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ሕቌ ዯጥቭ ኟዑኯቀቅ እቬሟኛ… 

                                                         ደቬዲ ኃይኰ 02-07-18 

ቇሢችን ውቬጥ በጥሩዲቷው ቪቢያ በንጀኴ ዯከቬቧው  በህቌ ጥኲ ቬሤ ኟበሠት እቬሟኞች እኟዯኯቀቁ 

ያኰት ህቌና ቬሤዓት ዯጥቭ ቪይሆን ኟቇሡደን ህቍች በዏንዯሢቬ ነው። ምህሟትም ይሁን ይቅሤዲ እኟዯቧጠ 

ያኯው ዏቬሦሤቶች ጥዯው በዚያው ዏቧሟት ነው። ኟዑጣቬ ይም ይደሤ ዯብኵ ኟዑዲኯራ ህቌ ኟኯም።  

ሆኖም ንዳንድ ቇኖች ሁኰም ዲቪሡ ይኯቀቅ ዏቬሦሤቶቸን ያኲሟኲ ዲቪሡ ኯቀቅ ይችኴም። ቬእንዲህ 

ዓይነት ህቌንና ቬሤዓትን ኟዑጻሟሤ ካሄድ ዏሦፀም ይቻኴም። ህቌና ቬሤዓት በኟዜው እኟዯቮሟቮሠ 

በሄዱ ቁጥሤ ኟህቌ ኟበኲይነትን ኯዒቬከበሤ ደቇኛ ሁኔዲ ይሦጠሢኴ። ይሁን እንጂ በህቈ ዏቧሟት 

ኟዯቀዏጠውን ዏቬሦሤት ያሟኲ ዒንኛውም እቬሟኛ ዏኯቀቁ ቌን ይቀሤም። ህቌና ቬሤዓትን ቌን ዏቼም 

ኯድሤድሤ ዒቅሟብ ይቇባም። 

ኟዴሞክሢቩው ቌንባዲም ይሁን ኟህቌ ኟበኲይነት ቈዳአች በቇሢችን ውቬጥ ኯድሤድሤ ኟዒይቀሤቡ ናቷው። 

ከቇሢችን ዯጧባጭ ሁኔዲዎች እንዲሁም ኢትዮጵያ ከዯቀበኯቻቷው ዓኯም ቀራ ድንቊቋዎች ኳያ 

እኟዲአ ኲኯሧት 26 ዓዏዲት ዯቌባሢዊ እኟዯደሟቈ ኟዏጡ ፅንቧ ሃቪቦች ናቷው።   

በኟትኛውም ቇሤ ውቬጥ ዴሞክሢቩ በዒህበሟቧቡ ዕይዲ ኟዯቃኗ በዏሆኑ ‚ኯቧናይ‛ ምቌባሥች ቅድዑያ 

ይቧጣኴ—ዯከዲአ ዒህበሟቧብ ኟዑሦኴቇውን ኟሞሢኴ ሦሤጅ ካኴቇነ ከዯኯው ኟዑችኯው ቅም ይሁን 

ደቂቅ ኟኯምና።  

በዏሆኑም ዯደሢዳሡ ቇኖች ህብሟዯቧቡ ኟዑሦኴቇውን ‘ቧናይ’ ዏንቇድ ዏከዯኴ ብቻ ቪይሆን 

ዏንቇዱንም ኯህብሟዯቧቡ በዒቪኟት ሩና  ዏሆንም ኯባቷው። ያ ቌን ሁኰንም ዯቌበሢት በንክሥ 

በዑከዲዯኯው ህዝብ ዓይን ውቬጥ ኯትዝብት ዏዳሟቊቷው ኟዑቀሤ ይዏቬኯኝም። 

እሤቌጥ ህዝብ ሁኰንም ነቇሤ ኟዑያይ፣ ዑዛናዊና ኯኟትኛውም ቇን ኟዒይቌን በዏሆኑ፤ ዒን ምን 

እንደዑቧሢ፣ ኟትኛው ቇን ሀቇሠንና እሤቨን ዒዕከኴ ድሤቍ እንደዯንቀቪቀቧ፣ ኟትኛውቬ ከዚህ ውጭ 

ሆኖ ሢቨን ብቻ በዒዳዏጥ እንደዯንቀቪቀቧ ያውቃኴ። እናም በእንቅቬቃቫው ኴክ ይቧራሟዋኴ። በቧሦሟው 

ኴክም ኯህቌ ኟበኲይነት በዏቆም ጥረዎች ህቌ ረት እንጢቀሤቡ ያደሤቊኴ። 
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እንደዑዲቀው ሁኰ በዲቩቷ ኢትዮጵያ ውቬጥ ኟህቌ ኟበኲይነት ቮሢሟራና ህቇ-ጦች እንዳሻቷው 

ኟዑሆኑበት ውድ ኟኯም። ይህ ኟህቌን ኟበኲይነት ኟዒሟቊቇጥ ቈዳይ በዏከባበበሤና በዏቻቻኴ ኲይ 

ኟዯዏቧሟዯውን ሪዴሢኲዊ ሥሤዓደ ኟዏቧሟደት ኟሀቇሢችን ብሔሥች፣ ብሔቧቦችና ህዝቦች ያቬቇኘት ነው። 

ኟቇሢችን ህዝብ ኲኯሧት 26 ዓዏዲት ኟህቌ ኟበኲይነትን ፅንቧ-ሓቪብ ኟዯቇነዘበና ኟዑያቊጥዐትን ነባሢዊ 

ችቌሥችን በህቌ ዒዕቀራ ውቬጥ ሆኖ እኟሦዲ ዛሣ ኲይ ኟደሟቧ ነው።  

ኟህቌ ኟበኲይነት ዏብት ቧጩና ነሺ በቈኴበዲቷው ኟዑዯዒዏኑ ኃይኵች ይሆናኰ። ቈኴበዯኞቸም ኴክ 

እንደ ሁኰም እቬሟኞች ይሦደ እንደዑኰት ቇኖች ኳኵች ዜቍችን እንዳሻቷው ኯዒድሟቌ ዏሻዲቷው 

ይቀሣ ነው።  

እንኳንቬ ዜቍችን ቀሤቶ፣ ህዝቡ በቧኲም ጥቶ እንዲቇባ ኯዒድሟቌ ኟዑዯቈ ኟፖቬና ኟፀጥዲ ኃይኵችን 

ጭምሤ በቈሢ ዘኯኯኴነት እቬከዏቌደኴ ደሤቨ ይችኲኰ። ኯዚህም ኟዛሣ ሁኯት ዓዏት ቇደዒ ህቇ ጦች 

ፖቬንና ኟፀጥዲ ሃይኵችን ዏቌደኲቷውን ኟኢሪዴሡ ቧብዓዊ ዏብት ኮዑሽን ኯፓሤኲዒ ካቀሟበው 

ሡፖሤት ዏቇንዘባችንን እናቬዲውቪኯን።  

እናም ይህን ሁኔዲ ኯዏከኲከኴና በኟትኛውም ኟሀቇሡደ ክራኵች ቧኲምና ዏሟቊቊትን ኯዒቬሦን ኟህቌ 

ኟበኲይነት ዏኖሤ ኟቌድ ይኲኴ። ዏንቌቬት ባኯበት ሀቇሤ ውቬጥ ዒንም ቧው ከህቌ በኲይ ሆን ይችኴም። 

በዏሆኑም ዏንቌቬት ኟህቌ ኟበኲይነትን ኯዒቬከበሤ እኟደሟቊቷው ከዏጣው ዏንቇድ ዏውጣት ኟኯበትም።  

ዏንቌቬት ዏብትም፣ ኃኲረነትም ሆነ ቌዴዲ ያኯበት ካኴ በዏሆኑ በህቈ ቌባብ ዏቧሟት ዯጠሤጣሡዎችን 

ህቌ ረት በዒቅሟብ ዯቇቢውን ትምህሤት ኟዑያቇኘበትን ሁኔዲ በዏራጠሤ ኟዯቍጂዎችን እምባ ዒበቬ 

ይኖሤበዲኴ። ይህን ካኲደሟቇ ህዝቡንም ይሁን በህዝቡ ኟዯዏቧሟዯውን ቬሤዓት በቌባቡ ጠብቅ 

ይችኴም። 

ከዚህ በዯጧዒሡ ንዳንድ ፀሟ-ኢትዮጵያ ኃይኵችም ኟዛሣዋ ኢትዮጵያ ህዘቦች ዏቻቻኴን ዏራጠሤ ኟቻኰ 

እንዲሁም ዴሞክሢቩያቷውን ቬሤ እንዲቧድ ኯዒድሟቌ ኟህቌ ኟበኲይነትን ኟዑያፀና ሥሤዓትን ዕውን 

በዒድሟቌ ኲይ ኟዑቇኘ እንጂ፤ በደዒቷው ራኲፃነትና በጥንዲቷው ቊቌሢነት ኟቇነቧት ሀቇሢቷው እነሤቨ 

እንደዑዏኘት ዓይነት በጨኸት፣ በህቇ-ጥነትና በቫሢ ኟምትናቊ እንዲሁም ሁኰም እቬሟኞች ዏሦዲት 

ኯባቷው በዑኴ ዲቬኩሤ እጅን ጠምዝዞ ዒቬሦፀም ኟዑቻኴባት ቇሤ ኯዏሆኗን እንዲያውቁ ያደሤቊኴ።  
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ከሁኰም በኲይ ደቌሞ ኟዛሣዋ ኢትዮጵያ ህዝቦች ህቇ-ጦችን፣ ቮባሡዎችንና ቫሟኞችን ሦጥሠ 

ኟዑችኰትን ችቌሥች በቧከነና ብኴሃት በዯሞኲበት ሁኔዲ ራትሐዊነትንና ኟህቌ ኟበኲይነትን እያሟቊቇጡ 

እንዲሁም ኯዑሦፀምባቷው ዒናቷውም ኟትንኮቪ ዯቌባሢት ዯቇቢውን ምኲሽ እኟቧጡ ከዯያያዙት ድህነትን 

ድኴ ኟዏንቪት ትቌኴ ንድም ቬንዝሤ ቢሆን ሦቀቅ ኰ ይችኰም። 

እንደዑዲቀው ሁኰ ህቇ ዏንቌቬደ ኟህቍች ሁኰ ኟበኲይ ዏሆኑ፤ ዒንኛውም ህቌ፣ ኴዒዳዊ ቧሢሤ 

እንዲሁም ኟዏንቌቬት ካኴ ይም ባኯቬኴጣን ውቪኔ ከህቇ ዏንቌቬደ ቊሤ ኟዑቃሟን ከሆነ ዯሦፃዑነት 

እንደሆነ፤ ዒንኛውም ዜቊ፣ ኟዏንቌቬት ካኲት፣ ኟፖኯዱካ ድሤጅቶች፣ ኳኵች ዒህበሢት እንዲሁም 

ባኯቬኴጣኖቻቷው ህቇ ዏንቌቬደን ኟዒክበሤና ኯህቇ ዏንቌቬደ ዯቇዥ ኟዏሆን ኃኲረነት እንዳኯባቷው 

ይደነቌቊኴ። ይህን ኟህቌ ኟበኲይነት ኯዏሦፀምና ኯድሤድሤ ኯዒቅሟብ ዏሞከሤ ዏኴቭ ከህቇ ዏንቌቬደ ቊሤ 

ዏቊጧት ይሆናኴ። 

ኢትዮጵያ ቧብዓዊ ዏብቶችን ኟምዲከብሟው ኟምትከዯኯው ሪዴሢኲዊ ቬሤዓት ቬኯዑያዛት ብቻ ነው። 

ቬሤዓደ ደቌሞ ህዝቦች በበሤካዲ ዏቬዕዋትነት ያዏጡት ነው። ሢቪቷው ይሁንዲ እነዚህ ሀቇሤ ውቬጥ 

እውን እንዲሆን ኟሦቀዱት ነው። ቧብዓዊ ዏብቶችን በዒይነካና ጥንቃቄ በዯሞኲበት ሁኔዲ ኟህቌ 

ኟበኲይነትን ኟዒቬከሤ ቬሢ እንዲከናን ይሦቅዳኴ።  

ምህሟትም ይሁን ይቅሤዲ ቩቧጥ በቇሡደ ውቬጥ በዯቀዏጠው ኟህቌ ቧሢሤ እንጂ ሁኰንም ዲቪሡዎች 

በጅምኲ ዏራዲት ኟህቌ ኟበኲይነትን ኯዏዯቌበሤ ያቬከትኲኴ። ዜቍችን ኯኳኲ ዜ ንጀኴ ዒዏቻቷት 

ነው።  

ዛሣ ኟህቌ ዯበኲይነት ቪይሟቊቇጥ ሁኰም እቬሟኛ ይሦዲ ከዯባኯ፤ ነቇም ኳኵች እሦዲኯሁ በዑኴ ንጀኴ 

ዏቬሢዲቷው ይቀሤም። እናም በዯቀዏጠው ዏቬሦሤትና በህቈ ዏቧሟት ይቅሤዲና ምህሟት ዏቬጠት 

እነዚህን ችቌሥች ኟዑያቬቌድ ዏሆኑ ዏዲቅ ኯበት። ከዚህ ውጭ ንዳንድ ቇኖች ቬኲኰ ብቻ 

ሁኰም እቬሟኛ በጅምኲ ኟዑሦዲበት ቧሢሤ ኖሤ ይችኴም። 

 

 

 


