ዒንነት ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ጥቃት—ኯዔን?
ደቬታ ኃይኰ 03-14-18
ዲቩቷ ኢትዮጵያ ሁኰዔ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች በእኩኴነት፣ በዢኲጎት፣ በዢቅዛና በንድነት
ኟዑኖባት ቇዛ ናት። ንዱ ኟበኲይ ኯኳኲው ደግዕ ኟበታች ኟዑሆንባት ቇዛ ይደኯችዔ። በዏሆኑዔ
ዒንነትን

ዏቧዖት

በዒድዖግ

ድኴኦ

ዏዝጸዔ፣

ዒግኯኴ፣

ጥቃት

ዏቧንኧዛ

ህቇ

ዏንግሥታዊ

እቫቶቻችንንና ኢትዮጵያዊ ባህኲችንን ኟዑቃዖኑ ዯግባዙት ናቷው።
ዒንነትን ዏቧዖት ያደዖቇ ጥቃት ዏቧንኧዛ ጏንጀኴ እንደዏሆኑ ዏጠን፤ ኟህግ ኟበኲይነትን በዒዖቊቇጥ
ጏንጀኰን ኯዏቆጣጠዛና ኯዒቬጏቇድ ዏቬዙት ቬዝኲ ነው። ዔክንያደዔ ዒንነትን ዏደዖት ድዛቇው
ኟዑቧነኧ ጥቃቶች ሕቇ ዏንግሥደን ኟዑፃዖ ቬኯሆኑ ነው።
ኟኢትዮጵያ ሕብዖ ብሄዙዊ ዡዴዙኴ ሥዛዓት ኟዯዏሠዖዯበት ንዱ ዏሠዖታዊ ቬዯቪቧብ ያኯዞት
ዏንግሥታት ኟዝጠሯቷውን ኟዯዛቡ ግንኙነቶችን ዒቬዯካከኴ ነው፡፡ ይህዔ ቩባኴ በዋነኛነት ኟብሔዜች፣
ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ኟኃይዒኖቶች እኩኴነትን ዒዖቊቇጥ ነው፡፡ ዜጎች ቋንቋቷው፣ ባህኵቻቷው፣
ታዘኮቻቷውና ኟዒንነት ዏቇኯጫዎቻቷውን እንዲያቬዠዞና እንዲያቪድቈ ኟዑያቬችኲቷው እኩኴ እድኴ
ዏዢጠዛ ዒኯት ነው፡፡
ያኯዞት ሥዛዓቶች በሕዝቦች ዏካከኴ ኟዝጠት ጥዛጣዚና ዏዙዙቅን በዒቬጏቇድ ኢትዮጵያ ሁኰዔ
ዒንነቶች እኩኴ ኟዑቬዯናቇዱባት ኟብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ቤዯቧብ እንድትሆን በዓይነደ ኟዯኯኟ
ግንኙነት እንዲዝጠዛ ዒድዖግ ነው፡፡
ኟኢትዮጵያ ሕዝቦች ከታዘካቷው ኟጏዖቨትን በጎ ትቬቬዛ በዒጎኴበት በእኩኴነት ኲይ ኟዯዏሠዖዯ ዲቬ
ኟሕዝቦች ግንኙነት ዏዢጠዛ ከዡዴዙኲዊ ሥዛዓደ ዏሠዖታዊ ቬዯቪቧቦች ንዱ ነው፡፡ ኢትዮጵያን
በዲቬ ኟግንኙነት ዏሠዖት ኟዏቇንባት ቈዳይ ኟሁኰዔ ዒንነቶች ኟቊዙ እቅድ ነውና፡፡ ብሔዜች፣
ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች በቇዙዊ ጀንዳዎች ኲይ ኟዏጏቧን ሥኴጣንና ኃኲዟነት እንዲኖዙቷው በዒድዖግ
በኢትዮጵያ እድቇትና ሥኴጣኔ ኲይ እንዲዖባዖቡ ኟዑያቬችኲቷው ዔህዳዛ ዏዢጠዛዔ ያቬዝኴቊኴ፡፡
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ይህ ዓይነደ ዲቬ ግንኙነት ኢትዮጵያን በፅኑ ዏሠዖት ኲይ ኯዏቇንባት ኟዑያቬችኴ ቧዟ ቅዔና ጠንካዙ
ቈኴበት እንዲኖዛ ያቬችኲኴ፡፡ ኟቊዙ ቬዯዳደዛ ኟዯዝጠዖበት ንዱ ዏነሻ እዔነትዔ ሁኰዔ ዒንነቶች
ኟኢትዮጵያ ባኯቤቶች ኯዒድዖግ ነው፡፡
እንዲሁዔ ዒንነቶች በካባቢ ቈዳዮችና እነቨን በዑዏኯከደ ጀንዳዎች ኲይ ጏቪኞቸ እንዲሆኑ ዒድዖግ
ንዱ ዏሠዖታዊ እዔነት ነው፡፡ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ኟእኯት ዯእኯት ኗኗዙቷውንና
ኟጏደዟት ሕይጏታቷውን በዑጏቬኑ ጀንዳዎች ኲይ ኟዑጏቬንኲቷው ከኲይ ኟዑጫን ኃይኴ እንዳይኖዛ
ዒድዖግ ያቬዝኴቊኴ፡፡
ኟኢትዮጵያ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች በቈዳዮቻቷው ኲይ ባይዯዋዛ ኟሆኑበትን ኟዯዛባ ግንኙነት
በዒቬቀዖት ከካባቢያዊ ጀንዳ ዯነቬዯው ኯቇዛ ግንባታ ኟዑበጁ በጎ ሃቪቦች እንዲያዏነጩ ኟዑያቬችኴ
ቬዯቪቧብ ነው፡፡ ዜጎች በኴዒት ጀንዳ ዯቪታዟ ቬኲኴነበ ህይጏታቷውን ኟዑኯውጥ ሀብት ኟዒዢዙትና
ከቇዘደ ሀብት በዢትሃዊነት ኟዏጠቀዔ ዏብት ኴነበዙቷውዔ፡፡ ኟሕብዖ ብሄዙዊ ዡዴዙኴ ሥዛዓደ
ንዱ ዏሠዖታዊ እዔነት ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ኟኴዒት ዯጠቃዑ እንዲሆኑ ዒቬቻኴ ነው፡፡
እንዲሁዔ ኟሃብት ዔንጭ ኟሆነውን ዏዚት ባኯቤቶች እንዲሆኑ ዒድዖግ፣ ዡዴዙኴ ዏንግሥት
ከዑያከናውናቷው ኟኢኮኖዑና ዒህበዙዊ ኴዒቶችና ከዑቧበቧበው ሃብት ዯዏጣጣኝ ጥቅዔ እንዲያቇኙ
ዒቬቻኴ ብኵዔ በዯጎናፀዞት ኟዙቬ ቬዯዳደዛ ዒካይነት ቅዒቷውን ቬዯባብዖው ካባቢያቷውን
እንዲያኯዐ ሥኴጣንና ኃኲዟነት ዏቬጠት ነው፡፡
ባኯዞት ዏንግሥታት በቇዘደ ዯንቧዙዢቶ ኟኖዖውን ኟዯዛባ ግንኙነት በዏዠቅ ዲቬ ኢትዮጵያዊ ዒንነት
ኯዏቇንባት

ኟዑያቬችኰ

ኟዒንነቶች

እኩኴነት

ዒዖቊቇጥ፣

ሁኰዔ

ዜጎች

ኢትዮጵያን

በዏቇንባት

ኟበኩኲቷውን ቬዯዋፅኦ እንዲያበዖክደ ዒድዖግ፣ በካባቢ ቈዳዮቻቷው ኲይ ጏቪኝ ኟዑሆኑበትን ኟዙቬ
ቬዯዳደዛ ዒዖቊቇጥ በጠቃኲይ ከቇዘደ ኴዒት ዯዏጣጣኝ ጥቅዔ እንዲያቇኙ ዒድዖግ ሕብዖ ብሄዙዊ
ዡዴዙኴ ሥዛዓደ ኟዯነቪበት ዋናው ዏሠዖታዊ ቬዯቪቧብ ነው፡፡
ኟኢትዮጵያ ሕብዖ ብሄዙዊ ዡዴዙኴ ሥዛዓት ኴአ ባህዘያት ኟዑባኰት ያኯዞ ኟዯዛቡ ግንኙነቶችን
ኯዒቬዯካከኴ ኟዯደነቇቈ ኟቇዘደን ዯጨባጭ ሕብዖዯቧባዊ ዏዋቅዜች ኟዑያንፀባዛቁ ጏይዔ ሕብዖ ብሄዙዊ
ዡዴዙኴ ሥዛዓደን ጏቃቀዛ ኟዑጏቬኑ ቈዳዮች ናቷው፡፡ በኢዡዴዘ ሕቇ ዏንግሥት ኟቧዝ ኟሥዛዓደ
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ኴአ ባህዘያት ኟዏነጩበት ቬዯቪቧብ ኟሕዝብ ኴዕኴና ጏይዔ ኟብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ኴዕኴና
ዏሠዖት ያደዖቈ ናቷው፡፡
ቇዘደ ኟዔትዏዙባቷው ዏሠዖታዊ ዏዛሆዎች፣ ፖቩዎችና ሕጎች ኟዑዏነጩት ኟኢትዮጵያ ብሔዜች፣
ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ዢኲጎቶችን ኯዒሟኲት በዏሆኑ እያንዳንዱ ኟዏንግሥት እንቅቬቃቫ ከዚህ ንፃዛ
ይቃኛኴ፡፡ ኟዏንግሥት ሥኴጣን፣ ዏንግሥት ኟዑያዙዔዳቷው እዔነቶች፣ ኟዑከዯኲቷው ዏዛሆዎችና
ፓቩዎች ዔንጭ ኟኢትዮጵያ ብሔዜች፣ ብሔዖቧቦችና ሕዝቦች ናቷው፡፡ ኟዡዴዙኴ ሥዛዓደ ኴአ
ባህዘያት ኟጏቃቀዛ ዏኴኮች፣ ኟሥኴጣን ክዢዢኴና ትቬቬዛ ዏሠዖታዊ ዏነሻ ኟሕዝብ ኴዕኴና ነው
ኟዑባኯውዔ ኯዚሁ ነው፡፡
ኟኢትዮጵያ ኟዡዴዙኴ ሥዛዓደ ባኴ ዏንግሥታት ኟዯደዙጁት በዏሠዖደ በብሔዛ ብሔዖቧብ ነው፡፡
ይህ ኟሆነበት ዔክንያት ባኯዝው ታዘክ ዒንነቶች ኟዯነዝቈትን ዏብት፣ ታዢኖ ኟነበዖውን ታዘክ፣ ቋንቋ፣
ባህኴንና ኳኵች ኟዒንነት ዏቇኯጫዎች በህቇ ዏንግሥት ዒዖቊቇጥ ብቻ ቪይሆን በዯግባዛዔ ዯዝፃዑ
ዒድዖግ ኟዑችኰት ይህንኑ ጏቃቀዛ በዏከዯኴ ቬኯሆነ ነው፡፡
ዒንነቶች ኟዯዛባውን ግንኙነት ዏጏቇዱን ዒዖቊቇጫ ዏሣዘያ እንደሆነ ቬኲዏኑበትና በዚህ ጏቃቀዛ ዲቬ
ኟእኩኴነት ግንኙነትና ኟቊዙ ህኴውና እንዲዏሠዖት ቬኯጏቧኑ ኟዯከዯኰት ጏቃቀዛ ነው፡፡ ይህ ጏቃቀዛ
ንዱን ኟበኲይ ኳኲውን ደግዕ ኟበታች ያደዛግ ይችኴዔ፡፡ እንዲህ ዓይነደን ቬዯቪቧብ ኯዒቬዝንዔ
እድኴ ይቧጥዔ፡፡
በዒንነት ኲይ ኟዯዏቧዖዯ ጥቃት ዔንዔ ዓይነት ህቊዊ ዏነሻ ኟኳኯውና ህዝቦች በሕቇ ዏንግሥደ
ከዯቬዒዐባቷው ዏዛህዎች ቊዛ ኟዑቃዖን በዏሆኑ ሕቇ ጏጥ ነው፡፡ ኳኲው ቀዛቶ ኢትዮጵያዊ
ዒንነትንዔ ያንፀባዛቅዔ፡፡ ቀዳዑ እቫቶቻችንን ኟዑሸዖሽዛ ነውዖኛ ዯግባዛ ነው፡፡
ነውዖኛው ዯግባዛ ጥቂቶች በዯኴዕኮ ያዔ በዝዛዟያ ዏኴክ ዜጎች በህይጏት ዕድዓያቷው ያዝትን
ሃብት ኯዏንጠቅ ቩባኴ ኟዑከናጏን ነው፡፡ በዒንነት ኲይ ኟዏቧነኧዖው ጥቃት ዏቋጫ ኟኯውዔ። ዛዚ
በዒንነደ ኟዯጠቃው ዜቊ ንብዖደ ዯኧዛዣ ቩያኴቅ ጏደ ዯጏኲጁ ህብዖዯቧብ ኟዒይዞዛበት ዔክንያት ኟኯዔ።
ቈዳአ ነግ በዙቫ በዏሆኑ ህብዖዯቧቡ ይህን ነውዖኛ ዯግባዛ ከዒውቇዝ ባኯዝ ኟድዛደን ዝጻዑዎች ህግ
ዟት ዒቅዖብ ይኖዛበታኴ፡፡
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