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 ዏኴዕክዲችን ከኴብ ነው! 

ባ ዏኲኩ 06-12-18 

ቧሞኑን ጠቅኲይ ዑኒቬዴሤ ዶ/ሤ ብይ  ባይን በዯዏኯከዯ ኯግብጻዊያን ኟዒይናጏጠውን ኟህዝባዶውንና 

ኟዏንግቬዲዶውን ቋም ቬሟግጠው ነግሟዋዶዋኴ። ጠቅኲይ ዑኒቬዴሢችን “እኛ ኢዴዮጵያዊያን ጏንድምነዴንና 

ዏኴካም ቈሤብዴና ኟምናውቅ፤ እግዚብሔሤን ኟምንሦሢ ቬኯሆንን ጏንድም ህዝብ ኟሆነውን ኟግብጽ ህዝብ 

በፍፘም፣ በፍፘም ኟዏቈዳዴ ሃቪብም ፍኲጎዴም ኟኯንም” ብኯዋኴ። ዲኲቁ ኟኢዴዮጵያ  ኟህዳቫ ግድብ  ዒንንም 

ቪይጎዳ  ኢዴዮጵያዊያንን ዏጥቀም ኟዑያቬችኴ ፕሥዷክዴ ነው።  ይህ ፕሥዷክዴ ከኢኮኖዑያዊ ሩይዳው ባሻቇሤ 

ኯእኛ ኢዴዮጵያዊያን  ኳኲም ኳኲም  ነቇሤ እንደሆነ  ኴዴሟዱኴን ይቇባኴ። ይህ ፕሥዷክዴ ኟኯውጥ፣ ኟዕድቇዴ፣ 

ኟንድነዴ፣ ኟብሥነዴ ዒቪያ በዏሆኑ ዒንንም ቪይጎዳ እኛን ኟዑጠቅም ነው። ንዳንዶች  ዲኲቁ  ኟኢዴዮጵያ  

ኟህዳቫ ግድብ  ከድዋ ጦሤነዴ በዏቀጠኴ  ኢዴዮጵያዊያኖችን በንድ ጥኲ ቬሤ ዒቧባቧብ ኟቻኯ ፕሥዷክዴ 

እንደሆነ በደባባይ ቩዏቧክሠ ይደዏጣኰ። ከዚህም ባሻቇሤ ኯቇሢዊ ዏግባባዴና ኯቇጽዲ ግንበዲ ቬሢችን  

ያኯው  ዑናም  በቀኲኰ  ኟዑዲይ ይደኯም።  

እውነዲ እቬከ ዛሣ በቇሢችን በሤካዲ ቬሢዎች እይዯከናጏኑ ቢሆንም እንደህዳቫው ግድብ ኟህብሟዯቧቡን  

ቀኴብ ኟቇዛ ህዝቡን በንድ ጥኲ ቬሤ ያቧባቧበ  ፕሥዷክዴ  ኴዲኟም። እዚህ ፕሥዷክዴ ኲይ ከዋቂ እቬከ 

ህጻን፣ ከምሁሤ እቬከ ኴዯዒሟው፣ ከሃይዒኖዴ ዏሡው እቬከ ምዕዏኑ፣ ቇሤ ቤዴ ከዑኖሟው እቬከ ዳያቬፖሢ 

ጏዘዯ ሻሢውን በዚህ ፕሥዷክዴ ኲይ ያኲቪሟሦ ቇሤ ጏዳድ ዜጋ ኟኯም። ሁን ኲይ ይህ ፕሥዷክዴ ጏደ 66 

በዏድ ዒድሟቬ ዯችሏኴ፤ ሁንም ኯፕሥዷክደ እውን ዏሆን ኟህዝብ ድጋፍ ዏጠናከሤ ያኯበዴ ቈዳይ ነው። 

ምክንያደም  እኟቧዒንና እኟዯዏኯከዴን ካኯነው ነቇሤ  ዲቨ ዏሢሤ በዯኯይ ኟውጭ ምንዛሣን በዯዏኯከዯ 

ባዶ ካዝና  እንደዯሟከቡ ነው። በዏሆኑም ህብሟዯቧቡ ኯዚህ ፕሥዷክዴ እቬካሁን  እያደሟቇ ያኯውን ድጋፍ 

ጠናከሥ ዏቀጠኴ  ይኖሤበዲኴ።   

ባኯሧዴ ዓዏዲዴ ንዳንድ ኟውጭ ሃይኵች ኟህዳቫውን ግድብ ኯዒደናቀፍ ያዏዶናኴ ያኰዴን ዏንቇድ ሁኰ  

ኯዏዯግበሤ ጏደኋኲ  እንደዒይኰ ንዳንድ ዒቪያዎች እንደነበሠ ኟደባባይ ዑቬጢሤ ነው። ዛሣ ኲይ ዒንም 

ኟውጭ ሃይኴ በውቬጥ ቈዳያችን ይቇባኴ ብኯን እንዳንቧጋ ጠቅኲይ ዑንቬዴሤ ዶ/ሤ ብይ ግንቡን 
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ደሤምቧውዲኴ።  ዲቨ ኟቇሢችን  ዏሢሥች እሤቅ ኟጏሟደባዴ  ዲቩቷን  ኢዴዮጵያ በዏቇንባዴ ኲይ 

ናዶው።  ይህ ዏሢሤ  ምቬጋና ይግባውና  በኢዴዮጵያ ኟቁሤሾ ፖኯዱካ ካሄድን እንዲያበቃ ጠንክሥ 

በዏቬሢዴ ኲይ ነው። ኟዶ/ሤ ብይ ዏንግቬዴ ዒንኛውም ኢዴዮጵያዊ  በፖኯዱካ ቪቢያ  ኩሤፎ ጏደ ውጭ 

ኟዑሄድበዴን  ሁኔዲ  እንዳይኖሤ እንዲሁም በዯኯያኟ ዏንቇድ ዯቇፍድ በውጭ ያኯ ሃይኴ   ሁኰ ጏደ ቇሤ 

ቤዴ ዯዏኴቭ ቧኲዒዊ ዴግኰን እንዲቀኲቀኰ ኟፖኯዱካ ምህዳሠን ቬፍዯውዲኴ።   

 

ዶ/ሤ ብይ  በኢዴዮጵያን  ኟፖኯዱካ ምህዳሠን ኯዒቬሩዴ  በሤካዲ እሤምዺዎችን  በዏውቧድ ኲይ ናዶው። 

ይህን ይነዴ ካሄድ ቇሢዊ ንድነዴን ከዒጠናከሠ ባሻቇሤ ኟውጭ ሃይኵች ጣኴቃ ኟዑቇቡበዴን ዏንቇድ 

ይዘጋኴ። ኟግብፃዊያን ፖኯዱከኞች፣ ምሁሢንና ዑዲያም ዲቬቷን ኢዴዮጵያ እኟቧሢች ያኯውን ሁኔዲ 

ቇነዘቡዴና  እውነዲውን ውቀው  ካሄዳዶውን ያቬዯካክኰ ይቇባኴ ባይ ነኝ።  ጠቅኲይ ዑኒቬዴሤ  ዶ/ሤ 

ብይ  ኯግብጻዊያን ኟቧጧዶው ቃኴ ኟዒይዲጠፍ ዏሆኑን ኟግብጽ ሃይኵች ዯቇንዝበው ቬኯህዳቫው ግድብ  

ያኲዶውን ዯያይ ያቬዯካክኰ ይቇባኴ።  ኟግብጽ  ሃይኵች ኢዴዮጵያን ይዏኯከደበዴ ኟነበሟው ኟቀድሞው 

ያሟዷና ያሦዷ ዏነጽሢዶውን በዏቀኟሤ ዴክክኯኛ ምቬኲችንን ኟዑያቪኟውን ዲቬ ዏነጽሤ ዒድሟግ 

ይኖሤባዶዋኴ።   

 

ኢዴዮጵያ ከፍዯኛ  ኟኤኳክዴሡክ ሃይኴ እጥሟዴ ያኯባዴ፤ ዑዮኖች ከድህነዴ ጠኯኴ በዲች ኟዑኖሠባዴ ቇሤ 

ዏሆኗን ግብጻዊያን ዯሟድዯው ኴዒዴና ዕድቇዴ እንደዑያቬሦኴጋዴ  ምነው ዏቀበኴ ይኖሤባዶዋኴ። ኟዓባይ 

ቀጣይ ህይጏዴ ሟጋቇጥ ኟዑችኯው በኲይኞዷ ኟዯሩቧቬ ቇሢዴ ዘኲቂ ኟካባቢ ኴዒዴ ቬሢ ቩከናጏን ብቻ 

ነው። ይህ ደግሞ እውን ኟዑሆነው ኟኲይኞዷ ኟዯሩቧቬ ቇሢዴ ከጏንዙ ፍዴሃዊ ዯጠቃዑ ቩሆኑ ብቻ ነው። 

ሁን ኲይ  ኢዴዮጵያ ቧረ ኟዯሩቧቬ ኴዒዴ ቬሢ በዒከናጏን  ኲይ ቬዴሆን  ይህ ደግሞ  ኟጏንዙን ቀጣይ 

ህይጏዴ ኟዑያሟጋግጥ ነው። ጠቅኲይ ዑኒቬዴሤ ብይ ኢዴዮጵያ ኟግብጽን ህዝብ ኯዏቈዳዴ ኟምዲደሤቇው 

ንድም ነቇሤ እንደኳኯ ቬሟግጠው  ነግሟዋዶዋኴ።  ግብጻዊያን ይህን ዕውነዲ ዯቀበኰ፤ በጠቅኲይ 

ዑኒቬዴሢችን በኩኴ ያደሟሷችሁን ዏኴዕክዴ ከኴብና እውነዲ  ነው። ኢዴዮጵያ ዏቼም ቢሆን ቃሏን ጥሩ 

ዲውቅም።     

 

ባይን በዴብብሤ  ዒኴዒዴ ቢቻኴ  ኯሁኰም ኟዑዯሤፍ ኟጋሢ ሃብዴ ነው። ኢዴዮጵያ ከቨዳንና ከግብጽ 

ኟዯሻኯ  ኯሃይኴ ዒዏንጫነዴ  ኟዑያዏች ኟዯሦጥሥ ቀዒዏጥ ያኲዴ ቇሤ ቬዴሆን  ግብጽና ቨዳን ደግሞ  

ከኢዴዮጵያ  ኟዯሻኯ  ኯዏቬኖ ኟዑውኴ ዏሣዴ እንዳኲዶው ይዲጏቃኴ። ኟሃይኴ ዒዏንጫ ደግሞ ውሃን 
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ኟዑያባክን ባኯዏሆኑ በዲችኞዷ ኟዯሩቧቬ ቇሢዴ ኲይ ኟዑያዏጣው ዯጽዕኖ እዚህ ግባ ኟዑባኴ ይደኯም። 

ይህ ፕሥዷክዴ ግብጻዊያን  ኟውሃ ድሤሻዶው ቪይቀንቬ እንጠዒኯን እንሢባኯን ብኯው ቪይቧቈ እኛ 

ኢዴዮጵያዊያን ኴንጠቀም ኟዑያቬችኯን ነው።  ይህንንም ጠቅኲይ ዑኒቬዴሢችን ሟጋግጠውኲዶዋኴ።  

 

ንዳንድ ኟግብጽ ፖኯዱከኞች፣ ምሁሢንና ዑዲያዎች ጏቅዲዊውን  ኟኢዴዮጵያ ሁኔዲ  ሦጽዏው ኟዯቇነዘቧዴ 

ይዏቬኯኝም። ሁን ኲይ  ኢዴዮጵያ ዳዲቬ  ዏሢሥች  በዳዲቬ ቬዯቪቧብ  ዲዷባ  በኯውጥ ጎዳና ኲይ 

ነች። በዏሆኑም ዲቨ ዏሢሤ ከፍዯኛ ኟህዝብ ድጋፍ ያኯው በዏሆኑ ዒንኛውም ካኴ ጣኯቃ ቇባባዴ 

ይችኴም። እንደእኔ እንደእኔ ከእንግዲህ ቇሢችን በውቬጥ ቈዳያ ኟውጭ ሃይች ጣኴቃ ቇቡበዴ 

ኟዑችኰበዴን ዏንቇድ ዶ/ሤ ብይ ዘግዯውዲኴ ብዬ ምናኯሁ።  

 

ዲሡክ እንደዑነግሟን ኢዴዮጵያ በኟዴኛውም ቇሤ ኟውቬጥ ቈዳይ ጣኴቃ ቇብዲ ዲውቅም። ይህ ኟውጭ ቈዳይ 

ፖቩያችንም ውጤዲዒ እንድንሆን ድሤጎናኴ።  ኟህዳቫውን ግድብ  በዯዏኯከዯ “ፍዴሃዊነዴ” ኟኢዴዮጵያ 

ኟዴኲንዴ፣ ኟዛሣና ኟነቇም ቋም ነው። ቇሢችን ኟህዳቫውን ግድብ በዯዏኯከዯ  ከጏንዙ ዒግኗዴ ኟዑቇባዴን 

እኩኴ ዯጠቃዑነዴ ኟዑኯውን ዓኯም ዓቀፍ ዏሤህ ይዯግበሤ  ኟዑኴ ቋም ኴዯከዯኯችም። ይኴቁንም 

ነበሢዊ ሁኔዲዎችን ከግምዴ በዒቬቇባዴ “ፍዴሃዊነዴን” ዏሤጣኯች።  ባይ በዴብብሤ ኟዑኯዒ ከሆነ ኟዯሩቧቨ 

ቇሢዴን በዐኰ በጥቅም ያቬዯቪቬሤ ኟዑችኴ ዴኴቅ ሃብዴ ነው። ጠቅኲይ ዑኒቬዴሤ ብይ እንደቇኯፘዴ  

ይህ ሃብዴ ኯሁኰም ኟዑበቃ በዏሆኑ ኟግብጽም ሆኑ ኟኢዴዮጵያ  ዑዲያዎች   ኯሁኯደ  ቇሢዴ  ህዝቦች 

ኟጋሢ ዯጠቃዑነዴ ዏቬሢዴ ይኖሤባዶዋኴ። ባኯሧዴ በሤካዲ ዓዏዲዴ በሁኯደ ቇሢዴ ዏካከኴ ውጥሟዴ 

እንዲሦጠሤ ዑዲያዎች  ከፍዯኛ  ዑና ነበሢዶው።  

ጠቅኲይ ዑኒቬዴሤ ዶ/ሤ ብይና  ፕሣዚዳንዴ ኴ ቩቩ በፕሣቬ  ዏግኯጫው ኲይ እንደዯናቇሠዴ ኟሁኯደ 

ቇሥች ግንኘነዴ ቬዴሢዳዹያዊ ጋሤነዴ ያኯውና ኟሁኯደንም ህዝቦች ኟጋሢ ዯጠቃዑነዴ  ኟዑያሟጋግጥ 

እንዲሆን ከቬምምነዴ ደሤቧዋኴ። ኟሁኯደን ህዝቦች ኟጋሢ ዯጠቃዑነዯ ኯዒቪደግ  ከዑያግዙዴ ነቇሥች ዏካከኴ 

ደግሞ በኢዴዮጵያ ኟግብጻውያን ኢንቨቬዯሥችን ቁጥሤ  ዒቪደግ፤ እንዲሁም በግብጽ፣ በኢዴዮጵያና በቨዳን 

ዏካከኴ ኟዏቧሟዯ ኴዒዴ ዒቬሩሩዴ ነው። ዶ/ሤ ብይ  ኯግብጻዊያን ቬሟግጠው እንዳኰዴ “እኛ 

ኢዴዮጵያዊያን ጏንድምነዴንና ዏኴካም ቈሤብዴና ኟምናውቅ፤ እግዚብሔሤን ኟምንሦሢ ቬኯሆንን ጏንድም 

ህዝብ ኟሆነውን ኟግብጽ ህዝብ በፍፘም፣ በፍፘም ኟዏቈዳዴ ሃቪብም ፍኲጎዴም ኟኯንም” ብኯዋኴ። ይህ 

ኯግብጻዊያን በዯደጋጋዑ ኟዯቇኯፗኲዶው ኟኢዴዮጵያ ጽኑ ቋም ነው። ግብጻዊያን ኟቬዋን ግድብ  ሁኯዏናዶው 
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ድሤቇው እንደዑዏኯከደዴ ኯእኛ ኢዴዮጵያዊያንም  ዲኲቁ ኟህዳቫ ግድባችን   ከሃይኴ ዒዏንጫ ግድብነዴ  

ባሻቇሟ ዏሆኑን ቇነዘቡዴ ይቇባኴ። በዏሆኑም ኯእነሤቨም ሆነ ኯእኛ ኟዑበዷን ዯቀሢሤቦና ዯዒምኖ ዏቬሢዴ 

እንዹ ፍጥጫ ይደኯም።   

ውጥሟዴ ኯዒንም እንደዒይበጅ  ኟኢዴዮጵያ ዏንግቬዴ  በዯደጋጋዑ ቩቇኴፗው ቆይቷኴ።  ከዒንኛውም ካኴ 

ጋሤ  ዯባብሥና ዯቀሢሤቦ ኯዏቬሢዴ ዲቨ ኟኢዴዮጵያ   ዏንግቬዴ  ዝግዸ ዏሆኑን  በዯግባሤ  እያቪኟ  ነው።  

ዛሣ ኲይ ጠቅኲይ ዑንቬዴሤ ዶ/ሤ ብይ  ካይሥ  ድሟቬ  ሄደው ግብጻዊያንን  እንዲሟጋቈ  ዒድሟጋዶው  

ይበኴ ኟዑያቧኝ  ኟዲፕኵዒቩ ቬሢ ነው። ዶ/ሤ ብይ ምቬጋና ይግባዶውና  በቇሤ ውቬጥ ብቻ ቪይሆን  

በውጭም  ያኰ  ኢዴዮጵያዊያን ኟቁሤሾና ኟዏጠሢጠሤ  ፖኯዱካ ካሄዶች እንዳይከዯኰ  ሁኔዲዎችን  

ቀይሟዋዶዋኴ። ግብፃዊያን ፖኯዱከኞች፣ ምሁሢንና ዑዲያዎች ዲቬቷን ኢዴዮጵያ እኟቧሢች ያኯውን ሁኔዲ 

ዯቇንዝባችሁ እናንዯም ይህን ሦሤ ብዴከዯኰ ዏኴካም  ነው ባይ ነኝ።  

 

ኯግብጽም ሆነ  ኯኢዴዮጵያ ብሄሢዊ ጥቅም ኟዑበዷው ዯቀሢሤቦ፣ ዯቪቬቦና ዯደጋግፎ ዏቬሢዴ እንዹ  

በጥሤጣሣ  ዏዯያኟዴና ዏሦሢሟጅ  ይደኯም።  ከዲቨ ኟኢዴዮጵያ  ዏንግቬዴ ካሄድ ዏሟዳዴ 

እንደዑቻኯው  ከሁኰም  ቇሢዴ ጋሤ  ዯቀሢሤቦና ዯዒምኖ  ኯዏቬሢዴ  ቆሤጦ ዏነቪደን ነው።  ኯዚህ ጥሠ 

ዒቪያው ቬዶጋሡ ኯዑባኯው  ኯኤሤዴሢ ዏንግቬዴ  ቪይቀሤ  ዯቀሢሤቦ ኯዏቬሢዴ  ኟቧኲም ጥሡ ዒቅሟቡ  

ነው። ይህ ይነዴ ካሄድ ይበኴ ኟዑያቧኝ፤ በኳኲኛውም ጏቇን ያኯው ካኴ  ይህን ካሄድ ቢከዯኯው 

ዏኴካም ነው።   

 

 

 


