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ከዯኴዕኮ ባሻቇዛ 

                                                          ሶዘ ቇዏዳ 04-04-18 

ፅንዝኞች ኟፀጥታ ሃይኵችን ያኴዯቇባ ዔስኴ በዏስጠት እያካሄዱ ያኰት ኟፕዜፖቊንዳ ዘዏቻ ኟህይጏትን 

ዏስዕዋትነት በዏክዝኴ ጭዔዛ ቧኲዔን በዒዖቊቇጥ ኟዑቇኘ ሃይኵችን ኟዑጏክኴ ይደኯዔ። ኟፀጥታ 

ሃይኵቻችን ሕዝባዊ ናቷው። በቇዘደ ቧኲዔና ዏዖቊቊትን ኯዏፍጠዛ እያደዖቇ ካኯው ዛብዛብ ባሻቇዛ፤ 

ከሕብዖዯቧቡ ቊዛ ዯቀዙዛቦ በዏስዙት፣ ከህዝብ ቊዛ በዏጏያዬት፣ በኴዒት ስዙዎች በዏቪዯፍ እና 

ኯኟካባቢው ህብዖዯቧብ ኟበጎ ዝቃድ ቇኴግኵት በዏስጠትና በኳኵች ቈዳአች ህዝባዊ ጏቇንዯኛ 

ዯግባዙትን እያከናጏኑ ናቷው። ከዚህ ኳያ ህዝባዊውን ዏከኲከያ ቧዙዊታችንን በዔቪኳነት ዒንቪት 

እንችኲኯን።  

እንደዑታጏቀው ሁኰ ኟዏከኲከያ ቧዙዊታችን ኟኴዒት ቇጽታ ዕውቀደን፣ ቈኴበደንና ካኯው ነስዯኛ ቇቢ 

በፍፘዔ ህዝባዊና ሀቇዙዊ ፍቅዛ ኟዑቇኴጽ ቀጥዯኛ ኟኴዒት ዯቪትፎ ዒድዖግ ነው፡፡ ቧዙዊደ በዚህ በኩኴ 

ኟነበዖውን ድዛሻ በቀኲኰ ዏግኯጽ ይከብዳኴ፡፡ ዏከኲከያ ቧዙዊደ ኟትኴቋ ኢትዮጵያ እውነዯኛ ዯዔቪኳት 

ብቻ ይደኯዔ። ዏሃንዲስ፣ ዏዔህዛ፣ ዛሶና ዛብቶ ደዛዔ ጭዔዛ ነው፡፡ ዏንቇድ ቇንብቶ ህዝቦችን 

ቇናኝቷኴ፡፡  

ግድብ ቧዛቶ ዛብቶ ደ ጏደ ዛሶና ከፊኴ ዛብቶ ደዛነት እንዲቀኟዛ ስችሏኴ፡፡ ትዔህዛት ቤት 

ቧዛቶዔ ኟዏዒዛ ዕድኰ ያኴነበዙቷውን ከዕውቀት ቊዛ ቇናኝቷኴ፡፡ ኟጤና ዯቋዒት ኲይ ዕውቀደን፣ 

ቈኴበደንና ቇንዘቡን ፍስሶ ኯዕኴፎች ኟዏኖዛ ዋስትና ቧጥቷኴ፡፡ ኟእናቶችንና ህፃናትን ዕትን በዏቀነስ 

ዖቇድዔ በዯግባዛ ዯቪትፏኴ፡፡  

በዔህንድስናና ኢንዱስትዘ ዘዛፍ ብቃት ያኲቷው ዐያዯኞቸን በዒቪዯፍ ኟቴክኖኵጂ ሽግግዛ ብዮት 

ኯኩሷኴ፡፡ ካኯው እያካዝኯ፣ ድቊፍ ከዑያስዝኴቊቷው ቊዛ እኟዋኯ ድዛብ ድዛብዛብ ኃኲፊነደን 

ዯጏጥቷኴ፡፡ ኳኲ ኳኲዔ ዯግብዜችን ዝፅሟኴ፡፡ 

ኟኢፌዴዘ ዏከኲከያ ሠዙዊት ሀቇዙችን ኟቀኟቧችውን ኟዖንጓዴ ኴዒት ስትዙቴጂን ዕውን በዒድዖግ ዖቇድ 

ጠኲትን ዯዋግቶ ከዒሷነፍ ያኴዯናነቧ ድኴ ስዏዝግቧኴ፡፡ ኟዯዙቆዯውን ኟሀቇዘደን ኟደን ሽፋን ጏደ 
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ነበዖበት ኯዏዏኯስና ኟካባቢን ሥነ-ዔህዳዛ ኯዏጠበቅ ኟበኩኰን ኃኲፊነት ኯዏጏጣት ባደዖቇው ጥዖት 

ከፍዯኛ ኯውጥ ዒዔጣት ኟቻኯ ኃይኴ ነው፡፡  

ኟቧዙዊደ ባኲት ኯሀቇዙዊ ግዳጅ በዯቧዒባቷው ካባቢዎች ሁኰ ኟዯዙቆደ ዏዚቶችን ዏኴሶ ኯዒኴዒት 

በዑዮኖች ኟዑቆጠ ችግኞችን ዯክኯዋኴ፡፡ ከሠዙዊታችን ድዛሻ ኲይ ዯቀንሶ በዑጠጡት ውኃ፣ 

በዑደዖግኲቷው ከሀቇዛ ፍቅዛ ኟዏነጨ እንክብካቤ ፀድቀዋኴ፡፡  

ዔንዔ እንኳን ቧዙዊደ ኯህዝብ ስኯ ህዝብ ያከናጏናቷውን ኟኴዒት ሥዙዎች በዐኰ ኯዒንቪት ዏዕከዛዔ 

ኟዒይቻኴ ቢሆንዔ፤ ከብዙ በጥቂደ ዒንቪደ ግን ዯቇቢ ዏስኵ ታይቶኛኴ። እናዔ ያቇኗኋቷውን ዏዖጃዎች 

ዯንዯዛሼ ኯፍ ኯፍ እያኴኩ ኯዏጠቃቀስ እዕክዙኯሁ፡፡ 

በቅድዑያ ከዔሥዙቁ ኟሀቇዙችን ክፍኴ ኴነቪ። እዚህ ኟሀቇዙችን ክፍኴ ውስጥ ኟበዖሃዎቸን ናብስት 

እናቇኛቷዋኯን፡፡ ይህ ኟሀቇዙችን ክፍኴ ፀዖ ሠኲዔ ኃይኵች በከፍዯኛ ሁኔታ ኟዑንቀቪቀቨበት፣ ህቇ-ጏጥ 

ንግድን ጨዔዜ ህቇ-ጏጥነት ኟዯስፋፋበት ካባቢ እንደነበዛ ይታጏቃኴ፡፡ ዛዚ ኲይ ግን ይህ ቈዳይ ታዘክ 

ሆኗኴ።  

በሠዙዊደ ጠንካዙ ክንድ ሽብዛዯኞች ከስዏዋኴ፡፡ ኟህግ ኟበኲይነትንዔ ዒስከበዛ ዯችሏኴ። ሻዕቢያ 

ኟዑያቧዒዙቷውዔ ሷባዘዎችዔ ቢሆኑ ድንበዛ ቪይሻቇ በህዝቡ ድቊፍ በቁጥጥዛ ስዛ ይውኲኰ። ይህዔ 

በካባቢው ስዯዒዒኝ ቧኲዔን በዒስቇኗት ኯኢንቨስትዏንት ስዙዎች ዔቸ ሁኔታን ዝጥሯኴ።  

በዚህ ሁኔታ ኟቧኲዐን ፍዚ ያጣጣዏው ኟዚያ ካባቢ ህዝብ ንቅዜ እንደዯፋቷው ኟዯቇነዘቡት ፀዖ-ሠኲዔ 

ኃይኵችና ሷባዘዎች ከፍዯኛ ዏዙዜች ጭዔዛ ከጥፋት ይኴቅ ኯህዝቡ በጎ ዯግባዛ ዏሥዙትን 

ዏዛጠው በኴዒደ በዏቪዯፍ ዯጠቃዑ ዏሆንዔ ችኯዋኴ፡፡ በዚህዔ ቪቢያ እነዚህ ጏቇኖቻችን ኟህቇ-

ዏንግሥደንና ህቇ-ዏንግሥታዊ ሥዛዓደን ፋይዳና ኯዚች ሀቇዛ ያኯውን ፍፁዔ ጠቃዑነት ዏዏስከዛ 

ጀዔዖዋኴ፡፡ 

በዔዕዙቡ ኟሀቇዙችን ክፍኴ ኟዑቇኘት ኟዏከኲከያ ቧዙዊደ ባኲት በካባቢው ይንቀቪቀስ ኟነበዖውን ፀዖ-

ሠኲዔ ኃይኴ ታዘክ ከዒድዖግ ባሻቇዛ፤ ኯህዝቡ በዑያደዛቈት ድቊፍ ህዝባዊ ፍቅዛን ዏጎናፀፍ ኟቻኰ 

ናቷው። ከዑያከናውኗቷው ኴዒታዊ ሥዙዎች ባሻቇዛ፤ ትዔህዛት ቤቶችን በዏቇንባት ጭዔዛ ዒህበዙዊ 



3 
 

ዯቪትፎዔ ያደዛቊኰ። በካባቢው ቧኲዔን በዒስዝን ህቇ-ዏንግስደን ዯዏዛኩዘው ህዝባዊ ዯኴዕኳቷውን 

ከህዝቡ ቊዛ በዏሆን በብቃት እኟዯጏጡ ነው። 

በቧዓኑ ክፍኴ ኟዑቇኗው ኟቧዙዊደ ክፍኴዔ ኴክ እንደ ኳኵቸ ኟቧዙዊት ክፍኵች ዯዏቪቧይ ዯግባዙትን 

በዏዝፀዔ ይታጏቃኰ። እንደዑታጏቀው ሻዕቢያ ጏዖዙ በዝፗዏብን ጏቅት ኟዛኲንበቪን ከዯዒ ጏደ 

ፍዛስዙሽነት ኯውጧት ነበዛ፡፡  

ሆኖዔ እብዘደን ስዯንፍሶ በኃይኴ ኟያዘውን ዏዚታችንን ቪይጏድ በግድ ኯቆ ኰዓኲዊነታችንን እንዲከበዛ 

ካደዖቈት ኟሠዙዊታችን ክፍኵች ውስጥ ንዱ በዚህ ካባቢ ኟዑቇኗው ቧዙዊት ነው። ከዚያዔ በኋኲ ይህ 

ኟቧዙዊት ክፍኴ በከዯዒዋ ዏኴሶ ግንባታ ያደዖቇውን ከፍዯኛ ድቊፍ ታዘክ ዏቼዔ ኟዑዘነቊው 

ይዏስኯኝዔ፡፡ ዛዚ ከዯዒዋ ኯዔትቇኝበት ደዒቅ ቇፅታ በካባቢው ኟዑቇኗው ቧዙዊት ህዝባዊ 

ጏቇነዯኝነደ ሻዙውን ቪዛፏኴ፡፡ ኳኵች ኟኴዒት ስዙዎች ኲይ ንቁ ዯቪታፊ በዏሆንዔ ጭዔዛ።  

በትግዙይ ዔዕዙባዊ ክፍኴ ኟዑቇኗው ኟቧዙዊደ ክፍኴዔ ቀደዔ ቩኴ እንደ ጠቀስኳቷው ኟቧዙዊደ 

ክፍኵች ዯነግዜ ኟዒያኴቅ ኟህዝባዊ ጏቇንዯኝነት ዒቪያዎች ኰት፡፡ በዚያ ካባቢ ኟዑቇኗው ቧዙዊት 

ዕውቀደን፣ ቈኴበደንና ቇንዘቡን በዒቀናጀት ዜ ኟዒያቆዖፍደው ኟኴዒት ዯግባዙትን ከውኗኴ፤ 

እኟከጏነዔ ነው።  

ኟኢፌዴዘ ዏከኲከያ ቧዙዊት ‘ዯኴዕኮዬን ቪክቻኯሁ፣ ኟዯቧጠኝን ግዳጅ በብቃት ዯጏጥቻኯሁ’ ብኵ 

ኟዑቀዏጥ ሃይኴ ይደኯዔ። ባኯበት ካባቢ ሁኰ ካኯው ቀንሶ ያካፍኲኴ፣ ኟታዖዙትን ያኯብቪኴ፣ 

ኟዯዙቡትን ያበኲኴ፣ ኟታዏዐትን ያክዒኴ፣ ቤት ንብዖት ኟጏደዏባቷውን በዏኴሶ ግንባታ 

ያግዛኴ…ጏዘዯዛዝ።  

ታዲያ ሠዙዊደ እነዚህን ሁኰ ዯግባዙት ኟዑከውነው ከዔንዔ ዯነስቶ ኯዏሆኑን ግንዛቤ ዏያዝ ኟዑቇባ 

ይዏስኯኛኴ። ዏከኲከያ ቧዙዊደ እነዚህን ህዝባዊ ክንዋኔዎች ዕውን ኟዑያደዛቇው ከዯኴዕኮው ባሻቇዛ ባኯው 

ከፍዯኛ ህዝባዊ ጏቇንዯኝነት ስዓት ነው። ኟቧዙዊታችን ህዝባዊ ጏቇንዯኝነት ዏቼዔ ኟዑቀኟዛ ይደኯዔ።  

ከዙቨ በፊት ኯህዝቡና ኯሀቇ ቩኴ ህይጏደን ኯዏስጠት ኟዯቧኯዝ ኃይኴ በዔንዔ ዏኴኩ ቢሆን 

ኟዯነቪበትን ዓኲዒ ስት ይችኴዔ። ቧዙዊደ እንደ ጏታደዛ ህዝብና ሀቇዛ ኟዔትጠብቅበትን ዒናቷውንዔ 

ዯግባዛ ዏጏጣት እንደዑችኴ በዯኯያአ ጏቅቶች ዒስዏስከ ኟዚህ ባባኳ ዏቇኯጫ ነው። በሁኑ ጏቅት 
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በስቷኳይ ዜ ዋጁዔ ኟዑያከናውናቷው ዒናቷውዔ ዯግባዜች ከዚሁ ህዝባዊነደ ኟዑቀዱ ናቷው። 

ኳኵች ኟፀጥታ ሃይኵችዔ ዯዏቪቪይ ዯግባዙትን ኟዑዝፅዐት ከዚሁ ቧዙዊት ቊዛ ዯዏቪቪይ ባህዘ 

ስኲኲቷው ነው። 

 


