
ኢትዮጵያዊነትን የዑቮዖሽ ሃቪቦች 

                                                         ኧዒን በኲይ 06-04-18 

በንዳንድ ቀዲ-ቇጠዔ ቀበኳዎች በትንቯዔ በትኴቁዔ የዑሿቧደ የፀጥዲ ችግሮች ጠቃኲዩን ሀቇዙዊ 

ዔቬኴ የዑጏክኰ ይደኰዔ። እንዲያውዔ ዯጎዙባች ክኴኵችን ያዔ ህኬቦችን እንኳን የዒይጏክኰ 

ዯግባሮች ናቷው። እኩህ ሀቇር ውቬጥ ንድን ህኬብን ጎድቶ ኳኲውን ኯዏጥቀዔ ዏዕሿር ሿኋኲ ቀር 

ቬዯቪቧብ የዑዏነጭና ‘ቆዓኯዲኯሁ’ ኯዑኰትዔ ህኬብ ቢሆን የዒይጠቅዔ ዏንቇድ ነው። ኯብነት 

ያህኴ፤ ኦሮዕ ሆኖ የኢትዮጵያ ቭዒኳን የዑጎዳ ያዔ የኢትዮጵያ ቭዒኳ ሆኖ ኦሮዕን የዑጎዳ ዯግባር 

ዏሯፀዔ ዒንንዔ ዯጠቃዑ የዒያደርግ የካሮ ድዔር ጨዋዲ ውጤት ነው። በኩህ ጨዋዲ ኲይ የዯንዯዙቧ 

ዏኯካሿት ‚ውሃ ቢጏቅጡት እንቦጭ‛ እንደዑባኯው ንዳችዔ ሀቇዙዊዔ ይሁን ብሔር ዯኮር ጥቅዔ 

የኳኯው ሴዙሽ ዯግባር ነው።  

እናዔ እንዲህ ዓይነደን ሴዙሽ ዯግባር እቇኳ ሿእቇኳ ቪንኴ ሁኲችንዔ በቊር ኴናቬቆዏው ይቇባኴ። 

በብሔር ቬዔ የዑካሄዱ ግጭቶች ጏይዔ ኢትዮጵያዊነትን ዏንሯቬ ኯዏቮርሽር  የዑደዖቈ ዐሿዙዎች 

ሁኰ የትኛውንዔ ብሔር የዑጏክኰ ይደኰዔ። ሿኩህ ይኴቅ በዏቺቺኴና በሆደ ቧሱነት ‘ጥሱዔ ሿሆነ 

የእኛ ነው፣ ዯበዳይዔ ሿሆነ የእኛ ነው’ በዒኯት ሁኰንዔ በኢትዮጵያዊነት ዏንሯቬ ዏዏኴሿት ይቇባኴ። 

እንደ እውነደ ሿሆነ ‘እኛ’ እና ‘እነርቨ’ የዑባኰ ቇኲኯፆች፤ ኢትዮጵያዊነትን የዑቮዖሽና ኯሀቇር 

ግንባዲችንዔ ፀር ዏሆናቷውን ዏካድ ይቺኴዔ።  

ርግጥ በሁኑ ጏቅት ሁንዔ ድዖቬ እኩህዔ..እኩያዔ የዑነቨ ጥቃቅን የፀጥዲ ችግሮች ኖ ይችኲኰ። 

ግና ሀቇዙዊ ሁኔዲችን ዐኰ በዐኰ ቧኲዒዊ በዏሆኑ ይህን ሃቅ የዒደብኧኬ ቅዔ የኲቷውዔ። 

ኖዙቷውዔ ይችኴዔ።  

እኔ እቬሿዑቇባኝ ድዖቬ በየትኛውዔ የዓኯዒችን ክሴኴ ውቬጥ ግጭት ኖር ይችኲኴ። ግጭት የዯሯጥሮ 

ነባዙዊ ክቬዯት ነው። በዒህበዙዊ የህይጏት ዑደት ውቬጥ ኯ24 ቧዓዲት እኩህና እኩያ የዑኲዯዏው የቧው 

ኴጅ ቀርቶ፤ በዯሯጥሮዊ እንቅቬቃቫዎች ሃይኴ (dynamism) ቪቢያ ግዑኬ ነሮችዔ ይቊጫኰ። 

ሿሀቇዙችን ነባዙዊ ሁኔዲ ኳያ ግጭቶቸ የብሔር ዏብትን የዑያቪጡ ንድነትን የዑያቀጭጩና 

ኢትየሶጵያዊነትን የዑያደበኬከ ዏሆን ይኖርባቷውዔ።  



እንደ እውነደ ሿሆነ ንድ የቊዙ ፖኯዱካዊና ኢኮኖዑያዊ ዒህበዖቧብ ኯዏቇንባት በህቇ ዏንግቬደ ኲይ 

ቬዔዔነት የደዖቧ ኢትዮጵያዊ ‘እኛ’ እና ‘እነርቨ’ ዏባባኴ ያኯበት ይዏቬኯኝዔ። የሀቇዙችን ህቇ 

ዏንግቬትን ዏግቢያ በሿሱኴ እይዲ ቬንቃኗው፤ ኢትዮጵያዊያን በሀቇዙቷው ውቬጥ ኧኲቂ ቧኲዔ፣ ዋቬትና 

ያኯው ዴዕክዙቩ እንዲቧሴን፣ ኢኮኖዑያዊና ዒኅበዙዊ እድቇዲቷው እንዲሲጠን፣ የዙቪቷውን ዕድኴ 

በዙቪችን የዏጏቧን ዏብዲቷውን ዯጠቅዏው፣ በነጻ ሴኲጐዲቷው፣ በህግ የበኲይነትና በዙቪቷው ሯቃድ 

ኲይ የዯዏቧዖዯ ንድ የፖኯዱካ ዒኅበዖቧብ በቊዙ ኯዏቇንባት ቆርጠው ዏነቪዲቷውን ቇኴፀዋኴ።  

ዔን ይህ ብቺ— ያሯት የቊዙ ጥቅዔና ዏኯካሿት ኯን ብኯውዔ ያዔናኰ። ዏጪው የቊዙ ዕድኲቷው 

ዏዏቬዖት ያኯበትዔ ሿዲዘካቷው የጏዖቨትን የዯኪባ ግንኘነት በዒዖዔና የቊዙ ጥቅዒቷውን በዒቪደግ ኲይ 

ዏሆኑን እንደዑቀበኰዔ ቬዔዖውበዲኴ።  

እነኩህ የኢትዮጵያ ህኬቦች የቊዙ ቬዔዔነቶች በኧኲቂ ቧኲዔ ንድ የፖኯዱካ ኢኮኖዑ ዒህበዖቧብ 

በዏቇንባት የቊዙ ጥቅዒቷውን በዒቪደግ በሴትሐዊነት ዯጠቃዑ ዏሆንን ነው። ይህ እንደ ንድ የዏቆዔ 

ህቇ ዏንግቬዲዊ ቬዔዔነት ‘እኛ’ እና እነርቨ የዑባኰ የንድነት ዏንሯቬን የዑቀበኰ ይደኰዔ።  

ርግጥ ነው—የኢትዮጵያ ህኬቦች እዔነዲቷውዔ ይሁን ዏፃዒ ዕድኲቷው በዑዏቧርደት ንድ የቊዙ 

ፖኯዱካዊና ኢኮኖዑያዊ ኧውግ ያኯው ሥርዓት ኲይ እንዹ፤ ያኯሰት ቬርዓቶች ጥኯውት የሄዱትን የዯበኲቮ 

የፖኯዱካና የኢኮኖዑ ቬዯቪቧቦችን ዏኴቭ ዏኲኴቭ በዒዏንኮግ ቁርሾ ዏያኬና ይህንንዔ ኯግጭት 

ብኵዔ ኯንፁሃን ህይጏት ዏጥሱያነት በዒኯዔ ይደኯዔ። ሆንዔ ይችኴዔ። 

የቊዙ ቬዯቪቧብ ያኯው ኢትዮጵያዊ ቀደዔት የዯበኲቯ ግንኘነቶችን ያቬዯካክኲኴ፣ ንዱ የኳኲውን 

ሃይዒኖት፣ እዔነት፣ ቬዯቪቧብ፣ ቋንቋና ባህኴ በዒክበር እጅ ኯእጅ ዯያይክ ያድቊኴ፤ የቊዙ 

ዯጠቃዑነትንዔ ያቪድቊኴ።  

እንዲህ ዓይነደ ቬዯቪቧብ ንዱ ብሔር ሿኳኲኛው ቊር ዯቬዒዔቶና የቊዙ ሃብደን በቊዙ በዒኴዒት 

እንዲሁዔ ጥቅዐን በሴትሐዊነትና በእቀኴነት እንዲያጣጥዔ ያደርቇዋኴ። ይህዔ የቊዙ ዒህበዖቧብን 

በዏሴጠር ‘ንዯ’ እና ‘እኔ’ የዑኴ ኢትዮጵያዊነትን የዑያደበኬኬ ዔኴሿዲ እንዳይኖር ያደርቊኴ።  

በንድ ፖኯዱካዊ ኢኮኖዑ ቬርዓት ውቬጥ ድንበር ዯሿሲሴኵ እነርቨና እኛ እየዯባባኰ የፀጥዲ ዏደሴዖቬ 

ችግሮችን ይቇዲኴ።  እንዲያውዔ ‘ንዯ ትብቬ፣ ንቹ ትብሽ’ እየዯባባኯ ኢትዮጵያዊ ንድነትን 



በዒጠናሿር የዯዷዏዖውን የቊዙ ዕድቇት ትርቈዔ ባኯው ሁኔዲ የድሃውን ቈሮሮ በዑያርቬ ሁኔዲ 

ዯግባዙዊ ኯዒድዖግ ዕድኴ ይቧጣኴ።  

ቀደዔ ቩኴ በዏግቢያዬ ኲይ በብነት ኯዒንቪት የዏዕሿርቀትን የኦሮዑያንና የኢትዮጵያ ቭዒኳ ህኬቦችን 

ካያዊ ግጭት ብንዏኯሿት፤ ንድ በዔጣኔ ሃብት የዳበዖ ዒህበዖቧብ ኯዏቇንባት ዔንዔ ዓይነት ሲይዳ 

የኯውዔ። ዔጣኔ ሃብዲችን እንዲያድግ በኢትዮጵያ ቭዒኳ ውቬጥ ያኯው ካቊ ኦሮዑያ ክኴኴ ሄዶ፣ 

በኦሮዑያ ክኴኴ ያኯውዔ የኢትዮጵያ ቭዒኳ ሄዶ ዏቬዙት ኯበት። ዒንኛውዔ ካቊ የዏንቀቪቀቬና 

በየትኛውዔ ክኴኴ ሄዶ ሃብት የዒሴዙት ህቇ ዏንግቬዲዊ ዏብት ያኯው ዏሆኑ ሁኳዔ ዲቪቢ ዏሆን 

ይኖርበዲኴ።  

በግጭት ውቬጥ የዑጎዳው ኢትዮጵያዊ እንዹ ‘እኛ’ን ጏይዔ ‘እነርቨ’ን ይደኰዔ። ግጭት እቬካኯ ድዖቬ 

የዯኛውዔ ጏቇን ዯጠቃዑ ይሆንዔ። ዯጎዹው ካቊ ነው። በጥቃቅን ቈዳዩች በየካው የዑቊጭ ህኬብ 

ሀቇዙዊ ዔጣነጏ ሃብት ዕድቇት ኲይ ዒቪዖሴ የዑቇባውን ሻዙ እንዳያኖር ያደርቇዋኴ። ይህን ደግዕ 

ኢትዮጵያዊነትን ሿዒደብኧኬ ባሻቇር በሀቇር ደዖዺ የቧንቅነው ዙዕይ እንዲኧቇይ ያዔ እንዲደናቀሴ 

ዔክንያት የዑሆን ይዏቬኯኛኴ።  

በእኔ እዔነት የቊዙ ጏግ፣ ባህኴና ትውሱት ያኯው፣ በኧዏናት ብሮነት ቇዏድ የዯቪቧዖ፣ በዯኯይዔ ንድ 

የቊዙ ፖኯዱካዊና ኢኮኖዑያዊ ዒህበዖቧብን ቇንብቶ የዒየት ዙዕይ ያኯው የሁኯደዔ ክኴኴ ጏንድዒዒች 

ህኬብ ‘እኛ’ እና ‘እነርቨ’ በዑኴ እቧጥ ቇባ የዑኯያይ ይደኯዔ።  

ኲኯሰት ዓዏዲት ብዖው በዏሯቃቀድ በቊዙ ኖዖውና በሀቇዙችን ኯዯቇኗው ሁኯንዯናዊ ኯውጥ 

የዙቪቷውን ሻዙ በዒኖር ኲይ ያኰት ጏንድዔና እህት ህኬቦች ኢትየጵያዊነትን የዑቮዖሽ ዯግባዙት 

ዒንንዔ የዒይጠቅዔ ዏሆኑን የዑቇነኧቡ ናቷው። በግጭት ጏቅት ዯጎዹው ኢትዮጵያዊ ካቊ እንዹ ዒንዔ 

ሆን እንደዒይችኴ በዑቇባ የዑያውቁ ብኴህ ህኬቦች ናቷው። እናዔ እቇኳና እቇኳ ሿዏባባኴ የንዲት 

ኢትዮጵያን ቧንደቅ ሿሴ በዒድዖግ በህቇ ዏንግቬዲቷው ኲይ በቊዙ ዯቬዒዔዯው ኲፀደቋቷው ካባቢዎች 

ዏትቊት ኯባቷው።  

ርግጥ ይህን ቬኴ ሀቇዙችን ውቬጥ ግጭት ኯ ኯዒኯት ይደኯዔ። ቀደዔ ቩኴ የነበት ግጭቶች 

ዯጏግደዋኴ። የፀጥዲ ችግ በቁጥጥር ቬር የዋኯ ኯዏሆኑ የቬቷኳይ ካ ዋዸ እንዲነቪ የዑኒቬትሮች 

ዔክር ቤት ዏጏቧኑን ብቺ በዏዏኴሿት ዏዖዳት ይቺኲኴ። ያዔ ሆኖ ቈዳዩን ሿኦሮዑያና ሿኢትዮጵያ 



ቭዒኳ ክኴኴ ኴስ ኴስ በዏጠኑ ሿዑቬዯዋኰ የፀጥዲ ዏደሴዖቭች ኳያ ኯዏዏኴሿት ዕሿርቀ እንዹ 

ኢትዮጵያዊነትን የዑያደሯርቨ ሃቪቦች በሁዑዔ ካባቢዎች ኖ እንደዒይቇባ ኯዒቬዲጏቬ ነው። 

ኢትዮጵያዊነትን የዑቮዖሽ ሃቪቦችን ሁኰዔ ካቊ ዲቇኲቷው ይቇባኴ። የንድ ካባቢ ህኬብ ጏይዔ 

የዏንግቬት የቤት ቬዙ ብቺ ዏሆን የኯበትዔ። ‘እኛ’ እና ‘እነርቨ’ ዏባበኴ ዒንንዔ ይጠቅዔዔ። በዲቬ 

ዏኴክ የዯዷዏዖውን የሀቇር ግንባዲ ጥዖት ያደሯርቧዋኴ። በዯኯይዔ የኢሳዴዘ ጠቅኲይ ዑኒቬትር ብይ 

ህዏድ ኢትዮጵያዊነትንና ንድነትን ኯዒዔጣት በዷዏት ሂደት ውቬጥ ቦዲ የኯውዔ። ዐእኛ’ እና 

‘እነርቨ’ ቧናካይ ቬዯቪቧብ ነው። እናዔ ዒንኛውዔ ካቊ ኢትዮጵያዊነትን የዑቮዖሽ ሃቪቦችን በያኯበት 

ቦዲ ‚ቪይቃጠኴ በቅጠኴ‛ ዒኯት ይኖርበዲኴ።    

  

 

 


