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የቧኲም፣ የኴዒዴና የብኴጽግና ዏሠሟዴ 

                                                       ዲዬ ከበደ 10-12-17 

የኆሢችን ሪዴሢኬም የቧኲም፣ የኴዒዴና የብኴጽግና ዏቧሟዴ ነው። በኩህም ኢዴዮጵያ በእቬካሁኑ 

ሂደዴ ቬኬዲዒ ዏሆን ችኲኯች። የኢዴዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህኬቦች በዏኲ ኆሡደ ቬዯዒዒኝ 

ቧኲምን እንዲኖሤ፣ ኴዒዴና ብኴዕግና እንዲሟኆጥ እንዲሁም የዏድብኯ ፓሤዱ ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓዴን 

እውን ኯዒድሟግ ጏቪኝ የድኴ ዏንኆዶችን ዯኇኧዋኴ። እነኩህ ድኵቻዶው የኆሢችን ከራዲ ዏኲካቾች 

ናዶው። 

በሪዴሢኴ ሥሤዓደ ዒካኝነዴ ቬዯዒዒኝ ቧኲም ህኬቦች ሢቪዶውን በሢቪዶው የዒቬዯዳደሤ፣ 

የዑሦኴኇዴን ኃይዒኖዴ የዏከዯኴ፣ በቋንቋዶው የዏናኆሤና የዏጻራ እንዲሁም ባህኲዶውንና እቫድቻዶውን 

በነፃነዴ የዏግኯፅ ዏብድቻዶውን ዒሟኆጥ ችሏኴ። ይህም የኩህ ፅሑራ ዒጇንጇኛ የሆነውን ቧኲም 

በዏዏኯቬ ኯዴግኲዶው እውኄና በዏቬጇዴ ጥያዌዎቻዶውን ዏዏኯቬ ችኯዋኴ። 

በሀኆሢችን ዕውን እየሆነ ያኯው ቬሤዓዴ ቧኲምን ዒሟኆጥ በዏቻኰ፤ በዒህበሢዊ ዏቬዯብሥች ምክንያዴ 

የዑሦጇሤ ኴዩነድችን ኯዒቻቻኴ ብሥ ኯዏጓኬና የዒንነዴ ኴዩነድችን ዏቧሟዴ ያደሟኇ ግጭድችን 

ኯዒቬዯንሦቬ ግባብነዴ ያኯው የፖኯዱካ ዏቪሡያ ሆኗኴ።  

ይህ ብሥነዴም ካጎች የሢ ኢኮኖዑያዶውን ኯዒቪደግ ሪዴሢኬም የጎኲ ዑና እንደዑጫጏዴ እምነዴን 

ቬይክ በዲቬ የቬዯቪቧብ ዏንሦቬ ጏደ ኴዒዴ ጎዳና ዏዴዏም እንዲችኰ ድሤጓዶዋኴ።   

እናም ቬሤዓደ እነኩህን ሁኰ ውጣ ውሟዶችን ኴሬ ቧኲምን ዕውን ያደሟኆ፣ ኴዒዴን ያሟኆጇና በኩህም 

የህኬቦችን ራዴሃዊ የሃብዴ ዯጇኂዑነዴን ዕውን ያደሟኆ እንዲሁም ከሀኆሢችን ዯጧባጭ ሁኔዲ ኳያ 

የዴሞክሢቩ ባህኴ ግንባዲን ዏኆንባዴ ችሏኴ።  

ይህ ቩሆን ግን ሁኰም ነኆሤ ኴ በኴ ኴነበሟም። ባኯሧዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ በሀኆሢችን ንዳንድ 

ካባቢዎች የዯሦጇሠዴ ሁከዴና ግጭድች ኯኩህ ዓይነዯኛ ዒቪያ ይዏቬኰኛኴ። 

ያም ሆኖ ህኬቡ በቧኲዐ ኲይ ቬኯዒይደሢደሤ ኯግጭዴ ኃይኵች የዑሆን ምዷ ምህዳሤ እንዳይኖሤ 

ድሤጓኴ። ምንም እንኳን በዏንግቬዴ ዏዋኄሤ ውቬጥ የዯቧኆቧኇ ንዳንድ ግኯቧቦች የዯቧጣዶውን ህኬባዊ 
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ደሢ ዏጏጣዴ የዒይችኰና የዒይሦኴኇ፣ ኯግኴ ጥኄዒዶው ያደሠ ኴሬ ኴሬ ደግሞ ድብኄ የጥሩዴ 

ኃይኵች ፖኯዱካዊ ዯኴዕኮ ይኧው የዑነቿቪቿቨ ሆነዋኴ።  

በኩህም በዏኴካም ቬዯዳደሤና በዐቬና ህኬቡን ቩያዒሤሠዴ እንደነበሤ የዑዲጏኄ ነው። እነኩህ ሃይኵች 

የሦጇሠዴ ምሣዴ ከዴምክህዴና ከጥበዴ ሢዒጆች ዷንዳ ሤ ዯዳምሥ የሀኆሢችንን ቧኲም ዒጏኩ የኄሤብ 

ኈካ ዴውቧዲችን ነው።  

እንደዑዲጏቿው በዴምክህዴና ጇባብነዴ ቬዯቪቧብ የዯጇዏኀ ኃይኵች ከሁኰ በኲይ የቋንቋ፣ የባህኴና 

የዒንነዴ ብኬሃነዴን ጥብቿው ይጇኲኰ። የዴምክህዴ ኃይኰ የእኔ ብሔሤ ብቻ ኴዕኯ ኃያኴ ነው ብኵ 

ያምናኴ። እንዲሁም ቋንቋዬ፣ ባህኳና ዒንነዳ ከኳኲው የዑበኴጥና የዯኯየነው ብኵ ከዒቧብ በዯጧዒሡ 

‘ሁኳም ኯዏግኪዴ የዯሦጇሤኩ ነኝ’ በዒኯዴ የዑያምን ነው። 

በንፃሠም ኳኲውን ብሔሤና ካ ዯሢ እና ሤካሽ፣ ኯዏዏሢዴ እንጂ ኯዏምሢዴ ያኴዯሦጇሟ፣ ቋንቋው፣ 

ባህኰና ዒንነደ የጏሟደ ድሤጐ የዏኀጇሤ ባካ የዯጇናጏዯው ነው። የህኬብ ኰዓኲዊ የቬኴጣን 

ባኯቤዴነዴንም የዏቿበኴ ዯሦጥሥ የኯውም። እናም በዯቻኯው ዏጇን ብኬሃነዴን ደራጥጦ የሢቨን 

ቬዯቪቧብ፣ ቋንቋና ባህኴ በኳኲው ኲይ ኯዏጫን ቿዳዳዎችን በዐኰ ቩጇቿምባዶው ዯዏኴክዯነዋኴ።  

የዴምክህዴ ሃይኰ ዴሞክሢቩያዊ ንድነዴና ብሔሤዯኝነዴን የዒይቿበኴ፣ ከህኬቦች ንድነዴ ይኴኄ የግኪዴ 

ንድነዴ የዑያቪቬበው ኃይኴ ነው። ከህኬብ ይኴኄ ዯሢሢና ጏንኬ የዑናራኄ ፀሟ ህኬብ ዏኯካከዴ 

የዯጇናጏዯውም ነው።  

የኩህ ቬዯቪቧብ ዯኂሢኒ የሆነው ጇባብነዴን የዯኲበቧው ኃይኴ ደግሞ ሁኰንም ኯእኔ እና ኯእኔ ብቻ ብኵ 

የዑያቬብ ነኆሥችን ሁኰ በጇባብነዴ ዏነፅሤ የዑዏኬን የኩህ ዓኯም ዕውነዲ የሆነውን ብኧሃነዴን ዯቿብኵና 

ዯቻችኵ ዏኖሤን የእሣዴ ያህኴ ኅጥሥ የዑጎዏኬኧው ነው። ኋኲ ቿሤነዴ ዏኆኯጫ ነው ባኴም ይችኲኴ።  

ያም ሆኖ የኆሢችን ህኬቦች የእነኩህን ደናቋሡዎች ኴሦሩ ጏደ ጎን በዒኯዴ ቧኲዒዶውን ያቬጇብኀ 

ችኯዋኴ። የቧኲዒዶው ዏሟኆጥ ደግሞ በነደሧዴ የኴዒዴ ዕኄዶች በዏጓኬ ሦጣንና ዯከዲዲይ ዕድኆዴን 

ዒቬዏኬኆብ ችኯዋኴ። 
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የኢዴዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦች እና ህኬቦች ከሀኆሢዶው ፖኯዱካዊ፣ ኢኮኖዑያዊና ዒህበሢዊ ህይጏዴ 

ዯኆኴኯውና ዯሟቬዯው በባይዯዋሤነዴ ኯዏኖሤ የዯኆደዱበዴ ድኵዊና ራዴህ ኴባ ሁኔዲ ዐኰ ኯዐኰ 

ዯቿይሥ፤ ካጎች በዒንኛውም ኆሢዊ ኇዳይ ውቬጥ እኩኴ ዯቪዲረ የዏሆን ዕድኴ ግኝዯዋኴ፡፡ 

ይህንንም በዯጧባጭ ቬሢ ኲይ በዒዋኴ የሀኆሢችንና የህኬባችን የዒደግና የዏበኴጸግ ዯቬሩን በእጅኇ 

ኯዒኯምኯም ችኯዋኴ፡፡ ዏኲው ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦች እና ህኬቦች በዏብድቻዶው እየዯኆኯኆኰና ኧኲኁ 

ጥኄሞቻዶውን እያቬከበሠ በሦጣን ኴዒዴና በዴሞክሢቩያዊ ሥሤዓዴ ግንባዲ ኄጣጫ ኲይ የዯያያከዴ 

ሦጣን የዕድኆዴ ኇክም የሪዴሢኲዊ ሥሤዓደ ዯጧባጭ ራሣ ነው፡፡ 

በሀኆሢችን እውን የሆነው ሪዴሢኲዊ ሥሤዓዴ ኯሀኆሢችንና ኯህኬባችን ንድነዴ፣ ሠኲምና ዕድኆዴ 

ዏጇናከሤ ጏቪኝ ቬዯዋጽኦ ያበሟከዯ ነው፤ በዒበሤከዴ ኲይም ይኆኛኴ። የኩህ ዲቬ ሥሤዓዴ ግንባዲ 

ሂደዴ በዯጧባጭ ዯሦዴኖ ራደንነደ የዯሟኆጇ ነው፡፡  

እየዯኆነባ ያኯው ሪዴሢኲዊ ሥሤዓዴ በሀኆሢችን ኲይ ንዣቦ የነበሟውን የዏበዲዯን ደ ያቬጏኆደና 

በእኩኴነዴና በዏሦኂቿድ ኲይ ኯዯዏቧሟዯ ከብሟዴ የጇነከሟ የህኬቦች ንድነዴ ኧኲኁ ዋቬዴናን ያቧኆኗ 

ነው፡፡  

በኩህም የኢዴዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦች እና ህኬቦች ሟጅዐንና ቬዶሡውን የዴግኴ ምዕሢራ በድኴ 

ድሢኈነዴ በቋጨ ዒግቬዴ በሢ ዯጏያይዯውና ምነው ያጸደኀዴ ህኆ - ዏንግቬዴ የኧዏናዴ 

ጥያኃዎቻዶውን ዐኰ ኯዐኰ የዏኯቧ ከዏሆኑም ባሻኆሤ፤ በቿጣይ ኯዑያካሄዷዶው የሢ ዷንዳዎች 

ኧኲኁነዴና ውጤዲዒነዴ ዋቬዴና የቧጇ ነው፡፡ 

በኆሢችን ዲቬ ቬሤዓዴ ዕውን ከሆነ በኋኲ ህኆ ዏንግቬደ ጸድኅ በቬሢ ኲይ ከዋኯ ዷምሥ ሀኆሢችንና 

ህኬቦቿ በዯኯያዩ ዏቬኮች እጅግ ውጤዲዒ ዯግባሤ ከናውነዋኴ፡፡ እነኩህን ውጤድች ኄቦ ከዏጓኬና 

ኯዳዲቬ ድኵች ከዏብኂዴ ኳያም፤ በሁኑ ጏኄዴ ዏንግቬዴና ዏኲው ህኬብ በኲቿ ኀሤጇኝነዴ 

እየዯሟባሟቡ ይኆኛኰ፡፡ ይህም የሀኆሢችን የድህነዴና ኋኲቿሤነዴ ኆፅዲ በጭሤ ኈካ ውቬጥ በዏኯጏጥ ኲይ 

ይኆኛኴ፤ ሂደደም እጅግ በዯኯ ሁኔዲ ቿጥሏኴ፡፡ እነኩህ ከኲይ በጭሠ ኯዏጥቿቬ የሞከሤኳዶው 

እውነዲዎች ኢዴዮጵያ የምዴከዯኯው ሪዴሢኲዊ ሥሤዓዴ የቧኲዒችን፣ የኴዒዲችንና የብኴፅግናችን 

ዏሠሟዴ ዏሆኑን ነው፡፡ 
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