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“Haaleelii, haaleelii; dargii biyyaa balleessii !/ በለው፣ 

በለው፤ ደርግን ከሃገር አስወግድ!” 
ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

03-27-15 

ከደርግ ውድቀት በኋላ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ ጀምሮ ለአንድ መቶ አመታት 

ያህል በኢትዮጵያ ሰፍኖ የነበረው ለብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትና ነፃነት እውቅና 

የነፈገ ጨቋኝ ስርአት ላይመለስ ተወግዶ በምትኩ ፍፁም አዲስ የመንግስት ስርአት 

ተገንብቷል፤ በኢፌዴሪ ሕገመንግስት። ይህን ስርአት በመገንባት ሂደት ውስጥም ኦህዴድ 

ግንባር ቀደም ተሳተፎ ነበረው። 

 

ኦህዴድ/ኢህአዴግ የመጨረሻው የኢትዮጵያ አምባገነን የመንግስት ሥርአት የነበረው 

ወታደራዊው ደርግ መገርሰሱን ተከትሎ፣ በሃገሪቱ ከዚያ ቀደም የነበረውን በብሄሮች፣ 

በሄረሰቦችና ህዝቦች ላይ ተጭኖ የነበረን ጭቆናና ጭቆናው ያስከተለውን የተዛባ ግንኙነት 

የሚሽር አዲስ የመንግሥት ሥርአት የመገንባት አስፈላጊነት ላይ የፀና አቋም ነበረው። 

በመሆኑም የደርግን መንግስት  በተለያየ መንገድ ሲታገሉ የነበሩ በሃገር ውስጥና በውጭ 

ሃገራት የነበሩ ሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች የኢትዮጵያን እጣ ፈንታ ለመወሰን በአንድ 

አዳራሽ የታደሙበት የሰኔ 1983 ዓ/ም ኮንፈረንስ ላይ የትግራይን ህዝብ ከሚወክለው 

ህወሃት፣ የአማራን ህዝብ ከሚወክለው ኢህዴን/ብአዴን ጋር በኢህአዴግ ስር በመሰረቱት 

ግንባር ተሳታፊ ነበር። 

 

የኢትዮጵያ መፃኢ ዕጣ ፈንታ ለመወሰን ከታደሙት መሃከል አስራሰባቱ  የብሄራዊ ነፃነት 

ድርጅቶች ነበሩ። እነዚህ የብሄራዊ የነፃነት ድርጅቶች ባካሄዱት መራራ ትግል 

የወታደራዊውን ደርግ መንግስት ከስሩ ነቅለው ካስወገዱ በኋላ፣ የየራሳቸውን ነፃ መንግስት 

የመመስረት ዕድል በእጃቸው የነበረ ቢሆንም፣ ይህን ከማድረግ ይልቅ አብረው መኖር 

የሚችሉበትን ሁኔታ ማደላደል ነበር የመረጡት። በዚህ ኮንፈረንሰ ላይ የኦሮሞን ህዝብ 

በመወከል የተሳተፈው ኦህዴድ ብቻ አለነበረም።  ትግል ከጀመረ ረጅም ግዜ ያስቆጠረው 
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የኦሮሞ ነፃነት ግንባርም (ኦነግ) በዚህ የኢትዮጵያን መፃኢ አጣ ፈንታ ለመወሰን የተጠራ 

ኮንፈረንስ ላይ ታድሞ ነበር። 

 

ሁለቱ ድርጀቶች በኦሮሞ ልጆቸ የተዋቀሩና የኦሮሞ ህዝብ ላይ የተጫነው ጭቆናና 

የጭቆናው መወገድ ላይ ተመሳሳይ አቋም ነበራቸው ማለት ቢቻልም፣ ይህ ጭቆና 

ወደተወገደበትና ነፃነት ወደተረጋገጠበት ስርአት የመሸጋገሪያ መነገድ ላይ ግን ልዩነት 

ነበራቸው። ኦነግ መብትና ነፃነት ወደተከበረበት ስርአት የሚወስደው መነገድ መገንጠል 

ብቻ እንደሆነ አድርጎ ነበር የሚወስደው። በሌላ በኩል ከህወሃትና ከኢህዴን ጋር ግንባር 

የመሰረተውና ደርግን ለመጣል በተደረገው ወጊያ ትልቅ ድርሻ የነበረው ኦህዴድ 

“መገንጠል ነፃነት ወደተከበረበት ስርአት የሚወስድ የመጨረሻ አማራጭ እንጂ ብቸኛ 

አማራጭ አይደለም። ከሌሎች ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመከባበርና በመቻቻል 

ላይ የተመሰረተ አንድነት መስርቶ መብትና ነፃነትን አረጋግጦ መኖር የሚቻልበት እድል 

አለ” የሚል አቋም ነበረው። 

 

እናም በዚህ ኮነፈረንስ ላይ የታደሙ ኦህዴድ/ ኢህአዴግን ጨምሮ በርካታ የብሄራዊ ነፃነት 

ድርጅቶች፣ የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካና የነፃነት ትግል መሰረት የሆነው ብሄራዊ 

ጭቆና የሌለበትንና የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች በመቻቻልና በመከባበር ላይ 

የተመሰረተ የህዝቦች አንድነት መስርተው በእኩልነት መኖር የሚችሉበትን ሥርአት 

ለመመስረት ተስማሙ። በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች ተሰባስበው የደርግን 

ሥርአት ለመጣል ባበረከቱት አስተዋፅኦና በሚወከሉት ሕዝብ ቁጥር ልክ ሥልጣን 

የተጋሩበት የሽግግር መንግስት መሰረቱ። በወቅቱ የሶስት ድርጅቶች፤ ሕወሃት፣ ኢህዴን 

እና ኦህዴድ ግንባር የነበረው ኢሀአዴግ ከፈተኛውን ስልጣን መያዝ ችሎ ነበር።  የኦሮሞ 

ነፃነት ግንባር (ኦነግ) ደግሞ በቻውን በሁለተኛ ደረጃ ከፍተኛውን የምክር ቤት መቀመጫ 

ማገኘት ችሎ ነበር። ይህ የሆነው እወክልሃለው ይለው በነበረው የኦሮሞ ህዝብ ቁጥር ነው። 

ኦነግ በእደሜ አንጋፋ ቢሆንም ደርግን በማስወገድ ትግል ላይ የነበረው ድርሻ ግን እዚህ 

ግባ የሚባል አልነበረም። ኦነግ በራሱ ሰራዊት ተዋግቶ ከደርግ ነፃ ያወጣው መሬት 

እንዳልነበረ ይታወቃል። በአጠቃላይ ኦሀዴድና ኦነግ በጋራ ኦሮሚያን ማሰተዳደር ጀምረው 

ነበር፤ በሽግግር መንግስቱ ወቅት።  
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ይሁነ እንጂ በመገንጠል አቋሙ የፀናው ኦነግ ከወራት ቆይታ በኋላ ኦሮሚያን በሃይል 

ለመገንጠል የሽግግር መንግስቱን ጥሎ ወጥቷል። ይህ የሆነው በመርህ ላይ የተመሰረተ 

የጭቆና ፍቺ ስላላስቀመጠ፣ የኦሮሞን ሕዝብ ወዴት መውሰድና ምን ላይ ማድረስ ይፈልግ 

እነደነበረ የጠራ አቅጣጫ ስላልነበረው ነው። በዚህ ባልጠራ አቋሙ ኦሮሚያን ገንጥሎ 

ቢሆን ኖሮ፣ ሻአቢያ የኤርትራ ህዝብ ላይ ከጫነው ጋር ተመሳሳይ ጭቆና በኦሮሞ ህዝብ 

ላይ ከመጫንና አምባገነን ከመሆን ያለፈ መብትና ነፃነቱን ማረጋገጥ አይችል እንደነበረ 

በእርግጠኝነት መናገር የቻላል። መገንጠል በራሱ መብትና ነፃነት ወደተከበረበት ስርአት 

ማድረስ ቢችል ኖሮ ነፃ መንግስት በመሰረተችው ኤርትራ የህዝብ መብትና ነፃነት 

በተከበረ ነበር።  

 

ያም ሆነ ይህ የዚህ ኦህዴድንም ያካተተው ኢህአዴግ መራሽ የሽግግር መንግስት ቀዳሚ 

ዓላማ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በመቻቻልና በመከባበር ላይ በተመሰረተ 

አንድነት  የሚኖሩበትን የመንግስት ሥርአት መመሥረት ነበር። ይህ መንግስት 

የሚመራበትን ህገመንግስት መቅረፅ የዚህ የሽግግር መንግሥት ዋና ተልዕኮ ነበር። በዚህ 

መሰረት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦቸ መብትና ነፃነታቸው ሙሉ በሙሉ 

የተከበረበትና ለመከበሩ ዋስትና የሚሰጥና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የህዝቦቸ አንድነት 

መስርተው ለመኖር የሚያስችላቸውን ስርአት ለመገንባት የቃል ኪዳን ሰነድ - ህገመንግስት 

ወደማዘጋጀት ተሸጋገሩ።   

 

ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም በሌሎች አመለካከቶች 

የተደራጁ ፓርቲዎች የተወከሉበት የህገመንግስት አርቃቂ ኮምሽን ተቋቋመ። ይህ ኮምሽን 

የመጀመሪያውን የህገመንግሥት ረቂቅ አዘጋጀ። ረቂቁን ኮምሽኑ ራሱ ወይም ከፍተኛው 

የስልጣን አካል የሆነው የሽግግር መንግሥቱ ምክር ቤት እንዲያፀድቀው አልተደረገም። 

ከዚህ ይልቅ የህገመንግስቱ ባለቤት የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያፀድቀው ነበር 

የተደረገው።  

 

በቅድሚያ በኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች የሚወከሉ ሁሉም ለአካለ መጠን የበቁ  

ኢትዮጵያውያን በረቂቅ ህገመንግስቱ ላይ አንቀፅ በአንቀፅ እንዲወያዩ ተደረገ። በዚህ 

ውይይት፣ መቀነስ አለበት ያሉትን ቀንሰው፣ መጨመር አለበት ያሉትን አክለው ረቂቁን 
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በማዳበር መልሰው ላኩት። ኮምሽኑ በህዝብ ዳብሮ የተላከለትን ረቂቅ አሻሽሎ ሕዝብ 

ለሁለተኛ ግዜ እንዲወያየበት ወደ ሕዝብ መራው። ረቂቁ ለሁለተኛ ግዜ የተመራለት 

የኢትዮጵያ ህዝብ ልክ እንደመጀመሪያው አንቀፅ በአንቀፅ አድቅቆ ተወያይቶ ማሻሻያ 

ሃሳቦችን አካቶ ላከው። 

 

ከዚህ በኋላ ይህ ሁለት ግዜ በህዝብ ውይይት የዳበረ ረቂቅ ሕገመንግሥት ወደመፅደቅ 

ሂደት ተሸጋገረ። የፀደቀው በአርቃቂ ኮምሽኑ ወይም በሽግግር መንግሥቱ ምክር ቤት 

አልነበረም። በሕዝብ ነበር የፀደቀው። ህዝብ በመረጣቸው ተወካዮች። 

 

ሁሉም በሕገመንግስቱ ላይ የተወያዩ የተለያዩ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች አባላት የሆኑ 

ለአካለ መጠን የደረሱ ኢትዮጵያውያን በምስጢራዊ የድምፅ አሰጣጥ ሥርአት 

የህገመንግስት አፅዳቂ ጉባኤ አባላትን መረጡ። ምርጫው የተለያየ አመለካከት ያላቸው 

ወገኖች የተሳተፉበት፣ ነፃና ዴሞክራሲያዊ ነበር። በዚህ ነፃና ዴሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ 

የተመረጡ አባላትን የያዘው የህግመንግስት አፅዳቂ ጉባኤ ሁለት ግዜ በሕዝብ ውይይት 

የዳበረውን ረቂቅ ሕገመንግስት እያንዳንዷን አንቀፅ በድምፅ ብልጫ አያሳለፈ በመጨረሻ 

ሙሉውን ህገመንግስት አፀደቁ።  

 

ይህን ኢትዮጵያ ከመበታተን ተርፋ የህዝቦች አንድነት ያላት ትልቅ ሃገር እንድትሆን 

ያደረገውን ህገመንግስተ እውን እንዲሆን በማድረግ ረገድ ሰፊውን የኦሮሞ ህዝብ 

የሚወክለው ኦህዴድ ትልቅ ድርሻ ነበረው። “haaleelii, haaleelii; dargii biyyaa 

balleessii/ አጠቃ ደርግን ከሃገር አሰወግድ” እያለ ወደትጥቅ ትግል የገባው ኦህዴድ 

ደርግን ካሰወገደ በኋላ ኦሮሞዎች ብሄራዊ ነፃነታቸው ተከብሮ የሚኖርባትን የህዝቦቸ 

አንድነት ያላት ኢትዮጵያ እንዲመሰረተ በማድረገ ረገድ የጎላ ድርሻ ተወጥቷል። 

 

የዚህ ህገመንግስት ባለቤቶች፣ ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ እርስ በእርስ በመከባበርና 

በመቻቻል በእኩልነት የሚኖሩበትን የመንግስት ሥርአት መመስረት የቻሉ የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዘቦች ናቸው። የኢፌዴሪ ሕገመንግሥት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ በእኩልነት ለመኖር የተስማሙበት 

የቃልኪዳን ሰነድ ነው።  
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ይህ በህገመንግስቱ መግቢያ ላይ በግልፅ ተቀምጧል። የህገመንግስቱ መግቢያ በብዙዎች 

የሚታወቅና በተለያየ አጋጣሚዎች የተጠቀሰ ቢሆንም፣ መሰረታዊ በመሆኑ በዚህ ፅሁፍ 

ላይ ልጠቅሰው ወድጃለሁ። የሥግመንግስቱ መግቢያ፤   

 

እኛ የኢትዮጵያ በሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች፤ 

በሃገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ 

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገታችን እንዲፋጠነ የራሳችንን እድል በራሳችን የመወሰን 

መብታችንን ተጠቅመን፣ በነፃ ፍላጎታችን በሕግ የበላይነትና በራሳችን ፈቃድ ላይ 

የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ በጋራ ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት፤ 

 

ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረሰ፣ የግለሰብና የብሄር/ብሄረሰብ መሰረታዊ መበቶች 

መከበራቸው፣ የፆታ እኩልነት መረጋገጡ፣ ባህሎችና ሃይማኖቶች ካለአንዳች ልዩነት 

እንዲራመዱ የማድረጉ አስፈላጊነት ፅኑ እምነታችን በመሆኑ፤ 

 

ኢትዮጵያ ሃገራችን የየራሳችን አኩሪ ባህል ያለን፣ የየራሳችን መልከዓምድር አሰፋፈር 

የነበረንና ያለን፣ ብሄር፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በተለያዩ የግንኙነት ደረጃዎች ተሳስረን 

አብረን የኖርንበትና የምንኖርበት ሃገር በመሆኗ፣ ያፈራነው የጋራ ጥቅምና አመለካከት 

አለን ብለን ስለምናምን፤ 

 

መጪው የጋራ ዕድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነውን የተዛባ ግንኙነት 

በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በማሳደግ ላይ መሆኑን በመቀበል፤ 

 

ጥቅማችንን፣ መብታችንንና ነፃነታችንን በጋራና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ አንድ የኢኮኖሚ 

ማህበረሰብ የመገንባት አሰፈላጊነትን በማመን፤ 

 

በትግላችን በከፈልነው መስዋዕትነት የተገኘውን ዴሞክራሲና ሠላም ዘላቂነቱን ለማረጋገጥ፤ 
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ይህ ህገመንግስት ከዚሀ በላይ ለገለፅናቸው ዓላማዎችና እምነቶች መሳሪያ እንዲሆነን 

እንዲወክሉን መርጠን በላክናቸው ተወካዮቻችን በህገመንግስት ጉባኤ አፅድቀነዋል። 

ይላል። 

 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት የኢትዮጵያ በሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የሃገሪቱ ባለቤቶች 

መሆናቸውን አረጋግጧል። በአንቀፅ 8 “የሕዝብ ሉዓላዊነት” በሚለው ርዕሥ ሥር፤ 

 የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የኢትዮጵያ የሉዓላዊ ሥልጣን ባለቤቶች 

ናቸው። 

 ይህ ሕገመንግሥት የሉዓላዊነታቸው መገለጫ ነው። 

 ሉዓላዊነታቸውም የሚገለፀው በዚህ ሕገመንግሥት መሰረት በሚመረጧቸው 

ተወካዮቻቸውና በቀጥታ በሚያደርጉት ዴሞክራሲያዊ ተሳተፎ አማካይነት ይሆናል።  

ይላል። 

 

የኢፌዴሪ ሕገመንግሥት አንቀፅ 39 “የብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች መብት” በሚል 

ርዕሥ ሥር የሚከተለውን ደንግጓል፤ 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ የራሱን ዕድል በራሱ የመወሰን 

እሰከመገንጠል ያለው መብቱ በማንኛውመ መልኩ የተጠበቀ ነው። 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ በቋንቋው የመናገር፣ የመፃፍ፣ 

ቋንቋውን የማሳደግ እና ባህሉን የመግለፅ የማዳብርና የማስፋፋት እነዲሁም ታሪኩን 

የመንከባከብ መብት አለው። 

 ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሄር፣ ብሄረሰብ፣ ሕዝብ ራሱን በራሱ የማስተዳደር ሙሉ 

መብት አለው። ይህ መብት በሄሩ፣ ብሄረሰቡ፣ ሕዝቡ በሰፈረበት መልከዓምድር 

ራሱን የሚያስተዳድርበት መንግስታዊ ተቋማት የማቋቋም እንዲሁም በውክልና 

በፌደራል አስተዳደሮች ውስጥ ሚዛናዊ ውክልና የማግኘት መብትን ያጠቃልላል። 

 

 

 

እንግዲህ ይህ በህዝብ ተዘጋጅቶ በህዝብ የፀደቀ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦችን መብትና ነፃነት፣  ያረጋገጠ ህገመንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና 



7 
 

ሕዝቦች  የቃል ኪዳን ሰነድ ነው። “መገነጠል በራሱ መድረሻና የመጨረሻ አማራጭ 

አይደለም። በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የህዝቦቸ አንድነት ያለው ስርአት 

በመገንባት የብሄሮችን፣ በሄረሰቦችንና ሕዝቦችን  መብትና ነፃነት ማረጋገጥ ይቻላል” የሚል 

አቋም የነበረው ኦህዴድ የኦሮሞዎችን ብሄራዊ መብትና ነፃነት ምሉዕ ቦነ አኳኋን 

ከማረጋገጥ ባሻገር በአሁን ያለችውን ያልተበታተነች ኢትዮጵያ በመገንባት ሂደት ውስጥ 

ትልቅ ድርሻ አለው። 

 

ኦህዴድ የኢፌዴሪ መንግስት ከተመሰረተ በኋላ ባሉት ሁለት አስርት አመታት የኦሮሚያ 

ክልላዊ መንግስተ ገዢ ፓርቲ ሆኖ አገልግሏል። በፌደራል መንግስት ውስጥም ውክልና 

ነበረው። ታዲያ በአነዚህ አመታት የኦሮሞ ህዝብ ብሄራዊ መብትና ነፃነቱ ተከብሮለት 

ራሱን በራሱ አያስተዳደረ፣ በቋንቋው የመንግስት አገልግሎት እያገኘ፤ ለጆቹን በቋቋው 

እያስተማረ፣ ባህሉን አያሳደገና እያሰተዋወቀ፣ ታሪኩን አየተንከባከበ በማነነቱ ኮርቶ 

የሉአላዊት ኢትዮጵያ ባለቤት ለመሆን በቅቷል።  

 

ይህ ብቻ አይደለም ኦህዴድ የኦሮሞነ ህዝብ በኢኮኖሚ እድገት ኑሮውን ወደተሻለ ደረጃ 

አሸጋግሯል፤ ይህን በብልፅግና የህዝቡን ኑሮ ወደተሻለ ደረጃ የማሸጋገር ሂደት ተጠናክሮ 

በመቀጠል ላይ ይገኛል። ደርግን በማጥቃት የጀመረው የኦህዴድ ትግል የኦሮሞዎችን 

ብሄራዊ ነፃነት ማረጋገጥን ተሻግሮ ድህነትን ማጥቃቱን ተያይዞታል። የኦሮሞዎችን 

ወደብልፅግና ለማሸጋገር። “Haaleelii, haaleelii; dargii biyyaa balleessii ! /በለው፣ 

በለው፤ ደርግን ከሃገር አስወግድ!” በማለት የጀመረው የኦህዴድ ትግል፣ አሁን “Haaleelii, 

haleelii; hiyyuummaa biyyaa balleessii !/ አጥቃ ፣ አጥቃ፤ ድህነትን ካገር አስወግድ!” 

ወደሚል ተቀይሯል።    
 


