“ግንቦዴ ሃያ” ጏዴዴ ዏሢችን?
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“ግንቦዴ ሃያ” ጏዴዴ ዏሢችን? ኟዑኴ
“በግንቦዴ ሃያ” ድኴ

ሤዕቬ ኯዛሣ ዯዲዬ ዏነሻ እንዲሆነኝ ኟሦኯኩዴ ኢዴዮጵያ

ከኟዴ ዯነቬዲ ኟዴ እንደደሟቧች ንዳንድ ሃቪቦችን ኯዒንቪዴ ቬኯሦኯኩ ነው።

ኟዏዷዏሡያውና ዴኴቁ ቁምነቇሤ

ዛሣ እንዲያና እንዲህ

ኟምንባባኴባዴ ቇሤን ከዏበዲዯን ደቊ

ኟዲደቇችኴን ዕኯዴ “ግንቦዴ ሃያ” ናዴ። “ግንቦዴ ሃያ”

ኟኢዮጵያን ብሄሥች ብሄሟቧቦችና ህዝቦች

ከሦና ቬሤዓዴ ኲቃዶው

ነጻነዲዶውንና እኩኴነዲዶውን ሟቊግጣኲዶዋኯች። “ግንቦዴ ሃያ” ቇሢችንን

ከከሩ ድህነዴ እንድዴኲቀቅ ምክንያዴ ሆናኯች፤ ኟዜጎች ዓዏዲዊ ኟነራቬ ጏከራ ቇቢ ከ800 ዶኲሤ ዘሏኴ፤
በህይጏዴ ኟዏኖሤ ጣሡያውም ጏደ 67 ዓዏዴ ከራ ብሏኴ።

ከግንቦዴ 20 ቀን 1983 ዓ.ም በረዴ

ቇሢችን ይኗን ዲቬሢ በቇደኴ ሩራ ኲይ እንደቆዏች

ቧው

ዯደሤቊ ኟምዴጏቧድ ደሟዺ ኲይ ነበሟች። በቇሡደ ኟድህነዴ ዏጠኑ እጅግ ኟከሩበዴ፣ ኟቇሡደ ኢኮኖዑ
ያዘቀጠበዴ፣ ህዝቡ ዯቬሩ ኟቆሟጠበዴና ቇሡደ ኟዏበዲዯን ደቊ ኲይ ነበሟች።

ኯ17 ዓዏዲዴ ኯነጻነዴና

እኩኴነዴ ኟዯደሟቇው ኟእሤቬ በሤቬ ጦሤነዴ ዒብቃደን ዯከዴኵ በሤካዲ በብሄሤ፣ በሃይዒኖዴ፣ ጏዘዯ
ኟዲጠቁ ሃይኵች ራኲጎዲዶውን በሃይኴ ኯዒቪካዯ ቩሯሯጡ ኟነበሠበዴ ጏቅዴ ነበሤ። ይሁንና በጏቅደ
ዴኴቅ ሃኲረነዴ ኟዯጣኯበዴ ኢህዴግ ኟሁኰንም ሃይኵች ራኲጎዴ ዒቪካዴ ኟዑችኴ ካሄድ ዏከዯኴ
በዏቻኰ ቇሢችንን ከውድቀዴ ዲድጓዲኴ።

ከግንቦዴ 20 ቀን 1983 ዓ.ም ጏዲህ ኟዏጣውን

ፖኯዱካዊ፣ ኢኮኖዑያዊና ዒህበሢዊ

ኯውጦች

ኯዏሟዳዴ ቀደም ቩኴ ኟነበሟውን ሁኔዲ በዴክክኴ ዏቇንዘብን ይጠይቃኴ፡፡ ንዳንዶች ኟባኯሧዴ ቬሤዓድች
ዒኯዴም ኟጼዎዷና ኟደሤግ ዏንግቬዴ

ቩነቨ ይጏዱም።

ይሁንና እውነዲው ግን ዏዲጏቅ ኯበዴ።

ዏነሻውን ኟዒያውቅ ዏድሟሻውን ያውቅም እንደዑባኯው
እንዳደሟቧችን ኯዒጏቅ ኟቀድሞውን

ግንቦዴ 20

ከያዴ ንቬዲን ኟዴ

ዏነሻ ዒቬዲጏቬ ዯቇቢ ነው። በእሤግጥ ዛሣን ከጼዎዷ ቬሤዓዴ ቊሤ

ይጏዳደሤ ዒኯዳ እንዳኴሆነ ግን ዏዲጏቅ ኟኖሤበዲኴ።

ኟጼዎዷ

ቬሤዓዴ ኟኢዴዮጵያን ዏሣዴና ኟዯሦጥሥ ሀብዴ ብቻ ቪይሆን ህዝብንም ጭምሤ እንደ ግኴ

ንብሟዴ ይቆጥሤ ቬኯነበሤ እንኳን ኯዜጎች ዴሞክሢቩያዊ ዏብዴ ዏከበሤ ይቅሤና ኯቧብዓዊ ዏብድችም ቁብ
ኟዑቧጥ ቬሤዓዴ ኴነበሠም። ኟደሤግ ዏንግቬዴም ቢሆን ቭሻቬዲዊ ቬሤዓዴን ቬሦናኯሁ በዑኴ ሽሩን
ኟኯኟኯዴ ሩሽቬዴና ምባቇነን

ዏንግቬዴ ነበሤ፡፡ ይህንን ኟዯበኲቮ ፖኯዱካዊ ሁኔዲ በቧኲዒዊና

ዴሞክሢቩያዊ ዏኴኩ ኯዏቀኟሤና ዒሢጭ ሃቪብ ኯህዝብ ኯዒቅሟብ ዴግኴ ኟዷዏሠዴን ጏጣዴ ምሁሢን
በግኴጽና በደባባይ ከዏጧራጧሧም በኲይ ሁኰም ነቇሤ ጏደ ጦሤ ግንባሤ

በዑኴ

ኟጥሩዴ ፖቩው

ቇሡደን ጏደ ውድቀቷ ህዝቡን ጏደከሩ ድህነዴ እንዲያዏሢ ድሤጓዲኴ። ኟደሤግ ዏንግቬዴ በዯከዯኯው
ኟዯቪቪዯ ካሄድ ቇሡደን ከቇደኴ ሩራ ቁሟዴ ነበሤ።

ግንቦዴ ሃያ በቇሢችን ዲሡክ ኟበሤካዲ ዏኴካም ነቇሥች

ዏቧሟዴ ናዴ።

ኟዛሣ 27 ዓዏዴ ዒኯዴም

ግንቦዴ 20 ቀን 1983 ዓ.ም ኢህዴግ ዏሢቯ ሀይኴ ዲቬ በባን በዏቆጣጠሤ

ምባቇነኑን ኟደሤግን

ቇዛዝ ዐኰ በዐኰ ከቬኴጣን ያቬጏቇደበዴ ዕኯዴ ናዴ። በዚህም ቪቢያ ኯ17 ዓዏዲዴ ቩካሄድ ኟነበሟው
ኯዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓዴ ግንባዲ ኟዯከሦኯው እኴህ ቬጧሢሽ

ኟዕሤቬ በሤቬ ጦሤነዴ ያበቃበዴ ዕኯዴ ናዴ

- ግንቦዴ ሃያ። ደሤግ በሃይኴ በዴሟ ቬኴጣኑን ቩኯቅ በሤካድች ኟኢዴዮጵያ እጣ ሦንዲ

እንደ ቭዒያ፣

ዮጐዝኲቪያና ኲይበሡያ ዴሆናኯች በዒኯዴ ቩናቇሠና ቩጽሧ ነበሤ፡፡ ይሁንና ኢዴዮጵያ እንደዯሟሟዯባዴ
ቪይሆን በዯቃሢኒው ኯዏሆን ያበቃዴ በጏቅደ ኢህዴግ ኟዯከዯኯው ሁኰንም ካድ ዏያዝ ኟዑያቬችኴ
ኟሽግግሤ ዏንግቬዴ

እንዲዏቧሟዴ

በዒድሟቈ ነው። በድሤግ ውድቀዴ ዒግቬዴ

ኟዲጠቁ ኟብሄሤ፣ ኟፖኯዱካ፣ ኟሃይዒኖዴ
ኢህዴግ ኟዯከዯኯው በቪኴ ካሄድ

በቇሢችን ከ17 በኲይ

ሃይኵች ድሤሻ ድሤሻዶውን ኯዏቀሢዏዴ ባቧሦቧሧበዴ ጏቅዴ

ቇሡደን ከዏበዲዯን ዲድጓዲኴ። ኯዚህም ይዏቬኯኛኴ በሤካድች

ኢህዴግ ።

ግንቦዴ 20 ቀን 1983 ዓ.ም ኯኢዴጵያና ኯህዝቦቿ ከበሤካዲ ቬቃይ እሬይዲን ያቬቇኗች፣ ኯዴሞክሢቩያዊ
ቬሤዓዴ ግንባዲ ዏሠሟዴ ኟጣኯችና ኯብሔሥች፣ብሔሟቧቦችና

ህዝቦች ኟነፃነዴና ኟዕኩኴነዴ ዏብዴ

ዏሟቊቇጥ ሩና ጏ ኟሆነች ዕኯዴ በዏሆኗ በቇሡደ ኟፖኯዱካ ዲሡክ ውቬጥ ኯብዛኛዎዷ ኟኢዴዮጵያ
ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና

ህዝቦች ዘንድ በዏኴካምነዴ ቬዴዘከሤ፣ በቇዥነዴ ቬኴጣናዶው በህዝቦች ጫንቃ

ኲይ ዯቀምጠው ኯነበሠዴ ኟባኯሧዴ ቬሤዓዴ ቀንቃኞች

ደግሞ ቇደቢቬ ቀን ዯደሤቊ ዴጏቧዳኯች። ኟህዝብ

ራኲጎዴና ጥቅም ሁኳም ቀድም ይቇባኴና ጥቂድች ግንቦዴ ሃያን በዏኴካም ባይዏኯከቷዴም በብዙዎች
ኟኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህዝቦች ደምቃ ኟምዴከበሤ ዕኯዴ ኯዏሆን በቅዲኯች።

ከኲይ ኯዒንቪዴ እንደሞከሤኩዴ ግንቦዴ 20 ቀን 1983 ዓ.ም
ቀናዴ ዏካከኴ

በቀዳዑነዴ

ኟምዴነቪ

በኢዴዮጵያ ዲሡክ ቈኴህ ቬራሢ ካኲዶው

ዕኯዴ ናዴ። ግንቦዴ 20 ኟኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና

ህዝቦች ዒንነዲዶውን ያሟቊቇጡበዴ፣ ቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብድቻዶው በሃይኴ ያቬከበሠበዴ፣
ኟኢዴዮጵያ ንድነዴ በህዝቦች ዏሦቃቀድ፣ በዕኩኴነዴና በነጻነዴ በጽኑ ዏቧሟዴ ኲይ ኟዏቧሟደባዴ ዕኯዴ
ናዴ። ከግንቦዴ 20 1983 ዓ ም ዒግቬዴ በሤካዲ ኯውጦች በቇሢችን ዯዏዝግበዋኴ። እንደእኔ
ኟዏዷዏሡያው ኟደሤግ ዏንግቬዴ ቩከዯኯው ኟነበሟውን ኟዕዝ ኢኮኖዑ ቬሤዓዴ ዐኰ በዐኰ በዏቀኟሤ በነጻ
ቇበያ ቬሤዓዴ ኟዑዏሢ ኟኢኮኖዑ ፖቩ እንዲዯካ ዏደሟቈ ቩሆን ሁኯዯኛው ደግሞ ቇሡደ ቀደም ቩኴ
በዘውዳዊና ራፘም ምባቇነናዊ ብቻ ቪይሆን በጠንካሢ ህዳዊ ሥሤዓዴ ቬዴዏሢ በዏቆኟቷ ከሽግግሤ
ጏቅዴ ዷምሥ ባኴዯዒከኯ፣ዴሞክሢቩያዊና ሪዴሢኲዊ በሆነ ኟዏንግቬዴ ቬዯዳደሤ ሥሤዓዴ እንድዴዏሢ
ሁኔዲዎች ዏዏቻዶዲዶው

ነው፡፡ ኟሪዴሢኴ ቬሤዓደ ኢዴዮጵያን ከዏበዲዯን ደቊ ዲድጎ በሦጣን

ኢኮኖዑ ዏዋቅሤ ውቬጥ እንድዴጓዝ ድሤጓዲኴ

በሽግግሠ ጏቅዴ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህዝቦች በሪዴሢኴ ቬሤዓዴ ዏዯዳደሤ ያቬቇኗኲዶውን ጥቅም
በዏሟዳዴ

ከ1987 ዓ.ም ዷምሥ

ይኸው ያኴዯዒከኯው ቬዯዳደሤ

ቬሤዓዴ ህቇ-ዏንግቬዲዊ ዋቬዴና

እንዲያቇኝ ድሤቇዋኴ። በዚህም ምክንያዴ ብዛኛዎዷ ኟኢዴዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና

ህዝቦች

ሢሣዶውን በሢቪዶው ዒቬዯዳደሤ ከዏቻኲዶውም በኲይ በቊሢ ቈዳዮችም ኲይ እኩኴ ዯቪዲረ ኟዑሆኑበዴ
ኟሪዴሢኴ ዏንግቬዴም ዋቀሠ፡፡ ዛሣ

ኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህዝቦች ቬኯጭቆና ጏይም

ቬኯነጻነዴ ዏጓደኴ ኟዑያነቨዴ ምሣዴ ኟኯም።

ኟዏድብኯ ፓሤዱ ቬሤዓዴ ኟኢሪዴሡ ህቇ-ዏንግቬዴ ንዱ ውጤዴ ነው። በቇሢችን

ኟዏድብኯ ፓሤዱ

ኟፖኯዱካ ሥሤዴን በዏከዯሏ ህዝቦች ይበዷናኴ፣ ይጏክኯናኴ ኟእኔ ነው ኟዑኰዴን ዯጏካያዶውን
በኟምቬዴ ዓዏዴ

በነጻነዴ ዏምሤጥ ችኯዋኴ። እቬካሁን ምቬዴ ቇሢዊና ክኴኲዊ ምሤጫዎችን በነጻነዴ

ዯካሂደዋኴ። ህዝቦች

ኟዯጎናፗሧዴ ኟሦኯቈዴን ኟዏምሟጥ

ዏብዴ ብቻ ቪይሆን

ውክኴናውን በግባብ

ኴዯጏጣም፣ ንሦኴቇውም ያኰዴንም ዯጏካያዶውን በሦኯቈበዴ ጏቅዴ ዒንቪዴ እንደዑችኰም በዯግባሤ
ሟቊግጠዋኴ።

ኟኢሪዴሡ ህቇ-ዏንግቬዴ ሃቪብን በቧኲዒዊ ዏንቇድ ኟዏግኯጽ ዏብዴንም ኯዜጎች ጎናጽፏኴ።

ቅድዏ

ምሤዏሢን ከዒቬቀሟዴ ዷምሥ ኟፕሣቬ ነጻነዴን በግኴጽ በዒዋዸ ዒንኛውም ኢዴዮጵያዊ ኟዑቬዒዒውን
ኟፖኯዱካ ቬዯቪቬብ እንዲያሢምድና ኟዏቧኯውንም ሀቪብ በነጻነዴ እንዲቇኴጽ ዕድኴ ዯሦጥሥኯዲኴ።
ባኯሧዴ 27 ዓዏዲዴ ንዳንዶች ሃቪብን በነጻነዴ ኟዏግኯጽ ዏብዴን ዯጠቅዏው ቇሤን ያሦሤቬ ህዝብን
ያጫሤቬ

ኟዑችኴ

ዯግባሢዴን

ቩያከናውኑም

ዲይዯዋኴ።

እነዚህ

ሃይኵች

ይቀበኰም፣ ኟብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህዝቦች ዕኩኴነዴ ያምኑም፣ እነዚህ ሃይኵች
ኟቀድሞ ቬሤዓድች ያሢምዱ ኟነበሠዴ ኟሃይኴ ንድነዴ እንዹ
ያደሟቇውን ኟዲቩቷን ኢዴዮጵያ ንድነዴ ይደኯም።

ኟህግ

ኟበኲይነዴን

ንድነዴ ኟዑኰዴ

በህዝቦች ዏሦቃቀድ ኲይ ዏቧሟዴ

በዏሆኑም

በነጻ ፕሣቬ ቬም

በጥሩዴ

ብዕሢዶው ቇሢችንን በዲዴኗዴ፣ ህዝቡን ያጫሤቨዴ እንደነበሤ ኟቅሤብ ዜ ዴውቬዲችን ነው።
እንዲህ ያኯን ቅጥ ያጣ ካሄድን ሃይ ዒኯዴ ፕሣቬን ዏቃጏም ይደኯም። ኟህግ ኟበኲይነዴ በኟዴኛውም
ቦዲና ዜ ዒሟቊቇጥ ኟሁኰም ቇሤ ጏዳድ ዜቊ ግዴዲ ነው። ፕሣቬ ነጻ ይሁን ቩባኴ ኴቅና ምንም ዓይነዴ
ቁጥጥሤ ይደሟግበዴም ዒኯዴ ይደኯም። ፕሣቬ ኴዒዴን ኟዑያሩጥን፣

ዴሞክሢቩን ኟዑያጎኯብዯውን

ያህኴ በዯቃሢኒው ከቆዏም ቈዳደ ኟከሩ ነው።

ባኯሧዴ

27

ዓዏዲዴ

በቇሢችን

ኢኮኖዑያዊና

ዒህበሢዊ

ቈዳዮች

ሟቇድም

ከራዯኛ

ኯውጥ

ዯዏዝግቧኴ፡፡ ከሁኰም ነቇሤ ጏደ ጦሤ ግንባሤ ጏደ ሁኰም ነቇሤ ጏደ ኴዒዴ ኟዑኴ ኟፖቩ ኯውጥ
በዏደሟቈ በዯኯይም ደግሞ ባኯሧዴ 16/17 ዓዏዲዴ እጅግ ሦጣን ኟሆነ ኟኢኮኖዑ እድቇዴ ዒቬዏዝቇብ
ዯችሏኴ፡፡ ቇሢችን ኯምን ያቬደዏዏ ሦጣንና ቀጣይነዴ ያኯው ኟኢኮኖዑ ኟዕድቇዴ ምህዋሤ ውቬጥ
ዏግባዴ ችኲኯች። ቇሢችን በዏቧሟዯ ኴዒዴ ግንባዲም እጅግ ቬኬዲዒ ዏሆን ችኲኯች።

ኟዴምህሤዴ

ሽሩኑ በከራዯኛ ሁኔዲ ዒደግና ኟጤና ቇኴግኵደ በራጥነዴ ዏቬሩሩዴም ኳኲኛው በግኴጽ ኟዑዲይና
በእጅ ኟዑጧበጥ ኟኢኮኖዑ ዕድቇደ ኟጏኯደው ዒህበሢዊ ኯውጥ ዯደሤጎ ጏቧድ ይችኲኴ፡፡ ከ1995
ዓ.ም

በረዴ ኟነበሠዴ ዓዏዲዴ በቇሢችን ኟዏንግቬዴ ዴኩሟዴ

ሁኔዲ ዒቬሦሤ ኲይ ኟነበሟ በዏሆኑ እንዳሁኑ

ቧኲምና ዏሟቊቊዴን

በቬዯዒዒኝ

ሦጣን ኟኢኮኖዑ ዕድቇዴ ኟዯዏዘቇበበዴ ጏቅዴ ኴነበሟም።

ይሁንና ጠቃኲይ ኟሀቇሡደ ኢኮኖዑ በብዛኛው በምቬዴና በቬድቬዴ ርሤቧንዴ እያደቇ እንደነበሤ
ዒቬዲጏቨ ዯቇቢ ነው።

ኟዏኴካም ቬዯዳዳሤ ችግሥች በኟዴኛውም ዓኯም ያኰ ጏደረዴም ኟዑኖሠ ነቇሥች እንደሆኑ ዲቪቢ
ዒድሟግ ዯቇቢ ነው። ዏንግቬዴ ኟዏኴካም ቬዯዳዳሤ ችግሥችን ኯዏቅሟራ ኟዑያቬችኰ በሤካዲ ቬሢዎችን
በዒከናጏን ኲይ ይቇኛኴ። ይሁንና ኟዲቧበው ቬኬዴ ዏጣ ኴቻኯም። ኟዏኴካም ቬዯዳደሤ ችግሥች
ቀሟሧ ኟዑችኰዴ በዏነቊቇሤና በዏጏያያዴ እንዹ በዏጽና ነውጥ ሆን ይችኴም። በዏሆኑም
ዏንግቬዴ

በጥኴቅ ዯሃድቭው ሂደዴ

ቅሣዲ ኯዏራዲዴ

በዏኴካም ቬዯዳደሤ እጦዴ ኟዑዒሟሟውን ኟህብሟዯቧብ ክራኴ

ኟዑያደሤቇውን እንቅቬቃቫ

ሁንም ችኲ ኯው ይቇባም።

ይህ ኟዏንግቬዴ ጥሟዴ

ውጤዲዒ ኟዑሆነው በህዝብ ቩዲዷብ በዏሆኑ እያንዳንዱ ዜቊ ኯዏኴካም ቬዯዳዳሤ ዏቬሦን ኟበኩኰን
ጏጣ ይቇባኴ።

ግንቦዴ ሃያ ኟኢዴዮጵያ ብሄሥች፣ ብሄሟቧቦችና ህዝቦች ዴሞክሢቩያዊ ቬሤዓዴንና ዏኴካም ቬዯዳደሤን
ኯዒቬሦን፣ ኟዯሟቊቊ ኟፖኯዱካ ቬሤዓዴ

ኯዏቇንባዴ፣ ዒህበሢዊ ራዴህን ኯዒንቇቬ ዘኲቂ ቧኲምን

ኯዒሤቊቇጥና ህዝቡ በኟደሟዺው ዕኩኴ ዯጠቃዑ ኟዑሆንበዴ ሦጣን ኢኮኖዑያዊ ዕድቇዴ ኯዒቬዏዝቇብ
ኟዑያቬችኴ ዏቧሟዴ ኟሆነች

ዕኯዴ ናዴ። ኟዲቩቷ ኢዴዮጵያ ኟህኴውና ዋቬዴና ኟሆነው ኟሪዴሢኴ

ቬሤዓዲችን ኟ“ግንቦዴ ሃያ” ዋንኛ ራሣ ነው። ንዳንዶች ሆን ብኯው ባቇኘዴ ቊጣዑ ሁኰ ኟሪዴሢኴ
ቬሤዓደን ኯዒብጠኯጠኴ ቩሞክሠ ዯዏኴክዯናኴ። ይህ ኟሪዴሢኴ ቬሤዓዴ ኢዴዮጵያን ከዏበዲዯን ደቊ
ዲድጎ

በቬኬዴ

እንድዴጓዝ ያደሟቇ ነው። ይህን ኟሪዴሢኴ ቬሤዓዴ ዏነካካዴ፣ በዴንቯም በዴኴቁም

ዒንቪዴና ዏጣኴ ዲቩቷን ኢዴዮጵያ በቅጡ ኯዏሟዳዴ ይዏቬኯኛኴ።

