'እኛ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ጏይቬ ፖቆዱቂ ውቬጥ
ነን'
ቊዝቍብ ቆዔቆዔ ዯቬዠይ 01-01-18
(ቮቄዔ የበዛበዴ ዴውቋድ፡2009 እና
የዔቧዙኂዊዴ ቅሿብ፡ 2010 ዏጻሕፍዴ ቍዘቊጅ)
የሀቇዙችን ጏቅዲዊ ኹቆንዯናዊ ነባዙዊ ኹኔዲ ሿዜ ጏደ ዜ እጅግ የዑያቪዝንና የዑያቬጧንቅ
ዏኾኑ ቍያጇያይቅዔ፡፡ ሿቧው ቋጅ የዲዘቄ ሂደዴ ቍንጻዛ ሿዚህ በይ እጅግ የሿዞ ዜያዴ
ቍቋዝዋቋና ይህዔ የሂደዴ ውጤዴ ነው ቂቋን በቿዛ እውነዲውን (reality) ና እውነደን (truth)
የዔናይበዴ ዏንቇድ ዏቆያየዴ ቂቋኾነ በቿዛ ዏዚዴ ይ ያቆው ጥዚ ሃቅ ብዙ ቍያሿዙቄዛዔ፡፡
የዕይዲው ቋዩነዴ ግን ብዙ ያነቊግዙቋ፣ ያጏያያቋ፣ ያጧኂጭኂቋ ብቌዔ ያቆያያቋ፡፡
በዚህ ውቬጥ ጎቋዯው ሿዑዲዩ ድዔጾች ዏሐሿቋ ብዙዎች በሀቇዙችን ዏቋቂዔ የኾኑ ነቇዜች
እንዲኖ እንዏኛቆን፣ እንጥዙቆን ብቌዔ እንቇቋጻቆን፡፡ እኛ የዯዏኗነው፣ የዔንጥዛቆዴ እና
የዔንቇቋጸውን ዒግኗዴ የዔንችቋበዴ ዔዷ ኹኔዲ ይ ነን ጏይ በዕዔነዴ፣ በዕውቿዴና በድዛዴ
ደዖዺ ያን ቆዒዔጣዴ የዑያቬችቋ ዝግዸነዴ ቍቆን ጏይ በቍቬዯቪቧብና በቍዏቆቂሿዴ ደዖዺ
ቍበቋጽቇነዋቋ ጏይ የቍዛ ዘይቤያችን ቍቂቋ ቍድዛቇነዋቋ ጏይ ብቆን ዏጇየቅ ይ እጅግ ሿፍ ያቆ
ቄፍዯዴ ቍቆፍ ቩቋዔ ዝቅጇዴ በቧዟው እናቇኛቆን፡፡
ብዙዎች በሀቇዙችን የፖቆዱቂ ፍዚ የኾኑ ዲዕቄዙቩያዊነዴ፣ የሀቪብ ቋዩነዴ ዏሿበዛ፣ ዏደዒዏጥ፣
በሀቪብ የበይነዴ ዒዏን፣ ፍዴህ፣ ፍዴሃዊ ዯጇኂዑነዴ፣ ሀቪብን በነጻነዴ የዏግቆጽ፣ የእቀቋነዴ፣
የነጻነዴ፣ ሿጇዴነዴ ነጻ የሆነ - - - ጏዘዯ ዴቋቅ ጽንቧ ሀቪቦች በዯግባዛ ዯዯዛቈዏው ዒየዴ
እንሻቆን፡፡ ዏሻደ ዏቋቂዔ ነው - ግን ይህን ዏሻዴ ዏዚዴ ይ ቆዒግኗዴ የዏዚደ ቍይነዴ፣
የዏዚደ ባቆቤዴና ዯጇኂዑ ቍይነዴ፣ የዏዚደ ዯዏቋቂች የቍቬዯቪቧብና ቍዏቆቂሿዴ ኹቆንዯናዊ ደዖዺ
እጅግ ጏቪኝ ዏኾኑን ብዙዎች ዘንግዯናቋ፡፡
እኛ ዕውን የሥቋጣን ፖቆዱቂ ጏይቬ ፖቆዱቂ ውቬጥ ነው ያቆነው ያቆንበዴ የዴንዴዔ ኾነ የዛዚ
ኹቆንዯናዊ ነባዙዊ ኹኔዲ ያቆንበዴንና የዔንኖዛበዴን ይጏቬናቋ እንዹ የኛ ህቋዔ፣ ቬዓዴና ቅዠዴ
ያን ያቄቋ ሥዛ ነቿቋ ቆውጥ ቍያዏጣዔ፡፡ የዔናቇኗውዔ ኾነ ቋናቇኝ የዔንችቆው ኹቆንዯናዊ ፍዚዔ
ሿዚሁ የዑነሣ ይኾናቋ፡፡ ቬንዴ ዘዛድ ዒንጎ፤ ጤፍ ዘዛድ ቦቆቌ፤ ባህዛ ዛፍ ዯቄቌ ጏይዙ - - እንደዒይቇኝ እናውኂቆን - በዯግባዛ ግን ዏሻዲችንን፣ ቇቆጻችንን እና ጽሑዠችንን ብንዏቆሿዴ
ዯኂዛኖ እንዏቆሿዲቆን፡፡ ዔን ቍይነዴ ኢዴዮጵያ እንሻቆን ሿዒቆዴ በዟዴ ዔን ቍይነዴ ኢዴዮጵያ
ናዴ የነበዖችንና ያቆችን ብቌ ዏጇየቅ እጅቈን ያቬዝቋቊቋ፡፡
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በዓቆዔ የቧው ቋጅ ዲዘቄ እንደዲየው ኹቇ በሀቇዙችን የዖዥዔ ዜ ዲዘቄ ውቬጥ የነቇሥዲዴና
የዟውዳቈቬዴ ዲዘቄ ዖዥዔ ዘዏናዴን ያቬቆጇዖ ሿዏኾኑዔ ባሻቇዛ ሿዛ ሿዯቿቅን /ዯቿቅን
ቂቋን/ግዒሽ ቄፍቆ ዘዏን (ሃዔቪ ዓዏዴ) እን ቍቋዕንዔ፡፡
ነቇሥዲዴ በባሕዘያዶውና በጇባያዶው ነቇሥዲደ ይቆያያቇ እንዹ ቍቬዯቪቧባዶውና ቍዏቆቂሿዲዶው
ዯዏቪቪይ ነው፡፡ ቆቍብነዴ፡- በጣዖዴዔ የዑያዏቋቀዴ ይኹኑ በዑዲጏኀ ሃይዒኖድች የዑያዔኑዴ
በዝጣዘ ዯሾዔን - በኃይችን ነቇሥን ይቇ፤ በዝጣዘ እንደዯሾዐዔ በብዙዎች ዘንድ ይዲዏናቋ፤
ቍነቊቇሣዶው በዛቬ በዛቬ ዴግቋ ቍቋያዔ በጏዙሽነዴ ይኾናቋ፤ ዏግዢያዶውዔ ግን ኃይቋ ነው፡፡
የነቇሥዲዴና ዟውዳቈቬዴ ቍቇዛዝ በባሕዘው ሀቇዙዊ /ሀቇዙዊ ብሔዛዯኝነዴን በዒቿንቿን/½
ሿባቢያዊ /ሿባቢያዊነዴን ሿዴውቋድ ሥፍዙ ቊዛ በዒቬዯቪቧዛ/ና ሃይዒኖዲዊ ዯዒዊነዴን በዏበቬ
/የሃይዒኖዴ ባሕዘያዊ ዒንነዴን ቪይኾን ጇባያዊ ዒንነዴ የኾነውን ዯዒዊነዴ በዏያዝ/ እንዲሁዔ
ሕቋውናውን በጇዴ ዏኖዛና በኃይቋ ይ ያደዖቇና የዑያደዛግ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ነው፡፡ ዏነሻውዔ
ኾነ ዏዳዖሻው ሥቋጣን ነው፡፡
ሿየዴዔ ይነሣ ሿየዴዔ ይዔጣ፤ ቄዛቬዱያንዔ ይኹን ዐቬቈዔ፤ የዑዲጏቅ ጣዖዴ ቍዔቁ ይኹን
በዒይዲጏቅ ቍዔቄ የዑያዔን፤ የሀቇዛ ውቬጥ ይኹን የውጭ - - - ነቇሥዲዴና ዟውዳቈቬድች
በጇባያዴ ቂቋኾነ በቿዛ በባሕዘያዶው ዯዏቪቪይ ናዶው፡፡
ነቇሥዲዴና ዟውዳቈቬድች ሀቇዙዊነዴና ሿባቢያዊነዴን ብቻ ቪይኾን የሃይዒኖዴ ዯዒዴን ጭዔዛ
ጏደ

ሥቋጣን

ቆዏዔጫነዴ½

ሥቋጣን

ቆዏጇበኁያነዴዔ

ኾነ

ሥቋጣንን

ቆዒቬዯቆዟያነዴ

ዯጇቅዏውበዲቋ፡፡ የነቇሥዲደና የዟውዳቈቬደን ያቄቋ ባይኾንዔ የሃይዒኖዴ ዯዒዴዔ በዯቆይ
በውቬጥ የዑያቇቆግቇ ዯጇኂዑ ኾነዋቋ፡፡
የሃይዒኖዴ ዴቋኀ የዕይዲ ቍድዒቬ ነቇዜችን ሿውጤዴና ሿዏዳዖሻ (end) ቍንጻዛ ቪይኾን ሿዏነሻና
ሿዏሣዘያ (means) ቊዛ ሿዋናው ዒዕቿፍ ቍንጻዛ ዏዏቋሿዴ ነው፡፡ ሿቇንዘብ ይቋቅ በዔን ዏንቇድና
ቆዔን የዑውቋ ቇንዘብ;፤ ሿጾዲዊ ግንኘነዴ ባሻቇዛ ሿዒንና ዏቼ;፤ ሿሥቋጣን ባሻቇዛ በዔን ዏንቇድ
የዯቇኗና ቆዔን የዑውቋ ሥቋጣን; እንዹ ቇንዘብ½ ጏቩብ½ ሥቋጣን - - - ኹቇ በዙቪዶው
ኃጥያዴዔ ኾነ ጽድቅ ቍይደቇዔ፡፡ ኹቆደን በዏሠዖዲዊነዴ የዑቆያዶው ቍዏጣጣዶውና ዓዒዶው
ነው፡፡ ዏቆያውዔ የሃይዒኖደ ዒዕቿፍ ይኾናቋ፡፡
የሥቋጣን ፖቆዱቂ ግን ነቇዜችን የዑዏቆሿዯው ሿሥቋጣን ዏነሻና ዏዳዖሻነዴ ቍንጻዛ በዏኾኑ
ቬቆዏሣዘያና ዏንቇዶዷ ሿሃይዒኖዴ ዝጽዕ የዯቆየ ነው፡፡ በቧው ቋጅ ዲዘቄ ውቬጥ ግን የሃይዒኖዴ
ዯዒዴ በዚህ ቍቬዯቪቧብና ቍዏቂሿዴ የበይነዴ በዏዋጣዶው - ባሕዘያዶውን ቩዯውና ዏጇቿዑያ
ቆዏኾን በቅዯዋቋ፡፡ ይህዔ ያቆ ሃይዒኖዴ ቋዩነዴ በቄዛቩያኑዔ ኾነ በዐቬቈዐ እንዲሁዔ በቊው
በዏው ዓቆዔ የነበዖ ነው፡፡
በዚህ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ቍቬዯቪቧብና ቍዏቆቂሿዴ በእዔነዴ½ በእውቿዴና በድዛዴ ደዖዺ ቅኝ
በቇዛበዴ ሕብዖዯቧብ ውቬጥ ኃጥያዴ ጽድቅ፤ ጽድቅዔ ኃጥያዴ ዯደዛጎ ይጏቧዳቋ፡፡ ዷብደኛ ዷግና
ይደዖቊቋ፤ ዷግናዔ በቍንጻ ዷብደኛ ዯደዛጎ ይጏቧዳቋ፡፡ ባንዳ ይቮቆዒቋ - ቍዛበኛ ይጏቿቪቋ፡፡
ቬቆእውነዴ ቧዎች በቍደባባይ ዋቊ ቩሿፍቇ ብዙዎች እውነዴ ዒን ቊዛ እንዳቆ ያውኂቇ፡፡ ግን
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እውነዯኛን ቆዏሿሿቋና ቆዏጇበቅ ዋቊ ቍይሿፍቇዔ፡፡ ዒጏኀን እናውኂቆን - እንዳንናቇዛ
እናቋኂቆን በዑቋ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ብሂቋ ቍብዝሃ ሿእውነዴ ይቋቅ በሀቧዴ ዏኖዛን ይዏዛጣቋ፤
በእውነዴ ዋቊ ሿዏቄዝቋ ይቋቅ በሀቧዴ ዋቊ ዏቄዝቋን፤በዒጏቅና ባቆዒጏቅ ዏሐሿቋ ድንበዛ ቍቋባ
ዏኾንን፤ በነጻነዴ ዯቊድቌ ሿዏዕዴ ይቋቅ የባዛነዴ ዕዴን ይዏዛጣቋ፡፡
ዐቧኝነዴ ያቬሿብዙቋ፡፡ ዐቧኛን ሕብዖዯቧቡ በደንብ ያውኂቋ - ሿቨ ቊዛ ዏዛዏድ½ ዏብዴ½
ዏጇጣዴ½ ዏዲየዴ½ ዏግባባዴ - - - ጏዘዯ የዑሻውዔ - ይኸው ሕብዖዯቧብ ነው፡፡ ሃብደ
የዯዘዖዝው ሕብዖዯቧብ ዙቨ ሿዐቧኛው ቊዛ ቍብዜ ዏብዴና ዏጇጣዴን በእጅቈ የዑሻ ይኾናቋ፡፡
ቇዳዩን የዑጏድ ሕብዖዯቧብ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ቍቬዯቪቧብና ቍዏቆቂሿዴ ቅኝ ዯቇዥነዴ ዒቪያ ነው፡፡
ሿቇንዘብ በይ ቬቆቇንዘብ ዔንጭ /ሿየዴ; እንዴዴ; ዏቼ;/፤ ሿሥቋጣን በይ ቬቆሥቋጣን ዔንጭ
/ቆዔን; በዔን; ቆዒን;/ - - - ይ የጇዙ ግንዛቤና ዏዖዳዴ የቊቆው ሕብዖዯቧብ የሥቋጣን ፖቆዱቂ
የበይነዴ ዏቇቆጫው ነው፡፡
የሥቋጣን ፖቆዱቂን ሿዲዘቄ ቍንጻዛ የኀን ዴዯን በዘዏነ ዏቪፍንዴዔ ኾነ ሿዛ በኃ በኢዴዮጵያ
ዘዏናዊ ዏንግሥዴ ዲዘቄ ባቇዴ ቍዙዴ ነቇሥዲድቻችን ዏሐሿቋ (ቍጼ ዳዌድዜቬ½ ቍጼ ዯቄቆ
ዮዛቬ½ ቍጼ ዮሃንቬዔ ኾነ ቍጼ ዔኒቋቄ) ዏሐሿቋ ዏሠዖዲዊ ቋዩነደ ዔንድነው; እዛቬ በዛቬ
ያባዶው ነቇዛ ዔንድነው; ብቌ ዏጇየቅ የቈዳዩን ፍዚ ነቇዛ ቆዏዖዳዴ በእጅቈ ቍቬዝ ይኾናቋ፡፡
ኹቇዔ ነቇሥዲዴ - እጅግ በሿዟቋ ዟውዳቈቬዴ፡ ነቇሥዲዴ ቆዏኾን የዑቯ½ዝጣዘ ሾዏን
ያቇ½ ቬዒዶውን የቿየ½ በፍዴሐ ነቇሥዴ ቆዏዯዳደዛና ቆዒቬዯዳደዛ የዯቈ እንደዏኾናዶው ዏጇን
ይሄ ነው የዑባቋ ዏሠዖዲዊ ቋዩነዴ የሥቋጣን ፖቆዱቂን የዏያዝና የዒቬጇበቅ ብቌዔ ዜና ጏቅደ
ያዏጣዶውን ነቇዜች ሿዏያዝ ይ ያያዝ ግቆቧባዊ ቋዩነዴ ቂቋኾነ በቿዛ በኹቇዔ ዘንድ የነቇዜች
/ሁነድች/ ዏነሻና ዏዳዖሻ ሥቋጣንን በኃይቋና በቇዥነዴ ሥነ ቋቦና ዏያዝ ዏኾኑ የዑዲጏቅ፤
በቍቬዯቪቧብና ቍዏቆቂሿዴዔ ኾነ በቍቇዛዝ ዏዛሃዶው በዏሠዖዲዊ ዏዛሆዎች ይ ዯዏቪቪይ ናዶው፡፡
ነቇሥዲደ ነቇሥዲዴ ሿዏኾናዶው በዟዴዔ ኾነ በኃ በዜው በነበዖው የነቇሥዲዴና ዟውዳቈቬ
ቍቬዯቪቧብና ቍዏቆቂሿዴ ቅኝ የዯቇዙ ሿፍ ቩቋዔ ቍቬዝጻዑ ቆዏኾን የሻደና የኾኑዔ ናዶው፡፡
ኀዔ ነቇ ያቆው የቧዎች ዏቆዋጏጥ ውቬጥ ቬቆዔን ዏሠዖዲዊ ቋዩነዴ ዒየዴ ዯቪነን; ቆዔንቬ
ቍቋቻቋንዔ; ይህዔ ኾኖ እዛቬ በዙቬ በእጅቈ ቆዔን ዯበቇ;
በዛግጥ የነቇሥዲዴና የዟውዳቈቬድች ሂደዴ በእዔነዴ½ በእውቿዴዔ ኾነ በዯግባዛ የዓቆዔ ሕዝብ
በሂደዴ ያያዶው የቍቬዯቪቧቡና ቍዏቆቂሿደ ደዖዺ ውጤዴ ዏኾናዶውን ሿዒዕቿፍ ቍንጻዛ ቆሀቇዙችንዔ
ቢኾን ዏዘንቊዴ ቍያሻዔ፡፡
ቍውዜፓውያን

በዴዔህዛዴ½

በኢቅኖዑ

ዕቪቤ

ዏቬዠዠዴና

ዏዳበዛ½

በቪይንቬ

ቬዠዴ½

በኢንዱቬዴዘ ዏዷዏዛና ዏዳበዛ½ በዓቆዔ ቍቿፍ ግንኘነዴ ዏጇናሿዛና በእጅቈ ዏዯቪቧዛ½
በቍቬዯዳደዛ ጽንቧ ሀቪብ ዏጎቋበዴ½ በዳቄኔቌዹና ግኝድች ዕድቇዴ½ በዴግቋ½ በቆውጥ ዒዕበቌች - - በዏነሣዴ ሿኛ ቿደዔ ብቆው ሿሥቋጣን ፖቆዱቂ ጏደ ፖቆዱቂ ኹቆንዯናዊ እንቅቬኂቫ
ዯቮቊቇ፡፡
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የነቇሥዲዴና ዟውዳቈቬድች ባሕዘያዴና ጇባያዴ - በዷግንነዴ እየዯጏደቨ ዏኖዛ½ ዳዛ ድንበዛ
ዒቬሿበዛ½ ዙቬን ቆዏጇበቅ ዘጏዴዛ ዏዴቊዴ½ በዴንዴ ዒዕቿፍ ውቬጥ ዏኖዛ የዷዛባ ቍጥንደ
ነው፡፡
ይህ የዓቆዔ ሕብዖዯቧብ በዐቇ ያቆዝበዴ ነው፡፡ ቋዩነደ ቍንዳንድ ሕብዖዯቧቦች ቿድዏው ሿዚህ
ቍቇዛዝ ሿቄፍቆ ዘዏናዴ በዟዴ ቩጏገ ቊቌች በቅዛብ ዜ ውቬጥ ቂቋኾነ በቿዛ የጇባይ እንዹ የባሕዘ
ቋዩነዴ ዝጽዕ የዶውዔ፡፡ በእቪዴ ዏኂጇቋ በየዴዔ ቦዲ በእቪዴ ዏኂጇቋ ነው፡፡ ቋዩነደ የእቪዴ
ዏጇን½ ቍኂጣይ½ የዯኂጣይ½ የዏኂጇቋ ቆይዲ½ የዏኂጇቋ ዏጇን½ የዒኂጇያ ቍቬዝ
ነቇዜች ቋዩነዴ½ የዏኂጇቋ ውጤዴ ቂቋኾነ በቿዛ ዏኂጇቋ ዏኂጇቋ ነው፡፡ ዒኂጇቋዔ ዒኂጇቋ
ነው፡፡
በነቇሥዲዴና ዟውዳቈቬዴ ውቬጥ ሥቋጣን ዒቆዴ ዔን ዒቆዴ እንደሆነ በጥቋቿዴ ዏዖዳዴ
ያቬዝቋቊቋ፡፡

ሥቋጣን

ቆነቇሥዲዴና

ዟውዳቈቬድች

ኹቇ

ነቇዙዶው

(everything)

ነው፡፡

የኢቅኖዑ½ የቄብዛ½ የዲዘቄ½ የዝና½ የቀዙዴ½ የዔቾዴ½ የቍዛ ዘይቤ½ የሕይጏዴ ዴዛÕዓ½
የበይነዴ ዒቪያ

- - ዔንጭ ነው:: እነዚህዔ፡- በእጅ በዯያዙ ብቻ ቪይኾን በእጅ እንዲያዙ

የዑዝቆቈን፤ የዛዚን ብቻ ቪይኾን የነቇ ጭዔዛ፤ የዙቬ ብቻ ቪይኾን የዴውቋድ /ዴውቋድ ዯሻቊዘ/
ፍጎዴን የዑይዝ ነው፡፡ ሥቋጣን ዒጣዴ ዒቆዴ ኹቇን ነቇዛ (everything) ዒጣዴ ነው፡፡ ዛዚን
ብቻ ቪይኾን ነቇን ጭዔዛ ዒጣዴ ነው፡፡ በቊ ን የሕቋውና ቈዳይ ይኾናቋ፡፡ ቆዚህዔ ነው ቍባዴ
ቋዸን½ ቋጅ ቍባደን½ ጏንድዔ ጏንድዐን½ ዘዏድ ዘዏዱን ሿቅዛብ ኾነ ሿቅ - - - ቩቇዳደቇ
የነበዴ፡፡ ኹቆንዯናዊ ዴግቇ ሿሥቋጣኑ በይ ሥቋጣኑ የዯቮሿዏው ነው፡፡
ሥቋጣኑ ሥቋጣን ቆያዘውና ቆዏቧቌዷ ብቻ ቪይኾን ቆቋጆዷና ቆቋጆቻዶው ብቌዔ ቆቍቂባቢያዶው
ቧዎች ዲዘቄ እንደኾነና እንደዑኾን ያዔናቇ፤ ይዖዳቇ፡፡ ቆዚህዔ ኹቆንዯናዊ ዋቊ ቆዏቄዝቋ ዐቇ
በዐቇ ዝግዸዎች ናዶው፡፡ ቍቮናዟነደና ዯቮናዟነደዔ እንዲሁ በንኂዴዔ (consciously) ኾነ
ያቆንኂዴ (unconsciously) ዴግቇ የዴንዴና የዛዚ ብቻ ቪይኾን የነቇዔ ጭዔዛ ነው፡፡
ይህ ቍቬዯቪቧብና ቍዏቆቂሿዴ በእዔነዴ½ በእውቿዴዔ ኾነ በድዛዴ ደዖዺ ቇዥውንዔ ኾነ
ዯቇዥውን ቅኝ የቇዛ ነበዛ፡፡ የዑያቪዝነው የሃይዒኖዴ ዯዒዴ (ሃይዒኖዴ ቪይኾን የሃይዒኖዴ
ዯዒዴ፤ ባሕዘያዊ የሃይዒኖዴ ዒንነዴ ቪይኾን ጇባያዊው የሃይዒኖዴ ዒንነዴ) ቪይቿዛ ጇባያዊ
ዒንነዲዶው ባሕዘያዊ ዒንነዲዶውን ቊዛዶ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ቅኝ ዯቇዢዎችና ዋና ዯዋንያን በዏኾን
ጏቪኝ ቍሻዙን ቍቪዛዝዋቋ፡፡
ይኸውዔ የሥቋጣን ፖቆዱቂ በባሕዘው ጥብቅ (rigid)½ ጏግ ቍጥባኁነዴ (conservatism)
የዑጎበዴ½ ቆቆውጥ እጅግ ዘቇዔዯኛ (static behaviours) የዑኾን½ ሿጏደዟዴ ይቋቅ ሿኃ
ዴንዴ ቍንጻዛ ነቇዜችን የዑዏቆሿዴ /የዴንዴ ዒዕቿፍ ቅኝ ዯቇዢ/½ በዴንቯ የዑዖቂ½ የዲዘቄ
ፍጻዓ ቅኝ ዯቇዥ /በዲዘቄ ቆዏኖዛ የዑዯቊ/½ የቇዥነዴ /managerial/ ባሕዘያዴና ጇባያዴን
የዑበቬ½ ዴዛቈዔ ያቆው ዴውቋድ ዯሻቊዘ ዙዕይ½ ግብና ዓዒ የቊቆው½በሀቪብ ድህነዴ እጅቈን
የዯዋጇ፣ ጇዴነዴን ሿህቋውናው ቊዛ ያቬዯቪቧዖ፣ በኹኔዲዎች የዑዏዙ ቩኾን ፖቆዱቂ በቍንጻ
የዏዘነዴ (leadership) ባሕዘያዴና ጇባያዴን የዑይዝ½ ሿኹኔዲዎች ቊዛ ዙቨን ዏቿየዛና ዒሻሻቋ
የዑችቋ (flexible)½ ቆቆውጥ ሿፍዯኛ ፍጎዴ (eagerness) ያቆው½ ነቇዜችን ሿጏደዟዴ ቍንጻዛ
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የዑዏቆሿዴ½ በዴንቯ የዒይዖቂ½ ዲዘቄ ቆዏቬዙዴ የዑዯቊ½ ዴዛቈዔ ያቆው ዴውቋድ ዯሻቊዘ
ዙዕይ½ ግብና ዓዒ የዑኖዖው½በሀቪብ የበይነዴ የዑያዔን፣ ሀቇዙዊነዴንና ሀቇዙዊ ዒዕቿፍን
የህቋውናው ዏሠዖዴ የዑያደዛግ፣ ኹኔዲዎችን የዑዏዙ ነው፡፡
በቊ በቀቋ የሥቋጣን ፖቆዱቂ የዙቬ ቍቮናዟነዴን ብቻ ቪይኾን የቊውን ዯቮናዟነዴ ጭዔዛ
በዯግባዛ ዒዖቊቇጥ ይሻቋ¿ ሿዏኖዛ ባሻቇዛ የቊው ቍቆዏኖዛን፤ ሿዒግኗዴ ባሻቇዛ የቊው
ቍቆዒግኗዴን/ዒጣዴን፤ ሿዏበቋጸግ ባሻቇዛ የቊው ዏደህየዴን፤ ሿግዒሽ ዒግኗዴ ዐቇ ዒጣዴን፤
ሿዏቆጣጇዛ ባሻቇዛ የቊው ቌቊነዴን፤ ሿዏዯባበዛ ባሻቇዛ የቊው ቍቆዏዯባበዛን የዑሻ እንደጦዛነዴ ቬቋዴ ዙቬን ሿዒጇንሿዛ ባሻቇዛ ቊውን ዒዳሿዔን የዑይዝ - ሁቆዴ ቬቆዴ ያቆው ጇዴ
ዝ እንዲሁዔ ጇዴ ዝጣዘ/ቍድዙ ነው፡፡ በዚህዔ የዯነሣ ዏዯዒዏን ቍቋባ ይኾን ዘንድ ግድ
በዑቋበዴ ኹኔዲ የዑኖዛና የዑቋበዴን ዔዷ ኹኔዲ የዑዝጥዛ ነው፡፡
የሥቋጣን ፖቆዱቂ ዴቋኀ ዏቆያ እንደኔ ቂቧባችሁ½ እንደኔ ቂቋሆናችሁ½ እንደኔ ዝኂድ½ የኔ
ዏንቇድ ብቻ½ እኔን ብቻ½ በቊዙ እናቬብ - - - የዑቋ ኾኖ እናቇኗዋቆን፡፡ ይህዔ ኢ-ዯዝጥሯዊና
ሿቧው ቋጅ ባህዘ ቍንጻዛ የዑኂዖን ነው፡፡ ቧው በቊዙ ዒቧብ ቍይችቋዔ፡፡ ሀቪብን የቊዙ ዒድዖግ
እንዹ በቊዙ ዒቧብ ዝጽዕ ቍይቻቋዔ፡፡ ቧው የቍንዱን ሀቪብ ጧዔዜዔ ይኹን ቿንቭ ቍቋያዔ እንዳቆ
የቊዙ ቈያደዛግ ይችቋ እንዹ በፍጹዔ በቊዙ ቈያቬብ ቍይችቋዔ፡፡
የሥቋጣን ፖቆዱቂ ግብ ሥቋጣንን ዒቬጇበቅ ቩኾን የፖቆዱቂ ግብ ሀቇዙዊ ግንባዲ (nation
building) እና ሕብዖዯቧብን ዒነጽ (reshaping society) ፤ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ዏነሻና ዏዳዖሻ
ሥቋጣን ቩኾን የፖቆዱቂ ሀቇዙዊነዴ፤ ቆሥቋጣን ፖቆዱቂ ሥቋጣን ዏጧዖሻው (end) ቩኾን
ቆፖቆዱቂ ዏሣዘያው እንዹ ዏጧዖሻው ቍይደቆዔ (means not an end)፤ የሥቋጣን ፖቆዱቂ
ጇዴነዴና ኃይቋ የሕቋውናው ዏሠዖዴ ቩሆን ቆፖቆዱቂ ሀቪብና ዯዒዊነዴ የህቋውናው ዏሠዖዴ፤
በሥቋጣን ፖቆዱቂ ሥቋጣን ኹቇነቇ (power is verything) ቩኾን ቆፖቆዱቂ ሀቇዙዊ ዒዕቿፍ
ኹቇነቇ (national framework is everything) ነው፡፡
የሀቇዙችን ፖቆዱቂ ጇቅቆቋ ባቆ ዏቋቀ ቬንዏቆሿዯው በእዔነዴ½ በእውቿዴና በድዛዴ ደዖዺ
የሥቋጣን ፖቆዱቂ ቅኝ ዯቇዢ ነው፡፡ ሥቋጣን ይ የነበ½ ያቇዴ½ የዑቯዴዔ ኾኑ ሿዛ ውጭ
ያቆነው በቍቬዯቪቧብና በቍዏቆቂሿዴ ደዖዺ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ቅኝ ዯቇዥዎች ነን፡፡ በዔዕዙባውያን
ድሃውዔ ኾነ ባቆሀብደ በዯዏቪቪይ ደዖዺ የቂፒዲቈቬዲዊ ሀቪብ ዯጽዕኖ እንዳቆበዴ - በዚህዔ
ቂፒዲቈቬዲዊ ነው ቩባቋ ቂፒዲቋ ያቆው ብቻ ቪይኾን የቊቆው የባቆቂፒዲቇ ባዘያ የኾነው ጭዔዛ
ቂፒዲቈቬዲዊ እንደኾነው ኹቇ - እኛዔ ያቆ ቋዩነዴ የሥቋጣን ፖቆዱቂ ቅኝ ዯቇዢዎች ነን፡፡
ቬቆኾነዔ የሥቋጣን ፖቆዱቂን ጏደ ፖቆዱቂ ዒቪደግና ዒበቋጸግ ቍቋቻቋንዔ፡፡ የእውነዲ ፖቆዱቂን
(real Politics) ሿእውነዴ ፖቆዱቂ (truth Politics) ቊዛ ቍብዜ ዒቬቃድ ቍቋዯቻቆዔ፡፡ በዚህዔ
በሀቇዛ ኹቆንዯናዊ ሂደዴ ዏኾን የነበዖበዴ እየኾነ ቂቆው ቊዛ ዒጣጣዔ፤ ጽንቧ ሀቪብን ሿዯግባዛ ቊዛ
ዒቿዙዖብ ቍቋዯቻቆዔ፡፡
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ዲድያ ያቆነው የሥቋጣን ፖቆዱቂ ውቬጥ ኾኖ እንዴዴ የፖቆዱቂ ውጤዴ/ፍዚ እንጇብኂቆን ዛዚ
ያቆንበዴ ነባዙዊ ኹቆንዯናዊ ነባዙዊ ኹኔዲ የቍቬዯቪቧብና ቍዏቆቂሿዲችን ውጤዴ ዏኾኑን እንዴዴ
እንዘነቊቆን
በዏኾኑዔ በሀቇዙችን እውነዯኛ ቆውጥ የዔንሻ ሿኾነ ዏጏያየዴ ያቆብን ያቆንበዴ ነባዙዊ ኹቆንዯናዊ
ኹኔዲ ዔን ይዏቬቋ ሿሥቋጣን ፖቆዱቂ እንዴዴ ጏደ ፖቆዱቂ እንሻቇዛ ሿኃይቋ ጏደ ሀቪብ፤
ሿቇዥነዴ ጏደ ዏዘነዴ የፖቆዱቂ ዕቪቤ እንዴዴ እንሻቇዛ ዝጣዘ ሀቇዙችን ነጻ ፍኂድንየኹቇ ነቇዛ
ዒዕሿቋ ጏደዑያደዛግ የዕቪቤ ሂደዴ ዴቇባ ዘንድ ይዛዳን!
ዶዛ እንቧንብዴ!
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