ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተሊተመ ክጋሇጽ ከሎ
ራብዒይ ክፋል፡ክቡራት ኣንበብቲ ዕዘዜ ሰሊምታይ ብድሕሪ ምቕራብ፡
እቲ ሓቀኛ ስሙን ማእሇያ ይብለ ታሪኻዊ ገበናቱን ሓቢኡ ንነብሱ ብሙሴ ዮውሃስ ወ/ጣባ
ከሊሉ ዜጸንሐ፡ ንገሇ መተዒብይቱ ብድሕሪ ምሕታት፡ ኣማኒኤል ገ/ብርሃን /ቴኖ/ ዜበሃል ምዃኑ
ከረጋግጽ ይፈቱ። ኣብ ኣ/ኣበባ፡ ኣባልነት ሰዯግኤ ክወስድ ድሕሪ ምሕታቱ፡ ብምኽንያት እቲ ኣብ
ቀዲማይ ክፋል ጽሑፈይ ዜተገሇጸ ማሇት፡1. ዕሱብ ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ኮይኑ ዜሇዒሇ ካድር ኢስፓ ብምንባሩ።
2. ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ክዒስቦ ከም ዜኽእል ኣብ ግምት ብምእታው።
3. ኣብ ሕቶ ብሄርን መፍትሒኡን ንጹር ፖሎቲካዊ ፍልልይ ብምፍጣሩ።
ሕቶ ኣባልነቱ ኣብ ሰዯግኤ ተቐባልነት ምስ ሰኣነ፡ ኣብ ተሓኤ ሰ/ባይቶ ተጸንቢሩ፡ ኣብ ፈነወ ሬድዮ
ተመዱቡ ይሰርሕ ምንባሩ ይፍሇጥ። ብዒልቲ ቤቱ ኤልሳ ትበሃል ምዃና ይሕብር። ወ/ሮ ኤልሳ
በዒልቲ ቤቱ ምዃና ንምሕባር እንተይኮይኑ ምስኣ ዜተኣሳሰር ዜኾነ ይኹን ጉዲይ ከም ይብሇይ
የረጋግጽ። ስሇዙ ካብ ሕጂ ንዯሓር፡ ብዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ይኮነስ፡ በቲ ሓቀኛ ስሙ፡
ዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን /ቴኖ/ ብምባል ክጽውዖን ክገልጾን ምዃነይ ይሕብር። በዙ ኣጋጣሚ’ዙ
ነቶም ሓቀኛ ስሙን ኣተዒባብይኡን ዕዋሊ ባህርያቱን ብንጽህና ዜሓበሩኒ መተዒብይቱ ድማ ብልቢ
ልኡል ምስጋናይ የቕርብ።
ዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ንገባቲ ስርዒት ህግዯፍን ንነብሱን ካብቲ
ጨካን ታሪኻዊ ተሓታትነት ንምህዲምን ንመንእሰያት ኤርትራ ንምድንጋርን፡ ንገሇ ጭርምራም
ኣፍልጦኡ ብምዜባዕ፡ ኣብ ርኹስ ተግባራት ክቆማጣዕን ሓሶት ክምህርን ንዕብ ኣሇና። እዙ
ብሸሇልትነት ክሕሇፍ ስሇይግባእ፡ ህዜብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ድማ ብፍሊይ፡ ሓቅታት ብግቡእ
ከሇልዩን፡ ካብ ሕለፍ ፍጻሜታት፡ ተመክሮታት ክረኽቡን ብወገነይ ሓጺር ታሪኽ ሂወትን ድሕረ
ባይታን ተጋ/ገብረ-ብርሃን ርኤን ስውእ ካርያስ ንጉሰን ብክንዱ ኣፍልጦይ ከነጽር ታሪኻዊ
ግድነት ምዃኑ ጠራጥር የብለን። ካልኦት መተዒብይቶምን ብቀረባ መቓልስቶምን ዜነበሩ ድማ፡
ንዜጎዯሇኒ ክውስኹለ፡ ንሕጽረተይ ክእርሙን፡ ናይዝም ጀጋኑን ተባዒትን ዯሞክራስያውያን
መራሕቲ ወርቃዊ ታሪኽን ተሞኩሮን፡ ብግቡእ ክስነድን ንመጻኢ ወሇዶ ክመሓሊሇፍን ሇኒ
እምነት ልዐል ምዃኑ ይገልጽ።
ተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤ ካብ ወሊዱኡ ቀሺ ርአ ወልዯብሩኽ ካብ ወሊዱቱ ወ/መብራት ገ/ማርያም
ኣብ ዝባ ዯቡብ፡ ኣብ ሽኻ እያሞ ዜተባህሇት ዒዱ ብ1951 ተወሉደ። ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ
ኣኸሇ፡ ትምህርቲ ብምጅማር ብኣዜዩ ዯንቕ ውጽኢት፡ ክሳብ ዯረጃ ዩኒቨርሲቲ ኣ/ኣበባ ንክመሃር
ዜበቕዏ ምዃኑ ይፍሇጥ። ከም ኩሎም ተማሃሮን መንእሰያትን ኤርትራ፡ ንዜሇዒሇ ዯረጃ ክሰጋገር
ብቅዖ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ሓዱጉ፡ ብውዐይ ሃገራዊ ስምዑታት ተዯፋፊኡ ኣብ መወዲኣታ
1972 ኣብ ውድብ ተሓኤ ተሰሉፉ። ኣብ ፖሎቲካዊ እምነቱን መርገጻቱን ጽኑዕ፡ ብዯሞክራስያዊ
ኣተሓሳስብኡ ብሱል፣ ምስ ሰባት ርኽባቱ ሰፊሕ፣ ኣንዯበቱ ምቕልለን ውርዘይን ኣብ ኩለ ስርሓቱ
ድማ ተባዕን ውፉይን’ዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሉኡ ዜተፈጸመ ኣዜዩ ብርቱዕ ግፍዕታትን ዜገዯፈለ ከቢድ
በሰሊታትን ቤት-ማእሰርቲ ተሓኤ፡ ቅርሕንትታት ብምሓዜ ሕነ ንምፍዲይ ሕኒን ይብል ምንባሩ
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ይፍሇጥ። ብኣንጻሩ ኣብቲ እዋን’ቲ ''ንሱ ስሇ ዜነበረ ጽኑዕ እምነቶም ከም ቅኑዕ ብምውሳድ፡
ብዕግበቶም ዜፈጸምዎ’ዩ ስሇ ዜኾነ፡ ናይ ሕለፍ ታሪኽ እሱራት ክንኸውን ኣይግባእን ንጽቡቕ
መጻኢ ንሕሰብ ብዜብል፡ ምስቶም ኣብ ምእሳሩን ምቅጥቓጡን ዜሇዒሇ ተራ ዜነበሮም መራሕትን
ሊዕሇዎት ካድራትን ተሓኤ ብፍሕሽው ገጽ ተቐራሪቡ ዜሊብ በሉሕን መስተውዒልን ምንባሩ፡
ብዘሓት መተዒብይቱን መቓልስቱን ዜምስክርለ ባእታ’ዩ። ኣብ ተሓኤ ካብ ተራ ተጋዲሊይ ክሳብ
ሊዕሇዋይ ካድር ጸጥታ ኮይኑ (ኣብ ምምሕዲር 08)፡ ልለይ ተርኡ የበርክት ነይሩ። ኣብ ውሽጢ
ተሓኤ ኣባል ናይቲ ብማርክሳዊ ጉጅሇ /ማጉ/ ዜፍሇጥ ኮይኑ፡ ካብ 1971-1974 ኣብ መንጎ ክልተ
ኣሕዋት ውድባት ተሓኤን ህ/ግንባርን ዜካየድ ዜነበረ ኣዕናዊ ኲናት ሕድሕድ ብትብዒት ይኹንን
ይቓሇሶን ምንባሩ’ውን ኣይዜንጋዕን። ብመራሕትን ሊዕሇዎት ካድራትን ተሓኤ ዜፍጸሙ ሰብኣውን
ዯሞክራስያውን ግህሰታት፡ ካብ'ቶም ኣምሪሩ ዜቃሇሶም ኣረኣእያታትን ተግባራትን ምንባሮም
ይሰሓት’ዩ። ኣብ መወዲእታ 1974 ነቲ ኣዕናዊ ሕድሕድ ኲናት ዯው ክብል ካብቶም ልለይ
ኣበርክቶ ዜነበሮም፡ ባእታ ሓዯ ምንባሩ’ውን ኣይሰሓትን’ዩ።
ተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤ ክሳብ 1977 ሎ እዋን በቲ ዜነበሮ ሓሊፍነት ክይተሸቁረረን ከይተታሇሇን፡
ነቲ ጸረ-ዯሞክራሲያዊ ፖሎቲካዊ ባህርያትን ኣሰራርሓን መሪሕነት ተሓኤ ብትረት ካብ ዜተቓሇሱ
ሊዕሇዎት ካድራት’ዩ። ብ11/07/1977 መሪሕነት ተሓኤ ኣብ ልዕሉ ማርክሳዊ ጉጅሇ /ማጉ/ ጅምሊዊ
ማእሰርትን ምስኡ ዜተኣሳሰር ዯሞክራስያዊ ምንቅስቓስ <<ፋለል>> ብዜብል ስያመ ኣዜዩ ጨካን
ብረታዊ ስጉምቲ ምስ ወሰዯን ተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤ ካብቶም ዜተኣስሩ ሊዕሇዎት ካድራት ሓዯ
ምንባሩ ይዜከር። ኣብ ቤ/ማእሰርቲ ብዯረጃ’ቲ ዜነበሮ ጽፍሒ፡ ብክፍሉ መርመራ ተሓኤ ክሳብ
ናብ ሞት ዜቐራረብ ኣዜዩ ከቢድ ማህረምትን ስቕያትን ከሕልፍ ዜተገዯዯ’ዩ። ምስቲ ኩለ ስቕያቱ
ድማ፡ 7ተ ዒመት ተፈሪደ፡ ካብ 1977-1981 ኣብ ቤ/ማእስርቲ ኣሕሉፍዎ። ኩለ ስንብራት ናይቲ
ማህረምቲ’ውን ክሳብ ዜተጨወየለ ግዛ፡ ካብ ሕቖኡ ዜሃሰሰ ኣይነበረን። ተጋ ገ/ብርሃን ርኤ፡
በቲ ኣብ ልዕሉኡ ዜወረዯ ከቢድ ግፍዕታት ፍጹም ከይተዲህሇ፡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ቤ/ማእሰርቲ ምስ
ብጾቱ ኮይኑ፡ ብክንድ’ቲ ኩነታት ፍቅዶ ካብ ቃልሲ ኣይተቖጠበን። ብዜተፈሊሇየ ምኽንያታት
ዜተኣስሩ ተጋዯልቲ፡ ዒሚቕ ፖሎቲካዊ ንቕሓት ክውንኑን ድንቁርና ከጥፍኡን፡ ብስፍሓት ኣብ
ምምሃር ቀጸሇ። ኣብቲ እዋን’ቲ ምምሕዲር ክፍሉ ማእሰርቲ፡ በቲ ብተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤን ብጾቱን
ዜካየድ ዜነበረ ቅደስ ተግባር ሕጉሳት ብይምንባሮም፡ ንምዕጋቱ ክንዯይ ግዛ ተፈቲኑ ኣትሪሩ
ይቓወሞን ይነጽጎን ነይሩ። ብ1981 ተሓኤ ቅድሚ ጠቕሉሊ ሱዲን ምእታዋ፡ ካብ ውሽጢ
ቤ/ማእሰርቲ ሻብዒይ ርእሱ፡ ብ7ተ ኣብ ሓሇዋ ዜነበሩ ተጋዯልቲ፡ ብዜተገብረ ዕውት ስርሒት
ወጺኡ ንሱዲን ኣተወ። መሪሕነት ተሓኤ በቲ ዕውት ስርሒት ኣዜዩ ተቖጢዐ፡ ኣብቲ ግዛ’ቲ ምስ
ብጾቱ ንምምሊሱ፡ ንጸጥታ ሱዲን 20.000 ዶሊር ከፊለ ካየዶ ጻዕርታት ብዜተፈሊሇየ ረቋሒታት
ከይተዒወተ ከንቱ ኮይኑ ተረፈ።
ተጋ/ ገብረብርሃን ርኤ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ፡ ኣብ ልዕሉኡ ብዜተፈጸመ ብርቱዕ ማህረምትን
ስዒበለ ከቢድ ስቕያትን ተጻዊሩ ድማ፡ ምስ ብጾቱ፡ ፈሇማ ኤርትራዊ ዱሞክራስያዊ ምንቅስቓስ፡
/ኤዱም/ ዯሒሩ ዯሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ /ዯምሓኤ/ ተባሂለ ዜቐጸሇ ህዜባዊ
ዯሞክራስያዊ ውድብ መስሪቱ፡ ቃልሱ ንምለእ ነጻነትን ሓርነትን ክሳብ ዕሇተ መጭወይቱ መሪሕ
ተርኡ እናበርከተ ቀጺለ። ኣብ ሓድነትን ንፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ብሓባር ንምውቃዕን ብዜነበሮ
ቅኑዕ ኣረኣእያን ተሪር መርገጽን፡ ቅድሚ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ምስ ኢሳይያስን ሮሞዲን
መ/ኑርን ኣብ ዜተረኽብለ፡ ኣብ ካርቱም ብተዯጋጋሚ ዕቱብ ተን ልዜብን ኣብ ምክያድ መሪሕ
ተራ ዜጻወት ባእታ’ዩ ነይሩ። ጥልመትን ክሕዯትን መሪሕነት ህ/ግንባር ግን፡ ሕደር ሕማም
ብምዃኑ፡ ኩለ ግዛ ነቲ ዜተሰማምዕለ ውዕል ኣብ ምፍራስ ድሕር ዜብለ ኣይነበሩን። ህግዯፍ፡
ንዯምሓኤ ካብ ገጽ መሬት ንምጥፋእ ብዜነበሮ እከይን ኣዕናውን ኣተሓሳስባ፡ ኣብ ሓዯ ምሸት፡
ንተጋ/ ገብረ-ብርሃን ርኤ ምስ ኣሃደኡ፡ ኣብ ጋሽ ሰቲት ከባቢ ቶኾምብያ፡ ዯባይ ዕጥቃዊ ቃልሲ
ዜጅመረለ መጽናዕቲ ከካይድ ኣብ ዜወፈረለ ብሓዯ ወገን፡ ንስውእ ካርያስ ንጉሰ ድማ ኣብ
ከተማ ዯሴ በቲ ካልእ ወገን፡ ብነሓሰ 31/ 1996 ዒ.ም. ንምቕንጻል ዋዯዶ መዯብ፡ ኣብ ልዕሉ
ተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤን ንሱ ዜመርሓ ኣሃደን ዜወጸ መዯብ ክፈሽል ከሎ፡ ኣብ ልዕሉ ስውእ
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ካርያስ ንጉሰ ዜተዋዯዯ ቅንጸሊ ግን ተፈጸመ።
ህግዯፍ ብድሕሪ ንስውእ ካርያስ ንጉሰ ምቕታል ንተጋ/ገብረ-ብርሃን ርኤ ንምጭዋይ ወይ’ውን
ንምቕንጻል ከም ዒቢ መዯብ ክሕዝ ግድነት ነበረ። ብስም ኣባል ዯምሓኤ ኣብ ከተማ ሑመራ
ተወዱቡ ዜነበረ ገበነኛ ፍስሃየ ሓድጉ፡ (ወ/ሓድጉ) ዜተባህሇ ኣብ ልዕሉ ህግዯፍ ከቢድ ቅሬታ
ዜነበሮ፡ ምስ ብዒልቲ ቤቱ ኣብ ጫፍ ሑመራ ይነብር ነበረ። ፍስሃየ ሓድጉ (ወ/ሓድጉ) ምስ
ተጋ/ገብረ-ብርሃን ርኤ ጽቡቕ ዜምድና ከም ሇዎ ህግዯፍ ብስሇሊ ትካሊቱ ብመጽናዕቲ ኣረጋገጹ።
ህግዯፍ ነዙ ዜምድና’ዙ ብድሕሪ ምጽናዕ፡ ንፍስሃየ ሓድጉ ብምዕሳብ፡ እከይ ሸርሕታት ንምውዲድ
ተሸባሸበ። እቲ ሸርሒታት ድማ፡ ፍስሃየ ሓድጉ፡ ንተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤ ኣብ ምጭዋይ ምስ
ዜተሓጋገዜ፡ እቲ ምስ ህግዯፍ ሇዎ ቅሬታ፡ ተፈቲሑ ሽመት ክወሃቦ ምዃኑ ቃል ተኣትወለ። ነዙ
እከይ ዕሊማ’ዙ ንምዕዋት ድማ ፍስሃየ ሓድጉ ምስ ተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤ ብጽዐቕ ዜቀራረበለ
ዕድሊት እናፈጠረ መጸ። ዯምሓኤ ጸረ ህግዯፍ፡ ዜተናውሐ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንምክያድ፡ መጽናዕቲ
ከካይድ ኣብ ዜጀመረለ እዋን፡ ናይዙ ተልእኾ’ዙ ተሳታፊ ክኸውን ድማ ጽቡቕ ዕድል’ውን ረኸበ።
ተጋ/ ገ/ብርሃን ርኤ፡ ኣቐዱሙ ብቶኾምብያን ከባቢኡን ዜጀመሮ መጽናዕቲ፡ ህግዯፍ ስሇ
ዜፈሇጦ፡ ጥቡቕ ምክትታትል ከካይድ ብምጅማሩ፡ ካልእ መንገድታት ንምርኣይ፡ ኣብ መወዲእታ
ወርሒ ጥሪ 1997 ናብ ሑመራ ምስ ወፈረ፡ ኣብ ገዚ ፍስሃየ ሓድጉ ምሳሕ ተዒዱሙ፡ ቡን’ውን
ፈሉሑ፡ ኣብ'ቲ ንዕኡ ዜተወሃቦ ፍንጃል መዯዙ ምስ ተገብረለ፡ ቀልቡ ኣጥፍአ። ብድሕሪ’ዙ 3ተ
ሊዕሇዎት ኣካሊት ስሇሊን ጸጥታን ህግዯፍ ኮረኔል ወዱ ህብትየስ ዜርከቦም ምስ ፒክ-ኣብ ዜዒይነታ
መኪና ክጨውዩ ኣብ ቀረባ ተዋዱዶም ዜጸንሑ፡ ብፍስሃየ ሓድጉ ተጸዊዖም መጺኦም፡ ኣብ
ውሽጢታ መኪና ዜተዲሇወ ሕቡእ ሳንደቕ ዒሺጎም፡ ንዋርድያ ሑመራ ሓሉፎም ንኦምሓጀር
ሰገሩ። ገበነኛ ፍስሃየ ሓድጉ ድማ፡ ተከ ብእግሩ ጥሒሱ ድሕሪ ምስጋሩ፡ ኣብ ገዚ ዜተረፈት
በዒልቲ ቤቱ፡ ናብ ኦምሓጀር ንምስጋር፡ ሓሇፍቲ ጸጥታን ስሇሊን ህግዯፍ፡ ናብ ከተማ ሑመራ
ክጓየዩ ተራእዩ።
ኣብቲ እዋን’ቲ መጭወይቲ ተጋ/ገብረ-ብርሃን ርኤ ምፍጻሙ ሓበሬታ ዜበጽሖም ሰበ ስልጣን
ጸጥታ ሑመራ፡ ኩነታት ክከታተለ ጀሚሮም ነበሩ። ብቕልጡፍ ንበዒልቲ ቤት ወ/ሓድጉ ድማ፡
ኣብ ቀይዱ ኣእተውዋ። ኮይኑ ግን ኣዯ ዕሸሊትን ልቢ ይቋጽሩን ህጻውንቲ ብምንባራ፡ ብ20.000
ብር ብልኡኻት ህግዯፍ ዜተዋሓሰ ሰብ ተኸፊለ፡ ጉዲያ ኣብ ገዜኣ ኮይና ክትከታተል ወጸት፡፡
ሓሇፍቲ ጸጥታን ስሇሊን ህግዯፍ፡ ብዋሕስ ትሓዘዎ ገንብ ረኪሶም፡ ንብዒልቲ ቤት ወ/ሓድጉ
ኣምሉቖም ከውጽኡ ተጓየዩ። ሓዯ ካብቶም ኣብ ምጭዋይ ተጋ/ ገብረ-ብርሃን ርኤ ብንጥፈት
ዜተዋሰአ፡ ኣይተፈሇጥኩን ኢለ፡ ኩነታት ክከታተልን፡ ምውጻእ ብዒልቲ ቤት ፍስሃየ ሓድጉ
ከፈጽምን ናብ ሑመራ ዜተመሇሰ ኮረኔል ወዱ ህብትየስ፡ ኣብ ቀይዱ ኣካሊት ጸጥታ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ኣተወ። ብዒልቲ ቤት ፍስሃየ ሓድጉ ግን፡ ኣምሉቖም ናብ ኦምሓጀር ክትሰግር ገበሩ።
ድሕሪኡ ንገበነኛ ፍስሃየ ሓድጉ፡ ፍረ-ዒስቡ ማዒርግ ኮረኔል ተሸሉሙ ኣብ ዕማማት ስሇሊን
ጸጥታን እናተዋፈረ ጸኒሑ፡ ናብ ከባቢ ሑመራ ምስ ጉጅልኡ ሰጊሩ፡ ከብቲ ሰሪቑ፡ ብሱዲን ከባቢ
ሓምዲይት ናብ ኤርትራ ክኸይድ ከሎ፡ ምስ ምክልኻል ሱዲን ብዜተኸፈተ ቶኽሲ ተወጊኡ፡ ኣብ
ኢዶም ወዱቑ ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ሱዲን ኣትዩ ነበረ። እንተኾነ ግን፡ ገበነኛ ፍስሃየ ሓድጉ በዒል
ውዕሇትን እሙን ኣገልጋሉ ህግዯፍ ኮይኑ ጋጠሞ ሓዯጋ ስሇዜኾነ፡ ህግዯፍ፡ ኩለ ዜከኣሎ ገይሩ
ከም ውጸኦን፡ ስንክልና ኣጋጢሙዎ ኣብ ከተማ ተሰነይ ከባቢኣን ይንቀሳቐስ ምህሊዉ ይፍሇጥ።
ናይቲ ተባዕ፣ ምቕለል፡ ብቑዕ፡ ንሂወቱ ይስስዕ ኣብነታዊ መራሒ፡ ተጋ/ ገብረ-ብርሃን ርኤ
መጭወይትን ክሳብ ሎሚ ዯሃዩ ክጠፍእ ዜገበረን፡ ቀንዱ ተሓታቲ፡ ህግዯፍ’ዩ። ብካልኣይ ዯረጃ
ድማ፡ ንስሱዕ ውልቃዊ ረብሕኡ ክብል፡ ነዙ ጅግና ተቓሊሳይ፡ ንበሊዑ ኣሕሉፉ ዜሃበ ፍስሃየ
ሓድጉ ብታሪኽ ዜሕተት ምዃኑ ኣይተርፎን።
እቲ ምስ ፍስሃየ ሓድጉ ኮይኑ ነቲ ኩለ እከይ ተግባራት’ቲ ዜመርሕ ዜነበረ ኮረኔል ወ/ህብትየስ
ዜበሃል ዒደ ሓድሽ ዒዱ ታሕታይ ዒንሰባ’ዩ። ዯጊሙ ኩነታት ንምጽናዕን ንብዒልቲ ቤት ፍስሃየ
ሓድጉ ንምክትታልን፡ ብድሕሪ ሳልስቲ ንሑመራ ምስ ተመሇሰ ብኣካሊት ጸጥታ ተታሒዘ፡ ኣብቲ
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ጨካንን ረሳሕን ተግባራት’ቲ ምውዒለ ኣሚኑ፡ ጉዲዩ ብሕጋዊ መንገዱ መዕሇቢ ዜተገብረለ’ዩ።
እቲ ብጣዕሚ ዯንጹ፡ ህግዯፍ፡ ንስድራ እንዲ-ኣቦይ ህብትየስ፡ ''ወድኹም ኣብ ኲናት ባድመ
ብትብዒትን ብጅግንነትን ተሰዊኡ'' ክብል’ዩ ኣርዱእዎም። ኮይኑ ግን፡ ኣብ ዒዱ ህግዯፍ ዜሰማዕካዮ
ሓቂ ብዒውታ ምዜራብ ብሞት ወይ’ውን ብሕሱም ማእሰርቲ ስሇ ቕጽዕ እምበር፡ ስድራ እንዲኣቦይ ህብትየስ፡ ወዶም ኮረኔል፡ ''ኣብ ባድመ ከም ይተሰውአ፡ ንተጋ/ገብረ-ብርሃን ርኤ ካብ
ኢትዮጵያ ኣብ ምጭዋይ ቀንዱ ተዋሳኢ ብሰንኪ ምንባሩ፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ጸጥታ ኢትዮጵያ
ኣትዩ፡ ጉዲዩ ብሕጋዊ መንገዱ ክም ዜተወዯአ፡ ሓበሬታ ከም ዜበጽሖም የረጋግጽ።
ክቡራት ኣንበብቲ፡ንዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ምስ ጉዲይ ተጋ/ገብረ-ብርሃን ርኤ
ዜተኣሳሰረ ዯጊምኩም ምስ ትሰምዕዎ፡ ክልተ ኣብ ሕድሕደ ዜጋጮ መዯረ ምሃቡ ክሳብ ክንዯይ
ብሓሶት ዜተጎብአ ንደይ ባእታ ምዃኑ’ዩ ዜእምት። ኣብቲ መጀመርያ ብሰንኪ ነፀረኣብን ልኡልን’ዩ
ተጨውዩ ክብል ከሎ፡ ድሒሩ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መንግስታት ብዜነበረ ስምምዕ ብመ/ኢትዮጵያ
ንህግዯፍ ኣሕሉፉ ተዋሂቡ ይብል። እዙ ኣዜዩ ዜተዋዯዯ ርኹስ ህግዯፋዊ ዕሊማ ሇዎ ምዃኑ፡
ማንም ዯሊዪ ሇውጢ ዜስሕቶ ኣይኮነን፡፡ ህግዯፍ ኣብ ሕለፍ ጉዕዝኡ፡ ኣብ ልዕሉ ልለያት፣
ተባዒት፣ ብህዜባውነቶም ዜተፈሇጡ መራሕቲ ኣጥፊኡ ከብቅዕ፡ ብኣፍ ዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን
(ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ፡ ኣቢለ፡ ንሕና ካብቲ ዯም ንጹሃት ኢና፡ ነንሕድሕዶም እዮም
ተባሉዖም ዜብል፡ ካብ ተሓታትነት ንምህዲምን፡ ኣብ ጸረ ህግዯፍ ቃልሲ ውዐይ ተሳትፎ
እናረጋገጸ ዜካይድ ሎ መንእሰይ ወሇዶ ንምድንጋርን ዜዒሇመ፡ ዯርሆ ጻሕቲራ ትረኽቦ ስልቲ
ምዃኑ ክፍሇጥ ይህልዎ። ብርግጽ ካብዙ ዜኸፍእ ፈጠራ ሓሶትን ድራማን ይህለ’ዶ? ይኸውን
ብል’ዩ። በዙ ኣጋጣሚ’ዙ ልዕሊውነት ሓዯ ሃገር ብምድፋር፡ ንገሇ ዛጋታት ምጭዋይን ምቕንጻልን
ብዯገፍቲ ህግዯፍ ከም ገዙፍ ጅግንነት ክቁጸር ይኽእል ይኸውን። ብኣንጻሩ ግን ንዜምድና ክልተ
ሃገራት ምሕርፋፍ ጥራይ ይኮነስ፡ ክሳብ ዱፕሎማስያዊ ርኽባት ምቁራጽን ንምለእ ረብሓታት
ኣህዚብ ዜጎድእን ተግባር ምዃኑ ርደእ ክውሰድ ይግባእ። ብመጭወይቲ ተጋ/ ገብረ-ብርሃን ርኤ፡
ቀንዱ መጋበርያ ኢሳይያስን ህግዯፍን ኮይኑ ገልገሇ፡ ኮረኔል ወ/ህብትየስ፡ ዜኸፈሎ ዋጋን
ሳዕቤኑን ምግንዚብ ከም ዜከኣል ኣየጠራጥርን።
ዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ (ወ/ጣባ) ሰዯግኤ ንረብሓታት ወያኔ ንምርግጋጽ
ብድሕሪ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን’ዩ ተመስሪቱ ክብል መዱሩ።
ሕጂ’ውን እዙ ባእታ’ዙ ሰዯግኤ ከመይን መዒስን? ምምስራቱ ቅንጣብ ኣፍልጦ ይብለን ድራማ
ይሰርሕን ምህሊዉ፡ ጥራይ መልክት። ሓቀኛን ጽሟቕን ታሪኽን ሰዯግኤ ክፈልጥ ንዜግዯስ፡ እቲ
ሓቂ ዜስዕብ’ዩ። ሰዯግኤ ውጽኢት ሓድነታዊ ጉባኤ ክልተ ውድባት፡ ዯሞክራስያዊ ምንቅስቓስ
ሓርነት ኤርትራ (ዯምሓኤ)ን ዯሞክራስያዊ ሓይሉ ህዜብታት ኤርትራ (ዯሓህኤ)ን’ዩ። እዝም
ክልተ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ናብ ሓድነታዊ ምትሕንፋጽ ንምብጻሕ፡ ተን ልዜብን ኣብ መፋርቕ
1995’ዩ ጀሚሩ። ኩለ’ቲ ኣብ ሓድነታዊ ጉባኤ ንምብጻሕ ኽእል ምድሊው ማሇት፡ ንድፍታት
ፖሎቲካዊ መዯብ ዕዮን ሕገ-ህንጻን ካልእ ኣድሇይቲ ሰነዲትን ተዲልዩ፡ ንመሰረታት ክልቲኡ
ውድባት ወሪደ፡ ኣገዯስቲ ክትዒትን ምምዕርራያትን ተኻይደ ናብ ጉባኤ ንምእታው ኣብ
ምቕርራብ ከሇዉ’ዩ፡ እቲ ጨካን ቅንጻሊ ኣብ ልዕሉ ስውእ ተጋ/ካርያስ ንጉሰ ብ31 ነሓሰ 1996
ኣብ ከተማ ዯሴ ኣብ ኣፍዯገ ስቱር ቤት-ጽሕፈቱን መጭወይቲ ተጋ/ገብረ-ብርሃን ርኤ ድማ ብ04
ሇካቲቲ 1997 ኣብ ከተማ ሑመራን ብህግዯፍ ኣጋጢሙ። እቲ ጋጠመ ሓዯጋታትን ብድሕሪኡ
ዜተኸሰተ ኩነታትን ኣዜዩ ከቢድን ጽንኩርን’ኳ እንተነበረ፡ ነቲ ብስውእ ካርያስ ንጉሰን ገብረብርሃን ርኤን ብጾቶምን ዜተተሇመ፡ ቅደስ መስርሕ ሓድነት ናብ ሽቶኡ ንምብጻሕ፡ ነቲ ብሰንኪ
ህግዯፍ ዜተፈጥረ ሃጓፍ መሪሕነት ብህጹጽ ብምምሊእ፡ ቃልሲ ብውዐይ መንፈስ ንምቕጻል፡
ምትሕንፋጻዊ ጉባኤ ክልቲኡ ውድባት፡ ካብ 26-29 መጋቢት 1997 ብስቱር ኣብ ኣ/ኣበባ
ተሰሊሲለ፡ ሰውራዊ ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰዯግኤ) ተመስረተ። ኣብቲ ግዛ’ቲ፡ ኣብ
ህዜቢ ዜተርግሑ ኣዋጃትን መግሇጺታትን ህያው ስሇዜኾኑ፡ ንምድንጋር ዕሱብ ኣማንኤል
ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን መሰልቱን ብዘሕ ዕድል ዜህብ ኣይኮነን። ብዜኾነ ሰዯግኤ
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ድሕሪ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወይ ብቅድሚኡ ይመስረት ብየገድስ፡ ንዕሱብ ኣማንኤል
ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን መሰልቱን ዜኾነ ይኹን ፍልልይ ክህልዎ ኣይኽእልን’ዩ።
ምክንያቱ፡ ቀንዱ ተልኦኾኦም፡ ጻልጣ ሓሶት ብምምሃዜን ኣብ ባይታ ሎ ሓቅታት ብምዜባዕን
ንኩለ’ቲ ኣዕናዊ ስነ-ሓሳብን ፖሉስታትን ህግዯፍ፡ ንዜቃወሙ ዛጋታት ፖሎቲካዊ ራእይ፡ ነጻ
ኤርትራዊ ውሳኔን መሰልን ይብሎም ሃሱሳት፡ መሳርሒ ወያኔ’ዮም ዜብል ኣስማት ምጥማቕ፡
ሓድሽ ስም ወይ’ውን ፋሽን ኣይኮነን።
ካብቲ ብጣዕሚ ዯንጹን ስዯምምን ዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ
ኣብቲ ብ26 ሕዲር 2017 ካየዶ መዯረ፡ ንልዕሉ ሓሙሽተ ግዛ ዜኸውን ''ብጻይ'' ነፀረኣብ
ብምባል ክግዕር ምምሳዩ ኣዲሚጸ። ኣብ ክልተ ፍጹም ይቋዶን ተጻራርን ፖሎቲካዊ መስመርን
መርገጻትን ዜርከቡ ኣካሊት፡ በየናይ መምኒታት ብጾት ክኾኑ ይኽእለ? እዙ ዕሱብ ባእታ’ዙ
ፖሎቲካዊ ትርጉም ብጻይነት ብግቡእ ይርዲእ ምዃኑ፡ እንሆ ባዕለ ይምስክር። ሓዯ ምለእ
ዕድሚኡ፡ ኩለ ሕልንኡን ፍልጠቱን ሸይጡ ንባዕዲውያን ገዚእትን ንመሇኽቲ ዯቂ-ሃገርን ክኽድም
ዜመረጸ ባእታ፡ በየናይ ተኣምር ብጻየይ ክኸውን ይኽእል? ፍጹም ዜሕሰብ ኣይኮነን። በዙ
ኣጋጣሚ’ዙ ንዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን እቶም ጣቕዕለ መሰልቱን
ዒዯይ፡ ዒወዯይን ፖሎቲካዊ መንነተይን ንጹር ምዃኑ ክሕብር ይፈቱ። ብርግጽ ክምቲ ናቱ ኣብ
እንዲ-ስዋን ሸጎሹሽ ሰግሬቶን ይውሇድ ወይ’ውን ይዒቢ ጭዋ ወ/ጭዋ ምዃነይ ንምርግጋጽ፡
ነቶም ኣብዙ ህሞት’ዙ ቀንዱ መሳርሕቱ ሇዉ ንጹር መንነተይ ዜፈልጡ ንተስፋይ ርአ ጀርመን፡
ንኣማንኤል ወ/ሚካኤል ወ/ሽቓ ስዊድን፡ ካብኡ ሓሉፉ ነቲ ዒሲቡ ኣብ ምውፋሩ ዜርከብ ጎይትኡ
ብ/ጀረናል ጋይም ተ/ሚካኤል ክሓትት ከም ዜኽእል ይሕብር። ብሓቂ ድፍረትን ትብዒትን ምስ
ዜህልዎ ድማ ሕጂ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ብስራሕ ምክንያት ን12/12/2017 ካብ ሽረ ንከተማ
ኦስሎ ዜመጸለ ኩነታት ተፈጢሩ ስሇሎ ብኣካል ተራኺብና ኩለ ጭብጥታቱን መርትዖታቱን
ከቕርብ፡ ኣድራሽኡ ክህብ የተባብዖ።
ክቡራት ኣንበብቲ፡ኣብ ዜመጽእ ክፋሊት ሙለእ ሓበሬታ ዕሱብ ኣማንኤል ገ/ብርሃን (ቴኖ) ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ
ማሇት መበቆለ፡ ኣተዒባብይኡን ታሪኻዊ ገበናቱን ብዜምልከት ንጹር ሓበሬታ ከቕርብ ትጽቢት
ከም ትገብሩ ኣይጠራጠር። ብወገነይ’ውን ኣብ ጉዕዝ ምህሊወይ ይሕብር።
ክሳብ ብሓምሻይ ክፋል ንራኸብ ሰሊም ቅነ
ብነፀረኣብ ኣስመሊሽ
01 ታሕሳስ 2017
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