
ሇማ ክብረትና አማረ ዘውዳ ምን እያዯረጉ ነው? 
 
1ኛ)የቀዴሞ የኢትዮጵያ ብሄራዊ የእግር ኳስ ቡዴን ግብ ጠባቂ የነበረው ሇማ ክብረት 
2ኛ) የወጣት ቡዴን ተጫዋች የነበረው አማረ ዘውዳ(የተካበ ዘውዳ ወንዴም) እያዯረጉ ባለት ካፈፋይ 
እንቅስቃሴ በሜሌበርን የምንገኝ ኢትዮጵያዊያንን እያሳዘነና እያስቆጣ ነው። 

 
በመሆኑም እነኚህ ወንዴሞች ከዴርጊታቸው እንዱቆጠቡ ይህንን ግሌጽ ዯብዲቤ ሌንጽፍ ተገዯናሌ። 

 
በአውስትራሉያ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያን በየኮሚኒቲያቸው አማካኝነት ከ20 አመት በፊት አንዴ ብሇው 
የጀመሩት አመታዊ ቶርናመን ዘንዴሮ ሇ20ኛ ግዜ ይከበራሌ።  

 
እነኚህ ሁሇት ታዋቂ የሰፖርት ሰዎች ሇማ ክብረትና አማረ ዘውዳ ኢትዮጵያዊያኑን የመከፋፈሌ ተሌዕኮ 
ካሊቸው ግሇሰቦች ጋር በመሆን አዱስ የስፖርት ፌዳሬሽን መስርተናሌ ብሇው እየከፋፈለን ይገኛለ፡፤ 
እነኚህ ግሇሰቦች አውቀውም ሆነው ተሳሳተው እየፈጸሙ ያለት ነገር ስፖርቱን አንዴ ሊይ እንዲናከብር 
እያዯረገ ነው፡፡ አመታዊ ስፖርት መዴረኩ በመሊው አውስትራሉያ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ተገናኝቶ ስሇ 
ሃገሩ የሚመክርበት በመሆኑ ወያኔ ሊሇፉት በርካታ አመታት ሇመበተን የሞከረውና ያሌተሳካሇት ሲሆን 
አሁንም ይሳካሇታሌ አንሌም።  
 
በጥቅም ተታሌሇው በአሜሪካ የሚገኘውን አንጋፋውን ፌዳሬሽን ሲከፋፍለ የነበሩ ወገኖች 
ከስህተታቸው ታርመው ወዯ አንዴነቱ ጎራ በተመሇሱበት በዚህ ወቅት ጓዯኞቻቸው በሜሌበርን 
የጀመሩት የመከፋፈሌ ስራ እጅግ አሳዝኖናሌ። 

 
ወያኔ ወገናችንን አፍኖ እንዲይሊወስ ባዯረገበት በዚህ ወቅት የፈሰሰው የንጹሃን ዯም የፍትህ ያሇህ እያሇ 
በሚጮህበት በዚህ ወቅት በጥቅምም ሆነ በላሊ መሌኩ ከነፍሰገዲይ ቡዴን ጋር ሇሚሞዲሞዴ 
ማንኛውም ዜጋ ከወያኔ ሌይተን ሌናይ አንችሌም። 

 
አሁንም እነኚህ ግሇሰቦች ከዚህ ስህተታቸው እንዱታረሙ እየጠየቅን ይህ ካሌሆነ ግን ተግባራቸው 
ኢትዮጵያዊያኑን ሇመከፋፈሌ  ከየወያኔ ኤንባሲ መመሪያ እየተሰጣቸው ከሚንቀሳቀሱት የአገዛዙ 
ዯጋፊዎች ተሇይቶ የሚታይ ባሇመሆኑ በዛው መሌክ ሌንታገሊቸው እንዯምንገዯዴ በጥብቅ 
እናስታውቃሇን፡፤ 

 
ሁሇቱን ግሇሰቦች በስም ጠቅሰን እንዴንጽፍ ያስገዯዯን በኢትዮጵያ ስፖርት የነበራቸውን ተሳትፎና 
ያዯረጉትን አስተዋጾ በማክበርና ከግምት በማስገባት ከስህተታቸው እንዱታረሙ በማሰብ መሆኑን 
መግሇጽ እንወዲሇን፡፤ 
 
ይዯግፈናሌ ያለትን ወገን ሰብሰበው በሰጡት መግሇጫ አካሄዲቸው እንዲሳሰበንና ከጀርባቸው 
የሚያንቀሳቅሳቸው አጥፊና ከፋፋይ ሃይሌ እንዲሇ ሌንረዲ ችሇናሌ። 

 
ይህ ከሌሆነ ግን ጨው ሇራስ ብሇህ ጣፍጥ እንዯሚባሇው በዚህ ሰአት የህዝባችንን መከፋፈሌ 
የሚፈሌግ ወያኔና በጥቅም የገዛቸው ሆዲሞች ብቻ በመሆናቸው እነሱንም ከነሱ ሇይተን አናያቸውም። 

 
ሇማ ክብረት ሇብሄራዊ ቡዴናችን ብዙ የሰራ በመሆኑ እናከብረዋሇን። በሃገር ጉዲይ ከመጣ ግን 
ክብሩንም ሆነ ስሙን እንዯነበረ እንዯማያገኘው ሉያውቅ ይገባዋሌ። 
 
የአሜሪካው ፌዳሬሽን እንዲይከፋፈሌ ሲታገለ ከነበሩት አንጋፋ ስፖርተኞቻችን አንደ የሆነው የተካበ 
ዘውዳ ወንዴም አማረ ዘውዳ ከወንዴሙ በተቃራኒ በመከፋፈለ ተግባር መሰማራቱ እጅግ በጣም 



የሚያሳዝን ሆኖ አግኝተነዋሌ። በመሆኑም ሇሱም ሆነ ሇወንዴሙ ባሇን ክብር ከዚህ ስህተቱ 
እንዱታረም ይህን የቅዴሚያ ማሳሰቢያ ሌንጽፍ ተገዯናሌ። 
 
ተግባራቸው በሬ ሆይ ሳሩን አየህና ገዯለን ሳታይ እንዲይሆን እንመክራቸዋሇን። 
 
አንዴነት ነጻ ያወጣናሌ!  
 
ኢትዮጵያ በክብር ሇዘሊሇም ትኑር! 

 


