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ኟኢዴዮጵያ ቀጣአን ጇቅኲይ ዑኒቬዯዛ ዒን ይሁን?
በዑቀጥኰዴ ጥቂዴ ቀናዴ ቀጣአን ኟኢዴዮጵያ ጇቅኲይ ዑኒቬዯዛ ዯዏዛጦ ይዠ ኟዑሆንበዴ ቌካ በጣዔ ቅዛብ ነው። ክቡዛ
ጇቅኲይ ዑኒቬዯዛ ሃ/ዒዛያዔ ደቪኯኝ ከዏንቌቬዴና ከድዛጅዴ ኟሥዙ ሐኲዢነዲዶው እንዲኯቁ ከጇኟቁበዴ ቌካ ንቬድ
ቬኯቀጣአን ጇቅኲይ ዑኒቬዯዛ ዒን ይሁን? እያኰ ኟዯኯያአ ቇኖች ከዯኯያአ ዔክንያድች በዏነቪዴ ኟኟዙቪዶውን ዏኴቬ
ቬያቬቀዔገ ሥያቬደዔገን ሠነባብቷኴ፡ ዯደዔጇዋኴ። እነኩህ ቇኖች ዔክንያዲውነዴ ያኲዶው እና ከዔክንያዲውነዴ በጣዔ
ኟዙቁዔ ናዶው።
ንድ ንዶዎዷ ጇባብ ብሔዛዯኝነዴ ዏቧዖዴ ያደዖቈ ቩሆኑ ኳኵዷን ደቌዕ ከዯዙ ቬዓዲውነዴና ኲዋቂነዴ ዢኲቍዲዶውን
ኴያቊን ቩዕኩ ቆይቷኴ። ከዏኴካዔ ኢዴዮጵያዊነዴ በዏነጧ እና ቇዙዊነዴዔ ከዯኲበቧ ዏንዝቬ እንዴና ቢሆን እያኰ
ሐቪባዶውን ቩያቬደዔገን ኟቆአዔ በዛካዲ ናዶው። በነቇዙችን ኲይ ዴዔክሕዯኛዔ ጇባብዯኝነዴ ኯው ጇብብዯኝነዴ ያኯው
ዴዔክሕዯኝነዴ ኴያቬዯናቌድ ይችኴዔ እንዹ።
ሁኰዔ ቬኯቇ ያቇባዋኴ ኟዏቧኯው ዏዯንበይ እና ዏዏኗዴ ያኯ ቇደብ ከበዛኯዴ ኟዑቇባ ዏብዴን ነው። ኢዴዮጳውያን
በዲዘካችን ዏዙን ኟዑቇባ እንዴና ይሁን ኯዒኯዴ ቬኯበቃን ኢህዴቌ ዔቬቊና ይድዖቧው እቧኟ ነው። ኢህዴቌ ካቬቇኗኴን
ንዱ ደዛዠዴ ቬኯዏዘዎቻችን ቬኯዏንቌቬዴዔ ኯዏናቇዛ ዏብቃዲችን ነው።
ቀጣአን ጇቅኲይ ዑኒቬዯዛ እንዴና ይሁን ኯዒኯዴ ቌን ዏዏኧኛችን ዔን ዏሆን ኯበዴ? በጥንቃቄ ዒኟዴና ዏዏዛዏዛን በጣዔ
ዯቇቢና ኯቇዘደ በጣዔ ዯዝኲ ነው። በእኔ እይዲ ዏዏኧኛዎዷን ዔን ዏሆን ይቇባዶዋኴ? ብኟ እንደዑቀጥኯው ኯዏዏኯቬ
ከውቬጤ ቬዏክዛ ቆይቻኵህ። ዏዏኧኛዎዷዔ
1) ኟድዛጅድዎዷ በኟክኴኲዶው ያቬቇኘዴ ኟሥዙ ውጤዴ።
2) ኟድዛጅድዎዷን ኟቀ-ዏናብዛዴ ኟሥዙ ኴዔድና ኟዏዙዛ ብቃዴ።
3) ኯዑዝጇ ይዔ ሁን ኲይ ኲኰ ችቌዜች ኟዏዢዲዴ ቅዒዶው።
4) ቇዙዊ ሐኲዟነዴን ኯዏጣዴ ያኲዶውን ኬቌዸነዴ።
ኟዏቪቧኰዴ በዑቇባ በዏዛዏዛ እንዴና ጇ/ዑኒቬዯዛ ቢሆን ዯዏዙጭ ነው ብኯን ኯዏዯንበይ ኴንበቃ ይቇባኴ። እንኳን እኛ
ኢህዴቌዔ እነኩህን ዏቧዖዴ በዒድዖቌ ቀዏንበን ዏዔዖጥ እንዳኯበዴ ነው ኟዑቧዒኝ። ከኲይ ያኰዴ ዏዏኧኛዎች
በዏውቧድ ኟበኩኳን ቬዯያኟዴ እንደዑቀጥኯው ይሆናኴ። ንድ በንድ ድዛጅድዷን እና ኟክኴኴ ዏንቌቬዲዴን ኯያይዶ
በዏዯንዯን ቀጣአን ጇ/ዑኒቬዯዛ ዒን ይሁን ዏኴቫን ኲካዢኲዷህ።
ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች እንደ ድዛጅዴ ዏቇዔቇዔ ያኯብን በኟክኴኲዶው ኟዑዏዴ ዏንቌቬዴ ቁዏናን በዏዝዯሽ
ኯዔንዝኴቇው ዏኴቬ ዏድዖሻ ቌንኪቤ እንድናቇኝ ይዖዳኴ። በዡደዙኴ ያኰዴዔ ዏዝዯሽ ቢቇባዔ ብንችኴዔ ዴክክኯኛው
ኟኟድዛጅድች ዏኴክ እና ቁዏና ቌን ያኯው በኟክኴኲዶው ነው። ኟዡደዙኰ በዯኯያአ ቬብቬቦች ኟዑዯቇበዛ ኟቊዙ ሥዙዎች ቬኯሆኑ
ንዱን ድዛጅዴ ኯይዯህ ኯዏዝዯሽ እንደ ዒዙጭ ኴቬድዔ። ኯእኔ ቀኲኰ እና ቪኘ ዏዏኧኛ ድዛጅድዷን ኯይዯህ
ኟዔዲይበዴ ክኴኵዷን ሆነው ነው ኟዲአኝ። በኩህ ኟእኔ ኟዏዝዯሻ ካሔድ ብዖን ብንዝዴሽ እንደዑቀጥኯው እናቇኗዋኯን።
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ህ..ሓ.ዴ.
እንደ ሁኰዔ ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች በክኴኰ ዏኴካዔ ቬዯዳደዛን ዢዴሐውነዴን ዴዕክዙቬያውነዴን ኟዑዝኯቇውን ያህኴ
ያኲዖቊቇጇ። ክዙይ ቧብቪቢነዴንና ዐቬናን በዑዝኯቇውን ያህኰን ያኲዳከዏ። ኟዴቌዙይ ህኬብ ኟዲቇኯውንና ኟከዝኯውን ዏቬዋእዴ
ኟዑዏጥን ኟዴቌኴ ውጤዴ ዒቬዏኬቇብ ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው።
ባኯዞዴ ጥቂዴ ዙዴ ህሓዴ ውቬገን ዏዛዔዜ ችቌዜዷን ኯይድ ዯቌቢ እዛዔዴ ቬዶ ኯዴቌበዙው በዏንቇድ ኲይ ያኯ
ድዛጅዴ ነው። ኟዏዙዜች ኯውጥ ድዛቍ በዲቬ ዏዙዛ ሐኲዢነደን ኯዏጣዴ ኯዴቌኴ ኟዯኧቊዷበዴ ሁኔዲ እንዳኯ
ነቌዜናኴ። ውጤደን ቌካው ጇብቆ ኟዔናኟው ይሆናኴ።
ድዛጅደ ከኲይ ያኰ ኟክኴኰ ችቌዜች ቢኖዔ ቌን በክኴኰ ህኬቡን በቧኲዒዊ ዏንቇድ እንዲጇይቅና እና እንዲዲቇኴ ያቬቻኯ
ዒዙዛ ሢቧጥ ቆይቷኴ። ኟቀድዕው ዒዙዛና ኟሁኑ ዏዙዛ ይህንን በዑቇባ ዏዝፀዔ ችኯዋኴ።
ህሓዴ ኢህዴቌ በዏዙ ውቬጥ ዯቇቢውን ዴቌኴ ያደዖቇና እቬከ ዲች ዛዶ ድዛጅደን ደቊ ውቬጥ ከዴ ከዑችኯው
ደቊ ካኯ ዔሕዖዴ ኟዲቇኯ ከኢህዴቌ ቀዳዑ ድዛጅዴ ነው። ዏቻቻኴን ያቬቇደ ዴቌኴ ካይደዋኴ። ቬኯኩህ በዙደ
ዏዏኧኛዎች ሀሓዴ ቩቇዏቇዔ
1) ኟድዛጅድዎዷ በኟክኴኲዶው ያቬቇኘዴ ኟሥዙ ውጤዴ። እንደ ሁኰዔ ድዛጅድች ዯዏቪቪይ ቢሆንዔ ቌን በክኴኰ
ህኬቡን በቧኲዒዊ ዏንቇድ እንዲጇይቅና እና እንዲዲቇኴ ያቬቻኯ ዒዙዛ ሢቧጥ ቆይቷኴ። ኟቀድዕው ዒዙዛና
ኟሁኑ ዏዙዛ ይህንን በዑቇባ ዏዝፀዔ ችኯዋኴ። በክኴኰ ቧኲዔ በዒቬጇበቅ በኩኴ ሥዙው በዯቇቢ ቧዛዯዋኴ።
2) ኯዑዝጇ ይዔ ሁን ኲይ ኲኰ ችቌዜች ኟዏዢዲዴ ቅዒዶው። ዶ/ዛ ደብዖፅኟን ችቌዛ ከዏዢዲዴ ንጽዛ ብቁ
ቧው ነው። ኟድዛጅዴ ኟውቬጥ ችቌዛ ዏዢዲዴ እና ዏዲቇኴ ነው ከባዱ ነቇዛ ይህንን በዯቇቢ ያቬቻኯ ቧው ነው።
3) ቇዙዊ ሐኲዟነዴን ኯዏጣዴ ያኲዶውን ኬቌዸነዴ። ዶ/ዛ ደብዖፅዮን ቇዙዊ ሐኲዢነዴን ኯዏውቧድ ብቃዴ ያኯው
ቧው ዏሆኑን በዑኒቬዯዛነዴ በነበዖበዴ ቌካ ቬዏቬክዖዋኴ። ብቁ ቧው ነው።
4) ኟድዛጅድዎዷን ኟቀ-ዏናብዛዴ ኟሥዙ ኴዔድና ኟዏዙዛ ብቃዴ። ዶ/ዛ ደብዖፅኟን ቇ/ዑካኤኴ ኟጪዛ ቌካ
ኟድዛጅዴ ኟዒዙዛ ኴዔድ ነው ያኯው። ቇና ኴዔዱ ያኴዯዝዯነ ነው። ሀሓዴን ከደቊ በዏዲደቌ በኩኴ ጇንካዙ
ቧው ነበዛ። ኢህዴቌንና ኢዴዮጵያን ከዏዲደቌ ንጽዛ ጇንካዙ ቧው ዏሆኑን ቬዏቬክዖዋኴ። ኟኢህዴቌ
ቀዏንበዛ ኯዏሆን ቌን ቇና በሥዙ ዏዝዯን ያቬዝኴቇዋኴ። ኯዔክዴኴ ቀዏንበዛነዴ ሀሓዴ ዶ/ዛ ደብዖፅኟንን
ብያቀዛብ ቌን ዯቇቢ ይዏቬኯኛኴ።
ኳኲው ዶ/ዛ ደብዖፅኟን ሁኯዴ ኟዑኒቬዴዛነዴ ኧዏን በሐኲዟነዴ ኲይ ቬኯ ነበዛ ኯጇ/ዑኒቬዯዛነዴ ቢዏዖጥ እንኳን እቬከ
ኟዑቀጥኯው ኟዔዛጫ ኧዏን ዒኯዴ ከዑቀጥኰዴ ሁኯዴ ዏዲዴ ኟዑኧኴ ኟጇ/ዑኒቬዯዛነዴ ቌካ ኟበኯጇ ይኖዖውዔ። ኯኩህ
ዯብኵ ደቌዕ ህሓዴ ዶ/ዛ ደብዖፅኟን ጇ/ዑኒቬዯዛ ኯዏሆን ኟሕቌ ድቊዢ ቬኯዒይኖዖው ኟጇ/ዑኒቬዱዛነዴ ቦዲ ኯዏያኬ ብኵ
ኳኲ ኟህሓዴ ዏዘ ዏዔዖጥ ይጇበቅበዴዔ። ኯቬኴጣን ሽኩቻ ካኴዝኯቇ በቀዛ።
ቬኯኩህ ሀሓዴ ኯጇ/ዑኒቬዯዛነዴ ባያቀዛብ ይዏዖጣኴ። ቢያቀዛብ ቌን እንደ እኔ ኳኲ ኟዯሻኯ ቧው ቬኲኯ ከህሓዴ
ጇ/ዑኒቬዯዛ ባይዏዖጥ ይሻኲኴ እኲኵህ።

ብ..ዴ.ን.
ብዴን እንደ ሁኰዔ ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች በክኴኰ ዏኴካዔ ቬዯዳደዛን ዢዴሐውነዴን ዴዕክዙቬያውነዴን
ኟዑዝኯቇውን ያህኴ ያኲዖቊቇጇ። ክዙይ ቧብቪቢነዴንና ዐቬናን በዑዝኯቇውን ያኲዳከዏ። ኟዒዙን ህኬብ ኟዲቇኯውንና
ኟከዝኯውን ዏቬዋእዴ ኟዑዏጥን ኟዴቌኴ ውጤዴ ዒቬዏኬቇብ ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው።
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ብዴን በክኴኰ ቧኲዔ ዒቬዝን ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው። ኧዛ ዯኮዛ ጥቃድች በዯደቊቊዑ ኟዑዯናቇድበዴ ክኴኴ ነው። ኟኳኵች
ኢዴዮጵያውያን ዏብዴ ያኲቬጇበቀና ያኴዲደቇ ኟክኴኴ ዏንቌቬዴና ደዛጅዴ ነው። (በቅዒንዴ እና በዒዙ ዏካከኴ ኟዯዝጇዛው
ቌጭዴ፡ በዴቌዙይ ዯኲጆች ኲይ ኟደዖቧው ጥቃዴ ዏቇኯጫዎዷ ናዶው)
ብዴን ኢህዴቌ ባቬቀዏጇው ኟቌዔቇዒ ቅጣጫ ውቬገን ኯዏዝዯሽ ኟዯቪነው ድዛጅዴ እና ዏቻቻኴን ያኲቧቇደ ድዛጅዴ
ሆኖ ነው ኟቀዖው። ውቬጇ ዴቌኰን ኟዯዳከዏ እዛቬ በእዛቨ ኟዯዝዙዙ ድዛጅዴ ነው። በክኴኰ ኲኰ ችቌዜች ዯጇያቂዎች
ዏኯኟዴ ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው።
ባኯዝው ኢህዴቌ እቬዜኞች ኯዏዢዲዴ ባቬቀዏጇው ቅጣጫ ዏዝዲዴ ያኯባዶው እቬዜኞች በቧው ሂዴ ደቊ ያኲደዖቨ
ይዔ እንዲደዛቬ ያኲነቪቨ ያኴዏ። በንብዖዴ ደቊ ያኲደዖቨ ይዔ እንዲደዛቬ ያኲነቪቨ ያኴዏ ኟዑኴ ዏዏዛያ ቬቀዔጦ
ነበዛ። ብዴን ቌን ከዯቀዏጇው ቅጣጫ ጥድ በ11 ኟዡደዙኴ ፖቬና በዏከኲከያ ቧዙዊዴ ባኴ ቌድያ ኟዝፀዏ ይዔ
እንዲዝፀዔ ዔክንያዴ ኟነበዖውን ኟቀድዕ ኮኯኔኴ ነበዛ እንዲዝዲ ዔሕዖዴ ድዛቇዋኴ። ቬኯኩህ ብዴን እንደድዛጅዴ
ሐኲዢነደን ከዏጣዴ ንጻዛ ቩዲይ ብኴሽዴ ዑኪኑን ኟደዠበዴ ይዔ ከዏቬዏ ዝቀቅ እያኯ ያኯ ይዏቬኲኴ።
እና ከብዴን ጇ/ዑኒቬዯዛ ዏጣ ይቇባኴን? ዏቬዝዛድችን ዏቧዖዴ ድዛቇን እቬዱ ብዴን እንዏዛዔዛ?
1) ኟድዛጅድዎዷ በኟክኴኲዶው ያቬቇኘዴ ኟሥዙ ውጤዴ ቢዝዯሽ ብዴን ኟክኴኰን ቧኲዔ ዒቬጇበቅ ያኴቻኯ ደዛጅዴ
ነው። ባኯዞዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ ይዔ ከኪ በዟዴ ዷዔዜ እቬካሁን ኟቀጇኰ በክኴኰ ኟቧኲዔ ዏዲክ ዒቬዯካከኴ
ያኴቻኯ ኟክኴኰ ዏንቌቬዴ ሆነዋኴ።
2) ኟድዛጅድዎዷን ኟቀ-ዏናብዛዴ ኟሥዙ ኴዔድና ኟዏዙዛ ብቃዴ። ብዴን እንደ ድዛጅዴ ኟዑዏዙ ብቃዴ ኟኳኯው
ዏዙዛ ዏሆኑን ከኲይ ኟዯቇኯጹዴን ያቪአናኴ።
3) ኯዑዝጇ ይዔ ሁን ኲይ ኲኰ ችቌዜች ኟዏዢዲዴ ቅዒዶው። በክኴኰ ኯዯዝጇ ሁከዴና ዏበጣበጥ ዏዢዲዴ
ያኴቻኯው ድዛጅዴ ሆኖ ዯቇኝዯቷኴ ብዴን። ቬኯኩህ ቇዛን ኯዏዔዙዴ ኟዑያቬችኴ ቆዏና ኟኳኯው ድዛጅዴ ነው
ኯዒኯዴ ኟዑያቬደዢዛ ድዛጅዴ ነው።
4) ቇዙዊ ሐኲዟነዴን ኯዏጣዴ ያኲዶውን ኬቌዸነዴ። ክኴኲዊ እና ድዛጅዲዊ ሐኲዢነዴን ያኴዯጣ ብዴን ቇዙዊ
ሐኲዢነዴን ይጣኴ ብኵ ኯዒዏን በእውነዴ በጣዔ ቬዶቊዘ ነው።
ቬኯኩ ብዴን ኯኢህዴቌ ቀዏንበዛነዴ ይቅዛ ኯዔክዴኴ ቀዏንበዛነዴዔ ቧው ዒቅዖብ ኟዑያቬችኴ ህናዊ ኬቌዸነዴ
ኖዖው ይቇባዔ። ኯኢህዴቌ ቀዏንበዛነዴ ቧው ከዑያቀዛብ ይኴቅ ብዴን በድቊዓ ውቬገን ዏዝዯሽ እና ዏቻቻኴን
ዯሻቌዜ ድዛጅደን ካኯበዴ ኟዏቬዏጥ ደቊ ቢዲደቌ ዯቇቢ ይዏቬኯኛኴ።

ኦ.ህ.ዴ.ድ.
ኦህዴድ እንደ ሁኰዔ ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች በክኴኰ ዏኴካዔ ቬዯዳደዛን ዢዴሐውነዴን ዴዕክዙቬያውነዴን
ኟዑዝኯቇውን ያህኴ ያኲዖቊቇጇ። ክዙይ ቧብቪቢነዴንና ዐቬናን በዑዝኯቇውን ያኲዳከዏ። ኟኦዜዕ ህኬብ ኟዲቇኯውን ያህኴ
ኟዑዏጥን ኟዴቌኴ ውጤዴ ዒቬዏኬቇብ ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው።
ኦህዴድ በክኴኰ ቧኲዔ ዒቬዝን ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው። ኧዛ ዯኮዛ ጥቃድች በዯደቊቊዑ ኟዑቬዯናቇድበዴ ክኴኴ ነው። ኟኳኵች
ኢዴዮጵያውያን ዏብዴ ያኲቬጇበቀና ያኴዲደቇ ኟክኴኴ ዏንቌቬዴና ደዛጅዴ ነው።
ኦህዴድ ውቬጥ ኟቇዖዐኝ ሁኯዴ ነቇዜች ኰ። ኟኢህዴቌ እህዴ ድዛጅድች ዙደ ቀዏናብዛዴ ንድ ኲይ ቊካጣዊ ዏቌኯጫ
በቧገበዴ ቌካ ድ ኯዒ ዏቇዛቪ ሁኯዴ ያቬቇዖዐኝ ነቇዜች ዯናቌዖው ነበዛ።
ንደኛ ህሓዴ ኲይ ኟዯዝጇዖው ቡድናዊ ዏከዠዝኴ ኦህዴድን ችቌዛ ውቬጥ እንድንቇባ እና እንድንከዠዝኴ ድዛቍናኴ።
ብኯውን ነበዛ። በጣዔ ይቇዛዒኴ ኦህዴድ ጤናዒ ከሆነ እንዴዴ ነው ኟህሓዴ ዏበኲሸዴ ኦህዴድን ያበኲሽ ኟዑችኯው? ኟድ
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ኯዒ ባባኴ ኟዑያዏኲክዯው ኦህዴድ ውቬገን ኯዏዝዯሽና ውቬጇ ዴቌኴ ኯዒድዖቌ ኬቌዸነዴ እንደኳኯው ነው ያቪአን።
ኟኦህዴድ ችቌዛ ኯኳኲ ካኴ ቪኴዣ ዏቬጇዴ ከእውነዯኛ ዲቊይ እና ዏዘ ኟዑጇበቅ ይደኯዔ። ኦህዴድ ባካሔደው ቌዔቇዒ
ቌን ድ ኯዒ ካኰዴ በዯኯኟ ዏኴኩ ኟዯዝጸዏ ይዏቬኯኛኴ። ኦህዴድ ውቬገን ኯዏዝዯሽ ኟዝዯነ ይዏቬኯኛኴ።
ሁኯዯኛው በኪን ቌካ ድ ኯዒ ያኰዴ ኯህኬብ ኟዒይሆን ቬኴጣን ቇደኴ ይቌባ ብኯውን ነበዛ። በዯቌባዛ ቌን ኲቪአንዔ።
ከንቌቌዙዶው በኋኲ ኦዜዔያ ክኴኴ ሁከዴና ዖብሻ ዯዝጥዖዋኴ። ኟክኴኰ ህኬብ ቧኲዐን ጥዯዋኴ። ይህንን ደቌዕ ኟዏዙዛ
ውጤዴ ነው። ቬኯኩ ድ ኯዒ ክኴኰን በብቃዴ ዏዔዙዴ ኴቻኰዔ። ኦህዴድን በዑቇባ ዏዔዙዴዔ ኴቻኰዔ። ዲድያ
እቬከሁን በቬኴጣን ኲይ ዔን ያደዛቊኰ?
ኦህዴድ በሁኑ ቧዓዴ ኯኢህዴቌ ቀ-ዏንበዛነዴ ኟዑበቃ ቧው ዒቅዖብ ይችኲኴን? እቬዱ ኦህዴድን እንዝዴሸው?
1) ኟድዛጅድዎዷ በኟክኴኲዶው ያቬቇኘዴ ኟሥዙ ውጤዴ ቬዏኴክዯን ኦህዴድን ብንቇዏቌዏው ኦህዴድ በዑዏዙው
ክኴኴ ኟህኬቡን ቧኲዔ ዒቬጇበቅ ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው።
2) ኟድዛጅድዎዷን ኟቀ-ዏናብዛዴ ኟሥዙ ኴዔድና ኟዏዙዛ ብቃዴ። ዶ/ዛ ብይ ህዏድ በቅዛቡ ኟዯዏዖገ
በዏሆናዶው ኟዏዙዛ እና ኟቬዙ ብቃዲዶው ቇና ያኴዯዝዯኑ ናዶው። ብቁ ናዶው ይደኰዔ ኯዒኯዴ ባይቻኴዔ
በኦዜዔያ ክኴኴ ያኯውን ኯዏዖቊቊዴ ቌን ጥዛጣዚ ውቬጥ ጥኲዶው ይችኲኴ።
3) ኯዑዝጇ ይዔ ሁን ኲይ ኲኰ ችቌዜች ኟዏዢዲዴ ቅዒዶው። ክኴኲዊ ችቌዜችን ዏዢዲዴ ያኴቻኯና
ዏዢዲዴ ኟዑችኴ ዏዙዛ ዏዢጇዛ ኟዯቪነው ድዛጅዴ ቇዙዊ ችቌዛን ይዝዲኴ ብኵ ዏዯንበይ በጣዔ
ያዳቌዲኴ። ከኳኵች ክኴኵች ኯዯዝጇዖው ቌጭዴ ኦህዴድ ዏዢዲዴ ኟዯቪነው እና ዡደዙኴ እንዲቇባ ዔክንያዴ
ኟሆነ ድዛጅዴ ነው ኦህዴድ። ቬኯኩ ቇዙዊ ችቌዛ ቢከቧዴ በዏዘነዴ ዏዢዴሔ ዒዔጣዴ ኟዒይችኴ ይሆናኴ።
4) ቇዙዊ ሐኲዟነዴን ኯዏጣዴ ያኲዶውን ኬቌዸነዴ። ክኴኲዊ ሐኲዢነዴን ዏጣዴ ያኴቻኯ ዏዙዛ እና ድዛጅዴ
ቇዙዊ ሐኲዢነዴን ኯዏጣዴ ኬቌዸነዴ ኯው ከዒኯዴ ይኴቅ ኬቌዸነደ ያንቧዋኴ ዒኯዴ ይቀኲኴ።
ቬኯኩህ ኦህዴድ ኯኢህዴቌ ቀዏንበዛነዴ ቧው ዒቅዖብ ድዢዖደ ኖዖው ይችኴዔ ይቇባዔዔ። ከብዴን ቊዙ ቢዳደዛ
ቌን ብያንቬ ውቬገን ኟዝዯሸ እና ዏቻቻኴን በዯቧነ ዛቀዴ ያቬቇደ በዏሆኑ ኯዔክዴኴ ቀዏንበዛነዴ ቢያቀዛብ ከብዴን
በኴጦ ዲይ ይችኲኴ።

ደ.ኢ.ህ.ዴ.ን.
ደኢህዴን እንደ ሁኰዔ ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች በክኴኰ ዏኴካዔ ቬዯዳደዛን ዢዴሐውነዴን ዴዕክዙቬያውነዴን
ኟዑዝኯቇውን ያህኴ ያኲዖቊቇጇ። ክዙይ ቧብቪቢነዴንና ዐቬናን በዑዝኯቇውን ያኲዳከዏ። ኟኦዜዕ ህኬብ ኟዲቇኯውን ያህኴ
ኟዑዏጥን ኟዴቌኴ ውጤዴ ዒቬዏኬቇብ ያኴቻኯ ድዛጅዴ ነው።
ሦቬደን ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች፡ ዒኯዴ ህሓዴ፡ ብዴን፡ ኦህዴድ፡ ኯጇ/ዑኒቬዯዛነዴ እንደ እኔ እዔነዴ ዒቅዖብ ይ
ዏዳደዛ ኟኯባዶውዔ ካኴኩኝ፡ ብዶኛው ኯጇ/ዑኒቬዯዛነዴ ብቃዴ ያኯው ቧው ዒቅዖብ ያኯበዴ ደኢህዴን ብቻ ነው ዒኯዴ
ነው። ኯዔን እንዲህ ይነዴ እዔነዴ ኯዏያኬ በቃሁኝ? ዔክንያድቼን እንደዑቀጥኯው ኲቅዛብ። ዙደን ዏዏኧኛ ነጥቦችን
ዏቧዖዴ በዒድዖቌ እንኟው።
1) ኟድዛጅድዎዷ በኟክኴኲዶው ያቬቇኘዴ ኟሥዙ ውጤዴ። ደኢህዴን እንደ ድዛጅዴ ክኴኰን ከብዴንና ኦህዴድ በዯሻኯ
በቧኲዒዊ ዏንቇድ ዏዔዙዴ ኟቻኯ እና ንድ ንድ ቧኲዔ ኟዑያውኩ ሁኔዲውን ቢዝጇ እንኳን ኟዯከቧደዴን
ችቌዜች ኯዏዢዲዴ ሐኲዟነደን በብቃዴ ዏጣዴ ኟቻኯባዶው ቬዙዎችን ኯዒኟዴ ብቅድናኴ። ቬኯኩህ ድዛጅደ
ክኴኰን ኴዣ ቇዛን ኟዏዔዙዴ ኬቌዸነዴ እንዳኯው በዯቌባዛ ቬዏቬክዖዋኴ።
2) ኟድዛጅድዎዷን ኟቀ-ዏናብዛዴ ኟሥዙ ኴዔድና ኟዏዙዛ ብቃዴ። ኟድ ሽዝዙው ሽቈጤ ኟዏዙዛ ብቃዴ ኟደቡብ
ክኴኴ ቀዏንበዛ በነበዖበዴ ቌካ ቬዙውን እና ሐኲዟነደን በቌባብ በህኬብ ኟዯቧጇውን ሐኲዟነዴን ዏጣዴ ኟቻኯ
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ዏዘ ዏሆኑን ይዯናኴ። ዏንቌቬዴ ኟዏዔዙዴ ኴዔዱ ከኳኵዷ ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች ቀ-ዏናብዛዴ ቍኴድ
ኯዏዲኟዴ በቅዯዋኴ። በቬዙ ዯዝዴነዋኴ። ዶ/ዛ ቢይ ህዏድ እና ዶ/ዛ ደብዖፅኟን በዏንቌቬዴ እና በድዛጅዴ
ዏዙዛነዴ ቇና ዯዝዴነው ያኲኯዞ ቩሆኑ፡ ድ ደዏቀ ዏኮነንን ቌን ብዴንን በዏዔዙዴ ዝዯናው ኟደቁ ቧው
ናዶው።
3) ኯዑዝጇ ይዔ ሁን ኲይ ኲኰ ችቌዜች ኟዏዢዲዴ ቅዒዶው። ድ ሽዝዙው ሽቈጤ ችቌዛ ኟዏዢዲዴ ቅዒዶው
ከኲይ እንደቇኯጽኩዴ ዏቬክዖዋኴ።
4) ቇዙዊ ሐኲዟነዴን ኯዏጣዴ ያኲዶውን ኬቌዸነዴ። ድ ሽዝዙው ሽቈጤ ቇዙዊ ሐኲዢነዴ ኯዏጣዴ ኬቌዸነዲዶው
ከቬዙ ኴዔዳዶው ዏዏኴከዴ እንደዑቻኯው ብቁ ናዶው ኯዒኯዴ ድዢዖደ ኯኝ።
ቬኯኩህ ኢህዴቌ ኯቀዏንበዛነዴ በሁኑ ቅዴ ኟዯቇኘዴ ብዶኛ ቧው ድ ሽዝዙው ሽቈጤን ናዶው ኯዒኯዴ ዔንዔ
ጇዙጣዘ ነቇዛ ኟኯውዔ።
ንድ ንድ ቌካ ኟዑቧዐ ድ ኯዒ ዏቇዛቪ፡ ድ ቬዙጅ ዝቋቪ፡ /ዜ ዝዴኯዛቅ ቇ/ኬቌብሔዛን ጇ/ዑኒቬዯዛ ቢሆኑ
ኟዑኰ ዴንበያዎች ኰ። እነኩህ ባባኵች ከዔን ዏቬዝዛዴ ደ እንደኩህ ዴንበያ ዏድዖቬ እንደዯቻኯ ዔክንያዲዊ ዴንዯናዎች
ኟኰዔ። ይህንን ይነዴ ዢኲቍዴ ያኲዶው ቇኖች ቌን ኟቌንኪቤ ዒነቬ ያኯባዶው ቇኖች ቪይሆኑ ይቀዔ። ዔክንያዲዊ
ያኴሆንበዴን ነቇዛ ዔንድነው? ዒኟደን ዯቇቢ ይዏቬኯኛኴ። ኟቇዘደን ጇ/ዑኒቬዯዛ ኟዑሆነው ኟኢህዴቌ ቀዏንበዛ ነው።
ኟኢህዴቌ ቀዏንበዛ ዏሆን ያኯበዴ ደቌዕ ከዙደ ኟድዛጅድች ቀ-ዏናብዛ ንዱ ነው። ኟኢህዴቌ እህዴ ድዛጅድች
ዔክዴኴ ቀ-ዏናብዛዴ ኟኢህዴቌ ቀዏበዛ እና ጇ/ዑኒቬዯዛ ኟዑሆንበዴ ዔንዔ ይነዴ ህቊዊ ድቊዢ ይኖዖው።
ኟዏጣበዴን ድዛጅዴ ቀ-ዏንበዛ ኯዏሆን ያኴበቃ ቧው ኟኢህዴቌ ቀ-ዏንበዛቬ እንዴዴ ሆን ይችኲኴ ብኵ ኯዴንበያ
ይቀዛባኴ? ንድ ነቇዛ ከዒኯዴ በዟዴ ኟዔዴኯውንና ኟዔዲቬበውን ኯዏድዖቬ ነቇዜችን ዴክክኯኛ ዔንነዲዶውን ዒቅ ቀዳዑ
ዏሆን ዯቇቢ ነው።
ኳኲው ቬኯ ቀጣአ ጇ/ዑኒቬዯዛ ዒን ይሁን? ብኯው ንድ ንድ ቇኖች ቩዏኴቨ ከኦዜዕ ቢሆን ይሻኲኴ። ይደኯዔ ከዒዙ
ቢሆን ይሻኲኴ ኟዑኰ ኰ። ይህንን ኟዑቊ ቇኖች ከሁኯዴ ዔክንያድች ይዯነዴናኰ።
ሀ) ከዴቌዙይ እና ከደቡብ ኲኯዞዴ ዏዲዴ ኢዴዮጵያን ቬኯዏ ሁን ዯዙው ከኦዜዕ ይዔ ከዒዙ ዏሆን ኯበዴ
ይኰናኴ።
ኯ) ኟኦዜዕ ህኬብ ከኳኵች ብሔዛ ብሔዖ-ቧብ ብኪዴ ያኯበዴ ህኬብ ቬኯሆነ ከኦዜዕ ዏሆን ኯበዴ። ዒዙዔ ብከ ህኬብ ቬኯሆነ
ከኦዜዕ ካኴሆነ ከዒዙ ዏሆን ኯበዴ ኟዑኰዔ ኰ።
ንደኛ ኟዏንቌቬዴ ቬኴጣን እንደ ጇበኴ ሁኰዔ ይቅዏቧው ኟዒኯዴ ቬዯቪቧብ በእውነዴ በጣዔ ያቪኬናኴ። ይህንን ኟእኩኴነዴ
ዏቇኯጫ ድዛቇው ያቧቡዴ ካኰ እኩኴነዴ ዔን ዒኯዴ እንደሆነ ያኴቇባዶው ቧዎች ዏሆን ኯባዶው። በእነኩህ ቇኖች
ቬዯቪቧብ ኟኢዴዮጵያ ብሔዛ ብሔዖ-ቧቦች ኯጇ/ዑኒቬዯዛነዴ ዖዠ ደኯድኴኲዶው ይቌባኴ ዒኯዴ ይዏቬኯኛኴ። ይህ
ካኲዋቂነዴ ኟዏጣ ቬዯቪቧብ ነው እንደ ዏቧኯኝ።
ሁኯዯኛ ይህንን ቬኴጣን እንደ ጇበኴ ሁኰዔ ቊ ዏዳዖቬ ኯበዴ ከዑኰዴ ቇኖች ዯቃዙኒ እና በእውነዴ ኟሁኰዔ ብሔዛ
ብሔዛ-ቧቦችን እኩኴነዴን ኟዑጻዖዛ እና ኟንዱን ብሔዛ ኟበኲይነዴ ከዏዏኗዴ ኟዑዏነጭ ነው። ጤናዒነዴ ኟቍደኯው
በኢዴዮጵያ ውቬጥ ዔን ቌካዔ ኟዒይዝጸዔ ሕኴዔ ነው።
ኯዏንቌቬዴ ዏዘነዴ ብቃዴ ያኯው ከኟዴኛውዔ ብሔዛ ዏዔጣዴ ኯበዴ። ዔናኴባዴ በጥናዴ ኟዯደቇዝ እውቀዴ ኟኯኝዔ እንደ
ቌዔዳ ኩናዒ ነቬዯኛ ህኬብ ያኯበዴ ብሔዖ-ቧብ ይዏቬኯኛኴ። ቬኯኩህ ብቃዴ ካኯው ኟኩናዒ ዯኲጅ ቢዏጣ ከኴብ ዓን
ብኯን ዏቀበኴ ይኖዛብናኴ። ከኦዜዕዔ ብቃዴ ያኯው ቢዏጣ በደቬዲ ዏቀበኴ ይኖዛብናኴ። ዏዏኧኛችን ብቃዴን እንዹ ዔን
ያህኴ ኟህኬብ ብኪዴ ኯበዴ? ኟዑኴ ዏሆን ኟኯበዴዔ። ከኧዖኛው ከጇባብዯኝነዴ ከዴዔክሕዴ ኟጸዳን ዏሆን ይጇበቅብናኴ።
ቪዠዘ፡ ቬነዋዘ ቬዯቪቧብን ዏጇኟዢ ይኖዛብናኴ።

6
ይህንን ያኴቧኯጇነው ኋኲ ቀዛ ቬዯቪቧብ እና ዏኯካከዴ በዯዙ ኟሕብዖዯ-ቧብ ክዢኴ ብቻ ያኯ ይደኯዔ። በዔሑ ክዢኴ፡
በኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች በንድ ንድ ኟዏዙዛ ባኲዴዔ ይኖዙኴ። በዯኯይ በኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች ያኰ ቧዎች
ይህንን ቬዯቪቧብ ይኧው እንዴዴ ኟድዛጅድዷ ዒዙዛ ዏሆን እንደቻኰ በጣዔ ይቇዛዒኴ። ኯዔን ይህንን ቬዯቪቧብ
እንዲኖዙዶው በቁ? ብኵ ዏጇኟቅ ዯቇቢ ነው።
ይህንን ቬዯቪቧብ ኟዑያዙዔዱ ቇኖች፡ ኟቬኴጣን ዛሐብ ያኲዶው፡ በብቃዴ ዯዏኬነው ኯዏዘነዴ ዏድዖቬ ቬኯዒይችኰ
ኟኦዜዕን ህኬብ፡ ኟዒዙን ህኬብ ዔክንያዴ በዒድዖቌ ኟቬኴጣን ኮዖቻውን ኯዏቀዏጥ ካኲዶው ዢኲቍዴ ብቻ ይዏነጫኴ።
እውነዴ ኯኦዜዕ ህኬብ፡ ኯዒዙ ህኬብ በዒቧባዶው ነው እንዲህ ኟዑሆኑዴ? ዏኴቨ ይደኯዔ ነው። በእውነዴ ኯኦዜዕ ህኬብ
ብያቬቡ ኦዜዔያ ኲኯዞዴ ሦቬዴ ዏዲዴ ቧኲዔዋን ከዏዲክ በዲደጓዴ ነበዛ። በቅዛቡ 800,000 ህኬብ ያዝናቀኯውን ቬንዴ
ሂዴ ኟቀቧዝውን ቬንዴ ንብዖዴ ያደዕውን ዖብሻ ከጅዔ ባቬቆዐዴ ነበዛ ኯኦዜዕ ህኬብ ብያቬቡና ብቆዖቆ ኖዜ።
ኢዴዮጵያውያን በጇቃኲይ እውነዴ ቬኯቇዛ ኟዔንጧነቅ ኟዔናቬብ ከሆነ ኋኲ-ቀዛ ቬዯቪቧቦን ከኧዛ ከጇባብዯኝነዴ፡
ከዴዔክሕዴ ኟጸዳን ቬዯቪቧብ ኴናዳብዛ ይቇባኴ። ኢዴዮጵያን ኟዑዏዙ ከኟዴኛውዔ ኧዛ ይሆን ኴንቀበኯው ይቇባኴ። እንደኟ
ቅዒችን ኴንደቌዝው ይቇባኴ። ቢቪቪዴ ኴንደቌዝው ይቇባኴ። ዏኴካዔ ሥዙኦዷን ኴንደቌዢ ይቇባኴ። ዏነጸዙችን ኧዛን ቪይሆን
ብቃዴን ዏሆን ይቇባኴ።

ዒጇቃኯያ
ኢህዴቌ ጇንካዙ እና ብቁ በሥዙ ኟዯዝዯነ ዏዘ ያቬዝኴቇዋኴ። በኳኲ ነቊቇዛ ኢዴዮጵያ ጇንካዙ ብቃዴ ያኯውን ዏዘ
ከዔንዔ ቌካ በኲይ ዴሻኯች። ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች ያንን ቧው ዏዢጇዛ ኴቻኰዔ። በኟድዛጅደ ዯዏጣጣኝ ብቃዴ
ያኲዶው ቀ-ዏናብዛዴን ዏዢጇዛ ዯቬኗዶዋኴ። ቪኪኝ ነው። ቌን ዔን ይደዖቌ ካኰዴ ዏዘዎች ቌን ኟበኯጇ ቧው ኟኢህዴቌ
ቀ-ዏንበዛ ዏሆን ኟቌድ ነው።
ኳኲው ቪኪኝ ነቇዛ ኢዴዮጵያ ውቬጥ ኢህዴቌን ዏዳደዛ ኟዑችኴ ኳኲ ፖኯዱካዊ ድዛጅዴ ኯዏኖ ነው። ያኰን ኟፖኯዱካ
ፓዛዱዎች ዙቪዶውን ደዙጅዯው ብቃዴ ያኯው ቇዛንን ዏዔዙዴ ኟዑችኴ ድዛጅዴ ዏዢጇዛ ኯዏቻኲዶውን ነው። ብቁ
ድዛጅዴ ዝጥዖው ከኢህዴቌን ቬኴጣን ከዏዖከብ ይኴቅ በኢህዴቌ ችዜዲ ፓዛኲዒ ዏቌባዴ ኟዑዝኴቈ ብቻ ናዶው። በህኬብ
ቪይዏዖገ ከፓዛኲዒ 10% ዏቀዏጫን እንዲቧጣዶው ኢህዴቌን ኟዑኯዔኑ ድዛጅድች ነው ያኰን። ይህ እውነዴ ኯዏዲደኴ
ነው። ኢህዴቌን ኟዑዳደዛ ንድ ፖኯዱካዊ ድዛጅዴ ቢኖዖን፡ ኟኢዴዮጵያ ህኬብ በኢህዴቌ ቢዒዖዛ ኳኲ ድዛጅዴ
ቬኴጣኑን እንዲዖከብ ዒድዖቌ ይችኴ ነበዛ። ቌን ሣይቧ ዏክበዛ በፓዛኲዒ ንበዛ ኟዑዝኴቈ ድዛጅድች ኟበከባዴ ዑቬኪን
ቇዛ ሆናኯች ኢዴዮጵያ። ኢህዴቌ 10% ኟፓዛኲዒ ንበዛ በችዜዲ ቧጥዲዶዋኴ። በህኬብ ድዔጽ ቧጥ ኟዑቇባ ቬኴጣን
ኢህዴቌ ንበዜችን ኟዏቬጇዴ ዏብዴ ኖዖው ይቇባዔ ነበዛ።
ዴኴቁ ኟዏንቌቬዴ ቬኴጣን ፓዛኲዒን ነው። ይህ ቬኴጣን ኟዑቧጇው እና ኟዑነቪው ህኬብ እንዹ ኢህዴቌ ይደኯዔ። ይህንን
ካሔድ በእውነዴ ዲዕክዙቩን ዒቬዠዴ ቪይሆን ዲዕክዙቩን ዏጻዖዛ ነው። ፖኯዱካዊ ዔህዳን እንዳይቧዠ ዔክንያዴ እኟሆኑ
ያኰ እንደ እኔ እዔነዴ ዯቃዋዑ ዯብኟ ድዛጅድች ናዶው። ኟህኬብ ቬኴጣን ካኯ ቌባብ እንዲዶበዶብኲዶው ኢህዴቌን
እኟኯዏኑ ኟዑቇኘዴ። ቬኴጣን ኟሥዙ ውጤዴ እንዹ በችዜዲ ኟዑደኯደኴ ኟዑቧጥ ዏሆን ኴነበዖበዴዔ።
ከኲይ ቬኯ ዙደ ኟኢህዴቌ ባኴ ድዛጅድች ኟእኔ ዏኯካከዴ ዒቬቀዏጥ ቪቬብ ቬኯ ሁኰዔ ድዛጅድች ንዲዊ ክንውኖች
ኴነካሁዔ። ንዲዊ ሥዙዎቻዶውን ቅዒዶውን ኯዒቬቇንኧብ ኟጽሑዡን ዏነሻ ኴነበዖዔ። ኯኩህዔ ነው እኪ ኲይ
ያኴቇባሁዴ።
ኢዴዮጵያ ይህንን ያኯንበዴን ዲቨ ሥዛዓዴ ከዯዏቧዖዯ ንቬድ በሁኰዔ ዏቬኮች በዑቇዛዔ ዏኴኩ ዯዔዙዊ እድቇዴ
ሥዲቬዏኧቌብ ቆይዲኯች ሁንዔ እያቬዏኧቇበች ነው። በኟክኴኰዔ ይሁን በቇዛ ቀዢ ደዖዺ ዏዛቂ ውጤድች እኟዯዏኧቇቡ
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ናዶው። ይህንን ዏካድ ኟዒይቻኯው ኟሁኰዔ ድዛጅድች ኟሥዙ ውጇዴ ነው። ችቌዜች ቢኖዔ በዯቻኯ ዏጇን ዏዢዴሔ
እያቇኘ ይቇኛኰ።
ሁን እያቊጇዐን ያኰዴ ኢኮኖዔያዊ ፡ ፖኯዱካዊ እና ዒህበዙዊ ችቌዜች ከኩህ ቀደዔ ሥዛ ኟቧደዱ ቬኯነበ፡ ሁን
ኯዑዝጇ ችቌዜቻችን ኟዙቪዶው ዑና ቀኲኴ ኟዑባኴ ይደኯዔ። በኩህ ዏቧዖዴ ኯዑዝጇ ሁኰዔ ዓይነዴ ዝዯናዎች
በዑዝኯቇው ደዖዺ ባይሆንዔ እንኳን ኢህዴቌ እንደ ኢህዴቌ ከክኴኵች እቬከ ቇዛ ቀዢ ኟቤዴ ሥዙውን በዏቬዙዴ
ዯዏጣጣኝ ዏኴካዔ ውጤድች እያቬዏኧቇበ ይቇኛኴ።
እዛቌጥ ነው ኢህዴቌ ዔሕዖዴ ኟኳኯው ጇንካዙ ውቬጇ ዴቌኴ ያቬዝኴቇዋኴ። ሁን ኲይ እኟዯከቧደ ያኰዴ ኟጤና ዏጓደኴ
በቌካው ዏዲዖዔን ካኴዯቻኰ ኯደዟደ ጇጥዖው ኢዴዮጵያን ደቊ ውቬጥ ይጥሏዲኴ። ቬኯኩህ በኢህዴቌዔ ሆነ በባኴ
ድዛጅድች እውነዯኛ ህኬባዊነዴ ኟዯኲበቧ ዴቌኴ ኟቌድ ይኲኴ።
በዏጧዖሻ ኢህዴቌ ቊዛ ድዛጅድች ኟዑኲዶውን ድዛጅድች በባኴ ድዛጅድች ኟዑዯኩበዴ ዒእቀዢ ቢዝጥዛ ቬዝኲነደ
ኟቍኲ ነው። ኢህዴቌ በዙደ ክኴኵች ዏውቧኑን ዯሻቌዜ ሁኰዔ ክኴኵች ዏዳዖቬ ያኯበዴ ቌካ ኟደዖቧን ይዏቬኯኛኴ።

ዶዛ እንቧንብዴ

ዯቊዳኲይ ነኝ
03-27-18

alula.humermetkel@gmail.com
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