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ኟዔንዏኗውን እናኆኝ ይሆን? 
ባይቪ ዋኄ-ኍያ 

**** 

ኟዶ/ዛ ዓቢይን ዏሾዔ ቬዏኴክድ ብከዎቻችን ኟዯቧዒንን ቬዓዴ ሿያኄጣጪው ቧዔዯን ነበዛ፣ ኪዚዔ 

እያቧዒን ነው። ኟዑቧነኧዴን ቬዯያኟድችና ኟድፍ ኍይዔ ኟዯኂውዕ ድዔጾችን በዑሿዯኰዴ ዙዴ 

ክፍኵች ዏድቤያዶዋኯሁ። ኟዏዷዏዛያው ቡድን ኟዶ/ዛ ዓቢይን ዏዏዖጥ ኯኢዴዮጵያ ዴኴኄ እፎይዲ 

ነው፣ ቧኲዔና ዏዖዴን ብኵዔ ዲዕክዙቩና እቀኴነዴን ያቧፍንኴናኴ፣ እኋካዛ እንደ ዐቫ ሿዔድዖ 

በዳ ውጥድ ኍደ ዯቬዠዋ ዔድዛ ዏዙን በዴ ዯቧጥቷዶዋኴ በዒኯዴ ዏድ በዏድ እዔነዲዶውን 

ኟጣኰባዶው ነው። ሁኯዯኛው ቡድን ደኋዕ ሿኩህ በጣዔ ዯኂዙኒ ኟሆነና ዶ/ዛ ዓቢይ ሥዛዓደ ኮዴቀድ 

ያቪደዶውና ሥዛዓደ ደኋዕ በኢዴዮጵያውያን ኲይ ያደዛቬ ኟነበዖውን ኋፍ ሿውቬጥ ሆነው በዕኄዱዔ 

በዝጻፀዐዔ ኲይ ዯቂዠይ ኟነበ ኋኯቧብቬኯሆኑ ንዳችዔ ዓይነዴ ኯውጥ ያዏዿይችኰዔ፣ 

እንዲያውዔ ኢህዴኋ ሁን ያዾዏውን ውጥዖዴ ኯዒቬዯንዝቬ ኯኈካው ዏዝናዝኛ እንዲሆን ኍያኔ  

ሆን ብኲ ህኬቡን ኯዒኍናበድ ያደዖኆችው ኟፖዱቂ ዸዶ ነው እንዹ ኯህኬቡ ንዳችዔ ዓይነዴ ኯውጥ 

ዏጣ ይችኴዔ ይኲኰ። ቭቬዯኛው ቡድን ደኋዕ ክቬዯደ በጣዔ ሿዏፍዾኑ ኟዯነቪ ኯዏደኆፍዔ ሆነ 

ኯዏኂኍዔ ኋዙ ዯብድ ሁኔዲዎችን በንክዜ ሿዏዏኴሿዴ ኳኲ ንዳችዔ ቋዔ ኯዏውቧድ ያኴቻኯ 

ነው። ኟዏጧዖሻውና ዙዯኛው ቡድን ደኋዕ፣ ኟኦቦ ኯዒ ቡድን ኟሥዛዓደ ዔዛዴ ዏሆናዶው 

ባይቂድዔ፣ በቧው ኴዽች ዲዘክ ሁኳዔ ኟዔንኆነኧበው፣ ኯውጥ ዔጩዎች ኟዑኍኯዱዴ ሿኩያው ኮዴቀድ 

ቂቪደዶው ሥዛዓዴ እንዹ ሿውጭ ቬኲይደኯ፣ ዶ/ዛ ዓቢይ ፍኲኌደ ቂኲዶው ብዮዲዊዔ ባይሆን ጥኆናዊ 

ኯውጥን ያዏዿ ይችኲኰ ባይ ናዶው። እኔዔ ዙቫን ኟዏደብቀዴ ሿኩህኛው ቡድን ዛ ነው። በዯኯያአ 

ኋዔድች ዯዏዛዯን ኟዯኯያአ ቋዕችዏውቧዳችን ዯዝጥዜያዊ ነውና ዒንንዔ ያቬደንኄ ኍይዔ ያናድድ  

ይኆባዔ። ዲዘክ ኟዙቨን ቦይ ዯሿዴኵ ቬኯዑሄድ በፖዱቂ ህይኍዴ ውቬጥ ደኋዕ ቧዎች በዕውቿዴና 

ኴዔድ ኲይ ዯዏሥዛዯው ንዳንድ ሿቧደ ይችኲኰ ኟዑሏዶውን ሃቪቦች ሿዒኄዖብና ንድን ክቬዯዴ 

ሿዏደኆፍ ኍይዔ ሿዏኂኍዔ ባሻኆዛ፣ ኯክቬዯደ ሂደዴ ንዳችዔ ሂቪባዊ ፎዛዐኲ ኯዒኄዖብ ቬኯዒይቻኴ፣ 

ይህኛው ሃቪብ ዴክክኴ ነው ያኛው ኋን ዴክክኴ ይደኯዔ ብኵ ዏዝዖዼ ኋን ዯዝጥዜያዊ ይዏቬኯኝዔ። 

 

ኟሥዛዓዴ ኯውጥ ኟዑዏጣው ዜኊው ሥዛዓዴ በቬብቭ በቦዲው ዲቬ ኧዛ ዏብቿኴ ቩዷዔዛ ነው።  

 

ኟህዖዯቧብ ቬዯዳደዙዊ ሥዛዓዴ ኴክ እንደዒንኛውዔ ኟእህኴ ኍይዔ ኟዴክኴዴ ኧዛ፣ ኟዑበኄኯውና 

ኟዑያድኆውቿድዕ በዯኧዙው ኍይዔ በዯዯሿኯውና በበቧበቧውኧዛ ኲይ ብቻ ነው። በኟዏደብ ዯኅኴኯው 

ኟዔናያዶው ኟኌዺዔ ኍይዔ ኟድዓ ዒኛ ጤፍ እንዲሁዔ ኟሃዖዛ ብዛደቂንና ኟቭቪ ዒንኌ፣ ብበውና 

ኯፍዚ ኟበኀዴ ቿድዕ ኟዯዯሿኯው ኍይዔ ኟዯኧዙው ኧዛ ሿበቧበቧ በኋኲና በኩያው ቦዲ ኲይ በኄኯው 

ኯዔኴዏውና ድኆው ኯዔዛዴ በኄዯው ነው። ኟኧዏኑን ቧው ቧዙቯን ኟዴክኴዴ ኍይዔ እህኴ ኧዛ 

ኟዏፍዾዛ ኧዴ (genetically modified) ዔኲቁዎች ቂኴሆንን በቬዯቿዛ በዯዝጥዜ ሿኩህ በቪይንቬ 

ዲያኳክዱቂዊ ሿዔንኯው ኟዏዝዾዛ ኟዒደኋና ኟዏዕዴ ሂደዴ ውጩ ኟዑሿቧዴ ነኆዛ ኟኯዔ። ቬኯኩህዔ 

ዒንኛውዔ ዓይነዴ ዲቬ ኧዛ ኟዑበኄኯው ሿዜኊውና ሿበቧበቧው ብቻ ነው። ኦቦ ኯዒና ዶ/ዛ ዓቢይን 

ኟዏቪቧኰ ዳዲቬ ብኄኵችዔሿኩያ ሿበቧበቧው ኧዛ ዏውጣዲዶውዔ ዯዝጥዜያዊ ነው። ሿበቧበቧ ኧዛ ኲይ 

ኟዑኍጣው ዲቨ ኧዛ በዏቧዖደ ዜኊውን ኟዑንኄና ኟዑዾኲ ሿዏሆኑዔ በኲይ ያንን እኟበቧበቧና እኟሿቧዏ 

ያኯውን ዜኊውን ኧዛ እኟዯጪነው ዳኋዏኛ እናዳያንቧዙዙ ቬኯዑያደዛኆው፣ በሂደዴ ዜኊው ኧዛ 

እኟሿቧዏና ብኵዔ ሿናቂዳው እኟዾዠ፣ ዲቨ ብኄኴ ኋን እያደኆና እያዒዖበዴ ይሄዳኴ። ይህ ዒንዔ 



2 | P a g e  
 

ኴክደው ኟዒይችኯው ዯዝጥዜያዊ ሃኄ ነው። ኯሿዯዓ ኍዳዽቼ ቂኴሆነ በቬዯቿዛ ይህ ክቬዯዴ ኯእኛ ኯዛቭ 

ደዛ ኴዽችዒ ኧኍዴዛ ኟዔናቬዯውኯው ዕውኔዲ ነው።  

 

ዲቬ ብኄኴ በሥነ ሥዛዓዴ ድኌ ኟዯዝኯኆውን ዔዛዴ እንዲቧጥ ሿዯዝኯኆ ደኋዕ፣ በዯዝጥዜ ሿዑያኆኗው 

ዔኋብ ኯዔቪኳ ያህኴ ሿኬናብና በዝዛ ውቬጥ ሿዑኆኘ ንጥዖ ነኆዜች በዯጧዒዘ ኟባኯቤደን በዴዕኋሥዴ 

ኟዯዕኲ ጥብኄ ክዴዴኴና እንክብቂቤ ይዾይኂኴ። ሿዱዛ ውዚዎችና ሿኳኵችዔ ኯዒዳ እንቬቪዎች 

ኯዏሿኲሿኴ ይቻኴ ኧንድ ባኯቤደ ኟዴክኴደን/ኟችኋኘን ከዛያ በእሾህ ዒዾዛ ኯበዴ። እንደሁኔዲውዔ 

ቿን ቿን ኴዽዷን ዒዒ ኲይ ዯቿዔዾው ሿዕዋዠዴ እንዲሿኲሿኰኯዴ ኍንጭፍ ቬዲጥኅ ያቧዒዙዶዋኴ፣ 

ዒዲ ዒዲ ደኋዕ እቨ ዙቨ ኌዽው ውቬጥ እያደዖ ሿዷዛዴና ዔጥዒጦች ኍይዔ ሿቿናዯኛ ኟኌዖቤዴ ኳቦች 

ዯሿኲክኵ ዔዛደ እንዲያድኋኯዴ ያኴዯጓደኯ ጥበኂና እንክብቂቤ ያደዛኋኯዲኴ። ሿኩህ ዯዝጥዜያዊ ሂደዴ 

ውጭ ቋዙጭ ኟሆነ ዏንኆድ ቬኯኳኯ በዴዕኋሥዴ ኟዲኆኧን እንክብቂቤ ድዛኌ ኟዔዛን ውጤዴ 

እቬቁደዛቬኯዴ ዾብኅ ኟኴዠደን ዋ እያጣጣዏ ኯዑቿጥኯው ከዛ ይኧዺኴ። ዯኂዙኒው ደኋዕ ብኄኰን 

ኯዾኲዴ ኴጦ በዏቬዾዴ ፍዚ ቪይቧጥና ኯዔዛዴነዴ ቪይበኂ ዒቬቿዖዴነው። ዜኊው ኧዛ በቬብቭ ዲቨ 

ብኄኴ እቬቁያብብና ኯፍዚ እቬቁበኂ ድዖቬ በዴዕኋሥዴ ዏዾበኀ ያቧቧኯዶውቧነፍ ኆበዚ ደኋዕ፣ 

በኧዏናዊው ቪይንቬ ድፍ ያኯኧዛ ኟዑበኄኯውንና ባቋዙጭ ኯዔዛዴ ቿዛብ ኟዑችኯውን genetically 

modified እህኴ ቮዔድ ዏዏኆብ ይቻኲኴ።ያ ደኋዕ ዯዝጥዜያዊ ቂኯዏሆኑዔ በኲይ ሿዔዛደ ኯኧዛ 

ኟዑሆን ዒቬቿዖዴ ቬኯዒይቻኴ በያዏደ ሻጮዷ  እኟሄድን እነቨ በኍቧኑብን ዋ ዏቮዏዴ ቬኯዑኖዛብን 

ሿጥኄዐ ኇዳደ ያዏኬናኴ። 

 

ባኆዙችን ዲዘክ ኲኯዞዴ ዏድ ዓዏዲዴ ኟዯሿቧደዴን ኯውጦች ያዏዿዴ በዙቨ ኟዟውዳኰ ኍይዔ በድህዖ 

ዟውዳኰ ሥዛዓዴ ዯኮዴቀዯው ያደኇ ነበ፥ ዺንሆይን ኆኴብጦ ጥኆናዊ ኯውጥ ኯዒዔጣዴ ዏዝንኄኯ 

ዏንኋሥደን ኟዏዙው ዻኔዙኴ ዏንኋሥደ ኟኩያው ኟበቧበቧው ሥዛዓዴ ባኴና ዔዛዴ ነበዛ። ሿኩያዔ 

በኋኲ “ዏዚዴ ኲዙቯ” በዒኯዴ ኟዲኆኰዴና ብኵዔ ሿቪባ ዔቬዴ በዏድ በኲይ ኟሆነውን ኟኢዴዮጵያ ህኬብ 

ሿኆ(ባ)ዛነዴ ነጻ ያኍጣውንና በዓኯዔ ዓቿፍ ደዖዺ ኟኧዏኑ ብዮዲዊ ኯውጥ ዯብኵ ኟዯነኆዖኯዴን ኟዏዚዴ 

ዓዋዼ በዯኋባዛ እንዲዯዖኌዔ ያደዖኇዴ ሿኩያው ሿበቧበቧው ሥዛዓዴ ኟኍዿ ኯውጥ ዝኲኈ ኍጣድችና 

ዔሁዙን ነበ።ኟዟውዳኰን ሥዛዓዴ ኯዏኆዛቧቬ በዯኍቧነ ደዖዺዔ ቢሆን ዲዘቂዊ ዑና ኟዯጪኍደዴ ኟደዛኋ 

ባኲዴዔ ኟኍዿዴ ሿኩያው ሿበቧበቬው ኟዟውዳኴ ሥዛዓዴ ቩሆን፣ ኟደዛኋ ሥዛዓዴዔ ኟኍደቿው ሿኩያው 

ሿበቧበቧው ሥዛዓዴ በበቿኰ ኯውጥ ዝኲኈ ኃይኲዴ እንዹ ሿኳኲ ቦዲ በውቧዴ በዏዿ ኋኯቧቦች ይደኯዔ። 

ቬኯኩህ ኟኪዚው ኧዏን ኯውጥ ዝኲኈ ኟሆነው ኟነኯዒ ቡድንዔ ሿኩሁ ሿበቧበቧ ሥዛዓዴ ዏዝዾ ፍፘዔ 

ዲያኳክዱቂዊ ነው ኯዒኯዴ ነው። 

 

ሥዛዓደ በዛኋጥ በቬብሷኴ ኍይ? 

 

ኢህዴኋ እንደ ንድ ድዛዼዴ ዏበቬበቨን ኟዑያዏኲክደ ብከ ዯጧባጭ ዒቬዖዺዎች ይኆኛኰ። 

በዏዷዏዛያ ደዖዺ ኟቧው ኴዼ እዽች እንኳ ቪይኆባበዴ ዯዝጥዜ ብቻውን ኟዙቨን ሂደዴ ዯሿዴኵ 

በዑያዏጣው ኟዴውኴድ ዏቮቮኋ ዔክንያዴ ኟዑያዏጣው ነባን ኟዑኂዖን ኟቬዯቪቧብ ኯውጥ ኯ። 

ያኔ በኯ ዕድዓያዶው ኟዴኋዙይን ህኬብ ሿኢዴዮጵያ ኯዏኆንዾኴ ብኯውደደቢዴ ኟኆቡና ኍደ ኋኲዔ 

ኟኢዴዮጵያ ዏቪፍንዴ ኟሆኑዴ ኟቿድዕ ኟህኍሃዴ ባኲዴ ኟድዛዼዲዶውን ቬዔ ኟዐጥኝ ብኯው ይኧው ቿ 

እንዹ ኪዚ በቂኴ ኟኰዔ፣ ቢኖዔ ኟነበዙዶው ኟዯጽዕኖ ዝጣዘነዲዶው ኃይኴ በጣዔ ቿንሷኴ። ዲቨ 

ዴውኴድ ኟህኍሃዴ ባኴዔ እንዳንዠዎዷ ዾብዏንዺ ነቂሽ ያኴነበዖና ሿኟዏንደ ኟዯቧባቧበ፣ በኳኵች 
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ዳዲቬ ኟኢህዴኋ ባኲዴዔ ኲይ ንዳችዔ ዓይነዴ ዯጽዕኖ ያቪድዛ ኟዒይችኴና፣ ሁኰዔ በእቀኴነዴ 

ኟዑያአዴ ባኴ ነው። በኩህዔ ዔክንያዴ ኍጣድዷ ኟኢህዴኋ ባኲዴ ኯዔቪኳ ኟነኯዒ ቡድን ኳኵዷን 

ኟህኍሃዴ ባኲዴን ኟዑያአዴ፣ ቢበኪ በእቀኴነዴ ኯበኯኩያዔ በንቿዴ ነው። በዏሆኑዔ በዓደባባይ 

ሿዏዳዝዛ ኴዝው በኟቬብቧባውዔ በኋኴጽ ዏኆዳደዛንጧዔዜ፣ ውቪኔ በዑዯኲኯፍበዴዔ ኈካ ኟፓዛዱውን 

ኟኧዏናዴ ዲዕክዙቩያዊ ዒዕሿኴነዴን ባህኴና ቧዙዛ ዳኋዏኛ እንዳይንቧዙዙ ኆዛቬቧውዲኴ። ኟፓዛኲዒው 

ባኲዴዔ በኢህዴኋ ዲዘክ ዲይድ በዒይዲኍኄ ዏኴቀ “ዯኆዥነዲችን ኯህኆ ዏንኋሥደና ኯዏዖዾን 

ህኬብ ነው” በዒኯዴ ኟኢህዴኋን ዏዙዛ ውቪኔ በኋኴጽ ዏኂኍዔ ዷዏዖዋኴ። ኲንድ ኟዾ/ዑዛ ቦዲዔ 

እንደኍዴዜው በህኍሃዴ ዲዒኝ ኋኯቧቦችን ዏሾዐ ቿዖና ኟዯኯያአ ኋኯቧቦች ዯኍዳድዖው ንደኛው 

ቩያቮንፍ ኢህዴኋንዔ ኯሁኯዴ ሿፍኵ ነበዛ። ዐቬና ባኆዘቷ ሿዳዛ እቬሿዳዛ ቧፍኖ እንኳን ኆንኧቡን 

ፍቬቭ ንኋድ ኟዷዏዖውን ካ ይኄዛና በዓዏዴ ንድ ቿን ብቻ ኋብዛና ኟዒዳበዛያ ዕዳውን ሿፍኴ ኍደ 

ፍ/ቤዴ ኟዑሄደውን ደሃውን ህኬብ ንኆሽኋሾዲኴ። ያኆዘቷ ሃብዴ በጥኁድች እዼ ዏዾኂኯኰና ኯዯዒዖው 

ኍጣዴ ኟሥዙ ዕድኴ ኯዏኆኗደ ኟህኬቡን በኢህዴኋ ኲይ ያኯውን ኟኯውጥ ዯቬዠ ሟጦዲኴ። 

ኢህዴኋዔ ኟዏኴቂዔ ቬዯዳደዛንና ኟህኬቡን ኟዏብዴ ጥያኃ ኯዏዏኯቬ ቪኴችኴ ቿዛቼ ኯዯሿቧዯው 

ኟህኬብና ኟንብዖዴ ዏጥዠዴ ዯዾያኁ ነኝ ብኵ ይኄዛዲ ዾይቋኴ። ባዾኂኲይ፣ ኢህዴኋ እንደ ንድ 

ዏንኋሥዴ ህኬቡና ዒቬዯዳደዛ ኟዒይችኴና ኯህኬቡዔ ኟዏብዴ ጥያኃ ዯኆቢ ዏኴቬ ቧጥ ኟዒይችኴ 

ኟበቧበቧ ኧዛ ቬኯሆነ፣ ሿኩያው ሿበቧበቧው ቂኴ ዲቬ ብኄኴ ዏውጣደ ዯዝጥዜያዊ ነው። 

 

ዲቨ ብኄኴኯውጥን ሥዙ ኲይ ኟዒዋኰ ፍኲኌዴና ኄዔኯው ኍይ? 

 

በኔ ኋዔዴ ችኋ ያኯው በኢህዴኋ ዏበቬበቬ ኲይ ቪይሆን፣ ኟዯዝጥዜ ሂደዴን ዯሿዴኯው ሿኩህ ሿበቧበቧ 

ሥዛዓዴ ብኄ ብኄ ያኰ ዲቬ ብኄኵች፣ ኯዔኴዏው ድኆው ዾንክዖው ኟህኬቡን ኟዏብዴ ኟቧኲዔና 

ኟዲዕክዙቩን ጥያኃ ዏኴቨና ባኆዘቷ ቧኲዔና ዏዖዴን ብኵዔ ዒንዔ ዒንንዔ ኟዒይበድኴባዴን 

ዲዕክዙቩያዊቷን ኢዴዮጵያን ኯዏኆንባዴ ቬዯዒዒኝ ዏቧዖዴ ኯዏጣኴኬኋዸ ናዶው ኍይ ኟዑኯው ኲይ 

ነው። በበቀኳ ዏድ በዏድ ሥዙ ኲይ ያውኲኰ ብዬ ኟዔዕኋዴበዴ ቪይንቪዊ ዒዖኆጪ ቪይኖዖኝ እንደሁ 

ሿኴዔድ ዯነቬቼ፣ እነኩህ ዲቬ ብኄኵች ንዳንድ ውቬጣዊና ውጪዊ እክኵች ቂኲቬዯጓኌሏዶው በቬዯቿዛ 

ኟህኬቡን ጥያኃ እቬሿዯኍቧነ ድዖቬ ኯዏዏኯቬ ፍኲኌደ ኲዶው ባይ ነኝ። 

 

ኢህዴኋ እንደ ድዛዼዴ በቬብሷኴ ቬኴ ሿናቂዳው ዕቷኴ ኍይዔ ዏንቿቪቿቬ ይችኴዔ ዒኯዳ እንዳኴሆነ 

ንባቢዎች ኟዑዖዱዴ ይዏቬኯኛኴ። ኯብ ዔዕዯ ዓዏዴ ያቬዯዳደዛና ኟዏጧኅኛ ዏዋኄን ባኆዘቷ ሿዳዛ 

እቬሿዳዛ ያንቧዙዠውን ዏንኋሥዴ እንደው በቿኲኰ እንደ ቮዋ ቂብ ይዝዛቪኴ ብኵ ዒቧብ ኟህብዖዯቧብን 

ቬዯዳደዛ ሥዛዓዴ በኄዿ ኯዏዖዳዴ ነው። ህኍሃዴኟዏሿኲሿያውንና ኟደህንነደን እንዲሁዔ ኟኤኮኖዑ 

ኟበኲይነደን በደንብ ያደኲደኯ በዏሆኑ ኪዚ ብኄ ብኄ ያኰዴ ኯ ብኄኵች ይህንን ሥዛ ኟቧደደን ያኆኪኬ 

ሥዛዓዴ በቿኲኰ ኆዛቬቧው ባኆዘቷ እቀኴነዴ ቧኲዔና ዲዕክዙቩን ያኯችኋዛ ያቧፍናኰ ብኵ ዏዾበኄ፣ 

ኯችኋዙችን ኄጽበዲዊ ዏፍዴሄ ሿዏዏኗዴ ኟዯነቪ እንዹ ዯኋባዙዊ ሆን ይችኲኴ ብኵ ዏኆዏዴ፣ ሆን 

እንደዒይችኴ እያኍኄን ዙቪችንን በዯቬዠ ዏደኯኴ ይዏቬኯኛኴ።  

 

 

ችኋ ያኯው በኦቦ ኯዒ ቡድን ኯውጥን ኯዒዔጣዴ ባኲዶው ፍኲኌዴኲይ ቪይሆን ፍኲኌዲዶውን በዯኋባዛ 

ኯዏዯዛኌዔ ባኲዶው ኄዔኲይ ይዏቬኯኛኴ። በኔ ኋዔዴ እነኩህ ዲቬ ብኄኵች ኟህኬቡን ጥያኃ ኯዏዏኯቬ 

ፍኲኌደ እንዳኲዶው ንዳችዔ ዓይነዴ ጥዛጣዚ ኟኯኝዔ። ኯኯውጥ ያኲዶውን ፍኲኌዴ ኟዑያዏኲክደ ብከ 
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ብከ ሥዙዎቻዶውን ዏጥቿቬ ቢቻኴዔ ኟኦቦ ኯዒ ኟፖዱቂ ሥኴጣን ኍንበን ዒኯዴዔ ኟድዛዼዲዶውን 

ፕዚኩዴንዴነዴ ቦዲዶውን ኯዶ/ዛ ዓቢይ ቧጥዯው ኯዾ/ዑዛ ቦዲ ዕጨ እንዲሆኑ ዒኄዖባዶው ሿኋኴ 

ሥኴጣን ኟኲቿ ኆዙዊ ዻንዳ እንዳኯ ኟዑዾኀዔና ኯኩያዔ ኆዙዊ ዻንዳ በዙ ዏኅዒዶውን ኟዑያቪይ 

ባኆዙችን ኟፖዱቂ ዲዘክ ዯደዛኌዔ ዯቧዔድዔ ኟዒይዲኍኄ ዷኋንነዴ ይዏቬኯኛኴ። ዋናው ቬዳ ኋን 

ያቧቡዴንና በዓደባባይ ሿኢህዴኋ ዛ ፍኴዑያ ኆጥዏው ያቮነዞበዴን ኯኯውጥ ያኲዶውን ህኴዔ ዕውን 

ኯዒድዖኋ ኄዐኲዶው ኍይ ነው። ዎ እነኩህ ዲቬ ብኄኵች እንዳንዠዎዷ ሿጪቂ  ያኴዏዿ፣ 

ዯዋኋዯው ኢዴዮጵያዊውን ያኴኆደኰ፣ ኟዒዖቀ ኍይዔ ያኴዯዒዖቀ፣ ኢህዴኋ ሥኴጣን ሿያኧ በኋኲዔ 

በቢዜክዙቩው ውቬጥ ሿዒኆኴኆኴ ባሻኆዛ ዯኂዋዑ ናዶው ኟዑሏዶውን ካኌችን ያኴኆደኰ ኍይዔ 

ያኲቬኆደኰና ያኲኋባብ ሃብዴን ያኲቂበደ በዏሆናዶው ኟበኲያዶውን ህኍሃዴን ዏዳዝዛ ብኵዔ ያኲንዳች 

ኟህኍሃዴ ድፍ ዯኍዳድዜ ዒቮነፍና ዾ/ዑዛ ዏሆን ኟሥኴጣን ቪይሆን ኟዕዙኴ ኟበኲይነዴንያኌናፗዠዶው 

ይዏቬኯኛኴ። 

 

ኋን ኯውጥን ኯዒዔጣዴ ደኋዕ ኟዕዙኴ ኟበኲይነዴናኟኯውጥ ዝኲኈውን ህኬብ ኈካያዊ ድፍ ዒኋኗዴ ብቻ 

በኁ ይዏቬኯኝዔ። ህኬብ በዯዝጥዜው ኯኯውጥ ዴእኋሥዴ ኟኯውዔ። በዯኯይዔ ኯኧዏናዴ ህኆ 

ዏንኋሥዲዊ ዏብድዷ ዯጥቧውበዴ፣ ዏኴቂዔ ቬዯዳደዛን ኯዯነዝኆና ሿሁኰዔ በኲይ ኯኯውጥ ብኵ 

ኟዙቨን ኟጓደኞዷንና ኟኌዖቤድዷን ህይኍዴ ኟቧዋን ኍጣዴ ኟዲዕክዙቩን ጥዒዴ በቿኲኰና ባጭዛ ኈካ ውቬጥ 

ዒዛቂዴ ቬኯዒይቻኴ፣ ኯኩህ ኲዲቨ ብኄኴ ኟዏዷዏዛያው ዯኋዳዜዴ ይህንን ኟኍጣደን ክፍኴ ጥያኃ 

ባቬዶኳይ ዏዏኯቬ ይሆናኴ። ይህ ዙቨን ኟቻኯ ኟዙቬ ዔዲዴ ቩሆን ኳኲዔ ሿኩህ ያኲነቧ ሿኩያው 

ሿበቧበቧው ኟኢህዴኋ ውቬጥ ኟዑዏነጭ ኟችኋዛ ነዶ ኯ። ህኍሃዴ እንደዒንኛውዔ ኆዥ ዏደብ ኟፖዱቂ 

ሥኴጣኑንና ኟበኲይነደን በዝኂዱ ኯዏኴቿኄ ይዝኴኋዔ። ሿሥኴጣን ኍንበ ዛ ኟዯያያከ ኯዔቪኳ 

በኤኮኖዑ ኟበኲይነደዔ ቬኲኯ ያንን ኯዓዏዲዴ ”ዯዋኋዯውበዴና ዕዯውበዴ ያኆኘዴን ኟሥኴጣን ኍንበዛ” 

እና ኍንበንዔ ዯዾኄዏው “ኯፍዯውበዴ ያቂበደዴን” ሃብዴ ኯዲቨ ብኄኵች በቿኲኰ ዴዯው ያኲንዳች 

ዴኋኴ በዝኂዳዶው ይቧናበዲኰ ብኵ ዒቧብ ኟዋህነዴ ነው። ቬኯኩህዔ ኯነኩህ ዲቬ ብኄኵች ዝዲኘ 

ዯኂውዕና ዏቧናክኴ ኟዑዏጣው ሿህኍሃዴና ህኍሃዴ በኟቦዲው ሿዯሿኲዶው ውዲዜዷ ይሆናኴ።  ኟነኩህን 

ሁኯዴ ዓቢይ ኇዳዮችን ዒኯዴዔ ኟህኬቡን በቬዶኳይ ኯውጥ ዏዝኯኋና ኟህኍሃዴን ኟበኲይነደን ቦዲ 

ኲኯዏኴቿኄ ኟዑያደዛኆውን ዴኋኴ ኯዒዠዠዔና ኟኯውጥ ዝኲኈውን ብኄኴ ዓኲዒ ኯዒክቮፍ፣ ህኍሃዴ 

ህኬቡን ኯዓዏጽ ነቪቬድ ኟነፍቪዴ ዏጥዠዴንና ኟንብዖዴ ዏውደዔን ኟዑያቬሿዴኰ ኋጭድችን በኟቦዲው 

ኟዏፍዾዛ ችኵዲው ኳኲው ዯጧዒዘ ዏቧናክኴ ይዏቬኯኛኴ።ይህዔ ሁኰ ሆኖ ኋን ዲቨ ብኄኴ፣ 

ኯኯውጥ ያኲዶው ፍኲኌዴ እንደዯዾበቿ ሆኖ እነኩህን ሿኲይ ኟዾቿቬኳዶውን ዏቧናክኵች ቬኍኋደው 

ዝዲኝና ዖዼዔ ኈካ ኟዑዾይቿውን ኟኯውጥ ኇክ ዏቿዾኴ ይቻኲኰ ኟዑኴ ኋዔዴ ኯኝ።  

 

በፖዱቂ ዏዙዛ ደዖዺ፣ ሿኲይ እንዳኴቀዴ ኟዲዕክዙቩያዊ ዒዕሿኴነዴ ዏዘህ ቬኯዝዖቧ ህኍሃዴ እንደ 

“ዏዘ ድዛዼዴ” ቂሁን በኋኲ በዯኯዔዶ ዙቨ ዛኄኅ ኟዑያቿዛባዶውን ውቪኔዎች ያኲንዳች ዯኂውዕ 

በቭቬደ ኟኢህዴኋ “ዯዏዘ” ባኲዴ ያቬፗድኄ ኟዑችኴበዴ ኇኴበዴ ቿቬ በቿቬ እኟቮቮው ነው። ቂሁን 

በኋኲ፣ ኟብዴንና ኟኦህዴድ ዴብብዛ እቬቿዾኯ ድዖቬ፣ ህኍሃዴ በኢህዴኋ ውቬጥ ኖዖው ኟዑችኯው 

ዑና ”ኟእቀኴነዴ” እንዹ “ኟዏዘነዴ” ሆን ይችኴዔ። ህኍሃዴ ኟዒኧኬ ኇኴበደ ሿሿዳውና ኟእቀኴነዴ 

ዏብደዔ በኳኵች ፗዖ እቨ በሆኑዴ ኟድዛዼደ ባኲዴ ዴብብዛ ኍደ ናቪነዴ ኬኄ ኟዑያደዛኆው ቬኯሆነ 

ዲቭዷ ብኄኵች ኟኯውጥ ዕኄዳዶውን በሥዙ ኲይ ኯዒዋኴ ጥ ጣዑ ይዝጥዛኲዶዋኴ ኟዑኴ ኋዔዴ 

ኯኝ።  
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ይህንን ኟዲዘክ ጣዑ በዏዾቿዔ ዲቭዷ ብኄኵች፣ ህኍሃዴ በበኲይነዴ ቩዏዙው ኟነበዖውን ኟኢህዴኋ 

ኟቧዙዛ ኴዔድ ኍደ ኌን በዏዯውናህኆ ዏንኋሥደን ብቻ ዏዏዛያ በዒድዖኋ፣ ኟህኬቡን ጥያኃ 

ኯዏዏኯቬና ብኵዔ ሿህኬቡ ዛ ዯቬዒዔድ ኟኍደዟቷን ኟዲዕክዙቩያዊቷን ኢዴዮጵያን ኋንባዲ ዏቧዖዴ 

ኯዏጣኴ ኟዑችኰ ይዏቬኯኛኴ። ኯዔቪኳዔ ያህኴ ዶ/ዛ ዓቢይ ኟዯኯዔዶውን ኟኢህዴኋን ውቬጣዊ 

ቧዙዛ ዴዯው ህኆ ዏንኋሥደን ብቻ በዏዾቿዔ፣ በቿጥዲዔ ሆነ በዯኧዋዋዘ ኯኆዘቷ ቿውቬ ዯዾያኁ 

ናዶው ኟዑባኰዴን ኟቩቪኴና ኟዏሿኲሿያ እንዲሁዔ ኟደህንነዴ ቂኰን ኟበኲይ ዏዙዛ ሿሥኴጣን 

ቧናብዯው፣ ኯኯውጥ ኇኇና ብኀ በሆኑ በዲቬ ብኄኴ ባኲዴ ዏዯቂዴ ይችኲኰ። ኟዔዛጪ ኮዑሽኑን 

ፍዛቧው ሁኰን ዓቿፍ በሆነና ዳዲቬ ኟኯውጥ ደዟዎችን ባቿዝ ባኲዴ ዏዯቂዴና ዲቬ ኟዔዛጪ ህኋ 

ዖኁኄ ኧዼዯውኯፓዛኲዒው ኄዛበው ያቬፗደኀ ይችኲኰ። ዯፎቂቂዘ ኃይኲዴን በሽብዛዯኝነዴ 

ኟዝዖዷውን ኟፗዖ ሽብዛ ዓዋዼን ሻሽኯውና ዔዛጪው ኟዑቂሄድበዴንዔ ቿን ኍቬነው፣ ባኆዛ ቤዴዔ ሆነ  

በውጭ ኆዛ ኟዑኆኘ ዯፎቂቂዘ ኃይኲዴ በቧኲዔ ኍዳኆዙዶው ዯዏኴቧው በእቀኴነዴ በዯደኲደኯኲዶው 

ኟዏፎቂሿዛያ ዓዳ ኲይ እንዲኍዳደ ኯዏበኬ ይችኲኰ።ያኲንዳች ጥዠዴ፣ ህኆ ዏንኋሥዲዊ ዏብዲዶው 

እንዲዾበኄኲዶው በዏዾኟኂዶው ብቻ በኟኍህኒ ቤደ ዲኇዖው ያኰዴን ኟፖዱቂ እቬዖኞችን በዐኰ 

ያኯዔንዔ ኄድዏ ሁኔዲ ዝቷዶው ይችኲኰ። ይህ እንኋዲህ ኯኯውጥ ያኲዶውን ፍኲኌዴና ኯውዿንዔ 

በዯኋባዛ ኯዏዯዛኌዔ ኟዑያቬችኴ ዎንዲዊ ሁኔዲዔኯ ኟዑኯውን ቋዓን ኯዒዾናሿዛ ያህኴ ነው። ሥዙ 

ኲይ ያውኰዴ ያውኰዴ በዛኋዾኝነዴ ኯዏናኆዛ ባኴችኴዔ፣ “ዝጽዐ ይችኲኰ” ኟዑኯው ሃቪብ ዑኪን 

ደፍድ ቬኯዑዲኟኝ ሂቪዊ ድፍ እቧጣዶዋኯሁ።  

 

 

ዏደዔደዑያ 

 

ይህንን ጽሁፍ ሿዏደዔደዓ በዟዴ ቭቬዴ ነኆዜችን ኲነቪ እሻኯሁ። ኟዏዷዏዛያው፣ ኟኛ በዯኯይዔ በውጭ 

ኆዛ ኟዔንኖዛ በዯኯዔዶ “ዯኂዋዑ” ኟዔንባኴ ኃይኵችን ኟዑዏኯሿዴ ነው። በኔ ኋዔዴ ይህ በኔ ዕድዓ 

ክኴኴ ውቬጥ ኟዔንኆኝ፣ ባኆዘቷ ውቬጥ በዏቂሄድ ኲይ ያኯውን ህኬባዊ እንኄቬኂቫ ኯኧዏናዴ “እኟዏዙነው 

ነው” እያኴንኟዯዒዏንበዴን “ኟዏዘነደን” ዑና ኟዯነዾኄን ይዏቬኯኛኴ። ኟዲዘክ ሂደዴ ሆኖ ህኬቡ ሿዙቨ 

ዏሃኴ ኟዙቨን ዏዘዎች እኟዝዾዖ ነው። ዏዛዯው ኯድኴ ያብኀ ያበኀ ኍይዔ ዏዙዙዶው ኧኲኁነዴ 

ይኑዖውይኑዖው በዴክክኴ ኯዏናኆዛ ባኴችኴዔ፣ ኯኈካውኋን ያኲንዳች ኟውጭ እዛዳዲ ዴኋኰን እኟዏ 

ነው። በኔ ኋዔዴ፥እኛ ውጭ ያኯነው “ዯኂዋዑ ኃይኲዴ” እንኳን ዴኋኰን ኯዏዔዙዴ ይኄዛና ሂደደን 

ኯዏሿዲዯኴዔ ሆነ ኆዛ በቿኴ ዏዘዎዷንዔ “ኯዏሿዯኴ” ያኂዯን ይዏቬኯኛኴ። ዔባኆነን ዏዘዎች 

ኟህኬብ ድፍ እኟቿነቧና ኇኴበዴ እኟሿዳዶው ዏሆኑን ኲኯዏቿበኴ፣ ሁኳዔ “ህኬቡ ሿኛ ዛ ነው” “ህኬቡ 

ይኍደናኴ ያሿብዖናኴ” “ዏዙ በኛ እዼ ነው” እያኰ ንድ ቿን ባኴዲቧበ ዏንኆድ ቩኍድኀ እናይ 

እንደነበዖው ሁኰ፣ እኛዔ እኩህ ውጭ ኆዛ ኟዔንኆኝ ዯኂዋዑ ኃይኲዴ ዓይናችንና ዕዔዜችን ሿፍዯን፣ 

በዛኋጥዔ ኟዴኋኰን ዏዙዛ ኆዛ በቿኴ ኃይኲዴ እንደዯዖሿቡዴ ዔኖ ዏቿበኴና ኯነኩህ ኆዛ በቿኴ 

ኟዴኋኴ ዏዘዎች ድዠችንን ኯዏቬዾዴ ቂኴቻኴን ዲዘክ ቧዘዎች ቪንሆን ዲዘክ ሆነን ኟዔንቿዛ 

ይዏቬኯኛኴ። ያዔ ዒኯዴ ኋን ሿዴኋኴ ዓዳ ዾኄኴኯን እንውጣኯዒኯዴ ቪይሆን፣ “እንዏዙዋኯን” ዒኯደን 

ዴዯን፣ በዯዒዛነው፣ባቂበዴነው ኴዔድና፣ በቧኯዾንንበዴ ዐያ በዏቧዒዙዴ ያኆዛ ቤደን እንኄቬኂቫ 

ኟዑደኇዔ ሥዙ እንሥዙ ዒኯዳ ነው።ሿዏሃኲችን ኲኯዞዴ ቧኲቪና ዛባ ዓዏዲዴ ኟኋኴ ኑዜዶውን፣ 

ዔቾዲዶውንና ቤዯቧባዶውን ቪይቿዛ ኯቧዟው ህኬብ ዴኋኴ ቩኰ ቧውዯው ዴኋኰን ይዏ ቬኯነበዛ፣ ኪዚ 

ኲይ ሆኜ ዕድዓ ኴቂዶውን ኟኯዞበዴንና ውድ ዋ ኟሿዝኰበዴን ዴኋኴ እዛኋፍ ዛችሁ ዯውዴ ዒኯዳ 

እንዳኴሆነ ይኆባዶዋኴ ብዬ እኆዔዲኯሁ። ዲዘክ ኟዙቨን ቦይ ዯሿዴኵ ሄዶ፣ እኟዯቂሄደ ያኯው ህኬባዊ 
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ዓዏጽ ኟዙቨን ዏዘዎች ሿዙቨ ዏሃኴ እኟዝዾዖ ነውና ይህንን እውኔዲ ዯቿብኯን፣ ቬንዲኆኴኯዴ ኟነበዖውን 

ህኬብ ኯድኴ እንዲያበኀ ኟእነኩህን ዲቬ ዴውኴድ ዏዙዛ ዯቿብኯንቬዝኲኈውን ድፍ እንቬጣዶው 

ዒኯዳ ነው። 

 

ሁኯዯኛውነጥብ ሿኩሁ ሿዏዷዏዛያው ዛ ዯያያዥ ኟሆነ ይሄ ዒኯኁያ ኟኳኯው ሁኰንዔ ኟዏኂኍዔ 

ባህኲችን ነው። በኔ ኋዔዴ ኟነኯዒ ቡድን ኟዙቪዶውን ድዛዼዴ ኟኢህዴኋን ኟዏዔዙዴ ብኂዴ ኇድኯዴ 

ነኄዯውበዴ ኯኯውጥ ዏቧኯዠዶው ቢያንቬ ቢያንቬ ሂቪዊ ድፍ ያቧጣዶዋኴ እንዹ እንደው በደዝናው 

“ቂዜኊው ሥዛዓዴ ኟበቿኰ ቬኯሆኑ ንዳችዔ ዓይነዴ ኯውጥ ያዏዿ ይችኰዔ” ብኵ በጭፍን ድፍን 

ዏንዝኋ ዴክክኴ ይዏቬኯኝዔ። በዴክክኯኝነዴ ዏቧዖዲዊ ኯውጥ ያዏዿ ይችኲኰ ብዬኯዏዕኆዴ 

ባኴችኴዔ፣ ኪዚ ባኆዙችን ኟቧዝነውን ውጥዖዴ በዴንቯዔ ቢሆን ዒዛኆብ ሿቻኰ፣ ኄድዏ ሁኔዲዎችን 

ቬቿዔዾን ኯዔን ሂቪዊ ድፍ እንደዒንቧጣዶው ይኆባኝዔ። ዒዕሿኲዊን ቩኧኇ ኟዔናዏቧኋንበዴ፣ 

በዒዕሿኲዊ ውቬጥ ኲኯዞዴ ሃያ ቧባዴ ዓዏዲዴ ካኌችን ቩያቧኂአ ኟነበዴን ቧኂዮችን ኋን ኯፍዛድ 

ቪያቿዛቡ ቩቿ ኟዔናኍኋኬበዴ፣ ሿዯፎቂቂዘ ኃይኲዴ ዛ ያኲንዳች ኄድዏ ሁኔዲ ብዖን ኯዏሥዙዴ 

ኬኋዸ ነን ቩኰ ኟዔንደኋፍበዴና፣ ዯፎቂቂዘ ኃይኲዴ በነጻነዴ እንዳይኍዳደ ኟዑያደዛኆውን ኟፗዖ ሽብዛ 

ዓዋዼ ኋን ቂኯነቨ ኟዔናኍኋኬበዴ ሿሂቪዊ ድፍ ኟዯሻኯ ፍደን ዏቪዛያ ያኯ ይዏቬኯኝዔ። “ኢህዴኋ 

ዏኍኆድ ኯበዴ” እያኴንበዕቿ ቭዠችን ኲይ ሆነን ሿዏፎሿዛ ባሻኆዛ፣ ኢህዴኋ እንዴዴ እንደዑኍድኄና 

ዒን እንደዑጥኯው ዯጧባጭ ኟሆነ ሁኔዲ በኋኴጽ ቪናቬቿዔጥ፣ ኬዔ ብኯን ዏዝክዛ ቬኲቧዒንና 

ቬኲቬዝዙዙነው ብቻ ኢህዴኋ እንደ ኟዛ ዯንኖ ኟዑዾዠ ይዏቬኴ ኟዯኆኗውን ሁኰ ሿዏንቿፍ ፣ 

ያኆኗነውን በዺችን ቬኆብዯን ኯዑቿዖውደኋዕ ብንዲኆኴ ኟዯሻኯ ይዏቬኯኛኴ። 

 

ቭቬዯኛውነጥቤ ደኋዕ ቂሁን በዟዴ ያኯዏዲሿዴ ቪቬዯባዶው ኟነበዖውን “ሿኍያኔ ዛ ሥኴጣንን 

በዕቀኴነዴ ኯዏዙዴ ዏደዙደዛ ኯብን” ኟዑኯውና “ኟሽኋኋዛ ዏንኋሥዴ ዏቋቋዔ ኯበዴ” ኟዑኰዴን 

በኍኄደ ዓቢይ ኇዳዮች ድዛኊ ቬቧብክ ኟነበዖውን ነው። ኪዚ በኢህዴኋ ውቬጥ በዏቂሄድ ኲይ ያኯውን 

ድዛዼዲዊ ቿውቬ ቪጤንና፣ሀ)ኍያኔዔ ኟነበዖውን ኟበኲይነዴና ብኵዔ እንደ ንድ ኍቪኝ ኟሆነ ዯደዙዳዘ 

ኟዏሆን ኃይኰን ቿቬ በቿቬ እያጣ ዏሄዱን ቬኆነኧብ፣ ኪዚ እንኳን ቬኯኢዴዮጵያ ኟኍደዟዴ ዕጣ ዝንዲ 

ደዙደዛ ይኄዛና ኯዙቨዔ ህኴውና እኟዲኆኯ ቬኯሆነ፣ ኯ)ኢህዴኋ እንደ ንድ ቂኴ ቪይሆን በዯኋባዛ 

ኯሁኯዴ ቬኯዯቧነዾቿ ንዱ ኍኆን ቮንፎ ኍይዔ ድዛዼደ በዲቬ ዏኴክ እንደ ንድ ቂኴ ቂኴዯደዙዷ 

በቬዯቿዛ ኯድዛድዛ ኟዒይዏች በዏሆኑና፣ጯ) ድዛዼደ ሿዯቧነዾቿ በኋኲ ኍጣ ኍጣ ያኰዴ ብኄኵች 

ኟህኬቡን ጥያኃ ኯዏዏኯቬ ኟዑያቬችኴ ኯዔቪኳ ሁኰን ቿፍ ዔዛጪ ኯዒድዖኋ ሿኍቧኑና ዯፎቂቂዘዎችን 

ሿበከ፣ በጣዔ ውቬብቬብ ኟሆነውን ኟሽኋኋዛ ዏንኋሥዴን ኯዏፍዾዛ ሿኍያኔ/ኢህዴኋ ዛ ዏደዙደዛ 

ኯኈካው ቬዝኲኈነደ ይዲኟኝዔ።ኟፖዱቂ ሂደዴን እንኳን ኯኛ ሿዳዛ ኅዏን ኯዔንኆዏኋዏው ቿዛድ 

ኯዙቪዶው ኯሽሿዛቂዘዎችዔ ቢሆን ባኴዲቧበበዴ ቿን ኍዳኴዲቧበ ኄጣጪ ሄድና ኋዙ ያባ ኟዑችኴ 

ኟዯዝጥዜ ክቬዯዯ በዏሆኑ፣ ዴናንዴ በነበዖው ሁኔዲ ኲይዯዏዛቀዤ ሿኍያኔ/ኢህዴኋ ዛ ዏደዙደዛን 

ያዙዏድቀዴን ያህኴ፣ ኪዚ ደኋዕ በነባዙዊው ሁኔዲ ዯዏዛቼ ዏደዙደዛ ያቬዝኴኋዔ ብኴ፣ ነኆ ደኋዕ 

ሁኔዲዎች ቩኯኍዿ፣ እንደዙደዛ ኍደዑኯው ኴዏኯቬበዴዔ ዒኯዴ ይደኯዔ። በኔ እዔነዴ፣ በፖዱቂ 

ህይኍዴ ውቬጥ ቋዑ ዏዘህ እንዹ ቋዑ ዲክዱክና ቋዑ ዾኲዴ ኟኯዔ። ኟፖዱቂ ጥበብና ውብደዔ ደኋዕ 

እኩይ ኲይ ይዏቬኯኛኴ። 
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