ምትኩ ብዙ በሳል ሰው ነበር። ቁም ነገሩና ጥንካሬው እጅግ የቀና
የሚሰራውን፣ የሚያወራዉን፣ የሚጫወተውን፣ የሚያነበውን፣
የሚወደውን፣ የሚያከብረውን፣ የሚመክረውን፣ የሚቃወመውን፣
የሚደግፈውን፣ አሳምሮ የሚያውቅ ውድ ጓዳችን ጓደኛችንና
መካሪያችን ነበር። ምትኩ አዘውትሮ ራዕይ ያለው ጠይቆና መርምሮ
አውቆ ትግላችን ወዴት መሔድ እንዳለበት ወደኋላ ሳይልና ሳያወላውል
አዘውትሮ የሚከራከርና የሚያሳምን ሁላችንንም በእኩል
የሚመለከት ጠንካራ ግለሰብ ነበር። ይቻላል ይል ነበር አዘውትሮ።
ይቻላል የሕዝባችንን ብሶት መስማት ከቻልን መፍትሔውን ማፍለቅ
ይቻላል። ይቻላል አሁንም መስዋዕትነት ከከፈልን ማደራጀት
ማንቀሳቀስ ይቻላል። ሕዝባችንን ባላሰለስና ተግባራዊነት ባነገበ ትግል
ከድህነት አዙሪት ማውጣት ይቻላል። ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያን
ለዘለዓለም ማቆም ይቻላል ብሎ የሚያምን በኢትዮጵያ ታሪክ
ከፍተኛ ጥናትና ምርምር ያደረገ አዋቂ ጐበዝ ነበር። ኢትዮጵያ አንድ
ጠንካራ ተከራካሪዋንና ጠበቃዋን አጣች። ጓድ ምትኩ በደረሰበት
ህመም ቢለየንም የተከበራችሁ ቤተሰቦቹ በመጨረሻው የሕይወት
ፈተና ወቅትም አብራችሁ ለነበራችሁ ለተከበራችሁ ጓዶቹና ጓደኞቹ
አላማና ፅናቱ ሁሌም ይከተለን።
በአለም ዙሪያ ያሉ የትግል ጓደኞቹ

የለም እንባ ሃዘንን አይገልፅም ልቅሶም ቢሆን ምን አልምቶ
የአንተን ባልንጀርነት መካሪ ጓድነትህን ምን ተክቶ።
ተከን አረርን ምትኩ አንት የአገር ግድግዳ ማገር
አንት የደሃ ጠበቃ አንት ሰው የሆንክ ሃያል ፍጡር
ተሻገርክ ሄድክ ጥለኸን የልጅነት ቃልህን እንዳቀፍክ
በርቱ እንዳልከን ለምቾት እጅህን ሳትሰጥ አለፍክ።
ምትኩ ቀና ባልን ቁጥር ወደ ሰማይ የእንግጥጥ ሰማዩን ስንዳስ
ያንተን መንፈስ እንድንለብስ አብረን የገባነውን ቃል እንድናድስ
በህሊናችን እንድትውል ገሳጭ መካሪነትህ ለሁልጊዜም እንዲኖር
ኮከብ ባንተ እንመስላለን ህይዉነትክን ለማክበር። . . .

በትግል ላይ አብረን ያሳለፍን ጓዶቹ ስለምትኩ ደንቡ ያለን ማስታወሻ

ምትኩ ደንቡ 1947 – 2002 እ.ኢ.አ
“ኢትዮጵያ ቆራጥ ልጅዋን አጣች፡፤ እኛም ጓዳችንና ወንድማችንን
አጣን። ህመም እየበረታበትና ድካም እየተጫጫነው ከቆመለት ዓላማ
ሳያዛንፍና ትግሉን ሳይጠራጠር እስከ መጨረሻ እስትንፋሱ ድረስ
ታግሎ ማለፉ በህይወት ላለነው ትልቅ የሞራል ጥንካሬን ይሰጠናል።
በትግል ሳይሽነፍ በህመም ተሸነፈ። የወንድማችን ስሙና ታሪኩ
በኢትዮጵያ የትግል ማኅደር ለዘላለም ይኖራል። ፅናት ለዘመዶቹና
ጓዶቹ”።

ጓድ ምትኩ ማን ነበር?
የጓድ ምትኩ አጭር የሕይወት ታሪክ
ጓድ ምትኩ ደንቡ በ1947 ዓ.ም በሸዋ ክፍለ ሐገር በቸሃ ወረዳ
አጣጥ ተብሎ በሚጠራ መንደር ከአባቱ ከአቶ ደንቡ ከተማና ከእናቱ
ከወ/ሮ የሺመቤት በረዳ ተወለደ ። እድሜው ለትምህርት በደረሰ ጊዜ
በጉብሬ ከተማ በሚገኘው አጣጥ ት/ቤት ገብቶ የአንደኛና የመለስተኛ
ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን ጨርሷል ። ከዘጠነኛ እስከ አስራ አንደኛ
በዚሁ በቸሃ ወረዳ በእምደብር ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤት ተምሯል ።
የአስራ ሁለተኛ ክፍል ትምህርቱን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅጥር ግቢ
ውስጥ በሚገኘው በወቅቱ ሉዑል በዕደማርያም ተብሎ በሚጠራው
ት/ቤት አጠናቀቀ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የሁለተኛ ዓመት
ትምህርቱን ካጠናቀቀ በኋላ በማዕድን ሚኒስተር ተቀጥሮ እየሰራ
እንዳለ በ1970 ዓ.ም ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ቼኮዝላቪያ ተልኮ
በኤኮኖሚክስ የማስተር ዲግሪውን ወሰዷል ። በ1985 ዓ.ም. ወደ
አሜሪካ ከመጣ በኋላ ከፍተኛ ትምህርቱን በመቀጠል ማስተርስ ኦፍ
ቢዝነስ አድምኒስትሬሽን (M.B.A)አግኝቷል ። ምትኩ ታሞ
ሆስፒታል እስከሚገባ ለተለያዩ የኢንሹራንስ ድርጅቶች በሂሳብ
አያያዝ (accounting እና finance)ሞያ ሠርቷል ።
ምትኩ እጅግ በጣም ጎበዝ ተማሪ ፥ በጣም አንባቢና ተፈላሳፊ ፥
አንዳንዴም ብስል ቀልዶችን ጣል የሚያደርግና የሚያሥቅ ፥ መንፈሰ
ጠንካራ ፥ ከልጅነቱ ጀምሮ በሥነ ሥርዓት የታነፀ ሰው ነበር ። የጓድ
ምትኩ አስከሬን ወደ ትውልድ አገሩ ሄዶ እንደሚቀበር እየገለጽን
በህይወት ላሉ ልጁ፣ አባቱ፣ ቤተሰብ፣ ዘመድ አዝማዱና የትግል ጓዶቹን
እግዚአብሔር ብርታቱንና ጥናቱን ይስጣችሁ/ይስጠን እንላለን።
ጓድ ምትኩ ለተወሰነ ጊዜ በህክምና ሲረዳ ቆይቶ እ.አ.አ. ዕረቡ
ሐምሌ 21 / 2010 በአትላንታ (አሜሪካ) ከተማ የማረፉን መርዶ
ስንሰማ ከሃዘንም በላይ ሃዘን ከመራራም በላይ መራራ ሆኖብናል ።
በዚህች አለም ቋሚ የሆነ ነገር አንዳችም እንደሌለ ብናውቅም ለኛ
ሁሌም ሞት የሚለመድ አይደለም ። በተለይም አብሮ ለረዥም
አመት ሲታገል የቆየን ጓድ ዜና ዕረፍት መሥማት እጅግ የሚያሳዝን
ሥሜትን ነክቶ የሚረብሽምና የሚያስጨንቅም ነው ።

ጓድ ምትኩ ደንቡን እኛ እንደምናውቀው በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ
በተደረገው የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ጀምሮ በንቃትና በኩራት
ለሚያምንበት አላማ ታግሎ ያታገለ ጓዳችን ወንድማችን መሆኑን
በውል እናውቃለን እናስታዉሳለን።
ጓድ ምትኩ ደንቡ ግለሰባዊ ማንነቱንና እሱነቱን የሚገልፀው በትግባር
እንጂ ሌላ መንገድና ዘዴ አልነበረውም ለሌሎች የኖረና ለራሱ ያልኖረ
ትግሉ በሚፈልገው መልኩ ባለመጓዙና ያ የሚቆረቆርለት ሕዝብና
አገሪቱ ያለችበት የፖለቲካ እጅግ የሚያንገበግበው ሃቀኛ ኢትዮጵያዊ
ነበር።
ኦክቶበር 1977 እ.አ.አ ወደ ምስራቅ አውሮፓ በመጓዝ
በቸኮዝሎቫክያ
ትምህርቱን
ተከታትሎ
ያጠናቀቀ
ሲሆን፤
በቸኮዝሎቫክያ ትምህርቱን በሚከታተልበት ወቅት አውሮፓ
የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር (በአለም አቀፍ የኢትዮጵያ
ተማሪዎች ፌዴሬሽን) ስር በመሆን ይንቀሳቀስ በነበረ ክፍል ውስጥ
ግንባር ቀደም በመሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳትን በሚመለከት
በቆራጥነት ከሌሎች አጋሮቹ ጋር ፊት ለፊት ገጥሞ የታገለና ያታገለ
አንደበተ ርቱዕ ጓዳችን መሆኑን የትም ሆነ መቼም እንመሰክራለን።
ጓድ ምትኩ ደንቡን እኛ ጓደኞቹና ጓዶቹ በምሳሌያዊነቱና በአርአያነቱ
ሁሌም የምንኮራበት ነው ብለን አጥብቀን እናምናለን። በጀርመን
አገርም በስደት በኖረበት ወቅት አላማዉንና ራዕዩን ከሚጋሩት ጋር
በመሰለፍ በግልፅና በአደባባይ ለእምነቱ በድፍረትና በሃሳብ
አመንጪነት ብሎም ሁሌም በተግባር በሚታይ ተሳትፎ መስጠት
የሚቻለውን ሁሉ የሰጠ ጓዳችንና ወንድማችን ነበር።
ምትኩ አሜሪካን አገር ከገባም በኋላ ትግሉን በመቀጠል “የትግሉ
ነው ሕይወቴ” ብሎ የገባውን ቃል ኪዳን በመጠበቅ የኢትዮጵያዊነት
የትግል ድርሻውን በሚገባ ተወጥቷል። ተግባራዊነት የጓድ ምትኩ
ደንቡ ሰብዕናውንና ማንነቱን ገላጭ ልዩ ባህሪው ነበር ብንል ከቶዉንም
ስህተት አንሆንም።

