…የጠኴ ደዏና እንዳይሆን!
ድኵቪ ዛቋቪ 05-02-18
ነቇ ዑያኩያ 25 ቀን 2010 ዓ.ዔ፣ ‚ዑዲያ— ኯዢዴህና ኯህቌ የበኲይነዴ ዏዖቊቇጥ‛ በዑኴ ዏዘ ቃኴ
የፕዚቬ ነፃነዴ ቀን በሀቇዙችን ዯከብዜ ይውኲኴ። ቀኑን ቬናቬዲውቬ ከፕዚቬ ዴዕክዙቩያዊ ነፃነዴና ቧዙዛ
ኳያ ንዳንድ ነጥቦችን ዏኯዋጥ ዯቇቢ ነው ብዬ ቬባኯሁ። እውነደን እንነቊቇዛ ከዯባኯ ኸዴዮጵያ
ውቬጥ የፕዚቬ ቀኑን እንዲከበዛ ዏደዖቈ በዙቨ ብቻ ሀቇዘደ ኯፕዚቬ ነፃነዴ የቧጠዶውን ህቇ ዏንቌቬዲዊ
እውቅና የዑያዖቊቌጥ ይዏቬኯኛኴ። የኸዡዴዘ ህቇ ዏንቌቬዴ በንቀፅ 29 ኲይ፤ ‚የዏኯካከዴ፣ ሃቪብን
በነፃ የዏያኬና የዏቌኯፅ ዏብዴ‛ን ከዏደንቇቌ ባሻቇዛ፣ ዯቌባዙዊ እንዲሆን ዒድዖቈ ዴናንዴ ‚ቪንቨዛን‛
ዲከናውን ኯነበዖች ሀቇዛ ቀኲኴ እዏዛዲ ይደኯዔ።
በእኔ እዔነዴ የኸዴዮጵያ ፕዚቬ የህቇ ዏንቌቬዲዊ ሥዛዓደ ውጤዴ እንዲሆን ነው። ከኳኲው ዓኯዔ የዏጣ
ይደኯዔ። በቬቇዳጅነዴዔ የዯጫነብን ይደኯዔ። ኸዴዮጵያ ውቬጥ የፕዚቬ ነፃነዴ እውን እንዲሆን
የዯደዖቇው የዴኛውዔ ካኴ ኯዒቬደቧዴ ይዔ ኯዒቬከዠዴ ዲቬቦ ኯዏሆኑን ኴብዔ ይሏኴ። ነፃነደን
ዒዖቊቇጥ ኯኸዴዮጵያ ዴዕክዙቩን ከዒቬዝን ከህኴውና ቊዛ ዯያይክ ቬኯዑዲይ ብቻ ነው።
ዛቌጥ በየዴኛውዔ ሀቇዛ ውቬጥ ዴዕክዙቩን ኯዏዯቌበዛ ዢኲቍዴ ያኲዶው ካቍች ክንዋኔውን የዑዝፅዐዴ
በዯናጠኴ

ይደኯዔ።

በዯኯያዩ

ደዖጃዎች

በቊዙ

በዑያከናውኑዴ

ዯቌባዛ

እንጂ።

ዴዕክዙቩን

የህኴውናዶው ካኴ ያደዖቈ ሀቇዙዴ፤ ዴዕክዙቩያዊ ባህኴ ያኲዶውን ቌኯቧቦች በዯደዙዷ ኳኋን
ኯዒቧዒዙዴ የዑያቬችኰ ዴዕክዙቩያዊ ዯቋዕች እንዲኖ ይዯቊኰ። ከእነኩህ ዯቋዒዴ ውቬጥ ዑዲያ
ንዱ ነው።
ዑዲያ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴን በዏቇንባዴና ብሔዙዊ ዏቌባባዴን በዏዢጠዛ ዖቇድ የዑጫዯው ዑና
ቌኴፅ ነው። ካቍችን ያቪውቃኴ፣ ያቬዯዔዙኴ፣ ያኬናናኴ። በኩህ ሂደዴ ውቬጥዔ በፖኯዱካኴ-ኸኮኖዑው
ውቬጥ የዑዲዩዴን ቬንክቪዜችን በዏዖጃና በዒቬዖጃ ኲይ ዯዏዛኩክ ነቅቭ በዒውጣዴ ዒህበዙዊ ኃኲዟነደን
ይጣኴ። በኩህዔ ህኬብን የዑቍዱ ያዔ ዯጠቃዑነደን የዑቮዖሽ ቈዳዩችን በዒቊኯጥ ይቧዙኴ።
እንዳኴኩዴ ዴዕክዙቩ ኯሀቇዙችን የህኴውና ቈዳይ ነው። የኸዴዮጵያ ህኬቦች ኯኧዏናዴ ቩጠይቁዴ
የነበዖው ንዱ የዴዕክዙቩ ዏብዴን በዏሆኑ፤ ቬኯ ዴዕክዙቩ የዑኧዔ ዯቋዒዴን እውቅና ዏንዝቌና
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ቬዙዶውዔ እንዳይከናን ዒድዖቌ ኸዴዮጵያ ውቬጥ ዝፅዕ ቦዲ ኖዖው ይችኴዔ። እናዔ ይህን
የህኴውና ዒዕኧን የዑያቍኯብዴ ዒንኛውዔ ቈዳይ ደቇዢና ዯቌባንዔ ከሀቇዘደ ህቍችና ከዐያው ቬነ
ዔቌባዛ ቊዛ ቬዯቪቬዜ እንዲጣ ዒድዖቌ የዏንቌቬዴ ቀዳዑ ዷንዳ ሆኖ ቆይቷኴ።
ዛቌጥ የኸዡዴዘ ዏንቌቬዴ በህቇ ዏንቌቬደ ኲይ በቌኴፅ የዯደነቇቈዴ ሃቪብን በነፃነዴ የዏቌኯፅ ዏብድች
እውን እንዲሆኑ የዲቇኯ ነው። እንዳይቮዙዖዞዔ ቧዛቷኴ ብዬ ቬባኯሁ። በዯኯይ ዑዲያ በሀቇዘደ የቧኲዔ፣
የኴዒዴና የዴዕክዙቩ እዏዛዲዎች ኲይ የዙቨን እቫዴ እንዲጨዔዛ ኯዒድዖቌ በህቇ ዏንቌቬደ ዏቧዖዴ
የህቌ ዒዕቀዣችን ኧቊጅድ ዑዲያው ዯቌባን ነፃና ቇንቢ በሆነ ዏንቇድ እንዲከውን ድቊዢ ድዛጓኴ።
ይህ የዏንቌቬዴ ድቊዢ የቌኴና የህኬብ ዑዲያዎችን የኯየ ይደኯዔ። ሁኰዔ ቬዙዶውን በነፃነዴና በህቊዊ
ዏንቇድ የዑያከናውኑበዴን የዯቬዯካከኯ ዔህዳዛ በዏዢጠዛ ኲይ ዯኩዜ ዯንቀቪቅሷኴ። ዖጅዔ ዛቀዴዔ
ሄዶ ዑዲያዎዷን ኯዏደቇዢና ኯዒጠናከዛ ጥዖዴ

ድዛጓኴ። ጥዖድዷ ዑዲያዎች ዯቌባዙዶውን በነፃነዴና

ቇንቢ በሆነ ሁኔዲ እንዲዝፅዐና ኯሀቇዙችን የኯውጥ ሂደዴ የበኩኲዶውን ድቊዢ እንዲያደዛቈ ከዒቧብ
የዏነጩ ይዏቬኯኛኴ።
እንዳኴኩዴ በዏንቌቬዴ በኩኴ የዑከናኑዴ ቬዙዎች ‘እቇኳን ኯዏጥቀዔ ይዔ ኯዏቈዳዴ’ ዯብኯው
የዑጠኑ ይደኰዔ። እንዲያውዔ የሀቇዙችን ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓዴ ባህኴ ቌንባዲ እንዲቍኯብዴ ከኳኵች
የዴዕክዙቩያዊ ቌንባዲ ቬዙዎች ባኴዯናነቧ ዏኴኩ እነዛቨዔ የበኩኲዶውን ቬዯዋፅኦ ያበዯክዲኰ ዯብኵ
ቬኯዑዲዏንበዴ ነው።
ዏንቌቬዴ

እነኩህን

ጥዖድች

ቩያደዛቌ

ዑዲያዎዷዔ

እንደ

ዴዕክዙቩ

ዒቪኯጫ

ዯቋዔነዲዶው

ዴዕክዙቩውን ከዒቍኴበዴ ኳያ የበኩኲዶውን ድዛሻ ዏጣዴ ይኖዛባዶዋኴ ብዬ ቬባኯሁ። በዒደቌ ኲይ
የዑቇኘዴን የሀቇዙችንን ህኬቦችን ኸኮኖዑያዊ፣ ፖኯዱካዊ፣ ዒህበዙዊና ባህኲዊ ሁነድችን የዒቍኴበዴና
የኲቀ ሁኯንዯናዊ ዕድቇዴና ቬዯቪቧብ እንዲዝጠዛ ዒድዖቌ ይጠበቅባዶዋኴ። ይህዔ ቇና በጅዔዛ ኲይ
ያኯው የሀቇዙችን ዴዕክዙቩ ቬዛ እንዲቧድ በዒድዖቌ ኸዴዮጵያ እንደ ሀቇዛ የዔዲከናውውን የኯውጥ
ሂደዴ ዏደቇዢ ይኖዛባዶዋኴ።
የሀቇዙችን ዑዲያዎች ሀቇዙችን ኯኧዏናዴ ንቇቷን ቩያቬደዠዴ የነበዖውንና የድህነዴ ከዘዴ ቀኯበዴ
ኯዏቀኴበቬ የዔዲደዛቇውን ጥዖዴ በቌንባዛ ቀደዔዴነዴ ደቌዞ ይቇባኴ። ህኬብን ከድህነዴና ከኋኲ ቀዛነዴ
ኯዒኲቀቅ፣

ህኬቡ

ዝጣን

ሀቇዙዊ

ኯውጥን

ኯዒዖቊቇጥ
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የዑያቬችኰ

ዴክክኯኛ

የኴዒዴ

ሃቪቦችን

እንዲቇነኧባዶው የዑያደዛቈ፣ ዏኴቭ ከዙቨ ኴዒዲዊ ዯቌባዜች እንዲዒዛ የዑያነቪቨ፣ በዴቌበዙዶው
ኲይዔ በንቃዴ እንዲቪዯዢ የዒነቃቃዴ እንዲሁዔ ዎንዲዊ የኴዒዴና የዴዕክዙቩ የኯውጥ እቫድችን
የዒቬዯቊባዴ ዑናን ዏጣዴ ዏደበኛ ዯቌባዙዶው ድዛቇው ዏያኬ የዑኖዛባዶው ይዏቬኯኛኴ።
ሆኖዔ ዳሽና ነቃሽ ብቻ ሆነው ዏቇኗዴ የኯባዶውዔ። ዑዲያዎች በሀቇዙችን የቧኲዔ፣ የኴዒዴና
የዴዕክዙቩ ቬዙዎች ውቬጥ የዑቬዯዋኰ እንደ ዐቬና እና ዏኴካዔ ቬዯዳደዛ ዓይነዴ ችቌዜችን እየነቀቨ
ዒውጣዴ ይኖዛባዶዋኴ፤ ይቇባዶዋኴዔ። ችቌዜችን ቩነቅቨ ቌን በዯጨባጭ ዒቬዖጃና ዏዖጃ ኲይ
ዏዏዛኮኬ ኯባዶው። በቬዑ ቬዑና በጥኲቻ ቬዓዴ ዐያዶውን ደ ኲቬዝኲ ዏቬዏዛ ዏዴ
ይቇባዔ—እንዲህ ዓይነደ ዯቌባዛ ውድቀዴን እንጂ ኴዒዴን ያዏጣዔና። የህኬቡን ሁኯንዯናዊ ጥዖድች
ከዒደናቀዢ በቬዯቀዛ ሀቇዙዊ ኴዒዴን ደቌዞዔ ይችኰዔ። እናዔ ኧቇባዎቻዶው ከጠቃኲይ ጥኲቻና
ከጠቃኲይ ውዳቫ ነፃ የሆኑ፤ ዴክክኯኛ፣ ዑኪናዊ፣ ዯዓዒኒ ዔኴከዲዎችን የዑያንፀባቅ ዏሆን
ይቇባዶዋኴ።
ዑዲያዎች የዑዯቇብዴ ዐያ ህኬብን የዑያቬዯዔዛ፣ የዑያቪውቅና የዑያኬናና ዐያ በዏሆኑ፤ የዯበኲቯ
ያዔ ዏቬዯካከኴ ያኯባዶውን ቈዳዩች በዒቪየዴ ኯህኬብ ይዠ የዒድዖቌ ኃኲዟነዴ ኯባዶው። ይሁንና
ዐያው በዴችዴ ቬዔ ኯዢፁዔ ጥኲቻና ከህቌ ውጭ የሆኑ ካኲዴን ዷንዳ ዒዙቇቢያነዴ ከዋኯ እንዲሁዔ
ቪያቧኴቬ ፅንዝኛ ቬዯቪቧቦችን ብቻ የዑያዙዔድ ብኵዔ ካቍችን ኯሁከዴና ኯብጥብጥ የዑዳዛቌ ከሆነ
ከኴዒደ ይኴቅ ጥዠደ ያዏኬናኴ። ሀቇዙዊ ንድነዴንዔ ያዠኴቪኴ።
እንዲህ ዓይነደ የዑዲያ ዯቌባዛ ህኬብን ከዒደናቇዛና ደ ኲቬዝኲ ቈዳይ ከዏዔዙዴ በቬዯቀዛ
ኯሀቇዙዊው ኴዒዴዔ ይሁን ኯዴዕክዙቩ ቬዛዓዴ ቌንባዲው ይህ ነው የዑባኴ ነቇዛ ከውን የዑችኴ
ይዏቬኯኝዔ። ቬኯሆነዔ ቧናይ ዯቌባዛን የዏደቇዢና የዒበዖዲዲዴ፣ እኩይ የሆነውን ክዋኔ ደቌዕ ቇንቢ
ዴችዴ በዏቬጠዴ እንዲዲዖዔ ዏጠቆዔ ከዑዲያ የዑጠበቅ ዯቌባዛ ነው። ይህን ካኯደዖቇ በዲዳዑው
ዯቀባይነዴ ኖዖው ይችኴዔ። እንዲያውዔ ከኩህ ቀደዔ እንደነበዴ የዑዲያ ውጤድች ዲይድ
የዑከቬዔ የጠኴ ደዏና የዏሆን ዕድኰ የቧዠ ይሆናኴ።
ዑዲያዔ ይሁን ኳኵች የፕዚቬ ቬዙዎች ነፃነዲዶው ዯከብሯኴ ቩባኴ እንደ ኳጣ ዝዖቬ ያኯ ኴጓዔ ኬዔ
ብኯው ያሻዶውን ያደዛቊኰ ዒኯዴ ይደኯዔ። ዒንኛውዔ ነፃነዴ ያኯ ዯጠያቂነዴ ዯቌባን ያከናውን
ይችኴዔ። ፕዚቬ ነፃ ሆኖ ዯቌባን የዑያከናውነው ዯጠያቂነደን በዏኧንቊዴ ይደኯዔ። የኸዴዮጵያ ህቇ
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ዏንቌቬዴ ኯፕዚቬ የቧጠው ነፃነዴ ዯጠያቂነዴዔ ያኯበዴ ጭዔዛ ዏሆኑ ዏኧንቊዴ ይቇባዔ። በህቇ
ዏንቌቬደ ንቀፅ 29 (6) ኲይ እንደዯዏኯከዯው፤ እነኩህ ዏብድች (ሃቪብን በነፃነዴና የዏያኬና የዏቌኯፅ
ዏብድችን ኯዒኯዴ ነው) ቇደብ ጣኴባዶው የዑችኯው የሃቪብና ዏዖጃ የዒቌኗዴ ነፃነዴበቬዯቪቧባዊ
ይኧደና ያቬከዴኴ በዑችኯው ቬዯቪቧባዊ ውጤዴ ቇዲ ይቇባውዔ በዑኴ ዏዛህ ኲይ ዯዏቬዛዯው
በዑጡ ህቍች ብቻ እንደዑሆን ደንቌጓኴ። በዯጨዒዘዔ የጣድችን ደህንነዴ፣ የቧውን ክብዛና ዏኴካዔ
ቬዔ ኯዏጠበቅ ቩባኴ ህቊዊ ቇደቦች በዏብድዷ ኲይ እንደዑደነቇቈ ይቇኴፃኴ። በንዑቬ ንቀፅ (7) ኲይዔ፤
ዒንኛውዔ ካቊ ከኲይ በዯጠቀቨዴ ዏብድች ጠቃቀዔ ዖቇድ የዑጣኰ ህቊዊ ቇደቦችን ጥቭ ከዯቇኗ በህቌ
ዯጠያቂ ሆን እንደዑችኴ ዯዏኴክቷኴ። ይህዔ የነፃነዴንና የዯጠያቂነዴን ዏቪ ኯዏቪነዴ የዑያቪይ
ድንቊቋ ዏሆኑን ኴብ ይሏኴ!
ከኩህ ኳያ በዑዲያዎች በዯኯይዔ እንደ ዡቬ ቡክ ዓይነዴ ዒህበዙዊ የዴቬቬዛ ዏዖቦች ኲይ የዑከናኑዴ
ዯቌባዙዴ ህቇ ዏንቌቬደን የዑቃዖንና የህኬቦችን በዯኯይዔ የጣድችን ደህንነዴ ደቊ ኲይ የዑጥኴ
ዏሆኑን ባኯዞዴ ሁኯዴ ዓዏዲዴ ውቬጥ ዲኬበናኴ። ይህ ዑዲያ ኧዛዢ የጠቀዓዲውን ያህኴ፤ የዝጠዙ
ዚዎች የዑቧዙጩበዴ፣ ንድ ህኬብ ከኳኲው ቊዛ እንዲቊጭ ቅቬቀቪ የዑካሄድበዴ፣ የጥኲቻ ዏንዝቬ
የዑኧዙበዴና ሀቇዙዊ ሀብዴ እንዲድዔ ጥዘ የዑደዖቌበዴ ዏድዖክ እንደነበዛ ይኧነቊዔ።
በእኔ እዔነዴ ይህ ሁኔዲ ኪዚ ኲይ ይህ የዑዲያ ኧዛዢ በብኪኛው ዯጠቃዑዎዷ ኧንድ ዏኔዲን እንዲያጣ
ያደዖቇው ይዏቬኯኛኴ—የጥዛጣዚ ድባብንዔ ቬከዴሏኴ። እናዔ የፕዚቬ ነፃነዴ ቀን ቩከበዛ ዑዲያው
እንደ ጠኴ ደዏና ዲይድ እንዳይጠዠ ዙቨን ደ ውቬጥ ዝዴቮው ይቇባኴ። ኧዛዞን ኯዒቪደቌ
በዏንቌቬዴ በኩኴ ዏከናን የዑቇባዶው ቀዘ ቬዙዎች እንደዯጠበቁ ሆነው፤ ዑዲያውዔ ዙቨን ደ
ውቬጥ በዏዏኴከዴ ዔን ያህኴ ዐያውን ክብዚ እየቧዙሁ ነው?፣ በዯዝጠዛኩበዴ ፖኯዱካኴ ኸኮኖዑ
ውድ ዔን ያህኴ ዒህበዙዊ ኃኲዟነዳን ዯጥቻኯሁ?፣ የዙቫን ነፃነዴ ቪቬጠበቅ የኳኲውንቬ ዔን ያህኴ
ጠብቄያኯሁ?...ኧዯ የዑኰ ጥያቄዎችን በዒንቪዴ ኯዑዲያው ዕድቇዴ ዒቧብ ይኖዛበዲኴ። በእኔ እዔነዴ
ይህ ዒድዖቌ ንድዔ፣ ዲይድ ከዑጠዠ የጠኴ ደዏናነዴ ዙቬን ዏዲደቌ ነው፤ ሁኯዴዔ፣ ህኬቡ ከዑዲያ
ዒቌኗዴ የዑቇባውን ጥቅዔ በዒዖቊቇጥ ሀቇዙዊ ኃኲዟነዴን ዏጣዴ ነው። ዏኴካዔ የፕዚቬ ነፃነዴ ቀን!
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