ሇክቡር ፕሮፌሰር አፈወርቅ ገ/የሱስ
መቃብር ዓሇም

“ምኒሉክ ያሎት መጽሓፍዎን ካነበብኳት ውል አዴሯሌ። አባባሌዎ፣ አጻጻፈዎ፣ በጠቅሊሊው ሀሳብዎ
ስሊስኮረፈኝ ዯግሜ መጽሏፈዎን ማየት ቀርቶ ጭራሽ ሇማየት ትዝ እንዱሇኝ አሌፈሌግም ነበር።
የሚታይ ነገር ስሊገኘሁበት እንዯገና እንዲያት ተገዯዴሁ። ይህንንም ዯብዲቤ ሌጽፍሌዎት አሰብኩ።
ጻፍኩትም። መጽሏፉ እንዯምንም ሇማንም ይጻፍ ! ማክያቬላ ሇንጉሣውያን ቤተሰብ እጅ መንሻ መጽሏፍ
ጻፈ። ጊዜያዊ ፍሊጏቱ ባይሳካሇትም እስከ ጊዜያችን ዴረስ ብዙ ተከታዮችን አተረፈ። በይፋ ሉያመሰግኑት
ባይሹም ሃሳቡን በተግባር በማዋሌ እንዲይረሳ ያዯረጉት መሪዎች ጥቂቶች አይዯለም። ምንም እንኳን
ስማቸው ከተግባራቸው መነጻጸሩ ነገሩን ጉሌህና ግሌጽ የሚያዯርገው ቢሆንም አዯገኝነቱን ሇመረዲት
በዚህ ክፈሇ ዘመን ባሁኑ ጊዚያት የማክያቪላ ዯቀ መዝሙሮች መኖራቸውን ብቻ ገሌጬ ማሇፍ በቂ ነው።
“ዴንገት በትገናኙ ይህንኑ ይግሇጹሇት። አፈወርቅም መጽሏፍዎን እንዯጸፉት ይጻፉት፣ በዚህ
አሌወቅስዎትም። ከርስዎ የባሰ በጊዚያችን መች ጠፋና! ይሌቅስ የሚነሳሇትን ሊንሣ!!
“እሰከትሊንት ዴረስ” አለ አፈወርቅ ዛሬ ከሞሊ ጏዯሌ ትሊንትናን እንዯሚመስሌ አሊወቁም መሰሌ
(በእነ አፄ ቴዎዴሮስና በእነ አፄ ዮሏንስ ጊዜ) የኢትዮጵያ ዯሃ ሇወታዯር መጫዎቻ ነበር ። ባርያ በገዛ ራሱ
ማዘዝ እንዯማይችሌ የኢትዮጵያ ዴሃም በገዛ ራሱ ማዘዝ አይሆንሇትም ነበር። የሚያዝበት ቀርፋፋ ጋሻ
ያነገበና አንዴ ባሇኔ ጦር የያዘ ፣ አንዴ የመሸበት ዯበናንሳ የጀራረገውና ተሰገባው በሥፍራው ተጣሌቶ
ፀሏይ የሚሞቅ ጏራዳ መሳይ በወገቡ ያገነበጠ ቅማሊም ወታዯር ነበር። ዯሃው ወታዯር ግን እሱን ዯስ
ሊይሇው የላሊውን ዯስታ ሲከሊከሌ ሇገዛ ራሱ ሳያሌፍሇት የዴሃውን ንብረት ሲያፈርስ ይኖር ነበር። ይኸው
ወታዯር እንኳንስ ተስራ ገብቶ …… ሄድም ባዯረበት አገር ሳይቀር ዯሃውን የፈጥኝ አስሮ ነጭ ኑግ ፣ ጥቁር
ወተት ውሇደ ሲሌና ባሇቤቲቱ (ሚስቲቱ) እንዯ ገረዴ ባሌዮው እንዯ ልላ ፣ እግር አጥበው አሌጋ
አንጥፈው ትራፊውን በሌተው እነሱ ከምዴር እሱ ታሌጋ ተኝተው ያዴር ነበር።
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“ከቶም አንዲንዴ ጊዜስ መሌከ ቀና ሚስት የነበረችው ባሊገር በመከራ ሊይ መከራ በግፍ ሊይ ግፍ በውርዯት
ሊይ ውርዯት ታክልበት ያዴር ነበር።
“ከነዚህኞቹ መከረኞች አንደ መሌከ ቀና ሚስት ነበረችው ። አንዴ ቀን በቴዎዴሮስ ጊዜ አንዴ ነፍጠኛ
ተመርቶ ገባና ባሇቤቲቱ መሌከ ቀና ሆና ባያት ጊዜ ነፍጡን ከጉሌበቱ ሊይ አዴርጎ አንተ ይች እህትህ ስንት
አመቷ ነው? ቁርጥ አንተን ትመስሊሇች አሇው። ያ ባሊገር ምሽቴ ናት ማሇቱን ፈራ። ያም እርጉም ነፍጠኛ
በጥፊ እያጣፈረ ምሽቱን ይዞበት አዯረ ። ከዚህ በኋሊ ያ መከረኛ ዴሃ አዘነ። ንዳት ያዘውና፣
“ታገር እኖር ብዬ ከብት እነዲ ብዬ
ሌጅ አሳዴግ ብዬ
ሇባሻ ዲርኩሇት ምሽቴን እቴ ብዬ” ብል አንጏራጏረ። ሇነዚያ
ሇንጉሦች የበኸር ሌጃቸው ወታዯር ብቻ ነበር።
“አሇ ዴሃ ዘውዴ ፣ አሇ ገበሬ ማዴ ጀግና ማስከተሌ እንዲይቻሌ…..
አፈወርቅ በትናትናና በዛሬ መካከሌ ሌዩነት አሇመኖሩን ፣ ቢኖርም ትንሽ መሆኑን ቢረደ ምንኛ
በተገረሙ! እርግጥ ጦሩና ጏራዳው በጣም ዘመናዊ በሆኑ በግማሽና ሙለ አውቶማቲክ መሣሪያዎች
ተሇውጠዋሌ።
በገዥና በተገዥ መካከሌ ያሇው ዝምዴና ግን እንዯነበረ ነው!! ፈትም ሇገዥ የተፈጠረ
ይመስሌ ነበር፣ ዛሬም ያው ወታዯር ሥርዓተ መሃሊውን ሲፈጽም እንኳን ንጉሠ ነገሥቱን፣ አገሩን፣ዴንጋዩን
፣ ተራራውንና ሸሇቆውን ሉጠብቅ እንጂ ሕዝቡን ሉጠብቅ ቃሌ አሌገባም። ቃሌ ስሊሌገባም አይጠብቅም።
ወታዯር እንዯሊሚቱ እረኛውን እንጂ ጌታውን አሁንም አሊወቀም።
ወታዯር (ፖሉስ) ዛሬም ያስራሌ፣ ይፈርዲሌ፣ ቤት ይበረብራሌ፣ ይመዘብራሌ። ያሇፈው ዓመት
ሰሊማዊ ሠሌፍና የዘንዴሮው በሰው ሌጅ ሥራ ብዕሩ ቢያሇቅስ መርዝ ተፋ(ብዕሩ) ተብል የታሰረው
የሏይለ ገብረ ዮሏንስ ታሪክ ቋሚ ምስክሮች ናቸው ። እየመጡ ያሇፉትንና በጊዜያችን ያለትን የጀርመን
ኤስ ኤስ፣ የሩሲይውያን የሚስጥር ፖሉስ(ኬጂቢ)፣ የአሜሪካን (ሲ.አይ ኤ) የእኛን (ጆሮ ጠቢ) ርኩስ ሥራ
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ቢያውቁ ምንኛ ባንገሸገሸዎት !! ስንቶቹን እርስዎን እንዯመሰሇ አዯርጓቸው ፣ ስንቶቹን ሇገመዴ ፣ ስንቶቹን
ሇጥይት አሳሌፈው ሰጧቸው! ቤት ይቁጠራቸው።
ዓሇም የማይጏረብጣትን ካፈር ዯባሌቃ ታስገዛሇች። ከሩቅ ሩቅ ምሳላ ሇመስጠት ሮዳሻንና ዯቡብ
አፍሪካን መጥቀስ ይበቃሌ። ዓሇም ሇክፉም ሆነ ሇዯግ መሌኳን ሇመሇወጥ የሚሞክሩ ሌጆቿን በጭካኔ
ታስቀጣሇች። ዓመት ባሌሞሊ ጊዜ ውስጥ ያመፁ ሌጆቿን አሌገዴሌም ያሇውን ካሴስ ክሇይን አምስት
ዓመት እስራት አስፈርዲበታሇች። ቼጉቤራን ሇጥይት አሳሌፋ ሰጥታዋሇች….. በዓሇም ዯረጃ ያለትን
መጥቀሴ ነው እንጂ ፣ እንዯ ኃይለ ከየመንዯሩ የሚታፈሰውንማ ማን አውቆት ? ከዚህ መሏሌ ቾምቤዎች
አንቺ ፣አንተ ፣ አንቱ እየተባለ እየተሾሙ እየተሻሩ ፣ እየታሰሩ እየተፈቱ ተዝናንተው ይኖራለ።
“ወዯ አገር ቤት ጏራ ያሌንማ እንዯሆነ በእነ አፄ ቴወዴሮስና በእነ አፄ ዮሏንስ ጊዜ ከጅብ አምሌጦ
የቀረ ቁርበት የመሰሇ ጨርማዲ ጋሻ በብብቱ ያጠበቀና ባሇቆዲ ወይም ሲሶ እንጨት ብረት መሳይ
በጫንቃው አጋዴሞ ዝቅ ያሇ እንዯሆነ ፣ አንዴ እከካም ነፍጠኛ ብቻውን ያዴር ከሆነ አንዴ መንዯር
ሲያስር ሲፈታ ሲያስጨንቅ ነበር” ያለት እውነት ከእውነትም በሊይ ቢኖር ያንን ሆኖ እናገኛዋሇን።
ፓሉስ እንዯ ሽፍታ የሚፈራበት፣ የሚሸኝበት ፣ መንገዴ ሲሄዴ ስንቅ የሚሰነቅበት ፣
የሚያስገብርበት ቦታ መኖሩን የማያውቅ ቢኖር ምንኛ ዯንቁሯሌ!! ከእርስዎ እጅግ የቀዯመው ፕሊቶ
የተባሇው ፈሊስፋ ይኽንኑ ታዝቦ ወታዯሮች እንዱህ ሉሆኑበት የቻለበትን ምክንያት ሲያስረዲ ( ወታዯር
ሲሰሇጥን እንዯ ውሻ መሆን አሇበት፤ የቤቱን ሰው የማይነካ የውጭውን ዘራፊና ላባ የሚጠብቅ ፤ ጌታውን
የሚያውቅ አገሌጋይ መሆን አሇበት። ቤተሰቡን የሚነክስ ውሻ ያበዯ ነው። ሕዝቡን/ጌታውን /አሳዲሪውን
የሚጋፋ ወታዯርም ሥራውን አሊወቀም ማሇት ነው። ስሇዚህ ትምህርት ጅምናስቲክ(ሰውነቱ እንዱጠነክር)
ሙዚቃ (ሌቡ እንዱሇሰሌስ) ያስፈሌገዋሌ ብሎሌ።
የኛው ትምህርት ግን “ተከተሌ አሇቃህን” ነው። ገዯሌ ሲገባ ብታይ “ገዯሌ ግባ” ነው። የሆነ ምሳላ
ቢያስፈሌገን ያሇፈው ዓመት ሰሊማዊ ሰሌፍ ሇምን እንዯተዯረገ ተራ ወታዯሩ ቀርቶ ሻሇቆቹ እንኳን
አሇማወቃቸውን ሳያፍሩ አጫውተውናሌ።
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“ፓርሊማውን ተቃውመን ነው ስንሊቸው እኛ መንግሥት እንገሌብጥ ያሊችሁን መስልን ነው
እንጂ …..በማሇት ተፀፅተው በሇው! አሌናቸው ! አለ። በበሇው ዓሇም ውስጥ ነው ያሇነው!!
አፈወርቅ! ሇርስዎ ጊዜ ብዙ የተሇወጠ ይመስሌዎታሌ። ሇኔ በመጠን ይሇያይ እንጂ በዓይነቱ
የተሇወጠ አይመስሇኝም።
ስሇ መጽሏፍዎ ጠቅሊሊ አስተያየት መስጠት ቢያስፈሌግ በጊዜው የነበሩት ነጋዴራስ ገብረሕይወት
ባይከዲኝ ያለትን ጠቅሶ ማሇፍ ይበቃሌ።
“….ካቶ አፈወርቅ እጅ የታተመው ታሪክም ቢሆን ሙለ አይዯሇም። ብዙውን ነገር በጨሇማነቱ
ይተዋሌ፣ ብዙ ነገር ያሳምራሌ ፣ በየዋሁና ጠንካራው የትግሬ ነገዴ ይሌቁንም እንዯ ቦሬሳው ካሣ ያሇ
አርበኛ ከማንም ሰው እጅና አፍ ሉወጣ የማይገባው የስዴብ ቃሌ ይገኝበታሌ። ዲግማዊ ምኒሌክን
ሇማመስገን አፄ ዮሏንስ አራተኛን መስዯብ የማያስፈሌግ ይመስሊሌ።”
በለ አፈወርቅ ዴርሻዬን ፈፅሜ እሰከምከተሌዎት ዴረስ መሬት ይቅሇሌዎ እያሌኩ እሰናበተዎታሇሁ።
አክባሪዎ
ዋሇሌኝ መኯንን
/ ሥነ መ. III /
መጋቢት 18 ቀን 1960 ዓ.ም.
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