
የጽናት ዯቀመዝሙሮች     
 

ግርማ ወ/ማሪያም አቤ/ከኢዜአ/ 
 

 '' የሰው መሌካምነት ፌም ነው፣ ይዲፇናሌ እንጅ አይጠፊም '' ኔሌሰን ማንዳሊ 
 
የማያሌፌ የሚመስሇው ዘመን አሇፇ፤ሰቆቃና ሽብር ነግሶ የነበረበትም ጊዜ እንዯ 
ጅረት ነጎዯ ፤ትናንት እንዱህ ነበር ተብል ሇታሪክ የሚበቃበት ጊዜ መጣ፤እነዚህ 
ሁለ ሲሆኑ ግን ዕሌፌ አዕሊፊት ጀግኖች ውዴ ሕይታቸውን ሳይሳሱ ፣የነጻነትን 
፣የሰሊምና የብሌጽግናን መዝሙር እየዘመሩ ፊኖ ተሰማራ እንዲለ በየአቅጣጫው 
ዲግም ሊይመሇሱ ይችን ዓሇም ተሰናብተዋታሌ፡፡ 
 
እንዱህ እንዯ ዛሬው ወርሃ ግንቦት ግም ሲሌ በሁለም እዝነ ሌቦና የሚመሊሇሱ 
በርካታ ትዝታዎች ይኖራለ ፡፡ ከ19 አመት በፉት ሰቆቃ ፣ችግር፣ እሪታና ዋይታ 
የነገሰበት ፣ በየመንገደ ዲር አስከሬን የሚጣሌበት እና ዜጎች ዯግሞ አስከሬኑን 
በገንዘብ የሚገዙበት፣ ገና እምቦቃቅሊ ሌጆች ከወሊጆቻቸው ጉያ  በአገር አንዴነት 
ሰበብ ተነጥቀው ሇጦርነት የሚማገደበት ነበረ፡፡ 
 
የያኔውን የዯርግ ዘመንን ዯግመው ዯጋግመው ሲያስታውሱ አንዴም የተከፇሇው 
መስዋዕትነት ከንቱ ባሇመቅረቱ ዯስ ሉሌዎት ይችሊሌ አሇበሇዚያም በሰው ዘር ሊይ 
ሲካሄዴ የነበረው የጭካኔና የአረመኔነት ተግባር ትዝ ሲሌዎት ሉቆዝሙ ይችሊለ ፡፡ 
ዋናው ቁም ነገር ግን ያ ጨሇማ ሥርዓት ማክተሙን ሲረደ እፍይ ይሊለ፡፡ 
 
አሁን በሁለም የአገሪቱ ክፌልች ቢሄደ የተኩስ እሩምታ ብል ነገር ፣ ብሔራዊ 
ውትዴርና ብል ጋጋታ፣ የአዲፌኔና የታንክ መተራመስ ፣          '' ሁለም ነገር 
ወዯ ጦር ግንባር ''  ብል ፈከራ ፣  '' አንዱት ጥይት እስክትቀር ዴረስ እንዋጋሇን 
'' ብል ቀረርቶ ፣  '' ሰፇራ .. ሰፇራ ''  ብል አርሶ አዯር ማወናበዴ ፣   '' 
አብዮታዊት እናት አገር ወይም ሞት  '' ብል ዱስኩር የሇም፡፡  
 
አሁን ሊሇው የሰሊምና የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ እንዱሁም ሇአገሪቱ እዴገት 
መፊጠን ምክንያት ደርና ገዯለን ፣ቆሊና ዯጋውን፣ጋራ ሸንተረሩን፣ ወጥተው ወርዯው 
ረሃብና ቸነፇር ሳያግዲችው የጽናት አርማ አንግበው ሇእናት ኢትዮጵያ ሰሊምና 
እዴገት የተሰው ውዴ ሌጆች ፌሬ ጭምር ነውና እነርሱን ማሰቡ ተገቢ ነው -
በ19ኛው አመት የግንቦት ሃያ የዴሌ ቀን ፡፡ 
 
ሇዴለ መገኘት ከሁለም በሊይ ጀግኖች የሰሩትን ሇማመን የሚቸግር የትግሌ ታሪክ 
መስማት ዯግሞ የበሇጠ ያስዯስታሌ፡፡የቁርጥ ቀን የሆኑት የኢትዮጵያ ሌጆች 
በአፌሪካ ግዙፌ ጦር የነበረውን የዯርግ መንግሥት ብቻ ሳይሆን ሲታገለ የነበሩት 
ከተፇጥሮ ጋርም እሌህ አስጨራሽ ትግሌ እንዲዯረጉ ሌብ ይበለ፡፡ 
 



በአንዴ ወቅት ከአፌ እስከ ገዯፈ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ የታጠቀው የዯርግ ሠራዊት 
ተከዜ ወንዝ አካባቢ የታጋዮችን ቅስም ሇመስበር በሚንቀሳቀስበት ወቅት የተሰራው 
የጀግንነት ገዴሌ ከሁለም ይሌቃሌ፡፡ 
 
ታጋዮች የጠሊት ጦር ሇመምታትና ሇመበታተን በተቃረቡበት ወቅት አንዴ 
ከሁለም ህሉና የማይጠፊ አሳዛኝ ጉዲይ ተከሰተ ፡፡ እሱም በትግሌ ስሟ ማርታ 
የምትባሌ ወጣት አዞ እየዋጣት ዝም ብሊ ህይወቷ ማሇፈ ምንጊዜም በዯማቅ ታሪክ 
ተጽፍ ይኖራሌ፡፡ 
 
ታጋይ ማርታ በዚያ ወቅት ሇትግሌ አጋሮቿ እንዲትናገርና እንዲትጮህ የጠሊት 
ጦር ሙለ ሇሙለ እንዯሚዯመስሳቸው ስሇ ተረዲች ነበር ውዴ ሕይወቷን ሇተቀዯሰ 
ዓሊማ አዞን በሚመስሌ አስፇሪ አውሬ ስትበሊ ዝም ሌትሌ የቻሇችው፡፡ እርግጥ ነው 
የማርታ መስዋዕትነት በወቅቱ ከንቱ ሁኖ አሌቀረም ታጋዮቹ የጠሊትን ጦር ዴባቅ 
በመምታት አንፀባራቂ ዴሌ ሉያስመዘገቡ ችሇዋሌ፡፡   
 
የታጋዮች የእርስ በርስ ፌቅር የውሸት ሳይሆን  ከውስጥ የሚመነጭና መቼውንም 
ቢሆን በሕይወት እያለ የማይረሳ የዘሊሇም ስንቃቸው ነው፡፡ ሇነገሩማ ፌቅር 
ያሸንፊሌ ይባሌ የሇ ! አብዛኛዎቹ ወዯ ትግለ ጎራ የተቀሊቀለት ወጣቶች እንዯ 
መሆናቸው መጠን መተሳሰቡ፣ መዯጋገፈና በውይይት መተማመኑ የበሇጠ የቤተሰብ 
ያህሌ እንዱቀራረቡ አዴርጓቸዋሌ፡፡     
 
በአንዴ ወቅት የተወሰኑ ታጋዮች በጠሊት ቁጥጥር ስር ሇመውዯቅ ጫፌ ሊይ 
በመዴረሳቸው የግዴ የጠሊትን ከበባ ሇመቁረጥ  መስዋትነት የሚከፌሌ ታጋይ 
ከተፇሇገ የእኔ መስዋት እሆናሇሁ ሽሚያ ሳይጠቀስ አይታሇፌም፡፡ በዚያ ወቅት 
ሇትግለ ውጤታማነትና ሇብዙሃኑ ነፃነት ራስን መስዋዕት ሇማዴረግ የእኔ መስዋት 
እሆናሇሁ ሽሚያ እስከ አሁን ዴረስ በብዙ ታጋዮች ጭንቅሊት ውስጥ  ተቀርፆ 
ቀርቷሌ፡፡ ሰው ራሱን መስዕዋት ሇማዴረግ እንዳት ሸሚያ ውስጥ ይገባሌ ያሰኛሌ፡፡ 
  
ላሊው ሇዯርግ ስርዓት ፌርክስክሱ መውጣትና በጀግኖች ሌጆች ዴባቅ መመታት 
የኢህአዳግ ሠራዊት የሥነ ምግባር ጨዋነት አንደ የሚጠቀስ ጉዲይ ነው፡፡ ዯርግ 
የሚይዘውና የሚጨብጠው ሲጠፊው ምክንያት በመዯርዯር፣ሽንፇትን በፀጋ 
ሊሇመቀበሌ በራሱ መገናኛ ብዙሃን የውሸት ፕሮፓጋዲውን መንዛት ቀጠሇበት፡፡ 
በዚህ ወቅት የምርኮኛውም ብዛት ከእሇት ወዯ እሇት እየጨመረ መጣ፡፡ 
 
የኢህአዳግ ሰራዊት ምርኮኞችን በመንከባከብና በመርዲት ታሪካዊ ስራም ሰርቷሌ፡፡ 
ምርኮኛ ክቡር ነው የሚሌ መርህም ያሇው ይመስሊሌ፡፡ ከዚህ ሊይ ሳይጠቀስ 
የማይታሇፇው ጉዲይ ስሇ ተመሊሊሹ ምርኮኛ ነው፡፡ ተመሊሊሹ ምርኮኛ ማነው 
እንዯማትለኝ ተስፊ በማዴረግ ፅሁፋን ቀጠሌኩ፡፡ 
 
የዯርግ ምርኮኞች ሳይቀሩ በኢህአዳግ ታጋዮች እንክብካቤ በመገረምና የትግለን 
ትክክሇኛ አቅጣጫ በመረዲት የዯርግን አምባገነን መንግሥት ሇመፊሇም ከታጋዮች 
ጋር መሰሇፊቸው የሚዘነጋ አይዯሇም፡፡ 
 



ወዯ ተመሊሊሹ ምርኮኛ ታሪክ ስንቀጥሌ ትግለ ከቀን ወዯ ቀን እየተቀጣጠሇ የዯርግ 
ውዴቀት እየተፊጠነ ሲሄዴ ዯርግ በኢህአዳግ ተማርከው የሚመሇሱትን ወታዯሮቹን 
እያፇሰ እንዯገና ወዯ አውዯ ግንባሩ ይሌካሌ፡፡ 
 
ከዚህ ሊይ ነው እንግዱህ በተሇያዩ አውዯ ግንባሮች አራት ጊዜ ተማርኮ አራት ጊዜ 
ወዯ አውዯ ግንባር የመጣው የዯርግ ወታዯር በኢህአዳግ ታጋዮች ዘንዴ  ‘’ 
ተመሊሊሹ ምርኮኛ ‘’  ተብል ትንሽ  ፇገግ የሚያሰኝ ቅፅሌ ስም የወጣሇት፡፡ 
 
ከዴለ ማግስት በኋሊም ቢሆን የነበሩ ትዝታዎች ፇገግ የሚያዯርጉ አሇበሇዚያም 
እንዱህም ታሌፍሌ እንዳ ? ብሇን በአግራሞት እንዴንዋጥ ያስገዴደናሌ፡፡ 
 
በወቅቱ በዯርግ ርካሽ ፕሮፓጋንዲ ከተታሇሇው አብዛኛው ህዝብ መካከሌ 
የኢህአዳግን ታጋዮች በአካሌ ሇማየት የማይጓጓ አሌነበረም ፡፡ እናም ከእሇት ወዯ 
እሇት የኢህአዳግ የማሸነፌ ዜና ሲሰማ ሰው ታጋዮችን ሇማየት የነበረው ጉጉት 
እየጨመረ መጣ፡፡ 
 
ከሁለም ከሁለም የሚገርመው ጎንዯር ውስጥ ታጋዮችን ሇማየት የወጡ አንዱት  
የ70 አመት የእዴሜ ባሇጸጋ ያለት ነገር  "እነዚህ የእኛ ሰዎች አይዯለም እንዳ ? 
ምንዴነው ራዱዮኑ የሚያወራው !" ያለት የሚረሳ አይዯሇም ፡፡ 
 
መጥፍም ይሁን ጥሩ ትዝታ መሌካም  ነው ፣ በተሇይ እንግዱህ አገር ሰሊም ሁኖ 
በየአቅጣጫው የሌማቱ እንቅስቃሴ ሲፊጠን ቁጭ ብል ማውራቱ ዯስ ይሊሌ፡፡ ዛሬ 
ኢትዮጵያ የታጋዮች ፌሬ ጎምርቶ የዓሇምን ቀሇብ የሳበች አገር ሌትሆን ችሊሇች፡፡ 
 
ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ ዯጋግመው እንዯሚናገሩት "አሁን ዋነኛ ጠሊታችን 
ዴህነት ነው " ! አዎ እርግጥ ነው ! ከአሁን በኋሊ በኢትዮጵያ ምዴር ዋናው 
ጠሊታችን የሆነውን ዴህነትን መቅረፌ ብቻ በመሆኑ ርብርቦሾ ተጠናክሮ ቀጥሎሌ፡፡  
 
አዎ ! እውነት ነው ፣አንዴ የውጪ ፀሏፉ "ሇብዙ ሺህ ዘመናት አንቀሊፌታ በቅርቡ 
የነቃች አገር" ያሇው ወድ እንዲሌሆነ አሁን ከሚታዩት ሁሇንተናዊ የሌማት 
እንቅስቃሴዎች መረዲት ይቻሊሌ፡፡  
 
በአጭሩ የጽናት ዯቀ መዝሙሮች ባመጡት ዴሌ የብሄር ብሄረሰቦች እኩሌነት 
የተረጋገጠባት፣ ዜጎች በራሳቸው ባህሌና ቋንቋ ሳያፌሩ የሚጠቀሙባት፣ ክሌልች  
ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዲዴሩባት አገር ሌትሆን ችሊሇች፡፡ 
 
በቅርቡም አሇምን በሚያስዯምም ሁኔታ በአባይ ወንዝ ሊይ የታሊቁን ህዲሴ ግዴብ 
በራስ ኃይሌ ሇመስራት የአንዴ አገር ሌጆች ሆ ! ብሇው የመነሳታቸውም ሚስጢር 
የጽናት ዯቀ መዝሙሮች ያነገቡትን አርማ ከግብ ሇማዴረስ መሆኑ አላ 
አይባሌም፡፡  
 



እናም ዛሬም እንዯትናንቱ ኢትዮጵያ በጀግኖች ሌጆቾች ታፌራና ተከብራ ሇዘሊሇም  
ትኖራሇች፣ሰማዕታት የሆኑት የጽናት ዯቀ መዝሙሮችም የትግሌ ታሪክ ሁሌጊዜም 
በወርቅ  ቅብ ተጽፍ ይኖራሌ፡፡  
 
አዎ ! የታጋዮች ስም ከዴለ በኋሊ ከፌ ብል እየተውሇበሇበ ይገኛሌ። አፌሪካዊው 
ጀግና ኔሌሰን ማንዳሊ እንዲለትም  '' የሰው መሌካምነት ፌም ነው፣ ይዲፇናሌ 
እንጅ አይጠፊም '' እዴገት፣ሰሊምና ብሌጽግና ሇአገራችን ተመኘን ፡፡ ቸር 
ይግጠመን፡፡  
 
 


