የየካዱዴ ድኵች ቩጧኯዞ
ዳዊዴ ዔዴኩ 02-21-18
ጏዛሃ የካዱዴ ቇድኯ ብዙ ናዴ። ጥቂድዷን ኯዒንቪዴ ያህኴ ቧባዴን፣ ህዝባዊ ጏያነ ሓዛነዴ ዴግዙይ
የዯዏቧዖዯበዴን የካዱዴ 11ን፣ ፋሽሽዴ ጣያን በግፍ የጧዝጧፋዶው ዜጎች ዏዲቧቢያ የሆነውን የካዱዴ
12ን እና የድዋ ድኴ ዏዲቧቢያ የሆነውን የካዱዴ 23ን እንዲሁዔ የሠዙዊደ ቀን የሆነውን የካዱዴ
ቧባዴን ዏውቪዴ ይቻኲኴ። እነዚህ በቇዙችን የዯዝፀዐ ቇድኵች ኯቇዛ ንድነዴ ያኲዶውን ፋይዳ
ከፍዯኛ ነው። ዲቨ ዴውኴድ ከዚያ ዴውኴድ ዲኲኯቅ ቁዔ ነቇዜችን ዒዛባዶው የዑቇቡ ናዶው።
ህጏሓዴ የዯዏቧዖዯበዴን 43ኛ ዓዏዴ ስናስዲውስ የዴግኰን ጅዒዜና ዏዙዛ ሂደዴ ኴንዘነቊው
ንችኴዔ። በጥቂዴ ግኯቧቦችና ብዖዴ የዯዷዏዖው የህጏሓዴ ዴግኴ በደደቢዴ በዖሃ ነው ችቦው
የዯኯኮቧው። ከዚያዔ በኋኲ ከዔባቇነኑ የደዛግ ሥዛዓዴ ቊዛ ፍኴዑያ ዯዷዏዖ። ደዛግ የዴግዙይ ህዝብን
“ቪውን ኯዒጥፋዴ ኩዚውን ዒድዖቅ” የዑኴ ጧካኝ ዏዛህን በዏከዯኴ የዴግዙይ ህዝብን በጅዔኲ
ጧፍጭፏኴ። ዔናኴባዴዔ ከ100 ሹህ በኲይ ጏጣድች ዐዴና ካኯ ስንኩኴ ሆነዋኴ። ብዛኛው የዴግዙይ
ህዝብ ሃብዴ ንብዖደን ጥቷኴ።
ዴግኰ ግን ኴዯቋዖጇዔ። ኸህድንና ስዔጥ ሷኯቆ ዯዏቧዖደ። ኸህዴዔ ዝዛ ያዘ። ዴግኰዔ ጏደ ዏሃኴ
ቇዛ እየቇፋ ዏጣ። ደዛግ ዯስፋ ቆዖጇ። ኸህዴግ እያየኯና በሁኰዔ የቇዘደ ክፍኴ ዯቀባይነደ ናኗ።
ህዝቦች ሁኯኰ ዯዖባዖቡ። ደዛግዔ ከዛካዘው ዯቧባብዜ ጏደቀ። 1983 ዓ.ዔ በቇዙችን ዲስ ዔዕዙፍ
ዯከዝዯ። ቪጥን ውስጥ ቇብዯው የዯቆኯዞባዶው እንደ ዴዕክዙቩ፣ የብሔዛ ብሔዖቧቦች ዏብዴ፣ ነፃ
ፕዚስን የዏቪቧኰ ቈዳዩች ብቅ ኰ። በቇዙችን ኲይ ዲስ የዴዕክዙቩ ሥዛዓዴ ዝነጇቀ። የህዝቦች
የቧኲዔ የኴዒዴና የዴዕክዙቩ የዘዏናዴ ጥያቄዎችዔ ዯዏኯቨ።
የደደቢደ የዴግኴ ጅዒዜ ዛዚ ኯዔንቇኝበዴ ስዯዒዒኝ ቧኲዔ፣ ዝጣንና ዯከዲዲይ ዕድቇዴ እንዲሁዔ ስዛ
በዏስደድ ኲይ የዑቇኝ ዴዕክዙቩ እውን እንዲሆን ዔክንያዴ ሆነ። ድህነዲችን ዲዘክ እንደዑሆን ዓኯዔ
ዒዏን

ዷዏዖ። ዯደዒጭነዲችንዔ እየጎኲ

ነው። የፍዘካዊያን

ጏንድዕቻችንዔ

ዔቪኳ

እየሆንን

ነው።ዔስቊና ኯደደቢዴ ዴቇኴ ዷዒዘዎች ይሁን። እናዔ እነዚያን የዴግኰን ዏዘዎችና ዏስዋዕድችን
ዏቼዔ ቢሆን ኴንዘነቊዶው ንችኴዔ። ክብዛና ዕቇስ ኯእነዛቨ ይቇባኴ።
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በጏዛሃ የካዱዴ የዔናስዲውቧው ኳኲኛው ቇድኴ ፋሽሽዴ ኸጣያ ዴዮጵያዊያንን በግፍ የጧዝጧዝበዴን
የካዱዴ 12ን ነው። እንደዑዲጏቀው ሁኰ በኸጣያ ዏንግሥዴ የኸዴዮጵያ ጏኪኴ ቇዖ ቇዥ የነበዖው
ዒዛሺኴ ዶኴፎ ግዙዚያኒ፣ የኔፕኴስ ኴዕኴዴ ኴጅ ዏውኯዷን ዔክንያዴ በዒድዖግ በቤዯ ዏንግሥደ
ኯድሆች ዔጽዋዴ ኯዏስጇዴ ስኯዝኯቇ የከዯዒው ድሆች እንዲቧበቧቡ በዒዘዝ ሶስዴ ሹህ የዑሆኑ
ዔንዱባኖች በቅጥ ውሥጥ ዯኮኴኩኯው ነበዛ፡፡ ኯእያንዳንዱ ደሀዔ ሁኯዴ የዒዛዴዚዛ ብዛ እንዲቧጥ
ዯጏስኖ ነበዛ፡፡ በዚህ ሥነ ሥዛዓዴ ኲይ ዙቨ ዷነዙኴ ግዙዚያኒ፣ የዓዴዜፖዲን ጳጳስ ቡነ ኪዛኴ
እንዲሁዔ ዲኲኲቅ የኸጣያ ሸዒዔንዴ ዯቇኝዯው ነበዛ፡፡
እኩኯ ቀን ቩሆን ግዙዚያኒ በቤዯ ዏንግሥደ ዏግቢያ ደዖጃ ኲይ ሆኖ ኯዯቧበቧበው ሕዝብ ዲስኩዛ
ዒቧዒዴ እንደዷዏዖ በግቢው በዛ በኩኴ ሁኯዴ ቦዔቦች ዯከዲዴኯው ዝነዱ፡፡ ኯሶስዯኛ ዜ የዝነዳው
ቦዔብ ግን ከፍዯኛ የፋሹስዴ ኸጣያ ባኯሥኴጣናዴ ከዯቀዏገበዴ ዏካከኴ ዖዝ፡፡ በቀጣዮዷ
ደቂቃዎች ዙዴ ዯጧዒዘ ቦዔቦች ዯጏዛውዖው ዝነዱ፡፡ በግዙዚያኒ ኲይ ቦዔብ የጏዖጏዴ ብዛሃ
ደቦጭ እና ዕቇስ ስቇዶዔ የዯባኰ ጏጣድች ናዶው፡፡
የዚህ ደቊ ቀያሽ ሆኖ የዑቆጇዖው ብዛሃ ደቦጭ እና ጓደኛው ዕቇስ ስቇዶዔ የኸጣያ ጏዖዙ
ቩዷዏዛ ዲስ በባ በዑቇኗው የዯዝዘ ዏኮንን ዴዔህዛዴ ቤዴ ዯዒዘዎች ነበ፡፡ ዒዛሺኴ ግዙዚያኒ
ዷዛባውን ቆስኵ ጏደቀ፣ የኸጣያ የዛ ኃይኴ ዛዥ የነበዖው ዷነዙኴ ውዚዮ ዮዲ ቀኝ እግንና
ቀኝ ዐይኑን ጣ፣ የዲስ በባ ከዯዒ ከንዱባ ቈይዶ ኮዛዱቩ እና ኳኵች ኸጣያውያን እንግዶች
በዝንጂው ዯጎዱ፡፡
ፍንዳዲው ቊብ ቩኴ ከንዱባ ኮዛዳቩ ከጏደቀበዴ ዯነስድ የዯቧበቧቡዴ ኸዴዮጵያውያን ኲይ በዒነጣጇዛ
የዏዷዏዘያውን ጥይዴ ዯኮቧ፤ የፋሹስዴ ፖሶችዔ ዔሣኳውን በዏከዯኴ ሶስዴ ቀን የዑቆየውንና
ዏኲውን ከዯዒውን ያዳዖቧውን ቧቃቂ ጭፍጧፋ ከዚያው ከቤዯ ዏንግሥዴ ውሥጥ ዷዏ፡፡
በደዖቧበዴ የዝንጂ ደቊ ዒዛሺኴ ግዙዚያኒ በ350 ፍንጣዘዎች ቆስሏኴ፡፡ ዲዲያ ይህንን ድዛዴ
ኯዏበቀኴ ከሶስዴ ዏድ በኲይ የዑሆኑ ኸዴዮጵያዊያን ጏዲያውኑ ዯጧዝጧዞ። ቀጥኵዔ የዯዒ
ጏጣድች፤ የጦዛ ዏኮንኖችና ካህናዴ፤ የደብዖባኖስ ዏነኮቪዴ፤ በዐኰ እየዯኯቀዐ ዯጧዝጧዞ። የዲስ
በባ ነዋዘዎችን በቤዴ ውስጥ እያስቇቡ ከውጭ ቆኴዝው ቤንዚን እያዛከዝከዞ ቃጇሏዶው።
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ኸዴዮጵያውያንን በዯቇኘበዴ በካፋ በዶዒ በዏጥዖቢያ እየቆዙዖገ የደዔ ጎዛፍ ጏዖዱ ፋሹስድች
በሶስዴ ቀናዴ ውስጥ ብቻ 30 ሹህ የዑሆን የዲስ በባንና የካባቢውን ሕዝብ በጅዔኲ ጧዝጧዞ። ይህ
የዏስዋዕዴነዴ ዲዘክ ያድቻችን በደዒዶው ይህችን ሀቇዛ እንዳስዖከቡን የዑያቪይ ነው። እናዔ እነዚህን
ዏስዋዕድችንዔ እናከብዙዶዋኯን።
የድዋ ድኴ ቇድኴዔ በየካዱዴ ጏዛ የዯከናጏነ ነው፤ የካዱዴ 23 ቀን። የድዋ ድኴ በዴኴቅ የሀቇዛ ፍቅዛ
ስዓዴ የዯፋኯዏው የያኔው ዴውኴድ በቅንነዴና በስኳዴ ዯዋድቆ ኯዏኲው ጥቁዛ ህዝብ ዯስፋን ያጫዖ
ጏይዔ ያዒኯኯ ዲኲቅ ድኴ ስዏዘቇበ። የፋሽሽዴ ጣኴያን ጦዛ ባኴቧኯጇነና ኋኲ ቀዛ ጇዏንጃ በያዘ ህዝብ
ዯዖዲ። ድኰ የጥቁዛ ፍዘካዊያን ሆነ።
የድኵች ሁኰ የበኲይ ድኴ የሆነውን ድዋን በውና እዏው ኯባንዲዙዶው ዯዋድቀው ባንዲዙችንን ከፍ
ደዖጓዴ። ኮዛዯው ኮን። ጥቁዛ ፍዘካን ሁኰ ኮ። ክብዛ ከቃኴ የቇዘዝ ዔግባዛ ኲቪዩን የድዋ
ዷግኖች። ክብዛ በየዘዏኑ ኯኸዴዮጵያ ኴዕኴና ኯዯዋደቁና እየዯዋደቁ ኲኰ ሁኰ! ክብዛ የእነዛቨን ፋና
ጏነዴ ዯከዴኯው ዲቩቷን ኸዴዮጵያ ኯዏፍጇዛ ዳግዔ የዒይቇኝ ህይጏዲዶውን ቤዛ ኲደዖቈ ውድ
የህዝብ ኴጆች ይሁን!
በቅዛቡ የካዱዴ ቧባዴ የዯከበዖው የቧዙዊዴ ቀን የጏዛሃ የካዱዴ ኳኲኛው ቇድኴ ነው። የካዱዴ ቧባዴ
ዏከኲከያ ቧዙዊዲችን በዋጅ ቁጥዛ 27/88 የዯቋቋዏበዴ ዕኯዴ ነው። እንደዑዲጏቀው ሁኰ ሁኰዔ
የሠዙዊዴ ቀን የዑያከብ ሀቇዙዴ ሠዙዊዲዶው ኯሀቇዛ እና ኯባንዲዙው ቩኴ የከዝኯው ዏስዋዕዴነዴና
ያቪየው ዷግንነዴ ያኲዶው ክብዜዴ የዑቇኴፁበዴ፣ ቧዙዊዲዶው የሃቇን ደህንነዴ ኯዒዖቊቇጥ ኯቧጇው
ቇኴግኵዴ ዔስቊና የዑቧገበዴ፣ ዘኲቂ ብሄዙዊ ጥቅዒዶውን ዏጇበቅ የዑያስችኴ ጏዲደዙዊ ቅዔ
እንዳኲዶው የዑያቪዩበዴ፣ በሠዙዊዲዶው ውስጥ የዑዝኴቁ ዳዲስ ዝጇዙዎችን ይፋ የዑያደዛቈበዴና
ዕውቅና የዑቧገበዴ እንዲሁዔ በቧዙዊዲዶውና በህብዖዯቧቡ ያኯው ዴስስዛ የዑያጇናክበዴ ቀን
ድዛቇው ያከብዲኴ፡፡
በኸፌዴዘ የዏከኲከያ ሠዙዊዴ የዯኯያዩ የሠዙዊዴ ክፍኵች የዔስዖዲ ቀናዶውን ዔክንያዴ በዒድዖግ
በዯቋዔ ደዖጃ ዓዏዲዊ የስፖዛዴ ፌስዱቫኴ በዒዘቊዷዴና እንደ ግንቦዴ 20 የዏቪቧኰ የድኴ ቀናዴን
ዔክንያዴ በዒድዖግ የዑያከብ ቢሆንዔ ዙቨን ችኵ በዲቀደና ጏጥነዴ ባኯው ዏኴክ በቧዙዊዴ ደዖጃ
የዑከበዛ ቇዙዊ የቧዙዊዴ ቀን ኴነበዖዔ፡፡
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የኸፌዴዘ ዏከኲከያ ቧዙዊዴ ህቇ-ዏንግስዲዊ ዯኴዕኮውን ኯዏዝፀዔ በዑያቪየው የኲቀ ዷግንነዴ፣
በህዝባዊነደና በዏኴካዔ ሥነ-ዔግባ በሀቇዔ ሆነ በኳኵች የፍዘካ ሃቇዜች ከፍዯኛ ዯቧዑነዴና
ዲዒኝነዴ እያቇኗ የዏጣ ሠዙዊዴ ነው፡፡
በዏሆኑዔ ሠዙዊዲችን ያኯው ኩዘ ዲዘክ ዯጇብቆ እንዲቀጥኴና ዲዘኩን ኯዲቨ ዴውኴድ
እንዲዯኲኯፍ ከዒድዖግ ንፃዛ "የቧዙዊዴ ቀን" በዑኴ ዕኯደን ዒክበዛ ዲኲቅ

ጇቀዓዲ እንዳኯው

ስኯዲዏነበዴ ከ2005 ዓ.ዔ ዷዔዜ በየዓዏደ የካዱዴ 7 እንዲከበዛ በኸፌዴዘ ዏንግስዴ ዯጏስኗኴ፡፡
በዚህ ዏቧዖዴዔ ቧዕኑን ኯስድስዯኛ ዜ ዯከብሯኴ። ቧዙዊደ ዕኯደን ቩያከብዛ ህዝባዊነደን ቪይቷኴ።
ኯህዝብ የቆዏ ዏሆኑንዔ ዖቊግጧኴ። ይህ ዯግባዔ ቀጣይ ዏሆኑን ቪይቷኴ።
የጏዛሃ የካዱዴ ድኵች ኯዚህ ዴውኴድ የቇዛ ፍቅዛን፣ ዏዯባበዛን፣ የዓኲዒ ፅናዴንና ጇኲዴን በዯባበዖ
ክንድ ድኴ ዏንቪዴን የዑያስዯዔ በዏሆናዶው ዴውኴዱ ሁኳዔ ዘክዙዶው ይቇባኴ።
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