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የኢትዮጵያና የኤዛትዙ ነቇዛ እጅቌ ቪኪኝ የዑያደዛቇው በኩህ ዓኯዔ በቧኯጠነ ዓኯዔ፣ የቅኝ ቌኪት ኧዏን ዲዘክ 

ሿሆነ ሿዔቪ ዓዏዲት በኋኲ በቀኝ ቌኪት ውኵች ዔክንያት ቀናዒው፣ ትቌዛኛ ዯናቊዘው፣ ቪሆው ኢዜብ እና 

ዠዛ በዏካሿኰ ባዕድ የሆነ ዏቬዏዛ ዯቧዔዜበት ኯሁኯት ዏሿዝኰ ነው። ሿሁኰዔ በኲይ ኣቪኪኝ የዑሆነው ደቌዕ 

በሻዕቢያና በህሀት የዯዏዙው የትቌዛኛ ዯናቊዘው ህኬብ ትቌኴ ዏጧዖሻው የኢጣያና የዔኒኴክ ፕዜጃክት 

ዒቬዝፀዔ ዏሆኑ ዯቃዛኖው የዑደንቅ ነው። 

ንድ ህኬብ በጠኲቶቸ ዢኲቍት በዏሀኰ የዯቧዏዖን የጠኲት ዏቬዏዛ ይሿበዛኴኝ ብኵ በዏቶ ሺህዎች የዑቆጠዛ 

ህይት ዏቇበዛ፣ ኯዛባ ዓዏት ያህኴ ደቌዕ በቧቃቂ ጦዛነት ውቬጥ ዒኯዢ ይቇባውዔ ነበዛ። ሿቀኝ ቌኪት ነፃ 

ዏውጣት ዒኯት በኩያ ኧዏን የነበ ሿኲኯኵች፣ ቧዙዜችና ህቍች በዏሻዛ በቬዯቪቧብዔ ጭዔዛ ነፃ ዏውጣት 

የዑያካትት ነው። 

የዢዘካ ቀንድ የቀኝ ቇዢዎች ባቧዏት የድንበዛ ዏቬዏዛ ዔክንያት ዠ በቭቬት ቦዲ፣ ቭዒኳው በዙት 

በዔቬት ቦዲ፣ ትቌዛኛ ዯናቊዘው፣ ቀናዒው፣ ቪሆው፣ ኢዜቡ፣ በዯኯያዩ ቇዜች እንዲሿዠዝኴ ድዛቍዲኴ። 

በኩህ ዏንቇድ ዔቬዙቅ ዢዘካ ቧኲዔ ዒዔጣትዔ ሆነ ብዜ ዒደቌ ኴዯቻኯዔ። በኩህ ኲይ በኤዛትዙ ውቬጥ 

የኃይዒኖዲዊ ሽዠን ያኯው የጦዛነት ዛዒቋዲዮን በቅዛብ እንደዑዷዔዛ ኯዏቇዏት ነብይ ዏሆን ይጠይቅዔ።  

በሾሻኴ ዑዲያዎቻቷው በትቌዛኛ፣ በእንቌኧኛ በዖብኛ ጭዔዛ እያደዖቈት ያኯው ቧጣቇባና ቅቬቀቪ ኲይ  በቌኴፅ 

የዑዲይ ነው። ይህ ኴዩነት ፖኯዱካዊ ቅዛፅ እንዲይኬ እቬዙኤኴና ዖቦች በቬዠት እየቧበት እንዳኯዔ እንደኩሁ 

ዔኴክቶች ኰ። የዑቇዛዏው ነቇዛ ደቌዕ ኯኩሁ ቈዳይ የትቌዙይን ህኬብ ኯዒቇዶነት የዑዝኴቈት ዏኖዙቷው ነው። 

የትቌዙይ ህኬብ ሿኳኵች ብሄዛ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ቊዛ ሆኖ፣ በዯባበዖ ክንድ ያኯችውን ቇዛ ኯሁኰዔ 

የዔትቬዒዒ እንድትሆን ይዲቇኲኴ እንጂ ሿኩህ በኋኲ ዲቬ ቇዛ ዔቬዖዲ የዑኳትንበት ዔክንያት ይዲየኝዔ። 

በኤዛትዙ የኃይዒኖት ጦዛነት ዷዏዖ ዒኯት ነቇ ሁኰ በኩያ ያበቃኴ ዒኯት ይደኯዔ። የዢዘካ ቀንዱን ሁኰ ነው 

የዑያበጣብጠው፣ ኢትዮጵያዔ ይቀዛኲትዔ። ያኔ ትቌዚነት ዒዙነት ኦዜዕነት ይዔ ኳኲ የብሄዛ ዒቧኯዟያዎች 

ይቀና ኦዛቶዶክቬ ክዛቬዱያንነትና እቬኲዔነት ዳዲቬ የዒቧኯዟያ ዏቪዘያዎች ሆነው ይሿቧዲኰ። ደቌዕ ንድ ኲይ 

የነበዖው ዯኯያይቶ የዯኯያየው ደቌዕ ዯቇናኝቶ እዛቬ በእዛቬ የዏዠዷደ ቈዳይ በኳኲ ዏኴቀ ይቀጥኲኴ ዒኯት ነው። 

ቨዒኳዎቸዔ እንደኩሁ ንድ ኲይ ሆኖዔ ዯኯያይዯውዔ በቧኲዔ ዏኖዛ ኴቻኰዔ። ኳኲዔ ኳኲዔ ብከ ችቌዛ 

በኩህ በዢዘካ ቀንዱ ሿባቢ ዒንቪት የዑቻኴ ነው። ይህ ሁኰ በዢዘካ ቀንድ ደዖጃ ካኴዲቧበበት፣ በብሄዛና 

በኃይዒኖት ዔክንያት የዑነቨ ቌጭቶችና ዢኲቍቶች ዏዢዲትና ደ ዯሻኯ የቊዙ ቈዳይ ዒቪደቌ ካኴዯቻኯ ችቌ 

እየዯባበቧ ነው የዑሄደው።  



በነቇዙችን ኲይ በቅዛቡ የቶ ኯንጮ ኯዲ The Horn of Africa as common Homeland: The State and 

Self Determination in the era of Heightened Globalization እያነበብቀ ነው ያኯሁት። ቧውዬው 

የዔቬዙቅ ዢዘካ ፖኯዱካ ቅ ነው። የፖኯዱካ ቅዐና እውቀደ በኩህ ደዖጃ ሿዢዯኛ ይዏቬኯኝዔ ነበዛ።  ሁን 

ካውና ኧዏኑ ዝቅዶ ደ ቇ ዳቌዔ ዯዏኴሷኴ። ይህ የዢዘካ ቀንድን የቊዙ ዏኖዘያ የዒድዖቌ ሀቪቡ ሿኴቡ 

የዑያዔንበት ሿሆነ ሁን ኯዏዯቌበዛ የዑችኴበት የዯሻኯ ኧዏን ኲይ ያኯ ይዏቬኯኛኴ። እኔዔ የዢዘካ ቀንድ እንደ 

ዲቬ ዋቅዜ ቧዟ የዡዴዚሽን ይዔ ኮንዡዴዚሽን ዓይነት ዒዕቀዢ በዏዢጠዛ፣ ህኬቦችና ኢኮኖዑ በነፃነት 

የዑንቀቪቀቨበት የቊዙ ቧኲዒዊ ዏኖዘያ ዒድዖቌ የዯሻኯ ዏዢትሄ ሆኖ ነው የዑዲየኝ። እናዔ በሀቪቡ ኲይ ውይይት 

ቢደዖቌ ይሿዠዔ ባይ ነኝ። ደዟት እንጂ ደኋኲ እያቧቡ ቇዛ ዏንቇባት ይቻኴዔና።  

በኩህ ኲይ ደቌዕ በኢትዮጵያ ዲቬ ክቬዯት ዯዝጥሯኴ፣ ሁኰዔ ነቇዛ ንድ ዓይነት በዒድዖቌ፣ ኴክ ቊዠት፣ ቋዙ፣ 

ኪይ እና ናዙ የዯባኰ ህኬቦች በጠዞበት ዏንቇድ፣ ዛቍባው፣ ቅዒንት፣ ቇው፣ ቀናዒው ኢዜቡ፣ ዏዠንቇ፣ 

ሽናሻው ኳኲውዔ ሁኰ ዒንነደና ቋንቋውን እንዲዖቪ በዒድዖቌ በኃይኴ ንድ ዓይነት ቇዛ የዏቌንባደ ሂደት 

ሿሽፏኴ። በዯኯይ ሁን ኦዜዔኛ ኳኲኛው የዡዴዙኴ ዏንቌቬደ የቬዙ ቋንቋ ሆኖ ቩዲጅ የቋንቋ ብከህነደ 

ጅዒዜው ዲቬ ዏኴክ እየያኧ ይዏጣኴ። ኳኵች ክኴኵች እንደቅዛበዲቷውና ኯዙቪቷው እንደዑጠቅዒቷው 

ሿሁኯደዔ ቋንቋዎች ንዱን ይዔ ሁኰደንዔ ዏዛጠው የዒቬዯዒዛና የዏጠቀዔ ነቇዛ ይዷዔዙኰ። ሿኩያ በኋኲ 

ደቌዕ ቭዒኛ፣ ትቌዛኛ፣ ዠዛኛ፣ ኲይትኛና ቩዳዔኛ ቩጧዏበት በንድ ይነትነደ የቇዛ ቌንባዲ ቪጥን ኲይ 

የዏጧዖሻው ዑቬዒዛ ይሆናኴ። የሕብዖ ብሄዙዊነት ቇዛና የብከህነት ባህኴ ዒቧዘያው፣ ብኵኑ ይጠብቃኴ። ይህ 

ዲቬ ነቇዛ ይደኯዔ፣ ህንድ፣ ደቡብ ዢዘካ፣ ቩውኧዛኲንድ፣ ውቬትዙያ፣ ካናዳ  ኧዯ ሿንድ በኲይ የቬዙ 

ቋንቋዎች ያኲቷው ቇዜች ናቷው። 

ሿኩህ በኋኲ በንድ ቇዛ ኯዏኖዛ ንድ ዓይነት ቋንቋ፣ ንድ ዓይነት የዲዘክ ዖዳድ፣ ንድ ዓይነት ኃይዒኖት 

ይዔ ንድ ዓይነት ባሕኴ ዏኖዛ የቌድ የዑኴበት ይሆንዔ። የየዙቬህ ቋንቋ፣ ዲዘክና ዲዘክ በዏያኬ፣ በቊዙ 

በሆኑ ነቇዜች፣ በኢኮኖዑና በፖኯዱካ ዏደቊቇዢ ኲይ የዯዏቧዖዯ የቇዛ ንድነትና ቌንባዲ ነው የዑኖዖው። በኩህ 

ዏንቇድ ነቇዜች ሁኰ ቃዟና ቧባቪቢ እንዲሆኑ በዒደዖቌ፣ ብሄዛ ዯኮዛ የሆኑ የዯቬዠዟነት ዢኲቍቶችን በዏቌዙት 

ቀቬ በቀቬ የብሄዛዯኝነት ቬዓደ እየቀነቧ፣ ሿዯዒነት እየዯቬዠዠ የህኬብ ኯህኬብ እንቅቬቃቫ እየጧዏዖ ቩሄድ በህቇ 

ዏንቌቬዲዊነት ኲይ የዯዏቧዖዯ ቩቪኲዊ ብሄዛዯኝነት (Civic Nationalism) እያበበ ይዏጣኴ። 

ንድ ንድዒችን እንዳኯው፣ በዟት ያኴዯዏዖዏዖ ድዢን የሆነ የንድነት ንቃት (Unconscious unity) ነው 

የነበዖን። እኛ የዯኯየ ዒንነት፣ ቋንቋና ባህኴ ኯን የዑኴ ክዢኵች ዏጡ፤ በኩህ ዏቬዏዛ ዯደዙጅዯው፤ 

ዯዋቌዯው ድኴ ድዛቇው ቬኴጣን ያከ።  ሁን ኴዩነቶችን ብቻ ዏቧዖት ያደዖቇ ቬዛዓት ነው ያኯን። ሿነ ብከ 

ችቌ የቇዛ ቌንባዲው በኳኲ ዏኴቀ ኯዒቬቀጠኴዔ እየዯዕሿዖ ነው ያኯው። ያዋጣ ያዋጣ በደንብ ዯዕቀዜ 

ኴዲየዔ። ይ ደ ዯሻኯ ቬዯዒዒኝ ህብዖ ብሄዙዊ ቇዛነት ይዔ ደቌዕ ዯዏኴቭ ደ ዏዝዖካሿቬ ያዏዙ 

ይችኲኴ። ሁኯዯኛው እንዳይሆን በደንብ ዒቧብ፣ ኯእቀኴ ዯጠቃዑነት፣ ኯብዜነትና ኯዏኴካዔ ንድዒዒችነት 

ዯቌቶ ዏቬዙት ያቬዝኴቊኴ።  



ሿኩህ በኋኲ ዒድዖቌ ያኯብን ደኋኲ ደ ድዜው ቬዯቪቧብ ይዔ ቬዛዓት ዏዏኯቬ ይደኯዔ፣ ዔንድነው ንድ 

የዑያደዛቇን፣ የቊዙ ጥቅዒችንና ፀቊችን ዔንደነው? እንዴት ነው በንድ ኲይ በዢቅዛ በንድዒዒችነት በዏደቊቇዢ 

ዏኖዛ የዔንችኯው ደዑኴ በእውቀት ኲይ የዯዏቧዖዯ ንድነት (conscious unity) ነው ዏዔጣት ያኯብን። 

ቇዛ ዒኯት ደቌዕ የሆነ ዏኯኮዲዊ ነቇዛ ይደኯዔ፤ በዔድዛ ኲይ በቊዙ የዔትኖዛበት ቤት ዒኯት ነው። ቬኯኩህ 

ኯሁኰዔ እንዲዏች ሆኖ ዏቌንባት ነው ኯበት፣ ኯሁኰዔ የዒይዏች ሿሆነ ደቌዕ ዝዛቭ እንዳዲቬ ቧዠ ድዛቍ 

የዯኯያዩ ክዢኵች እንዲኖት ድዛቍ ይዔ ኯያይቶ ዏቇንባት ነው እንጂ ዔንዔ ዒዙጭ እንደኳኯ ሁኰ 

እየዯናቆ ዏኖዛ ዏዢትሄ ይደኯዔ። ይህ ፅድቅ ይሆንዔ። ዔክንያደዔ ቇዛ ዒኯት በዔድዛ በፀደ ቬቊ 

የዔትኖዛበት እንጂ ቬትዕት ቇነት የዔትቇባት ቦዲ ይደኯዔ። 

በኩህ ቈዳይ ኲይ በቧሿነ ዏንቇድ እንያይበት፣ ዏዙቇዐና ዏቊቇከ ዏዢትሄ ይሆንዔ። 

 

 ቌንቦት 30/2010 ዓ.ዔ. 

 

 

 

 

 

 


