ንድ ዓይነዴነዴ ያኴሆነው ንድነዴ
ድኵቪ ዛጌቪ 05-01-18
የዴኛውዔ ሀቇዙዊ ዙዕይ ከኸዴዮጵያዊ ንድነዴ ውጭ እውን ሆን ይችኴዔ። ኸዴዮጵያ የሁኲችንዔ
ሀቇዛ ናዴ። የእቇኳና የእቇኳ የዑባኴ ዘውግ የኲዴዔ። የንድነዲችን ዏቇኯጫዔ ናዴ። የጋዙ ቤዲችን
የሆነችውን ሀቇዛ ኯግንባዲዋ እጅ ኯእጅ ዯያይዞ የዏቧኯዢ፣ ኯኴዒዴ፣ ኯዴዕክዙቩና ኯቧኲዔ እንዲሁዔ
ኯኸዴዮጵያዊ በጎ ዓኲዒ ብኵዔ ዯግባዛ ሁኰዔ ዜጋ ቅዔን ቀናጅድ ጠንካዙ ቁዏና ዏያዝ ይቇባኴ።
ኯዚህዔ ይዏቬኯኛኴ—የኸዡዴዘ ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ ህዏድ በዯኯያዩ ዏድዖኮች ኲይ ቬኯ
ኸዴዮጵያዊነዴ ቩያነቨ “ዏደዏዛ ኯብን” በዒኯዴ የቇኯፁዴ።
ዲዲያ ይህች የሁኲችንዔ ሀቇዛ የጋዙችን የዏሆኗን ያህኴ፤ ቀኯዏ ብዙዔ ናዴ። ህብዙዊ ናዴ። ይህ
ህብዙዊነዴ ዯደዔዖን ንድ እንድንሆን ያደዖቇን ነው። በኳኲ ባባኴ፤ ንድነዴ ንድ ዓይነዴነዴ
ባይሆንዔ፤ ንድነዲችን በዏግቢያዬ ኲይ የቇኯፅኩዴን ኸዴዮጵያዊነዴንና ኸዴዮጵያን ኯዒጠናከዛ እጅግ
ጏቪኝ ቈዳይ ነው። ንድ ዓይነዴ የዴኛውዔ የዓኯዒችን ክዢኴ ውቬጥ የኯዔ። ኳኲውን ዴዯን ቀኲኰን
ከንድ ዏሃፀን ዏንዲ ሆነው የዯጏኯዱ ህፃናዴ ብንጏቬድ እንኳ፤ የዑያቇናኟዶው በዛካዲ ንድነድች
ቢኖዙዶውዔ ንድ ዓይነዴ ግን ሆኑ ይችኰዔ። ይኯያያኰ።
ኴዩነዴ በቀኯዔ፣ በቬዯቪቧብ፣ በሃይዒኖዴ እንዲሁዔ በኳኵች ዘውጎች ዏኖ ዓኯዒዊ ክቬዯዴ ነው።
ሻዛ ይችኴዔ። ኸዴዮጵያችንዔ የሀቇዙችን ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች ሁኯንዯናዊ ኴዩነድች
ድዔዛ ውጤዴ ናዴ። ንድነዲችን ህብዖ ብሔዙዊነዲችንን ያደዏቀ ነው። በብዝሃነዴ ውቬጥ ይህን ኴዩነዴ
ዒቻቻኴና ኴዩነደ ኯኸዴዮጵያችን የዑያዏጣውን ፀጋ ዯቀብኯን የዔንጓዝ ከሆነ፤ ጠቅኲይ ዑኒቬዴ
እንዳኰዴ ዲኲቁን ህዝቧንና ዲኲቂደን ሀቇዙችንን ከዔንግዜውዔ በኲይ ቇናና እና ጏደ ነበዖችበዴ የክብዛ
ዏንበዛ

ኴንዏኴቪዴ

እንዲሁዔ ህዳቫዋን

እውን

ዒድዖግ

እንችኲኯን። ንድ

ዓይነዴ ባንሆንዔ

“ዯደዒዘው” ንድነዲችን ይህን እውነዲ ዒዖጋቇጥ ይችኲኴ።
ኸዴዮጵያ የዔዴከዯኯው ዡዴዙኲዊ ቬዛዓዴ ይህን እንድናደዛግ ዔዷ ሁኔዲ የዝጠዖ ይዏቬኯኛኴ።
ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ንድነዴን ይበኴጥ የዑያጠናክዛ ነው። ዛግጥ በኸዴዮጵያ ውቬጥ የዑቇኘዴ
ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ህዝቦች በዝቃዳዶው ባዖቀቁዴ ህቇ-ዏንግቬዴ ኲይ ንድ የጋዙ ኸኮኖዑና
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ፖኯዱካዊ ዒህበዖቧብን ኯዏቇንባዴ በቇቡዴ ቃኴ ኪዳን ዏቧዖዴ ኲኯዞዴ 27 ዓዏዲዴ ቇደዒ በዏከባበዛና
በዏቻቻኴ እንዲሁዔ ንደኛው የኳኲኛውን ባህኴ፣ እዔነዴና ዴውዟዴ በዒክበዛ ቬዏቬክዖዋኴ። በዚህዔ
እያንዳንዱ ብሔዛ፣ ብሔዖቧብና ህዝብ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነደን ጠናክሯኴ። ሆኖዔ ይህ ሁኔዲ
ይበኴጥ እንዲጠናከዛ ዒድዖግ ያቬዝኴጋኴ።
ዛግጥ ብዝሃነዴን በዑያከብዛ ቬዛዓዴ ውቬጥ የዑዯቇበዛ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ይበኴጥ እንዲጎኯብዴ
ዒድዖቈ ኳ የዑባኴ ቈዳይ ይደኯዔ። በእኔ እዔነዴ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ይበኴጥ እንዲጎኯብዴ
የዯኯየ ዏንቇድን ዏከዯኴ የዑያቬዝኴግ ይዏቬኯኛኴ።
ዛግጥ ነው— ባኯዞዴ ዓዏዲዴ በኸዴዮጵያ የዯከናጏነው ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴን የዒጎኴበዴ ጥዖዴ
ዔንዔ ችግዛ ኴነበዖበዴዔ ብኵ ዏከዙከዛ ይቻኴዔ። በንድ በኩኴ ባኯዞዴ ቬዛዓድች የነበዴ
ውቬብቬብ የብሔዛ ጭቆናዎች ኳያ ቬዯቪቧቡን በቀኲኰ ዒቬዖፅ ቬዶጋዘ ያደዖቇው ይዏቬኯኛኴ። በኳኲ
በኩኴዔ የቬዛፀዴ ቬዙው ዴኩዖዴ ዯቧጥድዴ እንዳይከናጏን የዯኯያዩ የውቬጥና የውጭ ዯፅዕኖዎችን ዏሻቇዛ
ኯዏቻኲችን ችግን ዋቪቬቦዲኴ ብዬ ቬባኯሁ። ይህ ባይሆን ኖዜ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ
የሀቇዙችንን ንድነዴ በዒጠንከዛ ኸዴዮጵያዊነዴ ይበኴጥ እንዲያብብ ዒድዖቈ ይቀዚ ይሆን ነበዛ።
ኸዴዮጵያዊ ዒንነዲችን የክብዙችን ዏቇኯጫ ነው። የንድነዲችን ዒቪያዔ ጭዔዛ። ዴዕክዙቩያዊ
ብሔዛዯኝነዴን ዒጠናከዛ ይህን ኸዴዮጵያዊ ንድነዲችንን ይበኴጥ የዑያጎኲው ይሆናኴ። የዴዕክዙቩያዊ
ብሔዛዯኝነዴ ፅንቧ ሃቪብ ከኳኵች ብሔዜችና ብሔዖቧቦች ጋዛ በቧኲዔ የዏኖዛና ችግዛንዔ በውይይዴ
ኯዏዢዲዴ የዑያቬችኴ ዒህበዖቧባዊ ግንኘነዴን ዏከዯኴ ነው።
ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ከዴዔክህዴና ከጠባብ ኃይኵች ጋዛ ኯዑደዖግ ዴግኴ ዓይነዯኛ ዏቪዘያ ነው
ብዬ ቬባኯሁ። ዔከንያደዔ ይህነ ዏቧኰ ብሔዛዯኝነዴ የዙቬን ዒንነዴ እንደዑያከብዛ ሁኰ ኳኵችዔ
በዯዏቪቪይ ኰ ብኵ ቀበኴ ቬኯዑችኴ ነው ነው። ዏዯቪቧብንና የጋዙ ኴዒዴን በዒዖጋቇጥ ዖቇድዔ
ቁኴዢ ዯግባዛ ይኖዖዋኴ።
ብሔዛዯኝነደ የዏኴካዔ ቬዯዳደዛ እና የኴዒዴ ጥያቄዎችን በዘኲቂነዴ ኯዏዢዲዴ የዑያቬችኴ ነው።
ቬኯሆነዔ ፅንቧ ሃቪቡ የበኲይነዴ ባቇኗባዶው ካባቢዎችና ክኴኵች ዔንዔ ዓይነዴ ግጭዴ ቩከቧዴ
ይቬዯዋኴዔ።

“ኯዔን?”

ከዯባኯ፤

ዴዕክዙቩያዊ

ብሔዛዯኝነዴ

የጋዙ

የኴዒዴ

ዯጠቃዑነዴን

የዑያዖጋግጥ ቬኯሆነ ነው። እናዔ ኸዴዮጵያዊ የጋዙ ኴዒዴንና ህዝባዊ ዯጠቃዑነዴን ይበኴጥ ኯዒዖጋቇጥ
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በንዳንድ ካባቢዎች ዐኰ ኯዐኰ ባይሆንዔ በዏዛኘ የዑቬዯዋኰዴን የጠባብነዴና የዴዔክህዴ
ቬዯቪቧቦችን ጏደ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ እቪቤ ዒዔጣዴ የዑያቬዝኴግ ይዏቬኯኛኴ።
ዔንዔ እንኳን በእኔ እዔነዴ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ በኸዴዮጵያ ብሔዜች ዏካከኴ የዏኯካከዴ
ዝዔድና ዏዢጠዛ ቢችኴዔ (የዝጣጠዛ ሁኔዲው ኴዩነደ እንደዯጠበቀ ዒኯዳ ነው)፤ ኸዴዮጵያችንን ጏደ
ኲቀ ደዖጃ በዒድዖግ ዖቇድ የዑቀዖው ቈዳይ ዏኖ ግኴፅ ነው። ኯዚህዔ በሁኑ ጏቅዴ የዴዔክዴና
የጠባብነዴ ዝዯናዎችን በቬዖጅነዴ ዒንቪዴ ይቻኲኴ።
ዛግጥ ባኯዞዴ 27 ዓዏዲዴ ያህኴ ዴዔክህዴና ጠባብነዴ ዏኯካከድችን ጏደ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ
እቪቤ ኯዒዔጣዴ በዛካዲ ሥዙዎች እንደዯከናጏኑ ዏካድ ይቻኴዔ። ዏኯካከድዷዔ ኴዣ…ኴዣ
የዑያንቧዙዙው በዐቬና እና ያኴዯቇባ ጥቅዔ በዑሹ ካኲዴ ዒካኝነዴ እንደሆነ ቩቇኯፅ ይቧዒኴ።
እነዚህ ሁኔዲዎች እቪቤውን ኯዒቬዖፅ ዯግዳዜዴ የዝጠዖ ይዏቬኯኛኴ። ዲዲያ በቅድዑያ ዐቬናን ከህዝቡ
ጋዛ ሆኖ በዏዲቇኴ ዝዛ ዒቬያዝ ይቇባኴ። ጠቅኲይ ዑኒቬዴዛ ዶክዯዛ ብይ እንዳኰዴ ቢያንቬ የቀበኳ
ዏዲጏቂያ ኯዒጏጣዴ ህዝቡ ዘዏድ ጋ ዏደጏኴ እንዳይኖዛበዴ ዒድዖግ ያቬዝኴጋኴ። ኳኵችን የዐቬና
የቁዛኝዴ ቧንቧኯድችንዔ ዏበጠቬ ይቇባኴ።
ኯጥቆዔ ዏኯካከድዷን ከህዝቡ ጋዛ በዏሆን ጏደ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴ ጎዙ ዏቀኲቀኴ ይቻኲኴ።
በእኔ እዔነዴ ኯውጡ በዚህ ዓይነዴ ዏንቇድ ቢቀጥኴ ውጤዴ ዒዔጣዴ ይቻኲኴ ብዬ ዔናኯሁ። ኯዚህዔ
የቬዛፀዴ ቬዙን በባኯ ሁኯዴ ደዖጃ የዯግባቦዴ ዏንቇድን (Two- Step way of Communication)
ዏከዯኴ ያቬዝኴጋኴ— በዏቇናኛ ብዙሃን እና በየዒህበዖቧቡ ውቬጥ ዯቧዑነዴ ባኲዶው የጎቪ ዏዘዎች፣
ባቇዳዎችና የሀቇዛ ሽዒግኳዎች ዒካኝነዴ።
በእኔ እዔነዴ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴን ከዙዴ ዏቧዖዲዊ ዴዛጓዓዎች ኳያ በዏዏኴከዴ የቬዛፀዴ
ቬዙውን ቇቢዙዊ ዒድዖግ የዑቻኴ ይዏቬኯኛኴ። ንደኛው፤ ዒንነዴን ዒጏቅ ቩሆን፣ ሁኯዯኛው፤
የኳኵችንዔ ዒንነዴ ዒጏቅ ነው። ቭቬዯኛው፤ እኩኴ ዯጠቃዑነዴን ዒዖጋቇጥ ነው። ዙዯኛው ደግዕ
ካባቢን ዒኴዒዴ ነው። እነዚህ ዙዴ ዏቧዖዲዊ ቈዳዩች ኸዴዮጵያዊ ንድነዴን ከዒዖጋቇጥ ባሻቇዛ
ሀቇዙዊ ዕድቇዴ እንዲዠጠን ቈኴህ ዑና ያኲዶው ናዶው። ዙደንዔ በጨዖዢዲ ኴንዏኯከዲዶው
እንችኲኯን።
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ዒንነዴን ከዒጏቅ ኳያ፤ የዯኯያዩ ዢኲጎድችና ጥቅዕችን ዏኯየዴ ያቬዝኴጋኴ። የጋዙ የሆኑ ባህዘያዴን
ዏቇንዘብዔ እንዲሁ። የዙቪችንን ዢኲጎድችና ጥቅዕች ቬናዖጋግጥ፤ የጏኴ የሆነውን ኸዴዮጵያዊ ንድነዴን
ኴንዘነጋው ይቇባዔ።
የዙቪችንን ዒንነዴ ኯዒጏቅና ጥቅዕቻችንን ኯዒጣጣዔ በዔናደዛቇው ጥዖዴ ውቬጥ፤ በኸዴዮጵያዊነዲችን
የዑኖዖን “ዯደዒዘነዴ” የጏኴ ቬኯሆነ ከኳኵች ጋዛ ያኯውን የጋዙ ዢኲጎዴና ጥቅዔ ብዖን ዏዏኴከዴ
ይቇባናኴ። እንዲህ ዓይነደ ዑዛናዊ እይዲ በዙቬ ጥቅዔ ውቬጥ ኳኵችንዔ እንድናቬብ ያደዛቇናኴ።
እኩኴ ዯጠቃዑነዴን ከዒዖጋቇጥ ኳያ፤ የዴኛውዔ ጏቇን የጋዙ በሆኑ ሀቇዙዊ ቈዳዮች ኲይ በዏብኯጥዔ
ሆነ በዒነቬ ቬዓዴ ውቬጥ ቪይቇባ በጋዙ ዏጠቀዔን እውን ዒድዖግ ያቬዝኴጋኴ። ሁኰዔ ዒንነድች
ከኸዴዮጵያ ሁኯንዯናዊ ኯውጥ እኩኴ ዯጠቃዑ ዏሆን ይኖዛባዶዋኴ። ቬዓዲዊነዴን በዒውጣዴ በቧከነ
ዏንቇድ የእኩኴ ዯጠቃዑነዴን ሁኔዲ ዒዖጋቇጥ ያቬዝኴጋኴ።
ካባቢን ከዒኴዒዴ ኳያዔ ቢሆን፤ ሁኰንዔ ዯጠቃዑ የዑያደዛግ ከባቢን በዯቇቢው ዏንቇድ ኯኴዒዴ
የዒዋኴ ቈዳይን ዏዯግበዛ ይቇባኴ። ዒንነድች በያኰበዴ ካባቢ ኴዒዲዶውን እንዲያቪኴጡ ድጋዢ
ዒድዖግ ያቬዝኴጋኴ። ይህ ድጋዢዔ ዒንነድች እንደ ሀቇዛ ቩደዏ ሀቇዙዊ ቬኬድች እንዲሆኑ ያደዛጋኴ።
በእኔ እዔነዴ ዴዕክዙቩያዊ ብሔዛዯኝነዴን ከእነዚህ ዙዴ ዏቧዖዲዊ ቈዳዩች ኳያ በዒቬዖፅ
ኸዴዮጵያዊ ንድነዴ ይበኴጥ እንዲያብብ ዒድዖግ የዑቻኴ ይዏቬኯኛኴ። ያኔዔ ንድነዲችን ንድ
ዓይነዴነዴ ባይሆንዔ፤ ኸዴዮጵያዊነዴን ያጎኲዋኴ፤ ያደዔቀዋኴ። “ዯደዒዘነዲችን” ውጤዴ ቩያዏጣ
እንድንዏኯከዴዔ ያደዛቇናኴ።
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