የአቶ መኯንን ካሣ የሕይወት ታሪክ

በሻምበሌ ዘሇቀ

አቶ መኯንን ካሣ ከአባታቸው ከአቶ ካሣ ኩራኽና ከእናታቸው ከወይዘሮ ጥሩ ቦሩ በ 1898
ዓ.ም በወል መስተዲዴር በቦረና ወረዲ ሌዩ ስሙ ያዬና ከተባሇ ቦታ ተወሇደ፡፡ አቶ መኯንን
ሇአባታቸውም ሆነ ሇእናታቸው አንዴ ብቻ ነበሩ፡፡ የአቶ መኯንን ካሣ ቤተሰቦች በግብርና ሥራ
የሚተዲዯሩ ሲሆን አባታቸው አቶ ካሣ ኩራኽ በዘመኑ በነበረው የገዥ መዯቦች የእርስ በርስ ግጭት
ምክንያት “የሁሊጐሽ ጦርነት” እየተባሇ በሚጠራው ውጊያ ሕይወታቸው በማሇፉ አቶ መኯንን
በአባታቸው እናት በወይዘሮ ጅጌ በእንክብካቤ ማዯግ ግዴ ሆነባቸው፡፡ እናታቸው ወይዘሮ ጥሩ
ከባሇቤታቸው ከአቶ ካሣ ሞት በኋሊ ወዯ ቤተሰባቸው ትውሌዴ መንዯር በመምጣት ሶዬ ከተባሇችው
መንዯር መኖር ጀመሩ፡፡ አቶ መኯንን ባባታቸው እናት አሳዲጊነት ሇአቅመ አዲም እንዯዯረሱ በእናታቸው
በወይዘሮ ጥሩ የታጩሊቸውን ወይዘሮ ተዋበች የተባለ ሴት አግብተው በተወሇደበት አካባቢ በግብርና
ሥራ መተዲዯር ጀመሩ፡፡ ከመጀምሪያ ባላቤታቸው አንዴ የሴት ሌጅ ወሌዯው በትዲር ሊይ ሣለ
ከአባታቸው የሚገባቸውን የመሬት ውርስ የአባታቸው ወገኖች ፍትሐዊ የመሬት ክፍፍሌ ሉያዯርጉሊቸው
ባሇመቻሊቸውና ቅር በመስኘታቸው የአባታቸውን ወገኖች ቤታቸውን በአራት ማዕዘን በእሳት አቃጥሌው
ባሇቤታቸውን በመያዝ ወዯ ሽዋ አዱስ አበባ ተሰዯደ፡፡
አቶ መኯንን ካሣ ከስዯታቸው በኋሊ በዘመኑ በነበሩት በሌዑሌ ራስ ዕምሩ በሚመራው የኢትዮጵያ ጦር
ውስጥ በውትዴርና ተቀጥረው ሳለ ፋሽሽት ኢጣሉያ አገራችንን በመውረሯ ወረራውን ሇመመከት ከራስ
ዕምሩ ጦር ጋር ወዯ ትግራይ በመዝመት በዘመኑ “ታሊቁ ጦርነት” እየተባሇ በሚጠራው “የማይጨው
ጦርነት” ተካፍሇዋሌ፡፡ፋሽሽት ኢጣሉያ በወቅቱ በማይጨው ጦርነት የተጠቀመችበት በአውሮፕሊን
የሚረጭ የመርዝ ጋዝ በመሆኑ ዴለ ሇጊዜው በጦርነቱ ሉገኝ ባሇመቻለ መሊው የንጉሠ ነገስቱ ጦር፣
ንጉሱን ጨምሮ ወዯ ኋሊ ማፈግፈግ ግዴ ሆነ፡፡ ጠቅሊሊ ወታዯሩ በመበተን ወዯ ሽምቅ ውግያ ሇመግባት
ተገዯዯ፡፡ አቶ መኯንንም በማይጨው ጦርነት በመሳተፍና በመዋጋት ሇጦርነቱ አስተዋጻኦ ካዯረጉት
ጀግኖች አንደ ነበሩ፡፡ ከፋሽሽት ኢጣሉያ ሽንፈት በኋሊ ወዯ ትውሌዴ ቀያቸው ሲመሇሱ እናታቸውን
አሊገኟቸውም። እናታቸው ሌጄን ሣሊገኝ ወዯ ትውሌዴ ሰፈሬ አሌመሌስም በማሇት አዱስ አበባ መኖር
ጀምረው ነበር፡፡ አቶ መኯንንም እናታቸውን ሇመፈሇግ ወዯ አዱስ አበባ ተጓዙ። እናታቸውንም
ስሊገኟቸው ወዯ ትውሌዴ ሰፈራቸው አብረው ተመሇሱ። ከዚህ በኋሊ አዱስ ሕይወት መኖር ጀመሩ።
የመጀመሪያ ባላቤታቸው ጋር ባሇመገናኝታቸው አዱስ ትዲር መመስረት ግዴ ሆነባቸው። በዚህ አዱስ
ሕይዎት ዘመናቸው ወይዘሮ ዘነበች ግዛውን አግብተው ዋሇሌኝ መኯንንና ላልችም ሌጆች አፍርተዋሌ።
የንግዴ ሥራ ጀምረው ንግደ እየሰፋ በመምጣቱ በ1951ዓ ም. ወዯ ዯሴ ከተማ በመምጣት ሣሊይሽ

በሚባሇው አካባቢ የንግዴ ዴርጅት በማቋቋም ሕይወታቸውን ይመሩ ጀመር፡፡
አቶ መኯንን ካሣ የንጉሥ ሚኬሌ ትምህርት ቤትን ሇማስፋፋት፣ ከዯሴ ቦረና የሚወስዯውን
መንገዴ ሇማሰራትና በሃምሳዎቹ ውስጥ በዋግ አውራጃ በተከሰተው ዴርቅ የተጐደ ወገኖችን ሇመርዲት
በዯሴ ከተማ ውስጥ በተቋቋሙት የተሇያዩ የሌማትና ዕርዲታ ኮሚቴዎች ውስጥ በመሳተፍ አገሌግሇዋሌ፡፡
ሌጃቸው ዋሇሌኝ መኯንን በተማሪዎች እንቅስቃሴ በነበረው ተሳትፎ የተነሳ አርበኝነታቸው እየተዯበቀ
አገሪቷ በአንዴ የነጋዳ ሌጅ እንዯምትታመስ የሚያናፍሱ ሰዎች እንዯነበሩ ይታወሳሌ። አቶ መኯንን ግን
ነጋዳ ብቻ ሳይሆኑ የጦር ሜዲ ጀግና፣አርበኛ፣አትንኩኝ ባይ፣ ጥቃት የማይወደ ፣አስተዋይና የአገራቸውን
ታሪክ ጠንቅቀው የሚያውቁ ስሇመሆኑ ያሳሇፉት የሕይወት ዘመናት ምስክር ነው።
አቶ መኯንን ካሣ ካሳሇፉት ሕይወት ሁለ ከባዴ የነበረው ሌጃቸው ዋሇሌኝ መኯንን ባካሄዯው ትግሌ
ሁለ በስርዓቱ ጭፍሮች የዯረሰባቸው ቁጣ፣ዘሇፋና እንግሌት አንደ ነው። ሌጃቸውን በትክክሌ ቀጥተው
እንዲሊሳዯጉ በንጉሱ ሌዩ ካቢኔ ሚንስቴር በነበሩት በአቶ ነብዬ ሌዑሌ የተሰነዘረባቸው ስዴብ
ያስተውሧሌ። ዋሇሌኝ መኯንን ከትግሌ ጓድቹ ጋር በፀጥታ ክፍሌ ስራተኞች ከተገዯሇ በኋሊ አስከሬኑን
ሇመረከብ ችግር ቢያጋጥማቸውም ፣ በትዕግስት ሁኔታዎችን ካሳሇፉ በኋሊ የሌጃቸውን አስክሬን ተረክበው
በመዴሐኔ ዓሇም ቤተክርስቲያን

ሇቤተሰቦቻቸውና ሇራሳቸው ባዘጋጁት መቃብር ቤታቸው ሇማሳረፍ

የቻለ ስው ናቸው። የዋሇሌኝ አስከሬን አዱስ አበባን ሇቆ እስኪወጣ በማጅብ ሇሸኛቸው ሇአዱስ አበባ
ከተማ ሕዝብና ሇተቀበሊቸውም ሇዯሴ ሕዝብ ያሊቸው አክብሮትና ፍቅር ከሁለ የሊቀ ነበር።
ከሇውጡ በኋሊም በወታዯራዊው መንግስትም ንብረታቸውን እንዲጡና በዕዴሜ መግፋት
ምክንያት ከንግደ ስራ ሇመውጣት እንዯተገዯደ ይነገራሌ። ሇዓመታት በዯሴ ከተማ ውስጥ ከቆዩ በኋሊ
በአዯረባቸው ሕመም ምክንያት በሃኪም ሲረደ ቆይተው ሚያዚያ 12 ቀን 1990 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም
ተሇይተው ዯሴ መዴሃኔ ዓሇም ቤተክርስቲያን በሚገኝው መቃብር ቤታቸው ሇማረፍ በቅተዋሌ።

