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የካቲት ፩ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም.

የካቲት 66ና ኢትዮጵያዊነት
እነሆ ወርሃ የካቲት 1966 ዓ.ም. አርባ ሁሇት ዓመት። ያኔ አናስታውስም ወይም ሕፃን ነን
ብሇን የዕዴሜ መርዘሙ ቢገርመንም በወርሃ የካቲት 66 የተወሇደ ሕፃናት ዛሬ አርባ ሁሇት
ዓመታቸው። ከወጣትነት አሌፈው አባባ፣ እማማ የተባለ እናትና አባቶች የካቲት አዴርሷሌ።
የካቲት 66 ኢትዮጵያን የሌጆቿ ሇማዴረግ ሌጆቿ የትግሌ ችቦ የሇኮሱበት፤ አርሶ አዯሮች
ከባሊባታዊ የጭሰኝነት ሕይወት ሇመሊቀቅ ያመጹበት፣ ሊብ አዯሩ ሇተመጣጣኝ ሥራ
ተመጣጣኝ ክፍያ የጠየቀበት፣ መምህራን አዱሱን የትምህርት ፖሉሲ «ሴክተር ሪቪው»
በሚሌ የሚታወቀውን የተቃወሙበትና ሇማህበራቸው ዯህንነት የሞገቱበት፣ ታክሲ ነጂዎች
በነዲጅ ጭማሪ ምክንያት ሥራ ያቆሙበት፣ እስሊሞች የሃይማኖት እኩሌነት ብሇው አዯባባይ
ሰሌፍ የወጡበት፣ ተማሪዎችና ተራማጅ ኃይልች “መሬት ሇአራሹ” መፈክርን ከፍ አዴርገው
ሥር ነቀሌ ሇውጥ የጠየቁበት። ይህን ከዲር እስከዲር የተንቀሳቀሰ ሕዝባዊ ማዕበሌ መሇዮ
ሇባሹ ያጀበበት። እነሆ ዛሬ ሌክ አርባ ሁሇት ዓመት!!!
የየካቲት 66 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ እንዯ ምክንያት ሆኖ አንዲንዴ ሁኔታዎች ጎሌተው ይታዩ
እንጂ የነበረው አስከፊ ፊውዲሊዊ ሥርዓት ግፍና መከራ የፈጠረው አመጽ ነበር። ዓፄ ኃይሇ
ሥሊሴ “ስዩመ እግዚአብሔር” ከንግሥናቸው ዘመን አንስቶ ኢትዮጵያን ማስተዲዯር በያዙበት
ዘመን ያበረከቷቸው በጎ ተግባራት ቢኖሩም በተሇይ በስተእርጅና ዘመናቸው ኢትዮጵያን ወዯ
ተሻሇ አስተዲዯርና ሌማት ጎዲና መውሰዴ ተስኗቸው ነበር። ይባሱን መረን የሇቀቀው
የባሊባትና የጭሰኛ ግንኙነት አፈር ገፊውን ገበሬ የየዕሇት ስቃይ እያባባሰው መጣ። ገበሬው
ከአረሰው ሊይ ሁሇት ሶስተኛውን ተረካቢው ባሇ መሬቱ ከመሆኑም በሊይ በባዕሊት ወቅት
ቢያንስ ሙክትና ቅቤ ማቅረብ ይጠበቅበታሌ። ገበሬው ይህ “የሰማንያ ቀን ዕዴለ” የሰጠው
ነውና አሜን ብል ይቀበሌ ዘንዴ በሃይማኖት ስም ተገዝቷሌ። “ንጉሥ አይከሰስ ሰማይ
አይታረስ” ተሰብኳሌ። “እግዚአብሔር የሾመውን እግዚአብሔር ነው የሚያወርዯው” በሚሌ
ንጉሡን መቃወም ከእግዚአብሔር መጣሊት እንዯሆነ በየአካባቢው አዴባራት ይሰበካሌ።
ገበሬው እየራበው እህሌ ሇባሊባቱ ይሰፍራሌ፣ እየጠማው ሇባሊባቱ ያጠጣሌ፣ የሱን ሌጆቹን
ወዯ እረኝነት የባሊባቶቹን ወዯ ውጭ ሀገር ይሌካሌ። የማረስ አቅሙ ከተዲከመ ወዯ ዲር
ይገፋሌ። መሬትና ከብቱ ብቻ ሳይሆን አርሶ አዯሩም የባሊባቱ ንብረት ነበር ቢባሌ
ያስኬዲሌ። በየትኛውም የገጠር አካባቢ የትምህርትና የጤና አገሌግልት የሇም ቢባሌ ማጋነን
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አይዯሇም። ብርሃን በኩራዝ፣ ውኃ በጉዴጓዴ፣ መኪና በእግር፣ ቤት በሳር፣ አሌጋ
በመዯብ/በቁርበት የነበረበትን ዘመን ሇመመሌከት ንጉሡ፣ መሳፍንቱና መኳንንቱ
ተስኗቸዋሌ። ከወል ረሃብ ይሌቅ የንጉሡ ሌዯት ያስጨንቃቸዋሌ። በመጽሐፉም “አቤቱ
ሕዝብህን አዴን…” የሚሇውን ረስተዋሌ። የወል ረሃብ ጎሌቶ ቢወጣም ሀገር ተራበ። አሕዛብ
መሃይምነት ዕጣ ፈንታቸው ሆነ። ረሃብ፣ ዴህነት፣ በሽታ፣ ዴንቁርና አመጽ አርግዘው
አመጽን ወሇደ። በቃን፣ መረረን፣ ከሞት አይሻሌ ሕይወት ሁለም በንጉሡ አገዛዝ ሊይ
አመጸ። ይህ የሕዝብ አመጽ ውሌዯቱን ሌክ የዛሬ 42 ዓመት ወርሃ የካቲት አዯረገ።
ባሊባታዊ ሥርዓት ሊይ ሕዝብ አመፀ። አመጹ በሥርዓት ሇውጥ ታጀበ። ሕዝብ ከመሳሪያ
በሊይ መሆኑን አስመሰከረ። ሕዝብ ከመንግሥት በሊይ መሆኑን የካቲት አሳየ። የካቲት ጀግና
ወሇዯ።
የካቲት 66 ዋናው መፈክሩ “መሬት ሇአራሹ” ነበር። ሇዚህ ዯግሞ የተማረው ክፍሌ ከፍተኛ
አስተዋጽዎ አዴርጓሌ። በተሇይ በመንግሥቱና ግርማሜ ነዋይ ከተመራው ከ1953 ንቅናቄ
በማስከተሌ የኢትዮጵያ ተማሪዎች በግንባር ቀዯምትነት ሇሀገራቸውና ሇህዝባቸው ታግሇዋሌ።
የትግሊቸውም ዋና ትኩረት እኩሌነት ነበር። የተራበ ይብሊ፣ የታረዘ ይሌበስ፣ የታመመ
ይታከም፣ ያሌተማረ ይማር፣ ሥራ ሇሥራ አጥ. . . ይህ ነበር ጥያቄው። ይህንን አንግቦ ነው
የሕዝብ ሌጅ የሆነው ተሜ ግምባር ቀዯም በመሆን የተጋፈጠው። ሇዚህ ዯግሞ የባሊባት
ሌጆች ብቻ ሳይሆኑ ከንጉሣውያን ቤተሰብ የወጡ የተማሩ ወገኖች ሳይቀሩ ሇዴሀው መሞገት
ብቻ ሳይሆን የሕይወት መስዋዕትነት መክፈሊቸው በርካታ ጥሊሁን ግዛዎች ምስክር ናቸው።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» የኢትዮጵያ የትግሌ ታሪክ ሳይዛባ በአግባቡ ይዘገብ ዘንዴ፣ ሇትውሌዴ
ይተሊሇፍ ዘንዴ ከምናዯርገው ጥረት አኳያ የታሪኩ ዋሌታ የሆነውን የካቲት 66ን ስናስታውስ
ኢትዮጵያዊነትን ከፍ በማዴረግ ነው። ዛሬ ሀገራችን የዯረሰችበትን አዯጋ የካቲትና ተማሪ
ያመጣው ተዯርጎ ሉቀርብና የዓፄውን በጎ ጏን ሇማጉሊት የሚዯረገው የታሪክ ሽሚያ ቢኖርም
በተዯገፈ መረጃ ታሪኩ ተዘግቦ ቀጣይ ትውሌዴ ትምህርት ይቀስምበት ዘንዴ እንጥራሇን።
ሇየካቲት ሕዝባዊ አመጽ መከሰት ዋናው የዓፄው አስከፊ አስተዲዯር እንዯነበር መቀመጥ
ይኖርበታሌ። ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴም ሆኑ ቀዯምት ነገሥታት በኢትዮጵያ አንዴነትና የግዛት
ለዓሊዊነት አቋማቸው አይታሙም። ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ በውጭ ዱፕልማሲ ግንኙነታቸው
ኢትዮጵያን አስጠርተዋሌ። ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ የዓሇም መንግስታት (League of
Nations) መሥራች አባሌ ሀገር፣ የመጀመሪያዋ የዓሇም ሰባዊ መብት ሕግጋት ፈራሚ፣
የአፍሪካ አንዴነት ዴርጅት መሥራች ሀገር የሆነችው በዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ አገዛዝ ነው።
በወቅቱ ከቅኝ አገዛዝ ነፃ ሊሌወጡ ሀገራት ነፃ የሚወጡበትን ከማመቻቸት በተጨማሪ ሇነበሩ
የነፃነት እንቅስቃሴዎች ዴጋፍና ትብብር ሰጥተዋሌ። የዯቡብ አፍሪካን የጥቁሮች አዴሌዎ
(አፓርታይዴን)ና ጽዮናዊት እሥራኤሌን አውግዘው የፍሌስጤም ንቅናቄ የዯገፉ መሪ ነበሩ።
ከአሜሪካ፣ ከእንግሉዝ፣ ከቻይና፣ ከሩቅ ምሥራቅና ከምዕራባውያን ሀገራት ጋር ቀና
ግንኙነት ያሊቸውና በአፍሪካ የ“ሰሊም” አባት እስከመባሌ ተነግሮሊቸዋሌ። ታሪክ ነውና
ይዘገባሌ። በተቃራኒው ዯግሞ በአምስቱ ዓመት የጣሉያን ወረራ ጊዜ እንዯ ቀዯምት
ነገሥታት ወራሪውን ከጀግናው ሕዝብ ጋር ከመጋፈጥ ይሌቅ አንዲንድች እንዯሚለት
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“ሽሽትን” መርጠዋሌ፣ ከኢትዮጵያ ሕዝብና ጀግኖች አርበኞቿ የተቀናጀ የአምስት ዓመት
ውጊያና ዴሌ በኋሊ ጠሊትን ያንበረከኩትን አርበኞች ወዯ ዲር መግፋት ብቻ ሳይሆን እንዯነ
በሊይ ዘሇቀ ዓይነት ጀግኖችን አሰቅሇዋሌ። ሇዚህም ከያንያን “ኢትዮጵያ ሀገሬ ሞኝነሽ ተሊሊ፤
የሞተሌሽ ቀርቶ የገዯሇሽ በሊ” ሲለ ስንኝ በጊዜያቸው ቋጥረውሊቸዋሌ። ከብዙ በጥቂቱ
ከጋዜጠኛ እነ አሳምነው ገብረወሌዴ፣ ከታጋይ ጥሊሁን ግዛውን በአገዛዛቸው ዯብዛ
አጥፍተዋሌ፣ አስገዴሇዋሌ። ወዯ አርባ ዓመት በሚጠጋው በአንፃራዊነት “ሰሊማዊ” የንግሥና
ዘመናቸው የሀገሪቷን ዓመታዊ በጀት በአግባቡ ሇሀገሪቷ ዕዴገትና ሌማት ከማዋሌ ይሌቅ
ሇንጉሣውያን ቤተሰብ መንዯሊቀቂያ አውሇዋሌ። በተሇይ በስተመጨረሻ የአገዛዛቸው ዘመን
ሥርዓታቸው በጉቦኝነት ሊይ የተመሠረተ ፍትህ የላሇበት አስሇቃሽ ዘመን እንዯነበር
መዘንጋት አይገባውም። ሇወል ዴርቅና ዕሌቂት ጆሮ ሰጥተው በረሃብና ጥማት እየረገፈ
ሊሇው ሕዝብ ከመዴረስ ይሌቅ ዯብቀው እንዱባባስ የሆነው በንግሥናቸው ዘመን ነው።
በትምህርቱ፣ በህክምናው፣ በመሠረተ ሌማቱ፣ የጭሰኝነት ግንኙነቱን መንግሥታቸው
ትኩረት ሰጥቶ ሀገራቸውን እንዯወዯደ ሁለ ሕዝቡንም ቢመሇከቱ የየካቲት ሕዝባዊ ማዕበሌ
ባሌመጣባቸው። በባህሌና በእምነት የተያዘው ሕዝብ ኑሮው የተሟሊ ቢሆን ኖሮ “አባባ
ጃንሆይ” ብል እንዯዘመረሊቸው ከነአገዛዛቸው በአባትነት በአከበራቸው። ግና ረሀብ ገዲይ
ነውና ሕዝባችን ያለት ሕዝብ አመጸባቸው። የካቲት 66ን የወሇዯው የሥርዓታቸው
አስከፊነት ነው። ተማሪ ሳይሆን የግፍ አገዛዝ የወሇዯው ነው። በእርግጥ በኢትዮጵያ የትግሌ
ታሪክ ተማሪውና ወጣቱ ግምባር ቀዯም ተሰሊፊዎች ነበሩ። ናቸውም።
የካቲት ይዞት የተነሳውን ጥያቄ ምሊሽ ሇማግኘት መሪ ዴርጅት ባሇመኖሩ በሕዝብ ጩኸት
ሊይ የወታዯር ማርሽ ተቀሊቀሇ። በወቅቱ የወታዯሩ ከሕዝባዊ ጥያቄው ጎን መሰሇፍና
በፊውዲሊዊ ሥርዓት መገርሰስ ሊይ ያበረከተው አስተዋጽዎ ቀሊሌ አይዯሇም። በሕዝባዊው
ኃይሌና በንጉሡ አገዛዝ የተዯረገውን ትንንቅ ወታዯሩ ከአገዛዙ ጋር እንዯበፊቱ ሙጭጭ
ብል ቢሆን ትግለን ሉያኮሊሸው ባይችሌ እንኳ በርካታ ዯም መፋሰስን ሉያስከትሌ
እንዯሚችሌ መገመት አዲግትም። ከዲር እስከዲር የተነሳውን ሕዝብ በደሊና በጥይት
ሇማስቆም ቢጣር በርካታ የሕዝብ ሌጆች ሉሰዉ እንዯሚችለ በጊዜው ሇነበሩት አጠራጣሪ
አሌነበረም። ሆኖም በሁለም አካባቢ ወታዯሩ የሕዝባዊ እንቅስቃሴው አካሌ በመሆኑ ዯም
አሌባ አብዮት ነበር ቢባሌ አግባብነት አሇው።
የየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት የተበሊውና የተቀሇበሰው መስከረም ሁሇት ቀን 1967 ዓ.ም.
ነው። ሰኔ 21 ቀን 1966 ዓ.ም. እራሱን ዯርግ በሚሌ ያዋቀረው የምርጥ መኮንኖች ክፍሌ
ከሕዝብ ጎን ሁኖ የቀጠሇውን ሕዝባዊ ዴጋፍ ሇራሱ ሥሌጣን መሸጋገሪያ ከማዴረግ ይሌቅ
በሀገሪቷ ያለ ሕዝባዊ ኃይልችን ማሇትም፦ በወቅቱ ከነበሩ ማህበራት (መምህራን ማህበር፣
የሠራተኛው ማህበር፣ የተማሪዎች ማህበር፣ የሃይማኖት ተቋማት ወዘተ) አቅማቸው ውሱን
ቢሆንም በዕቡህ ከሚንቀሳቀሱ የፖሇቲካ ዴርጅቶችና ቡዴኖች (መኢሶን፣ ኢሕአዴ፣ አብዮት
ቡዴን፣ ዳሞክራሲያ ቡዴን፣ ቀይ ባንዱራ፣ ወዘተ)፣ በተሇያየ አካባቢ ከሚንቀሳቀሱ
የብሔር/ብሔረሰብ ዴርጅቶች (የኦሮሞ፣ የሱማላ፣ የትግራይ፣ የኤርትራ፣ ወዘተ) በማሰባሰብ
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ከተሰባሰበው ዯርግ ጋር የጋራ የሽግግር መንግሥት ሇመመስረት ጥረት ተዯርጎ ቢሆን ቀጣይ
ጥፋቶች ባሌተበራከቱ ወይም ባሌነበሩ።
ወታዯራዊው ዯርግ መስከረም 2 ቀን 1967 በጊዜያዊነትና በሞግዚት አስተዲዯር ስም
ሥሌጣኑን በመውሰዴ እንዳት ሉጠናከር እንዯሚችሌ አዋጅ ሲያወጣ ዯቂቃም
አሌፈጀበትም። ዯርግ የንጉሡን ሥሌጣን ተረክቦ “ማንኛውንም ዓይነት ሕዝባዊ ስብሰባ፣
ሰሊማዊ ሰሌፍ፣ የመፃፍ፣ የመዯራጀት ነፃነት” ወንጀሌ መሆኑን በአዋጅ ሲዯነግግ በወቅቱ
ሇነበረ ታጋይና ተራማጅ ኃይሌ የካቲት 66 ይዞት የተነሳው ሕዝባዊ ጥያቄ አቅጣጫ መሳት
አይዯሇም እንዯተበሊ፣ እምዯተቀረጠፈ ግሌጽ ነበር። ይህ ክፍተት የየካቲት 66ን ሕዝባዊ
አመጽ የጨሇማ ዴባብ ጣሇበት። አባባ ጃንሆይ ዯብዴብ፣ ርገጥ፣ ግዯሌ (ዯርግ) መሇያው
በሆነ ወታዯራዊ ቡዴን ተተኩ። ከዚህ በኋሊ ሕዝባዊ አብዮት አከተመ። የዯርግ መንግሥትና
የሕዝብ ጥያቄ ላሊ ትግሌ ገጠሙ። በዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ዘመን ዋናው መፈክር “መሬት
ሇአራሹ” ቢሆንም ተያይዘው የተነሱ የዳሞክራሲ መብት ጥያቄዎች (የመዯራጀት፣ የመፃፍ፣
የመሰብሰብ፣
ከቦታ
ቦታ
በነፃነት
መዘዋወር
ወዘተ)፣
የእኩሌነት
ጥያቄዎች
(የብሔር/ብሔረሰቦች ጉዲይ፣ የሴቶች ጥያቄ፣ የሃይማኖት እኩሌነት፣ የሥራ ዋስትና፣ ወዘተ)
ምሊሻቸው የዯርግን መንግሥት ሥሌጣን እስካሌተጋፉ ሆነ።
በዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ዘመን የተነሱትን ሕዝባዊ ጥያቄዎች ሇመመሇስና ተግባራዊ ሇማዴረግ
ከሁለም የኅብረተሰብ ክፍሌና የፖሇቲካ ዴርጅቶች የተውጣጣ “ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት”
ጥያቄ ዯርግ ምሊሽ ሉሰጥ አይዯሇም ሲሰማም ኤላክትሪክ እንዯያዘው ይነዝረው ጀመር።
ዯርግ የየካቲት 66 ሕዝባዊ ንቅናቄን ከቶውንም የዯመዯመበት ላሊው አስከፊ ገጽታ ሥሌጣን
በያዘ ሦስት ወሩ ኅዲር 14 ቀን 1967 ዓ.ም. ያሇምንም ፍርዴ የገዯሊቸው የዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ
ባሇሥሌጣናት ጉዲይ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የዯርጉ የመጀመሪያ ሉቀ መንበር ላ/ጄነራሌ
አማን አንድምና ሁሇት ባሇ ዝቅተኛ ማዕረግ ወታዯሮች ሲረሸኑ፤ ዯርግ ከጅምሩ እንኳን
ሇላሊ ተቀናቃኝ በውስጡ ሊለትና ሇየት ያሇ ሀሳብ አቅራቢዎች እንዯማይመሇስ አስተዋወቀ።
ሇዚህም ነው በሂዯት ከበርካታ የዯርግ አባሊት በጥቂቱ ሻምበሌ ኪሮስ ዓሇማየሁ፣ ሻሇቃ ሲሳይ
ሀብቴ፣ ጀኔራሌ ጌታቸው ናዯው፣ ብርጋዳር ጄነራሌ ተፈሪ በንቲና ላልች 6 የዯርግ
አባሊት፣ ኮረኔሌ አጥናፉ አባተ፣ ብርጋዳር ጄኔራሌ ታሪኩ ዓይኔ፣ በግንቦት 8ቱ 1981 ዓ.ም.
መፈንቅሇ መንግሥት አስታኮ ብርጋዳር ጄኔራሌ ፋንታ በሊይን ጨምሮ በርካታ ወታዯራዊ
መኮንኖች ግዴያ የ17 ዓመቱ የዯርግ አገዛዝ ሂዯትን መስካሪና ዯርጉ እራሱ ሳይቀር በአንዴ
ፈሊጭ ቆራጭ አምባገነንና ፋሽስታዊ መሪ መንግሥቱ ኃ/ማርያም እጅ ሀገሪቷ እንዴትወዴቅ
የማዴረጉ መረጃ የትሊንትና የቅርብ ታሪክ ነው።
በዯርግ አገዛዝ ብርቅዬ ትውሌዶን ያጣችው ኢትዮጵያ የየካቲት 66ን ሕዝባዊ አብዮት
ክስተትና ሂዯት ሊሇመቀበሌ ካሌሆነ በቀር ተማሪ ያመጣው ጣጣ አሇመሆኑ መሇስ ብል ላሊ
ቢቀር በወቅቱ ይወጡ የነበሩ ጋዜጦችን ማገሊበጥ በቂ ነው። አዎ የኢትዮጵያ ተማሪዎች
ሇሕዝባቸውና ሇሀገራቸው ግምባር ቀዯም ነበሩ። የቤተሰቦቻቸው መሬትና ንብረት ሇዴሀው
ይሆን ዘንዴ “መሬት ሇአራሹን” ሰሌፍ ያዯመቁና መስዋዕትነት የከፈለ በርካታ ናቸው።
ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ዳሞክራሲያዊ መብት ያሇገዯብ ጩኸታቸው የፋሽስት ጥይት የዘነበባቸው
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ወጣቶችና ተማሪዎች ሀገራቸውን ከማፍቀር ነው። “ዴሃ ዴሃ ምን ታየበት እንዲይማር
የሆነበት” ብሇው የዘመሩት ሀገር ሇመገንጠሌ አይዯሇም። ትግሊቸው በአጠቃሊይ በሀገር ፍቅር
ሊይ የተመሠረተ ሕዝባቸውንና ሰንዯቅ ዓሊማቸውን የተሸከመ ሕዝባዊ ተጋዴል ነበር።
አዎ ዯርግ ዋናው መሇያው ብሔራዊ ስሜት ነው። ከማንም በሊይ ስሇ ሀገር አዘምሯሌ፣
ዘምሯሌ። አረንጓዳ ቢጫ ቀይ ሰንዯቅ ዓሊማችን በክብር በዯርግ ዘመን ተውሇብሌበዋሌ።
የዯርግ ችግር ግና ሥሌጣኑ ነው። ከእኔ በቀር ኢትዮጵያዊ ሊሳር ጩኸቱ ነው። በሀገር
ዝማሬው የተቀናቀኑትን መፍጀቱ ነው። ሰንዯቅ ዓሊማውን በሙታን ዯም ማውሇብሇቡ ነው።
ሀገር ፍቅርንና ሕዝብ ወዲዴነትን በጡንቻውና በወታዯራዊ ምግባሩ ሇመተግበር የተዯረገው
ሂዯት ነው ዯርግን ገዲይ ሥርዓት ያዯረገው። በወቅቱ የኤርትራ ጥያቄ ምሊሹ በጥይትና
በቦንብ ቢሆን ከዯርግ በሊይ ሊሳር፤ ክሊስተር ቦንብ ሳይቀር በሕፃናትና በአዛውንቶች ሊይ
ያዘነበ አገዛዝ ነው። ምሊሹ በቦንብ ቢሆን ዛሬ ወያኔ ሥሌጣን ባሌጨበጠ። ከየትኛውም
የሀገሪቷ ክፍሌ በባሰ መሌኩ ተዋጊ ጀቶችና ኤሌኮፕተሮች የትግራይ ሕዝብ ሊይ
አጓርተዋሌ። በመጨረሻም ስሇ ሀገር እየዘመረና ሰንዯቅ ዓሊማ እያውሇበሇበ ትውሌዴ
የገዯሇው የፋሽስቶች ቁንጮ መንግሥቱ ኃ/ማርያም ሀገር ወዲዴነቱን በፍርጠጣ ያሳየ
እራሱንና ሥሌጣኑን ወዲዴ መሆኑን በተግባር የመሰከረ ነው። ይህ አሁን ሊሇውም ትውሌዴ
ሆነ ሇቀጣዩ ትሌቅ ትምህርት ሉሆን ይገባዋሌ። ዘርፈ ብዙ ችግር ያሇባት ኢትዮጵያ አሁንም
የተሸከመችውን ችግር በጉሌበትና በጦርነት ሉፈታ እንዯማይችሌ ነው።
የኢትዮጵያን ታሪክ በሚገባ አሇማወቅ ሇስህተት ዲርጎናሌ። የኢትዮጵያ ታሪክ ከንግሥተ ሣባ
ዘመን ጀምሮ ሲነገር፣ ከቀዲማዊ ምኒሌክ ጀምሮ ሰልሞናዊ አገዛዝ ሦስት ሺህ ዘመን
ሲያስቆጥር፣ ከዛም የዛጉዬ አገዛዝ እንዯገና በሇይኩኖ አምሊክ አማካይነት ወዯ ሰልሞናዊ
አገዛዝ፣ እንዯገና ወዯ ዘመነ መሳፍንት፣ ኢትዮጵያ በአንዴ አስተዲዯር እንዴትገዛ በዓጼ
ቴዎዴሮስ የታቀዯውን በዲግማዊ ዓፄ ምንሉክ በአንዴ አስተዲዯር ግዛቷንና ለዓሊዊነቷን
ጠብቃ የኖረች ሀገራችን እስከ ዓፄ ኃይሇ ሥሊሴ ዘመን ዴረስ የሕዝቧን ባህሌ ሃይማኖት
አጥንተነዋሌን? ከእምነቱ የተነሳ ከወሩ አብዛኛው ሌዯታ፣ ሥሊሴ፣ ሚካኤሌ፣ ገብርኤሌ፣
ማርያም፣
ወዘተ እያሇ ከየአዴባራቱ እራሱን አቆራኝቶ የኖረውን ህዝብ አጥንተነው ነበርን?
የእስሊሙ ወገናችን እምነትና ባህሌ፣ እምነት የላሊቸውንስ ዜጎች ባህሌ ታሪክ ዲስሰን
ሇሀገራችን ኢትዮጵያ የሚስማማውን ሥርዓት፣ አስተዲዯር ሇማየት ተሞክሯሌን? የኢትዮጵያ
ጥንታዊ ቅርሶች ሦስት ሺህ ዘመን ያስቆጠረው አክሱም ሐውሌት፣ የሊሉበሊ አዴባራት፣
የፋሲሇዯስ ቤተመንግሥት፣ አሥርቱ ትዕዛዛትን የያዘው የቃሌ ኪዲን ታቦት አሇበት የሚባሇው
ጽዮን ማርያም፣ በባላ ስሇሚገኘው ሶፎመር ዋሻ፣ ስሇ ሐረር ግምብና መስኪድች
ታሪካዊነትና ሚስጥራዊነት ግንዛቤ ቀስመናሌን? እነኚህ በቀዯምት ነገሥታትና ምህመናን
ተጠብቀው ሇትውሌዴ የተሊሇፉ በርካታ ቅርሶች ስሇ ሀገራችን ምን ያመሇክታለ? እውን
ኢትዮጵያን አውቀናታሌን? ያሇፈ ታሪክን በሚገባ አሇመመርመርና የታሪክ ክፍተት
ሇስህተት በር ከፋቾች መሆናቸውን ማጤን አስፈሊጊ ነው። የካቲት 66ን ስንዲሥስ የትግለን
አነሳስና አወዲዯቅ ሇቀጣይ ትውሌዴና ተመራማሪዎች ሳይጋነንና ሳይዛባ ማስቀመጥ እኛ
የሰራነውን ስህተት ላሊው እንዲይዯግመው ጠቃሚነቱ የጏሊ ነውና ነው።
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ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ዯሙን ያፈሰሰው አጥንቱን የከሰከሰው ያ ትውሌዴ በምንም መሌኩ
በኢትዮጵያዊነቱና በሀገር ፍቅር ጀግንነቱ አይታማም። ከሁለም በሊይ ኢትዮጵያን
ያስቀዯመ፣ ስሇ ኢትዮጵያ የጮኸ ትውሌዴ ነበር። በርካታዎች በመሊ ኢትዮጵያ አጥር ሆነው
ኢትዮጵያን በዯማቸው ጠብቀዋሌ። በዴህነታችን የምንወዲት፣ ተርበን የምንመግባት፣
ተራቁተን የምናሇብሳት። ዘፍነን የማይወጣሌን፣ ጨፍረንሊት የማይዯክመን፣ አንጎራጉረንሊት
ያዯግን፣ በፀልታችን ያሇየናት፣ ይህች ናት ኢትዮጵያ የምንሊት። ቆልዋ የሚናፍቀን፣ ዲቦዋ
የሚጣፍጠን፣ የከብቶቹ ጩኸት አብሮን ያሇው፣ ወንዞች ተራሮቿ የአእዋፍ ዝማሬ ሁላም
የሚመጣብን፣ የ13 ወር ፀጋ አዯይ አበባዋ ሌብስ ሆኖ ያዯመቃት፣ የዓመት ባህሌ ጭሱ
የሚያዯምቃት፤ ይች ናት ኢትዮጵያ መመሇስ ያሇባት። ማበብ የሚገባት። ዏሌፋ ኦሜጋ
ሇዘሊሇም ትኑር! ብሇን የምንሊት። አይሳካሇት እንጂ ያ ትውሌዴ በዚህ መሌኩ ነው ሀገሩን
ያያት። ይህች ናት ሀገራችን ኢትዮጵያ ብል የሞተሊት።
የዯርግን ሥሌጣን የተረከበው የወያኔ ዘረኛ አገዛዝ ዯርግ የቀበረሇትንና ያዲከመሇትን
የአንዴነት ኃይሌ መሸጋገሪያ በማዴረግ ይዞት የተነሳው የዘረኝነት ፖሉሲ ዛሬ የመጨረሻው
መጀመሪያ ሊይ ዯርሷሌ። ሇአሇፉት 24 ዓመታት በቋንቋ፣ በባህሌ፣ በማንነት ጥያቄ
ኢትዮጵያችን ተሸርሽራሇች። ሰንዯቅ ዓሊማዋ ተዋርዶሌ፣ ጥንታዊ ቅርሶችዋ ተጥሇዋሌ፣
የጀግንነት ታሪኳ ተበርዟሌ፣ ምዴሯ ሇባዕዲን ተቸብችቧሌ። ሀገር ማጥፋት ነውና የተያዘው
ተኪ ትውሌዴ እንዲይኖር ሕፃናት ገና በጨቅሊነታቸው በዘረኝነት እንዱዋጡ ተጥሯሌ፣
በርካታ ዜጏቿ የስዯት ሕይወት ይገፉ ዘንዴ በመሊው ዓሇም ተበትነዋሌ። ዛሬ በሰሊሳዎቹ
ዕዴሜ ያለ ወጣቶች በየቀዬው፣ በየትምህርት ቤቱ፣ በየመንዯራቸው ኢትዮጵያዊ ስሜትን
ባዲከም ዘረኝነት ሲሰበኩ ያዯጉ ናቸው። ሇሀገርና ሰንዯቅ ዓሊማ ተቆርቋሪ ዜጋ
እንዲይበቅሌባት የተዯረገው የወያኔና የባዕዲን እኩይ ተግባር ዛሬ ሊይ ሆነን ስናየው “እውን
ሀገራችን እንዯ ሀገር ትቀጥሊሇችን?” የሚሇውን ጥያቄ ያስነሳሌ።
ታሪክን ሇማዛባት ሲባሌ “ሀገር ያስገነጠሇ ትውሌዴ፣ የባዕዴ ቅጥረኛ፣ እርስ በርሱ
የተጨራረሰ ትውሌዴ” እየተባሇ ቢፃፍበትም፣ ቢሇፈፍበትም ሉዯንቀን አይገባም። በጥፋቱ
ሂዯት የተጨማሇቁ ዛሬም ጥፋታቸውን ሉቀበለ መተናነቅ አይዯሇም እንዯውም ሌክ ነበርን
ሲለን እናነባሇንና። ሇእምዬ ኢትዮጵያ ሕዝባዊ መንግሥትና የዳሞክራሲ መብት በመጠየቁ
የተጨፈጨፈ ትውሌዴ ዛሬም ነፍሰ ገዲይ፣ ቅጥረኛ እየተባሇ ሇትውሌዴ ሲዘገብ አንደ
ስህተታችንን ያሇመቀበሌ ችግራችን ብቻ ሳይሆን በተሇይ በዯርግ የዯረሰው ግዙፍ ጭፍጨፋ
አሳፋሪነቱም ጭምር ነው። በተጨማሪም የታሪኩ ተጋሪዎች የሆንን የካቲት ሕዝባዊ
አብዮትንና የዯርግን ዘመነ ግዴያ በአሇን መረጃ እንኳ ሇንባብ ሇማብቃት ጥረት
አሇማዴረጋችን የራሱ አስተዋጽዎ አበርክቷሌ።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» የካቲት 66ን አርባ ሁሇተኛ ዓመት ስናስታውስ ሇኢትዮጵያ ሀገራችን
አንዴነትና ሇሕዝባችን እኩሌነት ክቡር ሕይወታቸውን በሀገር ፍቅር ስሜት የሇገሱትን
ወገኖቻችንን በማስታወስ ነው። የካቲት ዘርና ሃይማኖት ያሌሇየ ሕዝባዊ አብዮት ነው።
የካቲት ኢትዮጵያዊነት ነው። የካቲት ሇሀገር ተነስቶ ሇኢትዮጵያ ያሌሆነ ትዝታ ነው።
ኢትዮጵያ ዛሬም ዘረኝነትን፣ ሃይማኖትንና አምባገነንነትን ተገን ያሊዯረገ ሁለም ሀገሬ ብል
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የሚጮህሊት ዲግማዊ የካቲትን ትፈሌጋሇች። ኢትዮጵያን እንዯ ሀገር ሇማስቀጠሌ
ኢትዮጵያዊነትን ብሔራዊ ስሜት ተገን ያዯረግ ሕዝባዊ መነሳሳት ተግባራዊ ይሆን ዘንዴ
ከየካቲት 66 ግብታዊ እንቅስቃሴ ብዙ መማር ይቻሊሌ። በግብታዊነት ተነስቶ በፋሽስት ዯርግ
የተጨናገፈው የየካቲት ሕዝባዊ ንቅናቄ “ታሪክ እራሱን ይዯግማሌ” እንዱለ አቅጣጫውን
የሚስት እንቅስቃሴ ሀገራችን ዲግም እንዲይገጥማት ትምህርት ከየካቲት 66 ሕዝባዊ አብዮት
ይቀሰም እንሊሇን።
የካቲት 66 ኢትዮጵያዊነት ነው!!!
«ያ ትውሌዴ ተቋም»
የካቲት ፩ ቀን ፪ ሺህ ፰ ዓ.ም. (February 8, 2016)
ከጎሕ ታህሳስ 1968 ዓ.ም. ዕትም የተወሰዯ ግጥም

ያ ትውሌዴ ተቋም ፡
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.com, www.yatewlid.org
ኢሜሌ
፡ yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com
ምስሇ ገጽ ፡ Yatewlid
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