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ኸትዮጵያ ኟኸትዮጵያውያን ነች 

ኸብቪ ነዏሢ 04-04-18 

ባኯሧት ዓዏቬት ዓዏዲት ሃቇሡደን በጇቅኲይ ዑንቬትሤነት ኟዏሠት ሃይኯዒሤያም ደቪኯኝ በራቃዳቷው 

ኟኸህዴቌ ቀዏነበሤነትና ኟጇቅኲይ ዑኒቬትሤነት ቬኴጣናቷውን ዏኴቀቃቷውን ዯሿትኵ ዶ/ሤ ብይ 

ህዏድ ኟኸህዴቌ ቀዏነበሤና ኟኸሪዴሡ ጇቃኲይ ዑኒቬትሤ ሆነው ዯሹዏዋኴ። ዶ/ሤ ብይ 

በኸህዴቌ ምክሤ ቤት ኟቌንባሠ ቀዏንበሤ ዏሆናቷው ይሩ ዯደሤቍ በቌንባሠ ቧሢሤ ዏቧሟት ኯጇቅኲይ 

ዑኒቬትሤነት ዏዲጧዲቷው እንደዯቇኯጸ በሤቂዲ ቇኖች ዶ/ሤ ብይና በቀጣይ እቪቷው ዑዏሠት 

ዏንቌቬት ዏቧድ ኟዑቇባቷው እሤምዺዎች ያሏቷው ቈዳዮች ኲይ ቬዯያኟዲቷውን ቧጥዯዋኴ። 

በዶ/ሤ ብይና በዑዏሠት ዏንቌቬት ኲይ ቬዯያኟዲቷውን ሿቧገ ዏሃሿኴ ኟሃቇሡደ ምሁሢንና ዯቃዋዑ 

ኟፖኯዱቂ ፓሤዱዎች ዯጇቃሾች ናቷው። ኟውጭ ቂኲትም ቬዯያኟት ቧጥዯዋኴ። ሿእነዚህ ዏሃሿኴ፣ 

ኟቧብዊ ዏብት ዯሟቊች ነን ኟዑኰት ሂአዒን ሢይትቬ ዎች፣ ምነቬዱ ኸንዯሤናሽናኴና ራሡደም ሃውቬ 

ይጇቀቪኰ። 

ኟሃቇሡደ ኟዏንቌቬት ቬኴጣን ምንጭና ብቷኛ ባኯቤት ኟሆኑ ኸትዮጵያውያን፣ በጇቃኲይ ሁኰም ዜቊ፣ 

ኟሃቇሤ ሽዒቌኳዎች፣ ባቇዳዎችንና ቊዞችን ኟዏቪቧኰ ባህኲዊ ዏሡዎች፣ ምሁሢን፣ ኟዯሬቂቂሡ ፖኯዱቂ 

ፓሤዱዎች ዏሢሥች፣ በኸትዮጵያውያን ኟዯደሢዸ ቩቪክ ዒህበሢት ኳኵችም በሃቇሢቷው ቈዳይ ኲይ 

ኟዏቧኲቷውን ቬዯያኟት ኟዏቬጇት ቇቧቬ ኟዒይችኴና በህቇዏንቌቬት ኟዯሟቊቇጇ፣ ሿሞሢኴ ኳያም 

ዯቀባይነት ያኯው ዏብት ኲቷው። ኸትዮጵያውያን ኟሃቇሡደ ቈዳይ ኟሢቪቷው ቈዳይ በዏሆኑ፣ ኟሢቪቷውን 

ቈዳይ በዑዏቻቷው ዏንቇድ ኟዏቃኗት ባኯዏብቶች ናቷው። እናም በዏንቌቬዲቷው ኲይ ኟዑቧገት 

ቬዯያኟት፣ ኟዑያቀሤቡት ዯቃውሞ ቇንቢ እንደሆነ ዯደሤቍ ይዲቧባኴ።  

ኟውጭ ቂኲት በዏንቌቬት ኲይ ኟዑቧገት ቬዯያኟት ቌን ዐኰ በዐኰ ኟኸትዮጵያን ህዝብና ዏንቌቬት 

ዘኲቂ ጥቅምና ራኲቍት ብቻ ቌብ ያደሟቇ ሆን ይችኴም። ዏንቌቬዲት ሿኳኵች ሃቇሢት ቊሤ 

በዏጇቃቀም ኲይ ኟዯዏቧሟዯ ቌኑኝነት እንዲኖሢቷው ዏሦኯቊቷው እውነት ቢሆንም፣ ቊጣዑ 

በሦቀደኲቷው ኴክ ቌንኘነት ኟዏቧሟደበትን ሃቇሤ ቂሄድ በሢቪቷው ራኲቍት ዏቃኗት ይሦኴቊኰ። ዓኯም 

ቀራ ኟዏብት ዯዒጓች ነን ኟዑኰ ድሤጅቶችና ኯዯኯያኟ ዓኲዒ ኟዯደሢዸ ቩቪክ ዒህበሢትም 
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እንደዏኴክ ንጹህ ይደኰም። ያደሢዺቷውንና በቇንዘብ ኟዑደቌሩቷውን ዏንቌቬት ኳኲ ቂኴ ጥቅም 

ዒቬጇበቅ ቀዳዑ ቌባቷው ነው። እናም  ኟኳኵች ሃቇሢት ዏንቌቬቬዲት ቂሄድ በቋቋዒቷው ዏንቌቬትና 

ቂኴ ራኲቍት እንዲቃኝ ጥሟት ያደሤቊኰ። ይህ ራኲቍዲቷው ዒኲዒ ቂደሟቈት ሃቇሤ ዜቍች ራኲቍት ቊሤ 

ኟዑጣጣምበት ቊጣዑ ኖሤ ቢችኴም፣ ቅድዑያ ቌባቷው ቌን ይህ ይደኯም። ይህ ኟሢቪቷውን ጥቅም 

ቩያቪድዱ እንደቊጣዑ ሆን ኟዑችኴ ነው። 

ቀደም ቩኴ እንደዯጇቀቧው ኟዶ/ሤ ብይ ህዏድን ኟኸህዴቌ ቀዏነበሤና ኟኸሪዴሡ ጇቅኲይ 

ዑኒቬትሤ ሆኖ ዏሾም ቬዏኴክቶ ኸትዮጵያን ኟቧገዋቷውን ቬዯያኟቶች ምንም ይሁኑ ምን፣ ዓኲዒቷው 

ኟዯሻኯች ኸትዮጵያን ዒኟት በዏሆኑ ይሄ፣ ያ ብዬ ቬዯያኟት ኴቧጥባቷው ኴሦኴቌም። ይሁን እንዹ 

ኟውጭ ቂኲት ኟቧገዋቷው ቬዯያኟቶች ዏድሟሻ ኸትዮጵያና ኸትዮጵያውያን ይደኰም ኟዑኴ እምነት 

ቬኲኯኝ፣ በዯኯይ ምነቬዱ ኸንዯሤናሽናኴና ራሡደም ሃውቬ ኟዯቧኘት ዯቋዒት ኟቧጧቷውን ቬዯያቶች 

ሿኸትዮጵያውያን ዏብትና ነጻነት፣ ጥቅምና ራኲቍት ኳያ ኴዏኯሿዲቷው ድዺኯሁ። ሁኯደ ዯቋዒት 

ኟቧገዋቷው ቬዯያኟቶች በብዛኛው ዯዏቪቪዮች ናቷው። 

ምነቬዱ ኸንዯሤናሽናኴና ራሡደም ሃውቬ ኟዯቧኘት ዯቋዒት ኟዶ/ሤ ብይን ደዏሡነት ዏምጣት ዏነሻ 

በዒድሟቌ ሿቧጧቷው ቬዯያኟቶች ዏሃሿኴ ‘ኟህና እቬሟኞች’  እንዲሦደ፣ ሿቬምንት ዓዏዲት በረት 

በህዝብ ዯቂዮች ምክሤ ቤት ኟጸደቁትን ኟጸሟሽብሤዯኝነትና ኟቩቪክ ዒህበሢት ምዝቇባ ዋጆች 

እንዲቧሟዙ ይም እንዲሻሻኰ በዑኴ ያቀሟቧቷውን እንዏኴሿት። 

እቬሟኞችን በዯዏኯሿዯ ዏንቌቬት በዯደቊቊዑ ቩቇኴጽ እንደቆኟው በያዘው ዏኯቂሿት ይም 

ዏኯቂሿደን ህቌን ክብሥ በቧኲዒዊ ዏንቇድ በዒሢዏዱ ብቻ በቁጥጥሤ ቬሤ ኟዋኯ፣ ኟዯሿቧቧና 

በጥሩዯኝነት ኟዯሦሟደበት ቧው ኟኯም። እሤቌጥ ፖኯዱሿኞችና ኟዯኯያአ ኟፖኯዱቂ ዏኯቂሿት ሢዒጅ 

ኟሆኑ ቌኯቧቦች በቁጥጥሤ ቬሤ ውኯዋኴ፤ ዯሿቧዋኴ፤ በጥሩዯኝነት ዯሦትዶባቷዋኴ። ኟዯሿቧቨትና 

ኟዯሦሟደባቷው ቌን ሿፖኯዱቂ እንቅቬቃቫያቷው ቊሤ በዯያያዘ በሃቇሡደ ኟንዷኴ ህቌ እንዲሁም ኴአ ባህሡ 

ያኲቷውን ንዷኵች ኯዏሿኲሿኴ በዯደነቇቇ ህቌ ይም በህቇዏንቌቬደ ዏቧሟት ኟዲዷ ኟቬቷኳይ ዜ 

ሁኔዲ ድንቊቋዎችን በዏዯኲኯራ ነው። ይህ ድሤደን ንዷኴ ያደሤቇዋኴ። ሁኰም ዜቊ በህቌ ረት እቀኴ 

ነው ኟዑኯው ዏሤህ ፖኯዱሿኞችና ኟፖኯዱቂ ዏኯቂቂት ሢዒጆችንም ቬኯዑዏኯሿት፣ ፖኯዱሿኝነት 

በህቌ ሿዏጇኟቅ ያቬጥኲቷው ይችኴም። ኟፖኯዱቂ እንቅቬቃቫ በህቌና በቬሤት ኟዑዏሢ ነው። ቬሤዯ 

ኴበኝነት ይደኯም። እናም ኟንዷኴ ድሤት በዏሦጸም ኟዯጇሟጇሠና ጥሩዯኝነዲቷው ህቌ በዑያዘው 
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ዏቧሟት በቀሟቡ ዒቬሟዺዎች ዯሟቊቌጦ ቅጣት ኟዯቧነባቷውን ቌኯቧቦች ኟህና ይም ኟፖኯዱቂ እቬሟኛ 

ድሤቍ ዏቧድ ዯቇቢ ይደኯም። 

ይሁን እንዹ፣ ፖኯዱሿኞች በቍም ይሁኑ ክሧ ዯሿዲይ ይም እንክኯዋኯን ኟዑኰት ኟህብሟዯቧብ ክራኴ 

ቧኯዑኖሤ፣ በንዷኴ ቩጇሟጇሠ ይም በጥሩዯኝነት ቩሦሟድባቷው ዯቃውሞ ዏቀቧቀቨ ኟዯኯዏደና 

ኟዑጇበቅ ነው። በዯኯይ ኟዳበሟ ኟዴሞክሢቩ ባህኴ በኳኲቷው ሃቇሢት ይህ ሁኔዲ እጅቌ ኟዯኯዏደ ነው። 

ኟፖኯዱሿኞችን በንዷኴ ዏጇሤጇሤና በጥሩዯኝነት ዏቀጣት ሿኳኵች ኟንዷኴ ዯጇሤጣሡና ጥሩዯኛ 

ዜቍች ኴአ ኟዑያደሤቇው ይህ ሁኔዲ ብቻ ነው። 

እንደ ሁኔዲው በንዷኴ ኟዯጇሟጇሠና ኟዯሦሟደባቷው ፖኯዱሿኞች ቈዳይ በዯኯያአ ኟህብሟዯቧብ ክራኵች 

ዏሃሿኴ፣ በፖኯዱሿኞቸ ዯሿዲዮችና በዏንቌቬት ዏሃሿኴ ዘዯ ኟዏሟሟ ኯዏቌባባት ሦጥሤ ይችኲኴ። 

ይህ እኟዯባባቧ ሿሄደ ኟዯኯያኟ ዏኯቂሿት በዑደቌሧ ኟህብሟዯቧብ ክራኵች ዏሃሿኴ ዏዯዒዏን እንዲጇሩ 

ያደሤቌ ይችኲኴ። ሁኔዲው ደውዳዑ ሁሿት ያዏሢም ይችኲኴ። ይህም በኴአነት ውቬጥ ያኯ 

ሃቇሢዊ ዏንድነትን ያቪቪኴ። ኯውጭ ጇኲቶች ዏቬሟያ ቀዳዳም ሿራት ይችኲኴ። እናም ሁኔዲዎችን 

ዯዏኴክቶ ህቇጥ ኯሆነ ድሤት ኟዯቧኯሧና ህቇጥ ድሤት ሦጽዏው በቁጥጥሤ ቬሤ ኯዋኰ ፖኯዱሿኞች 

ምህሟትና ይቅሤዲ ያደሤቌ ይችኲኴ። ኟኸሪዴሡ ዏንቌቬት ኟይቅሤዲና ኟምህሟት ህቌና ድንቊቋ ኟኖሟው 

ኯዚህ ነው። በኸትዮጵያ ምህሟትና ይቅሤዲ ህቇዏንቌቬዲዊ ዏቧሟት ኯው። በዚህ ዏቧሟት ሿንድ ሤ 

በረት በንዷኴ ዯጇሤጥሟው በቁጥጥሤ ቬሤ ኯዋኰና በጥሩዯኝነት ኯዯሦሟደባቷው በሺህ ኟዑቆጇሠ 

ፖኯዱሿኞችና ኟፖኯዱቂ ሢዒጆች  ይቅሤዲ ዯደሤቍኲቷዋኴ። ሿዚህ በረትም ይቅሤዲ ቩያደሤቌ ቆይቷኴ። 

ኯሃቇሡደ ዘኲቂ ቧኲም እቬሿበዷ ደሟቬ ኯደረትም ይቀጥኲኴ። 

ዏነቧዱ ኸንዯሤናሽናኴና ራሡደም ሃውቬ ኟዯቧኘት ዓኯም ቀራ ኟዏብት ዯሟቊች ነን ባይ ድሤጅቶች 

ኟኸሪዴሡን ዏንቌቬት በቈዳአ ዙሡያ ያኯውን ቋምና ሿዚህ በረት ኟቧዳቷውን እሤምዺዎች ያውቃኰ። 

ይህን ጥያቄ ቩያነቨም ዲቬ ይደኯም። ሁን ዶ/ሤ ብይ ደዏሢሤ ቩዏገ ጥያሣ ዒንቪዲቷውም 

ምንም ይቇሤምም። ይሁን እንዹ በንዷኴ ዯጇሤጥሟው ኟዯሿቧቨና ቅጣት ኟዯቧነባቷው ቬሢቷው 

ፖኯዱሿኛ ኟሆነ ቌኯቧቦች ቂኰ እነዚህን በይቅሤዲ ኟዏራዲት ቈዳይ እንደ ሿዚህ ቀደዐ ሁኰ በውጭ 

ቂኲት ጥያቄ ኟዑቧን ቪይሆን በኸትዮጵያ ህዝብና በሿኯው ዏንቌቬት ብቻ ኟዑቧን ነው። ምነቬዱ 

ኸንዯሤናሽናኴና ሦሡደም ሃውቬ በዒንኛውም ቈዳይ ኲይ ቬዯያኟት ዏቬጇት ኟዑችኰ ዏሆናቷው 

እንደዯጇበቀ ሆኖ፣ ኟዯቋቋዐትም ዓኲዒቷውም ኟኸትዮጵኟን ህዝብ ጥቅምና ራኲቍት ዒቬጇበቅ ቪይሆን 
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ያቋቋሟቷውንና በቇንዘብ ድቊራ ኟዑያቬዯዳደሯቷውን ዏንቌቬዲትና ባኯጸቍች ጥቅም ዒቬጇበቅ በዏሆኑ 

ጆሥ ቧጣቷው ይቇባም። 

እነዚህ ዯቋዒት ኟጸሟ ሽብሤዯኝነት ዋዸ ይቧሟዝ ይህ ቂኴሆነ ይሻሻኴ ብኯዋኴ። በዏቧሟደ ሽብሤዯኝነት 

ኟኸትዮጵያ ብቻ ቧቊት ይደኯም። ዓኯም ቀራ ቬቊት ነው። በዏሆኑም ሃቇሢት ኟጸሟ ሽብሤዯኝነት ህቌ 

እንዲያገ ኟዯባበሠት ዏንቌቬዲትም ሆነ ኟራሡቂ ህብሟት ኟጸሟ ሽብሤዯኝነት ኮንቬንሽኖች ያዛኰ። 

ኸትዮጵያ እነዚህን ዓኯም ቀራ ሿንቬንሽኖች ኟሦሟዏች ሃቇሤ በዏሆኗ ኟጸሟሽብሤዯኝነት ህቌ ዒውጣት 

ይጇበቅባዲኴ። በዏሆኑም፣ ኸትዮጵያ ኟጸሟሽብሤዯኝነት ዋጇን እንድትቧሤዝ ኟቀሟበው ጥያቄ ዓኯም 

ቀራ ቬሤትን ያውቃኰ ዯብኯው ሿዑጇበቁት ምነቬዱ ኸንዯሤናሽናኴና ሦሡደም ሃውቬ ኟዒይጇበቅ 

ነው። ኟዑክኰትን ቂኴ ጥቅም በዒቬጇበቅ ራኲቍት ዲውሟው በዘሦቀደ ኟዯናቇሠት ዯደሤቍ ቧድም 

ይችኲኴ። እናም ኸትዮጵያ ኟጸሟ ሽብሤዯኝነት ህጓን ትቧሤዝም።   

ሿዚህ በዯጧዒሡ ኸትዮጵያ በዓኯም ቀራ ኟሽብሤዯኝነት ዏሟብ ውቬጥ ባኰ ቡድኖችና ኸትዮጵያ ኲይ 

ብቻ ያዯኮሠ ቡድኖች ኟሽብሤ ዒኲዒ ነች። ሿዚህ ቀደምም ዯደቇቊዑ ኟሽብሤ ጥቃት ዯሦጽሞባት 

በዏቶዎች ኟዑቆጇሠ ቧኯዒዊ ዘቍቿን ህይት ጥዲኯች፣ በዏቶዎች ኟዑቆጇሠ ንጹሃን ዜቍች ቂኲቷው 

ቍድሏኴ። ኟዚህ ይነት ኟሽብሤዯኝነት ድሤትን ቬቀድሞ ዏሿኲሿኴና ሿዯሦጸዏም በኋኲ ሸባሡዎች 

ኟዑቇባቷውን ቅጣት እንዲያቇኘ ዒደሟቌ ኟዏንቌቬት ሃኲረነት ነው። ኟኸሪዴሡ ኟህዝብ ዯቂዮች ምክሤ 

ቤት ኟጸሟ ሽብሤዯኝነት ዋዸን ኟጣው ይህን በህዝብ ኲይ ኟዯቊሟጇ ዯጧባጭ ኟሽብሤ ቬቊት ኯዏሿኲሿኴ 

ዓኲዒ ነው። ኟጸሟ ሽብሤዯኝነት ዋዸ ሿቧኲዒዊ ኟፖኯዱቂ እንቅቬቃቫ ቊሤ ኟዑያቇናኗው ንዳችም ነቇሤ 

ኟኯም። ምነቬዱ ኸንዯሤናሽናኴና ሦሡደም ሃውቬ በኸትዮጵያ ህዝብ ኲይ ኟዯቊሟጇውን ይህን ኟሽብሤ 

ደቊ ያውቁዲኴ። ይሁን እንዹ ኟኸትዮጵያ ህዝብ በህይት ኟዏኖሤ ዏብትና ኟዏኖሤ ዋቬትናው 

ዏሟቊቇጥ ቈዳያቷው ቬኲኴሆነ ኟጸሟ ሽብሤዯኝነት ህቈ እንዲቧሟዝ እቬሿዏጇኟቅ ኟዘኯቀ ቋም 

ንጸባሤቀዋኴ። 

ኟጸሟሽብሤዯኝነት ህቈን ዒቬዯቂሿኴ ቂቬሦኯቇም፣ ቈዳአ ኟኸትዮጵኟውያን ብቻ ነው። በዚህ ቈዳይ ዙሡያ 

ሿዯሬቂቂሡ ኟፖኯዱቂ ድሤጅቶች ቊሤ ድሤድሤ እኟዯደሟቇ ነው። በዚህ ድሤድሤ ኟሃቇሡደን ኟሽብሤ 

ዯቊኲጭነት ቬቊት ሿቌምት ያቬቇባ ዏሻሻኴ ደሟቌ ይችኴ ይሆናኴ። ምነቬዱ ኸንዯሤናሽናኴና ራሡደም 

ሃውቬ በዚህ ቈዳይ ኲይ ሩቷውን ቢዘቈ ኯኸትዮጵያ ህዝብ ዏኴቂም ነው። 
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ሁኯደ ኟዏብት ዯሟቊች ነን ባይ ድሤጅቶች ኳኲው ኯዲቨ ዏሡ ያቀሟቡት ጥያቄ ኟቩቪክ ዒህበሢትንና 

ኟበቍ ድሢቍት ድሤጅቶች ምዝቇባ ዋጅን ዏቧሟዝ ይም ዒሻሻኴ ኟዑዏኯሿት ቈዳይ  ነው። ሁኰም 

ኸትዮጵያዊ እንደዑያቀው ይህ ዋጅ ኟኸትዮጵኟውያን  ቩቪክ ዒህበሤ ይም በቍ ድሢቍት ድሤጅት 

ኟዒደሢዷት ዏብት ኲይ ንዳችም ቇደብ ይጥኴም። ይህ ብቻ ይደኯም፤ ኸትዮጵያውያን 

ኟዑያቋቁሟቷው ቩቪክ ዒህበሢት በዒንኛውም ኟሃቇሡደ ቈዳይ ውቬጥ፤ ፖኯዱቂዊ፣ ኸኮኖዑያዊ፣ 

ዒህበሢዊ . . . ያኯምንም ቇደብ ዏቪዯራ ይችኲኰ።  

ኟውጭ በቍ ቩቪክ ዒህበሢትን በዯዏኯሿዯም ዋዸ ዒህበሢደ በሃቇሡደ ኸኮኖዑያዊና ዒህበሢዊ ኴዒት 

ቈዳዮች ውቬጥ ያኯምን ቇደብ እንዲቪዯሧ ይሦቅዳኴ። ይሁን እንዹ ኟውጭ ቩቪክ ዒህበሢት በሃቇሡደ 

ፖኯዱቂዊ ቈዳዮች ውቬጥ ቇብዯው ኟዒቡቂት ዏብት ኴዯቧጣቷውም። ይህ ኟሆነው ኟኸትዮጵያ ፖኯዱቂ 

ኟኸትዮጵያውያን ብቻ ቈዳይ ቬኯሆነ ነው። ቀደም ቩኴ እንደዯጇቀቧው ኟውጭ ቩቪክ ዒህበሢት ቀዳዑ 

ዓኲዒ ያቋቋዒቷውንና በቇንዘብ ኟዑደቇሩቷውን ዏንቌቬትና ኳኵች ቂኲት ጥቅም ዒቬጇበቅ ነው። ይህን 

ቀዳዑ ዓኲዒቷውን ኯዒቪቂት ኟኸትዮጵያውያንን ጥቅምና ራኲቍት፣ ዏብትና ነጻነት ኟዑጻሟሤ ድሤት 

ሿዏሦጸም ደኋኲ እንደዒይኰ ቌኴጽ ነው። ይህ በዯኯያአ ሃቇሢት፣ በኸትዮጵያም በዯቧነ ደሟዺ 

በዯጧባጭ ዲይቷኴ። እናም ኟኸትዮጵያ ኟቩቪክ ዒህበሢት ምዝቇባ ዋጅ፣ ኟውጭ ቩቪክ ዒህበሢት 

ኟሃቇሡደ ፖኯዱቂ ውቬጥ እንዳይቇቡ ኟሿኯሿኯው ኟህዝቡን ጥቅምና ራኲቍት፣ ዏብትና ነጻነት ሿውጭ ዯጽእኖ 

ኯዏሿኲሿኴ ነው፤ በቃ። ይህ ኰዓኲዊነትን ኟዒቬሿበሤ ቈዳይ ዏሆኑም ዏዲቅ ኯበት። 

ኳኲው ሿቩቪክ ዒህበሢት ቊሤ ዯያይዞ ኟዑነቪ ቈዳይ በውጭ ቩቪክ ዒህበሤነት ኟዑዏደቡትን ድሤጅቶች 

ኟዑዏኯሿት ነው። ዋዸ ሿጇቃኲይ በዷዲቷውን ሿ15 በዏቶ በኲይ ሿውጭ ኟዑያቇኘ ቩቪክ ዒህበሢት 

እንደውጭ ቩቪክ ዒህበሤ እንዲዏዘቇቡ ይደነቌቊኴ። ይህ ኟሆነው ሿውጭ ኟዑዏጣው ቇንዘብ ኳጣውን 

እንደዒይዏጣ ቬኯዑዲቅ ነው። ኟኯቊሹን ራኲቍትና ዷንዳም ዯሸክሞ ነው ኟዑዏጣው። ይህ ራኲቍትና 

ዷንዳ ሿብኲጫው ኟኸትዮጵያ ህዝብ ራኲቍት ቊሤ ኲይጣጣም ይችኲኴ። እናም ድንቊቋው ሿቇንዘብ ቊሤ 

ኯዑዏጣ ኟውጭ ዯጽእኖ ቀዳዳ ኲኯዏክሦት ኟዯቀዏጇ ነው። ቀደም ቩኴ እንደጇቀቬቀት እነዚህ ሿ15 

በዏቶ በኲይ ባዷዲቷው ሿውጭ ኟዑዏጣ ዒህበሢት በኸኮኖዑያዊና ዏህበሢዊ ቈዳዮች ኲይ ያኯምንም 

ቇደብ ዏቪዯራ ይችኲኰ። 

ሿዚህ በዯጧዒሡ፣ በሁኑ ቅት ኟጸሟሽብሤዯኝነትና ኟቩቪክ ዒህበሢት ምዝቇባ ዋጅን ኟዏቧሟዝ ይም 

ኟዒሻሻኴ ቈዳይ ኟኸትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ይደኯም። ባኯሧት ሁኯት ዓዏዲት በዯኯያአ ኟሃቇሡደ 
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ቂባቢዎች ሿዯነቨ ዯቃውሞዎች በንዳቷውም ኟእነዚህ ሁኯት ዋጆች ዏቧሟዝ ይም ዏሻሻኴ ጥያቄ 

ኴቀሟበም። ይህ ዋጆቸን ኟዒሻሻኴና ኟዏቀኟሤ ቈዳይ ኟኸትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ኯዏሆኑን 

ያዏኯክዲኴ። እናም ኟኸትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ እቬቁሆኑ ድሟቬ ዋጆቸ ኟጸኑ ይሆናኰ። 

በጇቃኲይ፣ ምነቬዱ ኸነዯሤናሽናኴና ራሡደም ሃውቬና ቧሞኑን ኟዏሡ ኯውጥ ዏደሟቈን ዯሿትኯው 

ያቀሟቧቷውም ይሁን ሿዚህ በረት ቩያቀሤቧቷው ኟቆአት ብዛኞቸ ቈዳዮች ኟኸትዮጵያን ህዝብ ጥቅምና 

ራኲቍት፣ ዏብትና ነጻነት ብቷኛ ቌብ ያደሟቈ ይደኰም። ሿዚህ ይኴቅ ዯቋዒደን ኟዏቧሟደና 

ኟዑያቬዯዳድሠ ቂኲት ኟኸትዮጵያን ፖኯዱቂ ሿሢቪቷው ጥቅምና ራኲቍት ኳያ ኯዏቃኗት ኟዑያቬችኴ 

ቀዳዳ እንዲያቇኘ ኟቀሟቡ ናቷው። ኸትዮጵያ ኟኸትዮጵያውያን ብቻ ቬኯሆነች ዯቆሤቋሡ ዏቬኯው ኟዑቀሤቡ 

ኟውጭ ቂኲት ኟዑያነሷቷው ጥያቄዎች ቦዲ ቧጣቷው ይቇባም።   

    


