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የዏጽሓዢ ዳቧቪዊ ግዔቇዒ 

ከታደኯ ኣብዛሃዔ 

13/04/2010 ዓ.ዔ 

 

የዏጽሓዞ ዛዕቬ፦ "እውነደን ዢዖዱ" 

ደዙቩ፦ ይትባዖክ ግደይ 

ዏጽሓዞ የታዯዏበት ካ፦ 2010 ዓ.ዔ 

 

ዏጽሓዞ የኢትዮጵያ ታዘክ እንደ ዓዔድ ዯጠቅዕ የኣድኴዎና የሃቧት ታዘክን በዑጽዞ ኣንዳንድ 

የሃቇዙቼን ፀሓዢትና ዔሁዙን ኲይ የቧኲ ትቼት የዑያቀዛብና እውነዯኛዎቸ የታዘክ ዔሁዙን ኯትውኴዱ 

የዑጠቅዔ ትክክኯኛውን የኢትዮጵያ ታዘክ እንዲቧንዱ ጥዘ የዑያቀዛብ ነው። የዏጽሓዞ ጠቃዑነትና 

ጏቅታዊነት የዑያጠያይቅ ኣይደኯዔ። 

የቊዙ ኣቇዛ ኯዏቇንባት፣ የቊዙ ቬዔዔነት ኲይ የዯደዖቧበት የቊዙ ታዘክ ዏኖዛ ኣቬዝኲ ቅድዏ-ሁነት 

ነው፤ ኣኯኩያ ‘ኣንቹዔ ኣንቹዔ’ እየዯባባኰና እየዯናቆ ፣ ሁኴካ ጏደኋኲ እያዩ ጏደዟት ዏጓኬ 

ኣቬቷቊዘ ነው። በኣካኲዊ ዯዔቪኳትነደ ቩታይ፣ ጏደ ኋኲቼን እያየን ጏደዟት የዔንጓኬ ከሆነ፣ ከዟት 

ኯዟታቼን ከዑቇኘ የዯኯያዩ ሕይጏት ያኲቷውና የኳኲቷው ግዑኬ ነቇዜቼ ቊዛ እየዯቇጫጧን ከዢዯኛ ቈዳት 

ደዛቬብን ዏቺኰ እውነት ነው። 

ኢህኣዴግ ኣዲቬ ኣበባ ቩቇባ ዷዔዜ፣ በቊካጦቼና ዏጽሔቶቼ፣ ከቅዛብ ዓዏታት ጏዲህ ደግዕ 

በዏፅሓዢት ዏኴክ በዑጠዖከ ፅጰዣቼ፣ በትግዙይ ብሔዛና ሕኬብ ኲይ ከዢዯኛ የታዘክና የቬነ-ኴቦና 

ኧዏቺና ጏዖዙ ቩካሄድ፣ ሃይ ባይ ኣኴነበዖዔ። ከኩህ ኣንፃዛ ቩታይ፣ ይኼ ነቇዛ ኣቬዝኲ ዔኲሽ 

የዒይቧጠው፣ "የ‘ጏዖዙው’ ኣኰታዊ ዯጽእኖ የዒቪደዛ ኃይኴ ካኯዒጏቅ ነው? ጏይቬ ከቷኴዯኝነት? 

ጏይንቬ በትግዙይ ውቬጥ፣ ሁነኛ የታዘክ ኣዋቂ/ፀሓዟና ባኯዕያ ባኯዏኖ ነው?" ቬኴ ቬቇዖዔ ኖዚያኯሁ። 

ደዙቩ ይትባዖክ ግደይ፣ "እውነደን ዢዖዱ" በዑኯው ዏጽሓዠቷው ኲይ ጥ ዔኲሽ እንደቧጡ ይቧዒኛኴ፤ 

1. ዏፅሓዞ፣ ካሁን በዟት በኣብኪኛው ቧው የዒይታጏቁ ኣዳዲቬ ጭብጦቼን ይዟኴ፤ ኯዔቪኳ፣ 

ከጣኴያን ቊዛ በ1928-33 ዓ.ዔ በዙቬ ቬዩዔ ዏንቇሻ  እና ዙቬ ካቪ ኃይኰ ዏዘነት በዯደዖቇ 

የዯዔቤኑ የዏከኲከኴ ጦዛነት፣ በጣኴያን ጦዛ ኲይ ከዢዯኛ ቈዳት እንደደዖቧና በጏቅደ ከዯደዖቈት 

የዏከኲከኴ ውያዎቼ ከዢዯኛውን ቦታ እንደዑይኬ የዑያቬዖዳ ቩሆን፣ በቦታውዔ የ 10,888 

የጣኴያን ጏታደዜቼ ዏቃብዛ ያኯ ዏሆኑና፣ የዏቃብዛ ቦታውንዔ የጣኴያን ዏንግቬት፣ የጥበቃ 
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ኣቇኴግኵት ደዕኬ እየከዝኯ ኣሁን ድዖቬ የዏቃብዛ ቦታውን እንደዑያቬጠብቀው፣ በኬዛኬዛ 

ዯቇኴጿኴ፤ 

2. የዯኯያዩ የታዘክ ክንዋኔዎቼና ጭብጦቼ፣ ውበት ባኯው ኣቇኲኯጽ ያቬቀዔጣኴ፤ ኣንዳንድ ቦታ 

ኲይ፣ ፀሓዟው ዙቨ በኣካኴ የዑያጏዙህ ዏቬኵ ይቧዒኴ፤ 

3. ኣንዳንድ ሃቪቦቼ ኯዏግኯጽና ኯዒጠናከዛ፣ ኣዳዲቬ ቃኲትን ይጠቀዒኴ፤ ኯኣብነት፣ በዒይጧው 

ኣካባቢ በዑነቇዛ የትግዛኛ ቋንቋ ኧዬ ‚ኣያዔ በኴ‛ የዑኯው ቃኴ ጥቅዔ ኲይ ውሏኴ፤ ታዘክን 

የዑያኪባና ዕኲውን ብሔዛ የዑፀዛዢ ከዯቃዙኒው ጎዙ የዯቧነኧዖ፣ ኣንድ ከዢ ያኯ ሃቪብ 

ኯዏቃጏዔና ዔኲሽ ኯዏቬጠት ቩዝኴግ፣ "….ኣያዔ በኴ የኢትዮጵያ ጏጣት!...." ይኲኴ፤ 

ይኼዔ፣ ‘ኴብ በኴ’፣‘ኣቬዯውኴ’፣‘ዖቊ ብኯህ ዯዏኴከት’ እንደ ዒኯት ነው። በኳኲ በኩኴ፣ "ኬኒ 

ከዒሁ" የዑኯው የግዕኬ ቃኴዔ እንደ ዏደበኛ ቃኴ ሆኖ፣ በጥቅዔ ኲይ ውሏኴ፤ ኣንባቢ የግዕኬ 

ቃኰን በቀጥታ ባያውቅ እንኳ፣ ከኣቇባቡ ትዛቈዐን ኯዏዖዳት ከባድ ኣይሆንበትዔ። 

ኣዳዲቬ ቃኲትን ዏጠቀዔ ሁኯት ዓይነት ጥቅዔ ያኯው ይዏቬኲኴ፤ 

ሀ) የኣዒዛኛ ቋንቋ በቃኲት እየበኯፀቇ እንዲሄድ ያደዛቇዋኴ፤ 

ኯ) ኣዳዲቬ ፅንቧ ሃቪቦቼን ጏደ ቋንቋው ያቬቇባኴ፤ ቬኯኩህ፣ በቋንቋው ኯዒቧብና ኯዏግባባት 

የዯሻኯ ሁኔታ ይዝጠዙኴ ዒኯት ነው፤ 

4. የዯቪቪደ የዯቃዙኒው ጎዙ ሃቪቦቼ፣ ግኴጽ በሆነና በዒያሻዒ ዏንቇድ፣ ነቇዛ ግን ጧዋነደን 

ባኴኯቀቀ ዏንቇድ ይዕግታኴ፣ ይዏታኴ። ኯዔቪኳ የፕዜዡቧዛ ዢቅዚ ቶኵቪ "የኣዒዙና የኦዜዕ 

እውነዯኛ የኧዛ ዔንጭ" የዑኯው ዏፅሓዢ ኲይ እንደ ዋነኛ ዒቬዖጃ የዯጠቀቧው ቧነድ የዏዘዙቬ 

ኧኣዒን በኲይ ዏፅሓዢ "ቨባኤ….. የዑኴ ቬኯሆነ፣ ይኼን ኯዏዔታት የዯጠቀዐበት ኃይኯ-ቃኴ 

"….በዏቧዖደ፣ ቨባኤ ዒኯት የእንቬቪት ዯዋጽኦ ከሆኑ ኣኴዑ ዔግቦቼ ታቅበህ(ቧባት ቀናት 

ዐኰ)፣  ከዝጣዘህ ቊዛ በጾዔና በፀኵት የዔትቇናኝበት ሂደት ቩሆን፣ ነቇዛ ግን፣ ኴክ እንደ 

ክብዖ-ዏንግቬደ ሁኰ፣ ይኼ ዏዚት ኲይ ጏድቆ ዯቇኗ የዯባኯ ክዛታቬ ነቇዛ፣ እንደ ዒቬዖጃ ጠቅቭ 

ከኣዓዘካ ጏደ ኢትዮጵያ በዏፅሓዢ ዏኴክ ጽዣና ጠዛክ ዏኲክ የንቀትዔ ንቀት ነው፤…….. " 

ይኲኴ። 

 

ዏጽሓዞ ኳኵቼ የዯኯያዩ በትግዙይ ብሔዛና ሕኬብ ኲይ የዯቧነኧ ፅዛዝታት በዯዏጣጣኝ ኃይኯ-ቃኲት 

ይዏኴቪኴ፣ ይዏክታኴ። ቬኯኩህ፣ ዏፅሓዞ፥ የታዘክን ዑኪን ኯዏጠበቅ ያኯው ኣቬዯዋጽኦ ከዢዯኛ ሆኖ 

ኣግኝቻዋኯሁ። 

ፀሓዟው፣ የቅኔ ዔሁዛ እንደዏሆናቷው ዏጠን በዏጽሓዞ ዏውጫ(ዏደዔደዑያ) ኣካባቢ ኲይዔ ኣንድ 

(የዏውጫ) ዔት የቧነኧ ይዏቬኲኴ፤ ይኸውዔ፣ ‚….ደዛግ ያሽካካኴ እንጂ ዏቼ እንቁኲኴ ይዷቪኴ….‛ 

የዑኯው ኣባባኴ (ደዛግ የትዔክሕደ ጎዙ ቁንጮ ዏቇኯጫ እንደዏሆኑ) በትዔክሕደ ጎዙ ባሕዖ-ሃቪብ ኲይ 

‘የዯዯኮቧ ዑቪኤኴ‘ ቪይሆን ኣይቀዛዔ። 
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በዏቀጠኴ፣ ቢታዖዐ የዏፅሓዞን ኣቀዙዖብ የበኯጠ ጥ ያደዛቈታኴ የዔኲቷውን ነጥቦቼ ኯዏጠቆዔ 

ያክኴ፣ 

ሀ) ኣንዳንድ ሃቪቦቼ በዯኯያዩ ቦታዎቼ ኲይ ዯደቊግዏው ዯቇኴፀዋኴ፤ ድግዔግዕሹ፣ የዏፅሓዞን ኯኪ 

ይቀንቧዋኴ፤ 

ኯ) የዟደኴ ግድዝቶቼና የትየባ ቬሕዯቶቼ፣ ቀኲኴ በዒይባኴ ዏጠን፣ በዯኯያዩ የዏፅሓዞ ቇፆቼ ኲይ 

ይቇኛኰ፤ 

ጯ) ዏፅሓዞ፣ የዏደዔደዑያ ፅጰዢ ካቧዝዖ በኋኲ፣ እንደቇና ኳኲ ኣዲቬ ሃቪብ የዑዷዔዛበት ሁኔታ ኣኯ፤ 

የዏፅሓዞ ኣቀዙዖብ በጥ ሁኔታ የዯደዙዷ ዒድዖግ እንዲቺኴ፣ የሃቪቦቼ ቅደዔ-ዯከዯኴና ኣቀዒዏጥ ኲይ 

ትኩዖት ቢደዖግ፣ 

 

በዯዖዝ፣ ኣንቊዠው ትውኴድ ከኣዲቨ ትውኴድ ኬክና ጏዯት ቪይሆን ዏሻዒት ያኯበት፣ ዕውቀትን፣ 

የህይጏት ኴዔዶቸን፣ ታዘክን፣ ሃቇዙዊ እቫቶቼን፣ ጏኧዯ. ነው ዒቬዯኲኯዢ ያኯበት የዑዏቬኯኝ። በኩህ 

ዖቇድ፣ ፀሓዟው ኣቶ ይትባዖክ ግደይ፣ ቀኲኴ በዒይባኴ ዏንቇድ ትውኴዳዊ ኃኲዟነታቷውን በዏጏጣት 

ኲይ የዑቇኘ ቬኯሆነ፣ ኣድናቆቴን እየቇኯፅኩ፣ ‘ዖጅዔ ዕድዓና ጤና ይቬጥኴን’ እኲኯሁ። 

 


