
           ዓዴዋ፡ የነፃነት ተምሳላት ዓሇም  አቀፋዊ  ዩኒቨርሲቲ    

                                         
በጥንታዊትዋ የዓዴዋ ከተማ ዙሪያ የሚገኘው ሶልዲ ተራራ - በጣሉያን ወራሪ ጦር ሊይ አያቶቻችን ዴሌ የተጎናፀፉበት ቦታ ነው።  

ከ120 ዓመታት በኋሊ  የ”ዓዴዋ - ፓን-አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ” ሇማስገንባት በቅዴመ ዝግጅት ሊይ ነው።                                             
የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ ዯግም “ዓዴዋ - የነፃነት ተምሳላት ዓሇም ዓቀፋዊ ዩኒቨርሲቲ” ቢባሌ ታሪካዊነቱ የበሇጠ ይገሌፀዋሌ ባይ ነው።  

በዓዴዋ፡ሇፓን-አፍሪካን ዩኒቨርሲቲ ሲፖዚየም (የውይይት መዴረክ) አዘጋጅ ኮሚቴ አባሊት! 

አስቀዴሜ የፓን -አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ በዓዴዋ ከተማ ሇማስገንባት መነሻ ጽሁፍ ኣዘጋጅታችሁ በአዱስ አበባ ሁሇት ጊዜ የውይይት መዴረክ 

በማዘጋጀት በአገር ውስጥም ሆነ በመሊው ዓሇም የሚገኘውን ወገናችሁ በዜና ማሰራጫዎች በኩሌ እንዱንከታተሇው ሊዯረጋችሁ የፎሮሙ 
ኣዘጋጆችና ተሳታፊዎች ሌባዊ ምስጋናዬን ሇመግሇፅ እወዲሇሁኝ። 

በውይይት መዴረካችሁ የተሊሇፉ መሌእኮችና የተንሸራሸሩ ሃሳቦች፣ አንዱሁም ውይይቱን መሰረት በማዴረግ በተሇያዩ ባሇሙያዎች የወጡ 
ኣስተያየት ኣዘሌ ጽሑፎች በጥሞና የመከታተሌና የማንበብ እዴሌ አግኝቻሇሁኝ።  ከመቅረት ዘግይቶ መገኘት የተሻሇ ነው እንዯሚባሇው 
እኔም  የዓዴዋው ጉዲይ በተመሇከተ በውስጤ በመሊሇስ ሊይ የነበረውና የዓዴዋው ጉዲይ የሚመሌከታቸው ባሇሙያዎች ጀምረውታሌና 
ውጤቱን እንዯ አግሬው ጠብቄ ሌይ ከማሇት አሌፌ በነሓሴ ወር ቀጣዩ ውይይታችሁ ሇማካሄዴ ከመቀመጣችሁ በፊት ቢያንስ 
ሇዩኒቨርሲቴው ሉሰጥ የታቀዯውን የመጠሪያ ስም በሚመሇከት  እንዱሻሻሌ የሚመስሇኝን ሊካፍሊችሁ ወሰንኩኝ። 

አያቶቻችን ከ120 ዓመታት በፊት  የካቲ ወር 1888 (ማርች 1, 1896) የጣሉያን ወረራ በመመከት ዓዴዋ ሊይ ዴሌ ሲያዯርጉ ለዓሊዊ 

ግዛታችንን ሊሇማስዯፈር ሲሆን ሇበርካታ ቁም ነገሮችም መሰረት እንዯነበረ መረዲት ይቻሊሌ፡  

 1) የኢትዮጵያ ህዝቦች  በአንዴ ማዕከሊዊ መንግስት ስር እንዱተዲዯሩና ጠንካራ መንግስት እንዱፈጠር ማስቻለን፤                                          

2) የህዝቦች በአንዴ ጥሊ ስር መዯራጀት የሚዯፍረው፣ ሇመዴፈር ከተመኮረም የሚያንበረክከው ኃይሌ እንዯማይኖር ራሱን 
በተግባር ያስመሰከረበት፣ ሇላልችም በተግባር ማረጋገጡን፤                                                                                                                                   

3) ቅኝ ገዢዎችም የወረራ ተግባራቸውን በሂዯት ቆም ብሇው እንዱያስቡና እንዱያቆሙ ትምህርት የሰጠ ሲሆን የቕኝ ገዢነት 
ዓሊማቸውን ወዯ ቅኝ ኣዙር አገዛዝ በማዞር የዝቦችን አንዴነት በከፋፍሇህ ግዛ መረባቸው ሇመዘርጋት ያስገዯዲቸው የህዝባችን 
ገዴሌ ውጤት አካሌ ነበር ማሇት እንዯሚቻሌ፤                                                                                                                                                                 

4) ኢትዮጵያ ነፃ ሃገር ሆና መቆየትዋና እንዯ ላልች የቅኝ ተገዢ ሃገራት ሇማንበርከክ ተሞክሮ በዓዴዋው ጦርነት የአውሮፓን 

ዘመናዊ ጦር ሰራዊት ዴሌ ማዴረጋችንን ራሳቸው በፈጠሩዋቸው የዜና ኣውታሮች መሊውን ዓሇም እንዱያውቀው ሲያዯርጉ በ 
ቅኝ ግዛት ስርና በባርነት ሲማቅቁ የነበሩትን ጭቁን ህዝቦች ተስፋ ያስሰነቀና ሇመሊው ዓሇም የነፃነት ተምሳላት ሆኖ ማሇፉን 
መረዲት ይቻሊሌ። 

 በውይይቱ ወቅጥ ከተሳታፊዎቹ  ከተገሇፁት ሃሳቦች መካከሌ “በአንዴ በኩሌ የፓን-አፍሪካ አካሄዴ ከተጠቀምንና አፍሪካውያን 
ወንዴሞቻችንን ወዯኛው ሇማምጣት ብንችሌ አገራችንና አፍሪካ ጠንካራ ማዴረግ  እንችሊሇን፤ በተጨማሪም አፍሪካውያን 
ወንዴሞቻችንና በመሊው ዓሇም የሚገኘውን የጥቁር ዘር ሇማሰባሰብ የአፍሪካ ኅብረትን መጠቀም እንዯሚያስፈሌገን፤ በዛን ጊዜ 

ከአፍሪካውያንና ከውጭ የተክኒክና የፋይናንስ ዴጋፍ ሇማሰባሰብ ይቀሊናሌ። ስሇዚህ የኛ ምኞት ሇማሳካት ከአፍሪካ ኅብረትና የ 2063 

አጀንዲው ጋር ማያያዝ ይስፈሌገናሌ”  የሚሌ ሲሆን በላሊ በኩሌ ዯግሞ ሲንሸራሸር የቆየው ሃሳብ  በዓዴዋ የፓን-አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ስም  



ብንጠቀም  ቀዯም ብሇው በተሇያዩ የአፍሪካ ሃገራት ከተቋቋሙት 5 ፓን-አፍሪካን ኢንስቲቱሽንስ ተመሳሳይ እንዲይሆን  ስጋታቸውን 

የገሇፁበት ሁኔታ እንዯነበርና በዛ መንገዴ ከተኬዯ በእርግጥም  ተዯራጅተው በሚገኙ 5 ኢንስቲቱሽኖች ንኡስ ክፍሌ የመሆን እዴሌ 
ያጋጥመዋሌ የሚሌ ነው”።  

የሚፈሇገው ዯግሞ ብቸኛዋ ነፃነትዋን ሇማስጠበቅ ዴሌ ያዯረገች ሃገር የዴሌዋን ታሪክ የሚዘክር ዩኒቨርስቲና ቤተመዘክር ሇማቋቋም በስም 
አሰጣጥም ሆነ በአወቃቀሩ ከማንም ከምንም ጥገኝነት ነፃ ሆኖ መዯራጀት ይገባዋሌ ነው መሌእክቱ። ከየትም አምጪው ደቄቱን ፍጪው 

እንዱለ ዩኒቨርሲቲውን ሇማቋቋም ሀገራዊ፣ አህጉራዊና ዓሇም አቀፋዊ  ተቋማት (መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ) በማሳተፍ 
ዩኒቨርሲቲው  በአዯረጃጀቱም ሆነ አካዲሚካሌ ዪዘቱ ዓሇም አቀፋዊነት ይዘትና ተሌእኮ እንዱኖረው ቢዯረግ በቂ የባሇሙያና የፋይናንስ 
ፍሰት ሇማግነት ያስችሊሌ ነው።  

እርግጠኛ ነኝ የዓዴዋ ዴሌ ታሪካዊ ይዘቱ የጠበቀና ከዴለ በኋሊ ሇመሊው በቅኝ ግዛት ስር ሇነበሩ ጭቁን ህዝቦች በተይም የመሊው 
ኣፍሪካውያን  የነፃነት ተጋዴል ጠንክሮ ሇመቀጠሌ ኣብነትና በር ከፋች መሆኑን በሚያሳይ መሌኩ እንዱቃኝ ቢዯረግ ከጥገኛ አካሄዴ 
ተሊቅቆ  ሇሁለም ትምህርት ሰጪና ተጠቃሚነትን የሚያሳይ ይሆናሌ። በዓዴዋ ሊይ የተገኘውን ዴሌ አገራችን ኢትዮጳያ የቅኝ ገዢዎችና 
ጨቋኞች ወረራ ሇመከሊከሌ ባካሄዯቺው ጦርነት ብቸኛው ዴሌ አዴራጊው  ነፃነቱና ክብሩ ሇመጠበቅና ሇማስጠበቅ ምንጊዜም ወዯኋሊ 
የማይሇው የመሊው የኢትዮጵያ ህዝብ መሆኑን ግሌፅ ይመስሇኛሌ። የዚህ ጀግናና ኩሩ ህዝብ የዴሌ ታሪክ ከላልች በቅኝ ግዛትና በባርነት 
ይማቅቁ ከነበሩት የአፍሪካና ላሊው ዓሇም ህዝቦች ታሪክ ጋር ሇማመሳሰሌና የነርሱ አካሌ ሇማዴረግ የተጀመረው አካሄዴ ሉስተካከሌ 
ይገባሌ ባይ ነኝ።  

ፓን-አፍሪካን የሚሇውን ቃሌ ትርጉሙ፣ ኣጀማመሩና የዯረሰበት ዯረጃ በአጭሩ ሊስቃኛችሁና ከዓዴዋው ዴሊችን ጋር 

የሚኖረውን የአንዴነትና ሌዩነት ገጽታዎች ሇማነፃፀር ይጠቅማሌ። ፓን-ኣፍሪካን ትርጉሙ “መሊው አፍሪካ” (All African) 

ማሇት እንዯሆነና ይዘቱም በመሊው የአፍሪካ  ሃገራት መካከሌ የፖሇቲካ ኅብረት የመፍጠር ሃሳብ  ወይም  ጥብቅና  ይዞ  

የተጀመረ ነው። የፓን- አፍሪካኒዝም  አመሇካከት የተጀመረው በአውሮፓና በአሜሪካ በነበሩ የተማሩ ትውሌዯ አፍሪካውያን 

መሆኑንና ቀጥልም በቅኝ ግዛት ስር በነበሩ  የአፍሪካ አገራት እየተስፋፋ መምጣቱን  ነው መረዲት የሚቻሇው።  

ፓን-አፍሪካኒዝም  የተጀመረው  በ19ኛው ክፍሇ ዘመን ኣጋማሽ ሲሆን መፈክሩ “አፍሪካ ሇአፍሪካውያን”  የሚሌ እንዯነበር፤                   

በ19ኛው ክፍሇዘመን መጨረሻም  የፓን አፍሪካን ኣስተሳሰብ ኣፍሪካዊ ብሄርተኝነትን መሰረት ያዯረገ  ሆኖ በባርነት ስር ስሇ 
ቆየው አፍሪካዊ ዱያስፖራ ሰብአዊ መብቶቹን እንዯተፈሇገው አሇመሻሻሊቸውና አውሮፓውያን በአፍሪካ ሊይ ስሇሚያካሂደትን 
የቅኝ አገዛዝ ጉዲይ የሚመሇከት እንዯነበር ነው።  

ፓን-ኣፍሪካኒዝም  የ ፖሇቲካሌ አይዳልጂ ሆኖ  ብቅ ካሇ በኋሊ ከይዘቱ  የምንረዲው  የጥቁር ህዝቦች  ዓሇማቀፋዊ  ፖሇቲካዊና 
ስነ ሃሳባዊ  ወገናዊነት  መሰረት ያዯረገና ከሃይማኖታዊ እስከ ኮሙኒስታዊ  አመሇካከት የነበራቸው የአፍሪካውያን ዱያስፖራ  

ይከተለት የነበረ  አመሇካከት መሆኑን ነው። በፓን-አፍሪካኒዝም  አራማጆች  ሇማንፀባረቅ የተሞከረው በዓመሇካከት፣ ባህሌና 

ፖሇቲካዊ እንቅስቃሴ አፍሪካውያን በሙለና በላልች ክፍሇ ዓሇማት የሚገኘው አፍሪካዊ  ተወሊጅ  (ዱያስፖራ) የአንዴ ዘር 

ሃረግና የጋራ ባህሌ ያሇው  ህዝብ  መሆኑን የሚገሌፅ ነበር። ፓን-አፍሪካኒዝም  አፍሪካውያን የሚያጋራቸው ታሪካዊ እጣ 

እንዯነበራቸው ሲያትት በተሇይ ማእከሌ ሲያዯርግ የነበረው በአትሊንቲክ የባሮች ንግዴ፣ የአፍሪካውያን ባርነትና የአውሮፓ 

ኢምፔሪያሉዝም ነበር። ፓን-አፍሪካኒዝም ዓሌሞ ከተነሳባቸው ዓሊማዎቹ ውስጥ አንደና ዋናውም የአፍሪካ ትራዱሽን መሌሶ 
ሇማጠናከርና ሇዘመናዊው ዓሇም አፍሪካውያን ያበረከቱትን አስተዋፅኦ ሇማጉሊትና እንዱታወቅ ሇማዴረግ እንዯነበር።                          

ፓን-አፍሪካኒዝም የዘር አዴሌዎ እንዱወገዴ፣ የአፍሪካውያንና የአፍሪካ ዱያስፖራ ፖሇቲካዊ  መብቶች  እንዱከበሩና ትግለ ፀረ 

ኢምፐሪያሉዝም ሆኖ አፍሪካውያንን ወዯ አፍሪካ የመመሇስ ትግሌ አካሌም እንዯነበረ ነው። 

ፓን-አፍሪካኒዝም በ 1890ዎቹ  የተጀመረ እንዯመሆኑ በቺካጎ ሰሜን አሜሪካ በ1893 በተካሄዯው  የአፍሪካ ጉዲይ ጉባኤ  

በቃሌ ይገሇፅ የነበረውን ፓን-አፍሪካኒዝም የሚሇው ቃሌ  እውቅና  ወዯ  አስገኘው  እንቅስቃሴ (ትግሌ) ተሸጋግሮ  በ1898 

የአፍሪካውያን ማኅበር  የተመሰረተ ሲሆን  በ1900 በሇንዯን የመጀመሪያውን  የፓን-አፍሪካን ጉባኤ ተካሂዯዋሌ። ቀጥልም  

በመጀመሪያው የ 20ኛው  ግማሽ ክፍሇዘመን  5 የፓን -አፍሪካ ጉባኤዎች የተካሄደ ሲሆን እነሱንም በ1919 በፓሪስ፣ በ1921 

በሇንዯንና ብራስሌስ ፓሪስ፣ በ1923 በሇንዯንና ሉዝበን፣ በ1927 በኒው ዮርክ፣ በ1945 በእንግሉዝ ማንቸስተር ሲሆን በነዚህ 

ጊዚያት የፓን-አፍሪካን ባህሊዊና ፖሇቲካዊ  እንቅስቃሴዎች እመርታ  የታየበት ጊዜ መሆኑን ተገሌጿሌ። 



በመጀመሪያው የዓሇም ጦርነት (1914) በሺዎች የሚቆጠሩ  የአፍሪካ -አሜሪካውያን፣ የዓፍሮ - ካረቢያውያንና አፍሪካውያን 

እርስ በራሳቸው ግኑንነት የፈጠሩበት  ወቅት መሆኑን፤ ከጦርነቱ በኋሊም  የአውሮፓ ኃያሊን መንግስታት (እንግሉዝ፣ ፈረንሳይ 

እና ጀርመ ወዘተ)  ወዯ አፍሪካ ያመሩት ሇእንደስትሪዎቻቸው አምራች ኃይሌ ሇማግኘት  ስሇነበር  በሂዯቱ የጥቁሮች ኅብረትና 

የፓን-አፍሪካን ዓሇማቀፋዊነት እየጎሊ የመጣበት ወቅት ሲሆን በራሻው ቦሌሸቪክ አብዮት (1917) ወቅትም በአትሊንቲክ 

የእንግሉዝ የቅኝ ግዛት አካባቢዎች የነበሩ የፓን-አፍሪካውያን አክቲቪስቶችና ሙሁራን እንቅስቃሴ ከፍተኛ  እመርታ 
እንዱኖረው አስተዋፅኦ እንዯነበረው ነው።    

በ1945 የሁሇተኛው የዓሇም ጦነት ማብቂያ ማግስት በማንቸስተር አትሊንቲክ አካባቢ በጥቁር ህዝቦች ዓሇማቀፋዊነት ስም 

የፓን-ዓፍሪካን ኮንግረስስ መካሄደን፤ በ1957 ጋና ከእንግሉዝ ነፃ መውጣት  ተከትል  በ1958 የጋናው ፕረዚዯንት  ንኩርማ  
የሁለም አፍሪካ ህዝቦች በሚሌ ስም በተጠራው ኮንፈረንስ  ብዙዎቹ የአፍሪካ ሃገራት ከቅኝ ግዛት ነፃ እየወጡ የነበሩበት  ወቅት 

በመሆኑና የፓን- ኣፍሪካኒዝም እና በፓን-አፍሪካዊነት ዙሪያ የነበሩት ችግሮች ይዘታቸው እየተሇውጡ ከመምጣታቸው ጋር 
ታያይዞ  በኮንፈረንሱ  የነበረው ዋናው አጀንዲ የአፍሪካ ሃገራት ኅብረት የመፍጠር ኣስፈሊጊነት እንዯ ነበር፤  

በ1963 በጋናው ፕረዚዯንት ንኩርማ፣ የግኒ ፕረዚዯንት ሴኮ ቱር፣ የማሉ ፕረዚዯንት ሻበ ሞዱበ ኮታ፣ የኢትዮጵያ ንጉሠ 

ነገሥት ኃይሇስሊሴ ኣስተባባሪነትና መሪነት የአፍሪካ አንዴነት ዴርጅት (OAU) በመመስረቱ  በአፍሪካ ዯረጃ የፓን-አፍሪካን 
ዓሊማዎች ሇማስፈፀም በወቅቱ ከፍተኛውን ዯረጃ  መዴረሱን የሚያሳይ መኖሩን፤ 

በ1974 በዲሬሰሊም ፡ ታንዛኒያ እና በ1994 በካምፓሊ፡ ዩጋንዲ የተካሄደ የፓን-አፍሪካን ኮንግረሶች ያሇፈውን ታሪክ በመከሇስ  

በወቅታዊው የኢኮኖሚ ብዝበዛና የፓን-አፍሪካን ቀጣይ አብዮታዊ መሰረት ያሰመሩበት ጉዲይ እንዯነበር፤ 

በምዕራቡና  በምስራቁ ዓሇም  መካከሌ ይካሄዴ የነበረውን ቀዝቃዛ ጦርነትና  የዯቡብ አፍሪካ ኣፓርታይዴ ማብቃት መሰረት 

በማዴረግ  በማርች 2001 በሲርታ፡ ሉቢያ  በተካሄዯው የአፍሪካ አንዴነት ዴርጅት  (OAU) ኮንግረስ  ወዯ አፍሪካ ኅብረት 

(AU) በመቀየር አፍሪካ በዓሇም ወቅታዊ ጉዲዮችና ግልባሌ ኢኮኖሚ ትኩረት ተሰጥቶት እንዱሰራ ሲወሰን በአፍሪካ የፓን -

አፍሪካን ተሌእኮ ከፍተኛው ዯረጃ  ሊይ መዴረሱን ያሳዬ መሆኑን፤  

የአፍሪካ ኅብረት ቀጣይ አህጉራዊና ዓሇም ዓቀፋዊ  ተሌዕኮዎቹን በቀዋሚነት ሇማስፈፀም የሚያስችሌ ማእከሌ አዱስ-አበባ 

እንዱገነባ በማዴረግ ስራውን በማካሄዴ ሊይ ሲሆን አገራችን ኢትዮጵያ  ከሁሇተኛው የዓሇም ጦርነት ማብቂያ ማግስት ጀምሮ  
አፍሪካውያን ነፃ እንዱወጡና በኅብረት ችግሮቻቸውን እንዱፈቱ በግንባር ቀዯምትነት  ስታካሂዯው የነበረችውን ፖሇቲካዊና 

ወታዯራዊ  ዴጋፍ  የፓን -አፍሪካ ትግሌ ከፍተኛው ዯረጃ ሊይ ማዴረስዋን የተረጋገጠበት ወቅት ሊይ  ነው። 

                                                                                                                                                                                                                    
የፓን-አፍሪካን የእስካሁን ዴረስ የእዴገት ዯረጃ መገሇጫው  በአዱስ አበባ በተገነባው የአፍሪካ ሕብረት ጽ/ቤት ነው።         

 ከሊይ የፓን-አፍሪካን  የእዴገት ታሪክ እንዯሚያሳየን ትግለ የተካሄዲባቸው ቦታዎች በመለ በላልች ክፍሇዓሇማትና ሃገራት 
መሆኑን፤ የትግለ ዋናው ዓጀንዲ አፍሪካውያን ከባርነትና ቅኝ ተገዢነት ነፃ ሇመውጣት በኅብረት መታገሌን መሰረት ያዯረገ 
እንዯነበርና አፍሪካውያን ቀጥሇው ሊካሄደት ትግሌና ሇፈጠሩት ኅብረት ኢትዮጵያ በምትችሇው አቅምዋ ስትረዲቸው 
መኖርዋንና የዴጋፍዋ የእስካሁኑ የመጨረሻው ውጤትም ዋና ከተማዋ  አዱስ ኣበባ የአፍሪካን ኅብረት መዱና እንዴትሆን ሰፊና 
ዘርፈ ብዙ ተግባራት ስሇ ማከናወንዋ  አብነታዊ ማረጋገጫ ነው።  

ስሇዚህ የዓዴዋው ዴሊችን ነፃነታቸውን ሇተገፈፉ ህዝቦች የነፃነት ትግሊቸውን ኣጠናክረው እንዱቀጥለበት ተስፋ እንዲሰነቃቸውና 
ተምሳላት እንዴሆናቸው እንጂ እንዯላልቹ ከባርነትና ጭቆና በኋሊ ታግሇን ነፃ የወጣንበት ዴሌ አሇመሆኑን ነው።  የዓዴዋው ዴሌ 
በአፍሪካ ከተካሄደት ትግልች ከተገኙት ዴልች ሁለ ቀዯም ብል የተፈፀመና ሇአፍሪካውያን የነፃነት ትግሌና ኅብረት መመስረት ተምሳላት 

እንጂ  አፍሪካውያን ሇነፃነታቸው ያካሄደትን ትግሌ አካሌ ስሊሌነበረ በፓን-አፍሪካን ስም ሉጠራ ኣይገባም ባይ ነኝ።  



ፓን-አፍሪካን ማሇት ምንዴነው ተብል ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቢጠየቅ እንዯኔው መዝገበቃሊት ሉያገሊብጥ የሚችሌ ሰው ካሌሆነ 

በስተቀር ቅፅበታዊ መሌስ ሉሰጥ የሚችሌ ሰው ስሇመኖሩ እጠራጠራሇሁኝ። ቃለ ሇኔ በዓዴዋ ስም እንዱካተት የታቀዯው ዯስ እንዲሊሇኝ 
ሁለ ሇአካባቢው ህዝብም ሆነ ሇላሊው ኢትዮጵያዊ ባእዴ ቃሌ እንዯሆነ እረዲሇሁኝ።  

ቀጥል ዓዴዋ - የነፃነት ተምሳላት ከሚሇው ጋር ዓሇም አቀፋዊ  ዩኒቨርሲቲ የጨመርኩበት ዋናው ምክንያት የገቢ ምንጭ በበሇጠ 
ሇማግኘትና  ሉሰጥ የሚገባውን የትምህርት ዓይነት መሰረት ባዯረገ ነው። ዓሇም ዓቀፋዊ ይዘት ያሇው ትምህርትና ቤተመዘክር ሇመገንባት 
ስፖንሰሮች በመሆን መካተት የሚገባቸው በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የሚመሇከታቸው መንግስታትና ዴርጅቶን ናቸው።  

ሇምሳላ ጣሉያን፣ እንግሉዝ፣ አሜሪካ፤ራሻ፣ የተባበሩት መንግስታት (በተሇይ ዩኒስኮ) የመሳሰለትን የሚያካትት ሆኖ የአፍሪካ ህብረትና 
የኢትዮጵያ መንግስትም የዴርሻቸውን እንዱወጡ ቀጥሇው የሚጠቀሱ ናቸው። የክሌለ መንግስትም ዩኒቨርሲቲውና ቤተመዘክሩ 
የሚገነባባቸው ቦታዎች በማዘጋጀትና መብራት፣ ውሃ፣ መገዴ፣ የመገናኛ መስመሮችና የአስተዲዯር ባሇምሙያውች በማዘጋጀትና በማቅረብ 
ከፍታኛውን ዴርሻ እንዯሚይዝ መገመት አያዲግትም። 

 የሚሰጠው የትምህርት ዓይነትና የሚፈሌቀው ባሇሙያ በሚመሇከትም ያሇኝን ኣስተያየት በውይይታችሁ ወቅት እንዯተገሇፀው 
ማንኛውም ተመራቂ መሰረታዊ የሆነ የኮምፒተር ሳይንስ እውቀት እንዱኖሮው ሆኖ ዋናው የትኩረት አቅጣጫ ማኅበራዊ ሳይንስን ሊይ 
መሰረት ያዯረገ ቢሆን ሇኢትዮጵያም ሇአፍሪካም ሇቀረው ዓሇምም ሉያገሇግሌ የሚችሌ ባሇሙያ ማፍሇቅ የሚቻሌ ይመስሇኛሌ። 

የትምህርት  ዓይነቶች የትኩረት ቅርጣጫ  በተመሇከተ፡                                                                                                                                                   

1) የኢትዮጵያ ታሪክ ከጥንቱ የእስካሁኑ፣ የባርነት ታሪክ ከጅምሩ እስከ መቛጫውና  ከባርነት ነፃ ሇመውጣት በመሊው ዓሇም 

የተዯረገ ትግሌ፤ የቅኝ ተገዢ እና የቅኝ ገዢ ሃገራት ታሪክ ( ቅኝ ተገዥነት የት በማን ተጀምሮ መቼና የት እንዯ አበቃ)፤ የቅኝ 

ገዢዎች ኣገዛዝ ሁኔታ እና ስሇ ቀጣዩ የእጅ አዙር ቅኝ አገዛዝ፣ወዘተ.                                                                                                                                                       

2) ዓሇም ዓቀፋዊ እና ኣፍሪካዊ የፖሇቲካና የኢኮኖሚ ግንኙነት፤                                                                                                               

3) ዓሇም ዓቀፍ ህግና የአፍሪካ ህብረት ህግጋት፤                                                                                                                                                 

4) ማኔጂመንት እና ፑብሉክ ኣዴሚኒስትሬሽ፤                                                                                                                                               

5) ኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ፤ ወዘተ። 

የተመራቂዎች የትኩረት አቅጣጫ የበሇፀገችና ከኮራፕሺን የፀዲች ኣፍሪካ ሇመገንባት አመራር ሰጪዎችና መሪዎችን የሚያፈሌቁበት፤ 
ዱፕልማቶች፤ የዓሇም አቀፍና አህጉራዊ ዴርጅቶ ሰራተኞች፤ የየሃገራቱና የአፍሪካ ክፍሇ ዓሇም ገፅታ ሉሇዉጡና በዓሇም በማንኛውም 
የሚዱያ ስርዓት ተወዲዲሪ ሉያዯርጉ የሚችለ የፖሇቲካ ጠበብቶችና ማናጀሮች  ሉያፈሌቅ በሚችሌ ራኢ ይዞ መጀመር ይገባሌ ባይ ነኝ። 

ሇዚህ ሁለ የትምህርት ዓይነት ባሇሙያ ከየት ይምጣ? ነው የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው። ሇተወሰነ ጊዜና ሇተወሰኑ የትምህት ዓይነቶች  

በአውሮፓውያንና አሜሪካውያን ባሇሙያዎች ጥገኛ መሆን የማይቀር ነው። ከ 5-10 ዓመታት በኋሊ በኢትዮጵያውያንና ዓፍሪካውያን 
የመተካት እቅዴ መያዝ ሲኖርበት የሚስተናገደት ተማሪዎችም እነማን ናቸው ሇሚሇው እንዯ የፋይናስ ፍሰት መጠን በኮታ የሚወሰን ሆኖ  
ከአፍሪካና ከቀረው የዓሇም ሃገራትም ሉያስተናግዴ በሚችሌ መሌኩ ቢቃኝ የኢትዮጵያችንም የአፍሪካም ስም ሉያስጠራና ሉያገሇግሌ 
የሚችሌ ይመስሇኛሌ።  

ሇማጠቃሇሌ፡ በዓዴዋው ጦርነት የተገኘው ዴሌ  የብዙዎቹ ብሄር-ብሄረሰቦች አርበኞች በአንዴነት ተሰሌፈው ወራሪው ጠሊት 
በመመከታቸው ሲሆን ይህ የትግሌ አንዴነት ያስገኘው ዴሌ ጠቀሜታው  ቋንቋዎቻቸውን፣ ባህሊቸውንና እምነታቸውን ጠብቀው በጋራ 
የሚኖሩባት አንዱት የአሁንዋ ኢትዮጵያ ሇትውሌዴ ሇማስረከብ በመቻሊቸውና የአንዴነትና አብሮ የመኖር ሁኔታ መሰረት ሇመጣሌ 
አስችሎሌ። ያ  ዴሌ በጥቁር ህዝቦች ታሪክ የመጀመሪያውና ሇጥቁር ዘር በሙለ የይቻሊሌ መንፈስ ያስሰነቀ የነጻነት ተምሳላት፣ ኩራትና 
ሞራሊዊ ጥንካሬ እንዱኖራቸው ያዯረገ ታሪካዊ ክንውን ም ነው።  የዓዴዋው ዴሌ ታሪክ የኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው፤ የመሊው ጥቁር 
ህዝብ የነጻነት ትግሌ ታሪክ ተምሳላት ነው ካሌን በጉዲዩ ሁለም የየበኩለን ዴርሻ ሉወጣ በሚያስችሌ አዯረጃጀት ሉቃኝ ይገባዋሌ። 
ነገር ግን የዓዴዋው ዴሌ የኢትዮያችን የአስተዲዯር ክሌልች ከጠሊት ሇመከሊከሌ በኢትዮጵያውያን አርበኞች ብቻ የተገኘ የማንነታችን 
ሌዩ መሇያ መሆኑን ሌናሰምርበት ይገባሌ።  

ስሇዚ ባሇፈው ቤት አይሰራም እንዯሚባሇው ያሇፈው ጊዜ አሌፏሌ፣ የነበሩ መንግስታትም አብረው ተቀይረዋሌ። ያሁኑ መንግስት፣ 
የተማረው ክፍሌና ሃገርና ታሪክ ተረካቢው ትውሌዴ  እየቀረቡሇት ባለ ታሪካዊ ነክ ግንባታዎች ሊይ ቅፅበታዊና አዎንታዊ ምሊሽ ሉሰጥ 
ይገባሌ።   



የዩኒቨርሲቲው መጠሪያ  ከሚከተለት አንደ ቢሆን ወይም ከተጠቀሱት ይዘት ሳይወጣ በተስተካከሇ መሌኩ ስም   
ቢወጣሇት የተሻሇና ፓን-አፍሪካን በፖዘቲቭ መሌኩ ሉተካ የሚችሌ ነው ባይ ነኝ።  

ዓዴዋ፡ የነፃነት ተምሳላት ዓሇም አቀፋዊ ዩኒቨርሲቲ  //ዓዴዋ - የነፃነት ዴልች አብነት ዓሇም ዓቀፋዊ ዩኒቨርሲቲ  

Adwa – an Exemplary of Independence International University; 

Adwa – an Exemplary of Africans Independence international university 

Adwa – an Exemplary of Freedom International University; 

Adwa – the pride of Independence International University;   

Adwa – an Exemplary of Great African Victory International University; 

Adwa – an Exemplary of Victory International University;  

Adwa – an Inspiring of African Victory international University;   

ሃሳቤን ሇመግሇፅ የሚያስችሌ እዴሌ በማግኘቴ ዯስተኛ ነኝ 

በብዙዎቻችሁ በጎ አሳቢዎች ዘንዴ  መሌእክቱ ተቀባይነት እንዯሚኖረውም እርግጠና ነኝ 

  አመሰግናሇሁኝ! 

 በማህተመስሊስሴ ፍስሃ (ድ/ር) 

ቦስተን፡ ሰሜን አሜሪካ 

tsocwork1@gmail.com  
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