
የቇዛ ፍቅዛ፣ የቇዛ ዏውደድ ዏቇኯጫው 

ዔን ይሆን? 
ጏንድይዙድ ኃብዯየቬ 10-10-17 

ቇዛ ዏውደድ ዒኯት ጥኴቅ ትዛቈዔ ኯው፡፡ ቇዛ ዒኯት ህዝብ፤ ህዝብዔ ዒኯት ቇዛ ነው። ቇዛና 

ህዝብ የዒይነጣጇኰ ንዱ ካንዱ ትዛቈዔ  የዒይኖዖው  እጅግ የዯቆዙኘ ነቇዜች ናቷው። ቇዛ 

ዏውደድ ዒኯት ህዝብን ዏውደድ፣ ህዝብን ዒቇኴቇኴ፣ ኯህዝብ ዏዕት፣ ኯህዝብ ዏጎዳት  ዒኯት ነው። 

ዎ ቇዛ ጏዳድ ዜቊ ዒኯት  ዙቨን ኯብዙሃኑ  ጥቅዔ ቪኴፎ  የዑቧጥ፣ ብዙሃኑዔ ቬኯንዱ 

የዑቇዳቷው  ዒኯት ነው። ይህ ነው የቇዛ ፍቅዛ፤ ይህ ነው የህዝብ ፍቅዛ ዒኯት።  

የቇዛ ፍቅዛ የዑቇኯጽበት ሁኔታ  ከዜው ቊዛ  የዑኯያይ ነው። ኯብነት የጥንት ባቶቻችን 

ቇዙቷውን ከውጭ ጏዙዘ ዯከኲክኯዋኴ፣ ያ ትውኴድ በዏባኴ የዑታጏቀው ሁን ኲይ በ50ዎቸና 

በ60ዎቸ ዓዏታት የዑቇኗው ትውኴድ ደግዕ እንደዯዙዙ የቇዘዝውን  ዔባቇነኑን ደዛግ በዏፋኯዔ 

ህዝባቷውንና ቇዙቷውን ነጻ ውጥዯዋኴ፤ ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት እውን ድዛቇዋኴ። የሁኑ ትውኴድ 

ቇዛ ጏዳድነት ዏቇኯጫ ዏሆን ያኯበት ደግዕ  ቇዙችን የጀዏዖችውን የዴዕክዙቩ ቬዛዓት ግንባታ  

ዒጎኴበት እንዲሁዔ ዝጣን የኢኮኖዑ ዕድቇደን ዒቬቀጇኴ ዏሆን ዏቻኴ ይኖዛበታኴ።      

የቇዙችን ህዝቦች በእነዚያ ከፋፋይና ጧቋኝ ቬዛዓቶች እንኳን ዯነጣጥኯው ያውቁዔ። ኢትዮጵያ 

የበዛካታ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች ቇዛ ትሁን እንጂ በቀድዕ ቬዛዓቶች ቇዙችን ብዝሃነትን 

ዒቬዯናቇድ ዯቬኗት ነበዛ።  የቀድዕ ቬዛዓቶች ህዝቦችን በዒንነታቷው፣ በዕዔነታቷው፣ በባህኲቷውና 

በዏቪቧኰት በዏከፋዝኴ ንዱን በዒቅዖብ ኳኲውን በዒዙቅ የከፋፍኯህ ግዛ ፖቩ ቢከዯኰዔ ህብዖዯቧቡ 

ኴዯኯያየዔ።  

ህብዖዯቧቡ ቇዢ ዏደቦች በቀደዱኲቷው የዏኯያየት ዏንቇድ ኴዯጓዙዔ። ኯዚህ ጥ ዒቪያ የዑሆነው 

ቇዙችን በፋሽቬት ኢጣያ በዯጏዖዖችበት ጏቅት ሁኰዔ  የኢትዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህዝቦች  

ቇዙቷውን   ከውጭ  ጏዙዘ ሃይኵች   ኯዏከኲከኴ  ቩኰ  ኴዩነታቷውን ጏደጎን በዒኯት  ከጫፍ እቬከ 

ጫፍ በዏቧባቧብ በንድነት ዘዔዯው ጏዙዘውን ኃይኴ ድዋ ኲይ ቪፍዖው ዏኴቧውታኴ። 

የቇዙቷውንዔ ዳዛ ድንበዛ በደዒቷው ቬከብዖዋኴ።  ይህ ነው ኢትዮጵያዊነት፣ ይህ ነው የቇዛ ፍቅዛ! 



ይህ ድኴ  ኯዏኲው ፍዘካዊያን  ከዚያዔ ባሻቇዛ ኯዏኲው ጥቅዛ ህዝቦች ኩዙት ኯዏሆን በቅቷኴ። 

የድዋ ድኴ  ኯእኛዔ በዙቬ የዏዯዒዏንና ዏንዝቬ እንድናጎኯብት ድዛጓኴ።   

ያ ትውኴድ በዏባኴ የዑታጏቀው ሁን ኲይ በ50ዎቸና በ60ዎቸ የዕድዓ ክኴኴ የዑቇኗው ትውኴድ  

ከደዛግ ቊዛ ዯዋግቶ በዛካቶች ህይጏታቷውንና ካኲቷውን  ዏቬዋዕት ድዛቇው  ዲቩቷን ኢትዮጵያ 

ዏቬዛዯዋኴ። ይህ ነው ኯኳኵች ዏኖዛ፤  ዙቬን ዏቬዋዕት በዒድዖግ ኳኵች እንዲጇቀዐ፤ ይህ ነው  

ኢትዮጵያዊነት፣ ይህ ነው የቇዛና የህዝብ ፍቅዛ፣ ይህ ነው ቇዛና ህዝብ ዏውደድ ዒኯት!  

ቁዛጇኛ የህዝብ ኴጆች ክቡዛ ህይጏታቷውንና  ካኲቷውን ቇብዖው ህዝቦች በነጻነት፣ በፍትህና በዕኩኴነት 

የዔታቬዯናግድ  ዲቩቷን ኢትዮጵያ ዏቬዛዯዋኴ። ዲቩቷ ኢትዮጵያ  ሁኰዔ የኢትዮጵያ ብሄዜች፣ 

ብሄዖቧቦችና ህዝቦች የእኔ ናት የዑሏት ቇዛ ኯዏሆን በቅታኯች፤ ዲቩቷ ኢትዮጵ ሁኰዔ በነጻነትና 

እኩኴነት የዑዯዳደባት ዴዕክዙቩያዊት  ብዝሃነትን ዒቬዯናቇድ የዔትችኴ ቇዛ ናት።   

የዲቨ ትውኴድ የቇዛና የህዝብ ፍቅዛ ዏቇኯጫ እንደቀድዕ ያቶቸና ባቶቸ በዏዕትና በካኴ 

ዏቈደኴ ይደኯዔ። እንደዛ ያኯ ዏቬዋዕትነት በዲቩቷ ኢትዮጵያ የዑያቬዝኴግ ይደኯዔ።  ዲቩቷ 

ኢትዮጵያ ህቇዏንግቬታዊነት የቧዝነባት፣ የህግ የበኲይነት የዯዖቊቇጇባትና ሁኰዔ የእኔ የዑኲት ቇዛ 

ኯዏሆን በቅታኯች። የኢፌዴዘ ሕቇ-ዏንግቬት  የህዝቦች  ትቬቬዛና ብዜነት እንዲጎኯብት፣ ዒንነቶች 

እንዲከበ፣ እኩኴነት እንዲቧፍን፣ ዘኲቂ ቧኲዔ እንዲዖቊቇጥ  በዒድዖቈ  ዲቩቷ ኢትዮጵያ የዝጣን 

ኴዒትና  ዋቬትና ያኯው ዴዕክዙቩያዊ ቬዛዓት ዯዔቪኳት በዏሆን ኲይ ነች። ዲቩቷ ኢትዮጵያ ከዲቨ 

ትውኴድ የዔትሻው  የዯጀዏዖው  የዴዕከዙቩ ቬዛዓትን  ዒጎኴበትና ኴዒደን በዒፋጇን ህዳቫዋን 

ዒዖቊቇጥ ነው። የዲቨ ትውኴድ የቇዛና የህዝብ  ፍቅዛ ዏቇኯጫው ይህ ነው። ይህ ደግዕ ኲብ እንጂ 

ደዔ የዑጇይቅ ዏቧዋዕትነት ይደኯዔ። 

ዛዚ በየዘዝኑና በየድዛቧደ  ያዔ በዒናቷውዔ ሃቪብን የዏግኯጫ ዘዴ ቬኯቇዛ ፍቅዛ የዑቇኯጸው ሁኰ 

ቢዯቇበዛ በቇዙችን ዏዯቪቧብና ዏዖዳዳት ዔን ያህኴ እንደዑጎኯብት  ዏዖዳት የዑከብድ ይደኯዔ። 

በዕዛግጥ በዛካቶች ይህን  በዯግባዛ ቬዏቬክዖዋኴ። በዛካታ ኢትዮጵያዊያን ካኲቷው ከፍኯው ኯዯዙቡ 

ብኴዯዋኴ፣ ኯታዖዙ ኴብቧዋኴ፣ ኯዯቷቇ ዖድዯዋኴ። ዎ ይህ የዑየኮዙ ባህኲችን ነው። ሁኰዔ  

እጏዳታኯሁ ኯዑኲት ቇዛ፣ ያዔ እንጏዳቷዋኯን ኯዑሏቷው ህዝቦች ሁኰ በዯግባዛ በዑከዝኴ 

ዏቬዋዕትነት ዏሆን ዏቻኴ ኯበት። ከኲይ ኯዒንቪት  እንደዯዕከዖው በቀድዕዎቸ ዜያት ያት ቅድዏ 



ያቶቻችን  በድዋ ድኴ  እንዲሁዔ በቅዛብ ታዘካችን ደግዕ ኯዕኩኴነትና ነጻነት  ቩኰ በከዝኰት 

ዏጇነ ቧፊ ዏቬዋዕትነት የቇዛ ፍቅዙቷውን በቇቢዛ ያቬዏቧከ ታቊዮችን ዒንቪት ይቻኲኴ።  

ዲቨ ትውኴድ ኯዏጪው ትውኴድ ኴዒትን እንጂ ኴዏናን ናጏዛቬዔ በዑኴ ፍጹዔ ቇዙዊ እኴህና 

ቁጭት በዏነቪቪት በድህነት ኲይ ጦዛነት ከፍቷኴ።  የሁኑ ትውኴድ በዯኯይዔ  በዏጀዏዘያውና 

በሁኯዯኛው  የዕድቇትና  ትዙንቬፎዛዓሽን ዕድቇት ቇዙችን ዯጧባጭ ኯውጦችን ዒቬዏዝቇብ ችኲኯች።  

ጏጣደ  ትውኴድ ቇዛ በዏቇንባትና ታዘክን በዒቬቀጇኴ ዖቇድ ትኴቁን ሃኲፊነት  ይሸከዒኴ።   

የዲቨ ትውኴድ ሃኲፊነት  የዯጀዏዖውን  የዴዕክዙቩ ቬዛዓት  ዒጎኴበት እንዲሁዔ  ኴዒትን 

ዒቬቀጇኴ ነው።  ይህ ደግዕ ኲብ እንጂ ደዔን ይጇይቅዔ።  ታኲቁ ዏዘ ዏኯቬ ዜናዊ በንድ ጏቅት 

ከጏጣቶች ቊዛ በዯጏያዩበት ጏቅት እንዳኰት "ድህነትን ኯዒቬጏቇድ ዯዙዙ ዏውጣት፡ ፋኖ ዯቧዒዙ 

እያኰ ዏዘዏዛ ያቬዝኴግዔ። ነቇዛ ግን ይህን ኯዒድዖግ ጥ ዕያዯኛ፣ ጥ ግንበኛ፣ ናፂ ዏሆን ብቻ 

የዑጇይቅ ነው። ዴዕክዙቬያዊ ቬዯቪቧብ ያኯው ቧው ዏሆን ያቬዝኴቊኴ። ዙቬን ከዯኯያዩ ዒህበዙዊ 

ግድዝቶች ነፃ ዒውጣት ይጇይቃኴ።″ የሁኑ ትውኴድ  የቇዛ ፍቅዛ ዏቇኯጫው  የቇዛ ዏውደድ  

ዒዖቊቇጫው  ድህነትን ዏፋኯዔ፣ ድህነትን ዏዋቊት ዏሆን ዏቻኴ ኯበት።  

እዛግጥ ነው! ከዚህ ንጻዛ በዛካታ ጏጣቶች ቇዛን በዑያቪድቈ  ኴዩ ኴዩ የኴዒት ዏቬኮች በዏቪዯፍ፣ 

ከዙቪቷው ኴዝው ኯኳኵች ጏቇኖቻቷው በሥዙ ዝጇዙ፣ በዔህንድቬና፣ በዔዛዔዛ፣ በህክዔና፣ በጤናና 

በግብዛና ሥዙ ጏዘዯ ዯቧዒዛዯው ቇዛና ህዝብን የዑያኮዙ ውጤት በዒቬዏዝቇብ  ኲይ ናቷው፡፡ በዛካታ 

ጏጣቶች ከዔንዔ ዯነቬዯው ዏንግቬትና ህዝብ ባደዖቈኲቷው  ድቊፍ ውጤታዒ በዏሆን ከዙቪቷው 

ኴዝው ኯኳኵች የቬዙ ዕድኴ ዏፍጇዛ ችኯዋኴ። ጏጣቶች  ዏዖዳት ያኯባቷው  ንዱና ዋንኛው  ቁዔ 

ነቇዛ  ኯኯውጥ ዏጀዏዘያው ቁጇባን  ዒዳበዛ እንዲሁዔ  ኯቬዙ ዯቇቢውን  ክብዛ ዏቬጇት ዏሆኑን 

ነው። ጏጣቶች የዯቇኗውን ቬዙ በዏቬዙት እንዲሁዔ  ነቇ  ድቊኯሁ፣ እቀየዙኯሁ  በዑኴ ቬዓት  

ከዑያቇኟት ቇቢ ኲይ  ዏቆጇብ ይኖዛባቷዋኴ።       

ጏጣደ ኯቇዛና ኯጏቇኑ ያቬብ የዑችኯው ዙቨን  ከደቊ ዏታደግ ቩችኴ ነው። ሁን ኲይ የበዛካታ 

ጏጣቶቻችንን ህይጏት በቧቃቂ ሁኔታ እየነጇቀን ያኯው  ንዱ ደቊ ህቇጏጥ ቬደት ነው። በዛካታ 

ጏጣቶች  በዯዙ ደኲኵች የዯቬፋ ቃኴ  በዏደኯኴ  እንዲሁዔ  በቋዙጭ  የዏክበዛ ዏጥፎ ቬዓት ቪቢያ 

ቇዙቷውን በዏዯው ዙቪቷውን ኯከፋ የህይጏትና የካኴ ደቊ በዒቊኯጥ በህቇጏጥ ዏንቇድ  በዏቧደድ 



ኲይ ናቷው።   ቬደት  የቇዛና የህዝብ ፍቅዛ  ዏቇኯጫ ይደኯዔ። ህቇጏጥ ቬደት  በዔንዔ ሁኔታ 

ኯችግዜች ዏፍትሄ  ዒዔጣት  ይቻኴዔ። + 

 

 


