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120 የድልና የትግል ዓመታት 

 

ኢብሳ ነመራ 

03-02-16 

ኢትዮጵያውያን የዛሬ 120 ዓመት የካቲት 23፣ 1988 ዓ/ም በሰተሰሜን ወሰን ተሻገሮ 

የዘለቀው የጣሊያን ወራሪ ሃይል ላይ  ታላቅ ድል ተቀዳጀተዋል፤ አድዋ ላይ በተደረገ 

ውጊያ የተቀዳጁት ታለቁ የአድዋ ድል። አሁን “የአደዋ ድል” እያልን የምንዘከረው ድል 

የተገኘበትን ውጊያ በኢትዮጵያና በጣሊያን መሃከል እነዲቀሰቀስ ያደረገው የአውሮፓውያን 

በጥቁሮች ላይ ካላቸው ንቀት የመነጨ ክህደት ነው። በቅድሚያ የእንግሊዝ መንግስት 

ከአፄ ዮሃንስ ጋር የገባውን ውል አጥፎ ምፅዋን ለጣሊያኖች አሳልፎ የሰጣል። ምፅዋን 

ለመያዘ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርጎ በአፄ ዮሃንስ ታላቁ ጄነራል ራስ አሉላ አባነጋ 

ተደጋጋሚ ሽንፈት የቀመሰው ጣልያን በከሃዲዎቹ እንግሊዞች በኩል ምፅዋን በእጁ አሰገባ። 

ይህን ተከትሎ የጣሊያን መንግስት ከአፄ መኒሊክ ጋር ስምምነት ይፈራረማል፤ የውጫሌ 

ውል በመባል የሚታወቀውን ስምምነት። ይሁን እንጂ ብዙም ሳይቆይ የጣሊያን መንግስት 

ከንጉሰነገስት ምኒሊክ ጋር የገባውን የውጫሌ ስምምነት የሚያፈርስ ሴራ ይጠነስሳል። 

ይህም የውሉን አንቀፅ 17 የሚመለከት ነው። ይህ አንቀፅ ኢትዮጵያ ሉአላዊ ሃገር መሆኗን 

የሚያፀና ቢሆንም የጣሊያን መንግስት የውሉ የጣሊያንኛ ቅጂ፣ ኢትዮጵያ የውጭ 

ግንኙነት ማድረግ የምትችለው በጣሊያን መንግስት አማካኝነት እንደሆነ አድርጎ አዛበቶ 

በማቅረብ የቅኝ ግዛቱ ስር ያለች ሃገር ዘስመስሎ ለዓለም ያውጃል። እንግዲህ ይህ 

የኢትዮጵያ ሉአላዊነት ላይ የተፈፀመ ደባ ነው ወደአደዋ ጦርነት ያመራውን አለመግባባት 

በሁለቱ መንግስታት መሃከል የፈጠረው። 

የጣሊያን መንግስት ውሉን እንዲያስተካክል ቢጠየቅም አሻፈረኝ በማለቱ በሁለቱ ሃገራት 

መሃከል አለመግባባቱ እየተካረረ ሄደ። በመጨረሻም የጣሊያን መንግስት ሰራዊቱን 

ወደደቡባዊ ኤርትራ አንቀሳቅሶ ወደኢተዮጵያ ያሰርጋል። የወረራ ጥቃት መሆኑ ነው። 
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የጣሊያን ጦር የዘመኑን የላቀ የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ የታጠቀና በአግባቡ የሰለጠነ 

በአራት ብርጌደ የተከፈለ 20 ሺህ ጦር ይዞ ነበር ወደ አድዋ የዘለቀው።  

ይሄኔ የኢትዮጵያን ሉአላዊነት የደፈረውን የጣሊያን ሃይል ለመመከት ነጉሰ ነገስት 

ምኒሊክ ከተት ያውጃሉ። ይህ የክተት አዋጅ የደረሳቸው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ህዝቦች በየአካባቢያቸው ጎበዝ አየተመሩ በአራቱም የሃገሪቱ ማእዘናት በየአዝማቻቸው  

ታድመው የጣሊያንን ሃይል ለመገጠም ወደአድዋ ይተማሉ። የአደዋው ጉዞ የተጀመረው 

ጥቅምት 1988 ዓ/ም ላይ ነበር። በአብዛኛው ጦርና ጎራዴ የታጠቀው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ሰራዊት የካቲት 1988  ላይ ጣሊያንን ገጠመ። የካቲት 23 አንደ ቀን 

እንኳን ባልፈጀ ወጊያ ባለድል ለመሆን በቃ።  

የአድዋ ድል የአንድ ነጉስ፣ ወይም የአንድ ብሄር ድል አልነበረም። ሁሉም የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ነፃነታቸውንና የማንነት ክብራቸውን በባእድ ላለማስደፈር 

ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍለው የተቀዳጁት ድል ነው። ይህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዘቦች  በባእድ ጠላት ላይ የተቀዳጁት  ድል፣ ከዚያ ቀደም ከተገኙ ደሎች 

ሁሉ ይለያል። ኢትዮጵያ ከዚያ ቀደም በውጭ ወራሪዎች ላይ በርካታ ደሎችን 

ተቀዳጀታለች። ከአድዋ ድል ብዙም ሳይርቅ በዶጋሊ በጣሊያን ላይ የተቀዳጀችው ድል 

ለዚህ አሰረጂነት ሊጠቀሰ ይችላል። ይሁን እንጂ የአድዋ ድል ከእነዚህ ሁሉ ይለያል። 

የአደዋን ድል ልዩ ከሚያደረጉት መሰረታዊ ጉዳዮች ቀዳሚው ከዚያ ቀደም ከተካሄዱት 

ጦርነቶች ሁሉ በተለየ ሁኔታ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

በተመሳሳይ “ነፃነቴን አላሰደፍርም” የሚል ስሜት ለአንድ ዓላማ በአንድ ግንባር 

የተሰለፉበት መሆኑ ነው። የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን ብዝሃነትን ለአንድ አለማ ማዋል 

እንደሚቻል ያሳዩበት ነው። እናም የአድዋ ድል የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ብዝሃነታቸው በአግባቡ ከተያዘ ሃይል መሆኑን ያሳዩበትና አብረው ለመኖር የሚያስችላቸው 

ትልቅ የጋራ እሴት የፈጠሩበት አጋጣሚ ነው። 

ሌላው የአድዋን ድል ልዩ የሚያደረገው ጉዳይ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ እንዲሁም በጥቁር 

ህዘቦች ታሪክ ላይ ተፅአኖ ያሳረፈ መሆኑ ነው። የአድዋ ድል አስከአሁን የዘለቀውንና 

የሃገሪቱን ሉአላዊነትና ነፃነት ዓለም አቀፍ እውቅና እነዲያገኝ ማድረግ ያስቻለ የፀና ወሰን 

እንዲኖራት አድርጓል። የአድዋ ድልን ተከትሎ በአካባቢው የነበሩት የአወሮፓ ሃያላን ቅኝ 
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ገዢዎች ለነፃይቷ ኢትዮጵያ እውቅና ሰጥተዋል። ቅኝ ገዢ ሃያላን አወሮፓውያን የጥቁር 

አፈሪካውያንን ነፃነትና ሉአላዊነትን አክብረው እውቅና ሲሰጡ ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ 

ነች። ከዚህ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት አዋሳኝ ሃገራትን በቅኝ ገዛት ከያዙት የእንግሊዝ፣ 

የፈረንሳይና የጣሊያን መንግስታት ጋር የድንበር ስምምነት ተፈራረመ። ይህ የድንበር 

ስምምነት እስካሁን ያለው የኢትዮጵያ ወሰን የተመሰረተበት ነው። 

የአድዋ ድል አውሮፓውያን ለኢትዮጵያ ነፃነት እውቅና እንዲሰጡ ያስገደደን ሁኔታ 

ከመፍጠር ባሻገር፣ ኢትዮጵያውያን ነፃነታቸውን የመጠበቅ አቅም ያላቸው መሆኑን 

እነዲገነዘቡ በማደረግ በማንነታቸው እንዲኮሩና በራስ የመተማመን ስሜት 

እንዲያድርባቸው አድርጓል። የጣሊያን ፋሽስት ከ40 ዓመት በኋላ በ1928 ዓ/ም ዳግም 

ኢትዮጵያን ሲወር፣ ነጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ሃገር ጥለው ቢሰደዱም፣ የተማከለ 

አመራር በሌለበት ሁኔታ በየአካባቢው ተደራጅቶ የአረበኝነት ትግል በማካሄድ የጣሊያንን 

ሃይል ፋታ ነስቶ በመጨረሻም በሽንፈት እንዲባረር ያደረገው ይህ ስሜት ነው። ከዚያም 

በኋላ በተለያዩ ግዜያት በሶማሊያ በቅርቡ ደግሞ በአዲሲቱ ነፃ ሃገር ኤርትራ የተፈፀመውን 

ወረራ መከላከል የቻለው የአድዋ ድል ውርስ በሆነው በማንነት የመኩራትና በራስ 

የመተማመን ስሜት ነው።  

በአጠቃላይ የአድዋ ድል  አወሮፓውያን “አፍሪካና ህዝቧ ከሰው በታች የሆኑ ኋላቀር 

ናቸው፣ አውሮፓውያን ሊገሯቸው ይገባል” የሚል እምነታቸውን ከልሰው እንዲያጤኑ 

አነሳስቷል። በሌላ በኩል በጥቁርና በሌሎች ህዘቦች ዘንድ ነጭ አውሮፓውያን ሊሸነፉ 

የሚችሉ መሆናቸውን በማሳየት በነጮች ስር በነበሩ ህዝቦች ዘንድ ትልቅ የትግል 

ተነሳሸነት ቀስቅሷል። 

በጥቁር ሃይል ይሸነፋል ተብሎ የማይገመተው የአወሮፓ ወራሪ ሃይል አድዋ ላይ 

በኢትዮጵያውያን በአሳፋሪ ሁኔታ ድል መመታቱና ድሉን ተከተሎ ሃያላኑ አወሮፓውያን 

ለኢትዮጵያ ሉአላዊነትና ነፃነት እውቅና መስጠታቸው፣ በመላው ዓለም የሚገኙ በነጮች 

ቅኝ ግዛት ስር የወደቁ ህዘቦች ነፃነታቸውን መልሰው ማገኘት እንደሚችሉ እመነት 

በመፈጠር ለትግል አነሳስቷል። የአድዋ ድል ኢትዮጵያ የአፍሪካ የነፃነት ቀንዲል ሆና 

እንድትወጣ በማድረግ በደቡብ አፍሪካ ኢትዮጵያኒዝም የተሰኘ የነፃነት ትግል 

እንቅስቃሴን አነሳሰቷል። ደቡብ አፍሪካን ከነጮች የበላይነት የዘረኝነት ስርአት 

(አፓርታይድ) ነፃ እንድትወጣ ያደረገው የአፍሪካ በሄራዊ ኮንገሬስ ( African National 
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Congress – ANC) እንዲመሰረት ምክንያት ሆኗል፤ አ ኤ አ በ1912 ዓ/ም። ይህ ፓርቲ 

በኋላ በኔልሰን ማንዴላ ሲመራ የነበረውና ከነፃነት በኋላ ባሉት ዓመታት ደቡብ አፍሪካን 

በመምራት ላይ የሚገኝ ፓርቲ ነው። የናጄሪያውን ኛምዲ አዚክዌ፣ የጋናውን ኩዋሜ 

ኑከሩማህ፣ የኬንያውን ጆሞ ኬንያታ እና የዌስት ኢንዲሱ ጆርጅ ፓድሞሬን የመሳሰሉ 

አፍሪካውያን የነፃነት ትግል መሪዎች እንዲዲፈጠሩ ገፊ ሃይል በመሆን ረገድ ትልቅ ድርሻ 

ነበረው።  የአድዋ ድል በምእራቡ ዓለም የአፍሪካ አሜሪካውያን አመፅ በመቀሰቀስ ረገድም 

ጉልህ ሚና ተጫውቷል።  

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአድዋ ውጊያ በጣሊያን የአውሮፓ ወራሪ ሃይል 

ላይ የተቀዳጁት ድል ከባእድ ተገዢነት የታደጋቸውን ነፃነት ማግኘት ቢያስችላቸውም፣ 

ነፃነታቸውን ሙሉ በሙሉ ማረጋገጥ ግን አላስቻላቸውም። ዘውዳዊው ፊውዳላዊ ስርአት 

ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ብሄራዊ ነፃነት በህግ እውቅና በመንፈግ፣ 

መሬታቸውን ነጥቆ በገዛ ሃገራቸው ላይ ለገባር ጭሰኝነት በመዳረግ ለፖለቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ዳርጓቸዋል። 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የጣሊንን ወራሪ ካባረሩ በኋላ ሌላ የውጭ ጨቋኝ 

ወራሪ ባይመጣባቸውም ዘውዳዊው ስርአት በገዛ ሃገራቸው ላይ የመንግስት አገልግሎት 

በቋንቋቸው እንዳያገኙ፣ ቋንቋቸውን ለትምህርት መስጫነት እንዳይጠቀሙ፣ የሚኖሩበት 

ወሰን ተከብሮላቸው ራሳቸውን በወከሏቸው ልጆቻቸው የመተዳደር መብታቸውን በህግ 

ተነፈጉ። የሚኖሩበት ወሰን  ተሸንሽኖ የአንዳንዶቹ ማንነታቸው እንኳን ሊጠራ 

በማይችልበት ሁኔታ ከሌሎች ጋር ተጨፍልቀው ህልውናቸው እንዲጠፋ ለማደረግ 

ተሞክሯል። ለምሳሌ የአፋር ብሄር የሚኖረበት ወሰን  ገሚሱ በወሎ ጠቅላይ ግዛት፣ ገሚሱ 

በትግራይ ጠቅላይ ግዛት ተሸንሽኖ  አፋር የሚባል ብሄር ሰሙ እንኳን እንዳይጠራ 

ተደርጓል። በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ሶማሌ በሃረርጌና በባሌ ጠቅላይ ግዛት፣ ቤኒሻንጉለ 

ጉምዝ በጎጃምና በወለጋ ጠቅላይ ገዛት ስር እንዲወድቅ ሲደረግ፣ የጋምቤላ ብሄረሰቦች 

በኢሉአባቦር ጠቅላይ ግዛት ስር ተጨፍልቀው ስማቸው እንኳን እንዳይጠራ ተደረጓል። 

ሌሎቹም ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ያላቸውና በሰፊ ወሰን ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞን 

የመሳሰሉ ብሄሮች አንድነታቸውን በሚያዳክም ሁኔታ ተሸንሽነው ነበር። የኦሮሞ ብሄር 

“ኦሮሞ” የተሰኘው የብሄሩ መጠሪያ ስያሜ ተትቶ “ጋላ” የሚል፣ ማለትም “ያልሰለጠነ፣ 

ያለተገራ፣ አረመኔ ህዝብ” የሚል አዋራጅ ስያሜ ተለጠፎበት በተለያየ ጠቅላይ ግዛት 
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ተሸንሽኖና አለፎ አለፎም ከሌሎች ጋር ተጨፍልቆ የኦሮሞዎች ማንነት እንዲጠፋ 

ለማደረግ ተሞክሮ የነበረ መሆኑ የቅርብ ግዜ ትውስታችን ነው። 

በአጠቃላይ ዘውዳዊው ሥርአት የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች በቋንቋቸው እንዳይናገሩ፣ 

እውነተኛ ታሪካቸው እንዳይታወቅ እንዲደበቅ፣ ባህላቸው የኋላቀርነት መገለጫ ሆኖ 

እንዲወሰድ በማድረግ በማንነታቸው እንዲሸማቀቁና አንገታቸውን እነዲደፉ፣ አናሳ የዜግነት 

ስሜት እንዲሰማቸው የሚያደርግ ሁኔታ ውስጥ ለመኖር ተገደው ነበር። በዚህም 

ማንነታቸውን እንዲሸሽጉ የሚያሰገድድ ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል። 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ዝንተዓለም ዘርማንዘራቸው አቅንቶ “ሃገሬ” ብሎ 

ሲኖረበት የነበረ መሬት ለመሳፍንቱ፣ መኳንንቱና የስርአቱ ባለሟሎች በርስትነትና 

በጉልትነት ተሰጥቶ መሬት አልባ እነዲሆኑ ተደርገው ነበር። በትውልድ ሃገራቸው 

በሚኖሩበት መሬት ላይ በጭሰኝነት ለባለርስትና ባለጉልቶች ያደሩ ገባሮች እንዲሆኑ 

ተደርገዋል። በርስትና በጉልት የተያዘውን መሬታቸውን እያለሙ ምርቱን የሚገብሩ፣ 

እንኳን በምርታቸው ላይ በራሳቸውም ጉልበት ላይ የማዘዝ ስልጣን የሌላቸው ገባሮች።   

በዚህ አኳኋን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአባቶቻቸው መሰዋዕትነት 

የተቀዳጁት የአደዋ ድል፣ በነጭ ባዕድ ከመጨቆን ቢገላገላቸውም ከፊውዳላዊ ዘወዳዊ 

ስርአት ጭቆና ግን አላዳናቸውም። እናም “ለአውሮፓ ወራሪ አንገዛም” በሚል ለነፃነታቸው 

እንዲነሱ ባደረጋቸው ወኔ ዘውዳዊ ስርአት የጫነባቸውን ጭቆና ከላያቸው ለማውረድ 

በተለያየ መንገድ መታገል ጀመሩ። ይህ ትግል በመጀመሪያ  የጨቋኙን ስረአት ውስጣዊ 

ምንነትና የጭቆናውን ርእዮተ ዓለማዊ መሰረት የለየና በርእዮተ ዓለም የሚመራ የተደራጀ 

ሳይሆን የዘፈቀደና ግብታዊ  ነበር።  በትግራይ የተካሄደውን የቀዳማይ ወያኔ ትገል፣ የባሌ 

አርሶአደሮች አመፅ፣ የጎጃም አርሶአደሮች አመፅ ወዘተ የሚባለውን  የአልገዛም ባይነት 

ትግል ለዚህ አስረጂነት መጥቀስ ይቻላል። ይህ ያልተደራጀና ርዕዮተዓለማዊ መሰረት 

የሌለው የአርሶ አደሮች ትግል ዘውዳዊውን ሥርአት ማስወገድ አልቻለም። 

ይሁን እንጂ አያደረ ከየብሄሩ የወጡ ልሂቃን ትግሉን ርእዮተ ዓለማዊ መሰረት 

እንዲኖረው፣ በኋላም የተደራጀ መልክ እንዲይዝ ማድረግ ጀመሩ። በ1960ዎቹ በዋለልኝ 

መኮንን የቀረበው ትንታኔና ርእዮተ ዓለማዊ ቅርጽ የነበረው አመለካከት፣ ከዘውዳዊው 



6 
 

ሥርአት ውደቀት ጥቂት ዓመታት ቀደም ብሎ የተደራጀው የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ለዚህ 

አሰረጂነት ሊጠቀሱ ይችላሉ።  

ከ1950ዎቹ በኋላ የተቀጣጠለወ በአብዛኛው ተማሪዎችና ጥቂት ልሂቃን የተሳተፉበት 

ያልተደራጀ ትግል  የሥርአቱን ጭቆና ምሬት ካባበሱ ወቅት ወለድ ሁኔታዎች ጋር 

ተዳምረው በ1966 ዓ/ም ዘውዳዊውነ ስርአት ለመገረሰስ በቃ። ዘውዳዊው ሥርአት ሲገረሰስ 

በሃገሪቱ ምንም የተደራጀ ሃይል ስላልነበረ፣ ስልጣን ያንኑ ዘውዳዊ ስርአት ሲያገለግል 

በነበረው ወታደራዊ ሃይል እጅ ወደቀ። በድንገት ስልጣን እጁ ላይ የወደቀለት ወታደራዊ 

ሃይል ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት አቋቁሞ ሃገሪቱነ መምራት የጀምራል። ወታደራዊው 

መንግስት በወቀቱ ጎልቶ ወጥቶ ለነበረው አረሶአደሩ ላይ የተጫነ ኢኮኖሚያዊ ጭቆና 

በመሬት ለአራሹ አዋጅ መላሽ ለመስጠት ከመሞከር አልፎ ለብሄራዊ ጭቆናው ምላሽ 

ለመሰጠት ሳይፈቅድ ይቀራል። 

የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች በዚህ ወቅት ነበር ከመቶ ያህል ዓመታት ቀደም ብሎ 

አባቶቻቸው ለመብትና ነፃነታቸው ባላቸው ቀናኢነት በአድዋ ወጊያ ድል እንዲቀዳጁ 

ባስቻላቸው ወኔ ውርስ ለነፃነታቸው በየፊናቸው የትጥቅ ትግል ማካሄድ ጀመሩ። በዚህ 

ትግል ግንቦት 20፣ 1983 ዓ/ም ወታደራዊውን ሃይል አስወግደው በሚኖሩበት ወሰን ውስጥ 

ራሳቸውን በራሳቸው እያስሰተዳደሩ (በቋንቋቸው የመንግስት አገልግሎት እያገኙ፣ 

ለጆቻቸውን በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እያስተማሩ፣ በመረጧቸው ወኪሎቻቸው እየተዳደሩ) 

በመከባበርና በአኩልነት የሚኖሩበትን የኢፌዴሪ ስርአት መሰረቱ። የግንቦት 20 ድል 

የአድዋ ድል ውርስ ውጤት ነው። 

አሁንም ትግሉ ይቀጥላል። ቀጣዩ ትግል ዘውዳዊውና ወታደራዊው የመንግስት ስርአቶች 

ይከተሉት በነበረው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሳቢያ የተንሰራፋውን ስር የሰደደ ድህነት የማስወገድ 

ትግል ነው። ፖለቲካዊ ነፃነት ያለኢኮኖሚ አቅም ዋስትና የለውም። ድህነት ባለበት 

ዴሞክራሲን መገንባት፣  ሰላምና መረጋጋትን ማስቀጠል አይቻልም። ያለጠንካራ 

የኢኮኖሚ አቅም የውጭ ተፅአኖን ተቋቁሞ ሉዓላዊነትን ምሉዕ ማድረግ አይቻልም። 

በመሆኑም ከድህነት ለመውጣት የሚደረገው ትግል ብሄራዊ ነፃነታችንን ለማረጋገጥ 

ካካሄድነው ትግል ያለተናነሰ የህልውናችን ጉዳይ ነው። ባለፉ አስራ ሁለት ዓመታት 

የተመዘገበው ባለሁለት አሃዝ ተከታታይ እድገት ድህነትን ድል እየነሳነው መሆኑን 

ያረጋግጣል። የዚህን ፀረ ደህነት ትግል ድል ቀጣይነት በማረጋገጥ ሉዓላዊነታችንን ምሉዕ 
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ማድረግ የጠበቅብናል። የባለፉት 120 ዓመታት የድልና የትግል ዓመታት አሁንም 

ድህነትን ኢላማው አድርጎ ይቀጥላክል። 


