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ከአድዋ ድል ምን እንማራለን? 
                                                   ዘአማን በላይ 03-03-16 

የፋሽሽት ጣልያን ሰራዊት አድዋ ተራሮች ላይ ድል ከተነሳ እነሆ 120 ዓመት ሞላው። 

በቂል በቀል ተሞልቶም በ1933 ዓ.ም በድጋሚ ሀገራችንን ለመውረር እዚሁ የከተመበትና 

ጀግኖች አርበኞች ለሁለተኛ ጊዜ የሽንፈት ፅዋን እንዲጋት ካደረጉትም 75 ዓመታት 

ሆነው። እነዚህ ሁለት ድሎች የሚያመላክቱን አንድ ትልቅ ትርጉም አለ—ብዝሃነታችን 

የውጤታማነታችንና የድላችን እንጂ የውደቀታችን ምንጭ አለመሆኑን ነው። አድዋ ከእኛ 

ባለፈም የመላው አፍሪካውያን መኩሪያ ነው።  

አዎ! የአድዋ ድል የጥቁር አፍሪካ ህዝቦች ዋነኛ መለያ ነው። በዚያን ወቅት አፍሪካውያን 

በቅኝ አገዛዝ ፍዳቸውን ሲያዩ፣ በገዛ ሀገራቸው ሌሌ ሆነው ሲኖሩና እንደ እንስሳት 

ሲቆጠሩ፤ ጥቁር አፍሪካዊቷ ኢትዮጵያ በነጮች የሚመራውን የፋሽሽት ኢጣልያን ኃይል 

ድባቅ በመምታት ለቀሪው የአህጉሪቷ ህዝብ የብርሐን ጮራን መፈንጠቅ ችለዋል። 

እርግጥ በአድዋ ድል ያልተሳተፈ የሀገራችን ብሔር፣ ብሔረሰብና ህዝብ የለም። ለድሉ 

መገኘት ሁሉም የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የየበኩላቸውን አስተዋፅኦ 

አድርገዋል። የሃይማኖት ልዩነትንም አላገዳቸውም። በወቅቱ በሀገሪቱ ውስጥ የነበሩት 

የክርስትና እና እስልምና የእምነት ዘውጎች ድሉ እንዲገኝ መስዕዋትነትን ከፍለዋል።  

ታዲያ እዚህ ላይ የያኔዎች የሀገራችን አርበኞች ያከናወኑትን ተግባር ለትውታ ያህል 

ጨለፍ አድርገን መመልከት ያለብን ይመስለኛል። ይሁንና ይህን የአበውንን የእመውን 

ሀገርን ያለማስደፈር ተግባር ስናነብ፣ ወጣቱ ትውልድ ዛሬ ላይ ፊት ለፊቱ ተደቅኖ 

እያሳፈረው ያለውን ድህነትን መንግስት ባመቻቸው ምቹ ልማታዊ ምህዳር ውስጥ የበኩሉን 

አሻራ እያሳረፈ እንደ ቀደምት አባቶቹ ታሪክ መስራት እንዳለበት በማመላከት 

ይሆናል።…እናም የድሉ ሃቅ ሲጨለፍ ይህን ይመስላል።      

…የአድዋ ድልን ልዩ የሚያደርገው በወቅቱ የእስልምና እምነት ተከታይ የነበሩ 

ኢትዮጵያውያን ከክርስትና እምነት ተከታይ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው 

ተሰልፈው እኩል መስዋእትነት ከፍለዋል። እንደ ክርሰትና እምነት ተከታዮች ሁሉ፣ ባህር 

አቋርጦ ከመጣው ግፈኛ ጠላት ሀገራቸው ከተቃጣባት ጥፋት እንዲታደጋት አላህን 
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ተማፅነዋል። ክርስቲያኑም ሆነ ሞስሊሙ የክተት አዋጁ ከታወጀበት ከጥቅምት 2 ቀን 

1888 ዓ.ም ጀምሮ ቀንና ሌሊት የጋራ አምላኩን ከመማፀን አላቋረጠም ነበር።  

እርግጥ የጦርነቱ ዝግጅት ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ መረጃ በመሰብሰብ ወሳኝ ሚና 

ተጫውቷል። በወቅቱ ኣውዓሎም ሗረጎት (ባሸ ኣውዓሎም) የተሰኙ የትግራይ ወጣት 

ለኢጣልያ መንግሥት በመረጃ አቅራቢነት ለማገልገል ተቀጥሮ ይሰራ ነበር። እርግጥ 

ኣውዓሎም ምንም ቢሆን አፉ እንጅ ልቡ ወደ ወገኖቹ ያደላ ሰው ነው። የውጭ ወራሪ 

ጠላት በእናት ሀገሩና በወገኖቹ ላይ ሊፈጽመው ለተዘጋጀው ጥፋት ተባባሪ ለመሆን 

አልፈቀደም።  

ወጣቱ ንቃተ-ህሊናው ላቅ ያለ ስለነበር ከጠላት በተማረው የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ ሀገሩንና 

ወገኑን ለመጥቀም ወሰነ። ይህን የተቀደሰ ዓላማ ለጓደኛው ለብላታ ገ/እግዚአብሔርም 

አወጋው። ሁለቱ ጓደኞች ይህን ሲያሰላስሉ በነበረበት ወቅት ውዝግቡ በሰላም እንዲፈታ 

ድርድር ቀጥሎ ነበር። የሁለቱ ኢትዮጵያኖች አለቃ የነበረው ጣልያናዊው የመረጃ መኮንን 

ስለ ድርድሩ ሲናገር “ኃያሉ የጣልያን መንግሥት ሠራዊት ይህን የኢትዮጵያን የዝንብ 

መንጋ ባንድ ቀን አራግፎ ግዛቷን መቆጣጠር ያቅተዋል ተብሎ ነው ድርድር እየተባለ 

ጊዜያችን የምናጠፋው?” ሲልም ይሰማል።  

…ወጣቱ ኣውዓሎም ልቡ በጥላቻ ይነድዳል። የሀገሬ ህዝብ እንዴት በውጭ ወራሪ ሃይል 

ይዋረዳል ሲልም ይበግናል። ነገሩንም ለብላታ ገ/እግዚአብሔር ደግሞ ያዋየዋል። ብላታም 

አውአሎምን ከራስ መንገሻ ዮሐንስ ጋር የሚተዋወቅበትን መንገድ አበጃጀና አገናኘው። 

ራሱ በኣውዓሎምላይ ጥቂት ጥናት ቢጤ እንዲደረግበት ካደረጉ በኋላ በጉዳዩ ላይ በጋራ 

መምከር ያዙ። ዘዴም ቀየሱ።…  

የምክክሩ ዘዴም ይህን ይመስል ነበር።… ‘የካቲት 21 ቀን ማርያም ስለሆነች አብዛኛው 

መሳፍንት ከሚመራው ጦር ጋር ቤተ ክርስቲያን ለመሳለምና ለመጸለይ ወደ አኩስም ጽዮን 

ይሄዳል፤ የንግሥቲቱ ወንድም ራስ ወሌም ስለሞቱ ንጉሡና ንግሥቲቱ በኀዘን ላይ 

ናቸው፤ አንዳንድ መሳፍንቶችም የሚመሩትን ጦር ይዘው ጣልያንን ድል ማድረግ 

እንደማይቻል ተስፋ ቆርጠው እየከዱ ወደ የመጡበት እየተመለሱ ናቸው፤ ቀሪው ሰራዊት 

ደግሞ ስንቅ ጨርሶ ምግብ ፍለጋ ተከዜን ተሻግሮ  ድረስ ሄዷል።…በመሆኑም ንጉሡና 

ንግሥቲቱ ከጥቂት የክብር ዘበኞቻቸው ጋር ድንኳናቸው ውስጥ ብቻቸውን ይገኛሉ።…  
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…እናም ወደ ፀለምቲና ወልቓይት እንዲሁም ወደ ኣክሱም ጽዮን የሄደው ሠራዊት 

ከመመለሱ በፊት እሑድ የካቲት 23 ቀን አደጋ ቢጣል በቀላሉ ድል አድርጎ ንጉሡንና 

ንግሥቲቱን መማረክ ይቻላል’ የሚል የተሳሳተ መረጃ ኣውዓሎም ለጣልያኑ ጄኔራል 

ባራቴሪ እንዲያቀርብለት ይደረጋል። መረጃውም በታቀደው ዘዴ መሰረት ለጣልያኑ ጦር 

መሪ ደረሰው።… 

…የጠላት ጦር አዛዥ የነበረው ጄኔራል ባራቴሪም በቀረበለት መረጃ ረክቶና ተደስቶ 

ከምሽጉ ወጥቶ ምኒሊክን ለመማረክና ሀገሪቱንም በቅኝ ለመግዛት እየተዝናና መጣ። 

ደረቱንም ነፍቶ ወደ ኢትዮጵያ ጦር ተጠጋ። የተናቀው የኢትዮጵያ ጀግና ሠራዊት ግን 

በየምሽጉ ሆኖ ጠላት ወደ ስበት ማዕከሉ እስኪገባ ድረስ አድፍጦ ይጠብቀው ጀመር። 

ጠላትም እየተነዳ ወደ ስበት ማዕበሉ ተጠጋ። ያኔ ታዲያ ተንቆ የነበረው የሀገራችን 

ሰራዊት ይተገትገው ጀመር።..  

አዎ! አንድ ፀሐፍት እንዳሉት “ያንን ነጭ የሮማ ስንዴ በጋለ ጥቁር ምጣድ ይቆላው 

ጀመር” ዕልልታው፣ ፉከራውና ሽለላው ቀለጠ። እናም የካቲት 23 ቀን 1888 ዓ.ም ከቀኑ 

11 ሰዓት ላይ የጣሊያን ጦር በጥቁሮቹ ተረትቶ ተፈታ። ልዩነቱ ሳያግደው እንደ አንድ 

ሕዝብ በአንድ አመራር ሥር የተሰለፈው የኢትዮጵያ ጀግና ሰራዊት በጥቁር ህዝቦች ታሪክ 

ታይቶ የማይታወቅ ደማቅ ሀገራዊና አፍሪካዊ ታሪክ ፃፈ። ጠላቱን ታግሎ በመደምሰስ 

ብሔራዊ ክብሩን አስጠበቀ፤ አፍሪካዊ ኩራት በማለው ዓለም እንዲናኝም አደረገ።… 

ይህ የአድዋ የድል ገድል የሚያስተምረን ታላቅ ቁም ነገር አለ። ይኸውም የጣልያንን 

ወራሪ ጦር ድል ያደረገው ብዝሃነታችን የውጤታማነታችን ምንጭ መሆን ነው። 

ብዝሃነታችን በመፈቃቀድ ላይ ተመስርቶ በአንድነት ለአንድ ዓላማ እስከተሰለፈ ድረስ 

የድል ፅዋን ማንሳታችን አይቀርም። በፍላጎት ላይ ተመስርተን ብዝሃነታችንን በጋራ 

ክንድነት እስካስተባበርነው ድረስ ማግኘት የምንፈልገውን ማናቸውንም በእጃችን 

ማድረጋችን አይቀሬ ነው። 

ታዲያ እዚህ ላይ “ዛሬስ ከአዲሱ ትውልድ ምን ይጠበቃል?” የሚል ጥያቄ ማንሳት 

የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እርግጥ ዛሬ የውጭ ወራሪ ኃይል የለም። ዛሬ የውጭ 

ወራሪዎችን እንደ አበውና እመው ዘመን በጦርና በጎራዴ፣ በተራራ፣ በዱርና በገደል የውጭ 

እንመክትም ወይም አንዋጋም። ምስጋና ለሀገራችን ሲሉ ቤዛ ለሆኑት ውድ የህዝብ ልጆች 
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ይግባውና የድህነት ዘበኞችም ቢሆኑ ዛሬ ፊት ለፊታችን የሉም። ዛሬ ፊት ለፊታችን 

ያለውና አንገታችንን እያስደፋን መዘባበቻ እንድንሆን የሚያደርገን አንድ የውስጥ ጠላት 

ነው—ዘበኞቹ የተወገዱት ‘ድህነት’ የተሰኘ ክፉ ባላንጣ።  

ትናንት አበውና እመው አጥንታቸውን ከስክሰውና ደማቸውን አፍስሰው የታፈረችና 

የተከበረች ሀገርን አስረክበውናል። ዛሬ ደግሞ የእኛ ተራ ነው። እናም ድህነት የሚባል 

የሐፍረት ምንጭን ማክሰም ይገባናል። ይህን ለመወን ደግሞ የአድዋዎቹ አርበኞቻችን 

ሞዴል ናቸው። እነርሱ ብዝሃነት የውጤታማነት ምንጭ መሆኑን አሳይተውን አልፈዋል። 

እኛም ዛሬ ላይ ሀገራችን ውስጥ የተፈጠረውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም የብዝሃነታችንን 

የፈረጠመ ክንድ በድህነት ላይ ማንሳት አለብን። ይህን ስናደርግም የበኩላችንን ደማቅ 

ታሪክ እንፅፋለን። የህዳሴያችንን መደላድል ይበልጥ በማመቻቸት፣ የታለመውን ሀገራዊ 

ራዕይ ዕውን ማድረግ እንችላለን።     

 

 


