ቪኘ ዑና
ቇናናው በቀኯ 05-15-18
ቇዙዊ ንድነት፣ ኢትዮጵያዊነትና ብዝሃነት ከቇዙችን ኳያ የየዙቪቷው ትዛጓዓ ያኲቷው ናቷው።
እነዚህ ትቬቬዜች የኢትዮጵያ ህዝብና ዏንቌሥት ከቬኬቶቻቷው፣ ከድክዏቶቻቷውና ከችቌዜቻቷው
ዯዔዖው ሁን በዯዝጠዖው ዔቸ ሁኔዲ የህዝቡን ጥያቄዎች ኯዏዏኯቬ ዯቌባዙዊና ውጤዲዒ ሥዙ
ኯዒከናን እንደዑቇባ ዔነው እየዯንቀቪቀቨ ነው። ዲዲያ በዚህ እንቅቬቃቫ ኲይ የህዝቡ ዑና ቪኝ
ዏሆኑ ያጠያይቅዔ።
በህዝባዊ ትቌኴ ሁን ኯዑቇኝበት ደዖጃ የበቃው ዡዴዙዝዔ የቇዙዊ ንድነት ዏቧዖት ነው። ሥዛዓደ
ህዝቦች ዙቪቷውን በዙቪቷው የዒቬዯዳደዛ፣ የዑዝኴቈትን ኃይዒኖት የዏከዯኴ፣ በቋንቋቷው የዏናቇዛ
እና የዏጻዢ፣ ባህኲቷውን እና እቫቶቻቷውን በነጻነት የዏቌኯፅ ዏብቶቻቷን እንዲቍናፀዞ ድዛጓቷዋኴ።
እዛቌጥዔ የኢትዮጵያ ህዝቦች የዘዏናት ትቌኴ ዏንቬዔዔ እነዚህን ጥያቄዎች ዏዏኯቬ በዏሆኑ ይህ
ውጤት ከዯቇኗ 25 ዓዏዲት ሆኗኴ።
እናዔ ይህ ሁኔዲ ቀደዔ ባኰት ዜያት ንዳንድ ቇኖች ‘የዡዴዙዝዔ ሥዛዓት በኢትዮጵያ ዯቌባዙዊ
ከሆነ ሀቇዘደ ደ ዒያባዙ ጦዛነት ውቬጥ ትቇባኯች፤ ሀቇዘደዔ የዏበዲዯን ደቊ ይቇጥዒዲኴ፣ ህዝቦቿዔ
በየቍዙው ዯከዠዢኯው እዛቬ በዛቪቷው ይጧዙዖቪኰ’ በዒኯት ቩቇኴጡ የነበትን የዯቪቪዯ ዏፅጯዢ ቌዔት
ዞዛሽ ድዛቍዲኴ።
የኢትዮጵያ ህዝቦች የዑከዯኰት የዡዴዙዝዔ ሥዛዓት በዒህበዙዊ ዔንነት ዔክንያት የዑዝጠዛ
ኴዩነቶችን ኯዒቻቻኴ ብዜ ኯዏጓዝ ብኵዔ በዒህበዙዊ ዔንነት ይዔ በኳኲ የዒንነት ኴዩነቶችን
ዏሠዖት ያደዖቈ ቌጭቶችን ኯዒቬዯንዝቬ ቌባብነት ያኯው የፖኯዱካ ዏሣዘያ ዏሆኑን የዏቬኩ
ዯዏዙዒዘዎች ዔቬክዛነዲቷውን ቧጥዯዋኴ። ይህ ብዜነትዔ ዜቍች የቊዙ ዔጣኔ ሀብዲቷውን ኯዒቪደቌ
ሥዛዓደ የቍኲ ዑና እንደዑጫት ይዲዏናኴ።
ከዚህ ዕውነዲ የዑነቪው የሀቇዙችን ኴዒዲዊና ዴዕክዙቩያዊ ዏንቌሥት ህቇ ዏንቌሥደን የኢትዮጵያ
ብሔዜች፣

ብሔዖቧቦችና

ህዝቦች

በቇዛ

ዝቃዳቷው

1

ዯቬዒዔዯው

እና

ዯዒዔነው

እንዲያፀድቁት

የዯጫውዯው ዑና የኲቀ ዏሆኑ በዯቌባዛ ዲይቷኴ። ያዔ ሆኖ በህዝቦች የኲቀ ዑና ዡዴዙኲዊ ሥዛዓደ
ቇዙዊ ንድነትን ዏዢጠዛ ችሏኴ።
ህዝቦች ከዟውዳኵችና ከዔባቇነኖች ቊዛ ያደዖቈት ትቌኴ ብዝሃነትንዔ ያዖቊቇጠ ነው። ዛዚ ኢትዮጵያ
ውቧጥ የዏደዒዏጥ፣ የዏቻቻኴ፣ የዏከባበዛና የቊዛነት ዲዘክ ህቇ ዏንቌሥዲዊ ዋቬትና በዒቌኗዲቷው
የብዜነደ እቫቶች ሆኑ ችኯዋኴ። ንድ ዒኅበዖቧብ ዒንነደ እንዲከበዛኯት የኳኲውን ዒንነት ዒክበዛ
እንዳኯበት በዒዏን በዯናጠኴና በቊዙ ባህኵቻቷውንና ዲዘካቷውን ዒክበዛና ዒንፀባዖቅ የዯቻኯበት ዘዏን
ኲይ ደዛቧናኴ።
ዛዚ በኢትዮጵያ የዏቇንጠኴ ዏብት ህቇ ዏንቌሥዲዊ ዋቬትና ቢያቇኝዔ፤ የዒኅበዖቧብ ጥያቄ ዏሆኑ
እያበቃኯት ይቇኛኴ—በዜ ሂደት የነበት ቬዯቪቧቦች ከቊዙ ዯጠቃዑነት ኳያ እየዯዏዘኑ በዏክቧዔ
ኲይ ዏሆናቷውን ዏናቇዛ የዑቻኴ ይዏቬኯኛኴ።
ኢትዮጵያ ውቬጥ ያኰት የዯኯያዩ ዒንነቶች በዯናጠኴ ከዑያቬቇኘት ጥቅዔ ይኴቅ በቊዙ የኲቀ ጥቅዔ
እንደዑያቇኘ ብዖው በቆዩባቷው ዜያት ዒዖቊቇጥ ችኯዋኴ። ህብዖዲቷውን የዑዝዲዯንና ቧኲዒቷውን
የዑያናቊ ኃይኴ በቊዙ ዲቌኯው ዒሸነዠቷው የዚህ ባባኴ ሁነኛ ቬዖጅ ነው።
ንዳንዶች በብሔዛና በቍሣ የዯዏሠዖዯ የኢትዮጵያ ዡዴዙኲዊ ቃቀዛ እንደዒይቧዙ ቢቇኴፁዔ፤
የኢትዮጵያ ዯጧባጭ ኴዔድ የዑያቪየው ቌን ከእነዛቨ ዔኴከዲ የዯኯየን ሁኔዲ ነው። ብዝሃነት የዏጪው
ዘዏን ዕድኲችን በዛ ዏክዝቻ ሆኗኴ። ሆኖዔ በዡዴዙኲዊ ቬዛዓደ ውቬጥ ብዝሃነትን ዕድኴ ዒድዖቌ
የዑቻኯው ዒንነቶች የሀቇዛና የሥዛዓት ቌንባዲ ባኯቤቶች ዒድዖቌ ቩቻኴ እንደሆነ ያኯዞት ዓዏዲት
ኴዔድ ትዔህዛት ቧጥዯው ኴዝዋኴ።
በብዝሃነት ኲይ የዯዏሠዖዯ ንድነት ዯከዲዲይና ዝጣን ኢኮኖዑያዊ ዕድቇት ዒቬዏዝቇቡን በዛካዲ ዓኯዔ
ቀዠዊ ዯቋዒት እዒኝነዲቷውን ቧጥዯዋኴ። በዏሆኑዔ የኢትዮጵያ የብዝሃነት ያያዝ ብዙ ዒንነቶች
ኲሏቷው ሀቇዙት ዔዛጥ ትዔህዛት የዑቧጥ ሆኗኴ። በዚህዔ ብዝሃነት በዡዴዙኲዊ ቬዛዓደ ውቬጥ ቪኝ
የፖኯዱካኴ ኢኮኖዑ ውድ ሆን ችሏኴ።
የኢዡዴዘ ህቇ ዏንቌቬት ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦች፣ ህዝቦች እና ኃይዒኖቶች እኩኴ ዏሆናቷውንና ብዜ
ኯዏኖዛ ያኲቷውን ዯቬዠ በዡዴዚሽኑ ቧንደቅ ዓኲዒ ዏሃኴ በዯቀዏጠው ብሔዙዊ ዓዛዒ የዑንፀባዖቅ
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ዏሆኑን ይቇኴፃኴ። ሁኰዔ የሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ቋንቋዎች እኩኴ እውቅና
ዯቧጥቷቷዋኴ። እያንዳንዱ ክኴኴዔ የሥዙ ቋንቋ የዏዔዖጥ ዏብት እንዳኯው በቌኴፅ ዯደንቌጓኴ።
ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች የኰዓኲዊ ሥኴጣን ባኯቤቶችና የዏንቌሥት ሥኴጣን ዔንጮች
ዏሆናቷው በህቇ ዏንቌቬደ ኲይ ቧዢሯኴ። ህቇ ዏንቌሥደ የኃይዒኖትና ዏንቌሥትን ዏኯያየት ዏዛህ
በዒቬቀዏጥ ዏንቌሥት ኯሁኰዔ እዔነቶች እኩኴ የዒቇኴቇኴ ቌዴዲን ጥኵበዲኴ። ቧው ሁኰ በህቌ ዟት
እኩኴ የዏሆኑን ያህኴ የትኛውዔ ዒንነት ከኳኲው የዒይበኴጥና የዒያንቬ ዏሆኑዔ ዯዖቊቌጧኴ።
እያንዳንዱ ዒንነት በቋንቋው የዏናቇዛ፣ የዏፃዢ፣ ቋንቋውን የዒቪደቌና ባህኰን የዏቌኯጽ፣ ዲዘኩን
የዏንከባከብ

ዏበት

ኯው።

እንዲሁዔ

እያንዳንድ

ዒንነት

ዙቨን

የዒቬዯዳደዛ

ዐኰ

ዏብት

እንዲዖቊቇጥኯት ዯደዛጓኴ።
የዒንነዲችን ኴዩነት በብዝሃነዲችን ውቬጥ የዔንደዔቅበት ውድ እንጂ ኯዏኯያየዲችን ዔክንያት ሆን
እንደዒይችኴ በቌኴፅ ዯቀዔጧኴ። የእነዚህ ሁኰ ድዔዛ ውጤቶች ብዝሃነዲችን ዏድዏቂያ ቋጣችን እንጂ
የዏኯያያ ቇዏዳችን ኯዏሆናቷውን የዑያቪዩ ናቷው።
የሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ብዝሃነት የዡዴዙኲዊ ቬዛዓደ የዒዕዘን ድንቊይ ብቻ
ይደኯዔ። ሀቇዙችን ያጠናቀቀችውን የዏዷዏዘያውን የዕድቇትና ትዙንቬዣዛዓሽን ዕቅድን በብዛኛው
ዒቪካት የቻኯ እንዲሁዔ ሁኯዯኛውን የኴዒት ትኴዔ በጥቊቢ ሁኔዲ ዏዝፀዔ የዔንችኴበት ኃይኴና
ቈኴበት ጭዔዛዔ ነው።
በዏሆኑዔ በብዝሃነዲችን የንድነት ሃይኴ እየዲቇዝን የህዳቫ ቈዟችንን ዒቪኯጣችን ይቀዚ ነው። ያኔዔ
ብዝሃነዲችን የህዳቫ ዏጣጫ ዏቧኲኴ ዏሆኑን ሁኲችንዔ ህያው ዔቬክዛ እንሆናኯን። ኢትዮጵያዊነዲችን
ከዔንዔ በኲይ ነው። ይህን ኢትዮጵያ ዊ ንድነት የዑሸዙዛዢ ዔንዔ ዓይነት ሃይኴ ኖዛ የዑቇባ
ይዏቬኯኝዔ።
የኢትዮጵያዊነት ዋነኛ ዒጠንጠኛ ሁኰዔ ህዝብ ነው። ኢትዮጵያዔ የሁኲችን ናት። ኢትዮጵያዊነዲችንን
ክብዖን እቬከያዝን ድዖቬ ቇዙዊ ንድነትንና ብዝሃነዲችንን በዯቇቢ ሁኔዲ ዒቬዯናቇድ እንችኲኯን።
ኯዚህዔ የህዝቡ የዯኯዏደ ቪኝ ዑና ጠናከዛ ይቇባኴ።
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