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የትግራይ ህዝብ ትርፍ መስዋዕትነት ከፈለ እንጂ ትርፍ 
ጥቅም አልወሰደም 

የአገራችን ህዝቦች ለዘመናት በድህነትና በአስከፊ ጭቆና ሲማቅቁ በቆዩባቸው 

ጊዜያት አርፈው የተቀመጡበት ጊዜ አልነበረም፡፡ በተለይ በገዢዎቻቸው ይደርስ 

ከነበረው አስከፊ ጭቆና ለመላቀቅ  በተደራጀም በተናጠልም ሲታገሉ ቆይቷል፡፡ 

ግን ደግሞ እዚህም እዚያም ይነሱ የነበሩ የህዝብ ቁጣዎች እና ጥያቄዎች 

በገዢዎች ይሰጥ የነበረው ምላሽ የቦምብና የጥይት እሩምታ ነበር፡፡ በመጨረሻም 

የህዝቡን ቁጣ ጫፍ ደርሶ ከቁጥጥር ውጭ በመሆኑ የዘውዳዊው ስርዓት ሊገረሰስ 

በቅቷል፡፡ ህዝቡን ያነሳቸው የነበሩ ጥያቄዎች ይፈታሉ፣ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ 

የትግል ሜዳው ይከፈታል፣ መሰረታዊ የህዝብ ጥያቄ ይመለሳል ብሎ ሲጠብቅ፤ 

ደርግ በኢትዮጵያ ትቅደም ስም ሁሉም ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች በአዋጅ 

አገዳቸው፡፡ ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በአንድ በኩል ህዝቡ በተደራጀም በተናጠልም 

ዴሞክራሲያዊ መብቱን ለማስከበር ሲንቀሳቀስ፣ በተቃራኒው ደግሞ ደርግ 

ከቀድሞው ገዢዎች በባሰ ህዝቡን በአደባባይ ጨፈጨፈ፣ ቤተሰቦች ልጆቻቸውን 

ለመግደል የተተኮሰውን ጥይት ዋጋ እስከ ማስከፈል፣ በልጆቻቸው አስከሬን ዙርያ 

ሆኖው መፈክር እንዲያሰሙና የተለመደውን ባህላዊ የሃዘን ስነስርዓት እስከ 

መከልከል የደረሰ በታሪካችን ታይቶ የማይታወቅ ግፍ ተመዝግበዋል፡፡ በዚህ ጊዜ 

ነበር ሁሉም የሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ የትግል መንገድ ሲዘጋባቸው የአገራችን 

ህዝቦች በተለያዩ አደረጃጀቶች ተደራጅተው የከተማ የህቡዕ ትግልና የገጠሩን 

የትጥቅ ትግል የተቀላቀሉት፡፡  

እነዚህ የተደራጁት የፖለቲካ ድርጅቶች ብሄራዊና ህብረ ብሄራዊ መልክ 

የነበራቸው ሲሆኑ፣ ከኢ.ዲ.ሕ. በስተቀር አብዛኞቹ የማሌ አቀንቃኞች ሆኖው 

በመሰረታዊ የዴሞክራሲ መብቶችና የህዝብ ጥያቄዎች ተመሳሳይ አቋም 

ነበራቸው፡፡ አብዛኞቹ ደርግ ወደ ስልጣን በመጣበት ወቅት የተፈጠሩት ድርጅቶች 

አሁንም ከEDU በስተቀር የህዝብ ጥያቄ ይዘው የተነሱ ቢሆንም በመሪዎቻቸው 



 

 

 

ስልጣን በአቋራጭ ለመያዝ ከነበራቸው ፍላጎት የመነጨ አብዛኞቹ ወደ ጠባብነትና 

ትምክህተኝነት ተንሸራትተው የህዝቡን ትግል ያንኮላሹት ሲሆን፣ በኣብዮታዊ 

ዴሞክራሲ መስመር ጀምሮ እስከ መጨረሻ የዘለቀና ለድል የበቃ ብቸኛው 

ድርጅት ህወሓት ብቻ ነበር፡፡  

የትግራይ ህዝብ ትምክህትንና ጠባብነትን በመታገል 
የከፈለው መስዋእትነት 

የትግራይ ህዝብ በህወሓት መሪነት የሚያደርገው ትግል ገና በእንጭጩ ለማኮላሸት 

የፊውዳል ስርዓት ናፋቂዎች፣ እንዲሁም የጠባብና የትምክህት ሓይሎች 

በትዕቢትና በንቀት ተነሳስተው የትግሉን ህልውና አደጋላይ የሚጥል ተከታታይ 

ጦርነት በመክፈት ከፍተኛ ትግል ኣድርገው በህዝቡና በመሪው ድርጅት ህወሓት 

/ተሓህት/ ከፍተኛ መስዋእትነት ከሽፏል፡፡ ለመጥቀስ ያክል፡- 

• ጠራናፊት  

– መስከረም 1969 ዓ.ም. እስከ 3000 የሚጠጋ የታጠቀና ጀሌ ሰራዊት 

ይዞ ተሓህትን ገጠመ፡፡ በጠራናፊት ሽንፈት ሲጠቃለል የተሓህት 

የጦር መሪ ሙሴ ያለበት 10 ከፍተኛ ኣመራር ጨምሮ በርካታ ምርጥ 

የህዝብ ታጋዮች መስዋእት ከፈሉ፡፡ 

• ኢድዩ 

– እንደገና ተደራጅቶ 18 ሺ ሰራዊት ኣሰልጥኖ ተሓህትን ለመግጠም 

መጣ፡፡ ተሓህት 300 ሰራዊት ነበረው ፣ መጋቢት 20፣ 1969 ዓ.ም. 

ለ36 ሰዓታት 1ለ40 ሰራዊት ገጠመ፤ በዛን ጦርነት የገባው የኢድዩ 

ሰራዊት ተደመሰሰ፣ ለጊዜው ሁኔታው ተረጋጋ፣  

– እንደገና ኢድዩ ተጠናክሮ ሚያዝያ 30፣ 1969 ዓ.ም. የጀመረ መጋቢት 

30፣ 1969 በተሓህት ድል ኣድራጊነት ተጠናቀቀ 



 

 

 

– እንደገና ሓምሌ 16፣ 1969 በሓክፈን ገጥሞ ተሸንፎ ቀረ፣ ተሓህት 

በ1970 መጀመሪያ በ8 ሓይል ተደራጅቶና ታጥቆ ወጣ 

• እንዲሁም ከዓማ /ጀብሃ/፣ የተደረጉ ፈታኝ ውግያዎች የትግራይ ህዝብ 

በከፈለው ታላቅ መስዋእትነት ጀብሃ ተጠራርጎ ወደ ሱዳን እንዲገባ 

ኣድርጓል፡፡  

ኢህአፓ ህብረ ብሄራዊ መልክ ይዞ ትግል የጀመረ ሲሆን ከሌሎች ድርጅቶች 

በበለጠና በስፋት የኢትዮጵያ ህዝቦች በስሩ አሰልፎ የተንቀሳቀሰ ሲሆን በተከተለው 

የተሳሳተ የትግል ስልት በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ የአገራችን ወጣት ሙሁራን 

ለደርግ የቀይ ሽብር ሰለባ እንዲሆኑ በማድረግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ500 ሺ በላይ 

ወጣቶች ሂይወት ተቀጥፏል፡፡ ይህ ከባድ መስዋእትነት ከኤርትራ በስተቀር 

በሁሉም 13 ክፍለ ሃገሮች የሚኖሩ ህዝቦች ያለምንም ልዩነት የተከፈለ 

መስዋእትነት ነበር፡፡ በህዝብ ደም የሰከረው የደርግ ስርዓት በትግራይ የነበረው 

የከተማ ህቡእ ትግል ሲያዳክመው በተቀሩት የአገራችን ከተሞች የነበረውን 

የከተማ ህቡእ ትግል ከሞላ ጎደል በቁጥጥር ስር አውሎት ነበር፡፡ በዚህ ጊዜ ነበር 

ኢህአፓ ከረፈደ /ወጣቱ በቀይሽብር ካለቀ/ ቦኋላ የገጠሩን የትጥቅ ትግል 

ለማጠናከር ወደ ምስራቃዊ ትግራይ ተራሮች /ዓሲምባ/ የገባው፡፡  

ኢህአፓ በመላ አገራችን ያለውን አብዛኛው የተማረ ወጣት ማሰለፍ የቻለና 

ከፍተኛ ተቀባይነት ተጎናፅፎ የነበረ ድርጅት ቢሆንም፣ በተከተለው የተሳሳተ 

የትግል ስልት ምክንያት የአብዛኛው የአገራችን ወጣት የትግል ወኔ እንዲሰለብ 

አድርጓል፡፡ በመጨረሻም ኢህአፓ ይዞት ከተነሳ አንዳንድ የአቋም መንሸራተትና 

የውስጠ ድርጅት ዴሞክራሲ መበላሸት ምክንያት፤ እንዲሁም ከትምክህተኝነት 

ባህሪው የመነጨ የጠብ ጫሪነት ሰበብ ምክንያት፣ በዛን ጊዜ የህዝብ ጥያቄ ይዞ 

ይታገል ከነበረው የትግራይ ብሄራዊ ድርጅት - ተ.ሓ.ህ.ት. የአሁኑ ህ.ወ.ሓ.ት.ን 

ለመጨፍለቅ ወደ አላስፈላጊ ጦርነት በመግባቱ በአጭር ጊዜ ተሸንፎ ከትግራይ 

ተጠራርጎ ሲወጣ፣ የትጥቅ ትግሉን መምራት አቅቶት ተንኮታኩቶ ተበተነ፡፡ 



 

 

 

በዚህን ጊዜ ነበር አብዛኛው የኢህአፓ ወጣት ፖለቲካና ኮሬንቲ በሩቁ ብሎ 

ከትግሉ የሸሸው፡፡ የተወሰኑት የህዝቡን ትግል ለማኮላሸት ወደ ደርግ በመግባት 

የቦኩላቸውን ጥረት ሲያደርጉ፤ ጥቂቶች ደሞ የመታገያ ዕድሉ አልተዘጋም በማለት 

ዳግም የመታገያ ፕሮግራም በመቅረፅ ኢህዴን የሚል ድርጅት በማቋቋም 

የአብዮታዊ ዴሞክራሲ መስመር ይዞ ከህወሓትና ከኦህዴድ ግንባር ፈጥሮ 

ኢህአዴግ መስርቶ ለድል የበቃው፡፡  

ደርግ ስልጣኑን ለማቆየት በትግራይ ያደረሰው ልዩ 
ዕልቂትና ጭቆና 

ደርግ በተከተለው አሰቃቂው የቀይ ሽብር ዘመቻ ምክንያት በከተሞች የነበረውን 

የተደራጀ የህዝብ ትግል ሙሉ በሙሉ ከስራ ውጭ ሲያደርገው ኋይሉን ወደ ሰሜን 

/ትግራይና ኤርትራ/ በማዞር አሰቃቂው ጭፍጨፋ አጠናክሮ ቀጥሎበት ነበር፡፡ 

ደርግ ከፀረ ህዝብ ባህሪው የመነጨ በመላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ አሰቃቂ 

የጭቆና ተግባራት ሲያደርስ የነበረ ቢሆንም በሰሜኑ የአገራችን ክፍል ደግሞ ዋና 

የትጥቅ ትግል ሜዳ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከሌሎች የአገራችን አከባቢዎች በከፋ 

መልኩ የፀረ ህዝብ ተግባራቱ በሰሜኑ ክፍል ሲያደርስ ነበር፡፡  

በሰሜኑ የአገራችን ክፍል ከሌላው የአገራችን ክፍል በተለየ በደርግ ይደርስ 

የነበረው ጭቆና ና የተከፈለው መስዋእትነት በምናይበት ጊዜ የተወሰኑትን 

ለአብነት ለመጥቀስ ያህል፡- 

 ሰላምና መረጋጋት ለአንድ ቀንም ቢሆን ያልነበረበትና ሁሌም ሽብር፣ 

ጦርነት፣ ውድመት፣ ንብረት መቃጠል፣  

 በየወቅቱ በሚመጣው የተለያዩ አውዳሚ ኬሚካል /ንጥረነገር/ የያዙ ቦምቦች 

መሞከሪያና ህዝቡም መሬቱም ሲቃጠል፣ 

 17 የትግሉ ዓመታት ሙሉ /6210 ቀናት/ በየቀኑ በአማካይ 10 የሰው ሂወት 

ሲያልፍ፣ የ16 ሰው የአካል መጉደል ይደርስ ነበር፤ 



 

 

 

 ህዝብ ይሰበሰብበታል በሚባሉት የሃይማኖት በዓላት ላይ /በሚካኤል፣ 

ገብርኤል፣ መድሃኒዓለም፣ ማርያም፣ ወዘተ/ ከወር-እስከ-ወር ያለምንም ፋታ 

በአውሮፕላን መንደሮች፣ ቀበሌዎች፣ ከተሞች፣ ቤተክርስትያኖች፣ ገበያ 

ቦታዎች፣ እንዲሁም መስጊዶች ተቃጥለዋል፣ እዚህ ላይ ሂይወታቸው ያለፉ 

ህፃናት፣ ሴቶችና አዛውንቶች በጣም በርካታ ነው፣ 

 አፋኝ የተባለ የደርግ ሰራዊት በየቀኑ ወደ የትግራይ ነፃ መሬት ጨለማ 

ተገን በማድረግ ዘልቆ በመግባት ቤቶች ሲያቃጥል፣ ወጣቶችና ጎልማሶች 

ሲገድል፣ የእርሻ ምርቶች ሲያቃጥል፣ የአርሶ አደሩ ከብቶች ሲያርድና 

የተቀሩትን ሲዘርፍ ለ14 ዓመት ከፍተኛ ውድመት አስከትሏል፣  

 17 ዓመት ሙሉ ጦርነት በመኖሩ፣ ሰላምና መረጋጋት ለአንድ ቀንም 

ባለመኖሩ፣ 

o አብዛኛው የከተማው ነዋሪና ሁሉም የገጠር ህዝብ፣ በውሃ እጥረት፣ 

በጤና ችግር፣ በትምህርት እጦት፣ በመንገድ ችግር በአጠቃላው 

በመሰረታዊና ቁልፍ መሰረተ-ልማት እጦት ለኋላ ቀርነት፣ ድህነትና 

ለከፋ ችግር ተዳርጓል፡፡ በጣም ቀላልና በቀላሉ ለመቆጣጠር የሚቻሉ 

የሚባሉ በሽታዎች ሳይቀሩ በየዓመቱ ሺዎች ሂይወት ቀጥፏል፣ 

o የከተማውና የገጠሩ ህዝብ ከቤተሰቦቹ፣ ከዘመዶቹ፣ እንዳይገናኝ 

ተከልክሎ ሲሰቃይ በድብቅ የተገናኘ ሲታሰር፣ ሲገረፍ፣ ሲገደል 17 

ዓመት ሙሉ አልፏል፣ 

o የከተማው ህዝብ ልክ እንደ የቁም-እስረኛ ከከተማው ክልል 100 

ሜትር ቢያልፍ ወደ እስርቤት፣ ማታ ከ1፡30 ሰዓት እስከ 2፡00 ሰዓት 

የሰዓት ህላፊ ታውጆ ከዚህ ቦኋላ የሚንቀሳቀስ ሲታሰርና ሲገረፍ 17 

ዓመት ሙሉ አልፏል፣  

o ከከተማ ወደ ከተማ ለመንቀሳቀስ ወርና ከዛ በላይ ጠብቆ የወታደር 

ስንቅና ትጥቅ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማስተላለፍ በማሰብ 



 

 

 

በወታደር የታጀቡ ኮንቨይ ሲገኙና  የይለፍ ወረቀት ይዞ ብቻ 

የሚደረግበት 17 ዓመት ሙሉ ክፉ ቀን አሳልፏል፣   

o ከልክ ያለፈ የድስፕሊን ችግር የነበረው ፀረ ህዝብ የሆነ ወታደር 

በክልሉ በመስፈሩ ምክንያት የትግራይ ህዝብ 17 ዓመት ሙሉ 

የሴቶች መደፈር፣ የንብረት መዘረፍ የዜጎች በማንነታቸው ምክንያት 

መዋረድና መገረፍ ያለማቋረጥ የተፈፀመበት 6300 ክፉ ቀን 

አሳልፏል፣  

o በመጨረሻ አከባቢ በ1980 ሰኔ ወር በጠራራ ፀሃይ በሓውዜን ከተማ 

በገበያ ላይ በጦር አውሮፕላን ከ2500 በላይ ሙትና ከ2500 በላይ 

ቁስለኛ ያደረገ አስከፊ የናዚ ተግባር ፈፅሟል፡፡ 

የትግራይ ህዝብ በአንድ በኩል እላይ የተዘረዘሩትን ጥቂቶች ለአብነት ብቻ 

የተጠቀሱት ከደርግ ፀረ ህዝብና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ተግባራት የደረሰበትን 

አስከፊ ጭፍጨፋ ሲሆን በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሂይወት፣ የንብረትና የሞራል 

መስዋእትነት ከፍሏል፡፡  

ይህ ነገር በአሁኑ ሰዓት ሲነገር በተለይ ወጣቱ ፈፅሞ ሊያምን ኣይችልም፡፡ 

ኣንዳንዱ እንዴት በዛን ጊዜ ለሰው ልጅ ክብር የለም እንዴ ይህ እንዴት ይሆናል 

በጣም ታጋንናላቹ የዓለም ህብረተሰብ እንዴት ዝም ይላል ወዘተ ጥያቄዎች 

ይጠይቃል፡፡ ወደድንም ጠላንም ሓቁ ይህ ብቻ ሳይሆን ከዚህም በባሰ ደርሷል፡፡ 

የትግራይ ህዝብ ወደ ትግል ሜዳ ሲወጣ፣ መሳሪያ ሲጨብጥ የቶክስ ሱስ 

ስለነበረበት አይደለም፡፡ መኖር ማለት ሲቃይ፣ መዋረድ፣ ህሊናህን መሸጥ፣ 

ማንነትህን መደበቅ ማለት ስለሆነበት ነበር ትጥቅ ትግልን የመረጠው፣ ስለሆነም 

ተዋርዶ ከመኖር ለህዝብ ለሃገር ሲሉ ታሪክ ሰርቶ መሰዋት በመምረጡ ነው፡፡ 

ለዚህነው የትግራይ ወጣት የህዝቡን ሲቃይ፣ እሮሮ ቆሞ ማየት ስላልፈቀደ ህዝቡን 

ነፃ ለማውጣት ቆርጦ በወኔ ወደ ትግል ሜዳ የወጣው፡፡ በረሃ የወጣው ታጋይም 

ከነበረው ህዝባዊ ወገንተኝነት የተነሳ  



 

 

 

ቢሆንልኝ እንደ ምኞቴ ፣ 
ሰባት ጊዜ ልሰዋ ሂወቴ ፣ 

በማለት ነበር የሚፎክረው፣ የሚዘፍነው፡፡ 

 
 

የትግራይ ህዝብ ደርግን ለመጣል በትግል የከፈለው 
መስዋእትነት 

በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ ህዝብ ገዢዎቹ ከሚያደርሱት ከፍተኛ ጭቆና 

ለመላቀቅ በራሱ ተነሳሽነት ከመሪ ድርጅቱ ህወሓት ጋር ተሰልፎ ለመብቱና 

ለነፃነቱ ባደረገው እልህ አስጨራሽ ትግል ከፍተኛ መስዋእትነት ከፍሏል፡፡ 

ለመጥቀስ ያክል 17 ዓመት ሙሉ /6300 ቀናት/ ያለመታከት የኢትዮጵያ 

የህዝቦች ትግል ተንከባክቦና ተሸክሞት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል ለትግሉ በሚፈለገው 

መጠንና ጥራት የሰው ሃይል በማቅረብ ለድል አድርሶታል፡፡ የደርግ ስርዓት፣ 

የትምክህት ስርዓቱን ለመጠበቅ 17 ዓመት ሙሉ የገነባውን ዘመናዊ መሳሪያ 

የታጠቀው እስከ ግማሽ ሚሊዮን የሚደርስ ዘመናዊ ሰራዊት 13 ዓመት ሙሉ 

ሲያደርስ የነበረውን ጥቃትና በፅናት መክቷል፡፡ በተለይ ደግሞ በነዚህ 13 

ዓመታት ደርግ፣ ጠንካራ ዝግጅት ያደረገባቸው 7 ከፍተኛ የመሬትና የአየር ላይ 

ዘመቻዎችን የትግራይ ህዝብ በታላቅ መስዋእትነትና ጀግንነት መክቷል፣ 

 የመጀመሪያ ዘመቻ/ቀዳማይ ወራር  

o ደርግ ራዛ-ፕሮጀክት ብሎ በጠራው ዘመቻ ህዝብን በማታለል አገር 
በአረቦች፣ ገንጣዮችና ኣስገንጣዮች ተወረረች፣ ብሎ እስከ 100 ሺ 
የሚጠጋ ያልሰለጠነ ገበሬ ኣስታጥቆ 1968 ዓ.ም. መጨረሻ ላይ ወረራ 
ጀመረ፣ ህወሓት በሽምቅ ውግያ ድልኣድራጊነት፣ በሴሮ ተጠቃለለ፣ 
10ሺ ተማረከ፡፡ 

 ሁለተኛ ዘመቻ “ነበልባል” 



 

 

 

o በራዛ ፕሮጀክት የተበሳጨ ደርግ የዓንድ ዓመት ዝግጅት በማድረግ 
ከሰኔ 1969 ዓ.ም. ጀምሮ በጎንደርና በመቀሌ በኩል ዘመቻው ቀጠለ፡፡ 
በመቐለ የመጣው ሴሮ ላይ ተደመሰሰ፣ 

 ሶስተኛ ዘመቻ ”ትግራይን በመዳሰስ ኤርትራን ለመደምሰስ….” 

o ደርግ በምስራቁ የተገኘው ድል በሰሜኑ ይደገማል በሚል መፈክር 
200 ታንክ፣ 250 መድፍ፣ 100 መኪናና ብዙ ዘመናዊ መሳሪያ ታጥቆ 
ሰኔ 1970 ዓ.ም. ተጀመረ፡፡ ኪሳራ ቢደርስበትም ሰላማዊ ሰው 
በመረሸን ቤቶች በማቃጠል ብዙ ከተሞችን ያዘ፡፡ የደረሰበትን ሽንፈት 
መቋቋም ሲያቅተው ወደ ትላልቅ ከተሞች ተሰባስቦ ዝግጅቱን ማድረግ 
ቀጠለ፣  

 ኣራተኛ ዘመቻ/ ኲናት ፆም ኣርብዓ  

o የመጀመሪያ ድርጅታዊ ጉባኤ ለማካሄድ ዝግጅቶች ተጠናቀው ሳለ፣ 
ደርግ ይህን ለማደናቀፍ 4ኛ ዘመቻ ጀመረ፣ በታጋዮች ፅናት 
ተመከተ፡፡ 

 ኣምስተኛ ዘመቻ “ ” 

o በየካቲት 1972 ዓ.ም. በማእከላዊ ዞን ትኩረት በማድረግ ዘመቻ 
ቀጠለ፡፡ በታላቅ መስዋእትነት ከሸፈ፡፡ 

 ስድስተኛ ዘመቻ ”ተራራ ….” 

o በ1972 መጨረሻ ደርግ በልዩ የማስፈራሪያ ፕሮፖጋንዳ ታጅቦ፣ 24ሺ 
ሰራዊትና የሶቭየት አማካሪዎች ይዞ፣ MI-21 ሄሊኮፕተር ይዞ ዘመተ፡፡ 
የማእኸላይ ኮሚቴ ኣባል የነበረ ዶክተር ኣታኽልቲ ቀፀላ ጨምሮ ብዙ 
ታጋዮች ክቡር መስዋእት ከፍለዋል፡፡  እዚም የተለመደው ዘመቻው 
ከሸፈ፡፡ 

 ሰባተኛ ዘመቻ ከቀይኮኮብ ዘመቻ ቦኋላ የተካሄደ 

o ዓላማው ህወሓትን ከቦ ለመጨፍለቅ በሚል እሳቤ በወልቃይት፣ 
በኤርትራ-ሸላሎ፣ በዓዲ-ዳዕሮ በኩል በ1975 ዓ.ም. ቢኤምና ታንክ ይዞ 
ዘመተ፡፡ እዚህ ታንክ ተማረከ፡፡ 



 

 

 

 ስምንተኛ ዘመቻ የካቲት 22፣ 1977 ተጀመረ  

o ህወሓት የትግራይ ህዝብን ከረሃብ ለማዳን በምትሯሯጥበት ጊዜ፣ ደርግ 
ድርቅን እንደ መልካም አጋጣሚ በመውሰድ ህዝብና ህወሓትን 
መደብደብና ማጥቃት ቀጠለበት፡፡ ሱዳን ይሰደድ የነበረ የትግራይ 
ህዝብ ሻዕብያ በነፃ መሬቴ ማለፍ አይችልም ብሎ መንገዱ ሲዘጋ 
ደርግ ደግሞ በኣውሮፕላን ጨፈጨፈው፡፡  20 ትላልቅ ውጊያዎች  
ተደረጉ፣ ከ500 ቤቶች በላይ አቃጠለ፣ ከብቶች አረደ፣ 

o በዚህ ውግያ ደርግ ትልቅ ኪሳራ ሲደርስበት ህወሓት ደግሞ በትጥቅ 
ተጠናክሮ ወጣ፡፡ 

o ኣንድ ሚግ ተመትቶ ወደቀ፣ ብዙ የጥይት መጋዝን ተቃጠለ፣ የተማረከ 

 32 ሬድዮ፣ 35 መኪኖች፣ ከ2000 በላይ ከባድና ቀላል መሳሪያ፣ 
10 ሚሊዮን የሚገመት ስንቅ፣ እስከ 100 የሚሆኑ መኮንኖች 

 የትግራይ ህዝብ 13 ዓመት ሙሉ የአፉን /የዕለት ጉርሱን/ ትቶ ከህፃናት 

ልጆቹ አፍ ቀምቶ ትልቅ ተስፋ ላደረገለት ህዝባዊ ትግል መሳካት ሳይሰላች 

ስንቅና ትጥቅ አቅርቧል፡፡ 

ለዚህ ነው የትግራይ ህዝብ ለዚህ አሁን ያለንበት ስርዓት እውን መሆን ከአቅሙ 

በላይ ትርፍ መስዋእትነት ከፍሏል የምለው፡፡ 

በመጨረሻም በአብዮታዊ ዴሞክራሲ መሪነት የተደረገውን ህዝባዊ ትግል በሞላ 

የኢትዮጵያ ህዝብ ተሳትፎ ባይታከልበትና ህዝቡን ለደርግ ስርዓት ባይጠላው ኑሮ 

ትግሉ ለድል ባልበቃ ነበር፡፡ አብዮታዊ ዴሞክራሲ ምልኣተ ህዝቡ ማሳመንና 

ማሰለፍ በመቻሉ፣ ሙሉ የህዝብ ድጋፍ አግኝቶ ለድል በቅቷል፡፡ ይህ በእንዲህ 

እያለ የትግራይ ህዝብ ለትግሉ መሳካት የኢህአዴግ ሰራዊት የትግሉ የሰላ ጫፍ 

ሆኖ ደርግን በመደምሰስ ቁልፍ ሚና ተጫውቷል፡፡ የሰላ ጫፉ ወይም የኢህአዴግ 

ሰራዊት መጠናከር ደግሞ የትግራይ ህዝብ ከ85% በላይ አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡ 

የደርግ ስርዓት ለመጣል መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች በተደራጀና ባልተደራጀ 

መልኩ በመላ አገራችን ከፍተኛ ትግልና ትንቅንቅ ያደረጉ  መሆኑ ለሁሉም ግልፅ 



 

 

 

ነው፡፡ ቁልፉና የትግሉ የስበት ማዕከል ሆኖ የተፈፀመው በአገራችን የሰሜኑ ክፍል 

በመሆኑ አሁንም ከ17 የትግል ዓመታት ውስጥ 13ቱ ወይም 85% በትግራይ 

ህዝብ ጫንቃ የወደቀ ነበር ቢባል ማጋነን አይሆንም፡፡ 

ለዚህ ነው የትግራይ ህዝብ አሁን ለደረስንበት ስርዓት እውን ለማድረግ በትጥቅ 

ትግሉ ከማንም በላይ ትርፍ መስዋዕትነት ከፍሏል የምለው፡፡  

በአጠቃላይ እዚህ ደረጃ ለመድረስ በትጥቅ ትግሉ ከፍተኛ መስዋእትነት ተከፍሎ 

ነው፡፡ ይህ ከፍተኛ መስዋእትነት ለመክፈል የተገደድነው የደርግ ስርዓት ሁሉም 

የሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገዶች በመዝጋት በምትኩ ሰፊ የአፈና መዋቅር 

ዘርግቶ ለመታገስ አስቸጋሪ የሆነ ጭቆና በማድረሱ ነበር፡፡ የትግራይ ህዝብ ይህን 

የሚያክል መስዋእትነት ሲከፍል የጦርነት ሱስ ስለነበረው አይደለም፡፡ ይህን 

መስዋእትነት የከፈለው የትምክህት ስርዓት እየተፈራረቁ የሚያደርሱበት የነበረውን 

አስከፊው ጭቆና ለመላቀቅ ነው፡፡ አዎ የመኖርና ያለመኖር ትርጉም 

በማይለያዩበት ከነበረው ስርዓት ለመላቀቅ ትግሉን የጠየቀው ከፍተኛ 

መስዋእትነት ሳይሳሳ ከፍሏል፡፡ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ አስተሳሰብ ይህ 

በመክፈሉም የከፈለውን ያህል እርካታ አግኝቷል፣ ይህ በመክፈሉ በሂይወት 

የመኖርና ያለመኖር ትርጉም የሚለያዩበት ጊዜ ፈጥሯል፣ ትርፍ መስዋእትነት 

በመክፈሉ ከውርደት ወጥቶ እንደ ህዝብ ክብሩን ተጠብቆለት፣ የማንነቱ እውቅና 

አግኝቶ ባህሉ፣ ቋንቋው፣ ክልሉ ማልማት ችሏል፣ ያጣቸው ነገሮች ሁሉ በትግሉ 

ማግኘት ችሏል፡፡  

የትግራይ ህዝብ ለከፈለው መስዋእትነት ያገኘው ጥቅም 
ከደርግ ውድቀት ቦኋላ ደኢህዴን በመጨመር ነበር ኢህአዴግ እንደ ግንባር 

ለኢትዮጵያ አገራችን አዲስ ምዕራፍ የከፈተው፡፡ ይህ አዲሱ ምዕራፍ የነበሩትን 

የፀረ ህዝብና የፀረ ዴሞክራሲ አፈናዎች አክትሞ፤ በህዝቦች የጦፈ ውይይትና 

ክርክር ታጅቦ የህዝቡን ይሁንታ ያገኘ፣ በዓለማችን በዓይነቱ ዴሞክራሲያዊና 

የተዋጣለት ከሚባሉት ህገመንግስቶች የሚጠቀስ ህገመንግስት እንዲኖረን 



 

 

 

በማድረግ በአገራችን ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ የተደረገበት 

ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ የትግል ሜዳ የተከፈተበት ሁኔታ ተፈጠረ፡፡  

በዚህ አዲስ ምዕራፍ አስቀድመው ተደራጅተው ይንቀሳቀሱ ከነበሩት 17 የታጠቁ 

ድርጅቶች በተጨማሪ በተፈጠረው ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ብዛት ያላቸው 

ኣዳዲሶች የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፈጥረው እስከ 75 የሚደርሱ የተመዘገቡ 

ድርጅቶች ተፈጥሮዋል፡፡  

ከደርግ ውድቀት ቦኋላም ኦነግ የደርግን የተበተነ ሰራዊት ሰባስቦ እንደገና 

በማደራጀት የደርግን ፀረ ህዝብ ተግባራት ለማስቀጠል ጥረት ሲያደርግ፣ የኦነግን 

በአፍራሽ ተግባራቱ ከኦሮሞ ህዝብ እስኪነጠል ድረስ ለኢህአዴግ ሰራዊት ኦነግ 

ቢቶክስብህም እንዳትተኩስ የሚል ትእዛዝ በማውረድ ኢህአዴግ ታጋይ ቀላል 

የማይባል መስዋእትነት ከፍሏል፡፡ በመሆኑም የፀረ ህዝቡ የጠባብነት ድርጅቱ 

ኦነግ በፈፀመው ፀረ ህዝብ ተግባራት ከኦሮሞ ህዝብ እንዲነጠልና በመጨረሻም 

እንዲደመሰስ በመደረጉ አገራችን ተነፃፃሪ ሰላምና መረጋጋት በመስፈኑ ህዝቡ 

የልማት ስራውን ለመስራት መንገድ ከፍቷል፡፡ 

ባለፉት 25 ዓመታት በርካታ ኣዳዲስ ፓርቲዎች እየተፈጠሩ፣ የህዝብ ድጋፍ 

አጥተው የፈረሱ፣ እየተወሃሃዱ፣ እየተነጣጠሉ 5 ዴሞክራሲያዊ፣ ነፃና በህዝብ ዘንድ 

ተኣማኒነት ያገኙ ምርጫዎች በማካሄድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓታችን ከጊዜ ወደ ጊዜ 

እየተሻሻለና እያደገ እዚህ ደረጃ ደርሷል፡፡  

የትግራይ ህዝብ የትጥቅ ትግሉን ሲጀምር የነበረውን ገዢው የትምክህት ስርዓት 

በመደምሰስ የራሱ ሌላ ገዢ መደብ ለመተካት ሳይሆን የህዝቦች እኩልነት 

ተረጋግጦ ህገመንግስታዊ ስርዓት በመፍጠር ዴሞክራሲያዊ አንድነትን ለማረጋገጥ 

ነበር፡፡ በመሆኑም የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸውን ዕድል 

በራሳቸው የሚወስኑበት መብት ተረጋግጦላቸው፣ የየራሳቸው ክልላዊ መንግስት 

መስርተው ራስ በራሳቸው እየተዳደሩ ይገኛሉ፡፡ ሁሉም የአገራችን ህዝቦች እንደየ 

ብዛታቸው የሚወከሉበት ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መስርተው እነሆ 



 

 

 

የሰላምና የልማት ጉዞ መጓዝ ከጀመሩ 25 ዓመታት አስቆጥሯል፡፡ በዚህ የልማት 

ጉዞ አገራችን ከማሽቆልቆል ጉዞ ወጥታ በፈጣን ዕድገት ጎዳና ትገኛለች፡፡ 

በመሆኑም የህዝባችን ድህነት በግማሽ እንዲቀንስ በማድረግ የድህነት መጠኑ ወደ 

20ዎች ፐርሰንት እንዲወርድ ተደርጓል፡፡ በዚህ 25 የሰላምና የልማት ዓመታት 

ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ የትግል መንገድን የመረጡ ከ 75 በላይ የፖለቲካ 

ድርጅቶች የተሳተፉበት 5 ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊ፣ ነፃና በህዝብ ዘንድ ተአማኒነት 

ያተረፈ የህዝብ ምርጫ አልፎዋል፡፡ የትግራይ ህዝብ ሲታገል እነዚህን ድሎች 

ለማግኘት ነበርና አገኛቸው፡፡ እነኝህ ድሎችም በሁሉም የአገራችን ህዝቦች 

ተግባራዊ ሆኖው ሁሉም የአገራችን ህዝቦች በእኩል እያጣጣሟቸው ይገኛሉ፡፡  

ለዚህ ነው የትግራይ ህዝብ ትርፍ መስዋእትነት በመክፈሉ ከሌሎች የኢትዮጵያ 

ህዝቦች በተለየ ትርፍ ጥቅም እያገኘ ኣይደለም የምለው፡፡ 

ትርፍ መስዋዕትነት በመክፈሉ ይመኘውና ይታገልለት የነበረው ዓላማ ከሌሎች 

ወንድም ህዝቦች እኩል እውቅና አግኝቶ በመፈቃቀር፣ በመቻቻል እና በመተሳሰብ 

ላይ የተመሰረተ ህብረት ፈጥሮ መኖር ነበርና እነሆ ላለፉት 25 ዓመታት ሰላሙ 

አረጋግጦ፤ እንደ አባቶቻቹ የመጣውን የውጭ ወረራና ስጋቶች በጋራ እየመከተ 

ዴሞክራሲያዊ አንድነቱ በማረጋገጥ በልማት ጎዳና ይገኛል፡፡  

ይህን ያገኘውን ነፃነት ለመንጠቅ የሚመጣ የትምክህትም የጠባብም ሃይል ደግሞ 

እስከ መጨረሻ ይፋለመዋል፡፡ ትርፍ መስዋእትነት የሚጠይቅ ቢሆንምእንኳ 

ለመክፈል ዝግጁ ነው፡፡ አሁን ምክንያቱ ከትምክህትና ጠባቦች ምን እንደሚከተል 

በቲኦሪ ብቻ ሳይሆን በተግባር ስለሚያውቀው፡፡ ይሁንና የትግራይ ህዝብ አሁን 

ትርፍ መስዋእትነት የሚያስከፍል የሚያስገድድ ሁኔታ የለውም፡፡ ምክንያቱ 

የትግራይ ህዝብ አሁን ብቻውን አይደለም፡፡ ነፃነት ተነፍጓቸው በድህነትና 

በትምክህት ስርዓት ሲማቅቁ የነበሩ ህዝቦች ልክ የትግራይ ህዝብ ያገኘውን 

ነፃነትና እድገትን ያገኙ፣ ከጎኑ ናቸው፡፡  



 

 

 

ማጠቃለያ 
በመላ የአገራችን ህዝቦች መጠነ ሰፊ ትግልና መስዋእትነት በመክፈል አገራችን 

ከነበረችው የኋሉዮሽ ጉዞ ወጥታ በዓለማችን ፈጣን፣ ቀጣይነትና ፍትሃዊ ዕድገት 

አስመዘገቡ ከሚባሉት አገራት በመጀመሪያ ምድብ የምትጠቀስ አገር ለመሆን 

በቅታለች፡፡ በሌላ በኩል የስርአታችን ቁጥር አንድ ቀንደኛ ጠላትና ህልውናችን 

የሚፈታተን አደጋ የጥገኛ የመበስበስ አደጋ ኪራይ ሰብሳቢነት አደጋ (መገለጫውም 

ትምክህት፣ ጠባብነት፣ አክራሪነት፣ መልካም አስተዳደር እጦት) ነው ብለን ለይተን፣ ይህን 

ከምንጩ ለማድረቅ ሰፊ ትግል በማድረግ አመርቂ ውጤቶች ተመዝግቧል፡፡ 

በመሆኑም አሁን ያለውን የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ የበላይነት፣ 

በልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚ የበላይነት ለመተካት የሚደረገው ትግል ጫፉ ላይ 

ደርሶ በትንቅንቅ ላይ እንገኛለን፡፡ አሁን ያለው ትንቅንቅ በሁሉም በኩል (ክራይ 

ሰብሳቢነቱም ልማታዊነቱም) የሞት ሽረት በማድረግ ላይ ነው፡፡ ይህ የተጧጧፈ 

ትግል በኢህአዴግ ውስጥም በህዝቡ ውስጥም የሚደረግ ትግል በመሆኑ ከፍተኛ 

ትርጉም የሚሰጠው ጉዳይ ነው፡፡   

የዘንድሮ ትግል ለየት የሚያደርገው ከአሁን በፊት በአንድላይ ግንባር ሊፈጥሩ 

ቀርቶ ከተያዩ ወይም ከተገናኙ ጦር የሚማዘዙ ሃይሎች ለማመን በሚያስቸግር 

ሁኔታ ግንባር ፈጥረው አፍራሽና ፀረ ህዝብ ተግባራቸውን በጋራ በመፈፀም ላይ 

ይገኛሉ፡፡ 

ሊነጋጋ ሲል ያለ ጨለማ ድቅድቅ ጨለማ ነው እንደሚባለው በአሁኑ ወቅት 

እነኝህ በአገራችን በአሸባሪነት የተፈረጁትን ፀረ-ህዝብ ሃይሎች፣ የኢትዮጵያን 

እድገትና ብልፅግናን ከማይፈልጉ የውጭ ሃይሎች ያልተቋረጠ የፋይናንስና 

የትጥቅ ድጋፍና ቀጥተኛ አመራር በማግኘት አሰቃቂ ፀረ-ህዝብ ተግባራት 

ሲፈፅሙ ይታያሉ፡፡ የጠባቦችና የትምክህት ሃይሎች የትግራይ ህዝብ ከዚህ 

ስርዓት ልዩ ተጠቃሚ እንደሆነ፤ በኦሮሚያም በአማራም ክልል የህወሓት 

የበላይነት እንዳለ፤ በፌደራል መንግስት መዋቅሮች የህወሓት የበላይነት እንዳለ፣ 



 

 

 

ያልተደረገ ነገር ተደረገ እየተባለ የበሬ ወለደ ውሸት በመዋሸት የትግራይ ህዝብ 

ለመነጠል ኣፍራሽ ፕሮፖጋንዳ ሲነዙ በአንዳንድ ከተሞች ነውጥ ሲያስነሱ 

ይታያሉ፡፡  

ኣሁን በቅርቡ የትምክህት ሓይሉ በጎንደርና በባህርዳር ኣከባቢዎች የትግራይ 

ተወላጆች ሂይወት በአሰቃቂ ሁኔታ ሲቀጥፉና ሲያፈናቅሉ፣ ንብረታቸው ሲዘርፉና 

ሲያቃጥሉ ለሳምንታት ዘልቋል፡፡ እነዚህ ሃይሎች በትግራይ ተወላጆች የጀመሩት 

የፀረ-ህዝብነት ተግባር ሳይውል ሳያድር ራሳቸው በጠሩት ነውጥ መሳሪያ ይዘው 

በመግባት በርካታ የክልላቸው ተወላጆች ሂዎት ቀጥፏል፣ አካል አጉድለዋል፣ 

ንብረት ዘርፏል፣ ኣቃጥሏል፡፡ የኣማራ ህዝብ የሚጠቀምባቸው የጤና፣ የውሃ፣ 

የትራንስፖርት ኣውታሮች ኣውድሟል፣ ኣቃጥሏል፣ ዘርፏል፡፡ ለብዙ ዜጎች የስራ 

ዕድል የሚፈጥሩ ኢንቨስትመንቶች ኣቃጥሏል ኣውድሟል፡፡ ይህ ደግሞ የህዝብ 

ጥያቄ የያዘ ሃይል ሊያደርገው ቀርቶ ሊሰማውም ሊያስበውም የማይችል ነገር 

ነው፡፡ ስለዚ ጊዜ ሊሰጠው የማይገባ ጉዳይ ነው፡፡ በማንኛውም ህዝብ ላይ የተቃጣ 

ጥቃት የማንም ህዝብን ፍላጎት የማያሟላ የወረቦሎች ተግባር መሆኑ ታውቆ 

ሁሉም ሰላም ወዳድ ህዝብ በፅናት ሊቃወመውና ሊታገለው የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡ 

ስለዚ በህዝቡ ተሳትፎ የጠባቦችና የትምክህት አስተሳሰብና ተግባራትን በመታገል 

የድቅድቅ ጨለማውን ጊዜ ማሳጠር ይቻላል፡፡ 

አሁን በአማራ ክልል የተነሱት ነውጦች በክልሉ ከሚታዩ የመልካም ኣስተዳደር 

ችግሮች ጋር በማያያዝ ኣላስፈላጊ የድቅድቅ ጨለማው ጊዜ ማራዘም የለብንም፡፡ 

በአንድ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የመልካም አስተዳደር ችግሮች 

የሚቀርቡትም የሚፈቱትም በሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ መንገድ ብቻ ነው፡፡ ህዝብ 

የሚገለገልባቸው መሰረተ ልማቶች በማውደም የሚቀርብ የመልካም ኣስተዳደር 

ጥያቄ ሊኖር አይችልም፡፡ በማንኛውም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የመልካም 

አስተዳደር ችግር ይሁን ሌላ ማንኛውም ጥያቄ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ 

መንገድ ቀርቦ ሳይፈታ ቢቀር እንኳ፣ ህዝቡ በመንግስት ላይ የሚወስደው እርምጃ 



 

 

 

ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ የምርጫ ካርዱን በመንፈግ እንጂ በነውጥና 

በአመፅ የዜጋን ሂይወትና ንብረት በማውደም ኣይደለም፡፡ የመልካም አስተዳደር 

ችግሮች መኖራቸው አያጠያይቅም፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ከጫፍ ጫፍ ሰፊ 

የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዳሉ በምርጫው ወቅት በዝርዝር ነግሮናል፡፡ 

እነዚህን ችግሮች በመፍታት አገራችን በማስመዝገብ ላይ ያለችውን ልማት 

ማስቀጠል የሚችለው ኢህአዴግ ብቻ ነው በማለትም የኢትዮጵያ ህዝብ 100 በ 

100 ኢህአዴግን መርጧል፡፡ እነዚህ የመልካም አስተዳደር ችግሮችም ህዝቡን 

ባሳተፈ መልኩ በመፍታት ሰፊ እንቅስቃሴ እየተደረጉ ናቸው፡፡ ህዝቡም በዚህ 

እንቅስቃሴ እምነት በማሳደር የመፍትሄው ኣካል ሆኖ በመሳተፍ ላይ ነው፡፡ እዚህ 

ላይ ከመንግስት የሚጠበቀው ጉዳይ የተጀመሩትን የመልካም ኣስተዳደር ችግሮችን 

የመፍታት እንቅስቃሴ በተፋጠነ መልኩ ማስቀጠልና ማጠቃለል ነው፡፡  

በአማራ ላይ የታዩ ነውጦች ግን ከትምክህተኝነት ጋር የተያያዘ የህዝብ ጥያቄ 

ሽታም የሌላቸው እልም ያሉ በስሜት የተነዱ የፀረ ህዝብ ነውጦች ናቸው፡፡ ስለዚ 

በመንግስት በኩል ከመልካም አስተዳደር ጋር እያያያዙ የሚሰጡ መግለጫዎች 

ለትምክህቱና ጥበቱ ከማስታመም ወይም ራስን ማጃጃል ሌላ ፋይዳ የለውም፡፡ 

ስለዚህ መንግስት አካፋን ኣካፋ በማለት በትምክህት ላይ የሚደረገውን ትግል 

ቁርጠኛ አቋም መያዝ ይገባዋል፡፡ 

የአንድን ብሄር ተወላጅ እያሳደዱ መግደል፣ የአንድን ብሄር ተወላጅ ንብረት፣ 

ቤት፣ የንግድ ተቋም፣ እያሳደዱ ማውደም፣ ማፍረስ፣ ማቃጠል ተግባራት የሚፈፅም 

ሃይል በምንም ተአምር የህዝብ ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሊሆን 

ኣይችልም፡፡ ስለዚ የሁሉም ክልሎች ህዝቦችና መንግስታት ይህን አፍራሽ ተግባር 

ከመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ጋር በማያያዝ መዘናጋት የለባቸውም፡፡ 

አጥብቀው ሊኮኑኑትና በፅናት ሊታገሉት ይገባል፡፡ በዚህ አጋጣሚ ለሶማሌና አፋር 

ብሄራዊ ክልላዊ መንግስታት የትምክህቱ አደጋ በፌደራላዊው ስርዓት ሊያስከትል 

የሚችለውን አደጋ በመረዳት ማውገዛቸው ለማመስገን እፈልጋሎህ፡፡  
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