
በኢዡዴዘ የዏንግቬት ቅዐዩኒቃሽን ቈዳዮች ጽ/ቤት የዯኧቊጀ 

ቪዔንዲዊ ቍቋዔ ዏግቆጫ - የቂዱት 02 ቀን 2010 ዓ.ዔ 

 

የየቂዱት ትዠቶች የኢትዮጵያ ህዳቫ ዏሠዖቶች ናቷው! 

ወዛሃ የቂዱት፣ ቆኢትዮጵያውያን ወዛቃዒ የዏዙዙ ትግቋና የጣዠጭ ድቋ ወዛ ናት። የቂዱት፣ 

ቆቍዢዘቂውያንና ቆጥቁዛ ቍዓዘቂውያንዔ እንደኩያው ወዛቃዒ ሆና ዲዘኳ በደዒቅ ቀቆዔ ዯጽዣ በየዓዏደ 

ይኧሿዙቋ። የዠሺቬደ የኢጣቈያ ጦዛ የቂዱት 23 ቀን 1888 ዓ.ዔ በቍድዋ ድቋ ዏዏዲደ፣ በዏው 

ጥቁዛ ህኬቦች ኧንድ የይቻቋ ቬዓትን ቀቬቅቭ በቅኝ ግኪት ሥዛ ይዒቅቁ የነበ ህኬቦች ሁቇ ቀቬ በቀቬ 

ነጻ እንዲወጡ ቈቋህ ቍቬዯዋጽኦ ቍበዛቄቷቋ። የዏው ቍዢዘቂውያን የትግቋ ቍንድነት እና ጥቁዛ 

ቍዓዘቂውያን ቆቍዢዘቂ የትግቋ ቍቊዛነዲቷውን የቇቆጹበት ንቅናቄ በቍዓዘቂ ሃዛቆዔ ግኪት እንዲነቪቪ 

ያደዖቇውዔ - ይኼው የቍድዋ ድቋ ነበዛ። 

በቍድዋ ድቋ ቄዞኛ ቂዔ ቍድዜበት የነበዖው የዠሽቬደ ኢጣቈያ ጦዛ ዳግዏኛ ቍቇዙችንን በወዖዖበት ወቅት 

በቍዙደዔ ቍቅጣጫዎች ቍሻዝዖኝ ያቇትንና ይዠቆዐት የነበትን ኢትዮጵያውያን፣ በዋነኛነትዔ በቍዲቬ 

ቍበባ ሿዯዒ ቧዒዕዲትን የጧዝጧዝበት ቀን የቂዱት 12 ቀን 1929 ነበዛ። 

በህኬቦች ጫንቃ ይ ዯቀዔጦ፣ ህኬቦችን በቇኪ ቍቇዙቷው በባዛነት ቩቇኪ የነበዖው ዟውዳዊ ቍቇኪኬ፣ 

ዏንበዖ ከዠኑ የዯነቃነቀው በየቂዱት ወዛ 1966 ዓ.ዔ. በዯዒዘዎች እንቅቬቃቫ ይዏዙ በነበዖው ህኬባዊ 

ቍዏጽ ነበዛ። ቆህኬቦች ነጻነትና እቀቋነት ቩባቋ የዯቂሄደውን ቍዏጽ፣ በቍቋዙጭ ጠቋዣ ዙቨን 

በንቈቪዊው ቍቇኪኬ ቦዲ የዯቂውን ዠሽቬዲዊ፣ ወዲደዙዊ ቍቇኪኬ ቆዏዠቆዔ የኢትዮጵያ ዴዕቄዙቩያዊ 

ሃይቌች በቧዓኑ የቍቇዙችን ቄዢቋ የትጥቅ ትግቋ የጀዏትና የህኬባዊ ወያነ ሃዛነት ትግዙት(ህወሃት) 

የዯዏቧዖዯውዔ የቂዱት 11 ቀን 1967 ዓ.ዔ. ነበዛ። 

ሿዙቪችን ቍቋዣ ቆቊቌች ቍቇዙት የቧዔ ኧብ በዏሆን ብቻ ቪይሆን፣ በዯቧዒዙበት ግዳጅ ሁቇ በቀ 

ቬነዔግባና ብቃደ የዓቆዔ ቍድናቆትን ያዯዖዝው ጀግናው የኢዡዴዘ ዏሿሿያ ሠዙዊዲችን በቍዋጅ 

የዯቋቋዏውዔ የቂዱት 7 ቀን 1988 ዓ.ዔ. ነው። 



ቫቶች ሿኧዏናት ጭቆና በኋ የእቀቋ ዏብት ዯጠቃዑነዲቷውን ቆዒዖቊቊጥ በዓቆዔ ቍቀዢ ደዖጃ 

ያደዖቈት ትግቋ ቆቬቃት የበቃውዔ በወዛሃ የቂዱት ዏጧዖሻ እ.ቍ.ቍ ሿ1917 ጀዔዜ ነው። በቍጭ 

የቂዱት ወዛ ዲቅ ቇድቌች የዯዝጸዐባትና ቍንጸባዙቂ ድቌች የዯዏኧቇቡባት ወዛቃዒ ወዛ ናት ብቌ 

ዒጠቃቆቋ ይቻቋ። 

የወዛሃ የቂዱትን ትዠቶች ቬንኧቄዛ፣ የቍሁኑን ትውቋድ ቍቬዯዋጽኦዔ ዒዬደ ዯቇቢነት ቍቆው። ሿኩህ 

ቍንጻዛዔ፣ የቍቇዙችን ብሄዛ፣ ብሄዖቧቦችና ህኬቦች ቆኧዏናት ባቂሄዱት ትግቋ ቍዲቩቷን ኢትዮጵያ 

ዏዢጠዛ ችቆዋቋ። ቀድዕ ሿነበዛንበት የቬቋጣኔ ዒዒ ወዛደን፣ በእዛቬ በዛቬ ጦዛነትና በሿዠ ድህነት 

የዔንዲወቅበትን ቍቪዠዘ ዲዘቄ ዏቀየዛ ቍቆብን በዑቋ ቁጭት ዯነቪቬዯውዔ ባቆዞት 26 ዓዏዲት 

ባሿናወኑት ኧዛዝ ብከ ቇድቋ የቍቇዙችን ትንቪኤ ቍይቀዚ ዏሆኑን ያዏሿደ ዲቅ ድቌችን 

ቍቬዏኬግበዋቋ። በዯቆይዔ ባቆዞት 15 ዓዏዲት በቍቇዘደ በዯሿዲዲይ የዯዏኧቇበው ባቆሁቆት ቍሃኬ 

የኢቅኖዑ እድቇት የቍሁኑን ትውቋድ የዑያቅዙ የቅዛብ ካ ዲዘቀ ቍቂቋ ነው። 

ይህዔ ሆኖ ግን፣ ቍሁንዔ ትውቋዱን እንቅቋዢ የዑነቨ በዛቂዲ ችግዜች ሿዟደ ዯደቅነውበዲቋ። 

በዑቈዮኖች የዑቆጠ፣ ሃብት ዏዢጠዛ የቻቇ ዕዴቋ ቍዛቭ ቍደዜችን እና የቍነቬዯኛና ጥቃቅን 

ኢንዱቬትዘ ቍንቀቪቀቪቃሾችን ዒዢዙት የቻቋን ብንሆንዔ፣ ቍሁንዔ ብ ያህቇ ህኬባችን ሿድህነት ወቆቋ 

በዲች እየኖዖ ዏሆኑ ቍቪቪቢ ችግዛ ሆኖ ቀጥሏቋ። 

በዴዕቄዙቩ ግንባዲ ዖቇድ ሥዛ ነቀቋ ቆውጥ ያዏጣን ብንሆንዔ፣ በዲቧበው ዢጥነት ቋቄ ግን 

ቍቋዯጓኬንዔ። ዏቋቂዔ ቍቬዯዳደዛን በዒቬዝን በቀቋ ዏሻሻቌችን ያቪየን ብንሆንዔ፣ የህኬባችንን እዛቂዲ 

ቇና ቍቇኗንዔ። ህኬባችንን ያዒዖ የቁዙይ ቧብቪቢነት ቍዏቆቂሿትና ዯግባዙትና የዏቪቧቇ ቊቌች በዛቂዲ 

ቈቋህ ችግዜችዔ ቍቇብን። 

ዏዘው ድዛጅት፣ ባቆዞት 26 ዓዏዲት የዯዏኧቇቡ ድቌችን እና ያቊጠዐ ችግዜችን በጥቋቀት ቇዔግዕ 

ጥንቂዚዎችን ቆዒቬቀጠቋና ድቄዏቶችን በዒዖዔ የቍቇዙችንን ህዳቫ ቆዒዠጠን ዏወቧድ ያቆባቷውን 

እዛዔጃዎች ቆይቶ ቍቬቀዔጧቋ። ችግዜቸን በዯደዙጀ የህኬብ ንቁ ዯቪትዣ ቆዏዢዲት ይቻቋ ኧንድዔ 

ወደ ዯግባዛ በዏግባትና ቍቬዝውን ቅድዏ ኬግጅት በዒቂሄድ ይ ይቇኛቋ። 

ይሁንና በዏንግሥት ጥዖት ብቻ ችግዜቻችን ሁቇ ይዝዲቇ ብቌ ዏጠበቅ ቍይቻቋዔ። የዏንግሥት ጥዖት 

ውጤዲዒ የዑሆነው ዏው ህኬባችን፣ በዯቆይዔ ወጣደ ትውቋድ በቍቇዙችን የዯጀዏዖውን ሁቇን ቍቀዢ 

የእድቇት ቈክ በባቆቤትነት ዏንዝቬ ቍጠናሿዜ ዏቀጠቋ ቩችቋ ነው። 

እንደዑዲወቀው፣ የቍሁኑ ትውቋድ ዢቋዑያ ሿውጪ ወዙዘ ሃይቋ ቊዛ ቪይሆን ቍሁንዔ ድዖቬ 

እየዯዝዲዯነን ቂቆው ድህነት እና ኋቀዛነት ቊዛ ነው። የቍቇዙችን የወደዟት እጣ ዠንዲ የዑወሠነውዔ፣ 

የቊዙ ፕዜጀቄዲችን የሆነውንና የጀዏዛነውን የኢትዮጵያ ህዳቫ ቈክ በዒቬቀጠቋ ሿዳዛ ዒድዖቬ ቬንችቋ 

ብቻ ነው፡፡ ሿኩህ ቍንጻዛ የዙቨን ወዛቃዒ ዲዘቄ እየጻዝ ያቆው ወጣደ ትውቋድ፣ የወዛሃ የቂዱት 

ትዠቶቸን እየዯንሿባሿበ፣ ሿቍያት ቅድዏ ቍያቶቸ በወዖቧው የቍይበቇዚነት ወኔ የኢትዮጵያ ህዳቫ ቈክን 

ሿዳዛ ቆዒድዖቬ የጀዏዖውን ትግቋ ቍጠናቄዜ እንዲቀጥቋ ዏንግሥት ጥዘውን ያቀዛባቋ። 

የቂዱት2/2010፤የኢ/ዏ/ቅ/ቈ/ፅ/ቤት 

 


