
ኣባል መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ኣቶ መሓመድ ስIድ ባርህ ሎሚ 

09 ሚያዝያ 2008 ዓሪፉ !! 

ኣባል መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ መሓመድ 

ስIድ ባርህ ብሕማም ነዊሕ ድሕሪ ምስቓይ ሎሚ 09 ሚያዝያ ኣብ 

ኣስመራ ከምዝዓረፈ መርበብ ሓበሬታ ዓዋተ ኣፍሊጣ። ኣቶ መሓመድ 

ኣብ መወዳEታ 60ታት ኣብ መበል 20 ዓመቱ ናብ ተጋድሎ ሓርነት 

ኤርትራ ብምስላፍ ንጡፍ ኣበርክቶU ኣብ ሓርነታዊ ቓልሲ ኤርትራ 

ዝጀመረ ክኸውን ከሎ፡ ኣብ 1971 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት (ደሓር ህግሓኤ) ተጸንቢሩ፡ ክሳብ ብደረጃ 

ፖለቲካዊ ቤትጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ዘገልገለ ነባር ተጋዳላይ Eዩ። ድሕሪ ሓርነት ኤርትራ‘ውን 

ፈለማ ኣብ 1991 ከም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻI “መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ”፡ ንነዊሕ ግዜ ደሃይ 

ኣጥፊU ድሕሪ ምጽናሕ ከኣ፡ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ሓላፊ ዞባ ዓንሰባ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ኣቶ 

መሓመድ ስIድ ባርህ በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባEተ ቆልUን Eዩ። ንቤተሰቡ ጽንዓት ንምነየሎም - 

ኣማኑኤል Iያሱ ቃል ኣሰና !! 

ዝወዓለ ይንገርካ-ንወዲ ባርህ ሕማም ኣይቀተሎን !?! 

 
ብመጀመርያ ተጋዳላይ መሓመድ ስIድ ባርህ ኣብ ዝሞተሉ መዓልቲ ነቲ መርድE ተቐላጢፍኩም 

ምዝርጋሕኩም ምስጋና ይግብኣኩም። የግዳስ ዝወዓለ ይንገርካ Eዩ‘ሞ ከም’ቲ ዝበልኩሞ ወዲባርህ 

ብሕማም ዘይኮነ ብትEዛዝ Iሳይያስ Eዩ ጠፊU። ጥቅምቲ 2005 ኣብ ባረንቱ ኣብ ዝተጋብA 

Eጹው ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራትን ጀነራላትን ሓለፍቲ ዞባታትን (ኣብቲ ንመጀመርያ ግዜ Iሳያስ 

ኮማንደር Iን ቺፍ ተባሂሉ ብድምጺ ሓፍሽ ዝተጠቕሰሉ ግዜ    Eዩ)፡ ነቲ ኣኼባ ኣቦ ወንበር ኮይኑ 

ዝመርሖ ዝነበረ Iሳያስ፡ ክልተ ኣEዳዉ ዓሚዅ መንከሱ ብምድጋፍ፡ “ኣጽዋር ስለዘይዓጠቕና Eያ 

ወያነ ስIራትና Iልኩም ሙሽ Iኹም ተውርዩ፡ ሕጂሞ ኣEጢቕናኩም ኣለና፡ ትዋግU ዲኹም ? 

Iሉ፡ ንኣኼበኛታቱ ከቢድ ሕቶ ዱብ ኣበለሎም። ተጋባEቲ መን ጀመረ ይጸባበዩ። መሓመድ 

ስIድ ባርህ ከኣ፡ “ሰራዊት Eምበር ሓጺን ዝገብሮ የብሉን፡ ናይ ሰራዊት ሞራልን Eግበትን የድሊ” 

Iሉ መለሰሉ። Iሳያስ ኣዝዩ ይቑጣE። “Eሞ ኣነ ፈሪመዮ Eየ፡ ምውጋE ዝኣበየ ኣባል ሰራዊት ከኣ 

ይቕተል” Iሉ ነቲ ናይ ኵናት ድሌቱ ክቕበሉ ጸቕጢ ይገብረሎም። ሓደ ካብቶም ላEለዎት 



ጀነራላቱ ትሕት Iሉ ዝርከብ ካልE ጀነራል ከኣ፡ “ቀቲልካ ዝኸውን Eንተዝነበርሲ ቅድሚ ሕጂ 

ወያነ ካብ ዝቐተሉዎም ኣባላትና ባEልና ዝቐተልናዮም ይበዝሑ፡ ናይ ቀደም ሓላፍነት ዝወሰደሎም 

ሰብ የለን፡ ሕጂ ኸ ነቲ ሓላፍነት መን Eዩ ክስከሞ ?” ይብሎ። Iሳያስ ከኣ፡ ብነድሪ ኣፍ ልቡ 

EናወቐA “ኣነ ባEለይ፡ ባEለይ” ይብል። Eዋኑ ሓላፊ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ካሕሳይ ገብሪሂወት 

(ቋሓይን)፡ ከም’ቲ  ናይ መኽፈቲ Eቲ Eኼባ ዝምልከቶ መሲሉዎ ብገርሁ ማEጾ ድፍE ኣቢሉ 

ዝኣተወሉ‘ሞ፡ Iሳያስ “መን ምጻE Iሉካ ተመለስ Iሉ” ከም ቆልዓ ዝገንሓሉ መዓልቲ Eዩ 

ነይሩ። ኣብ መወዳEታ Iሳያስ፡ ናብ’ቲ ጀማሪ ናይ ተቓውሞ ዘረባ ዝነበረ ወዲ ባርህ Eናጠመተ፡ 

“ደሓን ሰሚEናካ ኣለና” Iሉ ኣብ’ታ ናይ ቅርሕንቲ መዝገቡ ከምዘስፈሮ የዘኻኽሮ። ኣብቲ Eዋን’ቲ 

መዓልቲ መሓመድ ስIድ ባርህ ሓጺር ከምዝኾነ ብሩህ Eዩ ነይሩ። ካብU ንደሓር ንሽሙ ካብቲ 

ወግዓዊ ናይ ስራሕ ቦትU ከም ሓላፊ ዞባ ዓንሰባ‘ኳ Eንተዘይወረደ፡ ደሃዩ ተሓቢU። ብትEዛዝ 

Iሳያስ ሲያናይድ (cyanide) ዝተባህለ፡ ኣሰሩን ሕብሩን ብደረጃ ሕክምናዊ መርመራ ዘይማEበላ 

ሃገራት ብቐሊሉ ዘይፍለጥ፡ ከም ልቢ ዝኣመሰሉ ተነቀፍቲ ህዋሳት ዘጥቅE በካሊ ስሚ ብውዲት 

ተዋሂቡዎ ኸኣ Eዩ መዓልቱ ኣኺላ ኣብ ሞት በጺሑ። ነቲ ዘየላቡ ስሚ ወይ ድማ (toxic chemical 

compound) ካብ ወጻI ሸሚቶም ንልUኻት Iሳያስ ዘረክቡዎም ናይ ምብራቕ Iውሮጳ 

ማፍያታትን፡ ነቲ ስሚ ተቐቢሎም ኣብቲ ረሳሕ ናይ Iሳያስ ስራሕ ዘውEሉዎ ዘለዉ Eሱባትን ምሉE 

ሓበሬታ ኣሎ። ኣብ መዓልቱ ኸኣ ክወጽE Eዩ። Eዚ ጉዳይ’ዚ ካብ ገለ ላEለዎት ሓለፍቲ ክዉል 

ስለዘይኮነ ሸቐልቀል የብሎም ኣሎ። ወዲ ባርህ ናይ’ዚ Eኩይ ሜላ’ዚ ናይ መጀመርያ ግዳይ 

ኣይኮነን። ኣጠፋፍኣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻI ዝነበረ ዓሊ ሰይድ ዓብደላ ‘ውን ተመሳሳሊ Eዩ። 

Iሳያስ ብጎነጽን ብርUይን ምቕታል ገዲፉ ናብ’ዚ ስዉር ጥበብ’ዚ ካብ ዝኣቱ ነዊሕ ኮይኑ Eዩ። 

ዓሊ ሰይድ ቅድሚ ምማቱ፡ Iሳያስ ዝመራሒOም ዓሊ ሰይድ ዝርከቦም (ወዲ ኤፍሬም ዘይብሎም) 

ሸውዓተ ላEለዎት ሓለፍቲ ኣብ ፍልፍል ምስጢራዊ ኣኼባ ይገብሩ። ኣብ መንጎ’ቲ ኣኼባ፡ ዓሊ 

ሰይድ ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት የልEል። ቀዳማይ፡ ወጻI ጉዳያት ተባሂለ ኣነ ዘይፈልጦ 

መግለጺታት EናውጻEኩም ብስመይን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻEን ትዝርግሑዎ ኣለኹም። ካልኣይ፡ 

Eዚ ምስ ኣመሪካ ንገብሮ ዘለና ናይ ህልኽ ዲፕሎማሲ ኣየዋጽኣናን Eዩ። ሳልሳይ፡ ዋላ ንይምሰል 

ይኹን ቅዋም ዘይንትግብሮ፡ ተቓዋሚና Eናበዝሐ ይኸይድ ኣሎ ይብል። Iሳያስ ከኣ “ኣቡ ሃሽም፡ 

ደሓን ደሓን” ይብሎ። ካብU ንደሓር ኣቡ-ሃሽም ኣይጸንሐን። በዚ ሕጂ ወዲ ባርህ ዝጠፍኣሉ 

ኣገባብ ጠፊU። ዝወዓለ ይንገርካ‘ዩ‘ሞ Eዚ Eዩ Eቲ ሓቂ። 

ሰላም ንዓኹም መዘከር ካብ ኣስመራ !! 

ኣማኑኤል Iያሱ ቃል ኣሰና !! 


