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የትግራይ ህዝብ ትግልና የኢትዮጵያ ህዳሴ 

በዛዲግ አብርሃ 01-13-16 

I. መግቢያ 

የድህነት ዘበኛና የሰላም የዴሞከራሲና ልማት ፀር የነበረውን የደርግ አገዛዝ አስወግዶ፣ የኢትዮጵያን ህዳሴ አስተሳሰብ የቀመረ፣ 

ያሰረጸና የኢትዮጵያን ህዳሴ በስኬት ጐዳና በማስጓዝ ላይ የሚገኘው በህወሓት የሚመራ የትግራይና የሌሎች የአገራችን ህዝቦች 

ትግል እነሆ 4ዐኛው ዓመቱን አስቆጠረ፡፡ የዛሬ 40 ዓመት በጥቂት ታጋዮች የተጀመረውና ዕልፎችን በመስመሩ ዙሪያ አሰልፎ 

ለድርብርብ ድል ያበቃው የህወሓት የትግል ሂደት መራራና ሊታለፍፉ የማይችሉ የሚመስሉ ፈተናዎችን በማለፍ በፀረ-

ፋሽስቱም ሆነ በፀረ-ድህነት ትግሉ ለድል የበቃው ከመሠረቱ መነሻና መድረሻው ጥርት ብሎ በተለየ ህዝባዊ መስመር በጽናት 

በመጓዙ ነው፡፡ ሀገራችን ኢትዮጵያ በህዳሴ ጎዳና በስኬት በመጓዝ ላይ ባለበችት በዚህ ወቅት የሚከበረውን 40ኛውን ዓመት 

የህወሓት የምስረታ በዓል መነሻ በማድረግም የትግራይ ህዝብ ትግልና ትግሉ ለኢትዮጵያ ህዳሴ ያበረከተውን አስተዋጽኦ በዚህ 

ፅሑፍ በአጭሩ እንቋደሳለን፡፡ 

II. የትግራይ ህዝብ ትግል 

2.1 የትግሉ መነሻዎች 

ለሰብዓዊና ለዴሞክራሲያዊ መብቶቹ  በጽናት የሚታገል ህዝብ ባለቤት የሆነችው ትግራይ የኢትዮጵያ ታሪክና ሥልጣኔ 

መሠረት ነበረች። የኢትዮጵያን ታሪክ ወደኋላ መለስ ብለን ለመቃኘት ስንሞክር የኢትዮጵያ ቅድመ ሥልጣኔና ትግራይ ከፍተኛ 

ቁርኝት እንደነበራቸው በቀላሉ አንረዳለን። የዘመነ አክሱም ሥልጣኔ፣ ታሪካዊውና አስደማሚው የአክሱም ሀውልትና ተያያዥ 

የሥልጣኔ መገለጫዎች የትግራይን የቀዳሚ ሥልጣኔና ታሪክ ምንጭነት አፍ አውጥተው የሚመሰክሩ ዓብይ ማስረጃዎች 

ናቸው፡፡ 

ከሥልጣኔ ምንጭነትና ቀዳሚነት ባሻገርም ትግራይ የሀገራችን ታላላቅ ሃይማኖት ከሆኑት ክርስትናና እስልምና ጋር ያላት 

ታሪካዊ ቁርኝትም ትግራይ የታላላቆቹ እምነቶች ማዕከል እንደነበረች የሚመሰክሩ ናቸው። የንግስት ሣባ፣ ለክርስትና እምነት 

መሠረት የጣሉት ዘጠኝ ቅዱሳን መቀመጫ የሆነችው ትግራይ የክርስትና እምነት በኢትዮጵያ ላደረገው መስፋፋት ትልቅ ሚና 

እንደነበራት ይታወቃል፡፡ የታቦተ ጽዮን ማረፊያ እንደሆነች የምትታመነው የአክሱም ጽዮን ቤተክርስቲያንን ጨምሮ የክርስትና 

እምነት ዕውቀቶች መከማቻና የዕደ-ጥበብ ተዓምር የሚንፀባረቅባቸው የአብርሃም ወአጽብሃ ፣ የደብረ ዳሞና መሰል አብያተ 

ክርስቲያናት ምንጭና መገኛ መሆኗም ትግራይ እና የክርስትና እምነት ምን ያህል የጠበቀ ቁርኝት እንዳላቸውና የክርስትና 

እምነት በኢትዮጵያ ላደረገው መስፋፋት ከፍተኛ ሚና እንደነበራት የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ 

የእስልምና እምነት መሠረት የሆኑትና በእምነቱ ላይ በዓረብ ሀገራት የደረሰባቸውን መገፋትና ጭቆና ለመቋቋም የመጀመያዎቹ 

የእስልምና ተጓዞች /ሂጅራ/ መጠጊያ ያገኙትና ያረፉት በትግራይ ክልል ሲሆን ታላቁ የአል ነጃሺ መስጊድም በዚሁ ክልል 

መገኘቱ የትግራይና የእስልምና ሃይማኖት ቁርኝትን ከማሳየቱም በላይ ትግራይ የታላላቅ እምነቶች መሠረትነቷን አጉልቶ 
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የሚያሣይ ነው፡፡ የእስልምና እምነት አስተምህሮ የመጀመሪያ ተጓዦች በዚያን አስቸጋሪ ወቅት በትግራይ መጠጊያና ከለላ 

ማግኘታቸው እስልምና አሁን ላለበት ደረጃ እንዲበቃ ቀዳሚውን ሚና መጫወቱን በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኙ 

የእምነቱ አባቶች በየጊዜው የሚመሰክሩት ሀቅ ነው። 

እነዚህ ሁኔታዎች የትግራይን የሥልጣኔ፣ የታሪክ፣ የእምነትና የኢኮኖሚ ማዕከልነት የሚያሣዩ ሲሆኑ ከዚህም ሌላ ቀደም ባሉት 

ጊዜያት ትግራይ የሠፋፊና አመቺ የሆኑ የእርሻ መሬቶች የተለያዩ የውሃ ምንጮችና በቂ የሚባል የዝናብ ውሃ ባለቤትም ነበረች። 

በአንድ በኩል የውጭ ወራሪ ኃይሎች የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለመጋፋት የሚያካሂዱትን ወረራ ለመመከት አንደ አድዋ ዓይነት 

በርካታ ጦርነቶች በትግራይ ምድር ሲካሄድ የትግራይ ህዝቦች በሀገር ውስጥ ፊውዳላዊና አምባገነናዊ  ስርዓትንና ገዥዎችን 

በመቃወም በተለያዩ ጊዜያት በተደጋጋሚ ሲያከናውኗቸው የቆዩት የተራዘሙና ተደጋጋሚ ጦርነቶች የበርካታ አምራች ወጣቶች 

ህይወት ለመቅጠፍና የተፈጥሮ ሃብቶቿን ለማውደም በቅተዋል፡፡ 

ይህ ሁኔታ የትግራይን ክልል ነባራዊና መልካም ገጽታ በመቀየር ለምነቱን አጥቶ የተራቆተ አካባቢና ያገጠጡ ተራሮች መገኛ 

እንዲሁም የውሃ አካላቷ ደርቀው ሸለቆውና ሸንተረሩ የደረቁ የድንጋይ ክምችት ብቻ ሆነው እንዲቀሩ አደረገ። ይህ ሂደት 

ህይወቱን በግብርና ላይ የመሰረተውን የክልሉን ህዝብ ለአስከፊ ድህነት ዳረገው። ከዚህም በተጨማሪ የኢኮኖሚ፣ የሥልጣኔና 

የፖለቲካ ማዕከል የሆነችው ትግራይ ወደ ዳር እየተገፋች የሥልጣን ማዕከልነት በቅድሚያ ወደ ዛጉዌ ሲቀጥልም ወደ ጐንደርና 

ሸዋ እንዲያቀና ሆነ። በተለይም የሥልጣን ማዕከሉ ወደ ሸዋ መዘዋወሩን ተከትሎ አካባቢውን የሚያስተደድሩ ገዥዎችን ከዚሁ 

አካባቢ እንዲመደቡ በማድረግ የህዝቡን በራሱ ጉዳይ ራሱ የመወሰን መብት አሳጡት። ከዚህም በባሰ የትግራይ ህዝብ ለሸዋ 

መኳንንትና ነገሥታት እንዲገብርና ብሄራዊ ማንነቱና ክብሩ ዝቅ እንዲል በማድረግ ለአስከፊ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና 

ሊዳረግ በቃ። የትግራይ ህዝብ ወደ ዳር ከመገፋቱም በተጨማሪ የብሄራዊ ጭቆናም ሰለባ ነበር። ይህ ታላቅና ለማንነቱ ልዩ 

ክብር ያለው ህዝብ በአፍ መፍቻ ቋንቋው የመማርም ሆነ የመዳኘት ዕድል አልነበረውም። ማንነቱ ባህሉና ቋንቋው ተንኳሶና 

ዝቅ ተደርጐ በሀገሩ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ሆኖ ለመኖር ተገዶም ቆይቷል፡፡ 

ለትግራይ ክልልና ህዝብ ኢኮኖሚያዊ ጭቆና መገለጫዎች እጅግ በርካታ ማስረጃዎችን በመጥቀስ ማሳየት ይቻላል። ለአብነት 

ያህል እንኳ ቅድመ 1983 በትግራይ ክልል የነበረው ኢንዱስትሪ ኩዊሃ የሚገኘውና በጣሊያን ዘመን የተቋቋመ አንድ አሮጌ 

የዱቄት ፋብሪካ ብቻ ነበር። የጤና፣ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፣ የቴሌኮም፣ የኤሌክትሪክ ሃይልና የትምህርት መሰረተ ልማቶችም 

በከፍተኛ ደረጃ ዝቅተኛ የነበሩና የሉም ተብሎ በሚገለጽ ደረጃ የሚስተዋሉ ነበሩ። ለዚህ ትልቅ ክልልና ህዝብ አንድ 

የመምህራን ማሰልጠኛ ተቋም እንኳን አልነበረውም። ስለሆነም የክልሉ ተወላጆች በመምህርነት ለመሰልጠን እንኳን ደሴ 

ወይም ራቅ ወዳሉ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ሊጓዙ ግድ ይል ነበር። 

2.2 ትግላችንና የተጐናጸፍናቸው ድሎች 

የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህወሓት ሥር በመደራጀትና  ከጭቁን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ድርጅቶች ጋር 

በመጣመር በከፈሉት አኩሪና መራር መስዋዕትነት የግፍና የጭቆና መንስዔና የሰላም ጸር የሆነውን የደርግ ሥርዓት 

በማንኮታኮት የሰላም መሠረትን ጥሏል፡፡ ይህ የጋራ ትግል አስከፊውንና የኢትዮጵያ ህዳሴ እንቅፋት የነበረውን የደርግ ሥርዓት 

ካስወገዱ በኋላም የዜጐች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተች ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 

ኢትዮጵያን ዕውን ለማድረግ ችሏል፡፡ በሀገራችን የመድብለ ፖርቲ ሥርዓት በመስፈኑና የዘመናት ችግር ሆኖ የኖረውን 
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ብዙህነትን ያለመቀበል ችግር በመፈታቱ እንዲሁም የራስን ዕድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል የሚለው መብት 

ሙሉ ህገ-መንግስታዊ ዋስትና በማግኘቱ የግጭትና የብጥብጥ መንገዶችን ዝግ አድርጐ በሀገራችን ሰላም እንዲሰፍን አድርጓል፡፡ 

በአንድ ወቅት ለሀገራዊ ህልውናችን የስጋት ምንጭ ተደርጐ ይወሰድ የነበረው ኦነግ በአሁኑ ወቅት ህልውናው ያከተመለት 

ደረጃ ላይ ከመድረሱም በላይ አስፈሪ ተደርጐ ይታሰብ የነበረውንና በእኩይ ተግባሩ የሶማሌ ክልልን ሰላም ሲያደፈርስ የቆየውን 

ኦብነግን ከመንደር ጐረምሣነት በዘለለ የሀገርን ህልውና የሚያናጋ ኃይል እንዳይሆን ማድረግ ተችሏል፡፡ 

በኢትዮጵያ ሰፎኖ የቆየው ፊውዳላዊ ሥርዓት የአርሶ አደሩን የመሬት ባለቤትነት አሳጥቶ በጭሰኝነት ዘመናትን እንዲገፋ 

ከማድረጉም በላይ ምንም ዓይነት ካፒታልን ያላከማቸ መሆኑ የሀገራችንን ልማት ወደ ኋላ በማስኬድ ለድህነታችን ትልቅ 

አስተዋጽኦ አበርክቷል፡፡ ይኸንን ፊውዳላዊ ሥርዓት የተካው የደርግ መንግስት ደግሞ በመሬት ላራሹ ስም አርሶ አደሩን 

የመሬት ባለይዞታ ቢያደርግም ያመረተውን ምርት በፈለገው ሁኔታ እንዳይሸጥ ኢኮኖሚያዊ ጫና በመፍጠርና ራሱን ገዥ 

በማድረግ የአርሶ አደሩን ኢክኖሚያዊ ተጠቃሚነት አፍኖ ለከፋ ድህነት ዳርጐታል፡፡ ይኸ አምባገነናዊ መንግስት በተከተለው 

የተዛባ የዕዝ ኢኮኖሚ የዜጐችን ሀብት የማፍራትና የመልማት መብት ሲጨቁን ኖሯል። ከ5ዐዐ ሺህ ብር በላይ ሀብት 

ማከማቸት እንደ ወንጀል ተቆጥሮ ዜጐችን ወደ እስር ቤት ያስወረውር ነበር። ይህም በመሆኑ መስራት፣ ማልማትና ሀብት 

ማፍራት የማይቻልበት ሁኔታ ተከስቶ የሀገራችንን የኋልዮሽ ጉዞ አፋጥኗል፡፡ ይህንን አስከፊ ሁኔታ በመሠረቱ ለመቀየር 

የትግራይ ታጋዮች ከሌሎች ጭቁን ብሄር ብሄረሰቦች ጋር በመቀናጀት በከፈሉት መስዋዕትነት ዜጎች ቀዳሚ ዓላማቸው ዋነኛ 

ጠላታቸው የሆነው ድህነትን ማጥፋት ላይ በማድረግ ባደረጉት ሁሉን አቀፍ ርብርብ በትግራይ ክልልም ሆነ በመላ ሀገራችን 

ከፍተኛ የልማት ድሎችን ማስመዝገብ ተችሏል፡፡  

የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህወሓትና  በታላቁ መሪና የህዝብ ልጅ ጓድ  መለስ ዜናዊ ግንባር ቀደም አመራር ከሌሎች 

ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመሆን ዋነኛ ጠላታችን የሆነውን ድህነትን ከሀገሪቱ ለመጠራረግና የኢትዮጵያን ህዳሴ 

ለማብሰር ባደረጉት ትግል በርካታ ድሎችን ተጎናፅፈናል፡፡ በተለይም ባለፉት አስራ ሁለት ዓመታት መላው ህዝባችን 

በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገ የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገብ የአፍሪካ ታይገር፣ የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ ሻምፒዮንና 

በአጠቃላይ የነገይቱ ባለተስፋ ሀገር የሚሉ ስያሜዎችን ልንጎናጸፍ በቅተናል። ሁሉንም ህዝብ በየደረጃው ተጠቃሚ ያደረገ 

ፈጣንና ተከታታይ የኢኮኖሚ ዕድገት በማስመዝገባችንም የሀገራችንን ዓመታዊ የሀብት መጠን ከ1.5 ትሪሊዮን በላይ፣ የዜጎች 

የነፍስ ወከፍ ገቢም 636 ዶላር አድርሰናል።   

በ1984 19 ሺህ 20 ኪሎ ሜትር የነበረውን ጠቅላላ የመንገድ ርዝመት አስከ 2ዐዐ5 ዓ.ም ሁሉን አቀፍ የገጠር መንገድ 

ተደራሽነት ጨምሮ 85 ሺ961 ኪሎ ሜትር ማድረስ ችለናል፡፡ የመንገድ መሠረት ልማት ግንባታችንን ስንጀምር በጥራቱ ጥሩ 

ደረጃ ላይ ይገኛል ይባል የነበረው መንገድ 18 በመቶ አይሞላም ነበር ዛሬ ግን ይሄ ቁጥር አድጎ ከ72 በመቶ ሊደርስ ችሏል፡፡ 

ከደርግ ውድቀት በፊት የትምህርት ተሣትፎም ሆነ አቅርቦት በሀገራችን እጅግ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኝ ነበር፡፡ ከግንቦት 

2ዐ/1983 በፊት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ጥቅል ተሣትፎ 2ዐ በመቶ ንጥር ተሣትፎ  9 በመቶ ብቻ የነበረ ሲሆን ባለፉት 

23 ዓመታት በዘርፉ በተደረገ ርብርብ የሀገሪቱ ጠቅላላ የመጀመርያ ደረጃ ትምህርት ተሳትፎ 143.9 በመቶ እንዲሁም የንጥር 

ቅበላ ምጣኔ ወደ 95.5 በመቶ ከፍ ለማድረግ ተችሏል። በአሁኑ ወቅት ቁጥራቸው 22 ሚሊዮን የሚጠጋ ዜጐች በትምህርት 
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ገበታ ላይ ይገኛሉ። በህወሓት/ኢህአዴግ የሚመራው መንግስታችን ከ1997 ዓ.ም ወዲህ ብቻ በየዓመቱ በአማካይ 1 ሺህ 

625 የአንደኛ ደረጃ ት/ቤቶችና 126 የሁለተኛ ደረጃ በድምሩ 1 ሺህ 751 ትምህርት ቤቶችን በመገንባት የሰለጠነና ዘመናዊ 

ዕውቀት ያለው ዜጋ በማፍራት ረገድ ስኬታማ ተግባራት ማከናወን ችሏል፡፡ ባለፉት ስምንት ተከታታይ ዓመታት ሀገራችን 

በየዓመቱ በአማካይ 1 ሺህ 438 የጤና ኬላዎችን፣ 295 ጤና ጣቢያዎችንና 6 ሆስፒታሎችን በድምሩ 1 ሺህ 733 የጤና 

አገልግሎትን እየገነባች በሥራ ላይ በማዋል ላይ ትገኛለች፡፡ የዓለም ባንክ የቅርብ ጊዜ ጥናት ውጤት እንደሚያሣየው 

የኢትዮጵያውያን የነፍስ ወከፍ አማካይ የህይወት ዘመን / Life expectancy/ ከ23 ዓመታት በፊት ከነበረበት 49 ዓመት 

ወደ 64 ዓመት ከፍ ብሏል፡፡ 

የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታችንም እየተጠናከረ መጥቷል፡፡ በሽግግር ወቅት የተጀመረው የመድብለ ፓርቲ ስርዓት እየጎለበተ 

ይገኛል፡፡ የፖለቲካ ምህዳሩም የህዝብን የስልጣን ባቤትነት በሚያረጋግጥ ሁኔታ ላይ ይገኛል፡፡ ባለፉት ዓመታት አራት ሀገር 

አቀፍ ምርጫዎች ነፃና ዴሞክራሲያዊ በሆነ ሁኔታ ለማካሄድ ተችሏል፡፡ እነሆ አምስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ 

ለማከናወን በሂደት ላይ እንገኛለን፡፡ የመገኛና ብዙሃን መስፋፋት፣ የመደራጀት መብትና ሌሎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ 

መብቶች ህገ-መንግስታዊ ዋስትና አግኝተዋል፤ በተግባርም እያደገና እየተጠናከረ ይገኛል፡፡ 

2.3 የትግሉ ፈተናዎች 

በህዳሴ ጉዟችን ፈተናዎች ሆነው ከሚገኙትና የኢትዮጵያን ህዳሴ በስኬት ለመፈጸም በቁርጠኝነት ልንታገላቸው ከሚገቡ 

ጉዳዮች መካከል ጠባብነት፣ ትምክህት፣ የመልካም አስተዳደር እጥረት፣ የሃይማኖት አክራሪነትና ኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኞቹ 

ናቸው። የትምክህት አስተሳሰብ የሀገራችን የፖለቲካ እውነት የሆነውን ብዙህነትን አይቀበልም። ብዙህነትን በሀገራችን ላይ 

እንደተከሰተ አንድ መቅሰፍት አድርጎ ይወስደዋል። ስለሆነም ብዙህነትን ጠላቴ ነው ብሎ በመነሳት የተዥጎረጎረውን 

ባህላችንን፣ ማንነታችንን፣ ቋንቋችንና ሃይማኖታችንን አጥፍቶ በምትኩ አንድ ቋንቋ፣ ባህል፣ ሃይማኖት መስፈን አለበት ብሎ 

የሚያምንና ለዚሁ የሚታገል ስርዓት ነው። በአንድ ወቅት በአገራችን የፖለቲካ ስልጣን በትምክህት ሃይሎች እጅ ስለወደቀ 

የሀገራችንን ህዝቦች ውድ ዋጋ አስከፍሏቸው የነበረ ብቻ ሳይሆን ሀገራችንን ወደ መበታተን ጠርዝ ገፍቷት እንደነበር የትናንት 

ትውስታ ነው። ይሄንን አንቀበልም ያሉ የትግራይ፣ የባሌ፣ የጎጃም አርሶ አደሮችና የኤርትራ የነጻነት ሃይሎች ነፍጥ አንግበው 

በፀረ-ትምክህት ትግሉ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለዋል። የትምክህት አስተሳሰብ መገለጫው ብዙ ዓይነት ቢሆንም ዋንኛው 

መለያው ግን የአንድን ወገን የበላይነትና የሌላውን ህዝብ /ብሄር ብሄረሰብ/ የበታችነት ማስፈን ነው፡፡ ይህ አሰተሳሰብ ነባራዊ 

ሁኔታዎችን በመደፍጠጥ የተሳሳተ አካሄዱን ቅዱስ አድርጐ ለማሳየት ይሞክራል፡፡  

ይሄን በመሰረቱ ጨቋኝና አግላይ የሆነ ስርዓትን በመቃውም ነው የህወሓት ብርቅዬ ታጋዮች የካቲት 11/1967 የትጥቅ ትግል 

ጀምረው ዕልፍ ታጋዮቹን መስዋዕት ያደረጉት። የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነት እንፈጥራለን የሚለው አስተሳሰብ 

የትግላችን እርሾ ስለነበረ ደርግን ጥለን መንግስት መመስረት ስንችል በሀገሪቱ ህገ-መንግስት አማካኝነት ትምክህተኝነት እንደ 

ስርዓት ተመልሶ እንዳይመጣ በሚያደርግ ሁኔታ ስርዓተ ቀብሩ እንዲፈጸም ያስቻለ ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት አውጥተናል። 

ትናንት የብሄርን ጥያቄን መሰረት አድርገው የተደራጁና ለመገንጠል ጥያቄ ያቀረቡ ከ17 በላይ የትጥቅ ትግል የሚያደርጉ 

ድርጅቶች መኖራቸውን ስንገነዘብ ሀገራችን ብዝህነት ማስተናገድ ካልቻለችና ወደ ትምክህት ስርዓት ከተንሸራተተች  እንደ ሀገር 
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እንደማትቀጥል በቀላሉ እንረዳለን። ለዚህም ነው ትምክህትን እየታገልን ዴሞክራሲያዊ ብሄርተኝነትን የመገንባት ጉዳይን 

የህልውና ጉዳይ አድርገን መስራት አለብን የሚባለው።  

የህዳሴ ጉዟችን ሌላኛው ጠንቅና ያልፈታነው ችግር ጠባብነት ነው። ጠባብነት እኔ ብቻ እና የእኔ ብቻ የሚል አመለካከትን 

የሚያራምድ በጋራ በመስራትና በጋራ ተጠቃሚነት የማያምን የህዳሴና የአንድነታችን ፀር ነው። ጠባብነት ሌላውን የሚያገልል 

ተስፈኛና ጥገኛ አስተሳሰብም ነው። ስለሆነም በአንድ ሀገራዊ ራዕይ ዙሪያ ህዝቦችን ለማሰለፍ የሚደረገውን ጥረት ለማደናቀፍ 

ከመምከር ባሻገር ትብብርና ህብረትን አምርሮ ይጠላል። የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ትግላችንና ፈተናዎቹ በሚለው ሰነድ 

እንደተቀመጠው በታሪክ ሂደት ገዥዎች የፈጠሩትን ችግር የአንድ ብሄረሰብ አባላት በሙሉ እንደፈጸሙት አድርጎም ህዝብን 

ከህዝብ በማናከስ ዕልቂትን ለማንገስ ይሰራል። በክልሌ ከሌላ አካባቢ የመጣ ሰው መኖር፣ መስራትና ማልማት የለበትም ብሎ 

ስለሚያስብ በህገ-መንግስታዊ ስርዓቱ የተደነገገውን ማንኛውም ዜጋ በፈለገው አካባቢ የመኖርና የመስራት መብት ይጻረራል።  

ሌላውና በአሁኑ ወቅት የሚስተዋለው የስርዓታችንና የህዳሴ ጉዟችን አደጋ የሃይማኖት አክራሪነት ነው። ድርጅታችን ኢህአዴግ 

ለሃይማኖቶች እኩልነት በፅናት የሚያምኑ ብቻ ሳይሆኑ ሀይማኖቶች ህዝብ በሰላምና በመቻቻል እንዲኖር፣ በአቋራጭ 

መክበርና ሙስና  እንዲጠፋ እንዲሁም ፍትህ እንዲሰፍን ምዕመኖቻቸውን በማስተማር ለህዳሴ ጉዟችን ትልቅ የሰላምና 

የልማት አቅም እንደሆኑ አጥብቀው ያምናሉ። ከዚህም ባለፈ ድርጅታችን  በሃይማናቶች ላይ ይደርስ የነበረውን ጭቆናና ኢ-

ፍትሃዊነት በመቃወም ግንባሩን ለጥይት የሰጠና ታላቅ መስዋዕትነትን የከፈለ ድርጅት ነው። ይሁንና ድርጅታችን 

ህወሓት/ኢህአዴግ ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ አገዛዝ የሰላምና የዴሞክራሲ ጠንቅ ነው ብሎ ያምናል። ይህም እንዳይከሰትና 

ሀገራችንን እንዳይበታትን አበክሮ ይታገላል። ስለሆነም የመንግስትና የሃይማኖት መለያየትን ብሎም መንግስት ከሃይማኖት፤ 

ሃይማኖትም ከመንግስት አሰራር ነጻ መሆንን ህገ- መንግስታዊ ዋስትና በመስጠትም ለዚህ አቋሙና መርሁ ምን ያህል ቁርጠኛ 

እንደሆነ በተግባር አስመስክሯል። በኢፌዴሪ ህገ-መንግስት መንግስትና ሃይማኖት በማያሻማ መልኩ ተለያይተዋል፡፡ መንግስት 

በሃይማኖት የውስጥ አሰራርና አስተምህሮ ጉዳይ ጣልቃ አይገባም፡፡  

የሃይማኖት ነጻነት ሙሉ ለሙሉ ህገ-መንግስታዊ ዕውቅና በተጎናጸፈበትና ዜጎች የፈለጉትን እምነት የማራመድ መብታቸው 

በተረጋገጠበት ሁኔታ የሃይማኖት አክራሪነትና የፖለቲካ አጀንዳን በሃይማኖት በመሸፈን እየተደረጉ ያሉ ፀረ-ሰላም 

እንቅስቃሴዎች ማጠንጠኛቸው የሀገራችንን ሰላምና ዕድገት ያለመፈለግና የህዳሴ ጉዞዋን በማደናቀፍ ህዝባችንን ለአስከፊ 

ድህነት መዳረግ ነው። በመሆኑም ይህ የልማታችን፣ የሰላማችንና የዕድገታችን ፀር የሆነውን የሃይማኖት አክራነትንና 

ሃይማኖትን መደበቂያ ያደረገ አፍራሽ የፖለቲካ አስተሳሰብ አጥብቀን ልንዋጋው ግድ ይለናል። 

ምንም እንኳን ድርጅታችን ህወሓት/ኢህአዴግ የእኩልነት ተጠቃሚነት መርህና መልካም አስተዳደር የአስተማማኝ ሰላማችንና 

የዴሞክራሲያችን መሰረት ነው ብለው ቢያምኑምና ለዚሁ ተግባራዊነት ቢረባረቡም የመልካም አስተዳደር እጦት ችግር ዛሬም 

እንደቀጠለና በተጎናጸፍናቸው ኢኮኖሚያዊና ዴሞክራሲያዊ ድሎች ላይ ጥላውን እንዳጠላ ነው። ከላይ በተጠቀሰው ሰነድ 

እንደተቀመጠው ከዚህም በላቀ ዜጐች በመንግስትና መንግስታዊ ተቋማት የሚሰጡ አገልግሎቶችን ያለምንም አድልዎና 

መጉላላት ማግኘት ሲገባቸው ለአላስፈላጊ ምልልስ እና አድልዎ የሚጋለጡበት ሁኔታም ይስተዋላል፡፡ በአንዳንድ ተቋማትም 

ያሉ አካላት ያለ እጅ መንሻና መደለያ ጉዳይን ባለመፈጸም ዜጐች እንዲንገላቱና በመንግስት ላይ እንዲማረሩም ሲደረግ 
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ይስተዋላል፡፡ ይህ ችግር ካልተፈታ የህዳሴ ጉዟችንን በማቀዛቀዝ በከፍተኛ መስዋዕትነት የተገኙ ድሎቻችንን ሊያጨናግፍና 

አገራችንንም ለአደጋ ሊያጋልጥ እንደሚችል ልንዘነጋው አይገባም።  

በታዳጊ ሀገራት ኢኮኖሚ እያንዳንዱ ዜጋ ተጠቃሚ የሚሆነው ለኢኮኖሚው ባበረከተው አስተዋጽኦ ልክ አይደለም። 

ልማታዊነትና ምርታማነት የኀብረተሰቡ ዋነኛ መገለጫ ስላልሆነ ተጠቃሚነት የሚረጋገጠው በኔትወርክና በሌሎች አቋራጭና 

ተገቢ ያልሆኑ መንገዶች ነው። ኪራይ ሰብሳቢነት ብለን የምንጠራውም ይሄንን ዝንባሌ ነው፡፡ በሀገራችንም እንደሌሎች ታዳጊ 

ሀገሮች ይሄ አሰተሳሰብ ገዥ አስተሳሰብ ሆኖ ቆይቷል፡፡ ስለሆነም የመንግስት ሥልጣንን የተጠጋ ሰውና የባለሥልጣን ዘመድ 

ሁሉ የሚከብርበት ይኸ ዕድል የሌለው ደግሞ የሚደኸይበት ሁኔታ ዋነኛው የኢኮኖሚያችን መገለጫ እንደነበር ቅድመ 1983 

በሀገራችን የነበረውን ሁኔታ በማየት ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ታዳጊ ሀገራትን ከድህነት ወደ ብልጽግና፣ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ በፍጥነትና 

በተሟላ ሁኔታ ያሸጋግራል ሲባል ይህ እውን የሚሆነው  የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ማነቆዎች የሆኑትን ኪራይ ሰብሳቢነትንና 

የገበያ ጉድለትን በማስወገድ ነው ማለት ነው። ሀገራችን በልማታዊ ዴሞክራሲ መንግስት የምትመራ ሀገር እንደ መሆኗ መጠን 

ልማታዊ መንግስታችን የልማታዊ አማራጮችን የሚያሰፉ የኪራይ ስብሳቢ አማራጮችን የሚያጠቡና የገበያ ጉድለትን የሚፈቱ 

ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ዕቅዶች ነድፎ እነዚህኑ ሰነዶች በጥብቅ ዲሲፕሊን ተግባራዊ ማድረግ ከጀመረ ውሎ አድሯል። 

ይኸም በመሆኑ ኢኮኖሚያችን በፍጥነት አድጓል ብቻ ሳይሆን መሠረታዊ ወደሚባለው የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን 

እየተሸጋገረ ይገኛል፡፡ 

ባለፉት 12 እና 13 ዓመታት የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል አመለካከትን በመናድ ልማታዊ አሰተሳሰብን ገዥ ለማድረግ 

ባካሄድነው የሞት ሽረት ትግል በተለይም በገጠሩ የሀገራችን ክፍል መልካም ውጤቶችን ለማስመዝገብ አስችሎናል፡፡ ዛሬ ዛሬ 

በገጠሪቱ የሀገሪቱ ክፍል ጠንክሮ የሰራና ያመረተ አርሶና አርብቶ አደር የልፋቱ ተጠቃሚ እየሆነ በመምጣቱ የልማታዊነት 

አስተሳሰብ ከዕለት ወደ ዕለት እያደገ በመሄድ ላይ ይገኛል፡፡ ይሁንና በከተሞች አካባቢ ግን የኪራይ ሰብሳቢነት ጥገኛ 

አስተሳሰብ ዛሬም ገዥ እንደሆነ ይታያል፡፡ በከተሞች ልማታዊ አስተሳሰብ የበላይነቱን ባለመቀዳጀቱም በአቋራጭ መክበር 

ዛሬም እንደ ዋነኛ ሀብት ማግኛ መንገድ ተደርጐ ሲወሰድ ላይ ይታያል። ይህም ሁኔታ በሀገራችን መፃኢ ዕድልም ሆነ በህዳሴ 

ጉዟችን ላይ የተጋረጠ አደጋ መሆኑን ተገንዝበን በከፍተኛ ርብርብ ልንታገለውና ልናከስመው የሚገባን ጉዳይ ይሆናል፡፡ 

III. የትግራይ ህዝብ ትግልና የኢትዮጵያ ህዳሴ 

የድህነት ዘበኛ የነበረው የደርግ ሥርዓት ሳይጠረግ የኢትዮጵያን ህዳሴ መፈፀም ቀርቶ ማሰብ እንኳን አዳጋች ነበር፡፡ ይህ ፍጹም  

አምባገነናዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆናን በዜጐቹ ላይ የጫነ መንግስት እያለ ስለበለፀገ ማህበረሰብ ከቶውኑ ማሰብ አይቻልም ነበር፡፡ 

ያ ሰው በላና ጨፍጫፊ ሥርዓት እያለ ስለአስተማማኝ ዴሞክራሲ ማሰብ ፈጽሞ አይታሰብም ነበር። ያ የቅቡልነት ምንጭን 

አፈሙዝ ያደረገና ከህዝብ ለሚነሱ ጥያቄዎች በጥይት መልስ የሚሰጥ እንዲሁም  እናቶችን ለገደላቸው ልጆቻቸው የጥይት 

ሂሣብ የሚያስከፍል አረመኔያዊ መንግስት እያለ ስለአስተማማኝና ዘላቂ ሰላም ማሰብ ቀርቶ በሰላም ውሎ መግባትም አዳጋች 

ነበር፡፡ በአጠቃላይ ብዙህነትን እንደፀጋ ቆጥሮ የአንድነታችን መሠረት ማድረግ ያቃተውና ከዚህ ይልቅ ኢትዮጵያን የብሔሮች 

እስር ቤት  ያደረገ ፍጹም አምባገነናዊ ሥርዓት እያለ ለኢትዮጵያ ህዳሴ መሠረት የሆነውን ዴሞክራሲ ሰላምና፣ ልማትን 

ማለምና መተግበር በፍጹም የማይታሰቡ ጉዳዮች ነበሩ፡፡ በብዙሃን መቃብር ላይ አንድ ባህል፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ እምነትና 
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አስተሳሰብን ለመጫን ያልፈነቀለው ድንጋይ በሌለው ጨቋኝ አገዛዝ ስር ሆኖ ዴሞክራሲን መተግበር ቀርቶ ማሰብም ከቶውኑ 

ሊታሰብ የሚችል ጉዳይ አልነበረም፡፡ ስለሆነም ስለ ኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ ማሰብ  ለመጀመር እንኳን ይህ አደናቃፊ ስርዓት 

ማስወገዱ የግድ ነበር።  

ይህ መሰረታዊ እውነታ የትግራይ ህዝብ ትግል በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ህዳሴ እንቅፋት የሆነውንና የዴሞክራሲ፣ የሰላምና 

የልማት ፀር የነበረውን የደርግ ሥርዓት በመጥረግ ሊጀመር ግድ ብሏል፡፡  ለዚህም ሲባል እልፍ የትግራይ ብርቅዬ ልጆች 

ከሌሎች ጭቁን የኢትዮጵያ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ጋር በመሆን ዘላለም ሲወሳ የሚኖር የህይወትና የአካል መስዋዕትነት 

ከፍለዋል፡፡ 

የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህወሓት እና በድርጀቱ ታላቅ መሪና የህዝብ ልጅ መለስ ዜናዊ በሳል አመራር የኢትዮጵያን 

ህዳሴ ጽንሰ ሀሳብ በመቀመርና በማስረጽ እንዲሁም ይህንን ህሳቤ በተግባር ላይ ለማዋል ሲባል አምባገነኑን የደርግ ስርዓት 

በመራር መስዋዕትነት በማስወገድ እንዲሁም ተግባራዊ በማድረግ በኩልም በአካባቢ ጥበቃና ሌሎች ስራዎች አስደማሚና 

ለሌሎች ክልሎችም አርዓያነት ያለው ተግባር በማከናወን በአጠቃላይ በፀረ-ድህነት ትግሉ ከፍተኛ ተጋድሎ በማድረግ ሀገራችን 

አሁን ለደረሰችበት የህዳሴ ጉዞ ግንባር ቀደም አስተዋጽኦ አበርክቷል፤ በማበርከትም ላይ ይገኛል።  የኢትዮጵያ ህዳሴ መዳረሻ 

ግብ የበለፀገች ኢትዮጵያን መፍጠርና ህዝቦቿን ከችግር በማላቀቅ በማነነታቸውና በሃገራቸው ኮርተው እንዲኖሩ ማድረግ 

ነው፡፡ ይህንንም በማድረግ ሀገራችንን ከብልጽግና ጐራ ስማቸው ከሚጠቀሱ ሃገራት ተርታ ማሰለፍ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ህዳሴ ረጅም ጊዜ የሚጠይቅና በተለያዩ ምዕራፎች እየተከፋፈለ በየወቅቱ እየተሣካ የሚሄድ ጉዳይ ቢሆንም የህዳሴ 

ጉዞን ለመጀመርም ሆነ በስኬት ለመፈጸም ዴሞክራሲ፣ ሰላምና ልማት ተኪ የሌላቸው ጉዳዮች ናቸው፡፡ ዴሞክራሲን አስፍነን 

በየወቅቱ እያሣደግነው ካልሄድን ልማታችንና ሃገራዊ ህልውናችን ማብቃቱ አይቀሬ ነው፡፡  ያለ አስተማማኝ ዴሞክራሲ ምንም 

ዓይነት የሰላም ዋስትና እንደሌለም ፀሃይ የሞቀው ሃቅ ነውና፡፡ ዴሞክራሲ በሃገራችን ሲሰፍን ዜጐች በጋራ ጉዳያቸው 

እየመከሩና እየወሰኑ ማንነታቸው ዕውቅና አግኝቶና ተከብሮ ይቀጥላል፡፡ ይህም ሁኔታ ሰላማችንን በማጐናፀፍ ለልማት በአንድ 

ልብ እንድንተጋ ያደርገናል፡፡ ክብርና ሞገስ ለታጋዩ የትግራይ ህዝብና መሪ ድርጅቱ ህወሓት በተከፈለው የህይወትና የአካል 

ከፍተኛ መስዋትነት በሀገራችን ዴሞክራሲ ሰፍኖ ላለፉት 24 ዓመታት የሰላምን አየር ለማጣም ችለናል። ዛሬ ዛሬ በሃገራችን 

ሆነ በውጭ መገናኛ ብዙሃን ተደጋግሞ የሚደመጠው የዜጎቻችን እልቂትና ረሃብ ሳይሆን የመሠረተ ልማት፣ የማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ስኬታችን ሆኗል፡፡ በሃገራችን በሰፈነው ዴሞክራሲና ይህንንም ተከትሎ በተጐናፀፍነው ሰላም በህዳሴ 

ጐዳና በስኬት የምንራመድ ሀገርና ህዝቦች ሆነናል፡፡ ከልመናና ከተመጽዋችነት ተላቀን ታላቁን የህዳሴ ግድብ የመሳሰሉ ሜጋ 

ፕሮጀክቶችን በዋንኛነት በሀገራዊ አቅም የምትገነባ ሀገርና ህዝብ ፈጥረናል፡፡  

የትግራይ ህዝብ መራራ ትግልና አኩሪ  መስዋዕትነት መነሻም ሆነ መድረሻ ግቡ ዴሞክራሲን፣ ሰላምንና ልማትን በትግራይ 

ብሎም በመላ ኢትዮጵያ በማስፈን በዚህ መሰረትነት የኢትዮጵያን ህዳሴ ዕውን ማድረግ ነበር፡፡ ክብርና ሞገስ ለትግሉ 

ሰማዕታት ይሁንና የጀግኖች የትግራይ ህዝብና ልጆች መስዋትነት ሜዳ ላይ ፈስሶ አልቀረም። ዴሞክራሲን አስፍኖና ሰላምና 

ልማትን ወልዶ ታላቅ የነበረችውን ሀገር ወደ ቀድሞ ታላቅነቷ በሚመልስ የህዳሴ ባቡር ላይ እንድትሳፈር አድርጓል፡፡ 

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ተጨባጭና ተግባራዊ የሚሆን አስተሳሰብ መሆኑን ሀሳቡን በማጥራት፣ ለዚህ ጉዞ እንቅፋት 

የነበረውን ሥርዓት በመጥረግ፣ የኢትዮጵያን የህዳሴ አስተሳሰብን ወደ ተግባር በመቀየር፣ ከኢ-ዴሞክራሲያዊ ወደ 
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ዴሞክራሲያዊ፣ ከድህነትና ኋላቀርነት ወደ ልማትና ብልጽግና እንዲሁም ከጦርነት ወደ አስተማማኝ ሰላም ሀገሪቱን በመቀየር 

ረገድ የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህወሓትና የህዝብ ልጅ በሆነው በታላቁ መሪ ጓድ መለስ ዜናዊ ግንባር ቀደም አመራር 

የከፈለው መስዋዕትነትና ያበረከተው አስተዋጽኦ ለኢትዮጵያ ህዳሴ ትልቅ መሠረት ነበር፡፡ ይህም እውነታ የትግራይ ህዝቦችን 

ትግልና የኢትዮጵያን ህዳሴ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታነት ፍንትው አድርጐ ያሣያል፡፡  

3.1 የትግራይ ህዝብ ትግል የኢትዮጵያ ህዳሴ መሠረት ነው 

የኢትዮጵያን ህዳሴና የትግራይ ህዝብን ትግል ቁርኝት ለማየት ስንነነሳ መጀመሪያ የሚመጣው ነገር የራሱ የህዳሴ ትርጉም ነው። 

በህዳሴ ጎዳና ላይ ነን የሚሉ ሀገሮች ቀድሞ ጥንታዊ ስልጣኔ የነበራቸው ኋላ ላይ ግን ወደ ድህነት ጫፍ በመውረዳቸው የቀድሞ 

ታላቅነታችንን ተመልሰን ማግኘት አለብን ብለው የተነሱ ህዝቦች ናቸው። እንግዲህ ሀገራችን በህዳሴ ጉዞ ላይ ነች የምንለው 

ከላይ እንደተጠቀሰው በአንድ ወቅት ታላቅ የነበረች ቢሆንም ወደ ድህነት ጫፍ በመውረዷ ምክንያት ህዝቦቿ በቁጭትና በወኔ 

ተነሳስተው የቀድሞ ታላቅነታቸውን ተመልሰው ለማግኘት በልማት ጎዳና ላይ እየተራመዷት ስለሚገኙ ነው። ታዲያ እዚህ ላይ 

የምናነሳው ቁም ነገር የቀድሞ ስልጣኔ ብለን የምንጠራው የጥንታዊቷ ኢትዮጵያ ብልጽግና የቱ ላይ ነው? የሚለው ጥያቄ ነው። 

ትግራይ በጥንታዊቷ ኢትዮጵያ፣ የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካና የወታደራዊ ስልጣኔ ላይ  ቀዳሚውን ሚና የተጫወተች ሲሆን ይህንኑ 

ስልጣኔ ነው እንግዲህ ለዛሬው ዕድገታችን የሞራል ስንቅና አንቀሳቃሽ ሞተር ሆኖ እያገለገለን ያለው። የኢትዮጵያ ህዳሴና 

የትግራይ ህዝብ ትግል የሚገናኝበት የመጀመሪያ ነጥብም ይሄው ነው። 

የትግራይ ህዝብ ትግልና የኢትዮጵያን ህዳሴ የሚያስተሳስረው ሁለተኛው ጉዳይ የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህወሓት ጥላ 

ስር ተሰባስበው የድህነት ዘበኛ የነበረውንና የኢትዮጵያ ህዳሴ ጸር የነበረውን የደርግ ስርዓት ለማስወገድ ያደረጉት ትግልና 

የከፈሉት መስዋዕትነት ነው። የኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ በቅድሚያ የዴሞክራሲ፣ የሰላምና የልማት ፀር የሆነውን የደርግ አገዛዝ 

በመጥረግ ቀጥሎም ጽንሰ ሀሳቡን በማጥራት በማስረጽና በመተግበር የሚፈፀም ነው፡፡ ስለሆነም መላ ሀገሪቱን የጦርነት ቋያ 

ያደረገውና ከተሳሳተ የኢኮኖሚ አካሄዱ ጋር በተያያዘ እዚህም እዚያም ለተከፈተበት ትግል የጦርነት ምላሽ በመስጠት 

ኢኮኖሚውን አዘቅት የከተተው እንዲሁም ሰላም፣ ዴሞክራሲና ልማት በሀገሪቱ እንዳይሠፍን ደንቃራ የነበረው የደርግ 

አምባገነናዊ አገዛዝ መቀመቅ ሳይወርድ የኢትዮጵያን ህዳሴ ተግባራዊ ማድረግ ቀርቶ ማሰብ እንኳን አዳጋች ነበር። የደርግ 

አገዛዝ ግብዓተ ቀብር ሳይፈፀም የኢትዮጵያን ህዳሴ መወጠንም ሆነ መተግበር ቤትን በአሸዋ ላይ ወይም ያለአስተማማኝ 

መሠረት ላይ እንደ መገንባት ይቆጠራል፡፡ ስለሆነም ለ17 ዓመታት የዘለቀውና የበርካታ ወጣቶችን ህይወት መስዋዕትነት 

ያስከፈለው በህወሓት ግንባር ቀደምትነትና በጭቁን የኢትዮጵያ ብሔሮች ጥምረት የተካሄደው ትግል ለኢትዮጵያ ህዳሴ 

መሠረትና መደላድል እንጂ በራሱ መዳረሻ ግብ አልነበረም፡፡ መዳረሻ ግቡ ኢትዮጵያን በህዳሴ ጎዳና በማራመድ የብልጽግና 

ጎራን መቀላቀል ነበር። 

የኢትዮጵያ ህዳሴ መሠረት የሆነው ትግል በህወሓት ጥላ ሥር በተሰባሰበው የትግራይ ህዝብ ሲጀመርና 10 ሺዎች ትግሉን 

ሲቀላቀሉ የትግራይ እናትና አባቶች ልጆቻቸውን መርቀው ወደ ግንባር የሰደዱት ይህ የሰላም፣ የዴሞክራሲና የኢትዮጵያ ህዳሴ 

ፀር የሆነ ሥርዓት ሳይወገድ የትግራይ ክልልንም ሆነ ኢትዮጵያን ወደ ብልጽግና መምራት አንደማይቻል በጽኑ ያምኑ ስለነበር 

ነው፡፡ ስለዚህም ነው ስለትግራይ ህዝቦች ትግል ስናወራ ስለኢትዮጵያ ህዳሴ መሠረት እያወራን ነው የምንለው፡፡ 
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የህወሓት የትግል አካሄድ ጠባብ አስተሳሰብ ይዞ እንደተነሣው ኦነግ፣ ፊውዳላዊውን ሥርዓት ለመመለስ ነፍጥ ይዞ 

እንደታገለው ኢዲዩም ሆነ የተሳሳተ የትግል ስልት እንደተከተለው ኢህአፖ ያልከሰመውና ያልወደቀው ገና ከመነሻው በጠራ፣ 

ትክክለኛ፣ ዴሞክራሲያዊና ተራማጅ ሀሳብ በመመራቱ ነበር፡፡  

የትግራይ ህዝብ ትግልና የኢትዮጵያን ህዳሴ የሚያስተሳስረው ሶስተኛው ጉዳይ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያን ህዳሴ ሀሳብ 

በመቀመርና በማስረጽ በመሪ ድርጀቱና በታላቁ መሪ ጓድ መለስ ዜናዊ አማካኝነት በተጫወተው ታላቅ ሚና ነው። በዚሁም 

መሰረት ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ከሌሎች የኢህአዴግ ድርጅቶችና ህዝቦች ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዞ ማለትም 

በቅድመ ታሪክ ታላቅ የነበረችውን ሀገር ወደ ቀድሞ ታላቅነቷ የመመለስ ሂደት መሆኑንና ይህም የሚሳካው ፈጣን ልማት፣ 

አስተማማኝ ዴሞክራሲና ዘላቂ ሰላም በማስፈን መሆኑን ጥርት አድርገው በማስቀመጥ ጽንሰ ሀሳቡን በሀገር አቀፍ ደረጃ 

ለማስረጽ ችለዋል። ከዚህም በላይ የትግራይ ህዝብ ትግል ውጤት የሆነው ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ የኢትዮጵያን ህዳሴ ማሳካት 

የሚያስችሉ ስትራቴጂዎችንና ፖሊሲዎችን በመቅረጽ እንዲሁም ሂደቱ ረጅም ጊዜንና ፈታኝ ትግሎችን ማለፍ የሚጠይቅ 

መሆኑን በማመላከት ነገር ግን በጥረት ሊሳካ የሚችል ጉዳይ መሆኑን አንጥሮ በማስቀመጥ ለኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት ግንባር 

ቀደም አስተዋጽኦ አበርክቷል።   

የትግራይ ህዝብ ትግልና የኢትዮጵያ ህዳሴ የሚቆራኙበት አራተኛው ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዳሴ በማረጋገጥ ዙሪያ 

የትግራይ ህዝብ ያደረገው አኩሪ ተጋድሎና ያስመዘገበው ታላቅ ድል ነው። የትግራይ ህዝብ የድህነት ዘበኛ የነበረውን የደርግ 

ስርዓት በማስወገድና የኢትዮጵያን ህዳሴ አስተሳሰብ በመቀመርና በማስረጽ እንዳበረከተው ግንባር ቀደም አስተዋጽኦ 

ለኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ መሳካት በተለይም በፀረ-ድህነት ትግሉ ሙሉ ጉልበቱንና ዕውቀቱን በመሰዋት በሁሉ መስክ ደማቅ 

ልማታዊ ድሎችን አስመዝግቧል። በተለይም በተለያዩ ምክንያቶች የተራቆቱትን አካባቢዎችን ወደ አረንጓዴ በመቀየር ረገድ 

እጅግ ታላቅና ለሌሎች ክልሎችም በተምሳሌትነት የሚተርፍ ውጤቶችን አስመዝግቧል። የትግራይ ህዝብ አካባቢውን 

አረንጓዴ በማድረግ ክልሉን ለኑሮና ልማት ምቹ ለማድረግ ጉልበቱን መስዋዕት አድርጎ ያስመዘገበው ድንቅ ድል በታሪክ ሲዘከር 

የሚኖርና ለኢትዮጵያ ህዳሴ ስኬት ከፍተኛ አቅም ሊሆን የቻለ ነው።  

በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዳሴና ብልጽግና ፀር የነበረውንና የድህነት ዘበኛውን ደርግ በትጥቅ ትግል በመደምሰስ፣ የኢትዮጵያን 

ህዳሴ ጽንስ ሃሳብ በመቀመርና በማስረጽ እንዲሁም በተጨባጭ ተግባራዊ በማድረግ በመሪ ድርጅቱ ህወሓት እና 

በሊቀመንበሩና የኢትዮጵያ ህዳሴ መሃንዲስ በነበሩት ታላቁ መሪ ጓድ መለስ ዜናዊ በሣል አመራር የትግራይ ህዝብ ያበረከተው 

አስተዋጽኦና የከፈለው መስዋዕትነት ግንባር ቀደም ሥፍራን የሚይዝ ነው። ለዚህም ነው የኢትዮጵያ ህዳሴና የትግራይ ህዝብ 

ትግል በጥብቅ የተቆራኙና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው የሚባለው፡፡ 

ለዚህም ሲባል የትግራይ ህዝብ ከጭቁን ወንድሞች እና እህቶች ጋር በመቀናጀት የድህነት ዘበኛ የነበረውንና አፋኙን የደርግ 

መንግስት ለ17 ዓመታት በመቀጠልም የትግራይና የኢትዮጵያ ህዝብ ዋነኛ ጠላት የሆነውን ድህነት ላለፉት 24 ዓመታት 

በከፍተኛ የትግል ወኔ በመፋለም ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ፣ ዘላቂ ሰላምና ተከታታይነት ያለው የኢኮኖሚ ዕድገት ማስመዝገብ 

ችለዋል። የተመዘገቡት እነዚህ የዴሞክራሲ፣ የሰላምና የልማት ድሎች ለኢትዮጵያ ህዳሴ መሠረታዊ ጉዳዮች ናቸው። ይህም 

በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ እየተራመደችበት ላለው የህዳሴ ጉዞ የትግራይ ህዝብ ትግል መሠረት እንደነበር በግልጽ ያሳያል፡፡ 

3.2 ደደቢት የኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት ነች 
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አሲምባና በለሳ ላይ የተጀመረው የኢህአፖ ትግል፣ ወለጋን መነሻ ያደረገው የኦነግ ትግል እንዲሁም ሽራሮ ላይ የተጀመረው 

የኢዲዩ ትግል የታሰበላቸውን ግብ ሳያሳኩ ወድቀው ቀርተዋል፤ ድርጅቶቹም እንደ ድርጅት ከስመዋል፡፡ ደደቢት ላይ 

የተጀመረውና በቅድሚያ የኢትዮጵያ ህዳሴ ፀር የሆነውን ደርግ በመቀጠል ድህነትን የመጠራረግ ዓላማ የነበረው የህወሓትና 

የትግራይ ህዝብ ትግል ግን ዓላማዎቹን ሁሉ በማሣካት ፍሬ አፍርቶ ለሀገራችን ህዝቦች የህዳሴ መሰረት ሆኗል፡፡ መሰረቱን 

በደደቢት ላይ ያደረገውና ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ፣ አስተማማኝ ሰላምና የበለፀገች ኢትዮጵያን የመፍጠር አስተሳሰብ ፍሬ 

አፍርቶና ጐምርቶ ለመላ ሀገራችን ህዝቦች በመዳረስ ላይ ያለ ትሩፋትም ሆኗል፡፡ ስለሆነም የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅት 

ህወሓት ጥላ ሥር ጨቋኙንና ጨፍጫፊውን የደርግ አገዛዝ ለማንኮታከት 11 በሚደርሱ ታጋዮችና በጥቂት ኋላቀር 

መሣሪያዎች ለመፋለም ውል ያሠሩበትና ትግል የጀመሩበት ደደቢት የኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት እንድንላት ያስገድደናል፡፡ 

ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ህይወትና አካላቸውን ለመሰዋት ቆርጠው የተነሱ ውድ የህወሓት ታጋዮች በዚህች ታሪካዊ ቦታ 

ተሰባሰበው የትግሉን ነበልባል ሲያቀጣጥሉ የመጀመሪያ ግባቸው የነበረው የትግራይ ህዝብም ሆነ መላ ኢትዮጵያውያን ዋነኛ 

ጠላታቸው የሆነው ድህነትን እንዳይታገሉ በጭቆናና አፈና በላያቸው ላይ ተንሠራፍቶ የነበረውን የደርግ አምባገነናዊ ሥርዓት 

ማንከታኮት ነበር። ይህም በእልፎች የከበረ የህይወትና የአካል መስዋዕትነት በስኬት ተፈፀሞ ግንቦት 20/1983 ባደራጀው 

ታላቅ የአፈና ሠራዊት ከአፍሪካ አንደኛ የነበረውን የደርግ ሥርዓት ዳግም ላይመለስ መቃብር ሊያወርደው ችሏል፡፡ የድህነት 

ዘበኛ የነበረው የደርግ ሥርዓት ከተወገደ በኋላም የትግራይ ህዝብ በመሪ ድርጅቱ ህወሓትና በታላቁ መሪና የህዝብ ልጅ ጓድ 

መለስ ዜናዊ ግንባር ቀደም አመራር በትክክለኛና ተጨባጭ ሀገራዊ ስትራቴጂዎችና ፖሊሲዎች በመመራት ከሌሎች ጭቁን 

የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር ባደረጉት ረጅምና መራራ ትግል ደደቢት ላይ የተፀነሱትና የኢትዮጵያ ህዳሴ መሠረት የሆኑትን 

ዴሞክራሲ ሰላምና ልማት በመላ ሀገራችን ሊያሰፍኑ ችለዋል፡፡ ይህ እውነት ነው እንግዲህ ደደቢት የኢትዮጵያ ህዳሴ መሰረት 

ናት ብለን አፋችንን ሞልተን እንድንናገር የሚያደርገን፡፡ 

የትግራይ ህዝብ አስከፊውን የጭቆና ስርዓትም ሆነ ድህነትን ሲታገልና ከፍተኛ መስዋዕትነት ሲከፍል የክልሉን ህዳሴ 

በኢትዮጵያ ህዳሴ ማዕቀፍ ውስጥ እየተመለከተ ነው። ለዚህም ነው የትግራይ ሰማዕታት የኢትዮጵያ ህዳሴ ሰማዕታት ናቸው 

የምንለው። በሌላ አነጋገር የኢትዮጵያን ህዳሴ ማረጋገጥ የትግራይን ህዳሴ ማረጋገጥ ነው።    


