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“ኣግዓኩ ጦሤ” ዒነው? 

                                                 ሦኯቀ ዒሠ 02-03-18 

(ክራኴ ሁኯት) 

በክራኴ ንድ ፅሑሪ በሀቇሤና በህኬብ ኟዯቧዾውን ህቇ ዏንግቬዲዊ ዯኴዕኮን በህኬባዊ ጏቇንዯኝነት 

እኟዯጏጣ ያኯውን ኟኢሪዴሡ ዏሿኲሿያ ቧሢዊትን ፅንሦኛው ኃይኴ ኯምን “ኣግዓኩ ጦሤ” እያኯ 

እንደዑዾሢው ኯዏግቢያነት ያህኴ ኟግኴ ዕይዲዬን ዾቃቅሻኯሁ። ቀጣአ ትንዲኔ እንዲህ ኟዑነበብ 

ነው።…  

ኟሀቇሢችን ህብሟ-ብሔሢዊ ቧሢዊት በንድ ኲይ ኟዑኖሤ፣ በእቀኴነት ዏሤህ ኟዑዏሢ፣ በራትሐዊ 

ዯዾቃዑነት በዯቋዐ ውቬጥ በዑቇኘ ኮኳዽችና አኒፇሤቬዱዎች ቅዐን በኟካው ኟዑያጎኯብት 

እንዲሁም በዷትን ብቃቅቶ በዏዾቀም ኟሀቇሡደ ዕድቇት በዑሦቅደው ዏዾን በኟደሟዺው ዯዾቃዑ 

እኟሆነ ኟዑቇኝ ነው። ዲዲያ ይህን እውነዲ ኟዑቇነኧብ ዒንኛውም ቧው፤ ኟኩህ ኯህኬብ ኟጏቇነ፣ ዷግና 

ኟሆነ፣ ሿብሟት ኟዾነሿሟ ህቇ ዏንግቬዲዊ እምነት ያኯውና በዲቩፕን ኟዲነፀ እንዲሁም በጏዲደሢዊ 

ቪይንቬ እውቀደን እያጎኯበዯ ዏሆኑን ዏሟዳደ ኟዑቀሤ ይዏቬኯኝም።    

ዏሿኲሿያ እንደ ዯቋም ኲኯሧት 23 ህቇ ዏንግቬዲዊ ዓዏዲት እኟሦዾሟ ያኯው ዑኪናዊ ዯዋፅኦን ኟዏራዾሤ 

ዏሤቂ ጥሟት እንደዯዾበቀ ሆኖ፤ በእኔ እምነት ኟውትድሤና ዐያ በግኯቧብ ደሟዺ በኴምድ ኟካበዯ 

ክህኵትንና ኟካ ቆይዲን ኟዑዾይቅ በዏሆኑ ባዾሟ ካ ውቬጥ በሁኰም እሤሿኖች ዑኪናዊ ዯዋፅኦን 

ኟዏራዾሤ ቈዳይ ያኯ ንዳች እንሿን ምኰዕ ዒድሟግ ኟዑቻኴ ይዏቬኯኝም።  

ኟውትድሤና ዐያ ዳግም ቇኝ ኟዒይችኯውን ኟቧውን ህይጏት ኟዒቬዯባበሤና ኟዏምሢት ቬሢ በዏሆኑ፤ 

ኟዒዕሟግ ቧጣዿ እንደ ኳኵች ኟቬሢ ኧሤሬች በቯዏት ሿናጏን ይቇባኴ ባኴ ኟዑችኴ ይደኯም። 

ይህም ምናኴባት በሁኰም ደሟዺዎች እቀኴ ዯዋፅኦ እንዳይኖሤ ያደሤግ ይችኲኴ። ሆኖም ኲኯሧት 

ዓዏዲት በሁኰም ኧሤሬች ኟዒዏጣዾን ቬሢ እኟዯሿናጏነ ነው። ይህን ፅሑራ እያቧናዳሁ ባኯበት ጏቅት 

ኟኢሪዴሡ ፕሣኩዳንት ዶክዯሤ ዐኲደ ዯሾዏ በኟዒዕሟግ እሤሿኑ ኟካ ቆይዲቷውን ኯቮሦኑ፣ በግዳዼ 
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ሦፃፀዒቷው ህኬብና ሀቇሤ ኟጣኯባቷውን ኃኲረነት በብቃት ኯዯጏዿ ሿብሤቊዲኟሤ ዻኔሢኴ እቬሿ ዐኰ 

ዻኔሢኴ ድሟቬ ኲኰት 61 ኟቧሢዊደ ዻኔሢኴ ዏኮንኖች ኟቧዿት ኟዒዕሟግ እድቇት ኟኩህ ዯዋፅኦን ኟዏዾበቅ 

ቧሢሤ ሁነኛ ቬሟዼ ሆኖ ቀሤብ ኟዑችኴ ይዏቬኯኛኴ።  

እናም እኔ እቬሿዑቇባኝ ድሟቬ ሿቧሢዊደ ምቬሟዲ ዷምሥ እቬሿ ሁን ድሟቬ ኟዯኯያአ ውጣ ውሟዶችን 

ዯቋቁዏው ኟቧሢዊደን ባኲትና ዏሢሥችን በሂደት በዒብቃት ኪሣ ዯቋዐ ኯደሟቧበትና ጏደረትም 

ዯዾናክሥ ኯዑቀጥኯው ኟብሔሤ ዯዋፅኦ ቁዏና ያበቁት በኟደሟዺው ኟዑቇኘ ኟቧሢዊደ ዏሢሥች ዏቧቇኑ 

ኟዑቇባቷው ይዏቬኯኛኴ። 

ዲዲያ እኩህ ኲይ እንዲህ ዓይነደ ውጤት ኬም ብኵ ኟዯቇኗ ኯዏሆኑን ዏቇንኧብ ኟዑያቬሦኴግ 

ይዏቬኯኛኴ። ምክንያደም ውጤደ ኟትኛውንም ጏቇን ኯዒቬደቧት ያም ኯዒቬሿሩት ዯብኵ ኟዯሦፀዏ 

ኯዏሆኑ ነው። “ኯምን?” ሿዯባኯ፤ ውጤደ ዯቋዐ፣ በኟደሟዺው ኟዑቇኘት ዏሢሥቸና ባኲደ በህቇ 

ዏንግቬደ ኲይ ያኲቷው ኟፀና ቋምና ዲኪዥነት ምክንያት ኟሦዾሟ ቬኯሆነ ነው። 

ይሁንና በእኔ እምነት ቬሢው ኧዏናዊ ኟውትድሤና ቪይንቬን ዕውቀት ኟዑዾይቅ በዏሆኑም ንድን ቩቪኴ 

ቧው ያኯ ንዳች ኟውትድሤና ክህኵትና ብቃት ሻኯቃ ጏይም ኮኵኔኴ ያም ብሤቊዲኟሤ ዻኔሢኴ 

ድሤጎ ቧሢዊትን እንዲዏሢ ዏሾም ይቻኴም። ምንም እንኳን ቬኯ ውትድሤና ዐያ እውቀደ 

ባይኖሟኝም፤ እንዲያው ሿሢቫ እቪቤ ዯነቬቼ ሁኔዲውን ቬዏኯሿዯው ይህ ቢደሟግ በቧሢዊደ ኟግዳዼ 

ሦፃፀም ኲይ ኟሢቨን ሿራዯኛ ኰዲዊ ጫና ዒቪሟሧ ይቀሤም። ይህም በሀቇሤ ኰዓኲዊነት ኲይ ሦጥሤ 

ኟዑችኯው ደቊ ኳ ኟዑባኴ ይደኯም። ፅንሦኞቸ ግን ይህ ሁኔዲ እንዲሦዾሤ ኟዑቯ ኟሀቇሢችንን 

ዾኲቶች ዷንዳ ኟዑያሢምዱ በዏሆናቷው እኟደቊቇዏዐ ይህን ኟውቮት ኧሤ በኟዒህበሢዊ ዑዲያው ኲይ 

ኯዏኧሢት ይጥሢኰ። “ኲም ባኴዋኯበት…” እንደዑባኯው፤ ቧሢዊደን ሆን ብኵ “ኟኣግዓኩ ጦሤ” እያኰ 

በዏጥሢት ዷንዳ ሦዾሢ ውቬጥ ቇብዯዋኴ።  

ኟፅንሦኛው ኃይኴ ቧሢዊደን ጥኲቮት በዏቀባት ህኧባዊ ዏኔዲን እንዲያጣ ኟዒድሟግ ዯግባሠ በኩህ ብቻ 

ኟዯቇደበ ይደኯም። በኳኯ ቁዏናው “ኟኣግዓኩ ጦሤ” እያኯ ሿዏጥሢት ባሻቇሤ በኟዒህበሢዊ ዑዲያው 

ቬዐን ቩያዾኯሽ ሿሤሟኴ። ኟኪሣ ሁኯት ዓዏት ቇደዒ በኦሥዑያ ክኴኴ ውቬጥ በዯሦዾሟ ሁሿት ምክንያት 

ቧሢዊደ ህቇ ዏንግቬደ በዑሦቅድኯትና በዲኧኧው ዏቧሟት በንዳንድ ህቇ ጏጥ ዯግባሤ ኲይ በዯቧኯሧ ጥረ 
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ጏጣቶችን በህግ ጥኲ ቬሤ ኯዒዋኴ ቩንቀቪቀቬ ሆን ብኵ “ሩቷው ኟዒይቧዒ ኟኣግዓኩ ጦሤ ባኲት” እያኯ 

ቧሢዊደን ሿህኬብ ቊሤ ኯዒቊጧት ዯንቀቪቅሷኴ።  

እንዲህ ዓይነደ ጥኲቮት ኟዏቀባት ዯግባሤ ሿዏቧንበቻውም ቃኴ በቃኴ ቩደቇምም ኣዳምጫኯሁ። በቆቦና 

በጏኴዲያ ሆን ዯብኯው በዯቀነባበሠ ግጭቶች ቪቢያ “ሩቷው ኟዒይቧዒ” እኟዯባኯ ቩነቇሤ ነበሤ። ይህም 

ፅንሦኛው ኃይኴ ኟዑነኪው ፕሥፖቊንዳ ሆን ዯብኵ ኟዑደቊቇም ኟቬም ዒጥሩት ኧዏቻ ነው። እንደ 

እውነደ ሿሆነ ኟሀቇሡደ ዏሿኲሿያ ቧሢዊት ኟኢትዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህኬቦች ደቫት ነው። 

ዏሿኲሿያ ኟሪዴሢኴ ዯቋም እንደዏሆኑ ዏዾን፤ ቋንቋውም በህቇ ዏንግቬደ ኲይ ኟዯቀዏዾው ዒሤኛ 

ነው። በኳኲ ቋንቋ ኟዑቧሢ ይደኯም። እንግዲህ ፅንሦኛው ኃይኴ ቧሢዊደን “ሧ ይቧዒም” እያኯ 

ቬዐን ኯዒዾኴቮት ኟዑሞክሟው ይህን ፀሐይ ኟሞቀውን ኟደባባይ እውነዲ በዏካድ ነው።  

እንደ ሪቬ ቡክ ዓይነት ኟትቬቬሤ ዏሟቦችን በዏዾቀም በኳኲ ሀቇሤ ካቊ ውቬጥ በዯኯያአ ቈዳአች ኟሞደና 

ሿእኛ ቊሤ በዏኴክ ኟዑዏቪቧኰ ግኯቧቦችን ሬቶ ሿኢንዯሤኔት ሦኴጎ በዏውቧድ “በኣግዓኩ ጦሤ 

ኟዯቇደኰ” ኟዑኴ ዲፔኲ በዏኯዾራ ህኬቡን ኯዒደናቇሤ ይሞክሢኴ። እንዲሁም ሿኩሁ ኢንዯሤኔት ኲይ 

ኟዯኯያአ ምቬኵችን ሦኴጎ ረደ ኟዒይዲይና በጥይት ኟዯዏዲ ግኯቧብን በዒቪኟት “ኟኣግዓኩ ጦሤ 

ኟቇደኯው” እያኯ ህኬቡ በቧሢዊደ ኲይ ኟዯኯኟ ምቬኴ እንዲይኬ እያደሟቇ ነው።  

ምን ይህ ብቻ። በቧዒይ ኲይ ኟዑጓኬ፣ ቦዲው ኟትና ዏቼ እንደሆነ እንኳን ኟዒይኯይ ኟሄኮራዯሤ ሬቶን 

ሁንም ሿንድ ኟኢንዯሤኔት ቊካጣ ኲይ በዏቧድ “ኣግዓኩ ጦሤ ኟቆቦን ሿዯዒ ህኬብ ቩደበድብ” ኟዑኴ 

እዼግ ቬቇሢዑ ኴቦኯድን ቩያቀናብሤ ቧንብቷኴ። ሁንም ኟ“በሣ ጏኯደ” ድሤቧደን በዯኯያአ ዏንቇዶች 

እያሿናጏነ ነው። በእኔ እምነት ኟዒህበሢዊ ዑዲያ ዯዾቃዑ ኟሆነው ኟህበሟዯቧብ ክራኴ እንዲህ ዓይነቶቸን 

ሿነባሢዊው እውነዲ ኟሢቁ ኟሦዾሢ ካናዎችን ዏኯኟት ያኯበት ይዏቬኯኛኴ።     

እንደ ውነደ ሿሆነ ኟእነ “ኣግዓኩ”ን ህኬባዊ ጏቇንዯኝነት ሦኯግ ዯሿትኵ በህብሟ ብሔሢዊነት ኟዯዋቀሟው 

ኟኢሪዴሡ ዏሿኲሿያ ቧሢዊት ሿሦጣዾሠ ዷምሥ በህኬባዊ ዏኯካሿት ኟደሟዷ፣ ሿሢቨ በኲይ ኯህኬብና 

ኯሀቇሤ ቅድዑያ ኟዑቧጥ፣ ኟዯሟኲ ጏዲደሢዊ ቬብዕና ያኯውና በዲቩፕን ኟዲነፀ ነው።    

ኟኢሪዴሡ ዏሿኲሿያ ቧሢዊት በሀቇሢችንና በቀጣናው ህኬቦች እኟዯደቇሦ ኪሣ ኯደሟቧበት ዓኯም ቀራ 

ዯቀባይነት ኟበቃ እንዹ፤ ዏቼም ቢሆን ህኬብን እንደ ዾኲት ሦሤዽ ኟዒያውቅ ኃይኴ ነው። ቀዳዑ 
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እቫደም “ሿምንም በኲይ ኯህኬብና ኯሀቇሤ” ብኵ ኟዯቧኯሦ ነው። ይህ ሿሀኬብ ቊሤ ሆኖ ግዳዸን ኟዯጏጣና 

በዏጏጣት ኲይ ኟህኬብ ጏቇን ዏኴቭ ጏደ ህኬብ ኲይ ይዯቀቪኴ ብኵ ዒቧብ ኟዋህነት ይዏቬኯኛኴ።  

ሤግጥ በዒንኛውም ዐያዊ ቬሢ ኲይ በግኯቧብ ደሟዺ ህፀፆች ኖሠ ይችኲኰ። ኟቧሢዊደ ባኲት ሿዯኯያአ 

ኟህብሟዯቧብ ክራኵች ኟዯውጣዿና ምናኴባትም ግኯቧባዊ ባህሡ በዯኴዕኮ ኲይ ንፀባሟቅ ይችኲኴ። እንዲህ 

ዓይነት ሁኔዲዎች ምንም ባኴ በዑችኴ ደሟዺ ኟዑቇኯፁ ብቻ ቪይሆኑ፤ በዯቋዒዊ ቅም ግንባዲ 

ቬሢዎች እኟዯሦደ ኟዏዿ ናቷው። ይህም በሁኑ ጏቅት ቧሢዊደ ህይጏደንና ካኰን ኯህኬቦች ሁኯንዯናዊ 

ዏብቶች ቩኴ ዏቬዕዋት እንዲያደሤግ ቬችኵዲኴ። እናም በእኔ እምነት በኩህ ኴአ ኟሆነ ኟሀቇሢችን 

ውትድሤና ባህሡ ኟዲነፀ ቧሢዊት ሆን ኟዑችኯው ኟህኬብ ኯኝዲ ብቻ ነው።     

ኟኢሪዴሡ ቧሢዊት በሀቇሤ ውቬጥም ሆነ በውጭ ኯዯኯያአ ሀቇሢዊና ዓኯምቀሩዊ ዯኴዕኮዎች ቩቧዒሢ 

ሁኰንም ዯኴዕኮዎቸን ኟዑጏጣው ኟህኬቦችን ዯዾቃዑነት ዒዕሿኴ ድሤጎ ነው። ቧሢዊደ በህኬባዊ 

ጏቇንዯኝነት እቫደ እኟዯዏሢ ህኬብንና ሀቇሤን ኟዑዾቅም ቬሢ ኟዑያሿናውን እንዹ፤ ፅንሦኞች 

እንደዑያቬጏሠት በኟካባቢው ዒህበሟቧቦች ኟቊሢ ዏቬዯቊብሥች ውቬጥ በዑሦዾሠ ችግሥችን እኟዯሿዯኯ 

ጣኴቃ ኟዑቇባ ይደኯም።  

ኟቧሢዊደ ዏጣጥም ይሁን ኲኯሧት 23 ዓዏዲት ኟዯቇነባበት ግባብ ይህን ኟፅንሦኞችን ኟቅንሦት ዷንዳ 

ኟዑያቪይ ይደኯም። ኟቇሢችን ዏሿኲሿያ ቧሢዊት እንኳንቬ በሀቇሤ ውቬጥ ቀሤቶ በውጭ ሀቇሤም ቢሆን 

ኟህኬቦችን ቧኲምና ደህንነት ኯዏዾበቅ በራፁም ህኬባዊ ዏንሦቬ ዯግባሠን ኟዯጏጣና በዏጏጣት ኲይ ኟዑቇኝ 

ሿህኬብ ብሢክ ኟዯቇኗ ኃይኴ ነው።  

በሢቨ ደንቦችና ዏዏሡያዎች ኲይ “ቩቪኵችን ክብሤ፤ በህኬብ ኯዯዏሟዿ ባኯቬኴጣናት ዯቇዥ ሁን” 

በዑኴ ኟህኬባዊነት ዏቇኯጫዎች ያኰት ኃይኴ፤ ፅንሦኞቸ ኟሦዾሢ ጏሣ ህኬብን ዯናኮኴ ይችኴም። 

ኯዏኲው ኟኢትዮጵያ ህኬቦች ዲኪዥና ዯቇዥ እንዲሁም ኟደህንነዲቷው ዾባቂ ይሆናኴ እንዹ፤ ኯዯጏቧነ 

ኟህብሟዯቧብ ክራኴ ኟዑዲቇኴ ኃይኴ ይደኯም። ሦፅሞ ሆንም ይችኴም። ኟቧሢዊደ ቬዯቪቧብ ሿኩህ 

ኟኧኯኯና ሁኰንም ሀኬብ በእቀኴነት ኟዑዏኯሿት ነው። እንዲያውም ኪሣ ኟቧሢዊዲችን ዷንዳ ዏኲውን 

ኟሀቇሢችንን ህኬቦች ሿዒቇኴቇኴ ባኯሦ፤ ኟቀጣናው ኟቧኲም ምባቪደሤ ሆኖ ዏቬሢት ነው። በኩህም 

ኢትዮጵያ ኪሣ ሿራሡካ በቧኲም ዒቬሿበሤ ዯኴዕኮ ቀዳዑዋ ሀቇሤ እንድትሆን ድሤጓዲኴ። ቧሢዊደ 

በኟዯቧዒሢባቷው ኟቧኲም ዒቬሿበሤ ዯኴዕኮዎች በራፁም ህኬባዊ ቧሢሠ ዓኯም ቀሧ ዒህበሟቧብ 
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ኟዑያምነው ነው። ይህም ፅንሦኛው በዑቀምሟው “ኟኣግዓኩ ጦሤ” ኟዑባኴ ኟኴቦኯድ ድሤቧት ኯባዕዳን 

በዑኲኲሿው ኃይኴ ኟሦዾሢ ዕምሥ ውቬጥ እንዹ በሀቇሢችን ኟኳኯ ዏሆኑን ንድ ዒቪያ ይዏቬኯኛኴ። 

ሤግጥ በሀቇሤ ውቬጥ ቧሢዊደ በፅኑ ህቇ ዏንግሥዲዊ እምነደ፣ በዓኲዒ ፅናደና በዒይነጥራ ዷግንነደ 

በዯደቊቊዑ ብቃደን ቪይቷኴ። ኟሀቇሠን ዳሤ ድንበሤ በደምና በጥንደ ቬሿብሯኴ። ፀሟ ቧኲምና ፀሟ 

ኴዒት ኃይኵችን በዏደምቧቬ ኯኴዒደ ቬዯዒዒኝ ቧኲም ያቧሦነ ኃይኴ ነው። ህቇ ዏንግቬደንና ህቇ 

ዏንግቬዲዊ ቬሤዓደን ሿዒናቷውም ኟውጭና ኟውቬጥ ፀሟ-ቧኲም ኃይኵችና ቮባሡዎች በዏሿኲሿኴ 

ኢትዮጵያ ውቬጥ ሿቧደና ኟዯሿቧደ ዯጧባጭ ደቊዎችን ዒቬቀሟት ችሏኴ።  

ይህ ኟቧሢዊደ ሁኯንዯናዊ ኟዒድሟግ ቅም (Doing Capacity) ኟዲቩቷ ኢትዮጵያ ዾኲቶች ኟሆኑ 

ኃይኵች ዷንዳ ቬዯኲኲረ ደቦዎች በዏሆን ኯዑቧሠት ፅንሦኞች ኴዯዏቻቷውም። ዏቻቷውም 

ይችኴም። እናም ኟኩህን ህኬባዊ ጏቇንዯኛ ኃይኴ ቬም ኯዒጥሩት በኳኯ ግብሠ “ኟኣግዓኩ ጦሤ” ቩኰ 

ቢዾሠት ምንም ኟዑደንቅ ይደኯም። ኟቧሢዊደ ዯኴዕኮ ዷንዳ ቬዯኲኲረ ደቦዋቷው እንዳይቧሢ 

ኟዑያደሤግ ጭምሤ ቬኯሆነ ይህን ህኬባዊ ኃይኴ ሿህኬቡ ቊሤ ኯዒኲዯም ያኴሆነ ቬም እኟቧዿ ቢንቀቪቀቨ 

ዒንንም ደንቀው ይቇባኴ ብዬ ኲቬም—ነቇሤዬው “ኟሆድ ነቇሤ ሆድ ይቆሤጣኴ” እንዲኰት ዓይነት 

ነውና። 

ፅንሦኞቸ በሪቬ ቡክ ዓኯም ያሻቷውን ቢኰም፤ ኟዲቩቷ ኢትዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህኬቦች ግን 

ኟብሢካቷው ክሩይ ሿሆነው ህኬባዊ ቧሢዊት ቊሤ ብሟው እኟቧሠ ነው። ቧሢዊደ ኟዯሦጥሥ ደቊ 

ቩደሤቬባቷው ቀድሞ ኟዑደሤቬ፣ በኟዯቧዒሢባቷው ካባቢዎች ሁኰ ቅዏ ደካዒዎችን ኟዑደግራ፣ 

ዒቪቷው ኲይ እህኴ ኟዑኧሢ፣ ኟዑያሤም፣ ኟዑያጭድና ኟዑጏቃ እንዲሁም በኲቬሦኲ ኬናብ እንዳይጎዳ 

ኟዑቧበቬብ ኃይኴ ዏሆኑ ሿህኬቡ ኟዑቧጏሤ ይደኯም። ካኯችው ነቬዯኛ ደዏጏኬ እኟቀነቧ ጏኲዼ ኴባ 

ህፃናትን እንደ ባት ሆኖ ኟዑያቬዯምሤ፣ ትምህሤት ቤቶችን ኟዑቧሢ፣ ዏኬናኛዎችን ኟዑቇነባ… 

ህይጏደንና ቇንኧቡን ኯህኬብ ኟዑቧጥ እንደሆነ ሿባህሤ ዒዶው ፅንሦኛው በቬዯቀሤ እኩህ ሀቇሤ ውቬጥ ያኯው 

ቧው በዑቇባ ያውቃኴ። ሤግጥም እነኩህ ዏኯቬዯና ዒቪያ ክንዋኔዎች ዏሿኲሿያን እንደ ዯቋም ቧሢዊደንም 

እንደ ባኴ ኟዑቇኴፁ ናቷው። በእነኩህና በኳኵች ኯህኬብ ኟጏቇነ ባህሡያደም ኟቈዳአ ባኯቤት ኟሆነው ህኬብ 

ይጏደዋኴ። እናም በፅንሦኞቸ ኴሦሩ ኟዑዲኯኰ ጥቂት ኟዋህ ግኯቧቦች ካኴሆኑ በቬዯቀሤ፤ እንደ “ኟኣግዓኩ 

ጦሤ” ዓይነት በቧሢዊደ ኲይ ኟዑነከ ኟሦዾሢ ትሟካዎችን ህኬቡ ምኖ ኟዑቀበኲቷው ይደኰም። 

ምክንያደም ኢትዮጵያ ዯበዲትና እና ዯዳክዒ ዒኟት ኟዑቯ ኟውጭ ኃይኵች በፅንሦኞች ዒካኝነት 
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በቀዳዑነት እያሢዏዱ ያኰት ዷንዳ፤ ዯግባሢቷውን ቀኯብቬ ኟዑችኯውን ዏሿኲሿያ ቧሢዊት ሿህኬቡ 

ቊሤ በዒቊጧት ዏኔዲ ኯዒቪጣት እኟቧሠ ዏሆኑን ብኪኛው ኢትዮጵያዊ በዑቇባ ቬኯዑቇነኧበው ነው።   

      

 


