የያኬነውን እንጇብቅ፤ ያቀድነውን እናቪቂ
ብ. ነቊሽ 12-26-17
በዏጪው ግንቦዴ“ሁቇዔ ነቇዛ ጏደ ጦዛ ግንባዛ!” ሿዑቋ ዏዝቄዛ ሿዯዠዲን 27ኛ ዓዏዲችንን
እንይኪቆን። ቍሁን እድዓያዶው እስሿ 35 ዓዏዴ የዑደዛቨ ኢዴዮጵያውያን ይህን ዏዝቄዛ ቍያውቁዴዔ።

“ሁቇዔ ነቇዛ ጏደ ጦዛ ግንባዛ!” የዑቆው ዞሿዙ ቧጐንዔ ጏደጦዛ ግንባዛ ዒቊኬን የዑዏቆሿዴ ነበዛ።
ቍዛሶ ቍደ፣ ብቍደ፣ ጏጊደ ዯዒዘ ቊውዔ የህብዖዯቧብ ቄፍቋ ቍዔባቇነኑ ጏዲደዙ ዏንግስዴ
የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች በየቍቅጊጫው የሿዝደበዴን የነጻነዴ ጦዛነዴ ቆዏዏሿዴ በግዳጅ
ቆውዴድዛና ቍቇቋግቌዴ ይዏቆዏቇ ነበዛ።
ጏዲደዙው ደዛግ 1980 ዓ.ዔ በሃቇዘደ ሁቇዔ ቍቅጊጫ የዯሿዝዯበዴን የነጻነዴ ጦዛነዴ ቆዏዏሿዴ
የዑያስዝቋቇውን ጏጪ ቆዏሷዝን የዑጏጊውን የሃብዴ ዏጇን፣ ቈያስቇነባ ሿዑችቆው የባቡዛ ሃዲድ፣
ሆስፒዲቋ፣ ጏኧዯ. ቊዛ እያነጻፗዖ ዯናግዜ ነበዛ። እንደዏፍዴሄ ያስቀዏጇው ግን ያቆ የቊቆ ሃይቇን -

የቧው ሃይቋ፣ ቇንኧብ፣ ቁቪቁስ፣ ጏኧዯ. ቆጦዛነደ በዏዏደብ ጦዛነደን በቍጭዛ ካ ዒጇናቀቅ የዑቋ
ነበዛ። በኩህ ዏቧዖዴ ቍዲስ የቄዯዴ ቍጒጅ ቆዝዝ። በኩህ ቍጒጅ በገዖዲ የዯቇቆቇ የቀድዕ ጏዲደዜችና
የቍቇቋግቆዴ ካያዶውን ጧዖቧው ዯቧናብዯው የነበ የብሄዙ ውዴድዛና ቍቇቋግቌዴ የቧገ ጏጊድች
ጏደጦዛ ዓዳ እንዲኧዔደ ዳግዔ የግዳጅ ጥዘ ዯቆዝዶው። ቍዛሶ ቍደ ሿእዛሻው፣ ብ ቍደ
ሿዠብዘቂው ዯነቅቌ ጏደጦዛ ዓዳ እንዲኧዔዴ ዯጇዙ። ደዛግ “ይቆያቋ ኧንድዜ…” እያቆ እያኧዝነ
የሃቇዘደን ቍቅዔ በዐቇ በጦዛነደ ይ ቍጒቆ። ይሁን እንጂ፤ የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች
ቩያቂሂዱዴ የነበዖውን የነጻነዴ ዴግቋ ዏግዲዴ ቍቋቻቆዔ። እንዲያውዔ በድቋ ይ ድቋ እየዯቀዳጁ
የነጻነደን ጏቅዴ ቍቃዖቡዴ።
በእነኩህ ዓዏዲዴ በቇጇዛ የእዛሻ ስዙ ይ ዏቧዒዙዴ የዑችቆው ቍብኪኛው ጏጊዴና ጎቋዒቪ ቍዛሶ ቍደዛ
ጏደጦዛ ዓዳ ኧዔድ ስቆነበዖ ዒቪዎች ጦዔ ያድ ነበዛ። በቍዛሶ ቍደዛ ዏንደዜች ቍቅዏ ደቂዒ ቍኪውንዴ
ብቻ ቀዛዯው፣ ቍስሿዚን የዑሷሿዔ፣ የዏቃብዛ ቈድጓድ የዑቆፍዛ ጎበኬ ጇፍድ ነበዛ። የቍዛሶ ቍደ
ዏንደዜች ቀድዕ ሿነበዖውዔ የባቧ ድህነዴ የነቇቧባዶው ቍስዝዘ ሆነው ነበዛ።
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ጏዲደዙው ደዛግ ያቋዯቇነኧበው ጦዛነደ የዑዝጀውን የቇንኧብ ጏጪና የቧው ሃይቋ ጏደቋዒዴ ቍከዜ
ሿሃቇዘደ ቍንድ ጫፍ ጏደቊው ጫፍ የባቡዛ ሃዲድ ዏኧዛቊዴ የዑቻቆው፣ ሆስፒዲቌች፣ ዴዔህዛዴ
ቤድች፣ ዩኒቨዛቩዱዎች ዒስቇንባዴ የዑቻቆው የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ብዖዴ
እንዲያነቨ ያስቇደዳዶውን ብሄዙ ጭቆና በዒንቪዴ ነጻነዲዶውን በዒዖቊቇጥ ብቻ ነበዛ። ደዛግ ይህን
ቆዒድዖግ ዝቃደኛ ባይሆንዔ በዏዙዙ ዴግቋ ሿፍዯኛ የህይጏዴ ዏስጒዕዴነዴ ሿፍቆው ዏብዴና
ነጻነዲዶውን ቆዏቀዳጀዴ በቅዯጒቋ፤ ግንቦዴ 1983 ዓ.ዔ፤
የግንቦዴ 1983 ዓ.ዔ ድቋ የብሄዙ ዏብዴና ነጻነዴ ዒዖቊቇጥ ያስቻቆ ዲቅ ፖቆዱቂ ድቋ የዯቇኗበዴ
ነው። በኢቅኖዑያና ዒህበዙ ቋዒዴ የካጎችን ህይጏዴ ጏደዯሻቆ ደዖጃ ዒሷቊቊዛ ያስቻቆ ዕድቋዔ
ያስቇኗ ድቋ ነው።
በቀደዐዴ ቍሃዳ ስዛቍድች የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦዶና ህኬቦች ዒንነዲዶውን እንደጇበቁ እንደ
ኢዴዮጵያ የዏቆጇዛ እድቋ ዯነፍቇው ነበዛ። በቋንቋዶው የዏንግስዴ ቍቇቋግቌዴ የዒግኗዴ፣ በፍዛድ
ቤዴ ቈዳያዶው ይ በዙቪዶው ቋንቋ የዏሟቇዴ፣ ቋጆቻዶውን በቍፍ ዏፍቻ ቋንቋዶው የዒስዯዒዛ፣
እንደየባህዶው የዏኖዛ፣ እውነዯኛ ዲዘቂዶውን ይዠ የዒድዖግ ጏኧዯ. ዏብዴ ቍቋነበዙዶውዔ። ቋብ
በቇ፣ እነኩህ ዏብድች የዒይቇቧቨ የቧው ቋጅ ዏብድች ናዶው። እነኩህ የዒይቇቧቨ ዏብድች ነበ
በቍጒጅ የዯቇዝዞዴ፤
ቍሁን ይህ ሁቇ ዯቀይሯቋ። የኢዴዮጵያ ብሄዜች፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ዙቪዶውን በዙቪዶው እያስዯዳደ
ነው። በዑኖበዴ ቄቋቋ በቋንቋዶው የዏንግስዴ ቍቇቋግቌዴ ያቇኛቇ። ፍዛድ ቤዴ ቆዏው ቈዳያዶው ይ
በዙቪዶው ቋንቋ ይሟቇዲቇ። ቋጆቻዶው ቍቂባቢያዶውን ዏዖዳዴና ዙቪዶውን ዏግቆጽ በዑችቇበዴ የቍፍ
ዏዝቻ ቋንቋዶው የዏጀዏዘያ ደዖጃ ዴዔህዛዴ እየዯቧጊዶው ነው። ባህዶውን እያስዯጒጏቁና እያዳበ
ነው። እውነዯኛ ዲዘቂዶውን እያጏገ እያስዯጒጏቁ ይቇኛቇ። በዒንነዲዶው የዑቅ ሆነጒቋ። ይህ ድቋ
በእጅ ሿቇባ በኋ ቀቋ ይዏስቋ። ቩያገዴ ግን ቆዏቀበቋ የዑሿብድ ዏዙዛ ነው። የቍሁኑ የኢዴዮጵያ
ዴውቋድ እነኩህ ዏብድችና ነጻነድች ዯቧዛዯው ነው የጇበቁዴ። ስቆኩህ የነበዖና ያቆ ቀቋ ነቇዛ
ቈዏስቆው ይችቋ።
ቍሁን በሃቇዘደ የህይጏዴ ዏስጒዕዴነዴ የዑጇይቅ፣ ሿስዙና ሿዴዔህዛዴ ቇበዲ ዯዝናቅቌ ዏኬዏዴን የግድ
የዑቋ ጦዛነዴ የቆዔ። በዏ ሃቇዘደ ቧዔ ቧፍኗቋ። የኢዴዮጵያ ቍዛሶ ቍደዛ ቍሁን ሿእዛሻ ቧዙው ይ
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በግዳጅ ጏደጦዛ ዓዳ የዑያኧዔዯው የቆዔ። ዐቇ ካውን ስዙው ይ ያቪቋዠቋ። ቧዛድ ባዝዙው ሃብዴ
ይ ዐቇ የባቆቤዴነዴ ዏብዴ ቍቆው። ይህ ብቻ ቍይደቆዔ። ዏንግስዴ ቍዛሶ ቍደ እድዓውን ዐቇ
ዯጭኖዴ ሿኖዖው ድህነዴ እንዲቀቅ ዔዛዲዒነደን እንዲያቪድግ ድቊፍ ያደዖግቆዲቋ። ዔዛዲዒነደን
ቆዒቪደግ የዑያስችቆውን የቂፒዲቋ እጥዖዴ የዑያቃቋቋ የቇንኧብ ብድዛ ዯዏቻችድቆዲቋ። የዯሻቆ
የዔዛዴ ግብቍዴና ዳቄኖቌጂ ዯጇቃዑ እንዲሆን የዕያና የቍቅዛቦዴ ድቊፍ ይደዖግቆዲቋ።
ይህ የቍዛሶ ቍደን ዔዛዲዒነዴ በዒሻሻቋ ቇቢውን ቍቪድጎቆዲቋ። የኢዴዮጵያ ቍዛሶ ቍደዛ ሿሁቆዴ
ቍስዛዴ ዓዏዲዴ በዟዴ ሿነበዖው ቊዛ ቩነጻጻዛ እጅግ የዯዖቊቊና የዯሻቆ ህይጏዴ እየዏዙ ነው። ድዜ
ቆሿዯዓዎች ብቻ የዯዝቀዱ የዑዏስቇዴን የፍጆዲ ሷቀጦች ዯጇቃዑ ዏሆን ችሏቋ። የዯሻቆ የፗዳ
ዏኖዘያ ቤዴ ባቆቤዴ ሆኗቋ። በዖደንና የጉስ ቤደን ሿዏኖዘያው ቆይቷቋ። የኢዴዮጵያ ቍዛሶ ቍደዛ ቍሁን
የዯሟ የስዙ፣ የቄዴና የቊቈዴ ቋብስ ቍቆው። ቩቇኪ የነበዖው ጧዛቅ ዔን ይዏስቋ እንደነበዖ ዏቆየዴ
እስቁያዳግዴ ዯጊጥፎ ሿዯደዙዖዯ ቁዔጊና ሷዑኬ ዯቅቋቋ። ቆእግዔ ጫዒና ቂቋቩ ቍቆው።
ቆዏኝዲው ቍቋቊ፣ ቆዒዖዟያው ጏንበዛና ጇዖጴኪ ቍቆው። የዕባይቋ ስቋቄ ዯጇቃዑ ነው። በዛቂዲ ቍዛሶ
ቍደዜች በፗሃይ ሃይቋ በዏዲቇኬ የዔሽደን ጧቆዒ በኤቊዴዘቄ ብዛሃን ዒሷነፍ ችቆጒቋ። የዳፕዘሿዛደዛ፣
ዳቈቪዥንና ዏቧቋ የኤቊቄዴዜኒቄስ ዏቇቋቇያዎች ዯጇቃዑ ቆዏሆን የበቁ ቍዛሶ ቍደዜች ቁጥዛ ቀቋ
ቍይደቆዔ። ቍሁን ቍሁን ደግዕ የኢዴዮጵያ ቍዛሶ ቍደዛ ዔዛደን በዒሽን ቧብስቦ ዒስቇባዴ እየዯቆዒዏደ
ነው።
የኢዴዮጵያ ቍዛሶ ቍደዛ ቍሁን ቋጆዷን ያስዯዔዙቋ። የቍዛሶ ቍደ ቋጆች እግዛ ቩያጏገ የሿብዴ ጭዙ
ዯሿዴቆው ቆእዖኝነዴ የዑጏገበዴ ኧዏን ዲዘቄ ሆኗቋ። ቍሁን ጏደዴዔህዛዴ ቤዴ ነው የዑሄዱዴ፤
በሃቇዘደ የዯስዠዞዴ የሁቆዯኛ ደዖጃ ዴዔህዛዴ ቤድች፣ የዳቄኒቄና ዕያ ቅቊጆች፣ ዩኒቨዛቩዱዎች የቍዛሶ
ቍደን ቋጆች ዏጻኢ የዏዒዛ እድቋ ቧዟ ቍድዛቇውዲቋ። የቍዛሶ ቍደ ቋጆች ባቆዯስፎች ቆዏሆን
በቀዯጒቋ። ቍዛሶ ቍደ ቩዲዏዔ በቤደ ዯኝድ፣ የዏዳን እድቇን ቆዝጊዘው ዴድ የዑጇባበቅበዴ ሁኔዲ
ዯቀይሯቋ። በቍቅዙቢያው የህቄዔና ዯቋዒዴ ዯቇንብዯጒቋ። ነፍቧ ገዜች በሃቁዔ እዛዳዲ ነው
የዑቇቇቇዴ፤ በዏሆኑዔ የእናድችና የህጻናዴ ዕዴ በቈቋህ ቀንሷቋ።
ቍዛሶ ቍደ ቍሁን ቆዏንቇድ ቅዛብ ነው። ዔዛደን ይክ ቇበያ ቆዏውጊዴ፣ ሿዯዒ ቆዏሄድ ቍህያ ጭኖ
በእግ ዏጓኬ ቍይጇበቅበዴዔ። በዏቁና ዯቪፍዜ የዏሄድ እድቋ ቍግኝቷቋ። እዛግጥ የዏንቇድ ቋዒዴ
በዯቆይ የቇጇዛ ዏንቇድ ቋዒዴ ቍሁንዔ ይቀዖጒቋ።
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ሃቇዘደ ባቆዞዴ ቍንድ ዯቀቋ ቍስዛዴ ዓዏዲዴ በቍዒቂይ ባቆሁቆዴ ቍሃኬ እድቇዴ ዒስዏኬቇብ ችቆች።
የሃቇዘደ የኧዏናዴ ድህነዴ ጫናው ሿባድ በዏሆኑ ሃቇዘደ ዏድዖስ ሿዑቇባዴ ቊዛ ቩነጻጻዛ ብከ
ቢቀዙዴዔ፣ የኢንዱስዴዘው ኧዛፍ ሿፍዯኛ እድቇዴ ቍቪይቷቋ። ኦዜዑያን ብቻ እንደ ዔቪቊ ብንጏስድ
በቍሁኑ ካ በቄቋቇ 35 ሺህ ዠብዘቂዎች ይቇኛቇ። ሿሁቆዴ ቍስዛዴ ዓዏዲዴ በዟዴ ይህ ቍሃኬ በዯቊነነ
ግዔዴ ሿጥቂዴ ዏድዎች ቍይበቋጥዔ ነበዛ። የዏቧዖዯ ቋዒዴና የቅንስዴዙቄሽን ኧዛዞ በዯቆይ በሿዯዕች
በዑያስደንቅ ፍጥነዴ እያደቇ ነው። በቍሁኑ ጏቅዴ ሁቇዔ የሃቇዘደ ሿዯዕች የቅንስዴዙቄሽን ዎዛቄ ሾፕ
ነው የዑዏስቇዴ። የኢንዱስዴዘና የቅንስዴዙቄሽን ኧዛፎች፣ ሿግብዛና ኧዛፍዔ በዯቆይ የቍበባ እዛሻ
በዑቈዮን ቆዑቆጇ ካጎች የስዙ እድቋ ዏፍጇዛ ቍስችቆጒቋ። እዛግጥ የስዙ ዝው ቁጥዛ ቍሁንዔ
ቍቋዯቃቆቆዔ። በኩህ ይ በከ ዏቧዙዴ ቍቆበዴ።
እንግዲህ ባቆዞዴ ሁቆዴ ዯቀቋ ቍስዛዴ ዓዏዲዴ እነኩህ ቆዒስዲጏስ ያህቋ በጏፍ በዖዛ እይዲ
የኧዖኧዛኳዶው ፖቆዱቂ፣ ኢቅኖዑያና ዒህበዙ ቆውጦች ዯቇኝዯጒቋ። ይህ በቇሃድ የዑዲይ ዯጧባጭ
እውነዲ ነው። ቍሁንዔ ግን ብከ ይቀዖናቋ። የእስሿኪዚ ድንቅ ስቃድች ቀዘዎዷን በዒቪቂዴ ሃቇዘደን
የስቋጊኔና የብቋጽግና ዒዒ ይ ዒድዖስ እንደዑቻቋ ቍዖቊግጇጒቋ። ቍሁን በዏንግስዴና በህኬቡ ኧንድ
የይቻቋ ስዓዴ ዯዝጥሯቋ።
ዲዲያ! የእስሿኪዚ ስቃድችን እያጊጊዐ ቀጊዮዷን እያቪቀ የዯሻቆ የዏኖዛ ዯስዠ እውን ዒድዖግ
የዑቻቆው ቧዔ ቩኖዛ ብቻ ነው። የቧዔ ዏደፍዖስ የያኬነውን ያስጥቆናቋ፤ ዯስዠ ያደዖግነውን ዏና
ያስቀዖጒቋ። ይህን በዯቆያዩ ሃቇዙዴ በዯጧባጭ ቍይዯነጒቋ። የጥንዲ ዲዘቄ ባቆቤዴ የነበዖችውና በዛቂዲ
ካጎቿ ዏቂሿቆኛ ቇቢ ደዖጃ ይ ደዛቧው የነበባዴ ሶዘያ በሃቇዘደ በዯዝጇዖ ግጭዴ ቍሁን ውብ ሿዯዕቿ
ጏደ ቍሷጒና የድንቊይ ቄዔዛነዴ ዯቀይዖው የስቃይ፤ የዖሃብ፣ የበሽዲ፣ የዕዴ ሃቇዛ ሆናቆች። የኢዙቅዔ
ሁኔዲ ዯዏቪቪይ ነው። ቈቢያ ዏንግስዴ ቍቋባ የዲጊቂዎች ዏዝንጫ ሃቇዛ ሆናቆች። በቈቢያ ቍሁን ኑዜ
የቆዔ። የዏን በኧዏና የዓቆዒችን ዲዘቄ ዲይድ ባይዲጏቅ ኧግናኝ ዖሃብና የቅቊዙ በሽዲ ካጓቿ
የዑቧቃዩባዴ ዔድዛ ሆናቆች።
ይህ ቍስሿዟ እጊ በእጁ ያቆውን ቧዔ ዏጇበቅ ያቋቻቆ ህኬብ ባቆበዴ በዒንኛውዔ ሃቇዛ ቈደዛስ የዑችቋ
ነው። የቧዔ ባቆቤዴ ህኬብ ነው። የቧዔ ጇባቂዔ ህኬብ ነው። ህኬብ ያቋጇበቀውን ቧዔ ዒንዔ
ቈጇብቀው ቍይችቋዔ። ቧቆዔ ቍስሿባዘ ሃይቋ፣ ቧዔ ዝና ቧዐን ቆዏጇበቅ የዯኧቊጀ ህኬብ ቩኖዛ
ብቻ ነው ስቃዲዒ የዑሆነው፤ ህኬብ ዏንግስዴ ይ ቅዚዲዎች ቢኖዴ እንኳን ችግዜዷ በቧዒ
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ዏንቇድ የዑዝደባዶውን ቍዒዙጮች ብቻ ዏሿዯቋ ይኖዛበዲቋ። እቋህ ቍቧጧዙሽዔ ቢሆን ይሄው
ቍዒዙጭ ነው የዑሻቆው፤ የሁሿዴና የግዛግዛ ቍዒዙጭ በእጅ ያቆን ያስጥቋ፤ የነቇን ዯስዠ ያጧቋዒቋና!
እናዔ ቧዒችንን በዒስሿበዖ የያኬነውን እንጇብቅ! ያቀድነውንዔ እናቪቂ።
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