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የዢዘካዊያን ዯዔቪኳት 

                                                       ደቬዲ ኃይኰ 01-17-18 

በያዝነው ጏዛ የዢዘካ ህብዖት 30ኛ ዏደበኛ ቬብቧባ በዏዲናችን ይካሄዳኴ። ይህ ቬብቧባ ዏደበኛ 

ቢሆንዔ ቇዙችን ኯዢዘካዊያን ያደዖቇችው ውኯዲ ኧከዛበት የዑቇባ ይዏቬኯኛኴ። ኢትዮጵያ 

ኯቀድዕው የዢዘካ ህብዖት (..ድ) እና ኋኲ ኲይዔ ኯዢዘካ ህብዖት (ህ) በዛካዲ ቬዯዋፅኦዎችን 

በዛክዲኯች።  

ኢትዮጵያ ሁኳዔ ቢሆን ኯዢዘካዊያን ነፃነትና ዯጇቃዑነት የዲቇኯችና ዛዚዔ እየዲቇኯች ያኯች ቇዛ 

ናት። ከዚህዔ ኴዠ ኯጏንድዕቻችን ዢዘካዊያን የቧኲዔና የኴዒት እንዲሁዔ የዴዕክዙቩ ዯጇቃሽ 

ዏሆን እንደቻኯችና በዚህዔ ቪቢያ ህብዖደ ቇዙችንን ከዏቀዏጫነደ ባሻቇዛ የዢዘካ ዯዔቪኳት ድዛጎ 

ይቆጥዙዲኴ። ዲዲያ በያዝነው ጥዛ ጏዛ የዑካሄደው የህብዖደ የዏዘዎች ቬብቧባ በዏዲናችን ቩካሄድ 

በሁኰዔ ዏቬኮች የዢዘካዊያን ዯዔቪኳት ዏሆናችንን ዒቪየት ይጇበቅብናኴ።   

ኢትዮጵያ ከዙሷ ኴዠ ኯዢዘካዊያን ጏንድዕቿ የቧዙችና ጏደዟትዔ የዔትቧዙ ቇዛ ናት። ሀቇዙችን 

በዔትከዯኯው ሁኰንዔ ዯጇቃዑ የዑያደዛግ ዏዛህዔ ዯቀባይነት ያኲት ናት። በዚህ ቬዯቪቧቧዔ የባይ 

ውኃ ጇቃቀዔ ዢትሃዊ በሆነ ዏኴኩ ዏጇቀዔ ቬዝኲነደን ዔናዔ እየቧዙች ነው።  

የናይኴ የኲይኛው ዯዠቧቬ ሀቇዜች የቊዙ ዒዕቀዢ ዝዛዒ ጏደ ዒጽደቅ ሂደት በዏግባት ኲይ ነች። ዲኲቁን 

የኢትዮጵያ ህዳቫ ግድብ በዏቇንባት 6 ሺህ 450 ዓቊ ዋት በዒዏንጧት ዓኲዒዋ ከሀቇዛ ውቬጥ ዢጆዲ 

ኴዣ ጎዖቤት ሀቇዜችንዔ ዏጥቀዔ ቬኯሆነ ነው።  

ኢትዮጵያ ከደዛግ ውድቀት በኋኲ ቧኲዔ ዏዛሁ በሆነው የኢዡዴዘ ዏንግቬት ዒካኝነት ዢዘካዊ 

ቬዯዋፅኦውንና ኃኲዟነደን ከዔንዜውዔ በኲቀ ሁኔዲ ዯጏጥቷኴ፤ እየዯጏጣዔ ይቇኛኴ። በዚህ 

ዏቧዖትዔ በዋንዳ እ.ኤ. በ1990ዎቸ በዯከቧዯውና የዓኯዔን ሕዝብ ባቬደነቇጇው የኧዛ ዒጥዠት 

እንቅቬቃቫ ቧኲዔ እንዲያቬከብ ከዯደዖቈት ሀቇዜች ንዷ ሀቇዙችን ዯደዛጓኴ። ያኔ ቡንዲ ውቬጥ 

ሁደና ደትቩ የዯባኰ ጎቪዎቿ ግጭት ኲይ ነበ። ኧዛ ኯይቶ የዯዝጇዖውን ኧግናኝ ድዛት ኯዒቬቆዔ 

በዠጣኝ ቧኲዔ ቬከባዘ ኃይኲቷውን እንዲኴኩ ከዯደዖቈት ሀቇዜች ዏካከኴ ኢትዮጵያ ቀዳዑዋ ናት። 

በዚህዔ ዲዘካዊ ቬዯዋጽኦዋን በዛክዲኯች። በኲይቤዘያዔ እንዲሁ። ኲይቤዘያ በከዢዯኛ የእዛቬ በዛቬ 
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ጦዛነት ውቬጥ በነበዖችበት ጏቅት ሀቇዘደን ጏደ ሠኲዔና ዏዖቊቊት ጎዳና ኯዏዏኯቬ በዯደዖቇው ሂደት 

የኢትዮጵያ ቧኲዔ ቬከባዘነት ዑና የቇኧዝ ነበዛ። በዚያች ሀቇዛ ቧኲዔና ዴዕክዙቩ እንዲቧዢን በዒድዖግዔ 

ሀቇዙችን የዯጫጏዯችው ዑና በቀኲኰ የዑዲይ ይደኯዔ።  

በቨዳን ዳዛዞዛ ግዛት ከኳኵች ሀቇዜች ቊዛ በዏሆን ባቧዒዙችው ቧኲዔ ቬከባዘ ሃይኴዔ የእዛቬ በዛቬ 

ግጭት እንዳይከቧት በዒድዖግ ኲይ ዏሆኗዔ ይዲጏቃኴ። ቨዳንና ደቡብ ቨዳን በይቇባኛኴ በዑከዙከበት 

የብዬ ግዛት ከዓኯዔ በብቷኝነት ዯኴዕኮውን የዑጏጣ ቧኲዔ ቬከባዘ ኃይኴ በዯባበት ዏንግሥዲት 

ድዛጅት ጥኲ ሥዛ በዏሆን ቧዒዛዲኯች። በዓኯዔ ቀዢ ደዖጃ ዯቀባይነቷን ያቪደቇ ዯግባዛዔ እየከጏነች 

ነው። ሀቇዙችን በዔሥዙቅ ዢዘካ ሀቇዜች ሠኲዔ፣ ጸጥዲና ዏዖቊቊት ከዢዯኛ ዑና እየዯጫጏዯች 

ባኯችው ዑና በቭዒያ የነበዖውን ዏንግሥት ኴባነትና ክዙዘነት በዏዲቇኴዔ ውጤዲዒ ዏሆን 

ችኲኯች።  

እዛግጥ ቧኲዒቷው የዯዖቊቇጇ፣ በኢኮኖዑያቷው የበኯጸቇና ዴዕክዙቩ ያበበባቷው ጎዖቤቶች የቊዙ ጥቅዔ 

ዏሠዖት ዏሆናቷው የዒይዲበይ ቢሆንዔ፤ ሀቇዙችን ከዚህ ባኯዝ ኯጎዖቤቶቿ ህዝቦች ቧኲዔ ያኯዒቧኯቬ 

በዏሥዙት ኲይ ትቇኛኯች። ኯዚህዔ በሁኑ ጏቅት በዲቩቷ ሀቇዛ ደቡብ ቨዳን ውቬጥ በዯከቧዯው 

የእዛቬ በዛቬ ግጭት የበኩሏን ጥዖት በዒድዖግ የዚያች ሀቇዛ ህዝብ የቧኲዔ የዛን እንዲዯነዢቬ በዒድዖግ 

በቇኯኴዯኝነት የበኩሏን ጥዖት በዒድዖግ ኲይ ትቇኛኯች። 

ከዚህ በዯጧዒዘዔ ሀቇዙችን በኢኮኖዑው ዏቬክ ያኲት ህቈዙዊ ትብብዛ ኮዓቪ በዑቧኗው በዔሥዙቅና 

ዏካከኯኛው ዢዘካ የቊዙ ቇበያ የዯጇናከዖ ውህደት ኯዏዢጇዛ ያኲት ዑናዔ ከዢዯኛ ነው። በዏሠዖዯ-

ኴዒት ግንባዲ ዏቬክ ንግድና ኢንቨቬትዏንትን ኯዏቪብዔ ጥዖት እያደዖቇች ነው። የኢኮኖዑ ዕድቇት 

ኯዒዔጣት ዯቪዲዟና ዯጇቃዑ ኯዒድዖግዔ በዏሥዙት ኲይ ነች። ከጅቡዱ፣ ከቨዳንና ከኬንያ፣ ከደቡብ 

ቨዳንና ከዲንዛኒያ ቊዛ የኢኮኖዑ ትቬቬዛ በዏዢጇዛ ኯቊዙ ዯጇቃዑነት በዏትቊት ኲይ ትቇኛኯች። 

በዚህዔ ከጅቡዱ ቊዛ የዑያቇናኝ የባቡዛ ዏቬዏዛ ግንባዲው ዯጇናቅቋኴ። ከኬንያ ቊዛ የዑያቇናኗው 

ዏቬዏዛዔ ጏደ ቬዙ እንዲቇባ ጥዖት እየዯደዖቇ ነው። ኯጅቡዱ የኤኳክትዘክ ኃይኴ በዒቅዖብ ዯጇቃዑ 

እንድትሆን ከዒድዖጓዔ በኲይ፤ ኬንያንን እንዲሁዔ ዲንዛኒያን በዯዏቪቪይ ሁኔዲ በኤኳክትዘክ ኃይኴ 

ኯዒቬዯቪቧዛ ጥዖት እያደዖቇች ነው። ይህ ሁኔዲዔ ጏደዟት ኯዢዘካ ህብዖት ንድ ዏሆን ኯዑደዖቇው 

ጥዖት የበኩኰን ዕቇዛ ያደዛግ እንደዑችኴ ህብዖደ የዑቇነኧበው ይዏቬኯኛኴ። 
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ሀቇዙችን ህብዖደ የዑቀበኯውንና የድዘካ ህዝቦች በዢትሃዊነት የዯዝጥዜ ሃብቶቻቷውን እንዲቀበኰ 

በዔዲደዛቇው ጥዖትዔ ትዲጏቃኯች። በዚህዔ የባይ ውኃ ጇቃቀዔን ዢትሃዊና ግባብ ባኯው ዏኴኩ 

የዏጇቀዔ ቬዝኲነትን ዔና በፅናት እየቧዙች ነው። የናይኴ የኲይኛው ዯዠቧቬ ሀቇዜች የቊዙ ዒዕቀዢ 

ዝዛዒን ብዛኛዎቸ ሀቇዙት እንዲዝዛዐ ዒድዖጓን በዔቪኳነት ዏጥቀቬ የዑቻኴ ይዏቬኯኛኴ።  

በዯኯይዔ 6ሺህ ዓቊ ዋት የዒዏንጧት ቅዔ ያኯውን ዲኲቁን የኢትዮጵያ ህዳቫ ግድብ በዏቇንባት 

ከሀቇዛ ውቬጥ ዢጆዲ ኴዣ ጎዖቤት ሀቇዜችንዔ ኯዏጥቀዔ እያደዖቇች ያኯችው ጥዖት በህብዖደ የዑዲጏቅ 

ነው። በህቈዘደ ዏኴካዔ ቬዯዳደዛና ዴዕክዙቩን ኯዒቬዝን የዯያኧውን ጥዖትዔ በዢዘካ እዛቬ በዛቬ 

ዏቇዒቇዑያ ቬኴትንዔ “በኔፓድ” (NEPAD) ዒካኝነት እንዲዯቇበዛ ዠና ጏ ዯግባዙትን 

ከናውናኯች።  

ኢትዮጵያ የዢዘካ ንድነት ድዛጅት ዋና ዏሥዘያ ቤት ሕንፃ የዯቇነባበትን 2ሺህ ቬኩዬዛ ዓትዛ ዏዚት 

በነፃ ከዏቬጇቷዔ በኲይ፤ የዢዘካ ህብዖት ፅህዝት ቤት ግንባዲ ዕውን እንዲሆን ከህብዖደ ዏዘዎች ቊዛ 

በዏሆን የቻይናን ዏንግቬት በዒግባባት ያደዖቇችው ቬዯዋጽኦ በህብዖደ የዲዘክ ድዛቪን ኲይ ቧዢዜ 

የዑቇኝ ሃቅ ነው።  

ዲቬ በባ የዓኯዔ ቀዢ ዲፕኵዒቩ ዏናኸዘያ እንድትሆን በዒድዖግዔ የዢዘካን ቇፅዲ እየቇነባች ነው። 

በዢዘካ ዏዲና ዲቬ በባ ውቬጥ የዑካሄዱት ቈባዔዎች፣ ቬብቧባዎችና ዐውደ ጥናቶች…ጏኧዯ. 

ከዑኖዖው ኢኮኖዑያዊ ጇቀዓዲ ባሻቇዛ ንድ የዢዘካ ከዯዒ በዚህ ዖቇድ ዯዏዙጭ እንድትሆን ያደዖቇ 

ቬኯሆነ ኯህብዖደ ሀቇዙትዔ በኩዙት የዑዏኧቇብ ነው። ዢዘካዊ እቫትን በዏጧዏዛ ዖቇድዔ ዋቊው ከዢ 

ብኵ የዑዲይ ይዏቬኯኛኴ። 

እነዚህ ጥቅኴ ዕውነዲዎችዔ የዢዘካ ህብዖት ሀቇዙችንና ህዝቦቿ በቧኲዔ ውቬጥ ኯህቈዘደ ያበዖከደትን 

ቬዯዋፅኦ ከግዔት ውቬጥ የዑቇባና ህብዖደ ሁኳዔ ሀቇዙችን በዔትቧጇው ዏዖጃ ኲይ እንዲዏቧዖት 

ያደዖቇው ነው ዒኯት ይቻኲኴ። የዢዘካ ህብዖት የኢዡዴዘ ዏንግቬትና ህዝቡ ኯቧኲዔ ያኲቷውን ዢፁዔ 

የዒያጏኲውኴ ቋዔ በዑቇባ ይቇነኧባኴ። 

ኲኯዞት 26 ዓዏዲት ሀቇዙችን የዙሷን ቧኲዔ ዕውን ከዒድዖግ ኴዠ የዢዘካውያንን ቧኲዔ ቬትጇብቅ 

እንደነበዖች የህብዖደ ዏዘዎች ያውቃኰ። የኢዡዴዘ ዏንግቬት በሀቇዛ ውቬጥ የዑያከናውነው ቧኲዔን 
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ቬዯዒዒኝ ድዛቇናኴ። በያዝነው ጏዛ ኯዑካሄደው የዢዘካ ህብዖት ዏደበኛ ቬበቧባ የዢዘካ ዯዔቪኳት 

ዏሆናችንን ዛዚዔ ዒቪየት ይኖዛብናኴ። 

 


