ብምኽንያት መስዋእቲ ጅግና ሓርበኛ፡ ኣምባሳደር ኣድሓኖም
ገብረማሪያም ካሳ፡ ብስዩም ገብረየሱስ ኣስገዶም (ሚሊሻ)፡
ዝቐረበ ናይ ሓዘን መግለጺ።
ኣቐዲመ ብመስዋእቲ ሓርበኛ ኣድሓኖም ባሻይ ገበረማሪያም ዝተሰማዓኒ ዓሚቑን
መሪርን ሓዘነይ እገልጽ። ቀጺለ፡ ብዛዕባ እዚ ስዉእ ጅግና ዝፈልጦ ሓደ-ሓደ ነገራት
ብከምዚ ዝስዕብ ንምግላጽ እፍትን።
ንፈለማ እዋን ምስ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ብ2003፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ
ሂልቶን ሆቴል ተራኺብና። ስዉእ ተጋዳላይ ኣብራሃም ነጋሲ፣ ገዲም ተጋዳላይ ሕሩይ
ተድላን ኣነን፡ ኣብ ሂልቶን ሆቴል እንዳዕለልና ከሎና፡ ብዘይተጸበናዮ መንገዲ፡
ኣድሓኖምን መሓመድ ጠሃ ተወከልን ናብቲ ዝነበርናዮ ሆቴል ይመጹ እሞ፡ ተወከል
ኣቐዲሙ ተላሊዩና ስለ ዝነበረ፡ ምስ ኣድሓኖም የፋልጠና። ብኡ መሰረት ድማ፡ ካበይ
ከምዝመጻናን ንምንታይ ከምዝመጻናን፡ ማለት ስዉእ ኣብራሃም ነጋስን ኣነን ናብ ኣዲስ
ኣበባ ዘምጽኣና ቀንዲ ምኽንያት፡ እቶም ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ-ማእከላይ
መሪሕነት (ሳግም) ዝተፈለና ተጋደልቲ፡ ኣባል ምሕዝነት ሃገራዊ ሓይልታት ኤርትራ
ንምዃን ምንባሩ፡ ድሕሪ ምግላጽ፡ ቁሩብ ከነዕልል ንጅምር እሞ፡ ኣምባሳደር ኣድሓኖም
እውን ብወገኑ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ናይ ምግያሽ መደብ ከምዝነበሮ
ሓቢሩና። ብድሕሪኡ፡ ቁጽሪ ስልኪ ተለዋዊጥና ንፈላለ።
ስዉእ ሓርበኛ ኣድሓኖም ከም ቃሉ ንኣመሪካ ይመጽእሞ፡ ርኽክባትና ክዓሙቕን
ክሰፍሕን፡ ካብኡ ሓሊፉ ድማ፡ ኣብ ሓድነታዊ ጉባኤ ንክንሳተፍን ኣተባቢዑና። ንሱ
ኣብ ዘረብኡ፡ ተመክሮታትና ናይ ጀብሃን ሻዕብያን መሰረት ዝገበረ ምዃኑ ድሕሪ
ምግላጽ፡ ኣብኡ ዝተደረኸን ኣብ ጉዳይ ሓድነት ህዝብና እውን ልዑል ኣበርክቶ
ከምዝህልዎን ገለጸልና። እዚ ድማ፡ ኣድሓኖም እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ተፈጢሩ ዘሎ
ፖለቲካዊ ፍልልያት ንምፍታሕ፡ ብጊሓቱ ዝነቕሓሉ ጉዳይ ምንባሩ ልሉይ መረጋገጺ
ናይዚ ጅግና ስዉእዩ። ንሕና እውን ሕሞረት ቃልስና ምዃኑ ብምግላጽን ኣብ ሓድነት
ንዝነበሮ እረኣእያ ንጹር ብምንባሩን፡ ንሓሳቡ ብጸጋ ተቐቢልናዮ።
ብድሕሪ እዚ፡ ፖለቲካዊ መደብ-ዕዮ ተለዋዊጥና። ካብኡ ሓሊፉ ድማ፡ ናብቲ ክካየድ
ዝተወጠነ ጉባኤ፡ ንዓና ዝውክሉ ኣባላት ኣሳናዳኢት ሽምግለ፡ ንክንመዝዝ እውን ስልዖ
ተዋሂቡና። ጸኒሑ፡ ማለት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2005፡ ሰለስተ ውድባት ዝተሳተፋሉ
ሓድነታዊ ጉባኤ ተቓኒዑ። ኣብቲ ጉባኤ፡ ሓርበኛ ኣድሓኖም ስልጣን ናብ መንእሰይ
ወለዶ ክመሓላለፍ ኣለዎ ዝብል መርገጹ ብንጹር ዝገለጸ ሓርበኛ ምንባሩ፡ ኣብቲ ጉባኤ
ዝተሳተፉ ዝምስክሩዎ ሓቊዩ፡ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ብዘካየዶ ጻዕሪ ድማ፡ ክልተ
መንእሰያት (እቲ ሓደ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመጸ ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ሓደ ግን፡
ካበይ ከምዝተወከለ፡ ሕጂ ክዝክሮ ኣይክእልን) ኣብቲ ጉባኤ ከምዝሳተፉ ኣብ ምግባር
ዕቱብ ቃልሲ ኣካይዱ ኢዩ። እዚ ድማ፡ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ስልጣን ናብ መንእሰያት
ናይ ምስግጋር ዝነበሮ ባህግን ድሌትን ዘንጸባርቕ ኢዩ።
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ብርግጽ፡ ብሰለስተ ውድባት ዝተገብረ ጉባኤ ከም ምንባሩ መጠን፡ ገለ ምስሕሓባት
ወይውን ዘይምርድዳኣት ክንጸባረቕ ባህሪያዊ ኢዩ። ስለ ዝኾነ ድማ፡ ኣብ ድሮ እቲ
ጉባኤ፡ ንመኽፈቲ ጉባኤ ዝቐርብ ጽሑፍ ከነዳሉ ከለና፡ ኣብ ክንዲ ናይ ሰለስተ
ውድባት ሓድነታዊ ጉባኤ ዘንጸባርቕ፡ ከም ናይ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ (EPM)
ጥራይ ንክኸውን ፈተነ ስለ ዝነበረ ኢዩ። ይኹን’ምበር፡ ኣብ መወዳእትኡ ስዉእ
ኣድሓኖምን ተጋዳላይ ዓብደላ ኣደምን ስለ ዝተጸንበሩዎ፡ እቲ ጉዳይ ናብ ንቡር
ብምምላስ፡ እቲ ጽሑፍ ሓድነታዊ ጉባኤ ዘንጸባርቕ ኮይኑ ከምዝዳሎ ተገብረ። እዚ
ድማ፡ ስዉእ ተጋዳላይ ኣድሓኖም ፍትሓዊ ምንባሩ ዘረጋግጽ ዓብይ ምስክር እዩ።
ኣድሓኖም ብባህርያቱ ዓው ኢሉ ዝዛረብ፡ ዝተሰምዖ ካብ ምግላጽ ድሕር ዘይብል፡
ብፍላይ ኣብ እንካን ሃባን ዝተደረኸ ዕላሉ ዝልለ፣ ንሓድነትን ፍቕርን ህዝብና ዝነበሮ
ባህግን ትምኒትን፡ ኣብ ዕላላትና ዝተዓዘብኩዎም ገለ ውሑዳት ካብ ባህሪያቱ ኢዮም።
ስለዚ፡ ዋላኳ ብሰንኪ ሕማም ንነዊሕ እዋን ብምስቓይ፡ ኣማስያኡ እውን እቲ ናይ ኩሉ
ሰብኣዊ ፍጡር ናይ መወዳእታ ጉዕዞ ዝኾነ ሞት ሕሱም የጋጥሞ እምበር፡ ኣብ ልዕሊ
መቓብሩ ንመጻኢ ወለዶ ኣንጸባራቒ ተሪኽ ገዲፉ ዝሓለፈ ጅግና ሓርበኛ ብምዃኑ፡
ታሪኹ ወትሩ ኣብ ልቦና ህዝቢ ኤርትራ ሰሪጹ ከምዝነብር፡ ምሉእ እምነት ኣሎኒ።
ኣብ መወዳእታ፡ ንፍትውቲ ብዓልቲ-ቤቱን ፍቁራት ደቁን ንመላእ ቤተሰቡን ንኹሎም
ፈተውቱን ጽንዓት ይሃብኩም፡ ንሓርበኛ ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገበርማሪያም
ድማ፡ ልዑል ፈጣሪ ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበሎ ብምባል፡ ብመስዋእቲ ናይ እዚ
ጅግና ሓርበኛ ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘነይ እገልጽ።
ስዩም ኣስገዶም
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