
 

 ያ ትውልድ  

የ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ሌሳን 

ያ ትውሌዴ ቅጽ 2 ሌዩ ዕትም 1                   መጋቢት ፲፭ ቀን ፪ ሺህ ፯ ዓ.ም. 

ብዙ ነገር አውርሶ ያሇፈ፦ ድር ተስፋዬ ዯበሳይ 

(መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም. ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ የተሰዋበትን 38ኛ ዓመት ምክንያት በማዴረግ) 

 

ዯም! 

… 

ዯም! ዲቦ ሇተራበው እያሇ የነጎዯ 
በዓመጽ ውስጥ የተረጨ 
የመራራውን ትግሌ ሂዯት የቋጨ 
ከዋዜማው ጋር የተጫጨ 
 
ዯም! የትግሌ ጥሪ ዯወሌ ዯዋይ 
ሇተከታዩ ወኔን አዲይ 
… 
 
ዯም! አሌገዛም እያሇ ሚስገመገም 
አሌጨቆንም እያሇ ሚተም 
ሇአርነቱ አብሮ ሚያዴም 
 
ዯም! የዚያ የጭቁን  
የታረዯ በሽፍንፍን 
 
ዯም! የዚያ የጨቅሊ  
የታረዯ በሰው በሊ 
 
 

 
ዯም ቢለ የአህያ ዯም እንዲይመስሌህ 
ዯም ቢለ የውሻ ዯም እንዲይመስሌህ 
ቀን ይዞሌህ ያረከስከው ከሽንትህ 
… 
 
የዯም ጏርፍ  
በየአስፏሌቱ በየቦዩ ተንቆርቁሮ 
ያውም የልጋዬ የጉዴሮ 
አውአፍ ተንጫጩ 
በታጋይ መታረዴ ተቆጩ 
… 
 

ፍረጂን ምዴሪቷ 
በታጋይ ዯም የተዋብሽቷ 
ፍረጂን ጉውዟ 
የታጋይ ዯም እርጉዟ 
ፍረጂን ሰንዯቂቷ በታጋይ ዯም የቀሇምሽቷ 
ፍረጂን ማጭዴ መድሻዬ 
የዴሌ ጎህ ቀዲጅ አርማዬ 
ፍረጂን ቀይ ኮኮብ መሪዬ 
የጨሇማ ጉዞ ብርሃን አዲዬ 
 
ዯም! ዯም! ዯም! 
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የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ኮከብ መሪ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ ሌክ 
የዛሬ 38 ዓመት መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም. በፋሽስት ዯርግ በተዯረገበት ከበባ ከፎቅ 
ተወርውሮ ሕይወቱን በመስጠት ታሪክ የሠራበት ቀን። 

ድር ተስፋዬ ዯበሳይ ሇሀገሩና ሇኢትዮጵያ ሕዝብ ግንባር ቀዯም መሪ ብቻ ሳይሆን መሀሌ 
ሆኖ ታገልና አታግል በዯሙ ታሪክ የፃፈ ኮከብ መሪ ነበር። 

‚በአዱስ አበባ ከተማ የቤት ሇቤት አሰሳ ሇማዴረግ እቅዴ ወጣ። ዯርግ በ1969 ዓ.ም. 
ሇተጀመረው የቤት ሇቤት የአስሶ መዯምሰስ ዕቅደ የሕዝብ ዴርጅት ጊዜያዊ ጽ/ቤትን 
በጉያው በተወሸቀው ‚መሊ ኢትዮጵያ ሶሻሉስት ንቅናቄ‛ (መኢሶን) የበሊይ ተቆጣጣሪነት 
በአዋጅ በማቋቋም በርካታ አሰሳዎችን አካሂዶሌ። 

ከመስከረም 1969 ዓ.ም. ጀምሮ ዯርግ በፈሇገው ቦታ በፈሇገው ጊዜ የቤት ሇቤት ፍተሻ 
(አሰሳ) አካሂዶሌ። ዛሬ ካዛንችስ አስሰው ከሆነ በላሊ ጊዜ መርካቶን ያምሱታሌ። እንዱህ 
እያለ አሰሳው በተሇያየ ቦታ ይካሄዲሌ።  

በመሊ አዱስ አበባ በአዋጅ ዯረጃ የተካሄደት አሰሳዎች መጋቢትና ሚያዝያ ወር የተካሄደት 
ናቸው። የመጀመሪያው ሇሦስት ቀን የተካሄዯው ዕሮብ መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም.  
የተጀመረው ሲሆን ሁሇተኛው አርብ ሚያዝያ 28 ቀን 1969 የተካሄዯውና መኢሶንም ራሱ 
የወጠነው ጥቃት ሰሇባ የሆነበት አሰሳ ነበር። 

በአሰሳው ማንም ከአንዴ ቀበላ ወዯ ላሊው መዘዋወር አይችሌም። ከአዱስ አበባ የሚያስወጡ 
ኬሊዎች በሙለ በጥብቅ ጥበቃ ይካሄዴባቸዋሌ። በመጋቢቱ አሰሳ በአብዛኛው የተሳተፉት 
የዯርግ አሳሽ ቡዴኖች፣ ቀበላ ጠባቂዎችና የመኢሶን ካዴሬዎች ናቸው። የአሰሳው ዋናው 
ትኩረት መሣሪያ ነው። አንዲንዴ የፓርቲው ሰነድችም ጠሊት እጅ እንዲይወዴቁና አዯጋ 
እንዲያስከትሌ ሁለም ጥንቃቄ እንዱያዯርግ ትዕዛዝ ተሰጥቷሌ። ሠነድች በፈታሾቹ እጅ 
እንዲይወዴቁ ከቤት ይሌቅ በተሇያየ ዘዳ ዯጅ ማዴረጉ ይመረጥ ነበር። አሳሾቹ እቤት 
ገብተው ሳጥን፣ ቁም ሳጥን፣ አሌጋ ሥር፣ ኩሽና ውስጥ ሉፈትሹ ስሇሚችለ በነዚህ 
አካባቢዎች ምንም አይቀመጥም።  

በአሰሳው ወቅት የቀበላ መታወቂያ የላሇው ሇችግር ይጋሇጣሌ። ተማሪም ሇነበርነው 
ተጨማሪ የትምህርት ቤት መታወቂያ ሉጠየቅ ይችሊሌ። ቀዯም ባለት ዴንገተኛ አሰሳ 
አሳሾቹ ምን እንዯሚፈሌጉ በዯንብ የሚያውቁ አይመስለምና ሇመሸወዴና ሇማታሇሌ በጣም 
ቀሊሌ ነበር። የመጋቢቱ አሰሳ ጠንካራና ከበዴ ያሇ ነበር። በዚህ አሰሳ የመኢሶን ካዴሬዎች 
በመሠማራታቸው፤ በየአካባቢው የሚያውቁትን አስይዘዋሌ። አስገዴሇዋሌ። ፓርቲው ቁሌፍ 
አባሊቱን ብቻ ሳይሆን አመራሩን ያጣበት አሰሳ ነበር። 

የሕዝብ ዴርጅት ጊዜያዊ ጽ/ቤት እና መኢሶን የአስሶ መዯምሰስ ዘመቻ በተግባር 
ሇመተርጎም የቤት ሇቤት አሰሳ መጋቢት 14 ቀን 1969 ዓ.ም. ተጀመረ። የአብዮት ጥበቃ 
አባሊት፣ ጦር ሠራዊቱ፣ ቀበላዎች፣ የሕዝብ ዴርጅት ጽ/ቤት በተሇይም መኢሶንና ላልች 
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በዯርግ ዙሪያ የተሰበሰቡ ቡዴኖች አባሊት በቤት ሇቤት አሰሳው ተካፍሇዋሌ። ሇሶስት 
ተከታታይ ቀናት የተካሄዯው አሰሳ ሕዝቡ ከአንዴ ቦታ ወዯ ላሊ እንዲይንቀሳቀስ በወጣ 
የዯርግ ተከታታይ መግሇጫ የታገዘ ነበር። 

ከኢሕአፓ ጋር ግንኙነት አሊቸው ተብሇው የተጠረጠሩ ወጣቶችና ሠራተኞች ሁለ በጅምሊ 
ታሰሩ። በ1969 ዓ.ም. በየካቲት ወር መጨረሻ አካባቢ በርካታ የኢሕአፓ አመራር አባሊት 
አዱስ አበባን ሇቀው መውጣታቸው ቢታወቅም ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ የአዱስ አበባው 
የኢሕአፓ መዋቅር ውስጥ ያለ አባሊትን በእንዱህ ያሇ ቀውጢ ጊዜ ትቶ መሄደ ሇሕሉናው 
ስሇከበዯው ሇሀገሩና ሇሕዝቡ ብልም ሇትግለ የሰጠውን ሕይወቱን በፍጹም እምነቱ ሉተገብር 
ማንኝውንም መከራና ስቃይ እራሱን ከፍ ሳያዯርግ እንዯ ላልች የኢሕአፓ አባሊት አብሮ 
ሉመክትና ሉታገሌ ወሰነ።    

የኢሕአፓ አመራር አባሌ የነበረው ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ በመጋቢቱ አሰሳ በአሳሾች እጅ 
መውዯቁን ሲገነዘብ ራሱን ከፎቅ ወርውሮ ገዯሇ። ሇኢሕአፓና ሇአባሊቱ ቅስም የሚሰብር 
መርድ ሆነ።‛ ፍጹም ነው እምነቴ፡ በነሲቡ ስብሏት መስከረም 2007 ዓ.ም. 

ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ በተሰዋ ምሽቱን በኢትዮጵያ ሬዴዮ ስርጭት ዜናው ሲቀርብ 
በማግስቱ መጋቢት 16 ቀን 1969 ዓ.ም. ከሊይ እንዯተቀመጠው አዱስ ዘመን ጋዜጣ ሊይ 
ትኩስ ዜና ሆኖ ወጥቷሌ። አዎ የተስፋዬ በፋሽስቶቹና ባንዲዎች እጅ መውዯቅ ትሌቅ 
ዯስታቸው ነበር። ዯርግ ኢዴዩ፣ ሻቢያ፣ ገንጣይ፣ ግሌገሌ ፋሺስት፣ የ CIA ሰሊይ፣ አዴኃሪ 
ወዘተ እያሇ ንፁሃንን መወንጀሌና መግዯሌ መሇያው ነበርና የወጣው የፋሺስቶች ቱሌቱሊ 
አዱስ ባይሆንም የኢሕአፓ መሪ ተስፋዬ መሰዋት በእርግጥ ሇፓርቲውና ሇአባሊቱ ብልም 
ሇሚታገሌሇት የኢትዮጵያ ሕዝብ ቅስም ሰባሪ መርድ ነበር።   

በ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ዝክረ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ ሌዩ እትም ስሇ ጀግናው ታጋይ 
አንዴዬ ሌጁንና እናቷን ጨምሮ ቤተሰቡና ጓዯኞቹ በሚያዝያ 2005 ዓ.ም. ሜይ ዳይን 
አስመሌክቶ በ«ያ ትውሌዴ ተቋም» ፓሌ ቶክ ክፍሌ አዘጋጅተን የነበረውን የፓሌ ቶክ 
ውይይት መነሻ በማዴረግ ስሇ ድር ተስፋዬ ዯበሳይ የሰጡትን ዘርዘር አዴርገን አቅርበናሌ።  

ወ/ሪ ሏምራዊት ተስፋ 

‚ያዯኩት አዱስ አበባ ነው በአራት ወሬ ነው አባቴ የሞተው። ከዛ በኋሊ እናቴ ፍቅርተ በዘጠኝ 
ወሬ ነው ወዯ ዕቡህ ትግሌ ገብታ የተሇየችኝ ። ያው ሉገዴሎት ሲለ፡፡ እኔን ያሳዯገኝ የእናቴ 
ወንዴም አጎቴ ተስፋ ነው። ‘ይህችን ሌጅ ቢያውቁ ይገዴሎታሌ’ ብል በጣም ይፈራ ነበር፡፡ 
ስሇዚህ እኔ እራሴ እንዲውቅ አይፈቀዴም። ይፈራ ነበርና ካወቁ ይገዴሎታሌ ብል 
ስሇሚያስብ። ከዚያ በኋሊ ግን ዘመድቼ እየመጡ ያዩኛሌ። የተስፋዬ ዘመድች ማሇት ነው። 
ከሱ ዘመድች የአክስቴ ሌጅ ጽጌ ነበረች አንዯኛ ጠያቂያችን። ዘመዴ እያሰባሰበች 
የምትመጣው እሷ ነበረች። ሇነሱም ያስጠነቅቃቸዋሌ ‘ምንም ነገር እንዲትነግሯት’ እያሇ። 
አብሬ ያዯኳቸው ሁሇት ወንዴሞች አለኝ በጣም ስሇሚወደኝ ስሇሚሳሱሌኝ ‘እነዚህ ሰዎች 
ማናቸው?’ ብዬ እጠይቀው ነበር። እና ስጠይቀው ‘የፍቅርተ ጓዯኛ ነች’ ይሇኛሌ። 
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በተዯጋጋሚ እየመጡ ይጠይቁኛሌ፡ ይወደኛሌ። ምን እንዯነበር አሊውቅም። ሇመጀመሪያ 
ጊዜ ያወቅሁት ኢሕአፓ ሦስት ዓመቱ ሳሇ አያቴና አክስቴ ሲያወሩ እሰማቸዋሇሁ። የፍቅርተ 
እናትና እህቷ ማሇት ነው። ያወራለ ‘ጽጌ መጥታ ነበር’ ይሎታሌ 

‘የትኛዋ ጽጌ’ ትሊቸዋሇች ስትሊቸው ‘ያቺ የሏምራዊት አክስት ሌጅ’ ይሎታሌ 

እንዯዚያ ሲሎት ያኔ በቃ ዯነገጥሁ። ሁለ ነገር ጥርጣሬ ውስጥ ከተተኝ። እንዳት የላልቹን 
ስም ጠርተው የእንትና አክስት አሊለም ብዬ ላሊ ነገር ተገጣጠመብኝ። እና በቃ እነዚህ 
ሰዎች እንዳት በፍቅር እንዯሚመሇከቱኝ፣ እንዯሚሳሱሌኝ እኔጋ በተዯጋጋሚ የሚመጡት 
ሁለ መጣብኝ፣ ተገናዘበብኝ ማንንም አሌጠየቅሁም ግን በአእምሮዬ ሊይ አንዴ ነገር 
ጫረብኝ። በዚያ ሰዓት በጣም ግራ ገባኝ። ሁለ ነገር ዝብርቅርቅ ስሜት ተሰማኝ። ላሊ አባት 
አሇኝ? የሚሇው። 

እዚህ ሀገር አሜሪካ ስመጣ ዯግሞ በመጣሁ በማግስቱ ቁጭ አዯረገችኝና እናቴ ስሇ ተስፋዬ 
ሇመጀመሪያ ጊዜ ነገረችኝ። ስትነግረኝ በውስጤ በጣም እጅግ በጣም ዯንግጬሃሇሁ። 
ምክንያቱም ማሊውቀው ሰው ሇመጀመሪያ ጊዜ ሲነገረኝ ነውና። በጣም ዯንግጬሃሇሁ በፊቴ 
ግን ምንም ነገር ሊሳያት አሌፈሇኩም። ምን ሌበሊችሁ በጣም በጣም ይረብሻሌ። ከዛ ምንም 
ነገር እንዲትቀጥሌ ፈሇግሁ። ቶል ዘጋኋት። ነገሩ ሁለ አስፈራኝ ሇእኔ እጅግ ፈታኝ ጉዲይ 
ነበር። ታሪኬን እራሱ ሇመቀበሌ ማንነቴን ሇማወቅ። ዘመድቼን እራሱ ሇረዥም ጊዜ ሌቤን 
ከፍቼ አሌቀበሊቸውም ነበር ። ላሊ ሰው ነሽ ስባሌ በጣም ግራ አጋባኝ ማሇት ነው። 

ብዙ ሰዎች አለ እናት አባታቸውን ሳያውቁ ያዯጉ እኔ በዚህ በኩሌ በጣም እዴሇኛ ነበርኩኝ። 
ያሳዯገኝ የእናቴ ወንዴም የተንከባከበኝ እንዯ አባት ነው። ወንዴም ሇማሇት ይከብዯኛሌ። 
እንዯ አባት የማውቅው እሱን ስሇነበር ሲነገረኝ ላሊ ማንነትን ፍሇጋ ማሰብ እጅጉን 
ይከብዲሌ። እውነት ሇመናገር የተስፋዬን ታሪክ ሇማወቅ እንኳ ዝግጁ አሌነበርኩም። 
ምክንያቱም ያሊሰብኩት አዱስ ነገር ነው የሆነብኝ። በፍራቻ ሊይ ነበርኩኝ። ሆኖም እያዯኩ 
ስመጣ የማንነቱን ጭሊንጭሌ እየሰማሁ ስመጣ በማንነቱ በጣም መኩራት ጀመርሁ። 
ከምሰማው፣ ከምጠይቀው፣ እኔ እራሴ ካነበብኩት እየሰማሁ ስመጣ እራሴ የሱ ሌጅ መሆኔን 
እኮራበት ጀመር። የሱ አባትነት ሁሌግዜ በውስጤ ይጎሊ ጀመር። ይመሊሇስ ጀመር። የወሇዯኝ 
አባቴ ነው። የእኔ ማንነቴ ነውና። በራሴ ማንነት አንደን ሇማግኘት ላሊውን ማጣት 
እንዯላሇብኝ አመንኩ። በመሆኑም በሙለ ሌቤ ተቀበሌኩት ኮራሁበት። 

መጀመሪያ ጊዜ ወዯ ኢትዮጵያ ስሄዴ የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ ካሳዯገኝ አባቴ ጋር ነበር 
አብረን የሄዴነው። ‘አያትሽን የተስፋዬን አባት አቦይ ዯበሳይን ሇመጀመሪያ ጊዜ እያቸው፣ 
ዘመድችሽን እያቸው’ ብልኝ ሇመጀመሪያ ጊዜ አብረን ሄዴን። ስሄዴ መጀመሪያ ፈርቼ 
ነበር። ተስፋዬ እተወሇዯበት ሀገር ስሄዴ የማሊውቃቸው ሰዎች ናቸው፣ እንዳት ነው 
የሚሆነው ብዬ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር ። ሄዴኩኝ ዯረስን። እዚያ አካባቢ ስዯርስ በጣም 
ማሌቀስ ጀመርኩ። ሇምንዴነው ያሇቀስኩት ጦርነት ሲባሌ ከሩቅ ቦታ ሆነን ስናየው ላሊ ቦታ 
ነው የሚመስሇን፣ ላሊ ቦታ ያሇ ጦርነት፣ ላሊ ሰዎች፣ ከሩቅ ስትሰማው ሁሌጊዜ ላልች 
ሰዎች ነው የሚመስሇን። ሌክ እሱ መንዯር ስንዯርስ ‘እየሁሊችሁ ይህ እንዱህ ነው’ እያሇ 
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አካባቢውን የሚያሳየን ገሇፃ የሚያዯርግሌን ሰው አብሮን ነበር። ‘ከዚህ ቦታ እንዯዚህ ሰዉ 
ተፈናቅል፣ ከዚህ ቦታ ያለት ሌጆችና ሽማግላዎች ሁለ ሄዯው’ እያሇ በቅርብ በነበረው 
ጦርነት ማሇት ነው ያሳየን ነበር። በሻቢያና በኢሕአዳግ መካከሌ በነበረው ጦርነት። የሰዉን 
ጉስቁሌና ሳይ፣ ሁኔታውን ሲያሳየኝ በጣም አስሇቀሰኝ። እዚያ ቦታ ሆነህ በአካሌ ስታየው 
ያሇው ስሜትና በርቀት ምትሰማው ይሇያያሌ። በዯንብ እንዱገባህ እዛው ሆነህ ስታይ 
ይመረጣሌ። በጦርነት የሰው ጉዲት የሚገባህ ጥል የሚያሌፈውን አሻራ በቦታው ስታየው 
ነው። በጣም አሳዘነኝ። አያቴ ያለበት አካባቢ በጣም ዴሃዎች ናቸው። እንዯዯረስኩም 
የተስፋዬን አባት አያቴን አገኘኋቸው። ሇረዥም ጊዜ እጄን ይዘው ትክ! ብሇው አዩኝ። 
ምንም ነገር አሌተናገሩም፣ ዝም ብሇው አዩኝ። ከዛም በኋሊ አብረን ባሇንበት ሁለ እጄን 
ሉሇቁ አሌፈሇጉም። ታዱያ እንዯሌብ እንዲያወሩኝ ቋንቋ አንግባባም ነበር። እሳቸው አማርኛ 
አይችለም እኔ ዯግሞ ትግርኛ አሌችሌም። ግን በቃ ስሇ ኢሕአፓ ፍቅር አሊቸው፣ ስሇነሱ 
ያወራለ፣ ያኔ በኢሕአፓ ጊዜ ሰዎች እንዳት እነሱጋ ይመጡ እንዯነበር የነበራቸውን 
ትውስታ ያወራለ። በቃ! ሇኢትዮጵያ እጅግ ፍቅር አሊቸው። አማርኛ ስሇማይችለ 
የሚነግሩኝ ሌጆች እያስተረጎሙሌኝ ነው።  ‘አይ ቁቋ ቋቋ’’ ይሊለ። ‘እኔም የሌቤን ማውራት 
አሌችሌ፡ አንቺም የሌብሽን ማውራት አትችይ’ ይሊለ። 

ምን አለኝ ያን ጊዜ ‘ተስፋዬ መሞቱን ሳውቅ ሸፍቼ ነበር’ አለኝ። መሞቱንም 
እንዯማንኛውም ሰው በሬዴዮ ነበር የሰሙት። ከሸፈቱ በኋሊ ግን ብቻቸውን ምንም ማዴረግ 
ስሇማይችለ ተመሌሰው መጡ። አንዴ ወንዴ ሌጃቸው ነበር። ስሇ ሌጅነቱም ስጠይቃቸው 
‘በጣም ጎበዝ! ጎበዝ! ተማሪ ነበር’ አለኝ። በጣም ጠንካራና ብርታት ያሊቸው ናቸው። 
ይቀሌዲለ፣ ይኮምካለ፣ አማርኛ የሚያውቋት አንዴ ናት ‘ገና…ና...ገና አዱስ አበባ ይታዯሳሌ 
ገና’ ይሊለ። እየዯጋገሙ ይሎት ነበር። እና በጣም ዯስ አሇኝ። የአባቴን አባት አየሁ ማንነቴን 
አወቅሁ፣ በአባቴ ኮራሁበት። እሳቸውም እንዲዩኝ ማመን አቃታቸው ዓይናቸው ከዓይኔ ሊይ 
አሌነቀሌ አሇ። ‘ሌጄ መጣሽሌኝ’ አለ። ዯስታቸውን መግሇጫ ቃሌ አጡ። ገጽታቸው ሇእኔ 
የሚነበብ ነበር። ይዘፍኑም ነበር ‘ተስፋዬ…ና…ተስፋዬ…ና…ና… ሌጅህ መታሇችና’ ይሊለ 
ይዘፍናለ። እስካሁን ዴረስ አሌወጣሊቸውም። ላሊ ዯግሞ ስሇ ትውሌዴ ዝርያ በጣም ነገሩኝ 
‘እገላ እገላን ወሇዯ’ እያለ አስረደኝ። በዯንብ ያውቃለ። ከመሇያየታችን በፊት 
‘መታወቂያዎን ስጡኝ’ አሌኳቸው እሷኑ ያሇቻቸውን አውጥተው ሇማስታወሻ ሰጡኝ። ይዣት 
መጣሁ። በጣም ዯስ የሚሌ ወቅት ከአያቴ ጋር አሳሇፍኩኝ። ዯስታዬን ጨመሩሌኝ፡ ኩራቴን 
ተንከባከቡሌኝ። ውስጣቸው የሞሊውን ተስፋና ፍቅር አካፈለኝ። 

ከቅርብ ጓዯኛው/ዘመደ የተስፋዬ የግሌ ማስታወሻ አገኘሁ። እነሱ ጋ ተቀምጦ ነበርና ሁለም 
ሰነድች ሲቃጠለ ተዯብቃ የተረፈችው የግሌ ማስታወሻው ነበረች። ከተሰጠኝ የተስፋዬ የግሌ 
ማስታወሻ እንዯተረዲሁት ተስፋዬ ሇሰው ተቆርቋሪ አዛኝና ሀሳቢ እንዯሆነ ነው። ሇላልች 
ሇመዴረስና ሇመቆም ስሊሇው ፍሊጎት፣ ፍሊጎቱን ሇማሳካት ያሇውን ጥረት በአብዛኛው ከራሱ 
ጋር የሚያወራውን አነበብሁ። ይህ በአማርኛ የፃፈው የግሌ ማስታወሻው ይበሌጥ ስሇማንነቱ 
እንዲውቅ እረዴቶኛሌ።‛  ሏምራዊት ተስፋ የድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ ሌጅ። 
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ወ/ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም 

‚የተስፋዬ ታሪክ የፍቅር ታሪክ ብቻ አይዯሇም። የተስፋዬ ታሪክ የትግሌ ታሪክ ነው። 
በአብዛኛው በነበርንበት ጊዜ የማውቀው ከትግለ ይሌቅ እኔና እሱ ባሇን ግንኙነት ነው 
የማውቀው። ስሇ ተስፋዬ ብዙውን ሉናገሩ የሚችለት አብረውት በአንዴ ኮሚቴ ውስጥ 
የሠሩት፣ አብረውት አሠራሩን ያዩ ሰዎች ናቸው። በዚያ ጊዜ ዳሞክራቲክ ማዕከሊዊነት 
(Democratic Centralism) ነው አሰራሩ። ብዙውን ጊዜ በግሌ ጨዋታ ውስጥ ስሇ ትግለና 
ስሇ አሰራር የሚወራ ጉዲይ የሇም። ተስፋዬ ዯበሳይ ጋር የተገናኘነው ስዊዘርሊንዴ ነው። 
የተዋወቅነው የተማሪ ማህበር በርሉን ውስጥ የነበረ ስብሰባ ሊይ ነው 1974 እ.ኤ.አ። 
ስዊዘርሊንዴ አብረን እንኖር ነበር። ሇአንዴ ዓመት ያህሌ አብረን ኖረናሌ። የማውቀውን 
ሌናገርና ተስፋዬ ዯበሳይ በጣም ትሁት፣ ቀና፣ ድክተር ተስፋዬ መባሌ የማይፈሌግ ሰው፣ 
እራሱን ዯብቆ የኖረ ሰው ነው። ሇተስፋዬ አንዴ የሚያሳዝን ወሬ ስታወሩት ዕምባው ነው 
ግጥም የሚሇው። ትሁት፣ ዯግ፣ በጣም ርዕሩህ፣ የሱን ፍሊጎቶች በሙለ ሇሰው አሳሌፎ 
የሚሰጥ። አንዴ ትንሽ ሌጅ ነው የሚመስሇው አኗኗሩ፣ አሇባበሱ፣ አኗኗሩ፣ አነጋገሩ። ሇሰው 
ነው ቅዴሚያ የሚሰጠው። አንዴ ነገር ሰው ማውራት ሲጀምር የማያውቅ ነው የሚመስሇው 
ተስፋዬ። ከላሊ ሰው መስማት ሊይ ነው የሚያተኩረው። ነገር ግን አንዴ ነገር በሚጠየቅበት 
ጊዜ ወይም እንዱህ ሉዯረግ ነው ሲለት ተስፋዬ ወዱያውኑ እንዯዚህ መሆን አሇበት 
አይሌም። ተስፋዬ አንተ እራስህ ያንን ጥያቄ እንዴትመሌስ ዙሪያውን ይዲስሳሌ። 
እየዲሰሰ…እየዲሰሰ… እሱ እንዱህ ነው ብል ከመመሇሱ በፊት አንተ እራስህ ጥያቄውን በራስህ 
እንዴትመሌስ የሚያዯርግህ ሰው ነው። ይገርመናሌ ያን ጊዜ በትግለ ጊዜ ጓድቹን አብረውት 
ሲሰሩ የነበሩት ሰዎች የሚያውቁት እሱን ትዕግስተኛ በመሆኑና ዏዋቂ ነኝ የማይሌ ሰው ግን 
አንተው እንዴታውቅ አንተው እንዴትመሌሰው ‘ይህንንስ አይተኸዋሌ? በዚህ በኩሌስ 
ተመሌክተኸዋሌ? እንዱህ ቢሆንስ?’ እያሇ የሚመሌስ ሰው ስሇነበረ እኔ ከሁለም በሊይ 
ትዕግስተኛነቱና የዕውቀቱ ዯረጃ እስካሁንም አሊየሁም። በአሇችኝ ትንሽ የእውቀቴ ጭንቅሊት 
ነው የማወራው። እንዯ ተስፋዬ ዯበሳይ ሰው አይቼም አሊውቅም፤ እውቀትም ያሇው 
እንዯዚያ የማውቀው ሰው የሇምና ሚኮራበት ኢትዮጵያዊ ነበረ። የሞተው ባመነበት ነው። 
አያሳዝንም። ሇምን? ካሌሆነ መሞት የሚፈሌገው እንዯዚያ ነበርና። ብዙ ነገር አውርሶ ያሇፈ 
ሰው ነው። ታሪኩም ወዯፊት በሰፊው የሚፃፍሇት ነው። እኔ በዚህ ነው ተስፋዬን የማውቀው‛ 
ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረማርያም የድር ተስፋዬ ዯበሳይ ባሇቤት የነበሩት። 

ወ/ሮ ካሰች ዯበሳይ 

‚እኔ ብዙ የማውቀው ባይኖርም የምወዯው ወንዴሜ ነው። ሇሕዝቡ ሲሌ ሇጭቁን ሕዝብ ሲሌ 
ሕይወቱን ያሳሇፈ ነው። ሇትንሽ ጊዜ ነው ከሱ ጋር የነበርኩት። በትምህርቱ ጎበዝ የነበረ 
ነው። ሇሰው የሚያስብ፣ ከዴሃ ቤተሰብ ተወሌድ ተምሮ ሇቤተሰቤ ሳይሌ ሇሁለም ዴሃ 
ሕዝብ፣ ሇሁለም ጭቁን ሕዝብ ሲሌ የሞተ ሰው ነው። እኔ ሳውቀው ጥሩ አስተሳሰብ ያሇው 
መጽሏፍ ከእጁ የማይሇቅ ሲበሊም ሲቀመጥ በጣም ያነብ ነበር። 
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አዱስ አበባ ሌጅ ሆኜ ነበር የሄዴኩት ወዯ ውጭ ከመሄደ በፊት ሇሁሇት ዓመት አብረን 
ነበርን። እቤት የሚመጡ ወንድች ነበሩ ዘርዐ ክሸን ይመጣ ነበር። ያክስቴ ሌጅ ንጉሴ ያን 
ጊዜ በአንዴ ወር ሌዩነት የሞተው ይመጣ ነበር። ወንዴምሽ ሞተ ሲለኝ ያኔ ወል ውስጥ 
ንጉሴን መስልኝ ያን ጊዜ አሱ አሌሞተም እያሌኩ ስከራከር ከዚያ የሚያውቁ ሰዎች 
ወስዯውኝ ላሊ ቤት እያስገቡ በቃ እነዚያን ሰዎች እንዱሄደ ያዯርጉ ስሇነበር የንጉሴንም 
መሞት ስሠማ ከላልቹ ጋር ጭቅጭቅ እፈጥር ጀመር በቃ! መርድ ስሇሆነ ‚ ወ/ሮ ካሰች 
ዯበሳይ እህት 

ወ/ሮ ጽጌ ፍሱሕ 

‚ተስፋዬን ሇጥቂት ጊዜ ነው ያየሁት። ባየሁት ወቅት ትዝ የሚሇኝ መጽሏፍ አንባቢነቱ ነው። 
ሏምራዊትን እንዯአባት ሆኖ ያሳዯጋት የእናቷ ወንዴም አቶ ተስፋ ገ/ማርያም በጣም ሰው 
አክባሪ ምንም ዓይነት የሰው ሌዩነት የማያዯርግ ሰው እንዯነበረ፣ ሏምራዊት ዛሬ ሇዯረሰችበት 
ዯረጃ ያዯረሰ ሰው መሆኑን ሌናገር እፈሌጋሇሁ። አሥመራ የምትኖር የድክተር ተስፋዬ 
እህት ብስራት አዱስ አበባ መጥታ ሏምራዊትን ሇማየት ‘ይዘሽኝ ሂጂ’ ስትሇኝ ‘ስታያት 
ምንም እንዲትረበሺ’ ብዬ ይዣት ብሄዴም ስታገኛት እያሇቀሰች እንዯተረበሸች ሇመናገር 
እፈሌጋሇሁ።‛ የድር ተስፋዬ የአክስት ሌጅ ወ/ሮ ጽጌ ፍሱሕ 

ወ/ሮ አስቴር ዯበሳይ 

‚አስቴር ዯበሳይ እባሊሇሁ። በምታዯርጉት ታሪክ ማሰባሰብ እኔ በጣም ዯስ ብልኛሌ። በዚያን 
ሰዓት በጣም ሌጅ ነበርኩ የፋሲካ ጊዜ ማታ እቤት መጥቶ ኑሯችንን ጠይቆ ስሇ 
ትምህርታችንም ‘አይዟችሁ ጏበዝ ተማሪ ሆናችሁ ተማሩ’ ብልን እንዯሄዯ አስታውሳሇሁ። 
ግን አንዴ አጎታችን ‘አንተ የተማርህ ነህ፣ ሰርተህም ዯህና ገንዘብ ታገባ ይሆናሌ እና 
ቤተሰቦችህን ሇምንዴነው ጥሩ ቦታ ሊይ የማታዯርሳቸው?’ ብል ሲሇው ‘አይ እኔ ሇቤተሰቦቼ 
ብዬ አይዯሇም። እኔ ሇቤተሰቦቼ ካዯረግሁ ላሊውስ ቤተሰብ? እኔ የማስበው ሇቤተሰቦቼ ብቻ 
ሳይሆን ሇሁለም፣ ሇላሊውም ቤተሰብ ነው’ ብል ሲመሌስሇት አስታውሳሇሁ።‛ ወ/ሮ አስቴር 
ዯበሳይ እህት 

አቶ ግርማይ ተስፋ ጊዮርጊስ 

‚ተስፋዬ እንዯ አንዴ ሰው፣ እንዯ አንዴ ታጋይ፣ እንዯ አንዴ መሪ ብቻ አይዯሇም 
የሞተው፤ ብዙ መሪዎች እንዲሇቁ ነው የሚታየው። ምክንያቱም በሊቀ ዕውቀቱና ትዕግስቱ 
የተሇያየ አመሇካከትና ሌምዴ የነበራቸው ታጋዮችን አስተባብሮ የመምራት ችልታ የነበረው 
እሱ ነበር። ተስፋዬ እጅግ ዳሞክራት ነበር። ይህ ዳሞክራት የመሆን ነገር ዝም ብል የመጣ 
አይመስሇኝም። የተወሇዯበት የኢሮብ ብሔረሰብ (በትግራይ ውስጥ የሚገኝ አናሳ ብሔረሰብ 
ነው) እስከ ጣሌያን ወረራ ዴረስ 1935 እ.ኤ.አ. ማሇት ነው የራሱን መሪዎች በራሱ 
የሚመርጥና በመረጣቸው መሪዎች የሚተዲዯር ማህበረሰብ ነበር። በኢሮብ በየመንዯሩ 
ምርጫ ይካሄዲሌ። በዚህ ዘዳ የተመረጡ ወኪልች አማካኝ ቦታ በመሊክ ጠቅሊሊ ምርጫ 
ይካሄዲሌ። የተሊኩት ወኪልች አንዴ ቦታ ይሰበሰባለ ከዚያ በማጣራት ወዯ ሁሇት ያወርደና 



ያት ቅጽ 2 ሌዩ ዕትም 1……………………………………………..……………መጋቢት 15 ቀን 2007 ዓ.ም. 

 

9 
 

ሰዎቹ ቅጠሌ ይታዯሊቸዋሌ። ቅጠለን እሚመርጡት ሰው ጋ ካስቀመጡ በኋሊ ያ ቅጠሌ 
ይቆጠርና ብዛት ያገኘው ይመረጣሌ። በዚህ መሌክ የተመረጠው ሇተወሰነ ዓመታት 
ያገሇግሊሌ። የተወሰነው የአገሌግልት ጊዜ ሲገባዯዴ በተመሳሳይ መሌኩ ላሊ ምርጫ 
ይካሄዲሌ። ተስፋዬ ከዚህ ዓይነት ኅብረተሰብ የተወሇዯ ነው። ሁሇተኛ በጣም ከዴሃ ቤተሰብ 
ስሇተወሇዯ የዴሃ አኗኗር ይገባዋሌ። ሁለም መሪ የዴሃ ችግር ምን ያህሌ እንዯሆነ ሉያውቅ 
አይችሌም። እራሱ ዴህነትን ያሇፈበት ስሇሆነ በጣም ዳሞክራት ያዯረገውና የሕዝብ ወገን 
ያዯረገው። ሇምሳላ አንዴ ጊዜ ስዊዘርሊንዴ በነበረበት ጊዜ ሀገር ቤት ሥራ ሊይ ቆይቶ ከወጣ 
በኋሊ እኔ ጣሉያን ሀገር ነበርኩና ወዯዚያ መጥቶ መቸም በእግር እንሂዴ እያሇ ያስቸግርሃሌ 
ከተማ ውስጥ በእግር እየሄዴን በመሃሌ አንዴ ነገር አሌኩት። እንግዱህ አዱስ አበባ ሥራ 
በያዘበት ጊዜ በወቅቱ ሥራ የያዘ ሰው መጀመሪያ ወሊጆቹን ይረዲሌ ነው የሚባሇውና ሥራ 
ይዞ ቤተሰቡ ሊይ የኑሮ ሇውጥ ስሊሌታየ ምን ዓይነት ጨካኝ ነው እረስቷቸዋሌ እኮ እያለ 
የሚያወሩ ሰዎች ነበሩና ይህንን ነገርኩት። ‘ሰው ምን እንዯሚሌ ታውቃሇህ ወይ?’ አሌኩት። 
‘በጣም ጨካኝ ነው፣ ጥሩ ሥራ እያሇው ወሊጆቹን እህቶቹን አይረዲም ብሇው እንዯሚያሙህ 
ታውቃሇህ ወይ?’ አሌኩት።  

‘አውቃሇሁ ቢለም እውነታቸውን ነው ግን አባቴና እናቴን ብረዲ አጎቴ አሇ፣ አክስቴ አሇች፣ 
ከዚያ ቀጥል መሊው የኢትዮጵያ ሕዝብ እናቴና አባቴ ስሇሆነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰርቶ 
የሚኖርባት ሀገር ሇማቋቋም ከሚጥሩ ጋር ታግሇን ሇሁለም ኢትዮጵያዊ መፍትሄ ሇመፈሇግ 
ምርጫ ስሇወሰዴኩ ነው እንጂ’ ብልኝ ነበር። ስሇዚህ ምን ያህሌ ሇሕዝብ እንዯሚያስብ 
አስተያየቱ ከበቂ በሊይ ይመስሇኛሌ። 

እኔ መጀመሪያ በአውሮፓ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ንቅናቄ ስብሰባ የተሳተፍኩት እ.ኤ.አ. 
በ1973 ዓ.ም ነበር አውሮፓ ሀኖቨር እተባሇ የጀርመን ከተማ ውስጥ ሄጄ። በተማሪው ንቅናቄ 
ውስጥ ያኔ በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር ትሌቅ ንትርክ የነበረበት ጊዜ ነው።  ምክንያቱም 
መኢሶንና ኢሕአፓ በሚስጥር ተቋቁመው ስሇነበር የመኢሶን ሰዎች የተማሪውን ንቅናቄ ወዯ 
ራሳቸው ሇመውሰዴ የኢሕአፓ ወገን ዯግሞ ወዯ ኢሕአፓ ሇመውሰዴ መሪዎቹ 
የሚጨቃጭቁበት ጊዜ ነበረ። በዚህ የመጀመሪያዬ ስብሰባ በጣም ዯነገጥሁ፣ ላልችም 
እንዱሁ። ከመኢሶን ወገን አንዴ ሰው ሲናገር የኢሕአፓ ወገኖች ይረብሹታሌ። ዐ ዐ 
እየተባሇ ቤቱ በጣም ይረበሻሌ። የኢሕአፓ ሰው ሲናገር ዯግሞ በተቃራኒው ያለት መኢሶን 
ወገኖች ይረብሹታሌ። በኋሊ ድክተር ተስፋዬ ተነሳ አታምኑም ቤቱ ውስጥ ዝምብም ያሇ 
አይመስሌም፣ ጭጭ ብሇው ነው የሰሙት። የተፈጥሮ ስጦታ ነበረው እሱ ሲነሳ በጣም 
ተናጋሪ ሆኖ አሌነበረም ከሱ ሚበሌጡ በጣም ተናጋሪዎች ነበሩ። ነገር ግን መጀመሪያ 
የሚናገራቸው ቃልች አንዴ ቃሌ ሲወረውር ብዙ ነገሮችን የሚገሌጹ ቃልችን ያውቃሌና 
በጣም ገርሞኛሌ። እንዯዚያ ይረበሽ የነበረው ቤት እሱ ሲነሳ ጭጭ ብሇው ሰሙት። 
እስኪጨርስ ዴረስ አንዴም የረበሸው አሌነበረም። እንዱህ ዓይነት ተሰጥዎም ነበረው። 
በንግግሩም ስዴብ የሚባሌ ነገር ከአፉ አይወጣም። ቁም ነገሩ ሊይ ብቻ ነው የሚያተኩረውና 
ይሄ አንዴ አጋጣሚ ነበር።  
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በስብሰባዎቹ መካከሌ በአለ የዕረፍት ጊዜዎች የኢሕአፓ ዯጋፊ ኢሕአፓ ጋ የመኢሶን ዯጋፊ 
መኢሶን ጋ ነበር የሚታየው። ድር ተስፋዬ ዯበሳይ ግን ከኃይላ ፊዲ ጋር ወይ ከላሊ 
የመኢሶን ሰዎች ጋር ነበር የሚታየው። ተስፋ አይቆርጥም። ሁሌ ጊዜ ወዯ አንዴ መሄዴ 
‘ሁሊችን አንዴ ህዝብ ሇአንዴ ህዝብ ስሇሆንን አብረን መስራት እንችሊሇን’ የሚሌ አስተሳሰብ 
ስሇነበረው ሁሌጊዜ በውይይት ያምናሌ። ‘የሰው መጥፎ የሇውም የተሳሳተ እንጂ’ የሚሌ 
አካሄዴ ስሇነበረው ሁሌ ጊዜ ሰውን ሇማረም ቀርቦ ማወያየት ማናገር ሲሞክር እንጂ ሰውን 
ሲያጥሊሊ አይታይም ነበር።  

ላሊው እሱ የተሰዋበት ቀን አጋጣሚ ሆኖ እኔ በነበርኩበት ቦታ የተገኘ የኢሕአፓ ፖሉት 
ቢሮ አባሌ የነበረ ሰው ነበረና ያ መጥፎ ዜና ከሰማን በኋሊ ምን አሇኝ ‘ኢሕአፓ አሜሪካ 
ተነስቶበት፣ ሶቭየት ህብረት ተነስቶበት፣ ጠባብ ብሔረተኞች ተነስተውበት ኢሕአፓ ምንም 
ይሆናሌ ብዬ ጠይቄ አሊውቅም ከተስፋዬ በኋሊ ግን የምናውቀው ኢሕአፓ አይኖርም’ አሇኝ። 
በጣም እያሇቀሰ ነው። አሇ አሁንም በሕይወት እና ‘ከተስፋዬ በኋሊ ኢሕአፓ እንዯ ኢሕአፓ 
የምናውቀው ኢሕአፓ አይኖርም ዯነገጥሁ።’ ብልኝ ሲያወራ አስታውሳሇሁ። 

በአዱግራት የ7ኛና 8ኛ ክፍሌ ተማሪ እያሇ በዚያ ወቅት አንዴ ተማሪ አይዯሇም 
የሚመስሇው። ሁለም ሰው ዘንዴ ‘ምን ዓይነት ሰው ነው ይሄ ከየት ተፈጠረ’ ዓይነት ስሜት 
ነበር ያሳዯረው። አንዴ ሰው ነበሩ እዚያ በጣም ታዋቂ ናቸው ‘እኔ በሕይወቴ የዚህን ሌጅ 
መጨረሻ አይቼ ብሞት ላሊ አሌፈሌግም ነበር።’ ሲለ አስታውሳሇሁ። ሇአሁኑ ትውሌዴ ግራ 
ሉገባ ይችሌ ይሆናሌ ያን ጊዜ አዱግራት ከተማ አንዴ አዱስ ዘመን ጋዜጣ ቢገኝ ትሌቅ ነገር 
ነበር። በዚያ ጊዜ እሱ ታይም መጋዚን (Time)፣ ኒውስ ዊክ (News Week) ዓይነቶችን ይዞ 
ይታያሌ። ከየት እንዯሚያመጣው እስካሁን ዴረስ ሚስጥር ነው። በጣም አንባቢ ነበረ። ላሊ 
አንዴ የአዱግራት ካቶሉክ ትምህርት ቤት ዳሪክተር የነበሩት ድክተር አባ ወሌዯማርያም 
ይባሊለ ቄስ ናቸው፤ ወዯ አሉቴና ሲዛወሩ መፃሕፍት አንዴ መጋዘን ክፍሌ ውስጥ ትተው 
ነበር የሄደትና ተስፋዬ ይሄንን ወሬ ሲያገኝ ቁሌፉን ፍቃዴ ጠይቆ ገብቶ እዚያ የነበረ 
መጽሏፍ አንዴ በአንዴ እያወጣ ያነበው ነበር። ላልች እንዱህ ሲያዯርጉ አይታዩም። 
በአንባቢነት እንዯ ተስፋዬ ዓይነት አንባቢ አሇ ብዬ እስካሁን ዴረስ ሇማመን ያስቸግረኛሌ። 

የካቲት እንቅስቃሴ እንዯተነሳ የጠቅሊይ ሚንስቴር አክሉለ ሀብተወሌዴ ወርዯው ሌጅ 
እንዲሌካቸው የተተኩበት አካባቢ ነው። አንዴ ጽሁፍ በኢትዮጵያ ተማሪዎች ፈዯሬሽን ስም 
ሇማውጣት ታስቦ ሲያወጡ እሱ መንዯርዯሪያ (outline) አውጥቶ ሇአንዴ ሰው ታይፕ 
እንዱያዯርግ ይሰጠዋሌ። በዚህ መካከሌ ሰው ቁጭ ብል ያወራሌ። ላሊ ሰው አንዴ መጽሏፍ 
ይዞ መጣና ተስፋዬ ‘እስኪ ሌየው’ ብል ወሰዯና ገሇጥ ገሇጥ ያዯርገዋሌ። በግማሽ ሰዓት 
ውስጥ ‘አይ ጥሩ መጽሏፍ ነው’ ብል ሲዘጋ መሌሶ አንዴ ሰው ‘እንዳ ሳታነብ እንዳት ጥሩ 
መጽሏፍ ትሊሇህ’ ይሇዋሌ ላሊ ተስፋዬን በዯንብ የሚያውቅ ሰው ‘ተስፋዬን አታውቀውም 
ማሇት ነው አንብቦታሌ’ ይሇዋሌ። የተሇያየ የንባብ ሌምዴ ስሊሇው ያቺ መጽሏፍ በግማሽ 
ሰዓት ውስጥ ጨርሷታሌ። ይህንን አስታውሳሇሁ።  
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እኔም ሆንኩ ተስፋዬ ትምህርት ቤት የገባነው ዘግይተን ነው። ሁሊችን አምስት ዓመት ወይ 
ስዴስት ዓመት ሲሆነን ትምህርት አሌጀመርንም። ገጠር ነው በጣም ኋሊ ቀር ገጠር። በዚያ 
ጊዜ ትምህርት ቤት የሇም። እኔ እራሴ ላልች ኢሇመንተሪ በሚጨርሱበት ወቅት በ11 
ዓመቴ ነው ትምህርት የገባሁት። ተስፋዬም እንዴሁ በተመሳሳይ ዕዴሜ ነው ወዯ ዘመደ ሄድ 
ትምህርት ቤት የገባው። ግን ተስፋዬ ትምህርት ቤት ከገባ በኋሊ ከአሇው ሌዩ ችልታ አንፃር 
በአንዴ ዓመት ሁሇት ክፍልች እየዘሇሇ ነው የተማረው። በአጭር ጊዜ በስዴስት ዓመታቸው 
ትምህርት የጀመሩት ጋ ዯረሰባቸው። በአጭሩ ሌዩ ተማሪ ነበር።‚ አቶ ግርማይ ተስፋ 
ጊዮርጊስ፡ የድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ አብሮ አዯግ ጓዯኛ  

አቶ በየነ ገብራይ ተስፉ  

‚የሠራዊቱ ህግና ዯንብ በጣም በጣም አስፈሪ ነበር። ሁለም ሰው ቅጣቱ ከከባዴ ቅጣት እስከ 
ሞት የሚሌ ነው የነበረው። በዚያ ዓይነት ሁኔታ ውስጥ የነበረውን የሠራዊቱን ሕግ ተስፋዬ 
ዯበሳይና ስሙን ማስታወስ ያቃተኝ ሁሇተኛው የኢሕአፓ አመራር አባሌ ወዯ ሠራዊቱ 
በመጡበት ወቅት የሠራዊቱን ዯንብ ያሻሻለበትን ሁኔታ አስታውሳሇሁ። እነሱ ያንን ማሻሻሌ 
ካዯረጉ በኋሊ ሠራዊቱ በኮሚቴ መመራት ጀመረ ማሇት ወታዯራዊ ኮማንዴ የሚሌ ባሌሳሳት 
አምስት አባሊት ያለት አመራር አካሌ ተመሠረተ። ተስፋዬ መጥቶ ከተሻሻሇው ዯንብ ውስጥ 
‘በሠራዊቱ ውስጥ በጤና ምክንያትም ሆነ የሜዲውን ውጣ ውረዴ መከራን አንዴ አባሌ 
አሌችሌም ካሇ/ካሇች መሰናበት ይችሊሌ/ትችሊሇች’ የሚሌ ይበሌጥ ዳሞክራቲክ በሆነ መሌኩ 
ሕጉ መስተካከለን አስታውሳሇሁ። 

ከተስፋዬ ጋር ዝምዴና እንዲሇን ይታወቃሌ፤ ሆኖም ግን ከተስፋዬ በምንም መሌኩ 
በዴርጅታዊ ሥራ ከሚመሇከትህ ውጭ ምንም ዓይነት ነገር ከተስፋዬ ሌታገኝ አትችሌም። 
ተስፋዬ በቀጥታ ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው ጋር ብቻ ነው የሚነጋገረው። ዘመደም ብትሆን 
ሇላልች ጓድች የሚያሳየውን ፍቅር ብቻ ነው የሚያሳይህ። በመሆኑም እኛ እንዯቤተሰብ 
የምናውቀውን እንጂ የምንናገረው በኢሕአፓ ስሇነበረው ሚና አብረውት ከሠሩት ላሊ 
የሚያውቅ አይኖርም። እኔ በማውቀው መሠረት ሰው አፍቃሪ፣ ትሁት፣ ሌታይ ሌታይ 
የማይሌ፣ ብዙ ከመናገር ብዙ ማዴመጥ የሚወዴ ሰው እንዯነበር ሌመሰክርሇት እችሊሇሁ።‛ 
አቶ በየነ ገብራይ ተስፉ  

አቶ ተወሌዯ ፍሡሕ ዯበሳይ 

‚በዚያ ጊዜ ሌጅ ብሆንም ተስፋዬ ከቤተሰቦቹ ጋር ከጓዯኞቹ ጋር ተቀምጦ የሚያዯርገው 
ጭውውት ትዝ ይሇኛሌ። ቤተሰባችንም ጋ ሲመጣ በታሊቅ ዯስታ እንቀበሇው ነበር። እኔም 
ሌጅ ብሆንም አንዲንዴ ጊዜ ይዞኝ ይሄዲሌ። ቡና በወተት ይገዛሌኛሌ። ስማቸውን 
ባሌጠቅስም አሁንም በህይወት ያለ አሲምባም አዱስ አበባም ከነበሩ ሰዎች ጋር ውይይት 
ያካሂዲሌ። ወዯ ፒያሳ አራት ኪል ይዞኝ ይዞራሌ። ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ የኢሕአፓ እንቅስቃሴ 
ዕቡህ ሲገባ ቤተሰቦች የምናውቀው አሲምባ መሄደን ነው። መጨረሻ ሊይ ግብርና የእርሻ 
ሚኒስቴር ሠራተኛ የነበረው ንጉሴ አውዓሊ ዯሴ ውስጥ በውጫላ ሊይ ዯርግ ጨፍጭፎ 
ከገዯሊቸው አንደ ነበር። የሱን መሞት ሰምተን ሀዘን ሊይ እያሇን አዱስ አበባ ተከባ አሰሳ 
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ሲዯረግ ተስፋዬ መሞቱ በሬዴዮ ተነገረ ተሰማ። ጏረቤቶቻችን ጥቂት የሚያውቁት ነበሩ ግን 
አሊጋሇጡንም። የዚያ ጊዜ ዘመደ መሆናችን ቢታወቅ ኖሮ እኛም ዛሬ ያሇንበት ሕይወት 
አንዯርስም ነበር። የቀሩትም አሁን አዱስ አበባ ያለት አይኖሩም ነበር። እሱ መሞቱን 
ከሰማን በኋሊ የነበሩ ሰነድች ነበሩ አንዴ ካርቶን ሙለ ሰነዴ አቃጥሇን ቅጥያውንም ወዯ 
ሽንትቤት ነው የጨመርን። ያንን አጠፋፋን የእኛ ቤት ሦስት ጊዜ ተፈተሸ። እዛው የነበረ 
ወንዴሜ ፖሇቲካ ውስጥ አይሳተፍም የመንግሥት ሠራተኛ ነበር ምንም ላሊ አዯጋ 
አሌዯረሰብንም። ከዚያ በመቀጠሌ ወዯ ሰባዎቹ አካባቢ ማጋሇጥ ሲባሌ እኔ ያው ቀበላ ውስጥ 
ወረቀት አንብቤሃሇሁ ብዬ ተጋሇጥሁ። ከዚያ ትምህርት ቤት የመኢሶን አባሌ የነበረ መምህር 
ጠቆመብኝ። ሆኖም አስቀዴሜ ቀበላ ያጋሇጥኩበትን ወረቀት ይዤ ነበርና ምንም ሳሌሆን 
ቀረሁ። ቀበላ በሚዯረግ የቀበላ ወጣቶች ማህበር ውስጥ ተጠቁሜ ተመረጥሁና ቤተሰባችን 
ሊይ የነበረውን በዯርግ ሉመጣ የሚችሇውን አዯጋ ሇመቋቋም ብንችሌም ውስጤ ግን 
ተስፋዬና ቤተሰቦቼ ጋ ነው። አሲምባ፣ ኢሕአፓ በሙለ ከህይወቴ ጋር በመሆኑ ውስጥ 
ውስጡን የኢሕአፓን ሥራ እየሰራሁና ኢሕአፓ የነበሩ ወገኖቼን እየተገናኘሁ ኖሬሃሇሁ። 
ተስፋዬ  የሀገር ፍቅር የሕዝብ ፍቅር እንዯነበረው ላልች እንዯሚመሰክሩሇት ሁለ እኔም 
ይህን እሊሇሁ። አሲምባ ነበር ያሌነው ወንዴማችን አዱስ አበባ ተቀምጦ ሲታገሌና ሲያታግሌ 
መውዯቁን እንዯማንኛውም ሰው በዯርግ ሬዴዮ ሰማን። ሕይወቱን ሇተነሳበት ዓሊማ 
አሳሌፏሌ። ይህን ነው ማሇት የምችሇው። አመሰግናሇሁ።‛ አቶ ተወሌዯ ፍሡሕ ዯበሳይ 

‘Wrong Move’ 

ድር ተስፋዬ ዯበሳይ አዱስ አበባ ከአንዴ ጓዯኛው ድክተር ጋር ይኖር ነበር። ይህ ሰው 
በጊዜው ፖሇቲካው ውስጥ ያሌገባ ሙያዊ ሥራውን ብቻ የሚያከናውን ነው። ተስፋዬንም 
የፖሇቲካ ተሳትፎ እንዲሇው የሚያውቀው ጉዲይ የሇም። ወሬአቸውም ሙያዊ ሥራቸው ሊይ 
ያተኮረ ነው። ይህ በእንዱህ እያሇ ሇሁሇቱም እውቅና ያሇው ሰው አብሯቸው ይኖራሌ። በዚህ 
ሁኔታ ተስፋዬ ዴርጅታዊ ሥራውን እያከናወነ በአሇበት ወቅት አንዴ ቄስ አጎቱ ከገጠር 
ይመጣለ። ተስፋዬም እኝህን ቄስ ሇድክተር ጓዯኛው ያስተዋውቃሌ። ‚ከገጠር ዴረስ 
ሉጠይቀኝ የመጣ አጎቴ ነው‛ ብል ያስተዋውቃቸዋሌ። ቄሱም ከነነጭ ጥምጣማቸውና 
የሇበሱትን ጋቢ እንዲጣፉ የሚተዋወቃቸውን ድክተር እጃቸውን ዯረት ኪሳቸው ሰዯው 
መስቀሌ በማውጣት ካሳሇሙ በኋሊ ተዋውቀው የእንግዴነታቸውን ይቀመጣለ። ቄሱ ጠዋት 
ሲነሱ ዲዊታቸውን ዯግመው፣ ማታ ሲተኙም ዲዊታቸውን ዯግመው ነው። አማርኛቸውም 
የገጠር ነው። ምግብ ሲበለም በጋራ ሲሆን ጸሌየውና ቡራኬ ቆርሰው ሇተስፋዬ፣ ሇተስፋዬ 
ጓዯኛ ድክተር ሇላሊው ሦስተኛ ሰውም ከሰጡና ማዕደን ከባረኩ በኋሊ ነው የሚበሊው። እኚህ 
ቄስ እቤት ውስጥ ከዲዊታቸው በቀር ላሊ አያውቁም። ተስፋዬና ድክተሩም የግሌ 
ጨዋታቸውን ሲያወጉ ቢገባቸውም ባይገባቸውም ዝም ብሇው ያዯምጣለ። ተስፋዬና ድክተሩ 
መዝናኛቸው ቼዝ ጨዋታ ነው። ሇረዥም ጊዜ የሚፈጀውን ይህንን የቼዝ ጨዋታ ከተገናኙና 
ቤት ካለ አዘውትረው ይጫወታለ። ታዱያ አንዴ ቀን እኚህ ቄስ አጠገባቸው ተቀምጠው 
ተስፋዬና ድክተሩ ቼዝ ሲጫወቱ ዝም ብሇው ይመሇከታለ። ጨዋታው እየፋመ…እየጋሇ… 
ትኩረት እየሳበ ሁሇቱ ተጋጣሚዎች እጅግ በተመሰጠ ሁኔታ ጨዋታቸውን አንደ አንደን 
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ሇመርታት ተያይዘውታሌ። ቄሱ ጨዋታውን እየተመሇከቱ በመጡ ቁጥር ሳያስቡት 
እሳቸውም በጨዋታው ተመስጠዋሌ። የጨዋታው ዋናው መጠቃቃት ወሳኝ ምዕራፍ ሊይ 
ዯርሷሌ። የድክተር ተስፋዬ ኪንግ/King ቼዝ ኤንዴ ቼክ ተብል ጨዋታው በድክተሩ ጓዯኛው 
አሸናፊነት ሉጠናቀቅ የመጨረሻው ምዕራፍ ሊይ ይገኛሌ። ሁሇቱ ተጋጣሚዎች አጠገባቸው 
ቄሱ መኖራቸውን እንኳ ዘንግተዋሌ። ቄሱም ሀሳባቸው ከወትሮው በተሇየ መሌኩ ሁሇቱ 
ሰዎች የሚያዯርጉት የቼዝ ፍሌሚያ ግራ ገብቷቸው ይሁን ላሊ ፈዘውና ተመስጠው 
ይመሇከታለ። ድክተር ተስፋዬ ከመሸነፍ የሚያዴነው የመጨረሻውን ወሳኝ እንቅስቃሴ ተረኛ 
ነው። ያሇው ማምሇጫ መንገዴ አንዴ እንቅስቃሴ ነው። ሇበርካታ ዯቂቃዎች አስቦ አውጥቶ፣ 
አውርድ የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጥቶ ሉያስኬዴ የፈሇገውን አንስቶ ሲያስቀምጥ ቄሱ ሳያስቡት 
‚Wrong Move‛ አለ። ተስፋዬም ድክተሩም ዓይናቸው ፈጦ ያዩዋቸው ጀመር። ሦስቱም 
ፈዘውና ዯርቀው ተፋጠው ቀሩ። ድክተር ተስፋዬ ወዱያው ‚አሌነገርኩህም ሇካ በቅስናው 
ወዯ ራሺያ በሄዯበት ጊዜ ትንሽ ሌምዴ ስሊሇው ነው‛ ብል የሆነ ያሌሆነውን በዯነገጠ ሁኔታ 
ሇድክተሩ ሇፈሇፈ። ድክተሩም ግራ ቢገባውም በዝምታ ተቀበሇ። 

ተስፋዬ ድክተሩ ከሄዯ በኋሊ ‘ምነው ምነው አዋረዴከኝ ምነው’ ብል ቄሱ ሊይ አፈጠጠ፡፡ 
ቄሱም ‘ምን ሊዴርግ አውቄ መሰሇህ በጨዋታችሁ ተመስጬ ሳሊስበው ነው’ አለ። እኚህ 
የገጠሬ አማርኛ ብቻ የሚችለ ቄስ ዲዊት ዯጋሚ ሇኢሕአፓ ዴርጅታዊ ሥራ አዱስ አበባ 
የመጡ ነብሱን ይማረውና ፀጋዬ ዯብተራው ነበር። 

ወዯፊት ስሇ ፀጋዬ ዯብተራው ሥራዎች በሰፊው ሇመዘገብ ቃሌ እየገባን የዛሬው የድክተር 
ተስፋዬ ዯበሳይ 38ኛ ዓመት የሙት ቀን መታሰቢያ ጽሁፋችን መጋቢት 15 ቀን 2005 
ዓ.ም. በአስነበብነው ‚ዝክረ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ‛ ሊይ በወሰዴነው ይቋጫሌ። 

‚ከዴሀ ቤተሰብ ተወሌድ፤ ከመርፌ ቀዲዲ በጠበበች ዕዴለ ተጠቅሞ የዘመናዊ ትምህርት 
ዕዴሌን በማግኘት በፍሌስፍና የድክተሬት ማዕረግነት የተጎናጸፈው ድር ተስፋዬ ዕውቀቱን 
ሇሀገሩና ሇዴሃው የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕዴገትና ብሌጽግና የዘረጋውን ምኞቱንና ተስፋውን 
ሳያይ በጅምር ተቀጨ። ‚የተስፋዬ ዛፉ፤ ሲከረከም ቅርንጫፉ‛ እንዲሇው ገጣሚ የተስፋዬ 
ተስፋ በተስፋ ቀረ። ብርሃን ዏይኑን ከዯነ። በአጭር ተቀጨ። ተቀበረ። 

ድር ተስፋዬ ባሇትዲርና የአንዱት ሴት ሌጅ ሏምራዊት አባት ነበር። ሏምራዊት የአባቷን 
ጣዕም ሳታውቅ በሕጻንነታቸው ዯርግ ወሊጆቻቸውን ከበሊባቸ፣ የአባት ወይም የእናት ወይም 
የሁሇቱንም ጣዕም ሳያጣጥሙ፣ ሳያውቁ ካዯጉት፣ የወሊጆቻቸው አኩሪ ታሪክ እንኳ 
ያሌተዲሰሰሊቸው በርካታ የትሊንት ሕፃናት የዛሬ ወጣቶችና ጎሌማሳዎች ውስጥ ከሚመዯቡት 
ናት። 

«ያ ትውሌዴ ተቋም» ከተነሳበት ዓሊማ አንደ የዚያን ትውሌዴ ሰማዕታት መዘከርና 
ታሪካቸውን ሇትውሌዴ ማስተሊሇፍ በመሆኑ የድር ተስፋዬ ዯበሳይን 38ኛ የሙት ዓመት 
መዘክር ስናስታውስ በጥሌቅ ሏዘን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ትግሌና ኢሕአፓ አንዴ ሁነኛ 
መመኪያውንና መሪውን ያጣበት ቀን መጋቢት 15 ቀን 1969 ዓ.ም.። ኢትዮጵያ ሀገራችን 
አንዴነቷን ጠብቃ የሌጆቿ መብት የተከበረባትና ሇሀገር ብሌጽግናና ሇሌማት የተከፈሇው የያ 
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ትውሌዴ ሰማዕታት ዯም ከንቱ እንዯማይቀርና ሁላም በትውሌዴ ሲዘከር፡ ሲታወስ 
እንዯሚኖርና የትግሊቸውም ፍሬ ኢትዮጵያ ሀገራችንንና ሌጆቿን ከፍ ከፍ እንዯሚያዯርጋት 
እምነታችን የጸና ነው።‛ 

ሇዚህ ሥራ ቀና ትብብር ሊዯረጉሌን የድክተር ተስፋዬ ሌጁን ጨምሮ ቤተሰቦቹንና ጓዯኞቹን 
እያመሰገንን ከመቃብር በሊይ ስሙን በጀግንነት ተክል ያሇፈው ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ 
ሇቤተሰቦቹ፣ ሇኢሕአፓ አባሊትና ዯጋፊዎች በመሊ ሕዝብና ሀገር የሚኮራበት ጀግና መሆኑን 
በ «ያ ትውሌዴ ተቋም» ስም ሌንገሌጽ እንወዲሇብን። 

ምስጋና ከወ /ሮ ፍቅርተ ገ/ማርያም   

‚ያ ትውሌዴ የሚያዯርገው አስተዋጽዎ በዛሬው ቀን እንኳ ቀሊሌ ነገር አይዯሇም። ካሰች ስሇ 
ተስፋዬ አውርታ አታውቅም። ወይም አስቴር። ተስፋዬ ዯበሳይ ሲዯበቅ እንጂ ስሇ ተስፋዬ 
ዯበሳይ ሲወራ አይተው፣ ሰምተው አያውቁም። በዚህ በትግለ አካባቢ ባለ ሰዎች። ስሇዚህ 
አሁን ስሰማቸው እነሱ እየተረባረቡ አንዳ ካሰች፣ አንዳ አስቴር፣ አንዳ ጽጌ ሲያወሩ 
አንጀቴን ነው የበለኝ። ስሇ ወንዴማቸው ሲነገርሊቸው፣ ተነግሮሊቸው አያውቅም ነበር። ስሇ 
ወንዴማቸው ቤተሰብ ውስጥ ብቻ ባሇ ነው፡ በትግለ አካባቢ በነበረ ሰው ሰምተው 
አያውቁምና። በነሱ ስም ሌናገር የምፈሌገው ሇዛ ትውሌዴ እግዚሃብሔር ይስጣችሁ ቋንቋም 
ችግር አሇ፡፡ ሇካሰችም፣ ሇአስቴርም ዕዴሌ ስሇሰጣችሁ፣ ሇእኛም ዕዴሌ ስሇሰጣችሁን 
እናመስግናሇን። እነ ካሰች በትግሌ አካባቢ በነበሩ ሰዎች ስሇ ተስፋዬ ሰምተው አያውቁም። 
ከእናንተ አሁን በመስማታቸው በጣም ዯስ ይሊቸዋሌ። ያ ትውሌዴ እግዝሃብሔር ይስጣችሁ 
ይሄን ስሊዯረጋችሁ። ከቤተሰቦቻቸው አካባቢ ብቻ ነው ስሇ ተስፋዬ ዯበሳይ የሚያወሩት፡ 
አሁን ግን አብረውት ከታገለ እሱ ቆሞሇት ሇነበረው ትግሌ አብረውት ቆመው ካለ ሰዎች 
ሲሰሙ ትሌቅ ዯስታ ነው፡ አመሰግናሇሁ።‛  ወ/ሮ ፍቅርተ ገብረማርያም። 

ዕዴሜ ይስጠንና የድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ እና የሰማዕታት ወገኖቻችን ዯም ተገቢውን 
ታሪካዊ ሥፍራ እንዯሚያገኝ ጥርጥር አይኖረንም።  

ቀጣይ ትውሌዴ ተስፋዬ ዯበሳይንና መሰሌ ሰማዕታትን ሚዘክራቸው ቀን ዘሊሇማዊ ይሆናሌ!  

 «ያ ትውሌዴ ተቋም»  

መጋቢት 15 ቀን 2007 ዓ.ም. 
 
ዋቢ ጽሁፎችና መረጃዎች 
 

 «ያ ትውሌዴ ተቋም» ፓሌ ቶክ ውይይት፡ ሜይ ዳይ 2005 ዓ.ም.  
       http://yatewlid.com/audio%20page.htm 

 ‚ዝክረ ድክተር ተስፋዬ ዯበሳይ‛ ፡«ያ ትውሌዴ ተቋም» መጋቢት 15 ቀን 2005 ዓ.ም. 
        http://yatewlid.com/index_htm_files/032413_Dr_Tesfay_Debesay.pdf 

 ‚ፍጹም ነው እምነቴ‛ የከፍተኛ 15 ቀይ ሽብር እውነተኛ ታሪክ፡ ነሲቡ ስብሏት፡ መስከረም 2007 ዓ.ም. 
       http://yatewlid.com/index_htm_files/YTT_FNE_Announcement_Marketing.pdf  
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www.yatewlid.com, www.yatewlid.org 
 
yatewlid@yahoo.com 
yatewlid@gmail.com 
yatewlid@hotmail.com 
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