
 

ቀዳሚ ቃል:- መስፍን ወልደማርያም /ፕሮፌሰር/  
 
 
በፕ/ር ጌታቸው ኃይሌ ከግEዝ ወደ Aማርኛ የተተረጎመው የደቂቀ Eስጢፋኖስ ሰቆቃ 
ያስደነግጣል፤ ያሳዝናል፤ ያስቆጣል፤ የማናውቀውን ራሳችንን Eርቃናችንን ያሳየናል፡፡ ከስድስት 
መቶ ዓመታት በኋላም ፍንክች Aለማለታችን ውስጣችንን Eንድንመረምር ያስገድደናል፡፡ ይህንን 
መጽሐፍ ሳነብብ ምEራባውያን (በEንግሊዝኛ) “ቶርቸር” (የግEዝ ፀሐፊዎች “ኩነኔ”) የሚሉትን 
ሰውን የማሰቃየትን ዘዴ Eኛ የፈጠርነው መሰለኝ፡፡ ቻይናውያን በዚህ ክፉ ዘዴ Eንደሚታሙ 
Aውቃለሁ፤ Eኛም ሆንን ቻይናውያን የታሪካችንን ርዝመትና ያለንበትን የደኽነት Aዘቅት 
ለመገንዘብ ይህ የክፋት ዘዴAችን ማስረጃ ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ይመስለኛል፡፡ ከሰዎች በፊት 
በስልጣኔ በራፍ ላይ ደርሰን ከኋላችን የመጡት በAዳራሹ ሲገቡ Eኛ Aሁንም ውጭ ቆመን 
መቅረታችንና በልመና የምንኖር መሆናችን የገዥዎቻችን የAፈና ተግባር የማይቀር ውጤት ሆኖ 
ነው፡፡ በህገ Aራዊት Eየተመራን የሰውነት ሀብታችንን፣ AEምሮAችንና መንፈሳችንን ታፍነን 
ኑሮAችንን የምናሻሽልበትን ዘዴ ለመፍጠር Aልቻልንም፡፡ 
 
በሌላ በኩል ደግሞ መንፈሳዊ ወኔ የነበራቸውና ሃሳባቸውንና Eምነታቸውን ማንንም ሳይፈሩ 
በAደባባይ ለማውጣት የቻሉ ሰዎች መገኘታቸው ከAፈናው ባሻገር ጭራሹን ባዶ Aለመሆናችንን 
ያሳየናል፡፡ ትልቁ ነገር የነዚህን የደቂቀ Eስጢፋኖስን ሃሳብና Eምነት መቀበል ወይም Aለመቀበል 
Aይደለም፤ ትልቁ ቁምነገር Aባ Eስጢፋኖስ በማንም AፋAዊ ኃይል ተመርተው ወይም ተገድደው 
ሳይሆን በራሳቸው የውስጥ የAEምሮ ብርሃን ተጉዘው ከ..ሲወርድ ሲዋረድ.. Aስተሳሰብ ተላቅቀው 
ወደ Aንድ መደምደሚያ ላይ መድርሳቸው ነው፡፡ ለማንም ማህበረሰብ ለትምህርትና ለEውቀት፣ 
ለEድገትና ለመሻሻል፣ ለልማትና ለብልጽግና Aዲስ ፈርን Eየቀደዱ Aዳዲስ ደረጃ ላይ የሚደርሱት 
Eንደዚህ ያሉ ሰዎች ናቸው፡፡ በIትዮጵያ Eንዲህ ያሉ ሰዎች Eንደተወርዋሪ ኮከብ ብልጭ Eያሉ 
ድርግም በማለታቸው Aገሪቱ ከነሱ ልታገኝ የምትችለውን ዘለቄታ ያለው ጥቅም Aጣች፡፡ 
የIትዮጵያ ሊቃውንት “ሲወርድ ሲዋረድ” በሚል በማያስብና በማያሳስብ የቁልቁለት Aስተሳሰብ 
ለብዙ ምEት ዓመታት ተጓዙ፤ ውጤቱ ዛሬ ያለንበት ደረጃ ነው፡፡ 
 
የIትዮጵያ የቤተክህነት ትምህርት AEምሮን የመሳል ከፍተኛ ችሎታ Eንዳለው Aያጠራጥርም፡፡ 
የተሳለና የሰለጠነ AEምሮ በጥልቀት ያስባል፤ ትክክለኛ የAስተሳሰብ ስልት በመከተልም Aዲስ 
ሐሳቦችን ያፈልቃል፤ Aዲስ ሐሳቦች Aዲሱን ትውልድ ወደ Aዲስ የEድገት ደረጃ ላይ ያወጡታል፤ 
Aዲስ ሐሳቦች ከቆዩ ሐሳቦች ጋር Eየተጋጩ በህገ ኃልዮት ያሸነፈው ይቀጥላል፤ የተሸነፈው 
ይሞትና ወደታሪክ ማህደር ይገባል፡፡ ወይም Aዲሱና Aሮጌው ተፋጭተው ከሁለቱም ውህደት ሌላ 
Aዲስ ሀሳብ ይወጣል፡፡ የምEራቡ ህብረተሰብ የተጓዘበት Eውቀትን የማስፋት መንገድ ይህ ነው፡፡ 
በደቂቀ Eስጢፋኖስ ሰቆቃ በግልፅ የምናየው ግን በEኛ ማህበረሰብ Aዲስ ሀሳብ ጠላት ሆኖ 
መታየቱን ነው፤ ህገ ኀልዮት በህገ Aራዊት መደቆሱን ነው፡፡ ሀሳብን በሀሳብ መቋቋም የማይችሉ 
የስልጣን ጉጉት የAEምሮ ስንኩላን ያደርጋቸው የሚቀናቸውና የሚቀልላቸው የሚጠሉት ሐሳብ 
ማህደር የሆነውን ሰው ማጥፋቱ ነው፡፡ የኖረውን ያለውን በግድ ተቀበሉ Eየተባለ Aዲስ ነገርን 
ማሰብና መግለጽ Aደገኛ ተግባር Eየሆነ ይሄዳል፡፡ በዚህም ምክንያት ማሰብን ማስቀረት 
የማይቻል ቢሆንም ሐሳብን በግልጽና በማያሻማ ቋንቋ ማውጣቱ ለIትዮጵያውያን Eስከዛሬ 



Aስቸጋሪ ነው፤ ስውርና የተለባበሰ Aነጋገር Eስከዛሬም ባህላችን ሆኖ የቆየ ይመስለኛል፡፡ 
ስለደቂቀ Eስጢፋኖስ የተጻፈው ይህ መጽሐፍ የIትዮጵያን ህዝብ ታሪክና ባህል በAዲስ መንፈስ 
Eንደገና Eንድንመረምር የሚጋብዘን ይመስለኛል፡፡ Iትዮጵያን የAይሁድ Aገር ለማድረግ፣ 
የEስላም Aገር ለማድረግ የጠፋው የሰው ህይወት፣ የፈሰሰው የሰው ደም፣ የወደመው ንብረት 
ለህገ Aራዊት Eንደተገበረ መስዋEት ልንወስደው የምንችል ይመስለኛል፡፡ የሚያሳዝነው ለህገ 
Aራዊት መገበሩ ገና ዛሬም Aለማብቃቱ ነው፡፡ ይህ ነው Eያንዳንዳችን ራሳችንን Eንድንጠይቅ 
የሚያስገድደን፤ ምንድን ነው በEኛ ውስጥ ወይም በባህላችን ውስጥ ሐሳብን Eንደጦር የሚፈሩ 
ሰዎች Aናታችን ላይ Eንዲወጡ የሚያደርጋቸው? በተራው Iትዮጵያዊም ዘንድ ቢሆን ይኸው 
ሐሳብን የመፍራት Aዝማሚያ Eንዴት ባህል ሆነ? ጭቆናን የIትዮጵያውያን ባህርይ ያደረገው 
ምንድን ነው? ከምንም ህዝብ የተለየ የጭቆና ዝንባሌ የለንም የሚሉ ሰዎች Aሉ፡፡ ይህንን 
Eውነት ለመካድ መሞከሩ Aይረዳንም፤ መድኃኒት የሚሆነን መቀበሉና መመርመሩ ነው፡፡ 
 
ጌታቸው በመግቢያው ላይ ደቂቀ Eስጢፋኖስ ከማርቲን ሉተር ሰላሳ ዓመታት ቀድመው ተመሳሳይ 
Aስተሳሰብ ያመጡ ሰዎች ነበሩ ይላል፡፡ ይህ ትልቅ ነጥብ ነው፤ ማርቲን ሉተር በAውሮፓውያን 
AEምሮ ላይ ያመጣው የAስተሳሰብ ለውጥ በሃይማት ላይ ብቻ ሳይሆን በይበልጥም በዓለማዊው 
ጉዳይ ላይ የነበረው ተፅEኖ ማክስ ቬበር በካቶሊኮችና በፕሮቴስታንቶች መሀከል የተፈጠረውን 
ልዩነት ለማሳየት በዘገበው Aንድ የቀልድ Aባባል ይገለጣል፤.. ..ወይ በደንብ ብላ፤ ወይ በደንብ 
ተኛ፡፡.. Max Weber (tr. Talcott parsons), The protestant Ethic and the spirit 
of capitalism, ለዚህ የቬበር መጽሐፍ ቀዳሚ ቃሉን የጻፈው የEንግሊዙ የIኮኖሚክስ ታሪክ 
ሊቅ ታውኒ ፕሮቴስታንትነት በAመጣው ለውጥ “ስራ የኑሮ ዘዴ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ዓላማም 
Aገኘ” ይላል፡፡ ይላል በዚሁ በማክስ ቬበር መፀሀፍ ገፅ ሶስት ላይ AEምሮ ከAፈና ሲወጣና 
ነፃነትን ሲያገኝ ከሰው ልጅ ውስጥ የEግዚAብሔር Eስትንፋስ ይወጣል፤ ወሰኑ የማይታወቅ 
የመፍጠር ችሎታ በተጨባጭ ተግባር ይገለጣል፡፡ በዓለም ውስጥ ዛሬ በበለፀጉትና በሚደኸዩት 
Aገሮች መሀከል ያለው ትልቁና ዋናው ልዩነት የAEምሮ ነፃነት ነው፡፡ ለምሳሌ በሚደኸዩት Aገሮች 
ውስጥ ባለው ግዙፍ የተፈጥሮ ሀብት ይበልጥ የሚጠቀሙበት የበለፀጉት Aገሮች ናቸው፡፡ በደቂቀ 
Eስጢፋኖስም ላይ ቢሆን የAEምሮ ነፃነት ከሃይማኖት Aጥር ውጭ ያለውን ዓለም የማሻሻል 
ችሎታን Eያሳየ ነበር፤ Aባ Eዝራ ስለተግባረ Eድ ተጠይቀው ሊያደርጉ የሚችሉትን ሁሉ ሲዘረዝሩ፤ 
የEግዚAብሔር Eስትንፋስ በውስጣቸው መኖሩን ያልተገነዘበው የንጉሱ መልEክተኛ መልስ “ይህን 
ሁሉ Aደርጋለሁ የምትለው EግዚAብሔር ነህ Eንዴ?” የሚል ነበር፡፡ 
 
Aንድ ተጨማሪ ነጥብ መነሳት ያለበት ይመስለኛል፤ ከEለት ተEለት የኑሮ ትግል በቀር ማሰብን 
Eንደሙያ የያዙ ሰዎች ከሃይማኖት ውጭ በIትዮጵያ ነበሩ ለማለት ያስቸግራል፤ Eነዚያውም 
በሃይማኖት Aጥር ውስጥ ሆነው የማሰብ ችሎታቸውን ያሳዩ ሰዎች ...Eንደ Aባ Eስጢፋኖስና 
ተከታዮቻቸው፣ ከዚያም በኋላ Eንደፈላስፋው ዘርዓ ያEቆብ ያሉት..ለስደትና ለስቃይ 
መዳረጋቸው፣ በIትዮጵያ ውስጥ ማሰብ የተከለከለ ተግባር መሆኑን ነው፡፡ ትምህርቱ በተራቀቀበት 
በሃይማኖቱ Aጥር ውስጥ ማሰብ ከተከለከለ ትምህርት በሌለበት ከሃይማኖቱ Aጥር ውጭ ማሰብ 
ጨንገፎAል ማለት ሳይሆን Aይቀርም፡፡ በሃያኛው ምEት Aመት የዘውዱ ስርዓት ከፈጠረውና 
ከብዙ ዓመታት ትግል በኋላ የIትዮጵያ መካነ ኀልዮት ከሆነው ደርግ ቢያዳክመውም ካልገደለው 
ዩኒቨርስቲ ወያኔ Aርባ መምህራንን ማስወጣቱና ብዙዎቹን ለስደት መዳረጉ የሚያመለክተው 
Aለመለወጣችንን ብቻ Aይደለም፤ ከሃያኛው ምEት Aመት ወደኋላ ተመልሰን Aሁን በIትዮጵያ 
ማሰብ የተከለከለ መሆኑን ነው፡፡ በዚህም Eኩይ የወያኔ ማን Aለብኝነት ዩኒቨርስቲውን ቢያንስ 
ሰላሳ ዓመታት ወደ ኋላ Eንደመለሱት ማሰብ ስለሚሳናቸው ሊገባቸው Aይችልም፤ የAገሪቱን 
ዓይን Eንደማጥፋት የሚቆጠር ነው፡፡ 



 
ጌታቸው ስለደቂቀ Eስጢፋኖስ “Aበባቸውን Aረገፉት፣ የEንቅስቃሴያቸውን ነበልባል ውሐ 
ቸልሰውበት ሳይቀጣጠል ቀረ” ሲል የደቂቀ Eስጢፋኖስን ሐሳብና Eምነት መዳፈን በሚገባ 
ይገልጠዋል፡፡ ውጤቱ ግን በደቂቀ Eስጢፋኖስ የተወሰነ Aልነበረም፤ በAጠቃላይ በIትዮጵያ 
የAEምሮ ነፃነት ተዳፍኖ Eንዲቀርና Iትዮጵያ በልጆቿ የAEምሮ ኃይል Eንዳትጠቀምበት ሆኗል፡፡ 
ይህም ደኽነታችንንና ኋላቀርነታችንን ፍንትው Aድርጎ የሚያስረዳን ይመስለኛል፡፡ 
ዛሬ የIትዮጵያ ህዝብ በወያኔ ባንቱስታን መሰል የጎሳ ክፍፍል በሚታመስበትና በጥላቻና 
በመፈራራት መንፈሳዊ ውሳኔ ተሙዋጥጦ ባለበት ጊዜ የደቂቀ Eስጢፋኖስ ታሪክ ልዩ መልEክት 
Aለው፤ Aገዛዙ ምንም ያህል በህገ Aራዊት ላይ የተመሰረተ ክፉ ጭካኔ ቢያሳይም የሰው ልጅ 
መንፈስ የማይበገርና Eምቢ ባይ መሆኑን ያሳየናል፡፡ ቁም ነገሩ ደቂቀ Aስጢፋኖስ መሸነፋቸው 
Aይደለም፤ ቁምነገሩ Eየተሰቃዩ መታገላቸው ላይ ነው፤ ለህገ Aራዊት Aንንበረከክም ማለታቸው 
ነው፡፡ በጣም የሚያስደንቀው ነገር Aንድም የደቂቀ Eስጢፋኖስ Aባል ሲሞት ሞተ Aለመባሉ 
ነው፤ “ሰማEትነቱን” ወይም “ገድሉን ፈጸመ” ይላሉ፡፡ ይህ Aስተሳሰብ ጥልቅ መልEክት ያለው ሆኖ 
ይሰማኛል፡፡ የሰው ልጅ ህይወት EንደEንሰሳ ህይወት Aይደለም፤ ዓላማ Aለው፤ መልEክት 
Aለው፡፡ ቁም ነገሩ ዓላማውን ወይም መልEክቱን መፈጸም ነው Eንጂ መኖር ብቻ Aይደለም፤ 
ሐሳብንና Eምነትን Eንደያዙ በነፃነት ማለፍ ሐሳብንና Eምነትን Aስረግጦ ከመኖር የተሻለ ነው 
ብለው የሚያምኑ ይመስለኛል፡፡ ለዛሬው ትውልድ ይህ ኃይለኛ መልEክት ነው፡፡ 
የዛሬው ትውልድ ለፕሮፌሰር ጌታቸው ባለውለታ ነው፤ Eነዚህ ለAዋቂው ለውጪው ዓለም ክፍት 
ሆነው፤ ለባለቤቱ ለIትዮጵያ ህዝብ ተቆልፈውበት የነበሩ ጽሑፎች ናቸው፡፡ Eስከዛሬ Aንድም ንጉስ 
ወይም ፕሬዚዳንት Eነዚህን ታሪካዊ ሰነዶች Aላስተረጎመና Aላሳተመም፡፡ ጌታቸው በራሱ ጥረት 
ብቻ Eነዚህን ጽሑፎች በAማርኛ Eየተረጎመ ለመጀመሪያ ጊዜ ለንባብ ስላበቃቸውና ስለራሳችን 
Eንድንማር በሩን ስለከፈተልን ከፍተኛ ምስጋና ይገባዋል፡፡ በበኩሌ የምጨምረው በዚህ ሳያበቃ 
EግዚAብሔር Eድሜውንና ብርታቱን ሰጥቶት ሌሎቹንም Eንዲያበረክትልን ነው፡፡ 
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