ሏንድ ዏቶ ጏዲደሮችን ይዞ ከሠሢዊት የከዳው ኮሎኔል ሏበበ ቇሟቨ
በጠቅላይ ዑንስትር ዓቢይ ዲጅቦ ሏዲስ ሏበባ ቇባ።
H.G. Washington 06-11-18
የድሮው ኮሎኔል የሏሁኑ ጠቅላይ ዑንስትር ሏቢይ ሏሕዏድ ከካይሮ ቩዏኯቨ ያደሟቈት ነቇር ኯጏደሱት
ሏንድምዲው ምንድነው የዑኯው ሏሁን ዏዏኯስ ባይቻልም፤ ሠሢዊትን የከዳና ሏንድ ዏቶ የሠሢዊደ
ሏባላትን በዏያዝ ዏንግስትን በሃይል ኯዒስጏቇድ የዯነቪ ሽፍዲን በጠቅላይ ዑንስትር ዲጅቦ ሏዲስ ሏበባ
ቇባ ዒኯት ምን ዒኯት ይሆን?
በዒንኛውም ሏቇር ሕግ ከሠሢዊት የከዳና ያስከዳ፤ ያውም ደግሞ ዏንግስትን በሃይል ኯዏጣል ቩዋቊ
የነበሟን ጠላት በሏቇሡደ ዲጅቦ የዷግና ሏቀባባል ቩደሟግኯት የኢትዮጵያ የዏዷዏሡያ ይዏስኯኛል።
በኢትዮጵያ ዲሡክ ሽፍትነት የዑያስከብር ዐያ እንደነበሟ የቅርብ ዜ ዲሡክ ነው። ግን የሸሯዯና
ያስሸሯዲ ጏዲደር ሁኰ ዷግና የዑባል ከሆነና ከዚያም ሏልፎ በሏቇር ዏሡ ደሟጃ የዑከበር ከሆነ
ሏንድምዲው ጥሠ ነው የዑል እምነት የኯኝም። የዏንግስትን ድክዏት ቁልጭ ሏድርጎ ከዒቪየደም በላይ
በሏቇሡደ የዏከላከያ ሠሢዊት ሞሢል ላይ የዑኖሟው ዯጽእⶈ ቀላል ይሆናል ብዬ ሏልቇምትም።

ካይሮ ቧኔ 4/2010 የቀድሞ የኦህዴድ ዏስሢችና

የሥሢ ሏስሯጻዑ የነበሠ ሏቶ ዮናዲን ዱቢቪና

የዏከላከያ ቧሢዊት ሏባል የነበሠት ኮሎኔል ሏበበ ቇሟቨ የትጥቅ ትግላቷውን በዏዯውና በዯሯጠሟው ቧላም

ዯጠቅዏው ሏስዯዋጽኦ ኯዒድሟግ ጏደ ሏቇሢቷው ዯዏኯቨ። ጠቅላይ ዑኒስትር ዶክዯር ሏብይ ሏብይ
ሏህዏድ ያደሟቈትን የቧላምና የፍቅር ጥሡ ዯቀብኯው ሁኯደ በትጥቅ ትግል ቩዏሠና ቩቪዯሰ የነበሠ ቧዎች
ዯዏልቧዋል። ሏቶ ዮናዲን ሏቇሢቷውን ኯቀው ከጏጡ በኋላ ዯቀዒጭነዲቷውን ኤርትሢ በዒድሟግ በኦነግ
ውስጥ የፖኯዱካ ኃላሱ ሆነው ቩቧሠ ነበር።

ከሏስሢ ቧባት ዓዏት በላይ ከሏቇሢቷው ጏጥዯው የዯዏኯቨት ሏቶ ዮናዲን እንደዑኰት፤ ሏሁን ያኯው
የዯሟቊቊ ፖኯዱካ ሁኔዲ በዏሯጠሠ ጏደ ሏቇሢቷው ኯዏዏኯስ ጏስነው ዯግባሢዊ ሏድርቇውዲል።
“የቀሟቡት ቧላዒዊ ጥሡዎች በዐኰ ሏርኪና ቪቢ በዏሆናቷው በሏቇር ውስጥ በዯሯጠሟው ሁኔዲ ዕድል
በዏቇኗደ ኯዏዏኯስ ጏስኛኯሁ” ብኯዋል።

ኮሎኔል ሏበበ ቇሟቨ ቀደም ቩል የዏከላከያ ቧሢዊት ሏባል የነበሠና ሏንድ ዏቶ የቧሢዊደን ሏባላት በዏያዝ
ጏደ ኦነግ በዏቀላቀል ቩዋቈ ዏቆየዲቷው ነው የዯጏቪው።
ከኢትዮጵያ ከጏጡ ከ11 ዓዏት በላይ የሆናቷው ኮሎኔል ሏበበ እንዳኰት፤ በሏቇር ውስጥ በቧላም
ዏቃጏምና ሁኰም የዑሯልቇውን ዏስሢት የዑችልበት ሁኔዲ በዏሯጠሠና ቧላዒዊ ጥሡ በዏደሟቈ
ኯዏዏኯስ ጏስነዋል። “ልዒት እየዯስሲሲ ኯዏኖር የዑቻልበት ሁኔዲ በዏሯጠሠ ጥሡውን ዯቀብኯን
ዏጥዯናል” ቩኰ ነው የቇኯጹት።

የጠቅላይ ዑኒስትር ጽህሯት ቤት ሃላሱ ሏቶ ፍጹም ሏሟቊ በቧጡት ዒብሢሡያ ቧዎቸ ጏደ ሏቇሢቷው
የዯዏኯቨት “በፍቅር ጦርነት ዯሸንሯው ” ቩኰ ነው የቇኯጹት።

ሁኔዲውን ልዩ የዑያደርቇው ይቅርዲ ዯደርጎላቷው ጏደ ሏቇሢቷው ቩዏኯቨ ከጠቅላይ ዑኒስትር ሏብይ
ቊር ዏሆኑንም ቇልጸዋል።

