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የትግል መንፈስ ይዞ ያለፈውን እያስታወሱ ዛሬ መተረክ ቀላል ይመሰል ይሆናል። በሞት ጥላ ሥር፣ በግርፋትና በስቃይ 

እየተለበለቡ ሰከንድ ዓመት የነበረበትን ያንን የመከራ ዘመን ማሰብ ግን አሁንም ከሕሊና የማይጠፋ እውነት የሆነ ሕልም 

ነው። ሕልም ሳይሆን ሕልም መስሎ አሁንም ፍቺ ያልተገኘለት ለአንዳንዶቹ ቅዠት ለብዙሃኑ ግን የማይረሳ የተደበቀ 

ቁስልም ነው። በጦርነት መሃል ያለፉ ሁሉ ትዝታቸውን ለመርሳት የሕክምና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ሲባል ስሰማ እስቃለሁ። 

ነገሩን ለማቃለል ሳይሆን እነ ሕይወት ተፈራ ያለፉበትን ቢሰሙ ኖሮ  ይህንን አይሉም ነበር ብዬ በማሰብ ነው። ሕይወት 

እንዴት ያለፉትን ዓመታት እንዳሳለፉ መናገር የሚችሉት እሳቸው ብቻ ቢሆኑም፣ የመጨረሻ መፈወሻዋቸው ግን በመደብለ 

ብእራቸው ላንባብያን ታሪካቸውን ማካፈላቸው ይመስለኛል። ስለሆነም ነው ዛሬ TOWER IN THE SKY (የሰማይ ላይ 

ማማ) የርእሱ የአማርኛ ትርጉም የኔ። የሚለውን መጽሐፋቸውን ካነበብኩ በኋላ የተሰማኝን ልናገር የተነሳሁት። ሕይወትን በዚህ 

አጋጣሚ እንኳን በሕይወት ከረመው የዓይን ምስክርነትዎን ለመተረክ አበቃዎት ስላቸው፣ ለከፈሉት የትግል መከራ 

ላሳለፉት የግፍ ዘመን፡ ምስጋና እያቀረብኩላቸው ነው። 

ሕይወት ተፈራን በአካል አላውቃቸውም። ጽሑፋቸውን ካነበብኩ በኋላ ግን የማውቃቸውን እሳቸውን መሰል ታጋዮችን 

እያሰብኩ በጣም በቅርብ የማውቃቸው ያክል አድርጎ ተሰማኝ። ያለፉበትን መንገድ የሰሩትን የመገናኛ ኮዶች ማጤን 

ጀመርኩ። ከፍቅረኛቸው ጋር የነበራቸውን ቅርርብ በመንፈስ ዳሰስኩት። ካጠገባቸው የተለየው ፍቅረኛቸው የተገደለው እሱ 

በፈጠረው ድርጅት እሱ በሚያምናቸው “ጓዶች” መሆኑን ሳስብ ደግሞ መከራና ስቃይ የተፈራረቀባት ሕይወት ያለፉበትን 

ውስብስብ ማሰብ ከበደኝ። ተስፋውን ያጨለመባቸውን ፓርቲ ለመጭ ተስፋ ሊታደርጉት ማቀዳቸውን ሳይ ለጥንካሪቸው 

ሸብረክ አልኩ። 

ታጋይ ሕይወት ተፈራ ሲገረፉ ተገርፌ፣ ሲፈተሹ አብሪያቸው ተፈትሻለሁ። የተገረፉና የተገደሉ ጓደኛና ዘመዶቼን በሕይወት 

ተራኪነት በቆንጂት “ምርኮኛ” ታሪካዊ ልብ ወለድ ጋር እያቀናጀሁ እንዴት እንደ ተገረፉና እንደ ተገደሉ ለማጤንም እድል 

ገጥሞኛል። ለብዙ ጥያቄዬም መቋጫ ለማግኘት ችያለሁ። ቆንጅትንም ሆነ ሕይወትን ለከፈሉት መስዋእትነት ላደረጉት 

ጥረት ከምስጋና ውጭ ላደርግላቸው የምችለው ነገር ቢኖር ባደርገው ደስታውን ባልቻልኩት ነበር። መታገል ማለት 

ለሌላውና ለራስ መብት መቆም፣ ያልተረዳውን ማስረዳትና ማንቃት፣ ማሳመን ነውና ይህንን ደግሞ ደራስያኑ ከሚገባው 

በላይ ያደረጉት ስለመሰለኝ ደስ ሊላቸው ይገባል። 

TOWER IN THE SKY 

ይህ በሕይወት ተፈራ ተጽፎ በአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ ማተሚያ ቤት የታተመው መጽሐፍ 437 ገጽ ያለው ነው። 
ደራሲዋ በዚህ በሚቀጥለው ቅኔ ትረካቸውን ይጀምሉ። መጽሐፉን ለፍቅረኛቸው ማስታወሻ አድርገውታል። እንደኔ ከዚህ 
የበለጠ ገጸ በረከት ከዚህ የበለጠ ሃውልት አይኖርም እላለሁ። ስለሆነም ግጥሙን ልተረጉመው ተነሳሁ። በትርጓሜ  ላይ 
የተገኘ ስሕተትም ካለ በእኔው ጥፋተኛነት ይፈረድ። 
 
 
Farewell to you and the youth I have 

Spent with you. 

It was but yesterday we met in a dream. 

You have sung to me in my aloneness, 

and I of your longings have built a tower 
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in the sky. 

But now our sleep has fled and our dream 

is over, it is no longer dawn. 

The noontide is upon us and our half 

Walking has turned to fuller day, and  we must part. 

If in the twilight of memory we should  

Meet once more, we shall speak again  

together and you shall sing to me a deeper song. 

And if our hands should meet in another  

dream we shall built another tower in the sky. 

 

_Kahlil Gibran, The prophet 

  

 

 
“ካንተ ጋር ያሳለፍኩትን የወጣትነት ዘመኔን፣ 
አንተንም ጭምር ደህና ሁን ልበል የማይረሳ ትዝታዬን፣ 
ትላንት እኮ ነበር በሕልም የተገናኘን፣ 
ስታንጎራጉርልኝ እኔና አንተ ብቻ ሆነን፣ 
ያኔ ነበር አንተን ፈልጌ የሰማይ ላይ ማማ የገነባሁ፣ 
አሁንማ ጎሕ ቀደደ ከተኛንበት ተቀሰቀስን 
ከሚያስደስተው እንቅልፋችን ነቃህ ነቃሁ።  
ተስያት ሆነና ግማሽ ቀን እነሆ ተለያየን፣ 
በሕልም ዓለም ትዝታችንን እንደያዝን። 
በሌላ  ሕልም በሌላ ቀን፣ 
ተገናኝተን ተጨባብጠን፣ 
ዘፍነህልኝ ከትላንቱ የጠለቀ ዘፈን፣ 
እንገነባ  ይሆናል ሌላ የሰማይ ላይ ማማ፣ 
እንደ ትላንቱ የሚያስደስት የሕሊና ከተማ።”   
 
  ፕሮፊት ካሃሊል ጂብራን  
 

ለጀግናዬ ለጌታቸው ማሩ 
 

ስለጓደኛቸው ትልቅነት በሙሉ ልብነት የሚመሰክሩት እኝህ ደራሲ፡ ትዝታቸውን እንዳንጋራቸው ይመስላል የልባቸውን በልባቸው 

ይዘው አንድም የግል ፍቅራዊ ግንኙነታቸውን ሳይተርኩልን ያልፋሉ። አሁንም ያ የግሌ ነው የጋራ የሆነውን የጌታቸውን ታሪክ  

አድምጡኝ ማለታቸውም ነው ብዬ ገመትኩ። ካልሆነም ደጋግመው በመጽሐፋቸው ውስጥ እንደ ገለጹት ከግላዊ ፍቅራቸው ይልቅ 

ያጣመራቸው የሕዝብ ትግል መሆኑን ለማስጨበጥም መሰለኝ። ምንም ሆነ ምን የአጻጻፋቸውን መንገድ ወደድኩት በትረካቸው 

ተደስትኩ። ጌታቸውን ለማያውቅ የሩቅ ፈራጅ የቅርብ ምስክርነት ሰጥተውናል። እሳቸው ከነገሩንና ካለፈ በኋላ ካነበብነው ደግሞ 

የነበረውን የውዥንብር ደመና ገልጠውልናል። “ከፍቅር በላይ ትግል” ብለውም በወቅቱ ያላመኑበትን ላለማድረግ ከጌታቸው 

የተሰጣቸውን ደብዳቤ  አንብበው ቀዳደው መጣላቸው ደግሞ በፍቅርና  በትግል መሃከል ያለውን ልዩነት የሚያሳይ ነው እላለሁ። 

ለጌታቸው ተመልሰው መልእክቱን አላደረስኩም ብለው መንገር አለመንገራቸውን በግሌ በጥርጣሬ  ባልፈው እሳቸውን ለመጋፋትና  

ላለማመን ሳይሆን የግሌ ግምት መሆኑን ይወቁልኝ።  

በመጽሐፋቸው ላይ በጣም ዓይኔን የሳበው ነገር ቢኖር በፓርቲውና በወጣት ሊጉ መካከል የነበረው የትግል ሂደትና በተለይ የወጣት 

ሊጉ ከፓርቲው በበለጠ የተቀናጀና መሪነቱን እንደ ተቀበለ ማሳየታቸው ነው።  ለዚህም ደራሲዋ ከሊግ መዋቀር ላለመውጣት ያደረጉት 

ጥረት በሳቸው አገላለጽ ፓርቲው እንደ ወጣት ሊጉ አፍላቂና አታጋይ ሆኖ አለመገኘቱ ብሎም በፓርቲ መዋቅር የአመራር ኮሚቴ  

ውስጥ የነበረውን የውይይት መንፈስና እንቅስቃሴ ሲመለከቱ የተሰማቸውን ቅሬታ ለአንባቢ ሊነግሩን ፈልገውም ነው። ይህ 

በእውነትም በስፋት መገምገም ያለበት የወደፊት ሥራ  ይመስለኛል።  ደራሲዋ ካለመታወቂያ ደሴ ደርሰው መመለሳቸውን ሲነግሩን 



የታየኝ ነገር ቢኖር ስንት ታጋዬች በዚህ መልክ ተንቀሳቅሰው እየተያዙ እንደተገደሉ ነው። “የብርሃነ መስቀልን ማስጠንቀቂያ አልሰማም 

ያለው ጌታቸው በውስጥ ትግል ታግሎ መስመር ማስተካከል ይቻላል ብሎ ያምን ነበር። እንዴውም ፓርቲው ሳይሆን ግለሰቦች ናቸው 

መስመር እየሳቱ ፓርቲውን ወደ  መጥፎ እየመሩት ያሉት” የሚለውን አባባል  ለመስማት ባይቸግርም በጌታቸው አመለካከት ግለሰቦቹ 

ወዴት ፓርውን እየመሩት እንደሆነ ሊገነዘብ አልቻለም ማለት ግን ይከብደኛል። ስለሆነም ለስልጣን የተቻኮሉት መሪዎች ለስልጣን 

ምንም  አይነት እርምጃ  አይወስዱም ብሎ መጠበቁ ገርሞኛል። ምን አልባት በወቅቱ መደበቂያም ቦታ ስላልነበረ ከጠላት ይልቅ የጓድ 

ጥይት ይብላኝ። ብሎም ሊሆን ይችላል።  ደግሞስ የራሱ  ጓዶች ምንም ሆነ ምን እንዲህ አይነት በጭካኔ የተሞላ ነገር ያደርጋሉ  ብሎ  

ማሰብ እንዴት ይቻላል። እንኳን በሩቅ የነበረ የድርጅት ሰው በቅርብም ሆነው ሁኔታውን የተገነዘቡት ደራሲ ቆይተው ትክክል አለ 

መሆኑን ቢረዱም በወቅቱ ግን የብዙሃኑ አቋም ነው የተባለውን አቋም ተጋርተው ቆይተዋል።  ዛሬ ለመወቃቀስ ሳይሆን ለነገ ጉዞ 

የትላንቱን መቃኘት ይገባል ለማለት እንጂ የሆነው ሆኖ እዚህ ደርሰናል። 

መጽሐፉ ለብዙ ሰው የተለያየ ትዝታና ቁጭት ይቀሰቅሳል። ከሁሉም በላይ በልጅነት መንፈስ በወጣትነት ዘመን ተነሳስቶ የነበረው ያ 

ወጣት እራሱን የኋሊት እያየ ዳግመኛ ስህተት እንዳይሠራ ትምህርት መገብየቱ የማይቀር ነው። አሁንም ገና  ብዙ የሚጻፉ ገና  ብዙ 

ያልተወሱ ታሪኮች አሉ። 

ሕይወት ተፈራ ታስረው የነበረበት ቤት የደጃዝማች ከበደ ብዙነሽ መኖሪ ቤት እንደ ነበረ ሳነብ ከልብ እንባ አንቆኝ ነበር። ለምን ቢሉ 

ደጃዝማቹ ደርግን ተቃውመው አምቦ አካባቢ በመሄድ በአዳበርጋ በአሻፈረኝነታቸው እየተዋጉ ሕይወታቸው ማለፉን በማሰብ፣ 

ልጃቸው ነመራ ከበደ (ጎሌ  ከበደ) ደግሞ  በወጣት ሊግ ተመልምሎ  በትግራይ ምድር ደርግን ተቃውሞ የኢሕአሰን ሰራዊት ተቀላቅሎ 

ከTPLF ጋር በተደረገ  ውጊያ  መሰዋቱን በማስታወሴ  ነው። ነመራ  ስለቤተሰቦቹ ብዙ ያጫውተን ነበርና ትግሉ የሁለት ትውልድ 

ትግል እንደ ነበረ አስታወሰኝ። በመጨረሻ አባትዬው በፊውዳል እንቢተኝነት ልጁ በወጣት ታጋይነት ባመኑበት ተሰልፈው ወደቁ። 

ቤታቸው ደግሞ የሁለት ትውልድ ማሰሪያ እስርቤት ሆነ። የሕይወት እሕት ባለቤት ማን እንደ ነበሩ ባይነግሩንም ለመፈታታቸው ትልቅ 

ባለውለታቸው እንደሆኑ ጠርጥሬአለሁ። ያ ደግሞ ማ ገደለ የሚለው እንጂ ማ ምህረት አሰጠ የሚለው አያስጠይቅምና ደራሲዋ  

እንዳመሰገኗቸው እኔም ሳላውቃቸው ላመስግናቸው። ብዙ እንደሳቸው ያሉ ቢኖሩ ኖሮ  ብዙ ወጣት ማትረፍ ይቻል ነበር ከሚል 

ድምዳሜ። 

የፓርቲው  ትግል የሕቡእ ትግል ነበር ሲባል እየከረመ እንደ ፍቅሬ  ዘርጋው አይነት እንደ  ሕይወት አይነት ታጋዮችና የአመራር አባላት 

በገሃድ በአውቶቡስ እየተሳፈሩ መንቀሳቀሳቸውን ሳይ እገረማለሁ። በይበልጥ የምገረመው የሚያደርሱት  መልእክት ደብዳቤ መሆኑን 

ሳስብ ያንን ለማድረስ ደግሞ ሌላ መንገድ መኖር ነበረበት ብዬ ስለማምን ነው። የመሪ ማጣት ደግሞ መጨረሻ ላይ ያመጣውን ቀውስ 

ያየነው ጉዳይ ነው። ስለጌታቸው ማሩ ግድያ አሁንም ብዙ ስለሚነገር እውነቱ ይህ ነው ማለት የተቻለ አልመሰለኝም። እነማን 

እንዳደረጉት ግን ግንዛቤ ላይ የተደረሰ ይመስላል። ሁሉም ሞተው አልቀው ይሆን? ላንባቢ የሚቀርብ ጥያቄ  ነው።  

ታጋይ ሕይወት ተፈራ ከነበራቸው በሽታ ጋር ያደረጉት ትግል ከትግል በኋላ  ሕይወታቸውን ለመምራት ያደረጉት  ተጋድሎ የድርብ 

ጭቆና ታጋይነታቸውን ያስመሰክራል እላለሁ። ሕይወት ያለቀሱት ሲገረፉ እንደነበረ አልነገረሩንም፣ በርሃብ ሲሰቃዩ እንደነበረ  

አላወጉንም፣ ያለቀሱትና  የወደቁት የብርሃነ  መስቀል እረዳ  ሚስት ለመፈታት ሥሟ የተጠራው በስህተት ነው መባልን  ሲሰሙ እንደ 

ነበር ሲነግሩን ግን እውነተኛ ባሕሪያቸውን አሳዩን። እሩህሩህነታቸውን  አጋለጡት። እውነተኛ የታጋይ ገጻቸውን  ሳያስቡ አሰጡልን። 

ከሁሉም በፊት ጓድ ማለትን ከእስራት ተፈተው እየተለቀቁም አስመሰከሩ።  

በእስር ቤት የተወለደችው የብርሃነ መስቀልና የታደለች ልጅ ዛሬ ትልቅ እንደሆነች እገምታለሁ። ትልቅነቷ በእድሜ ብቻ ሳይሆን ታጋይ 

አባቷን ገድሎ እናቷን ያሰረባትን መንግስት አወዳደቅ ለማየት በመታደሏ ጭምር ነው። ብዙ መናገር ይቃጣኝና አደብ እገዛለሁ። 

ቢሆንም እናቷንም ሆነ እሷን ለደረሰባቸው መከራና  እንግልት ሳላመሰግናቸው ማለፍ ግን አልወድም።  በምልዓት የሞቱትን 

ያለሃውልት የተቀበሩትን ያለሽኝት የጠፉትን፣ በሕይወት ተርፈው ያለፈውን እንደ ቅዥት እያሰቡ ላለማስተዋል የቆረጡትን ሁሉ አብሬ 

አስባቸዋለሁ አሁንም በታላቅ አክብሮት አመሰግናቸዋለሁ።    

መጽሐፉን አንብቤ  ጨረስኩት አሁንም የተደረገውን ላለመቀበልና ለመርሳት ጥረቴ ግን አልተሳካም። ደርግ ያደረገው ወንጀል ምሕረት 

የማይቀይረው እንደሆነ ስንቀበል፣ ድርጅቶችም ጥፋታቸውን ቢያምኑና ለሚመጣው ሂደት ትምህርት ይሆናል ብለው የተስማሙበትን 

ቢነግሩን ጥርጊያውን ያሳምረዋል በሚለው ላይ ልዩነት የሚመጣ አይመስለኝም። መጽሐፉን እንዳነበብኩት ሁላችሁም አንብባችሁ 

የራሳችሁን ግንዝቤና ድምዳሜ ላይ ድረሱ ትዝታ  ያላችሁ በትዝታው የሌላችሁ በታሪካዊነቱ ገምግሙት። 

መልካም ንባብ………………………………………………………..  

 


