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የካቲት ፲፩ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም.

የካቲት 1966 ሲታወስ
(የካቲት 1966 ዓ.ም. 41ኛ ዓመት መታሰቢያ ምክንያት በማዴረግ)

በምሥራቅ አፍሪካ ሉፈነጥቅ የዴሌ ጮራ፤ ሕዝባዊ ጥያቄዎችን ከፍ አዴርጎ በየአቅጣጫው
የተንቀሳቀሰው ሕዝባዊ ዓመጽ፣ ሇሕዝብ መብት ሕዝብ የጮኸበት፣ ብዝበዛ እንዱያበቃ
ተበዝባዥ የተጠራራበት፣ ረሃብ ጩኸቱን ያሰማበት፣ የተራቡ ዓይኖች ማየት የጀመሩበት
ዴንቁርና መስማት የጀመረበት፣ ሀገሬ ኢትዮጵያ “ያገር ያሇህ !” ያሇችበት የካቲት 1966
ዓ.ም. ትውስታ አርባ አንዯኛ ዓመት።
ኢትዮጵያ ሀገራችን የግዛት አንዴነቷንና ለዓሊዊነቷን በቆራጥ ሌጆቿ ተጋዴል ጠብቃ
የኖረች መሆኗ ብቻውን ሇሕዝቧ መብት፣ ሇሌጆቿ ዲቦ ሉሆን አሌችሌ አሇ። ሇዘመናት ከፍ
ብል የተውሇበሇበው የነፃነት አርማዋ የጀግኖች መኩሪያ ሰንዯቅ ዓሊማዋ ቀና ብሇው ቢያዩት
ወራሪን እንዲንበረከከው ግፍና መከራን ሉቋቋም አቃተው። ሇአፍሪካ ጥቁር ሕዝቦች ኩራትና
መመኪያ የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ሌጆቿን መንከባከብ አቃታት። ፍሬዋን ተመጋቢው፣
ሰብሎን ከታቹ፣ በዕንቁዋ ተዋቢው የሀገሪቷ እጅግ የተወሰነ ክፍሌ ሆነ። ላሊው በበይዎች
መጎምጀትና የበይ ተመሌካች ሆነ። ረሀብ ሊጎሳቆሇው “ዯሀ በህሌሙ ቅቤ ባይጠጣ ንጣት
ይገሇው ነበር”
ተተረተሇት። የሀገራችን አንዴነት፣ ክብር፣ የሦስት ሺህ ዘመን ታሪክ
የሇገሰንን ተፈጥሮአዊ ሀብት ካሌሰሩበት፣ ካሌተጠቀሙበት ሌማትና ዕዴገትን አያመጣምና
ኩራታችን በሌመና፣ ክብራችን በረሃብ፣ መብታችን በረገጣ መሆኑ እየከፋ መጣ።
ኢትዮጵያ በውጭው ዓሇም ያሊት ታሊቅነት የውስጥ ችግሯን ሉመሇከት አቃተው። የአርሶ
አዯሩ ሞፈርና ቀንበር ከመሬት ራቁ፣ ከተሜው ዞር ቢሌ በሽታ፣ ቀና ቢሌ ረሃብ፣ ጎንበስ
ቢሌ ዴንቁርና ከበውታሌ። የዜግነት መብት፣ ኢትዮጵያዊነት መብት፣ የሰውነት መብት
አስፈሊጊነታቸው ተዘንግቷሌ። ሴቶች ስሇመብት መጠየቅ አስነዋሪ ነው። የሃይማኖት ሌዩነት
አስፈሊጊ ሆኗሌ። የብሔር/ብሔረሰቦች ጉዲይ ተከርችሟሌ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ወዯ ሌማትና
ዕዴገት ጎዲና ከመውሰዴ ይሌቅ ባሊባትና ጭሰኛን መሠረት ያዯረገ ኋሊ ቀር ሥርዓት
በሃይማኖትና በእምነት ማስፈራሪያነት ይቀጥሌ ዘንዴ “ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ”
“ስዩመ እግዚሏብሔር” መሌዕክቶች የንጉሡ አገዛዝ መመሪያዎች ሆኑ። ኢትዮጵያን በዓፄነት
ከአስተዲዯሩት ነገስታት የየራሳቸው ጠንካራና ዯካማ ጎኖች እንዯተጠበቁ ከአንደ ወዯ ላሊው
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እየተሸጋገረ የመጣው ዘውዲዊ አገዛዝ በሕዝብ ዘንዴ ምሬትን የወሇዯው፣ ዓመጽ አርግዞ
ሕዝባዊ ዓመጽ የወሇዯው ሌክ የዛሬ 41 ዓመት የካቲት ወር ነበር።
ወርሃ የካቲት በኢትዮጵያ ሕዝብ የትግሌ ታሪክ ሲዘከርና ሲታወስ ይኖራሌ። መሠረታዊ
የሆኑ ሇውጦች በሀገሪቷ ይሰፍን ዘንዴ የሕዝቡ ብሶት ብሶቱ የሆነው የሀገሪቷ ተማሪ ግምባር
ቀዯም ሚና የተጫወተበትና ሰፊውን ዴርሻ የያዘበት የየካቲት ሕዝባዊ እንቅስቃሴ ሲነሳ
ይታወሳሌ። ሴቶች እህቶቻችን ከማጀት ወዯ አዯባባይ በመውጣት ስሇ ፆታ መብት
የጮኹበት፤ የዓሇም ሰብአዊ መብቶችን ህግጋት ሰነዴ በመፈረም ቀዲሚ ሚና የተጫወተችው
ሀገራችን የሌጆቿንም ትመሌከት፣ የፈረመችው ሇዜጎቿም ያገሌግሌ ተብል እስሊሙና
ክርስቲያኑ እጅ ሇእጅ ሇጋራ መብት የተያያዙበት፤ የከተሜው ሊብ አዯር፣ የመንግሥት
ሠራተኛው፣ ታክሲ ነጂው፣ መምህራንና ወታዯሩ በጋራ ሇከፋው የኑሮ ውዴነት መስተካከሌ
የካቲትን ያዯመቁበት፤ የሥርዓቱ መገርሰሻ ዋነኛ መፈክር “መሬት ሇአራሹ” መሪ የሆነበት፤
እነሆ ወርሃ የካቲት 41ኛ ዓመት።
የዓፄ ኃ/ሥሊሴ በአንፃራዊነት ከአሊቸው “ሰሊማዊ” የአገዛዝ ዘመንና በውጭው ዓሇም
ከመሠረቱት ቀና የውጭ ግንኙነት አንፃር ሀገሪቱን ወዯ ተሻሇ የዕዴገትና የሌማት ጎዲና
ሇመውሰዴ የነበራቸውን ሰፊ ዕዴሌ ሉጠቀሙበት አሌቻለም። ኢትዮጵያ ያሊትን ተፈጥሮአዊ
ገጸ በረከት ሇሀገርና ሇህዝብ ጥቅም ይውሌ ዘንዴ መተሇም ተሳናቸው። በባሊባቱና በአራሹ
ገበሬ መሀሌ ያሇው ሌቅ ያጣ ብዝበዛንና ዘረፋን ከቶም መመሌከት ተሳናቸው። የባሊባቱና
መኳንንቱ በሺዎች የሚቆጠሩ ጋሻ መሬቶች ተቀራምተው የሚያዯርጉት ዝርፊያ እንከን
እንዲይገጥመው በሚያጉረመርሙና ይሻሻሌን ጥያቄ በሚያነሱ አርሶ አዯሮች ሊይ
የሚዯርሰው ወከባና ስቃይ ላሊ ጥያቄን ይዞ ብቅ አሇ። የሕግ የበሊይነት፣ የመብት ጥያቄ።
የሠራተኛው ክፍሌ ዝቅተኛ ዯሞዝ ያሇውን የኑሮ ውዴነት መቋቋም አሇመቻሌ የሚቀርቡ
የዯሞዝ መሻሻሌ ጥያቄዎች የጋራ ትግሌን ጠያቂዎች በመሆናቸው ቀስ እያለ የመምህራን
ማህበርንና የሠራተኛ ማህበራትን ማጠናከርን ተያያዙ። ተማሪዎች በዩንቨርስቲ ቅጥር
ግቢያቸው ሊነሱዋቸው መሇስተኛ አስተዲዯራዊ ጥያቄዎች ምሊሽ ደሊ መሆኑ የተማሪዎቹን
ማህበር እያጠናከረ መምጣት ብቻ ሳይሆን የሚነሱ ጥያቄዎች ፖሇቲካዊ ይዘትን እየተሊበሱ
የሥርዓት ሇውጥ ጠያቂዎች ሆኑ።
በዓፄው አገዛዝ ሥርዓት ውስጥ ያገሇገለና የሥርዓቱን ብሌሹነት የተረደ የመጀመሪያውን
የማስጠንቀቂያ ዯወሌ በ1953 ዓ.ም. ወርሃ ታህሳስ ዯወለ። በወንዴማማቾቹ በብርጋዳሌ
ጄነራሌ መንግሥቱና ገርማሜ ነዋይ እንዱሁም ላልች የእንቅስቃሴው መሪዎች መገዯሌና
መታፈን ወቅቱን በዴሌ የተወጡት የመሰሊቸው መኳንንትና ባሊባት እንኳ በቀጣይነት “ምን
መዯረግ አሇበት?” በሚሌ የሕዝብን ብሶትና ጥያቄ ሇመመሌከት ከመሻት ይሌቅ መፍትሄው
እመቃና አፈና ብቻ መሆኑን ቀጠለበት። ስሇ ሕዝብ መብት ቀዲሚ በመሆን የተገዯሇው
የጥሊሁን ግዛው ዯም ሇየካቲት 1966 ዓ.ም. ሕዝባዊ አብዮት እርሾ ሆነ። የነማርታና ዋሇሌኝ
የነ አሳምነውና አቤ ጉበኛ ራቅ ሲሌም የነበሊይ ዘሇቀ ዓጽም ከመቃብር ጮኸ ! ሇዓፄው
አገዛዝና ሇባሊባቱ አሻፈረኝ አሇ። እምቢኝ ሇሀገሬ! እምቢኝ ሇሕዝቤ! እንቢኝ ሇሰንዯቅ
ዓሊማዬ! ተጮኸ። እኔም ሀገር አሇኝ፣ እኔም ባሇሀገር ያሇ ጀግና የዘውዲዊ ሥርዓቱን
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ነቀነቀው። “ፋታ ስጡን” የመጨረሻው ሰዓት ሊይ አዴማጭ አጣ፣ ዯሞዝ ጭማሪው ዯም
ካፈሰሰ በኋሊ አሊረካ አሇ። የንጉሣዊ አገዛዝ መጨረሻው በየካቲት 1966 ተበሠረ።
የካቲት ይዞ የተነሳውን ሀገራዊና ሕዝባዊ ጥያቄ፣ የያ ትውሌዴ ጩኸት፣ ዕምቡጥ አበባ
በሞት እና ሕይወት መካከሌ ተቀንጥሳ መጠውሇግ ጀመረች። የዳሞክራሲ መብት የተጠየቀ
መንግስት የመግዯሌ መብት ሰጥቶ የየካቲትን እንቅስቃሴ መሪ ትውሌዴ በሊ። የካቲት ጥይት
ወሇዯ፣ የካቲት ዯም አፈሰሰ፣ የካቲት ሇሀገር የጮኹትን በሀገር ስም ቀበረ።
የህብረብሔራዊነት ካባ መሇያው ያዯረገ ፋሺዝም ነገሰ። የየካቲትን አበባ አጠውሌጎ ቀበረ።
ሰንዯቅ ዓሊማ እያውሇበሇበ ሀገሬ እየዘመረ ኢትዮጵያንና ሌጆቿን የቀበረ የ17 ዓመት
ወታዯራዊ አገዛዝ ብርቅዬ ትውሌዴ ጨረሰ።
መሪ አሌባ የነበረውን የየካቲት 66 ሕዝባዊ እንቅስቃሴ የወታዯሩ ክፍሌ በመረከብ
አቅጣጫውን እንዱስት ሲያዯርገው ወራትም አሌፈጁበትም። የፊውዲለን አገዛዝ በሰሊም
አስወገዯ ተብል “ያሇ ምንም ዯም…” የተዘመረሇት አብዮት ቀጣይ አገዛዙን በዯም ማዕበሌ
ቀዘፈው። የዓፄ ኃይሇሥሊሴን ባሇስሌጣናትንና ንጉሡን ያሇፍርዴ በመግዯሌ የተጀመረው
የዯም ጠብታ ሇማንም አሌሳሳም። የዯርግ ወጠጤ መሇያ ዝማሬው “የፍየሌ ወጠጤ” ሆነ።
በ120 መኮንንኖች የተመሠረተው ዯርግ በውስጡ ያለትን ሇየት ያሇ ሀሳብ አቅራቢዎችና ቅን
ሀሳቢዎችን እየበሊ የአንዴ አምባገነን ፈሊጭ ቆራጭ አገዛዝ ግራዚያኒ መንግሥቱ ኃ/ማርያምን
ወሇዯ። ያጨበጨቡሇትን ሳይቀር እየቀበረ ሀገርና ሌጆቿን የዯም መሬት አዴርጎ ፈረጠጠ።
ትምህርትና ኑሮውን ሇዴሃው በመጮህ ፋና ወጊ የሆነውን አንዴ ትውሌዴ በፋሺስት
መንግሥቱ መሪነት በጥይት ተዯበዯበ። የኢትዮጵያ ተስፋ መነመነ። የኢትዮጵያ ሌጆች
የሀገር ትርጉሙ እስኪጠፋቸው ታሠሩ፣ ተዯበዯቡ፣ ተሰቃዩ፣ በክሊሽ ተረፈረፉ።
“ዲቦ ሇተራበ !” ያሇ ትውሌዴ ጥይት ተመገበ። “የሕዝብ መንግሥት? የጠየቀ ትውሌዴ
የጥይት መንግሥት ተቸረው። “የዳሞክራሲ መብት” ብል የጮኸ ትውሌዴ የመግዯሌ
መብት በተቸራቸው ካዴሬዎች በየሜዲውና በየደሩ ሇአሞራና ሇጅብ ተጣለ።
የብሔር/ብሔረሰቦች መብት ይከበር ያለ ዜጎች እስከ ቄያቸው ቦንብ ዘነበሊቸው። “ሌጄን” ብሊ
የተከተሇች እናት አብራ ተገዯሇች። የካቲት ሇሞት የታዯሇ ትውሌዴ ትዝታው ሆነ።
“ቢወቀጥ አጥንቴ ቢንቆረቆር ዯሜ” ያሇ ትውሌዴ በጨካኝ ፋሽስቶችና ባንዲዎች የዘመረው
ሰመረሇት። አጥንቱን ወቀጡት ዯሙንም ጠጡት።
«ያ ትውሌዴ ተቋም» የየካቲት ሕዝባዊ እንቅስቃሴን 41ኛ ዓመት ስንዘክር ወቅቱ ይዟቸው የተነሳውን
ምሊሽ ያሊገኙትን የህዝብና የሀገር ጥያቄዎች በማስታወስ ነው። ሇህዝባቸው መብት መከበርና
ሇሀገራቸው ክብር ሲለ “የትግለ ነው ሕይወቴ” ብሇው ክቡር ሕይወታቸውን ሇቆሙሇት ዓሊማ የሰዉ
ወገኖቻችንን በማስታወስ ነው። በ17 የዯርግ አገዛዝ የስቃዩ ሰሇባ የሆኑ እናቶች አባቶች ሕፃናትን
በአጠቃሊይ በከተማም በገጠር ያለ ቤተሰቦችን ስቃይና ሰቆቃ በመጋራት ነው። “ፋኖ ተሰማራ”
ብሊችሁ በደር በገዯለ ሇምትወደት ወገናችሁና ሀገራችሁ ስትታገለ የወዯቃችሁ ወገኖች ሁላም
እናስታውሳችኋሇን። ታሪካችሁ ምንጊዜም ህያው ነው። ሕይወታችሁ ውስጣችን አሇና የካቲትን
ስናስታውስ እናንተን ከተራራው ጫፍ አዴርገን ነው። የትግሌ ችቦዎች ናችሁ። እንኮራባችኋሇን።
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ያ ትውሌዴ አነባ
ታግሇን እንዲሌታሠርን
ጥሇን እንዲሌወዯቅን
ሞተን አፈር ጭረን
ቧጠን እንዲሌወጣን
ግርፉ ሽ….ባ አዴርጎን
ቅርጫ ሁነን ቆስሇን
ሇሕዝብ ነው ትግለ!
ሇሕዝብ ነው ዴለ!
እያሌን እንዲሌነጏዴን
በጽናት የቆሙት እናጅሬ እገላ
እንዯው እንዲሇላ?
ምንም እንዲሌሰራን፤ ሳሌስት አሌባ አርጋችሁ
የአርበኞቹን ሥራ ታሪክ ቀዲዲችሁ
እነማን ነበሩ? ታሰኙናሊችሁ።
“ቢወቀጥ አጥንቴ፤ ቢንቆረቆር ዯሜ”ን
በፋሺስቶች አረር፤ ወይ ግንባር ዯረትን
ተራራ አንቀጥቅጡን የከፍቶች ራሥ
ከኢትዮ ጅቡቲ እስከ ሱዲን ዴረስ
ያ! ታሊቁ አዴማ፤ ያ! ታሊቁ ሤራ
ከራስ ካሣ አንስቶ እስከ ራስ ደሜራ
ጥሌቅ ዓሊማ ይዘን መሪው ኮከብ ጠፍቶ
ያሇ ግብ ዓሊማ ይቀራሌ ወይ ከቶ?
ወይ እንዯ መርከቡ ኮምፓስ እንዯላሇው
መሀሌ ውቅያኖስ አቅጣጫ እንዯሳተው
ያውል ነፋስ ውዥቀት ማዕበሌ ያሰከረው
ውለ እንዯጠፋበት የት እንዯሁ መዴረሻው
የዛ የህሌም ዓሇም ይህ ነው መጨረሻው?
ዑ…ዑ….ዑ...እውነትም ! አ…መ…ጽ…ካ…ጋ…ተ…ው…ጡ…ት…ሽ…የ…ጠ…ባ…
የ…ወ…ሇ…ዴ…ሽ…ው…ያ…ት….ው…ሌ…ዴ…አ…ነ…ባ….ዑ…ዑ…ዑ…
ስንቱን ያሳየናሌ ዘመንና ዕዴሜ
እንዱህ ሆኖ ቀረ
“ቢወቀጥ ! አጥንቴ፤ ቢንቆረቆር ! ዯሜ” ።

አባሪውን ግጥም በዴምጽ ያዴምጡ
https://www.youtube.com/watch?v=FCGcSRpa_a4
«ያ ትውሌዴ ተቋም »
ዴረ ገጽ ፡ www.yatewlid.org, www.yatewlid.com
ኢሜሌ ፡ yatewlid@yahoo.com, yatewlid@gmail.com, yatewlid@hotmail.com
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