
ዴሓፁ የታፈቿኂ የሕሟ ኯጇኄ።  (ከጐሤ ጇቌሖ ለይኩኖ መስፍን) 

ኟቶ ይኩኅ ሎሡፍኄ ከቁጥሚ ኟኄዴ እሡከ ቁጥሚ ኟመት “ፍትሕ የጏሑው ሕዔቌ“ 
ቇሐላ ሚዕሡ ቊሡቿቇቈኄ ጹሁፍ፤ ቇቇኩሊ የሓጇሎግሎው ቇጣሓ የኲጣሆትኂ እኄከኄ 
የሊሆው እኄዯልቿ ቿው። ሊሌችሓ እሚሢኄ የሎሟሜሇ ትግመይ ኯላዯው ያዯገ፤ 
የኯያኃኄ ኟሕሎኃቿት ከፍጥሕቷ እሡከ ኟሁኄ ያሆችቇት ሜዓት ዴሕሡ ቇሎሉው ኢትዮጵያ 
ቇሆይሓ ቇትግመይ ሕዔቌ ሉይ ያዯሕሜችውኂ እየፈፀሎችው ያሆውኄ ኟሚሎኃያኂ 
ኟሜቃቂ ዯሚጉት ሆሐሎሆከው ኯጇኄ ሀቁኄ ሑጊሆጥ ኟሁኄ ሉሆው ልቿ ሆኪው 
ትውላዴ የታሗክ ፀጊኄ ያጐኂጽፋላ። ቇዑህ ቊሟሆፍኂቷው 37 የጭቆኂ ዓሎታት ኯያኃ 
ቇሀጇመችኄኂ ቇሕዔቊችኄ ያዯሕሜችው ኟሁኄሓ እያዯሕሜችው ያሆውኄ ዏግኂኝኂ ኟሕሎኃያ 
ግቊመት ሡትፈጽሓ ቇዓይቿ ሕለኂው የሎሆከ ሁሇ፡ የሜሉሓ እኄቅላፍ ኝቶ 
የሐያዯሚ ይኅመላ ቌዬ ኟሉሓኄሓ። 

እኄዱያው ቀሉላ ሓሟሊ ቌጥቀሡ፡ ከሡኁሑ ቋት ሄዶ የሓሎሆከው ዴመሑ ኟሜቃቂኂ 
ጭካኃ ያዏሆ ትሚኢት ከልቿ ሆለኄ ሁሇ ያ ያየሁት ሁሇ ሀቅ ሎሡሌኝ ሡቊኄኄ  ቿው 
የሑዴሕው። ሡሆዑህ ኯያኃ ሎሉውኄ ኢትዮጵያ ዓጊ ኟሑቃኂ ሕግጣ ሑሜቃየቷኄ 
እያኯቁ እኄዯሑያውቁ ልቿው ህለኂቷውኄ ሽጏው ኟሉየሁሓ ኟላሜሑሁሓ የሐሇኄ ሁሇ 
የሜሉሓ እኄቅላፍ ኆው የሐያዴሖ ኟይሎሡሆኝሓ። ዴፍሕኂ ቌሚታኄ ሜጥቷቷው 
ሎኄፈሡ ከቻሇ ግኄ የህለኂ እሕፍትኂ ቇቇዯሆው ሕዔቌ ዏኄዴሓ ኯጇኂ ቊሆውሆታ 
ልቿው እኄዯሐታዮ ሆሜከኄዴሓ ጥሚጣሗ የሆኝሓ። እውቿትኄ ኂግማ ከሎሽቇት ሑዯሚ 
የሐሇት የኟቇው ሕት ትክክሆኛቿ እዑህ ሉይ ይሎሡሆኛላ። ቇጥቂ ይህኄ ካላኩኝ 
ዏኄዲ ኯዯ ኲኂው የቿሟሁቇት ኟሚዕሡቴ ሑሆትሓ ጇኂ ሡሉላቿጇሕሆትኂ ቇኯያኃ ሥሚኟት 
ዴሓፁ ታፍኅ እኄዱሕሟኂ ቌሌሓ ዏሖ እኄዱጏፋ  ሡሆፈሕዯቇት  ኯጇኃ ገዲይ 
ላሎላሡዎት።  

ቇቅዴሐያ ቇዑህ ኟጭሚ ሑሡታኯሻዬ ሉይ ግላጽ ሉዯሚግላዎት የፈሆኩት ሃሣቌ ኯያኃ 
የኯላቃይት ጏጇዳ ሎሙትኂ ሑህቇሕሜቌ ኯዯ ትግመይ ሑካቷኄ ቇሎቃኯሓ የሐቀሚቈትኄ 
የቃውሔ ዴሓፆች ቇሑሡሎላከት “ቇፅሁፍዎ 4ኛኂ የሎጧሕሻ ክፍላ  ሉይ ቇጇፅ 6 
የሎጧሕሻ ኟኄቀፅ ውሡጥ` የሜጐትኄ ሑቌመሚያ ቇግላጽ ሎታሕሓ ያሆቇትኂ 
የሽፈቿውኄ የኯያኃ ኄኮላ የኯሆዯውኄ የኯላቃይት ጏጇዳኄ  ሕዔቌ ኟጥፍቶ 
(ቇትግመይ) ህዔቌ የሎካት (ethnic cleansing)ኯኄዶላ እሚሡዎኄ ከሎሜሆ 
ሆእውቿት ቁሒ ኟሆሁ ከሐላ ሜው ይቅሚኂ ኯጇኄ ከኯጇኄ ጊሚ ቇሑጊጧት ቌሌሓ 
ቇሑጣሉት የሡላጣኄ እዴሒውኄ ሆሑመዏሓ ኄኮላ ሞቀይሡ የሐያዴሕው ኟቶ ሎሆሜሓ 
ለያሡቊቌሆው ያሆሔከሕውኂ ዒሙሓ ከ20 ዓሎት የሎኄግሡትቿት ሡላጣኄ ቇኋሉሓ ልኄ 
“የትግመይ ቿፃ ኟውጪ`  ቇሎልኄ ቇሡፋትኂ ቇጥላቀት የሐፈጽሎው ኟኩይ ኯኄዶላ 
ጭሓሚ ሎልኀ ቿው።  

ውዴ ኟቶ ይኩኅ፡ እሚሢ ቇከታታይ ያኯጐትኄ ጽሑፎች ጏቅሎው ቇኟጏቃሉይ ኯያኃ 
ቇኢትዮጵያ ሕዔቌ ሉይ እየፈጸሎችው ያሆውኄ ዏሚፈ ቌዐ ኯኄዶሌችኄ ሆሎግሆፅ 
ሔክሕኲላ። ቇሆይሓ ቇትግመይ ኟካቊ ኯያኃ ያዯሕሡችውኄ ቇዯላ ከቇሕሃ ዶሓማ 
ቋሎኄግሥኄ እሡከ ቆጣጏሕችቇት ኯቅት ያዩትኄኂ የሜሏትኄ እኄዱያውሓ 
ኟኄዲኄደኄ ሑሆት እሚሢ ቇኯሆደቇት ኟካቊ ቇሽሙ እኄዲሡሉሠ የቿቇሕውኄ የውሃ 
እጥሚት ቇፎቶግመፍ የዯጇፈ ሑሡሕዹ ቇሑቅሕቌ ሡፋ ኟዴሚጇው ቇሎዏጇቌዎ ኟቇዶህ 
እኄዸ “ሎኄዯሚኛ` ኯይሓ “ጎጏኛ` ቌሌ የኯቀሡዎት ግሆሜቌ ይሁኄ ዴሚጅት ይኅመላ 



ቌዬ ኟሉሓኄሓ። ሓክኄያሓ ኯያኃ ቇሆያዮ ኟካቊዎች የሓትፈጽሑቷውኄ ዴሚጉቶች 
ሑጊሆጥ ትሓክህኞች ኯይሓ ጽኄፈኞች ቌሌ ሎዯሓዯሓ ፍትሃኂ ኟግቊቌ 
ኟይሎሜሆኝሓ የቇዯላ ትላቅኂ ትኄሽ የሆውሓኂ። ቇዑህ ኟጊጣሐ ቊሆፉት ከታታይ 
ጽሑፎቾ የሎጧሕሻውኄ ጧሓማ እኄዯሐያሟየው የውሃ እጥሕት ልቿ የኀማ ውዴቿት 
ያጏቃው ኯጇኂችኄ ኟሡቷኳይ ሎፍትሄ እኄዱያጇኝ ከላቌ እሎኝሆታሆሁ።  

ኟቶ ይኩኅ እሡኪ ኟኄዴ ኟፋታ ላጏይቆዎት፤ ቇጐኄዯሚ ኟካቊ የኯሆደ 
ኢትዮጵያያኄ ዓጎች ቇዏሕኛው የኯያኃ ኯመሗ ቈዴኄ እየዯሕሜቊቷው ያሆውኄ ኟዴሌኂ 
የግፍ ኟጇዒዔ፣ እሚሢኄ ሆሎሜሆኂ ቇሊሉኛው የሃጇሗ ክፍላ ሆኯሆዯ ኢትዮጵያ 
ሑሟኯቅኂ ሑሡሕዲት እኄዳት ቌሌ ቿው የትግመይኄ ሕዔቌ ታሗክ ኟገዲፊኂ ክቌሚ ቿኪ 
የሐልቿው? “ኯላቃይት ኯዯ ትግመይ ኯሜዯ ጏቃሆሆ ቌሉችሁ ያዐኄ ላቀቁኄ 
ትሉሉችሁ ከትግመይ ሎሙት ቆሚሢ ኯዯ ኟፋሚ የከሆሆው ሎሙት ቇሐሎሆከት ግኄ 
ኟኄዴሓ ቀኄ ትኄፍሡ ቌሉችሁ ኟታውቁሓ” የሐላ ኟዴሌ ያሆቇት ኃይሆ-ቃላ 
የሔሉቇት ኟሡያዬትዎ ግኄ ኟላሡሑሑሁቇትሓ። የትግመይ ሎሙት ያሆ ኟግቊቌ ኯዯ 
ኟፋሚ ኯሡዷላ የሐሇ ከልቿሓ ይህኄኄ ቇዯላ ቇሆሎዯው እጅዎ ኯዯኤሚትመ 
የሄደትኄሓ ጧሑሓሕው ቇክፍላ 5 ሎሆምቇት ሎላካሓ ይሎሡሆኛላ፡፡ ቿጇሚ ግኄ 
የሎሙት ሎኯሜዴኂ የዏሚ ሑጥፋት ኯኄዶላ ሓኄ ኟጇኂኆው? እኛ እኮ እያላኄ ያሆቿው 
ቇግላፅ ቋኄቋ ዏመችኄ እየጏፋ ቿው! ይላቅሡ ይህ ኟካሄዴዎ “ከቊላሽ ቊሊ ይቇላጣላ” 
የሐሆውኄ ያጇሙኄ ሕት ቇትላቁ ያሡታውሜኛላ፡፡  

እኄዯ እኃ ሃሟቌ ከልቿ ግኄ የእኃኂ የእሚሢ ግኄኇቿት ቇትላቁ ዯግሔ የጎኄዯሚኂ የትግመይ 
ህዔቍች ኩታ ጇጏሓ ቇልቿው ዴኄቇመችኄ፣ ቇሣቀጣ ሽቀጥ ላውውጦሽ፣ ኟኄደ 
ያሎሕው ሆሊሉው ቇሎሻሻጥ፣ ቊጏቃሉይ የኄግዴ ዔውውሚኂ ሎሜሕታ ትሡሡመችኄ 
ኢትዮጵያቿት እኄጅ፣ የኯላቃይት ጏጇዳ ኟሡዲዯሖሓ ልቿ ቊሕሉ ቁሚኝ ከክፍሆ 
ሀጇሖ ከጐኄዯሚ እኄጅ ከትግመይ ጊሚ እኄዲላልቿ እሚሡዎሓ ይጥፋዎታላ የሐላ እሓቿት 
ቊይኅሕኝሓ ቇዑህ ሎጣጥፌ ሉይ ግኄ ዒሙ ይህኄኄ ታሗካ ሃቅ ኟቇክሙ ሉሕጊግጥላዎት 
እኯዲሆሁ። እኃ እሡከሑውቀው ዴሕሡ የኯላቃይት ሕዔቌኂ የትግመይ ሕዔቌ ከቊቌማኂ 
ሎሟሡሌ የሐኅሚ የሁሆት ክፍሆ ሀጇሚ ሕዔቌ እኄዯልቿ ቌቻ ቿው።  

ኟቶ ይኩኅ የትግመይ ሕዔቌ ቿጻ ኟውጭ ግኄቊሚ (ኯያኃ) ሞፈጏሚ እቿ ኟቶ ሡቌሐት 
ቿጊ፣ ሎሆሡ ዓኂኂ የጥፋት ቊቊሗዎቻቷው ያላቿቇሕ ታሗክ ፈጥሕው ታሉቋኄ ትግመይ 
ሆሎሎሡሕትኂ ቆዲኲኄ ሆሑሡፋት ቌሌሓ ከኢትዮጵያ ሆሎጇኄጏላ ቇታሗክ የትግመይ ልኅ 
የሑያውቀውኄኂ ቇፈጥማው ታሗካኂ ሆሓ የልኀትኄ የጎኄዯሚ ሎሙቶች ጏሆሓት፣ 
ኯላቃይትኂ ጏጇዳኄ ቀሓቶ ቇሎውሜዴ የትግመይ ሑዯሕግኂ ኯዯ ምዲኄ እኄዯ ላቌ 
ሆሎግቊትኂ ሆሎውጣት እኄዱያሎቻቷው ሞሇ ያዯሕገት ኯሕመ ሎልኀኂ ኯያኃ 
ቇ1968ኟ.ሓ ቊኯጣው ሑኁፌሡቶ ቇግላፅ ሎቀሎጐኄ ኟይሚምቌኄ እኄዸ! ቇሚሡዎ 
ኟቊቊላ ሎኄግሡት (ቇ1983ኟ.ሓ ኯያኃ ሡላጣኄ ያዏች) ሆኟሡዲዯሚ እኄዱያሎቷው 
የዯሕጇ የሎሙት ሑሣጊሣግ ቿው ይቇሇኄ? ኟይኄ ያኯጣ ሣፍጥ ኟይልኄቌዎትሓ እኄዳ? 
ሆቿጇሖሑ የኯላቃይትኄ ገዲይ ኟዴቇሡቌሢ እኄዱህ ሑሆፍ የሚሡዎ ቌቻ ችግሚ እኄዲላልቿ 
የቌዐዎች ከኯያኃ ጊሚ የጣሇ የትግመይ ኯሉጆችሓ እሓቿት ጭሓሚ ሎልኀኄ 
ቇዯጊጊሐ ኟይኂላ። የእሚሡዎ ያኄ ሁሇ የኯያኃኄ ኯኄዶላኂ ግፍ ዏሚዔሕው እዑህ ሉይ 
ሞዯሚም “ኯጇቋኄ” ሑሆትዎኂ ቇሃሟቌሓ ልኄ ከግፈኞች ኯጇኄ ሎጧሎሚዎ ቇእጅገ 
ያሟዔኂላ!ያሡቆጫላሓ! 



ኯኄዴሓ ኟቶ ይኩኅ እሡኪ የሓኄሆውኄ እየልቿ ያሆውኄ እውቿታውኄ ይሡሏኄ 
ጓዯኞችዎኄሓ ያሜሏላኄ (ኟኰቆ የኛ ቀሡቃሽ የሆውሓ እኄዲይልኄቌኄ እኄዸ)   

1ኛ. ኯያኃ የኯላቃይት ጏጇዳ ኯኄዴ፣ ሠት፣ ህፃኄ፣ ሽሑግሊ ሟትሆይ እያጏፋቻቷውኂ 
ኟሁኄሓ ሎኄግሥትቿት ከጧቇጏች ቇኋሉ እያዯሕሜችው ያሆ ሑሆቅያ ያጣ የዏሚ ሑጥፋት 
ዏሎቻ ቿው እያሟሜቇኄኂ እያሡጧቿቀኄ ያሆ እኄጅ የትግመይ ሕዔቌ እኄዯ ኢትዮጵያቿ 
የትሓ ሂድ ሎኅሚ የሆቇትሓ ቌሌ የቃኯሎ ግሆሜቌሓ ልቿ ሑሕቇሕሜቊ ቋሓ 
የሆሓ። ኯያኃኂ ግቌሕኟቇማቿ ግኄ ዯሑችኄ ኟፍሡሡኄ ኟጥኄታችኄኄ ከሡክሜኄ ያጇኆቿው 
ሎሙት ቇሑሆት፡ ሆዏሎኂት የኅሕውኄ ኯሉዷኄ ህቌሕሜቌ ከቀዬው ቇሑፈኂቀላ፣ 
ቇሎግዯላ፣ ቇሑሜሚ፣ ትውላዴ ኟጇሖኄ ጥሌ እኄዱሄዴ ቇሑዴሕግ፣ ሎሙ ቀሓታ 
ከትግመይ ቌቻ ልኄ ቌሌ ሜፋሗ ቇሑሓጣት የኯላቃይትኄ ኄቌሕት እዱውሚሡ ልኗላ፣ 
እየልቿሓ ቿው። የእኛሓ ቃውሟችኄ ይህኄኄ እኩይ ግቊሚ ይቁሓ፣ ቇኟኄፃሖ 
የኯላቃይት ሕዔቌ እኄዯ ሕዔቌ ቇቍታው የሎኅሚ፣ የሎሑሚ፣ የሑሕሡ፣ ላጆቸኄ 
የሑሡሑሚ ቌሌሓ የዱሔክመሞ ሎቌ ይጏቇቅ፣ ሜቌኟ ሎቌ ይከቇሚ፣ የኟዴላዎ 
ኟሡዲዯሚ ይቁሓ፣ ኯያኃ ቇቆፈሕቻቷው የከሕሡ ሓዴሚ እሡሚ ቋት ቇግፍ የታሜሖ 
ኯጇኅቻችኄ ይፈ፣ ኄፁሀ ዓጐች ከሎኅሚያ ቋታቷው ከሔቀ ኀሯቷው ኟፍኂችሁ 
ቇሎውሜዴ ኟታጥፉቌኄ ኟትግዯሇቌኄ ኯዏ ቿው ያላቿው እኄጅ ሆሓኄ የትግመይ ሜው 
ኟጇሚ ሎመ፣ ሡላጣኄ ያዏ ቌሆኄ ኟላቃኯሓኄሓ።  

2ኛ. ኟያት ቅዯሓ ኟያቶቻችኄ ያኯጐትኄ ታሗካ የትውላዴ ቍታችኄ የሎጏሗያ ሡሓ 
ሑሆት ኯላቃይት ጏጇዳ ቇሓእመቌ ትግመይ፣ የሎኄዯሚኂ የቁኲሑት ሡሓ ቇትግመ 
ሡሔች ሎካታቷው ኟጥቌቀኄ እኄቃኯሑሆኄ። የቆየው ታሗካ ቊህሉችኄ፣ 
ላሓድቻችኄ፣ ክቌመችኄ ለጏቇቅ እኄጅ ዴቌቅ ኟሉሑ ያሆው የኯያኃ ቈዴኄ ታሗካችኄኄ 
እም እኄዯፈሆጇው የሎሆኯጥ ልቿ የሎቀየሚ ሎቌትሓ የሔመላ ቌቃትሓ የሆውሓ።   

3ኛ.ታሗክ ያሆሓኄሓ ሑኯሉውላ እኄዯሐሎሜክሕው የኯላቃይት ጏጇዳ ሕዔቌ 
ኢትዮጵያ ጐኄዯሙ እኄጅ የትግሙ ዏሚቿት የሆኄሓ፣ ያሆዏመችኄ ዏሚ ላትሜጐኄ 
ሑኄቿታችኄ ሆሑጥፋት ኟትሔክሖ። 

4ኛ. የኯላቃይት ጏጇዳ ሕዔቌ ኯላድ ቊዯጇቇት ቍታ ዏኲውማ የሎኅሚ ቇግቌሚኂ 
ሎሡኩ ኟሚሢ የሎቌሉት ሎቌ ይከቇሚ፣ እኄዯ ኂዑ ዶሚሎኄ ቇኟኄዴ ጏቊቌ ሆእሚሻ 
ቇሑያሎች ቍታ ኟገሯችሁ ያሓ ሆሎቆጣጏሚ እኄዱያሎቻችሁ የሓታዯሚገትኄ የሎሙት 
እሽቅዴዴሓ ቇጥቌቅ እኄቃኯሑሆኄ የሕዔቊችኄ ሏሇ ሎቌ እሡኪሕጊጇጥ ዴሕሜሓ 
የጏኂከሕ ትግላ ከሑዴሕግ ኯዯኋሉ እኄዯሑኄላ ላኂሕጊግጥሉችሁ እኄኯዲሆኄ። 

ቇሎጧሕሻሓ የኯላቃትይ ጏጇዳ ሕዔቌ ችግሚ የኄጹህ ኯሃ ኟቅሚቍትኂ የኟኄዲኄዴ 
ቆሟቁሡ እጥሕት ቌቻ ልኄ ኅማሑ ቇሎሉው ኟጇሗ ሡፋፍቶ ያሆ ችግሚ ቿው ቇሐላ 
ሑሆፈ እኄችላ ቿቇሚ። ኯያኃ የኯላቃይት ጏጇዳኄ  ሕዔቌ ሆ37 ዓሎት ቇሕቀቀ ዏዳ 
ከሓዯሕ ጇጽ ሆሑጥፋት ሡትሡመ የቆየችኂ ሡላጣኄኄ ሎከታ ቇሑዴሕግ ይህኄ ጅግኂ 
ኢትዮጵያ ዓጊ ኟሒኄ ቌሌ እዱጇዒሉትኂ ኟኄጇኄ ዯፍቶ እኄዱኅሚ ሊት ቀኄ 
እየጣሕች ቿው። ዒሙ ታሗክ ቿጊሗዎች፣ ታሉሉቅ ኟዒውኄቶች፣ ኯኃ ያሉቷው ጅግኅች፣ 
ልኄ ቌሌ እኄዱጇዯሇ ከኟጇሚ ሜዯው እኄዱጏፉ ቇቌዒት ዯግሔ እሡሚ ቋት 
እኄዱሑቅቁ ዯሚጓላ። እኛ የኯላቃይት ጏጇዳ ኯሉጅ ኢትዮጵያያኄ እያላኄ ያሆቿው 
ኯያኃ ዏመችኄኄ እያጏፋው ቿው፣ ሥሚ ቿቀላ የልቿ የዏሚ ሑጥፋት ኯኄዶላ 



እየፈፀሎቌኄ ቿው፣ ኟኄዴኄ ዏሚ ኟጥፍቶ ቇሊሉ ዏሚ የሎካት ዏሎቻ ዐይኄ ቊኯጣ 
ሎላኩ ጧጥፎ ቀጥሏላ፣ ዓጐች ቇትውላዴ ሎኄዯመቷው እኄዲይኅሖ እየዯሕጇ ቿው። 
የኯላቃይት ጏጇዳ ችግሚ የሐፈታው የሎሉው ኢትዮጵያ ችግሚ ሞፈታ ቌቻ ቿው 
ቊላሓ የትግመይ ቿጻ ኟውጭ ግኄቊሚ ቇያዏው የዏሚ ሑጥፋት ዏሎቻ ከቀጏሆ ቿጇ 
ኯላቃይት፣ ጏጇዳኂ ጏሆሓት የሐቊላ ካሚታሓ ህዔቌሓ ኟይኅሚሓ ። ሡሆዑህ ሎሉው 
ኢትዮጵያ ሑሆት እሚሢኄኂ ሎሜሌችውኄሓ ጧሓማ ሑሆት ቿው እየዯሕሜቌኄ ያሆውኄ 
ኢ-ሡቌኟ ግፍ ጇኄዏቍ ከጎኂችኄ ይቁሓ፤ ሑኄሓ የኟጇሙ ገዲይ ያጇቊኛላ የሐላ ሀጇሚ 
ኯዲዴ ኢትዮጵያ ቇኯላቃይት ጏጇዳ ሕዔቌ ሉይ እየዯሕሜ ያሆውኄ ዏሚፈ ቌዐ የዏሚ 
ሑጥፋት ዏሎቻ ሆሑሡቆሓ ኟጇሚ ኟቀፍ ትቌቌሚኄ እኄሻሆኄ። 

ቇሡህት ኯይኄሓ ቊሆሑኯቅ ኟሉሡፈሉጉ ኃይሆ ቃላ ጏቅሒ ከልቿ ኟሚሑችሁ 
እኄዴታቿቈላኝ ቇሑክቇሚ እሟሡቊሆሁ፡፡ 

ኢትዮጵያ ሆዏላዓሆሓ ትኀሚ!!! 
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