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ዲቨ የኢዡዴዘ ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ ህዏድ በሃቇዘደ የዯኯያዩ ክዢኯ ግዛድች
በዏዘዋጏዛ ከህዝብ ቊዛ እየዯጏያዩ ነው። ከእነዚህዔ ዏካከኴ ኯዚህ ጽሁዢ ዏነሻ የሆነኝ ከባህዛ
ዳዛ ከዯዒ ነዋዘዎች ቊዛ ያደዖቈዴ ውይይዴ ነው። በዚህ ውይይዴ የኢዡዴዘ ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ
ዶክዯዛ ብይ ህዏድ የዒዙ ህዝብ ከዏኲው ኢዴዮጵያውያን ቊዛ በዏሆን ዷግንነደንና
ቆዙጥነደን ኯሀቇ ቪኴዣ የቧጇ ኢዴዮጵያ ዲዢዙና ኮዛዲ፤ ዒንነቷን ቬከብዙ እንድዴቆይ
ያደዖቇ ኩ ህዝብ ዏሆኑን ፤ በኳኲ በኩኴዔ ከክኴኰ ውጪ የዑኖዖው የዒዙ ህዝብዔ
ኢዴዮጵያዊነዴ የክኴኴ ድንበዛ የዒይጏቬነው፣ ጇንካዙ ጏንድዒዒችነዴ እና ብዜነዴ እንደሆነ
ያቪየ ነው ብኯዋኴ። ይህን ዏቧኰን እቫዴ ኯቀጣይ ዴውኴድ ኯዒቬዯኲኯዢ ብዖን ኴንዯቊ እና
ጥኲቻን ኴናዛቅ ይግባኴ ነው ያኰዴ።

በክኴኰ የዯንቧዙዠው ድህነዴ ብዙዎችን እያጎቪቆኯ እና እያቧቃየ ይቇኛኴ ያኰዴ ጇቅኲይ
ዑኒቬዴ ፥ ይህ እውነዴ ኯጏጥ ይቇባኴ፤ እንዲኯጏጥዔ እጅ ኯእጅ ዯቪቬዖን ኴንቧዙ ይግባኴ
ብኯዋኴ፡፡ ክኴኰ ያኯውን ጇንካዙ የቬዙ ባሀኴ እና የዯዝጥዜ ሀብዴ እንደ ዏኴካዔ ቊጣዑ
በዏውቧድ ዛዚ ኲይ ከድህንዴ እና ኋኲ ቀዛነዴ ዏኲቀቅ እንደዑቇባዔ በዒውቪዴ ቀጣዩ የዏንግቬዴ
ቅጣጫ ህዝብን ዏቧዖዴ ያደዖቇ ዏሆኑን ዒዏኲከዲዶው ነው የቈዳዩ ዴኩዖዴ።

ቇኴቊይነዴ ካኴዯዝጇዖ፣ የቮቮው ካኴዯዏኯቧ እና ኳብነዴን ዏቆጣጇዛ ካኴዯቻኯ ሀቇዛን
ዏኯጏጥ ቬዶቊዘ እንደሆነ የዯናቇዴ ጇቅኲይ ዑኒቬዴ፤ ዏንግቬዴ የኢዴዮጵያውያን የቧኲዔ፣
ዴዕክዙቩ እና የኴዒዴ ጥያቄ ኯዏዏኯቬ እንደዑቧዙ እና ቃኴ የዑቇባዶውን ቈዳዮች ዯግባዙዊ
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ዒድዖግ ዏዷዏን ዏኲካች የሆኑ ብነድች ንቬዯዋኴ።

ሁኰዔ ኢዴዮጵያዊ

በዑኖዛበዴ ቦዲ በቧኲዔ እቬከኖዖ እና ህግን እቬካከበዖ ድዖቬ ንድዔ ዜቊ

በሀቇ ኲይ የዏቬዙዴ ዏብደ ቇዝዢ ይግባዔ ። ከብሄዛ ዒንነዴ በኲይ እንደቧው ቬበን ኯቧው
ክብዛ ቧጥዯው እንቬዙ ዒኯዲዶውንዔ እንደዜቊ ቦዲ ኴንቧጇው ይቇባኴ። በብዙ ቁቬኴ ውቬጥ
ያኯዢን ህዝቦች እንደዏሆናችንዔ ቂዔ ዏቋጇዛ የኯብንዔ፤ በይቅዛዲ እንኑዛ በዒኯዴ፥
“የኢዴዮጵያ ሕዝብ የዑያዔዛበዴ ይቅዛዲ ነው። በዢቅዛ ጏደዟዴ ዏሄድ ነው የዑሻኯው።”
የዑኴ ዏኴዕክዴ ቬዯኲኴዝዋኴ። በዯኯይ ጏጣደ የዯሻኯ ሀቇዛ ዏዢጇዛ እንዲቻኴ ከቂዔና ከክዞ
ሀቪብ ዏውጣዴ እንዳኯበዴ ነው ያቪቧቡዴ። ኢዴዮጵያዊነዴን ኯዏቇንባዴ ሁኲችንዔ ዏደዏዛ
ኯብን፤ ንዱን ጏቅቭ ንዱን ጏድቭ ዏሆን የኯበዴዔ ያኰዴ ጇቅኲይ ዑኒቬዴ፥ ሁን ኲይ
ኢዴዮጵያዊነዴ ዏጇቇን እና ዏዲከዔ ኯበዴ ኯዚህ ደግዕ የሀይዒኖዴ ባድች ሀኲዟነዲዶውን
ጏገ ይግባኴ ቩኰ ቪቬበዋኴ ።

ቬኯሆነዔ ህዝቡ የዯጣኯበዴን ሃኲዟነዴ እንዲጏጣ የዚህን ዏኴእክዴና ዒቪቧቢያ ንድዔዲ
ቬቀድዕ ዏዖዳዴ ያቬዝኴቊኴና ነው ዒንቪዳ። የባህዛዳን ከኲይ የዯዏኯከዯ የጇቅኲይ
ዑኒቬዴ ዒቪቧቢያ እና ሃቇዙዊ ጥዘ ጨዔዜ ከዚያ ቀደዔ በነበሯዶው ህዝባዊ ዏድዖኮች
ያቬዯኲኯፏዶው ዏኴእክድች ቇዙዊ ንድነዴና ዏግባባዴ ኲይ ያዯኮ

ቁዔ ነቇዜች ናዶው ፡፡

ኯዚህ ቬኴጣን ያበቃዶው ኢሕዴግ በዯኯያዩ ዜያዴ ደዖግኳዶው ባኲዶው ዯሃድቭዎች
ኯሕዝብ ቃኴ የቇባዶው በዛካዲ ቈዳዮች ኰ፡፡ ቬኯሆነዔ እነዚህን ቃኵች ኯዏዝጸዔ የዑያቬችኰ
ዕዛዔጃዎችን ከዏውቧድ ዷዔዜ የዯኯያዩ ቈዳዮችን ቩያቬዝጽዐ፣ ከድዛጅዲዶውና ከቅዛብ
ቧዎቻዶው በዯጨዒዘ የሕዝብ ድቊዢ የዑያቬዝኴቊዶው ዏሆኑ ነው የዏዷዏዘያው ንደዔዲ
፡፡ የህዝብ ብቻ ይደኯዔ የዯዣካካዘ ፓዛዱዎችና ቡድኖች ድቊዢ የግድ ይኲኴ፡፡ ይህ ድቊዢ

2

በኢዴዮጵያ ዔድዛ ኯቧኲዒዊ የፖኯዱካ ዴግኴ የዑዏጥን ዔኅዳዛ እንዲዝጇዛ ይዖዳኴ፡፡
ከዴናንዴ ዛዚ፣ ከዛዚ ደግዕ ነቇ የበኯጇ የዯሻኯ እንዲሆን ይጇቅዒኴ፡፡ በእኴህና በቂዔ በቀኴ
የዯኯጏቧው የዯኯዏደው የግዴዛነዴ ፖኯዱካ ኯቇዛዔ ኯሕዝብዔ የዒይጇቅዔ ዏሆኑን
በዏቇንዘብ፣ ኯዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓዴ ግንባዲ የዑዖዳ ጇጇዛ ዏጏዛጏዛ ቇዙዶውን የዑጏዱ
ዜጎች ዯግባዛ ሆን ይቇባኴ፡፡ በጥቅኰ ኢዴዮጵያዊነዴን ከቃኴ በኲይ በዯግባዛ ዒግዘዢ ዴኴቁ
ሥዙ ዏሆን ኯበዴ ነው ንድዔዲው፡፡

የኢዴዮጵያ የዲኲቅነዴ ክብዛ የዑዏኯቧው በቇዛ ኴጆቿ ሁኯንዯናዊ ዯቪዴዣ ብቻ ዏሆኑዔ
ኳኲኛውና ከቀደዏው የዒይኯይ ዏቧዖዲዊ የሆነ የዏኴእክዲዶው ንድዔዲ ነው፡፡ ኢዴዮጵያ
ኰዓኲዊ ቇዛ እንደ ዏሆኗ ዏጇን በውቬጥ ቈዳይዋ የዯሟኲ ዯቪዴዣ ዒድዖግ የዏኲ
ኢዴዮጵያውያን የዒይቇቧቬ ዏብዴ ብቻ ቪይሆን ግዴዲዔ ነው፡፡ ዔዕዙባውያንዔ ሆኑ ኳኵች
በውቬጥ ቈዳያችን ቇብዯው እንዲዝዯዢደ ዏዢቀድ ይቇባዔ፡፡ ኯዚህ ደግዕ ዏከዠዝኴ ቪይሆን
የቊዙ ቋዔ ኖዛ የግድ ነው፡፡ የውጭ ኃይኵች ጥቅዒዶውን ኯዒቬጇበቅ ቩኰ የዒይዝነቅኰዴ
ድንቊይ የኯዔ፡፡ ይህ ዢኲጎዲዶው በኢዴዮጵያ ዔድዛ ዯቀባይነዴ ዒግኗዴ የኯበዴዔ ነው
ዏኴእክደ ፡፡

የኢዴዮጵያ ኴጆችዔ የእነቨ ዯኲኲኪ ዏሆን የኯባዶውዔ፡፡ ይህ ዕውን እንዲሆን ደግዕ
ኢዴዮጵያውያን በእኩኴነዴ የዑቬዯናቇዱበዴ ሥዛዓዴ እየቇነባን ነውና በዔክንያዴ ግዙን ነው
ንድዔዲው፡፡ በቇዙዶው ቈዳይ ባይዯዋዛ ቪይሆኑ ከዳዛ እቬከ ዳዛ የዑቪዯዞበዴ ዔኅዳዛ
ኯዒበዷዴ ዏንግቬዴ እየዯቊ ነው፡፡ ኯዚህዔ ብኴቯ ሠዙዜች ዏጏቇድ ኯባዶውና ደግዞን ነው
ዏኴእክደ ፡፡ የሕዝብና የቇዛ ፀዛ የሆነው ዐቬና (ኳብነዴ) በጇንካዙና በቬዯዒዒኝ ዕዛዔጃ
ዏዔከን የዑችኯው ህዝብ ቩቪዯዢበዴ ብቻ ነው ፡፡ ይህ ቩሆን የዜጎች ቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ
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ዏብድች በዔኴዓዴ እንዲከበ የዑያቬችኴ ግኴጽና ዯጇያቂነዴ ያኯበዴን የዏንግቬዴ ቧዙዛ
በዯግባዛ ዒዖቊቇጥ ይቻኲኴ፡፡ ኯዚህ ቀና ሐቪብ ዯግባዙዊነዴ ጇቅኲይ ዑኒቬዴንና
ቬዯዳደዙዶውን በቇዛ ዢቅዛ ቬዓዴ ዏደቇዢ ይቇባኴ፡፡

ቬዯዋዩና ጨዋው የኢዴዮጵያ ሕዝብ በጇቅኲይ ዑኒቬዴ ንግግዛ የዯደቧዯውን ያህኴ፣ ድቊዢ
ከዏቬጇዴ ጏደ ኋኲ ዒኯዴ የኯበዴዔ ነው ዏኴእክደ፡፡

በዙደዔ ዒዕዘናዴ ከዑኖዖው ይህ

የዯከበዖ ሕዝብ ቊዛ ጇቅኲይ ዑንቬዴ እየዏከ የዑቇኘዴና የሥዙዶው ዏዷዏዘያ ያደዖቈዴ
ህዝቡ ከቇ በኲይ ዔንዔ የዑያቬቀድዏው ነቇዛ ቬኯኳኯ ነው፡፡ ይህንን የዏቧኯ ዯዔቪኳዲዊ
ሕዝብ በዏዔዙዴ ዯዓዔዛ ዏሥዙዴ እንደዑቻኴ ጥዛጥዛ የኳኲዶው ዏሆኑዔ የዏኴእክዲዶው
ቬኳኴና ኴንቇነዘበው የዑቇባን ብይ ነጥብ ነው፡፡

ጇቅኲይ ዑኒቬዴዔ በንግግዙዶው ኯዒዏኴከዴ የዝኯቈዴ ይህንን ነው፡፡ ሁን ዴኴቁ ነቇዛ
ያቊጇዐ ችግዜችን በቧከነ ዏንቇድ ዏዢዲዴ እንደዑቻኴ የቊዙ ዏግባባዴ ዏዢጇዛ ነው፡፡
በዯኯይ በፖኯዱካው ውቬጥ ያኰ ኃይኵች ኯዓዏዲዴ ያባከኑዴን የቧው ኃይኴ፣ ዜና ኃይኴ ብቻ
ቪይሆን ዏኴካዔ ቊጣዑዎች በዏቇንዘብ ኯጏቅደ የዑዏጥን ቁዏና ኲይ ቢቇኘ ይዏዖጣኴ፡፡
የዓዏዲዴ ችግዜች የዑቀዖዞዴና ጏደዯሻኯ ዜ ዏቮቊቇዛ የዑቻኯው በቀና ዏንዝቬ የኯውጥ
ኃይኴ ሆኖ ዏቇኗዴ ቩቻኴ ብቻ ነው፡፡ ሁኰንዔ ጣጣ ኯጇቅኲይ ዑኒቬዴና ኯቬዯዳደዙዶው
ቬዖክቦ ‹ሥዙህ ያውጣህ› ዒኯዴ ኯቇዛ ይጇቅዔዔ፡፡ ዛዚ ዏቬግኖ ነቇ ኯዏውቀቬ
የዯኯዏደው ቮኯብዲ ውቬጥ ዏግባዴዔ ዠይዳ የኯውዔ፡፡ በሕግ የበኲይነዴ ሥዛ የዔዴዯዳደዛ
ዴዕክዙቩያዊዴ ቇዛ ዕውን ዏሆን የዔዴችኯው ኢዴዮጵያውያን ቩዯባበ ብቻ ነው፡፡
የዑያዔዛባዶውዔ በኅብዖዴ ቩቆዐ ነው፡፡
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