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ዒንዔ ያቆዏው ይቻኯውዔ! 
ዮናቬ 05-29-18 

 

ጇቅኲይ ዑኒቬትዛ ዓብይ ህዏድ (ዶ/ዛ) የኢሕዴቌ ቀዏንበዛ እንዲሆኑ ከዯዏዖገና 

በፓዛኲዒ ከዯቧየዐ ካ ዷዔዜ፣ ቇዘደ ኲይ ንዣቦ የነበዖው የሥቊት ደዏና እየዯቇዝዝ 

ነው፡፡ በቇዘደ የዯኯያዩ ካባቢዎች በዏቇኗት ከሕኬብ ቊዛ እያደዖቈ ባኰት ውይይትዔ ይህ 

እውነዲ በዑቇባ ዯንፀባዛቋኴ፡፡ እቪቷው እያቬዷዏ ያኰትን የኯውጥ ሒደት በዏደቇዢ ሕኬብ 

በቌኴጽ እየዯናቇዖዔ ነው፡፡ ኯውገ ቬኬዲዒ እንዲሆንዔ ካ ቧጣቷው እንደዑቇባ 

ዏዯዒዏኛ እየቧጇ ነው፡፡ የቇዘደ የሥኴጣን ኰዓኲዊ ባኯቤት እንደሆነ የዑዲቧበው ሕኬብ 

የኯውገ ካኴ ኯዏሆን ቁዛጇኝነት ቩያቪይ፣ የኯውገን ሒደት ኯዒደናቀዢ እየዕከ ያኰ 

ሃይኵችዔ እየዯቬዯዋኰ ነው፡፡ 

 

በኢትዮ ቭዒኳ በቈጂና ቋዲዮ ቤኒሻንቈኴ ኧዯ እየዯቬዯዋኰ የዑቇኘት ቌጭቶች ህቊዊ 

የዑዏቬኰ ዏዝክዜችን ከዟት ያቬቀደዐ ቢዏቬኰዔ ዢጹዔ ህቇጥና በህቌ ዔኲክ የዑያቬብኰ 

ኢ ህቇዏንቌቬዲዊ ጥያቄዎች ናቷው።ህቊዊ የሆኑት የህኬብ ጥያቄዎች ሁኰ እየዯዏኯቨ ባኯበት 

በኩህ ቧዓት እንዲህ ያኰ ቌጭቶች የዑያጇይቁት ኳኲ ዔንዔ ቪይሆን ኯውገን የዒደናቀዢ ዷንዳ 

ያነቇቡ ሃይኵች ኪዚዔ ጧዛቧው ያኴዯቇዱ ዏሆናቷውን ነው። 

 

ኢትዮጵያ እቬከ ኪዚ የኖዖችው፣ ሁንዔ ያኯችው፣ ደዟትዔ የዔትኖዖው በዲዲዘና በዔሥቈን 

ኴጆቿ ኯኝዲነት እንጂ እንዲህ ባኰ ጇባብና ቍቪ ዯኮዛ ዷንዳን በዑያዙቌቡ ሃይኵች 

ይደኯዔ። ጇቅኲይ ዑንቬት እየሄዱበት ያኯው ዏንቇድ ቬቀድዕዔ በነበዖውና ቌን ደቌዕ 

የነበዖውን እንዳኴነበዛ ቆጥዖው ህኬብን ቩያቍቪቁኰ ከነበ ሃይኵች ዯቃዙኒ በሆነው የህቌ ዔኲክ 
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እና ህቇ ዏንቌቬዲዊ ዏንቇድ ነው። 

 

ቇዙችንን ያቊጇዒትን ችቌዜች በዢጥነት ኯዏዢዲት በጇቅኲይ ዑንቬት ዏንቇድ ዏጓኬና  

የሕቌ የበኲይነትን በዒቬከበዛ ቧኲዔና ዏዖቊቊትን ዒቬዝን የቌድ ይሆናኴ፡፡ በሕቇ ዏንቌሥደ 

ንቀጽ 38(3) ኲይ እንደዯቇኯጸው በፖኯዱካ ፓዛዱዎችዔ ውቬጣዊ ሠዙዛ ጭዔዛ 

ዴዕክዙቩያዊ እንዲሆን ያቬቇድዳኴ፡፡ በዏሆኑዔ በኢሕዴቌ ባኴ ድዛጅቶች ዏካከኴ 

የዯካሄዱት ውይይቶችና ዯያያዥ ቈዳዮች በብሔዜች ዏካከኴ ከዏጇዙጇዛና ንዱ በኳኲው ኲይ 

ሥቊት በዏሆን የቌጭት ዏንቬኤ ሆን ይቇባዔ፡፡    

 

የሕቇ ዏንቌሥደ ዋና ቌብ ንድ የፖኯዱካ ዒኅበዖቧብ ዏዢጇዛ ነው፡፡ ይህ ቌብ የሕቇ ዏንቌሥደ 

ዏቌቢያ ኲይ ዯቀዔጧኴ፡፡ በሕቇ ዏንቌሥደ ውቬጥ የሠዝት ንቀጾችዔ ቌባቷው ብሔዜች፣ 

ብሔዖቧቦችና ሕኬቦች ኢትዮጵያዊ የሆነ ንድ ዒኅበዖቧብ እንዲሆኑ ዏዔዙትና ዒድዖቬ ነው፡፡ 

ዒንኛውዔ ካቊ ብሔዙዊ ዒንነደን ይክ በብሔዛ ዒንነደ ዯቧባቬቦዔ የብሔዛ ዏብቶቸ 

ዯጇብቀውኯት ከኳኵች ብሔዜች ቊዛ በንድነት ኢትዮጵያዊ ዒኅበዖቧብን ዏቇንባት የቌድና 

ህቊዊው ዏንቇድ  ነው፡፡  ብሔዛን ዏሠዖት ያደዖቈ ፓዛዱዎች በዏኖዙቷው የዯኯያዩ 

ውቪኔዎችን ኯዒቪኯዢ ክዛክዛና ውድድዛ ቢኖዛዔ፣ ውቪኔ ካኯዝ ቌን ውቪኔውን በፀቊ ዏቀበኴ 

የዴዕክዙቩያዊ ዒኅበዖቧብ ዏቇኯጫ ነው፡፡  

 

ይህንን ንድ የፖኯዱካ ዒኅበዖቧብ ኯዏዢጇዛ ህቇ ዏንቌቬዲዊ የሆነውን የእኩኴነት ዏብትን 

ዒክበዛ ይጇይቃኴ፡፡ ብሔዙዊ ዒንነትን ያደዖቇ ድሏዊ ሠዙዛን ጥኴኵ የዑያቬቀዛ ንዟት 

እንዲኖዛ ሕቇ ዏንቌሥደ ይዝኴቊኴ፡፡ ንቀጽ 25 ኲይ እንደሠዝዖው ዒንዔ ቧው በፖኯዱካዊ 

ዏኯካከደ፣ ብሔንና ብሔዖቧቡን ዏነሻ ድዛቍ ድኴኦ ዏዝጸዔ ክኴክኴ ነው፡፡ እኩኴ 
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ውድድዛ እቬካኯ ድዖቬ ካቍች እኩኴ ዕድኴ እንዲኖዙቷው ቬኯዑያደዛቌ ኯብዜነት ዋቬትና፣ 

ኯኢትዮጵያዊነት ዋኴዲና ካቬዒ ሆነው ዒቇኴቇኲቷው ይቀዛዔ፡፡ 

 

ካቍች በብሔዙቷው ብቻ እንዳይዝናቀኰ ቩዝናቀኰዔ ሕቇ ዏንቌሥደና ኳኵች ሕቍች 

በዑዝቅደው ዏሠዖት ዕዛዔጃ ዏውቧድ እቬከዯቻኯ ድዖቬ ኢትዮጵያዊነት ዒበቡ ይቀዛዔ፡፡ 

ኯኩህ ደቌዕ የጇቅኲዩ ጅዔዛ ትኴቅ ዯቬዠ ቪድሯኴ። የኯውገ እንቅዠቶች የቫዙቷው ዏነሻ 

የቡድንና የቌኯቧብ ዏብትን እዛቬ በዙቪቷው  በዒቊጧት የዑቇኯጽ ነው።   

 

ያዔ ሆኖ በንቀጽ 8 ዏሠዖት በኢትዮጵያ የኰዓኲዊነት ዏንበዛ ያኯው ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና 

ሕኬቦች ኲይ ይሁን እንጂ ክዜ ክዜ ንድ ኢትዮጵያዊ (የፖኯዱካ) ዒኅበዖቧብ ዏዢጇዛ እቬከዯቻኯ 

ድዖቬ ይህ ችቌዛ ይሆንዔ፡፡ እንደውዔ ብሔዜች በዡዴዙኴ ዯቋዒት ውቬጥ ዢትሐዊ በሆነ 

ዏኴኩ ውክኴናና ዯቪትዣ እንዲኖዙቷው ዋቬ ይሆናኴ፡፡ ይኴቁንዔ እቬካሁን ያኴሠዙናቷውን 

ዒከናን ነው የዑጇበቀው፡፡ 

 

እነኩህ እንቅዠቶች እንዳያኧናቈን ካቬዝኯቇ ሕቇ ዏንቌሥዲችን ቬኯቧብዓዊና ዴዕክዙቩያዊ 

ዏብቶች ከያኧው ክዢኴ ብኪኛው ቬኯቌኯቧቦችና ካቍች ዏሆኑን ዏቇንኧብ ያቬዝኴቊኴ።  

ቬኯብሔዜችና ኳኵች ቡድኖች (ሕፃናት፣ ቫቶች፣ ዛብቶ ደዛ፣ . . . ኧዯ) ድንቊቋዎቸ 

በጣዔ ጥቂት ዏሆናነውዔ በዯዏቪቪይ፡፡   

 

ባኯዞት ቭቬት  ዓዏዲት ውቬጥ በዯኯያዩ ክኴኵች ውቬጥ የብሔዛ ቅዛፅ የነበዙቷው ችቌዜችዔ 

ሥቊቶችዔ ዏከቧዲቷው ይዲቃኴ፡፡ ሁንዔ በንዳንድ ካባቢዎች ኲይ እየዯቬዯዋኰ ነው። 

እንዲህ ዓይነቶቸ ችቌዜችና ሥቊቶች ብዜነዲችንን፣ ንድዒዒችነዲችንና እህትዒዒችነዲችንን 
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የዑዝዲዯን “እኛና እነቨ” የዑያባብኴ ብኵዔ ዒኯቂያ ደኳኯው ኧቅት የዑቬዱን ናቷውና 

በህቌ ዔኲክ ባኰ ይቇባኴ።  

 

የሕቇ ዏንቌሥደ ጻጻዢዔ፣ ሐቪብዔ ቌን በቀኲኰ ችቌዜቸን ኯዏቅዖዢ የዑያቬችኴ ሆኖ ቪኯ 

ኯካቍች የዯቧጇውን  ክብዛ፣ ዋቬትናና ጥበቃ በብሔዛ በዏቊዖድ የዑነቪ ቌጭት ህቇጥ ነው። 

በሕቇ ዏንቌሥደ ንቀጽ 32 እና 41(1) ኲይ በቌኴጽ እንደዯቀዏጇው ዒንኛውዔ ኢትዮጵያዊ 

ብሔ ዔንዔ ይሁን ዔን፣ ቇደብ በኳኯው ሁኔዲ በየትኛውዔ የቇዘደ ክዢኴ ዯኧዋውዜ፣ 

በዒንኛውዔ የኢኮኖዑ ዏቬክ ዯሠዒዛቶ ኯዏዯዳደዘያው የዏዖጇውን ሥዙ የዏሥዙት ዏብት 

ኯው፡፡ እነኩህ ዏብቶች በክኴኴ ሕቇ ዏንቌሥቶቸዔ በድቊዓ ዯዖቊቌጇዋኴ፡፡ በቇዛ ውቬጥ 

ኯዏኧዋዛ ደቌዕ ፓቬፖዛት ይዔ የዏኖዘያ ዝቃድ ያቬዝኴቌዔ፡፡ እያቬዯዋኴናቷው 

የዑቇኘት ደቌዕ ከኩህ ዯጻዙዘ የሆኑ ዷንዳ ያኧኰ ቌጭቶችን ነው።በዏሆኑዔ እንደነኩህ 

ዓይነቶቸን የዏብት ጥቧቶች የፖኯዱካ ንድዔዲቷው ኲይ ከዒዯኮዛ ይኴቅ ቌኯቧባዊ ዒድዖቌ፣ 

ዏዢትሔያቷውንዔ በዢዛድ ቤት በኩኴ እንዲቧጥ በህቌ ዔኲክ ዒኯት ኯብን፡፡   

 

ቌኯቧቦች ዏብዲቷውን ኯቡድኖች ጥቅዔ፣ በቁጥዛ ብከ ቬኯሆኑ ቪኴዝው ዏቬጇት ኯባቷው 

የዑኴ በእኛዔ ሕቇ ዏንቌሥት ይሁን በኳኵች ኲይ የኯዔ፡፡ የቡድን ዏብት ዏሠዖደዔ የቌኯቧብ 

ዏብት ነው፡፡ የቌኯቧቦች ዏብት እየዯጣቧ የቡድን ዏብት ከበዛዔ ይችኴዔ፡፡ ኯነቇ 

የኢሕዴቌ ይዠዊ ቋዔዔ ይሄንኑ የዑያጇናክዛ ነው፡፡  

 

ፓዛዱውን ቋዐን “በኢትዮጵያ የዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት ቌንባዲ ቈዳዮች” እንደዯቇኯጸው ሕቇ 

ዏንቌሥደ የቌኯቧቦችን ዏብት በዒቬከበዛ ሽዠን የብሔዛ ብሔዖቧቦች ዏብት ዏዖቇጥን 

እንደዒይቀበኴ ሁኰ በብሔዛ/ብሔዖቧቦች ዏብት ዏከበዛ ሽዠን የቌኯቧቦች ዏብት ዏዲዝንን 
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እንደዒይቀበኴ ይቇኴጻኴ፡፡ ቌጭት በዑያቊጥዔበት ቅት ንዱ ከኳኲው የበኲይ ነው ብኵ 

በዏዝዖጅ ንደኛውን ዖቌጦ ኳኲኛውን በዒክበዛ ዏኴክ ዏዢዲት እንደዒይቻኴዔ እንዲሁ 

ቬዖቌጦ ያቬዖዳኴ፡፡ የቡድን ዏብት ከቌኯቧብ እንደዑቀድዔ ዏውቧድ ውጤደ የሁኰንዔ 

ዏብቶች ዏቮዛቮዛንና ዏዲዝንን ከዒቬከዯኴ በቬዯቀዛ ዏዢትሔ እንደዒይሆን ጽንኦት 

በዏቬጇት የፓዛዱው ሠዙዛ እንዲሆን ይቇኴጻኴ፡፡ ችቌ ቃኴና ዯቌባዛ ባኯዏቇጣጇዐ 

ነው፡፡ሁን ደቌዕ በዲቨ ቀዏንበዛና ጇቅኲይ ቃኴና ዯቌባዛን የዑያቇጣጥዐ ቬዙዎች 

በዯዷዏበት ቧዓት እንዲህ ያኯ ነቇዛ ዒዔጣት የዑሆነው ኯውገን ዒደናቀዢ ነው። 

 

ሁን ኢትዮጵያን ከዔንዔ ነቇዛ በኲይ የዑያቬዝኴቊት ኴጆቿ በእኩኴነት ያኖዙቷው የዑችኴ 

ጇንካዙ ኢትዮጵያዊነት ብቻ እንደሆነ ቧዏዛበት ይቇባኴ፡፡ ይህ ጇንካዙ ንድነት ኴዩነቶችን 

እያቬዯናቇደ በቧኲዔና በዢቅዛ የዑኖበት ዏሆን እንዳኯበት ህቇ ዏንቌቬደዔ ጇቅኲዩዔ 

ቬዖቌጇዋኴ፡፡ ዋናውና ዏሠዖዲዊው ቈዳይ በዯዷዏዖው የኯውጥ ሒደት ዒካይነት ቇዛን 

ከደቊ እየዯከኲከኰ ሁኰን ቪዲዟ ዴዕክዙቩያዊ ሥዛዓት ዏቇንባት እንጂ፣ በንድ ቍዙ ቬዔ 

ኳኲ ትዛዔቬ ዒቬነቪት ይደኯዔ፡፡ ቇዛ ከዔንዔ ነቇዛ በኲይ ቬኯሆነች ኯዯዷዏዖው ኯውጥ ቢቻኴ 

ደቊዟ ዏሆን፣ ካኴዯቻኯ ደቌዕ ደብ ዏቌኪት ይዏዖጣኴ፡፡ ከኩያ ባሻቇዛ ቌን በህቌ ዔኲክ 

ብኯናኴ።    


