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ዯግባዙዊነደን ናዢቿናኴ 

ኢብቪ ነዏዙ 02-14-18 

በህኬብ የቬኴጣን ውክኴና የዯቧጇው ዏንግቬዴ ህኬብ እንዲዯዳደዛበዴ በጏቧነው ህኆዏንግቬዴ ዏቧዖዴ 

የዒቧዯዳደዛ ደዙና ግዴዲ ኯበዴ። በውክኴና ቬኴጣን የዯዖከበ የዏንግቬዴ ቬዝጻዑ ካኴ፣ ቬኴጣን 

በህኆዏንግቬደ የዯኆደበ ነው። ህኆዏንግቬደን ዏቧዖዴ በዒደዖግ በህኬብ ዯጏካዮች ዔክዛ ቤዴ የጸደኀ 

ህጎችን፣ ኯዔዛጫ ኄዛቦ ይሁንዲ ያኆኗባዶውን ዒዙጭ  ፖቩዎች ያቬዝጽዒኴ። የህኬብ 

ኄዚዲዎችን፣ ዯኂውዕዎችንና በዯኯያየ ዏንኆድ የዑቿዛቡ ቤደዲዎችንዔ የዒዳዏጥ ግዴዲ ኯበዴ። 

የኢዡዴዘ ዏንግቬዴና ክኴኲዊ ዏንግቬዲዴ በ2007 ዓ/ዔ የዯካሄደውን 5ኛ ከዛ ሃኆዛ ቿዢና ክኴኲዊ 

ዔዛጫ ቮንዝው በህኬብ ውክኴና ቬኴጣን ዯዖክበው ቬዙ በጀዏ ዒግቬዴ በዯኯያዩ የሃኆዘደ ካባቢዎች 

የዯኂውዕ ድዔጾች ዯቧዔዯዋኴ፤ ግጭድች ዯቿቬኄቧዋኴ። በኩህ ዔክንያዴ የቧው ህይጏዴ ጇዢቷኴ፣ 

የህኬብና የግኯቧቦች ሃብዴ ጏድሟኴ፣ ቧዎች ከኑሯዶው ዯዝናኄኯዋኴ። የዯኂውዕዎዷና የግጭድዷ ዏንቬኤ 

ዏንግቬዴ ዛ የነበዖ የኪዙይ ቧብቪቢነዴ ዏቬዠዠዴና የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ዏጓደኴ በህኬብ ኲይ 

ያቪደዖው የዏዖዖ ዯኂውዕ ነበዛ። 

ባኯዞዴ ዓዏዲዴ የኪዙይ ቧብቪቢነዴ ድዛኈዴ በዋጅ የዯዝቿደ እቬኪዏቬኴ ደዖቬ የዯኯዏደ ኯዏሆን 

የበኂበዴ ሁኔዲ ዲይቷኴ። የኪዙይ ቧብቪቢነዴ ዏኯካከዴዔ የበኲይነዴ ያኆኗበዴ ሁኔዲ ዯዝጥሯኴ። 

በኪዙይ ቧብቪቢነዴ ዔክንያዴ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ችግዛ ሆን የዑችኯውን ያህኴ የከዠበዴ ደዖጃ ኲይ 

ደዛሷኴ። የዏንግቬዴ ዏቬዘያ ቤድች ካጎችን የዑያኆኯግኰ ቪይሆኑ፣ በእጅ ዏንቱ ካኴሄዱባዶው ካጎችን 

ከኮዘደዛ ኯዝው ጏደዝቧዝጻዑ ቢዜ የዒያቬኆቡ ዒዙዘ ዯቋዒዴ ኯዏሆን የበኀበዴ ሁኔዲ ዯዝጥሯኴ። 

ዢዛድ ቤድች ህግ ኲይ በዏዏቬዖዴ ዢዴህ የዑኆኝባዶው ቪይሆኑ፣ ውቪኔ የዑቮጥባዶው ቨኅች ሆነዋኴ። 

ዛቭ ደዜች በኴዒዴ ቬዔ ዏዚዲዶውን ዯነጥቿው ከነቤዯቧባዶው ኯከዠ የኑዜ ችግዛ ዯዳዛኆው 

የዑያቧዐዴ ኯኄቭ በዏኲ ሃኆዘደ ኯዒቬዯባዴ በኄቷኴ። 

በኳኲ በኩኴ፤ ይህ ነው የዑባኴ ህዊ  የንግድ ጏይዔ የዒዔዖዴ ቬዙ ቪይኖዙዶው፣ ኵዯዘ 

ቪይደዛቪዶው፣ ጏዛቬ ቪያኆኘ በድንኆዴ የበኯጸኇ ሃኆዛ በቿኴ “ባኯሃብድች” እንደ ቮን ዝኴዯዋኴ። 
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ብከሃን በግዢ የዯኆዝዞዴን ሃብዴ ጥኁድች እየዯጎናጸዞዴ በሃኆዘደ የዢዴሃዊ የሃብዴ ክዢዢኴ ዑኪን 

ዯኪብቷኴ። ቬዙ ጥነዴ፣ የዏኖዘያ ቤዴ እጦዴና ውድነዴ የከዯዒዎች ዏኆኯጫዎች ሆኗኴ። ሃኆዘደ ባኯዞ 

ንድ ዯኩኴ ቬዛዴ ዓዏዲዴ ዯከዲዲይ ባኯሁኯዴ ሃኬ የኢኮኖዑ እድኆዴ ብዲቬዏኧግብዔ፣ ኪዙይ 

ቧብቪቢነዴ የዝጇዖው ዢዴሃዊ የሃብዴ ክዢዢኴ ቬዛዴ ዏኪባዴ ብከሃኑን ዯጇኂዑ ዒድዖግ ኴቻኯዔ። 

እናዔ በዯኯይ በከዯዕች የድህነዴ ሁኔዲው ዏቱቱኴ ዒቪየዴ ቪይችኴ ቿዛቷኴ። 

በኩህ ኲይ ህኆዏንግቬዲዊ ዏዢዴሄ በጅኲዶው ይኆባ የነበ ከዒንነዴና ከጏቧን ይኆባኛኴ ጥያኃ ዛ 

የዯያያከ ጥያኃዎች የቿቧቿሷዶው ግጭድች ዲክኯውበዴ ሁከዴና ግጭዴ የኧውዴዛ ኇዳይ ሆኗኴ። ባኯዞዴ 

ሁኯዴ ዯኩኴ ዓዏዲዴ ሃኆዘደ በሁከዴና ግጭዴ ቬድች ውቬጥ ነበዛ የኅየችው። እያንዳንዱ ዒህበዙዊ 

ሁነዴ የሁከዴና የግጭዴ ጣዑ እንዳይሆን በዑኴ ቬዴ በጭንቿዴ ውቬጥ የዲኯዝበዴ ሁኔዲ ነበዛ። 

በጇኂኲይ ሃኆዘደ በሁከዴና ግጭዴ ዯጏጥዙ ቬዴኂዴዴ ነበዛ የከዖዏችው። 

እዛግጥ ኆዢው ፓዛዱ ኢህዴግ የ5ኛውን ከዛ የዏንግቬዴ ቬኴጣን ቩዖከብ ህኬብ የዏዖጇን ኳኲ የዯቱኯ 

ዒዙጭ ቬኲጣ ይዲዖዒኰ በዑኴ እዔነዴ ነው፤ ብከ ችግዜች ኰብን ብኵ በይዠ ዯናግዜ ነበዛ። ነሃቫ 

ጏዛ ኲይ በዯካሄደው 10ኛ ድዛጅዲዊ ኇባኤውዔ ኲይ የኪዙይ ቧብቪቢነዴ ዏቬዠዠዴና የዏኴካዔ 

ቬዯዳደዛ ዏጓደኴ በዏቧዖዲዊ ችግዛነዴ ዯነቬድ የዏዢዴሄ ኄጣጫ ዯቿዔጦኯዲኴ። ዏንግቬዴ ቬዙ 

ቩጀዔዛ ህኬባዊ ንኄናኃ በዏዢጇዛ ችግዜዷን ኯዒኂኯኴ ጏቬኖ እንደነበዛዔ ይዲጏቪኴ። ይሁን እንጂ 

የህኬቡ ብቭዴ ይኵ ኖዜ፣ ህኬባዊ ንኄናኃው ከዏጀዏ በዟዴ የህኬቡ ኀጣ ቿደዏ። ከኩህዔ በኋኲ ቢሆን 

ኢህዴግና ዏንግቬዴ ዙቪዶውን በጥኴቿዴ በዒደቬ ችኆዜዷን በዒኂኯኴ የህኬብ እዛካዲ ኯዏዢጇዛ 

ጏቬነው ዯንቿቪኄቧዋኴ። 

በኄዛቡ ደግዕ የኢህዴግ ቬዙ ቬዝጻዑ ኮዑዳ በጥኴቿዴ የዏዲደቬ እንኄቬኂቫውን ካሄድ እንዲሁዔ 

ኳኵች የዝጻጸዔ ዒነኅ የሆኑ ውቬጣዊ ችግዜችን ኆዔግዕ ውቪኔ ቪኴፏኴ። የቬዙ ቬዝጻዑ ኮዑዳው 

ውቪኔዎዶ ዯግባዙዊ ዏሆን ጀዔዖዋኴ። በውቪኔዎዷ ዯግባዙዊነዴ በዯኯይ ቧኲዔና ዏዖዴን በዒቬዝን 

ዖኆድ ዯጧባጭ ጏጤዴ ይዲያኴ ዯብኵ እየዯጇበቿ ነው። 

የኢህዴግ ቬዙ ቬዝጻዑ ኮዑዳ ውቪኔጏች ያቪኯዝበዴን ቬብቧባ ዯከዴኵ የህጏሃዴና ኦህዴድ ዒዕከኲዊ 

ኮዑዳዎች ቬብቧባዎችን ካሂደው ዏግኯጫዎችን ውጥዯዋኴ። በዯኯይ የበዖዲ የዯኂውዕ እንኄቬኂቫ 

ቩካሄድበዴ የኅየውን የኦዜዑያ ክኴኴ የዑያቧዯዳድዖው የኦህዴድ ዏግኯጫ የብከዎችን ዴኩዖዴ ቬቧኴ። 
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በዏሆኑዔ በኩህ ጽሁዢ ከዏግኯጫው ኲይ ጥኁዴ ንኳዛ ኇዳዮችን በዏጥቿቬ ንደዔዲዶውን 

ኯዏዏኴከዴ ጏድጃኯሁ። 

የኦህዴድ ዏግኯጫ፤ . . . ግንባዙችን ኢህዴግ በጥኴኄ ኯዏዲደቬ የጀዏዖውን ንኄናኃ ዳዛ ኯዒድዖቬ 

በኄዛቡ ዙቨን ኆዔግዕ ኄጣጫ ዒቬቿዏገ የዑዲጏቬ ቩሆን፣ ከግዔኆዒው በዏነቪዴዔ ኆዙችን 

ኢዴዮጵያና ክኴኲችን  በፖኯዱካዊ፤ ኢኮኖዑያዊና ዒህበዙዊ ዏቬኮች ያኯችበዴን ሁኔዲ በኬዛኬዛ 

በዏኆዔኆዔ ቿጣይ ኄጣጫ ቬቿዔጧኴ በዒኯዴ ይጀዔዙኴ።  ዏግኯጫው ያይክዔ፤ የዡዴዙኲዊ 

ቬዛዓዲችንን ደ ኲይ የጣኰ ዐቬናና ብኴቯ ቧዙዜችን፣ ሕኬቡ በዏዘ ድዛጅደ ኲይ እንዲያዔጽ 

ያቬቻኰ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ እጦድችን፤ ቬኴጣን ህኬብን ዒኆኴኆያ ዏቪዘያ ዏሆኑን በዏኧንዴ 

በዛቬዴነዴ ይክ ኯግኴ ዔቾዴና ጥኄዔ ኄድዑያ ዏቬጇዴን፣ በነጻነዴ ዯኧዋውዜ የዏቬዙዴ ዏብዴን ነዢጎ 

በዏድ ተህዎች የዑኅጇ ሕኬቦችን እቬከዒዝናቿኴ የደዖቧ ድዛኈዴን፤ በኢንቨቬዴዏንዴ ቬዔ 

የዏንግቬዴና የህኬብ ዏዚዴ ዏዏኬበን፤ እንዲሁዔ የሕኬቦች ቧኲዔና ጸጥዲ ዏደዢዖቨን እና 

የዏቪቧኰዴን እየዯዝጸዐ ያኰ ደኆኛ ድዛኈድችን ሕኬቡን ባቪዯዝ ዏኴኩ ዔዛዜ በዏዲኆኴ 

የኆዙችንን ሕኴውና ዏዲደግ ኴዩ ዴኩዖዴ የዑቯ በይዴ ኇዳዮች ዏሆናዶው በኬዛኬዛ ዯዏክዜባዶዋኴ 

ይኲኴ። ዏግኯጫው ከኳኵች ክኴኵች ዛ ኖዛ ቬኯዑኆባ ግንኘነዴና ሃኆዙዊ ንድነዴ፣ በኦዜዑያና 

በኢዴዮጵያ ቨዒኳ ክኴኵች ዏሃከኴ ቬኲኯው ችግዛ፣ በኢህዴግ እህዴ ድዛጅድች ዏሃከኴ ኖዛ 

ቬኯዑኆባው ግነኘነዴና ኳኵችዔ ኇዳዮች ንቬቷኴ። 

እነኩህ በዏግኯጫው ኲይ የቧዝ ሃቪቦች የኦህዴድ ዒዕከኲዊ ኮዑዳ በኢህዴግ ቬዙ ቬዝጻዑ ቬብቧባ  

የዯኲኯዞ ውቪኔዎች ኲይ የዯኮዖ ዏሆኑን ያዏኯክዲኴ። ከኩሀ በዯጧዒዘ ባኯዞዴ ዓዏዲዴ በሃኆዘደ፣ 

በዯኯይ በኦዜዑያ ክኴኴ ኯዯቿቧቿቨ ዯኂውዕዎች ዔክንያዴ የሆኑ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ዏጓደኴና 

የኪዙይ ቧብቪቢነዴ የበኲይነዴ የዒኆኗዴ ችግዜችን የዏዲኆኴ ኇዳይ ኴዩ ዴኩዖዴ የዯቧጇው ዏሆኑን 

ያዏኯከዲኴ። የሃኆዘደ እንድነዴንና በህኬቦች ዏሃከኴ ኖዛ ቬኯዑኆባበው ጏንድዒዒችነዴን፣ የቧኲዔ 

ዒቬዝን ኇዳይ ጏኧዯ የዴኩዖዴ ዒዖዟያው ዏሆናዶውንዔ ያዏኯክዲኴ። 

ኦህዴድ እነኩህን ዴኩዖዴ ያደዖኆባዶውን ኇዳዮች ዯዝጻዑ ኯዒድዖግ የዯኯያዩ ባኯድዛቱ ካኲዴ ዯቪዴዣ 

እንደዑያቬዝኴኆው ዏኴክድ ዏኴዕክዴና ጥዘ ቬዯኲኴፏኴ። ዏኴዕክዴና ጥዘ ካቬዯኲኯዝኲዶው በዛካዲ 

ካኲዴ ዏሃከኴ በዯኯይ ኯኦዜዕ ጏጣድች፣ በውጭ ሃኆዙዴ ኯዑኖ የኦዜዕ ዯጏኲጆችና በኦዜዕ ህኬብ 

ኲይ ዯኩዖው ኯዑንቿቪቿቨ ዯዣካካዘ ፓዛዱዎች ያቬዯኲኯዝውን ጥዘ እንዏኯከዴ።  



4 
 

ዏግኯጫው ኯኦዜዕ ጏጣድች ባቬዯኲኯዝው ዏኴዕክዴ፣ . . . ጏጣድቻችን በሁኰዔ ዏቬክ የዯጀዏ 

የኯውጥ እንኄቬኂቫና ዏኴካዔ ጅዔዜች ጏደ ኲቿ ድኴ እንዲቮኆ በባኯቤዴነዴ ዏቪዯዢና ኃኲዟነዴን 

ዏጏጣዴ፣ ይህንንዔ በዯደዙጀ ዏኴኩ ዏዯግበዛ ይኆባዶዋኴ። ጏጣደ በሁኰዔ ዏቬክ የዑያደዛኆውን 

ዴግኴ ዔክንያዲዊና ቪይንቪዊ በሆኑ ሃቪቦች እየዯዏዙ፤ ዴዕክዙቩያዊነዴን በጇበቿና ዯደዒዘ ኯውጦችን 

በዯንከባከበ ዏኴኩ የሁኰዔ ዏብዴ ዯከብዜ፣ የሀኆዙችንዔ ህኴውናና የክኴኲችን ቧኲዔ እንደዯጇበቿ 

የዑቿጥኴበዴ ካሄድ እንዲዖኆጥ ግንባዛ ቿደዔ ኃኲዟነደን እንዲጏጣ ድዛጅዲችን ኦህዴድ ጥዘውን 

ያቿዛባኴ ብሏኴ። 

እንደዑዲጏቿው ብኪኛው የህብዖዯቧብ ክዢኴ በጏጣዴነዴ እድዓ ክኴኴ ያኯ ነው። ባኯዞዴ ሁኯዴ ዯኩኴ 

ዓዏዲዴ በኦዜዑያ ውቬጥ የዯካሄደውን ዯኂውዕ የዏዙውና ያካሄደውዔ ጏጣደ ነው። ጏጣደ የሃኆዘደን 

እጣ ዝንዲ የዑጏቬን የቬዙና የኴዒዴ ሃይኴ ሆኖ ቪኯ በኪዙይ ቧብቪቢነዴና በዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ዏጓደኴ 

ከኴዒዴ ዯቪዴዣ ዛኅ በዑዝኯኆው ኴክ የኴዒደ ዯጇኂዑ ቪይሆን ቿዛቷኴ። ጏጣደን ኯዯኂውዕ 

ያቬነቪውዔ ይህ ሁኔዲ ነው። እናዔ ጏጣደ ከቬዓዲዊነዴ ዯኅጥቦ በቪይንቪዊ ዏዛህ እየዯዏዙ የኴዒዴና 

የቧኲዔ ሃይኴ እንዲሆን የቿዖበው ጥዘ ዯኆቢ ነው። ጥዘው ብቻ የዑዝኯኆውን ውጤዴ እንደዒያዏጣ ግን 

ዏዲጏኄ ኯበዴ። ጏጣደን የኴዒዴና የቧኲዔ ሃይኴ ዒድዖግ የዑያቬችኰ ዏድዖኮች ዏዝጇዛ ኯባዶው። 

በውጭ ሃኆዛ ኯዑኖ የክኴኰ ዯጏኲጆች የዯኲኯዝው ጥዘ፤  . . . በውጭ ኆዛ የዔዴኖ የኦዜዕ 

ዯጏኲጆች በሕኬባችን ጥኄዔ ኲይ ያኯዔንዔ ድንበዛና ኴዩነዴ በዙ እንድንቧዙ የኦህዴድ ዒዕከኲዊ ኮዑዳ 

ጥዘውን ያቿዛባኴ ይኲኴ። 

የኦዜዕ ዯጏኲጆች እንደዒንኛውዔ ኢዴዮጵያዊ በሃኆዘደ በነበዖው ፖኯዱካዊ ሁኔዲ ቪቢያ ባኯዞዴ ዛባ 

ዓዏዲዴ በብኪዴ ጏደውጭ ሃኆዙዴ ዯቧድደዋኴ። ባኯዞዴ ሁኯዴ ዯኩኴ ቬዛዴ ዓዏዲዴዔ በኦዜዕዎች 

ኧንደ ቿደዔዴ እውኄና ካኯው የኦዜዕ ነጻነዴ ግንባዛ እንኄቬኂቫ ዛ በዯያያኧ በዛካዲ የኦዜዕ ዯጏኲጆች 

ዯቧድደዋኴ። በዯቿዴ የሃኆዘደ ካባቢዎችዔ እንዳኯው በኢኮኖዑያዊ ዔክንያዴ ከሃኆዛ የጏገዴዔ 

ኀጥዙዶው ቿኲኴ ይደኯዔ። እነኩህ የኦዜዕ ዯጏኲጅ ዳያቬፖዙ ባኲዴ በቦዲ ቢዛኀዔ በቬዓዴ 

ከሃኆዙዶው ኇዳይ እንዳኴዙኀ የዑያዏኯከደ እውነዲዎች ኰ። ይሁን እንጂ በቦዲ ከሃኆዙዶው 

ዏዙኂዶው፣ ጏደውጭ ሃኆዛ እንዲቧደዱ ካደዖዶው ሁኔዲና ጏኄዴ ዛ ዯዳዔዜ በኦዜዑያዔ ሆነ 

በጇኂኲይ በሃኆዘደ ሁኔዲ ኲይ ያኲዶው ዔኴከዲ የዯኪባ እንዲሆን ዒድዖኇን የዑያዏኯከደ ሁኔዲዎች 

ኰ። እውነዲውን ዒጏኄ የዑያቬችኲዶው የዏዖጃ ክዢዯዴዔ ኯባዶው። 
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እናዔ፣ በቬዓዴ ከሃኆዙዶው ነጇኰ ኲኴቻኰዴ በውጭ ሃኆዛ ኯዑኖ የኦዜዕ ዯጏኲጆች የሃኆዙችሁ 

ኇዳይ ይዏኯከዲችኋኴ በዑኴ ዴኩዖዴ ዏቧጇደ በዙቨ ዴኴኄ ዋ የዑቧጇው ነው። ከኩህ በዯጧዒዘ 

ካኯዔንዔ ኆደብ በሃኆዙዶው ኇዳይ ኲይ እንዲቪዯዞ ዏበከ፣ ዒየዴ ዒዏን ነውና ዛቿዴና የዏዖጃ 

ክዢዯዴ የዝጇዖውን የዯኪባ ግንኪቤዔ ደዢን ቬኯዑችኴ ዏኴካዔ ነው። ይሁን እንጂ እነኩህ በውጭ 

የዑኖ የኦዜዕ ዯጏኲጆች ጏደሃኆዛ ቤዴ ዏጥዯው ኯዏቪዯዢ የዑያደዠዢዙዶውን ሁኔዲ የዑዝጥኲዶው 

ዏደዖኮች በዑኆኘባዶው ካባቢዎች ዒኧጀዴ የዑኆባ ዏሆኑ ዏኧንዴ የኯበዴዔ። የዳያቬፖዙ ባኲደዔ 

ከጭዢን ጥኲቻ ዯኲቿው ከኦህዴድዔ ሆነ ከኳኵች ቡድኖች ዛ በንድ የኦዜዕ ህኬብና ኦዜዑያ ኇዳይ 

ኲይ ኯዏዔከዛ ዏኧጀዴ ይኖዛባዶዋኴ። በኦህዴድ በኩኴ ብቻ የዲየው ዏነቪቪዴ የዴዔ ያደዛቬዔና። 

በዏጧዖቱ የዔዏኯከዯው በኦዜዕ ህኬብ ኲይ ዯኩዖው ኯዑንቿቪቿቨ ዯዣካካዘ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች 

የቿዖበውን ጥዘ ነው። . . . በኩህ ጏቪኝ ጏኄዴ የሁኰዔ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ቬዯዋይነዴና ዛኅ 

ቪቢነዴ የዑዝዯንበዴ ኈካ ዏሆኑ ግኯፅ ነው። በዏቿዙዛብና በዏነኆዛ የፖኯዱካ ባህኲችንን እንድናቱሽኴ 

ብኵዔ የሀኆዙችንን ዏፃኢ ዕድኴ በዙ ዒበጀዴ እንችኴ ኧንድ ዯቿዙዛበን እንድንቧዙ ድዛጅዲችን 

ይዝኴኴ። በኩሁ ዏቧዖዴ በሀኆዛ ውቬጥዔ ሆነ በውጭ ያኲችሁ ዯኂዋዑ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ኴዩነዲችን 

እንደዯጇበቿ ሆኖ በሀኆዙችንና በሕኬባችን የዙ ጥኄዔ ኲይ ከድዛጅዲችን ኦህዴድ ዛ ብዙችሁን 

እንድዴቧ የኦህዴድ ዒዕከኲዊ ኮዑዳ ጥዘውን ያቿዛባኴ ይኲኴ፣ የኦህዴድ ዒዕከኲዊ ኮዑዳ ዏግኯጫ። 

የኦዜዕ ህኬብ በብሄዙዊ ዒንነደ ንድ ቢሆንዔ እንደዒንኛውዔ ህኬብ በፖኯዱካ ዏኯካከዴ ዏኯያየደ 

ይቿዚ ነው። በኦዜዕ ህኬብ ኲይ ዯኩዖው የዑቧ የፖኯዱካ ፓዛዱዎችዔ የኩሁ ነጸብዙኄ በዏሆናዶው 

የዛዕዮዯ ዓኯዔና የፖቩ ኴዩነዴ ይኖዙዶዋኴ። ሁኰዔ ግን በኦዜዕ ህኬብ ጥኄዔና ዏብዴ ኲይ 

ይደዙደዔ። በኦዜዕ ህኬብ ጥኄዔ፣ ዏብዴና ነጻነዴ ኲይ የዒይደዙደ በዏሆናዶው ዏቧዖዲዊ ኇዳይ 

ኲይ ይቬዒዒኰ። ይህን ዏቧዖዲዊ ዏዯዒዏን ችኲ በኯው፣ ንዱ ኳኲውን ዯኯጣዟ፣ ቬውዛ ዓኲዒ ያኯው 

ዔንዴቬ ኄብጥዛቬ እየዯባባኰ የዑዝዙዖጁ ከሆነ ይህ ዏዝዙዖጅ በደዟዎቻዶው ዏሃከኴዔ  ዏዝጇ 

ይቿዚ ነው። ይህ ደግዕ ዴዕክዙቩ የዑጇይቿውን ዏቻቻኴ በዒደብኧኬ በጇኲዴነዴ ኯዏዯያያዴ፣ 

እንዲያዔ ቩኴ ኯግጭዴ ይብኪኴ። ይህ  ኅዏንኯዲኴ የዑኰዴን ህኬብ በእጅኇ ይጎዳኴ። 

እናዔ፣ በኦዜዕ ህኬብ ኲይ ዯኩዖው የዑቧ ዯዣካካዘ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ኴዩነዲዶውና ጏደቬኴጣን 

የዑያጏጣዶው ህኬቡ ዏሆኑ እንደዯጇበቿ ሆኖ፣ ቧኲዒዊ የፖኯዱካ እንኄቬኂቫ ኯዒካሄድ የዑያቬችኴ 

ዏዯዒዏን በዏሃከኲዶው ዏዝጇዛ ይጇበኄባዶዋኴ። ይህ ደግዕ ዯቿዙዛቦ ዏቬዙዴን ይጇይኂኴ። እናዔ 
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ኦህዴድ ሁን የክኴኰ ኆዢ ፓዛዱ በዏሆኑ፣ ዯቿዙዖቦ ኯዏቬዙዴ ያቿዖበው ጥዘ ድንኄ ነው። 

ዯግባዙዊነደ ግን ዏዢጇን ኯበዴ። 

በጇኂኲይ፣ ኦህዴድ ኪዙይ ቧብቪቢነዴንና ኮንዴዜባንድ ንግድን የዏቪቧኰ ዯያያዥ ችግዜችን፣ የዏኴካዔ 

ቬዯዳደዛ ዏጓደኴን ኯዒኂኯኴ ያቪየው ኀዛጇኝነዴ በጀህ የዑያቧኝ ነው። ከኩህ በዯጧዒዘ ከያድዷ 

በጏዖቧው የዳ ቬዛዴ ዏቧዖዴ ከኳኵች ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ዯጏኲጆች ዛ በቧኲዔ ኯዏኖዛ፣ ከኳኵች 

ክኴኵች ህኬቦች ዛ ጏንድዒዒችነዴን በዒጎኴበዴ ሃኆዙዊ ንድነዴን ኯዒጇናከዛና ዲቩቷን ኢዴዮጵያ 

ኯዏኆንባዴ የጏቧደው ዯነቪሽነዴ ከክኴኰዔ ኴዣ ኯሃኆዘደ ዏጻኢ እድኴ ኯዏቬዙዴ ያኯውን ዢኲጎዴ 

ያቪያኴ። ይህ በኦዜዕ ድዛጅድች ኧንድ ያኴዯኯዏደ ነው። እናዔ የዑደነኄ ቋዔ ነው። ከኲይ ኯዯኆኯጹዴ 

ቋዕዷ ዯግባዙዊነዴ ኯዯኯያዩ የህብዖዯቧብ ክዢኵች ያቬዯኲኯዝው ዏኴእክዴና ጥዘ ይኧዴዔ ድንኄ ነው። 

በዏሆኑዔ ዯግባዙዊነደ ዯናዢቋኴ። በጇኂኲይ የኦህዴድ ዏግኯጫ የቧኲዔ፣ የዴዕክዙቩ፣ የንድነዴና 

የኴዒዴ ጥዘ ነው። 

 


