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“ሢዕይ ቧንቀናኴ፤ ኯኲቀ ድኴ ዯነስዯናኴ” 

                                                       ቶኵሳ ሤቋሳ 10-10-17 

የረታችን ጥቅምት 6 ቀን 2010 ዓ.ም በዏኲው ሀቇሢችን የቧንደቅ ዓኲማ ቀን ኯስሟኛ ዜ በደዏቀ 

ሁኔታ ይሿበሢኴ። ዕኯደ “ሢዕይ ቧንቀናኴ፤ ኯኲቀ ድኴ ዯነስዯናኴ” በሚኴ ዏሡ ቃኴ የሚሿበሤ ሲሆን፤ 

ቧንደቅ ዓኲማው ኯሀቇሢችን ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ያኯው ትሤቈም ምን እንደሆነ የሚዘሿሤበት 

ነው። የሀቇሢችን ህዝቦች በቧንደቅ ዓኲማው ስሤ ዯቧባስበው ሿራዯኛ ዯቌባሥችን ሦፅዏዋኴ።  

ሤቌጥም የኸሪዴሡ ቧንደቅ ዓኲማ ሿራ…ሿራ በማኯት ኲይ የሚቇኗው፤ ዏኲው የሀቇሢችን ብሔሥች፣ 

ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ኯዘዏናት ንቇታቷውን ሲያስደሩ የነበሟውን ድህነትን ኯዏቅሟራና በዲስ የህዳሴ 

ቈዞ ኯዏጓዝ እያደሟቈት ባኯው ብሤደ ጥሟት ነው። በዚህም የሀቇሢችን ህዝቦች በዯኯይ ኲኯሧት ስሤ 

ዓዏታት ባኯ ሁኯት ሃዝ ዕድቇት በማስዏዝቇብ፤ በጭሤ ዜ ውስጥ ዏካሿኯኛ ቇቢ ካኲቷው ሀቇሢት 

ዯሤታ ኯዏቧኯራ በየዏስቀ ዯቧኴሦዋኴ። ይህ የሆነውም ሁኰም ኸትዮጵያዊ የዴሞክሢሲያዊ ንድነደ 

ዏቇኯጫ በሆነው ቧንደቅ ዓኲማ ስሤ ዯቧባስቦ ኴማደንና ዕድቇደን ማሩጠን ስኯቻኯ ነው። 

የቧንደቅ ዓኲማ ምንነት ኯእኛ ኯኸትዮጵያዊያን ጥኴቅ ትሤቈሞች ኰት። ንድም ሿታሡካችን ቊሤ 

የሚያይዘው ዕውነታ ስኲኯ፣ ሁኯትም ሿብዝሃነታችን ቊሤ ያኯው ቁሤኝት ሿራዯኛ ስኯሆነ ነው።  

ሿታሡክ ኳያ ስንነሳ፤ ቀደምት ባቶቻችንና እናቶቻችን  የሀቇሢችንን የቌዛት ንድነት ኯማስሿበሤና 

ሀቇሢቷውን ሿውጭ ሢሡዎች ኯዏታደቌ እንደ ንድ ቧው በዏሆን በዱሤ በቇደኰ ያካሄዱትን ዯቊድኵ 

ዕውን ያደሟቈት በቧንደቅ ዓኲማው ስሤ ሆነው ነው።  

የዲሲቷን ኸትዮጵያ ቧንደቅ ዓኲማ ሿብዝሃነታችን ኳያም ስንዏኯሿት፤ በቧኯጠነው የ21ኛው ክራኯ 

ዘዏን የሀቇሢችን ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች በዏሦቃቀድ ኲይ የዏቧሟደት የዴሞክሢሲያዊ 

ንድነታቷው ዏቇኯጫ ዏሆኑን ኯዏቇንዘብ ይሿብድም።  በኴዩነታችው ውስጥ ያኯው ንድነታቷው 

ሁነኛ ማሳያም ዏሆኑ እንዲሁ።  

እንደሚታቀው የሀቇሢችን ህዝቦች በቧንደቅ ዓኲማው ስሤ ሆነው ንዱ የኳኲውን ማነነት እንዲያውቅ 

እንዲሁም ዴሞክሢሲያዊ ንድነታቷውን የሚያጠናክሠ ስሢዎችን ሿናውነዋኴ። በዯኯይም ያኯሧት 

ረውዳኲዊና ጨቋኝ ስሤዓቶች በህዝቦች ዏካሿኴ ጥኯዋቷው ያኯሧት ቁሤሾዎችና ጠባሳዎች እንዲሽሠ፣ 
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የዏሦቀቃቀድና የንድማማችነት ዏንሦስ እንዲቍኯብት፣ ኴዩነታቷው ዯጠብቆ በሚያስዯቧስሯቷው እጅቌ 

የበዙ ታሡካዊና ነባሢዊ ቈዳዩች ኲይ እንዲያዯቀሠ የሚያደሤቈ ስሢዎችን ቇቢሢዊ ድሤቇዋኴ።  

የሀቇሢችን ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ዴሞክሢሲያዊ ንድነት ሦጣን ኴማትንና የቊሢ ዯጠቃሚነትን 

ሿማስቇኗት ኳያ ያኯው ሩይዳም የቇዘሦ ነው። በቡድንም ይሁን በቌኴ ያም በሀቇሤ ደሟጃ የሚቧሢ 

ማናቷውም ቈዳይ ያኯ ንድነት ዕውን ሆን ይችኴም። ዎ! በዏሦቃቀድ ኲይ የዯዏቧሟዯ ጠንካሢ 

ንድነት ሲኖሤ ሦጣን ኴማትና የዯሻኯ ቅም ዏራጠሤ ይቻኲኴ።  

ንድነት ዴሞክሢሲያዊ በሆነ ዏንቇድ የህዝቦች ሁኰን ቀራ ዯጠቃሚነት ያሟቊቌጥ የሚችኯው 

እቀኴነትና ዏሦቃቀድ ሲኖሤ ነው። የሀቇሢችን ህዝቦች ንድነት ህቇ-ዏንቌስታዊ ዏቧሟት ያኯው 

እንዲሁም የብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ፅኑ ራኲቍትንና እምነትን ዏቧሟት ያደሟቇ ነው። የዚህ ዕውነታ 

ነፀብሢቅና የብዝሃነታችን ጥኲና ሿኯኲ ደቌሞ ቧንደቅ ዓኲማው ዏሆኑ ሿማንም የሚቧሤ ይደኯም። ሁኰም 

ያውቀዋኴና። 

ሆኖም ንዳንድ ቇኖች በስሜት ዯቇሩራዯው ቧንደቅ ዓኲማውን ዝቅ ኯማድሟቌ ሲሞክሠ ይስዯዋኲኴ። 

ይህ ዯቌባሤ እጅቌ የዯሳሳዯ ብቻ ሳይሆን የሀቇሢችን ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች በሦቃዳቷው 

ያፀደቁትን ሀቇ ዏንቌስት ዏፃሟሤ ዏሆኑን ዏቇንዘብ የሚቇባ ይዏስኯኛኴ። 

እንደሚታቀው በዯኯይ ሿዕድሜው ኳያ ኯነቇሥች ሁኰ ችቀኴና ኯዜያዊ ስሜቶች ቅሤብ የሆነው 

ጣደ የህብሟዯቧብ ክራኴ በማቅም ይሁን በፀሟ ቧኲም ሃይኵችና ሸባሡዎች ኰባኴታ ዯቇሩራቶ 

ባኯማቅ የቧንደቅ ዓኲማውን ጥቅም ካኯዏሟዳት ይህን ዏቧኰን ዯቌባሤ ይሦፅማኰ። ይህ የኯየኯት 

የህዝቦችን ራኲቍትና ህቌን የዏፃሟሤ ድሤት ነው። 

ሿዚህ በዯጨማሡ በዯኯያዩ ማህበሢዊ ድሟ-ቇፆች ፀሟ-ቧኲም ሃይኵችና እዚህ ሀቇሤ በዯጨባጭ በዏምጣት 

ኲይ ያኯውን ኯውጥ የማይሦኴቈ የውጭ ሃይኵች በቧኴራ ቧበብ የሀቇሢችን ቧንደቅ ዓኲማ ኯማኮስዏን ጥሟት 

እያደሟቈ ነው። ይህ ደቌሞ የህዝቦች ንድነትና እቀኴነት የሆነውን ዏቧሟታዊ ቈዳይ ኯዏቀበኴ በዏሆኑ 

ሿህቇ ዏንቌቧደ ቊሤ የሚጣሟስ ነው። ዯቀባይነትም የኯውም።  

ሤቌጥ የሀቇሢችን ህዝቦች ንድነት ህቇ-ዏንቌስታዊ ዏቧሟት ያኯው እንዲሁም የብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና 

ህዝቦች ዕኑ ራኲቍትንና እምነትን ዏቧሟት ያደሟቇ ነው። የዚህ ዕውነታ ነፀብሢቅ ዏቧባቧቢያ ጥኲ ደቌሞ 
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ቧንደቅ ዓኲማው ዏሆኑ ይካድም። እናም የኸሪዴሡ ቧንደቅ ዓኲማ ህዝቦች ይህን ዴሞክሢሲያዊ 

ንድነትን ጠብቀው የቊሢ ዯጠቃሚነታቷውን ኯማቍኴበት ቈኴህ ሚና የሚጫት ዏሆኑን እነዚህ ቇኖች 

ያውቁት የሚቇባ ይዏስኯኛኴ።  

በሢደም የሀቇሡደ ማዕዘናት የሚቇኝ ኸትዮጵያዊ ኴዩነደን የጥንካሣው ዏቧሟት ድሤቍ በዏቁጠሤ 

በቧንደቅ ዓኲማው ስሤ ዯጠኴኵ ድህነትን ኯማሸነራ ኲኯሧት ዓዏታት ታቌሏኴ። የትቌኰ ባኯቤትም በዏሆን 

ኲይ ይቇኛኴ። ኯዚያውም ሿዓኯም በሦጣን ዕድቇት ሿቻይና እና ሿህንድ ቀጥኵ የኴማት ዯምሳኳታዊ 

ማማውን ሿራታ ኲይ ቧቅኵ።  

እናም ድኰን ይበኴጥ ኯማጠናሿሤ የሚችኴበትን በዕድቇትና የትሢንስሬሤሜሽን ዕቅድን ሿንዴም ሁኯቴ 

ዯኴሞ ደ ዏሿሿኯኛ ቇቢ የዏቇስቇስ ሢዕዩን ዯያይዞታኴ። ይህ ህዝብ የዯናቇሟውን የሚሦፅም በዏሆኑ 

በቧንደቅ ዓኲማው ስሤ ዯቧባስቦ ሢዕዩን እውን ንደሚያደሤቇው በሤቌጠኛ ዏናቇሤ የሚቻኴ ይዏስኯኛኴ።  

ቧንደቅ ዓኲማችን በኴማታዊና ዴሞክሢሲያዊ ስሤዓደ የዯቀየቧው ህዳሴ ዏቧሟትም ነው። ሿዚህ ኳያም 

ሀቇሢችን በምጣኔ-ሃብት እንድታድቌ፣ የዜቍችን ሁኯንዯናዊ ዕድቇት ዯጠቃሚነት እንዲቍኯብት፣ 

የዴሞክሢሲያዊ ስሤዓት ባህኴ ቌንባታ ስሤ እንዲቧድ ብኵም በሤካታ ዯቌባሢት ቇቢሢዊ ሆነው ውጤት 

ዯቇኝቶባቷዋኴ።  

የኸሪዴሡ ቧንደቅ ዓኲማ የሀቇሢችን ህዝቦችና ሃይማኖቶች ንድነትና እቀኴነት ዏቇኯጫ በዏሆን ዜቍች 

በስሠ ዯቧባስበው ዛሣ ኲይ ኯዯቇኗው ሁኯንዯናዊ ኯውጥ ዏቧሟት ነው። ስኯ ሀቇሢችን ብሔሥች፣ 

ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ዴሞክሢሲያዊ ንድነት ሲነሳ፤ ቈዳዩ ንድነት ሦጣን ኴማትንና የቊሢ 

ዯጠቃሚነትን ሿማስቇኗት ኳያ ያኯው ሩይዳም ሿቌምት ውስጥ ዏቌባት ይኖሤበታኴ።  

እንደሚታቀው በየትኛውም ሀቇሤ ውስጥ በቡድንም ይሁን በሀቇሤ ደሟጃ ሿንድነት ውጪ የሚሿናን 

ምንም ዓይነት ነቇሤ የኯም። ዎ! ንድነት ሲኖሤ ሦጣን ኴማትና የዯሻኯ ቅም ዏራጠሤ ይቻኲኴ። 

ንድነት ዴሞክሢሲያዊ በሆነ ዏንቇድ የህዝቦች ሁኰን ቀራ ዯጠቃሚነት ያሟቊቌጥ የሚችኯው 

እቀኴነትና ዏሦቃቀድ ሲኖሠ ይዏስኯኛኴ። እናም እነዚህ እቀኴነቶች ደቌሞ በቧንደቅ ዓኲማው ስሤ 

በዏቧባቧብ የዯቇኘ ናቷው። በጥቅኰ የሀቇሢችን ህዝቦች “ሢዕይ ቧንቀናኴ፤ ኯኲቀ ቌብ ዯነስዯናኴ” በማኯት 

ኯስሟኛ ዜ የሚሿበሟውን የሀቇሢችን የቧንደቅ ዓኲማ ቀን ቀደም ሲኴ ሿጠቀስኳቷው ሁኯንዯናዊ 

ዯጠቃሚነታችን ኳያ በዏዏኴሿት ኯኲቀ ድኴ ዏነሳት ይኖሤብናኴ። 
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ሿሁኰም በኲይ ደቌሞ ቧንደቅ ዓኲማውን በስሜት ዯቇሩራቶ ዏቃም ዯቇቢነት የኳኯው ብቻ ሳይሆን፤ 

እነዚህን ሁኰ ሀቇሢዊ ጥቅሞች ዏፃሟሤ፣ የህዝቦችን ህቇ ዏንቌስታዊ ራኲቍቶችን ዏቃም፣ በዓኯም ኲይ 

ኰ የዯባኰትን ቧብዓዊና ዴሞክሢሲያዊ ዏብቶችን ኯሁኰም ሀዝቦች በእቀኴነት የቧጠውን ህቇ ዏንቌስት 

በህቇ ጥነት ዯፃሤሥ ዏቆም ዏሆኑን ዏሟዳት የሚጠቅም ዏሆኑን ሳኴቇኴፅ ኲኴራም። 

 

 

 

 

    

 

 

 


