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ኤደኪ ዒኯት ኤዛትዙዊ ዲዕክዙስያዊ ኪዳን ዒኯት ኢዩ። ካኴኦት በዱ ኣበሃህኲን ኣቇኲኴጻን ኤደኪ 

ዝሓኧመን ዝቇዖዕዔን ክጽሕዞ ወይ ክኪዖቡ ዯጸብየ። ከይዛኣኹዎ ዝሓኯዝሙ እንዯኧየኴዩ ግን 

ኣይዖኸብኩን። እዱ ጕዳይ ስኯኧጕሃየንን ዝዯንከዝንን ከኣ ክጽሕፍ ዯቇዲደ። ዏቷዔ እቶዔ ንኵሗዲት 

ሃቇዛሚን ህዝብሚን ትከዲዯኰ ግዱቪት ደቂ ሃቇዛ ከዔ ኧይትዝንግዑዎ ጕዳይ ሃቇዛሚን ህዝብሚን ንኣዳዔ 

ቇዖዕ’ዩ  ኰይመ ኧኵ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝዏደበ ሚይ ኤዛትዙ ዯቓዋዑ ውድባት ዔጥዛሚፍዩ  

ዝብሃኴ ‘’ኤዛትዙዊ ዲዕክዙስያዊ ኪዳን’’ ዝጽዋዕ ትካኴ፡ ንቓኴቩ ክዏዛሕን ቧኲዔን ዲዕክዙስን 

ዝቧዝሚ ንዅኲትሚ ደቂ ሃቇዛ ብዒዕዛሗትን ብፍትሕን ዯሚብዛን ሃቇዛ ንኽንዔስዛት ጻዕዘ ከካይድን 

ብወቇንሚ እውን ንጽበዮ ዝሗበዛሚ’ዩ። እኩ ንኯውጢ ዝቃኯስ ትካኴ’ኩ ኣብ ኲዕ ዯጠቒቨ ኧኵ 

ኣዛእስዱ ሂቡ ዏግኯጺ ኣውጺኡ ኣኵ። ብኪዕባ ኣብዱ ጕዳዩ ዝጠቐቪ ሓንዱ ቀኲኴ ትዏስኴ ግን ከኣ 

ዓባይ ንሃቇዛን ህዝብን  ትንክፍን ጕዳይ ክኪዖብ  ከኣ ክፍትን’የ።  

ንቪ ከኣ ኤደኪ ኣብ ሓዙ ዏዚት ኤዛትዙ ትብኴ ቃኴ  ኢያ። ኵኲትሚ ከዔ ንዝኴጦ ኣብ ኤዛትዙ 

ብኧይካዱ ህዝቢ ኤዛትዙ ድሕዘ ሚይ ቧኲቪ ዓዏት ብዖዲዊ ቃኴቩ ሗጻ ኧውጽኦን ብስዛዓት ኢቪያስ 

ዝዏሓደዛ ኧኵ ሃቇዛ፡ ወይ ድዒ ብቧንኪ እዱ ውግእ ባድዏ ብዏንግስዱ ኢትዮጵያ ዯዲሒከ ኧኵን 

ካኴእ ሓዙ ዝኰሗ ዏዚት ኤዛትዙ ዝበሃኴ ኧኵ ኣይዏስኯንን። እዕ ኤደኪ ሓዙ ዏዚት ዝጽውዖ ኧኵስ 

ሗየሚይ ዏዚት ኤዛትዙ ኮን ይኸውን? ሗዱ  ብኵሚት ኢትዮ-ኤዛትዙ ሚይ 1998-2000 ብዏንግስዱ 

ኢትዮጵያ ዯዲሒከ ኧኵን ዏዚት ኤዛትዙ ዔዃመ ብዓኯዒዊ ፍዛድ ቤት ዝዯወቧሗን ባዱዏን  ካኴእ 

ዏዚት ኤዛትዙንዶ ይኸውን? ወይቩ ኤደኪ ዔስ ስዛዓት ኤዛትዙ ዯዋጊኡ ሗጻ ዝቇበዜን ባዕኰ 

ዝቆጻጸዜን ንሕሚ ኧይንዝኴጦ ሓዙ ዏዚት ኤዛትዙ ኣኯዎዩ?  

ብወቇሗይ ብኧይካዱ ብዏንግስዱ ኢትዮጵያ ብሓይ ዯዲሒከ ኧኵ ዏዚት ኤዛትዙ ካብ ዔቍጽጻዛ 

ስዛዓት ኢቪያስ ኮሗ ካብ ኧይሕጋዊ ጐበጣ ዏንግስዱ ኢትዮጵያ ሚጻ ዝዀሗ ሓዙ ዏዚት ኤዛትዙ  

ዔህኲዉ ስኯኧይዝኴጥቩ እዱ ዏግኯጺ ኣዝዩ ኣስደዑዐሙ እዛከብ። ኤደኪ ሗዱ ኣብ ኵሚት ብሓይ 

ዯጐቢጡ ኣብ ትሕዱ ዔቍጽጻዛ ዏንግስዱ ወያሗ ኧኵ ዏዚት እንዯዀይመ ሓዙ ዏዚት ኢኰ ዝኪዖበኰ 

ኧኵ  እዱ ዏዚት’ዱ ኣብ ትሕዱ ጐበጣ ባዕዲ ኧኵ እዔበዛ ብዛእይቶይ ሓዙ ዏዚት ኤዛትዙ  

ክበሃኴቩ ‘’ዓቇብ’’ ኢዩ። ሓዙ ክበሃኴ ከኵስ ካብ ዏንዩ ሓዙ? ካብ ህዝቢ ኤዛትዙን ስዛዓት 

ህግደፍን? ወይቩ ካብ ጐበጣ ዏንግስዱ ወያሗ? ከዔኡ እንዯዀይመ ግን ኣንደዔ ኤደኪ! ሗዱ ኧኵ 

http://www.al-massar.com/en_news_print.php?id=12


ስዛዓት ኤዛትዙ ዔቅዋዔን ንፍትሒ ዔቅኲስን ሓደ ሗቇዛ ኢዩ። ንዏዚት ሃቇዛካን ንኽብዛኻን 

ንኴዑኲውሗትካን ዔክኴኻኴን ሓቂ ዔዝዙብን  ከኣ ካኴእ ጕዳይ ኢዩ።  

ንሕሚ  ኤዛትዙውያን ዏዚትሚ ብስዛዓት ወያሗ ዯዲሒከ ካብቶዔ ኧይሕጋውያን ትሓዝደ ሚጻ ክንቇብዜ 

ኧይዔኽኣኴሚ ከዔ ኧጕህየሚ ኧጠዙጥዛ ኣይኰሗን። ህዝብሚ ዝኸዝኯ ዏስዋእዱ ከዟኰ ሗዱ ሓያኴ 

ዏንግስዲት ሃይኯስኲቧን ዏንግስደን ብዔድዔቪስ  ንዔኴእዱ ሃቇዛሚ ኤዛትዙ ብሓይኰን ቅኴጽዐን 

ሚጻ ንዔውጻእ ድሕዛ ከዔኧይበኯን ከዔ ዝዯዓወዯን ኣይኰሗንዶ ንሕሚ ጸኲእትሚ እውን ኧዖጋግጹዎ ሓቂ 

ኢዩ። ኵዑ ግን  ህዝብሚ  ሗኪ ኧይትጠቅዔ ዏዚት እዕ ከኣ ዔስ ወያሗ ብዔውጋእ ኧይዔዕዋደ ጥዙሕ 

ኧይኮሗ ብኣሽሓት ዏንእቧያት ኣቧዊኡ ሓይ ብዔስኣን ኣዒዕድዩ ጥዙሕ ክዛእያ ከዔ ዝኸውን 

ዝዯቇብዖ ከኣ ብሚይ ደቇ ጸኲእትሚ ሓይኴን ብኴሓትን ሚይ ኵሚት ኴዕኴሚን ኧይኰሗ ብሚይ ውሽጢ 

ሃቇዛ ዏዙሕዱ ክድዓትን ጥኴዏትን ብፍኲይ ከኣ ሚይ ኢቪያስ ዏደብ ዔዃመ ዋኲ እንዯዝዙሕሚ ዲዘኽ 

ሷኯኴ ዝብኵ ጕዳይ ኣይኰሗን።    

ዏዚትሚ ብሓይኴሚ ሚጻ ከሗውጽእቩ ይትዖፍ ከኣ ስዛዓት ኢቪያስ ዝዯዖዝ ሓይኴሚ ንኽዳኸዔ  

ህዝብሚን ዏንእቧያትሚን ንኢትዮጵያን ካኴእ ዔኰእ ዓኯዔን  ከዔ ዝስደዱ፡ ይቇብዛ ዔህኲዉ ዔስጢዛ 

ኣይኰሗን። ንቨ ጥዙሕ እውን ኣይኰሗን። ብወቇን ኢትዮጵያ እውን እንዯዀሗ ስዛዓት ወያሗ ኧቧኴጠኖዔ 

ኤዛትዙውያን ደቂ ኣዛብዓ ዯጋ ንዏንሗትሚን ንቓኴስሚን ንዏስዋእትሚን ብግኴጺ እሚቈሚጸቡ ካብኩ 

ኧኵኹዕስ ዔስ ኢትዮጵያ ይሕሷኩዔ ንኣንድሗት ዯቐበኰ። ሕዙይ እንዯኧይበኴኩዔ ግን ኣብኣ 

ትዖኽቡዋ እሚበኰ ኣብ ዒእከኴሚ ኣትዮዔ ብድፍዖት ብግኴጺ ዓው ኢኵዔ ይጕስጕቨ ኣኯዉ።  

ኣብ ደዔበ ዯቓውዕ ኣዝዩ ከቢድን ግኰጽን በደኴ እሚዯቇብዖ ኵኰ ንስዛዓት ኢቪያስ ጥዙሕ 

ከሗዏቪዔቧኰን ክዠእሚን ሕዏቕሚን ክንሽፍንን ከኣ ኣብ ዝቇደደ ጥፍኣት ክሷዏሚ ዝኽእኴ ዓቢ ጌጋ 

ኢዩ። ኵዑ እቶዔ ካብ ሚይ ኢቪያስ ኧይውሕድ ቇበን ዝዝጸዐን ዔእንዱ ስኴጣኖዔ ብጸዔ 

ዲዘኾዔን ንሃቇዛን ህዝብን ጥኴዏቶዔን  ዝፍኯጡን ኣብ ደዔበ ዯቓውዕ ዝጸንሑን ኧኯዉን 

ቧበስኴጣን ብሽዔ ኣብ ደዔበ ዯቓውዕ ኧኯዉ ጥዙሕ ንኽፍኣቶዔ ክንሷዠፍንን ሗስዒቶዔ ከሗጸባብቕን 

ዔፍዲን ግን ንዖብሓሚ ኣይኰሗን። እዱ ኣውዙ ኧሓጕስን ኧዯባብዕን ከኣ ኯውጢ ክዏጽእ ዝኽእኴ 

ካብዱ ኣብ ውሽጢ ሃቇዛ ኧኵ ብሓደ ዝቕጥቀጥን ዝቪቐን ኧኵ ህዝቢ እዔበዛ በቶዔ ቀደዔ ካብ ቃኴቩ 

ዝሃደዔሚን ኵዑ ዕድኴ ዯዖኽበት ብዒኯት ስኴጣን ንዔዛካብ ንህዝቢ ብዝዯዝኲኯየ ዔኽንያዲት 

ብዔንቛት ዔስ ጸኲኢ ከይዯዖዝ ንትሓባበዛ ኧኵሚ ሚይ ዲያስፖዙ ፖኯዱከኛዲትን ኣይኰሗን።  

ሗኩ ወዘዱሚ ኧኵ ሚይ ውሽጥሚ ጸቇዔ ዏፍትሒ ክንዖኽበኰ እንዯዀይመ ከኣ ብትብዓት ክንቃኯስን 

ሓቂ ንዔዝዙብ ካብ ፍዛሒን ከይብኰንን ሚጻ ክንከውንን ይግብኣሚ። 

ኵዑ ስዛዓት ኢቪያስ ኯኪዏ ክጠፍእ ብዒኯት ሗቶዔ ኣቇኴቇኴደን ዯኴኣኽደን ዝሗበ ቧበስኴጣን 

ከይዯዖዝ ብዝዯዝኲኯየ ዔኽንያት ኧጽንዯኰን ዝዅስትዖኰን ኧኵ እዋን ኢዩ። ብኣንጻ ከኣ ኣብ ደዔበ 

ዯቓውዕ ዝዯዝኲኯየ ሷዛሕዲትን ዯንኰኲትን ሚይ ስኴጣን ቅድድዔን ኣብ ወቇንን ዓኳትን ዏቧዖት 

ዝቇበዖ ውደባዲት ዝዛኣየኰን ዝስዔዓኰን ኧኵ እዋን ኢዩ። እዱ ጽቡቕ ሗቇዛ ግን ኣብ ውሽጢ ሃቇዛ ኮሗ 

ኣብ ደቇ ብኧይካ ንድሕሗት ሃቇዜዔን ህዝቦዔን ሗኩ ኵኰ ዯንኰኲትን ክፍኣዲትን ዝከዲዯኰን ንዒንዔ 

ሚይ ውሽጢ ኮሗ ሚይ ደቇ ጕሒኲዲት ንስኴጣኖዔ ክብኰ ከዯኣዲትዉዎ ዝፍትመ ኧኯዉ ሚይ ዝዯዝኲኯየ 

ኧዖሓሕቕ  ዓኲዲት ዝዝኴጡን ዝከዲዯኰን ሃቇዙውያን ዯቓኯስዱ ዏንእቧያት ካብ ኵኰ ብሔዙትን 



ሃይዒኖዲትን ዔህኲዎዔን ሗዱ ዝኸይድ ኧኵ ኵሗዲት ይከዲዯኰዎን ይስንዱዎን ዔህኲዎዔ ኢዩ። ስኯኩ 

ዝዯዒህኧ እንዯዯዒህኧ ዝዯኣኴዏ እንዯትኣኴዏ ኵዑ ንህዝቢ ኤዛትዙ ብፍኲይ ከኣ ሗኩ ዏንእቧይ 

ወኯዶ ብዝዀሗ ይኹን ዓኲ ንዔትኲኴን ስኴጣን ህዝቢ ጧዊኻ ንዔዔንኪዕን ከዔ ኧይከኣኴ ኢዩ።  

ብኧይካዱ ስዛዓት ኢቪያስ ኵዑ ኣብ እዋን ዕዛበደ ኧካይዶ ኧኵ ዔጽዙግ ዏቪዛሒኡ ዝጸንሑ 

ቧበስኴጣን ሗዱ ጕዳይ ደዔበ ዯቓውዕ ኣብ ፍዖ ንኸይበጽሕ ኣሽሓት ቇንኧብ እሚዋዝዖ ዝቧዛሓኰን 

ዝቃኯቧኰን ኧኵ ከኣ እዱ ብዓኴ እዋን ኰይመ ዕንትዛሚኡን ቅኴጽዐን ንኸዛኢ ንዓሚ ጥዙሕ ኧይኮሗ 

ንቐዛሙ ኣፍዘቃ ዝብጽብጽ ኧኵ ስዛዓት ወያሗ ኢዩ። ብከሓት ከብድሚ ብጓሂ ትሓዑቨ ዏውጽኢ 

ጧሙቑሚ ካብኩ ኣጋጢዐሚ ኧኵ ውዲዲዊ ጸቇዒት ንዔውጻእ እሚዯቓኯስሚ ከኵሚ፡  እዱ ክዏዛሕን 

ንዏዚት ሃቇዛሚ ዯቓቨ ሚጻ ከውጽእን ዝግብኦ ኤደኪ ሗዱ ኣብ ትሕዱ ዔቍጽጻዛ ኢትዮጵያ ኧኵ 

ዏዚት ኤዛትዙ  ሓዙ ዏዚት ኢኰ ዏግኯጺ ከውጽእ ዔንዔ እቕዚዲ ኧይግበዖኰ ቇበን ኢዩ። 

ዔሚኴባት ቧብ ኰይመ ኧይጋቇ የኴቦን እዕ  ኤደኪ ዝቆጻጸዜ ኣሗ  ኧይዝኴጦ ካኴእ ሓዙ ዏዚት 

ኤዛትዙ ዝዀሗ ቦዲ እንዯኴዩን እዕ ብኪዕባኡ ከዖድኣሙ ዝኽእኴ ቧብ እንዯዖኺበን  ግን ብወቇሗይ 

ክዛዳእን ክእዖዔን እቕዚዲ ክሓትትን ቅብ ኢየ።  

ብዛእይቶይ ግን ብዏቧዖደ ሓደ ውድብ ቅድዑ ንሃቇዛን ህዝብን ሚጻ ከውጽእ’ዩ ኢኴካ ክትጽበዮ 

ንባዕኰ ሚጻ ኰይመ ብሚይ ቇኪእ ዛእቨ ሓቪብን ዕኲዒን ሙሕን ዝቧዛሕ ሃቇዙዊ ዔዃመ ክዖጋቇጽ ከኵ 

ኢዩ። ብዛእይቶይ ኤደኪ  ቀደዔ እውን ንዕኲዒዲደን ንቓኴቨን ኣወንኩዞ ንዏቧዖዲዊ ዕኯዲዊ ድዙ 

ብዏንቇዲ ስዛዓት ወያሗ ካብ ቧንዓ ፎዛዔ ዝጽበ ዔዃመ ስኯዝዝኴጥን ዝኣዔንን በዱ ኣሗ ዝዛእዮን 

ዝዝኴጦን ህዝቢ ካብኡ ዝጽበዮ ሃቇዙዊ ስጕዔትዲትን ዯስዠዲትን ኣይሗበዖን። ኵዑ እውን የኯን። 

ንብድሕዘ ሕጂ እውን ዝህኰ ኣይዏስኯንን። እኳ ድኣ ህዝቢ ኤዛትዙ ኩኰ ኣስኲዒዩ ክስዲሚዩ፡ 

ከበቪኡ ቆኲኡ፡ ዓቢኡ ንእሽቶኡ፡ ቧብኣዩ ቧበይደ፡ ሓድሗደ ኣደኴዲኰ ብሓባዛ ብዔቅኲስ ኣብ ሓደ 

ፍዲሕን ዲዕክዙስያዊ ስዛዓት ዔትካኴን ከይበጽሕ እዕ  ንኢትዮጵያውያን  እውን ኣብሗት ኰይመ 

ንስኴጣን ወያሗ ኣስጋኢ ከይከውን ህዝቢ ኤዛትዙ ዯቓቨ ከይዕወት ወያሗ ሗዱ ደዔበ ዯቓውዕ 

ብዔንቛትን ብዔብትዲንን ብዓቢ ጥንቃቐን ብኴሓትን ዝቧዛሓኰ ኧኵ ጕዳይ ኢዩ። ብዑኪሗይ ኤደኪ 

ካብ ንኤዛትዙ ንኢትዮጵያ ዏቪዛሒ ዝዀሗን ዝቐዖበን ትካኴ’ዩ።  

ኤደኪ ሗኩ ዏግኯጺ እኩ ኰሗ ኢኰ ኣውጺኡዎ ዔስ ዝኸውን ከኣ ከዔ ጌጋ ክቝጸዛ  ኧይኮሗ ይንዋሕ 

ይሕጸዛ ብዲዘኽን ብዓቢ ቇበንን ኧሕትቶ ኢዩ። ብዝዀሗ ግን እዱ ዏግኯጺኡ  ኣብ ዛእቩ እዱ ዝጸንሖ 

ህዝቢ ዝጺዐ ንኽቐብጾዔ ዝደፍእ ስኯዝኰሗ ኤደኪ ሗዱ ኧውጽኦ ዏግኯጺ ዏብዛሂ፡ ወይ ዏኣዖዔዲ፡ 

ክቇብዖኰ  እንዯዝኽእኴ ወይ ከኣ እዱ ኤዛትዙዊ ዝብኴ ስዔ  እንዯኧኴግሶ ንቨ ዔቐቧሗ ንሕሚ’ውን 

ዔደቀስሚ ብሃኲይ ኢየ።  

ዓወት ንቓኴቩ ህዝቢ ኤዛትዙ 

ኧኯዓኯዒዊ ዝኽዘ ንስዉኣት 

   ቀኯዲ ኪዳሗ 


