በኢትዮ-ኤሤትሢ ኟጏቧን ግጭት ዏፍትሄ ዙሤያ
ዒኑኤኴ ኯዒኟሁ 06-08-18
ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ኢትዮጲያን ኟጏሟሟው ኟዏሣት ይቇባኛኴ ጥያቄው በንግግሤ ጏይንምበድሤድሤ ቢበዛም
በኯዒቀፍ ቇኲቊይ ቂኴ ቬኯዒይሦዲ ይደኯም፡፡ በኤሤትሢ ውቬጥ እኟዯነቨ ኟነበሠትን ኟፖኯዱቂ
(ኟዴሞክሢቩ)፣ ኟህግ ኟበኲይት እንዲሁም ኟኢኮኖዑ ዯጇቃዑነት ጥያቄዎች በቇዥው ፓሤዱ ህ.ግ.ደ.ፍ.
በዯኯይም ደግሞ በድሤጅደ ባኯቤት ቶ ኢቪያቬ ሦጏሤቂ ኲይ ኟሦጇሟውን ጫና ጏደ ጎን ዒዞሤ
(diverte) ኟዑያቬችኴ ቋዑ ፀብ ዏፍጇሤና ቇሡደን በጦሤነት ቧበብ ግቶ ዏያዝ እጅግ ቬሦኲ ሆኖ
ቬኯዲኟው ኟቇባበት ጦሤነት ነው፡፡
ሿኢትዮ-ኤሤትሢ ጦሤነት በፊት ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ቋዑ ጇኲት ፍኯቊ ሿኟዏን ቀጥኵ ሿቨዳን ሿዛም
ሿጅቡዱ ቊሤ ዏኯቬዯኛ ጦሤነቶችን ድሤጓኴ ነቇሤ ግን እንደዲቧበው ጏደ ኯኟኯትና ጏደ ቋዑ ጦሤነትና
ጇኲትነትቇቡኯት ኴቻኰም፡፡
ኤሤትሢ እንደ ኟጣኴያን ቅኝ ግዛት ቬትዏቧሟት ቅኝ ቇዥዋ ጣኴያን እግሯን ኤሤትሢ ውቬጥ እንዳቪሟሦች
ኟጏቧደችው ንደኛ እሤምጃ በቬሤ ሺዎች ኟዑቆጇሠ ኟኤሤትሢ ዯጏኲጆችንበባንዳነት (በጣያንዲጣቂነት)
ዏዏኴዏኴና ኯቅኝ ግዛት ዏቬፋፋት ፍኲጎቷ ዏጇቀም ነበሤ፡፡ በጥቁሤ ቮዑዝ ኯባሽነት ኟዑዲጏቁት
ኤሤትሢ ኟዯዏኯዏኰ ቬቂሣዎች (ጏዲደሥች) በብያ ትሡፖ እንዲሁም በምቃዲሾ በጏቅደ ኟሃቇሡደ
ዯጏኲጆች ኯነፃነዲቷው ያደሤቈት ኟነበሟውን ትግኴ ኯዏደፍጇጥ ዘምዯዋኴ፡፡ በዚህ ኟዯነቪ ጣኴያን
ሿኳኵች ቅኝ ግዛቶችዋ በዯኯኟ በሤሿት ያኵ ጏዲደሥች ያኰበት ሿፍዯኛ ጦሤ ምንጭ ኟሆነ ግዛት ሦጥሢ
ነበሤ፡፡ ቬኯዚህ በኤሤትሢ ኟዯሦጇሟው ኟጦሤ ምንጭነት ዲቪቢ ኟዯደሟቇ ቅኝግዛት ምቬሟዲ ሿኳኵች
ኟጣኴያን ቅኝ ግዛቶች በዯኯኟ ኟትምህሤት ደሟጃው እቬሿ 4ኛ ኟዑደሤቬ እንዲሁም በሿፍኛ ኟንፅፅሤ
ፕሥፓቊንዳ ቬኯነፃነደ ኟዒያቬብ ይኴቁን በጣኴያን በዏቇዛደ ቂቂባቢ ህዝቦች በዯኯይ ሿደቡብ ዋቪኞቻቷው
ኟበኯጇና ኟቧኯጇኑ እንደሆኑ እንዲያቬቡ በዑያደሤግ ቬዯቪቧብ ህብሟዯቧቡን ቇንብቶ ነበሤ፡፡
ይህ ኟቅኝ ግዛት እቪቤን ዏቧሟት ባደሟቇ እና ኟኤሤትሢን ህዝብ ግቶ ዏያዝ ኟዑያቬችኴ፤ ቶ ዮቫፍ
ቇ/ሂጏት እንደዑኯው ኟቅኝ ቇዥዎች ቦዲ ኯዏዯቂት ኟዑጥሤና ቂሤዲ (ጏቧን) ምኲቁ ፖኯዱቂዊ ኴሂቅ
ዯሦጥሥ ኤሤትሢን ጏደ ትኴቅ እቬሤቤት ቀይሯት ይቇኛኴ፡፡ ሿዚህ ይነደ ኴሂቅ ቊሤ ኟዑደሟግ
ዒንኛውም ውኴ ይሁን ድሤድሤ ዲይ ኟዑቇባው በጥንቃቄ እንዲሁም በጏትሥ ዝግጅነት(vigilantly)
ዏሆን ኯበት፡፡ ምክያደም ዋና ኲዒው በቬሠ ደፍጥጦ ኟያዘውን ህዝብ ኟዘኴኯም ዯቇዥ ዒድሟግ እንጂ
ቇሢዊ ጥቅም ፍኯቊ ይደኯም፡፡
በኔ እይዲ ኤሤትሢ ኢትዮጲያን ኟጏሟሟችው ቋዑ ጇኲት ፍኯቊና ህቇዏንግቬት፣ ዏብት፣ እድቇት ጏዘዯ
ኟዏቪቧኰ ኟቧኯጇነ ዒህበሟቧብ ኟዑጇይቃቷውን ጥያቄዎች ኟኤሤትሢ ህዝብ ቢያነቪ “ቇሡደ ጦሤነት ኲይ
ቬኯሆነች ትዏኴቬኲችሁም” ኟዑኴ ፖኯዱቂዊ እቪቤ ዯይዞ ኟዯደሟቇ ጏሟሢ ነው፡፡ በዏሆኑም
ኟኢትዮጲያና ኟኤሤትሢ ግጭት ያበቃ ኟዑችኯው፡-

1. ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ዒንነደን ቀይሥ ቧኲዒዊ ሿሆነ (በኔ እምነት ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ኟዏዷዏሡያ
ምሤጫ ይደኯም)
2. ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ጏሤዶ ኳኲ ሿጎሟቤት ቇሥች ቊሤ በቧኲም ኟዑኖሤ ዏንግቬት ሿዯዏቧሟዯ
3. ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ዒንነደን ቪይቀይሤ ነቇሤ ግን በኢትዮጲያ ዏንግቬት፤ በኯዒቀፍ ዒ/ቧብ እና
በዲፕኵዒቩያዊ ዒህሟቧብ ጫና ውቬጥ ሿቇባ ብቻ ነው፡፡
በዯሢ ቁጥሤ 1እና 2 ያቬቀዏጥኳቷው ይሆናኵች (scenarios) ዘኲቂ ዏፍትሄ ኯዒምጣት ቬኯዑዏቸ
በትኴቁ ኟዑጇበቀው ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት ሁን ቂኯው ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ባሻቇሤ (post PFDJ)
በዒቧብ በኯውጥ ሂደደና በዝምድና ግንባዲው ኲይ ዑና ኖሟው ይችኲኴ፡፡ በዏሆኑም በዚህ ፅሁፌ
ብዙም ትቀሟት ኴቧጥባቷው ኟምሦኴግ ቀነቶች ይደኰም፡፡
ነቇሤ ግን ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ዯቇዶ ጏደቧኲም ዒሢጭ ዏጣ ኟዑችው፡1. ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት በኯዒቀፍ ዒበሟቧብ ዘንድ ዯቀባይነት ያኯውና ኟዯባበሠት ዏንግቬዲትና
ኟፍሡቂ ህብሟትን ያቂዯዯ ጇንቂሢ ኟዲፕኵዒቩ ቬሢ ዏቬሢት ቩችኴ
2. ኟኢትዮጲያ ዏንግቧት ሃይኰን ደሢጅቶ ቬቇዳጅ ጏዲደሢዊ ጫና ዏፍጇሤ ቩችኴ(ይህ ዒሢጭ
ኟኢትዮጲያ

ዏንግቧትም

ይሁን

ኟኯዒቀፍ

ዒህሟቧብ

ዏሤገት

ኟዑችኰት

ዒሢጭ

ይዏቬኝም)
3. በዯሢ ቁጥሤ 1 ኟጇቀቬቀት እንዳኯ ሆኖ ኟኢትዮጲያ ዏንግቧት (ኢህዲግ) በኴዷሤቬ ቬምምነት
ዏቧሟት ችግሠን ኯዏፍዲት ዏንቀቪቀቬ ቩችኴ
ኢትዮጲያ ኤሤትሢ እና ኟኴዷሤቬ ቬምምነትሿኲይ ኯዏግኯፅ እንደሞሿሤቀት ኟኤሤትሢ ዏንግቬትን
ያቬቇድዱ ሿዑችኰ ዒሢጮች ውቬጥ በኴዷሤቬ ቬምምነት ዏቧሟት ዯግባሢዊ ኯዒድሟግ ዏንቀቪቀቬና
ኯዒቀፋዊ ዯፅእኖ እንዲጧምሤ በዒድሟግ ግጭደን ጏደ ቬቇዳጅ ዏፍትሄ እንዲያዏሢ ዒድሟግ ነው፡፡
ኟኴዷሤቬ ቬምምነት በዋናነት ያቧሦሢቷው ዯደሢሽ ኲዒዎች፡1. ግጭትን ዒቬጏቇድ (cessation of hostilities)
2.

በጦሤነደ ኟዯሦናቀኰት ቧዎች ዏኴቭ ዒቋቋምን(resettlement of displaced persons)

3.

ቇሥቸ ሿጦሤነደ እንዲያቇግዐና ቧኲም እንዲያዏገ (rehabilitation and peace building
in both countries)

ኟዑኰ ዏቧሟዲዊ ኲዎች ያኰት ቩሆን ፤ ሿኲይ ኟዯጇቀቨት ኲዒዎች ኯዒቪቂትም በቬምምነደ ንቀፅ
ንድ ዏቧሟት ጏዲደሢዊ ግጭቶችን እንዲያቬጏግዱ እንደዚሁም ኯቬምምነደ ዐኰ በዐኰ ዯቇዥ
በዏሆን ፀብ ጫሡነትን እዲያቆዐ ይጇይቃኴ፡፡ በዯጧዒሡም በግጭት ዏንቬኤ ነው ዯብኵ በንድ
ጏቇን (በኤሤትሢ ዏንግቬት) ኟቀሟበው ኟጏቧን ግጭት ዏሤምሥ እኴባት ኟዑቧጥ ኟድንበሤ ኮዑሽን
(boundary commission) እንዲቋቋም ቩጇይቅ ጏሟድ ብኵም በግጭደ ጏቅት ኟደሟቧውን ኟዒህሢዊና

ኢኮኖዑያዊ ዏናቊትን ዏቧሟት በዒድሟግ ቇምግሞ ዏፍትሄ/ ቂቪ ኟዑጏቧን ኟቂቪ ኮዑሽን እንዲያቋቋም
ይጇይቃኴ (ዯቬምምዯዋኴም)::
ቬኯዚህ ኟኴዷሤቬ ቬምምነት ዋና ኲዒው በሁኯደ ቇሥች ቧኲም ዏፍጇሤ እንዲችኰ ነው፡፡ ቧኲም
ቩሦጇሤ ኟዯበደኯ ይቂቪኴ ኟዯጏቧደ ዏሣት ቂኯ ይዏኯቪኴ በዏሆኑም ቇሥቸ ህዝቻቷውን ጏደ ዏኴቂም
ቈሤብትና (nominalization) እንዲያዏገ ያኯዏ ቬምምነት ነው፡፡
ይህን ኟኴዷሤቬ ቬምምነት ዯሿትኵ ኟዯቋቋዏው ኟድንበሤ ኮዑሽን በዯቀዏጇኯት ዏቧሟት ጏይንም
ሿዯቀዏጇኯት ውጭ በዏሄድ ውቪኔ ቬዯኲኴፏኴ፡፡ ኟዯኲኯሦውን ውቪኔ ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት በሿፊኴ
ባኯዏቀበኰ ምክንያት እቬሿ ሁን ቩጓዯት ቆይቶ ሁን ግን ያኯምንም ቅድዏ ሁኔዲ ኟዯቀበኯው ኯዏሆኑ
ቇኴጧኴ፡፡ (ይህን ፅሁፍ ቬሿምፅፍበት ዜ ኟኤሤትሢ ዏንግቬዯ ይፋዊ ዏግኯጫ ኴቧጇምም)
ኢትዮጲያ ኟኴዷሤቬን ቬምምነት ዏቧሟት በዒድሟግ ኟድንበሤ ኮዑሽን ውቪኔ በዏቀበሏ ሦጇሠ
ኟዑችኰይሆናኵች(scenarios)
1. ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ኢትዮጲያ ኟኮዑሽኑን ውቪኔ ዏቀበሏን ምኖ ጏደ ቧኲም ሂደደ በዏግባት
ኟጏቧን ዒቬሿበሤ ሂደት ውቬጥ ዏቪዯፍ
2. ኟኢትዮጲያ ውቪኔ ባኯዏቀበኴ ጏደ ቧኲም ሂደደ ኯዏግባት
3. ዯቀብያኯሁ ጏይንም ኴዯቀበኴቀም ቪይኴ ዏቆኟት ናቷው፡፡
1) ኟኢትዮጲያ ውቪኔ ዏቀበኴ
ሿኲይ በዏግቢያኟ እደቇኯፅቀት ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ህኴውና ኟዑንጇኯጇኯው ባኯው ዴሞክሢቩያዊ
ባህሡ ኴዒዲዊነት ጏይንም ኟዏኴቂም ዏንግቬትነት ባህሡ ይደኯም፡፡ ነቇሤ ግን በቋዑ ጇኲት
ዏኖሤ ኲይ ኟዯዏቧሟዯ ነው፡፡ በዏሆኑም ኟኢትዮጲያን ውቪኔ ዯቀብያኯሁ ቂኯና ጏደ ቧኲም ሂደደ
ውቬጥ ኟዑቇባ ሿሆነ፡

ሿጦሤነደ ጥቂት ዏዲት በፊት ዷምሥ ኟዑያቂሂደውን ኟዒያቋሤጥ ኟውትድሤና ቇኴግኵት
(conscription) እንዲያበቃ ሿህዝብ ሿፍዯኛ ግፊት ይዏጣበዲኴ



ኟኤሤትሢ ጦሤ ሿጦሤነደ ዷምሥ ባኯዒቋሟጥ በምሽግ ውቬጥ ኟዏኖሤ ኴምድ ብቻ ያኯውና
በሿፍዯኛ ኟኴብቬ፣ ኟቀኯብ እንዲሁም ኟትጥቅ እጥሟት ጫና ኲይ ያኯ ጏዲደሤ ቬኯሆነ፣ ሿምሽግ
ጏጥቶ በቂምፕ እንዲኖሤ ቢጇይቅ በቇፍ ቧሦሠን ኯቆ በዏሄድ ቇሡደ ጏዲደሤ ኴባ ኟዏሆን እጣ
ፋንዲ

ቬኯዑቇጥዒት

ኟኤሤትሢ

ዏንግቬት

ሿፍዯኛ

ኟቧሢዊት

እጥሟት

ውቬጥ

ይቇባኴ፡፡

በዏሆኑምኯዯቃዋዑ ሃይኵች ጥቃት በቀኲኰ ይቊኯጣኴውድቀደንም ያቀኲጥፋኴ፡፡


ኟኤሤትሢ ህዝብና ኟኤሤትሢ ጦሤ እቬቂሁን በእግት (hostage) ውቬጥ እንዲኖሤ ያደሟቇው
ዏሣዲችን በጏያኔ (በኢትዮጲያ) ቬኯዯጏሟሟብን ነው እኟዯባኯ ነው፡፡ ነቇሤ ግን ይህን ቈዳይ
ሿዯሦዲ ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ሿኢትዮጲያ ቊሤ ባኯው ግጭት እያቪበበ ዏኖሤ ቬኯዒይችኴ ህዝቡ
ኟዏብት፣ ኟኢኮኖዑያዊ ዯጇቃዑነትና ኟህቇዏንግቬዲዊ ቬሤዓት ዏዏቬሟትን ዏንግቬደን ጥብቆ
ቬኯዑዲቇኯው ሿፍዯኛ ጫና ውቬጥ ይጏድቃኴ፡፡

ቬኯዚህ ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት ኟድንበሤ ኮዑሽኑን በኴዷሤቬ ቬምምነት ዏቧሟት ዏቀበኴና ይህን ዯሿትኵ
ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ኟኢትዮጲያን ውቪኔ ዯቀብኵ ጏደ ቧኲም ሂደደ ዏግባት ኟባህሡ ኯውጥ ድሤጎ
ቀበኯው ይችኲኴ ዯብኵ ይጇበቅም፡፡ ዯቀብኵ ኯዏሄድ ሿሞሿሟም ኯኤሤትሢ ኟኯውጥ ሃይኵች ምቸ
ኟፖኯዱቂ ሁኔዲ ቬኯዑሦጥሤ በኤሤትሢ ዏቧሟዲዊ ኯውጥ እንዲዏጣ ያበሟዲዲኴ፡፡
(ይህ ሂደት በኢትዮጲያ ዏንግቬት ኲይም ሿፍዯኛ ጫና ይሦጥሢኴ ኟዑኴ እምነት ኯኝ በዑቀጥው ፅሁፌ
እዏኯቬበዲኯሁ)
2. ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ኟኢትዮጲያን ውቪኔና ጥሡ ኯዏቀበ
1. ኟኤሤትሢ ዏንግቧት ኟኴዷሤቬን ቬምምነት ዏቧሟት በዒድሟግ ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት ዏቀበኰን
በዏግኯፅ

ያቀሟበው

ኟቧኲም

ጥሡ

ኴቀበኴም

ኴ

ይችኲኴ፡፡

ጥሡውን

ኲኯዏቀበኴ

ሿዑያቬቀምጣቷው ምንያቶች ውቬጥ በዏዘግኟደ ምክንያት ቈዳት ደሤቭብኛኴ በዒኯት ነው፡፡
ቢሆንም ግን ግጭደ እኴባት ግኝቶ ጏደ ዯኯዏደ ቧኲዒዊ ሂጏት ዏዏኯቬ ኟዑሦኴቇው ኟኤሤትሢ
ጦሤ ዏንግቬት በጏትድሤና ኯዒቆኟት ቩኴ ኟሦጇሟውና ችግሤ ዏፍዲት ኟዒይሦኴግ ዏሆኑን
ቩያውቅ ምሽግ ውቬጥ ድንበሤ ዏጇበቁን እኟዯጏ ኟዏፍሟቬ እድኰ ይጧምሢኴ፡፡ ሿህዝብ
በቀኴም ሿፍዯኛ ጫና ይደሤቬበዲኴ፡፡ ሿነዚህ ሁኰ በበኯጇ ግን ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት ሿፍዯኛ
ኟዲፕኵዒቩ ድኴ በዑያቇኝበት ዏንቇድ ንቀቪቀቬበትና ኟኤሤትሢን ዏንግቬት ሁን ቂኯበት
ዏቇኯኴ ዯጧዒሡ ጫና ውቬጥ እዲቇባ ዒድሟግ ይችኲኴ፡፡ ኤሤትሢ ዏንግቬት ኟቧኲም ሃይኴ
ኯዏሆኑንም ቬኯዑያቪይ በዯኯይ በዯባበሠት ዏንግቬዲት ኟፀጥዲው ምክሤቤት ኢትዮጲያ ያኲትን
ዯቧዑነትና

ጏንበሤ

በዏጇቀም

ዯጧዒሡ

ጇንሿሤ

ያኯ

ዒእቀብ

እዲጣኴባት

ኯዏቬሢት

ኴትጇቀምበት ትችኲኯች፡፡ በዯዏቪቪይ በፍሡቂ ህብሟትምና ሿቂባቢያዊ ዏንግቬዲት(IGAD)
ዯፅእኖ በዯጧዒሡ ኟኤሤትሢ ዏንግቬትንጫና ውቬጥ ዏክዯት ይቻኲኴ፡፡
2. ኟኤሤትሢ ዏንግቧት በኴዷሤቬ ቬምነት ዏንሦቬ ዏቧሟት ቧኲም ሦጥሤ ኟዑችኯውን ጥሡ እና
እሤምጃ ባኯዏቀበኰ ምክንያት በዒድሟግ ኟኢትዮጲያ ዏንግቧት ቬምምነደን ዐኰ በዐኰ ውድቅ
(null and void) ዏሆኑን በዒጏጅ እቬቂሁን ኟዯቧሢውን ቬህዯት ሿዒሟም ዷምሥ ሂደደን እንደ
ዲቬ ጏደ ነበሟበት ኟዏዏኯቬና በዯቬዯቂሿኯ ዏንቇድ ኟዏውቧድ እድኴ ያቇኛኴ፡፡ ይህን ውቪኔ
ኯዏጏቧን ሿፍዯኛ ዲፕኵዒቩ እንደዚሁም ኟዯጇናሿሟ ሢቬን ኟዏሿኲሿኴ ቅም ኟዏግንባት
ቬሢዎች ዏቧሢት ኯባቷው፡፡
3ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ዏኴቬ ቪይቧጥ በዝምዲ ዏቆኟት ዏምሟጥ
ይህ ቊጣዑ ኖሤ ኟዑችኴ ይሆናኴ ቩሆን ነቇሤ ግን ኟኢትዮጲያ ዏንግቧት ዯጧዒሡ ጥሟቶችን
በዒድሟግና ኟዜ ቇደብ እንዲሁም ቬቇዳጅ እሤምጃዎች በዏውቧድ ኟኤሤትሢ ዏንግቬት ጣብቂኝ ውቬጥ
እንዲቇባ ዒድሟግ ይቻኲኴ፡፡ ሿነዚህ ውቬጥ ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት ሿዯባበበሠት ዏንግቬዲትና ሿፍሡቂ
ህብሟት ኯዯጏጣጣ ሞግዚት (care taker team) ባድዏን እንደዑያቬሟክብና ኟዯባበሠት ዏንግቬዲት
ኟፀጥዲው ምክሤቤትና ኟፍሡቂ ህብሟት ኟቧኲም ሂደደን በዒፋጇን እንዲሁም በኴዷሤቬ ቬምምነት ጏቅት

በእዒኝነት ኟሦሟዐት ቇሢት በኤሤትሢ ዏንግቬት ኲይ ጫና እንዲሦጥሠ ዏቊበዝና ዯፅእኖ ጧዋዲው
ቂኴ እንዲሆኑ ዒድሟግ ነው፡፡ (ይህ ውቪኔ ኯዏጏቧን ኟኢትዮጲያ ዏንግቧት ድፍሟደና ዒቬዯዋኰ
ኖሟው ይቇባኴ)
በዯጧዒሡም ኟኤሤትሢ ዯቃዋዑ ሃኵችን በሿፍዯኛ ደሟጃ በዒቇዝና ዯደሢጅዯው ዒሢጭ ኤሤትሢ
ዏንግቬት ኟዏሆን ዯቬፋቷው እንዲጇነክሤ በዒድሟግ ኟኤሤትሢ ኟቬደት ዏንግቧት (exile government)
እንዲያቋቁም በዒድሟግ በኤሤትሢ ዏንግቬት ኲይ ጏዲደሢዊ፣ ፓኯዱቂዊና ዲፕኵዒቩያዊ ጫና ዒቪደሤ
ብኵም ኟኤሤትሢ ዏንግቧት ዏውደቁ ቬኯዒይቀሤ ዏንግቬት ኴባ ቇሤ ዯሦጥሥ በኢትዮጲያ ኲይ ኳኲ
ኟቭዒያዊ ጫና (somalization) እንዳያቊጥም ቬቀድሞ ዏሿኲሿኴ ጏይንም ዯዘቊጅቶ ዏጇበቅ
ይሆናኴ፡፡
ኯዒጇቃኯኴ
ሁን በቅሤቡ ኟኢህዴግ ዏንግቬት በጏቧደው ውቪኔ ዏቧሟት ሿዯሄደ ኟጧዋዲው ኳቬ ሿኢትዮጲያ
ዯኯግዲ ቶ ኢቪያቬ ሦጏሤቂ እግሤ ቬሤ ትቇኛኯች፡፡ ሿኲይ ኟዘሟዘሤኳቷው ቭቬደም ይሆናኵች ኟኤሤትሢን
ዏንግቬት ጣብቂኝ ውቬጥ በዏክዯት ኟቶ ኢቪያቬን ዏንግቬት ውድቀት በዒፋጇን ኯቂባቢው ብኵም
ኯኢትዮጵያን ቬኲም በዘኯቄዲው ዒሟቊቇጥ ይቻኲኴ፡፡ በዏሆኑም ኟኢትዮጲያ ዏንግቬት ቀጣይ ሆኑ
ኟዑችኰ ኟሆናኵች(possible scenarios) በዏቇምቇም ሢቨን ኯዘኲቄዲዊ ዏፍትሄ ዒዘቊዷት ያኯበት
ይዏቬኯኛኴ፡፡

