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ሚይ ደቂ ዏዲሕት ሒብ ትሕዱ ዝብል ስያዓ ሒብ ለንደን ዝዯቇብዖ ቧዑሚር 

ብዝዔልከት ሒብ ዓባይ ብዘጣንያ ብዝሗብን ሒብ ዓውደ ፖሊዱካን ቧብሒቐ ዏቧላትን 

ዝሗጥሰን ዝጸ ቊዜጣቐ ዏቌለጺ 

 

ብዕለት 29 ዏቊቢት 2014 ብስዔ ደቂ ዏዲሕት ሒብ ከዯዒ ለንደን ቧዑሚር ከዔዝዯኻየደ ዝዝከር 

ሔዩ። ሒብሐ ከሒ ሚይዱ ቧዑሚር ስያዓ ዝሓሖለ ቧሗድ ከዔዝዯሏዷ ብስዔ ደቂ ሔዱ ከባቢ ኸሒ ሓደ 

ዒሕበር ይ ዔትሔስቪር ከዔዝቖዏን ዯሗ።  ኝሕሚ ኸሒ፡ ሒብዱ ዝዯባህለ ቧዑሚር ዝዯኻየደሉ 

ሃቇር፡ ዒለት ሒብ ዓባይ ብዘጣንያ ሔንሗብር ስለዝኾሚን፡ ስቕዲሚ ኸሒ ከዔ ሒካል ሚደ ይ ድዒ 

ከዔደቇፍዱ ሚይ ዕላዔሐ ዔሔንዱ ከይትርቍዔ፡ ሒብ ልዕሊዱ ዝዯጠቐቧ ፍጻዓ ሖለሚ ርሔይቶ ዔስፋር 

ቌቡሔሚ  ሔዩ ሑልሚ ንሒዔን።  

ንሕሚ፡ ሒብ ዓውደ ፖለዱካን ቈዳይ ቧብሒቐ ዏቧላትን ሔንሗጥፍን ሒብ ዓባይ ብዘጣንያ ኸሒ ሔንሗብርን 

ሑሚ። ሕድዘ ሚይቶዔ ሒብዱ ህዝብሚ ንዔ ሔንዱ ሓርሗትን ደዕክዙስን ዒዕርሗትን ሒብ ሖካየዶ ቃልቩ 

ብዏስቑሔዱ ዝሓለሰ ቧዒሔዲትሚ ንዔኽባር ካብ ዝስዒዓሚ ሓላፍሗትን፣ ሗቶዔ ንሃቇርሚ ከዔ ሃቇር 

ዔሔንዱ ክትቆውዔ ዏቧዖት ሖንበን ዔሔንዱ ሗጻሗዲ ኸሒ ከቢድ ዏስቑሔዱ ዝኸሯሉን ቀዳዕት 

ለዶዲትሚን፡ ንሶዔ ብዝቇደሰልሚ ዲዘኽን ሚይ ቃልቩ ውርሻን ከሒ ስለ ሔንኾርዕ፡ ቅቪሗት ሚይ 

ሃቇርሚን ሓድሗት ሚይ ህዝብሚን ከሒ ስለሖቇድቧሚ፡ ልዕሊ ኹሉ ከሒ ህዝብሚ ንዔልኪ ስዒ ሒብ ሃቇርሚ 

ፍትሕን ዒዕርሗትን ዝቧሯኖ፡ ቌፍዒ ኸሒ ድ ዝብል ስዙዓት ከቅውዔ ብቕዓት ከዔሖለዎ ጽመዕ 

ሔዔሗት ስለሖለሚ፡ ብዛዕባ’ዱ ዝዯባህለ ቧዑሚርን ሒብሐ ዝዯሒውዸ ሖለሚ ርሔይቶ ከዔዚ ዝስዕብ ቋርሚ 

ንቇልጽ። 

1. ሔቶዔ ሚይ “ደቂ ዏዲሕት” ዝብል ቧዑሚር ሖዳለ ቧባት፡ ብሖይ ላሓደ ውክልሚ ሚይዱ 

ብስዐ ዝካየድ ህዝቢ ዏዲሕት፡ ሔንዯላይ ሔቶዔ ቧዑሚሮዔ ዝዯካየደሉ ሃቇር ዝቕዏጡ፡ 

ብዛዕባ’ዱ ቧዑሚርን ሒብሐ ዝቐዖበ ዖቐትን ዔስቶዔ ብርሔይቶ ዝቧዒዔዕዎዔ ቧባት ጥዙይ 

ክሖዙዖቡን ዔድላቑቶዔ ከካይዱን ዔዔዙጾዔ፡ ሗዱ ንሗብሶዔ ዝሃብዎ ውክልሚ ሚይ 

ዏዲሕት ቅንዕሚ ዝቇዶሎ ዔዃመ ይሕብር። ንዝዏስዖትዎ ዒሕበር ሚይ ዏዲሕት ዝብል 
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ስዔ ዔሃቦዔ ከሒ፡ ውክልሚ ዝሃቦዔ ሖየለ ክሗቨ፡ ንሗብሶዔ ከዔ ከልዱ ሚይ ዏዲሕት 

ንዔቕዙብ ካብ ዔህቃን ሓሊሰ ካልሔ ትርቈዔ ክሃቦ ሒይክሔልን ሔዩ።  

 

2. ዔክያድ ሚይዚ ቧዑሚር ሔዚ፡ ከዔሐውን ሔዱ ሒብሐ ዝዯሏዷ ቧሗድን፡ ካብዱ ንዔሔንዱ 

ዏቧላት ህዝቢ ዏዲሕትን ካልሕት ክፋላት ሚይ ህዝቢ ሓርትዙን ዝካየድ ሓቀኛ ቃልቩ 

ዔህዳዔ ሔዩ ሑልሚ ንሒዔን። ፍትሒ ሒብ ሓርትዙ ኸሒ፡ ዔልኪ ብዔስዓርን፡ ሒብ ቦትሐ 

ኸሒ ሒብ ክሊ ቅቑዒቐ ዔሕደዙን ልዕልሚ ሕቌን ሚይ ኩሎዔ ዜቊዲት ዒዕርሗት ሖዖቊቌጽ 

ስዙዓት ንዔቛዔ ሓባዙቐ ቃልቩ ብዔክያድ ጥዙይ ሔዩ ዝዖቊቇጽ ሑልሚ ሑሚ ንሒዔን። 

ሽዑሐ ኸሒ ሔዮዔ ክሎዔ ሔቶዔ ሒብ ልዕሊ ህዝቢ ሓርትዙ ቌፍዕዲት ዝሯጸዐ ሒብ 

ፍትሓቐ ቤት ፍርዲ ዝቐርቡን ሔቶዔ ቌዳያት ቌፍዒ ከሒ ካሕቪ ዝዖኽቡን።  

  

3. ደቂ ዏዲሕት ከሒ ንዔሔንዱ ዏቧላቶዔን ዏቧላት ኩሉ ህዝቢ ሓዘትዙ ዔስ ኩሎዔ ደቂ 

ሃቇር  ብሓባርን ንሓያሎ ዓዏዲትን፡ ሒብ ክሊ ከቢድ ቊ ዝኸሯላ ፖለዱካውያን 

ውድባትን በርቋቪያን ዒሕበዙትን ክቃልቨ ጸሙሖዔን ሒለን። 

    

4. ከዔዚ ሖሒዏቧለ ዯርሔዮዲት፡ ንሓድሗት ሚይ ክፍላት ህዝቢ ሓርትዙ ክሯዲዯን ስለ 

ዝኽሔልን፡  ሒብ ውሽጢ ሓይልዲት ዯቓውዕ ኸሒ ሒብ ክንዲ ሓድሗት፡ ሚይ 

ሖይዔትሔዔዒን ዏንሯስ ስለሖዕዐቕ፡ ሒሉዲውሗደ ዔንጻር ሃቇዙቐ ቌቡሔሚ ዝጠልቦ ዔዃመ 

ንሒዔን።  ሓይልዲት ዯቓውዕ ኸሒ ካብ ሓላፍሗዯን ቇዲሯን ሒብ ጓል ሗቇር ከየድህባን፡ 

ሒብ ክሊ ዏቧዖዲቐ ለውጢ ሖውሕስን ዲዕክዙስያቐ ስርዓት ንዔትካል ሖኽሔልን  ዏደብ 

ሓቢዖን ክቧርሓ ንጽውዕ። 

 

 

ዕድዏ ንህዝቢ ሓርትዙ 

ሗጻን ሓዙን ሓርትዙን ትንበር 

ክብርን ዝኽርን ንስውሒትሚ 

 

ብሓባዙቐ ቃልስሚ ንዔልኪ ክንስዕርን  

ስውሒትሚ ዝሓለዐቑን ዝዯቧውሐላን ሃቇር ክንሃንጽ ሑሚ 

 

ዝርዝር ሒስዒት ክዲዕዔ ሖንበ 

1. ዏሓዏድ ዓሊ ልባብ 

2. ሑዏድ ዏሓዏድ ስዒድ ኩሉ 

3. ፍቧሃ ዑቕባዒርያዔ 

4. ሒዒል ዓሊ 

5. ዓብደላ ሄዹ 

6. ያቩን ዏሓዏድ ዓብደላ 
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7. ዓብደዙሕዒን ቧይድ 

8. ሓዔድ ድዙር 

9. ሑድዘስ ሁዏድ ሒደዔ 

10. ቪላሕ ሒቦዙይ 

11. ዏሓዏድ ዓሊ ፋይድ 

12. ኻልድ ከዷዙይ 

13. ሒሕዏድ ሑድዘስ 

14. ዶክዯር ቃሒብደልቓድር ዳድ 

15.  ኻልድ ሑብዙሂዔ 

16. ዏሓዏድ ጣህር ደበቪይ 

17. ዏሓዏድ ሒብዱ ዑዏር 

18. ዓብደዙሕዒን ቇደዔ 

19. ዏሓዏድ መር “ቡርካን” 

20. ዩቨፍ ስሌዒን 

21. ሑድዘስ ሒድሓሚ 

22. ሑብዙሂዔ ዑዏር 

23. ዓብደልሓኪዔ ዓብደመር 

24. ዑዏር ስሌዒን 

25. መዘ ዏሓዏድ ዓብደላ 

26. ዐስጠፋ ኩርዲ 

27. ዏንቨር ዑዏር 

28. ዷዒል ስዒድ 

29. ዓብደልሯዲሕ ኸሊፋ 

30. ቧላሕ ዏሓዏድ ዜን 


