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ዒንነዲችንን ኟዒይቇቋፀው ድዛዴ 

                                                       ድቌቪ ዛቋቪ 05-29-18 

በቅዛቡ በዳንቍዳ ቩዑንድ ዠብዘቂ ዋና ሥዙ ቍቬቁያጅ፣ በፀጯዟያዶውና በሾዡዙዶው ይ ኟዯዝፀዏው 

ቌድያ እጅቌ ቍቪዛኝና ቋብ ኟዑነቂ ነው። ኟዡዴዘ ጇቅይ ዑኒቬዴዛ ዶቄዯዛ ቍብይ ቍህዏድና 

ኟኦዜዑያ ቄቋዊ ዏንቌቬዴ ፕዚዚዳንዴ ቍድ ቆዒ ዏቇዛቪ በዲጣቂዎች ህይዲዶውን ገዴ ህንዳዊው 

ቬዙ ቍቬቁያጅና ዴዮጵያዊያኑ ቧዙዯኞች ህቋዝዴ ቪቢያ ኟዯቧዒዶውን ጥቋቅ ጯኧን ሿዏቌቆፅ ባቆዝ፤ 

ኟንዷቇን ዝፃዑዎች ቍቪድደው ቆዏያዝ ቃቋ ቇብዯዋቋ። በዚህ ዏቧዖዴዔ ቧዕኑን ኟኦዜዑያ ቄቋቋ 

ፖቈቬ ሿቊቌች ኟፀጥዲ ሃይቌች ቊዛ በዏዯባበዛ ቧባዴ ዯጇዛጣዘዎችን በቁጥጥዛ ቬዛ ቍውሏቋ። 

ቈዳያዶውዔ በዏጣዙዴ ይ ዏሆኑ ዲውቋቋ።  

 

ዛቌጥ ቌድያው ኟዑያቪዝን ቢሆንዔ፤ ኟዒንነዲችን ዏቇቆጫ ቌን ቍይደቆዔ። ሆኖዔ ቍያውቅዔ። እኔ 

እቬሿዑቇባኝ ድዖቬ ኟዯዝፀዏው ቌድያ፤  ‘ዴዮጵያ ቆንቨቬዴዏንዴ ዔዷ ይዔ ዯዏዙጭ 

ቍይደቆችዔ፣ ቧሟዔ ቍቬዯዒዒኝ ቍይደቆዔ’ ኟዑቋ ዔቬቋ ቆዏቬጇዴ ያቆዏ ኟጇዴ እንቅቬቃቫ ነው። 

ይህ ኟጇዴ እንቅቬቃቫ ዴዮጵያን በንቨቬዴዏንዴ ኟዯዳሿዏች፣ በቍዏፅና በዯቃውዕ ኟዔዴናጥ ሀቇዛ 

ቍቬዏቬቌ ቆዒቅዖብ ኟዑደዖቌ ጥዖዴ ዏሆኑ ቌቋፅ ነው። ጥዖደ ቌን ሀቇዙችን ያቆችበዴን ዯጨባጭ ሁኔዲ 

ኟዒያዏቄዴ ነው።  

 

ዯጨባጭ እውነዲው ዴዮጵያ በዓቆዔ ቧዔ ጥበቃ ኟዓቆዔ ቍቀዞ ዒህበዖቧብ ዋነኛ ቍቊዛ፣ በቍዢዘቂ 

ቁጥዛ ቍንድ ኟንቨቬዴዏንዴ ዏቬህብ፣ ኟዒኑዠቄዶዘንቌ ዒዕሿቋ፣ ኟዲፕቌዒቩያዊ እንቅቬቃቫዎችና 

ኟቅንዢዖንቬ ዒዕሿቋ ዏሆኗ ነው። ቈዳአ ኟጇዴ እንቅቬቃቫ እንጂ ሀቇዙችን ያቆችበዴን ኟዯዝነዴ ደዖጃ 

ዝፅዕ ኟያዏቄዴ ቍይደቆዔ።  

 

ቆዚህ ቍባባቊ ዒዖቊቊጫ ቅ ዏሄድ ቍያቬዝቋቇኝዔ። በቅዛቡ ኟዡዴዘ ጇቅይ ዑኒቬዴዛ ዶቄዯዛ 

ቍብይ ቍህዏድ ኟዏቂሿቆኛው ዔሥዙቅ ሀቇዙዴን ቩቍበኘ፤ ሀቇዙደ ኟንቨቬዴዏንዴ ቋዒዴ 

ቍቊዛነዲዶውን ቇቋፀዋቋ። ሀቇዙደ ኟዴዮጵያ ዯፅዕኖ ዝጣዘነዴና ዯቧዑነዴ እንዲሁዔ በዔቬዙቅ ቍዢዘቂ 

ጂኦ ፖቆዱቂ ውቬጥ ያዴን ቦዲ እንዲሁዔ ኟደዟዴ ዯቬዠን ኟቧነቀች ሀቇዛ ዏሆኗን ቬቆዑያውቁ ሀቇዙደ 
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ቍብዖውን ቆዏቬዙዴ ዝቃደኛ ሆነዋቋ። ይህዔ በዳንቍዳ ቩዑንድ ቬዙ ቍቬቁያጅና ቧዙዯኞች ይ 

ኟዯዝፀዏው ድዛዴ ዒንነዲችንን ኟዒይቇቋፅና ኟቍንድ ቅዴ ቄቬዯዴ ዏሆኑን ኟዑያቪይ ይዏቬቆኛቋ።   

 

ዛቌጥ በቍሁኑ ቅዴ ሿዴዮጵያ ቊዛ በዲፕቌዒቩ፣ በቧዔ፣ በንቌድ፣ በንቨቬዴዏንዴ… ኧዯ. ቍብዜ 

ዏቬዙዴ ኟዒይዝቋቌ ሀቇዛ ኟቆዔ። ዴዮጵያ ኟቍዢዘቂ ኟቋዒዴ ቀንዲቋና ዠና  እንዲሁዔ 

ኟንቨቬዴዏንዴ ዏቬህብ ሆና ዴቀጥቆች። ኟዳንቍዳ ቩዑንድው ቧዙዯኞች ቌድያ ሿድዛጅደዔ ቊዛ ይሁን 

ሿባቆቤደ ቊዛ ኟዑዝጥዖው ዔንዔ ዓይነዴ ችቌዛ ኟቆዔ። ኟሀቇዙችንዔ ንቨቬዴዏንዴ ዯጇናቄዜ 

ይቀጥቋ። 

 

ቍዎ! ዏንቌሥዴ ኟቌቇና ኟዏንቌሥዴ ኟኧዛዣች ዯዋንያን በዢዴሃዊ ኟቇበያ ውድድዛ ኟዯዏ ቋዒዲዊ 

ንቨቬዴዏንዴ ኟዒቬዠዠዴ፣ በቊ በቀቋ ደቌዕ ቇበያው ኟዒይዏቋቪዶውን ኟቋዒዴ ጥያቄዎች በዯጇናና 

በዯዏዖጇ ሁኔዲ ዏንቌሥዴ በዙቨ በቀጥዲ ኟዑቪዯዢባዶው ቍቅጣጫዎች እኟዯሿዯቆ ነው።  

 

ይህዔ ዏንቌቬዴ ኟዏቧዖዯ ቋዒዴና ኟቧው ሃብዴ ቋዒዴ ንቨቬዴዏንዴ ኟዒቬዠዠዴ ሥዙ በእኛ ሀቇዛ 

ዯጨባጭ ሁኔዲ እንደ ቋዒዲዊ ዏንቌሥዴ ዒሿናን ያቆበዴ ቁቋዢ ዯቌባዛ እንደሆነ ዲዔኖበዲቋ 

ኟዑቂሄድ ዏሆኑን ዏቇንኧብ ያቬዝቋቊቋ።  

ኟቍቇዙችን ዏንቌቬዴ በዚህ ዏቋቀ ኟቇበያ ቈድቆደን በዒጥበብ ኟቁዙይ ዔንጮችን ቆዒድዖቅ እንዲሁዔ 

ኟዒኑዠቄዶዘንቌ፣ ኟቌብዛናና ኟዏቪቪቇዴ ድቊዣች በዒድዖቌ ቋዒዲዊ ባቆሃብድች እንዲበዖዲደ እያደዖቇ 

ይቇኛቋ።  

ይህ ሁኔዲዔ እንደ ዏዚዴ፣ ብድዛና ኟዏቪቧቇዴን ድቊዣችን ኟቌቇ ባቆሃብዴ በቅድዑያ እንዲያቇኝ፣ 

ቀቋጣዠና ቌቋጽ፣ ዯቇዒችና ውጤዲዒ እንዲሆኑ ብቌዔ ቆቋዒዲዊ ንቨቬዴዏንድች ይበቋጥ ቍዋጪ 

ኟዑሆኑበዴና ኟዑቬዠዞበዴ ሁኔዲ በኟዜው እኟቍቆበዯ እንዲሄዱ በዒድዖቌ ይ ይቇኛቋ። ዛቌጥ ቆሀቇዙችን 

ዝጣን ዕድቇዴ ቍቬዝ ኟሆኑ ቍንዳንድ ንቨቬዴዏንድች ቇበያው ያቬዯናቌዳዶው እንደዑችቋ 

ይዲዏናቋ።  

በዏሆኑዔ ዝጣን ዕድቇደን ቪይቆዙዖጥ ቆዒቬቀጇቋ ኟዚህ ዓይነዴ ኟንቨቬዴዏንዴ ዏቬቅች በጥንቃቄ 

እኟዯጇኑና እኟዯዏዖገ በቀጥዲ በዏንቌሥዴ በዙቨ ብቻ ይዔ ሿቌቇ ኧዛዢ በቊዙ እንዲቂሄዱ እያደዖቇ 

ነው። ይህዔ በሀቇዙችን ውቬጥ ሿዢዯኛ ንቨቬዴዏንዴ እንዲቂሄድ በዛ ኟሿዝዯ ነው። ይህ ሁኔዲዔ 
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ኟእኛነዲችን ዴቄቄቆኛ ዏቇቆጫ በዏሆኑ እንደ ዳንቍዳው ዓይነዴ ኟጇዴ ቫዙ ቄቬዯዴ ቈያሿሽዝው 

ቍይችቋዔ። 

በቍሁኑ ቅዴ ዴዮጵያ በዲፕቌዒቩው ዏቬቄ ዖጅዔ ዛቀዴ ዯቈዛቆች። ኟዡዴዘ ዏንቌቬዴ በሀቇዘደ 

ውቬጥ እኟዯሿናኑ ያቇዴ ኟቋዒዴ፣ ኟዴዕቄዙቩ፣ ኟሠዔና ኟዏቋቂዔ ቍቬዯዳደዛ ዯቌባዙዴ ኟህቋውና 

ቈዳይ ዏሆናዶውን በዏቇንኧብ በውጭ ኟዑኖ ዴዮጵያውያን፣ ኟዴዮጵያ ዯጆች እንዲሁዔ 

በዓቆዔ ቍቀዢ ዒህብዖቧብ ኧንድ ኟዑቇኘ ዏቋቂዔ ቍቊጣዑዎችን ሁቇ በዏጇቀዔ ኟሀቇዙችንን ቇፅዲ 

ቆዏቇንባዴ እኟቧዙ ይቇኛቋ።  

ዛቌጥ ኟዴዮጵያን በቍ ቍን ዒቬዯዋቅ ኟጥቂዴ ዐያዯኞች ይዔ ኟፖቆዱቂ ሹዏኞች ቬዙ ብቻ ዯደዛቍ 

ዏቧድ ኟቆበዴዔ። ኟዯቪቂ ቍዝጻፗዔ ቈኖዛ ኟዑችቆው ዏው ህዝብ እንደ ሁኔዲው ኟሀቇ ቍዔባቪደዛ 

ሆኖ ቩቪዯዢ ነው። ቆዚህ ቬቃዴ ደቌዕ በዏንቌቬዴ በቀቋ ዔዷ ሁኔዲዎች ዯዝጥዖዋቋ።  

በዯቆያአ ቅድች ዏንቌቬዴ እያሿናነ ያቆው ጇንቂዙን ኟሁቆዴዮሽ ቌንኘነዴ ቆዏደቇዢና ንቨቬዴዏንዴን 

ቆዒቬዠዠዴ ሁቇዔ ዜቊ ኟድዛሻውን ቈጣ ይቇባቋ። በዯቆይዔ እንደ ዳንቍዳው ዓይነዴ ቄቬዯዴ ቩዝጇዛ 

ዴቄቄቆኛ ዏዖጃን ሿዏዑቆሿዯው ቍቂቋ በዏውቧድ ቇንቢ ዑና ዏጫዴ ያቬዝቋቊቋ። 

ዴዮጵያ በዒኑዠቄዶዘንቌ ንዱቬዴዘው ኧዛዢ በዒደቌ ይ ኟዔዴቇኝና ንዱቬዴዘው ሿቌብዛናው 

ኟዏዘነዴ ዑናውን እንዲቬድ ኟዒዏቻዶዴ ቬዙዎችን በዒሿናን ይ እንደዔዴቇኝ ዏቇንኧብና እንደ ሀቇዛ 

ቍዔባቪደዛ ሆኖ ዏቬዙዴን ይጇይቃቋ። 

ኟዒዔዖቻ ንዱቬዴዘው ኟኤቄቬፖዛዴ ዑና ሿዢዯኛ እንደሆነዔ ዏቇንኧብ ይቇባቋ። በቍሁኑ ቅዴ ኟኧዛዞ 

ዔዛድች ጇቅ ኟኤቄቬፖዛዴ ቇቢ ያዶው ድዛሻ ሿጇቅው ኟኤቄቬፖዛዴ ቇቢ ውቬጥ ሿ1ዐ በዏድ 

ኟዒይበቋጥ ቢሆንዔ፤ በዯያኧው ሁቆዯኛው ኟዕድቇዴና ዴዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድ በ2012 ይ ደ ቍዔቬዴ 

ቢቋዮን ዶዛ ቇቢ እንዲያቬቇኝ ቆዒድዖቌ ዏዲቧቡን ዒቅ ይቇባቋ። ድዛሻውዔ ደ 25 በዏድ ሿዢ 

ቆዒድዖቌና በ2017 ዓ.ዔ 40 በዏድ ቆዒድዖቬ እኟዯቧዙ ዏሆኑንና በዚህዔ ባቆዞዴ ቭቬዴ ዓዏዲዴ 

ውጤዴ ዏቇኗደን በዏዖዳዴ ቍውቆ ዒቪቅ ይቇባቋ።  

ዏንቌቬዴ በቍሁኑ ቅዴ በዏ ሀቇዘደ በዙቨ ጪ እኟቇነባዶው ኟዑቇኘዴ ኟንዱቬዴዘ ፓዛቅች 

ዴዮጵያ በዒዔዖቻ ንዱቬዴዘው ኧዛዢ ኟቍዢዘቂ ዒዕሿቋ እንድዴሆን ኟነደዝውን ዕቅድ ቆዏቪቂዴ ጥዖዴ 
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እያደዖቇ ነው። ይህ ጥዖደዔ በጇዴ እንቅቬቃቫ ኟዑሿሽዢ ቍይሆንዔ። ኟዏንቌቬዴ ዯቌባዛ በያኧው 

ኟቧዔ፣ ኟቋዒዴና ኟዴዕቄዙቩ ቈዞ ዯጇናቄዜ ይቀጥቋ።   

  

 

   

  

 

 

 

 

 


