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የገጽ ብዛት 222 ገጽ 
 

 
 አሁንም ደግሜ ደጋግሜ ልናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ጊዜአቸውን ሰውተው የሚቀርብላቸውን 
ድጋፍ ብቻ ሳይሆን ሊሰነዘር የሚችለውን ነቀፌታ ጭምር ለመቀበል ቆርጠው የሚነሱ ደራስያንን ከልብ 
እንደማደንቅና እንደማከብር ነው። እራሳቸውን አሳልፈው በመስጠት ለሕዝብ መብትና ነፃነት ቆመው 
የተሰውትን ሳደንቅና ለጥንካሪያቸው እጅ ስነሳ፣ የዛኑ ያክል በዚያ የእሳት ወላፈን አልፈው ዛሬ በሕይወት 
የሰነበቱትንም እንዲሁ ላደረጉት ተጋድሎ አድናቆቴንና አክብሮቴን እንደማልቀንስባቸው መጥቀስ እወዳለሁ። 
ማናቸውም ያለፈ ነገር ካዛሬ እይታ የኋሊት ሲታይ ሊወደድና ሊጠላ ቢቻልም በወቅቱ የተደረጉ ድርጊቶች 
ታምኖበት የሆነ ከሆነ ትክክል መስሎ ተደርጎ ነበርና ከክፋት አልነበረም ብለን ማለት እንችል ይሆናል። 
ስሕተት የሚሆነው በወቅቱ ስሕተት መሆኑን በማወቅ የተደረገ ወይንም በተንኮል የተፈጸመ ከሆነ ነው። 
ካልሆነም ስህተት መሆኑ ዛሬ ቢታወቅም ስህተተ ነበር ብሎ ለመቀበል ሲያስፈራና እምቢኝ ብሎ በግትርነት 
መከራከር ሲደመርበት ድርጊቱን የባሰ አጠያያቂ ያደርገዋል። ወንጀል የሚያደርገው በወቅቱ በንቃተ ሕሊና 
ብቃታቸው አገር ሊመሩ የተነሱ ስህተትን ለማረም የተደራጁ መሪዎች የሚቃወሙትን አይነት ስህተት 
ለዓላማቸው ግብ መምታት ብቻ በመጨነቅ እነሱም ሲፈጽሙት ከተገኙ ነው። 

 ሰው ከስህተቱ ሊማር የሚችለው የተደረጉ ስህተቶችን ስህተት መሆናቸውን መቀበል ሲችልና 

ስህተቱን ላለመድገም ሲሞክር ብቻ ነውና። “ታሪክ እውነትነቱ የሚታወቀው የተራኪውን ማንነት ግንዛቤ 

ውስጥ በማስገባት ነው” ይባል የለ። ታሪክን የሚጽፍ አሸናፊ ወይም ተሸናፊ ብቻ ሳይሆን ታዛቢና ተመልካች 
ካልሆነም ያልነበረ ካነበበውና ከሰማው ተንደርድሮ የሚያጠናክረው ትረካ ሊሆንም እንደሚችል አንዘንጋ። 

  ይህንን ካልኩ በኋላ ወደ ተነሳሁበት አበይት ጉዳይ ልመለስ። በዚህ ወር መጀመሪያ ሁል ጊዜ 
እየደወለ እህ የሚለኝ ጓደኛዬ በድህረ ገጽ ላይ የተጻፈ የመጽሐፍ ግምገማ ማንበብ አለማንበቤን ደወለና 
ጠየቀኝ። አለማንበቤን ነግሬው ከኮምፒተር አጠገብ ነበርኩና የተባለውን ግምገማ ከፍቼ አነበብኩት። 

ግምገማው ስለ “ወሬ ነጋሪ” መጽሐፍ  የተሰጠ አዎንታዊ ሙገሳና አድናቆት ነበር። ከግምገማው በመነሳት 

ይኽ መጽሐፍ ከ ሕይወት ተፈራ  TOWER IN THE SKY የበለጠ መሆን አለበት ብዬ አሰብኩ። ብዙም 

ጊዜ ሳልፈጅ መጽሐፉን ከ AMAZON ድህረ ገጽ ገብቼ ገዛሁት። በሰዎስተኛው ቀን ደረሰና በችኮላ አንብቤ 
ጨረስኩት። እነሆኝ ዛሬ ደግሞ ያነበብኩትን እኔም ለእናንተ ላካፍል ተነሳሁ። ጦርነት ላይ ጄኔራልና ተራ 
ወታደር እኩል በሃላፊነት ተጠያቂ ይሆናሉ ባይባልም አንዳንዴ ወታደር ሆኖም ከጄኔራል የበለጠ በሃላፊነት 
የሚያስጠይቅ ወንጀል መስራት እንደሚቻል ግን ቢያንስ በአባባል ደረጃ እንኳን እንስማማና አብረን 
እናዝግም። 
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 አቶ መሐመድ ይማም ይህንን ከ 20 ዓመት በፊት ጽፈው ያስቀመጡትን መጽሐፍ ባያሳትሙት ኖሮ 
ታሪኩ ተዳፍኖ ይቀር ነበር። ምስጋና ይድረሳቸውና እድሜም እየገፋ ጤናውም እየተወደደ ሲሄድ ለማሳተም 
በመወሰናቸው ከልብ ሊመሰገኑ ይገባል። እንዴውም ለሌሎች አርአያ ይሆናሉ ብየም እገምታለሁ። 
እሳቸውም ይህንን አባባል በመጽሐፋቸው ላይ ስለጠቀሱት ልደጋግመው ባልፈልግም እንደ እሳቸው ያሉ 
የፓርቲው የአመራር አባላት የበኩላቸውን ቢያበረክቱ የተበታተነው ታሪክ ሊሰባሰብ ይቻላል ብዬ  እሳቸው 
እንዳመኑት እኔም በግሌ አምናለሁ። እውነትም የድርጅት ሥራ የብዙ ግለሰቦች የተቀናጀ ውጤት ነውና። 
ለአቶ መሐመድ ግን አሁንም ላበረከቱት ምስጋና ይድረሳቸው። 

 አቶ መሐመድ ይማም የሕይወት መንገድ ገጠሞቻቸውን፣ የትግል ታሪካቸውን፣ የሰነበተ ሰቆቃቸውን 

ከኢሕአፓ ልሳን ከወሰዱት “ብንፈልግ ኖሮ ባንዳን ለወሬ ነጋሪ አናስተርፍም ነበር“ ከሚል የፕሮፓጋንዳ 
አባባል ተንደርድረው ለወሬ ነጋሪ ከበቃሁ አይቀር የማውቀውን ላካፍላችሁ ብዬ ተነሳሁ ብለው ይጀምራሉ። 

የልጅነት የወሎ አስተዳደጋቸውን አንስተው በወቅቱ የኢሕአፓ አመራር አካል የሆኑትን መምህር ብርሃኑ 
እጅጉን እንዴት እንዳወቋቸው በወይዘሮ ስሂን ትምህርት ቤት ያሳለፉትን የልጅነት እረብሻ ጭምር እያነሱ 
ያወጉናል። አቶ ብርሃኑ እጅጉ እሳቸውን በአንድ ክፍል ይበልጧቸው እንደ ነበር ጭምር አውስተውን 
ፍላደልፊያ ላይ ባልታወቀ ግለሰብ በጩቤ ተወግታ ሕይወቷ ያለፈውን የቅርብ ዘመዳቸውን መዝገብነሽን 
ከብርሃኑ እጅጉ ጋር ያስተዋወቋት እሳቸው መሆናቸውን ጭምር በግልጽነት ይተርኩልናል። ደሴ ላይ የተማሩ 

ሁሉ ደስ ይበላቸውና ወይዘሮ ስሂን የታጋይ መፈልፈያ ት/ቤት እንደ ነበረ ሥም በማንሳት ይጠቁሙልናል።  
ገለጻውን ወደድኩት።  ያልገባኝን መጠየቅ አግባብ ነውና በጸሃፊው ማስታወሻ ምእራፍ ላይ ያስደነገጠኝን 

እንደ መንደርደሪያ ልጠቀምበት የፈለግሁት ገጽ 15 ላይ ደራሲው የተናገሩትን ነው። 

AFTER I CAME TO THE US, I HAD CONVERSATION WITH MEZY (which is 

Mezgebnesh)............SHE SPOKE OF SOMETHING THAT HAPPENED BEFORE 

“BERHANU WAS MARTYRED (Birehanu sayesewa)” SINCE I HAD NEVER 

HEARD HER USE THIS HALLOWED WORD BEFORE, IT STRUCK ME AS ODD. 

THE TRUTH OF THE MATTER IS I DON’T REMEMBER HER USING THIS SOLEMN 

WORD WHEN REFERRING TO THE SACRIFICES OF OTHERS. (በነገራችን ላይ ይቺን 

አባባላቸውን ገጽ 139 ላይም እንዲሁ ይደግሟታል) 

 በእውነት ማንንም ጓድ ተሰዋ ስትል ያልሰማኋት መዝገብነሽ ባሏን ሳይሰዋ በፊት ስትል ስሰማት 

ተገረምኩ ይሉናል። ምን ለማለት ፈልገው ነው? ስለ እውነት መተንበይ እንኳን አስፈራኝ። ሌላው ታጋይ ለሷ 

ታጋይ አልነበረም ለማለት ነው? ወይስ እሷ ታጋይ የሆነችው ለሱ ብላ ነው እንጂ በትግሉ አምና አደለም 

ሊሉን ነው? ካልሆነ ብርሃኑ እጅጉ አልተሰዋም ለማለት ፈልገው ይሆን? ግራ  አጋቡኝ። የምር አስፈሩኝም። 
አዎ መዝገብነሽ ውድ ባለቤቷን ትወደው እንደ ነበረ እሳቸው እንደ ገለጹት በግጥም ሁሉ ሳይቀር ታነሳው 
እንደ ነበረ ያየነው ጉዳይ ነው። 

 
 
 
 
 



 

3 

እምባዬ ውስጥ ተቀመጥ 
 

ዛሬም አልተነጣጠልንም ትዳራችንም አልፈረሰ፣ 
.......... ዛሬም አልተለያየንም ቃልኪዳናችን አልተጣሰ፣ 

የእንግዳ ቤት ነው እንደ ድሮው ጎጆአችን አልፈራረሰ፣ 
ቀለሙም አልደበዘዘ ጣራውም አላፈሰሰ። 

........ ውድ ጓድ አልደብቅህም ብቸኝነት ግን ይሰማኛል፣ 
መልክህን ማየት እጓጓለሁ ስምህን መጥራት ያምረኛል......... (በቃሌ ያስታወስኩት ነው) 
 

ካልሆነ ሌላውን ተጋዳይ እንደ ተጋዳይ አታይም ነበር ለማለት ተነስተው ከሆነ ግን ስህተት እየፈጸሙ ነው 
ልበልዎ። መዝገብነሽ በትግል ሕይወቷ ውስጥ ያደረገችው ከፍተኛ ጥፋት መኖሩን ሊነግሩን ተነስተው 

የሚያልፉት ይመስላል። ያ ከሆነ ሊነግሩን ያልፈለጉት እርስዎንም ሊያነካካ ይችላል ብለው ከሆነ እባክዎ 
የምናነበውን ታሪክ አፍቃሪዎች ወደ አልሆነ ኮረኮንች አይምሩን። ሁሉም ነገር ቀኑን ጠብቆ  እየወጣ ነውና። 
ሁሉም ነገር መውጣቱ እንደማይቀርም እርስዎም ይቀበሉ። እዚህ ጋ “የእናትህን ሞት ጠዋት ልናረዳህ ነውና 

በጊዜ ተኛ” ያለችውን ሚስት ቀልድ አስታወሱኝ:: 

እንዴው ሳልረሳው አንድ ነገር ትዝ አለኝ  ታምራት  ሞላ ደንየው ደነባ ........ አንተ የባላባት ልጅ ተው 

ምንሽር ግዛ  ብሎ  ዘፍኖ ነበር እንዴ? እንዴው ስላነሱት በማለት እንጂ  ይህ እንኳን ቁም ነገር የለበትም።    

 አቶ መሐመድ ይማም እንዴት የፓርቲ አባል እንደሆኑ ሲናገሩ ምሳ ተጋብዘው ቅቤ የላሰ ሽሮ 
ከተመገቡ በኋላ መዝገብነሽና ጸዳለ በተገኙበት በብርሃኑ እጅጉ አማካኝነት እንደ ተነገራቸው ሲተርኩ 

እንዲህ ይላሉ።  

We went to Birhanu’s house, got much needed food-injera with spiced and 

butter-treated shero wat that Mezy and Birhanu’s sister, Tsedale, cooked. 

After dinner, Birhanu mentioned to us the existence of a clandestine 

political organization, and speaking uncharacteristically with some 

hesitation, told us that we all have demonstrated our revolutionary sprit 

and have been recommended to be members. He was referring to our 

participation in demonstrations and distributing leaflets. EPRP was an 

underground movement whose political program was still unknown even 

among the intelligentsia in Ethiopia. Our reaction ranged from 

enthusiasm to muted indifference. He asked us what we thought about it. I 

felt the question was directed at me but waited until the other spoke. 

Mohammed said that he was pleased to be a member and others nodded. I 

probably mumbled” tiru new“ (it’s ok) with visibly less conviction, adding 

that it is good we  have become members. (ገጽ 54 ላይ ይመልከቱ)  

ነገሩ አልተደረገም ለማለት በስፍራው ባልኖርም እንደ ቀላል ነገር ከሰከነ ሽሮ ምሳ በኋላ  መሆኑ 
ያውም ጸሐፊውም ሆኑ አብረዋቸው የነበሩት ሳይጠረጥሩና ሳያስቡት ዱብ እዳ እንደ ሆነባቸው 

መናገራቸውን መቀበል ግን ተሳነኝ። የሰንበቴ አባልነት ምልመላም ከዚህ ይጠብቃል ብዬ  ስለማምን። “እኔ 
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በወቅቱ የድርጅት አባል ለመሆን እንደማልፈልግና እንደማላምንበት” መናገር ነበረብኝ የሚሉን አቶ 
መሐመድ ዛሬ  እራሳቸውን ከትላንትናው ነጻ ለማውጣት ካልሆነ በስተቀር እንደ ፈረንጆች አባባል 
አባባላቸው ውኃ አልቋጥር አለኝ። ለምን ቢሉ በወቅቱ አነበብኩ ያሉትን መጽሐፍት ለሚያስብ ሰው ያኔ  
እሳቸው ግንዛቢያቸውና የንቃት ደረጃቸው ከፍ ያለ እንደ ነበረ ለመገመት ስለሚያስችል ነው። አልነቃሁም  
ካላሉን በስተቀር ማለቴ  ነው። የነቃ  ሰው ደግሞ መጥፎና ደጉን መለየት ስለሚችል ነገሩ ካልጣማቸው  
እስቲ አባል ከመሆኔ  በፊት ጊዜ ይሰጠኝና ላስብበት ማለት ይችሉ ነበር ብዬም ስለገመትኩ ነው።  ለመሆኑ 
እሳቸው የማይፈልጉት የሥራ ድልድል በድርጅቱ ሲሰጣቸው ወደሜዳ ሂዱ ሲባሉ ጭምር ሳያወላውሉ 
አሻፈረኝ ያሉ ግለሰብ እንደነበሩ እራሳቸው እያወጉን አባልነቱን ሳላምንበትና ሳልወድ ተቀበልኩ ብለው 

ሊያሳምኑን እንዴት ይከጅላሉ? 

“አንድም ሰው አልመለመልኩም” የሚሉን ታጋይ መሐመድ ሌላው ይቅርና የላባደር ልሳን ጋዜጣ አዘጋጅ 
ሆነው በጻፉት የፖለቲካ ፕሮፓጋንዳ የቅስቀሳ ጽሑፍ ስንት ተጋዳይ ለድርጅቱ አፍርተው እንደ ነበረ በምን 

ያውቃሉ?  

ያ ካልሆነ ይጽፉት የነበረው አርፋችሁ ተቀመጡ ደርግን ደግፉ መኤሶንን እቀፉ የሚል ቅስቀሳ  ነበርን? 

የሳቸውን የድርጅት የቅስቀሳ ጽሑፍ ሲያነቡ እጅ ከፍንጅ የተያዙ ካልሆነም ሲበትኑ የተደረሰባቸውና 

የተረሸኑ ስንቶች እንደ ነበሩ በምን ሊያውቁስ ይችላሉ? 

ሌላው ቢቀር የጎህ አንባቢዎቻቸው እንኳን ስንቶች አባል ካልሆነም ደጋፊ ሆነው ይሆን? 

ነገሩ እሳቸው የማያምኑበትን ሌላው እንዲያደርግ ሲሰብኩ እንደ ነበረ ደጋግመው ሊያሳምኑን መሞከራቸው 
እንደ እኔ እንደ እኔ የተሳካላቸው አልመሰለኝም። ያኔ በትክክል ተቀብለው አምነውበት ያደረጉት ነበር ብዬም 
አምኛለሁ። ከዛሬ ተነስተው ወደ ኋላ በመመለስ የሚያሳምን ነገር ነው ብለው እራሳቸው አምነው 

ሊያሳምኑን ከመሞከር ይልቅ በወቅቱ የማምነው እንደዚያ ነበር ዛሬ ሳየው ግን ስሕተት ነበርኩ ይበሉን። 
እኛም ይቅርታውን ተቀብለናል እንላቸዋለን። 

የ ኢንተር ዞን ኮሚቴ አባል ነበርኩ የሚሉን ታጋይ መሐመድ ውሳኔ ሰጥቼ አላውቅም እንዴው ላለመዋሸት 
ደብረዘይት እያለሁ ግለሰብ እንዲገደል ሃሳብ ሲቀርብ ሰምቼ ነበር። ነገር ግን ውሳኔው ሲተላለፍ 
አልነበርኩም ብኖርም በድምጽ ብልጫ እበለጥ ነበርና ለውጥ አላመጣም ነበር። በኋላ ግለሰቡ ሲገደል የቡና 
ቤት ሰራተኛ የነበረች ምስኪን  በማታውቀው ወንጀል ሕይወቷ አብሮ ማለፉን ሰማሁ እስካሁን ይጸጽተኛል 
ይላሉ። በኮሚቴ ሥራ ላይ (ለአዋቂ መምከር ባይሆንብኝ) ጥሩ ሲሰራ ሊኮራበት እንደሚቻል ሁሉ መጥፎ 
ሲሆንም ሃላፊነቱን መቀበል የግድ ይሏል። 

“የቤት ገብስ ነው ፉት ይበሉት አይጎዳም” ብለው በአደፍርስ ስም አዲስ ዘመን ላይ የጻፉት እርስዎ ነበሩ 

እንዴ? ጨዋታን ጨዋታ  አስታወሰኝና  እንጂ ፉት ይበሉት ለማለት አይደለም።  

“መዝገብነሽን ስለዚህ አሰሳ በድርጅቱ በኩል ምን እቅድ አለ? ስላት አታስብ የወጣቱ ክንፍ እንጂ 

ፓርቲው አልተመታም ቀበሌን በብርጌድ ደረጃ ልንዘምትበት ነው አለችኝ ይላሉ ገጽ 148 ላይ ይመልከቱ 

ባልሳሳት እርስዎ የኢንተር ዞን አባል ሲሆኑ ከመአከላዊ ኮሚቴው ሥር ያለ ኮሚቴ ውስጥ እያገለገሉ 
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የሚደረገውን ቀን በቀን እየተከታተሉ እያዩ ይህንን አምነው ከነበር ምን ልበልዎ? ምንም ሳልል 

ልተወው........... 

አቶ መሐመድ ሁሉም ድርጅት መንግሥትን ጨምሮ ለተደረገው እልቂት ተጠያቂ ነው ብለው 
ያምናሉ። እኔ በበኩሌ የደርግን ያክል ወጣትን የጨፈጨፈ አለ ብዬ መናገር ይከብደኛል። መንግሥት 
ያደረገውንና ወጣቱ ያደረገውን ለማነጻጸር ባይሞከር ደግሞ  ደስ ይለኛል። የድርጅቱ ስሕተት በፊሻሌ ሽጉጥ 

ስልጣን ለመያዝ መሞከሩ ነው ያሉትን ስስማማ ፊሻሌ የያዘንና ታንክ የያዘውን እኩል በሃላፊነት ማስቀመጥ 
ላይ ግን ከእርስዎ እለያለሁ። ይልቅስ ላባደርና ወዛደር እያልን በማይረባ ስንከራከር በዚህም  ሳቢያ ብዙ 

ነፍስ ጠፋ ያሉትን ሳነብ ስለእውነት ልቤን ነኩት።  በልማድ አነጋገር ላብአደር ብሎ የሚናገረውን ኢሕአፓ  
ነው ብሎ  ጠላት እንደመለያ  ተጠቀመበት ያሉት እውነትነቱ ታየኝ። ትልቅ አባባል ነው። በቃላት ትርጉም 

ተጣልቶ የሰውን ነፍስ ማጥፋትን የመሰለ ምን የሚዘገንን ነገር አለ። በውይይት ላይም ሆነ ባጋጣሚ ወሬ 

ላይ ወዝ አደር ብሎ የተናገረ ባንዳ ተብሎ ተለይቶበታል ሕይወትም ጠፍቶበታል ማለትም እኮ ትክክል 

ነው።  

ገጽ 216 ላይ እንዲህ ይላሉ 

Often, I have taken the absurd position that it is possible to separate the individuals from the organization as a 

hole........... 

እዚህ ላይ ድርጅትና አባላትን ለመለየት ሲሞክሩ ሳይ ምን ለማለት እንደፈለጉ ብረዳም ደርጅት ማለት 
የአባላት ስብስብ ማለት ነውና መነጣጠሉ እርስዎንም እንዳስቸገረዎት ላንባቢም ያስቸግራል ብዬ 

አምናለሁ። ማለት የፈለኩት ጎበዝ አባል፣ የነቃ አባል፣ ጀግና  አባል፣ ፈሪ አባል፣ የሚነዳ አባል፣ ነጂ አባል 
የአመራር አባል፣ ተራ አባል እንደ ነበረ እየተቀበልኩ ድርጅት የዚህ ሁሉ ድምር መሆኑን እንደማምን 
ለመንገር ያክል ነው።  

የቱ ገጣሚ ነበር ዳዊት ጎልያድን ብቻውን አልገደለውም ውሸት ነው ዳዊትና ፈጣሪ ተጋግዘው ነው የገደሉት 

ያለው? 

ከተናገሩት ሁሉ ልቤን የነካው ምን መሰለዎ ገጽ 217 የጠቀሱት አንጋፋዊ ምክር ነው። 

It is our responsibility to learn from our past and chart a more hopeful, 

democratic, and civil society for our country. We need to remember our 

lost generation and do everything we can so something similar does not 

happen again. 

አዎ ከስህተታችን እንማር፣ አዎ የሚያለቅሱ እናቶች፣ ከል የሚነክሩ፣ ጸጉር የሚነጩ ወላጆች፣ ከማየት 
ያድነን። አዎ ከመተላለቅ ይልቅ ለመዋደድ ለመፈቃቀር እንታገል። በሞት የተለዩን ሁሉ በሕይወት በኖሩ 

ኖሮ እንደምንል ሁሉ ዛሬ ወጣቱን ወደ ሞት አንንዳው። እርስዎም መጻፉን አያቁሙ።  

ኢትዬጵያ ለዘላለም ትኑር።    

 


