
በኲቀ ግዪዳ ዝፃፀዔና ዩቩፕን ኯዔ ያዧነቀው ቧዙዲችን ኴንኮዙበት እንደ ቧዧብ ይቇባዔ 

 ቧዕኑን በዯኯያዪ ዒህበዙ ዑዩያዎች ቬኯሀቇዙችን ዏከኲከያ ጥናት ዬዛያኯው ባዩ በቬዏ 

ቊካድኝነትና ዩዕክዙቩ የዑነግዬ በንዬ ግኯቧብ በኢትዮ ዑዩያ የዯኯቀቀጐ ብከ ቧው ያዧዏድውና 

ኴብ ብኵ የዯቇነኧበው ይዏቬኯኛኴ፡፡ ኯሆየ ካዧዖውና   ሀቇዙ ቬዓት ከኳኯው ቊካድኛ ዯብየው 

የዔንኮዙበት ቧዙዎዲችንን በኩህ  ጏቅት በውቮት ኯዒጥኲኲት ኯዔን ዝኯቇ የዑኯው በቅዬዑያ እንየው በኔ 

ግዔት  የዯኲኲኪዎችና ሕቇዏንግቬዲ ቬዛቶችን ኯዒዢዖቬ ከቅዛብዔ ከቅዔ የዯቀዏዶ ድኲቶች 

በዓኯዔ በኲቀ ግዪዳ ዝፃፀዐን ህኬባ ጏቇንዯኝነት የዯዏቧከዖኯት ዏኲ ህኬባችን የዑኮዙበት ቧዙዲችን 

ዏሆኑ እየዲጏቀ ይህ ድንካዙ ዏከኲከያ እያኯ  ቇዙችን የዒዝዙዖቬና የዏበጥበጥ እዬኴ  ዒግኗት 

ቬኯዒይችኰ ውቬጣ ንዬነደና ዒናቊት ያቬችኲኴ ብኯው የቇዏደት ሆኖ የጥኲቻ ዏዛኪቷው በዏትዠት 

ኲይ ይቇኛኰ፡፡  

- የቧዙዲችን ቬብጥዛ በዯዏኯከዯ ኯዒንዔ ግኴፅ የሆነ ሕብዖብሄዙና ከሁኰዔ ብሔዛ 

ብሔዖቧቦችና ህኬቦች የዯውጣጣ በዒንኛውዔ ጏቅትና ካ የዯቧድውን ግዪዳ በግባቡ የዑዝፅዔ 

በጣዔ ዩቩፕንና ዮግና ቧዙት ዏሆኑ ጎዖቤቶች ይህ ቧዙት የኛ በሆነ ብኯው የዑቀኑበት ሆኖ 

እያኯ እንያት ንዬ የቧዙት እውቀት የኳኯው ቊካድኛ በንዬ ዏዧያ ይቧዧባኴ ኯነቇ ውቮትን 

ዩዕክዙቩያ ዏብቶች ኯይዯው በዒያውቁ ኴባኳ ጏዚ ዒውዙትና  ቬዔ ዒጥዠት እንዧዏዛህ 

በዑከዯኰ ቧዎች ዔን ቁዔነቇዛ ይቇኛኴ እቬኪ ቊካድኛ ነኝ ዯብዬው ዯዏቬቇን ዧቪኯኝ የፃዟውን 

ያቀናበዖው ነጭ  ውቮት የኢዟዩዘ ዏከኲከያ የዒይዏኯከት የዒይዏጥን ዏሆኑን  የንዬ በንዬ 

እንየው፡-   

1ኛ/ የኢዟዩዘ ዏከኲከያና ቧዙት በክህዧት ንዧኛ ነው ይኴና ኯክህዧት ዏንቬኤ ብኵ ያቬቀዏድው  

ዏቧዖት የኳኯው ነጭ ውቮት ቩኧዖኧዛ በቧኲዔ ዒቬከበዛ ቧዙ ሀቇዙችን ኢትዮጵያ በንዧኝነት ቬዕ ቇኖ 

በጏጣበት ካ ኯኩህ ዯኴዕኮ የዑኲኩ ባኲት ከንዬ ቋንቋ ዯናቊዘና ከንዬ ኧዛ ብቻ ነው ብኵ ድናሁ 

ብኵ የውቮት ቅኳደን  ነግዖን ዕክዜኴ ዖ ኯዏሆኑ የቧዙዲችን ዯጒፅኦ ይህ ቊካድኛ ነኝ ባዩ 

የዑያውቀው በህኬብ ዯጏካዮች ዔ/ቤት ኢዟዩዘ  ዏከኲከያ ዑኒቧዯዛ ዑኒቬትዛ ዏዲ የዏከኲከያ 

ዟፖዛት  በዑያቀዛቡበት ካ ቧዙዲችን ቬብጥ ቩቇኴፁ ኦዜዕ ፣ ዒዙ፣ ዧቡብ፣ ትግዚ 

ጏኧዯ……. ብኯው በቅዧዔ ዯከዯኴ ቩያቀዛቡ የዯከበዖው ፓዛኲዒ ይህን ዯቀብኵ የኳኵች ብሔዛ 

ብሔዖቧቦች ቋንቋ ዯናቊዘዔ ሁን ካኯው ቁጥዛ  ቁጥዛ የበኯድ እንዩጧዔዛ ሀቪብ ቀዖቡ እንደ  

የንዬ ብሔዛ የበኲይነት ኯ ቩኴ ኴዯዧዏድዔ፣ ጏዧ ቧኲዔ ዒቬከበዛ ቩኲክዔ ካኯው ቧዙት እንዧ 

ሀዬ እንደ ከቀበኳ ዯዏዛጦ ይኲክዔ ዲዩያ ይህ የዝድዙ ጏዚ ከየት ዔንጭ ግኝቶ ነው እንዧ ጥናት 

ቅዙቢ ከንዬ ብሔዛ ብቻ ነው የዑሔዧው ያኯው፣   

2ኛ/ በዒዕዖግ ቧጣጥ ያቀዖበው ነጭ ውቮት በዏከኲከያ ቧዙት የዒዕዖግ ቧጣጥና ዧንብና ዏዏዘያ 

ዏቧዖት በቬዙ ዝፃፀዔ በዒዕዖግ ቆይዲ፣ በትዔህዛት ኬግዳት ጏኧዯ -----ዏዏኧኛ ጏጥቶ ኯውዬዬዛ 

በዑቀዛብበት ካ ኯኩህ ዏዏኧኛ ዒኯዢ የዑቇባው ትግዖኛ ዯናቊዘ ባንዬ ዒዕዖግ ከ10 ዓዏት በኲይ 

እንዩቆይ እየዯዧዖቇ በዔንዔ ዏዏኧኛ ከቨ የዒይበኴዶ እንዩያውዔ የዑበኴጣቷው እየዯቮዐ ዒዕዖግ 



እየዯቧጣቷው ይሁን ብኵ የዑቀበኴ ጏዲዧዛ ከኢዡዩዘ ዏከኲከያ ውጭ በኳኲ ኯዔ የዑቇኝ 

ይዏቬኯኝዔ ሐቁ ይህ ሆኖ እያኯ ትግዖኛ ዯናቊዘው በንዬ ዒዕዖግ 15 ዓዏት እየቆየ ኳኲው 

ኯዒዏጣድን ዯብኵ ቭቬት ዧዖዱዎች እያኯዝ ሄዬ ቊካድኛ ዯብየው ትግዖኛ ዯናቊዘው እየከዝኯው 

ያኯው ዏቬጒትነት  ዏዏቬቇን ቩቇባው ዯዧቊቊዑ የውቮት ናዪ ቩያጏዛዬበት በዔን ዏዏኧኛ ነው 

ዯቋዐ እንዩህ ይነት ቬዔ ዒጥዠት ኧዏቻ እየዯካሄዧበት ኬዔዲን የዏዖድው ?  

3ኛ/ ውቮት  

በኢዟዩዘ  ዏከኲከያ የትዔህዛት እዬኴ ቧጣጥ ዏዏዛያ ዏቧዖት ዯቋዐ በቇዛ ውቬጥ 

የከዝዲቷው ኮኳዴችና በውጭ ቇዛ ኴኮ ያቧኯድናቷው የዑያቧኯጥናቷው ዏኮንኖችና ጏዲዧዜች 

ዔንዔ የኧዛ ዏቬዝዛት የኯውዔ ኯቬኴድናው የዑዏጥን ዝዯና ዯቧጥቶ ዝዯናውን ያኯዝ ከየትዔ 

ይሁን ቧዙደን ዯዏኴቧው ዒቇኴቇኴ የዑችኰ ዯዏኴዔኯው -እንዧዑቧኯጥኑ እየዲጏቀ ያኯዔንዔ 

ጥናትና  ዒቬዖዱ በዧባባይ በዚ ጏኯዧ የዝድዙ ጏዚ ቩያጏዙ ሃይ ባይ  የህግ ካኴ ኯዔ እንያ 

ያቬብኲኴ ይህ የዝድዙ ጏዚ ቧዙቻችን ሁኔዲ በዢፁዔ ያኲቇናኧበ ከእውነዲው የዙቀ ዯዙ ጏዚ 

ዏሆኑ የዑዲጏቅ ቢሆንዔ ዔንዔ የዒያውቀውን ህኬብ ኯዒዧናቇዛ በቬዏ ቊካድኝነት ጏዚና 

ውቮትን እንዧቬዙ በዏቁድዛ ኳዯ ቀን የዑቧ ካኲትን በህግ ግባብ ዏድየቅ ኯባቷው፡፡ 

4ኛ/ በቬዙ ዔዧባ በዯዏኯከዯ  

የቬዙ ዔዧባ በዯዏኯከዯዔ ብሄዙ ዯጒፅኦ ግዔት ውቬጥ ያቬቇባ እንዩያውዔ በኢትዮጵያ 

ኯዏዮዏዘያ ካ ይዏቬኯኛኴ የ40 ዓዏት ኴዔዬና የ25 ዓዏት ኴዔዬ በውትዬዛና ኯዔ ንዬ 

ይነት ብቃት እንዧዒይኖዙቷው እየዲጏቀ ኯዒዏጣድን ዯብኵ ትግዖኛ ዯናቊዘው በ1987 ዓ.ዔ 

ዒዕዖግ ቧጣጥ ቭቬትና ሁኯት ዧዖዱ እንዩጏዛዬ ቩዧዖግ ኳኵች ግን ሁኯትና ቭቬት ዒዕዖግ 

ጏዧኲይ እንዩያዬቈ በዒዬዖግ በዒንዔ ቇዛ ዯዧዛግጎ የዒያውቅ ዔዧባ በዒካሄዬ ትግዖኛ 

ዯናቊዘውዔ ኯሀቇዛ ጥቅዔና ኯዏዏጣድን ዯብኵ የዯዧዖቇ በዏሆኑ ዲች ጏዛይ ሀቇን በክብዛ 

እያቇኯቇኯና በዯቧድው ዔዬብ ግዪዯን እየዝፀዏ እያኯ ዒዕዖግና የቬዙ ዔዧባ ኯትግዖኛ ዯናቊዘው 

ቅዬዑያ ይቧጣኴ ዏባኰ ቊካድኛው ባዩ ይህንን ሀቅ ጥቶት ቪይሆን ሆን ብኵ የቧዙደን ኬናና 

ክብዛ ኯዒጥዠት የዯኲኲኪነትና የባንዪነት ቬዙ እየቧዙ ዏሆኑ ዲጏቅ ይቇባኴ፡፡  

5ኛ/ በኲቀ የግዪዳ ዝፃፀዔ ፣ ዩቬፕንና የህኬባ ጏቇንዯኝነደን የዲጏቀ የዯዏቧከዖኯት ድንካዙ 

የዏከኲከያ ሀይኲችን ዕዙኴና ቬብእና በዑነካ ዏንቇዬ እዳግ ፀያዢና ጏዙዪ በሆነ ቃኲት የኢዡዩዘ 

ዏከኲከያ የኢትዮጵያ ቧዙት ይዧኯዔ ጥንካዚዔ የኯውዔ ብኵ  የኳኲ ቇዛ ቧዙት ጏዧ ዒዬነቅና 

የቧዙዲችንን ኬናና ክብዛ በዒይዏጥን ዏንቇዬ ኧኯዠና የውቮት ዬዛቧት የዝበዖከው ቊካድኛ ዯብዬው 

የኲኩትን ኯዒቬዧቧት የሀቇን ብሔዙ ጥቅዔ ቪኴዣ የዑቧጥ ዏዧያ ቊካድኛ ዏሆኑን ሁኰዔ 

ያውቀው ይቇባኴ፡፡   

 



ዯዧቊቊዑ የቬዔ ዒጥዠት ኧዏቻ በቧዙዲችን ኲይ የዑያካሄየ ሀይኵች ዏቧዘ ኲዒቷው 

ኯዒቬዝፀዔ በቧዙዲችን ውቬጥ ያኯው ድንካዙ ንዬነደ ኯዒኲኲት የህቇ ዏንግቬደ ድንካዙ ኧብ 

ዏሆኑ ውቀው እኩይ ዯኴኮቷው ኯዒቬዝፀዔ ይድቅዏናኴ በዑኴ፣ ጥንካዚውና ዓኯዔ 

ያዧነቀው ዮግንነደ ኯዒንኳቧቬ ቢዕክዔ ንዪንዬ የዓኯዔ ዏዘዎችና የቧኲዔ ቬከባዘ ሀይኴ 

ኪዦች ቬኯ ቧዙዲችን ጥንካዚና ዮግንነት የድቀቨትን እንዧዑከዯኯው ኴጥቀቬ፡-  

 

- ኢትዮጵያ በጣዔ ድንካዙና ጥ ዯጒ ጦዛ ቬኲኲት በፀዖ ሽብዛ ቬዙዔ ሆነ ኳኲ ህቈዙ ግዪዳ 

በዮግንነት የዔትቧዙ ዏሆናችሁ እንዯዒዏናኯን፡፡ 

ባዙክ ኦባዒ የዬዜ የዓዘካ ፕዖኧዪንት 

 

-  በዒንኛውዔ የዛ ፀባይና ቬቷቊዘ የግዪዳ ቀድና ዯኴዕኮውን በዑቇባ እንዧዑጏጣ 

የዔንዯዒዏንበት የኢትዮጵያ ቧኲዔ ቬከባዘ ሀይኴ ነው  

 

የናይዲዛያው ዮነዙኴ ኲይቤዘያ ዣዛቬ ኮዒንዧዛ የነበ  

  

- በጣዔ ዮግና ዩቬፕንዬና (Mission oriented)  የሆነ የቧኲዔ ቬከባዘ ሀይኴ ያኯው  ሀቇዛ 

ኢትዮያ ናት በኩህ ጦዛ ኴትኮዙ ይቇባኴ   

 

በዯባበት ዏንግቬዲት የቧኲዔ ዒቬከበዛ ቬብቧባ ኲይ (Newyork) ዪዛዞዛ ቧኲዔ ቬከባዘ  

ኪዥ የዯናቇት  

   

ዒድቃኯያ፡- ከኲይ የድቀቬናቷው ብነቶች ኯኢዟዩዘ ዏከኲከያ ቧዙት ቬኯዮግንነደና 

ግዪዳ ዝፃፀዔ የዯቧድ ዔቬቊናና ክብዛ ቩሆን ኢትዮጵያ ነኝ የዑኴ ቊካድኛ ግን የህኬብ 

ኯኝዲ የሆነውን ኲቬዱክ ኲይ እየዯኛ ዪዛዬንብ የዑድብቅና ዏቬጒእት እየከዝኯ በቧኲዔ ጏጥዯን 

በቧኲዔ እንዬንቇባ የዑያዧዛግ ቧዙዲችንን ቬዔ ዒጥዠት የዯኲኲኪዎች እኩይ ዯግባዛ ነው ብኯን 

ብቻ ዒኯዢ የዒይቇባን በህግ ኴንድይቃቷው ይቇባኴ እኲኯሁ፡፡  

       ቷዛ እንቧንብት 

 

 ዐቫ ኧኰኲ  06-21-18 

 

  

 

       


