የትናንትናውን ዔእዙፍ ዘቌዯናኴ
ዮናቬ 04-26-18
በዏኲ ቇዘቷ ቧኲዔና ዏዖቊቊት ቧፍኖ ኢትዮጵያውያን በዯቬዠ ዯዕኴዯው የዕኯት ዯዕኯት
ዯቌባዙቷውን እያሿናኑ ዏሆናቷው፣ ቇን ኯዑድ ዒንኛውዔ ቧው ዕፎይዲ ይቧጣኴ፡፡
ዲቨ ጠቅኲይ ዑንቬትዛ

በጅቌጅቊ፣ በዔቦ በዏቐኯ በባህዛዳዛ እና የቍንደዛ ሿዯዕች ሿሕዝብ

ዯካዮች ቊዛ ሿዏነቊዙቷውዔ በኲይ፣ በዲቬ በባ ሿዯቃዋዑ የፖኯዱካ ፓዛዱዎች ዏዙዜች
ቊዛ፣ ሿንቌዱ ዒኅበዖቧብ እንዲሁዔ ሿዏኲ ቇዘደ ሿዯውጣጡ 25 ተሕ ጣቶች ቊዛ
ዯቇናኝዯው የትናንትናውን ዔእዙፍ ዘቌዯዋኴ።
ኢትዮጵያ

የሁኰዔ

ቇዛና

ቤት

እንደሆነች፣

ኢትዮጵያውያን

ዴዕክዙቩና

ነፃነት

እንደዑቇባቷው፣ ጣቶች ኯቇዙቷው እንዲቆዐ፣ ዠዲ የዒይቧጡ በዛካዲ ችቌዜች
ዏኖዙቷውን፣ ዏጪው ዜ ኯኢትዮጵያ የፍቅዛና የይቅዛዲ ዏሆን እንደዑቇባው፣ በቇዛ ቈዳይ
ኢትዮጵያውያን በዐኰ ብዖው ዏሠኯፍ ያኯባቷው ዏሆኑዔ ኲይ ዏቌባባት በዏፍጠዛ
የዯበኲቮውን ዔእዙፍ ዘቌዯዋኴ።
ይህን የዏቧኰ ኯቇዛ የዑበዸ በቍ ነቇዜች ቩዲዩ ቇዙቷውን የዑዱ ኢትዮጵያውያንን ሁኰ
ያቬደቬዲኴ፡፡ ነቇዛ ቌን የቇዛ የቊዙ ቈዳይን እንደ ቈዛ በዏቧንጠቅና ጨኯዔዯኛ በዏሆን
ዏኴካዔ ጅዒዚዎችን ኯዒደብዘዝ እና የዯዘቈ ዠይኵችን የዑሿፍደ ሃይኵች ሁንዔ ብቅ ብቅ
እያኰ ነው። እነዚህ ሃይኵች ዲቨን የካቢኔ ቯዏት ዯሿትኵ

የብሔዛ፣ የሃይዒኖትና የዛዕዮዯ

ዓኯዔ ኴዩነቶችን እየዲሿቀ የቊዙ ቈዳዮች ኲይ ዏቌባባት እንዳይዝጠዛ እየቧ ነው ፡፡ በቍነት
በክዠት ቩሿበብ የዔትቍዳው ቇዛ ናት፡፡ የዑቍዳው ሕዝብ ነው፡፡ ጠቅኲይ ዑኒቬት እንዳኰት
ንድነት ዒኯት ንድ ዓይነትነት እንዳኴሆነ ሁኰ፣ ኴዩነት ዒኯት ደቌዕ የዏጠዠዠት ዯቃዛኖ
ይደኯዔ፡፡ የሐቪብ የበኲይነት ኖዛ የዑችኯው በነፃ ውድድዛ ዞክክዛ በዒድዖቌ የሕዝብን ኴብ
ዏቌዛት ቩቻኴ ነው፡፡ በዛ ዘቌቶ በዏዶኯት ይዔ በዒቫዛ ቪይሆን በደባባይ ኯሕዝብ ዓኲዒን
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ቬዖድቶ ዯቀባይነት ዒቌኗት ቩቻኴ ነው፡፡ ሕዝባዊ ነኝ ዒኯት የዑቻኯውዔ ኯሕዝብ ፍኲቍት
በዏቇዛት ብቻ ነው፡፡ ኢትዮጵያ ሿቱጥዛና ሿቫዙ

የዞዖ ድዔዛ ፖኯዱካ ዏቇኲቇኴ

ይኖዛባዲኴ፡፡ ዒዲኯኴና ዒጭበዛበዛ፣ ድዛባይነትና ቬዏቪይነት ሿኢትዮጵያ ፖኯዱካ ውቬጥ
ቇኯኴ ዒኯት ይኖዛባቷዋኴ፡፡ በቍነትን በክዠት የዑያበኲቯ ሿንደ ድዛቶች ናቷውና፡፡

በእዛቌጥ ጠቅኲይ ዑኒቬት ሿዟዲቷው በዛካዲ ሥዙዎች ይጠብቋቷዋኴ፡፡ ሕዝብዔ ብዙ ነቇዛ
ይጠብቃኴ፡፡ ባቇኘት ቊጣዑ ጠቅኲይ ዑኒቬት ዒሿናን ቬኲኯባቷው ቈዳዮች በዏዘዛዘዛ
ሐቪብ የዑያቀዛቡ ኰ፡፡ ዏሆን ኯበት፡፡ ነቇዛ ቌን እዚህ ኲይ ጥንቃቄ ዒድዖቌ የዑቇባው
ዒቪቧቢያዎቸ ኃኲዟነት የዯዕኲባቷው እንዲሆኑ ነው፡፡ ሁን እየዲዩ ያኰትና ሿቇዛ ውቬጥዔ
ሆነ ሿውጭ የዑቀዛቡ ንዳንዶቸ

ዒቪቧቢያዎች የኢትዮጵያን ቬቷቊዘና ውቬብቬብ ፖኯዱካ

ያዏዛዘኑና የቅደን ዯጨባጭ ሁኔዲ ያቇናዘቡ ኯዏሆናቷው ቪያንቬ የዯዘቈ ዠይኵችን
የዑያነቨና ዳቌዔ ደትዛዔቬ የዑቇዞ ዷንዳዎች ናቷው፡፡
ሕዝብን ዒዕሿኴ ያደዖቈ ንቇብቊቢ ኯዑባኰ ጣዳዟ ቈዳዮች ጠቅኲይ ዑንቬት እና
ዏንቌቬዲቷው ቅድዑያ እንደዑቧጧቷው ይዠ በዒድዖቌ ነው የትናንትናውን ዔእዙፍ የዘቈት፡፡
ቬኯሆነዔ በሒደት

በቅደዔ ዯሿዯኴ የዑዝደ በዛካዲ ችቌዜች እንዳኰ ዒጤን እንዹ የዯዘቊ

ዠይኴ ዒንቀቪቀቬ ህዝባዊነትዔ ኢትዮጵያዊነትዔ ይደኯዔ፡፡ ዲቨ ዔእዙፍ ሿጠባብ ቌኲዊና
ቡድናዊ ፍኲቍቶች በዏኲቀቅ ቇዘደን ሿቇባችበት ቀውቬ ኯዒውጣት የዑዖዱ የዏፍትሔ ሐቪቦች
የዑቀዛብበት ነው፡፡
በትናንትናው ዔእዙፍ ሿሕቌ በኲይ ዏሆን ቇዛ እንደዑያበኲሽ በዑቇባ ዲይቷኴ፡፡ የሕቌ
የበኲይነት ጠፍቶ ቌኯቧቦች ሕቌ ቩሆኑዔ ዯዏኴክዯናኴ፡፡ ሕቌ የዯበዳዮች ቊቱ ዏሆን ቩቇባው
የበዳዮች ዏሣዘያ ዏሆኑንዔ በዯዘቊው ዔእዙፍ ዯቬዯውሏኴ፡፡ በትናንትናው ዔእዙፍ ዘዖዠና
ኳብነት ቇዛ ኯብኴበዋኴ፡፡ ዜቍችን በቇዛ ቇዙቷው ባይዯዋዛ ዯደዛቇዋኴ፡፡ ዏብዲቷውን
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ቩጠይቁ ዔኲቱቷው ዱኲ ሆኗኴ፡፡ ሥዛዓዯ ኴበኝነት ነቌቭ ቇዛ ቀውቬ ውቬጥ ዯዘፍቃኯች፡፡
ይህን የዯዘቊ ዔእዙፍ እንደቇና ኯዏክዝት ዏዕሿዛ ጸዖ ኢትዮጵያዊነት ነው።
ዲቨ የኯውጥ ዔእዙፍ ኢትዮጵያውያን ኯቊዙ ቈዳያቷው ንድ ኲይ ዏቆዔን ባህኴ እንዲያደዛቈ
የዑጠይቅ ነው፡፡ ሿቬዓዲዊነት በዏኲቀቅ በዔክንያዲዊ ቬዯቪቧቦች ዏዲቇዝ የቌድ የዑጠይቅ
ዔእዙፍ ነው፡፡ ኯዯጠዙጣዘነት እና ጨኯዔዯኝነት ቦዲ የኳኯው ዔእዙፍ ነው። በኴዩነት ውቬጥ
ሆኖ ኯቊዙ ቈዳይ ንድ ዏሆን እንደዑቻኴ የዑያዖቊቌጥ ዔእዙፍ ነው፡፡
ጠቅኲይ ዑኒቬት ዲቬ ያቀዖቧቷውን የካቢኔ ባኲት ዒንነትና የዑቮቊቮቈ ዑኒቬትዜችን
ሐዐቬ ዑያዝያ 11 ቀን 2010 ዓ.ዔ. ኯፓዛኲዒ ባቀዖቡበት ቅት፣ ያቧዏሯቷው ቀይ
ዏቬዏዜች በእዛቌጥዔ የትናንትናውን ዔእዙፍ ዏንቌቬትና ህዝብ ቬኯዏዝቊዲቷው የዑያጠይቅ
ነው “የዑሾዐትዔ ሆነ ባኰበት የዑቀጥኰት እንዲቇነዘቡ የዔዝኴቇው፣ ሕዝብ ቅዚዲ
የዑያቀዛብበት የቇኴቌኵት ቧጣጥ ዒቬዯካሿኴ ቌዴዲና ንደኛው ቀይ ዏቬዏዛ ነው፤” ቩኰ
ቇኴቌኵት ቧጣጥን የዯዏኯሿዯው ያደዝ ዔእዙፍ ዏዘቊደን ዒጠየቃቷው ነው፡፡
“ሕዝብ የዯኯየ ነቇዛ ይዔ ዛቅ ንጥዞኴኝ ኲኯዔ፤” ያኰት ጠቅኲይ ዑኒቬትዛ ዓብይ፣
ዏዲቂያ ኯዒውጣት ዝዔድናና ቈቦ ዏክዝኴ እንደዒይቇባው ነው የዑጠይቀው በዒኯት በዔቪኳ
ዒቬዖዳዲቷውዔ እንዳይነቪ ዯደዛቍ የዯዘቊ ዠይኴ ዏሆኑን ኯዒዏኲሿት ነው፡፡ “የቇኴቌኵት
ቧጣጥ ዒዖቊቇጥ ሿነበትዔ ሿዑሾዐትዔ ዑኒቬትዜች እንደዑዝኯቌ በፓዛኲዒው ዟት በጥኴቅ
ዒቪቧብ እዝኴቊኯሁ” ብኯዋኴ፡፡
ሁኯዯኛው ቀይ ዏቬዏዛ ይዔ የዯዘቊው የትናንት ዔእዙፍ ዐቬናን የዯዏኯሿዯ ነው፡፡
“የዐቬና ቈዳይ ኳኲኛው ኴናኴዝው የዒንችኯው ቈዳይ ነው፡፡ በዯደዙዷና ባኴዯደዙዷ ዏንቇድ
የዑደዖቌ ዐቬናን ዏዋቊት ብቻ ቪይሆን፣ በየዯቋዒደ የዑበኲን የሀብትና የዜ ብክነት ዏቆዔ
ኯበት፡፡ ዙቪችን በዐቬና ውቬጥ ባኯዏቪዯዠችን ንዘህ ነን ዒኯት ይደኯዔ፡፡ ይህዔ
የዒይዲኯፍ ቀይ ዏቬዏዛ ነው”በዒኯት ኯቈዳዩ ጽንዖት ቧዯዋኴ፡፡

ቬኯሆነዔ የዯዘቊን ዠይኴ
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የዑቇኲኴጡ ሃይኵች ሿሆኑዔ ሆኑ የዑችኰት በዚህ ዘቅት ውቬጥ የዯነሿት ናቷውና ዏኲው
ህዝብ ጠነቀቃቷውና በዲቩ ዔእዙፍ ዏዛሆዎች ብቻ ጓዝ ይቇባዋኴ፡፡

የዯዘቊውና የትናንት የዔንኯው ዔእዙፍ የዯጨበጠና ሿኢትዮጵያዊነት ባህኴ ያዝነቇጠ ይኴቁንዔ
የሁኰንዔ ቇን ንቇት ያቬደዠውን በቌጭት የዯቇኯጠ የሽንዝት ዲዘክ ነው፡፡ ይህንን ቪዠዘ
የዲዘክ ዔዕዙፍ በፍጥነት ዘቌቶ

በሁኰዔ ሕዝቦች ይሁንዲ ኲይ

የዯዏሠዖዯው የቊዙ

ዏፍትሔ ደቌዕ ዲቨና ቪኴዝን ኴንቧጠው የዒይቇባ የዛዚና ነቇ ዔእዙዠችን ነው፡፡ ኯዚያ
ቪዠዘና ውዳዑ ቌጭት ዏንቬዔ የነበ ዔክንያቶችና ቆቬቋሾች ጥዛት ብኯው ጥዯዋኴ፡፡
እንዲያውዔ ኯዲቨ ዔእዙፍ የዒእዘን ድንቊይ ሆነዋኴ።

ሕዝቡ ባህኴ ባደዖቇው የቌጭት ዝዲት ሥዛዓት የበደኯውን እየቇቧ፣ የዯበደኯውን እንዲካቬ
የዑያደዛቌ ዲቬ ዔእዙፍ ዷዔዖናኴ፡፡ የጠባቪዔ ሆነ የቁዛሾ ዔእዙፍ ዯዘቌቷኴ፡፡ ይህንንዔ
ሕዝባዊ ኮንዝዖንቬ ዯጠዛቶ ውይይት ቩደዖቌ እዛቬ በዛቨ እየዯኲቀቧ ብዜነደን በዒዖቊቇጥ
ዔእዙዞ ዏዘቊደን ቪይቷኴ፡፡ ይህንን የዏቧኯ ቊ ያኯው ሕዝብ ዏሀኴ የዑዖጨው የዏዛዝ
ዔእዙፍ ነው የትናንደ እና የዯዘቊው ዔእዙፍ ፡፡
በዲዘክ እንደዑዲቀው በኢትዮጵያውያን ዏካሿኴ ኯቌጭት የዑቊብዝ ቊጣዑ ዯዝጥዜ
ያውቀውዔ፡፡ ነቇዛ ቌን በዯኯያዩ ቇዥዎች ዔክንያት ቌጭቶች እንዳቊጠዐ ይዲቃኴ፡፡
ይሁንና ንድ ሕዝብ በኳኲው ኲይ ዯነቬቶ የበኲይ ኯዏሆንዔ ሆነ፣ በኳኵች ፍኲቍቶች ዔክንያት
ይህ ነው የዑባኴ ቌጭት ኴዯሿቧዯዔ፡፡ ይኴቁንዔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሿዳዛ እቬሿ ዳዛ
የዑዲቀው ቇን ሿዯቬዠዟዎችና ሿዙዘዎች ቩጠብቅ ነው፡፡ በቇዥዎች የዯኯያዩ በደኵች
የደዖቨበት ሕዝብ እዛቬ በዛቨ እየዯደቊቇዝና እየዯቪቧበ፣

ሿትውኴድ ደ ትውኴድ በዏቮቊቇዛ

እዚህ ዘዏን ደዛሷኴ፡፡ ኅብዖ ብሔዙዊ ንድነደን ቬጠብቆ ኯዓኯዔ ዯዔቪኳት የሆነ ሕዝብ፣
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በብሔዛዔ ሆነ በሃይዒኖት ሿዠፍኰት ያቧቡትን ሁኰ ቫዙቷውን ቩያሿሽፍ ኖሯኴ፡፡ ኴዩነቶቸን
ቋጥ ድዛቍ ንድነደን ኃይኴ ያደዖቇው ይህ ቀና ቬዯዋይ ሕዝብ
የትዔክህዯኝነትን

ሁንዔ የጠባብነትንና

ዔእዙፍ ዘቌቷኴ። ይህ ሕዝብ ሿቀዘ ባህኵች፣ ኴዒዶችና ቍች

በዯጨዒዘ ኯዲቨ ዔእዙፍ የዑበጅ ቬቇዙዑ ቇዛ በቀኴ ዕውቀት ያኯው ዏሆኑንዔ ዏንቌቬት
ቬዯውኵ ጠቀዔበት ይቇባኴ፡፡
የትናንደ የቱጥዛና የቫዙ ዔእዙፍ

ቌብ ሥኴጣን ጨዔድዶ ይዞ ሕዝብን ነፃነት ዒቪጣት

ነው፡፡ ኯዕኴቂትና ኯውድዏት ዏዳዖቌ ነው፡፡ የትናንደን ቪዠዘ ውዛደት ኲኯዏድቇዔ
የዑቻኯው የትናንደን ዔእዙፍ በዏዝቊት ነው፡፡ ሿቇዛ በኲይ ኯሥኴጣን ቅድዑያ ዏቬጠትን
ትቀዖት ያደዖቇው የትናንደ ዔእዙፍ ደቇኛ ዏሆኑ በዑቇባ ዲይቷኴ፡፡ ባኴበቧኯ የፖኯዱካ
ዏዙዛና በሥኴጣን ጥዏኝነት የዯቃኗው የትናንደ ዔእዙፍ

ቇዘደን ቍድቷኴ። የሕዝቡንዔ

ሕይት ዏቧቃቅሏኴ፡፡ ዲቨ ዔእዙፍ የቧኲዔ፣ ኴዒትና ዴዕክዙቩ ነው፡፡ ዲቨ ዔእዙፍ
ህዝብ በቇ ቈዳይ ዋነኛ ባኯቤት የዑሆንበት ነው፡፡ የትናንደ እና የዯዘቊው ዔእዙፍ ዒንዔ
ቈኴበዯኛ እየዯነቪ ዴዕክዙቩያዊና ቧብዓዊ ዏብደን የዑቇፍበት ያደዝና የቍደዝ ዔእዙፍ ነው፡፡

ዲቨ ዔእዙፍ ኯዲቨ ጠቅኲይ ዑኒቬትዛዔ ሆነ ኯዑዏት ዏንቌቬትና ቌዔባዛ ሁኯቇብ ድቊፍ
የዑደዖቌበት ነው፡፡ ዳዛ ኲይ ቆዕ የዏዯቷት ዔእዙፍ ዯዘቌቷኴ።
ነቇዛ

ዲቨ ዔእዙፍ ዏኴካዐን

ዒዏኲሿትና ዒቪቧብ ነው፡፡ ሿእቪቷውዔ ሆነ ካዋቀት ካቢኔ ብቻ የዑጠብቅ ቪይሆን

ድቊፍ የዒድዖቌ ዔእዙፍ ነው፡፡
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