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የበረን
ዳ ታይልስ ኤጋ መደበኛ ኮልሞ

ሚስማር 
ከ3 ቁጥር 
-15 ቁጥር

ገጽ 4

«የወደፊቶቹን የዓድዋ ድል በዓላት በበለጸገችው ኢትዮጵያ 
ለማክበር የመቁረጫው ጊዜ አሁን ነው»

ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ

በጋዜጣው ሪፖርተር

አዲስ አበባ፡- 130ኛውን፣ 140ኛውንና 150ኛውን 
የዓድዋ ድል በዓል በበለጸገችው ኢትዮጵያ አደባባዮች፣ 
በኅብረ ብሔራዊ አንድነት ጸንተን እንድናከብራቸው 
የመቁረጫው ጊዜ አሁን ነው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር 
ዐቢይ አሕመድ አስታወቁ፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለ126ኛው የዓድዋ ድል 
ባስተላለፉት የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክታቸው፤ 
ዓድዋና ኋላ ቀርነት፤ ዓድዋና ድህነት፤ ዓድዋና የእርስ 
በእርስ መከፋፈል አብረው አይሄዱም፡፡ ጨለማና ብርሃን 
ናቸው ብለዋል።

ድህነትን፣ ኋላ ቀርነትንና መከፋፈልን፡፡ እነዚህ ሦስቱ 
ጠላቶቻችንን በዓድዋ ገጥመን እንዳሸነፍናቸው አፍረው 
ከተሸነፉ፣ ኢትዮጵያ በቀድሞ ጀግኖቿ የምትኮራ ብቻ 
ሳትሆን፣ በአዲሶቹ ጀግኖቿም በክብር የምትጠራ አገር 
ትሆናለች ብለዋል፡፡ 

«የወደፊቶቹን... ወደ ገጽ 4 ዞሯል

‹‹ትውልዱ ያለልዩነት ድል 
ያደረግንበትን ዓድዋን እያሰበ 
የአንድነታችንን ምስጢር ሰከን 

ብሎ ሊማር ይገባል››
-ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን

የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች 
ማኅበር ፕሬዚዳንት

ፎ
ቶ

፡-
 ና

ኦል
 አ

የለ

«ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን በራስ 
መተማመንና አልሸነፍ ባይነትን 

ክብር ያጎናጸፈ ድል ነው»
- ኮሎኔል የሺዋስ ቀረበት

‹‹ኢትዮጵያውያን በጋራ 
ያስመዘገቡትን የዓድዋ ድል 
የአሁኑ ትውልድም በሥራው 

ሊደግመው ይገባል››
-አባ ገዳ ጎበና ሆላ ኢሬንሶ

የቱለማ አባ ገዳና የኦሮሞ ገዳ አባቶች 
ሕብረት ጸሐፊ

ገጽ 4

ገጽ 4



     አዲስ ዘመን   ረቡዕ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም
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ገጽ 2
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ዋቅሹም ፍቃዱ

አዲስ አበባ፡- የአዲሱ ትውልድ በተባበረ ክንድ 
በደማቅ ቀለም የተጻፈውን የዓድዋን ገድል በሌሎችም 
መስክ መድገም አለበት ሲሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
የታሪክ መምህርና በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም 
ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት ተፈሪ መኮንን (ዶክተር) 
አስታወቁ፡፡

ዶክተር ተፈሪ በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደገለጹት፤ ያለፉ አባቶች በዘር፣ በሃይማኖት፣ በጾታና 
በወሰን ልዩነት ወደ ጎን በመተው እንደ አንድ ልብ መካሪና 
እንደ አንድ ቃል ተናገሪ በአንድነት በመቆም ዘመን 
የማይሽረው አኩሪ ገድል ፈጽመዋል።ለአገራቸው ሲባል 
በባዶ እግር በሺህ የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮችን አቋርጠው 
ለመላው ጥቁር ሕዝብ በደማቸው ያቆሙት  ነፃነት 
ከትውልድ ወደ ትውልድ በኩራት ሲወሳ ይኖራል፡፡

በዓድዋ ጦርነት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም እንኳ 
ዘመናዊ የጦር መሣሪያ ባይኖረውም አንድነቱን ተጠቅሞ 
በጦር ሜዳ ጥሩ ጀግና ወታደር፣ ስንቅ በማቀበል ደግሞ 
ጥሩ አራሽ ገበሬ መሆኑን ያስመሰከረበት የታሪክ አጋጣሚ 
መሆኑን ዶክተር ተፈሪ ገልጸዋል፡፡

በዲፕሎማሲ ረገድም አጼ ምኒልክ የተጫወቱት 
ሚና በቀላሉ የሚታይ እንዳልሆነ የተናገሩት ምክትል 
ዳይሬክተሩ፤ በተለይ ፈረንሳይና ሩሲያ ከኢትዮጵያ 
ጎን እንዲሰለፉ ማድረጋቸው ለተገኘው ድል የራሱን 
አስተዋጽኦ ማበርከት መቻሉን አመልክተዋል።

እንደ ዶክተር ተፈሪ ገለጻ፤ በድሉ የኢትዮጵያ የሞራል 
ልዕልንና የአንድነት መንፈስን የተገነዘቡ የኢትዮጵያ 
ጠላቶች ከድሉ ማግስት ጀምሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ 
ለአፍታም አልቦዘኑም።ድሉ ለአንዳንዶች ትልቅ 
ደስታን እንደፈጠረው ሁሉ በሌሎች ዘንድ ጥርጣሬን 
አሳድሯል።በዚህ ምክንያት አንዳንዶቹ  ኢትዮጵያን 
ለማዳከም በሥርዓተ ትምህርት ደረጃ ቀርጸው ወደ 
ማስተማር ከገቡ መሰንበታቸውን አንስተዋል፡፡

አባቶቻችን በብሔር ጥላቻ ታውረው እንደ ዛሬ 
ኦሮሞ፣አማራ፣ትግሬ፣ጉራጌ፣አፋር፣ሶማሌ ወዘተ በማለት 
ልዩነት ሰብከው ቢኖር ኖሮ የአሁኑ ትውልድ የልዩነት፣ 
የሽንፈትና የውርደት ወራሽ ለመሆን ይገደድ ነበር ያሉት 

ዶክተር ተፈሪ፤ ዳሩ ግን ሕዝቡ ወንድማማችነቱንና 
አንድነቱን በማጠናከር ያለውን ሀብት አሰባስቦ ዘመናዊ 
መሣሪያን እስከ አፍንጫው የታጠቀውን የጣልያን ጦር 
ላይ ድል መቀዳጀቱን አውስተዋል፡፡

የኢትዮጵያ ጠላቶች አንዳንድ ኢትዮጵያውያንን 
በጥቅም በመደለል ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቢሞክሩም 
በአገር ጉዳይ የሚታየው የሕዝብ አንድነት ደግሞ 
አስደናቂ መሆኑን ገልጸዋል። በተለይ የሕዝቡ የአንድነት 
አሻራ የሆነው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እውን 
ሆኖ ዘንድሮ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ዳግም ዓድዋን 
ያረጋገጠ ክስተት መሆኑን ጠቁመዋል፡፡

በአሸባሪው የሕወሓት ኃይል በአገር ላይ የተቃጣውን 
የጦርነት አደጋ በጋራ በመቀልበስና የአፍሪካ የመሪዎች 
ጉባዔን በስኬት ማጠናቀቅ መቻሉ የዘንድሮው የዓድዋ 
ድልን ሲዘከር ከፍ የሚያደርግ ሌላኛው ገጽታ መሆኑንም 
አመልክተዋል፡፡

ወጣቱ ትውልድ  ዘመን አመጣሽ ማህበራዊ 
ሚዲያን በመጠቀም የሕዝቡን አንድነት የሚያናጋና 
ወንድማማችነቱን የሚሸረሽሩ መርዝ የሚረጩ አካላትን 
እንዲታገልም ዶክተር ተፈሪ  ጥሪ አቅርበዋል፡፡

‹‹አዲሱ ትውልድ የዓድዋን ገድል 
በሁሉም መስክ መድገም አለበት››

- ተፈሪ መኮንን (ዶክተር)
በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ምክትል ዳይሬክተር 

በኃይሉ አበራ

አዲስ አበባ፦ አዲሱ ትውልድ የተሻለ ነገን ለማየት 
ሳይሰለች የአያት የቅድመ አያቱን ታሪክ ማንበብና 
መረዳት አለበት ሲሉ የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች 
አርበኞች ገለጹ። 

አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ ለኢትዮጵያ ፕሬስ 
ድርጅት እንደገለጹት፤ አዲሱ ትውልድ የተሻለ ነገን 
ለማየት የአያት የቅድመ አያቱን የጀግንነት ታሪክ ሳይሰለች 
ማንበብና በአግባቡ መረዳት አለበት። 

አባት አርበኞች በዓድዋ ድል ያስመዘገቡት ውጤት 
ዓለም ያደነቀው ነው። ድሉ ከአፍሪካም አልፎ በዓለም 
ታሪክ ኢትዮጵያውያን ጀግኖች መሆናችንን አሳይቷል። 
ዓለም ያከበረውን የአገራችንን ታሪክና ጀግንነት በአግባቡ 
መረዳት ከትውልዱ ይጠበቃል ብለዋል። 

ጀግኖች አባቶች ደመወዝ ሳይጠይቁ፣ በገዛ 
ስንቃቸው፣ ለእግራቸው ጫማ ሳይኖር፣ መለዮ 
ሳይኖራቸው፣ ስንቃቸውንና ትጥቃቸውን ተሸክመው 
ለአገር ለወገን ተጋድለዋል። ይህም ታሪክ አዲሱ ትውልድ 
ምንም ዓይነት ፈተና ቢያጋጥመው ሊያሳካ የሚፈልገውን 
ግብ ማሳካት እንደማያግደው ትምህርት ይሆነዋል ሲሉ 
ተናግረዋል። 

የዓድዋ ድል ኢትዮጵያውያን ሴት ወንድ ሳይሉ 
ለአገራቸው ሉዓላዊነት መስዋዕት የከፈሉበት ድል ነው 
ያሉት አባት አርበኛው፤ ለአብነት ዕቴጌ ጣይቱ ብጡል 
ከአጼ ምኒልክ ጋር የጦር መሪ ሆነው መላውን ሕዝብ 
እያስተባበሩ ድል አድርገዋል። ይህም ኢትዮጵያውያን 
በአንድነት ከተጓዝን ማንም ሊያሸንፈን እንደማይችል 

ትውልዱ የአያት ቅድመ አያቱን የጀግንነት ታሪክ አንብቦ መረዳት 
እንደሚገባው ተገለጸ

ያሳየ ነው ሲሉ ተናግረዋል። 
የ101 ዓመት ዕድሜያቸውን በቀጣዩ ወር የሚያከ 

ብሩት አባት አርበኛ ፀጋ መለሰ ቦጋለ በበኩላቸው 
እንደተናገሩት፤ ዓድዋ በሃይማኖት በቋንቋ ልዩነት ሳይኖር 
የማይተዋወቅ ሰው አንድ ሆኖ የዘመተበትና ድል አድርጎ 
የተመለሰበት ነው። ለእኛም ድሉ የነፃነት፣ የፍቅርና 
የአንድነታችን መገለጫ በመሆኑ ወጣቱ ታሪኩን ሊረዳ 
ይገባል።  

ኢትዮጵያውያን በአንድ ተሰባስበው በ1888 ዓ.ም 
ከአዲስ አበባ ከተማ ሲነሱ ስምንት ሺህ ያህል ጦር 
ያላቸው ራሶችና ደጃዝማቾች ቀደም ብለው ማይጨው 
ላይ ጠብቀዋቸዋል፤ ዕቴጌ ጣይቱ ሦስት ሺህ ጦር፤ 
አጼ ምኒልክ 30 ሺህ ጦር ይዘው ዘምተዋል፤ ይህ አገር 
ስትደፈር የታየ የአንድነት ስሜት መገለጫ ነው ብለዋል። 

 ትውልዱ አባቶቻችን አንድነቷ የተጠበቀች 
ኢትዮጵያን እንዳቆዩ ሁሉ ነፃ አገሩን ተረክቦ ዳር ድንበሯን 
እየጠበቀ ሰላምና አንድነቱን ማጠናከር አለበት። 
ትውልዱም በሃይማኖትና በቋንቋ ሳይከፋፈል አንድ 
ሆኖ ኢትዮጵያን ማቆየት ይገባል በማለት መልዕክት 
አስተላለፈዋል። 

 «አባቱን አያውቅ አያት አይናፈቅ» እንደሚባለው 
ከቤተሰብ ጀምሮ ወላጅ ልጆቹን ታሪክ የማስተማር፣ 
የማሳየት የማሳወቅ ኃላፊነት አለበት ያሉት አባት 
አርበኛው፤ ትውልዱ ታሪኩን አያውቅም ብሎ መውቀስ 
ብቻውን አግባብ አይደለም ብለዋል።

የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማኅበር ምክር 
ቤት አባል ወይዘሮ ትዕግስት ኃይሌ በበኩላቸው፤ የዓድዋ 
ድልን ስናስብ አገራችን በቅኝ ገዢዎች ሳትበዘበዝ ለዛሬ 

መድረሳችንን እያስታወስን ነው። በአባትና እናቶቻችን 
አጥንትና ደም የተገኘውን ድል ማስቀጠል የምንችለውም 
ታሪኩን በሚገባ ስንረዳና በዕለት ሕይወታችን ውስጥ 
ስንተገብረው ነው ብለዋል።

የአባቶቻችንን ታሪክ መተረክ ብቻ ሳይሆን 
ኢትዮጵያን አንድ የሚያደርጉ ሥራዎችን በተግባር 
ማሳየት አለብን፤ በዚህ ረገድ ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
በየአካባቢው በዕውቀቱ፣ በገንዘቡ፣ በጉልበቱና በጸሎቱ 
የደከሙትን መርዳት እንዲሁም ለአገሩን የሚችለውን በጎ 
ነገር ሁሉ ማድረግ  እንዳለበት ገልጸዋል። 

መማርም ሆነ በሰላም ወጥቶ መግባት የሚቻለው 
አገር ደህንነቷ ሲጠበቅ ነው፤ ለዚህም ትውልዱ 
አካባቢውንና አገሩን በቅንነት በመጠበቅ ከአባቶቹ ታሪክ 
ሊማር እንደሚገባ አርበኞቹ አሳስበዋል።  

 አባት አርበኛ መኮንን መሸሻ አባት አርበኛ ጸጋ መለሰ ወይዘሮ ትዕግስት ኃይሌ

ፍቃዱ ዴሬሳ

አዲስ አበባ፡- በመስዋዕትነት የቆየች አገራችንን 
እንደ አያቶቻችን በአንድነትና በፍቅር ገመድ ተሳስረን 
እስከነ ሙሉ ክብሯ ለመጪው ትውልድ በኩራት 
ማስረከብ ይኖርብናል ሲሉ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር 
ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ ተናገሩ።

‘ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን ህብረት፤ ለአፍሪካውያን 
የነፃነት ጮራ’ በሚል መሪ ሃሳብ ትናንት በተካሄደው 
ውይይት ላይ የተገኙት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር 
ዴኤታ ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ እንደተናገሩት፤ 
ኢትዮጵያውያን ጀግኖች ከመላው የአገሪቱ አካባቢዎች 
ያለልዩነት፤ በአንድነት ቆመው ጠላትን ድል አድርገው 
አገርን ለቀጣይ ትውልድ ማስረከብ መቻላቸውን 
አስታውሰዋል።

የዓድዋ ድል በቅኝ አገዛዝ ስር ለወደቁ የአፍሪካ 
አገራት አርነትን አሳይቷል፡፡ ኢትዮጵያም ከቅኝ 
ገዢዎች ነፃ መሆን እንደሚቻል ማሳየት የቻለች አገር 
መሆኗን አሳይቷል ብለዋል፡፡ ኢትዮጵያውያን አንድ 
አላማን በመሠነቅ ያሏቸውን ጥቃቅን የውስጥ ችግሮች 
ወደ ኋላ በመተው አንድነታቸውን ያሳዩበት መድረክ 
መሆኑንም አንስተዋል፡፡

በውይይት መድረኩ የዓድዋ ድል ለአሁኑ 
ትውልድ ያበረከታቸውን ዋና ዋና ቱሩፋቶች 
በሚመለከት እና የዓድዋ ድል ለፓን አፍሪካኒዝም 
መጎልመስ የተጫወተው ቁልፍ ሚና ላይ በምሁራን 
ጽሑፎች ቀርበዋል፡፡

ዓድዋ ለፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ ማነቃቂያ 
በመሆን በአፍሪካውያን ዘንድ የአገራችን ስም እስከ 
ዛሬ ድረስ የኩራትና የድል አድራጊነት ተምሳሌት 
ተደርጎ እንዲወሰድ በማድረጉ መላው ኢትዮጵያውያን 
የሚኮሩበት ገድል ለዘመናት የሚኖር መሆኑ በመወያያ 
ጽሑፉ ላይ ቀርቧል፡፡ 

‘ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ 
ብቻ ለብቻ’ የተባለለትም ለያኔው ባልቻ አባነፍሶና 
ገበየው ጉርሙ የተገጠመ ቢሆንም ይህ አባባል ለአሁኑ 
ትውልድም የሚሠራ በመሆኑ አንደኛው ትውልድ 
ሲያልፍ ሌላኛው በመተካት በማንኛውም ዘርፍ ድል 

አንድነትን በማጠናከር አገርን 
ከነሙሉ ክብሯ ለመጪው ትውልድ 
ማስረከብ እንደሚገባ ተጠቆመ

አድራጊነቱን ማስቀጠል እንዳለበት በውይይቱ ወቅት 
ተመላክቷል፡፡

የውይይቱ ተሳታፊ የነበሩት የመከላከያ ሠራዊት 
የውጭ ግንኙነት ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ 
ታደሰ እንደተናገሩት፤ ኢትዮጵያ በማንም አገር ላይ 
ጣልቃ የማትገባ፣ የትኛውንም አገር ክብር የምትጠብቅ 
ሆና እያለ፤ በክብሯ ላይ ሊረማመዱ የሚመጡ 
ጠላቶቿን ግን በተገቢው ሁኔታ መክታ የምትመልስ 
አገር መሆኗን ገልጸዋል፡፡ የአሁኑ ትውልድ በዓድዋ 
ድል የተገኘውን ድልና ትሩፋት አጥብቆ በመያዝ ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ በተሰማራበት ቦታ ሁሉ በግልጸኝነትና 
በታማኝነት ለአገሩ ሊሠራ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡

በተመሳሳይ በውይይቱ ተሳትፎ የነበራቸው የሕዝብ 
ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ መሀመድ ቆጴ 
በበኩላቸው፤ ኢትዮጵያውያን ፍጹም የሆነ የአገር 
ፍቅርና አንድነታቸውን ይዘው ስለተፋለሙ ጣልያንን 
ዓድዋ ላይ ድል መንሳታቸውን አንስተዋል፡፡ ስለሆነም 
የአሁኑ ትውልድ አንድነትና የአገር ፍቅርን በማጎልበት 
ለየትኛውም ኃይል መበገር አይገባውም ብለዋል፡፡

ሁሉም ዜጋ ለአገር ግንባታ፣ ለሰላምና ዴሞክራሲ 
መስፋፋት እንዲሁም ድህነትን ለመዋጋት ከመቼውም 
ጊዜ በላይ ተግቶ እንዲሠራም ጥሪ አቅርበዋል።

ወይዘሮ ወርቅነሽ ብሩ

ልዩ እትም“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”



ገጽ 3

ዜና

አዲስ ዘመን   ረቡዕ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም

 አዲሱ ገረመው

አዲስ አበባ፡- የዓድዋ ድል የሁሉም ብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ድል ከመሆኑም በላይ ጊዜ 
የማይሽረው በደምና በአጥንት የተጻፈ የጋራ ታሪካችን 
ጭምር ነው ሲል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት 
ሚኒስቴር አስታወቀ፡፡

የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስቴሩ የድል 
በዓሉን አስመልክቶ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በላከው 
መግለጫ፤ የዓድዋ ድል ትሩፋት ከጦር ሜዳ አሸናፊነት 
በላይ የሆነ፤ አገራዊ አንድነትና ሉዓላዊነት የተረጋገጠበት 
ታሪካዊ ድል ነው፤ የአሸናፊነት ምሥጢሩም  ትብብርና 
አንድነት  ስለመሆኑ አባቶች በተግባር ያስተማሩበት 
የተግባር ልምምድም ነበር።ድሉ የሁሉም ብሔሮች፣ 
ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የጋራ ድል ከመሆኑም በላይ ጊዜ 
የማይሽረው በደምና በአጥንት የተጻፈ የጋራ ታሪካችን 
ጭምር ነው ሲል አስታውቋል።

አገልግሎቱ በመግለጫው እንዳመላከተው፤ የኢትዮጵያ 
የአሸናፊነት ምሥጢሩ አንድነት፣ ነፃነት ወዳድነትና 
የአልገዛም ባይነት አገራዊ እሴቶች ነበሩ።ኢትዮጵያ በባእዳን 
ጠላት ስትወረር ለአገር ክብርና ሉዓላዊነት ለመፋለም 
የተሰለፉት ኢትዮጵያውያን ከአንድ ብሔር የመጡ 
አልነበሩም። በባህልና በቋንቋ ወይም በሃይማኖት ኅብር 
ነበሩ። በትውልድ አካባቢ አይተዋወቁም።የጋራ ዓላማ ግን 
ነበራቸው። እርሱም በነፃነት መኖር ነው። የሚጋሩት ቋንቋና 
ብሔርን ሳይሆን አገር ወዳድነትንና ሲወርድ ሲዋረድ 
የመጣውን ጀግንነት ነበር።የአንድነታቸው ምንጭ በአንድ 
ቋንቋ መናገር፣ በአንድ አካባቢ መኖር አልነበረም። ለአንዲት 
አገር ሉዓላዊነት ለመሞት የነበራቸው ቆራጥነት እንጂ። 
የዓድዋ ድል ኢትዮጵያውያን በጋራ ተዋግተው ጠላትን 
ያሸነፉበት ጦርነት ብቻም ሳይሆን አባቶች በደማቸውና 
በአጥንታቸው ያኖሩት የጋራ ቃል ኪዳን ነው፡፡

በዓድዋ ጦርነት የተመዘገበው ድል በጠላት ድክመት 
ሳይሆን በአንድነታችን ጥንካሬ ነው ያለው መግለጫው፤ 
ጠላት ዛሬም ሆነ ነገ መኖሩ እንደማይቀር፤ የጠላት ምኞት 
የሚከሽፈው ግን በጠላት መዘናጋት ሳይሆን በውስጣዊ 
አንድነት ጥንካሬ  እንደሆነ አመላክቷል።

አገልግሎት ሚኒስቴሩ በመግለጫው፤ «በታሪካችን 
ጠላት ሲያጠቃን ብቻውን ቆሞ፣ ራሱን ችሎ 
አይደለም።ከውስጣችን በሚፈልቁ ባንዳዎችና ተላላኪዎች 
በመታገዝ ጭምር ነው።ልክ እንደ ዓድዋ ድል ሁሉ የዛሬም 
ሆነ የነገ ጠላታችንን ማሸነፍ የምንችለው ውስጣዊ 
ጥንካሬአችንን በማጉላት፣ ከውስጣችን ከሚፈልቁ ባንዶች 
በመጠንቀቅ መሆን አለበት» በማለት፤ የዘንድሮውን 
126ኛው የዓድዋ ድል በዓል ሲከበር ዓድዋ የጦር 
ሜዳ አሸናፊነት መታሰቢያ ዕለት ብቻ ሳይሆን የዓድዋ 
ትሩፋቶችን በመጠበቅ፣ የአሸናፊነትን ምሥጢር ኅብረ 
ብሔራዊ አንድነት መሆኑን በአግባቡ በመረዳት መሆን  
እንዳለበት አስገንዝቧል፡፡

ዛሬ ላይ ያለ ትውልድ ኅብረ ብሔራዊ አንድነት 
የሉዓላዊነትና የነፃነት መከታና ጋሻ መሆኑን በመገንዘብ፤ 
የጥንካሬ ምንጭ የሆነውን ኅብረ ብሔራዊ አንድነት 
መጠበቅ እንደሚገባም በመግለጫው ተገልጿል።ዛሬ ያሉ 
ወጣቶች፣ ምሁራንና ፖለቲከኞች የዓድዋ ድል የጋራ ታሪክ 
የኅብረ ብሔራዊ አንድነት ዋልታ፣ የጥንካሬ ምንጭ መሆኑን 
በመገንዘብ ታሪኩ በደማቅ ገድል ታጅቦ  ለቀጣይ ትውልድ 
ማስተላለፍ ይጠበቅበታል ነው የተባለው፡፡

ሙሳ ሙሐመድ

አዲስ አበባ፡- በኢትዮጵያ ዓድዋና የጀግንነት 
ሥነ-ልቦና ያላቸው ትስስር የአንድ ሳንቲም ሁለት 
ገጽታ መሆናቸውን የታሪክና ባህል ተመራማሪ ተባባሪ 
ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ ገለጹ። የአሁኑ ትውልዱ 
በአንድነት የአገሩን ሰላምና ልማት  በማስጠበቅ ረገድ 
ከዓድዋ ድል ብዙ ሊማር እንደሚገባም አመልክተዋል።

ተባባሪ ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ ለኢትዮጵያ 
ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት፣ ዓድዋ አገርን ለማሳነስ፣ 
ለማፍረስና ሕዝብን ለባሪያ ንግድ የሚፈልግ ኃይል 
በኢትዮጵያ ላይ በከፈተው ጦርነት የተገኘ ታሪካዊ 
ድል ነው። ከዚህ አኳያ በኢትዮጵያ ዓድዋና የጀግንነት 
ሥነ-ልቦና ያላቸው ትስስር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ 
ናቸው።

ዓድዋ ኢትዮጵያውያን በአገር ጉዳይ የሃይማኖት፣ 
የእምነት፣ የብሔርና ጎሳ ልዩነት ሳይለያቸው 
በኢትዮጵያዊነት አልሸነፍ ባይነት ሥነ-ልቦና ያመጡት 
ድል መሆኑን ገልጸው፤ ድሉ በጀግንነትና በመስዋዕትነት 
ከመገኘቱ ባሻገር አልደፈርም ባይነትን ያጸና በመሆኑ 
ለአፍሪካውያንና የዓለም አገራት የነፃነት ተምሳሌት 
መሆን መቻሉን ተናግረዋል።

በዓድዋ ጦርነት ወቅት ኢትዮጵያውያን የውስጥ 
ልዩነቶች ነበሩን ያሉት ተባባሪ ፕሮፌሰር አህመድ 
ዘከሪያ፤ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ልዩነታቸውን ወደ ጎን 
በመተው በተባበረ ክንድ ጠላትን ድል ማድረጋቸውን 
አስታውቀዋል።

በጣሊያኖች ወረራም ብዙዎችን ለሰደት፣ ሞትና 
እንግልት ዳርጎ እንደነበረ አውስተው፣ በአገር ውስጥ 
ያለው አርበኛው ሕዝብና አመራር አንድ ሆነው 
ባደረጉት ትግል የዓድዋ ድልን መቀዳጀታቸው፤ 
አሁንም ቢሆን አንድነታችንን ካጠናከርን የማንወጣው 
ፈተናና የማናሸንፈው ጠላት እንደሌለ አሳይተውናል 
ብለዋል።

‹‹የዓድዋ ድል ጊዜ 
የማይሽረው በደምና 

በአጥንት የተጻፈ የጋራ 
ታሪካችን ነው››

                                
የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት

በቀጣይም አንድነታችንን አጠናክረን አርበኞች 
ያሳዩንን የነፃነት ፈር ቀዳጅ ድል የአሁኑ ትውልድም 
በሰላምና ልማት በመድገም እንደሚያስፈልግ ገልጸዋል።

የአሁኑ ትውልድ የወስጥ ችግሩን ለውጭ ጠላት 
መጠቀሚያ ከማድረግ መቆጠብ እንዳለበት ያሳሰቡት 
ተባባሪ ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ፣ የውስጥ ችግሮች 
በውይይትና በምክክር መፍታትን ባህልን ማዳበር 
እንደሚያስፈልግም አመልክተዋል። 

የዓድዋ ድል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ውጤት ነው፣ 
ሁሉም ኢትዮጵያዊ ጀግና ነው፣ ጀግንነቱን ያመጣውም 
አንድ ሆኖ አገሩን ከጠላት ወረራ በማዳኑ ነው ያሉት 
ተባባሪ ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ፤ ይህን የአሸናፊነትና 
የአንድነት ሥነ-ልቦና የአሁኑ ትውልድም የታላቁ 
የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በመገንባትና የተጋረጠብንን 

የውስጥና የውጭ ጣምራ ጦርነት በመመከት 
እየደገመው ቢሆንም አሁንም አጠናክሮ ማስቀጠል 
ይጠይቃል ሲሉ መክረዋል።

ከዓድዋ በፊትና በኋላ በውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያና 
ኢትዮጵያዊነት ላይ ቅራኔ ለመፍጠር የተሴረብን ሴራ 
ብዙ መሆኑን የገለጹት ምሁሩ፣ ሴራቸውን ተጠቅመው 
ኢትዮጵያን ለማፍረስ ቢሞክሩም አልሳካላቸውም፣ 
የሰሩብን ሴራ ግን አሁንም በብሔርና ጎጥ እንድናስብና 
እንድንበጣበጥ እያደረገን ነው ብለዋል።

እኛ ኢትዮጵያውያን ሁሌም ቢሆን ለውጭ ኃይሎች 
ጠላቶቻችን መጠቀሚያ መሆን የለብንም ያሉት ተባባሪ 
ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ፤ ችግርም ካለ በውይይት 
መፍታት እንጂ የአገራችንን ሉዓላዊነት የሚፈታተን 
ተግባር ላይ መሳተፍ የለብንም ሲሉ አሳስበዋል።

«በኢትዮጵያ ዓድዋና የጀግንነት ሥነ-ልቦና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው»

ውብሸት ሰንደቁ

አዲስ አበባ፡- አሁን ያለው ትውልድ በቅድመ 
አያቶቹ ታሪክ ከመኩራ ባሻገር በልማት፣ በአገር 
እድገት፣ በሰላም፣ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓትን 
በመገንባትና ቴክኖሎጂን በማሳደግ የራሱን ዓድዋ 
መሥራት አለበት ሲሉ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል 
አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ገለጹ፡፡

አምባሳደር ዲና 126ኛውን የዓድዋ ድል በዓልን 
አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር ባደረጉት 
ቆይታ እንደተናገሩት፤ በአገራዊ ምክክሩ ልዩነትን 
በሠለጠነና ሰላማዊ በሆነ መንገድ በመፍታትና 
አንድነትን በማጠናከር የዚህ ዘመን ትውልድ የራሱን 
ዓድዋ መሥራት እንዳለበት አመላክተዋል፡፡ 

አምባሳደር ዲና አያቶቻችን በዓድዋ ያሸነፉበት 
ትልቁ ምስጢር የቋንቋ፣ የዘር፣ የኃይማኖትና ሌሎች 
ልዩነታቸውን እርግፍ አድርገው ትተው በአንድነት 
በመቆማቸው ነው፡፡ የአሁኑ ትውልድም ከዚህ 
መማር ያለበት ነገር አገርን ለማሳደግ፣ ዴሞክራሲን 
ለማበልጸግ አንድነት የሚባል ነገር ትልቅ መድኃኒት 
መሆኑን ከዓድዋ በመማር አሁን የሚታዩትን ችግሮች 
ከአገሪቱ ማስወገድ አለበት ብለዋል፡፡

የዓድዋ ድል ማለት ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ፈር 
ቀዳጅ እና ቅኝ ገዥነት ለመጀመሪያ ጊዜ የተሸነፈበት 
ድል ነው ያሉት አምባሳደሩ፤  የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያ 
አልፎ ጥቁር ሕዝቦች ለነፃነት ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ 
ትልቅ ተምሳሌት ሆኖ ያገለገለ ትልቅ ታሪካዊ ክስተት 
ነው፡፡ በዚህ ድልም ተነሳስተው ሌሎች የአፍሪካ 
አገራት ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት በቅተዋል ብለዋል፡፡

አሁን ያለው ትውልድ ቅድመ አያቶቹ በአንድነት 
ቆመው ሳይከፋፈሉ ባደረጉት ተጋድሎ ከመኩራት 

‹‹ትውልዱ በቅድመ አያቶቹ ታሪክ ከመኩራት ባሻገር 
የራሱን ዓድዋ መሥራት አለበት››

  አምባሳደር ዲና ሙፍቲ 
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ

ባሻገር አንድነትን ለማጠናከርና ልዩነትን በሠለጠነ 
መንገድ ለመፍታት በሚደረጉ ምክክሮች ያለ መሣሪያና 
ጦር በመፍታት ከዓድዋ ጦርነት ትልቅ የአንድነት 
መድኃኒትነትን እንደተረዳ ማሳየት ይገባዋል ብለዋል።

አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አክለውም ዓድዋ 
በሁላችንም ደም ውስጥ ያለ ድል መሆኑን አውስተው፤ 

ዛሬ በነፃነት እንድንኖር በአርቆ አሳቢነት ለተዋደቁ 
አባቶቻችን ክብርና ሞገስ መስጠት ይገባል፡፡ 

ዛሬ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም 126ኛው 
የዓድዋ ክብረ በዓል በአዲስ አበባና በተለያዩ 
ከተሞች አውራ ጎዳናዎች ላይ በካርኒቫል መልክ 
እየተከበረ ነው፡፡

ተባባሪ ፕሮፌሰር አህመድ ዘከሪያ

ልዩ እትም “ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”



          አዲስ ዘመን   ረቡዕ  የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 4

ዜና

ከገጽ 1 የዞረ

ጌትነት ተስፋማርያም

አዲስ አበባ፡- ትውልዱ ያለብሔር ልዩነት ያሸነፍንበት 
የዓድዋን ድል በህሊናው እያሰበ የአንድነታችንን ምስጢር 
ሰከን ብሎ ሊማር ይገባል ሲሉ የጥንታዊ ኢትዮጵያ 
ጀግኖች አርበኞች ማኅበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ 
መስፍን አስታወቁ። 

«ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፤ ለአፍሪካ የነፃነት 
ጮራ!» በሚል መሪ ሃሳብ እየተከበረ ለሚገኘው 126ኛው 
የዓድዋ ድል በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት 
አስተላልፈዋል። 

ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር ቆይታ ያደረጉት 
ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን እንደገለጹት፤ ኢትዮጵያውያን 
ወራሪው ፋሺስት ድል ለማድረግ የብሔርና የቋንቋ ልዩነት 
አልገደባቸውም። ትውልዱ የአባቶቻችንን አንድነትና 
የአልደፈር ባይነትን ምስጢር በመመርመር ሰከን ብሎ 
ሊማርበት ይገባል። 

እንደ ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ገለጻ፤ በዓድዋ 
ድል ወቅት አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከአራቱም አቅጣጫ 
ተሰባስቦ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ የዘመተው አንድ አገር 
አለችኝ በሚል ስሜት ነው። አገርን የመውደድ ስሜታቸው 
የገነፈሉ የጦር መሪዎች ሕዝቡን አስተባብረው ለድል 
ዘምተዋል። 

ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ፣ ፊትአውራሪ ጌጃ ገርቦ፣ 
ፊታውራሪ ገበየሁ፣ ንጉሥ ሚካኤል፤ ራስ አሉላ አባነጋና 
ሌሎችም ጀግኖች ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች 
ያሰባሰቧቸውን ተዋጊዎች አንድ ላይ ነው እንዲዋጉ 
ያደረጉት፤ በወቅቱ የአንዱ ዘማች ቋንቋ ከሌላኛው ጋር 
ላይገናኝ ይችላል። 

ያገናኛቸው ግን አንድ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ነውና 
በተባበረ ክንድ ጠላትን ድባቅ መተዋል። ጠላትም አንድ 
መሆናችንን አይቶ በሥነልቦናውም ጭምር ተሸንፏል 
ሲሉ ተናግረዋል።  

ያኔ ድሃውም ሃብታሙም በጊዜው በባዶ እግሩ 

‹‹ትውልዱ ያለልዩነት ድል ያደረግንበትን 
ዓድዋን እያሰበ የአንድነታችንን ምስጢር 

ሰከን ብሎ ሊማር ይገባል››
-ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን

የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማኅበር ፕሬዚዳንት

ሲዘምት በልቡ የነበረውን ፍቅርና አንድነትን ይዞ ነው። 
ይህን የአንድነት ስሜት አዲሱ ትውልድ በአግባቡ 
ሊረዳውና ከአሁናዊ ሕይወቱ ጋር ሊያዛምደው ይገባል 
ሲሉ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።

የአሁኑ ትውልድ ግን በአውሮፓውያን የከፋፍለህ 
ግዛ ስሜት በተበረዙ ሰዎች አማካኝነት አንድነቱ ላይ 
ፈተና አጋጥሞታል። በመሆኑም ትውልዱ የአባቶቹን 
የአንድነት ስሜትና ዓድዋን በተረጋጋ ስሜት እያሰበ 
ለአገሩ ቀናኢ ሊሆን ይገባል ብለዋል። 

ይህም ሲባል ወንድም ከወንድሙ ጋር አንዱ 
ብሔር ከሌላው ብሔር ጋር በመተባበር የዘመኑን ጠላት 
ድህነትንና  የውጭ ጫናዎችን ማሸነፍ ይጠበቅባቸዋል 
ያሉት ፕሬዚዳንቱ፤ ትውልዱ ጠላቶቻችንን ለማሸነፍ 
በጋራ የመቆምን ጥበብ ሊማር እንደሚገባው ተናግረዋል።  

ድር ቢያብር አንበሳ ያስር እንደሚባለው ነውና 
ከመነጣጠልና ከመናቆር ይልቅ መተባበር ልዩ ጥቅም 
እንዳለው የዓድዋ ድል ዋና አስተማሪ ታሪካችን 
ነው። የወላይታውም፣ የቤኒሻንጉሉም፣ የትግራዩም፤ 
የጋምቤላውም የአማራውም ሆነ የኦሮሞው አገር ወዳድ 
ሆ! ብሎ በአንድነት ጣሊያንን ሊወጋ የወጣው በአንድነቱ 
እምነት ስለነበረው ነው ብለዋል።

ይህን የመደጋገፍና በችግር ጊዜ አንድ የመሆን የቆየ 
ልምድ በማዳበር ወጣቱ ትውልድ የሚያጋጥሙትን 
ፈተናዎች ለማለፍ ሊጠቀምበት እንደሚገባም ገልጸዋል።  

ዳግማዊት ግርማ

አዲስ አበባ፡- ዓድዋ 
ለአሁኑም ሆነ ለወደፊቱ 
ትውልድ ኢትዮጵያውያን 
በራስ መተማመንና አልሸነፍ 
ባይነትን ክብር ያጎናጸፈ 
ድል ነው ሲሉ በአሚሶም 
የስድስተኛ  ዙር  የሴክተር 
አራት የኢትዮጵያ ሰላም 
ማስከበር ዋና አዛዥ ኮሎኔል 
የሺዋስ ቀረበት ገለጹ፡፡

ኢትዮጵያ አሁን  በዓለም 
ደረጃ ታፍራ፣ ተከብራና የጥቁሮች የነፃነት ምሳሌ 
ተደርጋ የምትቆጠረው ጀግኞች በከፈሉት መስዋዕትነት 
ነው ያሉት ኮሎኔል የሺዋስ፤ ከዚህ ትልቅ ድል አሁን 
ያለው ትውልድ በአንድነት አገሩን መጠበቅና 
ማልማት እንዳለበት ከፍተኛ ትምህርት መውሰድ 
እንደሚኖርበትም ገልጸዋል፡፡

የዓድዋው ድል በህብረ ብሔራዊነት ዘመቻውም 
መደገሙን የገለጹት ኮሎኔል የሺዋስ፣ ድሉ የአንድ አካል 
ብቻ ሳይሆን የአገር መከላከያ ሠራዊት ከሌሎች የጸጥታ 
ኃይሎች ጋር በጥምረት  እንዳመጡት ጠቁመዋል፡፡

የዓድዋ ድል የአንድነትና የአሸናፊነት ተምሳሌት 
መሆኑን የገለፁት ኮሎኔል የሺዋስ፤ የዓድዋ ጀግኖች 
የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ይዘው ዘመናዊ መሣሪያ 
የታጠቀውን የጠላትን ኃይል ድል ማድረጋቸውን 
ተናግረዋል፡፡ ይህም ድል  አሁንም ሆነ ወደፊት ለሌሎች 
የውጭ ወራሪዎች ኢትዮጵያ  ሊቋቋሟት የማይችሏት 
አገር እንደሆነች ትምህርት የሰጠ ነው ብለዋል፡፡ 

በወቅቱ የነበሩት ሹማምንት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ 
ከወቅቱ ንጉሥ አጼ ምኒልክ ጋር ቅያሜና ልዩነት ውስጥ 
እንደነበሩ ያወሱት ኮሎኔል የሺዋስ፤  ዓድዋ አገርን 
ባስቀደሙና ሌሎች ጉዳዮቻቸውን ከአገር ጉዳይ ቀጥሎ 

«ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን በራስ 
መተማመንና አልሸነፍ ባይነትን ክብር 

ያጎናጸፈ ድል ነው»

- ኮሎኔል የሺዋስ ቀረበት

ባደረጉ ጀግኖች ምክንያት የዓድዋ ድል መቀዳጀትና 
አገርን ማስቀጠል መቻሉን ጠቁመዋል፡፡

ዓድዋ ከእኛም በፊት ለነበሩት ሆነ ወደፊትም 
ለሚመጣው ትውልድ በራስ መተማመንና የአልሸነፍ 
ባይነት ክብር የሰጠ ነው ያሉት ኮሎኔል የሺዋስ፤ 
ኢትዮጵያውያን  ከግል ልዩነታቸው ይልቅ የአገራቸው  
ክብርና ህልውና አሳስቧቸው ከጠላት ጋር ተፋለሙ 
ድል የተቀዳጁበት መሆኑን ተናግረዋል፡፡

የኢትዮጵያ ጀግኖች የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት 
ለማስጠበቅና የዓድዋን ድል ለመቀዳጀት የሕይወት 
መስዋዕትነት እንደከፈሉበት አስታውሰው፤ በአገራቸው 
ላይ ያላቸው እምነትና ፍቅር የየግል ችግሮቻቸውን 
በመተው ለአገራቸው ዋጋ እንዲከፍሉ እንዳደረጋቸው 
ጠቁመዋል፡፡

በወቅቱ  የነበሩት ሹማምንት  ከንጉሥ አጼ ምኒልክ 
ጋር  ልዩነት ቢኖራቸውም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ 
አንድ መሆን በመቻላቸው ኢትዮጵያውያን የዓድዋን 
ድል መቀዳጀት መቻላቸውን አስታውሰው፤ የአሁኑ 
ትውልድም ልዩነቱን ወደ ጎን በመተው በአገር ጉዳይ 
ላይ የጋራ አቋም መያዝና መታገል  እንደሚኖርበት 
አስገንዝበዋል፡፡  

ፍቃዱ ዴሬሳ

አዲስ አበባ፡- ኢትዮጵያውያን በጋራ ያስመዘገቡትን 
የዓድዋ ድል የአሁኑ ትውልድም በሥራው ሊደግመው 
እንደሚገባ የቱለማ አባ ገዳና የኦሮሞ ገዳ አባቶች ሕብረት 
ጸሐፊ አባ ገዳ ጎበና ሆላ ኢሬንሶ ተናገሩ፡፡

አባ ገዳ ጎበና በተለይ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት 
እንደተናገሩት፤ ኢትዮጵያውያን በጋራ ያስመዘገቡትን 
የዓድዋ ድል የአሁኑ ትውልድም በተለያዩ የሥራ ዘርፎች 
ሊደግመው ይገባል። 

አገር ተወረረች በሚባልበት ወቅት ሕዝቡ የማንንም 
አስገዳጅነት ሳይጠብቅ ስንቁንና ፈረሱን በመያዝ እውቅ 
የሆኑ ጀግኖቹን በማስቀደም ወደ ዓድዋ መትመሙን 
ጠቁመው፤ የያኔው በዓድዋው ድል ከፍተኛ ሚና 
የነበራቸው ጀግኖቹ በአንድነት ወደ ጦር ግንባር 
በመትመም የፋሽስቱን ወራሪ ኃይል  ድባቅ መተዋል።

በወቅቱ ልክ እንደሌላው ብሔር ሁሉ የኦሮሞ 
ፈረሰኞችና ጀግኖችም በአንድነት ስሜት አገራቸውን 
መጠበቃቸውን ተናግረው፤ ለዓድዋው ጦርነት ሕዝቡ 
ያደረገውን ተጋድሎ የአሁኑ ትውልድም በተገቢው 
ያልተዘከረውና ዕውቅና ያልተሰጠው መሆኑን ገልጸዋል።

በወቅቱ የሜልባ ገዳ አገሬ በጠላት ተወራ ዝም ብዬ 
አላይም በሚል ሕዝቡን አነቃቅቶ በመዝመቱ የገዳው 
ሥርዓት ለአገሪቱ ሉዓላዊነት ትልቅ ሚና መጫወቱን 
ገልፀው፤ እንደያኔው አባቶቻችን የአሁኑ ትውልድም 
በመግባባት፤ አገራዊ ስሜት በመያዝና በአንድነት በመቆም 
ለአገሩ ሊሠራ ይገባል ብለዋል። ትናንት ኢትዮጵያን 

ያጋጠማትን ወረራ በአንድነት እንደቀለበሰው ሁሉ አሁንም 
በዳግማዊ ዓድዋ አገሩን ሊያበለፅግ የሚችል ተግባር ላይ 
መሳተፍ እንደሚኖርበትም አሳስበዋል። 

የአሁኑ ትውልድ ኢትዮጵያ ያለችበትን ወቅታዊ ሁኔታ 
በተገቢው መንገድ መረዳት እንደሚኖርበት የገለጹት አባ 
ገዳ ጎበና፤ ኢትዮጵያ  ከድህነት ለመውጣት የምታደርገውን 
ጥረት ለመግታት ጠላት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ 
መቀልበስ ያስፈልጋል። የአገር ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ 
ተግቶ መሥራትም ያስፈልጋል ብለዋል።  

ያኔ ፋሽስት ወራሪ ኃይል አገራችንን ቅኝ ለመግዛት 
በመጣ ጊዜ ለአገር ብሎ መሰዋዕትን ጠንቅቆ የሚያውቅ 
ትውልድ በመኖሩ ዛሬ ላይ ነፃ የሆነች፤ ባህሏንና ወጓን 
ጠብቃ የቆየች አገር ተረክበናል። በመሆኑም የዚህ 
ትውልድ አካል የሆንን ዜጎችም ወቅቱ የሚጠይቀንን ሁሉ 
መስዋዕትነት በመክፈል በኢኮኖሚውም ሆነ በሌሎች 
ዘርፎች ነፃ የሆነች አገርን ለመጪው ትውልድ ማሸጋገር 
ይጠበቅብናል ብለዋል። 

የኦሮሞ ሕዝብ መገለጫ በሆነው የገዳ ሥርዓት 
በመጠቀም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ጋር በመሆን 
ለአገር ሰላም፣ ብልፅግና እንዲሁም የወደፊቷ ኢትዮጵያን 
የመገንባት ኃላፊነቱን በጋራ ሊወጣ እንደሚገውም አባ ገዳ 
ጎበና አሳስበዋል። 

የገዳ ሥርዓት ያለውን አገርን የማረጋጋት፣ 
የማስቀጠልና ትውልድን የማነፅ እሴት በመጠቀም ልክ 
አባቶቹ በዓድዋው ላይ እንዳስመዘገቡት ድል ሁሉ አዲሱ 
ትውልድ የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባም መልዕክት 
አስተላልፈዋል። 

‹‹ኢትዮጵያውያን በጋራ ያስመዘገቡትን 
የዓድዋ ድል የአሁኑ ትውልድም በሥራው 

ሊደግመው ይገባል››
- አባ ገዳ ጎበና ሆላ ኢሬንሶ

የቱለማ አባ ገዳና የኦሮሞ ገዳ አባቶች ሕብረት ጸሐፊ
የመጀመሪያውን ዓድዋ በክብር የሚያስጠራው 

ሁለተኛው ዓድዋ ነው።ሁለተኛው ዓድዋ ደግሞ በሦስቱ 
የኢትዮጵያ ዋና ዋና ጠላቶች በድህነት፣ በኋላ ቀርነትና 
በመከፋፈል ላይ የሚደረገው ዘመቻ ነው።እነዚህን 
ድል ካደረግን ሌሎች ችግሮች ሁሉ በራሳቸው ጊዜ ድል 
ይሆናሉ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። 

ብረትን መቀጥቀጥ እንደ ጋለ ነው ብለን በፋሺዝም 
ላይ የሰነዘርነውን በትር በሦስቱ ጠላቶቻችን ላይ  
አዙረነው ቢሆን ኖሮ፣ ዛሬ ኢትዮጵያ በሁለመናዋ 
የበለጸገች አገር በሆነች ነበር። በድህነትና በኋላ ቀርነት 
ውስጥ ሆነን፤ ከዚያም ብሶ ተከፋፍለንና ተለያይተን 
ቀጣዮቹን የዓድዋ ድል በዓላት ማክበር የለብንም 
ብለዋል።

የዓድዋ ድል ወደ ብዙ ነገሮች ሊመነዘር የሚችል 
ውድ ገንዘብ ነው።ጥያቄው ግን ‘ይሄን ውድ ገንዘብ 
ለተገቢው ነገር መንዝረን ተጠቅመንበታል ወይ?’ 
የሚለው ነው።ኋላ ቀርነትን ለማስወገድ፤ ድህነትን 
ለማጥፋት፤ ረሃብን ከመገለጫነት ለማስቀረት፤ 
ዴሞክራሲንና ፍትሕን ለማስፈን፤ አንድነትን ለማጽናት፣ 
ያደረግነውን ጥረትና ያገኘነውን ስኬት ስንመዝነው፣ 
የዓድዋ ድል በተገቢው መንገድ ተመንዝሮ ጥቅም ላይ 
እንዳልዋለ ያሳያል ሲሉ በመልዕክታቸው አስፍረዋል።  

ባርነትንና ቅኝ ተገዥነትን እምቢ ብለን 
የከፈልናቸው መሥዋዕትነቶች የማትደፈር፣ በነፃነቷ 
ዘለዓለም የምትኖርና ሉዓላዊት የሆነች አገር እንድትኖረን 
አድርገዋል።በሌላ በኩል ደግሞ ከእነዚህ እኩል እምቢ 
ልንላቸው የሚገቡን ነገሮች ነበሩ ሲሉ ገልጸዋል።  

እነርሱን እምቢ ባለማለታችን ታሪካችንና ጉዟችን 
ምርቅና ፍትፍት እንዲሆን አድርጎታል።ነፃነታችን፤ 
ድላችን፣ ክብራችንና ኩራታችን ሙሉ እንዳይሆን 
አድርጎታል ብለዋል።

ቅኝ ገዥዎችን ያሳፈርንባቸው፤ ወራሪዎችን 
የቀጣንባቸው የድል ቀናት ሞልተውናል።ታዲያ ከኋላ 
ቀርነትና ከድህነት ጋር ለሺህ ዘመናት ለመኖር እንዴት 
ቻልን? ለምን አላንገሸገሹንም? ለምን አላስመረሩንም? 
አንድ ሆነን ያገኘነውን የዓድዋ ድል ተከፋፍለን እንዴት 
እናከብረዋለን?

እየደጋገመ የሚያጠቃንን ድርቅና ረሃብ፤ እጅ 
ተወርች ያሠረንን ኋላ ቀርነት፣ ዛሬም ስንዴ እንድንለምን 
የሚያደርገንን ድህነት የቀጣንባቸውን የድል ቀናት 
የምናከብረውስ መቼ ይሆን? ሲሉም ጠይቀዋል። 

እኛ ስለ ዓድዋ ስንናገር - እነርሱ ስለሚረዱን እህል፤ 
እኛ ስለ ማይጨው ስንተርክ - እነርሱ ስለሚሰጡን 
ርዳታ፤ እኛ ስለ ካራማራ ስናወራ - እነርሱ ስለሚሰደዱት 
ወገኖቻችን፤ እኛ ስለ ዶጋሊ ድል ስንኮራ - እነርሱ ስለ 
ሕፃናት መቀንጨር እየነገሩን ይገዳደሩናል።በጀግኖች 
እናቶቻችንና አባቶቻችን ገድል እንዳንኮራ በሰነፎቹ 
ልጆቻቸው ምክንያት ሊያሸማቅቁን የሚፈልጉ ብዙዎች 
ናቸው።ይሄ ነው ታሪካችንን ምርቅና ፍትፍት ያደረገብን 
ብለዋል፡፡

ስለሆነም የዓድዋን ድል እንደ ውድ ገንዘብ መንዝረን 
መጠቀም ከፈለግን፣ ሐሳባችንንም፣ ብዕራችንንም፣ 
ዕውቀታችንንም፣ ክህሎታችንንም፣ ጉልበታችንንም 
ድህነትን፣ ኋላ ቀርነትና መከፋፈልን ለማጥፋት 
እናውላቸው ሲሉ መልዕክት አስተላልፈዋል። 

«የወደፊቶቹን የዓድዋ ድል...

ልዩ እትም“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”
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የማስታወቂያ መቀበያ ክፍል
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ፋክስ - 011-126-58-12
የማስታወቂያ ሽያጭ ማስተባበሪያ

ስልክ - 011-1-26-43-39
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የአዲስ ዘመን ማኔጂንግ ኤዲተር
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የአዲስ ዘመን ምክትል ዋና አዘጋጆች 
 • ወርቁ ማሩ
 • ኃይሉ ሣህለድንግል
 • አልማዝ አያሌው
 • እስማኤል አረቦ
 • ዘላለም ግርማ

ዛሬ በታላቅ የድል ስሜትና መንፈስ  የምናከብረው  አንድ መቶ ሃያ ስድስተኛውን የዓድዋ  በዓል  ነው። ጣሊያኖች  
ኢትዮጵያን  በቅኝ ለመግዛት አሰፍስፈው መጥተው በጦርነት  ድባቅ ተመትተውና ሽንፈትን ተከናንበው የተመለሱበትን  
ዕለት። ዕብሪትና ንቀት በኢትዮጵያ ምድር የተሸነፈበት ቀን!  ጀግኖች ኢትዮጵያውያን በአሸናፊነት  ለአፍሪካውያን  
ጭምር ትልቅ ምሳሌ መሆን የቻሉበት ፤ ጥቁር ህዝቦች ለመጀመሪያ ግዜ ነጮችን በአፍሪካ ምድር በጦርነት አሸንፈው 
ነፃነታቸውን  ያስከበሩበት የድል  በዓል  ነው። ይሄ  ከኢትዮጵያውያን ባሻገር በአፍሪካውያን ዘንድም ትልቅ ትርጉም 
የሚሰጠው ቀን  ነው። 

የዓድዋ ጦርነት ለኢትዮጵያዊያን በሁለንተናዊ መልኩ  በርካታ መልካም አጋጣሚዎችንና  እድሎችን ይዞ  ብቅ ያለ 
ነበር። በወቅቱ በውስጥ ከነበሩት የሀገር  ገዢና አስተዳዳሪዎች ጋር  በነበራቸው ቅሬታ የሸፈቱ ፣ አኩርፈው  ዳር ዳር 
ያሉ ሁሉ   በሀገር ጉዳይ ቀልድ የለም፤ የእኛ  ነገር የውስጥ ጉዳይ ነው። አሁን ሀገርን ለማዳን አንድ ሆነን እንዘምታለን 
ብለው  አንድነታቸውን  ያጠናከሩበት እና ለድል የበቁበትም ልዩ ቀን ነበር ። 

 በዓድዋ ጦርነት ጨርቄን ማቄን ያለ  ሴት ወንድ ፤ ክርስቲያን ሙስሊም፣ ዋቄፈታ አልነበረም ፤ የዚህ ወይም የዚያ 
ቋንቋ ተናጋሪ ብሎ ልዩነትም አልነበረም። በመሆኑም በአንድ ልብ  እንደ አንድ ሆነው ተነስተው  የተከበረች የነጻነት 
ሀገር ለዛሬው ትውልድ  አቆይተውናል። ይሄ መቼም ታሪክ የማይረሳው ትውልዱም የሚዘክረው ጥሬ ሀቅ ነው። ይሁን 
እንጂ ይሄንን  አንድነት በሌሎች እድሎች እምብዛም አልተጠቀምንበትም። ከውጪ ወራሪ ዓይን የምናመልጥበትን ፤ 
ለዕድገታችንና ልማታችን የሌላውን እጅ የማንጠብቅበትን ሁኔታ ለመፍጠርና  ከድህነት ለመውጣት  የዓድዋውን ያህል 
ተባብረንና ጠንክረን አልሰራንም። ድህነትን ያሸነፍንበትንና  ዓለምን ጉድ ያሰኘ ታሪክ ገና አልጻፍንም።  በመሆኑም 
ዛሬም ረጂ ሀገራትንና ድርጅቶችን እንድንመለከት፣ እርዳታና ድጋፍ እንድንጠብቅ ተገደናል። 

 በእርግጥ ኢትዮጵያውያን  እጃችንን አጣጥፈን  አልተቀመጥንም የአቅም ውስንነት ቢያጋጥምም፣  ረጂና አጋዥ 

ማግኘት ባንችልም  ተጠንስሶ የቆየውን ሕዝብን ከጨለማ ማውጫውን የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በራሳችን  አቅም 
መገንባት ችለናል።  እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ  በአንድነት ተነስቶ ራትም ኩራትም ለሆነው የህዳሴ ግድብ  ፕሮጀክት 
የራሱን አሻራ አሳርፏል። ይሄው  ልፋትና ብርታቱ  የጀመረውን ፕሮጀክት የመጀመሪያውን ፍሬውን ለማየት  ችሏል። 
ይሄ የአንድነት ፣ የአልሸነፍም ባይነት ጥንካሬ  ድምር ውጤት ነው። በዓድዋ ላይ ያሳየነውን ኅብረት ውጤት መሆኑን 
ዳግም ለዓለም  ያሳየንበት  ነው። ይሁን እንጂ ይሄ ብቻውን በቂ አይደለም። 

ዓድዋ  የፈጠረልንን መልካም አጋጣሚ አልተጠቀምንበትም፡፡  አንድነታችንን አላስቀጠልንም ፣ በጦርነቱ 
የሰራነውን ጀብድ በድህነት ላይ አላሳየንም። ጀግና ጀግንነቱ  ሀገርን ከወራሪ በመጠበቅ የመጣበትን ጠላት  ድል  
አድርጎ ማሸነፍ ብቻ አይደለም።  ከጠላትም በላይ ጠላት የሆነብንን ድህነትን ማሸነፍ  ጭምር እንጂ ። ማንም 
የማያዘው፤ የማይጠመዝዘው ፤ ለማንም የማያጎበድድ ሀገርና መሪ የምንፈጥረው በኢኮኖሚው ጭምር  ጀግንነታችንን 
ስናረጋግጥ ነው። 

በየዓመቱ የምንዘክረው  ድንቅ ድል አባት አያቶቻችን  አጥንታቸውን ከስክሰው፣ ደማቸውን አፍስሰውና  
ደረታቸውን ለጥይት ሰጥተው ያቆዩልንን ነው። ይሄን ከትውልድ ወደ ትውልድ  ማስተላለፍ ተገቢ ቢሆንም አዲሱ 
ትውልድ ግን ታሪክ  ዘካሪ ብቻ መሆን የለበትም።  እኛም የሚዘክርልንን ታሪክ ሰርተን ለልጆቻችን ማቆየት አለብን ። 

የዓድዋን ጦርነት በድል የተወጣነው  እንደ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ  እንደ አንድ መካሪ  ሆነንና የሀገራችንን ሉአላዊነት 
አናስደፍርም  ብለን ነው። ታሪክን እያወሩ ታሪክን  እየዘከሩ መኖር ብቻ  ሀገርን አይለውጥም። ዜጎችን አያስከብርም። 
ምክንያቱም  ድህነትን ይዞ ጣልቃ ገብነትን መከላከል እጅግ የሚቻል ቢሆንም ሂደቱ አስቸጋሪ ነው። የሰጠም በሰጠው 
ልክ ለመጠምዘዝ አፋሽ አጎንባሽ   መፈለጉ  አይቀርም።    

ከወረስነው የዓድዋ የድል መንፈስ ጋር ተያይዞ የአገር ዳር ድንበር ሲደፈርና ህልውናው አደጋ ሲያንዣብብበት 
ቆሞ የሚመለከት ኢትዮጵያዊ ዛሬም የለም፡፡ የፖለቲካ፣ የብሔር፣ የሃይማኖትና የአስተሳሰብ ልዩነቶች በስፋት 
የሚንጸባረቅባት አገር ብትሆንም ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ጉዳይ ላይ ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው በአንድነት 
ይቆማሉ፡፡ የሕይወት መስዋእትነት ከመክፈል ጀምሮ ሀብት ንብረታቸውን ሳይሰስቱ ካላቸው ብቻ ሳይሆን 
ከሌላቸውም  ላይ ቆርሰው ይሰጣሉ። የአገራቸውን ዳር ድንበር ለማስከበር ቅድሚያ ይቆማሉ፡፡

የሀገርን ዳር ድንበር የማስከበር ጀግንነት ጥንትም የአባቶቻችን ነው ። አሁን ያለውም ትውልድ ይሄን ያስቀጥላል። 
ይሄንን ለሀገር የመቆም፣ ነጻነትን የማስከበር፣ ሉዓላዊነትን የማረጋገጥ ቆራጥነቱን ደግሞ በልማቱ መድገም ያስፈልጋል።  
በሁሉም መስክ በአንድነት በመረባረብ  ታሪካችንን  በወርቅ ብዕር ማስፈር፤ ለልጆቻችን የምንተወው የምንዘከርበትን 
ታሪክ  ማስቀመጥ ይገባል!

    የገንዘብ ኖት ለውጡ ፋይዳይህ አምድ በተለያዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች  ዙሪያ ዜጎች ነፃ ሀሳባቸውን የሚሰጡበት 
ነው። በዓምዱ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የዝግጅት ክፍሉን አቋም አያመለክቱም።         ነፃ

 
ሃሳ
ብ

አዲሱ ትውልድ ታሪክ ዘካሪ ብቻ ሳይሆን ታሪክ 
ሰሪም ሊሆን ይገባል!

የዓድዋን  ዋጋ
አስመረት ብስራት

የሰው ልጅ ክቡር
ሰው መሆን ክቡር
ሰው ሞቷል – ሰው ሊያድን፣— ሰውን ሲያከብር
በደግነት፣ በፍቅር፣ በክብር ተጠርቶ፣
በክብር ይሄዳል፣ ሰው ሊኖር — ሰው ሞቶ፤”
ዓድዋ ሲነሳ ድምፃዊት እጅጋየሁ ሽባባውን መዘንጋት 

ይከብዳል። በትክክል የዓድዋን ድል ዋጋ ተረድታ በግሩም 
ዜማዋ በድንቅ ቅላፄ አዚማልናለች። ለዚህም ነው 
የፅሁፌን መግቢያ ከእርሷ ዘፈን ግጥም ጥቂት ስንኞችን 
መዘዝ ያደረኩት። የሰውነት ክብር የተገለጠበት፣ ሰው 
ሊያኖር ሰው የተሰዋበት፣ ሰው ለማዳን ዋጋ የተከፈለበት 
የእምዬ ኢትዮጵያ አኩሪ ታሪክ ምሳሌ የአፍሪካውያን 
ኩራት ታላቅ ድል - ዓድዋ።

ይህ ታላቅ ድል ሲነሳ ‹ሴት ወንዱ፤ ኦሮሞ፣ አማራ፣ 
ትግሬ፤ እገሊት እገሌ ሳይባል አቅም ያለህ በጉልበትህ 
አቅም የሌለህ በፀሎትህ የሀገሬ ልጅ ሆይ ናና ጠላትን 
እንመልስ› ከሚል ጥሪ በቀር ዘር፣ ብሄር፣ ጎጥ 
ያልተጠራበት፤ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ያለበት፤ አንድነት 
የጎላበት ታላቅ እና አንጸባራቂ ድል የተመዘገበበት ነው 
የትናንቱ ዓደዋ። ደግሞም ዓድዋ ዛሬ ናት ዛሬ የዋጋውን 
ልክ ሳይገባን የአንድነት ምስጢሩ ሳይገለጥልን እኛነት 
አንሶ እኔነት ብቻ የገነነበት ዓድዋ ዛሬ ናት።

ዋጋው ወርዶ ሲታየን የደምና የአጥንት ልናስብ 
ይገባል፤ ትናንት ስለተሰውት መቼ ተነሱና የወዳደቁት፣ 
መች አፅማቸው ፈርሶ መች ትዝታቸው ደብዝዞ፤ መቼስ 
ነው ታሪክ ቀለሙን አጥቶ የሀገርን የታላቂቷን እናት ታሪክ 
የተጀመረ መመልከት አሳንሶ።

ይልቅ ክብር ለሚገባው ክብር እንስጥ፤ ምስጋና 
ለእነርሱ ለዓድዋ ጀግኖች፣ ለዛሬ ነፃነት ላበቁኝ ወገኖች፣ 
ምስጋና ለታላቆቹ አባቶች እምነታቸውን ከፊት 
አስቀድመው በፍፁም ወኔና ጀግንነት የጥቁር ድል አምባ፣ 
ዓድዋ ለሰጡን ወገኖች። ዓድዋ፤ አፍሪካ፣ እምዬ ኢትዮጵያ 
ተናገሪ… የልጆችሽን ታላቅ ገድል አውሪ፤ አያቶቻችን ምን 
እንደሰሩ መስክሪ ፤ ከምድርሽ እስከ አፅናፍ የናኘውን  
የድል ታሪክሽን አውሪ።

እምዬ ስለ ታላቁ ድልሽ፤ ስለ የዓድዋን ተራሮች፤ 
ተናገሪ፤ ገና የድልሽ ዋጋ ገና የመስዋዕቱ ከፍታ ላልገባቸው 
አብራሪ፤ የአምባላጌን ተዓምር፤ የሰው መሆን ትግሉን፤ 
የኔነቴን ቀመር ፤ስፍርና ልኩን የኢትዮጵያዊነቴን፤ 
የእምዬ ዘር ያንቺ ምርጥ ቀመር፤ የእውነት መመዘኛ ስፍር 
አልደፈርም እምቢኝ ያልኩበትን ንግግር እምዬ ተናገሪ 
ካንቺ ወዲያ ማን ሊመጣ ምስክር።

እማማ ኢትዮጵያ አዲሱ ትውልድሽ  እንደምን 
ዘነጋው፤ እንደምንስ ረሳው፤ ዥንጉርጉሩን ቀለም ልዩነት 
ውበትሽን የመልኬን ማሰሪያ፤ የወገብሽን ስፍር ድርብ 
መቀነሽን፤ እምዬ ኢትዮጵያ በጦርነት መሀል የተረሳው 
ረሃብ የጠማሽ ውሃ ጥም፤ የልጆችሽ ጭንቀት እንደምን 
ይረሳል። እንደምን ተረሳን፤ የህብረ ቀለሙ የአንድነት 
ማሰሪያው አረንጋዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ማሰሪያው፤ 
የአንድነት ምስጢር የከፈሉት ዋጋ፤ የልጆችሽስ ደም 
እንደምን ይዘንጋ።

አንችማ እማማዬ! አንቺማ ባለ ብዙ ዘር ባለ ብዙ 
ቀለም የህብር ባለቤት የብዙዎች እናት፤ የተፃፈ ታሪክ 
በዓድዋ ብራና፤ በሰፊው ተራራ፤ በደማቅ ቀለም ደምቆ፤ 
በአጥንታቸው ብእር የተፃፈው ጠልቆ፤ የባለ ብዙ ታሪክ 
የማይጠፋ አሻራ ባለቤትስ ነበርሽ፤ ጎተራሽ የሞላ፤ 
እጅሽ የማይሰስት፤ መሶብሽ የማይነጠፍ፤ የምትሰጪው 
የምትቆረሺው ሳይጠፋ እልፍኝ ማጀትሽ ሞልቶ ምነዋስ 
ከቤትሽ ፍቅር ጠፋ።

መልካ መልክሽን ውበትሽ፤ የፊት ቀለም ንቅሳትሽ፤ 
ዝንጉርጉር ማንነትሽ፤ አንድ በሆነው አንቺነትሽን 
በማይጠፋ ቀለም በደማቁ ጽፈሽ፤ ታሪክ ሰሪም ታሪክ 
አኗሪም ካንቺ መሀፀን ሆኖ፤ ታሪክ ደላዥ ታሪክ አፍራሹም 
ካንቺው ጉያ ውስጥ ተሸጉጦ እምባ ደም የፈሰሰበት 

አጥንት የተከሰከሰበትን ዋጋ አሳዊቂው እስኪ በቋንቋሽ።
በለሆሳስ አንደበትሽ፤ በእናትነት ውብ ቃና፤ መልካም 

በሆነው ቅኔ፤ በመላእክት ቋንቋ፤ በማህሌታዊ ድምጽ፤ 
በየጎራው አናት የአርበኞቹን ቅኔ ወርቅና ሰሙን ዘርፈሽ፤ 
በእስትንፋስሽ ቃና፣ በምናብሽ ሽታ፣ ከዓድዋ ቁመት ላይ 
ዓድዋን ጨምረሽ፤ በሰገነቱ ላይ፤ ነጋሪት እያስጎሰምሸ 
የትናንት ታሪክሽ ላልገባው ግራ ለተጋባው ትውልድ ተናገሪ 
ማማ ኢትዮጵያ የታሪክሽን ዋጋ ምንነት ላልገባውም ግራ 
ለተጋባውም መስክሪ።

ዓድዋን ስትተርኪ፤  በንግስናው ቀሚስ ፤ በእጅ 
አምባርሽ ደምቀሽ፤ የእጅሽ እንሶስላ የፀጉርሽ ቁንዳላ ጣል 
ያለበት ኩታ ውበትሽን አጉልቶት፤ ድብልቅልቁ ቀለም ባለ 
ሰፊው ጥለት ከላይ እስከ ታች ቁመትሽን አልብሶት ሸብ 
ያለው ወገብሽ  በባንዲራው ጥለት ባማረው መቀነት እስኪ 
ተናገሪ ድምፅሽም ይሰማ ታሪኩን የናቀ የተከፈለውን 
የአንድነትሽን አርማ እማ ተናገሪ የድል ታሪክሽን ለጠላት 
የማይበገር ክንድሽን የደም ዋጋ ክፍያሽን የልጆችሽን ጽናት 
የአንድነት ጉልበት አቅምሽን።

ባንቺው አደባባይ ይኸው ይህን ሰሞን፤ ስንቱን 
ሰው ጦረኛ፤ ስንቱን ሰው አርበኛ፤ ስንቱን ሰው ጀብራራ 
ባንቺው እልፍኝ ማጀት ጠላት ሳይመጣበት እርስ በእርሱ 
እየተፋጀበት የትናንቱን ገመድ የመተሳሰሪያው የአንድነት 
ሰንሰለት፤ የትናንቱን ዋጋ ሲታጣበት እናት አለም ጡትሽ 
ደም እያጎረፈ፤ ልጅሽ በልጅሽ ላይ ሰይፍ እየመዘዘ፤ አንድ 
ሆኖ ለመቆም ከእልፍ አመታት በፊት ተዘንግቶ ወድቆ 
የባንዲራሽ ክብር የባንዲራሽ ዋጋ ከልጆችሽ ልብ ጠፍቶ፤ 
የአንድነት ገመድ በህብር የታሰረው፤ እሱም እንኳን ላልቶ 
ግራ ለተጋባው፤ ለጨነቀው ትውልድ ውጪ ተናገሪ የድል 
ታሪክሽን አውሪ። 

ሀገሬ ሰው ያጣሽበትን ልጅ፤ ያልወጣልሽን ምክንያት፤ 
አእላፍ ወንዞች ከማህፀንሽ እየወጡ፤ የውሃ ማማ የሆነው 
ስምሽ አንቺ ግን እየተጠማሽ፤ የዳቦ ቅርጫት መሆን 
ሲገባሽ በረሃብ እየተነሳሽ ፤ ጧሪ አስደሳች ልጅ ያጣሽበት 
የባንዲራሽ ክብር ያልገባንን ምክንያት እናት አለም እስኪ 
ጠይቂ ከመገፋፋት ከመጣጣል ከመጠላለፍ፤ ዘሎ 
በአንድ አንድ ዓድዋው ዘመን ለዳር ድንበርሽ ክብር ሰው 
የታጣበት ምክንያት።

ልጅ እያለሽ ያልተጦርሽው፤ ወንዝ እያለሽ ላልለማሽው 
ሀብትሽ ተትረፍርፎ ያልከበርሽ የራስን አስጥሎ ደጅ 
የሚያሳየንን አባዜ ታሪክ ጥሎ ሌላን በመመኘት መንፈዜ 
ትውልድ የሚባል ነገር ጠፍቶ ኢትዮጵያዊነት ከለር 
ለታጣበት፤ መሬት ባልነካ ወሬ ውሃ በማይቋጥር ትርክት 
መከፋፈል መበታተን የበዛበት እዚህ ዘመን ላይ ቆመሽ 
እማ ተናገሪ ተናገሪ ኢትዮጵያ የዓድዋን ዋጋ።

መሬት ባልነካ ወሬ ውሃ 
በማይቋጥር ትርክት መከፋፈል 
መበታተን የበዛበት እዚህ ዘመን 
ላይ ቆመሽ እማ ተናገሪ ተናገሪ 
ኢትዮጵያ የዓድዋን ዋጋ
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አንተነህ ቸሬ

የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም ኢትዮጵያ በኢጣሊያ ላይ 
ያስመዘገበችው አንጸባራቂው የዓድዋ ድል ዛሬ፣ የካቲት 
23 ቀን 2014 ዓ.ም፣ 126 ዓመት ሞላው። ታላቁ የዓድዋ 
ድል መላውን ዓለም ያስገረመ፣ ኢትዮጵያን በዓለም 
አቀፍ ደረጃ ታዋቂ ያደረገና ኢትዮጵያና ድሏ የጭቁኖች 
የነፃነት ምልክትና መሠረት ሆነው እንዲታዩ ያስቻለ 
ደማቅ ታሪክ በመሆኑ ተደጋግሞ ሊዘከርና ሊዘመርለት 
ይገባል። የቀድሞው የደቡብ አፍሪካ ፕሬዚዳንትና 
የዓድዋ ድል ለጥቁሮች፣ በተለይም ለአፍሪካውያን፣ 
የነፃነት ትግል ስለነበረው ፋይዳ ተናግረው የማይጠግቡት 
ታቦ ምቤኪ ‹‹የዓድዋ ድል ለትናንት ድሎቻችን ብቻም 
ሳይሆን ልናሳካቸው ላሰብናቸው አፍሪካዊ እቅዶቻችን 
ስኬት ታላቅ ስንቅ የሚሆነን አኩሪ ድል ነው›› በማለት 
በተደጋጋሚ የሚናገሩት የድሉ መታሰቢያ መከበር ከድሉ 
መንፈስና ዓላማ ለመነጩት አፍሪካዊ እቅዶች ስኬት 
ትልቅ አበርክቶ እንደሚኖረው በማመን ነው።    

የዓድዋን ድል ስናስብ ጥያቄ የሚያጭሩ ብዙ 
ጉዳዮች አሉ። የዓድዋ ድል ትርጉሙና በረከቶቹ፣ 
ዓድዋና ያለፉት ዓመታት የኢትዮጵያ ጉዞ፣ የዓድዋ ድል 
አከባበር እና ተያያዥ ጉዳዮች ጥቂቶቹ ናቸው። የዓድዋ 
ድል ያስገኛቸውን በረከቶች በሚገባ እንዳላወቅናቸውና 
እንዳልተጠቀምንባቸው በፅኑ ከሚያምኑና ከሚሞግቱ 
ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ። ሃሳቤን ለማስረዳት በቅድሚያ 
ድሉ ካስገኛቸው በረከቶች መካከል ጥቂቶቹን በማስረጃ 
አስደግፌ ላቅርብ።    

በዳግማዊ አፄ ምኒልክ የተመራው የኢትዮጵያ ጦር 
በወራሪው የኢጣሊያ መንግሥት ጦር ላይ ያስመዘገበው 
ድል በዓይነቱ የተለየ ስለነበር መላውን ዓለም ያስገረመ፣ 
ያስደነቀና ያስደነገጠ ክስተት ሆኖ በታሪክ ተመዝግቧል። 
ይህ ድል ከኢትዮጵያ አልፎ ለመላው ዓለም ጭቁኖች 
የነፃነት ተስፋን የፈነጠቀና ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ታዋቂ ያደረገ፤ በአንፃሩ ለወራሪ ጦር ደግሞ ሁለገብ 
ውድመትን ያስከተለ ድል ነው። 

የዓድዋ ድል የአፍሪካ የፀረ-ቅኝ ግዛት ንቅናቄዎች 
ምልክት መሆን የቻለ ወሳኝ ታሪካዊ ክዋኔ ነው። ጦርነቱና 
ድሉ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ዓላማ በጋራ ተሰልፈው 
ዓለምን ያስደነቀ ገድል መፈፀማቸውን ለመላው ዓለም 
ያሳዩበት በመሆኑ ጭቁን ሕዝቦች ለነፃነታቸው በጋራ 
ሆነው መታገል እንደሚገባቸው ትምህርት የሰጠ ታላቅ 
ክስተት ነው። የድሉ ትሩፋቶች ለጭቁን ሕዝቦች የነፃነት 
ትግል ትልቅ የሞራል ስንቅ ሆነዋል፤ የነፃነት ትግሎቹም 
ፍሬያማ ይሆኑ ዘንድ የስኬት መንገድን ጠርገዋል። 

በአፍሪካ፣ በካሪቢያንና በእስያ ለተካሄዱ የነፃነት 
ትግሎች መጀመርና ስኬታማ መሆን የዓድዋ ድል የጎላ 
ሚና ነበረው። ይህ ሚናውም በበርካታ የአገራት መሪዎች፣ 
ምሑራንና ታዋቂ ሰዎች ተመስክሮለታል። ከአህመድ 
ሴኮ ቱሬ እስከ ኔልሰን ማንደላ፣ ከክዋሜ ንክሩማህ 
እስከ ታቦ ምቤኪ፣ ከዊልያም ኤድዋርድ ዱ ቦይስ እስከ 
ማርክስ ጋርቬይ፣ ከስቬን ሩቤንሰን እስከ ማሞ ሙጬ፣ 
ከዶናልድ ናታን ሌቪን እስከ አየለ በከሪ፣ ከቨርጂኒያ ሊ 
ጃኮብስ እስከ ሮበርት ኔስታ ማርሌይ (ቦብ) … በርካታ 
የአገራት መሪዎች፣ ምሁራንና ታዋቂ ሰዎች ስለዓድዋ ድል 
አንፀባራቂነትና በዓድዋ ስለደመቁት ኢትዮጵያውያን 
ጀግንነት ተናግረዋል፤ ጽፈዋል፤ ዘፍነዋል!  

ኢትዮጵያን እንደ ሁለተኛ አገራቸውና ቤታቸው ነው 
የሚቆጥሯት የአፍሪካ የነፃነት መሪዎች (ኔልሰን ማንዴላ፣ 
ሮበርት ሙጋቤ እና ሌሎችም) የነፃነት ትግላቸውን 
ባደረጉባቸው ጊዜያትም ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው 
የተለያዩ ድጋፎችን አግኝተዋል። እንግዲህ ይህ የሚያሳየው 
ኢትዮጵያ እንደነፃነት ምልክት መቆጠሯ በወሬና በንድፈ 
ሃሳብ የተገለፀ ብቻ ሳይሆን በተግባር የታዬና የተረጋገጠ 
መሆኑን ነው። የዚህ ሁሉ ምንጭ ደግሞ የዓድዋ ድል 
ነው። የአብዛኞቹ የዓለም የጭቁኖች የነፃነት ትግሎች 
መነሻና የስኬት ምንጭ የዓድዋ ድል እንደሆነ አይካድም። 

የዓድዋ ድል በተለያዩ የዓለም አካባቢዎች ለተደረጉ 
የነፃነት ትግሎች መነቃቂያ ከመሆን ባሻገር አገራት 
ነፃነታቸውን ካገኙ በኋላ በጭቁኖች ለተቋቋሙ ተቋማት 
መመሥረትም ሚናው የጎላ ነው። ከእነዚህ ተቋማት 
መካከል አንዱ የቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
(Organization of African Unity - OAU) የአሁኑ 
የአፍሪካ ኅብረት (African Union - AU) ነው። የአፍሪካ 
አንድነት ድርጅት (Organization of African Uni-
ty) መመስረት የዓድዋ ድል ውጤት ነው። የድርጅቱን 

ምስረታ፣ ዋና መሥሪያ ቤቱ አዲስ አበባ ላይ የመሆኑንና 
የአፍሪካ አገራትም በዚህ የመስማማታቸውን ነገር ከዓድዋ 
ድል ውጭ ማሰብ አስቸጋሪ ነው፤ አይቻልምም።

ለድርጅቱ መመሥረት ምክንያት የሆነው የፓን አፍሪካ 
ንቅናቄ (Pan-Africanism) የተጠናከረውም በዓድዋ 
ድል ነው። ምንም እንኳ የፓን-አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ 
ከዓድዋ ጦርነት ቀድሞ የተጀመረ ቢሆንም በዓድዋ 
የተገኘው ድል ግን የፓን-አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴን 
ይበልጥ እንዲጠናከር አድርጎታል። የአፍሪካ አንድነት 
ድርጅት የዓድዋ ድል ውጤት መሆኑ የዓድዋ ድል 
የአፍሪካውያን የነፃነት ትግሎችና ከትግሎቹ መጠናቀቅ 
በኋላ የተመሠረቱ ተቋማት የዓድዋ ድል ደማቅ አሻራ 
እንዳረፈባቸው ጠቋሚ ምስክር ነው።  

የዓድዋ ድል የትብብርንና የአንድነትን ውጤታማነት 
እንዲሁም ለነፃነት መስዋዕትነት መክፈል ታላቅ ክብር 
እንደሆነ ያሳየ፤ የነጮች የበላይነት ማክተም እንደሚችልም 
የጠቆመና መንገድ የከፈተ አንፀባራቂ ክስተትም ነው። 
ይህን ክብርና መንገድ በጀግንነትና በመስዋዕትነት 
በታጀበ ተግባር ያሳዩትና የመሩት ኢትዮጵያውያን ደግሞ 
የጭቁኖች መመኪያ መሆናቸውን አስመስክረዋል። 

ጥቁሮች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ሁሉ የዓድዋ 
ድል ትዝታና ስሜት ነበር። ጭቁኖች ኢትዮጵያን 
የነፃነት ምልክትና የጥቁሮች ሁለተኛ ቤት አድርገው 
ነው የሚመለከቷት። ‹ኢትዮጵያ አገራችን ናት› ብለው 
ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት እንቅስቃሴ ሲያደርጉም 
ነበር። በተለይ ጃማይካዊው የፖለቲካ አክቲቪስትና 
የመብት ተሟጋች ማርክስ ጋርቬይ በንግግሩም ሆነ 
በጽሑፉ ላይ ሁሉ ‹‹በባርነት ተይዛችሁ በዘር መድልኦ 
በሽታ በተጠናወተው ኅብረተሰብ ውስጥ የምትኖሩ 
ጥቁር አፍሪካውያን በሙሉ ወደ አገራችሁ ወደ 
አፍሪካ፣ የነፃነት አገር ወደ ሆነችው አገራችሁ ኢትዮጵያ 
ተመለሱ። ፊታችሁን ወደ ኢትዮጵያ መልሱ፤ ወደ 
ጥንት ርስታችሁ አፍሪካ ተመለሱ፤ ዘውዱን የደፋውን 
ጥቁር ንጉሥ ተመልከቱ፤ እርሱ አዳኛችን ነው›› እያለ 
መጥቀሱ ኢትዮጵያ  የጭቁኖች ተስፋና መመኪያ ተደርጋ 
መቆጠሯን የሚጠቁም ነው።

በድሉ ማግሥት ታላላቅ የአውሮፓ መንግሥታት 
ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነት መሥርተዋል። ከድሉ በፊት 
‹‹ኢትዮጵያውያን ኋላ ቀሮች ናቸው›› ብለው ያስቡ 
የነበሩ አካላት ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅነት መሥርተው 
የምጣኔ ሀብትና ወታደራዊ ግንኙነት ለመፍጠር ፍላጎት 
አሳይተዋል። የዓድዋ ድል የኢትዮጵያ ዋና ከተማ (አዲስ 
አበባ) የብዙ አውሮፓውያን መንግሥታት ኤምባሲዎች 
መቀመጫ እንድትሆን እድል ፈጥሯል። ድሉ ለምጣኔ 
ሀብታዊ እድገት (ለከተማ እድገት መነቃቃት፣ ለመሠረተ 
ልማቶች መገንባትና ለሥራ እድል መፈጠር) ትልቅ 
አስተዋፅኦ አድርጓል። ኢትዮጵያ የዓለም መንግሥታት 
ማኅበር (League of Nations)ን ጨምሮ የሌሎች ዓለም 
አቀፍ ተቋማት መሥራች አባል እንድትሆን ድሉ ከፍተኛ 
ሚና ነበረው። በአጠቃላይ የዓድዋ ድል ኢትዮጵያ ዓለም 
አቀፍ እውቅና እንድታገኝ አስችሏታል። 

ከዓድዋ ድል 40 ዓመታት በኋላ የፋሺስት ኢጣሊያ 
መንግሥት በኢትዮጵያ ላይ ወረራ ሲፈፅም፣ የኢትዮጵያ 
መወረር በዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ፣ በተለይም በጥቁሮችና 
በጭቁኖች፣ ዘንድ ትኩረት እንዲያገኝ ያደረገው 
ከወረራው 40 ዓመታት ቀደም ብሎ የተመዘገበው 
አንፀባራቂው የዓድዋ ድል ነው። የድሉ ውጤት ኢትዮጵያ 
በመላው ዓለም እንድትታወቅ ስላደረጋት ፋሺስት 
ኢጣሊያ በኢትዮጵያ ላይ የፈፀመው ወረራ ኢ-ፍትሐዊና 
የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የጣሰ ተግባር እንደሆነ የሚሰብኩ 
ድምፆች በመላው ዓለም ተስተጋብተዋል። የዓድዋ ድል 
ለኢትዮጵያም ሆነ በመላው አፍሪካ ለሚገኙ ጭቁኖች 
ያበረከተው አስተዋፅኦ በቀላሉ ተዘርዝሮ የሚያልቅ 
አይደለም። 

ከላይ የተጠቀሱትን የዓድዋ ድል ያስገኛቸውን 
በጎ ውጤቶችን (መልካም አጋጣሚዎች) ይዘን 
‹‹ድሉ ያስገኛቸውን ትሩፋቶች በሚገባ መንዝረን 
ተጠቅመንባቸዋል? በድሉ የተገኙ ውጤቶችን በማኅበረ-
ኢኮኖሚያዊና በፖለቲካዊ ዘርፎች የበለፀገችና ጠንካራ 
የሆነች አገርን ለመገንባትስ ተጠቅመንባቸዋል?›› 
የሚለውን ጥያቄ እንፈትሸው። 

ከላይ የተጠቀሱትን የዓድዋ ድል ውጤቶችን እያሰብን 
የኢትዮጵያን ያለፉትን ዓመታት (በተለይ 50 ዓመታት) 
ጉዞ ስንቃኝ ‹‹ለመሆኑ ኢትዮጵያ/ኢትዮጵያውያንና የዓድዋ 
ድል ይተዋወቃሉ?›› ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን። አገሪቱ 

በድህነት፣ በግጭት፣ በዘረኝነትና በጦርነት ጎዳናዎች ላይ 
ደጋግማ መመላለሷ የዓድዋ ድል ያስገኘላትን በረከቶች 
መዘንጋቷንና አለመጠቀሟን ቁልጭ አድርጎ ያሳያል። 

ብዙ ሰው ‹‹ … የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም ጥቁሩ 
የኢትዮጵያ ሠራዊት ነጩን የኢጣሊያ ሠራዊት ድል 
አድርጎ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ከመገዛት ነፃ አወጣት 
… ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት ያልተገዛች ብቸኛ አገር ሆነች 
… አባቶቻችን በከፈሉት ታላቅ መስዋዕትነት ተከብረን 
ኖርን …›› በማለት የዓድዋ ድል አልፋና ኦሜጋ ትርጉም 
አገርን ከወራሪ ኃይል መጠበቅ ብቻ እንደሆነና ከዚህ 
የተሻገረ ዓላማ እንዳልነበረው አድርጎ ያወራል/ይፅፋል። 
እውነታው ግን የዓድዋ ድል አገርን ከጠላት ወረራ 
ከመጠበቅ ያለፈ ዓላማና ትርጉም እንደነበረው ነው። 

በእርግጥ የዓድዋ ድል ኢትዮጵያን ከወራሪ ኃይል 
ጠብቆ የማቆየት አኩሪ ታሪክ እንደሆነ ባይካድም 
ቀደምት ኢትዮጵያውያን ከወራሪው የኢጣሊያ ጦር ጋር 
የተፋለሙት ኢትዮጵያን ከወቅቱ ወራሪ ኃይል ለመጠበቅ 
(ዳር ድንበሯን ለማስከበር) ብቻ ሳይሆን ወራሪው 
ኃይል ውሎ አድሮ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያውያን ላይ 
የሚያደርሰውን ጥፋት በመገንዘብ ያን ጥፋት በእንጭጩ 
ለመቅጨት ጭምር እንደሆነ መዘንጋትም አያስፈልግም። 

ስለዚህ የዓድዋ ድል የመጀመሪያው ውጤት 
(አበርክቶ) ኢትዮጵያን ከወራሪ ኃይል ጠብቆ ማቆየት 
ሲሆን ዘላቂው ውጤት ደግሞ ድሉ ያስገኘውን መልካም 
ፍሬ መንዝሮ ማኅበረሰባዊ ንቃት ያዳበረች፣ በኢኮኖሚ 
የበለጸገች፣ ልዩነቶችን አስማምታ አንድነቷን የጠበቀች 
በአጠቃላይ ኃያል የሆነች ኢትዮጵያን መፍጠርና መገንባት 
ነበር። ይህን ዘላቂ ውጤት ማሳካት የነበረባቸው ደግሞ 
ድሉን ካስገኘው ትውልድ ቀጥሎ የመጡት ትውልዶች 
ነበሩ። በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ እነዚህ ትውልዶች 
ግን ያን ማድረግ አልቻሉም/አልቻልንም። ለዚህ ቀላሉ 
ማረጋገጫ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለፉት 50 (በተለይ 30) 
ዓመታት ያሳለፈቻቸው የመከራ ጊዜያትና አሁን ያለችበት 
ሁኔታ ነው።    

የዓድዋ ድል ምን ማለት እንደሆነ በቀላል ምሳሌ 
በማስደገፍ እንመልከት። ዚምባብዌና ደቡብ አፍሪካ፣ 
በተለይ ከመሬትና ሌሎች ሀብቶች ባለቤትነት ጋር 
በተያያዘ፣ የቅኝ ግዛት ካመጣባቸው ጣጣ ዛሬም ድረስ 
ሊላቀቁ አልቻሉም። የዚምባብዌው ሮበርት ሙጋቤ 
መሬትን ከቅኝ ገዢዎቹ ነጮች ነጥቀው ለጥቁሮች 
መስጠታቸው አገሪቱ ዛሬም ድረስ ልትወጣው 
ያልቻለችው ከባድ የማዕቀብ አዘቅት ውስጥ ከቷታል። 
ደቡብ አፍሪካ ደግሞ ጊዜ እየጠበቀ በሚያገረሽ የመጤ 

ጠል (Xenophobia) እሳቤ እየተፈተነች ነው። በአንፃሩ 
የኢትዮጵያው ሌተናል ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለማርያም 
ግን የመሬት አዋጅን ለማወጅ ሲነሱ የገጠማቸው 
ያደረ የቅኝ ግዛት ጥያቄ/ጫና አልነበረም። [እዚህ ላይ 
ጥቂት ከታሪክ ጋር ሆድና ጀርባ የሆኑ ጥራዝ ነጠቆች 
ኢትዮጵያውያን ባላባቶችንና የመሬት ከበርቴዎችን 
እንደቅኝ ገዢ መቁጠራቸው ከተረትነትና ከቀልድ ያለፈ 
ትርጉም እንደሌለው ማስታወስ ያስፈልጋል።] ይህም 
አዋጁን በቀላሉ ለማወጅና ለመተግበር ምቹ ሁኔታ 
ፈጥሮላቸዋል። ዓድዋ ማለት እንዲህ ነው/ነበር! 

ቀደምት ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያና 
ለኢትዮጵያውያን ነፃነት፣ ክብርና አንድነት ሲሉ 
በዓድዋና በሌሎች ስፍራዎች ለማመን የሚከብዱ ከባድ 
ተጋድሎዎችን አድርገው ነፃ አገር ለ‹‹ተተኪው ትውልድ›› 
ቢያስረክቡም ‹‹ተተኪው ትውልድ›› (በተለይ ልኂቃኑ) 
ግን ያን ታሪክ ማወቅ አልፈለገም፤ ይባስ ብሎ በብሔርና 
በሃይማኖት ተከፋፍሎ አገር ለማፍረስ ታጥቆ ሲሠራ 
ኖረ [አሁንም የሚሠሩ ግለሰቦችና ቡድኖች አሉ] … 
የሰማዕታቱ መስዋዕትነት ባከነ፤ ተረሳ፤ ውለታቸውም 
ቅርጥፍ ተደርጎ ተበላ። ታላቁ የዓድዋ ድልም የዚህ አሳፋሪ 
ዕጣ ፋንታ ሰለባ ከመሆን አልዳነም። አሁን መጠነኛ 
መሻሻል ቢያሳይም ‹‹ድሉ የእኛ ብቻ ነው … ድሉ የእነርሱ 
ነው፤ እኛን አይመለከተንም … እገሌ ለድሉ አስተዋፅዖ 
አልነበረውም … ›› የሚሉ አሳፋሪና ረብ የለሽ ጭቅጭቆች 
በተደጋጋሚ ተደምጠዋል። 

ኢትዮጵያ በዘር፣ በሃይማኖትና በአመለካከት 
ሳይከፋፈሉ ዓድዋ ላይ ጠላትን ድል ያደረጉ ልጆች 
እናት መሆኗን ማሰብና ከዓድዋ ድል በኋላ ባፈራቻቸው 
‹‹ልጆቿ›› ምክንያት በአስከፊ የዘር ፖለቲካ ስትታመስ 
መመልከት እጅግ አሳዛኝና አስገራሚ ተቃርኖ ነው። 
ይህ ውድቀት ደግሞ ‹‹በእውነቱ ይህ የታላቁን የዓድዋን 
በረከቶች የዘነጋ ትውልድ ድሉን የማክበር/የመዘከር 
ሞራል አለው?›› የሚል ጥያቄን ይጋብዛል። 

በዓድዋ ድል መታሰቢያ ሰሞን ‹‹ዓድዋ የጥቁር 
ሕዝቦች ድል … ጀግኖች አባቶቻችንና እናቶቻችን … 
በቅኝ ግዛት አልተገዛንም … ›› የሚሉ ገለፃዎችን መስማት 
የተለመደ ነው፤ አሁንም እያየን ያለነው ይህንኑ ነው። 
መገናኛ ብዙኃን ትኩረታቸው በእነዚህ ገለፃዎች የታጀቡ 
ዜናዎችና ዝግጅቶች ይሆናል። ይልቅስ በመገናኛ ብዙኃን 
መነገርና መፃፍ ያለበት ‹‹ከዓድዋ ድል በኋላ የነበሩት 
ትውልዶች፣ በተለይ የአሁኑ ትውልድ፣ የዓድዋ ድል 
በረከቶችን ተጠቅሞ ከዘር ግጭት፣ ከልመናና ከድንቁርና 
የተፋታች ኃያል አገር መገንባት ያልቻለው ለምንድን ነው? 
የአያት-ቅድመ አያቶቹን ውለታ የበላበት ምክንያትስ ምን 
ይሆን?›› የሚለው ወሳኝ ጉዳይ ነው።   

የዓድዋ ድል ያስገኘልንን በረከቶች መንዝረን 
ተጠቅመንባቸው ቢሆን ኖሮ … ዛሬ በዓባይ ወንዛችን 
ላይ በምንገነባው ግድባችን ምክንያት ‹‹ጥቅሜ ተነካ›› 
የሚሉ አካላትና የእነርሱ ወዳጆች ጫና ሊያደርጉብን 
እንዲሁም ታሪካዊና ሕጋዊ መብታችንን በአደባባይ 
ሊነጥቁን አይሞክሩም ነበር። [በነገራችን ላይ የዓድዋ ድል 
በዓባይ ወንዛችን ላይ እየገነባነው እንዳለው ዓይነት ግዙፍ 
የልማት ሥራዎችን እንድንሠራ ስንቅ የሚሆን ድል ነው] 
… የዓድዋን በረከቶች ብናውቃቸውና ብንጠቀምባቸው 
ኖሮ በብሔር ፖለቲካ የምታመስ፣ ሚሊዮኖች በችጋር 
የሚሰቃዩባትና የሚፈናቀሉባት …. አገር አትኖረንም ነበር!  
ለመሆኑ ዓድዋን ማባከናችን የሚቆጨን መቼ ነው?

በየዓመቱ የካቲት 23 ሲደርስ ‹‹በአባቶቻችን ጀግንነት 
እኮራለሁ … ምኒልክ አባቴ፤ ጣይቱ እናቴ … ›› እያሉ 
መሸለል፣ ማቅራራትና መጨቃጨቅ ዋጋ የለውም። 
ቀደምት ኢትዮጵያውያን ባስገኙት ድል መኩራትና ድሉን 
መዘከር ጥሩ ቢሆንም የድሉን ትሩፋቶች ሳይጠቀሙ፣ 
ድሀ (ደካማ የሆነች) አገር ይዞ በድሉ ‹‹መኩራት››ና ድሉን 
‹‹መዘከር›› ትርጉም የለሽ ድካም ነው። በዓድዋ ለመኩራት 
ዓድዋን ማወቅና መጠቀም ይገባል!

የዓድዋ ድል በማኅበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊና 
በፖለቲካዊ መስኮች ጠንካራና ኃያል የሆነች አገር 
ለመገንባት የሚያስችል እምቅ አቅም ያለው ድል መሆኑን 
መረዳትና መቀበል ያስፈልጋል። የዓድዋን ድል ያስገኘልንን 
በረከቶች አውቆ እየመነዘሩ መጠቀምና ማኅበረሰባዊ 
ንቃት ያዳበረች፣ በኢኮኖሚ የበለጸገች፣ ልዩነቶችን 
አስማምታ አንድነቷን የጠበቀች ኃያል የሆነች ኢትዮጵያን 
መፍጠር (መገንባት) የድሉን ትርጉም የማወቅ ንቃት 
ነው። ይህን በመተግበር ኢትዮጵያን ለታላቁ የዓድዋ ድል 
የምትመጥን ታላቅ አገር ማድረግ ይገባል! 

ለታላቁ የዓድዋ ድል የምትመጥን ታላቅ አገር እንገንባ!

ኢትዮጵያ በዘር፣ 
በሃይማኖትና በአመለካከት 
ሳይከፋፈሉ ዓድዋ ላይ 
ጠላትን ድል ያደረጉ 
ልጆች እናት መሆኗን 
ማሰብና ከዓድዋ ድል በኋላ 
ባፈራቻቸው ‹‹ልጆቿ›› 
ምክንያት በአስከፊ 
የዘር ፖለቲካ ስትታመስ 
መመልከት እጅግ አሳዛኝና 
አስገራሚ ተቃርኖ ነው፡፡ 

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”
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“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”

ዓድዋ ለፓን አፍሪካኒዝም መነሻ ምሰሶ 
በጋዜጣው ሪፖርተር

ዛሬ በታላቅ የድል ስሜትና መንፈስ ተከብሮ 
የሚውለውን የአንድ መቶ ሃያ ስድስተኛውን የዓድዋ 
ክብረ በዓል በተመለከተ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር 
አቶ ቀጀላ መርዳሳ ጋር ቆይታ አድርገን ነበር። በዚህም 
ድሉ የሚከበርበት መንፈስ፤ ታሪካዊ ምክንያት፣ 
ለኢትዮጵያውያን ስላመጣው ትሩፋትና መላው የጥቁር 
ሕዝቦችና አፍሪካውያን ክብረ በዓሉን እንደራሳቸው 
በምን መልኩ ሊያከብሩት እንደሚገባ በሚመለከት ሰፊ 
ማብራሪያ ሰጥተውናል። 

የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ 
የዓድዋ ድል ለተከታታይ ዓመታት ሲከበር እንደነበር 
በማስታወስ፤ ዛሬ ተከብሮ የሚውለው 126ኛ ክብረ 
በዓል መሆኑን ይናገራሉ። ጦርነቱ የተካሄደው በፋሺስት 
ጣሊያንና በኢትዮጵያ መካከል እንደመሆኑ በርካታ 
ያልተጠበቁ ውጤቶች የመጡበትና የዓለምን እይታ 
ከመሠረቱ የቀየረ ድል እንደሆነም ይገልፃሉ።
የጦርነቱ መነሻና ውጤቶች 

“በዚህ ጦርነት ጣሊያኖች ድባቅ ተመትተውና 
ሽንፈትን ተከናንበው ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አሸንፈው 
ለአፍሪካውያን ትልቅ ምሳሌ መሆን ችለዋል” ሚኒስትሩ፤ 
ጥቁር ሕዝቦችም ለመጀመሪያ ጊዜ ነጮችን በአፍሪካ 
ምድር በጦርነት ያሸነፉበትና ነፃነታቸውን  ያስከበሩበት 
ድል መሆኑን ይገልፃሉ። ለዚህ ነው ይሄ ድል ትልቅ ቦታ 
የሚሰጠው በማለትም፤ ይህ ጦርነት ከኢትዮጵያውያን 
ባሻገር በአፍሪካውያን ዘንድም ትልቅ ትርጉም እንዳለው 
የሚያነሱት። የጦርነቱ መነሻ የሆነው በ19ኛው ክፍለ 
ዘመን መጨረሻ በተለይም ደግሞ ከ1850ዎቹና 1860ዎቹ 
አካባቢ ካፒታሊዝም በከፍተኛ ደረጃ የተሸጋገረበት እና 
ያደገበት ነበር። የአውሮፓ አገራት ወይንም ካፒታሊስቶቹና 
ኢምፔሪያሊስቶች ግዛታቸውን ለማስፋፋት “sphere of 
influence” ፣ ለኢንዱስትሪያቸው ጥሬ እቃ ለመፈለግ፣ 
ለምርት ውጤታቸው ደግሞ ገበያን ለመፈለግ ሲሉ የቅኝ 
ግዛት አሊያም “የኮሎኒያሊዝም” ዘመንን ለማስፋፋት፤ 
በተለይ ደግሞ አፍሪካን ለመቀራመት የተንቀሳቀሱበት 
ግዜ ነበር። በተለይም ደግሞ ከ1884-1885 የበርሊን 
ኮንፍረንስ አድርገው በግልፅ “አፍሪካን መያዝና መከፋፈል 
አለብን” የሚል ውሳኔ ላይ መድረሳቸውን ያስታውሳሉ። 
ይህን ዓላማቸውን ለማስፈፀም በሚንቀሳቀሱበት ወቅት 
ደግሞ እርስ በራሳቸው መዋጋት እንደማይኖርባቸው 
ተስማምተው እንደነበር አቶ ቀጀላ ይገልፃሉ። 

 እንደ ሚኒስትሩ ገለፃ፤ በስምምነታቸው መሠረት 
ቀድሞ የደረሰ አንድን በሚገባ በቁጥጥሩ ስር ያደረገ  
ቅኝ ገዢ ያንን አካባቢ በአግባቡ ለመቆጣጠሩ ግልፅ 
መረጃ መቀያየር አለበት ። ያንን ካደረገ ያ ስፍራ ወይም 
ከአፍሪካዊ አገር አንደኛው ግዛቱን ለተቆጣጠረው ቅኝ 
ገዢ ሁሉም አውሮፓውያን እውቅናን ይሰጡ ነበር። 
በዚህ መልክ ነበር እነ ንጉስ ሊዮፖልድ ወደ ኮንጎ አካባቢ 
በመሄድ የራሳቸውን ግዛት የመሰረቱት። እንግሊዞች እነ 
ጋናን፣ ናይጄሪያን እንዲሁም እነ ኡጋንዳን የመሳሰሉትን 
በቅኝ ግዛታቸው ስር አድርገው እንዲያውም አንዳንዶቹ 
“በኢምፔሪያል ትሪኬሪ” ወይም ደግሞ ልዩ ልዩ መንገዶችና 
ዘዴዎችን ተጠቅመው አፍሪካውያንን በማታለል 
ጭምር ነበር ከላይ ያነሳነውን ፍላጎታቸውን ለማሳካት 
ጥረት የሚያደርጉት። በዚህ አካሄዳቸው ስምምነቶችን 
በማስፈረም አሳሪ ሕግ ውስጥ ያስቀምጧቸው ነበር። 
በዋናነት ስምምነቱን ሲያዘጋጁና አፍሪካውያን መሪዎችን 
ሲያስፈርሙ በልዩ መንገድ ረቂቁን ሰነድ ክፍተት 
እንዲኖረው በማድረግ እንዲሁም በሚፈልጉበት ግዜ 
ለመከራከሪያነት ቀዳዳ እንዲያገኙ ያደርጓቸው ነበር። 
በዚህ አካሄድ  የአካባቢው ነገሥታት፣ መሪዎች አሊያም 
የጎሳ አባላትን በመቅረብ ስምምነት ያደርጋሉ። እንደ 
እንግሊዝ ያሉት በተዘዋዋሪ ወይም “ኢንዳይሬክት ሩል” 
ለመግዛት የተለያዩ አገራትን ይይዙ ነበር። አንዳንድ 
እምቢተኝነታቸውን ያሳዩ የአፍሪካ አገራት ደግሞ ውጊያ 
በማድረግ ፍላጎታቸውን ያሳኩ ነበር። 

“የኢትዮጵያም የወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ ከዚህ የተለየ 
አልነበረም” የሚሉት ሚኒስትሩ፤ አገራችንን ለመውረር 
ፍላጎት ያሳየችው ጣሊያን ግን በተለየ ሁኔታ ወደ ቅኝ 
መግዛት ሥርዓትና ፍላጎት ውስጥ ከመግባቷ በፊት 
የኢትዮጵያ ወዳጅና በልዩ ልዩ የንግድ እንቅስቃሴ ውስጥ 
ትስስር ፈጥራ የምትሠራ ነበረች ይላሉ። በተለይ ከንጉስ 

አፄ ምኒልክ ጋር አንኮበር ላይ እነ አንቶነሊ ለረጅም 
ጊዜ ቆንፅላ ነበሩ። ለልዩ ልዩ ፍላጎትና ሕግን ለማስከበር 
የሚውል መሣሪያም ንጉሡ የሚያገኙት ከጣሊያን  ነበር። 
ይሁን እንጂ በጣሊያን፣ ፈረንሳይና እንግሊዝ መካከል 
ፉክክሮች ነበሩ። በተለይ ይህ ፉክክር በኢትዮጵያና 
በምስራቅ አፍሪካ ላይ የነበረ ነው። ይህን ተከትሎ  
ጣሊያኖች ቱርክ ለረጅም ግዜ ተቆጣጥራው የቆየችውን 
የኤርትራን ደጋማ ቦታዎች በመቆጣጠር ቀደም ብለው 
እዚያ አካባቢ የመቆጣጠር ሙከራዎች ማድረግ ጀመሩ። 

“በጊዜው የኢትዮጵያ እንደ አሁኑ የግዛት አንድነቷና 
ዳር ድንበሯ ተጠናክሮ ስላልነበር ምፅዋም ለዘመናት 
በቱርኮች እጅ ስለነበር በዚያ በኩል ያገኙትን ክፍተት 
ተጠቅመው ተጠናክረው ፍላጎታቸውን ለማሳካትና 
ኢትዮጵያን በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ እንቅስቃሴ 
ጀምረዋል” በማለት ለወረራ ምቹ የሆኑ አጋጣሚዎችን 
የሚገልፁት ሚኒስትሩ ፤  ፈረንሳዮችም በጅቡቲ አድርገው 
የሚያደርጉትን ጫና ተከትሎ በእነዚህ አገራት መካከል 
ፉክክሮቹ እየጠነከሩ የመጡበትን መንገድ ተፈጥሯል 
ይላሉ። ጣሊያኖችም ከኢትዮጵያ ጋር ወዳጅ በመምሰል 
ውል ለማስፈረም ጥረት አድርገዋል። በውጫሌ የውል 
ስምምነት ላይም በአማርኛውና በእንግሊዘኛው ጽሑፍ 
ላይ አሻሚ የሆነ ትርጉም በማስገባት ለማታለል አሊያም 
ለማጭበርበር ያደረጉት ሙከራ ባለመሳካቱ ምክንያት 
ለጦርነቱ እንደ ዋነኛ መነሻ ምክንያት ሊሆን ችሏል። 
ውጫሌና የስምምነት መዘዙ

ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንደሚገልፁት፤ 
የውጫሌ ውል ስምምነት ዋነኛው ያለመግባባቱ አንኳርም 
“ኢትዮጵያ ከሌሎች የዓለም አገራት ጋር ግንኙነት ማድረግ 
ከፈለገች በጣሊያን በኩል ብቻ ነው”  የሚለው ነበር። 
ይህ ስምምነት በኋላ ላይ ሲፈተሽ ከቅኝ አገዛዝ ያልተለየ 
እንደሆነ በመታወቁ በንጉስ አፄ ምኒልክና በአጠቃላይ 
ሥርዓታቸው ውሉን አንቀበልም መፍረስ ይኖርበታል 
የሚል እሰጣ ገባ ተጀመረ። ሌሎች የአውሮፓ አገራት 
ከአፍሪካ የተለያዩ አገራት የድርሻቸውን በመውሰዳቸው 
ጣሊያኖችም ተመሳሳይ ፍላጎት ኢትዮጵያ ላይ 
ቢያሳድሩም ይህ መሆን አልቻለም ነበር። በዚህ ምክንያት 
ፋሽስት የመጀመሪያው አማራጭ ሊሳካ ባለመቻሉ 
በሁለተኛው የኃይል አማራጭ ለመሞከር ኢትዮጵያን 
የወረሩ ሲሆን ይህም በኢትዮጵያውያን ጠንካራ ክንድ 
ተመክተው ዳግም በጦርነት ድል ማድረግ ቻሉ።  
ከኢትዮጵያ አካባቢዎች ያልዘመተ ኃይል አልነበረም። 
ሁሉም ኢትዮጵያውያን በአንድነትና በኅብረት በጦር፣ 
በጎራዴ በነፍስ ወከፍ መሣሪያ እንዲሁም በፈረሰኞች 
ጭምር በመታገዝ ድል አድርገዋል። በግዜው ጣሊያኖች 
የኢትዮጵያ ጦርና ሥርዓተ መንግሥት ጠንካራ መስሎ 
አልታያቸውም ነበር። ውጊያው በቁርጠኝነት የተካሄደ 
በመሆኑ ጦርነቱን ዓድዋ ላይ አሸንፈው በድል መመለስ 
ችለዋል። 

“የዓድዋ ድል በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካም ሆነ 
በዓለም ታሪክ ትልቅ ድል ነው። በዚህ ምክንያት በታሪክ 
መዝገብ ላይ ሁሌም ሊዘከር እና በየግዜው ሊከበር 
የሚገባው ነው።  በዚህ ምክንያት የዓድዋ በዓልን አከባበር 
በባለቤትነት በመያዝ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር በርካታ 
ሥራዎችን ሰርቷል” የሚሉት የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ፤ 
የዚህኛው ዓመት መሪ ቃል “ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን 
ኅብረት፤ የአፍሪካ የነፃነት ጮራ” የሚል እንደሆነ 
ይገልፃሉ። በዋናነት ዛሬ እየተከበረ የሚገኘው ዓድዋ 
ኢትዮጵያውያንን ከየአቅጣጫው በማሰባሰብ ያስተባበረ 
በመሆኑና አንድነታቸውም እንዲጠናከር በማስቻሉ 
ሲሆን ለሌሎች አፍሪካውያን በቅኝ የተያዙ አገራት ደግሞ 
ድሉ ተስፋና ተምሳሌት ስለሆናቸውና ከጭቆና ቀንበር 
ለመውጣት ከፍተኛ ትግል እንዲያደርጉ መነሻ መሠረት 
በመሆኑ ጭምር ነው። ክብረ በዓሉን በማስመልከት ይፋ 
በሆነው ሎጎ ውስጥ የአፍሪካውያንን አንድነት እንዲሁም 
“የፓን አፍሪካኒዝም” ንቅናቄን የሚደግፍ ጥቁር ክብ 
ቀለም እንዲኖር በማድረግም ድሉ የኢትዮጵያውያን 
ብቻ ሳይሆን አፍሪካውያንም የሚጋሩት የክብራቸው 
ተምሳሌት መሆኑን  ለማሳየት በማለት አጠቃላይ ይዘቱን 
ያብራራሉ። 

“በዛሬው ቀን ዓድዋንና ፓን አፍሪካኒዝምን 
አያይዘን ነው የምንዘክረው” ብለውም፤ ይህን ንቅናቄ 
ለማጎልበት ዓድዋ በጣም ትልቅ ሚና ይጫወታል። 
ለፓን አፍሪካኒዝም መነሻ ምሰሶ ነው። መላው የጥቁር 

ሕዝቦች በዓል እንዲሆንም ይሠራል። ይህን ለማጎልበት 
የሚያስችሉ የኪነጥበብ የባህልና የታሪክ ዝግጅቶችም 
ተደርገው በመላው ኢትዮጵያ ውስጥና ከኢትዮጵያ ውጪ 
ባሉ የድሉ ባለቤቶች ዘንድ እየተከበረ ነው። በሁሉም 
የኢትዮጵያ ኤምባሲዎችና ሚሲዮኖችም  እየተከበረ 
ይገኛል ብለዋል።
አፍሪካና ዓድዋ 

ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንደሚገልፁት፤ 
አፍሪካውያን ዓድዋን ማክበር ብቻ ሳይሆን በአንዳንድ 
አገራት እስከ ማምለክ ደረጃም (እንደ አንድ እምነት 
እስከማየት ደረጃ) ደርሰዋል። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ 
“የኢትዮጵያ ሴክት ” የሚባል ከዓድዋ ጋር የተያያዘና 
ኢትዮጵያ የሚባለውን እስከማምለክ የተደረሰበት ደረጃ 
አለ። አሁን ላይ ደግሞ ከፓን አፍሪካኒዝም ጋር ተያይዞ 
ኢትዮጵያ እያስተዋወቀችውና እያበረታታች ስለሆነ 
የበለጠ ይጎላል። በተለይ ይህ ንቅናቄና ፅንሰ ሃሳብ ዓድል 
በኋላ የመጣ ሲሆን በተለይ በ1950ዎቹ ውስጥ ይበልጥ 
እንደተቀጣጠለ ይታመናል። በተለይ ጋና ነፃነቷን አግኝታ 
እነ ፕሬዚዳንት ንኩሩማ ንቅናቄ ጀምረው አፍሪካውያን 
ነፃ መውጣት ሲጀምሩ “ስለ ፓን አፍሪካኒዝም 
አመሠራረትና” የአህጉሪቱን መፃኢ እድል ለመወሰን 
የሚያስችሉ ምክክሮችና ውይይቶች እርስ በእርስ ይደረግ 
ነበር። ይሄ የሆነው የዓድዋ ድልን መነሻ በማድረግና 
ለጥቁር ሕዝቦች ስነልቦናዊ መጠናከርና አንድነት እርሾ 
በመሆኑ ጭምር ነበር። በአሁኑ ግዜም በግዜው የነበረው 
የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ እንዲጠናከር እንቅስቃሴዎች 
በመኖሩ ዓድዋን እንደ ዋነኛ መሠረት በማድረግ የመላው 
አፍሪካውያንና ጥቁሮች ድል ሆኖ እንዲከበር ይሠራል።  
ዓድዋም ሁል ግዜም ቢሆን በፓን አፍሪካኒዝም 
እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሞተር የሚያገለግል ነው። 

“አፍሪካውያን አደባባይ ወጥተው ባያከብሩትም 
ይዘክሩታል” ያሉት ሚኒስትሩ፤  ዛሬ ላይ እያከበርነው 
ያለውን የዓድዋ ድል ኤምባሲዎች እና የተለያዩ 
የውጪ አገራት ድርጅቶች እዚህ ያሉም የዲፕሎማቲክ 
ማኅበረሰብ ለብቻቸው ዓድዋን በተመለከተ ሲምፖዚየም 
እንደሚያደርጉና የሁሉም የድል በዓል ሆኖ በታሪክ 
እየተዘከረ እንዲሄድ መሠረት ለመጣል እንደሚሠሩ 
በማጠቃለያ መልዕክታቸው ላይ አስቀምጠዋል። ይሄ 
ውሳኔ የተደረገውም አብሮ የማክበር ስሜቱን ለማምጣት 
በማሰብ መሆኑን አንስተዋል። ድሮ ቤታቸው ሆነው 
የሚያስታውሱት መላው የጥቁር ሕዝቦችና አፍሪካውያን 
የነበሩ ቢሆንም  አሁን ግን ወጥተው ጽሑፍ ቀርቦ 
ውይይት ተደርጎበት እንዲያከብሩ እየተደረገ መሆኑን 
እንደ በጎ ጅምር የሚታይ መሆኑን ነው የሚያነሱት። 

 በአሁኑ ግዜም በግዜው 
የነበረው የፓን አፍሪካኒዝም 
ንቅናቄ እንዲጠናከር 
እንቅስቃሴዎች በመኖሩ 
ዓድዋን እንደ ዋነኛ 
መሠረት በማድረግ የመላው 
አፍሪካውያንና ጥቁሮች ድል 
ሆኖ እንዲከበር ይሰራል።  
አድዋም ሁል ግዜም 
ቢሆን በፓን አፍሪካኒዝም 
እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሞተር 
የሚያገለግል ነው። 

አቶ ቀጀላ መርዳሳ
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ፍሬሕይወት አወቀ

ወርሐ የካቲት ለኢትዮጵያውያን ብሎም ለመላው 
ጥቁር ሕዝብ ትልቅ ድል የተከናወነበት ወቅት ነው። ዓለም 
ነጭን የበላይ አድርጎ በሚቆጥርበትና ሁሉም የአፍሪካ 
አገሮች በቅኝ ግዛት በወደቁበት በዚያን ዘመን ኢትዮጵያን 
ለመውረር የመጣውን የጣሊያን ጦር በጀግናው አፄ 
ምኒልክ ቆራጥ መሪነትና በእቴጌይቱ ብልሃትና አጋዥነት 
እንዲሁም በሕዝብ አንድነት አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ 
በመጣበት እግሩ ተመልሷል። ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛትን 
ድል ያደረገችበት የዓድዋ ድል በዓለማችን የሚገኙ 
ጥቁሮችና በቅኝ ግዛት የነበሩ የአፍሪካ አገሮች ለነፃነታቸው 
እንዲታገሉ ተስፋ የሆናቸው ፋና ወጊ ድል ነው። 

ዛሬም ድረስ ዓለም እየተደመመ የሚታዘበው ዝክረ 
ዓድዋ በወርሐ የካቲት ኢትዮጵያውያን የተጎናጸፉት ታላቅ 
የድል በዓል ነው። ድሉ ከኢትዮጵያውያን ባለፈ ለመላው 
አፍሪካ የነጻነት ተምሳሌት መሆን የቻለና በተግባርም 
መሆኑ የታየበት ነው። ለዚህም በርካታ ማሳያዎችን 
መጥቀስ ይቻላል። ታሪክና ትውፊትን መጠበቅ ለአንድ 
አገርና ሕዝብ ህልውና እንደመሆኑ የዓድዋ ድል በዓል 
በየዓመቱ በድምቀት ይከበራል። በዛሬው ዕለትም “አድዋ 
ለኢትዮጵያውያን ኅብረት የአፍሪካ የነፃነት ጮራ’’ በሚል 
መሪ ሃሳብ ለ126ኛ ጊዜ የዓድዋ ድል በዓል እየተከበረ 
ይገኛል። 

ከኢትዮጵያውያን ባለፈ ለመላው አፍሪካ የድል 
ነጸብራቅ የሆነው የዓድዋ ድል ታሪክ ሲነሳ የማይዘነጉት 
እቴጌ ጣይቱ ብጡል ናቸው። ብልህ የሴት ጀግና 
ኢትዮጵያዊት ተብለው ይነሳሉ። የአውሮፓ ቅኝ ገዢዎች 
ኢትዮጵያ ላይ ዓይናቸውን በጣሉበት በዚያን ዘመን እቴጌ 
ጣይቱ ብጡል ከባለቤታቸው ከዳግማዊ አፄ ምኒልክ 
ጎን በመቆም በንጉሠ ነገሥቱ ላይ የተጀመሩ ሴራዎችን 
እና ጦርነቶችን የተቃወሙ ጀግና ሴት ናቸው። በዓድዋ 
ጦርነት ከነበሩ የጦር አዛዦችም አንዷ  ነበሩ። 

እቴጌ ጣይቱ ለምኒልክ ወታደራዊ ስልት ምርኩዝ 
እንደነበሩ የታሪክ ምሁራን ያነሳሉ። በአብዛኞቹ የፖለቲካ 
ውሳኔዎች ውስጥ ተሳትፎ ከማድረግ ባለፈ ከአጼ 
ምኒልክ ጋር ወደ ጦር ግንባር ዘምተዋል። በመሆኑም 
እቴጌ ጣይቱ ብዙውን ጊዜ ከምኒልክ ጎን የነበሩ ጠንካራ 
ሴት ሆነው ይጠቀሳሉ። በወቅቱ የአፍሪካን አህጉራት 
በእጃቸው ለማስገባት ሲውተረተሩ በነበሩ አውሮጳውያን 
ላይ እቴጌ ጣይቱ ከፍተኛ ጥርጣሬ የነበራቸው መሆኑን 
የሚያነሱት የታሪክ ምሑራኑ ‹‹አውሮፓውያኑ ደስ የሚል 
ጠረን የላቸውም ፤ይሰነፍጣሉ›› በሚል አገላለጽም 
ለአውሮፓውያኑ የነበራቸውን ጥርጣሬ መግለጻቸውን 
ያነሳሉ።   

እቴጌ ጣይቱ ብቻ አምስት ሺ እግረኛ እና ስድስት 
መቶ ፈረሰኞችን በማሰለፍ የተዋጉ ሲሆን የእቴጌይቱ 
የጦር ስልት በመጨረሻም ጣሊያኖችን ድል ለማድረግ 
ረድቷል። በዓድዋ ድል ሶስት ውጊያዎች መደረጋቸው 
የሚታወቅ ሲሆን ጣይቱ ሁለተኛውን ውጊያ ለማሸነፍ 
ወሳኝ እንደነበሩም ታሪክ ያስረዳናል። በዓድዋ ድል 
ትልቅ ድርሻ የነበራቸው መሆኑ በስፋት የሚነገርላቸው 
እቴጌይቱን በዋናነት ዝነኛ ካደረጓቸው ተግባራት መካከል 
የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፡፡

ጣይቱ ከጣሊያን ጋር ከተደረጉ ስምምነቶች 
መካከል ኢትዮጵያን ቅኝ ተገዢ ሊያደርጋት የሚችለውን 
የውጫሌውን ስምምነት ውል አንቀፅ 17 ውድቅ 
በማድረግ፤ መቀሌን ተቆጣጥረው የነበሩትንም የጣሊያን 
ወታደሮች ለማሸነፍ እንዲቻል ጣይቱ ባቀረቡት ሀሳብ፤ 
በዚህም መሠረት ጣሊያኖች የሚጠቀሙበትን የውኃ 
ምንጭ በኃይል በመቆጣጠር ከመቀሌ እንዲወጡ 
ማስደረግ በመቻላቸው እና ጣይቱ ብጡል ጣሊያኖች 
በተሸነፉበት እና በድል በተጠናቀቀው የዓድዋ ጦርነት 
በነበራቸው ሚናም ይታወቃሉ። 

ጣይቱ ብጡል በጊዜያቸው ከነበሩ ሴቶች የተለዩ 
እንደነበሩም ይነገራል። ይሁን እንጂ ምንም እንኳን 
የጣይቱን ያህል ባይሆንም ኢትዮጵያ ብዙ ጠንካራ ሴቶች 
የነበሯት ስለመሆኑ የታሪክ ምሑራን ሲናገሩ ይደመጣል። 
በወቅቱ ብዙዎች መሣሪያ አንስተው ባይዋጉም፤ የጦር 
መሪና አዛዥ ባይሆኑም የመኳንንት ሚስቶችን ጨምሮ 
ብዙ ሴቶች በዓድዋ ጦርነት የጎላ ሚና ተጫውተዋል። 
ምግብ በማብሰል፣ በማፅዳት፣ ቁስለኞችን በማከም፣ 
መረጃ በማቀበል፣ ለሠራዊቱ ጉልበት በመሆን ጭምር 
ከፍተኛ አስተዋፅዖ ማበርከት በመቻላቸው ታሪክ 

ያወሳቸዋል። ዛሬም ኢትዮጵያውያን ሴቶች በአገራቸው 
ጉዳይ ላይ ጉልህ አበርክቶ አላቸው። 

የአገር ዳር ድንበር ሲደፈርና ህልውናዋ አደጋ 
ሲያንዣብብበት ቆሞ የሚመለከት ኢትዮጵያዊ ዛሬም 
የለም። ምንም እንኳን የፖለቲካ፣ የብሔር፣ የሃይማኖትና 
የአመለካከት ልዩነቶች በስፋት የሚንጸባረቅባት 
አገር ብትሆንም ኢትዮጵያውያን በአገራቸው ጉዳይ 
ላይ ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው በአንድነት 

ይቆማሉ። የሕይወት መስዋዕትነት ከመክፈል ጀምሮ 
ሀብት ንብረታቸውን ሳይሰስቱ ካላቸው ብቻ ሳይሆን 
ከሌላቸውም በማዋጣት የአገራቸውን ዳር ድንበር 
ለማስከበር ቅድሚያ ይሰጣሉ።  

ኢትዮጵያ በዘመኗ ሁሉ የሚገጥማትን ችግር መፍታት 
የሚያስችላት እምቅ ችሎታና አቅም ያላት የብዙ ባህልና 
እሴት ባለቤት ናት። በተለይም በርካታ ተሳትፎ ያላቸው 
በርካታ ኢትዮጵያውያን ሴቶች በተፈጥሮ የተቸራቸውን 
ብልሃት ደምረው ታሪክ የማይሽረው በርካታ ገድሎችን 
ፈጽመዋል። ዛሬም ድረስ ታሪክ የሚያወሳቸውን እቴጌ 
ጣይቱን ጨምሮ በወቅቱ የነበሩት እልፍ አዕላፍ ሴት 
እህቶችና እናቶች የፈጸሟቸውን ገድሎች አወድሰን 
አንዘልቀውም። ‹‹ከእያንዳንዱ የጦር ሜዳ ድሎች ጀርባ 
አንዲት ጠንካራና ጀግና ሴት አለች›› የሚባለውም ለዚሁ 
ነው፡፡

ታድያ ዛሬም ጥንካሬና ጀግንነት ጥንትም ያባቶቻችን 
ነው ያሉት የዘመኑ ሴት እህትና እናቶች በተለያዩ መስኮች 
ተሰማርተው ትርጉም ያለው ሥራ በመሥራት ለአገር 
ኩራት ሆነው መመልከታችን አዲስ አይደለም። በተለይም 
አገር ጭንቋ በበዛበት በዚህ ወቅት በሁሉም መስክ 
መረባረብ የግድ ይላል። በአገሪቱ አንድ ዓመት በተሻገረው 
ጦርነትም ጥቂት የማይባሉ ሴት እህቶችና እናቶች የአገር 
ዳርድንበር ተነካ ሲባል ከጫፍ ጫፍ ተንቀሳቅሰው የጎላ 
አበርክቶ ሲያደርጉ መታየታቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። 

በተለያዩ አካባቢዎች  እህቶችና እናቶች ለሠራዊቱ 
ስንቅ ሲያዘጋጁ ማየት የወቅቱ ዕለታዊ ዜና እንደነበርም 
እናስታውሳለን ። ከተለያዩ ቀበሌዎች የተወጣጡ ሴቶች 
ለአገር መከላከያ ሠራዊት የሕይወት መስዋዕትነት 
ጭምር ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን በተለያየ ተግባር 
አሳይተዋል። ዛሬም ድረስ ከሠራዊቱ ጎን በመቆም ድጋፍ 
እያደረጉ የሚገኙት ኢትዮጵያውያን በጦርነቱ የተጎዱ 
ሕጻናትና አዛውንቶችንም እያገዙ ይገኛሉ፡፡

ቤት ንብረታቸውን በመሸጥ ለመከላከያ ሠራዊቱ 
ድጋፍ ያደረጉ እናቶች የወቅቱ መነጋገሪያ ነበሩ። ጦርነቱ 
ያስከተለውን ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ 
ጉዳት ለመከላከል ኢትዮጵያውያን በአንድነት መንፈስ 
ሆነው ተረባርበዋል። ለዚህም ሴቶች ከፍተኛውን 

ድርሻ ነበራቸው ። በዓድዋ ጦርነት ወቅት እራፊ ጨርቅ 
በማሰባሰብ በጦርነቱ የተጎዱትን በማከም፣ ለተራበው 
ምግብና ውሃ በማቀበል ኃላፊነታቸውን የተወጡ በርካታ 
ሴቶች ናቸው። 

የማኅበረሰቡ አካል የሆኑት የሕክምና ባለሙያዎችም 
እንዲሁ በጦርነቱ የተጎዱና ሰለባ የሆኑትን በከባድ መሳሪያ 
ጩኸትና በባሩድ ሽታ ተውጠው ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ 
ቁስላቸው እንዲጠግና ከሕመማቸው እንዲያገግሙ 
ሙያዊ ድጋፋቸውን ሳይሰስቱ አበርክተዋል። በአውደ 
ውጊያውም ቢሆን በርካታ እህቶቻችን ደረታቸውን 
ለጥይት ለመስጠት ለነብሳቸው ሳይሳሱ ተሰልፈዋል።  
አሁን በእኛ ዘመንም አገር በጦርነት ብቻ ሳይሆን በሁሉም 
ረገድ የሚረዳትን ትፈልጋለችና በጦር ሜዳ ከመሰለፍ 
ባለፈም እያንዳንዱ ዜጋ በተሰማራበት የሥራ ዘርፍ ሁሉ 
ቢተጋ ለአገር ትልቅ ውለታ ነው። 

አንድነት ኃይል ነው እንደሚባለው ኢትዮጵያውያን 
በዘመናቸው ሁሉ የገጠሟቸውን ችግሮች ማሸነፍ የቻሉት 
በአንድነት መቆም በመቻላቸው እንደሆነ ሁሉ አንድ 
መሆን ባቃታቸው ጊዜም ለጠላት በር በመክፈት ብዙ 
ዋጋ ተከፍሏል። ይሁን እንጂ አሸናፊነትና ኢትዮጵያዊነት 
አይነጣጠሉምና ምንጊዜም ኢትዮጵያውያን ከሚከፋ 
ፍላቸው ልዩነት ይልቅ አንድ የሚያደርጋቸው አገራዊ 
አንድነት ከሁሉ ይልቃል። ሴት ወንድ፣ ትልቅ ትንሽ ሳይሉ 
ሁሉም በአንድ ልብ መካሪ፤ አንድ ቃል ተናጋሪ  ሆነው 
ለአገር ዳር ድንበር ዘብ ይቆማሉ። 

ኢትዮጵያ ከዛሬ 126 ዓመታት አስቀድሞ በወርሐ 
የካቲት ከተጎናጸፈችው የዓድዋ ድል በተጨማሪ 
የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታም በዚሁ ዕድለኛ በሆነው 
የካቲት ወር መሰረቱ ተጥሎ ፍሬውን ማየት ተችሏል። 
ታድያ ቀጣዩ የግድቡ ምዕራፍ ተጠናቅቆ ሙሉ ለሙሉ 
የታሰበውን አገልግሎት መስጠት ሲጀምርም ልክ እንደ 
ዓድዋ ሁሉ ታሪክ የሚዘክረው ዳግም የኢትዮጵያውያን 
ድል እንደሚሆን ይታመናል። 

ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና የዓድዋ ድልን 
የሚያመሳስላቸው አንድና አንድ የላቀ ሕዝባዊ 
ተሳትፎ የታየበት መሆኑ ነው። በዓድዋ ጦርነት ወቅት 
ኢትዮጵያውያን ልዩነታቸውን ወደ ጎን በመተው 
በአንድነት ለአንድ ዓላማ በመቆማቸው የማይቻል 
የሚመስለውን ችለው፤ በዘመናዊ መሳሪያ የተደገፈንና 
የተደራጀን ኃይል ዘመናዊ ባልሆነና ባልተደራጀ ጦር 
መሳሪያ ድል ማድረግ ችለዋል። ‹‹ከልብ ካለቀሱ ዕንባ 
አይገድም›› ነውና ብሂሉ በጋራ ለአንድ ዓላማ በመቆም 
የድል ባለቤት መሆን ተችሏል። 

ዛሬም ኢትዮጵያውያን ካለፉት ጊዜያት እጅጉን 
የሰፉ ልዩነቶች ሰቅዘው በያዙን በዚህ ወቅት እንኳ 
የአገር ጉዳይ አንድ ሲያደርገን ይታያል። ለዚህም ታላቁ 
የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ ሌላኛው ዓለም የሚዘክረው 
የኢትዮጵያውያን የድል ነጸብራቅ፤ የይቻላል ስሜት 
መገለጫ ታሪክ ነው። ከእናቶች መቀነት የተፈታ 
ቋጠሮን ጨምሮ ከእያንዳንዱ ዜጋ በተዋጣ የላብ ጠብታ 
ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን መገንባት መቻል 
የኢትዮጵያውያን አንድነትና የመተባበር ምስጢር 
ነው። ይህ ሚስጥር ታድያ ወደፊት በርካታ ሁነቶችን 
ኢትዮጵያውያን በራሳቸው አቅም መሥራት እንደሚችሉ 
አመላካች ነው።   

በሞታቸው እየተወራረዱ ኢትዮጵያን ለዛሬ 
ላበቁት ወገኖች ምስጋና ይግባቸውና ቀናት በወራት፣ 
ወራትም በዓመታት እየተሻሩ ዘመን እንደ ጅረት 
እየነጎደ፤ የኢትዮጵያ ታሪክ ዛሬም እንደ አዲስ ይነገራል፤ 
ይጻፋል፤ ይደመጣል። ከአድማስ ባሻገር እንደ ፀሐይ 
ደምቆ በሚታየው ድል ውስጥ ንግሥት ጣይቱ ብርሃን 
ዘ-ኢትዮጵያ በሕይወት ዘመናቸው የፈጸሙት ታሪክ 
የኢትዮጵያ የምን ጊዜም ጀግና ንግሥት ሆነው እንዲነሱ 
አድርጓቸዋል፡፡

እኛም በትውልድ ቅብብሎሽ ዛሬ ደርሰን እንደ 
ትውልድ ታሪክ ዘካሪ ብቻ ሳንሆን ዘመኑ በሚጠይቀው 
ዘርፍ ሁለንተናዊ አበርክቶ በማድረግ የአዲስ ምዕራፍ 
አብሳሪ ልንሆን የግድ ይላል። በተለይም የዓድዋ ድል 
ሲነሳ የኢትዮጵያውያን መተባበርና በአንድነት የመቆም 
ምስጢሩ ጥልቅ ነውና አገር ካለችበት አሁናዊ ችግር 
መውጣት እንድትችልም ልክ እንደያኔ ሁሉ በአንድነት 
ሆነን ለአንድ ዓላማ በጋራ ሆነን ኢትዮጵያን እንገንባ 
መልዕክታችን ነው። 

ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ያደረገው ድል 

 እቴጌ ጣይቱ ብጡል  

እቴጌ ጣይቱ ለምኒልክ 
ወታደራዊ ስልት ምርኩዝ 

እንደነበሩ የታሪክ ምሁራን 
ያነሳሉ። በአብዛኞቹ የፖለቲካ 

ውሳኔዎች ውስጥ ተሳትፎ 
ከማድረግ ባለፈ ከአጼ 

ምኒልክ ጋር ወደ ጦር ግንባር 
ዘምተዋል

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"
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ዳንኤል ዘነበ

ዛሬ ዓድዋ ነው! ዓድዋ ደግሞ የጥቁር ህዝቦች የድል 
ፈርጥ እንደመሆኑ ዓድዋን በድምቀት፣ በተለየ ወኔና 
ስሜት የሚያከብር ትውልድ ተፈጥሯል። ይህ አስደሳች 
ነው ። ዓድዋን በሀገር ዓቀፍ ደረጃ የሚዘክር ፣ የሚያከብር 
መንግሥትም ተፈጥሯል። ይህ መሆኑም እንዲሁ ድርብ 
ደስታ ይፈጥራል ። በሀገራችን ባለፉት ሦስት አስርት 
ዓመታት የነበረው ገዢ መንግሥት የተዛቡ እና ህዝብን 
ከህዝብ የሚያባሉ ትርክቶች በመፍጠሩ የዓድዋ በዓልን 
ለአንድነት ሳይሆን ለልዩነት መሳሪያ አድርጎት ነበር።  ይህን 
ሲተርኩ የነበሩ ባለስልጣናት ከወንበራቸው ተባረው፤ 
ትርክቱም ተቀይሮ ዓድዋ የአንድነታችን ዋልታና ማገር፣ 
የሰውነት ውሃ ልክ ወደሚል ለመቀየር በቅቷል። ይህ 
ትልቅ ድል ነውና ይበል የሚያሰኝ ነው። ነገር ግን አሁንም 
የትናንት ከፋፋይ መንፈስን ሙሉ ለሙሉ አራግፈን 
አልጣልንም። የዓድዋን ድል መንፈስ በተላበሰ መልኩ 
በአንድነት ተከባብረንና ተባብረን ሰርተን ማደግ ሲገባን 
አሰናክለው የሚጥሉንን ገመዶች ስንጠላልፍ እንታያለን፡፡

አንዱ ባለ ሀገር፤ ሌላው መጤ ሆኖ የመኖሩ ህይወት 
ዛሬም በሌላ ምዕራፍ እየተደገመ ይገኛል። ኮሽ ባለ ቁጥር 
ያንተ ብሄር ሲጨቁነኝ ነበር፣ ከክልሌ ውጣ ... የሚሉ 
መፈክሮችን አንግቦ የሰውን ልጅ ከእንስሳ ክብር ባነሰ 
መልኩ እንደ እባብ ቀጥቅጦ፣ አቃጥሎ፣ አርዶ ሰቆቃ 
በተሞላበት ሁኔታ እየገደለ  ‹ዓድዋ  ለሰው ልጅ ክብር 
የተደረገ ተጋድሎ ነው› የሚል ንግግር መስማት ያማል። 
ዛሬም ከትናንቱ አዙሪት እንዳልወጣን ይሰማኛል። 

    ዓድዋን በተግባር ኖረነው በተግባር ብንደግመው 
ስል እመኛለሁ። የዓድዋ ድል ብዙሃን እንደ አንድ ለአንድ 
ዓላማ ተሰባስበው ለሰውነት የተከፈለ የመስዋእትነት 
ውጤት ነው። አያቶቻችን ቁርሾን ጥለው፣ ልዩነትን 
አሽቀንጥረው፣ እርቅን እና ይቅር ባይነትን በእጄ ብለው 
ከጠላት ጋር ለመፋለም በአንድነት የተመሙት ሰውነት 
አስበልጠው ነው። አጥንታቸውን የከሰከሱት፣ ደማቸውን 
ያፈሰሱት ሰውነትን ያከበረ ሀገር ለመፍጠር/ለማስቀጠል 
እንደሆነ የገባን አይመስልም። ዓድዋ እያከበሩ አንዱ ክልል 
በግፍ ሰዎች ሲጨፈጨፍ የኔ ብሄር/ወገን አይደሉም 
የሚል መንፈስ በተጠናወተው መልኩ በዝምታ እያለፍን፤ 
የኛ ከምንለው ወገን ግፍ የተፈጸመ ሲመስለን ለውግዘት 
እና ለተቃውሞ ከተንጋጋን ዓድዋን ምኑን ኖርን። ለሰውነት 
የተከፈለልንን ዋጋ ምኑን አከበርነው ያሰኛል።

ሀገር ከፋፋዩን ነጭ ትናንት በአካል ጭምር 
ቢሸነፍም፤ ዛሬ በእኛ ትውልድ በወራሪው የነጭ 
መንፈስ ተጠልፈን ወድቀን እርስ በእርስ ጦር ስንማዘዝ 
መታየታችን ይሄንኑ ይገልጣል ።  አብሮ መዋጋት እንጂ 
አብሮ መኖር ፣ መስራት ፣ ማደግ ፣ መበልጸግ አንችልም 
ይሆን ?! ስል አስብና ምናልባት ሲገባን ዓድዋን በተግባር 
መኖር እንጀምር ይሆናል እላለሁ ። እዚህ ላይ የነጸብራቅ 
ትርክት አዝማሪ የሆነው ሮፍናን ኑሪ ሦስት በተሰኘው 
“እንጎቻ የሙዚቃ ስራው” ውስጥ የዓድዋ ድል የሰው 
ልጆችን ያስቀደመ ድል መሆኑን በሙዚቃው ያስረዳበትን 
መንገድ መጥቀስ ያስፈልጋል ። ሮፍናን በጥያቄ መልክም 
ሲሞግት ፤ 

ጥያቄ 
ከአለም በፊት ከሀገር እና ከሰው በፈጠረን ፊት 

ሚበልጠው ማነው?  
በፈጠረን ፊት ከበለጠ ሰው እንዳምላክ ባስብ ስህተቱ 

የት ነው?
ጥያቄ 
የቱን ባስቀድም ሰው ወይስ ሀገር የሀገሬ ነገር ይሞላ 

ነበር ? 
ሀገሬን ሀገር ካደረገማ ሰውን ላስቀድም ሰው ልሁንና ፤
እንደ ዓድዋ እንዲዚያ ሰሞን ፣ ሀገሬ አማረች ሰው 

ለሰው ሲሆን ፤
ለካ ዓድዋ ለሰው ልጅ ነበር ? ለነጻነቱ ለሆነው 

ሀገር ። በማለት አያት ቅድመ አያቶቻችን ወደ ዓድዋ 
የዘመቱት በሰውነት መንፈስ እንጂ በዘር እና በብሔር 
ትብታብ አለመሆኑን የሚያስታውሰን ነው። እኛ ግን  
በድህረ ሰው ዘመን ሰው ሳንሆን ዓድዋን ለመኖር ይቅርና 
በአንድነት መንፈስ መዘከር ተስኖናል ። በክፉ ስራችን 
እና በውጤቶቻቸው ታሪካችንን እያበላሸን ታሪክን 
ለመዘከር መፎካከሩ በራሱ የማይመስል ነው ። የዝክሩ 

መንፈስ በራሱ ጤናማነት የጎደለውና ለይምሰል እንደሆነ 
ይሰማኛል ። 

እረ እንዲያውም አንድነታችንን ከማጠናከር 
ይልቅ መርጦ አልቃሽነታችን እያደር እየጎላ መምጣቱ 
የአደባባይ ምስጢር ሆኗል፡፡ ቢገባንማ ኖሮ ከዓድዋ ድል 
መማር የሚቻለው ብዙ ነገር ሆኖ ሳለ፤ እየተለማመድን 
የመጣነው ነገር ግን ሰውነትን ወደጎን ገሽሽ አድርጎ 
ጎሰኝነትና ጎጠኝነት መሆኑ ያማል፡፡ ያኔ! አዎ ያኔ ዓድዋ 
ላይ በተሰራው በቅድመ አያቶቻችን ገድል ሰውነት 
ቅድሚያ ነበረው፤ አሻግሮ ለትውልድ ማሰብ ስፍራ 
ነበረው፤ ከሀገሬ በፊት እኔን ያቀድመኝ የሚል ቁርጠኝነት 
ሲባል ነበረው ለይስሙላ አልነበረም፡፡ ዛሬስ!? እውን እኔ 
ቅርቤ ላለ ሰው ያለኝ አተያይ እንደምን ይገለጽ ይሆን? 
ምላሹን ለእናንተው አንባቢዎቼ ትቼዋለሁ፡፡   

እኔን ግን የአዲሱ ትውልድ ከዓድዋ ድል በተጻራሪ 
ቁመና ዓድዋን የማክበር አካሄድ ለሀገር አይመጥንም 
አስብሎኛል። ስለዚህ አካሄድን አስተካክሎ ማክበር 
ያስፈልጋል ። ከማክበር ባሻገር ዓድዋን በመኖር የኛን 
ዓድዋን መስራት ይጠበቅብናል። እርግጥ ከሰሞኑን 
የዓድዋን መንፈስ የተላበሰው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ 
ግድባችን የእኛን ዓድዋ ያመላከተ አንዱ መገለጫችን 
ስለመሆኑ የሚካድ አይደለም፡፡  

የአያት እና የቅድመ አያቶቻችን ዓድዋመሳይ 
ተጨማሪ ድል እንደገና ለመስራት መንቃት አለብን ፡፡ 
ለዚህ ደግሞ ሰውን ማስቀደም ያስፈልጋል ፤ ይገባልም 
። ይህን ጊዜ የዓድዋ ምሳሌነት የሆነው መንፈሳዊ እና 
አንድምታዊ ጀግንነት ጋር ንግግር ማድረግ ይቻላል ። 
አያቶቻችን ፤ ቅድመ አያቶቻችን በዓድዋ ድል ያደረጉት 
ዓለም አቀፋዊ የሆነውን የሰውነት መመዘኛ አጽንተው ፣ 
ለባርነት ፣ ለቅኝ ግዛት ‹እምቢኝ! አሻፈረኝ!› በማለታቸው 
ነው ፡፡ ይህንን ከቅድመ አያቶች መንፈስ ጋር የመነጋገር 
እና ከጥልቅ እንቅልፍ መንቃት ያስፈልጋል ። 

ዓድዋን ከመዘከር ባሻገር በተግባር መኖር የሚቻለው 
የአንድነት ካባን በመላበስ ፣ ልባዊ ይቅርታን በመጎናጸፍ 
ለሰውነት ክብር በአብሮነት በመትመም ነው። ከዚህ አኳያ 
እኛ ሩቅ ከመሆናችን በተጨማሪ  ከአያቶቻችን ተቃራኒ 
ቆመናል።  ጭራሽ በትናንት አቂመን አዲስ ቁርሾ ወልድን 
እሱኑ እሽሩሩ በማለት ዓድዋን ለመዘከር ከመሰባሰብ 
በላይ ምን አንገት የሚያስደፋ ነገር ይኖራል? የልዩነት 
ዲቤን እየደለቁ ፣ በዘረኝነት ገመድ ተጠፍንጎ ዓድዋን 
መዘከሩ እንደ ተሸናፊነት ሊቆጠር ይገባል ።  በእርግጥ 
ዓድዋን መዘከሩ ባይከፋም ፤ በተግባር መኖር አለመቻሉ 
ያስከፋል ። ከማስከፋት ተሻግሮ ለትዝብት ይዳርጋል ። 
አያቶቻችን በይቅር ባይነት ፣ በአንድነት ተሰባስበው ድልን 
ተጎናጽፈው ነጻ ሀገር እንዳስረከቡን ባይጠፋንም ፤ እኛ 
ግን ለመዘከር እንጂ ለመድገም አልታደልንም ። እዚህ ላይ 

የነጸብራቅ ትርክት አዝማሪ የሆነው ሮፍናን ኑሪ 
ሶስት በተሰኘው “እንጎቻ የሙዚቃ ስራው” ውስጥ የእኛን 
ዓድዋ ተሸንፈናል ሲል ያለንበትን ሁኔታ አስቀምጦታል፤ 
ሞዝቋል፡፡ ሮፍናን ሦስት በተሰኘው “እንጎቻ የሙዚቃ 
ስራው” ውስጥ፡- 

  የኔ ትውልድ ሰው እንዳይሆንበት 
  አጎንብሶ ሄደ ከአንገት እና ጀርባው ዘር ጭነውበት 

...... ሲል አዲሱ ትውልድ በድህነት ፣ ከራስ እውቀት ጋር 

በመጣላት ብቻ ሳይሆን ፤ በዘረኝነት ውርስ ተጠምቆ 
የዚህ ዘመን ዓድዋን እንደ ተረት ሞዝቋል ። በእርግጥም 
የኛን ዓድዋን ተሸንፈናል ። የልዩነት አጥር  አጥሮ ፣ 
በወገኑ ቂምን ቋጥሮ ፣ በጎረቤቱ ጥርሱን ነክሶ የአያቶቹን 
የአንድነት ገድል ለመዘከር ከመዳከር በላይ ምን ሽንፈት 
ይኖራል ። 

አያቶቻችን በጦር ግንባር ያሸነፉትን የዘረኝነትን 
መንፈስ ፣  በተጋድሎ ያወረሱንን የድል ታሪክ መዘከር 
ብቻ ሳይሆን ኖረን ህይወት ልንዘራበት ይገባልና። 
ይህን ማድረግ ደግሞ እምብዛም ዋጋ አይስከፍለንም፤ 
የሚጠይቀው ነገር ቢኖር የልብ ቀናነትን ነው፡፡ ከዘረኝነት 
ትብታብ መውጣትና ሰውን በሰውነት ማክበር ነው፡፡ በቃ 
ይኸው ነው፡፡ በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆነን  የዓድዋ ድልን 
በመኖር በሌላ የታሪክ ምዕራፍ መድገም  ይጠበቅብናል። 
በአያቶች ጀግንነት በኩራት መኮፈስ ሳይሆን ፤ የድሉን 
መንፈስ ተውሶ በአንድነት ኖሮ ፣ በሰውነት ተከባብሮ ፣ 
ከልብ የመነጨ ይቅር ባይነት አንግሶ ሀገርን ከከፍታ ማማ 
ማድረስ ይገባል ። የእኛ ዘመን ዓድዋን ለመስራትም ከራስ 
መጀመር እና ሰውን ማእከል ያደረገ የእለት እንጀራ ፤ 
የአመት ልብስን መስራት ይኖርብናል። በድጋሚ የሮፍናን 
ኑሪን ሃሳብ እንደመውጫ እንጠቀመው ። 

ሀገሬን ሀገር ካደረገማ 
ሰውን ላስቀድም ሰው ልሁንና
እንደ ዓድዋ፡፡ 
(ዓድዋ ከራስ ጀመረ
ራሱን ያሸነፈ ለሰው ተረፈ) .... ሲል  የአያቶቻችንን 

ዓድዋ ፤ በእኛ ዘመን እንዋሰው ይላል ።
ማስታወሻ ፡-  ዓድዋን መዘከር ብቻ ሳይሆን በመኖር 

የኛን ዓድዋ ማሸነፍ ይገባናል ። ድልን በመዘከር ብቻ 
ባለ ድል መሆን አይቻልም ። በትናንት የታሪክ ከፍታ 
በተግባር መድገም ካልተቻለ ስለ ትልቅነት አይታሰብም ። 
ሀገርን የትናንት ዓድዋ ድል የሚመጥን ቁመና እንዲኖራት 
በማህበራዊ ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ቁመናዋ 
ትልቁን ድል የሚመጥን ሊሆን ይገባል ። ምክንያቱም 
የአያቶቻችንን ዓድዋ ስናከብር ፤ የእኛን ዓድዋ ተሸንፈን 
መሆን የለበትም ። በዚህ ዘመን በድህነት መረታታችን ፣ 
በሰላም ማጣት መከበባችን ፣ በኢኮኖሚ መድቀቃችን እና 
የሰውን ልጅ ህይወት በምን ቸገረኝ ውስጥ መክተታችን 
ለዓድዋ የማንመጥን ያደርገናልና ። የአያት ፣ ቅድመ 
አያቶቻችን የታሪክ ጥላ መከተል ትልቅ አያደርግም ። 
በተጨማሪ በታሪክ ወኔን ሰንቆ አዲስ ታሪክ መስራት 
ካልተቻለ ግን ድልን መዘከሩም ፣ ታሪክን ማውራቱ 
እርባና የለውም ።  ስለዚህ ከአያቶቻችን ድል ዝክር ትይዩ 
የእኛንም የድል ታሪክን እንስራ ። ከዓድዋ የድል መንፈስን 
ብቻ ሳይሆን ፤ የአንድነት ውል ማሰሪያ ፤ የሰውነት ጥልቅ 
ምስጢርነትን በመዋስ የኛን ዓድዋ እናዋልድ ።  

ዓድዋን ልንዘክር ብቻ ሳይሆን ልንኖር ይገባል፤ 
ዓድዋም እሱን ይሻል

አያቶቻችን በጦር ግንባር 
ያሸነፉትን የዘረኝነትን 

መንፈስ ፣  በተጋድሎ 
ያወረሱንን የድል ታሪክ 

መዘከር ብቻ ሳይሆን ኖረን 
ህይወት ልንዘራበት ይገባልና

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"



አዲስ ዘመን    ረቡዕ  የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 10

ሶሎሞን በየነ

የጀግንነት እና የነጻነት ተምሳሌት አገር ኢትዮጵያ! 
በየጊዜው አገርን ብሎም ዓለምን የሚያስደምም ጀብዱ 
የፈጸሙ ጀግኖችን መፍጠር መታወቂያዋ ነው። ልጆቿ 
ለአገራቸው ህልውና መስዋዕትነት መክፈልን እንደ ጽድቅ 
ይቆጥሩታል። በጠላት መረገጥን አምረረው ይጠየፋሉ። 
ስለአገራቸው ለመሞት ለማይክሮ ሴኮንድም  ያህል  
ማሰብ አይፈልጉም።  

ኢትዮጵያውያን ጉልበት ስላላቸው እና ሁኔታዎች 
ስለተመቻቸው ብቻ በማን አለብኝነት ተገፋፍተው  
በታሪካቸው ሉዓላዊ አገርን በወረራ ለመያዝ ሙከራ 
አደረጉ ሲባል ተሰምቶ አይታውቅም። መታወቂያ 
ግብራቸውም አይደለም። ይሁን እንጂ ወቅቶችን እና 
ሁኔታዎችን እየጠበቁ በሚመጡ የውጭ እና የውስጥ 
ኃይላት ዳር ድንበራቸውን በመጣስ ተደጋጋሚ 
ወረራዎችን ተፈፅሞባቸዋል። በዚህ ወረራም 
ህልውናቸው ሲፈተን በተደጋጋሚ አይተናል። ዳሩ 
ግን የግዛታቸውን አንድም ስንዝር እነካለሁ የሚል እና 
ህልውናቸውን የሚፈታተን ጥጋበኛ ሲመጣ ጥጋቡን 
በልኩ ማስተንፈስን ያውቁበታል።  በማን አለብኝነት 
ሊደፍራቸው የሚመጣን ኃይልም ለመሬት ማዳባሪያነት 
በመቀየር ረገድ የሚስተካከላቸው የለም። ይህ በታሪክ 
ቅብብሎሽ የታየ ጥሬ ሐቅ ነው። ከመቶ ሃያ ስድስት 
ዓመት በፊት የተካሄደው ዓድዋ ጦርነት የኢትዮጵያውያን 
አልደፈር ባይነት ሁነኛ ማሳያ ነው። 

ከዓድዋ ጦርነት ጋር ተያይዞ በደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ 
የታሪክ እና ቅርስ አስተዳደር ትምህርት ክፍል መምህር 
እንዲሁም የአለቃ ገብረሃና የባህል ጥናት ዳይሬክቶሬት 
አስተባባሪ ከሆኑት አቶ መሠረት ወርቁ ጋር ቆይታ 
አድርገናል። መልካም ንባብ ይሁንላችሁ።  

“ኢትዮጵያ በውጭ ኃይሎች በተደረገ ተደጋጋሚ 
ወረራዎች ለብዙ ዘመናት በጦርነት ውስጥ እንድታልፍ  
ተፈርዶባት ቆይቷል” የሚሉት የታሪክና የቅርስ አስተዳደር 
መምህሩ ፤ በተለይ በዘመናዊቷ ኢትዮጵያ የግንባታ ሂደት 
ውስጥ የኢትዮጵያን አንድነት የሚጠሉ ኃይሎች ደካማ 
እና የተበታተነች አገር እንድትሆን በመፈለግ በተደጋጋሚ 
ወረራ ማንሳታቸውን የጠቁማሉ። ለአብነት ያህል በጉራዓ 
፣ በጉንደት ፣  በዶጋሊ ፣ በዓድዋ  ወዘተ ተደጋጋሚ 
የወረራ ሙከራዎች ተደርገዋል። የውጭ ወራሪዎች 
በራሳቸው ማድረግ ሳይችሉ ሲቀርም አሸባሪውን 
ሕወሓት የመሰሉ አገር ጠል የባንዳ ስብስብ ቡድኖችን 
በመጠቀም ኢትዮጵያን የማፍረስ ሥራ ሲሠሩ ቆይተዋል። 
አሁንም እየሠሩ ይገኛሉ። ትህነግ በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ 
የፈጸመው ወረራም ምዕራባውያን እያደረጉት ለሚገኘው 
ለእጅ አዙር ጦርነቱ  ሁነኛ ማሳያ ነው ። 

በዓድዋ ጦርነት ኢትዮጵያውያን የተፋለሙት 
የውጭ ወራሪውን ጣሊያንን ነው ያሉት አቶ መሠረት ፤  
በህልውና ዘመቻው ግን ኢትዮጵያውያን የተፋለሙት 
የውጭ ተልዕኮን ያነገበን የአገር ውስጥ ባንዳን መሆኑን 
አመላክተዋል። ሁለቱ ጦርነቶች አንድ የሚያደርጋቸው 
ወራሪ ቡድኖቹ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሱ መሆናቸው 
ነው። ሌላው አንድ የሚያደርጋቸው ደግሞ አገሬ ተነካች፣ 
ተደፈረች  በማለት  ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወራሪ ቡድኖችን 
ለመመከት እና ለመፋለም ያሳየው ትብብር እና አንድነት 
መሆኑን ጠቁመዋል። 

በተለይ አሁን ላይ የተደረገው የህልውና ማስከበሩ 
ጦርነት የውጭ ጣልቃ ገብነት በግልጽ የተስተዋለበት እና 
ኢትዮጵያ ደካማ እና የተሽመደመደ ኢኮኖሚ እንዲኖራት 
ለማድረግ ታቅዶ የተሠራበት እና  በተሽመደመደ ኢኮኖሚ 
ደግሞ የውጭ ኃይላት ፍላጎታቸውን ማስፈጸም በከፍተኛ 
ደረጃ ሲንቀሳቀሱ የተስተዋለበት መሆኑን አመላክተዋል።  

የዓድዋ ጦርነትን ኢትዮጵያውያን ድል ባደረጉበት 
ወቅት ጎረቤት አገሮች ሙሉ በሙሉ የአውሮፓ አገራት 
ነበሩ። በዚህም ኢትዮጵያ አውሮፓ ውስጥ የምትኖር 
አንድ ትልቅ አገር ትመስል ነበር። ምክንያቱም  በሰሜን 
ጣሊያን፣ በምስራቅ ፈረንሳይ ፣ በምዕራብና ደቡብ 
ምዕራብ ደግሞ እንግሊዝ ፣ በደቡብ ምስራቅ ደግሞ 
ጣሊያን ያዋስኗት ስለነበር።  ይህ የሆነው እንደ ኢትዮጵያ 
አፍሪካውያን ሉዓላዊነታቸውን መጠበቅ ባለመቻላቸው 
ነበር። 

እንደ አቶ መሠረት ገለጻ፤ ኢትዮጵያውያንን ለዓድዋ 
ድል ያበቃቸው ሁለት ሁነኛ ምክንያቶች ነበሩ። አንደኛው 

ንጉሡ ምኒሊክ ዓለም አቀፋዊ ሁኔታውን የተረዱበት 
መንገድ አለመዛነፉና ትክክል መሆኑ ነበር።  አጼ ምኒሊክ 
በአጼ ቴዎድሮስ ቤት ከማደጋቸው ጋር ተያይዞ ብዙ 
የአመራር ጥበቦችን መማር ችለዋል። ከዚህ ባሻገርም 
በአጼ ዮሐንስ ዘመነ መንግሥት አጼ ምኒሊክ የሸዋ 
ገዥ ሆነው ሳለ አጠቃላይ ዓለም አቀፉን ሁኔታ በሰከነ 
መልኩ የመመልከት እድሉ ነበራቸው። ከውጭው ዓለም 
ጋር የመገናኘትም አጋጣሚም ተፈጥሮላቸው ነበር። 
በመሆኑም  በወቅቱ “ዓለም የት ላይ ነች” የሚለውን 
በሚገባ ግንዛቤው  ነበራቸው ። 

ሁለተኛው ዐቢይ ምክንያት ደግሞ አጼ ምኒሊክ 
የውጭውን አጠቃላይ ሁኔታ ከመረዳት ባለፈ ዘመናዊት  
ኢትዮጵያን ከመገንባት ጋር ተያይዞ የአካባቢ ገዥዎች 
እርስ በርስ እና እንዲሁም የአካባቢ ገዥዎች ከንጉሡ 
ጋር ከፍተኛ ቅራኔ ውስጥ ነበሩ። ይህን የነበረ የእርስ 
በርስ አለመግባባት «አመልህን በጉያህ ስንቅህን በአህያህ» 
በማለት የፈቱበት ብልሃት እና የአካባቢ ገዥዎችን 
አስተባብረው ወደ ዓድዋ የዘመቱበት ጥበብ ለድል 
አብቅቷቸዋል። 

የታሪክና የቅርስ አስተዳደር መምህሩ አቶ መሠረት 
እንደሚናገሩት፤ የዓድዋ ጦርነት ለኢትዮጵያውያን 
በሁለንተናዊ መልኩ በርካታ መልካም አጋጣሚዎችና 
እድሎችን ይዞ ብቅ ያለ ነበር። ይሁን እንጂ  ድሉ 
የፈጠረልንን መልካም አጋጣሚዎች ያህል መጠቀም 
አልቻልንም። ምናልባትም “ምንም” ለማለት ስለሚከብድ 
እንጂ ዓድዋ ድል ይዟቸው ከመጣቸው እድሎች አንጻር 
እኛ ኢትዮጵያኖች የተጠቀምነው  ዜሮ በመቶውን ነው፡፡

“ዓድዋን ድል የተጠቀምነው ጦርነት በሚገጥመን 
ግዜ ‘አባቶቻችን ተዋግተው አገር አስቀጥለዋል’  ለሚል 
ወኔ መቀስቀሻነት ብቻ ነው” የሚሉት አቶ መሠረት፤ 

አንድና ብቸኛ ነገር የተሠራው የኢትዮጵያውያን የህዳሴ 
ግድብ በራሳቸው ለመገንባት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ 
ላይ እንደ አንድ ማስተባበሪያ አጀንዳ መጠቀም መቻሉን 
እንደሆነ ይገልፃሉ። 

“የዓድዋ ጦርነት ከፈጠራቸው መልካም አጋጣሚዎች 
መካከል የእከሌ የእከሌ ጎሳ ሳይባል ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
በእኩልነት ደሙን አፍስሶ ፤ አጥንቱን ከስክሶ  አንድነቱን  
ያሳየበትና አገሩን ከጠላት ተከላክሎ ህልውናውን 
ያስቀጠለበትን አጋጣሚ የተፈጠረበት ነው። ነገር ግን እኛ 
ኢትዮጵያውያን ከየት እንደወረስነው የማይታወቅ መጥፎ 
የመከፋፈል በሽታ ሊያጠፋን ሲዳደው እያየን ነው” ያሉት 
አቶ መሠረት ዓድዋ የፈጠረውን ዕድል መጠቀም ቢቻል 
ኢትዮጵያውያን አንድነታቸውን ይበልጥ ማጠናከር 
የሚችል መሆኑን  ጠቁመዋል። 

እንደ መምህሩ ገለፃ፤ በዓድዋ ጦርነት ንጉሡ ነገሥት 
አፄ ምኒሊክ ሕዝቡን አንድ አድርገው እንደመሩ ሁሉ አሁን 
ኢትዮጵያን የሚያስተዳድረው መንግሥት አድዋን ምሳሌ 
በማድረግ ዜጎች በልማት እና በድህነት ላይ በኅብረት 
መዝምት እንዲችል የማድረግ ኃላፊነት አለባቸው። 
ፖሊሲ ሲቀረፅም ሆነ ሲተገበር ልማትን የሚያፋጥኑ እና 
የአንድነት መንፈስን የተላበሱ መሆን አለባቸው። የአጼ 
ምኒሊክ የክተት አዋጅ በአሜሪካ የውትድርና ትምህርት 
ቤት ውስጥ እንደ አንድ የትምህርት  ዘርፍ ሆኖ እየተሰጠ 
ይገኛል።  እኛ አገር ይህን  ለምንድን ነው የማንጠቀመው? 
የዓድዋ ጦርነት ሲባል ዓድዋን ብቻ ማየት ተገቢነት 
የለውም።  ክተት የታወጀበት አዲስ አበባ፣ የውጫሌ 
ስምምነት የተፈረመበት እና ውሉ የፈረሰበት ቦታ፣ 
ወረኢሉን እና መሰል ቦታዎች ትልልቅ የጉብኝት ማዕከል 
መሆን ነበረባቸው። የጥናት እና የኮንፈረስ ማዕከል 
መሆን ነበረባቸው። ለዓድዋ ጀግኖች በመላው ኢትዮጵያ 
ሐውልቶቻቸው ሊቆም ይገባል። በዚህም ትውልድን ብዙ 
ማስተማር ይቻላል። ለቱሪዝም ዘርፉ ሰፊ እድል መፍጠር 
ይቻላል።  

“እንደሚታወቀው አፍሪካውያን ከቅኝ ግዛት ነጻ 
ለመውጣት ኢትዮጵያኒዝም ፣ አቢሲኒያኒዝም  ወዘተ 
እያሉ የዓድዋን ድል በአርአያነት እየተጠቀሙ ነበር” 
የሚሉት አቶ መሠረት፤ ይህን ያህል አፍሪካውያን 
ለነጻነታቸው ምሳሌ ያደረጉትን ጦርነት ዩኒቨርሲቲዎችን 
በመክፈት ትውልዱን ስለአንድነት ማስተማር ይቻል 
እንደነበር ያነሳሉ። በዓለም ላይ የሚገኙ ሕዝቦች 
ኢትዮጵያ ሲባል ተሽቀዳድመው የሚመለከቱት  በአጼ 
ኃይለ ስላሤ እና በደርግ ሰዓት የተከሰተውን ረሃብ መሆኑን 
ይናገራሉ። እንደነዚህ ያሉ ገጽታን የሚያጠለሹ ሁነቶችን 
የሚሸፍኑ እና የጥቁሮች ነጻነት መነሻ እርሾ ጠንሳሽ 
መሆናችንን የሚያሳዩ ሙዚየሞች መኖር ነበረባቸው 
ሲሉም መስተካከል ያለባቸውን ቁልፍ ጉዳዮች በምክረ 
ሐሳብ ደረጃ ያስቀምጣሉ። 

እንደ አቶ መሠረት፤ ወጣቱ ከአባቶቹ የተከፈለለትን 

“አንድነታችንን ለማጠናከር ከዓድዋ የተሻለ ምሳሌ አናገኝም”
አቶ መሠረት ወርቁ  የታሪክ እና ቅርስ አስተዳደር መምህር 

ዋጋ ዞር ብሎ ሊመለከት ይገባል የሚል አቋም አላቸው። 
ምክንያታቸው ደግሞ ወጣቱ አድዋ ላይ በትክክል ምን 
እንደተከናወነ፣ ምን አይነት ጠላት መጥቶብን እንዴት 
አድርግን እንዳሸነፍን ፣ በታሪክ ባለሙያዎች እና ጉዳዩ 
በሚመለከታቸው ባለሙያዎች በትክክል ስለጦርነቱ  
ስልጠናዎች እና የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች 
እየተዘጋጁ እውነታው ሊገለጽለት ይገባል። በዓድዋ ምን 
እንደተከፈለለት ያወቀ ወጣት በዓድዋ ጀግኖች ስም የቤተ 
መጽሐፍቶችን ቢገነባ፣ የመንገድ ስያሜዎችን ቢያወጣ፣ 
ሐውልቶች ቢቆም መልካም ነው። 

ከህዳሴው ግድብ እና ከሕወሓት ወረራ ጋር ተያይዞ 
ዓለማቀፋዊ ጫናዎች እየበረቱ መሆኑን የሚያነሱት 
የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መምህሩ፤ በእነኝህ ዓለም አቀፍ 
ጫናዎች ደግሞ የራሳችን ሃብት እንዳንጠቀም እየተደረግን 
ነው ይላሉ። እነዚህን ጫናዎች መቀልበስ የሚቻለው 
የአሁኑ ትውልድ እንደ አባቶቹ ሁሉ  «አመልህን በጉያህ 
ስንቅህን በአህያህ » በማለት ውስጣዊ ችግሮቹን በብልሃት 
በመፍታት እጅ ለእጅ በመያያዝ በአንድ ላይ መቆም ሲችል 
መሆኑን ይናገራሉ።  በዚህ መልኩ የዓለም አቀፉን ጫና 
መመከት ከተቻለ እውነትም የአሁኑ ትውልድ “በዓድዋ 
ተራሮች ላይ ጠላትን ድል ማድረግ የቻሉት የእነዚያ 
ጀግኖች  የአባቶቻችን ልጆች ነን” ማለት እንደሚችል  
ጠቁመዋል። 

አቶ መሠረት ያነሱት ሌላኛው ጉዳይ፤ የዓድዋ 
ጀግኖች ለአፍሪካውያን ነጻነት ከፍተኛ አበርክቶ 
እንዳላቸው ነው። አፍሪካውያን ፓን አፍሪካኒዝምን 
ጨምሮ የተለያዩ በርካታ ንቅናቄዎችን አድርገዋል። 
በዚህም እንደ ኢትዮጵያ ነጻ ለመሆን ከፍተኛ ተጋድሎ 
አድርገዋል። የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ መሪዎች 
ሁለት አመለካከት ነበራቸው። የአንደኛው ቡድን አባላት 
ባለንበት አሜሪካ መብታችን ይጠበቅ የሚል ሲሆን 
ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ወደ አፍሪካ መመለስ እቅድ 
የነበረው ነው። ወደ አፍሪካ  እንመለስ ያለው ቡድን “ወደ 
አፍሪካ ስንመለስ የት ነው የምናርፈው?” የሚል ጥያቄም 
አንስቶ ነበር። ይህን ተከትሎም “የጥቁሮች አገር ኢትዮጵያ 
ስለሆነች የምንመለሰው ወደ ኢትዮጵያ ነው” ይሉ ነበር ። 

“ከዓድዋ ድል ጋር ተያይዞ በርካታ አፍሪካዊ አገራት 
ሰንደቅ ዓላማቸውን የኢትዮጵያን እንዲመስል ጥረት 
አድርገዋል” የሚሉት የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መምህሩ፤ 
ይህን ያደረጉት የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የነጻነት ምልክት 
ነው ተብሎ ተምረውት እንዳልሆነ ይገልፃሉ። ይልቁንም 
ኢትዮጵያ በአድዋ ስለተጠቀመችውና በዚያም እየተመራች 
ድል ስላደረገች እንደሆነ ይገልፃሉ።  በመሆኑም  
የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ከኢትዮጵያውያን አልፎ መላ 
ጥቁር ሕዝቦች እንደ አንድ ቅርስ መሆን የሚችል መሆኑን 
አመላክተዋል።  በሁለተኛው የኢጣሊያን ወረራ ወቅት 
ኢትዮጵያውያን ንጉሣቸው  በአገር ቤት ባይኖሩም እንኳን 
ኢትዮጵያውያን ስለአገራቸው ብለው በአንድነት ቆመው 
መስዋዕትነትን ከፈሉ። በአንድነት ሲቆሙም ዝም ብለው 
አይደለም ። እናሸንፋለን የሚል የሞራል ልዕልና ከዓድዋ 
ተረክበው ስለነበር እንጂ። ይህ የሞራል ስንቅ የማይዳሰስ 
ነገር ግን ለትውልድ እየተንቦገቦገ የሚተላለፍ ትልቅ ሃብት 
መሆኑን ጠቁመዋል ፡፡

የዓድዋ ድል አፍሪካን አንድ በማድረግ ትልቅ ሚና 
ነበረው ያሉት አቶ መሠረት፤ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 
መቀመጫው አዲስ አበባ እንዲሆን ያደረገው አንዱ 
ምክንያት ኢትዮጵያውያን ለጥቁር አፍሪካውያን የነጻነት 
ምሳሌ መሆን መቻላቸው እንደነበር ገልጸዋል። ነገር 
ግን በዓድዋ ድል ብቻ እየተኩራራን የምንቀመጥ መሆን 
የለብንም በማለት አሁንም በልማቱ ከዓድዋ ድል ጋር 
የሚስተካከል ሥራዎችን በመሥራት ድህነትን ታሪክ 
ማድረግ ያስፈልጋል ሲሉ ተናግረዋል። ከዓድዋ ጋር ተያይዞ 
የሚሠሩ ሥራዎች ወደ ገንዘብ መቀየር እንደሚያስፈልግም 
ገልፀው፤ ሌሎች አገራት አርቴፊሻል ነገር ሠርተው 
ሲያስጎበኙ እኛ ግን ታላቅ ነገር ይዘን ተቀምጠናል ይላሉ።  
ጣሊያኖች ራሳቸው በሮም አደባባይ  “ቪቫ ሚኒሊክ ቪቫ 
ጣይቱ” ብለው እውቅና  የሰጡትንና የመሰከሩለትን ድል 
ሙዚየሞችን በመገንባት ኢትዮጵያን የቱሪዝም ማዕከል 
ማድረግ ይቻል እንደነበርም አመላክተዋል። በመጨረሻም 
ይህን የምዕራባውያንን ሴራ በመረዳት ሁሉም ኢትዮጵያዊ 
አንድነቱን መጠበቅ እንደሚገባው አመላክተው ከዓድዋ 
የተሻለ አንድነታችንን ለማጠናከር ምሳሌ የሚሆነን ድል 
የለም ብለዋል።  

“ከአድዋ ድል ጋር ተያይዞ 
በርካታ አፍሪካዊ አገራት 

ሰንደቅ ዓላማቸውን 
የኢትዮጵያን እንዲመስል 

ጥረት አድርገዋል”

ልዩ ዕትም

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"
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ልዩ ዕትም

አንተነህ ቸሬ

ወደ 19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ እንመለስ … 
በየካቲት ወር 1888 ዓ.ም በሰሜን ኢትዮጵያ፣ 

በዓድዋ ተራሮች ላይ፣ ዓለምን ያስገረመ፣ ያስደነገጠና 
ያስደነቀ ታሪክ ተፈፀመ። ቅኝ ገዢነትን አልሞ ገስግሶ 
የመጣው ነጩ የኢጣሊያ ጦር በአይበገሬው ጥቁር 
የኢትዮጵያ ጦር ተደመሰሰ። 

ወደ 21ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ እንምጣ … 
በመጋቢት ወር 2003 ዓ.ም ኢትዮጵያ ከ115 ዓመታት 
በፊት በሰሜን የፈፀመችውን የጦርነት ገድል በልማት 
ልትደግመው በታላቁ ወንዟ ላይ የኤሌክትሪክ ኃይል 
ማመንጫ ግድብ ለመገንባት ምዕራባዊ አካሏ በሆነው 
ጉባ ላይ የመሰረት ድንጋይ አስቀመጠች። 

ዓባይና ዓድዋ የኢትዮጵያ አካል ከመሆናቸው ባሻገር 
የታሪክ ትስስርም አላቸው። ትስስሩን አጠር አድርገን 
እንመልከተው … እንግሊዝ አፍሪካን በመቆጣጠር 
የቅኝ ግዛት ዓላማዋን ለማሳካት ዓይኗን ከጣለችባቸው 
ነገሮች መካከል ታላቁ ዓባይ ወንዝ አንዱ ነው። ይህን 
ዓላማዋን እውን ለማድረግ ደግሞ ፈረንሳይ መንገዷ 
ላይ እንዳትቆምባት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት 
እንድትይዝ ታበረታታ ነበር። ኢጣሊያም ኢትዮጵያን 
ለመያዝ ባደረገችው ሙከራ ዓድዋ ላይ ዋጋዋን አግኝታ 
ተመለሰች። በእርግጥ ኢትዮጵያን በቀጥታም ይሁን 
በተዘዋዋሪ ለመቆጣጠር የሚያልሙ ኃይሎች ቅድሚያ 
ትኩረታቸው ታላቁ ወንዝ ላይ ነው። ዓባይ ከዓድዋ ብቻ 
ሳይሆን ኢትዮጵያ ነፃነቷን ለማስከበር ካደረገቻቸው 
ሌሎች ጦርነቶችና ካስመዘገበቻቸው ድሎችም ጋር 
ትስስር አለው።  

ኢትዮጵያ ዓድዋ ላይ ያስመዘገበችው ድል እና 
በዓባይ ወንዝ ላይ እየሰራች ያለውና ኃይል ማንጨት 
የጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ በአቻነት 
ለመጠቀስ የሚያበቁ ተመሳሳይነቶች አሏቸው። 
በመጀመሪያ ሁለቱም ታላላቅ ድሎች ናቸው፤ኢትዮጵያ 
በተለያዩ ጊዜያት ያስመዘገበቻቸው ድሎች። ድሎቹ 
ደግሞ በብዙ ትግሎች የተመዘገቡ ስኬቶች እንደሆኑ 
ይታወቃል። ዓድዋ የብዙ ሀገር ወዳድና ጀግና 
ኢትዮጵያውያን ሕይወት ተከፍሎበታል፤ግድቡ 
ደግሞ ከፍተኛ ፅናት የሚጠይቁ በርካታ ጫናዎችንና 
ፈተናዎችን ጠይቋል። እንደዓድዋው ብዙ ባይሆንም 
ጥቂት የማይባሉ ኢትዮጵያውያንም ለግድቡ የሕይወት 
መስዋዕትነት ከፍለዋል። 

የዓድዋ ድል እና የህዳሴው ግድብ ለቅኝ ግዛት 
‹‹እምቢ›› ባይነት የተሰጡ ምላሾች ናቸው። የዓድዋ 
ድል ኢጣሊያ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛትነት ለመያዝ አቅዳ 
ያደረገችው ወረራ በኢትዮጵያውያን አልገዛም ባይነት 
የከሸፈበት የጦርነት ድል ነው። የህዳሴው ግድብ ደግሞ 
በቅኝ ግዛት ዘመን የተፈረሙ ኢ-ፍትሐዊ ስምምነቶችን 
(1929 እና 1959) መሰረት ያደረገን እንዲሁም ከሕግና 
ከታሪክ ጋር ተፃራሪ የሆነ ትርክትን ያከሸፈ የልማት ድል 
ነው። ስለሆነም ድሉና ግድቡ ኢ-ፍትሐዊ የቅኝ ግዛት 
እሳቤዎችንና ተግባራትን ያከሸፉ ፍትሐዊ እርምጃዎች 
(ምላሾች) ናቸው።            

የዓድዋ ድል እና ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ 
የአንድነት፣ የብልሃት፣ የቁርጠኝነትና የፅናት ውጤቶች 
ናቸው። ቀደምት ኢትዮጵያውያን አንፀባራቂውን 
የዓድዋን ድል የተቀዳጁት በኅብረት በመቆም፣ 
በብልሃት በመራመድ እንዲሁም በቁርጠኝነትና በጽናት 
በመፋለም ነው። ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ለጋራ ዓላማ 
በጋራ ተሰልፈው ዓለምን ያስደነቀ ገድል መፈፀማቸውን 
ለመላው ዓለም ያሳዩበት ገድል ነው። የዚህ ዘመን 
ኢትዮጵያውያንም በዓባይ ወንዝ ላይ የኤሌክትሪክ 
ኃይል ማመንጫ ግድብ የመገንባት ውጥኑን የጀመሩት 
ዓለም አቀፋዊና ቀጣናዊ ነባራዊ ሁኔታዎችን ከግምት 
ውስጥ ባስገባ የብልህ ውሳኔ ነው፤ግንባታውን እዚህ 
ደረጃ ያደረሱትም  በአስደናቂ ትብብር፣ በቁርጠኝነትና 
በፅናት ነው። 

በዳግማዊ አፄ ምኒልክ ዘመነ መንግሥት በግዛትና 
በሌሎች ጉዳዮች የእርስ በእርስ አለመግባባት የነበራቸው 
የአካባቢ ገዢዎች በጦርነቱ ወቅት ግን ለሀገራቸው 
በአንድነት ተሰልፈው ተዋግተዋል፤ኢትዮጵያውያንም 
የዘር፣ የሐይማኖትና የሐብት ደረጃ ልዩነት 
ሳይገድባቸው ለሀገራቸው ክብርና ሉዓላዊነት ቆመዋል። 
ዳግማዊ አፄ ምኒልክ ለዓድዋ ጦርነት የክተት ዘመቻ 

ሲያውጁ ‹‹ … ጉልበት ያለህ በጉልበትህ እርዳኝ። 
ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለሚስትህና ለሐይማኖትህ 
ስትል በሀዘን እርዳኝ …›› ብለው ባወጁት መሰረት 
መላ ኢትዮጵያውያን በሚችሉት ሁሉ ለዓድዋ ድል 
አስተዋፅኦ አበርክተዋል። ድሉ የትብብርንና የአንድነትን 
ውጤታማነት እንዲሁም ለነፃነት መስዋዕትነት መክፈል 
ታላቅ ክብር እንደሆነ ያሳየ፤የነጮች የበላይነት ማክተም 
እንደሚችልም የጠቆመና መንገድ የከፈተ አንፀባራቂ 
ክስተትም ነው፡፡

የግድቡ ጉዳይም ተመሳሳይ ነው፤ኢትዮጵያውያን 
የብሔር፣ የሐይማኖትና የቋንቋ ብዝሃነታቸው እንዲሁም 
የፖለቲካ አመለካከታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሉም 
በገንዘቡ፣ በጉልበቱና በእውቀቱ አሻራውን አሳርፏል። 
በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የኅብረተሰብ 
ክፍሎች ጭምር በሚያስገርም ሁኔታ ለግድቡ ግንባታ 
የአቅማቸውን ያህል አበርክተዋል።  

ዓድዋ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን የትናንት 
ታላቅነታቸው ቋሚ ምስክር ነው። በወቅቱ 
የነበሩ የኢትዮጵያ መሪዎች በብልሃት 
በታጀበ አመራር ሕዝቡን አስተባብረው 
ጠላትን ድባቅ ስለመምታታቸው 
ድፍን ዓለም የሚመሰክርበት አስረጂ 
ነው። ታላቁ የህዳሴ ግድብ ደግሞ 
ኢትዮጵያውያን ዓድዋ ላይ በወራሪ 
ጠላት ላይ በጦርነት የተቀዳጁት 
ድልን በድህነት ላይ ለመድገም 
ቁርጠኛነታቸውን ያሳዩበት 
የስኬት ሙከራና ጅምር ነው።

የዓድዋ ድል ነጮች ጥቁር 
ሕዝቦችን ‹‹አይችሉም›› እያሉ 
ሲተርኩት የቆየው ተራ ስብከት 
ውሸት መሆኑ የታየበት 
የ‹‹ይቻላል›› ማረጋገጫ 
ነው። ነጮች በጥቁሮች ላይ 
የነበራቸውን የኃያልነት 
ትርክት ከመሰረቱ 
እንዲቀየር ያደረገ ድል 
ነው። በዓባይ ወንዝ ላይ 
እየተገነባ ያለው ግድብም 

ኢትዮጵያውያን ግዙፍ 
የልማት ስራዎችን በራሳቸው 

አቅም ማከናወን እንደሚችሉ 
ለዓለም ያሳዩበት ፕሮጀክት 

ነው። ‹‹በጦርነት የቻልነውን 
በልማትም እንችላለን›› ብለው 

መልዕክት ያስተላለፉበት አንድ 
አጋጣሚ ነው።    

የዓድዋ ድል ያለውጭ ኃይል 
አጋዥነት በኢትዮጵያውያን 

ጥረትና ሀብት ብቻ የተመዘገበ ድል 
ነው። ኢትዮጵያውያን ከየትኛውም 

የምዕራብም ይሁን የምስራቅ ኃይል 
ድጋፍ ሳያገኙ በራሳቸው የአመራር፣ 

የገንዘብ፣ የመረጃና የጉልበት ሀብት 
ጠላትን ያሸነፉበት የውጊያ ታሪክ ነው። 

የህዳሴው ግድብም ኢትዮጵያ ከአበዳሪ 
ሀገራትና ተቋማት እርዳታም ይሁን ብድር 

ሳታገኝ በራሷ አቅም እየገነባች እዚህ ያደረሰችው በራስ 
የመቆም ምልክት ነው። ቀደም ባለው ጊዜ ኢጣሊያ 
ኢትዮጵያን እንድትወር ሲያበረታቱና መንገድ ሲጠርጉ 
የነበሩ አካላት፣ በዚህኛው ዘመንም ኢትዮጵያ በዓባይ 
ወንዝ ላይ ግድብ እንዳትሰራ በውሃው ላይ ያላትን 
ተፈጥሯዊ መብት ከመካድ ጀምሮ ብድር በማስከልከል፣ 
ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨትና በማስፈራራት 
ተግባራት ውስጥ ተዘፍቀው ታይተዋል።        

የዓድዋ ድል ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ እውቅና 
እንደታገኝ አስችሏታል። በድሉ ማግሥት 
ታላላቅ የምዕራብ መንግሥታት ከኢትዮጵያ ጋር 
ወዳጅነትና ትብብር ለመመስረት ከፍተኛ ፍላጎት 
አሳይተዋል፤ፍላጎታቸውንም ወደ ተግባር ቀይረው 
ኤምባሲዎቻቸውን በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተዋል። 
ከዓድዋ ድል በፊት ኢትዮጵያን እንደሌሎቹ ቅኝ 
ተገዢ ሀገራት ይመለከቱ የነበሩ አካላት ከኢትዮጵያ 
ጋር ወዳጅነት መስርተው የምጣኔ ሀብትና ወታደራዊ 

ግንኙነት ለመፍጠር እንቅስቃሴዎችን አድርገዋል። 
ድሉ ለምጣኔ ሀብታዊ እድገት (ለከተማ እድገት 
መነቃቃት፣ ለመሰረተ ልማቶች መገንባትና ለሥራ 
እድል መፈጠር) ትልቅ አስተዋፅኦ አድርጓል። ኢትዮጵያ 
የዓለም መንግሥታት ማኅበር (League of Nations)ን 
ጨምሮ የሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት መስራች አባል 
እንድትሆን የዓድዋ ድል ከፍተኛ ሚና ነበረው፡፡

ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ የምትገነባው ግድብ 
ሲጠናቀቅ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት ለማሳደግ ቁልፍ 
ሚና ይጫወታል።  ለምጣኔ ሀብቱ የሚያስገኘው ጥቅም 
በቀላሉ ተዘርዝሮ አያልቅም። ከምጣኔ ሀብት ዘርፉ ባሻገር 
በዜጎች ማኅበራዊ ኑሮና መስተጋብር ላይም አወንታዊ 
ለውጥ ያመጣል። ግድቡ እንዳይነባ መሰናክሎችን 
የሚፈጥሩ አካላት አንዱ ስጋታቸው ከግድቡ መጠናቀቅ 
በኋላ የኢትዮጵያ ጂኦፖለቲካዊ አቅም የመጠናከሩ 
አይቀሬነት ነው። ልክ ከዓድዋ ድል በኋላ ኢትዮጵያ 
ዓለም አቀፋዊ እውቅናና ክብር እንዳገኘች ሁሉ ከህዳሴው 
ግድብ መጠናቀቅ በኋላም በቀጣናው ብሎም በዓለም 
አቀፉ መድረክ የሚኖራት ተፅዕኖ እንደሚጠናከር 
ይጠበቃል። ይህ ሁኔታ ደግሞ በቀጣናው ‹‹ተፅዕኖ 
ፈጣሪ ነኝ›› ብለው የሚያስቡ ሀገራትና ተቋማት ብልጫ 
እንደሚያስወስድባቸው በእጅጉ ይጨነቃሉ። ይህን ስጋት 
ለማስወገድም ከተቻለ ግድቡ እውን እንዳይሆን፣ አልያም 
ግንባታው እነሱ በሚፈልጉት መንገድ እንዲከናወን 
የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም፤በተግባር ያደረጉትም 
ይህንኑ ነው።  

የዓድዋ ድል የፓን-አፍሪካ (Pan-Africanism) ንቅናቄ 
እንዲጠናከር ከፍተኛ አስተዋፅኦ ነበረው። ምንም እንኳ 
የፓን-አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ ከዓድዋ ጦርነት ቀድሞ 
የተጀመረ ቢሆንም በዓድዋ የተገኘው ድል ግን ንቅናቄው 
ቀድሞ ከነበረበት ደረጃ የበለጠ እንዲጠናከር አድርጎታል። 
ታላቁ የህዳሴ ግድብም የአፍሪካዊነት ስሜት በልማት 
ዘርፍ እንዲጠናከር አስተዋፅኦ ያደርጋል፤እያደረገም ነው። 

በዚህ ዘመን የቅኝ አገዛዝ እሳቤ የተጠናወታቸው 
አካላት ኢትዮጵያ በዓባይ ወንዝ ላይ ግድብ እንዳትገነባ 
ተቃውሞ ሲያሰሙ በአንፃሩ የኢትዮጵያ ወዳጆች ደግሞ 
ግድቡ የኢትዮጵያ መብትና የፍትሐዊ ተጠቃሚነት 
ጉዳይ እንደሆነ ድምጻቸውን አሰምተዋል። ታዲያ 
እነዚህ ወገኖች ድጋፋቸውን ለኢትዮጵያ ሲሰጡ ሀገሪቱ 
ዓድዋ ላይ ያስመዘገበችውን አንፀባራቂ ድል ይጠቅሱ 
ነበር። የዓድዋን ድል ከህዳሴው ግድብ ጋር አያይዘው 
ማንሳታቸው አንድም የዓድዋውን ገድል በዓባይም ላይ 
እንድትደግመው ለማበርታት፤ሁለትም የዓድዋ ድል 
ለጥቁር ሕዝቦች የነፃነት ትግል ተምሳሌት እንደነበር 
ማውሳትና የግድቡ ስኬትም ለጥቁሮች የልማት ትግል 
መነቃቂያ እንደሚሆን ለመጠቆም ነው።                        

በአጠቃላይ የዓድዋ ጦርነት ድል እና የህዳሴው 
ግድብ ጥብቅ ትስስር ካላቸው የኢትዮጵያ 
የስኬትና የድል ታሪኮች መካከል የሚመደቡ ሆነው 
ተመዝግበዋል። የህዳሴው ግድብ ‹‹ዳግማዊ ዓድዋ›› 
ተብሎ ሲገለፅ የምንሰማው ሁለቱም በተለያዩ መልኮች 
የሚገለፁ የስኬትና የድል ታሪኮች መሆናቸውን 
ለማመልከት ነው።                      

ድምፃዊት እጅጋየሁ ሽባባው (ጂጂ) ስለዓድዋ 
ባዜመችው ዘፈኗ ውስጥ ‹‹ዓድዋ ዛሬ ናት፣ ዓድዋ 
ትናንት›› ብላለች። ከብዙ በጥቂቱ በዓባይ ወንዝ ላይ 
እየተገነባ ያለውንና ኃይል ማመጨት የጀመረውን 
ግድብ የተመለከተ ሰው የዓድዋ ትናንትነትና ዛሬነት 
ይገለጥለታል። የትናንቱ የዓድዋ ድል በዛሬው የግድቡ 
ግንባታ እየተገለጠና እየተደገመ ነው። 

ድምፃዊ ሮፍናን ኑሪ በበኩሉ ‹‹ሁሉም 
ትውልድ የራሱ ዓድዋ አለው … ›› ብሏል። ብዙዎች 
እንደሚስማሙት የዚህ ዘመን ዓድዋ የህዳሴው ግድብ 
ነው። 

በእርግጥ የዓድዋ ድል እና የህዳሴው ግድብ 
የኢትዮጵያውያንን አንድነት፣ ቆራጥነት እንዲሁም 
ነፃነትንና ታላቅነትን የመሻት ማሳያዎች ቢሆኑም 
የዓድዋን ድል ትሩፋቶች በሚገባን ልክ አለመጠቀማችን 
እንደግድቡ ያሉ ሌሎች ታላላቅ ስኬቶችን በብዛት 
እንዳናስመዘግብ ምክንያት መሆኑ ግን ሊዘነጋ 
አይገባም። ስለሆነም ‹‹ሁሉም ትውልድ የራሱ ዓድዋ 
አለው›› የተባለውን ሃሳብ እውነትነት ለማስረገጥ ብዙ 
የህዳሴ ግድቦችን፣ በአጠቃላይ በሁሉም ዘርፍ ብዙ 
ታላላቅ የስኬት ተግባራትን እውን ማድረግ ይገባል።   

ትናንት ዓድዋ፤ ዛሬ ዓባይ

የዓድዋ ጦርነት ድል እና 
የህዳሴው ግድብ ጥብቅ ትስስር 
ካላቸው የኢትዮጵያ የስኬትና 

የድል ታሪኮች መካከል የሚመደቡ 
ሆነው ተመዝግበዋል፡፡ የህዳሴው 
ግድብ ‹‹ዳግማዊ ዓድዋ›› ተብሎ 
ሲገለፅ የምንሰማው ሁለቱም 
በተለያዩ መልኮች የሚገለፁ 

የስኬትና የድል ታሪኮች 
መሆናቸውን ለማመልከት ነው                      

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"
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የሥነ ጽሑፍና የኮሙዩኒኬሽን ባለሙያ  ናቸው።የኢትዮጵያ ደራስያን ማኅበርን ለዘጠኝ ዓመታት ያህል በፕሬዚዳንትነት 

መርተዋል።ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ  በአዲስ ዘመንና የዛሬይቱ ኢትዮጵያ ጋዜጣ፤  በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት 

ታትመው በሚሠራጩ የተለያዩ የኅትመት ውጤቶች ላይ (ዳግላስ ጴጥሮስ) በሚል የብዕር ስም በርካታ ጽሑፎችን 

አስነብበውናል።በግላቸው 12፣ ከሌሎች ጸሐፍት ጋር በርካታ መጻሕፍትን ለአንባብያን አቅርበዋል።  

(ጌታቸው በለጠ /ዳግላስ ጴጥሮስ)

gechoseni@gmail.com 

ዓድዋ! የድል ውርስ፤ የትዝብት ዝክር
ታሪካዊ ዳራ - አፍሪካን እንደ ቅርጫ ሥጋ፤
የወቅቱ የጀርመን ቻንስለር የነበረው ኦቶ ቫን 

ቢስማርክ እ.ኤአ. ከ1884-1885 አስራ አራት አገራትን 
ያሳተፈ ጉባዔ በመጥራት አፍሪካን ለመቀራመት 
የሚያስችል ድርድር እንዲያደርጉ ግብዣ አቀረበላቸው። 
“ለመስዋዕት በግነት - Scapegoat” እንድትሆን 
የተፈረደባትን የአፍሪካ ካርታ በስብሰባው ጠረጴዛ ላይ ዧ 
ተደርጎ ተዘርግቷል። በተመሳሳይ ሁኔታ የአህጉሪቱ ካርታ 
በወርድና በርዝመቱ ሰፋ ተደርጎ በአዳራሹ ግድግዳዎች 
ዙሪያ ከዳር ዳር ተሰቅሏል።

ቻንስለር ቢስማርክ ወደ ካርታው እየጠቆመ እንዲህ 
በማለት ንግግሩን ጀመረ። “የተከበራችሁ የዓለማችን 
ታላላቅ መንግሥታት ሆይ! አፍሪካ ይሏት አህጉር በትልቅ 
የኋላ ቀርነት ጨለማ የተዋጠች ዕድለ ቢስ ምድር ነች። 
ዜጎቿ ኋላቀር ብቻ ሳይሆኑ ሰብዓዊ ክብር እንኳን 
ሊቸራቸው የማይገቡ ፍጡራን ናቸው። አኗኗራቸውም 
ከዱር እንስሳት የተለየ አይደለም። ፈጣሪ የለገሳቸውን 
ሀብት እንኳን በአግባቡ አልምተው ራሳቸውን ከጨለማ 
ሊያወጡ የሚያስችል አቅም የላቸውም።

የአህጉሪቱ ሰሜናዊና ምዕራባዊ ክፍል በአብዛኛው 
በተፈጥሮ ዘይት፣ በብረት ማዕድን፣ በዩራኒዬም፣ በጥጥ፣ 
በካካዋና በተለያዩ ሀብቶች የታጨቀ ነው። የመካከለኛውና 
የደቡቡ ክፍልም እንዲሁ ከላይ ከተዘረዘሩት ሀብቶች 
በተጨማሪ በአልማዝ፣ በወርቅ፣ በፕላቲኒዬምና በነሐስ 
የበለፀገ ነው። ምሥራቁ ክፍል ደግሞ በተለየ ሁኔታ በዱር 
እንስሳት፣ በቀንድ ከብቶች፣ በቡናና በሻይ እና በልዩ ልዩ 
የሰብል ፀጋዎች ሊሸፈን የሚችል የሀብት ክምችት አለው።

ይህንን ሁሉ እምቅ ፀጋ በማህጸኑ የታቀፈው የአፍሪካ 
ምድር ለሺህ ዘመናት የኖረው ዳፍንት በወረሰው ጨለማ 
ውስጥ ነው። ስለዚህ እኛ ታላላቆቹና ሥልጡኖች 
አገራት የአፍሪካን መንፈሳዊና ቁሳዊ ድህነት አሽቀንጥረን 
በመጣል ነፃ ልናወጣቸው ግድ ይለናል። ለዚህ ታላቅ 
ተልዕኮ የፈጣሪ እገዛ አይለየንም። በፈቃዳቸው እጃቸውን 
የሰጡ አገራትን በሰላም ተቀብለን እንታደጋቸዋለን። 
የአመጽ ሙከራ የሚያደርጉትን ደግሞ አስገብረን የባርነት 
ቀንበር እናሸክማቸዋለን። ስለዚህም የጋራ ውሳኔያችን 
መደምደሚያና የግባችን መዳረሻ ይህ እንዲሆን በአንድ 
ልብ ተስማምተን አፍሪካን ልንቃረጥ ይገባል።”

ከተሰበሰቡት አስራ አራት አገራት ውስጥ ታሪካዊ 
ምክንያቱ ጥርት ብሎ ባልተገለጸና ባልተብራራ 
ምክንያት(?) ስዊድን-ኖርዌይ፣ አውስትራሊያ-ሀንጋሪ፣ 
ኔዘርላንድስ፣ ሩሲያ፣ ዴንማርክና አሜሪካ ራሳቸውን 
ከቅርጫው ውስጥ ባለማሳተፍ ጉባዔተኛውን 
ተሰነባብተው ተለዩ። በአንጻሩ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ 
ጀርመን፣ ፖርቹጋል፣ ስፔንና ጣሊያን “ዕልል በቅምጣችን” 
እያሉ በመዘመር የምስኪን አፍሪካን የተፈጥሮ ሀብቶች 
ሊቀራመቱ ካራቸውን መዘው ፊታቸው በተዘረጋው ካርታ 
ላይ የየድርሻቸውን ለመቃረጥ አሰፈሰፉ። እያዳሸቃቸው 
የነበረውን የወቅቱን የኢኮኖሚ ግሽበት ለመቋቋምም 
ጥሩ መፍትሔ እንደሆነ ከልባቸው አመኑ። ፖለቲካዊ 
ተጽዕኗቸውን (በወረራ) እና ሃይማኖታዊ ተልዕኳቸውን 
(በሚሽነሪዎች) በኩል ለማስፈጸም በመቋመጥም በቀን 
ቅዠት ውስጥ ተዘፈቁ።

ምኞታቸው በቅዠት ብቻ አላበቃም። የበርሊን 
ኮንፍረንስ አዘጋጇና ሰብሳቢዋ ጀርመን ተሸቀዳድማ 
በማዕድን በበለፀጉት የዛሬዋ ታንዛኒያና ናሚቢያ ላይ 
ዐይኗን በማጉረጥረጥ ድርሻዋን ገምሳ አነሳች። “ታላቅ 
ነኝ” ባዩዋ እንግሊዝ ቀዳሚውን “ፀሐይ አትጠልቅብኝም” 
የወረራ ታሪኮቿን በዋቢነት እያቀረበች በመከራከር 
ከግብጽ እስከ ደቡብ አፍሪካ፣ ከናይጄሪያ ጎልድ 
ኮስት በመባል እስከሚታወቀው የአህጉሪቱ ምዕራባዊ 
አካባቢዎች ድረስ ልቧ የፈቀደውን ሁሉ እየመረጠች የቅኝ 
ግዛቷ ምርኮዎች ለማስገበር እየፈነደቀች ወሰነች። ፈረንሳይ 
በአብዛኛው የምዕራብ አፍሪካ አገራትን (ሞሪታንያ፣ 
ሴኔጋል፣ ማሊ፣ ጉያና አይቮሪ ኮስት፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ቤኒን 
እና ኒጀርን) ጥርሷ ውስጥ  አግብታ ለማላመጥ ቃሏን 
ሰጠች። ፖርቹጋል በአንጎላና በሞዛምቢክ ላይ የሙጥኝ 
አለች።

የቅርጫ ተጋሪዎቹን የአውሮፓ ቅኝ ገዢ “ኃያላን” ግራ 
ያጋባችውና በእሳት አሎሎ መስለው ሊዳፈሯት ወኔ ያጡት 
አንዲት ብቸኛ አገር ኢትዮጵያ ብቻ ነበረች። ኢትዮጵያን 
በተመለከተ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይና ጣሊያን ፈራ ተባ እያሉ 
“እኔ ልሞክራት ወይ?” በማለት እርስ በእርስ እየተፎካከሩ 
በሹክሹክታ የተወያዩት የታሪኳን ግዝፈትና የሕዝቧን 
የጀግንነት ታሪክ በሚገባ ስለሚያውቁት ነበር። እንግሊዝ 
ሰላሣ ከመቶ ያህል አፍሪካን በቁጥጥሯ ስር ለማድረግ 
ጨክና ስለነበር (ግብጽ፣ ሱዳን፣ ኬኒያ፣ ዩጋንዳ፣ 
ደቡብ አፍሪካ፣ ጋምቢያ፣ ሴራሊዮን፣ ሰሜን ምዕራብ 
ሱማሊያ፣ ዛምቢያ፣ ቦትስዋና፣ ናይጄሪያ፣ ጋናና ማላዊ) 
ኢትዮጵያንም ለመዋጥ ብትጎመዥ አይፈረድባትም።

ፈረንሳይም በበኩሏ የኢትዮጵያን የቅርብ ጎረቤት 
ጅቡቲን በቁጥጥሯ ስር ስለምታደርግ ወደ ኢትዮጵያም 
እጆቿን ብትዘረጋ ሊያዋጣት እንደሚችል መመኘቷ 
አልቀረም። ጣሊያን ከተመደበላት የቅርጫ ድርሻዋ 
መካከል (ሊቢያ፣ ኤርትራና ሱማሌ) እንደተጠበቁ ሆነው 
ኢትዮጵያም መካተት እንዳለባት በተለያዩ ምክንያቶች 
ስለተከራከረችና “የራሷን ጎረቤት ኤርትራን አስታክኬ 
እጆቼን በቀላሉ መዘርጋት እችላለሁ” ብላ ስለሞገተች 
“ሥራሽ ያውጣሽ ብለው” እንደ ምኞቷ ኢትዮጵያን “ቅኝ 
እንድትገዛ” በተከፈለ ልብም ቢሆን እጃቸውን ዘረጉላት።

በርካታ ዝርዝር ምክንያቶች የሚጠቀሱለት 
ስምምነታቸው በዚሁ የተጠናቀቀ ይምሰል እንጂ 
በተቃራጮቹ አገራት መካከል ትልቅ ያለመተማመን 
መፈጠሩ አልቀረም። ይህንን ፖለቲካዊ ውስብስብ ሴራ 
በሚገባ የተገነዘቡት ዳግማዊ አፄ ምኒልክ “እኛም ቤት 
እሳት አለ” እንዲል የአገራቸው ብሂል በቅኝ ገዢዎቹ 
መካከል የእርስ በእርስ አለመተማመን እንዲፈጠርና 
የፖለቲካ ሽንፈት እንዲገጥማቸው ዘዴ ማውጠንጠናቸው 
አልቀረም። ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና ሩሲያ ለኢትዮጵያ የጦር 
መሳሪያ ድጋፍ እንዲያደርጉ በማግባባት ወዳጅነታቸውን 
ለማጠናከር ሞከሩ። ይህንን በማድረጋቸውም እንዳቀዱት 
በዋና ዋና ቅኝ ገዢዎች መካከል ነፋስ የሚያስገባ የፖለቲካ 
ድማሚት በማፈንዳት ግራ አጋቧቸው። 

ከኢትዮጵያ እኩል “ነፃ ሀገር” ተብላ ያለ አግባብ 
የምትጠቀሰው ላይቤሪያ እ.ኤ.አ በ1822 አሜሪካ አርነት 
የወጡ “ባሪያዎችን”  ከአገሯ አጓጉዛ ያሰፈረቻቸውና 
በ1847 እንደ ነፃ ሀገር በችሮታ የተቋቋመች ስለሆነች 
እንዲህ ነው የሚል ክርክር ውስጥ ገብቶ አላግባብ ታሪኳን 

ማግዘፍ አስፈላጊ ስላይደለ “በቅኝ ግዛት ያልተያዘች” 
የሚለው አገላለጽ በዚህ ጸሐፊ እምነት እጅግም 
ተቀባይነት የለውም።

የሆነው ሆኖ ግን አንዳንድ ቅኝ ተገዢ የአፍሪካ አገራት 
ቀዬአቸው ድረስ የመጡባቸውን  የአውሮፓ ወረራዎችንና 
ተስፋፊዎችን በአሜንታ አልተቀበሏቸውም። ኬኒያውያንና 
ዚምባቤያውያን ለእንግሊዝ፣ ናሚቢያውያንና 
ታንዛኒያውያን ለጀርመን፣ ጉያናውያን ለፈረንሳይ በተለያዩ 
የአርነት ንቅናቄዎቻቸው አማካይነት አንገዛም ብለው 
ለጊዜው የአመጽ እንቅስቃሴ ቢያደርጉም ጥረታቸው 
በሙሉ የተጠናቀቀው በሽንፈት ነበር።

ኢትዮጵያን ለማስገበር የቋመጠችው ጣሊያን 
በወረራ ዕቅዷ ላይ አጥብቃ መሥራትና ወጥመዷን 
መዘርጋት የጀመረችው ቢያንስ ከስድስትና ከሰባት 
ዓመታት በፊት ነበር። ይህንን ሴራ በሚገባ የተገነዘቡት 
ዳግማዊ አፄ ምኒልክ አንዳች ክፉ ችግር በአገራቸው ላይ 
ሊመጣ እንደሚችል ስለተገነዘቡ በራስ መኮንን የሚመራ 
የእንደራሴዎቻቸውን ልዑክ ወደ ራሷ ወደ ኢጣሊያ 
ሳይቀር በመላክ የዲፕሎማሲ ጥረት ማድረጋቸው 
አልቀረም።
ምዕራባውያን የጠረጠሩት ቅሌት በተግባር ተረጋገጠ፤

ከአፄ ዮሐንስ ህልፈት በኋላ በትግራይ ሹማምንት 
መካከል የክህደትና የትዕቢት ስሜትና ክህደት 
በመስተዋሉ አፄ ምኒልክ በ1882 ዓ.ም ወደ ትግራይ 
በመጓዝ በሹማምንቱ መካከል ሹም ሽር በማድረግ 
ችግሮችን አስተካክለው ወደ ሸዋ ከተመለሱ በኋላ 
የመጀመሪያ ሥራቸው ያደረጉት ሚያዝያ 25 ቀን 1881 
ዓ.ም በኢጣሊያዊው ኮንት አንቶኒሌ እና በራሳቸው 
በምኒልክ መካከል የተፈረመው የውጫሌ ውል ስህተት 
እንዲታረም ማድረግ ነበር።

የውሉ 17ኛው አንቀጽ ስህተት የሆነበት ምክንያት 
በኢጣሊያንኛ ቋንቋ በተጻፈው ሰነድ ውስጥ “የኢትዮጵያ 
ንጉሠ ነገሥት ከሌሎች መንግሥታት ጋር የሚፈልጉትን 
ጉዳይ ሁሉ በኢጣሊያ መንግሥት በኩል ለመላላክ 
ፈቅደዋል” የሚለው ግዙፍ ስህተት የአገሪቱን ሉዓላዊ 
ክብር የሚዳፈር መሆኑ ስለተደረሰበት ነበር።

ለጦርነቱ ሰበብ ሆኖ የኢትዮጵያውያንን ቁጣ 
ያነሳሳው ይህ አንቀጽ እንዲታረም አንቶኒሌ ተደጋግሞ 
በንጉሡ ቢጠየቅም ፈቃደኛ ሊሆን ባለመቻሉ ጦርነቱ 
አይቀሬ መሆኑ ተረጋገጠ። ከዚህ ሁሉ ጥረት በኋላ 
ነበር አፄ ምኒልክ “…ከእንግዲህ ወዲህ ስለ አገሬ ስለ 
ኢትዮጵያ ብሞትም ሞት የሁሉ ነውና አላዝንም። 
ደግሞም እግዚአብሔር እስካሁን በጠላት ፊት አሳፍሮኝ 
አያውቅምና ወደፊትም ያሳፍረኛል ብዬ አልጠራጠርም። 
ስለዚህ የአገሬ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ …ለአገርህ፣ 
ለሚስትህ ለልጅህ፣ ለሃይማኖትህ ስትል ጉልበት ያለህ 
በጉልበትህ፣ ገንዘብ ያለህ በገንዘብህ፣ ጉልበትም ገንዘብም 
የሌለህ ግን በኀዘንህ እርዳኝ። ይህን አዋጅ ከሰማህ በኋላ 
ወስልተህ ከዘመቻው ብትቀር ትቀጣለህ።” የሚለውን 
አዋጅ አስነግረው ፍልሚያው እንዲጀመር ትዕዛዝ 
የሰጡት።

ምርጥ ወታደራዊ ጄኔራሎችንና የዘመኑን የጦርነት 
ዝግጅት በሚገባ ያሟላው የኢጣሊያ ሠራዊት ምንም 
እንኳን የአቅሙ ግዝፈት ይህ ቀረሽ ባይባልም እጅግም 
ለዘመናዊ የጦርነት ፍልሚያ ዝግጁ ያልነበረውና 

በአብዛኛው በወዶ ዘማቾች የተዋቀረው የኢትዮጵያ 
ሠራዊት በአገር ፍቅር ወኔና በአልደፈርም ግለት ደሙን 
እያስቆጣ በጎራዴና በጋሻ በመፋለም ያንን በዕብሪትና 
በዘመናዊ የጦር መሳሪያ እስከ አፍንጫው ታጥቆ 
የመጣውን ወራሪ ድል በመንሳት በዓድዋ ላይ ከራሱ 
ተርፎ ከዘመን ዘመን በዓለም ታሪክ ውስጥ ሲተረክ 
የሚኖረውን ድል ለማስመዝገብ እጅግም የተራዘመ 
ቀናት አላስፈለገውም ነበር። ስለሆነም የካቲት 23 ቀን 
1888 ዓ.ም ለሰዓታት በቆየ ጦርነት ወራሪው የጣሊያን 
ሠራዊት የሽንፈቱን ዕንቆቆ እየመረረውም ቢሆን ሊጎነጭ 
ግድ ሆነ። አፍሪካን የተቃረጡት የአውሮፓ አገራት 
የፈሩት ደርሶ የውርደቱን ሸማ በጋራ እንዲከናነቡም 
እብሪታቸው ግድ አላቸው።

በርክሌይ የተባለው እንግሊዛዊ ታሪክ ጸሐፊ ስለ 
ዓድዋ ጦርነት በጻፈው መጽሐፍ ውስጥ ከኢትዮጵያውያን 
ወገን የሞተውን ሰው ቁጥር የገመተው ሰባት ሺህ 
ያህል ሲሆን የቆሰለው ግን አስር ሺህ እንደሚገመት 
መዝግቧል። የኢጣሊያ ወራሪ ይዞት የመጣው 56 
መድፎችና ቁጥር ስፍር የሌላቸው ጠብመንጃዎችም 
በምርኮ ተሰብስበዋል። ምርኮው የተጓጓዘውም በ500 
ያህል አጋሰሶች እንደነበር የታሪክ ሰነዶች ያረጋግጣሉ። 
በኢጣሊያኖች በኩል የሞቱት ሰዎች 6133 እንደሆኑና 
የተማረኩት ደግሞ ወደ ሁለት ሺህ እንደሚገመት 
በርክሌይ በመጽሐፉ ውስጥ ዝርዝሩን አስቀምጧል።

የዓለምን ታሪክ ከለወጡት ግዙፍ ክስተቶች 
መካከል እንደ አንዱ የሚቆጠረው የዓድዋ ድል በጭቆና 
ቀንበር ስር ወድቀው ለነበሩት አፍሪካውያን ትልቅ 
የተስፋ ጎህ የፈነጠቀና የፓን አፍሪካኒዝም እንቅስቃሴ 
እንዲቀጣጠልም ምክንያት ሆኗል። በተለያዩ ዓለማት 
ለተበተኑ አፍሪካውያን የዲያስፖራ አባላትም ትልቅ 
የመነቃቂያ ምክንያት ለመሆን በቅቷል።
የትዝብታችን ዝክር፤

ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን ብቻም ሳይሆን ለመላው 
ጭቁን ሕዝቦች አርነት መውጣት እንደ ማነሳሻ ምክንያት 
የሚታመን መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ የድሉ 
ባለቤቶች አንጻር የተሰጠው ክብር የሚገባውን ያህል ነበር 
ብሎ ለመደምደም ግን ያዳግታል። ወራሪው የኢጣሊያ 
ሠራዊት ብቻም ሳይሆን የቅኝ ገዢ አውሮፓውያንን 
አንገት ያስደፋው ያ ታላቅ ድል የተመዘገበበት የትግራይ 
ክልል፤ የዘመናችንን አሸባሪዎች አቅፎ በመያዝ ወራሪ 
ጠላት እንኳን ያልፈጸመው ግፍ በመከላከያ ሠራዊታችን 
አባላትና በንጹሐን ዜጎች ላይ ተፈጽሞ ነበር ብሎ ለታሪክ 
ምስክርነት ማስተላለፉ የመጻኢውን ትውልድ ስሜት 
ማኮማተሩ እንደተጠበቀ ሆኖ ወደር የለሽ የግፍ መገለጫ 
ተጨማሪ ታሪክ ሆኖ መመዝገቡ በራሱ በዚህ ጉልህ 
ታሪክ ላይ አመድ የመድፋት ያህል የሚያሸማቅቅ ነው።  

“እያረርን ለመሳቅ” እና “ድል እየዘመርን 
ለመሸማቀቅ” ግድ የሆነብን ይህ የስሜታችን ዳፋ 
በትውልድ ቅብብሎሽ ውስጥ ምን ስሜት ሊያሳድር 
እንደሚችል ዛሬ መተንበዩ ቢያስቸግረንም “የእናንተ 
ዘመን አስከፊ መራራ ታሪክ የተፈጸመው በርግጡ 
በዚያ ክልል ውስጥ ነበርን?” እየተባልን መሞገታችን 
እንደማይቀር በማሰብ ከወዲሁ ብንዘጋጅበት አይከፋም። 
ሰላም ይሁን!

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”
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ለምለም መንግሥቱ 

የዓድዋ የድል በዓል የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን፣የመላው 
አፍሪካውያን ኩራት ነው ። ይህ የጥቁር ሕዝቦች 
ተምሳሌት የሆነው ድል 126ኛ ክብረበዓሉ ላይ ሲደርስ 
አንዴ እየደመቀ፣ሌላ ጊዜ ደግሞ እየደበዘዘ ነበር።  
ተለዋዋጭ የሆነ ነገር ቢያጋጥምም ታሪኩና ድሉ ትልቅ 
በመሆኑ ሁሌም ይከበራል።  ይህን የድል በዓል ከወቅታዊ 
የአገራችን ሁኔታ ጋር በማያያዝ ከኢትዮጵያ አርበኞች 
ማኅበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ጋር ቆይታ 
አድርገናል። 

አዲስ ዘመን:- የዓድዋ በዓል በየዓመቱ 
ይከበራል። ይሄ ምን አንድምታ አለው ?

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- የዓድዋ ድል በዓል በብዙ መልክ 
በተምሳሌትነት ይገለጻል። በአገር ወዳድነት፣ በአንድነት፣ 
በመተባበር፣ በጀግንነት፣ ወራሪውና ፋሽስቱ የጣሊያን ጦር 
ኢትዮጵያን በኃይል ሊወርር በመጣበት ወቅት አፄ ምኒልክ 
ለሕዝባቸው ጥሪ ሲያቀርቡም ሲሆን፣ነጋሪት አስጎስመው 
የክተት ዘመቻ ሲያወጁ ዓመልህን በጉያህ ነበር ያሉት። 
ይህ የሚያስገነዝበው የውስጥ ችግር እንኳን ቢኖር አገርን 
ማስቀደም፤ በአንድነት ሆኖ በኃይል ሊወርር የመጣን 
ጠላት እንደአመጣጡ እንዲመለስ ማድረግ እንደሚገባ 
ነው።  በወቅቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ በሚባል ደረጃ 
ረሀብ ገብቶ ነበር። ከብቶችም አልቀው ነበር። ረሀቡ በአየር 
ንብረት መዛባት የተከሰተ ሲሆን፣ከብቶቹ ያለቁት ደግሞ 
ከሕንድ አገር ከብቶች መጥተው ስለነበር ከብቶቹ በሽታ 
እንዳለባቸው ሳይታወቅ እንዲቀላቀሉ ተደርጎ ተላላፊው 
በሽታ ሁሉንም ጨረሳቸው።  በመሆኑም ገበሬው እርሻ 
የሚያርስበት በሬም ሆነ የወተት ላም ስላልነበረው 
ልጆቹን ወተት ማጠጣትና መመገብ ባለመቻሉ ከፍተኛ 
ችግር ውስጥ ወድቆ ነበር። በተጨማሪም ወረርሽኝ 
በሽታ ገብቶ ነበር። በተለያየ ምክንያትም የእርስበርስ 
ግጭቶች በርትተው ስለነበር እነዚህ ሁሉ የተደራረቡ 
ችግሮች አገርን ሊወርር ለመጣ አካል ምቹ እንዳይሆን 
ነበር የምኒልክ ማስጠንቀቂያ አዘል ጥሪ። ***‹‹ወስልተህ 
ትቀርና ማርያምን ትጣላኛለህ›› ነበር ያሉት። ጥሪያቸውን 
ተቀብለው ከሰሜን፣ ከደቡብ፣ ከምዕራብ፣ ከምስራቅ፣ 
ከየአቅጣጫው ጦር አደራጅቶ ያላከ የአገር አስተዳደር 
አልነበረም። ከየአቅጣጫው የተመመው ጦርም ከስፍራው 
ተገኝቶ ጠላትን መፋለሙን ተያያዘው። ይህ ሁሉ የሕዝቡን 
አስተዋይነት፣ ብልህነት ያሳያል። 

ከየአቅጣጫው የተሰባሰበው ጦር የተለያየ ቋንቋ 
ተናጋሪ ነበር። አንዱ የሌላውን ቋንቋ አይሰማም። 
አይናገርምም ነበር። ሃይማኖቱም እንዲሁ የተለያየ 
ነበር።  ሁሉም አፄ ሚኒልክ የሚባሉ ንጉሥ እንዳላቸው 
ያውቃሉ። ንጉሡም ለአገራቸው ለመሞት የተዘጋጁ ነበሩ። 
በቋንቋ አለመግባባቱ፣በእምነትም መለያየቱ፣በዘር አንድ 
አለመሆኑ አገሩን ከጠላት እንዳያድን አላደረገውም። ወገን 
እንደ ጠላት ዘመናዊ የጦር መሣሪያ የታጠቀ አልነበረም። 
በቤቱ የሚጠቀምበትን ስለት ይዞ ነበር ሆ ብሎ የተነሳው። 
ወደ ግዳጅ ሲሄድም የራሱን ስንቅ ይዞ ነበር። እንዲህ 
ባለው ሁኔታ ነበር በአንድ ልብ ሆኖ ተግባብቶ ለአገሩ 
ደሙን አፍስሶና አጥንቱን ከስክሶ ጠላትን አሳፍሮ ወደ 
መጣበት የመለሰው። አንድነትና ኅብረቱ፣አገር ወዳድነቱ  
ነው ለድል ያበቃው። የዓድዋ ድል ላይ እንዲህ ነው 
ኢትዮጵያዊነት የታየው። ዓድዋ ላይ በተደረገው ጦርነት 
የእቴጌ ጣይቱ ሚና ከፍ ብሎ ይነሳል። ሴቶች ለጦር 
ተዋጊው ስንቅ እንዲያዘጋጁ፣ቁስለኛውንም አንስተው 
እንዲረዱ በማድረግ ጦርነቱንም በመምራት ጭምር ትልቅ 
ገድል የፈጸሙ ጀግና ናቸው። ምን ያህል ብልህ ሴት 
እንደነበሩ ከማሳያዎቹ አንዱ ወራሪዎቹ የጣሊያን ተዋጊ 
ወታደሮች የውሃ ጥም እንደማይችሉ አስቀድመው ያውቁ 
ስለነበር ውሃ የሚገኝበትን ስፍራ ሁሉ በኢትዮጵያ ጦር 
እንዲከበብ በማድረግ ጀግንነት ፈጽመዋል። 

ሌላው ሳይነገር መታለፍ የሌለበት። የውጭ የሚመስል 
ነገር ግን ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙበት የራሳቸው 
ሕግ አላቸው። የተማረከ የጠላት ጦር አይገደልም። 
ኢትዮጵያውያኑ የማረኳቸውን የጣሊያን ወታደሮች 
በደንብ እያበሉ ተንከባክበው ነበር የሚጠብቋቸው። 
እንደውም አንድ ምርኮኛ ስለሚስቱና ልጁ ታሪክ 
ሲያወራላቸው እንደለቀቁት በታሪክ ይታወሳል። 
በኢትዮጵያ ባህል ምርኮኛ ይከበራል። ይህን ታሪክ የሰሙ 

ፈረንጆች በሁኔታው ተገርመው ግራ በመጋባት ስሜት 
ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን አይደሉም ለማለት የበቁት። 
ያ ጦርነት ምን ፈጠረ ሲባል። መላ አፍሪካን፣በቅኝ ግዛት 
ውስጥ የነበረውን ሁሉ አናጋው። ጥቁሮች ስለ ኢትዮጵያ 
ጆሮአቸውን ሰጥተው ማዳመጥ ጀመሩ። ከቅኝ ግዛት 
ተላለቅቀው ነፃነታቸውን ያገኙ ካሬቢያን፣አሜሪካን 
አገር የሚገኙ፣ሌላው ቀርቶ ዓረቦችና ቻይኖች ጭምር 
የነጭ መንግሥት ኃይልን ማሸነፍ ማለት ለኢትዮጵያ 
ይቻላልን መንፈስ ሰጥቷታል። ፓን አፍሪካኒዝም 
ያኔ ነው የተጀመረው። ከዓድዋ ጦርነት ድል በኋላም 
ቢሆን አፄ ኃይለሥላሴ አፍሪካውያን ቢሰባሰቡ፣አንድ 
ሆነው የኢኮኖሚ አቅማቸውን ቢያጎለብቱ ማንም 
እንደማይነካቸውና እንደማይደፍራቸው በመናገር 
አፍሪካውያን አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ብዙ ጥረት 
አድርገዋል። 

ዓድዋ ላይ በተደረገው ጦርነት ጠዋት ተጀምሮ 
ምሽት ላይ አለቀ የሚባለው ብቻ አይደለም መታወስ 
ያለበት። ጦርነቱ በአምባላጌ፣በእንዳስላሴ፣መቀሌና 
በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በተለያዩ አካባቢዎች  የተካሄደ 
ሲሆን፣ስማቸው በታሪክ የሚታወስ ጀብድ የፈጸሙ 
ጀግኖች የተሳተፉበት ነው። እንዲሁ በአሸናፊነት 
አሸነፍን ተብሎ ብቻ የሚነገር አይደለም ። በውስጡ 
ብዙ የሚታወሱ ነገሮች አሉ። ውስጠ ሚስጥሩ ሳይጻፍና 
ሳይነገር እንደዚሁ ለብዙ ዓመት ታልፏል። በጣሊያን ሀገር 
ሳይቀር ቪቫ ምኒልክ እየተባለ የሚነገርለት የምንኮራበት 
የድል በዓል ነው። 

አዲስ ዘመን:- ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ ጠላቶች 
አያጧትም። ለምንድነው?

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- ቆንጆ ሴት ሁሉም የሚፈልጋት? 
ኢትዮጵያም እንደ ቆንጆ ሴት የምትፈለገው በውስጧ 
ብዙ ሀብት ይዛለች። ለም አገር ናት። የራስዋ ቋንቋና 
ሃይማኖት፣ፊደልና የቀን መቁጠሪያ እንዲሁም ታሪክ 
አላት። የሃይማኖት፣ የዘርና ቋንቋ ልዩነት ሳይኖር 
በመተሳሰብና በመረዳዳት በሰላም የሚኖርባት አገር መሆኗ 
በዓለም ይታወቃል። ነጮቹ የዓባይ መነሻ ኢትዮጵያ 
እንደሆነች ያውቃሉ። የዓባይ መነሻ ኢትዮጵያ ከሆነች 
ይህችን አገር ሁሉም ይፈልጓታል። ይህ ብቻም አይደለም። 
ማዕድን አላት። የውጭዎቹ የእምነት፣የትምህርትና 
የተለያየ አጀንዳ ይዘው ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ኢትዮጵያ 
ያላትን የአየር ፀባይ ሳይቀር ሀብቷን ዓባይ ከየት ተነስቶ 
የት እንደሚደርስ ያጠናሉ፡ ፡በእርምጃቸው ሁሉ ሳይቀር 
ልኬት ይጠቀማሉ። ሌላው ቀርቶ በእርሻ ወይንም 
በድንበር በሕዝቦች መካከል መቃቃር እንኳን ቢኖር 
ምክንያቱን ያጠናሉ። የሚፈልጉትን ዓላማ ለማሳካት 
ለመጠቀም ስለሚረዳቸው  ይሄን ያደርጋሉ ። የኢትዮጵያ 
ሕዝብ እርስበርሱ ይጋጫል፣ወረርሽኝና ረሀብ አለ ብሎ 
በደካማ ጎን ለመግባት ሲጠቀሙ ይስተዋላል። ይሁን እንጂ 
እስከ ዛሬ አልተሳካላቸውም። ምክንያቱም የውጭ ተጽዕኖ 
ሲመጣ ኢትዮጵያውያን አንድ ናቸው። የአገራቸውን 
ጥቅም አሳልፈው አይሰጡም። ዳር ድንበራቸውን 
አያስደፍሩም። አይንበረከኩም። 

አዲስ ዘመን:- 
ኢትዮጵያውያን ከውጭ 
የመጣን ወራሪ በአንድ ሆነው 
በመመከት ይታወቃሉ። 
አንድ የሆነ ሕዝብ እርስበርስ 
በመጋጨት ለምን ሰላሙን 
ያደፈርሳል?

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- ግጭቱ 
የእርስ በርስ ነው ብሎ አፍ 
ሞልቶ ለመናገር ያስቸግራል። 
ኢትዮጵያ እንደሌለች አድርጎ 
ለማየት የሚፈልግ የተወሰነ 
ክፍል አለ። የኢትዮጵያ ታሪክ 
ከአክሱም ስልጣኔ ስለመምጣቱ 
ታሪክ ምስክር ነው። በመሆኑም 
እንደሕዝብ ግጭት የሚፈልግ 
የለም። ነገር ግን  የእከሌ ብሔር 
የእከሌ አካባቢ መሪ ነው 
በማለት የእናንተ የነበረውን 
እነእከሌ ወይንም እከሌ ወሰደው 

የሚል ትምህርት ትውልድ ውስጥ በመንዛት ቂምና 
ቁርሾ እንዲፈጠር በማድረግ ተፈቃቅሮ የኖረው ሕዝብ 
እንዲለያይ የተደረገበት አቅጣጫ ነው እርስበርስ ግጭት 
እየተባለ የሚነገረው። ፖለቲካው ተለውጧል። ትናንት 
ያልነበረ ነገር ዛሬ ላይ እየተስተዋለ ነው። የኮሚኒዝም 
ሥርዓት በሚራመድበት ጊዜ ግብጾች እንዲፋፋም ይፈልጉ 
ነበር። አሜሪካኖች ደግሞ አይፈልጉትም። አሜሪካን 
በገንዘቧ፣በቴክኖሎጂዋ ስለምትመካ ኃያል ሆና ሁሉንም 
መግዛት ትፈልጋለች። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን መያዝ 
ትፈልጋለች። ኢትዮጵያን መያዝ የሚፈልጉበት ዋና 
ምክንያት ለቀይባህር ስትል ነው።  ቀይባህር ለመጓጓዣ 
ወሳኝ በመሆኑ የጦር መሳሪያን ጨምሮ የተለያዩ 
ነገሮች ለማጓጓዝ ይጠቅማል። ኢትዮጵያን መቆጣጠር 
ሳይሆን፣ኢትዮጵያን ካፈረሱ እሽ ጌታዬ ብሎ የሚታዘዝ 
መንግሥት ይኖራል። እስካሁን ይህን ፍላጎታቸውን 
የሚያሟላላቸው መንግሥት ማግኘት አልቻሉም። 
አፄ ኃይለሥላሴ አልተመቿቸውም። አፄ ኃይለሥላሴ 
እነርሱ ሳይፈጠሩ በፊት በእንግድነት አውሮጳ የሄዱ መሪ 
ናቸው። ጥቁር ዝቅተኛ ሥራ ሲሠራ እንጂ መሪ አላዩም።  
በአንደበተ ርዕቱነታቸውና ለነገሮች ችኩል አለመሆናቸው 
በብዙዎች ይታወቃሉ። በመሆኑም በነጮች በኩል ትልቅ 
ከበሬታ የተሰጣቸው መሪ ናቸው። ግን ደግሞ በመሪነት 
ስልጣናቸው ላይ እንዲኖሩ አይፈልጉም።  እርሳቸውን 
ከስልጣናቸው ለማስነሳት ብዙ ተሞክሯል።  የደርግ 
መንግሥት ሥልጣን ከመያዙ በፊት ኩዴታ ተፈጸመ። ግን 
ሳይሳካ ቀርቶ በመሪነት ሥልጣናቸው ለጥቂት ዓመታት 
ቆዩ ። በድጋሚ በደርግ መንግሥት በተደረገባቸው ሙከራ 
ከስልጣናቸው ለመውረድ ችለዋል። 

አሜሪካን ወደ ኢትዮጵያ ብዙ ሰላዮችን ትልክ ነበር። 
በማስተማር ሰበብ ፒስኮር እየተባሉ ወደ ኢትዮጵያ ይመጡ 
የነበሩ ሁሉ ስለላ ነበር የሚሠሩት። ገጠር ውስጥ ሕዝቡን 
ተመሳስለው አብሮ በመኖር የአካባቢውን ባህል ጨምሮ 
እያንዳንዱን ነገር ነበር የሚያጠኑት። የደርግ መንግሥትንም 
ለመጣል ተመሳሳይ ነገር ነበር ያደረጉት። ደርግን ለመጣል 
ሶማሌን ነበር ያስነሱበት። ኢዲዩ፣ሕወሓት የመሳሰሉ 
በአገር ውስጥ የተቋቋሙ ድርጅቶች ደግሞ በውስጥ ሆነው 
መንግሥትን አዳከሙ። ይሄ ሁሉ የሚያሳየው እነርሱ 
እንደልባቸው የሚያሽከረክሩት የሚታዘዝ መንግሥት 
ለመመሥረት ያላቸውን ፍላጎት ነው።  እንዲህ ባለው 
የውጭ ጣልቃ ገብነት ነው እርስበርስ ሽኩቻው በዝቶ 
የኢትዮጵያ ትልቅነት እንዲጠፋ እየተደረገ ያለው። 

አዲስ ዘመን:- ምንም እንኳን ኢትዮጵያ እጇን 
ሰጥታ ባታወቅም፣ በውጭ ጣልቃ ገብነት ዛሬም 
ከትርምስ አልወጣችምና መቼ ነው ኢትዮጵያውያን 
ነቅተው ጣልቃ ገብነቱን ቀድመው መከላከል 
የሚችሉትና ዓድዋ ላይ የታየው አንድነት  
የሚደግሙት?

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- እንዴ ምን ማለትሽ ነው ይህ 
ጊዜማ አንድነት የታየበት ወቅት ነው። ተፎካካሪ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች አንድ አልሆኑም እንዴ? ነቀፌታ የተሞላበት 

አካሄድና ከእርሱ ፓርቲ በስተቀር ሌላ የሌለ አስመስሎ 
ሲናገር የነበረ ሁሉ አንድ ሆኗል።  ደካማ መንግሥት ቢኖር 
ኖሮ ኢትዮጵያ ምን እንደምትሆን መገመት አያዳግትም። 
ዘመኑ ሰልጥኗል። ቴክኖሎጂ በመጠቀም የዓለምንና 
የአገሩን ሁኔታ ይከታተላል። በሚያገኘው መረጃም 
የኅብረተሰቡ ንቃተ ህሊና ከፍ ብሏል። ተኝቶ የቀረ 
ማኅበረሰብ አይደለም። ይሄን የምልሽ ያለውን ነባራዊ 
ሁኔታ ከተረዳ ምን ማድረግ ያውቃል።  የኢትዮጵያ ሕዝብ 
የቱንም ያህል ደሀ ቢሆንም ኢትዮጵያዊነቱን ይወዳል።  
ማንነቱንም ማስነካት አይፈልግም። 

የውጭ ጣልቃ ገብነትን ማስቆም አይቻልም። 
ፈላጊዎችዋ ብዙ ስለሆኑና ያሰቡትንም እስኪያሳኩ ድረስ 
ጣልቃ ገብነታቸውን ስለማይተዉ ኢትዮጵያ ከውጭ 
ጣልቃገብነት መቼም አትድንም። ለዚህ መፍትሔው 
ወይንም መድኃኒቱ ባህሏንና ታሪኳን አስከብራ፣ 
አንድነቷንም አጠናክራ፣ ትውልዱ ስለአገሪቱ ታሪክ 
እንዲያውቅ በማስተማሩ ላይ በመጠንከር በግብረገብ 
አገር ወዳድ ዜጋ የማፍራት ተልዕኮ መወጣት ስትችል 
ብቻ ነው።  አንዳንድ የምንታዘባቸው ነገሮች አሉ። 
ስለአገር ባንዲራ፣ ስለአገር ፍቅር ሲነሳ አንድ ዓይነት 
አመለካከት እየተስተዋለ አይደለም።  እዚህ ላይ 
መጠንከር ያስፈልጋል። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ኑሮውን 
የሚመራው ሁሉ የአንድ አገር ልጅና የሚያስተሳስረው 
መለያ ባንዲራ አለው። ይሄን ወጣቱ እንዲያውቀው 
መድከም ያስፈልጋል። የውስጥ ሽኩቻ እንደማይጠቅም 
ያለው ነባራዊ ሁኔታ ያስረዳል።  የጦርነት ትርፉ ድህነት 
ነው። ስለዚህ ከጦርነት ይልቅ አንድነትን አጠናክሮ 
ልማቱን ማፋጠን ይበጃል ነው የምለው። 

አዲስ ዘመን:- በኢትዮጵያ የተረጋጋ ሰላም  
እንዲሰፍን ምን መደረግ አለበት ? 

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- ሙሉ ለሙሉ ሰላም የሆነ ነገር 
አይጠበቅም።  እንኳን እንደ ኢትዮጵያ በብዙ ፈተናዎች 
ውስጥ የምትገኝ አገር ቀርቶ ባደጉ አገራትም ሰላም 
የለም።  ስለሰላም የሚሰጠው ትርጉም ይለያያል። አንድ 
ሰው ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ በመንገዱ ችግር 
ካልገጠመው ሰላም መሆኑን ሊያረጋግጥ ይችላል። 
ሰላም ደግሞ ከራስ ይጀምራል።  አንድ ሰው ውስጡ 
ሰላም ካለ ሰላም አለ። ከተማው ውስጥ ረብሻ ኖሮ ሰው 
በውስጡ ሰላም ካለ ያ ረብሻ ሰላም ሊነሳው አይችልም። 
ፍርሀትና ስጋት ነው ሰላም የሚያሳጣው።  የእነዚህና 
ሌሎች ጥርቅም ድምር ውጤት ነው የሰላም መደፍረስ። 
በኢትዮጵያ የሰሜን ክፍል የተፈጠረው ችግርና ጦርነት 
የገዥዎች ወይንም የመሪዎች ችግር ነው። 

አዲስ ዘመን:- ኢትዮጵያ በታላቁ  የህዳሴ ግድብ  
የመጀመሪያውን ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት 
ጀምራለች ይህን እንዴት ያዩታል?

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- ፍፃሜ እንዳይደርስ የታሰበ 
ፕሮጀክት ነበር። ከአፄ ኃይለሥላሴ የአገዛዝ ዘመን ጀምሮ 
ሥራው እንዳይጀመር ትግል ተደርጓል። ሆኖም ግን 
የመንግሥት ጥንካሬ ለውጤት እንዲበቃ አድርጎታል። 
መሆንም ያለበት ጉዳይ ነው። 

አዲስ ዘመን:- ዓድዋን እንደ አንድ መለያ 
ወይንም ብራንድ በማድረግ መጠቀም ይቻላል?

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- የዓድዋ የድል በዓል ከቅርብ 
ዓመታት ወዲህ በደማቅ ሁኔታ መከበር ጀምሯል።  ይሄ 
የሚያሳየው ሕዝቡ ታሪኩን ማወቅ መጀመሩን ነው። 
ስለዚህ የዓድዋ የመላው አፍሪካውያን ድል በመሆኑ 
ከኢትዮጵያ ውጭም እንዲከበር ማድረግ ማስፋት 
ያስፈልጋል። የአፍሪካውያንን አንድነት ያጠናክራል። 

አዲስ ዘመን:- የሚያስተላልፉት ተጨማሪ 
መልዕክት ካለዎት ዕድሉን ልስጥዎት

ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- የዓድዋ ድል በዓል ኢትዮጵያን 
አስከብሮ ያቆየ፣ በዓለም ላይ እንድትታወቅ ያደረገ፣ 
ኢትዮጵያን በወርቅ ቀለም ያጻፈ በመሆኑ ትልቅ ቦታ 
አለው። ያለኝ መልዕክት ለኢትዮጵያ መስዋዕት ሁኑ እንጂ 
አሳልፋችሁ አትስጡ።  በማኅበራዊ ድረ ገጹ በሚጻፈውና 
በሚተላለፍ መልዕክት ከመነዳት ይልቅ ጠቃሚውን 
አገር የሚገነባውንና እንድትቀጥል የሚያደርገውን መርጦ 
መጠቀም ይገባል። 

አዲስ ዘመን:- አመሰግናለሁ ።
ልጅ ዳንኤል ጆቴ:- እኔም አመሰግናለሁ። 

‹‹የዓድዋ ድል ኢትዮጵያን አስከብሮ ያቆየ፣በዓለም ላይ እንድትታወቅ በወርቅ 
ቀለም ያጻፈ በመሆኑ ትልቅ ቦታ አለው››

ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን፣ የኢትዮጵያ አርበኞች ማኅበር ፕሬዚዳንት

ፎ
ቶ

- ና
ኦል

 አ
የለ

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"
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ልዩ ዕትም

ሙሉቀን ታደገ 

ለአሸናፊነት መገዛት በተሰኘው መጽሐፍ ውስጥ 
ከሚገኙ በርካታ ወርቃማ አባባሎች መካከል  የሰው 
ልጅን በሥነ ምግባር ሳይኮተኩቱ አዕምሮውን 
በትምህርት ማበልጸግ ለማኅበረሰብ ጠንቅ የሆነ 
ትምህርት መስጠት ነው  የሚለው አንዱ ነው። ይህንን 
አባባል የሚመለከት ማንኛውም ሰው አይናቸውን 
ጨፍነው ፎቶ የሚያነሱትን፣ ፈጣሪያቸውን መፍራት 
የተዉቱን እና የዓለም የተፈጥሮ ሕግጋትን እንዲሁም  
በፍጹም ለአፍታም ቢሆን ሊዘነጉ  የማይገባቸው ሰው 
ከመሆናችን ጋር የተቆራኙ የሥነ ምግባር መርሆችን  
የረሱ እና የናቁ  ምዕራባውያንን ማስታወሱ የማይቀር 
ነው፡፡

ምዕራባውያን የአያሌ እውቀቶች አመንጭ ባለቤቶች 
መሆናቸው የማይታበይ ሐቅ ነው።  እውቀታቸው 
ግን በሥነ ምግባር  የተገራ ነው  ለማለት ፈጽሞ 
አያስደፍርም።  ይህንን ስል  በአመክንዮ  እንጂ እንዲሁ 
በግብዝነት ስላለመሆኑ በርካታ ምክንያቶችን ማቅረብ 
ይቻላል። ነገር ግን ሁሉንም ማቅረብ ስለማይቻል ሁለት  
አመክንዮችን በወፍ በረር  እነሆ። 

አንደኛው አመክንዮ Enlightenment እየተባለ 
ከሚጠራው በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በፈረንሳይ 
ተጀምሮ በሂደት መላ አውሮፓን አዳርሶ ወደ ሌሎች 
አገራት የተስፋፋውን የምሑራን እንቅስቃሴ ይቃኛል። 
በ17ኛው እና በ18ኛው ክፍለ ዘመን በአውሮፓ  
የተካሄደው  ምሁራን እንቅስቃሴ (Enlightenment) 
አውሮፓዊያን ስለ አምላክ ፣ ተፈጥሮ እና የሰው ልጅ 
ያላቸውን አስተሳሰብ  በምዕራቡ ዓለም ሰፊ ተቀባይነት 
ካለው እና በኪነጥበብ፣ በፍልስፍና እና በፖለቲካ 
አስተሳሰቦች ጋር አቀናጅተው  አብዮታዊ እድገቶችን 
ያነሳሱበት ወቅት ነው ። 

በዚህ ወቅት አውሮፓውያን በማኅበራዊ እና 
የተፈጥሮ ሳይንስ የተመነደጉበት ጊዜ ነበር። ይሁን 
እንጂ በማኅበራዊ እና የተፈጥሮ ሳይንስ  አውሮፓውያን 
እንዲመነደጉ ያስቻሉ የእውቀት ቀንዲል አባታቶች 
ተብለው በአውሮፓ የተለየ የክብር ማማ ላይ የተቀመጡ 
አያሌ ምሑራን ሁሉም በሚያስብል ደረጃ  በፈጣሪ 
መኖር አያምኑም ነበር። በፈጣሪ መኖር የማያምን 
ደግሞ ፈጣሪ ፈጥሯቸዋል የሚባሉት ሰዎች ሊላበሷቸው 
የሚገቡ የሥነምግባር መርሆችን ማለትም መተባበር ፣ 
መዋደድ ፣ መከባበር ፣ ለሌሎች ጥቅም ራስን መስዋዕት 
ማድረግ  ወዘተ የመሳሰሉትን ሥነ ምግባራት ይዘነጋሉ።  
ሁሉንም ለእኔ ብቻ ማለት ይጀመራል፡፡

ለእኔ ብቻ የሚል አመለካከት ከተጀመረ ደግሞ 
ሰዎች መጠፋፋትን  ይጀምራሉ። መጠፋፋት ካለ ደግሞ 
ሳይቀድመኝ እንዴት ልቅደመው ይቀጥላል። በ17ኛው 
እና በ18ኛው ክፍለ ዘመን የተካሄደው የአውሮፓ ምሑራን 
እንቅስቃሴ (Enlightenment) ይዞት የመጣው ይህንን 
ሌሎችን አጥፍቼ እኔ ብቻ ልኑር ፡ በሌሎች ልፋት እኔ 
ብቻ ልጠቀም ፤ ሌሎች ሞተው እኔ ብቻ ልብላ ፤ ሌሎች 
ታርዘው እኔ ብቻ ልልበስ  አይነት አስተሳሰቦች ናቸው ። 

ለዚህም አንዱ ሁነኛ ማሳያ  ደግሞ ከ1884-1885 
ዓ.ም  በአገረ ጀርመን የተካሄደው የበርሊን ኮንፈረስ 
እየተባለ የሚጠራው ነው።  ይህ ደግሞ ሁለተኛው 
አመክንዮ ነው።  በበርሊን ኮንፈረስ አውዳሚ መሣሪያ 
የመሥራት እውቀት ያዳበሩት አውሮፓውያን አውዳሚ 
መሣሪያቸውን ተጠቅመው አውዳሚ መሣሪያ  
የሌላቸውን አፍሪካውያንን ለመቀራመት የተሰበሰቡበት 
ነው ። በዚህም ኮንፈረስ አውሮፓውያን  በመካከላቸው 
ምንም አይነት ጸብ ሳይፈጠር አፍሪካን እንዴት አድርገው 
መቀራመት እንዳለባቸው መከሩ፡፡

መክረውም አልቀሩ! ሰብዓዊነትን በዘነጋ 
አኳኋን አፍሪካውያንን  ተቀራመቱ። በዚህ ጊዜ ክፉ 
ከተመከረባቸው የአፍሪካ አገራት አንዷ የሆነችው 
ኢትዮጵያ ክፉ የመከረችባትን ጣሊያን የዛሬ 126 
ዓመት በዓድዋ ተራሮች በተዘጋጀው ግብዣ ላይ መላ 
አውሮፓውያንን አስተማሪ የሆነ ግብዣ ለክፉ መካሪዋ 
ጣሊያን ጋብዛ በመጣችበት አግባብ አስተናግዳ 
መለሰቻት። 

የዛሬ 126 ዓመት በዓድዋ ተራሮች ጣሊያንን እንደ 
አመጣጧ አስተናግዳ የመለሰችው ኢትዮጵያ ለሌሎች 
አፍሪካ አገራት ነጻነታቸውን በጉልበታቸው ማስመለስ 
እንደሚችሉ የማሳያ ችቦ ለኮሰች። ኢትዮጵያን በአርያነት 
የተከተሉ አፍሪካውያን አገራት ከሰንደቅ ዓላማቸው 
ጀምሮ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በማስመሰል 
ለነጻነታቸው ተዋደቁ። ኢትዮጵያን መሆን ባይችሉም 
እንደ ኢትዮጵያ ግን ማድረግ ቻሉ። ነጻነታቸውንም 
አገኙ። 

በአድዋ የታየው የኢትዮጵያውያን አርአያ 
መሆን ልምድ አሁን ላይም ምዕራባውያን አፍሪካን  
ብሎም ሌሎች አገራትን በእጅ አዙር ቅኝ ለመግዛት 
በሚጋጋጡበት ሰዓት የምዕራባውያንን የእጅ አዙር የቅኝ 
ግዛት እንደማይቀበሉ በሁለት ዐቢይ ጉዳዮች ፍንትው 
አድርገው ማሳየት ችለዋል።  

አንደኛው ኢትዮጵያውያን ዓባይን ሲገነቡ በነበረው 
ውጣ ውረድ ላይ ነው ። ኢትዮጵያ ገና ከጅምሩ በዓባይ 
ላይ ግድብ ልሠራ ነው ስትል «ቄሰ ገበዙ ለጎረሱ አቃቢቱ 
አገሱ» እንዲሉ  የዓባይ ውሃ ተጋሪ አገራት ምንም 
ባላሉበት ሁኔታ አሜሪካ እና የጥፋት መለከት ነፊዎቿ 
ምዕራባውያን ግብጽን ለማስደሰት ስለምን በዓባይ 
ላይ ግድብ ይገደባል ሲሉ ተደመጡ። ምዕራባውያን 
አፍሪካንም ሆነ  የዓረቡን ዓለም ለማጥፋት ሲሹ የጥፋት 
ድግስ መደገሻ ማጀት የሆነችው ግብጽም ስለምን 
ዓባይ ይገነባል በማለት ያዙኝ ልቀቁኝ አለች። የሰማት 
ኢትዮጵያዊ አላገኘችም እንጂ። 

ዓባይ እንዳይገደብ መላላጥ የጀመሩት ምዕራባውያን 
ለግድቡ መገንቢያ የሚሆን ብድር ኢትዮጵያ ማግኘት 
እንዳትችል የብድር መገኛ በሮቹን በሙሉ ክርችም 
አድርገው  ዘጉ። የዓድዋ ድል አድራጊ ልጆች መደፈርን 
አምረረው ይጠላሉና ዓባይን በራሳቸው ለመገንባት ሆ ! 
ብለው ተነሱ። ግድቡንም  ይገነቡት ያዙ። 

ይህን የኢትዮጵያውያንን ትብብር የተመለከቱ 
ምዕራባውያን የነገይቱን የሰለጠነች ኢትዮጵያን አሰቡ። 
ይበልጡኑም ደነገጡ። ከግድቡ ጋር ተያይዞ የወደፊቷን 
ያደገች ኢትዮጵያ ያሰቡ ምዕራባውያን በቀጠናው 
የሚኖራቸውን ጥቅም ምን ሊሆን እንደሚችል በማሰብ 
ብርክ ያዛቸው። በራሷ ወጭ ግድቧን የምትገነባዋን 
ኢትዮጵያን ምክንያት እየፈለጉ ቁም ስቅሏን ያሳይዋት 
ያዙ። በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ጫና ማሳደር ሥራዬ  
ብለው ተያያዙት። 

በዓለም ላይ የሰላም ስጋት የሆኑ ጉዳዮችን እንዲፈታ 
ታስቦ የተቋቋመው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅትም  
የምዕራባውያን ተልዕኮ ማስፈጸሚያ አሽከርነቱን  በግ 
ልጽ  በማሳየት  ግድቡን ወይም ልማቱን እንደስጋት 
ቆጥሮ  ጉዳዩን  በተደጋገሚ በጸጥታው ምክር ቤት  
እንዲታይ አደረገ። 

ሴራን ቀድመው የሚረዱት የዓድዋ ድል ወራሽ 
የሆኑት ኢትዮጵያውያን ግን ከአቋማቸው ፍንክች ሳይሉ 
ቀሩ። አባቶቹ  በዓድዋ ተራሮች በደማቸው የጻፉትን 
ደማቅ የጀግንነት አሻራ የአሁኑ ትውልድም በዓባይ ላይ 
አስመሰከረ። በዚህም የአሁኑ ትውልድ የትኛውንም 
አይነት ጫና ከየትኛወም አቅጣጫ የደረሰበት ቢሆንም 
ጫናዎችን በሙሉ መክቶ እና ተቋቁሞ ግድቡን ገደበ። 
የዓድዋ ልጅ ከግድቡም  እሸት መቅመስ ጀመረ። 

አሜሪካ እና ምዕራባውያን ልማታችንን ሊያደናቅፉ 
ሞክረው ሳይችሉ ሲቀሩ፤ ዓለምን በቅኝ ግዛታቸው 
እንዲያስተዳድሩ ሕጋዊ እውቅና የሰጠው የተባበሩት 
መንግሥታት ድርጅት እሳት ልሶ እሳት ጎርሶ፤ ፍርደ 
ገምድልነቱን በአደባባይ ያለምንም ይሉኝታ አሳየ።   

ኢትዮጵያ ወደ አሰበችው የእድገት ጎዳና እንዳትገባ 
ለማድረግም ሁሉንም አማራጭ የእድገት ጎዳናዎችን 
በሙሉ በሾህ ሞሏቸው። በመንገዳችን ላይ የተከሰከሰውን 
እሾህ ስንለቅም ምዕራባውያን እኛን በሁለተናዊ መልኩ 
ለማጥፋት በማሰብ እና እድገታችንን እንዳናፋጥን 
ለማድረግ በመወሰን ሕወሓት የተባለ መርዛማ እሾህን 
በመንገዳችን ላይ ነሰነሱ።  

   የዓድዋ ድል ወራሽ ልጆችም አሸባሪውን ሕወሓት 
አይቀጡ ቅጣት ቀጡት። ምዕራባውያን ያላሰቡት 
ስለገጠማቸው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለማድረግ ተነሱ። 

አደረጉትም! ነገር ግን ምዕራባውያን ሊፈጥሩብን 
የነበረውን ጫና በበቃን ወይም (no more) ዘመቻዎች 
በዜሮ አባዝተው ምዕራባውያን ሴራ ለዓለም ሕዝቦች 
አሳዩ። ይህ የበቃ ዘመቻ ሁለተኛነት የሚጠቀስ የእዚህ 
ዘመን ኢትዮጵያውያን ለመላው ዓለም ባርነትን 
በመጠየፍ ረገድ በአርያነት እንዲጠቀሱ ያስቻለ ተግባር 
ነው። 

እንደሚታወቀው ምዕራባውያን ከቡርኪናፋሶ 
እስከ ኮንጎ፤ ሩዋንዳ ፣ ብሩንዲ ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን 
፣ሊቢያ  እስከ  ላይቤሪያ ፤ ከኢራን እስከ ኢራቅ፤  ፣የመን  
፣ሶርያ ፣ኮሪያ እስከ ቬትናም  አገራትን ለማፍረስ ሞከሩ። 
ሞክረውም የአሰቡትን አደረጉ። 

በዚህም ከላይ የተጠቀሱ እና መሰል አገራት 
በአሜሪካ እና ሸሪኮቿ የክፋት መርዝ ተነድፈው ብዙ 
መከራ አሳለፉ። እስካሁንም አሜሪካ እና አጋሮቿ 
የክፋት መርዝ ለማሻር የሚያስችል መድኃኒት አጥተው 
እየተተራመሱ ያሉ አገራት ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። 
ይህ ሲሆን ግን ከኢትዮጵያ በስተቀር በእነ አሜሪካ 
የጥፋት መርዝ የተነደፉ የአፍሪካም ሆኑ የኤዥያ አገራት 
ዜጎች አገራቸውን በክፋት መርዝ የሚያበጣብጡት 
አሜሪካ እና የጥቅም ሸሪኮቿ ምዕራባውያን እንደሆኑ 
እያወቁ አንድም በውጭ አገራት የሚኖሩ የእነኝህ 
አገራት ዲያስፖራዎች NO MORE ወይም በቃ  ሲሉ 
አልታዩም።  

አሜሪካ እና አጋሮቿ በሌሎች አገራት የሞከሩትን 
የክፋት መርዛቸውን በኢትዮጵያም ላይ ለመድገም 
ሞክረው ነበር። ይሁን እንጂ በዓድዋ ተራሮች ገድል 
በሠሩት አባቶች እግር የተተኩ በውጭም ሆነ በውስጥ 
የሚኖሩ የዛሬዪቷ  ኢትዮጵያውያን  አሜሪካ እና የጥፋት 
ፈረሶቿ ምዕራባውያንን በቃ ሲሉ በአደባባይ ተደመጡ። 
ይህ የኢትዮጵያውያን አልገዛም ባይነት አሜሪካና እና 
የጥፋት ፈረሶቿን ክፉኛ አስደነገጣቸው። የማዕቀብ 
አይነቶችንም አዥጎደጎዱት ። አንዱን ማዕቀብ በሌላ ላይ 
ደረቱ፡፡

ከፍቅር፣ ፍትሕ እና እውነት ውጭ ኢትዮጵያውያን 
ማሸነፍ እንደማይቻል ምዕራባውያን ስለምን እንዳል 
ተገነዘቡ የሚመለከት ማንኛውም ሰው ከምዕራባውያን 
የበለጠ በዓለማችን ላይ ግብዝ እንደሌለ በቀላሉ 
ይገነዛባል። ከፍቅር፣ ፍትሕ እና እውነት ውጭ  በጉልበት 
ኢትዮጵያውያንን ካሰቡት እንዳይደርሱ  ሊያስቆም 
የሚችል ምድራዊ ኃይል እንደሌለ ከዓድዋ እስከ በቃ 
ዘመቻ ባለው ሂደት ለዓለም ሕዝብ አስተማሩ።    

 አሁን ላይ አሜሪካ እና የጥፋት ሸሪኮቿ አገራት 
የኢትዮጵያውያንን እያንዳንዱን እርምጃ እየቆጠሩ ያሉት 
በሕወሓት ዘመን እንደፈለጉ ሲያደርጓት የነበረችውን 
ኢትዮጵያ ከአሁን በኋላ እንደማያገኟት ስለተረዱ ነው። 
ይህን ተከትሎ አሁን ላይ ምዕራባውያንም ሆነ ብለው 
የኢትዮጵያን የስም የማጥፋት ዘመቻ ( character 
assassination)  በመክፈት ኢትዮጵያን  በሆነ ባልሆነው 
መውቀሱን እና  መክሰሱን ሥራዬ ብለው እንደያዙት 
እያየን ነው።   

ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ያላቸው ጥላቻ የቆየ 
መሆኑ እና አሸባሪው ሕወሓትም ለምዕራባውያን 
በአሽከርነት ሲሠራ መቆየቱን ለመረዳት በባሮን ሮማን 
ፕሮቻዝካ የተጻፈው እና በአርቲስት ደበበ እሸቱ ወደ 
አማርኛ የተተረጎው “Abessinien: Die schwarze 
Gefahr”  ወይም «የባሩድ በርሜል» የተሰኘው  መጽሐፍ  
ማየት በቂ ነው።  

የባሩድ በርሜል ጸሐፊ የሆነው ባሮን ሮማን 
ፕሮቻዝካ ከኦስትሪያ በአዲስ አበባ የዲፕሎማሲ ሥራ 
እንዲሠራ የተላከ ዲፕሎማት ነበር። በ1926 ዓ.ም 
ከዲፕሎማት ሥራው እና ከዲፕሎማቲክ መብቱ ጋር 
የሚፃረር ተግባር ሲያከናውን በመገኘቱ ከአዲስ አበባ 
ተገዶ እንዲወጣ ተደረገ። ባሮን ሮማን ፕሮቻዝካ 
ከአዲስ አበባ መባረሩን  የሚያስታውስ ማንም ሰው 
በህልውና ዘመቻው የመጀመሪያው ዙር ጦርነት ወቅት  
ከያዙት ዓላማ እና ተዕልኮ ውጭ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ 
እና በኢትዮጵያ መንግሥት ከኢትዮጵያ የተባረሩትን 
ሰባቱን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሠራተኞች 
የሚያስታወስ መሆኑን አያጠራጥርም። 

በባሮን ሮማን ፕሮቻዝካ የተጻፈው መጽሐፍ አሁን 
ላይ ትህነግ እና የተባበሩት መንግሥታት  ከምዕራባውያን 
ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ላይ እያሳደሩት ያለውን 
ተፅዕኖ ለመረዳት ስለሚያስችል  መጽሐፉን  በወፍ በረር 
ማየቱ  ተገቢ ነው። 

መጽሐፉ ምዕራፍ 1 ላይ “በኢትዮጵያ ውስጥ 
የሚካሄደው ምንድን ነው? ” በሚል ርዕስ ተነስቶ 
በርካታ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዳስሳል። መጽሐፉ ስለ አገሪቱ 
መልክዓ ምድራዊ ማኅበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ 
ኩነት ሲደሰኩር ከቆየ በኋላ ቅኝ ተገዥ ከሆነው ከሌላው 
ዓለም ሕዝብ የሚያገኙትን ክብርና ታዛዥነት ኢትዮጵያ 
ውስጥ ማጣታቸውን ሳይደብቅ ይነግረናል። ይህንን 
የኢትዮጵያውያን ኩራት ማኮስመን ካልተቻለ እና 
በቸለልተኝነት ከታለፈ ወደ ሌሎቹ የአፍሪካ አገሮች 
ተሸጋግሮ ዋጋ ያስከፍናል። ስለዚህ የኢትዮጵያውያን 
ኩራት እና የራሳቸውን ችግር በራሳቸው ለመፍታት 
የሚያደርጉትን ጥረት ማኮስመን እንደሚገባ ለአውሮ 
ፓውያን ይመክራል። አክሎም የአማራ ብሔር ለውጭ 
ኃይሎች ያላቸው ጥላቻ ለሁሉም የውጭ መንግሥታትና 
ዜጎች አሳሳቢ መሆኑን አመላክቷል። ስለሆነም የአማራ 
ብሔርን ከሌሎች ብሔረሰቦች ጋር በማጋጨት  
ኢትዮጵያን እንዳትነሳ አድርጎ ማጥፋት እንደሚቻል 
ይገልጻል ፡፡

ይህንን የባሮን ሮማን ፕሮቻዝካ እቅድ ለሚመለከት 
አሸባሪው ሕወሓት በ1968 ዓ.ም በእጅ የጻፈው 
ማኒፌስቶው መነሻው የባሮን ሮማን ፕሮቻዝካ  መጽሐፍ 
መሆኑን በማያወላዳ መልኩ መገንዘብ ይቻላል ። ይህም 
አሸባሪው ትህነግ ከፍጥረቱ ጀምሮ የምዕራባውያን 
የጥፋት አሽከር መሆኑን ያመላክተናል።  

ምዕራፍ 2 “ጥቁር መጽሐፍ የኢትዮጵያውያን 
የጥቃት ስንዘራ” በሚል ርዕስ ተነስቶ ነጮች ኢትዮጵያ 
ውስጥ ሲመጡ የሚገጥማቸውን መከራና ሰቆቃ 
ይዘረዝራል። ለውጭው ዓለምም ለጥቁር አሜሪካውያን 
ሳይቀር ኢትዮጵያ ማለት ለእንግዳ ክብር የማትሰጥ 
የምድር ሲዖል እንደሆነች አድርጎ ያለግብሯ ግብር እና 
ያለታሪኳ ታሪክ ለመስጠት ሲፍጨረጨር ይታያል ። 

ይህን የኢትዮጵያን ክብር ለማውረድ ሲጣጣር 
የሚመለከት ማንኛውም ሰው የአሸባሪው ትህነግ እና 
ግብሩ ኦነግ ሸኔ የኢትዮጵያ ታሪክ የ100 ዓመት ነው 
ብለው ታሪኳን ሲያኮሰምኑ መመልከት የጥፋት ቡድኑ 
ትህነግ እና ኦነግ ሸኔ የባሮን ሮማን ፕሮቻዝካ ጽሑፍ 
እና የምዕራባውያን እኩይ ተልዕኮ ፈጻሚ መሆናቸውን 
ለአፍታም እንዳንጠራጠር ያደርጋል። 

ምዕራፍ 3 “ኢትዮጵያና ሌላው ዓለም” በሚል 
ርዕስ ተነስቶ የውጭው ዓለም ከኢትዮጵያ ጋር ስላለው 
ግንኙነትና በነሱ ጉዞ ላይ ስለሚፈጥረው መሰናክል፤ 
ስለ አገሪቱና ሌግ ኦፍ ኔሽን ስለ መሆኗ፤ አገሪቱ ጦርነት 
ለማከናወን ስላላት አቅምና ስለ አገሪቱ መንግሥት 
የመረዳት መጠን የራሱን ውስጠ መርዛዊ ትንታኔ 
በመስጠት ኢትዮጵያ አፍሪካ በምዕራባውያን ዕዝ 
ስር ሆና እንዳትሰለጥን የተቀመጠች ደንቃራ መሆኗን 
በማጠቃለያው ገልጾ አውሮፓውያን አገሪቱን ልክ 
እንዲያስገባት መክሮ መጽሐፉን ይደመድማል። 

በመጨረሻም ለዘመናት ግብፅን፣ ጣሊያንን፣ ሶማ 
ሊያን ወዘተ የመሳሰሉ የውጭ ወራሪዎችን ኢትዮጵያን 
ሲወሩ የኢትዮጵያ ጀግኖች አሳፍረው እንደመለሱ የታሪክ 
ድርሳናት ያሳያሉ። ለዚህ ሁሉ የኢትዮጵያውን ጀግንነት 
ዋነኛው ምክንያት እና ምንጩ ደግሞ ኢትዮጵያኖች 
በታሪካቸው ሁሉ ያደረጓቸው ጦርነቶች የውጭ ኃይላት 
ኢትዮጵያ ላይ በሚፈፅሟቸው ግፎች እንጂ ኢትዮጵያ 
በፀብ ጫሪነት ያካሄደቻቸው አለመሆናቸውን ያሳያል፡፡

 ኢትዮጵያውያን ያደረጓቸው ጦርነቶች ስለእውነት 
እና ለፍትሕ የተደረጉ ጦርነቶች በመሆናቸው ብዙ 
ጀግኖችን አፍርተዋል። የጀግንነት ታሪክ ሕዝብ ባለቤት 
አድርጓታል። አሁንም በገፍ እየተፈጸሙብን ያሉ አስቸጋሪ  
የጠላት አካሄዶች እጅ ለእጅ ተያይዞ ማክሸፍ የእያንዳንዱ 
ኢትዮጵያዊ ታሪካዊ ኃላፊነት ነው። ስለሆነም ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ ከታሪክ ተወቃሽነት የሚድንበትን ታሪካዊ 
ኃላፊነቱን በመወጣት አገሩን ለተተኪው ትውልድ 
ማስተላለፍ ይጠበቅበታል መልዕክቴ ነው።  

የዓድዋ ድል ወራሾች - 
                በበቃ ዘመቻዎች ደምቀው  ከግድባቸው  ኃይል ያመነጩ እጆች 

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"
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ልዩ እትም

ዕፀገነት አክሊሉ 

የካቲት ወር የአፍሪካውያን ወር ይባላል። ይህን ወር 
የአፍሪካውያን ወር ያሰኘው ብቸኛ ምክንያት የዓድዋ ድል 
ነው። ነጮች አፍሪካውያንን በግፍ በሚረግጡበት፣ በባርነት 
በሚገዙበት፣ ያሻቸውን ያለከልካይ በሚፈፅሙበት በዚያን 
ወቅት  “እምቢኝ! ሀገሬን በቅኝ አላስገዛም” ብሎ በጀግንነት 
የተነሳ፣ ተነስቶም የቅኝ ገዢዎችን በትር በሀይል መስበር 
የተቻለበት ወር  የካቲት  ነው። 

የአውሮፓ ሀገራት አፍሪካን በተቀራመቱበት ዘመን 
ጣሊያንም ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛቷ ለማድረግ መንገድ 
የሚከፍትላትን የውጫሌ ውል ከአፄ ምኒልክ ጋር ውጫሌ 
ከተማ ላይ በተወካይዋ አንቶሌኒ መሰረት ተዋዋለች። 
ከተደረገው ውል አንቀፅ 17 ግን የአማርኛ እና የጣሊያንኛ 
ትርጓሜው የተለያየ ነው።  ይህም በታወቀ ግዜ አንቀፅ 17 
ይቅር ቢባልም ጣሊያኖች አሻፈረኝ በማለታቸው የጦርነቱ 
አይቀሬነትም ተረጋገጠ። 

የጣሊያን መንግሥት በተወካዩ አማካይነት ኢትዮጵያ 
ላይ ጦርነት ሲያውጅ አፄ ምኒልክ የጣሊያንን በጦር 
መሳሪያም ሆነ በስልጣኔ ከፍ ማለቱ ሳያሸብራቸው ‹‹ቴዎድሮስ 
በመቅደላ ዮሐንስ በመተማ የሞቱላትን ሀገር እኔም ደሜን 
አፍስሼ ነፃነቷን አስጠብቃለሁ። እሞትላታለሁ›› ብለው 
አዋጅ አወጁ… ‹‹….የሀገሬ ሰው ከአሁን ቀደም የበደልኩህ 
አይመስለኝም፤ አንተም አላስቀየምኝም። ጉልበት ያለህ 
በጉልበትህ ዕርዳኝ፤ ጉልበት የሌለህ ለልጅህ ለሚስትህ 
ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን ዕርዳኝ። ወስልተህ የቀረህ ግን 
ኋላ ትጣላኛለህ፤ አልተውህም። ማርያምን ለዚህ አማላጅ 
የለኝም..ዘመቻዬ በጥቅምት ነው እና የሸዋ ሰው እስከ 
ጥቅምት እኩሌታ ድረስ ወረይሉ ከተህ ላግኝህ።›› አዋጁን 
ተከትሎ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ተመመ። እቴጌይቱ እንዳሉት 
ደረቱን ለጥይት እግሩን ለጠጠር ሰጥቶ ሀገሩን ከጠላት 
ሊታደግ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ነቅሎ ተነሳ።

ዕለቱ የዓድዋ ድል 126ኛ ዓመት የሚከበርበት 
የሚዘከርበት ኢትዮጵያውያንም አንገታችንን ቀና እድርገን 
ስለ ድላችን የምናወራበት በቀጣይ ስለሚጠብቁን የቤት 
ሥራዎች ተመካክረን በተለያዩ መስኮች ላይ ድል አድርገን 
አገራችንን ዳግም ቀና የምናደርግበት ዕለት እንደመሆኑ ልዩ 
ጊዜ ነው። የዛሬው እንግዳችን በጅማ ዩኒቨርሲቲ  የታሪክ 
መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ከተቦ አብዲዮ ሲሆኑ  የታላቁ  
የዓድዋ ድል ኢትዮጵያውያንን በአንድነት የማሰባሰቡ 
አንደምታ ላይ አነጋግረናቸዋል።

አዲስ ዘመን፦ ኢትዮጵያ በታሪኳ ከተለያዩ 
አገራት ጋር ጦርነት አድርጋለች። ከአውሮፓ ከመጡ 
ወራሪዎች ጀምሮ አፍሪካዊቷ ግብጽ በተለያዩ ወቅቶች 
ኢትዮጵያ ላይ ወረራ አድርጋም ነበር። እንደው 
ኢትዮጵያ ያደረገቻቸው ጦርነቶች ምክንያቱ ከምን 
የመነጨ ነው?  

ዶክተር ከተቦ ፦ የእነዚህ ሁሉ ወረራዎች ምክንያቶች 
ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ዋናው የቅኝ ግዛት ፍላጎት 
ነው። የበላይነትን የማስፈን ሁኔታ ነው። ሌላው ግን 
አንዳንድ ጊዜ ሃብት በራሱ እርግማን ወይም ምርቃት 
የሚሆንበት ሁኔታ ስላለ ከዛ ጋር ተያይዞም የሚመጡ 
ችግሮች አሉ። ለምሳሌ  የአባይ ወንዝ ሁኔታ፣  ከቀይ 
በባህር ጋርም ስትራቴጂክ የሆነን ቦታ የመያዝ ሽሚያ 
አለ።  በተለይም ከግብጾች ጋር የሚያያዘው ከዚህ ጋር 
ነው። ግብጾቹ እንግዲህ 1875 እና 1876 ዓ.ም  በጉንደትና 
በጎራ ተሸንፈው ኋላም ሀረር ላይ በ1875 እና በ1876 ዓ.ም  
ቢይዙም አልተሳካላቸውም። 

ከዛ በኋላ የመጣው ጠንካራው የአውሮፓ አገር ጣሊያን 
ነው። ጣሊያን የመጣው ለቅኝ ግዛት ነው። አገሪቱ እንደ 
አንድ አገር የተዋሃደችው በጣም ዘግይታ በ1871 ዓ.ም  ነው። 
እናም የተነሳችው በቁጭት ከመሆኑም በላይ ያላት የሌላትን 
ሃይል አሰባስባ ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው ለቅኝ ግዛት ነው።  

ቅኝ ግዛት ሲባል እንግዲህ ከጥቅም ጋር የተያያዘ 
ነው። የቅኝ ግዛት ሂደቶች የሚደረጉት ዞሮ ዞሮ የራሳቸውን  
የበላይነት በሌላው ላይ ጭነው የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ እና 
የማህበራዊ ጥቅማቸውን ከማስከበር አንጻር ነው።

አዲስ ዘመን ፦ ኢትዮጵያ እነዚህን ወረራዎች 
በአሸናፊነት መወጣቷስ አንደምታው ምንድን ነው?

ዶክተር ከተቦ ፦ ዋናው ነገር ለአለም ያሳየነው  አንድ 
ላይ ከቆምን ምንም የሚቸግረን  ነገር አለመኖሩን ነው። ታሪክ 
ማለት የጋራ ትውስታ ነው። የጋራ ትውስታ ሆኖ ደግሞ 
ለወደፊቱ ከጥንካሬያችንና ከድክመታችን ተምረን የወደፊት 
ስትራቴጂያችንን የምንቀይስበት መንገድም ነው። እነዚህን 

ጦርነቶች በድል መወጣት ትልቁ ምስጢር በአንድነት 
መቆማችን ነው። በሌላው ጊዜ ውስጥ ውስጡን በተለያዩ 
ምክንያቶች የሚጣሉ ህዝቦች የውጭ ጠላት ሲመጣ አንድ 
ላይ ሆነው መከላከላቸው ለድል ያበቃቸዋል። ስለዚህ እኛም 
ይህንን ድል ለማስመዝገብ የቻልነው በአንድነት በመቆማችን 
ነው።

ከዓድዋ በፊት በግብጾችም በሌሎችም የተቃጡትን 
ወረራዎች በድል ማጠናቀቅ ተችሏል። ነገር ግን የዓድዋው 
በጣም ትልቅ ከመሆኑ አንጻር ይህንን ትልቅ ግዙፍ ድል 
ማስመዝገብ የተቻለው  ህዝቦች ከምዕራብ እስክ ምስራቅ ፣ 
ከሰሜን እስከ ደቡብ ሁሉም በአንድነት መቆምና መከላከል 
በመቻላችን ነው። ይህ ባይሆን ኖሮና  ተበታትነን ብንቀር 
ኖሮ ምንም ማድረግ አይቻልም ነበር። ሚስጥሩ  አንድነት 
ነው። የሚያመለክተው ለአንድ አላማ የውስጥ ችግርን ለሌላ 
ጊዜ አቆይቶ በአንድነት መቆም ውጤታማ እንደሚያደርግ 
ነው ።

አዲስ ዘመን ፦ ኢትዮጵያ በዓለም አደባባይ 
ስሟን ከፍ አድርገው ካሳዩ የጦር ታሪኮች አንዱ 
ዓድዋ ነው። ይህ ድል ለኢትዮጵያውያን ብሎም 
ለተቀሩት ጥቁር ህዝቦች የሚኖረው አንደምታ እንዴት 
ይገለጻል?

ዶክተር ከተቦ፦ ዓድዋ የሚጠራው የድሎች 
ሁሉ የበላይ በመባል ነው።  ለኢትዮጵያም የሚታየው 
እንደዛ ነው። ታሪካዊ ፋይዳውም በጣም ብዙ ነው።  
ለአውሮፓውያን በተለይም ደግሞ ለጣሊያን የቅኝ ግዛት 
ህልሟ የመከነበት ትልቅ ሽንፈት ነው። በዚህ ደግሞ 
ጣሊያን ብቻ ሳትሆን የደነገጡት ነጮች በሙሉ ናቸው። 
አፍሪካውያንን እስከ ዓድዋ ድል ድረስ የሚጠሩት የጨለማ 
አህጉር ብለው ነበር። ዓድዋም በአፍሪካ አዲስ ሀይል 
የመነሳቱን ሁኔታም ቁልጭ አድርጎ ያሳያቸውም ነው። 
በመሆኑም ለጥቁሮች አንደምታው በጣም ብዙ ነው። 
ለነጮች ደግሞ የሆነው በተቃራኒው ነው። ለመላው የዓለም 
ጥቁር ህዝቦች እንደ ትልቅ ድል ተወስዷል።

 ከጥቁርም አልፎ ጃፓኖች እ.ኤ.አ በ1905 ከራሽያ 
የገባችበት ጦርነት ከዓድዋ ጋር በማነጻጸር እንዴት ጥቁሮች 
ነጮችን ድል ሲያደርጉ እኛስ እነዚህን" ቢጫ"  ህዝቦች 
ማሸነፍ ያቅተናል በማለት ለድል በቅተዋል። ለሌሎችም 
ማለትም ጭቆና ለበዛባቸው ህዝቦች ለምሳሌ ደቡብ አፍሪካ፣ 
አሜሪካ፣ የፓን አፍሪካኒዝም መነሻ ሁሉ ከዓድዋ ድል በኋላ 
የመጣ ነው። 

ሌሎች አለም አቀፍ ተቋማትም ከድሉ በኋላ 
በኢትዮጵያ ስም ተቋማታቸውን  ሲሰይሙ ተስተውለዋል።  
በተለይም ቤተክርስቲያኖችን ሰይመዋል ፤ በመሆኑም ድሉ 
የአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን የመላው ጥቁር ህዝብ ድል 
ነው።

በዋናነት እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ በመጀመሪያ ደረጃ 
ኢትዮጵያ ነጻ አገር ናት ብለን የምንለው ትልቁ ምክንያት 
ዓድዋ ነው። ከዚህ የመነጩ ደግሞ በርካታ ነገሮች አሉ። 
ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከውጭ አገር ጋር በቀደምትነት ግንኙነት 
የመሰረተችው በዓድዋ ምክንያት ነው። ከዛም መጀመሪያ 
ጣሊያን ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝ፣ ጀርመን ፣አሜሪካን 
ሌጋሲዮናቸውን(ኤምባሲዎቻቸውን)በኢትዮጵያ በመክፈት 
ነጻነቷን አረጋገጡ። የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን (ኢ ሲ ኤ) 
በ 1958 ዓ.ም  የተከፈተው፣ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት (ኦ 
ኤ ዩ) በ1963 ዓ.ም  የተከፈተው በዓድዋ ድል ምክንያት 
ነው። 

የዓድዋ ተምሳሌት እንሆናለን። እንደ ኢትዮጵያ እኛም 
እናሸንፋለን በማለት አብዛኞቹ  የአፍሪካ አገራት ሰንደቅ 
አላማ አደራደሩ ይዘበራረቅ  እንጂ ሁሉም መነሻቸው 
አረንጓዴ ፣ ቢጫና ቀይ ነው።  የኢትዮጵያ ድንበር በአለም 
አቀፍ ደረጃ ተቀባይነትን ያገኘው ማግኘት የጀመረው 
በዓድዋ ምክንያት ነው።  በመሆኑም ዓድዋ ለኢትዮጵያ 
አሁን ያለችበትን ቅርጽ የሰጣት ያስከበራት ለጥቁሮች ሁሉ 
የክብር ምንጭ የሆነ ነው።

አዲስ ዘመን ፦ ኢትዮጵያ ለዓድዋ ድል 
የበቃችበትን  ምስጢር እርስዎ እንዴት ይገልጹታል?

ዶክተር ከተቦ ፦ ምስጢሩ በአንድነት መቆም 
ነው። የውስጥ ችግር ቢኖርም እርሱን ለሌላ ጊዜ አቆይቶ 
ወደሚቀድመው ነገር መሄድ ነው። ለምሳሌ በወቅቱ 
የትግራይ ኖቢሊቲ የጊዜው ሹማምንት  በ1894 ዓ.ም 
አካባቢ ጣሊያኖችን እናንተ ገፍታችሁ ብትመጡ እኛ 
ምኒሊክን አንረዳም ብለው ነበር። ነገር ግን ጦርነቱ ገፍቶ 
ሲመጣ የራሳቸውን ግጭት ወደጎን በመተው  አዲስ አበባ 
ድረስ በመምጣት ለራስ መንገሻ ዮሃንስ ለአገራችን በአንድ 

“ድል በጦርነት ብቻ አለመሆኑን ተገንዝበን በምንሰራው 
በእያንዳንዱ ሥራ ድል ማስመዝገብ ይኖርብናል”

- ዶክተር ከተቦ አብዲዮ 
- በጅማ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህርና ተመራማሪ 

ላይ መቆም አለብን ብለው ተቀላቀሉ። 
ሌላው እዚህ ላይ የማነሳው ኤርትራዊ የነበረ ሰው 

ለጣሊያኖች ተከፍሎት ይሰራ ነበር። በዛ ጦርነት ላይም 
መረጃ ሰጪ ነበር። ነገር ግን ቅጥሩ የእነሱ ይሁን እንጂ 
የሚሰጣቸው መረጃ የተሳሳተ ብሎም አቅጣጫ አስቀይሮ 
የኢትዮጵያን አሸናፊነት የሚያመጣ ነበር። ሌላው የጊዜው 
መሳፍንት አርሶ አደሩ የጀግንነት ስሜቱ በጣም ከፍተኛ 
ነበር። እንደ ዛሬ የተንደላቀቀ ቪላ የለም። ሁሉም አገሩን 
ለማዳን  ዝግጁ ነበር። ይህ ደግም ድሉ እንዲመጣ ከፍተኛ 
የሆነ አስተዋጽኦን አበርክቷል።

እናሸንፋለን በሚል በህዝቡ ውስጥ የነበረው በራስ 
የመተማመን ስሜት ከባድ ነበር። ይህ ቀላል ነገር አይደለም። 
ቤት ያፈራውን የራሱን ስንቅ  ቋጥሮ፤ መኪና ባለመኖሩ 
በእግሩ ተጉዞ ዓድዋ ደርሷል። ይህ ሲታይ አገርን ለማዳን 
ሁሉም ህብረተሰብ ሴት፣ ወንድ፣ ከህጻን እስከ ሽማግሌ 
የነበረው የጀግንነት ስሜት፤ የዓድዋ ድል ለመገኘቱ  ትልቅ 
መሠረት ነው።   

አዲስ ዘመን ፦ ከዚህ አንጻር አድዋ ኢትዮጵያዊ 
አንድነትን አጠናክሯል ማለት ይቻላል? 

ዶክተር ከተቦ፦ በጣም ይቻላል። አሁን እንደ 
ጋራ ታሪክና ድል አድርገን የምናነሳው ዓድዋን ነው።  
ያልተሳተፈበት የለም ማለት ይቻላል። ለምሳሌ አባ ጅፋርን፣ 
ኩምሳ ቦረዳ፣ ሃው ጦና  ፣ ሼክ ኡጅራል ሃሰን እንዲሁም 
ሌሎችንም ማንሳት ይቻላል። ሁሉም ተሳትፎ አድርገዋል። 
እነዚህ ግዛቶች በወቅቱ ገና ወደ ኢትዮጵያ የተቀላቀሉ 
ናቸው። ነገር ግን ሁሉም ተነስተው የሄዱት  ወደ ግንባር 
ነው። እናም በቁርጠኝነትና በድል ስሜት መነሳታቸው 
ለድል አብቅቷቸዋል። እንደውም እኮ አጼ ምኒልክ እናንተ 
ድንበር ጠብቁ ብለው የመለሷቸውም ነበሩ። በመሆኑም 
ድሉ የጋራ ነው። አንድነትን ያጠናከረ ነው። የሰሜን፣ 
የደቡብ፣ የምስራቅ እና የምዕራቡ ሁሉም በመሳተፉ እንደ 
አንድነት አርማ ማንሳት የሚቻል ግንባር  ቀደም ድል ነው።

አዲስ ዘመን ፦ አትዮጵያ በዘመነ መሳፍንት ዘመን 
አንድነቷ  ተበታትኖ፣ በየቦታው በነበሩ መሳፍንትና  
የጦር አበጋዞች ስትመራ እንደነበር የታሪክ ድርሳናት 
ያወሳሉ። ከዚያ በኋላ ደግሞ መልሳ አንድ በመሆን 
የፋሽስት ኢጣልያን ጭምር ድል ማድረግ  ችላለች። 
ለመሆኑ በወቅቱ ለኢትዮጵያ አንድነት መፈጠር 
የነበረው ዋነኛ መነሻ ምን ነበር? እውን አንድነት 
የመጣው በሃይል ነው ወይስ ቀድሞውንም የአንድነት 
ስሜቱ ስለነበረ ነው?

ዶክተር ከተቦ ፦ ይህ ምናልባት ጥናት ሊያስፈልገው 
ይችል ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ላይ አሁን የምናውቀውን 
ድንበር የከለሉት ፈረንጆች ናቸው። ከዛ በፊት ህዝባችን 
በንግድ በጋብቻ በተለያዩ  ነገሮች ይተሳሰር ነበር ። 
እንደዚህኛው ዘመን ኮሚኒኬሽን ኢንተርኔት ወይም ሌሎች 
የግንኙነት መንገዶች አልነበሩም። ግን ደግሞ ግንኙነቱ 
በጣም ጠንካራ ነበር።  

ይህ ጠንካራ ግንኙነት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን እንደ 
አህጉርም ጠንካራ ነበር። ፈረንጆች መጥተው ህዝቡን 
ሳያማክሩ አንተ ወደ ሱዳን  አንተ ደግሞ ወደ ጅቡቲና 
ኬንያ በማለት ከፋፈሉት እንጂ  ህዝቡ ቢጠየቅ ኖሮ ሌላ 
ታሪክ ይፈጠር ነበር። እንደ ሆር ኦፍ አፍሪካ አንድነትም 
ነበር። ህዝቡ በቋንቋም የተሳሰረ ነበር ። በነገራችን ላይ እኮ 
ዛሬ ድረስ ኦሮሚኛ የሚነገርባቸው የአፍሪካ  አገራት አሉ። 
በተመሳሳይ ሶማሌኛ እኛን ጨምሮ በጅቡቲና በተለያዩ 
አገሮች ይነገራል። ይህ እንግዲህ ለድሉም ለአንድነቱም 
ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ይቻላል።

አዲስ ዘመን ፦ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያዊነት 
እየደበዘዘ የብሔር ማንነት እየጎላ መጥቷል የሚሉ 
ብዙዎች አሉና ይህ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህልውና አደጋ 
ይሆናል ብለው ያስባሉ?

ዶክተር ከተቦ ፦ እዚህ ላይ አንድ ቤት የሚሰራ 
አይጣላም የሚባል አባባል መጠቀም አስፈላጊ ነው። እኛም 
ሁሉንም ብንገነባ ጥሩ ነው። ማንነትም ከኢትዮጵያዊነት ጋር 
የሚጣላ አይመስለኝም። ሰው መጀመሪያ የሚነሳው ከቤቱ 
ከቤተሰቡ ነው። ሰሙን የሚያገኘውም ከእናት ከአባት 
አልያም ከአያት ነው። የራሱ ባህል እና ቋንቋ አለው።  በሌላ 
በኩል ደግሞ ትንንሽ ወንዞች እንኳን ከተለያየ ቦታ ይነሱና 
መድረሻቸው ላይ ሲገናኙ   ትልቅ ወንዝ ይፈጥራሉ። 
እንደዚህ ብናየው ጥሩ ነው ። ምክንይቱም በኢትዮጵያዊነት 
ላይ ሁሉም የየራሱ ድርሻ አለው። በመሆኑም ብሔርም 
ማንነትም የየራሳቸው ሚና እንዳላቸው መረዳት እንጂ 
አይናችንን ጨፍነን ጨፍልቀን ሌላ እንገነባለን ማለት ጥሩ 

አይደለም።
ምንም እንኳን ኢትዮጵያ አንድ ብትሆንም የተለያየ 

ባህል ሀይማኖት ቋንቋ ያለን ህዝቦች ነን።  በመሆኑም እነዚህን 
በቅጡ ይዘን አንድ ላይ ማስኬድ ካልቻልን እንደውም አሁን 
ካለው የባሰ ችግር ውስጥ ሊያስገባን ይችላል።

አንድነትን የሚጠላ የለም ተባብረን እንቆማለን። አንድ 
ካልሆንን እንወድቃለን የሚልም የፈረንጆች አባባል አለ። 
ነገር ግን እንደማየው እኔ የበለጠ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል 
አለ። ይህ ግን ፈጽሞ አይሰራም ። መጀመሪያ ሁሉም 
ኢትዮጵያዊ መሆኑን መቀበል ያስፈልጋል። አልያ ግን የእኔ 
እበልጥ እበልጥ ድራማ ውስጥ ከገባን የሚሆነው የፉክክር 
ቤት ሳይዘጋ ያድራል እንደሚባለው ነው። 

አዲስ ዘመን ፦ አሁን አሁን አንድ ከሚያደርጉን 
የጋራ ታሪኮቻችን ይልቅ የሚያለያዩን እየጎሉ ነው 
የመጡትና እርስዎ በዚህ ላይ ምን ይላሉ?

ዶክተር ከተቦ ፦  ሁሉም መስራት አለበት ባይ 
ነኝ። እኛም የታሪክ ሰዎች አንድ በሚያደርጉን ነገሮች ላይ 
ትኩረት አድርገን መጻፍ እንዳለብን ይሰማኛል። ስህተቶችም 
ካሉ ማረሙ መልካም ነው። ታሪክ የጋራ ትውስታ ነው። 
ስኬቶቻችንንና ድክመቶቻችንን  በማየት ወደፊት ደግሞ 
የተሳካ ጉዞ እንድናደርግ ይጠቅማልና የታሪክ ሰዎች መስራት 
አለባቸው። 

ታሪክን ከመማሪያነት ባለፈ በተለይም ባለፈው ላይ 
የምንጨቃጨቅ የምንጣላ ከሆነ ይህ ከፍተኛ ችግር ነው። 
ሊሆንም አይገባም፤ ይልቁንም በባለፈው ታሪካችን ላይ 
ስህተት ካለ እርሱን ተነጋግሮ ተግባብቶ አርሞ ልክ እንደ 
ዓድዋ ድል አንጸባራቂ ሊሆን ይገባል።

በሌላ በኩል በዚህ ዘመን ልክ አንደ ዓድዋው ሁሉ 
በህብረትና በአንድነት ሆነን  ሆ ብለን የምንዘምትባቸው ብዙ 
የቤት ሥራዎች ያሉብን  ነን። መንግሥት ህዝብን ካዳመጠ 
ህዝብም መንግሥትን ማዳመጥ ከቻለ ብዙ ማይልሶችን 
መጓዝ እንችላለን።  

በታሪካችን ላይ መጣላት አዋጭ አለመሆኑን ከሌሎች 
የአፍሪካም ሆነ የሩቅ አገሮች መማር አለብን። ለምሳሌ 
እነ ህንድ ደቡብ አፍሪካ ሌሎችም በርካታ ቋንቋ ያላቸው 
በባህል የሚለያዩ ቢሆኑም  አገር የመሚለው ነገር ላይ ግን 
አንድ ከመሆናቸውም በላይ ለአንድነታቸው ትልቅ ቦታ 
የሚሰጡ ናቸው ። በእኛም አገር ይህ እንዲመጣ የታሪክ 
ምሁራን ፖለቲከኞች እንዲሁም እናንተ የመገናኛ ብዙሃኖች 
ባለሙያዎች  ከፍተኛ የሆነ ሥራን ልትሠሩ ይገባል።

አዲስ ዘመን ፦ ዛሬ ላይ ቆመን ከዓድዋ ድል ምን 
እንማር?

ዶክተር ከተቦ ፦ ከዓድዋ ድል ብዙ ነገሮችን መማር 
ይቻላል። በነገራችን ላይ ድል የሚገኘው በጦርነት ብቻ 
አይደለም። በአንድነት በፍቅርና በቁርጠኝነት ከቆምን 
ኢኮኖሚያችን አድጎ ወደ ፊትም እንሄዳለን ። በኢኮኖሚ 
ራሳችንን ካልቻልን ክብርም የለንም በመሆኑም  ድል 
በጦርነት ብቻ አለመሆኑን ተገንዝበን በምንሰራው 
በእያንዳንዱ ነገር ድል ማስመዝገብ ያስፈልጋል። 

በኦሮሚኛ አንድ ተረት አለ "ኦሊገለን አላገለን" 
ትርጉሙም ስንተባበር ነው ከውጪ የምንገባው የሚል 
ነው። በመሆኑም ታሪካችንን እንደ ስንቅ ወስደን ባለንበት 
መሰክ ሁሉ በቁርጠኝነት የሚጠበቅብንን ሰርተን ለመማለፍ 
መጣር ያስፈልጋል።  አሁን ላይ ዓድዋን በኢኮኖሚ  
በማህበራዊ  በጀመርነው በህዳሴ ግድብ ላይ እንኳን  
አሻራችንን  በማሳረፍ መድገም እንችላለን። 

አዲስ ዘመን ፦ ለነበረን ቆይታ በጣም 
አመሰግናለሁ ።

ዶክተር ከተቦ ፦ እኔም አመሰግናለሁ።      

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”



ልዩ እትም
                 አዲስ ዘመን   ረቡዕ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ምገጽ 16

ኃይለማርያም ወንድሙ

ዛሬ የዓድዋ ድል 126ኛ ዓመት በመላ ኢትዮጵያ 
በደማቅ ሥነ ሥርዓት እየተከበረ ነው። በዓሉ በተለይ 
በአዲስ አበባ በደማቅ ሥነ ሥርዓት የሚከበር ሲሆን ፣ 
በክልሎችም በተለያዩ ሥነሥርዓቶች እየተከበረ ነው። 
በበዓሉ የዓድዋ ድል፣ ድሉ እንዲመዘገብ የጎላ አስተዋጽኦ 
የነበራቸው ጀግኖች፣ የመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ 
የአንድነት ስሜት፣ ወዘተ በሚገባ ይዘከራሉ። ይህ በዓል 
ለዘመናት ሲከበር ይደረጉ ከነበሩትና አሁንም ድረስ 
ከዘለቁት መካከል ፉከራዎች ፣ ሽለላዎች፣ ቀረርቶዎች 
ይጠቀሳሉ። 

ፉከራ፣ ሽለላና ቀረርቶዎቹ እንዲሁም ቅኔ በጦርነቱም 
ወቅት ሠራዊቱን ለማነቃቃት ለማጀገን ባላቸው ፋይዳ 
በሚገባ  ጥቅም ላይ ውለዋል። ከድሉም በኋላ በየበዓላቱ 
ወቅት የበዓሉ ድምቀት ሆነው ዛሬም ድረስ ቀጥለዋል፤  
እያንዳንዱ ትውልድም እነዚህን ፉከራ፣ ቀረርቶ፣ ሽለላና 
ቅኔዎች ከአባቶች እየተቀበለ በተለያዩ መድረኮች ዓድዋን 
ይዘክርባቸዋል። 

በቅድሚያ ስለ ፉከራ፣ ሽለላ፣ ቀረርቶ ጥቂት እንበል። 
ደስታ ተክለወልድ በአማርኛ መዝገበ ቃላታቸው 
ቀረርቶን፤- ቀረረ፣ የጦር ግጥም ገጠመ ፣አጉራራ፣ 
ቀረርቶ፣ ሽለላ፣ የጦር ዘፈን በማለት ይገልጹታል። 
በዚህ ጽሑፋችን ማንሳት የፈለግነው በዓድዋ ዙሪያ 
ስለተገጠሙ ግጥሞች ነው። ግጥሞቹ በጦርነቱ 
ዋዜማና በወቅቱ በፍጻሜው የነበሩ ሲሆኑ፤ቅድመ እና 
ድኅረ ተብለው የሚከፈሉ ናቸው። በጦርነቱ ወቅትም 
የተገጠሙት ሳይረሱ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ የሎሬት 
ፀጋዬ ‹‹ዋ! አድዋ›› ግጥም እነ የእጅጋየሁ ሽባባው  የዓድዋ 
ዘፈን የዓድዋ የልጅ ልጆች ሆነው ዝናውን ሰምተው 
የድህረ ዓድዋ  ዘመን ተሻጋሪ ሥራዎች ናቸው።

ሽለላ የሚለውን ቃላት ሲፈቱት ቅርርት አለ።አለ 
ነገር አለ ፤ነገር ቁልቁለቱን ወርደን ወንዙን ስንሻገር 
ማለት መሆኑን አንድም ሽለላ ሽድሸዳ ውስወሳ በማለት 
ይገልጹታል።ምናልባት በዘመናችን ፕሮፓጋንዳ 
እንደሚባለው ይመስላል። 

ፉከራንም እንዲሁ ፉከራ ፤ዘራፍ ማለት ድንፋታ 
ዠብዱ ቈጠራ ። መፈከር ፤መደንፋት ዝኆን፣ አንበሳ፣ 
ጠላት ገዳይ በሚል ይኸው መጽሐፍ ይፈታዋል።ፉከራ 
በብዛት ከሽለላና ቀረርቶ የሚለየው ግጥም አልባ ድንፋታ 
ያለው ጭምር ነው። ለአብነት የሚሆኑ ፉከራና ሽለላዎች 
እንያቸው፡-

ፉከራ በተግባር (በውጊያ) ላይ የሚፈጸም ነው፤ 
እንደ ተግባሩ ባይሆንም በስድ ግጥምም ይገለጣል።

ዱብ ዱብ ባይ እንደበረዶ
በልጅነቱ በረሃ ለምዶ

ይምጡ ባይ ይሰብሰቡ ባይ
ሲሰበሰቡ አንገዋሎ ጣይ

ሽለላ
ኧረ በለው በለው ኣስኪደው በዋንዛ
በእናት አገርና በሚስት የለም ዋዛ

ተው ተመለስ እሱ ነው ድንበሩ
የጀግኖች መኖሪያ አይነካም በሩ

ፉከራ ሽለላና ቀረርቶም እንዲሁ በጦርነቱ ትልቅ ዋጋ 
እንደነበራቸው በወቅቱ ተፎክረው ተሸልለው፣ ወዘተ 
ከነበሩ እና ለትውልድ በቃልም በጽሑፍም ከተላለፉ 
ፉከራ፣ ሽለላና ቀረርቶዎች መረዳት ይቻላል። 

ጣሊያኖች በውጫሌ ውል ላይ ሸፍጥ በመሥራት 
ኢትዮጵያን በእጃቸው ለማስገባት ሙከራ ከማድረግ 
አልፈው የኢትዮጵያን ግዛት ደፍረው በመግባት መረብን 
ተሻግረው ኢትዮጵያን የወረሩት (ትግራይ አካባቢን) 
የዛሬ 126 ዓመት በመስከረም 1888 ዓ.ም ነበር። ይህ 
ድርጊታቸውም ንጉሠ ነገሥት ዳግማዊ አፄ ምኒሊክን 
እና ባለቤታቸውን እቴጌ ጣይቱን እንዲሁም መላ 
ኢትዮጵያውያንን በእጅጉ አስቆጣ። 

ዳግማዊ አጼ ምኒሊክ ችግሩን ለመፍታት 
ዲፕሎማሲያዊ መንገዶችን ሞከሩ፤ ይሁንና ጣሊያኖች 
አሻፈረኝ ስላሉ፤ በዚህም አጼ ምኒሊክ እቴጌ ጣይቱም 
በእጅጉ ተቆጡ። ንጉሠ ነገሥቱ ክተት አዋጅ አስነግረው 
ተከተለኝ ሲሉ ሕዝቡን አሳሰቡ። ይህን ሠራዊት 
በጥቅምት ወር አጋማሽ ላይ ወረኢሉ ላይ ላግኝህ ብለው 
ጉዞ ተጀመረ። 100 ሺ እንደሚሆን የሚገለጸው ይህ 
ሠራዊት ከአገሪቱ የተለያዩ አቅጣጫዎች ወደ ሰሜን 
ዘመተ። በወቅቱ አገሪቱ መደበኛ ጦር አልነበራትም፤ 
በሰላም ጊዜ አርሶ አደርና አርብቶ አደር በጦርነት ጊዜ 

ደግሞ ወታደር ሆኖ የሚያገለግል ሕዝብ ነበር ያላት። 
ዓድዋ ከአዲስ አበባ  1,066 ኪሎ ሜትር ርቀት 

ይገኛል። ለጦርነቱ መነሻ የሆነው የውጫሌ ውል 
የተፈፀመው በዚሁ ዘመን ከአዲስ አበባ በስተሰሜን 468 
ኪሎ ሜትር ርቀት ግድም ከውጫሌ ግርጌ ከአምባሰል 
ተራራ ሥር ወሎ ውስጥ ንጉሥ ይስማ የተባለ በሚጠራ 
ሥፍራ ነበር።

በወቅቱ የጦርነት ጉዞ መነሻውን ከአዲስ አበባ 
ያደረገው ጦር አድዋ የደረሰው ስድስት ወር ተጉዞ 
ነው፤ ሠራዊቱን ከተከተሉት መካከልም አዝማሪዎችና 
ገጣሚዎች ይገኙበታል። በወቅቱም የቅኔ ተማሪዎች የቅኔ 
ትምህርታቸውን ትተው ወደ ጦር ሜዳ መሄዳቸውም 
በሚከተሉት ስንኞች ተቋጥሯል። 

ወግጂልኝ ድጓ ወግጂልኝ ቅኔ                                                                                                                    
  ጀግኖች ከዋሉበት እውላለሁ እኔ።  

ቅድሚያ መቀመጫዬን እንዳለችው ዝንጀሮ 
ቅድሚያ አገሬን ሰላሜን ቀጥሎ ሰላም ሲሆን እማራለሁ 
ሲሉ በግጥማቸው ‹‹ወግጅልኝ ቅኔ›› ሲሉ ገልጸዋል ። 

ሠራዊቱ ያሳየው ቆራጥነትና የከፈለው 
መስዋዕትነትም በስንኞች ተቋጥሯል።

 ውረድ እንውረድ ውረድ ካናቱ 
  የሞተው ይሙት ታልቅስ እናቱ
  ዳግመኛ እንግፋ እስካለበቱ ።

ጦሩ በፉከራ፣ በቅኔ፣ በሽለላ፣ በቀረርቶ ታጅቦ 
ሲጓዝ የነበረ ሲሆን፣ ይህም ከድካሙ እንዲነቃ ወኔውም 
እንዲነሳሳ እንዳደረገው ሰነዶች ያስረዳሉ።  

በመስከረም የተንቀሳቀሰው ጦር በኅዳር መጨረሻ 
አምባአላጌ ደረሰ፤ ጉዞው ደግሞ በእግርና በፈረስ ስለሆነ 
መኪናም ስላልነበር አታካች ነው። አምባአላጌ አካባቢ 
ያለውን የተፈጥሮ ምሽግ በሻለቃ ቶዜሊ የሚመራው 
የጣሊያን ጦር አስቀድሞ ተቆጣጥሮታል። በወቅቱ 
በሥፍራው የደረሰው የኢትዮጵያ ጦር ጠቅላይ አዛዥ 
ራስ መኮንን ጣሊያኖች ቦታውን ለቀው እንዲወጡ 
በመደራደር ላይ ነበሩ፤በጣሊያን መድፈኞች እየተመቱ 
አበሾች ወደ ኋላ ሲያፈገፍጉ አይተው ፊታውራሪ ገበየሁ 
‹‹ፈሪ! እንዴት ትሸሻላችሁ? እኔ እንዴት እንደምሞት 
ለንጉሡ ሄዳችሁ ንገሩ›› በማለት ፈረሳቸውን አስነስተው 
በግልቢያ በሚዘንበው የመድፍ ጥይት መካከል 
ገቡ።እሳቸውን ሲያይ ሁሉም እየሮጠ ተከታትሎ ገብቶ 
ከመድፎቹ ጋር ተጨፋጭፎና ገድሎ መድፈኞችን 
ማረከ። ገበየሁ ግን ሞቱ ። ፊታውራሪ የተገደሉት 
ተራራው ላይ የመሸገውን የጠላትን ጦር አያያዝ አስሰው 
እንዲመለሱ ታዘው 1,200 የሚያህል ጦር እየመሩ ሄደው 
ውጊያ በመከፈቱና እሳቸው ከላይ እንደተገለጸው በእልህ 
ሳይሸሹ በመዋጋታቸው ነው። ሬሳቸው ከወደቀበት ቦታ 
የእኛዎቹ ጀግኖች አብረው በመውደቅ የእርሳቸውን 
አስከሬን አከበሩት። እሳቸውም ቢሞቱም የአምባአላጌ 
ድል ለኢትዮጵያ ሆነ። ለጦሩም ስነልቦና ትልቅ ሚና 
ነበረው።እናም            

የዓድዋን ሥላሴ ጠላት አረከሰው
ገበየሁ በሞቴ ግባና ቀድሰው ።

የንጉሥ ፊታውራሪ የጐራው ገበየሁ
አላጌ በሩ ላይ ማልዶ ቢገጥማቸው

ለምሳም አልበቁት ቁርስ አደረጋቸው።
ተብሎ ተገጠመላቸው ።  ይህም የጦርነቱ 

መጀመሪያ ሲሆን በዚህም የጣሊያን ጦር ድል ሆኖ 
ሻለቃ ቶዜሊም መገደሉንና የቀረው የጣሊያን ጦርም 
በድንጋጤ መበተኑን በፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ መጽሐፍ 
ላይ ተመልክቷል። ባለቅኔም 

         ‹‹ አበዛው ገበየሁ ነጩን ሲጋግር 
ታፈሰ እያረዱ ነጩን ሲመትር

መትረው ጋግረው ሔዱ ሳያዩ ግብር›› ሲል 
ተቀኝቷል።

ገበየሁን ከባሻህ አቦዬ ጋር በማጣመር ባለቅኔው ፡-  
   ‹‹ ያ በሻህ አቦዬ ያ ጐራው ገበየሁ ሁለቱም ያበዱ

 እንቅር አይልም ወይ አንዱ ሲሄድ አንዱ።›› 
በማለት ገልጿቸዋል።

ፊታውራሪ ገበየሁ በጦርነቱ ሲሰዉ፤ ‹‹ሳይደግስ 
አይጣላም እንዲሉ››እርሳቸውን የሚተካ ሌላ የዓድዋ  
ጀግና በዓድዋ ደምቆ ታየ፤ ባልቻ ሳፎ (ባልቻ አባ 
ነፍሶ)። ለዚህም ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ ተብሎ 
እንደተገጠመላቸው  በተክለጻዲቅ መኩሪያ መጽሐፍ 
ተመልክቷል።

    ገበየሁ ቢሞት ተተካ ባልቻ
     መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ፤

ፊታውራሪ ገበየሁ ጉርሙ በፈረስ ስማቸው አባ 
ጎራ ሲባሉ በአካባቢው አጠራር ደግሞ ገበየሁ ጎራው 
ይባሉ ነበር ።  ፊታውራሪ ገበየሁ ወደ ዓድዋ ሲዘምቱ 
በጦርነቱ ወደ ኋላ ስሸሽ ከተመታሁ አሞራ ይብላኝ፤እኔ 
እንደ አባቶቼ አይደለሁምና ወግ አይገባኝም፤ከፊት 
ለፊት ስፋለም ከወደቅኩ ግን አስከሬኔን ትውልድ ቦታዬ 
ውሰዱልኝ ብለው ተናዘው ነበር። በወቅቱ ከጦርነቱ 
በኋላ ዓድዋ ሥላሴ ቤተክርስቲያን ተቀበሩ። በሞቱ 
በሰባተኛ ዓመታቸው ወደ ትውልድ ቦታቸው አንጎለላ 
ኪዳነምህረት አፅማቸው ተወስዶ አረፈ። ከጦርነቱ 
መልስ በጃንሜዳ የጦር አበጋዞች በፈረሳቸው ሲያልፉ 
የፊታውራሪ ገበየሁ ፈረስ ብቻውን ከፊት ከፊት ሲያልፍ 
ያዩት ዐፄ ምኒሊክ ተንሰቅስቀው እንዳለቀሱ ይነገራል።

በአምባላጌው አናት ደርሰው የጨበጣ ውጊያ 
የጀመሩት ኢትዮጵያውያን እየቀናቸው ሄደ ። ጄኔራል 
ቶዞሊ ከወዲህ ከወዲያ እየተዘዋወረ በሚያዋጋበት ጊዜ 
ድንገት ፊታውራሪ አባ ውርጂ ከሚባል የራስ መኮንን 
ሰው ጋር ተገናኘ፤ ሽጉጡን እስኪያወጣ ድረስ አባ ውርጂ 
ጊዜ አልሰጠውም። ትግል ገጥመው ተያይዘው ገደል ገቡ 
እና የሁለቱም የሕይወት ፍፃሜ ሆነ። በዚህ ምክንያት 
እንዲህ ተብሎ ተገጠመ፦

ጀኔራል ባህር ማጆር ቶዞሊ
ማን ይነካዋል ያለ ፈጣሪ

ገደል ሰደደው ውርጂ ፊታውራሪ ።
አንዳንድ ጸሐፊዎች ውርጂ የሚለውን አንድ 

በሚል ገልጸውታል። ሥርገው ሐብለሥላሴ አላጌ ላይ 
ከፊታውራሪ አባ ውርጂ ሌላ የሞተ ጊድን ገብሬ የተባለ 
ጀግና እንደነበር ጠቁመው፤ እርሱም የላስታና የዋግ 
የጦር መሪ ነበር ይላሉ። እኅቱም ጥይት በቀሚስ ጫፍ 
እየቋጠረች ስታቀብል አብራ መሞቷንም መረጃዎች 
ያመለክታሉ ። እነዚህ ሁለት ሰዎች ሕይወታቸው ለወገን 
ክብር ሲሉ የሰዉ በመሆኑ በግጥም እንዲህ ተብለው 
ተሞግሰው ነበር። 

የጊድን አገር አይተኛውም በውን
ጦር መጣ ቢሉት ይነሳል አሁን

ጊድን ገብሬ የሜዳ ዝሆን
ፈረሱን ጫኑት ይነሳ እንደሆን ።

የጊድን እኅት ምጥን ወይዘሮ
ጥይት አቀባይ እንዳመልማሎ

የአምባአላጌ ውጊያ ከተደመደመ በኋላ ጉዞ ወደ 
መቀሌ ሆነ። በወቅቱ የአፄ ምኒሊክ ጦር ትግራይ ደርሷል። 
በሻለቃ ጋሊያኖ የሚመራ 1,300 የጣሊያን ጦር እንዳየሱስ 
ኮረብታ ላይ መቀሌ አጠገብ መሽጎ ተቀመጠ። እንዳየሱስ 
2,225ሜትር ከፍታ ሲኖረው ዙሪያው በድንጋይ ካብ 
በጥብቅ ስለተሠራ በቀላሉ የሚደፈር አልነበረም። የውሃ 
ኩሬ የሚገኘው ከምሽጉ ውጪ ስለነበር፤የኢትዮጵያ 
ጦር የመጠጥ ኩሬውን ከቦ ጠበቀ። በተራራው ጣሊያን 
በበርሜል ውሃ አከማችቶ በቁጠባ ያከፋፍል ነበር ። 
በወቅቱ ጣሊያኖች በውሃ ጥም ተጎዱ። ውሃም ለዓድዋ 
ድል አንዱ ምከንያት እንደ ነበር ይገለጻል ። ወደ መቀሌው 
ታሪክ ስንመለስ በውሃ ጥም የተጎዱትን ጣሊያኖች 
አስመልክቶ አቅራሪ እንዲህ አለ

ነዳናቸው መቀሌ ከግንብ ወስደን አጐርናቸው
ካህያ ከፈረሱ ሬሳ አስታቀፍናቸው

ውሃውን ከልክለን ፈርስ አሸናናቸው
ምኒሊክ መሐሪ ነው ከደሴ ገስግሶ ፈቶ ሰደዳቸው

አድዋ አካባቢ ተራራማ ነው ፤ ሸልዶ ወይም ሶሎዳ 
ተራራ፤ ማርያም ሸዊቶ፤ አዲ አቡን፤ ረቢ አርእየኒ 
የተባሉት ገመገሞችና ተራራማ ሥፍራዎች ዋነኞቹ የጦር 
ግንባሮች ነበሩ። በመቶ ሺህ የሚሠላ የኢትዮጵያ ገበሬ 
ሠራዊት በአንድ ቀን ውጊያ ባለድል ሆነ ። በየካቲት 
23ቱ  የአድዋ ጦርነት በውጊያው ዝና ካገኙት መካከል 
ሊቀመኳስ አባተ ይጠቀሳሉ። በወቅቱ የተኮሱት የመድፍ 
ጥይት በጣሊያኖቹ መድፍ አፈሙዝ ተቀረቀረ።ገጣሚም 
እንዲህ አለ 

አባተ አባ ይትረፍ ነገረኛ አዋሻኪ ሰው
ይህን መድፍ ከዚያ መድፍ አቆራረጠው

አበሻ ጉድ አለ ጣሊያን ወተወተ
ዓይነጥሩ ተኳሸ ቧ ያለው አባተ።

በዓድዋ ድል  ኢትዮጵያውያን በጣሊያን ቅኝ ገዢዎች 
ሊደርስባቸው የሚችለውን ፈተና ለመግለጽም ገጣሚዎች 
ከዚህ በታች ያለውን ግጥም ስንኞች እንደቋጠሩ ሰነዶች 
ያስረዳሉ።                                                         

ምኒሊክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ
       ግብሩ ዕንቁላል ነበር ይሄን ጊዜ አበሻ

የዶጋሊው ባለድል ራስ አሉላ በዓድዋ ጦርነት 
ተፋላሚ ከነበሩት አንዱ ነበሩ፤ በሶሎዳ ተራራ ጀርባ 
በእንዳ ሸዊቶ ግንባር የጄኔራል ዳቦር ሜዳን ጦር 
ሲደመስሱ እንዲህ ተብሎ ተገጠመላቸው ።

 እነዚህ ጣሊያኖች እጅግ ተደሰቱ 
የአሉላ ጎራዴ ሲበርድ ስለቱ።

በጦርነቱ ደጃዝማች ባልቻ ሣፎ ሰውነታቸው ኮሳሳ 
ሆኖ መድፉን በቀላሉ ከወዲያ ወዲህ እያዟዟሩ ይተኩሱ 
ነበርና በግጥም ሲያደንቋቸው 

          እንደደጋ ገብስ እንዲያ ኮስሶ 
          ያስቆረጥማክ ጠላቱን ኮሶ
          የዳኛው ጀግና ባልቻ አባ ነፍሶ ። 
በመድፍ  ጠላትን እያሻገሩ በሚያጠቁበት ጊዜ 

ከጠላት በተተኮሰ ጥይት ጆሮዋቸው ተቆረጠ ። ባለቅኔም 
ማን እንዳንተ አርጎታል እርሳሱን ጉትቻ

የዳኘው አሽከር አባነፍሶ ባልቻ ።
ከድሉ በኋላም በደስታው የተቋጠሩ ስንኞች መካከል 

ከዚህ በታች ያሉት ይጠቀሳሉ። በአጠቃላይ ዓድዋ 
የጦርነት ብቃት የአገር ፍቅር ብቻ ሳይሆን የኪነጥበብ 
ፍቅር የታየባቸው ነበሩ። በዚሁ መልካም የድል በዓል 
አገራችንን ከድህነት ጠላት ለማውጣት እንታገል እንላለን።

ባመጣው ወጨፎ በሠራው እርሳስ
ወቃው አመረተው ያን የባሕር ገብስ
ዳኘው ምኒሊክ የኢትዮጵያ ንጉሥ።

ቅዳሜ ተግዞ እሁድ ተበራየ
መስኮብም ገረመው ጣሊያንም ጉድ አየ።

ዳኘው በዲሞትፎር በለው በለው ሲል
የቃኘው መኮንን ደጀኑን አፍርሶ ጦር ሲያደላድል

አባተ በመድፉ ምሳውን ሲገድል
ባልቻ በመትረየስ ነጥሎ ሲጥል
የጎጃሙ ንጉሥ በለው ግፋ ሲል

እቴጌ ጣይቱ ዳዊቷን ዘርግታ ስምዐኒ ስትል
ለቆሰለው ጀግና ውሃ ስታድል

እንዲህ ተሠርቶ ነው የዓድዋው ድል።

ዓድዋን የዘከሩ ዘመን ተሻጋሪ የኪነጥበብ ሥራዎች

የዓድዋን ሥላሴ ጠላት አረከሰው
ገበየሁ በሞቴ ግባና ቀድሰው ።

የንጉሥ ፊታውራሪ የጐራው ገበየሁ
አላጌ በሩ ላይ ማልዶ ቢገጥማቸው

ለምሳም አልበቁት ቁርስ አደረጋቸው

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”
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‹‹ዓድዋ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው ጥቁር ሕዝብ 
የነፃነት ማረጋገጫ ነው›› 

ማህሌት አብዱል

ፎ
ቶ

- ሐ
ዱ

ሽ
  አ

ብ
ርሃ

የዓድዋ ድል አፍሪካ  በአጠቃላይ  በአውሮፓውያን 
ቅኝ ግዛት ቀንበር ውስጥ በወደቀችበት ዘመን 
ኢትዮጵያ በጀግኖች አርበኞቿ ተጋድሎ ነፃነት እና 
ሉዓላዊነቷን ያስጠበቀችበት ልዩ ቀን ነው። የዓድዋ ድል 
ኢትዮጵያውያንን  በአንድነት አሰባስቦ  ለታላቅ ድል 
ማብቃቱ በአውሮፓውያን የታሪክ ተመራማሪዎች እና 
አገር አሳሾች ጭምር በተለያየ ጊዜያት ተመስክሮለታል።

የካቲት 23 ቀን፣ 1888 ዓ.ም በግሩም ሥነሥርዓት 
የተደራጀ ግዙፍ የኢትዮጵያ ሠራዊት የማይታሰበውን 
ፈጽሟል። በወራሪው የጣሊያን ኃይል ላይ በመትመም 
የጣሊያን የአፍሪቃ  ቅኝ ግዛት የጦርነት ወረራንም ድባቅ 
መትቷል። ምሕረት አልባ በነበረው የአውሮፓውያን 
መስፋፋት፤ ኢትዮጵያ ነፃነቷን በተሳካ መልኩ 
አስጠብቃለች። ይህ ጥቁር ከሰው  በታች ነው የሚል 
አስተሳሰብ  በነገሰበት ዘመን፤ ጥቁር የማይታሰበውን 
ማድረግ እንደሚቻል ያሳየበት ድል የዓለምን ታሪክ 
በሚደንቅ ሁኔታ ቀይሮታል።

የዓድዋ ድል ኢትዮጵያውያን «ነፃ የወጣንበት» 
ብለው ሳይሆን በኩራት የድል ቀናችን እያሉ በልዩ 
ሁኔታ የሚያከብሩት ታላቅ ቀን ነው። የዓድዋ ድል  
ኢትዮጵያውያን ከጥግ እስከጥግ ቀፎው እንደተነካበት 
ንብ ተምመው በንጉሠ ነገሥት ዳግማ ዊ አፄ ምኒልክና 
በእቴጌ ጣይቱ ስር በአንድ ጥላ እንዲሰባሰቡ ያደረገ 
ታሪካዊ ክስተትም  ነው።  ይህንን ታላቅ የድል ቀን 
ምክንያት በማድረግ በዓሉና በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ 
የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት ሥራአስፈፃሚ  
አቶ አለባቸው ደሳለኝን እንግዳ አድርገናቸዋል። 
እንደሚከተለው ይቀርባል።

አዲስ ዘመን፡- ዓድዋ ለእርስዎ ምንድን ነው?
አቶ አለባቸው፡- የዓድዋ ድል ማለት ጀግኖች 

አባቶቻችን ለአገራቸውና ለታሪካቸው ከራሳቸው ጥቅምና 
ዝና ይልቅ ለወገኖቻቸው ትልቅና ዓለምአቀፋዊ መስዋት 
የተከፈለበት ትልቅ የድል ቀን ነው። እንደሚታወቀው 
ለጥቁር ሕዝቦች ሁሉ እኩልነት፣ ደህንነት፣ ነፃነትን  
የታወጀበትም ነው። ይሄ እንደጎርፍ የፈሰሰው ደማቸው 
ለኢትዮጵያ አንድነትና ለአገር ፍቅር ሲባል የተከፈለ ነው። 

አባቶቻችን በዓለም ላይ ለሚገኝ ጭቁን ሕዝቡ 
ሁሉ አርነት መውጣት በቁርጠኝነት ታግለው ድል 
ተቀዳጅተዋል። በተለይም ዓድዋ ለእኔ የሰው ዘር መገኛ 
በሆነችው አገራችን ውስጥ የነፃነት ደውል የተደወለበት 
ነው። ዓድዋ ላይ የተገኘው ድል የአስተሳሰብ ለውጥ 
እንዲመጣ ጭምር ምክንያት ሆኗል ባይ ነኝ። ማህበራዊ 
ኢኮኖሚያዊ ትስስር የተዘረጋበት ነው።  ዓድዋ ከሁሉ 
የላቀና ግዙፍ የሆነ አገራዊ ጌጣችን ነው። ስለዚህ በየዓመቱ 
ብቻ ሳይሆን በየዕለቱ ልንዘክረው ይገባል። እንደሕዝብ፤ 
እንደአገር፤ እንደ መንግሥት በደመቀ ሁኔታ ከአመት 
አመት መከበር ያለበት የአርበኝነት ቅርሳችን ነው።

አዲስ ዘመን፡-  ዓድዋ ካለው ጥልቅ ትርጉም 
አኳያ በተለይም የነፃነት ቀንዲል የበራበት ዕለት 
እንደመሆኑ የሚገባውን ክብር ተሰጥቶታል ብለው 
ያምናሉ?

አቶ አለባቸው፡- በፍፁም አላምንም፤ ብዙዎቻችንን 
የሚያሳስበን ይሄ ነው። ምክንያቱም በእጃችን ያለ 
ልንጠቀምበት የሚገባን ዕድል ሆኖ ሳለ እንዲሁ 
እንደተራ ጉዳይ ለአንድ ሰሞን አንስተን የምንጥለው 
ነው ። የኢትዮጵያዊነት ዋነኛ መገለጫ ዓድዋ ነው። 
ፖለቲከኞች ሲፈልጉ የሚያገኙት፤ ሳይፈልጉም የሚንቁት 
ቀን አይደለም። ሁላችንንም ወደድንም ጠላን ልንገነዘብ 
የሚገባ ዛሬ እንዲህ  የነፃነት አየር የምንተነፍሰው ዓድዋ 
ላይ በተከፈለልን  የደም ዋጋ  ነው። 

ኢትዮጵያዊነት ለማንም ዝም ብሎ የሚሰጥ 
አይደለም፤ ዋጋ የተከፈለበት ጭምር ነው። በመሆኑም 
ለአገራችን ያለንን ፍቅር ማንም ሰው በልክ ሊሰጠን 
አይገባም። በአጠቃላይ ዓድዋ የነፃነታችን እሴት ነው። 
ስለሆነም ዓድዋን ለትውልድ ልናሻግር የሚገባው እንደነፃ 
ሕዝብ የሚጠበቅብን በልበ ሙሉነት መንፈስ ነው። 
በተለይ ወጣቱ በሰከነ ሥርዓት በትምህርት ሊታነፅ 
ይገባል። ምክንያቱም አብዛኛው አሁን ያለው ወጣት 

ታሪኩን በቅጡ  ያውቀዋል ብዬ አላምንም። በዓድዋ 
የተከፈለለትን መስዋትነትም ተገንዝቦታል የሚል ግምት 
የለኝም። የዚህ ዋነኛ ችግር እውነታውን  በአግባቡ  
እንዲገነዘብ አለማድረጋችን ነው። በመሆኑም ከሥርዓተ 
ትምህርቱ ጀምሮ የአስተሳሰብ ለውጥ ሊደረግበት 
ይገባል። ይሄ ጉዳይ ለነገ የምንተወው የቤት ሥራ 
አይደለም። የእኛ ትውልድ ኃላፊነት ነው፤ ዕዳም ነው። 
እናም ወደሚቀጥለው ትውልድ ልናሸጋግረው የምንችለው 
ጉዳይ አይደለም።   

በተለይ ወያኔ አገሪቱን በገዛበት ዓመታት ለዓድዋ 
የሚገባውን ክብር ተሰጥቶታል ብዬ አላምንም። እንኳን 
በዓሉን ማክበር ይቅርና ያሳለፍነው የኢትዮጵያን ባንዲራ 
የለበሰ ሰው የሚታሰርበትና የሚንገላታበት ጊዜ ነበር። ለ27 
ዓመታት የነበረው የውሸት ትርክት ትውልዱም ታሪኩን 
በሚገባ እንዳያውቅ የተከፈለለትን ዋጋ እንዳይገነዘብ 
አድርጎታል። ዓድዋ አይደለም ለእኛ ለመላው ጥቁር 
ሕዝብ የነፃነት ማረጋገጫ ሰነድ ነው። በመሆኑም 
ዘወትር  ልንዘክረውና ልናስበው ከትውልድ ትውልድ 
ልናስተላልፈው ይገባል። ወያኔዎች የሚገዟት አገር እሴትና 
ታሪክ በዓለም እንዳይታወቅ ከማድረጋቸውም ባሻገር 
ሕዝቡ ታሪኩን ለወደፊቱ እድገቱ መሠረት እንዲጥልለት 
አርቆ ተመልካች እንዳይሆን አድርገውት ኖረዋል። እርግጥ 
ነው ካለፉት ሦስት ዓመታት ወዲህ ብዙ መሻሻሎች 
አሉ። ወጣቱ ዓድዋ የእኔ ነው ብሎ እየተቀበለው ነው።  
ሆኖም  መሆን በሚገባው ልክ ዓድዋ ላይ አልሠራንም፤ 
አላስተዋወቅነውም።

 እኛ ባለፈው ዓመት መንግሥት ላይ ግፊት አድርገን 
በዓለምአቀፍ ደረጃ እንዲከበር የገፋነው ቁጭት ሳለለብን 
ነው። የአሜሪካ ጥቁሮች እንዲሰበሰቡ፤ ከዚያም አልፈን 
ተርፈን አፍሪካውያኖች በሙሉ የራሳቸው በዓል አድርገው 
እንዲያከብሩት ብዙ ቅስቀሳዎችን አድርገናል። በተለይ 
በአገር ውስጥ የተቋቋመው ኮሚቴ እነ ዶክተር ሂሩት፤ 
የሰላም ሚኒስትር የነበሩትን ወይዘሮ ሙፈሪያትን ጠርተን 
ለኢትዮጵያ ዋጋ ለከፈለው ጥቁር አሜሪካዊ ጆሲ ጃክሰን 
የክብር ሽልማት ተሰጥቶታል። ለዚህ ጥቁር አሜሪካዊ 
አስር ሺ የሚሆን ፊርማ አሰባስበን አባይ እንዳይገደብ 
በነበረው ችግር  ወቅት ብዙ በመታገሉ የክብር ዜግነት 
እንዲሰጠው እስከጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ማመልከቻ 
አስገብተን ነበር። ግን ማንም መልስ አልሰጠንም። 

አዲስ ዘመን፡-  አንዳንዶች የዓድዋ ድል 
የተገኘው የአፄ ምኒልክ  አመራር፤ ጥንቃቄና 
እውቀት የተሞላ የጦርነት ዝግጅት እንዲሁም 
ስትራቴጂ በመነደፉ ቢሆንም በዋናነት ለድሉ 
ምክንያት የሆነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዘር፤ 
ቋንቋ  ሃይማኖት ሳይለየው በአንድ ላይ በጦርነቱ  
መሰየሙ እንደሆነ ይገልፃሉ። በዚህ ጉዳይ ያልዎት 
ሃሳብ ምንድን ነው?

አቶ አለባቸው፡-  አየሽ  ጦርነት ዝም ብሎ ተደርሶ 
የሚመለስበት ነገር አይደለም። ራሱን የቻለ በጣም 
ውስብስብ ትንቅንቅ ያለበት ነው። መግደል ወይም 
መገደለም የሚል ውሳኔ ብቻ የሚወሰንበት አማራጭ 
የሌለው ነበር። ምኒልክ የሰጡት አመራር ምንም ጥርጥር 
የለውም። እኛ አይደለንም ስለምኒልክ ጀግንነት ዓለም 
ሁሉ ነው የመሰከረላቸው። የምኒልክ አመራር ባይኖር 
ኖሮ ፤ የጣይቱ ብጡል አመራር ባይኖር ኖሮ ድሉ ላይገኝ 
ይችላል።  አመራር መስጠት ቀላል ነገር አይደለም። 
እንደዚያ በዘመነ መሳፍንት የተከፋፈለችን አገር በሰላም 
በፍቅር አቅፎ ይዞ  ወደ ጦርነት ለመግባት እንዲሁ በቀላሉ 
የሚቻል አልነበረም። ይሄ ጦርነት ዝም ብሎ የአንድ 
ሳምንት አይደለም። ለመመለስ እንኳን አምስት ወር የፈጀ 
ጦርነት ነው። በዚያ ባልሰለጠነ ዘመን አፄ ምኒልክ በየአገሩ 
ያሉትን  መሳፍንቶች   እንጦጦ ላይ ጠርተው፤ አሳምነውና 
መክረው ነው ለድል መብቃት የቻሉት  ይህ ደግሞ  ታሪክ 
የማይዘነጋው ሀቅ ነው። 

በነገራችን ላይ ዓድዋ አንዱ መገለጫ የምህረት 
ተምሳሌት ነው። ምክንያቱም ዓድዋ እያንዳንዱን አገረ 
ገዢና አማፂ ከዚህ ቀደም ላጠፋ ሁሉ ወደ አንድነት 
ያመጡት ምህረት በማድረግም ጭምር ነው። ያጠፋውንም 

   - አቶ አለባቸው ደሳለኝ
     የኢትዮጵያ ዳያስፖራ የተግባር ምክር ቤት ሥራ አስፈፃሚ

የበደለውንም በአንድ ላይ እንዲሰለፍ ከሚፈለገው በላይ 
ታጥቆ ለመጣው ጠላት በድል አድራጊነት ማሸነፍ 
የተቻለው በአመራር ቁርጠኝነት ነው።  አመራር በየትም 
አገር ወሳኝ ነው። የእሳቸው አመራር ባይኖር ኖሮ አሁን 
የምንኮራበት ታሪክ ላናገኝ እንችል ነበር።  

ብዙ ነገሥታቶች የተለያዩ ጦርነቶችን ተዋግተዋል፤ 
ብዙዎቹ ባይሸነፉም ራሳቸውን ገድለዋል። በሰው 
እጅም ተገድለዋል። ምኒልክ ግን ዓድዋ ላይ ያለቁትን 
ኢትዮጵያኖችን ኀዘን አውጥተው አልቅሰው ካበቁ በኋላ 
እና ድሉን ከሰባት ዓመት በኋላ አክብረውታል። በዚያ 
ላይ ደግሞ ‹‹ያለአባት ያሳደኩት ልጄ ነው›› እያለች ተማፅና 
ደብዳቤ የፃፈችላቸው ጣሊያኒያዊት ልጇ እንዲላክላት 
ያደረጉ የርህራሄ ተምሳሌት ናቸው። ዝም ብለው የውሸት 
ትርክት እንደሚተርኩት ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ 
ኢትዮጵያ የተቀዳጀችውን ታላቅ ድል ለመላው ጥቁር  
አብነት የሆኑ ሰው ናቸው። እንዲያውም በውጭው 
ዓለም ‹‹የጥቁር ሕዝብ ሱናሜ መሪ›› እየተባሉ ነው 
የሚታወቁት። ምኒልክን መጥቶ የእሳቸውን እልፍኝ ገብቶ 
እጃቸውን ለመጨበጥ ከአሜሪካ ጥቁር ቱጃሮች ጀምሮ 
ዓለም የሰገደላቸው ናቸው። በዓለምአቀፍ የተፃፉላቸውን 
ታሪኮች፤ የተፃፉላቸውን መዛግብቶች ለማየት ዕድል 
ያጋጠመው ትውልድ ቢሆን ኖሮ ምኒልክ ታሪካቸው 
በህዋ ላይ የፈሰሰ ኮከብ ነው የሚመስሉት። በአጠቃላይ  
ትክክለኛ አመራር  በመስጠታቸው ነው ድሉ የተገኘው። 

እንዳልሽው የኢትዮጵያ ሕዝብ በችግር ጊዜ ሁሉ አንድ 
የሚሆንበት ምስጢር  ለእኔም በጣም የሚገርመኝ  ነው። 

የኢትዮጵያ ሕዝብ በዓለም ላይ ካሉ ሕዝቦች ሁሉ የተለየ 
የሚያደርገው ይኸው ነው። ከዚህ ቀደም የቱንም ያህል 
ቢጣላና ቢናቆር የውጭ ወራሪ ሲመጣ ልዩነቱን ረስቶ 
አንድ ይሆናል። ፀቡን ሁሉ ረስቶ ለአገሩ ለመሞት ቁርጠኛ 
የሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ነው። የቅርቡ ትዝታችንን 
እንኳን ብንጠቅስ፤ ዶክተር ዐቢይ ጥሪ ካስተላለፉበት 
ሰዓት ጀምሮ ብዙ ልዩነት የነበራቸው ፖለቲከኞች ሳይቀሩ 
ጦር ግንባር ላይ ነው የተገኙት። መላው የኢትዮጵያ 
ሕዝብ ለጦርነቱ የሚሆን አገሩን ለመከላከል ሲል የቱንም 
ያህል ዋጋ እንደሚከፍል አስመስክሯል። 

ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በህልውናው ከመጣሽበት 
በምንም መልኩ ወደ ኋላ አይልም። እናም ያኔም 
የተደረገው አሁን ካየነው ጋር ተወራራሽነት ያለው ነው። 
የትውልድ ቅብብሎሽ  ነው። ዝም ብለሽ ኢትዮጵያዊ 
መሆን አትቺይም። ኢትዮጵያዊ ለመሆን የራስሽ የሆነ 
አስተዳደግ፤  እሴት ይኖርሻል ያ ደግሞ አገር ስትደፈር 
ቀፎው እንደተነካ ንብ ሆ ብሎ ያስነሳል። አሁንም 
ቢሆን ከቤተሰብ ጀምሮ በትምህርት ፖሊሲው  ላይ 
ከሠራን ማስቀጠል እንችላለን። ለዚህ እኮ ነው ዓለም 
እየተንጫጫ ያለውና የሚደነግጠው። ምክንያቱም እነዚህ 
ኢትዮጵያውያን የሚነሱ ከሆነ መላውን የዓለም ጥቁር 
ሕዝብ ሊያስነሱት ይችላሉ የሚል ስጋት ስላላቸው ነው። 
በበቃ ዘመቻ እንኳን ብትመለከችው አፍሪካን ከጫፍ ጫፍ 
ነው ያነቃነቀው። ይህንን በማወቃቸው የተነሳ በጣም 
ነው የሚደነግጡት። ኢትዮጵያውያን በህልውናቸው 
የማይደራደሩ ጠንካራ ሕዝቦች መሆናቸውን ዓድዋ 
መስክሯል። 

አዲስ ዘመን፡-  አሁን ላይ እየደረሰ ያለውን 
የውጭ ጫና ከመከላከል አኳያ ከዓድዋ ምን 
መማር ይቻላል?

አቶ አለባቸው፡- በአንድ ምሳሌ ልንገርሽ፤  ሰውየው 
በእጁ የያዛትን ወፍ ‹‹ሞታለች ወይስ አልሞተችም?›› 
ብሎ እንደጠየቀው ነገር ነው የሆነው። ምክያቱም 
ወደድሽም ጠላሽም ኢትዮጵያ ያለችው በኢትዮጵያ 
መሪዎች እጅ ነው። አመራር ክፉ ከሆነ ትውልዱም ክፉ 
ይሆናል። ሕዝብ ከተለያየ እርስ በእርሱ አገርም አብሮ 
ነው የሚሞተው። ስንከባበር ነው ሕይወት ያለን ሆነን 
የምንቆመው። አገርና ፖለቲካ በጣም የተለያየ ነገር ነው። 
ይህንን ነው ማሰብ ያለብን። እንደአገር ስናስብ አንደኛ 
ኅብር ብሔረሰባዊ አንድነታችንን ሊያስጠብቁ የሚችሉ 
እሴቶቻችንን ማክበር አለብን። ዓድዋን ለማክበር መለመን 
አለብን እንዴ?  መንግሥት ባያስተባብርም እንኳን  
ዓድዋን ለማክበር ፈቃድ የምትከለከይበት አገር ነበር። 

አሁን ያለውን የሦስት ዓመት ለውጡን ብቻ 
አትመልከቺ፤ ዓድዋን ለማክበር አረንጓዴ ቢጫ ቀይ 
ባንዲራ እንኳን መያዝ አይፈቀድም ነበር። ሕዝቡ ‹‹የእኔ 
ነው›› ያለውንና የወደደውን ነገር ሁሉ እየጠላሽ ሕዝብ 
እመራለሁ ብትዬ አትቺይም። ማክበር ያለብሽ ሕዝቡን 
ነው። ለወለድሽው ልጅ አንድ ነገር ለመብላት እየጓጓ 
እየከለከልሽ ሊበላ የማይፈልገውን ነገር ብላ ብትዪው 
አይበላልሽም። ስለዚህ ሕዝቡ የሚፈልገውን  ነገር ነው 
ልታቀርቢለት የሚገባው። የቀድሞ ነገሥታት እኮ ‹‹እረኛ 
ምን አለ?›› ብለው እየጠየቁ ነበር  አገርን የመሩት። ስለዚህ 
ሕዝቡን ማዳመጥ ያስፈልጋል። የቻርት ሪፖርት በየቢሮው 
እየዞሩ ማዳመጥ ብቻ አገርን ከጥቃት አይከላከልም።  

የውጭ ጫናውን ለመከላከል እኮ በአንድ ልብ 
የተነሳ ሕዝብ ያስፈልጋል። የከፋው፤ የራበው ሕዝብ 
ይዞ አገርን መከላከል አይቻልም። እኔ ከዓድዋ ልንማር 
ይገባል የምለው የሕዝብ ልብ ትርታን በማድመጥ ቅሬታን 
በማስወገድ መሆን አለበት። ምክንያቱም እውነታውን 
መካድ ስሌለብን ነው። ከዚህ ጎን ለጎን ከዓድዋ መማር 
የሚቻለው በአገር ጉዳይ በአንድ ለመቆም ያኔ የታየውን 
ዓይነት መቻቻልና መደማመጥ ሊኖር ይገባል። እኛ 
መደማመጥ ስንችል ተግባብተን የውጭ ጫናውን 
በተባበረ ክንድ መመከት እንችላለን።

አዲስ  ዘመን፡- አሁን ላይ በኢኮኖሚ የበለፀጉ  
አገራት  በድህነት ላይ ያሉ አገራትን በእጅ አዙር 

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”
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ልዩ እትም

ቅኝ ግዛትና በማዕቀብ  ጠርንፈው በመያዝ ዳግም 
ለመብታቸው እንዳይቆሙ እያደረጓቸው ይገኛል። 
ከዚህ እንዴት መላቀቅ ይቻላል?

አቶ አለባቸው፡- ከዚህ ዓይነቱ የእጅ አዙር ቀኝ 
ግዛት መላቀቅ የምንችለው በመጀመሪያ  የእኛ የራሳችንን 
የውስጥ ፖሊሲ መፈተሽ  ስንችል ነው። ከሌሎች የዓለም 
አገራት ጋር አብሮ ሊያኖሩን የሚችሉት እሴቶች አሉን። 
እነዚያን በውጭ ዲፕሎማሲ  ስትራቴጂ ላይ መሰራት 
የሚገባቸው ሥራዎች በመንግሥት ሊሠሩ ይገባል። 
በተለይ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግሥት ዳግመኛ 
የውጭ ፖሊሲውን መፈተሽ አለበት ብዬ ነው የማምነው። 
ምክንያቱም በዚህ ፖሊሲ ላይ ብዙ የሚነሱ ነጥቦች አሉ። 
ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በአፍሪካ ትልቅ ስትራቴጂ 
ቦታ ላይ ያለች አገር ናት።  የቀይ ባህር ወሰንተኛ የሆነች 
እና አብዛኛውን የምሥራቅ አፍሪካ አገራትን  የምታዋስን፤ 
ከዚያም አልፎ ተርፎ አፍሪካን በሙሉ የምትቆጣጠር 
አገር ናት። ከዚህ በተጨማሪም የአፍሪካ ሰገነት ሆና 
ዋናው የአፍሪካ መሪዎች የሚሰበሰቡበት ህብረት ትልቁ 
መሠረት የተጣለው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ስለዚህ ዓለም 
በሙሉ ዓይኑን አፍጥጦ የሚመለከተው ኢትዮጵያን 
ነው። በተለይም አሜሪካኖች ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ 
ነገር ከተፈጠረ አፍሪካን በሙሉ እንደሚያጥለቀልቅ 
ያውቁታል።  ስለዚህ እኛ ተመፅዋቾች መሆን የለብንም፤ 
ግን ከሌላው ዓለም ጋር እንዴት አድርገን መሥራት 
እንዳለብን  ማሰብ ያስፈልጋል። 

ለዚህ ደግሞ በዋነኛት የራሳችን ዲፕሎማቶችን 
በደንብ የሰለጠኑ እና የሚመደቡበትን አገር  ቋንቋውንም 
ሆነ ባህሉን ማወቅ አለባቸው። ከሄዱ በኋላ መረጃ 
ሰብስበሰው መሰልጠን  የለባቸውም። ስለዚህ በተቻለ 
መጠን በውጭ ዲፕሎማሲያችን ላይ ጠንካራ የሆነ 
መሠረት መጣል ያስፈልጋል። ያ የምንጥለው መሠረት 
ደግሞ ኢትዮጵያን ከሌላው ዓለም ጋር ሊያገናኛት 
የሚችልበት ትልልቅ መስመር ያላቸው ድልድዮች 
መዘርጋት አለባቸው  ብዬ ነው የማምነው። ለምሳሌ 
እንደአሜሪካ ቂመኛ መንግሥት በዓለም ላይ የለም። 
በኢትዮጵያ ላይ ቂሙን የማይረሳ መንግሥት ነው። እናም 
ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ጥርሱን ነክሶ ነው ያለው። ያ ደግሞ  
ቀላል ነገር አይምሰልሽ። ከግብፅና ከሱዳን ጋር የተያያዘ 
ጉዳይ ነው። ከዚህም አልፎ ከእሥራኤል ጥቅም ጋር 

የተያያዘ  ነው። እናም በጣም ብዙና የተወሳሰበ  የውጭ 
ችግሮች አሉብን። 

ለዚህም እኮ ነው የኢትዮጵያ ከፍ ማለት እና 
ወደ ላይ መታየት አሜሪካንን የሚያንገበግባት። 
ለዚህም ነው በቅርቡ ባወጣችው ሕግ ላይ ማንኛውም 
አሜሪካዊ የሆነ ግለሰብ በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ 
ኢንቨስት እንዳያደርግ፤ የቴክኖሎጂ እውቀት መጠቀም 
እንዳይችል የደነገገችው። ሌላው ይቅርና አሜሪካዊ 
ዜግነት ያላቸው ኢትዮጵያውያን ምሁራን  ኢትዮጵያ 
ላይ መጥተው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዳይሰጡ 
ጭምር  በሕጓ ላይ ያስቀመጠችው። እንዲህ ዓይነቱን 
አረመኔያዊ ሕግ ናዚ ጀርመን እንኳን አላወጣም። ወደፊት 
እንዲያውም ኢትዮጵያን ለመጉዳት ስትል ዲቪ ራሱ 
ልታቆም ትችላለች። ከዚህም  ባሻገር የመኖሪያ ፍቃድ 
ያላቸው ወላጆች እንኳን መግባትና መውጣት ሊከለከሉ 
ይችላሉ። እዚያ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን እዚህ 
የሚገኙ ወላጆቻቸውን መቶ ዶላር እንኳን ልከው ማገዝ 
አይችሉም። ይሄም የመጣው ዳያስፖራው ወድ አገሩ 
መግባት ሲጀምር በጣም ነው ያሰጋቸው እና የደነገጡት። 
በእርግጠኝነት ደግሞ ይህንን ሕግ አውጥተው የሰጧቸው 
ወያኔዎቹ ናቸው። ምክንያቱም እነሱ በዚህ መልኩ 
በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በጥልቀት ገብተው ሊፈተፍቱ 
አይችሉም። 

አየሽ የቀደምት አባቶቻንን ዘዴ አሁንም ቢሆን 
በተቻለ መጠን መጠቀም አለብን። በዓለም ተከብረው፤ 
ዓለምንም ያስከበሩበት ዋናው ነገር ለጥቁር ሕዝብ፤ 
ለአፍሪካ አህጉር ይህንን የመንፈስ ነፃነት ያወጀውን የዓድዋ 
ድል ማግኘት በመቻላችን ነው። ከቀኝ ግዛት ለመላቀቅ 
እንኳን የነበረውን ጥቃት የመከትንበትን፤ በአሸናፊነት 
የወጣንበትን፤ ጎራዴና ታንክ የተጋጠመበትን፤ መስዋትነት 
የተከፈለበትን ፤ አጥንት የተከሰከሰበትን ዓድዋን  በነፃነት 
ክብር አውጀን ስንወጣ ነው በዓለም አሁንም እኛን 
ሊያከብረን የሚችለው።  እንደዚህ ዓይነት ገናና ታሪካችንና 
እሴታችንን እየገደልን ስለምንሄድ በውጭ በኩል ያለው 
ተፅዕኖ ከዚህ ያላነሰ እየሆነብን ያለው። አሁን ላይ 
ተፅዕኖ እያሳደረች ያለችው  አሜሪካ ብቻ አይደለችም፤ 
አውሮፓ ጭምር ነው። ብዙውን ጊዜ ደግሞ ከእኛ ጋር 
ያላቸውን ግንኙነት የሚመሩት እንደሞቅታቸው ነው። 
በአንድ ወቅት ለእነሱ ማሸርገድ ስትጀምሪ እነሱ ከፍ ከፍ 

ያሉ ነገሮችን ያደርጉልሻል። ጠንከር ስትይ ደግሞ በእነሱ 
ተንኮል ተጠልፈሽ እንድትወድቂ ያደርጉሻል። ለዚህ ሁሉ 
መፍትሔ ብዬ የማምነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችንን 
መፈተሹን ነው።  አሁን ያለውን የውጭ ፖሊሲ ፈትሸን  
መንግሥት አዲስ የሆነ አካሄድ ፣ በውጭ ፖሊሲው ላይ 
ዘዴ መፍጠር አለበት።  

አዲስ ዘመን፡-   ይህንን የውጭ ጫና  
በመከላከል  ረገድ የዳያስፖራው ሚና ምን መሆን 
አለበት ይላሉ? 

አቶ አለባቸው፡- አሁን ያለው ጫና ለእኔ የቴክኖሎጂ 
ቅኝ ግዛት ነው። በቴክኖሎጂ በመታገዝ  ነው  እያጠቁን 
ያሉት። የእኛ አባቶች ጋሻና ጦር ይዘው ኢትዮጵያ የቀኝ 
አገዛዝ አፋፍ ላይ በደረሰችበት ጊዜ ሁሉ በአይበገሬነት 
ተጋፍጠው ትውልድና አገርን አቁመዋል። ጀግኖች 
አባቶቻችን በዘመኑ በነበረው ሁኔታ  ላይ ተመስርተው 
ነው። አሁን ግን ያለው በጣም የረቀቀ ቴክኖሎጂ ነው። 
ከጦርነት በላይ በረሃብ እንድንሞት ነው የሚያደርጉን። 
ለዚህ ደግሞ ደካማ ጎናችንን ቀድመው የሚያጠቁን። 
በፕሮፖጋንዳ  ነው የሚገድሉን። በመጀመሪያ በዓለም ላይ 
በፕሮፖጋንዳ  እንድትሸማቀቂ  ያደርጉሻል። የምትሰሪው 
ነገር ሁሉ ልክ እንዳልሆነ፤ ዓለም ባንቺ ላይ እንዲፈርድ 
እነ ሲኤንኤን፤ አልጀዚራን፤ ቢቢሲን የመሳሰሉ 
የፕሮፖጋንዳ ማሽኖቻቸውን ይጠቀማሉ። አሁን የያዙት 
ቴክኖሎጂን ተጠቅመው መንግሥታትን ማሸማቀቅ 
ነው። ያልተደረገውን ተደረገ ብለው ለዓለም ኅብረተሰብ 
እያወጁ ያሸማቅቁሻል። 

በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የሚሰጡሽን ድጋፍ 
በመንፈግ ሽባ ያደርጉሻል። እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያ 
በድህነት ወደኋላ ከቀሩ አገራት አንዷ ናት። ይሄ ምንም 
የሚያጠያይቅ አይደለም። በዓለም ላይ ደሃ ከምትያቸው 
አገራት ውስጥ መካከል ናት። ይህም ያለፈው ሥርዓት 
ጥሎባት የሄደው መከራ ነው። የሚታረስ መሬት ጠፍቶ 
አይደለም፤ የተፈጥሮ ሀብት ችግር ኖሮብን አይደለም። 
ከባንክ ወርቅ እያወጡ የመኪና ባሌስትራ አድርገው 
የሚያስቀምጡ መሪዎች የነበሩን አገር ስለሆንን ነው። 
ሕዝባቸውን ገድለው እነሱ የሚኖሩ መሪዎች  ናቸው። 
ሕዝባቸው በውሃ ጥም እየተቃጠለ እነሱ በተንጣለለ ግቢ 
ላይ የውሃ ዋና ገንዳ የሚሠሩ ሰዎች ነበሩ። ልጆቻቸውን 
አውሮፓ ልከው እያንፈላሰሱ ሲያስተምሩ የድሃው 
ኢትዮጵያ ልጅ የሚላስ የሚቆረስ በሌለበት ሁኔታ 
እየማቀቀ የሚኖር ነው። የእነሱ ልጆች በአውሮፓ በረዶ 
ላይ ሲንሸራተቱ የሚከፍሉት ኢንሹራንስ እኮ የኢትዮጵያ 
ጠቅላይ ሚኒስትር የሚከፈለው ደመወዝ ነው። ስለዚህ 
እንዲህ አድርገው ስለጋጧት፤ አሁን ላይ እኮ ኢትዮጵያ 
በራሷ ገንዘብ ነው እየተጨፈጨች ያለችው። 

አሁንም  ቢሆን መንግሥት ማድረግ የሚገባውን 

ቅድመ ዝግጅት አላደረገም። ተዘናግቷል። ሌላው ይቅርና 
ይሔ ሁሉ ፕሮፖጋንዳ ሲደረግብን ጠቅላይ ሚኒስትሩ 
አምባሳደሮቻቸውን ‹‹ጋዜጣ ለማንበብ ከሆነ የተላካችሁት 
ኑና እዚህ አንብቡ›› ነው ያሏቸው። አምባሳደሮቻችን 
ሥራቸውን በአግባቡ አልሠሩም። ያለን መመሪያ 
የሚጠብቅ አምባሳደር ነው። ለምን ብለሽ ስትጠይቂ  
‹‹አላሠራኝ አለች›› ብለው ለውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 
ይከሳሉ። እኔ 28 ዓመት ሙሉ ፖለቲከኛ ሳልሆን 
ተከስሼ አገር ውስጥ እንዳይገቡ ከተከለከሉ ሰዎች አንዱ 
ነበርኩኝ። እናም እነዚህ አምባሳደሮች አንዱን ሚዲያ 
እንኳን አይሞግቱም። አይወጡም። ለጋዜጠኞች መረጃ 
መስጠት የጀመሩት አሁን ላይ እነአምባሳደር  ዲና ሙፍቲ 
ከመጡ በኋላ ነው። ሁሉ ነገር የተዘጋጋ በሆነበት ምን 
ተብሎ ይዘገባል። የሚያውቀውም ቢሆን እንከናቸውን 
መዘገብ አይችልም ነበር። 

የእኛ ጩኸት ተደብቆ ነው የኖረው። ስለዚህ ይሔ 
ባለመሆኑ የተነሳ 435 ዲፕሎማቶችን ነው ጠቅላይ 
ሚኒስትሩ የጠሩት። ግን ከዚያ ውስጥ 150 የሚሆኑት 
አልመጣም ብለው ቀሩ። ዲፕሎማት የሚሸፍትበት 
አገር እኮ ነው ያለን። የአገርን ገመና፤ የአገርን ምስጢር 
የያዘው ዲፕሎማት ሸፍቶ ለሲ.አይ.ኤ፤ ለኬጂቢ፤ ለሞሳድ 
ሪፖርት የሚያደርግ ዲፕሎማት ያለን ሕዝቦች ነን። 
ስለዚህ ማንንም  ለማመን አስቸጋሪ ነው። በስልጠና 
ብቻ ዲፕሎማትን መፍጠር አይቻልም። ልምድ ያላቸው 
አንጋፋ የሆኑ ዲፕሎማቶች መመደብ ያስፈልጋል። 
በትምህርት የበለፀጉ መሆን ይገባቸዋል።  የፖለቲካ 
መሪዎችን እያመጣሽ ብትሾሚና በኮታ ብትመድቢ 
ውጤታማ ሥራ መሥራት አይቻልም። ለጡረታ ሲባል 
ብቻ የሚደረግ ምደባ በውጭ ያለውን የዲፕሎማሲ 
ጦርነት ማሸነፍ አያስችልም። ያንን በማድረጋችን የተነሳ 
የውጭ አገራት መንግሥታት እንደፈለጉ ሊያዙን እየሞከሩ 
ነው።

የዳያስፖራው ሚና መሆን ያለበት ከተመደቡ 
አምባሳደሮች ጋር  በተቀናጀ ሁኔታ የአገሩ አምባሳደር ሆኖ 
መስራት ያለበት ቢሆንም ይህንን ለመስራት የሚያስችል  
ምህዳር የለም። የሚመጡት አምባሳደሮች  የእነሱን 
ሃሳብ ሁልጊዜ የማትደግፊ ከሆነ ጭራሽ አያስጠጉሽም። 
ስህተታቸውን የምታርሚ ከሆነ አይፈልጉም። 
መጀመሪያ አንቺን ጠላት ያደርጉሻል፤ ደግሞ እንደመጡ 
የሚያሰባስቡት የክልላቸውን ሰዎች ነው። አንዱን 
ክፍል አግልለው አንዱ ደግሞ ወገንተኛ ያደርጋሉ። ይህ 
ደግሞ ዳያስፖራውን ያስከፋል። በአገሩ ጉዳይ ባይተዋር 
እንዲሆን ያደርገዋል። ስለዚህ የውጭ ዲፕሎማሲ 
ዳያስፖራው ‹‹የራሴ ነው›› ብሎ እንዲሠራውና 
ጫናውን እንዲታገል ለማድግ ከተፈለገ ከዘረኝነት ይልቅ 
ኢትዮጵያዊነት እንዲጎላ ማድረግ ይገባል። የሚመደቡ 
ዲፕሎማቶች በዚህ ፅንሰ ሃሳብ የተቃኙ፤ አገራቸውን 
የሚወዱ፤ ሁሉንም በእኩል የሚያዩ መሆን አለባቸው።   

አዲስ ዘመን፡-  የዓድዋ  ድል በታላቁ ህዳሴ 
ግድብ የተገኘው የፖለቲካ የበላይነት ጋር ያለው 
ተዛምዶ ምንድን ነው ይላሉ?

አቶ አለባቸው፡-ወሳኝ የሆኑ ሁለት ጉዳዮች ነው 
ያነሳሽው፤ እኔ የታላቁ ህዳሴ ግድባችንን በዓይን ለማየት 
ከታደሉ ኢትዮጵያውያን ውስጥ አንዱ ነኝ። እናም 
ግድቡን ካየሁ በኋላ የተፈጠረብኝን ስሜት ልነግርሽ 
አልችልም። ለእኔ ሁለተኛው ዓድዋ ማለት ነው። 
ስለዚህ ግድቡም ሌላኛው ህብረ- ብሔራዊ ቅርሳችን 
ነው፡፡ በጠላት ተከበን፤ ይሔ ሁሉ ጫና እየተደረገብን  
በዚህች ድሃ አገርና ድሃ ሕዝብ  የተገነባ ግድብ ነው። 
ሁሉም ለአገሩ ያዋጣበትና ሌላ አክሱም፤ ሌላ ላሊበላ 
መገንባት የቻለበት ትልቅ አጋጣሚ ነው። ዓድዋ ነፃነታችን 
ለዘመናት እንዳስጠበቀልን ሁሉ ግድቡም በኢኮኖሚም 
ሆነ በፖለቲካ የበላይነት የሚያጎናፅፈን የስኬታችን ቁልፍ 
ነው።  

አባቶቻችን ታግለው ለዚህች ለተቀደሰች አገር 
ሕይወታቸውን እንደገበሩት ሁሉ ከዚህኛው ትውልድ 
ቢያልፍም እንኳን ያንኑ ድል በሌላ ምዕራፍ መድገም 
ችለናል። እንዲህ ዓይነቱን ነገር ስመለከት ነው በአገሬ 
ላይ ተስፋ እንዳልቆርጥ የሚያደርገኝ።  አባቶቻችን 
ያስቀመጡልንን አደራ ሳንዘነጋ እዚህ ደረጃ ላይ 
በመድረሳችን  የከፈሉት ዋጋና ድል ለዘላለም ህያው ሆኖ 
እንዲቀጥል ያደርገዋል ባይ ነኝ። ትውልዱ በዚህ ግድብ 
ኢትዮጵያውያን በጦርነት ብቻ ሳይሆን የልማት ጀግና 
መሆናችንንም አስመስክሯል። 

አዲስ ዘመን፡-  ለነበረን ቆይታ በዝግጅት 
ክፍሉና በአንባቢዎቼ ሥም ከልብ አመሰግናለሁ።

አቶ አለባቸው፡- እኔም በዚህ በታላቅ የድል ቀን 
እንግዳችሁ ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ።

ዓድዋ አይደለም ለእኛ 

ለመላው ጥቁር ሕዝብ 

የነፃነት ማረጋገጫ ሰነድ 

ነው። በመሆኑም ዘወትር  

ልንዘክረውና ልናስበው 

ከትውልድ ትውልድ 

ልናስተላልፈው ይገባል

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”
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ልዩ ዕትም

‹‹ጉዞ ዓድዋ›› የፈጠረው መነቃቃት
ዋለልኝ አየለ 

ተክለጻድቅ መኩሪያ ‹‹ከዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ 
እስከ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ›› ከሚለው መጽሐፋቸው 
ያነበብኩት አንድ አገላለፅ ጀግኖችን ባስታወስኩ 
ቁጥር ትዝ ይለኛል።  መጽሐፉ በትረካው ውስጥ ስለ 
ፊታውራሪ ገበየሁ ጀግንነት ሲያትት ከቆየ በኋላ፡- 
‹‹የዚህን ጀግና ታሪክ የጻፈ ጀግና ነው፤ የዚህን ጀግና 
ታሪክ ያነበበም ጀግና ነው›› ይላል።  

አዎ! በዚህ አገላለጽ ውስጥ ብዙ እውነት እናገኛለን።  
ዛሬ የዓድዋ ታሪክ የመላው የጥቁር ታሪክ ሆኖ 
የሚወሳው ጀግኖች የታሪክ ጸሐፊዎች ባስቀመጡልን 
መሰረት ነው።  ጀግኖች የታሪክ ዘካሪዎች ስላስተማሩን 
ነው።  ዛሬ ላይ ያለ ወጣት ስለ ዓድዋ ታሪክ አፉን ሞልቶ 
ደረቱን ነፍቶ የሚናገረው ተቀምጦ ባገኘው ታሪክ ነው።  

በዘመነ ኢህአዴግ ወጣቱ የአባቶቹን ታሪክ 
እየዘነጋ ነው የሚል ሰፊ ወቀሳ በወጣቱ ላይ ይሰነዘር 
ነበር።  ከዚያ ይልቅ በአውሮፓ እግር ኳስ ላይ ብቻ 
የሚያተኩርና በአገሩ ጉዳይ ላይ የማይሳተፍ ፈዛዛ 
ተደርጎ ሲወቀስ ቆይቷል።  ያ ሁኔታ የተፈጠረውም 
በሥርዓቱ ታሪክ ጠልነትና ወጣቱን ሆን ብሎ የማፋዘዝ 
ሥራ ስለተሰራ መሆኑ በወቅቱ ምሁራንና ፖለቲከኞች 
ሲገለጽ ቆይቷል።  

ዳሩ ግን ይህ ወቀሳ የከነከናቸው ጥቂት ወጣቶች 
‹‹የአባቶቻችንን ታሪክ አንዘነጋም፤ በአገራችን ጉዳይም 
ፈዛዛ አይደለንም›› በማለት ዓድዋን ከተዘነጋበት 
ማስታወስ ፈለጉ።  ሀሳባቸው ተሳክቶ፣ ልፋታቸው 
ፍሬያማ ሆኖ፣ የጀመሩት ጉዞ አገር አቀፍ ጉዳይ ሆነ፤ 
ዓድዋንም ይበልጥ ትኩረት እንዲያገኝ አደረገ።  እስኪ 
ታሪኩን እናስታውስ።  

በ2006 ዓ.ም እንዲህ ሆነ።  ‹‹ወጣቱ የአገሩን ታሪክ 
እየረሳ ነው›› የሚለው ወቀሳ የቆጫቸው ወጣቶች ዛሬም 
ጀግና መኖሩን ለማረጋገጥ አንድ ነገር አሰቡ።  አስበውም 
አልተውትም አደረጉት።  ከመሐል አገር አዲስ አበባ 
ተነስተው እስከ ዓድዋ ተራራ ድረስ የእግር ጉዞ ማድረግ 
ዓድዋን ለማስታወስ ሁነኛ ዘዴ ሆኖ አገኙት።   118ኛው 
የዓድዋ በዓል ሲከበር እነዚህ ወጣቶች ከቦታው 
በመሆንም አከበሩት።  ይህ የዓድዋ የእግር ጉዞ እስከ 
ባለፈው ዓመት ድረስ ተካሂዷል።   በሰሜን ኢትዮጵያ 
በተፈጠረው ጦርነት  ምክንያት በዚህ ዓመት ጉዞ ዓድዋ 
አለመካሄዱን ታሳቢ ልናደርግ ይገባል።   ለመሆኑ ይህ 
ታሪካዊ ጉዞ በእነማን ተጀመረ? 

አብዛኞቻችን በፌስቡክ ገፁ ላይ ስለሚጽፋቸው 
አገራዊ ጉዳዮች እናውቀዋለን።  ከዚህ ባሻገር ደግሞ 
የመገናኛ ብዙሃን ወደ ዓድዋ ስላደረገው ጉዞ ብዙ 
ብለውለታል።  ያሬድ ሹመቴ።  በ2006 ዓ.ም ጉዞው 
ካስጀመሩ ሰዎች አንዱ ነው።  በ2009 ዓ.ም 121ኛው 
የዓድዋ በዓል ሲከበር ከጀማሪዎች አንዱ የሆነውን 
ያሬድ ሹመቴን አነጋግሬ በወቅቱ ከሰራሁት ዘገባ የጉዞ 
ዓድዋን አጀማመር ላስታውሳችሁ።  

በመጀመሪያው ጉዞ ጋዜጠኛ ብርሃኔ ንጉሴ፣ 
ጋዜጠኛ ዮናስ ሐጎስ፣ ፕሮሞተር መሐመድ ካሳ፣ 
የፊልም ባለሙያው ሙሉጌታ መገርሳ፣ የፊልም ባለሙያ 
ዓለምዘውድ ካሳሁን፣ ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ዓለሙና 
ያሬድ ሹመቴ ሆነው ጀመሩት።    እነሆ ከዚያን ጊዜ 
ጀምሮ ሳይቋረጥ እስከ 2012 ዓ.ም ድረስ ቀጥሏል።  
ባለፈው ዓመት ደግሞ እስከ አላማጣ ድረስ ተደርጓል።  

የጉዞው ዋና ዓላማ  በወጣቱ ዘንድ እየተቀዛቀዘ 
የመጣውን የዓድዋ ታሪክ ማሳወቅና የመገናኛ ብዙሃንን 
መቀስቀስ ነው።  በዚህ ጉዞም ተጓዦች   በሚያጋጥማቸው 
ውጣ ውረድና ድካም ትወስታ ይፈጠራል።  ከአዲስ 
አበባ ዓድዋ 1 ሺ 110 ኪሎ ሜትር በእግር ተጓዙ ሲባል 
‹‹ለምን?›› ተብሎ ይጠየቃል።  በዚህ ውስጥም ዓድዋ 
ምን ነበር? እንዴት ነበር የሚሉ ጥያቄዎች ይነሳሉ።   
ይህ የሚፈጥረው መነቃቃት ዓድዋን ያስታውሳል።  

በጉዞው ስለተፈጠረው መነቃቃትም ያሬድ ሹመቴ  
‹‹ዛሬ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ የሚሰጠውን ቃለ ምልልስ 
ጨምሮ ባለፉት አራት ዓመታት ውስጥ ከዓድዋ 
በዓል መድረስ በፊት ጀምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች 
ስለበዓሉ እየተነገረ ይገኛል።  በማህበራዊ ድረ ገጾችም 
የምናወጣቸውን መረጃዎች በመቀባበል ስለበዓሉ ብዙ 

ተብሏል።  መንግሥትም ስለበዓሉ ትኩረት መስጠት 
ጀምሯል›› ሲል ተናግሮ ነበር። 

የዓድዋ ጉዞ የመገናኛ ብዙሃንን ከመያዝ በተጨማሪ 
ደግሞ በጉዞው ወቅት በየደረሱበት ቦታ ሁሉ ስለ 
ዓድዋ ብዙ እንዲያስተምሩና መነቃቃት እንዲፈጥሩ 
አድርጓል።  ተጓዦችም ራሳቸው ብዙ ታሪካዊ ቦታዎችን 
እንዲያውቁ አድርጓቸዋል። 

ተጓዦቹ በጉዟቸው  ታሪካዊ ቦታዎች ላይ ሲደርሱ 
በአካባቢ ያሉ ሰዎችን በማሰባሰብና ስለዓድዋ ትምህርት 
በመስጠት ነበር።  ባረፉበት ቦታ ሁሉ የታሪክ ንባብና 
የእርስበርስ ገለጻም ሲደረግ ቆይቷል።  

የኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ባለፈው ቅዳሜ የአድዋ 
ተጓዦችን ጉዞ የተመለከተ ዘጋቢ ፊልም አስተላልፎ 
ነበር።  በዘጋቢ ፊልሙ ላይ እንደታየውም ጉዞ ብቻ 
ሳይሆን ከምግብ ማዘጋጀት ጀምሮ ብዙ የማህበረሰቡን 
ሥራዎችም እያገዙና ለራሳቸውም እየሰሩ፣ ማህበረሰቡም 
ብዙ ነገር እያገዛቸው ነው።  የሴቶች ድርሻ ምን 
እንደነበር ለማስታወስም፤ በጦርነቱ ከመሳተፍ ጀምሮ 
ለዘማቾች ስንቅ በማቀበል፣ የቆሰሉትን በማንሳት፣ 
አልባሳት በመስጠት ከወንዶች ጎን ተሰልፈው ነበር።  
ሴት የዓድዋ ተጓዦች ይህን ታሪክም ዘክረዋል።  

የባለፈው ዓመት እና የዘንድሮው ጉዞ ዓድዋስ ምን 
መልክ አለው? ተጓዦችስ ምን አስበዋል? በሚለው 
ዙሪያ ከጉዞው ጀማሪዎች አንዱ የነበረውና በተለያዩ 
አማራጮች ጉዞውን ሲያስተዋውቀው የቆየው ያሬድ 

ሹመቴ በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደገለጸው፤ 
ዓድዋ በአምስት ሰዎች ተጀምሮ ቁጥራቸው በየዓመቱ 
እየጨመረ ሄዶ እስከ 125 ሰዎች ድረስ ላለፉት ስምንት 
ዓመታት ሲካሄድ ቆይቷል።  በተፈጠረው ሁኔታ ጉዞው 
መቋረጡም ማዘናቸውን ያሬድ አስታውቋል።  

‹‹ዓድዋ የዘመን ቅብብሎሽ ነው፤ አንዱን ትውልድ 
ከሌላው ትውልድ  የሚያስተሳስር ነው›› ያለው ያሬድ 
ሹመቴ፤ ዓድዋ ጦርነት ብቻ ሳይሆን ሰላምንም የሚሰብክ 
የአንድነት ማሳያ እንደሆነ ተናግሯል።  በዓድዋ የውጭን 
ጠላት ማሸነፍ የተቻለው በአገር ውስጥ አንድነትና 
ፍቅር እንደነበር አስታውሶ፣ የአገር ውስጥ አንድነትና 
ፍቅር መገንባት እንዳለበትም አሳስቧል።  

እንደ ያሬድ ገለጻ፤ ሥርዓት ሲቀያየር መንግሥታት 
የነገሱባቸውንም ሆነ ድል ያደረጉባቸውን ቀናት ሊቀያየሩ 
ይችላሉ።  ዓድዋ ግን የመላው ኢትዮጵያ ሕዝቦች 
ድል ስለሆነ አይቀያየርም።  ለዚህም ነው ትውልድን 
ያስተሳሰረ ነው የሚባለው።  በንጉሣዊ ሥርዓቱም፣ 
በወታደራዊው የደርግ ሥርዓትም፣ በኢህአዴግም፣ 
አሁን እያስተዳደረ ባለው መንግሥትም ዓድዋ የካቲት 
23 ነው፤ ምክንያቱም ይህ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ድል 
ነው።  ይህ ትውልድን የሚያስተሳስር የድል በዓል 
ለቀጣዩ ትውልድም የተከበረች አገር ማስረከብ ስላለበት 
ሁሉም ሰላምን ማስቀደም አለበት ብሏል።  

በሰሜን ኢትዮጵያ በተፈጠረው ችግር ምክንያት 
በዚህ ዓመት የእግር ጉዞው ባይደረግም በዓሉ 

ግን በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር ነው ያሬድ 
የተናገረው።  ለዚህም የራሱ የያሬድ ሹመቴ ‹‹ዓድዋስ›› 
የተሰኘ ቴአትር ተዘጋጅቶ ለዕይታ ቀርቧል።  በቀጣይ 
ቅዳሜ የካቲት 26 ቀን 2014 ዓ.ም ደግሞ በኢትዮጵያ 
ሳይንስ አካዳሚ ምሁራን የፓናል ውይይት ይደረጋል።  
በዚህ ውይይትም ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ገለጻዎችና 
ውይይቶች ይደረጋሉ።  

እንደ ያሬድ ገለጻ፤ የመንግሥት ተቋማትም ቢሆኑ 
በጀት ስለተያዘ ብቻ በአሉን በግብር ይውጣ ከሚያከብሩ 
በአግባቡ በዓሉን ለትውልድ በሚያስተዋውቅና 
ለቀጣይም የአንድነት ተምሳሌት ሆኖ እንዲቀጥል 
በሚያደርግ መንገድ ማክበር እንዳለባቸው አሳስቧል።  

የጉዞ ዓድዋ አስጀማሪዎችን እያመሰገንን፤ ይህ የጋራ 
የድል በዓል ግን እንዳይደበዝዝ ሁላችንም የበኩላችንን 
ልንወጣ ይገባል።  ዓድዋ የኩራታችን መነሻ ነው።  
እንደማንኛውም ቅኝ ተገዢ አገር ‹‹የነፃነት ቀን›› ብለን 
አይደለም የምናከብረው፤ የድል ቀን ተብሎ ነው 
የሚከበረው።  

ኢትዮጵያ ስሟ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚጠራበት 
የድል ቀን ነው።  ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለአፍሪካ፣ 
ለአፍሪካም ብቻ ሳይሆን ለመላው የዓለም ጥቁር ሕዝቦች 
ከነጭ እኩል መሆንን ያስመሰከረ ነው።  ጥቁርን ሊገዛ 
የነበረን ነጭ አሳፍሮ ነጭን እኩል የማድረግ እንቅስቃሴን 
ያስጀመረ ነው።  ስለዚህ የዓድዋ የድል ቀን በሁላችንም 
ዘንድ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል።  

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"
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ልዩ ዕትም

ጽጌረዳ ጫንያው

እኔም ለጣይቱ 
ጣይቱ ጠቢብ ናት በገናን ደርዳሪ ግጥምም ገጣሚ፣
ማንበብን የምትችል ጥበበኛ መሪ፤
የበፊት ባሎቿን ምንም ብትፈታ፣ 
ንጉሡን በፍቅር በአስተሳሰብ ረታ፣
በወግ በማዕረግ በተክሊል አግብታ፣
አደብ አስያዘቺው ባፈናን አስታ፤
አዲስ አበባን ፊንፊኔን መሥርታ፣
እንጦጦ ማርያምን ቤተስኪያን ገንብታ፣ 
የእርሻ፣ የብርድ ልብስ የጥጡን ፋብሪካ፣
የባንክ አክሲዮኑን ማህበር አደራጅታ፣
አምስት ሺህ ጦርን ከፊት እየመራች፣
ተዋግታ አዋግታ፣
የውጫሌውን ውል ቀድማ የተረዳች፣
ቁስለኛን ያከመች ምግብ የመገበች፣
እቴጌ ጣይቱ የጀግኖች ጀግና ነች፤ በማለት ነበር 

የአምቦ ዩኒቨርስቲ የሕግ አማካሪ ወይዘሮ ቱሩፋት 
በላይነህ በግጥማቸው የዓድዋና የሴቶች ሚናን ለማስረዳት 
የሞከሩት።  ቀጥለውም ብዙ ማብራሪያ ሰጥተውናል።  
የዓድዋውን ተሳትፏቸውን ብቻ ሳይሆን ከዓድዋ በኋላ 
የሆኑትን እስከ አሁኑ የህልውና ዘመቻ ድረስም ምሳሌ 
የሆኑ ሴቶችን በመጥቀስ ተሳትፎዋቸውን ዘርዘር አድርገው 
አንስተዋል።  እኛም ቢሆን ያግዛል ያልነውን ከተለያዩ 
የመረጃ ምንጮች በመውሰድ አክለንበት ለዚህ አምድ 
በሚመጥን መልኩ አቅርበነዋል።  ስለሆነም ታነቡት ዘንድ 
ጋበዝናችሁ።  

ወይዘሮ ቱሩፋት መነሻችን ዓድዋ በመሆኑ የዓድዋን 
ድል ጠንሳሽዋን፣ የውጫሌ ውል እንዳይፈረም አድራጊዋን 
እንስት ሲሆን፤ እርሷም እቴጌ ጣይቱ ነች።  ቀድሞ አስቦ፣ 
ቀድሞ መርቶና በየት በኩል መራመድ እንደሚያስፈልግ 
እቅድ አውጥቶ የሰጠው ወንዱ ሳይሆን እርሷ እንደነበረች 
ያብራራሉ።  ውል አለመቀበል ደግሞ የማንነት ክብር 
ማረጋገጥ እንደሆነ ዛሬ ድረስ ኑረንበት አይተነዋልም።  
ትግሉ የጀመረው አውሮፓውያኑ የአፍሪካን አንጡራ 
ሀብት ለመቀራመት ባደረጉት ጥረት ኢትዮጵያን ሲነኩ 
ነው።  እንደ እቴጌ ጣይቱ አይነቶቹ ደግመው ሴራውን 
አውቀው አላስደፍርም አሉ።  በዚህም የነጻነት መሪ 
ኢትዮጵያ ሆነች።  የጥቁር ኩራት፣ የነጭ ሽንፈት ብስራትና 
ማንም የማይደፍራት መሆኗን አረጋገጠች።  ከሁሉም 
በላይ የባርነት ቀንበርን ፈትታ የሰው እኩልነትን በዓለም 
ሁሉ ዘራች ይላሉም።  

ጣይቱ ሦስት ባሎችን አግብታ የፈታች ብትሆንም 
ማንም የሚመኛት እንደሆነች አሳይታለች።  ለዚህም 
ምስክሩ አራተኛ ባሏ ንጉሡ ናቸው።  በቁርባን አግብታቸው 
ብዙ ኃላፊነትን ለእርሷ እንዲሰጡ ሆነዋል።  ለዚህም ነው 
በብልሃቷ ጠላትን ድል የሚመጣ እቅድ አውጥታ ብቻ 
ሳይሆን ተዋግታ የዓድዋ ድል እንዲበሰር ያደረገችው 
የሚሉት ወይዘሮ ቱሩፋት፤ በአገሯ መብት ላይ ከንጉሡ 
እኩል ወስናለችም።  ለዚህ ደግሞ የጣሊያን ወታደሮች 
ምስክር ናቸው።  አልፈርምም ስትላቸው ‹‹ምኒልክ 
ለአንዲት ሴት ንግሥናውን ሰጥቷል›› በማለት አለቆቻቸው 
ፊት ተናግረዋል።  ያ ወቅት ደግሞ አይደለም በኢትዮጵያ 
በዓለምም ጭምር ለሴት ልጅ ቦታ የሌለበት፤ ዝቅ ተደርጋ 
የምትታይበት ነበር።  ይሁን እንጂ ኢትዮጵያዊቷ ጣይቱ 
የሴት ቁንጮ በመሆን ዓለምን አስደምማለች።  ከዚያም 
አልፋ ሴት ኃያል መሆኗን አገሯ እንድታሸንፍ ታግላ 
ለዓለም ጭምር መስበክ እንደቻለችም ያብራራሉ።  

ሴት ስለሆነች እንደማታደርገው ሲነግራት ‹‹የአንተ 
ወንድነት የሚለካው እዚያ ጦር ሜዳ ላይ ነው›› 
በማለት የገጠመችው ጣይቱ፤ ማድረጓን ከ10 ሺህ በላይ 
ሴቶችን አሰልጥና አምስት ሺህ እግረኛ 600 ፈረሰኛ 
ጦር እየመራች በመዋጋት፤ በማሰልጠን፣ ሕክምና 
በመስጠትና ስንቅ በማቀበልም የማይደክሙ መሆናቸውን 
አስመስክራለች።  ብልጥና ምርጥ እንዲሁም ብልህ 
መሆናቸውንም ያረጋገጠችው በተግባር ነው።  ለዚህም 
በአብነት የሚጠቀሰው መቀሌ ላይ ጣይቱ ያደረገችው 
ሲሆን፤ በቀጥታ የጠላት ጦርን ከመዋጋት ይልቅ ጥሩ ዘዴ 
ዘይዳ የጠላት ጦር ታጥቆና ጠብቆ ከመሸገበት በታትና 
አስወጥተዋለች።  ለዚህ ደግሞ የተጠቀመችው ውሃ 

‹‹ጣይቱዎች በዓድዋም ከዓድዋ በኋላ አሉ››
ወይዘሮ ቱሩፋት በላይነህ 

የአምቦ ዩኒቨርስቲ የሕግ አማካሪ

ማድረቅን ሲሆን፤ እያንዳንዱን ለመልቀም አስችሏቸዋል፤ 
ድባቅም መተውበታልም ሲሉ ያነሳሉ።  

እንደ የሕግ ምሑሯ ገለጻ፤ የሴቶች ብልሃት በቀላሉ 
የሚገታና ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም።  ለዚህም 
ማህተመ ጋንዲ ስለሴቶች ያሉት በቂ ማስረጃ ነው።  ይህም 
‹‹ሴቶች ለሕግ ተገዢዎች ናቸው፣ ብርቱ ደፋር እርምጃን 
የሚወስዱ፣ መልካም ስነምግባርና ስነልቦና ያላቸው፣ ዱላ 
ለማንሳት የማይጣደፉ፣ ጀግንነታቸው ከወንዶች እኩል 
የሆነ ናቸው።  እነርሱን አሳንሶ የሚያይ ካለ ዓይኖቹ 
የተንሸዋረሩ ናቸውና ይመርመሩ›› የሚለው ነው።  
ስለሆነም የዚያን ጊዜ ሴቶች ይህንን የተገበሩ ናቸው ብሎ 
መውሰድ ይቻላል።  

ሴቶች በውጊያ ብቻ ሳይሆን ጦሩን በማበረታታቱ፣ 
እኔ እየታገልኩ እያሉ ወኔ በመቀስቀሱ፤ ምስጢር 
በማቀበሉ እንዲሁም በሕክምናው ዘርፍ የማይተካ 
ሚና እንደነበራቸው ማንም አይክደውም የሚሉት 
ወይዘሮ ቱሩፋት፤ ከሁሉም በላይ ከወንዱ በላይ 
እረፍት ሳይኖራቸው ቀንም ሌሊትም መሥራታቸው 
ትጉህነታቸውን ያሳዩበት ነው።  የሚያበስሉበትን እቃ 
ጭምር በጀርባቸው አዝለው የመከተላቸው ምስጢርም 
ከወንዶች የማያንሱበት ነገር እንዳልነበረ የሚያሳይ 
መሆኑንም ያነሳሉ።   

ውብና አማላይ በመሆናቸውም ብዙ ነገር 
ለአገራቸው አበርክተዋል።  ከራሳቸው በላይ ለአገር 
ክብር አስገኝተዋል።  በተለይ ውበታቸውን ተጠቅመው 
ለአገራቸው ምስጢር ጠባቂና ምስጢር አቀባይ እንዲሁም 
ለጠላት የውሸት አቅጣጫ በመጠቆም ለአገራቸው 
አሸናፊነትን እንድትቀዳጅ ያደረጉ እንደነበሩ ታሪክ 
ይመሰክራል።  ይህ ደግሞ ለአገራቸው የሚሰስቱት ነገር 
እንዳልነበረ ቁልጭ አድርጎ ያሳየናልም ይላሉ።  

ሴቶች ከዓድዋ ድል በኋላም ቢሆን ታግለው 
አገራቸውን የለወጡ ናቸው።   ከነበረው ጦርነት 
ብዙ ልምድ በመቅሰም አዳዲስ ነገሮች በአገር ውስጥ 
እንዲጀመር አስችለዋል ያሉን የሕግ አማካሪዋ፤ ለዚህም 
ዳግመኛ ጣይቱን ያነሳሉ።  ከባለቤታቸው ጎን ሆነው 
ትምህርት እንዲስፋፋ፣ ከተማ እንዲፈጠር፣ ፋብሪካዎች 
እንዲጀመሩ፣ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶች እንዲጠናከሩ፤ 
ሆቴል እንዲመሠረትና አክሲዮን መሥርተው ባለሀብቶች 
በገዙት አክሲዮን አቢሲኒያ ባንክ እንዲከፈት ያደረጉ 
ናቸው።  በዚህ ውስጥ ደግሞ ድሃውም ተበድሮ እንዲሠራ 
አስችለዋል።   ታሪካዊ ቤተ እምነቶችን በመገንባትም 
የማይተካ ሚናን ተጫውተዋል።  

ማንኛዋም ሴት ጦርነት አይወድም።  ምክንያቱም 
የመጀመሪያው ተጠቂ እርሱና ቤተሰቡ እንደሆነ 
ያውቃል።  ይሁን እንጂ በአገር ከመጣ ግን የሚሰሰት ነገር 
እንደማይኖር የዓድዋ ድል ሴት ተሳታፊዎች በትክክል 
አስመስክረዋል።  ለዚህም አሁንም ጣይቱን መጥቀስ 
ይቻላል።  ‹‹እኔ ሴት ነኝ ጦርነት አልወድም፤ ነገር ግን 
በአገሬ ከሆነ ሞትን እመርጣለሁ›› በማለት ነበር ብዙ 
ነገሮቿን ከመሰል ሴት የአገሯ ልጆች ጋር ዘምታ ድሉን 
ያመጣችው።  እናም የእናቶች ድርሻ ዓድዋ በብዙ ነገር 
እንዲሞሸር አድርጎታልም ብለውናል።  

በሴቶች ተሳትፎ ዓድዋ ነጻነታቸውን ለሚፈልጉ የጥቁር 
ሕዝቦችና የሰው ልጆች ምልክት እንዲሆን ያደረገ ነው።  
ለእውነት፣ ለፍትሕና ለእኩልነት የተከፈለ መስዋዕትነትም 
መሆኑን ያሳዩበትም ነው።  በዚያ ላይ ኢትዮጵያውያን 
በጦርነት ብቻ ሳይሆን በሞራልም ከፍ ያሉ እንዲሆኑም 
እድል የሰጡበት ነው።  ከሁሉም በላይ ዓድዋ የይቻላል 
ነጸብራቅን ያበሰረ፤ ኢትዮጵያውያን ታሪክ መሥራት 
እንደሚችሉ ያሳየ መሆኑንም አስመስክረውበታል ይላሉ።   

እንደ ወይዘሮ ቱሩፋት ማብራሪያ፤ ሴቶች ሥዕል 
ባይችሉ እንኳን አስለው የኢትዮጵያ አሳሳል ጥበብን 
ለታሪክ ያስቀመጡ ናቸው።  ስለሆነም ዓድዋና ሴቶችን 
ስናነሳ በአጠቃላይ በዘመቻው ከ20 ሺህ እስከ 30ሺህ 
የሚደርሱ ሴቶች ተሰልፈው ለአገራቸው እንደታገሉ፤ 
ጦር ሜዳ ሲባል የወንድ ብቻ እንዳልነበር ያስመሰከሩ፤ 
ቁስለኛውን ከማከም እስከ መመገብ እንደደረሱ፣ የሴትን 
ኃያልነት እንዳስመሰከሩና መሪ መሆን እንደሚችሉ 
ያረጋገጡ እንዲሁም ሀሳብ ሰጪ፣ ወኔ ሰናቂና ደስታ ቀማሪ 
መሆናቸውን ለዓለም ጭምር ያበሰሩ እንደሆኑ በዋናነት 
ማንሳት እንችላለን።   

ከድልና ጦርነት ጋር በተያያዘ ስለሴቶች ተሳትፎ ከ40 
ዓመት በኋላም ብዙ የምናነሳው ነገር አለ።  ምክንያቱም 
ይህ ወቅት የጣሊያን ጦር ዳግም የተመለሰበትና 
ኢትዮጵያን ለማሳፈር የተንጠራራበት ጊዜ ነው።  ይህንን 
ደግሞ የታገሉ ሴቶች በርካታ ናቸው።  በአምስት ዓመት 
ቆይታው ብዙ አሲረው ድባቅ ከአስመቱት መካከል ብዙ 
ሴቶች አሉ።  ከእነዚህ ውስጥ ጎልታ የምትወጣው ደግሞ 
አርበኛ ሸዋረገድ ገድሌ ነች።  

‹‹የምታስፎክር ሰንጋ ገለሌ
በጦር መካከል ሳይሆን አያሌ 
በጥይት ገዳይ ነጭ ብር ገድሌ 
የሴት ወንድ ናት ሸዋረገድ ገድሌ›› ተብሎ 

የተገጠመላት ይህች አርበኛ የጣሊያን ጦር ሊጎርሰን 
ማሰፍሰፉ ሲሰማ በአዲስ አበባ ከተማ በአገር ተቆርቋሪ 
ዜጎች በተቋቋመው የአገር ፍቅር ማኅበር አባልነት 
መጀመሪያ የተመዘገበች ከዚያም አዲስ አበባ ሲገባ ደግሞ 
የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ወርዶ የጣሊያን ባንዲራ ሲተካ 
ስቅስቅ ብላ ያለቀሰችና ለምን አለቀሽ ተብላ ስትጠየቅና 
ስትከሰስ ያለምንም ፍርሃት ‹‹አዎ አልቅሻለሁ፤ ያገሬን 
መወረርና መዋረድ ያወቅሁት የኛ ሰንደቅ ዓላማ ወርዶ 
የእናንተ ሲውለበለብ በመታየቱ ነው።  ሰው ለእናት አገሩ 
ቢያለቅስ ነውሩ የት ላይ ነው?›› ብላ የመለሰች ጠንካራ 
ሴት ነች። 

አርበኛ ሸዋረገድ ለአርበኞች ስንቅ በማቀበል፣ መሣሪያ 
በመግዛት፣ መረጃ በማሰባሰብ፣ መድኃኒት በመላክና 
ሞራል በመስጠት አምስቱን ዓመት ሙሉ በተጋድሎ 
ያሳለፈችም ነች።  በዚህ ተግባሯ ደግሞ ተከሳ ‹‹ለአርበኞች 
ስንቅ ማቀበሌ እውነት ነው፤ ይህንንም ያደረግኩት ለአገሬ 
ክብር ብዬ ነው።  ሰው እንኳን ለአገሩ የእናንተ ወይዛዝርት 
አገራቸው ያልሆነችው ኢትዮጵያን ለመውረር የጣታቸውን 
ቀለበት ሳይቀር መስጠታቸውን ትናገራላችሁ።  እኔም 
ለአገሬ የሠራሁት ሲያንሰኝ እንጂ አይበዛብኝም›› በማለትም 
አስረግጣ የተናገረች አገር ወዳድ ሴት ነበረች።  

ለአገሯ ልጆች ምስጢር በማቀበል የምትታወቀው 
አርበኛዋ፤ ይህን በማድረጓ የሞት ፍርድ ተፈርዶባታል።  
ሞቱ ባይፈጸምም በእስር ከአንዱ ወደ አንዱ 
ተንከራታለችም።  ግን ታስራም የአገሯ ጉዳይ ከልቧ 
አልወጣም።  በዚህም ምግብ በአሳሪዎቿ ፊት እየደፋች 
ተቃውሞዋን ስታስረግጥ የቆየች አይበገሬ ሴት ነች።  
የአዲስ ዓለም የጣሊያን ምሽግ በአርበኞች ሲሰበር ዋናውን 
መረጃ የሰበሰበችውና እቅድ የነደፈችውም እንዲሁም 
ደጀን መሆኑን ትታ ወደ መዋጋቱ የገባች እንደነበረች ታሪክ 
ይመሰክርላታልም። 

ከጣሊያን ዳግም ወረራ በኋላ ደግሞ ሸዋረገድ 
ገድሌ አርበኞችን ወደ መርዳትና የበጎ አድራጎት ሥራ 
መከወን ተግባር ገብታለች።  ከምትጠቀስበትም ውስጥ 
አንዱም ለቀይ መስቀል ማኅበር የነበራት ድጋፍ ነው።  
በጦርነቱ ዋዜማ ለተቋቋመው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል 
ማኅበር ንብረቷን ጭምር ሸጣ የሰጠች አርበኛ ነች።  
ከመጀመሪያዎቹ የባንክ ተጠቃሚዎች፣ የአክሲዮን 
ገዥዎች፣ የፋብሪካ ተካዮች መካከልም ትጠቀሳለች።   

ወደ አሁኑ ሴቶች ስንመጣ ደግሞ ጉዳያችን አሸናፊነት 
በመሆኑ ከቀደመው የጦርነት ሁኔታ የተለየ ትግል 
ቢገጥመንም የእናቶቻቸው ልጆች የሆኑ ሴቶች እንዳሉ 
አይተናል።  በተለይም በህልውናው ዘመቻ ለአገር ብዙ 

መስዋዕትነትን የከፈሉ ሴቶች ነበሩ።  አሁንም እየታገሉ 
ያሉ እንዲሁ ጥቂት አይደሉም።  ምክንያቱም ሴቶች 
ከማጀት እስከ ግንባር ደርሰው ማንነታቸውን አሳይተዋል።  

አሁን የተደረገው የሕልውና ጦርነት የውጪ ኃይሎች 
ድብቅ ዓላማቸውን ለማስፈጸም በእኛ ላይ ያደረጉት ሴራ 
እንደሆነ የሚጠቁሙት ወይዘሮ ቱሩፋት፤ ይህንን አውቀው 
ሴቶች እንደቀደመው ጣይቱ ለዘመቻ ተሰልፈዋል፤ ጀብዱ 
ፈጽመውም ከቤተሰባቸው ጋር የተቀላቀሉ አሉ።  አሁንም 
ውጊያ ባለባቸው አካባቢዎች ላይ እየተፋለሙ ይገኛሉ።  
ለዚህም ማሳያው ልጆቻቸውን፣ ባለቤታቸውን ትተው 
የዘመቱና የሕይወት መስዋዕትነት ለመክፈል የቆረጡ እንደ 
አፋር ላይ ጦሩን እየመራች ስትዋጋ የነበረችው እንስትን 
እናቶችን ማንሳት በቂ ይሆናል ይላሉ።  በእርግጥ ከወንዶች 
እኩል ላይሆኑ የሚችሉበት ብዙ ሁኔታ አለ።   ማኅበራዊ 
ጫናውን ብንተወው እንኳን ተፈጥሯዊ ጫናው በምንም 
መልኩ እኩል አያደርጋቸውም።  ይሁን እንጂ ይህንንም 
ተቋቁመው መታገል ላይ ናቸው።  

አንችልም አንልም የጣይቱ ልጆች፤
ዛሬም እንሆናለን ታሪክ ደጋሚዎች።  በማለት 

የተነሱ ሴቶች ብዙ ናቸውና ታሪክን እንደሚደግሙ 
እምነት አለኝም ብለውናል።  

ሴቶች በቀጥታ ባይዋጉ እንኳን በተዘዋዋሪ 
የሚያደርጓቸው ብዙ ነገር አለ።  ለምሳሌ፡- የባላቸውን 
ኃላፊነት ተሸክመው ባላቸውን አበረታተው ለአገሩ 
እንዲዋደቅ ማድረጋቸው፤ ስንቅ ማቀበላቸው፤ 
ከመቀነታቸውና ከልጆቻቸው አፍ ወስደው ለመከላከያ፣ 
ለተፈናቀሉት እያሉ መስጠታቸው፤ በጸሎታቸው 
ዓይናቸው እስኪጠፋ ድረስ ስለአገራቸው የሚጸልዩም 
ጥቂት አለመሆናቸው በዋናነት የሚጠቀስ ነው።  እናም 
የቀደመውን ታሪክና እውነት ተረክበው እነርሱም 
ለማስረከብ እየታተሩ ይገኛሉም ብለውናል።  

በዳግማዊ ዓድዋው የሴቶቹ ተሳትፎ እንደቀደመው 
ሁሉ ማንነታችንን ያስከበረ እንደነበር የሚያብራሩት 
የሕግ አማካሪዋ፤ የህልውና ዘመቻውን ዘር፣ ቀለም 
ሳይለዩ ተሳትፈዋል።  የሰውን እኩልነት አረጋግጠዋል።  
ምክንያቱም በዚህ ዘመቻ ውስጥ ባለስልጣን፣ አርሶአደር፣ 
ድሃ፣ ሃብታም፣ ትንሽ ትልቅ አላሉም።  ሁሉም የቻሉትን 
ነው ያበረከቱት።  ስለሆነም ድሉም የሁሉም ሆኗል።  
የቀረውም እንዲሁ ይሆናል እምነታቸው ነው።  

እንደ ወይዘሮ ቱሩፋት ገለጻ፤ የሴቶች አገራዊ አበርክቶ 
ብዙ ቢሆንም አሁንም ብዙ እገዛን ግን ይፈልጋል።  
ጥያቄያቸው ከወንድ በላይ እንሁን ሳይሆን እኩል እንሁን 
ነውና መልስ ሊያገኝ ይገባዋል።  ይህ የሚሆነው ደግሞ 
በሁሉም መስክ እድሉ ሲመቻችላቸው ነው።  ጥናቶች 
እንደሚያመለክቱት ሴቶች ከወንድ እኩል ለመሆን መቶ 
ዓመታትን መሥራት ያስፈልጋል።  እናም ዛሬ ካልተጀመረ 
አደጋው የከፋ ነው።  ስለሆነም እንደ አገር የተግባራቸው 
ፍሬ እንዲታይ መሥራት ይገባል።  

የእስከዛሬ ሥራቸው ተጽፎ ለትውልድ መድረስ 
አለበት።  ምክንያቱም አሁንም ድረስ ያልተቀረፈ ሴቶችን 
አሳንሶ የማየት ችግር አለ።  ጠንካራ ሴቶች እንዳሉ 
መንገርና ሌሎችን ማበረታታም ይገባል።  አይችሉም 
የሚለውን አስተሳሰብ በዚህ በዳግማዊ ድሉ በማስረገጥ 
ማስተማርም ተገቢ ነው።  ሴትን ልጅ ማስተማሩ ላይም 
ከፍተኛ ሥራ መከናወን አለበት።  በተለይም ቤተሰብ 
ሴቶችን በማበረታታት ዙሪያ ትልቅ አቅም ሊሆኑ 
እንደሚገባ አበክረው ይመክራሉ።  

ሴቶች በራሳቸውም ሊከውኗቸው የሚገባ ጉዳዮች አሉ 
የሚሉት የሕግ ምሁሯ፤ እንደ ዓድዋው ሁሉ ድልን አብሳሪ 
ሆነው እንዲቀጥሉ መጀመሪያ ራሳቸውን በሁሉም መስክ 
ማብቃት አለባቸው።  ለአብነት በትምህርት፤ የሰውነት 
ብቃት እንቅስቃሴና በሥራ ከሌላው ልቀው ሊወጡ 
ይገባል።  ሳይሞክሩት አልችለውም የሚለውን አመለካከት 
ከአዕምሯቸው ማስወጣት ይኖርባቸዋል።  ምክንያቱም 
ይህንን የማይሉ ሴቶች የት ላይ እንዳሉና እንደደረሱ 
በሁሉም መስክ እያየን ስለሆነ።  እናም በመሞከር ውስጥ 
ብዙ ድል እንዳለ ማመን አለባቸውም ሲሉ ይመክራሉ።  
በአገር ጉዳይም ተግባራቸው በፍጹም ልብ የሚተገበር 
በመሆኑ ሁሌም አጠናክረው ሊቀጥሉበት እንደሚገባ 
ያስገነዝባሉ።  እኛም ምክራቸው ይተግበር እያልን ለዛሬ 
አበቃን።  ሰላም!   

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"
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ልዩ እትም

(አቤል ገ/ኪዳን)

ዓድዋ ግዙፍ ታሪክ ነው። በእርግጥ ስለዓድዋ 
በዓመት አንዴ ለቀናት በዓሉ ይዘከራል። አውደ ጥናቱ 
፣ ሲምፖዚየሙ፣ የኪነጥበብ ዝግጅቱ ፣ የአደባባይ 
ትርኢትና የመሳሰሉት ፣ ጥናታዊ ሥራዎችና ውይይቶች 
በስፋት ይካሄዱበታል። በእዚህ በኩል እነዚህ ክንውኖች 
ምን ያህል ተሰንደው ተቀምጠዋል የሚለው እንዳለ ሆኖ 
ሀብታም ነው። በስሙም አንድ ድልድይና አደባባይ 
እንደተሰየመለት ይታወቃል። ዓድዋ ድልድይ ዓድዋ 
አደባባይ ሲባል ይሰማልና።

ታሪኩን በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላ ዓለምም 
በየቤተ መጽሐፍቱ ማግኘት ይቻላል። በዓድዋ ላይ ጥናት 
ያደረጉ እንደሚሉት ግን ዓድዋ ገና ብዙ ሊጻፍ የሚችል 
ታሪክ አለው። ከዓድዋ ድል ጋር የሚያያዙ ፎቶ ግራፎች ፣ 
የጦር መሣሪያዎች ፣ አልባሳት፣ ወዘተ በተበታተነ መልኩ 
ነው የሚገኙት። እነዚህን ቅርሶች የተለያዩ ተቋማት 
አቆይተዋቸዋል። አሁን ግን ቢያንስ ምስላቸው በሚገባ 
ተደራጅቶ  ሊቀመጥ ይገባል። ይህ ብቻ ትልቅ ሥራ ነው።  

ዓድዋ ትልቅ ታሪክ እንደመሆኑ ይህን የሚዘክሩ 
ሙዚየሞች፣ አብያተ መጻሕፍትና የተለያዩ መዘከሪያዎች 
ወዘተ ያስፈልጋሉ።  ይህ ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን 
ለአፍሪካም እንዲሁም በቅኝ ግዛት ውስጥ ሲማቅቁ ለነበሩ 
የዓለም ሕዝቦች በሙሉ ታላቅ የትግል እርሾ በመሆን 
ያገለገለና ዛሬም ድረስ ጎላ ብሎ የሚጠቀስ ታሪክ እስከ 
አሁን ከፍ ብሎ የሚታይ መዘከሪያ አልተሰየመለትም፤ 
አልተገነባለትም።

በዘመነ ኢሕአዴግ አንድ ሰሞን ጦርነቱ በተካሄደበት 
ዓድዋ በዓሉ በዓድዋ በደማቅ ሥነሥርዓት ማካሄድ 
ተጀምሯል፤ ይህ አንድ ለውጥ ነው። በዚያው በአድዋ 
የአድዋ ድልን የሚዘክር የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ 
ይቋቋማል ተብሎ የመሠረት ድንጋይም ተጥሎ ነበር። 
ሀሳቡ ወደ መሬት ሳይወርድ እንዲሁ እየተንከባለለ አለ። 

በዚያው በኢሕአዴግ ዘመን በአዲስ አበባ አድዋን 
ለመዘከር በቦሌ ክፍለ ከተማ አንድ የአራዊት ማቆያ / 
ዙ/ ይገነባል ተብሎ የመሠረት ድንጋይም ሳይቀመጥ 
እንዳልቀረ የሰማሁ መሰለኝ። ይህ ሰፊ ስፍራ ተይዞለት 
የነበረ ፕሮጀክት ውሃውም አልሞቀ።

ዓድዋ አሁንም በዓመት ለአንድ ሰሞን ብቻ 
ከሚዘከርበት ሁኔታ የተሻገረ መዘከሪያ ያስፈልገዋል። 
ይህን የተገነዘበው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በእዚህ 
ሥራ ተጠምዷል። የዓድዋን ሙዚየም ማዕከል መገንባት 
ውስጥ ከገባ ወደ ሁለትና ሶስት ዓመታት ተቆጥረዋል። 

የዓድዋ ማዕከል በአዲስ አበባ እንብርት ላይ መሐል 
አራዳ ጊዮርጊስ፣ አዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት እና ዳግማዊ 
ምኒሊክ ሐውልት አጠገብ፣ በጥንታዊ መጠሪያው ሲኒማ 
ዓድዋ በነበረበት ስፍራ ላይ እየተገነባ ነው። በመጀመሪያ 
ደረጃ ቦታው በራሱ ለዓድዋ ይገባዋልና ትልቅ ሀሳብ ነው። 

ግንባታውን የሚያከናውነው የአዲስ አበባ ከተማ 
አስተዳደር ግዙፍ ፕሮጀክቶች ጽሕፈት ቤት ምክትል 
ሥራ አስኪያጅ ኢንጂነር ምሬሳ ልክሳ እንዳሉት፤  በ3 
ነጥብ 3 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈው ይህ ግንባታ በ4 
ነጥብ 6 ቢሊዮን ብር ነው የሚከናወነው። 

በአሁኑ ወቅትም ፕሮጀክቱ ተቀላጥፎ የግንባታው 
75 በመቶ ተጠናቅቋል። ስትራክቸራል ሥራውም 
በሙሉ አልቋል። አሁን የቀለም ፤ የኤክትሮ ሜካኒካል 
፤ የኤሌክትሪክ ፤ የሂፖክሲ እና ጣሪያ የማልበስ ሥራ 
እየሠራን ነው ይላሉ ኢንጂነሩ። ግንባታውን በተቻለ 
መጠን በታቀደለት ጊዜ ለማጠናቀቅ ርብርብ እየተደረገ 
መሆኑንም ያመለክታሉ።

ግንባታው ግዙፍ ስለመሆኑ ግንባታው በሚካሄድበት 
ስፍራ ያለፈ ሁሉ ይገነዘበዋል። በርካታ ሕንጻዎች 
እንዳሉትም መረዳት አይቸገርም። ቦታውን አስቀድሞ 
የሚያውቅ በእዚያ ስፍራ ሁሉ ግዙፍ ሕንጻዎች እየተገነቡ 
መሆናቸውን ሲመለከትም ያለማንም ነጋሪ ግንባታው 
ግዙፍ መሆኑን ይመሰክራል። 

እስኪ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽሕፈት ቤት 
ስለ ፕሮጀክቱ ይዘት በፌስቡክ ገጹ ሰሞኑን ካሰፈረው 
ጽሁፍ እንዋስና የግንባታው ግዝፈት ምን ያህል እንደሆነ 
እንመለክት።  

 በ3 ነጥብ 3 ሄክታር ቦታ ላይ የሚገነባው  ይህ 
ፕሮጀክት  ከ 3 እስከ 5 ወለሎች የሚኖሯቸው የተለያዩ 
ሕንጻዎችን አካቷል። ዋነኛው የፕሮጀክቱ አካል የዓድዋ 
ሙዚየም ሲሆን፣ ከዋናው ሙዚየም በተጨማሪ 400 

ሰዎችን  የመያዝ አቅም ያላቸው 2 የስብሰባ አዳራሾችና 
250 ሰዎችን የሚያስተናግድ ሌላ አዳራሽን ጨምሮ 3 
የተለያዩ የመሰብሰቢያ አዳራሾች ይኖሩታል።

ሌላኛው የፕሮጀክቱ አካል የተለያዩ ቢሮዎችና 
የመመገቢያ አዳራሽን የሚያካትተው ክንፍ ይሆናል። 
በዚህኛው የፕሮጀክቱ ክፍል ዘመኑ በደረሰባቸው 
መሣሪያዎች የሚደራጀውና 2000 መቀመጫዎች 
የሚኖሩት ግዙፍና በዘመናዊ ግብዓቶች የሚደራጅ 
አዳራሽ /City Hall/ ይኖሩታል።

በአንድ ጊዜ 1000 መኪኖችን ማቆም የሚያስችል 
የመኪና ማቆሚያ፣የታክሲ እና የአውቶቡስ ተርሚናሎች 
የፕሮጀክቱ ሌሎች አካላት ናቸው።

ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውልና 4000 መቀመጫ 
የሚይዝ ግዙፍ ሁለገብ አዳራሽ፣የቤት ውስጥ ስፖርት 
መጫወቻ ሜዳ፣ የህፃናት መጫወቻ ሜዳ፣በዘመናዊ 
መሣሪያ የተደራጀ ጂምናዚየም፣አገራዊ የዕደጥበብ 
ውጤቶች እና ሌሎችም የሚሸጡባቸው ሱቆች በፕሮጀክቱ 
አንደኛው ክንፍ የሚገኙ አገልግሎቶች ናቸው።

ከዚህ በተጨማሪ 2 ዘመናዊ ሲኒማ ማሳያዎች፣ ካፌ 
እና ሬስቶራንት፣ ግዙፍ ቤተ-መጽሐፍት፣ የተለያዩ ሁነቶች 
የሚካሄዱበት አምፊ ቲያትር፣ ከቤት ውጪ የሚዘጋጅ 
የኤግዚቢሽን ማሳያ ቦታ የአድዋ ‹‹00›› ኪ.ሜ.ፕሮጀክት 
ገፀ-በረከቶች ናቸው። 

ከዚህም በተጨማሪ በግንባታው ማዕከላዊ ስፍራ ላይ 
‹‹ሁሉም ከዚህ ይጀምራል›› የሚል ጽሑፍ የሚኖር ሲሆን፣ 
ይቺ ነጥብ ወደየትኛውም የአገሪቷ አቅጣጫ የሚደረግ 
ርቀት/ልኬት አንድ ብሎ የሚጀምርባት የርቀቶች ሁሉ 
አልፋ፣ የኪሎሜትሮች ሁሉ መነሻ ሆና ታገለግላለች። 
ፕሮጀክቱም ስሙን ከዚህ ተውሶ ዓድዋ ‹‹00›› ኪ.ሜ. 
ሙዚየም ተብሏል።

በተለይ ይህ የ00 ጉዳይ ሀሳቡ ምንድን ነው በማለት 
ኢንጂነር ምሬሳን ጠየቅናቸው። ሀሳቡ ሁለት እንደሆነ 
ገለጹልን። አንደኛው ወይም እማሬያዊ ፍቺው ከላይ 
የተጠቀሰው ሲሆን፣ ፍካሬያዊ ፍቺው ደግሞ የዓድዋ 
ዘመቻ መነሻውን ለማመልከት እንደሆነ ነው። ”የአድዋ 
ዘመቻን ሀሳብ እዚህ አሸንፈን ጀምረን ነው ወደ ዘመቻው 
የሄድነው ፤ አሸንፈንም የተመለስነው ወደዚህ ነው 
የሚለውን ለማሳየት ነው” አሉን።

እንግዲህ ከላይ እንዳየነው ይህ ማዕከል ለግዙፉ 
ዓድዋ በሚመጥን መልኩ እየተሠራ ያለ ግዙፍ ፕሮጀክት 
ነው። በቦታው ተገኝቶ የሚመለከት እንደሚያስተውለው 

እየተገነባ ያለው ግዙፍ ፕሮጀክት ቀን በቀን እየገዘፈና 
ሽቅብ እየወጣ መሆኑን ነው።

 ይህ ግዙፍ ግንባታ እንደ አገር ምን ጠቀሜታ 
አለው? አንደኛው እና ዋነኛው ጥቅም ዓድዋ የአንድ 
ቀን ወይም ሰሞን ትርኢት ሆኖ እንዳይቀር እና በየቀኑ 
የምናስታውሰው ጉዳይ እንዲሆን ማድረግ የሚያስችል 
መሆኑ ነው። 

ድሉ የታሪክ መጽሐፍት ማድመቂያና ይህ ነው 

የሚባል ማስታወሻ የሌላው የአንድ ሰሞን ትርኢት ሆኖ 
ኖሯል።  ይህ ሁኔታ በአድዋ ፓርክ ታሪክ ሆኖ ይቀራል።

 የአድዋ ማዕከል አድዋ ከዓመት ዓመት የሚታወስበት 
ሕያው ማስታወሻ ሆኖ ተገኝቷል። በማዕከሉ ያሉት 
ሁሉም ነገሮች ዓድዋን ቀን በቀን እንድናስታውሰው 
የሚያግዙ ናቸው። ልጆቻችንን ይዘን በማዕከሉ ሙዚየም 
እየተንጎራደድን አባቶቻችን ምን እንደሰሩ ለማውጋት 
እንችላለን ፤ አልያም በማዕከሉ በሚገኝ አዳራሽ የካቲት 
23ን ሳንጠብቅ ስለ አድዋ ድል ሲምፖዚየም ማዘጋጀት 
እንችላለን ፤ ወይም ደግሞ በማዕከሉ የቴአትር አዳራሽ 
ዓድዋን የሚዘክር የሥነ ጽሑፍ ምሽት ማስተናገድ 
እንችላለን ወዘተ…

ሁለተኛው ጉዳይ የቱሪስት መስህብ መሆኑ ነው። 
እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ በታሪክ ከምትታወስባቸው 
ነገሮች አንዱና ዋነኛው ቅኝ አለመገዛቷ ነው። ለዚህ ደግሞ 
ዋነኛው ተጠቃሽ የዓድዋ ድል ነው። በዚህም የተነሳ ብዙ 
ቱሪስቶች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ታሪኩን የሚያስታውስ 
አንዳች ነገር ማየት ይፈልጋሉ። እስከ ዛሬ ግን ማሳየት 
የቻልነው ብቸኛ ነገር መሐል አራዳ ላይ የሚገኘውን የአፄ 
ምኒሊክ ሐውልት እና ምን እንደሆነ እንኳን ለማስረዳት 
የሚከብደውን የዓድዋ ድልድይ ነው። አሁን ግን በኩራት 
ወደ ዓድዋ ማዕከል እንወስዳቸዋለን። እዚያም ስለ 
ማዕከሉ ማስረዳት የሚገባንን ሁሉ ማስረዳት እንችላለን።

ሶስተኛው ማዕከሉ ለከተማዋ ተጨማሪ አንድ 
ሕዝባዊ ተቋም ሆኖ ያገለግላል። በዚህ ማዕከል ግንባታ 
የተነሳ አዲስ አበባ አሁን አንድ ተጨማሪ የቴአትር 
አዳራሽ ፤ አንድ ግዙፍ የመኪና ፓርኪንግ ፤ አንድ 
የሕጻናት መዝናኛ ፤ አንድ ተጨማሪ ጂምናዚየም ፤ አንድ 
ተጨማሪ ሲኒማ ወዘተ ይኖራታል ። ሌሎችም ብዙ 
ጥቅሞች ይኖሩታል።

ከሁሉም በላይ ግን ማዕከሉ አዲስ አበባ ላይ 
መገንባቱ አዲስ አበባ የሁሉም ናት የሚለውን ገንቢ 
ትርክት የሚያጠናክር ከመሆኑም በላይ የዓድዋ በዓልም 
የሁሉም ነው የሚለውን የታሪክ እውነታ ለማጽናት 
ይጠቅመናል። 

ከእንግዲህ የዓድዋ ማዕከል አዲስ አበባ እንብርት 
ላይ ተቀምጧል። አዲስ አበባ ደግሞ የኢትዮጵያ 
እንብርት ናት፤ ሁሉም ነገር ከአዲስ አበባ ብሎም ከዓድዋ 
ማዕከል ይጀምራል። ስለዚህም የዓድዋ ማዕከል  መነሻ 
እና መድረሻ ነጥባችን በእማሬም ይሁን በፍካሬ ዋጋው 
ከፍተኛ የሆነ የአንድነት እና የድል ማዕከላችን ነው።

የዓድዋ ድልን የሚመጥነው ማዕከል

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”

“
 አንደኛው እና ዋነኛው 

ጥቅም ዓድዋ የአንድ ቀን 

ወይም ሰሞን ትርኢት 

ሆኖ እንዳይቀር እና 

በየቀኑ የምናስታውሰው 

ጉዳይ እንዲሆን ማድረግ 

የሚያስችል መሆኑ ነው

የማዕከሉ ግንባታ 75 በመቶው ደርሷል
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ልዩ ዕትም

ዓድዋ! አንድነት ፍቅር እውነት
ተገኝ ብሩ

የሰው ልጅ ክቡር፣… ሰው መሆን ክቡር፣
ሰው ሞቷል ሰው ሊያድን፣ ሰውን ሲያከብር፣
በታላቁ የታሪክ አውድ ዓድዋ ላይ ኃያል ሆኖ ለእልፍ 

ዘመናት የሚወሳ፤ በጥቁሮች የተፃፈ አንፀባራቂ ድል።  
የጨለማውን አህጉር ብርሃን የገለጠ፤ የጥቁር ሕዝቦችን 
አርነት ያረጋገጠ፤ የነፃነት ፋና ወጊ አንፃባራቂ ድል፤ ዓድዋ።  
በጉልህ በወርቃማ ቀለም ተፅፎ “እዚያ ምድር ላይ ያኔ ይህ 
ሆነ!” ተብሎ እንዲህ ተነገረ።  

ነጋሪው ራሱ ሲሆን ከፍያለው ምስል ይገለጣልና 
ወደትናንት መለስ ብለን ዛሬን በትናንት መነፅር አጉልቶ 
ያሳዩን ዘንድ ከዓድዋ ጀግኖች መሐል አንዱን መርጠን 
በምናብ ከአንድ ጀግና ኢትዮጵያዊ ጋር ቆይታ ልናደርግ 
ወደድን።  

በዚያ በታሪካዊ ሁነት ከፊት ሆነው ከሌሎች ትንታግ 
ቆራጥ የኢትዮጵያ ልጆች ጋር በዓድዋ ጦርነት ላይ ከፊት 
ለፊት ነበሩ።  ስመጥር ከሆኑ ጀግኖች መካከል ይጠቀሳሉ።  
ግርማ ሞገሳቸው ጠላትን የሚስከነዳ፣ ፀይም ፣ሰውነታቸው 
ቀጭን የሚያምር ቁመና የታደሉ ናቸው።  በጦር ሜዳ 
ውሏቸው ጠላት ላይ እሳት በማዝነብ ይታወቃሉ፤ በተለይ 
በመድፍ ተኳሽነታቸው ጠላትን መውጫ መግቢያ 
ማሳጣታቸው በጣሙን ይነገርላቸዋል። የዛሬ የምናብ 
እንግዳችን። 

ዓድዋ ቢገልፁት
(በሚያስገመግም ድምፅ ስለ አድዋ እንዲህ በማለት 

መግለፅ ጀመሩ) ዓድዋ!.. ዓድዋ! …ዓድዋ!... በቀላሉ እንዲህ 
ሆነ ተብሎ ከሚነገረው የገዘፈ ድል ነው።  ዓድዋ ላይ ሰው 
የመሆን ታላቅነት ስለሰው ያልሆነው የለም።  ስለነፃነት 
አጥንት ተሰባብሯል።  ስለአገር የሰው ልጅ ደም እንደ ዘበት 
ተንዠቅዥቋል።  በዚህም የማይነጥፍ ኃያል ድል፤ የሚነገር 
ታላቅ ታሪክ የሚወሳ አንፀባራቂ ገድል በኢትዮጵያውያን 
ስለ ኢትዮጵያ ተከትቧል። 

ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ስለ አገራችው በደማቸው 
የፃፉት ወርቃማ ታሪክ ነው።  ከሰሜን እስከ ደቡብ 
ከምዕራብ እስከ ምስራቁ ጫፍ ኢትዮጵያውያን በአንድነት 
ቆመው የአገር ፍቅር ስሜትን ተላብሰው በእውን 
ስለ አገራቸው ፍቅር በተግባር ራሳቸውን በመሰዋት 
ያረጋገጡበት የክፍለ ዘመኑ ታላቅ ድል ነው።  

ዓድዋ ዘመን ተሻጋሪ ድል፣ የጥቁር ሕዝቦች የነፃነት 
ቀን፣ የአፍሪካውያን ኩራት፣ የኢትዮጵያውያን አሸናፊነት 
ታላቅ ምስክር ልክ የዛሬ 126 ዓመት በዚህ ቀን ሆነ።  
እኔ በዚህ ታላቅ ገድል ተሳታፊ ነኝና የኢትዮጵያውያንን 
አይበገሬነት ልመሰክር፣ ስለአገራቸው የከፈሉትን ልናገር፣ 
ስለነፃነታቸውና ክብራቸው የሆኑትን ላመላክታችሁ።  

አዎ አድዋ ላይ ከብዙ ድንቅ ኢትዮጵያውያን ጋር 
መድፉን ሳገላብጥ፣ በእብሪት የመጣውን የጠላት ጦር 
ድባቅ ሲመታ ከሌሎች ሕይወታቸውን ሳይሰስቱ ለእናት 
አገራቸው ከሰዉ ኢትዮጵያውያን ጋር አብሬ ነበርኩ።  
ዓድዋ ማለት በኢትዮጵያ ልጆች የተፃፈ የድል ሁሉ ከፍታ 
የነፃነት ዓርማ ነው። 

እኛ የታላቁ ኢትዮጵያ ልጆች በዚያ ዘመን ለዚህች 
ታላቅ አገር የሆነው ከተነገረው እጅግ የሚልቅ፤ ከተፃፈው 
እጅግ የሰፋ፤ ከሚነገረው እጅግ ያየለ ነው።  ኢትዮጵያ 
ያቆየችው ከራሳችን በላይ ለምንወዳት አገር ክብሯ ብለን 
ያለስስት ራሳችን ሰተን በሠራነው ታሪክ ነው።  ይህቺ አገር 
ነፃ ሆና ዛሬ ድረስ የፀናችው፤ ዛሬ ይህቺን አገር ያቆማት 
የእነኛ ድንቅ ጀግኖች መስዋዕትነት የኢትዮጵያውያን የላቀ 
የአገር ፍቅር ስሜት ነው። አዎን ለዚህች አገር ያኔ እዚያ 
ዓድዋ ላይ ዋጋ ተከፍሏል። 

የጦርነቱን ጅማሮ 
የኢጣሊያ ጦር ኢትዮጵያን ሊወር በመጣ ጊዜ ንጉሡ 

ለአገሬው እንዲህ የሚል አዋጅ አስነገሩ፡-
“እግዚአብሔር በቸርነቱ እስካሁን ጠላት 

አጥፍቶ አገር አስፋፍቶ አኖረኝ። እኔም እስካሁን 
በእግዚአብሔር ቸርነት ገዛሁ። እንግዲህ ብሞትም 
ሞት የሁሉም ነውና ስለእኔ ሞት አላዝንም። 
ደግሞ እግዚአብሔር አሳፍሮኝ አያውቅም። 
ከእንግዲህም ያሳፍረኛል ብዬ አልጠራጠርም። 
አሁንም አገር የሚያጠፋ ሃይማኖት የሚለውጥ 
ጠላት # እግዚአብሔር_የወሰነልንን የባህር በር አልፎ 
መጥቷልና እኔም የአገሬን ከብት ማለቅ የሰውንም 
መድከም አይቼ እስካሁን ዝም ብለው፣ ደግሞ 

እያለፈ እንደፍልፈል መሬት ይቆፍር ጀመር።
‹‹አሁን ግን በእግዚአብሔር ረዳትነት አገሬን 

አሳልፌ አልሰጠውም። ያገሬ ሰው ከአሁን ቀደም 
የበደልኩህ አይመስለኝም። አንተም እስከ አሁን 
አላስቀየምከኝም። ጉልበት ያለህ በጉልበትህ 
እርዳኝ። ጉልበት የሌለህ ለልጅህ፣ ለሚስትህ 
ለሃይማኖትህ ስትል በሐዘን እርዳኝ። ወስልተህ 
የቀረህ ግን ኋላ ትጣላኛለህ። አልተውህም # 
ማርያምን ለዚህ አማላጅ የለኝም። ዘመቻዬ 
በጥቅምት ነውና የሸዋ ሰው እስከ ጥቅምት እኩሌታ 
ድረስ ወረኢሉ ከተህ ላግኝህ።”

ይህንን የንጉሡ አዋጅ በሰማን ጊዜ ነፃነትን አጥቶ 
መኖር ለዚህ ሕዝብ መራር ነበርና ነፃነትህን የሚቀማ 
መጣ ሲባል በአንድነት ቀፎው እንደተነካበት ንብ ሆ ብሎ 
ተመመ። 

የካቲት 23 ንጋት 12 ሰዓት ላይ ኢትዮጵያውያን 
ስለታላቋ አገራቸው ክብር ዘመናዊ መሣሪያ ከታጠቀው 
የፋሽት ጦር ጋር ጦርና ጎራዴ ይዘው ፊት ለፊት ተፋጠጡ።  
በአስደናቂ ወኔ የአገራችንን ነፃነት ለማስጠበቅ፣ 
በመስዋዕትነት ለማንገስ ያለፍርሀት ከጠላት ጋር ተፋለምን።  
በዚያም ዛሬ እናንተ ለዓለም በኩራት የምትነግሩት ዘመን 
ተሻጋሪ ድል ተጎናፀፍን። 

የድሉ ምስጢር 
የድሉ ምስጢር አንድነት፣ የአገር ፍቅርና እውነት 

ነው።  ልጆቼ ኢትዮጵውያንን ሁሌም ለድል የሚያበቃቸው 
ምስጢር አንድ ሆነው መቆማቸው ነው።  ያኔ ዓድዋ ላይ 
ድል ለማድረግ የጠቀመን አንድነታችንና ስለአገራችን 
ያለን ፍቅርና ክብር እንዲሁም ሉዓላዊነታችንን ፍትሐዊ 
ለማድረግ መትጋታችን ነው።  

የዓድዋ ጦርነት ከመካሄዱ በፊት የአገሪቱ መኳንንትና 
የየአካባቢው ገዢ በሙሉ ተስማምቶ የሚኖር ተግባብቶ 
የሚያድር አልነበረም።  ያኔ ከድሉ በፊት ልክ እንደ ዛሬው 
ኢትዮጵያ በጭንቅ ላይ ነበረች።  አገረ ገዢ እዚህም እዚያ 
በየፈርጁ ቅራኔ ውስጥ ነበር።  ከንጉሱ ጋር የተኳረፉ 
በተለያየ ምክንያት የሀሳብ ልዩነት የነበራቸው መኳንንትና 
የጦር አበጋዞች በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ነበሩ።  ዓድዋ 
ግን አንድ አድርጎናል።  

ዓድዋ ላይ መሸነፍ ባለመግባባትም የሚኖርባት 
አንዲት አገሩን የሚያሳጣው ነበርና አንድ ሆኖ ቆመ።  
ኩርፊያው ከኢትዮጵያ በታች መሆኑን እጅጉን ያውቅ 
ነበርና የኛው ትውልድ ለኢትዮጵያ ዘብ ለመሆን በአንድነት 
ተመመ። 

ዛሬ መካከላችሁ ያለው፣ እዚህም እዚያም የሚታየው 
አለመግባባት ከኢትዮጵያ በታች ነው።  ስለ አገር ተብሎ 
ሁሉም በቀላሉ ሊፈታ የሚችል፣ ስለአገር ተብሎ እጅጉን 
ማቅለል የሚቻል ጉዳይ ነው።  መፍትሔውም ያለው እንደ 
ኢትዮጵያ በመግዘፍና የማያግባቡ ሀሳቦች ላይ ተቀራርቦ 

በመግባባት ነው።  የውስጡን አሳድረን፣ በውይይት 
እንፈታዋለን፤ የአገር ጉዳይ ግን ይቅደም ብለን አገር ከሁሉ 
የምትልቅ ከኩርፊያችን የላቀች መሆኗን ጠንቅቀን እናውቅ 
ነበርና አበርን።  

አዎ ያኔ አገራችን መወረርዋን ስንሰማ ሁሉም ከአገር 
በታች የሆነውን ኩርፊያውን ትቶ፣ የውስጡን ነገ መፍታት 
እንደሚችል ገብቶት፣ ለማኩረፊያ እንኳን ልትቆይለት 
ይገባልና አገሬን ብሎ ተነሳ።  አለመግባባታችንም 
ቢሆን ለመፍታት ቀድሞ አገር ያስፈልገን ነበርና አገር 
ለማዳን ከየአቅጣጫው ወደ ግንባር ተመምን።  አንድ 
ሆነን መቆማችን ያለልዩነት ለአገር ራሳችንን ለመስጠት 
መቁረጣችን ድል አቀዳጀን።  ይህ ነው ምስጢሩ። 

ድሉ ለአገራዊ አንድነት መፅናት ሰበብ ሆነ
አዎ ! የዓድዋ ድል የተኳረፈ ሁሉ ስለአገር ብሎ በአንድ 

ላይ የተሰለፈበት፣ ስለ ኢትዮጵያ ብሎ አብሮ የተዋደቀበት 
ነበርና ምክንያት ሆኖ ሁሉን አንድ አድርጓል።  በዚያ 
የሰው ልጅ ክቡር ስጦታ የሆነው ሕይወቱን በሰጠበት ድል 
ኢትዮጵያ ይበልጥ ፀናች።  በዚያም ነው አንድ ሆነን ቆመን 
አንድ የሆነች ፅኑ ምድር ለእናንተ ያስረከብነው። 

ከዓድዋ በኋላ የነበረው አንድነት የተለየ ነበር።  በዓድዋ 
ድል ማግስት ሁሉም እንደ አንድ ሆኖ አንዲቷ አገራችንን 
በፍቅርና በአንድነት መንፈስ ያንፅ፣ በአዲስ መልክ ይሠራ 
ጀመር።  ያ ድል ምትሐታዊ የሆነ አንድነት ፈጠረልን።  

የዓድዋን ያህል የገዘፈ ታላቅ ድል በክፍለ ዘመኑ 
መመዝገቡን እንጃ።  ይህ ሰዎች ራሳቸው ለአገራቸው 
ክብር ያለ ስስት መስዋዕት የሆኑበት ነፍሳቸው ለነፃነታቸው 
ቤዛ ትሆን ዘንድ በድፍረት ያቀረቡበት ነው።  ለዚህም 
ነው ኢትዮጵያውያን ስለዓድዋ ምድራቸው ክብርና ነፃነት 
በጀግንነት የተፋለሙበት ተጋድሎ ዓለም ሁሉ በልዩነት 
ደጋግሞ የሚያነሳው። 	

ልጆቼ! አንድ ሆኖ የመቆም ጥቅም ከዓድዋ ተማሩ፤ 
የመለያየትና መነጣጠል ጉዳት ደግሞ በተሸናፊነት ታሪክ 
የሚደመደም መጨረሻ እንዳለው ተገንዘቡ።  የአገር 
ትርጓሜው ጥልቅ ነው።  ከራስ በላይ የሰፋ፣ ከግለኝነት 
ከፍ ያለ ግዝፈት አለው።  ከእኔነት ቀንበር አውጥቶ እኛ 
የሚያሰኝ ልዩ ከፍታ።  ከዓድዋ ብዙ መማር ይቻላል 
ከኢትዮጵያውያን የአገር ፍቅር ስሜት ውስጥ ብዙ 
ትርጓሜን ማውጣት አይከብድም። 

የሰው ልጅ ሕይወቱን ንቆ አገሩን ያነገሰበት፤ ፍትሕ 
በእርግጥም በጦር ሜዳ ላይ ድል የተቀዳጀበት ቀን ነው 
ዓድዋ።  ታዲያ አበሻ ከሁሉ በላይ ለራሱ ክብር ያለው ሆኖ 
ሳለ ስለአገሩ ክብር ሲል ግን ክቡር የሆነውን ራሱን አሳልፎ 
መስጠት የማይሰለች መሆኑን ማሳያ ነው።  ዓድዋ ላይ እኛ 
ያኔ ስለ አገር ስንፋለም እኛነታችንን ከአገር አሳንሰን እናይ 
ነበር። 

ያኔ የኢትዮጵያ ከውጭ አገሮች ጋር ያላት 
ግንኙነት ምን ይመስል ነበር?

በዚያ ዘመን ኢትዮጵያ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች 
እንዲሁም የጦር መሣሪያም ያስፈልጋት ነበር።  ከአገሮች ጋር 
ግንኙነት ታደርግ የነበረውም ይህን ፍላጎቷን ለመሙላት 
ነበር።  የጦር መሣሪያ በስጦታ የምታገኝባቸው፣ በአንጻሩ 
ኢትዮጵያ ደግሞ ወርቅና የመሳሰሉትን ትሰጥ የነበረበት 
ሁኔታዎች ነበሩ።   በአንጻሩ የውጭ አገሮች ደግሞ አገሪቱን 
ከዚህ አለፍ ባለ መልኩ ኃይልን ጨምሮ በተለያዩ መልኩ 
ለመቆጣጠር ሞክረዋል።  በንግዱም በሃይማኖቱም እያሉ 
ላይ አተኩረው ይንቀሳቀሱ ነበር።   

ምንም አንኳ የዓድዋ ጦርነት መነሻ ቢሆንም፣ 
ከጣሊያን ጋር ውጫሌ ላይ ስምምነት ተፈራርማ 
ነበር።  በጣሊያንኛና በአማርኛ የተጻፈው ይህ ስምምነት 
በጣሊያንኛ ኢትዮጵያ ከውጭ አገሮች ጋር የምታካሂደውን 
ግንኙነት በጣሊያን በኩል ታደርጋለች የሚል እንዲሆን 
ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑን ኢትዮጵያ ስትደርስበት ኢትዮጵያ 
ስምምነቱን አፈረሰች፤ ጣሊያን ለምን ይህ ሆነ ብላም ያዙኝ 
ልቀቁኝ ብትልም ኢትዮጵያውያን እንደ ፍጥርጥርሽ ብለው 
አቋማቸውን አሳወቁ።  ቆይቶም ጦርነቱ ዓድዋ ላይ እውን 
ሆኖ ጣሊያኖች በኢትዮጵያውያን ድል ተመቱ።    

ምዕራባውያን አሁንም እንዲህ ናቸው።  በሴራ 
የሞክሩና ሲያቅታቸው በኃይል ለማንበርከክ ይነሳሉ።  
ምዕራባውያኑ  በቅርቡ  ኢትዮጵያ ላይ የፈጠሩት ጫናና 
የተዛባ እይታ ከዚያን ዘመን የተለየ አልነበረም። ጫናውንም 
ጡጫውንም አንድ ሆኖ መቆም ያከሽፈዋል። ይህንን ደግሞ 
በተግባር በቅርቡ አሳይታችሁታል። በዚህም ኮርቻለሁ። 

ዘመናዊ የጦር መሣሪያ የታጠቀው የጣሊያን ጦር 
ኢትዮጵያውያን ይገዳደሩኛል ብሎ አልጠበቀም ነበር። 
በእብሪትና ንቀት ተወጥሮ ነበር። በእርግጥ እኛ ኩሩ 
ኢትዮጵያውያን ጥቂት ኋላ ቀር መሣሪያና ሙሉ ልብ 
ታጥቀን ነበር። ለአገር መሞት የላቀ ክብር መሆኑን 
ስለምናውቅ አንዳች ፍራቻ በልባችን አልነበረም።

ይህን የመሰለ ወኔ በቅርቡ በቆራጥ ኢትዮጵያውያን 
አይቻለሁ፤ ዛሬም ይህች አገር የጀግኖች መፍለቂያና 
የሉዓላዊ ሕዝብ መጠለያ መሆኗን ባየሁ ጊዜ ደስ አለኝ። 
እርግጥ ኢትዮጵያ ከትናንት እስከ ዛሬ  የጀግኖች ምድር 
ነች። ልክ ዛሬ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ የተቃጣውን 
ሙከራ ለማክሸፍ ያደረጋችሁት ርብርብና ዘመቻ የዓድዋን 
ድል ያስታውሰኛል። በአንድነት ስለአገር መቆማችሁን 
ባየው ጊዜ ዓድዋ ይታወሰኛል።

ምክር ለኢትዮጵያውያን 
ውድ የአገሬ ልጆች ሁሌም ማበር ላይ ፅኑ። 

ኢትዮጵያዊነት ኩራት ክብርና አንድነት ነው፤ ከዚህ ከፍታ 
ፈፅሞ እንዳትወርዱ። በጋራ መቆም ላይ አዘውትሩ። 
መለያየት ማነስ፣ መነጣጠል፣ መሸነፍ ይጋብዛልና። አንድ 
ሆኖ ድል ማድረግ ትናንት ከዓድዋ፣ ዛሬ ደሞ ከገጠማችሁ 
የቅርብ ጊዜ ፈተና ተምራችኋል። የሰውን አትንኩ፤ 
የራሳችሁ የሆነን አሳልፋችሁ አትስጡ። በአገራችሁ ፈፅሞ 
አትደራደሩ። ያኔ ዓድዋ ዛሬም ነገም ህያው ሆኖ ይቀጥላል። 

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"



አዲስ ዘመን    ረቡዕ የካቲት 23 ቀን 2014 ዓ.ም ገጽ 23
 ልዩ ዕትም

ኢያሱ መሰለ

ምዕራባውያን ድፍን አፍሪካን እንደቅርጫ ሥጋ 
ተከፋፍለው የተፈጥሮ ሃብቷን ሲመዘብሩ፣ ሕዝቦቿን 
እንደ እቃ ሲሸጡና ሲለውጡ ኢትዮጵያ በልጆቿ 
መስዋዕትነት ክብሯን አላስደፈረችም ነበር።  ውቅያኖስ 
አቋርጦ ድንበር ተሻግሮ የገባውን የኢጣሊያን ወራሪ 
አባቶቻችን አይቀጡ ቅጣት ቀጥተው የኢትዮጵያንና 
የሕዝቦቿን ነጻነት ያረጋገጡት እዚህ ግባ የሚባል 
ወታደራዊ ትጥቅና የሰለጠነ ሠራዊት ሳይኖራቸው ነው።  
የመጣባቸውን ጠላት ለመመከት አንድ ልብ ሆነው 
ሆ ብለው በመነሳታቸው ለድል በቅተዋል።  በዚህ 
አንድነታቸው ዘመናዊ መሣሪያ የታጠቀን የአውሮፓ 
ሠራዊት በማሸነፍ ዓለምን አስደምምዋል፤ ጥቁር ነጭን 
ማሸነፍ እንደሚችል በተግባር በማሳየት ለመላው ጥቁር 
ሕዝብ ኩራት ሆነዋል።  ነጮችንም አንገት አስደፍተዋል።     

‹‹አንድነት ኃይል ነው›› እንዲሉ አባቶቻችንን ለድል 
ያበቃቸው ምስጢር አገር ወዳድነታቸውና አንድነታቸው 
ነው።  ትናንት አንድ ላይ ቆመው ዋጋ ባይከፍሉ ኖሮ ዛሬ 
ነጻነታችንን አረጋግጠን የምንኖርባት ኢትዮጵያ ላትኖረን 
ትችል ይሆናል፤ ቋንቋችን፣ ማንነታችንና ባህላችንም 
ሊዋጥ ይችላል።  ኢትዮጵያ በትውልዶች ቅብብል 
ሉዓላዊነቷን እያስከበረች እዚህ ደርሳለች።  የአሁኑም 
ትውልድ የራሱን ታሪክ እየሠራ ኢትዮጵያን ከነሙሉ 
ከብሯ ለመጪው ትውልድ  የማስተላለፍ አደራውን 
እየተወጣ ነው።        

አዲስ ዘመን ጋዜጣ 126ኛው የዓድዋ ድል በዓልን 
ምክንያት በማድረግ ባዘጋጀው በዚህ ልዩ እትም የአዲስ 
አበባ ከተማ ወጣቶች ማኅበር ተቀዳሚ ምክትል 
ፕሬዚዳንት ወጣት ተከስተ አያሌውን እንግዳ አድርጓል።  

ወጣቱ ትውልድ አባቶቹ በአብሮነት ያስመዘገቡትን 
ድል እንዴት ማስቀጠል እንዳለበትና እንዴት የራሱን 
ታሪክ ማስመዝገብ እንደሚገባው ተከታዩን ሀሳብ 
ሰጥቷል።  

የዓድዋ ድል በዓል በአባቶቻችን አኩሪ ተጋድሎ 
የተገኘ ነው።  ድሉ የኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን 
የመላው ጥቁር ሕዝቦች ድል ነው።  ኢትዮጵያውያን 
በአገራቸው ጉዳይ ሲመጡባቸው እሺ ብሎ ከመቀበል 
ይልቅ ሞትን የሚመርጡ መሆናቸውን በተግባር 
ያሳዩበትና ጣፋጭ ድል ያስመዘገቡበት ነው።  የአፍሪካ 
አገራት በሙሉ በአውሮፓውያን ቅኝ ግዛት ስር ወድቀው 
የባሪያ ፍንገላና የተፈጥሮ ሀብት ዝርፊያ ሲፈጸምባቸው 
በነበርበት በዚያ ወቅት ጀግኖች አባቶቻችን ወራሪውን 
የኢጣሊያ ሠራዊት አሸንፈው ነጻነታቸውን ያረጋገጡበት 
ትልቅ ድል ነው።  ድሉ ከኢትዮጵያውያን አልፎ 
ለአፍሪካውያንና ለመላው ጥቁር ሕዝብ ብርሃን የፈነጠቀ 
ነው።     

ኢትዮጵያውያን የዚህ ድል ባለቤት እንዲሆኑ 
ያስቻላቸው ምንድን ነው? እንዴት ዘመናዊ መሣሪያ 
ከታጠቀና ከሰለጠነ የአውሮፓ ወታደር ጋር ገጥመው 
ሊያሸንፉ ቻሉ? ሌሎች የአፍሪካ አገራት እንዴት ይህንን 
ማድረግ ተስኗቸው በግዞት ኖሩ? የሚሉትን ጥያቄዎች 
ስንመለከት የተለያዩ መልሶችን ልናገኝ እንችላለን ይላል 
ወጣት ተከስተ።  የመጀመሪያው ኢትዮጵያውያን 
በሉዓላዊነታቸው ሲመጡባቸው  የማይወዱ መሆናቸው 
ነው ይላል።  የውስጥ ጉዳያቸውን ተወት በማድረግ  
አንድነታቸውን አጠናክረው ጠላታቸውን የመመከት 
ልምድ ያላቸው ሕዝቦች በመሆናቸው ነው።   

የዓድዋ ድል እንዲህ አይነት ስነልቦና ባላቸው 
ሕዝቦች ተጋድሎ የተገኘ ነው።  ስለአገራቸው ክብርና 
ስለወገናቸው ሲሉ ብዙዎች ተሰውተው በደማቸው 
የጻፉት ደማቅ ታሪክ ነው።  የዓድዋ ዘመን ትውልዶች 
ለመላው አፍሪካ የተረፈ ታሪክ ይሥሩ እንጂ በየዘመኑ 
ያሉ ኢትዮጵያውያን የየራሳቸውን ታሪክ የሠሩ ናቸው።    

ከዓድዋ ድል በፊት ኢትዮጵያ በስልጣኔ ገናን ስም 
እንዲኖራት ያደረጉ በአክሱም፣ በላሊበላ፣ በፋሲለደስ፣ 
በጀጎል ግንብ ወዘተ አሻራቸውን ያስቀመጡ ትውልዶች 
ነበሩ። የዚያድባሬን ወረራ ለመቀልበስ በተደረገው 
ትግል ስለአገራቸው ክብርና ሉዓላዊነት ሲሉ በርካቶች 

ተሰውተውና ቆስለው በደማቸው ጠብታ ኢትዮጵያን 
አስከብረዋታል።  ኢትዮጵያውያን በአገር ጉዳይ አንድ 
የመሆናቸው ጉዳይ ሁልጊዜም  አሸናፊ እንዲሆኑ 
ሲያደርጋቸው ተመልክተናል።   

እያንዳንዱ ትውልድ በየጊዜው የራሱን ታሪክ እየጻፈ 
አልፏል የሚለው ተከስተ አሁን ያለውም ትውልድ 
የአገሩን ሉዓላዊነት በማስጠበቅም ሆነ የልማት ሥራዎችን 
በመሥራት አዳዲስ ታሪኮችን እያስመዘገበ ነው ይላል።  
የአባቶችን ታሪክ መዘከር እንደተጠበቀ ሆኖ እነርሱ  
ባጎናጸፉን ነጻነት ውስጥ ሆነን አዳዲስ ታሪክ በመሥራት 
ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ ይጠበቅብናል ይላል።     

በትውልድ ቅብብሎሽ ሁልጊዜም የአገርን ሉዓላዊነት 
መጠበቅም ሆነ አዳዲስ ታሪኮችን ማስመዝገብ ቀጣይነት 
ያለው እንደሆነ የተናገረው ተከስተ አሁን ያለው 
ትውልድም አንድነቱን ጠብቆ ታሪክ የማይረሳቸውን 
ድሎችን እያስመዘገበ ነው ብሏል። 

በተለይም ዋናውን የአገር ጠላት ድህነትን ታሪክ 
ለማድረግ በተያዘው የመንግሥት አቅጣጫ ትውልዱ  
የህዳሴውን ግድብ ለመገንባት ያደረገው ርብርብ አንድ 
ማሳያ ነው።  

ምዕራባውያን ኢትዮጵያ ላይ የሚሳድሩትን ጫና 
በመቃወም በውጭ የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን 
በነቂስ ወጥተው ሲያካሂዱት የነበረው የተቃውሞ 
ሰልፍ ታሪክ የማይረሳው ነው።   ታሪክ መሥራት ማለት 
ለአገርና ለወገን የሚጠቅም ገድል መፈጸም ነው።   

ወጣቱ ከዓድዋ ድል የሚማረው የጦርነትን 
አሸናፊነት ብቻ ሳይሆን ማንኛውንም አስቸጋሪ ጉዳይ 
ተረዳድቶና ተባብሮ ድል ማድረግ እንደሚቻል ጭምር 
ነው።   ያኔ አባቶቻችንን  የመጣብንን ወራሪ ጠላት 
ተባብረው በመጣል አሸናፊ እንድንሆን አስችለውናል 
የሚለው ተከስተ የዛሬውም ትውልድ በሁሉም ዘርፍ 
አሸንፎ ለመገኘት አንድነቱን ማጠናከር እንደሚገባው 
ከዓድዋ ድል መማር አለበት ይላል።  እያንዳንዱ ወጣት 
አቅሙን፣ የሥራ ልምዱንና እውቀቱን በማስተባበር 
አገሩን ከድህነት የሚያወጣበትን መንገድ ማሰብ ሲችልና 
ወደ ሥራ ገብቶ እራሱንም አገሩንም ሲለውጥ ታሪክ ሠራ 
ማለት ነው።   በህዳሴ ግድቡ ላይ ያኖረውን አሻራውን 
በሌላም ላይ መድገም ይኖርበታል።       

ጀግኖች አባቶቻችን የሕይወት መስዋዕትነት 
ከፍለው ያስረከቡንን አገር ጠንክረን በመሥራት ከድህነት 
አውጥተን ለመጪው ትውልድ ማስረከብ የዚህ ትውልድ 
ኃላፊነት ነው።  ኢትዮጵያ ካላት አጠቃላይ ሕዝብ ብዛት 
ከስልሳ እስከ ሰባ በመቶ የሚገመተው ሕዝቧ ወጣት 
እንደሆነ አንዳንድ ጥናቶች ያመላክታሉ ያለው ተከስተ 
ይህ ትኩስ ኃይል ፊቱን ወደ ልማት ቢያዞር በአጭር ጊዜ 
አገሩን መለወጥ የሚያስችል አቅም አለው ብሏል።   

ኢትዮጵያ ካላት የወጣት ኃይልና ተፈጥሮ ከለገሳት 
ጸጋ አንጻር ማደግ በሚገባት ደረጃ ላይ አልደረሰችም 
የሚለው ተከስተ ወጣቱ ጠንክሮ በመሥራት መጪው 
ትውልድ ከድህነት ባርነት ነጻ እንዲወጣ የማድረግ 
ኃላፊነት እንዳለበት ተናግሯል።      

አባቶቻችን ከቅኝ ግዛት ነጻ ባያወጡት የአሁን 
ትውልድ በራሱ አቅም ዓባይን በመገንባት ታሪክ 
አይሠራም ነበር።  መጪው ጊዜ ከህዳሴው ግድብ 
ኃይል ማመንጨት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ በርካታ 
የሥራ እድሎችን ለመጠቀም የሚያስችል እንደመሆኑ 
ወጣቱ ዓባይን በመገደብ ብቻ ሳይሆን ፈጣን እድገት 
በማስመዝገብ አዲስ ታሪክ የሚሠራበት እድል ተፈጥሯል 
ብሏል።  በዓድዋ ጦርነት አባቶቻችንን ለድል ያበቃቸውን 
አገር ወዳድነት እና አንድነት ተጠቅመን ከድህነት 
መውጣት እንደምንችል ተናግሯል።  

ኢትዮጵያ ረዥም እድሜና ቀደምት ስልጣኔ ያላት 
አገር ብትሆንም በሚመጥናት የእድገት ደረጃ ላይ 
አትገኝም ያለው ተከስተ ዛሬም ድረስ በበሬ የሚያርስ፣ 
እንጨትን ለማገዶነት የሚጠቀም፣ በኩራዝ የሚኖር፣ 
ማኅበረሰብ ያላት ነች።  ሰፊ የእርሻ መሬት ይዛ በምግብ 
ራሷን መቻል አቅቷት ምርት ከውጭ የምታስገባ መሆኑ 
የሚስቆጭ ነው ይላል።   

ኢትዮጵያን ማሻገር የሚቻለው ጦርነትን ድል 

በማድረግ ብቻ ሳይሆን አገርን የሚያኮራና ሕዝብን 
ተጠቃሚ የሚያደርግ ተግባርን ማከናወን ሲቻል 
ነው።  በአገሩ ሉዓላዊነት ጉዳይ እንደ አባቶቹ ነፍሱን 
ለመስጠት የሚሰስት ወጣት እንደሌለ ታይቷል ያለው 
ተከስተ ወጣቱ በዚሁ ግለት ፊቱን ወደ ልማት ቢመልስና 
ኢትዮጵያን ከድህነት ቢያላቅቅ ሌላ ታሪክ ማስመዝገብ 
ይችላል ብሏል።  

በቅርቡ አገራችን ተገዳ የገባችበት ጦርነት በርካታ 
ማኅበራዊና ኢኮኖሚዊ ቀውሶችን አስከትሏል ብሏል።      

አገራቸውን ለማዳን ሆ ብለው የተነሱ ወጣቶች 
እንዳሉ ሁሉ፤ ኋላ ቀር አስተሳሰብ ይዘው አገር 
ለማፍረስ ከተነሱ ጸረ ሰላም ኃይሎች ጎን የተሰለፉ 
ጥቂት ወጣቶችንም አይተናል።  በዚህ ዘመን ከሌላው 
የኅብረተሰብ ክፍል የተሻለ ግንዛቤ አለው የሚባለውና 
አደራ የተረከበው ወጣት አባቶቹ በደምና በአጥንታቸው 
አስከብረው ያስተላለፉለትን አገር በጥቂት ጥቅመኞች 
ተታሎ የጥፋት እጁን በእናት አገሩ ላይ ማሳረፉ የሚሳፍር 
ተግባር ነው ብሏል።   

ዘመኑ የስልጣኔ ነው፤ ለስልጣኔ ቅርብ ነው 
የሚባለው ደግሞ ወጣቱ ማኅበረሰብ ነው፤ ከስልጣኔ 
መገለጫዎች አንዱ ችግሮችን በውይይት መፍታት ነው።  
ወጣቱ በውይይት በክርክርና በሀሳብ ልዕልና ችግሮችን 
መፍታት እየቻለ የሴረኞችን ከንቱ ሀሳብና ምኞት 
እየሰማ አላስፈላጊ መስዋዕትነት መክፈል የለበትም።  
በራሱ ወገንና ሕዝብ ላይ የጭካኔ እጁን የሚሰነዝርና 
የራሱን ሀብት የሚያወድም ወጣት ለስልጣኔ ቅርብ ነው 
የሚባለውን  የዚህ ዘመን ትውልድ የማይወክል ነው።  

ወጣትነታችንን ለመልካም ነገር የምናውልባቸው 
በርካታ ጉዳዮች እያሉን አባቶቻችን እንደዓድዋና 

ካራማራን በመሳሰሉት 
ጦርነቶች ደማችውን አፍስሰው 
ያስረከቡንን አገር የሌሎች 
ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆን 
የምናፈርስ መሆን የለብንም።  
መሆን ካለብን እንደ ህዳሴው 
ግድብ ያሉ የልማት ሥራዎችን 
ደጋግመን በመሥራት እንደዓድዋ 
ድል አድራጊዎቹ አባቶቻችን 
ስማችንን የሚያስጠራ አሻራ 
ማስቀመጥ ነው።   

አንዳንድ ነፍጥ ያነገቱ 
ተቃዋሚዎች ወጣቶችን 
እያታለሉና በጥቅም እየደለሉ 
አገራቸውን እንዲክዱና 
ለሞትና ለከፋ ችግር እንዲዳረጉ 
አድርገዋቸዋል።  ከዚህ አንጻር 
አሸባሪው የሕወሓት ቡድን 
ከትግራይ እናቶች ጉያ እየነጠቀ 
በርካታ ወጣቶችን አስገድሏል።  
ይህ ታሪክ የማይረሳው ጥፋት 
ነው ይላል ተከስተ።  

አባቶቻችን የዛሬ 126 
ዓመት ዘመናዊ የጦር መሳሪያ 
እና የሰለጠነ ሠራዊት ሳይኖ 
ራቸው ከጣሊያን ወራሪ 
ጋር በዓድዋ ተራሮች ላይ 
የተዋደቁት ኢትዮጵያ ተደፈረች 
ብለው ነው።  የዓድዋ ተራሮች 
አባቶቻችን ደማቸውን ያፈሰ 
ሱባቸው አጥንታቸውን የከሰ 
ከሱባቸው ታሪካዊ የድል 
አምባዎቻችን ናቸው።  ዛሬ 
ጥቅማችን ተነካብን ብለው 
ያኮረፉ ቡድኖች ዓለም 
የሚያውቀውን የዓድዋን ድል 
ሳይቀር የእኛ እንጂ የሌላው 
ኢትዮጵያዊ አይደለም ሊሉ 
ይቃጣቸዋል። 

ባለፉት የሕወሓት የበላይነት ዘመን ትውልዱ 
ስለዓድዋ ድልና ስለአባቶቻችን የጋራ ተጋድሎና አንድነት 
እምብዛም ስላልተነገረው፤  አንድነቱን አስጠብቆ 
ለመቀጠል ፈተና ውስጥ ገብቶ እንደነበር የሚታወስ ነው 
የሚለው ተከስተ ትውልዱ ስለአገሩ ሕዝቦች  የቀደመ 
ፍቅር፣ ትብብርና አንድነት፤ ስለጋራ ታሪካቸውና 
ስላስመዘገቡት ውጤት እንዲያውቅ ከማድረግ ይልቅ 
ከፋፋይ አስተሳሰቦችን እንዲለማመድ ተደርጓል።  ዛሬ 
እየታጨደ ያለውም በዚያን ወቅት የተዘራው መርዝ 
ነው።  የዓድዋን ታሪክ የሚያወሱ የትምህርት ይዘቶች 
በሥርዓተ ትምህርት ውስጥ የመካተታቸው ነገር አናሳ 
ነበር።  አብዛኛው ወጣት ዓለም የሚያውቀውን የዓድዋ 
ድል ታሪክ  አያውቀውም።   

ወጣቶች ራሳቸውን ከመጥፎ ድርጊት በማቀብ 
የአባቶቻቸውን ታሪክ መድገም ይጠበቅባቸዋል።   
ባለንበት ዘመን የተለያዩ ጥያቄዎች ያላቸው ወጣቶች 
ሊኖሩ ይችላሉ።  ጥያቄዎችን በመመካከርና በመወያየት 
የመፍታት ባህል ሊያዳብሩ ይገባል።   

መንግሥት ሊያካሂደው ባሰበው አገራዊ  ምክክርና 
ውይይት ውስጥ ወጣቶችም እርስ በእርስ የመነጋገርና 
የመተራረም መድረክ ሊፈጠርላቸው ይገባል።  ከሁሉም 
ክልሎች የተውጣጡ ወጣቶች  በአገራዊ ምክክሩ 
ላይ የመሳተፍ እድል ቢሰጣቸው ችግሮችን ነቅሰው 
በማውጣት የጋራ መፍትሔ ሊያመጡ ይችላሉ።  
ወጣቱ ጥያቄዎችን በሰላማዊ መንገድ በማቅረብና 
አለመግባባቶችን በሰለጠነ መንገድ በመፍታት ከዘመኑ 
ጋር መራመድ ይጠበቅበታል።  የዓድዋ ድል በአብሮነት 
ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ያስተማረን በመሆኑ  
ወጣቱ የዓድዋን ድል በልማቱ ዘርፍም በመድገም የራሱ 
ታሪክ መሥራት ይጠበቅበታል።  

 ‹‹ወጣቱ የዓድዋን ድል በልማቱ ዘርፍም በመድገም የራሱን 
ታሪክ መሥራት ይጠበቅበታል›› 

 ወጣት ተከስተ አያሌው፣
የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶች ማኅበር ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚዳንት

"ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ"



ልዩ እትም
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እንኳን ለዓድዋ ድል 126ኛ ዓመት አደረሳችሁ!
ጀግኖች እናቶቻችንና አባቶቻችን ቅኝ ተገዥነትንና 

ባርነትን፣ የበታችነትንና ውርደትን እምቢ ብለው ታሪክ 
የሠሩበትን የዓድዋ ድል በዓል ለማክበር በመቻላችን 
ዕድለኞች ነን። በዓሉ ነፃ የወጣንበት አይደለም። ነፃነታችን 
እንዳይደፈር በክንዶቻችን ያስጠበቅንበት እንጂ። እኛ 
የነፃነት በዓል የለንም፤ የድል በዓል እንጂ። ይህ ምን ጊዜም 
ስንኮራበት የምንኖር ታሪካችን ነው። 

የዓድዋ ድል አፍሪካውያን፣ እስያውያንና ደቡብ 
አሜሪካውያን የባርነትን ቀንበር እንዲሰብሩ፤ የቅኝ 
ግዛትን ሸክም እንዲያስወግዱ፤ የበታችነትን ፖሊሲ 
እንዲያስቀይሩ አድርጓቸዋል። የዓድዋ ድል በጥቁርና 
በነጭ መካከል የነበረውን የተበላሸ ትርክት የቀየረ፤ የጥቁር 
ሕዝቦችን ማንነት ያስመሰከረ ገድል ነው። ኢትዮጵያን 
መንካት የሚያስከትለው መዘዝ ምን እንደሆነ አስተምሮ 
ያለፈ ደማቅ ሐውልት ነው። 

የዓድዋ ድል ውድ ገንዘብ ነው። ወደ ብዙ ነገሮች 
ሊመነዘር የሚችል። ጥያቄው ግን ‘ይሄን ውድ ገንዘብ 
ለተገቢው ነገር መንዝረን ተጠቅመንበታል ወይ?’ የሚለው 
ነው። ኋላ ቀርነትን ለማስወገድ፤ ድህነትን ለማጥፋት፤ 
ረሃብን ከመገለጫነት ለማስቀረት፤ ዴሞክራሲንና ፍትሕን 
ለማስፈን፤ አንድነትንና ወንድም/እኅትማማችነትን 
ለማጽናት፣ ያደረግነውን ጥረትና ያገኘነውን ስኬት 
ስንመዝነው፣ የዓድዋ ድል በተገቢው መንገድ ተመንዝሮ 
ጥቅም ላይ እንዳልዋለ ያሳየናል። 

ባርነትንና ቅኝ ተገዥነትን፣ የበታችነትንና ውርደትን 
እምቢ ብለን የከፈልናቸው መሥዋዕትነቶች በአገራችን 
ሉዓላዊነት፣ ክብርና ነፃነት ላይ ወሳኝ ለውጥ አምጥተዋል። 
የማትደፈር፣ በነፃነቷ ዘለዓለም የምትኖርና ሉዓላዊት 
የሆነች አገር እንድትኖረን አድርገዋል። በሌላ በኩል ደግሞ 
ከእነዚህ እኩል እምቢ ልንላቸው የሚገቡን ነገሮች ነበሩ። 

እነርሱን እምቢ ባለማለታችን ታሪካችንና ጉዟችን ምርቅና 
ፍትፍት እንዲሆን አድርጎታል። ነፃነታችን፤ ድላችን፣ 
ክብራችንና ኩራታችን ሙሉ እንዳይሆን አድርጎታል። 

የቅኝ ግዛትና የባርነትን ያህል - ድህነትና ኋላ ቀርነትን 
ለምንድን ነው አምርረን ያልታገልነው? የበታችነትና 
የውርደትን ያህል ረሃብንና ኢዴሞክራሲያዊነትን 
ለምንድን ነው መሥዋዕትነት ከፍለን አሽቀንጥረን 
ያልጣልነው? በቅኝ ከመገዛትና በባርነት ከመማቀቅ 
የሚታደጉን ጀግኖች የጦር መሪዎችን ያፈራነውን ያህል፣ 
በድህነትና በኋላ ቀርነት ከሚመጣ ውርደት የሚታደጉን 
መሪዎች ያላፈራነው ለምንድን ነው? በቅኝ ገዥዎቻችን 
ላይ አንድ ሆነን የተነሣነውን ያህል በድህነትና በኋላ 
ቀርነት ላይ አንድ ሆነን ለመነሣት ያልቻልነው ለምንድን 
ነው? ባርነትን እንመረራለን፤ ቅኝ ተገዥነትን እንጸየፋለን፤ 
ከእነዚህ ጋር ለአንድ ቀንም ውለን ለማደር ፈቃደኞች 
አይደለንም። ታዲያ ከኋላ ቀርነትና ለድህነት ጋር ለሺህ 
ዘመናት ለመኖር እንዴት ቻልን? ለምን አላንገሸገሹንም? 
ለምን አላስመረሩንም? አንድ ሆነን ያገኘነውን የዓድዋ ድል 
ተከፋፍለን እንዴት እናከብረዋለን? 

ቅኝ ገዥዎችን ያሳፈርንባቸው፤ ወራሪዎችን 
የቀጣንባቸው የድል ቀናት ሞልተውናል። እየደጋገመ 
የሚያጠቃንን ድርቅና ረሃብ፤ እጅ ተወርች ያሠረንን ኋላ 
ቀርነት፣ ዛሬም ስንዴ እንድንለምን የሚያደርገንን ድህነት 
የቀጣንባቸውን የድል ቀናት የምናከብረውስ መቼ ይሆን?

እኛ ስለ ዓድዋ ስንናገር - እነርሱ ስለሚረዱን እህል፤ 
እኛ ስለ ማይጨው ስንተርክ - እነርሱ ስለሚሰጡን 
ርዳታ፤ እኛ ስለ ካራማራ ስናወራ - እነርሱ ስለሚሰደዱት 
ወገኖቻችን፤ እኛ ስለ ዶጋሊ ድል ስንኮራ - እነርሱ ስለ 
ሕፃናት መቀንጨር እየነገሩን ይገዳደሩናል። በጀግኖች 
እናቶቻችንና አባቶቻችን ገድል እንዳንኮራ በሰነፎቹ 
ልጆቻቸው ምክንያት ሊያሸማቅቁን የሚፈልጉ ብዙዎች 

የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አሕመድ ለ126ኛ ጊዜ የሚከበረውን 
የዓድዋ ድል በዓል አስመልክቶ ያስተላለፉት መልዕክት

“ዓድዋን ለኢትዮጵያውያን ኅብረት፣ለአፍሪካ የነጻነት ጮራ”

ከፌዴራል ግብርና ባለሥልጣን ጋር በመተባበር  
በየ15 ቀን የሚታተም

 ዳንኤል ዘነበ 

በሰው ልጅ ላይ ከተረጋገጡ አስር የዓለም ሕዝብ 
ጤና ስጋቶች መካከል የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶችን 
መለማመድ ችግር አንዱ መሆኑን የዓለም ጤና ድርጅት 
በ2016 ባወጣው ሪፖርት ያሳያል። በዚሁ ሪፖርት 
መሰረት በጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች መላመድ ችግር 
ጋር በተያያዘ በዓለማችን በየዓመቱ 700 ሺ፣ በቀን ከ1 ሺ 
920፣  በሰዓት ከ80 በላይ ሰዎች ሕይወታቸውን ያጣሉ።  
ችግሩን በዘላቂነት መቆጣጠር ካልተቻለ እ.ኤ.አ በ2050 
በዓለማችን እስከ 250 ሚሊዮን ሰዎች ጸረ-ተሕዋሲያን 
መድኃኒቶች መላመድ ችግር ጋር በተያያዘ ሊሞቱ 
እንደሚችሉ ሪፖርቱ ያትታል። ከዚህ ውስጥ ከኢስያ 
ቀጥሎ እጅግ ከፍተኛ የሚሆነው የሞት መጠን ማለትም 
41 ከመቶ የሚሆነውን አፍሪካ ውስጥ እንደሚሆን 
ያመለክታል። 

በአገራችን ኢትዮጵያም የችግሩ አሳሳቢነት ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የተለያዩ ጥናቶች 
ያመላክታሉ። እኛም በዛሬው እትማችን ለግንዛቤ 
ይረዳ ዘንድ ስለ ጸረ -ተሕዋሲያን መላመድ ችግር 
ምንነት፣ በእንስሳት ጤና  ዘርፍ በኩል የጸረ-ተሕዋሲያን 
መድኃኒትን መጠቀም አስፈላጊነት፣ የጸረ-ተሕዋሲያን 
መላመድና መንስዔው እንዲሁም ዓለም አቀፋዊና ድንበር 
ተሻጋሪ ሥጋትነቱን  በተመለከተ በኢትዮጵያ ግብርና 
ባለሥልጣን የእንስሳት ውጤቶች፣ መድኃኒትና መኖ 
ጥራት ምርመራ ማዕከል የማይክሮ ባዮሎጂ ላብራቶሪ 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ከሆኑት ዶክተር ናርዶስ 
ተፈራ ጋር ያደረግነውን የመጀመሪያውን ክፍል ቆይታ 
እንደሚከተለው አቅርበነዋል፤ መልካም ንባብ።

 አዲስ ዘመን፦ የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች 
ሲባል ምን ማለት ነው?

 ዶክተር ናርዶስ፦ የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች 

አንቲባዮቲክስ፣ ጸረ-ቫይረስ፣ ጸረ-ፈንገስ እና ጸረ-ጥገኛ 
መድኃኒቶች የምንላቸው ሲሆኑ በእንስሳት፣ በሰዎችና 
በእጽዋት ላይ በሽታን ለመከላከል እና ለማከም 
የሚያገለግሉ መድኃኒቶች ናቸው። እነዚህ መድኃኒቶች 
ላለፉት በርካታ አስርት ዓመታት በብዙ ሚሊዮን 
የሚቆጠር የሰው እና እንስሳት ሕይወትን ከበሽታቸው 
በመፈወስ በሕይወት ታድገዋል። በዚህም ምክንያት 
የበሽታዎች መዛመትን ተከትሎ የሚደርሰው ጉዳት 
በእጅጉ ቀንሷል።

 አዲስ ዘመን፦ በእንስሳት ጤና  ዘርፍ በኩል 
የጸረ ተሕዋሲያን መድኃኒቶችን መጠቀም 
አስፈላጊነቱ ምንድን ነው?

ዶክተር ናርዶስ፦ የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች 
የሰውን ጤና ለመጠበቅ ብቻ ሳይሆን በእንስሳት ጤና 
ዘርፍም ትልቅ ጥቅም ይሰጣሉ። ይህ በመሆኑ በእንስሳት 
ጤና ዘርፍ በኩል ከእንስሳት ጤና እንክብካቤ አኳያ 
የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶችን መጠቀም እጅግ አስፈላጊ 
ነው። ምከንያቱም ጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶችን 
በመጠቀም እንስሳትን በሕክምና ወይም አስቀድሞ 
መከላከል ከሚቻሉ በሽታዎች ስቃይ እና ሞት መቀነስ 
የሚያስችል በመሆኑ  ከእንስሳት ጤና እንክብካቤ አኳያ 
የጸረ-ተሕዋሲያን መጠቀም ትልቅ ሚና ይኖረዋል። 
በሁለተኛ ደረጃ የእንስሳት ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ 
ይረዳል፤ በተጨማሪም ጥራቱና ደህንነቱ የተጠበቀ 
የእንስሳት ተዋጽኦ እንዲኖር በማድረግ የሕብረተሰባችንን 
ጤና ለመጠበቅ ጉልህ አስተዋጽኦ ይጫወታል።  

አዲስ ዘመን፦ የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች 
መላመድ ስንል ምን ማለታችን ነው? 

ዶክተር ናርዶስ፦ የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች 
መላመድ ስንል የበሽታ አምጭ ተሕዋሲያን ባክቴሪያ፣ 
ቫይረሶች፣ ፈንገሶች እና ጥገኛ ተሕዋሲያን በጊዜ ሂደት 
በመለወጥ ለጸረ-ተህዋሲያን የማይበገሩ ሲሆኑ ጸረ-

ተህዋሲያን መድኃኒቶች መላመድ(መቋቋም) ይከሰታል። 
የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች መላመድ ከተከሰተ የበሽታ 
አምጭ ተሕዋሲያኑን ለማጥፍት ወይም ለመግደል የጸረ-
ተሕዋሲያን መድኃኒት ቢወሰድም የሚጠበቀውን ያክል 
ፈውስ ማግኘት አይችልም። ይህ ችግር በአብዛኛው የበሽታ 
አምጭ ተሕዋሲያን በተፈጥሯቸው ወይም በጊዜ ሂደት 
መላመድ ሲከሰት የሚፈጠር ነው። ይህም ጸረ-ተሕዋሲያኑ 
የሚጣበቁባቸው ቦታዎች ወይም መድኃኒቶቹን ወደ 
ተመረጡበት ቦታ የሚያጓጉዝ ሥርዓት ሳይኖር ሲቀር፣ 
በበሽታ አምጪው ተሕዋሲያን በሚመነጩ ኢንዛይሞች 
አማካኝነት ወደ ኢ-ፈዋሽነት ንጥረ ነገር ሲለወጥ በሽታን 
የመፈወስ ችሎታ አይኖራቸውም። በመሆኑም ለረጅም 
ዓመታት ጥቅም ላይ በመዋል የብዙ እንስሳትንና ሰዎችን 
ሕይወት ሊታደጉ የሚችሉ ጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች 
በአጭር ጊዜ ውስጥ ከጥቅም ውጭ እንዲሆኑ ያደርጋል። 

አዲስ ዘመን፦ የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች 
መላመድ መንስዔዎች ምንድን ናቸው? 

ዶክተር ናርዶስ፦ በእንስሳት ጤና ዘርፍ  የጸረ-
ተሕዋሲያን መድኃኒቶችን መጠቀሙ በርካታ ጥቅሞች 
ያሉት ቢሆንም፤ በተለይ ከአጠቃቀም ጋር ተያይዞ 
የበሽታ አምጭ ተሕዋሲያን ጸረ-ተህዋሲያን መድኃኒቶች 
መላመድ ችግር እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ ይገባል። 
የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒቶች መላመድ ችግር ከተከሰተ 
በሰው ልጆችም ሆነ በእንስሳት ላይ ከፍተኛ ጉዳት 
ማድረሱ አይቀሬ ነው። በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ 
ደረጃ ጭምር አሳሳቢ የሆነው ይህ ችግር በጊዜ ሂደት 
በተፈጥሮ እንዲሁም በበሽታ አምጪ ተሕዋሲያን ዘር-
መል መለወጥ ምክንያት ይከሰታል። የበሽታ አምጭ 
ተሕዋሲያንን የተላመዱ ጸረ-ተሕዋሲያን በእንስሳት፣ 
በሰዎች፣ በምግብ፣ በእጽዋት እና በአካባቢ (በውሃ፣ 
በአፈርና በአየር) ውስጥ ይገኛል። እነዚህ ጸረ-ተሕዋሲያን 
የተላመዱ ተሕዋሲያን ከእንስሳት ወደ ሰው በተለይም 
ከእንስሳት በሚገኙ ምግቦች አማካኝነት እና ከሰው ወደ 
ሰው ሊሰራጩ ይችላል። 

የጸረ-ተሕዋሲያን ከበሽታ አምጭ ተሕዋሲያንን 
ጋር መላመድ እንዲፈጥሩ የሚያደርጓቸው በርካታ 
መንስኤዎች ያሉ ሲሆን ለአብነትም አግባብ ያልሆነ 
የጸረ-ተሕዋሲያን መድኃኒት አጠቃቀም፣ የንጹሕ ውኃ 
አቅርቦት ያለመኖር፣ የንጽህና አጠባበቅ ሥርዓት ደካማ 
መሆን፣ ደካማ የሆነ የበሽታ መከላከል እና መቆጣጠር 
ሥርዓት፣ ጠንካራ ያልሆነ የጤና መሠረተ-ልማት፣ 
የመድኃኒቶች፣ ክትባቶች እና ምርመራ ግብዓቶች 
ተደራሽነት አናሳ መሆን፣ ከደረጃ በታች የሆኑ 
መድኃኒቶች መጠቀም፣  በምርመራ ውጤት ያልተደገፈ 
ግምታዊ ሕክምና፣ የግንዛቤ እና የአመለካከት ችግር 
መኖር እንዲሁም የሕግ ተፈጻሚነት አለመኖርን መጥቀስ 
ይቻላል።

ናቸው። ይሄ ነው ታሪካችንን ምርቅና ፍትፍት ያደረገብን።
የዓድዋ ድል ልጆች ሆይ! 

የዓድዋን ድል እንደ ውድ ገንዘብ መንዝረን 
መጠቀም ከፈለግን፣ ሐሳባችንንም፣ ብዕራችንንም፣ 
ዕውቀታችንንም፣ ክህሎታችንንም፣ ጉልበታችንንም ሦስት 
ነገሮችን በዋነኛነት ለማጥፋት እናውላቸው። ድህነትን፣ 
ኋላ ቀርነትንና መከፋፈልን። እነዚህ ሦስቱ ጠላቶቻችንን 
በዓድዋ ገጥመን እንዳሸነፍናቸው አፍረው ከተሸነፉ፣ 
ኢትዮጵያ በቀድሞ ጀግኖቿ የምትኮራ ብቻ ሳትሆን፣ 
በአዲሶቹ ጀግኖቿም በክብር የምትጠራ አገር ትሆናለች። 
የመጀመሪያውን ዓድዋ በክብር የሚያስጠራው ሁለተኛው 
ዓድዋ ነው። ሁለተኛው ዓድዋ ደግሞ በሦስቱ የኢትዮጵያ 
ዋና ዋና ጠላቶች በድህነት፣ በኋላ ቀርነትና በመከፋፈል 
ላይ የሚደረገው ዘመቻ ነው። እነዚህን ድል ካደረግን 

ሌሎች ችግሮች ሁሉ በእነዚህ 
ትከሻ ላይ የተቀመጡ ናቸውና 
በራሳቸው ጊዜ ድል ይሆናሉ።

የዓድዋ ድል 126 ዓመት 
ሆነው። እነዚህ ሦስቱ 
ጠላቶቻችን ከዓድዋም በፊት 
ነበሩ። አሳዛኙ ነገር ግን ከዓድዋ 
ድል በኋላም መቀጠላቸው 
ነው። ብረትን መቀጥቀጥ እንደ 
ጋለ ነው ብለን በፋሺዝም 
ላይ የሰነዘርነውን በትር ወደ 
እነርሱ አዙረነው ቢሆን ኖሮ፣ 
ዛሬ ኢትዮጵያ በሁለመናዋ 
የበለጸገች አገር በሆነች ነበር። 
በድህነትና በኋላ ቀርነት ውስጥ 
ሆነን፤ ከዚያም ብሶ ተከፋፍለንና 
ተለያይተን ቀጣዮቹን የዓድዋ 

ድል በዓላት ማክበር የለብንም። 130ኛውን፣ 140ኛውንና 
150ኛውን የዓድዋ ድል በዓል፣ በበለጸገችው ኢትዮጵያ 
አደባባዮች፣ በኅብረ ብሔራዊ አንድነት ጸንተን 
እንድናከብራቸው የመቁረጫው ጊዜ አሁን ነው። ዓድዋና 
ኋላ ቀርነት፤ ዓድዋና ድህነት፤ ዓድዋና የእርስ በእርስ 
መከፋፈል አብረው አይሄዱም። ጨለማና ብርሃን 
ናቸው። 

መልካም የድል በዓል ይሁንልን!

ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ 

ለዘላለም ትኑር !!

ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ !

የካቲት 23፣ 2014 ዓ.ም.

‹‹የጸረ - ተሕዋሲያን መላመድ ችግር በሰው ልጆች ሆነ በእንስሳት ላይከፍተኛ ጉዳት እያስከተለ ይገኛል››
- ዶክተር ናርዶስ ተፈራ 

ዶክተር ናርዶስ ተፈራ፤ 
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ስፖርት
እስኪመስሉ  አሁን ድረስ በዓለም አደባባይ 
እያንጸባረቁ ነው።

አበበ ምናልባት ያንን ውድድር ባያሸንፍ ኖሮ 
የጥቁር አትሌቶች በተለይም የረጅም ርቀት ታሪክ ዛሬ 
ከምናውቀው ተቃራኒ ሊሆን እንደሚችል በርካቶች 
ይስማማሉ።

እርግጥ ነው በሮም ኦሊምፒክ አበበ ብቸኛው 
ተሳታፊ አልነበረም። ብቸኛው ወርቅ ያጠለቀም 
አትሌት አይደለም። በዚያ ኦሊምፒክ ከተሳተፉ 
ጥቁሮች መካከል ሌላ ባለድልም ነበር። አሜሪካዊው 
ጥቁር የቡጢ ተፋላሚ መሐመድ ዓሊ በቀላል ሚዛን 
የወርቅ ሜዳልያ ተጎናፅፎ ነበር። 

ቢሆንም ኦሊምፒኩ በመሐመድ ዓሊ ወርቅ 
ሜዳልያ እምብዛም የደመቀ አልነበረም። በወቅቱ 
ታሪክ የሚያስታውሰው ሌላ ክስተትም ነበር። ጊዜው 
ደቡብ አፍሪካ በአህጉራዊ ውድድሮች ለመጨረሻ ጊዜ 
ተሳትፋ የታገደችበት ነበር። የእገዳዋ ምክንያት ደግሞ 
ትከተለው በነበረ የአፓርታይድ ሥርዓት መሆኑ 
ነው። ቢሆንም የያኔ የሮሙ ኦሊምፒክ በመሐመድ 
ዓሊ የወርቅ ሜዳልያም ይሁን በደቡብ አፍሪካ 
መታገድ አይደለም የሚታወሰው።

ታዲያ በምን ይታወሳል ያሉ እንደሆነ በውድድር 
ዘመኑ የማራቶን ሩጫ ያለ ጫማ ሮጦ የርቀቱ አዲስ 
ክብረወሰን ባስመዘገበው ኢትዮጵያዊ አትሌት 
ሻምበል አበበ በቂላ ነው። በወቅቱ በርካታ ሊጠቀሱ 
የሚችሉ ነገሮች ቢከናወኑም አበበ ግን ታሪኮችን ሁሉ 
ልቆ የሚታወስ ድንቅ ታሪክ አስመዘገበ።

ያኔ፣ አይደለም አበበ ቢቂላ የሚባል አትሌት፣ 

ኢትዮጵያ ተብላ ስለምትጠራ አገርም የሚያውቅ 
የውጭ ዜጋ ብዙም  አልነበረም። ይሁን እንጂ 
ውድድሩ በጣሊያን መካሄዱ እና የጣሊያን ወረራ 
በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት ተጠናቅቆ ድል 
የመጨበጧ ወሬ ገና ከዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች 
የወሬ አጀንዳነት ባለመረሳቱ፣ የአበበ ቢቂላ ድል ገነነ። 
ለዚህም ነው ብዙዎች የአበበ ድልና ታላቁ የጥቁር 
ሕዝቦች የጦርነት ድል ዓድዋ የሚመሳሰልባቸው 
ወይም የሚገጣጠምባቸው።

የዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀሩ ባልተጠበቀው 
የአትሌት አበበ በቂላ ድል ተደምመው ደጋግመው፣ 
በባዶ እግር ሮጦ የወርቅ ሜዳልያ ስላገኘው 
ኢትዮጵያዊው አትሌት ተናገሩ። በውድድሩ 
ማግስትም የኢጣሊያ ጋዜጦች ‹‹ኢትዮጵያን 
ለመውረር የኢጣሊያ አገር ወታደር ሁሉ አስፈልጎ 
ነበር፤ ኢትዮጵያ ግን አንድ ወታደር ብቻ ልካ ድፍን 
ሮምን ወረረችው›› የሚል ጽሑፍ ይዘው ወጡ። 
ይህም አጋጣሚ ብዙ ጥቁር አፍሪካውያን በዓለም 
አቀፍ ውድድሮች እንዲሳተፉ በር ከመክፈቱ በዘለለ 
ከቅኝ ግዛት ለመላቀቀ የነጻነት ትግል በማድረግ 
ላይ ለነበሩ የዓለም ጥቁር ሕዝቦች ሁሉ የ”ይቻላል” 
መንፈስና ትልቅ የስነልቦና ስንቅ ሆኗቸዋል።

የአበበ ቢቂላ አንፀባራቂ ድሎች ለአፍሪካውያን 
በፋና ወጊነት ጠቅሟቸዋል። በኩራችን ብለውም 
ሰይመውታል። አዲስ አበባ በ2000 ዓ.ም. 
ያዘጋጀችውን 16ኛውን የአፍሪካ አትሌቲክስ ቻምፒዮና 
አጋጣሚን ምክንያት በማድረግ በ50 ዓመታት ውስጥ 
ለአፍሪካ አኩሪ ታሪክ የፈጸሙ አትሌቶች ሲሸለሙ፤ 

አውራው ተሸላሚ አበበ ቢቂላ ነበር። ‹‹የአፍሪካ 
ማራቶን አባት›› ተብሎም በዶክመንተሪው ፊልም 
ላይ ተመልክቷል።

አፍሪካውያን ለአበበ ያላቸው ፍቅርና አክብሮት 
እስከዚህ ድረስ ነው አይባልም። የአፍሪካ አትሌክስ 
ሻምፒዮና በሴኔጋል መዲና ዳካር በ1971 ዓ.ም. 
ሲጀመር ወደ ዳካር ስታዲየም የሚያስገባውን መንገድ 
‹‹አበበ ቢቂላ ጎዳና›› በማለት መሰየሟ ይታወሳል። 
ኢጣሊያም ብትሆን ለአበበ ክብሩን አልነፈገችም። 
የሮም ኦሊምፒክ 50ኛ ዓመትን ስትዘክር አንድ 
ድልድይ በስሙ ሰይማለች።

አምስተርዳም ከተማም የአበበ ቢቂላ መንገድ 
አላት። ‹‹ቶኪዮ ኦሊምፒያድ›› በተባለው የትረካ 
ፊልም ላይ የአበበ ቢቂላ የቶኪዮ ድል ተጨምሯል። 
ከዚሁ ፊልም የተወሰደ ክፍልም በ1968 በተሠራው 
‹‹ማራቶን ማን›› በተባለው ፊልም ላይ ይገኛል። 
‹‹ቪብራም›› የተባለ የአሜሪካ የጫማ አምራች 
ድርጅት በ2002 ‹‹ፋይቭ ፊንገርስ ቢቂላ” (FiveFin-
gers Bikila) የተባለ ጫማ ለገበያ አቅርቧል።

አበበ ቢቂላ ከሺ ዓመት እስከ ሺ ዓመት ሲወደስ 
የሚኖር ህያው የጀግንነት ታሪክ የሠራው፤ በዚህ 
ዓለም በቆየባቸው 41 ዓመታት ውስጥ ነው። በአንጎል 
የደም መፍሰስ ምክንያት አበበ በ1965 ዓ.ም. ሲያርፍ፤ 
በከፍተኛ ኃዘን የተመታው የኢትዮጵያ ሕዝብ 
ታላቁን ጀግና ባለታሪክ በክብር ሸኝቷል። የአበበ 
ቢቂላ የቀብር ሥነሥርዓት የተፈፀመው ቀዳማዊ 
ኃይለስላሴ በተገኙበት በአዲስ አበባ የቅዱስ ዮሴፍ 
ቤተክርስቲያን መካነ መቃብር ነው።

ለማራቶኑ ቁንጮ ሻምበል አበበ ቢቂላ ታላቁ 
ባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድህን “አበበ እንጂ መቼ 
ሞተ!!” ሲል የፃፈው ሥነግጥም  እንዲህ ይላል።

የጎበዝ ነባቢት ነፍሱ
የሰው መዝርዕቱ አርአያ፤ የማይታጠፍ መንፈሱ
በጥራት የታጠፈለት፤ የምድር 
አጥናፍና አድማሱ
የየብስ የአየሩ ነበልባል
የማራቶን እፁብ አይጣል
የምድር አለሙ ገሞራ
አገሩን በክብር ያስጠራ
ሳተናው እግረ ጆቢራ
ሎጋ ቢቂላ ዋቅጂራ፤
የጎበዛዝ ንጥረ ወዙ
የተስፋ ብርሃን መቅረዙ።
ስሙን ላገር ስም ሰይሞ፤ የምስራች ያስደወለ
ስንቱን ስንቱን ልበ ሙሉ፤ ከአድማስ 
 አድማስ ያስከተለ።
የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ
ያረጋት የኦሎምፒክ ዓርማ
በወገኖቹ ልቦና፤ ቀና ኩራት ያሳደረ
እንደፍላፃ በአክናፉ፤ የአየርን ሰርጥ የሰበረ
የፍስሃዋን አዋጅ ለዓለም፤ በአቅመ ወዙ ያስነገረ
በአገር ፍቅር ልቡን ሞልቶ፤ ላቡን ነጥቦ የዋተተ
የዓለምን ጀግና በአድናቆት፤ በቅን 
ቅናት ያስሸፈተ
አልሞተም እንበል እባካችሁ፤ “አበበ 
እንጂ መቼ ሞተ!”

አበበ ቢቂላ-...
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በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ታተመ

ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር 
 ጋር በመተባበር በየሳምንቱ የሚታተም

እየሩስ ተስፋዬ

የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያውን አልፎና ተርፎ ለመላ 
አፍሪካውያን ኩራትን ያጎናጸፈ ታሪክ  መሆኑ እሙን 
ነው።ከዚህ ሻገር ሲልም በባርነት ሲሰቃዩ ለነበሩት ሁሉ 
የነጻነት ቀንዲል እንዲበራ ያደረገም ብቻ ሳይሆን፤ የሰው 
ልጅ ለባርነት እምቢኝ እንዲል መልዕክት ያስተላለፈ አኩሪ 
ታሪካችንም ነው።መላ አፍሪካን በባርነት ለመቀራመትና 
በጭቆና ጉልበታቸውን ብሎም ሃብታቸውን ለመበዝበዝ 
ያሰቡት የምዕራባውያን ሀገራት ውጥንም  እድሜ ለዓድዋ 
ከንቱ ሆኖ እንዲቀር አድርጓል፡፡

ለዚህም ነው በዓለማችን ላይ በደማቁ ከተመዘገቡ 
ታሪኮች ውስጥ አንዱ መሆን የቻለው።ታዲያ ይህ ድል 
በቀላሉ እንዲሁ በዋዛ ፈዛዛ አልመጣም፤ ይልቁንም 
አባቶቻችንና እናቶቻችን የህይወት መስዋዕትነት ከፍለው 
ተገኘ እንጂ፡፡

ይህ በዓልም በየዓመቱ በደመቀ ሁኔታ በተለያዩ 
ዝግጅቶች ይከበራል።ለ126ኛ ጊዜ የሚከበረው 
የዘንድሮው በዓልም “ዓድዋ ለኢትዮጵያውያን ህብረት፣ 
የአፍሪካ የነጻነት ጮራ” በሚል መሪ ሐሳብ በደማቅ 
ሁኔታ ይከበራል።የባህልና ስፖርት ሚኒስቴርም 
በዓሉን በማሰናዳት በኩል ኃላፊቱን እየተወጣ እንደሆነ 
የሚታወቅ ሲሆን፣ የድል በዓሉን አስመልክቶ ከባህልና 
ስፖርት ሚኒስትር አቶ ቀጀላ መርዳሳ ጋር ያደረግነው 
አጭር ቆይታ በክፍል አንድ እንዲህ ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡

የኢትዮጵያውያን አንድነት የዓድዋ ድልን እንዲጎናጸፉ 
አድርጓቸዋል። ሚኒስትሩ የድል በዓሉን አንድምታ 
በተመለከተ ሲገልጹም፤ ከተለያየ ማኅበረሰብ፣ ከተለያዩ 
ቦታዎችና አካባቢዎች የመጡ የጦርነቱ ተሳታፊዎች 
ጦርነቱን  በአሸናፊነት እንዲመዘገብ አድርገዋል። 

እያንዳንዱ ማኅበረሰብ የራሱ የሆነ ታሪካዊ ልምድ አለው። 
በጦርነትም ይሁን በሌሎች ታሪኮች የራሱ የሆነ ጠንካራ 
ታሪክ ያለው ህዝብ እንደመሆኑ መጠንም በጋራ መሰባሰቡ 
ደግሞ የበለጠ ኃይል እንዲኖር ማድረጉንም ሚኒስትሩ  
ያወሳሉ፡፡

“አንድ ላይ መሆን ጥንካሬ ነው። መለያየት ደግሞ 
ውድቀት ነው፡፡” ያሉት ሚኒስትሩ፤ አንድነቱ ድሉን 
አስገኝቷል።ሀገራችንን ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ለየት 
የሚያደርጋት በተለያዩ አካባቢዎች ላይ የተለያዩ ስልጣኔዎች 
መኖራቸው ሲሆን ይህም  ለድሉ መገኘት ከፍተኛ ሚና 
ነበረው ።

አውሮፓውያን የኢትዮጵያን ህዝብ ጥንካሬ በውል 
አልተረዱትም ነበር፡፡አደረጃጀቱንም የማያውቀቱ 
ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ እንደመጡ ጦርነቱን  በቀላሉ 
እንደሚያሸንፉና ሀገሪቱን በቅኝ ግዛት ለመያዝም ሃሳብ 
ነበራቸው። ለምሳሌም በወቅቱ የነበረው የጦር ስልት ይለይ 

ነበር። የውጊያ ስልቱም የተለየ መሆኑ ደግሞ  ጦርነቱን 
በጥበብ እንዲያሸንፉ አስችሏቸዋል በማለትም ሚኒስትሩ 
አቶ ቀጀላ መርዳሳ ያስረዳሉ፡፡

የፈረስ ውጊያ በሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እምብዛም 
የማይታወቅ ሲሆን በሀገራችን ደግሞ  ለረዥም ዘመናት የቆየ 
ስልት ነበር። እንዲሁም የእግረኛው ጦርም ቢሆን ውጊያ 
ላይ ጠንካራ ሲሆን ራሱን ለማስከበር ጠንቅቆ የሚያውቅና 
በራሱም ይሁን በአባቶቹም የሚኮራ ህዝብ ነበርም ይላሉ። 
ከዚህ በተጨማሪም የሀገርን ሉአላዊነት ለመጠበቅ የነበረው 
ሀገር ወዳድነትና አርበኝነቱም ጦርነቱን ለማሸነፍ ያበቃቸው 
መሆኑም በምክንያትነት ይጠቅሳሉ፡፡

አሁን ያለው ትውልድም ቢሆን ከዚህ የድል በዓል መማር 
አለበት።ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንደሚገልጹት፤ 
በሀገር ጉዳይ ላይ መልፈስፈስ አያስፈልግም።በቁርጠኝነት፣ 
በጀግንነት፣ በሀገር ወዳድነት ጠንክሮ መቆም የሚጠይቅ 
መሆኑንም ያነሳሉ።የሰው ልጅ ስለማንነቱ፣ ስለ አካባቢው፣ 

የድሎች ሁሉ ድል - ዓድዋ

Telegram https://t.me/ministry ofcultureandtourism Facebook https://www.facebook.com/cultureandsportethiopia

አዲስ ዘመን

ስፖርትረ
ቡ

ዕ

ይህ ቦታ 
ለማስታወቂያ ክፍት 

ነው!

ቦጋለ አበበ

የተባበሩት መንግሥታት ሰብዓዊ መብት 
ኮሚሽን ከአስር ዓመት በፊት ያወጣው ሪፖርት 
እንደሚያመለክተው፤ በተለያዩ ዓለማቀፍ የስፖርት 
መድረኮች ስፖርተኞችን በዘርና በቆዳ ቀለማቸው 
መገለል የተለመደ ነው።  ይህ እውነታ አሁን ላይ 
አደጉ በምንላቸው አገራት ስፖርት ላይ እንኳን ነቀርሳ 
መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች እንመለከታለን። 

በተለይም እንደ አሜሪካ፤ አውስትራሊያና 
አውሮፓ የመሳሰሉ አገራት ላይ ጥቁር ስፖርተኞች 
አሁንም ድረስ በዘረኝነት የሚዘለፉበት፤ 
የሚንቋሸሹበትና ዝቅ ተደርገው የሚታዩባቸው 
አጋጣሚዎች እየተበራከቱ መምጣታቸው ከዘር፤ 
ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ነፃ መሆን የሚገባው ስፖርት 
ላይ መጥፎ አሻራ እንዲያርፍ እያደረገ ይገኛል።

በስፖርት ጥቁሮች አሁን ላይ በየትኛውም 
ዓለማቀፍ መድረክ ተፎካካሪ እንዲሆኑ ከማስቻል 
ባሻገር በትልቅ ደረጃ ውጤታማ መሆን እንደሚችሉ 
ለማሳየት በርካታ ጥቁር ከዋክብት ብዙ ችግሮችን 
ተጋፍጠዋል። በተለይም ጥቁር አሜሪካውያን 
አትሌቶች በዚህ ረገድ ያዩት ፈተና ሳይጠቀስ 
የሚታለፍ አይደለም። 

አፍሪካውያንም ቢሆኑ በርካታ መከራዎችን 
ተጋፍጠው ለታላቅ ክብር በመብቃት ለአሁኖቹ 

ስለታሪኩ እያወቀ ሉአላዊ ግዛቱን ለመጠበቅም በሚገባ 
መቀረጽና ስለ ሀገሩም እያወቀ ማደግ እንዳለበትም 
ያመለክታሉ፡፡

በዚህ መንገድ ያደገ ዜጋም ከውጭ የሚመጣበትን 
ወራሪ ጠላት በፍጥነት ለመከላከል አቅምና ሃሳብ 
እንደሚኖረው ያስታወቁት የባህልና ስፖርት ሚኒስትር 
አቶ ቀጀላ መርዳሳ፤ ካለፈው ታሪክ የምንማረው፤ 
ስላለፈው ታሪክም የምናጠናው ዛሬ ልንኖርበትና ለነገ 
ደግሞ እያሻሻልን ብሎም ልምድ ይዘን ወደፊት ለመሄድ 
ስለሚያግዝ ወጣቱ የዓአድዋን ታሪክ ብቻ ሳይሆን 
ሌሎችን ታሪኮችን  እንዲሁም ጀብዶችም ማወቅና 
መረዳት አለበት፡፡

ከጦርነት ታሪኮች በተጨማሪም ብዙ መልካም 
ታሪኮች፣ እሴቶች፣ ብዙ የሚባሉ ሀገር በቀል እውቀቶች፣ 
የጥንት አባቶቻችንና ቅድመ አያቶቻችን  የራሳቸው 
ፍልስፍና እና አስተሳሰቦች  ያላቸው ናቸው።“ተዝቆ 
የማያልቅ በርካታ እውቀቶችና ችሎታዎች  ያሏቸው 
በመሆኑ እነርሱን ማወቅም ይገባል፡፡” በማለት  ሚኒስትሩ 
አስረድተዋል፡፡

እንዲሁም ስለ ሀገር ማሰብ የሚያስፈልግ ሲሆን ከዚህ 
በተጨማሪም  ምን ሠርቼ  ማለፍ አለብኝ? ለሀገሬ ምን 
አትርፌ ልለፍ? የሚለውን ማሰብም ያስፈልጋል።ስለዚህም 
ከዓድዋም ይሁን  ከሌሎችም ታሪኮች በጎ ታሪኮች መማር 
አስፈላጊ እንደሆነ ማወቅ ያሻል

ይቀጥላል…..

የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር እንኳን 
ለ126ኛው የዓድዋ የድል በዓል አደረሳችሁ 
እያለ መልካም ምኞቱን ይገልጻል፡፡

አበበ ቢቂላ- የጥቁር ሕዝቦች የድል አርማ

አትሌቶች ፋና ወጊ ሆነው እኩልነትን ማንፀባረቃቸው 
አይካድም። ለዚህም ታሪካዊውን ኢትዮጵያዊ 
የማራቶን ኮከብ አትሌት ሻምበል አበበ ቢቂላ በትልቁ 
የሚነሳ የጥቁር ሕዝቦች ኩራት ሆኖ እናገኘዋለን።

ኢትዮጵያውያን በስፖርቱ ብቻም ሳይሆን በዓድዋ 
ድል የጥቁር ሕዝቦች የነፃነት ተምሳሌትና የማዕዘን 
ድንጋይ ሆነዋል። የጥቁር ሕዝቦች ኩራት የሆነው 
የዓድዋ ድል የሚዘከርበት የካቲት ወር በመላው 

ዓለምም የጥቁር ሕዝቦች መታሰቢያ ሆኖ ይከበራል። 
በስፖርቱ ዓለም ለእኩልነት የታገሉ ቁንጮ 

አትሌቶችም በዚህ ወር ሳይዘከሩ አይታለፉም። 
በእርግጥ በስፖርት መድረክ ዘረኝነትን የታገሉ፤ 
እኩልነትን ያንፀባረቁና በድላቸው የጥቁር ሕዝቦችን 
አንገት ያቀኑ በርካታ ጥቁር ከዋክብቶች መኖራቸው 
አይካድም። ከነዚህ ከዋክብቶች ግን ተፅዕኗቸው 
ከፍተኛ የነበረ፤ ድላቸው በርካታ ትርጉም የነበረውና 
በትልቅ ደረጃ ከሚነሱት መካከል የታላቁ ዓድዋ 
ድል ባለቤት የሆነውን የኢትዮጵያ ሕዝብ እንቁ ልጅ 
አበበ ቢቂላና የሮም ኦሊምፒክ ህያው የማራቶን ድል 
ተጽእኖ ቀላል እንዳልነበረ በብዙ ድርሳናት ተጽፎ 
ይገኛል።

1928 ፋሺስት ጣሊያን በአምባገነኑ ቤኒቶ ሞሶሎኒ 
በመመራት ኢትዮጵያን ከወረረ ከሃያ አራት ዓመታት 
በኋላም ታላቁ አበበ ቢቂላ ታላቋን ሮም በባዶ እግሩ 
ወሮ ዓለምን ጉድ አሰኘ። የምን ጊዜም የማራቶን ንጉሱ 
የአፍሪካውያን ኩራትና የነፃነት ተምሳሌት እንዲሁም፤ 
የመጀመሪያው ጥቁር የማራቶን ኦሊምፒክ የወርቅ 
ሜዳሊያ አሸናፊ በጥቁሮቹ በጀግኖቹ መታሰቢያ ወር 
የካቲት የጥቁር ሕዝቦች ኩራት ሆኖ ከስልሳ ዓመት 
በፊት በኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት ዋዜማ በሮም 
ኦሊምፒክ የፈፀመው ታሪካዊ ጀብድ በመላው ዓለም 
ያሉ ጥቁር አትሌቶችን በእጅጉ ያኮራና ያነሳሳ ነበር።

ጳጉሜን 5 ቀን 1952 አስራ ሰባተኛው የሮም 

ኦሊምፒያድ በታላቋ ሮም ጎዳናዎች በርካቶች 
አይናቸውን ለማመን የተቸገሩበት ጀብድ በአምባገነኑ 
ሞሶሎኒ አገር በበርካታ ነጮች መሐል አንድ ጥቁር 
በባዶ እግሩ ይጽፈዋል ብሎ ማንም አልጠረጠረም። 
የጥቁር ሕዝቦች ተአምርን ለመቀበል የሚተናነቃቸው 
ዘረኝነትን በደማቸው ያሰረፁ ነጮች እንዴት ይህ 
ሊሆን እንደቻለ አሁንም ድረስ ግራ ይጋባሉ። 
አፍሪካውያንን ያኮራ ኢትዮጵያውያንን ከልብ 
ያስፈነጠዘው ታሪካዊ ድል በአበበ ቢቂላ ቀጫጭን 
እግሮች በወርቅ ቀለም መጻፉን ግን እየተናነቃቸውም 
ቢሆን ሊያላምጡት ተገደዋል።

የአራት ዓመት ታዳጊ ሆኖ እናት አገሩ ኢትዮጵያ 
በጣሊያን ፋሺስት ስትወረር መጥፎውን ጊዜ ገና 
ባልጎለበተ የሕፃን አዕምሮው የሚያስታውሰው 
አበበ ቢቂላ ሃያ ስድስት ዓመታት ጠብቆ ታላቁን 
የሮም ጎዳና በባዶ እግሩ ወሮ የማይደገመውን ታሪክ 
አኑሯል።

ከአራት ዓመት በኋላም 1956 በድጋሚ ጫማ 
አጥልቆ በቶኪዮ ኦሊምፒክ ክብረወሰን በማሻሻል 
ጭምር አሸንፎ ጥቁሮች በማይደፈረው ርቀት 
አሁን ላይ ቁንጮ እንዲሆኑ መሠረቱን ጣለ። እሱ 
በከፈተው በርም ቁጥር ስፍር የሌላቸው የማራቶን 
አትሌቶች ለዘመናት ለርቀቱ የተፈጠሩት እነሱ ብቻ  

ወደገጽ 43 ዞራል

የካቲት 23  ቀን 2014 ዓ.ም
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