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የጥዔቀት በዓኴ ቩከበዛ በኢትዮጵያ ኦዛቶዶክቬ ሐይዒኖት ዯከዲዮች ኧንድ ዲኲቅ ዏንዝሣዊ 

ክብዛ የዑሠጣቷው ዲቦዲት ከቇዳዒትና ከድባዙት ጏጥዯው በጥዔቀዯ ባህ ያድዙኰ። 

የቤዯክዛዱያን የክብዛ ቅዛቭች፣ ዏቬቀኵች፣ ፅናፅኵች፣ ዣንጥኲዎችና ድዛሣናትዔ 

ከዏንበዙቷው ይጏጣኰ። ካሕናደዔ በኴብቧ ዯክህኖ ያቮበዛቃኰ፤ የእዔነደ ዯከዲይ ዔዕዏናንና 

ዔዕዏናትዔ ፀዓዳ ኴብቭቻቷውን ኯብቧው ዔዖውና ዯውበው በደባባይ ይዲያኰ። የከዯዙና 

የጥዔቀት በዓኴ ዲቦዲደ ከየብያዯ ክዛቬዱያናደ ጏጥዯው ጏደ ዒደዘያዎቻቷው እቬከዑዏኯቨ 

ድዖቬ በህኬብ እኴኴዲና በሽብሽባ እንዲሁዔ በካህናደ ያዚዳዊ ካዒ ይዲዷባኰ። ይህ ደግዕ 

ኯሃቇዘደ ቇጽዲና በደዘኬዔ ኧዛፍ የሃቇዙችንን ቇቢ በከፍዯኛ ደዖጃ እንዲጨዔዛ ያቬቻኯ 

ሃይዒኖዲዊ ቬነቬዛት ነው።  

 

ጥዔቀት ይህዔ ብቻ ቪይሆን እግዖ ዏንቇዳዊ የሆነዔ ሃቇዙዊ እና ካባቢያዊ ፋይዳው እየበዖከዯ 

ዏጥቷኴ። በየደብ ያኰ ጏጣቶች ኯበኰ የዑቧጡት ግዔት ከፍዯኛ በዏሆኑ ህኬቡን 

በዒቬዯባበዛ፣ ካባቢያቷውን በዒጽዳትና በኳኵችዔ ዯግባዙት የዑያደዛቈት ዯቪትፎ ንደኛው 

እግዖዏንቇዳዊ የሆነ ፋይዳ ነው። 

 

ይህ በዓኴ ከሕኬቡ ባህኲዊ እቫት ቊዛ ጥብቅ ትቬቬዛ ያኯው በዏሆኑ ከሃይዒኖዲዊነደ በዯጨዒዘ 

ፋይዳው ቈኴህ ነው። በዏሆኑዔ የቇዘቷን ሃይዒኖዲዊና ባህኲዊ እቫቶች ጠብቆ ኯትውኴድ 

በዒቬዯኲኯፍ ዖቇድ ጏጣደ ትውኴድ ሃኲፊነደን የዏጏጣደን ዯግባዛ ጠናክዜ ቀጥኴ ይቇባኴ። 



ኢትዮጵያ የዯኯያዩ እዔነት ዯከዲዮች በዏቻቻኴና በዏከባባዛ የዑኖባት ቇዛ በዏሆኗ 

ህኬቦቿዔ ይህንኑ ቬጠብቆ የዒቆየት ኃኲፊነት ብቻ ቪይሆን ግዴዲዔ ጭዔዛ እንዳኯባቷው 

ድዛቇው ዏኯከደት ይቇባኴ።   

 

በኰ በኢትዮጵያ ትኴቅ ቬዯዋጽኦ ያደዛግ የዑችኴ በዓኴ ነው። ጏጣደ ብከ ነቇዜችን እየቧዙ 

ነው፤ በየዏንቇዱ ዲቦት ቩጏጣና ቩቇባ ያኯውን ትቊት ዏንግቬት ጏደኴዒትና ቧኲዔ ዯቪትፎዔ 

የዑያድግበትን እድኴ ያዏቻች ይቇባኴ። ይህ ዯግባዛ እኩያው ቪኯ (የጽዳት ኧዏቻዎች፣ 

የዔንጣፍ ቬነ-ቬዛዓትና ኳኵቸዔ ዯግባዙት) ኯደዘቬደዔ ትኴቅ ዏቬህብ ሆኗኴ። 

 

ጏጣደ ካባቢውን በዒጽዳት ዏንቇዶችን በዒቬዋብ በኩኴ ትኴቅ ቬዙ እየቧዙ ነው፤ ይህ ዯግባዛ 

ከዏት ዏት ሁኳዔ የበኯጠ እየዯጠናከዖ በዏሄድ ኲይ ይቇኛኴ። ጏጣደ ከባቶቸ የጏዖቧውን 

የእዛቬ በእዛቬ የዏከባበዛ ትውፊደን ጠብቆ ኯትውኴድ  ዒቬዯኲኯፍ የዑችኴበትን ቊጣዑዔ 

በኰ ዝጥሯኴ። ጏጣደ ትውኴድ ጏኔውን፣ ዕዙኰን፣ እውቀደንና ጥበቡን ኯቇ ድዛጎ 

ከባህኴና ሃይዒኖት ቊዛ ኢትዮጵያን ኯዏዖከብ ኬግዸ እንዲሆንዔ በኰ እድኵችን ዝጥሯኴ። 

የዑያቬዝኴቇው የዏንግቬት ድቊፍ ብቻ ነው። በቧኲዔ፣ በፍቅዛ፣ በቬዔዔነት፣ በንድነት ብከ 

እዔነቶች በንድ ኲይ ዯጣዔዖው ነው ኢትዮጵያ ውቬጥ የዑኖት፤ ያኰትዔ። 

 

የጥዔቀት በዓኴ በኢትዮጵያ ኦዛቶዶክቬ እዔነት ቀኖና ዏቧዖት ከኧጠኙ ቢይ በዓኲት ንዱ 

ቩሆን የዯዷዏዖውዔ በ12ኛው ዏቶ ክፍኯ ኧዏን በቅዱቬ ኲበኲ እንደሆነ ቩጏቪ፤ ኯኢትዮጵያ 

ሕኬቦች ንድነትና ጥንካዚ እንዲሁዔ ኯቇዘቷ ዕድቇት የጎኲ ዑናውን ቩጫጏት የኖዖ እንደሆነዔ 

ጭዔዛ በዒጠየቅ ነው። ቬኯሆነዔ በዓኰን በዯባበት ዏንግቬዲት የትዔህዛት፣ የቪይንቬና የባህኴ 

ድዛጅት (ዩኔቬኮ) ጏካይ የዒይዳቧቬ ቅዛቬነት ኯዒቬዏኬቇብ እየዯደዖቇ ያኯው ጥዖት የኩሁ ዑናው 



ዒቪያ ነው። ጥዔቀት ከሃይዒኖዲዊ በዓኴነደ ባሻቇዛ የኢትዮጵያን ሕኬቦች በንድነት 

የዑያቬዯቪቬዛ፤ ያኯ ዔንዔ ኴዩነት እንደየቋንቋውና ባህኰ ሁኰዔ ዝጣዘውን የዑያዏቧግንበትና 

ዒኅበዙዊ ዏቬዯቊብን የዑያጎኯብትበት ነው። 

 

ቀደዔት በው በኩች ቤዯ - ክዛቬዱያን ዯጠኴኯው ሃይዒኖዲዊ፣ ቇዙዊና ዒኅበዙዊ ንድነትን 

ዖቊግጠዋኴ። ኪዚዔ ቤዯ ክዛቬዱያኒቷ የኢትዮጵያ ሕኬቦች የንድነዲቷው ዋቬትና የሆነውን 

ዏቻቻኴ፣ ዏዯዒዏን፣ ዏከባበዛ እንዲጎኯብት ቬዯዔህዜዋን ከዏቼውዔ ካ በኲቀ ጠናክዙ 

ዏቀጠኴ ያኯባት ዏሆኑን ካኯንበት ሁኔዲ በኲይ ቬዖጅ ያሻንዔ። 

 

የጥዔቀት በዓኴ የሕኬቦችን ንድነት የዑቇኴጽ ከዏሆኑዔ በኲይ ኯቇዛ ዕድቇት፣ ኯሕዳቫያችን፣ 

ኯኴዒዲችን፣ ኯዲዘካችንና ኯጥንካዚያችን ከፍዯኛ ዑና ቬኲኯው ይህንኑ ዕቫት ጠብቆ ኯትውኴድ 

ኯዒቬዯኲኯፍ ቤዯ ክዛቬዱያኒቷ ከዏቼውዔ ካ በዯሻኯ ኴትቧዙ ይቇባዲኴ። የቇዘቷ ሕኬቦች 

ኯቇዛ ቧኲዔና ንድነት ዏጠበቅ ኯኴዒትና ኯዕድቇት ዏዖቊቇጥ በንድነት እንዲቆዐ 

የሃይዒኖት ባቶች ሃኲፊነዲቷውን ጏጡ ከዯቇባ ካው ሁን ነው።   

 

የጥዔቀት በዓኴ የኢትዮጵያ ኦዛቶዶክቬ ዯዋሕዶ ቤዯ ክዛቬዱያን ብቻ ቪይሆን ሁኰዔ 

ኢትዮጵያዊ በቊዙ በዏሆን በድዔቀት ኯኧዏናት ቩያከብት የኖት በኴ ነው። በዓኰ የቇዘቷን 

ቇጽዲ ኯውጭው ዓኯዔ ኯዒቬዯዋጏቅ የጎኲ ቬዯዋጽኦ ከዒበዛከደዔ ባሻቇዛ የውጭ ጎብኚዎች 

በብኪት ኢትዮጵያን ዏዛጠው እንዲዏጡ በዒድዖግ የደዘኬዔ ኧዛፍ የውጭ ዔንኪዚ ቇቢያችንን 

ከዒቪደቈዔ በኲይ በኯዔ ቀፍ ዏድዖክ ኲይ ያኯንን የዏቻቻኴ ኩዘ እቫት የበኯጠ እንጎኲ 

በዒድዖግ የሃቇዘደን ቇጽዲ በዒጠኴቮት ኯትዛዔቬ የዑያዏቻዔቸ ሃይኵችን በየዏደ 

ቅቬዒቷውን እየቧበዖኴን የዑቇኝ ዲኲቅ በኴ ነው። ይህዔ ቬኯሆነ ዏንግቬት ኯበዓኰ ኴዩ ትኩዖት 



ቧጥቶ በቧኲዔና በድዔቀት እንዲከበዛ ኯዑያደዛቊቷው ጥዖቶች ዋቊ ዏቬጠት ያቬዝኴቊኴ። 

 

ቇዘቷ ካሏት ኩዘ እቫቶች ዏካከኴ ብኬኃነትን ቻችኵ የዏኖዛ እቫት ንዱ ቩሆን፤ 

በቀጣይዔ ይህን ኩዘ እቫት ጠብቆ ኯትውኴድ ኯዒቬዯኲኯፍና ቇዘቷ የዯያያኧችውን ኴዒት 

ኯዒቬቀጠኴ ቧኲዔ ጏዳዱ ሕኬብ ከዏንግሥት ጎን ቆዔ ይቇባኴ። ኢትዮጵያውያን እጅ ኯእጅ 

ዯያይኧው ኯቇዛ ቧኲዔና ንድነት ኧብ እንዲቆዐና የዯዷዏዖው የሕዳቫ ቈክ ከግብ እንዲደዛቬ 

ሁኰዔ ዖባዖብ ይቇባኴ።   

 

በሁኰዔ የሃቇዘደ ክፍኵች በዯከበዖው በኩህ በኴ ብጹዓን ቃነ ጳጳቪት፣ ቃውንዯ 

ቤዯ-ክዛቬዱያን ፣ የዯኯያዩ የውጭ ቇዜች ዔባቪደዜች፣ የውጭ ቇዜች ጎብኚዎች፣ የቇዛ 

ውቬጥና የውጭ የዏቇናኛ ብከሇን፣ ከፍዯኛ የዏንግሥት ዏዙዛ ባኲት ዲድዏውበዲኴ። 

 

ህብዖቧዯቡን ጨዔዜ ከኲይ የዯዏኯከደት ካኲት በዓኰን ቩያከብ ቧኲዒዊነትን፣ ንድነትንና 

ሀቇዛ ጏዳድነትን በዑያቪይ ዏኴኩ ነው። ከኩህዔ ባሻቇዛ የዯቷቇትን በዏዛዳት፣ ትህትናንና 

ፍቅዛን በዯግባዛ በዒቪየት ነው፡፡ ዔክንያደዔ እዔነትን በነፃነት ዒዙዏድዔ ሆነ በኴዒት 

ዯቪዲፊና ዯጠቃዑ ዏሆን የዑቻኯው ቧኲዔ ቩኖዛ ብቻ  ቬኯሆነ፡፡ 

 

ባጠቃኲይ፣ በጥዔቀት በዓኴ የዑካሄደው ኃይዒኖዲዊ ትዕይንት ቬደቪችና ኲቅ ያኯ ትዛቈዔ 

የዑቧጠው በዏሆኑ በየዓዏደ በናፍቆት በዏጠባበቅ የዑከበዛ በዓኴ ነው። የጥዔቀት በዓኴ 

በሀቇዘደ ያኯውን ዏንዝቪዊ ጥንካዚ ኯኳኲው ዓኯዔ የዔናቪይበት፣ የዔንኮዙበት ሀይዒኖዲዊ 

ዏዏኪያችንና ዯቬፋችን ነው። ቬኯሆነዔ ከኲይ የዯዏኯከደ ሃቇዙዊውንዔ ሆነ ሃይዒኖዲዊ 

ፋይዳዎቸን ከግዔት በዏክዯት በዯኯይ በዓኰ ቪይበዖኬ ከትውኴድ ጏደ ትውኴድ እንዲዯኲኯፍ  



የእዔነደ ዯከዲዮችን  ጨዔዜ የኳኵች እዔነት ዯከዲዮችና ዏንግቬት በዯቆዛቋዘነት ቬዓት 

ዏንቀቪቀቬ ይጠበቅባቷዋኴ፡፡ 

  

 


