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የፓንአፍሪካኒዝም ዩኒቨርሲቲ የአድዋ ድልን በመዘከር ለአፈሪካ 

ህዳሴ 

አዲስ ቶልቻ 

03-15-16 

ታሪክ የአንድን ህዝብ ማንነት ገሚገልፁ ነገሮች አንዱ ነው። ህዝብ በእድገት ጉዞ ውስጥ 

ያለፈበት በጎም የሁን አስከፊ ታሪክ የአሁን ማንነቱን የሚያንፀባርቅ ከመሆኑ ባሻገር 

የቀጣይ ጉዞውን የሚነድፍበት መማሪያው ነው፤ በጎ ታሪኩን ያፀናል ስህተቱንና የውድቀት 

ታሪኩን ላለመደገም ይጠነቀቃል። ይህ እንዲሆን ህዝብ የማንነቱ መገለጫ የሆነውን 

ታሪኩን ሊያውቅ ይገባል። ያለፈ ታሪኩን የማያውቅ ህዝብ የአሁን ማንነቱንና የወደፊት 

መደረሻውን በግልፅ ማወቅ አይችልም። 

ኢትዮጵያውያን ልናፀናውና ልንማርበት የሚገባን፣ በቀጣይ ጎዟቸን ማንነታችን ሊሆን 

የሚገባን እንዲሁም ላለመድገም ልንጠነቀቅ የሚገባን አሰከፊ ታሪክ ያለን ህዝቦቸ ነን። 

ከምናፀናውና ለቀጣይ ጉዟችን ማንነታችነ ሆኖ ሊገፋን ከሚገቡ ታሪኮቻችን መሃከል 

ቀዳሚው ነፃነታችንን ጠብቀን የኖርን ህዝቦች መሆናችን ነው። ኢትዮጵያ በአፈሪካ 

ብቸኛዋ በራስዋ ልጆች መስዋዕትነት በቅኝ ገዢዎች ሳትደፈር ነፃነቷን ጠብቃ የኖረች 

ሃገር ነች። ነፃነትን ጠብቆ የመኖር ነገር ሲነሳ በዙዎች ምእራባዊቷ አፈሪካዊት ሃገር 

ላይቤሪያም ነፃነቷን ጠብቃ የቆየች ሃገር በመሆኗ የጠቅሷታል። የሁን እንጂ የላይቤርያ 

ከቅኝ ገዢ አወሮፓውያን ወረራ ተጠብቃ መቆየት ከኢትዮጵያው ይለያል። 

ላይቤርያ በባርያ ንግድ ወደአሜሪካ የተወሰዱ ጥቆሮችን ወደአፍሪካ በመመለስ በአሜሪካ 

የተፈጠረች የአሜሪካን ሰንደቅዓላማ ስታውለበልብ የነበረች ሃገር ነች። አፈሪካን 

የተቀራመቱት የአወሮፓ ቅኝ ገዢ ካፕታሊስቶች ላይቤርያን ከቅርምታቸው ውጭ 

ያደረጓት እንደነፃ የአሜሪካ ግዛት ስለቆጠሯት ነው። የኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ የመኖር 

ታሪኳ ግን ከዚህ ይለያል። አወሮፓውያኑ መንግስታት ኢትዮጵያን በካርታ ላይ 

ተቀራምተዋታል። በካርታ ላይ ቅርምቱ ኢትዮጵያ ገና በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ 

አንድነቷን አስጠበቃ ብቅ ላለችው ጣሊያን ነበር የደረሳት። የሁን እንጂ የጣሊያን 

መንግስት  በካርታ ላይ “የአኔ” ያላትን ኢትዮጵያ ወረሮ መያዘ አልቻለም፤ እንዴጎመዣት 



2 
 

ነው የቀረው። ታዲያ የጣሊያን መንግስት ኢትዮጵያን እንደጎመዠ እንዲቀር ካደረጉት 

በድሎቸ ሁሉ የአድዋ ድል የጎላ ስፍራ አለው። 

ጣሊያን  ገሚሱ በሽፍታ፣ ገሚሱ በፊውዳል መሳፍንት ወዘተ ስር ተበታትኖ የነበረውን 

ግዛቷን በአንድ ንጉሰነግስት ስር ማደረጓን ተከተሎ በስተሰሜን ምስራቅ ቀይ ባህርን 

ተሻግራ ኢትዮጵያን ወርራ በቅኝ ለመግዛት ሙከራ ማድረግ የጀመረችው በ19ኛወ አጋማሸ 

ገደማ ነበር። በተለይ በአፄ ዮሃንስ የንግስና ዘመን ተደጋጋሚ ሙከራ አድርጋ በደረሰባት 

ሽንፈት ምክንያት ምኞቷ መቅረቱ ይታወቃል።  የዶጋሊን ወጊያ ድል ለዚህ አሰረጂነት 

መጥቀስ ይቻላል። 

ጣሊያን ተደጋጋሚ የወረራ ሙከራ አድርጋ ድል ከተመታች በኋላ አፄ ዮሃንስ በቀይ ባህር 

በኩል ሌላ ወረራ ላለማስተናገድ ከእንግሊዝ መንግስት ጋር ይስማማሉ፤ በምፅዋ በኩል 

ጠላት እንዳይዘልቅ የማድረግ ስምምነት። ይሁን እንጂ የእንግሊዝ መንግስት ይህን ቃሉን 

አጥፎ ጣሊያኖች ወደኢትዮጵያ ዘልቀው ኤርትራን እንዲቆጣጠሩ ያደርጋል። አፄ ዮሃንስ 

በመተማ ከማሃዲሰቶች ጋር መተማ ላይ ባደረጉት ውጊያ ከተሰዉ በኋላ ሃገሪቱን 

የተረከቡት አፄ ምኒሊክ በእንግሊዞች ክህደት ኤርትራን ለመቆጣጠር ከበቃው የጣሊያን 

መንግስት ጋር ውል ይገባሉ፤ የውጫሌ ስምምነት በመባል የሚታወቀውን ውል። 

ይሁን እንጂ የጣሊያን መንግስት ኤርትራ ላይ ከመፅናት ይልቅ ኤርትራን መረማማጃ 

በማደረግ ኢትዮጵያን የመቆጣጠር ዓላማ ስለነበረው የውሉን አንድ አንቀፅ (አንቀፅ 17) 

የጣሊያንኛ ቅጂ ኢትዮጵያ የቅኝ ግዛቱ መሆኗን በሚያመለክት አኳኋን አሳስቶ ቀየረው። 

ይህን የውሉን አንቀፅ “ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ማድረግ የምትችለው በጣሊያን 

መንግስት አማካኝነት ነው” በሚል በመቀየር፣ ይህን ለአወሮፓ መንግስታት በማሳወቅ 

እውቅና እንዲሰጡት ነበር ያደረገው። 

ይህን የሰሙት ንጉሰ ነገስት ዳግማዊ አፄ ምኒልክ የጣሊያን መንግስት አካሄድ ትክክል 

አለሞኑን እንደማይቀበሉት አሳወቁ። በዚህ ሁኔታ በሁለቱ መንግስታት መሃከል 

አለመግባባት ተፈጠረ።  ይህ በእንዲህ እንዳለ የጣሊያን መንግስት ከኤርትራ ግዛቶቹ 

ተነሰቶ በሰሜን ትግራይ በኩል ወደኢትዮጵያ ዘለቀ።  

የጣሊያን መንግስት በዚህ አኳኋን ኢትዮጵያ ላይ ወረራ ለመፈፀም ሰራዊቱን ሲያዘልቅ 

አፄ ምኒልክ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ - ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች የዘመቻ ከተት 
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አወጁ። ለነፃነታቸው ቀናኢ የሆኑት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች 

ከየአጥቢያቸው በጎበዝ አለቃቸው እየተሳባሰቡ በኣራቱም የሃገሪቱ ማዕዘናት የነበሩትን 

አዝማቾች  በመቀላቀል በምኒሊከ ጠቅላይ አዛዠነት ወደሰሜን ኢትዮጵያ ዘመቱ፤ 

የጣሊያንን ወራሪ ሃይል ተከላክለው ነፃነታቸውን ሊያስከብሩ። 

ሰሞኑነ የአድዋ ድል 120ኛ ዓመት ሲከበር የአድዋ የውጊያ ሁኔታና ወሎ በሰፊው 

ስለተዘከረ ከዚህ ያለፈ መልሼ ማንሳት አልፈልግም። ይሁን እንጂ ይህ ኢትዮጵያውያን 

በአድዋ ጦርነት የጣሊያን ወራሪ ሃይል ላይ የተቀዳጁት ድል ያስከተላቸው ውጤቶች ላይ 

አጭር አስተያየት መስጠት እፈልጋለሁ። 

የአድዋ ድል አሁን ያለውና መጪው ትውልድ ሊማርባቸው የሚገቡ ትሮፋቶችን ያስገኘ 

ታላቅ የኢትዮጵያ ታሪክ አካል ነው። የአድዋ ድል ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ 

ብሄረሰቦችና ህዝቦች ፍፁም ተመሳሳይ በሆነ “ሰብአዊ ክብሬንና ነፃነቴን አላሰደፍርም” 

በሚል ስሜት በአንድነት የተነሱበት መሆኑ  በአሁኑና በቀጣይ ትውልድ ሊወረሱ 

ከሚገባቸው አሴቶቹ ቀዳሚው ነው።  

ሁሉም የኢትዮጵያ ብሄሮች በተመሳሳይ የነፃነትና ነፃነትን የመጠበቅ ፍላጎት ተነሳስተው 

በአንድ ግንባር ባይሰለፉ ኖሮ የአድዋ ድል ላይሳካ ይችል ነበር። ጠላት የዓላማ አንድነት 

የሌላቸውን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን መጠቀሚያ በማድረግ በእጅ አዙር ጦርነት 

እርስ በርሰ አናክሶ በሚፈጠረው ክፍተት በቀላሉ ኢትዮጵያን መቆጣጠር ይችል ነበር። 

የአሁኑ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ትውልድ በተለይ የኢትዮጵያ ጉዳይ 

ዋነኛ አጀንዳቸው ባለሆኑ ወገኖች ከሚነዛው ውዥንብር ራሱን ጠብቆ  በእኩልነት ላይ 

የተመሰረተ አንድነቱን ማፅናቱ የዘላቂ ነፃነቱ መሰረት መሆኑን ከአድዋ ድል መማር 

አለበት።  እርስ በርስ በጥርጣሬ መተያያት፣ አንዱ በሌላው ላይ ጥላቻ እንዲያድርበት 

ማነሳሳት ግጭት በመቀስቀስ ሰላሙን፣ ልማቱንና ብልፅግናውን ለማይፈልጉ የውጭ 

ጠላቶቹ አጋልጦ እንደሚሰጠው የአሁኑ ትውልድ ማወቅ ይኖርበታል። 

ይህ ሁኔታ የሚፈጠረው የፀና ሰላምና መረጋጋት፣ ድህነትን ማስወገድ ላይ እንዲያተኩርና 

ድህነትን የማሸነፍ አቅም እንዲኖረው በማድረግ አሁን በጠላት ወረራ ሊደርስበት 

ከሚችለው ባልተናነሰ የውርደት ምንጭ የሆነውን ድህነት ማስወገድ ያስችለዋል። 

የኢትዮጵያ ህዝብ የተሸከመው ድህነት በውጭ እርዳታ፣ ውጭ ሃገር ሆነው በሚንጫጩ 



4 
 

ተቺዎችና “የስርአት ለውጥ እናመጣለን” በሚል ከታሪካዊ ጠላቶቻችን ጋር ጭምር አብረው 

በሚፎክሩ ቡድኖች ወዘተ አይቃለልም። ድህነትን ማቃለልና ማስወገድ የሚቻለው 

በመከባበርና በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነታችንን በማፅናት ሰላማችንን ስናረጋግጥ 

ነው። በዚህ የሰላም ሜዳ ላይ ልክ እንደአድዋው ወጊያ ሁሉ ድህነትን ድል ነስተን 

በብልፅግና የተሻለ ህይወት ማረጋገጥ የምንችለው  በአንድ ግንባር መሰለፍ ስንችል ብቻ 

ነው። 

ጥቁሮች ወራሪ ነጭን ድል ነስተው ነፃነታቸውን ያረጋገጡበት የአድዋ ድል ተፅእኖ 

ከኢትዮጵያም ተሻገሮ መላውን ጥቁር ህዝብ ለነፃነት ያነሳሳ መሆኑ ይታወቃል። የአድዋ 

ድል በአፍሪካ በቅኝ ግዛት ስር የነበሩ እንዲሁም በባርነት ወደአሜሪካ የተጋዙ ጥቁር 

አፍሪካውያንን ለትግል ያነሳሳ እና አሁን በአፍሪካና በአሜሪካ ሃገራት የጥቁሮች ነፃነትና 

የመብት እክልነት እንዲረጋገጥ ምክንያት የሆነ ታሪካዊ ድል ነው። 

የአድዋ ድል የፓን አፍሪካኒዝም አመለካከት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። 

ፓነአፍሪካኒዝም አፈሪካውያን አንድነታቸውን አጠናክረው ለነፃነት በሎም ለብልፅግና 

እንዲነሳሱ ያደረገ አመለካከት ነው። ይህ የፓንአፍሪካኒዝም አመለካከት ከሃምሳ ዓመት 

በፊት ሁሉንም የአፍሪካ ህዝቦች ከቅኝ ግዛት ነፃ በማውጣት አንዲት አፈሪካን 

የመመሰረትና የመበልፀግ ራእይ ይዞ የተነሳው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንዲመሰረት 

ያደረገ አመለካከት ነው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በርካታ የአፍሪካ ሃገራት ከቅኝ ግዛት 

ነፃ እንዲወጡ በማድረግ ረገድ ጉልህ ድርሻ ነበረው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን የተካው 

የአፈሪካ ህብረትም በዚሁ በፓንአፍሪካኒዝም አመለካከት ላይ የተመሰረተ ነው። የአፍሪካ 

ህብረት  በአፈሪካ ሃገራት መሃከል የኢኮኖሚና የባህል ትስስር በመፍጠርና እንዲበለፅጉ 

በማደረግ በኢኮኖሚና በባህል ትስስር ላይ አንዲት የበለፀገች አፍሪካን የመመሰረት ራዕይ 

ያለው ተቋም ነው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅትም ሆነ የአፍሪካ ህብረት ከተመሰረቱበት 

የፓንአፍሪካኒዝም አመለካከት ጀርባ ታላቁ የአድዋ ድል አለ። 

ይህን ያህል ከኢትዮጵያም አልፎ ለጥቁር ህዝቦች ሁሉ የተረፈውን የፓንአፍሪካኒዝም 

አመለካከት መሰረት የሆነውን የአድዋ ድል ትሩፋቶች ለአሁኑና ለመጪው የኢትዮጵያና 

የአፍሪካ ትውልድ ማውረስ አስፈላጊ ነው። ይህ ደግሞ እስከዛሬ የአድዋን ድል ለማሰብ 

ስናደርገው እንደቆየነው በአድዋ አደባባይ ላይ አበባ ከማኖርና እለቱን አሰመልክቶ ለአንድ 

ቀን ያህል የሚዲያ ፕሮግራም ከማዘጋጀት ያለፈ ዘላቂ ስራ መከናወን ይኖርበታል። 
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በዚህ ረገድ በቅርቡ እንቅስቃሴው መጀመሩን የሰማነው የአድዋ ውጊያ የተካሄደበት ስፍራ 

ላይ በአድዋ ከተማ ሊገነባ የታሰበው የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ምስረታ ድንቅ ብስራት 

ነው። ይህ በአድዋ ሊመሰረት የታሰበው የፓንአፍሪካኒዝም ዩኒቨርሲቲ የአፍሪካን የነፃነት 

ተጋደሎ ታሪክ የሚጠናበትና  የበለፀገች አፍሪካ እንድትፈጠረ ማድረግ የሚያስችሉ 

ምርምሮች የሚካሄዱበት፣ የአፍሪካ ህዳሴ ልሂቃንና መሪዎች መፍለቂያ ሊሆን ይችላል። 

ይህ የአደዋ ድልን ታሪክ ለአሁኑ ኢትዮጵያዊ በማሳወቅ አሁን በእጁ ያለውን ነፃነትና 

በማንነት የመኩራት ስሜት እንዲኖረው ያስቻለውን ታሪኩን እንዲያውቅና ለኢትዮጵያና 

ለአፍሪካ ህዳሴ እንዲነሳሳም ያደርገዋል።  


