የአቶ ዮሐንስ ገ/ሕይወት አጭር የሕይወት ታሪክ
(1951 – 2005)
ዮሐንስ ገ/ሕይወት ከ1969 ዓ.ም. ጀምሮ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ
አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) የወጣት ክንፍ የኢትዮጵያ ሕዝብ
አብዮታዊ ወጣቶች ሉግ (ኢሕአወሉ) ታቅፈው በወቅቱ ሇነፃነት፣
ሇዴሞክራሲና
ሇፍትህ
የነበረውን
ትግሌ
በመቀሊቀሌ
ህይወታቸውን
ሇመስዋዕትነት
ያቀረቡትን
ኢትዮጵያውያን
ወጣቶች ባህርይ የሚወክሌ የነፃነት አርበኛ ነበር። “…ፍፁም ነው
እምነቴ፤ የትግለ ነው ሕይወቴ…”ን በመዘመር ሇሀገሩ የእምነት
ቃለን ሲሰጥ ገና የ18 ዓመት ወጣት ነበር። ከዚያ በፊት በነበረ
የተማሪነት ሕይወቱ የመጀመሪያ ዯረጃ ትምህርቱን በራስ አበበ
አረጋይ ት/ቤት፣ የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን በተፈሪ መኮንን
ት/ቤት ሲከታተሌ ቆይቶ ከግሌ ህይወቱ ይሌቅ የሀገሩን ሌጆች ነፃነት ያስቀዯመው ዮሐንስ
የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርቱን የጨረሰው የቆመሇት ዓሊማ ያስከፈሇውን የአምስት ዓመታት
የእስር ጊዜ ባሳሇፈበት በአዲስ አበባ ወህኒ ቤት (ከርቸላ) ነበር።
ከመራራው የእስር ቤት ህይወት በኋሊም በአዲስ አበባ ዩንቨርስቲ በፖሇቲካሌ ሳይንስና ዓሇም
አቀፍ ግንኙነት የባችሇር ዲግሪውን በ1981 ዓ.ም. አግኝቶ በማስከተሌም ከዚሁ ዩንቨርስቲ
የህግ ዲፕልማ ተሸሌሟሌ። ዮሐንስ ገ/ህይወት በብሄራዊ ሜትሮልጂ፣ በሳይንስና ቴክኖልጂ፣
በፌዯራሌ አቃቤ ህግ መስሪያ ቤት፣ በባህሌና ቱሪዝም ሚኒስቴር፣ በሰራተኛና ማህበራዊ
ዋስትና ባሇስሌጣን በታማኝነትና በቅንነት ሲያገሇግሌ ቆይቶ በመጨረሻም በቀይ ሽብር
ሰማዕታት ቤተሰቦችና ወዳጆች ማህበር የሙዚየም አስተዳዳሪ በመሆን እስከ ዕሇተ ሞቱ ድረስ
በትግሌ የወዯቁ እህቶቹና ወንድሞቹ ሰማዕታትን ክብር ሇመጠበቅና ሇማስጠበቅ ወዯር
በማይገኝሇት ትጋት፤ የባሇቤትነት ስሜትና የወገን ፍቅር ሙለ ሁሇንተናውን ሇሰማዕታቱ
ቋሚ ዝክር ያስረከበ ታማኝ ዜጋ ነው። የታጋይ እህቶቹንና ወንድሞቹን ምስልች፤ ዘመኑን
የሚያወሱ ፅሁፎችንና ታሪካዊ መረጃዎችን ከያሇበት እያሰባሰበ፤ በግሌ ገንዘቡ ጭምር
የሙዚየሙን የመረጃ ጥም ሇማርካት ሲባትሌ የኖረ የባሇትሌቅ ህሌም ባሇቤት ነበር።
ዮሐንስ ከሚወዳት ባሇቤቱና ከብቸኛ ሌጁ የቆጠበውን ጊዜ፣ ትኩረትና ፍቅር የርሱን ዕርዳታ
ሇጠየቁ ሁለ በእኩሌነት ያከፋፈሇ፣ የሰው በማይመስሌ ፅኑነት፤ ሇታሰሩ ወገኖች ብርታትን፣
በበሽታ ሇተመቱ ህሙማን መፅናናትን፣ በኑሮ ሇተጎሳቆለ ወንድሞቹና እህቶቹ ረድኤትን
በመሇገስ፤ በማይታክት ሰብዓዊነቱን የዯከሙ መንፈሶችን ያበረታ ሩህሩህ ዜጋ ነው::
ሰንሰሇቱን አብረው ሇተጋሩት እህቶቹና ወንድሞቹ ዯህንነት፣ ሇቀይ ሽብር ሰማዕታትና
በኃሊፊነትም ሇተረከበው ሇሙዚየሙ መጠናከር፣ ሌሳኑ እስከተሸበሸበበት ዕሇት ድረስ
ሲያስብ፣ ሲያሳስብና፣ ሲያስፈጽም የኖረ ሌዩ ፍጥረት ነው። ቁምነገርና የህይወት ምሬትን
በምትሃታዊ እይታው እያዋዛ፣ በፍሊፃ ፍጥነት ምሊሽ ሇመስጠት በተባ አንዯበቱ፣ ከጭንቀት

አረንቋ ውስጥ ተስፋን፣ ከሃዘን ማዕበሌ ውስጥ መፅናናትን ሇማጉሊት ከሰሊ ጭንቅሊቱ
በሚመነጩ የማይሰሇቹ ቀሌዶች የዕሇት ተዕሇት ህይወታችንን ሲያዯምቅ የኖረ መተኪያ
የላሇው የኢትዮጵያ ህዝብ የመንፈስ ሌጅ ሲሆን፤ በስጋ ከአባቱ ከአቶ ገ/ህይወት ወ/አረጋይ
እና ከወ/ሮ ሳአዳ አዘረፈኝ 1951 ተወሇዯ። ባዯረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ መጋቢት
21 ቀን 2005 ዓ፣ም፣ በተወሇዯ በ54 ዓመቱ ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇየ። ፈጣሪ ሇቤተሰቡና
ሇወሊጆቹ መፅናናትን ይስጥ።
ያ ትውሌድ ተቋም በዮሐንስ ገ/ህይወት ከዚህ ዓሇም በሞት መሇየት ምክንያት በማድረግ
ይህንን አጭር የሕይወት ታሪኩንና ምስሌ ፎቶውን በመሊክ ሇተባበራችሁን ወገኖች
ምስጋናችንን እያቀረብን በዮሐንስ ገ/ህይወት እረፍት የተሰማንን ጥሌቅ ሐዘን ሌንገሌጽ
እንወዳሇን። ዮሐንስ ገ/ሕይወት «ያ ትውሌድ ተቋም» በመረጃና በአስፈሊጊው ሁለ ይጠናከር
ዘንድ ጠንካራ ትብብሩ ያሌተሇየን ብርቅዬ የዚያ ትውሌድ ወገናችንን ዛሬ በነበር
ስናስታውሰው በጥሌቅ የሐዘን ስሜት ተውጠን ነው። የዮሐንስ አኩሪ ተግባርና ታታሪ ጥረቱ
ሁላም የማይዘነጋና አብሮን ያሇ ጠንካራ ስም ተክል ያሇፈ መሆኑ እያኮራን በዮሐንስ
ገ/ሕይወት ሞት ከባድ ሐዘን ሇዯረሰባችሁ ቤተሰቡ፣ ዘመድ አዝማድ ወገኖቹ፣ የትግሌ
ጓዶቹና የሥራ ባሌዯረቦቹ በሞሊ ብርታትንና መጽናናትን ይሰጣችሁ ዘንድ በ«ያ ትውሌድ
ተቋም» ስም እንመኛሇን።
ያ ትውሌድ ተቋም

