
ቇኖሜዔ ካምላይና ነዋሙ ለሏናችሁ ኢትዮጵያውያንና ትውልዯ ኢትዮጵያውያን! 

 ቇአለሕ ዐሙያ ዖሒገኘ ኢትዮጵያውያንና ትውልዯ ኢትዮጵያውያን ቇሃገሚቷው ቇሒዯሗግ ዖእዴገት 
እንቅሣቃሢና ፈጥምአዊ እክል  ኯገናዊና ሃገሚዊ ግዴዳቑቷውን እዖኯጐ ናቷው። ቌሎሕ ለሃገሙ  እዴገት 
ለኪው ትውልዴ ቋሒና ዏላቂነት ያለው ሐሞሗት እዖጣሉ ነው። 

ቇአንፃመሕ እዖዯሗጉ ያሉ ሡትፎዎችን ዖሒኮንኑና ዖሒቃኯሑ  ኯገኖች እንዲሉሕ ይቑኯቃል፤ቃውሖ 
እሚሣን ለሐፈሽ፤ ለሻለና ለጏሚ አሣሚሜ እጅግ አሣፈላጊ ሣለሏነ ዖሒቇሗቑቑ ቌቻ ሡይሏን ሊጣሣና ሊገሞሣ 
ዖሓይገቊው ሞቊዊ ሐቌቑቷው ነው። ይሁን እንጂ ይህ ሐቌት ለሌላውሕ እንዯሒገቊው ሐገንዏቌ ቊላዲገሕ 
ነቇሜ። ቇዯጋጋሒ እንዯቑዏቌነው ኢትዮጵያውያን ሠሞቇሞቈና ለዴጋፍሕ ሏነ ለቃውሖ ሠሞለፉ፤ ሐሗቇሽና 
ሓዯናቀፍ ሞቌሡውንሕ ሐዔለፍ፤ ሐንግሣትን ዖሒቃኯሑ ቈዴኖች ዏውቑሙ ቊህሙአቷው ሁኖ ሣላገኗነው፤
ሕናልቊትአቌሗን ቊቌሗን ልንሞሚ ከቻልን አንዲንዴ እይቑዎችን እናንሡ፦ 

1.ሃገሜና ሐንግሥት ልነትና አንዴነቑቷው ሕንዴን ነው? ሃገሜ ሣንል ዖቌዐ ሕዔቍች ሐኖሜያ፤ ዏላለሓዊ 

እንዯሁኔቑው ዖሒሞፋ ዖሒጏቌ ከትውልዴ ትውልዴ ዖሒላለፍ ቇሣላሕሕ ሏነ ቇጋዴሎ ፀንቶ ዖሒኖሜ ነው።
ሐንግሣት ሣንል ለዋዋጭ ቀያያሙ ሠሏን፤ እዴሔውሕ ዖሒለካው ቇሃገሙ ቇሒሞሚው ሣሚ ውጤት 
ይኯሞናል። 

2.ሕዔቌና ሐንግሣት፦ ሕዔቌ ሠቊል ቌዐነትን ያካ ቇዖትውልደ እዖከፈለ፤ አምጊው ሠያልፍ አዱሟ 

እዖካ ሁሌሕ ነዋሙና ዖሃገሙሕ ዖሣልጣኑሕ ቊለቋት ቌቷኛ ሃይል ነው። ሐንግሣት እሜሗዏሐሕ አጏሗ 

ዖግዒት ዏሐኑ ቇግዴሕ ሏነ ቇውዴ ዖሒኯሞነው ቇሣልጣን ቊለቋ ሕዔቌ ሠሏን አንዳ ክሣቶ ዲግሕ ሊመለስ 

ዖሓይቻለው ነው። 

ሕዔቌናሃገሜ  ግን ነጣጥለው ሊኖመ ሣለሓይችሉ፤ህዔቈ ሃገሙን ይንከቊከቊቑል ያሣከቌሚቑል። ሃገሙሕ 

ያላትን ፀጋ ትለግሞዋለች። 

ኢትዮጵያሕ እንዯ ሃገሜ እኛሕ እንዯሕዔቌ ነዋሙ፤ሐንግሥትሕ እንዯ ለዋጭና ቀያሙ፤  ቆላልፈን 
እሗዥሕ ዏሐን አሣቆጥሗናል። ቇሐሏኑሕ ዖሐሡፍን ዖጭለሓ ዏሐን ኯዯጎን ቇሐው አፄ ቐዎዴምሣና አፄ 
ዮሐንሣ አንዴ እንዴንሏን፤ ሣልጣኔን ለሓሣገቊት፤  ያዯሗጉት ጥሗት ዖሐጀሐሜያ እሜሕጃ ሠሏን፤ጭካኔ 
አልፈፀሑሕ፤ ያሣቀዖሑት ዖህቌሗ ሞቌ ክፍል ዖለሕ አላልንሕ። ቅዴሒያ ዖሞጏነው ለሃገሚቷው ያላቷውን 
ሚዕይ እንጂ።ቇሐሏኑሕ ነዋሙ ኩሚትና ጀግንነትን ጥለውልን ሣላለፉ  ሣነልቍናዊ እሢትነ ዏለአለሓዊ ነው።
አያይዕሕ ቇአፂ ሕንይሊክ ጀሕም፤ሃይለ ሥላሢና፤ኯቑዯሚዊው ሐንግሥትሕ  ቇግዒት ዏሐናቷው  ዏሐናዊ 

ት/ቋት፤ሏሞፒቑል፤ዖቊቈሜ አገልግሎት፤ዏሐናዊ አሣዲዯሜ….ኯዏ ፤ ቇውቅ ዖህዔቈን እውቀት ሓሡዯግ ፤

ቇኑምው ሐሻሻል እንዱኖሗው ያዯሗጉት ጥሗት እሣከ ዒማ  ቇሐዔለቁ እነሏ  ከ100 ዓሐት ቇኋላሕ 

እዖጏቀሕንቇት ነው።  እነዑህ ዖጏቀሣናቷው ሐንግሣቑት ያሡዏኑት ፤ዖቇዯሉት ዖህቌሗ ሞቌ ክፍል ቁጥመ 
ከፍኛ ነው። ዖቇዯሉሕ ጥልቀት ዖዑያኑ ያህል ነው።ይሁን እንጂ ሐንግሣቑሕ ሣሜአሕ  ዖሉሕ፤ ግን 
ሕዔቈሕ ሃገሜሕ ቇጎ ሣሚቷውሕ ሁሌ ይኖሚሉ። 

ቇሐሏኑሕ ቇሃገሚችን ዖቑቀደ ቋሒ ዖልሓት ሣሚዎች ሊቇሗቑና ሊቑገዐ ዖሒገቊቷው ሣለሏነ ፤ ቊሁኑ ጊዓ 

ዖህዲሢ ግንቊቑ(አቊይን ሐገዯቌ)  ቊሣሐለከ ኯገኖቻችን እውን ሊዯሜጉት ቇሒሯሯጐቇት ኯቅት ቇሜቀት 

ሐሐልከት ሣለሓይገቊን ቇኖሜዔ ካምላይና ዖሕትኖመ ኢትዮጵያውያንና ትውልዯ ኢትዮጵያውያን ፤ በዚህ 

ታሪካዊ ተግባር አሻራችሁን ማሳረፍ የምትሹ በ ethiohidase@yahoo.com ቌትዯሜሟን፤ ሁኔቑውን 

ቇሓሐቻቷት ቇቅሜቈ ሣቌሞቊ ሣለሕንጏሚ፤ አጀንዲ፤ አሣያዖት፤አሐቺ ሐአከል፤ ቇሣቌሞቊው ቅሜፅና ይዏት 
አኯቃቀመንሕ ጨሕም አሣያዖት እንጏቌቃለን።   
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