
 

 

 

መግለጺ ሓዘን ብመስዋእቲ ሐርበኛ ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ 

ክቡር ገዲም ተጋዳላይ መኰንን ተኽለ፣ ብ14 ታሕሳስ 1953 አብ አስመራ ተወልደ። 

ብዝሓደሮ ሕማም ምኽንያት ከአ ንገለ እዋን ኣብ ሕክምና ክእለ ድሕሪ ምጽናሕ፣  ብዕለት 06 

ነሐሰ 2019  ኣብቲ ክእለየሉ ዝጸንሓ ሕክምና ዓሪፉ። ዘይተጸበናዮ መስዋእቲ ናይ ክቡር 

መኰንን ተኽለ  አብ ዝሰማዕናሉ እዋን አዝዩ መሪር ሐዘን ተሰሚዑና። መኰነን ካብ ንእስነቱ 

አትሒዙ ትጉህን ሕዉስን፣  ክርዳእን ከረድእን ዝኽእል፣ ምስ ኩሉ ሰብ ከአ ምቕሉል ጠባይ 

ዝውንን፣ ብዝሐዞ ዕዮ ጻዕረኛ ዝኾነ ሐርበኛ ኤርትራዊ ኢዩ ኔሩ። አብ ግዜ ንእስነቱ ናይ 

ቀዳማይ ካልአይን ደረጃ ትምህርቱ አብ አስመራ ተማሂሩ። ካብ ብዓንተቦኡ አትሒዙ 

ብንእሽቶኡ ከሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጽልዋ ስለዝሐደሮ፣ አብ ናይ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ 

ውሽጣዊ ናይ ከተማ ስርርዕ ተወዲቡ አብ ዝሰርሐሉ፣ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት 

ብጾቱ ተታሒዙ ድሕሪ ምእሳር፣ ብናይ ወለዱ ከቢድ ጻዕርታት ትሕቲ ዕድመ ኢዮም ብዝብል 

ምኽንያት ካብ ማእሰርቲ ከምዝወጹ ይንገር። አብ መወዳእታ 1974 ዓ.ም. ከአ እቲ ካብ 

ንእሽቶኡ አትሒዙ ዝነበሮ ክቱር ኤርትራዊ ሃገራዊ ስሚዒት ደሪኽዎ ናብ ሜዳ አብ ተጋድሎ 

ሐርነት ኤርትራ ተሰለፈ። አብ ቤት ትምህርቲ ካድራት ፖለቲካዊ ኮርሳት ብምውሳድ፣ አብ 

ውሽጢ መሳርዕ ሰራዊት ሐርነት ኤርትራ መጀመርያ ናይ ሐይሊ አብ መወዳእታ ከአ ናይ 

ቦጦሎኒ ካድር ብምዃን ብተወፋይነት ተቓሊሱን አቃሊሱን። ክሳብቲ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ 

ብምሕዝነት ህ/ግንባርን ወያነን ዝተኻየደ ውግአት መሬት ሱዳን ተደፊአ እትአቱ ከአ ብጽንዓት 

ዝተቓለሰ ነበረ። ሐርበኛ መኰነን ተኽለ ወላኳ  ካብታ ዝተቓለሰላ ሃገሩ አርሒቑ ክስደድ 

እንተተገደደ፣ ብጉዳይ ሃገሩን ህዝቡን ግን ክሳብታ መጨረሻ ሂወቱ እትሐልፍ ከቶ ካብ 

ምውሳእ አየዕረፈን። አብ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ድሕሪ ምስዳዱ፣ ፖለቲካዊ ቃልሲታቱ 

ብምቕጻል፣ አባል ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ፣ ናብ ሰልፊ ድሕሪ ምቕያሩ'ውን፣ 

አባል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ አብ መወዳእታ ከአ አባል ኤርትራዊ ምንቅስቓስ 



ንፍትሒ ብምዃን ተቓሊሱ። መኰንን ብሰንኪ ከቢድ ሐደጋ ዘጋጠሞ ድንገት ንብርክት ዝበለ 

ዓመታት ቀጻሊ ውሽጣዊ መድመይቲ የሳቕዮ'ኳ እንተነበረ፣ ነቲ ኩሉ ግን አብ ውሽጡ ብምጻር 

ከየርአየ፣ ናይ ሞራልን ተስፋን አብነት ድአ ነበረ። መኰነን አዝዩ ብሰፊሑ ዝሐስብ፣ 

ብምልአትን ብዙሕነትን ሕብረተሰብ ኤርትራን ሐድነቱን አዝዩ ዝሐምምን ዝግደስን፣ ንኤርትራ 

ብመላአ ምስ ኩሉ ብዙሕነታን ሕብርታታን ዝጥምት፣ ሐደ መዓልቲ ኤርትራ ናይ ጸላም 

መድረኻታ ተቐንጢጡ፣ አብ ነብሲ ወከፍ ዜጋ አብ ኩሉ ኩርናዕ ኤርትራ ወጋሕታ ብርሃንን 

ናይ ሐጎስ መቓልሕ ተጋሂዱ ክርኢ ዝሐልም ተቓላሳይ ኢዩ ኔሩ። 

ወዲ ሰብ ብስጋዊ ሂወት ካብዛ ዓለም’ዚአ ክፍለ ባህርያዊ’ኳ እንተኾነ፣ ጅግና መኰንን  ተኽለ 

ኰነ፣ ካልኦት ጀጋኑ ሐርበኛታትና ንህዝቦምን ንሃገሮምን ክብሉ ተቓሊሶም፣ ነታ ሐሊፉላ 

ክርእዩዋ ባህጊ ዝነበሮም፣ ፍትሓዊትን ደሞክራስያዊትን ኤርትራ ከይረኣይዋ ክሓልፉ ከለዉ 

ብሐቂ ዘስደምም ኢዩ። 

ሎሚ ነቲ ናይ ቃልሲ ብጻይናን ክቡር ሐርበኛ ሐውናን ዝኾነ መኰንን ተኽለ፣ ነቲ ንሱ 

ዝሐደጎ ሃጓፍ ናይ ቃልሲ ቦታ ቁሊሕ ብምባል፣ ንአበርክቶኡን ነቲ ልዙብ ጠባያቱ ተሰንዩ ነዊሕ 

ዝጠመተ ራእዩን ብምሕሳብ እንዳተደፋነቕና፣ ንዝውንኖ ዓቕምን፣ ልቦናን ከይጸገብናዮ ክሳብ 

ተራና ሒዝና እነርክቦ ድሐን ኩን ጅግና ኢልና ብኽብሪ ንሳናበቶ። 

በዚ አጋጣሚ ንደቁን ንመላእ ቤተሰቡን ብጾቱን አምላኽ  ጽንዓት ክህቦም፣ ንዕኡ’ውን 

መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ብምባል፣ ኣባላት ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ መሪር ሓዘና ንገልጽ። 

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ 


