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“….የጎንደዛ እና ካባቢዋ ጏጣድች ዯዝጥዜ ከዶዖቻዶው በዖከዴ ዯጠቅዏው ዙቪዶውን እና 

ካባቢያዶውን ዏቀየዛ እና ዒቪደግ ኯባዶው፡፡ ካባቢው የዕድቇዴ ኮዘደዛ ሆኖ እንዲኯዒ እና 

ኯቇዙችን የውጭ ንግድ እንቅቬቃቫ ከዢ ያኯ ቬዯዋጽኦ ዒበዛከዴ ይኖዛበዲኴ፡፡ ጏጣደን እና 

የነዋዘውን ቇቢ ቬዯዒዒኝ ዏቧዖዴ ኲይ የዑያንጹበዴን ሁኔዲ ዒቧብና በዢጥነዴ ጏደ ውጤዴ 

ዒቬቇባዴ ይኖዛባችኋኴ፡፡ ይህ እንዲሆንዔ የዡደዙኴ ዏንግቧዴ ከክኴኰ ዏቬዯዳደዛ ቊዛ 

በዏቀናዷዴ ይቧዙኴ፡፡…..”ይህን ያኰዴ ክቡዛ ጠቅኲይ ዑንቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ ህዏድ 

ናዶው። ኯጎንደዛ ከዯዒ ነዋዘዎች ባቧዐዴ ንግግዛ።  

ዲቨ ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ የዏዷዏዛያውን እና የበኯ ቩዏዲዶውን ንግግዛ በፓዛኲዒ ካደዖቈ 

በኋኲ፣ ከዯኯያዩ የኅብዖዯቧብ ክዢኵች ቊዛ በካኴ በዏቇኗዴ እየዯጏያዩ ነው፡፡ በጅግጅቊ፣ 

በዔቦና በዏቐኯ ከዯዕች ከሕኬብ ዯጏካዮች ቊዛ ከዏነቊዙዶውዔ በኲይ፣ በዲቬ በባ 

ከዯቃዋዑ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ዏዙዜች ቊዛ፣ እንዲሁዔ ከዏኲ ቇዘደ ከዯውጣጡ 25 ሺሕ 

ጏጣድች ቊዛ ዯቇናኝዯው ሐቪብ ዯኯዋውጠዋኴ፡፡    

ይህ ደግዕ ኢዴዮጵያውያን ኯቊዙ ዓኲዒ ብዖው ኯዏሠኯዢ የዑያቬችኲዶው ጅዒዚ ዯደዛጎ 

በዏኲው ህኬብ እየዯጏቧደ ነው። ቬኯሆነዔ ብከዎች ዏጪውን ካ በብህ ዯቬዠ ዯዕኴዯው 

እየናዝቁ ነው፡፡ ኲኯዞዴ ሦቬዴ ዓዏዲዴ ያህኴ በነውጥና በሁከዴ ውቬጥ የነበዖች ቇዛ የቧኲዔ 

ንዠቬ እየነዝቧባዴ ኢዴዮጵያውያን ቇዙዶው የዢዴሕ፣ የዴዕክዙቩ፣ የኴዒዴና የብኴፅግና ዔባ 

የዏሆን ዔኴክዴ ቬዲቪይ ደቧደ ብቻ ቪይሆን ዳግዔ የዒይቀኯበቬበዴ ደዖጃ ኲይ ኯዒድዖቬ 

ያግዟዴ ይቇባኴ፡፡    



እንደዑዲጏቀው ኢሕዴግ ኲኯዞዴ 27 ዓዏዲዴ ያህኴ በሥኴጣን ኲይ ቩቆይ እጅግ የዏዖዖ 

ዯቃውዕ ያቊጠዏው ባኯዞዴ ሦቬዴ ዓዏዲዴ ነው፡፡ በዯኯይ ደግዕ ከጏጣደ ክዢኴ። ከኩህ 

በዟዴ ብቅ ጥኴቅ የዑኰ የካጎችን ሕይጏዴ ያጠዞ የዯኯያዩ ዯቃውዕዎች ቢዲዩዔ፣ ያኯዞዴ 

ሦቬዴ ዓዏዲዴ ግን በዏጠናዶውዔ ሆነ በቇጽዲዶው የከበዱ ነበ፡፡ ቁጥዙዶው በውኴ 

የዒይዲጏቅ በዛካዲ ካጎች ኯሕኴዝዴ ዯዳዛቇዋኴ፡፡ የካኴና የሥነ ኴቦና ቈዳዴ የደዖቧባዶው 

በዛካድች ናዶው፡፡ በግጭድች ዔክንያዴ ጏደ ንድ ዑዮን የዑጠቈ ጏቇኖች ከቀዬዶው 

ዯዝናቅኯው በዏጠኯያ ጣቢያዎች ይቇኛኰ፡፡ ዏጠኑ የዒይዲጏቅ የቇዛ ሀብዴ ጏድሟኴ፡፡ 

ከንዴዔ ሁኯዳ የቬዶኳይ ካ ዋጅ ዲውጇኴ፡፡ ቇዘቷ ከዏቼውዔ ካ በኲይ ዏቬቀኯኛ 

ዏንቇድ ኲይ ሆና ህኴውናዋ ዝዯና ቇጥዕዴ ነበዛ፡፡ የቇዘደ ሕኬብዔ ከዢዯኛ ጭንቀዴ ውቬጥ 

ቧንብቷኴ፡፡ ከኩህ ዓይነደ ውጥንቅጥ ውቬጥ ኯዏውጣዴ በቇዥው ፓዛዱ ኢሕዴግ ጭዔዛ 

ከዢዯኛ የሆነ ውቬጣዊ ዴግኴ ዯደዛጎ ነው ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዓብይ ህዏድ (ዶ/ዛ) ጏደ ዏዘነዴ 

የዏጡዴ፡፡ ቬኯሆነዔ ጠቅኲይ ዑንቬዴ ኲቀዖቧዶው ጥዘዎችዔ ሆነ ኲቬዯኲኯፏዶው ዏኴእክድች 

በዯኯይ ጏጣደ  ከቬህዯደ በዏዒዛ ቇን ዏካቬ ይጠበቅበዲኴ።  

ጠቅኲይ ዑንቬዴ የቈዳዩን ደዖጃ ቩያጎኰ እና ጏጣደ ያኯዝው ዲዘክና የሁኑዔ ድኴ ባኯቤዴ 

ዏሆኑን እንዲህ ቩኰ በዒብቧዛ ነው። “ኢዴዮጵያ የናንዯ ነች፣ ዏጭውዔ ኧዏን ከሁኰ በኲይ 

የእናንዯ ነው ሁንዔ ቇዘቷን በዏቇንባዴ ግንባዛ ቀደዔ ሆናችሁ ዏቪዯዢ ይኖዛባችሀኴ።”    

ቇዙችን፣ ጥ የዑባኴ ኢኮኖዑያዊ እድቇዴን እያቬዏኧቇበች እንደሆነ ቢዲጏቅዔ እድቇደ 

በቅዛፅና በይኧዴ ዯኯዋዋጭ የሆነውን የጏጣደን ዴውኴድ ዢኲጎዴ በዑዝኯቇው ደዖጃ የዑያዖካ 

ኴነበዖዔ። ይህዔ፣ ህኬቡን ኯብቭዴ ቢዳዛቇው ቇዛዏን ይቇባዔ። ይኴቁንዔ የብቭደ እና 

የሁከደ ዋነኛ ዯዋናይ ከነበዴ ጏጣድች ዯቪዴዣ እና ዯጠቃዑነዴ ውጪ ቇዛ የዴዔ ኴዴደዛቬ 

ዴችኴዔ። “ኢዴዮጵያ ኯጏጣድቿ ዯቬዠ የዔዴቧጥ እንጂ፣ ዯቬዠ የዔዲቬቆዛጥ ቇዛ እንዳዴሆን 

የዔንችኯውን ሁኰ እንደዔናደዛግ ቃኴ እቇባኯሁ።” ቩኰ ጠቅኲይ ዑንቬዴ ጽንኦዴ የቧጡዴዔ 



ቬኯኩሁ ዏክንዮ ነው።  “በዑቀጥኰዴ ካያዴ ኯጏጣደ የሥዙ እድኴ ዏዢጠዛ ብቻ ቪይሆን 

ጏጣዴ ባኯሀብድች በብኪዴ እንዲዝጠ እንቧዙኯን። ኯኩህ እንቅዠዴና ዏቧናክኴ ኯዑሆኑ 

ዏኲካከድችና የዯንኪከ ድሏዊ የሆኑ ቧዙዜችን ቬጏግደው ዢዴሃዊ የዒሕበዙዊና 

ኢኮኖዑያዊ ቬዛዓዴ እንዲኖዖን ዏንግሥዴ ዔዷ ሁኔዲን ይዝጥዙኴ። ዏዛቪዴ የኳኯብዔን ሀቅ 

ግን ኯዙቨዔ ሆነ ኯሀቇ በሥዙውና በጥዙደ ሀብዴ የዑዝጥዖው ጏጣደ እዙቨ ዏሆኑን 

ነው።”ቩኰ ኲጏቨዴዔ ሃቪብ ዋቊ ዏቬጠዴ ያቬዝኴቊኴ። 

ሁን ቧኲዒችንን ጏደነበዖበዴ በዏዏኯቬና ቀድዕ ቇብዯንበዴ ጏደነበዖው ጦዛነዴ የዔንዏኯቬበዴ 

ቧዓዴ ኲይ ነው ያኯነው። ይኸውዔ ከድህነዴ ቊዛ የዯያያኬነው ጦዛነዴ ነው። ጦዛነዴ ደግዕ ዏዘና 

ዯዏዘ ይዝኴቊኴ ። ዏዘና ዯዏዘውን የዑያቬዯባብዛ የቊዙ ዓኲዒዔ ያቬዝኴቇዋኴ።ዲቨ 

ጠቅኲይ ዑንቬዴዛ እንደዏዘ ዯዏዘ ኯሆኑ ጏጣድች ዏኴእክዴ ከኲይ የዯዏኯከደ ዏኴእክድችን 

ቬዯኲኴዝዋኴ።ዯዏዘ ጏጣድዷ ደግዕ የቊዙ ኲዒ በሆነው ድህነዴ ኲይ በዏኬዏዴ ያኯዝውን 

ዲዘክ በኪዚው ድኴ ዒቬቀጠኴ ይኖዛባዶዋኴ ዒኯዴ ነው።ቬኯኩህ ዷንዳ ድዋን ብናቬዲውቬ 

ዯቇቢ ይሆናኴ።     

የድዋ ድኴ ብከሃኑ ሕኬብ ኯሀቇዙዊ ክብዛ የነበዖው ቀናዒነዴ ውጤዴ ነው። ሁን ይኴቁንዔ 

ዏጠቀዐን ከቻኴንበዴ ዏንግቬዴ የህኬብ ዯጠቃዑነዴን የዑያዖቊግጡ ፖቩዎች እንዲዯቇብዛ 

የዑያቬቇድድ የፖኯዱካ ቬዛዓዴ ዯዝጥሯኴ ። ኧኲቂ ሠኲዔ የዑያዖቊግጥ፣ ዋቬዴና ያኯው 

ዲዕክዙቩ የዑቇነባ፣ ዝጣን ኢኮኖዑያዊና ዒህበዙዊ ኴዒዴ የዑያዖቊግጥ ፣ ንድ የኢኮኖዑና 

የፖኯዱካ ዒህበዖቧብ ዏቇንባዴ የዑያቬችኴ ቋዔ በጥኴቅ ዯሃድቭው ዯይዟኴ። ይህዔ በዲቨ 

ጠቅኲይ ዑንቬዴዛ ዯዖቊግጧኴ። 

 

ቬኯሆነዔ የቀደዏ ክብዙችን በኲቀ ደዖጃ ጏጣድች ያቬቀጥኰኴን ይቇባኴ። እያቬቀጠኴን ነው። 

የድዋ ድኴ የዓኯዔ ዴኩዖዴ እንዳደዖቇን ሁኰ ኪዚዔ በዓኯዔ ደባባይ ከዏቼውዔ ግካ በዯሻኯ 



ሁኔዲ በበጎ የዔንጠዙና በክብዛ የዔንቆዔ ኯዏሆን የዑያቬችኴ እድኴ ዯዝጥሯኴ። የድዋ ድኴ 

ነፃነዲችንን እንዳቬከበዖ ሁኰ ሁንዔ የፖቩ ነፃነዲችንን በኲቀ፣ ቬዯዒዏኝና ሥዛ ነቀኴ በሆነ 

ዏኴኩ ዒቬከበዛ ችኯናኴ።የድዋ ድኴ የጏቅደን የቬኴጣኔ ውጤድች እንድንጠቀዔ (ባቡዛ፣ 

ቬኴክ፣ ዏኪና ) በዛ እንደከዝዯኴን ሁኰ ሁንዔ በዙቪችን ቅዔ ጭዔዛ ዯዓዔዛ የዑባኰ 

ፕዜዷክድች ቧዛዯን የዒጠናቀቅ ቅዔ ዝጥዖናኴ።  

 

በጠቃኲይ ያኯዝው ዴውኴድ በነበዖው ኢኮኖዑያዊ፣ፖኯዱካዊና ዴዕክዙቩያዊ ችግዜች ውቬጥ 

ሆኖ የነበዖችውን ውቬን ነፃነዴ ዯቬዠ በዒድዖግ ሀቇን በንድነዴ ዯከኲክሏኴ። የሁኑ ዴውኴድ 

ደግዕ እዛቬ በዛቬ ከዏናቆዛ ይኴቅ ያኔ የነበዖውን ቈድኯዴ ዏዐኲዴ፣ የነበዖውን ኯሀቇዛ ክብዛ 

በቊዙ የዏቆዔ እቫዴ በኧኲቂ ዏሠዖዴ ኲይ ዒቆዔ ዋና ቬዙው ሆን ይቇባኴ። በዏቧዖደ ህኬቦች 

ይህን ድኴ ክብዖውና ጠብቀው በዒቬቀጠኲዶውዔ በሁኯዴ ቬዛዴ ዓዏዲዴ ውቬጥ የዏድ 

ዓዏዲዴ ድህነዴንዏቮዛቮዛ ዷዔዖዋኴ። ከኩህ ኳኲ የቀጠኯ የኲቀውጤዴ እንዲኖዙዶውዔ ህኬብና 

ዏንግቬዴ ዴግኲዶውን ዒጠናከዛ ኯባዶው። ድህነዴን በዒቮነዢ የባድቻችንን ዲዘክ 

የዔንደግዏው ብኬሃነዲችን ኲይ በቇነባነው ዴዕክዙቩያዊ ንድነዲችን ነው። 

 

ዲቨ ጠቅኲይ ዑንቬዴዛዔ በዯቇኘባዶው ዏድዖኮች ኲይ ሁኰ ኢዴዮጵያ የሁኰዔ ቇዛና ቤዴ 

እንደሆነች፣ ኢዴዮጵያውያን ዴዕክዙቩና ነፃነዴ እንደዑቇባዶው፣ ጏጣድች ኯቇዙዶው 

እንዲቆዐ፣ ዠዲ የዒይቧጡ በዛካዲ ችግዜች ዏኖዙዶውን፣ ዏጪው ካ ኯኢዴዮጵያ የዢቅዛና 

የይቅዛዲ ዏሆን እንደዑቇባው፣ በቇዛ ቈዳይ ኢዴዮጵያውያን በዐኰ ብዖው ዏሠኯዢ 

እንዳኯባዶው፣ ጏኧዯ. ቈዳዮች ኲይ ፅንኦዴ ዏቬጠዲዶው ቬኯእነኩሁ ዏቧዖዲዊና ጥኴቅ ቈዳዮች 

ነው፡፡ 

 



በኢዴዮጵያ ዔድዛ ቬዯዒዒኝ ቧኲዔና ዏዖቊቊዴ እንዲዝጠዛ፤በፖኯዱካ ቀውቨ ዔክንያዴ 

ቈዳዴ የደዖቧባዶው ካጎች ዏኴቧው እንዲቋቋዐ፣ ከዢዯኛ እክኴ ያቊጠዏው ኢኮኖዑ 

እንዲያቇግዔ፣ ይኴቁንዔ  ዲቨ የኯውጥ ንዠቬ በዛዴድና ጠንክዜ ኢዴዮጵያውያን ኯቊዙ 

ቈዳያዶው ንድ ኲይ ዏቆዔን ባህኴ እንዲያደዛቈ የሁኰዔ ጏቇን ዛብዛብ ያቬዝኴቊኴ፡፡በዯኯይ 

የጏጣደ፤ ዏጠዙጠዛና ነቇዜችን በዴኩዖዴ ዏከዲዯኴ የቧው ኴጅ ባህዘ ቢሆንዔ፣ ጏጣደ 

ከቬዓዲዊነዴ በዏኲቀቅ በዔክንያዲዊ ቬዯቪቧቦች ዏዲቇኬ የግድ ይኯዋኴ፡፡ ዯጠዙጣዘነዴ 

በጧኯዔዯኝነዴ ከዲቇኧ ንድ ዕዛዔጃ ዏዙዏድ ይቻኴዔ፡፡ የኯውጡ ዷኴባ ቀኪዟ በዏሆን 

የድዛሻን እያዋጡ ቬህዯዴን ዒዖዔ ግን ዖዥዔ ዛቀዴ ያቬኬዳኴ፡፡ በእቪዴና በጭድ ዯቃዛኖ 

ውቬጥ ሆኖ ዏጪውን ካ ድንግኬግኬ ከዒድዖግ፣ በኴዩነዴ ውቬጥ ሆኖ ኯቊዙ ቈዳይ ንድ 

ዏሆን እንደዑቻኴ ዒቪየዴ የዴውኴዱ ኃኲዟነዴ ነው፡፡   

 


