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ቀን 04/06/2007 ዓ.ም 

ሲሳይ መንግስቴ አዲሱ  

                                                            ከጣሊያን/ቦልዛኖ 

የጉዞ ማስታወሻ 

መግቢያ 

ከመመረቂያ ጽሁፌ (Dissertation) ዝግጅት ጋር በተያያዘ ተጨማሪ የምርምር ስራ ለመስራት ወደ አውሮፓ በተለይም 
ደግሞ ወደ ጣሊያን ሀገር የደቡብ ቲሮል ግዛት መዲና ወደ ሆነችው ቦልዛኖ ከተማ የመምጣት አጋጣሚ ስለተፈጠረልኝ የደቡብ 

ቲሮል ግዛትን የፖለቲካ ሁኔታ በአጭሩ በመዳሰስና የግዛቲቱን ማህበረ-ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በተወሰነም ቢሆን በማጣቀስ 

የጣሊያንን ልምድ ላካፍላችሁ ወደድሁ፡፡ መነሻየ አዲስ አበባ ሆኖ መድረሻየ ጣሊያን/ቦልዛኖ ከተማ ቢሆንም የጉዞየ መስመር 
በጀርመን በተለይም ፍራንከፈርትና ሙኒክን አቆራርጦ የሚያልፍ ስለነበር በበረራ መሰረዝ ምክንያት ፍራንክፈርት ለተጨማሪ 
ስምንት ስአት ከመቆየቴም በላይ በቴክኒክ ጉድለት ሳቢያ ደግሞ ሙኒክ አንድ ሌሊት ከጀርመኖች ጋር ለማሳለፍ ተገድጃለሁ፡፡ 

የሆነ ሆኖ ከሁለት ቀንና ሌሊት የጉዞ ላይ ቆይታ በኋላ ጣሊያን ሀገር ቦልዛኖ ከተማ ስደርስ ሊቀበለኝ ተዘጋጅቶ የነበረውና 
እዚሁ ቦልዛኖ ከተማ ውስጥ የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ወዳጄ በአንድ ቀን በመዘግየቴ ምክንያት በእጅጉ ተጨንቆ እንደነበር 
እያጫወተ ሆኖም በሰላም በመምጣቴ እፎይታ ተሰምቶት በደስታ ተቀብሎ ወደ ማረፊያ ሆቴሌ ወሰደኝ፡፡ በአንድ ቀን መዘግየቴ 
እንዲሁ በጣም አሳስቧቸው የነበሩት የመጣሁበት የአውሮፓ አካዳሚ የፌዴራሊዝምና ሪጅናሊዝም ተቋም አስተባባሪና አንድ 
ሳምንት ቀድሞኝ የመጣው ሌላኛው ጓደኛየም በሰላም መድረሴን ሲያረጋግጡ በደስታ ተቀብለው ከስአት በኋላ በሚቀርበው 
ሌክቸር ላይ እንድገኝ ስለጋበዙኝ የድካሙን ሁኔታ ተቋቁሜ በቦታው በመገኘት በቅርቡ የተካሄደውን የስኮትላንድ ህዝበ ውሳኔ 
አስመልክቶ በአንድ ታዋቂ እንግሊዛዊ የህግ ምሁር ቀርቦ በዝርዝር ተወያየንበት፡፡  

በዚህም ሳቢያ የአንድን ህዝብ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት በተጨባጭ ለማክበር ይኸው መብት የግድ በህገ-መንግስት 
ዕውቅና ማግኘት እንደሌለበት ትምህርት በሚሰጥ መልኩ የቀረበ ሆኖ አገኘሁት፡፡ በማግስቱ ደግሞ ስለደቡብ ቲሮል ግዛት 
ፖለቲካዊ ሁኔታ በተቋሙ አስተባባሪ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ከቀረበልን በኋላ ከስአት ደግሞ ከግዛቲቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት (ፓርላማ) አባላት ጋር የሚያገናኝ ፕሮግራም ተይዞልን ስለነበረ ወደዚያው አመራን፡፡ በምክር ቤቱ ውስጥ የተለያዬ አቋም 
ያላቸው ፓርቲዎች በምርጫ አሸንፈው ወንበር ይዘው በመገኘታቸው ምክንያት የየፓርቲዎቹ ተወካዮች ስለፓርቲያቸው አቋም 
አጭር ማብራሪያ እንዲያቀርቡ ከተደረገ በኋላ ጥያቄ እንድናቀርብና አስተያየትም እንድንሰጥ ተጋበዝን፡፡ የስልጠናው 

ተሳታፊዎችም ከሰሜን አሜሪካ እስከ ሩሲያ ከላቲን አሜሪካ አስከ አፍሪካ (ኢትዮጵያ) እንዲሁም ከኤዢያ በአጠቃላይ ከሀያ 
አገራት የተውጣጡ ስለነበሩ የየራሳቸውን ልምድና ግንዛቤ ይዘው ነበር ወደ ውይይቱና ልምድ ልውውጡ ስብሰባ የገቡት፡፡ 
በመሆኑም በዚህ የግማሽ ቀን ውይይት በርካታ ጠቃሚ ትምህርት ከማግኘታችንም በላይ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በሰለጠነ አኳኋን 
ሲወያዩና በአግባቡ ተደማምጠው ሀሳባቸውንም በነጻነት ስሜት ሲገልጹ ተመለከትን፡፡ በዚህም በእጅጉ ቀናሁና የሀገራችን 
ፖሊካስ መቼ ይሆን እንደዚህ ተቻችሎ በሰለጠነ መልኩ በመርህ ላይ ተመስርቶና መነቋቆርን አስወግዶ በሰከነ ውይይት ታጅቦ 
ስራ ላይ የሚውለው ስል ለራሴ ጥያቄ አንስቼ መልስ ለመስጠት ሳልሞክር ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም አመራን፡፡   

ሌላኛው አስገራሚ ነገር የጣሊያን ፖለቲካ ሴኩላሪዝምን የሚያበረታታ ቢሆንም ከፓርላማው አዳራሽ ውስጥ የኢየሱስ 
ክርስቶስ ምስል በትልቁ ተሰቅሎ በምልክትነት መታየቱ ነው፡፡ ምክንያቱም ጣሊያን ውስጥ የካቶሊክ ሀይማኖት ከእምነትነት 
መገላጫ አልፎ እንደ ባህላዊ እሴት ስለሚቆጠር በየትኛውም ቦታ በመንግስት መስሪያ ቤቶችም ጭምር ከመስቀል የተሰሩ 
ምልክቶችን ማግኘት የተለመደ ጉዳይ ነው፡፡  

የደቡብ ቲሮል ግዛት አጠቃላይ ገጽታ 
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ደቡብ ቲሮል (South Tyrol) የጣሊያን አንድ ግዛት ስትሆን በዋነኛነት ከኦስትሪያና ጀርመን ጋር የምትዋሰን፣ በቋንቋም ሆነ 

በባህል ከእነዚህ አገሮች ጋር ጥብቅ የሆነ ትስስር ያላትና እንደ እኛ የ13 ወር ጸጋ ባይኖራትም ከአመቱ ውስጥ 300 ቀናት 
ጸሀያማ የሆነ የአየር ጸባይ ባለቤት የሆነች ግዛት ነች፡፡ ግዛቲቱ ሶስት ብሔረሰቦች የሚገኙባት ስትሆን እነዚህም ጀርመን፣ 
ጣሊያንና ላዲን በመባል ይታወቃሉ፤ ጀርመኖቹ እኛ ጣሊያናውያን አይደለንም የሚል ጠንከር ያለ ስሜት ሲኖራቸው 
ጣሊያኖቹ ደግሞ ከሌላው የጣሊያን ህዝብና ግዛት ጋር የጠበቀ ግንኙት መስርተዋል፡፡  

የአካባቢው ነባር የሆኑት የላዲን ብሔረሰብ አባላት ግን በቁጥር አነስተኛ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በግዛቲቱ ፖለቲካ 

እንቅስቃሴ ላይ ያን ያህል ጠንከር ያለ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችሉ ሆነው አልተገኙም፡፡ የግዛቲቱ ህዝብ ብዛት 505,067 ሲሆን 
የትምህርትና የስራ ቋንቋ ደግሞ በዋነኛነት ጀርመንኛና ጣሊያንኛ በመሆኑ ላዲኖቹ በንቃት ለመሳተፍ ከፈለጉ ሁለቱንም 
ቋንቋዎች ማወቅ ይኖርባቸዋል፡፡ ሌሎቹ ብሔረሰቦችም ቢሆኑ በግዛቲቱ ውስጥ የተሻለ ተሳታፊና ተጠቃሚ ለመሆን ከፈለጉ 
አንዳቸው የሌላኛቸውን ቋንቋ የመማርና የማወቅ ግዴታ አለባቸው፡፡  

የጀርመኖቹ ቁጥር ከጠቅላላው የግዛቲቱ ነዋሪ ውስጥ 69.4 በመቶ ማለትም 314,600 በመሆኑ ምክንያት 45 መቀመጫ 

ካለው የግዛቲቱ ምክር ቤት ውስጥ 29ኙን ለመቆጣጠር ዕድል ሲያገኙ ጣሊያኖቹ አምስት እንዲሁም ላዲኖች ደግሞ አንድ 
ተወካይ ብቻ እንዲኖራቸው ሆነዋል፡፡ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ፓርቲዎቹ በዋነኛነት ቋንቋን መሰረት አድረገው 
የተደራጁ በመሆናቸው የድጋፋቸው ምንጭም ይሁን መሰረት ይህንኑ ሁኔታ ያገናዘበ ስለሆነ ነው፡፡ እንዲህም ሆኖ በተቻለ 
መጠን በሲቪል ሰቪሱና በፖለቲካ መዋቅሩ ውስጥ የሁሉም ብሔረሰቦች ተሳትፎ እንዲኖር ጥረት ከመደረጉም በላይ የሴቶችን 
ተሳትፎ ለማበረታታትም የኮታ ስርአትን ሳይቀር ለመጠቀም ተገደዋል፣ በዚህም በአውሮፓ እንደ ጥሩ ሞዴል የምትታይ ግዛት 
ለመሆን በቅታለች፡፡ እዚህ ላይ አውሮፓ ውስጥም እስካሁን ድረስ የሴቶች ተሳትፎ ይህን ያህል ዝቅተኛ ነው እንዴ የሚል ጥያቄ 
ሊነሳ ይችል ይሆናል፡፡ ምክንያቱም ስለአውሮፓ አገራት ፖለቲካና ኢኮኖሚ ዕድገት ሲወራ ትልቅ ስልጣኔ መኖሩን 
ስለምናውቅና ሴቶቹም ቢሆኑ የዚህ ስልጣኔ ሙሉ በሙሉ ተቋዳሽ ይሆናሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ኮታ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ 
በአውሮፓ ውስጥ ስራ ላይ ማዋል አግባብ መስሎ አይታየንም ይሆናልና ነው፡፡ የሚገርመው ነገር እዚህ ጣሊያን በተለይም 
ደቡብ ቲሮል ውስጥ የማንነት ጉዳይና የሴቶች ተሳትፎ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ሆኖ ነው ያገኘነው፡፡  

ይህም ማለት አብዛኛዎቹ ጀርመኖች ከጣሊያን ተገንጥለው ወደ ኦስትሪያ ለመሄድ ስለሚፈልጉ በግዛቲቱ ፓርላማ ውስጥ 
የተወከሉ ፓርቲዎች በግልጽ እኛኮ ጣሊያኖች አይደለንም፣ በባህልም ይሁን በቋንቋ ከጣሊያኖቹ ጋር አንመሳሰልም፣ ስለሆነም 
የህዝብ ውሳኔ እንዲካሄድ ተፈቅዶልን የራሳችንን ዕድል በራሳችን ልንወስን ይገባል ሲሉ አጥብቀው ይከራከራሉ፣ ይህም 
ጠንካራ አቋማቸው በተወሰነም ቢሆን የኦስትሪያን መንግስት ቀጥተኛ ድጋፍ የሚያገኝ መሆኑን በተዛዋሪ መልኩ ይገልጻሉ፡፡ 

በዚህም ሳቢያ ብዙውን ጊዜ የአውሮፓ ህብረት ሳይቀር ደግፎ ተግባራዊ ያደረገውን የኮሶቮን ነጻነት በምሳሌነት እያነሱ ይህ 
ዕድል ለእኛስ የማይሰጥበት ምክንያት ምንድነው ሲሉ አጥብቀው ይጠይቃሉ፡፡ ይኸ ሁኔታ በእጅጉ ስለሚያሳስበውና የደቡብ 
ቲሮል ታሪካዊ ሁኔታ የግድ ስለሚለው ይመስላል ምንም እንኳ ጣሊያን የምትከተለው የፖለቲካ ስርአት በዋነኛነት አህዳዊ 
የሚባለውን አይነት ቢሆንም የጣሊያን መንግስት ለደቡብ ቲሮል ግዛት ትልቅ የሆነ የራስ ገዝ አስተዳደርን ለመፍቀድ 
የተገደደው፡፡ 

ቦልዛኖ የጣሊያኗ ውብ ከተማ 

ጣሊያን ሲነሳ ቀድመው ከሚጠቀሱት የከተማ ስሞች ውስጥ ቬነስ፣ ሲሲሊ፣ ሮም ወዘተ. ቢሆኑም የደቡብ ቲሮል መዲና 
የሆነችው ጥንታዊቷ ከተማ ቦልዛኖም ብትሆን ስሟ እንደሌሎቹ ገኖ አይሰማ እንጂ ውብ ህንጻዎቿ ብቻ ሳይሆኑ አጠቃላይ 
ገጽታዎቿ ውበቷን አጉልተው በማሳየት በግልጽ ይመሰክራሉ፡፡ ከፓርላማ ልምድ ልውውጥ መድረክ እንደወጣን አንደኛው 
የፓርላማ አባል የከተማዋን ዋና ዋና ምልክቶች ሊያስጎበኘን ቃል በመግባት ይዞን ተንቀሳቀሰ፡፡ እናም በመጀመሪያ የወሰደን 
ለቦልዛኖዎች ልዩ ምልክት ወደ ሆነውና በከተማዋ መሀል ላይ በኩራት ተኮፍሶ ወደ ሚገኘው ጥንታዊው የካቶሊክ ግዙፍ 

ቤተክርስቲያን ሲሆን ከ700 አመታት በፊት ከ7 ሽህ በማይበልጡ ነዋሪዎች ብቻ እንደተገነባ እንደ ዋዛ ነገረን፡፡  

አስገራሚው ነገር ከቤተክርስቲያኑ መግቢያ በር ላይ የሚገኙት ምልክቶች ከወይን ተክል ጋር የተያያዙ መሆናቸው ነው፡፡ ይህም 
ማለት በአንድ በኩል ወንዱ የወይን ዛፍ ሲቆርጥና ለጠመቃ በሚያመች መልኩ ሲያዘገጃጅ የሚታይ ሲሆን በሌላኛው ጎን ሴቷ 
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የጠመቃውን ስራ እንዴት እንደምታከናውን ያሳያል፡፡ በነገራችን ላይ የወይን አዝመራ ለአካባቢው ገበሬዎች ዋነኛ የገቢ ምንጭ 
ሲሆን የኑሯቸውም መሰረት እንደሆነ መመልከት ችለናል፡፡ ሌላኛው የጎበኘነው አካባቢ ደግሞ የመንገድ ላይ አትክልትና 

ፍራፍሬ መሸጫ ቦታ ሲሆን ከ1275 ዓ.ም ጀምሮ በአካባቢው ገበሬዎች በጉልት መልክ ተጀምሮ በአሁኑ ወቅት ዘመናዊ የሆኑ 
መጠለያዎች ብቻ ተዘጋጅተውለት አሁንም ድረስ ቀልብን በሚስብ መልኩ በስፋት እየተሰራበት ይገኛል፡፡ አፕል ከብርቱካንና 
ማንጎ ጋር በእኩል ዋጋ የሚሸጥበት ገበያም ቢኖር ይኸው የመንገድ ላይ ገበያ ይመስለኛል፣ ከተማዋ በዋነኛነት የነጋዴዎች 
ማዕከል እንደነበረችም የተለያዩ የንግድ እንቅስቃሴ ሲካሄድባቸው የነበሩትንና አሁንም ድረስ ህይወት ኖሯቸውና ነፍስ ዘርተው 
እየተሰራባቸው የሚገኙትን ጥንታዊ ህንጻዎችን በማስጎብኘት ይበልጥ አስገረመን፡፡  

በአጠቃላይ ሲታይ ቦልዛኖ ጽድት ያለች፣ የተካበዱ ህንጻዎች የሌሎባት (ከፍተኛው ባለ7 ፎቅ ብቻ ነው) የተካበደ አጥርና ቪላ 

ቤት ማየት ብርቅ የሆነባትና በተራራ የተከበበች ጥንታዊ ከተማ ስትሆን በውስጧም 102,869 ህዝብ የሚኖርባት መካከለኛ 

ከተማ ናት፡፡ በዚች ከተማ ጎቴ የተባለው ታወቂው የጀርመን ጸሀፊ (የአዲስ አበባውን ጎቴ ኢንስቲቲዩት ያስታውሷል) ለተወሰኑ 
ቀናት ያሳለፈ ከመሆኑም በላይ በማስታወሻው ላይ ስለከተማዋ ትንሽ ነገር መጻፉን አስጎብኛችን በኩራት መንፈስ 
አጫውቶናል፡፡  

ሆኖም ምክንያቱ ባይታወቅም ከተማዋን ብዙም ስላልወደዳት ከከተማዋ ወጣ ባለ አካባቢ ለተወሰነ ጊዜ ያህል ከኖረ በኋላ ወደ 
ከተማዋ ዳግመኛ ሳይመለስ በዛው አድርጎ ወደ ሌላ አካባቢ መሄዱን አስጎብኛችን በቁጭት ስሜት ውስጥ ሆኖ ገጾልናል፡፡ 
ተጠቃሎ ሲታይ በቦልዛኖ ከተማ ውስጥ አንድ ትልቅ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝ ሲሆን እኔ የተገኘሁበት የአውሮፓ አካዳሚ ብቻ 
በውስጡ ከአስራ አንድ ያላነሱ የጥናትና ምርምር ተቋማት ይገኛሉ፡፡  

ከተማዋ በርካታ የቱሪስት መስህብ የሆኑ ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቦታዎች በብዛት ስላሏትም በአመት 5.8 ሚሊዮን ሰው 
ይጎበኛታል፡፡ በዚህም ምክንያት ከወይን እርሻ ቀጥሎ ዋነኛ የገቢ ምንጯ ከቱሪስቶች የሚገኘው ገንዘብ እንደሆነ ነዋሪዎቿ 
ይናገራሉ፡፡ በመሆኑም የደቡብ ቲሮል አመታዊ የነፍስ ወከፍ የገቢ መጠን እጅግ ሀብታም ከሚባሉት አገራት ማለትም 

34,700 ዩሮ የሚገመት ሲሆን ይህም ከጣሊያንም ሆነ ከአዎሮፓ አማካይ ገቢ በላይ ሆኖ ይታያል (የጣሊያን 24,300 

የአውሮፓ አማካይ ደግሞ 23,500 ብቻ ነው)፡፡ 


