"ዴዕክዙቩን ከዒግኗት ይኴቅ፤ ጇብቆ ዒቆየደ ይከብዳኴ"
(ክዢኴ ሁኯትና የዏጧዖሻ)

ዓን ዯዝዘ 01-22-18
የንድ ብሔዛ ጏይዔ ድዛጅት የበኲይነት የዑንፗባዖቅበት ቬዯዳደዛ የዑዝጇዖው፤ የህኬብን ቪይሆን የቡድኖችን
ጥቅዔ ኯዒቬጇበቅ በዑደዖግ ጥዖት ዏሆኑን ዏዯዒዏን ይኖዛብናኴ፡፡ ቈዳዩን ቪይንቪዊ በሆነ ጎዳና ዏዏዛዏዛ
እንችኲኯን፡፡ ቪይንቬ ንድን ቈዳይ ቩያጇና፤

የዑጇናውን ነቇዛ ጏደ ዏጧዖሻው ኬቅዯኚ ክዢኴዠይ ውዛዶ

የነቇን ዏሠዖዲዊ ውቅዛ ኯዏኯየት ይዕክዙኴ፡፡ ቬኯኩህ ንድን ነቇዛ በቪይንቪዊ ዏንቇድ ኯዏዖዳት የዑዕክዛ
ዒናቷውዔ ጥኙ፤ የነቇን ኬቅዯኚ ዋቃዘ ክዢኴ ኯዒግኗት ይዕክዙኴ፡፡ ትኴቁን ነቇዛ ቮንሽኖ ዏሠዖዲዊ
ዋቃዘ ክዢኰን ይዏዖዔዙኴ፡፡ በዯዝጥዜዔ ሆነ በዒህበዙዊ ቪይንቬ የጥናት ኧዛዣች እንዲሁ ይደዖቊኴ፡፡
ሁን የዔንነቊቇዖው ቬኯዒህበዖቧብ ነው፡፡ ቪይንቪዊ የጥናት ኧዴን በዯከዯኯ ካሄድ ዒህበዖቧብን ቬንዏዖዔዖው፤
የንድ የፖኯዱካ ዒህበዖቧብ የዏጧዖሻ ዋቃዘ ቅንጣት ቫት እና ጏንዶች ናቷው፡፡ እነኩህ ሁኯደ በኳኰበት
ዒህበዖቧብ ይኖዛዔ፡፡ ቬኯዒህበዖቧብ ዏነቊቇዛ ይቻኴዔ፡፡ ከነኩህ ከሁኯደ (ንድ ቫት እና ንድ ጏንድ)
ዒህበዙዊ ትቬቬዛ ቤዯቧብ ይቇኚኴ፡፡ ቤዯቧብ በዏንደዛ ይኖዙኴ፡፡ ዏንደዛ የኬቅዯኚው ዒህበዖቧብ ገብ
ይሆናኴ፡፡ ብከ ዏንደዜች ቀበኳ ይሆናኰ፡፡ እንዲህ - እንዲህ እያኴን ሐቇዖ - ዏንግቬት ከዑባኴ ሁኰን
ካዲች ዒህበዖቧብ እንደዛቪኯን፡፡
ዲዲያ በንድ የፖኯዱካ ዒህበዖቧብ ውቬጥ የንድ ግኯቧብ፣ ቤዯቧብ ጏይዔ ቡድን የበኲይነት ቩንፗባዖቅ፤
የዒህበዖቧቡ ህይጏት የዯባኲቮ ይሆናኴ፡፡ ንድ የዏንደዛ ኯቃ፣ የቀበኳ ቯዔ ሆነ የሐቇዛ ቬዯዳዳዘ ሥኴጣኑ
በህኬብ ዝቃድ ያኴዯባዖከ ቩሆን ጏይዔ የሁኰንዔ ባኲደን የቊዙ ጥቅዔ በእኩኴነት ኯዒቬከበዛ በዑያቬችኴ
ዏዛህ ዯጏቬኖ ኯዒቬዯዳደዛ ካኴቻኯ፤ ችግዛ ይዝጇዙኴ፡፡ በዏሆኑዔ፤ የብከሃኑን ዢኲጎት በዒክበዛ፤ የዏኲውን
ህኬብ ጥቅዔ የዑያቬከብዛ ዓኲዒ ይክ ያኴዯነቪ ዏንግቬት ፗንቶ ቆዔ ይችኴዔ፡፡
ንድን ህኬብ ከኳኲው ኯይቶ ኯዏጥቀዔ የዑዕክዛ ዏንግቬት፤ በዯጧባጭ በቬኴጣን ኲይ ያኯውን ቡድን
ከዏጥቀዔ ኴዣ፤ እጏክኯዋኯሁ ብኵ የዑያቬበውን ህኬብ ጥቅዔ እንኳን ያቬጇብቅ ይችኴዔ፡፡ ሁኯት
1

ህኬቦችን እኩኴ ኯዒየት የዒይችኴ ዏንግቬት፤ በዙቨ ውቬጥ ያኰ ሁኯት ክኖችን፣ ጏዖዳዎችን፤ ክዢኯ ከዯዕችን፣
ዏንደዜችን፣ ቡድኖችን፣ ቤዯቧቦችን እና ግኯቧቦችን እኩኴ ኯዒየት ይችኴዔ፡፡ ይህ ዏንግቬት በዢትሕ እና
በእኩኴነት ዏዛህ ኲይ የቆዏ ባኯዏሆኑ፤ እጏክኯዋኯሁ ጏይዔ እጇቅዏዋኯሁ እያኯ ቬዐን የዑጇዙውን ህኬብ
ዏነቇዺ ያደዛቇው ይሆናኴ እንዹ የዒህበዖቧቡ ባኲትን ጥቅዔ ያዖቊግጥ ይችኴዔ፡፡ ኪዚ ባይሆን ነቇ፤ እኩህ
ባይሆን እኩያ፤ ውኵ ድዜ እጏክኯዋኯሁ የዑኯው ህኬብ ዯጻዙዘ ኃይኴ ዏሆኑ ይቀዛዔ፡፡
በኳኲ በኩኴ፤ ሁኰንዔ ዒህበዖቧብ በዢትሕ እና በእኩኴነት ዏዛህ ኯዏዔዙት የዑጣጣዛ ዏንግቬት ከሆነ፤ ይህ
ዏንግቬት በቋንቋዔ ሆነ በባህኴ ኯዒይዏቬኰት፤ በጭ ኯቧው ኴጆች ሁኰ ጇቅዔ የዑችኴ ዏንግቬት
ይሆናኴ፡፡ በዏሆኑዔ፤ የዙቨን ብሔዛ ጏይዔ ቡድን ጥቅዔ ኯዒቬከበዛ የዑችኴ ዏንግቬት፤ የቧው ኴጆችን ሁኰ
ጥቅዔ ኯዒቬከበዛ በዑችኴ ዏዛህ የዑዏዙ ዏንግቬት ነው፡፡ ዣን ፖኴ ቪዛትዛ፤ ‹‹ንድ ቧው ኯዙቨ ቩዏዛጥ
ኯቧው ኴጆች ሁኰ ይዏዛጣኴ›› ይኲኴ፡፡
የብኪኚውን የህብዖዯቧብ ክዢኴ ዢኲጎት የዒይከዯኴና በዴዕክዙቩያዊ ዏዛሆች የዒይዏዙ ዏንግቬት፤ ውኵ
ድዜ በቬዐ በዑነግድበት ህኬብ ዏካከኴ በዑኖ ኴዩነቶች እየዯቪበ ዑኪን የዑቬት እና ከንዱ ጏይዔ
ከኳኲኚው ንዑቬ ቡድን ቊዛ በዏጏቇን፤ በዏደብ፣ በቋንቋ፣ በብሔዛ ጏይዔ በኳኵች ኴዩነቶች ዯጇኴዣ የንድ
ቡድን ቇኴቊይ ዏሆኑ ይቀዛዔ፡፡ ዙቨን ከኩህ ይነት ዏቧናክኴ ኯዒዳን የዑያቬችኴ የቬነ ኴቦና ጏይዔ
የዏዛህ ቇደብ ኖዖው ቬኯዒይችኴ ሁኳዔ ቩቪቪት ይቇኚኴ፡፡
ቬኯኩህ ንድ ዏንግቬት እጏክኯዋኯሁ የዑኯውን ህኬብ ጭዔዛ ዢትሃዊ በሆነ ዏንቇድ ያቇኯግኴ የዑችኯው፤
ሁኰንዔ በእኩኴነት ኯዒቇኴቇኴ የዑያቬችኴ ጏይዔ የቧው ኴጆችን በዏኲ ዯጇቃዑ ያደዛግ የዑችኴ ዏዛህ
የዑከዯኴ ከሆነ ብቻ ነው፡፡ በኩህ እይዲ፤ ንድን ህኬብ ዯጇቃዑ ኯዒድዖግ የዑችኴ ዏንግቬት፤ ሁኰንዔ
የቧው ኴጆች ሁኰ ዯጇቃዑ ኯዒድዖግ የዑችኴ ዏንግቬት የዏሆን ዕድኴ ይኖዖዋኴ ዒኯት ይቻኲኴ፡፡ ንድን
ህኬብ ጇቅዔ የዑችኴ ዏንግቬት፤ በዏዛህ የዑዏዙ እንዹ በድኵ የዑቧዙ ዏንግቬት ይደኯዔ፡፡ ኯንድ
ቡድን ጇቃዑ ሆኖ የዯቇኗ ቡድን፤ ሁኰንዔ የፖኯዱካ ዒህበዖቧብ ባኲት ዯጇቃዑ የዑያደዛግ ዏንግቬት እንዹ
ኳኲ ሆን ይችኴዔ፡፡ በዏሆኑዔ፤ ሁኰንዔ የፖኯዱካ ዒህበዖቧብ ባኲት ዯጇቃዑ በዑያደዛግ ዏዛህ
የዑዏዙው የኢትዮጵያ ዏንግቬት፤ የንድ የዯጏቧነ ህኬብ ቇኴቊይ ኯዏሆን ይችኴዔ፡፡ እያንዳንዱ ብሔዛብሔዖቧብ እና ህኬብ በየዙቨ ክኴኴ፤ ዙቨን በዙቨ የዑያቬዯዳድዛበት ቬዛዓት በዯኧዖቊበት ሐቇዛ፤ የንድ ብሔዛ
የበኲይነት ዝጇዛ ይችኴዔ፡፡
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ሆኖዔ ቀደዔ ቩኴ እንደጇቀቬነው፤ የብሔዛ - ብሔዖቧብ ብከነትን ኯዒክበዛ ዲቬቦ የዯቇነባው የዡደዙኴ
ቬዛዓዲችን ጏቅዲዊ ዯግዳዜት ሆኖ የጏጣው ‹‹የንድ ብሔዛ የበኲይነት ኯ›› የዑኴ ቬዯያየት ነው፡፡
ይህዔ የኢትዮጵያ ህኬቦችን ነባዛ የብዜ ዏኖዛ ባህኴ እና የንድነት ቬዓት የዑጎዳ ክዞ እና ደቇኚ ቬዯያየት
ነው፡፡ የኢህዴግ ባኴ ድዛጅቶችን የህጏሐት ዯኲኲኪ ድዛጎ በዒቅዖብ እና የትግዙይ ህኬብ ከኳኲው
የኢትዮጵያ ህኬብ በዯኯየ ዯጇቃዑ ዏሆኑን ዏግኯጽ የዯዷዏዖው ኪዚ ይደኯዔ፡፡ ባኯዞት ጥቂት ዓዏዲት ደዛኬ
ይክ የቆየ ፕዜፓቊንዳ ነው፡፡ ይህን ቬዯያየት ቀደዔ ቩኴ ዷዔዜ ንዳንድ የግኴ ፕዚቭች፣ ንዳንድ የሐቇዛ
ውቬጥ እና የውጭ ዔሁዙን፤ እንዲሁዔ የባህዛ ዒዶ የካና ዯቋዒት እና በቅዛቡዔ የዒህበዙዊ ዑዲያ ዯቪዲዟዎች
ያነቨዲኴ፡፡ ይህን ቬዯያየት ያኯ ጥያቄ ኯዏቀበኴ ኬግዸ የሆኑ ቧዎች ቁጥዛ እየዯበዙከዯ ዏጥቷኴ፡፡ ይህ ክዞ
ቬዯያየት

በንዳንድ

የእህት

ድዛጅቶች

ባኲት

ጭዔዛ

ቩንፗባዖቅ

ዏዲየደዔ

የችግን

ቪቪቢነት

ያዏኯክዲኴ፡፡
በኩህ ዏደናቇዛ ውቬጥ በንድ ነቇዛ እዛግጇኚ ዏሆን ይቇባናኴ፡፡ ቀደዔ ቩኴ እንደዯቇኯፗው፤ ‹‹የዙቨን ብሔዛ
ጏይዔ ቡድን ጥቅዔ ኯዒቬከበዛ የዑችኴ ዏንግቬት፤ የቧው ኴጆችን ሁኰ ጥቅዔ ኯዒቬከበዛ በዑችኴ ዏዛህ
የዑዏዙ ዏንግቬት ነው›› የዑኯው ቈዳይ ሠዏዛበት ይቇባኴ፡፡ ቬኯኩህ የንድ ብሔዛ ጏይዔ ቡድን ጥቅዔን
ኯዒቬከበዛ የዑዝኴግ ዒናቷውዔ የፖኯዱካዊ ኃይኴ፤ የቧው ኴጆችን ሁኰ ጥቅዔ ኯዒቬከበዛ በዑችኴ ዏዛህ
ዏዏዙት ይኖዛበዲኴ፡፡ ከኩህ ዏዛህ ያዝነቇጇ ኃይኴ፤ የዯጏቧኑ ቧዎችን ቡድናዊ ጥቅዔ ከዒቬከበዛ ዯሻግዜ፤
ቆዓኯዲኯሁ የዑኯውን ህኬብ ጥቅዔ ያቬከብዛ ይችኴዔ፡፡ የህጏሓትን የበኲይነት በዒዖቊቇጥ የትግዙይ ህኬብን
ጥቅዔ ዒቬከበዛ ይቻኴዔ፡፡ ቬኯሆነዔ ‹‹የህጏሓትን የበኲይነት›› ቢኖዛ እንኳን፤ የዯጏቧኑ ቧዎች ጥቅዔ ከበዛ
ካኴሆነ፤ የትግዙይ ህኬብን ዯጇቃዑ የዑያደዖግ ሁኔዲ ዝጇዛ ይችኴዔ፡፡
ሆኖዔ ‹‹የትግዙይ ህኬብ የበኲይነት ኯ›› የዑኴ የዯኪባ ዏኯካከት ዯዝጥሯኴ፡፡ በኩህዔ ቪቢያ በዯኯያዩ
የሐቇዘደ ካባቢዎች በኲብ እና በጏኪቷው የዑኖ የትግዙይ ዯጏኲጆች ኯጭንቀት እና ኯሥቊት ዯዳዛቇዋኴ፡፡
ኴዣ ኴዣዔ ካኲዊ ጥቃት እና የንብዖት ውድዏት ቩያቬከትኴ ይዯናኴ፡፡ ይህ የሐቇዘደን ንድነት እና
የህኬቦችን ዯከባብዜ የዏኖዛ ነባዛ ባህኴ የዑቮዖሽዛ ደቇኚ እና የዯኪባ ዏኯካከት በዏሆኑ በዢጥነት ዏቬዯካከኴ
ይቇባዋኴ፡፡ ዖጅዔ ዛቀት ጏቬደን የዑችኯውን ብሔዙዊ ንድነዲችንን በዯኪባ ዏኯካከት እንዳናጇዠው
ዏጇንቀቅ ይኖዛብናኴ፡፡
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በዖጅዔ ኧዏናት የዯቇነባውን የኢትዮጵያዊነት ቬዓት ከጥቃት ዏጇበቅ ይቇባናኴ፡፡ ንዳንድ ዔሁዙን፤
የኢትዮጵያዊነት ቬዓት ኢትዮጵያ በዔትባኯው ሐቇዛ በዑኖ የዯኯያዩ ብሔዛ ብሔዖቧቦች ባህኴ ውቬጥ
የዑንፗባዖቅ ዏሆኑን ይናቇዙኰ፡፡ ይህ ቬዓት ዯጇናክዜ ቀጥኴ ይቇባኴ፡፡ ዲቨ የዡደዙኴ ዏንግቬት፤ ይህን
ቬዓት በዯሻኯ ዏሠዖት ኲይ ኯዒቆዔ እና የዯኪባ የዲዘክ ቅዛቬን በዒዖዔ፤ ሐቇዘደ ህኬቦችዋን እንድትዏቬኴ
ጏይዔ የዯቬዯካከኯ ቁዏና እንድትይኬ በዒድዖግ ጥዖት የዯዏሠዖዯ ነው፡፡ ሁን የያኬነው ዲቬ የሐቇዛ ግንባዲ
ፕዜዷከት ከባህኲዊ ጏጥነት ይኴቅ፤ ኯባህኲዊ ብከነት ትኩዖት የዑቧጥ ፕዜዷክት ነው፡፡ ሁን የያኬነው
የብሔዙዊ ቬዓት ግንባዲ፤ የባህኴ ዏዏቪቧኴን በዏዢጇዛ ኲይ የዯዏሠዖዯ ቪይሆን፤ የባህኴ ብከነት በዒክበዛ እና
በዒዖቊቇጥ ኲይ ያዯኮዖ ነው፡፡ በኩህ ውድ የንድ ብሔዛ የበኲይነት ዝጇዛ ይችኴዔ፡፡
ዲዲያ የሐቇዛ ግንባዲ ፕዜዷክዲችን በዏሠዖደ ከዯኯዏደው የቬዯቪቧብ ዕዴኴ የዯኯየ በዏሆኑ ንዳንድ የውጭ
ዲኪቢዎች ጭዔዛ የኢትዮጵያን የሐቇዛ ግንባዲ ጥዖት እንደ ዐከዙ ፕዜዷክት ይዏኯከደዲኴ፡፡ ይህ በዲቬ
የቬዯቪቧብ ዕዴኴ የዑከናጏን የሐቇዛ ግንባዲ ፕዜዷክት ከነባ የዯኯየ በዏሆኑ ዏደናቇዛ ዏዢጇ፤ የሐቪብ
ግብግብ ዒቬከዯኰ፣ የሥነ ኴቦና ቀውቬ ዒዔጣደ፣ ንዳንዶችንዔ በጥኲቻ ኯዯበከኯ የፖኯዱካ ትግኴ ዒቧኯዞ
ይቀዛዔ፡፡ እንዲሁዔ ነባ እንዲፗና እና ዲቨ እንዲኯዏኴዔ በዑዝኴቈ የፖኯዱካ ኃይኵች ዏካከኴ የቧኲ
ትግኴ ዏዢጇ ዒድዖቈ የዒይቀዛ ነው፡፡
ባኯዞት ዓዏዲት ‹‹ኢትዮጵያዊነት›› በሥዛ ነቀኴ የኯውጥ ሂደት ውቬጥ ኴዣ ዲቬ ትዛቈዔ ይዟኴ፡፡ የዲቨ
‹‹ኢትዮጵያዊነት›› ቬዯቪቧብ፤ የሐቇዖ-ኢትዮጵያ እና የኢትዮጵያውያን ዏጻዒ ዕድኴ ዏጏቧን የዑችኴ ጥኴቅ
ዯጽዕኖ ዒቪዖዞ በግኴጽ ይዲያኴ፡፡ ዲዲያ የዯዷዏዖው የዲቬ ሐቇዙዊ ቬዓት ግንባዲ ፕዜዷክት ቬኬት
የዑጏቧነው፤ የክዙዘ ብሔዛዯኝነት ቬዓት በሽዲ ከዯጏቇደ ነው፡፡
እንደዑዲጏቀው፤ ኯኢትዩጵያ ብሔዛ-ብሔዖቧቦች እና ህኬቦች ቮክዔ እና ቀንበዛ ሆኖ የዑዲየውና ባኯዞት 40
ዓዏዲት ከዯኯያየ ካባቢ በዯነቨ ቡድኖች ከባድ የፖኯዱካ ዯቊድዜት የቇጇዏው ‹‹የሄጅዕኒ ዶክትዘን››
ዝዙዛሷኴ፡፡ በቀጥዲ የዏቇንጇኴ ዏብዲቷው እንዲከበዛ ከዑጇይቁት ዷዔዜ፤ በፖኯዱካ ዏዋቅዛ ኯውጥ ዏኯቬ
የዑችኴ ጥያቄ ያነቨ የፖኯዱካ ቡድኖች የጇኰት የ‹‹ሄጅዕኒ ዶክትዘን›› ክቬዖት ቇጥዕት ጏድቋኴ፡፡ ጥያቄው
ቧኲዒዊ እና ዴዕክዙቩያዊ በሆነ ግባብ ዝዲ ባኯዏቻኰዔ፤ በዯኯያዩ ቡድኖች ዏካከኴ የዯነቪው ግጭት
ሐቇዘደን ከፖኯዱካ ዒጥ ውቬጥ እንድትኧዝቅ ድዛጓት ቆይቷኴ፡፡ እንደ ሐቇዛ የዏኬኯቋን ቈዳይ ጇዙጣዘ
ድዛጎት ዲይቷኴ፡፡
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ቬኯኩህ የሐቇዘደን ንድነት ኯዒኬኯቅ፤ በዲቬ ዏዋቅዛ ኲይ የዯዏሠዖዯ የሀቇዛ ግንባዲ ፕዜዷክት ዯኧዛግቷኴ፡፡
በኩህ ውቬጥ የክዙዘ ብሔዛዯኝነት ቬዓትዔ ሆነ ‹‹የጇቅኲይ ግኪት›› ዏኯካከት ዢዙሽ በዏሆናቷው
ኴንዲቇኲቷው ይቇባኴ፡፡ የብሔዛ ዏሥዏዛን የዯከዯኯ ዞክክዛ የብሔዜችን የዏቻቻኴ ቬዓት የዑጎዳ፤ በብሔዜች
ዏካከኴ የጥኲቻ ቬዓት የዑዝጥዛ እና ግጭትን የዑቀቧቅቬ ደቇኚ ጎዳና ነው፡፡ ቁቪዊ ሐብትን ኯዏቆጣጇዛ
በብሔዖቧብ ቡድኖች ዏካከኴ የዑደዖግ ሽዑያ የቬዛዓት ቀውቬ ያቬከትኴ የዑችኴ ችግዛ ነው፡፡ ቬኯኩህ ይህን
ዏቧኴ ችግዛ ውቬጥ እንዳንቇባ ብዛደ ጥንቃቄ ዒድዖግ ኯብን፡፡

ግጭት እና ቁጣን ዒቬጏቇድ የዑቻኯው፤ ግጭት ቀቬቃሽ ነቇዜችን በግባቡ እየኯዩ በዒቬጏቇድ ጏይዔ በዏቀነቬ
ነው፡፡ የቧዎችን ቬዯቪቧብ በዏቀየዛ፣ ትብብዛን በዒበዖዲዲት፣ ኯህኬብ የዑቀዛቡ የሁኔዲ ትንዲኔዎች በጥንቃቄ
እንዲካሄዱ በዒበዖዲዲት እና ዙቬን ከኳኵች ቊዛ ንድ ኯዑያደዛቈ ቈዳዮች ትኩዖት በዏቬጇት ነው፡፡ በሁኰዔ
ጏቇኖች ዯቀባይነት ያኲቷውን ዏዢትሔዎች ኯዒቬቀዏጥ ጥዖት በዒድዖግ እና ኯቊዙ ዓኲዒ ዯባብዜ በዏቬዙት
ነው፡፡ እንደዑዲጏቀው፤ የዡደዙኴ ሥዛዓደን ያፗናው ህቇ ዏንግቬት ዐኰ በዐኰ ዯዝጻዑ በዒድዖግ ዖቇድ
እንዳንድ ውቬንቶች ያኰ ቢሆንዔ፤ በኳኲ በዔንዔ ግባብ ዝፗዔ በዒይችኴ ኳኋን ብከነት በዒቬዯናቇድ ዖቇድ
ትኴቅ ቬኬት ቀዳጅቶናኴ፡፡

በዏሆኑዔ፤ የኢትዮጵያ የዡዴዙኴ ቬዛዓት፤ ቢያንቬ ዙት ቈኴህ ጇቀዓዲን ቬቇኝቷኴ ዒኯት ይቻኲኴ፡፡
የዏዷዏዘያው፤ ሐቇዘደን ኯከዢዯኚ ቈዳት የዳዖቇውን ኯቬዛት ዓዏዲት የኧኯቀ ደዔ ዠቪሽ የእዛቬ በእዛቬ
ጦዛነትን ዒቬጏቇድ እና የብሔዜችን ግንኘነት ዒሻሻኴ ብቻ ቪይሆን ከደዛግ ውድቀት በኋኲ ያንኪዣበበውን
የዏበዲዯን ደቊ እንዲቇዲ ዒድዖግ ችሏኴ፡፡ ጇብዏንዺ ያነቨ ኃይኵች ዏሣዘያ ኯዒቬቀዏጥ ዝቃደኚ እንዲሆኑ
ና በዲቨ የፖኯዱካ ቬዛዓት ዯቪዲዟ ኯዏሆን እንዲነቪቨ ድዛጓኴ፡፡ በኩህዔ እንደ ኧዏነ ደዛግ እንደዲየው፤
ቇዛ ቀዢ የእዛቬ በእዛቬ ጦዛነት የዏነቪት ዕድኰን ቬጏግዶዲኴ፡፡ በኢትዮጵያ ዲዘክ ሂደት ቧዟው የሐቇዘደ
ህኬብ ቧኲዔ እና ዏዖቊቊት ኯዒግኗት ችሏኴ፡፡

ሁኯዯኚ፤ የኢትዮጵያን የብሔዛ-ብሔዖቧብ ብከነት ከኴብ ዏቀበኰ፤ የብሔዛ-ብሔዖቧቦችን የዏከባበዛ እና
የዏደቊቇዢ ቬዓት ኯዒዳበዛ የዑያቬችኴ ዏደኲድኴ ዝጥሯኴ፡፡ በእዛግጥ ንዳንዶች፤ የኢህዴግ ዏንግቬት
የብሔዛ ቡድኖች ከየዙቪቷው የዒንነት ክበብ ዯሻግዖው ጏይዔ የየዙቪቷውን ዒንነት እንደጇበቁ ከኳኵች የሐቇዘደ
ብሔዜች ቊዛ ብዜ ኯዏኖዛ የዑያቬችኲቷውን የኢትዮጵያዊነት ቬዓትን ኯደቊ የዑያቊኲጥ ካሄድ ይዟኴ በዑኴ
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የዑጏቅቨ ዔሁዙን ኰ፡፡ ቇዢው ፓዛዱዔ በኩህ ዖቇድ ችግዛ ዏኖን ዯቀብሏኴ፡፡ ነቇዛ ግን ቬዯዒዒኝ
ህብዖት ኯዏዢጇዛ የዑያቬችኴ ዏደኲድኴ ዏኖ ካድ ይችኴዔ፡፡

ኯኧዏናት የቆየው ኳኵችን የዏጫን፣ የባህኴ እና የዒንነት ዏዋጥን፣ ዒዕከኲዊነትን የዑያጇናክዛ ሁኔዲ
እንዲዝዙዛቬ ድዛጓኴ፡፡ የናቪዎችን ባህኴ፣ ቋንቋ እና ዲዘክን የዒናናቅ እና ብሔዛ-ብሔዖቧቦችን ክብዛ እና
ዒዕዖግ የዑጎዳበት ሁኔዲ እንዲኯጏጥ ድዛጓኴ፡፡ ከሁኰዔ በኲይ ያኴዯዏጣጇነ የዒህበዖ-ኢኮኖዑያዊ ኴዒት
እና በሐቇዘደ የዑቇኘ በዛካዲ ናቪ ብሔዖቧቦች የዑቇኯኰበትን ሁኔዲ ቬጏግዷኴ፡፡ ኯኧዏናት የዯቇዞ
ናቪዎችን እኩኴነት በዒዖቊቇጥ፤ ናቪዎች ባህኴ፣ ቋንቋ እና ዲዘክ የፖኯዱካዊ እና ዯቋዒዊ እውቅና
የዑያቇኘበት ሁኔዲን ዝጥሯኴ፡፡

ሦቬዯኚ፤ ናቪዎች በፖኯዱካዊ ዏዋቅ የዯሻኯ ውክኴና ዒግኗት ችኯዋኴ፡፡ በሁኑ ጏቅት ብሔዙዊ የፖኯዱካ
ሂደደ ውክኴና ዒግኗት ችኯዋኴ፡፡ በዲዘክ ኯዏዷዏዘያ ካ የሀቇዘደ ቋንቋ፣ የሐይዒኖት እና የባህኴ ቡድኖች
ጏኪኴ የዑሆኗቷውን ቧዎች በሁኰዔ ዏቋቅዜች ኯዒየት የዯቻኯበት ኧዏን ሆኗኴ፡፡ የዯጏካዮች እና የዡደዚሽን
ዔክዛ ቤቶች ሐቇዘደን ዏዔቧኴ ችሏኴ፡፡ በኩህ ሂደት፤ የዯጏቧኑ ቡድኖች የበኲይነት ኯ የዑኴ ሐቪብ ዏነቪደ
ባይቅዛዔ፤ በሐቇዘደ ዲዘክ ጏደዛ የኯሽ በሆነ ዏጇን፤ በሥዙ ቬዝጻዑው ካኴ ዐኰ ቁዏና የዯኯያዩ
ቋንቋዎች፣ ባህኵች እና ሐይዒኖቶች ቀኯዕች በግኴጽ የዑዲይበት ሆኗኴ፡፡ የዡዴዙኰ ዏንግቬት ዯቋዒት እና
የዤብክ ቧዛቪቨ በየካው እያደቇ በዑሄድ ዏጇን ብከነዲችን የዑንፗባዖቅበት ሁኔዲ ዲይቷኴ፡፡

ሁኰንዔ ናቪዎች ባይሆን በዑበከደ ኧንድ የብሔዙዊ ፕዜዷክደ ካኴ የዏሆን ቬዓት እንዲዝጇዛ እና የዏካዯት
ዏኯካከት እንዲዝጇዛ ያደዖቇው ይህ ቬዛዓት፤ ብከዎችን የእኩኴ ዯቊዘነት እና የእኩኴነት ዏብት እንዲጎናፗዞ
ያደዖቇው ይህ ቬዛዓት፤ ብሔዛ ብሔዖቧቦች ዙቪቷውን የኢትዮጵያ ዐኰ ካቊ ድዛጎ የዒየት ዕድኴ የዝጇዖኲቷው
ይህ ቬዛዓት፤ የሐቇዘደን ብሔዛ-ብሔዖቧቦች የእዛቬ በእዛቬ ግንኘነት በእጅቈ እንዲሻሻኯ እና ንዱ ኯኳኲው
እውቅና የዏቬጇት ዏኯካከት እንዲዳብዛ ያደዖቇው ይህ ህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓት፤ የዙቬን ካባቢ በዙቬ
ዒቬዯዳደዛ የዑያቬችኴ ዒዕቀዢ በዏዢጇዛ ናቪዎች ፖኯዱካዊ ሥኴጣን እንዲይከ ድዛጓኴ፡፡ በዲዘክ ኧዏናት
የዯጣቃዑነት ዕድኴ ያኴነበዙቷው ናቪዎች፤ ዑኪናዊ የሐብት እኩኴ ዯጇቃዑነት ዕድኴ እንዲያቇኘ እና
የዒህበዖ-ኢኮኖዑያዊ ቅዒቷው እንዲጇናከዛ ድዛጓኴ፡፡
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ዲቨ ህግ ዏንግቬዲዊ ቬዛዓት የህኬቡን ሁኯንዯናዊ ህይጏት ዔን ያህኴ እንደ ቀየዖው በግኴጽ ኯዏቇንኧብ የዳዛ
ሐቇዛ ህኬቦችን ህይጏት ዏዏኯከት በቂ ነው፡፡ ቊዔቤኲን ቤኒሻንቈኴን፣ ዠዛ እና የኢትዮጵያ ቭዒኳ ክኴኴ
ዯጧባጭ ሁኔዲ ዔቬክዛ ነው፡፡
በዏጧዖሻዔ የዡደዙኲዊ ቬዛኣደ፤ የዏሐኴ ሐቇዛ ህኬቦች ብቻ ቪይሆኑ፤ የዳዛ ቇዛ ህኬቦችዔ በዴዕክዙቩያዊ
ሂደደ ንቁ ዯቪዲዟ እንዲሆኑ እና ከሐቇዘደ ኴዒት ዢትሐዊ ዯጇቃዑ ኯዏሆን የዑያቬችኲቷውን ቬዯዳደዛ
ዯዝጥሯኴ፡፡ በዒህበዙዊ ዏቬክ በትዔህዛት እና በጤና ዖቇድ የዯዝጇዖው ኯውጥ የህኬቡን ዯጇቃዑነት
ኯዒዖቊቇጥ በቂ ይሆናኴ፡፡

የናቪ ብሔዖቧቦች ቋንቋ በዯኯይ በንደኚ ደዖዺ የትዔህዛት ዏቬጫ ቋንቋ ኯዏሆን

በቅቷኴ፡፡ በዠዛ፣ በቭዒኳ፣ በቤኒሻንቈኴ፣ በደቡብ ብሔዛ ብሔዖቧብ፣ እና በኦዜዑያ ክኴኵች የዛብቶ ደዛ
ካባቢዎች ዯንቀቪቃሽ እና የዳዘ ትዔህዛት ቤቶች ዯቇንብዯዋኴ፡፡ በኩህዔ የዯነቪ የዛብቶ ደዛ ኴጆች
በዲዘክ ኯዏዷዏዘያ ካ የትዔህዛት ዕድኴ ግኝዯዋኴ፡፡ ክኴኲዊ የትዔህዛት ዑዲያዎች የዑቬዠዞበት ዕቅድ
ዯነድፏኴ፡፡ ኬዛኬ ብከ ነው፡፡ ሆኖዔ ኢትዮጵያ ጓ የዕድቇት ጎዳና ውቬጥ ዏሆኗ ግኴጽ ነው፡፡ ይህን
በዑኒየዔ ንድ ካ የዑቇኝ በጎ ዕድኴ እንዳይደናቀዢ ነቅዯን እንጇብቀው፡፡
ይኴቅ፤ ጇብቆ ዒኬኯቁ ይበኴጥ ዝዲኝ ዏሆኑን ዯቇንኬበን፤ ኯሥዙ እንነቪ፡፡

7

ጥ ዕድኵችን ከዏዢጇዛ

