
ፕሮፌሰር ሆይናስኪን ለማስታወስ 

የፕሮፌሰር ሆይናስኪን ከዚህ ዓለም መለየት በድንገት ሰምቼ የተሰማኝን ሀዘን ለመግለጽ ስለሱ በትንሹ የማውቀውን 
ለማካፈል ሞከርኩ። 

  
አብዛኛው የህይወት ታሪኩ ዘርዘር ባለ ሁኔታ እዚያው ይኖርበት ከነበረበት አገረ ካናዳ በቅርብ ከሚያውቁት ሰፋ ብሎ 

ቀርቧል:: የኢትዮጵያውያን ህብረተሰብ ማህበር በኦተዋ እና ያካቢብው ጋዜጣ የሰድበሪ ኮከብ (The Sudbury Star) 
የከተቡትን ማየት ያስረግጣል። እኔ በፈንታዬ ከስራዎቹ ውስጤ የቀሩትን ባካፍል በሚል የሚከተለውን ሞክሬአለሁ። 

  
ከስራው ውስጥ መጀመሪያ የተዋወቅሁት እሱና መርጊያ ዲሮ አቅርበውት ከነበሩት ሁለት የኢትዮጵያ እትማትን ነው። 

የመጀመሪያው እኢአ በ፲ ፱፩፷፩ እና እአእ በ፲ ፱፻፷፱ ሁለተኛው በ፲ ፱፻፷፩ ዓ/ም እአእ በ፲ ፱፻፸፩ ዓ/ም ታትመው የነበሩት 
መጻሕፍት፣ጥራዞች፣ ዓመታዊ ጽሑፎች፣ በመጽሔት የወጡ ድርሰቶችን አጠናቅረው ያቀረቡትን ታሪካዊ ስራ ነው። የ 
፲ ፱፻፷፩ዱ ስብስብ አንድ ክፍል ብቻ  ሲኖረው የ፲ ፱፻፷፫ቱ ሁለት ክፍል አለው አንደኛው በአማርኛ የተደረሱ ሲሆኑ 

ሁለተኛው ክፍል በውጭ ቋንቋዎች የተዘጋጁ ናቸው። ዕትሙ  በተለያዩ አርዕስቶች የተከፈለ ነው እነሱም፡ ማህበራዊ ኑሮ፣ 
ሃይማኖት፣ ምጣኔ ሀብት፣ሕገ መንግስት፣ ትምህርት፣ሥነ ፍትጥረት፣ ሥነ ልቡና፣ ጤና ጥበቃ፣ እርሻ፣ ኪነ ጥበብ፣ የሴቶች 

ባልትና ጥበብ፣ ስፓርት እና ሥነ ጽሑፍ ናቸው። ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ስራ ደሞ እኢአ ፲ ፱፻፷፪ ዓ/ም (91970) ከመኮንን 
ተረፈ ጋር ያሳተሙት አመታዊ፣ ወርሃዊ፣ ሳምንታዊና አመትዊ ዕትሞች ናቸው ማለት ሳያቋርጡ ጊዜውን ጠብቀው 
የሚወጡ ማለት ነው። ከነዚህም ውስጥ አመታዊ መግለጫዎች፣ የሂሳብ ማጣሪያዎች፣ የተለያዩ የመንግስታት 
አምባሳሰሮች የዜና መጽሔቶች፣ የአክሲዮን ማህበራትና የመሳሰሉት ይገኛሉ። ይኼንን ከላይኛው ሁሉቱ የሚለየው 
ማውጫው በአማርኛ የተጻፉትን በአርእስታቸው ይዘረዝራል የእንግሊዝኛውንም እንዲሁ አርጎ ያማርኛውን ስያሜ 

በእንግሊዝኛ ፊደል ይጽፋል። ሌላው የሚለየው መታተም ያቆሙትን ከጀመሩበት ዓ/ም እስከ አቆሙበት ድረስ ልቅም 
አድርጎ ያቀርባል። ደራሲዎቹ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ ዛሬ በህይወት የሚገኙም ያለፉም አሉ። ይህ የማያልፍ ስራቸው 

ዝንት ዓለም ሲያበራልን ይኖራል።  እንደ አሉላ ፓንክረስት እና አልበርት ስትሮንግ ያሉ ደሞ የተለያዩ በእንግሊዝኛ 
የተጻፉትን ወደ አማርኛ እየመለሱ አዘጋጅተዋል። ይህን የሆናስኪን ቀዋሚ ስራ ከዚህ በፊት የተማሪዎች፣ የወታደሮች እና 
የሀይማኖት እትመቶች በሚል እርዕስት አውጥቼው ነበር።  

  
ሌላው ሆይናስኪን የማስታውስበት ስለ ኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ ታሪክ በኢትዮጵያ ጥናትና የምርመራ መጽሔት 
አከታትሎ ያወጣው እና ስለ ኢትዮጵያ መንፈሳዊ የስዕል ጉዳይ ነው ያሳተመው መጽሐፍ ነው። ሆይናስኪ ትቶልን ያለፈው 
ብዙ ሲሆን እኔ እዚህ ላይ የጠቀስኩት ስሙ ሲጠራ ቶሎ የማስታውሰው በነኚህ ነው። አንድ ቀን አገሪቱ ሲመቻት በትልቁ 
እንደምታስታውሰው ሙሉ ዕምነቴ ነው። እኔም የሚወደውን አማን በአማንን እያዜምኩ ሆይናስኪ አፍቃሪ ኢትዮጵያን 
እሰናበታለሁ። ቤተሰቡንም እግዚሃር ያጽናቸው እላለሁ። 

  
ክንፈ ሚካኤል 

ሐምሌ ፬ ቀን ዘመነ ማርቆስ ፳፻፪ ዓ/ም 

 


