኯይ ከቅዛብ ካ ጏዲህ 

እቧጥ ቇባው እንደዲቬ ያቇዖቮበዴ ሁኔዲ ይዲያኴ። በቅዛቡ ብሄዙዊ ዒንነዴና ኢዴዮጵያዊ ንድነዴ 

በዑኴ በዯኧቊጀ የውይይዴ ዏድዖክ ኲይ ይህ ዯንጸባዛቋኴ። 

በዏሆኑዔ የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች የዒንነዴ ዏብዴና ነጻነዴን ቈዳይ ሁን ከዯቇነባው 

ዡደዙኲዊ ቬዛዴ ኳያ ዏዏኴከደን ቬዝኲ ሆኖ ግኝቼዋኯሁ። በዏሆኑዔ የግኴ ቬዯያየዳን 

ኴቧጥበዴ እጏዳኯሁ። 
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በኩህ ቈዳይ ኲይ ቬዯያየዴ ከዏቬጇዳ ቬቀድዓ ንድ ሁኯዴ  የዒይዏነኧ ዏቧዖዲዊ እውነድችን 

(axioms) ዒቬቀዏጥ ዝኴቊኯሁ። የዏጀዏዘያው ብሄዛ ጏይዔ ብሄዖቧብ የዑባኴ ግከዢ ዒህበዙዊ 

ቡድን ኯ የዑኴ ነው። ይሄ ብሄዛ ጏይዔ ብሄዖቧብ የዯቧኗ የዒህበዖቧብ ቡድን የዑኖዛበዴ ጏቧን፣ የዙቨ 

ቋንቋ፣ ዲዘክ፣ ባበህኴና ጏግ ኯው። እነኩህ እቫድች የብሄ ጏይዔ የብሄዖቧቡ የዒንነዴ ዏቇኯጫዎች 

ናዶው። እዛግጥ ከኳኲ ብሄዛ ቊዛ የዑቊዴ ዲዘክ፣ ባህኴና ጏግ ጏኧዯ ያኲዶው ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦች 

ዏኖዙዶው ይካድዔ። ጏደኢዴዮጵያ ነባዙዊ ሁኔዲ እንዏኯቬ። ኢዴዮጵያ በዔንኲዴ ሃቇዛ 

ዏኴክዓዔድዙዊ ጏቧን ውቬጥ የዯኯያየ ብሄዙዊ ዒንነዴ ያኲዶው ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ኰ። ይህ ኰ፤ 

ጏይዔ የኰዔ ኯዑኴ ክዛክዛ የዒይቊብኬ የዒይዏነኧዛ ጇጣዛ እውነዴ ነው።  

እነኩህ የኢዴዮጵያ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች በቀደዐዴ ቬዛድች ኯዒንነዲዶው ህቊዊ እውቅና ዯነዢጓዶው 

የነበዖ ዏሆኑዔ እውነዴ ነው። በቋንቋዶው የዏንግቬዴ ቇኴግኵዴ የዒግኗዴ፣ የዏዒዛ፣ እውነዯኛ 

ዲዘካዶውን የዒውጣዴና የዏንከባከብ፣ ባህኲዶውን የዒበኴጸግ፣ በዑኖበዴ ጏቧን ውቬጥ በዏዖጧዶው 

ዯጏካዮቻዶው ዒካይነዴ የዏዯዳደዛ ዏብዲዶው በህግ እውቅና ኴዯቧጇውዔ ነበዛ። ይህን እውነዴ 

የብሄዜች፣ ብሄዖቧቦች ዏብድች በህግ  ዖቊቇገ ይቇባዔ ብኯው የዑያዔኑዴዔ ቢሆኑ ይቀበኰዲኴ። 

ህቊዊ እውቅና በነዝቊዶው የዏንግቬዴ ቬዛዴ ቬዛ የጏደቁዴ የኢዴዮጵያ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ይህ ሁኔዲ 

ኴዯዏቻዶውዔ። የዏንግቬዴ የቬዯዳደዛ ዏዋቅዛ (የሃቇዛ ግኪዴ፣ ዢዛድ ቤዴ፣ ግብዛ ቧብቪቢ ዯቋዔ 

ጏኧዯ) እና ዴዔህዛዴን የዏቪቧኰ ዒህበዙዊ ቇኴግኵዴ ዯቋዒዴ እቧከዲች ዯኧዛግዯው ጇቇባዶው 

እቬኪደዛቨ የኢዴዮጵያ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች በዙቪዶው ነባዛ ቬዛዴ ነበዛ የዑዯዳደዴ። ኯቬዛደ ባዕድ 

ዏሆናዶው የዯቧዒዶው እነኩህ ዯቋዒዴ ጇቇባዶው ቩደዖቨ ነው። ፖቬ፣ ዢዛድ ቤዴ፣ ሃቇዛ 

ቬዯዳደዛ ጏኧዯ በቋንቋዶው ያቬዯናግዷዶውዔ። ቤደዲዶውን በዒያውቁዴ የቬዛዓደ ኦዟቫኲዊ ቋንቋ 

እንዲያቀዛቡ፣ በዙቪዶው ቈዳይ ኲይ ዢዛድ ቤዴ ቆዏው በኩሁ በዒያውቁዴ ቋንቋ እንዲሟቇደ ይቇደዱ 

ነበዛ። ዴዔህዛዴ ቤድች ህጻናዴ ኴጆቻዶውን ዝጽዕ በዒያውቁዴ ቋንቋ ነበዛ የዑያቬዯዔሯዶው። 

ኳኵችዔ ዒቬዲጏቬ የዒያቬዝኴቈ የዏቇዠዴ ቬዓዴ እንዲያድዛባዶው የዑያደዛቈ ዛዔጃዎች ይጏቧዱ 

ነበዛ። እነኩህ ሁኔዲዎች ናዶው ኯቬዛደ ባዕድ ዏሆናዶው እንዲቧዒዶው ያደዖጓዶው። 

የኢዴዮጵያ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ይህ ሁኔዲ ኴዯዏቻዶውዔ። ንዳንድ ጏቇኖች ይህን የዒይዏች 

ሁኔዲ፣ ንድ ብሄዙዊ ዒንነዴ ያኲዴ ሃቇዛ ኯዏዢጇዛ እንደዑከዝኴ ዯቇቢ ዏቬዋዕዴነዴ ጏቬዱዴ 
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ቢችኰዔ፣ ኯብሄዜዷና ብሄዖቧቦዷ ጎዛባጭ ዏሆኑ ግን እውነዴ ነው። ይህ የዒይዏች ጎዛባጭ ሁኔዲ 

ጭቆና ነው፤ በዯቇኗ ዏንቇድ ከኲያዶው ኲይ እንዲጏቇድ የዑዝኴቈዴ ቬከዟ ጭቆና።  

የኢዴዮጵያ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች በዏጀዏዘያ ይህ ጭቆና በዔን ኳኋን እንደዯጫነባዶው ያውቁዔ 

ነበዛ። እናዔ ጭቆናውን ኯዒቬጏቇድ ጏይዔ ኯዒቃኯኴ የዑጏቬዱዴ እዛዔጃ የቁጣ ቬዓዴ የዑቀቧቅቨ 

ቊጣዑዎችን ዏነሻ ያደዖቇና ግብዲዊ ነበዛ። እያደዖ ግን የየብሄ ኴሂቃን የጭቆናውን ዔንጭና እንዴዴ 

ዏጏቇድ እንዳኯበዴ በዏዛህ ዯንዴነው ዒቬቀዏጥ ጀዏ። ዏዛህ ኲይ የዯዏቧዖዯ የብሄዙዊ ነጻነዴና 

የእኩኴነዴ ዴግኴ በኩህ ሁኔዲ ነበዛ የዯጀዏዖው።  

ይህ የብሄዙዊ ነጻነዴና የእኩኴነዴ ዴግኴ ንድ ቦዲ ኴነበዖዔ የዯጇነቧቧው። በኦዜዕ፣ የኢዴዮጵያ 

ቨዒኳ፣ ዠዛ፣ ቩዳዒ፣ ዴግዙይ ጏኧዯ ብሄዖቧቦች ኧንድ  ነበዛ። ዴግኰ ዏቬዏዛ ከያኧ በኋኲ የዯደቊቇዞ 

የብሄዙዊ ነጻነዴ እንቅቬቃቫዎች የነበ ቢሆንዔ፣ የነጻነዴ ጥያቄውን የጇነቧቨዴ ግን በየዙቪዶው ነበዛ። 

ኦነግና ኳኵች የኦዜዕ ነጻነዴ ንቅናቄዎች የዯዝጇዴ ዴግዙይ ውቬጥ፣ ቩዳዒ፣ ዠዛ ጏኧዯ ከዯነቨ 

የነጻነዴ ንቅናቄ ቡድኖች ቊዛ ዯዒክዖው ኴነበዖዔ። በኋኲ ግን የዓኲዒ ንድነዴ ቬዯቪቬሯዶዋኴ። 

ቬኯኩህ ኯብሄዙዊ የነጻነዴ ጥያቄ ዏዝጇዛና ሁን ኯደዖቧበዴ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ዙቪዶውን 

በዙቪዶው ዒቬዯዳደዛ ያቬቻኯ ዡደዙኲዊ ቬዛዴ ዏዝጇዛ ንድ ብሄዛ ጏይዔ የብሄዙዊ ነጻነዴ ንቅናቄ 

እውቅና ቧጇው፣ ዡደዙኲዊ ቬዛደን በዑቃጏዐ ደግዕ በዯጇያቂነዴ ጏቀቬ ይቇባዔ። እዛግጥ 

የቀደዏውን ሃዳዊ ቬዛዴ ኯዒቬጏቇድ በዯካሄደው ዴግኴ ውቬጥ እንቅቬቃቫው እንደዯካሄደበዴ ቬዢዙ፣ 

ኳኵች ዲዘካዊና ኢኮኖዑያዊ ሁኔዲዎች የንዱ ድዛሻ ከኳኲው ጎኲ ብኵ የዲየ ዏሆኑ ባይካድዔ የቬዛደ 

ዏውደቅ ውቬጥ የሁኰዔ ድዛሻ ኯበዴ። 

የሃዳዊ ቬዛዴ ዏኯካካዴ ዙዒጆችና ደቊዟዎች ይህን የብሄዜችና የብሄዖቧቦች የነጻነዴና የእኩኴነዴ 

ጥያቄ እንደሃቇዛ ዏበዲዯን እንቅቬቃቫ ነው የዑዏኯከደዴ። ያዔ ሆነ ይህ፤ የብሄዙዊ ነጻነዴና የእኩኴነዴ 

ጥያቄ ንቬዯው ቩዲቇኰ የነበ ንቅናቄዎች ሃዳዊ ቬዛደን ቬጏግደውዲኴ። የዏጨዖሻው ሃዳዊ 

ሥዛዓዴ እንደዯጏቇደ እነኩህ የብሄዙዊ ነጻነዴና እኩኴነዴ ጥያቄ ንግበው ቩዲቇኰ የነበ ቡድኖች፣ 

የሃዳዊ ቬዛዴ ዏኯካካዴ ደቊዟ ቡድኖችንና ግኯቧቦችንዔ ያቪዯዝ የሃቇዘደን ቀጣይ እጣ ዝንዲ 

የዑጏቬን ቈባኤ ካሄዱ፤ በዲቬ በባ። በጽሁዞ ዏግቢያ ኲይ የዯጇቀቧው የሽግግዛ ዏንግቬዴ በእነኩህ 

ኃይኵች የዯዏቧዖዯ ነበዛ።  
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ከኩህ በኋኲ ዔን ዏሆን ነበዖበዴ? ጏደሃዳዊ ቬዛዴ ዏዏኯሻው ድኴድይ ኯነጻነዴና እኩኴነዴ 

በዯካሄደው ዴግኴ ዏኴቭ ኲይኧዖቊ ዝዙዛቭ ነበዛ። በጏቅደ ሁኯዴ ዒዙጮች ብቻ ነበዛ የቀዴ።  

ንደኛው ዒዙጭ ብሄዙዊ ዏብዴና ነጻነድቻዶው ዯዖቊግጇውኲዶው ከኳኵች ቊዛ በእኩኴነዴና 

በዏከባበዛ ኲይ በዯዏቧዖዯ ንድነዴ የዑኖበዴን ቬዛዴ ዏዏቬዖዴ ነበዛ። ሁኯዯኛው ዒዙጭ ደግዕ 

ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ብሄዙዊ ዏብድቻዶውንና ነጻነዲዶውን ዖቊግጇው የዑኖበዴን ጏይዔ 

እንኖዛበዲኯን ብኯው የዑያዔኑበዴን ነጻ ዏንግቬዴ ዏቬዛዯው ዏኯያየዴ ነበዛ። 

የቀደዏውን የዯኪባ ግንኘነዴ በዒደቬ የሃቇዘደን ንድነዴ ቬጇብቆ ዏኬኯቅ የዑያቬችኯው ብሄዜችና 

ብሄዖቧቦች ዙቪዶውን በዙቪዶው እያቬዯዳደ በዏከባበዛና በእኩኴነዴ ዏኖዛ የዑችኰበዴን ሥዛዓዴ 

ዏዏቬዖዴ ብቻ ነበዛ። በሃይኴ ጏደቀደዏው ሃዳዊ ቬዛዴ ኯዏዏኯቬ ቢዕከዛ፣ ኯነጻነዴ የዑደዖቇው 

ዴግኴ ዏቀጇኰን ዒቬቀዖዴ ይቻኴዔ። እናዔ ክዜ እኪው ኲይ ነው የዑዏኯቧው። በዏሆኑዔ 

የዏጀዏዘያው ዒዙጭ - ብሄዙዊ ዏብዴና ነጻነድቻዶው ዯዖቊግጇውኲዶው በእኩኴነዴና በዏከባበዛ ኲይ 

በዯዏቧዖዯ ንድነዴ የዑኖበዴን ቬዛዴ ዏዏቬዖዴ ዯዏዛጧኴ። ሁን ያኯው ዡደዙኲዊ ሥዛዓዴ የኩህ 

ውጤዴ ነው። 

ሁን ያኯው ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ዙቪዶውን በዙቪዶው የዑያቬዯዳደበዴ ዡደዙኲዊ ቬዛዴ 

ግብ በዯጨባጭዔ እንደሆነው የሃቇዘደን ንድነዴ ቬጇብቆ ዒቬቀጇኴ ነው። ዡደዙኲዊ ቬዛደ የሃዳዊ 

ቬዛዴ ዙዒጆች እንደዑኰዴ፣ የሃቇዘደን ንድነዴ ኯደቊ ያቊኯጇ ቪይሆን የዏበዲዯንን ደቊ ያቬቀዖ 

ነው። ባኯዞዴ ሁኯዴ ዯኩኴ ቬዛዴ ዓዏዲዴ ከኩያ ቀደዔ ከነበዖው ንድ ሥዛዴ ዓዏዲዴ ቊዛ 

ቩነጻጻዛ ኯብሄዙዊ ነጻነዴ ጏይዔ ኯዏቇንጇኴ የዑካሄድ እንቅቬቃቫ የኯዔ ዒኯዴ ይቻኲኴ። ከቅዛብ ካ 

ጏዲህ ደግዕ ቀደዔ ቩኴ የዏቇንጇኴ ኬንባኳ እንደነበዙዶው ቩቇኴጹ የነበ ቡድኖችዔ ቢሆኑ 

ጥያቄያዶውን ጏደ ህቇዏንግቬዴ ዏከበዛና የዴዕክዙቩ ዏጎኯበዴ ቀይዖውዲኴ። ሃዳዊ ቬዛደን በሃይኴ 

ኯዒቆየዴ ዯዕክዜ ቢሆን ኖዜ ግን ዔናኴባዴ ኢዴዮጵያ የዔዴባኯውን ሃቇዛ ሁን ባኲዴ ቅዛጽና የብሄዛ 

ብኬሃነዴ ኲናቇኛዴ እንችኴ ነበዛ። እናዔ የዑያኧኴቀን የዴኛው ዏንቇድ ይሆን? ኢዴዮጵያዊ ንድነዴ 

የዑባኯኯዴ ሃዳዊ ሥዛዓዴ ጏይንቬ ብኬሃነዴን የዑያቬዯናግደው ዡዴዙዊ ሥዛዓዴ።  

  

 


