
               የህይወቴ ታሪክ

          ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ተክለማርያም

                                     ቅኝት፤ መስፍን ማሞ ተሰማ

አንደኛ ክፍል

መንደርደሪያ

  የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ተክለማርያምን
የህይወቴ ታሪክ (ኦቶባዮግራፊ) እንደ ክሽን ልብ
አንጠልጣይ ልቦለድ ድርሰት እረፍት እየነሳኝ
አነበብኩት። እና ምን ተሰማኝ? የፊታውራሪ ታሪክ
አኮራኝ፤ ደግሞም ውስጤን አብሰለሰለኝ፤ ከሁሉም
በላይ ግን አስተማረኝ።

  ከሰነበትነው ትውልድ ብዙዎቻችን፤ ምናልባትም
ደግሞ ከወጣቱ ትውልድ በአጠቃላይ፤ ቀኛዝማች፤
ግራዝማች፤ ፊታውራሪ፤ ደጃዝማች፤ ብላታ፤
በጅሮንድ፤ ወዘተርፈ የሚሉ የማእረግ ቅጥያ
ያላቸውን ጥንታዊያኑን የምንመለከትበት የግንዛቤ
ሚዛን - ዃላ ቀር በሆነ የፊውዳል ስርአት
አስተሳሰብ የተተበተቡ፤ አመለካከታቸው ዘመን
ያለፈበት፤ ዕውቀታቸው ወንዝ የማያሻግርና ራዕይ
አልባዎች አድርገን በመፈረጅ ነው። እንደምን ያለ

የስህተት አረንቋ እይታ ነው?

  እርግጥ ነው አስቀድመን የጠቀስነውን አይነት ሰብዕና የተላበሱ ጥንታዊያን ሹማምንት
በገፍ ነበሩን። ይሁንና በዛሬ ዘመን ደግሞ የሹመት ስም ለውጥ ቢደረግም ቅሉ
አስተሳሰባቸው ግን ዘመን ያለፈበት፤ እርምጃቸው ዃላ ቀር፤ ራዕያቸው ጭለማ የሆኑ
ዘመናይ ሹማምነትና መሪዎችም ሞልተውናል።

  ይልቁንም ንፅፅራዊ ሚዛን ላይ እናስቀምጥ ከተባለ ምናልባትም ጥንታዊ የሹመት መለያ
ከነበራቸው መካከል (ጥቂቶች ቢሆኑም እንኳን) ከዛሪዎቹ አብዛኞቹ ሹማምንት ይልቅ ዘላቂ
የሆነ ራዕይ፤ ስር የሰደደ የሀገር ፍቅርና የነፃነት ቀናዒነት፤ ወንዝ ሳይሆን ውቅያኖስ
የሚያሻግር የጠለቀ ዕውቀት … የነበራቸው ብላታዎች፤ ደጃዝማቾች፤ ፊታውራሪዎች …
ነበሩን። ለዚህም ነው በኒህ ጥንታዊያን ሹማምንቶች ላይ ያለን የጅምላ ግንዛቤ የስህተት
አረንቋ መባሉ። እንዴት? ማለት መቼም ሸጋ ነው። እነሆ ለአብነት ፊታውራሪ
ተክለሃዋርያት ተክለማርያምን በአስረጅነት አቀርባለሁ።



መግቢያ

  የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ተክለማርያም የህይወቴ ታሪክ 422 ገፆች ሲኖሩት ይህም
የልጃቸው የደጃዝማች ግርማቸው ተክለሃዋርያት 38 የመግቢያ ገፆች ሳይካተቱ ነው።
በሶስት አበይት ክፍሎች፤ በ14 ምእራፋትና በበርካታ ንኡሳን ርእሶች የተዋቀረው ታሪክ
ጥቅጥቅ በሆነ የታይፕ አፃፃፍ ወርድና ቁመቱ በገዘፈ መፅሀፍ ተጠርዞ የቀረበ፤ አሳታሚው
አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕረስ፤ ቀዳማይ የህትመት ዘመንም 1998 ዓ/ም ይሆንና ባለታሪኩ
ታሪካቸውን የፃፉበት ዘመን ግን በ1946 ዓ/ም ሆኖ እናገኘዋለን።

  የፊታውራሪ ኦቶባዮግራፊ በአራት የታሪክ ሁነቶች ላይ ያጠነጥናል። ራስ መኮንን እና
አፄ ምኒልክ፤ ትምህርት በአውሮፓ፤ ልጅ እያሱ፤ ደጃዝማች ተፈሪ መኮንን (ዃላ ቀዳማዊ
ሃይለስላሴ)።

  ኦቶባዮግራፊው ሥነ ፅሁፍም ነው። ውብ ቃላት በአረፍተ ነገራት ተሞሽረው አለማቸውን
ሲቀጩ የሚታዩበት። የቃላት ሰልፈኞች ነፍስ ዘርተው በአንባቢ እዝነ ልቦና ግዘፍ ነስተው
የሚተሙበት - ድርሰት፤ የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ትርክት።

  “ምን ጊዜም የምንመኘው ብዙ፤ የምንራመደው ግን በጥቂቱ ነው። ልፅፈው የተመኘሁት
ብዙ ነበር። እንደኔ የተመኙ ብዙ ሳይሆኑ አይቀሩም፤ ምኞታቸው የተፈፀመላቸው ግን
ጥቂቶች ይሆናሉ።

  “ከብዙዎች መሀከል የምቆጠር አንዱ እኔ ነኝ። ከጥቂቶቹ መሃል እንድቆጠር ግን
እወዳለሁ፤ ስለዚህ በእድሜዬ ያጋጠመኝን ታሪክ ሁሉ በዚህ ጥፈት ውስጥ አግብቼዋለሁ።
ይኸውም የህይወቴ ታሪክ (ኦቶባዮግራፊ) የምለው ድርሰት ከሌሎቹ ጥፈቶቼ ይልቅ
የሚወደድ ሳይሆን አይቀርም።

  “ያንዳንድ ሰዎች ዕድል አስደናቂ ነው። የኔም በትልቅነት የሚገመት አይሁን እንጂ
በትንሽነቱ እንደዛው ሳይሆን አይቀርም፤ አንባቢ መርምረውና ገምተው”

  እነሆ ፊታውራሪ ለመፅሀፋቸው መግቢያ ያደረጉት ቃል ይህ ነው። “…የኔም በትልቅነት
አይሁን እንጂ በትንሽነቱ …” ማለታቸው ገና ከጅምሩ የፊታውራሪን ማንነትና ታላቅነት
ጠቋሚ የሆነ መመፃደቅ የማይታይበት ድንቅ አገላለፅ ሆኖ ይስተዋላል፤ ፍርዱን ለአንባቢ
ትተዋልና!

  ይህ ቅኝት በተቻለ መጠን በመፅሀፉ ዙሪያ አንዳች አጠቃላይ ገፅታ ያለውን ስእል ለ
አንባቢያን ለማስተላለፍ ታልሞ የቀረበ ሲሆን ከታሪኩ ስፋትና ጥልቀት አኳያ ቅኝቱ
ባልተንዛዛ መልኩ ሆኖም ተፍታትቶ እንዲዋቀር ተደርጓል። ሁሉን በአጭሩ ለሚፈልጉ
ታዳሚያን ግን ወደ ዋናው ፅሁፍ ከማዝገማቸው በፊት ቀጣዩን የፊታውራሪን ማሳሰቢያ
ይመለከቱት ዘንዳ እንጋብዛለን።

“በዚህ በኑሮዬ መካከል የሆነው መለዋወጥ ብዙ ነው፤ ሁሉንም እንዳመጣጡና እንደተራው
መዘርዘር ያስፈልጋል። በዚሁ በዝርዝር ውሰጥ የሚገኘው ደምሳሹ ድርሰት የኔ ታሪክ ሆኖ፤
በውስጡ ተያይዞ የሚገኘው ዜና በሀገራችንም በአውሮፓም በዓለም ላይም በእኔ እድሜ
ውስጥ የተደረገው ልውጥነት ሁሉ ተጠቅሶ ይገኛል። ስለዚህ ጉዞው ረጅም መሆኑ
አይቀርምና አንባቢ በርታ”



  እንግዲህ የዚህ ፅሁፍ መግቢያ መዝጊያ ቃልም ይኸው የፊታውራሪ ቃል ይሆናልና እነሆ
ወደ ፊታውራሪ ታሪክ እንዘልቃለን።

ከሳያደብር እስከ ሞስኮብ

ውልደት

መቼ ነው ያየሁዋት ልጅነትን እኔ?
ማበዴ ነው እንዴ! በህልሜ ነው በውኔ?
አዬ ጉድ ልጅነት ሄደች እኮ ከድታኝ
ሞትን ለዘለቄታው እርስት አድርጋልኝ።

“የተወለድኩበትን ጊዜ አጥርቼ አላውቅም። ይሁን እንጂ፤ ከአድዋ ጦርነት ስንመለስ፤
እናቴን ለማየት ወደ ተጉለት አልፌ ነበር። እዚያ ዘመዶቼ ተሰብስበው፤ መቀሌ ላይ
ስለሞተው ስለትልቁ ወንድሜ (ስለ አቶ ገብረፃድቅ) ስናለቅስና ስንወያይ፤ ዕድሜዬን
እያሰሉ ሲገምቱ ’12 አልፎታል፤ 13 ሞልቶታል፤ 14 አልደፈነም’ እያሉ ሲነጋገሩ ሰምቼ
ነበር።

  “…እነዚህን የምናልባት ቁጥሮች አከታትዬ ስደረድራቸው…የተወለድኩበት ጊዜ በ1876
ዓ/ም ነው ቢባል ወደ እውነቱ ይጠጋል።”

(በዚህ ንኡስ ርእስ መጀመሪያ ላይ የቀረቡት ስንኞች ፊታውራሪ ኦቶባዮግራፊያቸውን
ሲጀምሩ ‘ውዳሴ ልጅነት’ በሚል ከቋጠሯቸው ስንኞች የተቀነጨቡ ናቸው።)

  ለአያሌ ዘመናት ከቆየው ዃላ ቀር ልምዳችን አንዱ የትውልድ ዘመናችንን ጠንቅቀን
አለማወቃችን ነው። ፊታውራሪም ከተደረደሩላቸው የእድሜ ሰንጠረዦች ይሆናል ብለው
ያመኑበትን ነቅሰው አውጥተዋል፤ በ1876 ዓ/ም በወርሃ ሰኔ።

  እድሜንና የታሪክ ዘመንን በግምት (ለምሳሌ በሰገሌ ጦርነት ጊዜ ወይም ልዑል መኮንን
እንደሞቱ ወይም በታህሳስ ግርግር ወቅት እያሉ) መናገርን ዛሬ ዘመን እምብዛም ባንሰማም
እንኳን እንዲህ ያለው ጎጂ ልምዳችን በዚህ ዘመንና ወቅትስ ቢሆን ከምድረ ኢትዮጵያ
ተወግዷልን? ብለን ማሰባችን ግን አይቀርም።

  ይሁንና ይህ ኦቶባዮግረፊ ደግሞ በራሱ ሌላ ግዙፍ ጥያቄ ያጭራል። ፊታውራሪ
የተወለዱበትን ዘመን ቀመር በግምት አስልተው ሊሆን የሚችለውን ሲነግሩን እሳቸው ግን
በግለ ታሪካቸው ላይ ባሰፈሩዋቸው አብይት የታሪክ ሁነቶችና ክስተቶች ላይ አንዳችም
የጊዜ ሰለዳ አለማስቀመጣቸው አንባቢ ድርጊቱ የተፈፀመበትን ወር ቀንና ዓመተምህረት
ሳያውቅ ‘የእውር ድንብሩን’ እንዲኳትን አድርገውታል። አብነት፤- ከራስ መኮንን ጋር
የተገናኙት መቼ ነበር? ወደ አውሮፓ በምን ወርና ዓ/ም ሄዱ? ትምህርታቸውንስ መቼ
ጨርሰው ወደ ሀገራቸው መቼ ገቡ? ከአፄ ምኒልክ ጋር የተገኛኙት መቼ ነበር? ለዳግማይ
ትምህርትስ ወደ ፈረንሳይና እንግሊዝ ያቀኑትና የተመለሱትስ? የመኢሶን ጦርነት የመሩት
በምን ወርና ዓ/ም ነበር? በተለያዩ መንግስታዊ ሃላፊነቶች ላይ የተቀመጡትስ ከመቼ
እስከመቼ ነበር? በአውሮፓ የኢትዮጵያ ልኡክ የሆኑትስ?... እኒህና ሌሎች አብይ የታሪክ
ክስተቶች የተፈፀሙበትን ትክክለኛ ወቅት ፊታውራሪ ስለምን በኦቶባዮግራፊያቸው
ሊያሳውቁን አልፈለጉም? ምክንያት ይኖራቸው ይሆን? መቼም በመረጃነትም ሆነ በታሪካዊ
ክስተት ተአማኒነት አንፃር ያንድን ድርጊት ትክክለኛ ወቅት መጥቀስ አስፈላጊነቱ



ለፊታውራሪ የተሰወረ እንደማይሆን የዚህ ቅኝት አቅራቢ በፅኑ ቢያምንም ከላይ የቀረቡት
ጥያቄዎች ከኦቶባዮግራፊያቸው ምላሽ ማግኘት የማይችሉ የሆኑበት ምክንያት ግን ብርቱ
እንቆቅልሽ ሆነውበታል።

ትረካችንን እንቀጥል።

“የተወለድኩበት ሀገር ሳያደብር ይባላል። ከዜጋመል ወደ ምስራቅ የረፋድ መንገድ
ያስኬዳል። ሶስት ወንዞች (ሮቢ፤ ገመሮና በለት) በሩቅ ከበውታል። አገሩ ሜዳ፤ ነፋሻ ነው።
እህል ያበቅላል። ስንዴ፤ ገብስ፤ ጤፍ፤ ባቄላ፤ አተር፤ ሽንብራ፤ ጓያ፤ እንዲሁም ከብት
ይረባበታል።

 “ከሜዳው ላይ አነስተኛ ጉብታ ይገኝበታል። ይኸውም ጉብታ ወደ ምስራቅ እያዘነበለ፤
ሞላልኛ ተንጋሎ ገበብ ብሎ ትልቅ መቃብር መስሎ ይታያል።”

  ሳያደብር ምን ይመስላል? ፊታውራሪ ውብ በሆነ ገላጭ ስነ ፅሁፍ እንደ ፎቶ
አስቀምጠውልናል። ይህ የፊታውራሪ ተፈጥሮን፤ አካባቢን፤ አእዋፍን፤ ክስተትን…ማራኪ
በሆነ ቋንቋ አቀንብሮ የማቅረብ ክህሎታቸው በዚህ ኦቶባዮግራፊ ውስጥ ከዳር እዳር
ተናኝቶ ይገኛል። እንግዲህ  እየጨለፍን እንኮመኩማለን…

“ከሳያደብር በስተደቡብ በኩል ጉብታውን እየታከከ በጥጋቱ ላይ ደግሞ ሌላ አውራ ጎዳና
የገበያተኞችን መንገድ አቋርጦ ወደ ዜጋመል ያልፋል። አንኮበርንና ደብረብርሃንን (በ
አንጎላላ በኩል) ከደብረ ሊባኖስ ጋር ያገናኛል።…ይህ ጎዳና ወደ ጉብታው በጣም
ከሚጠጋበት ስፍራ ላይ ትልቅ ግራር ብቻውን ተገትሮ ይገኛል። ግንዱ ትልቅና ወፍራም
ነው። የአካባቢው ሰዎች በአጠገቡ ሲያልፉ፤ ድንጋይ እያመጡ አጠገቡ ይጥላሉ። ግንዱንም
ይስሙታል። ሴቶቹማ ቅቤ ይቀቡታል፤ ፈትል ያስሩለታል። አንዳንዶቹ መንገደኞች
በድንጋይ ፋንታ የጭብጦ ወይም የቂጣ ቁራሽ አስቀምጠው ወይም ቆሎ ዘግነው አፍሰው
ያልፋሉ። ‘ያ ልደታ ማርያም አትርሺን አደራሽ’ እያሉ ከንፈራቸውን እየመጠጡ ወደ
ሰማይ እያንጋጠጡ ያስተውላሉ። ቂጣውን ውሾች ይበሉታል፤ ቆሎውንም ወፎች
ይለቅሙታል።”

እነሆ ትልቁ ግራርና ጉብታው ፍንትው ብለው ይታዩናል። ባላገሮቹንም በእዝነ ልቡናችን
እንስላቸዋለን። እምነትና ለማዳቸውን እያብሰለሰልን ከውሾቹና ከወፎቹ ተግባር እያነፃፀርን
ሃይማኖታዊ ፍልስፍና ውስጥ ሳናውቀው ዘው እንላለን። ታዲያ ወደን አይዶለም፤
የፊታውራሪ የአተራረክ ስልት አስገድዶን እንጂ!

  ለመሆኑ ሳያደብር ትርጉም ይኖረው ይሆን? ብለን እንጠይቅ።

“…የሳያደብር ልደታ ታሪክ በድርሳነ ሩኤል ውስጥ ተፅፎ ይገኛል። ሳያደብር ጥንት
የደብረ ሊባኖስ ተወዳዳሪ ሆኖ ነበር። ራስ ሳያ የሚባል ዘመናይ አገረ ገዢ በአፄ ናዖድ ጊዜ
ልደታን ተከሏት። ደብረሳያ እየተባለች ስትጠራ ቆይታ ነበር። ደብረሳያ የሚለው ቃል
እያደር በጊዜ ተለወጠና ሳያደብር ሆነ።” ይላሉ ለጥያቄያችን ምላሽ ፊታውራሪ።

  ፊታውራሪ ስለሳያደብር የፃፉት እኒህን አንቀፆች ብቻ አይደለም፤ በስፋትና ጥልቀት
ጭምር እንጂ። ለርእሳችን ስእል መፈንጠቂያ ይሆን ዘንዳ የነቀስነውን በዚሁ ሸብ አርገን
የተትረፈረፈ ግብዣችንን ለመጥሀፉ አንባቢያን እንተዋለን።



ዕድገት

ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ተክለማርያም ነፍስ ካወቁበት ዘመን አንስቶ ነፍሳቸው ሁሌም
እውቀት እንደተጠማች፤ ዘወትር እንደተመራመረች፤ ዘወትር እንደጠየቀች፤ ዘወትር ወደ
ህዋ ልመንጠቅ እንዳለች ነበር የኖሩት። ይህ የነፍስያቸው ግልቢያ ግን ከነባራዊው
የሀገራቸው እውነታ ግንብ ጋር እየተጋጨባቸው መሳቀቃቸው፤ ማዘናቸው፤ በየጊዜው
መውደቃቸው አልቀረም። እየወደቁ መነሳት፤ እያዘኑም መፅናናት፤ እያነከሱም ቢሆን
መራመድ ግን የፊታውራሪ ልዩ የተፈጥሮ ባህሪ ሆኖ ይገኛል።

  የሚከተለውን ያስተውሏል።

“ሰዎቹ ዘወትር ሲናገሩ እሰማለሁ፤ ይህ ልጅ ነፍስ ሊያውቅ ነው። እንዲህ ሲሉ እየሰማሁ
እገረማለሁ። ነገር ግን፤ ነፍስ የተባለችው ሃይል ምክንያት ምን ትመስል ይሆን? አይቻት
አላውቅም፤ ሴት ወይዘሮ ትሆን? ወይስ መነኩሲት ትሆን? የለም ልጃገረድ ሳትሆን
አትቀርም። ያውም በጣም የምታምር፤ እንጂ መልኳን ለማየት አልተቻለኝም። ብቻ
በሰውነቴ ውስጥ መኖሯ በትክክል ይታወቀኝ ጀመር። ጠባይዋም አስቸጋሪ ሆነ። በዙሪያዬ
የሚኖረው ፍጥረተ አለም ሁሉም በውበት የተሸፈነ መሰለኝ። በሩቅ ሳየው ያባባኛል፤
ባለተስፋ ያደርገኛል። ስቃረበውና ሳዘወትረው ግን ተስፋነቱ እያነሰ ደስታዬን
ይቀንስብኛል።

  “ገደሉም አረሁም፤ ሜዳውም በሩቅ ያማልለኛል። ሃሳቤን ይቀሰቅሰዋል። ምኞት
ይፀንስብኛል። የቡቃዮች የቀለማቸው መድመቅ፤ ያውሬዎች የድምጣቸውና
የተንቀሳቃሽነታቸው ውበተኝነት ያስደንቀኛል። ነገር ግን እነዚያ በመረመርና በጉድባ፤ በ
እንቅፋትም እነዚህ በቅርፊትና በእሾህ፤ በጥፍሮችና በጥርሶች የተከበቡ ለመቃወም
የተዘጋጁ መሆናቸውን አላወቅሁም ነበር። በዃላ ግን እያደር መረዳት አልቀረልኝም።…”

  በዚህ ድንቅ አገላለፅ ውስጥ ነፍስ በማወቅ ላይ የነበረው ታዳጊው ተክለሃዋርያት በመፃፂ
ህይወቱ ውስጥ ምን ሊገጥመው እንደሚችል አመላካች ትንቢት አስቀምጦልናል። “…እነዚያ
በመረመርና በጉድባ…እነዚህም…በጥፍሮችና በጥርሶች…”  ብሎናልና!

  አዎ! እንደምን ያለ እውነት ሆኖ ተከስቷል? ከረዥም አመታት የአውሮፓ ትምህርት
በዃላ ወጣቱ ተክለሃዋርያት ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ አስቀድሞ ከልጅ ኢያሱ ዃላም
ከወዳጃቸው ከደጃዝማች ተፈሪ መኮንን ጋር አስገራሚ የሆነ ፈተና ገጥሟቸዋል።

“ነፃነቴ ታጓጓኛለች፤ ተጠንቅቆ መኖር ይሰለቸኛል። ነፃነቴንና ደስታዬን ለማብዛት
ስለምቸኩል አደጋ ቀጭ እየሆነ ይጠባበቅብኛልና ያስመርረኛል።…” ሲሉ ጥፈዋል። ይህ
ምን ማለት ይሆን? ጊዜው ሲደርስ ያወጉናል - ፊታውራሪ።

   እንመለስ ወደ ልጅነት ትረካ።

“ከቤታችን በታች ከሁለተኛው አረህ ላይ ደግሞ ምንጮች ስለሚገኙ አንዳንድ ጊዜ
እየወረድን ሶስት አራት ልጆች ስንማግጥ እንውላለን። ምንጮችን አይተን አንጠግባቸውም።

“ከጥሩ ምንጭ የሚሻል ውበትና ፈውስ የተሞላበት፤ ለህይወት ተስፋ የሚሰጥ፤ ሌላ ፀጋ
በምድር ላይ ምን ይገኛል? ውሃው ሲንቆረቆር ይንፈቀፈቃል፤ ይፍለከለካል፤
ያጉረመርማል፤ የሚዘፍን ይመስላል። እያየነው፤ እያዳመጥነው ደስታችን ይበልጥ ይገኛል።



ከጥራቱ ብዛት የተነሳ በውስጡ ጠጠሮችና አሸዋ ወለል ብለው ይታያሉ። ውሃው መንገድ
ለይቶ እየተጎነነ እየተጠማዘዘ ምን ጊዜም ከመውረድ አያቋርጥም። በውስጡ ስንቦራጨቅ
አይደፈርስም።…በውሃው ዙሪያ መሬቱ በዛፍና ቅጠል በወፍራሙ ተሸፍኖ ውስጥ ውስጡን
ስንትና ስንት ዋናተኛ ፍጥረታት ይኖሩበታል። ልዩ ልዩ ውበት የተሰጣቸው ንቦች፤
ቢራቢሮዎች፤ ጥንዚዞችና ወፎች… ሁሉም እየተፍነከነኩ ውሃ ይጠጣሉ፤ አበባም
ይቀስማሉ…”

  አንባቢ ሆይ! ይህ ስነ ፅሁፋዊ ቀመር ድንቅም አይዶል? በዚህ ቅኝት መግቢያስ
የፊታውራሪ ኦቶባዮግሪፊ ስነ ፅሁፍም ነው ማለታችን ማጋነን ይሆን? እንዲህ የመሳሰሉ
ኪናዊ ውበትን የተጎናፀፉ ተፈጥሮን ገላጭና አንባቢን በምናብ መንኮራኩር የሚያንሳፍፉ
አገላለፆች በሽበሽ ናቸው። መጥሀፉን ስትገልጡ…ይጠብቋችዃል። እስከዛው ድረስ ግና
በዚህ ቅኝት ለዐይነት ያህል ብቅ እያሉ ያማልሏችዃልና…ጥናቱን ይስጣችሁ።

ፊደል ሠራዊት

“ዳዊት ጨርሼ የተመረቅሁ ጊዜ ዘጠኝ አመት ይሞላኝ ይሆናል። እናቴ …ሱሪ፤ ኩታ፤
ኪታ ፈትላ አሰርታ፤ አሰፍታ አሰናዳችልኝ። የምርቃቱ እለት አለበሰችኝ። እንባም ብዙ
አፈሰሰች። ከዚያ በፊት ሱሪ ታጥቄ አላውቅም ነበር። እንደዚህ አንድ ቀን (እሁድ ቀን ነው)
ሱሪ ታጠቅሁና፤ ኩታ አጠለቅሁና፤ ጥምጥም ታሰረልኝና፤ መቋሚያ ያዝኩና፤ በነዚህ ሁሉ
አጊጬ፤ በተማሪዎች ታጅቤ ወደ ቤተክርስቲያን ሄድኩ። የኔታ በዐምደ ወርቁ ፊት ለፊት
አቆሙኝ። ከቅዳሴ በዃላ ቄሱ ከሰዎች ሁሉ በፊት በመስቀል ባረኩኝ። ከዚያ በዃላ
የየኔታን ጉልበት ሳም አሉኝና ሳምኩ። የኔታም የሽማግሎችን ጉልበት ሳም አሉኝ ሳምኩ።
ሁሉም በየተራቸው መረቁኝ።”

ይህ ስእላዊ ገለጣ በድሮ ዘመን የነበረውን የፊደል ሠራዊት የምርቃት ሥነ ሥርዐት
ለማናውቀው ሁሉ ሙሉ ግንዛቤ እንቀርፅ ዘንዳ ይረዳናል። እግረ መንገዳችንንም የዘጠኝ
አመቱ ተክለሃዋርያት በምረቃው እለት ባይነ ህሊናችን ተስሎም ይታየናል። ከምረቃው
በዃላ የንባብ ውድድር ተካሂዶ ታዳጊው ተክለሃዋርያት መጥሀፉን ፉት ቢለው ጊዜና እዛው
የነበሩት ሽማግሎች፤-

“ ‘…ጉድ ነው ይህ ከዛሬው እንደዚህ የሆነ ቆይቶማ ምን ይወጣው ይሆን?’ እያሉ ወደ
የኔታ ተናገሩ። ታዲያ የኔታም ጥርሶቻቸውን እንደገለጡ አመለከቱ፤ ‘ዘራቸው ሁሉ የካህን
ቤት ነው፤ ሁሉም ቀለም ይደፍራሉ’ እያሉ ደስታቸውን ገለጡ” ሲሉ ያጫወውቱናል
ፊታውራሪ።

  አዎ! የሽማግሎቹ አግራሞትና ትንቢታዊ ጥያቄ አግባብ ነበር። ታዳጊው ተክለሃዋርያትም
ቀለም መድፈሩን፤ የደፈረውንም ቀለም ማስገበር መቻሉን ኤሮፓ ድረስ ዘልቆ
አስመስክሯልና…

ራስ መኮንን ወልደ ሚካኤል

ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ዳዊት ከጨረሱ በዃላ ስላሳለፉት የቤተክህነት ትምህርትና
ስላጋጠማቸው ሁሉ በዝርዝር ጥፈዋል። ዝርዝሩን ለመጥሀፉ አንባቢያን ከትህትና ጋር
እናስረክባለን። የተነሳንበትን ግን እንቀፅላለን…



  የፊታውራሪ አባት የሞቱት በህፃንነታቸው ነበር። እንደ አባት ሆነውና ቤተሰቡን
ሰብስበው ያኖሩት አጎታቸው አለቃ አብዩ (ገብረፃድቅ) ይባላሉ። ከአፄ ምኒልክ አማካሪና
ባለሟል ከሀረርጌው አስተዳዳሪ ከራስ መኮንን ጋር ያገናኟቸውም እኒሁ አለቃ አብዩ ነበሩ።

“…አለቃ አብዩ በሀገራችን በጣም የታወቁ ብርቱ ሰው ነበሩ። በራስ ጎበና ጊዜ የሳያደብር
እልቅና ተሾሙ።…በራስ ጎበና፤ በደጃዝማች ናደው፤ (የራስ ተሰማ አባት) በደጃዝማች ወልደ
ሚካኤል (የራስ መኮንን አባት) ቤት በጣም የተከበሩ ነበሩ።”  በማለት ያወጉናል ፊታውራሪ
ስለ አለቃ አብዩ።

  አለቃ አብዩ ታዳጊውን ተክለሃዋርያት ከሳያደብር ወደ አዲስ አበባ ከዚያም ወደ ሀረርጌ
ሲወስዱ በዛን ወቅት እሳቸው የራስ መኮንን ምክትል ፀሀፊ ነበሩ። (ራስ መኮንን የደጃዝማች
ተፈሪ፤ ዃላ ቀዳማዊ ሃይለ ሥላሴ አባት መሆናቸውን አንባቢ ያስተውሏል)

  ለመሆኑ ከሳያደብር ሀረር የገባው ወጣቱ ተክለሃዋርያት ምን ተሰማው ይሆን?

“…የግንብ ከተማ በቤት ላይ ቤት የተሰራበት አይቼ አላውቅም። ሱቆችና መደብሮች
በውስጣቸው ስንትና ስንት አይነት የባህር እቃዎች የተደረደሩባቸው እና የተሞሉባቸው
ናቸው። ይህን ሁሉ በአንድ ጊዜ ማየት በባላገር ውስጥ ላደገ ልጅ እንዴት ያስደንቃል?
ራስ ያዞራል፤ ልብ ያማልላል።

“ባህር ማዶ የሚባለውስ ሀገር እነዚህን ሁሉ የውበት እቃዎች የሚፈጥሩበት ስንትና ስንት
ጥበብ ይገኝበት ይሆን? ሀገሩስ ቅርብ ይሆን? የሚደረስበትስ እንዴት እየተደረገ ነው? እዚያ
ድረስ ሄዶ ማየትና ሁሉንም መጎብኘት፤ መፈረጅ፤ መመርመር፤ መዳበስ ይቻል ቢሆን
እንዴት ባስደሰተ ነበር! አንድ ቀን ሄጄ ሳላየው እንዴት እቀራለሁ። እንደዚህ እያሰብኩ
ምኞት ተፀነሰብኝ። ምኞት እንደ ህልም ነው። የሚፀነሰውም እንደ ዘበት ነው። በፊት ከ
አየር የረቀቀና የቀለለ ነው። ከውሃ የቀጠነ አቅለ ቢስ፤ ቅርፅ የሌለው ሀሳብ ሆኖ በአእምሮ
ውስጥ ይፈጠራል። በዃላ አጋጣሚ ሲፈቅድለት እየተረጋጋና እየጎላ ቅርፅና መልክ
ያበጃል። ታዲያ መመኘት፤ ማሰብ፤ ማድረግ ይከተላሉ። ካልተመኙ፤ ካላሰቡ፤ ካልተናገሩ፤
ካላደረጉ ፍፃሜ አይገኝም። ለመመኘት፤ ለማሰብ፤ ለመናገር፤ ለማድረግም የሚበረታ ሰው
የዃላ ዃላ ጠቃሚ ተጠቃሚም መሆኑ አይቀርም”

አጀብ ሀረርጌ! አጀብ ምኞት! አቦ፤ አርገው ምኞትን የገለጡት እንዴት ነው? ራሴን
ጠየቅሁት። እስቲ ምኞትን በራስህ ቋንቋ ግለጠው? አልኩት። አፈርኩ ለራሴ። መቋጫ
የሌለው ዝባዝንኬ የቃላት ኳኳታ ሆነብኛና።

  እንግዲህስ ወደ ትውውቁ እናምራ።

ከራስ መኮንን እልፍኝ ለትውውቅ የቀረቡት ሁለት ታዳጊዎች ነበሩ። ፈለቀ እና
ተክለሃዋርያት። ፊታውራሪን እንጥቀስ።

“ከሁለቱ መስኮቶች መካከል ከግድግዳው ጥግ ራስ ተቀምጠዋል። የተቀመጡበት ፍራሽ
ስጋጃ ለብሷል። በስጋጃው ላይ ልዝብ ምንጣፍ ተደርቧል። በግራና በቀኝ ሁለት መከዳዎች
ተደርገዋል።…ከፊታቸው የብረት አትሮንስ በባህር አረብ የተለበደ፤ በአትሮንሱ ላይ
መፅሀፍ በሀር ጨርቅ የተለበደ ተዘርግቷል።…

ታዲያ ራስ ወደ ቡኒ ተናገሩ። ‘የትኛው ነው የገብረፃድቅ ወንድም?’



‘ይሄ ትንሹ ነው።’

‘እስከዛሬ ድረስ ለምን ሳያመጣልኝ አቆየው? እስኪ ገብረፃድቅን ጥራው’

  ራስ ጠየቁት፡፤ ‘ምነው ገብረፃድቅ እስከዛሬ ድረስ ሳታመጣልኝ ለምን አቆየኸው?’

‘እመንገድ ላይ ማስቸገር እንዳይሆን እቤት ከገባን በዃላ ይሻላል ብዬ ነው።’

  ‘አዬ ደሞ ይቺ ምኗ ያስቸግራል?...ስንት አመቱ ነው?’

  ‘ዘጠኝ አመቱ ነው።’

  ‘ምነው ገና የስድስት አመት ህፃን መስሎኝ ነበር።…እንግዲህ ሳያልፍበት ትምህርት
ይጀምር። ቀን ሲማር እየዋለ ማታ እየመጣ እዚሁ ይደር። ወልዳማኑኤል ያውልህ
አልምድልኝ አደራ።’

  አቶ ቡኒ እየሳቀ ተናገረ። ‘እሱ ዳዊት ጨርሷል።’

  ራስ ተገረሙ። ‘እንዴት እውን ገብረፃድቅ?’

  አብዩ አረጋገጠላቸው። ‘አሳምሮ ያውቃል። ውዳሴ ማርያም፤ አንቀፀ ብርሃንም በቃሉ
አጥንቷል። ዲያቆን ሊያደርጉት ቅዳሴ ሲያስተምሩት፤ ለራስ እሰጣለሁ ብዬ ነጥቄ
አመጣሁት።’

  ራስ አተኩረው እያስተዋሉ አነጋገሩኝ። ‘በይ እስኪ ነይ ዳዊት አንብቢልኝ። እኔ ከቶ
እውነት አይመስለኝም።’

  የዳዊታቸውን ብራናዎች በአትሮንሱ ላይ አገላበጡና  መጀመሩን (ንጉሡን) በጣታቸው
አሳዩኝ። “እመ ይወድኡ እሰስራኤል እምግብፅ” የሚለው ሆነ። ደህና ተነበበልኝ። ሳልሳሳት
ምንም ሳያደናቅፈኝ ከዳር እስከ ዳር ዘለቅሁት።

  ራስ እየሳቁ ቀጠሉ። ‘አረንሳ እንዴት ነዳቸው! በቃሏ ያጠናቸው አትመስልም?’

  ዳግም ዳዊታቸውን አገላበጡና ተናገሩ። ‘እስቲ በይ ደግሞ ይህንን አንብቢ፤ ታሪከኛ
ማቲ!’

  ‘ተአውቀ እግዚአብሄር በይሁዳ’ የሚል ሆነ። ይህንንም ደህና ተወጣሁት። ሶስተኛ
አገላብጠው ሰጡኝ። …ይህንንም ደህና አቀላጠፍኩት።

  ራስ በጣም ተገረሙ። ‘… ወልዳማኑኤል ይህ ልጅ ትምህርቱን እንዳይረሳ ቀን ት/ቤት
ሲከልስ እየዋለ ላዳሩ ይምጣ፤ አደራ ጠብቅልኝ’ አሉት። …

  ራስ ፊታቸውን ወደ ፈለቀ አዞሩና ‘አንተስ ያግዴ ወንድም ነህ?’

  ‘አዎ’

‘እንደተክለሃዋርያት ተምረሃል?’



  ‘የለም።’

  ‘አግዴ ምንም አልተማረም’ኮ ቡኔ?’

  ‘የለም።’

  ‘በል ይህንን ከአግዴ ጋር አገጣጥመው፤ እንደ ወንድሙ ጥሩ ወታደር ይሆናል’

  በእንዲህ ያለ አኻዃን ሎሌነቴ ታወቀ።… እድሌ ሊሻሻል ነው። ፅህፈትና ቅኔ ልማር
ነው።” ይላሉ ፊታውራሪ በኦቶባዮግራፊያቸው።

  እነሆ ይህ ትውውቅ ነበር የተክለሃዋርያትን ህይወት ፍፁም ቀይሮ ወደ ህዋ ያጎነው።
ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ራስ መኮንን ታዳጊውን ተክለሃዋርያት በሄዱበት ሁሉ እያስከተሉና እንደ
ወለዱት ልጅ እየተንከባከቡት አደገ። የቤተሰቡ አካል ሆነ። ፊታውራሪ በራስ መኮንን
ቤተሰብነት ስላሳለፉትና ስላጋጠማቸው አስገራሚ ታሪክ ሁሉ በዝርዝር ጥፈዋል። ዝርዝሩም
ከዋናው መጥሀፍ ውስጥ ይገኛል…

  ከላይ በቀረበው ትውውቅ ላይ አንባቢን የሚያስደምም አንዳች ንፅፅር ይገኛል። ራስ
መኮንን በፈለቀ እና በተክለሃዋርያት ላይ የሰጡት ብይን። ተክለሃዋርያትን በእውቀቱ
ለትምህርት አጩት፤ ፈለቀን ደግሞ ለውትድርና። ይህ ለምን ሆነ? ብለን ፀጉር ስንጠቃ
ፍልስፍና ውስጥ አንገባም። ወይም መላ ምት ቲዮሪ እየደረደርን የፈለቀንና
የተክለሃዋርያትን ጉዳይ ማብጠልጠል አንችልም። ስራፈትነት ይሆናል። ራስ መኮንን
ሚዛናዊና ወቅታዊ ብይን መስጠታቸው በራሱ የኒህን ሰው የተግባር ሰውነት አመላከች ሆኖ
ይገኛል። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሚገርመው የባለሟሎቻቸውን ልጆች በስነስርአት አቅርበው
ያነጋገሩበት መንገድና አጠያየቃቸው ነው። እኒህ ሰው በራስነታቸው እዚያ ጣራ ላይ
የተኮፈሱ መሪ አለመሆናቸውን ቁልጭ አድርጎ ያሳየናል፤ በዚያን ዘመንና በዚያን አ
ስተሳሰብ ውስጥ የነበሩ ባለስልጣኖቻችንን ባህሪ ስናጤን “ወይ ዘመን አያሳየው የለ” እያልን
ካለንበት ዘመን መሪዎች ጋር በልቦናችን ማነፃፀራችን መቼም አይቀርም…

አድዋን ለቅምሻ

እነሆ ጦርነት መጣ። ጣሊያን ገባ። አፄ ምኒልክ ክተት አወጁ። ዘመቻም ሆነ። ራስ
መኮንን የሀረርን ጦር ይዘው ዘመቱ፤ በግንባር ቀደምትነት። ተክለሃዋርያትም ተከተላቸው።
ስለዚህ ዘመን የአድዋ ጦርነት የፊታውራሪ ኦቶባዮግራፊ በዝርዝር ይተርካል። ትረካውም
ይመስጣል። ሰው፤ ሰው ይሸታል። እዚህ በስፋት እንወጋው ዘንዳ ግን አይቻለንም። ሆኖም
እንካችሁ ቅምሻ - ከአድዋ ትረካ።

“…የሰው ብዛት እንደ ጎርፍ ሆነ።እግረኞችም በቅሎኞችም ተደባልቀን እንርመሰመሳለን።
ፈረሰኞች በጎን እያለፉን ይቀድማሉ። የበረታ ይሮጣል። እንደተቻለን እንሽቀዳደማለን።

“ጠመናጃ ሲንጣጣ ሰማን። መድፍ ወዲያው ያጓራ ጀመር። ተኩሱ እያደር እየባሰበት
ተቃረበን። አረሮቹ ማፏጨት ጀመሩ። የቆሰሉ ሰዎች ተቀምጠው አገኘን። አያ ታደግ
እጁን ተመትቶ ከመንገዱ ዳር ከዛፍ ስር ተቀምጧል። ገና ከሩቁ አይቶን ተጣራ። ቁስሉን
በመቀነቱ አሰርንለት። ጥለነው እንዳንሄድ ለመነን። ፈይሳ ጠመንጃ የለውም፤ የቁስለኛውን
ጠመንጃ ያዘና እዛው ቀረ። እኔ ዝም ብዬ ወደ ግንባር አለፍኩ። የማውቀውን ሰው አንድም



አላጋጠመኝም። ተኩስ ስለበዛ መሮጥ የማይቻል ሆነ። የሰውም ብዛት እንደልብ
አያስኬድም።

  “ደጃዝማች ማናዬ እና ልጅ አስፋው (ልጃቸው) ሁለቱም ቆስለው ድንጋይ ተንተርሰው
ተጋድመው አገኘናቸው። ልጅ አስፋው (በዃላ ፊታውራሪ) አወቀኝና ጠቀሰኝ። ዝም ብየው
እንዳላየ ሰው ወደ ግንባር ሮጥኩ። ጦራችን ተደባልቋል። ሰውና ሰው
አይተዋወቅም።…ሴቶች በገንቦ ውሃ እያዘሉ፤ በበቅሎዎቻቸው እንደተቀመጡ፤ ለቁስለኛ
ውሃ ያቀርባሉ። ሲነጋገሩ ሰማዃቸው። ‘አረ በጣይቱ ሞት’ ይላሉ።…

  “ነጋሪቱ ከግንባርም ከጀርባም፤ ከቀኝም ከግራም ይጎሰማል። የተማረኩ ጣልያኖች አየሁ።
ወዲያው ምርኮኞቹ በዙ። አንዳንዶቹ ወታደሮች፤ ሶስት ይበልጥም ጣልያኖች እየነዱ
መጡ። በዃላ የምርኮኞች ብዛት ላይን የሚያሰለች ሆነ። ድል ማድረጋችንን አወቅሁት።
ጣልያኖች መዋጋታቸውን ትተው ማርኩን እያሉ ይለምናሉ።

  “እንደዚህ የአድዋ ጦርነትለት አንድ ጥይት እንኳን ሳልተኩስ ጦርነቱ አለቀ።…ጦሩ
መመለስ ጀምሯል። ግን ወደ ግንባር የሚሄደው የሰው ብዛት ገና እንደ ውሃ ሙላት
ነው።…”

ያንተ ያለህ! በበኩሌ እግዜር ምስክሬ ነው የአድዋ ጦርነት በፊልም ተቀርፆ ባየው እንኳን
እንዲህ እንደ ፊታውራሪ ገለጣ ልቤን እንደ ነጋሪት ይደቃታል ብዬ አላምንም።
ካመናችሁኝ መልካም፤ ካላመናችሁም እንካችሁ ማጠናከሪያ…

  ጦርነቱ እንዳበቃ፤

“…ወታደሮቻችን በሳጥን የተከተተውን እቃ ሳጥኑን እየሰበሩ ከውስጡ እያወጡ ሲሻሙ
በሜዳው ሙሉ በየትም መነዘሩት። በሜዳው ላይ በየትም የተበታተነው እቃ ብዛቱ የአንድ
የትልቅ ከተማ እቃ ያክላል። ተግዞ ተጭኖ የሚያልቅ አይመስልም። አይኖቼን
አሰከራቸው። ስንቱ ተቆጥሮ ይዘለቃል። ጣልያኖችስ ይህንን ሁሉ ግሳንግስ በምን ጭነው
አመጡት? ወይን ጠጅ፤ አረቄ በያይነቱ፤ ዱቄት፤ ማካሮኒ፤ ስኳር፤ ፍርማጅ፤ ሰርዲን፤
ኮንሴርቫ በያይነቱ፤ ክብሪት፤ ሲጃራ፤ ስእል የተሳለበት ጋዜጣ፤ ብስኩት…ይህን ሁሉ ጉድ
አሞራው ወታደራችን ባንድአፍታ አመሰቃቀለው፤ ይህ ሁኔታ ድል አድራጊዎችን ፍፁም
አስክሯቸዋል።

  “ባንዲት ክብሪት፤ ሰንጢ፤ ብልቃጥ ጠርሙስ ወይም ሰአት የተነሳ ‘እኔ ልውሰድ፤ እኔ
እብሳለሁ’ በማለት እየተጣሉ ጎራዴ ይማዘዛሉ። ይቋሰላሉ፤ ይታኮሳሉ፤ ይጋደላሉ። ባቢሎን
እንደ ፈረሰ ጊዜ፤ ሰዎች ቋንቃ ለቋንቃ ተሳሳቱ።

  “ተቀምጬ ሳስተውል ብዙ ከቆየሁ በዃላ፤ መደባደብ በረድ ሲል ጠበቅሁና፤ እኔም
የተራዬን ለመዝረፍ ተነሳሁ።…”

  እነሆ አድዋ ከነክብሯ። እነሆ አድዋ ከነሰንኮፏ። እነሆ አድዋ ሰው፤ ሰው ሸታ ደም
አስክሯት፤ በደም አስክራ! ግሩም ነው ታሪኳ አድዋ! ‘አድዋ ሰማይ ጥግዋ’ ስትባል ሰምተን
ርቃን ነበር። የፊታውራሪ ትርክት ያቀርባታል። ስትላወስ፤ ስትርመሰመስ፤ ስትቃትት፤
ስታስቃትት… ስጋ ወደሙ ለብሳ ትታየናለች አድዋ - በፊታውራሪ ትረካ። ይታየናል
ሰራዊታችን ጦርነቱ ቢያበቃም የተረፈውን ጥልያን ሊጨርስ ወደ ጦርነቱ አውድማ
ሲተም…ይታዩናል ድንጋይ ተንተርሰው ውሃ፤ ውሃ የሚሉት አርበኞች … ይታዩናል እናት
ሴቶች አርበኞች በበቅሎዎቻቸው ላይ ሆነው ‘አይዞህ ጎበዝ.. አይዞህ ጀግና’... እያሉ ውሃ



ሲያቀብሉ፤ የመንፈስ ፅናት ሲሰጡ… ይታየናል የምርኮው ሹኩቻ… አድዋ ነፍስ ዘርታ፤
ነፍስ አጥፍታ…

  ለመሆኑ ተክለሃዋርያት ምን ዘረፈ? መቼም ልቦናችሁን ሰቅዞ የያዘው ጥያቄ ይኸው
ነው። ልቡናችሁ ከልብ ድካም ርጋታን ያገኝ ዘንዳ እነሆኝ ቀንጭበን …

“…ከወረቀቶቹ መካከል ስእል የተሳለባቸውን አየሁና ትልልቆቹን እየመረጥኩ
ሰበሰብኳቸው። …በወረቀት ጠቀለልኩና በገመድ አሰርኩና ሸክሜን አሳምሬ አሰናዳሁ።
እንዲህ ስሰናዳ አንድ ወታደር በአጠገቤ ሲያልፍ አየኝና ጠየቀኝ።

  ‘ምን ያደርግልኝ ብለህ ይህንን የሰይጣን ምስል ትሰበስባለህ? ይልቅ ስንት ደህና እቃ
ሞልቶልህ የለም?’ አለኝ።

  ‘እጫወትበታለሁ፤ ያምራል’ አልኩት።

  ‘የልጅ ነገር’ እያለ እያጉተመተመ ሄደ።

  ወታደሩና ተክለሃዋርያት የሁለት አለም ሰዎች ሆኑና ፍላጎታቸው አልተገጣጠመም። ከዛ
ሁሉ አገር ምድሩን ከሞላው እቃ እስቲ ስእል ምን አሸካከመው? የወታደሩ ብቻ ሳይሆን
የኔም ጥያቄ ነው። ምክንያቱም በዚያን ዘመን በዚያ ቦታ እዚያ ብኖር እኔም የማደርገው
እንደ ወታደሩ ነበርና። እናንተስ ብትሆኑ ምን ታደርጉ ነበር?

  ተክለሃዋርያት በስእሎቹ አልተጫወተባቸውም። ታዲያ ምን አደረጋቸው? ያውጉን
ፊታውራሪ…

“… ድንኳኑ ውስጥ ገባሁና መጋረጃውን ገለጥ አድርጌ አስተዋልኩ። ራስ (መኮንን)
በርኖስ ለብሰው በሀዘን ተኮማትረዋል። ከሰራዊታቸው፤ ከንጉሱም ሰራዊት ስንት ሰዎች
አልቀዋል። ፊታውራሪ ገበየሁ፤ ፊታውራሪ ተክሌ፤ ፊታውራሪ ዳምጠው፤ ቀኛዝማች
ታፈሰ፤ ደጃዝማች ማናዬ፤ ፊታውራሪ ሃብተሚካኤል፤ ሌሎችም ስንቱ ሞተዋል …”

አንባቢ ሆይ! እዚህ ላይ ለጥቂት ደቂቃዎች ንባባችንን ገትተን በእዝነ ልቡናችን ከመቶ
አመት በፊተ ወደ ዃላ እንመለስና እናሰላስል። እነሆ ጦርነቱን የኢትዮጵያ ሰራዊት በድል
አድራጊነት ተወጥቷል። ፊታውራሪ እንደዘከሩን የምርኮኞች ብዛት ለአይን አሰልችቷል።
ግና ራስ መኮንንና እነዲሁም አፄ ምኒልክ፤ ከጦርነቱ በህይወት የተረፉትም የጦር አበጋዞች
በየድንኳኖቻቸው ውስጥ በርኖስ ለብሰው በሀዘን ተኮማትረው ተቀምጠዋል። ለምን? ፌሽታ
ማድረግ፤ በድል አድራጊነት መፎከርና መኮፈስ ሲገባቸው እኒያ ጥንታዊያን የሀገራችን
መሪዎች በሀዘን መቆራመዳቸው ምን ይባላል? ምናልባትም ባለሟሎቻቸውና ጓደኖቻቸውም
የሆኑትን እነ ፊታውራሪ ገበየሁንና እጅግ በርካቶች በጦርነቱ ላይ የተሰዉትን እያነሳሱ በ
እንባ እየተራጩም ይሆናል፤ ምኒልክና ሌሎቹም መሪዎቻችን። በርኖስ እንጂ የለበሱት
ጋቢ ወይም ኩታ አልነበረም። የሀዘናቸውን ጥልቀትም ይህ አገላለፅ ያሳየናል።

ይህ የዛሬው ትውልድ የሚመፃደቅበት ሁሉ በእንደምን ያለ ሁኔታ ተጠብቆ
እንደደረስንበትም በጥንታዊያኑ መሪዎቻችን ሀዘን ውስጥ አሻግረን መመልከት መቻል
ይኖርብናል። እኒህ ሰዎች ለሀገርና ለነፃነት ፍጹም ቀናኢ ከመሆናቸውም በላይ
ሰብአዊነታቸው በዚህ የፊታውራሪ ትረካ ውስጥ ገዝፎ ይገኛል። ይህ ልዩ ባህሪም
የኢትዮጵያዊያን ኢትዮጵያዊነት ልዩ መለያችን ነበር። በዛሬ ዘምን በተለይ ካለፉት ሃያ
አመታት ወዲህ ይህ የኢትዮጵያዊነታችን መለያ የኢትዮጵያዊነት ዕምነት በአስጊና አደገኛ



ሁኔታ እየተሸረሸረ ይገኛል። ጥንታዊያኑ ኖረው ባለፉበት ዘመን አቅምና የእውቀታቸው
መጠን እንዲሁም የወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ የፈቅድላቸውን ያህል በመተሳሰብና በመተዛዘን
ሁሉም በኢትዮጵያዊነታቸው መንፈሳዊ ኩራትና ፅናት ኖሯቸው ለሀገርና ለህዝብ ይበጃል
ብለው ያመኑበትን ሰርተው አልፈዋል።

ከኢትዮጵያ የመጨረሻው ንጉስ ጀምሮ ወደ ዃላ ያሉት የሀገራችን መሪዎች ባቆሟቸውና
በተከሏቸው መልካም መሰረቶች ላይ ዛሬም ድረስ እየተገለገልንባቸው እንገኛለን።
ፊታውራሪ እንዳስቀመጡት “በጥፋታቸውም ከፍለንባቸዋል”። ይህ አጠቃላይ የታሪክ ህግ
ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ ክሰተት ህግ ብቻ አይደለም። የእኛ ተግባር መሆን ያለበት
በመልካም ስራዎቻቸው ተንተርስን ይበልጥ መልካም ተግባር መከወን፤ ከስህተቶቻቸውም
ተምረን እንዳይደገሙ ማድረግ ብቻ ነው።

እኛ ግን በተልይ ባለፉት ሃያ አመታት ምን እያደረግን እንገኛለን? ሀገር አጥፍተናል።
የባህር በሮቻችንን በሰኔ 1983 ዓ/ም ኮንፍረንስ ላይ አጨብጭበን አስረክበናል።  በእዛ
ስብሰባ ላይ ለውጥ ማምጣት የማይቻል ቢሆንም እንኳን ሀገር በይፋ ስትፈርስና ወደብ
አልባ ስትሆን ቢያንስ ተቃውሞን በድምፅ ማሰማት ለሀገር ዘላቂ ጥቅምና ሉአላዊነት
ተቆርቋሪ ነኝ የሚል ወገን ሁሉ የዜግነት ግዴታው ሊሆን በተገባ ነበር። ይሁንና በስተዃላ
በወሰዱት የፖለቲካ አቋማቸው ባሉታዊም ሆነ በአዎንታዊ ገፅታው የተሰጡት አስተያየቶች
እንደተጠበቁ ሆነው የህወሃት/ሻዕቢያን የተባበረ ኢትዮጵያን የማጥፋት ውሳኔ ባደባባይ
ኮንፍረንሱ ላይ የተቃወሙት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ብቻ መሆናቸው እኒያ
ጥንታዊያንን ከምንወነጅልበት ተግባር ይበልጥ በዚህ ዘመን የከፋና የመረረ ወንጀል
(በምግባራችንም በዝምታችንም ለአጥፊዎች በመመቸት) እየፈፀምን ያለን መሆናችንን
በግልፅ የሚያሳይ ሆኖ ይገኛል።

እጅግ የሚያሳዝነው ደግሞ እኒህ ጥንታዊያን መሪዎችችንን እየኮነንና እና እያወገዝን
ካልሆነ በቀር በዘመነ ኢህአዴግ በመልካም ካነሳናቸው የሚያስወግዘን፤ ነፍጠኞች
የሚያስብለን ሆኖ መገኘቱ ነው።

እንቀጥል የፊታውራሪን ትረካ…

“የወረቀቱን ጥቅል በደረቴ ታቅፌ ካጠገባቸው ስደርስ ከምንጣፋቸው ላይ
አጋደምኩላቸው። አተኩረው አዩና ጠየቁኝ።

  ‘ምንድን ነው ልጄ?’ አሉኝ።

  ‘ስእል ያለበት ጋዜጣ ነው’ አልኳቸው። ‘ጋዜጣ’ የተባለውን ቃል በሰሙ ጊዜ አይኖቻቸው
ነቁና ጥያቄ አበረከቱ …

  በቶሎ ፈታሁና የጃንሆይ (አፄ ምኒልክ) ስእል ያለበትን ቅጠል ሰጠዃቸው …

  ‘…እዩ ይህን ታሪክ! እኚህ ጃንሆይ፤ እኚህ እቴጌ (ጣይቱ) ናቸው። ይኸው የኔ መልክ።
እኚህ አቡኑ ናቸው። ይህ የራስ አሉላ፤ ይህ የራስ ሚካኤል መልክ ነው። የንጉስ
ተክለሃይማኖት፤ የራስ ወልደጊዮርጊስ፤ የራስ ወሌ … የማን ቀርቷል! የሁላችንም ስእል
እዚሁ አለ’ እያሉ መሳቅ ጀመሩ።…

  ‘…ለመሆኑ ወደ ጦርነት እንዳትሄድ ከልክዬህ አልነበረም?’ አሉና አስተዋሉኝ።



‘እናንተ ስትሞቱ እኔ ሰፈር ቀርቼ ምን አደርጋለሁ?’

  ‘… ወይ ግሩም … ረታችኝ እኮ!’ አሉ።

  አንባቢ ሆይ! በዚህ ምልልስ ውስጥ የሚነሱ አቢይ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ለመሆኑ
ጣልያኖች እኒህን ሁሉ የኢትዮጵያን መሪዎችና የጦር መኮንኖች ስእል /ፎቶ/ የት ሆነው
ነበር ሲስሉ የኖሩት? ለምንስ ግብ? ጦርነቱን ድል ቢያደርጉስ ኖሮ በእኒህ የፎቶ ምስሎች
እየታገዙ ምን ሊያደርጉ አቅደው ነበር? መሪዎቻችንን እያደኑ ሊፈጁ? … የፊታውራሪ
ኦቶባዮግራፊ እኒህን ጥያቄዎችም ሆነ መላምት መልሶችን ወይም ማብራሪያዎችን
አላነሳም። ታሪካችንን አበራይተን መገንዘብ እንፈልጋለን ለምንል ወገኖች ግን እኒህና
ተዛማጅ ጥያቄዎች ለተጨማሪ ንባብና ፍተሻ ይገፋፉናል። ወደ ተክለሃዋርያት እንመለስ።

  “ቀኛዝማች ሃይለስላሴ፤ የወንድማቸው ሞት አኮራምቷቸው የነበሩ ፊታቸውን ፈገግ
አድርገው ተናገሩ። ‘ጌታዬ ዘንግተውት እንደሆን ነው እንጂ ያንን የፈትል ስልክ ያበጀ ጊዜ
ወደ ፈረንጅ ሀገር ሰደው እንዲማር ያድርጉ ብዬዎ ለነበር’ኮ”

“ራስም መለሱ፤ ‘ምኒልክ ይሙት! በደህና ከተመለስን ጃንሆይን (አፄ ምኒልክን) አስፈቅጄ
እልከዋለሁ’ አሉ።”

  እነሆ የተክለሃዋርያት መፃኢ የህይወት ጎዳና በአድዋ ጦርነት ሰማእታት ሀዘን ድባብ
መኻል በድንኳን ውስጥ ተወሰነ።…ይህንን ንኡስ ርእስ ከመሸበባችን በፊት ግና ፊታውራሪ
በእድሜ ከጎለበቱ በትምህርትም ከታነፁ በዃላ ስለዚህ የአድዋ ጦርነትና ውጤት
ያገናዘቡትን ለጥቅስ በሚሆን አገላለፅ አጠቃለው አስቀምጠውታልና እንጠቅሳለን።

“… አድዋ ላይ ያን ያህል ሰዎች ተላለቁና፤ ጣልያን የወሰደብንን ሀገር ሳናስለቅቅ ሄድን።
ይህን ነገር በዚያን ጊዜ ልመለከተው አልቻልኩም ነበር። የድሉን ዋጋ ለመገመቻ የበቃ
እውቀት አልነበረኝም። በአውሮፓ መማር ከጀመርኩ በዃላ እያስታወስኩት እንደ እሳት
ያቃጥለኝ ጀመር።

  “ራስ መኮንን እና አፄ ምኒልክ በዘመናቸው የሰሩት ስራ ሊደነቅላቸው የተገባ ነው። ነገር
ግን፤ ስህተታቸውን በዃላ እየገመትኩ መገረሜ አልቀረም። ይሁን እንጂ፤ የዚያን ጊዜ
እውቀትና ሃይል በማነሱ ይቅርታ ሊደረግላቸው የተገባ ነው። እነሱ በደከሙበት ስራ
ተጠቅመናል። በስህተታቸውም አደጋ ተቀብለንበታል። እኛም ደግሞ በተራችን እንደዚሁ
ማድረጋችን አይቀርም።…”

እነሆ በዚህ ዘመን የምትኖር የኢትዮጵያ ትውልድ ሁሉ ልብ ያለህ ልብ በል! ታሪክህን
ከማዋረድና ከማንቋሸሽ በታሪክነቱ ተቀብለህ፤ መልካሙን አጎልብተህ ከስህተቱም ተምረህና
ከዳግም ጥፋት ታቅበህ ለቀጣዩ ትውልድ የማስረከብ የታሪክ ባለ አደራነትና የዜግነት
ግዴታ አለብህ። ዓለም ከተፈጠረ፤ ዘመን ከተቆጠረ፤ ታሪክ ከተጀመረ ጀምሮ የየትኛውም
ሀገር ህዝብ ታሪክ ከጉድፍና ከጥፋት ነፅቶ አያውቅም። የሀገርህም ታሪክ ሀቁ ይኸው ነው!
የአንተ ትውልድ ብቃት የሚመዘነውም ካለፈው ትውልድ የተሻለ ታሪክ ሰርተህ በመገኘትህ
ላይ ብቻ ነውና!



ደህና ቆይኝ ኢትዮጵያ

“ይህንን ልጅ እንደወለድኩት ያህል እቆጥረዋለሁ። ወደ አውሮፓ ሄዶ እንዲማር ካሰብኩ
ብዙ ጊዜ ነው። የታመነ ሰው እስታገኝ ስጠብቅ ቆየሁ። እርስዎን አምኖታለሁና አደራ
ሰጥቼዎታለሁ። ደህና አድርገው ያስተምሩልኝ።…”

ይህንን የተናገሩት ራስ መኮንን ነበሩ። የተናገሩትም ሌዎንቴፍ ለተባለ የሩሲያ ተወላጅ
ነበር። እንግዲህ በእንዲህ ያለ ውል ራስ መኮንን ተክለሃዋርያትን ስመውና ተሰናብተው
ለሌዎንቴፍ አስረከቡት። ሌዎንቴፍም ተክለሃዋርያትን ጭኖ ባህር አሻግሮ ከአድማስ ወዲያ
ወሰደው፤ ሩሲያ።

  ጉዞው እንዴት ነበር? ተክለሃዋርያት ስለ ህልሙ እውን መሆን ምን ተሰማው? ሩሲያ
እስቲደርስ ምን አየ? በሩሲያስ ምን ገጠመው? እንዴት ኖረ? እንዴትስ ተማረ?... እኒህ
ሁሉ አንባቢ ምላሻቸውን ለማወቅ የሚጓጓላቸው ጥያቄዎች ናቸው።

  ወጣቱ ተክለሃዋርያት አስራአንድ አመት በሩሲያ ኖሯል። ትምህርቱን የተከታተለውም
አስር አመት ነበር። እንዲህም በመሆኑ ታሪኩ ሰፊና ዝርዝር ነው። ኦቶባዮግራፊው በአርኪ
ቋንቋና አወራረድ አንቆርቁሮታል። የተንቆረቆረውን ተምንጩ ትቀዱ ዘንዳ ያስፈልጋል።
እስከዛው ግን እነሆ ‘ወፋዊ እይታ’ ስለ ሩሲያ ቆይታ።

ሩሲያዊያን ቤተሰቦች

“አያቴ ዘንድ የሚሰበሰቡት ሰዎች ሁሉም ጌቶች ሴት ወይዘሮዎች ናቸው። ከመካከላቸው
ድንገተኛ አጋጣሚ አግብቶኝ ጌትነታቸውን የምካፈል ድሃ እኔ ብቻ ነኝ። እነሱ ግን እንደ
ድሃ አያዩኝም። እንደ እኩያቸው ያደርጉኛል። እንደ ባእድ አይቆጥሩኝም። እንደ
ዘመዳቸው ይወዱኛል። ያከብሩኝማል። እኔ ግን የቄስ ልጅ መሆኔን አልደበቅሁም። በዚህም
አልናቁኝም። …” ይላሉ ፊታውራሪ እጅግ አብዝተው ስለሚወዷቸውና ‘አያቴ’ እያሉ
ስለሚጠሯቸው የቤተሰባቸው አውራ ሲፅፉ።

  እኒህ ሴት ዘረ ብዙና ዘመደ ብዙ ብቻም አልነበሩም። በዘመኑ ከነበሩት የሩሲያ
የመሳፍንትና የመኳንንት ክበብ ውስጥ የሚደበሉም እንጂ። የፊታውራሪ የሩሲያ ህይወት
ውብና የተንቀባረረ ጌትነት የተሞላው፤ በበርካታ የግል ሰራተኞች ጭምር የታጀበ፤ በግል
እውቅ መምህራን የተቀጠሩላቸው፤ ትርፍ ጊዜያቸውን በአደን፤ በተለያዩ እደ ጥበባት
እውቀት (ለምሳሌ በንብ ርባታ፤ ዶሮ ርባታ፤ አናፂነትና የጡብ ስራ ...) ከማሳለፋቸውም
በላይ በበርካታ መፃህፍት በተሞላው የአያታቸው ‘ቢብሎቲክ’ (ላይብረሪ) ክፍል አያሌ
መፃህፍትን አገላብጠዋል።

  እንጥቀስ ፊታውራሪን።

“… እያደር እውቀት እየተገለፀልኝ፤ ያገሬ የስልጣኔ ደረጃ ምንኛ ዝቅተኛ እንደሆን
ገባኝ። ይህን ያህል ወደ ዃላ መቅረታችን ቆጨኝ። ነገር ግን፤ ያሁኑ ቁጭቴና ንዴቴ
የጅቡቲው ንዴቴ አንድ አይደለም።

  “የዚያን ጊዜ በሽታውን ብቻ እያየሁ መድሃኒቱን ሳላውቅ ተናደድኩ። አሁን ግን፤
ለመታከም የሚያስፈልገውን አግባብ ማወቅ ጀመርኩ። እውቀት ላይ የሚደረስበትን
ያውራውን ጎዳና አቅጣጫውን ለየሁት። እንዴት ነው የሚደረሰው? ምን ማድረግ
እንደሚያስፈልገን ለማወቅ ማሰብና ማመዛዘን ጀመርኩ።



“ያገሬ ተወላጆች ወደ ስልጣኔ ካልተመሩ በቀር፤ ተዋራጅነት እንደማይቀርባቸው፤
የሚጠብቃቸውንም አደጋ ለመገመት ተቻለኝ። በዚህ ሁሉ አስተያየት እያደር ስጋት
እየበዛብኝ በሃሳብ ምን ጊዜም ቀንም ሌሊትም ቢሆን ከሀገሬ አልተለየሁም። ስለዚህ
ቋንቋየን አልረሳሁም።

  “ደግሞ ጋዜጣ ማንበብና መመልከት በዓለም ላይ የሚደረገውን የፖለቲካ አያያዝ
መመልከት ለመድኩና፤ አገራችንን የጎበኙ ሰዎች የፃፏቸውን መፅሃፍት እየፈለግሁ ማንበብ
ተቻለኝ። ሃሳቤ የተመራው ላገሬ የሚያስፈልጋትን እውቀት ከምንጩ ላይ ለመቅዳትና
በዚያው ለማገልገል ነበር።” ይሉናል ፊታውራሪ።

  በዚህ የፊታውራሪ ገለጣ ውስጥ አያሌ ዝርዝር ነቁጦችን እየመዘዙ ማበራየት ይቻላል።
ዋናው ነግር ግን ወጣቱ ተክለሃዋርያት በዚያ ምቾትና መንደላቀቅ በበዛበት ቤተመንግስታዊ
ህይወት ውስጥ ሆኖ ቀንም ሆነ ሌሊት ስለሀገሩ ማሰቡና መጨነቁ፤ ስለ መፃኢው
ተልእኮውም ራእዩ መልክ እየያዘ መምጣቱ ይሆናል።

  ምናልባት እዚህ ላይ እንዲህ ብለን ራሳችንን እንጠይቅ፤ “ከእንዲህ ያለ ‘የገነት’ ህይወት
ውስጥ ወጥቼ በዛን ዘመን ወደምትገኝ ሀገሬ እኔ ብሆን ኖሮ እመለሳለሁን?” ምላሹን ለ
እያንዳንዱ አንባቢ ህሊና እንተዋለን።

  እንቀጥል። ፊታውራሪ ያጠኑት ትምህርት ምን ይሆን? ብለን እንጠይቅ።

“የጦር ትምህርት ወይም ምን አይነት ትምህርት ትወዳለህ?’ አሉኝ። ለሀገሬ የሚጠቅም
የመሰለኝን ነገርኳቸው። የጦር ትምህርት፤ ከዚያውም በተለይ የመድፈኝነት ትምህርት
በጣም እወዳለሁ አልኳቸው…”

እንግዲህ ፊታውራሪ የመረጡት በጦር አካዳሚ የሚሰጠውን ከፍተኛ የትምህርት አይነት
ነበር። ያስመረጧቸውም ‘አያታቸው’ እና ‘አባቴ’ የሚሏቸው የአያታቸው ልጅ የሆኑት
ኮሎኔል ማልቻኖፍ ነበሩ።

ካዴትና መድፈኛ

  ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት በሩሲያ የተመረቁት አስቀድሞ በካዴትነት (የጦር መኮንንነት)
ሲሆን ከካዴትነት ምረቃ በዃላ ደግሞ በሩሲያ ብቸኛው የመድፈኛ አካዳሚ ከሆነው
‘የሚካኤል የመድፈኝነት ት/ቤት’ በዲፕሎማ ተመርቀዋል። በካዴትነትና በመድፈኝነት
ስላሳለፏቸው የትምህርት አመታትና ስላጋጠሟቸው ሁሉ ኦቶባዮግራፊያቸው በስፋትና
በጥልቀት ያወጋል። ግሩም ትዝታዎችም አሉዋቸው። እነሆ ቅምሻ፤

“ለካዴቶች ብርቅ ሆንኩባቸው። አንድ የኢትዮጵያ ተወላጅ በመካከላቸው መኖሩ ትልቅ
ክብር መስሎ ታያቸው። በደስታ በፍቅር ተቀበሉኝ። በፈተና ላይ ብልጫ በማግኘቴ፤
በቋንቋቸው አሳምሬ በመናገሬ አከበሩኝ። ‘የንጉስ ልጅ ነው’ ተብሎ ተወርቶ ኖሮ ፕሪንስ
/ልኡል/ እያሉ ይጠሩኝ ጀመር። ያንጊዜውኑ አወጅሁ። ‘ፕሪንስ አይደለሁም፤ የቄስ ልጅ
ነኝ’ አልኳቸው። ስለዚህም አልናቁኝም፤ ይልቅ አከበሩኝ። እነሱ በአምስት አመቶች ውስጥ
የተማሩትን፤ እኔን በሶስት አመቶች ውስጥ አጥንቼ ስለደረስኩባቸው። ስለዚህ አከበሩኝ።
በካዴትነት ስማር አራት አመቶች አሳለፍኩ። በእድሜዬ ባጋጠመኝ እድሌ ሁሉ ይበልጥ
ሆኖ የሚታየኝ፤ የማይዘነጋኝ፤ የሚያኮራኝም የካዴትነት ወቅት ነው። ስለምን ይሆን? ከ
አበባነት ወደ እንቡጥነት የተዘዋወርኩበት ጊዜ ስለሆነ ነው ይመስለኛል።…”



  በዚህ ዘመን ወጣቱ ተክለሃዋርያት ምን ያህል ደስተኛና ኩሩ ኢትዮጵያዊ እንደነበር
መገመት አይከብድም። ብቸኛው ኢትዮጵያዊ የጦር መኮንናችን…በድፍን ሩሲያ!
ኦቶባዮግራፊው አያሌ የትምህርት ቤት ታሪኮችን አካትቷልና ወደፊት መጥሀፉን ይዛችሁ
መኮምኮም የእናንተ ፈንታ ይሆናል።

  ወደተነሳንበት እንመለስ።

  ለመሆኑ ፊታውራሪ በመድፈኛ ት/ቤት ውስጥ ያጠኑት ምን ይሆን? ለአብነት ያህል
ራሳቸው ቢያወጉንስ?

“የመድፈኝነት ት/ቤት …ፕሮግራሙ በጣም ከባድ ነው።…የማቲማቲክ /ሂሳብ/ ትምህርት
ይበዛል። የኢንቴግራል፤ የዲፌሬንሲያል፤ የሎጎሪትም፤ የትሪጎኖሚትሪያ፤ ሂሳብ
እየተጨመረ ይዘረዘራል። ቀጥሎም የፊዚካና /የፊዚክስ/ የኪሚያ /ኬሚስትሪ/ ትምህርት
በጣም እየተዘረዘረ ይሰበካል /ይሰጣል/። እንደዚሁም ስትራቴጂና ታክቲክ /ስልት/
በመደበኛነት ይሰጣል።

  “ከዚህም በቀር የጦር መሳሪያዎችን በያይነታቸው፤ ታሪካቸውንም ማጥናት ግዴታ
ነው።…የመሳሪያ ማዘጋጀት ጥበብ፤ የስንቅ ማቅረቡ ደንብ፤ በደንብና በደምሳሳው
ይሰበካል።

  “ደግሞ የመድፍና የእይር አሰራር ደንብ፤ የመድፍ አተኳኮስ፤ የካርታ ማንሳት፤
የቶፖግራፊያ፤ የጌዎዳዚያ፤ የፕሮጀክሽን ስራ በተለይ የምድር ባቡር ስራ በደምሳሳው
ይሰበካል።…የሚሊቴር ህግ አወሳሰን እንድናውቅ መልመድና ማጥናት ግዴታ ነው።

  “ወደ ፊዚካ ካቢኔት በተግባር ማሳያ ክፍል እየሄድን፤ የዲናሞ፤ የኤሌክትረሲቲን
መኪናዎችና መሳሪያዎች እንዴት እንደሚሰራባቸው አደራረጉን ያስለምዱናል። ወደ ኪሚያ
ላቦራቶሪያ እየሄድን፤ በመፅሀፍ ያጠናነውን የቴኦሪያ እውቀት በፕራክቲካ /በስራ ላይ/
እያከናወንን የተሰጠንን ፕሮብሌም እየተረተርን እናሳያለን።”

  እነሆ በካዴትነት ካሳለፉዋቸው አራት አመታትና ከተማሩዋቸው የትምህርት አይነቶች
በተጨማሪ በመድፈኛ የጦር አካዳሚ በቆዩባቸው የትምህርት አመታት የቀሰሙዋቸው የ
እውቀት ዘርፎች ተዘርዝረው ስንመለከት እስካሁን ስለፊታውራሪ ስናነብ የቆየነው ሁሉ
ቅፅበታዊ እመርታን ይወስድና በህሊናችን ጓዳ ገዝፎ በፊታውራሪ ላይ ያለን ግምትና ክብር
መጦዙ አይቀርም። ይህ ድንገተኛ ግዝፈት ስለምን በህሊናችን ጓዳ /ሳብ ኮንሸስ/ በዚህ
ቅፅበት ተፈጠረ? ብለን ራሳችንን ለአፍታ እንመርምር…

  ብዙዎቻችን ኢትዮጵያዊያን “የተማረ ሰው” ለሚለው አገላለፅ ያለን የደረጃና ክብር
ግንዛቤ የተመሰረተው በተዛባ አመለካከት ላይ ነው። “ተማረ” ከተባለው ግለሰብ ስም ፊት
ቅጥያ ማየት ወይም መስማት እንፈልጋለን፤ ዶክተር ወይም ፕሮፌሰር የሚል። …
ፊታውራሪ ይህ ቅጥል ስማቸውን ስላላጀበው ነበር የእውቀታቸው ዘርፍ ብዛቱ ሲተረተር
“እውነትም የተማሩ” የሚለው ማጠቃለያ በህሊናችን ጓዳ /ሳብ ኮንሸስ/ ድንገት ቦግ ብሎ
ብልጭታው የታየን።

  ወደ ፊታውራሪ እንመለስ።



  በሩሲያ ብቸኛ ከሆነው የመድፈኛ አካዳሚ ውስጥ ገብቶ ተምሮ ለመመረቅ መንገዱ እንደ
መርፌ ቀዳዳ የጠበበ ነው። ይሁንና ፊታውራሪ አብረዋቸው ከተመረቁት 41 ምሩቃን
መካከል በሰባተኝነት ደረጃ ትምህርታቸውን አጠናቀው ነበር ዲፕሎማ ከንጉሡ እጅ
የተቀበሉት።

አያት እና ስንብት

  ፊታውራሪ ከሩሲያዊቷ አያታቸው ፍቅርን፤ ቅንነትን፤ አስተዋይነትንና ተመራማሪነትን
እንደቀሰሙ በሰፊው አውግተዋል። እኒህ ሴት በርግጥም በሳልና ጥልቅ መሆናቸውን
ይበልጥ ለመረዳት ግን የፊታውራሪን ኦቶባዮግራፊ ማናበብ ግድ ይላል።

  ልብን በሚነካ ንፅፅራዊ ቅኝት ፊታውራሪ የአካል እናታቸውንና ሩሲያዊት አያታቸውን
እንደሚከተለው ይመዝኗቸዋል።

“እምዬ በድኔን /ስጋዬን አጥንቴን/ ወስዳ ተሸክማ እያጠባች እየመገበችኝ አሳድጋኛለች።
ልቡናዬን ግን ለማወቅ አልቻለችም። ሩሲያኒቱ ‘አያቴ’ ግን ልቡናዬን ለመኮትኮትና
መንፈሰኛ ሃይሌን ለማሻሻል ብዙ ሰርታለች። ልቡናዬንም መርምራ በትክክል አውቃለች።
በእርሷ ብርታት የትልልቅ ሰዎች ሀሳብ ተገለጠልኝ። የእውነተኛው የሀገር ፍቅር
እንዲያድርብኛ አደረገች። ጠቅላላውን ከብዙ ስህተት አዳነችኝ። እርግጠኛውን ሀሳብ
ለመከተል፤ ወደ ቁምነገር ለመመራት አበቃችኝ። እድሌ ከእሷ ባያጋጥመኝ ኖሮ ከንቱ ሰው
ሆኜ እቀር ነበር።”

እኚሁ አስተዋይ የፊታውራሪ ‘አያት’ ወጣቱ ተክለሃዋርያት ወደ ሀገሩ ሲመለስ ሊገጥመው
የሚችለውንም አስቀድመው ተንብየው ነበር…እንዲህ ሲሉ፤

“ወደ ሀገርህ አትመለስ ብዬ ልመክርህ አልችልም። የተገባ አይደለም። ነገር ግን ያንተ
አስተያየት በትምህርት ስለተለወጠ ካገርህ ሰዎች ጋር መግባባት የማይቻል ይሆንብኻል።
የገዛ ዘመዶችህ እንኳን ያስቸግሩሃል ብዬ በጣም እሰጋለሁ።”

እንደምን ያለ ዕውነት ላይ የተመሰረተ የእናትነትና የአርቆ አስተዋይነት ስጋት ነበር?
ምክንያቱም…ምክንያቱን ለመረዳት ሁለተኛውን ክፍል ይጠብቁ…

  የተነሳንበትን እንቀጥል።

“እኛ የነጭ ዘሮች ክፉዎችና አጥፊዎች ነን። በምድር ላይ ካለማነው ያጠፋነው
ይበልጣል። ወደፊትም የባሰ መሆኑ አይቀርም። የእኛን እውቀት ሁሉንም አትቅዳ። ንቦች
አበባ እያማረጡ እየቀሰሙ ማር ይሰራሉ። አንተም እንደዚያው አድርግ። ደህናውን
እውቀት እየቀሰምክ ለሀገርህ ውሰድ። መጥፎውን እዚሁ ለእኛው ተውልን። በዚያው
እየተጋትን መጥፋት አይቀርልንም” እያለች ትመክረኛ ነበር። ንግግሯ እየደረሰ አስደነቀኝ
- ይሉናል ፊታውራሪ።

  “ደህናውን እውቀት እየቀሰምክ ለሀገርህ ውሰድ” እንደምን ያሉ በጥበብና በልቡና የታነፁ
አያት ነበሩ፤ የፊታውራሪ ሩሲያዊት አያት? ምክራቸው ያስደምማል፤ ግንዛቤያቸው ጥልቅ
ነው። ከእንዲህ ያሉ ሴት ጋር መኖር መባረክ አይደለምን?

“እንግዲህ ትምህርትህን ከጨረስክ አውሮፓን እንድትጎበኝ ያስፈልጋል።…የአውሮፓን
ሶሺሊዛሲዮን /ሥልጣኔ/ በትክክል ለመረዳት እንዲቻልህ በትምህርት ቤት ያጠራቀምከው



እውቀት ብቻ አይበቃም። ይህ እውቀት አይኖችህን ከፍቶልሃልና…እዚያው (ምእራብ
አውሮፓ ሄደህ) ከምንጩ ላይ እያህ፤ እያሸተትክ፤ እየዳበስክ፤ ማስተያየትና ማማረጥ
ትችላለህ። ምእራብ አውሮፓን ሳትጎበኝ ወደ ሀገርህ ብትመለስ እውቀትህ ጎዶሎ ወይም
ያልተጣራ ይሆንብኻል።…”

  ይህንን ምክር የለገሱት የፊታውራሪ አያት ናቸው።

  እነሆ ከሳያደብር የተነሳው ተክለሃዋርያት ሩሲያ ዘልቆ ትምህርቱን ካጠናቀቀ በዃላ
ኢጣሊያን፤ ፈረንሳይን፤ እንግሊዝን፤ ጀርመንን ዋርሶን በአያቱ ወጪ ጎብኝቶ፤ ወደ ሩሲያ
በማቅናት ከአያቱና ከቤተሰቦቹ ጋር ተላቅሶና ተሰነባብቶ ለረዥም ጊዜ ወደተለያት ሀገሩ
ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ።…

   አንባቢ ሆይ! እነሆ የቅኝታችን አንደኛው ክፍል ተፈጠመ። ሁለተኛው ክፍል
ይቀጥላል። እስከዛው፤

በያለንበት ቸር ይግጠመን!

መስፍን ማሞ ተሰማ

ሰኔ 2003 ዓ/ም

(ጁላይ 2011)

ሲድኒ

አውስትራሊያ
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