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የኢትዮጵያ ሕዝቦች ትግል ሃዲድ የነከሰበት ዕለት - የካቲት 11 

ክፍል ሁለት 

ኢብሳ ነመራ 

02-18-15 

 

በዚሁ ርዕስ በቀረበ ክፍል አንድ ፅሁፍ ህወሃት የዘመናት የህዝበ በሶት የወለደውን ትግል በተደራጀ መልክ ከግብ ለማደረስ 

በወታደራዊ ቡድን የተመነተፈውን የ1966ቱን አብዮት ድል ለማስመለስ በነባራዊው ሁኔታ ገፊነት የተወለደ ድርጅት መሆኑን 

ተመልክተናል። በትግራይ ደደቢት የዛሬ 40 ዓመት የተወለደው ሕወሃት የተበታተነውን የህዝብ ትግል ወደድል ይደርስ ዘንድ 

ሃዲድ አስነክሶታል።   

 

ህዋሃት ድሉን ለማሰመለስ በደደቢት ተወልዶ ትግሉን ሃዲድ አሰነከሶ መምራት ሲጀምር፣ የህዝቡን የትግል ወጠት የመነተፈው 

ወታደራዊ ቡድን፣ የቀደሞውን ስረአት ጭቆና ሌሎች አስከፊ ባህርያትን አከሎበት ቀጠለበት። 

 

በወታደራዊው ደርግ የመንግስት ሥርአት የሰው ልጅ አስከሬን እንድ እንስሳ ሬሳ አደባባይ ላይ ተጥሎ ፀሃይ ሲመታው ሲውል 

አይተናል። አስከሬን ሜዳ ላይ ወድቆ ወጣቶች በወደቀው አስከሬን ዙሪያ ቆመው “ እሰይ እሰይ ደስ ማለቱ አናርኪስቱ 

በመንገድ ላይ ተዘርሮ መታየቱ” እያሉ እንዲዘምሩ የተገደዱበትን ታሪክ አሳልፋናል። 

 

በተለይ በ1970 ዓ/ም ከፖሊስ ጣቢያዎችና ከከርቸሌ በተጨማሪ በየቀበሌውና በየወረዳው (ከፍተኛ) በሺሆች የሚቆጠሩ 

እስረኞች ታጉረወ ነበር። እድሜያቸው ከ12 ዓመት ጀምሮ ያሉ ሕፃናት ጭምር ይታሰሩና ይገረፉ ነበር። በዚህ ምክንያት 

በተለይ በ1970 ዓ/ም ትምህርት ቤቶች ተማሪ አልባ እሰከመሆን ደረሰው ነበር። ቀትር ላይ የአደዲስ አበባና የትላልቅ የአገሪቱ 

ከተማዎች ጎዳናዎች በእስር ላይ ለሚገኙ ዘመዶቻቻው ስንቅ ባንጠለጠሉ እናቶችና ሕፃናት ይጥለቀለቁ ነበር - ለእስረኛ 

ልጆቻቸውና ወንድሞቻቸው/እህቶቻቸው  ስንቅ በሚያቀብሉ እናቶችና ሕፃናት።  

 

በሚሊየን የሚቆጠሩ ወጣቶች በእስር ቤት ታጉረው ሲሰቃዩ የነበረው፣ አካላቸው እስኪበጣጠስ ሲገረፉ የበረው፣ በጠራራ 

ፀሃይ ጎዳና ላይ በጥይት ተደብድበው ተገድለው አስከሬናቸው ፀሃይ ሲመታው የሚውለው፣ ሕዝብ ላይ ጉዳት ሊያስከትል 

የሚችል ወንጀል ሰርተው ወይም ለመስራት አስበው አይደለም። ሥልጣን ላይ ከነበረው የወታደራዊ ቡድን አምባገነን 

መንግስት የተለየ አመለካከት ስለነበራቸው ብቻ እነጂ። ሥርአቱ የተለየ አመለካከት ያላቸውን ዜጎች - ግለሰቦችም ሆኑ ቡድኖች 

ለማስተናገድ ፍቃደኛ ባለመሆኑ፣ የተለየ አመለካከት ያላቸው ወገኖች አመለካከታቸውን በሰላማዊ መንገድ ማራመድ 

አይችሉም። 
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በወታደራዊው ደርግ እንኳን አመለካከትን በይፋ ማራመድ፣ የተለየ ነገር ማሰብ በራሱ ያስፈራ ነበር። ሰዎች የተለየ አመለካከት 

አለን ብለው በይፋ ሳይናገሩ፣ ዝም ማለታቸው በራሱ የተለየ እንደማሰብ ተቆጥሮ ይታሰሩ፣ የገረፉ ነበር። የሚገደሉበት 

አጋጣሚም  እነደነበረ እናስታውሳለን። ማሰብም የተከለከለ ነበር። 

 

የፈቀዱትን አመለካከት መያዝ፣ በይፋ መግለፅና ማራመድ ብቻ አልነበረም የተከለከለው። ሥርአቱ ከሚከተለው የተለየ ወይም 

የተለየ ነው ተብሎ የታሰበ ርእዮተ ዓለም ወይም አመለካከት በማንኛውም መንገድ፤ በፅሁፍ፣ በድምፅ፣ በምስል . . . መቀበል 

ክልክል ነው። የተለየ አመለካከት ተነግሮበታል የተባለ ስብሰባ ላይ ተገኝቶ ያዳመጠ ሁሉ፣ ሃሳቡን ይቀበልም አይቀበልም፤ 

የመታሰር፣ የመደብደብና የመገደል እጣ ይጠብቀዋል። 

 

ዜጎች መንግስት ከሚያቀርብላቸው ሃሳብና አመለካከት ውጭ፤ በጋዜጣ፣ በመፅሄት፣ በመፅሃፍ፣ በሬድዮና ቴሌቭዥን መቀበል 

አይችልም። በመሆኑም የፕሬስ ነፃነት የሚባል ነገር አልነበረም። በወቅቱ ወደ ሕዝበ ይደረሱ የነበሩት የጥበብ ስራዎች፣ 

መፅሃፍትና ሙዚቃዎች ብቻ ነበሩ። እነርሱም ይዘታቸው በሳንሱር ተፈትሾ ከሥርአቱ ርዕዮተ ዓለም ጋር መጣጣማቸው 

ሲረጋገጥ ነበር ታትመው ለንባብና ለጆሮ የሚበቁት። ረቂቅ መፃህፍቱ ወይም የዘፈን ግጥሞቹ ፊት ለፊት የሚታየው ይዘታቸው 

ብቻ  ሳይሆን “እንዲህ ያለው ምን ለማለት አስቦ ነው” እየተባለ የተሰወረ መልእክት እየተፈለገ፣ አንዳንዴም በመላምት 

እየተቀመጠ  ታሽተው ሳሰተው፣ ተቆርጠውና ተቀጥለው ነበር የሚለቀቁት። ውድቅ ከመደረግ ከተረፉ ማለት ነው። 

 

እርግጥ ወታደራዊ ቡድኑ ስልጣን ላይ ራሱን እንዳደላደለ ዘውዳዊውን ስርአት ለውድቀት ያበቃው እንቅስቃሴ መሪ ሃሳበ 

ለነበረው “መሬት ለአራሹ” ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት መሞከሩ አይካድም፤ የካቲት 1967 ላይ ባወጀው መሬት ለአራሹ አዋጅ። 

የጭቁን ከተሜዎች ዋነኛ ችግር ለነበረው የስራ ዋስትና እጦትና የመኖሪያ ቤት አጦትም ምላሽ የሰጡ የሚመሰሉ አዋጆችን 

አውጥቶ ነበር።  

 

ይሁን እነጂ በከተማዎች አካባቢም የመኖሪያ ቤት እጥረትን በዘላቂነት መፍታት አልቻለም፣ ስራ አጥነትንም አላቃለለም። 

አርሶአደሩ በመሬት ለአራሹ አዋጅ “የአንተ ነው” ተብሎ የተሰጠው መሬት ላይ ሰርቶ የሚያገኘው ምርት ላይ የባለቤትነት 

መብት እንዳይኖረው ተደረጓል።  

 

መሬት ተመትሮ የተሰጠው አረሶ አደር የምርቱ ባለቤት እንዳይሆን በመደረጉ፣ እነዲሁም እደሜ ልኩን በገባርነት ባሳለፈበት 

ኑሮው ምክንያት ያጣ የነጣ ጥሪት አልባ ደሃ በመሆኑ ምርታማነቱን ማሳደግና ህየወቱን ወደተሻለ ደረጃ ማሸጋገር አለቻለም። 

እነዲያውም የኑሮ ሁኔታው ወደባሰ ድህነት አሽቆልቆለ። 

 

ወታደራዊው መንግስት የምግብ ሰብል በአነስተኛ ዋጋ በማቅረብ፣ ድምፁ ጎለቶ የሚሰማውን የከተማ ነዋሪ ለማባበልና 

ተቃውሞውን ለማፈን የምግብ ሰብል በርካሽ ዋጋ ያቀርበ ነበር። ይህን በርካሽ ዋጋ የሚያቀርበውን ምርት የሚያገኘው ከአረሶ 

አደሩ ነበር። አረሶ አደሩ ምርቱን እጅግ በአነስተኛ ዋጋ ለመንግስት እንዲያቀርብ በአይነትና መጠን ኮታ ቆርጦ ወስኖ በእርሻ 

ሰብል ገበያ ድርጅት በተባለ መንግስታዊ ተቋም አማካኘነተ በመሰብሰብ ነበር ለከተሜው ሸማች የሚያርበው። ከተሜው የአረሶ 
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አደሩነ ላብ ነበረ የሚበላው። አረሶ አደሩ የማምረት አቅሙን (እድሜና የአካል ብቃት)፣ የማረሻ በሬ ያለው መሆነ አለመሆኑን፣ 

የመሬቱን ለምነት፣ የአየረ ንበረት ለውጥ . . . ባላገናዘበ ሁኔታ እነዲያቀርብ የተጣለበት ኮታ ከአቅሙ በላይ ሆኖበት ነበር። 

 

እድሜውን ሙሉ በአስከፊ ድህነት ውስጥ የኖረውና በአብዛኛው የእርሻ በሬ እንኳን የሌለው፣ የግብርናን ያህል እድሜ ባስቆጠረ 

የአመራረት ስልት የሚሰራው አብዛኛው የኢትዮጵያ አርሶ አደር፣ መንግስት የመደበበትን የምርት ኮታ ማሟላት አይችልም 

ነበር። “በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ በተደጋጋሚ የሚከሰተው የአየር ንብረት መዛባት በሚያስከትለው ድርቅ አርሶ 

አደሩ የሚበላውን በሚያጣበት አጋጣሚ እንኳን ኮታው አየነሳለትም ነበር። 

 

እናም ስርአቱ የጣለበትን የምርት ኮታ ለማሟላት ከእርሻ ስራው በተጓዳኝ የሚያረባቸውን ከብቶች ሸጦ በሚያገኘው ገንዘብ 

ከገበያ በውድ ዋጋ እህል ገዝቶ በዝቅተኛ ዋጋ ከስሮ ለመንግስት የሚያቀርብበት አጋጣሚ የተለመደ ነበር። በተለይ አዛውንት 

አርሶ አደሮች የሚጣልባቸውን የምርት ኮታ ማሟላት ስለማይችሉ በመሬት ለአራሹ አዋጅ ያገኙትን መሬት ለሰጣቸው ገበሬ 

ማህበር መልሰው የሚያስረክቡበት ሁኔታ የተለመደ ነበር።     

 

ከላይ በተገለፀው አኳኋን ወታደራዊው መንግስት አርሶ አደሩን የገባር ስርአቱ ከጫነበት ድህነት ማላቀቅ አልቻለም።  

የከተሜውን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ መሻሻል አልቻለም።   

 

ወታደራዊው ደርግ ከሁሉም በላይ የዘውዳዊ ስርአት ጭቆናዎች ሁሉ መሰረት ለነበረው ብሄራዊ ጨቆና ምላሽ መስጠተ 

አልፈለገም። ወታደራዊው ደርግ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች ለአንድ ክፍለ ዘመን በቆዩበት ብሄራዊ ጭቆና 

እነዲቀጥሉ አደረገ። 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 ለብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትና ነፃነት መከበር ዋጋ ሳይሰጥ የወሰን አንድነትን ማስከበር 

ዋነኛ ተግባሩ አደረገ። 

 

በመሆኑም ለረጅም ግዜ ውስጥ ውስጡን ሲቀጣጠል የቆየውና ለንጉሰ ነገሰቱ ስርአት መፈረስ አይነተኛ ምክንያት የነበረው 

የብሄራዊ መብትና ነፃነት ጥያቄ ገንፈሎ ወጣ። በርካታ የብሄራዊ ነፃነት ግንባሮቸ ተደራጁ። ብረት አንስተው ዱር ገብተው 

በየአቅጣጫው ወታደራዊውን አምባገነን ስረአት ይወጉትም ጀመር። በወታደራዊ ደርግ ስረአት በትጥቅ ትግል ላይ የነበሩ 

በሄራዊ የነፃነት ግንባሮች ሃያ ገደማ ነበሩ። በመጨረሻም ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም ወታደራዊውን ደርግ ዳግም ላይመለስ 

በሚችልበት አኳኋን አፈራርሰው አስወገዱት። በዚህ የብሄራዊ ነፃነት ትግል ውስጥ ከሁሉም ብሄራዊ የነፃነት ቡድኖች የላቀ 

ድርሻ የነበረወ  የጠራ የትግል መሰመር የነበረው የዛሬ 40 ዓመት የተመሰረተው አንጋፋው ህወሃት ከኢህዴንና ኦህዴድ ጋር 

ግንባር የመሰረተበት ኢህአዴግ ነበር።  

 

በዚህ ምክንያት ህወሃት/ኢህአዴግ ለአምባገነኑ የወታደራዊ ደርግ መንግስት መውደቅ እጅግ ከፍተኛውን ድርሻ መወጣት 

ቸሏል። ያለህወሃት/ ኢህአዴግ ተሳተፎ ወታደራዊው ደርግ በ1983 መውደቅ ባልቻለ ነበር። በቅራኔዎች የተሞላ በመሆኑ 
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መወደቁ አየቀሬ ቢሆንም፣ የመውደቂያው ግዜ ግን ሊራዘም ይችል ነበር። ቢወድቅ እንኳን በብሄሮች እኩልነት ላይ የተመሰረተ 

ጠንካራ አንድነት ያላትን የአሁኒቱን ኢትዮጵያ የመመስረቱ ሂደት እጅግ አስቸጋሪና ብዙ መስዋእትነት የሚጠይቅ ምናልባትም 

በመበታተን የሚያከትም የመሆን እደሉ ሰፊ ይሆን ነበር። ከደርግ ውድቀት በኋላ የአሁኒቱን ኢትዮጵያ እንድትመሰረት 

በማድረግ ሂደት ወስጥ ከአርባ ዓመት በፊት የተመሰረተውን ህወሃት ያቀፈው ኢህአዴግ የማይተካ ሚና የነበረው መሆኑ 

የማይካድ እወነት ነው። 

 

አንጋፋውን ሕወሃት በአባልነት ያቀፈው ኢህአዴግ ወታደራዊውን ደርግ ለመጣል ከፍተኛ ድርሻ የነበረውና በወታደራዊ 

አቋምም ከሁሉም እጅግ የላቀ ቢሆንም በአምባገነንነት የራሱን መንግስት አልመሰረተም። ከዚህ ይልቅ ኢትዮጵያውያን 

የራሳቸውን መንግስት የሚመሰረቱበትን ሁኔታ ነበር ያደላደለው። 

 

ህወሃት/ኢህአዴግ የመጨረሻው የኢትዮጵያ አምባገነን የመንግስት ሥርአት የነበረው ወታደራዊው ደርግ መገርሰሱን ተከትሎ፣ 

በሃገሪቱ ከዚያ ቀደም የነበረውን በህዝቦች መሃከል የነበረ ጭቆናና ጭቆናው ያስከተለውን የተዛባ ግንኙነት የሚሽር አዲስ 

የመንግሥት ሥርአት መገንባት 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 

የታደሙበትን የሰኔ ኮንፈረንሰ አዘጋጀ። 

 

በዚህ ኮነፈረንስ ላይ የታደሙት የኢዮጵያውያን ድርጅቶችና ታዋቂ ግለሰቦች የኢትዮጵያ የተቃውሞ ፖለቲካና የነፃነት ትግል 

መሰረት የሆነው ብሄራዊ ጭቆና የሌለበትንና ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች 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 ኢህአዴግ ከፈተኛውን ስልጣን መያዝ ችሎ ነበር።  

 

የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ) በቻውን በሽግግሩ መንግስት ውስጥ ቀጣዩን የስልጣን ደረጃ ማገኘት ችሎ ነበር። ይህ እንዲሆን 

ያደረገው አወክለዋለሁ ይለው የነበረው የአሮሞ ህዝብ ብዛት ነው። እርግጥ  ኦነግ ከወራት ቆይታ በኋላ የሽግግር መንግስቱን 

ጥሎ ወጥቷል። ይህ የሆነው በመርህ ላይ የተመሰረተ የጭቆንና ፍቺ ስላላስቀመጠ፣ የጠራ አቅጣጫ ስላልነበረው፣ ምን ማድረግ 

እንዳለበትና ወዴት መድረስ እንደሚፈልግ በግልፅ ባላማወቁ ነው። 

 

ያም ሆነ ይህ፣ የዚህ ኢህአዴግ መራሽ  የሽግግር መንግስት ቀዳሚ ዓላማ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች 

በመቻቻልና በመከባበር ላይ በተመሰረተ አንድነት  ወደተሻለ ህይወት ተሸጋግረው የሚኖሩበትን የመንግስት ሥርአት 

መመሥረት ነበር። ይህ መንግስት የሚመራበትን ህገመንግስት መቅረፅ የዚህ የሽግግር መንግሥት ዋና ተልዕኮ ነበር። 

 

በዚህ መሰረት ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች እንዲሁም በሌሎች አመለካከቶች የተደራጁ ፓርቲዎች 

የተወከሉበት የህገመንግስት አርቃቂ ኮምሽን ተቋቋመ። ይህ ኮምሽን የመጀመሪያውን የህገመንግሥት ረቂቅ አዘጋጀ። ረቂቁን 
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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 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። 

 

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።  

 

ህገመንግስቱ በስራ ላይ በዋለባቸው ያለፉ ሃያ ዓመታት ድንጋጌዎቹ ትግባራዊ ተደረገዋል። ክእነዚሀ ድንጋጌዎች የሚጠበቀው 

የመብትና ነፃነት መከበር፣ የዴሞክራሲ መስፈን፣  በልማት የተሻለ ህይወት መኖር . . . ዕውን ሆነዋል። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ስልጣን በውክልና በሰጧቸው ሰዎቸ ብቻ የመተዳደር፣ ፍትህን ጨምሮ የመንግስት 

አገልግሎት በቋንቋቸው የማገኘት፣ በቋነቃቸው የመተዳደር፣ ለጆቻቸውን በቋንቋቸው የማስተማር መብታቸው 

ተከብሮላቸዋል። 

 

አሁን ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋቸውንና  ባህላቸውን እያጎለበቱ፣ ታሪካቸውን እየተንከባከቡ የገኛሉ። በአሁኑ ገዜ 

የኦሮሚኛ፣ የሲዳምኛ፣ የሶማሊኛ፣ የትግርኛ ቋነቋዎች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እየተሰጡ ይገኛል። በተለይ ኦሮሚኛ እሰከ ፒ ኤች ዲ 
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ዲግሪ ድረሰ እየተሰጠ ነው። ይህ ቋነቋው ላይ ጥናቶችን በማካሄድ፣ ቋንቋውን የስነፅሁፍ፣ የፍልስፍናና የሳይንስ ቋንቋ ማድረግ 

ያስችላል። ቋንቋን የማዳበር መብት ተግባራዊነት ይህን ይመስላል።  

 

የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች ባህላቸውንም እያጎለበቱ ነው። በየክልላቸው የባህል ማዕከላት በመገንባት ነባር ባህላቸው 

በቅርስነት እንዲጠበቅ፣ አንዳንዶቹንም በዓለም አቀፍ የሰው ልጅ ቅርስነት እንዲመዘገበ እያደረጉ የገኛሉ። ባህላቸውን አንዱ 

ለሌላው እያስተዋወቁ እየተደናነቁና እሴት እየተጋሩ በጋራ የሚደምቁበትን ሁኔታ እየፈጠሩ ነው። የብሄሮችንና ብሄረሰቦችን 

ማንነት ለመድፈቀና ለማጥፋት የተቀነባበረውን የፈጠራ ታሪካቸውን እያሰተካከሉና አየተነከባከቡም የገኛሉ። 

 

በብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች መሃከል ተፈጥሮ የነበረው፣ አንዱ ምርጥ ኢትዮጵያዊ፤ ሌሎች ደግሞ ምራጭ ተደርገው 

እንዲወሰዱ ያደረገው አመለካከት ጥቂት የቀደሞው ስረአቶች ርዝራዦች ጋር ካልሆነ አየጠፋ ነው። አሁን ብሄሮችና በሄረሰቦች 

በህገመንስቱ መሰረት በፍቃዳቸው በእኩልነትና በመከባበር ላይ የተመሰረተ የህዝቦች አንድነት ለመመሰረት በገቡት ቃል ኪዳነ 

መሰረት ሁሉም እኩል ኢትዮጵያዊ ናቸው።  

 

ይህ ሁኔታ የትልቅና ትንሽ ኢትዮጰያዊነት አመለካከትን አሰቀርቷል። አዲሲቷ ኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ለሚኖሩበት 

መሬትና መሬቱ ላይ ለሚገኝ የተፈጥሮ ሃብት ተበሎ በኢትዮጵያ ውስጥ የተጠቃለሉበት የወሰን እንጂ የህዝብ አንድነት የሌላት 

ሃገር አይደለችም። አዲሲቷ ኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ እርስ በርስ በመከባበር 

በፌደራላዊ ስርአት አብረው ለመኖር የተስማሙባት የህዝቦች አንድነት ያላት ሃገር ነች። 

 

 

በሕገመንግስቱ ላይ የተደነገገው እስከመገንጠል የዘለቀ መብትም፣ አዲሲቱን ኢትዮጵያ በፍቃዳቸው የገነቡት ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ሕዝቦች መብትና ነፃነታቸው ሳይሸራረፍ የሚከበር ለመሆኑ የተሰጠ ዋስትና እንጂ መገንጠልን የሚያነሳሳ 

አይደለም። ተገንጥሎ ነፃ መንግስት መመስረት መድረሻ አይደለም። መገንጠል መብትና ነፃነት ወደተከበረበት ስርአት የሚወስድ 

አንድና የመጨረሻ አማራጭ ነው።  

 

የኢትዮጵያ በሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ይህን ያውቃሉ። በመሆኑም መብትና ነፃነቶቻቸው ከተከበሩ ከሌሎች ጋር 

በአኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ኖሯቸው መኖርን ይመርጣሉ። እሰከመገንጠል የሚዘልቀው መብት፣ መብትና ነፃነታቸው 

ለመከበሩ ዋስትና ነው። “መብትና ነፃነታችን አልተከበረም” ብለው ሲያምኑ ጥያቄው የብሄሩ ወይም የብሄረሰቡ ሕዝብ 

መሆኑን በሚያረጋግጥ ስረአት የሚገነጠሉበት አካሄድ ነው። 

 

አንድ ብሄር ወይም ብሄረሰብ የመገንጠል ጥያቄ የሚያነሳው የመገንጠል መብት በህገመንግስት ስለተደነገገ ሳይሆን በሄራዊ 

ጨቆና ሲኖረበት  ብቻ ነው። ጭቆናው እስካለ ድረስ የመገነጠል መብት በህገመንግስት መደንገጉ ወይም አለመደንገጉ  

ጥያቄውን ከመነሳት አይገድበውም። እናም በዚህ ላይ ያለው ስጋት “የተወሰኑ ብሄሮች/ብሄረሰቦች ከሌላው ያነሰ 

የኢትዮጵያዊነት ስሜት ሰላላቸው፣ መሬቱንና የተፈጥሮ ሃብቱን የዘው ሊሄዱ ይችላሉ” ከሚል የተዛባ ግንዛቤ የመነጨ ነው። 
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አሁን ሁሉም የኢትዮጵያ በሄሮች -   “የኢትዮጵያዊነት ሰሜታቸው ቀዝቃዛ ነው” ሲባሉ የነበሩ የሶማሌ፣ አፋር፣ ጋምቤላ፣ 

ቤንሻንጉል ጉምዝ ብሄሮች ጭምር መብትና ነፃነታቸውን ያረጋገጠችላቸው ኢትዮጵያ ዜጎች መሆናቸውን ተቀብለዋል።  

 

መብትና ነፃነታቸው እስከተከበረ ድረሰ ኢትዮጵያዊነታቸው  ይቀጥላል። የአንድ ብሄር የመገንጠል ወይም ያለመገነጠል ጥያቄ፤ 

የመብትና ነፃነት መከበር ወይም ያለመከበር ጉዳይ ነው፤ በቃ። 

 

የኢትዮጵያ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን ብሄራዊ መብትና ነፃነትን ደፍጥጠው የነበሩት ዘውዳዊና ወታደራዊ የመንግስት 

ስርአቶች በርካታ ብሄራዊ የነፃነት ግንባሮች እንዲፈጠሩ የሚያስገድድ ሁኔታን ፈጥረው ነበር። ይህ ሁኔታ በአንድ ወገን 

የብሄራዊ ነፃነት ድርጅቶች ለነፃነት የሚያካሂዱት ትግል፣ በሌላ ወገን አምባገነኖቹ በተለይ የወታደራዊው መንግስት 

በየአቅጣጫው የተቀሰቀሰውን የነፃነት ጥያቄን ለማፈን የወጀው ጦርነት ሃገሪቱን የጦር አውድማ አድርጓት ነበር። ይህ ሁኔታ 

እጅግ በተባባሰበት የደርግ ስርአት  “ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር !” የሚለው መፈክር የስርአቱ መገለጫ ለመሆን በቅቶ ነበር። 

 

ብሄራዊ የነፃነት ድርጅቶች የደርግን ስርአት አስወግደው ነፃነታቸውን ካወጁና  ይህን ነፃነታቸውን በኢፌዴሪ ህገመንግስት 

አረጋግጠው በመቻቻልና በመከባበር ላይ የተመሰረተ አንድነት ኖሯቸው ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ 

በሃገሪቱ ፍፁም ሰላም ሰፍኗል። ኢትዮጵያ የራስዋን ሰላም ከማረጋገጥ አልፋ ዘላቂ የሰላም ዋስትና እንዲኖራት በምስራቅ 

አፈሪካን ሰላም በማሰከበር ቀንዲል ለመሆን በቅታለች። አሁን በሃገሪቱ ፍፁም ሰላም ሰፍኗል። የጦርነት ስጋትም ተወግዷል። 

 

ይህ ሁኔታ በወታደራዊ ደረግ የመንግስት ስርአት “ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር !” በሚል መፈክር የመንግስት ትኩረቱ ሁሉ 

ብሄራዊ የነፃነት ንቅናቄዎችን ማፈን ላይ በመሆኑ ኢኮኖሚው ክፉኛ ተጎደቶ ነበር። አርሶ አደሩ ምንም አይነት ምርታማነቱን 

የሚያሳድግ ድጋፍ ስለማይደረግለት አርሶ አደሩ ያመርት የነበረው ራሱን መመገብ እንኳን የማያስችለው እጅግ አነስተኛ ምርት  

ነበር። ይህ ሁኔታ  “ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር !”  በሚለው መፈክር መሰረት አርሶ አደሩ የእርሻ ስራውን ትቶ በግዳጅ ወደ 

ጦርነት ይጋዘ ስለነበረ መታረስ የሚገባው መሬት ጦም በማደሩ ወትሮም ዝቅተኛ የነበረው የሃገሪቱ የምርት መጠን የባሰ 

አሽቆልቁሎ ነበር።  

 

ወታደራዊው መንግስት በጀቱን በሙሉ ከውጭ የሚገኝ ብድርን ጭምር የጦርነት ወጪውን ለመሸፈን ስለሚያውለው፤ 

የመሰረተ ልማት፣ የማምረቻና የአገልግሎት ፕሮጀክቶች ማቋቋሚያ ወይም ማስፋፊያ ኢንቨስትመንት አይደረግም ነበር። የግል 

ኢነቨስትመንትም፤  ስርአቱ በሚከተለው የዕዝ ኢኮኖሚ ምክንያት የተከለከለ በመሆኑ የኢንቨስትመንት አቅም ያላቸው 

ባለሃብቶች ባለመፈጠራቸው፣ እንዲሁም የውጭ ባለሃብቶችንም በተመለከተ ስርአቱ የሚከተለው ፖሊሲ ለኢንቨስትመንት 

ስለማይጋብዝና ሃገሪቱ የጦርነት ቀጠና በመሆኗ ኢነቨስተሮች ቢጋበዙ እነኳን የመምጣት ፈላጎት ስለሌላቸው ኢኮኖሚው 

የኋሊት እየተንደረደረ ነበር። ይህ ሁኔታ በሃገሪቱ ስራአጥነትና ድህነት ስር ሰዶ እንዲንሰራፋ  አድርጓል። 

 

አሁን በሃገሪቱ ጦርነት የለም። በመላው ሃገሪቱ ሰላም ነግሷል። የኢፌዴሪ ሕገመንግስት የኢትዮጵያ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦችን መብትና ነፃነት እነዲከበር በማድረግ ዴሞክራሲያዊ ስርአት በመገንባትና የህግ የበላይነትን በማረጋገጥ ሰላም 
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እነዲሰፍን ማድረግ አስችሏል።  ይህ ሰላም፤  መንግስትና ህዝቡ  ለዘመናት የኖረውንና ስር የሰደደ ድህነት ማስወገድ ላይ 

እነዲያተኩር ማድረግ አስችሏል። አሁን ሃገሪቱ የፀረ ድህነት ትግልና የብልፅግና ግስጋሴ ላይ ትገኛለች። 

 

ሃገሪቱ ባለፉ አስር አመታት ያስመዘገበችው እድገት በተጨባጭ በህዝቡ ኑሮ መሻሻል የተገለፀ በመሆኑ እንዲሁም 

በመንግስታትና በዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ ተቋማት የተመሰከረለተ በመሆኑ፣ በዚሀ ዙሪያ በዙ ማውራት አያስፈልገኝም። 

በአጭሩ ግን ባለፉ አስር ዓመታት በተመዘገበ የኢኮኖሚ እድገት ኢትዮጵያ በምግብ ራስዋን ችላለች። አሁን አስከፊ ድርቅ 

ሃገሪቱን ቢመታ እንኳን በ1966 እና በ1976/77 እንደታየው አስከፊ ቸነፈር አይከሰትም። እርዳታ ከመደረሱ በፊት በራሷ 

የምግብ ክምችት የምግብ እጥረትን መቋቋም የሚያስችል ደረጃ ላይ ደርሳለች።  

 

50 በመቶ የነበረው ከድህነት በታች የሚኖር ህዝብ መጠን ባለፉ አስር አመታት በተመዘገቡ የልማት ስኬቶች ከ26 በመቶ 

በታች አሽቆልቁሏል። ከ100 ዶላር የማይበልጥ የነበረው አመታዊ አማካይ የዜጎች የነብስ ወከፍ ገቢ ከ600  ዶላር በላይ 

ደረሷል። በግልና በመንግስት ፕሮጀክቶች የተፈጠረውን የስራ እድል ሳይጨምር በአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ባለፉ አምስት 

ዓመታት ለ6 ነጥብ 7 ሚሊየን ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሯል። የዚህን እድገት ቀጣይነት በማረጋገጥ ኢትዮጵያ በ2017 ዓ/ም 

መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሃገራት ተርታ ትሰለፋለች። 

 

ኢትዮጵያ አሁን የድህነትና የረሃብ ምሳሌ መሆኗ ቀርቷል። በግብርናና በኢንደስትሪ ዘርፎች ባስመዘገበችው ስኬት 

የምትጠቀስና ተሞክሮዋን ለዓለም የምታካፍል ሃገር ለመሆን በቅታለች። በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያ 

ተሞከሮዋን እንድታካፍል እየተደረገ ነው። 

 

እነዚህ ሁሉ ስኬቶች ህወሃት የዛሬ 40 ዓመት ሲመሰረት የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል ትክክለኛ ቦታው ላይ ሊያደርሰው 

የሚያስችለውን ሃዲደ እንዲነክስ በማደረጉ የተገኙ ናቸው። የካቲት 11 የኢትዮጵያ ህዝብ ትግል ሃዲድ የነከሰበት ዕለት። 

 


