ኟኃይዒኖቶች ዏቻቻኴ ኯቮባሡዎች ዏቅቧራት

ይኴቃኴ ራሤዱ 02-12-18
ኟዓኯም ኟሐይዒኖታዊ ሕብሟት ዯጠሡዎችና ዯካዮች በሀቇሢችን ዯቇኝዯው ውይይት ድሤቇዋኴ፡፡ ኪሣ
ኯዒችን በዯኯይም ከሀይዒኖት ቊሤ በዯያያኧ ኟከሩ ችቌሤ ውቬጥ ትቇኛኯች፡፡ ኯም ኟሐይዒኖት
እኩኴነትን በዒክበሤ ዯቻችኲና ዯከባብሢ ዏቀጠኴ እቬካኴቻኯች ደቊው ድሟቬ ኯኯም ቧኲም ኟከሩ ነው
ዑሆነው፡፡ ይህንን ችቌሤ ኯዏቅሟራ ኟዑቻኯው በኃይዒኖቶች ዏካከኴ ከዏቷውም ቌካ በኲይ ዏቻቻኴ፣
ዏከባበሤና ዏደዒዏጥን ዒቬሦን ቩቻኴ ብቻ ነው፡፡
ኢትዮጵያ ኟበሤካታ ኃይዒኖቶች፣ ባሕኵች፣ ቋንቋዎችና እምነቶች ሀቇሤ ናት፡፡ ኯኧዏናት በኧኯቀው በኩህ
ብሥነት ውቬጥ ጠንክሥና ቍኴቶ ኟጣ ቧረ ዏቻቻኴ ያኯባት፣ ሕኬቡ እንደ ኟእምነደ ዯከባብሥና
ዯቻችኵ፤ ኟንዱን ባሕኴና እምነት ኳኲው ክብሥ፤ በክሧውም በደቈም ቪይኯያይ ኟኖሟባትና ኪሣም
ከዏቷውም ካ በኲይ ኟበኯጠ ዯከባብሥ ኟዑኖሠባት ሀቇሤ ነች፡፡
በንድ ሀቇሤ ውጥ ያኰና ኟዑኖሠ ኟዯኯያአ ኃይዒኖቶች በዏከባበሤ ዯቻችኯው ቩኖሠ ኯሀቇሢቷው ቧኲምና
ደሕንነት ኟዑያበሟክደት ቬዯዋፅኦ ኟቍኲ ነው፡፡ ቧሞኑን በዲቬ በባ በዯካሄደውና በኃይዒኖት ቈዳይ
ኲይ በዏከሟው ቈባኤ ኲይ ኢትዮጵያ በዏቻቻኴ ዯምቪኳትነት ዯቬታኯች። በሀይዒኖቶች ዏካከኴ ያኯ
ኟዏከባበሤ ቪምንትን ምክንያት በዒድሟቌ ከዏኲው ኯም ኯዯቇኘ ኟዯኯያአ ኃይዒኖት ዏሡዎች በዏክሦቻ
ቬነቬሤደ ኲይ ባደሟቈት ንቌቌሤ ኢትዮጵያ ኟኃይዒኖት ዏቻቻኴ ኟቧሦነባት ምድሤ ዏሆኗን፤ ኟኃይዒኖት
ዏሡዎች በኃይዒኖቶች ዏካከኴ ውይይቶችና ንቌቌሥችን በዒድሟቌ ቧኲምና ዏቻቻኴ እንዲቍኯብት
ዏቬሢት እንዳኯባቷው ፕሣኩደንት ዐኲደ ዯሾዏ በቈባኤው ዏክሦቻ ንቌቌሢቷው ኟቇኯጹ ቩሆን ሀቇሢችን
ኢትዮጵያ ሕብሟ ብሔሢዊ ሀቇሤ እንደዏሆንዋ ዏጠን ኯሟዥም ኧዏናት ኟምትታቀው በዯኯያአ
ኃይዒኖቶች ዏካከኴ ቧራኖ በኖሟው ዏቻቻኴና ቧኲም ዏሆኑን፤

በቧኲምና በዏቻቻኴ ሁኰም በቊሢ

ዯባብሟውና ዯሦቃቅደው ኟዑኖሠባት ምድሤ ዏሆንዋን ቬሟድዯዋኴ፡፡
ይህ ሟዥም ኧዏናትን ያቬቆጠሟ ዒነንት ኪሣም ይበኴጥ ዯጠናክሥና ዳብሥ ቀጥኵኴ፡፡ ፕሣኩደንት
ዐኲደ ዯሾዏ ከዏኲው ኯም ቬብቧባውን ኯዏቪዯራ ኯዯቇኘት ኟሀይዒኖት ዏሡዎች ያቬዯኲኯሧት

ዏኴእክት ሀይዒኖታዊ ክሢሡነት፣ ጽንሦኛነት፣ ቮባሡነት . . .

በቧሦነበት በኩህ ኧዏን ሁኰም

ኟሀይዒት ዏሡዎች ጡት ኟዑቇባውን ኟቊሢ ቌዴታ ያዏኲካዯ ነው፡፡ ኟሀይዒኖት ዏሡዎቸ በበኩኲቷው
ኟሀይዒኖት ዯቋዒትና ዏሡዎቸ

በኟሢቪቷው ሕብሟዯቧብና በሀቇሢቷው ውቬጥ ቧኲምን ኯዒቬሦን

ኟዏጧሟሻውን ጥሟት ዒድሟቌ እንደዑቇባቷው ቇኴጸዋኴ፡፡ በሁኰም ኟሐይዒኖት ሕቍች ውቬጥ ዯጽሬ
ኟዑቇኗው ሤቃዒ ሕቌ ኟቧውን ኴጅ ዒክበሤ ኟዯቇባ ዏሆኑ ኟዯቇኯጸበት ነው፡፡
ይህንን ክብሥና ጠብቆ ዏቬሢት ኟኃይዒኖት ባቶች ሁኰ ቌዴታና ቀዳዑ ቬሢ ዏሆን ይቇባዋኴ፡፡
በሀይዒኖቶች ዏካከኴ ዏቻቻኴና ዏደዒዏጥ እንዲቧራን ዏቬሢት ኯሕብሟዯቧቡ ቧኲምና ደሕንንት ቪኝ
ነው፡፡ በክሢሡና ቮባሡዎች ኟዑደሤቨትን ኟከሧ ደቊዎች ኯዏቀነቬ በሂደትም ኯዏቌታት ያቬችኲኴ፡፡
በኯዒችን ቇኖ ኟዑቇኗው ሀይዒኖታዊ ክሢሡነት፣ ጽንሦኝነትና ቮባሡነት ሀቇሢትን ኯከሩ ኧቌናኝ
እኴቂትና ደቊ እኟዳሟቊቷው ይቇኛኴ፡፡ በቍሟቤታችን ቭዒያ እኯት በእኯት ኟዑታኟው ኟኴቃይዳ
እቬኲዒዊ ክሢሡና ቮባሡ ድሤት በንጹሀን ካቍች ኲይ ኟዑሦጸዏው ቌድያ ዏነሻው ሀይዒኖታዊ
ክሢሡነት ቩሆን ኳኵች ኟኳኵች ቧዎችን ሀይዒኖታዊ ዏብትና ኟእምነት ነጻነት ካኯዏቀበኴ፤
ካኯዒክበሢቷውም ኟዑዏነጭ ነው፡፡
ክሢሡነትና ቮባሡነት ጸሟ ቬኴጣኔ፣ ጸሟ ቧብዊ ዏብትና ጸሟ ዲሞክሢቩም ዯቇባሟ ነው፡፡ እኔ ከዑኯው
በቌኯኝነትት ከታጠሟው ሀይዒኖታዊ

ቬዯቪቧቡ

ውጩ

ኟኳኵችን

ኟእምነትና ኟቬዯቪቧብ

ነጻነት

ኟዒይቀበኴ፤ ዏኖሢቷውንም ኟዒይሦቅድ፤ ጭሤቨንም በጠዏንጃና በኃይኴ ዏጥሩት ኯባቷው ብኵ
ኟዑያምን ቬዯቪቧብና ድሤት ነው፡፡
ክሢሡ ዷሀዲቬቶች በዏኲው ኯም ያደሟቨትና እያደሟቨት ያኯው ከባድ ሦዯና፣ ዏከሢና እኴቂትም
ከኩሁ ቊሤ ኟዯያያኧ ነው፡፡ ኴቃይዳ፣ ይቩቬ፣ ኴሻባብ እና ኳኵችም ቬዏ ብከ ክሢሡና ቮባሡ
ድሤጅቶች ኟቧው ኴጅ ኟዏቧኯውን፤ ኟሦቀደውን ኃይዒኖታዊ እምነት ዏከዯኴ ዏብደ ዏሆኑን ጥብቀው
ኟዑጻሟሠ ናቷው፡፡ እኛን ያኴዯከዯኯ፤ ከእኛ ውጭ ኟሆነ ዏናራቅ ነው፤ ዏጥሩት ኯበት በዒኯት ቧውን
ያህኴ ራጡሤ ኟዑቇድኰ፤ ኟዑያቧቃአ ናቷው፡፡
ክሢሡና ቮባሡ ኟሀይዒኖት ዏሡዎችና ዯከታዮቻቷው ኟእነቨ ዯከታይ ያኴሆነውን ቧው ኧቌናኝ በሆነ
ሁኔታ ኢቧብዊ ድሤት ይሦጽዐበታኴ፤ ይቇሤሩኰ፤ ይደበድባኰ፤ በባሤነት ቌኧው ይቮጣኰ፤
ቫቶቸንም ኟቩብ ዏጠቀዑያ ያደሤቊኰ፡፡ በናዷሡያ ቦኮሀሢም ኟዑሦጽዏውም ይሄንኑ ነው፡፡ ኯምን

እኟናጣት ውሥፓንም እያቬጧነቃት ኟዑቇኗው ኃይዒኖታዊ ክሢሡነት ዏነሻ ምንጨ ኟኳኵችን
ኃይዒኖታዊ ዏብትና እምነት ኯዒክበሤና ኯዏቀበኴ ነው፡፡
ጭሤቨንም ኟእኛን እምነት ያኴዯከዯኯ ከእኛ ያኴሆነ ሁኰ ዏጥሩት ኯበት ኟዑኴ እምነት ይኧው ነው
በዏንቀቪቀቬ ኲይ ኟዑቇኘት፡፡ ኟዯቃዐዋቷውን ሁኰ ከዒጥሩት ደኃኲ ይኰም፡፡ በኯዒችን
በዯጧባጭ ያኟነውና ኟእኯት ዯእኯት እውነት ኟዑዏቧክሟው ይህንኑ ነው፡፡ ኯኩህ ነው በዏኲው ኯም
ቧረና ኟዯኯያአ ኃይዒኖቶች ኟዏኖሢቷውን ያህኴ ኟእያንዳንዱ ኃይዒኖት ዏሡና ኃኲረ በያኯበት
ሕብሟዯቧብ ውቬጥ ቧረ ኟዏኯካከትና ኟቬዯቪቧብ ኯውጥ ኯዒምጣት ኟዯቻኯውን ሁኰ ጥሟት ዒድሟቌ
ያኯበት፡፡
ኟኃይዒኖቶች እኩኴነት፣ ዏቻቻኴ፣ ዯከባብሥ ዏኖሤ ብቻ ነው በኯም ኲይ ቧኲምን ያቧራን
ኟዑችኯው፡፡ ኟእምነት ነጻነት በዯባበሠት ዏንቌቬታት ድሤጅት ኟቧብዊ ዏብት ድንቊቋ ቻሤዯሤ ኲይ
ኟዯቀዏጠ እንደዏሆኑ ዏጠን ሀቇሢት ይህንኑ ዏቧሟታዊ ቧብዊ ዏብት ኟዒቬከበሤና ኟዒሟቊቊጥ
ኟዯናጠኴና ኟኴ ኃኲረነትና ቌዴታም ኯባቷው፡፡ ቧዎች በዑከዯኰት ኃይዒኖታዊ እምነት ኟዯነቪ
ኟጥቃት ቧኯባ ዏሆን ኟኯባቷውም፡፡ በነጻነት እምነታቷውንና ኃይዒኖታቷውን ኟዏከዯኴና ኟዒሢዏድ
ዏብታቷው በሕቌ ኟዯሟቊቇጠ ነው፡፡
ክሢሡና ቮባሡ ኃይዒኖዯኞች ይህንን እውነት ይቀበኰም፡፡ እነቨ ኟዑያምኑት በዏቪሡያ ሦዐኬ
ቬቇድዶ በዒቪዏን ይንም በዏቌደኴ ነው፡፡ ኪሣ በዯኯይ ክቬዯደ በኟእኯደ

ኟዑታይ ነው፡፡ ራሡካ

ኟኩህ ቌከራ ችቌሤ ቧኯባ ሆናኯች፡፡ ያኯው ብቷኛ ዏራትሄ ኃይዒኖታዊ ዏቻቻኴና ዏከባባሤ እንዲቧራን
ያኯዒቋሟጥ ዏቬሢት፤ ክሢሡና ጽንሦኛ ዏኯካከቶችን ዏዋቊት፤ ሕብሟዯቧቡ ኟዏቻቻኴ ባሕኴን
እንዲያቪድቌ ያኯዒቋሟት ዒቬዯዒሤ ብቻ ነው፡፡ ኯኩህም በኟደሟጃው ያኰ ዏሡዎች፤ ኟቬሢ ኃኲረዎች፤
ምሁሢን፤ ዯደዒጭ ቧዎች፤ በኪነጥበቡ ኧሤራ ኟዯቧዒሠ፤ ቊካጠኞች፣ ኟኃይዒኖት ዏሡዎች ሁኰም
በኟዏቬኩ ቧረ ትቌኴና ሤብሤብ በዒድሟቌ ጽንሦኝነትንና ቮባሡነትን ዒቊኯጥና ኃይዒኖታዊ እኩኴነት
እንዲቧራን ዏቬሢት ይጠበቅባቷዋኴ፡፡
በሤቌጥ ይህ ቌዴታና ኃኲረነት ኯሀይዒኖት ዏሡዎች ብቻ ኟዑዯው ይደኯም፡፡ በክሢሡነትና ቮባሡነት
ኲይ ቧረ ጥናትና ምሤምሤ ያደሟቈ ኟኧሤሧ ምሁሢን ችቌሠን ዏንቀኴ ኟዑቻኯው በጠዏንጃ ትቌኴ ቪይሆን
ቧረ ኟሆነ ኟቬነኴቦና ቬሢ በሕብሟዯቧቡ ውቬጥ በዏቬሢትና በዒቬዯዒሤ ነው ውጤት ዒቬዏኬብ ኟዑቻኯው

ብኯው ያምናኰ፡፡ ክሢሡነትና ቮባሡነት በዏዷዏሡያ ዯንቧሢራቶና ዯደኲድኵ ኟዑኖሟው ኯኩህ ቩኰ
በቬሩት በሕብሟዯቧቡ ውቬጥ በዑቧሠት ኟፕሥፓቊንዳና ኟቅቬቀቪ ቬሢ በቧዎች ሕና ውቬጥ በዑሦጥሠት
ቬእኴ ነው፡፡
በዏዷዏሡያ ደሟጃ ያን ቬሦሡ ቬእኴ በቧዎች ሕና ውቬጥ በዒሕበሢዊ ድሟቇጾች (በሪቬቡክና
በዏቪቧኰት) በብኪት እንዲቧሢጭ በዒድሟቌ በቧዎች እምሥ ኲይ ቧረ ሟሢ ያካሂዳኰ፡፡ በዏቇናኛ
ብከሀን፣ በዏፃህራት እና በኳኵችም ኟቅቬቀቪና ኟፕሥፓቊንዳ ኧዴዎች በዏጠቀም በብኪት እንዲቧሢጭ
ካደሟቈ በኋኲ ከራዯኛ ኃይኴ ያኲቷው ዏሆኑን ምኖ በህናው ኟዑንበሟከክ ቧው ይሦጥሢኰ፡፡ ይህ
እንቌዲህ ከራዯኛው ኟቬነኴቦና ጦሤነት ዏሆኑ ነው፡፡ ይህ ደቌሞ ቮነራና ከነካቴውም ቇድ
ኟዑችኯው በህኬቦችና ኟዯኯያአ ሀይዒኖት ባኲት ዏካከኴ ቧረ ኃይዒኖታዊ ዏቻቻኴ ቩሦጠሤ ብቻ ነውና
ኯኩህ ቅዱቬ ዯቌባሤ ሁኲችንም ኴንሟባሟብ ይቇባኴ፡፡

