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የኢትዮጵያ ሕዝቦች ትግል ሃዲድ የነከሰበት ዕለት - የካቲት 11 

ክፍል አንድ 

ኢብሳ ነመራ 

02-18-15 

ሕወሃት የተመሰረተበትን 40ኛ ዓመት አክብረናል፤ የካቲት 11። የዛሬ አርባ ዓመት አስራ አንድ ለጋ ወጣቶች ከዚያ በፊት 

በተካሄደ የህዝብ ትግል የተገኘውንና በወታደራዊው ቡድን የተቀማውን የሀዝብ ድል ለማስመለስ ነበር ወደደደቢት በረሃ 

ወርደው ሕወሃትን የመሰረቱት። እነዚህ ወጣቶች በህዝብ ትግል የካቲት 1966 ዓ/ም  የዘውዱን ስርአት ስሩን በመንቀል 

የተገኘው ድል በመነጠቁ በዓመቱ የካቲት ላይ “የህዝበች መብትና ነፃነት ተጥሶ፣ ሕዝብ በድህነት ስር ሲማቅቅ ከማየት 

መስዕዋት ሆኖ ህዝብን መታደግ አማራጭ የሌለው ነው” የሚል እምነት ያሸነፋቸው ወጣቶች ነበሩ ወደደቢት በረሃ የወረዱት።  

 

እነዚህ ለጋ ወጣቶች በግል የከፋ ህይወት ላይ የነበሩ አይደሉም። እንደማንኛውም ከተሜ ወጣት ፈንጠዝያው በእጃቸው ነበር፤ 

እንደማንኛውም በወቅቱ የነበረ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ በአነፃራዊነት ከፊታቸው የተሻለ ሊባል የሚችል ኑሮ ብቻ ሳይሆን ሹመትም 

ጭምር ይጥብቃቸው ነበር። ይህን እንጂ ይህ የግል ህይወታቸው ተድላ ከህዝቡ የነፃነት እጦትና ድህንት ሊበልጥባቸው 

አልቻለም። 

 

እነዚህ አስራ አንድ ወጣቶች አራት ኋላ ቀር የነብስ ወከፍ መሳርያ ብቻ ታጥቀው ወደበረሃ ለመውረድ ሲወስኑ፣ አውሮፕላንን 

ጨምሮ ዘመናዊ ከባድ መሳሪያዎችን የታጠቀው ግዙፍ የወታደራዊው መንግስት ሃይል አላስፈራቸውም። አስራ አንድ ቢሆኑም 

ሚሊየኖች  ከጀርባቸው መኖራቸውን ያውቁ ነበር። የኢትዮጵያ ህዝብ ለዘመናት ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ተጭኖት የኖረ፣ 

ከዚህ ጭቆና የመላቀቅ ብርቱ ፍላጎት ነበረው። የህወሃት መስራች ወጣቶችም ይህንን ህዝብ ከብሄራዊና ከኢኮኖሚያዊ ጭቆና 

የመላቀቅ ዓላማ ነበር ያነገቡት። ይህ ሁኔታ ሚሊየኖች ከጀርባቸው መኖራቸውን እንዲያውቁ ያደረጋቸው። የቆራጥነታቸው 

ምስጢርም ይህ ከጀርባቸው ያለ ህዝብ ብቻ ነበር።  ሕዝባዊ ዓላማ ባይኖራቸው  ግዙፍ ዘመናዊ ሰራዊት የማሰለፍ አቅም 

ያለውን ወታደራዊ መንግስት “መገርሰስ ይቻላል” የሚል እምነትና ፅናት ሊኖራቸው ባልቻለ ነበር። 

 

የህወሃት መስራቾች የካቲት 1967 ዓ/ም ወደደደቢት በረሃ ወረደው ሕወሃትን ለመመስረት የተነሳሱት ድንገት አዲስ ጭቆናና 

የህዝብ ብሶት ተቀስቅሶ አልነበረም። በኢትዮጵያ  ፀረ ጭቆና ትግል አዲስ አልነበሩም። ፊውዳላዊው ዘውዳዊና መሳፍንታዊ 

ስርአት ተንሰራፍቶ በኖረበት ዘመን ሁሉ የነበረንና ህዝብ በተለያየ መንገድ ሲያካሂደው የኖረውን ፀረ ጭቆና ትግል በአዲሰ 

ስልት ለማካሄድ ነበር  በረሃ የወረዱት። የህወሃት መስራቾችን ትግል ከዚያ ቀደም ከተካሄዱት ትግሎች ልዩ የሚያደርገው 

የተደራጀ፣ በመርህ ላይ የተመሰረተና የጠራ አቅጣጫ የነበረው መሆኑ ነው። እናም የሕወሃት ዓላማ  በመርህ ላይ በተመሰረተ 

የተደራጀ ትግል በሕዝቡ ላይ ተጭኖ የኖረውን የብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ቀነበር ሰብሮ መጣል ነበር። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በዘውዳዊ ፊውደላዊ የገባር ስርአት ጀርባቸውን ያጎበጠ ኢኮኖሚያዊ ጭቆና 

ተጭኖባቸዋል። በዚህ ሁኔታ ለገባር ጭሰኝነት የተዳረጉ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከማምረት ስራ ቦዝነው 

ባያውቁም የጉልበታቸውና የምርታቸው ባለቤት እንዳይሆኑ በመደረጉ ለአስከፊ ድህነት ተዳርገው ነበር። ይህ ብቻ አይደለም፤ 
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የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በማንነታቸው አንገታቸውን እነዲደፉ፣ እንዲሸማቀቁ ላደረገ አስከፊ ብሄራዊ ጭቆና 

ተዳርገው ኖረዋል። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች እንዚህ ጭቆናዎች ከጫንቃቸው ላይ  ወርደው  መብትና 

ነፃነቶቻቸው ተረጋግጠውላቸው በእለኩልነት የተሻለ ህይወት የመኖር ፅኑ ፍላጎት ነበራቸው። ህወሃትን የወለደው ይህ የህዝብ 

ፅኑ ፍላጎት ነበር። 

 

የዛሬ አርባ ዓመት ህዝባዊ ዓላማ አንግበው ወደደደቢት በረሃ ወርደው ሕወሃትን የመሰረቱት ወጣቶቸ መነሻቸውን የትግራይ 

ህዝብ ቢያደርጉም፣ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከትግራይ ህዝብ ጋር ተመሳሳይ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና 

ውስጥ መኖሩን ይገነዘቡ ነበር። የህዋሃት መስራቾችና ታጋዮች በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የነበረውን ጭቆና  በመርህ ስለሚገነዘቡና 

ስለሚተነትኑ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች አንድ ምንጭ ያለው በተመሳሳይ መንገድ መፍትሄ ሊበጅለት የሚችል 

ጭቆና ውስጥ መኖራቸውን አጥርተው ያወቁ ነበር። የትግራይን ህዝብ  ነጥሎ ነፃ ማውጣት የመጨረሻ መድረሻቸው 

አልነበረም።  

 

የህዋሃት ታጋዮች የኦሮሞ፣ የሲዳማ፣ የሶማሌ . . . ሕዝብ ከትግራይ ያልተለየ ጭቆና ውስጥ መኖሩን ከማንም በላይ ያወቁ ነበር። 

“በትግል ከጭቆና መውጣት አለባቸው” የሚል እምነትም ነበራቸው። በመርህ ከሚስማሙት ማናቸውም የኢትዮጵያ 

የተቃውሞ እንቅስቃሴ ጋር አጋር ለመሆን ፍቃደኛ እንዲሆኑ ያደረጋቸው ይህ ነው። በ60ዋቹ መጨረሻና በ70ዎቹ መጀመሪያ 

በተመሳሳይ አካባቢ የትጥቅ ትግል ያካሂድ ከነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ከተፈረካከሰ በኋላ፣ ከዚሁ 

ውስጥ ከፈለቀው የኢትዮጵያ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ኢህዴን) ጋር የመሰረቱትን አጋርነት ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ 

ይቻላል።  

 

የህዋሃት ተጋዮች ዓላማ የትግራይን ህዝብ በተለየ ነፃ ማውጣትን ብቻ መድረሻው ያደረገ ቢሆን ኖሮ መገኛቸው ከተቀረው 

የኢትዮጵያ አካባቢ የሆኑትን የብአዴን ታገዮች በአጋርነት በላሰለፉ ነበር። ከኢህዴን ጋር በአጋርነት እንዲሰለፉ በመጨረሻም 

የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዴሞክራሲ ግንባርን (ኢህአዴግን) እንዲመሰርቱ ያደረጋቸው መርህ ላይ የተመሰረተ አቋም  

ነው። ኢህአዴግ ከተመሰረተ በኋላ ትግሉን የተቀላቀሉት የኦሮሞ ተወላጆች በኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ድርጅት (ኦህዴድ) 

መደራጀታቸውና ከሕወሃትና ከኢህዴን/ብአዴን እኩል በኢህአዴግ ውስጥ ቦታ ያለው ድርጅት መመሰረታቸውም ለዚሀ 

አስረጂነተ ሊጠቀሰ ይችላል። ይህ ዕውነታ ደግሞ መላውን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነፃ የማውጣት የሩቅ ግብ 

እንደነበረው የመለክታል። 

 

በኢትዮጵያ ታሪክ በመርህ ላይ የተመሰረተ የጠራ አቅጣጫ ያለው ፀረ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ትግል በማቀጣጠልና 

በመምራት ቀዳሚ ስለሆነው ሕወሃት ሲነሳ፣ እንዲፈጠር ምክንያት የሆነው ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ምን ይመስል 

እንደነበር መመልከት የግድ ነው።  

 

ኢትዮጵያ የተለያየ ቋነቋ፣ ባህልና ታሪክ ያላቸው የበርካታ በሄሮች ብሄረሰቦችና ሕዘቦች ሃገር ናት። የብሄር፣ ብሄረሰብና ህዝባቿ 

ቁጥር ከ80 በላይ  መሆኑ ይታወቃል። እንደው ለነገር መነሻ ይሁነኝ በዬ እንጂ ይህን የማያውቅ ኢትዮጵያዊ አለ ብዬ አይደለም 
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ቁጥሩን የጠቀስኩት። እነዚሀ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በራሳቸው መልከዓምድራዊ ወሰን ውስጥ ዝንተ ዓለም ኖረዋል፤ 

በቋንቋቸው እየተናገሩ፣ ተፈጥሯዊና ማህበራዊ አካባቢያቸውን ለኑሮ በሚመች ሁኔታ የሚገሩበትና የሚመሩበት ስርአት 

አበጅተው። ይህ ስርአት የምርትና የማህበራዊ ግንኙነት ባህላቸው ሆኖ፣ የገበያ ስርአት ኖሯቸው፣ መንፈሳዊ ፍላጎታቸውንም 

በእምነትና በአምልኮ ስርአት፣ በኪነጥበብ እያረኩ ነው ዝንተ ዓለም የኖሩት።  

 

በሚኖሩብት አካባቢያቸው ላይ አካባቢውን አቅንቶ ከመኖር የመነጨ የባለቤትነት መብትም ነበራቸው። በአጠቃላይ የተለያዩ 

ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች በዚህች ኢትዮጵያ ብምትባል ሃገር እንደ አንድ የራሱ ማንነት ያለው አካል ዝንተ ዓለም ኖረዋል። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የየራሳቸው ማንነት ኖሯቸው እንደ አንድ አካል መኖራቸው ተጨባጭ እውነት 

ቢሆንም፣ ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ማገባደጃ በኋላ ብሄራዊ ማንነተቻው እና የማንነተቸው መገለጫ የሆኑት ቋንቋ፣ ባህልና ወግ፣ 

ታሪክ . . . የህግ እውቅና ተነፈጋቸው። የዚህ ምክንያት፣ መነሻቸው ከወደየሃገሪቱ ሰሜናዊ አቅጣጫ የሆነ “በፈጣሪ የተሰየምን 

ነን” የሚሉ የፊዉዳላዊ ዘውዳዊ ስርአት ነገስታት ነበሩ። የፊውዳላዊው የዘውድ ስርአት ተስፋፊዎች በሃይል፣ አልፎ አልፎም 

ከየአካባቢው ፊውዳላዊ ነገስታትና የጦር አበጋዞች ጋር በጥቅም ግንኙነት በመተሳሰር  ስልት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦችን አሰገብረው ነበር ለማንነታቸውን ሕጋዊ እውቅና የነፈጉት። 

 

በዚህ ዘወዳዊው ስርአት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋቸው ህጋዊ እውቅና ተነፈጎታል። በቋንቋቸው ፍትህን 

ጨምሮ የመንግስት አገልግሎት ማግኘት አይችሉም ነበር። ፍርድ ቤት ቀርበው ጉዳያቸው ላይ ምንም በማይችሉት - 

በማይሰሙትና በማይናገሩት ቋንቋ እንዲሟገቱ ይገደዱ ነበር። ቋንቋቸው የትምህርት መስጫ ቋንቋ እንዳይሆን በህግ 

ተከልክሏል። ሕፃናተ አፍ ከፈቱበትና በብቸኝነት ከሚናገሩትና ከሚሰሙት ውጭ በሆነ ባዕድ ቋንቋ የመጀመሪያ ደረጃ 

ትምህርት እንዲከታተሉ ይገደዱ ነበር። 

 

ለዘመናት ማህበራዊና ተፈጥሯዊ አካባቢያቸውን በማጤንና በተግባራዊ ተሞክሮ የዳበረ የብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

የማህበራዊ ግንኙነት፣ የአመጋገብ፣ የህክምና፣ የአመራረት ስርአት፣ የሙዚቃና ዳንስ . . . ባህሎቻቸውና ወጎቻቸው እነደኋላ 

ቀርነት ተቆጥረው ያለመሰለጠን መገለጫ እንዲሆኑ ተደርጓል። እውነተኛ ታሪካቸው የፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስርአቱን የበላይነትና 

ስልጡንነት ለማሳየት ተበሎ በተፈጠሩ ታሪኮች ተዛብቶ ቀረበ። እውነተኛ ታሪካቸው እንዳይፃፍ፣ እንዳይታወቅ ከትውልድ ወደ 

ትውልድ እንዳይተላለፍም ተደርጓል። 

 

ከላይ በተገለፀው ስልታዊ አካሄድ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ብሄራዊ ማንነታቸው ርካሽና መናኛ እነደሆነ 

ተደርጎ እንዲወሰድ ተደርጓል። የተለያዩ ብሄሮች፣  ብሄረሰቦችና ሕዝቦች  አባላት 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።  
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ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የዘውዳዊው ስርአት መገለጫ በሆነ ብሄራዊ 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 ማንነት ሆን ብሎ ማጥፋት በራሱ 

ተገቢ ያለሆነና  የሰብአዊ መብት ጥሰት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ስትራቴጂው የተፈፀመበት ሂደት በተለየያዩ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ላይ አሸማቃቂ የስነልቦናና ቁሳዊ ጉዳት ያስከተለ እጅግ ፀያፍ ነበረ። 

 

ይህ የሁሉንም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዘቦችን ማንነት ጨፍለቆ የማጥፋት ስትራቴጂ ኢትዮጵያውያንን በብሄራዊ 

ማንነታቸው ትንሽና ትልቅ፤ ዋናና ተከታይ አድርጎ መደቦ ነበር። አንድ ብሄር ከሌሎች የላቀ ታሪክ ያለው፣ ሃገር መስራች፣ 

ተቆርቋሪ፣ ታማኝ . . .  እነደሆነ ተደርጎ ሲወሰድ፤ ሌሎች በርካቶቸ 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 

አሳዛኝና አሰከፊ ሁኔታን ከተቀሩት በሄሮችና በሄረሰቦች ጋር ባይጋሩም እነደተቀሩት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦቸ እጃቸው 

እግር እሰኪመስል አርሰው የሚኖሩ፣ የትምህርት እድል የሌላቸው፣ የጤና አገልግሎት የራቃቸው፣ መንገድ መብራት፣ ውሃና 

መሰል የመሰረተ ልማት ተጠቃሚዎች ያለሆኑ ያጡ የነጡ ደሃዎቸ ነበሩ። 

 

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 ሊፈጥርባቸው መቻሉ 

የሚያጠያይቅ አይደለም። ይህ የሆነው ግን ኢትዮጵያዊ ያለመሆን አብሯቸው የተፈጠረ ባህሪ ስላላቸው ሳይሆን፣ ማንነታቸው 

እውቅና ተነፍጎት 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። ይህ የኢትዮጵያ ፖለቲካ 

መሰረታዊ መገለጫ የብሄር ቅራኔ እንዲሆን ምክንያት ሆኗል። 

 

በዘውዳዊ ፊውዳላዊ የነገስታት ስርአት በኢትዮጰያ ላይ የተጫነው ጭቆና ይህ ብቻ አልነበረም። ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ዘርማንዘራቸው የኖረበት መሬት ላይ የባለቤትነት መብት እንዳይኖራቸው ተደርጓል። በመሬቱ ላይ ለረጅም ዘመናት ከመኖርና 

ከመጠቀም የመነጨ የባለሃገርነት መብት ሊኖራቸው ሲገባ ነው መብታቸውን የተነፈጉት።  ይህ የባለሃገርነት መብታቸው ተገፎ  

በገዛ ሃገራቸው ላይ መሬት አልባ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘርማንዘራቸው ዝንተ ዓለም የኖረበት መሬት ላይ ያላቸው የመሬት ባለቤትነት 

መብት ተገፎ መሬታቸው፤ ገሚሱ ነገስታቱና መሳፍንቱ፣ የተቀረውን ደግሞ የስርአቱ የርእዮተ ዓለም ክንፍ የነበረው ቤተ ክህነት 

ተቀራመቱት። ንጉሰነገስቱና መሳፍንቱ፣ ሕዝብ ሰፈሮ የሚኖረበትን መሬት አዲሰ አበባ ላይ ተቀምጠው ለመኳንነቱና 
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ለቢሮክራት ተሻሚዎች በርስትና በጉልት ይሰጣሉ። ለባለውለታዎቻቸውና ለወዳጆቻቸው ይሸልማሉ። የህዝብን መሬት፣ ልክ 

እንደ እንደጣቃ እየሸነታተሩ ሁለት፣ አስር፣ ሰላሳ . . . ጋሻ መሬት እየገመሱ ነበር የሚያድሉት፣ የሚሸልሙት። 

 

ንጉሰ ነገስቱ፣ መሳፍንቱ፣ መኳንነቱና የስርአቱ ተሿሚዎች፣ የንጉሰነገስቱና የመሳፍንቱ ወዳጆችና ባለውለታዎች፣ እንዲሁም 

ቤተክህነት በዚህ አኳኋን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘርማንዘራቸው ዝንተ ዓለም አያለሙ ይኖሩበት 

የነበረውን መሬት ቀምተው የባለሃገርነት መብት የተነፈጉት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች፣ የራሳቸውን መሬት እያለሙ 

ለባለርስትና ባለጉልት መሳፍንት፣ መኳንንትና ተሿሚዎች . . .  ምርትና ጉልበታቸውን ለመገበረ ተገደዱ። በጭሰኝነት ለመኖር 

ከተገደዱበት ሁኔታ ውጭ የመኖር አማራጭ ስላልነበራቸው በገባርነት የተጫነባቸውን ጭቆና ተሸክመው መኖር እጣ 

ፈንታቸው ሆነ። በመሬታቸውና በጉለበታቸው ላይ የሚያዙት ባለርስትና ባለጉልት መሳፍንት፣ መኳንንት፣ ተሿሚዎችና 

ቤተክህነት ነበሩ። ይህ ሁኔታ የገባር ስርአቱ የመደብ ቅራኔ ሌላኛው የኢትዮጵያ ፖለቲካ መገለጫ እንዲሆን አደረገ። 

 

ታዲያ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ይህን ስርአቱ የጫነባቸውን አስከፊ ፀያፍ ብሄራዊ ጭቆናና በዚህ ብሄራዊ 

ጨቆና ላይ የተመሰረተውን ለገባርነት የዳረጋቸውን ኢኮኖሚያዊ ጭቆና አሜን በለው አልተቀበሉም። የአስከፊና ፀያፍነቱን 

ያህል አምርረው ጠለተውታል፣ ተቃውመውታል። ታግለውታልም።  

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 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።  

 

አያደረ 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 አደር ብሄር፣ በሄረሰብና ህዝብ ልጆችን ተጠቃሚ አድርጓል ማለት ባይቻልም፣ በጣት 

የሚቆጠሩ ግን በአጋጣሚ የእድሉ ተጠቃሚ የሆኑበትን ሁኔታ ፈጥሯል።  

 

እነዚህ ቢሮክራሲውን በሰው ሃይል ለማጨቅ ዓላማ የተቋቋሙ የትምህርተ ተቋማት በተለይ በ1950ዎቹ የተመሰረተው 

የቀዳማዊ ኃ/ስላሴ ዩኒቨረሲቲ፣ የስርአቱን ምንነትና በኢትዮጰያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦቸ ለይ የተጫነውን ብሄራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ምንጭና ባህሪ መረዳትና የስረአቱን ማንነት መተንተን የሚችሉ ልሂቃንን አፈሩ። እዚህ ላይ ዋለልኝን 

ያስታውሷል። 

 

ከዚህ በኋላ በፊውዳላዊው ዘውዳዊ ስረአት ላይ የተቀሰቀሰው ተቃወሞ አየገነነ 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። 
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በልሂቃን የሚመራው የተማሪዎች የተቃውሞ ንቅናቄ ሌሎች ወቅታዊ ሁኔታዎች ከፈጠሯቸው የስርአቱ ቀወሶች ጋር 

ተዳመረው፣ በስራ አጥነት፣ በስራ ዋስትና እጦት፣ በመኖሪያ ቤት እጦት ሲንገላታ የኖረው ጭቁን ከተሜ አሰልፎ ተቀጣጠለ፤ 

በተለይ በአዲሰ አበባ ትግሉ ስርአቱን አሰጨንቆ ያዘው። 

 

ይህ በጭቁን ከተሜዎቸ የታጀበ የገባር አርሶአደሩን ጥያቄ ያነገቡ ለሂቃንና 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። 

 

ወታደራዊው ቡድን ድንገት ተነስቶ ስልጣን መመንተፍ ያስቻለው ዘውዳዊውን ስርአት በመቃወም የተካሄደው ትግል 

ያልተደራጀ፣ በመርህ ላይ ያልተመሰረተና አቅጣጫ በማጣቱ በመሆኑ ድሉ ባለቤት አልባ ሆኖ በመንሳፈፉ ነበር። 

 

ሕወሃት የተመሰረተው ይሄኔ ነበር። የህዝብ ብሶትና ትግል የወለደውን የየካቲት 1966 ዓ/ም ድል፣ ከጠለፈው ወታደራዊ 

ቡድን በተደራጀ፣ መርህ ላይ በተመሰረተና የጠራ አቀጣጫ ባለው መላውን ህዝብ ባሳተፈ ትግል ነጥቆ ለህዝቡ የማስረከብ 

ዓላማ አንግቦ ነበር  የካቲት 1967 ዓ/ም ላይ የተፈጠረው። የህወሃት መመስረት መሰመር አልባ የነበረውንና የተበታተነው 

ትግል ሃዲድ ነክሶ መጓዝ እንዲችል ያደረገ ነው። 

ይቀጥላል 

 


