
በኅብዖ ብሔዙዊት ቇር፤ ንድ ይነድ ንድ ይሯርድ 

 

ስዓነህ 03-21-18 

ቇዥው ፓርዱ ኟፖኯዱቂ ዔህዳን ኯዒስሲት ኟዑያስችኰ በርቂዲ ጅዔሮችን እያቪኟ ነው። ኯኩህዔ ሿ30 

ሺህ በኲይ ኟዑሆኑ እስዖኞችን ዏኴቀቁን ኯብነት ዒንቪት ይቺኲኴ። ያዔ ሆኖ ግን ሁንዔ በኟጥቊ ጥቈ 

እኟዯደዖቇ ያኯው ስዖሽ ዔቹው ኟዏፍትሄው ቂኴ ቇዥው ፓርዱ ብቺ እንደሆነ ስዏስኵዲኴ። 

በዯቃውዕ ጎዙ ኟዯሠኯሰና ኟቇር ቈዳይ ያቇባናኴ ኟዑኰ ጏቇኖች በዐኰ በቧሿነ ዏንሯስ ዏነቊቇር 

በዑቇባቷው በኩህ ቧት ሁኰዔ ኟስዓደን እኟቇነሯኯ ሃቇዘደን ኯዒቇንሯኴ እኟዯሯሯጠ ይዏስኲኴ።   

ሕኬቡ ኯኧዏናት ዯሿባብሮና ዯሲቅሮ፣ እንዲሁዔ ዯቊብቶና ዯዋኴዶ ኟዑኖርባት ኅብዖ ብሔዙዊት ቇር 

ኟጠባብ ብሔርዯኞች ዏሯንጫ ኴትሆን ይቇባዔ፡፡ ኅብዖ ብሔዙዊት ቇር በሕኬቦቿ እቀኴነትና 

ዏሯቃቀድ ኲይ ዏዏሥዖት ኟዔትችኯው ኯሐቪብ ብኬኃነትዔ ዕውቅና ቩቧጥ ነው፡፡ በሐቪብ ዏኯያኟት 

ዕት ስኲኴሆነ፣ ኯሐቪብ ኴአነት  ዏቇኪት ኟሁኰ ነቇር ዏዷዏዘያ ሆን ይቇባኴ፡፡ በኩህ ዏንሯስ 

ዏነቊቇርና ዏግባባት ቩቺኴ ኳኲው ዕዳው ቇብስ ነው፡፡ ኯዓዏዲት ሿቇነዯዖውና በቂዔ በቀኴ ሿዯዏዖኧው 

ቪሲዘና ኋኲቀር ዏኯቂሿት በዏኲቀቅ ዏነቊቇርና ዏደዙደር ኟዑቇባን ቧዓት ኲይ ስኯዏሆናችን በርቂዲ 

ዔኴክቶች ዲይዯዋኴ፡፡   

ጏቅደ ኟዑጠይቀው ኯሕግ ብቺ በዏቇኪትን ነው። ዴዕክዙቩያዊ ሥርዓት እንዴት ዏቇንባት እንዳኯበት 

ዯቀዔጦ ዏነቊቇርን ነው።  በዯግባር እኟዲኟ ያኯው ግን እንዲነድዔ እንዲሯርድዔ ኲይሆን ነቇር ኢህዴግ 

ኲይ ሁኰዔ ነቇር ዏጏርጏ ነው። ንድ ኲይነድና ኲይሯርድ ሁኰን ነቇር እርቨ ኲይ በዏደፍደሲችን ዏኲ 

ቅጣቷው ኟጠሲና በዏጪው ትውኴድና በዲዘክ ሱት ኟዑያስጠይቁ ቪኪኝና ቪሲዘ ድርቶች 

ዯሯጽዏዋኴ፡፡ በዲኲቁ ኟኢትዮጵያዊነት ኟቊዙ ዷንዳ ሥር በእቀኴነትና በዏሿባበር ዯቀዙርቦ ዏነቊቇርና 

ቇዘደ ኟቇጠዒትን ሯዯና በብኴኃት ዒኯፍ ኟኩህ ትውኴድ ዲኲቅ ኃኲሱነት ዏሆን ቩቇባው በዯቃዙኒው 

ዯቧኴፎ ዲይቷኴ፡፡ በኩህዔ ኟቇዘደ ንፁኃን ካጎች ሕይጏት በሿንደ እንደ ቅጠኴ እንዲዖግሰ ያደዖቈ 

ቪኪኝ ስህዯቶች ዯሯጽዏዋኴ፡፡ ኟሕግ ኟበኲይነት እኟዯጣቧ ሕቇጏጦች ያሻቷውን ድርቇዋኴ፡፡   

ባኯሰት ሁኯት ዓዏዲት በቇዘደ ኟዲአ ነውጦችና ሁሿቶች ዏነሻ ዔክንያት፣ ኟዯጠዙቀዐ ብሶቶች 

ስኯዏሆናቷው ዏንግስትዔ ዔኖ ዯቀብሏኴ፡፡ ሿሕኬብ ኟቀዖቡኯትን  ፖኯዱቂዊ፣ ኢኮኖዑያዊና 



ዒኅበዙዊ ቈዳዮች ኯዏዏኯስ ኟዑያስችኰ ቅጣጫዎች እኟዯኯዏ ባኯበት ቧዓት ኲይ እንዲህ ያኯ ጧዋዲ 

ኟበኯጠ ዋቊ እንደዑያስሿፍኴ ዲይቷኴ።   

ሁን ኲቊጠዐ ኧርሯ ብከ ችግሮች ኢህዴግ ኯብቺው ዔንዔ ያደርግ ይችኴዔ። ኟኳኵች ጏቇኖች 

ዯቪትፎ ያስሯኴቊኴ፡፡ “ንድ ይነድ ንድ ይሯርድ” እንዲኰ ሿኩህ በሱት ኟዯሠ ስህዯቶች 

ዲርዏው ትክክኯኛውን ጎዳና ዏያኬ ኟዑቺኯው፣ ኟቇር ቈዳይ ኟዑያቇባቷው ጏቇኖች በዐኰ 

ኟዑሯኯግባቷውን ስዯዋጽኦ ቩያበዖክደ ነው፡፡ ዯቪትፎው ሿግኯቧብ ይዷዔዙኴ።ኴጅን ጎዖቤትን 

በዏቆጣትና በዏቇቧጽ ዏዷዏር ኯበት። ኟጥሲት ሃይኵች ቧኯባ እንዳይሆኑ ሿዏዔሿር ዏዷዏር 

ኯበት።ኟሃይዒኖት ባቶችዔ ሿውደ ዔህዖደ ጏደ ደባባይ ጏጡ ሿዯቇባ ጏቅደ ሁን እንዹ ደዏዙ 

ጏይ ኢድ ይደኯዔ።   ህቇ ዏንግስደ ንድ ኟፖኯዱቂና ኟኢኮኖዑ ዒኅበዖቧብ እንዲቇነባ ቃኴ ኟዯቇባበት 

ቧነድ ሿዏሆኑ ንጻር ዏነቪቪት ቢቺኴ እንኳ በርቂዲ ችግሮችን ዒስጏቇድ ይቺኲኴ፡፡ 

ኧጏትር እንደዔንኯው ሿቇር ህኴውና በኲይ ዔንዔ ነቇር ኟኯዔ፡፡ ቇር ከዘያዋን ባቧሯቧሰ ጠኲቶች ዯሿባ 

ኯፖኯዱቂ ሥኴጣን ኟዑደዖቇው ኢዴዕክዙቩያዊ ሽቀቺና እርባና ቢስ ዏዯናነቅ ቇዲ ይቇባኴ፡፡ 

ሷናሱዔ ዯሷናሱዔ ኟዒይኖርበት ዕኴቂትና ውድዏት ሿሶዒያ፣ ሿኟዏን፣ ሿሶዘያ፣ ሿቢያና ሿዏቪቧኰ 

ቇሮች በቂ ኴዔድ ዯጏስዶበዲኴ፡፡ ዕኝ ይዏስኴ ሿኳኵች ስህዯት ኯዏዒርና እኩያው ዖንቋ ውስጥ 

ዏኧሯቅ በዲዘክ ሱት ይቅር ኟዒይባኴ ስህዯት ነው፡፡ ኟኢትዮጵያ ሕኬብ ሿዳር እስሿ ዳር በቧኲዔ ዏኖር 

ኯበት፡፡ ዏብደ ዏሿበር ኯበት፡፡ በእቀኴነትና በነፃነት ኟዑኖርባት ቇር እንድትኖዖው ስኯዑሯኴግ 

በኩህ ዏጠን ዒቧብ ያስሯኴቊኴ፡፡  

እስዖኞችን በዏፍዲት ኟዯዷዏዖው ዕርዔዺ ዯጠናክሮ እንዲቀጥኴና ኟበኯጠ ብሔዙዊ ዏግባባት 

እንዲሯጠር፣ ሿጏዲሁ በቅንነትና በቇር ፍቅር ስዓት ዏነቪቪት እንዹ ሁኰን ነቇር ኢህዴግ ኲይ ጥኵ 

ኟዑዏጣውን ዏጠባበቅ ቂኴነት ነው። ሃቇር ስትሯርስ በቁዔ ዏዏኴሿት ነው። ሿኩህ ኟሿሲ ዕት ደግዕ 

ኖር ይችኴዔ። ኟኧዏናት ቂዔና ቁርሾ ይክ “ይኯይኴን” ኟዑኰት ቈኴ ድንሲዲ ቁቪዙው 

ኟዒያቇግዐት ይነት ነው፡፡ በዏቧዖደ ስኯሃቇር ሿሆነ ጧዋዲው ዴዕክዙት ሿዏሆን ዏዷዏር ኯበት። 

እኟዯዏኯሿትን ያኯነው ደግዕ ይህንን ይደኯዔ። ቈኴ ዷብደኝነት ኟዴዕክዙትነት ዏቇኯጫ ይደኯዔ፡፡   

ሥኴጣን በቈኴበት ዏያኬዔ ሆነ ሥኴጣን ኲይ በቈኴበት ኯዏንቧዙሲት ዏዕሿር ፀዖ ዴዕክዙቩያዊ 

ድርት ነው፡፡ ኧዏኑ ኯሐቪብ ኟበኲይነትና ኴዕኴና ቅድዑያ ኟዑቧጥበት እንዹ፣ ዔባቇነንነትን በዒዙባት 



ሥኴጣን ኲይ ኟዑንሯዙጠጡበት ይደኯዔ፡፡ ይህ ዓይነደ ድርት ሿሕኬብ ቊር ኟበኯጠ ያናክቪኴ እንዹ 

ያጏዳጅዔ፡፡ 

በቇዘደ ኟፖኯዱቂ ዔኅዳር ውስጥ ዯቪዲሱ ኟሆኑ ኃይኵች በዐኰ ፖኯዱቂን  ኟትርፍ ካ ሥዙ ያደዖቈት 

ዏሆኑዔ ኳኲኛው ኟችግ ዏነሻ ዏሆኑ ዲጏቅ ይቇባኴ። እኟዯዏኯሿትን ያኯነው እንዲህ ያኯ ቊጣዑ 

ቩሯጠር ፖኯዱቂው ኟዯጏቧነ ቡድንን ጥቅዔ ኯዒቪቂት ኟዑደዙዸበት ኟንግድ ድርጅት ዏሆኑን ነው፡፡ 

በኳኲ በቀኴ ብከዎቸ ኟዯቃዋዑ ኟፖኯዱቂ ፓርዱዎች ኟቀዙሱዎች ዏቧባቧቢያ ዋሻ ናቷው። በዯኯይ 

በውጭ ኟዑቇኙት በኩያቷው እንዳኴቦጠቦጡን ሿኢህዴግ ያኮዖሰ ሃይኵች ዏጠኯያ ቂዔፖች ናቷው። 

ዳዓ ኟዑነዳው እንግዲህ እነኩህን ዯሿትኵ ነው። ሁን ኟዑያስሯኴቇው ቧኲዒዊው ኟፖኯዱቂ ዔኅዳር 

በዑቇባ ዯሿሲፍቶ በሕግ ኟበኲይነት ሥር ቧኲዒዊና ዴዕክዙቩያዊ ትግኴ ዒድዖግ ዏቺኴ ነው፡፡ 

ኟዑቀናቀነውን ፓርዱ ድክዏት ብቺ እኟዯሿዲዯኯ ባኯበት ኟዑዖግጥ፤ ኟቀዙሱዎች ዋሻና ኟትርፍ ካ 

ስዙቷው ኟሆኑ ኟፖኯዱቂ ፓርዱዎች ያስሯኴቈንዔ። ኯኩህ ደግዕ በዕውቀት ኟበቧኰ፣ በኴዔድ ኟዳበ፣ 

ሿሕቇጏጥነት ኟዙቁ፣ ኯዴዕክዙቩያዊ ሥርዓት ግንባዲ ዏሠዖት ዏጣኴ ኟዑችኰ፣ በቧጥቶ ዏቀበኴ ዏርህ 

ኟዑያዔኑ፣ ኴአነትን ኟዑያሿብ፣ ሕኬብን ኟዑያሿብና ኟኴብ ትርዲውን ኟዑያዳዔጡ፣ ኯዴዕክዙቩያዊ 

ዏርሆዎች ኟዑቇከ፣ ጏኧዯ. ካጎች ናቷው ኟዑያስሯኴቈት፡፡ ሿኩህ ውጪ ሁን በስሲት እንደዑዲኟው 

ዏርህ ኟኯሾች፣ ኰባኴዯኞች፣ ኟቧዎችን ነፃነት ኟዑቊሰ፣ ጠባቦች፣ ትዔክህዯኞችና ኯኧዏኑ ስዯቪቧብ 

ኟዒይዏጥኑ ሿንደዎች ኯቇር ዔንዔ ሲይዳ ኟኲቷውዔ፡፡   


