
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ሓርበኛ ኣድሓኖም፡ ምሉእ ህይወቱ ንሞያኡ ዋጋ እናኸፈለ ሓሊፉ 

ንኣድሓኖም ከም ሰነድ ክትግንጽሎ ዝኸብድ ርሒብ ታሪኽ ዝሓቈፈ ሰብ እዩ። ብግዳም ክትርእዮ እንከለኻ ተደፋራይ 

ኣይኮነን፤ እቲ ሱቕ ምባሉ ባሕሪ ከብዱ ዝጸወሮ ብዙሕ ዘይተገልጸ ምስጢር ከም ዝነበሮ የገምግመካ። 

ካብ 1972 ዓ/ም ክሳብ መጀመርታ 1990 ዝነበረ ምሉእ ህይወቱ፡ ምስ ሰብ ዝበልዕ ባሩድን ሓጻውንን`ዩ ኣሕሊፍዎ። 

ብገዛእ ጻዕሩን ሓርኮትኮቱን ንነብሱ ብወታደራዊ ሳይንስ ስለ ዘዕጠቓ፡ ብቕዓት ናይ ኲናት ኣመራርሕኡ ኣብ ታሪኽ ቃልስና 

ይትረፍ ኣብ መዛግብቲ ስለያ ጸላኢ`ውን ድሙቕ ቦታ`ዩ ዘለዎ። ኣብ ሬድዮ ርክብ ድምጹ እንድሕሪ ተሰሚዑ ከም 

ዘባህርሮም፡ ባዕሉ`ቲ ኣብ ሓሙሻይ ወራር ብሳልሳይ ግንባር ንወታደራት ደርግ መሪሑ ዝመጸ ብህይወት ዘሎ ተኪኤ ቐሺ 

(ኣዘርዋይስ) ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። 

ኣድሓኖም ብፍላይ ብታሕተዎት ሓለፍትን ተራ ተጋደልትን ኣዝዩ ተፈታዊ ኮይኑ፡ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ግን ስግኣት`ዩ ነይሩ። 

እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ብብስለት ናይ ዓቕሙን ጽሩይ ኣካይድኡን እዩ። ብፍላይ እቶም ኣብ እንግድዓ ተጋዳላይ 

ተጸይሮም ዝኣተዉ ዕንዛርያታት ኣብ ቅድሚኡ ክውድስዎን ሓፍ ኮፍ ክብልሉን እንከለዉ፡ ብድሕሪኡ ግን ንመርዘኖም 

በታ ንኡስ ብርጁዋ ትብል መሕመይት ቃሎም እዮም ዝፍውስዋ። 

ንሎሚ ኣድሓኖም ነታ ናይ ሕጊ ሞያኡ ዝኸፈለላ ዋጋ፡ ድሕሪ ነዊሕ ግዝያት ምቱዂታኾይ፡ ባዕሉ ዘዕለለኒ`የ ከካፍለኲም። 

- ነቲ ኣብ 1973 ዓ/ም ዝተበገሰ ዲምክራስያዊ ናይ ተጋደልቲ ምንቅስቓስ (ብስም መንካዕ ዝፍለጥ) ንምህዳእ ኣብ ዝወጸት 

ኮሚተ ተመዚዙ ስለ ዝነበረ፡ ብሕጋዊ መዳይ ክረአ ኣብ ዝጠለበሉ ግዜ ብኢሳያስን ሰዓብቱን ቂም ተታሒዝዎ። ምኽንያቱ፥ 

ንሱ ኣብ ጎድኖም ክኸውን`ሞ ከም መጋበርያ ክጥቀምሉ`ዮም ሓሲቦም ነይሮም። ካብ`ዚ ብምብጋስ ኣብ ልዕሊኡ ከቢድ 

ጸለመን ጽልእን ብክልቲኦም ወገን ተኻይድሉ። እቲ ዕላማ ጸግዒ ዘይብሉ ኣትሪፍካ ተቐባልነት ከም ዘይህልዎ ንምግባር 

እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ እቶም ንሱ ኮሚሳር ሓይሊ እንከሎ ኣብ ትሕቲኡ ኮሚሳር ጋንታታት 

ዝነበሩ ብደረጃ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ክምዘዙ እንከለዉ፡ ናብ ማእከላይ ሽማግለ`ውን ኣየቕረብዎን። ብከም`ዚ ዓይነት 

ኣገባብ ብንግህኡ ዝጀመረ ጒዕዞ፡ ብብቕዓት ዝምዘን ገድሊ ንናጽነት ዘይኮነ፡ ብተንኮል ናብ ስልጣን ዝመጣጠር መስርሕ 

ምዃኑ ተጋሂድሉ። 

- ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት፡ ህይወት ሰብ ዝጸንቐቐ ኣህላኺ ጒዕዞ፡ ኮሚሳር ክፍለ ሰራዊት 61 ኮይኑ ኣብ 1987 ዓ/ም ናይ 

ደባይን ተንቀሳቃስን ኲናት ንምክያድ ናብ ድሕሪ መስመር ኣብ ዝወጻሉ ግዜ፡ ናይ ክፍሊ ህዝቢ (ጆማሂር) ዓማጺ 

ምሕደራን ሕጊ ኣልቦ ውሳኔታትን ተዓዚቡ። ህዝቢ ይግባይ ኣብ ዘይብለሉ ባይታ ተቓቒሩ ብካድረታት ገድልን ደርግን 

ክሳቐ ምርኣይ ንዕኡ ኣንጻር`ቲ መስዋእቲ ጀጋኑ ዝኽፈሎ ዝነበረ ዕላማ ስለ ዝኾኖ፡ ናብ`ታ ብሮሞዳን መሓመድ ኑር 

ትምራሕ ዝነበረት ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ዝቆመት ክፍሊ ፍትሒ፡ ህዝቢ ብሲቪላዊ ሕጊ`ምበር ብወታደራዊ ሕጊ 

ወይ ብስምዒት ውልቀ ሰባት ክዳነ ጉቡእ ከም ዘይኮነን፡ ንግዚኡ ሕጊ እንዳባ ከም መሰጋገሪ ክስረሓሉ ከም ኣማራጺ 

ምጽናዕ ከም ዘድሊ ዝምሕጸን ሰፊሕ ጸብጻብ ለኣኸ። ድሕሪ ሓደ ዓመትን መንፍቕን፡ እታ ፍትሒ እትጽውዕ ጸብጻብ ኣብ 

ኢድ ኢሳያስ ስለ ዝበጽሐት ካብ`ቲ ዘድመዓሉ ወታደራዊ ስራሕ ተኣልዩ ኣብ ዘይፈልጦ ሞያን ናይ ስራሕ ባይታ ዘይብሉን 

ክፍሊ ንግዲ ከም ዝምደብ ተገብረ። እዚ መድረኽ`ዚ ናብ`ቲ ሰፊሕ ህዝቢ ዝቕመጦ ከባቢ ብምቕልቃል ንጥፈታት 



ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ስለ ዝኾነ፡ ጽልውኡ ካብ ህዝቢ ንምህሳስ ኮነ ኢልካ ዝተገብረ ውዲት`ኳ እንተኾነ፡ ህዝቢ 

ብሓይሊ`ምበር ብሕጊ ንኽመሓደር ድሌት ከም ዘይነበረ ኣነጸረሉ። 

- ናጽነት ምስ ተረኽበ፡ ኣድሓኖም ከም ዋና ኣኽባር ሕጊ ኮይኑ`ዩ ተመዚዙ። ኣብ ሞያኡ ብምምዳቡ ሕጒስ`ኳ እንተ ነበረ፡ 

ብግብሪ ክሰርሓሉ ግን ክሳብ ክንደይ ዕድል ክወሃቦ ይኽእል ይተኣማመን ኣይነበረን። እንተኾነ ግን፡ ብውሑዱ ንምኒስትሪ 

ፍትሒ እግሪ ምትካል ጥራይ ከም ሓደ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ሕድሪ ስውኣት ምትግባር ገይሩ ተቐበሎ። ምስ`ቲ ንሓጺር እዋን 

ሚኒስተር ፍትሒ ዝነበረ ሮሞዳን ሓመድ ኑር ተወሃሂዱ ክዓዪ`ውን ከኣለ። ነቲ ንእስነቱ ዝወፈየሉ ናጽነት ክጽንብል ግዜ 

ከይሃበ፡ ለይትን መዓልትን ንሰብ ሞያ ኣኪቡ ግዝያዊ መሰጋገሪ ሕጊ ክነድፍን ጽዑቕ ናይ ሕጊ ስልጠናታት ከካይድን ነብሱ 

ረሲዑ ምስጋና ዘይብሉ ዓቢ ዕማም ኣሳለጠ።  

ናይ ስራሕ ሓላፍነቱ ብዘሰከሞ ግዴታ፡ ምስ`ቶም ብኢሳያስ ተመዚዞም ብናይዝጊ ክፍሉ እናተመርሑ፡ ኣብ ልዕሊ`ቶም 

ብስም ድህንነትን ወዶ ገባን ዝፍለጡ፡ ብህይወት ንጹሃት ተኸሲሶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓዲ-ዃላ፡ ከረን፡ ባረንቱን 

ዒታሮን ተቐይዶም ዝነበሩ መርመራ ዘካይዱ ጒጅለ ርክብ ነይርዎ። ድሕሪ ነዊሕ ናይ ምጽራይ መርመራ ኣብ ኣኼባ ናብ 

ቤት ፍርዲ ቀሪቦም መስርሕ ድንነት ክካየደሎም ወግዓዊ ሓሳብ ኣቕረበ። በቶም ዝበዝሑ ኣባላት ኣጻረይቲ ኮሚተ ድማ 

ሓሳቡ ተቐባልነት ረኸበ። መራሕ ኮሚተ ናይዝጊ ክፍሉ ነታ ሓሳብ ከም ናይ ኣድሓኖም ጥራይ ጌሩ ብጥረኣን ውዕይታን 

ናብ ኢሳያስ ስለ ዘብጸሓ፡ ንጽባሒቱ ካብ ዋና ኣኽባር ሕጊ ተኣልዩ ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ሰራየ ከም ዝተመደበ ብደብዳበ 

ተገልጸሉ። ብምሉኣቶም እቶም ኮሚተ ድማ ስራሓም ከም ዝወድኡ ተሓቢርዎም ተፈንጥሑ። እዚ ንኣድሓኖም፡ ኤርትራ 

ብሓይሊ`ምበር ብሕጊ ከም ዘይትዳነ ዝሕብር መርድእ እዩ። 

- ኣድሓኖም ኣማሓዳሪ ኣውራጃ ሰራየ ኮይኑ ኣብ ዝሰርሓሉ ግዜ፡ ቀዳምነት ሂቡ ዝዓየየሉ ልምዓትን ዕርቅን እዩ ነይሩ። 

ናይ መቐር ኣግራብ ብምትካል ነቶም መሬት ዝጸበቦም ሓረስቶት ካልእ ኣታዊ ዝረኽብሉ መገዲ ኣጣጥሓሎም። ንምሉእ 

ኣውራጃ ሰራየ ሰንጢቚ ናብ ትግራይ ዝሓልፍ ጸሊም ጽርግያ የማነ ጸጋሙ ናይ ኒም ኣግራብ ብምትካል ቅርጺ ከም ዝሕዝ 

ገበሮ። ናይ ዕርቂ ሽማግለታት ብምቛም፡ ጸላኢ ዝተኸሎ ናይ ደም ጽልኢ ንምድቃስ ከቢድ ጻዕሪ ብምክያድ ንመብዛሕትኡ 

ኣዕረፎ። ኣብ መንጎ ዓድታት ዝነበረ ናይ መሬት ክርክር ብምስምማዕ ኣልዘቦ፤ ነቲ ብሰንኪ ግጭት ንብዙሕ ዓመታት 

ቃዲሩ ዝነበረ ኣብ ልምዓት ከም ዝውዕል ገበሮ። እታ ብሰንኪ ናይ ጽልሚ ምሕደራ መሬት ብነገርን ምጒትን ትፍለጥ 

ዝነበረት ኣውራጃ ርእሰ ዓንቀጽ ናይ ልምዓት ዜና ብምዃን ህይወት ዘርአት። እንተኾነ `ዘራግ ማይ ከሎ ጽሩይ ማይ ስለ 

ዘይስተ፡` ኣብ ጒዳይ መሬት ዘይስልጣንካ ውሳኔ ኣሕሊፍካ ተባሂሉ ብቤት ጽሕፈት ፕረዝደንት ድሕሪ ምውቃስ፡ ከም 

ኣምባሳደር ኮይኑ ናብ ሃገረ ሽወደን ከም ዝእለ ተገብረ። 

- ኣብ ስካንድናቭያን ዝነብር ማሕበረ ሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን ብዝነበሮ ጥርናፈ ንኣወዳድባ ኣድሓኖም ብእወታ 

ስለ ዝተቐበሎ ሓያል ስጥመት ብምፍጣር ከም ማይን ጸባን ተወሃሃደ። መተንፈሲ ዝረኸቡ ኣባላት ማሕበረ-ሰብ ኣብ 

ልዕሊ`ቶም ናይ ቅድም ዝነበሩ ኣካየድቲ ኮሚተ ጥርዓን ስለ ዘቕረቡ፡ ንኲሉ ንጥፈታቶም ሕጋውነት ከልብስዎ ብዘልማድ 

ዘይኮነ ብስርዓት ክኸዱ ከም ዝግባእ መምርሒ ሂብዎም። እዛ ሕግን ሕጋውነትን ትብል ኣካይዳ ንምጥፍፋእ ባይታ 

ዘይትገድፍ ብምዃና፡ ንመለኽቲ መንጸሮር እያ ተትሕዞም። ብውሽጢ ውሽጢ ብዝተኻየደሉ ምክትታል እቲ ስርዓት ስለ 

ዘይተሓጎሰሉ ምኽንያት ብዘይብሉ ጒዳይ ናብ`ታ ኤርትራውያን ዘይብላ ሃገረ ናጀርያ ተቐይረ። 

- ሕማቕ ዕድል ኮይኑ፡ እቲ ህይወት ማእለያ ዘይብሎም መንእሰያትና ዝቐዘፈን ምዝንባል ናይ ኣሻሓት ሰላማውያን ሰባት 

ዝፈጠረ ኲናት ምስ ጎረቤት ሃገር ብኢሳያስ ምስ ተወለዐ፡ ተቋውምኡ ንምንጻርን ኣኼባ ባይቶ ብምጥላብን ምስ ጒጅለ 

15 ስለ ዝፈረመ ዝተረፈ ዕምሩ ኣብ ናይ ስደት ቃልሲ ምሉእ ግዜኡ ኣሕለፎ። 

እንሆ ኣድሓኖም ገብረማርያም ንስለ ህዝብን ሃገርን ክብል ሓንቲ መዓልቲ ህይወት ስድራቤቱ ከየስተማቐረ ሓሊፉ። 

ንኽብርቲ በዓልቲ ቤቱን ፍቱዋት ደቊን ጽንዓት ብምሃብ ንዕኡ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ!! 

ንመቓልስቱን ፈተውቱን ልቢ ይሃብ!! 

 

ክፍለዮሃንስ ተወልደብርሃን (ጎርደን) 


