
የህይወቴ ታሪክ

ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ተክለማርያም

ቅኝት፤ መስፍን ማሞ ተሰማ

ሁለተኛ ክፍል

መግቢያ

  አንባቢ ሆይ! በአንደኛው ክፍል የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ኦቶባዮግራፊ ቅኝታችን
ከሳያደብር የተነሳው ታዳጊ በእንደምን ያለ ሁኔታ
አዲስ አበባን ረግጦ፤ ሀረር አድጎ፤ አድዋ ዘምቶ፤
ሰነባብቶም ውቅያኖስ  አቋርጦ፤ አድማስ ዘልቆ፤
ሩሲያ እንደኖረና በትምህረት ዳብሮ፤ በአስተሳሰቡ
በልፅጎ ወደ ሀገሩ ኢትዮጵያ እንደተመለሰ
ተመልክተናል። ሁለተኛውንና ማሳረጊያውን ክፍል
ደግሞ እነሆኝ ብለናልና አብረን እናዝግም…

  እንደ ቀዳማዩ ክፍል በዚህም ውስጥ የፊታውራሪ
ኦቶባዮግራፊ ትርክት ይንቆረቆራል። ግና ጅረቱ
ኩልል እያለ፤ እያንሳፈፈ፤ እያፈዘዘ አይወስደንም።
በየመሃሉ ይደፈርሳል፤ ይጨቀያል፤ መንገዱም
ጠመዝማዛ፤ አዳላጭ ሰርጥና ቆንጥር ይሆናል። እና
አንባቢን ይሞግታል፤ ይታገላል፤ ይፈትናል፤
ያጠያይቃል… ታዲያ በዚህ ሁሉ ጉዞ ሂደት ግና
ታሪኩ ደግሞ ይመስጣል፤ ያማልላል፤ ያጓጓል፤

መጨረሻው ይናፍቃል። እንዲህ የሆነበት ምክንያት ስለምን ይሆን? ምክንያቱም በዚህ
ክፍል የምናገኘው ተክለሃዋርያት ከቀዳማዩ ክፍል ተክለሃዋርያት የሚለይባቸው በርካታ
ባህሪያት አሉትና!

  እናፍታታው።

  በድምሩ አስራ አራት አመታት በአውሮፓ ኖሮ፤ ተምሮና በዘመናዊ የአስተሳሰብ
ፍልስፍና እና በመንግስታዊ ፖለቲካ ይዘት ታንፆ የመጣው ተክለሃዋርያት በልጅነት
ምናባዊ ነፃ ህልም ጋላቢ ከነበረው ተክለሃዋርያት በእጅጉ ተለይቶ እናገኘዋለንና፤

  በእውቀትና በግንዛቤ የዳበረውን ተክለሃዋርያት የእምነት መርህ /ፕሪንሲፕል/ እና ራእይ
በእውኑ አለም የኢትዮጵያ ነባራዊ እውነታ ከነውጣውረዱና ከነሰንኮፉ የተጋፈጡት በዚህ
ክፍል ነውና፤



ደግሞም ይህ ክፍል በይዘቱም ሆነ ክስተቶችን በመግለጥ ሂደቱ፤ የቋንቋ አጠቃቀም እና
መልእክቱ፤ በአንኳርነቱም ሆነ በአነጋጋሪነቱና አጠያያቂነቱ በቀዳማዩ ክፍል ካቀረብነው
ቅኝት አንፃር ይጠጥራልና …

እነሆ በዚህ የማሳረጊያ ክፍል ከላይ ለአብነት ካስቀመጥናቸው ነጥቦች አኳያ ልናነሳቸው
የምንወደው በርካታ የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ኦቶባዮግራፊ የታሪክ ሁነቶች ቢኖሩም ቅሉ
ይህ ቅኝት በቅኝትነቱ ሊመዛቸው የሚችላቸው ነቁጦች ውሱን ናቸውና እነዛኑ እያበራየንና
እየጠየቅን የቅኝታችንን ተልእኮ መልክ እናበጅለት ዘንዳ እንደሚከተለው አዋቅረናልና…
አስቀድመው ፊታውራሪ እንደጣፉት፤ እንግዲህ አንባቢ በርታ…

ኢትዮጵያ ሀገሬ

“…አገሬ በጣም ናፍቃኛለች፤ መቃረቤ እየተሰማኝ ሰውነቴ ሁሉ ተቀሰቀሰ። በጣም
ነቃሁ፤ ራሴ ጋለ፤ ልቤ በሀይል እየነዘረ ስሜት በዛብኝ። በጀርባዬ ላይ ነርቮቼ ጅማቶቼ
የሚበጠሱ መሰለኝ። እንቅልፍ እየወሰደኝም ሌሊቱን ሁሉ አይኖቼ ሳይከደኑ እንዳፈጠጡ
አድራለሁ። … እንደዚሁ ሶስት ቀናት እንደቆየሁ፤ ሰውነቴ ከልክ ያለፈ ስለነቃ ማሰብ
ስላበዛሁ፤ ጤና አጣሁ፤ ድካም ተሰማኝ።… ታዲያ አንድ ጠርሙስ ወይንጠጅ አስገዛሁና
ጠጣሁት፤… ወዲያው እንቅልፍ ወሰደኝ… እንደሬሳ ሆኜ 14 ሰአታት ቆየሁ። በነቃሁ ጊዜ
ጤናዬ በፍፁም ተመለሰልኝ።…” ይላሉ ፊታውራሪ ወደ ሀገራቸው በተቃረቡ ጊዜ
የተሰማቸውን ጭንቀትና ሰሜት ሲጥፉ።

  ኦቶባዮግራፊውን እያነበብኩ እዚህ አንቀፅ ላይ ስደርስ ማቆም ግዴታ ሆነብኝ። ለምን?
ለመሆኑ ያንተስ የሀገር ፍቅር ሰሜት ምን ይመስላል? የሚል ከአእምሮዬ ጓዳ የቀረበልኝ
ጥያቄ ነበርና።

  እርግጥ ነው ሁላችንም ሀገራችንን እንወዳለን። የሀገር መውደድ ጥልቀቱና ስርፀቱ ግን
ምን ያህል ነው? እናንተም ራሳችሁን ጠይቁ፤ እኔም ከራሴ ልጀምር፤ ሳላንዛዛው።

 በብላቴ (ሲዳማ) አየር ወለድ ማሰልጠኛ ጣቢያ መጋቢት 1983 ዓ/ም ከትተው የነበሩት
አስር ሺህ የኢትዮጵያ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ከህወሃትና ከሻዕቢያ ጋር
ይካሄድ በነበረው ትንቅንቅ ሞራሉ የወደቀውን ሰራዊታችንን ሞራል ለማንሰራራትና
በፕሮፓጋንዳውም ፍልሚያ ሁለገብ ትግል ለማድረግ፤  ቢያንስ ወደ አዲስ አበባ ይጋልብ
የነበረውን የሻዕቢያ/ህወሃት ጥምር ፍሬን ለማስያዝ እንዲቻል በነበራቸው የጋራ አቋምና
ዝግጅት ምክንያት፤ የበኩሉን ያላሰለሰ ፕሮፓጋንዳ ሌት ተቀን ከጫካ ሲያሰራጭ የነበረው
የህወሃት/ሻዕቢያ ጥምረት “እንግሊዝኛ ተናጋሪው ጦር እስቲ የኢህአዴግን ሰራዊት ሲገታው
እናያለን” እያለ ሲሳለቅ ሰነበተ። ከዚህ የእብሪት ፕሮፓጋንዳ ጀርባ ግና በተማሪዎች
መክተት ሳቢያ የወራሪውን ሃይል አዝማቾች ስጋትና ሩጫም በቅርበት ለተከታተሉት ሁሉ
ግልጥ ነበር…

  ያም ሆኖ ታዲያ ‘ጊዜ የሰጠው ቅል’ እንዲሉ አበው፤ እነሱ ግንቦት 19 1983 ዓ/ም ወደ
አዲስ አበባ ሲገሰግሱ እኛ ደግሞ (የተማሪው ኮሚቴ አባላት) ቁጥሩ ከአምስት ሺህ በላይ
የሚሆነውን ተማሪ በአየር ወለዶቹ ማኮች እየጫንን ወደ ኬንያ እንዲጓጓዝ አደረግን።
በመጨረሻም ግቢው ባዶ ሲሆን የተወሰንን የኮሚቴ አባላት በሻለቃ ሲሳይ ሾፌርነት በጂፕ
ተጭነን ሌሊቱን ወደ ኬንያ ዘለቅን… (ለመሆኑ ከግንቦት 19 1983 ዓ/ም ጀምሮ ስለ
ሀገራቸው ፍቅርና ነፃነት ሲሉ ከሀገር እንደወጡ የቀሩት ተማሪዎች የት ደረሱ? ምን
ገጠማቸው?... አንድዬ እድሜና ጊዜውን ከቸረኝ ይህንን የተዳፈነ ታሪክ ወደፊት እጥፈው
ይሆን? እያልኩ ማሰቤ አልቀረም)



ያም ሆነ ይህ እንግዲህ ዘመኑ ስንት ሆነ? … ታዲያ የፊታውራሪን ትርክት እያነበብኩ
ሀገራቸውን ለማየት የተሰማቸውን ጭንቀትና የአእምሮ እረፍት ማጣት እያብሰለሰልኩ፤
እንደው ምናልባት (መቼ እንደሚሆን ባይታወቅም) ወደ ሀገሬ ዳግም ለመመለስ ጉዞ
ብጀምር ሁሌም ነፍሴን የሚያስፈነድቃትን የመርካቶን ህይወት እያለምኩ ወይም ከጥቁር
አንበሳ ቡና ቤት በረንዳ ላይ ሆኜ ትእይንቱ የሚያማልለኝን የፒያሳን ቲያትር እያሰብኩ፤
እኔም እንደ ፊታውራሪ ደም ስሮቼ በናፍቆት ተወጣጥረው፤ ጭንቅላቴ ግሎ፤ የእንቅልፍ
ዘር ከአይኔ ጠፍቶ… እሰቃይ ይሆን? ስል ለራሴ ጥያቄ አቀረብኩ። ግና አልመስልህ
አለኝ…ለምን ይሆን? ብዬ አሰብኩ። ምናልባት በጥንታዊያኑ የሀገር ፍቅር ሰሜት መካከልና
በእኛ ትውልድ የሀገር ፍቅር ጥልቀት መካከል ልዩነት ይኖር ይሆን? መልሱስ ከወዬት
ይገኛል?... ከእያንዳንዳችን ልቡና ውስጥ በስተቀር!!

  ወደ ፊታውራሪ እንመለስ።

“ከዳግማዊ ምኒልክ ሜዳ (ጅቡቲ ውስጥ) ከአስራ አንድ አመታት በፊት ከስሩ አርፈንበት
የነበረውን ያንን ትልቅ ዛፍ አገኘሁት። የሚያውቀኝ መሰለኝና ላነጋግረው ከጀለኝ።
ዙሪያውን እየዞርኩ በእጄ ዳበስኩት፤ እሱ ግን እኔን ለይቶ ሊያውቀኝ አልፈለገምና ከምንም
አልቆጠረኝም። ማንንም ሳያማርጥ ከስሩ የሚገኘውን ሁሉ ያቀዘቅዛል…”

  ይህ ገለጣ በምናባችን ወጣቱን ተክለሃዋርያት ስለን ያንን እድሜ ጠገብ ዛፍ እየዞረ
ሲመለከትና የልቡናውን ናፍቆት ሊገልጥለት ሲከጅል እርሱ ግን ግኡዝ ነውና በግኡዝነቱ
ዝም ብሎ ሲያስተውለው ይታየናል… ‘ደክሞህ ከሆነ ከስሬ አረፍ በል። በፀሀይ ግለት
ተቃጥለህም ከሆነ ላቀዘቅዝህ እችላለሁ። በተረፈ የተለየ ወዳጅ የለኝምና ስላላወቅሁህ
ይቅርታ…” ሲለው ይሰማናል በቅርንጫፎቹ ሹክሹክታ ያ ትልቅ ዛፍ።

  እንቀጥል።

“አዲስ አበባ የገባሁ እለት ያገሬን ልብስ ለብሼ ነበር። በማግስቱ ዘመዶቼ አስለወጡኝ፤
የፈረንጅ ልብስ ያስከብርሃል፤ ያማራው ያዋርድሃል እያሉ መከሩኝ። ስለዚህ ሀዘን ተሰማኝ፤
የተወልዶዬን መምሰል አምሮኝ ነበር፤ ተሳቀቅሁ።”

እነሆ ግጭቱ ተጀመረ፤ አሃዱ ተባለ። ተክለሃዋርያት የተወልዶውን መምሰል/መሆን
ፈልጓል። ማህበራዊው አስተሳሰብ ደግሞ ባእዳዊ/ፈረንጃዊ በሆነ አለባበስ ማጌጡ
እንደሚያስከብረው ያምናል። ስለዚህ በሁለቱ የአስተሳሰብ ግንዛቤ እምነቶች መካከል ቅራኔ
ተፈጠረ። ይህም ተክለሃዋርያትን አሳዘነው፤ አሳቀቀው። ግና ግጭቱ በዚህ አይቆምም…

  ቀጣዩን ያስተውሏል፤

“…በማግስቱ ወደ ግቢ ሄድኩ። እንደ አውሮፓዊያን ለብሻለሁ፤ ልብሴ ሁሉ ፓሪስ
የተሰፋ ዘመናይ ነው። ወደ ግቢ ስገባ እስከ ውስጠኛው በር ድረስ ከበቅሎ እንዳልወርድ
ዘመዶቼ አስጠንቅቀውኛል። ገና ወደ በሩ ቀረብ ስል በረኛው ጮኸ። ዞር በሉ እያለ
መንገዱን አስለቀቀልኝ።…በገዛ ሀገሬ ውስጥ ለመከበሪያዬ የስው ልብስ መከታ ስለሆነኝ ልቤ
ተቃጠለ…”  ይላሉ ፊታውራሪ።

  በፊታውራሪ ልብ መቃጠል እኛም ልባችን ተቃጥሎ ከሆነ የሚከተለውን ትዝብታቸውን
ልመርቅና መቃጠል ካልቀረልን ጭራሹን እንረር…



“…አንድ ቀን ጃንሆይ /አፄ ምኒልክ/ ወደ አራዳ መምጣታቸውን ሰማሁ።…የፎቶ መሳሪያ
ይዣለሁ። ጃንሆይን ለማንሳት ፈቃዳቸውን ለመጠየቅ እሞክራለሁ ብዬ ሄድኩ።
ዘበኞች…’ይህ ደግሞ ከየት መጣ፤ አረ ወዲያ በለው አታስቀርበው’ እያሉ…ከለከሉኝ። ይህን
ጊዜ አንድ ልጅ እግር ግሪክ…እጆቹን በሱሪ ኪሶቹ ውስጥ እንደሸጎጠ፤ ባርኔጣውን ቂቢብ
አድርጎ እያፏጨ፤ እየተንጎራደደ በጃንሆይ ፊት አወራ። ዘበኞቹም ዝም ብለው
ያስተውላሉ።…’ይህ ባለጌ መጤ ግሪክ እንደዚህ በድፍረት …በጃንሆይ ፊት ሲያልፍ ስለምን
አላባረራችሁትም?...’ አልኳቸው። ከዘበኞቹ አንዱ መለሰልኝ። ‘እሱ ፈረንጅ ነው አንተ ግን
እንደኛው ጥቁር ነህ’ አለኝ።”

ፊታውራሪ በዚህ ጊዜ ምን ተሰማቸው? ብላችሁ አትጠይቁኝ። ስሜታቸውን ከፍልስፍና
ጋር እያዋሃዱ በስፋት አዥጎድጉደዋል። መጥሀፉን ስታነቡት ትደርሱበታላችሁ።

እኔ ግን እዚህ ላይ ቆም ልበልና ከዚህ ምልልስ አንፃር የማህበረሰባችንን የአስተሳሰብ
እምነት ግንዛቤ በመጠኑ ለጥጬው እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ።

  እንደ ፈረንጅ መልበስና እንደ ፈረንጅ መምሰል በህብረተሰባችን ውስጥ የሚያስከብረው
በጥንታዊያኑ የአስተሳሰብ ግንዛቤ ብቻ ነበርን? ብለን እንጠይቅ። አይደለም ይሆናል
መልሱ። በዚህ በሃያ አንደኛው ክፍለ ዘመን የሚኖር ኢትዮጵያዊም ቢሆን በአውሮፓ ሱፍና
ከረባት አሸብርቆ በዳርማር ጫማ ሳይሆን (ዛሬ ዘመን ዳርማር መኖሩን ባላውቅም)
የጣሊያኑን ተጫምቶ ለሚያገኘው ኢትዮጵያዊ የሚኖረው የሰላምታና ያክብሮት አቀራረብ
በሀገር ባህል ወይም እንደ ነገሩ ለብሶ ከሚያገኘው ኢትዮጵያዊ ከቶም የተለየ ነው። እንዲህ
ያለውን ‘ሱፍ አምላኩ’ ማለት እንችል ይሆን?...ተጨማሪ አብነት ላቅርብ።

  አንደ ፈረንጅና አንድ ኢትዮጵያዊ ሁለቱም በእኩል ደረጃ ምሁራዊ የዶክተርነት ለምሳሌ
በኢኮኖሚክስ ዲግሪ የተመረቁ ስለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ትንታኔ አዘል ፅሁፍ ቢኖራቸው
መጥቀስ ወይም ማቅረብ የምንፈልገው የየትኛውን ይሆናል? ለምን? ምላሹን ለእያንዳንዱ
አንባቢ እተዋለሁ።… ቁም ነገሩ ግን ዛሬ ዘመን ላይ የምንኖር ተምረናል፤ ተመራምረናል፤
ሰልጥነናል የምንል ኢትዮጵያዊያን ከዚህ የጥንታዊያኑ አስተሳሰብ ግንዛቢ እምነት አንፃር
ከእነርሱ የተሻልን ወይም የተለየን ሆነን ተገኝተናል ወይስ ብሰናል?... ለመሆኑ በዚህ ዘመን
የምንኖር ‘ፈረንጅ አምላኩ’ የሆንን ኢትዮጵያዊያንስ ስንቶቻችን እንሆን?...በየታዛችን
ራሳችንን እንመዝን… ልጠጣዬን አብቅቻለሁ።

  ፊታውራሪ በኦቶባዮግራፊያቸው ‘በፈረንጅነት’ ዙሪያ በተለያዩ ወቅቶች ስለገጠሟቸው
ፈተናዎች በዝርዝር ጥፈዋል። ዝርዝሩን ለመጥሀፉ አንባቢያን እንተዋለን። ይህንን ንኡስ
ርእስ በዚሁ ሸብበናል፤ ቀጣዩን እንቀጥላለን።

ዳግማዊ አፄ ምኒልክ

  ተክለሃዋርያት ወደ ኢትዮጵያ በተመለሰበት ዘመን ራስ መኮንን ከሞቱ ሰንብቷል።
ዳግማዊ አፄ ምኒልክም የአልጋ ቁራኛ ነበሩ። አንደበታቸው ግን ገና አልተያዘም ነበር።
እናም ወጣቱን ተክለሃዋርያት አቅርበው አነጋገሩት። ቀንጭበን እንመልከት…

“… ደፉን ተራምጄ ከገባሁ በዃላ ሰላምታ አቀረብኩ። ወዲያው ተናገርኩ። ጃንሆይ ከ
አሁን በፊት እፊትዎ ቀርቤ ምንም ሳልናገር እናቴን ለማየት ሄጄ በወሰኑልኝ ቀጠሮ
ተመለስኩ።…አሁንም የመጣሁት የፈቃድዎን በምችለው መጠን ለመፈፀም ነው። ያሳደጉኝ
ጌታዬ አባቴ ራስ መኮንን ናቸው። ከአድዋ ጦርነት ተመልሰን እንደገባን፤ ከጃንሆይ



አስፈቅደው ወደ አውሮፓ ሰደውኝ፤ የመድፈኝነት ስራ ተምሬ መጣሁ’ አልኳቸው። ወደ
ራስ ወልደጊዮርጊስ ተናገሩ፤

‘አየህ ወልደጊዮርጊስ የመኮንን ሀሳብ እንዴት እሩቅ ኖሯል?’ አሉ፤ ተከዙ። ወዲያው
ጠየቁኝ፤ ‘ስንት አመት ተማርክ?’

  ‘አስር።’

  ‘አስር አመት ሙሉ የተማርከው የመድፍ ስራ ነው?’

‘መጀመሪያ እውቀት የተባለውን ሁሉ ለብቻዬ ሶስት አመት ስማር ቆየሁ። በዃላ አራት
አመት የጦርነት ስራ በደምሳሳው ተማርኩ። ከዚያ በዃላ የመድፈኝነት ት/ቤት ውስጥ ሶስት
አመት ተማርኩ።…’

  ‘…ታዲያ መድፍ መስራት ትችላለህ?’

  ‘መድፍ የሚሰራው በአንድ ሰው እውቀትና ጉልበት አይደለም። የመድፍ መሳሪያ ፋብሪካ
ለማቋቃም ብዙ ገንዘብ ወጪ ማድረግ ያስፈልጋል። ብዙ መሃንዲሶች ባንድነት እየተረዳዱ
በየስራው ክፍል ውስጥ እንዲያከናውኑ ያስፈልጋል።… መድፍ በሀገራችን ውስጥ ለማሰራት
በዛሬው ጊዜ አይቻልም። ጊዜው ገና አልደረሰም።’

  ‘የመድፍ ፋብሪካ አንተ እንደምትለው ለማቋቋም ምን ያህል ገንዘብ ያስፈልጋል?’

  ‘ፋብሪካውን ብቻ ለማቋቋም 15 ሚሊዮን ብር ያስፈልጋል…’

  ’…15 ሚሊዮን ብር በኛ ሀገር ተየት ይገኛል? እባክህ ተወኝ፤ ህልም ነው።’

  ይህ በአፄ ምኒልክና በወጣቱ ተክለሃዋርያት መካከል የተደረገው ጥልቅ ውይይት
የኢትዮጵያን ነባራዊ እውነታ እና የኢኮኖሚም አቅም ቅልብጭ አድርጎ ያሳየናል። አፄ
ምኒልክ “…15 ሚሊዮን ብር ተየት ይገኛል?...” ማለታቸው የመድፍ ፋብሪካ የማቋቋም
ሀሳብ መፃረራቸው አልነበረም፤ የሀገራቸውን የአቅም ማጣት ተስፋ አስቆራጭነት
ሲያገዝፉት እንጂ። በዚያን ዘመኒቱ ኢትዮጵያ ለአንድ ፋብሪካ ማቆሚያ የ15 ሚሊዮን ብር
ካፒታል የማይደረስበት ህልም ቢሆንባቸው እንጂ፤…

  እነሆ ወጣቱ ተክለሃዋርያት ለአያሌ አመታት በደከመበት ትምህርት ሀገሩን እና ወገኑን
ሊያገለግልበት በውስጡ ይነድ የነበረውን የህልም ቋያ ‘ቸሰስ’ ካደረገው የአፄ ምኒልክ
ነባራዊው እውነታ ምላሽ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጠ… ተስፋ ስንቁ ተክለሃዋርያት ግን
አልተረታም….

“ጃንሆይ ዛሬ ለኛ ህልም መስሎ ቢታየንም እንኳ፤ ጊዜው መለወጡ አይቀርም። ወደፊት
ለሚያስፈልገው ጉዳይ ሁሉ ዛሬ ጃንሆይ መሰረት እየተከሉለት መጪው ትውልዶች በዚያው
ላይ እየቀጠሉ ይሰሩበታል…”  ሲል ተስፋውንና ህልሙን አብራራላቸው…

  እርግጥ ነው ይህ የተክለሃዋርያት ህልም ምኒልክ በጤና ጥቂት አመታት እንኳን ቢቆዩ
ኖሮ ምን መልክ ሊይዝ ይችል እንደነበር መገመት ባይቻልም፤ እውቀቱንና ችሎታውን ግን
በአግባቡ ለሀገሩ ጥቅም እንዲያውል መላ ማድረጋቸው አይቀርም ነበር።



  ለመሆኑ ይህ አይንና ጥርስ አውጥቶ ያገጠጠው ነባራዊ እውነታ በተክለሃዋርያት ስነልቡና
ላይ አንዳች ጥላ አላጠላም ይሆን? ስለነገው የህይወቱ ኡደትስ ምን አስቧል? ማለታችን
አየቀርምና…እስቲ ፊታውራሪ ጥቂት ያውጉን።

“ያገራችንን የጊዜውን አኳዃን፤ የሰዎቹንም አስተያየት መርምሬ ከተመለከትኩ በዃላ፤
ሀሳቤን አመቻቸሁና ቆረጥኩ። ሁለት ምክንያቶች ጉዳት የሚያመጡብኝ መሆናቸውን
ተረዳሁት።

አንደኛ፤ የተማርኩት የመድፈኝነት ስራ ላሁኑ ጊዜ በሀገራችን የሚፈለግ አይደለም።
ስለዚህ …ሌላ እውቀት በቶሎ ማግኘት ያስፈልገኛል።

ሁለተኛ፤ መስኮብኛ በሀገራችን ከምንም ጉዳይ የማይገባልኝ መሆኑን ቅድሙንም
አውቄዋለሁ። ፈረንሳይኛና እንግሊዝኛ ግን በጣም አገልግሎታቸውን ስለተረዳሁ እነዚህን
ሁለት ቋንቋዎች ለማጥናት ብበረታ ይሻለኛል…”

ከዚህ ቅንጭብ የፊታውራሪ ነፍስ ጭንቀት የምንረዳው የአመታት ድካማቸው መና ሆኖ
ከመቅረቱ በፊትና እሳቸውም አወዳደቃቸው አጉል እንዳይሆን ቁርጥ ሀሳብ ላይ በጊዜ
መድረሳቸውን ይሆናል። በፊታውራሪ መዝገበ ቃላት ውስጥ ተስፋ መቁረጥ የሚል ቃል
አይታወቅም፤ በዚህም የመንፈስ ፅናታቸውን እናደንቃለን…

  እነሆ ከዚህ በዃላ ነበር ወጣቱ ተክለሃዋርያት ከጃንሆይ ፊት ዳግም ቀርቦ የሚከተለውን
ጥያቄ ያቀረበላቸው።

“…ጃንሆይ አስር አመታት የተማርኩት ስራ ለሀገራችን ለዛሬው ጊዜ በጣም የሚሆን
አይደለም። ስለዚህ እንደገና ተመልሼ ትምህርቴን ለመቀጠል ቆረጥኩ።…ሶስት አመታት
በትምህርት ቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ።”

  “እንዴት ብርታት ተሰጥቶሃል ልጄ! አስር አመታት የተማርከው አንሶህ ደግሞ ስስት
አመት ልትማር ትሄድ?”

  “አዎ ጃንሆይ በጥቂት ዋጋ የሚገኘው እውቀት ለሀገራችን ጠቃሚ ለመሆን አይችልም።
እኔም የማስበው የዘለቄታውን ለሀገራችን በሙሉ የሚሆነውን ነው እንጂ፤ የእለቱን ለራሴ
ብቻ አይደለም። ስለዚህ ብዙ መድከም ያስፈልጋል።”

  “ማለፊያ ነው አበጅተሃል። ሂድና ስትማር ቆይተህ ትመጣለህ። …ይኸው እኔም
እያመመኝ እንደድሮዬ መሆን አልተቻለኝም። ቀደም ብለህ ተወልደህ ቢሆን ወይም
መኮንን ሳይሞት መጥተህ ቢሆን ብዙ ስራ እንሰራ ነበር - ‘ይህንን ሲናገሩ ድማጣቸው
ሰለለ፤ ምራቃቸውን ዋጡ፤ እንባቸው ቀረረ፤ በጣም አሳዘኑኝ”

አንባቢ ሆይ! በዚህ ቃለ ምልልስ እኛም ልባችን ክፉኛ ያዝናል። የአልጋ ቁራኛው አፄ
ምኒልክ ይታዩናል። ሩቁ አላሚ ነበሩ፤ ህይወት ቅርብ አዳሪ አደረገቻቸው። የእንባቸው
መቅረርም የልቦናቸውን ጥልቅ ሀዘን ገላጭ ነበር…

  ምኒልክ ሲናገሩ “…ቀደም ብለህ ተወልደህ ቢሆን…ብዙ ስራ እንሰራ ነበር” ብለዋል።
በሞት አፋፍ ላይ ሆነው የተናገሩት ይህ ጠሊቅ ንግግር ምኒልክ ለሀገራቸው ምን ያህል
አሳቢና ደካሚ እንደነበሩ አስረጋጭ ብቻም ሳይሆን ብሩህ አእምሮና ራእይ ካላቸው ጋር



በጋራ ለዘላቂ እድገትና ሥልጣኔ የመስራት ፅኑ አላማ የነበራቸው መሆናቸውንም
ያረጋግጥልናል። የወጣቱ ተክለሃዋርያት ሀዘንም ይህንኑ በመገንዘቡ ነበርና።

  እነሆ በአፄ ምኒልክና በወጣቱ ተክለሃዋርያት መካከል ይህ የመጨረሻ ግንኙነታቸው
ሆነ። አፄ ምኒልክ ከዚህ በዃላ አንደበታቸውም ተዘጋ። ወጣቱ ተክለሃዋርያት ያልጋ
ቁራኛውን አፄ ምኒልክን ተሰናብቶና በምኒልክ መልካም ፈቃድም ለሩሲያኒቱ አያቱ
የወርቅ መስቀልና ሌሎች ሀገርኛ መታሰቢያዎችን ይዞ ወደ አውሮፓ ከዘለቀ በዃላ
በፈረንሳይና በኢንግሊዝ ቆይታ የእርሻ ትምህርት በማጥናትና በሁለቱ ቋንቋዎችም በመካን
ከሶስት አመታት በዃላ ዳግም ወደ ሀገሩ ተመለሰ…

  ፊታውራሪ በኦቶባዮግራፊያቸው ስለ ዳግማዊ አፄ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ጥልቅና
አንኳር የሆኑ አስተያየቶችን አስፍረዋል። ነቅሰን ለአብነት እንመልከት፤

“አፄ ምኒልክ ትልቅ፤ ብልህ፤ ትእግስተኛ፤ አስተዋይ፤ ፖለቲካ አዋቂ፤ ወዲያውም በጎ
ሰሪ ንጉስ ነበሩ። ይኸውም ሁሉ ጊዜው በሚፈቅድለት መጠን ተደርጓል። ህዝቡ
ይወዳቸዋል። ከፈቃዳቸው አይወጣም። በግዴታም በውዴታም ፈቃዳቸውን ይፈፅማል።…

  “አፄ ምኒልክ …በማናቸውም ረገድ ቢሆን ስራቸውን ባህሪያቸውን ስገምተው የሚጠሉ
ንጉስ አይደሉም። ይልቁንም የሚወደዱ ናቸው። ስህተትና ጉድለት የበዛባቸው አይደሉም።”
ይላሉ ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት በኦቶባዮግራፊያቸው ውስጥ ነቀፌታና ትችት
ካልቸሯቸውና በመልካም ካነሷቸው ጥቂቶች መኻል አንዱ ስለሆኑት ዳግማዊ አፄ ምኒልክ።

ልጅ ኢያሱ

  ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት በስፋትና በጥልቀት ከዘረዘሩዋቸው ታሪካዊ ሁነቶች አንዱ
የልጅ ኢያሱ ታሪክ ነው። ፊታውራሪ በልጅ ኢያሱ አስተዳደር ከቶም ደስተኛ አልነበሩም።
በኒህ ዘመናት ውስጥም ሁነኛና ቃሚ የሆነ የመንግስት የስራ ዘርፍ ተረክበው ለመንቀሳቀስ
አልተቻላቸውም፤ ምንም እንኳን በምድር ባቡር ውስጥ በነበሩበት ወቅት ወይም በማዘጋጃ
ቤት ክፍል ሹመታቸው ዘመናዊ አሰራርና ህግ ለማስፈን ጥረት ቢያደርጉም።

  ፊታውራሪ ስለ ልጅ ኢያሱ ዘመን በዝርዝር ቢጥፉም በዚህ ንኡስ ርእስ የምናተኩረው
በልጅ ኢያሱ ላይ ባላቸው ፖለቲካዊ አመለካከት፤ ይህንንም ተከትሎ ባሰፈሩዋቸው
ግንዛቤያዊ አስተያየቶችና ውጤቶቻቸው ላይ ይሆናል። ለመሆኑ ፊታውራሪ ምን ዘከሩ?

“…አፄ ምኒልክ አንደበታቸው ተዘግቶ፤ ከልፍኛቸው ውስጥ አይወጡም።
ካስታማሚዎቻቸው በቀር ሌላ ሰው ወደ ግቢው ውስጥ መግባት እንዳይችል ተደርጓል።

  “ልጅ ኢያሱ ግን አልጋ ወራሽ እየተባሉ ይቦርቃሉ። ቀን የትም ሲያብዱ እየዋሉ ደግሞ
ማታ ወደ ፍልውሃ እየወረዱ እስከውድቅት ድረስ ሲባልጉ ያመሻሉ።…

  “…በአንድ ወገን የአፄ ምኒልክን፤ በሌላው የልጅ ኢያሱን አጓጉል አኳዃን እያሰብኩ
መተከዝ አልቀረልኝም። ይልቁንም ያለፈውን ያሁኑንም የወደፊቱንም የሀገራችንን ሁኔታ
እየተመለከትኩ ጠሊቅ ሀዘን ተሰማኝ።…”

  ይህንን ስናነብ ምን ይታየናል? ዘመነ ፅልመት። ኢትዮጵያ በመሪ እጦት በጨለማ
ተውጣ ስትደናበር። የሀገሪቷ ከፍተኛው አስተዳዳሪ አልጋውራሹ ናቸው፤ ልጅ ኢያሱ። ልጅ
ኢያሱ ግን ከንቱና ምግባረ ብልሹ ሆነዋል። ፊታውራሪን ያሳዘናቸውም  የኢትዮጵያ መፃኢ



ዘመን እያሰጋቸው ነበር። ታዲያ ይህንን ዘመነ ፅልመት ወደ  ዘመነ ብርሃን መቀየር
ይቻል ይሆን?

  እናቅርብ ፊታውራሪን።

  “…ራሴን ራሴ ጠየቀው። እንግዲህ ምን ማድረግ ይቻላል? አፄ ምኒልክ በስንት ድካም
ኢትዮጵያን አቋቁመው፤ ወደ ስልጣኔ የሚወስዳትን መሰረት ተክለውላት ለፍፃሜ
ሳያደርሱት አርጅተው፤ ታመው፤ አንደበታቸው ታውኮ መኖራቸው ወይም መሞታቸው
ሳይታወቅ አጉል ሆኖብናል።

  “ኢያሱ ለንጉስነት ታጭቶ…እንደዚህ ሲበላሽ ዝም ብለን እናስተውላለን? የኢትዮጵያ
እድል እንግዲህ ይኸው ሆነ?...የኢትዮጵያ መፍረስ አይደልም ወይ?...ለሰው ተፈጥሮ
ብልጫ የሚሰጡት ሃይሎች ልቡናና አእምሮ ናቸው። እንግዲያስ የልጅ ኢያሱን ልቡና
መማረክ ያስፈልጋል።…እስቲ ልሞክረው…ለልጅ ኢያሱ ቁምነገር ያለው ጨዋታ
ላሰናዳላቸው …ተመኘሁ።…እነ ኢዞፕ፤ እነ ላፎንቴን፤ እነ ኪርሎፍ የፃፉት ያውሬዎች
ተረት /ፉብል/ ለምሳሌነት ይረዳኛል። በዚሁ አይነት የአውሬዋች ተረት የተባለ ፃፍኩ።…”

  ፊታውራሪ በሀገራቸው ፖለቲካዊ መሪዎች አስተሳሰብ ላይ ለውጥ ለማምጣትና የጎበጠውን
ለማቅናት የመጀመሪያውን ርምጃ የወሰዱት በዚህ ‘የአውሬዎች ተረት’ በተሰኘው
ተምሳሌያዊ /ሲምቦሎክ/ የግጥም ስራቸው ነበር ማለት ይቻላል። የግጥሙ መልእክት በ
አውሬዎች ልሳን ቀልድና ቁምነገር የተሞላበት ጭውውት ሲካሄድ አድማጩ/አንባቢው
ራሱን ሚዛን ላይ አስቀምጦ የራሱን ድርጊት እንዲፈትሽ ለማድረግ። ታዲያ ይህ
የፊታውራሪ ጥረት በልጅ ኢያሱ ህይወትና ተግባር ውስጥ ለውጥ ማምጣት ችሎ ይሆን?
ፊታውራሪ ይመልሱልናል…

“…ንባቡን /ያውሬዎች ተረት ግጥምን/ ከጨረስኩ በዃላ ልጅ ኢያሱ ብድግ አሉ።
መታገልና ማታገል ጀመሩ። መቀመጥ ሰልችቷቸው ኖሯል። መላፋትና መቦረቅ
አይጠግቡም…ነገሩ ገባኝ። ከፊታቸው ለማስወገድ ነው፤ የኔ አይነት ሰው ይከብዳቸዋል።
ቁምነገር ያሰለቻቸዋል።…ክብሪት ለኩሻለሁ፤ ባሩድ በልባቸው ውስጥ ካለ መያያዙ
አይቀርም…”

  ይህንን ስናነብ ፊታውራሪ ክብሪት መለኮሳቸው ያጠራጥረናል፤ ምክንያቱም በልጅ ኢያሱ
ልብ ውስጥ ባሩድ ለመኖሩ አንዳችም ምልክት /ሪአክሽን/ አልታየምና። ድካማቸው ግን
አያሳዝነንም። ሌላው ቢቀር ከመስመር እየወጡ የነበሩትን ልጅ ኢያሱን ቢያንስ በዚህ
መንገድ  ወደ መልካም ጎዳና እንዲመለሱ አመላካች /ጠቋሚ/ መኖሩ ስለሀገሩና ወገኑ
ለሚጨነቅ እንደ ፊታውራሪ ላለ ዜጋ አማራጭ የሌለው ነበርና።

  ‘ያውሬዎች ተረት’ ግና በልጅ ኢያሱ አስተሳሰብና ድርጊት ውስጥ በአጭርም ሆነ
በረጅም ጊዜ ምንም ለውጥ አላስከተልም። ስለምን? ምክንያቱም ያውሬዎች ተረት ኢላማና
ልጅ ኢያሱ፤ ፍየል ወዲያ ቅዝምዝም ወዲህ ነበሩና።

  (ፊታውራሪ የተበላሸ መንግስታዊ አስተዳደር እንዲቃና በምሳሌነት ለማስተማሪያ
ያቀረቡት ሌላም ስራ ነበር፤ በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ዘመን። ‘ያውሬዎች ኮሜዲ’
ይባላል። ሲድኒ አውስትራሊያ ውስጥ ባሳተምኩት የጆርጅ ኦርዌል ዝነኛ መፅሀፍ ‘አኒማል
ፋርም’ ትረጉም ‘የእንስሳት አብዮት’ መፅሀፍ ስራ ላይ ጋዜጠኛ አብይ አፈወርቅ ባቀረበው
ቅኝት ይህንን የፊታውራሪ /ዃላ በጅሮንድ/ መፅሀፍ ከኦርዌል ስራ ጋር በማነፃፀር እንዲህ
ሲል አስፍሯል፤



‘ጆርጅ ኦርዌል በተወለደበት ዘመን ነበር በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ተውኔት ለእይታ
የበቃው። ደራሲው በጅሮንድ ተክለሃዋርያት ይባላሉ።… ይህ በበጅሮንድ የተደረሰው
የመጀመሪያው ተውኔት በ1911 ዓ/ም ለእይታ በቅቶ ጉድ አሰኘ። ልክ እንደ ጆርጅ ኦርዌል
‘አኒማል ፋርም’ /የእንስሳት አብዮት/ ሁሉ የበጅሮንድም ተውኔት እንስሳትን ተምሳሌ
አድርጎ ነበር የቀረበው።…የሚገርመው እንደ እንስሳት አብዮት ሁሉ ምፀታዊ መሆኑ ነው።
ተውኔቱ …በወቅቱ በተንሰራፋው ንቅዘትና የስልጣን ብልግና ላይም ይሳለቃል።…ተውኔቱ
በንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ትእዛዝ ወዲያውኑ ታገደ። በዚህም ዛሬም ድረስ ነግሶ ያለው
የብእር አፈና የመጀመሪያው ሰለባ ሊያደርገው በቃ’  ብሏል። የአብይ አፈወርቅን  ቅኝት
ላላነበባችሁ የኢትዮ ሚዲያን ወይም የኢትዮጵያ ዛሬን ወይም የቋጠሮን ድረ ገፆች
መጋዘናት /አርካይቭስ/ በመበርበር ማግኘት ትችላላችሁ።)

  ወደ ፊታውራሪ የልጅ ኢያሱ ትረካ እንመለስ።

ታሪካችንን አስመልክቶ የተፃፉ የተለያዩ ድርሳናት እንደሚያስረግጡት የልጅ ኢያሱ
ብልሹነት ሀቅ ነው። ለብልሹ ባህሪያቸው መጠናከር ወይም መባስ አካባቢያዊ
ግንኙነቶቻቸውም ተፅእኖ ሊኖራቸው እንደሚችልም አይካድም። ይሁን እንጂ ፊታውራሪ
በባዮግራፊያቸው ከዚህ በፊት ባሉት ገፆች ውስጥ ባላጋጠመን አይነት በመረረ ቋንቋና
ግለሰባዊ ሰብእናን በሚጋፋ አገላለፅ ለልጅ ኢያሱ መበላሸት ተጠያቂ የሚያደርጓቸው ሰዎች
አሉ። እንጥቀስ፤

  “ልጅ ኢያሱን ያበላሹ ሰዎች ብዙ ናቸው። ግን ዋናዎቹ ሁለት ናቸው። ነጋድራስ
ሃይለጊዮርጊስና ተሰማ እሸቴ።…

  “…(ተሰማ እሸቴ) ወደ ጀርመን ሀገር ሄዶ ጥቂት ጊዜ በከተማ ውስጥ ቆይቶ፤ በየቡና
ቤት፤ በገበያ ያየውን ፈሊጥ አጥንቷል። እትምህርት ቤት አልገባም። ተገበያ
የለቃቀመውን፤ ንግድ ያገነነውን ልማድ በሀገራችን ማራባት የተገባ ስለመሰለው፤ በፊት
በግራማፎን ማዝመር ጀመረ። ዃላም ወደ ልጅ ኢያሱ ባዝማሪነት ተጠጋና ባለሟል ሆነ…”

  አስተዋይና በሳል ከሆኑት ከፊታውራሪ ውብ የብእር ጅረት መኻል ይህንን ሰብእናን
የሚጋፋና የሚያኮስስ አገላለፅ ተሰንቅሮ ስናገኝ በድንጋጤ አይኖቻችንን ደጋግመን
መጭመቃችን አይቀሬ ይሆናል። ታዲያ ልብ አላላችሁ እንደሆን እንጂ በዚህ ክፍል
መግቢያ ላይ ስንጥፍ የሁለተኛው ክፍል የታሪክ ጅረት ‘…በየመኻሉ ይደፈርሳል…አዳላጭ
ሰርጥና ቆንጥርም ይኖረዋል’ ብለን ነበር…ከላይ የቀረበው አብነት ይሁናችሁ፤ ጅረቱ
በየመኻሉ ለመደፍረሱ….ለማጠያየቁ… ለማነጋገሩ…

ፊታውራሪ በአቶ ተሰማ እሸቴ ላይ ያወረዱት  መስመር ዘለል ነቀፌታ ምን ያህል
ሚዛናዊና እውነታ ላይ የተመሰረተ ይሆን? ከላይ የቀነጨብኩትን አንቀፅ አንብቤ መፅሀፉን
አጠፍኩና ስለ አቶ ተሰማ እሸቴ /ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ/ የሰማሁትንና ያነበብኩትን
ለማስታወስ ሞከርኩ። በመፅሀፍ መደርደሪያዬ ላይ ስለነጋድራስ ተሰማ እሸቴ በልጃቸው
በአቶ ይድነቃቸውም ሆነ በሌሎች ታሪክ ዘጋቢ ኢትዮጵያዊያን የተፃፈ መፅሀፍ ባለማግኘቴ
ስማቸውን ተየብኩና ‘ጉግልን’ ፈልግልኝ አልኩት። ዘረገፈልኝ፤ ከያይነቱ። እየመረጥኩ
(ከብዛቱ አንፃር) የቻልኩትን ያህል አነበብኩ…ላካፍላችሁ፤ በመጠኑ።

ጀርመናዊው ዶ/ር ዎልፍጋንግ ቤንደር ከጆንስ ጉተንበርግ ዩኒቨርሲቲ “የተሰማ እሸቴ
ህይወትና ስራ” በሚለው ረዥም ፅሁፋቸው ውስጥ ካቀረቡት ታሪካዊ መረጃዎች
የሚከተለውን ነቅሻለሁ፤



“…ተሰማ በዘመናይቷ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ቁልፍ ሚና ከተጫወቱት መኻል አንዱ
ነው። በአውሮፓ ዘፈናቸውን በግራማፎን ካስቀረፁትና ካሳተሙት መኻል የመጀመሪያው
ኢትዮጵያዊ ብቻም ሳይሆን ምናልባትም የመጀመሪያው አፍሪካዊ ሙዚቀኛ ሆኖ ይገኛል።

  “…ሙዚቀኛ፤ ዘፋኝ /አዝማሪ/፤ ገጣሚ፤ ሰአሊ፤ የቤተመንግስት አማካሪና እንዲሁም
ፈልሳፊ /ኢንቬንተር/ የሆነው የተሰማ እሸቴ ህይወትና ስራ በተለይ በዘመናዊቷ አፍሪካ
እንዲሁም በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ህትመት ታሪክ የተለየ ትኩረት ሊደረግበት
ይገባል። ከተሰማ እሸቴ ስራ ጋር እንድተዋወቅ ፋና ወጊ ለሆኑኝ ለፕሮፌሰር ሪቻርድ
ፓንክረስት ምስጋናዬን አቀርባለሁ…”  በማለት ከፃፉ በዃላ በሃያኛው ክፍለ ዘመን
መጀመሪያ በአዲስ አበባ ስለነበረው አዝማሪነት ተክለሃይማኖት ገብረሥላሴ ከፃፉት “ከ
አቤቶ ኢያሱ እስከ ንግስት ዘውዲቱ” ከሚለው መፅሀፍ የሚከተለውን ይጠቅሳሉ።

“በንጉስ ኢያሱ ዘመን የቤተመንግስት ዋና አዝማሪ የሚባል አልነበረም። ነገር ግን በ
እጅጉ የሰለጠነ፤ የንጉሱ ጓደኛና አማካሪ እንዲሁም ከመኳንንቱ እንደ አንዱ የሚቆጠር
አዝማሪ ነበር፤ ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ…” ይላሉ።

  ይህ “በእጅጉ የሰለጠነ” የሚለው አገላለፅ ፊታውራሪ “…በየቡና ቤት…ተገበያ
የለቃቀመውን…” ከሚለው አገላለፅ ጋር የመሬትንና የፀሀይን ያህል ይራራቃል። በነጋድራስ
ተሰማ እሸቴ የህይወት ታሪክና ስራ ካነበብኳቸው መካከል ደግሞ የሚከተለው
አውጣጥቻለሁ።

  ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ የመጀመሪያው ባለላይሰንስ ኢትዮጵያዊ ሾፌር፤ በልጅ ኢያሱ
ዘመን የፖስታና የስልክ ሚኒስትርነት የተሾሙ፤ ለሶደሪ መዋኛ ስፍራ፤ ለወንጂ ስኳር
ፋብሪካ… ምስረታ ቁልፍ ሚና የነበራቸው፤ ከአማርኛ ሌላ ኦሮምኛ፤ ሃደሪኛ፤ ፈረንሳይኛ፤
ጀርመንኛና ጣልያንኛን አቀላጥፈው የሚናገሩ ልሳነ ብዙ ነበሩ። ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ በ
አውሮፓ ያስቀረፁት ዘፈን እድሜው ከአንድ መቶ አመት በላይ በመሆኑም በአለም ዙሪያ
የተለያዩ የሙዚቃ ጠቢባን/ምሁራን ሰፊ ምርምር አካሂደውበታል፤ ብዙም ፅፈውበታል።

  ፊታውራሪ በኦቶባዮግራፊያቸው በተለያዩ ገፆች ውስጥ ነጋድራስ ተሰማ እሸቴን ከቶም
በመልካም አላነሷቸውም። ይሁንና ከዚህ ኦቶባዮግራፊ እንደተረዳነው ፊታውራሪን ከልጅ
ኢያሱ ጋር ያስተዋወቁ፤ ‘ያውዎች ተረት’ የተሰኘውን ፅሁፋቸውን በቅድሚያ አንብበው
ለልጅ ኢያሱ እንዲያቀርቡ ያመቻቹላቸው … ነጋድራስ ተሰማ እሸቴ ናቸው። እርግጥ ነው
ፊታውራሪ ዘፋኝ (በዚያን ዘመን አጠራር አዝማሪ) አይወዱም። ክራር፤ መሲንቆ፤
ዋሽንት፤…ሲያገኙ ይሰባብራሉ። ለባለሙያተኞቹም ንቀታቸው ከፍተኛ ነው። ስራ
አስፈቺዎች ይሏቸዋል። ታዲያ የሚገርመው ተቃርኖ በሩሲያ የሙዚቃ አስተማሪ
ተቀጥሮላቸው ተምረዋል። ያን የፈረንጅ ሀገር ሙዚቃም ሆነ ሙዚቀኞቹን ግን
አላጥላሉም። ሙዚቃ የአንድ ሀገር ባህላዊ እሴት መገለጫ አካል ነው። የማህበረብን ደስታ፤
ሀዘን፤ ጋብቻ፤ ጀግንነት፤ አኗኗር… አንፀባራቂ። መሰንቆ፤ ክራር፤ ዋሽንት… የሀገራችን
ልዩ የባህል ቅርስ ከምንላቸው መኻል አይነተኞቹ ናቸው። ፊታውራሪ ሙዚቃ አለመውደድ
መብታቸው ነው። ባህላዊ እሴትን ሙያውንና ሙያተኛውን ማዋረድ ግን እንደ ፊታውራሪ
ላለ አዋቂ ተገቢ ነውን? ጥያቄያችን ነው።

  አንባቢ ሆይ! ይህንን ንፅፅራዊ ታሪክ ማቅረቤ ሁለት ምክንያት ላይ ተንተርሼ ነው።
አንድም፤ ፊታውራሪ ስለነጋድራስ ተሰማ እሸቴ ያቀረቡትን ያነበበና/የሚያነብ ስለኚህ ሰው
ተጨማሪ መረጃ የሌለው ከሆነ ፍፁም የተዛባ ድምዳሜ ላይ የሚደርስ መስሎ ስላሰጋኝ፤
ሁለትም፤ ይህ የፊታውራሪ ትችትም ሆነ በተለያዩ ሰዎች ላይ ያቀረቡት ነቀፊታ (ታሪካዊ



አግባብነት ካለችው እውነታዎች ውጪ - እነዚህ በመጥሀፋቸው ውስጥ በስፋት አሉና) ምን
ያህል ከስሜታዊነት ወይም ከተስፋ መቁረጥ ወይም ከበላይነት መንፈስ (ሱፒሪየሪቲ
ኮምፕሌክስ) ፀድቶ በሚዛናዊነትና ገለልተኝነት ላይ የተመሰረተ ነው? የሚለውን በየደረጃው
መመርመር አስፈላጊነቱን ለማጉላት።

  ያም ሆነ ይህ እናንተንም እንደኔ አንድ ነገር ሳይገርማችሁ ይቀራል? የእኒህ ጥንታዊያን
ነጋድራሶች፤ ብላታዎች፤ ፊታውራሪዎች፤ ደጃዝማቾች፤ ራሶች…እውቀታቸውና
ሰብእናቸው፤ ሀገራዊ ፍቅራቸውና አስተዋፅዋቸው… ከነጥንካሬያቸውና ከነድክመታቸው
ታሪካቸው መጣፈጡና ማስደመሙ፤ ማነጋገሩና ማስተማሩ።

  እንመለስ ወደ ልጅ ኢያሱ። …በጅቡቲ ጉብኝት ወቅት፤ ፊታውራሪን እናቅርብ።

“…አቶ ዮሴፍ  የኢትዮጵያ ቆንስል ልጅ ኢያሱን ለመቀበል እለጋር ድረስ መጥተው ፤
ከእንግዳ መቀበያው ፕላትፎርም ላይ ቆመዋል።…’እኛው አቶ ዮሴፍ ቆንስላችን።
አጠገባቸው የቆመው ሙሴ ጋሊብ ነው’ አልኳቸው። እባቡሩ ላይ እንደሆኑ በመስኮት ብቅ
አሉና ቃላቸውን ከፍ አድርገው ተናገሩ፤ ‘ዮሴፍ ሽሬኻለሁ’ አሏቸው። ክፉኛ አፈርኩ። አቶ
ዮሴፍም ደነገጡ፤ …የልጅ ጨዋታ ሆነ…”

  እግዚኦ እፍረት! አቤት ውርደት! ለመሆኑ ልጅ ኢያሱ ጤነኛ ነበሩን? ለራሴ ያቀረብኩት
ጥያቄ ነበር። እንደው ነገሩ ቢከነክነኝና ጠቅላላ ትእይንቱ መላ አካሌን ቢቀነቅነኝ እንጂ
መልስ መስጠት የምችል ሆኜ እንኳን አይደለም።

  ልጅ ኢያሱ በጅቡቲ ቆይታቸው በቀን ከአራት እስከ አምስት ከረጢት ሙሉ ገንዘብ
ፊታውራሪ ይዘውላቸው እንዲከተሏቸው ተደርጎ በከተማው እየዞሩ ለሶማሌዎች ሲበትኑ
ሰነበቱ። ፊታውራሪ ድርጊቱን አስመልክቶ ሲጥፉ፤ “…ከተማው ተሸበረ።…ያበደው ማንነው?
ልጅ ኢያሱ ናቸው ወይስ ሶማሎቹ? ማን እንደሆን አልታወቀም…” ብለዋል።

  ያበደው እንዴት አይታወቅም? አላበዱም ሶማሎቹ፤ ያበዱት ልጅ ኢያሱ! ልጅ ኢያሱ በ
አለም አቀፍ የሀገራት የዲፕሎማቶች /ቆንሲል/ አሿሿምና አሻሻር ታሪክ ውስጥ ጥንትም
ሆነ ዛሬ ወደር የማይገኝለትን ‘ዘግናኝ’ ሽረት ባቡር መንድ ላይ ቆመው ሲያደርጉ፤
ፊታውራሪ ‘አድርጉ’ ብለዋቸው አልነበረም፤ ግን በቦታው ነበሩ። ልጅ ኢያሱ ያንን ሁሉ
ገንዘብ መንገድ ለመንገድ ሲበትኑ፤ ፊታውራሪ ‘በትኑ’ የሚል ምክር ለግሰዋቸው
አልነበረም። ግን በቦታው ነበሩ፤ ከረጢቶቹን ይዘው።

  ፊታውራሪ የማያምኑበትን በግልፅ ከመቃወምና ከድርጊቱም ራሳቸውን ማግለል በዚህ
ኦቶባዮግራፊ ትረካ ውስጥ ተደጋግሞ የሚስተዋል ሆኖ ሳለ፤ እንዲህ ያለ አስነዋሪ ጥፋት
ሲፈፀም ስለምን ፊታውራሪ መቃወማቸውን አልገለፁልንም? ይህ ምን ማለት ይሆን?

  ከላይ ባቀረብነው ነጥብ የአንባቢን ህሊና ሰቅዞ የሚይዝ ሌላ አብይ ጥያቄ ይነሳል።
ለመሆኑ ፊታውራሪ ባለፉት ገፆች ላይ ለልጅ ኢያሱ መበላሸት ተጠያቂ ብዙ ሰዎች ናቸው
ሲሉን ጅቡቲ በተፈጸመው አሳዛኝ ድርጊት ላይ እነዛ ሰዎች ከልጅ ኢያሱ ጋር አልነበሩም።
ታደያ እንግዲህ እንደ ቀዳማዩ የፊታውራሪ ውንጀላ ከሆነ ይህ የእሳቸው የጅቡቲ ‘ተሳትፎ’
ወዴት ሊያመራን ነው? ንፅፅሩን ለአንባቢያን ህሊና ትቻለሁ። ያም ሆነ ይህ ግን
ፊታውራሪ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል…ታሪኩን እንቀጥል።

  በጅቡቲ ቆይታ ወቅት ልጅ ኢያሱ ፎቶ የሚነሱበት ቀጠሮ ደርሶ በመጥፋታቸው
ፊታውራሪ ሊፈልጓቸው ወደ አረቦች መንደር ሄዱ። ምን ገጠማቸው?



“…በበሩ ፊት ለፊት ስደርስ ጉባኤ ተደርጎ አየሁ። ልጅ ኢያሱ እንደ አረቦቹ ጠምጥመው
እመኻል ስፍራ ግርግዳውን ተጠግተው ተቀምጠዋል። የኢትዮጵያ የክርስቲያን ንጉስ
መሆናቸው ቀርቶ የአረበረ የእስላም ሱልጣን ሆነዋል። ተገረምኩ። የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን
ጉባኤ አይቶ ቢሆን ምን ባለ እያልኩ አሰብኩ።”

  ይህ ጉባኤ ከግርምትም በላይ እጅግ አስደንጋጭና አሳሳቢ ሆኖ ይገኛል። አስቀድሞስ
ቢሆን ወደ ጅቡቲ የታሰበው ጉዞ አላማው ምን ነበር? የጉብኝቱ ግብ ከኒህ ሁሉ አረቦች ጋር
ተገናኝቶ ለመወያየት? ውይይቱስ ስለምን ነበር? አረቦቹስ እነማን ይሆኑ? ነጋዴዎች፤
ሼኾች፤ ጅቡቲ የሚኖሩ የአረብ ሀገራት ቆንሲል ተጠሪዎች? ከልጅ ኢያሱ የሚፈልጉትስ
ምን ነበር?...

  ፊታውራሪ በዚህ ዙሪያ ጠልቀውም ሆነ በጥቅሉ የሰጡን ፍንጭ የለም። በመሆኑም
ጥያቄዎቹ ራሳችንን ከመፍለጣቸው ውጪ መልስ ልናገኝላቸው አንችልም። ጉባኤው
ሲታሰበን ግን ውስጣችን ይናጣል።

 የኒህና ሌሎችም ያልጠቀስናቸው በርካታ የልጅ ኢያሱ አፍራሽ ተግባራት በወጣቱ
ተክለሃዋርያት አቋም ላይ ምን አስከትሏል? … ቀጣዩን ይመለከቷል፤

“…አንድ ሀሳብ የተረጋገጠ ሆኗል። ልጅ ኢያሱ የኢትዮጵያ ንጉስ ለመሆን የሚበቁ
አይደሉም። ይህንን በትክክል ተረድቼዋለሁ። አፄ ምኒልክ አገጣጥመው የመሰረቱትን
መንግስት ማፍረስ ብቻ ይችላሉ።…የኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ የሚያስፈልገውን ውሳኔ
ካላደረገ በቀር፤ የሚደርስበት አደጋ ከፍተኛ ይሆንበታል።…”

  ይህ የፊታውራሪ ማጠቃለያ የወቅቱን የሀገራችንን የፖለቲካ እውነታ አፍርጦ
አስቀምጦታል። ልጅ ኢያሱ ንግስናውን ከተቀቡ በስንት ድካምና ውጣውረድ የተዋቀረውን
ማእከላዊ መንግስት ማፍረሳቸው የሚያጠራጥር አልሆነም።

  አዲስ አበባ ላይ በደጃዝማች ተፈሪ መኮንን ዙሪያ ያሉት ሹማምንትና የአፄ ምኒልክ
ባለሟሎች እየተገናኙ መምከራቸውና መላ መፈለጋቸው አልቀረም። እኒህ የዘመኑ ተሰሚ
/ኢንፍሉዌንሻል/ ሃይላት ሀሳባቸው በአንድ ተማክሎና የብዙዎችን ይሁንታ አግኝቶ ልጅ
ኢያሱን ከአልጋውራሽነት በማውረድ ደጃዝማች ተፈሪ መኮንንን በምትካቸው አልጋውራሽ
ለማድረግ የመስማማታቸውና የመዘጋጀታቸው ዜና ሀረር ደረሰ። ልጅ ኢያሱ ሰሙት።
በልጅ ኢያሱ ዙሪያ ያሉት ሁሉ ሰሙ። ፊታውራሪም ሰሙ። ፊታውራሪ ኢያሱን ጥለው
ወደ አዲስ አበባ ለመሄድ ግን ገና አልቆረጡም … ብዙ አመነቱ። ልጅ ኢያሱ
ተክለሃዋርያትን የደጃዝማች ተፈሪ ደጋፊ ናቸው ብለው ያምናሉ። ስለዚህ ኢያሱን ቢከዱ
ተይዘው ሊታሰሩ ወይም ሊገደሉ ይችሉ ይሆናል። ከመሞት መሰንበትን የመረጡ
ይመስላል። ታዲያ ልጅ ኢያሱ የአዲስ አበባውን ዝግጅት ሲሰሙ ተናገሩ፤ ከምንጫችን
እንቅዳ…

“…ሶማሌዎችና ደንከሌዎች ከእኔ ፈቃድ አይወጡም።…ሸዋ አዲስ አበባ ላይ ብትዶልት፤
ጓዟ በዳር ሀገር ነው…ዙሪያውን በእስላም ተከቧል። የተንቀሳቀሰች እንደሆን ጓዟን
አባርድላታለሁ…እንደውም፤ ኢትዮጵያን በሙሉ አሰልማታለሁ። ይህንን ያላደረግሁ
እንደሆን እኔ አቶ ኢያሱ ሰው አይደለሁም።’’



  ጉድ ነሽ ያንኮበር ቅጠል፤ ከማቃጠልሽ የመለብለብሽ! አሉ… ለመሆኑ ፊታውራሪ ከዚህ
ሁሉ በዃላ ምን ወሰኑ? እንጥቀሳቸው፤

“…እኔ ደግሞ ለአንተ ለኢያሱ ያገለገልኩ እንደሆነ፤ ሰው አይደለሁም። እንኳን ሃሳብክን
የገለጥክልኝ። እንግዲህ እኔም እሰናዳለሁ። ፊት ለፊት በጦርነት ተጋጥመን ይለይልናል።
አልምርህም ቃሌን ይኸው ሰጥቻለሁ መኻላ ይሁንብኝ አሜን።…”

  እነሆ ከዚህ ሁሉ በዃላ ነበር ወጣቱ የጦር መኮንን እና መድፈኛው ተክለሃዋርያት
ኢያሱን ሊወጋ ለራሱ ቃል ገብቶ፤ የደጃዝማች ተፈሪ መኮንንን ጎራ ለመቀላቀል ወደ አዲስ
አበባ የገሰገሰው…

ተፈሪ መኮንን

አንድ፤ እነሆ አዲስ አበባ ላይ የተሰየመው ሸንጎ ልጅ ኢያሱን ከአልጋ ወራሽነታቸው
ሊያስወግድ ተስማማ። ለሸንጎው የምስክርነት ቃላቸውን ከሰጡት አንዱ ተክለሃዋርያት
ናቸው። እሳቸውም ከልጅ ኢያሱ ጋር በቆዩበት ጊዜ ሁሉ ያዩትንና የሰሙትን በዝርዝር
አቀረቡ። የሚከተለውን ቀንጭበናል፤

“ልጅ ኢያሱን ማቃናት ይቻላል መስሎኝ ተስፋ አድርጌ፤ ልቡናዬን አስፍቼ ብዙ
ደከምኩ።…በየጊዜው ምክር መስጠቴን አልተውኩም ነበር።…የማይመከሩ ሆነ።…በ
ኢትየዮጵያ ላይ ክፋት የሚያስበውን ሁሉ እጠላዋለሁ። ስለዚህ ልጅ ኢያሱን
አልወድም።…ግንባር ቀደም ሆኜ የምገጥማቸው እኔ ነኝ።”

  ልጅ ኢያሱ ካልጋወራሽነት ቢወርዱ የምኒልክ ልጅ የሆኑት የዘውዲቱ ጉዳይስ?
ማለታችን አይቀርም። እኒያ ጥንታዊያኑ ብልሃቱ አልጠፋቸውም። ዘዴኞች ነበሩ፤ ፖለቲካ
አዋቂዎች። ፊታውራሪን እናቀርባለን፤

በጅሮንድ ይገዙ ጀመሩ፤ “መቼም እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ የምትኖረው በምኒልክ ስም
ነው። የምኒልክ ስም ሳይጨመርበት አንድም የሚረጋ ነገር የለም። እኛ አሁን እዚህ
የምንሰራውን በውጪ ያሉት መኳንንት ባንድነት ተስማምተው ሊያፈርሱብን ይችላሉ።
ታዲያ ደም መፋሰስ ያመጣብናል። ይህ ግን ለውጪ ጠላት የተመቸ ቀዳዳ ይሆንብናል።
ስለዚህ፤ ባልጋው ላይ የምኒልክን ልጅ ዘውዲቱን አስቀምጠን፤ ደጃዝማች ተፈሪን ራስ ብለን
ሰይመን፤ አልጋ ወራሽ እንደራሴ ብናደርግ ይሻላል። ለስምሪት ተፈሪን እንከተላለን፤
በተፈሪ ዳኝነት እንፋረዳለን። ከዚህ የተሻለ ሌላ ዘዴ የሚገኝ አይመስለኝም”

  አንባቢ ሆይ! ይህ የበጅሮንድ ይገዙ ንግግር የፖለቲካ ብስለታቸውን ብቻም ሳይሆን
የሚያሳየን፤ በወቅቱ የነበረውን የሀይል አሰላለፍ፤ የሃይል ሚዛኑ ያጋደለ እንደሆን
ሊያስከትል የሚችለውን አደጋና የርስ በርስ እልቂት፤ የዚህም መዘዝ ኢትዮጵያን ለውጪ
ጥቃት የሚያጋልጥ መሆኑን…ጭምር እንጂ። ከሁሉም በላይ ደግሞ እጅግ የሚያስደምመው
በንግስት ዘውዲቱና ባልጋ ወራሽ እንደራሴ ራስ ተፈሪ መካከል ሊኖር ስለሚችለው የእዝ
ሰንሰለትና መኳንንቱ ሊከተሉት ስለሚገባቸው አመራር የገለፁበት መንገድ ሆኖ
እናገኘዋለን፤ “…ለስምሪት ተፈሪን እንከተላለን፤ በተፈሪ ዳኝነት እንፋረዳለን…” ይህ
አባባል ድንቅም አይዶል?

  በበኩሌ ኦቶባዮግራፊውን አንብቤ ከጨረስኩ በዃላም ቢሆን በጅሮንድ ይገዙ በሰባት
መስመር ያጠቃለሉት ግና ቁና ሙሉ ገፆች ሊወጡት የሚችሉትን ፖለቲካዊ
ትንታኔያቸውን እያብሰለሰልኩ መገረሜ አልቀረም። ምናልባት ድምዳሜዬን ስህተት ነው



ካላላችሁ በስተቀር፤ ደርግ ቤተመንግስት እስከ ገባበት መስከረም 1967 ዓ/ም ድረስ
የነበረውን (ቢያንስ ለሃምሳ አመት) የሀገራችንን ፖለቲካዊ ምህዳር በዋናነት እንዲቀየር
ያደረጉት በጅሮንድ ይገዙ ይሆኑ? እላለሁ። እስቲ እናንተም ተወያዩበት።

ስለበጅሮንድ ይገዙ ከዚህ በፊት ያነበብኩት ነገር የለም። የሀገራችን የፖለቲካ ሳይንስ
ጠቢባን እውቀቱና ምንጩ /ሪሶረርሱ/ አላቸውና በበጅሮንድ ይገዙ ላይ ጥናታዊ
ፅሁፎቻቸውን ቢያስነብቡን መልካም ነው። በህይወት ታሪካቸው ላይ ታሪክ ዘጋቢዎቻችን
የፃፉት መፅሀፍ ካለም ያነበባችሁ አሳውቁን።

  አሁንስ እናንተዬ! የኒህ ጥንታዊያን በጅሮንዶችና ደጃዝማቾች… ታሪክና ፖለቲካቸው
እንደ ደብረብርሃን ቁንዲፍቱ /አረቄ/ አናቴ ላይ ሊወጣ ነው መሰለኝ። ጉድ’ኮ ነው ባካችሁ!
… ወደ ተነሳንበት እንመለስ፤

  እነሆ ሸንጎውም የበጅሮንድ ይገዙን ሀሳብ አፀደቀ። ፊታውራሪ ተክለሃዋርያትም ለህዝብ
የሚቀርበውን አዋጅ እንዲጥፉ ተደርጎ አዋጁም በዘመኑ በነበረው መንገድ ‘በስማ በለው’
ለህዝብ ተነበበ… የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ኦቶባዮግራፊ የዚህን ሸንጎ ሂደት በግሩም
ሁኔታ አጠቃሎ አስቀምጦታል፤ እንጠቅሳለን

“ይህንን አኳዃን በአውሮፓውያን አስተያየት አዛውረን ብንመለከተው፤ ያንለት በ
ኢትዮጵያ የተፈፀመው ስራ ልክ የሪፑብሊክ አይነት ነው። ፊታውራሪ ሃብተጊዮርጊስ እንደ
ፕሬዚዳንት፤ በጅሮንድ ይገዙ እንደ ዋና ሴክሬተር /ጠቅላይ ሚኒስትር/ የቀሩትም
ተቀማጮች እንደ ሚኒስትር /ሹማምነት/፤ ሻምበሎች እንደ ተወካዮች /ዴሌጌዎች/ ሆነው፤
ሀሳብ የሚቆረጠው በህዝቡ ፈቃድ በቃል ብዛት /ድምፅ ብልጫ/ መሆኑ ነው። እንደዚህ
ጠልቆ ሲመለከቱት ነገሩ ወለል ብሎ ይታያል። ምንጊዜም ሃይል የብዙሃኑ ህዝብ ነውና፤
ህዝቡ ወዶ ፈቅዶ የተቀበለው ሀሳብ ተፈፃሚነቱ አያጠራጥርም”

ሁለት፤ የጦር መኮንኑ እና መድፈኛው ተክለሃዋርያት ምህላውን ተገበረ። ለመጀመሪያ ጊዜ
የተደራጀ ጦር እየመራ በተማረው ከፍተኛ የጦር ጥበብ በነደፈው አስደናቂ የውጊያ ስልት
የልጅ ኢያሱ ደጋፊ ከሆኑት ከደጃዝማች ጉግሳ ጦር ጋር መኢሶ ላይ ገጥሞ ድል
አደረገ…ሰነባብቶም ልጅ ኢያሱ ከተሸሸጉበት ተይዘው ታሰሩ… ስለዚህ ጦርነት ፊታውራሪ
በስፋት ጥፈዋል…

ሶስት፤ ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ባልጋወራሽ እንደራሴ /ቀዳማዊ ሃይለስላሴ/ ላይ
(ምናልባትም በእድሜያቸው ሙሉ ሳይሽር የቀረ) ቂም/ቅያሜ የያዙት ‘ሎሌ’ በሚለው
የዘመኑ ቃል ምክንያት ለመሆኑ ከኦቶባዮግራፊያቸው ውስጥ አፍጥጦ ይታያል።

በዚያን ዘመኒቱ ኢትዮጵያ የነገስታቱ ሹሞች ራሳቸውን ‘የእከሌ ባለሟል፤ የእከሌ ሎሌ’
ብለው መጥራታቸው የተለመደ ነበር። የዚህን ቃል አጠቃቀሙንና የታሪክ ቁርኝቱን
በተመለከተ የስነ ቃል ምሁራኖቻችን ትንተና ሊያቀርቡበት ይችላሉ።

የሎሌ/ባለሟል ፍቺ እንዳገባቡና በተለይም እንደ ማእረጉና የመደብ አሰላለፍ አጠጠቃቀሙ
ክብደትና ቅለት ሊኖረው ይችል ይሆናል። በዚያን ዘመን የመንግስት አገልጋይ የሆኑት
‘ሎሌዎች’ በዛሬ ዘመን የመንግስት አገልጋይ /ፐብሊክ ሰርቫንት/ ከሚለው ትርጉም ጋር
ተመሳሳይነት ይኖረው ይሆን?...(ሰብእናን ከሚያሳንስ አጠቃቀሙ ሌላ?)



ፊታውራሪ የአልጋ ወራሽ እንደራሴ ራስ ተፈሪ ‘ሎሌ’ በመባላቸው ስሜታቸው ከመጎዳት
አልፎ የቆሰሉ ለመሆናቸው ያለማቋረጥ በሰባት ተከታታይ ገፆች ያወረዱት ትንተና እና
ወቀሳ በገሃድ ያሳያል። እሳቸው ‘ለማንም ሎሌ አይደለሁም’ ባይ ናቸውና።

ይሁንና ይህንኑ ቃል ፊታውራሪ እሳቸው ለሚያስተዳድሯቸው ሰዎች መግለጫነት ‘የኔ
ሎሌዎች’ በማለት በተደጋጋሚ ሲጠቀሙበት ይስተዋላል። ከራስ መኮንን ጋር ከተዋወቁ
በዃለ “…እንግዲህ ሎሌነቴ ታወቀ…” በማለት መፃፋቸውንም ያስታውሷል።

ከልጅ ኢያሱ ጋር ስላሳለፉት ሁኔታ አዲስ አበባ ላይ ለተሰየመው ጉባኤ ቃላቸውን ሲሰጡ፤
“…በድሬዳዋ፤ በጂቡቲ፤ በጅጅጋና በሀረር የኔ ባለሟልነት በጣም የተጋነነ ነበር…’” በማለት
ገልፀዋል፡፤ ይህ ምን ማለት ነው? “የኔ ባለሟልነት’ በሚለውና “የኔ ሎሌነት” በሚለው
የዘመኑ አጠቃቀም ምን ልዩነት ነበረው? እነዚህን ነቁጦች መምዘዛችን የፊታውራሪን ሙሉ
ኦቶባዮግራፊ ያነበቡ ወይም የሚያነቡ የበኩላቸውን የመማማሪያ ሀሳብ ይሰነዝሩ ዘንዳ
ይረዳ ይሆናል በማለትም ነው።

አራት፤ በአንባቢ ህሊና ውስጥ እስከ አሁን ድረስ ዥዋዥዌ ሲጫወት የቆየ እንቆቅልሽ
መኖሩ ይሰማናል፤ ለመሆኑ ተክለሃዋርያት ፊታውራሪ የተባሉት መቼና በማን ነበር?
የሚለው። እነሆ ምላሽ፤

  መቼ ለሚለው እርግጠኛ መልስ የለንም። በክፍል አንድ መግቢያ እንዳሰፈርነው
የፊታውራሪ ኦቶባዮግራፊ ለወር፤ ለቀንና ለአመተ ምህረት ቀመር ቦታ አልሰጠምና። በማን
የሚለውን ግን እንመልሳለን። አቶ ተክለሃዋርያት የሚለው መጠሪያ ፊታውራሪ
ተክለሃዋርያት በሚል የተተካው አልጋ ወራሽ እንደራሴ ራስ ተፈሪ የጅጅጋን አውራጃ
በፊታውራሪነት ማእረግ እንዲያስተዳድሩ ሲሾሙዋቸው ነበር። በጅጅጋና በሂርና /ሀረር
ውስጥ/ እና ባካባቢው ፊታውራሪ የታወቁ ሲሆኑ በርካታ ስርነቀል የሚባሉ ተግባራትንም
ፈጥመዋል። በዚህም የተነሳ ብዙ በደልና አላግባብ መወንጀልና እንግልት በዝቶባቸው
ነበር።… ዝርዝሩን ከምንጩ ማግኘት ይቻላል። የፊታውራሪነታቸው ሹመት ዃላ ወደ
በጅሮንድነት አድጓል፤ ምንም እንኳን ኦቶባዮግራፊያቸውን ህዝብ አዘውትሮ ይጠራቸውና
ያውቃቸው በነበረው የፊታውራሪነት ማእረጋቸው እንዲቀርብ ቤተሰቦቻቸው ቢወስኑም።

አምስት፤ በሹመት ዙሪያ ጥቂት እንበል። ሌላው የፊታውራሪ አስገራሚ ባህሪ ቀዳማዊ
ሃይለስላሴ የሚሰጡዋቸውን ሹመቶች ሳይከራከሩና እንቢተኝነታቸውን ሳይገልፁላቸው
ተቀብለው አያውቁም። ሁሌም እንዳስቸገሩ ነበር። ለምን? የሚል መጠይቅ አንስተን
መላምት ሀተታ ውስጥ መግባት አንፈልግም። ከራሳቸው ከፊታውራሪ ግን የሚከተሉትን
አብነቶች ያጤኗል፤ ይጠይቁማል።

“በእርሻ ሚኒስቴር ውስጥ ግባ” ብለው ላኩብኝ።

 “አስራት ከመቀበልና ቀለብ ከመስፈር በቀር፤ በዚህ ሚኒስቴር ውስጥ ሌላ ስራ ባሁኑ ጊዜ
ምንም እንደሌለ አውቃለሁና አልቀበልም” ብዬ መለስኩ። እዚህ ላይ የእርሻ ትምህርት
መማራቸውን አንባቢ ያስታውሷል። ታዲያ በሚኒስቴር መስሪያቤት ውስጥ ገብተው
በመስራት የሚለወጠውን ለመለወጥ፤ የሚሻሻለውንም ለማሻሻል ከሳቸው የተሻለ ምርጫ
ነበርን? ለምን ሞክረው የሚሆነውን አላዩም ነበር?...የአንባቢ ጥያቄዎች ይሆናሉ።

“የኢትዮጵያን ወሰን ለመጠበቅ ልሹምህ” ብለው ላኩብኝ።



  “የዚህ አይት ስራ ባንዱ ሚኒስቴር ውስጥ የሚጠቃለል ክፍል ነው እንጂ ራሱን የቻለ
አይደለም ስለዚህ አልቀበልም” አልኩ። ይህ ሚኒስቴር በትክክል ተግባርና ሃላፊነቱ ምን
እንደሆን መናገር ቢከብደኝም ምናልባት ከተማሩት የወታደራዊ ትምህርት ጋር የሚያያዝ
ከሆነ ሊሆን ይገባዋል ብለው የሚያምኑበትን አደረጃጀት ለጃንሆይ አማክረው የማይሆን
ከሆነ በዃላ እንቢተኛነታቸውን መግለጥ አይሻልም ነበርን? ማለቴ አልቀረም፤ ለራሴ።

  “የገንዘብ ሚኒስትር ሁን ብለውሃልና፤ ሂድ ልበስ” ብለው ደጃዝማች ይገዙና ፀሀፊ ትእዛዝ
ወልደ መስቀል ባንድነት ሆነው ነገሩኝ።”

  “እምቢ ብል መታሰሬ የማይቀር ነውና፤ ፈቃዳቸውን እፈፅማለሁ። እኔ ግን ፊናንሲዬ
አይደለሁም ብዬ አስታወቅሁ፤ በግድ ተሾምኩ” ይላሉ። ሀገራቸውን ለማገልገል ውስጣቸው
የሚነደው ፊታውራሪ የሚቀርቡላቸውን ሹመቶች ሁሉ አልቀበል እያሉ የማስቸገራቸው
ሁኔታ እንቆቅልሽ ይሆንብናል። ይህም ሆኖ ግና ፊታውራሪ በገንዘብ ሚኒስትርነት በቆዩበት
ወቅት ህግና ደንብ በማውጣት የሚኒስቴር መስራያ ቤቱን የአሰራር ባህል ለውጠውታል…

  ፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ለሀገራቸው ካበረከቱት ቁምነገር አንዱና ዋነኛው
ኮንስቲቱሲዎን /ህገ መንግስት/ መፃፋቸው ነው፤ ግና እሱንም ቢሆን መጀመሪያ አልቀበልም
ብለዋቸው ነበር - ጃንሆይን። እንጠቅሳለን፤

“…ህገ መንግስት ማቆም ያስፈልገናል። ይህንኑ አንተ እንድትፅፍ አስቤ ለዚሁ ነው
የጠራሁህ።”

  “ህግ መፃፍ የኔ ስራ አይደለም። የዚህ አይነት እውቀት የለኝም፤ ዡሪስት /የህግ
ባለሙያዎች/ መፈለግ ይሻላል።”

  “ካንተ የሚሻል ሰው አሁን አናገኝም። መፅሀፎች ለዚህ መመሪያ የሚሆኑ አሰናድቻለሁ።
እነዚያኑ እየመረመርህ ለኛ አገር እንደሚስማማ እያደረግህ ታሰናዳዋለህ። ከንግሱ ቀን
በዃላ ኮንስቲቱሲዎን /ህገ መንግስት/ መስጠት ያስፈልጋል”

  ታዲያ ፊታውራሪ ይህንን ታሪካዊ ሃላፊነት እንዴት ተቀበሉት? … ይንገሩን እሳቸው፤

  “አልቀበልም ለማለት አሰብኩ።…ደግሞ የታሰርኩ እንደሆን ምን ተገኘበት እየተባለ
ያስጠረጥረኛል።…ጊዜ ያመጣውን ጊዜ እስቲሽረው ድረስ ታግሶ መጠበቅ ይሻላል አልኩና
ስራውን ለመጀመር ተቀበልኩ። ደግሞም ስራው አጓጓኝ። ህዝቡ ወደ ነፃነት የሚመራበት
አጋጣሚ ሲገኝ እንዳያመልጥ በቶሎ መፈፀም ይሻላል።” ካሉ በዃላ፤

“ስለኮንስቲቱሲዎን ያቀረቡልኝ መፅሀፎች የአንግለቴር /እንግሊዝ/ የጀርመን፤ የኢታሊያ
/ኢጣሊያ/፤ የጃፓን ኮንስቲቱሲዎን ያለባቸው ናቸው። ሁሉንም መረመርኩና ለኛ ሀገርና
ህዝብ የሚስማማ የመሰለኝን ከነደፍኩ በዃላ ደግሜ አጣራሁት።”  ይላሉ። በዚህ ሃላፊነት
አቀባበላቸው ላይ ያነሱት ነጥብ ግን ሳያስገርመን አያልፍም፤ “…ጊዜ ያመጣውን ጊዜ
እስቲሽረው ድረስ ታግሶ መጠበቅ ይሻላል…” የሚለው። ህገመንግስት እንዲፅፉ ነው
የተጠየቁት። ታዲያ ይህንን አባባል ምን አመጣው? ለምንስ አስፈለገ?...

  እነሆ ፊታውራሪ ህገ መንግስት የፃፉት በእንዲህ ያለ አኳዃን ነበር።…ፊታውራሪ በዚህ
ኦቶባዮግራፊያቸው ሃይለስላሴን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲያመሰግኑም “…ኮንስቲቱሲዎን
በመስጠታቸው አመሰግናቸዋለሁ”  ብለዋል።



መደምደሚያ

የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ‘የህይወቴ ታሪክ’ የሚያቆመው በድንገት ነው፤ ሳይቋጭ።
በመፅሀፉ የመጨረሻ ገፆች ፊታውራሪ ከነገሩን ታሪክ ይልቅ ያልነገሩን እንደሚበዛ የታሪኩ
ይዘትና አፃፃፉ ያመለክታል።

በ1928 ዓ/ም የኢትዮጵያና የጣሊያን ጦርነት ከመጀመሩ አስቀድሞ ፊታውራሪ ወደ
አውሮፓ በልኡክነት ሄደው ነበር። የተላኩበትን አላማና ምንስ እንደፈጠሙ ሳይነግሩን
ድንገት ታሪካቸው በመቋረጡ በአንባቢ አእምሮ ውስጥ መልስ አልባ ጥያቄዎችን ያጭራል።

ፊታውራሪ ጦርነቱ ሲጀመር ኢትዮጵያ ለመሆናቸው የልጃቸው የደጃዝማች ግርማቸው
መግቢያ ፅሁፍ ነው የሚነግረን። በጦርነቱ ወቅት ፊታውራሪ ቀዳማዊ ሃይለስላሴን ወደ
ስደት እንዳይሄዱ ገፅ ለገፅ መቃወማቸውንም ይኸው መግቢያ ያትታል።

ንጉሰ ነገስቱ ባይሰደዱና የሽምቅ ውጊያ ከአርበኞች ጋር ቢጀምሩ በጣሊያኖች በኩል ምን
አይነት ሁኔታ በሀገራችን ህዝብ ላይ ይደርስ ነበር? ንጉሱስ ከጣሊያኖች አደና ማምለጥ
ይችሉ ነበርን? ጣሊያኖችስ ንጉሱን አሳደው ቢገድሏቸው የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን ሊመስል
ይችል ነበር?... ስለዛ ወቅት ስናነሳ በህሊናችን ከሚመላለሱት ጥያቄዎች ጥቂቶቹ ናቸው።

ያም ሆነ ይህ ፊታውራሪ ተክለሃዋርያትም ከሀገር የወጡት ወዲያው ነበር። በተማሩት
ከፍተኛ የጦር ትምህርት ስለምን ካርበኞች ጋር ተቀላቅለው ጦርነቱን አልተሳተፉም? ብለን
መጠየቃችን ግን አይቀሬ ነው…የዳጃዝማች ግርማቸው መግቢያ ለዚህ ጥያቄ ምላሽ
አቅርቧል።

ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ጄኔቫ ላይ ለሚያደርጉት ክርክር እንዲረዷቸውም ወደ ጅቡቲ
ለፊታውራሪ መልእክት ልከው ነበር፤ ፊታውራሪ ግን አልሄዱም። ይህንንም ሆነ ሌሎች
አበይት የታሪክ ክስተቶችን ሳይነግሩን ነው ኦቶባዮግራፊያቸውን ያቋረጡት።

ከአምስቱ አመታት ጦርነት በዃላ ቀዳማዊ ሃይለስላሴ ወደ ሀገር እንዳይገቡ…ፊታውራሪ
በስደት እንዳሉ ሆነው የንጉሱን መመለስ ተቃውመዋል…ለምን? እኒህና መሰል ጥያቄዎች
የሚመለሱት በፊታውራሪ አይደለም።

ደጃዝማች ግርማቸው ተክለሃዋርያት በፃፉት ሰላሳ ስምንት ገፅ መግቢያ አያሌ ክፍተት
ያለውን ያባታቸውን ኦቶባዮግራፊ በተቻለ መጠን ሙሉዕ ለማድረግ ጥረዋል። አስገራሚ
መረጃዎችም /ለምሳሌ ፊታውራሪ ለአምስት ወራት በእስር ለመቆየታቸው/ ፊታውራሪ
ከነገሩን ምክንያት ይልቅ የልጃቸው ዝርዝር መረጃ ይበልጥ ገዝፎ ይገኛል፤ ምንም እንኳን
ራሳቸው ፊታውራሪ ለመታሰራቸው ያቀረቡት ምክንያት ተጨማሪ ወይም ማጠናከሪያ ሊሆን
እንደሚችል የዚህ ቅኝት አቅራቢ ቢያምንና በእግር ብረት የመታሰራቸውን ተገቢነት
ባያምንበትም።

ይህ ኦቶባዮግራፊ የሀገሩን ታሪክ የማወቅ ጥማት ያለበት መፅሀፍ አንባቢ ኢትዮጵያዊ ሁሉ
ሊያነበው የሚገባ ነው የሚል እምነት አለኝ። አስተማሪና አነጋጋሪ ወይም አከራካሪ የሆኑ
በዚህ ቅኝት ያልተነሱ መበራየት የሚችሉ በርካታ ፖለቲካዊና ማህበረሰባዊ ነጥቦች ያሉት
አንኳር መፅሀፍ ነውና።



ኦቶባዮግራፊው ከተፃፈ ከሃምሳ አመት በዃላ በጎደለ አሟልተው ለኢትዮጵያ ህዝብ በታሪክ
ቅርስነት እንዲቀርብ ላደረጉትና ራሳቸውም ባለታሪክ ለሆኑት ለደጃዝማች ግርማቸው
ተክለሃዋርያት የከበረ ምስጋናችን ይድረሳቸው።

የታሪክ ባላደራነትና ጠባቂነት ሃላፊነቱን /ሁኔታውና አቅም እንደፈቀደ?/ ለመወጣት
በየጊዜው በሚያሳትማቸው ድርሳናትና ጥረቱ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሊመሰገን ተገቢ
ነው።

እነሆ በሁለት ክፍል ያዋቀርነውን የፊታውራሪ ተክለሃዋርያት ኦቶባዮግራፊ ቅኝት
ፈጠምን። መነሻችንን አይታችሁ ሙሉውን ጥሁፍ አንብባችሁ ትመዝኑት ዘንዳ
ተጋብዛችዃል። የግብዣውን አድራሻ ከዚህ ጥሁፍ ግርጌ ታገኙታላችሁ፤ ወጪው የናንተ፤
ግብዣው የኔ።

በያለንበት ቸር ይግጠመን!

መስፍን ማሞ ተሰማ
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የኦቶባዮግራፊው መገኛ፤

አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕረስ
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