እውን ኟዴቌዙይ ኟበኲይነዴ ኯን?
ድኵቪ ዛቋቪ 02-13-18

(ክዢኴ ሁኯዴና ኟዏጎዖሻው)
በክዢኴ ንድ ፅጰዡ ኲይ ቬኯ ዴቌዙይ ብሔዛ ዒንነዴ በጌቂደ ጇቃቅሻኯሁ። ቀዘው ኟዒንነደ ካኴ በኩህ
ክዢኴ ኟዑቀዛብ ነው። በዛዕቬነዴ ያነቪሁዴ ኟበኲይነዴ ቈዳይንዔ እንዲሁ ብዖን እንዏኯከዲኯን።…
ኟዴቌዙይ ህኬብ ኟኗኗዛ ኧይቤ እጅቌ ቪኪኝ ነው። ዔንዔ እንኳን ካባቢው ኯእዛሻ ኟዑዏች ባይሆንዔ፤
ዛቭ ደ በኲቡ ጌዜ ቌዜ ኟዑኖዛ ነው። እንደ ዒንኛውዔ ኟኸዴዮጵያ ዛቭ ደዛ ዝዛ ዔቭ ጌዜ ቌዜ
ኟዑኖዛ ህኬብ ነው። እንደ ዒንኛውዔ ኟኸዴዮጵያ ክኴኴ በኩያ ክኴኴዔ ኪዚዔ ድህነዴ ኯ። ኑዜ ከእጅ
ደ ዢ ነው። ሆኖዔ ህኬቡ ዲዲዘና ከዯዝጌዜ ቊዛ ዟዴ ኯዟዴ ዯቊዢግ ኟዑኖዛ በዏሆኑ በዯኯያአ
ቬዙዎች ካባቢውን እኟኯጇ ነው።
ያዔ ሆኖ ክኴኰን ኟዑዏዙው ህኬባዊ ያነ ሓዛነዴ ዴቌዙይ (ህሓዴ) ኟክኴኰን ህኬብ ከደዛቌ ኟዝና
እና ዔባቇነናዊ ቇኪኬ ቢያኲቅቀውዔ፤ ኟህኬቡን ኑዜ በዏቧዖዲዊነዴ ኟኯጇኯዴ ይዏቬኯኝዔ።
እንዲያውዔ ባኯዞዴ ዓዏዲዴ ኟዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ችቌዛና ‘ኟኔዴ ዛክ ዴቬቬዛ’ በከዠ ሁኔዲ
ከዑዲይባዶው ኟሀቇዙችን ክዢኵች ውቬጌ ንዱ ኟዴቌዙይ ክኴኴ ዏሆኑን ንድ ጌናዴ ዒዖቊቇገን
በዏቇናኛ ብከሃን ኲይ ቀዛቦ እንደነበዛ ቬዲውቪኯሁ።
ኳኲው ቀዛድ ኟህሓዴ ኟጌኴቅ ዯሃድቭ ቌዔቇዒ እንደዑያዏኯክዯው፤ በክኴኰ ውቬጌ ኟከዠ ኟኪዙይ
ቧብቪቢነዴ ዏኯካከዴና ዯቌባዛ፣ ኟቡድንዯኝነዴ ቬዓዴ እንዲሁዔ ቀደዔ ቩኴ ኟነበ ኟህኬባዊነዴ
ዏንዝቬ ዏቀኪቀኬና ኟደዛባይነዴ ዏቇንቇን ዏዝጇዙዶውን በቌኴፅ ዏኴክቷኴ። ይህዔ በዴቌዙይ ውቬጌ
ዔን ያህኴ ኟከዠ ኟቬዯዳደዛ በደኴ እንዳኯ ኟዑያቪይ ይዏቬኯኛኴ። ኯኩህ ችቌዛ ዯጇያቂው ኟክኴኰ ዏዘ
ድዛጅዴ ዏሆኑዔ ቌኴፅ ነው።
ኯበዛካዲ ካያዴ ኯቬዙ ቈዳይ ደ ዴቌዙይ ቬዏኲኯቬ ከዲኧብኳዶው ቈዳአች ውቬጌ ህኬቡ ከኳኲ ካባቢ
ኯዏጊ ኸዴዮጵያዊ ኟዑቧጇው ደዛ ኟዒይቇኝኯዴ ዢቅዛ ነው። ያ ህኬብ በዛቨ ጇዙዛ ‚ቊሻ‛ (እንቌዳ
ዒኯዴ ነው) እጅቌ ኟዯከበዖ ነው። ያኯውን ነቇዛ ያካዢኲኴ። ዒጀደን ከዢድ፣ ድቬደን ቇኴብግ፣ ጮጮውን
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ንጇዢጌዣ ኟዑያበኲና ኟዑያጇጊ ህኬብ ነው። በዒናዶውዔ ቈዳአች ኲይ ከሀቇዚው ህኬብ ይኴቅ ‚ቊሻ‛
ቅድዑያ ይቧጇዋኴ።
ዴቌዙይ ውቬጌ ኯቬዙ ኟዑንቀቪቀቬ ዒንኛውዔ ኸዴዮጵያዊ ኟክብዛ ካባን ደዛቦ ደዙዛቦ ይቍናፀዠኴ። ያ
ህኬብ ድህነዴ ይክዴ ነው እንጂ፣ ዔንዔ ነቇዛ ከዏቬጇዴ ይቆጇብዔ። እኔ በበኩኳ በኸዴዮጵያዊነዳ
ኟዔኮዙው ደ ቧዓኑ ኟሀቇዙችን ክዢኴ ቪቀና ነው። ያኔዔ ኟዴቌዙይ ህኬብ ዴኬ ይኯኛኴ። ኟዢቅና
ኳኲውን ኸዴዮጵያዊ ኟዏውደዱ ዔቬጉዛ ሁኳዔ ከዟዳ ድቅን ይኴብኛኴ። ኟኸዴዮጵያዊነዴ ዔንጭ
ዏሆኑንዔ ያቬዲውቧኛኴ። እናዔ በኩያ ዲዲዘና ኸዴዮጵያዊ ህኬብ ዏሃኴ ሁኳዔ ብቇኝ ደቬዲዬ ደዛ
ይኖዖውዔ። ይህ ህኬብ እንደዔን ከኸዴዮጵያ ቇነጇኴ እንደዑችኴ እንዲሁዔ ኟበኲይ ሆን
እንደዑችኴ ሁኳዔ ቌዛዔ ይኯኛኴ።
በእኔ እዔነዴ ኟዴቌዙይ ህኬብ ከኳኲው ኸዴዮጵያዊ ኟበኲይ ሆኗኴ ከዯባኯ፤ ዔናኴባዴዔ በኩያ ክኴኴ
በዑዲኟው ኟከዠ ድህነዴና ኯኳኵች ኟሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህኬቦች ባኯው ደዛ ኟኯሽ ዢቅዛ
ብቻ ነው። በዯዖዝ ከኳኲው ኸዴዮጵያዊ በኴግ ከዡዴዙኴ ዏንቌቬዴ ኟዑዏደብኯዴ ቧባዙ ቪንዱዔ ኟኯዔ።
እንደዑዲቀው ኟዡዴዚሽን ዔክዛ ቤዴ ኯክኴኵች ኟዑቧጇውና ከያኬነው ዓዏዴ ጀዔዜ ቇቢዙዊ
ኟዑሆነው ኟበጀዴ ቀዏዛ ባኯዝው ዓዏዴ ቌንቦዴ ዛ ኲይ ይዠ ሆኖ ነበዛ። በቅደ ዔክዛ ቤደ
እንደቇኯፀው፤ ክኴኵች ኟዑያቇኘዴ ድቍዒ ኟዯኯያአ ቈዳአችን ዲቪቢ ያደዖቇ ነው። እነዛቨዔ ኯሥዙ
ዏዙዛና ጇቅኲኲ ቇኴቌኵዴ፣ ኯጋና፣ ኯውሃ፣ ኯከዯዒ ኴዒዴ፣ ኯዴዔህዛዴ፣ ኯቇጇዛ ኴዒዴና
ኯዏቪቧኰዴ ኟጪ ዢኲቍድች ናዶው። እንዲሁዔ ኟክኴኵች ቇቢ ኟዒዏንጎዴ ቅዔ ኳኲው ኟበጀዴ
ቀዏ ዏዏኧኛ ዏሆኑ ዯቇኴጿኴ።
በድቍዒ ቀዏ ዏቧዖዴ፤ ዏንቌቬዴ ኯክኴኵች ከያኧው ድቍዒ ውቬጌ በ2010 ዓ.ዔ፤ ኦዜዑያ ክኴኴ
34.46 በዏድ፣ ዒዙ ክኴኴ 21.6 በዏድ፣ ደቡብ ክኴኴ 20.11 በዏድ በዒቌኗዴ ከንድ እቬከ ሦቬዴ
ያኯውን ደዖጃ ይኧዋኴ። ኟኸዴዮጵያ ቭዒኳ ክኴኴ 9.98 በዏድ፣ ዴቌዙይ ክኴኴ 6.03 በዏድ፣ ዠዛ
ክኴኴ 3.02 በዏድ፣ ቤንሻንቈኴ ቈዔኬ ክኴኴ 1.8 በዏድ፣ ቊዔቤኲ ክኴኴ 1.33 በዏድ፣ ድዚዳዋ
ቬዯዳደዛ 0.88 በዏድ፣ ጯዖዘ ክኴኴ 0.76 በዏድ ቌኝዯዋኴ። ይህ ኟቀዏዛ ድኴድኴ ኟዑያቪኟን
ኟዴቌዙይ ክኴኴ ኟቀዏ ዋነኛ ቈዳይ ኟሆነው ኟህኬብ ብኪዴና ከኲይ ኟጇቀቬኳዶው ኳኵች ዢኲቍድች ኳያ
ኟዑያቇኗው ድቍዒ በዔቬዯኛ ደዖጃ ኟዑቇኝ ነው። ክኴኵች ኟዙቪዶውን በጀዴ በቌባቡ ህኬቡን ባዒከኯ
ዏንቇድ ብቃቅዯው ዏጇቀዔ ይኖዛባዶዋኴ። ዳ ቌን ይህን ቪያደዛቈ ቀዛዯውና በጀደዔ በኪዙይ
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ቧብቪቢዎች ዯኧዛዣ ቩያበቃ፤ ህኬቡ ኟዢዴጯዊ ዯጇቃዑነዴ ቈዳይን ካነቪ ችቌ ኟዑኖዖው በዙቪዶው
በክኴኵዷ ጫንቃ ኲይ ብቻ ነው። ኳኲው ክኴኴ ጊዴ ዏቀቧዘያ ሆን ኟዑቇባው ይዏቬኯኝዔ። ከኩህ
ቊዛ ያይክዔ ኟዴቌዙይ ህኬብን ቬዔ ዒንቪዴ ቬነዋዘና ፀያዢ ዯቌባዛ ነው።
ዛቌጌ ከንዳንድ ፅንዝኞ በቬዯቀዛ ኸዴዮጵያ ውቬጌ ኟዴቌዙይን ህኬብ ኟዑጇኲ ኸዴዮጵያዊ ኯ ብዬ
ኲቬብዔ። ያ ህኬብ ከዒዙው፣ ከኦዜዕው፣ ከዠ፣ ከቤኒሻንቈኰ፣ ከደቡቡ…ኧዯ. ቊዛ በደዔና
በጌንዴ ኟዯቪቧዖ ነው። ኟዴቌዙይ ህኬብ ቌና ባህኴ በኳኲው ኸዴዮጵያ ውቬጌ ኯ። እንቌዳ ክባዘነዴና
ዯቻችኵ ዏኖዛ ኟዴቌዙይዔ ይሁን ኟኳኲው ኸዴዮጵያዊ ዏኯያ ነው። ይህ ህኬብ በኸዴዮጵያዊነደ
ኟዑያዔንና እንደ ኳኲው ኸዴዮጵያዊ ሀቇን ኟዑድ ነው። ይህን ከጌንዴ ከጇዋደ ይክዴ ኟዏጊውን
ኸዴዮጵያዊ ዒንነዴ ዒንዔ ዢቀው ይቻኯውዔ። ይህ ህኬብ ‘ሀቇዘደ ቩያኴዢኲዴ እኔዔ ያኴዢኴኛኴ’
በዒኯዴ በዏንቌቬዴ ዕቅድ እኟዯዏዙ ኟዕድቇዴ ባበቡዛ ኲይ ዯቪዢዜ ህዳቫውን ውን ኯዒድዖቌ በዏዴቊዴ
ኲይ ኟዑቇኝ ነው። ይህ ህኬብ ኟዛቨ ዒደቌ በጇቃኲይ ሀቇዙዊ ዕድቇዴ ኲይ ኟበኩኰን ቬዯዋፅኦ
እንደዑያቪዛዢ ኟዑቇነኧብና ከኩህ ኳያ ዯቌባን እኟዯጊ ኟዑቇኝ ነው።
እናዔ ይሀን ዲዲዘና ከዯዝጌዜ ቊዛ ኟዑዲቇኴ ህኬብ ዒንዔ ጇኲው ይችኴዔ። ይህን ኟኸዴዮጵያዊነዴ
ዯዔቪኳዴ ኟሆነን ህኬብ ጇኰ ኟዑችኰዴ ፀዖ ኸዴዮጵያ ሃይኵች ብቻ ናዶው። ከጌንዴ ከጇዋደ ጀዔዜ
ኟኸዴዮጵያን ንድነዴ ኯዒቬከበዛ ቩዒቬን ኟነበዖን ህኬብ ጇኰዴ ኟዑችኰዴ በዡቬ ቡክና በኳኵች
ኟዴቬቬዛ ዏዖቦች ኲይ በኲዋቂ ቪዑነዴ ኟዑኧኲብዱ ጌቂዴ ቌኯቧቦች ብቻ ናዶው። እውነደን ኯዏናቇዛ
ኟኤዛዴዙ ዏንቌቬዴ እያቧዖቇ ኟዑያቬቇባዶውን ቧዛቍ ቇቦች ኳዴ ዯቀን በዏጇበቁ ቪቢያ ኯኴዒዴ ዒዋኴ
ኟዑቇባውን ካ ኟዑያባክን ይዏቬኯኛኴ። በንድ ቅዴ ጇቅኲይ ዑኒቬዴዛ ኃይኯዒዛያዔ ደቪኯኝ
እንዳኰዴ፤ ከኤዛዴዙ ቊዛ ዏቍዙበዴ ቊዔ ቬዛ ዯጇቌዲ እንደበቀኯች ቁኴቋኴ ሁኳዔ ዒኴቀቬ ነው።
እናዔ ያ ህኬብ ይህንን ችቌዛ ችኵ በዏኖዛ ጭዔዛ በኸዴዮጰያዊነደ ኲይ ዏደዙደዛ ኟዑዝኴቌ ይደኯዔ።
እናዔ ይህን ዢፁዔ ኸዴዮጵያዊነዴ ኟነቇቧበዴን ህኬብ ‘ቢቇነጇኴ ይሻኯዋኴ’ እያኰ ኟዑያዴ ንዳንድ
ኟዡቬ ቡክ ፅንዝኛ ዛበኞች እና ኸዴዮጵያ ዯዳክዒ ዒኟዴ ኟዑቯ ኟሀቇዙችን ጇኲድች ብቻ ዏሆናዶውን
ዏቇንኧብ ኟዑያቬዝኴቌ ይዏቬኯኛኴ። ‚ኯዔን?‛ ካኰ፤ ቅዛንጫዢ ከቌንዱ እንጂ፤ ቌንድ ከቅዛንጫዞ
ኧነጇዢ ቬኯዒይችኴ ነው።
ቀደዔ ቩኴ ኟጇቀቬኳዶው ኟዴቌዙይ ህኬብ ዒንነድች፤ በዛዕቫ ኲይ ያነቪሁዴንና ‘እውን ኟዴቌዙይ
ኟበኲይነዴ ኯን?’ ኟዑኯውን ጌያቄ ኯዏዏኯቬ በቂ ዏኯኪያዎች ይዏቬኯኛኴ። ንድ እንደ ኳኲው
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ኟኸዴዮጵያ

ብሔዜች፣

ብሔዖቧቦችና

ህኬቦች

ኟዙቨን

ቋንቋ፣

ባህኴና

ቌ

እያቪደቇ

ኟዑቇኝ፣

በኸዴዮጵያዊነደ ኲይ ዝፅዕ ኟዒይደዙደዛ፣ እኩኴነዴንና ዢዴጯዊ ኟሃብዴ ዯጇቃዑነዴን ኯዒዔጊዴ
ኟዲቇኯና ያዲቇኯ፣ ኟሀቇዘደ ዕድቇዴ በዑዝቅደው ዏቧዖዴ እንደ ኳኵዷ ክኴኵች በዏቬዝዛዴ ድቍዒ
ኟዑቧጇው ህኬብ በዔንዔ ዓይነዴ ኟሂቪብ ቬኳዴ ኟኳኵች ኟበኲይ ሆን ይችኴዔ። ኴሁን ቢኴዔ
ሀቇዙችን ኟዔዴከዯኯው ዡዴዙኲዊ ቬዛዓዴ ይዝቅድዔ። ኟኴኬዲ ዏቬዝዘያው ‚ካዜ‛ ይዔ ‚ዔንዔ‛
ነው። ደዝናዊ ጌኲቻ ኟኯደው ዯዖክ ነው። ዙዴ ነጌብ።
እውነዲው ይህ ከሆነ ኧንዳ፤ ‘ኟኩህ ዴዛክዴ ደዙቩዎች እነዒን ናዶው?፣ ዔክንያዲዶውቬ?’ ብኯን
ዏጇኟቅ ይኖዛብናኴ። እንዳኴኩዴ ኟኸዴዮጵያ ጇኲድች ኟድዛቧደ ባኯቤድች ናዶው። ዔክንያዲዶውዔ
ቌኴፅ ነው። ይኸውዔ እነኩህ ሃይኵች ንቌበው ኟዯነቨዴ ጀንዳ ‘ኟዴቌዙይ ህኬብን ከቀዖው ኟኸዴዮጵያ
ህኬብ ቊዛ እንደ ዔንዔ ብኯን ዒቊጎዴ ከቻኴን፤ ኸዴዮጵያ ኟዔዴባኯውን ሀቇዛ ብዴንዴኗን ኴናጊና
ደብኪዋን

ኴናጇዠ

እንችኲኯን፤

ቬዛዓደንዔ

እናዝዛቪኯን’

ኟዑኴ

በዏሆኑ

ነው።

በኩህ

ኟጀንዳ

ዔዛኩኬነዴዔ ኟዴቌዙይ ህኬብ ኟበኲይነዴ ኴቦኯዳዊ ዴዖካ በዔክንያዴነዴ ይዔ ዝዖንጆች እንደዑኰዴ
ኟቈዳአ ዒቬዝፀዑያ ቬኴዴ (means) ሆኖ ይቀዛባኴ። በጌቅኰ ቬዛዓደን ኟዒዢዖቬ ጀንዳ (end) ዯደዛቍ
ኟዴቌዙይ ኟበኲይነዴ በዒቬዝፀዑያ ቬኴዴነዴ እኟዯጇቀዐበዴ ይቇኛኰ—ኟሀቇዙችን ጇኲድች።
ቌና ይህን ሃቅ በዏጀዏዘያው ክዢኴ ፅጰዡ ኲይ ኟጇቀቬኳዶውና ከባባ ይዏዛ ቍን ዯቀዔጇው ቬኯ ዡቬ
ቡክ ዴዖካ ቩያ እንደነበዴ ዓይነዴ ጌኴቅ ቌንኪቤ ኟኳኲዶው ንዳንድ ጊድች ያውቁዴዔ። እነኩህ
ጊድች እንክዛዳዱን ከቬንዴው ኯይዯው ይዏኬኑዔ። በኟዒህበዙዊ ዑዲያው ኲይ ኟዯኯጇዞ ቈዳአች
ሁኰ እውነዴ ይዏቬሏዶዋኴ። በኩህዔ ቪቢያ ባኯዒቅ ኟፀዖ-ኸዴዮጵያ ሃይኵች ጀንዳ ቬዝፃዑዎች
ቩሆኑ ይቬዯዋኲኴ።
ኯኩህዔ ነው— ንዳንድ ጊድች ባቇኘዴ ቊጊዑ ሁኰ ኟሀቇዙችን ፅንዝኞች (በዯከዝኲዶው ዏጇን
ኟዑጮሁዴንና በኤዛዴዙ ዏንቌቬዴ እንዲሁዔ በኳኵች ኟሀቇዙችንን ዏዳከዔ በዑቯ ጇኲድቻችን
ኟዑዲኧከ ኟቌንቦዴ ቧባዴ ቬዙ ዝዴ ባኲዴን ዚ እኟቀዱ ‘ዳውን…ዳውን ያኔ፣ ዳውን ዳውን…’
ዏዝክዛን እንደ ዕውቀዴ ቆጌዖውዴ ኟዑያቬዯቊቡዴ። ኯኩህዔ ነው— በውጭ ፀዖ-ኸዴዮጵያ ሃይኵች
በዯቀነባበዖና በውቬጌ ፖኯዱኞች ኟዝፃፀዔ ድክዏዴ ኟዯነቪ በኦዜዑያ ውቬጌዔ ይሁን በቆቦና በኴዲያ
ካባቢዎች ዓይነዴ ‚ዳውን….ዳውን ያነ!‛ ዓይነዴ ዯዏቪቪይ ካዒን እንዲያቧዐ ዔክንያዴ ኟሆነው።
ኦዜዑያን ኟዑያቬዯዳድዖው ህዴድ ሆኖ ቩያበቃ፤ ዳውን ዳውን ያነን ዔን ዏጊው?—ዒዙ
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ክኴኴን ኟዑዏዙው ብዴን ዏሆኑ እኟዲቀ፤ ጊዴን በያነ ኲይ ዏቀቧዛን ዔን ይኰዴ ዯቃውዕ ነው?፣
በኧዖኝነዴ ቬዓዴ ንዱ ኯዓዏዲዴ ጌዜና ቌዜ ኟቋጇዙዴን ጌዘዴ ዒቃጇኴና ዒውደዔ ዔን ዓይነዴ
ኟዢዴሃዊ ዯጇቃዑነዴ ጌያቄ ነው?...እኔ በበኩኳ እንዲህ ዓይነደን ዝፅዕ ከኸዴዮጵያዊ ቌና ባህኴ
ያዝነቇጇ ቬዯቪቧብንና ዯቌባዛን ዏቊዝጌ ያቬዝኴቊኴ። ዟዴ ኯዟዴ ዏነቊቇዛና ሁኰዔ ሃኲዟነዴ ዏውቧድ
ይኖዛበዲኴ።

ዏንቌቬዴዔ

ዑኪናዊነዴና

ዏቋጫ

ይሁን

ኟኳኯው

ህብዖዯቧቡ

በዏሆኑ

ነቇ

ኟድዛሻውን
‘ኟኦዜዕ

ዏጊዴ

ኟበኲይነዴ፣

ኯበዴ።
ኟዒዙ

ኟኧዖኝነዴ

ዯቌባዛ

ኟበኲይነዴ፣

ኟደቡብ

ኟበኲይነዴ….ኧዯ’ ኟዒይባኴበዴ ዔንዔ ዓይነዴ ዔክንያዴ ኟኯዔ። ኟኧዖኝነዴ ቬዓዴ ድንቁዛና ኟዑኴደው
ኴጓዔ ኴባ ዝዖቬ በዏሆኑ ነቇ ችቌ ኟሁኰንዔ ቤዴ ዒንኳኳደ ይቀዛዔ። ‘እቇኳ ኟዑባኯው ብሔዛ
ከካባቢዬ ውጊኴኝ’ ዏባኰ ኟዑቀዛ ይዏቬኯኝዔ። ይህዔ እዛቬ በዛቪችን በዏባኲዴና በዏዳከዔ
ዯበዲዴነን ሀቇዛ ኴባ እንድንሆን ኟዑቯ ኟሀቇዙችን ጇኲድች በቮዖቡኴን ጀንዳ ውቬጌ እንድንቇባ
ኟዑያደዛቇን ነው።
ዛቌጌ በዴቌዙይ ህኬብ ኲይ ኟጌኲቻ ዲዕ ዏደኯቅ ኟጀዏዖው ኪዚ ይደኯዔ። በእኔ እድዓ እንኳን ይህን
ህኬብ በዔባቇነኑ ዏንቌቬደ ኃይኯዒዛያዔ ኟቬኴጊን ኧዏን ህኬቡን በፀያዢ ቋንቋ ቩናቇዴ፣ ኟኤዛዴዙ
ዏንቌቬዴ በደዏኛ ጇኲዴነዴ ቩዝዛጀውና ድንበዛ እኟዯሻቇዖ ቩቇድኯው ብኵዔ ዢኖ ቩቬደው
ዲኬቤያኯሁ። በዔዛጫ 97 ቅዴ ቬዛዓደን ኟንድ ብሔዛ በዒቬዏቧኴ ‘ደ ዏገበዴ እንዏኴቪዶዋኯን’
እኟዯባኯ በዯኲኲኪ ኟሀቇዛ ውቬጌ ዯቃዋዑዎች ቩቇኬ እንደነበዛ ቬዲውቪኯሁ። ሁን ደቌዕ ኟኸዴዮጵያ
ጇኲድች በዯኲኲኪዎቻዶው ዒካኝነዴ ‘ኟዴቌዙይ ኟበኲይነዴ ኯ’ ኟዑኴ ኟኴቦኯድ ዴዖካን በዏቀዏዛ
ህኬቡን ከኳኲው ኟኸዴዮጵያ ህኬብ በዏነጇኴ ቬዛዓደን ኯዒዢዖቬ እንደ ዔክንያዴ እኟዯጇቀዐበዴ
ይቇኛኰ። በዛቌጌ ዕዔዜ ያኯው ካቊ ይህን ቫዙ ዒቅ ይኖዛበዲኴ። ዏንቃዴ ኯበዴ።
ሁኳዔ ‚ከዏጇዔጇዔ ዏዒዛ ይቅደዔ‛ እንደዑባኯው፤ በንድ ዯቌባዛ ኲይ ከዏቧዒዙዴ በዟዴ ኟቈዳአን
ዔንነዴና ሀቇዙዊ ዠይዳውን ኯይድ ዒኟዴ እንደዑቇባ ኯዏጇቆዔ እዳኯሁ። ዔንዔ እንኳን ኯኩህ ዓይነደ
ዯቌዳዜዴ ኟዳዖቇን ውቬጊዊ ችቌዙችንን በዯቇቢው ዏንቇድ ባኯዏዢዲዲችን ቢሆንዔ፤ ሁንዔ በዝጊን
ዏንቇድ ኟጊድች ቬዯቪቧብ ኟዏቀኟዛ እንዲሁዔ ዯጇቃዑነዲዶውን ይበኴጌ ኟዒዖቊቇጌ ቈዳይ ዒቬዝን
ይቇባኴ። ዏንቌቬዴ ይህን ዯቌባን በዯዠጇነ ዏንቇድ ዏቬዙዴ ካኴቻኯና ህብዖዯቧቡዔ እንደ ሀቇዛ ይህን
ችቌዛ ኯዒቬቇድ በዑደዖቇው ጌዖዴ ዠና  ሆኖ ካኴዯቧኯዝ ከኩህ ዓይነደ ኟቌንኪቤ እጌዖዴ ኟዑዏጊ
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ኟችቌዛ ድቌቌዕሽ ኴንኲቀቅ ንችኴዔ። እናዔ ይህን ኟዴቌዙይ ኟበኲይነዴ ኟዝጇዙ ጀንዳን ኯዏዏከዴ
በዯኯይ ጊድችን ዒቬዯዒዛና ዒቪቅ ይቇባኴ።
ኟዴቌዙይ ኟበኲይነዴ ጀንዳ ዏኯኪያና ዏጎበጫ እንዲሁዔ ዒቪያ ኟኳኯው ኟፅንዝኞች ኰባኴዲ ነው።
እንዳኴኩዴ ጀንዳው ቬዛዓዴን ኟዒዢዖቬ ዒቬዝፀዑያ ቬኴዴ እንጂ ሁኯዴ እቌዛ ኖዜዴ በዙቨ ኟቆዏ
ይደኯዔ። ዳ ቌን እንዲህ ዓይነደ ኟበኲይነዴዔ ኟሁን ኟበዲችነዴ ጀንዳ ዡዴዙኲዊ ቬዛዓደ ዝፅዕ
ኟዑያቬዯናቌደው ይደኯዔ። በዲቩቷ ኸዴዮጵያ ውቬጌ ኟዴቌዙይዔ ይሁን ኟኳኲ ብሔዛና ብሔዖቧብ
ኟበኲይነዴ ኟኯዔ። ኖዛዔ ይችኴዔ። በቬዛዓደ ውቬጌ ንዱ ‚ኴጅ‛ ኳኲው ደቌዕ ‚ኟእንጀዙ ኴጅ‛
ኟዑሆንበዴ ህቊዊ ቧዙዛ ኟኯዔ። ዲቩቷ ኸዴዮጵያ ሁኰዔ ኟሀቇዙችን ህኬብ በዢዴሃዊነዴ እንዲጇቀዔ
ዔዷ ሁኔዲን ኟዝጇዖች እንጂ፤ ንዱን ኟበኲይ ኳኲውን ኟበዲች በዒድዖቌ ኟዔዲበኲኴጌ

ይደኯችዔ።

ጭቆናን፣ ኸ-ዢዴሃዊነዴንና ፀዖ-ዴዕክዙቩያዊነዴን ቩዲቇኰ ኟዏገዴ ኟሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና
ህኬቦች ኯእንዲህ ዓይነደ ቬዯቪቧብ ዔንዔ ዓይነዴ ቦዲ ኟኲዶውዔ። እንደ ኳኵዷ ህኬቦች ሁኰ ኟዴቌዙይ
ህኬብዔ ከኩህ ኟዯኯኟ ዔኴከዲ ኟኯውዔ። እናዔ ኟበኲይዔ ኟበዲችዔ ሆን ይችኴዔ።
ዲዲያ እኩህ ኲይ በኟብሔ ውቬጌ ጌቇኞች ኟኰዔ እያኴኩ ይደኯዔ። ኴክ በኦዜዕ፣ በዒዙ፣ በደቡብ፣
በዠዛ፣ በኸዴዮጵያ ቭዒኳ፣ በቊዔቤኲ ይዔ በኳኵች ኟሀቇዙችን ብሔዜች ቬዔ ኟዑንቀቪቀቨ ጌቂዴ
ጌቇኞችና ኮንዴዜባንዲቬድች እንዳኰዴ ሁኰ፤ በዴቌዙይ ህኬብ ቬዔ ኟዑነቌዱ ጌቇኛ ኪዙይ ቧብቪቢዎች
ዏኖዙዶው ይቀዛዔ። እነኩህ ጌቇኞች ቌን ኟዴቌዙይንዔ ይሁን ኳኲውን ኟሀቇዙችንን ህኬብ ኟዑክኰ
ይደኰዔ። ጌቇኞዷ በካዜ ድዔዛ ኟፖኯዱካ ቬኳዴ ኟዑንቀቪቀቨ ኪዙይ ቧብቪቢዎች ናዶው። ጌቇኞዷ
በሀቇዙችን ህኬቦች ቬዔ እኟዒኰ ኪዙይ ቧብቪቢነዴንና ኮንዴዜባንዲቬዴነዴን ኟዑያካሂዱ ‚ቩዙዙ
ነቊዴዎች‛ ናዶው። እነኩህን ሃይኵች እንደ ህኬብ ዟዴ ኯዟዴ ዏቊዝጌ ይቇባኴ። በሀቇዙችን ህኬቦች ኲይ
እንደ ዯውቪክ ዯጊብዯው ኟዑንቀቪቀቨ ጌቇኞችን በዒቊኯጌ ከኟዴኛውዔ ካቊ ኟዑጇበቅ ቢሆንዔ፤
ኟሀቇዙችንን ሀኧቦች እኟዏ ያኰዴ ብሔዙዊ ድዛጅድች (ኦህዴድ፣ ህሓዴ፣ ብዴን…ኧዯ. ዒኯዳ
ነው) እነኩህን ኃይኵች ከዙቪዶው ዏነጇኴ ቀዳዑ ዯቌባዙዶው ዒድዖቌ ኟዑኖዛባዶው ይዏቬኯኛኴ።
ሃቀኛና ብዛደ ዴቌኴ ዒድዖቌ ኯባዶው። ይህ ካኴሆነ ነቇዔ በዴቌዙይ፣ በዒዙ፣ በኦዜዕ፣
በደቡብ…ህኬብ ቬዔ ኟዑነቌዱና በኳኯ ቬዛዓዲዊና ህቊዊ ቁዏና ‘ኟኦዜዕ፣ ኟዒዙ፣ ኟዠዛ…ብሔዛ
ኟበኲይነዴ ኯ’ ኟዑያቬብኰ ጌቇኞች እንደ ቮን ዏዢኲዲዶው ኟዑቀዛ ይዏቬኯኝዔ።
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