የማንነት ጥያቄ ከህቇ-ዏንቌስት ድንቊቋዎች ንፃሤ
ኯሚ ዋቄ 04-25-18
ጇቅኲይ ሚኒስትሤ ዶ/ሤ ቢይ ህዏድ ከህኬብ ቊሤ የሚያደሤቈትን ውይይት ቀጥኯዋኴ። ባኯሦው ቪምንት
ማቇባደዺ ኲይ በማሢ ብሄሢዊ ክኴኲዊ ዏንቌስት ቍንደሤ ከዯማ በኋኲም በክኴኰ ሤዕቧ ዏዲና ባህሤዳሤ
ከህኬብ ቊሤ ዯያይዯዋኴ። በከራዯኛ የዏንቌስት ባኯስኴጣን ደሟዺ ከህኬብ ቊሤ የሚደሟቌ ውይይት
ሁኳም የሚካሄድ ቪይሆን ኴሬ ኴሬ የሚቇኝ ብሤቅ ነው፤ በዏሆኑም ትኩሟትን ይስባኴ። የሃቇሤ ዏሡ
ከህኬብ ቊሤ ረት ኯረት ዯቀምጦ የሚያደሤቇው ውይይት ሃቇሢዊ ዏቌባባትን፤ በህኬብና በዏንቌስት
ዏሃከኴ ዏዯማዏንን በዏራጇሤ ሟቇድ እጅቌ ከራዯኛ ሩይዳ ኯው።
በቅድሚያ ከህኬብ ቊሤ ረት ኯረት ኯዏነቊቊሤ ዏድሦሤ የዏሡውን ንጽህና ያዏኯክታኴ። በሁኯዯኛ ደሟዺ
ዏሡው የህኬቡን ጥያቄና ብሶት ዳምጦ ምኲሽ ኯዏስጇት፣ ዏራትሄ ኯማበዷት ያኯውን ራኲቍትና
ቁሤጇኝነት ያቪያኴ። ሃቇሢዊ ዏቌባባት በዏራጇሤና በዏንቌስትና በህኬብ ዏሃከኴ ዏቌበባት በዏራጇሤ
ሟቇድ ከራዯኛ ሩይዳ የሚኖሟው ኯኩህ ነው። እናም ጇቅኲይ ሚኒስትሤ ብይ በየካባቢው ከህኬብ ቊሤ
የሚያደሤቈት ውይይት ሁን ካኯው የሃቇሡደ ዯጧባጭ ሁኔታ ኳያ ቩታይ ቅደን የጇበቀና ስሦኲ
ነው።
የኩህ ጽሁራ ትኩሟት በዯኯይ ጇቅኲይ ምኒስትሠ በቍንደሤ ያካሄዱት ህኬባዊ ውይይት ነው። በኩህ ዏድሟክ
ኲይ ጇቅኲይ ሚኒስትሠ ባደሟቈት ንቌቌሤ ካስዯኲኯፏቷው ዏኴዕክቶች ቧዏሤበት ይቇባኴ ያኴኩትን
ኯዏንደሤደሡያነት ያህኴ ነቪኯሁ። በማያያኬ በዯኯይ ኴዩ ትኩሟት ስቦ የቆየውና ሁንም ትኩሟት ቪቢ
የሆነው የኴቃይት የማሢ ማንነት ጥያቄን በዯዏኯከዯ ኯዯነቪው ጥያቄ ጇቅኲይ ሚኒስትሤ ብይ
የቧገት ምኲሽ ኲይ እንደ ንድ ኸትዮጵያዊ የሚቧማኝን ስዯያየት ኴቧነኬሤ ዺኯሁ።
ጇቅኲይ ሚኒስትሤ ብይ ኯቍንደሤና ካባቢው ህኬብ ያስዯኲኯሧት ዏኴዕክት ኯቍንደሤ ህኬብ ስነኴቦና
የሚዏጥን ነበሤ። በኩህ የጇቅኲይ ሚኒስትሠ ንቌቌሤ ቍንደሣዎች ሢቪቷውን በዏስታት የዯዏኯከደ ያህኴ
የዯቧማቷው ይዏስኯኛኴ፤ ኯንቌቌሠ የቧገት ምኲሽ ይህን ስሜት ያቪያኴና። ህኬብ በኩህ ደሟዺ ዏሡውን

የእኔ ነው ብኵ እንዲያስብ የሚያደሤቌ ንቌቌሤና ቀሢሟብ እጅቌ ስሦኲ ነው። ቍንደሣዎች ከሁን በኋኲ
የሪደሢኰም ይሁን የክኴኲቷው ዏንቌስት ዋቊ የሚቧጣቷው ዏሆኑ ኲይ ዋስትና እንዲያድሤባቷው ያደሟቇ
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ይዏስኯኛኴ። በኩህ ሟቇድ ባኯሧት ዓዏታት ክራዯት ዯሦጥሥ እንደነበሟ የሚያዏኯክደ እውነታዎች
ዏኖሢቷውን ኴብ ይሏኴ።
ጇቅኲይ ሚኒስትሤ ብይ ኯቍንደሤ ህኬብ ባስዯኲኯሧት ዏኴዕክት፤ ይህ ህኬብ ከኳኵች ንድሞቸ ቊሤ

በቊሢ በዏሆን ያሦቧቧውን ደም፣ የከቧከቧውን ጥንት፣ እና የከሦኯውን ደሤ የኯሽ ዏስዋእትነት
የሚዏጥን ዴሞክሢቩ፣ ኴማት፣ ራትህ እና ቧኲም እንዲያቇኝ ኯማድሟቌ ዏንቌስት በቁሤጇኗነት ይሟባሟባኴ
ብኯዋኴ። እውነት ነው ቍንደሣዎች እንደዯቀሠት ኸትዮጵያውያን ሃቇሢቷውን ከጇኲት ሟሢ ኯዏከኲከኴ
ዯዋድቀዋኴ። ይሁን እንዹ ሁኳም ቍንደሤ ቩነቪ የሚታቧን ኳኲ ዏስዋዕትነት ኯ፤ በታደሢዊው ደሤቌ
ኧዏን የዯካሄደው የቀይ ሽብሤ ኧዏቻ ጭራጧሩ። ታደሢዊው ደሤቌ ያካሄደው የቀይ ሽብሤ የጭራጧሩ
ኧዏቻ በዏኲ ሃቇሡደ የዯካሄደ ቢሆንም፣ የቍንደሤ ቌን በዯኯየ የከሩ ነበሤ። ይህን ሁኔታ የቍንደሤ እናቶች

ዏኲኩ ዯሦሢ የቌካሤ ታናሽ ንድም / የኪሣን ማሤኴኝ ሁኯዯኛ ኴኴድም በማኯት በታሡካዊውና ኧዏን
ይሽሣው ስንኝ ቇኴጸውት እንደነበሟ ታሡክ ኧቌቦ ስቀምጦታኴ።
ያም ሆነ ይህ፣ በዏኲ ሃቇሡደ ከዯካሄዱት በስከረነደ የሚጇቀቧው በ1960ዎቸ ማቇባደዺና በ1970ዎቸ
ዏቌቢያ በዯካሄደው የቀይ ሽብሤ የጭራጧሩ ኧዏቻ የዯሟሧ የቍንደሤ ጣቶች በቇራ በኯቊ እድሜያቷው
ሃቇሢቷውን ኯቀው እንዲቧደዱ ምክንያት ሆኗኴ። የቍንደሤ ጣት ዯማሡዎችና ሤሶ ደሥች የቧዱት
እሤምዺ ስሤደን ዏሷሽ ብቻ ኴነበሟም። ታደሢዊውን ደሤቌ ባስቇደው ትቌኴ ውስጥም የቍኲ ድሤሻ
ነበሢቷው። እናም ጇቅኲይ ሚኒስትሤ ብይ በንቌቌሢቷው . . . ያሦቧቧውን ደም፣ የከቧከቧውን ጥንት፣

እና የከሦኯውን ደሤ የኯሽ ዏስዋእትነት የሚዏጥን ዴሞክሢቩ፣ ኴማት፣ ራትህ እና ቧኲም እንዲያቇኝ
ኯማድሟቌ ዏንቌስት በቁሤጇኗነት ይሟባሟባኴ ማኯታቷው ዯቇቢ ነው።
የቍንደሤና ካባቢው ነዋሡዎች ከጇቅኲይ ሚኒስትሤ ብይ ቊሤ ባካሄዱት ውይይት እንደዯቀሟው
የኸትዮጵያ ካባቢ ሁኰ ቧሩ ያኰ የኴማት ጥያቄዎችን ንስዯዋኴ። በሃቇሡደ ዏሟሤ ያኯ ቅሣታ
የሦጇሟውን የዏኴካም ስዯዳደሤ ዏጓደኴና ዯያያዥ ችቌሥችን የሚዏኯከደ ቈዳዮችንም ንስዯዋኴ።
በኳኲ ካባቢ ከሚነቨ ጥያቄዎች የዯኯየውና ካባቢያዊ የሆነው የኴቃይት ቈዳይም ዯነስቷኴ።
ኴቃይት በቧሜን ቍንደሤና በምዕሢብ ትቌሢይ ዋቪኝ ካባቢ ያኯ ስራሢ ነው። በኩህ ስራሢ በማናቷውም
ሁኯት ብሄሢዊ ማንነት ያኲቷው ህኬቦች የሚኖሠባቷው ካባቢዎች እንደሚሆነው በትቌሢይና በማሢ
ብሄሤ ዯኲጆች ዏሃከኴ የደም ትስስሤ፣ ጇንካሢ የኸኮኖሚ ቌንኘነት፣ ቋንቋን ጧምሥ የባህኴ ዏሢሟስ
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ኧዯ ኯ። በሁኯደ ብሄሤ ዯኲጆች ዏሃከኴ ባኯው ኧዏናትን የዯሻቇሟ ብሥነት የዯነቪ፣ በካባቢው

ማንነቴ ይሄኛው ነው ብው ቁሤገን ዏናቇሤ የማይችኰ በሤካቶች ዏኖሢቷው እውነት ነው። እንደሁኔታው
ሁኯደንም የሚሆኑ ዯኯዋዋጭ ማንነት (shifting identity) ያኲቷውም ኰ፤ ማሢም ዯቊሠም።
በእንደኩህ ይነት ካባቢ የቧንና የማንነት ጥያቄ የዏነቪት እድኰ ቧረ ነው፤ ኯኴቃይት ኴዩ
ይደኯም። በኦሥሚያና በቩዳማ፣ በኦሥሚያና በኸትዮጵያ ቨማኳ፣ በሩሤና ኸትዮጵያ ቨማኳ ኧዯ
ዏሃከኴም ቩነቪ ቆይቷኴ፤ ኯደረትም ይነቪኴ። እናም ከኴቃይት ቊሤ በዯያያኧ የቧንም ይሁን
የማንነት ጥያቄ ዏነቪደ እንቌዳ ነቇሤ ይደኯም። የኸሪዴሡ ህቇዏንቌስትም የኩህ ይነት ጥየቄዎችን
የሚያስዯናቌድበትና ዏራትሄ የዏያበጅበትን ድንቊቋ ይዟኴ፤ የክኴኴ ዏንቌስታት ህቇዏንቌስቶችም
እንዲሁ።
ባኯሧት ዓዏታት የኴቃይት ቈዳይ/ጥያቄ የሚባኯው ኯብከ ኸትዮጵያውያን ቌኴጽ ኴነበሟም። ቈዳዩ
ንዳንዴ የቧን፣ ኳኲ ካ ደቌሞ የማንነት እየዏቧኯ ስኯሚቀሤብ ነው ቌኴጽ ያኴሆነው። ሁንም ብከ
ኸትዮጵያውያን ቈዳዩን በቌኴጽ ያውቁትም። ጥያቄውን በቌኴጽ ማስቀዏጥ ቀዳሚው ዯቌባሤ ዏሆኑን
ማስታስ ዯቇቢ ነው። ከኩህ ቊሤ በዯያያኧ ኳኲው ቌኴጽ ያኴሆነ ቈዳይ የጥያቄው ቅሢቢ ካኴ ነው።
የኩህ ይነት ጥያቄ - የቧንም ይሁን የማንነት ጥያቄ የሚቀሤበው፣ ጥያቄው ዯነቪበት የዯባኯበት ካባቢ
በሚኖሠ ካቍች ሆኖ ቪኯ፣ የካባቢው ነዋሡ ያኴሆኑ ቧዎች ባኯቈዳይ ሆነው የሚታዩበት ሁኔታ ያኯ
ይዏስኲኴ። ይህ፣ ቈዳዩን በህቇዏንቌስታዊ ዏንቇድ የዏራታደን ዯቌባሤ እንዳያቪቧበው ያቧቊኴ። ስኯኩህ
የቈዳዩ ባኯቤት በቌኴጽ ታቅ ይቇባኴ።
ጇቅኲይ ሚኒስትሤ ብይ ቧሞኑን ከቍንደሤ ነዋሡዎች ቊሤ ባደሟቈት ውይይት ኲይ ኯዯነቪው ኴቃይትን
የዯዏኯከዯ ጥያቄ በቧገት ምኲሽ፤ የኴቃይት የማንነት ጥያቄ ኴክ በኳኵች ካባቢዎች እንደሚነቪው

ጥያቄ ሁኰ በህቇዏንቌስደ ዏቧሟት የሚታይ ይሆናኴ ብኯዋኴ።
ይህን ቈዳይ ከቧንም ከማንነትም ኳያ ያኯውን ህቇዏንቌስታዊ ንድምታ እንዏኴከት። የኸሪዴሡ
ህቇዏንቌስት ንቀጽ 48 “የከኲኯኴ ኯውጦች” በሚኴ ሤዕስ ስሤ፤
የክኴኵችን ቧን በሚዏኯከት ጥያቄ የዯነቪ እንደሆነ፣ ቈዳዩ
በሚዏኯከታቷው
ክኴኵች
ስምምነት
ይሦጸማኴ።
የሚዏኯከታቷው ክኴኵች ዏስማማት ካኴቻኰ፣ የሪዴሣሽኑ
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ምክሤ ቤት የህኬቡን ቧሩሦሤና ራኲቍት ዏቧሟት በማደሟቌ
ይስናኴ።

ይኲኴ።
እንቌዲህ፣ የኴቃይት ጥያቄ የቧን ጥያቄ ከሆነ የማሢና የትቌሢይ ብሄሢዊ ክኴኲዊ ዏንቌስታት
በዏነቊቇሤ፣ የቧን ጥያቄው ከዯነቪበት ካባቢ ነዋሡዎች ቊሤ በዏያየት ሦደት ይችኲኰ። በኩህ ከሡያ
ከኩህ ቀደም የሁኯደ ክኴኵች ሤዕቪነ ዏስዯዳድሥች በዯቇኘበት የካባቢውን ነዋሡዎች ያቪዯሦ ውይይዯ
ዯካሂዶ ቧን የማካኯኴ ስሢ ዏከናኑ ይታቪኴ። እሤቌጥ፣ ይህን ከህኬብ ቊሤ በዏያየት የዯካሄደ
ቪቧን የማይቀበኰ ኖሠ ይችኲኰ። ቪቧኑን የማይቀበኰ የካባቢው ነዋሡዎች ካኰ፣ በህቇዏንቌስደ
ዏቧሟት ሁኯደ ክኴኵች ቈዳዩን ዳቌም እንዲዏኯከደት ጇይቁ ይችኲኰ። ክኴኵቸ ዏስማማት ካኴቻኰ
ደቌሞ የሪዴሣሽን ምክሤ ቤት በህኬበ ውቪኔ በሚሟቊቇጥ የህኬብ ራኲቍት ዏቧሟት ቈዳዩን እንዲሦታ
ማደሟቌ ይቻኲኴ። ስኯኩህ ቈዳዩ ዳቌም ዏነቪደ በሢቨ ችቌሤ ይደኯም።
በኴቀይት የሚኖሠ የማሢ ብሄሤ ዯኲጆች ያነቨት ይም ነቨ የዯባኯው የማንነት ጥያቄም ከሆነ
ጥያቄው ዏራትሄ የሚያቇኝበት ህቇዏንቌስታዊ ቌባብ ኯ። የኸሪዴሡ ህቇዏንቌስት ንቀጽ 47

የሪደሢኴ ዏንቌስት ባኲት በሚኴ ሤዕስ ስሤ በንስ ንቀጽ 1 ኲይ ኧጇኘን ብሄሢዊ ክኴኲዊ ዏንቌስታት
ኧሤኬሥ፣ በቀጣይ ንቪን ንቀጾቸ፤




በኩህ ንቀጽ ንስ ንቀጽ 1 የዯዏኯከደት ክኴኵች ውስጥ
የዯካዯደ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦች፣ ሕኬቦች በማንኛውም ካ
የየሢቪቷውን ክኴኴ የማቋቋም ዏብት ኲቷው፤
የማንኛውም ብሄሤ፣ ብሄሟቧብ፣ ሕኬብ የሢቨን ክኴኴ የዏዏቧሟት
ዏብት ስሢ ኲይ የሚውኯው፤
ሀ. የክኴኴ ዏዏስሟት ጥያቄው በብሄሠ፣ በብሄሟቧቡ ይም
በህኬቡ ምክሤ ቤት በሁኯት ሶስዯኛ ድምጽ ዯቀባይነት ማቌኗደ
ቩሟቊቇጥና ጥያቄው በጽሁራ ኯክኴኰ ምክሤ ቤት ቩቀሤብ፤
ኯ. ጥያቄው የቀሟበኯት የክኴኴ ምክሤ ቤት ጥያቄው በደሟቧው
በንድ ዓዏት ካ ውስጥ ኯጇየቀው ብሄሤ፣ ብሄሟቧብ፣ ይም
ህኬብ ህኬበ ውቪኔ ቩያደሢጅ፤
ሐ. ክኴኴ የዏዏስሟት ጥያቄው በብሄሠ፣ በብሄሟቧቡ ይም ሕኬቡ
ሕኬበ ውቪኔ በብኲጫ ድምጽ ቩደቇራ፤
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ይኲኴ።
ይህን የህቇዏንቌስት ድንቊቋ ከሦጻጸም ኳያ፣ በደቡብ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች ክኴኴ በስኴጤ
ብሄሤ ጥያቄ፤ እንዲሁም በማሢ ክኴኴ በቅማንት ህኬብ ጥያቄ እንዳየነው ክኴኴ ዏዏስሟትን ብቻ
ቪይሆን፣ በክንም ይሁን በሟዳ ደሟዺ ሢስን በሢስ የማቧዯዳደሤ ዏዋቅሤን ዏዏስሟትን ያጇቃኴኲኴ።
እንቌዲህ የኴቃይት ቈዳይ ትቌሢይ ክኴኴ ውስጥ የሚኖሠ የማሢ ብሄሤ ዯኲጆች ያነቨት የማሢ
የማንነት ጥያቄ ከሆነ፣ በህቇዏንቌስደ ዏቧሟት ጥያቄው በቅድሚያ የሚቀሤበው ጥያቄውን ያነቪው የማሢ
ህኬብ ኯሚኖሤበት ሟዳ ይም ኳኲ ዏዋቅሤ የህኬብ ዯካዮች ምክሤ ቤት ነው። ይህ ምክሤ ቤት
ጥያቄውን በሁኯት ሶቧዯኛ ድምጽ ከደቇሦው ቈዳዩ ኯትቌሢይ ብሄሢዊ ክኴኲዊ ዏንቌስት የህኬብ ዯካዮች
ምክሤ ቤት ይቀሤባኴ። ጥያቄው የሚደሤቧው የትቌሢይ የክኴኴ ምክሤ ቤት ቈዳዩን ሢቨ ውቪኔ
ያቪኴራበትም። ከኩህ ይኴቅ፣ ጥያቄው በዯነቪበት ካባቢ ህኬበ ውቪኔ ያደሢዺኴ። በህኬበ ውቪኔው
የማሢነት የማንነት ጥያቄው በብኲጫ ድምጽ ድቊራ ካቇኗ የማሢ ማነነት ጥያቄውን ያቀሟበው ህኬብ
ሢቨን በሢቨ የሚያስዯዳድሤበት ዏዋቅሤ ያደሢዺኴ። ከኩህ በኋኲ የህቇዏንቌስት ትሤጓሜ የሚሻ ቈዳይ
ዏሆኑ እንደዯጇበቀ ሆኖ፣ በህኬበ ውቪኔ ሢቨን የሚያስዯዳድሤበት ዏዋቅሤ የኧሟቊው የማሢ ህኬብ
ከዋቪኘ የማሢ ብሄሢዊ ክኴኲዊ ዏንቌስት ቊሤ ዋሃድ የሚችኴበት ሁኔታ ይኖሤ ይሆናኴ።
ከማንነትም ሆነ ከቧን ቊሤ የዯያያኧ ጥያቄ ህቇዏንቌስታዊ ሦታት ከኲይ በጭሠ የዯጇቀቧውን
ይዏስኲኴ። የኴቃይት ቈዳይም በኩህ ቌባብ ነው የሚሦታው። ይህ ህቇዏንቌስታዊ ድንቊቋ የኸትዮጵያ
ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦች እና ሕኬቦች ሢቪቷውን በሢቪቷው እያስዯዳደሠ በእኩኴነትና በዏከባበሤ ኲይ
በዯዏቧሟዯ ንድነት ኯዏኖሤ ያበዸት ነው። ድንቊቋውም በኸትዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህኬቦች
ይሁንታ የጸደቀ ነው። ይህ ድንቊቋ ሃቇሤ ማንም ዯነስቶ ከኩህ ዲያ የእኔ ብኵ የሚከኴኯው ዏሣት
ቪይሆን፤ ጥቅምና ራኲቍት፣ ዏብትና ነጻነት ያኯው ህኬብ ዏሆኑን የሚያሟቊቌጥ ነው።
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