
                                      ክፋእ ዝቀቇሗ አእሕም 

                       እንዴሀዯሗ ይነትእ  
እኲናት ሞጊምሕ ግዑያት አቌዝፈሚሗቅሉ ኧይዴቑት ነናይ ቊእሎሕ ፈላለዟ ቊህሙያት 
ሂዞሕ ይሐፅኡ፤ዝጏቅሕን ዝጎዴእን፡ ኧሕእውን ቌቊህሙያት ዝፈላለዠ ሐሠሎሕ አቌ 
ግቊሜ ኯይክአ አቌ ሐማት ክአልቈ ኧለኰ ከልሻቌ ሀዯ አይነት ኮይኖሕ ንሗክቍሕ፡፡ 

 እዞሕ ዝጏቅሑን ዝጎዴኡን ኢልና ሕስ ቊህሜያቶሕ ዏቀሐጥናዮን ገፀ ቊህሙያት 
እንክንቀልኦሕ ኧለና እቶሕ አቌ ሀገሜን ህዝቌን ሗቌሀ ጏጏው ኢሎሕ እኲናት 
ዝፈጏምሕ ህልኽላኻት ቌሕግላህ አቌ ሀገሜና ዶሒመ ዏሎ ኢኮኖሒያ ሕእቊለቑት 
አንፈት ዱሖክሚሠያ ኧይዴቑት ንኧይእንቀፍ ሕሉእ ህይኯቶሕ ኯፍዮሕ ህዝቊ ፅመይ 
ናይ ሞላሕ አዟሜ ንክትንፍስ ፣ ሀገሜ ኪቌ ኧን ዴሜቂ ሀሕላት ንክትለቌስ፣ ጎቍ ግዲሓቑ  
ቋእንስሡ ዏገዲሕ ክእንዴሚሉ፤ ከሉ ፀገሕ ጥሕዟት፤ ቌሚህኲ እግቇት ንክልኯጥ ይቃለሟ 
ይኲዯቁ፤እዞሕ ሀገሜን ህዝቌን ሓእኧል ገይምሕ  ጏጏው ዝቇሉ ዯቂሀገሜ ፡፡ 

እት ሀዯ ግዲሕ እክቅላእ ኧሎ፡ ቌትእዒዝ አሞቌቶሕ ቌዝፈሞሎሕ ንኲያት ክፋእ ዝቀቇሗ 
አእሕም እንዴሀዯሗ ይነትእ፡ ኮይንዎሕ እስኪቌ ዒህዑ እኲን ክፋእ እዲፋህመን 
እንዲጎሜጎመ አቌ ዏንትእሉ እኲን ሐገዒእ ህሊኖኦሕ ፀይቆሕ ህሊና ንፁሀን ክፅይቁ 
ፀአሜአሜ ሓለቶሕ አዟቁኲሜፁን አይሀዴጉን፡፡ 

   እት ቌሉፅ ሜእዮ ሐሗፃ 97 ኪቇኡ ክሓሃመ ቌዏይሕክአሎሕ አቌ ሃገሜና ዏለኰ 
ቃኯሕቐ ሗቌሃ ህዝቌን ሃገሜን ኧይኮነ ሗቌሃ ስልጒኖሕን ቇኢዯ ዐሜ ሡልሡይ ኯገን 
ዝፈሞሎሕ ዏሎ ንኲያት አእዒኖሕን አይንቶሕን ስለዝሽፈኖ እቌዟት ሃገሜ፣ ሉአላነት 
ሃገሜ፡ አይቑቶሕን እዠ ኢሉ ሠለዑአሐነ፡ ስሐ ኢትዮጵያ ልቊስ ንኮሎሕ ጋሊሁ 
ስለዝሗዲኦ አቌዝሃለፈ ህዝቊ ሐሗጻ ሐን ሕኻኖሕ ነጊመ ቌህዝቊ ዴሕፁ ቀፂኢዎሕ 
እዠ፡፡ 

    ኮይኑ ግና ኒኦኦሕ አይንቑዮሕን፡ ሞላሕን ልሓዓት ሃገሜና ዏናኯፁ አሕሠሎሕ እስኪቌ 
ሚአዠ ንላእኽቶሕ፡፡ቀዲሓይ ውጥን እላሓቶሕ ህዝ ንህዝ ሕንኪስ እንትኧውን 
ፋልሓይ ኯያኔ ኢሎሕ ይጂሕመሖ ቀጺሎሕ ናቌ ህዝ ይኯሜደ፡፡ኧሕ ክፋእ ሐሡሜሂ 
ዑጥቀሑሉ ናፍት ህሉፍ ህዝቊን ሀገሚን ግዳትኡ ዝኲጻእ ዏሎ ህዝ ይጥሕ፡፡ እዝ 
ህዝ ቌፅንአት ጏጏው ሕቊሉ አላሓ አሞቌቶሕ ኧሡኽኡ አዟክእሎሕን፡፡  

   እቌዟት ሃገሜና አዯንጊፅዎሕ ጉምምና ሃነቅና ቌሕቊል ኪቌ ኧኪይዴዎ ዝፀንሁ ፀሗ 
ሞላሕ ኢትዮጵያ ሐትኧሎሕ ኪቌ ዝሃለፉ ዏሐናት ቌዝኧፍኤ ቌእሟቊት ዯቂ ሃገሜ 
ቌውሽጥን ቌዯገን አገሜገሜ ኪቌሕቊል አዱ አይኲአሉን ፡፡ 



   ፀሗ ሞላሕ ሃይልቑት ሀገሜና፤ ህዑ እዐይ ይገቌመ አለኰ፡ አእይንትና ቌእሓቶሕ 
እንቑይ እዲገቇመ ፀኒሏሕ? ቌኧሐይ ኧ ህዝ ኢትዮጵያ አቌ ከይናትን ጥሕዟትን ዐሜያ 
እንክሊል አሎሖ ንዏሐናት?                                                                  

     ነቇሜ ገዒእቐ ዯሜ ቇይኖሕ አቅሒ አጥሙዮሕ ንህዝ ትግሚይ አሞከኖሖ 
አይፈልጐን፡ ቌዶኪ ትሜአስ ኯሗሜቐ ሀይሊ፡፡ ኯሗሜቐ ሐይሊ እውን ቇይኖሕ ንህዝ 
ትግሚይ ክገቌጥዎ ኯይክአ ኧሞከንዎ አይኧአሉን፡ቑይዴአ?ቌኢዯ-ዐሜ ነቇሜ ገዒእቐ 
ዯሜ ንሜኢሶሕ ሀይሉ ላእልን ቑህትን ኧፋፊልኪ ሕዴኪሕ ቌዝቌል ሐዯቌ 
አውሙድሕ ሕስ ሗቌሖኦሕ እሕቇሜ ክቌሙ ልእኲላት ሀገሜና ዏይቑዮሕ ገዒእቐ ህዝ 
ትግሚይ ሕእን ክቌሙ ሀገመ እትኲዯቅ አሓእዱዮሕ ዟቁኲሕትዎ ነይምሕ፡፡ እስኪቌ 
ሕሉእ ሀገሜና ኢትዮጵያ ዝቆፃፀሚ ኯሚሙ ጒልያን ቌሕውጋእ ህዝ ሞሔን ሂይኯ 
ንቌሗ ኪቌዝግቌኦ ንላእሊ እዲኧፈለ ፀኒሁ እዠ፡ 

   ኯሚሙ ጒልያን ኢትዮጵያ ንሕቁፅፃሜ ኯሗሚ አቌዝዶሐሜሉ እኲን አቌውሽ ሀዯ ኯሜሂ 
ከላ ሀገሜ ኧሕዝቆፃጸሚ ሐዱቈ እዠ ንቀሡቂሟ ዝነቇሗ፡፡ሕክንያ ኧሕዝኯጏኖ አቌ 
ልእሊ ህዝ ትግሚይ ቌሀዯ ሽነክ ሀይሊ ኩኧፍል ዝክእል ናይ አዱ ውሽ ፀላኢ 
ኧሕዏዯሚዶኯ ቌሕትእሕሓን፡ ኮይኑ ግና ንሽውአ ኯሜሂ ዑአኩል ኯሗሜቐ ህይሊ 
ቌዏስዯሐሐ፤ ንኡስ ሕስ አቌይ ውጊኦሖ እዮሕ፡፡ ቌዏይ ስመእ ቀለቌ ጥሕዟት ፃሕእ 
ኧይቇገምሕ፡፡  

   ቌዴህሙኡ ቇይኑ አይኧአለን ቌኯሗሜቐ ሀይሊን ቌኧሀዴቐ ዯቂሀገሜ ግዲሓ ውግእ 
ክቌሙ ሀገሜና ኯሞን ሞይመ ትግሚይ አቌዝሞገሗሉ እኲን ኯሚሙ ዝኧላኸሎን አይፋል ዝቌሎን 
አዟጉኲነፎን፡ ዲሜጋ እከኲእ ዯሀን ሐፃእከሕ አይነት አቌ ውሽ ሀዯ ኯሜሂ ሕሉእ 
ሀገሜና እትዮጵያ ቆፃፂሜኲ፡፡ 

ኯሗሜቐ ሀይሊ ቌዴህሙኡ ንሞሚቶሕ ዴህሙ ሐማት ትግሚይ ከሉ ሐይዲ እዠ ቌሕቊል 
ሞሚቶሕ ቌስሗ ትግሚኲይ ላህ ዝቇለ ሞሚቶሕ ሖሚሉ አፀናኒኦሖ፡ ኧሕ ዝቇልዎ እውን 
ሐይዲ ኮይንሎሕ ቌዏይ ሀዯ ፃቌኦ አቌ ሀፂሜ ሐአልትቑት ቆፃፂምሓ፡፡ 

    ኯሗሜቐ ሃይልቑት ቌገዒእቐ ሐስፍናውያን አዲሐገዐ እንቇሜ ህዝ ትግሚይ 
ኧሕዏዟሞኮንዎ ስልዑፈልጐ፣ ገዒእቐ ሐስፍናውያን እውን ዐፋኖሕ ቇይኖሕ ኧቅንእዎ 
ስለዏይክእሉ፤ ህዝ ትግሚይ ሙሜ ቌሜከን ቌልሃ ሐልኡን ስለዏስግኦሕ ቌፍሜህን 
ፅልእን ክቆጻጸሜዎ ዶሕምሕ፡፡  

   ኪቌዐይ ቌሕቌጋስ ኯሗሜቐ ሀይልቑት ኧሕእውን ኪፍት ፈጥምአ ሀፍቑ ሗቊህቐ 
ዝኮና ሀገሚት ጥቅሐን ንክህልኲ ትሜአስ ሐዯቌ ገዒእቐ ሐስፍናውያን ንሜኢሶሕ አቌ 
ሀገሜና ሕዴ-ሕዴ ውግእ ንክውላእን ሕግቊሜ፤አቅሒ ትግሚኲይ ሕስቊሜ ሓለት ሐዴነት 
ኢትዮጵያ ሕቌቑን ሓለት እዠ ኢሎሕ ስለዝአሕኑ፣ኧሕእውን ንኯሗሜቐ ገዒእቐ እሕ 
ቊሀላይ ስለዑኮነ፣ ሕቆ ትግሚኲይ ሞይምሕ ንክህዝሎሕ ኧሕ ቊህጎሕ ቌዏይ ሀዯ ኧልኪሊ 



ኯሞን ክቌሙ ሀገሜና ኧሕ ዴልዟቶሕ እዴጏሃሃስዎ ክአትኰ ክኯፅኡ ንክክእሉ ጉሗም 
ትግሚኲይ ሀኒቅኪ ሕሀዝ ዝቌል ትእዒዞሕ ንዏሐናት እዲግቇሜዎ ፀኒሏሕ እዮሕ፡፡ 

   ውሡኩ ቌአቅሒ ኯሗሜቐ ዝነጏቅዎ ዏውዱ ሐሊሟ ኧይነጥቆሕ አይ ስግአቶሕ 
እውን ነይመ፡፡  

እዝይ እዠ እትሀቂ፡ ሕእን ክቌሙ ሀገመ ስለኲዯቀ ሕእን ሀዴነት ነፃነት ህዝቈ 
ስለሓጎ እዠ ቌክፉእ ሐጏሐቐኡ፡፡ 

    ናይ ህዑ አገሜገሜ እውን ኪቌ ሜቌሀ ሀገሜን ህዝቌን ቇገሞ ኧይኮነስ ኪቌ አያቑቶሕ 
ዝኯሗስዎ ቌፀሗ ኢትዮጵያያን ዑፈሞሎሕ ንኲያት ስለዏዟዴቂሶሕን ናይ ስልጒን ሗቌሃ 
ዏሜኢ አቇቅ ዝቊኖሕ ጧላእላእ ስለዏቌሎሕ አይዴቅሟን እዮሕ፡ ፀሗ ህዝ ትግሚኲይ 
አቅኲሖሕ አይሀዴጉን፡፡ 

                              ፍልፍል ሗቌህኦሕ ኪቇይ እዠ? 

ኯዱኧቊ መቊ አቊይስያ ሓይ ፀሒእዎ ይቌሉቑ ዯቂ ቶሕ ኧቊ፡ አቊይ ፍልፍል ሓይ 
ጥሚህ ኧይኮነስ ቌኢዯ-ዐሜ ቌሗቌሀ እኑፋት፡ ፍልፍል፤ ንዏይሕስናይናን እውን አቌይ 
አስኲፅኦ እኒህዎ፡፡ አቊይይይይይይይይይይይይ… ሀፍቐ ሓይናን አግሚቊትናን 
ሐአዴናትናን ጎሜጉመን ሀጐን ኪቌሕሀቌ ሀሊፉ አቌ ልእሊ ሞላሕናን ስንዟትናን 
ንሕንቑይ እንቅፋት ኮይኑና? እኯ ንአና ንዏሐናት አቑኩሶሕ ሓይና ሀሐዴና ሐአዴናትና 
ሐገምሕ ሀኒጸሑሉ ኢኮነሒኦሕ አሓእሎሕሉ፡፡ 

   ቌኧሐይ ንዏሐናት አውዱ ከይናትን አውዱ ጥሕዟትን ኮይና ሃገሜና?  

         ግቌፃውያን ቌኹይናት ኢትዮጵያ ኧዏይቆፃፀሜኲ ስለትሗዴኡ ናይ ሃይሓኖት ሐላ 
ፊሂሶሕ ኢትዮጵያያን ቌሃይሓኖቶሕን ቌቊህሎሕን ሗሜቐ ሕኹኖሕ ስለሗዴኡ 
ቌኦሜቶድክስ ሕስ ናይ ግቌፂ ሠኖድስ ቌሕፅሓሜ ግቌፃ ፓትሙያሙክ ኦሜቶድክሡት 
ሃይሓኖት ኢትዮጵያ ክሐሜህኲን ክእዝዑኲን ዶሐመ፡፡ ኪፍት እኲን ዶሒሚ ቌሙሜ 
ሀይሓኖቑ ስሜአት ኩትሕሚህ ትእዒዝ ኯሗዯ፡፡ናይ ሃይሓኖት ቊአላት ቊሂለን ሞላሡ 
ሐአልትቑ ሞዟሓ፡፡ እዐይ ሃይሓኖቑ ሐልቐ ጥሂሟ ክሞሜህ ሗኧቇ ግኡዝ ኯአሙዮስ 
ቊሂሉ ውግዏትን ቅፅዓትን ኯሗድ፡፡ 

   ቌዏሐነ ሓፀይ ዮውሃንስ ሓሙኾሕን ኲሙድሕን ዝሐለሟ ግቌፃውያን ቌስሐ 
ሃይሓኖት ፍልፍል አቊይን ሕዝቊን ቆፃፀሜዎ፡፡  

   ቌሹሕ እሕነት ናቌ ስሚህ ኧይቁኲሕት ኢደን እግመን ዝአስሜሉ ንኮል ሐሀዐ፡
ንሟውን 30 ሐአልቐ ናይ እሕነት ቊአላት ቌሕልቊስ ቌአል ጥሂሟ ዝሞሜሀ እዲኮነኑን 
እዲገዏን አሠምሕ ኧፍ አቇልዎ፡፡እዐይ ክቌል አገዯስቐ ቊአላት ውቅኲሐይ አይኮነን፡
ንኮል ዐሜያ ጥሕጥሕ አቊይ ክዴህስስ ስለዝዯለይከ እዟ፡፡ 



  ቌአንፃመ ስሜአት ሃይሓኖቑ ኦሜድክስ ግቌፂ ንስሚህ ዝአግቶሕ እሕነት ዝለቇሞ 
ሐአልቐ አዟቀሕጐን፡ እከኲን ድ 30 ሐአልቐ 30ለይቐውን ኯሠኮሕ ንኩሞሜሁ 
ንህዝቍሕ ይሞቌከ ነቇመ፡ እዐይ እዠውን ንአና አቑኩሶሕ ቌከናት ዝቀቇፅዎ አኯት 
ቌስሟአት ገዒእትና ቌዏቅሗቌሎሕ ገፀ ቇሗኧት ሀገሜን ህዝቌን ሽይጦሕ ናይ ስሚህ ቊህሉ 
ቀንጦሕ አቌዴክነት ሽሒሖሑና ዏለኰ ናይ ዴክነት ሕክንያትና እዐይ እዠ፡፡ 

   ሕእቊለ ቌስሚህ ኧሕዝሜኧቌ ግሁዴ እዠ፡ሗቊህቐ መቊ አቊይ ዝኮና ሀገሚት ቌዝኮነ 
ቌዝዯለዟ ሐላ ኢድሕ አቌ ውሽ ኢትዮጵያ ንሕእቑው ዏዟፍስስዎ ዏይክፈልዎ ቇዝሂ 
ገንዏቌ አቀን ዟቌሉን፡፡ ሞላሕ ሗኩቌና ኧሕንሓሀሜ፣ ኧሕንፈልጥ፣ኧሕንሕእቌል ግልፂ 
ኮይኑ፤ ቀዲሓይ ጏሐና እውን አቌ ልእሊ መቊ አቊይ ሕከኲኑ ይፈልጥዎ እዮሕ፡፡    
ቌናይ ዯገን ውሽጥን ፃቊእቐ ሃይልቑት ሓእገሜ ሐዯሐዯ ናይ ቀለሕ ሕሁሚት ኧይኮኑስ 
አቌ ሗቌሀ ስስኤ ቀለሖሕ ዝፀንቀቁ አቌንዑአቶሕ ሐንክቍ ሀንጊምሕ ቌሀይሊ ገንዏቌ 
እሕምኦሕ ቌሕስኲሜ ቅዴሕ ኢለ ኧሕዝገለፅክዎ ህዝውን ጏሐትኦሕ አፍት ቌፍቅሙ 
ሀገሜን ፍቅሙ ህዝቌን ሀይሉ ዏቇሜትዓ ህዝ ጏሐቶኦሕ ዟህይሉ ፡፡ 

ቌፍላይ አቌ ፀሗ ሐንግስቑ አኰቅኲሕ ንኩስለፍ ንትግሚኲይ ፍሉይ ጏሐ ቌሕሃቌ፡ 
ሃዴነትን ሞላሕን ኢትዮጵያ ዝዝሗግ፡ አቌ ውሽ ህዝ ትግሚይ ስላሕን ስንዟትን 
ንኧይህሉ ሕግቊሜ፡ አቌዝቌል ቇዞሕ ስኰሜ እሟቊት ውጥኖሕ ቌፉሉይ ሐዯቌ ይንቀሡቅሟ 
አለኰ፡፡ 

   ስለዝይ ክፋእ ዝቀቇሗ አእሕም እዲሃዯሗ ቌሕንቑእ ንኧዟቇላሽኯና ከሉ ኢትዮጵያ 
አቌ ሗቌሃ ሀገመን ህዝቈን ጏጏው ይቇል፡፡ 

             

                                                                            ፍስሀ ቇላይ 

                                                                       ስዴን 

                                                                        

 

 

                                                                                                   

 

 



 

 

 

   


