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የማንነታችን  ህገመንግስታዊ  መብት መከበር  የጥንካሬያችን 

ምንጭ ነው!! 

ኢብሳ ነመራ 

05-10-16 

75ኛው የድል በዓል ባለፈው ሳምንት መጋቢት 27 2008 ዓ.ም ተከብሯል። በዓሉ በተለይ 

በአዲስ አበባ 4 ኪሎ በሚገኘው የድል ሃውልት የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ፣ 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶ/ር ቴዎደሮስ አድሃኖም፣ የአዲሰ አበባ ከንቲባ አቶ ዲሪባ ኩማ፣ 

እናትና አባት አርበኞች፣ የአርበኞች ቤተሰቦችና አድኒቂዎች እንዲሁም የአዲስ አበባ 

ከተማ ነዋሪዎቸ ተገኘተዋል። በዚህ በዓል ላይ በኢትዮጵያ የጣሊያን አምባሳደር (ጣሊያን 

በአምባሳደሯ በኩል ስትገኝ ይህ የመጀመሪያዋ ነው) እና ሌሎች ዲፕሎማቶችም በበአሉ 

ላይ ታድመዋል። 

“ሚያዚያ 27” የድል በአል በድል ቀንነት ላለፉት 75 ዓመታት ሲከበር ቆይቷል፤ እለቱ 

ኢትዮጵያውያን አርበኞች የጣሊያን ወራሪ ላይ አምስት ዓመት መራራ ትግል አካሂደው 

ድል ተቀዳጀተው ሰንደቅ አላማቸውን ዳግም በአገራችን ላይ በማውለብለብ ነፃነታቸውን 

ያረጋገጡበት እለት ነው።  

የፋሺስት ጣሊያን መንግስት በወቅቱ የሃገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በነበረው ቤንቶ ሞሶሎኒ 

ትዕዛዝ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛትነት ለመያዝ ወረራ ያወጀው በ1928 ዓ.ም ነበር። ብዙዎች 

የዚሀ የጣሊያን ወረራ መነሻ ከ40 ዓመታት በፊት በ1988 ዓ/ም በአድዋ ጦርነት 

የደረሰበትን አሳፋሪ ሽንፈት መበቀል መሆኑን ይናገራሉ። የጣሊያን መንግስት በአድዋ 

ጦርነት የደረሰበትን በመላው ጥቁር ህዝቦች ዘንድ የነፃነት ትግል ተነሳሽነትን የፈጠረ 

ሽንፈት በመበቀል ታሪኩን የማደስ ፍላጎት የነበረው መሆኑ ባይካድም፣ ከወረራው ጀርባ 

ያለው መሰረታዊ ምክንያት ግን የአወሮፓ ኢምፔሪያሊስት መንግስታት የአፍሪካና 

የኢሲያ ሃገራትን በመቀራመት በቅኝ ግዛት የመያዝ ስትራቴጂ ነው። 
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ያም ሆነ ይህ የጣሊያን መንግስት በ1928 ዓ.ም ኢትዮጵያ ላይ ግልፅ ወረራ ፈፅሟል። 

ከአርባ አመታት በኋላ ሰራዊቱን በስተሰሜን ወደኢትዮጵያ ያሰረገውን የጣሊያን ወራሪ 

ለመመከት ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ሰራዊታቸውን ይዘው ደቡብ ትግራይ 

ማይጨው አካባቢ የጣሊያን ሰራዊትን ይገጥማሉ። ይሁን እንጂ ከአርባ ዓመት በፊት 

ለኢትዮጵያውያን ቀንቶ የነበረው ድል ሊገኝ አልቻለም። በዚህ ንጉሱም እንደተሳተፉበት 

በሚነገርለት ውጊያ ወራሪውን የጣሊያን ሰራዊት ድል መምታት ቀርቶ በወጉ እንኳን 

ወረራውን የመገዳደር ውጊያ ማድረግ አልተቻለም ነበር። 

በዚህ የማይጨው ውጊያ የኢትዮጵያ ሰራዊት በጣሊያን ሰራዊት ከፉኛ ተመትቶ 

ይበተናል። ንጉሰ ነገስቱም ሃገር ለቀው ይሰደዳሉ። የንጉሰ ነገስቱን ከሃገር መወጣት 

ተከትሎ ሃገሪቱን በማዕከላዊነት ሲያስተዳድር የነበረው  የዘውዳዊው ስርአተ መንግስት 

ተፈረካካሰ። እርግጥ ንጉሰ ነገስቱ ባይኖሩም በስተምእራብ ኢትዮጵያ ኢሉአባቦር ጠቅላይ 

ግዛት ጎሬ ከተማ ላይ የማዕከላዊ መንግስት ቅርፅ ያለው ተቋም ለመመስረት ተሞክሯል። 

ይሁን እንጂ ይህ ጎሬ ላይ መቀመጫውን ያደረገ ተቋም በመላው ሃገሪቱ ምን እየተከናወነ 

እንደነበረ የማወቅና ሃገርን በወጉ የመምራት፣ በተለይ በመላው ሃገሪቱ መዋቅሩን አያስፋፋ 

የነበረውን የጣሊያን ወራሪ ሃይል በተማከለ አኳኋን መዋጋት የሚችል አልነበረም። 

በአጠቃላይ ይህ ጎሬ ላይ ከትሞ የነበረ ሃይል  የመንግስትነት አወቃቀርና አቅም የነበረው 

ሳይሆን፣ የፈረሰው መንግስት ቅሪት ነበር ማለት ይቻላል። 

ማይጨው ላይ ወራሪውን የጣሊያን ሃይል የገጠመው የኢትዮጵያ ሃይል በወጉ እንኳን 

መከላከል ሳይችል ቀረቶ ዘውዳዊውን ማዕከላዊ መንግስት ለማፍረስ እንዲበቃ ያደረገውን 

ምክንያት አስመልከቶ የተለያዩ አስተያየቶች ይሰጣሉ። የጣሊያን ሰራዊት የጦር 

እውሮፕላንን ጨምሮ እጅግ የላቀ ዘመናዊ የጦር መሳሪያ መታጠቁና በመንግስታቱ 

ማህበር (ሊግ ኦፍ ኔሽንስ) ተከልክሎ የነበረውን እስካሁንም የተከለከለውን የመርዝ ጋስ 

መጠቀሙና በውጊያው የበላይነትን እንዲያገኝ ማድረጉ ከሁሉም በፊት የሚጠቀስ 

ምክንያት ነው። 

ከቅርብ ግዜ ወዲህ ይፋ የሆኑ ጥናቶች ግን ከላይ የተጠቀሰውን የጣሊያን ሰራዊት 

አደረጃጃትና ታጥቆት የነበረው የጦር መሳሪያ በውጊያው ላይ የበላይነት እንዲያገኝ 

በማድረግ ረገድ የነበረውን ድርሻ ባይክዱም፣ ይህ የኢትዮጵያ ሃይል በወጉ እንኳን 

መከላከል እንዳይችል ያደረገ መሰረታዊ ምክንያት እንዳልሆነ ያስረዳሉ። እነዚህ ጥናቶች 
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የሚያመለክቱት ለኢትዮጵያ ሃይል ሽንፈት ቀዳሚው ምክንያት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአድዋው ጦርነት ወቅት የሚገባቸቸውን ያህል ነፃነት ያልነበራቸው 

መሆኑን ነው። 

ዘውዳዊው ስርአት ወደደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራባዊ አካባቢዎች መስፋፋት የጀመረው 

በ19ኛው ክፈለ ዘመን ማገባደጃ ላይ ሲሆን፣ የአድዋ ጦርነትም የተካሄደው በዚህ ዘውዳዊው 

ስርአት መስፋፋት በጀመረበት ወቅት ነበር። በዚህ ወቅት በአብዛኞቹ የሃገሪቱ አካባቢዎች 

የሚኖሩ ማህበረሰቦች - ብሄሮችና ብሄረሰቦች በተለይ ከሃይል ይልቅ  በዲፕሎማሲያዊ 

ስልት ለንጉሰ ነገስቱ የገበሩት አካባቢዎች ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር አንፃራዊ 

ነፃነት ነበራቸው። በመሆኑም በ1880ዎቹ ማገባደጃ ላይ የጣሊያን መንግስት ወረራ ሲፈፅም 

ህዝቡ በየአካባቢው በነበሩ የራሱ ገዢዎች ነው ነፃነቱን ከወራሪ እንዲከላከል ጥሪ 

የቀረበለት። በዚህ ወቅት የኢትዮጵያ ብሄሮችና ብሄረሰቦች ማንነታቸው ላይ ገና ጉልህ 

ጫና ስላለተደረገባቸውና አንፃራዊ ነፃነት ስለነበራቸው በግልፅ የሚያወቁት፣ የሚከላከሉት 

ነገር ነበራቸው። 

ይህ ሁኔታ አንፃራዊ ነፃነት የነበራቸው ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

በየራሳቸው መሪዎች ስር በመሰባሰብ በነቂስ ወደአድዋ እንዲዘመቱ ምክንያት ሆኗል። 

በዚህ ሁኔታ አድዋ ላይ ከመቶ ሺህ በላይ የሰው ሃይል በአውደ ውጊያው በመሳተፍ 

ወራሪውን ጣሊያን ድል ማድረግ ችሏል።  

ከአድዋ ድል በኋላ ባሉት አርባ አመታት የዘውዳዊው ስርአት መስፋፈት በመጠንም 

በሃያልነትም እየተጠናከረ ሄዶ በተለይ በሃያዎቹ መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

በሄረሰቦችና ህዝቦች ቀደመ ሲል የነበራቸውን ራስን በራስ የማሰተዳደር አንፃራዊ ነፃነት 

አጥተው እንደነበረ ጥናቶች ያመለክታሉ። በንጉሠ ነገስት ቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ  አምስተኛው 

የንግስና ዓመት በ1928 የጣሊያን ጦር ወረራ ሲፈፅም፣ ራሳቸውን በራሳቸው የማስተዳደር 

መበታቸውን ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ አጥተው የነበሩት የኢትዮጵያ ብሄሮችና 

ብሄረሰቦች ከማዕከላዊ መንግስት በሚተላለፍ የክተት ዘመቻ በአድዋው ጦርነት እንደሆነው 

ተምመው እንዲወጡ ማድረግ አልተቻለም ነበር። ይህ ወራሪውን ሃይል በወጉ እንኳን 

መከላል እንዳይቻል በማድረግ ረገድ ትልቅ ድርሻ እንደነበረው ነው ጥናቶቹ 

የሚያመለከቱት። 
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የጣሊያን ወራሪ ሃይል በ1928 በሰነዘረው ወረራ ማዕከላዊውን የዘውዳዊ መንግስት ካፈራረሰ 

በኋላ ወደመሃል አገር በመዝለቅ የቅኝ ግዛት መዋቅሩን በመላው ሃገሪቱ ለማስፋፋት 

ተንቀሳቀሷል። ይህ ግን በማይጨው የጦር ግንባር ላይ እንደቀናው ቀላል አልሆነለትም። 

በየአካባቢው የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች በየራሳቸው አዛዦች ስር 

በአርበኝነት በመደራጀት ሲሰነዝሩት የነበረው የደፈጣ ጥቃት ሊያላውሰው አልቻለም። 

በሁሉም የሃገሪቱ አካባቢዎች አርበኞች ነበሩ። ሙሉ ግዜያቸውን ለፀረቀኝ ግዛት ትግል 

ሰጥተው ዱር ከገቡ አርበኞች በተጨማሪ ከዘውትር የግብርና ተግባራቸው ላይ ተሰማርተው 

ወራሪው ሃይል በአካባቢያቸው የሚያደርገውን እንቅስቃሴ የሚያስተጓጉል ጥቃት 

የሚሰነዝሩ የውስጥ አርበኞች ቁጥር ቀላል አልነበረም። ይህ በየአካባቢው የተካሄደ ፀረ 

ወራሪ ሃይል የአርበኝነት ትግል ወራሪው አንዴም ፋታ አግኝቶ ሃገሪቱን ማስተዳደር 

የሚችልበት ደረጃ ላይ እንዳይደርስ አድርጎታል። 

በ2ኛው የዓለም ጦርነት ሃያላን መንግስታት የነበራቸው አሰላለፍ የኢትዮጵያ አርበኞች 

ድጋፍ እንዲያገኙ ያደረገ አጋጣሚን ፈጠረ። በዚህ ጦርነት በአንድ ወገን እንግሊዝ፣ 

አሜሪካ፣ ሶቪየት ህብረት፣ ፈረንሳይና ቻይና፤ በሌላ ወገን ጀርመን፣ ጣሊያንና ጃፓንን  

በተቃራኒ ጎራ ተሰለፉ። ይህ አሰላለፍ ቀደም ሲል በቅኝ ገዢነት አቋማቸው ወዳጅ 

የነበሩትን እንግሊዝና  ጣሊያን በጠላትነት እንዲፈላለጉ አደረጋቸው። ይህ ሁኔታ 

በእንግሊዝ በስደት ላይ የነበሩት ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃ/ሥላሤ የዲፕሎማሲ ጥረት ጋር 

ተዳምሮ እንግሊዝ ከኢትዮጵያውያን አርበኞች ጎን ተሰልፋ ጣልያንን እንድትወጋ 

ምክንያት ሆነ። 

በዚህ ሁኔታ ለአምስት ዓመታት በየአካባቢው ጣልያንን ፋታ ነሰቶ የነበረው የኢትዮጵያ 

በሄሮችና ብሄረሰቦች የአረበኝነት ትግል የእንግሊዝን ድጋፍ ያገኛል። የአረበኞቹ ትግል 

የእንግሊዝን ድጋፍ ሲያገኝ ተቀናጅቶ የጣሊያንን ወራሪ ሃይል ጠራርጎ በማውጣት 

የኢትዮጵያን ነፃነት ማረጋገጥ ያስችላል። ሰሞኑን ለ75ኛ ግዜ ያከበርነው ይህ የኢትዮጵያ 

ብሄሮችና ብሄረሰቦች የአርበኝነት ትግል ውጤት የሆነውን የነፃነት ድል ቀን ነው። 

ከላይ በአጭሩ የተጠቀሰው እውነታ ለዜጎች ብሄራዊ ማንነት እውቅና መስጠት፣ የብሄሮችና 

ብሄረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድሩ ዘንደ ያለገደብ መፍቀድ፣ በመከባበርና 

በመቻቻል ላይ የተመሰረተ አንድነትን ማጠናከር የሃገርን ሉዓላዊነት ከውጭ ጥቃት 

በመከላከል ረገድ ወሳኝ መሆኑን ያመለክታል። 
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እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከ120 ዓመት በፊት በአንድ ግንባር 

በአድዋ ጦርነት ላይ በመሰለፍ፣ ከ75 ዓመታት በፊት ደግሞ በየአካባቢያቸው በራሳቸው 

መሪዎችና የጎበዝ አለቆች እየተመሩ በተናጥል ባካሄዱት የአርበኝነት ትግል ወራሪን 

መክተው የሃገሪቱን ሉአላዊነት ማስከበር ችለዋል። በዚህ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ብቸኛዋ 

በራስዋ ዜጎች ትግል ነፃነቷን ጠብቃ የኖረች ታሪካዊ ሃገር ለመሆን በቅታለች። ኢትዮጵያ 

ነፃነቷን ጠብቃ የቆየች ሃገር መሆኗ ዜጎቿ በዓለም ፊት አንገታቸውን ቀና አድርገው 

እንዲሄዱ በማድረግ የኩራት ምንጭ ሆኗል። 

ኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ የኖረች ሃገር መሆኗ ለዜጎቿ የኩራት ምንጭ ቢሆንም፣ በሌላ 

በኩል ድህነት የሃገራዊ ውርደት ምክንያት እየሆነ ይገኛል። ኢትዮጵያ በተለይ 

በየአምስትና አስር ዓመት በአየር መዛባት ምክንያት የሚመታት ድርቅ የሚያስከተለው 

ረሃብና የምግብ እጥረት በዓለም ፊት በእርዳታ ጠያቂነት እንድትቆም አድርጓታል። ይህ 

ኢትዮጵያውያን ነፃነታቸውን ጠብቀው መኖራቸው ያጎናፀፋቸውን ኩራት እየሸረሸረ 

ለሃገራዊ ውርደት ምክንያት እየሆነ ይገኛል። ድህነት ኢትዮጵያውያንን በኑሮ ጎስቋሎች 

እንዲሆኑ ከማድረግ በተጨማሪ ያሀገራዊ ውርደት ምንጭ በመሆኑ የዚህ ዘመንና የመጪው 

ዘመን ትውልድ ኢትዮጵያውያን አባት አያቶቻቻው ነጻነታቸውንና ክብራቸውን ለመጠበቅ 

በወራሪ ላይ ያካሄዱትን ትግልና የተቀዳጁትን ድል በድህነት ላይ መድገም 

ይጠበቅባቸዋል። ድህነትን ድል በመንሳት የተሻለ ህይወት መኖርና ሃገራዊ ክብራቸውን 

ምሉዕ የማድረግ የሞራል ግዴታ አለባቸው። 

በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ለብሄራዊ ማንነታቸው እውቅና ከተሰጣቸውና ራሳቸውን 

በራሳቸው እያስተዳደሩ በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተገነባ አንድነት ካላቸው፣ ይህ 

አንድነታቸው ሉአላዊነታቸውን ማስከበር የሚችል ጥንካሬን ይፈጥርላቸዋል። ይሄው 

የብሄሮችና ብሄረሰቦች ነፃነትና እኩልነት የተረጋገጠበት አንድነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን 

ሙሉ ተኩረታቸውን ድህነትን ማስወገድ ላይ እንዲያውሉ በማድረግ የተጀመረውን 

የብልጽግናና የህዳሴ ጉዞ ማፋጠንና ማሳካት ያስችላል። ምንግዜም የህዝቦች የማንነት 

ነፃነት መረጋገጥ  የጥንካሬ ምንጭ ነውና ለአፍታም ሊዘነጋ አይገባም።      

       

 


