
 

ሒብ ከርፋሕ ነብዙ ሖሎ ህማቢ!  

ስዔዖት ገ/መጊ 05-16-18 

ሓደሓደ ውልቀቧባትን ጉጅኯዲትን ነዱ ቅድዔ ሒብሃገርና ማነበዖ ውልቀ ዔልካ ስርዓት ከካይዶዔ ማነበ 

ሒዏኯኻኽዲትን ርዕይቶዲትን ሒብመ  ሔጒን ሔመ ሔውን የልዕኰ ከዔሖኯጐ ጋህዲ ሔዩ፡፡  ነዱ ዲዕክዙስያ 

ስርዓትና ንድሕዘት ንዔዔኲስን ሒብ ህማብዲት ሃገርና ጎንፂ ንፍጣር ማዓኯዐ ብፍኲይ ሒብ ማሓኯሰ ሓዐሽዯ 

ዓዏዲት ማዯሯኲኯዩ ፀገዒት ከጋጥዐ ዔንባሮዔ ማፍኯጥ ሔዩ፡፡  

ናይ ዲዕክዙቩ ስርዓት ንዔስፋንን ቐፃልነት ሖኯዎ ልዔዓት ንዔርግጋፅን  ማዯንቀቪቐቧ ሑህጏዴግ ሔውን 

ካብመቐዖባ ሔጒን ማዯሯኲኯዩ ሓጎፅጎፃት ሔናጋጠዕ ፀገዒደ ንዔፍዲሕ ዔርር ማበኯ ስጉዔዱ ንከይጏስድ 

ንብባዕኰ ሔናዯሓቪቧየ ይ፣ከኸይድ ሒሎ፡፡ ሔመ ከዓ ነቶዔ ሒብሙ ሃገር ቧኲዔ ከይዓስልን ሔዱ ዯስፋ ህማቢ 

ጅዔር ልዔዓት ከይቕፅልን ማደልዩ ውልቃያን ሓጋመ ኮይንሎዔ ሔዩ፡፡ 

ነዱ ዯስፋ ሃገርና ሖኯዔኯዏ ጅዔር ልዔዓትን ዲዕክዙቩን ቅድዔ ክብል ማነበዖ ጠኯብ ዒዕዘነት ህማብን   

ዔኲሽ ሖዔፅሏን ሒሽሓት ዏናሔቧያት ህማብ ትግዙይ ማበልዐ ዕውት ቃልቩ ንዔፅኲዔን ንህማቢ ትግዙይ ሔውን 

ንዔግፋዕን ማዓኯዐ  ጉጅኯዲት ብማገብርዎ ሖኯጐ ዏቋዖፂ ሖይብኰ ፕሮፖጋንዳ ዔኽንያት ንካልሕት ህማብዲት 

ሃገርና ዔስህማቢ ትግዙይ ናብ ጎንፂን ግርጭትን ንዔሔዲው ማዯደዙዷጏ ሯዯነ ይካየድ ሒሎ፡፡  ጒኯሔንኳ 

ሔመሕዔ ፀገዒት ሔንዯሃኯጐ ሔውን ህማቢትግዙይ ብትዕግስዱ ብዔሕኲፍ ሔዱ ማዯቧውሏኰ ዕኲዒ ሽደሐ ክጏቅዕ 

ንዔግባር ይንቀቪቐስ ከዔሖሎ ርዱሔ ሔዩ፡፡ 

ሔመሕዔ ውልቃያን ማድግፍዎዔ ዏንግስዲት ዔህኲዎዔ ነዱ ፀገዔ ከጏቪስቦ ነይ ሔዩ፡፡ ካብመሕዔ  ሔዱ 

ሓደ ሒብ ደንደስ ውድቀት ማርከብ  ዕድዏ ስልጣኑ ብማኾነ ጒጋ ከናውሕ ሃነፍነፍ ማብል ሖሎ ሔኩይ ሯኲኲዪ 

ውልቀ ዔልካ ስርዓት ሑቪይያስ ሔውን ሒብ ሃገርና ንማልዓኰ ሓደሓደ ጎንፂዲት ብዔብዙዕን ብዔግዳድን 

ናብማኸፍሏ ደዖጃ ንክበፅሑ ሒብ ዔግባር ይጒቪሔ ከዔሖሎ ይፍኯጥ፡፡ ይኹን ሔዔበር ህማብዲት ሑትዮጵያን 

ሓርትትዙን ሒብመሏጒን ሔመ ካብኩኰ ንዓቐብ ማጠልብዎ ነገር ቧኲዔን ሓድነትን ሔዩ፡፡  

ካብመ ብማዯጏቪኺ ከዓ ሒብ ከባቢ ቀንዲ ሒፍዘቃ ሑኮኖዑያን ፖኯዱካን ድልየት ሖኯዎን ካልሕት ሃገዙት  

ብማገብርሕ ደገፍ ሒብ ሃገርና ቧኲዔ ከይዓስል ናይዔርብዙብ ከይዲ ዯጠናኪ ከዔማቐፀኯ ኩኰ ማርድሕ ኩነዲት 



ሔዩ፡፡  

ነመ ከዕውደ ማዯኸዯልዎ ዓኲ ድዒ ነዱ ዏቧዖት ዴዕክዙቩን ልዔዓትን ሃገርና ብዏስጒሔትነደ ሖዐጏዯ ህማቢ 

ትግዙይ ካብ ካልሕት ሓኯፋ ከዔማዖኸበ ብዔዔቪል ንህማብዲት ብዔድንጋር  ዔስካልሕት ህማብዲት ሃገርና 

ክሯኲኯ ዔግባር ሔዩ፡፡   

ከይበልዐ በኲዒ ከይዯዖብሐ ዯዖባሒ ዯገይ ሒብማዯሯኲኯዩ ናይ ሃገርና ክፋኲት ሖኯጐን ናይ ህማቢ ትግዙይ 

ሒነባብዙ ንሖይሯልጡን ከይዶዔ ንሖይርሒዩ ህማብዲት ብዔድንጋር ሒብልዕሐ ፅልሒት ከሕድ ገይሮዔ 

ሔዮዔ፡፡   

ጒኲ ሔንኳ ሔመ ሯዯነ ኹሎዔ ህማብዲት ሔንዯሖይዯቀበልዎ ሓደሓደ ግኯቧባትን ጉጅኯዲትን ግና ነዱ ሓቪብ 

ሒሜዔ ሒብ ማዯሯኲኯዩ ከባቢዲት ሃገርና ሒብማርከቡ ዯጋን ሒብ ንብዖቶዔን ቀል ሖይብሃል ጉድሒት 

ክበፅሕ ገይሮዔ፡፡ ህማቢ ትግዙይ  ሐመሔውን ነዱ ስርዓት  ከቀፅል ኲሕ ይብል ሒሎ፡፡  ዔኽንያደ ድዒ ሔዱ 

ሒብሃገርና ማዯሯጠዖ ስርዓት ንክዏፂ ማልዓኯ ዏስጒሔትነት ማኸሯኯ ብዔዃኑን ሒብማሓኯሰ ሏስዲት ዕስዙ 

ሸውዓዯ ዓዏዲት ማዯርሒዩ ዯስፋዲት ንክቕፅኰ ካብሖኯዎ ድልየትን ሔመ ዯጠናኺ ሔንዯኸይዱ ዔስካልሕት 

ሒሓት ህማብዲት ዒዕዖ ዯጠቃዑ ከዔማኾን ብዔሔዒን ከዔማኾነ ዏዖዳሔዲት የርሔዩ፡፡  

ሔዱ  ብማኾነ ጒጋ ነዱ ስርዓት ከፍርስ ሃነፍነፍ ማብል ሖሎ ጉጅኯን ደገፍደን ብዔቅኲስ ናይሃገርና ቧኲዔን 

ዔርግጋሔን ብዔርግጋፅ ሔዱ ማዷዏርናዮ ናይልዔዓት ዯስፋ ሒጠናኪርና ክንከይድ ይግባሔ፡፡  

ሔዱ ሖይበልዐ ከዔማበልዐ ከይሓኯሯኰ ከዔማሓኯሯኰ ከይዯዖብሐ ከዔማዯዖብሐ ሔናገበ ማስሔልዎ ኯሖጐ ህማብ 

ትግዙይ ሔውን ሔዱ ሖኯኰ ኩነዲትን ሖኯዎ ዏነባብሮን ካብማዯሯኲኯዩ ከባብዲት ሃገርና ጏከልዱ ህማብዲትን 

ሽዒግኯዲትን ዏናሔቧያትን ሔናትዓደዐ ሒብዱ ክልል ሖሎ ጭቡጥ ኩነዲት ክርሔዩ ዔግባር ጊሚ ክውሃቦ 

ሖይግባሔ ዯግባር ሔዩ፡፡ 

ሒብመ ሔጒን ሔመ ህማቢ ሑትዮጵያ ሒብ ህማቢ ትግዙይ ማዯሯኯየ ፅልሑት ሒኯዎ ሑልካ ዔድዔዳዔ 

ሒይክሒልን፡፡ ህማቢ ሐመ ሔውን ዔንዔ ማዯሯኯ ነገር የብኰን፡፡ ሔዱ ህማቢ ንህማቢ ትግዙይ ክብርን ፍቕርን 

ሒኯዎ ህማቢ ትግዙይ ሔውን ከዔሐ፡፡ ብሓደ ማነበዖ ማዯጒኯደ ዯኻሒሑኰ ክነብር ማነበዖ ህማቢ ሔዩ፡፡ ናይዱ 

ፀገዔ ሯጠርዱ ማዯጏቧኑ ውልቀቧባትን ጉጅኯዲትን ዔዃኖዔ ፍኰጥ ሔዩ፡፡ ስኯመ ሔዱ ህማቢ ትግዙይ ማዯሯኯየ 

ዖብሓ ከዔሖይዖኸበን ሒብማኸፍሏ ኩነዲት ከዔሖሎ ክሯኯጥን ይግባሔ፡፡ ነመ ድዒ ናብ ትግዙይ  ከይዱ ናይ 

ህማቢ ትግዙይ ዏነባብሮ ክርሑን  ባዕኰ ክዔስክርን ዔግባር ጏቪኒ ሔዩ፡፡  

ሔዱ ሒብመ ሔጒን ሖሎ ሒዏዙርሓ ትግዙይ ነመ ብፍኰይ ዏደብ ሒሗ ክቧርሓኰ ይግባሔ፡፡ ካብመ ጎኒ ንጎኒ ከዓ 



ሒብ ዒህበዙ ዑዲያዲት ሖኯጐ ብትግዖጒይ ሽዒት ናይካልሕት ህማብዲት ሃገርና ሖናሔቨን ዯጋ ብዔዔቪል 

ንህማቢ ትግዙይ ዔስካልሕት ሒሓት ህማቢዲት ንዔግርጫው ማገብርዎ ሖኯጐ ፃዕዘዲት ናይዔግኲፅ ስዙሕዱ 

ክስዙሕ ሔውን የድ፡፡  

ብናይሓቂ ዯጋዘ ኮይኖዔ ከዔመ ዓይነት ፅሑፋት ማፅሕሰ ዯልየዔ ሔውን ክዔዓዱን ክዔከን ይግባሔ፡፡ ህማቢ 

ትግዙይ ብካልሕት ህማብዲት ሃገርና ሖኯዎ ማዯጋገየ ዔስ ንዔዔኲስ ሔዱ ትክክኯኛ ማኾነ ዔስኰ ንዔርሒይ 

ሔዱ ሖሎ ዔዔሕዳር ትግዙይ ዔስህማቢ ብዔትሕብባር ክቧርሕ ይግባሔ፡፡  

ነብዙ ህማቢ ትግዙይ ካብካልሕት ህማብዲት ሃገርና ማዯሯኯየ ነገር የብኰን፡፡ ከዔ ኩሎዔ ህማብዲ ሑትዮጵያ   

ነብዙሐ ማጏዖደ ብማኸፍሏ ኩነዲት ማነብር ፅባሕ ኩኰ ህማቢ ሃገዖይ ሒብማሓልሯኰ ሔጒን ሒነሔውን ክሓልሯኯይ 

ሔዩ ብማብል ሔዔነት ማቧርሕ ማፅዕር ብዯስፋ ማነብር ሖሎ ህማቢ ሔዔበር ከዔዱ ካልሕት ማብልዎ ጏርቂ 

ማዯነፀሯኰ ማሓኯሯኰ ህማቢ ሒይኮነን፡፡ ሒብ ከርፋሕ ነብዙ ሖሎ ሔዔበር፡፡ 

 

 

 

 


