
ውብሸት ሰንደቁ

አዲስ አበባ፡- ኢትዮጵያን ለዓለም ማሳየት ያለብን 
በመከፋፈል እና እርስ በርስ በመወጋጋት ሳይሆን ከዓድዋ 
ካገኘነው እሴት ጋር አያይዘን ነው ሲሉ የኢፌዴሪ 
ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ገለጹ።

ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን ለዓለም 
ማሳየት ያለብን በመከፋፈል እና እርስ በርስ በመወጋጋት 
ሳይሆን ከዓድዋ ካገኘነው እሴት ጋር አያይዘን ነው ሲሉ 
ትናንት ለ126ኛ ጊዜ የዓድዋ ድል በዓል በተከበረበት 
ወቅት ነው። 

በዓሉን ነፃ በሆነች አገር ማክበር የቻልነው 
አያቶቻችን እና ቅድመ አያቶቻችን ባፈሰሱት ደም እና 
ከፍተኛ የሕይወት መስዋዕትነት ነው ያሉት ፕሬዚዳንቷ፤ 
ዛሬ አገሪቱ ወሳኝ ወቅት ላይ ትገኛለች ብለዋል። እንደአገር 
ማደግና መዳበር የምንችለው መሠረታችንን ስናጠናክር 
እና ታሪካችን ላይ የጋራ መግባባት ሲኖረን ነው፤ ታሪኩን 
ፊት ለፊት ቆሞ ያልተጋፈጠ ሕዝብ ወደፊት አገሪቱን በፅኑ 
መሠረት ላይ ለመገንባት አስቸጋሪ ያደርገዋል ብለዋል።

ከቅኝ ተገዢነት ሞት ይሻላል ብለው በተጋደሉ 
የአገራችን ጀግኖች መሰዋዕትነት ላይ የቆምን መሆኑን 
ለአፍታ መዘንጋት አይገባም ሲሉም አሳስበዋል። ዛሬም 
እንደአገር፤ እንደሕዝብ ኮርተንና ደረታችንን ሞልተን 
የምንቀርበው ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለተጨቆኑ ሕዝቦች 
ሁሉ ወራሪን ቅኝ ገዢነትን ማሸነፍ ይቻላል የሚለውን 
ለማስተላለፍ በመቻላችን ነው።

ኢትዮጵያን መገንባት የምንችለው የዓድዋን መንፈስና 
የዓድዋን ቅርስ በሁላችን ልብ ውስጥ ማሳደር ሲቻል ነው 
ያሉት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ፤ በዓሉን ከመዘክር በላይ 
በተግባር ስናሳይ ነው ብለዋል።  ቀጣዩ ክተት መሆን 
ያለበትም በድህነትና ኋላቀርነት ላይ መሆኑ እንደሚገባው 
ጠቁመዋል። 

ፕሬዚዳንቷ ኢትዮጵያን ወደተሻለ ደረጃ ለማድረስ 
በሚደረገው ጥረት ሁላችንም ከተባበርን  የሚበግረን ነገር 
እንደሌለ የህዳሴው ግድብ ማሳያ መሆኑን አንስተዋል። 
በዓድዋ ላይ እና በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ያሳየነውን 
ገድል በድህነትና ኋላ ቀርነት ላይ ልንደግመው ይገባል 

81ኛ ዓመት ቁጥር 174 የካቲት  24  ቀን  2014   ዓ.ም   ዋጋ 10:00 ሐሙስ ብዕራችን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ይተጋል!

የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

“ኢትዮጵያን ለዓለም ማሳየት ያለብን ከዓድዋ 
ካገኘነው እሴት ጋር ነው”

የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ

ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። 
የዓድዋ ድል በአገራችን ታሪክ ከፍተኛ የሆነ ቦታ 

የያዘ በዓል ነው። በዘንድሮ የዓድዋ በዓል ላይ የአከባበር 
ቦታን አስመልክቶ የተሰሙ ጉዳዮች እንደነበሩ ጠቅሰው፤  
በዓሉ በደማቅ ሁኔታ የሚከበረው በአንድ ቦታ መንግሥት 
በሚወስነው መሠረት መሆኑን አመላክተዋል። ስለሆነም 

ይህ ተግባር በድጋሜ እንዳይከሰት ለውዝግብ ቀዳዳ 
ሳንተው በዓሉን በቀጣይ መንከባከብ አለብን ብለዋል። 
አክለውም የዓድዋ ድልን የማክበር ኃላፊነት ያለብን 
ለኢትዮጵያውያን ጥቅም ብቻ ሳይሆን ይህንን ታሪካዊ 
ጀብዱ ተከትሎ ለተነሳሳው የዓለም ሕዝብም ኃላፊነት 
ስላለብን ነው ሲሉ ጠቁመዋል።

ሞገስ ተስፋ

አዲስ አበባ፡- የአሁኑ ትውልድ ፈተናን በጽናት 
ማለፍን ከዓድዋ  ሊማር ይገባል ሲሉ በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ ማህበራዊ ሳይንስ ኮሌጅ የአፍሪካ ጥናትና 
ምርምር ማዕከል የታሪክ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት 
ደቻሳ አበበ (ዶክተር) ገለጹ።

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡-  መንግሥት በሱማሌ ክልል በድርቅ 
የተጎዱ ወገኖችን ለመታደግ የሚያደርገውን ጥረት 
አጠናክሮ እንደሚቀጥል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን አስታወቁ፡፡

አቶ አወሉ አብዲ አቶ ጃንጥራር ዓባይ ወርቅነሽ ብሩ

የመላው ኢትዮጵያውያን ኅብረ 
ብሔራዊ ድል ነው ዓድዋ ገጽ 4
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“የአሁኑ ትውልድ ፈተናን 
በጽናት ማለፍን ከዓድዋ 

ሊማር ይገባል”
-ደቻሳ አበበ(ዶክተር)   

የታሪክ መምህርና ተመራማሪ

“መንግሥት በሱማሌ ክልል 
በድርቅ የተጎዱ ወገኖችን 

ለመታደግ ጥረቱን 
አጠናክሮ ይቀጥላል”

 - አቶ ደመቀ መኮንን
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- እ

ዮ
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ፈ

ሪ

“የአሁኑ... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

“መንግሥት... ወደ ገጽ 4 ዞሯል



ገጽ 2 አዲስ ዘመን    ሐሙስ የካቲት 24 ቀን 2014 ዓ.ም

ዜና

 «ትውልዱ ታሪክ  ዘካሪ ብቻ ሳይሆን ታሪክ  ሠሪ መሆን አለበት»

 ዳግማዊት ግርማ

አዲስ አበባ፡- ትውልዱ የአባቶቹን የድል ታሪክ ዘካሪ 
ብቻ ሳይሆን ራሱም ታሪክ  ሠሪ መሆን አለበት ሲሉ አባት 
አርበኞች ገለጹ።

አባት አርበኛ አቶ አለምነው አያሌው  ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት  እንደተናገሩት፤ ዓድዋ ኢትዮጵያውያን 
ብቻ ሳይሆን  መላው ጥቁር ሕዝቦች የሚኮሩበት ድል 
ነው። የአሁኑ ትውልድም የአባቶችን የጀግንነት ታሪክ 
ነጋሪና አክባሪ ብቻ ሳይሆን  ራሱም ታሪክ  ሠሪም መሆን 
አለበት።

የአሁኑ ትውልድ  የእኔ የሚለውና ሁሌም 
የሚታወስበት  ታሪክ ከታቢ ሊሆን እንደሚገባው 

አመልክተው፤ ትውልዱ  የነፃነት ተምሳሌት የሆነችውን 
ኢትዮጵያን ከነ ክብሯ  ለማስቀጠል ዘረኝነትን መጸየፍና 
ወንድማማችነትን በማጠናከር ድህነት ላይ መዝመት  
እንደሚኖርበትም  አባት አርበኛ አቶ አለምነው 
አስገንዝበዋል።

የዓድዋ ትውልድ ዘር፣ ብሔርና  ሃይማኖት ሳይለይ 
ዘምቶ  የአገሩን ሉዓላዊነትና ክብር ማስጠበቅ መቻሉን   
አቶ አለምነው አውስተው፤ አሁን ያለው ትውልድም 
የአሁኗን ኢትዮጵያ ዋንኛ ጠላት የሆነውን ድህነት አምርሮ 
በመዋጋት የራሱ ታሪክ ሊፅፍ ይገባል ብለዋል።

ሃምሳ አለቃ ዲባባ ጫላ በበኩላቸው የአሁኑ 
ትውልድ አንድነቱን በማጠናከር አገሩን ከእነ ሙሉ ክብሯ 
የማስቀጠል ኃላፊነት አለበት፤ በተለይ አባቶቹ የሞቱላትን 

አገር ሁሌም ንቁ ሆኖ መጠበቅ እንዳለበትም  መልዕክት 
አስተላልፈዋል።

አርበኛ ሌተናል ኮሎኔል ሪጃሉመር አባዲማ 
በበኩላቸው እንደገለጹት፤ ትውልዱ ከዓድዋ ጀግኖች 
የተቀበላትን አገር የራሱን ታሪክ በመስራትም ሊያስቀጥላት 
ይገባል። የቀደሙ አባቶቻችን ቆሎ እየበሉ ነፍስና 
ስጋቸውን አስይዘው አገር ያስቀጠሉ ሲሆን፤ ትውልዱም 
ከእነርሱ የተረከባትን አገር ታሪኳን አስጠብቆ የራሱን 
ታሪክ በመፃፍ  ማስቀጠል  ይኖርበታል።

የዓድዋ ድል የተገኘው አገሬን ባሉ ጀግኖች አርበኞች 
አማካኝነት መሆኑን የጠቆሙት ሌተናል ኮሎኔሉ፤ 
ኢትዮጵያን እንደ ትናንትናው  ታፍራና ተከብራ 
እንድትቀጥል እናደርጋታለን ሲሉ ገልጸዋል። 

እየሩስ ተስፋዬ 

አዲስ አበባ፡- የትምህርት ሚኒስቴር ያዘጋጀው 
በቅድመ አንደኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ 
ለመስጠት የተዘጋጀው የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ 
ግብር የፖሊሲ ማዕቀፍና ስትራቴጂ በቅርቡ ወደ ትግበራ 
እንደሚገባ ሚኒስቴሩ አስታወቀ።

በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች መሻሻል 
ዳይሬክተር ጄኔራል አቶ ዮሐንስ ወጋሶ እንደገለጹት፤ 
ከአራት ዓመታት ወዲህ መንግሥታዊ ባልሆኑ ድርጅቶች 
ይሰጥ የነበረውን የምገባ ፕሮግራም በቅድመ አንደኛና 
አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ እንዲሰጥ ለማድረግ 
ትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤት ምገባ መርሀ ግብር 
የፖሊሲ ማዕቀፍና ስትራቴጂ ሰነድ አዘጋጅቷል። 

ይህ ሰነድ በቀጣይ በየደረጃው ባለው የትምህርት 
መዋቅር በጀትን ጨምሮ በማስፋት እና የተጠቃሚ 
ተማሪዎችን ቁጥር ለመጨመር ሚኒስቴሩ እቅድ ይዟል። 
የትምህርት ቤት ምገባ መርሀ ግብር ማህበራዊ ጥቅም 
ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዳለው የገለጹት 
ዳይሬክተር ጀኔራሉ፤ ባለፉት አራት ዓመታት ምገባው 
በመጀመሩ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት የመምጣት 
ፍላጎታቸው እንዲጨምር ሆኗል ብለዋል። ከአምራች 
ገበሬዎች ጋር የገበያ ትስስር እንዲፈጠርም አስችሏል። 
መርሀ ግብሩ ወጪ የሚወጣበት ብቻ ሳይሆን ለአገር 
ኢኮኖሚ የበኩሉን የሚወጣ ትልቅ ኢንቨስትመን መሆኑን 
ጠቅሰዋል። በዚህ ረገድ መርሃ ግብሩን ለማስፋት ክልሎችም 
የራሳቸውን በጀት በመመደብ አበረታች እንቅስቃሴ 
እያደረጉ ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርና ኦሮሚያ 
ክልል እያደረጉት ያለው ጥረት የሚደነቅ ነው ብለዋል።

የትምህርት ሚኒስቴር በቀጣይ ዓመታት ሁሉም 
ሕፃናት የምገባ መርህ ግብር ተጠቃሚ የሚሆኑበትን 
ፖሊሲና ስትራቴጂ አዘጋጅቷል፤ በመሆኑም በቅርቡ ወደ 

ትግበራ ይገባል ብለዋል። 
መንግሥት ከዚህ ቀደም ለመርሃ ግብሩ ትኩረት 

በመስጠት ከ2.7 ቢሊዮን ብር በላይ በመመደብ ከ 
1.3 ሚሊዮን ያላነሱ የቅድመ አንደኛና የመጀመሪያ 
ደረጃ ተማሪዎችን ተጠቃሚ በማድረግ ላይ መሆኑንም 
ተናግረዋል።

የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ 
አድማሱ ደቻሳ በበኩላቸው፤ ምገባ መርሃ ግብሩ ከተጀመረ 
ወዲህ በአዲስ አበባ ከተማ የትምህርት መጠነ ማቋረጥና 
መጠነ መድገም በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን ገልጸዋል። 
የምገባ መርሃ ግብሩ በከተማዋ ከስድስት መቶ ሺህ በላይ 
ተማሪዎችን ያሳተፈ መሆኑን የገለጹት አቶ አድማሱ፤ 

ከአስር ሺ በላይ ለሆኑ እናቶችና ወጣቶች የሥራ ዕድል 
መፍጠሩንም አስታውቀዋል። 

የኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቶላ በሪሶ 
እንደገለጹት፤ በክልሉ ከ2007 ጀምሮ ምገባው ተጀምሯል። 
በአሁኑ ወቅት በክልሉ 735 ሺ ተማሪዎች ተጠቃሚ 
መሆናቸውን ገልጸው፤ የምግባ መርሀ ግብሩ ከተጀመረ 
በኋላ የተማሪዎች ውጤት መሻሻሉንም ተናግረዋል።

የትምህርት ቤት ምገባ በአፍሪካ ለሰባተኛ ጊዜ 
በኢትዮጵያ ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ ‹‹የተጠናከረ የመዋዕለ 
ንዋይ ፍሰት በአገር በቀል የትምህርት ቤት ምገባ፤ ለአፍሪካ 
የሥርዓተ ምግብና ሰብዓዊ ሀብት›› በሚል መሪ ሀሳብ 
በኦሮሚያ ክልል ጫንጮ ከተማ ተከብሯል።

የተዘጋጀው የትምህርት ቤት ምገባ ፖሊሲና ስትራቴጂ በቅርቡ 
ወደ ትግበራ እንደሚገባ ተገለጸ

በ2ኛው ዙር 

ዘመቻ ከ13 
ነጥብ 3 ሚሊዮን 

በላይ ሰዎች 
መከተባቸው 

ተገለጸ

አስናቀ ፀጋዬ

አዲስ አበባ፡- 
በሁለተኛው ዙር የኮቪድ-
19 መከላከያ ክትባት 
ዘመቻ ከየካቲት ሰባት 
2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ 
የካቲት 22 ቀን ድረስ ከ13 
ነጥብ 3 ሚሊዮን ሰዎች 
በላይ መከተባቸውን 
የጤና ሚኒስቴር  
አስታወቀ።  

በጤና ሚኒስቴር 
የብሔራዊ ክትባት 
ፕሮግራም አስተባባሪ አቶ 
ዮሐንስ ላቀው በተለይም 
ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለፁት፤ 
ሁለተኛው ዙር የኮቪድ-
19 መከላከያ ክትባት 
በአብዛኛዎቹ የአገሪቱ 
አካባቢዎች ላይ በተሳካ 
ሁኔታ እየተካሄደ ሲሆን 
እስካሁን ባለው ሂደት ከ13 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ 
ሰዎች ክትባቱን ወስደዋል። 

በዚህ ዘመቻ 20 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎችን 
በክትባት ተደራሽ ለማድረግ ዕቅድ መያዙንም 
ጠቅሰው፤በአሁኑ ጊዜም ቀሪ ስድስት ነጥብ ሰባት 
ሚሊዮን ዶዝ ክትባቶች ለኅብረተሰቡ እየተሰጡ 
እንደሚገኙም ገልፀዋል። 

በተለያዩ ተደራራቢ ሥራዎች ምክንያቶች 
ዘመቻውን ያልጀመሩ የአማራ ክልል አካባቢዎችም 
ከመጪው አርብ ጀምሮ ክትባት መስጠት 
እንደሚጀምሩ አስተባባሪው ተናግረዋል። 
በተባለው ቀን ዘመቻውን ያልጀመሩ ሌሎች 
የአገሪቱ አካባቢዎችም ክትባቱን በቀጣዮቹ ቀናት 
እንደሚሰጡ አስታውቀዋል።  

በተመሳሳይ በአፋር ክልልም ግጭቶች 
ባሉባቸው አካባቢዎች ክትባቱ እየተሰጠ እንዳልሆነ 
አስተባባሪው ገልፀው፤ ከግጭት ነፃ በሆኑ አካባቢዎች 
ግን ክትባቱ መሰጠቱንና በቀጣይ አስቻይ ሁኔታዎች 
ሲኖሩ በጦርነቱ ውስጥ በነበሩ የክልሉ  የተወሰኑ 
አካባቢዎች ክትባቱ እንደሚሰጥ ጠቁመዋል።    

ክልሎች አስቻይ ሁኔታዎችን እያዩ ዘመቻውን 
እንዲያከናውኑ እየተደረገ እንደሚገኝም የተናገሩት 
አስተባባሪው፤ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል 30 
ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ዝግጁ በመሆኑ በዘመቻው 
ከተያዘው 20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሊከተቡ 
የሚችሉበት ዕድል እንዳለም አብራርተዋል።

በመጀመሪያው የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት 
በዘመቻ ከ5 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች 
መከተባቸው የሚታወስ ሲሆን ከዚያ በፊት 
የተከተቡትን ጨምሮ እስካሁን ድረስ 10 ሚሊዮን 
ዜጎች ክትባቱን ማግኘታቸውንና የአሁኑን ዘመቻ 
ሲጨምር ደግሞ ከ23 ነጥብ 3 ሚሊዮን በላይ ዜጎች 
በክትባት ተደራሽ ስለመሆናቸው ከጤና ሚኒስቴር 
የተገኘው መረጃ ያሳያል።

- አባት አርበኞች
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ዜና

ሙሳ ሙሐመድ 

አዲስ አበባ፡- ዓድዋ የኢትዮጵያውያን ጀግኖች 
ደም ፈስሶ፣  አጥንት ተከስክሶ የመጣ እንጂ በዋዛ 
የተገኘ ድል አይደለም ሲሉ የጥንታዊት ኢትዮጵያ 
ጀግኖች አርበኞች  ማኅበር ፕሬዚዳንት ልጅ 
ዳንኤል ጆቴ መስፍን ገለጹ።

የ126ኛው የዓድዋ በዓል ትናንት  በተከበረበት 
ወቅት የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች 
ማኅበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ እንደገለጹት፤ 
የዓድዋ ድል ክብረ በዓል በጥንታዊት የኢትዮጵያ 
አርበኛ እናቶችና አባቶቻችን ከፍተኛ ትግልና 
መስዋትነት የተገኘ እንጂ በቀላሉ የመጣ አይደለም። 

አሁን በነፃነት የምንኖረው አያቶቻችን 
በአውሮፓ ግዙፍ የነበረውንና ወራሪን የጣሊያን 
ጦር አምበርክከውና ባስገኙት ድል ነው። ድሉም 
በጀግኖች ደምና አጥንት የተገኘ ነው ሲሉ 
ተናግረዋል።

የዛሬ 126 ዓመት 100ሺህ የሚሆኑ 
ኢትዮጵያውያን ለነብሳቸው ሳይሳሱ ተዋግተው 
ድል አድርገዋል። የሃይማኖት፣ የብሔርና የግዛት 
ልዩነት ሳይነጣጥላቸው የእምዬ ምኒልክን ወረኢሉ 
ላይ እንገናኝ ጥሪ በመቀበል በወኔ የተፋለሙ 
ጀግኖች ዓድዋ ላይ ድል አድርገዋል። ያኔ ለአገራቸው 
የቆሙ ሁሉ ቆስለውና ተሰውተው በጀግንነት 
በመፋለማቸው አሁን ያለንባትን መሬት በነፃነት 
አቆይተውልናል ብለዋል።

ዓድዋ አንድነትና ጥንካሬ መሆኑን ያሳየ ዕውነት 
ነው ያሉት ልጅ ዳንኤል ጆቴ፤ 100ሺህ ሠራዊት ዘምቶ 
አንድም ሰው ከኢትዮጵያ ያልተማረከው አንድ ሆነው 
ለአንድ ዓላማ በመሔዳቸው ነው ሲሉ አስረድተዋል።

ኢትዮጵያ በዓድዋው ጦርነት እንኳን ነፍስ ያለው 
ሊማረክባት የወታደሮቻቸው ሬሳም ያልተማረከባት 
ብቸኛ አገር ናት ሲሉ የገለጹት ልጅ ዳንኤል፤ ይሄም 
ከጥንታዊት እናቶቻችንና አባቶቻችን የተማርነውና 
የወረስነው ጀግንነት ነው ሲሉ ገልጸዋል።  

የኢትዮጵያውያን ጀግንነት ልክ እንዳባቶቻችን 
በጦር መሣሪያና በግንባር ብቻ መሆን የለበትም። 
አሁንም ጊዜውና ዘመኑ በሚጠይቀው መልኩ አገርን 
በማልማትና በማበልጸግ የአባቶቻችንን ጀግንነት 
ልንደግመው ይገባል ብለዋል።

አገራችን እንድትፈርስና እንድንበረከክ ጠላቶቻችን 
ይፈልጋሉ። መላው ሕዝብ ይህን በመረዳት በአንድነት፣ 
በአብሮነትና በፍቅር ስለመጓዝ ሊያስብ ይገባል። 
ባህላችን የሆነውን አብሮ ማደግና መኖርን በማዳበርም 
ሴራውን ማለፍ እንደሚገባ ተናግረዋል።

በዘመቻ ዓድዋ ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ 
ነበሩ። ሁሉም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የሚል አንድ 
ዓይነት አስተሳሰብና አንድ አላማ ነበረው። አጼ ምኒልክ 
የውስጥ ልዩነት በውስጣችሁ ቢኖርም የአገር ጉዳይ 
ነውና ቅድሚያ ለአገር ክብር መስጠት ይገባል ሲሉ 
ተናግረዋል። ያሁኑ ትውልድም በአገሩ ጉዳይና ህልውና 
አንድ ሊሆን ይገባል ብለዋል።

ልጅ ዳንኤል ጆቴ እንደገለጹት፤ ያኔም 
ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያዊነት ስሜትና ወኔ ለአገር 
ነፃነትና ክብር ከፊት ተሰልፈዋል። የአሁኑ ትውልድም 
አገሩን ለመጠበቅና ለማልማት ከፊት በመሰለፍ የአገር 
ፍቅሩን በገሃድ ሊያሳይ ይገባል  ሲሉ መልዕክት 
አስተላልፈዋል።

ከየአቅጣጫው የሚመጣውን ፈተና ለመሻገር 
ልጆቻችን ማንነታቸውንና የትናንትና ታሪካቸውን 
እንዲያወቁ ማድረግ ይጠበቅብናል ያሉት ልጅ ዳንኤል 
ጆቴ፤ ታሪካቸውን ካላስተማርን ነገ የጠላቶቻችን 
መሳቂያና መሳለቂያ እንሆናለን ብለዋል። 

ታሪካችንንና ጥበባችንን ለልጆቻችን በአግባቡ 
ሳናሳውቅ ቀርተን አገራችንን ወደ ኋላ እንዳናስቀር 
አውቀን በቀረው ጊዜያችን ለቀጣዩ ትውልድ በሚሆን 
ስንቅ ላይ አተኩረን መሥራት ይኖርብናል ሲሉ 
አሳስበዋል።

‹‹ዓድዋ በኢትዮጵያውያን ደምና አጥንት 
የመጣ እንጂ በዋዛ የተገኘ ድል አይደለም››

-ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን
የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች  
ማኅበር ፕሬዚዳንት

ፋንታነሽ ክንዴ

አዲስ አበባ፡- ሁሉም ዜጎች ባላቸው ሙያ ጠንክረው 
በመሥራት ኢትዮጵያን ለማሳደግና የሕዝብን ሕይወት 
በመለወጥ የዓድዋን ድል መድገም ከዘመኑ ትውልድ 
ይጠበቃል ሲሉ የታሪክ ምሁራን አመላከቱ። 

በአርሲ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህሩ ዶክተር 
አለምሰገድ ደበሌ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ 
ሁሉም ሰው ባለው ሙያ አገርን በማሳደግና የሕዝብን 
ሕይወት በመለወጥ ዓድዋን መድገም ይገባዋል።

የዓድዋ ጦርነት ለመጀመሪያ ጊዜ ጥቁር ነጭን ማሸነፍ 
እንደሚችል ያስመሰከረበት ነው።

በአሁኑ ዘመን ደግሞ ጀግና ለመሆን  ከጦርነት ባለፈ 
በተለያዩ  ዘርፎች ማሸነፍ ያስፈልጋል ያሉት  ዶክተር 
አለምሰገድ፤ ሁሉም ሰው ባለው ሙያ ጠንክሮ በመሥራት 
አገራችንን ለማሳደግና የሕዝቡን ሕይወት በመለወጥ 
የዓድዋን ድል መድገም እንደሚገባው አስረድተዋል።

አርበኞች ጣልያንን በማሸነፍ ያስመዘገቡት ድል 
ከኢትዮጵያውያን አልፎ ለአፍሪካውያን ብሎም ለመላው 
ጥቁር ሕዝቦች የአሸናፊነትና የኩራት ምልክት ሆኖ 
እስከዛሬም ድረስ እየተወደሰ ይገኛል። 

ኢትዮጵያውያን በወቅቱ የነበሩ ልዩነቶችን ወደ ጎን 
በመተው በመሰባሰብና በአንድነት ቆመዋል። ኢትዮጵያን 
አደጋ ላይ ለመጣል የመጣን ወራሪ በተባበረ ክንድ ድል 
አድርገዋል። በጦርነቱ የተገኘው ድል የመላው ጥቁር 
ሕዝቦችን ስነልቦና ከፍ ያደረገና በጥቁርነታቸው እንዲኮሩ 
መተማመኛ የፈጠረ ነው ብለዋል።

በወቅቱ በኢትዮጵያ እና በወራሪው ጣሊያን መካከል 
የነበረው የቴክኖሎጂና የስልጣኔ መራራቅ ልዩነት 
እንደነበረው የተናገሩት ዶክተር አለምሰገድ፤ በዚህ የተነሳ 
በቴክኖሎጂው አነስ ብለው ይታዩ ነበሩ የጥቁር ሕዝቦች 
ድል ማድረጋቸው  ዓለምን  አስገርሞ እንደነበርም 
ገልጸዋል።

ድሉ በመላው አፍሪካ በቅኝ ግዛት ስር ለነበሩ ጥቁሮች 
ትምህርት የሰጠና  ለማሸነፍ የሚያደርጉትን ትግል ያነቃቃ 
ሆኗል። በተለይም ሁሉም ጥቁሮች በነጮች ሲደርስባቸው 
የነበረውን ጭቆና ፊት ለፊት በመጋፈጥ ድል እንዲነሱ 

ዓድዋ በር ከፍቷል ብለዋል።  
በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና 

ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ዘመነወርቅ ዮሐንስ 
በበኩላቸው እንደገለጹት፤ የዓድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን 
ብቻ ሳይሆን ለጥቁር ሕዝቦች በሙሉ  የአሸናፊነት የኩራት 
ምልክት ሆኖ አገልግሏል።  

የዓድዋ ድልን ዓርማ አድርገው የታገሉ ጥቁሮች 
እንዲሁም በጭቆና ቀንበር ሥር የነበሩ ሌሎች ሁሉ 
በይቻላል መንፈስ አሸናፊነትና ሁለንተናዊ ነፃነታቸውን 
መቀዳጀታቸውን አስረድተዋል።

ኢትዮጵያውያን በዘመኑ ለዓለም ሁሉ እንቆቅልሽ 
የሆነውን ድል ሊያስመዘግቡ የቻሉት በደማቸው 
ውስጥ በተሠራው የኢትዮጵያዊ ስብዕና ነው ያሉት 
ዶክተር ዘመነወርቅ፤ እንደዛሬው በጥቃቅን ነገሮችም 
ባይሆን  በወቅቱ የልዩነት ምንጭ ሆነው የሚነሱ ጉዳዮች 
ይኖራሉ። አገርን ችግር ላይ የሚጥል ጉዳይ ሲያጋጥም ግን 
ልዩነታቸውን ወደ ጎን ትተው በጋራ ቆመዋል። በዚህም 
ዓለምን ያስገረመ ድል እንዲመዘገብ አስችሏል ብለዋል። 

የዓድዋ ድል  ዋናው ባለቤት ኢትዮጵያውያን 
ቢሆኑም ለድሉ መገኘት ደግሞ የወቅቱ ንጉሥ የዳግማዊ 
አጼ ምኒልክና የእቴጌ ጣይቱ የአመራር ብቃት ቁልፍ ሚና 
ነበረው፤ በመሆኑም የጥቁሮች ድል የሆነውን ዓድዋን 
ከንጉሡ ለመነጠል የሚጥሩ ወገኖች የታሪክ ተወቃሽ 
እንዳይሆኑ ቆም ብለው ሊያስቡ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል።  

በዘርና በሰፈር እየተቧደኑ መገፋፋትም ኢትዮጵያንም 
ሆነ ለኢትዮጵያ ህልውና ዋጋ የከፈሉ አባቶቻችንን 
ስለማይመጥን ችግሮችን በውይይት በመፍታት 
ሁላችንም በኢትዮጵያዊነት ልዕልና ልንቆም ይገባል ሲሉ 
ተናግረዋል። 

በጥቃቅን ነገሮች ከመገፋፋት ይልቅ የተፈጥሮ 
ሀብቶቻችንን በአግባቡ በመጠቀም የአገራችንን ዕድገትና 
የሕዝባችንን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ መሥራት 
ይኖርብናል። የዓድዋ ድል በኢትዮጵያውያን አልደፈርም 
ባይነት የተመዘገበ ድል እንደሆነ ሁሉ ዛሬም አዲስ ታሪክ 
ለመሥራት መዘጋጀት አለብን። በዚህ ረገድ  የታላቁ ህዳሴ 
ግድብን በእራሳችን አቅም በመገንባት ታሪክ መሥራት 
መጀመራችን  የሚያስደስት ነው ብለዋል። 

‹‹የሕዝብን ሕይወት በመለወጥ የዓድዋን ድል 
መድገም ከትውልዱ ይጠበቃል››

የታሪክ ምሁራን

ዶክተር ዘመነወርቅ ዮሐንስዶክተር አለምሰገድ ደበሌ

ሞገስ ተስፋ 

ታዋቂው የሥነ-ጽሑፍ ሰው ሎሬት ፀጋዬ 
ገብረመድህን «እሳት ወይ አበባ» በሚል መጽሐፉ ላይ 
ስለ ዓድዋ ባሰፈራት «ዋ! .... ያቺ ዓድዋ» በተሰኘው 
ግጥሙ የአባቶችን ጀግንነት በስንኞቹ  አወድሷል፡- 

ዋ! 
ዓድዋ የዘር አፅመ ርስትዋ 
የደም ትቢያ መቀነትዋ 
በሞት ከባርነት ሥርየት 

በደም ለነፃነት ስለት 
አበው የተሰዉብሽ ‘ለት፤

አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ (አበጋዝ)፤ ስለ ዓድዋ 
ብዙ ነገር ቢወራ፤ በርካታ መጽሐፍቶች ቢጻፉ የአባቶችን 
ጀግንነት ዘርዝሮ ማስረዳት  አይቻልም። በጥቅሉ ያ 
ትውልድ  ታምር  ሠርቷል። ሁሉም ኢትዮጵያውያን 
በአንድነት ጠላታቸውን ድል አድርገዋል፤ ይህም 
የዓድዋ የድል ታሪክ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የጥቁር 
ሕዝቦች የነፃነት ተምሳሌት ድል  ነው። ይህን ዘመን 
አይሽሬ ድል የአሁኑን ትውልድም በአግባቡ ሊያውቀው   

ይገባል ይላሉ።
የአሁኑ ትውልድ ስለዓድዋ ታሪክና ስለቅድመ 

አያቶቹ ገድል ከመዋዕለ ሕፃናት ጀምሮ መማር አለበት። 
ምክንያቱም ታሪኩን በሚገባ ያላወቀ ትውልድ ምንም 
በትምህርት ሊቅ ቢሆን  ውስጡ ባዶ መሆኑ አይቀርም። 
ከዚህ አኳያ የራስን ታሪክ አብጠርጥሮ  ማወቅ ተገቢ 
መሆኑን ያስረዳሉ። 

አትክልት ውሃ እየጠጣ ተኮትኩቶ 

እንደሚለመልመው ሁሉ ልጅም በታሪክ ምንነት 
ከሕፃንነቱ ጀምሮ ተኮትኩት ሊያድግ ይገባል 
የሚሉት አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ፤ መምህራንና 
የሚመለከታቸው የትምህርት አካላት በታሪኩ ላይ 
ትኩረት አድርገው መሥራት አለባቸው። አባት አርበኛ 
አትክልት ካልተኮተኮተ እንደማይለመልም ሁሉ 
ትውልድም በታሪክ ተኮትኩቶ ካላደገ ፍሬ እንደማይሰጥ 
ተክል ይሆናል ሲሉ ይገልጻሉ።  

የአገር ዳር ድንበር የሚጠበቀው ታሪኩን ጠንቅቆ 
የሚያውቅ ትውልድ ሲኖር ነው። በውስጣችን 
የሚፈጠሩ ጥቃቅን ችግሮችን ለመፍታትና 
አንድነታችንን ለማጽናትም የኋላ የአንድነት 
ታሪኮቻችንን ልንጠቀምበት  ይገባል ይላሉ። 

በአሸባሪው የሕወሓት ቡድን የተሠራው ዕኩይ 
ድርጊት ከወራሪው ጣሊያን ተግባር የተለየ አይደለም። 
ትውልዱ ይህን ዓይነት አጸያፊ ድርጊት እንዳይከሰት 
ታሪኩን በሚገባ ማወቅ እንደሚኖርበት ገልጸዋል።

ተተኪ እናት አርበኛ ትዕግስት ኃይሌ  በበኩላቸው 
እንደተናገሩት፤ አባቶቻችን የሠሩትን ገድል ስናስታውስ 
ዓድዋ ለትውልዱ ዕዳ መሆኑን እንገነዘባለን። ይህን 

ዕዳ ለመክፈል ብዙ መሥራት ይጠበቅብናል። ለዚህም 
ትውልዱን በአግባቡ እንዲዘጋጅ ማድረግ ያስፈልጋል። 

በየትምህርት ቤቱ በመሄድ  ስለ ዓድዋ ድል  ለልጆች 
ማስተማር መጀመራቸውን የገለጹት ተተኪ እናት 
አርበኛዋ፤ ኢትዮጵያ ማን ናት?፣ ድል ማለት ምን ማለት 
ነው?፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ ጥቁር ሕዝብ እንዴት ነው 
የሚታየው?፤ የሚለውን ማስተማር መጀመራቸውን 
ገልጸዋል።

በየትምህርት ቤቱ ሕፃናት ከልጅነታቸው ጀምሮ 
ስለዓድዋና ስለታሪካቸው በአግባቡ እንዲያውቁ 
ማድረግ ያስፈልጋል። በተለይም የተበረዙትን ሳይሆን 
የኢትዮጵያን አንድነትን የሚያሰርጹ ትክክለኛ ታሪኮችን  
ማስተማር ተገቢ ነው። ይህ ሲሆን ታሪክን ከመናገር 
ባሻገር ታሪክን ለመሥራት ተነሳሽነትን ይፈጥራል  
ብለዋል።   

የአሁኑ ትውልድ  ከዓድዋ ድል ብዙ ትምህርት 
በመውሰድ ኢትዮጵያን  በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ቀዳሚ 
ለማድረግ ታሪክ ተናጋሪ ብቻ ሳይሆን ታሪክ ሠሪ 
መሆን እንደሚችል በተግባር ማሳየት እንዳለበት  
ያሳስባሉ።    

ዘመን አይሽሬውን ድል  ዘመን ተሻጋሪ  ታሪክ በመሥራት ማክበር ያስፈልጋል

አርበኛ ትዕግስት ኃይሌ አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ
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አዲስ የብድርና 
ቁጠባ ተቋም 505 
ሚሊዮን ብር ገቢ 

ማግኘቱን አስታወቀ
ሞገስ ጸጋዬ

አዲስ አበባ፡- አዲስ የብድርና ቁጠባ ተቋም አ.ማ 
ባለፉት ሰባት ወራት 505 ሚሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን 
አስታወቀ።

የ2014 በጀት ዓመት የሰባት ወር አፈጻጸም 
ሪፖርት አስመልክቶ የተቋሙ ማኔጂንግ ዳይሬክተር 
አቶ ዳምጠው አለማየሁ እንደገለጹት፤ ተቋሙ 
ገቢውን ለማሳደግ ከፍተኛ ሥራዎች ሲሠራ ቆይቷል። 
ባለፉት ሰባት ወራት ብቻ 505 ሚሊዮን ብር 
ገቢ ማግኘት የቻለ ሲሆን ከባለፈው ተመሳሳይ 
አመት ጋር ሲነጻጸር የ41 በመቶ ብልጫ እንዳለው  
ገልጸዋል።

ባለፉት ሰባት ወራት 2 ነጥብ 4 ቢሊዮን ብር 
ቁጠባ ለመሰብሰብ  እቅድ ተይዞ ነበር ያሉት ማኔጂንግ 
ዳይሬክተሩ፤ 4 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ  
አፈጻጸሙን ከ100 ፐርሰንት በላይ አሳክቷል። ይህም 
ከባለፈው ተመሳሳይ  አመት ጋር  ሲነጻጸር ከ100 
ፐርሰንት በላይ እድገት ማሳየቱን ገልጸዋል። በዚህ 
ጊዜ ውስጥ 37 ሺህ የሚሆኑ አዳዲስ የቁጠባ ደንበኞች 
ማፍራት መቻሉንም አስገንዝበዋል።  

እንደ አቶ ዳምጠው ገለጻ፤ ብድር አሰጣጥን 
በተመለከተ ለ29ሺህ 235 ደንበኞች 2 ቢሊዮን ብር 
ለመስጠት ታቅዶ ለ23 ሺህ 291 ደንበኞች 1ነጥብ 9 
ቢሊዮን ብር መስጠት ተችሏል። ይህም  አፈጻጸሙ  
በተበዳሪ ብዛት 80 በመቶ ሲሆን  በገንዘብ  ደግሞ 95 
በመቶ መሆኑን ገልጸዋል።

ባለፉት ሰባት ወራት ውስጥ 1 ነጥብ 9 ቢሊዮን 
ብር ብድር ለመሰብሰብ እቅድ ተይዞ ነበር ያሉት አቶ 
ዳምጠው፤ 1 ነጥብ 8 ቢሊዮን ብር  መሰብሰብ መቻሉን 
አስረድተዋል። አጠቃላይ ውጭ ካለው ብድር  መጠን 
ውስጥ  ስጋት ውስጥ ያለ የብድር መጠን 4 ነጥብ 6 
በመቶ ብቻ ነው። ይህም ተቋሙ ጤናማ የብድር 
አመላለስ ላይ መሆኑን ያሳይል ሲሉ አስረድተዋል። 
የደንበኞች ብዛት ከሦስት መቶ 90 ሺ ወደ አራት 
መቶ 40 ሺህ  ማሳደግ የቻለ ሲሆን በሰባት ወር 50 
ሺህ የሚሆኑ አዳዲስ ደንበኞችን ማፍራት መቻሉን 
ጠቁመዋል።

ተቋሙ ቅርንጫፎቹን በኮርባንኪንግ ሶፍትዌር 
ለማስተሳሰር እንዲሁም አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ 
ለማገዝ የሶፍትዌር ግዥ ፈፅሞ በትግበራ ምዕራፍ ላይ 
እንደሚገኝ ጠቁመዋል።

ውብሸት ሰንደቁ

አዲስ አበባ፡- ዓድዋ በመላው ቀደምት 
ኢትዮጵያውያን የደም ዋጋ የተገኘ ኅብረ ብሔራዊ ድል 
መሆኑን የተለያዩ የመንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናት 
ተናገሩ።

126ኛው የዓድዋ ድል በዓል ትናንትና በዓድዋ 
አደባባይ በተከበረበት ወቅት ንግግር ያደረጉት 
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ምክትል ርዕሰ 
መስተዳደር አቶ አወሉ አብዲ እንደገለጹት፤ ዓድዋ 
በመላ ኢትዮጵያውያን የጀግንነትና የደም ዋጋ የተገኘ 
ኅብረ ብሔራዊ ድል ነው። 

በአገራቸው፣ በክብራቸው፣ በነፃነታቸውና 
በሉዓላዊነታቸው የማይደራደሩ ቀደምት አያቶቻችን 
የፋሽስትን ጦር ፊት ለፊት ገጥመው ድል ተቀዳጅተዋል። 
በድሉም አባቶቻችን በዓለም ታሪክ ውስጥ አዲስ 
ምዕራፍ የከፈቱበት የታላቅነታችን ሐውልት ነው። 
ዓድዋ በኅብረ ብሔራዊ አንድነት ውስጥ ያለው ጥንካሬ 
ጎልቶ የታየበት የድሎቻችን ሁሉ አውራ ድል ነው  
ብለዋል።

አቶ አወሉ እንደገለጹት፤ የዓድዋ ድል ኢትዮጵያ 
የአፍሪካ ነፃነት፤ የፀሐይ መፈንጠቂያ ጮራ ሆና በዓለም 
እንድትበራ አድርጓል። ድሉ የጥቁር ሕዝብ ወደነፃነት 
ማማ እንዲያመሩ አርአያነት ሆኗል።

በዓድዋ ቀደምት ኢትዮጵያውያን የከፈሉት 
መስዋዕትነት ጣፋጭ ፍሬ አስገኝቷል ያሉት አቶ አወሉ፤ 
ድሉ  የአገር ወዳድ ጀግኖቻችን ብቻ ሳይሆን የእኛም 
ታሪክ በመሆኑ በአባቶቻችን የድል መንፈስ እየኮራን 
እናከብረዋለን። ታሪኩም ከትውልድ ወደ ትውልድ 
እየተሸጋገረ ይኖራል ብለዋል። 

በክብረ በዓሉ ላይ ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ጃንጥራር 
ዓባይ፤  በዓድዋ ጦርነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ተሳታፊ 
እንደነበረ ገልፀው፤ ድሉ አፍሪካውያን በራሳቸው 
ትብብር ማሸነፍ እንደሚችሉ ፍንትው አድርጎ ያሳየ 
የታሪክ፣ የዕውነትና የፍትህ መስታወት ነው ብለዋል።

አባቶቻችን አገርን ነፃ ለማውጣት በጦር ሜዳ 
የተዋደቁት የውስጥ ችግራቸውን ዋጥ አድርገው 
በአንድነት በመቆም መሆኑን ያስታወሱት አቶ 
ጃንጥራር፤ ድሉ ትልቅ ኢትዮጵያዊ ስሪት የፈጠረና 
የአንድነትን  ምስጢርን የያዘ ነው። በዓድዋ ድልም 
ዘላቂ ነፃነትና ተሻጋሪ አንድነትን ያረጋገጥንበት ነው 
ሲሉ ተናግረዋል።

አያቶችና ቅድመ አያቶቻችን ባስመዘገቡት ድል 
ያልተበረዘ ባህልና ዕሴቶቻችን ባለቤት እንድንሆን 
አስችለውናል። እስከአሁን የእራሳችን ቋንቋ፣ ታሪክና 
ዕምነትን ይዘን ልንቆይ የቻልነው በዓድዋ ድል ባገኘነው 

የነፃነት ፋና ነው ብለዋል። 
አቶ ጃንጥራር ዓድዋ ቅኝ ገዢነትን ከአፍሪካ 

ለማፅዳት ያስቻለ ፈር ቀዳጅ ድል መሆኑንም 
ጠቁመው፤ ድሉ ማሸነፍን ከፍቅር፣ ድልን ከይቅርታ 
ነፃነትን ከሰላም ጋር አዋህዶ የሰጠ የሁላችንም ታሪክ 
ነው ሲሉ ገልጸዋል። 

የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴኤታ ወርቅነሽ ብሩ 
በበኩላቸው፤ ኃያላን አገራት የአፍሪካ አገራትን ቅኝ 
ለመግዛት ሲመኙ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በአንድነት 
ተፋልመው ነፃነታቸውን አስከብረዋል። 

በወቅቱ  ቅኝ የተገዙ አገራት ጥሬ ሀብቶቻቸው 
ተግዞና ዕሴቶቻቸውን አጥተው እንደነበር ያወሱት 
ሚኒስትር ዴኤታዋ፤ ኢትዮጵያ ግን ወራሪዎችን 
በጀግኖች ልጆቿ ተጋድሎ መመከት በመቻሏ በቅኝ 
አገዛዝ ሥር ለወደቁ አገራት ሁሉ የነፃነት ብርሃን ፋና 
ማሳየት የቻለች አገር ናት ብለዋል።

ጀግኖች የድል ምሥጢራቸውና የአሸናፊነት 
መሠረታቸው ጥልቅ የሆነ የአገር ፍቅር ነው ያሉት 
ሚኒስትር ዴኤታዋ ትውልዱም በዘመኑ ድህነትንና 
ኋላ ቀርነትን በመታገል ሌላ የድል ታሪክ ሊፈፀም 
እንደሚገባ አሳስበዋል።  ሁላችንም ታሪክ ሰሚ 
ሳይሆን ታሪክ ሠሪ መሆን አለብን ሲሉም መልዕክት  
አስተላልፈዋል።  

ደቻሳ አበበ (ዶክተር) በተለይም ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት፤ የአሁኑ ትውልድ  
አብሮነትን፣ የኅብረትን ውጤትና የአንድነትን ጥቅም 
ከዓድዋ  ሊማር ይገባል። ዓድዋ የአንድነት፣ የኅብረትና 
የትብብር ውጤት ነው። ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ 
ልዩነቶች ያሉ ቢሆንም በልዩነቶች ላይ ከመንጠልጠል 
ይልቅ  አብሮነቱ ላይ በመሥራት አገርን ማሻገር 
ይገባል። ለዚህም ዓድዋ ምስክር ነው ብለዋል።

እንደ ደቻሳ (ዶክተር) ገለጻ፤ የአሁኑ ትውልድ 
በቀላል ፈተናዎች መፈታት እንደሌለበት ከዓድዋ 
ሊማር ይገባል። ኢትዮጵያውያን ወደ ዓድዋ ሲዘመቱ 
አገሪቷ ብዙ አኩራፊዎች፣ የፖለቲካ ልዩነቶች፣ ርሃብ፣ 
ቸነፈር ሌሎች  ብዙ ፈተናዎች የነበሩባት ሲሆን ወደ 
አንድነት በማምጣት ማለዝብና ማስታረቅ ተችሏል። 

የነበረውን የርሃብ፣ ጠኔና የቸነፈር ችግር በመቋቋም  
ሕዝቡን ለጋራ አላማ ማሰለፍ መቻሉ ትልቅ የስነ 
ልቦና ልዕልና መኖሩን ያሳየ ነው። ስለሆነም የአሁኑ 
ትውልድ ይህን ታሪክ በሚገባ መገንዘብ አለበት። 
ችግርን ተቋቁሞ አላማን ማሳካትና ከሚፈለገው ነገር 
ላይ መድረስም ከዓድዋ በላይ የሚያስተምር የለም 
ብለዋል።

የታሪክ መምህሩና ተመራማሪው እንዳሉት፤ ሺህ 
ኪሎሜትሮችን በባዶ እግር በመጓዝ በትንሽ ቀለብ 
የተገኘውን ቀምሶ ካልተገኘ ጾም በማደር ፀሐዩን፣ 
ብርዱን ተቋቁሞ ማሸነፍ የተቻለበት ድል ነው። 
በየዘመናቱ ዓድዋን እጅ ላይ ላለ አጀንዳ ስንጠቀምበት 
ዛሬ ላይ ደርሷል። ስለዚህ ዓድዋን ከነበረው አውድ 
እንዳይወጣ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ 
ገልጸዋል።

‹‹ወደድንም ጠላንም  ኢትዮጵያ የዓድዋ ውጤት 

ናት፤ ሁላችንም የዓድዋ ውጤት ነን›› ያሉት ደቻሳ 
(ዶክተር)፤ ዓድዋን ለበጎ ነገር መጠቀም ያስፈልጋል። 
በብዙ መስዋዕትነት በዓድዋ ጸንታ ዛሬ ላይ የደረሰችን 
አገር ተስማምቶ አለማሻገር ምን አልባትም ከጊዜያዊ 
ጉዳት በላይ እንደ እርግማንም ልንወስደው የምንችለው 
ጉዳይ ነው። ስለሆነም የዓድዋን ፈለግ በመከተል 
አገራዊ ሥራ መሥራት ከዚህ ትውልድ ይጠበቃል ሲሉ 
ገልጸዋል።

እንደ ደቻሳ አበበ (ዶክተር) ማብራሪያ፤  ምሁራን 
ከብሔርና ከማንኛውም ወገንተኝነት በጸዳ መልኩ 
የዓድዋን እውነታ ማስተማር ይጠበቅባቸዋል።  
በተቻለ መጠን  ነፃነት በተሞላበት መንገድ  በጊዜያዊ 
ጥቅም ሳይታለሉ፣ ጊዜያዊ አጀንዳን ግምት ውስጥ 
ሳያስገቡ ለአገራዊና ለሕዝባዊ ፋይዳ ሊውል በሚችል 
መልኩ መጻፍና ማስተማር ከምሁራን  እንደሚጠበቅ 
ገልጸዋል።

“መንግሥት በሱማሌ ክልል በድርቅ የተጎዱ...

በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ 
ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራ ከፍተኛ 
የመንግሥት የልዑካን ቡድን በሱማሌ ክልል በድርቅ 
ምክንያት ከአምስት ዞኖች ተፈናቅለው በፋፈን ዞን 
ወደ ሐሮሬስ ወረዳ የሰፈሩ የኅብረተሰብ ክፍሎችን 
ጎብኝተዋል። በዚህ ወቅት አቶ ደመቀ መኮንን 
እንደገለጹት፤ መንግሥት በክልሉ በድርቅ የተጎዱ 
ወገኖችን ለመታደግ ጥረቱን አጠናክሮ ይቀጥላል።

በሱማሌ ክልል ድርቁ በስፋት የተከሰተ 
እንደመሆኑ በድርቅ የተጎዱ ወገኖችንና እንስሳቱን 
ለመታደግ በክልሉና በፌዴራል መንግሥት 
የሚደረገው ርብርብ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም 
ጠቁመዋል።

አቶ ደመቀ አክለውም፤ በድርቁ ምክንያት የሰው 
ሕይወት እንዳይጠፋ እየተሠራ መሆኑን ጠቅሰው 

በቀጣይም ድርቁ በተከሰተባቸው አካባቢዎች 
በክልሉና በፌዴራል መንግሥት የጋራ ትብብር 
በውሃ አቅርቦትና የጥልቅ ጉድጓድ ቁፋሮ ላይ 
በትኩረት እንደሚሠራ አስታውቀዋል።

የቤት እንስሳትን ይዘው በሐሮሬስ ወረዳ 
የሚገኙት የድርቅ ተፈናቃዮችም በአሁኑ ወቅት 
ያሉበትን ሁኔታ ለአቶ ደመቀ የገለጹላቸው ሲሆን 
በዚህም የወረዳው ማኅበረሰብ ያለውን ውሃና 
የእንስሳት መኖ እየሰጣቸው መሆኑን ጠቅሰዋል።

ይሁን እንጂ የተፈናቃዮች ቁጥርና ፍላጎት 
ከወረዳው አቅም በላይ በመሆኑ መንግሥት የውሃና 
የመኖ ድጋፍ እንዲያደርግላቸውም ጠይቀዋል።

በተያያዘ የፌዴራል ገቢዎች ሚኒስቴርና 
የጉምሩክ ኮሚሽን በክልሉ በድርቅ ለተጎዱ 
ወገኖች 34.5 ሚሊዮን ብር የሚገመት የዓይነትና 
የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ድጋፉን ከምክትል 
ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር 
ደመቀ መኮንን ጋር በመሆን የገቢዎች ሚኒስቴር 

እና የጉምሩክ ኮሚሽን አመራሮች ለክልሉ ርእሰ 
መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ ሙሀመድ አስረክበዋል።

የዓይነት ድጋፉ በኮንትሮባንድ የተያዙና 
ግምታቸው 22.8 ሚሊዮን ብር የሆነ ልዩ ልዩ 
አልባሳት፣ 25 ተሽከርካሪ የእንስሳት መኖ፣ 716 
ኩንታል ምግብ እንዲሁም ፍራሽና ብርድ ልብስን 
ያጠቃለለ ነው።

ከዓይነት ድጋፉ በተጨማሪ ተቋማቱ አምስት 
ሚሊዮን ብር በጥሬ ገንዘብ አስረክበዋል።

አሁን ላይ የተደረገው ድጋፍ የመጀመሪያ 
እንጂ የመጨረሻ አለመሆኑን የየተቋማቱ ኃላፊዎች 
ጠቅሰው፤ «በቀጣይም አቅም በቻለ እንደጋገፋለን» 
ብለዋል።

የሱማሌ ክልል ርእሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ 
ሙሀመድ ተቋማቱ ላደረጉት ድጋፍ አመስግነው፤ 
ሌሎች አካላትም የድርቁን ስፋት በመረዳት 
የበኩላቸውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ማቅረባቸውን 
የሱማሌ ክልል መገናኛ ብዙኃን ኤጀንሲ ዘግቧል።

ዓድዋ የመላው ኢትዮጵያውያን 
ኅብረ ብሔራዊ ድል ነው 

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

ከ1ኛ ገጽ የዞረ

“የአሁኑ ትውልድ ፈተናን በጽናት...

አቶ ዳምጠው አለማየሁ
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የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
 • ወርቁ ማሩ
 • ኃይሉ ሣህለድንግል
 • አልማዝ አያሌው
 • እስማኤል አረቦ
 • ዘላለም ግርማ

    የገንዘብ ኖት ለውጡ ፋይዳ

የዓድዋ ውርሱ መደማመጥ፣ መግባባትና 
በአንድ መቆም ነው!

የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ 
ለ126ኛ ጊዜ በተከበረው የዓድዋ የድል በዓል ዝግጅት ላይ ተገኝተው ያደረጉት ንግግር

እንኳን ለዓድዋ ድል 126ኛ በዓል በደህና 
አደረሰን፤ በደህና አደረሳችሁ!

በየዓመቱ እንደማደርገው ሁሉ በመንግሥት (ጉዳዩን 
በባለቤትነት በያዘው የሚኒስቴር መስሪያ ቤት) በኩል 
በሚደርሰኝ ግብዣ መሠረት ነው ዛሬ በመካከላችሁ 
የተገኘሁት። በዚህም መሠረት ሁለት ጊዜ በዓድዋ ከተማ 
ባለፈው ዓመት በአዲስ አበባ ምኒልክ አደባባይ፣ ዛሬ 
ደግሞ በዓድዋ ድልድይ እንድገኝ በቀረበልኝ ጥሪ መሠረት 
በመካከላችሁ በመገኘቴ የተሰማኝን ደስታ ለመግለጽ 
እወዳለሁ። ብሔራዊ በዓል ላይ መገኘት ደግሞ ግዴታዬ 
ነው፤ ርዕሰ ብሔር የሕዝብ አንድነት ምልክት ስለሆነ እዚህ 
ካልተገኘሁስ የትስ እገኛለሁ?

የዓድዋ በዓል በአገራችን ታሪክ ከፍተኛ ቦታ የያዘ 
በዓል ነው። ዛሬ ነፃ በሆነች አገራችን ለማክበር የቻልነው 
አያቶቻችን፣ ቅድመ አያቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን 
ባፈሰሱት ደም እና በከፈሉት ከፍተኛ የሕይወት 
መስዋዕትነት ነው። አዲስ ነገር ባይሆንም በየዓመቱ 
የምንሰማው ቢሆንም፤ ይሄንኑ መንገሩ በጣም አስፈላጊ 
ነው። ከቅኝ አገዛዝነት ሞት ይሻላል ብለው የሕይወት 
ዋጋ በከፈሉ የአገራችን ጀግኖች መስዋዕትነት ላይ ቆመን 
መሆኑን ለአፍታም መዘንጋት የለብንም። 

የነፃነት ዋጋ የሚለካው ነፃነት የተነፈጋቸውን አገሮች 
ታሪክ ስንመረምር ነው። እንደ አገር እንደ ሕዝብ ኮርተን 
ደረታችንን ሞልተን የምንቀርበው ለእኛ ብቻ ሳይሆን 
ለተጨቆኑ ሕዝቦች ሁሉ «ወራሪን፣ ቅኝ ገዢነትን ማሸነፍ 
ይቻላል» የሚለውን ለማስተላለፍ በመቻላችን ነው። 
ወደድንም ጠላንም የዓድዋ በዓል የሌላው ሕዝቦችም 
አኩሪ ታሪካችን፤ ለእኛ ደግሞ ቀዳሚውን ቦታ የሚይዝ 
ነው።

ይህንን የፈጸመው ከ126 ዓመት በፊት የነበረው 
ትውልድ ነው። ይህ እንዲፈጸም ያደረገው በማንኛውም 
የውጊያ ታሪክ እንደሚታየው ሁሉ በወቅቱ በነበረው 
መንግሥት እና በነበሩት መሪ አስተባባሪነት ነው። ይሄንን 
ጉዳይ በዓሉን በማስመልከት በባህልና ስፖርት ሚኒስቴር 
የወጣው ሰነድ ላይ «የዓድዋ ድል ፋይዳ» በሚለው ላይ 
በግልጽ ማስቀመጡን ለማየት ችያለሁ። በዚህም መሠረት 
በሰነዱ ላይ «አፄ ምኒልክ የሚመሩት ማዕከላዊ መንግሥት 
ለጦርነቱ የክተት አዋጅ ሲያወጣ ለጋራ አገራቸው ቀናኢ 
የነበሩ ሕዝቦች ለአገራቸው ነፃነት ጥሪውን ተቀብለው 
በመስዋዕትነታቸው ያረጋገጡት ድል ነው፤» ይላል።

ዛሬም አገራችን ያለችበት ወቅት ወሳኝ ወቅት ነው። 
እንደ አገር ለማደግ፣ ለመዳበር የምንችለው መሠረታችንን 
ስናጠናክር ነው። ታሪካችን ላይ የጋራ መግባባት ሲኖረን 
ነው፤ ታሪክን ለታሪክ ተመራማሪዎችና ጸሐፊዎች ስንተው 
ነው፤ ታሪክን ለጊዜያዊ ጉዳይ ብቻ የምንጠቀምበት 
ሳይሆን ሲቀር ነው። ታሪኩን በታሪክ እንዳየነው፤ ታሪኩን 
ያልተጋፈጠ ሕዝብ፣ ፊት ለፊት ቆሞ ያላየው ሕዝብ 
የወደፊት አገሩን በጽኑ መሠረት ላይ ለመገንባት አስቸጋሪ 
ያደርገዋል።

የዘንድሮ በዓል አከባበር ዙሪያም ብዙ አስተያየቶች 
ሲሰሙ ሰምተናል፤ አይተናልም። ማወቅ ያለብን አንድ 
ነገር እንደዚህ ዓይነት ግዙፍ የሆነ የዓድዋ በዓል በመላው 
አገር የሚከበር በዓል ነው። አሁንም በደመቀ ሁኔታ 
በየቦታው ይከበራል። በዓል ደግሞ (ብሔራዊ በዓል) 
ይፋዊ በሆነ ደረጃ የሚከበረው አንድ ቦታ ላይ ነው። 
ያን ቦታ ደግሞ የሚወስነው መንግሥት ነው። ይሄንን 
ግልጽ አድርገን፣ ለሌላ ውዝግብ ቀዳዳ ሳንተው ይሄንን 
ግዙፍ በዓል በእውነቱ መጠበቅ አለብን። በየቦታው 
ለሌላ መከራከሪያ፤ ለሌላ ውዝግብ መክፈቻ እንዳይሆን 
ሁላችንም ጠንቅቀን መሥራት አለብን ብዬ አምናለሁ። 
እናም ይሄንን አደራ ለማለት ነው።

ይሄንን ስናደርግ በዓድዋ ላይ የምናደርገው ሁሉ ለእኛ 
ብቻ፣ ለእኛ ጥቅም ብቻ አይደለም። ይሄንን በጥንቃቄ 
መያዝ አለብን። ይሄ ታሪካዊ ጀብዱ ስንዘክር ይሄንን 
ተከትሎ ለተነሳሳው የዓለም ሕዝብም ኃላፊነት ስላለብን 
ነው። የምናደርገውም የሚያሳየው ይሄንን ነው። ስለዚህ 
«ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለ ዕዳ አይቀበለውም» 
እንዳይሆን፤ ሁላችንም ይሄንን በዓል በሥነሥርዓት 
ተግባብተን በተገቢው ትኩረት ማክበር ይኖርብናል ብዬ 
አስባለሁ። እናም ይሄንንም አደራ ለማለት ነው።

ዛሬ የሚገኘው የእኛ ትውልድ ብዙ ከፍሏል። ባለፉት 
ወራት ያየነውም ይሄንኑ ነው የሚያሳየው። ከእርስ በእርስ 
ጦርነት አሸናፊ የለምና ያሳለፍነው ጊዜ ብዙ የሚያኮራን 
አይደለም። የዚህች አገር ልጆች ደም ፈስሷል፤ አጥንት 
ተከስክሷል፤ አንዳችን አንዳችንን ነው የጎዳነው። መሆን 
የሌለበት ነው የተከሰተው። ከዚህ የምንወጣው ደግሞ 
ከዚሁ ጥሩ ትምህርት ወስደን ነው። እንዳይደገም 
በማድረግም ነው። ግድግዳው ላይ የተጻፈውን ጽሑፍ 
በቅጡ በማንበብ ነው። በመተባበር ነው፤ በመግባባት 
ነው፤ በመናበብ ነው።

ከሁሉ በላይ የዓድዋ መንፈስ እና የዓድዋ ቅርስን፣ 
ከዓድዋ የምንወርሰውን በየዕለት ተዕለት ሥራችን 
ተግባራዊ ስናደርገው ነው። ለዚህም ለረዥም ጊዜ 
እይታ ይዘን ስንነሳ ነው። ኢትዮጵያን ለዓለም ማሳየት 
ያለብን ከዚህ ከዓድዋ ከያዝነው እሴት ጋር አያይዘን 
ነው። በመከፋፈል አይደለም። እርስ በእርስ በመዋጋት 
አይደለም። ይሄ በጥንቃቄ ይዘን መሄድ ያለብን ነው። 
ምክንያቱም እኛ ብንወድም ባንወድም ይሄን ሁሉ ታሪክ 
ይመዘግበዋልና ነው። 

ስለዚህ አሁንም የዓድዋ መንፈስ እና የዓድዋ 
ቅርስ በሁላችን ውስጥ ማደር አለበት። ይሄንን ይዘንም 
ነው ኢትዮጵያን መገንባት የምንችለው። ዓድዋ ላይ 
እንደታየው በአንድነት፣ የሚከፋፍለንን ሁሉ ወደ ጎን 
ትቶ ለአንድ ዓላማ በመተባበር ነው። በዚህም የታየው 
ጀብዱም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እኛ የምንሠራው 
ከመፈክር እና ከመዘከር በላይ በተግባር በየዕለቱ ስናሳየው 
ነው። ወደፊት ሁኔታዎች ተመቻችተው ባለፉት ወራት 
የቆሰልንበትን ቁስሎች ጠግነን፤ የተቸገሩትን፣ የተጎዱትን 
ደግፈን፤ በሰው ሰራሽም ሆነ በተፈጥሮ አደጋ የተጎዱትን 
ደርሰንላቸው፤ የሚከተለውን በዓል እንደገና በዓድዋ 
ለማክበር ፈጣሪ ይርዳን።

በተደጋጋሚ የዓድዋ በዓል ላይ እንደገለጽኩት፤ 
ቀጣዩ ክተት መሆን ያለበት ኋላ ቀርነት ላይ ነው። 
ድህነት ላይ ነው። ይሄንን ሁላችንም መተባበር አለብን። 
የክተት ትርጉሙ የታላቁ የህዳሴ ግድብ የደረስንበት 
ደረጃ ምስክርነት ነው። ሕዝቡ የከተተው ለአንድ ዓላማ፤ 
ለአንድ ግብ ነው። በዚህም ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ደረጃ 
ለማድረስ የምናደርገው ጥረት ላይ ሁላችንም ከተባበርን 
የሚበግረን ነገር እንደሌለ አሳይተናል። እናም በድጋሜ 
ዓድዋ ላይ፣ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ እንዳሳየነው ገድል፤ 
ዛሬም አገራችንን ከኋላ ቀርነት፣ ከችግር እንድናወጣ 
ሁላችንም እንድንተባበር በዚህ ቀን ጥሪዬን ለማቅረብ  
እፈልጋለሁ።

ኢትዮጵያ አገራችን ለዘለዓለም ትኑር፤ የምትኖረው 
ደግሞ ሁላችንም ስንተባበር፣ ስንደማመጥ፣ 
ለአንድ ዓላማ ስንሰለፍ ነው። ፈጣሪ ይሄንን 

እንድናደርግ ይርዳን!

አመሰግናለሁ!

ዓድዋ መገለጫው አልደፈርም፣ አልገዛም ባይነት የፈጠረው አሸናፊነትና ድል ማድረግ ነው። ድል ደግሞ 
በባህሪው መደማመጥ፣ መግባባት፣ የጋራ ዓላማን ይዞ በአንድ መቆምን ይሻል። የዓድዋ አሸናፊነት እና ድል ማድረግ 
ሲወሳም ይሄው መደማመጥ የፈጠረው መግባባት፣ በመግባባት ለተገኘው የጋራ ተልዕኮ በአንድ ቆሞ የመታገልን 
የኢትዮጵያዊነት ሥነልቡና ከፊት አስቀድሞ ይናገራል። እናም ዓድዋ ሲነሳ፣ ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን እንደሚነሱ 
ሁሉ፤ የዓድዋ ባለ ጀብዱ አርበኞች ሲወሱም ተደማምጦና ተግባብቶ የጋራ ጠላትን ድል ለመንሳት በአንድ መሰለፍ 
ዋና መገለጫቸው ሆኖ ይወሳል፤ ይተረካል።

ዓድዋ በድሉ ዜና ይሄን የአያት ቅድመ አያቶቻችንን ተነጋግሮ በመግባባት ላይ ለጋራ ግብ በአንድነት የመቆም 
ውርስን አቀብሎን 126 ዓመታትን ቢነጉድም፤ ዛሬም የድሉ ትኩሳት፣ የጀግኖቹ ገድል እንደ ዓባይ ወንዝ ገዝፎ 
በታሪክ ፍሰት ውስጥ ኃያል ሆኖ በውስጣችን ይመላለሳል። ላይዘነጋ በልባችን ታትሞ ዓመት በመጣ ቁጥር እየተዘከረ 
ዘልቋል፤ ይዘልቃልም። ይህ የማይናወጥ እውነት፤ የማይሸረሸር ሃቅ የኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያን ሕያው ገድል፤ 
ለራስ ከተፈጸመ ድል ባለፈ ለሌሎችም የአሸናፊነት ሥነልቡናን አጎናጽፎ ነፃ የመውጣት ታሪክን ያላበሰ የማይደበዝዝ 
ማህተም ነው።

ዛሬም እኛ ኢትዮጵያውያን ዓድዋን በድል አድራጊነት ታሪክ ስንዘክር ልንዘነጋው የማይገባው ሃቅ፤ ዓድዋ 
የመደማመጥና የመተባበር፤ ተግባብቶም በአንድ የመቆም ምስጢር ላይ የተመሠረተ የአሸናፊዎች ታሪክ 
መሆኑን ነው። ዓድዋን ስንዘክር ፎክሮ፣ አቅራርቶ፣ በአልባሳት ደምቆና በዲስኩር አየሩን ሞልቶ ከመዋል በዘለለ፤ 
ስንፎክር፣ ስናቅራራ፣ በድሉ መዘከሪያ አልባሳት ስናጌጥባቸውም ሆነ ስለ ድሉ የሚያስተጋቡ ዲስኩሮችን 
ስናሰማ በምን ሁኔታ ውስጥ ሆነን፣ ራሳችንን በምን ሚዛን ላይ አስቀምጠን እንደሆነ ልንጠይቅም፤ ልናጤንም 
ያስፈልገናል።

በፉከራና ቀረርቷችን ስለ አንድነትና ሕብረት ስናወሳ፤ የእኛ አንድነትና ሕብረት በምን ደረጃ ላይ እንዳለ መፈተሽ 
አለብን። አንድ ላይ ተሰብስቦ ከመፎከርና መሸለል ጀርባ የተከፋፈለ እሳቤና ማንነት ይዘን ለአንድ ቀን ቀረርቶ 
የተሰባሰብን ከሆነ እኛ ዓድዋን የሚዘክር ሰብዕና ባለቤት ልንሆን አንችልም። ዓድዋን በሚዘክሩ አልባሳት አጊጠን 
በዓሉ ላይ ከመታደም ባለፈም፤ የአርበኞቹን ወኔ እና ሰብእና በውስጣችን ካልያዝን ልብሳችን ከበዓል ማድመቂያነት 
የዘለለ አይደለም።

በተመሳሳይ፣ በበዓል ላይ ተገኝቶ ስለ ዓድዋ ድል እና ስለ ባለድሎቹ ታሪክ ማውራትም ብቻውን የዓድዋን 
ልዕልና አምኖ ከመኖር፤ ሌሎችም እንዲኖሩት አርዓያ ከመሆን ጋር ሊገናኝ አይችልም። ምክንያቱም ዓድዋ ስለ ድሉ 
ማውራትን ብቻ ሳይሆን የሚያወሩትን ሆኖ መገኘትን ይሻል። ስለ ዓድዋ አውርቶ ዓድዋንና ባለ ታሪኮቹን ለመነጠል፤ 
ዓድዋንና ባለታሪኮቹን ለመናጠቅ፤ ዓድዋንና የዓድዋን የታሪክ ፍሰት ለማፋታት የሚተጋ እሳቤን በውስጥ ቋጥሮ፤ 
በአንደበት ስለ ዓድዋና ባለታሪኮቹ ኃያልነት፤ የታሪካቸውን የትውልድ አስተማሪነትና ስለ አርዓያነታቸው አሻጋሪነት 
ማነብነቡ ታሪኩን ለጊዜያዊ ቅቡልነት ማግኛ እና መሻገሪያ ከመጠቀም የዘለለ ትርጉም አያሰጠውም።

በዚህ ረገድ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ትናንት በዓድዋ ድል መታሰቢያ በዓል ላይ ተገኝተው 
መልዕክት ባስተላለፉበት ወቅት የተናገሩትን ማንሳት ተገቢ ነው። እንደ አገር ለማደግ፣ ለመዳበር የምንችለው 
መሠረታችንን ስናጠናክር ነው። በታሪካችን ላይ የጋራ መግባባት ሲኖረን ነው፤ ታሪክን ለታሪክ ተመራማሪዎችና 
ፀሐፊዎች ስንተው ነው፤ ታሪክን ለጊዜያዊ ጉዳይ ብቻ የምንጠቀምበት ሳይሆን ሲቀር ነው። በታሪክ እንደታየውም 
ታሪኩን ያልተጋፈጠ ሕዝብ የወደፊት አገሩን በጽኑ መሠረት ላይ ለመገንባት ይቸገራል። ስለዚህ ዓድዋን ስናከብር 
የዓድዋ ታሪክ ውርስ ገብቶን እንጂ ሁኔታዎች እንድናከብር ስላስገደዱን ሊሆን አይገባም።

ትናንት በተከበረው የ126ኛ ዓመት የዓድዋ ድል መታሰቢያ ሂደት ላይም የታየውና የተሰማው የዚህ ሁነት 
አንድ ማሳያ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ዓይነት ያውም ዓድዋን የመሰለ ግዙፍ ብሔራዊ በዓል ይፋዊ በሆነ ደረጃ 
የሚከበረው አንድ ቦታ ላይ ነው። በዚህ አግባብ የዓድዋ በዓል ለዘመናት (ሥርዓቶች ቢቀያየሩም) በአንድ ቦታ 
ማለትም በምኒልክ አደባባይ ሲከበር የቆየ ቢሆንም፤ ዘንድሮ ግልጽ ባልሆነ ምክንያት በዓድዋ ድልድይ የሚከበር 
ስለመሆኑ ተነገረ። ይህ ደግሞ ሰፊ ቅሬታና ቁጣን ያስነሳ ነበር።

ይህ ቅሬታና ቁጣ ያለምክንያት የተስተጋባ አልነበረም። ይልቁንም ለምን እንዲቀየር ተፈለገ የሚለው ጥያቄ መልስ 
ስላልቀረበለት ነበር። ይህ ደግሞ ዓድዋ ካላወረሰን ማንነቶች አንዱ መገለጫ ነው። ምክንያቱም፣ ዓድዋ ስለሚፈጸም 
ነገር ቀድሞ መነጋገር፣ መግባባት እና በጋራ ወስኖ መሰማራትን እንጂ፣ የሚከፋፍል አጀንዳ ማቀበልን አላወረሰም። 
ይህ ባለመሆኑም ቅሬታውም ውዝግቡም ተስተናግዶ፤ በኋላ ላይ አንድ በዓል ሁለት ቦታ እንዲከበር በር ከፍቷል።

ይህ ፈጽሞ ሊደገም የማይገባው፤ መደማመጥ፣ መግባባትና በአንድ መቆምን ከዓድዋ ጀግኖቻቸው ከወረሱ 
ሕዝቦች የማይጠበቅ ተግባር ነው። ትናንት በአያት ቅድመ አያቶቻችን መስዋዕትነት ለዓለም ጭቁኖች በጨለማ 
ውስጥ የተገኘ ፋኖስ ሆኖ ያበራውን ድል አውርዶ ማዋረድ ነው። በውስጣችን ያለውንና የሚኖረውን የአንድነትና 
የመተባበር እሴት ሸርሽሮ ለዓለም ከፍ ያለ ልዩነት አለን ብሎ የተዛባ ነገርን እንዲመለከቱ ማድረግ ነው። ከሁሉም 
በላይ ከዓድዋ መውረስ ያለብንን በመነጋገርና መግባባት የሚገለጽ የአንድነት ውርስ የሚነጥቅ ነው። ነገ በአንድነት 
ልንገነባት የምናስባትን ኢትዮጵያ በዓድዋ የአሸናፊነት ውርስ ቅኝት ተጉዘን እንዳናሳካ እንቅፋት የሚሆን ነው።

ምክንያቱም የዓድዋ ውርሳችን መነጋገር፣ መግባባትና በአንድ መቆም እንጂ፤ ባልተገባ ትርክት መከፋፈልና 
በማይጠቅም አጀንዳ መነታረክ አይደለም። በመሆኑም ዛሬን ስናስብም ሆነ የነገ ጉዟችን ልናሳካ ስንነሳ ካልተገባ 
የመከፋፈል ትርክት የተፋታ፤ ይልቁንም በዓድዋ ውርስ መንገድ ተጉዞ የሚፈለገውን ብልጽግና እውን ማድረግ ላይ 
ሊመሰረት ያስፈልጋል።
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(ክፍል አንድ)

የዘንድሮው የዓድዋ የድል በዓል በሁለት አበይት 
ምክንያቶች ይለያል ። አሸባሪውና ከሃዲው ሕወሓት 
ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር አብሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ 
ሲዖልም ቢሆን እወርዳለሁ ብሎ ተማምሎና ለ47 
ዓመታት ተዘጋጅቶ በሕዝባዊ ማዕበል ደብረ ብርሃን 
ተቃርቦ የነበረበትን ወራሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ እንደ 
አባቶቻችን ወደ ጦር ግንባር በመዝመት በሰጡት ቆራጥ 
አመራር ፤ በጀግናው መከላከያ ሠራዊት ፤ በልዩ ኃይሎች፣ 
በሚሊሻዎችና ፋኖ የተቀናጀ ተጋድሎና መስዋዕት ፤ 
በደጀኑ ሕዝብ አለኝታነት በአገራችን ህልውና ላይ 
ተደቅኖ የነበረው አደጋ ተቀልብሶ የምናከብረው የድል 
በዓል ስለሆነ ከሌላው ጊዜ ይለያል ። ከ45 ዓመታት 
በፊት ታላቋን ሶማሊያ እመሠርታለሁ በሚል የቀን ቅዠት 
የዚያድባሬ ጦር አገራችንን በወረረ ጊዜ እንዲህ እንደ 
ዛሬው ጀግኖች ልጆቿ በከፈሉት መስዋዕትነት ነጻነቷና 
የግዛት አንድነቷ ተከብሮ ቆይቶናል ። በዋሽንግተን 
ዩኒቨርስቲ የታሪክ መምህር የሆነው ሬይሞንድ ጆናስ፤ 
“ልንታደለው የሚገባን ነፃነት ልንከላከለው የሚገባ መሆን 
አለበት ።” ያለውን እዚህ ልብ ይሏል ። ነጻነታችንን 
ከየትኛውም አቅጣጫ ከሚሰነዘር ጥቃት ለመከላከል 
እንደ አባቶቻችንና አያት ቅድመ አያቶቻችን ሁል ጊዜ 
ዝግጁ በመሆን በተጠንቀቅ መጠበቅ አለብን ።

የዓድዋ ድል ሉዓላዊነታችንና ነጻነታችን ከማስከበር 
በላይ በነጮች ላይ የተቀዳጀነው ታላቅና አኩሪ ድል 
ቢሆንም ከተመጽዋችነትና ከተረጅነት አለመላቀቃችን 
ሙሉዕ እንዳይሆን አድርጎት ኖሯል ። ድህነታችን 
አንገታችንን አስደፍቶናል ። ዓድዋን አኮስምኖብናል 
። ግርማውና ሞገሱ እንዲገፈፍ አድርጎታል ። አገራችን 
ከዓድዋ ይልቅ ደጋግሞ በሚጎስማት ድርቅና ረሀብ 
ሆኗል የምትታወቀው ። ለረሀብ የመዝገበ ቃላት ምሳሌ 
እስከመሆን ደርሳለች ። አሁን ግን ይህ የታሪካችንና 
የማንነታችን ለምጽ ሊነጻ የተቃረበ ይመስላል ። 
የኢትዮጵያ ታላቁ የሕዳሴ ግድብ ከ80 በመቶ በላይ 
ተጠናቆ በአንድ ተርባይን 375 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ 
ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ከተረጅነትና ከተመጽዋችነት 
ለመላቀቅ በዋዜማው ላይ እንደምንገኝ ያበስራል ። 13 
ተርባይኖች ሙሉ በሙሉ ወደ ሥራ ሲገቡ ከ5000 
ሜጋዋት በላይ ኃይል ያመነጫል ። ይህ  ኢኮኖሚውን 
፣ ዲፕሎማሲውንና ስነ ልቦናን ይዞ ከመነሳቱ ባሻገር 
ዘርፈ ብዙ ተጨማሪ ፋይዳ አለው ። የዓድዋን ድል 
በኢኮኖሚውና በብልጽግናው ደግመን እስከ ዛሬ ሙሉዕ 
ያልነበረውን ድል ሙሉዕ እንድናደርገው ስለሚያግዘን 
የዘንድሮውን የዓድዋ 126ኛ የድል በዓልን ልዩ ያደርገዋል።

በዓድዋ ድል ላይ በአገር ቤትም ሆነ በውጭ ምሑራን 
የተደረጉ ጥናቶች ፣ ምርምሮች ፣ ድርሳናት ፣ የኪነ ጥበብ 
ስራዎች ፣ ተረኮች እና አካዳሚያዊ ሙግቶች ፤ ዓድዋ 
ከኢትዮጵያውያን አልፎ የአፍሪካውያን ከፍ ሲልም 
የጥቁር ሕዝቦች ድል መሆኑን የሚተርኩ ናቸው ። 
የዓድዋን ድል ከዚህ አንፃር ብቻ መመልከት የአሸናፊዎች 
ታሪክ ብቻ እንዳያደርገው እሰጋለሁ ። ዳሩ ግን ታሪኩ 
የተሸናፊዎች ፣ የቅኝ ገዥዎች ፣ የተስፋፊዎች ፣ የወራሪዎች 
፣ የነጮች ጭምር አድርገን ስናየው የዓድዋ ድል ከጥቁር 
ሕዝቦች ድል አልፎ የሰው ልጆች ታሪክ ፣ ገድል ይሆናል 
። ጸሐፍት የዓድዋ ዘመቻ ከወሰደው ጊዜና ከሚያካልለው 
የቦታ ስፋት እንዲሁም በድል ከመደምደሙ አንፃር 
ሲታይ የ19ኛው መ.ክ.ዘ ታላቁ ጦርነት እንደሆነ ያወሳሉ 
። ዓድዋን አንድ እርከን ከፍ በማድረጉ ላይ ከተግባባን 
፤ ይሄን የሰው ልጅ ታላቅ ታሪክ ያነበሩትን መግፍኤዎች 

ባንዳዎች ከድተው ለንጉሡ መግባታቸው ለወራሪው 
አስደንጋጭ መርዶ ነበር ። የንጉሡ ጦር በወርሐ የካቲት 
እኩሌታ ለዓድዋ ጥቃት ዝግጁ ሆነ ። የጣሊያንና 
የኢትዮጵያ ጦር ወዲና ወዲያ ማዶ ተፋጠጠ። የካቲት 
23 ቀን 1888 ዓ.ም በተካሄደ ጦርነት የጀኔራል ባራቲየርና 
የሌሎች ጄኔራሎች ጦር ተሸነፈ። ሸሸ። ተፈታ። ወደ 
10ሺህ የሚጠጋ የጣሊያን ጦር ሙት ፣ ቁስለኛ ፣ ምርኮኛ 
መሆኑን አንዳንድ የታሪክ ድርሳናት ሲያትቱ ፤ ሌሎች 
ደግሞ የሟቹን ቁጥር 11ሺህ፣ የተማረከውን 4ሺህ 
ያደርሱታል ።

ከጄኔራሎች አርሞንዲና ዳቦርሚዳ ሲሞቱ ፤ 
በ1850ዎቹ የአገራቸውን ነፃነትና አንድነት በማስከበሩ 
ብሔራዊ ጀግና ከነበረው ጁሴፔ ጋሪባልዲ ጋር ይነፃፀር 
የነበረው የጄኔራል አርቤርቶኔ መማረክ ለጣሊያናውያን 
ሌላው አስደንጋጭና በሀፍረት አንገት ያስደፋ መርዶ 
እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያወሳሉ ። ከጦር መሣሪያም 
መድፍ ፣ 11ሺህ ጠመንጃ ፣ በርከት ያለ ጥይትና ቁሳቁስ 
ተማርኳል ። ከኢትዮጵያ የጦር አበጋዞችና የንጉሡ 
የቅርብ ባለሟሎች  ጀግናውን ፊታውራሪ ገበየሁ ፣ ልዑል 
ዳምጠው ፣ ደጃዝማች መሸሻ ፣ ደጃዝማች ጫጫ ፣ 
ቀኛዝማች ገነሜና ሌሎች ለአገራቸው ነፃነትና ሉዓላዊነት 
መውደቃቸውን ፤ በተጨማሪም 4ሺህ ሲሞቱ 6ሺህ 
ኢትዮጵያውያን መቁሰላቸውን የተለያዩ የታሪክ ሰነዶች 
ቢያትቱም ቁጥሮ ከዚህ ሊበልጥ እንደሚችል ይገምታል ።

ዘመናዊ የጦር መሣሪያ እስካፍንጫው የታጠቀው 
የጣሊያን ጦር አፍሪካዊና ኋላቀር በሆነ የገበሬ ጦር 
የኢትዮጵያ ሕዝብ መረታቱ ለማመን የሚቸገር መነጋገሪያ 

ሆነ ። አንዳንድ ምዕራባውያን ፖለቲከኞችና ሚዲያዎች 
የኢትዮጵያውያንን ጥቁርነት እስከ መካድ ደርሰው ነበር 
። የታላቁ የዓድዋ ድል የአፄ ምኒሊክንና የእቴጌ ጣይቱ 
( ብርሃን ዘኢትዮጵያ ) ዝና በመላው ዓለም እንዲናኝ 
ከማድረጉ ባሻጋር አገሪቱን በዓለማቀፉ የዲፕሎማሲ 
መድረክ መነጋገሪያ አደረጋት ። ከአፅናፍ አፅናፍ የዓለምን 
ትኩረት እንድትሰብ አደረጋት ።

ድሉ ጥቁሮች ነጮችን ድል መንሳት እንደሚችሉ 
በማሳየቱ ፤ በቅኝ ግዛት ፣ በጭቆና ለሚገኙ የዓለም 
ሕዝቦች በተለይ ለአሜሪካ ጥቁሮች መነቃቃትን ፈጥሯል። 
ለማርክስ ጋርቬ ፣ ለፓን አፍሪካኒዝም ፣ ለኔልሰን ማንዴላ 
፣ ለኩዋሚ ንኩሩማህ ፣ ለስቲቭ ቢኮ ፣ ለማልኮም ኤክስ 
እና ሌሎች ንቅናቄዎች እርሾ በመሆን አገልግሏል ። 
ለደቡብ አፍሪካ የፀረ አፓርታይድም ሆነ ለሌሎች ለፀረ 
ቅኝ ግዛት ትግሎች ጉልበት ሆኖ አገልግሏል ። የአረንጓዴ፣ 
ቢጫ ፣ ቀይ ባንዲራችን ከ20 በላይ የአፍሪካና የካሪቢያን 
አገራት ሰንደቅ በተለያየ ቅርፅ የመገኘቱ ሚስጥርም ከዚህ 
ጋር የተያያዘ ነው ። የግርማዊ ቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ 
አህጉራዊና ዓለማቀፋዊ ተቀባይነትም የራሳቸው ጥረት 
እንዳለ ሆኖ መነሻው አንፀባራቂው የዓድዋ ድል ስለመሆኑ 
ብዙዎች ይስማማሉ ። አንዳንድ የፖለቲካና የታሪክ 
ልሂቃን የትላንቱ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ( አአድ ) ሆነ 
የዛሬው የአፍሪካ ኅብረት ( አ.ኅ ) የምስረታ ሀሳብ የአድዋ 
መንፈስ የበኩር ልጅ የሆነው የፓን አፍሪካኒዝም የመንፈስ 
ክፋይ ነው ይሉታል።
የዓድዋ ትምህርት

በዋሽንግተን ዩኒቨርስቲ የታሪክ መምህር የሆነው 
ሬይሞንድ ጆናስ የዓድዋን ድል ትምህርት ፣ አንድምታ 
፣ ጥልቀት ፣ ከፍታ ፣ ንዑድነትና ትርጉም በሚያስደንቅ 
ሁኔታ እንዲህ ይገልፀዋል ፦ “ ...ምኒሊክ እና ጣይቱ 
ወደ ሰሜን የዘመቱት ስልጣናቸውን በፅኑ መሠረት ላይ 
ለመገንባት ብቻ አልነበረም ። ...የትግራይ ፣ የሸዋ ፣ 
የኦሮሞ ፣ የወላይታ እና የሌሎች ሕዝቦችን ውስጣዊ 
አንድነት በደም አስተሳስረው በጋራ ጠላት ላይ በመዝመት 
የጋራ አገር ለመገንባት እንጂ ፤ የሕዝቦች ጥብቅ ትስስር 
የሚፈጠረው በእያንዳንዱ ሃይማኖት ፣ ማንነት ብሔር 
ላይ ተመሥርቶ ሳይሆን የጋራ ነፃነትን ለመቀዳጀት 
በሚከፈል መስዋዕትነት ነው ።

ይህ አይነቱ መተሳሰር ብቻ ነው የኢትዮጵያ የነፃነት 
ከፍታ መገለጫ ፤ የዓድዋ ትምህርትም ይኸው ነው። 
ልንታደለው የሚገባን ነፃነት ልንከላከለው የሚገባ መሆን 
እንዳለበት ዓድዋ ያስታውሰናል ። የአድዋ ድል ያስገኘው 
ነፃነት ብቻ ሳይሆን የተገኘበትን መንገድ ብናጤነው 
የዘመናችንም ታላቅ ወታደራዊ ድል እንድሆነ እንረዳለን 
።በጠመንጃ ብቻ በመታገዝ የተገኘ ድል አይደለም ። 
የበርካቶችን ልብ በማሸነፍ እንጅ ፤ ...”

ይህ የሬይሞንድ ጥልቅ ፣ ምጡቅ የዓድዋ ትምህርት ፣ 
ፍልስፍና ዳጎስ ዳጎስ ያሉ መፅሐፍት የሚወጣው ከመሆኑ 
ባሻገር አዲስ አተያይን ንጻሬን የገላለጠ ነው ማለት 
ይቻላል ። የዓድዋን ትምህርት አገራችንና ሕዝባችን 
ከሚገኙበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ሊተረጎም ፣ ሊተነተን 
፣ ሊመከርበት የሚገባ ከቡድ ሀሳብ ነው ። በአንድ በኩል 
የምንገኝበትን ዘመንና ትውልድ የዋጀ ፤ ከፍ ሲልም እኛን 
እንደ ዜጋ ተከሳሽ ሳጥን  ላይ አቁሞ በመስቀለኛ ጥያቄዎች 
የሚሞግት ፣ የሚዳኝ ሆኖ ይሰማኛል ። በሌላ በኩል 
በአግባቡ ተንትን ከተረዳነው መሻገሪያ ይሆነናል። ለዛሬ 
በዚህ ላብቃ፤

አገራችን ኢትዮጵያ በጀግኖችና ሐቀኛ ልጆቿ 
ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር !

አሜን።

ነፃ ሃሳብ
ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ

በቁምላቸው አበበ ይማም (ሞሼ ዳያን) 
fenote1971@gmail.com

ቁምላቸው አበበ በአማራ ባህል፣ ቱሪዝምና ማስታወቂያ ቢሮ፤ በኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት፤ በደቡብ መገናኛ ብዙኀን፤ በጋዜጠኝነትና በታሪክ 
ባለሙያነት ያገለገሉ ሲሆን፤ የደቡብ ኤፍ ኤምን ከባልደረቦቻቸው ጋር በመሆንም አቋቁመዋል።   በፌዴራል ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን 
ድርጅትና በአለ በጅምላ በኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተርነት አገልግለዋል።  ከአአዩ በቋንቋና ታሪክ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን የሰሩ ሲሆን፤ በዚሁ 
ዩኒቨርሲቲ በጋዜጠኝነትና ኮሙዩኒኬሽን ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በማጠናቀቅ ላይ እያሉ ባጋጠማቸው ድንገተኛ ህመም ተስተጓጉሏል።  ጥልቅ 
ሀሳብ ያዘሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ፁሑፎችን በማህበራዊ ሚዲያና በተለያዩ ጋዜጦች በማውጣት ይታወቃሉ። 

ልዩው የዓድዋ 126ኛ የድል በዓል !
፣ መነሻዎች ፣ ውጤቶችን አክለን ትምህርቱን የዘመናዊ 
ኢትዮጵያ እርሾነቱንም ለጋዜጣው እንዲመጥን ቀንጨብ 
አርገን እንመለከታለን ፤

የፈረንሳይ ቱኒዚያን የመያዝ ፣ የናፒየር ዘመቻ ፣ 
የቤልጅየሙ ንጉሥ ኮንጎን የመቆጣጠር ፣ የአውሮፓውያን 
የተስፋፊነት ሕልም ፣ የስዊዝ ካናል መገንባትን ተከትሎ 
የቀይ ባሕር ጂኦ ፖለቲካዊ ጠቀሜታ ከፍ ማለቱና በወቅቱ 
የነበረው የዘውድ ሽኩቻ ጣሊያን ኢትዮጵያን ለመያዝ 
ለመቋመጧ በመግፍኤነት ከሚጠቀሱት ሰበቦች ዋነኞቹ 
ናቸው ። በጊዜው የንጉሥ ምኒልክ ወደዙፋኑ መቃረብ 
ያስደሰተው የጣሊያን ወኪል ፔትሮ ኢንቶኔል ግንኙነቱን 
በፊርማ ለማረጋገጥ ሚያዚያ መገባደጃ ላይ በ1881 
ዓ.ም ውጫሌ ላይ የሁለትዮሽ ስምምነት ለመፈራረም 
በቃ ። ስምምነቱ ስውር ደባ ያለው ቢሆንም ዋና ዓላማ 
አድርጎ የተነሳው የባሪያ ንግድን ለማስቀረትና ጣሊያን 
ከኢትዮጵያ ጋር ላሰበችው የንግድ ልውውጥ እንደ ቅድመ 
ሁኔታ የሚያገለግል ነበር ።

ዳሩ ግን ውሎ ሳያድር የስምምነቱ አንቀፅ 17 
ውዝግብ አስነሳ ። በዚህ አንቀጽ የጣሊያንኛ ቅጅ መሠረት 
ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነቷን የምታደርገው በጣሊያን 
በኩል እንደሆነ የሚያስገድድ መሆኑ በተዘዋዋሪ አገሪቱን 
በጣሊያን ሞግዚትነት የምትተዳደር ያደርጋታል ። 
የአማርኛው ቅጅ ግን የውጭ ግንኙነት ማረግ ትችላለች 
ይላል። በስምምነቱ አንቀጽ 19 ላይ የአማርኛና የጣሊያንኛ 
ቅጅዎች እኩል ተቀባይነት እንዳላቸው መደንገጉ 
አለመግባባቱን አካረረው ።

በ1887 ዓ.ም በወርሐ መስከረም በገበያ ቀን ቅዳሜ 
አፄ ምኒሊክ ታሪካዊውን የ” ወረኢሉን “ ክተት አዋጅ 
አስነገሩ ። “ ...አገርንና ሃይማኖት የሚያጠፋ ጠላት ባሕር 
ተሻግሮ መጥቷል ። እኔም የአገሬ ሰው መድከሙን አይቼ 
ብታገሰውም ፤ እያለፍ እንደ ፍልፈል መሬት ይቆፍር 
ጀመር ፤ አሁን ግን በእግዚአብሔር እርዳታ አገሬን አሳልፌ 
አልሰጠውም ። ያገሬ ሰው ጉልበት ያለህ ተከተለኝ ፤ 
ጉልበት የሌለህ በጸሎትህ እርዳኝ ፤ ...” አዋጁን ተከትሎ 
በአፄ ምኒልክ አዝማችነት ፣ ከመላው አገሪቱ በከተቱት 
መኳንንትና መሳፍንት ባለሟልነት ከ100ሺህ በላይ ወዶ 
ገብ የገበሬ ጦር እና 29ሺ ፈረሰኞች በኢትዮጵያዊ አንድነት 
፣ ጀግንነት ፣ ቆራጥነት ፣ አልበገር ባይነት ፤ ዳርድንበሩን ፣ 
ሉዓላዊነቱን ሊያስከብር ቀፎው እንደተነካ ንብ ወደ ሰሜን 
ተመመ። ጄነራል ባራቲየሪም ሰራዊቱን ወደ መሀል ትግሬ 
እንዲንቀሳቀስ ትዕዛዝ ሰጠ ።

አፄ ምኒሊክ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ፋሽስታዊውና 
ወራሪው የጣሊያን ጦር ከግዛታቸው ለቆ እንዲወጣ 
ቢጠይቁም ፤ ጄኔራሉ አሻፈረኝ ከማለቱ ባሻገር በዕብሪት 
የማይሆን ቅድመ ሁኔታ ይደረድር ጀመር ፤ የአፄው ጦር 
ትጥቅ እንዲፈታ ፣ ራስ መንገሻ እንዲታሰሩ ፣ መላውን 
ትግሬን እንዲያስረክብ እና የጣሊያንን የበላይነት 
እንዲቀበል ጠየቀ ። በዚህም ጦርነቱ አይቀሬ መሆኑ 
እርግጥ ሆነ ። 

ወራሪው ጣሊያን የመጀመሪያውን የሽንፈት 
ኩታውን በሁለት ሰዓት ውጊያ አምባላጌ ላይ ተከናነበ ። 
የአምባላጌው አኩሪ ድል ኢትዮጵያውያን በጣሊያን ላይ 
የተቀዳጁት የመጀመሪያው ታላቅ ፋና ወጊ ድል ቢሆንም፤ 
ከወታደራዊ ስኬቱ በላይ ስነ ልቦናዊና ፖለቲካዊ ፋይዳው 
ከፍተኛ ነበር ። ኢትዮጵያውያን የአውሮፓን ጦር ድል 
መንሳት እንደሚችሉ ያረጋገጡበት ፤ የአፄ ምኒሊክን ጦር 
የውጊያ ሞራል ያነቃቃ ከመሆኑ ባሻገር በሀገር ውስጥም 
ሆነ በውጭም የንጉሡን ክብር ፣ ተቀባይነት ከፍ አደረገ ። 
የአፄ ምኒሊክ ጦር ግስጋሴውን ቀጥሎ መቀሌን ተቆጣጠረ 
። ይሄን ተከትሎ ስብሐትና ሐጎስ የተባሉ ለጣሊያን ያደሩ 

የንጉሡ ጦር በወርሐ የካቲት 
እኩሌታ ለዓድዋ ጥቃት ዝግጁ ሆነ ። 
የጣሊያንና የኢትዮጵያ ጦር ወዲና 
ወዲያ ማዶ ተፋጠጠ። የካቲት 
23 ቀን 1888 ዓ.ም በተካሄደ 
ጦርነት የጀኔራል ባራቲየርና የሌሎች 
ጄኔራሎች ጦር ተሸነፈ። ሸሸ። 
ተፈታ። ወደ 10ሺህ የሚጠጋ 
የጣሊያን ጦር ሙት ፣ ቁስለኛ 
፣ ምርኮኛ መሆኑን አንዳንድ 
የታሪክ ድርሳናት ሲያትቱ፤ ሌሎች 
ደግሞ የሟቹን ቁጥር 11ሺህ፣ 
የተማረከውን 4ሺህ ያደርሱታል ።



ገጽ 7

ኢንቨስትመንት
አዲስ ዘመን  ሐሙስ የካቲት 24  ቀን 2014 ዓ.ም

ኢኮኖሚ

ሶሎሞን በየነ

መስቀለኛ መንገድ ላይ የምትገኘው ጋሸና ከተማ 
ከትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ ተነስቶ በወልድያ 
ወደ ባህር ዳር እና ጎንደር እንዲሁም ከሰቆጣ በላልይበላ 
ወደ ዋድላ ደላንታ፣ ደሴ፣ አዲስ አበባ የሚወስዱት 
አውራ ጎዳናዎች መገናኛ ዕምብርት ናት። ታዲያ ከተማዋ 
ካላት ስትራቴጂካል ጠቀሜታ አንጻር ጁንታው ለወረራ 
ወደ አማራ ክልል ዘልቆ ሲገባ በእግር በፈረስ ብሎ 
ተሽቀዳድሞ ይቺን ከተማ ይዞ ነበር። በዚህም ጁንታው 
ለወራት ከተማዋን ካምፕ አድርጎ የወታደራዊ ስምሪት 
መስጫ፣ ማሰልጠኛና ምሽግ አድርጓት ቆይቷል። 
በከተማዋ በአራቱም ማዕዘን ከስድስት ኪሎ ሜትር በላይ 
የኮንክሪት ምሽግ ሰርቶ እንደ ዳቦ ከላይ እሳት ከታች እሳት 
ሲያነድባት ከርሟል። 

የጥፋት ቡድኑ የሽንፈትን ካባ ተከናንቦ እግሬ 
አውጭኝ ብሎ ከተማዋን ለቆ እስከፈረጠጠባት 
ቅጽበት ድረስም ዕፅዋትን ጨምሮ ፈጣሪ በአምሳሉ 
የፈጠረው ክቡር የሰው ልጅ ያለ ርህራሄ ከሞራል በታች 
ተገሏል። ተዋርዷል። ሕጻናትና እናቶች ተደፍረዋል። 
ከተራ የግለሰብ ንብረት የውሃ መጠጫ ብርጭቆ እስከ 
መንግሥት ተቋማት እና ፋብሪካዎች ድረስ በከተማዋ 
ተዘርፈዋል፤ ወድመዋል። ጥቂት የማይባሉ የጋሸና ከተማ 
ነዋሪዎችም በጁንታው ታፍነው ቀኑ የዓመት ያህል 
እረዝሞባቸው በጭንቀትና በሰቀቀን ወራት አሳልፈዋል።

በኋላም በ “ዘመቻ ለኅብረ ብሔራዊ አንድነት” 
በጋሸና ግንባር በተደረገው እልህ አስጨራሽ ጦርነት

“ወፍራም ሰው ሲቀጥን፣ ቀጭኑ ሲወፍር፤
ጥቁር ሰው ሲቀላ፣ ቀዩ ሲጠቁር፤

እንኳን ባልንጀራ፣ ጥሎ የሚሸሸው፤
ልብ አይታመንም አብሮ የሚበላሸው።” 

ሲል ተወዳጁ ዘፋኝ ባህሩ ቃኘ እንዳዜመው የወገን ጦር 
በከተማዋ በአራቱም ማዕዘናት የተሠሩ የጠላት ምሽጎችን 
ደረማምሶ ከተማዋን ከጠላት ኃይል ነጻ ለማውጣት 
በተደረገው ታሪካዊ ጦርነት የወንዶች ቁና ጎልተው 
የወጡበት፣ ስለኢትዮጵያ አያሌ ጀግኖች የወደቁበት እና 
ጠላት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ እንደቅጠል የረገፈበት 
ከተማ ናት። በዚህም ስለ አገራቸው ጀግኖች አባቶቻችን 
እንደተዋደቁበት ዓድዋና መቅደላ ሁሉ፤ የዚህ ዘመን 
ጀግኖች ታሪክ የሠሩባት ጋሸና ከተማ በታሪክ ማህደር 
ስሟ በደማቅ ቀለም ተከትቧል። 

ጁንታው በጋሸና ግንባር አይቀጡ ቅጣት ሲቀጣ 
እንደሰካራም እየተውረገረገ ጓዙንና አስከሬኑን 
እያንጠባጠበ ከአማራ ክልል ተለቃቅሞ ሊወጣ ችሏል። 
በእውር ድንብር የገባው የጁንታው ጀሌም መውጫ 
ቀዳዳው ጠፍቶበት በገባበት ተዳፍኖ ቀርቷል። 

‹‹በጦር ሜዳ ከተገኘው ድል በኋላም በሰፈነው 
የሰላም አየር ከተማዋ ከጦር አውድማነት ተላቃ ወደ 
ሰላማዊ እንቅስቃሴ ከገባች ሰነባብታለች። የወደሙ 
መሠረተ ልማቶችን መልሶ በመገንባት ልማቷን 
እያፋጠነች ትገኛለች። የጋሸና ከተማ ካላት ስትራቴጂካል 
ጠቀሜታ ባሻገር ለኢንቨስትመንት አመቺ ሁኔታዎችን 
በመፍጠር ኢንቨስተሮችን እጇቿን ዘርግታ እየጠበቀች 
ነው ›› ሲሉ  የጋሸና ከተማ አስተዳደር ከተማና መሠረተ 
ልማት ጽሕፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ መላኩ 
ወረታ ይናገራሉ።

እንደ አቶ መላኩ ገለጻ፤ ጋሸና በመስቀለኛ መንገድ 
ላይ የምትገኝ፣ አየር ንብረቷ ለኑሮና ለጤና ተስማሚ 
የሆነች ከተማ ናት። በዚህም በአራቱ አቅጣጫ የሚመጡ 
እንግዶች ማረፊያ ናት። በተለይ የከባድ ተሽከርካሪ 
አሽከርካሪዎች ከጅቡቲ ሲመጡ የሚያድሩባት እና በበግ 
ጥብሷ የምትታወቅ ከተማ ናት።

ከተማዋ በዙሪያዎ ብዙ ታሪካዊ ቦታዎች ያሏት ሲሆን 
ከእነዚህ መካከል  የዳግማዊ ላልይበላ እና የቤተ ዮሐንስ 
ቅዱስ ገብርኤል ፍልፍል ዋሻዎች ለአብነት ይጠቀሳሉ። 
የጭራ መድኃኒዓለም ታሪካዊ ገዳም ያሉባትና የቅኔ 
መፍለቂያ የሆነች ከተማ ነች።  ለኑሮ ተስማሚና 
ምቹ የአየር ጸባይ፣ ለጥ ያለ ሜዳማ የእርሻ ቦታዋም 
ትታወቃለች። አብዛኛው የአካባቢው ነዋሪዎችም 
በእንስሳት እርባታና በእርሻ የሚተዳደሩ ናቸው። ጋሸና 
ከምትታወቅበት ምርቶች መካከል በተለይ በስንዴ፣ 
በገብስ፣ በአፕል እና ስጋ ምርት ትታወቃለች። 

ጋሸና ቢዘሩባት አብቃይ፣ ቢኖሩባት ለኑሮ ተስማሚ፣ 
ወጥቶ ወርዶ ሠርቶ ለማትረፍ ስትራቴጂካል ቦታ ናት። 
መልክዓ ምድራዊ አቀማመጧ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ 

ያለው ነው። ሕዝቦቿም እንግዳ ተቀባይና ሰላም ወዳድ 
ናቸው። በተለይ የጋሸና ከተማ ወጣቶች ከሌላው ለየት 
የሚያደርጋቸው አገራዊ እሳቤ ያላቸው፣ ሰላም ወዳድና 
እንግዳ ተቀባዮች ናቸው። በጥቅሉ ከመልክዓ ምድራዊ 
አቀማመጧ፣ ከሕዝቦቿ እንግዳ ተቀባይነት እና ከምግቧ 
አንጻር በዞንና በክልል ጋሸና ከተማ “የደጋዋ ሙሽራ” 
እየተባለች ትጠራለች። 

በዚህም ከተማዋ ያላትን ስትራቴጂካል ጠቀሜታ 
እና ተፈጥሮ ሀብት መሠረት ያደረጉ አምስት ለአገር 
እድገት ዋልታና ማገር የሆኑ ፋብሪካዎች በከተማዋ 
ተገንብተዋል። የመጀመሪያው በከተማዋ የሚገኝው 
በአገር አቀፍ ደረጃ ምርቱ የሚታወቅ የዱቄት ፋብሪካ 
ነው። ይህ ፋብሪካ ከ165 በላይ ለሆኑ ዜጎች የሥራ ዕድል 
የፈጠረ ነው። ሌላው በከተማዋ የሚገኘው የቆርቆሮና 
የሚስማር ፋብሪካ ነው። ይህ ፋብሪካ ግንባታው 
ተጠናቅቆ ማሽን ከውጭ በማስገባት የማሽን ተከላ ላይ 
ያለ ነው። ፋብሪካውም ገና ወደ ምርት ሂደት ሳይገባ ከ60 
በላይ ለሆኑ ወጣቶች የሥራ ዕድል ፈጥሯል።

እንዲሁም በከተማዋ ዙሪያ የሚገኙ አርሶ አደሮች 
ከእርሻና እንስሳት እርባታ በተጨማሪ የሚተዳደሩት 
በባህርዛፍ ምርት በመሆኑ ጋሸና እና ዙሪያ ገባዋ 
በባህርዛፍ ምርት ይታወቃል። የሰሜኑን ክፍል የባህርዛፍ 
ምርት ፍላጎት መጋቢም ናት። ከዚህ ጋር ተያይዞ 
ጥናት ተደርጎበት የጣውላ (የፕላይ ውድ)ና የችፑድ 
ፋብሪካዎች በከተማይቱ እንዲከፈቱ ተደርጓል። ከዚህ 
ባሻገር ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ያላት ከተማ በመሆኗ 
የወተት ማቀነባበሪያ ፋብሪካም በከተማይቱ እንደሚገኝ 
ተናግረዋል።

አቶ መላኩ ጁንታው ለወረራ ወደ አማራ ክልል 
ዘልቆ በገባ ወቅት ከተማዋ ካላት ስትራቴጂካል 
ጠቀሜታ አንጻር ለወራት ካምፕ አድርጓት እንደነበር 
አውስተው፤ ዙሪያውን በምሽግ ታጥራ በላይ እሳት በታች 
እሳት ሲነድባት ከርሟል። በዚህም ትልቅ ውድመት 
ደርሶባታል። የሰው ሕይወት ጠፍቷል። ሰብዓዊና 
ማኅበራዊ ቀውስ ደርሷል። በተለይ በከተማዋ ዙሪያ 
ያሉ ቀበሌ አርሶ አደሮች በጦርነቱ አዝመራቸው በእሳት 
ወድሞባቸዋል። በኋላም በአገር አቀፍ በጦር ሜዳው 
ለተመዘገበው ድል ወሳኝ የሚባል ጦርነት የተካሄደባት 
ከተማ ናት።

በጦር ሜዳ ከተገኘው ድል በኋላ በሰፈነው የሰላም 
አየር ጋሸናን ወደ ነበረችበት ለመመለስ የከተማ አስተዳደሩ 
ከሃይማኖት አባቶች፣ ከመንግሥት ሠራተኞች፣ ከአገር 
ሽማግሌዎች እና ከወጣቶች ጋር በየደረጃው ውይይት 
በማድረግ ከተማዋን ቢቻል ከነበረችበት በላይ ካልሆነ ግን 
ወደ ቀደመው አቋሟ ለመመለስ መግባባት ላይ ተደርሶ 
እቅድ ተይዟል። በተያዘው እቅድ መሰረት በከተማዋ 
የወደሙ መሠረተ ልማቶችን መልሶ የመገንባትና የተለያዩ 
የልማት ሥራዎች እየተከናወኑ እንደሚገኝ ይናገራሉ።

በጦር ሜዳ ከተገኝው ድል በኋላም በሰፈነው 
የሰላም አየር የከተማዋ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ 
ለኢንቨስተሮች ከሚያስገኝው ጠቀሜታ ባለፈ 
ለኢንቨስትመንት አመቺ ሁኔታዎችን በመፍጠር 
ኢንቨስተሮች ወደ ከተማዋ መጥተው መዋለ ንዋያቸውን 
እንዲያፈሱ የተለያዩ ሥራዎች እየተሠራ ነው። ከ100 ሺ 
ሄክታር በላይ ለኢንቨስትመንት የሚተላለፍ ቦታ በሳይት 
ፕላን ታስሮ ተቀምጧል። ቦታው ለኢንቨስትመንት 
አመቺ የሆነና መሠረተ ልማት የተሟላለት ነው። ስለዚህ 
ኢንቨስት ለማድረግ ለሚጠይቁ አልሚዎች የሚተላለፍ 
ይሆናል ብለዋል። 

ከተማዋ በቂ የውሃ አቅርቦት ያላት ስለሆነች ወደ 
ኢንቨስትመንት ለመግባት ዛሬ ውሃ ለጠየቀ አልሚ ነገውኑ 
ውሃ ማስገባት ይቻላል። ለኢንቨስትመንት የተመረጡ 
ቦታዎች ምቹ መንገድ ተሠርቶላቸዋል። ባለሀብቶች 
መጥተው ወደ ኢንቨስትመንቱ ሲገቡ የኤሌክትሪክ ኃይል 
እጥረት እንዳይገጥማቸውም ቀድሞ የትራንስፎርመር 
ዝግጅት ተደርጓል። ከክልሉ አራት ትራንስፎርመር 
ተጠይቆ የተፈቀደ ሲሆን በቅርቡ በኢንቨስትመንት ሳይት 
አካባቢዎች ተከላ ይደረጋል።     

ስለዚህ ከተማዋ በተፈጥሮ ሀብት የታደለች ስለሆነች 
ከላይ ከተጠቀሱት ፋብሪካዎች በተጨማሪ በተለያየ 
ዘርፍ መሰማራት ይቻላል። ለአብነትም በጨርቃጨርቅና 
ጋርመንት፣ በግንባታ ግብዓት /በተፈጨ ጠጠር፣ 
ሲሚንቶ ፋብሪካ..../፣ በእንስሳት እርባታና በሥጋ ፋብሪካ 
አልሚዎች ቢሰማሩ ከተማዋ ካላት ተፈጥሯዊ ሃብት 
አንጻር ውጤታማ ይሆናሉ።

ከጦርነት አዙሪት ወጥታ እጇን ለኢንቨስትመንት የዘረጋችው - ጋሸና

ሌላው በከተማዋ ያለውን የዱቄት ፋብሪካ ታሳቢ 
በማድረግ የዱቄት ማሸጊያ ከረጢት ማምረቻ ፋብሪካ 
መክፈት አዋጭ ነው። እንዲሁም በከተማዋ ዙሪያ 
ካሉ ታሪካዊ መስህብና በቀን ወደ ከተማዋ ጎራ ከሚሉ 
እንግዶች አኳያ በሆቴልና አገልግሎት ዘርፍ አልሚዎች 
ቢሠማሩ ትርፋማ ይሆናሉ። ኢንቨስተሮች በእነዚህና 
በሌሎች ዘርፎች ላይ በመሠማራት ውጤታማ ወይም 
አትራፊ መሆን ይችላሉ። ለዚህ ደግሞ ከተማ አስተዳደሩ 
ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሮ አልሚዎችን ለመቀበል እጁን 
ዘርግቶ እየጠበቀ ነው። ከውጭም ከውስጥም ወደ 
ከተማዋ ኢንቨስት ለማድረግ የሚመጡ ባለሀብቶችን 
እጃቸውን ስመን ተቀብለን  እንደ እንቁላል ተንከባክበን 
መልካም መስተንግዶ ለመስጠት ዝግጅት መደረጉንም 
ተናግረዋል።  

“የደጋዋ ሙሽራ” በሚል ቅጽል ስም የተሰጣት 
ጋሸና ከተማ ኢንቨስተሮች ለማልማት ቢመጡ አትራፊ 
ይሆናሉ። ምክንያቱም በተለይ ወደፊት የምስራቅ አማራ 
አካባቢ ማዕከል ትሆናለች ተብላ ትልቅ ዕቅድ ታቅዶባት 
የተለያዩ ልማቶች እየተካሄደባት የምትገኝ ከተማ 
ናት። ከዚህ አኳያ ባለሀብቶች ወደ ከተማዋ ኢንቨስት 
ለማድረግ ቢመጡ የሚፈልጉትን የኢንቨስትመንት ቦታ 
መሠረተ ልማቶችን አሟልተን ለማስረከብ ዝግጁ ከመሆን 
ባለፈ  በአክብሮትና በእንክብካቤ ለማስተናገድም 
ዝግጁነታቸውን ጠቁመዋል።

በሌላ በኩል የጥፋት ቡድኑ ከተማዋን በወረራ ይዞ 
በቆየባቸው ወራት ከተራ የግለሰብ ንብረት የውሃ መጠጫ 
ብርጭቆ እስከ መንግሥት ተቋማት እና ፋብሪካዎች 
ድረስ በከተማዋ ተዘርፈዋል፤ ወድመዋል። በኋላም 
በጦር ሜዳው ለተገኘው ድል ወሳኝ የሚባል ጦርነት 
የተካሄደባት ከተማ ናት። በጦርነቱም ከፍተኛ ውድመት 
ደርሶባታል። በጦር ሜዳ ከተገኘው ድል በኋላ በሰፈነው 
የሰላም አየር ከተማ አስተዳደሩ ከባለድርሻ አካላትና 
ከአካባቢው ማኅበረሰብ ጋር ተቀናጅቶ በመሥራት 
የወደመውን መልሶ ለመገንባትና የተዘረፈውን ለመተካት 
ተግቶ እየሠራ ነው። 

የጦርነት አውድማ ሆና የከራረመችው ጋሸና ጦርነቱ 
ሰፊ ጥፋትና ውድመት አድርሶባታል። ስለዚህ ኅብረተሰቡ 
የወደመውን እና የተዘረፈውን እያየ ቆዝሞ እንዳይቀመጥ 
እና ወደ ልማት እንዲገባ ለማድረግ ከተማይቱ ወደ 
ነበረችበት ከተቻለም ከዛ በላይ እንድትሆን በሚደረገው 
እርብርብ መንግሥት ትኩረት ሰጥቶ አስፈላጊውን ድጋፍ 
እንዲያደርግ ሲሉም ጠይቀዋል። 

 የጋሸና ከተማ 
ካላት ስትራቴጂካል 
ጠቀሜታ ባሻገር 
ለኢንቨስትመንት አመቺ 
ሁኔታዎችን በመፍጠር 
ኢንቨስተሮችን እጇቿን 
ዘርግታ እየጠበቀች ነው 

አቶ መላኩ ወረታ
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ጎሜ
ፖለቲካ እና ልዩ ልዩ

አዲስ ዘመን   ሐሙስ የካቲት 24  ቀን 2014 ዓ.ም

የዓድዋ ድል ወራሽ- ከመራዥ ሐኪሞች መልስ 
ያላገኙ ደብዳቤዎች

ሙሉቀን ታደገ

ኖህ ከመንበሩ ነኝ፤ ይድረስ ለሰፈራችን መራዥ 
ሐኪሞች።ከሠላሳ ዓመታት በላይ ያላማቋረጥ 
ደብዳቤ ጽፌላችሁ ነበር።አንዳችሁም ለደብዳቤዎቼ 
ምላሽ አልሰጣችሁም ።ፖስታ ቤቶች ደብዳቤዎችን 
ለሠፈራችን ሰዎች ማድረሱን ተውት እንዴ? ወይስ 
መራዥ ሐኪሞች ደብዳቤው ደርሷችሁ ካነበባችሁ 
በኋላ መልስ ልትሰጡኝ አልፈለጋችሁም? የሆነው 
ሆኖ ደብዳቤዬን አንብባችሁ መልስ እስከምትሰጡኝ 
ድረስ መጻፌን አላቆምም።ደብዳቤዬ ቢደርሳችሁም 
ባይደርሳችሁም ለማንኛውም በማለት ሁሉም 
የሠፈራችን ሰዎች በሚያዩት ዋርካው ላይ ለ29ኝ ጊዜ  
ለጥፌዋለሁ።

እሁድ የጊዮርጊስ ዕለት በሠፈራችን ከሚገኘው 
ዋርካ ስር በርካታ ሰዎች ተሰብስበው ኖህ መንበሩ 
የጻፈውን ደብዳቤ ያነባሉ።ታዲያ እንደዛሬው ዓይናቸው 
ሳይደክም ለሠፈሩ ሰው ሁሉ ደብዳቤ በማንበብ 
የሚታወቁት መሪጌታ ተስፋ ከእርጅና ጋር በመጣ የጤና 
መታወክ እንዲሁም በሰፈራችን ሰዎች ላይ በሚደርስ 
ተደጋጋሚ በደል ብዙ ጊዜ በማልቀሳቸው  የተነሳ 
ዓይናቸው አላይላቸው ስላለ ዋርካው ስር ከተሰበሰቡት 
አንዱን ጎረምሳ እንዲያነብላቸው ጠየቁት።አይ ቀን 
ሲጥል! 

ድሮ ድሮ በሠፈራችን ፊደል የቆጠረ ባልነበረበት 
ጊዜ መሪጌታ ተስፋ ደብዳቤ ለማንበብ ምን ከመሰለ 
የበግ ቀይ ወጥና ናላ ከሚያዞር ጠላ ጋር ተሰጥተው 
እና ተለምነው ደብዳቤ ያነቡ ነበር።እናቴ ስታወጋኝ 
በዚህ ዘመን ተምሮ ሥራ አጥቶ ከሚንገላጀጀው ሰው 
ምነው ግማሽ የሚሆነው በዚያ ዘመን በተፈጠረ ብዬ 
ተመኘሁ።«የጊዜ እንጂ የሰው ጀግና የለውም» እንዲሉ 
በድሮ ጊዜ ከበግ ቀይ ወጥ ጋር ናላ የሚያዞር ጠላ 
ጠጥተው ለማንበብ ይጀነኑ የነበሩት መሪጌታ ተስፋ 
ዛሬ  ጊዜ ከድቷቸው ፤ ቀን አልፎባቸው  እርሳቸውም 
ለማንበብ ሰው ሲለምኑ ተመለከትን።ወይ ጊዜ ! 

መሪጌታ ተስፋ ዋርካው ላይ የተለጠፈውን 
ደብዳቤ እንዲያነብላቸው የጠየቁት ልጅ ለመሪጌታ 
ተስፋ ሊያነብ ጉሮሮውን ጠረግ ጠረግ እያደረገ 
ማንበቡን ጀመረ።ዋርካው ላይ የተለጠፈው ደብዳቤ 
እንዲህ ይላል፤ ይድረስ ለሰፈራችን መራዥ ሐኪሞች 
ኖህ ከመንበሩ ነኝ ።ከ30 ዓመት በፊት የአድዋን 
ድል አስመልከቶ በየዓመቱ በእኛ በሰፈር በሚገኘው 
ትልቅ ዋርካ ስር ይከበር ነበር። በዓሉን ለማክበር 
ሁሉም የሠፈራችን ሰዎች በሠፈራችን በነበሩ በርካታ 
ትልልቅ እድሮች  አማካኝነት እየተሰለፉ እና ትርኢት 
እያሳዩ ወደ ትልቁ ዋርካም ይመጣሉ።የአባቶቻቸውን 
ታሪክ እና ገድል በቦታው የነበሩ እስኪመስል ድረስ 
ያወጋሉ።ልጆችም የአያቶቻቸው ገድል ለዛ ባለው 
በአባቶቻቸው አተራረክ ሲሰሙ እጅጉን ስለሚደመሙ 
የአፋቸው አከፋፈት ለጉድ ነው ።ከቀፎው የተሰደደ ንብ 
እንኳን ቢመጣ ከእነድንጉላው ጭምር የሚያስተናግድ 
ይመስላል።

ይሁን እንጂ የዓድዋ ድል ከ95ኛ ዓመት ወዲህ 
የበዓሉ አከባበር ድሮ ከምናውቀው የተለየ እየሆነ 
መጣ። በእድሮች አማካኝነት ይሰበሰብ የነበረው 
ሕዝብም፤ ሰፈራችን በሚገኙ ዘጠኝ ቀጣናዎች እና 
ሁለቱ እድሮች አማካኝነት እየተሰበሰበ እንዲከበር 
ተደረገ።እንደድሮው በሠፈራችን በሚገኘው ዋርካ 
ስር ማክበርም ቀረ።ሁሉም ቀጠናዎች የእየራሳቸው 
መሰብሰቢያ ሥፋራ አበጁ ።ሁለቱ እድሮችም 
ለዓመታት በተጠቀሙበት እና ቀያሪ ባጣው የተቀዳደደ 
ድንኳን ስር  እስከዛሬ ድረስ እየተሰበሰቡ ይገኛሉ። 
ዋርካው ብቻውን ቀረ።እዚያ ዋርካ ስር ሄጄ የዓድዋን 
ድል የማከብረው እኔ ብቻ ነኝ ።

ይህ ሁሉ የሆነው በእናንተ የፈረንጅ አፍ ተምራችሁ 
በመጣችሁ በመርዝ መርፌ በሽተኛ አክመን እናድናለን 
ባላችሁ በምትደሰኩሩ አባዮች ፣ ዓይናችንን ጨፍነን 
ፎቶ እናነሳልን ብላችሁ በምትደሰኩሩ አስመሳዮች፣ 
ሳይኖራት ያስተማረቻችሁን  አገራችሁን የንዋይ 
ሴሰኝነት አስክሯችሁ በጥቅም አሳልፋችሁ የሸጣችሁ 
ሐኪም ነኝ ባይ መርዝ ወጊዎች ነው ! ብሎ ማንበቡን 
ሳይጨርስ መሪጌታ ተስፋ ደብዳቤውን እንዲያነብላቸው 
የለመኑትን ወጣት አስቆሙ።ሰማህ ልጄ! ይህን ደብዳቤ 
የጻፈው ሰው ቀለም የዘለቀው ነው። ስለምን ብለህ 
አጠይቅም? ልጄ! አሉት፡፡ወጣቱም ስለምን ቀለም 
የዘለቀው ሊሉ እንደቻሉ ጠየቃቸው  ።

መሪጌታ ተስፋ የዛሬን አይሁን እንጂ ደብዳቤን 
ከማንብብ በተጨማሪ የዓለማዊ መጽሐፍትን ያነቡ 
ስለነበር ትንሽ የፖለቲካ (ክፋት) እውቀት የዘለቃቸው 
ሰው ነበሩ። «ለውሀቤ ዝናም ማየ ከልእዎ ( ለዝናብ 
ጌታ ውሃ ነሱት )ወይም አባት ላም ይሰጣል ልጅ 
አጓት ይነሳል» እንዲሉ ፈረንጅ አገር እንዲማሩ የተላኩ 
የሠፈራችን ልጆች ከፈረንጅ አገር ጥበብን ተምረው 
ለአገራችው መኪና ፣ ወፍጮ ፣ባቡር ፣ ጠብ መንጃ፣ 
ትራክትር ፣ ኮምባይነር ፣  በአጠቃላይ የተለያዩ 
ማሽኖችን አሰራር እና ቴክኖሎጂዎችን ተምረው 
መጥተው ሳይኖራት የአስተማረቻቸውን  አገር  
መጥቀም ሲገባቸው፤ ፈረንጆች አፍሪካን በተለይም 
ደግሞ የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ቀንዲል የሆነችውን 
አገራችንን ለማጥፋት የሸረቡትን ሴራ በአንድ ትንፋሽ 
ጨልጠው ጠጥተው ራሳቸውን የሠፈራችን ችግር ፈች 
ሐኪም አደረጉ።ፈረንጆች የጋቷቸውን እንዳለ በመቀበል 
ግርዱን ከዘሩ ሳያጣሩ  መርዛቸውን በሠፈራችንም ላይ 
ለመዝራት ደፋ ቀና አሉ።

ተማሪዎች ገና አሜሪካ እና አውሮፓ እያሉ 
በረባው ባረባው ይነታረኩ ነበር።ለምሳሌ የተማሪዎች 
ኅብረት በአሜሪካ እና የተማሪዎች ኅብረት በአውሮፓ 
ፍጹም አይስማሙም ነበር።ከዚያም ባለፈ የተማሪዎች 
ኅብረት በአውሮፓ ደብዳቤ ሲጻጻፉ በአማርኛ ከሆነ 
ደብዳቤ የተጻጻፉት ከሠፈራችን ማህጻን የተፈጠሩ 
ነገር ግን የሠፈራችንን እንደሠፈር መኖር የማይፈልጉ 
የምዕራባውያን የጥፋት ዛር ውላጅ የሰፈረባቸው 
ገንጣይ እና አስገንጣይ ድርጅቶች በቅኝ ገዥ ቋንቋ 
የተጻፈን ደብዳቤ አንቀበልም ይላሉ።ታዲያ በምን ቋንቋ 
እንዲጻፍላችሁ ትፈልጋላችሁ ? ሲባሉ በፈረንሳይኛ 
ወይም በእንግሊዘኛ ይላሉ።ከአውሮፓ እና ከአገራችን 
ቋንቋ ቅኝ ገዥ የትኛው ነው?  ሲባሉም ለመመለስም 
ፈቃደኛ አልነበሩም።

ሠፈራችን ከቅኝ ገዢዎች ጋር ተፋልማ ድል 
እስከምታደርግ ድረስ የምትጻጻፍበትን የራሳችሁን ቋንቋ 
ስለምን ተጸየፋችሁት? የሆነው ሆኖ በቋንቋ እና መሰል 
ተልካሻ ነገሮች እንዲነታረኩ አልነበረም።እናት አገራችሁ 
ትቀምሰው ሳይኖራት ድሃ እና ረሃብተኛ እየተባለች 
የውጭ ዕድል ሰጥታ ያስተማረቻቸው።የአውሮፓን 
የእድገት መነሻ ጥበቦችን ተምረው እንዲመጡ እንጂ! 
ከተላኩበት ተልዕኮ ውጭ ወጥተው ፖለቲካ ሳይገባቸው 
የፖለቲካ መርዝ እየፈረፈሩ ራሳቸውን በድንቁርና 
አስይዘው በማይገባቸው ቁማር ናወዙ።ሳያውቁም 
ያወቁ መሰላቸው።

የሠፈራችን ቀንደኛ ጠላቶች የወጓቸውን የጥፋት 
መርዝ  በመቶ ሺህ አባዝተው በሰፈራችን ላይ ደፉት 
ብለው  እንደመተከዝ አሉ።ቀጠል አድርገው በል ልጄ 
ማንበብ የጀመርከውን ደብዳቤ ጨርስልኝ ሲሉ ጠየቁ። 
ልጁም ማንበቡን ቀጥሎ ፤ በመርዝ መድፊያችሁ 
እናክማለን እያላችሁ ዓለም የሚቀናበትን አንድነታችንን 
ለማላላት ከተሰካለችሁም ደግሞ ለመበታተን 
በማይገባበት ጉራንጉር ሁሉ ገባችሁ።

ምንአልባት በዓድዋ ጦርነት ገድል የሠሩ 
አባቶቻችን ፎቶ በየአደባባዩ ባትሰቅሉ ፣ ሐውልት 

ባታቆሙላቸው፣ ቤተ መጽሐፍት እና ዩኒቨርሲቲዎችን 
በስማቸው ባትገነቡላቸው እንኳን ምኒሊክ ፣ አሉላ፣ 
ዮሐንስ ፣ ባልቻ፣ ጎበና ዳጨ ፣ ፊታውራሪ ገብረየስ፣ 
ራስ መኮንን ፣ ቴዎድሮስ ፣ ኧረ ስንቱ ጀግኖች 
ለአንድነታችን በጀግንነት እንደተዋደቁ እያወቃችሁ 
ስለምን እነሱን እና ሥራቸውን ለማኮሰስ ተጋጋጣችሁ? 
እናንተ የምታንኳስሷቸውን ስንት አፍሪካዊ የነጻነት 
ምሳሌ አድርጎ እንደሚወስዳቸው ለማሰብ ስለምን 
ተሳናችሁ? የሠፋራችን ብሎም የዓለም ሕዝብ የነጻነት 
ተምሳሌት የሚላቸውን አባቶቻችንን እናንተ ግን 
ትንሽም ሰውነታችሁን ሳይሰቀጥጣችሁ ባንዳ ስትሉም 
ተደመጣችሁ።ለመሆኑ ባንዳ ማን ነው? አባቶቻችሁ 
ያስረከቧችሁን ነጻነት በፈረንጅ ፍርፋሪ የሚሸጥ ወይስ 
በታሪክ ላለመወቀስ ሲል ውድ ሕይወቱን የገበረ?   

በአባቶቻችሁ ልክ ጀግናችሁ እንደራሽያ ፣ 
ሰሜን ኮሪያ እና ቻይና ወዘተ ጅምላ ጨራሽ የሆነ 
መሣሪያ ሰርታችሁ ሰፈራችንን ማስከበር ሲገባችሁ 
የፍርፋሪ ፍርፋሪ ፤ የእንጥፍተጣፊ እንጥፍጣፊ 
እየቃረማቸሁ ከርሳችሁን ስትሞሉ ድሃ እየተባለች 
የምትጠራውን ሠፈራችሁን ረሳችሁ።ይባሱኑ 
ሠፈራችንን በቀጣና ከፋፍላችሁ ልታጫርሱን በጥፋት 
ባቡር እየሸመጠጣችሁ ነው። የፍርፋሪ ፍርፋሪ የለውም 
የእንጥፍተጣፊ እንጥፍጣፊ የለውም የሚለውን አባባል 
ውሸት መሆኑ ያየሁት በእናንተ እኩይ ሥራ ነው ።

በአውሮፓ እና በአሜሪካ የሚገኙ በነጮች 
ነጻነታቸውን የተቀሙ ጥቁሮች ሠፈራችንን በነጻነት 
በምሳሌ አንስተው ኢትዮጵያኒዝም ሲሉ ስለምን 
እናንተ የጥቁር ወንድሞቻችሁን ነጻነት የነፈጉ ኃይሎችን 
የፖለቲካ ሴራ እንደ እውቀት ቆጥራችሁ  ሠፈራችሁን 
ልታፈርሱ ተነሳችሁ? 

አሁን ላይ የሠፈራችን ነዋሪዎች በኑሮ ውድነት 
እና በሰላም እጦት ሲንገላቱ እስኪ የእውነት ሐኪም 
ከሆናችሁ ሕዝባችሁ ለገጠመው ችግር ሁነኛ መፍትሔ 
ሰጡ? ወይስ ለእናንተ ሐኪምነት ማለት ሕዝብን በችግር 
መዝፈቅ ነው?

የሚገርመው የሰፈራችን ጥሩንባ ነፊዎች ነገር 
ነው። የመርዝ መርፌ ሐኪሞች ነጋሪት በጎሰሙ ቁጥር 
የጥሩንባ ለፋፊዎች ነገር እጅጉን ይገርማል።አንድም ቀን 
የሠፈራችንን ሰዎች ችግር እና በደል ለመናገር ያልደፈሩ፤ 
ነገር ግን  የመርዝ መርፌ ወጊዎች አንድ ትንሽ ነገር 
ትንፍሽ ካሉ የእነሱን ሃሳብ ለማስተጋባት የሚቀድማችሁ 
የለም ።ስለምን የሠፈራችሁን ሰዎች ዘነጋችሁ? 

ይህን የጥሩምባ ነፊዎችን አሽከርነት ስመለከት እ.ህ.ህ 
እስከመቼ እ.ህ. ህ…… የሚለው ዘፍን ያስታውሰኛል።

በመጨረሻም በአሜሪካ እና በአውሮፓ ተምረው 
መጥተው ሠፈራችንን ለግማሽ ክፍለ ዘመን ያህል 
በማበጣበጥ ሰላም የነሱ ኃይሎች የታሪክ ተወቃሽ 
እንደሆኑ ሁሉ አሁን ላይ ያላችሁ በሠፈራችን የምትገኙ 
ሐኪሞች ጥሩ ሥራዎችን ሠርታችሁ እንደ ዓድዋ ጀግኖች 
አባቶቻችን በመልካም ታሪክ ስማችሁን እንድታስጠሩ 
አደራ ! አደራ !! የእናንተው ውድ ወንድማችሁ ኖህ 
ከመንበሩ።ብሎ አንብቦ ሲጨርስ….

 	 መሪጌታ ተስፋ «ሕማማ ለዓይን ርዕየተ 
ጸላኢ ወይም የዓይን በሽታዋ ጠላቷን ማየቷ» እንዲሉ 
ኖህ ከመንበሩ  በስህተት በአንዳንድ የሕክምና ሙያ ላይ 
የተሠማሩ ሰዎችን በኃላፊነት ተመልክቶ ቢበግን ነው 
ይህ የመሰለ ደብዳቤ መጻፉ ።ስለሆነም አሁን በሥራ 
ላይ ያላችሁ ስመ ጥር ሐኪሞች ከጎናችሁ በሕክምና 
ሙያ የተሰለፉ አንዳንድ ሐኪሞች ሰፈራችንን ለማፍረስ 
እየተንገታገቱ እያየን ነው። እነዚህን ሰዎች ሠፈር 
ሳያፈርሱ መላ እንድትሏቸው የበኩሌን ልነግራችሁ 
እወዳለሁ ብለው፤ ደብዳቤውን ያነበላቸውን ልጅ 
መርቀው ሸኙ ።እራሳቸውም የዓድዋን የድል 
በዓል ከኖህ ከመንበሩ ጋር ለማሳለፍ ኖህ መንበሩን 
እየተጠባበቁ ከዋርካው ጥላ ስር ተቀመጡ።

ድሮ ድሮ በሠፈራችን ፊደል 
የቆጠረ ባልነበረበት ጊዜ 
መሪጌታ ተስፋ ደብዳቤ 
ለማንበብ ምን ከመሰለ የበግ 
ቀይ ወጥና ናላ ከሚያዞር 
ጠላ ጋር ተሰጥተው እና 
ተለምነው ደብዳቤ ያነቡ 
ነበር።እናቴ ስታወጋኝ 
በዚህ ዘመን ተምሮ ሥራ 
አጥቶ ከሚንገላጀጀው ሰው 
ምነው ግማሽ የሚሆነው 
በዚያ ዘመን በተፈጠረ ብዬ 
ተመኘሁ
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የዘመን ጥበብ
ስፖርትና መዝናኛ

ዓድዋን  በዜማ
ተገኝ ብሩ

የጥቁር ሕዝቦች ደማቅ ታሪክ የኢትዮጵያውያን 
ድንቅ ድል ዓድዋ በጥበብ ተደጋግሞ ተወስቷል። 
ኢትዮጵያውያን ለአገራቸው ነፃነት የከፈሉት ትልቁ 
መስዋዕትነት በኢትዮጵያውያን የጥበብ ሰዎች ለዓለም 
ተዋውቋል።ያ ልዩ ታሪክ በልዩነት ጎልቶ እንዲታይ 
ኪነጥበብ ኃያል አበርክቶ ነበራት።

  የትናንት ሁነት ዛሬ ላይ በተለያየ መልኩ ተኳሽቶ 
ላላየው ላልሰማው ይተላለፋል። ኪነጥበብ ያለፈን አቅርባ 
ታመላክታለች፤ የሞተን ቀስቅሳ ህያው ታደርጋለች።  
ጥበብ ምልከታዋ ጥልቅ፣ እይታዋ ሩቅ፣ መጎናፀፊያዋ 
በውበት የደመቀ ነውና ሁሉንም ሰብስባ በአንድነት ገሀድ 
ታደርጋለች። የጥበበኞች ምድር  የሆነችው ኢትዮጵያም  
በጠቢባን ልጆቿ ታሪኳ ተቃኝቷል።  

 ጥበብ በባህሪው ገላጭ ነውና ያኔ እዚያ ታሪካዊ ቦታ 
ላይ የሆነውን እውነት ገልጦልናል። ያን መስዋዕትነት 
በብዕሩ ፣ያንን ጀግንነት በቀለሙ፣ ድንቅ የነበረውን 
የአርነት ተጋድሎ በክራሩ ኢትዮጵያዊ ጥበበኛ ሲገልጠው 
ኑሯል። ዛሬም ኃያሉ እውነት በተለየ መንገድ መቅረቡን 
ቀጥሏል። በወጣትና አንጋፋ የጥበብ ሰዎች ዓድዋ 
ተወስቷል። የአገሪቱን ነፃነት ጠብቀው ያቆይዋት አባቶች 
ገድል፤ ክብሯ እንዳይደፈር የተሟገቱላት እናቶች 
መስዋትዕነት በብዙ ተዘክሯል። 

ለአፍሪካውያን የነፃነት ችቦ የለኮሰው ዓድዋ 
በኢትዮጵያዊን ሙዚቀኞች ከፍ ብሎ ደምቆ ተነስቷል። 
የዛሬ የዘመን ጥበብ ገፃችን እነዚህ ዓድዋ ላይ ትኩረት 
አድርገው ከፍ ያለ ቦታ ላይ የተቀመጡ የሙዚቃ 
ሥራዎችን ይቃኛል። ዓድዋ የጥቁር ሕዝቦች የከፍታ 
ታሪክ፣ የኢትዮጵያውያን አንፀባራቂ ድል ከዘከሩ የኪነ 
ጥበብ ሥራዎች ሙዚቃዎች መካከል ጎልተው የወጡትን 
መረጥን እንጂ በጉዳዩ ላይ የተሠሩ በርካታ ሥራዎች 
መኖራቸውን ልብ ይሏል።

ኑ አድዋ ላይ እንክተት..ያ የጥቁር ንጉሥ አለና
የወኔው እሳት ነደደ…ለአፍሪቃ ልጆች ድል ቀና
ባልቻ አባቱ ነፍሶ …መድፉን ጣለው ተኩሶ
ሳልል ወይ  ሆሆ ሆሆ….
በዜማና በግጥሙ ይዘት ከፍ ያለው ይህ የጥበብ 

ሥራ አባቶች የነበራቸውን ወኔ፣ አገራቸውን ከጠላት 
ወረራ ለመታደግ ያደረጉትን የጀግንነት ተግባር በልዩነት 
ያነሳል፤ይዘክራልም።  የቴድሮስ ካሳሁን (ቴዲ አፍሮ)  
“ጥቁር ሰው ” የተሰኘው ዓድዋን የተመለከተ ዜማ። 

በዚህ ሥራ የዓድዋን ታላቅ ድል የጊዜውን 
የኢትዮጵያ መሪ ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አፄ ምኒሊክ 
ጀግንነት፣ ቆራጥነትና የአመራር ጥበብ፣ የጦርነቱ ተሳታፊ 
ኢትዮጵያውያን ጀግኖችን ተጋድሎ በጥበብ ባመረ ዜማ 
በስርቅርቅ ድምፁ አድማጭ ጋ አድርሶ ያንን ታላቅ ድል 
እንዲያስቡ አድርጓል። 

ይህን ታላቅ ታሪክ፣ የኢትዮጵያውያንን ድል 
እየዘከረ፣ ዛሬ ላይ ትናንት የሆነውን በብዙ የገለፀ ጥበብ 
ሥራ በከያኒው ተቀምሮ በሙዚቃዊ ጥበብ ተዋዝቶ 
ታሪክ እንድንገነዘብ ተደርጓል። አድዋ ላይ በጀግንነት 
የተዋደቁ ኢትዮጵያውያን፣ እዚያ ተራራ ላይ ለአገራቸው 
መስዋዕትነት የከፈሉ ታላላቅ የጦር መሪዎች ማንነት፣ 
ባህሪና ጀግንነት ምስል ከሳች በሆነ መልኩ አስደምጦናል። 
እነ ራስ አሉላን ከነጦር መሣሪያቸው፣ የእነ መንገሻን 
ድል አድራጊነት ቴዎድሮስ ካሳሁን በሙዚቃው ጠቅሶ 
አሳውቆናል።

ፋኖው አባ ራስ አሉላ
ሳንጃ ጎራዴው ቀላ
አዛዥ የጦሩ ባሻ
ድል ነው ካለ መንገሻ …
በጦርነቱ ኃያል ጀግንነት የፈፀሙ ጀግኖች እየዘከረ 

በዚያ ታሪካዊ ሁነት ስለኢትዮጵያ የተወደቁ ድንቅ 
አገር ወዳዶችን እያነሳ አጀብ በሚያሰኝ ስንኝ ባማረ 
ዜማ ይገልፃል። ጥበብ የሩቁን አቅራቢ የተመለከተውን 
በጥልቀት ዳሳሽ ነውና ይህን መብቱን ተጠቅሞ ፒያሳ 
ጊዮርጊስ ያለውን የአፄ ምኒሊክ ሐውልት ሲመለከት 
የተሰማውን በጥበብ ገልፆ አጋብቶብናል።

ጊዮርጊስ ፈረሱ ቆሞ ሳይ
ድል ቀናኝ ሳልል ዋይ
አባቴ ወኔውን ተኮሰው
ምኒልክ ጥቁር ሰው

እያለ የጦር ሜዳውን ተጋድሎ፣ ለአገር የተከፈለውን 
ታላቅ መስዋዕትነት ጥበብ መሠረት አድርጎ አሳይቶናል። 
በዚህ አላበቃም፤ እዚያ ታሪካዊው ተራራ ዓድዋ ላይ 
የተካፈሉትን ጀግና የጦር መሪ በቅፅል ስማቸው አባ 
መላ በመባል የሚታወቁትን ፊታውራሪ ሀብተጊዮርጊስ 
ዲነግዴን በዚሁ የታሪክ መዘክር በሆነው ሥራው 
አንስቷቸዋል። በጦር ሜዳው ውሏቸው የሠሩትን ታላቅ 
ጀብድ ጠቅሷል። 

ዳኛው ያሉት አባመላ
ፊት ሐብቴ ዲነግዴ
ሰልፉን በጦር አሰመረው
ፊት ሆኖ በዘዴ
እያለ ዓድዋ ላይ በማዋጋትና በመዋጋት የተለያ የጦር 

ስልት የነበራቸው የጦር ሜዳው መለኛ ፊትአውራሪ ሀብተ 
ጊዮርጊስ ዲነግዴን ያነሳል። በጦርነቱ ወቅት ያበረከቱትን 
ትልቅ አስተዋፅዖ ይዘክራል። መነሻ ቦታቸውና ታሪካቸውን 
በሚናገሩት ቋንቋ የተፈጠሩበት ማኅበረሰብ ልሳን በሆነው 
ኦሮምኛ ዜማ በኃያሉ እንዲህ ብሎ ያሞግሳል።  

ኢጆሌ ቢያኮ ጀጀባዳ መሌ
ጀዴቶ ከኤ ያገሬ ኮበሌ
ዱበት ኢንዴምኑ አልከን ተኤ ጉያ
ዲናፍ ሒላኑ ኢትዮጲያ
ኢጆሌ ቢያኮ
ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች የንጉሠ ነገሥታቸውን 

አገር ተወረረች፤ ተነስ አዋጅ ሰምተው ወደ ዓድዋ 
የተመሙት ኢትዮጵያውያንና የፈፀሙት ታላቅ ገድል 
በዚህ ታላቅ የሙዚቃ ሰው ሥራ ጥቁር ሰው ተሰኝቶ 
በሚሊዮኖች ተደምጧል። ዓድዋን በታሰበ ቁጥር ቴዲ፣ 
ቴዲ በታሰበ ቁጥር ጥቁር ሰው ተያይዘው ይነሳሉ።

በህብር ያጌጠችው ኢትዮጵያ በዓድዋ ታላቅ ድል 
ነፃነቷን ጠብቃ ዛሬ ድረስ ሳትደፈር የቆየችው ኢትዮጵያ 
ዛሬ በጥበብ ልጆቿ የእነዚያን ጀግኖች ሥራ መዘከርዋን 
ቀጥላለች። ዓድዋ ላይ የተጋደሉ ጀግኖች እዚያ ቦታ ላይ 
ራሳቸውን ሰውተው ፣አገራቸውን ያቆሙ ብርቱዎች፣ 
ዛሬም ድረስ በተለያየ መልኩ ይዘከራሉ።

ከዛሬ 125 ዓመታት በፊት የሆነ የሆነውን ያንን ታላቅ 
ጀብድ፣ከምዕተ ዓመት በላይ የሆነውን ያንን ድንቅ ድል 
በጥበበኛዋ ድምፃዊት እጅጋየሁ ሽባባውም በልዩነት 
ተወስቷል። ዓድዋን የእስዋን ያህል የገለፀ፣ ያንን ድልና 
መስዋዕትነት የእጅጋየሁን (ጂጂን) ያህል ያወደሰ ከወዴት 
ይኖር ይሆን? ያስባለችበት የዜማዋን መጠሪያ ራሱን 
ታሪካዊውን ሁነትና ቦታ በመውሰድ “ዓድዋ” ብላዋለች። 

ስለ ዓድዋ የጂጂን ያህል በጥበብ አጉልቶ ለዓለም 
የገለፀ፤ ተቀኝቶ ልዕልናውን ያረጋገጠ የሙዚቃ  ሥራ 
ለማግኘት ብዙ መድከም ይጠይቃል። ይህች ድንቅ 
አቀንቃኝ ዓድዋ በተሰኘ ዜማዋ የታሪካዊ ሁነቱን 
አጠቃላይ ገፅታ፣ የኢትዮጵያውያን ጀግንነት፣ በጦርነቱ 

የከፈሉትን መስዋዕትነት እና የድሉን ድምቀት በነጠሩና 
ብዙ በሚገልፁ ቃላት ተጠቅማ አቀንቅናለች።  

 የሰው ልጅ ክቡር፣… ሰው መሆን ክቡር፣
 ሰው ሞቷል ሰው ሊያድን፣ሰውን ሲያከብር፣                                          
ሰውን ያህል ክቡር ፍጡር ለራሱ የሚሰጠው ታላቅነት 

በማንሳት ይህንን ውድ ነገሩን ለአገሩ ሳይሰስት የሰጠበትን 
ሁነት በልዩ ገለፃ በተዋበ ዜማ ስታሰማን የዓድዋና 
መስዋዕትነት፣ የድሉና የአርበኞች ቆራጥነት ፍንትው 
አድርጎ ይገልፃል። “ሰው ሞቷል ሰው ሊያድን፣ሰውን 
ሲያከብር”በዚህ ሥራዋ የሰው ልጅ ታላቅነት፣ የአዳም 
ዘርን ክብር አጉልታ በመጀመር ይህ ክብሩ ለታላቅና 
ከራሱ የበለጠ ለሚወዳትና ለሚያከብራት አገሩ ራሱን 
ቤዛ ያደረገበትን እውነት በዚህ መልክ ለማሳየት 
ተጠቅማበታለች። 

  በደግነት፣ በፍቅር፣ በክብር ተጠርቶ፣
 በክብር ይሄዳል፣ ሰው ሊኖር ሰው ሞቶ።
በወቅቱ በዚህች አገር ላይ፣ በዚህ ጀግና ሕዝብ 

የተፈፀመ ኃያል ድል በዘከረው የአርቲስት እጅጋየሁ 
ሽባባው ዜማ  ለዚህች ምድር ክብር የተከፈለ መስዋዕትነት 
በነጠረ አገላለፅ ተሰኝቷል። ከያኒዋ እያደር ሲሰሙት 
አዲስ፤ ከርሞ ሲያዳምጡት በብዙ የሚመነዝሩት ትርጓሜ 
የያዘ፤ ሲመረምሩት የሚደንቅ ፍቺ የሚሰጥ ዘመን ተሻጋሪ 
የጥበብ ሥራዋ ነው። ክቡር የሆነው የሰው ልጅ ላከበራት 
አገሩ የከፈለው መስዋዕትነት በሚገባ ተገልጧል። 

የተሰጠኝ ሕይወት ዛሬ በነፃነት፣
ሰው ተከፍሎበታል ከደምና ከአጥንት፣
ዛሬ ላይ ትናንት ሆነ ተብሎ የሚነገረው ታሪክ በምን 

ያህል ውድ ዋጋ እንደተገኘ ስለዚያ ኢትዮጵያውያን 
የሆኑትንና የከፈሉትን ይነግረናል። ይች በደምና 
በአጥንት ነፃነቷን ጠብቃ የቆየች ምድር ፤ጠባቂዎቿ 
የዋሉላትን፤ የከፈሉላትን መስዋዕትነት በብዙ ነገር ግን 
አጥረውና ተመጥነው በጥበበኛዋ በተቋጠሩ ስንኖች ብዙ 
ይነግሩናል።  

ስንት ወገን ወደቀ በነፃነት ምድር፣
ትናገር ዓድዋ፣ ትናገር ትመስክር፣
ትናገር ዓድዋ፣ ትናገር አገሬ፤
እንዴት እንደቆምኩኝ ከፊታችሁ ዛሬ።
መስዋዕትነቱ ልጆቿ የነፃነት አየር እንዲተነፍሱ 

ምክንያት ሆኗል። በማንነታቸውና በባህላቸው እንዲፀኑ 
ረድቷቸዋል። ኢትዮጵያውያን ከሰው ፊት በነፃነት 
እንዲቆሙ መኩሪያ ሆኗቸዋል። ይሄንንም እጅጋየሁ 
በዚሁ ዜማዋ እንዲህ ስትል አዚማዋለች።

በኩራት፣ በክብር፣
በደስታ፣ በፍቅር፣
በድል እኖራለሁ ይኸው በቀን በቀን፣
ደሞ መከራውን ያን ሁሉ ሰቀቀን።
ስንኙ፤ የዚያ ዘመን መስዋዕትነት ዛሬም ድረስ የቆየ 

ነፃነት ማጎናፀፉ፣ የዚያ ዘመን ተጋድሎ ዛሬም ድረስ 

የፈጠረው ወኔና ራስን መሆን ያስገኘው ውጤት መሆኑን 
ያመላክታል። 

አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትናንት፣
መቼ ተነሱና የወዳደቁት፣
ያ ትልቅ ድል ፈፅሞ በሚገባው መጠን 

እንዳልተዘከረ፤ያ የጥቁሮች የነፃነት ቀን ገና እንዳልተወሳና 
እዚያ ምድር ላይ የተዋደቁት በሥራቸው ልክ ውዳሴና 
ምስጋና ዛሬ ድረስ እንዳላገኙ ለዚህም መሥራትና 
ታሪካቸውን እያወጣን መግለፅ፣ ሥራቸውን ማስተዋወቅ 
እንደሚገባን የሚነግር፣ታሪካችን ሳይገለጥ መኖሩን 
የሚያስታውሰን ነው።

ምስጋና ለእነሱ ለዓድዋ ጀግኖች፣
ለዛሬ ነፃነት ላበቁኝ ወገኖች፣
ያኔ አፍሪካውያን በነጮች ተወረው ነፃነታቸውን 

አጥተው ሉዓላዊነታቸውን ተነጥቀው ነበርና 
ኢትዮጵያውያን የተቀዳጁትን ድል ለጥቁር ሕዝቦች 
በሙሉ በተለይ ለአፍሪካውያን የነፃነት ችቦ ለኩሷል። 
ድሉ የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ለተበደሉ ጥቁሮች፣ 
ተንቀው ተደፍረው ለነበሩት አፍሪካውያን ሁሉ ጭምር 
ሆኗል። 

የጥቁር ድል አምባ፣ ዓድዋ፣
አፍሪካ፣ እምዬ ኢትዮጵያ፣
ተናገሪ ……..ተናገሪ
የድል ታሪክሽን አውሪ።
ከዚህች የሙዚቃው ዓለም ንግስት በተጨማሪ 

ይህንን ታላቅ ድል ከዘከሩ ድምፃውያን መካከል ዝነኛው 
ድምፃዊ ሮፍናን በተለየ እይታ ትናንት ዓድዋ ላይ 
የተጋደሉ ጀግኖችን በማወደስ ዛሬ ያንን ድንቅ ታሪክና 
ድል መድገሚያ ሌላ እድል እንዳለን ያነሳል። የእኛን ዓድዋ 
ዛሬ ላይ በምን ማደስ እንዳለብን ያንን ድል በምን መድገም 
እንዳለብን ያስገነዝባል። 

ዓድዋ ከራስ ጀመረ
ራሱን ያሸነፈ ለ ሰው ተረፈ
ሁሉም ትውልድ ዓድዋ አለው
የኔም ዓድዋ ልቤ ላይ ነው
ጀግና ማለት ይቅር ባይ ነው
በይቅር በይነት ሰፊ ልብ የተራራቅንበትን ሀሳብ 

ማቅረብ፣ የተጣላንበትን ማስታረቅ፣ የተለያየንበትን 
ማቀራረብ እንችላለንና ያኔ አድዋ ላይ አንድ ሆነው ያገኙት 
ድል እና አንድነት ዛሬ እኛ እርስ በርሳችን ይቅር ተባብለን 
ድሉን እንድንደግመው በጥበብ አዋዝቶ ይነግረናል። 
የዓድዋን ድል ዛሬ ባለንበት ተጨባጭ ሁኔታ በምን መልክ 
መድገም እንዳለብን በብዙ ያሳየናል።

ኢትዮጵያውያን ከምስራቅና ምዕራብ ከሰሜንና 
ደቡብ አንድ ላይ ዘምተው፣ ከመሐል አገር ተነስተው ዓድዋ 
ላይ ትልቅ ጀብድ የፈፀሙት ጀግኖች ኢትዮጵያውያንን 
የጥበብ ባለሙያዎች ከብዙው ጥቂቱን በዚህ መልክ ዳሰን 
አበቃን። ቸር ይግጠመን።



በጋዜጣው ሪፖርተር

በዩክሬን የሚገኙ አፍሪካውያን ወደ ጎረቤት አገራት 
የመሄድ መብታቸው እንዲከበር አፍሪካ ኅብረት አሳሰበ።

ኅብረቱ በዩክሬን የሚገኙ አፍሪካውያንን ጉዳይ 
በቅርበት እየተከታተለ መሆኑን ገልጿል

አፍሪካውያን በግጭት ወቅት የዓለም አቀፍ ድንበሮችን 
የማቋረጥ መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ተብሏል።

ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ቃልኪዳን ጦርን 
እቀላቀላለሁ ማለቷን ተከትሎ በተፈጠረ አለመግባባት 
ከሩሲያ ጋር ወደ ጦርነት ያመሩ ሲሆን ጦርነቱ ከተጀመረ 
ዛሬ ስድስተኛ ቀናቸው ላይ ነው።

እስካሁን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ዜጎች ዩክሬንን ለቀው 
ወደ ጎረቤት አገራት የተሰደዱ ሲሆን፤ በዩክሬን ከተሞች 
ውስጥ ይኖሩ የነበሩ አፍሪካውያን የተለያዩ እንግልቶች 
እየደረሱባቸው መሆኑን በማኅበራዊ ትስስር ገጾች የተለቀቁ 
የተንቀሳቃሽ ምስሎች ያስረዳሉ።

የአፍሪካ ኅብረት ሊቀመንበር የሆኑት የሴኔጋሉ 
ፕሬዘዳንት ማኪ ሳል እና የኅብረቱ ኮሚሽነር ሙሳ 
ፋኪ መሃማት በጋራ ባወጡት መግለጫ፤ በዩክሬን ያሉ 
ሁኔታዎችን በመከታተል ላይ ነን ብለዋል።

በተለይም በዩክሬን የሚኖሩ አፍሪካውያን ደህንነት 
እንዳሳሰበው የገለጸው የአፍሪካ ኅብረት አፍሪካውያን 
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ልዩ ልዩ
ማህበራዊ

ዓለም አቀፍ

ዓድዋ እና የአሸናፊነት ሥነልቦና
ግርማ መንግሥቴ

የአንድ አገር ሕዝብ ሥነልቦና የሚገነባባቸው 
መሠረቶች አያሌ ናቸው።  ባህሉ፣ ኃይማኖቱ፣ ነባር 
እሴቶቹ ወዘተ እና የመሳሰሉት ሁሉ ለአንድ ሕዝብ 
የእሱነቱ መገለጫዎች ብቻ ሳይሆኑ እራሱ እሱነቱ ናቸውና 
ስብዕናውም ከዚሁ ማንነቱ የሚቀዳ ይሆናል።

እርግጥ ነው፤ እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚያስፈልግ 
አንድ መሠረታዊ ጉዳይ ቢኖር አንድን ሕዝብ እንደ ሕዝብ 
“ሥነልቦናው ይህ ነው”፤ ወይም፣ “ይህ አይደለም” ብሎ 
መፈረጅ ቀላል ነገር አለመሆኑን ነው። አይደለም አንድን 
ሕዝብ፣ አንድን ግለሰብ በተመለከተ እንኳን በዚህ ደረጃ 
ለመበየን ጉዳዩ ቀላል አለመሆኑን ነው። አንድ ሕዝብ 
ባሉት የጋራ ማንነቶች የተነሳ የጋራ ሥነልቦናዊ ውቅር 
ይኑረው እንጂ እንደ “የፋብሪካ ሳሙና” በሁሉ ነገሩ አንድ 
አይነት ነው ማለት አይደለም። የሚለያይባቸው በርካታ 
ጉዳዮች አሉ። ለዚህ መለያየት ምክንያቱ ደግሞ ከቤተሰብ 
ጀምሮ፣ አካባቢን አስከትሎና የሕይወት ልምዶችን 
አዳምሮ ያሉት ሁሉ ናቸውና ጉዳዩ የዋዛ አይደለም። 

ይሁን እንጂ አንድ ሕዝብ፣ የጋራ በሆኑ ጉዳዮች 
ላይ የጋራ እምነት፣ የጋራ አቋም፣ የጋራ ስሜት፣ የጋራ 
አመለካከት፣ የጋራ ፍላጎት ወዘተርፈ የለውም ማለት ግን 
አይደለም። “የጋራ ቆንጆ” ሳይቀር አለው። 

“በአራት ተጓዦች ከሐረር የተጀመረው ጉዞ ዓድዋ 
6 አዲስ አበባ ላይ 48 በመድረስ፤ መቐለ ከተማ ላይ 
52 በመሆን፤ ውቅሮ ከተማ ላይ ደግሞ የዘማቾች ቁጥር 
ወደ 54 አድጓል። ከዓድዋ ድል የዘመቻ ታሪክ ጋር 
ቅርርቦሽ ያለው የመጨመር ታሪክ በዘንድሮው ጉዞ እውን 
ሆኗል።” የሚለው የ2011 (12?) ዓ.ም የዓድዋ ተጓዦችን 
የተመለከተው የጉዞ ማስታወሻም ለዚህ ለ”ዓድዋና 
የአሸናፊነት ሥነልቦና” አንዱ ማሳያና የጋራ ሥነልቦና 
ስለመኖሩ ማረጋገጫ ነው። ገበየሁ ሲሞት የባልቻ 
መተካት፤ ታላቁ የህዳሴ ግድባችን የፈጠረው የጋራ 
ስሜትም የዚሁ የአሸናፊነት ሥነልቦና (እንደጀመርነው 
እንጨርሰዋለን!!!) ሌላው ማሳያ ነው።

እርግጥ ነው፣ የጋራ ሥነልቦና ምንጩም ሆነ መሠረቱ 
የጋራ የሆነ ተግባር፣ የጋራ የሆነ ድል ወይም ሽንፈት 
ወዘተ ነው። በመሆኑም አንዱን የዓድዋ ድል በተመለከተ 

ጥቁርና ነጭ ያላቸው አተያይ አንድ አይደለም። 
ስሜታቸውም የተለያየ ሲሆን እይታቸውም ዥንጉርጉር 
ነው፤ ምናልባትም ተቃራኒ።

በአንድ ድል ላይ ድል አድራጊና ድል ተደራጊ በዛ 
ጉዳይ ላይ ያላቸው ስሜትም ይሁን ሥነልቦና በተቃራኒነት 
የሚፈረጅ እንጂ አንድ ሊሆን ከቶም አይችልም። 
የሚችል ቢሆን ኖሮ አስቀድሞም ባልተጋጩ ነበርና 
የሚታሰብ አይደለም - “የዓድዋ ድል ለኢትዮጵያውያንና 
ለጣሊያናውያን ምንና ምንድን ነው?” ብሎ ለጠየቀ 
ይህ አስተያየት መልስ ይሆነዋልና ጉዳዩን በዚሁ ማለፍ 
ይቻላል።

“ዓድዋና የአሸናፊነት ሥነልቦና” የሚል ርዕስ ይዘን 
በግማሽ የጋዜጣ ገጽ ላይ ደፍረን ሀሳብ ለመሰንዘር ስንነሳ 
የርዕሰ ጉዳዩ ጥልቀትም ይሁን ስፋት ጠፍቶን አይደለም፤ 
አንድን በተከታታይ ቅፆች (ቮሊዩምስ) ሊሄድ የሚችልን 
ጉዳይ ይዞ እዚህ አብራራዋለሁ ብሎ መንፈራገጥ 
ትርፉ ለመላላጥ ካልሆነ በስተቀር አይሞከርም። 
ይሁንና “አይሞከርም” ሲባል ግን “አይታሰብም” ማለት 
አይደለምና እዚህ፣ በዚህች ገጽ ላይ ለማለት የፈለግነው 
በመጀመሪያ ደረጃ እራሱን ዓድዋንና ድሉን መዘከር 
ሲሆን፤ በበላይነትም ያንን የሚያክል መስዋዕትነት 
በመክፈል ለዚህ ያበቁንን፤ ኮራ፣ ጀነን …. ብለን 
እንሂድ፤ ቀና ብለን እንራመድ (ልብ እንበል እነዚህ ሁሉ 
የአሸናፊነት ሥነልቦና ውጤቶች ናቸው) ዘንድ ያስቻሉንን 
አያት ቅድመ አያቶቻችንን (አጥንታቸው እንዳይወቅሰን) 

ለመዘከር ነው። አዎ፣ ትናንት 
በመላ አገሪቱ በደማቅ 
ሥነሥርዓት ተከብሮ በዋለው 
126ኛ የዓድዋ ድል በዓል ላይ 
ሲደረግና ሲሆን የነበረውም 
ይሄው ነውና ይህ ለዘልዓለም፣ 
በአሸናፊነት ሥነልቦና ታጅቦ 
የሚቀጥል ይሆናል። ለዚህ 
ምክንያቱ ደግሞ፣ ቀደም 
ሲል እንደጠቀስነው ድሉ፣ 
እሴትነቱም ሆነ መንፈሳዊ 
ሀብትነቱ የጋራ በመሆኑና 
በሁላችንም፣ በመላው ጥቁር 
ሕዝብ ዘንድ የአሸናፊነት 

ሥነልቦናን ስላስታጠቀ ነው። አዎ፣ በጣሊያኖች ዘንድ 
ያለው የተሸናፊነት ሥነልቦና በኢትዮጵያውያን ዘንድ ብቻ 
ሳይሆን በመላው ጥቁር ሕዝቦችም ዘንድ የለም። ለምን? 
ግልጽ ነው።

የአሸናፊዎች/“winners”ን እና ተሸናፊዎች/“losers”ን 
ማዕከል ባደረገና በሁለቱ መካከል ያለውን (gap) ክፍተት 
ባገናዘበ መልኩ የተዘጋጀውን የዶ/ር ዴኒስ ዌይትሌይን 
“The Psychology of Winning: Ten Qualities of a 
Total Winner Mass” ጥናት “Losers retain so many 
losing habits that their lives are dominated by 
fear, regret and aimlessness.” (ተሸናፊዎች ሁሌም 
ቢሆን ሕይወታቸው በፍርሀት፣ በፀፀት፣ በቀቢፀ ተስፋ 
የተዋጠ ነው) የሚል ማንበባችን ለዚህ ሁነኛ ማረጋገጫ 
ሲሆን፤ ይህንኑ ጥናት ወደ ራሳችን፣ ወደ ዓድዋና ድሉ 
ስናመጣውም እራሳቸው ጣሊያኖችን ሳይቀር “ቪቫ 
ምኒሊክ!!”፤ “ቪቫ ጣይቱ!!” ያሰኘውን፤ ብሶት፣ ቁጭትና 
ንዴት የፈጠረውን፤ በሞሶሎኒ ላይ የተሰነዘረውን ስላቅ 
እናገኛለን። (ጣሊያኖች፣ “እዛ መሄድ እማይገባው ነበር፤ 
ጀግኖች አገር ሄዶ አዋረደን” ማለታቸውንም ማስታወስ 
ይጠቅማል።)

“የአሸናፊነት ሥነልቦና” በቀላሉ የሚገኝም አይደለም፤ 
ከተገኘም በቀላሉ የሚለቀቅ አይደለም። በከፍተኛ 
መስዋዕትነት የተገኘ እንደመሆኑ መጠን በከፍተኛ 
ጥንቃቄና ክብካቤ መያዝን ይጠይቃል። ያ ከሆነ፣ 

የአሸናፊነት ሥነልቦና ባለቤት መሆን ፀጋ ብቻ ሳይሆን 
የደለበ ሀብትም ነው። ከትውልድ ወደ ትውልድ ሊተላለፍ 
የሚገባው ቱባ እሴት ነው። የማንነት መገለጫ ዓርማ 
ነው። የሰላና በራሱ የሚተማመን ትውልድ መፍጠሪያ 
መሣሪያ ነው። ሊኮራበት የሚገባ፣ የሚያኮራ የአባቶቻችና 
እናቶቻችን ድልና ገድል ነው። ወ…ዘ….ተ…ር…ፈ….

አበሻ ሞት አይፈራም፣ ልማዱ ነው፣ ማን ይፈራል 
ሞት፣ ዘጠኝ ሞት መጣ ቢለው አንዱን ግባ በለው፣ ምን 
አለ ጎበዝ ምን አለ … አገሬን ለሰው አልሰጥም አለ ወዘተ 
ሁሉ ምንጫቸው የአሸናፊነት ሥነልቦና ነውና ዓድዋ 
ባለውለታችን ነው።

የአሸናፊነት ሥነልቦና በአግባቡ ከተያዘ፤ የበቃና የነቃ 
ትውልድን ለመፍጠር ያገለግል ዘንድ ተደርጎ ከሆነ ... ያለ 
ምንም ጥርጥር እድሜው ዘላለማዊ ነው። በመሆኑም ነው 
ማንም ኢትዮጵያዊ (ተፈጥሮ ራሷ አምርራ የተጣላችው 
ካልሆነ በስተቀር) ለነጭ የበላይት ሲንበረከክ፤ በሉዓላዊነቱ 
ሲደራደር፣ አገርና ወገኑን ለፔትሮ ዶላር ሲሸጥ … 
የማይታየው። ይህ ደግሞ የሚያሳየን ዐቢይ ጉዳይ ቢኖር 
በዋናነት የዓድዋ ድል የተከለው የአሸናፊነት ሰብዕና እንጂ 
ሌላ አይደለም፤ ወይም፣ ዶ/ር ዴኒስ ዌይትሌይ ከላይ 
በጠቀስንላቸው መጽሐፋቸው ማሸነፍ ልማድ ወይም 
ባህል ሊሆን እንደሚችል “winning habits” ባሉትና 
እሱንም ባብራሩበት ገጽ ላይ እንደሰፈረው አሸናፊነትን 
በመውረሳችን ምክንያት ነው። 

አዎ፣ ስለ አገር፣ ስለ ባንዲራ ፍቅር፣ ስለ ሕዝብና 
ወገን …. ሁሌም መነገር አለበት። ከዚህ በተቃራኒ 
በሆነ መልኩ መጠመድ የነበረንን፤ ያለንን የአሸናፊነት 
ሥነልቦና ያሳጣናልና የዴኒስ አተያይና እውነት ነው። 
ምክንያቱ ደግሞ እሳቸው እንዳሉት ጉዳዩ ወደ ኋላ መልሶ 
ከአሸናፊነት የተሸናፊነት ሥነልቦናን ያላብሳልና ነው።)

ባጠቃላይ፣ የዓድዋ ድል ለመላው ጥቁር ሕዝቦች 
ካስገኘው ታሪካዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊ፣ ባህላዊ ወዘተ 
ፋይዳ ባሻገር ላጎናፀፈን የአሸናፊነት ሥነልቦና ስንል 
እናከብረዋለን፤ የድሉ ባለቤት የሆኑትን አያት ቅድመ 
አያቶቻችንን እንዘክራቸዋለን፤ “ኢትዮጵያ ለዘዓአለም 
ትኑር!!!” እያልንም ድምፃችንን እናሰማለን። “አትፈርስም” 
ስንልም እናረጋግጣለን።

ቪቫ የዓድዋ ጀግኖች!!!

በዩክሬን የሚገኙ አፍሪካውያን ወደ ጎረቤት አገራት የመሄድ 
መብታቸው እንዲከበር አፍሪካ ኅብረት አሳሰበ

በጋዜጣው ሪፖርተር

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር 
ቤት በሃውሲ አማጽያን ላይ ጥሎት የነበረውን የጦር 
መሣሪያ ማዕቀብ አራዘመ።

ማዕቀቡ የአማጺ ቡድኑን አመራሮች ጨምሮ ሁሉንም 
የቡድን አባላት የሚመለከት ነው ተብሏል።

ምክር ቤቱ የየመን አማጽያን ላይ ጥሎት የነበረውን 
ማዕቀብ ያራዘመው በምክር ቤቱ ተለዋጭ አባል የተባበሩት 
አረብ ኤምሬቶች (ዩኤኢ) ጥያቄ መሠረት ነው።

በቅርቡ በአማጽያኑ ጥያቄ የተሰነዘረባት ዩኤኢ ምክር 
ቤቱ አማጽያኑ ላይ የጦር መሣሪያ ማዕቀብን እንዲጥል 
ጠይቃለች። በጥያቄውም ላይ የውሳኔ ሃሳብ ቀርቧል ድምጽ 
ተሰጥቶበታል።

11 የምክር ቤቱ አባል አገራት የውሳኔ ሃሳቡን ሲደግፉት፣ 
4 የምክር ቤት አባላት ድምጽ ከመስጠት ታቅበዋል። 
አየርላንድ፣ ሜክሲኮ፣ ብራዚል እና ኖርዌይ የዩኤኢን ሃሳብ 
ከደገፉ አገራት መካከል ናቸው።

የፀጥታው ምክር ቤት የጣለውን የጦር መሣሪያ 
ማእቀብ እንደ ከዚህ ቀደሙ በተወሰኑ አመራሮች ላይ 
ያነጣጠረ ሳይሆን ሁሉም የሃውሲ አማጽያንን የሚመለከት 
ነው ተብሏል።

በተመድ የዩኤኢ ቋሚ ተወካይ ላና ኑሴይቤህ የውሳኔ 
ሃሳቡ “የሃውሲዎችን ወታደራዊ አቅም የሚቀንስ እና በየመን 

የፀጥታው ምክር ቤት በሃውሲ አማጽያን ላይ ጥሎት 
የነበረውን የጦር መሣሪያ ማዕቀብ አራዘመ

እንደማንኛውም ዜጋ ወደ ጎረቤት አገራት የመግባት 
መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል ሲልም አሳስቧል።

በተለይም በግጭቶች እና የጦርነት ወቅቶች 
ለደህንነታቸው የሰጉ ዜጎች የአገራትን ዓለም አቀፍ 
ድንበሮች አቋርጠው የመግባት መብት እንዲከበርም 
ኅብረቱ በመግለጫው አሳስቧል።

በዩክሬን የሚኖሩ አፍሪካውያን ወደ ጎረቤት አገራት 
ለመሄድ ሲሞክሩ በዩክሬናውያን የደረሰባቸው እንግልት 
ግልጽ የዘረኝነት ጥቃት በመሆኑ ድርጊቱ ሊቆም 
እንደሚገባም ተገልጿል።

በዩክሬን የሚገኙ አፍሪካውያንን ደህንነት ለማስጠበቅ 
የኅብረቱ አባል አገራትን ጨምሮ በሌሎች ዓለም አቀፍ 
ተቋማት ጥረት በመደረግ ላይ መሆኑንም የኅብረቱ 
መግለጫ ያስረዳል።

ሩሲያ እና ዩክሬን የገቡበትን አለመግባባት በውይይት 
ለመፍታት በቤላሩስ ትናንት የመከሩ ቢሆንም ስምምነት 
ላይ ስለመድረሳቸው እስካሁን በይፋ የተገለጸ ነገር 
ባይኖርም ውይይታቸውን ከሁለት ቀን በኋላ ዳግም 
ለመጀመር ተስማምተዋል።

ይህ በዚህ እንዳለ ግን የዩክሬን መዲና ኬቭን 
ለመቆጣጠር የሩሲያ ወታደሮች በውጊያ ላይ ሲሆኑ 
በሩሲያ ላይ የሚጣሉ ማዕቀቦች ግን እንደቀጠሉ ናቸው።

እና በአካባቢው ያለውን ውጥረት ለማርገብ የሚያግዝ ነው” 
የምክር ቤቱን እርምጃ አድንቀዋል።

በኢራን እንደሚታገዙ የሚነገርላቸው የሃውሲ 
አማጽያን ባሳለፍነው ጥር ወር በዩኤኢ እና ሳውዲ ዓረቢያ 
የተለያዩ ጥቃቶች በመሰንዘር በሰው ሕይወትና መሠረተ 
ልማቶች ላይ ጉዳት ማድረሳቸው ይታወሳል።

ጥቃቱን ተከትሎ አሜሪካ አማጽያኑን በሽብርተኝነት 
ለመፈረጅ እያጤንኩኝ ነው ስትል፤ የዓረብ ሊግን ጨምሮ 
በርካታ አገራት አማጽያኑ በዓለም አቀፍ መድረክ 
በሽብርተኝነት እንዲፈረጅ ሲወተውቱ መቆየታቸውም 
እንዲሁ የሚታወቅ ነው።

አሜሪካ ከአሁን ቀደምም በፕሬዚዳንት ትራምፕ 
የአስተዳደር ዘመን አማጽያኑን በሽብርተኝነት ፈርጃ ነበር። 
ሆኖም አዲሱ የባይደን አስተዳደር ውሳኔውን ቀልብሶ 
ፍረጃውን አንስቷል።

የሃውሲ አማጽያን ባለፈው ወር ንጹሐን ዜጎችንና 
መገልገያዎችን ዒላማ ያደረገ ጥቃትን በአቡ ዳቢ 
መፈጸማቸው ይታወሳል።

በጥቃቱ ሁለት ሕንዳውያን እና አንድ ፓኪስታናዊ 
በድምሩ ሶስት ንጹሐን ተገድለዋል።

ይህን ተከትሎም የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ዓለም 
አቀፉ ማኅበረሰብ ድርጊቱን በጽኑ እንዲያወግዝና እርምጃ 
እንዲወስድ ጠይቃ ነበረ።



ፖለቲካና ወቅታዊ

ወቅታዊ
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ዕፀገነት አክሊሉ

ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሠረታዊ አገራዊ ጉዳዮች 
ዙሪያ ምክክር በማድረግና ብሔራዊ መግባባትን 
ለመፍጠር ይህንን ሂደት የሚመራና የሚያስተባብር 
አካል ለማቋቋም የሚያስችሉ የተለያዩ ሥራዎች 
ተከናውነዋል። በዚህም 11 አባላትን የያዘ  አገራዊ 
የምክከር ኮሚሽን ተቋቁሟል ። አገራዊ የምክክር 
ኮሚሽኑ  በሕዝቡ፣ በፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም 
በልሂቃን መካከል ለዓመታት ምላሽ ሳያገኙ ቀርተው 
መግባባት ላይ ያልተደረሰባቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች 
በማንሳት ታላላቅና  ተከታታይ  አገራዊ  ምክክሮችን  
አሳታፊ በሆነ መንገድ በማካሄድ መግባባትን መገንባት 
ዋነኛ አላማው እንደሆነ ተደጋግሞ ተነግሯል።

በኢትዮጵያ የተለያዩ ዓላማዎችን አንግበው 
በፖለቲካው መድረክ ላይ ያሉ ኃይሎችና ልሂቃን 
እንዲሁም ሕዝቡ ተቀራርበው ጥያቄዎችና 
ሀሳቦቻቸውን መሠረት አድርገው እንዲወያዩ 
ለማስቻል እንዲሁም ለአገራዊ አንድነት ገንቢ 
አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ አገራዊ ምክክሩ አውንታዊ 
ሚና ይኖረዋል ተብሎ ታምኖበታል። 

በዚህም የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ታኅሣሥ 
20 ቀን 2014 ዓ.ም ያጸደቀው እና ላለፉት ወራት 
ሲረቀቅ ብሎም የተለያዩ  ውይይቶች ሲደረጉበት 
የቆየው  “የኢትዮጵያ አገራዊ የምክክር ኮሚሽን” 
አዋጅ አሁን ላይ ወደ ተግባራዊ ሥራው ለመግባት 
የኮሚሽነሮች ምርጫ ተካሂዶ የኮሚሽነሮቹ ማንነት 
ተለይቶ ለዝርዝር ተግባር በመንደርደር ላይ ነው። 
ይህም  ቢሆን ግን ስለ ኮሚሽኑ ቀጣይ የቤት ሥራዎች 
ስለውጤታማነቱና ተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬም 
ድረስ መነጋገሪያ እንደሆነ ነው ያለው ።  ኮሚሽኑ 
በተለይም በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀ 
በኋላ ሁለት ጊዜ መሠረታዊ የማሻሻያ ስራዎችን 
አልፏል፤ አዋጁ በርካታ አስተያየቶችና ትችቶችን 
ሲያስተናግድ ቆይቷል።

በፍትሕ ሚኒስቴር አርቃቂነት፣ በሚኒስትሮች 
ምክር ቤት መሪነት እና በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 
ጸድቆ ወደ ሥራ ለመግባት በዝግጅት ላይ ስላለው 
አዲሱ ኮሚሽን የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት 
ዶክተር ሰይፈ ሥላሴ አያሌውን አነጋግረናቸዋል።

አዲስ ዘመን ፦ አገራዊ የምክክር መድረኩ 
ከዚህ ቀደምም አሁናዊም የሆኑ የአገራችንን 
ችግሮች ከመፍታት አንጻር የሚኖረውን ሚና 
እንዴት ይገልጹታል? 

ዶክተር ሰይፈ ሥላሴ ፦ ምክክር መድረኩ 
አገራዊ ችግሮችን በመፍታት በኩል የሚኖረው ሚና 
ትልቅ እንደሆነ ይሰማኛል። ማንኛውም ችግር መፍቻ 
ብቸኛውና ዋነኛው መንገድ እንደ ፓርቲም እንደ 
ግለሰብም ስመለከተው ንግግር ትልቁን ቦታ ይይዛል።  
ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ሆን ብለን የፈጠርናቸው 
ከዓመት ዓመት እየተንከባለሉ መጥተው የተጠራቀሙ 
ብዙ ችግሮች አሉብን። ከእነዚህ ችግሮች መውጪያ 
ብቸኛው መንገድ ደግሞ አገራዊ ምክክር ነው ብለን 
እናምናለን።

እናት ፓርቲም እንደማንኛውም ሕዝብ ይህ አገራዊ 
የምክክር መድረክ የተከማቹትን ችግሮቻችንን ብሎም 
አሁን ላይ እየፈጠርናቸው ያሉ ያለመግባባቶችን 
ወደፊትም ሊፈጠሩ የሚችሉ ልዩነቶችን በሙሉ 
ይፈታል ብሎ ያምንበታል። በመሆኑም ይህ የምክክር 
መድረክ እንደ አገር ከገባንበት ችግር የሚያወጣን 
ብቸኛ መንገድ ነው ብለን እናምናለን።

አዲስ ዘመን ፦  አገራዊ ምክክር መድረኩ 
ሁሉንም አካታች ሊሆን ይገባል የሚል ሃሳብ 
ይነሳል ፤ እንደው አካታችነቱ ሊገለጽ የሚችለው 
በምን መልኩ ነው ይላሉ?

ዶክተር ሰይፈ ሥላሴ ፦ ትልቁ ጉዳይ ይህ 
ነው ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም 
የኅብረተሰብ ክፍል ችግር አለበት ማለት ትልቅ ጥያቄ 
ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት የፖለቲካ ልሂቃን ፣ 
ምሁራን እያልን የምንጠራቸውን ከሕዝቡ ብናስወጣና 
ሌላውን ሕዝብ ብናይ ሁሉም በሰላም የሚኖር  
ነው። ይህም ቢሆን ግን በተለይም አሁን ላይ አገር 
የተመሰቃቀለ ነገር ውስጥ እንድታልፍ እየተገደደች 
ነው።  ይህንን ከማድረግ አንጻር አገር አንድ መቶ 
ሚሊዮን ሕዝብ አላት በመሆኑም መቶ ሚሊዮኑን 
ሁሉ በአንድ ማካተት ወይም ደግሞ በተጀመረው 
አገራዊ ምክክር ውስጥ የሚሳተፍበት ሁኔታ የለም።

አሁን እኛ በጀመርነው አገራዊ ምክክር ሂደት 
ውስጥ ያለፉ አገራትንም ተሞክሮ በምንመለከትበት 
ጊዜ መላው ሕዝባቸውን ያሳተፉበት ሁኔታ 
አልተስተዋለም። ነገር ግን ወካይ የሆኑ የኅብረተሰብ 
ክፍሎችን በምን መልኩ እናሳትፍ የሚለውን 
ማስተዋል ያስፈልጋል። በተለይም እነዚህ ወካይ 
የምንላቸው የኅብረተሰብ ክፍሎች እነማን ናቸው? 
ሊሳተፉ የሚችሉት በምን መልኩ ነው? በምን 
ያህል ቁጥርስ መምጣት አለባቸው? የሚለው ትልቅ 
ነገር ነው። በመሆኑም መቶ ሚሊዮኑን ሊወክሉ 
የሚችሉ የተመረጡ የኅብረተሰብ ክፍሎች መሳተፍ 
እንዳለባቸው ደግሞ የሁላችንም እምነት ነው።

ለምሳሌ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ፣ ታዋቂ 
ግለሰቦች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ምሑራን ፣ የሃይማኖት 
አባቶች በሙሉ ኅብረተሰቡን ወክለው በዚህ አገራዊ 
የምክክር መድረክ ላይ መሳተፍ አለባቸው። ይወክላሉ 
በምንልበት ጊዜ በእርግጥ የእነዚህ አካላት ውክልናም 
ራሱን የቻለ ጥያቄ ያለበት ሊሆን ይችላል፡፡ ነገር ግን 
በእርግጠኝነት የምንናገረው መቶ ሚሊዮኖችንም 
በዚህ ሂደት አንሳተፍም፤ ግን ደግሞ በተለያየ መልኩ 
የሚወከልበት አጋጣሚ መኖር መቻል አለበት። 

ይህ ውክልና አገር ትክክለኛ አገራዊ ምክክር 
አድርጋ መግባባት ላይ እንድትደርስ ከተፈለገ 
ከማንኛውም አይነት ተጽዕኖ ነጻ በሆነ መልኩ 
ከመንግሥትም ጣልቃ ገብነት በጸዳ ሁኔታ ሊተገበር 
የግድ ነው። ሆኖም ከዚህ ቀደም ይደረግ እንደነበረው 
መንግሥት ከዚህም ከዚያም የሚፈልጋቸውን ሰዎች 
ወስዶ ተመካከርን ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ላይ ደረስን 
የሚለው አካሄድ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ 
አይሠራም። ትክክለኛ ዘላቂ የሆነ መግባባት መፍጠር 
ከተፈለገ ሕዝቡ በሆነ መንገድ የሚወከልበትን ሁኔታ 
መፍጠርና የሚወክሉትንም አካላት በተለያዩ ቡድኖች 
አማካይነት መርጦ ማውጣት እንደሚያስፈልግ 
መታወቅ ይኖርበታል።

አዲስ ዘመን፦ እንደ ኢትዮጵያ የተለያዩ 
ሃሳቦች የሚንጸባረቅባቸው አገሮች ላይ ይህ 
መሰሉ የውይይት መድረክ የሚኖረው ሚና 
እንዲሁም ውጤታማነት እንዴት ይገለጻል ?

ዶክተር ሰይፈሥላሴ፦ በነገራችን ላይ የሃሳብ 
ልዩነት የሌለበት አገር የለም፡፡ ነገር ግን አገራት 
ያሉባቸውን የሃሳብ ልዩነቶች አቻችለው በመሄድ 
በኩል የራሳቸው ድክመት ጥንካሬ ይኑራቸው እንጂ 
አብረው እየኖሩ ያሉት አንድ አይነት ሃሳብ አመለካከት  
ስላላቸው አይደለም ። የቅርብ ጊዜ ተሞክሮና ልምድ  
የሆነውን ነገር ብንመለከት ደቡብ አፍሪካ ጥሩ 

ማሳያ ናት ። ደቡብ አፍሪካ በአፓርታይድ ዘመን 
በነጮችና በጥቁሮች መካከል የነበረው ነገር በትክክል 
በዘር የመጣ ፍጅት ነበር፡፡  እኛ አገር በዘር ብለን 
የምንናገረው ነገር የለም። 

በጥቁሮች ላይ የነበረው ግፍ ያንን ተከትሎ 
የነበረው መከራ እስር ግድያ ጥፋት ሁሉ ስናስታውስ 
በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ደቡብ አፍሪካ ከዚህ 
ሁሉ ፍጅት በኋላ ድህረ አፓርታይድ ብላ የእርቅና 
የእውነት አፈላላጊ ኮሚሽን ማቋቋሟ ትልቅ ውጤትን 
አመጥቶላታል።  ይህ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለመላው 
ዓለም ጥሩ ምሳሌ የሆነን አካሄድ ደግሞ በእኛም አገር 
ብንተገብረው በእርግጠኝነት ውጤቱን የምናየው 
ይሆናል ። 

እዚህ ላይ ግን የእኛ ትልቁ ችግር ከአካባቢያችን 
ነገሮችን ወስደን ለመማር ዝግጁ አይደለንም ። 
ጉዳዮችን በትክክል ወስደን ወደራሳችን ተርጉመን 
የመተግበር አቅማችንም ውስን ነው እንጂ፤ ብዙ 
የተሳኩ የሌሎች አገሮች ተሞክሮም  አለ።

አዲስ ዘመን ፦ ከሌሎችም የምንወስደውን 
ወስደን የራሳችንንም አክለን አገራዊ የምክክር 

- ዶክተር ሰይፈ ሥላሴ አያሌው 
  የእናት ፓርቲ ተጠባባቂ ፕሬዚዳንት 

“ የምክክር መድረኩ  በአገር ደረጃ ከገባንባቸው  
ችግሮች  የሚያወጣን ብቸኛው መንገድ ነው”

ደቡብ አፍሪካ ከዚህ 
ሁሉ ፍጅት በኋላ ድህረ 
አፓርታይድ ብላ የእርቅና 
የእውነት አፈላላጊ ኮሚሽን 
ማቋቋሟ ትልቅ ውጤትን 
አመጥቶላታል።  ይህ ለእኛ 
ብቻ ሳይሆን ለመላው 
ዓለም ጥሩ ምሳሌ የሆነን 
አካሄድ ደግሞ በእኛም አገር 
ብንተገብረው በእርግጠኝነት 
ውጤቱን የምናየው ይሆናል 



ፖለቲካና ወቅታዊ

ወቅታዊ 
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መድረኩን ማስተናገድ የሚጠበቅብን እንዴት 
ባለው ሁኔታ ነው?

ዶክተር ሰይፈሥላሴ፦ አገራዊ የምክክር 
መድረክ ይደረጋል ለማለት ለይስሙላ ሳይሆን 
በትክክል አገራችን ውስጥ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ 
ባገናዘበ መልኩ ችግሮችን ተረድተን  ወደራሳችን 
መልሰን ተቀብለን ከዚህ ሁኔታ ልንወጣ የምንችለው 
እንዴት ባለው መልኩ ነው? የሚለውን በትክክል 
አስቀምጠን ከችግራችን ብቸኛው መውጫ መንገዳችን 
ደግሞ ንግግርና ምክክር አገር አቀፍ ውይይት ነው 
የሚለውን በሁሉም ደረጃ ስናምንበት ነው።  

በመጀመሪያ ደረጃ ከሁሉ አስቀድሞ መንግሥት 
በአካሄዱ ላይ ከልቡ ሊያምንበት ይገባል፡፡ በእርግጥ 
ኮሚሽን አቋቁሟል፡ ኮሚሽነሮች ተሰይመዋል፤ 
አዋጅ ወጥቷል፤ እንዴት ይኬድ? የሚለው ነገርም 
አቅጣጫ እየተቀመጠለት ነው። ነገር ግን ይህ አካሄድ 
እስከ መጨረሻው ድረስ በተያዘው መልኩ ሊጸድቅ 
ሊሄድ የሚገባው ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ 
አገራዊ የምክክር ጉባኤ ከመንግሥት ጣልቃገብነትና 
ጫና ተላቆ ራሱን ችሎ ሊሄድ ከቻለ መንግሥትም 
ይህንን ለማድረግ ቁርጠኝነቱ ካለው ወደ ሚፈለገው 
መልካም ውጤት የማይመጣበት አንዳችም ምክንያት 
አይኖርም። 

በነገራችን ላይ ልንገፋ የምንፈልገው መንግሥትን 
ብቻ አይደለም፤ ተጫዋች ፓርቲዎች እንዲሁም 
ያገባናል የሚሉ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምናልባት 
በሰው ደም የመንገድ ፍላጎት ከሌላቸው በቀር፤ 
መድረኩ አገርን ወደ ፊት የማስኬድ፤ የማሳደግ፤ 
ከገባችበት አዘቅት የማውጣት ፍላጎት ካላቸው የነቃ 
ተሳትፎን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። 

ሌሎቹ ማለትም  የሃይማኖት ተቋማት ፣ የሲቪክ 

ማኅበራት የሚባሉትም ቢሆን ሚናቸው ቀላል 
አይደለም፤ ነገር ግን እንደ መንግሥትና ተፎካካሪ 
ፓርቲዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አዎንታዊ አስተዋፅዖን 
የሚያበረክት ስለሌለ ሚናቸውን ተረድተው ግንባር 
ቀደም  ተሳታፊ መሆን አለባቸው ብዬ አስባለሁ።

አዲስ ዘመን፦አሁን አገራችን ካለችበት 
ሁኔታ አንጻር እንዲሁም የገባንበት ጦርነት 
ካለመቋጨቱ አኳያ አንዳንዶች አገራዊ ምክክሩ 
ወቅቱን የጠበቀ አይደለም ይላሉ ፤ በዚህ ላይ 
ያለዎት ሃሳብ ምንድን ነው?

ዶክተር ሰይፈሥላሴ ፦ እዚህ ላይ ሕይወት 
አንዱን አስጨርሳ ወደ ሌላው፤ ሌላው ሲያልቅ ደግሞ 
ወደሚቀጥለው የሚኬድባት አይደለችም።  አዎ! 
አገራችን ላይ ጦርነት አለ ፤ በይፋ በሰሜኑ የአገሪቱ 
ክፍል ካለው ጦርነት በባሰ ሁኔታ በምዕራቡ የአገራችን 
ክፍል በየእለቱ ሰዎች የሚታረዱበት የሚገደሉበት 
ሁኔታ አለ፡፡ ወለጋ ውስጥ የምንመለከተው ነገር 
በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ለእነዚህ ሁሉ ችግሮች 
መቋጫው አገራዊ ምክክር ብቻ ነው። 

ከዚህ አንጻር አንደኛውን ነገር ቋጭተን ወደ 
ሁለተኛው እንመጣለን ብለን በምንልበት ጊዜ 
የዚያኛው መቋጫ የት ነው? እስከዛስ በምን ዓይነት 
መልኩ ነው መቋቋም የምንችለው ? የሚለው 
ሊጤን ይገባል፤ እኔ አንዱን ሳንቋጭ ወደሌላው 
ሄድን ከሚሉት ወገን አይደለሁም ፤ ያሉብን ችግሮች 
ጦርነቱም ሌላው ሌላውም እልባት ሊያገኝ ይገባል፤ 
በተመሳሳይ ደግሞ አገር ይህንን ጉዳይ ማስኬድ 
አለባት፡፡ ምናልባትም ይህ ምክከር መድረክ እነዚህን 
ችግሮቻችን ብለን የምንላቸውን ነገሮች መፍትሔም 
የሚሰጥባቸው መንገድ ሊሆን ይችላል።

አዲስ ዘመን ፦ ይህ አገራዊ የምክክር 
መድረክ ኢትዮጵያ ለሁሉም ዜጋ እኩል 
እንድትሆን ዘላቂ ሰላምና ልማት እንዲታይባት 
ከማስቻል አንጻር ሚናው እንዴት ይገለጻል?

ዶክተር ሰይፈሥላሴ፦ እንደ አገር ምክክርም 
ብናደርግ መቶ በመቶ አንድ አይነት ሃሳብ ይኖረናል 
ማለት አይቻልም ፤ ነገር ግን ገዢ የሆነ ነገር እናወጣለን፤ 
ከሞላ ጎደል የጋራ ሆኖ ሊያስማማን የሚችል ነገር 
እናመጣለን፡፡ እዚህ ላይ የምናወራው ስለልማት 
አይደለም፡፡ በሌላ በኩል የፖለቲካ ፓርቲዎች 
ወደምርጫ በሚመጡበት ጊዜ የሚነሳው በምን መልኩ 
የኢትዮጵያን እድገት እናፋጥን? ሕዝቡም ካለበት 
ዝቅተኛ ኑሮ እንዴት እናሻሽለዋለን? የሚልም ጉዳይ 
አይደለም  ። ከዛ ይልቅ አሁን ላይ ትኩረት አድርገን 
የምንሄድበት ሕገ መንግሥቱ እንደዚህ እንደዚህ አይነት 
ክፍተቶች አሉበት፤ በምን መልኩ እናስተካክለው 
? የጎሳ ፖለቲካን አስወግደን የተሻለ ነገር ለአገራችን 
እናምጣ? የሚለው ጉዳይ ተደጋግሞ ይነሳል። እነዚህ 
ነገሮች በሌሎች አገሮች የምርጫ አጀንዳ እንኳን 
አይደሉም ፤ ለእኛ ግን ላለፉት 30 ዓመታት የቤት 
ሥራችን ሆነው  እንዲቀጥሉ ተደርጓል። በመሆኑም 
አሁን ላይ እነዚህን ሁኔታዎች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
ተስማምተን የጋራ መግባባትን ከፈጠረን አጀንዳዎቹን 
አንድ ቦታ ላይ ገድለናቸው እናልፋለን።

ከዛ በኋላ ጥያቄው የሚሆነው አገርን የማሳደግ 
የማልማት ላቅ ወዳለ ደረጃ የማሳደግ ነው። ተፎካካሪ 
ፓርቲዎችም ለምርጫ ሲመጡ ከመንግሥት ጋር 
የሚከራከሩት በዚህ ነው፡፡ አሁን ላይ ግን በእነዚህ 
አጀንዳዎች ላይ እንዳንነጋገር  ወደኋላ የሚጎትቱን 
በርካታ ነገሮች ስላሉ፤ ይህንን ለመፍታት አገራዊ 
የምክክር መድረኩን አጠናክረን መቀጠል  በቀጣይ 
እንደ አገር ሰቅዞ የያዘንን ድህነትና በኋላ ቀርነት ላይ 
ማድረግ አንችላለን። በመሆኑም አገራዊ ምክክር 
አድርገን መግባባት የምንችል ከሆነ መሠረታዊ ለውጥ 
እናመጣለን።

አዲስ ዘመን ፦ እናት ፓርቲ እንደ አንድ 
ተፎካካሪ ይህንን መድረክ በምን መልኩ ለማገዝ 
ተዘጋጅቷል?

ዶክተር ሰይፈሥላሴ፦ የጎላና የነቃ ተሳትፎን 
አስፈላጊ በሆነበት ላይ  ሁሉ እናደርጋለን። በሌላ 
በኩል ግን አገራዊ ምክክሩን ተቋማዊ ለማድረግ 
በማሰብ አዋጅ ተዘጋጅቶ በዛ መሠረትም አገራዊ 
የምክክር ኮሚሽን እንዲቋቋም ሆኗል። ከመነሻው 
እንደ ፓርቲ ግልጽ ይሁን የሚል ጥያቄን አቅርበናል። 
ሂደቱ ግልጽ ሆኖ መሄድ መቻል አለበት፤ ሲባል 
ውጤቱ የሚመሠረተው ከመጀመሪያው ሂደቱ ላይ 
በመሆኑ  ነው። ከዚህ አንጻር ሂደቱ ግልጽ እንዲሆን 
ጫና ፈጥረን ጥያቄዎችንም አቅርበን ነበር ፤ ነገር ግን 
ያን ያህል አመርቂ መልስ ተሰጥቶበታል የሚል እምነት 
የለኝም።    

አሁን ይህንን ወደኋላ ተመልሰን የምንከራከርበት 
አይደለም፤  የመጣንባቸው መንገዶች ስህተቶች 
አሉባቸው፡፡ የማንስማማባቸው ሁኔታዎችም 
ብዙ ናቸው፡፡ ነገር ግን ስህተት ስለሆኑና 
ስለማንስማማባቸው ብቻ ግን ነገሩን አንቀበልም 
ብለን ድፍን ይበል አንልም፡፡ ችግሮቹን እያመላከትን 
እየተቸን እየወቀስን እንቀጥላለን።

ይህንን አገራዊ ምክክር እኛ ሳንሆን ኢትዮጵያ 
ስለምትፈልገው ሊያጣምመው የሚፈልግ አካል እንኳን  
ቢያጣምመው በተቻለ መጠን የሚፈለገውን ኃይል 
በሙሉ ተጠቅመን በቀና መንገድ እንዲሄድና አገር 
በዚህ ውስጥ ልታገኝ የሚገባትን ጥቅም እንድታገኝ 
እስከ መጨረሻው ድረስ የምንሄድበት እንዲሆን እናት 
ፓርቲ ከፍተኛ ግፊት ያደርጋል፡፡ የራሱንም የጎላ ሚና 
ይጫወታል።

አዲስ ዘመን ፦ ለነበረን ቆይታ በጣም 
አመሰግናለሁ።

ዶክተር ሰይፈሥላሴ ፦ እኔም አመሰግናለሁ፡፡ 

አገራዊ ምክክር እኛ 
ሳንሆን ኢትዮጵያ 
ስለምትፈልገው 
ሊያጣምመው 
የሚፈልግ አካል እንኳን  
ቢያጣምመው በተቻለ 
መጠን የሚፈለገውን 
ኃይል በሙሉ ተጠቅመን 
በቀና መንገድ እንዲሄድና 
አገር በዚህ ውስጥ 
ልታገኝ የሚገባትን 
ጥቅም እንድታገኝ 
እስከ መጨረሻው ድረስ 
የምንሄድበት እንዲሆን 
እናት ፓርቲ ከፍተኛ ግፊት 
ያደርጋል
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ስፖርት
ብርሃን ፈይሳ

ኢትዮጵያ በኦማን ዋና ከተማ ሙስካት አዘጋጅነት 
ነገ በሚጀመረው ዓለም አቀፉ የእርምጃ ቻምፒዮና ላይ 
ትሳተፋለች። በውድድሩ ላይ አራት አትሌቶች አገራቸውን 
ወክለው እንደሚሳተፉ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 
አስታውቋል። 

ከመላው ዓለም የተውጣጡ  ጥቂት አገራት ብቻ 
በሚካፈሉበትና ለሁለት ቀናት በሚካሄደው በዚህ 
ውድድር ላይም ኢትዮጵያ ተሳታፊ እንደምትሆን 
ከኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ድረገጹ ያገኘነው 
መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያን ወክሎ በውድድሩ 
ላይ የሚሳተፈው ልዑክ በተያዘው ሳምንት መጀመሪያ 
አሸኛኘት ተደርጎለታል። 

በዚህ ውድድር ላይ ኢትዮጵያ ተሳታፊ የምትሆነው 
በሁለቱም ጾታ ሲሆን፤ ሁለት ሴቶችና ሁለት ወንዶች 
ተሳታፊ ይሆናሉ። በወንዶች አትሌት ዮሐንስ አልጋው 
እና አትሌት ቢራራ ዓለም፣ በሴቶች ደግሞ አትሌት 
የኋልዬ በለጠው እና አትሌት ስንታየሁ ማስሬ ናቸው 
በቻምፒዮናው የሚሳተፉት። አሰልጣኝ ሻለቃ ባዬ አሰፋ 
ደግሞ ዋና አሰልጣኝ በመሆን ከአትሌቶቹ ጋር ወደ 
ሙስካት ተጉዘዋል። 

አትሌቶቹ ፌዴሬሽኑ ባዘጋጀው የመምረጫ መስፈርት 
ተመርጠው ራሳቸውን ሲያዘጋጁ መቆየታቸውም በድረገጹ 
ተጠቁሟል። በርምጃ ውድድር በተለይ ስኬታማ የሆኑት 
ቻይና  እና ስፔንን የመሳሰሉ አገራት ሲሆኑ፤ ኢትዮጵያም 
እስከ ኦሊምፒክ የደረሰ ተሳትፎ አላት። በዚህ ውድድር 
በተለይ ታዋቂ የሆነችውና ከፍተኛ ልምድ ያላት አትሌት 
የኋላዬ በለጠው በሪዮ እና ቶኪዮ ኦሊምፒኮች እንዲሁም 

ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በዓለም የርምጃ ቻምፒዮና

በዶሃ የዓለም አትሌቲክስ ቻምፒዮናዎች ላይ 
ተካፋይ ነበረች። 

የዓለም ርምጃ ቻምፒዮና በየሁለት ዓመቱ 
በዓለም አትሌቲክስ አዘጋጅነት የሚካሄድ 
ውድድር ነው። እ.አ.አ በ1961 መካሄድ 
የጀመረው ቻምፒዮናው፤ እ.አ.አ በ2020 
ቤላሩስ እንደምታዘጋጅ ቢጠበቅም፣ በኮቪድ 
19 ምክንያት ሊራዘም ችሏል። በዚህም ኦማን 

አስተናጋጅነቱን የተረከበች ሲሆን፤ ከነገ በስቲያ 
ይጀመራል። ውድድሩ በተለያዩ ርቀቶች 
የሚካሄድ ሲሆን፤ ኢትዮጵያውያን ተሳታፊ 
የሚሆኑበት የ20 ኪሎ ሜትር ሴቶች ውድድር 
ነገ ይካሄዳል። ወንዶችን የሚያፎካክረው 
የ20ኪሎ ሜትር ርምጃ ውድድር ደግሞ ከነገ 
በስቲያ የሚደረግ መሆኑን ነው የውድድር 
መርሃ ግብሩ የሚጠቁመው።  

ብርሃን ፈይሳ

የኢትዮጵያ ሆቴል አትሌቲክስ ክለብ የትጥቅ እና የስፖርት ቁሳቁስ ድጋፍ 
ተደረገለት። ድጋፉን ያደረገው የሚስትቡሽ ኮርፖሬሽን ለድጋፉ ከ1ነጥብ8 
ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ እንዳደረገበትም ታውቋል። 

ወጣትና ተተኪ አትሌቶችን ለስፖርቱ ምቹ ከሆኑ ስፍራዎች በማውጣት 
በስልጠና ደግፎ ለአገር ከሚያበረክቱ ክለቦች መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ሆቴል 
አትሌቲክስ ክለብ ሲሆን፣ ክለቡ በሆቴሉ በጀት የሚንቀሳቀስ ነው።

ድጋፉን የተረከቡት የኢትዮጵያ ሆቴል ሥራ አስኪያጅ አቶ ሙሉቀን 
ዓለሙ ድጋፉ  ክለቡ ተተኪ አትሌቶችንም ለማፍራት ለሚያደርገው ጥረት 
እንደሚያግዝ እና ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆን አስተዋጽኦ እንደሚኖረው 
ጠቁመዋል።    

ክለቡ ባለፉት ዓመታት በሆቴሉ በጀት ድጋፍ ሲደረገለትም ቆይቷል። 
በተያዘው በጀት ዓመት በሚስትቡሽ ኮርፖሬሽን   1ነጥብ8 ሚሊዮን ብር 
የሚያወጣ የትጥቅ እና ቁሳቁስ ድጋፍ የተደረገለት ሲሆን፣ ድጋፉ በሁለት ዙር 
የሚፈጸም ነው፤ በመጀመሪያው ዙር ለአትሌቶች ውድድር ትጥቆች፣ የውድድር 
ወጪ እንዲሁም የቢሮ መገልገያ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል። በሁለተኛው ዙር 
ደግሞ ለአትሌቶች የሚሆኑ የቤት ውስጥ መለማመጃ የሚሆኑ ማሽኖች፣ የመም 
የውድድር መሮጫ ጫማዎችን ያካተተ ነው። 

ድጋፉን ያስረከቡት የኮርፖሬሽኑ ማናጀር አኪማሳ አሳኮ፤ ተቋማቸው 
ለክለቡ ድጋፍ በማድረጉ ደስተኛ መሆኑን አስታውቀዋል። ተቋሙ 
በሚያደርገው የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ወጣት አትሌቶችን እንደሚደግፍ 
ጠቅሰው፣ ወጣቶቹ ሕይወታቸው ተቀይሮ አገራቸውንም ወክለው በተለያዩ 
ውድድሮች ለመሳተፍ ለሚያደርጉት ጥረት እንደሚረዳ ገልጸዋል።  

የኢትዮጵያ ሆቴል አትሌቲክስ ክለብ በምዕራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ 
ግሽአባይ ከተማ መቀመጫውን አድርጎ የተቋቋመ ክለብ ነው። ለስፖርቱ 
ምቹ እና የስመ ጥር አትሌቶች ምንጭ በመሆን ይታወቃል።  ከ2003 ዓ.ም 
ጀምሮ ወጣት አትሌቶችን በማቀፍ ሲያሰለጥን ቆይቷል። ክለቡ ከ160 በላይ 
ተተኪ አትሌቶችን በማፍራት ለሌሎች ክለቦችም ግብዓት መሆን እንደቻለ 
ተጠቁሟል። 

ክለቡ ድጋፍ ተደረገለት

የግልጽ ጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር 
ግዥ/ንብ/አስ/01/2014 ዓ.ም 

በአብክመ ሰሜን ሸዋ ዞን በጣርማበር ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽ/ቤት ስር ላለው ለአርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ በ2014 
ዓ.ም በጀት ዓመት በመደበኛ እና ከውስጥ ገቢ ከሚሰበሰብ ገቢ ለአርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ አገልግሎት የሚውል 
ከዚህ በታች በየሎቱ የተጠቀሱትን ዕቃዎችና አገልግሎቶች ግዥ ለመፈጸም ይፈልጋል፡፡ 

ሎት 1. የተለያዩ አላቂና ቋሚ የቢሮ የጽህፈት መሳሪያዎች ግዥ  
ሎት 2.ኮምፒውተርና እና ተዛማጅ እቃዎች ግዥ  
ሎት 3.የተለያዩ የግንባታ ቁሳቁስ ግዥ  
ሎት 4.የተለያዩ የህትመት ውጤቶች  
ሎት 5.አላቂ የፅዳት ዕቃዎች  
ሎት 6. ኤሌክትሮኒክስ እና ተዛማጅ ዕቃዎች  
ሎት 7. የኤሌክትሪክ እቃዎች  
ሎት 8. የጫማዎች /የቆዳ ውጤቶች/የፕላስቲክ ጫማዎች /  
ሎት 9. የተዘጋጁ አልባት  
ሎት10.ብትን ጨርቅ 6000 የሀገር ውስጥ ቲትረን እነዚህን ከላይ የተዘረዘሩትን የአርማኒያ ጤና አጠባበቅ 
ጣቢያ ግዥ ለመፈጸም ይፈልጋል 

ስለዚህ፡-
1. ተጫራቾች የሚጫረቱበትን ዝርዝር ጉዳይ የያዘ የእያንዳንዱን የጨረታ ሰነድ ከሎት1 እስከ ሎት10 የማይመለስ ብር 

100.00 ብር ዘወትር በስራ ሰዓት አርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ቢሮ ቁጥር 05 ቀርበው በመግዛት መወዳደር 
ይችላሉ:: 

2. ተጫራቾች ከሎት 1 እስከ ሎት10 ያሉትን ሰነዶች በእያንዳንዱ የዋጋ ዝርዝር ማቅረቢያ ሰንጠረዥ ውስጥ ነጠላ ዋጋ 
እና ጠቅላላ ዋጋውን ስርዝ ድልዝ ሳይኖረው በጥንቃቄ በመሙላት የድርጅቱን ማህተም ስም ፊርማ አድራሻ ስልክ  
ቁጥር በማስፈር አርማኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ግዥ/ንብ/አስ ቢሮ በዚሁ ጨረታ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን 
ውስጥ ማስገባት ይጠበቅባቸዋል፡፡ 

3. ተጫራቾች ከሎት 1- 10 ሎት ድረስ ያሉትን ሰነዶች በእያንዳዱ የዋጋ ዝርዝር ማቅረቢያ ሰንጠረዥ ውስጥ ነጠላ ዋጋ እና 
ጠቅላላ ዋጋውን ስርዝ ድልዝ ሳይኖረው በጥንቃቄ በመሙላት የድርጅቱን ማህተም ስም ፊርማ አድራሻ ስልክ ቁጥር 
በማስፈር ኦርጅናል የመጫረቻ ሰነድ በፖስታ አሽገው ይህ ማስታወቂያ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት 
16 ተኛው ቀን ከጠዋቱ 4:29 ሰዓት ላይ ይታሽጋል፡፡ በዚሁ ቀን ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ተወካዮች በተገኙበት 
ወይም ባልተገኙበት ከጠዋቱ 4፡45 ጀምሮ በአርሚኒያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ ግዥ/ንብ/አስ ቢሮ ይከፈታል፡፡ ቀኖቹ 
ቅዳሜና እሁድ ወይም በዓል ቀን ከሆነ በቀጣይ የስራ ቀን ከጠዋቱ 4:29 ሰዓት ላይ ይታሸግና 4:45 ይከፈታል፡፡ 

4. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከተፈቀደላቸው ከታወቁ ባንኮች የሚሰጥ እንደ 
ተጫራቾች ምርጫ  ሲ.ፒ.ኦ /CPO/ ወይንም በሁኔታ ላይ ያልተመሰረተ የባንክ ዋስትና ወይም በባንክ የተረጋገጠ 
ሌተር ኦፍ ክሬዲት ወይም ለመስሪያ ቤቱ ዋና ገንዘብ ያዥ በመሂ1 በጥሬ ገንዘብ በምትወዳደርበት ዘርፍ(ሎት) 
በየአንዳንዱ ጠቅላላ ዋጋውን 1.9% /አንድ ነጥብ ዘጠኝ በመቶ/ በጥሬ ገንዘብ ጨረታ ሳጥኑ ውስጥ ከመከፈቱ በፊት 
ከጨረታ ሰነዱ ጋር በማሽግ /በማያያዝ/ ማስያዝ ይጠበቅባችኋል፡፡ 

5. መሥሪያ ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በሙሉም ሆነ በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው:: 
6. በይበልጥ ማብራሪያ ከጨረታ ሰነዱ ጋር ከተያዘው የተጫራቾች መመሪያ በማንበብ መረዳት ይችላሉ:: 
7. በተጨማሪ በስልክ ቁጥር 0116300215/0927716405/0923000903/ ደውለው ይጠይቁ፡፡

በአብክመ በሰሜን ሸዋ ዞን ጤና መምሪያ በጣርማበር ወረዳ ጤና 
ጥበቃ ጽ/ቤት የአርማንያ ጤና አጠባበቅ ጣቢያ

ሁለተኛ ዙር የወጣ ግልጽ 
ጨረታ ማስታወቂያ 

ለፍሬህይወት ቁ2  2ኛ ደረጃ ት/ቤት የፋይናንስ ግዥና ንብረት አስተዳደር ደጋፊ የስራ ሂደት በ2014 
ዓ.ም ከውስጥ ገቢ እና ከመደበኛ በጀት ደረጃቸውን የጠበቁ ኦርጅናል የሆኑ የተለያዩ ዕቃዎችና 
አገልግሎቶ ሎት 1፡-የደንብ ልብስና ጫማዎች ፤ሎት 2፡- አላቂ የቢሮ እቃዎች ፤ ሎት 3፡-አላቂ የጽዳት 
እቃዎች ሎት 4፡-የኤሌክትሪክ ዕቃዎች፣ ሎት 5፡-የስፖርት ዕቃዎች ሎት 6፡-ቋሚ የቢሮ ዕቃዎች ሎት 
7፡ የICT ዕቃዎች እና የላብራቶሪ ኬሚካሎች በግልጽ ጨረታ መግዛት ይፈልጋል፡፡ 
በዚህ መሰረት ቀጥሎ የተጠቀሱት መስፈርቶች የምታሟሉ አቅራቢዎች (ድርጅቶች) በጨረታው 
እንድትወዳደሩ እንጋብዛለን፡፡ 
1. ከመንግስት ግዥ ኤጀንሲ ወይም ከፋይናንስ ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ዌብ ሳይት ላይ የአቅራቢነትምዝገባ 

የተመዘገበ በዘርፉ ህጋዊ የታደሰ ንግድ ፍቃድ ያለው ፤የዘመኑን ግብር የከፈሉ፤ በተጨማሪ እሴት 
ታክስ ተመዝጋቢ የሆኑና የታክስ ከፋይነት ቲን ቁጥር ማቅረብ አለባቸው :: 

2. የጨረታ ተካፋዮች የጨረታ ማስከበሪያ ዋስትና ለሎት1፡- ብር 3000.00 (ሶስት ሺህ ብር ) 
ለሎት2፡-ብር 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር ) ለሎት3፡-ብር 2000.00 (ሁለት ሺህ ብር ) ለሎት4፡
-ብር 1500.00 (አንድ ሺህ አምስት መቶ ብር ) ለሎት5፡-ብር 3000.00 (ሶስት ሺህ ብር ) 
ለሎት6፡- ብር 3000.00 (ሶስት ሺህ ብር ) ለሎት 7  2000.00 (ሁለት ሺህ ብር ) በባንክ 
በተረጋገጠ cpo ከላይ የተገለፀትን አስፈላጊ ከሆኑትን ህጋዊ ሰነዶች ፎቶ ኮፒ ጋር ተያይዞ በፖስታ 
ታሽጎ ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ቢሮ ቁጥር 3 ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡ 

3. ተጫራቾች ይህንን ሰነድ በዝርዝር ያቀረቡትን እቃዎች ናሙና ጨረታው ከመከፈቱ በፊት ንብረት 
ክፍል ገቢ ማድረግ ይኖርባቸዋል ፡፡ 

4. ተጫራቾች ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ 10 ተከታታይ የስራ ቀናቶች የማይመለስ 
ብር 100.00 (አንድ መቶ ብር ) በመክፈል የጨረታ ሰነዱን መግዛት ይችላሉ :: 

5. የጨረታ ሳጥኑ በ10ኛው የስራ ቀን ከቀኑ 11፡00 ሰዓት ታሽጎ በቀጣዩ 11ኛው የስራ ቀን ከጠዋቱ 
4፡00 ሰዓት ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በፍ/ግ/ን/አስ/ደ/የስራ ሂደት ቢሮ 
ቁጥር 3 ይከፈታል፡፡

6. ተጫራቾች የጨረታ አሸናፊ ሆነው የተገኙባቸውን እቃዎች ከአጠቃላይ ዋጋ 10 % የውል 
ማስከበሪያ በማስያዝ ከት/ ቤቱ ጋር የግዥ ውል ስምምነት መፈጸም ይኖርባቸዋል :: 

7. በጨረታው የሚሳተፉ ማንኛውም የአገር ውስጥ ተጫራቾች የቫት ተመዝጋቢ ብቻ መሆን አለበት፡፡ 
ለበለጠ መረጃ፡-  ማንኛውም ተጫራች የጨረታውን ሰነድ ሳሪስ ካዲስኮ ህንጻ ከአስፋልት 100 ሜትር 
ገባ ብሎ በሚገኘው በፍሬህይወት ቁ.2 2ኛ ደረጃና መሰናዶ ት/ቤት የፋይናንስ ግዥና ንብረት አስተዳደር 
ደጋፊ የስራ ሂደት ቢሮ ቁጥር 3 በግንባር ቀርበው የጨረታ ማወዳደሪያውን በተዘጋጀው ሳጥን ማስገባት 
ይኖርባቸዋል። 
ለበለጠ መረጃ፡- 0114401304/0114424934 
ማሳሰቢያ :-  መስሪያ ቤቱ የተሻለ ዘዴ ካገኘ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ 
የተጠበቀ ነው ጨረታው የሚፀናበት ጊዜ ለ6 ወር ይሆናል፡፡

 በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር  በንፋስ  ስልክ ላፍቶ ክፍለ 
ከተማ  ትምህርት  ጽ/ቤት የፍሬህይወት ቁ.2  አጠቃላይ 

ሁለተኛ ደረጃ  ት/ቤት 

በዓለም የርምጃ ቻምፒዮና ተሳታፊ የሚሆነው ልዑክ ሽኝት በተደረገለት ወቅት፤
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