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ዒዙጮዷ 

                                                      ዘዒን በኲይ 05-21-18 

ቇዙችን ሁን በዔንቇኝበዴ ጠቃኲይ ሁኔዲ ኳያ ሁኯዴ ዒዙጮች ያሏዴ ይዏቬኲኴ። ንደኛው፣ 

ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴን ዯቀብኵ በጠነከዖ ንድነዴ የሀቇዙችንን ህዳቫ እውን ዒድዖግ ነው። 

ሁኯዯኛው ደግዕ፤ በበዛካዲ የፍዘካ ሀቇዜች ዯዕክዜ የጏደቀውን የኒዮ-በዙኴ ቬዯቪቧብ ዏከዯኴ 

ናዶው። ዲዲያ በሁኯደ ዏካከኴ ያኯውን ኴዩነዴ ዏቇንዘብ እንዲሁዔ ኢዴዮጵያ ካኯችበዴ ፖኯዱካኴ 

ኢኮኖዑ ዯጨባጭ ሁኔዲ ኳያ የዴኛው ዒዙጭ የዑጠቅዔ ዏሆኑን ዏዖዳዴዔ ያቬዝኴቊኴ።  

ይሀ ፅጰፍ የግኴ ዕይዲ እንደዏሆኑ ዏጠን፤ ሁኯደንዔ ዒዙጮች ኯዏዳቧቬ እዕክዙኯሁ። 

እንደዑዲጏቀው ሀቇዙችን በዔዲከናጏነው የፌዴዙዝዔ ቬዛዓዴ ዏቧዖዴ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ 

ነው። ቀደዔ ካኰዴ ዓዏዲዴ የሀቇዘደ ቈዞ ኯዏቇንዘብ እንደዑቻኯው ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ 

የዏኴካዔ ቬዯዳደዛና የኴዒዴ ጥያቄዎችን በዘኲቂነዴ ኯዏፍዲዴ የዑያቬችኴ ዏሆኑን ነው።  

ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ የበኲይነዴ ባቇኗባዶው ካባቢዎችና ክኴኵች ግጭዴ የዏከቧደ ሁኔዲ እጅግ 

ነቬዯኛ ነው። ‚ኯዔን?‛ ከዯባኯ፤ ይህን ዏቧኰ ብሔዛዯኝነዴ የቊዙ የኴዒዴ ዯጠቃዑነዴን ዒዖቊቇጥ 

ቬኯዑያቬችኴ ነው። ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ኯፅንዝኝነዴ የዑዏች ውድ ይደኯዔ። በዏሆኑዔ 

ፅንዝኝነዴ ይህን በዏቻቻኴ ኲይ የዯዏቧዖዯ ብሔዛዯኝነዴ ይዝኴቇውዔ። 

ዛግጥ ዛዚ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ በብሔዜች ዏካከኴ የዏኯካከዴ ዝዔድና እየዝጠዖ ነው። ዔንዔ 

እንኳን በዚህ ዖቇድ ባኯዞዴ ጥቂዴ ዓዏዲዴ በሀቇዙችን የዲየው የቧኲዔ ችግዛ ንድ ቬንክቪዛ ቢሆንዔ፤ 

ብሔዛዯኝነደ ሀቇዘደን ጏደ ኲቀ ደዖጃ ያደዖቧ ነው ዒኯዴ ይቻኲኴ።  

ከ27 ዓዏዲዴ በኲይ ፅንዝኝነዴን ኯዏዋቊዴ በዛካዲ ሥዙዎች ዯከናውነዋኴ። ሆኖዔ ዏኯካከደ 

ኴፎ…ኴፎ የዑያንቧዙዙው በኪዙይ ቧብቪቢነዴና ባኴዯቇባ ጥቅዔ በዑሹ ካኲዴ ዒካኝነዴ በዏሆኑ 

ሁኯደን ዒነቆዎች ከሕዝቡ ቊዛ በዏዲቇኴ ኯውጡን ዒዔጣዴ የዑቻኴ ይዏቬኯኛኴ። 

ይህን ብሔዛዯኝዴ ዒንነዴን ከዒጏቅ፣ የኳኵችን ዒንነዴ ከዏቇንዘብ፣ እኩኴ ዯጠቃዑነዴን ከዒዖቊቇጥና 

ካባቢን ከዒኴዒዴ ኳያ ኴንዏኯከዯው እንችኲኯን።  
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ዒንነዴን ኯዒጏቅ በቅድዑያ የዯኯያዩ ፍኲጎድችና ጥቅዕችን ዏኯየዴ ያቬዝኴቊኴ። የቊዙ የሆኑ ባህዘያዴን 

ዏቇንዘብንዔ እንዲሁ። የኳኵችን ዒንነዴ ኯዏቇንዘብዔ ከኳኵች ቊዛ ያኯውን የቊዙ ፍኲጎዴና ጥቅዔ 

ዒጏቅ ይቇባኴ። እኩኴ ዯጠቃዑነዴን ኯዒዖቊቇጥ የቊዙ በሆኑ ሀቇዙዊ ቈዳዮች ኲይ በዏብኯጥዔ ሆነ 

በዒነቬ ቬዓዴ ውቬጥ ቪይቇባ በቊዙ ዏጠቀዔ ያቬችኲኴ። ሁኰንዔ ዯጠቃዑ የዑያደዛግ ካባቢን 

በዯቇቢው ዏንቇድ ኯኴዒዴ የዒዋኴ ሁኔዲን ይዝጥዙኴ።  

በዛካዲ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ባኰበዴ እንደ ኢዴዮጵያ ባኯ ሀቇዛ ውቬጥ የህዝቦች የእዛቬ በዛቬ 

ግንኘነዴን በጤናዒ ቬዯቪቧብ በዏዔዙዴ በዏካከኲዶው ፍቅዛ፣ ዏከባበዛና ዏዯቪቧብ እንዲዳብዛ 

ዒድዖግ እጅግ ቬዝኲ ዏሆኑ ያጠያይቅዔ።  

ዲዲያ ይህ ግንኘነዴ ጤናዒ ባኴሆነ ቬዯቪቧብ በዑዏዙበዴ ዜ ግጭዴ ከቧዴ ይችኲኴ። በኢዴዮጵያ 

የዯዒከኯ ቬዯዳደዛ ከዯዏሠዖዯበዴ ከ19ኛው ክፍኯ ዘዏን ዏጨዖሻ ዷዔዜ በዒህበዖቧቦች ዏካከኴ 

ያኯው ግንኘነዴ ውጥዖዴ የዯዏኲበዴ፣ ግጭዴ የጠነከዖበዴ፣ በዚህዔ ዔክንያዴ ሀቇዘደ ቧኲዔ ያጣችበዴ 

እንደነበዛ ይዲጏቃኴ። 

ባኯዞዴ ጥቂዴ ዓዏዲዴ በንዳንድ ካባቢዎች ሃቪብን በነፃነዴ በዏግኯፅ ቧበብ የፅንዝኝነዴ ቬዯቪቧብን 

የዑያዙዔዱ የህብዖዯቧብ ክፍኵችን ዯዏኴክዯናኴ። ዛግጥ ሃቪቦዷ ሀቇዙችን ከዔዴከዯኯው ፌዴዙኲዊ 

ቬዛዓዴ ቊዛ ብዖው የዒይሄዱ ቢሆኑዔ፤ ህቇ ዏንግቬደ ዒንኛውዔ ዜቊ ቬዯቪቧቡን በነፃነዴ እንዲቇኴፅ 

ይዝቅዳኴ። ሆኖዔ ዏንግቬዴ የዯኯየና የዯቪቪዯ ጯቪብ ያኲዶውዔ ቧዎች ቢሆኑዔ ሃቪባዶውን ኯዔን 

ይቇኴፃኰ የዑኴ ብዥዲ የኯውዔ። እናዔ በዯቻኯ ዏጠን በሀቇዘደ ውቬጥ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ 

እንዲያብብ ጥዖዴ ዯደዛጓኴ—የዑቀ ዖጅዔ ቈዞዎች ቢኖዔ ዒኯዳ ነው። 

በፌዴዙዝዔ ውቬጥ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ የህዝቦችን የቊዙ ዯጠቃዑነዴና ኯዒዖቊቇጥና ህዝባዊ 

ጏቇንዯኝነዴን እውን ኯዒድዖግ ቁኴፍ ዯግባዛ ነው። በዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ኯንድ ህዝብ 

የዑቆዖቆዛ ዜቊ፣ የኳኲኛውዔ ህዝብ ዏቆዛቆዛ ይኖዛበዲኴ። ዔክንያደዔ ንዱ ኳኲኛውን በእኩኴነዴ 

ቩያከብዛ በዔኲሹ ዏከበዛን ቬኯዑያቇኝ ነው።  

ያኯዝው ዲዘካችን ቬንክቪዜች ብዙ ነው። ንዱ ኳኲኛውን በድኵዴ ሆን ይችኲኴ። ያኯዝው ዲዘክ 

ንድን ህዝብ የዙቨ ዘዛ ከኳኲው በከፋ ዏኴኩ በድኵዴዔ ይሆናኴ። ብዙ ችግዜች ኖ ይችኲኰ። ዳ 
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ግን ይህ ክቬዯዴ ቇዥዎችን እንጂ ህዝብን የዑዏኯከዴ ይደኯዔ። ህዝብ እንደ ህዝብ ንደኛው ኳኲኛውን 

በድኴ የዑችኴበዴ ዏቧዖዴ ኖዛ ይችኴዔ።  

ዲዲያ ይህን የዯዛባ ቀደዔዴ ግንኘነዴ በዏኮዛኮዛ ዯዙ የፖኯዱካ ዴዛፍ ኯዒግኗዴ የዑዝኴቈ ሃይኵች 

ኰ። ይህ ዓይነደ ዏንቇድ በፍፁዔ ከዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ፅንቧ ሃቪብ ቊዛ ብዜ የዑሄድ 

ይደኯዔ። እናዔ እንዲህ ዓይነደን ዯግባዛ በዒቬጏቇድ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴን እያጎኯበዴን 

ንድነዲችንን ዒጠናከዛ ያቬዝኴቇናኴ።  

በዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ እየዯዏዙን ንድ ቬንሆን ዯቀባይነዲችን ይጎኲኴ። ዒንዔ ከዏዚዴ እየዯነቪ 

ያባኲን ይችኴዔ። ውቬጣዊ ንድነዲችን ዯጠናክዜ ቧኲዔን፣ ኴዒዴንና ዴዕክዙቩን እውን 

እናደዛቊኯን።  

ዔን ይህ ብቻ። እንደ ሀቇዛ በኴበ ዐኰነዴ ኢዴዮጵያች ያቧበችውን ህዳቫ ኴናዖቊግጥ እንችኲኯን። እናዔ 

ይህ በፌዴዙኲዊ ቬዛዓዲችን ዋነኛ ዯግባዛ የሆነውን ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴን በዒዖቊቇጥ በሀቇዛ ደዖጃ 

ንድነዴን ዏፍጠዛ ዴዛዝ ብዙ ዏሆኑን ዏቇንዘብ ያቬዝኴቊኴ። 

በእኔ እዔነዴ ንዳንድ ጏቇኖች የዑያነቨዴ ኒዮ በዙኴ ፖኯዱካኴ ኢኮኖዑ ቬዯቪቧቦች ፍዘካ ውቬጥ 

ዯዕክዖው ያኴቧ ናዶው። እኔ እቬከዑቇባኝ ድዖቬ ኯዚህች ሀቇዛ ጠቃዑ ዒዙጭዔ ይዏቬኯኝዔ። 

ፍዘካዊቷ ፀጯይ የጠኯቀችበዴ እቪቤ ነው ዯብኵዔ ጏቧድ ይችኲኴ። 

የኒዮ በዙዝዔ ቬዯቪቧብ ዋነኛ ዏቧዖዴ ‘ሁኰዔ ነቇዛ ኯቇበያና ኯግኰ ባኯሃብዴ ዏዯው ኯበዴ፤ 

ዏንግቬዴ ህግና ቬዛዓዴን ከዒቬዝን ውጪ በኢኮኖዑው ውቬጥ ጣኴቃ ዏግባዴ የኯበዴዔ’ የዑኴ ነው።  

በዓኯዔ ኲይ ፅንዝኛ ዏኯካከድችን በግድዔ ይህን በውድ ኯዒዛዏዴ ጥዖዴ ያደዛቊኴ። እናዔ ቬዯቪቧቡን 

የዒይደግዞዴዔ ይሁን የዑደግዞዴ ሀቇዜች በግዳጅ እንዲቀበኰዴ በዯኯያዩ ዏንቇዶች ጥዖዴ ያደዛቊኴ። 

ፍዘካ ኲኯዞዴ 40 ዓዏዲዴ ያህኴ የዚህ ቈዳይ ቧኯባ ነበዖች። 

ፍዘካዊያን ከነባዙዊ ሁኔዲዶው ቊዛ የዒይሄደውን የኒዮ በዙዝዔን ቬዯቪቧብ የግድ እንዲቀበኰ 

ዯደዛቇው ዛዕዩደ ከህቈዘደ ነባዙዊ ሁኔዲ ቊዛ ብዜ የዑሆድ ሆኖ ኴዯቇኗዔ። ፍዘካ ውቬጥ ዛሃብ፣ 

ቬቃይና ዶነዝዛን ብቻ ነው ያዏጣው።  
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ይህ ሁኔዲዔ በዴዕክዙቩ ቧበብ ‚በዓኯዔ ኲይ እኔ ብቻ ነኝ ዴክከኴ‛ በዑኴ እቪቤ ከሀቇዙዴ ነባዙዊ 

ሁኔዲ ቊዛ የዒይጣጣዔ ፖኯዱካን በኃይኴ ዏጫን ግባብነዴ የኳኯው ዏሆኑን የዏቧከዖ ነው። ፍዘካ 

ውቬጥ ቦዲ የኳኯውዔ ጭዔዛ እንደሆነ ያቬዏቧከዖ እውነዲ ነው። 

ዛዕዮዯ ዓኯዐ በባህዘው በጥቂዴ የግኴ ባኯሃብድች ኲይ የዯዏቧዖዯ በዏሆኑ፤ ዒህበዙዊ ዏቧዖደ ይኸው 

የህብዖዯቧብ ክፍኴ ነው። እናዔ እጅግ የዑበዛው የህብዖዯቧብ ክፍኴን የዘነቊው ይህ ቬዛዓዴ፤ ዏንግቬዲዊ 

ዏቧዖደ ጥቂዴ ባኯሃብድች ቬኯሆኑ ዴዕክዙቩውዔ ኯእነዛቨ የቆዏ ነው። በዚህዔ ቪቢያ ብዛኛው 

የህብዖዯቧብ ክፍኴ ዯጠቃዑ ይሆንዔ። እናዔ እንዲህ ዓይነደ ቬዯቪቧብ በእኛ ሀቇዛ ውቬጥዔ የዑቧዙ 

ይደኯዔ። በዔዛጫነዴ ቀዛብ ቢችኴዔ ዯዏዙጭ ዏሆን ግን የዑችኴ ይዏቬኯኝዔ። 

    

  

    

 

 

    


