የጥላሁን ዘፈኖች ይበልጥ ሰብአዊነት እንዲስማንና እርስ በእርሳችን እንድንዋደድ ያስገድዱናል።
Tilahun’s songs challenged us to become more human and to reach out in
love to others.
April 25, 2009
በድንገተኛ ሕመም ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው ጥላሁን ገሰሰ እኔን ጨምሮ
በሚሊዮኖች የሚቆጠሩት የሙዚቃ አፍቃሪዎቹ በሀዘን ላይ ነን።ጥላሁን ብዙ ትውስታ
ጥሎ አልፏል። ባማረ ቅላፄ የተሞላበት ድምፅ በተፈጥሮ የተሰጠው ዘፋኝ ብቻ
አይደለም፤ ጀግና፤ አስተማሪ፤ አቅጣጫ ቀያሽ ጠንካራ የሃይማኖት ሰው አንዲሁም
ትልቅ ሰብአዊነት የተላበሰ ነበር ።
እንደ ኢትዮጵያዊነቴ እንደሱ አድናቂነቴ የተሰማኝን ሀዘን ለቤተሰቦቹ
እየገለጽሁ በሀዘናችሁ ወቅት ብቻችሁን እንዳልሆናችሁ እና በሚሊዮን የሚቆጠሩ
ኢትዮጵያውንያን የሀዘናችሁ ተኮፋዮች መሆናቸውን መግለጽ ይፈቀድልኝ።
የጥላሁን ዘፈኖች ይበልጥ ስብአዊነት እንዲሰማን፤ እርስ በእርስ እንድንፋቀር
መቻቻልን፤ መከባበርን፤ እንድንለግስ ይጠይቀናል። በጥላሁን ልቦና ሁሉም
ኢትዮጵያዊያን አንድ ቤተሰብ ናቸው፤ እገሌን ከገሌ አይለይም፡ ስለመፈቃቀር፤
ስለመደጋገፍ፤ ስለ ሁላችንም ደህንነትና እኩልነት አስተማረ። የጥላሁን ሞት
ሁላችንም ጎዳን። ለብዙወቻችን ጥላሁን የአንድነት ምልክታችን ነው፡ ባሳተማቸው
400 ሙዚቃዎቹ መካከል በርካታዎቹ ስለፍቅር፡ ስለይቅርታ እና አንድነት ያቀነቀኑ
ነበሩ። የጥላሁን ሕይወት እኔን እንዳስታውስ የሚያደርገኝ “ሰብአዊነት ከጎሳ” ቅድሚያ
ያለው መሆኑን መግለጹ ነው በመሆኑም “ሁላችንም ነፃ ካልወጣን ማንም ኢትዮጵያዊ
ነጻ ሊወጣ አይችልም”፡ ዘፈኖቹ ስለጎጥ ስለጎሳ ስለአንድ ክልል ወይም ሃይማኖት
አይሰብኩም።ይልቁንስ ስልሃገር ስለብሄራዊ ጉዳይ ያዜማሉ።
ለበርካታ አመታት ጥላሁን የኢትዮጵያን ሕዝብ በደስታውሁሉ አብሮ
ተደስቶል፤ በሀዘኑና በክፉ ጊዚው አብሮ ተከፍቷል ።በሀዙኑ የልብ ማፀናኛ፤ በመሆን
የአካል ብርታት የአዕምሮ እርጋታ፤ የመንፈስ ማፅናኛና
ዘፈኖቹ ሚሊዮኖችን
በሀገራቸው እንዲኮሩ አድርጓል። የተለየና አፍራሽ አመለካከት ያሳደሩትን ሳይቀር
አለያቸውም እንዲመጡ ጠራቸው።
በመንግስቱ አገዛዝ ዘመን ሳይቀር ዘፈኖቹ ስለፍትህ እጦት ገልፀዋል። የሕዝቡ
አንድነቱ ሲላላና የመከራ ዘመን ሲጠናበት ጥላሁን “ስለእማማ ኢትዮጵያ” ይዘፍናል

እርስ በእርስ እንድንግባባ፤ እንድንቻቻል ይነግረናል፤ ከማንኛውም የቢሮ ፖለቲከኞች
በተሻለ ጥላሁን ስለሀገር ብዙ አበርክቷል።
ዛሬም ታላላቅ የሙዚቃ ሰዎች እንደ ቴዲ አፍሮ ጉሳዮ ተስፋዮ እና ሌሎችም በስሞ
ያልዘረዘርኳቸው የሚሉንንና የሚያቀርቡልንን ጥሪ ስምተን አንድ ላይ እንተባበር፤
በአንድ መንፈስ እንነሳ፤በዚህ በንፈስ ከአጥናፈ አጥናፍ ሕዝባችን ከደረስነውና
ከተጓዝን በእርግጥም አዲስቱ ኢትዮጵያ እውን ትሆናለች። ታዲያ እንደቴዲ አፍሮ
የመሳሰሉትን ለእስር መዳረግ የያዙትን የእውነት ብርሃን ለማጨለም የታለመ በመሆኑ
አግባብ አይደለም።
ጥላሁን በአካል መኖሩ ቢቀርም ትቶልን ያለፈው መግባሩ ግን ቋሚ የህዝባችን
ቅርሶች ናቸው። በመቶ ሺህዎች የሚቆጠር ሕዝብ በአ.አ. ከተማ ወጥቶ ለእርሱ
ያለውን ክብር በቀብሩ ስነስርዓት ላይ የገለጸውም ከዚሁ በጎ ስጦታው ያለውን ክብር
ለመግለጽ ነው። እዚህ ላይ በብዙ ጉዳይ መለስ ዜናዊንና የአሕአዴግ መንግስት ጋር
ባንጠጣምም የጀግናው ጥላሁን ቀብር በሀገር አቀፍ ደረጃ ቀብሩ እውቅና እንደኖረው
በማድረጋቸው ላሳዩት መልካም ፈቃደኝነት እውቅና መስጠት እፈልጋለው።
ተስፋ እንደማደርገው የመለስ መንግስት የጥላሁን ዘፈኖች ደጋግሞ ይስማቸዋል
ብየ እገምታለሁ። በተለይም ሰብአዊነትን፤ መፋቀርን አንዱ ለሌላው ደህንነት
መጠበቅና መንከባከብ የሚለውን እርሱ የሚያዜማቸውን ለአንድ ጎሳ መድልወ
አታድርጉ፤ በተቃራኒው ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ድረሱ፤ ለእርቀ ሰላም እራሳችሁን
አዘጋጁ። ከእነዚህ ጉዳዮች አንዱ ቲወድሮስ ካሳሁንን፤ ወ/ት ብርቱካን ሚደቅሳን ወ/ት
ሊሌስ ወዳጆን፤አቶ በሽር ማክታል የመሳሰሉትን መፍታት ነው።
በመልክቴ ማጣቃለያ ላይ ኢትዮጵያዊያንን የምጠይቀው በያላችሁበት የጥላሁን፤
የቴዲ አፍሮ፤የጎሳዬ ተስፋዬና የሌሎች ዘፋኖች /የሙዚቃ ሰዎች/ ዘፈኖች ምልክትን
መልስ በመስጠት የአንድ የኢትዮጵያ ቤተሰብነታችን እንደናሳይ ጥሪ አቀርባለሁ።
በሀገራችን በየቀኑ ያጣነው ነገር መፋቀርን፤ መተሳሰብን፤ መከባበርን ነው።ስለሆነም
ይህንን አስተካክለን በየእለት ኑሮአችን ይህን ብናደርግ ከእግዜብሄር መልከም ፍቃድ
ጋር ሀገራችን ወደ አዲስ ተስፋ እናሽጋግራታለን ።ከእኛ አልፈን ጨለማ በዋጠው
አሕጉራችን የብርሀን ፍንጭ እንፈነጥቅለታለን። ወደ ፍትህ፤ ስላም፤ ተስፋና ብልፅግና
ያመራል።
ጥላሁን አንዳደረገው ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በፍቅር በሰላም ለመቀበል እጃችን እንዘርጋ
የእርሱን ውርስ በተግባር እንተርጉም። ልክ የእርሱን ሀዘን በአንድ ድንኳን
እንዳሳለፍነው ሁሉ ለሰብአዊነት በአንድ ላይ እንነሳ።
የኢትዮጵያ ስም ወይም
አረንጓዴ፤ ብጫና ቀይ ስንደቅ አላማ ማንንም እንደልጎዳ ጥላሁን ያውቀዋል። ጉዳት
አድራሽዎቹ፤ከፋፋዮቹ በስልጣን ላይ ያሉት ወገኖች መሆናቸውን ያውቃል። እርስ
በእርስ ጥላቻ እንዲኖር የሚያደርጉ እነሱ ናቸው። ጥላሁን ይህን በመረዳት ነበር
በብሄራዊ ጉዳይ ላይ በማተኮር ለፍቅር ለመከባበርና ለአንድነት ገና ሙዚታው
ሲጀመር ጀምሮ ያዜመው። ያማረ ቅላጼው ለልብ ፈሲካ ለአእምሮ እርካታ የሚሰጥ
እና በእርግጥም ሰብአዊነትን የሚገልጽ ሰው ጥላሁን ገሠሠ ነበር።

ኢትዮጵያንና ሕዝቧን የምትወደው ፈጣሪ እንደ ጥላሁን ለወንድሞቻችንና እህቶቻችን
እንድንዘምር ከፍ ከፍ አድርገን።
ኦባንግ ሚቶ
የአዲሲቷ ኢትዮጵያ የትብብር ንቅናቄ ዋና ሥራ አስኪያጅ
አድራሻ obang@solidaritymovement.org
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