የመፅሐፉ ርዕስ ፡ ፍፁም ነው እምነቴ
ቀይ ሽብር
የከፍተኛ 15 እውነተኛ ታሪክ
ፀሐፊ ፡ ነሲቡ ስብሐት (አለሊ)
አስተያየት ፡ አጥሊው ዓሇሙ ከአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ
የመፅሐፉ ጭብጥ በቅዴመ ቀይ ሽብር፣ በቀይ ሽብርና በዴህረ ቀይ ሽብር ተከፋፍል
ቀርቧሌ። በቅዴመ ቀይ ሽብር ዘመን ትረካው የሌጅነት ሕይወት ትውስታውን የ1966 ዓ.ም.
አብዮት ፍንዲታን፣ የንጉሠ ነገሥቱ መንግሥት በወታዯራዊ መንግሥት ሲተካ የነበረውን
ሁኔታ፣ የእዴገት በሕብረት ዘመቻን፣ ዴብቅ የጥናት ክበባት መጀመርና የኢሕአፓን
መታወጅ፣ የከተማና የገጠር ቀበላዎች መመሥረትና ሚናቸው፣ የኢማላዴህ ምሥረታና
የሕጋዊ መዴረክ መጥበብ፣ ስሇ አዯፍርስና የዳሞክራሲያ ዕትሞች፣ የ1969 ዓ.ም. እመቃና
የኢሕአፓ የውስጥ ክፍፍሌ ወሬዎች፣ የነፃ እርምጃና የአሰሳ አጀማመርን በቅዯም ተከተሌ
ይተርካሌ።
በቀይ ሽብር ወቅት ትረካው በተሇይ በከፍተኛ 15 ስሇነበረው የእሥር፣ የግርፋት፣ የስቃይና
ግዴያ አፈፃፀም በራሱ ሊይ የዯረሰውን፣ በዏይን ያየውን፣ የገፈቱ ተካፋዮችና በሕይወት
ተርፈው ምሥክርነት የሰጡትን ቃሌ አጠቃል በጊዜው በኢትዮጵያ ምዴር የተከሰተውን
እውነተኛ ሽብር ገጽታ ይተርካሌ። ቀይ ሽብር እንዯማንኛውም ሂዯት አዴጐ፣ ጐሌምሶና
አርጅቶ፣ የገረፈውን ገርፎ፣ የገዯሇውን ቀብሮ ቀስ በቀስ እየቀነሰ ግዴያው ወዯ እሥራት፣
እሥራት ወዯ መፈታት እየተሇወጠ ሲሄዴ ያሳያሌ።
ከቀይ ሽብር በኋሊ ስሇነበረው ስነሌቦናዊ ሁኔታ ፀሐፊው የራሱንና የመሰሌ ወገኖችን እያነሣ
ያወሳናሌ። ሰውን መግዯሌ እንዯ ተራ ተሌዕኮ የሚወስዯው የመንግስቱ ኃ/ማርያም አመራር
ከስምንት ዓመት እሥራት በኋሊ ጭዲ ስሊዯረጋቸው ወጣቶች፣ ስሇነሱ ተስፋና
ስሇቤተሰቦቻቸው ጉጉት እንዱሁም ሰቆቃ በቅርብ ተመሌካች ዏይን እየተረከ የሀዘኑ ተካፋይ
ያዯርገናሌ። ከዘመናትም በኋሊ የቀይ ሽብር ቀንዯኛ አራማጅ የነበረው ከፈሇኝ ዓሇሙ በሰው
ሌጅ ሊይ የፈፀመውን ግፍ ዯብቆ በዯም የቀሊውን ታሪኩን እንዯ ቆሻሻ ሸሚዝ በአዱስ ኮት
ሸፍኖ የስንቱን ሕይወት አጥፍቶ እሱ ግን በነፃነት ሇመኖር አሜሪካ ገብቶ እንዯተገኘና
እንዯተጋሇጠ እንዱሁም ስሇ ፍርደ ሂዯት ያወሳናሌ።
የመጽሐፉ አፃፃፍ ፍሰት የታሪካዊ ሁኔታዎች ቅዯም ተከተሌን መሠረት ያዯረገ በመሆኑ
ታሪኩ ከገፅ ወዯ ገፅ እየተቀባበሇ ስሇሚሄዴ ሇአንባቢው በጊዜው የተካሄደትን ሌዩ ሌዩ
ዴርጊቶች ትርጉም እንዱያገኝባቸው ይረዲሌ። ወዯ ቀይ ሽብር ያመሩት ሁኔታዎች ቀስ
በቀስ እንዳት እየተሰካኩ እንዯመጡ በተሇይ በጊዜው ሊሌነበሩና ሁኔታውን ከውስጥ ሆነው
ሊሊዩት ጥሩ ማስገንዘቢያ ነው። በወጣቱ ሉግ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ወጣቶች ሉግ
(ኢሕአወሉ) ውስጥ የነበረው ነሲቡ በዘመኑ የነበረውን የትግሌ ስሜትና መንፈስ፣
አመሇካከትና ስነ ሌቦናዊ ሁኔታ እንዯወረዯ ያስተሊሌፋሌ። በተመሳሳይ ሁኔታ ሊሇፉትም
ሰዎች ትረካው ጊዜውን መሌሰው እንዱኖሩት፣ የጊዜውን ሽታ እንዱያሸቱ፣ በዓይነ ህሉናቸው
ዴርጊቶችን እንዯገና እንዱያዩት፣ በጊዜው የነበረውን ንዳት፣ ሀዘንና ዯስታ በመቀስቀስ

እንዯገና በዛሬ ህሉና እንዱያስተውለት ያዯርጋሌ። አፃፃፉ ቀሊሌ በመሆኑ ያሇችግር ሃሳቦችን
እየያዙ ወዯፊት መሮጥ ይቻሊሌ። ፅንሰ ሀሳቦችም በሚገባ ሁኔታ ተገሌፀዋሌ።
ምንም እንኳ ንባቡ በሀሳብ ወዯ ኋሊ ወስድ የሚያሠጥም ቢሆንም የመፅሐፉ መሌዕክት
ሇወዯፊቱም ትውሌዴ ጠቀሜታ አሇው። ቀይ ሽብር ትውሌዴን መጨረስ ብቻ ሳይሆን
የሀገር ስሜትንና የሇውጥ ፈሊጊነት መንፈስንም የገዯሇ ዴርጊት መሆኑን ስሇሚያስገነዝብ
ዲግም እንዲይዯገም ያሳስበናሌ። ኃሊፊነት የጐዯሇው ቡዴን የመንግሥት ስሌጣን ሲይዝ
ሉከተሌ የሚችሇውን የጥፋት ጥሌቀት መገንዘብ ያስችሊሌ። የአምባገነን መንግሥት እመቃ
ሲበዛ እንዳት ወዯ ሚስጥራዊ አሠራርና አሇመተማመን እንዯወሰዯ ያሳያሌ። እርስ በርሱ
የተናቆረው ሇውጥ ፈሊጊ ትውሌዴ በግትርነትና ባሇማስተዋሌ እንዳት ሇመንግሥቱ
ኃ/ማርያም ቡዴን ቦታውን ሇቆ እንዯጠፋ ያሳያሌ።፡ የዚያም መጠፋፋትና መጠሊሇፍ ውጤት
ሇማን እንዯበጀ በግሌጽ ማየት ይቻሊሌ።
ነሲቡ ያቀረበው ተነባቢ መፅሐፍ ሇትውሌዴ መማሪያ ጠቃሚ ነው። ቀዴመው ስሇ ጊዜው
የትግሌ ተሳትፎና ዕሌቂት እንዯፃፉት ላልች የኢሕአፓ ትግሌ ተሣታፊዎች ነሲቡም በተሇይ
ስሇ ከተማው ትግሌና የወጣት ዴርጅቱን ዴርሻ እንዯ መስተዋት አሳይቷሌ። ሇዚህም
አስተዋፅዎ በጣም አመሰግነዋሇሁ። ላልችም ታሪክን በትክክሌ ሇትውሌዴ ሇማስተሊሇፍ
እንዳት መፃፍ እንዲሇበትም ጥሩ መነሻ ሠጥቷሌ። መሌካም ምሳላ በመሆኑ ከላልች ብዙ
ታሪኮች ተጽፈው እንዯምናነብ ተስፋ አዯርጋሇሁ። መፃፍ የምንችሌ እንትጋ ቀሪው ጊዜ ብዙ
አይዯሇም ! አመሰግናሇሁ።
አጥሊው ዓሇሙ
አዱስ አበባ ዩንቨርስቲ
ኢኮኖሚክስ መምህር
ታህሳስ 22 ቀን 2007 ዓ.ም.

