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Haaleelii, haaleelii; dargii biyyaa balleessii ! / በለው፣ 

በለው፤ ደርግን ከሃገር አስወግድ!” 
ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

03-27-15 

የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦህዴድ)  የተመሰረተበት ሃያአምስተኛ ዓመት 

በኦሮሚያና ከኦሮሚያ ውጭ በተለያዩ አካባቢዎች ሲከበር ሰንብቷል። መጋቢት 12፣ 2007 

ዓ/ም በምእራብ ሃረርጌ ዞን ሜታ ወረዳ ጨለንቆ በተባለ አካባቢ የኦሮሚያ ክልላዊ 

መንግስት ርዕሰመስተዳደር አቶ ሙክታር ከድር በተገኙበት በደማቅ ስነስርአት 

ተከብሯል። በማግስቱ የካቲት 13 የኢፌዴሪ ጠቅላይ ምኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝና 

የኦሮሚያ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙክታር ከድር በተገኙበት በጅማ ከተማ በደማቅ 

ስነስርአት  ተከበሯል። በሌሎች የኦሮሚያ  አካባቢዎች፣ ውጭ ሃገራት በሚኖሩ የኦሮሞ 

ተወላጆች ጭምር በተላየዩ ስነስርአቶች ሲከበር ሰንብቷል። መጋቢት 17፣ 2007 ዓ/ም 

ደግሞ በአዲስ አበባ ስታዲየም የኢፌዴሪ  ጠቅላይ ምኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ 

የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ፣ የኦሮሚያ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙክታር 

ከድር እንዲሁም የፌደራልና የክልል መንግስታት ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች፣ በአዲስ አበባና 

በአካባቢው የሚገኙ የኦህዴድ አባላትና ደጋፊዎች በተገኙበት በደማቅ ስነስርአት 

ተከብሯል።  

 

ከአሮሞ ብሄራዊ ጭቆናና የነፃነት ትግል ታሪክ ላይ ጉልህ ስፍራ ባለው ጨለንቆ በተባለው 

አካባቢ መጋቢት 12፣ 2007 ዓ/ም የኦህዴድ ሃያአምስተኛ ዓመት የምስረታ በአል ሲከበር 

ብሄራዊ ነፃነታቸውን ላለማስደፈር ለተዋደቁ የኦሮሞና ለሌሎች የአከባቢው ብሄሮች 

ሰማእታት መታሰቢያነት የታነፀው “የጨለንቆ ሰማእታት መታሰቢያ ሃውልት” ተመርቋል። 

በዚሁ በጨለንቆ አካባቢ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በመደበው ሃምሳ ስድስት ሚሊየን 

ብር የተገነባ አጠቃላይ ሆስፒታልም ተመረቋል። 

 

በጨለንቆ የተከበረውን 25ኛ የኦህዴድ ምስረታ በዓል፣ የጨለንቆ ሰማእታት መታሰቢያ 

ሃውልት የተመረቀበት መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ለመሆኑ የጨለንቆ ሰማእታት እነማን 
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ናቸው? የሰማዕትነታቸውስ ምክንያት ምንድነው? ይህ የበዙዎች ጥያቄ ነው። በመሆኑም 

የጨለንቆ ሰማእታት መታሰቢያን ሃውልት ታሪካዊ ዳራና የሃውልቱን መታነፅ አስፈላጊ 

ያደረገውን ምክንያት በአጭሩ እንመልከት። አያይዘንም የኦሮሞ ብሄርን ጨምሮ 

በኢትዮጵያ በሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች ላይ ተጭኖ ስለነበረው ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ጭቆና፣ ከዚህ ጭቆና ነፃ ለመውጣት የተደረገው ትግል፣ በዚህ የነፃነት ትግል ውስጥ 

በተለይ ኦሕዴድ የነበረውን ድርሻና የኦሮሞን ህዝብ መብትና ነፃነትን በማደራገጥ ረገድ 

የተጫወተውን ሚና ወደመመልከት እንሸጋገራለን። 

 

የ19ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ በንጉሰ ነገስት መኒሊክ የመራ የነበረው ፊውዳላዊ ዘውዳዊ 

ስርአት በተከተለው ፊውዳላዊ ተስፋፊነት የደቡብ፣ ምእራብና ምስራቅ ኢትዮጵያን 

ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዘቦች መቆጣጠር የጀመረበት ወቅት ነበር። ይህ የፊውዳላዊ ዘውዳዊ 

ስርአት የመስፋፋት ጦርነት ወደምስራቅ ኢትዮጵያ የሃረረጌ ኦሮሞዎች፣ ሃራሬዎችና 

ሱማለሌዎችም ላይ ተካሂዶ ነበር።  

 

የጨለንቆን ሰማእታት መታሰቢያ ሃውልት ምርቃትን አስመልክቶ የኦሮሚያ ክልላዊ 

መንግስት የባህልና ቱሪዝም ቢሮ በኦሮሚኛ ቋነቋ ያሳተመው መፅሄት ላይ የታሪክ 

ማገናዘቢያ መፅሃፍትን በመጥቀስ የቀረበ ፅሁፍ እንደሚያመለከተው፣  የሃረርጌ ኦሮሞንና 

ሌሎቸ የምስራቅ ኢትዮጵያን ብሄሮችና ብሄረሰቦች የመቆጣጠር ዘመቻ የጀመረው በ1883 

ዓ/ም ነበር። የምኒሊክ ሃይል ወደምስራቅ ኢትዮጵያ - ሃረርጌ ግስጋሴውን የጀመረው ከኢቱ 

አሮሞዎቸ ጋር በመዋጋት ነበር። በዚሀ አሁን መተሃራ በሚባለው አካባቢ ከኢቱ ኦሮሞዎቸ 

ጋር በተካሄደ ወጊያ ወራሪው የምኒሊከ ሃይል በኦሮሞዎች ተመተቶ ወደኋላ አፈግፈጎ 

እነደነበረ የታሪክ ድሳናት ያስረዳሉ። ይሁን እንጂ ያፈገፈገው የምኒሊከ ጦር ራሱን 

አጠናከሮ በመመለስ የኢቱ ኦሮሞዎችን መሬት ለመቆጣጠር ዳግም ወጊያ ከፍቷል። ይህ 

የዳግም ማጥቃት ወረራም ሳይሳካ ይቀራል። ኦሮሞዎቹ ወራሪውን ሃይል ይመክታሉ። 

 

ከዚሀ በኋላ የምኒሊክ ሃይል በሌላ አቅጣጫ ጥቃት ይሰነዝራል። ሃይሉን አጠናከሮ በቦረደዴ 

በኩል የዘለቀው የምኒሊከ ሃይል ጋረ ጉራ ወይም ጉራ ተራራ አካባቢ የኦሮሞን ጦር 

ይገጥማል። የኦሮሞዎች ጦር ልዩ ስልት በመጠቀም ወራሪው ሃይል ላይ ድል ተቀዳጀ። 

በዚሀ ወጊያ የኦሮሞዎቹ ሃይል በጠላት ሃይል ላይ 52 ቀፎ የንብ መንጋ በመለቀቅ 
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ለጭነትና ለመጓጋዣነት የሚጠቀምባቸውን የጋማ ከበቶቸ ከፉኛ በመጉዳትና 

እንዳይንቀሳቀሱ በማደረግ ገራ አጋብቶ፣ ንቦቹን በመከላከል ስራ የተጠመደውን የጠላት 

ጦር በባህላዊ የጦር መሳርያ በማጥቃት ነበር ድል የነሳው፤ ታሪክ እነደሚያስረዳው። 

 

ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ በደጃዝማች ወልደገብርኤል የሚመራ ዘመናዊ መሳርያ 

የታጠቀ የምኒሊክ ሃይል ወደፊት በመግፋት ሂርና ላይ ከኦሮሞዎቸ ጋር ወጊያ ይገጥማል። 

ይህ የሆነው የወረራ ጦርነቱ በተጀመረ በሶሰተኛው ዓመት ማለትም በ1886 ዓ/ም ገደማ 

ነበር። በዚህ ውጊያ የኦሮሞዎች ጦር በወራሪው ላይ ከፍተኛ ጉዳት ቢያደርስም፣ ደጃዝማች 

ወ/ገብርኤል በቀጥታ ጦርነቱ ላይ ያልተሳተፉ በርካታ ኦሮሞዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ 

ሞጎለ ዩብዶ ወደተባለ ስፈራ በመውሰድ ጨፍጭፏል። 

 

ይህም ሆኖ የደጃዝማች ወ/ገብረኤለ ጦር ወደፊት በመግፋት ሃረርጌን የመቆጣጠር 

ሙከራው በኦሮሞዎችና በሌሎች የአካባቢው በሄሮቸና ብሄረሰቦች የመከላከል እርምጃ 

ሳይሳካ ቀረቶ ወደኋላ ለማፈግፈግ ይገደዳል። በአርሲ ድንበረ አካባቢ መሽጎ ተጨማሪ 

ሃይል እንዲላክለትይየጠይቃል።  

 

ይሄኔ በራሳቸው ነጉሰ ነገስት ምኒሊክ የሚመራ በአዲስ መልክ የተዳረጀ ጦር ወደሃረረጌ 

ይዘምታል። ከእንጦጦ የተነሳው የምኒሊከ ሃይል ከ30 እስከ 35 ሺህ የሚደርስ ተዋጊ 

አሰልፎ እንደነበረ የታሪከ መረጃዎች ይናገራሉ። ይህ በምኒሊከ የሚመራ ጦር በራስ ዳርጌ 

ይመራ ከነበረውና አርሲ ላይ ዘምቶ ካስገበረ በኋላ ወደሃረረጌ ካቀናው ጦር ጋር ገለምሶ 

ላይ ገናኛል። በዚህ ሁኔታ በሰው ሃይልም በጦር መሳርያም የበላይነት የነበረው የምኒሊክ 

ጦር ኦሮሞዎችን እያጠቃ ወደሃረር ከተማ ይገሰግሳል። ይሄኔ ኦሮሞዎቸና ሌሎች 

የአካባቢው በሄሮችና በሄረሰቦች በሃራሬው አሚር አብዱላሂ አሰተባባሪነት በአንድ ግንባር 

ተሰልፈው የምኒሊክን ጦር ከሃረር ከተማ 70 ኪሎ ሜትር ያህል ረቀት ላይ በምተገኘው 

ጨለንቆ ላይ ይገጥሙታል። በዚህ ለቀናት በተካሄደ ወጊያ ኦሮሞዎችና ሃራሬዎቸ ከፍተኛ 

መስዋእትነት ከፍለው ወረራውን ለመመከት በጀግንነት ቢዋጉም ድል ሳይቀናቸው 

የቀራል። በዚህ ወጊያ የሃራሬና የኦሮሞ ተዋጊዎቸ ላይ ከፍተኛ ጭፍጨፋ የፈፀማል።  
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ሃራሬዎች በዚህ ወጊያ ያለቁባቸውን ወጣቶች ለማስታወስ እስካሁን ድረሰ በየቤታቸው 

የሚገኘውን የአባ ወራ መደብ ቀይ ቀለም ይቀባሉ። በዚሀ ወጊያ ላይ ለመሰለፍ ከወጡ 

የአፍረን ቀሎ የኦሮሞ ጎሳ ወጣቶቸ መሃከል ወደቤቱ ለመመለስ የበቃ እንዳልነበረ 

የአካባቢው ኦሮሞዎች እስካሁን ድረስ ይናገራሉ። 

 

በንጉሰ ነገስት አፄ ምኒሊክ ይመራ የነበረው ፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስርአት ምስራቅ 

ኢትዮጵያን በተለይ ሃረርጌን ለመቆጣጠር የከፈተው የወረራ ጥቃትና ወረራውን 

ለመመከት የተካሄደው የተካሄደው ጦርነት በአጭሩ ይህን ይመስላል።  

 

ሰሞኑን ከኦሮሞ ህዝበ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦሀዴድ) 25ኛ ዓመት የምስረታ በአል 

አከባበረ ጋር ተያይዞ የተመረቀው የጨለንቆ ሰማእታት መታሰቢያ ሃውልትን መነሻ 

በማደረግ አንዳንድ ወገኖች፣ ከአንድ ዓመት በፊት የአርሲ አኖሌ የሰማዕታት መታሰቢያ 

ሃውልት ሲመረቅ እነዳደረጉት፣ “የቂም ሃውልት ነው፣ ኦሮሞዎችንና አማራዎችን 

ለማጋጨት  የተደረገ ነው ምንትስ ቅብጥርስ” ሲሉ ተደምጠዋል። እስካሁን በይፋ 

ለመናገር ወይም ለመፃፍ የደፈረ ባያጋጥመኝም ይህን የተለመደ ወሬያቸውን ውስጥ 

ውስጡን ማናፈሳቸውን ሰምቻለሁ። 

 

ይህ ግን መሰረተ ቢስ አሉባልታ ነው። በቅደሚያ ጨለንቆም ላይ ይሁን አኖሌ ላይ 

የተካሄዱት፣ በርካታ ኦሮሞዎችን ጭዳ ያደረጉ ጦርነቶች በኦሮሞዎችና በአማራዎች 

መሃከል የተካሄዱ አይደሉም። ኦሮሞዎችና አማራዎች እነደ ህዝብ ተዋገተው አያውቁም። 

ከዚህ ይልቅ በመስፋፋት መሬት የመያዝና ጢሰኛ የማብዛት ፖሊሲ ባለው ፊውዳላዊ 

ዘውዳዊ ስርአት የመሰፋፋት ወረራና  ኦሮሞዎች ወረራውን ለመመከት በወሰዱት እርምጃ 

የተቀሰቀሰና የተካሄደ ጦርነት ነው። በአጭሩ በፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስርአትና በኦሮሞዎች 

መሃከል የተካሄደ ጦርነት ነበር። በመሆኑም ይህን በኦሮሞዎችና በምስራቅ ኢትዮጵያ 

ሌሎች በሄሮችና ብሄረሰቦቸ ላይ አሰከፊ ጭፍጨፋ የተካሄደበትን የጨለንቆን ውጊያና 

የውጊያውን ሰማእታት ማስታወስ፣ በኦሮሞዎችና በአማራዎቸ መሃከል ፀብ እንዲያገረሽ 

የሚደርግበት አንዳችም ምድራዊ ምክንያት የለም። በፊውዳላዊው ስርአት ላይ ፀብ 

ያስይዛል እንዳይባል ስርአቱ ካከተመ አራት አስርት አመታትን አስቆጥሯል። 
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ከዚህ ባሻገር በጎ የታሪካችን ገፅታ መዘከር ያበትን ያህል አስከፊው የታሪካችን ገፅታችንም 

ዳግም ተመሳሳይ ስህተት እንዳይፈፀም ማስተማሪያ ይሆን ዘንድ መዘከርና መታወስ 

አለበት። ይህ የሚሆነው በአንድ ወገን ላይ ጥላቻ ለመቀስቀስ አይደለም። ኢትዮጵያውያን 

በጣልያን ወረራ ወቅት የተፈፀመውን ግፍና በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈፀመውን እልቂት 

የሚያስታውሱት፣ ለሰማእታቱ ሃውልት ያነፁት አሁን ያለው የጣልያን መንግስትና ህዝብ 

ላይ ጥላቻ ለመቀስቀስ፣ ቂም ለማክረም አይደለም። ያለፈ ታሪካችን በጎውም ከፉዉም 

መታወስ ስላለበት ነው። ያለፈው ትውልድ ያለፈበትን የማያውቅ ዜጋ ዛሬን በአግባቡ 

መምራት አይችልም፣ መጪውንም ማለም አይችልም። የጨለንቆ ሰማእታት ሃውልት 

የታነፀበት ምክንያት ይህና ይህ ብቻ ነው። 

 

ከኦህዴድ 25ኛ የምስረታ በአል አከባበር ጋር ተያይዞ የተመረቀው የጨለንቆ ሰማእታት 

ሃውልተ ዙሪያ ይህን ያህል በዬ በአጠቃላይ የኦሮሞ ህዝብ ያለፈበትን ታሪክና አሁን 

ያለበትነ ሁኔታ ወደመመልከት ልሻገር። 

 

በአሁኑ ወቅት የኦሮሞ ህዝብ ከጠቅላላው የኢትዮጵያ ህዝብ 35 በመቶ ገደማውን 

ይሸፍናል። የአሮሞ ህዝብ ከበርካታ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሶችና ሕዝቦች ጋር የሚዋሰን 

ሰፊ መልከአምድራዊ ወሰን ላይ የሚኖር ህዝብ ነው። ከአማራ፣ ከየኢትዮጰያ ሶማሌ፣ አፋር፣ 

ጋብቤላ፣ ቤኒሻንጉል ጉምዝ፣ ሃራሬ፣ የተለያዩ የደቡብ ኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ጋር የዋሰናል። ከእነዚህ ከሚዋሰናቸው ብሄሮችና ብሄረሰቦች ጋር ባህል ተጋርቷል፤ 

ባህል ወርሷል፣ አውርሷልም። 

 

ይህ ከፍተኛ ቁጥር ያለውና በሰፊ መልከአምድራዊ ወሰን ውስጥ የሚኖረው የኦሮሞ ህዝብ 

ከተቀሩት የኢተዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ጋር ተመሳሳይ የሆነ አስከፊ 

ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጨቆና ተጨኖበት ኖሯል፤ ባለፉት ዘውዳዊና ወታደራዊ 

የመንግስት ስርአቶች። 

 

የኦሮሞ ህዝብ ከመቶ ዓመታት በፊት በዘጠኝ ኦዳዎች (የአስተዳደር አካባቢዎች) ተዋቅሮ፣ 

የህዝባዊ ወይም የዴሞክራሲያዊ መንግስትነት ባህሪዎች ባሉት የገዳ ስርአት እየተዳደረ 

ይኖር የነበረ ህዝብ ነው። እነዚህ የኦዳ የአስተዳደር መዋቅሮቸ፤ ኦዳ መደ ወላቡ፣ ኦዳ ሲረ 
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ሲቦ፣ ኦዳ ጊጃ፣ ኦዳ ሮባ፣ ኦዳ ነቤ፣ ኦዳ ቢሲል፣ ኦዳ ዊሌ፣ ኦዳ ራያ፣ ኦዳ ቡለቶም የሚባሉ 

ነበሩ። ከመቶ አመታት በፊት የኦሮሞዎች መኖሪያ በሆኑ የተወሰኑ አካባቢዎች የእስልምና 

ሃይማኖት መሰፋፋት የጀመረ ቢሆንም ኦሮሞዎች የራሳቸው የሆነ ልዩ የአምለኮ ስርአት 

ያለው ሃይማኖትም ነበራቸው። 

 

ይህ የኦሮሞዎች ዴሞክራሲያዊ ባህሪ ያለው የመንግስት ስርአት ግን ዘመንን መሻገረ 

አልቻለም። በዚህ ፅሁፍ መግቢያ ላይ የጨለነቆን ሰማእታት ታሪክ ለማስታወስ በአጭሩ 

ለመግለፅ እነደሞከርኩት፣ በ19ኛው ክፍለዘመን ማገባደጃ ላይ መሰረቱ ከወደሰሜን የሆነ 

ፊውዳላዊ ዘውዳዊ የነገስታት ፈላጭ ቆራጭ ስርአት፣ ተጨማሪ መሬትና ገባር ጭሰኛ 

ለማገኘት ባካሄደው ግዛት የማስፋፋት ወረራ ስር ወደቀ። በገዳ ስረአት ሲተዳደር የነበረው 

የኦሮሞ ህዝብ የተመሳሳይ ወረራ ጥቃት ሰለባዎች እንደሆኑት የተቀሩት ብሄሮች፣ 

በሄረሰቦችና ህዝቦች ሁሉ ወረራውን መመመከት አልቻለም። ወረራውን መመከት ያቃተው 

በወቅቱ የወራሪው ሃይል በአንፃራዊነት የተሻለ ዘመናዊ የጦር መሳርያ የታጠቀ በመሆኑ 

ነበር። የኦሮሞና የተቀሩት ብሄሮችና ብሄረሰቦች ወራሪውን ፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስርአት 

ለመመከት በቆራጥነት ቢዋጉም መስዋእትነት ከመክፈል፣ ለመቀጣጫነት በሚል ለአሰቃቂ 

ጅምላ ጭፍጨፋ ከመዳረግ ያለፈ ነፃነታቸውን ጠበቀው መዘለቅ ሳይችሉ ቀርተዋል። 

 

በዚህ አኳኋን በፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስርአት ስር የወደቀው የኦሮሞ ህዝብ ይተዳደርበት 

የነበረው የገዳ ስርአት በፊውዳላዊው ዘውደዊ ስርአት ሕጋዊ እውቅና ተነፈገው። የኦሮሞ 

ሕዝብ በዚሀ አኳኋን ፍፁም ህዝባዊ ባህሪ በሌለወና ለኦሮሞ ህዝብ እንግዳ በሆነ የነገስታት 

ፈላጭ ቆራጭ ስርአት አስተዳደር ስር ወደቀ። የኦሮሞ ህዝብ ለክፍለ ዘመናት ዘርማንዘሩ 

አቅንቶ ሲጠቀምበት የነበረው መሬቱ ላይ የባለቤትነት መብት ተነፍጎት በንጉሰነገስቱ 

መሬት ለታደላቸው መሳፍንት፣ መኳንንት፣ በተለያየ ደረጃ ለሚሾሙ የስርአቱ ባለሟሎችና 

ለቤተክህነት ገባር ጭሰኛ ሆነ። የራሱን መሬት በጉልበቱ እያለማ የሚገብር ምንም የእኔ 

ነው የሚለው ነገር ለሌለው ገባር ጭሰኝነት ተዳረገ። በገገዛ ሃገሩ የበይ ተመለካች ሆነ። 

 

ብሄራዊ ማንነቱ እውቅና ተነፈገው። በሄራዊ ማነነቱን የሚገልፅበትና የሁሉም ኦሮሞዎች 

አባት ከሆነው ኦሮሞ የመነጨው “ኦሮሞ” የሚለው ብሄራዊ መጠሪያው ሳይቀር ይፋዊ 

እውቅና ተነፈገው። ይህ ማንነቱን የሚገልፅበት ብሄራዊ መጠሪያው “ጋላ” በሚል መጠሪያ 
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ተቀየረ፣ በይፋ። አንድ የስርአቱ ልሂቅ ባዘጋጁት የአማርኛ መዝገበ ቃላት ላይ “ጋላ” 

ለሚለው ቃል፣ “ያልሰለጠነ፣ ያልተገራ፣ አረመኔ” የሚል ፈቺ ተሰጥቶት እናገኘዋለን።  

 

ነገስታት ፈላጭ ቆራጭ የሆኑበት ዘውዳዊው ስርአት፤ የገዳ ስረአት ባለቤት የሆነውን፣ 

የሞተ ቅጣትን የማይቀበለውን፣ ባርነትን የሚጠየፈውን፣ የሌላ በሄር አባላትን በቡድንም 

ሆነ በግል በፍቃዳቸው ሞጋሳ በተሰኘ ስርአት የኦሮሞነት መብትን ከነሙሉ ጥቅሙ 

የሚያጎናፅፈውን፣ እንዲሁም ሌሎች ድንቅ ባህላዊ እውቀቶች የከብት እርባታ፣ የግብርና 

የጦርነት ሳይንስ፣ የዘመን አቆጣጠር፣ ከምሉዕ በኩለሄ ፈጣሪው ጋር የሚገናኘበት መለኮታዊ 

ስርአት . . . ያለውን የኦሮሞ ህዝብ “ያልሰለጠነ፣ ያለተገራ፣ አረመኔ” የሚል መለያ ስያሜ 

ተለጠፈበት፤ “ጋላ” የሚል የኦሮሞ ህዝብ ምንነቱን የማያወቀው ስያሜ። ይህ የኦሮሞ 

በሄርን ለማጥላላት በስርአቱ የተሰጠ መጠሪያ ውስጥ ለውስጥ የሚነገር ሳይሆን ይፋ ነበር። 

 

ይህ  የብሄራዊ ማንነት መጠሪያን እስከመቀየር የዘለቀ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና 

በኦሮሞዎች ላይ ብቻ የተጫነ አልነበረም፤ የተቀሩት የደቡብ፣ የምስራቅና ምእራብ 

ኢትዮጵያ በሄሮችና በሄረሰቦችም ይጋሩታል። 

 

እንግዲህ፣ በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ላይ ወረራ በመፈፀም በሃይል 

አስገብሮ ለበሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና የዳረገ ቀዳሚው ፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስረአት 

በንጉሰ ነገስት ዳግማዊ መኒልክ የሚመራ ነበር። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ይህን በንጉሰነገስት ምኒሊክ የተመራ ወረራ እንደ አሰከፊ የታሪካቸው ገፅታ 

ይመለከቱታል። የሁን እንጂ ንጉሰነገስቱንም ከተቀሩት የሃገሪቱ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና 

ህዝቦች ጋር ጨፍለቆ ሊገዛ የነበረው የጣልያን ሃይል ኢትዮጵያን ለመውረር በሞከረ ግዜ፣ 

በምንሊክ መሪነት በአንድ ግንባር ተሰልፈው ወራሪውን ተዋግተው ባለድል ሆዋል፤ በአድዋ 

ጦርነት። ይህ ድል ነፃነታቸውን ሙሉ በሙሉ ሊያረጋግጥላቸው ባይችልም፣ እነደበጎ 

የአብሮነታችን የታሪክ ገፅታ ሊወሰድ ይችላል። 

 

እንግዲህ የአሮሞ ህዝብና የተቀሩት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከላይ 

በአጭሩ በተገለጠወ አኳሃን ነበረ አበሯቸው ለአንድ መቶ ዓመታት ያህል የዘለቀውን 

ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጨቆና “ሀ” በለው የጀመሩት።  
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በመቀጠል ይህ ኦሮሞዎችም የሚጋሩት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 20ኛው ክፍለ 

ዘመን ማገባደጃ - 1983 ዓ/ም የዘለቀ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ገፅታና ከዚህ ጭቆና 

ለመውጣት የተካሄደው ትግልና የተገኘው ወጤት ምን እንደሚመስል ዘርዘር አድርገን 

እንመልከት። በኦሮሞዎች ላይ የተጫነው ጭቆና ከሌሎቹ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ጋር ፈፁም 

ተመሳሳይ ሰለነበረ የሁሉንም ጭቆና የሚገልፀው እውነታ ላይ ነው የማተኩረው። 

 

ኢትዮጵያ የተለያየ ቋነቋ፣ ባህልና ታሪክ ያላቸው የበርካታ በሄሮች ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

ሃገር ናት። የብሄር፣ ብሄረሰብና ህዝባቿ ቁጥር ከ80 በላይ ነው። እነዚሀ በሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው መልከዓምድራዊ ወሰን ውስጥ ዝንተ ዓለም ኖረዋል፤ 

በቋንቋቸው እየተናገሩ፣ ተፈጥሯዊና ማህበራዊ አካባቢያቸውን ለኑሮ በሚመች ሁኔታ 

የሚገሩበትና የሚመሩበት ስርአት አበጅተው፣ ይህም የምርትና የማህበራዊ ግንኙነት 

ባህላቸው ሆኖ፣ የገበያ ስርአት ኖሯቸው፣ መንፈሳዊ ፍላጎታቸውንም በእምነትና በአምልኮ 

ስርአት፣ በኪነጥበብ እያረኩ ነው ዝንተ ዓለም የኖሩት።  

 

በሚኖሩበት አካባቢያቸው ላይ አካባቢውን አቅንቶ ከመኖር የመነጨ የባለቤትነት መብትም 

ነበራቸው። በአጠቃላይ የተለያዩ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች በዚህች ኢትዮጵያ 

ብምትባል ምድር ላይ እንደ አንድ የራሱ ማንነት ያለው አካል (entity) ዝንተ ዓለም 

ኖረዋል፤ አሁንም አሉ። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የየራሳቸው ማንነት ኖሯቸው እንደ አንድ አካል 

(entity) መኖራቸው ተጨባጭ እውነት ቢሆንም፣ በዚህ ፅሁፍ መገቢያ ላይ 

እንደተመለከትነው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ በኋላ ብሄራዊ ማንነተቻው እና 

የማንነተቸው መገለጫ የሆኑት ቋንቋ፣ ባህልና ወግ፣ ታሪክ . . . የህግ እውቅና ተነፍጎት 

ነበር። ይህን ያደረጉት መነሻቸው ከወደየሃገሪቱ ሰሜናዊ አቅጣጫ የሆነ “በፈጣሪ የተሰየምን 

ነን” የሚሉ የፊዉዳላዊ ዘውዳዊ ስርአት ነገስታት ነበሩ። ፊውዳላዊው የዘውድ ስርአት 

ተስፋፊዎቹ በሃይል አልፎ አልፎም ከየአካባቢው ፊውዳላዊ ነገስታትና የጦር አበጋዞች ጋር 

በጥቅም ግንኙነት በመተሳሰር ዲፕሎማሲያዊ ስልት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦችን በማስገበር ነበር ለማንነታቸውን ሕጋዊ እውቅና የነፈጉት። 
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በዘወዳዊው ስርአት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋቸው ህጋዊ እውቅና 

ተነፈጎታል። በቋንቋቸው ፍትህን ጨምሮ የመንግስት አገልግሎት ማግኘት ተከልክለው 

ነበር። ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው ላይ ምንም በማይችሉት - በማይሰሙትና 

በማይናገሩት ቋንቋ እንዲሟገቱ ይገደዱ ነበር። ቋንቋቸው የትምህርት መስጫ ቋንቋ 

እንዳይሆን በህግ ተከልክሏል። ሕፃናት አፍ ከፈቱበትና በብቸኝነት ከሚናገሩትና 

ከሚሰሙት ውጭ በሆነ ባዕድ ቋንቋ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት እንዲከታተሉ ይገደዱ 

ነበር። 

 

በዘመናት ማህበራዊና ተፈጥሯዊ አካባቢ እይታ እና ተሞክሮ ያዳበሩት የማህበራዊ 

ግንኙነት፣ የአመጋገብ፣ የህክምና፣ የአመራረት ስርአት፣ የሙዚቃና ዳንስ . . . ባህልና 

ወጎች እነደኋላ ቀርነት ተቆጥረው ያለመሰለጠን መገለጫ እንዲሆኑ ተደርጓል። እውነተኛ 

ታሪካቸው የፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስርአቱን የበላይነትንና ስልጡንነትን ለማሳየት ተበሎ 

በተፈጠሩ ታሪኮች ተዛብቶ ነበር። እውነተኛ ታሪካቸው እንዳይፃፍ፣ እንዳይታወቅ 

ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዳይተላለፍ ተደርጓል። 

 

ከላይ በተገለፀው ስልታዊ አካሄድ፣ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብሄራዊ 

ማንነታቸው ርካሽና መናኛ ተደርጎ ተንቋሿል። የብሄር ብሄረሰብ አባላት ራሳቸው 

ያደጉበትን፣ የኖሩበትንና ማንነታቸው የተቀረፀበትን ባህልና ቋንቋ ትክክለኛነትና ትልቅነት 

ብጥርጣሬ እንዲያዩት፣ አልፎ አልፎም እንዲያፍሩበትና በሌሎች ፊት ማንነታቸውን 

እንዲሸሽጉ፣ አንገታቸውን እንዲደፉ የተደረገበት ሁኔታ ነበረ። በቋንቋቸው የወጣላቸውን 

የመጠሪያ ስማቸውን የቀየሩ፣ ለልጆቻቸው በማያወቁት ቋነቋ ምንነቱን የማያወቁት መጠሪያ 

ስም ያወጡ የኢትዮጵያ ብሄሮቸ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አባላት ምን ያህል እንደሆኑ አገር 

ይቁጠራቸው።  

 

ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘውዳዊው ስርአት ‘የእኔ ማንነት’ ነው 

በሚለው በሄራዊ ማንነት - ቋነቋ፣ ባህልና ወግ፣ ሃይማኖት . . . ራሳቸውን እንዲቃኙ 

የሚያስገድድ ስትራቴጂ ስራ ላይ ውሎ ነበር። ይህ ስትራቴጂ ሁሉንም ብሄራዊ ማንነቶች 

ጨፍልቆ አንድ ብሄራዊ ማንነት ያለው ሃገር ለመፍጠር የተነደፈ  ነበር። አንድን ብሄራዊ 
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ማንነት ሆን ብሎ ማጥፋት በራሱ ተገቢ ያለሆነና ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ስትራቴጂው የተፈፀመበት ሂደት በተለየያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች ላይ አሸማቃቂ የስነልቦናና ቁሳዊ ጉዳት ያስከተለ እጅግ ፀያፈ ነበረ። 

 

ይህ የሁሉንም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዘቦችን ማንነት ጨፍለቆ የማጥፋት 

ስትራቴጂ ትንሽና ትልቅ፤ ዋናና ተከታይ ኢትዮጵያውያንን መድቦ ነበር። አንድ ብሄር 

ከሌሎች የላቀ ታሪክ ያለው፣ ሃገር መስራች፣ ተቆርቋሪ፣ ታማኝ . . .  እነደሆነ ተደርጎ 

ሲወሰድ፣ ሌሎች በርካቶች ደግሞ ለሃገራቸው የማያስቡ፣ ሃገራቸውን አሳለፈው ሊሰጡ 

የሚችሉ ከሃዲዎች፣ . . . ተደርገው ይወሰዱ ነበር። እዚህ ላይ ስርአቱ ሊፈጥረው 

የሚፈልገው ብሄራዊ  ማንነት አባል የሆኑ ዜጎች፣ “ከስርአቱ ልዩ ጥቅም አግኝተዋል” 

እያልኩ እነዳልሆነ እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ። በብሄራዊ ማንነታቸው የመሸማቅ አሰከፊ 

ሁኔታን ባይጋሩም እነደተቀሩት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦቸ እጃቸው እግር እሰኪመስል 

አርሰው የሚኖሩ፣ የትምህርት እድል የሌላቸው፣ የጤና አገልግሎት የራቃቸው፣ መንገድ 

መብራት፣ ውሃና መሰል የመሰረተ ልማት ተጠቃሚዎች መሆን ያልቻሉ ያጡ የነጡ 

ደሃዎች ነበሩ። 

 

እርግጥ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብሄራዊ መብታቸውና 

ነፃነታቸው አለመከበሩ፣ ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንደሁለተኛ ዜጋ መታየታቸው፣ ለሚኖሩበት 

መሬትና በመሬቱ ላይ ላለ የተፈጠሮ ሃብት ወይም የባህር በር ሲባል ብቻ ኢትዮጵያ 

የሚባለው ሀገር ውስጥ የተካተቱ መሆናቸው ቀዝቃዛ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ፈጥሮባቸው 

የነበረ መሆኑ የሚያጠያይቅ አይደለም። ይህ የሆነው ግን ኢትዮጵያዊ ያለመሆን 

አብሯቸው የተፈጠረ ባህሪ ስላላቸው ሳይሆን፣ ማንነታቸው እውቅና ተነፈጎት በመገፋታቸው 

ምክንያት የተፈጠረ ነው።  

 

ይህ ሁኔታ በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦቸና ህዝቦች መሃከል የተዛባ ግንኙነት እንዲኖር 

አድርጓል፤ አነዱ ትልቅ ሌሎች ትንሽ፣ አንዱ ለሃገሩ ታማኝና ተቆርቋሪ ሌሎች የሃገረ 

ፍቅር ስሜት የሌላቸው ለባዕድ የሚያደሉ፣ በጥርጣሬ የሚታዩ ወዘተ አመለካከት ላይ 

የተመሰረተ የተዛባ ግንኙነት። 
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በዘውዳዊ ፊውዳል የነገስታት ስርአት በኢትዮጰያ ላይ የተጫነው ጭቆና ይህ ብቻ 

አልነበረም። ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዘርማንዘራቸው የኖረበት መሬት ላይ 

የባለቤትነት መብት ተነፈጎቸዋል። በመሬቱ ላይ ለረጅም ዘመናት ከመኖርና ከመጠቀም 

የመነጨ የባለሃገርነት መብት ግን ነበራቸው። ይሁን እንጂ ይህ መብት ተገፎ  በገዛ 

ሃገራቸው ላይ መሬት አልባ እንዲሆኑ ተደርጓል። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘርማንዘራቸው ዝንተ ዓለም የኖረበት መሬት 

ላይ ያላቸው የመሬት ባለቤትነት መብት ተገፎ መሬታቸውን ገሚሱ ነገስታቱና መሳፍንቱ፣ 

የተቀረውን ደግሞ የስርአቱ የርእዮተ ዓለም ክንፍ የነበረው ቤተ ክሀነት ተቀራመቱት። 

ንጉሰነገሰቱና መሳፍንቱ ሕዝብ ሰፍሮ የሚኖረበትን መሬት አዲሰ አበባ ላይ ተቀምጠው 

ለመኳንነቱና ለቢሮክራት ተሻሚዎች በርስትነትና በጉልትነት ይሰጣሉ። 

ለባለውለታዎቻቸውና ለወዳጆቻቸው ይሸልማሉ። የህዝብን መሬት ልክ እንደ ጣቃ 

እየቀደዱ ሁለት፣ አስር፣ ሰላሳ . . . ጋሻ መሬት ነበር የሚያድሉትና የሚሸልሙት። 

 

ንጉሰ ነገስቱ፣ መሳፍንቱ፣ መኳንነቱና የስርአቱ ተሿሚዎች፣ የንጉሰነገስቱና የመሳፍንቱ 

ወዳጆችና ባለውለታዎች፣ እንዲሁም ቤተክህነት በዚሀ አኳኋን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘርማንዘራቸው ዝንተ ዓለም አያለሙ ይኖሩበት የነበረውን መሬት 

ቀምተው የባለሃገርነት መብታቸውን ነፈጓቸው። የራሳቸውን መሬት እያለሙ ለባለርስትና 

ባለጉልት መሳፍንት፣ መኳንንትና ተሿሚዎች . . .  ምርትና ጉልበታቸውን ለመገበር 

ተገደዱ። በጭሰኝነት ለመኖር ከተገደዱበት ሁኔታ ውጭ የመኖር አማራጭ ስላልነበራቸው 

በገባርነት የተጫነባቸውን ጭቆና ተሸከመው ለመኖር ተገደዱ። በመሬታቸውና 

በጉለበታቸው ላይ የሚያዙት ባለርስትና ባለጉልት መሳፍንት፣ መኳንንት፣ ተሿሚዎችና 

ቤተክህነት ነበሩ። 

 

ታዲያ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች ይህን ስርአቱ የጫነባቸውን አስከፊ ፀያፍ 

ብሄራዊ ጭቆናና በዚህ ብሄራዊ ጨቆና ላይ የተመሰረተውን ለገባርነት የዳረጋቸን 

ኢኮኖሚያዊ ጭቆና አሜን በለው አልተቀበሉም። የአስከፊና ፀያፍነቱን ያህል አምርረው 

ጠለተውታል፣ ተቃውመውታል። በመጨረሻም ብረት አንስተው ተዋግተውታል። 
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የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦቸ መጀመሪያ ያካሄዱት ተቃውሞና ትግል 

ያልተደራጀ፣ ስትራቴጂና ታክቲክ የሌለው ግብታዊ፣ በአጥቢያ ባላባቶችና ሹመኞች ላይ 

ያነጣጠረ ነበረ። ይህ ተቃውሞና ትግል የተጫነባቸውን ጭቆና ከማላላት ይልቅ ሞት፣ 

እስራትና የአደባባይ ግርፋት ነበር ያተረፈላቸው። ይሁን እንጂ በዚሀ ሞት፣ እስራትና 

የገበያ ላይ ግርፋት ውስጥ መልክ ያለው ትግል ተፀንሷል። 

 

ዘውዳዊው ስርአት የዘረጋው ቢሮክራሲ የተማሩ ዜጎችን ሳያካትት ስርአቱን ጠብቆ ማቆየት 

ስላልቻለ፣ ቤሮክራሲውን በተማረ የሰው ሃይል መሙላትን ዓላማ ያደረጉ የትምህርት 

ተቋማት በትላልቅ የሃገሪቱ ከተሞች ተቋቋሙ። ይህ ለጥቂቶች ብቻ የመማር እድል የሰጠ 

ሁኔታ የገባር አርሶ አደርና አርብቶ አደር ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች አባላት ልጆችን 

ተጠቃሚ አድርጓል ማለት ባይቻልም፣ በጣት የሚቆጠሩ ግን በአጋጣሚ የእድሉ ተጠቃሚ 

የሆኑበትን ሁኔታ ፈጥሯል።  

 

እነዚህ ቢሮክራሲውን በሰው ሃይል ለማጨቅ ዓላማ የተቋቋሙ በተለያየ ደረጃ የሚገኙ 

የትምህርት ተቋማት በተለይ በ1950 ዎቹ የተመሰረተው የቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ፣ 

የስርአቱን ምንነትና በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦቸ ለይ የተጫነውን ብሄራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ምንጭና ባህሪ መረዳትና የስርአቱን ማንነት መተንተን የሚችሉ 

ልሂቃንን አፈሩ።  

 

ከዚህ በኋላ በፊውዳላዊው ዘውዳዊ ስረአት ላይ የተቀሰቀሰው ተቃወሞ አየጎላ ሄደ። ትግሉ 

ግን ዋናውን የጭቆናውን ገፈት ቀማሽ የብሄር፣ ብሄረሰብና ሕዝብ ገባር አርሶ አደሮችን 

ያቀፈ ሳይሆን በከተማ አካባቢ የተገደበ፣ ልሂቃኑን እና ተማሪዎችን ያሳተፈ ነበር። ይህ 

የልሂቃንና የተማሪዎች ትግል ያልተደራጀ ቢሆንም የትግሉ ዓላማና የሚታገለውን አካል 

ማንነት ላይ ግነዛቤ ነበረው ማለት ይቻላል። 

 

ከተሞች አካባቢ ባልተደራጀ ሁኔታ የተቀጣጠለው የልሂቃንና የተማሪዎች ትግል በወቅቱ 

90 በመቶ ገደማ ይሆን የነበረውን ገባር አረሶአደር ከገባር ጭሰኘነት ነፃ ማውጣት ላይ 

ያተኮረ ነበር። በመሆኑም የትግሉ መሪ ሃሳብ መሬት ለነባር ባለቤቱ አርሶ አደር የመመለስ 

“የመሬት ላራሹ” ጥያቄ ነበር። 
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በልሂቃን የሚመራው የተማሪዎች የተቃውሞ ንቅናቄ ሌሎች ወቅታዊ ሁኔታዎች 

ከፈጠሯቸው የስርአቱ ቀወሶች ጋር ተዳምሮ፣ በስራ አጥነት፣ በስራ ዋስትና እጦት፣ 

የመኖሪያ ቤት እጦት ሲንገላታ የኖረውን ጭቁን ከተሜ አሰለፎ ተቀጣጠለ፤ በተለይ 

በአዲሰ አበባ ትግሉ ስርአቱን አሰጨንቆ ያዘው። 

 

ይህ በጭቁን ከተሜዎች የታጀበ የገባር አርሶአደሩን ጥያቄ ያነገቡ ልሂቃንና ተማሪዎች 

ትግል በመጨረሻ ስርአቱን አንገዳገደው፤ በየካቲት 1966 ዓ/ም አብዮት ፈነዳ ። ይህ 

አበዮት ግን ጭቆናን የሻረ ስርአት መገንባት አላስቻለም። ከዚህ ይልቅ  ያንኑ ዘውዳዊ 

ስርአት ሲያገለግል የነበረው መለዮ ለባሽ ተነቃንቆ ሊፈርሰ የተሰነጣጠቀውን ስርአት 

ጠግኖ በአዲሰ መልክ የማስቀጠል ዓላማ ይዞ “ብሄራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ” በሚል ስያሜ 

ተደራጀቶ ብቅ አለ፤ በኋላ ወታደራዊ ደርግ የሆነው ይህ ወታደራዊ ቡድን ነው። 

በመጨረሻም በተማሪዎች እና ጭቁን የከተማ ህዝብ ተገፍቶ ስሩ የተነቀለውን ስርአት 

መውደቅ አብሰሮ የስልጣን ኮርቻ ላይ ጉብ አለ። 

 

ወታደራዊ መኮንኖችንና የበታች ሹማምንትን የያዘው ይህ ወታደራዊ ቡድን  (ወታደራዊ 

ደርግ) ግዚያዊ ወታደራዊ መንግስት መሰረተ። ስልጣን ላይ በወጣ በወራት ውስጥ ዘውዳዊ 

ስረአቱን ጠግኖ በአዲስ መልክ የማስቀጠል ዓላማውን መተዉን በይፋ አወጆ ስልጣን ላይ 

ራሱን አደላደለ። ወታደራዊ ቡደኑ የንጉሰነገስቱን ፈላጭ ቆራጭነት በወታደራዊ ቡድን 

ፈላጭ ቆራጭነት የተካ ፈፁም አምባገነን ሆኖ ወጣ። 

 

ወታደራዊ ቡድኑ ስልጣን ላይ ራሱን እንዳደላደለ ዘውዳዊውን ስርአት ለውድቀት ያበቃው 

እንቅስቃሴ መሪ ሃሳበ ለነበረው “መሬት ለአራሹ” ጥያቄ ምላሽ ሰጠ፣ የካቲት 1967 ላይ 

ባወጀው የገጠር መሬት አዋጅ። የጭቁን ከተሜዎች ዋነኛ ችግር ለነበረው የስራ ዋስትና 

እጦትና የመኖሪያ ቤት አጦትንም የሚያስታግስ ምላሽ የሰጡ አዋጆችን አወጣ። አነዚህ 

አዋጆች ለአርሶ አደሩና ለከተማ ነዋሪው ግዚያዊ እፎይታ ፈጥረው ነበር።  

 

ይሁን እነጂ አርሶአደሩ ይዞታህ ነው ተብሎ የተሰጠውን መሬት አልምቶ  ያገኘው ምርት 

ላይ ሙሉ የባለቤትነት መብት እንዲኖረው አልተደረገም። በከተማዎች አካባቢም 
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የመኖሪያ ቤት እጥረትን በዘላቂነተ መፍታት አልቻለም፣ ስራ አጥነትንም አላቃለለም። 

በመሆኑም የርሶ አደሩም ሆነ የከተሜው ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ መሻሻል አልቻለም።  

 

ወታደራዊው ደርግ ከሁሉም በላይ የዘውዳዊ ስርአት ጭቆናዎች ሁሉ መሰረት ለነበረው 

ብሄራዊ ጨቆና ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ አልሆነም። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና 

ህዝቦች ለአንድ ክፍለ ዘመን በቆዩበት ብሄራዊ ጨቆና ስር እነዲቀጥሉ ማድረግን ነበር 

የመረጠው። ወታደራዊው ስርአት ሲያገለግለው እነደነበረው ዘውዳዊ ስርአት የወሰን 

አንድነት እነጂ የህዝብ አንድነት አላሳሰበውም። ለወታደራዊው ስርአት “ኢትዮጵያ” ማለት 

የተለያየ ማንነት ያላቸው ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዘቦች ሳይሆኑ ገኡዙ መሬት ነበር።  

 

በመሆኑም ለረጅም ግዜ ውስጥ ውስጡን ሲቀጣጠል የቆየውና ለንጉሰ ነገስቱ ስርአት 

መፍረስ አይነተኛ ምክንያት የነበረው የብሄራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ ገንፈሎ ወጣ። 

በርካታ የብሄራዊ ነፃነት ግንባሮቸ ተደራጁ። ብረት አንስተው ዱር ገብተው በየአቅጣጫው 

ወታደራዊውን አምባገነን ስርአት የወጉት ጀመር። በወታደራዊ ደርግ ስርአት በትጥቅ 

ትግል ላይ የነበሩ ብሄራዊ የነፃነት ግንባሮች አስራ ሰባት ገደማ ነበሩ። በመጨረሻም 

ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም ወታደራዊውን ደርግ ዳግም በማይመለስበት አኳኋን አፈራርሰው 

አስወገዱት።  

 

ከእነዚህ ወታደራዊውን ደርግ ለውድቀት ካበቁት የብሄራዊ ነፃነት ድርጅቶች መሃከል 25ኛ 

የምስረታ በአሉን እያከበረ የሚገኘው የኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦህዴድ) 

አነዱ ነው። ኦሀዴድ መጋቢት 17፣ 1982 ዓ/ም ተደራጀቶ፣ ከዚያ ቀደም የትጥቅ ይግል 

ላይ ከነበሩት ህወሃትና፣ ኢህዴን ጋር በኢህአዴግ ስር ግንባር መስረቶ የተጋጋመውን 

የትጥቅ ትግል ተቀላቀለ፤ “haaleelii haaleelii dargii biyyaa balleessii / አጥቃ፣ አጥቃ፤ 

ደርግን ከሃገር አሰወግድ” እያለ እየፎከረ። በዚህ የትጥቅ ትግል ለአንድ ክፍለ ዘመን 

ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጨቆና የተጫነበትን የኦሮሞ ህዝበ ነፃ በማውጣት ረገድ ታሪክ 

ሲዘክረው የሚኖረው ትልቅ አስተዋፅኦ አበርክቷል። 

ይቀጥላል 

 


