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“Namni biyya hinqabne garbicha, namni biyya isaa 

hinegnemmoo gawwaa dhaa / ሃገር የሌለው ሰው ባርያ፣ ሃገሩን የማይጠብቅ 

ደግሞ ሞኝ ነው” 

ለሚ ዋቄ 

03-04-15 

 

የካቲት በኢትዮጵያ ታሪክ ወሳኝ ሁነቶች የተስተናገዱበት ልዩ ወር ነው። ከ119 ዓመት በፊት የተከናወነው፣ ከኢትዮጵያም 

አልፎ በመላው ዓለም ለሚኖሩ ጥቁር ሕዝቦች ኩራት የሆነው የአድዋ ድል የየካቲት ወር ትሩፋት ነው። የዛሬ አርባ አንድ አመት 

በሃገሪቱ ለክፍለ ዘመናት ተንሰራፍቶ የነበረው ጨቋኝ ዘውዳዊ ስርዓት ግብአተ መሬት የተፈፀመበት አብዮት የተቀጣጠለውም 

በዚሁ በየካቲት ወር ነበር፤ የካቲት 1966 ዓ/ም።  

 

የየካቲት 1966ቱን የሕዝባዊ አብዮት ፍሬ መንትፎ ዘውዳዊውን ስርዓት የተካው የወታደራዊ ጁንታ ቡድንን አምባገነናዊ  

ስርዓት ለመደምሰስ በተደረገው መራራ ትግል ውስጥ የጎላ ድርሻ የነበረው ሕዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ (ሕወሓት) 

የተመሰረተውም በየካቲት ወር ነበር፤ የካቲት 11፣ 1967 ዓ/ም። እነዚህ የየካቲት ትሩፋቶች ለዘለዓለም ሲዘከሩና ሲነገሩ 

የሚኖሩ አንኳር ታሪካዊ ሁነቶች ናቸው። ይህን ስል፣ የመገጣጠሙ ነገር አስገርሞኝ እንጂ ለየካቲት ወር መለኮታዊ ኃይል 

ለመስጠት አስቤ እንዳልሆነ እንዲታወቅልኝ እፈልጋለሁ። 

 

ያም ሆነ ይህ የዚህ ፅሁፍ ዓላማ ስለ የካቲት ወር ማተት ሳይሆን፣ በዚሁ በያዝነው ሳምንት ከ119 ዓመት በፊት፣ ማለትም 

የካቲት 23፣1888 ዓ/ም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በጣሊያን ወራሪ ኃይል ላይ የተቀዳጁትን የአድዋ ድል 

መነሻ በማደረግ ተያያዥ ታሪካዊ ዕውነታዎችን ዞር ብሎ ማስታወስ፣ እንዲሁም ከአሁኑ ትውልድ የሚጠበቀውን ሃገራዊ አደራ፣ 

ባጭሩም ቢሆን፣ መቃኘት ነው። 

 

ከ119 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በሰሜኑ የሃገሪቱ አካባቢ ድንበር ጥሶ የዘለቀውን፣ በወቅቱ 

የነበረውን የላቀ የጦር መሳሪያ ቴክኖሎጂ የታጠቀ ሃያ ሺህ ያህል የሰለጠነ ሰራዊት ያሰለፈውን የወራሪውን የፋሺስት ኢጣሊያ 

ጦር በአድዋ ጦርነት ላይ ድል መትተዋል። የኢትዮጵያ በሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ወራሪው ሃይል ላይ የዘመቱት 

በጀብደኝነት ስሜት አልነበረም። ወራሪው ላይ የዘመቱት፣ አሮሞዎች “namni biyya hinqabne  garbicha, namni 

biyya isaa hinegnemmoo gawwaa / ሃገር የሌለው ሰው ባርያ፣ ሃገሩን የማይጠብቅ ሰው ደግሞ ሞኝ ነው” እንዲሉ 

ሃገራቸውን በባእድ ከመወሰድ ታድገው ነጻነታቸውን ለማረጋገጥ ነበር። ወረራውን የመመከት ዘመቻው ለባርነት ያለመዳረግ 

ፅኑ ፍላጎትና የብልህነት ውጤት ነው።   
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የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦች እና ሕዝቦች “ሃገሬን አላስወስድም፤ ነፃነቴን አላስደፍርም” በሚል ስሜት በወራሪው ጣሊያን 

ላይ የተቀዳጁት የአደዋ ድል ተራ ድል አልነበረም፤ ልዩ ድል ነው። ድሉን ልዩ ከሚያደርጉት መካከል ቀዳሚው ጉዳይ በወቅቱ 

የላቀ የስልጣኔ ደረጃ ላይ ደርሰው የነበሩት አውሮፓውያን ጥቁር አፍሪካውያን ላይ ወረራ በመፈፀም አገር መቀራመት 

በጀመሩበትና አይበገሬ ሆነው በሚታዩበት ወቅት የተገኘ መሆኑ ነው። 

 

የአድዋ ድል ጥቋቁሮቹ የኢትዮጵያ በሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች አይበገሬ ይመስሉ የነበሩት አውሮፓውያን ወራሪዎች ሊሸነፉ 

እንደሚችሉ ያረጋገጡበት ድል ነበር። የአድዋ ድል የአውሮፓ መንግስታት በቅኝ ግዛትነት ተቀራምተው የያዙዋቸው የአፍሪካ፣ 

የኢሲያና ደቡብ አሜሪካ አገራት ጥቁርና ሌሎች ባለቀለም ሕዝቦች ዘንድ  “ቅኝ ገዢ አውሮፓውያንን ማሸነፍ ይቻላል” የሚል 

ልዩ መነቃቃትን ፈጥሯል። በዚህ ምክንያት ድሉ የኢትዮጵያውያን ድል ብቻ ሳይሆን የመላው ጥቁር ሕዝቦች ድል እንደሆነ 

ተደርጎ የሚታሰብ ነው። እንግዲህ የአድዋን ድል ተራ ያልሆነ፣ ልዩ ድል የሚያደርገው ዋነኛ ምክንያት ይህ፣ የጥቁሮች ሁሉ 

ድል፣ መሆኑ ነው። 

 

ኢትዮጵያ ላይ ወረራ የፈፀመው የጣሊያን ሰራዊት የመጨረሻውን መራራ የሽንፈት ፅዋ በጨለጠበት የአድዋ ውጊያ ላይ 

በሰሜን፣ በደቡብ፣ በምስራቅ እና በምዕራብ የሚኖሩ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ተሳትፈዋል። 

በመሆኑም ድሉ የመላው ኢትዮጵያውያን ድል ነው። ኢትዮጵያውያን ለሃገራቸው፣ ለነፃነታቸውና ለመብታቸው ያላቸውን 

ቀናኢነት ያረጋገጡበት ድል ነው። ሃገር አልባነትን፣ ተገዢነትን፣ ጭቆናን እንደሚጠየፉ ያሳዩበት ድል ነው።  

 

በዚህ ፀረ ወራሪ ትግል ውስጥ የኢትዮጵያን ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና  ሕዝቦች አንቀሳቅሰው ባለድል ሊሆን በሚችልበት ሁኔታ 

የመሩት ንጉሠ ነገስት ዳግማዊ አፄ ምኒሊክ ናቸው። ስለዚሀ ከአድዋ ድል ጋር ስማቸው ሲዘከር ይኖራል፤ ይህ ተገቢ ነው። 

 

ይሁን እንጂ ከአፄ ምኒሊክ ጋር የተያያዘ ሌላም የታሪክ ገፅታ አለ። ይህም የፊውዳላዊ ዘውዳዊ ስርአቱ ንጉሠ ነገስት ዳግማዊ 

ምኒሊክ የሃገሪቱን ደቡብ፣ ምስራቅና ምዕራብ አካባቢዎች ለመቆጣጠር ያካሄዱት የግዛት ማስፋፋት ዘመቻ ነው። ይህ የአፄ 

ምኒሊክ የግዛት ማስፋት እርምጃ በዲፕሎማሲ ማስገበርን የሚያጠቃልል ቢሆንም በሕዝብ ላይ ከፍተኛ እልቂት ያስከተሉ 

ጦርነቶችም ተካሂደውበታል። ዘግናኝ እልቂት ካስከተሉት በርካታ የመስፋፋት ጦርነቶች መሃከል በሀረር ጨለንቆ የአፄ 

ሚኒሊክ ጦር፣ ከኦሮሞ ሃራሬና ሱማሌዎች ጋር ያካሄደው ውጊያ እንደሁም የአርሲው ጦርነት ተጠቃሾች ናቸው። 

 

እነዚህ የአፄ የምኒሊክ ግዛት የማስፋፋት ጦርነቶች በተጠቂዎቹ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች ታሪክ ውስጥ ሊረሳ 

የማይችል ዘግናኝ እልቂት ያስከተለበት ሁኔታ አለ። የብሄሮችን፣ በሄረሰቦችንና ህዝቦችን የማነነተ ክብር ነከቷል። በዚህ የግዛት 

ማሰፋፋት  የኢትዮጵያ ብሄሮችን፣ ብሄረሰቦችንና ሕዝቦችን ብሄራዊ ማነነት እውቅና በመንፈግ በአንድ ብሄራዊ ማንነት 

የተቀረፀ፣ የህዝብ ሳይሆን የወሰን አንድነት ያለው ሃገር ተፈጠሮ ነበር።  
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ይህ አሃዳዊ ስርአት የኢትዮጵያን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ለብሄራዊ ጭቆና ዳርጓቸዋል። በቋንቋቸው የመንግስት 

አገልግሎት ማግኘት እንዳይችሉ፣ ልጆቻቸውን በቋንቋቸው እንዳያስተምሩ፣ ባህላቸውን እንዳያሳድጉ፣ እውነተኛ ታሪካቸውን 

እንዳያስተዋውቁ . . . ተደርገዋል። በዚህ አኳኋን በማንነታቸው እንዲያፍሩና እንዲሸማቀቁ ተደርግዋል።  

 

በምኒሊክ ግዛት የማስፋፋት እርምጃ የንጉሠ ነገስቱ የግዛት ወሰን ውስጥ የተካተቱት ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና 

ሕዝቦች ከብሄራዊ ጭቆናው ጋር ተያይዞ ዝንተ አለም ዘርማንዘራቸው በኖረበት መሬት ላይ የመሬት ባለቤትነት መብታቸውን 

ተነጥቀው  ለገባርነት ተዳርገዋል። ይህም ለፊውዳላዊው ስርአት የኢኮኖሚ ጭቆና ምክንያት ሆኗል። 

 

እነዚህ በምኒሊክ የግዛት መስፋፋት ለብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና የተዳረጉ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ግን 

የአድዋ ድል ባለቤቶች ናቸው። በአድዋ ጦርነት በአውሮፓ ወራሪ ላይ የተቀዳጁት  አኩሪ ድል ግን ወራሪውን እንዲወጉ መነሻ 

የሆናቸውን ባለሃገር ሆነው ከጭቆና ነፃ በሆነ ስርአት  የመኖር እድላቸውን አላረጋገጠላቸውም።  

 

በሌላ አነጋገር፣ የአድዋ ድል በራሳቸው ወገን ከመጨቆን ነፃ አላደረጋቸውም። ይህ የዘውዳዊ ስርአቱ  አስከፊ የታሪክ ገፅታ 

ለመሆን በቅቷል። በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘንድ አሰከፊ የታሪክ  ገፅታ መፈጠሩ ማንም ሊክደው 

የማይችለው የኢትዮጰያ ታሪካዊ ነባራዊ እውነታ ነው።  ይህ ሁኔታ ከአድዋ ድል ጋር ስማቸው የሚነሳው የዳግማዊ አፄ ምኒሊክ 

ታሪክ ሁለት ገፅታ እንዲኖረው አድርጓል። በጎና አሰከፊ ገፅታዎች። 

 

አፄ ምኒሊክ በግዛት ማስፋፋት ያበጇት ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ከምኒሊክ ሕልፈትም 

በኋላ በተኪው  የዘውዳዊ ስርዓት ንጉሰ ነገስታት ዘመንም ቀጥሏል። ለአኩሪው የአድዋ ድል ምክንያት የሆነው የኢትዮጵያ 

ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች “ሃገሬን፣ መብትና ነፃነቴን አሳልፌ አልሰጥም” የሚል ስሜትም በዘውዳዊው ስርአት ጭቆና 

አልከሰመም፤ እነደነበረ ቀጥላል።  

 

በየአካባቢው ባልተደራጀ መልክ በዘውዳዊው ስርዓት ላይ የተነሱ “የገበሬ አመፆች” የባለሃገርነተ መብት አሳጥቶ ነፃነታቸውነ 

ከሸራረፈ ብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ለመላቀቅ ያለ ፍላጎትና የትግል ተነሳሽነት ውጤቶች ናቸው። የቀዳማይ ወያኔ፣ የባሌ 

አረሶ አደሮች አመፅና ሌሎችም በየብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች ውስጥ ባልተደራጀ አኳኋን የአጥቢያ ሹማምንት ላይ 

አተኩረው የተካሄዱ ያልተፃፉና ከብሄር ብሄረሰቦቹ አልፈው ለሌሎች በስፋት ያልተነገሩ በርካታ የአመፅ እንቅስቃሴዎችን ለዚህ 

አስረጂነት ማስታወስ ይቻላል። 

 

ይህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ከብሄራዊና ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ለመውጣት የሚያካሂዱት ትግል እያደረ 

ከእያንዳንዱ ብሄር የተውጣጡ ልሂቃን ባሚገኙባቸው የትምህርት ተቋማት ውስጥ መልክ እየያዙ መጡ። በ1966 የካቲት 

የንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃ/ሥላሴን ስርዓት ለመገርሰስ ያበቃው በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ልሂቃን ቅርፅ ይዞ 

የወጣው ትግል ነው። 
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የዘውዳዊው ስርዓት ውድቀት ግን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦችን  ከጭቆና ነፃ አላደረገም። እርግጥ የንጉሠ ነገስቱ 

ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ ስርዓት የተካው የወታደራዊ ቡድን ፈላጭ ቆራጭ የደርግ ስርዓት በወቅቱ 85 በመቶ ገደማ 

የሚሆነው የኢትዮጵያ አርሶ አደር በገዛ አገሩ ላይ ዝንተ ዓለም አጥቶት የነበረውን የባለመሬትነት መብት “በመሬት ለአራሹ” 

አዋጅ በማስከበር የኢኮኖሚ ጭቆናውን የሚያነሳ አዋጅ አውጇል። ይሁን እንጂ ይህም ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነቱነ 

አላረጋገጠለትም። ስርአቱ ሲከተለው የነበረው የኢኮኖሚ ፖሊሲ አርሶ አደሩን የተለየ ገፅታ ላለው ጭቆና ዳርጎ ነበር። ይህም 

አርሶ አደሩን ከፊውዳል ባለርስቶችና ባለጉልቶቸ ጭቆና አውጥቶ የእርሻ ሰብል ገበያ ድርጅት በተባለ መንግስታዊ የንግድ 

ድርጅት አማካኝነት የከተሜው ጭሰኛ ያደረገ ፖሊሲ ነበር። 

 

በወታደራዊው ደርግ ስርአት፣ አርሶአደሩ በመሬት ለአራሹ አዋጅ “የአንተ ነው” ተብሎ የተሰጠው መሬት ላይ ሰርቶ 

የሚያገኘው ምርት ላይ የባለቤትነት መብት እንዳይኖረው ተደርጓል። መሬት ተመትሮ የተሰጠው አረሶ አደር የምርቱ ባለቤት 

እንዳይሆን በመደረጉ፣ እነዲሁም እደሜ ልኩን በገባርነት ባሳለፈበት ኑሮው ምክንያት ያጣ የነጣ ጥሪት አልባ ደሃ በመሆኑ 

ምርታማነቱን ማሳደግና ህየወቱን ወደተሻለ ደረጃ ማሸጋገር አለቻለም። እነዲያውም የኑሮ ሁኔታው ወደባሰ ድህነት 

አሽቆልቆለ። 

 

ወታደራዊው መንግስት የምግብ ሰብል በአነስተኛ ዋጋ በማቅረብ፣ ድምፁ ጎለቶ የሚሰማውን የከተማ ነዋሪ ለማባበልና 

ተቃውሞውን ለማፈን የምግብ ሰብል በርካሽ ዋጋ ያቀርበ ነበር። ይህን በርካሽ ዋጋ የሚያቀርበውን ምርት የሚያገኘው ከአረሶ 

አደሩ ነበር። አረሶ አደሩ ምርቱን እጅግ በአነስተኛ ዋጋ ለመንግስት እንዲያቀርብ በአይነትና መጠን ኮታ ቆርጦ ወስኖ በእርሻ 

ሰብል ገበያ ድርጅት በተባለ መንግስታዊ ተቋም አማካኘነት በመሰብሰብ ነበር ለከተሜው ሸማች የሚያርበው። ከተሜው የአረሶ 

አደሩን ላብ ነበር የሚበላው።  

 

አረሶ አደሩ የማምረት አቅሙን (እድሜና የአካል ብቃት)፣ የማረሻ በሬ ያለው መሆን አለመሆኑን፣ የመሬቱን ለምነት፣ የአየር 

ንበረት ለውጥ . . . ባላገናዘበ ሁኔታ እነዲያቀርብ የተጣለበት ኮታ ከአቅሙ በላይ ሆኖበት ነበር። እንግዲህ በዘውዳዊው ስርአት 

የባለርስቶችና ባለጉልቶች ገባር ጭሰኛ የነበረው አርሶ አደር በዚህ አኳኋን ነበር የከተሜው ገባር ጭሰኛ እንዲሆን የተደረገው። 

 

ታዲያ እድሜውን ሙሉ በአስከፊ ድህነት ውስጥ የኖረውና በአብዛኛው የእርሻ በሬ እንኳን የሌለው፣ የግብርናን ያህል እድሜ 

ባስቆጠረ የአመራረት ስልት የሚሰራውና ለከተሜው ገባርነት የተዳረገው አብዛኛው የኢትዮጵያ አርሶ አደር፣ ከተሜውን 

እንዲመግብ መንግስት በምርት አይነትና መጠን ቆርጦ የወሰነበትን የምርት ኮታ ማሟላት አይችልም ነበር። “በእንቅርት ላይ 

ጆሮ ደግፍ” እንዲሉ በተደጋጋሚ የሚከሰተው የአየር ንብረት መዛባት በሚያስከትለው ድርቅ አርሶ አደሩ የሚበላውን 

በሚያጣበት አጋጣሚ ደግሞ ሁኔታው እጅግ ዘግናኝ የሆን እንደነበር ይታወሳል።   

 

እናም ስርአቱ የጣለበትን የምርት ኮታ ለማሟላት ከእርሻ ስራው በተጓዳኝ የሚያረባቸውን ከብቶች ሸጦ በሚያገኘው ገንዘብ 

ከገበያ በውድ ዋጋ እህል ገዝቶ በዝቅተኛ ዋጋ ከስሮ ለመንግስት የሚያቀርብበት አጋጣሚ የተለመደ ነበር። በተለይ አዛውንት 

አርሶ አደሮች የሚጣልባቸውን የምርት ኮታ ማሟላት ስለማይችሉ በመሬት ለአራሹ አዋጅ ያገኙትን መሬት ለሰጣቸው ገበሬ 
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ማህበር መልሰው የሚያስረክቡበት ሁኔታ የተለመደ ነበር።    ከላይ በተገለፀው አኳኋን ወታደራዊው መንግስት አርሶ አደሩን 

የገባር ስርአቱ ከጫነበት ድህነት ማላቀቅ አልቻለም። አረሶ አደሩ ለረሃብና ለስደት የሚዳረግበት ሁኔታ የተለመደ ነበር።    

 

ወታደራዊው መንግስት ዘውዳዊው ስርአት በኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ላይ ጭኖ የነበረውን የብሄራዊ ጭቆና 

ቀንበር ግን ለይስሙላ እነኳን የማቃለል ሙከራ አላደረገም። ወታደራዊው ደርግ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

በቋንቋቸው የመንግስት አገልግሎት ማግኘት እንዳይችሉ፣ ልጆች በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው እንዳይማሩ የሚያደርገውን የህግ 

እግዳ የሃገርን አንድነት በመጠበቅ ሥም አፅንቶ ነበር የቀጠለው። 

 

ለመብትና ለነፃነታቸው ቀናኢ የሆኑት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ዘውዳዊውን ስርዓት ሲያገለግል በነበረው 

ወታደራዊ ቡድን አምባገነን ስርዓት እንዲቀጥል የተደረገውን ብሄራዊ ጭቆና፣ እንዲሁም የመሬት ባለቤት ቢሆንም በሌላ 

መልኩ የተጫነባቸውን ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ለመጣል መታገላቸውን ቀጠሉ። በወታደራዊው ደርግ የስልጣን ዘመን የትጥቅ 

ትግል ሲያካሂዱ የነበሩ በብሄር የተደራጁ ከሃያ በላይ የነፃነት ግንባሮች የዚህ ማሳያ ናቸው። 

 

የራሳቸው ባህልና ቋንቋ ባለቤት የሆኑና በአንድ መልከአምድራዊ ወሰን ውስጥ የሚኖሩ የተለያየ የማንነት መገለጫ ያላቸው 

የኢትየጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ ፍትህን ጨምሮ የመንግስት አገልግሎት በቋንቋቸው እንዲያገኙ፣ ልጆቻቸው 

በቋንቋቸው እንዲማሩ፣ ባህላቸውና ታሪካቸውን እንዲጎለብት በአጠቃላይ ማንነታቸው ሕጋዊ እውቅና ተሰጥቶት ራሳቸውን 

በራሳቸው እያሰተዳደሩ ብሄራዊ ነፃነታቸው ተከብሮ የሚኖሩበት ስርአት ለመመስረት ነበር የታገሉት። 

 

ከዚህ ጎን ለጎን ዘውዳዊው ስርአት መሬት አልባ አድርጎ ጭኖባቸው የነበረው ኢኮኖሚያዊ ጭቆና “በመሬት ለአራሹ” አዋጅ 

ምላሽ ቢሰጠውም፣ አርሶ አደሩ በራሱ መሬት ላይ የሚያገኘው ምርት ላይ ሙሉ በሙሉ የባለቤትነት መብት እንዳይኖረው 

በማድረግ የተጫነበትን ኢኮኖሚያዊ ጭቆናም ነበር ሲዋጉ የነበረው። በወታደራዊ ደርግ የመንግስት ስርዓት አርሶ አደሩ በራሱ 

መሬት ላይ፣ በራሱ ጉልበት ሰርቶ ካገኘው ምርት ላይ፣ የመሬቱን ለምነት፣ የአርሶ አደሩን የማምረት አቅም የአየር ንብረት 

ለውጥን ባላገናዘበ ሁኔታ በዘፈቀደ  በአይነትና በመጠን ተቆርጦ የሚጣልበትን የሰብል ምርት ከገበያ ዋጋ በታች በሆነ ዋጋ 

ለመንግስት እንዲያቀርብ በማድረግ የተጫነበትን ለከተሜው ገባር ያደረገውን ሁኔታም ነበር የሚታገሉት። 

 

እንግዲህ በአፄ ምኒሊክ ዘመን የተተከለውንና ዘውዳዊውን ሥርአት በተካው ወታደራዊ አምባገነን ሥርአትም የቀጠለውን 

ብሄራዊ ጭቆናና ለይስሙላ ብቻ ማሻሻያ የተደረገበትን የኢኮኖሚ ጭቆና ከላያቸው ላይ አሸንቅጥሮ ለመጣል የኢትዮጵያ 

ብሄሮች ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ባደረጉት መራራ ትግል የወታደራዊውን ደርግ ስርአት ገርስሰው፣ መብትና ነፃነታቸው 

ወደተረጋገጠበት ስርዓት የሚያሻግራቸውን ለመብትና ለነፃነታቸው ያላቸውን ቀናኢነት የገለፁበትን የ”አድዋ ድል” ደገሙ፤ 

ግንቦት 20፣ 1989 ዓ/ም ላይ። 

 

አሁን የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ከብሄራዊና ከማንኛውም አይነት ኢኮኖሚያዊ ጭቆና ነፃ የሚያደርጋቸውን 

ሕገ መንግስት ቀርፀው ራሳቸውን በራሳቸው እያስተዳደሩ የሚኖሩበትን የኢፌዴሪ የመንግስት ስርአት መስርተዋል። 
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በዘውዳዊውና በወታደራዊው የመንግስት ስርዓት ተጭኖባቸው የነበረውን ጭቆና ታሪክ ባይረሳውም፣ “ሞኝ ዘፈኑ አንድ ነው” 

እንዲሉ፣ ይህን አስከፊ የታሪክ ገፅታ እያስታወሱ ሲያላዝኑ መኖር አይፈልጉም።  

 

የኢትዮጵየ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች የቃል ኪዳን ሰነድ በሆነው ሕገመንግስት  ላይ በመከባበርና በእኩልነት አብሮ 

ለመኖር የተስማሙት አስከፊውን ሽረው አብረው በኖሩበት ዘመን ያፈሩት የጋራ ጥቅምና አመለካከት ላይ ተመስርተው ነው። 

ይህ በህገመንግስት መገቢያ ላይ በግልፅ ሰፈሯል። የኢፌዴሪ ሐገመንግስት መግቢያ፤ 

 

እኛ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣  

 

ሕዝቦች፡በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲ እንዲሰፍን፣ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እድገታችን 

እንዲፋጠን፣ የራሳችንን ዕድል በራሳችን የመወሰን መብታችንን ተጠቅመን፣ በነጻ ፍላጐታችን፣ በሕግ የበላይነት እና በራሳችን 

ፈቃድ ላይ የተመሰረተ አንድ የፖለቲካ ማኅበረሰብ በጋራ ለመገንባት ቆርጠን በመነሳት፤ 

 

ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስ፣ የግለሰብና የብሔር/ብሔረሰብ መሰረታዊ መብቶች መከበራቸው፣ የጾታ እኩልነት መረጋገጡ፣ 

ባሕሎችና ሃይማኖቶች ካለአንዳች ልዩነት እንዲራመዱ የማድረጉ አስፈላጊነት ጽኑ እምነታችን በመሆኑ፤ 

 

ኢትዮጵያ ሀገራችን የየራሳችን አኩሪ ባሕል ያለን፣ የየራሳችን መልክዓ ምድር አሰፋፈር የነበረንና ያለን፣ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች በተለያዩ መስኮችና የግንኙነት ደረጃዎች ተሳስረን አብረን የኖርንባትና የምንኖርባት ሀገር በመሆንዋ፤ ያፈራነው የጋራ 

ጥቅምና አመለካከት አለን ብለን ስለምናምን፤ 

 

መጪው የጋራ ዕድላችን መመስረት ያለበት ከታሪካችን የወረስነውን የተዛባ ግንኙነት በማረምና የጋራ ጥቅማችንን በማሳደግ 

ላይ መሆኑን በመቀበል፤  

 

ጥቅማችንን፣ መብታችንና ነጻነታችንን በጋራ እና በተደጋጋፊነት ለማሳደግ አንድ የኢኮኖሚ ማኅበረሰብ የመገንባቱን አስፈላጊነት 

በማመን፤  

 

በትግላችንና በከፈልነው መስዋዕትነት የተገኘውን ዴሞክራሲና ሰላም ዘላቂነቱንለማረጋገጥ፤ይህ ሕገ መንግሥት ከዚህ በላይ 

ለገለጽናቸው ዓላማዎችና እምነቶች ማሰሪያ እንዲሆነንእንዲወክሉን መርጠን በላክናቸው ተወካዮቻቸን አማካይነት በሕገ 

መንግሥት ጉባኤ አጽድቀነዋል፡፡ 

ይላል። 

 

የአድዋ ድል  አብረው በኖሩበት ዘመን ካፈሩት የጋራ ጥቅምና አመለካከት የሚመደብ የበጎ  የጋራ ታሪካቸው  አካል ነው  ነው። 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች አስከፊ ገፅታ ያለውን ታሪካቸውን በጋራ በሚኖሩባት ኢትዮጵያ ውስጥ ቂም 
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በመቀስቀስ ለመቃቃርና እርስ በርስ ለመጠራጠር ምክንያት እንዲሆን አይሹም። ሞቶ የተቀበረ ሊመለስ የማይችል ታሪክ 

በመሆኑ እየቆሰቆሱ የማያያዝ ፍላጎት የላቸውም። ይህ እንደማይጠቅማቸው ያውቃሉ።  

 

ይሁን እንጂ የታሪክ መጓተቱን ለራሳቸው የፖለቲካ ጥቅም የሚፈልጉ ወገኖች አሉ። ካለፈ ታሪካችን ውስጥ የተወሰነውን ወገን 

ቅር ሊያሰኝ የሚችሉትን እየመዘዙ በአንድነት መኖር ያስቻላቸው በጎ የጋራ ታሪክ ላይ ጥላ ለማጥላትና ይህ ሁኔታ ከሚፈጥረው 

ግጭት የፖለቲካ ትርፍ ማግኘት የሚፈልጉ አሉ፡፡ በሌላ ወገን ደግሞ ችላ ተብለው ሊታለፉና ምንም ጉዳት የማያስከትሉ 

ትነኮሳዎችን አጋግለው መዓት የወረደ አሰመስለው ተንጫጭተው የሚያንጫጩ አሉ፡፡  

 

ሁለቱም ለኢትዮጵያ ህዝብ፤ ለኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች ጥቅም የቆሙ አይደሉም፡፡ ከዚህ ይልቅ ሕዝቡን 

አቃቅረውና አላትመው  ለራሳቸው የፖለቲካ ዓላማ በመሳሪያነት ሊጠቀሙበት የሚፈልጉ ናቸው፡፡ እናም ከእነዚህ መሰሪዎች 

ሴራ መጠንቀቅ ይገባናል፡፡  

 

የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን አንድ ጠላት ብቻ ነው የቀረው፤ ድህነት። ድህነት በመስዋእትነት የተቀዳጁትን የባለሃገርነት፣ የነፃ 

ህዝብነት መብትን በአግባቡ እንዳያጣጥሙ መሰናክል ሆኖባቸዋል። ድህነት ማጣት ነው፤ መራብ፣ መጠማት፣ መታረዝ፣ 

መጠለያ ማጣት፣ ጤና ማጣት፣ እውቀት ማጣት . . . ነው። ድህነት ውስጥ ያለ ህዝብ መብትና ነፃነቱን ማጣጣም አይችልም። 

የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ህዝቦች ባለሃገርነታቸው ምሉዕ እነዲሆን፣ መብትና ነፃነታቸውነ የመጠቀም አቅመ 

እንዲኖራቸወ ከድህነት መላቀቅ አለባቸው። ስለዚህ ፀረድህነት ትግል አካሂዶ ወደብልፅግና መሸጋገር አለበት። 

 

ፀረ ድህነት ትግል ሰላምን ይሻል። የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ሕዝቦች በበጎ ታሪካቸው ላይ ተመስርተው በመከባበርና 

በመቻቻል አብሮ ለመኖር በህገመንግስት ባሰሩት ቃል ኪዳን የመሰረቱት የህዝቦች አንድነት ሰላምን ያረጋግጧል፡፡ ሰላም ደግሞ 

የፀረ ድህነት ትግሉ ላይ አተኩረው ድህነትን በብልፅግና እንዲደፍቁ ያስችለዋል። በፀረድህነት ትግሉ ላይ የአድዋ ድልና ከዚያም 

በኋላ በጭቋኞች ላይ የተቀዳጇቸው ድሎች “የማይቻል ነገር የለም” የሚል የመንፈስ ብርታት ሊሆናቸው ይገባል።   

 

እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ በሄረሰቦችና ሕዝቦች በተለይ ባለፉ አንድ ተኩል አስርት ዓመታት በተያያዙት ፀረ ድህነት ትግል 

እንደ አድዋው፣ ግንቦት 20ው ሁሉ ስኬታማ እየሆኑ ነው። ኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ግዜ ባለፉ አስራሁለት አመታት 

ያሰመዘገበችው ተከታታይ ባለሁለት አሃዝ የኢኮኖሚ እድገትና እደገቱ በህዝቡ ኑሮ ላይ ያስከተለው መሻሻል የስኬቱ ማረጋገጫ 

ነው። ይህ ስኬት ኢትዮጰያ ታዳጊ ሃገራት ፈጣንና ተከታታይ እድገት ሊያስመዘግቡ የሚችሉ መሆኑን የሚያሳይ አስረጂ 

ለመሆን በቅቷል።  


