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ሥነ ጽሁፍ እና ትምክህተኝነት 
 

ከቢላል  05/29/13 

 

እነሆ አዲስ አበባችን የአህጉረ አፍሪካ መዲናነቷን በሚያስመሰክር ኢትዮጵያዊ መሰናዶ፣ ጠብ 

እርግፍ! ስትል የሰነበተችለትን የአፍረካ ህብረት 50ኛ ዓመት የምስረታ በዓል አስተናግዳ 

እንግዶቿን ሸኝታለች።  

ስለሆነም፣ ለመላው አፍሪካዊያንና እንዲሁም በዓለም ዙሪያ ለሚኖሩ ጥቁር ህዝቦች ሁሉ፣ እንኳን 

ለቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት (OAU) ለአሁኑ የአፍሪካ ሕብረት (AU) 50ኛ ዓመት 

የልደት በዓል አደረሳችሁ! እላለሁ፡፡ 

በተፈረ ከዚህ አገራችን ኢትዮጵያ ካስተናገደችው የአፍሪካ ህብረት የወርቅ ኢዮቤልዩ ክብረ በዓል 

ጋር የተያያዘ ሰሞነኛ ትዝብቴን ላጋራችሁ ፈልጌ ነውና ብዕር ያነሳሁት፣ ወደ ፍሬ ነገሩ ልግባ፡፡ 

አዲስ አበባ ውስጥ የሚታተሙትን ወፈ ሰማይ “ የግል ፕሬስ ውጤቶች” (መፅሔቶችና ጋዜጦችን) 

በሙሉ እከታተላለሁ ለማለት ባልደፍርም፤ አብዛኞቹን ከሞላ ጎደል የማየት ልማድ አለኝ፡፡ 

እናም በዚህ ስሌት መሰረት ከማነባቸው የግል ፕሬስ ውጤት አንዱ በሆነው  “ሰንደቅ” ጋዜጣ “ኪነ-

ጥበብ እና ባህል” የሚለው አምድ ላይ በቋሚነት የሚፅፈው አቶ ጥበቡ በለጠ፣ አዘውትሮ 

የሚያነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች፣ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ለትዝብት የሚዳርጉ ሆነው 

አገኛቸዋለሁ፡፡ 

ለነገሩ እኔ ብቻ ሳልሆን በርካታ የጋዜጣው አንባቢያን የነፍጠኛው ስርዓት ፀሐፊ ትዕዛዝ 

በሚያስመስለው ትምክህታዊ አመለካከቱ ቅር መሰኘታቸውን በፅሁፍ ጭምር ሲገልፁለት 

ይስተዋላሉ፡፡ 

ለምሳሌ ሚያዝያ 3 ቀን 2005 ዓ/ም ታትሞ በወጣው ቁጥር 399 ሰንደቅ ጋዜጣ ላይ፤ ይሄው ጥበቡ 

በለጠ “ጥበበኞቹ ዶርዜዎች” በሚል ርዕስ ያቀረበው ፅሁፍ ቅሬታ ያሳደረባቸው አንድ አንባቢ 

“በጥበብ ስም ዶርዜን ጋሞ ማድረግ አይቻልም” የሚል ርዕስ የሰጡትን የማስተባበያ ፅሁፋቸውን 

ረቡዕ ግንቦት 7 ቀን 2005 ዓ/ም በታተመው ቁጥር 401 ሰንደቅ ጋዜጣ አስነብበውናል፡፡  
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ቅሬታ አቅራቢው አሰፋ ሻመና የተባሉ የዶርዜ ብሔረሰብ ተወላጅ ሲሆኑ፣ የዕሁፋቸው ይዘትም 

የጥበቡ በለጠን ስህተቶች ከማረም ( ከመጠቆም) አልፎ የዶርዜዎች መገለጫ ተደርጎ ስለሚቆጠረው 

ሽመና (የሸማ ስራ ሙያ) ታሪካዊ ዳራ፣ እንዲሁም ስለ ብሔረሰቡ ትክክለኛ ማንነት ጥሩ ግንዛቤ 

የሚያስጨብጥ እንደሆነ ያነበቡት ሰዎች ሁሉ ሊፈርዱ ይችላሉ፡፡ 

የጋዜጣው አምደኛ አቶ ጥበቡ በለጠ ግን ለማንም ይሁን ለምንም ቅሬታና ማስተባበያ ቁብ የሚሰጥ 

ዓይነት ሰው አይመስልም፡፡ 

ለዚህ አባባሌ ምክንያት የሆነኝ ደግሞ፣ በተለይም ሚያዝያ 14 ቀን 2005 ዓ/ም “የነፃነታችሁ ቀን 

ቀርቧል” በሚል ከቀዳማዊ አፄ ሃይለስላሴ ንግግር የተወሰደ ርዕስ፣ 50ኛ ዓመቱን ስላከበረው 

የአፍሪካ ህብረት አመሰራረትና ንጉሱ ስለነበራቸው ታሪካዊ ሚና የቀረበው ፅሁፍ አጠቃላይ ይዘት 

ነው፡፡ 

ምንም እንኳን የዛሬ 50 ዓመት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ እንዲመሰረት 

በማድረግ ረገድ የመሪ ተዋናይነት ሚና ከነበራቸው የአህጉሪቱ ፖለቲከኞች መካከል፣ የኢትዮጵያው 

ንጉሰ-ነገስት ቀደማዊ አፄ ኃ/ስላሴ አንዱ እንደነበሩ ባይካድም፣ የሰንደቅ ጋዜጣው አምደኛ አቶ 

ጥበቡ በለጠ በተጠቀሰው ፅሁፉ ሰውየውን መለኮታዊ ፀጋ ሊያላብሳቸው መሞከሩ  በእርግጥም 

የሚያስተዛዝብ ጉዳይ ሆኖ ስላገኘሁት ለአብነት ያህል አብረን እንመልከት፡፡ 

ንጉሰ ነገስቱ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራች ጉባኤ ላይ ያሰሙትን ታሪካዊ ንግግር፣ ለዕሁፉ 

ማጠንጠኛ አድርጎ የተጠቀመበት ጥበቡ በለጠ፣ ጭራሽ ይግረማችሁ ብሎ ታላቁ የነፃነት ታጋይ 

ኔልሰን ማንዴላ ሳይቀር፣ የይቅር ባይነትን አስፈላጊነት የተማረው ከእርሳቸው ዲስኩር እንደሆነ 

በእርግጠኝነት ሲነጋር አለማፈሩ ነው እኔን ለትችት የገፋፉኝ፡፡ 

በወቅቱ ንጉሱ ለፈፀሙት “አፍሪካውያንን ከቅኝ አገዛዝ ባርነት ነፃ የማውጣት ገድል ከዓለም ዙሪያ 

የተላከላቸው የአድናቆት መግለጫ ነው” ብሎ ያቀረበው የውዳሴ መዓትም ሰውየው የሰው ልጆችን 

ከምድራዊ ፍዳ ለመታደግ እንደክርስቶስ ስጋ ለብሰው የመጡ መሲህ እንጂ ተራ ሟች ፍጡር 

እንዳልሆኑ ሊያሳምነን የዳዳው ፀሐፊው፣ ስለሌሎቹ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት OAU መስራች 

አባቶች ታሪካዊ አስተዋዕኦ ምንም ነገር ትንፍሽ ሲል አለመደመጡም ትዝብት እንኳን የማይፈራ 

ዓይን አውጣ ብጤ መሆኑን የሚያመለክት ይመስለኛል፡፡  

ሌላው ቢቀር የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደህብረት ደረጃ እንዲያድግ በማድረግ ረገድ ጉልህ 

ሚና እንደተጫወቱ ስለሚነገርላቸው ጠ/ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አስተዋዕኦ፣ የሚያውቀውን እውነት 

ትንፍሽ ሊል አለመፈለጉ ደግሞ፣ አቶ ጥበቡ በለጠ በቀላሉ የማይሽር ትምክህተኝነት የተጠናወተው 

የነፍጠኛው ሥርዓት ፀሐፌ ትህዛዝ ነው ብዬ እንድደመድም አስገድዶኛል፡፡  
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ከሚያዝያ 30 ቀን 2005 ዓ/ም እስከ ሚያዝያ 14 ቀን 2005 ዓ/ም ድረስ በታተሙት የሰንደቅ 

ጋዜጣ ሶስት ተከታታይ እትሞች ላይ ይሄው አምደኛ ተብዬ፣ በአፍሪካ ህብረት ኢዮቤልዩ በዓል 

ዙሪያ የፃፋቸውን አርቲክሎች ብትመለከቱ ግን፣ አንድ ወቅት የአፍሪካ አንድንት ድርጅት(OAU)ን 

ስብሰባ የመምራት ዕድል የገጠማቸውን ከእርሱ ብሔር የሚወለዱ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ጭምር 

እያወዳደሰ ማቅረቡን ትረዳላችሁ፡፡ 

ስለዚህም እንደ ጥበቡ በለጠ ዓይነቶቹ የነፍጠኛው ስርዓት ፀሓፊ ትዕዛዞች፣ በኪነ ጥበብ ሽፋን 

የራሳቸውን ድብቅ ዓላማ ሊያስፈፅሙ ሲሞክሩ እያየን በቸልታ ማለፍ ተገቢ አይደለም የሚል ፅኑ 

እምንት እንዳለኝ እየገለዕኩ፣ ቀዳማዊ አፄ ኃ/ስላሴ እሱ እንደገለፃቸው ለሰው ልጆች መብትና 

ነፃነት ጥብቅና ሊቆሙ ወደዚህ ምድር የመጡ መሲ እንዳልነበሩ የማውቀውን ታሪካዊ ሀቅ ከብዙ 

በጥቂቱ አስታውሰው ዘንድ እገደዳለሁ፡፡ 

እንግዲያውስ የመጨረሻው ንጉሰ-ነገስት ዘኢትዮጵያ ማንዴላ ደቡብ አፍሪካን የአፓርታይድ ዘረኛ 

አገዛዝ ውጤት ከሆነው ጭፍን ጥላቻ (ቂም በቀል) እንዲታደጋት ያደረገውን የይቅርባይነት ባህል፣ 

እንኳንስ ለሌሎች የማስተማር ሞራላዊ ብቃት ሊኖራቸው፣ የእርሳቸው ሞግዚታዊ አገዛዝ ክፉኛ 

አንገሽግሿቸው “የራሳችንን ጉዳይ ራሳችን እንድንወስን ሊፈቀድልን ይገባል” የሚል የመብት ጥያቄ 

በሰላማዊ መንገድ ስላቀረቡ ብቻ፣ የአፄው አሃዳዊ መንግስት ጦሩን ነፍጥ አስታጥቆ እያዘመተ 

በሚፈፅምባቸው ተደጋጋሚ ወረራ ምክንያት፣ በቅኝ ግዛት ስር ወደነበሩት የጎረቤት ሀገሮች 

እየተሰደዱ ህልውናቸውን ከፍፁም ጥፋት ያዳኑ ብሔሮች ቁጥራቸው ጥቂት እንዳልሆነ ለአቶ ጥበቡ 

በለጠ በዚህ አጋጣሚ ልጠቁመው፡፡ 

ያኔ ከነመፈጠራቸውም ተዘንግተው የቆዩትን አናሳ ብሔረሰቦችን እንተዋቸው እኔ ራሴ ተወልጄ 

ባደግኩበት የራያራዩማ  ምድር (በአሁኑ አወቃቀር ደቡባዊ ትግራይ እና ሰሜን ወሎን በከፊል 

የሚያጠቃልል ለማለት ነው) ወላጆቻችን ዕድሜያቸውን ሲጠየቁ “ራስ አበበ ዳምጤ ሲወረን እናቴ 

እኔን አርግዛ ነው ወደ አፋር የሸሸቸው”  

ወይም ደግሞ “ራስ አበበ አረጋይ ሲወረን ነው የተወለድኩት” አልያም “ያኔ ለእረኝነት ደርሼ 

ስለነበር፣ የሃይለስላሴ ወታደሮች መጥተው ድፍን ራያ ራዩማን በእሳት ሲያጋዩት ትዝ ይለኛል” 

የሚል ምላሽ እንደሚሰጡ ዛሬም ቢሆን ሔዶ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

የንጉሰ ነገስቱ ጭካኔ ባስከተለው ተደጋጋሚ ወረራ ምክንያት ለዘመናት ጥሮ ግሮ ያፈራው ቤት 

ንብረቱ እየወደመበትና የህልውናው ጌጦች አድርጎ ሚቆጥራቸው ከብቶቹም፣ በነፍጠኛው ስርዓት 

ወታደሮች እየታረዱበት ለከፋ ምድራዊ ስቃይ የተዳረገው የራያ  ህዝብ፣ አንድ ወቅት ብሶቱን 

የገለፀበትን ግጥም እንመልከት፤  
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ካልቆሰቆሱበት፣ አይፈላም ጀበና 

ከኃይለስላሴ፣ ይሻላል ጎበና፡፡ 

 

ይህ የህዝቡን ተቃውሞ እየተባባሰ መምጣት የሚጠቁም እንጉርጉሮ፣ ያሰጋቸው ንጉሰ ነገስቱ፣ 

በ1957 ዓ/ም የራያ ራዩማን ምድር ቆቦና አዘቦ በሚል ከሁለት ከፍለው፣  አንዱን ወደ ትግራይ፣ 

አንዱን ደግሞ ወደ ወሎ ሲሸነሽኑትም፣ ስንኝ መቋጠር የማይገደው የሀገሬው ህዝብ፣ የከፋፍለህ ግዛ 

ፖሊሲያቸውን እንዲህ ሲል እንዳወገዘው ይነገራል፣ 

የሸዋው ተፈሪ፣ ክፉ ሰው ክፉ ሰው 

እንደ እናቱ ዳቦ፣ ራያን ገመሰው! 

 

ታዲያ የራሳቸውን ዜጎች ከቅኝ ግዛት በማይሻል አፈና ቁም ሰቅል ሲያሳዩ የኖሩትን ግፈኛ ንጉሰ-

ነገስት፣ የመላዋን አፍሪካ ህዝቦች ከባርነት ሊዋጁ በመለኮታዊ ስልጣን የተከሰቱ የነፃነት መሲህ 

አስመስሎ ማቅረብ ትዝብት አለመፍራት እንጂ ሌላ ምን ምን ሊባል ይችላል ወገኖቼ!? 

ደግሞስ ንጉሱ ፀሐፊው እንደገለፃቸው ዓይነት “የይቅርባይነት ሃዋሪያ” ቢሆኑ ኖሮ አማሟታቸውን 

እንኳን ማሳመር አይችሉም ነበርን? መቸስ መጨረሻቸው ምን ያህል አስከፊ እንደሆነ ለጥበቡ 

በለጠ መናገር የሚጠበቅብኝ አይመስለኝም፡፡ 

 

“ይህ ዛሬ 50ኛ ዓመቱን የሚያከብረው የአፍሪካ ህብረት የማስታወሻ ሐውልት እንኳ ሳያቆምላቸው 

መቆየቱ በጣም ይቆጫል፣ ያሳዝናልም፡፡ ለነገሩ በአዲሱ ትውልድ እነቴዲ አፍሮ ውስጥ 

ግርማዊነታቸው እየተቀጣጠሉ ነው” ብሏል የሰንደቅ ጋዜጣ አምደኛ ፅሁፉን ሲያጠቃልል፡፡ 

እንግዲህ እኔም እነኩዋሜ ንክሩህ ማን፣ እነጆሞ ኬንያታን፣ እነ ሴንጎርን፣ እነጁሌስ ኔሬሬንና እነ 

ሴኮቴሬን የመሳሰሉት ታላላቅ አፍሪካውያን አባቶች፣ ለአህጉሪቱ ነፃነት የዋሉትን ውለታ ሁሉ፣ 

ለአንድ ሰው ብቻ ጠቅልሎ የመስጠት ፍርደ ገምድል ሙከራው ነው ያስገረመኝ፡፡ 

ይህ ዓይነቱ ግብዝነት የሚመነጨው ደግሞ፣ የራስን ምስል እንደተራራ አግዝፎ ከመመልከትና 

ለሌሎች ማንነት ተገቢ ዕውቅና ለመስጠት ካለመፈለግ ነው፡፡ በግልፅ አነጋገር የሀገራችንን ጭቁን 

ብሔር ብሔረሰቦች ታሪክ ሰሪነት አምኖ መቀበል ውርደት መስሎ እየታያቸው፣ ባገኙት አጋጣሚ 

ሁሉ፣ እኛን የሚያብጠለጥሉን ትምክህተኞች፣ የመላው አፍሪካ ህዝቦችን የጋራ ታሪክ፣ ለእነሱ ብቻ 

የሚገባ አድርገው ይቆጥሩታል እያልኩኝ እንደሆነ ልብ ይባልልኝ፡፡    
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