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መለስ፣ የብሄረሰብ እኩልነት ጥያቄና ግንቦት 20 

(በብርሃኑ አባዲ) 

I. የትግሉ ዋዜማ 

የታላቁ መሪ የመለስ ዜናዊ ሕዝባዊ ትግል “ሀ” ብሎ የሚጀምረው ከተማሪዎች ንቅናቄ የትግል 

ታሪክ ነው፡፡ እርግጥ ነው የመለስ ሁሉንም ዓይነት ጭቆናዎች የመቃወም ዝንባሌ ገና ከልጅነቱ 

እንደሚጀምር የታሪክ ማህደሩ ያስረዳል፡፡ ሆኖም ግን በተደራጀ እና የበለጠ ብስለት ባለው ሁኔታ 

የንቅናቄው ተዋናይ መሆን የቻለው ከቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ትግል ጋር በተያያዘ 

መሆኑ ሊጤን ይገባል፡፡ 

የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ከተቀሰቀሰ ከ1951 ዓ.ም.በኋላ ወደ ላቀ ደረጃ የተሸጋገረው ከአሥር 

ዓመት በኋላ በ1961 ዓ.ም. እንደሆነ ብዙዎች ይስማማሉ፡፡ ይህ ወቅት ለዘብተኞቹ የንቅናቄው 

አባሎች በሥር ነቀል ለውጥ አራማጆች ተፅዕኖ ሥር የወደቁበትና መሠረታዊ የፖለቲካ ጥያቄዎች 

ጎልተው የወጡበት ነው፡፡ 

ቀደም ባሉት ጊዜያት በጥቅሉ ይቀነቀን የነበረው የፖለቲካ ጥያቄ የዘውዳዊው ሥርዓት መገርሰስና 

በምትኩም ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት እንዲመሰረት የሚያመላክት ነበር፡፡ በወቅቱ እጅግ ትኩረት 

ካገኙት መፈክሮች የአብዛኛውን ድጋፍ ያገኘናተደጋግሞ የተስተጋባውመፈክር “የመሬት ላራሹ” 

ጥያቄ እንደነበር በግልፅ ይታወቃል፡፡ አብዛኛውን የአገሪቱን ሕዝብ የሚሸፍነውን እና እጅግ 

አንገብጋቢ የሆነውን የመሬት ጥያቄ ማንሳት ተገቢነት እንደነበረውም ለአብዛኛው ያስማማል፡፡ 

ሆኖም ከመሬት ጥያቄ በትይዩ ሁሉንም የአገሪቱን ሕዝቦች የሚነካውና የሥርዓቱን ኢ-ፍትሃዊነት 

በእጅጉ የሚያጋልጠውን የብሄሮች እኩልነት ጥያቄ ደፍሮ ማንሳት ያልተቻለበት ሁኔታ ነበር፡፡ 

ከ1961 ዓ.ም. በኋላ ግን የቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች ንቅናቄ በሥር ነቀል ተራማጅ 

ተማሪዎች ተፅዕኖ ሥር መውደቅ በመጀመሩ የብሄረሰብ እኩልነት ጥያቄ በድፍረት ይቀነቀን 

ጀመር፡፡ 

ይህንን ጥያቄ በድፍረት ካነሱትና ሳይንሳዊ ትንታኔ ከሰጡት ግንባር ቀደሞች አንዱ በሳል 

አብዮተኛው ዋለልኝ መኮነን ነበር፡፡ የብሄረሰቦች እኩልነት ለማረጋገጥ መካሄድ በጀመረው ትግል 

የፊት ረድፍ ተሰላፊ በመሆኑ የታሰረው ዋለልኝ በተማሪዎች ንቅናቄ ግፊት ከአንድ ዓመት እሥር 

በኋላ በ1961 ዓ.ም. ሲፈታ ያዘጋጀው ፅሑፍ የብዙዎቹን ወጣት አብዮተኞች ዓይን የከፈተ 
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ነበር፡፡“የብሄር ትግል ጥያቄ” በሚለውና በእንግሊዝኛ ተዘጋጅቶ በታገል መጽሄት በታተመው 

ጽሁፉ “ኢትዮጵያ የአንድ ብሄረሰብ አገር ሳትሆን የተለያዩ ብሄረሰቦች አገር ናት፡፡ ሆኖም ግን 

የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ገዢ መደቦች የበላይነታቸውን የሚያስከብሩባት አገር ሆናለች፡፡ ስለዚህ 

ኢትዮጵያ የአማርኛ ተናጋሪዎች፣ የትግራውያን፣ ኦሮሞዎች፣ አደሬዎች፣ ሱማሌዎች፣ ወላይታ፣ 

ጉራጌዎችና ሌሎች  ሕዝቦች እኩልነታቸውን የሚያስከብሩባት አገር ትሆናለች፡፡ ኢትዮጵያ አንዱ 

ሕዝብ ሌላውን በባህልም ሆነ በኢኮኖሚ በበላይነት የማይገዛባት አገር ትሆናለች “በማለት 

ተነተነ፡፡  

ይህ አዲስ አቅጣጫን ያሳየ ሥር-ነቀል ትንተና በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ አዲስ መንገድ ቀየሰ፡፡ 

ለዘመናት ሲሸፋፈን የቆየውና ማንም ሊያነሳው ያልፈለገውን አጀንዳ ይፋ በማድረግ የብዙዎችን 

ትኩረት ሳበ፡፡ በዚህ ትንተና ከተመሰጡት ወጣትና ሥር-ነቀል አብዮታውያን አንዱ መለስ ዜናዊ 

ነው፡፡ 

የተማሪዎች መማክርት አባል ሆኖ የተመረጠው መለስ ከንቅናቄው አስኳሎች አንዱ ለመሆን 

ከመብቃቱም ሌላ በወቅቱ በዩኒቨርስቲው በተደራጀው የትግራይ ተማሪዎች ማህበር ውስጥም መሪ 

ተዋናይ መሆን ችሏል፡፡ የተማሪዎቹ ማህበር ወደ ማህበር ገስገስቲ ብሄረ ትግራይ (ማገብት) 

ሲቀየርም በቶሎ ወደ ድርጅቱ ከተቀላቀሉት አንዱ ለመሆን በቅቷል፡፡ 

የትግራይ ብሄር ተራማጆች ማህበር የቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ተማሪዎች ሥር-ነቀል ለውጥ አራማጆች 

ንቅናቄ የወለደው አደረጃጀት ሲሆን፤ በወቅቱ አንገብጋቢ የነበረውን የብሄረሰቦች እኩልነት ጥያቄ 

በተደራጀ ሁኔታ ማንሳት የቻለ ኃይል ነው፡፡ ይህ ማህበር በህቡዕ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ 

እንደጀመረ ዋንኛው ትኩረቱን በትግራይ ብሄረሰብ ጭቆናና ከዚህ ጭቆና ለመላቀቅ ስለሚካሄደው 

ትግል፤ እንዲሁም ተያያዥነት ባላቸው ሌሎች የኢትዮጵያ የፖለቲካ ጥያቄዎች ዙሪያ አድርጎ 

መሥራት ቀጠለ፡፡ 

በዚህ መሠረት ማገብት የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ በጥልቀት በመገምገም ዋንኛው ቅራኔ 

የብሔራዊ ጭቆና ቅራኔ እንደሆነ፣ ኢትዮጵያ የብሄር ብረሰቦች እኩልነት የተነፈገባት፣ ሕዝቦቿ 

እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሚታዩባት፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ታሪክና ማንነት የተረገጠባት የብሄር ብሄረሰቦች 

እሥር ቤት እንደሆነች ደመደመ፡፡ መሠረታዊው የአድልዎና የምዝበራ መንስኤው የመደብ ጭቆና 

ቢሆንም እንኳን እጅግ ገኖ የወጣውና ለመበጠስ የተቃረበው ቅራኔ የብሄር ቅራኔ በመሆኑ በዚህ 

ዙሪያ ሕዝቡን ለማታገልና ለማሰለፍ ምቹ የትግል ስልት መሆኑን አመነበት፡፡ 
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ስለሆነም የትግራይን ሕዝብም ሆነ ሌሎቹን የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ጨቋኙን ሥርዓት 

ለዘለቄታው ለመገርሰስ ማሰለፍ የሚቻለው በብሄር ብሄረሰብ እኩልነት ጥያቄ ዙሪያ መሆን 

እንደሚኖርበት ገለፀ፡፡ ይህ በዚህ ሁኔታ እያለ የ1966 ዓ.ም. ሕዝባዊው ዓመፅ ፈንድቶ 

ለዘውዳዊው ሥርዓት መገርሰስ ምክንያት ሆነ፡፡ 

ሆኖም ሕዝቡን ከጎኑ አሰልፎ መምራት የሚችል የተደራጀ ፖለቲካዊ ኃይል ባለመኖሩ ምክንያት 

ክፍተቱን  በመጠቀም  የሥልጣን እርካቡን የጨበጠው ኃይል ወታደራዊው ኃይል ወይም ደርግ 

በመሆኑ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጥያቄ ወደ ሌላ ውስብስብ ምዕራፍ ተሸጋገረ፡፡ ሥልጣን በያዘበት 

መሰከረም 2/1967 ዓ.ም. ውድቀቱን ያወጀው ደርግ ሥርዓቱን በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ 

ማድረግ፣ መሰብሰብ፣ መደራጀት ፈፅሞ የተከለከለ መሆኑን ለፈፈ፡፡ 

የእዚህን አዋጅ መንፈስ ለመረዳትና ቀጣዩን እርምጃ ለመተንበይ ለመለስና ጓዶቹ አዳጋች 

አልነበረም፡፡ ለዚህም ነበር ህዳር 21/1967 ዓ.ም. ይፋ ባደረጉት ማኒፌስቶ አቋማቸውን የገለፁት፡፡ 

በዚህ ማኒፌስቶ የትግራይን ሕዝብ ከብሄራዊ ጭቆና ለማላቀቅ የሚካሄደው ትግል ዴሞክራሲያዊ 

አብዮት እንደሆነ፣ የትግሉ ውስጣዊ ይዘት መደባዊ ትግል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን 

የወቅቱ ዋንኛው ቅራኔ ብሔራዊ ጭቆና በመሆኑ ቅርፁ የብሄር ትግል ጥያቄ እንደሆነ ታወጀ፡፡ 

የደርግ መንግሥት ሁሉንም የሰላማዊ ትግል አማራጮችን ዝግ በማድረጉ የብሄር ብሄረሰቦች 

መብት ለማረጋገጥ የሚካሄደው ብቸኛው የትግል ስልት የተራዘመ የገጠር የትጥቅ ትግል 

እንደሆነም ይፋ አደረገ፡፡ 

ከዚህ በኋላ ነበር በድምሩ ወደ ሃያ የሚጠጉ የሥር-ነቀል ለውጥ አራማጆች ጥርና የካቲት 1967 

ዓ.ም. ወደ ትጥቅ ትግል ያቀኑት፡፡ “ትግላችን ረጅምና መራራ ነው ድላችን አይቀሬ ነው፤” 

የሚለውን መፈክር በማሰማት ረጅሙን፣ አድካሚውን፣ ብርቱ ፅናት የሚጠይቀውን እና ከባድ 

መስዋዕትነት የሚያስከፍለውን እልህ አስጨራሹን የገጠር የትጥቅ ትግል አሃዱ ብለው ጀመሩ፡፡ 

መለስና ጓዶቹ እጅግ ለማመን በሚያስቸግር ሁኔታ አንድ ጓንዴ፣ አንድ ቶምሰን፣ አንድ ሳንጃ 

አልቤን፣ አንድ ካርባይን እና አንድ ሽጉጥ በድምሩ አምስት ኋላ ቀር መሣሪያ ታጥቀው የጦር 

አውሮፕላን፣ ታንክና መድፍ የታጠቀውን ዘመናዊና ግዙፍ የመንግሥት ሠራዊትን ለመፋለም 

ያካሄዱት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብረሰቦችና ሕዝቦች የነፃነትና የእኩልነት ጥያቄ ትግል በሦስት 

ምዕራፎች ከፋፍሎ ማየቱ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ 

 

II. ሕልውናን ለማረጋገጥ የተካሄደ ትግል (1967-1974 ዓ.ም.) 
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የመጀመሪያዎቹ የትጥቅ ትግል ዓመታት የድርጅቱን ፕሮግራም፣ የሚመራበትን ንድፈ ሃሳብና 

ስትራተጂዎች በማጥናት፣ በመቀመርና በማስረፅ ሰፊ እንቅስቃሴ የተካሄዱባቸው ናቸው፡፡ ከዚህ 

ጎን ለጎን በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ብልጭታ ያሳየው ዴሞክራሲያዊ ትግል በእንጭጩ እንዳይቀጭ 

ህልውናን የማረጋገጥና ቀጣይነት እንዲኖረው የማድረግ ሥራ ሲሠራ ቆይቷል፡፡ 

የትጥቅ ትግሉ እንደተጀመረ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ቀደም ብሎ የተቀረፀውን የድርጅቱን ፕሮግራም 

መልክ የማስያዝእና የማወያያ ፅሑፎችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የተረከቡት ታጋይ  ኣባይ ፀሃየና 

ታጋይ መለስ ዜናዊ የረጅሙን ጉዞ እርምጃ አንድ ብለው ጀመሩ፡፡  

ኣባይ ፀሃየ ማገብትን ከመሠረቱት ሰባት ወጣት አብዮተኞች አንዱ ሲሆን፤ መለስ ግን 

ከመሥራቾቹ ውስጥ አልነበረም፡፡ ነገር ግን የተዘጋጀውን የድርጅቱን ፕሮግራም የማስተካከልና 

ሌሎች የማወያያ ፅሑፎች የመቅረፅ ኃላፊነት ሲሰጠው በወቅቱ የነበሩት አመራሮች የመለስን አርቆ 

አስተዋይነትና ብስለት ገና ከጅምሩ መገንዘባቸውን ያመለክታል፡፡ ሁለቱም ወጣት አብዮተኞች 

የተስተካከለ ቅርፅ የሰጡት የድርጅቱ ፕሮግራም የካቲት 1968 ዓ.ም. በምሥራቅ ትግራይ ዴማ 

በተባለው ቦታ በተካሄደ መሥራች ጉባኤ ለውይይት ቀርቦ ፀደቀ፡፡ ፕሮግራሙ የትጥቅ ትግሉ 

የሚመራበት መስመር አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር መሆኑን ይፋ አደረገ፡፡ በኢትዮጵየ 

የከረረው ቅራኔ የብሄራዊ ጭቆና ቅራኔ በመሆኑ ቅድሚያ መፈታት ያለበትና የትግሉ ቅርፅም 

ብሄራዊ መሆን እንዳለበት ተመለከተ፡፡ ይህም ማለት የትጥቅ ትግሉ ብሄራዊ መልክ ቢኖረውም 

በይዘቱ ግን መደባዊ ትግል መሆኑን ጠቆመ፡፡ 

ፕሮግራሙ የኃይሎች አሰላለፍን አንጥሮ በማስቀመጥ በአንድ በኩል ደርግ (ቢሮክራሲያዊ 

ከበርቴ)፣ ፊውዳሊዝምና ኢምፔሪያሊዝም ስትራቴጂያዊ ጠላቶች መሆናቸውን ለየ፡፡ በሌላ በኩል 

አርሶ አደሩ፣ ሠራተኛው፣ ንዑስ ከበርቴውና ብሔራዊ ቡርዣው የትግሉ ባለቤቶች መሆናቸውን 

አመላከተ፡፡ በኢትዮጵያ ለዘመናት ሥር ሰዶ የቆየው የብሄር ብሄረሰቦች ጭቆና የሚፈታው የራስን 

ዕድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል ድረስ ሲከበር መሆኑን አወጀ፡፡ 

የትግራይ ሕዝብ ብሔራዊ ትግል ለድል የሚበቃው ከሌሎች አጋሮቹ የኢትዮጵያ ብሄር 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ትግል ጋር ሲቀናጅ መሆኑን ለማመልከት የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች 

ግንባር እንዲመሰርቱ ጥሪ አቀረበ፡፡ በአጠቃላይ በዴሞከራሲያዊ ግንባር ምሥረታ፣ 

በዴሞክራሲያዊ መንግሥት ምሥረታና በተደራጀና በታጠቀ ሕዝባዊ ዓመፅ የሚከተለው መስመር 

አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር መሆኑን አስታወቀ፡፡ 
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በኣባይ ፀሃየና መለስ ዜናዊ ተስተካክሎ የቀረበው ፕሮግራም ውይይት ተካሂዶበት ከፀደቀ በኋላ 

የትጥቅ ትግሉ የሚመራበት ንድፈ ሃሳብ የመቀመርና የመተንተን ኃላፊነት የወደቀው በድርጅቱ 

የፖለቲካ መምሪያ ወይም ደግሞ 04 በሚል ስያሜ በሚጠራው ክፍል ሆነ፡፡ ይህ ክፍል በኣባይ 

ፀሃየ እንዲመራ የተደራጀ ሲሆን፤ የዕለት ተዕለት ሥራውን የሚያከናውኑት ደግሞ መለስ ዜናዊና 

ሌሎች ጓዶቹ ናቸው፡፡ 

በፕሮግራሙ የተቀረፀው የብሔራዊ ጥያቄ ትግልና የብሄር ብሄረሰቦች የራስን ዕድል በራስ 

የመወሰን መብት ይበልጥ መተንተንና ከአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ይበልጥ መዛመድ 

ስለነበረበት ይህንኑ  ለማድረግ  ወጣቱ አብዮተኛ መለስ ዜናዊ ሰፊ ጥናት ማካሄድ ነበረበት፡፡ 

በዚህ መሠረት ጥልቅ ንባብና ምርምር በማካሄድ የብሄሮች ጥያቄና የራስን ዕድል በራስ የመወሰን 

መብት በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ሰፊ ትንታኔ አዘጋጀ፡፡ 

ጽሁፉ በኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት ጥያቄ ከአገሪቱ ነባራዊ 

ሁኔታ ጋር በማዛመድ ሳይንሳዊ ትንተና ያቀረበ ነው፡፡ ይህ ጽሁፍ በኢትዮጵየ ተንሰራፍቶ የቆየው 

የብሄር ጭቆና የተለያዩ ገፅታዎችን ይዳስሳል፡፡ ቅድመ የካቲት 1966 ዓ.ም. በደቡብና ደቡብ 

ምዕራብ ኢትዮጵያ የነበረው የብሄር ብሄረሰቦች ጭቆና ከመሬት ባለቤትነት ጥያቄ ጋር በቀጥታ 

እንደሚያያዝ ያመለክታል፡፡ 

ጽሁፉ እንደሚያስረዳው በአገራችን ደቡብና ደቡብ ምዕራብ የሚኖሩ ብሄር ብሄረሰቦች ከመሬት 

ባለቤትነታቸው ተነቅለው ጭሰኛ እንዲሆኑ በመደረጋቸው፤ በተቃራኒው የገዢው መደብ ብሄር 

አባላት የመሬቱ ባለቤት በመሆናቸው ጭቆናው የከፋ እንዲሆን አድርጎታል፡፡ በቀያቸው 

የሚገኘው ገዢ በአንድ በኩል መሬታቸውን ነጥቆ በጭሰኝነት የሚመዘብራቸው በሌላ በኩል 

ደግሞ ቋንቋቸውን፣ ባህላቸውንና ታሪካቸውን በመርገጥ ማንነታቸውን የነጠቃቸው በመሆኑ 

መደባዊና ብሔራዊ ጭቆናው በቀጥታ ተያያዥነት ያለው ሆኗል፡፡ 

ይህ የአገሪቱ ክፍል አብዛኛውን የሕዝብ ቁጥር የሚሸፍን በመሆኑ ብሔራዊ ጭቆና ምን ያህል 

የተካረረና የቅራኔዎች አውራ እንደሆነ ጽሁፉ አመለከተ፡፡ በሰሜን ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ 

የትግራይ ብሔራዊ ጭቆና የመሬት ስሪቱ ባላባታዊ ርስትና ጉልት ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ከመሬት 

ባለቤትነት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሌለውም ጽሁፉ ተነተነ፡፡ ገበሬው ጠባብም ቢሆን የእኔ 

የሚለው መሬት ስለነበረውና  ከዚህ ጋር በተያያዘ የነበረው ምዝበራም ከትግራይ መሳፍንቶች ጋር 

የተገናኘ ስለነበረ ብሔራዊ ጭቆናው የተለየ መልክ እንደነበረው አመለከተ፡፡ ሆኖም ግን የትግራይ 

የብሄር ጭቆናም ከጨቋኙ ባላባታዊ ሥርዓትና ከአንድ ብሄር የበላይነት እንደሚመነጭ ገለፀ፡፡ 
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ሲጠቃለል በደቡብና ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የብሄር ጥያቄ ከመሬት ጥያቄ ተነጥሎ የማይታይ 

እንደሆነ ይህ ትስስርም የብሔራዊ ጭቆና ቅራኔ እጅግ የተካረረ እንዲሆን እንዳደረገው አስረዳ፡፡ 

ይህ ክስተትም ብሔራዊ ጭቆና እና መደባዊ ምዝበራ በቀጥታ የተያያዘ እንዲሆን እንዳደረገው 

አመለከተ፡፡ በሌላ በኩል በሰሜን ኢትዮጵያም ብሔራዊ ጭቆና እጅግ የተካረረ ቅራኔ እንደሆነ፤ 

ነገር ግን ከመደባዊ ምዝበራ ጋር ያለው ተያያዥነት በተዘዋዋሪ እንደሆነ አስገነዘበ፡፡ 

የዚህ ቅራኔ መፈታት ለሌሎችም ጥያቄዎች አብሮ መፈታት አመልካች እንደሆነ፤ የዚህ ችግር ፍቱን 

መድኃኒትም በኢትዮጵያ የብሄር ብሄረሰቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል 

ድረስ የሚያስከብር ሕዝባዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት መመሥረት እንደሆነ አተተ፡፡ ይህንን 

ዓላማ ለማሳካትም በብሄር ጥያቄ ዙሪያ ሕዝቦችን በማደራጀት፣ በማንቃት፣ በማስታጠቅና 

የተራዘመ የገጠር የትጥቅ ትግል በማካሄድ የደርግን ሥርዓት መደምሰስ እንደሚያስፈልግ ተነተነ፡፡ 

የደርግ ሥርዓት ለዘመናት ሥር ሰዶ የቆየውን የብሄሮች ጥያቄ ለመፍታት የሚያስችል መደባዊ 

ባህርይ እንደሌለው፣ በመሬት ጥያቄ ላይ የወሰደው እርምጃም የገበሬውን የምርት ተጠቃሚነት 

መብት የማያረጋግጥ በመሆኑ ከጥገናዊነት እንደማያልፍ ጽሁፉ አትቷል፡፡ ሥርዓቱ ሁሉንም 

ዴሞክራሲያዊ መብቶች በአዋጅና በተግባር በመገደቡ እና ለዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎች የሰጠው 

ምላሽ ጭፍጨፋ በመሆኑ የብሄር ብሄረሰቦች የእኩልነት ጥያቄ ተካሮ መቀጠሉን አስገንዝቧል፡፡ 

በአንድ በኩል ከተለያዩ አቅጣጫዎች (ከኢድህ፣ ኢህአፓ፣ ኢ.ኤል.ኤፍ፣ ደርግ) የተሰነዘሩበትን 

ጥቃቶች የመከላከል፤ በሌላ በኩል በውስጡ የነበሩትን ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ዝንባሌዎች የመመከት 

ኃላፊነት ተሸክሞ ህልውናውን ለማረጋገጥ ሲታገል የቆየው ህወሓት በ1971 ዓ.ም. ወደ አዲስ 

ምዕራፍ ተሸጋገረ፡፡ 

በዚህ ወቅት እነ መለስ ዜናዊ የሚመሩት የፖለቲካ ክፍል ታጋዮች የሚመሩበት የፖለቲካ ንድፈ 

ሃሳብ በመቀመርና የተለያዩ የንቃተ ህሊና ማዳበሪያ ሥልጠናዎችን በመስጠት ከመጠመዱም ሌላ 

“ወይን፣ ዕጠቕ፣ ንቃሕ፣ ተጋደል፣ የትግል ጥሪ፣ የካቲት” የተሰኙ ጋዜጦችና መፅሄቶችን በተለያዩ 

ቋንቋዎች በማዘጋጀት የፕሮፓጋንዳ ሥራውን መምራት ቀጥሏል፡፡ 

የካቲት 1971 ዓ.ም. የመጀመሪያው የተሓህት ጉባኤ የተካሄደበት ወቅት ነው፡፡ በዚህ ጉባኤ እጅግ 

መሠረታዊ የሆኑ ስትራተጂዎች ፀድቀዋል፡፡ በዚህ ጉባኤ ቀደም ብሎ የተወጠነውና ትግሉን ሙሉ 

ለሙሉ ወደተደራጀ፣ የነቃና የታጠቀ ሕዝባዊ ዓመፅ የመቀየር እቅድ እንዲፀድቅ ተደረገ፡፡ “ሰፊው 

ሕዝብ ይንቃ! ይደራጅ! ይታጠቅ!” የሚለው መሪ ቃል ዋንኛው የጉባኤው አጀንዳ ሆነ፡፡ 
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ትግሉ ሁለት የታጠቁ ኃይሎች ጎራ ለይተው የሚፋለሙበት ሳይሆን በአንድ በኩል የኢትዮጵያ 

ብሄር ብሄረሰቦች በአብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ዓላማዎች ዙሪያ ንቃት ፈጥረው፣ ተደራጅተውና 

ታጥቀው የተሰለፉበት፤ በሌላ በኩል ደግሞ የእነሱን ጥያቄዎች በጠበንጃ አፈሙዝ አፍኖ 

የሚጨቁነው ሥርዓት የሥልጣን ጊዜውን ለማራዘም የሚታገልበት ጦርነት መሆን እንዳለበት 

ተሰመረበት፡፡ በዚህም መሠረት በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣት ገበሬዎች ትግሉን ተቀላቀሉ፡፡ 

በሌላ ወገን ነፃ በወጡት ቀበሌዎች የሕዝቦች የሥልጣን ባለቤትነት መገለጫ የሆኑ ሸንጎዎች 

እንዲቋቋሙ ተደረጉ፡፡ እነዚህ ሸንጎዎች ሕዝቡ የዴሞክራሲ ባህሉን የሚያዳብርባቸው ህይወቱን 

የሚወስኑ ዓበይት ጉዳዮች የሚወስንባቸው የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብቱን 

የሚያረጋግጥባቸው የመጨረሻዎቹ የሥልጣን እርከኖች ሆነው የተደራጁ ናቸው፡፡ በሕዝብ 

ቀጥተኛ ድምፅ የተመረጡ የየቀበሌው ሥራ አስፈፃሚዎች ደግሞ የአካባቢውን የዕለት ተዕለት 

የሥራ እንቅስቃሴ የሚመሩ ሆኑ፡፡ 

በተጨማሪ ሕዝባዊውን የትጥቅ ትግል በማጎልበት ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ የብዙሃን ማሕበራት 

እንዲደራጁ ተደረገ፡፡ እነዚህ በጾታ፣ በዕድሜና በሙያ የተደራጁት ማሕበራት ለትጥቅ ትግሉ 

መጎልበትና ለዴሞክራሲያዊ ባህል መዳበር ዓይነተኛ መሣሪያ ሆነው አገለገሉ፡፡ በዚህ መሠረት 

2667 ብዙሃን ማሕበራት በተለያዩ ቀበሌዎችና ወረዳዎች ተቋቋሙ፡፡ በወቅቱ ነጻ በወጡት 

ሁሉም ወረዳዎችና ከተሞች ሕዝባዊ ሽንጎዎች እንዲቋቋሙ ተደረገ፡፡ የሸንጎዎቹና የማሕበራቱ 

አመራሮችም ከ90% በላይ የሚሆኑት ከደሃና መከከለኛ ገበሬዎች የተወከሉ ሆኑ፡፡ ይህም 

የብዙሃኑን ድምፅ ለመወከል አመቺ ሁኔታ ፈጠረ፡፡ 

ድርጅቱ በሁሉም ነጻ የወጡት ቀበሌዎች ፍትሃዊ የመሬት ክፍፍል እንዲካሄድ በማድረግ 

የባላባታዊው የምርት ግንኙነት እንዲበጠስ አድርጓል፡፡ የመሬት ክፍፍሉን ሥራ ያካሄዱትም 

ገበሬው እራሱ የመረጣቸው ኮሚቴዎች ሲሆኑ የክፍፍሉን ፍትሃዊነት በተመለከተ በየጊዜው 

በሚካሄደው ክትትልና ግምገማ ለመቆጣጠር ተችሏል፡፡ 

በዚህ ሂደት መለስና ጓዶቹ በትግል ያስመሰከሩት ትልቁ ቁምነገር ሥልጣን የሕዝብ መሆኑን፣ 

ሕዝቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብታቸውን ተጠቅመው መፃኢ ህይወታቸውን መወሰን 

እንደሚችሉ፣   በዚህም   የእራሳቸውን   ቋንቋ፣  ባህል፣  ታሪክና  ማንነት  ማስከበርና  ማዳበር 

እንደሚችሉ ነው፡፡ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የራሳቸውን ዕድል በራስ የመወሰን መብታቸው 

እስከተረጋገጠ ድረስ ከመገንጠል ይልቅ በመፈቃቀድ ላይ የተመሠረተ አንድነትን፣ ከመለያየት 

ይልቅ መተባበርን፣ ከመበታተን ይልቅ ጥምረትን እንደሚመርጡም አረጋገጡ፡፡ የሕዝቦችን መብት 
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በማስከበር ያለፈ ቁርሾና አሉታዊ ግንኙነት የማይሻሻልበት ሁኔታ እንደሌለም ከተጨባጭ ተሞክሮ 

መማር ችለዋል፡፡ 

ለዚህም ነበር መለስና ጓዶቹ ከሌሎች ዴሞክራሲያውያን ኃይሎች ጋር ትግላቸውን የማቀናጀትና 

ግንባር የመፍጠር አስፈላጊነት ደጋግመው ሲያነሱ የቆዩት፡፡ ቀደም ብለው ከኢህአፓ፣ ኢድህ፤ 

እንዲሁም ከኤርትራ የነፃነት ግንባሮች ጋር ግንኙነት ለማድረግ ተደጋጋሚ ጥረት ቢያደርጉም 

የተሳካ ውጤት አልተገኘም፡፡ ከዚህ ሁሉ ጥረት በተነፃፃሪ የተሻለ ግንኙነት መፍጠር የተቻለው 

ከሕዝባዊ ግንባር አርነት ኤርትራ ብቻ ነበር፡፡ እንደ አለመታደል ሆኖ ከሌሎቹ ድርጅቶች ጋር 

ግንባር ለመፍጠር የተደረገው ሙከራ ከሽፎ ይልቁንም ጦር እስከመማዘዝ ተደርሷል፡፡ 

በ1972 ዓ.ም. ግን በኢትዮጵያ የዴሞክራሲ ኃይሎች ትግል ተስፋ ሰጪ አዲስ ምዕራፍ ፈነጠቀ፡፡ 

ይኸውም ከኢህአፓ ተነጥሎ የወጣው የእርማት ንቅናቄ ኢህዴን (የኢትዮጵያ ሕዝቦች 

ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ) በሚል ስያሜ ተቋቁሞ ከህወሓት ጋር የትግል አጋር ሆኖ በመሰለፉ ነው፡፡ 

ሁለተኛው የህወሓት ጉባኤ በ1975 ዓ.ም. እስኪካሄድ ድረስ የሰራዊቱ ብዛትና አደረጃጀት 

እየጠነከረ ነፃ የወጡት አካባቢዎች ስፋት እየጨመሩ የትግሉ ደጀን እየጎለበተ የሄደበት ሁኔታ 

ተፈጠረ፡፡ በዚህ ሁኔታ ላይ እያለ የተካሄደው ሁለኛው የህወሓት ጉባኤ በሚመራበት ፕሮግራም 

ላይ አንዳንድ የማጠናከሪያና ማሻሻያ ሃሳቦች ተካተቱበት፡፡ በፕሮግራሙ ከተካተቱት ሃሳቦች 

ውስጥ፡- 

“የኢትዮጵያ ጭቁኖች ብሄሮች ዴሞክራሲያዊ መብቶችን ለማስከበር ይሁን በአጠቃላይ 

የኢትዮጵያን ሕዝብ ከሁሉም ዓይነት ጭቆናዎች እና ምዝበራዎች ለማላቀቅ፣ ሁሉንም እውነተኛ 

ዴሞክራሲያዊ ኃይሎችን የሚያሳትፍ ዴሞክራሲያዊ ግንባር መመስረት እጅግ አስፈላጊ ነው” 

የሚል ሃረግ ይገኝበታል፡፡ በወቅቱ ከተስተጋቡት መፈክሮችም “አብዮታችን የኢትዮጵያ አብዮት 

አካልና ደጀን ነው!” እና “በትግላችን የብሄረሰቦች እኩልነት ይረጋገጣል!” የሚሉት ተጠቃሾች 

ናቸው፡፡ 

በፕሮግራሙ የተካተተው ሃሳብና በወቅቱ የተስተጋባው መፈክር ከኢህዴን መመስረት ጋር ተያይዞ 

ሲታይ  ለኢትዮጵያ  ብሄሮች  ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የትግል ጥምረት የተለየ ፍላጎት መንፀባረቁን 

መገንዘብ ይቻላል፡፡ ይህም ሆኖ ግን በሰሜናዊው የአገራችን ክፍል የተጀመረውና ለመላው 

የአገራችን ብሄሮችና ብሄረሰቦች ተስፋ የፈነጠቀው ዴሞክራሲያዊ ትግል በሚፈለገው ደረጃና 

ፍጥነት መቀጠል አልቻለም፡፡ በድርጅቱ አመራር ውስጥ በተፈጠረው የአመለካከት ልዩነት ትግሉ 

በተወሳሰበ ችግር ውስጥ መውደቁ ግንዛቤ ተወሰደ፡፡ የድርጅቱ እጣ ፈንታ ከተዘፈቀበት አረንቋ 
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መውጣት አሊያም ሰምጦ መቅረት ሆነ፡፡ ከዚህ አረንቋ ውስጥ መውጣት የሚያስችለውን የጠራ 

አመለካከትና አሠራር መቅረፅ ያስፈልገው ነበርና መድረኩ የራሱን ሰዎች መፍጠር ነበረበት፡፡ 

መድረኩ የፈጠራቸው ሰዎች ደግሞ ሌላ ሊሆኑ አልቻሉም፤ ከእነ መለስ ዜናዊ በስተቀር፡- 

 

III. የመንሸራተት ጉዞ (1974 - 1977 ዓ.ም.) 

በህወሓት የተመራው የትግራይ ሕዝብ የትጥቅ ትግል በአስደናቂ አይበገሬነት መልከ ብዙ 

ፈተናዎችን እያለፈ ከመጣ በኋላ በ1970ዎቹ አጋማሽ በተፈለገው ፍጥነት መቀጠል አልቻለም፡፡ 

የሠራዊቱ የውጊያ ብቃት በማሽቆልቆሉ አነስተኛ ዒላማዎችን በከፍተኛ ኃይል መምታት ተሳነው፡፡ 

የነጠረ ስትራተጂ መከተል ባለመቻሉና ከሰራዊቱ ግዝፈት ጋር የሚሄድ ወታደራዊ ዶክትሪን 

ባለመንደፉ በከባድ መስዋዕትነት ነፃ የወጡት ቀበሌዎች የነጭ ለባሾች መፈንጪያ ሆኑ፡፡ የህወሓት 

ሰራዊት ትኩረቱን በአሰብ መስመር በሚገኙ ስስ ወታደራዊ ዒላማዎች ላይ በማድረጉና ነፃዎቹ 

መሬቶች የሚመከቱበትና የሚጠናከሩበት ብልሃት ባለመዘየዱ የተቋቋሙት ሸንጎዎች ፈረሱ፤ 

ማህበራቱ ተበተኑ፡፡ 

በተሳሳተ አቅጣጫ ላይ ብቻ ሳይሆን በአደገኛ የመንሸራተት ጉዞ ላይ መሆናቸውን የተረዱት 

መለስና ጓዶቹ በማዕከላዊ ኮሚቴው ውስጥ ትግል ማካሄድ ጀመሩ፡፡ በ1971 ዓ.ም.በተካሄደው 

አንደኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ለማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት የተመረጠው መለስ በ1975 ዓ.ም. 

በተካሄደው ሁለተኛው ጉባኤ የፖሊት ቢሮ አባል ለመሆን በቅቷል፡፡ በዚህ ወቅት ድርጅቱ 

የተሃድሶ ለውጥ እንደሚያስፈልገው በማመን የለውጡን ንቅናቄ ከሚመሩት ግንባር ቀደም 

ሆኗል፡፡ 

ውስጥ ውስጡን ሲብላላ የቆየው ውስጣዊ ትግል ከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረሱ በ1977 ዓ.ም. 

በተካሄደው የድርጅቱ የአሥር ዓመት ግምገማ ችግሮቹ ተለይተው እንዲወጡና ይፋ እንዲሆኑ 

ተደረገ፡፡ በዚህ መሠረት የሚከተሉት ችግሮች ተነቅሰው እንዲወጡ ሆነ፡፡ 

 ለስትራተጂያዊ አመራርና ወታደራዊ ሳይንስ በቂ ትኩረት አለመስጠት፤ 

 በኢምፕሪሲስት አመለካከት መጠፈር፤ ይኸውም በሳይንሳዊ ንድፈ ሃሳብ ከመመራት 

ይልቅ በቅንጭብጫቢ ተግባራዊ ተሞክሮዎች ላይ መመስረት፣ የተግባር አምልኮ 

 በፕራግማቲስት አመለካከት መገዛት፤ ይኸውም ስልታዊ እንቅስቃሴዎች ለስትራተጂው 

ተገዢ እንዲሆኑ አድርጎ አለመጠቀም፤ ለምሣሌ ነፃውን መሬት የማጠናከርን ስትራተጂ 
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በመጉዳት ስልታዊ ጠቀሜታ ባላቸው የአሰብ መንገድ ዒላማዎች ላይ ማተኮር፤ በዚህ 

ምክንያት ስትራተጂውን መጉዳት፤ 

 ከፖለቲካዊ ብስለት ይልቅ ወታደራዊ ጀብደኝነት ገኖ እንዲወጣ ማድረግ፤ 

 ጭፍን ድርጅታዊ ፍቅር ማዳበርና በአመራሩ ሞግዚታዊ አመለካከት እንዲሰፍን 

ማድረጉ፡፡ በሌላ በኩል ሰፊው ታጋይ ሁሉንም ነገር በአመራሩ ጫንቃ ላይ መጣሉ፤ 

 ሕዝበኛ አመለካከት እንዲሰፍን መደረጉ፤ ይኸውም በሳይንሳዊ ትንተና ከመጓዝ ይልቅ 

በሕዝብ ስሜት ብቻ የመመራት ዝንባሌ መታየቱ፡- የመሳሰሉት ናቸው፡፡ 

መለስ ዜናዊ የሚመራው የለውጥ ኃይል የድርጅቱን የአሥር ዓመት ጉዞ በመገምገምና ችግሮቹን 

ነቅሶ በማውጣት የኢትዮጵያ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ትግልን ከውድቀት ታደገው፡፡ በሰሜኑ 

የአገራችን ክፍል የፈነጠቀው የብሄር ብሄረሰቦች የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ትግል ደምቆ 

እንዲበራና ቀጣይነት እንዲኖረው አደረገ፡፡ ድርጅቱን ጠፍሮ የያዘውን ኋላ ቀር አመለካከት 

የሚወክሉት ሁለት የፖሊት ቢሮና አንድ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባሎች (ሦስቱም ከድርጅቱ 

መሥራቾች ውስጥ ናቸው) ትግሉን ለቀው ወጡ፡፡ በመለስ የሚመራው ለውጥ አራማጁ ኃይል 

ቃልኪዳኑን በማደስ ለኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች እኩልነት ትግል በአንድነት ዘብ ቆመ፡፡ 

ከውስጣዊ ትግሉ በድል የወጣው በመለስ እና ጓዶቹ የሚመራው ኃይል የአሥር ዓመቱን የህወሓት 

ጉዞ ግምገማ ለመላው ታጋይ፣ ለሕዝብና ለሁሉም የኢትዮጵያ ኃይሎች በመጽሐፍ አሳትሞ ይፋ 

አደረገ፡፡ በመቀጠልም በ1978 ዓ.ም. በተካሄዱት የተለያዩ ኮንፈረንሶች ግምገማው ይበልጥ 

ጥልቀትና ስፋት እንዲይዝ ተደረገ፡፡ የችግሮቹ ባህርይና ዓይነት ተብራርተው ቀረቡ፡፡ ይሄ ብቻም 

ሳይሆን ከችግሩ ለመውጣት የሚያስችል የተለያየ ስትራተጂ ተቀርጾ ለውይይት ቀረበ፡፡ 

በዚህ ወቅት በመለስ መሪነት የተዘጋጁ በርካታ የጥናትና ምርምር ወረቀቶች ለውይይት ቀረቡ፡፡ 

ከእነዚህም ውስጥ የኢትዮጵያ አብዮት ስትራተጂና ስልት፣ የህወሓት ወታደራዊ ዶክትሪን፣ የሕዝብ 

አደረጃጀት  ስትራተጂ፣  የአመራር  ጥበብ፣ የሰራዊትና የሚሊሻ ግንባታና ሌሎች በርካታ ሰነዶች 

ይገኙበታል፡፡ የተዘጋጁት ሰነዶች ዝርዝር የመወያያ መመሪያ ወጥቶላቸው በካድሬ ት/ቤት፣ 

በፖለቲካ ትምህርት ቤት፣ በመሰናዶ ት/ቤትና በሌሎች ተቋማት የማስረፅ ሥራ ተካሄደባቸው፡፡ 

ለዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ግንባር ምሥረታና ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ትግል ከመቼውም ጊዜ የበለጠ 

ትኩረት ተሰጠ፡፡ እነሆ በመለስ ዜናዊ እና ጓዶቹ የሚመራው ኃይል አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ 

ትግሉን በመታደግ በኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ትግል አዲስ ምዕራፍ ከፈተ፡፡ 
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IV. ስትራተጂያዊ የማጥቃት ዘመቻ (1978 - 1983) 

ከ1978 እስከ 1983 ዓ.ም.የነበረው ጊዜ ለኢትዮጵያ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎችና 

ለኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ልዩ ምዕራፍ ነው፡፡ በሃሳብ አፍላቂነቱ፣ አርቆ አሳቢነቱና ቀማሪነቱ 

በቅፅበት ወደ ከፍተኛው አመራር መስፈንጠር የቀጠለው መለስ ዜናዊ በ1981 ዓ.ም. በሦስተኛው 

የህወሓት ጉባኤ ሊቀመንበር ሆኖ ተመረጠ፡፡ በእሱ መሪነት የተቀመረው ወታደራዊ ዶክትሪን 

በሥራ ላይ መተግበር ሲጀምር አስደናቂ ድሎች መመዝገብ ጀመሩ፡፡ 

በ1978 ዓ.ም.በመቐለ ወህኒ ቤት ታስረው የነበሩ 1300 እስረኞችን ያስፈታውና በህወሓት የኮማንዶ 

አባላት የተካሄደው የአግኣዚ ኦፕሬሽን፣ (የዚህ ፅሑፍ አዘጋጅ በዚህ ኦፕሬሽን ነፃ ከወጡት 

የፖለቲካ እስረኞች አንዱ ነው) በ1980 ዓ.ም. የተካሄደውና አኽሱም፣ ዓድዋና ሽሬ ከተሞችን 

ጨምሮ በርካታዎቹን ነፃ ያወጣው ኦፕሬሽን፤ እንዲሁም ከአምባኣላጌ ጀምሮ እስከ ማይጨው 

ያሉትን ቦታዎች ነፃ ያወጣው የሕብረት ክንድ ኦፕሬሽን ጥሩ ማሳያዎች ናቸው፡፡ 

አነስተኛ ምሽጎችን ደርምሶ የጥበቃ ኬላዎችን መቆጣጠር አቅቶት የቆየው የህወሓት ሰራዊት 

ያለምንም ተጨማሪ የሰውና የመሣሪያ ኃይል በአዲሱ ወታደራዊ ሳይንስና ጥበብ ብቻ በመመራት 

እጅግ ግዙፍ የደርግ ኃይሎችን መደምሰስ ቻለ፡፡ ከወታደራዊ ድሎቹ ባሻገር በፖለቲካው መስክ 

የተመዘገቡት ድሎችም እጅግ ጥልቀት ያላቸው ሆነው ተገኙ፡፡ ነፃ መሬቶቹ ተጠናከሩ፤ ሸንጎዎቹና 

ማሕበራት እንደ አዲስ አበቡ፤ የአካባቢ ሚሊሻ ኃይሎች ተደራጁ፤ በአጠቃላይ በቀላሉ የማይበገር 

ነፃ መሬትና ደጀን መገንባት ተቻለ፡፡ 

በፖለቲካው መስክ ከተመዘገቡት ዓበይት ድሎች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው በህወሓትና 

በኢህዴን የተመሠረተው ግንባር ነው፡፡ ሁለቱም ድርጅቶች ግንባር ከመሠረቱ በኋላ በጥምረት 

ባካሄዱት ዘመቻ ከአምባኣላጌ እስከ ግራ ካሕሱ መሽጎ የቆየውን የመንግሥት ሰራዊት ድል 

በመምታት አንፀባራቂ ድል አስመዘገቡ፡፡ ከሁሉም በላይ ግን በኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ትግል አዲስ ምዕራፍ የሆነውን ግንባር መመሥረታቸው ነው፡፡ 

በ1981 ዓ.ም. የተካሄደውና ለ604ኛ ኮር መደምሰስ ምከንያት የሆነው ውጊያ በኢትዮጵያ 

አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ትግል ታሪክ እመርታ የተመዘገበበት ነው፡፡ 34,000 

ወታደሮችን የያዘው የ604ኛ ኮር በሦስት ቀናት ተከታታይ ውጊያ ከተፈታ በኋላ መቐለ የነበረው 

የደርግ መዋቅር ለቆ ወጣ፡፡ በዚህም መላው የትግራይ አካባቢ ከደርግ ቁጥጥር ሥር ነፃ ወጣ፡፡ 

የኢትዮጵያ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ደጀን ከምንጊዜውም በላይ አስተማማኝ ሆነ፡፡ 



12 
 

መለስና ጓዶቹ በአንድ በኩል የደርግ ሥርዓት የሚደመሰስበት ስትራተጂያዊ የማጥቃት እቅድ 

ነደፉ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ጠባብም ቢሆን ያለውን የሰላም እድል ለመጠቀም በማቀድ ባለ 

ስምንት ነጥብ የሰላም ማኒፌስቶ በማውጣት የደርግን መንግሥት አጣብቂኝ ውስጥ ከተቱት፡፡ 

ደርግ ለህወሓት የሰላም ጥሪ የሰጠው ምላሽ አሉታዊ ስለነበረ ተገዶ ወደ ሰላም ጠረጴዛ እንዲመጣ 

የሚያስችል እቅድ ተነደፈ፡፡ ይህ እቅድ “ሰላም በትግል ዘመቻ” የተሰኘውና በህወሓትና ኢህዴን 

ኃይሎች በጣምራ የተካሄደው ዘመቻ ነው፡፡ በዚህ ዘመቻ ከማይጨው እስከ ጎብዬና ዶሮ ግብር 

መሽጎ የነበረው የመንግሥት ጦር በመሸነፉ አብዛኛው የሰሜን ወሎ አካባቢ ነፃ ወጣ፡፡ 

እንደታቀደውም የደርግ መንግሥት ተገዶ የሰላም ጥሪውን ተቀበለ፡፡ 

በመለስ የሚመራው የህወሓት የልኡካን ቡድን ጥቅምት፣ ታህሣሥ እና መጋቢት 1982 ዓ.ም. 

ከደርግ ልኡካን ቡድን ጋር በጠረጴዛ ዙሪያ ለሰላም ተሟገተ፡፡ በዚህ ሙግት በህወሓት ከቀረቡት 

ነጥቦች አንዱ በውይይቱ የኢህዴን የልኡካን ቡድን እንዲሳተፋ የሚጠይቅ ነበር፡፡ የደርግ 

መንግሥት ይህንን ጥያቄ አምርሮ ተቃወመው፤ ምክንያቱም ትግሉ መላውን የአገራችን ብሄር 

ብሄረሰቦች የሚያጠቃልል ሳይሆን የትግራይ ብሄርን ብቻ የሚመለከት አስመስሎ ማቅረብ ይፈልግ 

ስለነበር፡፡ 

በጦር ግንባር ብቻ ሳይሆን በጠረጴዛ ዙሪያም መሸነፉ የተረጋገጠው የደርግ መንግሥት 

የሚወድቅበት ጊዜ በቀናት የሚቆጠሩ ሆኑ፡፡ በመላው ኢትዮጵያ የሚገኙ ብሄር ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦችም የደርግን ሥርዓት በተለያዩ መንገዶች መቃወማቸውን ቀጠሉ፡፡ ይህንን ተቃውሞ 

አስተባብሮ መምራት የወቅቱ አንገብጋቢ ጥያቄ በሆነበት ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ 

ዴሞከራሲያዊ ግንባር (ኢህአዴግ) የተመሠረተው፡፡ ህወሓትና ኢህዴንን ያቀፈው ግንባር 

ሲመሰረት የኢትዮጵያ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ወደ አዲስ የታሪክ ምዕራፍ ተሸጋገሩ፡፡ 

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦችም መሪ ድርጅት በማግኘታቸው ድላቸውን በቅርብ ርቀት 

ማማተር ጀመሩ፡፡ የወሎ፣ የጎንደርና የጎጃም ሕዝቦች የተሳተፉበት የሰሜን ኢትዮጵያ ሕዝቦች 

ኮንፈረንስም  ለዚህ  አንድ ጥሩ ማሳያ ነው፡፡ ኮንፈረንሱ  የብሄር ብሄረሰቦች የራስን እድል በራስ 

የመወሰን መብት መከበር እንዳለበት አወጀ፡፡ መላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች የደርግን ሥርዓት 

ለማንበርከክ ክንዳቸውን እንዲያስተባብሩ ጥሪውን አቀረበ፡፡ 

በመጨረሻም በታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ መሪነት የተነደፈው ስትራተጂያዊ የማጥቃት ዘመቻ 

ተጀመረ፡፡ ከዚህ ጎን ለጎንም ሰፊውን የኦሮሞ ሕዝብ የሚወክል ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ተቋቋመ፡፡ 

ኢህአዴግም አዲስ የተቋቋመውን የኦሮሞ ሕዝቦች ዴሞክራሲያዊ ድርጅትን በአባልነት በማቀፍ 

ጠንካራ ግንባር ሆኖ ተመሰረተ፡፡ የግንባሩ መሪም መለስ ዜናዊ! 
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መለስ ዜናዊ የደርግ ሥርዓት መገርሰስ አይቀሬ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ በደርግ ሥርዓት ውድቀት 

ማግሥት ስለሚካሄደው ኮንፈረንስ፣ ስለሚቋቋመው ጊዜያዊ መንግሥት፣ በመቀጠልም 

ስለሚቀረፀው ቻርተርና እሱን ተከትሎ ስለሚቋቋመው የሽግግር መንግሥት ዝርዝር መርሃ-ግብር 

ነደፈ፡፡ የኢህአዴግ መሥራች ጉባኤ በመርሃ-ግብሩ ዙሪያ በስፋት ከተወያየ በኋላ አፀደቀው፡፡ 

እነሆ ማጠቃለያውም እንደመጀመሪያው ሆነ፡፡ ትግሉ ሲጀመር መለስ ዜናዊን ጨምሮ ሁሉንም 

ወጣት የሥር ነቀል ለውጥ አራማጆች ስሜት የቀሰቀሰው በአብዮተኛው ዋለልኝ መኮነን 

የተተነተነው “የብሄር ትግል ጥያቄ” የሚለው ጽሁፍ እንደነበር የሚታወቅ ነው፡፡ ዋለልኝ መኮነን 

ከአማራው ብሄር ከደቡብ ወሎ ከአማራ ሣይንት የተገኘ የአማራው ብሄር ተወላጅ ሆኖ ነገር ግን 

በሌሎች ብሄሮችና ብሄረሰቦች የሚደርሰውን ብሄራዊ ጭቆና አምርሮ በመቃወምና በመታገል 

የሥር ነቀል ለውጥ አራማጅ አብዮተኛ እና የንቅናቄው መሪ ለመሆን የበቃ ነው፡፡ አርዓያነቱም 

በሁሉም ወጣት አብዮተኞች ዘንድ ተጠቃሽ ሆኗል፡፡ 

ኢህአዴግም የዚህን ታጋይና አብዮተኛ መሪ አርዓያነትን በማስታወስ የደርግን ሥርዓት 

ለመደምሰስ ከአካሄዳቸው ስትራተጂያዊ ዘመቻዎች አንዱን በዋለልኝ መኮነን ሰየመው፡፡ ቀደም 

ብለው ከተቋቋሙት የኢህዴን ክፍለ ጦሮች አንዱ በዋለልኝ መሰየሙም ይታወሳል፡፡ በመሆኑም 

በዋለልኝ ዘመቻ ወሎ ነፃ ወጣ፤ የደቡብ ጎንደርና የጎጃም አካባቢዎች በዘመቻ ቴዎድሮስ ነፃ ወጡ፤ 

ሰሜን ሸዋና ወለጋ የመሳሰሉ የኦሮሞ አካባቢዎች በዘመቻ ቢሊሱማ ወልቂጡማ ነፃ ወጡ፡፡ 

የአራት ኪሎን ቤተመንግሥት ማዕከል ያደረገው የወጋገን ዘመቻ የደርግን ግብዓተ-መሬት ፈፀመ፡፡ 

ግንቦት 20/1983 ዓ.ም. የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዳግም ተፈጠሩ፡፡ እንግዲህ 

መለስ፣ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች እና ግንቦት 20 ያላቸው ጥብቅ ቁርኝት ይህን ይመስላል፡፡ 

 


