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ኢትዮጵያና የካቲት 
 
እንደ አጋጣሚ ሆኖ በኢትዮጵያ አገራችን የታሪክ ማሕደር ውስጥ ወርሓ  

የካቲት ጥሩምር መጥፎም የተከናወነባት ወር ሆና እናገኛት አለን። ከዛሬ 39 ዓመት በፊት  

የነበረች የየካቲት ወር ግን በኢትዮጵያውያን ላይ የተለያየ ስሜት የሚያንጸባርቅ ሁኔታ ይዛ  

አግኝተናታል። ኢትዮጵያውያን በዚች እለት ጥቂቶቹ የድል ቀን ብለው የሚጨፍሩባት  

አብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያን ግን የአንድ አገር ልጆች እርስበርሰ ለመጨፋጨፍ፡ በጎሳና በቋንቋ  

ለመከፋፈል እነዲሁም የኢትዮጵያዊነት ክብርና ታሪክ ዝቅ ብሎ እንዲታይ ለደረስንበት ዋናው  

ምክንያት፡ በወርሓ የካቲት 11/1967 ዓ.ም በደደቢት በርሀ በተጣለው አስኳል ነው። በዚህ  

ምክንያት ኢትዮጵያውያን ገደ -ቢስ እንደሆነች ትታሰባለች። በዚች ዕለት የተፈለፈሉ  

ክሃዲዎቸ ግን አለመታደል ሆኖ ከሁለት ዓሰርት ዓመታት በ ኋላም ማስተዋልና የሕዝቡን  

ስሜት ማገናዘብ ተስኗቸዋል። ሟች አውሬ ገዳዩን ያስመሰግናል እንዲሉ እነኚህ የክሀዲዎች “ ”  

ቡድን፡ በራሱ ቅራኔና ችግር የነቀዘና ለመውደቅ ቀናት የቀረው ደርግን ገፍትረው መንግስት  

ሆነናል ብለው ካወጁበት ግዜ ጀምሮ ለ 23 ዓመት ይህችን ገደ -ቢስ ዕለት ታሪካዊ እእያሉ  

የአብዛኛው ኢትዮጵያዊያን ቁስል በቅጡ ሳይሽር እየሽነቆሩ በማድማት ላይ መሆናቸውን  

ፈጽሞ ማገናዘብ አልቻሉም።  

 
ወያኔ የተጋሩ ታሪካዊ ቀን ብለው የሚጨፍሩባት የካቲተ 11/1967 ዓ.ም.  

ለኢትዮጵያውያን የጨለማ ቀን ናት። ምክንያቱም የዚቸ ቀን ብቃያዎች ጥሩ ሠራን  

ከሚሉት፡ ይልቅ እጥፍ ድርብ ያጠፉት ይበዛል። በተጨማሪም ያጠቁትም የተከላከላችውም  

ኢትዮጵያዊ እንጂ የውጭ ወራሪ አይደለም። ስለዚህ ይህችን ዕለት የድል ቀን ብሎ በየሜዳው  

ከመጨፈር ይልቅ፡ “ አለመታደል ሆኖ ወደ አላስፈላጊ ጦርነት በግድ ገባን እንጂ የሰላም በር 

ቢኖር ኖሮ የወንድማማቾች ደም መፍሰሰ አልነበረበትም። ይሁንና ያለፈው ግጭት የታሪካችን  

አንድ ጠባሳ እንደሆነ አስምረንበት፡ የሞቱትም የተገደሉትም እኛ በኛ ስለሆን፡ በዚህ  

የርሱበርሱ ውጊያ የተሰውት የአንዲት ኢትዮጵያ ልጆች የሰማዕት ቀን ብለን በጸሎት  

እናስባት” መባለ ነብር ሁሉንም የሚያስታርቅ። ሕውሓት ግን የጣሊያን፡ የእንግሊዝ ወይም 

የግብጽ ጦር ለ 17 ዓመት እየደመሰሰ አዲስአበባን ከውጭ ወራሪ ነጻ ያወጣ ይመስል የካቲት  

11 በየ ዓመቱ የትግራይን ሕዝብ ያደነቁራሉ። አብዛኛው ኢትዮጵያውያንም ያደማሉ።  

ኢሕአዴግ/ሕወሓት አሁን እንደሚለው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የታገልኩት እያለን ከሆነ  

ደምሰስኩት የሚለውን ጦር ከመላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረ -ሰቦች የተውጣጣ  

ኢትዮጵያዊ ጦር መሆኑን መገንዘብ ነበረበት። እንዚህ አዳዲሰ መሰፍኖች የሚያስብ ሕሊና  

ቢኖራቭው፡ አሁን መጣንላችሁ ለሚሉን ኢትዮጵያውያን ከእያንዳንዳችን ቤት ቢያንስ አንድ  

ወይ ሁለት ሰው በወያኔ የተገደለብንን ኢትዮጵያውያን እየመራ እንደሆነ ማጤን ይገባ ነበር።  

ይህ ማለት አባት፡ እናት፡ልጅ፡ እህትና ወንድም የገደለበትን ህዝብ በወገናችሁ ደምና አጥንት  
ላይ ጨፍሩ ማለት ነው። ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ዘመን ግራዚያኒ ይህን ቢያውጅ 

አያስደንቅም። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በቅኝ ለመግዛት የመጣ ወራሪ ጠላት ነው። የአሁኑ  



ኢትዮጵያዊ ገዢዎቻችን ግን ሥራቸው የውጭወራሪ ይመስላል።  

1ሕወሓት የካቲት 11 ቀን 1967 ዓ.ም. የትጥቅ ትግል የጀመረባት በታላቅ  

ኩራት በየ ዓመቱ ሲደነክር ኦኣመታት አስቆጥሯል ቁምነገሩ ግን ከዚህ ትግል ኢትዮጵያ ምን  

ተጠቀመች? 

 
አንባቢ ሆይ !! የየካቲቱ ጥንስስ ሕወሓት ስልጣን ክያዘ የፈጸማቸው ጥቂቶቹና በጣም ጉልህ  

የሆኑት ከዚህ በታች አንብቡና ጉዳትም በሉት ጥቅም ፍርዱ ለናንተ ይሁን።  

 
1 ኛ. አምባ ገነኑ ፋሽስት ደርግ ምንም እንኳ በራሱ ችግር ለመውደቅ  

እየተንገዳገደ ቢሆንም ገፍትሮ ልማስወገድ፡ ኢሕአዴግ / ሕወሓት ምክንያት ሆኗል።  

2 ኛ. ኤርትራን ለማስገንጠል ያሴሩት የውጭ ሀይላት፡ በሻዕብያ ብቻ መሳካት ባለመቻሉ , 

ሌላተጨማሪ ክሀዲ ሀይል በደደቢት በረሃ ስልጠና ተጀመረ። ይች ሀይል ሕወሓት ነበረች።  

ሻዕብያ፡ በኢትዮጵያ ጦር ሕይሎች ክፉኛ በመመታታቸው ጛዛቸውን ጠቅልለው መፈርጠጥ  

ሲጀምሩ፡ የደደቢት ሀይል የትግራይን ወጣቶች አስታጥቃ በስተ ጀርባ ደርሳ የኢትዮጵያን ጦር  

ወግታ ሻዕብያን አዳነች። ይሀ ክሀዲ ሀይል አሁን ኢትዮጵያዊ መስሎ የአንድነትን ሀይል  

በመበጣጠሰ ላይ ይገኛል።  

3 ኛ. የደደቢት ሀይል አዲስ አበባን ከትቆጣጠረ። በኃላ የኢትዮጵያን ጦር ሀይሎች ሠራዊትና  

መዋቅር አፈራረስ። በዚህ ምክንያት የዚህ ሁሉ ቤተሰብ ምን እንደሚሆን አንባቢ መገመት  
ይችላል። 

4 ኛ. የየካቲቱ ጥንስስ /ሕወሓት ኤርትራን ከእናት ኢትዮጵያ ኣአስገንጥሎ፡ የኢትዮጵያ ሁለት  

የባህር በር ለባዕድ በማስረከብ ከ 80 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ኢትዮጵያዊ ጉሮሮ እንዲዘጋ  
አድርጓል። 

5 ኛ. በኢትዮጵያ ታሪክ የካቲት 12/1929 በአዲሰ አበባ ከተማ ግራዚያኒ ኢትዮጵያውያንን  

በማስጨፍጨፍ የደም ጎርፍ የፈሰሰባት እለት ናት። በመሆኑም በንጉሠንሥቱ ዘመን ከንጉሡ  

ጀምሮ ታላላቅ የአገሪቱ ባለስልጣናት በተገኙበት በሞላ ኢትዮጵያ የሰማዕታት ቀን ሆኖ በሀዘን  

ታስቦ ይውል ነበር። በደርግ ዘመንም ከፕረዚደንቱ ጀምሮ የአገሪቱ ባለስልጣናት በተገኙበት  

በግራዚያኒ ትእዛዝ ለታረዱት ኢትዮጵያውያን የሰማዕታት ቀን በማለት በታላቅ ሀዘን ታስቦ  

ይውል ነብር። አሁን የተገላቢጦሽ እነዚህ እንክርዳዶች በነገሱበት ዘመን ግን ጠቅላይ  

ምንስቲሩና ርዕስ -ብሄሩ እንዲሁምየወያኔ ሽሞች ይህን ትልቁ ብሄራዊየሰማዕት ቀን ችላ  

ብለው፡ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነትና ህልውና ውድቀት ምክንያት ልሆኑት የአበባ ጉንጉን  

በየዓመቱ ይታያሉ።  

ከዚህ በላይ በቀረበችው ትንሽ ማስታወሻ የካቲት 11/1967 ልኢትዮጵያውያን  

ገድ ወይስ ገደ -ቢስ በሚል ጥያቄ አቆማለሁ።  

ያለው ነኝ ደህና ሁኑ !! 

 
 


