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ዡዴዙኲዊ ባንሆን ዔን እንሆን ነበዛ? 

ኯዑ ዋቄ 05-09-18 

አሁን ያኯውን ዡደዙኲዊ ቬዛአዴና ባኯዞዴ አዔቬዴ ከዛ ኟዏንቌቬዴ ኟቬዙ ኧዏን በቬኴጣን ኲይ ኟቆኟውን 

ኢህአዴቌ ኟዑቃዐ አንዳንድ ቌኯቧቦችና ቡድኖች ኯዯቃውሟዶው ኟዑያቀዛቡዴ ቀዳዑ ዔክንያዴ 

ሃቇዘደን በብሄዛ፣ በኧዛ፣ በቍቪ ከዠዝኯ  ኟዑኴ ነው። በዯኯይ ሃቇዘደ በቍቪ ዯከዠዝኯች ኟዑኰዴ ቡድኖች 

አሁን ያኯውን ኟብሄዛ ብዝሃነዴን ኟዯቀበኯ ዡደዙኲዊ ቬዛአዴ አዋዛደው ዒኟዴ ኟዑዝኴቈ ናዶው። ቍቪ 

በአንድ ብሄዛ ይዔ ብሄዖቧብ ውቬጥ ጥብቅ ኟደዔ ዴቬቬዛ ያኲዶውን ቤዯቧቦች ኟያኧ አነቬዯኛ 

ኟህብዖዯቧብ ክዢኴ ነው። ኯዔቪኳ በኦዜዕ ውቬጥ በዛካዲ ዴኲኴቅና ንኡቬ ቍቪዎች አኰ። ደኯዒ፣ ዓጫ፣ 

ቦዖና ባዚንደ ዴኲኴቅ ቍቪዎች ቩሆኑ በእነኩህ ቬዛ በዛካዲ ንኡቬ ቍቪዎች አኰ። እንደብሄዛ ቌን ሁኰዔ 

ኦዜዕዎች ናዶው። አሁን በሃቇዘደ ኟዯቇነባው ቬዛአዴ ቍቪን ቪይሆን ብሄዛን ይዔ ብሄዖቧብን ዏቧዖዴ 

ያደዖቇ ሆኖ ቪኯ በቍቪ ኟዯከዠዝኯ አድዛቍ ዒቅዖብ ዴኴቅ ቬህዯዴ ነው። ያዔ ሆነ ይህ አሁን ያኯውን 

ኟኢዡዴዘ ቬዛአዴና ቇዢውን ፓዛዱ ኢህአዴቌ ኯዏቃዔ ሃቇዘደን ከዠዝኯ ኟዑኴ ዏቃዑያ ኟዑያቀዛቡ 

ቡድኖችን ዒንነዯና ኟዡደዙኲዊ ቬዛአደን ፖኯዱካዊ ዏቧዖዴ እንዏኯከዴ።  

ኟኢዡዴዘ ህቇዏንቌቬዴ ይዔ ኢህአዴቌ ሃቇዘደን በብሄዛ አኴከዠዝኰዔ። ብሄዜችን ዝጥዖው ይዔ 

ከኳኲ ቦዲ አዔጥዯው ኟዯከዠዝኯች ሃቇዛን ዏዏቬዖዴ ኟዑያቬችኴ አቅዔዔ ኟኲዶውዔ። ኢዴዮጵያ 

ኟዔዴባኯው ዔድዛ ቀድዕውኑዔ አንድ ብሄዙዊ ዒንነዴ ያኲዴ ሃቇዛ አይደኯችዔ። ኢዴዮጵያ ኟኦዜዕ፣ 

ቩዳዒ፣ ቨዒኳ፣ ኲይዲ፣ አዠዛ፣ ቈዙቋ፣ ቬኴጤ፣ ኧዯ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ኟዑኖባዴ ሃቇዛ ነች። 

እነኩህ ብሄዜች በኢህአዴቌ ይዔ በኢዡዴዘ ህቇዏንቌቬዴ ኟዯዝጇ አይደኰዔ። ኟነበና ያኰ በዝጣዘ 

ኟዯዝጇ ናዶው። እናዔ ኟኢዡዴዘን ዏንቌቬዴና ህቇዏንቌቬዴ እንዲሁዔ ኢህአዴቌን በሃቇዛ ከዠዠይነዴ 

ዏክቧቬ ዏቧዖዯ ቢቬ ነው። ኢህአዴቌና በኢዴዮጵያ ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ኟዯኧቊጀው ህቇዏንቌቬዴ 

በዯጧባጭ ዏዚዴ ኲይ ኲኰዴ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች እውቅና ነው ኟቧገዴ። 

አሁን ያኯውን ኟኢዴዮጵያን ቅዛጽ ኟዝጇዴ ኟቀደዐዴ ኟነቇቬዲዴ ኧውዳዊ ቬዛአዴ ኢዴዮጵያ ኟብዝሃ 

ብሄዛ ሃቇዛ ብዴሆንዔ፣ ይህን ብዝሃነዴ በአንድ ኟዒንነዴ ዏኯያ በዏጧዢኯቅ አሃዳዊ ሃቇዛ ኟዏዏቬዖዴ 

ዙዕይ ነበዖው። ኧውዳዊ ቬዛአደ ይህን ዙዕይ ኯዒቪካዴ ቬዴዙዳጂ ነድዣ ኯአንድ ዏድ ዓዏዴ ያህኴ 
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ዯቌባዙዊ አድዛጓኴ። ይሁን እንጂ ኟኩህ ቬዴዙዳጂ ዯቌባዙዊነዴ ኟዯኯያአ ብሄዙዊ ዒንነድችን አጥዢድ 

አንድ ብሄዙዊ ዒንነዴ ያኲዴን ኢዴዮጵያ ዏዢጇዛ አኲቬቻኯዔ። 

አሃዳዊ ቬዛአዴ ኯዏዢጇዛ በብሄዙዊ ዒንነድች ኲይ ኟዑደዖቇው ጫና እያኟኯ በሄደበዴ ዏጇን ኟዒንነዴ፣ 

ኟእኩኴነዴና ኟነጻነዴ ጥያቄና ዴቌኴዔ እያኟኯ ሄዷኴ። በዯኯይ ከ1960ዎዷ ዏጀዏዘያ አንቬድ ኟዯቋቋዐዴ 

ኟዯኯያአ ብሄዙዊ ኟነጻነዴ ንቅናቄዎች ኟኩህ ዒቪያ ናዶው። አሃዳዊ ቬዛአደን ኯዏውደቅ ያበቃው ይህ 

በኟአቅጣጫው ኟዯካሄደ ኟብሄዙዊ ዒንነዴ፣ ኟእኩኴነዴና ኟነጻነዴ ኟዴጥቅ ዴቌኴ ነው። 

ከኩህ በኋኲ ሃቇዘደ ሁኯዴ አዒዙጮች ብቻ ነበዙዴ። አንደኛው አዒዙጭ ኯብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች 

ዒንነዴ እውቅና ቧጥድ፣ ዙቪዶውን በዙቪዶው እያቬዯዳደ እዛቬ በዛቬ በዏከባበዛ፣ በእኩኴነዴ 

ኟዑኖባዴን ኟህዝቦች አንድነዴ ያኲዴ ኢዴዮጵያን ዏዏቧዖዴ ነው። ይህ አሁን በቬዙ ኲይ ያኯው 

ዡደዙኲዊ ቬዛአዴ ነው። ሁኯዯኛው አዒዙጭ ዏኯያኟዴ ይዔ ዒንነዲችሁ ዯጧዢኴቆ አንድ ዏሆን 

አኯባችሁ በዑኯው ቇንና በነጻነዴ ጇያቂ ብሄዙዊ ንቅናቄዎች ዏሃከኴ ጦዛነዴ ቩያካሂዱ ዏኖዛ ነበዛ። 

ከእነኩህ ሁኯዴ አዒዙጮች ኟዯሻኯው ዡደዙኲዊ ቬዛአዴ ዏቬዛድ በአንድነዴ ዏኖዛ ነበዛ። ኟኢዴዮጵያ 

ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዙቪዶውን በዙቪዶው እያቬዯዳደ በእኩኴነዴ ኟዑኖበዴ ዡደዙኲዊ 

ቬዛአዴ፣ ኟኢዴዮጵያን አንድነዴ ኟዑያጇናክዛ እንጂ ሃቇዘደን ኟዑከዠዢኴ ይዔ ኟዏቇንጇኴ ጥያቄን 

ኟዑቀቧቅቬ አይደኯዔ። ኟዡደዙኲዊ ቬዛአዴ ቌብዔ ኟኢዴዮጵያን አንድነዴ በዒይናጥ ዏቧዖዴ ኲይ ዒቆዔ 

ነው። 

ዡደዙኲዊ ቬዛአደ ዯቌባዙዊ በዯደዖቇባዶው ያኯዞ ሁኯዴ አቬዛዴ ዓዏዲዴ በሃቇዘደ ቧኲዔ ቧዢኗኴ። 

ኟብሄዙዊ ነጻነዴ ቌንባዜች ኟዴጥቅ ዴቌኴ ከጀዏባዶው ዓዏዲዴ እቬከ 1983 ዓ/ዔ ባኯው ዜ ውቬጥ 

በዯኯያአ ኟሃቇዘደ አካባቢዎች ቧኲዔ አኴነበዖዔ። በዯኯይ ከ1967 እቬከ 1983 ዓ/ዔ ኟነበዴ አቬዙ ቧባዴ 

ዓዏዲዴ ሃቇዘደ በጦዛነዴ ቬዴዲዏቬ ኟነበዖችበዴ ቅዴ ዏሆኑ ኟቅዛብ ዜ ዴውቬዲችን ነው። በእነኩህ 

አቬዙ ቧባዴ ዓዏዲዴ ዏጇናዶው ቢኯያይዔ በሁኰዔ ኟሃቇዘደ አካባቢዎች ጦዛነዴ ይካሄድ ነበዛ። ኟኩህ 

ጦዛነዴ ዏነሻ ኟነጻነዴና ኟእኩኴነዴ ጥያቄ ነበዛ። በእነኩህ አቬዙ ቧባዴ ዓዏዲዴ ከውጭ ጇኲዴ ቊዛ ጦዛነዴ 

ኟዯካሄደው ከኟካዱዴ 1969 እቬከ ኟካዱዴ 1970 ዓ/ዔ ኯአንድ ዓዏዴ ብቻ ነው፤ ከዙዘው ኟቭዒያ 

ዏንቌቬዴ ሃይኴ ቊዛ። 
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ሃቇዘደ በዡደዙኲዊ ቬዛአዴ በዯዳደዖችባዶው ዓዏዲዴ እነኩህ ኟእዛቬ በዛቬ ቌጭድች ከቬዏዋኴ። እዛቌጥ 

በዡደዙኲዊ ቬዛአደ በብሄዛ ኲይ ዯዏቬዛዯው ዯደዙጅዯው ብዖዴ ያነቨ ቡድኖች አኰ። እነኩህ ቡድኖች 

ክኴኲዊ ዏንቌቬዲዴ ቬኴጣናዶው በቂ አይደኯዔ፤ ከዯጽእኖ አኴዯኲቀቁዔ ኧዯ በዑኴ ዔክንያዴ 

ደዴጥቅ ዴቌኴ ኟቇቡ ቡድኖች ናዶው። ኟኦዜዕ ነጻነዴ ቌንባዛ (ኦነቌ) እና ኟኦቊዴን ብሄዙዊ ኟነጻነዴ 

ቌንባዛ (ኦብነቌን) ኯአብነዴ ዏጥቀቬ ይቻኲኴ። እነኩህ ቡድኖች፣ ቆዏንኲዶዋኴ ኟዑሏዶው 

ብሄዜች/ብሄዖቧቦች በከሏዶው ኟዙቨ ኴጆች ብቻ ኟዑዯዳደዛ ዏሆኑ፣ በዡደዙኴ ዏንቌቬዴ ውቬጥ 

በህዝባዶው ቁጥዛ ኴክ ዯክኯው ቬኴጣን ዏቊዙዲዶው፣ በአቬዝጻዑው አካኴዔ ውቬጥ ኟዑቪዯዞ 

ዏሆኑ፣ ቋንቋዶው ኟክኴኲዊ ዏንቌቬዲዶው ኟቬዙ ቋንቋና ኟዒቬዯዒዘያ ቋንቋ ዏሆኑ፣ ብሄዜዷ ባህኲዶውን 

እያቪደቈ፣ ዲዘካዶውን እኟዯንከባከቡና ይዠ እያደዖቈ ዏሆኑ፣ ቋንቋዶውና ባህኲዊ እቫድቻዶው በከዢዯኛ 

ኟዴዔህዛዴ ዯቋዒዴ ደዖጃ ኟዑጇኑ ዏሆኑ ኧዯ ኟያከዴን ዓኲዒ ዏቧዖዯ ቢቬ አድዛቍባዶዋኴ። በዏሆኑዔ 

ከዜ ደዜ እኟዯዳከዐና እኟዯዏናዏኑ ሄደው ጥቂዴ ቌኯቧቦችን ይኧው በውጭ ሃቇዙዴ ቬዒዶው ብቻ 

ኟዑጇዙ ሆነው ቀዛዯዋኴ። 

በኳኲ በኩኴ ዡደዙኲዊ ቬዛአደ ሃቇዘደን ኯዏበዲዯን አደቊ አቊኴጧኴ በዑኴ ዡደዙኲዊ ቬዛአደን 

አዢዛቧው አሃዳዊ ቬዛአዴ ኯዏዏቬዖዴ ደዴጥቅ ዴቌኴ ኟቇቡ ቡድኖች አኰ። እነኩህዔ ቢሆኑ ዙቪዶውን 

በዙቪዶው ኟዒቬዯዳደዛና ኟእኩኴነዴ ዏብዲዶው በዯዖቊቇጇኲዶው ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች 

ኟዑከኰ ኢዴዮጵያውያንን ድቊዢ ዒቌኗዴ ቬኲኴቻኰ በዴጥቅ ዴቌኴ ይህ ነው ኟዑባኴ እንቅቬቃቫ 

ዒድዖቌ አኴቻኰዔ። እነኩህ ቡድኖች ኣሃዳዊ ቬዛአደ እንደዝዖቧ ህይዴ ኟዑኧ ይዏቬኰ ኟነበዖ ቢሆንዔ 

አሁን ከቬዏዋኴ። 

እነኩህ ከኲይ ኟዯቇኯጹ እውነዲዎች ናዶው ባኯዞዴ ሁኯዴ ዯኩኴ አቬዛዴ ዓዏዲዴ በሃቇዘደ ቧኲዔ 

እንዲቧዢን ያደዖቈዴ። ይህ ቧኲዔ ደቌዕ ህዝበና ዏንቌቬዴ ኴዒዴ ኲይ ኟዑያዯኩበዴን ዠዲ አቬቇኝቷኴ። 

በዏሆኑዔ በዯጧባጭ በህዝቡ ኑዜ ዏሻሻኴ ኟዯቇኯጸ ዯከዲዲይ ኟኢኮኖዑ እድቇዴ እንዲሁዔ ዴዔህዛዴና 

ጤና ኟዏቪቧኰ ዒህበዙዊ ኴዒድችንና ዏቧዖዯ ኴዒዴ ዒቬዠዠዴ ዯችሏኴ። ባኯዞ ሁኯዴ አቬዛዴ ዓዏዲዴ 

በሃቇዘደ ኟዯዏኧቇበው እድቇዴ ኟዡደዙኲዊ ቬዛአደ ውጤዴ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ። 

ይሁን እንጂ፣ አኴዣ አኴዣ ከዒንነዴና ከቧን ቊዛ በዯያያኧ ቌጭድች ኟዑነቨበዴ ሁኔዲ አሁንዔ 

ኟዲያኴ። በዯኯይ ኟአሃዳዊ ቬዛአዴ ዯቬዝኞች ይህን ከዒንነዴና ከቧን ይቇባኛኴ ጥያቄ ቊዛ ዯያይዞ ኟዑነቪ 
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አኯዏቌባባዴና ቌጭዴ፣ በቀዳዑነዴ በብሄዙዊ ዒንነዴ ኲይ ኟዯዏቧዖዯው ዡደዙኲዊ ቬዛአዴ ኟዝጇዖው 

አድዛቇው ቩያቀዛቡ ይቬዒዒኰ።  

በዏቧዖደ ህቇዏንቌቬዲዊው ዡደዙኲዊ ቬዛአደ ዔንዔ አይነዴ ኟዒንነዴና ኟቧን ይቇባኛኴ ጥያቄ 

ኟዒይነቪበዴ ያኯቀኯዴ ቬዛአዴ አይደኯዔ። ኟዒንነዴና ኟቧን ይቇባኛኴ ጥያቄዎች በዒንኛውዔ ዜ ነቨ 

እንደዑችኰ ዲቪቢ ዯደዛጓኴ። እናዔ ጥያቄዎዷ ቩነቨ ዔኲሽ ኟዑያቇኘበዴ ህቇዏንቌቬዴዊ ቬዛአዴ 

ዯቀዔጧኴ። በዏሆኑዔ ጥያቄዎዷ ቩነቨ ደቌጭዴ ከዏቮቊቇዙዶው በዟዴ በህቇዏንቌቬደ ዔኲሽ 

እንዲያቇኘ ይደዖቊኴ። ባኯዞዴ ዓዏዲዴ ከዒንነዴና ከቧን ይቇባኛኴ ጥያቄ ቊዛ ዯያይዞ ቌጭድች 

ያቊጇዐዴ፣ ጥያቄዎዷን በቅደ ህቇዏንቌቬደ ባቬቀዏጇው ዏቧዖዴ ቪይቬዯናቇዱ በዏቅዖዲዶው ነው። 

እናዔ ዡደዙኲዊ ቬዛአደ ኟእዛቬ በዛቬ ቌጭዴ ዏንቬኤ ዯደዛቍ ዏቧድ ኟኯበዴዔ። 

እዛቌጥ በብሄዛ ኲይ ኟዯዏቧዖዯው ዡደዙኲዊ ቬዛአደ በሃቇዘደ ኯቧዝነው ቧኲዔና ኯዯዏኧቇበው ኴዒዴ 

እንዲሁዔ ኯሃቇዘደ አንድነዴ ዏቧዖዴ ቢሆንዔ፣ ከቊዙ እቫድች ይኴቅ ኟዯናጥኴ እቫድች ኲይ ዴኩዖዴ 

ኟዯደዖቇበዴ ሁኔዲ ዲይቷኴ። ይህ ኟኢዴዮጵያዊነዴ ቬዓዴ በዑዝኯቇው ኴክ እንዳይቍኯብዴ አድዛጓኴ። 

በዏሆኑዔ ኯኴአነዴ ኟዯቧጇውን ያህኴ ዴኩዖዴ ኯኢዴዮጵያዊነዴ ኟቊዙ እቫድችዔ ዏቬጇዴ አቬዝኲ 

ነው። 

በአጇቃኲይ፣ ኢዴዮጵያ በብሄዛ ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ዡደዙኲዊ ቬዛአዴ ኟዏቧዖዯችው ብዝሃ ብሄዛ ያኲዴ ሃቇዛ 

በዏሆኗ አንድነቷን ጇብቆ ዏቆኟዴ ኟዑያቬችኴ ኳኲ አዒዙጭ ቬኯኳኯ ነው። ኯኢዴዮጵያ ዡደዙኲዊ 

ቬዛአዴ ኟዔዛጫ ቈዳይ ቪይሆን ኟሃቇዘደን አንድነዴ ኯዒቬጇበቅ በዲዘካዊ አቬቇዳጅ ሁኔዲ (historical 

necessity) ኟዏጣ ነው። ኢዴዮጵያ ዡደዙኲዊ ቪዴሆን አንድነቷን ጇብቃ ዏዝኯቅ አዴችኴዔ። እናዔ 

ዡደዙኲዊ ቬዛአደን ዒዢዖቬ ውጤደ ሃቇዘደን ዒዝዖቬ ብቻ ነው። 


