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«የኛ ሰው» 
 
ቋንቋን ያከብራለ። ቃሊትን ይንከባከባለ። ሇሥነ ጽሑፋዊ ውበት ይጠነቀቃለ። የአጻጻፍ 
ስሌታቸው ያስዯስታሌ። ስሇሆነም የእውነተኛ ታሪክም ሆነ የሌብወሇዴ መጽሐፎቻቸው 
የአንባቢን ሙለ ትኩረት ይስባለ። ከላሊ ቋንቋ የተረጎሟቸውንም ሥራዎቻቸውን በጥንቃቄ 
መርጠውና በውብ አማርኛ አሳምረው የማቅረብ ስጦታቸውን ዯጋግመው 
አስመስክረውባቸዋሌ። በአጭር አገሊሇጽ ሰውዬው የጽሑፍን ክቡርነት ጠንቅቀው ያወቁና 
ከሙለ የሃሊፊነት ስሜት ጋር ግዳታቸውን የተወጡ ታሊቅ ኢትዮጵያዊ ጸሐፊ ነበሩ። 
ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ያከበሩ የብዕር ሰው . . . «የኛ ሰው»። 
 
ወቅቱን በትክክሌ ባሊስታውሰውም የአምስተኛ ወይም የስዴስተኛ ክፍሌ ተማሪ ከነበርኩባቸው 
ጊዛያት ጀምሮ ነበር የዯራሲ ማሞ ውዴነህን ሥራዎች ማንበብና ማዴነቅ የጀመርኩት።  
በጊዛው ርዜመት የተነሣ በትክክሌ ትዜ ባይለኝም ዯራሲው ሇሕትመት ያበቋቸውን 
አብዚኛዎቹን መጻሕፍት አንብቤአሇሁ። ያን ጊዛ ሇዯራሲው የነበረኝ አዴናቆትም አሁንም 
አብሮኝ አሇ። በነዙያ ዴንቅ ሇጋ የመማሪያ ዓመታት እንዯ አቶ ማሞ ውዴነህ አይነቶቹ 
የአገራችን ጸሐፊያንና ገጣሚያን ያቀርቡሌን የነበረው የንባብ ዴግስ የሚጠገብ አሌነበረም። 
ታዱያ በዙያ የሌጅነት ወቅት የመጽሐፍ ፍቅር ከነበራቸው ጥቂት አብሮ አዯግ ጓዯኞቼ ጋር 
ሆነን «የኛ ሰው» የሚሌ ቅጽሌ ስም አውጥተንሊቸው በዙያ ስያሜ ነበር አቶ ማሞን 
የምንጠራቸው —ካሳተሟቸው መጻሕፍት አንደ ከሆነው «የኛ ሰው በዯማስቆ» ስያሜውን 
በመውሰዴ። እውነትም «የኛ ሰው»!   
 
ያወጣንሊቸው ቅጽሌ ስም በወቅቱ ሇእኛ ትሌቅ ትርጉም ነበረው።  የአቶ ማሞ መጻሕፍት 
እኛን የዙያን ጊዛውን ታዲጊ ወጣቶች ወቅታዊ ከሆኑ ዓሇም አቀፋዊ ጉዲዮች ጋር 
አስተዋውቀውናሌ ሇማሇት ይቻሊሌ።  ምናሌባት በወቅቱ ባንገነበውም ስሇ«ጂኦፖሉቲክስ» 
ምንነት መግቢያ የሆኑንን ጠቃሚ ነጥቦች ከአቶ ማሞ መጻሕፍት አግኝተናሌ ብዬ አስባሇሁ። 
ስሇመካከሇኛው ምሥራቅ ግጭቶችም ሆነ አገራትን ወዯ ጦርነት ስሇሚያስገቡ ፖሇቲካዊ 
ጉዲዮች በአቶ ማሞ መጻሕፍት በኩሌ የአቅማችንን ያህሌ ግንዚቤ ማግኘታችንም አሌቀረም። 
ከጓዯኞቼ ጋር በየመጻሕፍቱ ውስጥ ስሇተካተቱት ታሪኮች እንወያይ የነበረው በታሊቅ 
መገረምና በጋሇ ስሜት ነበር። በየሣምንቱ መጨረሻ ሊይ በአዱስ አበባ ሲኒማ ቤቶች እናያቸው 
እንዯነበሩት ታዋቂ ፊሌሞች ሁለ የማሞ ውዴነህ መጻሕፍትም በብዘ ያወያዩን ነበር።  
 
የመጻሕፍቱ ስዕሊዊነት በዙያን ጊዛ ከነበረን ንጹሕ የማወቅ ፍሊጏትና ሩቅ ተጓዥ ዏይነ ኅሉና 
ጋር ተዲምሮ እጅግ ሌዩ የሆነ ዯስታ ይሰጠን እንዯነበር አስታውሳሇሁ። ከመጽሐፍ ብቻ ሉገኝ 
የሚችሌ እውነተኛ ዯስታ! «ጠና ዯቂቃ በኢንቴቤ»ን ከነሄርኩሉስ አውሮፕሊኑ፤ «የኦዳሣ 
ማኅዯር»ን ከባሇጃጓሩ ፒተር ሚሇር ጋር . . . ላልቹንም መጻሕፍት እንዱሁ ከየገጸባሕርያቱ 
ጋር እያነሣን፥ የራሳችንን ግምትና ትንተናም እየጨመርን ታሪኮቹን ማብራራት አንደ 
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የትርፍ ጊዛ ማሳሇፊያችን ነበር። እውነትም ሇመዯበኛ ትምሕርት የምናጠናቸውን ኯስታራ 
መጻሕፍት ከሚያጣፍጡሌን ኢትዮጵያውያን ዯራስያንና ገጣሚያን መካከሌ «የኛ ሰው» 
አንደ ነበሩ። የማሞ ውዴነህ ሥራዎች የላልች ዯራስያንንም መጻሕፍት እንዴንመሇከት 
ምክንያት እንዯሆኑን መግሇጽ ተገቢ ይሆናሌ። በተሇይም ዯግሞ በታሪካዊ ሌብወሇዴ የአጻጻፍ 
ይቤ የተካኑትን የመኑን ዯራስያን እንዴናውቅ «የኛ ሰው» መንገዴ ከፍተውሌናሌ ማሇት 
ይቻሊሌ። ሇአብነት ያህሌ «የኦዳሣ ማኅዯር» ከፍተኛ አዴናቆትን ካተረፈው እንግሉዚዊ 
የሌብወሇዴ ዯራሲ ከፍሬዴሪክ ፎርሳይዜ ሥራዎች ጋር እንዲገናኘን መግሇጹ በቂ 
ይመስሇኛሌ።   
 
ከጥቂት ዓመታት በፊት አቶ ማሞ ሲታከሙበት ወዯነበረው የዋሽንግተን ዱሲ ሆስፒታሌ 
ከአንዴ ወዲጄ ጋር ሄዯን ጠይቀናቸው ነበር። ከተኙበት የሆስፒታሌ አሌጋ ሊይ ሆነው ረጋ ባሇ 
መንፈስ አንዲንዴ ቁምነገሮችን ቢያጫውቱንም ሇእኔ ከፍተኛ ዯስታ የሰጠኝ ምስጋናዬንና 
አዴናቆቴን በአካሌ ሌገሌጽሊቸው መቻላ ነበር። በእርግጥ የማሞ ውዴነህን መጻሕፍት 
ካነበብኩ ብዘ ዓመታት ተቆጥረዋሌ። ዛና እረፍታቸውን ስሰማ ሇጊዛው ኃን ቢሰማኝም 
በሥራዎቻቸው በኩሌ ሇእኔና ሇጓዯኞቼ የተዉሌን ጣፋጭ ትዜታ ግን ወዱያውኑ ፈገግ 
እንዲስባሇኝ አሌሸሽግም። የሥነ ጽሑፍ ሥራዎቻቸውን የሚያውቁ ሁለ ይህን ስሜቴን 
ይጋራለ ብዬ አስባሇሁ። ማሞ ውዴነህ ሇአገራቸው ያበረከቱት ከፍተኛ አስተዋጽዖም 
ሇቤተሰቦቻቸውም ሆነ ሇኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ጥሩ መጽናኛና ሊቂ ማስታወሻ 
እንዯሚሆን አምናሇሁ።  
 
«የኛ ሰው» . . . በራሴና በጓዯኞቼ ስም የማቀርብሌዎ ምስጋና ከሌብ ነው። እግዙአብሔር 
ይስጥሌን። 
 

_______________ 
ቴዎዴሮስ አበበ 
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