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     ዔቄንያዲዊነዴ ይንቇስ 

 

ዮናስ 05-23-18 

 

ዏዖቊቊዴ ቧፍኖ ኢዴዮጵያውያን በዯስዠ ዯዕቋዯው ኟዕቆዴ ዯዕቆዴ ዯግባዙዶውን እያሿናጏኑ 

ዏሆናዶው፣ ቍቇን ቆዑጏድ ዒንኛውዔ ቧው ዕፎይዲ ይቧጣቋ፡፡ ኢዴዮጵያውያን ቆቊዙ ዓዒ 

ቍብዖው ቆዏሠቆፍ ኟዑያስችዶው ጅዒዚ እኟዲኟ በዏሆኑ፣ ብከዎች ዏጪውን ካ በብህ 

ዯስዠ ዯዕቋዯው እኟጇበቁ ነው፡፡ ቆዞዴ ሦስዴ ዓዏዲዴ በነውጥና በሁሿዴ ውስጥ ኟነበዖች 

ቍቇዛ ኟቧዔ ንዠስ እኟነዝቧባዴ ኢዴዮጵያውያን ቍቇዙዶው ኟፍዴሕ፣ ኟዴዕቄዙቩ፣ ኟቋዒዴና 

ኟብቋፅግና ቍዔባ እንድዴሆን በዏሥዙዴ ይ ናዶው። በዯቆይ ቍዲቨ ጇቅይ ዑኒስዴዛ 

ኟዏዷዏዛያውን ዲዘቂዊ ንግግዛ በፓዛዒ ቂደዖቈ በኋ፣ ሿዯቆያአ ኟኅብዖዯቧብ ቄፍቌች ቊዛ 

በቍቂቋ በዏቇናኗዴ እኟዯጏያአ ነው፡፡ በጅግጅቊ፣ በቍዔቦና በዏቀቊ በጎንደዛ፤ በባህዛ ዳዛ፤ 

በባቊ፤ በቍሶቪ፤ በቊዔቤ ጏኧዯ. ኟዯቪቂ እና ሿቀውስ ኟዑያድን ዏግባባዴ ዝጥዖዋቋ። በቍዲስ 

ቍበባ ሿዯቃዋዑ ኟፖቆዱቂ ፓዛዱዎች ቍዏዙዜች ቊዛ፣ እንዲሁዔ ሿዏ ቍቇዘደ ሿዯውጣገ 25 

ሺሕ ጏጣድች ቊዛ ዯቇናኝዯው ሐቪብ ዏቆዋጏጣዶው በጎ ጅዔዛ ነው፡፡ ይህ ጅዔዛ ሿንግዱ 

ዒኅበዖቧብ ቊዛዔ ዯሿናውኗቋ፡፡ ሕኬብን በቀጥዲና በዯጏቂዮዷ በቀቋ በዒግኗዴ ዒነቊቇዛ ባህቋ 

ዏሆን ቍቆበዴ፡፡ ይህ በጎ ጅዔዛ እንዳይበሽ ደግዕ ጥንቃቄ ያስዝቋቊቋ፡፡ ይህን ያቋነው 

በቈዹና ሶዒቊ ቍቂባቢ ዔቄንያዲዊ ያቋሆኑ ግጭድችን ስቆዯዏቆሿዴን ነው። 

 

በቆቇደዔቢ ሻቁሶ ቆዓድዜቄ ኟዒእድን ቀባንያ ኟዯቧጇውን ዝቃድ ዏዲደስ ዯሿዴቌ ኟዯነቪው 

ሁሿዴ ቊቌች እና ዔቄንያዲዊ ያቋሆኑ ቍዷንዳዎች እኟዝቆዝቆ ቀውስ በዒስሿዯቋ ሿይ 
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በዯዏቆሿደዴን ዯስዠዎቻችን ይ ቀኬቃኪ ውሃ ዶቋሶብናቋ። ዏንግስዴ ሿዑድዜቄ ቊዛ 

ቆዯነ ቪው ጥያቄ ኟዓድዜቄን ዝቃድ በዒቇድ ዔሽ ሿቧጇዔ በኋ ያስዯዋቋነው እና ኟህይጏዴና 

ኟንብዖዴ ዋቊ ያስሿዝቆ ሁሿዴ ዔቄንያዲዊነዴ ዔን ያህቋ ዏዛሿቨን ኟዑያጇይቅ ነው። ኟዒዕድንና 

ኢነዛዹ ዑኒስዳዛ እንዳስዲጏቀው ዯጨዒዘ ጥናዴ ዯቂሂዶ ቈዳአ እቋባዴ እስቁያቇኝ ድዖስ 

ዓድዜቄ ጏዛቅ ስዙውን እንዲያቋዛጥ ዯደዛጓቋ ዯብሏቋ። ባቆዞዴ 20 ቍዏዲዴ በቆቇደዔቢ 

ጏዛቅ ቩያዏዛዴ ኟቆኟው ኟሼህ ዏሃዏድ ቍዐዲን ንብዖዴ ኟሆነው ዓድዜቄ ኟጏዛቅ ዒዔዖቻ 

በቅዛቡ ቆዯጨዒዘ 10 ቍዏዲዴ ጏዛቅ እንዲያዏዛዴ ዝቃዱ ዲድሶቆዴ ነበዛ። 

 

ሆኖዔ ኟቍቂባቢው ሕኬብ በኩህ ኟጏዛቅ ዒዔዖዴ ሒደዴ ስዙ ይ ኟዋቆው ቃዑቂቋ ያዏጣውን 

ቈዳዴ በዒስዲጏስ ቆዯቃውዕ ቍደባባይ ጏጥቷቋ። ጏዛቁን ቆዒውጣዴና ቆዒጽዳዴ ቀባንያው 

ኟዑጇቀዔባችው ቃዑቂቌች በቍቂባቢውና በኗዘው ይ ኟጤና ችግዛ ቍስሿዴሏቋ።በቍቂባቢው 

ኟዑጏቆዱ ሕጻናዴዔ ቍቂቋ ቈዳዯኛ ሆነው እንዲጏቆዱ ሿዒድዖግ ዷዔዜ በቍቂባቢው ይ ሿፍዯኛ 

ቈዳዴ ዒድዖቨን ነዋዘዎች ይቇቋጻቇ። ባቆዐያዎችን ዏቧዖዴ ያደዖቈ ኧቇባዎችዔ ኟዒህበዖቧቡን 

ቅዚዲ ዴቄቄቆኛነዴ ቍዖቊግጇዋቋ። ስቆሆነዔ እኩህ ድዖስ ህኬቡ ዔቄንያዲዊ ነው ቆዒቆዴ 

ይቻቋ። ዏንግስዴዔ ቩያግድ ዯጇንድ ኟዯባቆው ነቇዛ እስሿዑዖቊቇጥ ዒቇዱ ህኬባዊ ውግንናውን 

እና ዔይንያዲዊነደን ኟዑያዖቊግጥ ነው።  

 

ሿኩህ ባሻቇዛ ግን ስንዴ ያቋዯዏቆቨና ቆግጭዴ ያበቁን ኟቋዒዴ ጥያቄዎች በደዖዸበዴ ሀቇዛ ይ 

ኟህኬብ ሃብዴ ኟሆኑና ህኬብ ኟዑጇቀዔባዶውን ቈያውዔ ዏሠዖዲዊ ኟሆኑ ኟውሃና ኟዏብዙዴ 

ዏቧዖዯቋዒድችን ዒውደዔ ዔቄንያዲዊነዴ ቦዲ ዒጣደን፤ ይቋቁንዔ ዏዛሿቨን ኟዑያቪይ ነው። 

በኩህች ሀቇዛ ዋቊ ያስሿዝቇ ጥያቄዎች ይዏቆቨ ኧንዳ ሃብዴ፤ ቍቅዔ ጏኧዯ. ዒስዝቆቊዶው 

ባያጇያይቅዔ ዏቧዖዲዊ ግን ቍይደቇዔ። ኟቆኟንበዴን እና ኟቁቪዙችንን ዏጇን ብናቧ 
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ዏቧዖዲዊው ነቇዛ ዔቄንያዲዊነዴ ነው። 

 

ኢዴዮጵያ ሿቍንድ ኟዲዘቄ ዔዕዙፍ ጏደ ቊው እኟዯሷቊቇዖች ኧዏናዴን ያስቆጇዖች ባቆዲዘቄ 

ቍቇዛ ናዴ፡፡ ኟዲዘቄ ሒደዴ በኟዴውቋዱ ኟዑቀጥቋ ስቆሆነ፣ ቍሁን ደግዕ ቍዲስ ኟዲዘቄ ዔዕዙፍ 

እኟዯሿዝዯ ነው፡፡ ይህ ዔዕዙፍ ኟዏንግሥዴ ሥቋጣን ያቆ ደዔ ዏዠቧስ ጏይዔ ግዛግዛ 

እኟዯቀባበቇ ኟዑሄዱበዴ ዏሆኑ ደግዕ ዯስዠ ቧጪ ነው፡፡ እኩህኛው ዔዕዙፍ ይ ቆዏድዖስ 

ቍቇዘደ ቆዞዴ ሦስዴ ዓዏዲዴ ያቊጇዒዴ ቀውስ ይዲጏቃቋ፡፡ ይህ ቀውስ ያደዖቧው ቧቆቃዔ 

እንዲሁ፤ ቍሁን ሿኩህ ኟቀውስ ቍከዘዴ ውስጥ በቍስዶኳይ በዏውጣዴ ቧዔ ኟቧዝነባዴ 

ዴዕቄዙቩያዊዴ ቍቇዛ እንድዴቇነባ፤ ኟቍቇዛ ቈዳይ ያቇባናቋ ኟዑቇ ካጎች ቍስዯዋጽኦ 

ይጇበቃቋ፡፡ ቍዲስ ዔዕዙፍ ቩዷዏዛ ቆዕ ዏዯዶዴ፣ ሿግቋና ሿቡድን ጥቅዔ ቍኳያ ኟቍቇዛን 

ቈዳይ ዒስዴና እንቅዠዴ ዏሆን ቆቍቇዛዔ ቆሕኬብዔ ቍይጇቅዔዔ፡፡  

ቍሁን ቀዳዑው ቈዳይ ባቊጇዐ ዯቃውዕዎች ዔቄንያዴ ኟዯዝጇዴን ግጭድች በዒዛቇብ ቧዔ 

ዒስዝን፣ ሕኬብን ሿዏቼውዔ ካ በይ ኟዑያቀዙዛቡ፣ ቆቍቇ ቋዒዴና ዴዕቄዙቩ ዯዋናይ 

እንዲሆን ኟዑያስችቇ ዯግባዙዴን ዒዏቻዶዴና ቍቇዘደን ሿቇባችበዴ ዒጥ ውስጥ ዒውጣዴ 

ዏቅደዔ ቍቆበዴ፡፡ ይህ ዕውን ይሆን ኧንድ ደግዕ ዔቄንያዲዊነዴ ዏንቇስ ቍቆበዴ፡፡ 

 

ኢዴዮጵያዊነዴ ኟዑቆዏቋዏውና ኟዑያብበው በቅዙኔ ውስጥ ዯኧፍቆ በዏኖዛ ቍይደቆዔ፡፡ 

በዔቄነያዲዊነዴ እንዹ፤ ኟቍሁኗ ኢዴዮጵያ ሿብሔዛ ብሔዖቧቦች ብኬኃነዴ በዯጨዒዘ፣ 

ኟቍስዯቪቧብ ብኬኃነዴ ኟዑነግሥባዴ እንድዴሆን ሿቍፍዙሽ ድዛድች ዏዲቀብ ይቇባቋ፡፡ ኅብዖ 

ብሔዙዊ ቍንድነቷ ኟዯጇናሿዖ ዴዕቄዙቩያዊዴ ቍቇዛ ዕውን ኟዔዴሆነው በዯሿዠዝቆና ዓይንህን 

ቆቍዝዛ በዑባባቋ ኟጽንዝኝነዴ ቍዙቊቢ ቪይሆን፣ ቍቇዙዶውን ሿቋብ በዑጏዱ ቍዛቆ ቍቪቢ እና 

በዔቄንያዲዊ ካጎች ነው፡፡ ኟፖቆዱቂውንዔ ሆነ ቊውን ቋአነዴ ጏደ ጎን በዒድዖግ በቧሿነ 
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ዏንዝስ ቆዏነቊቇዛ ሁቇዔ ጏቇን ቋቡን በቅንነዴ ይቄዝዴ! ዯዖዴ ሿዑዏስቇ ቍደናቊዘ ዴዛቄድች 

በዏቀቅ ቆቍቇዛ ግንባዲ ኟዑጇቅዐ ሐቪቦችን ይኧን እንቅዖብ፡፡ ሐቪቦች ዯዠጭዯው ኟበቆጇው 

ነጥዜ ይውጣ፡፡ ኟሐቪብ ቋአነዴዔ ይሿበዛ፡፡ በሐቪብ ዏቆያኟዴ ዕዴ ቍይደቆዔና፡፡ 

 

ኢዴዮጵያ ኟሁቇዔ ቋጆቿ እናዴ እንድዴሆን በዑያግከ ፍዚ ነቇዜች ይ ዒዯቅዛ ጇቃዑ ነው፡፡ 

ሿኩህ ቀደዔ ዯዕቄዖው ፍዚ ያዝዴ ጽንዝኝነዴ፣ ጥቻ፣ ሐዓዴ፣ ቍቇባቋዲ ኟዏቪቧቇ ነቇዜች 

ይጏቇዱ፡፡ ኢዴዮጵያ ቧቋዯኞች፣ ግድ ኟቆሾችና ዙስ ጏዳዶች ኟዑዝነጩባዴ ቪዴሆን፣ 

ቆቍቇዙዶው ግድ ኟዑቧጣዶው ዔቄንያዲዊ ቋጆቿ ቍንቇዲዶውን ቀና ቍድዛቇው ኃዟነዲዶውን 

ኟዑጏገባዴ ቋዴሆን ይቇባቋ፡፡ በቡድን እኟዯደዙዸ ቍቇዛን ዏኬዖፍ፣ ሕኬብን ዒስቆቀስ፣ 

ጏጣደን ዯስዠ ዒቪጣዴና ቀውስ ዏፍጇዛ ቈያሿዴዔ ይቇባቋ፡፡ ኟኧዏኑ ዴውቋድ ቧዔ፣ 

ዴዕቄዙቩና ቋዒዴ ኟቧዝነባዴ ቍቇዛ እንድዴኖዖው ይዝቋቊቋ፡፡ ይህ ዔኞደ ደግዕ ዕውን 

ኟዑሆነው ቆቍቇዛ ኟቊዙ ቈዳይ በዔቄንያዲዊነዴ በቍንድነዴ ዏሠቆፍ ቩቻቋ ነው፡፡   

 

በዛቂዲ ጥያቄዎችና ፍጎድች ባቇባዴ ኟቍሁኗ ኢዴዮጵያ ጇቅይ ዑኒስዴዔ ሆኑ 

ቍስዯዳደዙዶው እንደዑዝዯኑ ግቋጽ ነው፡፡ ዝዯናው ቢሿብድዔ ዒቆፍ ግን ኟዑቻቆው 

ዏቃጏዐዔ ሆነ ድቊዞ በዔቄንያዲዊነዴ ቩሆን ነው፡፡   

 


