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በአፄ ምኒልክ 100ኛ ሙት ዓመት መተሰቢያ ላይ ልዩ ዘገባ

ፊትም ያላለፈው ኋላም 

ያልተገኘው ምኒልክ

“ምኒልክ ኢትዮጵያን አንድ 

ለማድረግ የገቡበት ጦርነት

 ለእኔ ቅዱስ ጦርነት ነው”

ቴዲ አፍሮ

“የኢትዮጵያ ሕዝብ የዐፄ  
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አቶ ከበደ ሙላት
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ይቅርታን የሚያውቁ 

ኢትዮጵያዊ ናቸው

 9

12

16

19

21

 6

“ምኒልክን የሚተቸው አሳቸው 

የፈጠሯትን ኢትዮጵያ እያስተዳደረ 

ነው”
ብርሃኑ ደቦጭ
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“ብዙ ነበር። እንዳሁኑ በቀላሉ 
በኮምፒውተር መጻፍ አይቻልም፤ 
በታይፕ ነበር የምናጽፈው። በሦስት 
ኮፒ አጽፈን ሁለቱን - ያኔ ማስታወቂያ 
ሚኒስቴር ሳንሱር ክፍል ነበር - ለእነሱ 
እንሰጣለን፤ ይመለከቱና አንብበው 
‘ይታተም’ ካሉ በእያንዳንዱ ገጽ ማኅተምና 
ፊርማ ያደርጉበታል። ወደ ማተሚያ 
ቤት ከመግባቱ በፊት ደግሞ የቃላት 
ግድፈት እንዳይኖር በጣም ተጠንቅቀን 
እናርማለን።”

ይልማ ኀብተየስ (ደራሲ)
ቁም ነገር፤ ኅዳር-ታኅሣስ 2006 

ዓ.ም

“[ሳቅ በሳቅ]… አይ! ገንዘብ የሚጠላ 
ሰው የለም’ኮ። መቼም አይኖርም። 
ምቾት እና መንደላቀቅ የሚጠላ ሰው 
ካለ እገረማለሁ። ለኔ ግን ብር መጥፊያ 
ሊሆን ይችላል። በድህነት ውስጥ 
እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ገንዘብ 
ሲያገኝ ሊረሳ ይችላል። በግሌ ደሃ ወንድ 
ጠልቼ አላውቅም። ‘ሴቶች ደሃ ወንድ 
የሚወዱት ፊልም ላይ ነው’ የሚለውም 
አይመለከተኝም።”

ቃልኪዳን አበራ (አርቲስት)
ኢትዮ ቻናል፤ ኅዳር 21 ቀን 2006 

ዓ.ም

“እኔ ሰው ካልፈራ ጤነኛ አይመስለኝም። 
ፍርሃት በብዙ መልኩ ሊተነተን ይችላል። 
ለምሳሌ፣ ‘እከሌ ጀግና ነው!’ ማለት 
[እከሌ] የማይፈራ ሰው ነው ማለት 
አይደለም። ጀግና ማለት የማይፈራ ማለት 
ሳይሆን፤ ፍርሃቱን የሚቋቋም ማለት 
ነው። ጾመኛ ማለት እኮ የማይርበው 
ሳይሆን፣ ረሃቡን የሚቋቋም [ማለት] 
ነው። ሯጭ ቢሆን የማይደክመው ሳይሆን፣ 
ድካሙን የሚቋቋም ማለት ነው። ሰው 
አግዚአብሔርን ካልፈራ፣ ሰውን ካላፈረና 
ኅሊናውን ካላዳመጠ የአዕምሮ በሽተኛ 
ነው። እግዚአብሔርን የምንፈራው የፍቅር 
ሲሆን፣ ሰይጣንን ደግሞ የጥላቻ ፍራቻ 
ነው።”

እሸቱ ዓለማየሁ (መጋቢ አዲስ 
መምህር)

አዲስ ጉዳይ፤ ኅዳር 21 ቀን 2006 
ዓ.ም

“ኢትዮጵያ ውስጥ የመጠላለፍ፣ የሤራ፣ 
የመፈራረጅና የመጠላላት ፖለቲካ 
ይበዛል። ጽንፍ በመያዝ ‘እኔ ብቻ ትክክል 
ነኝ’ የሚሉ አሉ። ሌላውን መፈረጅም 
የተለመደ ነው። ለአብነት ያህል እኛን 
‹የኢሕአዴግ የጡት ልጆች፣ ከትናንት 
ወዲያ ኢሕአዴግ ጠፍጥፎ የሠራቸው› 
ይላሉ። ኢሕአዴግ እኮ ስድስት ሚሊዬን 
አባላት፣ እጅግ በጣም ብዙ ደጋፊዎችና 
ተከታዮች ያሉት [የፖለቲካ ድርጅት] 
ነው። ለምን የእኛ ተጠፍጥፎ መሠራት 
ያስፈልጋል? በቀጥታ አባል መሆን ይቻል 
አይደል? እውነት ለመናገር ኢሕአዴግ 
ጠፍጥፎ የሠራን አይደለንም።…”

አቶ ተሾመ ወልደሓዋርያት 
(የኢትዮጵያ ራእይ ፓርቲ ም/

ፕሬዝዳንት)
አዲስ ዘመን፤ ኅዳር 21 ቀን 2006 

ዓ.ም

“የኢትዮጵያ ጉዳይ በጣም ያሳስበኛል። 
በምርጫ 97 ወቅት በአገሪቷ የነበረኝ 
አጭር ተሞክሮ የሚያሳምም ቢሆንም፤ 
አገሪቱን ሁሌም እንዳልረሳት አድርጎኛል። 
ሕዝቦቿን በጣም እወዳቸዋለሁ። ብዙ 
ኢትዮጵያውያን ጓደኞች አሉኝ። ከመለስ 
ሞት በኋላ የአገሪቱ ፖለቲካ እየተለወጠ 
ለመምጣቱ ምልከቶች አሉ። ከዚህ ባለፈም 
በፓርቲው አመራሮች መሀከል የሐሳብ 
ልዩነት መኖሩን እገነዘባለሁ።”

አና ጎሜዝ (የአውሮፓ ኅብረት 
ወኪል)

ፋክት፤ ኅዳር 21 ቀን 2006 ዓ.ም

“መጀመሪያ ደረጃ ተጠያቂ ብለህ ጣትህን 
የምትቀስረው ጠያቂ ሲኖር ነው። ጠያቂው 
ማነው? በየትኛው ሕግ? ኢሕአዴግ 
እንደሆነ ራሱ ያወጣውን ሕግ እንኳ 
በተግባር የሚያውለው አንተን ሊከስህ 
እንጂ ራሱን ሊመረምርበት አይደለም፤ 
አይችልም። አይሞክርም። እንዲያውም 
አንተን ለመወንጀል በአንድ ጀንበር ሕግ 
ቀርጾ ያድራል። ሕግ እና ሕግ አስፈጻሚ 
በሌለበት ተጠያቂ የማደርገው ሕግ 
የሚሽር፣ የሚጥሰውን አካል መሆኑ ግልጽ 
ነው። ከኢሕአዴግ ባለሥልጣናት መሀከል 
ላልከው፤ ለእኔ መሰደድ አስተዋፅኦ 
ያደረጉት ከቀድሞ ጠ/ሚ/ር መለስ 
ዜናዊ ጀምሮ ተፈራርመው የከሰሱኝ 22 
የትግራይ ባለሥልጣናት ናቸው።…”

ግሩም ተ/ኃይማኖት (ጋዜጠኛ፤ 
በስደት የመን የሚኖር)

ጃኖ፤ ኅዳር 21 ቀን 2006 ዓ.ም

“ጠንካራ መድረክ አለ። የሚፈለገውን 
[ያህል] ግን ጠንካራ አይደለም። 
የኢትዮጵያን ውስብስብ ፖለቲካ በሕዝቡ 
ፍላጎት መጠን የሚመራ ቢሆን ኖሮ ጠንካራ 
ነው እንላለን። አሁን ያለው መድረክ ግን 
ሁሉንም የሚሸፍን አይደለም።”

አቶ ጥላሁን እንደሻው (የቀድሞ 
የመድረክ ግንባር ሊቀ-መንበር)

ሎሚ፤ ኅዳር 21 ቀን 2006 ዓ.ም  

“በነገራችን ላይ፤ ከሌሎች ድሃ አገሮች 
አኳያ ወደ ሥራ ዕድሜ ክልል ለሚቀላቀሉ 
አዳዲስ ሥራ ፈላጊዎች ኢትዮጵያ 
የተሻለ የሥራ ዕድል እያስገኘች ነው። 
እየተመነደገ ካለው የኮንስትራክሽን ዘርፍ 
እንዲሁም በአነስተኛ ደረጃ እየመጣ 
ካለው ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ጋር በተያያዘ፤ 
የሥራ ዕድል እየጠፈጠረ ነው። ሆኖም 
በዓመት 1.4 ሚሊዮን ሥራ ማስፈልጉ 
ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። መንግሥት ባቀደው 
መንገድ ከታየ እ.ኤ.አ በ2016 2.2 
ሚሊዮን የሥራ ዕድል ለመፍጠር ማቀዱን 
መመልት ይቻላል። ለምሳሌ ሌሎች አገሮች 
ከሚያስመዘግቡት የኢኮኖሚ ዕድገት 
የሚፈጥሩት የሥራ ዕድል በዓመት ሦስት 
ከመቶ ነው። ከሌሎች ድሃ አገሮች ጋር 
ይነጻጸር ከተባለ የኢትዮጵያ አሐዝ ትልቅ 
ነው። ሆኖም ሦስት ከመቶ ባይደርስም 
በአገሪቱ የሚመዘገበው የሥራ ዕድል ወሳኝ 
ነው።”

ዶ/ር ተስፋቸው ታፈረ (በተ.መ.ድ 
የንግድና የልማት ኮንፈረንስ  

ተቋም፣ በልማት ኋላ የቀሩ አገሮች 
ክፍል ዳይሬክተር)

ሪፖርተር (አማርኛ)፤ እሑድ ኅዳር 

22 ቀን 2006 ዓ.ም

የዜጎች ድምፅ

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት፣ በኢትዮጵያ ውስጥ በሴቶች ላይ 

የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለማስቀረት የተለያዩ አገር-በቀልና ዓለም 

አቀፍ ድርጅቶች፣ እንዲሁም ግለሰቦች፣ የተቻላቸውን ጥረቶች 

ያደርጋል። ጥረቶቹ ስኬታማ ይሆኑ ዘንድ የመንግሥትንና የእያንዳንዱን የአገሪቱን 

ዜጋ ተሳትፎ በእጅጉ የሚጠይቁ ናቸው። “አምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ…” 
እንደሚባለው፣ በእህቶቻችንና በእናቶቻችን ላይ የሚፈጸሙ ትቃቶችን ሙሉ 

በሙሉ ለማስቆም ባይቻል እንኳ፣ በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ የሁሉም ዜጋ ርብርብ 

ያስፈልጋል። …በያዝነው ዓመት፣ ኅዳር 16 ቀን 2006 ዓ.ም፣ የጾታዊ ጥቃትን 

ለመታገል፣ ብሎም ለማስቀረት፣ “ሰላም ለሴቶች ከጓዳ እስከ አደባባይ” (From 
Peace in the Home to Peace in the World) በሚል መርሕ (ጭብጥ)፣ በመላው 

ዓለም ተከብሯል። ከዕለቱም ጀምሮ ለቀናት የሚቆይ ዘመቻ  - “የ16 ቀናት ዘመቻ” 
የተሰኘ - እስከ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን ድረስ የሚቆይ  - በዓለማችን 

አገራት እየተካሄደ ይገኛል። ዜጎችም በሴቶች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን በተመለከተ 

ያላቸውን ሐሳብ በድረ-ገጾች፣ በማኅበራዊ መረቦች… ገልጸዋል።

በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለማስቀረት 
የሚል ስያሜ የያዘና ከዘመቻው ጋር የተያያዘ የፌስቡክ ቡድን (ስለሴቶች 
ሰብዓዊ መብቶች ግድ ይለናል፤ ኢትዮጵያ ለሴቶች የምትመች አገር 
እንድትሆን ምኞታችን ነው ወዘተ. የሚል)፣ በ16ቱ ቀናት ዘመቻ 
ከማኅበረሰቡ የሚጠበቁ የውይይት ርዕሶችን ሲዘረዝር፡- ‹‹በእነዚህ ቀናት... 
በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች ዝርዝር፤ በአገራችን የሚስተዋሉ 
ጥቃቶችን መለየት፤ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የአገራችን ሕግ 
እንዴት እንደሚመለከተው፤ እንዲሁም በአገራችን የሚስተዋሉ የሴቶች 
ጥቃትን ለማስቀረት የሚጠቅሙ ሐሳቦችን አንስተን እንወያያለን።›› 
በማለት አስፍሯል።

መዓዲ ካሳሁን (ፌስቡክ)፣ 
ጾታዊ ጥቃት በሁለት እንደሚከፈል ከተናገሩ በኋላ፣ ምድቦቹን በተወሰኑ፣ 
ቅልብጭ ባሉ ቃላት አስነብበውናል፡-

“(1ኛ) አካላዊ ጉልበትን በመጠቀም አንድን ሰው ማንኛውንም የወሲብ 
ድርጊቶችን ያለፍላጎት እንዲያደርግ ማስገደድ ወይም ለማስገደድ መሞከር፤ 

(2ኛ) ስለወሲብ ዕውቀቱ የሌላቸውን፣ መቃወማቸውን ለመግለፅና 
ለመከላከል በማይችሉበት ሁኔታ ላይ ያሉ ሰዎችን (ለምሳሌ፡ የጤና ችግር 
ያለባቸው፣ አካል ጉዳተኞች፣ በአልኮል ወይም በሌሎች አደንዛዥ ዕፆች 
ተፅእኖ ሥር ያሉ) በማስፈራራትና በግፊት አስገድዶ ወሲብ መፈጸም 
ወይም ለመፈጸም ሙከራ ማድረግ።

መስ ደሞዜ (ፌስቡክ)፣ 
“ሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይቁም!” በሚል መፈክር፣ ስለጉዳዩ ያላቸውን 
ግላዊ (ውሱን፣ ግን ጥልቅ) ዕይታ ያሰፈሩት ከራሳቸው ጋር የሚያደርጉትን 
ሙግታዊ ምልልስ በማስፈር ነው። እንዲህ ነበር ያስነበቡን፡-
‹‹በሴቶች ላይ የሚደርሰውን ጥቃት አስመልክቶ በተለይ ከተማ አካባቢ 
የጥቃቱን መነሻ ስሰማ፣ ‹‹በችግሯ ግዜ ገንዘቤን ከስክሼ አስተምሬአት 
ከዳችኝ...›› እና ዓይነት ገንዘብ ነክ ነገሮች ናቸው። ከዛ ምን እላለሁ 
እኔ፣ ‹‹ሴቶች እኮ በወንዶች ጥቃት የሚደርስባቸው እነሱ አስቀድመው 
ወንዱ ላይ በሚያደርሱት ጥቃት መነሻነት ነው! ማንም ሰው መሸነፍን 
አይወድም። በተለይ ጊዜን ሰውቶ ሕይወቴ ብሎ ያለው ነገር በቀላሉ 
‹‹ይቅርታ›› በሚለው ቃል ብቻ መና ሲቀርበት ብስጭቱ ይፈታተናል፤ 
እናም የተከዳው ሰውስ ተጠቂ አይደለም ወይ?›› እላለሁ።
‹‹ግን ደሞ በየገጠሩ አልፎ አልፎም ከተማ ላይ በዕድሜ ከፍ ያላሉ 
ታዳጊዎች የመደፈርና መሰል ጥቃት ሲደርስባቸው ሳይ፣ ‹‹የለም፣ እሳቤዬ 
ስሕተት ነው! ይህ የሰብዓዊነት እጦት አውሬያዊ ባሕርይ የሚወልደው 
ተግባር ነው!›› እላለሁ። በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት በዚህ ብቻ 
አይገለፅም።
‹‹መንገድ ብቻዋን ስትጓዝ ለሴት ብቻ መሄድ አይቻል ይመስል፣ እየተከተልክ 
ምቾቷን ከነሳሃት ጥቃት ነው! ‹ለከፋ ነው› ብለህ እንዳትከራከረኝ! ዕውቀቱ 
ሳያንሳት ሴትነቷን ስለነፈገችህ ብቻ ማግኘት የነበረባትን የሥራ ወይም 
የትምህርት ዕድል የምትነፍጋት ከሆነ ጥቃት ነው! አንዲት ሴት ከሷ 
የምትበልጥ ቆንጆ ‹‹ስማርት›› የሆነች ሌላ ሴትን በቅናት መንፈስ ተነስታ 
የሚገባትን የምትነሳት ከሆነ፤ አሁንም ጥቃት ነው! ሌላም ሌላም... ብቻ 
ሴቶች እራሳችንን በማንኛውም ነገር ብቁ ስናደርግ ወይም ‹‹empowered›› 
ስናደርግ እንደ ‹‹self preservation›› ዓይነት ያኔ የሚያከብረን እንጂ 
የሚያጠቃን አይኖርም። ቢኖር እንኳ እንዴት እንደምንከላከል አይጠፋንም!
‹‹ሁላችንም ለሁላችን ያገባናል! በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይቁም!!››

እኛም እንላለን - በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጥቃት ይቁም!

የሚዲያ ጥግ የሚዲያ ጥግ
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ዜና

ዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ 
ያረፉበት 100ኛ የሙት ዓመት ክብረ-
በዓል የፊታችን ሐሙስ ታኅሣሥ 
3 ቀን 2006 ዓ.ም በላይኛው ቤተ-
መንግሥት፣ ግቢ ገብርኤል በዓታ 
ለማርያም ገዳም ውስጥ እንዲከበር 
የበዓሉ አዘጋጅ ኮሚቴ ለዕንቁ 
ገልጸዋል፡፡

በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን ጠቅላይ 
ቤተክህነት፣ ከተለያዩ አድባራት፣ 
ካህናትና ምዕመናን የተውጣጡ 
ስምንት አባላት ያለው ‹‹የዐፄ ምኒልክ 
100ኛ ሙት ዓመት በዓል አከባበር 
ልዩ ኮሚቴ›› አስተባባሪ የሆኑት ሊቀ-
ጉባኤ ጌታሁን ዳምጤ እንደተናገሩት፣ 
የዐፄ ምኒሊክ 100ኛ የሙት ዓመት 
የሚያበስሩና ሥራቸውን የሚዘክሩ 
ጽሑፎች፣ መነባነብና ትንታኔዎች 
ይቀርባሉ፡፡

ረቡዕ ታኅሣሥ 2 ቀን 
2006 ዓ.ም አመሻሽ ላይ በበዓታ 
ለማርያም ገዳም ቅጥር ግቢ ውስጥ 
በፕሮጀክተር በመታገዝ አገራዊ ነክ 

ታሪኮች ለዕይታ የሚቀርቡ ሲሆን፣ 
በነጋታው በበዓታ ለማርያም ዓመታዊ 
የንግሥ ክብረ-በዓል ላይ ሊቀ-
ጳጳሳት በተገኙበት ታቦተ-ሕጉ ወጥቶ 
በተደራቢነት የዐፄ ምኒልክ መታሰቢያ 
በዓል ይከበራል፡፡ ይህ ሃይማኖታዊ 
ክብረ-በዓል ከተጠናቀቀ በኃላም ምሽት 
ላይ ዐፄውን በሚመለከት መነባንብ 
ይቀርባል፡፡

በዚህ ክብረ-በዓል ላይ ጥሪ 
የተደረገላቸው ሊቀ-ጳጳሳት፣ የታሪክ 
ምሁራን፣ የዩኒቨርሲቲ መምህራን፣ 
የዐፄ ምኒልክ ቤተሰቦች እንዲሁም 
ሌሎች እንግዶች እንደሚገኙ ሊቀ-
ጉባኤ ጌታሁን ተናግረዋል፡፡

የሙት ዓመቱ አዘጋጅ 
ኮሚቴ በቀጣይ አንድ ዓመት የተለያዩ 
መንፈሳዊ የንግሥ ክብረ በዓላትን 
በመጠቀም የዐፄ ምኒልክ ጉባኤ 
እየተዘጋጀ ተተኪው ትውልድ ለአገር 
ጠቃሚ ታሪክን እንዴት ሠርቶ ማለፍ 
እንዳለበት ትምህርት እንዲቀስም 
ዓላማ በማድረግ በክብረ-በዓሉ ላይ ዐፄ 
ዩሐንስንና ዐፄ ቴዎድሮስን የመሳሰሉ 

ኢትዮጵያ በሙስና ከተዘፈቁ አገሮች 
አንዷ መሆኗን አንድ ጥናት አመለከተ

ዓለም አቀፉ የሙስና ጉዳዮች ተከታታይ ድርጅት ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል 
ኅዳር 24 ቀን 2006 ዓ.ም ባወጣው ዓመታዊ ሪፖርቱ እንደገለጸው ኢትዮጵያ 
በከፍተኛ ደረጃ ሙስናና ምዝበራ ከሚፈጸምባቸው አገሮች አንዷ ናት።
ሪፖርቱ ባስቀመጠው የሙስና መለኪያ መሠረት፣ ከሙስና ጽዱ የሚባሉት አገሮች 

ከዘጠና እስከ መቶ ነጥብ የሚያገኙት ሲሆኑ፣ በከፍተኛ የሙስና ደረጃ የተዘፈቁት 
የሚባሉት አገሮች ደግሞ ከመለኪያው ከ50 በመቶ በታች የሚያስመዘገቡት ናቸው። 
በሪፖርቱ ከተጠቀሱት 177 አገሮች ውስጥ ኢትዮጵያ 111ኛውን ደረጃ ይዛለች።
ድርጅቱ የአገራቱን የሙስና ተጋላጭነት ከሚለካባቸው መመዘኛዎች መሀከል፣ 

የመገናኛ ብዙኃን ነጻነት፣ የተጠያቂነትና የሰዎች የመደመጥ መብት፣ የፍትሕ አካላት 
ከመንግሥት ተፅዕኖ ነጻ መሆን፣ የሕግ የበላይነት፣ የሰብዓዊ ልማት መለኪያና 
ሌሎችም ጠቋሚዎች እንደሚካተቱ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ገልጿል። በዚህ 
መሠረት አገሪቱ በመገናኛ ብዙኃን ነጻነት ከ179 አገሮች 127 ደረጃን በመያዝ 
መገናኛ ብዙኃን ነጻነት ከሌለባቸው አገሮች አንዷ ለመሆን በቅታለች።
ከሳሃራ በታች ካሉ አገሮች መሀከል ቦትስዋና ዝቅተኛ የሙስና ወንጀል 

የሚፈጸምባት አገር ስትሆን፣ ሶማሊያ ከተቀሩት አገሮች በታች በመሆን ሙስና 
የተንሰራፋባት አገር መሆኗ ተገልጿል። በዓለም ከፍተኛ ሙስና ከተንሰራፋባቸው 
ዐሥር አገሮች ስድስቱ ከሰሃራ በታች አፍሪካ ውስጥ የሚገኙት ናቸው።

“ሪዞርታችን ለዜጎች የሥራ ዕድል በመፍጠሩ 

በጣም ተደስተናል”
አትሌት ገዛኸኝ አበራ

በደቡብ ክልል ሐዋሳ ከተማ ተገንብቶ ኅዳር 14 ቀን 2006 ዓ.ም የተመረቀው 
የአትሌት ገዛኸኝ አበራና እልፍነሽ ዓለሙ ‹‹ገዛኸኝ እና እልፍነሽ ሆቴልና 
ሪዞርት›› በአካባቢው ለሚኖሩ 250 ዜጎች የሥራ ዕድል በመፍጠሩ ከምንም 
በላይ በጣም መደሰታቸውን አትሌት ገዛኸኝ ለዕንቁ ተናገረ፡፡
የውሃ ሀብት ሚኒስትር አቶ ዓለማየሁ ተገኑና የሐዋሳ ከተማ ም/ርዕሰ 

መስተዳድር በተገኙበት የተመረቀው ይህ ሆቴልና ሪዞርት፣ በምርቃቱ ዕለት 
ከስምንት ክለቦች የተውጣጡ ስምንት ወንድና ስምንት ሴት አትሌቶች የስምንት 
ኪ.ሜ. ሩጫ በሪዞርቱ ውስጥ አድርገዋል፡፡
በውድድሩም በጥንድ ማረሚያ ቤቶች አንደኛ፣ ባንኮች ሁለተኛና ኦሮሚያ 

ፖሊስ ሦስተኛ ሆነው በማጠናቀቅ የሰባት፣ የአምስትና የሦስት ሺህ ብር 
ሽልማት ማግኘታቸውን አትሌቱ ገልጿል፡፡
በሪዞርቱ በቀጣይ ጊዜ በሚደረግ የማስፋፊያ ሥራ 500 ያህል ዜጎች የሥራ 

ዕድል እንደሚያገኙ የጠቆመው አትሌት ገዛኸኝ፣ አትሌቶች በተለያዩ የሩጫ 
ውድድር መድረኮች አሸንፈው የሚያገኙትን ገንዘብ በአግባቡ በአገራቸው ላይ 
ኢንቨስት ቢያደርጉ ይበልጥ የተሻለ መሆኑን በምክር መልክ ተናግሯል፡፡

የሶኒ ምርቶች የጥገና ማእከሎች

 ትናንት ተመረቁ
ግሎሪየስ ኃላ/የተ/የግ/ኩባንያ አዲስ ያደራጃቸውን የሶኒ ምርቶች የጥገና 

ማእከል (Sony Service Center) እና አዲስ በተከፈተው ዘፍመሽ ሞል ላይ 
የከፈተውን ሾው ሩም በትናትናው ዕለት አስመረቀ፡፡
ግሎሪየስ ፒያሳ አንበሣ ፋርማሲ አጠገብ ሳሙኤል ደሬሳ ሕንፃ ላይ በሚገኘው 

የጥገና ማእከሉ ሁለቱንም የምርቃት ሥነ-ሥርዓቶች ጥሪ ያደረገላቸው 
እንግዶችና የመገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች በተገኙበት አከናውኗል፡፡ 

በነገው ዕለት መድረክ 
ግንባር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስቴር 
ቢሮ ጽ/ቤት ፊት-ለፊት ጠርቶት 
የነበረው ሰላማዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ 
ከተማ አስተዳደር ተቀባይነት ሳያገኝ 
ቀርቶ መከልከሉን የመድረኩ አመራር 
ዶ/ር መረራ ጉዲና ለዕንቁ ገለጹ፡፡

ከቀናቶች በፊት 
መስተዳድሩ ‹‹ፓርቲው የጠየቀው 
ቦታ ለሰላማዊ ሰልፍ ያልተፈቀደ 
ነው›› የሚል ጥቅል ይዘት ያለው 
ደብዳቤ እንደጻፈላቸው የገለጹት 
አመራሩ፣ 6 ኪሎ ከሚገኘው 
የመድረክ ጽ/ቤት ተነስተው 4 ኪሎ 
ቤተ-መንግሥት ድረስ ሊያደርጉ 
ያቀዱት ሰላማዊ ሰልፍ መከልከሉን 
አስረድተዋል፡፡

‹‹ምድር ላይ ሰላማዊ 
ሰልፍ ማድረግ ካልተቻለ የት ማድረግ 
ይቻላል? ይህ አስቸጋሪ ነው፡፡ የሰልፍ 
ጥሪን ለመዝጋት መንግሥት የፈለገ 
ይመስላል›› ያሉት ዶ/ር መረራ፣ 
ሰልፉን በተመለከተ ቀጣይ እርምጃ 
ለመውሰድ መድረክ እየተነጋገረበት 
ይገኛል ብለዋል፡፡

‹‹በአጠቃላይ የፖለቲካ 
ምኅዳሩ ጠብቧል፡፡ ዴሞክራሲያዊ 
ግንባታ አደጋ ላይ ነው፡፡ የሰልፍ 
ክልከላው የአገሪቷን የዴሞክራሲ 
ተቋማት፣ የከተማውን መስተዳድር 
ጨምሮ ሙሉ በሙሉ ያለምንም 
እፍረት ገዥው ፓርቲ እንደፈለገ 
እየተጠቀመባቸው እንደሆነ በግልጽ 
ያሳያል›› በማለት የሚናገሩት 

የአገራችን ነገሥታት ታሪኮችም 
እንደሚዘክር ታውቋል፡፡

‹‹ከጥንት ዘመን ጀምሮ 
ለኢትዮጵያ ዕድገት አስተዋፅኦ 
ያደረጉ ነገሥታትና ሰዎች በማንሳት 
ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለሙያዎች 
እየተጋበዙ ትውልድን የማስተማር 
ዓላማን ሰንቀናል›› ያሉት የበዓሉ 
አስተባበሪ እውነተኛ ወኔ፣ ጀግንነት 
አንድነት፣ ኅብረት፣ ኢትዮጵያዊነት 
እና ኅብረ-ብሔራዊነትን ለማስተማር 
መዘጋጀታቸውን አስገንዝበዋል፡፡

የዐፄ ምኒልክ 100ኛ የሙት ዓመት ይከበራል

አመራሩ፣ ይህንን እያወቁም ቢሆን 
የተቃውሞ ትግሉን እንደሚቀጥሉበት 
አስገንዝበዋል፡፡

በተያያዘ ዜናም የአንድነት 
ለዴሞክራሲና ለፍትሕ (አንድነት) 
ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤውን በድጋሚ 
በማራዘም ታኅሣሥ 19 እና 20 ቀን 
2006 ዓ.ም እንደሚያደርግ ታውቋል፡
፡ ይህ የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ኅዳር 
20 እና 21 ቀን 2006 ዓ.ም ሊያደርግ 
አቅዶ እንደነበረ ይታወሳል፡፡

መድረክ ነገ በ/ጠ/ሚ/ር ጽ/ቤት ፊት-
ለፊት የጠራው ሰልፍ ተከለከለ

-‹‹ምድር ላይ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ ካልተቻለ የት ማድረግ ይቻላል?››
ዶ/ር መረራ ጉዲና
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ፊቸር

“ሕገ-መንግሥቱ ያልፈታው ጥያቄ የለም!”
ኢሕአዴግ አባላቱን በተደጋጋሚ በሚያሠለጥንበት 

“ዴሞክራሲና ዴሞክራሲያዊ አንድነት በኢትዮጵያ” 
(1997 ዓ.ም) በተሰኘው ሠነዱ በ1983 ዓ.ም 
አካባቢ የነበረውን አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ 
በሚተነትንበት ርዕስ ሥር የኢትዮጵያን ሁኔታ 
ሲገልጽ፣ “…ኢትዮጵያ ሽግግሩን የጀመረችው በአንዳንድ 
መልኩ ከዩጎዝላቪያ በባሰ ሁኔታ ላይ ሆና ስለነበር 
የፖለቲካ ታዛቢዎች ኢትዮጵያም ከዩጎዝላቪያ የባሰ 
ዕድል ይገጥማታል ብለው ቢተነብዩ የሚፈረድባቸው 
አልነበረም” ይላል። ይኸው ሠነድ ይቀጥልና፣ “ይሁንና 
ኢትዮጵያ አልተበታተነችም። ሕዝቡም እርስ በርሱ 
አልተፋጀም። የኤርትራን ነባራዊ ሁኔታና የሕዝቡን 
ፍላጎት መሠረት በማድረግ፣ እንደ ችኮዝሎቫኪያ 
ሁሉ ኢትዮጵያና ኤርትራ በሰላም ተለያዩ። አገሪቱን 
የተቆጣጠረው ኢሕአዴግ ሁሉንም የታጠቁ የብሔር 
ብሔረሰቦች ድርጅቶች በሽግግሩ መንግሥት በማሳተፍ 
የሰላምን አቅጣጫ እንዲከተሉ አደረገ። የተበተነውን 
የደርግ ሠራዊት መልሶ ለማቋቋም ጥረት ተደረገ። 
የብሔር ብሔረሰቦች መብቶች ሕገ-መንግሥታዊ 
ጥበቃ አግኝተው ተረጋገጡ። ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓቱ እውን ሆነ። ኢትዮጵያ እስከነችግሯ የሰላም፣ 
የልማትና የዴሞክራሲ ጎዳናን መርጣ ቢዚሁ ጎዳና 
ለ14 ዓመታት ለመጓዝ በቃች” ይላል።
ኢሕአዴግ በተለይ ከምርጫ 97 ወዲህ ይሄንና ሌሎች 

ሠነዶች በመጠቀም ለሲቪል ሰርቪስ ሠራተኞች፣ 
የሁለተኛ ደረጃና ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ ለመከላከያ 
ሰራዊትና ለፖሊስ አባላት፣ ለሴቶችና ወጣቶች ማኅበራት 
አባላት ወዘተ. ያልተቋረጠ ሥልጠና በመስጠት ላይ 
እንዳለ ይታወቃል። በኢሕአዴግ ግምገማ መሠረት 
ለድርጅቱ ሽንፈት ዋና ዋና ምክንያቶቹ በአንድ 
በኩል ኢሕአዴግ ያመጣቸውን ለውጦች በበቂ ሁኔታ 
አለማስተዋወቁ ወይም የሕዝብ ግንኙነቱ በጣም ደካማ 
መሆኑ ሲሆን፣ ዋናው ግን አከርካሪው ተሰብሯል 
የተባለው ትምክህተኛ ጎራ አሁንም ገና በሕይወት 
ያለ መሆኑና የጥበት ኃይሉም እንዲሁ እንደተባለው 
አለመዳከሙ ናቸው።
ስለዚህ ኢሕአዴግ በአንድ በኩል ራሴን የማስተዋወቅ 

ችግር አለብኝ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ከምርጫው 
ማግስት ጀምሮ በቀድሞው ጠ/ሚኒስትር ዋና 
ተዋናይነት ሰፊ የሥልጠና መርሐ-ግብሮች ነድፎ 
ሥራውን ቀጠለ። መገናኛ ብዙኃንም በልማታዊ 
ጋዜጠኝነት ስም የመንግሥትን ስኬቶች ብቻ አብዝተው 
እንዲዘግቡ ተደረገ። መንግሥትን ይተቻሉ፤ የቀድሞው 
ሥርዓት ናፋቂዎች ናቸው የተባሉት ደግሞ ከቅንጅት 
መሪዎች ጋር ወህኒ ወረዱ፤ ጋዜጦችና መጽሔቶችም 
ተዘጉ። ተጀምሯል የተባለውን የዴሞክራሲያዊ 
ሥርዓት ግንባታ ለመቀልበስ ተንቀሳቅሰዋል የተባሉ 
የተቃሚ ፓርቲ መሪዎችም እንዲሁ በልዩ ልዩ ሁኔታ 
ተወንጅለው ታሰሩ።
የምርጫ 97ቱ ችግር ካለፈ በኋላም ቢሆን ኢሕአዴግ 

የሕዝብ ግንኙነት ሥራውን አጠናክሮ ቀጥሎበታል። 
ሬዲዮውም፣ ቴሌቪዥኑም አብዛኛው የሕትመት 
ውጤትም ስለስኬት፣ ሁሉም የአገሪቱ ጥያቄዎች 

በሕገ-መንግሥቱ ስለመመለሳቸው፣ የቀረው ሕገ-
መንግሥቱን በትክክል ሥራ ላይ ማዋልና የአገሪቱን 
ሕዳሴ ማረጋገጥ ብቻ ስለመሆኑ ያለማሰለስ ይሰብካሉ።
ኅዳር 19 ቀን 2006 ዓ.ም በፌዴሬሽን ም/

ቤት በተደረገው ሲምፖዝየም “ፌዴራሊዝምና 
የዴሞክራሲያዊ አንድነት ግንባታ በኢፌዴሪ ሕገ-
መንግሥት” በሚል ርዕስ ጽሁፍ ያቀረቡት የኢትዮጵያ 
የልማት ጥናት ማእከል ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ 
ዘፈኒያ ዓለሙ፣ “ሕገ-መንግሥቱ ይህ ቀረሽ የማይባል 
ሠነድ ነው። እንደ ሠነዱ ከሆነ፣ በኢትዮጵያ የብሔር 
ብሔረሰቦች መብቶች ተመልሰዋል፤ የመደራጀት 
መብትና የመድበለ ፓርቲ ሥርዓት ተፈቅዷል፤ 
በነጻነት የመጻፍ መብቶች ተፈቅደዋል፤ የሃይማኖት 
ነጻነትና ዕኩልነት ጥያቄዎች ተመልሰዋል፤ የመሬት 
ጥያቄ ምላሽ አግኝቷል ወዘተ.። በዚህ ሕገ-
መንግሥት ያልተመለሰ ጥያቄ የለም። ቀረው በዚሁ 
ሕገ-መንግሥት ጥላ ሥር ሁሉም የአገሪቱን ሕዳሴ 
ማራጋገጥ ብቻ ነው የሚጠበቅበት ሲሉ ይከራከራሉ። 
በሲምፖዚየሙ “የኢትዮጵያ ኅብረ-ብሔራዊ ፌዴራላዊ 

ሥርዓት” የሚል ጽሑፍ ያቀረቡት የፌዴራል ጉዳዮች 
ሚኒስቴር ሚኒስትር ድኤታ አቶ እውነቱ ብላታም 
ከብተና ያዳነን የሚሉትን ሥርዓትና ሕገ-መንግሥት 
መጠበቅ እንደሚገባ አበክረው ገልጸዋል።
እዚህ ላይ በሲምፖዚየሙ ላይ በተወሰነ ደረጃ ተነስተው 

በቂ ምላሽ ያልተሰጣቸውን ይልቁንም በካድሬዎች 
ርብርቦሽ የተድበሰበሱ ሁለት መሠረታዊ ጥያቄዎችን 
ማንሳት ያስፈልጋል። አንደኛው በኢሕአዴግ ሠነዶች 
እንደተገለጸው፣ ግንባሩ አገሪቱን የተረከበበት ወቅት 
አስቸጋሪ የነበረ መሆኑ የማይካድ ነው። ቢሆንም 
እውን ኢትዮጵያ የኢሕአዴግ መሪዎች እንደሚሉት 
ትበታተን ነበር ወይ? ለስንት ሺህ ዘመናት በክፉም 
በደጉም አብሮ የኖረው ሕዝብ እንደሚነገረው በቀላሉ 
ለሥልጣን ጥመኞች ተንበርክኮ አገሪቱን የሚበታትንበት 
ዕድል ነበረ ወይ? የጠባብ ብሔርተኝነቱ ስሜት ከ1983 
ዓ.ም ወዲህ እንዳለው ነበረ ወይ? አንዳንድ የፖለቲካ 
ተመልካቾች ኢትዮጵያ እንደ ዩጎዝላቪያ ልትሆን 
ትችላለች ማለታቸው እውነት ቢሆንም፣ ከዩጎዝላቪያ 
ሁኔታ ጋር የሚያመሳስላት ሁኔታ እንደሌለ ይልቁንም 
የኢትዮጵያ ሀገረ-መንግሥትነት ታሪክ በጣም ረዥም 
በመሆኑና በሕዝቡ መሀከል ከፍተኛ መቀራረብና 
አንድነት ስላለ መበታተን እንደማያሰጋት የተናገሩም 
የጻፉም ብዙ ነበሩ (ኢትዮጵያውንን ትተን እንደነዶናልድ 

ሌቪን፣ ክርስቶፈር ክላፓም እና ጆን ማርካኪስ ያሉ 
ታላላቅ ምሁራን ጭምር)፤ ምንም እንኳ ኢሕአዴግ 
ባይጠቅሳቸውም።
ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ ተመልሰዋል የሚባሉትን 

ጥያቄዎች የሚመለከት ነው። የኢሕአዴግ መሪዎች፣ 
“የብሔር ጥያቄ ተመልሷል” ይላሉ። “የብሔር ጥያቄ 
ከተመለሰ የብሔሮችን አጀንዳ ይዞ የሚንቀሳቀሱ 
(በሰላማዊ ሁኔታ የሚታገሉትን አያሌ ድርጅቶች ትተን) 
እንደ ኦነግና ኦብነግ ያሉ ድርጅቶች ለምን ትግላቸውን 
አላቆሙም?” የሚባል ጥያቄ ሲቀርብላቸው፣ “የኦነግና 
የኦብነግ ትግል ያልተሳካው ሕዝቡ ስለማይደግፋቸው 
ነው፤ ሕዝቡ የማይደግፋቸው ደግሞ ጥያቄው 
ስለተመለሰ ነው” ይላሉ። ይህ አስተሳሰብ በቲዎሪም 
በተግባርም የተሳሳተ መሆኑ ግልጽ ነው። አንደኛ 
ድርጅቶቹ ሕዝቡ ወይም የተወሰነው ክፍል ባይደግፋቸው 
እንዴት መኖር ቻሉ? በሌላ በኩል ደግሞ የድርጅቶች 
ስኬት የሚለካው ሥልጣን በመያዛቸው ብቻ ነው ወይ? 
ሕዝብ እየደገፋቸውስ ቢሆን እንደ ስሪላንካው አማፂ 
ኃይል ወይም እንደ ስፓኒሽ ሳሃራና እንደ ናይጄሪያዎቹ 

የቢያፍራ ኃይሎች በአካባቢው አለመመቸትና በዓለም 
የፖለቲካ ለውጥ ምክንያት ቢያንስ ለጊዜው ሊሸነፉ 
ወይም ሊዳከሙ አይችሉም ነበር ወይ? 
ሕገ-መንግሥቱ ያልፈታው ጥያቄ የለም የሚለው 

ሐሳብ በፍጹም ትክክል ያልሆነና ሁሉም ነገር አልቋል 
የሚል ‘ሪዳክሽኒስት’ አስተሳሰብ ነው። በሕገ-መንግሥቱ 
ዝግጅት ሒደት ውስጥ የተሳተፉትና የፈረሙበት ዶ/ር 
ነጋሶ ጊዳዳ እንደሚናገሩት፣ “አገሪቱን የተቆጣጠረው 
ኢሕአዴግ ሁሉንም የታጠቁ የብሔር ብሔረሰቦች 
ድርጅቶች በሽግግሩ መንግሥት በማሳተፍ የሰላምን 
አቅጣጫ እንዲከተሉ አደረገ” የሚለው አስተያየት 
በፍጹም ትክክል አይደለም። በወቅቱ የትጥቅ ትግል 
ያካሂድ የነበረው ኢዲሐቅ የሚባለው ድርጅት አባል 
ድርጅቶች (ኢሕአፓ፣ መኢሶን…) እንዲካተቱ 
አልተደረገም ነበር። ኦነግም ብዙ ሳይቆይ ከሒደቱ 
ወጥቷል። በሕገ-መንግሥቱ ሒደት ያልተሳተፉት 
ድርጅቶች የሚያነሱት ጥያቄ እንዳለ ሆኖ፣ ሕገ-
መንግሥቱን ተቀብለው ነገር ግን ቢመረጡ በሕዝብ-
ውሳኔ እንዲሻሻሉ የሚፈልጓቸው አንቀጾች እንዳሉ 
በፕሮግራማቸው አስቀምጠው የሚንቀሳቀሱ ብዙ 
ድርጅቶችም እንዳሉ ይታወቃል።
እናስ? ይህ ሁሉ ጥያቄ እያለ እንዴት ነው ሁሉም 

ነገር አልቋል፣ ያልተመለሰ ጥያቄ የለም ተብሎ 

8ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን (በዓል) ኅዳር 29 ቀን 2006 ዓ.ም በብሔራዊ ደረጃ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጅግጅጋ ከተማ 

“ሕገ-መንግሥታችን ለሕዳሴያችን” በሚል መሪ ቃል ይከበራል። ከዚያ ቀደም ብሎ በተለያዩ ክልሎችና መንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶችም በዓሉ በተለያዩ 

ዝግጅቶች ሲከበር ሰንብቷል። የሚዲያና የኮሚኒኬሽን ድርጅቶችም በፌደሬሽን ምክር ቤትና በብሮድካስት ባለሥልጣን አዘጋጅነት ኅዳር 19 ቀን 2006 

ዓ.ም በዓሉን በሲምፖዚዬም አክብረውታል። የዕንቁ ባልደረቦች በዕለቱ በመንግሥት የሥራ ኃላፊዎች የቀረቡትን ጽሑፎች እንደ መነሻ ወስደው ተረጋገጡ 

ስለሚባሉት የብሔረሰቦች መብቶችና ስለልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ዕጣ ፋንታ ለመተንተን ይሞክራሉ።

ከኢምፔሪያሊዝም 

         ወደ ኒዮ-   ሊብራሊዝም

“አምባገነን መንግሥታት ሁል ጊዜም የሚመሯት አገር ያለባት ችግር 

እጅግ ብዙ መሆኑን፤ ችግሩ ሊቃለል የሚችለው ደግሞ በአብዮታዊ 

ሒደት ብቻ መሆኑን ከመግለጽ አይቦዝኑም”
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ፊቸር

የሚሸኘው? መቼም ይሄን ሁሉ ድርጅት በደፈናው 
ኪራይ ሰብሳቢዎችና ፀረ-ዴሞክራሲ ብሎ መገላገል 
የሚቻል አይሆንም። ሕገ-መንግሥቱ ከጸደቀ በኋላ 
ዴሞክራሲያዊ አንድነት መፍጠር ተችሏል የሚባለውስ 
ምን ያህል እውነት ነው? (ጠባብ) ብሔርተኝነት 
እየጠነከረ ነው ወይስ እነፕሮፌሰር እንድሪያስ እሸቴ 
እንደሚሉት ቀስ በቀስ ከጠባብ ፍላጎት ወደ ፖለቲካና 
አገራዊ ብሔርተኝነት እየመጣን? ወደዚያስ እንመጣለን 
ወይ? የእነካናዳና ስዊዘርላድ ተመክሮ የሚያሳየው 
ተቃራኒውን አይደለም ወይ?
ፌደራሊዝምና ልማታዊ መንግሥት፤ “ያልተቀደሰ ጋብቻ”
የቀድሞው ጠ/ሚኒስትር አቶ መልስ ዜናዊ ታደሰ 

ገብረወልድ በሚል የብዕር ስም አዲስ ራእይ ላይ “የ‘ታሪክ 
መጨረሻ’ና ሩቅ አዳሪው የኢሲያ ዕድገት” በሚለው 
ጽሑፋቸው፣ “… ኢሕአዴግና ኤ.ኤን.ሲ ልማተዊነትን 
ብቻ ሳይሆን ዴሞክራሲያዊነትንም የምርጫቸው አካል 
እንዲሆን አድርገዋል። የኢሲያ ልማታዊ መንግሥታት 
በአብዛኛው ኢ-ሊብራል ብቻ ሳይሆን ኢ-ዴሞክራሲያዊ 
የነበሩ ሲሆኑ፣ ኢሕአዴግና ኤ.ኤን.ሲ ግን ልማታዊ 
መንግሥት በሙሉ ኢ-ዴሞክራሲያዊ መሆን የለበትም፣ 
ልማትን በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ማምጣት፣ በፈጣን 
ልማት ሒደት ዴሞክራሲ ሥር እንዲሰድ ማድረግ 
ይቻላል፣ ይገባልም ብለው በማመን በየአገሮቻቸው 
የዴሞክራሲ ሥርዓት በአስተማማኝ መሠረት ላይ 
እንዲገነባ ጥረት አድርገዋል” ሲሉ አብራርተዋል።
ቀደም ሲል የሕወሓት አመራርና የትግራይ ክልል 

ፕሬዝዳንት የነበሩትና በአሁኑ ወቅት የአረና ከፍተኛ 
አመራር የሆኑት አቶ ገብሩ አስራት “ኢሕአዴግ 
አብዮታዊ ዴሞክራሲና ችግሮቹ” በሚለው ጽሑፋቸው፣ 
“ኢሕአዴግ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ አብዮታዊ ዴሞክራሲያዊ 
የኢኮኖሚ መለያ በማድረግ ልማታዊ መንግሥት 
የሚል አቅጣጫ እንደሚከተል ገልጿል። ይህ በሊቀ-
መንበሩ የቀረበውና አሁን የድርጅቱ መመሪያ እንዲሆን 
የተደረገው የኢኮኖሚ አቅጣጫ የመንግሥትን ሚና 
በኢኮኖሚው በማጉላት ቁጥጥሩን የሚያጠናክርበት 
ዘዴ ነው። በአንድ በኩል ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች 
ጋር ባደረገው ውለታ መሠረት የሊበራል ኢኮኖሚ 
አራምዳለሁ ሲል፤ በሌላ በኩል ደግሞ ከባሕሪው 
የመነጨ ሁሉን ነገር ለመቆጣጠር ካለው ፍላጎት 
የተነሳ መንግሥት በኢኮኖሚው ላይ ያለውን ቁጥጥር 
ከፍ የሚያደርግ አቅጣጫ ሊከተል ይፈልጋል” ይላሉ።
አቶ ገብሩ አክልውም፣ “በእርግጥ ከሊበራል የኢኮኖሚ 

አስተሳሰብ ተስቶም ቢሆን የመንግሥት ሚና መኖር 
የለበትም ሊባል አይገባም። እንዲያውም የገበያ ሥርዓቱ 
ገና ባልዳበረበት ባልበለፀጉት አገሮች መንግሥት 
በኢኮኖሚው የሚኖረው ሚና ከፍ እንዲል ያደርገዋል። 
ይህ ማለት ግን የፖለቲካ ሥልጣን ለማጠናከር ተብሎ 
በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ጣልቃ በመግባት ኢኮኖሚውን 
መቆጣጠረ አለበት ማለት አይደለም። ኢሕአዴግ 
እያደረገ ያለው ግን ይህንኑ ነው። ኢሕአዴግ የፋይናንስ 
ተቋማትን የፓርቲ የንግድ ድርጅቶችንና መሬትን 
በመቆጣጠር ኅብረተሰቡን በቁጥጥሩ ሥር ለማስገባት 
ይፈልጋል።
ልማታዊ መንግሥት በሚል ጽሑፉ ባስቀመጠው 

አመለካከት ደግሞ የተወሰነውን ባለሀብት ኪራይ 
ሰብሳቢና ጥገኛ ብሎ በመፈረጅ የራሱ ደጋፊዎችን ብቻ 
ለማጠናከርና ለመፍጠር ይጥራል። ኢሕአዴግ ኪራይ 
ሰብሳቢ ወይም ጥገኛ የሚላቸው ራሱ ባስቀመጠው 
ቀመር እንጂ የኢኮኖሚው ሕግጋት በፈጠረው ክስተት 
ላይ ተመሥርቶ አይደለም። ለኢሕአዴግ ታማኝና 
አደግዳጊ ያልሆኑ ባለሀብቶች በጥገኝነትና ኪራይ 
ሰብሳቢነት ተፈርጀው ከእንቅስቃሴያቸው ሊስተጓጎሉ 
ይችላሉ። ይህም ኢኮኖሚውን ሊጎዳ የሚችል አካሄድ 
ነው” ሲሉ ይገልፃሉ።
በሌላ በኩል ስለኢትዮጵያ ጥልቅ እውቀት አላቸው 

የሚባሉት ፕ/ር ክርስቶፈር ክላፓም፤ መስከረም 13 
ቀን 2006 ዓ.ም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም 
ጥናት ማእከል፣ “Federalism and Developmental 
State” በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጽሑፍ፣ ሕወሓት 
በብሔረሰቦች ጉዳይ ላይ የያዘው አቋም ያስገኝልኛል 
ያለውን ድጋፍ ከሕዝቡ እንዳላገኛ ይልቁንም ተዳክሟል 
የተባለው ኢትዮጵያዊ ብሔርተኝነት በሁለት ወሳኝ 
አጋጣሚዎች -  በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት እና በምርጫ 
97 - ግልጽ በሆነ መልኩ ለአገዛዙ ፈተና አንደሆነ 
ጠቅሰው፣ ድርጅቱ ይህንኑ ኢትዮጵያዊ ብሔርተኛ 
ኃይል ለመያዝ የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት 
አስተሳሰብ እንደሚከተል ለመግለጽ እንደተገደደ 
ይገልጻሉ። ይሁን እንጂ እንደ ፕ/ር ክላፓም አገራዊ 
ብሔርተኝነትንና ጠንካራ መንግሥትን የግድ የሚለው 
የልማታዊ መንግሥት አስተሳሰብ፣ ከፌዴራላዊ 
መንግሥት አደረጃጀት ጋር የሰመረ ግንኙነት ሊኖረው 
እንደማይችል ጠቅሰው፣ ዕድገትን ለማምጣት በሚል 
የፌዴራል መንግሥቱ በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ እየገባ 
በመሬታቸውና በሌሎች ሀብቶቻቸው ላይ እንደፈለገ 
ለመሆን የሚያደርገው ጥረት ፌዴራላዊ አደረጃጀቱን 
ችግር ላይ እንደሚጥለው ጋምቤላንና ሌሎችን በተለይ 
አርብቶ አደር የሚበዛባቸውን ክልሎች ጠቅሰዋል።
ብዙዎች እንደሚሉት፣ ስለአብዮታዊ ዴሞክራሲም 

ይሁን ስለልማታዊ መንግሥት አቅጣጫ ከአቶ 
መለስ ውጭ ያሉት አመራሮች ብዙም አያውቁም። 
ከአቶ መለስ ሞት በኋላ በከፍተኛ አመራሮች በኩል 
የሚታየው ውዥንብር የሚያሳየውም ይህን ነው። 
የልማታዊ መንግሥት አስተሳሰብ መሠረታዊ መነሻው 
ከወደ ምዕራብ ከካፒታሊስቱ ዓለም መሆኑ እየታወቀ፣ 
ምንጩ ምሥራቅ ኢሲያ እንደሆነ የሚገልጹ የድርጅቱ 
ደጋፊ ምሁራንና አመራሮች አሉ። እንደነአቶ ስብሐት 
ነጋ ያሉት ደግሞ ወደቀደመው ተመልሰው ስለመደብ 
ማውራት ጀምረዋል።
የአስተሳሰቡ ምንጭ ከወዴት ነው? በሚለው ነጥብ 

ላይ ኢህአዴጋውያን የጠራ ግንዛቤ እንደሌላቸው 
የሚያመለክቱ ሁለት ገጠመኞችን በቅርቡ ታዝበናል። 
ኅዳር 18 ቀን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፌዴራሊዝም 
ጥናት ማእከል ባዘጋጀው የውይይት መድረክ፣ 
“Developmenetal State in Ethiopia: Prospects and 
Challenges” በሚል ርዕስ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት 
ዶ/ር አሰፋ ፍሥሐ ስለልማታዊ መንግሥት የዕድገት 
ፈለግ ሲገልጹ፤ አስተሳሰቡ ሊፕሴት በተባለው የሶሻል 
ሳይንስ ሊቅ እንደተቀነቀነ የሚገልጹ ምሁራን እንዳሉ 
አስገንዝበው፣ የቅርቡን ሁኔታ ለማየት ግን ከነጃፓን 
ተመክሮ መነሳቱ እንደሚሻል ገልጸዋል። ዴሞክራሲያዊ 
አይሁን እንጂ እነሲንጋፖር፣ ደቡብ ኮሪያና ታይዋንም 
በዚህ አቅጣጫ እንዳደጉም ገልጸዋል። እንደ ዶ/ር 
አሰፋ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥትን በሥራ 
ላይ ለማዋል ጠንከራ መንግሥት ያስፈልጋል። ለዚህ 
ደግሞ ሰፊ መሠረት ያለው ቅንጅት የተሻለው አማራጭ 
እንደሆነ ጠቁመዋል። ኢትዮጵያ ከሌሎች አገሮች ይልቅ 
የሕንድን ተመክሮ ብታጤን የሚሻል መሆኑንም ፈራ 
ተባ እያሉ ተናግረዋል።
ፕ/ር አንድሪያስ እሸቴም ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መንግሥት ጠንካራ መንግሥትን የግድ የሚል ነው 
በሚለው ሐሳብ ይስማማሉ። ለመለስ ፋውንዴሽን 
ባቀረቡትና በሁለተኛው የጣና ፎረም ሪፓርት ላይ 
ታትሞ በወጣው “Meles Zenawi: Reflection” በሚለው 
ጽሑፋቸው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አብዛኛው ሕዝባቸው 
በከፍተኛ ድህነት በሚማቅቅባቸው አገሮች፣ የኢኮኖሚ 
ዕድገት ከሌለ ምርጫ እያደረጉ መሪዎችን መቀያየር 
የተወሰኑ አካላት የአገሪቱን ሀብት እየተቀያየሩ እንዲበሉ 
ከማድረግ ውጭ ረብ የለውም፤ ስለዚህ አብዛኛውን 
ሕዝብ ከድህነት የሚያወጣና ተጠቃሚ የሚያደርግ 
ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ያስፈልጋል። 

ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ደግሞ ጠንካራ 
መንግሥት ይፈልጋል ይላሉ።
በሚዲያ ሲምፖዚየሙ ላይ ተገኝተው ጥናታዊ 

ጽሑፍ ያቀረቡት በበኩላቸው፤ ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 
መንግሥት ከመሠረቱ ግራ ዘመም አስተሳሰብ መሆኑንና 
አስተሳሰቡም እንዳሁኑ (እሳቸው ታላቁ መሪ አንጥረው 
አቅርበውታል ይላሉ) በጠራ ሁኔታ አይቅረብ እንጂ 
ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ጀምሮ የነበረ መሆኑን 
ይገልጻሉ። እንግዲህ፣ እዚህ ላይ ሁለት መሠረታዊ 
ነጥቦችን ማንሳት ተገቢ ይሆናል። አንደኛው፣ ልማታዊ 
ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ስለሚባለው አቅጣጫ 
በተለይ የአስተሳሰቡ ምንጭ ከወዴት እንደሆነ በድርጅቱ 
አመራሮች መሀከል ልዩነት አለ። አንዱ ከምሥራቅ 
ሲል ሌላኛው ደግሞ ከምዕራብ ይላል። ሁለተኛው፣ 
ልማታዊ መንግሥት እንዴት ዴሞክራሲያዊ ሊሆን 
እንደሚችል በሚገባ የተብራራ ነገር አለመኖሩ ነው። 
ከጠባብ ንፍቀ-ክበብ ወጥቶ በምሁራን መሀከልም 
ጠንካራ ክርክር እየተደረገበት አይደለም። ከተመክሮ 
እንደሚታወቀውና እነፕ/ር አንድሪያስም እንደገለጹት፣ 
ልማታዊ መንግሥት ጠንካራ መንግሥትን የግድ 
የሚል ነው።
ኢትዮጵያ ደግሞ በአንድ በኩል የብዙ ብሔረሰቦች 

አገር ናት፤ ክልሎችም የተዋቀሩት በዚህ መሠረት 
ነው። አሁን ባለው የፌዴራል አደረጃጀት ነጻና ፍትሐዊ 
ምርጫ ከተደረገ በኋላ የሚመሠረተው መንግሥት 
ደግሞ ሰጥቶ መቀበልን፣ ድርድርንና ማመቻመችን 
የግድ የሚል፤ የማመቻመች ባህሉ እስኪለመድ ድረስ 
ደግሞ በተነጻጻሪ ደካማ መንግሥት መሆኑ የማይቀር 
ነው። እንደ ጣሊያን፣ ሆላንድ፣ ጀርመን ወዘተ. ባሉ 
የዳበረ ዴሞክራሲ ባለባቸው አገሮች ሳይቀር በቅንጅት 
የሚፈጠሩ መንግሥታት ደካሞች ናቸው።
ከዚህ ወጭ ታዲያ ምን አለ? በዴሞክራሲያዊ 

ምርጫና በድርድር የሚመሠረት መንግሥትን 
መቀበል ወይም አምባገነን መሆን ነው ያለው ምርጫ። 
ኢሕአዴግ በድርጅት ደረጃ ነጋዴ በመሆኑና ከኢትዮጵዊ 
ብሔርተኝነት ጋር ባለው ቅራኔ ምክንያት ጥሩ አገራዊ 
አምባገነን እንኳ መሆን የሚችል አይመስልም። 
ያልተመለሰ ጥያቄ የለም፤ ስለሕዳሴያችን ብቻ ዘግቡ፤ 
ስለእኛ ክፉ የሚያወሩት ልዩ አጀንዳ ያላቸው የኒዮ-
ሊበራል ኃይሎች ናቸው በሚባልበት በአሁኑ ወቅት 
ያለነው ከዚህ መንታ መንገድ ላይ ነው! በደርግ 
ጊዜ ለሁሉም ችግሮችና ወድቀቶች ተጠያቂ የሆነው 
ኢምፔሪያሊዝም ነበር። አሁን ደግሞ የሁሉም ችግር 
ምንጭ ኒዮ-ሊብራሊዝም እየሆነ ነው።
“አምባገነን መንግሥታት ሁል ጊዜም የሚመሯት 

አገር ያለባት ችግር እጅግ ብዙ መሆኑን፤ ችግሩ 
ሊቃለል የሚችለው ደግሞ በአብዮታዊ ሒደት ብቻ 
መሆኑን ከመግለጽ አይቦዝኑም” ይላሉ በአዲስ አበባ 
ዩኒቨርሲቲ የሶሲዮሎጂ መምህር የሆኑት ዶ/ር ታዬ 
ንጉሤ (Addis Standard Vol. 26)። በኢትዮጵያችንም 
“አገሪቱን ከመበታተን የታደግናት እኛ ነን፤ ለውጡንም 
በአብዮታዊ መንገድ ነው የምናመጣው” እየተባለ ነው።
ለ8ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በዓል 

በፌዴሬሽን ም/ቤት የተዘጋጀው ሠነድ “በሌላ አባባል 
ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግሥት በተፈጥሮው 
የሥልጣን መሠረቱና ቅቡልነቱ የሚመነጨው በቀጥታ 
ከሕዝብ ሆኖ ሥር-ነቀል (አብዮታዊ) የሆነ ለውጥ 
ለማምጣት ባለው ቁርጠኝነት በፖለቲካዊ፣ ማኅበራዊና 
ኢኮኖሚያዊ መስኮች በሚያስመዘግበው ተጨባጭ 
ውጤት አማካኝነትና የገባውን ቃል በተግባር በትክክል 
በመተርጎም ነው” ሲል ያብራራል። ለውጡ አስፈለጊ 
ቢሆንም፣ ቀጣይነት ሊኖረው የሚችለው ግን ሕዝቡ 
በትክክልም ያመነበትና የደገፈው ለውጥ ሲሆን ብቻ 
ነው። ያ ደግሞ በነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ነው ሊታወቅ 
የሚችለው።

ከኢምፔሪያሊዝም 

         ወደ ኒዮ-   ሊብራሊዝም
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ምኒልክ
የአዘጋጁ መልዕክት

ይድረስ ለዕንቁ

ባ
ለፈው ዕትማችሁ ስለመገናኛ ብዙኃን 
ነጻነት ሰፋ ያለ ዘገባ ማውጣታችሁ 
ይታወሳል። የኔም ሐሳብ በዚሁ ጉዳይ 
ዙሪያ የሚያጠነጥን ነው። ከሁሉ 
በፊት ግን የአፍሪካ መገናኛ ብዙኃን 
ኃላፊዎችና ጋዜጠኞች በአገራችን 

ተሰባስበው መወያየት በመቻላቸው በበኩሌ እሰየው 
የሚያስብል ነው እላለሁ። በዚህ ከእናንተ ዘገባ 
እለያለሁ። ለነገሩ በቅርቡ በመንግሥት (ወይስ 
በኢሕአዴግ?) መገናኛ ብዙኃን እንደምንሰማው 
አሰልችና ቅጥፈት የተመላበት ዲስኩር ሳይሆን፣ 
የአፍሪካ መገናኛ ብዙኃን ጉባኤ በኢትዮጵያ 
እንዲካሄድ አጥብቀው የጠየቁት ታይታ የጠፋቸው 
ተወዳጅ ጋዜጣ - አዲስ ነገር - ጋዜጠኞች በተለይ 
ደግሞ መራሔ ኤዲተሩ መስፍን ነጋሽ እንደ ነበር 
እናስታውሳለን። አዲስ ነገሮች ሩቅ አሳቢ፣ ቅርብ 
አዳሪ ሆኑና ጉባኤው እነሱ በሌሉበት ለመካሄድ 

በቃ። ይሁን፣ ይካሄድ።
ጉባኤው ከተካሄደ አይቀር ግን ለአገራችንም ሆነ 

ለአፍሪካ ሚዲያ ገንቢና አስተማሪ ሊሆን ይችል 
የነበረው፣ የተወሰኑ “ምርጦች” ወይም “ልማታዊ” 
የሚባሉ ጋዜጠኞችና ኃላፊዎች የሚሳተፉበት 
ሳይሆን፣ ሁሉም በአገራችን ያሉት (‹‹ሁሉም 
በአገራችን ያሉት›› ሲባል በጣት የሚቀጠሩ መሆኑ 
እንዳለ ሆኖ) ያላቸውን ሐሳብ ይዘው ቀርበው 
ውይይቶችና ክርክሮች የሚያካሂዱበትና የተሞክሮ 
ልውውጥ የሚደረግበት መድረክ መሆን ነበረበት። 
ግን አልሆነም።
በጉባኤው ከተሳተፉ የአገራችን መገናኛ ብዙኃንን 

እንወክላለን ያሉ ግለሰቦች ዋና ተግባር የነበረው 
መገናኛ ብዙኃኑ የተደቀነበትን ፈተና አንስቶ 
ከመንግሥት፣ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና 
ከሌሎች አፍሪካዊ ጋዜጠኞች ጋር መወያየት 
ሳይሆን፣ ጭራሽ በአገር ቤት የሰለቸንን የፀረ-

ኒዮሊብራሊዝም ዲስኩር፣ የአፍሪካ መገናኛ ብዙኃን 
እንዴት ኒዮሊብራሊዝምን መዋጋት እንዳለባቸው 
የቻሉትን ያህል ትምህርት ለመስጠት ሲታትሩ 
ታዝበናል - ሰሚ ባያገኙም። ደግነቱ ዕድሜ 
ለዘመናዊ ቴክኖሎጂ፣ የጉባኤው ተሳታፊዎች 
ቀድመው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚታየው የሚዲያ 
አፈና በቂ ግንዛቤ ይዘው ነበር።
ዛሬም ከ80 ሚሊዮን ሕዝብ በላይ የሚኖርባት 

አገራችን በጣት የሚቆጠሩ ለዛውም ከአዲስ አበባ 
ውጭ ባለው ሁኔታ ይሄ ነው የማይባል ዘገባና 
ትንታኔ የማያቀርቡ መገናኛ ብዙኃን ያሉባት አገር 
ናት። አንድም የግል ቴሊቪዥን የለም፤ ያለቸው 
የግል ኤፍ ኤም ሬዲዮ አንዲት ብቻ ናት፤ እሷም 
ብትሆን ፈራ ተባ እያለች በማኅበራዊ ጉዳዮች 
ብቻ የተወሰነች። ይሄ ተይዞ ነው ስለሕዳሴ ሌት 
ተቀን የሚሰበከው። ድንቄም ሕዳሴ! ሰዎቹ ቃላትን 
መግደል ያውቁበታል እቴ!

የመገናኛ ብዙኃን ነጻነት፤ 
ፍየል ወዲህ ቅዝምዝም ወዲያ!

በአገራችን ስለብሔራዊ መግባባት ብዙ ተብሏል። ስለብሔራዊ ዕርቅ 
አስፈላጊነት ያለመታከት የሚናገሩ ወገኖች አሉ። መንግሥት በበኩሉ ማን ከማን 
ጋር ተጣላና ነው ስለዕርቅ የሚወራው? ይላል። ተመልሶ ደግሞ ስለብሔራዊ 
መግባባት አስፈላጊነትና በአገራችን መግባባት የተፈጠረ ስለመሆኑ ይናገራል። 
‹‹ብሔራዊ መግባባት ተፈጥሯል›› የሚለውን ፌዝ ትተን፤ አስፈላጊ በመሆኑ 
ጉዳይ ላይ ግን በሁሉም ወገን መስማማት እንዳለ እንገነዘባለን። ትልቁ ጥያቄ፡
- ከታሪካችን ጋር ሳንታረቅ፣ ግልጽና የሠለጠነ ውይይት ሳናደርግበት፣ እንዴት 
ብሔራዊ መግባባት መፍጠር እንችላለን? የሚለው ነው።
የኢሕአዴግ መሪዎች ስለኢትዮጵያ ታሪክ፣ በአጠቃላይ ስለዘመናዊት ኢትዮጵያ 

ያላቸው የተዛባ ግንዛቤ ለብሔራዊ መግባባት አለመሥመር ከፍተኛውን ድርሻ 
እንደሚይዝ ጥርጥር የለውም። ኢሕአዴግ በተለያዩ ሠነዶቹ እንዳሰፈረውና 
የድርጅቱ መሪዎች በቃላቸው አበክረው ሲናገሩ እንደሚደመጡት፣ ግንባሩ 
የብሔረሰቦች መብቶች መከበር ብቸኛው ተቆርቋሪና ፊታውራሪ ነው፤ አሁንም 
የኢሕአዴግ መሪዎች እንደሚሉት፣ ኢሕአዴግ ሥልጣን ከመያዙ በፊት ያሉት 
ሥርዓቶች በሙሉ ፀረ-ዴሞክራቶችና ለሕዝባቸው የማያስቡ ነበሩ። እርሱና 
እርሱ የፈጠረው ሥርዓት ከሌለ፣ አገሪቱ በፀረ-ዴሞክራሲያዊና ኪራይ ሰብሳቢ 
ኃይሎች እጅ ትወድቃለች፤ እንደ እርሱ፣ ፀረ-ዴሞክራሲ ኃይሎች ወይ የድሮው 
ሥርዓት ናፋቂዎችና ትምክህተኞች ናቸው ወይ ደግሞ የለየላቸው ጠባብ 
ብሔርተኞች ናቸው፤ ሌላ ከኢሕአዴግ የተሻለ ለዚህች አገር የሚያስብ ኃይል 
የለም ወዘተ.፡፡
ስለልማታዊ መንግሥትነቱ፣ መንገድ ስለመገንባቱ፣ ግድቦች ስለመሥራቱ፣ 

ትምህርት ስለማስፋፋቱ፣ ባለሁለት አሐዝ ዕድገት ስለማስመዝገቡ፣ በአጠቃላይ 
ወደር የሌለው መንግሥት እየመራ ስለመሆኑ ያለመታከት የሚናገረው 
ኢሕአዴግ፣ አሁን ያለችውን ዘመናዊት ኢትዮጵያ የገነቧትን መሪዎች መልካም 
ተግባር ፈጽሞ አያወራም፤ እንዲነገርም አይፈልግም። ስለታላቁ መሪ ሌት 
ከቀን የሚዘምሩት የኢሕአዴግ መሪዎች፣ የዓደዋ ድልን ያህል መላ የጥቁር 
ሕዝን ያኮራ ድል ያስገኙት መሪ ስም ማንሳት አይፈልግም።  ሠርተውታል 
ስለሚባለው መጥፎ ሥራ ግን በተጋነነ መልኩ ይጻፋል፤ ይነገራል።
ከላይ እስከ ታች ስለራሱ መልካም ሥራ ይናገራል፤ ስለነዳግማዊ ምኒልክ 

መልካም ሥራ አትናገሩ ይላል። የኢትዮጵያን የአገር ምሥረታ ታሪክ ከነችግሩ፣ 
በአገር ግንባታው ሒደት የተፈጠሩትን ስሕተቶች ሳንዘነጋ እናክብረው፤ በታሪኩ 
ሒደት የተሳተፉትን ዜጎች እና መሪዎች በሚገባው መጠን እናክብራቸው የሚሉ 
ኢትዮጵያውያንን ሁሉ በድሮው ሥርዓት ናፋቂነት ይወነጅላል። ምኒልክን 
የምኒልክ ዘመን ሰዎች የፈጠሯትን አገር እያስተዳደሩ፣ ስለነምኒልክ አታንሱብን 
ማለት ከሐቅ ጋር ፊት ለፊት መላተም ነው።
እውነቱ እንደ ሌሎች አገሮች በኢትዮጵያም የአገር ምሥረታ የተከናወነው 

በድርድርና በግጭት መሆኑ ግልጽ ነው። በአገር ምሥረተው ሒደት የተጠቀሙ 
(በድርድር የገቡ) እንዳሉ ሁሉ፣ ተጎጅ የሆኑም ነበሩ። ከዚህ ውጭ ለመሆን 

የሚችልበት ዕድል ነበረ ወይ? ከኢትዮጵያ ጋር ይበልጥ ተመሳሳይ የአገር ግንባታ 
ታሪክ ያላቸው እነጀርመን፣ ጣሊያን እና ሌሎች አገሮች የሄዱበት መንገድ 
ከዚህ የተለየ ነበር ወይ? የሌሎች አገራት መሪዎች ሐውልት ሲቆምላቸው፣ 
የትምህርት ተቋማት፣ ሽልማቶች፣ መንገዶች ወዘተ. በስማቸው ሲሰየሙላቸው፤ 
የእነምኒልክ ሐውልት እንዲፍርስ ሙከራ የተደረገበትና በስማቸው ለጀግኖች 
ይሰጥ የነበረው ሽልማት እንዲቀር የተደረገበት ምክንያት ምንድን ነው?
አሜሪካ በታሪኳ አብርሃም ሊንከን በተሳተፉበት የርስ በርስ ጦርነት ላይ 

የሞተባትን የሕዝብ ቁጥር ያሀል ሞቶባት እንደማያውቅ የታሪክ ባለሙያዎች 
ይነግሩናል። የዛሬይቱ የዓለም ብቸኛ ልዕለ-ኃያል አገር የተፈጠረቸው፣ ይህን 
በመሰለ ከፍተኛ ደም በፈሰሰበት ጦርነት መሆኑ ግልጽ ቢሆንም፤ የአሸናፊው 
ኃይል መሪ አብርሃም ሊንከን እንደነዳግማዊ ምኒልክ ስማቸው አይነሳ 
አልተባለም። ይልቁንም ዩኒቨርሲቲዎችና ሌሎች ብሔራዊ ድርጅቶች በስማቸው 
እንዲሰየሙላቸው ነው የተደረገው። የተሠራላቸውና የሚሠራላቸው ቴአትርና 
ፊልም ደግሞ እስከ አሁንም ቀጥሏል። ለተሸናፊው ወገን መሪ ለሆኑት ጀፈርስም 
ቢሆን ልዩ ልዩ ብሔራዊ ድርጅቶች ተሰይመውላቸዋል። መሠልጠን ማለት ይሄ 
ነው! ምርጥ ተሞክሮ ማለት ይሄ ነው!
ብሔረሰብ ስለሚባለው ፅንሰ-ሐሳብ ባለን ቁንጽልና በቂ ውይይት ባልተደረገበት 

ግንዛቤ ምክንያት፣ ያለፉ መሪዎቻችን (እነሱ እንዲህ ነኝ ሳይሉ!) በብሔረሰብ 
ከረጢት ውስጥ ከትተን አላስፈላጊ ብቻ ሳይሆን በጣም አደገኛ በሆነ ሁኔታ 
ፍርድ ለመስጠት እንሞክራለን። ለታሪክ ያለን አተያይም በጣም አደገኛ ነው። 
ታሪክን ለፖለቲካ መጠቀሚያነት እያዋልን፣ ለቀጣዩ ትውልድ ነቀርሳ እየተከልን 
መሆኑን መገንዘብ ከሁሉ በላይ በጣም አስፈላጊ ነው።
ከአራት ቀናት በኋላ ታኅሣሥ 3 ቀን 2006 ዓ.ም የዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ 

አስክሬን፣ በ4 ኪሎ የታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ገዳም ያረፈበት 100ኛ 
ዓመት በዓል ይከበራል። የበዓሉ መከበር ንጉሥ ምኒልክን ማሰብ ወይም መዘከር 
ብቻ አይመሰለንም። ከማሰብና ከመዘከር ቃላዊ ፍቺ የሚልቅ ብሔራዊ ትርጓሜ 
ያለው ነው። ምኒልክን ማስታወስ ማለት እጅግ ብዙ ነገር ማለት የሚሆነው 
ራሳቸው ንጉሡም ይሁን በዘመነ-መንግሥታቸው የተከናወኑት አገራዊ 
ተግባራት ታላቅነትና ረቂቅነት፤ ለዚህኛውም ይሁን ለመጪው ኢትዮጵያዊ 
ትውልድ የሚኖራቸው ታሪካዊ አብነት እጅግ የላቀ በመሆኑ ነው። በመንግሥት 
በኩል ግን ይህንን ቀን በብሔራዊ ደረጃ ለማክበር ይቅርና ከዚያ በመለስ በልዩ 
ልዩ ዝግጅቶች አስቦ ለመዋል እንኳ የተደረገ ጥረት አለመኖሩ፣ እንደ አገር 
አሁንም ከችግር ያልተላቀቅን መሆኑን ያመለክታል፡፡
ስለአሁኗ ኢትዮጵያ ስንነጋገር ግን ኢትዮጵያን እንደ አገር የፈጠሯትን 

መሪዎቻችንንም እያሰብን፣ እየዘከርን እና የሚገባቸውን ክብር እየሰጠን መሆን 
ይኖርበታል። ካለበለዚያ አሁን ኢሕአዴግ እንደሚያደርገው፣ ከታሪክ ጋር 
ተጣልቶ ብሔራዊ መግባባትን እፈጥራለሁ ማለት በጭራሽ ሊሆን የሚችል 
አይደለም።

ባለታሪኮቻችንን ለምን አናከብርም?
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ምኒልክ
ወቅታዊ ጉዳይ

እሱ ማን ነው?
እሱ ታላቅ የነበረ ኢትዮጵያዊ ነው። የሸዋ ንጉሥ ነበረ። የኢትዮጵያም 
ንጉሠ ነገሥት ሆኖ ኖረ። እሱነቱን ለማይወዱት ሰዎች መድኃኒት 
እንደማይገኝለት ነቀርሳ የጥላቻ በሽታቸው እያገረሸ እንዲያሰቃያቸው 
ምክንያት ቢሆንባቸውም፤ የኢትዮጵያን የፀረ-ቅኝ አገዛዝ ተጋድሎ ሕያው 
ታሪክ ሊያጠፉት በማይቻላቸው ደማቅ ቀለም ጽፎና አስጽፎ ማለፍ 
የቻለ የአቢሲኒያ መኩሪያ ነው። የመላው ዓለም ጥቁር ሕዝብም ይሁን 
የአገራዊ ነጻነት አርበኞች ምሣሌ መሆን የቻለ የእናት ኢትዮጵያ ውድ 
ልጅ ነው። እሱ እነገበየሁን፣ እነባልቻን፣ እነጎበናን፣ እነአውአሎምን፣ 
እነአባተን… ይዞ ጀግንነቱን ያስመሰከረ፤ ከሠራዊት አዛዥነቱም በተጓዳኝ 
በመለኛነቱ የሚታወቀውን ኃብተ ጊዮርጊስን ለማኅበራዊ ዳኝነቱ መስፈን 
በዙፋኑ አጠገብ ያስቀመጠ፤ በጣይቱ ምክርና ብልኀት እየታገዘም ጭምር 
የኢትዮጵያን ጠላቶች የሤረኝነት መረብ የበጣጠሰ፤ ከዐፄ ቴዎድሮስና 
ከዐፄ ዮሐንስ ጥንካሬአቸውን ወስዶ ስሕተታቸውን በማረም መንግሥታዊ 
አመራሩን የቀና ለማድረግ የታተረ፤ “የዓለም ጣዕም” የመባሉን ያህል ከእሱ 
በፊት የነበረውን የኢትዮጵያን ዓለማዊ ምሬት ለማጣፈጥ እንቅልፍ አጥቶ 
የንጉሥነቱን ሥራ የሠራ ነው።
ማንም ወደደ ጠላ፤ እሱ የአበሻ ኦቶቮን ቢስማርክ፣ ጋሪባልዲ፣ ማዚኒ፣ 
ካሜሩን ኬቦርንና አብርሃም ሊንከን ነው። በተለይም እንደ ምዕራባውያን 
የዘመን አቆጣጠር ከ1743-1826 የኖረውንና ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካንን 
ሦስተኛው ፕሬዝደንት ሆኖ ከ1801-1809 የመራውን ቶማስ ጀፈርሰንን 
“ይመስላል” እያሉ፤ አንዳንድ “የዘመኑ ዕውቀት ዘልቋቸዋል…” የሚባሉ 
የአገር ልጆች ከሠለጠነውና ከታደለው ዓለም ታላላቅ ሰዎች ጋር በአቻነት 
ሊያስቀምጡት ቢፈልጉም፤ እሱ ግን ካለፈ በኋላ አምሳያው ያልተገኘለት 
ብቻ ሳይሆን በሰው ልጅ ሤረኝነትና አላዋቂነት ብቻም ሳይሆን በተፈጥሮም 
ቅጣት ተፈትኖ የአሸናፊነትን አክሊል የተቀዳጀ ግሩም ኢትዮጵያዊ ነበረ።
እሱ ወደ ኢትዮጵያ የሥልጣኔን ቱሩፋት አስገባለሁ ባለ ጊዜ፤ እጅግ ብዙ 
አላዋቂዎችና ተላላዎች በቅዋሜ ተነሱበት። ጥበበኛ ነበርና በኃይል ሳይሆን 
በዘዴና በብልኀት የሥልጣኔውን ሥርጸት አስፈላጊነት፤ ራሱ እየሞከረ፣ 
ራሱን ቀዳማይ አድርጎ እያሳየ… ይቀበሉትና ይገለገሉበትም ዘንድ በእጅጉ 
ደከመ። ለአብነት ያህልም የመጀመሪያውን ዘመናዊ ወፍጮ ባስተከለ ጊዜ 
አላዋቂ የነበረው ሕዝባችን፤ መኳንንቱንም ጨምሮ ፣ ‹ይህማ የሰይጣን 
ሥራ ነው! የእህልን በረከት ያሳጣል…” እያሉ አጉረመረሙበት። እሱ 

ፊትም ያላለፈው ኋላም ያልተገኘው

ከአራት ቀናት በኋላ ታኅሣሥ 3 ቀን 2006 ዓ.ም የዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ 

የቀብር ሥነ-ሥርዓት የተፈጸመበት ወይም አስከሬናቸው በ4 ኪሎ 

የታዕካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ገዳም ያረፈበት 100ኛ ዓመት በዓል 

ይከበራል። የበዓሉ መከበር ንጉሥ ምኒልክን ማሰብ ወይም መዘከር 

ብቻ አይመሰለንም። ከማሰብና ከመዘከር ቃላዊ ፍቺ የሚልቅ ብሔራዊ 

ትርጓሜ ያለው ነው። ምኒልክን ማስታወስ ማለት እጅግ ብዙ ነገር ማለት 

የሚሆነው ራሳቸው ንጉሡም ይሁን በዘመነ-መንግሥታቸው የተከናወኑት 

አገራዊ ተግባራት ታላቅነትና ረቂቅነት፤ ለዚህኛውም ይሁን ለመጪው 

ኢትዮጵያዊ ትውልድ የሚኖራቸው ታሪካዊ አብነት እጅግ የላቀ በመሆኑ 

ነው። በመሆኑም የወቅታዊ ጉዳይ መተንተኛችን ገጽ ዐብይ ቁም-ነገር 

በዳግማዊ ምኒልክ ጉዳይ ላይ ብቻ እንዲያተኩር አድርገነዋል። ስም 

ከመቃብር በላይ ጎልቶና ገዝፎ ስለመኖሩ በኢትዮጵያችን የረዥም ዘመናት 

ታሪካዊ ሂደት ከምኒልክም ብዙ የሚልቅ የቅርብ ዘመን ሕያው ማስረጃ 

የለምና፤ እነሆ በተከታዩ ጽሑፍ ንጉሡን ከ103 ዓመታት በኋላ አርአያነት 

ስላለው ብሔራዊ ተግባራቸው እንዘክራለን። ይህኛው “ዕንቁ” በልዩ 

ዕትምነቱ የተጠናቀረው፤ የዳግማዊ ምኒልክ ክብር የኢትዮጵያውያን ክብር 

በመሆኑም ነው ብለን አስተያየታችንን እንሰነዝራለን።

ክቡር ሞቱ ለዳግማዊ ምኒልክ!

ከአገርና ከሕዝብ አስተዳደር፤ ከሠራዊት አመራር ጥበብ ጋር አዋህዶ 

ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ፣ ዜጎቿን በሥልጣኔ ጎዳና ላይ እንዲራመዱ ለመምከር፣ 

የድንቁርና ጨለማ… ሊወገድ የሚችልበትን ስልት ለማስተማር፣ አዞና አሰገድዶ ሳይሆን ሠርቶ በማሠራት፣ 

ተዋግቶ በማዋጋት፣ ዐውቆ በማሳወቅ፣ ተዳኝቶም በመዳኘት… በኢትዮጵያ ሕዝብ መሀከል የተገኘ መሲሕም ነበር
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ግን የሚሉትን በአስተዋይነቱ ሲያደምጥ ቆየና 
ራሱን የመጀመሪያው አስፈጪ አድርጎ በማቅረብ 
ዱቄት እየቦነነበት… የወፍጮውን ጠቀሜታ፣ ጊዜና 
ጉልበት የሚቆጥብ ብቻ ሳይሆን፤ በአንድ ጊዜ 
በእጅ ከሚገረደፈው… ዐሥር እጁ የላመና ለምግብ 
ዝግጁ የሆነ እህል ማቅረብ እንደተቻለ ባሳያቸው 
ጊዜ፤ ሕዝቡም፣ ቀሳውስትና ካህናቱም፣ ሤረኞቹም 
መኳንንት… በብልኀቱና በአርአያነቱ ተደነቁ። 
መሥመሩንም ተከተሉ።
ደግሞም በሌላ ወቅት ስልክን ለአገሪቱ ጥቅምና 
ኢትዮጵያ የሥልጣኔ ተቋዳሽ ትሆን ዘንድ 
“እንጠቀምበት…” ባለ ሰዐት፣ “ይህ ሰው ጭራሹኑ 
ዐብዷል መሰል… ከሰይጣን ጋር ይጨዋወታል፣ 
ብቻውንም ማውራት ጀምሯል…” በማለት ጳጳሱ 
ሳይቀሩ በኑፋቄ ቢነሱበትና ለአገር፣ ለወገን 
ይበጃል… ያለውን ቢያነውሩበት፤ እጅግ በነገሩ 
አዘነና፣ “ከእንግዲህስ ሰበብ እየፈጠራችሁ ድንቁርናን 
ለማበረታታት የምትጥሩ፣ በአላዋቂነታችሁ ብዛት 
ለኢትዮጵያ ይበጃታል የምለውን ሁሉ ‹እግዚአብሔር 
የማይወደው ነው…›  እያላችሁ የምታነውሩት 
ከሆነ ማርያምን! ትጣሉኛላችሁ። ማተቤንም በጥሼ 
ሃይማኖቴን እቀይራለሁ…” እስከማለትም ድረስ 
አመረረ። የተፈጥሮም ቅጣት በዘመነ-መንግሥቱ 
በኢትዮጵያ ላይ በወረደ ጊዜ፤ እሱ ከቶውንም 
አልተንበረከከም። ለማንኛውም ሰውዬው!... 
ከተፈጥሮ ጋር እንዴት ሙግት ገጥሞ እንደ ነበር 
የሚመሰክረውን ሁኔታ የታሪክ ተመራማሪው ባሕሩ 
ዘውዴ እንደሚከተለው ጽፈውታል፡-
“ኢትዮጵያን የረሃብ መቅሠፍት መታት። ችግሩ 
ከኢትዮጵያም ክልል አልፎ በሱዳንና በሌሎች 
የምሥራቅ አፍሪቃ አገሮች ታይቶ ነበር። የዚህ 
የዘመኑ ቀጠና ሌላ ዐቢይ ውጤት ለኢጣሊያ ወደ 
ደጋው ክፍል የመስፋፋት ዕቅድ አጋዥ መሆኑ ነው። 
ጣልያኖች በዐፄ ዮሐንስ ሞትና ረሃቡ ባስከተለው 
ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ መናጋት ተጠቅመው ነው 
የኤርትራ ቅኝ ግዛታቸውን መመሥረት የቻሉት። 
ምኒልክ ከዓድዋ ድል በኋላ ጣልያኖችን ከኤርትራ 
ለማስወጣት ያልቻለበት አንዱ ምክንያትም ረሃቡ 
ያስከተለው የስንቅ እጥረት ነው።… ችግሩ በግልጽ 
መከሰት የጀመረው እህልና የከብት ዋጋ አለመጠን 
ሲንር ነው። ይህ ለረሃብና ለሞት መቅድም ሆነ። 
ይሁን እንጂ ሕዝቡ ባልሞት ባይ ተጋዳይነት 
ችግሩን ለመወጣት ብዙ ዘዴዎችን ሞከረ። በማረሻ 
ፈንታ ዶማን፣ በጥማድ በሬ ምትክ አህያን፣ በቅሎን 
ወይ ፈረስን ተጠቀመ። ጭንቅ ሲበዛበትም ልማድን 
ሽሮ ጠያፍ ይባሉ የነበሩትን ምግቦች ለመብላት 
ተገደደ። ክልክል የሆኑ ዕፅዋት፣ ነውር ነው የሚባል 
ምግብ ጠፋ። የባሰባቸው ከእበት ውስጥ ሳይታኘክ 
የተረፈ ጥርጣሬ ይፈልጉ ነበር ይባላል። ከዚህም 
ሲከፋ ደግሞ ትርፉ ወዲያው መንፈራፈር ቢሆንም 
የሞተ ከብት ሬሳም እስከ መብላት የደረሱ ነበሩ። 
ሰው ሰውን የበላበት፣ ከረሃብ ለማምለጥ ራሱን 
ለባርነት የሸጠበት፣ ወይ ነገር ሁሉ ሲጨልም 
ሕይወቱን ያሳለፈበት ወቅት ነበር።… የመንግሥት 
መዋቅር ይህን ያህልም ባልደረጀበት በዚያን ወቅት 
ረሃቡን ለማገድም ሆነ ለማቃለል የሚወሰዱት 
ርምጃዎች አመርቂ ሊሆኑ አይችሉም ነበር። እንኳ 
ያኔ የዘመናችን ፍጹማዊ መንግሥታትም ረሃብን 
መቋቋም አልቻሉም። ቢጨንቃቸው ምኒልክና 
ጣይቱ ዜጎቻቸውን እግዚአብሔርን አጥብቀው 
እንዲማለዱ መከሯቸው። ረሃቡ በዚህም አልበገር 
ሲል ምኒልክ ከልብ አልጸለያችሁም ብሎ ወቀሳቸው። 
ከዚያ በመለስ ደግሞ ምግብ በማደል ቢያንስ ለቤተ-
መንግሥቱ ሩቅ ያልሆኑትን ዜጎች ረሃብ ለማቃለል 
ሞከረ…።”

(የኢትዮጵያ ታሪክ፣ ከ1848  እስከ 1966፤ ባሕሩ 
ዘውዴ፤ ከገጽ 76-77)

ታዲያ ያ ሰው… በጠቀሰው ተግባር ላይ ብቻ 
የተወሰነ አልነበረም። የሰው ልጆች የሰውን ሥጋ 
እንዲበሉ ያስገደደውን ረሃብ መከላከል ይቻል፤ 
ከጸሎትም ባሻገር ሊሆን የሚገባውን በመረዳት 

“ከተግባር የተለየ እምነት ሙት ነው…” የሚለውንም 
ቃል በተፈጥሮው የተገነዘበ ነበርና፤ ለድርቅም ይሁን 
ለቸነፈር… ምክንያት የሚሆነውን የደንን ውድመት 
ለመከላከል የሚያስችለውን ተግባር ለመከወን፤ ዶማ 
ይዞ በዕፅዋት ተከላው ዘመቻ በግንባር ቀደምነት 
አዝማችም ዘማችም ሆኖ ተሰለፈ። እንግዲህ 
ሰውዬው እንደዚህም ነበረ። ደግሞም የዓድዋ፣ 
የወረኢሉ፣ የዕምባቦ ሜዳ ብራና፤ የዝዋይና 
የአሸንጌ… ሐይቆችም ቀለም ቢሆኑ፤ የእሱ ትጋትና 
ድካም፣ ምኞትና ብሩህ የነበረ ተስፋው… በአጠቃላይ 
ታሪኩ ተጽፎ ሊያልቅ የሚችል አይደለም።

“ዕንቁላል ኮሶ”
በዛሬይቱ ሰሜን ሸዋ ውስጥ “ዕንቁላል ኮሶ” 
የምትባል ልዩና ታሪካዊ ሥፍራ አለች። ይህችም 
ሥፍራ በደብረብርሃን አውራጃ በባሶና ወረና 
ወረዳ በአንጎለላ ጎጥ ማእቀፍ ውስጥ ትገኛለች። 
የዕንቁላል ኮሶ ታሪካዊነት ከአንድ መቶ ዓመታት 
በፊት ከነበረው ጊዜ ጀምሮ የነገሥታት መቀመጫ 
የነበረች መሆኗ ነው። ልዩ የሚያደርጋት ደግሞ 
“የዓለም ጣዕም፣ አባ ዳኛው፣ ዕምዬ…” የሚባሉት 
ዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ነሐሴ 12 ቀን በ1836 ዓ.ም 
ከታወቁት የሸዋው ንጉሥ ኃይለመለኮትና ከወይዘሮ 
እጅጋየሁ ለማ የተወለዱባት ሥፍራ መሆኗ ነው። 
ምኒለክ ከተወለዱበት ጊዜ ዘመን ጀምሮ ወዲህ 
ድረስ ሲሰላ የዕንቁላል ኮሶ ልዩ የመሆኗ ዕድሜ 
170 ዓመታት ይሆናል። ስንደግመው ይህችው 
ታሪካዊትና ልዩ ሥፍራ “በፀሐይ ብርሃን…” 
አምሳል ስለመወለዳቸው ትንቢታዊ ህልም 
ታይቶባት ሲያበቃ፤ በፍርድ አደላዳይነታቸው፣ 
በብልኅነታቸውና በመሐሪነታቸው… ታዋቂ የሆኑት 
ምኒልክ ዳግማዊ፤ እንደ ህልሙ ፍቺ የዘመነ 
መሳፍነት፣ የዘመነ ባርነት ማክተም፤ የዘመነ 
ሥልጣኔ ፋና ወጊ… ሆነው የተወለዱባት አካባቢ 
ነች።
አጠር መጠን… ባለ አማርኛዊ ትርጓሜ፤ ዕንቁላል 
የሕይወት ዘር፣ ከምግብነቱም አኳያ ሲታይ (የዶሮ 
ዕንቁላልን ልብ ይሏል) የተመጠነ፣ ገንቢ፣ ኃይል 
ሰጪና በሽታን ተከላካይ ንጥረ ነገርን ያዋሀደ 
ጠቃሚ ተፈጥሮአዊ ስጦታ ነው። ኮሶም በአጭሩ 
ፈዋሽ ወይም የሆድ ውስጥ ትላ ትልን ጠራርጎ 
የማስወጣት ዐቅም ያለው መድኃኒተኛ ዛፍ ነው። 
“የምኒልክ መወለድ ለራሱ ኑሮ አይደለም፤ 
ለኢትዮጵያ ዘመናትን የተሻገረና ተጣብቷትም 
አልላቀቅ ላላት ችግር መከላከያና መድኃኒት ሊሆን 
ነው እንጂ…” የመባሉም እውነት-ቀረብ ታሪካዊ 
ምስክርነት፤ ከዕንቁላሉና ከኮሶው ዛፍ መጠን አጠር 
ያለ ትርጉም ጋር የሚመዛዘን ነው።
ምኒልክ ዳግማዊ “በአንጎለላ ዕንቁላል ኮሶ” 
ተወለደ። እሱም ለኢትዮጰያ መድኃኒት ሊሆን፣ 
በመሳፍንት የተበታተነችውንም አገር በቴዎድሮስ 
ጅምር ቀጥሎ... የፋሲለ ደስ ሕንፃ “በዕንቁላል 
አስኳል ተጣብቆ ተሠራ…” እንደሚባል፤ ምኒልክም 
የኢትዮጵያን አንድነት በብልኀቱ አስተሳስሮ ሊያጸና፣ 
የየአካባቢ ንጉሦቻቸውን እየተከተሉ አንደኛው 
በሌላኛው ላይ በመዝመት… ዜጎቿ ከሚነካከሱባት 
የኋላ-ቀርነትና የጦረኝነት ሕመም ሊፈውሳት… 
መድኃኒተኛው ዕንቁላልና የኮሶ ዛፍ ሆኖ ከደብረ 
ብርሃንና ከአንጎለላ መሀል ከምትገኘው ከ”ዕንቁላል 
ኮሶ” አካባቢ ተፈጠረ።
ምኒልክ በብልኀት እያደገ፣ ከዐዋቂዎችም 
ዕውቀትን እየቀሰመ፣ ጥበብን ከኃይል ጋር አጣምሮ 
ከባለገራዎቹ ጋር እየተግባባም እየተፋለመ፤ 
እየተሸነፈም እያሸነፈ፤ እየተመራም እየመራም፤ 
እየታረቀም እያስታረቀ፤ ሠራዊቱንም ሕዝቡንም 
እየመራና እያስተባበረ… “ኖሮ፣ ኖሮ…” ሳይሆን 
እጅግ ለኢትዮጵያና ለዜጎቿም የሚጠቅመውን ሥራ 
ሠራ፤ ሠራና ሞተ። በወዳጅ ጠላቶቹም፤ ተወደደ፣ 
ተፈቀረ፣ ተከበረና አለፈ። ከዛሬ 103 ዓመታት በፊት 
ስም- ጥሩው ዳግማዊ ምኒልክ አረፈ። ይኸው ያለ 
ትዕዛዙ… ከዚህን ቀደም አንደተጻፈለት፣ ወደፊትም 
እንደሚጻፈለት ሁሉ፤ ዛሬም ለቀብር ሥነ-ሥርዓቱ 

100ኛ ዓመት መታሰቢያ ተጻፈ። በዕንቁላል ኮሶ 
የዛሬ 170 ዓመት የተወለደው፤ ዳግማዊ ምኒልክ 
ንጉሠ ነገሥት ዘ ኢትዮጵያ።

“ፊትም አልነበረ…”
እጅግ ብዙ ምርምር የሚያስፈልገው የዳግማዊ 
ምኒልክ አሟሟት ብቻ ሳይሆን ዜና ዕረፍቱ 
ያልተነገረበት “ምስጢራዊ” የሚባል ምክንያት ነው። 
እስከ ዛሬ ስለዚህ ጉዳይ በጣም ብዙ መላምቶች 
ቀርበዋል። ግን አጥጋቢ ወይም አጠርቂ አይደሉም። 
አጥጋቢና አጠርቂ ይሆኑ ዘንድ ከመላምትነት 
ደረጃ አልፈው ወደ ተጨባጭነቱ ጥግ መድረስ 
አለባቸው። እስከ ዛሬ የምኒልክ ዜና ዕረፍት 
በጊዜው አልተገለጠም… የሚባልበት ምክንያት 
“ሕዝቡ ይደነግጣል፣ መሳፍንትና መኳንንቱም 
በቀጥታ ወደተለመደው የርስ በርስ ጦርነት 
ያልፋሉ፣ በኢትዮጵያም ሁከት ይሆናል፣ ሕዝቡም 
ይሸበራል…” የሚለው ነው። ስለምኒልክ አሟሟትም 
“በጠና ታመዋል፣ በክፉ በሽታ ተጠቅተዋል…” 
ከሚባለው ባለፈ፤ ስለበሽታቸው ምንነትና እንዴትነት 
አጣርቶና አጥርቶ... ታሪካዊ መረጃውን ለትውልድ 
ያኖረ የለም።
እንደዚህም ሆኖ ግን የ82 ዓመቱ የታሪክ 
ተመራማሪና የዕድሜ ባለጸጋ አቶ ከበደ ሙላት፣ 
“ብዙዎቹ መኳንንቶች ስለምኒልክ ሞት 
ጉዳይ ቁርጣቸውን ዐውቀው በስውር ተዝካር 
አውጥተዋል…” ይላሉ። ይሁንና ከፍ ሲል 
በተገለጸውና በመሰል ምክንያቶች፤ ምናልባትም 
“ሥልጣኑ ይገባናል…” በማለት ዙፋኑን ለመውረስ 
ባቆበቆቡት “የመሳፍንቱ፣ የመኳንንቱና የጦር 
አበጋዞቹ ሽኩቻ…” የተነሳ፤ የሞቱት ንጉሥ “ኧረ 
አልሞቱም…” እየተባለ፤ የዘውዲቱና የደጃዝማች 
ተፈሪ ጥምር መንግሥታዊ ካቢኔ ተቋቁሞ፣ በጣይቱ 
ሰበብ በጎንደርና በሸዋ ሰዎች መሀል የተፈጠረው 
የ“ያገባኛል…” ጥያቄና ቅራኔ እስኪረግብ፣ የልጅ 
ኢያሱና የሞግዚቱ የራስ ቢትወደድ ተሰማ… 
ጉዳይና ከዚህ አንፃር የተፈጠረው ቅራኔ ወቅታዊ 
መላ እስኪገኝለት ወዘተ. የምኒልክ ሞትም ሳይገለጽ፣ 
የቀብር ሥነ-ሥርዓቱም በአግባቡና በክብር ሳይፈጸም 
ሦስት ዓመታት ተቆጠሩ። በእነዚያም ጊዜያት 
ድርጊቱ ያበሳጫቸው አንዳንድ ዜጎች እየተነሱ፤ 
ስለምኒልክ መሰወር፣ በስማቸውም ፖለቲካዊ 
ድራማ እየተሠራ ስለመሆኑ… የሚገልጽ ቅኔ አዘል 
ስንኞችን በመቋጠር፤ በእረኛም፣ በአዝማሪም… አፍ 
ማስነገር ጀመሩ። ከተነገረውም መሀከል የሚከተለው 
ይጠቀሳል፡-
“ሁልጊዜ ዐዋቂ ብልጥ እናንተ ብቻ፣
እኛ መች አጣነው ባዶውን ኮርቻ”

ለምኒልክ ፍቅርና አክብሮት ከነበረው… የኅብረተሰብ 
ክፍል እንደዚህ ያለ ስንኝ ቢቀርብም፤ በዙፋናቸው 
ላይ “ምትክ ይሆናል...” የተባለውን ሰው የማንገሡና 
በጊዜው ይታሰብ እንደነበረው፤ የአባ ዳኘውን ሥርዓት 
በተመረጠው መንገድ እንዲቀጥል ለማድረግ ወይም 
“አቤቶ ኢያሱን” በወራሴ መንበርነቱ ለማስቀጠል… 
የሚደረገው ሽኩቻና ከዚህም አንፃር የተፈጠረው 
ቅራኔ፤ የደጃዥማች ተፈሪ መኮንን የቀዳማዊ ኃ/
ሥላሴነት ንግሥና መጥቶ እስኪጸና ወይም ቁርጡ 
አስኪታወቅ ቀጥሏል። እንዲህም ስለነበር… ምኒልክ 
ያረፉበትም ይሁን የተቀበሩበት ቀን ታኅሣሥ 
3/1906 ዓ.ም ሆኖ የሚነገረው ነገር እስከ ዛሬም 
ተቀባይነት የሌላው ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ያውም 
የአገር ንጉሥ… ሕይወቱ ባለፈችበት ዕለት የቀብር 
ሥርዓቱ የሚፈጸምበት ሁኔታ፤ በአስጨናቂና ፈታ 
በማይሰጥ ጦርነት ውስጥ ካልሆነ በቀር፣ በወግ፣ 
በልማድ፣ በባሕልም ይሁን በሃይማኖታዊ ሥርዓት 
ተቀባይነት የሌለው ነው።
ነገሩ እንዲያም ይሁን ሌላ፤ ከምኒልክ ሞት ጋር 
ተያይዞ ሌላው በሥፋት የሚነገረው ትርክት፤ 
ወራሴ ዙፋን የሆኑት አቤቶ ወይም ልጅ ኢያሱ 
“ለገና ጨዋታ ብለው ፈረስ በመጫን ጃን ሜዳ 
ወርደዋል…” የመባሉ ጉዳይ ነው። ግን ከዚህ ድርጊት 

ወቅታዊ ጉዳይ
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አኳያ የሆነውና በብላታ መርሥዔ ሐዘን ወልደ ቂርቆስ የተጻፈው ታሪካዊ 
የሚሆን የምስክርነት ቃል እንደሚለው “አቤቶ ኢያሱ የንጉሠ ነገሥቱ ሞት 
እንዳይሰማና እንዳይገለጥ በማለት የሐዘን ምልክት ሳያሳዩ ቀሩ። እንዲያውም 
በማግስቱ ቅዳሜ ወደ ጃንሜዳ ሄደው ከባለሟሎቻቸው ጋር ጉግሡ ሲጫወቱ 
ዋሉ። ይኸውም ሐዘን እንደሌለ ለማስመሰል የታቀደ ዘዴ ነው” (ገጽ 53፤ 
አባጤና ኢያሱ፤ በጎበዜ ጣፈጠ) መባሉንም ይሁን፣ “የዐፄ ምኒልክ ሞት እንደ 
ተሰማ የሽፍትነት ንቅናቄ በየሥፍራው መሰማት ተጀመረ” (ከፍ ሲል የተገለጸው 
መጽሐፍ፤ ገጽ 54) የሚለውን፤ “ደጃዝማች ተፈሪ ትክክለኛው የምኒልክ ወራሴ 
መንግሥት ናቸው” የሚሉ ወገኖች ሊያስተባብሉት ይሞክራሉ።
አሁን ዐብይ የሆነው ቁም-ነገር ይኼው አይደለም እንጂ፤ ከምኒልክ እረፍት 
በኋላ የሆነው ነገር፤ በአብዛኛው የንጉሡን ስም፣ ዝናና የሥልጣኔ ፋና ወጊነት… 
ለመድፈቅ የሚሞክር ወይም በሌላ ጎኑ ለማነወር ወይም ሸሽጎ ለማስቀመጥ 
የሚፈልግ መሆኑ አሌ የማይባል ነው። ይህን የመሰለው ታሪክንና ባለታሪክን 
የማጠልሸት፤ የመደባበቅና መልካሙን ድርሻ ለራስ ብቻ የመስጠት… አባዜ፤ 
አሁን ያለንበት ዘመን ላይ፤ የዓድዋን ድል ያስገኘውን ታሪካዊ ድርሻ ከምኒልክ 
መዳፍ ነጥቆ “ይገባዋል…” ለሚሉት ወገን ለመስጠት እስከ መዳዳት ድረስ 
የተጓዘ ነው። እንደዚህ ተሞከረ አልተሞከረም፤ የዓድዋን ድል ባስገኘው ብሔራዊ 
አርበኝትም ይሁን በሌሎች ኢትዮጵያን ወደ 20ኛውም ሆነ ወደ 21ኛው ክ/ዘመን 
ሥልጣኔ ተቋዳሽነት እንድታመራ ባስቻለው ጥበባዊ አበርክቷቸውና የመሪነት 
ሚናቸው፤ ዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ባለውለታ 
እንጂ፤ እጅግ በጣም ብዙ የሆነውን ብሔራዊ ተግባሮቻቸውን ለመድፈቅ 
የሚሞክር ወቀሳና ክስ… ሊቀርብባቸው የሚገባ አይደሉም።
ለማንኛውም “ምኒልክ ተጉዞ የምትጠይቁኝ፤ ፊትም አላለፈ 
ኋላም አይገኝ” የሚለው ስንኝ፤ በዓድዋ ዘመቻ ጊዜ ከነበረው 
አጠቃላይ ሁኔታ ተሻግሮ ከዛም በፊት የነበረውን፣ 
ከምኒልክ ኅልፈት በስተኋላ እስከ ዛሬም ድረስ 
የሆነውንና በመሆን ላይ የሚገኘውን ብሔራዊ 
እውነት የመግለጽ ምትሃታዊ ዐቅም ያለው ነው። 
ምኒልክ ከዘመነ-ንግሥቱ በፊት አልነበረም። 
ምኒልክ ከፍጻሜው በኋላም አንድ 
የሀገር መሪ ሊያሟላ ይገባዋል 
በሚባለው… የአመዛዛኝነቱ፣ 
የመግባባት ብቃቱ፣ የዐቅሙን ደረጃ 
የማወቅ ክህሎቱ፣ በመደራደር 
ችሎታውም ይሁን ባለጋራዎቹን 
በምህረትም ይሁን ከጦርነት 
በመለስ በሚኖር የፖለቲካ 
ስልት፤ ወዳጅ የማድረግ ጥበቡ፣ 
ለመለወጥና ለመሻሻል በሚኖረው 
ፍላጎትም ይሁን ዕውቀትና ሥልጣኔን 
ለመቀበል ዝግጁ በሆነው አዕምሮው… 
አሁን ድረስ በኢትዮጵያ መሬት መሰሉን 
አላገኘም።

ከዓድዋ ባሻገር
ዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ሲነሱ በመላው ኢትዮጵያም ይሁን በዓለም ፊት 
የሚገለጸው፤ የዓድዋ ዘመቻና የኢትዮጵያውያንን ድል አድራጊነት ነው። 
ከዚህ እውነትና የፀረ-ቅኝ አገዛዝ ተጋድሎ ባሻገር ግን ምኒልክ ለኢትዮጵያና 
ለኢትዮጵያውያን መሰል የማይገኝለት ባለውለታ ነው። አንዳንድ ወገኖች በንጉሡ 
ዘመነ-መንግሥት የነበረው አጠቃላይ ፖለቲካዊ ሁኔታ “እርስ በርሳቸው ጦር 
እየያዙ ይጠዛጠዙና ጉልበት ይፈታተሹ ከነበሩት ዐፄ በጉልበቱዎች የነበሩ 
መሳፍንቶች ፍልሚያ…” ኢትዮጵያ እፎይ ያለችበት ከመሆኑ አንፃር፣ “ዕድለኛ 
ነው” ቢሉትም፤ ምኒልክ እንደተባለው ዕድለኛም ብቻ ሳይሆን ብልኀትን 
ከዳኝነት ችሎታና ከአገርና ከሕዝብ አስተዳደር፤ ከሠራዊት አመራር ጥበብ 
ጋር አዋህዶ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ፣ ዜጎቿን በሥልጣኔ ጎዳና ላይ 
እንዲራመዱ ለመምከር፣ የድንቁርና ጨለማ… ሊወገድ የሚችልበትን ስልት 
ለማስተማር፣ አዞና አሰገድዶ ሳይሆን ሠርቶ በማሠራት፣ ተዋግቶ በማዋጋት፣ 
ዐውቆ በማሳወቅ፣ ተዳኝቶም በመዳኘት… በኢትዮጵያ ሕዝብ መሀከል የተገኘ 
መሲሕም ነበር። ስለነዚህም ሁኔታዎች ተጨባጭነት በታሪካዊ ሠነዶች፣ 
እሱነቱን በሚገልጹና ዛሬም ድረስ በምኒልክ የታነጹና የተመሠረቱ መሆናቸውን 
በሚያውጁ ቅርሶች… አማካይነት ምስክርነትን ማግኘት የቻለ ነው። ኢምነት 
በሚሆን ምሣሌ ደረጃም ስለምኒልክ ዳግማዊ የሚከተለው ይነበባል፡-
“ምኒልክ ዘመናዊ ትምህርት በሀገር ውስጥ የመስፋፋቱን ጉዳይ አማራጭ 
የሌለው ተግባር ሆኖ ስላገኙት፤ ይህንኑ ርእያቸውን ለመተግበር በእጅጉ ገፉበት። 
ሥርዓተ-ትምህርቱም ከመሠረታዊው የኦርቶዶክስ እምነት ጋር እንዳይጋጭ 
ጥንቃቄ አድርገው ጉዳዩን በዚያን ጊዜ ለነበሩት ጳጳስ አቡነ ማቴዎስ አስረድተው 
ተስማሙ። ምናልባት የሃይማኖት ውዝግብ  እንዳይፈጠር መምህራኑ ከግብጽ 
ኦርቶዶክሶች መሀከል ቢሆኑ እንደሚሻል ጳጳሱም ስለተቀበሉት፤ ለግብጽ 
ፓትሪያርክ ለአቡነ ቄርሎስ 5ኛ በ1898 ዓ.ም ሰኔ 18 ቀን ከግብጽ ክርስቲያኖች 
መሀከል መምህራን እንዲልኩላቸው ጻፉ። በማስከተልም ጉዳዩ ጊዜ ሳይወስድ 
ይፈጸም ዘንድ አጥብቀው ስለአሰቡበት ቁርጡን በስልክ እንዲያስታውቋቸው 
ጠየቁ። ለሚመጡት አስተማሪዎች የመጓጓዣና ደሞዝ የሚከፈለው የኢትዮጵያ 

መንግሥት እንደሆነም ገለጹ። የግብጽ ፓትሪያሪክም በጉዳዩ ተስማምተው 
ሦስት መምህራንን በመምረጥ በታኅሣሥ ወር 1899 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ 
ላኩላቸው። ከመጡት መምህራን መሀል አንዱ ሐና ሳሊብ የሚባለው የሥራ 
መሪ ሆኖ እንዲያገለግል የተመደበ ነበር። የዳግማዊ ምኒልክ ት/ቤት እስኪታነጽም 
ትምህርቱ የተጀመረው ከቤተ-መንግሥቱ በስተምዕራብ በኩል ከቀበና ወንዝ 
ባሻገር ከሚገኘው አፋፍ ላይ በነበረው ቤት ውስጥ ነበር። ቤቱም የመጀመሪያው 
የፈረንሳይ ሚኒስትር ቋሚ መልእክተኛ የላጋርድ መኖሪያ እንደነበር ይነገራል።”

(የዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ መታሰቢያ መጽሔት፤ ቅጽ1፤ ነሐሴ 1992 ዓ.ም፤ ገጽ 5)

ምኒልክ የዘመናዊ ትምህርትን ጉዳይ እንደዚህ ጀምሩ። ጀምረውም አልቆሙም። 
ት/ቤቶች እንዲሠሩ አዘዙ። ተፈጸሚነቱንም ተከታትለው አረጋገጡ። ዐዋጅም 
አውጥተው በአደባባይ በተደጋጋሚ አስነገሩ። በዚህም ብቻ ሳይቆጠቡ ዘመናዊ 
ትምህርትን ለመማር የታደለው የዘመኑ ኢትዮጵያዊ ወጣት ሰበብ እየፈጠረ 
ከትምህርት ማእዱ እንዳይታጎል ደሞዝ የሚቆረጥለት መሆኑንም አስነገሩ። 
ያልተማረው እንዲማርም ብቻ ሳይሆን፣ እየተማረም ደሞዝ እንዲከፈለው 
አደረጉ። ስለዚህም ነገር ዕውን መሆን ወይም ርግጠኝነት ሲሉ ያወጡት ዐዋጅ 
ይዘት የሚከተለውን መልእክት ያቋተ ነበር፡-
“እስከ አሁን ማንም የእጅ ሥራ ዐዋቂ የነበረ ሰው በውርደት ስም ይጠራ ነበር። 
ስለዚህም ማንም ሰው ለመማርና ለመሠልጠን የሚደክም አልነበረም። በዚህ ጎጂ 
በሆነ ሁኔታ ብንኖር አብያተ-ክርስቲያናት ይዘጋሉ። ይልቁንም ክርስቲያንነት 

አይገኝም። በሌሎች አገሮች እያንዳንዱን ነገር ብቻ መማር 
ሳይሆን አዲስ ነገሮችም ይሠራሉ። ስለዚህ ከዛሬ 

ጀምሮ ለወደፊት ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ሁሉ 
ከስድስት ዓመታቸው በኋላ ወደ ትምህርት ቤት 
እንዲገቡ ይሁን። ልጆቻቸውን ለማስተማር 
ለማይተጉ ቤተሰቦች ወላጆቻቸው ሲሞቱ 
ንብረታቸው ለልጆቻቸው መሆኑ ቀርቶ 
ለመንግሥት ይተላለፋል። ተማሪ 

ቤቶችን አስተማሪዎችን 
የ ሚ ያ ዘ ጋ ጀ ው 
መንግሥቴ ነው።”

(ዝክረ ነገር፤ 1898 
ዓ.ም፤ ገጽ 600)

እንግዲህ ይኸው 
ዐዋጅ በወጣ 
ማግስት፤ አንድ ችግር 
ደግሞ ተፈጠረ። ወደ 

ትምህርት የሚመጣው 
ሰው ሲመቸው የሚያረፍድ፣ 

ሲደብረውም ከናካቴው የሚቀር 
እየሆነ አስቸገረ። ይህንንም 

ሁኔታ ባስተዋሉና ሕዝቡና 
የሕዝቡም ልጆች ዕውቀትን በመቅሰሙ 

መልካም ጅምር ላይ መለገማቸውን በታዘቡበት ሰዐት፤ 
ተከታዩን የማጠናከሪያ ዐዋጅ መስከረም 21 ቀን 1900 ዓ.ም 

ዐወጁ። የዐዋጁም ይዘት የሚከተለው ነበር፡-
“በሀገራችን ትምህርትም ጥበብም ቢማር መሰደቢያ ሆነ። ስለዚህ የትምህርት 
ነገር ቀረ። ትምህርት ሲቀር ቤተ-ክርስቲያን ይዘጋል። ቤተ-ክርስቲያን ከሌለ 
ክርስቲያንነት አይገኝም። ሌላው አገር እንኳ ጥንት የነበረውን ትምህርት ሌላ 
አዲስ ጥበብ እያወጣ ይማራል። አሁንም ልጅህን ወንዱንም፣ ሴቱንም፣ ከሰባት 
ዓመት በላይ ያለውን ከተማሪ ቤት እያስገባህ አስተምር። ያላስተማርህ ሰው 
እንደመካን ሰው ርስትህን ሹም ይወርስሃል እንጂ ያልተማረ ልጅ አይወርስህም። 
ለአስተማሪው ቀለብና ደሞዝ እኔ እችላሁ።”

(የዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ መታሰቢያ መጽሔት፤ 
ቅጽ 1፤ ነሐሴ 1992 ዓ.ም፤ ገጽ 6)

ታዲያ ይህን የመሰለው ዐዋጅ “ሴት ልጅ ወደ ማጀት፣ ወንድ ልጅ 
ወደ አደባባይ…” እየተባለ የሚነገረውን አፈ-ታሪክ ፋይዳ የሚያሳጣው 
አይደለምን? ነገር ግን ዳግማዊ ምኒልክ በሴቶች የዕኩልነት መብት 
መከበር ጉዳይ የማያወላውል አቋም የነበራቸው ንጉሥ የመሆናቸውን 
ሐቅ፤ ዘመን ከተቆጠረ፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ሰምተውትም ይሁን 
ዐይተውት የማያውቁ ሆኖ የሚታያቸው… ወይም እንዲህ ዓይነቱን 
ጠቃሚ ነገር ሁሉ፤ ፈረንጅ ሲያደርገው ብቻ የሚታመን ሆኖ የሚሰማቸው 
“ዘመናይ” ፖለቲከኞች፤ የጾታ ዕኩልነት መብቶች ወዘተ. ማስከበሪያ ሕግና 
ደንብ በእነሱ መልካም ፈቃድና “መስዋዕትነት” ብቻ የተገኘ መሆኑን 
ከመለለፈፍ ያለፈ አንዳች ዕውቀት ያላቸው አይመስሉም። እነሱንም ይሁን 
ተከታዮቻቸውን እንደዚህ ይምሰላቸው እንጂ፤ ምኒልክ በዚህም ይሁን 
ስለኢትዮጵያና ስለሕዝቧ ብሎ ባደረገው መልካም ነገር፤ በፊትም ያልነበረ 
እስካሁንም አምሳያው አለመገኘቱ የተረጋገጠለት አስተዋይ መሪነቱ 
የሚያከራክር ሆኖ አይገኝም።

ወቅታዊ ጉዳይ
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የዕንቁ እንግዳ

“አመጣጡን ያዬ 
እካሄዱን ያዉቃል”

ቴዲ አፍሮ

ተወዳጁን ድምፃዊ 

ቴዎድሮስ ካሣሁንን 

በዚህ የመጽሔታችን 

ልዩ ዕትም፤ የዳግማዊ ዐፄ 

ምኒልክን 100ኛ የሙት ዓመት… 

በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለመከበሩን 

ጉዳይ በተመለከተ ጥያቄዎች 

አቅርበንለታል። ቴዲም በምላሹ 

“በማንኛውም ሁኔታ ጥሩ የሠራን 

ሰው ማመስገን፣ ማክበር ጠቃሚ 

ባህል መሆኑን ተረድተን፤ በዚህ 

በኩል እስከዛሬ ያለውን ስሕተት 

ማረም አለብን” ብሏል። ሌሎች 

መሰል ሐሰብ አስተያቶችንም 

ሰንዝሯል። ሁሉንም ከቃለ-

ምልልሱ ዝርዝር ይዘት ያገኙታል። 

መልካም ቆይታ!
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የዕንቁ እንግዳዕንቁ፡- የዳግማዊ ዐፄ ምንሊክ 100ኛ የሙት ዓመት በብሔራዊ ደረጃ 
አለመከበሩን እንዴት አየኸው?
ቴድዎሮስ፡- በቅድሚያ ከአከባበሩ አግባብነት ተነስተን ለይተን ልናስቀምጠው 
የሚገባ ነጥብ መኖር አለበት። ይከበራል የሚባለው ቀን የሞቱበት ይሁን፤ 
ሥርዓተ ቀብራቸው የተፈጸመበት ወይስ ምኒሊክ በሠሯቸው አገራዊ ቁም 
ነገሮች ላይ  ያአተኮረ ይሁን የሚለው ሀሳብ እራሱን የቻለ ውይይት የሚፈልግ 
ነው። እንዲህም ሆኖ ግን በግሌ የምኒልክ ማንነትም ይሁን ለኢትዮጵያ 
ያበረከቱት አስተዋፅኦ በብሔራዊ ደረጃ አለመከበሩ ያሳስበኛል።

ዕንቁ፡- በአንተ ግንዛቤ ከኢትዮጵያ ባሻገር ባለው ዓለም ብሔራዊ ኩራት የሆኑ 
ሰዎች ስለምንድነው  የሚታሰቡት? አያይዘህም ምኒልክን በማክበር 
ሊገኝ ይችላል ብለህ የምታምንበትን ብሔራዊ ጥቅም ብትገልጽልን?
ቴድዎሮስ፡- ግለሰቦች እንዲታወሱ የሚደረግበትም ምክንያት፤ 
መሻሻልና መደገም ያለባቸው ጥሩ ታሪኮች ወደ አዲሱ ትውልድ 
እንዲሸጋገሩ ስለሚፈለግ ነው። እነዛ ብሔራዊ ኩራት መሆን የቻሉ 
ሰዎች ሲታሰቡ ወይም የመልካም ስምና ተግባራቸው ማስታወሻ 
ዝግጅት ተደርጎ ክብራቸው እንዲገለጥ ሲደረግ፤ ሌሎች መልካም 
የሚሠሩ ሰዎችን ማፍራት የሚያስችል መነሣሣትን ይፈጥራል። 
በመሆኑም ነው ክብረ በዓሎች በታላላቅ ግለሰቦች ስም እየተሰየሙ፣ 
የእነሱም መልካምነት እየታሰበ የሚወሱበት አንድ ብሔራዊ ዝግጅት 
የሚከናወንበት ሥርዓት የሚያስፈልገው።

ዕንቁ፡- ዳግማዊ ምኒልክ ስለዛሬይቱ ኢትዮጵያ መፈጠር 
ሲሉ የገቡበትን ጦርነት እንዴት ነው የምትመለከተው?
ቴዎድሮስ፡- ምንጊዜም ሰዎች የሚበጃቸውን ነገር እስኪገነዘቡት 
ድረስ ያለመግባባቱ መጠን ይሰፋል። ያም ግጭት  ሊፈጥር ይችላል። ይህም 
ደግሞ በእኛ ሀገር ሁኔታ ብቻ የተከሰተ ሳይሆን በተለያዩ የዓለም ሀገራት 
የሆነም ነው። እንዲህም ሆኖ ግን ለምሳሌ ምኒልክ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ 
ዘምተው ንጉሥ ጦናን ማረኩ። ከማረኳቸውም በኋላ እግራቸውን እያጠቡ 
‹‹የእኛ አንድ አለመሆን፣ ጠንካራ ማዕከላዊ መንግሥት አለመመሥረታችን፤  
የጋራ ለሚሆነው ጠላታችን ጥቃት አሳልፎ የሚሰጠን አደገኛ ሁኔታን 
የሚፈጥር ነው። በዚህ ምክንያት ነው ወደ አንተ ጦር ያዘመትኩት እንጂ 
ሥልጣንህን ለመቀማትና በአንተ ላይ ለመግነን… ፈልጌ አይደለም። ማእከላዊ 
መንግሥታችንን ማጠናከሩ ግን ሁላችንንም የሚጠቅመን ነው። አገራችንን፣ 
በሕላችንን፣ ታሪካችንን፣ ቋንቋችንን ጠብቀንና ድንበራችንን አስከብረን ለመኖር 
ይረዳናል›› ነበር ያሏቸው።
ለምንጊዜውም ነገሮችን በቀና ማየትና የጎደለውን ሞልቶ፣ ያለውን ጥሩ ነገር 
እንዳለ ይዞ መሄዱ፤ ለተሻለ ሀገራዊ ርምጃ ጠቃሚ ነው ብዬ አምናለሁ። 
ይህን የመሰለው አካሄድ ደግሞ በሌሎች አገሮች አልተሠራበትም የሚል 
ቅንጣት ዕምነትም የለኝም። ወቅቱ በረዳቸው መጠን የነበረውን የአንድነት 
ክፍተት ሞልተውና  አመጣጥነው ማእከላዊ መንግሥቱን ከነበረው የግንዛቤ 
ማነስ ሁሉ… ቀድመው፤ በተቻለ መጠን በትህትና ዝቅ ብለው እግር በማጠብ 
ጭምር የነበረውን መጥፎ ሁኔታ መልክ ለማስያዝ ደክመዋል። ዛሬ ያለው 
ኢትዮጰያዊም ከተለያየ የኢትዮጵያ ብሔሮች ምንጭ ፈልቆ ይኸው በአንድነት 
‹‹ኢትዮጵያዊያን ነን›› ለማለት ችሏል። ስለዚህ የምኒልክ ስም ብሔራዊ 
አክብሮት ማግኘት የሚገባው፣ በሕልውናችንም ላይ ከፍተኛ የሆነ ሚና ያለው፣ 
የተባበታተነውን ሰብስበው ያቆዩ በመሆናቸው ነው።

ዕንቁ፡- “በዐፄ ምኒልክ ዘመነ-መንግሥት የተጀመሩት ሥልጣኔን 
የመከተል ጉዞዎች እንደጅምራቸው ቀጥለው ቢሆን ኖሮ 
ኢትዮጵያ ያደጉትን ሀገራት ጎራ ለመቀላቀል በቻለች 
ነበር” በማለት የሚቆጩ ወገኖች አሉ። አንተስ ምን 
ትላለህ?
ቴዎድሮስ፡- ያንን የሥልጣኔ ጅምር ከነበረው 
የኋላቀርነት ሁኔታ ጋር ሲመለከቱት ለመቀበል 
በጣም ከባድ ነበር። ለምሣሌ ‹‹ ስልክ ማነጋገር የሰይጣን 
ተግባር ነው…›› በማለት የተቃውሞ ሃሳባቸውን 
የሚሰነዝሩ ሰዎች ነበሩ። እንደዚህ ያለውን አመለካከት 
እና አስተሳሰብ አሸንፎ ለመሄድ ምኒልክ ብዙ 
ደክመዋል። ከዚህ ተነስተን  የመሄዱ ጉዳይ 
በእሳቸው ተነሳሽነትና አስተማሪነት የተጀመረ 
ቢሆንም ቀዳማዊ ሀይለስላሴ በስልጣን 
ዘመናቸው ትምህርትን በማስፋፋት 
የተወሰነ ደረጃ ለማስኬድ መሞከራቸው 
የስልጣኔ ምንጩ ትምህርት መሆኑን 
ያገናዘበ ቀጣይ እርምጃ ነው ለማለት 
ያስደፍራል።

በግሌ የምኒልክ 

ማንነትም ይሁን 

ለኢትዮጵያ ያበረከቱት 

አስተዋፅኦ በብሔራዊ 

ደረጃ አለመከበሩ 

ያሳስበኛል



14
°”l 6— ¯Sƒ lØ` 107 ታኅሣሥ 2006 ዓ.ም

የዕንቁ እንግዳ

ዕንቁ፡- አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ባለታሪክ 
የሆኑ አርዓያዎቻቸውን ያለማክበራቸው ችግር 
ከምን የመነጨ ነው?
ቴዎድሮስ፡- የችግሩን ምንጭ አጠር አድርጎ 
ለመግለጽ ያስቸግራል። ነገር ግን ምንግዜም 
ቢሆን ለጥሩም ይሁን ለመጥፎው ድርጊት፤ 
መንግሥትም በመንግሥትነቱ፣ ሕዝቡም 
በሕዝብነቱ የየራሱን አስተዋጽኦ ያበረክታል። 
እንዲያም ሆኖ ለሀገርና ለወገን የሠራን ሰው 
ማክበር ጠቃሚ ባሕል ነው። ምንግዜም ቢሆን 
ጥሩ ተምሳሌት በማይኖረው ማኅበረሰብ ውስጥ  
ጥሩ የሚሰራ ዜጋ ለማፍራት አስቸጋሪ ነው። 
ስለዚህ በማንኛውም ሁኔታ ጥሩ የሠራን ሰው 
ማመስገን፣ ማክበር ጠቃሚ ባህል መሆኑን 
ተረድተን፤ በዚህ በኩል እስከዛሬ ያለውን 
ስሕተት ማረም አለብን። ጥሩን ነገር ማየትና 
ማክበር መቻል፤ ጥሩ ነገር በራስ ውስጥ 
እንዲሰርጽ  መፍቀድ ማለት ስለሆነ፤ ከሞቱት 
ሰዎች ሕይወት ያለው ሥራቸዉን  ወስዶ 
መራመድ የሚገባን ይመስለኛል።
ዕንቁ፡- እስቲ “ምኒልክ ተወልዶ…” ስለሚባልበት 
ምክንያት የሚሰማህን ግለጽልን?

ቴድዎሮስ፡- አዎ ‹‹ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ 
ጋሻ፣ ግብሩ ዕንቁላል ነበር ይህን ጊዜ አበሻ›› 
ተብሏል። ለእኔ ዕንቁላሉ የምዕራባውያንን 
ባሕልና ቋንቋ፣ በመውሰድ የራስን ባህል 
እና ማንነት ለማስጣል የተሞከረውን ሀሳብ 
ይወክላል።ዕንቁላሉ ውስጥ ተደብቆ የመጣው 
የተገዥነት አስኳል ሌላው ምስጢር ነው። የዚህ 
ጥቅስ ወርቁ በራሱ ባለብዙ ትርጉም ነው። 
ምኒልክ በራስ ቋንቋ፣ ባሕል፣ ፍልስፍና… 
የመመራት አስተሳሰብ እንዳይጠፋ ያደረጉትን 
አስተዋፆም ደርቦ ይገልፃል።

ዕንቁ፡- “የምኒልክ ታላቅነት መከበር የነበረበት 
በኢትዮጵያ ብቻ አልነበረም። በአፍሪካም ደረጃም 
ነው እንጂ” የሚሉ ወገኖች አሉ። ለዚህም 
አባባላቸው አስረጅ የሚያደረጉት የዓድዋን 
ድልና የፀረ-ቅኝ አገዛዝ ተጋድሎውን ነው። 
የአንተ እስተያየትስ?
ቴዎድሮስ፡- በስፋት እንደሚታወቀው የዓደዋ 
ድል፤ ለመላው አፍሪካውያን ወንድሞቻችን…. 
ነጻ መውጣት ታላቅ የሞራል ስንቅ መሆን 
የቻለ ነው። የኢትዮጵያ አርበኞች ትግል ጉልህ 

አስተዋጽኦ እንደነበረው የመሰከረ ነው። ነገር 
ግን ይህን ታሪክ አፍሪካዊ በዓል አሳክለን 
ከማክበራችን በፊት ትርጉሙን ባገናዘበ መልኩ  
ኢትዮጵያዊ በዓል አክሎስ ይከበራል ወይ 
የሚለዉን ጥያቄ በቅድሚያ ለራሳችን መመለስ 
ያለብን ይመስለኛል።  

ዕንቁ፡- ከዚሁ ወቅታዊነት ያለው ጉዳይ ጋር 
ተያያዥነት ይኖረዋል የሚል ግምት አለንና …  
“ጥቁር ሰው ”  የተሰኘውን ዜማ ለመሥራት 
ምን አነሣሣህ?
ቴዎድሮስ፡- አንድ ሰው ከፍላጎቱ፣ በውስጡ 
ከሚፈጠረው ስሜትና ከተፈጥሮአዊ ዝንባሌው 
በመነሳት ሥራዎችን ይሠራል። አንድ ሰው 
ማንን ይመስላል? ቢባል፤ እናቱንም አባቱንም 
ከመምሰሉ በላይ አነጋገሩን ይመስላል 
እንደሚባለው እኔም የምጫወተው ሙዚቃ 
የምናገረውን ይመስላል ማለት ነው። ከምንምና 
ከመቼውም ጊዜ  በላይ ለእነዚያ ታሪክ የሠሩ 
ሰዎች አክብሮት መጠስት ተገቢ ነው የሚል 
ስሜት በውስጤ ይመላለስ ስለነበር፤ ያንን 
ስሜት ለመግለፅ ስል የሠራሁት ሙዚቃ ነው።
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ለምሣሌ የምኒልክ ተግባር ዛሬ ያለንበትን ሀገር መዋቅር የሠራ በመሆኑ፤ የተዘፈነው 
ዘፈን  ለክብራቸው ቢያንስ እንጂ የሚበዛ ሊሆን አይችልም። እንዲህም ሆኖ መቼም 
የሰው ልጆች አመለከካከት እና ስሜት የተለያየ ስለሆነ ዳግማዊ ሚኒልክ ያበላሹት 
ተግባር አለ ብለን የምናምን ወገኖች ካለን እንኳ  የተበላሸውን ነገር ለማስተካከል በተበላሸ 
መንገድ መሄድ ተገቢ ነው ብዬ አላምንም።በተበላሸው መንገድ የሚኬድ ከሆነ ምንጊዜም 
በዚህ ምድር ላይ ዕዳ ተከፍሎ ሊያልቅ አይችልም።ዕዳ ተከፍሎ የሚያልቀው በፍቅር 
ብቻ ነው። ጥቁር ሰውንም የፈጠረው ‹‹ፍቅር ያሸንፋል›› የሚለው መንፈስ ነው። ። 
በዳህላክም ላይ  የምናየው ይሄንኑ ነው። ስለዚህ ዕዳ የመሰረዝ ጉዳይ ከአበዳሪ አገሮች 
የሚጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከእየራሳችንም ህሊና የሚጠበቅ ተግባር ነዉ። 

ዕንቁ፡- የምኒልክ የመሪነት ጥንካሬ ከራሳቸው ብቻም ሳይሆን ከዕተጌ ጣይቱም አጋርነት 
የሚመነጭ ስለመሆኑ የታሪክ መዛግብት ላይ ሠፍሮ ይነበባል። አንተስ ስለጣይቱ ምን 
ትላለህ?
ቴዎድሮስ፡- ከእያንዳንዱ ስኬታማ ወንድ ጀርባ አንዲት ሴት አለች እንደሚባለው 
የምኒልክ ጥንካሬ የጣይቱም ነው። ከዚህም በዘለለ ልናየው ስንሞክር የጣይቱ ሚና 
ሲመዘን አንደኛ የምኒልክን የልብ ሥፋት የምንረዳበት ነው። በጊዜው እንደማንኛውም 
ኋላቀር አስተሳሰብ ለሴቶች ከሚሰጠው ግምት አንፃር ምኒልክ ሚስታቸውን በነበሩበት 
ደረጃ ኃላፊነት የሰጡ፣ ምክራቸውንም ለመቀበል የማያመነቱ ሰው ሆነው እናገኛቸዋለን። 
ዛሬ ስለሴቶች ጥንካሬ ለማወራት፤ ጣይቱ በጣም ጥሩ ምሣሌ ናቸው። ይሄ የጣይቱ 
ብልሀት፣ የጣይቱ መንፈሳዊ ጥንካሬ፣ የአመለካከት ሥፋትና ጥልቀት… ምኒልክን 
‹‹ዕምዬ›› እስከማሰኘትና አልፎ ተርፎም በዓድዋ ጀግንነታቸው  ጎልቶ እንዲዋጣ የወኔ 
ኃይል እስከመሆን ደረጃ የዘለቀ ነው። የሁለቱ የመቻቻልና የመደማመጥ መጠን በራሱ፤ 
በተለይ አሁን አሁን… ለሚስተዋለውና ‹‹የሴቶች የበታችነት፣ የወንዶች የበላይነት…›› 
ለሚባለው አጀንዳ ጥሩ ማጣቀሻ ነው። ከዚህም ባሸገር ጣይቱ በብዙ መመዘኛ ትልቅ 
ሥራ የሠሩ ሴት ናቸው።

ዕንቁ፡- ምኒልክን በተመለከተ እንደ ሙዚቃው ሁሉ ፊልም ሠርቶ ሕያው ሥራዎቻቸውን 
ማክበር አይቻልም?
ቴድዎሮስ፡- አንተ ያላከበርከውን ሌላው ሊያከብርልህ  አይችልም። አፍሪካዊያን 
ወገኖቻችን የእኛን አባቶችና አያቶች ዋጋ ያውቃሉ። እኛ ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ከስምምነት 
ላይ ለመድረስ ገና ጭቅጭቃችንን አልጨረስንም። ስለዚህ በፊልምም ሆነ በሙዜቃ  
መደገፎ ጠቃሚነቱ በአያጠያይቅም ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ እኛ በታሪካችን ላይ 
ያለንን ግንዛቤ የማስፋት ደረጃና ጥልቀቱ በቂ ሆኖ መገኘቱ ላይ ነው። 

ዕንቁ፡- የምኒልክ ማንነት በብሔራዊ ደረጃ መከበር ይገበዋል… ከመባሉ አኳያ ለወጣቱ 
ትውልድ የምታስተላልፈው መልዕክት ይኖርሃል?
ቴዎድሮስ፡- ቅንነት ከሌለ ጥሩ ነገር ማየት እንደማይቻል አውቆ። ታሪኩንም በቅንነት 
ስሜት መመርመር ይኖርበታል። የባለታሪክ ሰዎችን ጥሩ ነገር መውሰድና ጥሩ ያልሆነ 
ነገራቸውን ደግሞ እንዳይደገም ለማረም መትጋት ከኛ ከወጣቱች ይጠበቃል። ትልቁና 
ቁልፍ ነገር የማንነትን መሠረታዊ ጥያቄ  ከመገንዘብ ይመነጫል። ሕይወትም የሚጀምረው 
ራስን ከመሆን ነው። ሰው ራሱን ሲያክል ሌላ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻለዋል።… ስለዚህ 
የነገር ሁሎ ምንጭ ፍቅር ስለሆነ ከፍቅር የሚጀምረውን ህይወት በፍቅር ለመጨረስ 
ቅንነት ያስፈልጋል። አመጣጡን ያዬ አካሄዱን ያዉቃልው ምክኒያቱም ታሪኩን እየዞረ 
የማያይ ተጋዥ የኋላ መመልከቻ መስታወት የሌለው መኪናን ይመስላልና።

የባለታሪክ ሰዎችን ጥሩ ነገር 

መውሰድና ጥሩ ያልሆነ ነገራቸውን 

ደግሞ እንዳይደገም ለማረም መትጋት 

ከኛ ከወጣቱች ይጠበቃል
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ዕዳ
“የኢትዮጵያ ሕዝብ የዐፄ  ምኒልክ 

አለበት”

የ82 ዓመቱ አዛውንት አቶ ከበደ ሙላት ንጋት፤ 

የተወለዱት አዲስ አበባ ውስጥ ነው። ትምህርታቸውን 

በሐረር ልዑል ራስ መኮንን ት/ቤት የተከታተሉ ሲሆን፣ 

በመምህራን ማሠልጠኛ ማዕከል ገብተው የአስተማሪነት ሥልጠና 

ወስደዋል። በቀድሞው የጽሕፈት ሚኒስቴር መ/ቤት ከ1947 

ዓ.ም መጨረሻ ጀምሮ በባሕር መዝገብ ዳይሬክተርነት፣ በዘውድ 

ም/ቤት ጸሐፊነትና በሌሎችም ዘርፎች አገልግለዋል። በኮሎኔል 

መንግሥቱ ኃ/ማርያም አስተደደር ዘመን የኦምዱስማን (የዕንባ 

ጠባቂ) ተቋም አባል የነበሩት አቶ ከበደ፤ በቀድሞው የሠራተኛ 

አስተዳደር ኮሚሽን መ/ቤት የአስተዳደር ፍ/ቤት ዳኛም ነበሩ። 

በ1984 ዓ.ም መጨረሻ በራሳቸው ጥያቄ በጡረታ የተሰናበቱት 

ዕንግዳችን፤ ባለፉት 22 ዓመታት እስከ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ 

ዘመን ድረስ ያሉትን አገራዊና መንግሥታዊ መዛግብቶችን 

በማንበብ፣ በመመርመርና ታሪካዊ መጽሐፍ በማዘጋጀቱ ተግባር 

ላይ አትኩረዋል። ያዘጋጁት መጽሐፍም ባለ 550 ገጽ ሲሆን፤ 

የዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግሥትን የሚመለከት፣ 

የንግሥተ-ነገሥታት ዘውዲቱንና የቀዳማዊ ዐፄ  ኃ/

ሥላሴን ጊዜያት ዋና ዋና ጉዳዮችን የሚዳስስና 

የሕትመትን ብርሃን ለማግኘት ስለኢትዮጵያ 

አንድነት ታሪክና ስለብልጽግናዋ የሚቆረቆሩ 

ባለሀብት ዜጎችን ድጋፍ የሚጠብቅ ነው። አቶ 

ከበደን የዳግማዊ ምኒልክን ሥርዓተ ቀብር 

100ኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ… 

ፍቃዱ ማኅተመወርቅ እና ሰሎሞን 

ለማ አነጋግረዋቸዋል።

አቶ ከበደ ሙላት
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የዕንቁ እንግዳ

ዕንቁ፡- በታሪክ መጽሐፍዎ ረቂቅ ላይ ሦስት ኢትዮጵያን ያስጠሩ መሪዎች ስምና ተግባር 
መገለጹን ጠቁመውናል። ሦስቱ የሀገራችን መሪዎች እነማን ናቸው? ምኒልክስ ከሦስቱ በምን 
ይለያሉ?
አቶ ከበደ፡- ሦስቱ ነገሥታት ካሌብ፣ ቴዎድሮስና ዮሐንስ ናቸው። ዐፄ  ካሌብ ከሰባ 
በላይ መርከቦችን ሠርቶና በሠራቸውም መርከቦች ብዙ ሠራዊት ይዞ ወደ አውሮፓ 
በመጓዝ ድል አድርጎ ስለመመለሱ በታሪክ የተጻፈለት ነው። ዐፄ ቴዎድሮስን 
ብንወስድ ለኢትዮጵያ ከፍተኛውን መስዋዕትነት የከፈሉና በዓለም ደረጃም እውቅናን 
ያተረፉ ናቸው። ከደርቡሾች ጋር ሲዋጉ መተማ (ጋላባት) ላይ የወደቁት የዐፄ  
ዮሐንስ ታሪክ አለ። የዮሐንስ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያና ለሕዝቧ ክብር ስለሆነም 
ስመ-ጥሩ ናቸው።

እንግዲህ ከእነዚህ ዐፄ  ምኒልክ የሚለዩት፤ ሥልጣኔ ወደ ኢትዮጵያ 
እንዲመጣ፣ የውጭ ቴክኖሎጂ ወደ ሀገራችን እንዲደርስ በማድረጋቸው፣ በጊዜው 
ታላላቅ ከሚባሉ ከ30 በላይ መንግሥታት ጋር በዕኩልነት ላይ የተመሠረተ ውል 
መዋዋል በመቻላቸውና በሌሎችም ዘመናዊት ኢትዮጵያን ለመፍጠር ባደረጉት 
ያላሰለሰ ጥረት ነው። የዲፕሎማሲውን ተግባር በዚህ ሁኔታ ከመጀመራቸውም 
ባሻገር፤ ምኒልክ አምባሳደሮችንና ቆንስላዎችን ወደየሀገራቱ ልከዋል። የመጡትንም 
ተቀብለዋል። ለአብነት የቤልጂግ፣ የሩሲያ፣ የኢጣሊያ፣ የእንግሊዝ፣ የአሜሪካ፣ 
የጀርመን… አምባሳደሮችን ብንወስድ፤ በእሳቸው ጊዜ የመጡ ናቸው። እንደውም 
ይሄን በመሰለው ተግባር ባበረከቱት አስተዋፅኦ ምኒልክ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ 
በፈር-ቀዳጅነት ተወዳዳሪ የላቸውም ብዬ እገምታለሁ።
ዕንቁ፡- በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዘመን ምኒልክን በማውሳትና አንፀባራቂ ሥራቸውን በማጉላት… 
ደረጃ ምን የተሠራ ሥራ ነበር?
አቶ ከበደ፡- ዳግማዊ ዐፄ  ምኒልክን በሚመለከት ከተሠራው ሥራ አንዱና ዋንኛው፤ 
በአራዳ ጊዮርጊስ ፊት ለፊት የሚገኘውና ወደ ዓድዋ መዝመታቸውን የሚገልጸው 
ሐውልት መቆሙ ነው። ሌላው አስከሬናቸው በክብር ያረፈበት የታዕካ ነገሥት 
በዓታ ለማርያም ገዳም ስለበጎ ተግባራቸው መታሰቢያ እንዲሆን ተብሎ መታነጹ 
ነው። እ…
ዕንቁ፡- ግን ያሉት እንደተጠበቀ ሆኖ፤ በስማቸውም ይሁን በብሔራዊ አርአያነታቸው ዘላቂነት 
ያለው ተግባር በትውልድ ውስጥ መከናወን የሚችልበትን መሠረት መጣልም ይቻል አልነበረም?
አቶ ከበደ፡- ይቻል ነበር በርግጥ… ግን በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዘመን ስለዳግማዊ ምኒልክ 
የተደረገው፤ በየትም ሀገር የመንግሥት ሥልጣን የያዘው ሁሉ ከሚያደርገው የተለየ 
አይመስለኝም። ብዙውን ጊዜ መንግሥታት የራሳቸውን ሥራ ያስተዋውቃሉ እንጂ 
ያለፈውን መንግሥት ታሪክ አጉልቶ የማውጣት ሥራ ሲያከናውኑ ዐይታዩም።
ዕንቁ፡- በዓለም ደረጃ ብንመለከት፤ ሀሉም መጪ መንግሥታት ያለፊውን በጎ ተግባር… 
የአገራችን ነባራዊም ይሁን ወቅታዊ ታሪክ እንደሚመሰክረው አድበስብሰው ወይም ከነአካቴው 
እያወገዙም ጭምር ለማዳፈን እንደሚፈልጉት ዓይነት ሥራ አይደለም የሚያከናውኑት። 
ለምሳሌ በእንግሊዝ፣ በአሜሪካ፣ በጃፓን፣ በጀርመን ወዘተ. የሆነውን ነገር ብናጤነው እርስዎ 
እንደሚሉት አይመስለንም። ከዚህ አንጻር የምኒልክን ወሮታ ማሳነሱ ተገቢ ነው?
አቶ ከበደ፡- ተገቢ አለመሆኑ አያከራክርም። እንደውም አሜሪካን በሄድኩበት አጋጣሚ 
ያስተዋልኩት ነገር አለ። የቀደሙ መሪዎቻቸውን ሥራዎች ከሚያንጸባርቅ ሁኔታ 
ጋር… በሐውልት መልክ ቀርጸው ከኋይት ሀውስ ቤ/መንግሥት ፊት ለፊት 
ሥዕላዊ ገለጻ ባለበት ሁኔታ ማስቀመጣቸውን ተመልክቼአለሁ። ግን እንደ አሜሪካ 
የመሰሉትን አገራት ከአፍሪካውያኑ ሀገራት ጋር ማወዳደር አይቻልም።፡ የአፍሪካ 
መንግሥታት ሁኔታ ትንሽ ለየት ያለ ይመስለኛል። ኢትዮጵያም ያለቸው በአፍሪካ 
ምሥራቅ ክፍለ ግዛት ነው።
ዕንቁ፡- ምኒልክ ከዐፄ  ቴዎድሮስ የተማሩት ብዙ ነው... ስለመባሉ ምን ይላሉ?
አቶ ከበደ፡- ይኼ ትክክል ነው! ዐፄ  ቴዎድሮስ ሸዋን ለማስገበር ጦር ጭነው በመጡ 
ጊዜ ምኒልክ የ12 ዓመት ልጅ ነበሩ። ስለነበሩም የአንኮበር ሰዎች እስከምንጃር ድረስ 
ይዘዋቸው ሸሹ። በኋላ ዐፄ  ቴዎድሮስ አስፈልገው ያዟቸው። ከቤተሰቦቻቸው ጋርም 
ወደ ጎንደር ወሰዷቸው። ከወሰዷቸው ጊዜ ጀምሮ ግን እንደ ጠላት ወይም እንደ 
ባላጋራ አልተመለከቷቸውም። ይልቁንም ተንከባክበው በመያዝ ልጃቸውን ወ/ት 
አልጣሽን ድረው ብርቱ ዘመድ ሊያደርጓቸው ፈልገዋል። ይህም ብቻ አይደለም፤ 
ችሎት በሚያስችሉበት ጊዜም ዕውቀቱን እንዲቀስሙ በሚል ከአጠገባቸው 
ያስቀምጧቸው ነበር።

ዐፄ  ቴዎድሮስ በየሄዱበት ምኒልክን ያስከትሉ እንደነበርም ከተጻፈው 
የታሪክ መዝገብ ላይ አንብቤአለሁ። እንደውም ምኒልክ ደጃዝማች ተብለው 
በቴዎድሮስ ተሹመዋል። እንደዛ ያከበሯቸው ቢሆንም፣ ሰዎች አጓጉል ምክር 
መክረዋቸው ነበርና፤ ምኒልክ ከቴዎድሮስ ጋር ተቀያይመው ወደ ግዞት ተላኩ። 
ለማንኛውም ለዐሥር ዓመት ያህል ምኒልክ ከቴዎድሮስ ጋር ቆይተዋል። በእነዚያ 
ዓመታትም የመንግሥትን አስተዳደር ዕውቀት ቀስመዋል፤ በኋላ በተፈጥሮአዊ 
ስጦታቸው ያዳበሩትን የዳኝነት ትምህርትም እንደዚሁ።
ዕንቁ፡- በነበረው አስተሳሰብ መመዘኛ “ምኒልክ የሃይማኖትትና 
የብሔር መድልኦ የማያደርጉ መሪ ነበሩ…” ስለመባሉ፤ 
አስተያየትዎ ምንድነው?
አቶ ከበደ፡- ከታሪክ እንደተገነዘብኩት 
ምኒልክ በሃይማኖት ልዩነት ምክንያት 
የሚያወግዙት ወይም የሚጠሉት 
ሰው አልነበረም። በአርአያ ሥላሴ 
የተፈጠረውን የሰውን ልጅ 
ዕኩል የሚመለከቱ ንጉሥ 
ስለመሆናቸው ካነበብኳቸው 
ታሪካዊ መዛግብቶች 

ተረድቼአለሁ። ሹመት 
በሚሰጡበት ጊዜ 

እንኳ “ይሄ የዚህ ቦታ ሰው ነው፤ የዚያኛው ሥፍራ ተወላጅ ነው…” በሚል አንዱን 
ከሌላው የማበላለጥ ጠባይ እንደሌላቸው በታሪክ ተመስክሮላቸዋል።
ዕንቁ፡- ምኒልክ የሚነገርላቸውን ያህል ጠላታቸውን መሐሪ ንጉሥ ነበሩ?
አቶ ከበደ፡- ታሪካቸውን ስመረምር የምኒልክ መሐሪነት ተፈጥሮአዊ ጸጋቸው 
ነው የሚል መደምደሚያ ላይ ደርሼአለሁ። ይሄንንም የምለው በቂ መረጃ ይዤ 
ነው። ለምሣሌ በዓድዋ ጦርነት የተማረኩት የጣሊያን ወታደሮች፤ የብቀላ ርምጃ 
እንዳይወሰድባቸው ጥብቅ መመሪያ ሰጥተዋል። ለምርኮኞች ተስማማሚው ምግብ 
ጊዜው በፈቀደ መጠን እንዲዘጋጅ አዘው ተግባራዊነቱን አረጋግጠዋል። ከፊሎቹን 
ምርኮኞች ወደ ቤተ-መንግሥት እንዲቀርቡ ማድረግ ብቻም ሳይሆን፣ የቀረቡትም 
ባይተዋርነት እንዳይሰማቸው ብርቱ ጥንቃቄ አድርገዋል።

ከምርኮኞቹ መሀል የምህንድስና ችሎታና ሌላም ሙያ የነበራቸውን 
በመምረጥ… ኢትዮጵያን በሚጠቅመው ሥራ እንዲሰማሩም ከምርኮኝነት ስሜት 
የሚመነጭ የመንፈስ ጭንቀት ሰለባ እንዳይሆኑ በብርቱ ጥረዋል። ይሄንንም 
በማድረጋቸው ለምሣሌ ያህል እነዚያ የፋሺስት ኢጣሊያ ጦር ምርኮኞች ቀዳሚውን 
የአዲስ አበባን ከተማ ማስተር ፕላን አዘጋጅተው ለንጉሡ አስረክበዋል። በነገራችን 
ላይ እንደ ዕድል ሆኖ ያ ማስተር ፕላን በእጄ ይገኛል። ያዘጋጀሁት ታሪካዊ መጽሐፍ 
አካልም አድርጌዋለሁ። ሌላው ምንድነው? አንዱ ምርኮኛ ከእናቱ የተጻፈ ደብዳቤ 
ከጣሊያን ይመጣለታል። ደብዳቤው የወታደሩ እናት መሪር ሐዘኗን የገለጸችበት ነበረ። 
ምርኮኛውም ደብዳቤውን እንዳገኝ ስቅስቅ ብሎ ያለቅሳል። በዚህ ጊዜ ሁኔታውን 
የሰሙት ምኒልክ ያንን ምርኮኛ፣ “አቅርቡልኝ” ይሉና ይቀርባል። ከቀረበም በኋላ 
ሁኔታውን ተረድተው ሲያበቁ፤ ከምርኮኞቹ ሁሉ ቀድሞ ወደ ሮም እንዲላክ 
አድርገዋል።…
ዕንቁ፡- ስለውጫሌ ውል የሚነግሩን ይኖራል?
አቶ ከበደ፡- ስለውሉ አቶ ተክለጻዲቅ መኩሪያ በሥፋት ጽፈዋል። ዋናውን ውልም 
በመጽሐፋቸው ገጽ ውስጥ አካተውታል። እንደሚታወቀው የውሉ ምስጢርነት 
በኢጣሊያ ቋንቋ የተጻፈውና የአማርኛው ትርጓሜ የተለያየ መሆኑ ነው። በስተኋላ 
ግን ያ አነጋጋሪ… ውል፤ ዓድዋ ላይ በኢትዮጵያውያን ጀግኖች ጥይት… ተደብድቦ 
ወድቋል። በርግጥ የውጫሌን ውል ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆኑ የኢጣሊያ 
መንግሥት ራሱ “ከዛሬ ጀምሮ… ውድቅ ሆኗል” ብሎ በመሪው በኩል ለኢትዮጵያ 
መንግሥት የጻፈው ደብዳቤም አለ። ይኼም በእኔም ይሁን በተክለጻዲቅ መኩሪያ 
መጽሐፍ ውስጥ የሚገኝ ነው።
ዕንቁ፡- ከዳግማዊ ምኒልክ ብሔራዊ አብነቶች ጥቂቱን ቢገልጹልን?
አቶ ከበደ፡- የምኒልክን ብሔራዊ አብነት፤ የባሪያ ንግድን ለማሰቆም ከወሰዱት ብርቱ 
አቋም ጀምረን እንደተባለው በጥቂቱ መግለጽ ይቻላል። በዘመነ-መንግሥታቸው 
መጀመሪያ ሰሞን ሰዎች “ባሪያ” እየተባሉ እንደሸቀጥ ይሸጡ፣ ይለውጡ ነበር። በዚህ 
በኩል የነበረውን ነውረኛ ተግባር ለማስቆም ቴዎድሮስ የወሰዱት ጅምር ርምጃ ነበር። 
ምኒልክ ከዛ ተነስተውና በራሳቸውም ሐሳብ ተመርተው፤ ባሪያዎችን ነጻ የሚያወጣ 
ዐዋጅ ከአንድም ሁለት ጊዜ አውጀዋል። የፀረ-ባሪያ ንግድ ዐዋጃቸውን በማድነቅም፤ 
ንግሥት ቪክቶሪያ የምሥጋና ደብዳቤ ልከውላቸዋል።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጆቹን እንዲያስተምር፣ አላስተምርም ካለ ደግሞ 
በንብረቱ እንዲቀጣ የሚደነግገውን ዐዋጅም፤ ከአንዴም ሁለት ጊዜ ያወጡ፣ ያለ 
ጎሳ፣ ያለ ሃይማኖት እና ያለ ጾታ… ልዩነት፤ መኳንንቶቹን ጨምሮ ኢትዮጵያውያን 
ወላጆች ልጆቻቸውን ከሰባት ዓመት ዕድሜአቸው ጀምሮ ወደ ት/ቤቶች እንዲልኩ፤ 
የማይልኩም ከሆነ በንብረታቸው የሚቀጡበትን መመሪያ ያመነጩ፣ ተማሪዎች 
ከትምህርት ማዕድ እንዳይሸሹም፤ የኪስ ገንዘብ እየተከፈላቸው የሚማሩበትን 
ሁኔታ ያመቻቹ፣ ግዑዛን ታሪካዊ ቅርሶች እንደሚያረጋግጡትም፤ በስማቸው 
የሚጠሩትን የዘመናዊ ዕውቀት መቅሰሚያ ማእከሎች የመሠረቱ ንጉሥ ምኒልክ 
ናቸው። ለምሣሌ ደጃዝማች ተፈሪ (ኃ/ሥላሴ) ከሐረር መጥተው በአቋቋሙት ት/ቤት 
እንዲማሩ ያደረጉም እሳቸው ናቸው። እሳቸው አዲሲቷ ኢትዮጵያ በወጣት ልጆቿ 
አንድትከበር፣ የልማቷም ጅምር ዳር መድረስ የሚችልበትን ጽኑ መሠረት እንዲይዝ 
የበኩላቸውን ጥረት አድርገዋል።

ሌላው የዐፄ  ምኒልክ ብሔራዊ አብነት የምለው፤ ሃይማኖትን 
በተመለከተ ያከናወኑትን ተግባር ነው። በቀድሞ ጊዜ “ኢትዮጵያ የክርስቲያኖች ሀገር 
ናት…” ያሰኘውንና ለዚህም እንደመነሻ የሆነውን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት 
እንዲከበር፤ ቤ/ክርስቲያናትን በማሠራትና የፈራረሱትን እንዲጠገኑ በማድረግ ረገድ… 
የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ማበርከታቸው ነው። እንደዚሁም ከጎረቤት መንግሥታት 
ጋር በመስማማት የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለይተው ማኖራቸው፣ በሦስት አዋሳኝ 
ቦታዎችም የድንበር ማካለያ ምልክቶች እዲቀመጡ ማድረጋቸውና ወደ ጎረቤት 
ሀገራት ተካለው የነበሩትን ወይም የተወሰዱትን የኢትዮጵያ ይዞታዎች ያስመለሱ 

መሆኑ ዋንኛው ብሔራዊ አብነት ነው።…
ዕንቁ፡- ለምሣሌ የትኞቹን ይዞታዎች ነው ያስመለሱት?

አቶ ከበደ፡- በሱዳን፣ በሶማሌያና በሌሎችም የጎረቤት 
ግዛቶች ተካተው የነበሩ የኢትዮጵያ ጥንታዊ 

ይዞታዎች እንዲመለሱ አድርገዋል። 
ከየአጎራባች ሀገራቱ የተመለሱት 

የኢትዮጵያ ይዞታዎች  “እነዚህና 
እነዚያኞቹ… ናቸው…” ማለቱን 
ግን ለጊዜው ትቼዋለሁ።

ዕንቁ፡- ለምን፣ አቶ ከበደ?... 
ጊዜ ማለት እኮ እንደ እርስዎ 
በዕድሜ አንጋፋ የሆነ 
ኢትዮጵያዊ በሚመሰክረው 
ቃል እውነቱ የሚንጻባረቅበት 
ይሄን የመሰለው በጎ 
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የዕንቁ እንግዳ

አጋጣሚም ይመስለናል… ተሳስተን 
ይሆን?...
አቶ ከበደ፡- አልተሳሳታችሁም። 
ነገር ግን እንዳላችሁትም ብቻ 
አይደለም። ጊዜ ማለት ሌላም ነገር 
ነው። “ከሱዳን አገር የትኛውን?” 
ሲባል… ይኼኛውን ብል፤ 
ችግር ይፈጥራል። “ከሶማሌስ 
የትኛውን?” ሲባል… ያኛውን 
በማለት ብመልስ እንደዛው ነው። 
ስለዚህ ጊዜው እስኪፈቅድ ለጊዜው 
መተዉ ይሻላል። ይልቅስ በአንድ 
ወቅት አሁን በተቃዋሚ መድረክ 
ውስጥ የሚገኙት ደ/ር ነጋሶ 
ጊዳዳ ፕሬዝዳንት ሆነው እያለ 
የተናገሩትን አስታውሳዋለሁ። 
ዶ/ር ነጋሶ በቤተ-መንግሥት 
በነበሩበት ጊዜ በዐፄ  ምኒልክ ዘመነ 
መንግሥት ወደ ውጭ ተካለው 
የነበሩትን የኢትዮጵያን መሬቶች 
የማስመለሱን ጉዳይ እንደጥፋት 
ወይም እንደነውር ቆጥረው 
ሲናገሩ የሰማሁ ይመስለኛል። 
ይህን መሰሉም ሁኔታ በጣም ይደንቀኛል። ኢትዮጵያ 
እንድትሠፋ እንጂ እንድትጠብ የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ 
ያለ አይመስለኝም። ሊኖርም አይችልም። እና ያ ትዝብት 
እስከ አሁን በአዕምሮዬ ውስጥ አለ። ለማንኛውም 
ምኒልክ ኢትዮጵያን ለማስፋት፣ ወደ ቀደመ ይዞታዋ 
ለመመለስ ጥረት ካደረጉ ነገሥታት አንዱና ዋንኛው 
ናቸው።
ዕንቁ፡- ዛሬ “አነስተኛና ጥቃቅን…” በሚባለው መስክ ለተደራጁት 
የቀድሞዎቹ “አንጥረኞች፣ አቀርባዮች፣ ባለእጆች…” ቀዳሚውን 
ብሔራዊ ዕውቅና የሰጡትና ሕዝቡ ባለሙያዎቹን እንዳይንቅ 
መመሪያ… ያስተላለፉት ምኒልክ አይደሉምን?
አቶ ከበደ፡- ትክክል ነው…! “ሸማኔ፣ ብረት ቀጥቃጭ፣ 
ሌላውም የእጅ ሥራ የሚሠራው ባለሙያ ሁሉ፤ ለሀገሩ 
የሚጠቅም ነውና መሰደብ፣ መነወር የለበትም…” 
በማለት በአደባባይ ያስተማሩ ንጉሥ ምኒልክ ናቸው። 
ለምሣሌ ሸማኔነት… (የጥበብ ባለሙያ ሆኖ መገኘት…) 
ያሰድብ ነበር። ያንን የመሰለ መጥፎ ልማድ ከሕዝቡ 
ለማስጣልና ባለሙያው በሙሉ እንዲከበር፣ በሥራው 
እንዲበረታታ ለማድረግ ዐዋጅ ያወጡ ታላቅ ኢትዮጵያዊ 
መሆናቸው በፍጹም የሚካድ አይሆንም።
ዕንቁ፡- ምኒልክ ከፍ ብለው የገለጹትንና ሌሎችንም ብሔራዊ 
ጠቀሜታ ያላቸውን አብነቶች ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያውያን 
አብርክተው ሳለ፤ እንደሠለጠነው ዓለም በተከታታይ ትውልድ 
ውስጥ የሚገባቸውን የባለውለታነት ዋጋ ባለማግኘታቸው ምን 
ይሰማዎታል?
አቶ ከበደ፡- እኔ ሰው በሠራው ሥራ በሕይወት እያለም 
ይሁን ከሞተም በኋላ መከበር አለበት፤ ታሪኩም 
መጻፍ፣ መነገር፣ ለትውልድ ማስተማሪያ፣ መኩሪያ 
መሆኑ መገለጽ ይኖርበታል የሚል እምነት ስላለኝ፤ 
የምኒልክ ውለታ ተገቢውን ዋጋ ሊያገኝ ባለመቻሉ 
በእጅጉ አዝናለሁ።…
ዕንቁ፡- እንደ ታሪካዊ መጽሐፎች ምስክርነት፤ ምኒልክ ስመ-
ጥሩ መሆናቸው… የሚያከራክር አይደለም። ግን ደካማ ጎን 
አልነበራቸውም ማለት ይቻላል?
አቶ ከበደ፡- በቅድሚያ ምኒልክ መገምገም ያለባቸው፤ 
በሥራ ዘመናቸው ባከናወኑት ተግባር ብቻ መሆን 
አለበት። ዛሬ ያለነው 21ኛው ክ/ዘመን ላይ ነው። ምኒልክ 
የነበሩት በ19ኛው ክ/ዘመን ነው። ስለዚህ መመስገንም 
ይሁን መወቀስ ካለባቸው በዚያን ዘመን በሠሩት ሥራ 
ብቻ ነው። በዛ ዘመን ስለሠሩት ሥራ፤ እኔ የጻፈኩትን 
ጨምሮ የጳውሎስ ኞኞንም ይሁን የሌሎቹን ታሪካዊ 
መጸሐፎች በእውነት ጊዜ አግኝቶ ላነበበ ሰው፤ ንጉሡ 
የሠሩትን ሥራ ቁልጭ ብሎ ያገኘዋል። ለምሣሌ 
ጳውሎስ ኞኞ የደርግ ባለሥልጣኖች ፈቅደውለት 
ባዘጋጀው ታሪካዊ መጽሐፍ፤ ስለምኒለክ ያገኘውን መረጃ 
ሙሉ በሙሉ አለመውሰዱ ይታያል። በእኔ አስተያየት 
እሱ በጣም የተወሰነውን መረጃ ነው ለመጽሐፉ 
ግብዓት ያደረገው። ይህን የምለው የጳውሎስን በጎ 
ተግባር ለማናናቅ ሳይሆን፤ ምኒልክን በተመለከተ እሱ 
በመጽሐፉ ውስጥ ካካተተው የሚበልጥና የሚያስደንቅ 
ማስረጃ ያለ መሆኑን ለመጠቆም ፈልጌ ነው።

እና የሰው ልጅ ጥሩ ሥራ በሠራ ቁጥር፤ 

በውስጡ ድክምቶች ሊያኖሩበት 
አይችሉም የሚለው መደምደሚያ 
ላይ መድረስ አይቻልም። ስንዴ 
የዘራ ሰው የሚያመርተው ስንዴ 
ብቻ አይደለም። አረምም በውስጡ 
አለ። የሰው ልጅ ሁሉ እንደዚህ 
ነው።
ዕንቁ፡- “የምኒልክ መስፋፋት 
ያስከተለው ቁርሾ የዛሬይቱ ኢትዮጵያ 
ፖለቲካዊ ችግር ሆኗል። ለምሣሌ 
ከነባሩ ባለይዞታ መሬት እየነጠቁ 
ለነፍጠኞችና ለአዝማቾቻቸው 
ማደላቸውና ይኸውም በቀዳማዊ ኃ/
ሥላሴ ዘመን ሥር ሰዶ እንዲቀጥል 
ቅድመ ሁኔታዎችን በማመቻቸታቸው 
የሚገለጽ ነው። ይህም ሁኔታ ብዙኃኑን 
ኢትዮጵያዊ ለገባርነት አጋልጦታል…” 
ስለሚባለው አስታራቂ ሐሳብ 
ይኖርዎታል?
አቶ ከበደ፡- የሚባለው በወሬ ደረጃ 
የሚታሰብ ነው ብዬ እገምታለሁ። 
በመሠረቱ ምኒልክ ርስት 
መትከላቸውን የሚገልጽ እንጂ 

ርስት ስለመንቀላቸው የሚያትት ታሪክ አላነበብኩም። 
ምናልባት አሁን ባለው የለውጥ ሒደት፤ አንዳንድ ቅር 
የተሰኙ ወገኖች እንደሚባለው ሊሉ ይችላሉ። እንዲህ 
የሚሉት ግን በማስረጃ ተደግፈው ሳይሆን በፈጠራ 
ታሪክ ላይ ተመሥርተው እንደሆነ ነው የምገነዘበው።
ዕንቁ፡- አይደለም… አባባሉ፣ “በመረጃም የተደገፈ ጉዳይ 
ነው…” ብለው የሚሟገቱ ወገኖች አሉ። ለምሣሌ፣ “ምኒልክ 
በጣሉት መሠረት ላይ ተንደርድረው በዐፄ  ኃ/ሥላሴ ዘመን 
የመጡት እንደ ራስ መስፍን ስለሺ ያሉት ሰዎች፣ “ይሄ መሬት 
ምን ይበቃኛል? ምንስ ያጠግበኛል?...” እያሉ የብዙ ጋሻ 
መሬት ባለቤት የሆኑት፤ የአያሌ ዜጎችን ርስት እየነቀሉ 
እንደነበርስ ማስተባበል ይቻላል?
አቶ ከበደ፡- አስቀድሜ ተናግሬአለሁ፤ ሁሉም በዘመኑ 
በሠራው ሥራ ይመዘናል። እንዴ? ምኒልክ እኮ 
በጊዜያቸው የነበረ አንድ ባላባት፣ “ንጉሥ ሆይ! እባክዎ 
ርስቴን ይወረሱ…” ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ፣ “ኢትዮጵያ 
የማን ሆና ነው የአንተን የግል ርስት የምወርሰው?” 
በማለት መልስ የሰጡ ናቸው። ሌላ ሌላውን እንተወውና፤ 
ምኒልክ እኮ የግል ርስት አልነበራቸውም። “ታላቁ 
ቤተ-መንግሥት” ብለን ከምንጠራውና ከሚኖሩበት 
ቤት በቀር ያለፈ የግል ሀብትም ይሁን ጥሬ ገንዘብ፣ 
ርስተ-ጉልት… እንዳልነበራቸው፤ በታሪክ ማስረጃ 
የተረጋገጠ ነው። በበኩሌ በእሳቸው ዘመነ-መንግሥት 
ርስትን ከአንዱ ኢትዮጵያዊ ነቅሎ ለሌላው ኢትዮጵያዊ 
መስጠት ወይም ከነአካቴው ርስት አልባ የማድረግን 
ርምጃ የሚገልጽ ታሪካዊ ሠነድ  እስከ አሁን 
አላነበብኩም። በርግጥ አሁን የጎሳ አስተዳደር ከተፈጠረ 
ወዲህ፤ በነበረው የምኒልክ አስተዳደር አልስማማም 
የሚለው ወገን ወይም ክፍል በኩል፤ በዋናውም ይሁን 
ማብራሪያን የሚሻ በሚመስለው ተከታይ ጥያቄ ውስጥ 
የተንጸባረቀውን የሚመስል ሐሳብ ሲነገር እሰማለሁ። 
ነገር ግን ትክክል ነው ብዬ አልቀበለውም።
ዕንቁ፡- ኤርትራንም ይሁን የባሕር በር ስላሳጠን፣ የፓለቲካ 
እሳት ማስነሻና ማግለብለቢያ እየሆነም ከዘመን ዘመን በመሻገር 
ላይ ስለሚገኘው የመረብ ምላሽ ጉዳይ በተመለከተ፤ ዳግማዊ 
ምኒልክ በታሪክ ተወቃሽና ተከሳሽ ሆነው ስለሚቀርቡበት 
ሁኔታስ ምን ይላሉ?
አቶ ከበደ፡- ደህና… “የዓድዋ ጦርነት በኢትዮጵያውያን 
ድል አድራጊነት እንደተጠናቀቀ ምኒልክ ለምን ከመረብ 
ማዶ ወዳለው የኢትዮጵያ ግዛት ገፍተው ሳይሄዱ 
ቀሩ?” እየተባለ መነገሩ አዲስ ነገር አይደለም። በጊዜው 
የምኒለክ ጦር እንጢቾ የተባለው ሥፍራ ድረስ ሄዷል። 
እሳቸውም  በሥፍራው ተገኝተዋል። ሰሚ ጠፋ እንጂ 
ከዚያ እንዲመለሱ ያደረጓቸው በቂ ምክንያቶች ነበሩ። 
ከምክንያቶቹም አንደኛው፤ አስቀድመው ያቀኑት 
የኢትዮጵያ ክፍለ-ግዛት ሕዝብ ወደቀድሞ ሁኔታው 
ለመመለስ እንቅስቃሴ ማድረጉን መስማታቸውና 
ዜናውን እንደሰሙም፣ “የካብኩት እንዳይናድ ብመለስ 
ይሻላል” ወደሚለው ውሳኔ ማዘንበላቸው ነው።

ሁለተኛው ምክንያት ሰራዊታቸው ይዞት 
የዘመተው መጠነኛ ስንቅ ያለቀበት መሆኑ ነው። 
ደግሞም በጦርነቱ ዘመን በኢትዮጵያ ላይ ጽኑ ረሀብ 

መከሰቱም ይሁን ከፍተኛ የሆነ የከብት ዕልቂት 
የመከሰቱም ሁኔታ ተደማሪ ምክንያት ነበረ። ይኼም 
ብቻ ሳይሆን፤ በተካሄደው ፍልሚያ የተዋጊው ኃይል 
ቀንሷል።

ሌላውና ዐብይ የሆነው ምክንያት፤ የኢጣሊያ 
መንግሥት የላከው አዲስ የጦር ኃይል ምፅዋ የደረሰ 
መሆኑ ነው። እንግዲህ በሕመምና በምግብ እጥረት 
የተዳከመውንና አስቀድሞ በተካሄደው ውጊያ የሰው 
ኃይሉ የተመናመነውን ሠራዊት ይዘው ከመረብ ማዶ 
ቢሻገሩ፤ ምን ነበር ሊሆን የሚችለው? ብሎ ነገሮችን 
ማጤን ተገቢ ይመስለኛል። ምናልባት ምኒልክ በተገለጸው 
ሁኔታ ላይ ሆነው ወደፊት ቢቀጥሉ፤ ጨብጠውት 
የነበረውን ድል የማጣት መጥፎ ዕድል አይገጥማቸውም 
ማለት አይቻልም። ስለዚህ የተጠቀሱትን ሁኔታዎች 
ግምት ውስጥ አስገብተው ወደዛሬይቱ ኤርትራ መሬት 
ገፍተው ሳይሄዱ ቀርተዋል እንጂ፤ ምኒልክ ኤርትራ 
ከኢትዮጵያ ግዛት ተገንጥላ እንድትቀር ሙሉ ፍላጎት 
ኖሯቸው እንዳልነበር ተረድቼአለሁ።
ዕንቁ፡- በምኒልክ የተነሣሣው ሥልጣኔን የመከተል ሁኔታ፤ 
በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዘመን መሥመር ይዞ ወደ ደርግም 
የቀጠለበትን ሁኔታ መመልከት ተችሏል?
አቶ ከበደ፡- ሁሉንም ነገር ማሥመር የሚያስችለው 
የጊዜና የእውቅት መጣመር ነው። በእውቀት 
ብዙ ሥራ መሥራት ይቻላል። በምኒልክ ዘመነ-
መንግሥት ትምህርት ተጀመረ እንጂ ብዙ የተማሩ 
ሰዎችን ማፍራት ተችሎ በእነዚያ ስዎች የመጠቀም 
ዕድል አልተገኘም። በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ ዘመን ት/
ቤት ከአንደኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርስቲ ድረስ የተስፋፋ 
መሆኑ የሚታወቅ ነው። ማለት የምኒልክ ጅምር 
ሒደት በዘርፉ ቀጥሏል። እንደውም በቀዳማዊ ኃ/ሥላሴ 
ዘመኑ-መንግሥት በሀገር ውስጥም ይሁን ወደ ውጭ 
ተልከው የተማሩት ወጣቶች፤ የዴሞክራሲን ጣዕም 
እየቀመሱ መጥተው ያንን ጣዕም ተግባራዊ ለማድረግ 
ባደረጉት ሙከራ መንግሥታዊ ለውጥ መጥቷል። ያ 
መንግሥታዊ ለውጥም ክፉ ነው ማለት አይቻልም። 
ለምሣሌ የደርግን መንግሥት ብንወስድ፣ “ያለምንም 
ደም ኢትዮጵያ ትቅድም” ነበር ያለው። ግን… ደሙ 
ቀደመ።  የሆነ ሆኖ ኢትዮጵያ አሁንም፣ ምንጊዜም 
ቢሆን ለሕዝብ አክብሮት የሚሰጥ፤ የሕዝብን ምክር፣ 
የበላይነት የሚቀበል መንግሥት ማግኘት አለባት።
ዕንቁ፡- የዳግማዊ ምኒልክ ሥርዓተ-ቀብር የተከናወነበት 
100ኛ ዓመት በብሔራዊ ደረጃ አለመከበሩ… ያሳደረብዎ 
ቁጭት አለ?
አቶ ከበደ፡- በእውነቱ መቶኛ ዓመቱ በብሔራዊ ደረጃ 
መከበር ያለበት መሆኑ ተገቢ ነው። ምክንያቱም 
የኢትዮጵያ ሕዝብ የዐፄ  ምኒልክ ዕዳ አለበት። ዕዳውንም 
መክፈል አግባብ ነው። ከዚህ አንፃር ስመለከተው 
በብሔራዊ ደረጃ አለመከበሩ በጣም ያሳዝናል። ለምሣሌ 
ዮዲት ያን ሁሉ ጥፋት አጥፍታ፣ ግራኝ መሐመድ ያን 
ሁሉ ጥፋት አጥፍቶ፤ በታሪክ ውስጥ ግን ስማቸው 
አለ። ምኒልክ እጅግ ብዙ ሥራ ለኢትዮጵያ አበርክተው፣ 
ኢትዮጵያዊነትን የሚወዱና ስለዚህም መስዋዕት 
ለመሆን የተዘጋጁ ሰው ሆነው ሳለ፤ የእሳቸው ጉዳይ 
ቀለል ተደርጎ መታየቱ… ከታሪክ ጋር እንዳያጣለን 
እፈራለሁ። ወጣቱም ትውልድ ቢሆን ይሄን የመሰለውን 
ሁኔታ የሚደግፍ አይመስለኝም።
ዕንቁ፡-  ምኒልክ የሞቱበት ትክክለኛ ጊዜ ይታወቃል?
አቶ ከበደ፡- የምኒልክ ሞት ለብዙ ጊዜ ተደብቆ 
መቆየቱ የሚታወቅ ነው። የዚህም ምክንያት 
እሳቸውን “እተካለሁ” የሚለው የመንግሥታቸው 
ካቢኔ ሞታቸው እንዳይታወቅ ከመፈለጉ ጋር የተያያዘ 
ከመሆን አያልፍም። ምናልባትም እንደዚያ የተደረገው 
ጸጥታው እንዳይበላሽ በመስጋት ይመስለኛል። 
መርዶው በወቅቱ ሳይነገር ተደብቆ የቆየውም ለሦስት 
ዓመት ጊዜ ያህል መሆኑ በሥፋት የሚነገር ነው። 
እንዲያም ሆኖ ግን በምስጢር ለምኒልክ ተዝካር ያወጡ 
አንዳንድ መኳንንቶች እንደነበሩ የጽሑፍ ማስረጃዎች 
ያመለክታሉ። ያም ቢሆን እስከ ዛሬም ድረስ በጽሑፍ 
የሰፈረና ስለአሟሟታቸው አንዴትነትና ስለሞቱበት ጊዜ 
የሚገልጽ መረጃ ላገኝ አልቻልኩም። በዚህ በኩል ያለው 
ክፍተት እኔንም ሆነ ሌሎችን ለጥናትና ለምርምር 
የሚጋብዝ ነው።
ዕንቁ፡- አቶ ከበደ፣ ከእኛ ጋር ስላደረጉት ቆይታ በመጽሔታችን 
አንባቢዎች ስም እናመሰግኖታለን!
አቶ ከበደ፡- እግዚአብሔር ያክብራችሁ!
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    ተጋባዥ ፀሃፊ

አንዳርጌ መስፍን

ስለዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ሲዘከር፤ በርካታ ቁም-ነገሮች ይታወሱናል። 
የመጀመሪያውና ዋናው ቁም-ነገር እሳቸው ሥልጣን ላይ በወጡበት ወቅት በአገር 
ውስጥ ሰላም የሰፈነ ቢመሰልም፤ በውጭው ዓለም የነበረው ሁኔታ አስቸጋሪነቱና 
ፈታኝነቱ እውነት መሆኑ የማይካድ ነበር። ይሁን እንጂ ምኒልክ የዓድዋ ጦርነት 
እስከ ፈነዳበት ጊዜ ድረስ በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ሦስቱንም የወቅቱን ኃያላንና ለቅኝ 
ገዥነት ያሰፈሰፉ ሀገራት በአንድ በኩል እየተፋለሙ፤ በሌላ በኩል ደግሞ ለአውሮፓ 
ሥልጣኔ እጆቻቸውን በመዘርጋት ወይንም በሮቻቸውን ወለል አድርገው በመክፈት፤ 
ዛሬ አብበውና አንዳንዶቹም አፍርተው የምናያቸውን የሥልጣኔ ወይም የመለወጥ 
መሠረቶችን መጣል ችለዋል።

በዚህ ወቅታዊነቱን የጠበቀ መዘክራዊ ጽሑፍ ወ ምኒልክ ፈንጠቅ 
ለማድረግ የፈለኩት ግን፤ ስለዓድዋ ጦርነት ወይንም ወደ አገር ውስጥ ስላስገቧቸው 
የቴክኖሎጂ ውጤቶች ወዘተ. ጉዳይ አይደለም። ወይንም ከአውስትራሊያ አስመጥተው 
ስላራቡት የባሕር ዛፍ ዘርም አይሆንም። ስለተጠቀሱት ብዙ ተብሏልም፤ እጅግ ብዙ 
ደግሞ ተጽፏልምና ስለእነዚሁ ጉዳዮች መልሼ ማንሳቱ ነውር ባይሆንም፤ በይበልጥ 
መነሳት በሚገባውና ለየት ያለ የምኒልክን ምግባርና ተግባር በሚገልጸው ሕያው 
ታሪካዊ ጉዳይ ላይ ማትኮሩን መርጬአለሁ። ስለዚህም ዋንኛው አርዕስተ ጉዳዬ፤ 
ብዙ ስላልተባለለት፣ ቀላል የሚመስል ነገር ግን ትልቅ ቁም-ነገር፤ የቀብር ሥነ-
ሥርዓታቸው የተፈጸመበትን መቶኛ ዓመት ምክንያት በማድረግ ተከታዩን እና ከዕምዬ 
ምኒልክ የታሪክ አንጓዎች አንዱ የሚሆነውን ዐቅሜ በፈቀደ መጠን እንደሚከተለው 
አቀርባለሁ።

ዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ካከናወኗቸው በርካታ ቁም-ነገሮች መሀከል ጎልተው 
የሚጠቀሱት፤ ተዳክማና ተበታትና የነበረች ኢትዮጵያን በአንድ ማእከላዊ መንግሥት 
ማጠቃላለቸው ነው። ስለዚህም ነው ዛሬ ጎሰኞች ኢትዮጵያን “ምኒልክ ሠራሽና  
የመቶ ዓመት ታሪክ ያላት ናት…” እያሉ ታሪክን ለመናድ የሚያውገረግሩት። 
እውነታው ግን ምኒልክ በተለያዩ ምክንያቶች ያፈነገጡትን 
አማካሉ እንጂ፤ አዲስ ግዛት አልጨመሩም። ፍሬ-
ነገሩ እነዚህን ክፍላተ-ግዛቶች ሲያማክሉ ወይንም 
ሲያጠቃልሉ፤ አንዳንዶቹን ያለአንዳች ደም መፋሰስ 
በመግባባትና በመደራደር ሲሆን፣ ቀሪዎቹን ግን እልህ 
አስጨራሽ ፍልሚያዎችን አካሂደው ነው። በሰላም ከተቀላቀሉት 
መሀል ለምሣሌ፤ የጅማ አባጅፋር ግዛት ምዕራብ ኢትዮጵያና 
የጆቴ ግዛት ወለጋ  ተጠቀሾች ናቸው። ደም ያፋሰሱትና በኃይል 
የተቀላቀሉት ወይንም “የተማከሉት” ደግሞ ምሥራቅ ኢትዮጵያና 
ደቡብ (ወላይታ) ናቸው። በእነዚህ ግንባሮችም ንጉሠ ነገሥቱ 
ራሳቸው ዘማችም አዝማችም ሆነው ተሳትፈዋል።

እዚህ ላይ መግለጽ የፈለግኩት ትልቅ ቁም-ነገር፤ 
ስለግዛቶቹ መማከል ወይንም መጠቃለል ወይንም ስለጠፋው 
ሕይወት ጉዳይ ሳይሆን፤ ምኒልክ የምህረት ሰውና ጌታም 
የመሆናቸውን የማይካድ ተግባር እንዴትነት ነው። በመሠረቱ 
በዚህ አጋጣሚ በወንድማማቾች መሀል በሥልጣን ሽኩቻ ምክንያት 
ወይንም ገብር አልገብርም… በሚል ሰበበ-ነገር አማካይነት የሚካሄዱ 
ጦርነቶች በውጤታቸው በጋራ መጠቀም ካልተቻለ፤ መዘዙና ቁርሾው 
ለትውልድ ጠንቅ ነው። ይህንን መርሕ የዛሬዎቹ ገዥዎቻችን 
ቢያውቁትና ቢገነዘቡት መልካም ነው።

ከፍ ብዬ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት፤ ንጉሠ ነገሥቱ 
ከዘመቱባቸው ግንባሮች አንዱ የንጉሥ ጦና አገር ወላይታ ሲሆን፣ 
እሳቸው ከመዝመታቸው በፊት የጦር አበጋዞቻቸው በመቅደም 
እልህ አስጨራሽ የሆኑ ፊልሚያዎችን አካሂደዋል። የቀደሙት 
የምኒልክ ተዋጊዎች እልህ አስጨራሹን ፍልሚያ ከንጉሥ ጦና 
ተዋጊዎች ጋር ቢያካሂዱም፤ ጦናን ድል አድርገው ሊማርኳቸው 
ወይንም ሊያስገብሯቸው አልቻሉም። በዚህ ምክንያትም ራሳቸው 
ምኒልክ ለመዝመት ተገደዋል። የንጉሥ ጦና የውጊያ ስልት ለንጉሠ 
ነገሥቱ ምኒልክ ሠራዊት እንግዳና ያልተለመደ በመሆኑ፤ ምኒልክም 
የፍልሚያው ተሳታፊ ሆነው ንጉሥ ጦናን እንዲህ በዋዛ ድል 
እንዳላደረጓቸው የዕድሜ ባላጸጎች የመሰከሩት ነው።

የንጉሥ ጦና የውጊያ ስልት፤ የምኒልክ ፈረሰኛ ሠራዊት 
የሚሰናከልበትን መሠረታዊ የውጊያ ዘዴ ወይንም የጠላትን ዐቅም 
የማዳከሚያ አማራጭን ታሳቢ ያደረገ ነበረ። ንጉሥ 
ጦና ፈረሰኛው የምኒልክ ጦር እየጋለበ በሚመጣበት 
አቅጣጫ፣ ሦስት-ሦስት ሜትር ጥልቀት ያለው መሬት 
ወይንም እርድ ማሰናከያን ሥፍራ በማዘጋጀት፤ 
በላዩም ላይ ቀጫጭን ማገሮችን ረብርቦ እንደ አልጋ 
በማነጠፍና በላዩም ላይ ሣር ጎዝጉዞ ማሰናከያውን ከዕይታ 

በመጋረድ፤ መከላከያ ወረዳውን አጠናክሮ ለፍልሚያ ተዘጋጅቶ ነበር። ይህንንም ስልት 
ጦና በመጠቀሙ፣ እጅግ ብዙ የነበረው የምኒልክ ፈረሰኛ ሠራዊት በማሰናከያው እርድ 
ውስጥ በመጣበት ፍጥነት ገስግሶ በመግባት፤ ፈረሱም ተዋጊ ኃይሉም በአብዛኛው 
ተጎድቷል፤ ወይንም አልቋል። ከዚህ የተረፈውን ኃይልና የምኒልክን እግረኛ ሠራዊት 
ደግሞ በየጫካው አድፍጦ ይጠብቀው የነበረው የጦና ተዋጊ ኃይል ክፉኛ አጥቅቶታል።

የንጉሥ ጦና ሌላው የውጊያ ጥበብ በንብ ሠራዊት መጠቀም ነበር። 
የምኒልክ ሠራዊት በጨበጣ ውጊያ ሊያጠቃው ሲቃረበው የቀፎ ንብ እየዘረገፈ 
በመልቀቅ፤ በአስገራሚ ሁኔታ ተከላክሎታል። የተለቀቀውም የንብ መንጋ የምኒልክን 
ሠራዊት አላፈናፍን ሲለውና እየነደፈ ሲያሯሩጠው፤ የንጉሥ ጦና ቀስተኛ ጦር 
ደግሞ በበኩሉ ከያደፈጠበት ብቅ እያለ በአጥቂው የምኒልክ ኃይል ላይ ብዙ ጉዳት 
ማድረሱ ይነገራል። ያም ሆነ ይህ እልህ አስጨራሽ ፍልሚያ ተካሂዶ ንጉሥ ጦና ድል 
ሆነው እስከነባለቤታቸው ተማርከው የጦርነቱ ፍጻሜ ሆነ።

ከድል በኋላ ዳግማዊ ዐፄ ምኒልክ ምርኮኞቻቸውን ይዘው ወደ አዲስ አበባ 
ለመመለስ ሲነሡ፤ ንጉሥ ጦና፣ “እኔ ጦና የጦር ምርኮኛ ብሆንም፣ በንጉሥ ወግ 
በአልጋ ሆኜ በሰው ሸክም እንጂ በበቅሎ አልሄድም” ሲሉ ሞገቱ። እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ፣ 
ባለቤታቸው ጭምር በአልጋ መሄድ እንዳለባቸው አጥብቀው በመከራከራቸውም፤ 
ምኒልክ እንደ ምርኮኛ ይማርኳቸው እንጂ፤ ዝቅ አድርገው ሳይመለከቷቸው፣ 
“ያለው ይፈጸም!” በማለት ለጦር ዐለቆቻቸው ትዕዛዝ በመስጠታቸው፣ ንጉሥ ጦና 
ከነባለቤታቸው በአልጋ ላይ ተኝተው… በሰው ሸክም አዲስ አበባ ገብተዋል።

አዲስ አበባ ገብተውም በምርኮኛ ደንብ እስር ቤት ወይንም ወደ ግዞት 
አልተላኩም። ክብራቸው እንደ ተጠበቀ እስከነባለቤታቸው ከምኒልክና ከጣይቱ 

ጋር ማእድ አብረው ይመገቡ እንደነበር አንጋፋዎች ይተርካሉ። በመጨረሻም 
ምኒልክ፣ “ወንድሜ ጦና! በእኔና በአንተ ምክንያት ስለፈሰሰው ደም ካላይኛው 
ጌታ እንፋረዳለን። እስከዚያው ግን እስከነ ሙሉ ክብርህ አገርህን መልሼ 
ሰጥቸሃለሁ…” ባሏቸው ጊዜ፤ ንጉሥ ጦና በመፀፀት፣ “ጃን ሆይ! እንደዚህ 
ያሉ ሰው መሆንዎን ባውቅ ኖሮ ከእርስዎ ጋር ውጊያ አልገጥምም ነበር…” 
አሏቸው። እንዲህም ከሆነ በኋላ በዳግማዊ ምኒልክና በንጉሥ ጦና መሀከል 
መተሳሰብና መተማመን ከመስፈኑ የተነሳ የዓድዋ ጦርነት ሲዘመት፤ 
ዙፋኑንና የመሀል አገሩን እንዲጠብቁ ተመርጠው ከቀሩት መኳንንትና 

መሣፍንት መሀከል አንዱ ንጉሥ ጦና ነበሩ። እንግዲህ ወጋችን፣ 
ባህላችን፣ ታሪካችን የዛሬን አያድርገውና ይህንንም ይመስል ነበር።

ሌላው በምዕራብ ኢትዮጵያ እምባቦ ላይ ፍልሚያ 
ተካሂዶ የተማረኩት የጎጃሙ ገዥ ንጉሥ ተክለሃይማኖት 
ነበሩ። በዚህ ጦርነት ምኒልክ ቀጥታ ተካፋይ አልነበሩም። 
ጦርነቱን የመሩትና ነጉሡን የማረኳቸው ራስ ጎበና ናቸው። 
እናም ጦርነቱ ተጠናቀቀና ንጉሥ ተክለሃይማኖትም 
የተማረኩ መሆናቸውን ጎበና የብሥራት መልዕክት ላኩ። 

ምኒልክ አጸፋውን  ሲመልሱ፡- “አደራህን! የጦር ምርኮኛ 
ቢሆንም፣ የንጉሥ ክብሩን እንዳትገፈው። ደረጃዋን በጠበቀች 
በቅሎ አስጭነህ፣ በጦር አሳጅበህ አምጣው” ብለው ላኩባቸው። 
ራስ ጎበናም እንደታዘዙት አደረጉ። ንጉሥ ተክለሃይማኖትም 
በምርኮኛ ወግ ሳይሆን በጥቁር እንግዳ ወግ ከዳግማዊ ምኒልክና 
ከእቴጌ ጣይቱ ጋር ራት በአንድ ገበታ ሲመገቡ፣ “ወንድሜ 
ተክለሃይማኖት እንዲያው አንተ ብትማርከኝ ኖሮ እንዴት ነበር 

የምታደርገኝ?” ሲሉ ምኒልክ ድንገት ይጠይቋቸዋል። እንዳሁኑ 
እብለትና ቅጥፈት አልነበረምና፣ “አያስዋሹኝ ምኒልክ፤ እኔ 
ብሆንማ በጎራዴ እቆራርጥዎት ነበር…” አሏቸው ይባላል።

እንግዲህ እነዚህ የጠቃቀስኳቸው አንኳር ታሪካዊ 
ናሙናዎች፣ ዳግማዊ ምኒልክ ጦረኛ ብቻ ሳሆኑ ምህረትንና 
ይቅርታንም የሚያውቁ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን የሚመሰክሩ 
ናቸው።     በመጨረሻም፤ ንጉሥ ተክለሃይማኖት ከምኒልክ 
መቀመጫ ሸዋ ወደ ጎጃም በሰላም ሲመለሱ፤ ከእሳቸው ጋር 
አብራ የተማረከችው የእንጦጦ ማርያም ጽላት… እቴጌ ጣይቱ 
“ወደ ጎጃም አትመለስም” በማለታቸው፤ ከዚሁ አስቀርተው 
አሁን በምትገኝበት ደብር እንዳስተከሏትም ይታወቃል። ታዲያ 
ነገርን ነገር ካነሳው፤ የእንጦጦ ማርያም ታቦት ወይም ጽላት 
ከምርኮኛው የጎጃም ንጉሥ ጋር ወደ ሸዋ የመጣች መሆኗንስ 
ስንቶቻችን እናውቅ ይሆን? ለማንኛውም፤ እኔም፣ ክቡር ሞቱ 

ለዳግማዊ ምኒልክ ብዬአለሁ! 

(የ“ጥቁር ደም” እና “በሙት መንፈስ አገር ሲታመስ”
የተሰኙት መጽሐፎች ደራሲ)

“ዳግማዊ ምኒልክ ምህረትንና ይቅርታን 

የሚያውቁ ኢትዮጵያዊ ናቸው”
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የዕንቁ እንግዳ

ዕንቁ፡- የዐፄ ምኒልክ 100ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያ በብሔራዊ ደረጃ ባለመከበሩ እንደ 
አገርና እንደ ታሪክ ምን ጉዳት ያስከትላል?
አምባሳደር ዘውዴ፡- ደህና፤ ይሄ በእኔ አስተያየት ዐፄ ምኒልክ በኢትዮጵያ ከፍተኛ 
አገልግሎት የሰጡ ታላቅ መሪ በመሆናቸው መታሰቢያ በዓል ቢከበርላቸው በጣም 
የተገባ ነው ብዬ አምናለሁ። ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች አገራትም 
ይደረጋል። ለምሣሌ፣ ለጄኔራል ቻርለስ ደጎል በየዓመቱ ሰኔ 18 ቀን “የደጎል 
ቀን” እየተባለ ይከበራል። ይህ ቀን “የደጎል ቀን” ያሰኘው ፈረንሳይንን ከጀርመን 
ነጻ ለማውጣት የመጀመሪያ እርምጃ የወሰዱበት ቀን በመሆኑ ነው። ጄኔራሉ ሰኔ 
18 ቀን 1940 (አ.አ) ነበር ይሄ የሆነው። ሌሎች አገሮችም በየዓመቱ ልዩ ልዩ 
በዓሎችን ያከብራሉ። ለምሣሌ፣ ፕሬዝዳንት ጆን ኤፍ ኬኔዲን መጥቀስ ይቻላል፤ 
የተገደሉበት ቀን ይከበራል።
ዐፄ ምኒልክ የተወለዱበት ወይስ የሞቱበት ወይስ የነገሡበት ቀን ቢከበር 
ይሻላል? በሚለው ላይ የታሪክ ዐዋቂዎች ተሰብስበው የሚወሰኑት ጉዳይ 
ነው። ግን አንድ የምኒልክ ቀን መኖር አለበት። የምኒልክ ቀን መኖር አለበት 
የምለው፤ ዐፄው የሠሯቸው ታላላቅ ሥራዎች አሉ። አንዳንዶች የዓድዋ ድል 
ቀን ስለሚከበር አንዱ ቀን እሱ ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ 
የነገሡበትን ቀን እናስባለን ይላሉ። ስለዚህ የዐዋቂዎች ስብሰብ ተደርጎ ጥናት 
ቢደረግና በጥናቱ ውጤት መሠረት፣ መንግሥትም ተባብሮ ቢወስነውና አንድ 
የመታሰቢያ ዕለት ቢኖራቸው የሚገባ ነው። ምክንያቱም ዐፄ ምኒልክ የኢትዮጵያ 
ንጉሥ ነገሠት ብቻ አይደለም፣ ታሪካቸው። እሳቸው የፈጸሟቸው ሥራዎች፣ 
ያደረጓቸው ትግሎች ለሌላውም አገር፣ ለአፍሪካም ትልቅ ምሣሌም ብቻ ሳይሆን 
ትልቅ መኩሪያም ስለሆነ ነው።
ዕንቁ፡- የታሪክ ባለሙያዎች ቀን መወሰን አለበት ብለዋል። እዚህ አገር ትልቁ ችግር 

የሌሎች ነገሥታት፣ ብዙ ታሪክ ያላቸውን ሰዎች ታሪክ አለማክበርና አለማስታወስ ነው። 
ይሄንን ቀን ለመወሰን ማን ነው ኃላፊነት ወስዶ ጥናት ማድረግ ያለበት? ለምሣሌ እንደ 
እርስዎ ያሉ የታሪክ ባለሙያዎች?

አምባሳደር ዘውዴ፡- እኔ መቼም ራሴን የታሪክ ባለሙያ አድርጌ አልቆጥርም። እኔ 
በጋዜጠኝነት ተግባር ያደግኩኝ ሰው ነኝ። ከዚህም የተነሣ አንዳንድ ጽሑፎችን 
አቅርቤያለሁ። ነገር ግን ራሴን የታሪክ ሰው አድርጌ አልገምትም። ሆኖም የታሪክ 
ሥልጠና ያደረጉ፣ የታሪክ ባለሙያዎች ዩኒቨርስቲዎቻችን ውስጥ አሉ። እና 
እነሱ ተሰባስበው ሊያቀርቡት ይገባል። ደግሞ የኢትዮጵያ መሪዎች ሁሉንም 
አይደለም። ለምሣሌ ምኒልክ በቅርባችን ዘመን የነበረ ስለሆነ ታሪካቸው ሁል ጊዜ 
በዚህም ሆነ በሌሎች አገራት ሲነሣ የሚኖር ስለሆነ አንድ መታሰቢያ ቢኖራቸው 
የሚለውን ሐሳብ ከልቤ እደግፋለሁ።
ዕንቁ፡- በውጭ አገራት ለአገራቸው ውለታ የዋሉ፣ ታሪክ የሠሩ መሪዎቻቸውን 

በሕዝቦቻቸውና መንግሥቶቻቸው ሲከበሩ፣ ሲዘከሩ ይታያል። እኛ ይሄ ለምን ከበደን?
አምባሳደር ዘውዴ፡- ምንም የሚያውከን ነገር የለም። የራሳችን ታሪክ አለን። 
የተደረገው ምንድን ነው? ብሎ መጠየቅና የተፈጸመውን ነገር እንዲያብራሩ 
ለአዲሱ ትውልድ፣ ለወጣቱም ማስተማርና መናገር ይገባል። ምንም ከውጭ 
የምንቀዳው ነገር የለም። የውጭዎቹ በልዩ ልዩ መልክ ነው የሚያከብሩት። 
ለምሣሌ ከላይ ጄኔራል ደጎልን አንስቼአለሁ፤ እኚህ አንድ ብርጋዴር ጄኔራል 
የነበሩ ሰው ናቸው። እሳቸው በሰኔ 18 ቀን 1940 (አ.አ) እንግሊዝ አገር 
ሄደው በቢቢሲ ሬዲዮ ላይ፣ “ፈረንሳይ አልሞተችም፤ አለች። የፈረንሳይ አብዮት 
አልሞተም። እኛ እንታገላለን። ፈረንሳይ አንዱ የጦርነት ዕድል ነው የገጠማት 
እንጂ ልተሸነፈችም” ብለው ያንን አቤቱታ በማቅረባቸው ታሪክ ሁል ጊዜ 
ሲያነሳቸው ይኖራል። በዚህ ምክንያት “የሰኔ 18ቱ ሰው” እየተባሉ ሲታወሱ 
ይኖራሉ።
ዕንቁ፡- አንዳንድ የታሪክ ባለሙያዎች፣ “የዐፄ ምኒሊክ 100ኛ ሙት ዓመት መከበር 

ያለበት በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ ነው። ለአፍሪካም የነጻነት ተምሣሌት 
ናቸው” ይላሉ። ምን ይላሉ?
አምባሳደር ዘውዴ፡- መጀመሪያ ራሳችን በደንብ ሳናከብረው፣ ሳንዘጋጅ ምኑን ነው 
ሌላው ማድረግ ያለበት? ሥራ የሚጀመረው ከቤት ነው። እኛ እንዘጋጅ፤ እኛ 

አምባሳደር ዘውዴ ረታ፣ በማስታወቂያ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት ለ18 ዓመታት አገልግለዋል። 

“የኢትዮጵያ አገልግሎት” ድርጅትን የመሠረቱም ናቸው። በፈረንሳይ ፓሪስ የጋዜጠኝነት 

ትምህርት በማጥናት፣ በዲፕሎማ ተመርቀዋል። የ”ፓን አፍሪካ ኒውስ ኤጀንሲ” ማኅበርን 

በፕሬዝዳንትነት የመሩ ሲሆን፣ በማስታወቂያ ሚኒስቴር መሥሪያ ቤት በሠሩበት ጊዜ፣ 

እስከ ሚኒስትርነት ደረጃ ደርወሰዋል። በፈረንሳይ ፓሪስ የኢትዮጵያ መንግሥት ኤምባሲ 

ሚኒስትር ካውንስለር፣ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትርና በጣሊያንና በቱኒዚያ 

የኢትዮጵያ አምባሳደር በመሆን አገራቸውን አገልግለዋል። የብዙዎችን ቀልብ የሳበውን፣ 

በሚዛናዊነቱ አክብሮት የተቸረውን “የኤርትራ ጉዳይ”፤ እንዲዚሁም “የተፈሪ 

መኮንን ረዥሙ የሥልጣን ጉዞ” የተሰኘውን በታሪክ ላይ የተመሠረተ 

ጥናታዊ መጽሐፍ ለአንባቢያን አበርክተዋል። አምባሳደር ዘውዴ ረታ 

የዳግማዊ ምኒልክ 100ኛ ሙት ዓመት መታሰቢያን በተመለከተ 

ላዘጋጀናቸው ጥያቄዎች መልስ ሰጥተውናል

“ኢትዮጵያ ትልቁ ክብራ ታሪኳ ነው”
አምባሳደር ዘውዴ ረታ
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የዕንቁ እንግዳ

ዕንቁ፡- የዐፄ ምኒልክ 100ኛ የሙት ዓመት መታሰቢያ በብሔራዊ ደረጃ 
ባለመከበሩ ከታሪክና ከአገር አኳያ ምን ጉዳት ያስከትላል?
አቶ ብርሃኑ፡- ሥርዓቱ ስለታሪክ ያለው ግንዛቤ ወይም ታሪክን 
የሚረዳበትን መንገድ መፈተሽ ይስፈልጋል። የተለያዩ ነገሥታትን 
አስመልክቶ ያለው አረዳድ እንድናስብ የሚያስገድደን ይሆናል። ከዚህ 
አንፃር ዐፄ ምኒልክን አስመልክቶ አሁን ያለው ሥርዓት ለየት ያለ 
አተያይ አለው። ያንን በጽሑፍም፣ በቃልም፣ በሐሜት ደረጃም 
ሲያሠራጭ የቆየ ስለሆነ፣ በተግባር የሚታወቅ ነገር አለ። ስለዚህ የዐፄ 
ምኒልክን 100ኛ የሙት ዓመት ለመዘከር አለመነሣሣቱ ከእነዚህ ነገሮች 
ጋር የሚያያዝ ነው፤ የማይጠበቅ አይደለም።

ያልተጠበቀ አይደለም ብዬ የምለህ ከዚህ በፊት የነበሩ 
የሚታወቁ ምልክቶች ስለነበሩ ነው። ለምሣሌ፣ የምኒልክ ሐውልት 
ይፈርስ የሚል እንቅስቃሴ በነበረበት ወቅት የመንግሥት ድጋፍ ያለው 
ይመስል ነበር። እንቅስቃሴው መነሻው ከሆነ አቅጣጫ ቢሆንም፣ 
ስሜቱን የሚደግፍ ነገር መንግሥት ያራምድ ነበር።  ከዚያ ውጭ 
ዓደዋን አስመልክቶ የዓድዋን ድል 100ኛ ዓመት አከባበር አስመልክቶ፣ 
የዓድዋ በዓል ከንጉሡ ነጥሎ የመመልከት አዝማሚያም ነበር። 
አሁን የምኒልክ 100ኛ የሙት ዓመት እንዲከበር የተለየ እንቅስቃሴ 
ባለመደረጉ አንደነቅም ማለት ነው፤ ምልክቶቹ የሚታዩ ናቸው፡፡ 
መንግሥት መልካም ዕይታ ወይም ጥሩ ስሜት እንደሌለው ከዚህ 
በፊት አሳይቷል። ስለዚህ ይሄ ምኒልክን በዚህ አተያይ የሚያይ 
መሆኑን ማረጋገጫ ካልሆነ በስተቀር አዲስ ነገር አድርጌ አላየውም።

ዕንቁ፡- ሌሎች አገሮች በሕይወት የሌሉ መሪዎቻቸውንና ባለውለታዎቻቸውን 
የሚዘክሩበት መንገድ ምን ይመስላል? የኢትዮጵያ መንግሥት 

ከዚህ ምን ይማራል?
አቶ ብርሃኑ፡- በተወሰነ ደረጃ ከላይ ለመግለጽ 
ሞክሬያለሁ፤ የታሪክ አረዳድ ለብሔራዊ መግባባት 
ወሳኝ ነገር ነው። እንደ ኢትዮጵያ ባለች አገር 
ብሔራዊ መግባባት የለም ሲባል ዘርፎቹ 
ብዙ ናቸው። መሠረታዊ ከሆኑ ጉዳዮች 
መሀከል አንዱ ታሪክ ነው። የግጭቶችም ሆነ 
የልዩነቶቻችን ምክንያት ታሪክ ነው ብለን ነው 
የምናስበው። ወደፊት የምንጋጭባቸው ነገሮችም 
አሁን የምንፈጥራቸው ነገሮች ማመቻመቻ 
ሆነው ይቀርባሉ። የብሔራዊ መግባባት 
በሌለበት፣ መልካም የታሪክ አረዳድ በሌለበት 
ሁኔታ፣ የቀደሙ ጀግኖቻችን ወይም አርአያ 
የሚሆኑ ሰዎቻችን ላይ ተስማምተን እነሱን 
ለይተን ከዚያ በሚዲያ አስተዋወቀናቸው አብረን 

እ ና ከ ብ ራ ለ ን ልንል እንችልም። 
እ ን ደ ሚ ገ ባ ኝ ሌሎቹ ይሄንን 

ነገር ማድረግ የ ቻ ሉ በ ት 
ምክንያት ከታሪክ አ ረ ዳ ዳ ቸ ው 

ጋር የተያያዘ ነው። እኛ 

“ምኒልክን የሚተቸው እሳቸው የፈጠሯትን 
ኢትዮጵያ እያስተዳደረ ነው”

ብርሃኑ ደቦጭ/የታሪክ ተመራማሪ/

አቶ ብርሃኑ ደቦጭ ለሕትመት ሚዲያ አንባብያን እንግዳ አይደሉም፡፡ በጋዜጦችና በመጽሔቶች ላይ መጽሐፍትን 

በመዳሰስና ሒስ በማቅረብ ይታወቃሉ፡፡ አቶ ብርሃኑ የመጀመሪያና ሁለተኛ ዲግሪያቸውን በታሪክ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 

ያገኙ ሲሆን፣ በሐሮማያ ዩኒቨርሲቲ፣ በአልፋ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅና በተማሩበት ዩኒቨርሲቲ በማስተማርና በዩኒቨርሲቲ ፕሬስ 

ከፍተኛ ባለሙያነት አገልግለዋል፡፡ የዳግማዊ ዐፄ ምኒልክን 100ኛ የሙት ዓመት አስመልክቶ አነጋግረናቸዋል፡፡

እናዘጋጀው፤ ከዚያ በኋላ እናጋብዛቸው፤ እነሱም፣ 
“ይሄ እኛንም የሚመለከት ነው” ብለው መግባታቸው 
አይቀርም። የዐፄ ምኒልክ ትልቁ ሥራቸው ምንድን 
ነው ቢባል? የአፍሪካ አገሮች በቅኝ ግዛት ተወጥረው 
በተያዙበት ዘመን፣ እሳቸው አገሬን አላስነካም ብለው 
ከቅኝ ገዥዎች ጋር፣ ያውም በሚገባ በዘመናዊ የጦር 
መሣሪያዎች ተዘጋጅቶ የመጣውን ጦር ተጋፍጠው፣ 
ተጋግለው፣ ተጋጥመው አሸነፉ! እናም የኢትዮጵያን 
ነጻነት ቦታዋ መለሷት! እና ትልቅ ሥራ ነው። እና 
ይሄንን መካድ አይቻልም። ለነጻነት ሲታገሉ ለኖሩ፣ 
በብዙ መከራ ነጻነትን ላገኙ አገሮችም ጥሩ ምሣሌ 
ናቸው።
ዕንቁ፡-  ወጣቱ ትውልድ ታሪኩን እንዲያውቅ፣ ስለአገሩ 

እንዲያውቅ ምን ይመክራሉ?
አምባሳደር ዘውዴ፡- ማስተማር! በትምህርት ቤት 
ውስጥ የታሪክ ትምህርት እንዲኖር ያስፈልጋል። 
ይሄም የታሪክ ትምህርት ቀጥተኛ በሆነ መልክ፣ 
የፖለቲካ አስተሳሰብ ሳይገባበት፣ የፖለቲካ መንፈስ 
ሳይገባበት፣ ታሪካችን እንዴት ነበር? የምኒልክ 
አመራር እንዴት ነው? ከዚያም በፊት የእነዐፄ 
ቴዎድሮስ አመራር ምን መልክ ነበረው? የእነዐፄ 
ዮሐንስ ምን ነበር? ወዘተ. ብሎ በአጫጭሩ 
እውነተኛውን ታሪክ መናገር ያስፈልጋል። ክፉውን 
መሪ በክፉነቱ፤ ደጉን መሪ በደግነቱ በሚገባ 
መገለፅ ነው። ራሱ ወጣቱ ደግሞ ይሄ መንገድ 
ከተከፈተለት፣ የራሱን ምርምር አድርጎ የራሱን 
አስተያየት ይወስዳል።
ዕንቁ፡- የአሁኑ ትውልድ ታሪኩን ለማወቅ ጥረት ያደርጋል 

ብለው ያስባሉ?
አምባሳደር ዘውዴ፡- እኔ እንደማየው በጣም ተርቧል፤ 
ያስታወቃል። እኔ እንኳ የምጽፋቸውን ጽሑፎች 
በጣም ይከታተላል። መጽሐፍቱን ለመግዛት ገንዘቡ፣ 
ዐቅሙ ባይፈቅድለት እንኳ ለማወቅ የሚያደርገው 
ጥረት ከፍተኛ ነው።
ዕንቁ፡- ታሪክን ስለማወቅ በአገራችን ያለው ችግር…?
አምባሳደር ዘውዴ፡- ችግሩ ለታሪክ ዝግጅት 
አልተደረገም። የታሪክን ትምህርት ለማስፋፋት፣ 
የታሪክ ትምህርት ለሁሉም እንዲዳረስ፤ በተለይ 
ለወጣቱ በየት/ቤቱ እንዲሰጥ በሚገባ አልተዘጋጀም፤ 
ገና ነው። ደግሞ ይሄ በአሁኑ መንግሥት ለምን 
አልተደረገም አይደለም፤ በቀድሞውም እኛ 
እንኳ በነበርንበት በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመን 
መንግሥትም የታሪክ ዝግጅት አልተደረገም። ያኔ 
የነበረው የታሪክ ትምህርት ብዙ ጊዜ ስለውጭ 
አገሮች ነበር፤ ምክንያቱም ብዙዎቹ መምህራን 
ከውጭ የሚመጡና የትምህርት መሣሪያዎቻቸውም 
የውጭ ነበሩና ነው። እናም አንድ ኢትዮጵያዊ 
ይበልጥ የውጭውን ታሪክ ያውቅ የበለጠ ነበር። 
አሁን ግን መንቃት፣ ማወቅ አለብን። “በጣም በዚህ 
በኩል ተጎድተናል” ብለን መነሳት አለብን።
ዕንቁ፡- ከታሪክ ምሁራን፣ መምህራንና ተመራማሪዎች 

ምን ይጠበቃል?
አምባሳደር ዘውዴ፡- ማስተማር! ማስተማርና ይሄንን 
ማቀናጀት ነው።
ዕንቁ፡- የዐፄ ምኒልክ 100ኛ የሙት ዓመት ክብረ በዓል 

በብሔራዊ ደረጃ ሳይከበር አልፏል። ለወደፊቱ ምን 
መደረግ አለበት ይላሉ?
አምባሳደር ዘውዴ፡- እኔ በጣም የሚያሰጋኝ አሁን 
ያለውና የሚቀጥለው ትውልድ ነው። በታሪክ 
በጣም በጣም ተራቁቷል። ባለፈውም ጊዜ ለብዙዎቹ 
ደጋግሜ የተናገርኩት፣ እንደ እኔ ያሉ ወዳጆቼን 
ሁሉ የማበርታታው፣ “የምታውቁትን ጻፉ፤ 
የምናውቀውን እንጻፍ። ይሄ ነገር ለልጆቻችን በጣም 
ጠቃሚ ነው። አለበለዚያ ልጆቻችን ምንም ሳያገኙ 
ባዶ ቤት ያድጋሉ” ነው። ታሪክ በጣም አስፈላጊ 
ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ትልቁ ክብራ ታሪኳ ነው፤ 
መሠረቷ ነው። ውጭ እንዳላት ገናናነትና ክብር፣ 
ውጭ እንደሚሰጣት ግምት፤ አገራችን ውስጥ 
ሲመጣ የሚያውቅ ምንም የለም። እና ይሄ ነገር 
በጣም መስፈፋት አለበት። ሁላችንም በየበኩላችን 
መረዳዳት፣ መሥራት፤ የምናውቀውን ማሳወቅ 
አለብን። ይሄ የመንግሥት ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን 
የሁላችንም ነው።
ዕንቁ፡- በጣም እናመሰግናለን፣ አምባሳደር! 
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የዕንቁ እንግዳ

ይሄ ስለሌለን አሁን አናደርገውም። ቢያንስ ለጊዜው ሌሎች እንዳደረጉት የምናደርግበት 
ዕድል የለንም። ያንን ያሳጣን ደግሞ እንደገለጽኩት የታሪክ አረዳዳችን ነው። የታሪክ 
አረዳዳችን ‹የእኔ፣ የእሱ› የሚል ነው። የታሪክ ሽሚያ ስላለ ሸሚያው ይሄንን 
ፈጥሮብናል።
ዕንቁ፡- ይህ የገለጹልን ችግር የሚቀየርበት ወይም የሚሻሻልበት መንገድ የለም?
አቶ ብርሃኑ፡- ከሁሉ በፊት ታሪክና ፖለቲካ መለያየት አለባቸው። ይሄ ‘ፕሮፌሽናል’ 
ታሪክ ላይ ያለ ነው። ‘ፕሮፌሽናል’ ታሪክ፣ ታሪክ ለልዩ ጥቅም እንዲውል 
ስላማይፈልግ፤ ሁል ጊዜም የሚከራከረው በራሱ እንዲቆም ነው። በእርግጥ በእኛም 
አገር የዩኒቨርሲቲ ምሁራን ይሄንን ለማድረግ በከፍተኛ ደረጃ ይጥራሉ። በተወሰነ 
ደረጃም ተሳክቶላቸውል ለማለት ይቻላል። የመንግሥትን፣ የሕዝብንና የግለሰቦችን 
ተሳትፎ ስናስብ፣ የታሪክን ጥቅም ማሰብ እንጀምራለን። የታሪክ ጥቅም ሲታሰብ 
ደግሞ ከ‘ፕሮፌሽናል’ ታሪክ የተለየ ነው። ወደ ሕዝባዊ (ፐብሊክ) ታሪክ ውስጥ 
ስንገባ፤ ኅብረተሰቡ በታሪክ አረዳዱ ላይ የሚፈጠሩ ልዩነቶችን፣ የሐሳብ መለያየቶችን፣ 
መቆራቆሶችን ሁሉ የሚቆጣጠርበት ባህል ይፈልጋል። ያ ባህል ደግሞ ዴሞክራሲ 
መሆን አለበት።

አሁን ምዕራባውያን አገራት በአብዛኛው የሐሳብ ልዩነት ሲከሰት 
መቻቻሉ፣ መረዳዳቱ፣ በዕውቀትና በመርሕ ላይ ተመሥርቶ መከራከሩ ስላለ 
አንድን ሐሳብ፣ አንድን አተያይ፣ አንድን ድጋፍ፣ ወይም አንድን ተቃውሞ በልዩ 
ሁኔታ ያልመመልከት ነገር አለ። ይሄንን ማድረግ የቻሉት በተወሰነ ደረጃ ወደ 
ብሔራዊ መግባባት ይቀርባሉ። ብዛኃነትን ይቀበላሉ፤ ያከብራሉ። እኛ ይሄን ማድረግ 
አልቻልንም። ስለዚህ ይሄንን ለማሳካት መጀመሪያ መሠረታዊ ነገር እንዲሟላ 
ያስፈልጋል። ዴሞክራሲ ከታሪክ ጋር ብቻ የሚያያዝ አይደለም። በአጠቃላይ ከታሪክ 
ጋር የሚያያዝ ስለሆነ በጣም ብዙ ዘርፈ ብዙ መሠረታዊ ችግሮች መለወጥ 
አለባቸው። ያ እስኪለውጥ መጠበቅ ግድ ነው ማለት ነው። ያንን 
ለመለወጥ የሚያስችሉ ሁኔታዎች አሉ ወይ? ተስፋውስ አለ 
ወይ? ብለህ ብትጠይቀኝ ተስፋ ሰጪ ነው ብዬ አላስብም።

ግን አንዳንዴ በታሪክ ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊት 
ከነበረው የበለጠ ለቀቅና ፊታ ብሎ የመናገር ነገር 
አለ። ምናልባት ዴሞክራሲ እያስተካከልን ከሄደ 
ይሄ አካሄዳችን መልካም ጅምር ሊሆን ይችላል። 
ግጭቱና ቀርቁዙ እንዳለ ሆኖ ግን በፊት 
የማይነገሩ ግን የተሻሉ ነገሮች አሉ። በተለይ 
በወጣቱ አካባቢ ሌላው ሲናገር መስማት፣ 
ባንስማማበትም ማዳመጥ እየተለመደ ነው። 
ወደ ፊት በዚህ ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል 
ይሆናል። የተቻለ መፍትሔው እዚያ 
ውስጥ ነው። ጊዜው አጭር አይመስለኝም።
ዕንቁ፡- ያነጋገርናቸው የታሪክ ባለሙያዎች 
የምኒልክ 100ኛ የሙት ዓመት ከብረ-በዓል 
በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃም 
መከበር ነበረበት ይላሉ። የዓድዋ ድል የጥቁር 
ሕዝቦች ድል እንደሆነ ይነገራልና የእርስዎ 
ዕይታ ምንድን ነው?
አቶ ብርሃኑ፡- እውነቱን ለመናገር ብሔራዊ 
መግባባቱ ቢኖር ኖሮ፣ ይህ አስተሳሰብ 
በጣም ቅንና የሚደገፍ ሐሳብ ነበር። 
ደግሞም የማይቻል ሐሳብ አይደለም፤ 
ይቻላል። ሲፈለግ አንድን የኢትዮጵያ ጉዳይ 
እንዴት አፍሪካዊ ማድረግ እንደሚችል ባለፉት 
ጥቂት ዓመታት ውስጥ ዐይተናል። ብዙ ደጋፊ 
ሁኔታዎች አሉ። የአፍሪካ ኅብረት መቀመጫውን 
አዲስ አበባ ማድረጉ፣ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ያላት 
ቦታ፣ ለምሣሌ የኢትዮጵያ መሪዎች አቶ መለስን 
ጨምሮ በአፍሪካና በዓለም ደረጃ የነበራቸው ቦታ 
ሲደማመር ይሄንን ነገር ማድረግ ይቻል ነበር። የምኒልክን 
ጉዳይ በአፍሪካ እንደ ሕዝብ ታሪክ ማስተዋወቅ፣ በኔጌቲቭ 
ካሰብከው ደግሞ ማግለብለብ የሚያስቸግር አልነበረም፤ ይቻል 
ነበር። ግን ሥርዓቱ ይሄንን ሲያደረግ ዋጋ አለው።

በኢትዮጵያ ታሪክ ሥርዓቱ ቅዋሜ ብቻ ሳይሆን ግራ መጋባት 
አለበት።  በምኒልክ ጉዳይ ላይ የሥርዓቱ ሰዎች ዐፄው የሚተቹበት ነገር እያለ 
ሁሉ አንዲት ዐፄውን የሚጠቅሱበት ገጠመኝ አለ። የምኒልክን ድርጊት እንደ ምሣሌ 
አድርገው እንደ ድጋፍ የሚያቀርቡበት ሁኔታ አለ። የስዬ አብርሃ መጽሐፍ ላይ 
የምኒልክና የቴዎድሮስ ነገር ይነሳና መለስና ሌሎች ሲከራከሩ መለስ የሚያነሳው 
ነገር አለ። …የ2002 ዓ.ም ምርጫ ላይም የምኒልክ ጉዳይ ይነሳል፡፡ ሬድዋን ሁሴንም 
እንዲሁ ስለምኒልክ ሲያነሱ ሰምተናል። ራሱ ሥርዓቱ ድጋፍና ቅዋሜ ላይ ግራ 
የተጋባ ነው። ለረዥም ጊዜ ቅዋሜ ነበር። አሁን ግን አንዳንድ ለውጦች እየታዩ ነው። 
ታስቦበት ይመስለኛል።

ይሁን እንጂ እነኚህ ሰዎች በምኒልክ 100ኛ የሙት ዓመት ላይ 
ለመሳተፍ ቢሞክሩ የሚፈጠር ነገር አለ። እስካሁን ከያዙት ነገር ጋር ስለሚጋጭ ዋጋ 
ያስከፍላል። ስለዚህ ዝም ብሎ ማለፍን ይመርጣሉ። በሥርዓቱ ውስጥ የእነምኒልክን 
ሥራ የሚያደንቁ ቢኖሩም፣ ፊት ለፊት ለመናገር የሚችሉ አይደሉም። ሥርዓቱም 

ይሄን የሚፈቅድ አይደለም።
ዕንቁ፡- ወጣቱ ትውልድ በአገር ደረጃ ትልልቅ ሥራ የሠሩ ሰዎችን በምን መንገድ ማወቅ ይችላል?
አቶ ብርሃኑ፡- ለምሣሌ እናንተ የምትሠሩት ነገር አለ። ነጻ ጋዜጠኝነት የሚባለው ነገር 
አጨቃጫቂ ነገር ቢሆንም፣ በማዕቀብ ውስጥ እንደምትሠሩ ይሰማኛል። ተጨናንቆ 
በተፅዕኖ ስሜት ነው የሚሠራው። ተፅዕኖው እንዳለ ሆኖ ግን ትንሽ ጠንከር ብሎ 
መሥራት የሚጠበቅ ይመስለኛል። እንደዚያ ከሆነ ሕዝቡ በተለይ ወጣቱ ግንዛቤ 
እያገኘ ስለሚሄድ የተለያዩ ቡድኖች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ የሚፈጠሩ የተለያዩ 
ማኅበራትና ክበቦች ደግሞ በሒደት እየተማማሩ እና ግንዛቤያቸው እያደገ ስለሚመጣ፣ 
ተፅዕኖ መፍጠር ይችላሉ። ነጻ ተቋማት ቢኖሩ ብዙ ሥራዎችን መሥራት ይቻላል። 
በሌሎች አገራት ነጻ የተማሪዎች ማኅበራት አሉ፤ የበጎ ፈቃደኞች ማኅበራት አሉ፤ 
የታሪክ ጉዳዮች ማኅበራት አሉ፤ የዕረፍት ጊዜያቸውን እንደዚህ ዓይነት ነገሮችን 
በመሥራት የሚያሳልፉ አሉ፤ የቆዩ ሰዎችን ልምድ በመቅረፀ-ድምፅ ቀድቶ በማሰባሰብ 
እንዲቀመጥ ማድረግ፣ ሠነድ በማሰባሰብ፣ ተፅዕኖ በመፍጠር ቦታዎች እንዲሰየሙ 
መሥራት ይቻላል። ይሄ በእኛ አገር የለም።
ዕንቁ፡- እንዲኖር ምን ይደረግ?
አቶ ብርሃኑ፡- የታሪክ ተማሪዎችና መምህራን ሚና ከፍተኛ ነው። በቅርስ ጉዳይ 
የሚሠሩ ሰዎች ሚናም በጣም ከፍተኛ ነው። ችግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነጻ የሆነ 
የማስተማር ሀኔታ የለም። ከመደበኛው የማስተማር ሒደት ውጭ በሌሎች ጉዳዮች 
ላይ አይሳተፉም። በእኛ አገር የሌለው ይሄ ነው። አንድ ሰው ታሪክን ሲያስተምር 
ለምሣሌ ስለቴዎድሮስ፣ ስለዮሐንስ ወይም ስለምኒልክ ለመናገር ይቅርና በመደበኛ 
ትምህርት ላይ መምህሩ ለሚናገረው ነገር ራሱን እየገደበ ነው የሚያስተምረው። 

ከካሪኩለም ለምን ወጣ? እንዳይባል ጭንቀት አለበት። ቢሆን መምህራኖች 
አቀንቃኞች፣ ተማሪዎች ቢንቀሳቀሱ ቤተሰብ እዛ ውስጥ ቢካፈልበት 

ወደ ተለያዩ ማኅበራት ደረጃ የሚያድግ ይሆናል። አሁን የለም፤ 
ያንን መፍጠር አለብን።

ዕንቁ፡- የኢትዮጵያ ነገሥታት እና ታሪክ የሠሩ ሰዎች ታሪክ 
ተጠብቆ እንዲቆይ ምን ማድረግ ያስፈልጋል?

አቶ ብርሃኑ፡- በታሪክ ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴ 
ስለማድረግ አስፈላጊነት እርግጠኛ አይደለሁም። 
አጠቃላይ ሥርዓቱ “ይሄ ነገር ትክክል ነው” 
ብሎ እንዲያምን ማድረግ፣ ይሄ እንዲፈጠር 
ግፊት ማድረግ፣ ያንን ለማድረግ ደግሞ 
ሰዎች በራሳቸው የመራመድና የመሄድ፣ 
አገራቸውን የመገንባት፣ አስተዋፅኦ 
እንዲደርጉ ማበረታታት የሚችል 
ሥርዓት መፈጠር አለበት። ይሄን 
የታሪክ ጉዳይ ብቻ አድርጎ መንቀሳቀስ 
አይቻልም። የፖለቲካ ሥርዓቱ ይሄንን 
መንፈስ ሊረዳ በሚችል መልኩ 
መቃኘት አለበት። ይሄንን መንፈስ 
ሊረዳ በሚችል መልኩ መቃኘት 
አለበት። አሁን ያለው ሥርዓት ይሄንን 
ለማድረግ ፍጹም ዝግጁ አይደለም። 
ራሱም የሰከረ ነው።

ስለራሱም የታሪክ አረዳድ 
ግልጽ ያለ ነገር የለውም። ምኒልክን 
የሚተቸው አሳቸው የፈጠሯትን 
ኢትዮጵያ እያስተዳደረ ነው። ሥራቸው 

መተቸት የለበትም እያልኩ አይደለም። 
ምኒልክም ዐፄ ኃይለሥላሴም የየራሰቸው 

አስተዋፅኦ ነበራቸው። በየዘመናቸው፣ 
በአውዳቸው ሠርተዋል። ነገር ግን ለፖለቲካ 

ፍጆታ ስታውለው ታሪኩ ታሪክ መሆኑ እየቀረ፣ 
ወደ ፖለቲካ እየተለወጠ (ፖለቲሳይዝድ እየሆነ) 

ከሚያስማማው ይልቅ የማያስማማው እየበዛ ይሄዳል። 
የአገር ምሣሌና አርአያ አድርጎ ከመውሰድ ይልቅ፣ 

መሪዎቻችንን ወይም ታላላቆቻችንን ጨቋኞቻችን ወይም 
ገዥዎቻችን ብቻ አድርጎ የመውሰድ አደገኛ አዝማሚያ አለ። አሁን 

ያለው የታሪክ አረዳድ ፍጹም በፖለቲካ የተቃኘ ነው። ይሄ ካልተለወጠ 
ለራሱ ለሥርዓቱም ጥሩ አይደለም። ያኔ የሚለው ነገር መፍጠርም ያቅተዋል።

የእኔ የሚለው ነገር ለመፍጠር ሥርዓቱ መፈንጠሪያ ይፈልጋል። 
መፈንጠር ደግሞ ችግሩን ሳንተውበት፣ ችግሩን የምናስታውስበት፣ ለአስተዋፅኦውም 
ዕውቅና የምንሰጥበት ሁኔታ ይፈልጋል። ይሄንን ታሪክ ውስጥ እናገኛዋለን። ለዚህ 
ነው ታሪክን በአግባቡ የመረዳት ፍላጎት፣ ትጋት፣ ብቃት እንዲኖረን ካልችልን እናንተ 
የምትለፉበት ነገርም ቢሆን በሙሉ ከንቱ ይሆናል። በግል የምንጥርም ሰዎች አለን። 
እኔም በግሌ ዐቅሜ በፈቀደ እጥራለሁ። ሌላውም ይጥራል። ይህ ሁላ እርባና ቢስ 
ነው የሚሆነው። የሥርዓቱ በጎ ፈቃድ ካለ ግን የአንድ ሰው አስተዋፅኦ ብዙ ነገር 
መፍጠር ይችላል። አንተ የምትለኝን ችግር ፈትቶ ተዓምር መሥራት ይችላል። 
ለችግሩ መፍትሔ ለማምጣት የተለያዩ ጉዳዮችን መመርመር ያስፈልጋል። ጉዳዩ 
ሰፊ ነው።
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2ዕንቁ ክፍል

የአ
ዘ
ጋ

ጁ መል       ክትዕ

የባከነው “  45  ቀን”

ጤና በስደተኞች ክፍለ-ዓለም

የዳግማዊ ምኒልክ ታሪካዊ ንግግሮች

“የሰው አካል ድንገት ሲቆራረጥ ሁላ 

ታያለህ” ወጣት ፍሬው ተስፋዬ

“ከሞተ ንጉሥ፤ ያለ ገበሬ ይሻላል” 

ቢባልም…

የፊልም ባለሙያ የእውቀት ከፍታ፣ 

በመሪነት እንጂ በተመሪነት    ቦታ ላይ 

አያስቀምጥም

“ኧረ ያምራል አገሬ!”፡- ጋሽ አበራ

“ኧረ የትኛው አገር?”፡- እኔ

ሪያን ጆሴፍ ጊግስ፡-

ሪከርዶችን የሰበሰበው የማይዝለው 

ምትሃተኛ

26

27

29

30

31

32

34

36

24
የፊልም ባለሞያ አምለሰት ሙጬ

ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማድረግ አለብን 

የሚል ዕምነት አለኝ

የጥበብ ባለሙያዎቻችን ሆይ! 
ወደ ራሳችሁ ተመለሱ!

ተደጋግሞ እንደሚነገረው፣ አገራችን የረዥም ጊዜ ታሪክ አላት። 
በዚህ የረዥም ጊዜ ታሪክ አገሪቱን ከውጭ ወራሪ ኃይሎች ለመጠበቅ 
አያሌ ጦርነቶች ተደርገዋል፤ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ይህ ለአገራችን 
የጥበብ ሰዎች ትልቅ ሀብት መሆኑ የሚያከራክር አይደለም።
ለመሆኑ በየትኞቹ ድሎቻችን ላይ መጽሐፍት ተጻፉ? ስንት 

ቴአትሮች ተሠሩ? ስንት የሙዚቃ አልበሞች ተሠሩ? ስንት ፊልሞች 
ተዘጋጁ? በመቅደላ፣ በዶጋሊ፣ በጉንደት፣ በጉራዕ፣ በመተማ፣ በዓድዋ፣ 
በማይጨውና በኢትዮ-ሱማልያ ጦርነት ወዘተ. ላይ ምን ተሠራ? እነጸጋዬ 
ገብረመድኅን፣ እነኃይሌ ገሪማ እና እነአባተ መኩሪያ የጀመሯቸው 
መልካም ጅምሮች እንደ ምን ሳያድጉ ቀሩ? ብዙና ያልተነካ ሀብት 
እያለን፣ ደፊትም የምንጠቀምበት የማይመስል ሀብታችንን መጠቀም 
አለመቻላችን ስለምንድን ነው?... እነዚህ ጥያቄዎች ትኩረት ሊሰጣቸው 
የተገቡና በፍጥነት ምላሽ የሚሹ፣ በጣም አንገብጋ ጉዳዮች ናቸው።
ደጋግመን የምንጠቅሰው ጆሴፍ ኔይ የተባለው አሜሪካዊ ምሁር 

እንዳለው፣ የመዝናኛ ኢንደስትሪው (ሚዲያ፣ ቴአትርና ፊልም ወዘተ.) 
ገር-ኃይል ነው። አሜሪካውያን ይህንን ኃይል በሚገባ በመረዳታቸው 
በከፍተኛ ደረጃ ተጠቅመውበታል፤ እየተጠቀሙበትም ነው። የርስ በርስ 
ጦርነቱን ጨምሮ፣ አሜሪካ የተሳተፈችባቸው ጦርነቶችን በሚመለከትና 
የአሜሪካ መሪዎችንና ብሔራዊ ጀግኖችን የሚመለከቱ ለቁጥር 
ሚያዳግቱ መጽሐፍት ተጽፈዋል፤ ቴአትሮች ተዘጋጅተዋል፤ ፊልሞች 
ተሠርተዋል። አሜሪካ በቬትናም ጦርነት ተሸናፊ መሆኗ ዓለም ያወቀው 
ቢሆንም፣ የሆሊዉድ ባለሙያዎች ግን ስለአሜሪካ አሸናፊነት ከመዘገብ 
አልተመለሱም። ሁሉም የዓለም ኅብረተሰብ ስለአሜሪካ ዕሴቶች ጥሩነት 
እንዲያውቅ ብቻ ሳይሆን፣ አሜሪካን ሳያውቃት እንዲናፍቃት ለማድረግ 
ችለዋል።
“ጽድቁ ቀርቶ…” እንዲሉ፣ የጥበብ ባለሙያዎቻችን አገራችን 

ያላሸነፈችባቸውን አውደ-ውጊያዎች አንዳሸነፈች መዘገብ ባይችሉ 
እንኳ፣ በማያከራክሩ ድሎቻችን ላይ ደግመው ደጋግመው መዘገብ 
በተገባቸው ነበር። ወጣቱ ትውልድ ስለአገሩ ታሪክ እንዲያውቅ በተለይ 
ደግሞ ከመሪዎቻችን ጥሩም ይሁን መጥፎ ምግባር መማር እንዲችል 
ማስገንዘብ በተገባቸው ነበር። አልሆነም፤ ያሳዝናል!
አኩሪና የረዥም ጊዜ ታሪክ የሌለን ይመስል፣ ብዙ ነገር ሊሠራበት 

የሚችል ቱባ ባህል የሌለን ይመስል፣ የጥበብ ባለሙያዎቻችን ከውጭው 
ባህልና ታሪክ መኮረጅን እንደ ዋና ተግባር ይዘውታል። ይህም ስለታሪክ 
በቂ እውቀት ካለመጨበጥና ካለማንበብ የሚመጣ ይልቁንም ሁሉም 
ነገር ሙያው ሳይኖር በድፍረትና በ“ጨበጣ” የሚሠራ ከመሆኑ ጋር 
የሚያያዝ ሳይሆን አይቀርም።
ዕንቁ፣ ኢትዮጵያውያን የጥበብ ሰዎቻችን ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ፣ 

ታሪካችንንና ባህላችንን በሚገባ አጥንተው መጽሐፍት እንዲጽፉ፣ 
ፊልሞች እንዲሠሩ፣ ቴአትሮች እንዲያዘጋጁ፣ የሙዚቃ አልበሞች 
እንዲሠሩ ጥሪ ታቀርባለች።
ቀደምት አባቶቻችን የሠሯቸው ገድሎች በአግባቡ በልዩ ልዩ 

መንገድ ተዘግበው ለትውልድ እንዲተላለፉ፣ ዓለም የኢትዮጵያውያንን 
ጀግንነትና በአፍሪካውያን ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ዘንድ ያላቸውን 
ትልቅና ታላቅ ሥፍራ እንዲያውቀው ለማድረግ ከጥበብ ባለሙያዎች 
ብዙ ይጠበቃል፤ ትልቅ ኃላፊነትም አለባቸው። የሚጠበቅባቸውንም 
በተግባር ማሳየት አለባቸው።
እናም፣ የጥበብ ባለሙያዎቻችን ወደራሳቸው ተመልሰው፣ ራሳቸውን 

ዐይተው፣ ለሚኖሩበት ማኅበረሰብ ያዩትን እንዲያሳዩት ዕንቁ ጥሪ 
ታቀርባለች፡፡ 
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የፊልም ባለሞያ አምለሰት ሙጬ

ዕንቁ፡- እየሠራሽበት የሚገኘው “ማያ ፊልም ፕሮዳክሽን” ምን ምን ሥራዎችን እያከናወነ ይገኛል? መቼስ ተቋቋመ?
አምለሰት፡- የተቋቋመው የዛሬ ሰባት ዓመት ገደማ ነው። ጥናታዊ ፊልሞች፣ ፊውቸር ፊልምና 
የቴሌቪዥን ማስታወቂያዎችን ወዘተ... ይሠራል።
ዕንቁ፡- “አረንጓዴ መሬት” በሚል ስም አንድ ዶክመንተሪ ፊልም ለዕይታ አብቅተሻል። “አረንጓዴ መሬት” ምንን 
ለማመላከት የተጠቀምሽበት ርዕስ ነው? ፊልሙንስ ለመሥራት ምን አነሣሣሽ?
አምለሰት፡- ርዕሱ፣ “መሬትን አረንጓዴ ማድረግ” ከሚለው ዕሳቤ የመነጨ ነው። የአየር ንብረቱን ጉዳይ 
እንደምታየው ነው፤ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሙቀቱ እየጨመረ ነው። ለዚያ ያበቃን አንዱና ዋነኛው ምክንያት 
የደን መመናመን፣ የዛፎች በዘፈቀደ መቆረጥ ነው። ስለሆነም ስለዚህ ዘጋቢ ፊልም ከባለሞያዎችና 
ከአከባቢ ተቆርቃሪዎች ጋር በምንወያይበት ወቅት፤ ስለአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ ቀድሞ በነበረኝ መረጃ ላይ 
ተጨማሪ ዕውቀት የመገብየት አጋጣሚ ተፈጠረልኝ። ጉዳዩንም እጅግ አሳሳቢና ጊዜ የማይሰጥ ሆኖ 
አገኘሁት። እናም የአካባቢ ጥበቃ ለእኔ እንዲህ አሳሳቢ ከሆነ ሌላውም ሰው ተጨማሪ ዕውቀት በፊልም 
መልክ ያገኛል ብዬ አሰቡክ። ጉዳዩ እኔንም ይመለከተኛል በሚል የተቆርቋሪነት ስሜት ዳግም ‹አረንጓዴ 
መሬት› እንዲኖረን ጥረት ያደርጋል በሚል ስሜት ፊልሙን ሠራሁት።

እርግጥ ሐሳቡ የተፀነሰው፣ አሜሪካ ኒው-ዮርክ ትምህርቴን ስከታተል ቆይቼ ለእረፍት 
ወደ ኢትዮጵያ በተመለስኩበት ወቅት ነው። ከዚያ በኋላ የተለያዩ የውጭ አገራትን ስጎበኝ፣ እኔን 
ያስገረመኝና መንፈሳዊ ቅናት ያሳደሩብኝን የተፈጥሮና በሰው ተተክለው የለመለሙ ዛፎችን፣ አረንጓዴ 
ዕፅዋትን ተመለከትኩ። አገሬ ኢትዮጵያ ውስጥ በውጭ አገራት እንዳየሁት ያለ ‹አረንጓዴ መሬት› ብዙም 
አልተመለከትኩም፤ እኛ አገር አየሩ፣ አፈሩ፤ ውሃው አለን፤ ከተተከለና እንክብካቤ ከተደረገ የማይበቅል 
ነገር የለም። ያሉትንም ደኖች በአግባቡ መጠበቅ ያስፈልጋል። ከታሪክ ምሁራንና መጻሕፍት እንዲሁም 
ከደን ሀብት ባለሙያዎች እንደተረዳሁት፤ በፊት ምድረ-ኢትዮጵያ በደን፣ በዛፎች የተሞላች ነበረች። 
አሁን የደን ሀብታችን ያለበትን ደረጃ የምታውቀው ነው፤ “ደን የለም” የሚያስብል ነው።
ዕንቁ፡- በ“አረንጓዴ መሬት” ፊልም፤ ቀደም ባሉት ጊዜያት ሰፊ የኢትዮጵያ መሬት በደን የተሸፈነ እንደነበርና አሁን 
ግን ያ የደን ሀብት በጣም እየተመናመነ መምጣቱን አሳይተሻል። ከዚህ በተጨማሪ በፊልሙ በዋነኝነት ለማስተላለፍ 
የፈለግሽው መልዕክት ምንድን ነው?
አምለሰት፡- በዋነኝነት ማስተላለፍ የፈለግኩት፤ ስለአከባቢ ጥበቃና ስለደን ጥቅም ግንዛቤው የሌለው 
ግንዛቤው እንዲኖረው ማድረግ፤ ግንዛቤው ኖሮት የተዘናጋውን ደግሞ ማስታወስ ነው። ሰው ስለደን 
እንክብካቤ፣ ስለደን ጥበቃ መረዳቱ፣ ግንዛቤው በደንብ እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አምናለው፤ 
ስለአካባቢ ጥበቃ ወይም ስለደን ምንም ዕውቀት የሌለው ሰው ቢያንስ የተወሰነ ዕውቀት አግኝቶ 
የሚኖርበትን አካባቢ እንዲጠብቅ ማነሣሣት ነው። እነዚህም ግቦች እንዲሳኩ ፊልሙ በነጻ በተለያዩ 
የሀገሪቱ የትምህርት ተቋማትና ሲኒማ ቤቶች እንዲታይ ለማድረግ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እየሠራን 
ነው።
ዕንቁ፡- የፊልሙ መሪ ቃል “ዛፍ መትከል ተስፋን መትከል ነው” ይላል። ታብራሪልን?
አምለሰት፡- አረንጓዴ ዕፅዋት ከሰው ሕይወት ጋር ተያያዥነት አላቸው። ስለጉዳዩ ስትረዳ በጣም 
ይገርምሀል። ዛፍ ከሌለ ሕይወት የለም። እንደውም ዕፅዋት ያለ ሰው፤ ሰው ያለ ዕፅዋት መኖር 
አይቻላቸውም። አረንጓዴ ነገሮች ከእስትንፋሳችን ጋር ይያያዛሉ። ንጹህ አየር እየሳብን ምናስወጣው 
ከዕፅዋት ከሚገኘው ኦክስጅን ነው። የተቃጠለውን አየር - ካርቦን ዳይኦክሳይድ -  ደግሞ እነሱ 
ይጠቀሙበታል። ስለዚህ ይህ የሕይወት ዑደት የሚያመላክተው ትስስራችንን ነው። ለምለም የሆነና 
አረንጋዴ ቦታዎች ለዐይናችንም ምግብ ነው። አዕምሮን ያድሳል፤ መንፈስን ያስደስታል። ለንጹህ አየር 
ዛፎች ያስፈልጋሉ።

እንዳልኩት፤ እኛ በቀላሉ ከምናስተውለው እንኳ ፀሐዩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ንዳድ ሆኗል። 
በአከባቢያችን ያሉ ዛፎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመኑ ይገኛሉ። ይህም የሚያሳየው፣ የአካባቢ ጥበቃ በቂ 
ትኩረት እንዳልተሰጠው፣ በበቂ ደረጃም እየተጠበቀ እንዳይደለ ነው። ጉዳዮ የእያንዳንዳችን ጉዳይ ተደርጎ 
መታሰብ አለበት። ልጆቻችን ከሕፃንነታቸው ጊዜ አንስቶ በቤት ውስጥና በት/ቤት ስለአካባቢ ጥበቃ 
ግንዛቤው እንዲኖራቸው ለማድረግ ጥረት ማድረግ አለብን። በሌላ በኩል ደግሞ ደን ለአገር የሚጠቅም 
ሀብት ነው ተብሎ ዕሳቤ ውስጥ መግባት አለበት። እናም አረንጓጌ ነገሮች - መሠረታዊ ከሆኖ የሰው ልጅ 
ሕይወት ጋር፣ በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ - ከተስፋ ጋር ይቆራኛሉ።
ዕንቁ፡- በፊልሙ ደን ያለባቸውንና የሌለባቸውን የአገራችንን ቦታዎች ለማሳየት ሞክረሻል። ቀርጻው በሄሊኮፕተር 
የታገዘ ነበር። ቦታዎቹ የት-የት ናቸው?
አምለሰት፡- የፊልሙን ዓላማ ከደገፉ ብዙ ሰዎች ትብብርና በጎ ፍቃደኝነትን አግኝቻለሁ። ከእነዚህም 
ትብብር አድራጊዎች ውስጥ አንዱ አቢሲኒያ አቪየሽን ቀረጻውን በፕሌን እገዛ ከላይ ወደ ታች 
እየተመለከትነው እንዲሆን ተባብሮናል። ሸካ ደን ጥቅጥቅ ያለ ነው። እዚያ ቀርጸናል። ሱባ ደንም 

ቆይታ

ጋዜጠኝነትን፣ የፊልም ትወናንና ዝግጅትን በአገር ውስጥና በውጭ አገር ተምራለች። “ስለፍቅር” የተሰኘ የራሷን ፊልም ጽፋ ፕሮዲዮስ 

አድርጋለች፤ “ይፈለጋል” በተሰኘው የጋዜጠኛ ሰይፉ ፋንታሁን ፊልም ላይ ተውናለች። እንዲሁም በቁንጅናና በሞዴሊንግ ውድድር ላይም ተሳትፎ 

ነበራት። የፊልም ባለሙያዋ ወ/ሮ አምለሰት ሙጬ፤ በቅርቡ “አረንጓዴ መሬት” በሚል ርዕስ ስለአከባቢ ጥበቃ አንድ ዘጋቢ ፊልም ለዕይታ 

አብቅታለች። “ዕንቁ” በጥናታዊ ፊልሟና በሌሎች ግላዊ ጉዳዮች ዙሪያ፤ ከፊልም ባለሞያዋ አምለሰት ጋር ተከታዩን ቆይታ አድርጋለች።

“ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማድረግ አለብን 

የሚል ዕምነት አለኝ”
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ሄደናል። እንግዲህ እነዚህ ከቀሩን ጥብቅ ደኖች ውስጥ 
ናቸው። አዲስ ዓለም አካባቢም እንዲሁ በፕ/ር ለገሰ 
ነጋሽ አመካኝነት የአገር በቀል ዛፎች ጥናትና ምርምር 
የሚካሄድበትና እዛ አካባቢ ተራቁተው የነበሩ ቦታዎች 
በአጭር ጊዜ ለውጥ የታየበትን ቦታ ተመልክተናል።
ዕንቁ፡- ቦታዎችን ከማሳየት ባሻገር ባለሙያዎች አስተያየት 
እንዲሰጡ አድርገሻል። በጥናትም ተደግፈሻል። የእነዚህ 
ባለሙያዎች አስተያየት ለውጥ ያመጣል ብለሽ ታምኚያለሽ?
አምለሰት፡- አዎን። ግንዛቤው ቢኖረን ኖሮ ይሄን ያህል 
አናጠፋም ብዬ አስባለሁ። ሰው ዕያወቀ አያጠፋም። 
ዕውቀትና ግንዛቤ ካለ ለሌላው ሰው ይተላለፋል። ይህ 
ከሆነ በተወሰነ ደረጃ ለውጥ እንዲኖር ያግዛል። ሁሉም 
ባለው ዕውቀት አካባቢ ጥበቃ ላይ እንቅስቃሴ ቢያደርግ 
ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያን አረንጓዴ ማድረግ አለብን 
የሚል እምነት አለኝ። ምክንያቱም የአገራችን አየርና 
አፈር ለአካባቢ ጥበቃ በጣም የተመቸ ነው፤ ስለሆነም 
ይህ ሀብት በእጃችን ላይ ያለ ሀብት ነው።
ዕንቁ፡- ብዙ ጊዜ በአገራችን የተለያዩ ጥሩ ሥራዎች ይጀመሩና 
ይቋረጣሉ። አንቺ ይህን የጀመርሽውን ሥራ እስከምን ድረስ 
ለመግፋት አቅደሻል?
አምለሰት፡- ከአረንጓዴ ልማት ጋር በተያያዘ የእኔን 
አስተዋፅኦ የሚፈልግ ማንኛውም ጥያቄ ከመጣ፣ 
በተቻለኝ ዐቅምና መንገድ አስተዋፅኦ ለማድረግ፣ 
ጥያቄውን በደስታ ለመቀበልና ለመሥራት ዝግጁ ነኝ። 
ሙያዬ ፊልም መሥራት ነው። በፊልሙ ውስጥ፣ “ምን 
ዓይነት ሐሳብ አንስቼ ለሰዉ ማድረስ እችላለሁ?”፤ 
“በምን ዓይነት መንገድ ማነቃቃት እችላለሁ?” ወዘተ. 
የሚለውን ጉዳይ ዋና ዓላማ አድርጌ ተነስቻለሁ።

ሁሉም ሰው በሙያው ሲሠራ ውጤታማ 
ይሆናል የሚል እምነት አለኝ። ይህን የጋራ የሆነ 
ጉዳይ ተረባርበን መልእክቱን ከሰው ጆሮ በማድረስ፤ 
ለውጥ ማምጣቱ ላይ የሁላችንም ርብርብ ያስፈልጋል። 
ለምሳሌ በየቤታችን የተለያዩ ዕፅዋት፤ አበቦች፣ ችግኞች 
ሊኖሩን ይገባል። እንዲሁም አንድ ሕንፃ ሲገነባ የግዴታ 
መሠረት እንደሚያስፈልገው ሁሉ፤ ዕፅዋቶችም ለሰዎች 
መኖር መሠረታዊ ናቸው ተብሎ መታመን አለበት። 
ስለዚህ ሁሉም ሰው ግንዛቤው ሲኖረው፣ ስለአካባቢ 
ጥበቃ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከቤቱና ከአካባቢው 
ተነሥቶ ወደ አገር አቀፍ ደረጃ ሊያድግ ይችላል።
ዕንቁ፡- ኢትዮጵያ በአረንጓዴ ልማት የት ደርሳ የማየት ዕቅድ 
አለሽ?
አምለሰት፡- ሰዎች ጊዜያቸውን መጽሐፍ የሚያነቡበት፣ 
ለዐይን የሚያማምሩ ቦታዎችና መናፈሻዎች ኖሯት 
ማየት እሻለሁ። አካባቢ ሲያምር ውስጣችንና ኅሊናችን 
ያምራል። ሌላው በዋናነት፣ እንደ አደጉት አገሮች በደን 
ሀብቷ ተጠቃሚ የሆነች አገር እንድትኖረን እሻለሁ። 
የደን ሀብት ያላቸው አገሮች ኢኮኖሚያቸውን በሀብቱ 
ይደጉማሉ። ያለንን የደን ሀብት፣ ዐቅሙና ተነሣሽነቱ 
ያለን ዜጎች የድርሻችንን ከተወጣን፤ ሀብቱን ተረባርበን 
ወደ ቀድሞ ሥፍራው ልንመልሰው፣ ልናስፋፋው 
እንችላለን።
ዕንቁ፡- የዶክመንተሪ ፊልም ፖስተሮች ብዙ ጊዜ የሰው 
ፎቶግራፍ አይጠቀሙም። በፊልምሽ ላይ የአንቺ ፎቶግራፍ 
አለ። ይህ ለምን አስፈለገ? መልእክቱ ምንድን ነው?
አምለሰት፡- አንደኛ፣ ፖስተሩ ላይ የተመለከትከው 
እያንዳንዱ ነገር ከአካባቢ ጥበቃ ጋር ግንኙነት አለው። 
በፖስተሩ ላይ ያለው ኮባ አረንጓዴ መሆኑ ልምላሜን 
ይገልጻል። ከላይ እንደ ኮፍያ መቀመጡ ደግሞ ከፍተኛ 
የሆነን የፀሐይ ሙቀት እንዲከልል ሲምቦሊክ ተደርጎ 
የተሠራ ነው። ያ ማለት ደመና ሆኖ ሊዘንብ የመጣውን 
የውሃ ሞለኪውል በፀሐይ ምክንያት እንዳይበታተን 
ይረዳዋል፤ ስለሆነም የዛፎች መኖር የመሬቱን እርጥበት 
ይጠብቅልናል። ይህም የአፈሩን ምርታማነት ይረዳል። 
በተጨማሪም ዐይኗ ላይ ያረፈው ጥቁር ኩል ደግሞ 
የመኪና ጭስ፤ የኢንዱስትሪ ጭሶች፣ የመሳሰሉ የአየር 
ብክለት ምክንያት የሆኑትን የሚወከል ነው። የሰውነቷ 
የቆዳ ቀለም ደግሞ የተራቆቱ መሬቶችን ይወክላል 
ማለት ነው። ስለሆነም ይህን ሰፊ ሐሳብ ያስተላልፋል 
ብዬ ስላሰብኩበት፤ ሐሳቡን ከፎተግራፈር አንቶንዮ እና 
ከሜካፕ ባለሞያዋ ፊፊ ወይም ሳዱላ የውበት ሳሎን 
ባለቤት ጋር ተወያይተንበት ሞያተኞቹ ሥራቸውን 
በሚገባ የተወጡበት ሥራ ነው።
ዕንቁ፡- በፊልሙ ምርቃት ዕለት ከባለቤትሽ ቴዎድሮስ ካሳሁን 
“ድንገተኛ ስጦታ” ተሰጥቶሻል።  ስጦታው ምንድን ነው?
አምለሰት፡- የሰባት ወር ልጃችን ችግኝ ሲተክል የሚያሳይ 
የፎቶግራፍ ምስል ነው ከባለቤቴ ቴዎድሮስ የተሰጠኝ። 
በወቅቱ ልጄ ሐሳቤን የተቀበለኝ ዓይነት ስሜት ነበር 
የተሰማኝ። ካለበት የሥራና የሐሳብ ውጥረት እንዲህ 

ዓይነት ድንገተኛ ስጦታ አልጠበቅኩም ነበር። እናም 
በጣም ደስ አሰኝቶኛል።
ዕንቁ፡- በዶክመንተሪው ላይ አርቲስት ስለሺ ደምሴ እና ቴዲ 
አፍሮ ሳውንድትራክ ሠርተዋል። የዚህ ሳውንድ ትራክ ሐሳብ 
ከአንቺ ነው የመጣው? ግጥም እና ዜማው የማን ነው? 
አምለሰት፡- መጀመርያ ለጋሽ አበራ ሞላ [ስለሺ ደምሴ] 
እና ለቴድሮዎስ ዶክመንተሪውን አሳይቻቸው ነበር። 
አንድን አርቲስት ይህን ሥራልኝ፤ ወይም ፍጠርልኝ 
ማለት ከባድ ነው። ስለሆነም በሐሳቡ እንዲያምኑና 
የሐሳቤን ስሜት እንዲያገኙ ፊልሙን ተመልክተውታል። 
የፊልሙን ዓላማ ሁለቱም ወደዱት። ለዚህ ይመስለኛል 
የፊልሙ ጭብጥ፣ ዓላማ ውስጣቸው ገብቶ ጥሩ 
ሳወንድትራክ ለመሥራት የቻሉት። ግጥሙና ዜማውን 
በተመለከተ፤ ሐሳቡ የመጣው ከእኔ ሳይሆን ከእነሱ 
ነው። በፊልሙ ሐሳብ መሠረት ሳውንድትራኩ ተሠራ። 
የዛፍ ችግኞችን እንትከል፣ እንከባከብ፣ እንጠብቅ… 
የዛፎች አስፋላጊነቱን በሚገባ የሚገልፁ መልዕክቶችን 
የያዘ ነው።
ዕንቁ፡- ፊልምሽ ሲመረቅ አንድ ሽልማት ሰጥተሽ ነበር። 
ሽልማቱ ምን ነበር? ለማንስ ሸለምሽው?
አምለሰት፡- በእንጨት ለቀማ ሥራ የሚተዳደሩ 
አንድ እናት ናቸው። እንጦጦ  አካባቢ ያንን ከባድ 
ዳገት እንጨት በጀርባቸው ተሸክመው ወደታች 
ቁልቁል ሲወርዱ አገኘናቸው። ይቅርታ ጠይቀናቸው 
በማስቆም ከእኛ ጋር ቆይታ እንዲያደርጎ ሐሳብ 
አቀረብንላቸው፤ ፍቃደኛ ሆኑና ሸክማቸውን አውረዱ። 
ለምን እንደሚጠቀሙበትና ጉዳቱን ያውቆ እንደሆን 
ጠየቅናቸው፤ “ጠዋት ዐሥራ ሁለት ሰዐት እንወጣለን፤ 
ማታ ደግሞ በዚህ ሰዐት አመሻሽ ላይ እንመለሳለን… 
ሥራው በጣም አድካሚ ነው። ይህም ሸክም ክብደት 
አለው፤ መተዳደሪያችን ስለሆነ ምን እናድርግ? 
እንጀራ እጋግርበታለሁ፣ ወጥ እሠራበታለሁ…” 
በማለት እኒህ አሳዛኝ እናት የመለሱልንን ጥያቄ 
በፊልሙ ውስጥ አካትቼዋለሁ። …እጅግ ልብ የሚነካ 
ንግግር ከማድረጋችውም በላይ ያንን የሚያክል ሸክም 
ተሸክመው በደከመ ጎልበታቸው ያንን ዳግት ሲወርዱ 
ማየት እጅግ ልብ የሚነካ ነበር። ስለሆነም ለእኚህ እናት 
የ20 ሺህ ብር ሽልማት ሰጥቻቸዋለሁ።

ለደን ሀብታችን መመናመን ፊልሙ 
በቀጥታ ማንንም ሰው አይወነጅልም፣ ተጠያቂም 
አያደርግም። ለምሳሌ ወጨጫ አካባቢ ነዋሪ የሆነን 
አንድ ገበሬ፣ “ለምን ደኖችን እየመነጠራቹሁ ለእርሻ፣ 
ለመኖሪያ ቤት መሥሪያ ትጠቀማላቹሁ? ምን ዓይነት 
ጉዳት ሊያመጣ እንደሚችልስ ግንዛቤው አለህ?” ብዬ 
ስተይቀው፣ “እዚያ ዳገት ላይ መኖሩም አይመችም። 
መሬቱም ምርት የለውም፤ ለእርሻ አይሆንም። ግን ምን 
እናድርግ? ቦታ ጠበበን፤ ሰው በዛ…” የሚል ምላሽ 
ነው የሰጠን። ግንዛቤው እንደሌለና ቢኖርም ያለው 
አነስተኛ ግንዛቤ እንደሆነ ለማየት ችያለሁ። ሁላችንም 

እራሳችንን እንድንፈትሽ ጥያቂ የሚያስቀምጥ ነው… 
እኚህ እናት ቤተሰብ የሚያስተዳድሩበት መንገድ 
እንጨት ለቅመው መሸጥ እንደሆነ ገልጸዋል። በእርግጥ 
የደን መጨፍጨፍ የሚያስከትለው ጉዳት እስከ አገር 
ጉዳት ድረስ እንደሚሄድ አያውቁም። ወጣቱ ገበሬም 
ቢሆን ጊዜያዊ ችግሩን የሚቀርፍበትን መንገድ እንጂ 
ዘላቂ ችግር እንደሚያመጣብን ግንዛቤው የለውም። 
ስለዚህ እወቀቱ ያላቸው ሰዎች ግንዛቤውን ማስጨበጥ 
አለባቸው የሚል እምነት አለኝ።
ዕንቁ፡- የምርቃቱ ፕሮግራም እንዴት ነበር?
አምለሰት፡- በራት ግብዣ ተጀምረ፤ በድምፃዊት ገነት 
ማስረሻና በፕያኖ ችሎታው በሚደነቀው በሳሙኤል 
ይርጋ ሙዚቃ መድረኩ ተከፍቷል። በመቀጠል 
የእንኳ ደህና መጣቹሁ! የመክፈቻ ንግግር አደረግኩ፤ 
ከዚያ በኋላ የቀድሞ ፕሬዝዳንት መቶ ዐለቃ ግርማ 
ወልደጊዮርጊስን ወክለው አቶ አሰፋ ከሲቶ ንግግር 
አድርገዋል። እንዲሁም የደን ምርምር ባለሙያ የሆኑት 
ዶ/ር ውባለም ታደሰ ሰፋ ያለ በአከባቢ ጉዳይ ላይ ያተኮረ 
ሞያዊ ንግግር አድርገዋል። ከዚያም ፊልሙ ታየ። 
ፊልሙ ታይቶ ካበቃ በኃላ ደግሞ ባለቤቴ ቴዎድሮስ 
እጥር ምጥን ያለ ቆንጆ ንግግር አድርጓል። በመጨረሻ 
ከላይ ለጠቀስኳቸው እናትና ለእኔ ሽልማት በመስጠት 
ፕሮግራሙ በጥሩ ሆኔታ ተጠናቋል።
ዕንቁ፡- አንቺ “አረንጓዴ መሬት” ብለሽ ፊልም ሠራሽ። 
ባለቤትሽ ደግሞ “መሬት ሲመታ” ብሎ ለዋሊያዎቹ ነጠላ ዘፈን 
ሠራላቸው። የርዕሶቹ መመሳሰል… የመሬት ፍቅር ነው?
አምለሰት፡- አንተ ስትል እንጂ እኔ አላሳብኩትም [ሳቅ]። 
አጋጣሚ የፈጠረው ነው። ሁለቱም የተለያየ ትርጉም 
ነው ያላቸው።
ዕንቁ፡- ከዶክመንተሪው ፊልምሽ እንውጣ፤ የጋዜጠኝነት 
ትምህርት ተምረሻል፤ የፊልም ዳይሬክቲንግና ትወናንም 
ተምረሻል። በሞዴሊንግም ተሳትፈሻል። የትኛው ይበልጥ 
ሳበሽ?
አምለሰት፡- የተለያዩ ትምህርቶችን ተምሬያለሁ፤ ግን 
ተያያዥነታቸው በጣም ያመዘነ ነው። ፊልሙ ውስጥ 
ትወና፣ ዳይሬክቲንግና ድርሰት አለ። የጋዜጠኝነት 
ትምህርትን መጀመሪያ የወሰድኩት ነው። አጋጣሚ 
ሆኖ በሥራ አልቀጠልኩበትም። ሞዴሊንግ በአጋጣሚ 
በሕይወት መሥመሬ ላይ የመጣ ነው። በቁንጅና 
ውድድር ያሳለፍኩትም ድንገት ነው። አሁን ያለሁበትና 
የቀጠልኩበት ደግሞ በፊልሙ ሥራ ውስጥ ነው።
ዕንቁ፡- በአሜሪካ የፊልም ዳይሬክቲንግና ትወና ለምን ያህል 
ጊዜ ተማርሽ?
አምለሰት፡- በፊልም ሥራና ዝግጅት ዘርፍ ለሁለት 
ዓመት ነው የተማርኩት።
ዕንቁ፡- ከትምህርቱ በኋላ የሠራሽው ፊልም?
አምለሰት፡- እዚያው ኒው-ዮርክ እያለሁ የ16 ደቂቃ 

ቆይታ

ወደ ገፅ 35 ዞሯል
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የአቡጀዲ ግርግር

ፍቃዱ ልመንህ

መግቢያ መግባቢያ
ሰላም ለእናንተ ይሁን!
በዛሬው የፊልም ዳሰሳዬ፣ ‹‹45 ቀን›› የተሰኘውን 

ፊልም መርጨዋለሁ። በዚያ በሳቁ ዘመን፣ 
‹‹ቤተልሔም›› የተሰኘ ትራጄዲ ፊልም አቅርበው 
ያስደሰቱን ‹‹እርግብ ፊልምስ››፣ አሁን ደግሞ ‹‹45 
ቀን›› ብለው መጥተዋል። በ‹‹45 ቀን›› ሲመጡም ለሳቅ 
ያን ያህል ትኩረት አልሰጡም። ከዚህ ይልቅ መልዕክቱ 
ላይ የተጨነቁ ይመስላሉ። በእርግጥ የተጨነቁለትን 
መልዕክት በአግባቡ አስተላልፈዋል?... ከተለመደው 
ሒስ አሰጣጥ ወጣ ብዬ ይህንን ፊልም በዋናነት 
ከጭብጥ አንፃር ልገመግመው ፈልጌያለሁ። ‹‹ጭብጥ›› 
የምንለው የፊልሙን አጠቃላይ መልዕክት ነው።

የፊልሙ ታሪክ በከፊል
አረጋውያን ተሰብስበው የሚጦሩበት ድርጅት 

የከፈተው እያሱ፣ በአጋጣሚ ከተዋወቃት ሜሮን ጋር 
ፍቅር ይጀምራል። ሜሮን ከእያሱ በፊት የነበሩት ሁለት 
ፍቅረኞቿ 45 ቀን ሳይሞላቸው ስለሞቱባት እያሱም 
በ45 ቀን ውስጥ ይሞትብኛል በሚል የምትሆነውን 
ስታጣ ያሳየናል። ላስታውሳችሁ ብዬ እንጂ የሆነውን 
ነገር የምታውቁት ነው።

መልካም ጎኖች
አዲስ ሐሳብና ጥልቅ መልዕክት ይዞ የሚመጣ 

ፊልም ደስ ይላል። ‹‹45 ቀን›› ፊልምም  በወጣትነቱ 
አረጋውያንን ሰብስቦ ስለሚያስተዳድር ግለሰብ፤  
ግልፅነት ስለሚታይበት ቤተሰብ፣ በትዳር ላይ 
ስለሚሄዱ ባለትዳሮች፣ 45 ቀን ሥራችን ሳይሠራ 
እንደምንመላለስ፣ በሕፃናት ላይ ጠባሳ ስለመጣል… 
ጉዳዬ ብሎ ለመዳሰስ ሞክሯል። በ45 ቀን ውስጥ 
የሚከሰትን ድርጊት ቀን እያስቆጠረ ለማሳየት 
የተሞከረው ሁኔታም ደስ ይላል። የተዋንያን ምርጫንም 
በመልካም ጎኑ ሳላነሳ አላልፍም።
በፊልሙ የእንቅስቃሴ ቀረፃዎች መብዛታቸውም 

ይበረታታል። በእኛ አገር ፊልም ብዙ ጊዜ ተዋንያኖቹ 
እንጂ ካሜራው አይንቀሳቀስም። የመጨረሻው ሲን ቀረፃ 
ከሁሉም በላይ ያስደስታል። እያሱና ሜሮን ሲሳሳሙ 
ከየፎቁ ላይ የተወሰደው ቀረፃ የባለሙያ ሥራ ነው። 
‹‹45 ቀን›› ያሉትን በርካታ ጥሩ ነገሮች ከመዘርዘር 
ልቆጠብና ወደሌሎች ጉዳዮች ላምራ።

“45 ቀን”ን  ሳይ 
ትዝ ያሉኝ ፊልሞች

‹‹45 ቀን›› ፊልም ሲኒማ ቤት ስመለከት አዲስ ነገር 
በመያዙ በርካታ ፊልሞችን እንዳስታውስ አድርጎኛል። 
አሪፍነቱ አሪፍ ፊልሞችን አስታውሶኛል።
በተገደበ ጊዜ ውስጥ የሚከሰትን ድርጊት የሚያሳዩ 

በርካታ የውጭ ፊልሞችን አይቻለሁ። ‹‹80 Minute›› 
የተሰኘ ፊልም ላይ ያለው ዋናው ባለታሪክ በልደቱ 
ቀን የሚገል መርዝ ወግተውት በ80 ደቂቃ ውስጥ 
የሚፈልጉትን ነገር ካመጣላቸው ማርከሻውን 
መድኃኒት እንደሚወጉት፤ ያ ካልሆነ ግን እንደሚሞት 
ይነግሩትና በዚያች አጭር ሰዐት ውስጥ ጉዳዩን 
ለማሳካት ሲሯሯጥ ያሳየናል። በእኛው አገር የተሠራው 
የሜሮን ጌትነት ‹‹የተከፈለበት›› ፊልምም፣ በ21 ቀኖች 
ውስጥ የሚከሰትን ድርጊት አስቃኝቶናል። ‹‹45 ቀን›› 
ፊልምም እንዲሁ የጊዜ ገደብን ተከትሎ የተሠራ 
ሥራ ነው። በእርግማን ምክንያት ፍቅረኛዋ በ45 ቀን 
ውስጥ  እንደሚሞትባት የተረዳችው ሜሮን፣ ፍቅር 
ብለው እንዳይሞቱ ወንዶችን ትሸሻለች። የ‹‹45 ቀኗን›› 
ሜሮን ሳይ፣ ‹‹Teeth›› የተሰኘ የባሕር ማዶ ፊልም 

ድቅን አለብኝ። የሆሊዉዷ ሴት ከወንዶች ጋር ወሲባዊ 
ግንኙነት ስታደርግ የወንዶች ብልት ስለሚቆረጥ፤ 
ከወንዶች የምትሸሽ ገጸ-ባሕርይ ናት። ከዚህ አንፃር 
በፊልሙ የተነሳው ሐሳብ ጥሩ ነበር ማለት ነው።

መስተካከል ያለበት
‹‹ትራንዚሽን›› በምንለው የሲን መሸጋገሪያ ማነስ 

እስከ ዛሬ ካየኋቸው ፊልሞች ‹‹45 ቀን›› ደካማ ነው። 
መንጋት መምሸቱን፣ የጊዜ እርዝማኔውን፣ የቦታ 
መቀየርን… ለማሳየት የተጠቀሙበት ሲን መሸጋገሪያ 
ጥቂት ነው። ሜሮን ሌላ ሲን ላይ ትታይና ሲን ሲቀየር 
ያለምንም መሸጋገሪያ ራሷ ሌላ ቦታ ትደገማለች፤ 
የእነእያሱም እንደዚያው። ዳይሬክተሩም ሆነ ኤዲተሩ 
ፊልሙ ቅደም ተከተሉን ይዞ ሲጓዝ እንደሚጎረብጥ 
አላስተዋሉትም፤ ወይንም ችላ ብለውታል። ወጌሻ ቤት 
የእያሱን እግር በጉልበት አሰብረው ወዲያው ሲኑን 
ቀይረው ያለምንም መሸጋገሪያ ሲሮጥ ያሳዩናል።
ኤዲቲንጉም የሚያረካ አይደለም። የጊዜ ቆይታዎችን 

የጠበቁ ኤዲቲንጎች አልተሠሩምና እንደገና ይታይ 
ለማለት እፈልጋለሁ።

መታሰብ የነበረበት
ሜሮን  እያሱ ላይ የወደቀችው ተጋኗል። የተጀመሩ 

ጉዳዮችን መርሳት በዚህ ፊልም ጎልቷል። አብዛኛውን 
ጉዳይ ሲፈልጉት ብቻ ነው የሚያነሱት። ብራስሌቱን 

እንደ ምሳሌ ማንሳት ይቻላል፤ ብራስሌቱን ጥላ 
ስትሄድ ሳናይ እርሱ ላይ መሆኑንና ብራስሌቱም ውርስ 
እንደሆነ ይነገራል። ይህ አካሄድ በምንም መስፈርት 
አግባብነት የለውም።
የእርግማኑን ጉዳይ ደራሲዋ የሜሮን እናት አምና 

መቀበሏ ባያስኬድም፣ አምናበታለች  ከተባለም 
ቀደም ብላ ሴትዬዋን ማፈላለግ ይጠበቅባት እንደነበር 
አላሰቡበትም። የደራሲነቷም ነገር በደንብ አልተቀረፀም።
ፊልሙ ከ42ኛው ቀን በኋላ የቀን መምታታቶችና 

ልብ ሰቀላ ለማምጣት ሲባል ብዙ መተረማመሶች 
ተከስተውበታል። እያሱ ናዝሬት መሄዱን አቋርጦ 
መመለሱን እያየን፤ ከ45ኛ ቀኑ በኃላም ቢሆን 
ላልተሳካለት ልብ ሰቀላ ሲባል እንድናየው አልሆነም። 
ቀኑም ተፋልሷል።
ሜሮን ሁለቱ ፍቅረኞቿን ስለመውደዷ ማረጋገጫ 

ለማየት አልታደልንም። አፍቃሪ ነበረች ለማለት 
ይከብዳል። እንደ ሬዲዮ ድራማ እየተረከች ነው 
የነገረችን። ገጸ-ባሕርይዋ ተምታቷል። ለፊልሙ 
ማራመጃ የተቀመጡት ቅርንጫፍ ታረኮች በደንብ 
አልተሠራባቸውም፤ ከአስፈላጊው ይልቅ አላስፈላጊው 
ተካቷል።
በአጠቃላይ በፊልሙ ውስጥ አሰስ ገሰሱ በዝቷል። 

ይህም በመሆኑ ፊልሙ ከመፍጠን ይልቅ አዝግሟል። 
መሀል ላይ ታሪኩ ተለጥጧል፤ ጨዋ ባልሆነ አነጋገር 
‹‹ተንዛዝቷል››።  ያለቀ እየመሰለ እንደገና ነፍስ 
የሚዘራበት ሁኔታም ተስተውሏል። ይህንን ልል 
የቻልኩት ታሪኩ የተነሳበት ሐሳብ መልካም ከመሆኑ 
አንፃር በደንብ መታሸት ነበረበት ለማለት ነው።

ከጭብጥ አንፃር
እያሱ አረጋውያንን ሰብስቦ ማስተዳደሩ ለሌሎች 

አርአያ እንዲሆን ተፈልጎ ከተሳለ፤ በበቀል ሰበብ 
ባለትዳር ሴቶችን እያሳደደ አንሶላ እንዲጋፈፍ መደረጉ 
አግባብ አልነበረም። ይህ አድራጎቱ መልካም ጎኑን 
እንደሚያጠፋው የታሰበበት አይመስልም። እያሱ የግድ 
ሴቶችን የሚቀያይር ሊሆን አይገባውም ነበር። እንዲህ 
ዓይነት ሰው አይኖርም ለማለት ሳይሆን፣ የፊልሙን 
ጭብጥ ጎዶሎ ስለሚያደርገው ነው። የእያሱ መልካም 
ጎን በመጥፎ ድርጊቱ ተውጧል። ወይንም ደግሞ 
የእያሱን በጎ አድራጎት በሌላ ንግድ መቀየር ይቻል 
ነበር። መጨረሻ ላይም እያሱ ባለትዳሯን አልጋ ውስጥ 
ይዟት ሲገባ ባለቤቷ ሆቴሉ ውስጥ የመገኘቱ ጉዳይ 
ግራ አጋብቶኛል።
ጀምሮ መተው በ‹‹45 ቀን›› ውስጥ የጎላ ጉዳይ 

ሆኗል። ‹‹45 ቀን›› ሐሀሳቡ ጥሩ ቢሆንም፣ እዚህም 
እዚያም ሲል ባክኗል። ተራጋሚዋ ሴትዮ 45 ቀን ሙሉ 
ያመላለሳቸውን ጉዳይ ሳናውቀው በመቅረታችን በበኩሌ 
ተቆጭቻለሁ። 45 ቀን ያጉላላቸውን ጉዳይ የተውበት 
ምክንያትም ግልፅ አልሆነልኝም። ዋናው ታሪክ 
የእነሜሮን ነው በሚል ሰበብ ትልልቅ ጉዳዮች ተነስተው 
ተትተዋል። ከሁሉም በላይ ለሕፃናት የምንነግራቸው 
ታሪኮች በኃላ ታሪካቸው ላይ ጠባሳ እንደሚጥልባቸው 
ለማሳየት የተሞከረው ሁኔታ በሚገባ ተሳክቷል። 
ሆኖም ሜሮንና እያሱ (ማኅደርና ሞገስ) በፍቅር ውስጥ 
ሆነው ከንፈር ለከንፈር ሊሳሳሙ ሲጠጋጉ የሚያሳየውን 
ፖስተር ሕፃናትን ወደ ትምህርት ቤት በሚያመላልስ 
የሰርቢስ መኪና ላይ መለጠፍ አግባብነት አልነበረውም። 
መልዕክታችንን በራሳችን ድርጊት ባናፈርሰው ጥሩ 
ነው።
በመጨረሻም፤ ‹‹45 ቀን›› አዲስ ሐሳብ ይዞ 

ከመመምጣቱ አንፃር፣ ሊበረታታ የሚገባው ጥሩ ሥራ 
ነው። በዚህም አጠቃላይ አስተያየት፣ ለዛሬ ብዕሬን 
ከወረቀት ለየሁ።
ሰላም ያገናኘን!

የባከነው “               ቀን”45
የፊልሙ እውነታዎች

አቅራቢ፡- እርግብ ፊልም ፕሮዳክሽን

ፕሮዳክሽን፡- ቡዜ ፊልም ፕሮዳክሽን

የፈጀው ጊዜ፡-  አንድ ዓመት

የፈጀው ገንዘብ፡- ከ700 ሺህ ብር በላይ

የጊዜ ቆይታው፡- 1፡36

ተዋንያን፡- ማኅደር አሰፋ፣ ሞገስ ቸኮል፣ አስቴር 

ዓለማየሁ፣ ማርታ ሰሎሞን፣ ደምሴ በየነ እና ሌሎችም

ፕሮዳክሽን ማናጀር፡- ግሩም ብርሃነ ፀሐይ

ስክሪፕት ሱፐርቫይዘር፡- ቤተልሔም ታየ

ዶሊ፡- ሽመልስ ጌታቸው እና ሽመልስ ታደሰ

ቡም፡- ዳዊት ቤራ

ድምፅ፡- ሚሊዮን ሽፈራው

ኤዲተር፡- ቴዎድሮስ ዐወቀ

ሲኒማቶግራፊ፡- አብርሃም መኮንን

ፕሮዲውሰር፡- እርግብ ፊልምስ

ጸሐፊ፡- ክርስቲያን ሩጋ

ዳይሬክተር፡- ሽመልስ ጌታቸው
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ዛሬ ዛሬ ስደት የዓለሙ ሁሉ ዕጣ-ፈንታ 
ይመስላል። ለሰው ልጅ ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ 
አዲስ ነገር ባይሆንም፣ አሁን የምንኖርበትን 

ዘመን የሚስተካከል አልነበረም ማለት ይቻላል። ወደ 
አንድ ቢሊዬን ከሚጠጋው የስደተኞች ቁጥር፣ 214 
ሚሊዬን ያህሉ በዓለም አቀፍ ደረጃ፣ የተቀረው በአገሩ 
ውስጥ (ለምሳሌ ከገጠር ወደ ከተማ) ተንቀሳቅሷል። 
አንድ የስደተኞች አገር ወይም ክፍለ-ዓለም ቢኖር ኖሮ፣ 
በሕዝብ ብዛት ከቻይናና ከሕንድ በቀር የሚስተካከለው 
አልነበረም። ይሄንን ቁጥር ከግንዛቤ ስናስገባ፤ አሁን 
ላለንበትና ለመጪው ዘመን፣ የስደተኞች ነገር - 
የጤናን ጨምሮ የሌሌሎች ፖሊሲዎች ቀረጻ - ወሳኝ 
ትኩረት የሚሻ ያደርገዋል። የስደተኛ አገሩ ይሄ 
ነው ስለማይባልም፣ ፖሊሲዎቹ ድንበር የለሽ ሊባሉ 
ይችላሉ።
ከመቼውም ጊዜ በላይ እየጨመረ ለመጣው የስደት 

ዓለም አቀፋዊነትት (‹‹ግሎባላይዜሽን››) ቀዳሚ 
ተጠቃሽ ምክንያት ነው። የመገናኛ አውታሮች፣ የውሃ 
መንገድነት፣ የመጓጓዣ አማራጮች በብዛትና መቅለል፣ 
የሀብት መዘውር ስበትና ግፊት ኃይሎችን መከተል፣ 
የጦርነት አጋጣሚ፣ እንዲሁም የአየር ንብረት ለውጥ 
ከዝርዝሩ ሊካተቱ ይችላሉ። ይሄ ዝርዝር ድህነት፣ 
የፖለቲካ ጫና፣ ሥራ ወይም የትምህርት ዕድል 
ተጠቃሚ ለመሆን የሚደረጉ ጉዞዎችንም ያካትታል።
የዘመኑን ስደት ተከትሎ የሚከሰት የጤና ችግርን 

ያማከለ የተናበበ ፖሊስ አለ ለማለት አይችልም። 
ስደትን አስመልክቶ የሚወጡ ፖሊሲዎች በአብዛኛው 
ትኩረታቸው ዓለም አቀፍ ዕርዳታ፣ ንግድ፣ የጉልበት 
ዝውውር፣ ጥበቃ፣ የስደተኞች አስተዳደር ወዘተ. 
እንጂ፣ በጣም አልፎ አልፎ ካልሆነ በስተቀር፣ ጤናን 
ያማከል አይደለም። የሆነው ሆኖ፣ ስደትን አስመልክቶ 
የሚቀረፅ የጤና ፖሊሲ ካለ እንኳ መሆንም ካለበት 
የማኅበረሰብ ጤናን ወይም ከሕክምና ሥነ-ምግባር 
አንጻር በመብት ላይ ትኩረት ይደረገ ነው።
ስደትን አስመልክቶ እንደ አዲስ ትኩረትን እየሳበ ያለ 

ጉዳይ፤ በማኅበራዊ ጤና ላይ እያሳረፈ ያለው ጫና 
ነው። ስደተኞች ለብዙ ዓይነት የመገለል አጋጣሚዎች፣ 
ጉዳቶችና ብዝበዛዎች የተጋለጡ በመሆናቸው፣ 
ለቀጥተኛ አካላዊና መስተሓሊያዊ ጫና ሰለባ ይሆናሉ። 
ከዚህ ባሻገር ደግሞ የደረሱባቸው የጤና ችግሮች 
በአዲሱ መኖሪያቸው በቀላሉ ላይታወቁ ይችላሉ 
(ርግጥም በተሰደዱበት የጤና ችግሮች ሳይሆኑ ይቀሩና፤ 
ባለሙያው ጨርሶውኑ ትዝ የማይሉት፣ ለምርመራ 
የማይታሰቡ ይሆናሉ)። ነገሩን የሚያባብሰው ደግሞ 
የሕግና የማኅበረ-ኢኮኖሚያዊ ማነቆዎች የሕክምና 
አገልግሎት ተጠቃሚነትን ሊገድቡ የመቻላቸው ጉዳይ 
ነው። አገልግሎቱ የሚሰጥበት አጋጣሚ የሚኖርበት 
ሁኔታም ካለ የስደተኛን ባህል ወይም ቋንቋ ያማከለ 
አይሆንም (አገልግሎት ፈጽሞ ከማይሰጥበት አጋጣሚ 
አንጻር እሰይ የሚያሰኝ መሆኑ ግን አሌ አይባልም)።
የስደተኞች ቁጥር እየጨመረ መሄዱ በሚያስከትላቸው 

ለውጦች የጤና ሁኔታም አብሮ ‹‹የሚለወጥበት›› 
አጋጣሚ ይፈጠራል። የጤና ባለሙያው በተለይ 
ከፍተኛ የስደተኛ ቁጥር በሚያስተናግዱ አካባቢዎች 
ሥራው ቀላል አይሆንለትም። የሕሙማኑን በሽታ 
በቀላሉ ተረድቶ ወደመፍትሔው ለማምራት 
ይከብደዋል። ውጤታማ ለመሆን በቁጥርም፣ 
በይዘትም፣ በፍጥነትም፣ በልዩነትም እየበዛና እየሰፋ 
የሄደውን የስደተኛች ውስብስብ ሁኔታ ያገናዘበ የጤና 
አገልግሎት መሠረታዊ ጤናን የማግኘት መብትን 
ያማከለ መሆን ይኖርበታል።
ደረጃውን የጠበቀ የአካላዊና አዕምሯዊ ጤና መብት 

በዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ ውስጥ 
ተካቷል። አድልዎን መተውና ዕኩልነትን ማረጋገጥም 
እንዲሁ የድንጋጌው አካል ነው። በዚህም የተነሣ 
የአገራት የጤና አገልግሎት ሥርዓትና ፖሊሲዎች 
የስደተኞች (ሕጋዊ መሆን አለመሆን ሳይሆን) ጤናማ 
የመሆን መብታቸው ትኩረት የሚያሻው ጉዳይ 
እንዲሆን አድርጎታል። ውስጣዊ ይሁን ውጫዊ ስደት 
በጤና ላይ ያለው ጫና ውስብስብ ነው።
በስተኞች መሀከል ብዙ ልዩነቶች መኖራቸው ግን 

ግልጽ ነው። ስደተኞች የተያዙባቸው በሽታዎች 
እንደተሰደዱበት አገር የአካባቢ ሁኔታ፣ እንደ ትውልድ 
(መነሻ አገራቸው) እንዲሁም እንደ ስደቱ ሒደት 
ይወሰናል። በዚህም የተነሣ የሚስተዋለው የጤና ደረጃ 
የተሰደደው ማነው? መቼ ተሰደደ? ወደ የት ተሰደደ? 
የት ተሰደደ? ያለበትስ ሕመም ምንድን ነው? በሚሉት 
ጥያቄዎችና መልሶች ይወሰናል፤ ይለያያልም።
የስደት ሒደትን ብዙ ጉዳዮች እክል ይፈጥሩበታል። 

ሕመምና ሞትም ከነዚህም ሁኔታዎች ጫና 
አያመልጥም። በጊዜ ብዛትም የሚስተዋለው የሕመምና 
ሞት ምጣኔ ልዩነት በአካባቢ፣ በዘረ-መልና በአኗኗር 
ዘይቤ - በአመጋገብ፣ በማኅበራዊ አኗኗር ወዘተ. 
ይለያያል።  የእነዚህ ሁኔታዎች ግፊቶች በልጅነት፣ 
ከልጅነት እስከ ዕውቀት ወይም በኋላኛው ዘመን 
አንጓዎች ብቻ የሚስተዋል ሊሆኑ ይችላሉ። ‹‹ስደት 
እገሌን እንጂ እገሌን አይመለከተውም›› ሳይባል 
በተሰደደው ሰው ጤና ላይ ሊደርስ የሚችለው ጋሬጣ 
ይሄ ነው ባይባልም፣ ሊጓደል እንደሚችል ይገመታል። 
ነገር ግን፣ ለምሳሌ የአካባቢንም የአኗኗር ዘይቤ ግፊትን 
ብናስብ በጊዜ ብዛት ይጠፋሉ።

በተሰደዱበት አገር ከቋሚ ኗሪዎች አንጻር ስደተኞች 
የባሰ የአዕምሮና የልብ በሽታ አያጋጥመውም። በአንጸሩ 
ለደም ግፊት ከፍ ማለት፣ ለሌሎች ሥር ለሰደዱ 
ሕመሞች እንዲሁም ከልክ በላይ ለመወፈር ችግር 
ይጋለጣሉ። ለዚያም ነው ከቋሚ ኗሪዎች ይልቅ 
ለሌሎችም ችግሮች ተጋላጭ የመሆን አጋጣሚው 
ስለሚኖራቸው፣ የማኅበራዊ ድጋፍና መከላከያ 
መንገዶች ተጠቃሚ ቢሆን ለጤናቸው (ለአጠቃለይ 
ማኅበረሰቡም) ጤና ፋይዳ ይኖረዋል የሚባለው።
በተግባር መሬት ላይ የዋለውና (ስደተኞች ይሄ 

ይገባቸዋል በማለት) በፖሊሲ አውጪዎች በሚቀርጸው 
መሀከል ድልድይ የማያገናቸው የሚመስል ጥቅል ሸለቆ 
አለ። የጤና ባለሙያው ስደተኞችን ጨምሮ የተለያዩ 

ዓይነት ደንበኞችን ያስተናግዳል። ፖሊሲ አውጪዎች 
ደግሞ ከማኅበራዊ ጤና ዕሳቤ አኳያ አለበለዚያም 
ከሕክምና ሥነ-ምግባር መለኪያ ጋር የሚቃረን፣ 
የሚያቅብ፣ አልፎም ጨርሶውኑ የሚከለክል ፖሊሲን 
ተግባር ላይ ማዋል ይፈልጋሉ።
የስደተኞችን ጤና ለማሻሻል በማለም የዓለም ጤና 

ጥበቃ አባል አገራት በጋራ ያሰናዱት ስምምነት 
አለ። ከፀደቀው ስምምነት ለተፈጻሚነት ቅድሚያ 
እንዲሰጣቸው የተመረጡ ተግባሮች የሚከተሉ ናቸው።
(ሀ) የስደተኞችን ጤና መከታተል። የጤና መረጃዎችን 

እያሰባሰቡ፣ እያወዳደሩና እየገመገሙ የለውጥ ደረጃውን 
መከታተል።
(ለ) አግባብነቱን የጠበቀ የፖሊሲና የሕግ ፈር ማስያዝ፡

- አገር አቀፍ የሕግ ድንጋጌዎች እና ትግበራቸው 
ከዓለም አቀፍ ሕግና ደረጃ አንጻር የስደተኞችን 
ጤና የማክበርን መብት የሚያጎናጽፍ መሆናቸውን 
ማረጋገጥ፤ ፖሊሲዎች ደግሞ የጤና አገልግሎት 
ተጠቃሚነታቸውን የሚያመላክቱ መሆናቸውን 
አልፎም የማኅበራዊ እንክብካቤና የማኅበራዊ ዋስትና 
አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን የሚችሉበትን ሁኔታ 
ማመቻቸት።
(ሐ) ስደተኞችን ያማከለ የጤና አገልግሎት፡- 

ባህልንና ቋንቋን ከግንዛቤ ያስገባ የስደተኞችን የሕመም 
ታሪክ፣ ለሕመም ተጋላጭነት ወዘተ. ሊገነዘብ የሚችል 
የሙያተኞች ስብጥር መገንባት ቀጣይነት ያለው 
ስደተኞችን ያካተተ፣ የተናበበ እና ደረጃውን የጠበቀ 
አገልግሎት ማዘጋጀት።
(መ) አጋርነት፣ ትስስርና የአገራት ትብብር መድረክ 

ድንበር ተሻጋሪ መሆኑ መደጋገፍ ለስደተኞ ጤና 
ሊያበረክት የሚገባውን ጤና ድርሻ ከግንዛቤ ውስጥ 
ያስገባ መሆን አለበት።
ስደት እንደ ቀን መውጫ በታሰብ ቁጥር ስደተኞችን 

እንደ ሸክም መቁጠር የስሕተት መጀመሪያ ይሆናል። 
በርግጥም በዓለም ሁሉ ያለው የተሳሳተ አመለካከት 
ይሄው ነው - ‹‹ስደተኞች በኗሪው ሕዝብ ላይ ከፍተኛ 
የኢኮኖሚ ሸክም ያመጣሉ፤ የአገሪቷንም የጤና 
አገልግሎት ኪሳራ ያደርሱበታል›› የሚል። በልምድ 
በጥናትም የተረጋገጠው ግን ስደተኞች እንዲያውም 
ከኗሪው የተሻለ የጤና ደረጃ ላይ ሊገኙ መቻላቸውን 
ነው። ይልቁን በስደት ሒደት እንዲሁም በመዳረሻ 
(በተሰደዱበት) አገር በሚያጋጥሟቸው እክሎች 
የተነሳ ጤናቸው ሊቃወስ ይችላል። አድልዎና 
መገለል (በተለይም በጤና አገልግሎት ዘዴው) 
አሉታዊ አጋጣሚውን ሊፈጥር ይችላል። መብትን 
መሠረት ያደረገ የጤና አገልግሎት ስደተኞችን ያገለለ 
ከሆነ በማኅበራዊ ጤና አገልግሎት ልኬት ሚዛን 
ላይ አልዋለም ማለት ይችላል፤ ተጋላጭነታቸውን 
በመጨመር፣ አድልዎን በመቀስቀስና በማባባስ የጤና 
ዕኩልነትን በማዛባት፣ ስደተኛን ለከፍተኛ ወጪ 
በማጋለጥ ወዘተ.።
ስደተኞች በተለያዩ አገራት የሚስተዋለውን የሕዝብ 

ስብጥር ማካካሻ የባለሙያ እጥረት መሙያ እንዲሁም 
በመሳሰሉት አገልግሎቶች ለተሰደዱበት አገር የኢኮኖሚ 
አውታር ቀጥተኛ ወይም ተዘዋዋሪ ተሳታፊ ናቸው። 
ስለሆነም የጤና ፍላጎታቸውን ማሳካት ጤናማነታቸውን 
ማረጋገጥ በመሆኑ ስምምነትን ማሰባጠርን ያፋጥናል፣ 
ጤናንን ለረዥም ጊዜ በማምጣት ማኅበራዊ የገንዘብ 
ጫናን ያስቀራል። ለማኅበረ-ኢኮኖሚያዊ ዕድገቱ 
አስተዋፅኦ ያበረክታል። እንዲሁም በዋናነት የማኅበረሰብ 
ጤንንና ሰብዓዊ መብቶችን ያስጠብቃል።
ዓለም አቀፋዊነት ከሕዝብ እንቅስቃሴ ጋር 

‹‹የማይሻር›› ትስስር አለው። ግለሰቦችም ስደትን 
የሙጥኝ እንዳሉት ተስተውሏል። ስደት ወንዝ ሆኗል። 
‹‹ተፈጥሯዊ›› በመሆኑም ቢገድቡትም መገንፈሉ 
አይቀርም። ከዚህ ይልቅ የስደተኞችን በጤና የመኖር 
መብት ለማሳካት በውሳኔ ሰጪ ተቋማት መሀከል 
መደጋገፍ፣ በመንግሥታትና ለስደት ሒደቱ በሚተጉ 
አካላት መሀከልም መተባበር የግድ ይላል። የዓለም 
ዓቀፍ የጤና ጥበቃና የዓለም የስደተኞች ተቋም ጥሪም 
ይሄው ነው።

ጤና በስደተኞች ክፍለ-ዓለም

ስደተኞች በተለያዩ አገራት 

የሚስተዋለውን የሕዝብ ስብጥር 

ማካካሻ የባለሙያ እጥረት መሙያ 

እንዲሁም በመሳሰሉት አገልግሎቶች 

ለተሰደዱበት አገር የኢኮኖሚ አውታር 

ቀጥተኛ ወይም ተዘዋዋሪ ተሳታፊ 

ናቸው። ስለሆነም የጤና ፍላጎታቸውን 

ማሳካት ጤናማነታቸውን ማረጋገጥ 

በመሆኑ ስምምነትን ማሰባጠርን 

ያፋጥናል
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አሸናፊ መለሰ

ፍቅረኛ አለችኝ…
ዝምታዋ እንደ ታላቅ ጥበብ የሚያስደምም፣ ከንፈሯ 

እንደ ቸኮላት የሚጥም፣ ሳቋ እንደ ወይን እያሳሳቀ 
የሚያሰክር፣ ጥርሷ እንደ ጠራራ ፀሐይ የሚያጥበረብር፣ 
መውደዷ እንደ ላባ ትራስ በምቾት የተሞላ፣ ባለአክሱም 
ቁመና፣ ባለላሊበላ ገላ…
ፍቅረኛ አለችኝ…
ዕለቱ 27ኛ የልደት በዓሌን የማከብርበት ነበር። 

ከእንቅልፌ የቀሰቀሰኝ የኪስ ስልኬ ጩኸት ነበር። 
ስክሪኑን ዐየሁት። “Baby” ይላል። ተስገብግቤ 
አረንጓዴውን ተጫንኩ። ያ ውብና ገዳይ ድምጿ 
ተዳክሞ፣ “እንኳን ለልደት በዓልህ አደረሰህ!” አለችኝ። 
መልካም ምኞቷን ብወደውም የድምጿ መዳከም ግን 
ስጋት ውስጥ ጣለኝ። ጠየቅኳት፤ “ምንም አልሆንኩ፤” 
አለች - በዚያው ቁስለኛ ድምጿ። ዝም አልኳት። 
ለሰከንዶች ዝምታችን ቀጠለ። ድንገት ግን፣ “ማታ ራት 
አትጋብዘኝም?” አለችኝ - ባገገመ ድምፅ።
“ምን በወጣኝና! ባይሆን አንቺው ጋብዢኝ እንጂ” 

ቀለድኩ።
“አፈር ብላ… ለማኝናውም መሸትሸት ሲል ደውልልኝ” 

አለችኝ እሷም ቁስለኛ ድምጿ ላይ ቁስለኛ ሳቅ ቀይጣ። 
ትንሽ አውርተን ስልኩን ዘጋን።
በደካማ ቀይ ብርሃን በተሞላ፣ እዚህም እዚያም 

ጥንዶች ቀሰስተኛና በፍቅር የተሞላ ወግና ራታቸውን 
በሚሰልቁበት፣ ትሁት አስተናጋጆች በሞሉበት፣ 
የቤቶቨን ይሁን የግርማ ይፍራሸዋ የማይለይ ጥዑም 
ረቂቅ ሙዚቃ በስሱ ከሚሰማበት፤ በየግድግዳው ላይ 
ስምና ዜግነታቸውን የማላውቃቸው ሠዓሊያን በቀለምና 
በብሩሽ አጣጣላቸው የተራቀቁባቸው ሥዕሎች እዚህም 
እዚያም እንደ ቀልድ በተንጠለጠሉበት ሬስቶራንት 
ውስጥ የሚጣፍጥ ራት ጋበዘችኝ። …በጣም ደስ የሚል 
ስሜት ውስጥ ገባሁ።
በግምት ቢያንስ ከደርዘን ጊዜ በላይ የጆቿን 

አይበሉባዎች፣ ከደርዘን ጊዜ በላይ የአንገቷን ዳርቻዎች፣ 
ከአንድ እጅ ጣቶች ለማያንስ ጊዜ የከንፈሯን ደጆች 
በፍቅር ስሜያቸዋለሁ። በዚህ ሁሉ ጊዜ ግን እሷ ላይ 
ዐይቼው የማላውቀውን ዓይነት ዝምታ፣ አሳይታኝ 
የማታውቀውን ዓይነት መረበሽ በገጽታዋ ላይ አፍስሳ 
እንደ ነበር የገባኝ ቆይቶ ነበር።
በራታችን መሀል እጆቿን ወደ ኪሷ ልካ ሚጢጢ 

ከረጢት ይዛ ተመለሰች። በስንጥቅ ፈገግታዋ 
እንደተከለለች፣ “እንኳን ለልደት በዓልህ አደረሰህ!” ብላ 
ከረጢቱን አቀበለችኝ። ተስገብግቤ ከፈትኩት። የጣት 
ቀለበት!
ለስጦታዋ ከንፈሯን ስሜ ምላሽ ሰጠሁ። አሰጣጧ 

ይበልጥ እንዲያምር ደግሞ ራሷ ቀለበቱን በመረጠችው 
ጣት ላይ ታጠልቅልኝ ዘንድ ግራ እጄን ወደሷ ሰደድኩ።
ዐይኖቿ ያለማንገራገር የጋብቻ ጣቴን መረጡ። እናም 

ቀለበቱን የያዙ አለንጋ ጣቶቿን ሰድዳ በቀለበት ጣቴ 
ላይ አጠለቀችው። የቀለበቱ ዲዛይን እጅግ የሚያምር 
ቢሆንም፣ ስፋቱ ግን ለቀጭኗ ጣቴ ሰፍቶባት ነበር።
“የስጦታ ፈረስ ጥርሱ አይታይም” የሚባለው ተረት 

ትዝ ብሎኝ ዝም አልኩ። የስጦታ መሠረታዊው 
ፅንሰ ሐሳብ ቁሳዊ መረዳዳት ሳይሆን፣ ውስጣዊ 
መተሳሰብ፣ በታላቁ የመውደድ አጥር ውስጥ ለመግባቱ 
የሚሰጥ ማረጋገጫ እንደሆነ አሰብኩ። በመሆኑም 
ስጦታ የመውደድ ዕውቅና ሰርተፍኬት ነውና፣ ይህ 
ሰርተፍኬትም ከአልማዝም ተሠራ ከአመድ ያው 
ሰርተፍኬት መሆኑ ስለማይቀር፤ የቀለበቱ መስፋት 

አላሳሰበኝም። በተቃራኒው ግን መውደዷን ስላሳየችበት፣ 
ማፍቀሯን ስላሳሰበችበት ደስ አለኝ። ይሄ ብቻም 
አይደለም፤ ስጦታዋ ቀለበት ነው። ከቀለበትም የጋብቻ 
ቀለበት! ምን ማለቷ ነው?
ለዚህ ጥያቄዬ ውስጤ የሰጠኝ ምላሽ ፍንክንክ 

አደረገኝ!
ውስጤ እነዚህን የሐሳብ ባዘቶዎች ሲሸምን ቆይቶ 

የሚያምር የደስታ ሸማ ሠራልኝ! በገጼ ላይ ታላቅ 
ፈገግታ እየተፍለቀለቀ፣ ዐይኖቼ እንደ አጅፕ ልሳን 
የፍቅር ብርሃን እየተፉ፣ ልቤ በሐሴት ታፍኖ… 
የምሆነውን አጣሁ! እጅግ ጣፋጭ ምሽት! ከዚያ በኋላ 
የሆነው ግን ፈጽሞ ያልጠበቅኩትና ግራ አጋቢ ነገር 
ነበር።
በንጋታው ፍቅረኛዬ ማኩረፍ ጀመረች፤ በሦስተኛው 

ቀን ደግሞ ስልኬን ማንሳት አቆመች! ጨነቀኝ። መቼም 
ሰው አስቦ ሰውን የሚያስቀይምባቸው አጋጣሚዎች 
ጥቂት እንደሆኑ ዐውቃለሁ። ማንም ከማንም ጋር 
ፈቅዶ ወደ ፀብ አይገባም። ግን አለማወቅ የሰላምን 
ድንበር አስጥሶ የፀብ ረመጥ ውስጥ እንደሚጥል 
ዐውቃለሁና፤ ሳላውቅ አስቀይሜያት እንደሆን በማለት 
የዚያን ዕለት ምሽት ያደረኳቸውን ነገሮች መልሼና 
መላልሼ አሰብኳቸው። ምናልባት የቀለበቱን መስፋት 
ባሰብኩበት ቅፅበት ተሰምቶኝ የነበረው የአፍታ ቅሬታ 
ካልሆነ በስተቀር፤ ጥፋት በራሴ ላይ ማግኘት ዐቃተኝ። 
ግን ያ  ቅሬታም ቢሆን እንዲሁ ለአፍታ ሽው ያለ፣ 
በገጼ ያልተነበበና በውስጤ ብቻ ተዳፍኖ የቀረ እንደነበር 
እርግጠኛ ነኝ። ታድያ ምን ሆና ነው?

በ5ኛው ቀን ለማንኛውም በሚል ይህንኑ ጥፋቴን 
ጠቅሼ ይቅርታ እንድታደርግልኝ በአጭር የጽሑፍ 
መልዕክት ረጅም የይቅርታ ማህልይ ላኩላት። መልስ 
የለም።
እንደ እውነቱ ከሆነ የላኩላት መልእክት እንኳ የሷን 

የአፍቃሪዬን ልብ ቀርቶ፣ የጠላቴን ልብ የማማለል 
ሥልጣን ነበረው። ግን…
ለቀናት ደጅና ስልኳን ጠናሁ። መልስ የለም። …

አሁንም መልስ የለም። … አሁንም መልስ የለም።…
አንድ ቀን ጠዋት አልጋዬ ላይ እያለሁ ስልኬ ጠራ። 

እሷ ነች! በአፍታዎች መሀል ሐሳቧን ለውጣ ስልኳን 
ውሃ ውስጥ ትነክረው ይመስል ስልኬን ተስገብግቤ 
አነሳሁ። ያለ መግቢያና ያለ ሰላምታ፣ “ካንተ ጋር 
ያለኝን ግንኙነት ማቆም እፈልጋለሁ። ካሁን በኋላ 
አትደውልልኝ!” ብላኝ ያለ መውጫና ያለስንብት ስልኳን 
ዘጋች። ግራ ተጋባሁ…
ከሦስት ዓመት በላይ የቆየው ፍቅራችን እንዲህ 

እንደዘበት፣ እንደዚህ በሁለት ዓረፍተ-ነገሮች 
መጠናቀቁን ማመን ከበደኝ። ወድያውኑ ደውዬ 
ጠየቅኳት።
“በቃ አትጠይቀኝ፤ አሁን የሚሰማኝ ስሜት ካንተ 

ጋር አብሬ ለመሆን በፍጹም አያስችለኝም”  ብላኝ 
እንደተለመደው ያለስንብት ስልኳን ዘጋች።
ግራ መጋባቴ ተባባሰ።… እዚያው አልጋዬ ላይ ሆኜ 

በሐሳብ ብዙ ነገሮችን አውጠነጠንኩ። ድንገት ከአልጋዬ 
ለመነሳት ስገላበጥ ከቀናት በፊት በስጦታ መልክ 
የሰጠችኝን ቀለበት ኮመዲኖው ላይ ተመለከትኩት። 
አንስቼ አየሁት። ከዚያ… አንድ ሐሳብ ተገለጠልኝ።…
ያን ቀን ቀለበቱን ስትገዛው መጠኑን ሆን ብላ 

እንዳሰፋችው ጠረጠርኩ። መቼም ምንም ነገር ቢጠፋት 
ለዓመታት በገላዋ እየተሽከረከረ ሲያርመሰምሳት 
የቆየው የጣቴ መጠን ይጠፋታል?! በፍጹም! በፍጹም 
አይጠፋትም! ታዲያ… የቀለበቱ መጠን ለምን ሰፋ 
እንዲል ፈለገች?
ለጥያቄው ምላሽ የሚሆኑ ሁለት ትርጓሜዎችን 

ከስጦታዋ መፈልቀቅ ይቻላል፡- ፩ኛው፣  “እኔ 
የምፈልገው ባል ከአንተ በኢኮኖሚም፣ በአካልም የገዘፈ 
ነው፤ አንተ በእኔ ምርጫና ልክ የተሠራህ አይደለህም፤ 
ፍላጎቴ ሩቅና ትልቅ ነው፤ ስለዚህ አልፈልግህም!” 
ማለቷ ሊሆን ይችላል። ፪ኛው ደግሞ፣ “ለሦስት 
ዓመታት አብሬህ ብሆንም፣ አሁንም አላውቅህም። እላይ 
ስጠብቅህ ታች እየተገኘህ፤ በሰፊው ሳስብህ በጠባብ 
እየታየህ ተቸግሬያለሁ። እናም ራስህን ለታላቅነት 
አዘጋጅ፤ እኔ ግን ሄጃለሁ” የሚል መልዕክትን 
ለማስተላለፍ ይሆናል የሚለው ግምቴ ነው።
ሁለቱም ግምቶቼ ግን በአንድ ጉዳይ ይስማማሉ፤ 

ይህም፣ “ፍላጎቶቻችን የሚጣጣሙ አይደሉምና ደህና 
ሁን!” የሚል መልዕክትን ያስተላልፋሉ።…
የቀለበቱን ምስጢር በዚህ መልክ ስፈታው፤ አንዳች 

ጭነት ከላዬ ላይ ሲራገፍ ተሰማኝ። አሁን ለሕይወቴም 
ሆነ ለዚህ ቀለበት ሁለት ምርጫዎች አሉኝ፡- አንደኛው፣ 
ራሴን ወደ ከፍታው ማበልፀግና ይህንን ቀለበት 
ለማጥለቅ መቻል፤ ሁለተኛው፣ ነገሮችን በእኔው ልክ 
በማስኬድ እኔ ወደ ቀለበቱ ከመምጣት ይልቅ፣ ቀለበቱ 
ወደ እኔ እንዲመጣ ማጥበብ ናቸው።
የትኛው ይሻለኛል? ለጊዜው፣ እኔ ለእኔ መልስ 

የለኝም።…

ከቀለበቱ             ጀርባ

(ይህ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ነው። ወዳጄ ኖረው፤ እኔ ጻፍኩት)

ከሦስት ዓመት በላይ 

የቆየው ፍቅራችን እንዲህ 

እንደዘበት፣ እንደዚህ በሁለት 

ዓረፍተ-ነገሮች መጠናቀቁን 

ማመን ከበደኝ። ወድያውኑ 

ደውዬ ጠየቅኳት።

ዕይታ
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- ሰው ሁሉ እኩል ስለሆነ፤ ማንም ሰው ሰውን ባሪያ አይበል ።
-  ሁሉም ሰው በየኃይማኖቱ ይደር ።
- ያሳደጋችሁኝ ልጃችሁ፣ አብረን ያደግን ባልንጀራችሁ ነኝ ። በአባቴ አልጋ ካስቀመጣችሁኝ፤ በፍቅር 
ተዳደሩልኝ ። (ለሸዋ ኦሮሞዎች የተናገሩት)
- ደኻ እወደደበት ቦታ ይቀመጥ ። በዘር፣ በወገን ልዩነት አይከልከል ። ( ለሱልጣን አባጅፋር የተነገረ)
-  ሰው አታስፈጅ ! አገርህንም አታስጠፋ! ገብርህን ይዘህ ግባ! ( ለንጉሥ ጦና የተነገረ ) 
- የሐረርጌ ገዢ አሚር አብዱላሂ ምሽግ ምሸጎ ፣ ጨለንቆ ላይ ጦር አደራጅቶ፣ ለማዕከላዊ መንግሥት 
አልታዘዝም በማለት በአመፀ ጊዜ፤ ዐፄ ሚኒልክ፡- ‹‹እኔ ላንተው ነው እንጂ የመጣሁት አገር ለማጥፋት 
አለመጣሁም፤ ተገባህ አገር አልነሳህም ኋላ ይጠቅምሃል ›› ብለው የሚሸመግሉ ሰዎች ላኩበት፤ እሱ ግን 
የፈሩት መስሎት የላኳቸውን ሰዎች አስሮ ጦርነት ገጠማቸውና ድል ሆኖ ሸሸ። ከሸሸም በኋላ ምሕረት 
ቢያደርጉለት፤ ከተሸሸገበት አልቀርብ አለ። ያን ጊዜ… ምኒልክ ራስ መኮንን ሐረርጌን እንዲያስተዳድሩ ሾመውና 
ሕዝቡን አረገግተው ወደ ሸዋ ተመለሱ ።
- የመሬት ጥያቄ ላቀረቡ የውጭ አገር ሰዎች ንጉሡ የሰጡት መልስ፡-  
‹‹ የኛ አገር ፍትሐ ነገሥት ልዑሎች መሬት ይሽጡ አይልም ። ያገሬ መሬት ባለቤቱ ሌላ ነው ። ኦሮሞዎች፣ 
አማሮችም ከአባቶቻቸው እየተቀበሉ የቆዩት መሬት ነው ።... መሬቱ የሁሉም ስለሆነ አይሸጥም ። ማንም ሰው 
መሬቱን ሊሸጥ አይችልም ። መሬትን መሸጥ፣ መስጠትም የሚችለው የመሬቱ ጌታ ነው ››
- ለመንግሥት ተሿሚዎች የሰጡት መመሪያ፡- ‹‹… እንቅልፍ ሳትወዱ፣ መጠጥ ሳታበዙ፣ ገንዘብን ጠልታችሁ 
ተግታችሁ ሥራችሁን ፈጽሙ ። እኔ እናንተን ስለአመንኩ እናንተም የምታምኑትን፣ ገንዘብ የማይወደውን፣ 
ደኻ የማይበድለውንና የሚረዳችሁን ሰው እያመለከታችሁኝ ከሥራው በመግባት መንግሥታችንን እርዱ ››
- በጣም ወደኋላ የቀረን ሕዝቦች ነን ። ገና የሚሠራ ብዙ ሥራ ስላለ ወጣቶቻችን መማር አለባቸው ።
-  የሃይማኖት መሠረት፣ የክርስቲያን መሠረቱ ቤተ-ክርስቲያን መሥራት ነው ። እኔ በከተማ ያለውን 
እሠራለሁ። ሹሞችና ባለጉልቶች፣ ወታደርም፣ ባለገርም፣ ጉልበት ያለህ አናጢና ገንቢ፤ በያላችሁበት ለቤተ-
ክርስቲያን ሥራ እርዱ ።
- አባት ያለህ የአባትህን እሰጥሀለሁ፤ አባትህን መርቅ ። አባት የሌለህ አባትህ እኔ ነኝና ደጅ ጥናኝ ።
- እኔ ቤት እንጀራ የለም ። እንጀራ ያለው ትምህርት ቤት ስለሆነ፤ እሠራሁት ትምህርት ቤት ልጆቻችሁም 
እያስገባችሁ አስተምሩ ። 
- የኔ ርስት ኢትዮጵያ ናት፤ የግል እርስት አልፈልግም ። ደግሞስ የተሾምነው እርስት ከተካፈልን ለሕዝቡ 
ማን ያካፍለዋል?
-ሀገራችን አንድትለማ የሚቀርቡንን ሁሉ በታላቅ ደስታና በአክብሮት እንቀባላቸዋልን ። በሌላ ለሚመጡብን 
ግን፤ ሁላችን ሳናልቅ ሀገራችንን ለባዕድ አሳልፈን እንሰጥም ።
-‹‹ በንጉሠ ነገሥቱና በሕዝቡ መካከል መራራቅ የለም ›› ( ሮድ እንግሊዛዊ ባለስልጣን )
-‹‹ በምኒልክ ዘመነ-መንግሥት የአገሪቱ ክብር አደገ ። የዘመናዊ አስተዳደር መሠረት ተጣለ ።      ንጉሠ 
ነገሥቱ በዘመናዊ አስተደደር ይመራሉ›› ( ኢላንዶርፍ )
-‹‹ ምኒልክ በጥበብ ሕዝቡን ሲያስተዳድሩ፤ ሕዝቡ በፍቅር እንዲከተላቸው እንጂ በፍርኃት እንዲገዛላቸው 
አይፈልጉም ›› ( ግሊክን )
-‹‹ ዓለም ምኒልክን ያህል ታላቅ ኢንጂኒየር አጣች›› ( ዶክተር መረብ )
-አንድ የፈረንሳይ ዜጋ የቦታ ግዥ ፈቃድ ሲጠይቃቸው ምኒልክ በሰጡት መልስ፡- ‹‹ ያገሬ መሬት የሁሉም 
ኢትዮጵያዊ ስለሆነ፤ መሬት መሸጥ መለወጥ የሚችለው ሕዝቡ ነው ። ደግሞስ የውጭ ዜጎች መሬት እንዲገዙ 
ከፈቀድኩና ባለመሬት ከሆኑ፤ ለኔ ምን ቀርቶ እገዛለሁ?›› አሉ። (ከታሪክ መዘከር)
-የሚጠሉህን ሰዎች ከማጥፋት፤ የሚጠላብህን ማጥፋት እንዲሉ፤ የሸፈቱባቸውን፣ የወጉአቸውንና 
ያሤሩባቸውን ሰዎች በጋብቻ፣ በዝምድና ወይም ወዳጅ አድርገው ያቀርባሉ እንጂ ክፉን በክፉ መመለስና 
መበቀልን አይሹም ። (ከታሪክ መዘክር) 
-ንጉሠ ነገሥቱ ሕዝቡን የሚያስተዳድሩት በሹመት፣ በቀለብና በጉርሻ ብቻ አልነበረም ። የፍቅር መግለጫ፣ 

የሠራዊት ማደርጃ፣ እህል ውኃን አብሮ የሚያካፍል ‹‹ ግብር ›› የሚባል የግብዣ ሥርዓት ነበራቸው ። 

(ከታሪክ መዘክር) 
           / ምንጭ፡- የዳግማዊ ምኒልክ መታሰቢያ መጽሔት  ቁጥር1. ነሐሴ 1992 ዓ.ም 

ከገጽ 16 እስከ 17. / 

ዳግማዊ ምኒልክ 
ያከናወኗቸው 

ብሔራዊ ተግባራት
-የሕትመት መሣሪያመስመጣት፣
-የጥይት ፈብሪካ ማቋቋም፣
-የማዕድን ፍለጋ ፕሮጄክት ፣
-ትራስፖርትና የመገናኛ አውታሮች ( የባቡር 
መስመር ዝርጋታ ከጂቡቲ አዲስ አበባ )፣
-ዘመናዊ ገንዘቦችን አስቀርጸ ማውጣትና 
ባንኮችን መክፈት፣
-ገንዘብ መቅረጫ አስመጥተው ሥራ ላይ 
ማዋል፣
-የቴሌፎን ቴሌግራምና የፖስታ አገልግሎትን 
በሥራ ላይ ማዋል፣ 
-የክትባት መድኃኒት፣
-የኤሌትክሪክ መብራት፣
-የመንገድ፣ የድልድይና የሕንፃ ሥራዎች 
ግንባታ፣
-የሸክላ ፋብሪካ ማቋቋም፣
-ቶሎ የሚደርስ ልዩ የዛፍ ዘር አስመጥቶ 
መትከል፣
-ዘመናዊ የከብት ማዳቀልና እርባታ ሥራብ 
ማስጀመር፣
-በሕክምና ተቋም ዘመናዊውንና ባህላዊውን 
መድኃኒት አቀነባብሮ መጠቀም፣
-የመጠጥ ውኃ ቧንቧ ዝርጋታንና የጉድጓድ 
ውኃዎችን ማደራጀት፣
-የመጀመሪያውን ጋዜጣ መውጣት፣
-ዘመናዊ ሆቴል ማቋቋም፣
-የዲፕሎማቲክ ግንኙነትን በአቻነት ደረጃ 
አጠናክሮ መቀጠል፣
-የንግድ ግንኙነት ( ከውጭ አገሮች ጋር )፣
- የወሰን ክልል ስምምነት መፈረም፣
-በቂ ሕክምና ባልተገኘበት አጋጣሚ ማንም 
ሰው ታሞ ስዳከም፤ 48 ሰዓት ሳይሆነው ሞተ 
ተብሎ በችኮላ እንዳይገነዝ የሚደርግ ደንብ 
አውጥቶ በሥራ ላይ ማዋል፣
-ባርነትን ማውገዝና በሕግ መከልከል፤
-በኢየሩሳሌም ገዳም የኢትዮጵያ ይዞታ 
የነበረውን አርመን፣ ፅርዓውያንና ግብፃውያን 
ስለአጣበቡት ፤ ከቱርክ ንጉሥ ከሡልጣን 
አብዱል ሂሚድሃን ጋር ተላልከው የአባቶችን 
ይዞታ ማስከበርና ማስፈፋት፣
- ለአዲስ አበባ ከተማ የመጀመሪውን የሰፈራ 
ማስተር ፕላንና የቦታ አስተዳደር ደንብ 
ማውጣት፤
-የድንጋይ ከሰል ማዕድንን ማግኘትና ወዘተ. 
ከብዙ ጥቂቶቹ ናቸው ።

               / ምንጭ፡- የዳግማዊ 
ምኒልክ መታሰቢያ መጽሔት  ቁጥር1. 

ነሐሴ 1992 ዓ.ም ገጽ 18. / 

የዳግማዊ ምኒልክ ታሪካዊ ንግግሮች 
ለዛ

የዕቴጌ ጣይቱ፤ የአፄ ምኒልክ እና የንግስት ዘውዲቱ መካነ-መቃብር በባህታ ቤ/ክ
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ዕንቁ፡- በአስፈሪው ሒደት ውስጥ እንዴት ነው ተገደህ 
ሳይሆን ወድደህ ያለፍክበት? በዚያ ሁሉ አደጋ ውስጥ ማለፍ 
አስፈሪና አስደንጋጭ አልነበረም?
ፍሬው፡- ሥራ ነዋ?።
ዕንቁ፡- ይህ ሁሉ አደጋ እያለበት?
ፍሬው፡- የባቡር ላይ ሥራና የኮንትሮባንድ ጨዋታ 
እኮ በአደጋ የታጀበ ነው። ወድደህ ትገባበታለህ፤ 
ትለምደውና ትቀጥልበታለህ። በአርፋ ጠብና ዱብ 
እያልክ መቀጠል ነው።
ዕንቁ፡- አደጋውም በአርፍ ስትወጡና ስትወርዱ ነዋ!?
ፍሬው፡- አዎ! ሕፃኑም ሴቱም ጭምር አርፋ ይወጣል 
ይወርዳል። እና ሲወጣና ሲወርድ እግሩ ወይም እጁ 
ወይም ወገቡ ሲቆረጥ ተያለህ፤ የተለመደ ነው።
ዕንቁ፡- አደጋው የሚያጋጥመው በአጋጣሚ ነው ወይስ 
በልምድ ማነስ ምክንያት?
ፍሬው፡- ከፈረደብህ ልምድም አያድንም። ለምሳሌ ጉዳፋ 
የሚባሉ ተዳፋት ቦታዎች አሉ፤ በየባቡር መንገዱ 
የሚደፋ አመድ ምናምን ዘልለህ ስትወርድ ከተዳፋቱ 
ወደ ባቡሩ አካል ሥር ትገባለህ። ያኔ መፈጨት ነው። 
ጣራ ላይ ስትሮጥ የሽቦ መስመር መረብ ድንገት 
ይጠልፍሀል፤ ባየር ላይ መቅረት ነው። ከሽፍተራል 
ጋር ድብብቆሽ ስትጫወት ከባቡሩ በራፍ ላይ የተራራ 
አለት ይቀልብሀል።
ዕንቁ፡- በራፉን የምትፈልጉት ድንገት ለመዝለል ነው?
ፍሬው፡- አዎና፤ ያውም እኮ ድንገት የምትዘለው 
ኦክስጅን ጭነህ ነው።
ዕንቁ፡- ኦክስጅን?
ፍሬው፡- አዎ፣ የምንለብሰው ልብስ እኮ ነው ኦክስጅን 
የሚባለው።
ዕንቁ፡- አልገባኝም?
ፍሬው፡- ከ30 እስከ 90 ሱሪ ልትለብስ ትችላለህ። እሱ 
ነው ኦክስጅን የሚባለው።
ዕንቁ፡- እንዴት ነው ከ30 እስከ 90 ሱሪ የሚለበሰው?
ፍሬው፡- ሱሪውን እኮ እንደ ሱሪ እየደራረብክ 
አታጠልቀውም። እንዲሁ በቁሙ ትደራርበዋለህ። 
45ቱን በአንድ ጎን፣ ሌላውን በሌላ ጎን ታደርግና 
በቂጡ በኩል ያለውን በትከሻህ፣ በእግሩ በኩል ያለውን 
በደረትህ በማድረግ በጭንቅላትህ በኩል ታጠልቀዋለህ፤ 
ገባህ? ከዚያ ከራስህ ጋር ጠፍንገህ ታስረዋለህ።
ዕንቁ፡- በደንብ አልገባኝም?
ፍሬው፡- ያሰርካቸውን ሱሪዎች በጀርባህና በደረትህ 
ማጥለቅ ማለት ባጭር አነጋገር እንደ እንኮኮ ማለት 
ነው። እንኮኮ በለው።
ዕንቁ፡- እሱ ነው ኦክስጅን?
ፍሬው፡- አዎ፤ እሱን ይዘህ ከባቡር ላይ አርፋ 
ትዘላለህ። በዚያ ፍጥነት መሬቱ ሰውነትህን በግላጭ 
ካገኘው የሸክሙ ከብዳት እራሱ ይገርማል። ግን በራሱ 
በኦክስጅኑ መሬቱ ላይ ትወድቃለህ። አስፈሪውን ኬላ 
በጫካ ውስጥ አቆራርጠህ ካለፍክ በኃላ እንደገና አርፋ 
ወጥተህ ትሳፈራለህ።
ዕንቁ፡- በዚያ ሁሉ ጭነት?
ፍሬው፡- ሙሉ ቦንዳ የሚለብሱ ሰዎች እኮ አሉ። 
ኤሊ ነው የሚመስሉት። ሰው ይጭናቸዋል፣ ሰው 
ያወርዳቸዋል። እነሱን ለማውረድና ለመጫን ብቻ 
በየፌርማታው የሚከፈላቸው ሌሎች ሰዎች አሉ።
ዕንቁ፡- እንደዛ ሆነው ከፖሊስና ከሸፍተራል ጋር እንዴት ነው 
ታድያ ድብብቆሹን የሚችሉት?

ፍሬው፡- እነሱ መንቀሳቀስ አይችሉም። ግን እነሱን 
በየፌርማታው የሚያወርድና የሚጭን ሰው ይዘጋጃል። 
ባቡሩ ሲነሳ ይጫናሉ፣ ባቡሩ ሲቆም ይወርዳሉ።
ዕንቁ፡- ባቡሩ በነሱ ፍቃድ ነው እንዴ የሚቆምና የሚነሳው?
ፍሬው፡- ወደህ ነው። ፈታሽ ሲመጣ፣ ባቡሩ በተለያየ 
ምክንያት እንዲቆም ይደረጋል። ፉርጎ ሊበጠስ ይችላል። 
ብር ተዋጥቶ ለኮንዳክተሩ ሊሰጠው ይችላል። ባቡር ላይ 
እኮ የኛን ብር የማይበላና ለኛ የማይታዘዝ የለም፤ ወላ 
ስልከኛ በለው፣ ሸፍተራል።
ዕንቁ፡- ታዲያ ባቡሩ የእናንተ ነበራ!?
ፍሬው፡- አንዳንዴ የኛ ነው። ግን ከባድ ፍተሻ 
በመጣ ጊዜስ? የግድ ከነኦክስጅንህ ጫካ ጫካውን 
ታቆራርጣልህ። የታጠቀ ሸኚ ሁሉ አለ፤ ትከፍለዋለህ፣ 
ይሸኝሃል። ሥራውም እኛን መሸኘት ብቻ ነው። ወይም 
ደግሞ እቃህን ትወረውርላቸዋለህ፤ በኮድ ይቀበሉሃል።
ዕንቁ፡- ኮድ ስትል?
ፍሬው፡- ለምሳሌ ጀበና ይዞ ከጫካ ውስጥ ባትሪ ያበራል፤ 
ወይም ማለያ ላይ ያበራል። ያ ያንተ ተቀባይ ነውና 
እቃህን ትወረውራለህ። ከዚያ ከባዱን ፍተሻ በመኪናም 
ቢሆን ጫካ ጫካውን ታቋርጥና ታልፋለህ። እንደገና 
ባቡር ላይ ትጭናለህ። እንዲህ እንዲህ እያልክ ከቢኬ፣ 
ሜኤሶን አዋሽን ናዝሬትን ምናምን አልፈህ መሿለኪያ 
ትገባለህ። መሿለኪያ ላይ እቃውን ትወረውርና ባቡሩን 
ለለገሃር ትተወዋለህ… ከዚያ መቁጠር ነዋ!

ዕንቁ፡- እንደ ምንም አዲስ አበበ ተገባ ማለት ነዋ!?
ፍሬው፡- በተጋድሎ ነው እንጂ! እንደምንም ትለኛለህ 
እንዴ!? ባቡሩ እንደ መኪና እየበረረ ከጣራ ላይ 
በመስኮት ትገባለህ። ሳት ካልክ መቆረጥ ነው። ጣራ 
ላይ 4 ወይም 5 ሆነህ እጅ ለእጅ ተጠላልፈህ ነው 
የምትተኛው። ወድቆ ሥጋውን በማዳበሪያ የለቀምነው 
አለ። ከፉርጎ ፉርጎ ስትሻገር ብድግ አድርገው ጣራ ላይ 
ያደርጉሃል። ወይ ገንዘብህን ይቀሙሃል።
ዕንቁ፡- ምኖች ናቸው?
ፍሬው፡- የባቡር ላይ ዘራፊዎች ናቸው። ሥራቸው 
ይህ ብቻ ነው። ጣራ ላይ ሆነው በመስኮት ጎትተው 
ያወጡሃል። ከጥንካሬያቸው ብዛት የተነሳ ብረት 
አግለው ዐይን ውስጥ የሚከቱ ናቸው።
ዕንቁ፡- መቼም አትከሳቸው?
ፍሬው፡- በባቡር ላይ ሕይወት ሕግ የለም። ለምሳሌ 
ቢኬ ላይ ሽንትህን ለመሽናት 10 ብር እያሳየህ ነው።፡ 
የምንቅምበት ቤት መጥተው ጠራርገው ያስሩናል። 
ከፍለን ተደራድረን እንወጣለን። መጠጥ ቤት ይመጡና 
‹‹ለምን ጠጣችሁ?›› ብለው ያስሩናል። ከፍለህ 
ትወጣለህ።
ዕንቁ፡- ምኖች ናቸው?
ፍሬው፡- ወላ ፖሊሶች። ደግሞም ኦክስጅን ጭነህ 

መንገድ

ተንደርድረህ አንዱ ቤት ትገባለህ። 2 ብር ትከፍላህ። 
አንዳንዱ ደግሞ ‹‹ቤቴ አልገባህም›› ይልሃል። በ70 እና 
60 ብር ተደራድረህ ነው እቃህን ይዘህ የምትወጣው። 
ቤቱ ገብተህ አልገባህም ብሎ ይክድሃል።
ዕንቁ፡- ተንደርድረህ የምትገባው ለመደበቅ ነው?
ፍሬው፡- ታድያ ልተኛ ነው እንዴ!?
ዕንቁ፡- ምንም ፋታ የላችሁም ማለት ነው?
ፍሬው፡- በቃ! ወከባ ነው። ቢኬ ላይ ጠዋት ከሆነ 
ግን ነጋዴው እያናግርህም። ወይም የ3ሺህ ብሩን 
እቃ 5ሺህ ሊልህ ይቻላል። ከቃመ በኃላ ግን ቀንሶ 
ይሸጥልሃል። ቢኬ የመኪና መንገድ አልነበራትም። 
ስቲኪኒ የሚያክሉና አቧራ የጠጡ ወጣት ሹፌሮች ጫካ 
ጫካውን 3 ቀንና ሌሊት መኪና እያበረሩ የተባለውን 
እቃ ያደርሳሉ። ከጂቡቲ ነው የሚያመጡት። እኛ ከቢኬ 
እንገዛና በብዙ ተጋድሎ ውስጥ አልፈን እናሳልፋለን። 
ባንድ ቢያጆ ብዙ ሺህ ብር ታገኛለህ። እንዳንዴም 
ከየልብሱ ኪስ ዶላር እናገኛለን። በሴቶች የቀሚስ ቁልፍ 
ላይ ወርቅ ሁሉ እናገኛለን።
ዕንቁ፡- አደጋው ክፉ እንጂ…
ፍሬው፡- አደጋውማ ቅልጥጥ እስካለ ጦርነት ድረስ 
ነው። አንዳንዴ ባቡሩ ይከበብና፣ ከፊናንስ ጋር እልም 
ያል ተኩስ የሚከፍቱ ሰዎች ይገጥሙናል። መንግሥት 
የሚያውቃቸው የማይመስለኝ ሰዎች አሉ፤ እየተዋጉ 
የሚያልቁ። ምክንያቱ ደግሞ ይሄው ጥቅም ነው።
ዕንቁ፡- በግልህ አደጋ ገጥሞህ አያውቅም?
ፍሬው፡- ይሄው፣ አልተቆረጥኩ አልተፈለጥኩ። ግን 
አንዴ 3ሺህ ብር በደረት የውስጥ ኪሴ ደብቄ በላዩ ላይ 
ልብስ ደራርቤ ነበር። ድንገት ዘወር ስል የሆነ ነገር 
ውልብ አለ። አረጋግጬ ሳይ በጩቤ የደራረብኩትን 
ልብስ አልፎ ሊቀደኝ ነበር። በያዝኩት ባትሪ ደጋግሜ 
መታሁት። እስኪዳከም ወግሬው ጋሪ ቀየርኩ። ብሬን 
አውጥቼ ካልሲዬ ውስጥ ከተትኩ። እንደገና አውጥቼ 
ደግሞ ለአንድ ልጅ ሰጠሁት። ልጁ ትንሽ ቆይቶ 2ሺህ 
800 ብር ነው የሰጠኸኝ ብሎ ሸመጠጠ። ተናድጄ 
ጫቱን አስተፋሁት። በኃላ ግን ጸጸተኝ።
ዕንቁ፡- እንዴት?
ፍሬው፡- ለካ 2 መቶ ብሩ ጫማዬ ውስጥ ተጣብቆ ነበር። 
ቤቴ ገብቼ ነው ያየሁት። እሱን  ጠርቼ ጋብዤ፣ ፊልም 
ሞልቼ ፎቶ ተነሳን። ዛሬም ማስታወሻው አለ።
ዕንቁ፡- የባቡርን ሥራ እንዴት ነው የገባህበት?
ፍሬው፡- አገዳ በመሸጥ - ጥንቅሽ። ቆሎ ይዘው 
እስከ ድሬደዋ እየሄዱ የሚነግዱ ነበሩ፤ ሰዉም 
ያበረታታቸዋል፤ ሸፍተራሉ ጭምር። መቼም የሚሠራ 
ሰው ይወደዳል። እኔም በዚያው ገባሁበት።
ዕንቁ፡- ስትጀምረው በምታየው ነገር አልፈራህም?
ፍሬው፡- መጀመሪያ ትፈራለህ። 2 እና 3 ጊዜ ስትመላለስ 
ሮጠህ ትወጣለህ። ከዚያ ባቡሩ እራሱ ያባልግሃል።
ዕንቁ፡- አሁን አንተ ከእንደዚህ ዓይነቱ የሥራና የሕይወት 
ተሞክሮ ምን አተረፍኩ ነው የምትለው?
ፍሬው፡- ከዚያ ሁሉ ሩጫ፣ ወከባና ግርግር ውስጥ 
የነበረን የርስ በርስ መተሳሰብ እና ፍቅር ነው የኔ 
ትርፍ። 20 እና 30 ሆነህ አንድ ቤት ትተኛለህ። 
አደጋውንም ደስታውንም ዕኩል ትካፈላለህ። ይህ ለኔ 
አሁንም የሕይወት መመሪያዬ የሆነ ይመስለኛል።
ዕንቁ፡- ባቡሩ በመቆሙ ይቆጭሃል እንዴ?
ፍሬው፡- ኧረ ወደዛ! የስንቱን ሕፃንና ሴቶች እግር 
ቆራረጠ መሰለህ!? 

“የሰው አካል ድንገት 
ሲቆራረጥ ሁላ ታያለህ”

ወጣት ፍሬው ተስፋዬ
አንዳንድ አጋጣሚዎች የቱንም ያህል አስፈሪና አሳዘኝ ቢሆኑም፣ በጊዜ ሂደት ይለመዱና እንደዋዛ 

ለመታየት ይበቃሉ። ተደጋጋሚነታቸው ነው የአስፈሪነታቸውን መጠን እየቀነሰው ወደ ልማዳዊ 

ተራ ጉዳይ የሚያወርዳቸው። ዛሬ እንደዚህ ላለ ወግ ያበቃን የፍሬው ተስፋዬ ገጠመኝ የአንድ 

ሰሞን ገጠመኝ ብቻ አይደለም፤ ይልቁንም የዓመታት ተጋድሎና ገድል ጥቂቱ ቅንጫቢ እንጂ። …

 ብሬን አውጥቼ ካልሲዬ ውስጥ ከተትኩ። እንደገና 

አውጥቼ ደግሞ ለአንድ ልጅ ሰጠሁት። ልጁ ትንሽ 

ቆይቶ 2ሺህ 800 ብር ነው የሰጠኸኝ ብሎ ሸመጠጠ። 

ተናድጄ ጫቱን አስተፋሁት። በኃላ ግን ጸጸተኝ።
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እንደዚህ ነው የእኛ ነገር። “ወይ ግሩም! 
ግሩም ነው! ግሩም የግሩም ግሩም! ምኒልክ 
ትበል እንዲህ እናት?” አለ አፈወርቅ 
ገብረ ኢየሱስ። “ምኒልክ ማለት ምን 

ይልክ ይሆን እግዚአብሔር ማለት ነው” ተብሎ 
ተጻፈ። ተጽፎም  ተነበበ። የተሠራውም ሥራ፣ 
የተነገረውም ዜና በዓይነት በዓይነቱ ዘመንን ተሻግሮ 
እዚህ ደረሰ። አንዴም አየጠራ፣ አንዴም እየደፈረሰ። 
አንዴም እየታሸ፣ አንዴም እንደጎሽ። ምኒልክ ሰው 
ነው። መላዕክ አልነበረም። የመጽሐፎች ሁሉ ራስ 
ነው የሚባለው መጽሐፍ “የሰውን ልጅ ፈጣሪው 
ከመላዕክቶች አላቀው…” ይላል። የሚባለው ብዙ 
ነው። የተደረገው ግን የተባለውን እንደማያህል ኅሊና 
ያውቃል። የአፍ ዳገት የለውም። ለብዕርም… አቀበትና 
ቁልቁለት አይኖረውም። ለሰው ልጅ ፈተናው ተግባር 
ነው። አሳር፣ መከራ… ነው። ቃልማ ያው የዕምነት 
ዕዳ ነው፤ የአፄ ቴዎድሮስ መንፈስ በሎሬት ጸጋዬ ገ/
መድኅን ብዕር አማካይነት ተናገረ… እንደተባለው።
ቴዎድሮስ ሲያልፍ የመጡት መጡ። ካሣና 

ተክለጊዮርጊስ… አልፈው ምኒልክ ጎልተው ወጡ። 
ምኒልክም በቴዎድሮስ ሥር ነበሩ። ብልኋም ጣይቱ 
ከአጠገባቸው ነበረች። ሲጻፍ፣ ሲነገር… “የኢትዮጵያ 
ሕዝብ የምኒልክ ባለዕዳ ነው…”ም ተብሏል። ሰዉ ግን 
እንደየባሕሪው… ተከፋፍሎ፤ በሐሳብም፣ በሒሳብም፣ 
በጎጥም… ሲያሻው ምኒልክን በባለዕዳነት ይከሳል። 
በል ሲለው “ዕዳ አለብኝ…” እያለ ያንኳርራል። 
ያም ሆነ ያም ሆነ… ምኒልክ ሰው ነበረ። ሰው 
ነበረናም ሞተ። በኖረም ጊዜ ፍጽምና አልነበረውም። 
ፍጽምና የመለኮት መሆኑን መገንዘብ የተሳነው ግን 
የነገር አንካሴውን ዘመን አልፎም ቢሆን ያነዝራል። 
አነዘረም አላነዘረ…  ዮሐንስ አፈወርቅ ስለምኒልክ 
የጻፈውና የሚከተለው… በትውልድ ፊት ይነበባል፡
- “እግዚአብሔር እሄው ምኒልክን ላከ። ላካ ማለት 
አነገሠ ማለት አይደለም። መንገሥማ እነቴዎድሮስ፤ 
እነዮሐንስ፣ እነተክለጊዮርጊስ… ነግሠው አልበረምን?... 
ዳግማዊ ምኒልክንስ እግዚአብሔር መርጦ ‘ሂድ 
ኢትዮጵያ ተጎድታለች፤ የኢትዮጵያ ሰው አልቅሷል፣ 
በሕዝቡ ድንቁርና በዝቶበታልና ኢትዮጵያን አይዞሽ! 
በላት። የደሀውን ዕንባ አድርቅለት። ድንቁርና ጨለማ፣ 
እውቀት ግን ብርሃን ነውና፤ ጨለማው እንዲሻር፣ 
ብርሃን እንዲወጣ፣ ለሕዝቡ የረቀቀው፣ በልብ የጎላው 
በዐይን እንዲከሰትለት፤ አስተምረው፣ እረመው፣ 
ጠብቀው። ላንተ አይደለም ለኢትዮጵያ ነው ያነገሥኩህ› 
ብሎ ላከው”
አፈወርቅ ያለውን ይበል እንጂ፣ ምኒሊክ ጊዜ ጠብቀው 

እንደመጡ ዕድሜ ዘመናቸውን ጨርሰው ሄደዋል። 
ሲሄዱ… ግዝት መሀላቸው፤ ምርቃን እርግማናቸው… 
ከቁብ አልተቆጠረም። ኢያሱ “እነሳለሁ…” ብሎ 
ወድቋል። “የይሁዳ ርግመት፣ የአርዮስ ግዝት 
ይደርበት… ጥቁር ውሻ ይውለድ!” የተባለው ሁሉ፤ 
ከራስ ሚካኤል የሚወለደውን የወይዘሮ ሸዋረጋን 
ልጅ… ደብዛ አጠፋ። ለጥቆ ንግሥተ-ነገሥታት 
ዘውዲቱ እንደላንቲካ ብቅ አሉና “አነር… ገደላቸው” 
ተብለው አለፉ። ቁጭ ብለው የሰቀሉትን ቆመው 
ማውረድ የቸገራቸውም ደጃዝማች ተፈሪን አነገሡ። 
እንዲህ ሲሆን “ዳቦ ትራስ የሆነበት…” ዘመን ተሻረና 
“ፍርፍሪም ጠፋ በተፈሪ…” ተባለ። መጨረሻውም 
“ሲራክ በምግባሩ ጠፋ መቃብሩ…” የሚለውን ስላቅ 
በዘመን ውስጥ አዋለደ። በሰዎች ድርጊት የሆነው 
እየሆነ፣ ያለፈው እየተዘነጋ ተዚህ ተደረሰ።  ስለሆነው 
ነገር፣ ስለሂያጁና መጪው… የጎንደር ሰው፣ የትግራይ 
ሰው… የሚለው ብዙ ነው። 

ሰሎሞን ለማ ገመቹ

ያም ሆነ ይህ… ቅድመ ምኒልክም ይሁን ድኅረ 
ምኒልክ የተረሳው ብዙ ነው። ከተደረገው ያልተደረገው 
እንደሚልቅ፤ ከተጻፈውም ይሁን ከተነገረው፤ 
ያልተጻፈውና ያልተነገረው እንደሚበልጥ ልብ ያለው 
ልብ ይላል። ንጉሥ ምኒልክ ካለፉ ወዲህ የሆነው 
ሆነና... ተፈሪ ቅብዓ ንግሥናን ተቀብለው “ቀዳማዊ 
ኃይለሥላሴ” ሆኑ። ዓድዋ ላይ የተደቆሰውና 
የአባዳኘውንና የብርሃን ጣይቱን ኢትዮጵያዊ ጦር… 
ክርን የቀመሰው ጥሊያን፤ ቂሙን ሳይረሳ አርባ ዓመት 
ተደራጅቶ ብቅ አለ። የቀደመውን መሬት ጠቀለለና 
በ1930ዎቹ መግቢያ ጎንደርን ተቆጣጠረ። በዚያን ጊዜ 
ጋይንት ላይ “ግብጻን” የሚባል ስመ ግዙፍ ፈረንጅ 
ፈላጭ ቆራጭ ሆነ። ፈረንጁ ከጋይንት እስከ ዋድላ 
ደላንታ ያለውን የጦቢያ ግዛት እያስገበረ መቀመጫውን 
አርብ ገበያ ላይ አድርጎ ፏለለ። ምክትሉ በንፋስ መውጫ 
ሲሾም፤ ሦስተኛው እንደራሴ የሆነው ሰላቶ “ነገላ” 
ላይ አንፈራጦ የግብጣን ተጠሪ ሆኗል። ያኔ የነበሩት 
አርበኞች የዋዛ ጋይንቴዎች አልነበሩም። ጀግንነታቸው 
ግን የምኒልክ ስም በተፈሪ ጊዜ እንደተዋጠ… የእነሱም 
ስም በአምስት ዓመቱ የፀረ-ጥሊያን ተጋድሎ ማግስት 
አዋራ ለብሶ ቀረ። ተፈሪ እንደሁ ቢያንስ የነዚያን 
ጀግኖች ቤተሰቦች አፈላልገው ለልጆቻቸው ውለታ 
አልከፈሉም። እነሆ ከተፈሪ መልካም ስም ጀርባ ይሄን 
የመሰለውም በደም የጸና የታሪክ ዐምድ እንደቆመ አለ።
ግን የጀግኖቹ ሥራና ልጆች… እያሉ ኃይሌ ቀጭኑ 

እጦርነቱ ሥፍራ ያልተገኙት ሁሉ እየመጡ “ጀግኖቹ 
አርበኞች እኛ ነን…” ባሏቸው ጊዜ፤ ሜዳሊያውንና 
ሽልማቱን ሁሉ አንበሸበሿቸው። እና እንደዚህ… ድፍን 
ጦቢያ አንበሳ በጣለው ግዳይ ጀብ ደርሶ እየፎከረበት፤ 
ከዘረያዕቆብ እስከ ቴዎድሮስ፣ ከምኒልክ እስከ ተፈሪ 
ባጃች። ምን የተለወጠ ነገር አለ? ማን ያውቃል?... 
በአርበኝነቱ ዘመን በተለይም በ1923 እነጎለንቲ፣ 
እነአሰፋ ጋይንቴና ሌሎችም የሚደነቁ ጀግኖች ነበሩ። 
እነግብጣንንና የእነሱ ምርኩዝ የነበሩትን አነደጃች ገብሬን 
ያንበረከኩ፣ ድፍን የጋይንትን አርበኛ አስተባብረው 
“ሽጥ” ላይ እሳት ያነደዱ። የኢትዮጵያን ጠላቶች 
አቃጥለው… እንደ ፊታውራሪ ዘገየ ዓይነቶቹን የማረኩ 
ወንዶች ብዙ ነበሩ።…. ይሄን እውነት የሚያውቁ፣ 
እነቮለንቲን የተፋረዱ ጀግኖች ይኸውና እስከ ዛሬም 
ከቃል አልፎ የኢትዮጵያዊነታቸው ተግባር በጽሑፍ 
አልሰፈረም። የሚያሳዝነው ያኔም “ስለአርበኝነቱ ጊዜ 
ተግባራት መስክሩ…” ተብሎ ኃላፊነት በተሰጣቸው 
መኳንንቶች እንኳ አለመመስከሩ ነው። እንደዚህ 
የጀግንነት ተግባር የፈጸሙና ለአገር መስዋዕት የሆኑ… 
“ምኒልክ ይሙት!...” ብለው የወደቁ ባለውለታዎች 

ተዘነጉ።
ግን “ጎንደሬ በጋሻው”ን ላነበበ በዚያ የብዙ የአገር 

ልጆች ስም ተዘርዝሯል። አፄ ቴዎድሮስን እስቲ 
መለስ ብለን እንያቸው? እንዱ የጀመረውን ሌላው 
መቀጠሉ ጥሩ ነበር። አንዱ የሠራውን ለሌላው እንደ 
ወረደ ማውረስና ማልበስ ግን ምን የሚሉት ነው?... 
አባ ታጠቅ ባሪያ አልሸጡም። ይልቁንም በዘመናቸው 
በነበረው ሕግ መሠረት… የሰው ልጆችን እንደ ቁም 
ከብት አዘዋውረው የሚሸጡ ኅሊና ቢስ ፍጡሮችን 
እግር እየቆረጡ… ቀጥተዋል። ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ 
ነጻነት ዐውጀዋል። “ተሠሪ…ነው” ምንጥስ… እየተባለ 
በየዜጋው ቤት በመትመም በስንቅ አመሀኝቶ ሥርዓት 
አልበኛ የሆነውን ወታደር “በደሞዝ ይተዳደር…” 
በማለት መልክ ለማስያዝ ጥረዋል። ግን አባ ታጠቅ 
ሲያልፍ የዚህ ድርሻ የተሰጠው ለአባ ዳኛው ነው።…
ምኒልክ የካሣ ጅምር እንዲቀጥል የበኩሉን ሚና 

ተወጥቶ ይሆናል። ጅምር ድርሻው ግን የእሱ አይደለም። 
ታሪክ እንዲህ ሆኖ ተዛብቷል። ሐቁ ምኒልክ የቴዎድሮስ 
ተማሪ መሆኑ እንጂ አባ ዳኛው የአባ ታጠቅ ታሪክ 
ሁሉ ወራሽ መሆኑ አይደለም። በርግጥ ምኒልክ የራሱ 
ግብር አለው። ግን “ከሞተ ንጉሥ፤ ያለ ገበሬ ይሻላል” 
እንደሚባለው፤ ቴዎድሮስ ሲያልፍ… ኅሊና ቢስ ታሪክ 
ነጋሪዎችና ካለው ጋር ቆመናል… ባዮች፤ የአባ ታጠቅን 
ክብር ሁሉ ወስደው ለአባ ዳኛው ማሸከሙን ፈለጉ። 
ለምኒልክ የራሱ ግብር፣ የእሱነቱ ክብር መች አነሰውና 
ነው… እንደዚህ መደረጉ? “ለገበሬ መቆርቆዝ ምክንያት 
ከመሆን በቀር ሌላ ፍሬ የለውም…” በማለት በአንድ 
ቤ/ክርስቲያን “አምስት አገልጋይ ብቻ ይበቃል” ብሎ 
ሥርዓት ያወጣው ቴዎድሮስ አይደለም እንዴ? ግን 
ሁሉም እየተነሳ እዚህ አፍሪካ ውስጥ የራሱን ታሪክ 
ብቻ ይጽፋል። ላለፈው አይጨነቅም። ለሞተው ደንታ 
የለውም። ነውር መሆኑ አልገባን ብሎ እንጂ… 
የሞቱትም ሰዎች ታሪክ የሕያዋኑ፣ የሕያዋኑም ታሪክ 
የሞቱት ነው። ያልነበረ አይኖርም። ኗሪውም የነበረው 
ዘር ፍሬ ነው። ያለ ትላንት ዛሬ፣ ያለ ዛሬ ነገ… 
የለም። ምኒልክ ግብዓተ መሬታቸው ከተፈጸመ ይኸው 
መቶኛ ዓመታቸው ተቆጠረ። እሳቸውን በማክበርና 
በማግዘፍ እንጂ… ሙታንን በማርከስና በማዋረድ… 
በመዘንጋት፤ ስማቸውን ለማደብዘዝ በመሞከር… 
ይህ ትውልድ የሚያተርፈው ነገር የለም። ምኒልክ 
ቢሞቱም ሥራቸው ሕያው ነው። አይደለም ከጦቢያ 
ከድፍን አፍሪቃ… ሰማይ፤ ወደ ምድር የፀረ-ቅኝ አገዛዝ 
ታጋድሎውን ማሾ ያበራል።

/ስለምኒልክ መታሰቢያ፤ ለሙሉጌታ በሪሁን፤ ኅዳር 
21 ቀን 2006 ዓ.ም፣ አዲስ አበባ/

የብዕር አሳንሰር

“ከሞተ ንጉሥ፤ ያለ ገበሬ 
ይሻላል” ቢባልም…

ነውር መሆኑ አልገባን ብሎ እንጂ… የሞቱትም 

ሰዎች ታሪክ የሕያዋኑ፣ የሕያዋኑም ታሪክ የሞቱት 

ነው። ያልነበረ አይኖርም። ኗሪውም የነበረው ዘር 

ፍሬ ነው። ያለ ትላንት ዛሬ፣ ያለ ዛሬ ነገ… የለም



32
°”l 6— ¯Sƒ lØ` 107 ታኅሣሥ 2006 ዓ.ም

ኪነ - ጥበብ

ሰላም ጤና ይስጥልኝ 
የተከበራችሁ አንባብያን! 
እንደምን ከርማችኋል?
በሥራ ምክንያት ብጠፋም፤ 

ጠፍቼ አልቀረሁም። ከራርሜም ቢሆን 
መጥቻለሁ። ጊዜውን ጠብቄ ባለመከሰቴ 
ታላቅ ይቅርታ እየጠየቅኩ፣ ለዛሬ 
ከታዋቂው የፊልም ባለሙ ይድነቃቸው 
ሹመቴ ጋር ስለአገራችን የፊልም 
ኢንደስትሪ ያደረግነውን ውይይት 
አስናብባችኋላሁ። ከዛ በፊት ግን 
የተለመደውን ማሟሟቂያ ላስቀድም።
መቼም እኔን ጨምሮ ብዙ ሰዎች 

ስለአገራችን ልምላሜ የተባለውና 
የተዘፈነው፣ መሬት ላይ ካለው እውነት 
ጋር ፈጽሞ አይገኝም በማለት ሲያሙ 
ሳትሰሙ የቀራችሁ አይመስለኝም። 
በተለይ ባሕር ማዶ ደርሰው የመጡ 
ሰዎች፣ ‹‹ይሄን አገር ዐይቼ እስክመለስ 
ድረስ፤ በዓለም ላይ ኢትዮጵያን የሚያህል 
በአረንጓዴ ልምላሜ ያጌጠ አገር ያለ 
አይመስለኝም ነበር!›› በማት ደጋግመው 
ያወሳሉ። ግን ቴፒ፣ ሚዛን ተፈሪ፣ 
ቦንጋና በበቃን ለማየት ቢታደሉ ኖሮ 
ውሸት የመሰላቸው ነገር እውነት ሆኖ 
ስለሚያገኙት፤ ዳግም በመሳሳታቸው 
ለሁለተኛ ጊዜ ይፀፀቱ ነበር።
በርግጥም በበቃ የምድር ገነት ነው ቢባል 

ያንስበት እንደሁ እንጂ አይበዛበትም። 
ከጅማ ጀምሮ እስከ በበቃ ድረስ ከሁለት 
መቶ ኪሎ ሜትር በላይ የሆነ አካባቢ 
ዙሪያውን አፍ አስከፍቶ በሚያስቀር 
ደን የተሞላ ነው። ሁሉም ዓይነት 
ዛፎች በመልክ በመልካቸው ተደርድረው 
ዕውቅ ባለሙያ በጥንቃቄ አስውቦ 
የጠረባቸው መስለው፤ በአረንጓዴ ውብት 
የሚያያቸውን ሲያማልሉ ያገኙአቸዋል። 
ይሄኔ ታዲያ እንዲህ ዓይነት አረንጓዴ 
ቁንጅና ከዚህ ውጭ ሌላ የትም ሊገኝ 
እንደማይችል አምነው ይደመድማሉ። 
ቸኩለው መደምደምን የሚረዱት ግን 
በበቃ ሲደርሱ ነው።
ፍጹም ድንግል በሆነ የተፈጥሮ ውበት 

መደመምና ነፍስን በደስታ ማጥገብ 
የሚፈልግ ሰው ቢኖር በትክክል በበቃ 
ነው መሄድ ያለበት። በበቃ በዓለም ላይ 
ትልቁ የእርሻ ቦታ ነው። ዙሪያውን ወደ 
200 ኪ.ሜ. ያህል ይሆናል። ልብ ብሉ! 
ይሄ ቅድም የጠቀስኩት ከጅማ ወዲያ ያለ 
መንገድ ሳይሆን፣ እርሻ ጣቢያው ብቻ 
የሚሸፍነው ቦታ ነው።
እዚህ ቦታ የሌላ የዛፍ ዓይነት የለም። 

ነዋሪው ሕዝብ ሀብቱ ተፈጥሮ መሆኑን 
በሚገባ ተረድቷል። ዛፍ በፍጹም 
አይቆረጥም። አርጅቶ በራሱ ጊዜ የወደቀ 
ቢሆን እንኳ ማንም አይነካውም፤ 
እዛው በስብሶ ማዳበሪ ይሆናል። እንደ 
አስጎብኚአችን ገለፃ፣ ቀደም ሲል ከፍተኛ 
የሆነ የተደራጀ የደን ጭፍጨፋ ይካሄድ 
ነበር። ብዙ ሰዎች በበበቃ ዋንዛ ከብረው 
አዲስ አበባን በሕንፃ እንዳጥለቀለቋት 
ይናገራል። ዛሬ ግን ይሄ አይታሰብም። 

እርሻ ጣቢያው ባደረገው ትልቅ ጥረት፣ 
ዛፍ ሊመለክ የተቃረበ ሀብት ሆኗል።
ማንኛውም ሰው ቡና ሲጠጣ ከጀርባ 

ያለውን የቡና አመጣጥ አያስበውም። 
ጠረጴዛችን ላይ የምናገኛት አንድ ሲኒ 
ቡና ግን ነች ላባቸውን በሚያፈስሱ ብዙ 
ታታሪ ሰዎች ድካም ነው እየተመረተች 
በየቤታችን የምትደርሰው። ቡና፣ ቁንዶ-
በርበሬ እና የጎማ ዛፍ የአካባቢው ዋነኛ 
ምርቶች ናቸው።
በበቃ ውስጥ በጣም ካስገረሙኝ ዋና 

ዋና ነገሮች መሀከል አንዱ፤ የቀድሞው 
የአገራችን ፕሬዝዳንት መንግሥቱ 
ኃይለማርያም በስፍራው ያላቸው 
ስምና ክብር ነው። የተለያዩ ሰዎችን 
እየጠየቁ በሄዱ ቁጥር፣ መንጌ ዛድ 
ድረስ መንበራቸው ላይ ተሰይመው 
አገር እየመሩ ያሉ ሊመስሎት ሁሉ 
ይችላል። እርሻ ጣቢያው የተቋቋመው 
በሳቸው ልዩ ትእዛዝ ነው። አካባቢውን 
በተደጋጋሚ ተመላልሰው ጎብኝተውታል። 
ከኩባ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋርም 
ተደጋጋሚ ምስጢራዊ ሰብሰባዎችን እዛ 
ጫካ ውስጥ አካሂደዋል። የዛሬዋን ደቡብ 
ሱዳን የመመሥረት ሐሳብ የተወጠነውም 
በበቃ ላይ ነው። እሳቸውና ጆን ጋራንግ 
በተደጋጋሚ ተጠራርተው የሚገኙት እዛ 
ቦታ ላይ ነው። በዚህ የተነሣ፣ እነሱ 
ያርፉባቸው የነበሩ ሁለት ልዩ ክፍሎች 
እርሻ ጣቢያው እንግዳ ማረፊያ ውስጥ 
ይገኛሉ። በአጋጣሚ እኔም ለሦስት 
ታከታታይ ቀናት ያረፍኩት የሳቸው ልዩ 
ክፍል ውስጥ ነው። የደቡብ ሱዳን ነጻ 
አውጭ ጦር ካምፕና የነዳጁ ዴፓ ሁሉ 
የሚገኘው በበቃ ውስጥ ነው።
የመንገድ ነገር ግን አይወራም፤ ዝም 

ነው። መሠረተ-ልማትም እንደዚሁ። ያ 
አካባቢ የአገራችን ዋነኛ የውጭ ምንዛሬ 
ምንጭ የሆነው ቡና ዋነኛ መገኛ ሆኖ፤ 
ይህን ያህል መዘንጋቱ በጣም ይገርማል። 
በተለይ ከሚዛን ተፈሪ እስከ በበቃ ድረስ 
ያለው ሠላሳ ኪ.ሜ. በጣም ይዘገንናል። 
መኪናዎች በተደጋጋሚ ጭቃና 
ድንጋይ ውስጥ ተቀርቅረው እየተጎተቱ  
መውጣቸው የተለመደ ነው። በተለይ 
ከመሸ ሠላሳ ኪ.ሜ. መንገዷን ለመጨረስ 
ሰዐታት መጓዝ ግድ ነው። በርግጥ አሁን 
አሁን አንዳንድ ጅምሮች አሉ።
ወደ አዲስ አበባ ለመመለስ አንድ ቀን 

ሲቀረን ከጅማ ከተማ ዐሥር ወይም ሃያ 
ኪ.ሜ. ርቀት ላይ በሚገኘው በሰጦ ጫካ 
የተባለ አካባቢ ሽፍቶች መኪና አስቁመው 
ተሳፋሪውን ከዘረፉ በኋላ አንድ 
ቻይናዊ መግደላቸውን ሰምተን በጣም 
ተደናገጥን። ሽፍታ የሚለውን ቃል በዚህ 
ዘመን መስማት በጣም ያስደነግጣል። 
ከዚህ በተጨማሪ ጅማን የሚያህል ትልቅ 
ከተማ አፍንጫ ሥር መሽገው የውጭ 
ዜጋ አስከ መግደል መድረሳቸው ደግሞ 
ይበልጥ ያሸብራል።
ግን ሥራ ስለሆነ በተከታዩ ቀን 

በድፍረት ተመለስን። አካባቢው በከፍተኛ 

ጥበቃ ሥር ውሎ በየአምስት ደቂቃው 
እየቆምን ብንፈተሽና መታወቂያ 
ብንጠየቅም፣ ሸፍቶቹ እስከ ተከታዩ ቀን 
ምሽት ድረስ አለመያዛቸውን፤ አሁንም 
እዛው መሽገው እንደሚገኙ ከአካባቢው 
ፖሊሶች ለመረዳት ችለናል። የጫካውን 
ክልል ካለፉ በኃላ ግን ምንም ፖሊስ 
አለመኖሩ በጣም አስገርሞናል።
ስለጅማ ከተማ ጥቂት ማለት ብችል ኖሮ 

ደስ ይለኝ ነበር፤ ግን ዋናው ርዕሰ-ጉዳይ 
ሳይጀመር በማሟሟቂያ እንዳላደክማችሁ 
በመስጋት፤ ጅማ የረባ መንገድ የሌላት 
ብቻ ሳይሆን፣ አስታዋሽ ያጣች ሆና 
በማግኘታችን ሁላችንም በተደጋጋሚ፣ 
‹‹እውነት ይህቺ ከተማ ከንቲባ አላት?!›› 
በማት በቁጭት እንጠይቅ፣ እናወራ 
እንደነበር ገልጬ አበቃለሁ፤ ወደ ይድኔም 
እንዝለቅ።
ይድነቃቸው ሹመቴን ቀደም ሲል 

አላውቀውም ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ 
የተያየነው ‹‹ኒሻን›› የተባለውን ሁለተኛ 
ፊልሙን ባስመረቀበት ወቅት ነው።
ኒሻንን ዐይቼ ስጨርስ፣ ከፍተኛ 

የደስታ ስሜት ሰተምቶኝ ቆሜ 
አጨብጭቤለታለሁ። በዚህ ደረጃ 
የረካሁበት ኢትዮጵያዊ ፈልም መኖሩን 
እጠራጠራለሁ። ያነሳነው ርዕሰ-ጉዳይ፣ 
የታሪኩ ጥልቀት፣ የፕሮዳክሽኑ የተዋጣ 
መሆን፣ ፊልሙን ትልቅ ቦታ በማሰተት 
ወጣቱን የፊልም ባለሙያ ያስከብረዋል። 
ለዚህ ርዕሰ-ጉዳይ እሱን የመረጥኩትም 
ለዚሁ ነው።
ከይድነቃቸው ጋር ያደረግነው ቃለ-

ምልልስ ሳይሆን፣ ውይይት ነው ማለት 
ይቻላል። የመጀመሪው የውይይታችን 
ርዕስም የአገራችን የፊልም ኢንደስትሪ 
የሚገኝበት ወቅታዊ ደረጃ ነው። 
ይድነቃቸው በጣም ጠንቃቃ ነው። 
በተጨባጭ መረጃ ላይ ተመሥርቶ ካልሆነ 
በቀር፣ በስሜት መናገር አይፈልግም። 
ቢሆንም እኔ ወጥሬ ስለያዝኩት ሐሳቡን 
እንደሚከተለው አካፍሎኛል።
ፊልማችን ጥሩ ደረጃ ላይ ነው የሚኘው 

ለማለት ቢፈልግም፣ እውነቱ ግን ከዚህ 
በጣም የሚቃረን መሆኑን በመግለፅ 
ነው ሐሳቡን መግለጽ የጀመረው። አንድ 
የፊልም ባለሙያ ስለሚሠራው ፊልም 
በቂ መረዳት ኖሮት የሚጠቀምባቸውን 
መሣሪያዎች ዐቅም በደምብ ዐውቆ 
የሚያነሳውን ርዕሰ-ጉዳይ በጥልቀት 
መርምሮ ከሁሉም በላይ የተሻለ ሥራ 
መሥራትን ዋነኛ ግቡ አድርጎ መነሳት 
እንደሚኖርበት በፅኑ ያምናል። በዚህ 
መሠረት ፊልሞቻችንን ሲመረምራቸው 
ግን ብዙ ፊልሞች ተሠርተው መውጣት 
መቻላቸው በራሱ ጥሩ ቢሆንም፣ 
አብዛኞቹ ፊልሞች ግን እንዲሁ ዝም 
ተብሎ ስለተቻለ ብቻ ያለበቂ እውቀትና 
ዝግጅት በለብ ለብ የሚሠሩ መሆናቸውን 
በቁጭት ይገልፃል።
ለይድነቃቸው መቶ ፊልሞች 

ተመርቀው ቢወጡ፣ ዐሥር የሚያህሉት 

መስፍን ጌታቸው

የፊልም ባለሙያ የእውቀት ከፍታ፣ 

በመሪነት እንጂ በተመሪነት    ቦታ ላይ አያስቀምጥም
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የፊልም ባለሙያ የእውቀት ከፍታ፣ 

በመሪነት እንጂ በተመሪነት    ቦታ ላይ አያስቀምጥም
እንኳ ጥሩ ከሆኑ ትልቅ ነገር ነው። እዚህ ጋር 
ይድነቃቸው ንፉግ ላላመሆንና በጣም ጥሩ ለመሆን 
ጥረት ያደረገ ይመስለኛል። ምክንያቱም እውነቱን 
እንደ ወረደ አናስቀምጠው ከተባለ፣ በአሁኑ ወቅት 
ከመቶ  ፊልሞች መሀል ዐሥር አይደለም ሦስት 
ወይም ደግሞ በዛ ከተባለ አምስት ጥሩ ፊልሞች 
ማግኘት ብርቅ እንደሆነ በአደባባይ የሚታይ እውነት 
ነው። አንዳንዴ እንዲያውም ታሪኩ ከዚህ የከፋ 
ሁሉ ሊሆን ይችላል።
የዚህ ትክክለኛ ምክንያት እንዲያውም አንዳንድ 

ጊዜ ለይድነቃቸው ግራ የሚያጋባ ነው። ብዙ ጊዜ 
በጣም ተደክሞባቸው በከፍተኛ ጥረት የሚሠሩ 
ጥሩ-ጥሩ ፊልሞች ተቀባይነት አጥተው በምንም 
መመዘኛ ቦታ ሊሰጣቸው የማይገቡ ፊልሞች 
በተመልካች ዘንድ በጣም የመወደድና የመታየት 
ዕድል ማግኘታቸው ያስገርመዋል። እንዲያውም 
ፊልም በጣም ከፍተኛ መዋዕለ-ንዋይ የሚፈስበት 
የጥበብ ውጤት ከመሆኑ አንፃር፤ ፕሮዲዩሰሮች 
ኪሳራን በመፍራት የተመልካቹን ስሜት ተከትለው 
ቢሄዱ ሊፈረድባቸው እንደማይገባ በመግለፅ 
ምናልባትም ተመልካቹ ለዚህ ችግር መጠነኛ 
አስተዋፅኦ ሳያበረክት እንዳልቀረ ይገልፃል።
እኔ ግን በዚህ ጉዳይ ከይድነቃቸው ሐሳብ በጣም 

እለያለሁ። ምክንያቱም ባለሙያው የተመልካቹን 
የማጣጣም ዐቅም ከፍ በማድረግ ምርጫውን 
ይወስናል እንጂ፤ ተመልካቹ ባለሙያው ሊሠራ 
የሚባውን የፊልም ዓይነት መምረጥና መወሰን 
አይችልም። ባለሙያ ከተመልካቹ እውቀት ቢያንስ 
በአንድ ደረጃ ከፍ ማለት አለበት። ያ ከፍታ ደግሞ 
የመሪነት ቦታ ላይ ነው እንጂ፣ የተመሪነት ቦታ ላይ 
አያስቀምጥም። ተመልካቹ ፊልም ቤት የሚመጣው 
እሱ ውስጥ ካለው ነገር የተሻለ ነገር ፍለጋ መሆኑም 
መዘንጋት የለበትም።
ተመልካች ተሰልፎ ፊልም ማየቱም እንደ ትልቅ 

ስኬት ሊታይ አይገባውም። አገራችን ውስጥ ይሄ 
ነው የሚባል አስደሳች የመዝናኛ ቦታ ባለመኖሩ 
የተነሣ ሰው ጊዜ ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን፣ 
በሥራችን ስሕተቶች ለመዝናናት አስቦም ሊሆን 
ይችላል ሲኒማ ቤት የሚመጣው።  ደግሞም 
ፊልሞቻችን በቂ ተመልካች አላቸው ብሎ ለመናገር 
የሚያስችል ምንም ዓይነት ማሳያ የለም። የአገራችን 
ሕዝብ ቁጥር ከሰማኒያ ሚሊዮን በላይ ይሆናል። 
ከዚህ ሕዝብ ውስጥ ሠላሳ ሚሊዮን ያህሉ እንኳ 
ፊልም የማየት ፍላጎትና ዐቅም አለው ተብሎ 
ቢታሰብ እንኳ፣ ያንን ተመልካች ገና መቼ ወደ 
ሲኒማ ቤት ማምጣት ተቻለ? እንኳ ይሄን ያህል 
ቀርቶ፣ አንድ ሚሊዮን ያህሉን ተመልካች እንኳ 
ማድረግ ሳይቻል ፊልሞች ተመልካች አላቸው ብሎ 
ማሰብ ፈጽሞ አይቻልም።
ይድነቃቸው ቀላል የማይባሉና ጥሩ የማጣጣም 

ዐቅም ያላቸው ተመልካቾች የአገራችንን ፊልሞች 
ለማየት እንደማይፈልጉ ገልፆልኛል። እኔ ደግሞ 
ፊልም ማየት የሚፈልገውና ዐቅም ያለው ተምልካች 
ሁሉ ሲኒማ ቤት የማይመጣው ይመጥኑኛል 
የሚላቸው ፊልሞች በበቂ ሁኔታ ባለመሠራታቸው 
ነው እላለሁ። ምክንያቱ ደግሞ አገራችን ውስጥ 
የእኛ ፊልሞች በከፍተኛ ደረጃ መታየት ሲኖባቸው፣ 
የታገላቢጦሽ የባሕር ማዶ ፊልሞች እጅግ በርካታ 
ቁጥር ባላው ተመልች የሚተዩ መሆናቸው ነው።
ቀጣዩ የውይይት ርዕሳችን፤ የፊልም ኢንደስትረውን 

ማን ነው መምራት ያለበት? ተመልካች ነው ወይስ 
ሙያተኛው? በሚለው ጥያቄ ላይ ያጠነጠነ ነበር። 

ይድነቃቸው ይሄን ጉዳይ ሰፋ አድርጎ ነው ማየት 
የሚፈልገው። ፊልሞች በገበያ መመራታቸው የእኛ 
አገር ችግር ብቻ አይደለም። በዚህ ረገድ የሆሊዉድ 
ፊልሞች ገበያ ተኮር በመሆናቸው ይታወቃሉ። 
ሌሎች አገሮች፣ በተለይም ደግሞ የአውሮፓዎቹ፣ 
ከገበያ ይልቅ ጥበቡን እንደሚያስቀድሙ በመናገር 
ሐሳቡን በጥቅሉ ያስቀምጣል።
በመቀጠልም ፊልም ገቢን ታስቢ በማድረግ 

መሠራቱ ምንም ክፋት እንደሌለው፤ እንዲያውም 
ባለሙያው ለጽድቅ ሳይሆን ለትርፍ የሚሠራ 
በመሆኑ፣ ነገ የተሻለ ሥራ መሥራት እንዲችል 
ትርፉን እያሰበ መሥራቱ ሊያስወቅሰው 
እንደማይገባ፣ ነገር ግን አሪፍ ሊባል የሚችል ጥሩ 
ፊልም ሠርቶም ጠቀም ያለ ገቢና ትርፍ ማግኘት 
እንደሚቻል፤ ምንም እንኳ የሆሊዉድ ፊልሞች ገበያ 
ተኮር ቢሆኑም፣ ተመልካቹን በእጅጉ የሚያረካና 
ደረጃውን የጠበቀ ፊልም ሠርተው እንደሆነ ገቢ 
የሚያገኙት፣ የእኛ ፊልሞች ግን ቢዚህ ደረጃ ሊለኩ 
የማይችሉ ብቻ ሳይሆኑ፣ ከሚታሰበው በላይ በጣም 
ያነሱ መሆናቸውን አውግተን ተግባብተናል።
በመቀጠል ይድቃቸው በአገራችን ፊልምና 

መዝናኛ ላይ የተጣለው ከፍተኛ የሆነ ታክስ በፊልም 
ኢንደስትሪው ላይ ያሳረፈው በጎ ያልሆነ ተፅዕኖ አለ 
ብሎ ያምን እንደሆነ ነበር የጠየቅኩት።

ይድነቃቸው ታክሱ ከሚገባው በላይ ከፍተኛ 
መሆኑን ያምናል። ኢንደስትሪውን የማዳከም 
አስተዋፅኦ ያለው መሆኑንም ይረዳል። ነገር ግን 
በፊልሞቻችን ጥራትና ይዘት ላይ የሚያበረክተው በጎ 
ያልሆነ ተፅዕኖ አለ ብሎ አያምንም፤ የፊልሞቻችን 
ደረጃ ያሽቆለቆለው በባለሙያ ችሎታ ብርታት 
ማነስ የታነሣ ነው። ባለሙያዎቹ በቂ እውቀት 
ቢኖራቸው፣ ጥሩ ነገር ለመሥራት ቅድሚያ 
ቢሰጡ፣ ፊልሞቻቸው መልካም የሆኑ ዕሴቶችን 
ማዳበርና አዎንታዊ ተፅዕኖዎችን እንዲፈጥሩ 
የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው ቢረዱ፤ በአጠቃላይ 
የተሻለ ትውልድ መፍጠርን አስቀድመው ቢሠሩ፣ 
ታክሱ የሚፈጥረው ተፅዕኖ ቢኖርም የተሻለ ነገር 
ከመፍጠር ሊያስቆማቸው እንደማይችል ይገልፃል።
ይልቅ ይድነቃቸው መንግሥት ወይም ደግሞ 

ጉዳዩ የሚመለከተው የመንግሥት መ/ቤት ከታክስ 
ውጭ ኢንደስትሪውን ማገዝ የሚችልባቸው ሌሎች 
መንገዶች እያሉ በቸልተኝነት መተዉን እንደ ትልቅ 
ችግር ይጠቅሳል።
በአሁኑ ወቅት ከፊልም የሚሰበሰበው ገቢ ቀላል 

የሚባል አይደለም። በየቀኑ ከፍተኛ መጠን ያለው 
ገንዘብ መንግሥት ካዝና ውስጥ ይገባል። ስለዚህ 
መንግሥት ኢንደስትሪውን ማገዝ ባይፈልግ እንኳ፣ 
ገቢውን ለማሳደግ በማሰብ ከሚገባው ገንዘብ ላይ 
ጥቂቱን በመቀነስ የተሻሉ ፊልሞችን መሸለም፣ 
የሙያተኛውን እውቀት ማዳበር የሚችሉ መንገዶችን 

በትምህርት፣ በሥልጠና ወዘተ. ማመቻቸት ቢችል፣ 
ጠቃሚ የሆኑ የፊልም መሥሪያ መሣሪያዎች 
ከቀረጥ ነጻ መግባት ይችሉ ዘንድ ሁኔታዎችን 
ቢያመቻች ወዘተ. እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ለውጥ 
ሊገኝ እንደሚችል ያምናል።
እኔ ደግሞ ከልክ በላይ ከፍተኛ የሆነውን ታክስ 

የማስተካከል እርምጃንም በተጨማሪ ቢወስድ፤ 
ውጤቱ አገሪቱንም ሆነ ትውልዱን በከፍተኛ ደረጃ 
ሊጠቅም የሚችል መሆኑን መጨመር እወዳለሁ።
በይድነቃቸው ዓይነት ፊልም ሠሪዎች አንድ 

ጠንካራ የሆነ ማኅበር መመሥረት አለመቻላቸው 
ራሱ ሌላ ትልቅ ችግር ነው። ይሄ ችግር የእኛ ብቻ 
ነው ወይስ የሌሎችም ሙያተኞች? ፊልም ሠሪዎች 
ብቻ ነን ወይስ ሌሎች የኢትዮጵያ ሙያተኞችም 
ለራሳቸው መብቶች የሚቆም ማኅበር ማቆም 
አቅቶአቸዋል? ችግሩ የት ነው የሚለው ነገር 
በጣም ያሳስበዋል። ምክንያቱም በጋራ ተደራጅቶ 
ለመብት መከራከር በጣም ተገቢ ነው። ነገር ግን 
እኔ የተሳተፍኩበትን ማኅበር ጨምሮ በፊልም ዙሪያ 
በርካታ ማኅበሮች በተለያዩ ጊዜያት ቢፈጠሩም፣ 
አንዳቸውም ይሄ ነው ሊባል የሚችል ውጤት 
አላመጡም በማለት በምሬት ይጠቅሳል።
እኔ እንደሚመስለኝ፤ ማኅበሮች የሚመሠሩቱት 

አስፈላጊነታቸው ታምኖበት ተገቢ በሆነ ጥናት 
ሳይሆን በስሜት ስለሆነ፣ ሙያተኛውም ርስ በርሱ 
የማይተማመንና በጥርጣሬ የሚተያይ በመሆኑ፣ 
መደጋገፍ የሚባለውን ነገር ስለማያውቀው፣ አልፎ 
ተርፎም ካለው ጊዜያዊ ጥቅም ይልቅ ዘላቂ ስለሆነ 
ውጤት የማያስብ በመሆኑ ይመስለኛል።
ለይድኔ ያቀረብኩለት የመጨረሻው ጥያቄ፡- 

‹‹ማኅበር ብናቋቁምስ፤ ከአድሎና ከተበላሸ አሠራር 
የፀዳ የሚሆን ይመስልሃል?... ለምሳሌ አንዳንድ 
ሰዎች ፊልም ሠርተው ሲጨርሱ ለራሳቸው ፊልም 
የአዳራሽ ኪራይና የታክስ ክፍያ ማስቀነስ የሚችሉ 
እየመሰላቸው ጓደኞቻቸውን ሰብስበው ማኅበር 
ያቋቁማሉ። ከዛም ያገኙትን አግኝተው ያጡትን 
ያጡና ይበተናሉ። የፊልም ሽልማት ድርጅት 
ያዘጋጁና ለራሳቸው ተሸላልመው ወይም ደግሞ 
ገና ለሕዝብ ቀርቦ ያልታየ ፊልማቸውን በተለያየ 
ዘርፍ ተሸላሚ አድርገው ይፈርሳሉ። ይሄን እንዴት 
ታየዋለህ?›› የሚል ነበር።
ይድኔ ተክዞ በጣም አዘነ። መልሱን የሰጠኝም 

በከፍተኛ ቅሬታ ውስጥ ሆኖ ነው፡- ‹‹መስፍኔ፣ ይሄ 
ነገር እንኳ ትንሽ ከበደ ያለው ነው። በፊልም ዙሪያ 
ብቻ ሳይሆን፣ በሌሎች በርካታ የሥራ ዘርፎች ሁሉ 
[በሁሉም ባለማለት ጨዋነቱን የያዘ ይመስለኛል] 
እንዲሁ ዓይነት ሞራል አልባነት ነግሷል፤ ኅሊናና 
እውነት ተገቢ ቦታቸውንና ክብራቸውን እያጡ 
መጥተዋል።
‹‹እንግዲህ የዚህ ችግር ዋነኛው አስተዳደጋችን 

ይመስለኛል። አንድ ሰው አንድ ሽልማት የሚሰጠው 
መሆኑን ቢያውቅ ቶሎ ብሎ፣ ‹እኔ ማን ነኝ? 
ሥራዬስ ለዚህ ሊያበቀኝ ይችላል?› ብሎ ለመጠየቅ 
ካልደፈረና ከርሱ በላይ ለዚያ ክብር የሚያበቃ ሥራ 
የሠራ ሌለ ባለሙያ መኖሮ አለመኖሩን አረጋጥጦ 
እውነተኛ ፍርድ እንዲስጠ ለማድረግ ዐቅም ካጣ፣ 
እንዲሁም እንዲህ ዓይነት የሞራል ማሽቆልቆል 
በየቦታው የሚስተዋል ከሆነ፣ ሙያውና ሙያተኛው 
ብቻ ሳይሆኑ፣ የምንውዳት አገራችንም ጭምር 
ትልቅ አደጋ ውስጥ እንዳለች ነው የሚሰማኝ›› 
በማት ሐሳቡን አጠቃሏል።
ሰላም! 

ኒሻንን ዐይቼ ስጨርስ፣ ከፍተኛ 

የደስታ ስሜት ሰተምቶኝ ቆሜ 

አጨብጭቤለታለሁ። በዚህ ደረጃ 

የረካሁበት ኢትዮጵያዊ ፈልም 

መኖሩን እጠራጠራለሁ።
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በቅርቡ ለሙዚቃ አፍቃሪያን ከደረሱና የተሻለ 
የመደመጥ ዕድል ካገኙ የሙዚቃ ሥራዎች 
መሀከል አንዱ አርቲስት ስለሺ ደምሴ 

ያወጣው “ያምራል አገሬ” የተሰኘው አልበም ነው። 
ለኢትዮጵያዊ ባህል ባለው ከፍተኛ ትኩረትና ለየት 
ባለ የሙዚቃ አቀራረቡ የሚታወቀው ጋሽ አበራ 
ሞላ፣ አገራችን ጽዱ እንድትሆን ጎንበስ ቀና ብሎ 
በመሥራትና ሌሎችንም በማስተባበር፤ አርቲስቶች 
በጥበብ ሥራ ያገኙትን ስም ለተሻለ ማኅበራዊ 
ኃላፊነት ካዋሉት የሕዝቡ መሪ መሆን እንደሚችሉ 
ያሳየ የጥበብ ሰው ነው።
ቁመተ-ለግላጋውና ባለክራሩ የጥበብ ሰው፤ 

ለዘመናት የኋልዮሽ ሄደው የኢትዮጵያን ታሪክ 
እያጣቀሱ፤ ባህልንና ትውፊትን ለትውልድ 
የሚናገሩ የአገር ቅርስ መሆን የሚችሉ 12 ያህል 
የሙዚቃ አልበሞች ያሉት ሲሆን፣ ብዙዎቹን 
የሙዚቃሥራዎች ከአገር ውጭ ሆኖ ለአድማጮቹ 
ያበረከታቸው ናቸው፤ በመሆኑም ለአገር ውስጥ 
አድማጮቹና አድናቂዎቹ ብዙም ቅርብ አይደሉም 
ማለት ይቻላል። አርቲስት ስለሺ በቅርቡ ለሕዝብ 
ባቀረበው አልበም፤ ኢትዮጵያዊ ትውፊትና ባህል 
ላይ የሚያተኩሩ 13 ዘፈኖችን አካትቷል። የተሻለ 
ተደማጭነትን ያገኘም ይመስለኛል። በተለይ 
“ያምራል አገሬ”፣ “የሰርጌ ለታ” እና “መርካቶ” 
የተሰኙት ዘፈኖች በተለያዩ ሬድዮ ጣቢያዎች 
ተደጋግመው የመደመጥ ዕድል አግኝተዋል።
የዚህ ሁለ-ገብ የጥበብ ሰው አድናቂና በስስት 

ከሚመለከቱት ሰዎች አንዱ እንደመሆኔ፣ የአዲሱን 
አልበሙን ዋና ቅጂ ገዝቼ ለማጣጣም ጊዜ 
አልወሰደብኝም። ከዚህ ይልቅ የአልበሙ መጠሪያ 
የሆነውና “ያምራል አገሬ” የተሰኘውን ሙዚቃ 
ለመረዳት የወሰደብኝ ጊዜ ረዥም ነበር። ይህ ዘፈን 
ካለጊዜው የመጣ ሀሳዌ መሲህ ሆኖብኛል፤ እውነት 
‘ያምራል አገሬ’? ብዬ እንድጠይቅም አስገድዶኛል።
ወደ አለማማራችን በፍጥነት እየገሰገስን ላለን 

ዜጎች፣ ይህ ዘፈን ምናችንም ነው የሚል ነው 
አቋሜ፤ ብዙ ነገሮች በቀላሉ ምናችንም እየሆኑ 
እየቀሩ ነውና። በርግጥ ከኢትዮጵያዊነት የሚመዘዙ 
እጅግ ብዙ የኩራት ሰበዞች እንዳሉን አጠያያቂ 
አይደለም። ዕድሜዋ የበዛ፤ ታሪኳ የወፈረ፤ ባህሏን 
ጠብቃ የኖረች፤ ነጻነቷ ከራሷ ተርፎ ሌሎች 
ላይ ያጠላ፤ የሰው ዘር መገኛ የምትባል፤ የብዙ 
መንፈሳዊና ቁሳዊ ቅርሶች መናኸሪያ የሆነችና 
በሁለቱም ሃይማኖቶች ልዩ ቦታ ያላት አገር 
ባለቤት ነን። ይህ ትናንታችን ነው። ከትናንት 
አብራክ የወጣ የማይመስል ዛሬአችን ደግሞ ሌላ 
መልክ ሰጥቶናል።
ዛሬ ከሥነ-ምግባር ጎድለናል፤ ዛሬ ከከፍታችን 

ወርደን ከዓለም ጭራ አገራት ደረጃ ውስጥ 
ገብተናል። ዛሬ በአሜሪካውያን ሙዚቃና ፊልም፤ 
በእንግሊዞችም እግር ኳስ በኪሳራ ተሽጠናል። 
ዛሬ በስሙ የምንምልበት መንግሥት የለንም። 
እንኳ መንግሥትን፣ የሃይማኖት አባቶችንም 
የምናምንበት ዋስትና አጥተናል። መንግሥትና 
ሃይማኖት በአደባባይ ተጋብተው ተመልክተናል። 
ፖለቲከኛና ሃይማኖተኛውን በአለባበሱ እንጂ 
በአነጋገሩ መለየት አቅቶናል። አገር አንድ አራሽ፤ 
አንድ ተኳሸ፤ አንድ ቀዳሽ ያስፈልጋታል ይባል 
አልነበረምን? ታዲያ ለቄሣራውያን ሰልፍ ብሎ 
ቅዳሤ የሚስተጓጉል ካህን ያለበት አገር ምኑ 

ያምራል?
“የትም የትም ዞሬ ትዝ አለኝ አገሬ” ማለቱ 

እውነት ቢመስል እንኳ “ባንቺው ነው ማማሬ” 
ያላት ነገር ግን አልተመቸችኝም። ኢትዮጵያ 
የማማራችን ሳይሆን፣ የሐፍረታችን ጌጥ ከሆነች 
ቆይታለች። ሠላሳ አንድ ዩኒቨርሲቲዎች ኖረውን 
ለአገሩ ባህልና ታሪክ ጥብቅና የሚቆም አንድ 
ምሁር ማጣታችን ያሳፍረናል። ጋሽ አበራ ለሌላ 
አገር ይሆን የዘፈነው?
“ሳረጅ መጦርያዬ፣ ስሞት መቃብሬ… “ እያለ 

የሚያንቆለጳጵሳትስ የትኛዋን አገሩን ነው? ለዲግሪ 
ተመራቂው እንኳ የ”ድንጋይ ፍለጥ” ግብዣ 
ከማቅረብ ወደኋላ የማትል አገር፤ በብዙ ወጣት 
ጡረተኞች የተሞላች አገር፤ እስከምናረጅ ጠብቃ 
የምትጦረን በምን ዐቅሟ ነው? ባይሆን ስንሞት 
ጥሩ መቃብር ትሆነን እንደሆነ እንጂ።
አገሪቱ ለማኖር እየጠበበች፣ ለመቅበር እየሰፋች 

ያለች ይመስላል። በዚሁ “ያምራል አገሬ” የተሰኘ 
ዘፈን ላይ፤ “ችግሬን ጥዬብሽ” የሚል ሐረግም 
አድምጬ ተገርሜያለሁ። እውነት ችግራችንን 
እንጥልባት ዘንድ የታመነች አገር አለችን? የጎዳና 
ነጋዴ በፖሊስ እየተሳደደ፣ የጎዳና ላይ ለማኝ ኮራ 
ብሎ የሚለምንባት አገር ችግራችንን የሚሸፍን 
ምን ሞራል አላት? በርግጥ ከአንድ ሚሊዮን 
በላይ ሕዝብ የመኖሪያ ቤት አጥቶ በእግዜር 
ጥበብ የሚኖርባት ‘የአፍሪካ ዋና ከተማ’፣ ለቀድሞ 
የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ችግራቸውን የሚጥሉበት 
የቅንጦት ቤት ተከራይቶ በወር ብዙ ሺህ ብር 
የሚከፍል መንግሥት ያላት አገር ናት። ስለዚህ 
ከመንግሥት ባለሥልጣናት አንዱ ካልሆንክ አገሪቱ 
ችግርህን ለመቀበል ‘ይነዝራታል’።
የቀድሞ ፕሬዝዳንት መቶ ዐለቃ ግርማ 

ወልደጊዮርጊስ ከቤተ-መንግሥት ለመልቀቅ የቀናት 
ዕድሜ በቀራቸው ወቅት ለአንድ ሬዲዮ ጣቢያ 
በሰጡት ቃለ-መጠይቅ፣ “ኢትዮጵያ ገነት አገር 
ናት…” ብለው ነበር። ይህን አባባላቸውን የሰማሁ 
ጊዜ፣ ‹ምነው ቤተ-መንግሥት ተቀምጬ ይህችን 
ገነት ለአፍታ ባየኋት?’ ነበር ያልኩት። ምናልባት 
ከሙዚቃ መድረክ ላይ ይህ ገነትነቷ ይታይ ይሆን?
የመብራት፤ የስልክና የደህና መንገድ 

እጥረት አስገድደው የሚደፍሯት ሀገር 
ምኗ ያምራል? በአል-ሸባብ ዛቻና የሽብር 
ስጋት ቆማ የምታድር ሀገር ምኗ ያምራል? 
የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች “በእስር ስጋት አገር 
ለቅቀው” የሚሰደዱባት፤ ትላልቅ የመንግሥት 
ባለሥልጣናት በሙስና የሚያራቁቷት፤ ተቃዋሚ 
የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚጠሯቸው ሰልፎች፤ 
ሳይጀመሩ የሚያልቁባት አገር ምኗ ያምራል?
ኧረ የአገሬ ውበት ወዴት አለ?! አገረ-

እግዚአብሔር በመባል በሃይማኖቶቿ በታፈረች 
ምድር የግብረ-ሰዶማውያኑን መበራከት እየሰማን 
አይደለምን? ኢትዮጵያዊ መቻቻል ጠፍቶ ሴቶቻችን 
የስለት ሲሳይ አልሆኑምን? ዘፋኞቻችን እንኳ 
ፈጠራ የነጠፈባቸው ይመስል ‹ፍራሽ አዳሽ›ነቱ ላይ 
ለቅሌት እየተሽቀዳደሙ አይደለምን?
ጋሽ አበራን በድንቅ ጥበበኛነቱ የማንደራደርበት 

የባህል አምባሳደራችን ነው። ለማንነቱና ለአገሩ 
ካለው ቅናት የተነሣ ግን ቀለሟ እየለቀቀ ያለችውን 
ኢትዮጵያ ከፍ አድርጎ ሰቅሏታል። በዚህም 
ሳያውቀው ማኖ ነክቷል።

ሳምሶን አብ

“ኧረ ያምራል አገሬ!”፡- ጋሽ አበራ

“ኧረ የትኛው አገር?”፡- እኔ

የመብራት፤ የስልክና 

የደህና መንገድ 

እጥረት አስገድደው 

የሚደፍሯት ሀገር ምኗ 

ያምራል? በአል-ሸባብ 

ዛቻና የሽብር ስጋት 

ቆማ የምታድር ሀገር 

ምኗ ያምራል? 

የነጻ ፕሬስ ጋዜጠኞች 

“በእስር ስጋት 

አገር ለቅቀው” 

የሚሰደዱባት፤ 

ትላልቅ የመንግሥት 

ባለሥልጣናት በሙስና 

የሚያራቁቷት፤ 

ተቃዋሚ የፖለቲካ 

ፓርቲዎች 

የሚጠሯቸው 

ሰልፎች፤ ሳይጀመሩ 

የሚያልቁባት አገር 

ምኗ ያምራል?
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ቆይታ

አጭር የመመረቂያ ፊልም ከኢትዮጵያ በማደጎነት 
ወደ አሜሪካ በመሄድ፣ ኑሮዋን ከውጭ ዜጎች ጋር 
ባደረገች በአንዲት ኢትዮጵያዊት ላይ ያተኮረ በጉዲፈቻ 
ሐሳብ ላይ የሚያጠነጥን ጥሩ ፊልም ሠርቻለው። 
ሁለተኛው ደግሞ አሁን የሠራሁት በአከባቢ ትበቃ 
ላይ የተሠራው ዘጋቢ ፊልም ነው።
ዕንቁ፡- ሴት ልጅ ለሰርግ ትልቅ ቦታ አላትና ሰርግሽ እንዴት 
ነበር?
አምለሰት፡- የሰርግ ሥነ-ሥርዓት አንዱ ባህላችን 
ቢሆንም፣ እኔ ብዙም ለሰርግ አንተ እንዳልከው 
አይደለሁም። ነገር ግን ያው ወዳጅ ዘመድ ተገናኝቶ 
ደስታ የሚገኝበት በመሆኑ  ጋብቻችን በሰርግ ሥነ-
ሥርዓት እንዲሆን ሰለፈለጉ አድርገነዋል፤ እንጂ 
ለሰርግ ያን ያህል ነኝ።
ዕንቁ፡- ቴዲ ለሥራሽ የሚያደርግልሽ እገዛ እንዴት ነው?
አምለሰት፡- በጣም ያግዘኛል። ሐሳቦች ላይ በጣም 
እናወራለን። በጋራ ወደመሥራት በመግባት ጅማሮ 
ላይ ነን። ጅማሬው ደስ ይላል። በተለያዮ ሐሳቦች 
ላይ እናወራለን፤ እንከራከራለን። በባሕርይ እኔም 
እሱም የያዝነው ሐሳብ ላይ ኃይለኞች ነን። ብዙ 
የሐሳብ ክርክሮች እናደርጋለን። በሥራዎቻችን ላይም 
እንደጋገፋለን።
ዕንቁ፡- አንቺስ ለእሱ የምታደርጊው እገዛ? በዋሊያዎቹ 
ነጠላ ዜማ የአንቺ እጅ አለበት?
አምለሰት፡- አዎን። የሙዚቃ ክሊፑን ኤዲት 
አድርጌለታለሁ፤ እንዳልኩህ በሥራዎቻችን ላይ 
እንመካከራለን፣ እንደጋገፋለን። በሚያገናኙን ነገሮች 
ላይ ተገናኝተን እንሠራለን።
ዕንቁ፡- የ“መሬት ሲመታ” ክሊፕ ዳይሬክት ያደረግሽው አንቺ 
ነሽ፣ አይደል?
አምለሰት፡- አዎን። ‹‹አዲስ ቀረፃ ማድረግ የለብንም፤ 
ይሄ ሙዚቃ የዋሊያዎች ነው። ስለዚህ በዋሊያዎች 
ምስል ተቀነባብሮ ይሠራ የሚል ሐሳብ ቴዎድሮስ 
አቀረበና በተገኙ ዋሊያዎች በተለያዮ ጊዜ የተለያየ 
ሐገር በተጫወቷቸው ጨዋታዎች ምስል አማካኝነት 
ተሠራ። ቴዎድሮስ በጣም የሥራ ሰው ነው። ሥራ 
ላይ እልህኛ ነው፤ የጀመረውን ካልጨረሰ አይለቅህም። 
እናም በአንድ ቀን ቢሮ ውስጥ አንግተን ሠርተን 
ጨርሰነዋል።
ዕንቁ፡- ይህ የባለቤትሽን ሥራ በማገዝ የመጀመሪያሽ ነው?
አምለሰት፡- በእንደዚህ ዓይነት ሁኔታ? አዎን።
ዕንቁ፡- ልጅ ማሳደግና ሥራ መሥራት አብሮ ይሄዳል?
አምለሰት፡- ቀላል አይደለም፤ ይከብዳል። ቢሆንም 
ለልጅህ የሚገባውን የእናትነት ፍቅር ሳታጓድል፣ 
ሳታሳንስ ለሥራህ ታታሪ ሆነህ ሁለቱንም ጎን ለጎን 
ይዘህ መሄድ ትችላለህ።
ዕንቁ፡- እግር ኳስ ትወጂያለሽ?
አምለሰት፡- አዎ፣ እወዳለሁ! የኢትዮጵያን እግር ኳስን 
ደግሞ ከኳሱ በተጨማሪ ብሔራዊ ፍቅርን ያየንበት፤ 
አንድ የሆንበት፤ የአሠልጣኙ ልፋትና የተጫዋቾቹ 
ድካም ውጤቱ የታየበት፤ ታሪክ የተሠራበት ስለነበር 
ልዩ ነበር። ዋልያዎቹ ኳስ ዐይቶ ማያውቅ የኳስ 
ፍቅር እንዲኖረው ያደረጉበት ጊዜ ነው። በዚህ እጅግ 
ሊደነቁ፤ ሊመሰገኑ ይገባል።
ዕንቁ፡- የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ለመደገፍ ናይጄሪያ 
ድረስ ከቴዲ ጋር አብራችሁ ሄዳችኋል። ድጋፍ አሰጣጡ 
እንዴት ነበር? ከዚያ በኋላ ስለነበረው ፕሮግራም ብትነግሪን?
አምለሰት፡- ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር የሄድነው አብረን 
ነው። ድጋፉ ደስ ይል ነበር። የታሰበው ተሳክቶ 
ማየት ባንችልም፤ የመሸነፍ ስሜት ሳይወረን፤ ሁሉም 
ለበጎ ነው በሚል ስሜት ውጤታችንን ተቀብለነዋል። 
ከጨዋታው በኋላ በነበረው የራት ግብዣ የቡድኑን 
አባላት በሙሉ አበረታትተናቸዋል፤ ጎበዞች 
እንደሆኑም መስክረንላቸዋል። ቴዲም ጥያቄ ቀርቦለት 
አዚሞላቸዋል።
ዕንቁ፡- ስለልጅሽ፤ “እኔም በምጥ መውለድ አለብኝ” ብለሽ 
ነበር የሚል መረጃ ደርሶኛል። እንዴት ነበር፣ እስኪ ከአንቺ 
እንስማው?
አምለሰት፡- አንዲት ሴት ምጥን የምታገኘው 
እንደተነገራት አይደለም። ምጡን ስታምጠው ነው 
ትክክለኛ ስሜቱን የምትረዳው። ያንን ስሜት ለማየት 
ወሰንኩኝ። ሆስፒታል ከገባሁ በኋላ ለ16 ሰዐታት 
አማጥኩኝ። መጨረሻ ላይ ደከምኩኝ፤ ዐቃተኝ። 
የሚሆን አይደለም በማለት ዶክተሮች ወሰኑ፤ እናም 
ወደ ኦፕራሲዮን ክፍል ወስደውኝ በኦፕራሲዮን 

ወለድኩ። ያሰብኩት አልተሳካም [ሳቅ]።
ዕንቁ፡- ቴዲ ሐሳብሽን ደግፎ ነበር?
አምለሰት፡- አዎን። ሁለታችንም የምናውቀው በምጥ 
እንደምወልድ ነበር። እስከ መጨረሻው ሰዐት ከጎኔ 
ሳይለይ ሲያበረታታኝ፤ አይዞሽ እያለኝ ነበር። የምጥ 
ሒደቱንም ሆነ የኦፕራሲዮኑን ሁኔታ ዐይቷል።
ዕንቁ፡- ቴዲ ለአንቺ የዘፈነልሽ ዘፈን አለ? ከአገራችን 
ድምፃውያን የምታደንቂውስ?
አምለሰት፡- ‹‹ፀባየ ሰናይ›› የሚለውን ለአንቺ የሚገባ 
ዘፈን ነው ብሎ ጋብዞኛል። ያልወጡ፣ እየሠራቸው ያሉ 
ግን አሉ፤ ወደፊት... የሚወጡ። ብዙ የማደንቃቸው 
ድምፃውያን አሉ። ውዱ ባለቤቴን ቴዎድሮስን፤ 
ከመተዋወቃችን በፊት ጀምሮ በጣም አደንቀዋለው። 
ነፍሱን ይማረውና ድምፃዊ ጥላሁን ገሠሠን፤ አስቴር 
አወቀን፤ ዘሪቱን አደንቃለሁ። ሌሎችም ብዙ አሉ።
ዕንቁ፡- ከቤተሰብ ጉዳይ ስንወጣ፤ በቅርቡ በሳኡዲ ዐረቢያ 
በዜጎቻችን ላይ የደረሰው አሳዛኝ ጥቃት እንዴት ዐየሽው? 
እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ፣ ይህን ችግር ለመቅረፍ ምን መደረግ 
አለበት ትያለሽ?
አምለሰት፡- በጣም ያሳዝናል። ወደ ዐረብ አገራት 
ቤተሰቡ፣ ዘመዱ፣ ጓደኛውና ወዳጁ ያልሄደበት 

ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። ሳኡዲ በዜጎቻችን ላይ 
የደረሰው ጥቃት የሚያሳዝን ነው፤ የሆላችንንም ስሜት 
የነካ ነው። ስለመፍትሔው፤ ተጎጂዎች በሰላም ወደ 
አገራቸው የሚገቡበት መንገድ ተመቻችቶ ቢቀጥል 
ደስ ይለኛል። ወደ ዐረብ አገራት የሄዱበት ምክንያት 
ኑሮአቸውን ለማሸነፍ ብለው ነው። ጉዳቱ እንዲሰማን፤ 
በእነሱ ቦታ ላይ ሆኖ ሕይወትን ማየት ይጠይቃል።
ዕንቁ፡- “በአገራችን የሞዲሊንግ ሙያ በአንድ ወቅት ጥሩ 
ነበር፤ አሁን አሁን ወድድሮችም እየጠፉ ነው። ዘርፉ ተገቢ ቦታ 
እየተሰጠው አይደለም። ባለሙያዎች ከዘርፉ እየሸሹ ነው…” 
የሚሉ አስተያየቶች ይደመጣሉ። ምን አስተያየት አለሽ? 
ለሙያው መሻሻል ምን መደረግ አለበት?
አምለሰት፡- አንድን ሙያ ዕውቀቱ ያለው ሰው፣ 
በሙያው የሚመለከተው ሰው ቢሠራው ይመረጣል። 
ያኔ ውጤታማ ይሆናል። ‹‹ሥራዬ ነው!›› ስትል 
በሚገባ ትሠራዋለህ። ዘርፉ እንደነበረበት ያልቀጠለበት 
ምክንያት በትክክለኛ ባለሞያዎች ባለመያዙ ነው። 
ኢንደስትሪውን ሲያንቀሳቅሱ የነበሩት በሞያው ዕውቀት 
ያላቸው ሳይሆኑ እንደትርፍ ሥራ የሚያዮት ናቸው። 
ከሌላ ሥራ ጋር በተደራቢነት ጎን ለጎን የምትሠራው 
ሥራ ኢንደስትሪውን ይጎዳዋል።
ዕንቁ፡-  ወደፊት ምን ለመሥራት እስበሻል?
አምለሰት፡- አንድ የጻፍኩት የፊቸር ፊልም ስክሪፕት 
እየተስተካካለ ነው። እሱን የመሥራት ሐሳብ ስላለኝ እዛ 
ላይ እየተንቀሳቀስኩ ነው። ቀረፃው ከሀመር ይጀምርና 
አዲስ አበባ፤ ከዛ በኒው-ዮርክ ከተማ ይከናወናል። 
ሌላው፤ ሌሎች የፊልም ባለሞያዎች እንድተውንላቸው 
የሰጡኝ አንድ አራት ድርሰቶች አሉ። ከዛ ውስጥ 
ምን ያህሉ ተቀናጅተው ለመሥራት ዝግጁ ናቸው? 
በዕቅዳቸው መሠረት ይከናወናል ወይ? ከትክክለኛ 
ባለሞያዎችና የሥራው ፍቅር ካላቸው ሰዎች ጋር 
ነው ወይ የምሠራው? የሚሉትን ለማወቅ ድርሰቱንም 
በደንብ ማንበብና የአሠራር ሒደታቸውንም ማየት 
ያስፈልጋል። እሱንም ከጎን እያደረኩ ነው። ጥሩ 
ስክሪፕት ካገኘሁ ወደ ሥራው እገባለሁ የሚል እምነት 
አለኝ።
ዕንቁ፡- በአገራችን የሚወጡት ፊልሞችን ትመለከቺያለሽ? 
ደረጃቸውንና ጥራታቸውን…
አምለሰት፡- እመለከታለሁ። በጣም የወረዱትንም፣ 
በጣም የወጡትንም ፊልሞች ዐያለሁ። ቆንጆ ብዬ 
ያየኋቸው አሉ። ለምሳሌ “ገዳይ ሲያረፋፍድ”፤ “አራት 
መቶ ፍቅር”፤ “ኒሻን” በቅርቡ ካየኃቸው ጥሩ ፊልሞች 
ውስጥ ናቸው። በጥራት፣ በቀረጻና በሌሎችም ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እተሻሻሉ ነው።
ዕንቁ፡- ከቴዲ ጋር የተለያዩ አገራት ሄዳችኋል። ምን የተለየ 
ገጠመኝ ታስታውሻለሽ?
አምለሰት፡- ትዝ ያለኝ ገጠመኝ የለኝም።
ዕንቁ፡- ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተገናኘ ትኩረት ይሰጠው 
የምትይው?
አምለሰት፡- የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ አሳሳቢ ነው። ሁሉም 
ሰው ያስብበት! የዐቅሙን ያድርግ! አካባቢውን ይጠብቅ! 
ጥሩ የአገር ገጽታ፣ መልካም፣ ጤናማና ነፋሻማ አየር 
እንዲኖር ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት እንስጥ! እግዚአብሔር 
የሚወደውን እንፋጽም እላለው። አመሰግናለሁ!
ዕንቁ፡- እኛም እናመሰግናለን!

የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ አሳሳቢ ነው። 

ሁሉም ሰው ያስብበት! የዐቅሙን 

ያድርግ! አካባቢውን ይጠብቅ! ጥሩ 

የአገር ገጽታ፣ መልካም፣ ጤናማና 

ነፋሻማ አየር እንዲኖር ለአካባቢ 

ጥበቃ ትኩረት እንስጥ! 

“ኢትዮጵያን አረንጓዴ... ከ ገፅ 25 የዞረ



36
°”l 6— ¯Sƒ lØ` 107 ታኅሣሥ 2006 ዓ.ም

ባለፈው ሳምንት ዐርብ 40 ዓመት የደፈነው ሪያን 
ጆሴፍ ጊግስ፣ በእንግሊዝ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ 
በእጅጉ በስኬት የተንቆጠቆጠ ተጨዋች ነው። 
ማንቸስተር ዩናይትድ በሚያደርገው በእያንዳንዱ 

ጨዋታ ላይ መሰለፍ፣ በራሱ የተያዘውን ለክለቡ ለብዙ 
ጊዜ ተሰልፎ የመጫወት ሪከርድ የሚያሻሽልበት ነው። 
በመሆኑም፣ ሜዳ ላይ መገኘት ለዌልሳዊው ትልቅ ትርጉም 
አለው።

በ1990-91 (አ.አ) ማንቸስተር ዩናይትድ 
ኤቨርተንን በገጠመበት ጨዋታ፣ የመሥመር ተከላካዩ 
ዴኒስ ኤርዊንን ተክቶ ወደ ሜዳ በመግባት በቀዩ መለያ 
የመጀመሪያውን የዋና ቡድን ይፋዊ ጨዋታ ያደረገው 
ጊግስ፤ በ22 የውድድር ዓመታት በእንግሊዝና በማንቸስተር 
ዩናይትድ ውስጥ ያሳለፋቸው ጊዜያት በስኬት የታጀሉና 
አንቱታን ያጎናጸፉት ናቸው። በእነዚህ ዓመታት በድምሩ 34 
ዋንጫዎችን ስሟል (13 የፕሪምየር ሊግ፣ አራት የኤፍ.ኤ. 
ካፕ፣ ሦስት የሊግ ካፕ፣ ሁለት የሻምፒዮንስ ሊግ፣ አንድ 
የአውሮፓ ሱፐር ካፕ፣ አንድ የኢንተርኮንትኔንታል፣ አንድ 
የፊፋ የክለቦች ዓለም ዋንጫና ዘጠኝ የቻሪቲ/ኮምዩኒቲ 
ሺልድ)።

13 የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችን ያነሳ ብቸኛ 
ተጨዋች ነው - ጊግስ። ይህ ቁጥር፣ የለንደኑ ክለብ 
አርሰናል በታሪኩ ካነሳቸው የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎች 
ጋር ዕኩል ነው፤ ኤቨርተን (9)፣ አስቶን ቪላ (7)፣ ቼልሲ 
(4) እና ማንቸስተር ሲቲ (3) ካነሱት የፕሪምየር ሊግ 
ዋንጫ የበለጠ ዌልሳዊው ያገኘው ዋንጫ ይልቃል። የወቅቱ 
የእንግሊዝ ኃያል ክለቦች የሆኑት ቼልሲና ማን. ሲቲ 
በድምሩ ካነሷቸው ሰባት የፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎች፣ 
እጥፍ ሊያስከነዳቸው አንድ ዋንጫ ብቻ ማንሳት ይበቃዋል። 
በኤፍ. ኤ. ካፕ ያነሳቸው አራት ዋንጫዎች ዌስትሀምና 
ሊድስ ካሳኩት የበለጠም ነው።

ኅዳር 20 ቀን 2006 ዓ.ም ላይ 40ኛ ዓመቱን 
የደፈነው ሪያን ጊግስ፣ በ1991 (አ.አ) ለማን. ዩናይትድ 
የመጀመሪያ ጨዋታውን ሲያደርግ፣ የአሁን የቡድን 
ጓደኞቹ ፊል ጆንስ፣ ዊልፍሬድ ዛሀ እና አድናን ያኑዛይ 
አልተወለዱም ነበር። አሁንም ድረስ የማይዝል ምትሃተኛ 
(እፁብ ድንቅ) መሆኑን ከሳምንት በፊት ማን. ዩናይትድ 
ወደ ጀርመን ተጉዞ ባየር ሌቨርኩሰንን 5-0 ባሸነፈበት 
ጨዋታ ላይ አሳይቷል። ለድሉ ቁልፍ ሚና ከመጫወቱም 
በላይ፣ በጨዋታው መጠናቀቂያ ላይ ፖርቹጋላዊው ልዊስ 
ናኒ ላስቆጠራት የማሳረጊያ ጎል ኳስ አመቻችቶ ያቀበለበት 
መንገድ አራት ዐሥርት ደፍኖም ዕይታው አለመደብዘዙን 
አንፀባርቋል። ይህ ጨዋታ፣ 11 ቁጥር ለባሹ ሜዳ ላይ 
የተገኘበት 953ኛው ጨዋታ ሆኖ ተመዝግቦለታል። የሰር 
ቦቢ ቻርልተንን በ758 ጨዋታ ላይ የመሰለፍ ሪከርድ 
ከሰበረበት የሞስኮ የ2008 የሻምፒዮንስ ሊግ ፍጻሜ ጨዋታ 
በኋላ ተጨማሪ 195 ጨዋታዎችን ማድረግ የቻለ ኮከብ 
ነው (ባሳለፍነው ረቡዕ ማን. ዩናይትድ ከኤቨርተን ጋር 
ያደረገው ጨዋታን ሳይጨምር መሆኑን ልብ ይሏል)።

በአሁን ሰዐት ካሉ የቀያይ ሰይጣኖቹ 
ተሰላፊዎች ውስጥ፣ ከጊግስ ቀጥሎ በብዙ የዩናይትድ 
ጨዋታዎች ላይ የተገኘው የመሀል ተከላካዩ ሪዮ ፈርዲናንድ 
ነው፤ 443 ጨዋታዎችን በማድረግ። ይህም በመሀከላቸው 
የ510 ጨዋታዎች ሰፊ ልዩነት መኖሩን ያሳያል። ከቡድኑ 
ጋር ያለውን ውል በአንድ ዓመት እንዲያራዝም ጥያቄ 
እየቀረበለት የሚገኘው ጊግስ፣ ለ23ኛ የውድድር ሲዝን 
በማን. ዩናይትድ አዲሱ አሠልጣኝ ዴቪድ ሞይስ በኩል 
ተጨማሪ የውል ማራዘሚያ ከቀረበለት ዐይኑን ሳያሽ 
እንደሚቀበለው ማረጋገጫ ሰጥቷል (ዐይኔን አላሽም 

ከሚለው ጥያቄ በፊት ለአምስት ጊዜያ የውል ማራዘሚያ 
ጥያቄ ቀርቦለታልካ)። ይህን ካሳካ፣ በቀጣዩ የውድድር 
ዓመት አጋማሽ ላይ 1,000 ጨዋታዎችን ለዩናይትድ 
በማድረግ ወፍራም አሻራውን ማኖር ይችላል።

40 ዓመት የመሻገር ሪከርድ
አንጋፋው ድንቅ የግራ እግር ተጨዋች ሪያን 

ጊግስ፣ ሜዳ ላይ በመቆየት ብዛት የሚገኙ ሪከርዶችን 
ሁሉ እየሰበሰበ ነው። በመስከረም 2011 (አ.አ) በ37 ከ289 
ቀናት ዓመቱ ቤኔፊካ መረብ ላይ ያሳረፋት ጎል፣ በዕድሜ 
ትልቁ የሻምፒዮንስ ሊግ ጎል አስቆጣሪ አድርጎታል። 148 
የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ በመሰለፍ፣ በዚህ ታላቅ 
መድረክ ብዙ ጊዜ የተሰለፈው ተጨዋች መሆንም ችሏል።

በ16 ዓመታት የተለያዩ የሻምፒዮንስ ሊግ 
ውድድሮች ላይ በመገኘት ከእሱ የቀደመ ሪከርድ የያዘው 
ተጨዋች ማነው? ማንም! በ21 የፕሪምየር ሊግ የውድድር 
ዓመታት ጎል ያስቆጠረ ብቸኛ ሰው ነው። በዚህ ዓመት 
አስቆጥሮ ቁጥሩን በአንድ ይጨምረዋል ተብሎ ይጠበቃል፤ 
ይህም ‹‹በተጫወተባቸው በሁሉም የውድድር ዓመታት 
ጎል ያስቆጠረ›› ያስብለዋል።

የስንብት አደጋ የተጋረጠባቸውን ወጣቱ 
የቶተንሀም ማናጀር አንድሬ ቢያስ ቦአስን በአራት፣ 
የኦልድሃም አትሌቲኩን ሊ ጆንሰን ደግሞ በስምንት ዓመት 
የሚበልጣቸው ጊግስ፤ 40 ዓመት ሞልቶት በፕሪምየር ሊጉ 
ላይ በመገኘቱ፣ ወደ አዲስ የሪከርድ ዞን ተቀላቅሏል። እሱን 
ጨምሮ ይህን ማሳካት የቻሉት ቴዲ ሼሪንግሀም፣ ኬቨን 
ፊሊፕስና ጎርደን ስትራካን ብቻ ናቸው። ከ90 (ዘጠና) ቀናት 
በኋላ በፕሪምየር ሊጉ ላይ ከተገኘ የስትራካን እና ፊሊፕስን 
ሪከርድ ማሻሻል ይችላል። በ40 ዓመት ከ271 ቀን ዕድሜው 
በ2006 ዓ.ም. በዌስትሀም መለያ ሜዳ ላይ የተገኘውን 
የቀድሞ የክለብ ጓደኛው ቴዲ ሼሪንግሀምን ሪከርድ ቀድሞ 
በአንጋፋ ዕድሜው በፕሪምየር ሊጉ የተጫወተ እግር 
ኳሰኛ ለመሆን ግን የግዴታ ተጨማሪ ዓመት ለዩናይትድ 
ፊርማውን ማኖር ያስፈልገዋል።

ጣሊያናዊው የዓለም ዋንጫ አሸናፊ አሌሳንድሮ 
ዴል ፔሮ፣ ‹‹እግር ኳስ ስመለከት ሁለት ተጨዋቾች ብቻ 
እንዳለቅስ ያደርጉኛል፤ እነሱም ዲያጎ ማራዶና እና ሪያን 
ጊግስ ናቸው›› ሲል አወድሶታል። ሆላንዳዊው ሌጀንድ 
ዮሃን ክራይፍ በበኩሉ፤ በዩናይትድ እንደ ንጉሥ ይታይ 
ከነበረው ካንቶና፣ ጊግስ እንደሚልቅ የገለፀው፣ ‹‹ኤሪክ 
ካንቶና ታላቅ ተጨዋች ነው፤ የጊግስን ያህል ግን ምርጥ 
አይደለም›› በማለት ነበር።

ጊግስ የእግር ኳስ ዘመናቸው ምርጡ 
ፕሮፌሽናል ሠልጣኛቸው እንደሆነ የሚመሰክሩት የቀድሞ 
አሠልጣኙ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን፣ ይህን ድንቅ ተጨዋች 
በ13 ዓመቱ መኖሪያ ቤቱ ድረስ በመሄድ አግባብተው 
ከማን.ሲቲ የብቃት ማጎልበቻ ማእከል ፈልቅቀው የራሳቸው 
ማድረጋቸው ትክክል እንደ ነበር አሳይተዋል።

ሪያን ጆሴፍ ጊግስ ‹‹የተለየ ተጨዋች 
ነው!›› ሲሉ በገለፁት አዲሱ አሠልጣኙ ዴቪድ ሞይስ 
የቀረበለትን የአሠልጣኞች ስታፍ አባል የመሆን ጥያቄ 
በመቀበሉ ደስተኛ መሆናቸውን ገልፀዋል። ዌልሳዊው 
በአዲሱ ኃላፊነቱ መደሰቱን አልሸሸገም። ‹‹የተጨዋች 
አሠልጣኝ ሆኖ መመረጥ ትልቅ ዕድል ነው። ለተጨዋቾች 
ልምዴን በማካፈል የማን. ዩናይትድ ቤተሰብ ሆኜ ረዥም 
ጉዞ እንደማደረግም የሚያሳይ ነው›› በማለት ዘመኑ 
በኦልድ ትራፎርድ እንደሚረዝም ጠቁሟል፤ የምን ጊዜም 
የማንቸስተር ዩናይትድ ሕያው ተጨዋች ሪያን ጆሴፍ 
ጊግስ።

ስፖርት ጉርሻ

የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ 

“ቱሪስቶች”
ሰዎች ቢቀያየሩም የስሕተት ቤት ከመሆን ፀድቶ 

የማያውቀው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን፣ አዲሶቹ 
የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ከተመረጡ ጊዜ ጀምሮ 
ይሄ ነው የሚባል ነገር ሠራ ሲባል አልተሰማም፤ ጥሩ 
የእግር ኳስ ቱሪስት መሆናቸውን ግን እያስመሰከሩ 
ነው።
ኢትዮጵያ ከናይጄሪያ ጋር ወሳኙን የዓለም ዋንጫ 

የመጨረሻ የማጣሪያ ጨዋታ ስታደርግ ለመመልከት 
በርካታ የፌዴሬሽኑ አመራሮች ካላባር ነበሩ፤ 
ፕሬዝዳንቱ አቶ ጁነዲን ባሻ፣ የቡድን መሪው አቶ 
ዮሴፍ ተስፋዬ፣ አቶ ዘሪሁን ቀቀቦ፣ አቶ አበበ ገላጋይ 
እና የጽ/ቤት ኃላፊው ይግዛው ብዙዐየሁ በቦታው 
ተገኝተዋል። ‹‹እናንተን ብቻ የእግር ኳስ ቱሪስት 
ያደረጋችሁ ማነው?›› ያሉ የሚመስሉት አቶ ሰውነት 
ቢሻውም የጉዞ ልምድ ያግኙ በሚል ሰበብ በጨዋታ 
ላይ ምንም ተሳትፎ የማያደረጉ ሰባት ተጨዋቾችን 
ወደ ቦታው ይዘው ተጉዘው ነበር (የአውሮፕላን ጉዞ፣ 
የሆቴልና አበል ክፍያን ጨምሮ፣ ለአንድ ተጨዋች 30 
ሺህ ብር ገደማ ወጪ ሆኗል፤ በድምሩ 210 ሺህ ብር 
መሆኑ ነው)።
ፌዴሬሽኑ፤ በአገር ገንዘብ እየተቀለደ፣ ገቢ የማያስገቡ 

የእግር ኳስ ቱሪስቶቻችን ቁጥር ያሻቀበ ይመስላል።

ቅ/ጊዮርጊስ Vs 

ኢትዮጵያ ቡና
ስድስተኛ ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ነገ 

ሲቀጥል፤ ከፍተኛ የደጋፊ ቁጥር ያላቸውን ቅ/ጊዮርጊስ 
እና ኢትዮጵያ ቡናን ያገናኛል።
በአዲሱ አሠልጣኙ ሆላንዳዊ ማርቲን ኖይ 

የሚሠለጥነው ቅ/ጊዮርጊስ ያደረጋቸውን ሦስት 
ጨዋታዎች በማሸነፍ ዘጠኝ ነጥብ ሰብስቧል። ቡድኑ 
ከመብራት ኃይል ጋር ባደረገው ጨዋታ ላይ አስፈሪ 
(ጠንካራ) መስሎ ቢቀርብም፣ ባለፈው ማክሰኞ መድንን 
2-1 ሲያሸንፍ ግን ቅንጅት አልባ ሆኖ ተስተውሏል።
ሁለት ወሳኝ ተጨዋቾችን ለሴካፋ ውድድር፣ 

ለኢትዮጵያ ብ/ቡድን ያዋጣው ኢትዮጵያ ቡና፤ በክረምቱ 
የተጨዋቾች የዝውውር ወቅት የለቀቁበትን አራት ወሳኝ 
ተጨዋቾቹን በአግባቡ እንደልተካ በየጨዋታው እያሳየ 
በመሆኑ ለደጋፊዎቹ ስጋት ቢሆንም፣ ማክሰኞ መብራት 
ኃይልን 2-1 ማሸነፍ ግን አልተሳነውም።

ኤርትራውያኑ “መረሹ”
በኬንያ እየተካሄደ በሚገኘው 37ኛው የምሥራቅና 

መሀከለኛው አፍሪካ ዋንጫ ውድድር ላይ ተካፋይ 
የሆነው የኤርትራ ብ/ቡድን ሁለት ተጨዋቾች፣ 
ባለፈው ቅዳሜ ጨዋታቸውን ሳያጠናቅቁ ከካምፕ 
መጥፋታቸውን ሱፐር ስፖርት ድረ-ገጽ ዘግቧል።
ባለፈው ዓመት በዩጋንዳ በተካሄደው በዚህ ውድድር 

ላይ 12 የኤርትራ ተጨዋቾች ከነበሩበት ሆቴል 
መጥፋታቸው የሚታወስ ሲሆን፣ አሁንም ከሁለት 
ተጨዋቾች መጥፋት በኋላ የተቀሩት በተመሳሳይ 
እንዳይጠፉ ከፍተኛ ጥበቃ እየተደረገባቸው እንደሆነ 
ተገልጿል። ይህም ቢሆን ግን ሌሎች ተጨዋቾች ሊጠፉ 
እንደሚችሉ ተገምቷል።

ከፊፋ ጋር ያለውን የስፖንሰርሺፕ ውል እስከ 
2030 ያራዘመው የስፖርት ትጥቅ አምራቹ 
አዲዳስ፣ ለ2014ቱ የብራዚል ዓለም ዋንጫ 
ሲል ያመረታትን ‹‹ብራዙካ›› የተሰኘች ኳስ 

ባለፈው ማክሰኛ በሳኦፖሎ 
አስተዋውቋል። በዕለቱ 
የተወለዱ የብራዚል 
ሕፃናትም ኳሷ 
ተበርክታላቸዋለች።
ፊፋና አዲዳስ 

ከ 1 9 7 0 ው 
የሜክሲኮ ዓለም 
ዋንጫ አንስቶ 
ወዳጅነታቸው ነፋስ 
አልገባውም።

ሪያን ጆሴፍ ጊግስ፡-

ሪከርዶችን የሰበሰበው የማይዝለው ምትሃተኛ

ከአርሰናል ዕኩል፣ 
ቼልሲ እና ማን.ሲቲ 
በድምሩ ካነሱት የበለጠ 
የፕሪምየር ሊግ ዋንጫ 
አንስቷል

ለማን.ዩናይትድ 
የመጀመሪያ ጨዋታውን 
ሲያደርግ የአሁን 
ሦስት የቡድን ጓደኞቹ 
አልተወለዱም

አቤል ዓለማየሁ

ዕንቁ ስፖርት


