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የመጽሏፉ ርዕስ ፡  “ፍጹም ነው እምነቴ” 

ዯራሲ              ፡ አቶ ነሲቡ ስብሏት 

ገጽ ብዛት          ፡ 400 ከመጽሏፉ ዴምጽ ትረካ ሲዱ ጋር 

አስተያየት        ፡ ትዕግስት ዓሇሙ  

 

“ፍጹም ነው እምነቴ” ከትውሌዴ ሇትውሌዴ የተሊሇፈ 

በቅዴሚያ የመጽሏፉን ዯራሲ አቶ ነሲቡ ስብሏት ሇዚህ ታሪካዊ መጽሏፋቸው ምስጋናዬንና አዴናቆቴን በመቻር ይህን 
መጽሏፍ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ያነበው ዘንዴ ስሇመጽሏፉ ያሇኝን አስተያየት በአጭሩ አቀርባሇሁኝ። 

“ፍጹም ነው እምነቴ” መጽሏፍ ሁለንም የስሜት እዋሳት እያንቀሳቀሰ ቁምነገሮችንና መሌዕክቶችን አጠገቦ እንዯተካሄዯ ያህሌ 
ቁሌጭ አዴርጏ ያቀርባሌ። መጽሏፉ በቁምነገር ውስጥ ቀሌዴን፣ በቀሌዴ ውስጥ ቁምነገርን ይዞ መጀመሮን ሳያውቁ አንብበው 
ይጨርሱታሌ። የመጽሏፉ ሇቅሶ ሳያስቡት እንባ በጉንጭ ያፈሳሌ፣ ንዝረቱ እንዯ ኤላትሪክ ነው፣ ግርፊያው ያማሌ፣ ግዴያው 

አፍ በዯም ይሞሊሌ፣ ስቃዩ እንቅሌፍ ያሳጣሌ። እውን ዯርግ ፋሺስት ነው አይዯሇም?  ሇሚሇው መሌስ “ፍጹም ነው 

እምነቴ”ን መጽሏፍ ሊነበበ ከበቂ በሊይ ምሊሽ ይገኝበታሌ። 

አቶ ነሲቡ ስብሏት ሁሊችንም የምንጋራውን ሌጅነትን በውብ የስነጽሁፍ አገሊሇጽ መስጠውን ኢሕአፓ ማነው? አሠራሩ፣ 

አዯረጃጀቱ፣ ትግለ እንዳት ነበር? ምን ይመስሌ ነበር? የሚሇውን  ሇአሁኑና ሇመጪው ትውሌዴ አይዯሇም በዴርጅቱ ውስጥ 

ነበርን የያ ትውሌዴ ታሪክ ተጋሪዎች ነን ሇምንሇው እንኳ ብዙ የማናውቀውንና የዘነጋነውን የዛሬ 40 ቀን የሆነ ያህሌ 
አስቀምጠውሌናሌ። በያንዲንዶ ትረካቸውና አገሊሇጻቸው የጸሏፊው የማስታወስ ችልታ ሉዯነቅ ይገባዋሌ። 

አቶ ነሲቡ ስብሏት በመጽሏፋቸው ያስቀመጡት የኢሕአፓ አወቃቀርና የመዋቅሩ ገሇፃ ሇመጀመሪያ ጊዜ በግሌጽና በሚገባ 
አገሊሇጽ አስቀምጠውታሌ። ወዯፊት ይህ አወቃቀር ሇሀገራችን አይዯሇም በዓሇም ዯረጃ ሇሚንቀሳቀሱ የፖሇቲካ ዴርጅቶች 

በዋቢነት እንዯሚጠቀስ አዴርገው ዘሊሇማዊ ጽሁፍ አቅርበዋሌ። አዯፍርስ ምንዴነው? የኢሕአፓ ሌሳንስ ዳሞክራሲያ? ጎህ 

መጽሔት፣ ኮዴ፣ ኡ ኡ ታ ኮሚቴ፣ ሞባይሌ ቲም፣ አንጃ ወዘተ እንዳት አዴርገው እንዯገሇጿቸው ሇማወቅ “ፍጹም ነው 

እምነቴ”ን ያንቡ።  

በዚያ ጊዜ የእሳቸው ዕዴሜ እኩያዎች በየቀበላው፣ በየወጣት ማህበሩ፣ በመሠረተ ትምህርቱ ከሚወደትና ከሚያፈቅሩት 
ነዋሪዎቻቸው ጋር ኢሕአፓን ሇማስተዋወቅ ትግለን በዴሌ ሇማጀብ ያዯረጉትን ተጋዴልና የከፈለትን መስዋዕትነት ፍጹም 

የሕዝብ፣ ፍጹም የሀገር፣ ፍጹም የዴርጅት፣ እምነት በትክክሇኛና በሚገባው ርዕስ “ፍጹም ነው እምነቴ” ብሇው ገሌጸውታሌ። 

በየቀበላው የነበረውንና እናቶች በትግለ ያዯረጉትን አስተዋጽዎና ተጋዴል ሇአርኣያነት እማማን እስከፎቷቸው በማስቀመጥ 

የቀረበው ትረካ ዓይኔ እምባ እየረጨ እንዲነበው ተገዴጃሇሁ። ከመጽሏፉ የወሰዴኩትን የእማማን ንግግር ከመጽሏፉ ገጽ፡158 

ሌጥቀስ 

“ወገኖቼ” አለ ሇስሇስ ባሇ ዴምፃቸው “ወገኖቼ ሌጆቻችንን ሰጠን የቀሩትንም መግቢያ መውጫ አሳጧቸው፣ የት እንዴረስ፣ ሰው በሀገሩ፣ ሰው 

በሰፈሩ፣ እውን እነኚህ አብረውን ኖረዋሌ? አብረውን በሌተዋሌ? አብረውን ጠጥተዋሌ? ምነዋ ሌጅ ማየት አስጠሊቸው? ምነዋ ሌጅ ሲያዩ 

ይጏመዣለ? እኛው መርጠናቸው እኛኑ ያሳዴዲለ። ሌጆቻችንን ከእቅፋችን እየገዯለ የተረፉትንም እያሳዯደ ብቸኛ አዴርገውናሌ። ስንበሊ ስንጠጣ 

ትካዜ ነው፣ ሇሉት የነሱን ኮቴና ኮሽታ ስናዲምጥ እንቅሌፍ የሇም፣ ወጣት ፍሇጋ ቤታችንን ይዞሩታሌ፣ የት እንዴረስ የት ይሂደ? ወገን ኧረ በቃን! 

ተነሱ! ከዚህ በሊይ ምን ሌንሆን ነው? በሀገራችን በቀያችን፣ በመንዯራችን መኖር ከነሱን የሚፈሇገው ሁሌሽም ማማሰያሽን ይዘሽ ውጭ፣ ሀገራችን 

ሇሌጆቻችን ካሌሆነች ምን ሕይወት ይኖረናሌ ጎበዝ ተነሱ! እንነሳ!…” 

ይህንን ያነበበ “ፍጹም ነው እምነቴ” መሌዕክቷ የትናንቱን ብቻ ሳይሆን ዛሬስ? ብሇን እንዴንጠይቅ የያ ትውሌዴን ታሪክ ሇዛሬ 
ትውሌዴ አቅርባሇች። 



2 
 

አቶ ነሲቡ ወጣቶችን ዋሌታ አዴርጎ ከታዲጊ ሕፃናት እስከ አዛውንት ያካተተውን የአንዴ አካባቢን ኢሕአፓ የትግሌ ታሪክ 

እንዯ አብነት በ”ፍጹም ነው እምነቴ” መጽሏፋቸው ሲያስነብቡን በታዲጊ ሕፃናት ሆያ! ሆዬ! ዝማሬ አጅበውታሌ። 

የየኔታን ሀ…ሁ… ቆጥረው ያዯጉት አቶ ነሲቡ ስብሏት በእሳቸው አባባሌ “የእናታቸውን እቅፍ ያሌጠገቡ ታዲጊዎች” ሇሀገርና 

ሕዝባቸው ነፃነት ፋና ወጊ በመሆን “ትምህርት ከዴሌ በኋሊ” ብሇው ከስምንተኛና ዘጠነኛ ክፍሌ ሙለ በሙለ ወዯ ትግለ 
የተቀሊቀለት ታዲጊዎች የሕዝብ ዴሌ በዯምና በሬሳ ታጅቦ ተስፋቸውን ዯርግና ካዴሬዎቹ በሌተውት የቁጭትና የምሬት 
አባባሊቸው 

 “ከዴሌ በኋሊ ያሰብነውን ትምህርት “ከሞት” በኋሊ ሇመቀጠሌ የተገዯዴን የኢሕአፓ ሌጆች ከባዴ ፈተና ውስጥ ወዯቅን።” (ገጽ 336)  በሚሌ 
ሲገሌጡት ስሜትን ያናውጣለ፣ መንፈስን ይረብሻለ። 

“ፍጹም ነው እምነቴ” መጽሏፍ እያንዲንዶ ገጽ ሊይ የተቀመጠው አባባሌ ስሜትን ይነካሌ፣ ዯጋግማችሁ አንብቡኝ ያሰኛሌ። 
የመጽሏፉ የእያንዲንደ ርዕስ መሌዕክት ትምህርት የሚቀሰምበት ነው። ይህ መጽሏፍ በዯርግና መኢሶን ተሰሌፈው የነበሩ 
ኃይልች በሚገባ ሉያነቡት ይገባሌ። የታሪኩ ባሇቤት በኢሕአፓ ውስጥ ያሇፉና ያለ ሉማሩበት ይገባሌ። መጽሏፉ ሇትውሌዴ 
የሚተሊሇፍ የታሪክ መረጃ እንዯመሆኑ ቤት ሇቤት አሰሳ፣ ነፃ እርምጃ፣ ቀይ ሽብር፣ ቀበላ፣ ገበሬ ማህበራት፣ ዯርግና መኢሶን 
ማንና ምን እንዯነበሩ የአሁኑ ትውሌዴ ግንዛቤ ይጨብጥ ዘንዴ ቀሇሌ ባሇ ቋንቋ በመቅረቡ መጽሏፉን በማንበብ እውን 

ኢሕአፓ ማነው? ሇሚሇው የተሰጠውን ምሊሽ እንዴንነጋገርበት፣ እንዴንወያይበት ይጋብዙንናሌ። 

“ፍጹም ነው እምነቴ” እስከዛሬ ስሇ ኢሕአፓ ከተፃፉ መጽሏፍት በሙለ ከዴርጅቱ አሠራራ ከትግለ አካሄዴ ጀምሮ 
የማናውቃቸውን በርካታ ቁም ነገሮች የያዘ መጽሏፍ በመሆኑ ሉነበብ ይገባዋሌ። 

ከሌጅነት ጀምሮ እስከ ዯርግ ቀይ ሽብር ግዴያ ያሇውን ታሪክ መሌዕክት ባሊቸው ሥዕልች መታጀባቸው መጽሏፉን ከተራራው 
ጫፍ ያስቀምጠዋሌ። በመጽሏፉ ውስጥ የተካተቱት ሥዕልች እራሳቸው ከጽሁፉ ያሌተናነሰ መሌዕክት አሊቸው። እንዯምሳላ 

በገጽ 210 የተቀመጠው “ሥዕሌ 10. ቤተሰብ እስረኞችን ሲጠይቁ” የሚሇው አተኩሮ ሊየው እራሱን የቻሇ ምንባብ ነው። 

ከጽሁፉ እንዯተረዲሁት በግዴያ ማግስት ቤተሰብ ስንቅ ይዘው መጥተው የሌጆቻቸውን የግዴያ መርድ ሲሰሙ የሚያሳይ 
ሥዕሊዊ መግሇጫ ይመስሊሌ። በጊዜው የነበረውን ሰቆቃ፣ ሇቅሶና ዋይታ ቀርጾ ያስቀረ ሥዕሌ። የግዴያ ማግስት በመሆኑ 

አሞሮች ሬሳና ዯም አይተው  “የወጣቶች እናት ታጠቂ በገመዴ፡ ሌጅሽን አሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመዴ” እንዯተባሇው 

ወጣቶችን ሉቀብሩ ሲያንዥብቡ በሥዕለ ተካቷሌ። ሉታዩ የሚገባቸው አመርቂ ሥዕልች “ፍጹም ነው እምነቴ” አካቷሌ። 

ላሊው “ፍጹም ነው እምነቴ” መጽሏፍ ሌዩ የሚያዯርገው በኢትዮጵያ ዯራሲያን ከወጡ መጽሏፍት ባሌሳሳት የመጀመሪያው 
ከነ ሙለ የመጽሏፉ ትረካ ጋር የተካተተ ሲዱ አብሮ መኖሩ አንደ የመጽሏፉ ውበት ነው። አቶ ነሲቡ የራሳቸውን መጽሏፍ 

አንዲንዴ ቦታ እገዛ ካዯረጉሊቸው ቤተሰብ አባሊት በሊቀ መሌኩ በራሳቸው ዴምጽ ይህን ወዯ 12 ሰዓት የሚፈጅ ትረካ 
ሇትውሌዴ ያበረከቱ የመጀመሪያ አኩሪ ዜጋ ናቸው። 

አቶ ነሲቡ በዚህ ታሪካዊ መጽሏፋቸው የመጽሏፋቸው ዋና አንኳር ስሇሆነው “ቀይ ሽብርና ከፍተኛ 15 እስር ቤት ታሪክ” 
በክፍሌ ሁሇት እጅግ ሥዕሊዊ በሆነና ሰውነትን በሚነዝር መሌኩ የሰውን ሌጅ መከራ ቻይነት በአንዴ በኩሌ ሲገሌጹ የሰውን 

ሌጅ አውሬአዊ ባህሪ ዯግሞ በላሊ መሌኩ ሲተርኩ በመጽሏፋቸው ገጽ 250 እንዱህ ይለታሌ 

“የከፍተኛ 15 እሥር ቤት ታሪክ በእያንዲንደ ሊይ የዯረሰው መከራና ግፍ ቀሊሌ አሌነበረም። በከፍተኛ 15 የሰው ሌጅ ምን ያህሌ መከራ ቻይ መሆኑ 

ታይቶበታሌ። የከፍተኛ 15 ስቃይ በሆሉውዴ ፊሌሞች ሊይ በሌብ ወሇዴነት በተሠሩ ፊሌሞች ሊይ የታዩት በተግባር ታይተዋሌ። ከፍተኛ 15 ሉታመን 

የማይችሌ መንፈሳዊ/ስፕሪቱአሌ ክስተት በዮናታን ታይቷሌ። የከፍተኛ 15 ስቃይ ከእስር ቤት ከተወጣም በኋሊ በርካታዎችን አካሌ ጉዲተኛ፣ የአዕምሮ 

በሽተኛ፣ መካን፣ የስነ ሌቦና ሰሇባ ጥቃተኞች አዴርጓሌ። በተቃራኒው ዯግሞ የሰው ሌጅን ጭካኔና ዴብቅ አውሬያዊ ባህሪ እንዲሇን በገዲዮቻችንና 

በገራፊዎቻችን አይተናሌ። ከእኛው ጋር ኢሕአፓ የነበሩ ሉታመን በማይችሌ መሌኩ አረመኔ ገራፊዎችና ገዲዮች ሆነውብናሌ። እነ ከፈሇኝንና በሊይን 

ያየ በአጭሩ የሰው አውሬነታቸውን ይመሰክራሌ። አረመኔዋን መስታወት የሚያውቅ፡ ሴት ሌጅ እውን እንዱህ ዓይነት ጭካኔ ይኖራት ዘንዴ እግዜር 

ሳይሆን እራሱ ሰው እንዯፈጠራት፣ እንዯሠራት ሉከራከር ይችሊሌ።” 
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“ቀይ ሽብር እውን የሰው ሌጅ እንዱህ ዓይነት ዴብቅ ባህሪ አሇውን አሰኝቷሌ? እውን ሰው በሰው ሊይ አውሬ ይሆናሌን? ሰው ሰውን ሇማሰቃየት ያሇው 

አቅምና ጉሌበት ከምንም በሊይ እንዯሆነ ዯርግና ካዴሬዎቹ አሳይተውናሌ። ሌጅን ገዴል እናትና አባቱ በራፍ አስከሬን መጣሌ፣ አይተውም እሌሌ ይለ 

ዘንዴ ማስገዯዴ ተዯርጓሌ። የገዯለትን አስከሬን ላልች አብሯቸው እንዱያዴር አዴርገዋሌ። የአንዴ ቤተሰብ ወንዴማማቾችን፣ እህትማቾችን፣ ወንዴምና 

እህትን ገዴሇዋሌ። የሕፃናትን አባትና እናት ገሇው አውሊሊ ሜዲ ሊይ ጥሇዋሌ። ይህ ሁሊ ግፍ ታዱያ የተካሄዯው ይበሌጥኑ ሁለንም አስረው በቁጥጥር 

ሥር ካዋለ በኋሊ ነበር። የእስረኛውን ምግብ እየበለ፣ ሌብሱን እየተሊበሱ ሲገለ ሉኖሩ መፈክራቸው “ቀይ ሽብር ሇዘሊሇም ይኑር” ነበር። በየሳምንቱ 

መግዯሌ መዯበኛ ሥራቸው ይሆን ዘንዴ ጥረዋሌ። ከፖሇቲካው ባሻገር በቂም በቀሌ፣ በመንፈስ ቅናት፣ የተመኟትን ሇማግኘት የስንቱን ቤት ዘግተዋሌ።” 

አቶ ነሲቡ ስብሏት በሌጅነታቸው አብረው ያዯጉት የካዛንችስ እኩያ ጓዯኞቻቸው በተፈጠረው የዓሊማ ሌዩነት እንዳት 
እንዯተሇያዩና ሁኔታውም በፈጠረው ክስተት ፀፀታቸውን በማሰማት ዲግም እንዳት እንዯተገናኙ ማሳየት ብቻ አይዯሇም 

አብሮ አዯግ የመኢሶን ጓዯኛቸውን በምስክርነት በመጽሏፋቸው አካተዋሌ። 

የአቶ ነሲቡ መጽሏፍ አንባቢ እንዲይሰሇቸው ሌብ እያንጠሇጠሇ የተረኩት የሌጅነት የፍቅር ሕይወታቸው ትረካ ከትግለ አኳያ 
እያዛመደ ያቀረቡት በፍቅር ውስጥ እምነትን ሲገሌጹ ትግለን፣ ኢሕአፓን እንዳት አዴርገው እንዲስቀመጡት ሇመረዲት 

መጽሏፉን ካሌቃኙት ማስረዲት ይከብዲሌ። 

ስሇ “ፍጹም ነው እምነቴ” በዚች አጭር ጽሁፍ ሉገመገምም ሆነ ሉፃፍ ቦታ አይበቃውም። በእርግጠኝነት ሌናገር የምችሇው 

ግን ይህ መጽሏፍ በዓፄ ኃ/ሥሊሴ ዘመን የነበረውን ሥርዓት ገጽታ በታሪካዊ ሌብ ወሇዴነት ዯራሲ አዱስ ዓሇማየሁ “ፍቅር 

እስከ  መቃብር” በሚሇው መጽሏፋቸው እንዲስነበቡን ሁለ አቶ ነሲቡ ስብሏት የታሪኩ ተዋንያንን ስም ሇመጥቀስ ከአዯረጉት 

“ዴፍረት” ጋር በከፍተኛ 15 ቀይ ሽብር እውነተኛ ታሪክ መጽሏፋቸው የዯርግን አገዛዝ ማንነት ያስቀመጡበት ታሪካዊ 
መጽሏፍ መሆኑን ሌመሰክር እችሊሇሁ። ሇዚህም አቶ ነሲቡ ስብሏት ታሪካዊ ግዳታዎን ተወጥተዋሌ። ዛሬ በእርሶ መጽሏፍ 

ሰማዕታት ወገኖቻችን አሸንፈዋሌና ዯስ ይበሌዎት። “ፍጹም ነው እምነቴ” መጽሏፍ ገና በርካታ ውይይቶችን በመቀስቀስ 
መጽሏፉ ሇወዯፊት ታሪክ አጥኚዎችና ተመራማሪዎች የቀረበ፣ ከትውሌዴ ሇትውሌዴ የተሊሇፈ የሀገር ገጸ በረከት በመሆኑ 
እንኳን ዯስ ያልት እሊሇሁ። 

የጽሁፌ መቋጫ የማዯርገው ዯራሲው በራሳቸው ሊይ ስሇዯረሰው ግርፊያ፣ ግፍና መከራ በገጽ 186  

 “ሇቆሙሇት ዓሊማ መፈተኛው ሰዓት ዯረሰ። “ፍጹም ነው እምነቴ ሇትግለ ነው ሕይወቴ” ዝማሬ በተግባር ሇጥያቄ ቀረበ።” “በትግሌ መሞት 

ሕይወት” ከፊቴ ቆመ። ደሊው ጀመረ።”  

በሚሌ ካስነበቡን በኋሊ የነበራቸውን ጥንካሬና ጽናት በገሇጹት በገጽ 190 በአስቀመጡት አባባሊቸው ይሆናሌ፡ 

“የዴርጅቴን ሚስጥር ጠብቄ፣ ውዴ የትግሌ ወንዴሞቼንና እህቶቼን ሳሌጠቁም እራሴን ሇመስዋዕትነት ማቅረብ የመሰሇ ታሊቅ ስም የሇምና በውስጤ 

ሞቴ የሚቀርብበትን ሰዓት መማጸን ያዝኩኝ። ትግለ እንዱቀጥሌ፣ የዴለ ቀን እንዱቀርብ፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያሌተሸራረፈ መብቱን እንዱጎናጸፍ፣ 

የሊባዯሩ ፓርቲ ኢሕአፓ ሇዴሌ በቅቶ ሕፃናት በቀያቸው ቦርቀው እንዱያዴጉ፣ ወጣቶች የጮኹሇት ሊብ አዯርና አርሶ አዯር በሀገሩ እኩሌ መብት 

ኖሮት ዯስ ብሎቸው ሀገራቸውን እንዱያይዋት፣ እናት አባት አዛውንቶች ሌጄ የት ዯረሰ፣ በዯህና ይመጣ/ትመጣ ይሆን ከሚሌ የሰቀቀንና የስጋት ኑሮ 

ተሊቀው፣ በሀገራችን የፆታና የሃይማኖት እንዱሁም የብሔር/ብሔረሰቦች እኩሌነትና መብት ተከብሮ፣ ምሁራን ሇሀገራችን በሌማትና ዕዴገት ጎዲና 

መዝሇቅ በሙያቸው ምርምራቸውን ቀጥሇው አቅጣጫ ያሲዙ ዘንዴ፣ ሀገራችን የሁለም ብሔር/ብሔረሰቦች ሀገር ሆና ግፍና፣ መከራ፣ ዴንቁርና፣ 

ዴህነት፣ በሽታ በነበር የሚወሱበት ጊዜ ይመጣ ዘንዴ ሇተጀመረው ትግሌ ዯማችን ውኃ፣ አጥንታችን ዋሌታ ይሆነው ዘንዴ ቃሌ ኪዲን አሇብንና ነው 

“የታጋይ እረፍቱ ሞቱ” ያሌነው።”  

“ፍጹም ነው እምነቴ” ማንም ኢትዮጵያዊ ሉያነበው የሚገባ መጽሏፍ 

ትዕግስት ዓሇሙ  tegistalem@yahoo.com  

ታህሳስ 2007 ዓ.ም.           
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