
  

Aለገና ገና 
ታደለ መኩሪያ 

 
        ቀደም ብላ ጥሩነሽ ዴባባ በAሥር ሺ ሜትር በማሸነፏ ከIትዮጵያ Aልፋ Aፍሪካን በወርቅ 
Aስጊጣ ስለነበር፤ ለወንዶቹ Aሥር ሺ ሜትር ኃይሌ ገብረ ሥላሴ ኪኒሳ በቀለና ስለሺ ስህን 
ለውድድሩ ሲዘጋጁ Aለገና ገና በማለት Eስፖርተኞቻችን ያቀነቀኑላቸው ነበር። ቴወድሮሰ ካሣ 
ወይም ቴዲ Aፍሮ ቀደም ባሉ Oሎፒኮች Eስፖርተኞቻችን ሲያሸንፉ የሚያቀነቅነውን ‘ድል 
ናፍቀናል’ ይመስላል። ዛሬ ደግሞ በጭልምተኞች ጭለማ ቤት ባይዘጋበት ምን ያሰማን Eንደነበር 
ለIትዮጵያ ሕዝብ ልተወው። 
ለሁሉም Eኩል በሆነው የOሎፒኩ ውድድር የሃገር ልጆች Aሸንፈው ስንደቃ ዓለማችን ከፍ ብላ 
ስትውለበለብ ስናይ፤ ያስደስታል፤ተስፋን የቆረጠን መንፈስ ያነቃቃል፤ለሕዝብ የEምርታን ለውጥ 
ለማምጣት የተስፋን ጮራን ይፈነጥቃል፤Eያንዳንዱን ዜጋ ለሃገሬ ለራሴ ምን ሰርቻለሁ? ምንስ ሰርቼ 
በዚህ ዓለም መኖሬ Aስመሰክራለሁ፤ በልጅ ልጆቼስ Eንዴት Eጠቀሳለሁ የሚለውን AEምሮን 
የሚሸነቁጠውን ጥያቄ ይጋብዛል። 
 የOሎፒክ ውድድር በሃገራችን ሕዝብ ላይ የሚያመጣውን የስነልቦና ለውጥና ለለውጥ መነሣሣት 
ከመግለፄ በፊት ሃያ ዘጠነኛው Oሎቲክ ስለAዘጋጀችው ቻይና ልተርክ። 
  የቻይና ሕዝብ በኮሚንስቱ ማO ሴንቱግ መሪነት የካፒታሊስት Aቀንቃኝ የነበረውን ኮሚተንግን ድል 
Aድርጎ E ኤ A 1949 ዓ ም የኮሚኒስትን ርEዮተ ዓለም የሚከተል መንግሥት Aቋቋመ። የዛሬ ስልሳ 
ዓመት መሆኑ ነው።በቅርቡ የወያኔ መንግሥት ግባ ተመሬቱን የፈጸመበትን የAንጋፋውን 
የIትዮጵያን መምህራን ማሕበር Eድሜ ማለት ነው። 
ዛሬ የዓለም ሕዝብ ያሸረገደላትና ሰማይ የጠቀሰ Aድናቆትን ያጎናጸፋት ቻይና በኮሚንስትነቷ 
ከምEራቡ ዓለም የተገለለች ነበረች። ያም ሆኖ Iትዮጵያ ከቻይና ዋና ተፃራሪ ከነበረችው Aሜሪካ 
የጠበቀ  ግንኙነት ቢኖራትም የቀድሞው ንጉሥ ሐፄ ኃይለሥላሴ ቻይናን ለመጎብኘት የዲፕሎማ ሲ 
ትስስር ለመፍጠር ችለዋል።ይህንን ለማድረግ  የማንንም ፍቃድ Aልጠየቁም። ከዚህ ልንማር 
የሚገባን መሪዎቻችን ሆኑ ሕዝቡ የAEምሮ ነፃነት Eንዳላቸው ነው። ለAንዳንዶቻችን Iትዮጵያ 
በነፃነቷ ተከብራ የኖረች ሃገር ናት ሲባል የጆግራፊዋ መልካዓ ምድሯ ብቻ ይመስለናል፤ ዋናው ግን 
በAEምሮAችን በነፃነት ያለ ተጽኖ ማሰብን ያካተተ መሆኑ ይዘነጋናል። 
 ቻይና ምንም Eንኳን ከምEራቡ Aገሮች ተገላ ብትቆይም ጠንክራ በሕብረት በመሥራት ምጣኔ 
ሐብቷን Aሳደገች።በEስፓርቱም የጠረጴዛ ኳስን Eንደፓስፖርት ተጠቅማ  የምEራቡን Aገራት በር 
Aስከፈተች። ይሄው ዛሬ በማንኛው Aስፖርት የዓለም ቁንጮ ሆነች። 
ዛሬ ኃይሌ ገብረ ሥላሴ ታላቁ ሩጫ ብሎ የጀመረው ለሌሎቹም የEስፓርት ዓይነቶች ያዘጋጀን ይሆን? 
ያለችሎታና ያለሞያ ጣልቃ ገብነት ከቆመ ኃይሌ Eንዳለው ይቻላል። 
የEስፓርተኞቻችን በOሎፒክ ማሸነፍ በሕብረተሰባችን ላይ ያመጣውን የሰነ ልቦና  መነሣሣት የለውጥ 
ፍለጋ ብዙ ዓመት ወደኋላ ተመልሼ ልጠቁም።       
  E ኤ A 1960 ዓም ነሐሴ ወር ነበር ። በከተማችን ሬዲዮ ያላቸው ከAስር Aይበልጡም። ሬዲዮ 
የሚሠራው የመኪና ባትሪ በሚያክል ስለነበር ኃይሉ ከደከመ መለወጡም ወጪ ይጠይቃል።Aንዳንድ 
ግለሰቦች ኃይሉ ሲደክም ፀሐይ ላይ ያሰጡታል።Eንደልብ ዜና Aናገኝም። በሬዲዮ ዜና ያዳምጡም 
ከነበሩ Aላካፈሉንም። Eንደወትሮው በሳምንት ሦስቴ በከተማችን የሚያርፈው ዲሲ 3 Aይሮኖላን 
ነበር፤ Aበበ ቢቂላ  በሮማ ከተማ በማራቶን ሩጫ Aሸናፊ መሆኑን ያበሰረልን  ። ይህቺ ከሁለት ሺ 
ሕዝብ በላይ የማይኖርባት ከሱማሌያ ጠረፍ ብዙም የማትርቅ ከተማ ሕብረተሰብ በደስታ 
ፈነደቀ።Eናቶች ሳይቀሩ ለቡናቸው ሲሰባሰቡ የመጫወቻቸው ርEስ የAበበ ቢቂላ ጅግንነት ሆነ። 
የማራቶን ሩጫ የድል ማብሰሪያ Aርማ መሆኑን የተረዱት ጅንራል መንግሥቱ ንዋይና ወንድማቸው 
ገርማሜ ንዋይ ለIትዮጵያ ሕዝብ የሥረዓት ለውጥ ማራቶኑን ለማድረግ ተነሣሱሱ።የAበበ ቢቂላ 



ማራቶን በነሐሴ የነጅንራል መንግሥቱ ማራቶን ከAራት ወር በኋላ በታህሳስ ሶስት ነበር።ይሄው ዛሬ 
Eንደምናየው የሥልጣን ጥመኞች የማራቶኑን  ሩጫ በሜትር Aስቀሩት። 
E ኤ A 1964 ዓ ም ለሁለተኛ ጊዜ Aበበ ቢቂላ በጃፓን ቶኪዮ በማራቶን Aሸንፎ ስንደቃ ዓለማችን 
በOሎፒክ Aንባ Eንደትውለበለብ Aደረገ። Aበበ በቂላ የIትዮጵያ ዜጋ ብቻ ሳይሆን የዓለም ዜጋ ሆነ። 
Aበበ በነሐሴ Aሸንፎ Aሁንም በታህሣሥ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ‘መሬት ለAራሹ’ መፈክር ይዘው 
Aደባባይ ወጡ። ጅንራል መንግሥቱ በሐፄ ኃይለ ሥላሴ ከፈጠረባቸው የዙፋን መናጋት የተማሪዎቹ 
ደግሞ Eጅግ Aስቆጣቸው Eዘጋዋለሁ Eስከማለት Aደረሳቸው። 
የሚገርመው ግለሰቦች በጥረታቸው በየጊዜው ከዓለም ዙሪያ ከመጡ Eስፖርተኞች ጋር Eየተወዳደሩ 
ሃገራችንን ሲያስጠሩ፤ በጋራ ከAርባ ዓመት በፊት የተነሣንበትን በAEምሮችን በነፃነት ማሰብ፤ 
በሕዝብ የተመረጠ መንግሥት ማቋቋም ‘የመሬት ላAራሹን’ጥያቄ መመለስ Aልቻልንም። 
በግላቸው በጊዜAቸው Aበበ ቢቂላ ማሞ ወልዴ ምሩጽ ይፍጠር መሐመድ ከዲርን ለሕብረተሰባችን 
ያበረከቱትን ለታሪክ ልተወውና በዘመናችን ስለበቀሉት Eፖርተኞች ልተርክ። 
E ኤ A 1992 ነበር በEስፔን ባርሶሎና የOሎፒክ ዝግጅት Eንደሚከናወን በመገናኛ ብዙሃን ብዙ 
ይነገራል። ሃገራችን በደቡብ ኮሪያ በAሜሪካ ሎሳጀለስ ተካፍላ ሰላልነበር የመመልከት ስሜቴ 
ቀንሷል። ከሃገርም የሚመጣው ዜና ተስፋ የሚያስቆርጥ ነበር። ድርግ ተለውጦ Iትዮጵያ ከጦርነት 
ወደሰላም ትሸጋገራለች የሚለው ተሰፋው የጨለመ ነበር። ወያኔ ሕውሃት ሃገሪቱን በዘር ከፋፍሎ Aበበ 
ቢቂላ በሩጫ ዘራይ ደርሰ በጎራዴ ያበረከካትን የጣሊያን ካርታ በሥራ ላይ የሚየውል ድርጅት 
በሃገራችን  ተፈጠረ።በዘር ፖለቲካ ሃገራችንን  ጃርት የቦረቦረው ዱባ Aስመሰላት። የምንኮራበት 
የሶስት ሺ ዘመን ታሪካችን የመቶ ዓመት ታሪክ ተባለ፤ ወድቃ በተሰሣችው ሰንደቃ ዓለማችን ሲባል 
ወንዝ  Eንኳን ይቆማል የተባለላት ብጣሽ ጨርቅ ተባለች። በዚህ Aኳኋን ምን ዓይነት ዜጋ ይህን ጥሶ 
ሃገሩን ያስጠራል በማለት ተስፋ ቆርጬ Oሎፒክን ለመከታተል ፍላጎቱም Aልነበረኝም። 
ክፍል የምንጋረው የነጭ ጓደኛዬ ከጥራጊ ውስጥ ያመጣት ጥቁርና ነጭ የምታሳይ ቴሌቪዠን 
በመኖሪያ ክፍላችን ትገኛለች። ለዜና ብቻ Eንጠቀምባታለን። Eንዳጋጣሚ ዜና ስከታተል የOሎፒክ  
መክፈቻው ቀን ኖሮል።Eግር መንገዴን ከዓለም ዙሪያ የመጡ Eስፓርተኞች ሰማቸው Eየተጠራ 
ሲያልፉ ባልሳሳት ከጁቡቲ ቀጥሎ የEኛ Eስፖርተኞች Aለፉ።የምጠብቀው ግርማ ሞገስ Aለነበረም። 
ለሙዳ ወደ ድሬ ሸሁሴን የሚጓዙ ገሪባዎች ይመስላሉ። ይበልጥ ቆሽቴ Aረረ፤ ከመኝታ ቤቴ ገብቼ 
ተኛሁ።  
ከቀናት በኋላ Aሁንም ለዜና ቴሌቪዠን ሰከፍት ‘Tulu of Ethiopia’ 
Eያለ Aስተዋዋቂው ሲጣራ ሰሜቴን ሰለሳበው ተመቻችቼ ቁጭ Aልኩኝ። ቱሉና Iትዮጵያ የሚለው 
ሰም ተደጋግሞ ሲጠራ በውስጤ ትልቅ ኃይል ተሰማኝ። ሲቃ ተናነቀኝ Aይኔ Eንባን Aዘለ። 
በAሸናፊነት ወጥታ ደራርቱ ቱሉ ሲባልና ሰንደቃ ዓላማችንን ስታውለበልብ ‘ሃገሬ በሕይዎቷ Aለች’ 
ብዬ ከጣሪያው በላይ ጨውኩኝ። Eኔም ከመቀብር Eንደተነሳ ሰው ተሰማኝ። 
ስሜቴን ለመግለጽ ብEሬን Aነሳሁ። ‘ሐርከ ፉኔ ደራርቱ’ በማለት ግጥሜ ለIትዮጵያ ሪቪው ላኩላቸው 
Eነርሱም Aወጡልኝ።ከዚያ ጊዜ ጀምሮ Eስፖርተኞቻችን Aላሳፈሩንም። Aበበ ቢቂላ የለውጥ ሐዋሪያ 
Eንደሆነ ሁሉ ሰማቸውን በመሉ ጠርቼ ሰለማልጨርሰው የምርጫ 2005 ከOሎፒክ 2004 በግሪክ 
ከተካሄደው የቀጠለ መሆኑ መዘንጋት የለበትም።ከቤንጅጉ 2008 Oሎፒኩ በኋላ የIትዮጵያ ሕዝብ 
በ1960 ዓ ም ያነሣው ጥያቄ መልስ ያገኝለት ይሆን? ወይስ ለልጅ ልጆቹ ባርነትን ረሃብን ትቶ 
ያልፏል። 
 Eስፖርተኞቻችን Eንደ ዲሞክራት ምርጫ በየAራቱ ዓመት በEናንተ ድል Eንድንደሰት 
ሰላደረጋችሁን ምስጋና ይግባችሁ። 
 
                   ታደለ መኩሪያ               
 


