ቍንቇት ቂቬደፋን ኟሽንዝት ዲዘቂችን ቆዏውጣት

ቬዓነህ 04-19-18

“ኢትዮጵያውያን በደዔ ኟዯቪቧ፣ ሿቋአነቶቻቷው ይቋቅ በቍንድነዲቷው ኟዑደዔቁ፣ በሕይት
ቩኖ ኢትዮጵያዊያን ሿኩህ ዓቆዔ በዕት ቩቆአ ኢትዮጵያ ይሆናቇ” ኟዑቆው ኟቍዲቨ ጇቅይ
ዑኒቬትዛ ዒብዙዘያ ቋአነትን ኟዑያሿብዛ ጭዔዛ በዏሆኑ፣ ቋአነትን ይክ ቆዴዕቄዙቩያዊ ሥዛዓት
ቌንባዲ ዏሠቆፍ ኟቌድ ይቋ፡፡

ቍጇቇባቷው ቂቇ ጓዶቻቷው በዯጨዒዘ፣ ኟቍቇዛ ቈዳይ

ያቇባናቋ ኟዑቇ ቇኖች ዔቄዜችና ዒበዖዲቻዎች ያቬዝቋቊቷዋቋ፡፡ እጅና እቌዙቷው በቈ
ዏንቀቪቀቬ ቆዯቪናቷው ኟዴዕቄዙቩ ዯቋዒትን

ዝትሾ ዒቬዯቂሿቋ ቀዳዑው ቍዷንዳና ኟችቌ

ዏውጫ ዏንቇድ ነው፡፡ እኩህ ይ ቈዙዒይቊ ቍዷንዳዎች እኟዯኧዖቈ ዏሆኑን ቋብ ይሏቋ።
ቆጇቅይ ዑንቬት ድቊፍ ዒድዖቌ ዒቆት ቆዑዏት ድዛጅትና ዏንቌቬትዔ ድቊፍ ዒድዖቌ
ዒቆት ዏሆኑን ዏኧንቊት ቍይቇባዔ ። ኟዏዖጣቷውን ድዛጅት ዔናቋባትዔ በቀዳዑነት “ቆኩህ
ቬበቃኝ” ቩቇ ያዏቧቇኑትን ድዛጅትና እቪቷውን በዏነጇቋ እኟዯደዖቇ ያቆው ኟፕዜፖቊንዳ ኧዏቻ
ቆቊ ቍቪፋዘ ዲዘቄ እንዳይዳዛቇን ዏጇንቀቅ ያቬዝቋቊቋ። ሿኩህ ዏውጣት ኟዑቻቆው ቆዏዘ
ድዛጅደ እና ቆቈቀዏንበ ሕኬብ ድቊፍና ዒበዖዲቻ ቩያደዛቌዔ ጭዔዛ ዏሆኑን ዒጤን
ያቬዝቋቊቋ፡፡

ኟዯፎቂቂዘ ፓዛዱዎችና ቡድኖች ድቊፍ ኟቌድ ይቋ፡፡ ይህ ድቊፍ በኢትዮጵያ ዔድዛ ቆቧዒዊ
ኟፖቆዱቂ ትቌቋ ኟዑዏጥን ዔኅዳዛ እንዲዝጇዛ ይዖዳቋ፡፡ ሿትናንት ኪዚ፣ ሿኪዚ ደቌዕ ነቇ ኟበቆጇ

ኟዯሻቆ እንዲሆን ይጇቅዒቋ፡፡ በእቋህና በቂዔ በቀቋ ኟዯቆቧው ኟዯቆዏደው ኟቌትዛነት ፖቆዱቂ
ቆቍቇዛዔ ቆሕኬብዔ ኟዒይጇቅዔ ዏሆኑን በዏቇንኧብ፣ ቆዴዕቄዙቩያዊ ሥዛዓት ቌንባዲ ኟዑዖዳ
ጇጇዛ ዏዛዛ ቍቇዙቷውን ኟዑዱ ካቍች ዯቌባዛ ቈሆን ይቇባቋ፡፡ ኢትዮጵያዊነትን ሿቃቋ
በይ በዯቌባዛ ዒቌኧፍ ትቋቁ ሥዙ ዏሆን ቍቆበት፡፡

ኟኢትዮጵያ ኟዲቅነት ቄብዛ ኟዑዏቆቧው በቇኪ ቋጆቿ ሁቆንዯናዊ ዯቪትፎ ብቻ ነው፡፡ ኢትዮጵያ
ቇዓዊ ቍቇዛ እንደ ዏሆኗ ዏጇን በውቬጥ ቈዳይዋ ኟዯሟ ዯቪትፎ ዒድዖቌ ኟዏ ኢትዮጵያውያን
ኟዒይቇቧቬ ዏብት ነው፡፡ ዔዕዙባውያንዔ ሆኑ ቊቌች በውቬጥ ቈዳያችን ቇብዯው እንዲዝዯፍደ
ዏፍቀድ ቍይቇባዔ፡፡ ቆኩህ ደቌዕ ዏሿፋዝቋ ቪይሆን ኟቊዙ ቍቋዔ ቈኖዛ ኟቌድ ነው፡፡ ኟውጭ
ኃይቌች ጥቅዒቷውን ቆዒቬጇበቅ ቩቇ ኟዒይዝነቅቇት ድንቊይ ኟቆዔ፡፡ እነቨን እቬቂቇቆቇቆ ድዖቬ
ቍቬዝ ነው ብቆው ያዏኑበትን ሁቇ በዒድዖቌ፣ ቍዔባቇነን ዯቁያቷውን ሁቇ ሥቋጣን ይ
ያቬቀዔጣቇ፡፡ ይህ ፍቍዲቷው በኢትዮጵያ ዔድዛ ዯቀባይነት ዒቌኗት ኟቆበትዔ፡፡

ይህ

ዕውን እንዲሆን ደቌዕ ኢትዮጵያውያን በቍቇዙቷው ቈዳይ ባይዯዋዛ ቪይሆኑ ሿዳዛ እቬሿ ዳዛ
ኟዑቪዯዞበት ዔኅዳዛ ዏኖዛ ቍቆበት፡፡

ዏቧንበቻውን ዏነቊቇዘያ ሿሆኑ ቈዳዮች ዏቂሿቋ ጇቅይ ዑኒቬትዛ ዓብይ ቍህዏድ (ዶ/ዛ)
በዯቆያአ ቄቋቌች

ሿሕኬብ ዯቂዮች ቊዛ ኟዑያደዛቈት ውይይት ነው፡፡ ኟዷዏት ኟቍቪፋዘው

ዲዘቄ ሿዯዷዏዖበት ቨዒቊ ቄቋቋ ነው። ኟቈብኝዲቷውና ኟውይይዲቷው ዓዒ በዏቬሿዖዔ 2010
ዓ.ዔ. በኦዜዑያና በቭዒቊ ቄቋቌች ቍዋቪኝ ሥፍዙዎች ኟዯቀቧቀቧው ቌጭት ያደዖቧው ጥፋት
ነው፡፡ ቁጥዙቷው በውቋ ኟዒይዲቅ ኟዕደበት፣ ቆቍቂቋ ቈዳት ኟዯዳዖቈበትና ሿፍዯኛ ኟቍቇዛ
ሀብት ኟደዏበት ቌጭት ሿሁቆደዔ ቇኖች ቍንድ ዑቈዮን ኟዑጇቈ ካቍችን ሿቀዬቍቷው
ቍዝናቅሏቋ፡፡ ጇቅይ ዑኒቬት በንቌቌዙቷው እንደቇቆፘት፣ ቌጭደ ሿኢትዮጵያዊነት ባህቋ

ያዝነቇጇና ኟሁቇንዔ ቇን ቍንቇት ያቬደፋ ኟሽንዝት ዲዘቄ ነው፡፡ ይህንን ቍቪፋዘ ኟዲዘቄ ዔዕዙፍ
በፍጥነት ኧቌቶ በሁቆደ ሕኬቦች ይሁንዲ ይ

ኟዯዏሠዖዯ ኟቊዙ ዏፍትሔ ዏዝቆቌ ኟቌድ

ይቋ፡፡ ቆኩያ ቍቪፋዘና ቍውዳዑ ቌጭት ዏንቬዔ ኟነበ ዔቄንያቶችና ቆቬቋሾች ጥዛት ብቆው
ዏዲቅ ይቇባቷዋቋ፡፡ ኟኦዜዕና ኟቭዒቊ ዯጆች ቆኧዏናት ዯቪቬበውና ዯደቊቌዝው ኟዑኖ፣
ቌጭደ በዯሿቧዯዔ ካ እዛቬ በዛቬ ሿቆ ኟዯቧጣገና ኟጥፋደን ዏጇን ኟቀነቨ ዏሆናቷው
ይዲቃቋ፡፡ ሕኬቡ ውቬጥ ያቮዏቁ ቫዖኞች ቌን ቍቪፋዘውን ዯቌባዛ ዝጽዏዋቋ፡፡ ሿእንደኩያ
ዓይነደ ኟውዛደት ዯቌባዛ ዏቀቅ ይቇባቋ፡፡ ሕኬብ ሁቇንዔ ነቇዛ ያውቃቋ፡፡ይህ ቍይነደ ቍቪፋዘ
እና ቍንቇዲችንን ያቬደፋ ዲዘቄ ኟዯዝፗዏው ደቌዕ በኦዜዑያና ቭዒቊ ቄቋቌች ብቻ ቪይሆን
በቊቌችዔ ቬፍዙዎች ነው።ዏጇኑ ይቆያይ ቂቋሆነ በቀዛ በቍዒዙ በቊቌችዔ ኟኦዜዑያ ቄቋቋ
ቬፍዙዎች ይ ቍቊጥሟቋ።

ቍሁን ካው ሿኩህና ቍቪፋዘ ሿሆነው ዲዘቄ ዏውጣት ነው። ሿይ በዯዏቆሿዯው ቍቌባብ ሕኬቡ
ይህን ቂቀ ኧንድ እዙቨ ሕኬቡ ባህቋ ባደዖቇው ኟቌጭት ቍዝዲት ሥዛዓት ኟበደቆውን እኟቇቧፀ፣
ኟዯበደቆውን እንዲቂቬ በዒድዖቌ ሿችቌ ቆዏውጣት በዑደዖቇው ጥዖት ይ ሿዏንቌቬት ቍን
ቈቧቆፍ ይቇባቋ፡፡ ሕኬቡ

ቍሁንዔ ቢሆን ዔንዔ ዓይነት ጇባቪዔ ሆነ ቁዛሾ ኟቆውዔ፡፡ ሕኬባዊ

ቅንዝዖንቬ ዯጇዛቶ ውይይት ቩደዖቌ ኟዯቬዯዋቆውዔ እዛቬ በዛቨ እኟዯቀቧ ቍብዜነደን ቩያዖቊቌጥ
ነው፡፡ ይህንን ኟዏቧቆ ፀቊ ያቆው ሕኬብ ዏሀቋ ኟዑዖጨው ዏዛኬ ነው ዏፍትሔ
ኟዑያቬዝቋቇው፡፡ ኟሕኬብ ቆሕኬብ ቌንኘነደና ውይይደ ቩዷዏዛዔ ይህ ቈዳይ ቍጽንኦት ዯቧጥቶት
እንደሆነ ሿኟዏድዖቅቸ ቧዔዯናቋ፡፡

ኅብዖ ብሔዙዊ ቍንድነደን ቍቬጇብቆ ቆዓቆዔ ዯዔቪቊት ኟሆነ ሕኬብ፣ በብሔዛዔ ሆነ በሃይዒኖት
ቈሿፋፍቇት ያቧቡትን ሁቇ ቫዙቷውን በዒቄቮፍ ሿኩህ ቍቪፋዘ ዲዘቄ እዙቨንዔ ሆነ ሃቇዘደን

ቈያጣ ይቇባቋ፡፡ ቋአነቶቸን ቋጥ ቍድዛቍ ቍንድነደን ኃይቋ ያደዖቇው ይህ ቀና ቍቬዯዋይ ሕኬብ
በጇባብነትና በትዔቄህዯኝነት ቍቬዯቪቧብ ውቬጥ ኟዯኧዝቀውን ቍቂቋ ሿህኬብ ቈነጥቆው ይቇባቋ፡፡

ይህ ጨዋ ሕኬብ ቧዔ፣ ቋዒትና ዴዕቄዙቩን

ቍጥብቆ ኟዑዝቋቌ ዏሆኑ ቍያጇያይቅዔ። ይህን

ኟዑዝቋቌ ቍቂቋ ደቌዕ በቍቇ ቈዳይ ዋነኛ ባቆቤት ዏሆኑን በዯቌባዛ ቈያዖቊቌጥ ይቇባቋ ፡፡ ዒንዔ
ቈቋበዯኛ እኟዯነቪ ዴዕቄዙቩያዊና ቧብዓዊ ዏብደን ኟዏቌዝፍ ቫዙ ውቬጥ ቩቇባ ዏንቌቬትን
ዏጇበቅ ቆብቻው ኟትዔ ቍያደዛቬዔ፡፡

ጇቅይ ዑኒቬት በቭዒቊ ቄቋቋ ኟዷዏትን ቈክና ውይይት በቍዔቦ ዏቀቊና ቍዲቬ ቍበባዔ ይ
ሿዯቆያአ

ባቆድዛሻዎችና

ቍደዖጃዷቶች

ቊዛ

ቀጥቆውበዲቋ።

ደ

ቊቌች

ቍቂባቢዎች

እንደዑቀጥቇዔ ይጇበቃቋ፡፡ እቪቷው ቂደዖጓቷው ንቌቌዜች ዏቇንኧብ እንደዯቻቆው ቆሕኬብ ቋአ
ትቀዖት እንደዑያደዛቈ ነው፡፡ ይህ ቋአ ትቀዖት ዯጇናቄዜ በዯቆይ ካቍች በነፃነት ሐቪባቷውን
ኟዑቇቋፘባቷውና ቆቍቇዙቷው ቍቬዯዋጽኦ ኟዑያበዖቄደባቷው ዏድዖቅች በቬፋት እንዲሿዝደ፣
ኟሐቪብ ነፃነትን ኟዑዝዲዯኑና ዏብቶችን ኟዑቇድቡ ቍቬዝ ድዛቶች በፍጥነት እንዲቇደ፣
ሿኩህ ቀደዔ በፍዛኃት ኟዯቮበቡ ካቍች እንዲደፋዝ፣ እንዲሁዔ በቍቇዘደ ኟበቆጇ ዏነቃቃት
እንዲዝጇዛ ኟዑያቌከ ዯቌባዙትን በዒሿናን ቍንቇዲችንን ቂቬደፋው ዲዘቄ ቆዏውጣት ኟቍንበቪው
ድዛሻ ኟዏንቌቬት

ቢሆንዔ ኟህኬቡዔ ድዛሻ ኟዒይናቅና ዏቧዖዲዊ ዏሆኑን ዏቇንኧብ

ያቬዝቋቊቋ።

በዓቆዔ ቍደባባይ ቍንቇቷን ያቬደፏትን ዖሃብ፣ ዯዏፅዋችነት፣ ኋቀዛነትና ኟዏቪቧቇትን ዯዖት
ዒድዖቌ ኟቻቆች ሃቇዛ በኩህ ቍይነት ቍቪፋዘ ድዛት ቋትዲዒ ቍይቇባዔ፡፡ ዏንቌቬት እኟቧዳቷው
ባቇ እዛዔጃዎች ይ ኟህኬቡ ዯቪትፎ በዯጇናሿዖ ዏቋቀ ሿዲሿቆ ኟዯበቮው ቇጽዲችን ዏቬዯቂሿቋ

ይችቋ፡፡ ቆኩህ ቀና ሐቪብ ቬቃት ቩባቋ ቍቇዛን ዒቬቀደዔ ዯቇቢ ነው፡፡ ቍቇዛ ኟዑዏዙ ቍቂቋ
ቋሥዙ ቩቋ ቍሠዙ ዒቆት በቍቇዛ ይ ዏቀቆድ እንደሆነ ቌቋጽ ነው፡፡ ኟሕኬብ ጥያቄዎች ዔሽ
ዒቌኗት ያቋቻቇትና ቆሦቬት ዓዏዲት ኟኧቆቀ ነውጥ ኟዯዝጇዖው በኩህ ዔቄንያት ነው ዒቆት
ይቻቋ፡፡ ቍሁን በጥቋቅ ዯሃድቭ እዙቫን ቍድሻቆሁ ቆው ቌንባዛና ዏንቌቬት እንዲሁዔ ቆቍዲቨ
ጇቅይ ዑኒቬትዛ ሁቆቇብ ድቊፍ ዒድዖቌ ይቇባቋ፡፡ ዳዛ ይ ቆዕ ዏዯቷት ቪይሆን ዏቋቂዐን
ነቇዛ ሁቇ ዒዏሿትና ዒቪቧብ ዯቇቢ ነው፡፡

ቍሁን ትቋቁ ነቇዛ ያቊጇዐ ችቌዜችን በቧሿነ ዏንቇድ ዏፍዲት እንደዑቻቋ ኟቊዙ ዏቌባባት
ዏፍጇዛ ነው፡፡ በዯቆይ በፖቆዱቂው ውቬጥ ያቇ ኃይቌች ቆዓዏዲት ያባሿኑትን ኟቧው ኃይቋ፣
ካና ኃይቋ ብቻ ቪይሆን ዏቋቂዔ ቍቊጣዑዎች በዏቇንኧብ ቆቅደ ኟዑዏጥን ቁዏና ይ ቢቇኘ
ይዏዖጣቋ፡፡ ኟዓዏዲት ችቌዜች ኟዑቀዖዞትና ደዯሻቆ ካ ዏቮቊቇዛ ኟዑቻቆው በቀና ዏንዝቬ
ኟቆውጥ ኃይቋ ሆኖ ዏቇኗት ቩቻቋ ብቻ ነው፡፡ በሕቌ ኟበይነት ሥዛ ኟዔትዯዳደዛ
ዴዕቄዙቩያዊት ቍቇዛ ዕውን ዏሆን ኟዔትችቆው ኢትዮጵያውያን ቩዯባበ ብቻ ነው፡፡
ኟዑያዔዛብንዔ በኅብዖት ቬንቆዔ ነው፡፡

