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ጠቅኲይ ዑኒቬዳሤ ሃ/ዒሤያም ደቪኯኝ ዲህቪቬ 25 ቀን 2010ዓ/ም ከኳኵዷ ኟኢህዴግ ባኴ 

ድሤጅድች ቃነ ዏናብሤዴ ቊሤ ኯዏቇናኛ ብከሃን በቧጡዴ ጏቅዲዊ ቃኯ ምኴኴቬ ኲይ ”በሦፀዐዴ 

ጏንጀኴ ምክንያዴ በራሤድ ቤዴ ኟዯሦሟደባዶው ጏይም ደግሞ ጏንጀኴ በዏሦፀም ድሤዴ ዯጠሤጥሟው 

በቃቢ ህግ ቈዳያዶው ዯይክ በእቬሤ ኟዑቇኘ ንዳንድ ኟፖኯዱካ ፓሤዱ ባኲዴን ጧምሥ ኳኵች 

ግኯቧቦች ኟዯቱኯ ሃቇሢዊ ዏግባባዴ ኯዏራጠሤና ኟዲሞክሢቩ ምህዳሠን ኯዒቬሩዴ በዒቧብ ክቪዶው ዯቋሤጦ 

ጏይም በምህሟዴ ህግና ህቇዏንግሥደ በዑሦቅደው ዏኴኩ ዯቇቢው ዒጣሢዴ ዯደሤጎ እንዲሦደ ይደሟቊኴ 

›› ኟዑኴ ሃቪብ ቧንኬሟው እንደነበሤ ኟዑዲጏቬ ቈዳይ ነው፡፡ እናም ከኩያን ካ ጀምሥ ኟዯቃውሞው 

ጎሢ ፖኯዱካዊ እንቅቬቃቫ ውቬጥ ጎኲ ባኯ ዏኴኩ ቩነቪ ኟዑደዏጠው ነቊቊሡ ሤዕቧ ቈዳይ ‹‹ኢህዴግ 

ዏሢቯ ዏንግቬዴ ኢዴዮጵያ ውቬጥ ኟፖኯዱካ እቬሟኛ ኟኯም ይኴ እንዳኴነበሤ ይሄው ሁን ኲይ ደግሞ 

ሢቨው ኟፖኯዱካ እቬሟኞችን እሦዲኯሁ ዒኯዴ ጀምሯኴ፡፡ ቈድ እኮ ነው ጎበኬ! እነኩህ ቧዎች ህኬቡ 

ይዲኧበናኴ እንኳን ይኰም እንዴ!?›› ኟዑኴ ዓይነዴ ሆኖ እንዳቇኗሁዴ ኯዏግኯፅ እጏዳኯሁ፡፡ 

ቬኯኩህ እኔ በኪሣዋ ዏጣጥሪ ኲነቪ ኟሦኯኩዴም፤ እውን ኟኢሪዴሡ ጠቅኲይ ዑኒቬዳሤ ድ 

ሃ/ዒሤያም ደቪኯኝ ዲህቪቬ 25ቀን 2010ዓ/ም ኟዕቅዱን ዏኖሤ ኯህኬብ በቇኯፁበዴ ቃኯ ምኴኴቬ ኲይ 

‹‹ኟፖኯዱካ እቬሟኞችን እንሦዲኯን›› ቩኰ ዯደምጠዋኴን? ጏይቬ ደግሞ ‹‹ኟዯቱኯ ሀቇሢዊ ዏግባባዴን 

ኯዏራጠሤ ይሟዳኴ በዑኴ እምነዴ በሢቪዶው ጥሩዴ ምክንያዴም ቢሆን ኯእቬሤ ኟዯዳሟቈ ኟዯቃዋዑ ፓሤዱ 

ዏሡዎችንና ባኲዴን ክቨ እንዲቋሟጥኲዶው ኟዒድሟግ ውቪኔ ኲይ ደሤቧናኴ›› ኟዑኯው ዒሤኛ ኯኔ 

እንደዑቇባኝ ይደኯም ይሆን ዴክክኯኛ ዴሤቈዐ? ጏኧዯ በዑኰ ጥያቄዎች ከሡያ ኟዑያጠነጥን ሤዕቧ 

ቈዳይ ነው፡፡ እንግዲያውቬ ሁን በቀጥዲ ጏደ ዋናው ኟፅሁሪ ዓኲዒ ኴሪ ዏንግቬዴ ያኲኯውን ያኯ 

ኯዒቬዏቧኴ ቩባኴ ብቻ ቈዳአን በዯንቮዋሟሟ ዏኴኩ ዯሤቈዏውና ሩኴቧው ያቀሤቡዴ ቩሞክሠ 

ኟዑቬዯዋኰበዴን ኟዯቃውሞው ጎሢ ፖኯዱከኞች ኟዯኯዏደ ፀቈሤ ቬንጠቃ ነቪኯሁ፡፡ (ቬኯሆነም ይህን 

ዏቧሟዯ ሃቪብ ዏነቱ ድሤቇን እውነደን እንነቊቇሤ ከዯባኯ ዯቃዋዑዎች ኯዓድዋው በኢዴዮ ጣኴያን 

ዏንግቬዲዴ ኟጦሤነዴ ውኵ እንደ ዋነኛ ዏንቬኤ ዯደሤጎ ኟዑጏቬደውን ኟውጫኳ ውኴ ቬሢ ቧባዯኛ 

ንቀፅ እንድናቬዲውቬ ኟዑያቬቇድድ ዒምዲዲዴን ይሆነን ብኯው ኟያከዴ ይዏቬኲኰ፡፡ ደግነደ ግን 



እንደኩህ ያኯው ቀናውን ሃቪብ ሆነ ብኵ በዒጣዏም ያኴዯቇባ ፖኯዱካዊ ዴሤራን ኯዒግኗዴ ኟዏቱዴ ደባ 

እውነዲውን ኟዏቀኟሤ ብቃዴ እንደዒይኖሟው ኟውጫኳ 17ደ ዏኧኬ እንዳቬከዯኯው ዯደቊግሞ በዯነቇሟኯዴ 

ኟዓድዋው ጦሤነዴ ኟድኴ ቇድኴ ውኵ ኲይ ዏሟቊቇጡን ዲሡክ ኧግቦዲኴ፡፡ 

ቬኯኩህም ከኲይ ኯብነዴ ያህኴ ቀንጭበን ኟጠቀቬነውን ቧሞነኛ ዏንግቬዴን ኟዑያጥኲኲ ቬዯያኟዴ 

ቩቧነኬሠ ኟዑደዏጡዴ ዯቃዋዑ ፖኯዱከኞች፤ ጠቅኲይ ዑኒቬዳሠ ኟዯናቇሠዴን በዴክክኴ ካኯዏሟዳዴ 

ኟዑዏነጭ ይደኯም ችግሢዶው፡፡ ይኴቅቬ ኟኢሪዴሡ ዏንግቬዴ ኯምኴዓዯ ህኬቡ ያቬዯኲኯሦውን 

ዏቧሟዲዊ ቁም ነቇሤ ኯዏሟዳዴ ራኲጎደ ቬኯኳኲዶው እንጂ፡፡ እናም ከኩህ ብኪኛዎዷ ኟሀቇሢችን ዯቃዋዑ 

ኟፖኯዱካ ፓሤዱዎች ከዴናንዴ እቬከ ኪሣ ከዑዲጏቁበዴ ኟኢህዴግ ዏሢቯን ዏንግቬዴ በጎ ጥሟዴ ሁኰ 

ጥኲቮዴ ኯዏቀባዴ ያኯዏ ዏቧኴ እብኯዴ ኳያ ቩዲይ፤ እውን ጠቅኲይ ዑኒቬዳሢችን እንዳኰዴ 

በሦፀዐዴ ኟጏንጀኴ ዯግባሤ ምክንያዴ በሕግ ቁጥጥሤ ቬሤ ውኯው ክቬ ኟዯዏቧሟዯባዶውን ኟዯቃውሞው 

ጎሢ ፖኯዱከኞች እንዲኯቀቁ ዒድሟግ ኯዯቱኯ ብሔሢዊ ዏግባባዴ ዏሦጠሤ ይበጃኴን? ኟዑኴ ቬቊዴ ኧኴ 

ጥያቄ እናነቪ ኧንድ ይቇሩሩኴ፡፡ ምንም እንኳ ዒንኛውም ኢዴዮጵያዊ ካቊ በዯቃውሞው ጎሢ ኟፖኯዱካ 

እንቅቬቃቫ ምክንያዴ ሕግ ጥቭና ጏንጀኴ ሦፅሞ ኯእቬሤ ከዑዳሟግ ይኴቅ፤ በእውነዯኛ ኟቧኲዒዊ ዴግኴ 

ሂደዴ ኟዑዏጣ ኯውጥን ዏሤጥ እንደዑቇባ ኟዒምን ቧው ብሆንም፤ ግን ደግሞ ይህ ዓይነደ ኟንድ 

ጏቇን ቅን ቬዯቪቧብ ብቻውን ኟዑጠበቀውን ውጤዴ እንደዒያዏጣ ኟከኩህ ቀደዐ ዯሞክሯችን 

እንደዑያዏኯክዴ ኯዏኧንቊዴ ጠቃዑ ይዏቬኯኛኴ፡፡ 

ኯዒንኛውም ግን ኟኢሪዴሡ ዏንግቬዴ እያኯ ያኯው ፤ ዯቃዋዑዎዷ ግኯቧቦች በሕግ ቁጥጥሤ ቬሤ 

ውኯው ክቬ ኟዯዏቧሟዯባዶው እንደዒንኛውም ኢዴዮጵያዊ ካቊ ያቬጠይቃዶው ኟዑችኴ ኟጏንጀኴ 

ድሤዴ ቩሦፅዐና ቩያቬሦፅዐ በዏቇኗዲዶው እንጂ ኟፖኯዱካ ቋዒዶው ግምዴ ውቬጥ እኟቇባ 

ይደኯም፡፡ እንዲህም ሆኖ ግን እቬዱ እኛ ሆድ እናቬሩና ዯኯቀው በቧኲዒዊ ዴግኰ ሂደዴ ውቬጥ 

ኟኟሢቪዶውን ቇንቢ ቬዯዋፅኦ ዒበሤከዴ ይችኰ እንደሁ እንያዶው ነው፡፡ ቬኯኩህም ህኬቡ ቈዳአን ከኩህ 

ኳያ ሟዳው ይቇባኴ ኟዑኴ እምነዴ ነው ያኯኝ እኔ በግኳ፡፡  

ምክንያደም ደግሞ እነኩሁ ጏቇኖች ቇና ከሁኑ ምንም ዓይነዴ በሕግ ኟዑያቬጠይቅ ኟጏንጀኴ 

ድሤዴ ቪይሦፅዐ ኯእቬሤ ኟዏዳሟግ ዕጣ ኟቇጠዒዶው በቬኴጣን ኲይ ያኯውን ቇዢ ፓሤዱ ኟዑያቬሦሢ 

ቋም ኟዑያሢምዱ ጠንካሢ ዯቃዋዑዎች ቬኯሆኑ እንደሆነ ድሤቇው ዏናቇሤና ዒቬነቇሤ ኟጀዏሠበዴ 

ግባብ ዏኖሠን ኟዑያዏኯክደ ዏሟጃዎችን እኟቧዒን ያኯንበዴ ሁኔዲ ኯና ነው፡፡ ኯምቪኳ ያህኴም 



ባኯሦው ጥሤ ሁኯዴ ቀን 2010ዓ/ም ዲዴሞ ኟጏጣው ቧንደቅ ቊካጣ ኲይ ቈዳአን ቬዏኴክዯው ጏቅዲዊ 

ዒብሢሡያ እንዲቧጡ.ዴ ከዯደሟቈዴ ኟዯቃውሞው ጎሢ ፖኯዱካ ኴሂቃን ንደበዴ ቬኯዯቧነኧሟው ቬዯያኟዴ 

ንቬዯን ብናቬዲውቬ ‹‹ኢዴዮጵያ ውቬጥ ኟፖኯዱካ እቬሟኛ ኟኯም ዒኯዴ ፀሐይ በምቬሢቅ ጏጥዲ 

በምዕሢብ ዴጠኴቃኯች ኟዑኯውን ዓኯም ቀሩዊ እውነዴ እንደ ዏካድ ይቆጠሢኴ›› ኟዑኴ ይቇኝበዲኴ፡፡ 

ይህን ያኰዴ ኟቧዒያዊ ፓሤዱ ፕሣኩዳንዴ ድ ኟተዋቬ ቧሩ እንደሆኑም ዒቬዲጏቬ ይቻኲኴ፡፡ እናም 

እንደኔ እንደኔ ኟዯቱኯ ሀቇሢዊ ኟቊሢ ዏግባባዴን ኯዏራጠሤ ኟዑሟዳ ዒንኛውም ዓይነዴ ዏካሟሥችን 

ኟዑያኯኬብ እሤምጃ ቩጏቧድ ዒኟዴ ዏኯዏድ ኟዑቇባው ዏኴካም ነቇሤ ኟዏሆኑን ያህኴ፤ ይህ በጎ ሃቪብ 

በሁኰም ጏቇኖች ኧንድ ዯቇቢ ዋቊ ቪይቧጠው እኟቀሟ ዯቃሢኒ ድምሤ ውጤዴ ኟዑያዏጣበዴ ቊጣዑ 

ጥቂዴ ኯዏሆኑን ዏኧንቊዴ እንደዒይኖሤብን ግን ይቧዒኛኴ፡፡ 

ይኴቁንም ደግሞ ይህ ሁን ኟምንቇኝበዴ ኧዏን በኢዴዮጵያውያን ህኬቦች ፖኯዱካዊ ኟቊሢ ዲሡክ 

ውቬጥ ሦፅሞ ኟዯኯኟ ቬራሢ ቧጠው እንደዑችኴ ኟዑዏንበዴን ኟክሢሡ ዲያቬፖሢ ዯቃዋዑዎች ከኯኟኯዴ 

ኟዴምክህዴና ኟጠባብ ብሔሤዯኝነዴ ፖኯዱካዊ ቬዯቪቧባዶውን በዯጠና ቅንብሤ ኟዑያኪምደበዴ ግባብ 

ኟኩህችን ሀቇሤ ሦዯና በዒጏቪቧብ ሟቇድ እያቪደሟ ቬኲኯው ሦሤጀ ብከ ኰዲዊ ዯፅእኖ ቩዲከኴበዴ ቈዳአን 

እጅግ ጥንቃቄ ኟዑጠይቅ ያደሤቇዋኴ፡፡ እናም ኢዴዮጵያውያን ኟብሔሤ ብሔሟቧብ ህኬቦች ኟምንዲጏቅበዴ 

ኟቊሢ ህኴውናችን ኯዯዏቧሟዯባዴ እናዴ ሀቇሤ ኧኯቄዲዊ ዕጣሦንዲ ይበጃኴ ከዑኴ ቀና ቬዯቪቧብ 

በዑዏነጭ እምነዴ ኟዑጏቧዱ ዏቧኴ እሤጃዎችን ሁኰም ጏቇን ዯቇቢ ዋቊ እንዲቧጣዶው ዒድሟግ 

ያቬሦኴቊኴ እኲኯሁ፡፡ 

ኯበኯኩያ ግን ከኩህ ቀደም እቬኪቧኯዶን ድሟቬ ደቊግዏን ኟዲኧብነውን በኢህዴግ ዏሢቯ 

ዏንግቬዴና በፅንሦኛ ዯቃዋዑ ኟፖኯዱካ ፓሤዎች ዏካከኴ ኟዑደሟግ ኟዏኯካከዴ ቇዏድ ቈዯዲ (ዏቋጫ 

ኟኯሽ ኴረያ) ከዒቬቀጠኴ ኟኧኯኯ ዯጧባጭ ውጤዴ ይዏጣኴ ብኵ ዒዏን ያዳግዲኴ፡፡ ይህን ኟምኴበዴ 

ዋነኛ ምክንያዴም ከኲይ ኯዒዏኴከዴ እንደሞከሤኩዴ ሁኰ፤ ኳኲው ቀሤድ ዏንግቬዴ ኯኩህች ሀቇሤ ህኬቦች 

ኧኯቄዲዊ ኟቊሢ ዕጣንዲ ዏቃናዴ ይበጅ ይሆናኴ በዑኴ ዯቬሩ ቬኲቀዳዶው ኟእሤምዴ እሤምጃዎችና 

ኟዏራዴሔ ራኯቊ ቀጣይ ጥሟድች ኟዑቧጠውን ዒብሢሡያ፤ ኴክ እንደ ኟውጫኳው ውኴ 17ኛ ንቀፅ 

ኯእነሤቨ ዓኯም ቀሩዊ ጥቅም ዏሟቊቇጥ እንዲያዏች ድሤቇው እያንቮዋሟሠ በዏዯሤጎም ኳኲ ኲቬሦኲ 

ኪቪሢ ኟዑያቬከዴኴ ኟቃኲዴ ጦሤነዴን ቩከራደ ኟዑቬዯዋኰ ዯቃዋዑ ኟፖኯዱካ ቡድኖች ጥቂዴ እንዳኴሆኑ 

ኟዑካድ ቈዳይ ይደኯም፡፡ 



ቬኯኩህም፤ ዴሤቈም ያኯው ሀቇሢዊ ኟቊሢ ዏግባባዴን ኯዏራጠሤ ኟዑያቬችኰ ዏቧኴ እሤምጃዎችን 

ዏውቧድ ይቇባኴ ኟዑኯው ኟኢሪዴሡ ዏንግቬዴ ቋም ጠቃዑነደ እንደዯጠበቀ ሆኖ፤ ዲዲያ ይህ ጠቃዑ 

ዕቅድ ጏደዯጧባጭ ዯግባሤ ዯኯውጦ ሀቇሢዊ ዯቬሩዎቻችንን እንዲያኯዏኴምኴን ከነዒን ምን ቀሡ ኟቤዴ 

ቬሢ ዏቬሢዴ ይጠበቃኴ? ብኵ ዏጠኟቅ ሦፅሞ ችኲ ዏባኴ ይኖሤበዴም፡፡ ዏዶቬ ‹‹ዓይን ይድ ኴብ 

ይሦሤዳኴ›› ኟዑኯውን ኟበው ብሒኴ ዏነቱ ድሤቇን እቅጨን ዏነቊቇሤ ካኯብን፤ ኟሀቇሢችን ፖኯዱካና 

ፖኯዱከኞች ዏቧሟዲዊ ችግሤ ኯኧዏናዴ ቩጏሤድ ቩዋሟድ ከዏጣው ዏቪራዲዊ ዏዲበይ በዑዏነጭ 

ቅንነዴ ዒጣዴ ምክንያዴ ዕሤቬ በሤቬ ዏጠኲኯራን እንደ ጠቃዑ ዐያ ኟዐጥኝ ዒኯዴ ነው ብኵ 

ዒጠቃኯኴ ይቻኲኴ፡፡ እናም ይሄው ብሥ ዒደግ ኟዑቻኴበዴን ሀቇሢዊ ድኴ ኯዑያቀዳጅ ኟቊሢ ዴንቪኤ 

ዏቪካዴ ከዏሟባሟብ ይኴቅ፤ ዕሤቬ በሤቬ እኟዯጠኲኯሧ ዯያይክ ኟዏውደቅ ደቊን ኯዑያቬከዴኴ  ራጥጫ 

ኟዏዏቻዶዴ ባካ በከሩ ዏኴኩ እንደዯጠናጏዯን ምኖ ዏቀበኴን ኟዑጠይቅ ከኴብ ኟዏነጧ ፖኯዱካዊ 

ንቬሐ ኟዏግባደ ቈዳይ ሁኰን ቀራ እቬካኴሆነ ከዯኯዏደው ቈኴ ዏቋቧኴ ኟምንኲቀቅበዴ ይሆናኴ ጏይ? 

ኟዑኯው ጥያቄ ቬሤ ነቀኴ ምኲሽ ኟዑያቱው ቁኴራ ነጥብ ይዏቬኯኛኴ፡፡ ሀቇሢዊ ጏይም ደግሞ ብሔሢዊ 

ኟቊሢ ዏግባባዴ በዯቱኯ ዏኴኩ ዯሦጥሥ ኟዒኟዴ ምኞዲችን እውን ይሆን ኧንድ ሁኰም ኟኢዴዮጵያን 

ፖኯዱካዊ ችግሤ ኟዏራዲዴ ቈዳይ ይዏኯከዯኛኴ ብኯው ኟዑያምኑ ጏቇኖች፤ ቬኯቈዳአ ቬሦኲነዴ ኟምሤ 

እንደዑያምኑ ኟዑያሟቊግጥ ኟኟሢቪዶውን ዯግባሢዊ እሤምጃ ዏውቧድ እንደዑጠበቅባዶው ኯዏሟዳዴ 

ኟዯኯኟ ዕውቀዴ ኟዑጠይቅ ይደኯም፡፡ እያንዳንዳችን ኟኟሢቪችንን ዏቬቀኴ እኟዯቮከምን ኟዴሞክሢቩያዊ 

ቬሤዓዴ ግንባዲ ዳቇዴን ኯዏውጣዴ ዯጧባጭ ድራሟዴ ዒቪኟዴ ቬንችኴ ብቻ ነው ክቡሤ ጠቅኲይ ዑኒቬዳሠ 

ኟዯዏኘዴን ኟዯቱኯ ሀቇሢዊ ዏግባባዴ ዒቬሦን ኟዑቻኯው፡፡ ቬኯኩህም ሁን ኟኢሪዴሡ ዏንግቬዴ 

ኟቧጠውን ክቬ ኟዒቋሟጥና ራሤድ ኟዏቧሟኬ ዕድኴ ዯጠቅዏው ከእቬሤ እኟዯኯቀቁ ያኰዴ ዯቃዋዑ 

ፓኯዱከኖች ሁኰ፣ ቢያንቬ ከእንግዲህ ዯዏቪቪይ ሕቇ ጏጥ ዯግባሤ ኲይ እንደዒይቪዯሧ  ያሟቊግጡኴን 

ይቇባኴ እኲኯሁ፡፡       


