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ኟዡዴዙል ቬዛሏደ ባኯቤት  

ኢብቪ ነዏዙ 01-09-18 

ኢትዮጵያ ቡዙቡዚ ሃቇዛ ናት፤ ኟቧዒንያ ኟዯኯያአ ብሄዙዊ ዒነነቶች ኟዝጇት ቡዙቡዚ፤ ሏንድ ሏካል ላይ 

ያኰ ኟዯኯያአ ዒንነት ያላቷው ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች  ኟዝጇት ውብ ህብዖ ብሄዙዊነት። 

በልአነት ውቬጥ ያኯ ሏንድነት ኟዔንኯው ይህን ሏንድ ሃቇዛ ኟዏቧዖዯ ህብዖብሄዙዊነት ነው። ኢትዮጵያ 

ኟዯዝጥዜ ቇጽታዋ በልአነት ውቬጥ ያኯ ሏንድነት ጏይዔ ህብዖብሄዙዊነት/ ብዝሃነት ነው። ይህ ዯጨባጭ 

እውነት ነው።  

ኢትዮጵያ ኟዯኯያኟ ዒንነት ያላቷው ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ሃቇዛ ብትሆንዔ ብዝሃነት እውቅና 

ኟዯቧጇው ግን ሿ1983 በኋላ ነው። ሿዚያ ቀደዔ ኟነበት ቬዛሏቶች ልአነደን በሃይል ሏጥዢዯው ሏንድ 

ብሄዙዊ ዒንነት ያላት ሃቇዛ ኯዏዢጇዛ ጥዖት ቩያደዛቈ ኟቆአ ናቷው። ይህ ብዝሃነትን ጏይዔ በልአነት 

ውቬጥ ያኯን ሏንድነት በዒጥዠት ሏንድ ዒንነት ያላት ሃቇዛ ኟዏዏቬዖት ቬትዙቴጂ ሿ19ኛው ክዢኯ ዘዏን 

ዒቇባደጃ ጀዔዜ ኯሏንድ ክዢኯ ዘዏን ያህል ቬዙ ላይ ውሏል። 

ኟብሄዛ ብዝሃነትን በዒጥዠት ሏንድ ዒንነት ያላት ሃቇዛ ኟዏዏቬዖት ቬትዙቴጂው በኢትዮጵያ ብሄዜች፣ 

ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዘንድ ዯቀባይነት ሏላቇኗዔ። ኟትኛውዔ ብሄዛ ጏይዔ ብሄዖቧብ ዒንነደን ኯሌላ 

ኟእዛቨ ላልሆነ ዒንነት ዏቬዋዕት በዒድዖግ ኟዒንነደ ዏቇኯጫዎች እንዲጇዞ ኟዏዢቀድ ዢላጎት 

ሏልነበዖውዔ።  

እንግዲህ ሏሁን ሿጎልዒቪነት እድዓ በላይ ኟሆንን ኢትዮጵያውያን ሁኰ እንደዔናቬታውቧው ቀደዔ 

ባኰትና ኟሃቇዘደን ብዝሃነት ያልዯቀበኰ ቬዛሏቶች በነበበት ዘዏን ሿዙቪቷው ቋንቋ ውጭ ዏግባባት 

ኟዒይችኰ በግዛድዢ ግዔት ሿ85 በዏቶ በላይ ኟዑሆኑ ኢትዮጵያውያን ኟዏንግቬት ሏቇልግሎት 

ኟዑያቇኘት በዒያውቁት ቋንቋ ነበዛ። ዢዛድ ቤት ቆዏው ቈዳያቷው ላይ ዔንዔ በዒያውቁት ቋንቋ 

እንዲሟቇደ ይቇደዱ ነበዛ። በዒያውቁት ቋንቋ ዏሟቇት ዔን ያህል እንደዑሿብድና እንደዑያቮዒቅቅ 

ሏቬዯውኰ። ሏዢ ሿዝደበት ቋንቋ ውጭ ዔንዔ ቧዔዯው ኟዒያውቁ ህጻናት ዝጽዕ ባዕድ በሁነ ቋንቋ 

ኟዏጀዏዘያ ደዖጃ ትዔህዛት ኯዏዒዛ ይቇደዱ ነበዛ። 



 

2 
 

ኟኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ኟኑዜ ዘይቤ ዏቇኯጫ ኟሆኑ ባህሎች ይዙሿቨ ነበዛ። ብሄዜች፣ 

ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ባህላቷውን ኟዒቪደግ እድል ሏልነበዙቷውዔ። በባህላቷው እንዲያዢና እንዲቮዒቀቁ 

ይደዖግ ነበዛ። ታዘካቷው በዯዛባ ዏልክ ይቀዛብ ነበዛ። እውነዯኛ ታዘካቷውን ኟዒጥናት፣ ኟዏጻዢ፣ 

ኟዏንሿባሿብ ዏብት ሏልነበዙቷውዔ። በሏጇቃላይ ኟኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች በዒነነታቷው 

እንዲቮዒቀቁ ይደዖግ ነበዛ። ይህ ሆን ዯብሎ ነበዛ ኟዑደዖቇው። ኟዯላኟአ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦች ዯጏላጆች 

በቋንቋቷው ኟጏጣላቷውን ዏጇዘያ ቬዔ ይቀይ ኟነበዖው ዒንነታቷውን ይዠ ጏጥቶ ኯሏቮዒቃቃቂ ዯዖብ 

እንዳይቊኯገ በዏቬቊት ዏሆኑን ልብ በኰ። እዛግጥ ቀደዔ ባኰት ዜያት ኟዏንግቬት ኟቬዙ እድልዔ 

ኯዒግኗት ዒንነትን ዏቮቮግ ያቬዝልግ ነበዛ። 

ኟኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ሿብሄዙዊ ጭቆና በዯጨዒዘ ኯኢኮኖዑ ጭቆናዔ ዯዳዛቇው 

ነበዛ። በዘውዳዊው ቬዛሏት፣ ኑሯቷው በግብዛና ላይ ኟዯዏቧዖዯ ሿ90 በዏቶ በላይ ኟዑሆኑ ኟኢትዮጵያ 

ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦች ሏዛቭ ሏደዜች ዏዚት ሏልባ ነበ። ዘዛዒንዘዙቷው ሏቅንቶ ቩጇቀዔበት ኟኖዖውን 

ዏዚታቷውን ዯነጥቀው ዏዚደ ኯዏቪዢንደ፣ ዏኳንነደ፣ በዯኯያኟ ደዖጃ ኯዑያቇኯግኰ ኟዏንግቬት 

ዯሿዑዎች እንዲሁዔ ኯንቈቧ ነቇቬደና ዏቪዢነደ ጏዳጆች ዯቧጥቶ ቆይቷል። ታዲያ፣ ዏዚታቷውን 

ኟዯነጇቁት ባኯሃቇዛ ሏዛቭ ሏደዜች በቇዛ ዏዚታቷው ላይ ኯቇባዛ ጭቧኝነት ዯዳዛቇዋል። ኟዙቪቷውን ዏዚት 

ሏዛቧው ዔዛደን ዏዚታቷውን ኯነጇቃቷው ባኯዛቬትና ባኯቈልት ይቇብዙኰ፤ ቈልበታቷው ላይ ኟዒዘዝ 

ዏብትዔ ሏልነበዙቷውዔ። 

እንግዲህ ይህ ሿላይ በሏጭ ኟዯቇኯጸው በኢትዮጵያ ኟነበዖ ታዘካዊ ነባዙዊ ሁኔታ ነው። ኟኢትዮጵያ 

ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ይህን ሏቬሿዟና ክብዖ ነክ ኟቧብሏዊ ዏብት ጥቧት ሏዓን ብኯው 

ሏልዯቀበኰዔ። ሏቅዔና ሁኔታዎች በዝቀዱት ልክ ኯዏታቇል ዕክዖዋል። ኟዏጀዏዘያዎቸ ኟትግል 

እንቅቬቃቫዎች በሏጥቢያ ኟዯጏቧኑ፣ ያልዯደዙጁና ድንቇት ኟዑቇነዢኰ ሏዏጾች ነበ። በኟሏካባቢው 

ኟቬዛሏደ ቯዏኞች ላይ ሿዯካሄዱና ኟሏውዙጃ ሿዯዒ እንኳን ቪይቧዐ ሿሿቧዐ ሏዏጾችና ዯቃውዕዎች 

ባሻቇዛ፣ በሃቇዛ ሏቀዢ ደዖጃ ኯዏቧዒት ኟበቁ ኟዯቃውዕ እንቅቬቃቫዎችዔ ነበ። ኟትግዙይ ቀዳዒይ ጏያኔ 

እና ኟባሌ ሏዛቭ ሏደዜች ሏዏጽ ሿእነዚህ ዏሃሿል ዯጇቃሾች ናቷው። 

በሏጇቃላይ ቀደዔቶቸ ብሄዙዊና ኢኮኖዑያዊ ጭቆና ኟጏኯዳቷው ዯቃውዕዎችና ሏዏጾች በጏቈ 

ያልዯደዙጁና ዏዛህ ላይ ኟዯዏቧዖደ ሏልነበዔ። ሿዚህ ይልቅ በሏቊጣዑ ኟዑዝነዱና ሏካባቢያዊ ነበ። 

በዏሆኑዔ ሏዛቭ ሏደን ኯእቬዛ፣ ኯዏቀጣጫነት ቇበያ ዏሃል በጅዙዢ ኯዏቇዖዢ ሿዏዳዖግ ሏልዝው 



 

3 
 

ኯውጥ ዒዔጣት ሏላቬቻኰዔ። ዏዛህ ላይ ኟዯዏቧዖደ ቪይሆኑ ግብታዊ ቬኯነበ ቦግ ብኯው እልዔ ኟዑኰ 

ኟሏዢታ ዯቃውዕዎች ሿዏሆን ቪይዘኰ ቆይዯዋል። 

እኟሿዙዖዏ ሏነቧዔ በዛዔ ሿኟብሄ ኟዏዒዛ እድል ያቇኘ ልሂቃን ብቅ ብቅ ዒኯት ጀዏ። እነዚህ 

ልሂቃን ኟብሄዙዊና ኟኢኮኖዑ ጭቆናውን ቬዖ ዏቧዖዖት በዏዯንዯን ዔንጩን በዒቊኯጥ በዏዛህ ላይ 

ኟዯዏቧዖዯ ኟነጻነትና ኟእቀልነት ትግል ዒካሄድ ኟዑቻልበትን ሁኔታ ሏዏላሿደ። በኋላዔ በዚህ ላይ 

ዯዏቬዛዯው ኟብሄዙዊ ነጻነት እንቅቬቃቫዎች ዯጀዏ። በጏቅደ ኟዜጎች ኟዝቀዱትን ሏዏኯካሿት ኟዏያዝ፣ 

ሏዏኯካሿትን ኟዏግኯጽ፣  ኟዏደዙጀት፣ በግልዔ ይሁን ሿዏቧሎች ቊዛ በዏደዙጀት ሏዏኯካሿትን 

ኟዒዙዏድ ጏዘዯ ነጻነት በህግ ኟዯቇደበ ቬኯነበዖ፣ ኟብሄዙዊ ነጻነትና እቀልነት ጥያቄ ሏንግበው ኟዯነቨት 

እንቅቬቃቫዎች ኟነበዙቷው ሏዒዙጭ ብዖት ሏንቬዯው ኟትጥቅ ትግል ዒካሄድ ብቻ ነበዛ። እናዔ በዯኯይ 

ሿ1960ዎቸ ሏቊዒሽ በኋላ እቬሿ ሃያ ኟዑደዛቨ ኟብሄዙዊ ነጻነት ቡድኖች ዯደዙጅዯው ኟትጥቅ ትግል 

ዒካሄድ ጀዔዖዋል። በኢትዮጵያ ኟብሄዙዊ ነጻነት ኟትጥቅ ትግል እንዲጀዏዛ ያደዖቇው ታዘካዊ ነባዙዊ 

ሁኔታ ሿላይ ኟዯቇኯጸውን ይዏቬላል። 

እነዚህ ኟትጥቅ ትግል በዒካሄድ ላይ ኟነበ ኟብሄዙዊ ነጻነት ቡድኖች ህዝቡ ውቬጥ ቧዛጸው በቇቡበት 

ዏጇን፣ በዯዋ ሃይል ብዛት፣ በጏታደዙዊ ሏቅዔ፣ በዏዛህና ዏቬዏዛ ጥዙት ኟዑበላኯገ ቢሆንዔ 

ሁኰዔ ኯብሄዙዊ ነጻነት ኟዑታቇኰ ነበ። ይህ ዯዏቪቪይነት ኟሏንድ ታዘካዊ ነባዙዊ ሁኔታ ውጤት 

ዏሆናቷውን ያዏኯክታል። ዓላዒቷውን በህዝብ ውቬጥ ያቧዖጹበት ደዖጃ፣ ኟዏዛህና ኟዏቬዏዛ 

ጥዙታቷው፣ ኟዯዋ ሃይልና ጏታደዙዊ ሏቋዔ ጥንካዚ ላይ ኟነበዙቷው ልአነት ደግዕ ሏሃዳዊውን ቬዛሏት 

በዏጣል ዖቇድ ያላቷው ዯቪትዣ እንዲኯያይ ሏድዛጓል። ይህ ዯጨባጭ እውነታ ነው። 

ያዔ ሆነ ይህ ኟዏጨዖሻው ሏሃዳዊ ኟጏታደዙዊ ደዛግ ኟዏንግቬት ቬዛሏት እነዚህ ኟብሄዙዊ ነጻነት ግንባዜች 

በኟሏካባቢው ባካሄዱት ትግል ነበዛ ኟዝዙዖቧው። ቀደዔ ቩል እንደቇኯጽቀት ኟብሄዙዊ ነጻነት ንቅናቄዎቸ 

በውያ ሏቅዔ ኟነበዙቷው ድዛሻ ቢኯያይዔ ቬዛሏደን በዒቬጏቇዱ ሂደት ውቬጥ ግን ሁኰዔ ድዛሻ 

ነበዙቷው ዒኯት ይቻላል። ጏታደዙዊው ደዛግ ኯዏጏቇድ ኟበቃው በሏቊጣዑ ቪይሆን ኟሃቇዘደ ታዘካዊ 

ሏቬቇዳጅ ሁኔታ በዝጇዖው ኟብሄዙዊ ነጻነት ትግል ነው። 

በደዛግ ውድቀት ዒግቬት ኢትዮጵያ ኟዏበታዯን ሏዠዢ ላይ ቆዒ ነበዛ። በኟሏካባቢው ይንቀቪቀቨ ኟነበ 

ኟብሄዙዊ ነጻነት ግንባዜች ኟዑጏክሏቷው ብሄዜችና ብሄዖቧቦች ኟዑኖባቷውን ሏካባቢዎች ጏደዏቆጣጣዛ 
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ሄደው ነበዛ። ይሁን እንጂ ዯበታትነው ትንንሽ ነጻ ሃቇዛ ሿዏዏቬዖት ይልቅ፣ ጨቋኝ ቬዛሏት ቬዛ 

በነበበትዔ ዜ ቢሆን ባካበቷቷው ዏልካዔ ኟቊዙ እቫቶች ላይ በዏዏቬዖት ዙቪቷውን በዙቪቷው 

እያቬዯዳደ ዏብትና ነጻነቶቻቷው ዯሿብዖው፣  በእቀልነትና በዏሿባበዛ ላይ በዯዏቧዖዯ ሏንድነት 

ሏብዖው ዏኖዛ ኟዑችኰበት እድል ይኖዛ እንደሆነ ያኯዒንዔ ኟውጭ ጣልቃ ቇብነት ኯዏዔሿዛ ቮንጎ 

ዯቀዏገ፤ ደዛግ በዯጏቇደ በጏ ቧኔ 1983 ዓ/ዔ ላይ። 

ኟኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዙቪቷውን በዙቪቷው እያቬዯዳደ በእቀልነት ዏኖዛ 

ኟዑችኰበት ዡደዙላዊ ቬዛሏት ዏቧዖት ኟዯጣኯው በዚህ ቮንጎ ነበዛ። በቮንጎው ላይ ሁኰዔ ዙቪቷውን 

በዙቪቷው እያቬዯዳደ በእቀልነት ኟዑኖበት ኟህዝቦች ሏንድነት ያኯው ሃቇዛ ዏዏቬዖት 

ኟዑያቬችላቷውን ህቇዏንግቬት ኯዏቅዖጽ ዯቬዒዐ። ይህን ህቇዏንግቬት ኟዑቀዛጹበት ኟሽግግዛ 

ዏንግቬትዔ ዏቧዖደ። በዚህ ኟሽግግዛ ጏቅትዔ ቢሆን በሏሃዳዊው ቬዛሏት ዏዋቅዛ ኯዏኖዛ ሏልዝቀዱዔ። 

ኟሽግግዛ ዏንግቬደ እንደህቇዏንግቬት በዑጇቀዔበት ቻዛዯዛ ላይ ዙቪቷውን በዙቪቷው ኯዒቬዯዳደዛ 

በዑያቬችላቷው ሁኔታ ነበዛ ኟዯዋቀት። በዚህ ኟሽግግዛ ዏንግቬት ሁኰዔ ኟኢትዮጵያ ብሄዜች ብሄዖቧቦች 

በዯቪዯዞበትና ቬዔዔነታቷውን በቇኯጹበት ሁኔታ ኟኢዡዴዘ ህቇዏንግቬት ዯቀዖጸ። ይህ ህቇዏንግቬት 

ሏሁን ያኯው ዡደዙላዊ ቬዛሏት ኟዯዏቧዖዯበት ህግዏንግቬት ነው። 

በሏጇቃላይ ኟኢትዮጵያ ብሄዜች ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዙቪቷውን በዙቪቷው እያቬዯዳደ፣ በእቀልነትና 

በዏሿባበዛ ላይ በዯዏቧዖዯ ሏንድነት ኟዑኖበት ዡደዙላዊ ቬዛሏት ኟዯዏቧዖዯው በሏንድ ቡድን ዢላጎት 

ቪይሆን በኢትዮጵያ በነበዖው ታዘካዊ ነባዙዊ ሁኔታ ቇዟነት ነው። ይህ ታዘካዊ ሁኔታ ሁኰዔ ኟኢትዮጵያ 

ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ዏብትና ነጻነታቷውን እንዲቯ ያደዖቇ በዏሆኑ ዡደዙላዊ ቬዛሏደ 

በኢትዮጵያ ህዝብ ዢላጎት ኟዏጣ ነው። ኟቬዛሏደ ባኯቤቶችዔ ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቷው። ይህን 

ዡደዙላዊ ቬዛሏት ዏቊዠት ኟኢትዮጵያን ህዝብ ዏቊዠት ነው፤ ዔናልባት ሃቇዘደን ጏደዏዢዖቬ ሿዏግዠት 

ያኯዝዔ ኟዑያቬቇኗው ዠይዳ ኟኯዔ። 


