አቶ ዮሐንስ ጥሩነህ (ሲይቴ) እኚህ ነበሩ

ዮሏንስ (በፓሌ ቶክ መጠሪያ ስሙ፤ ሲይቴ) እጅግ አስተዋይ አዋቂና
ሁሇገብ ዕውቀቶችን ከማንበብ ሌምደ ያካበተ የበርካታ ጉዲዮች የዕውቀት
ጎተራ ነበር። ከ1966 ዓ.ም. የኢትዮጵያ አብዮት እንቅስቃሴ ጀምሮ ገና
በሇጋ ዕዴሜው የተማሪው እንቅስቃሴ አካሌ በመሆን ሀገሩን ሇብሌጽግና፣
ሕዝቡን ሇመብትና ነፃነቱ ሇማብቃት አሌሞ በመነሳት የታገሇና ያታገሇ፣
እስከመጨረሻው እስትንፋሱ እምዬ ኢትዮጵያ፣ ባንዱራዬን እንዲሇ
ዓሇማዊ ሕይወቱን ሇሀገርና ሕዝቡ የሰጠ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሌጅ ነበር።
ሲይቴ እያዝናና፣ እያሳሳቀ፣ እየቀሇዯ፣ እየኮመከ ስሇ ሀገሩና ሕዝቡ
ሞጋችና ተሟጋች ሇምሆኑ የፓሌ ቶክ መወያያ መዴረክ አባሊትና
ታዲሚዎች ዛሬ ቤታቸውን ጭር የሚያዯርገው አዴማቂና አበረታች፣
አስተማሪና ተማሪ፣ አወያይና አታጋይ ወንዴማቸውን አጥተዋሌ።
ሲሰዯብ፡ ሲዘሇፍ፡ በነገር ሲጎሸም፡ በሱ አባባሌ “ሲቦዯስ” “የሚያዯርጉትን
አያውቁምና
ተዋቸው”
የሚሌ፡
ነቀፌታቸውንና
ማንጓጠጣቸውን
ማስተማሪያ አዴርጎ ብዙዎችን የሚገስጽ፣ ሰተታቸውን ማስተማሪያ
ያዯረገ፣ የሚያኮራ ወገን ነበር። ሲናገር የሚዯመጥ፡ መሌዕክቱና ቁም
ነገሩ ስሜትን እየኮረኮሩ፡ ሳቅና ፈገግታን እየመገቡ የሚዯመጡ ናቸው።
ሀገሩ ስትነካ፣ ባንዱራው ሲዋረዴ፣ ሕዝቡ ሲንቋሸሽ፣ እንዳት ተዯርጎ፡
የጎበዝ ያሇህ ብል ዴምጹን ካስተጋባ መመሇሻ የላሇው ሙግትና ክርክሩ
የበርካታዎችን ጆሮ ያገኘ ሇመሆኑ የሚያውቁትና የፓሌቶክ ታዲሚዎች
ይመሰክሩሇታሌ።

ዮሏንስ ጥሩነህ 1953 – 2012 እ.አ.አ
“ኢትዮጵያ ቆራጥ ልጅዋን ኗጣች፡፤ እኛም ጓዳችንና ወንድማችንን ኗጣን።
ህሏም እየበሟታበትና ድካም እየተጫጫነው ከቆሏለት ዓላማ ሳያዛንፍና
ትግሉን ሳይጠራጠር እስከ ሏጨሟሻ እስትንፋሱ ድሟስ ታግሎ ማለፉ
በህይወት ላለነው ትልቅ የሞራል ጥንካሬን ይሰጠናል። በትግል ሳይሽነፍ
በህሏም ተሸነፈ። የወንድማችን ስሐና ታሪኩ በኢትዮጵያ የትግል ማኅዯር
ለዘላለም ይኖራል። ፅናት ለዘሏዶቹና ጓዶቹ”። ከትግል ጓዶቹ

ሲይቴ ሇሀገሩና ሕዝቡ ራዕይ ያሇው ጠይቆና መርምሮ አውቆ ትግሊችን
ወዳት መሔዴ እንዲሇበት ወዯኋሊ ሳይሌና ሳያወሊውሌ አዘውትሮ
የሚከራከርና የሚያሳምን ሁሊችንንም በእኩሌ የሚመሇከት ጠንካራ
ግሇሰብ ነበር። በርቱ ይሌ ነበር አዘውትሮ። ሀገሩ በነፃነት ታጅባ ሕዝቡ
የዴሌ አየር ሲተነፍስ እንዯማየት የሚያስዯስተው አንዲችም ነገር
እንዯላሇ፣ እንዯሇፈሇፈ፣ እንዯወተወተ የተሇየን ወገናችን ሁላም
የማንረሳውን ዴምጹንና ትዝታውን ሇትውሌዴ ትቶ ያሸሇብ የምንኮራበት
የሀገር ሌጅ ነው።
ኢትዮጵያ አንዴ ጠንካራ ተከራካሪዋንና ጠበቃዋን አጣች። ሙግቱንና
ጩኸቱን ሇሀገርና ሕዝብ እንዲዯረገ፡ ያሇፈ አኩሪ የዚያ ትውሌዴ
ወገናችን ነው።
ወንዴም ሲይቴ በዯረሰበት ህመም ቢሇየንም
የተከበራችሁ ቤተሰቦቹ፡ በመጨረሻው የሕይወት ፈተና ወቅትም
አብራችሁ ሇነበራችሁ ሇተከበራችሁ ጓድቹና ጓዯኞቹ
ዓሊማና ፅናቱ
ሁላም ይከተሇን።

የአቶ ዮሏንስ ጥሩነህ አጭር የህይወት ታሪክ
አቶ ዮሏንስ ጥሩነህ ከአባቱ ከአቶ ጥሩነህ አስረሴና ከእናቱ
ከወ/ሮ ጥሩ ዓሇሙ
በጎንዯር ክፍሇ ሀገር ሌዩ መጠሪያዋ
እንኮዬ መስክ በተባሇችው ሥፍራ መሀሌ ጎንዯር እ.አ.አ.
ጃኑዋሪ 23 ቀን 1953 ዓ.ም. ተወሇዯ። ዕዴሜው ሇትምህርት
በዯረሰ ወቅት በአቅራብያው በሚገኘው ሰበካ ግምጃ ቤት:
ማርያም ቤተ ክርስቲያን ትምህርት ቢጀምርም ብዙ
ሳይገፋበት ወዯ ዘመናዊው ትምህርት በመቀየር በዚሁ ከተማ
በጻዴቁ ዮሀንስ አንዯኛ ዯረጃ ት/ቤት እስከ 8ኛ ክፍሌ ዴረስ
ያሇውን
ትምህርቱን
ተከታትሎሌ።
የዘጠነኛ
ክፍሌ
ትምህርቱን በጎንዯር ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ ት/ቤት
መከታተሌ ቢጀምርም ታሊቅ ወንዴሙ በሥራ ምክንያት
ምጽዋ ስሇነበር ከሱ ጋር በመሆን የሁሇትኛ ዯረጃ ትምህርቱን
ኤርትራ ምጽዋ ሌዑሌ መኮንን ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት
አጠናቋሌ። ዮሏንስ በትምህርት ዘመኑ ጠንካራና ጎበዝ ተማሪ
የነበረ ሲሆን በዚህም ትጋትና ጥረቱ በወሰዯው የ12ኛ ክፍሌ
መሌቀቂያ ፈተና ከብዙ ተፈታኞች ብቸኛ ሆኖ በማሇፍ
አ.አ. ዩንቨርስቲ ሇመግባት ዕዴሌ የገጠመው ወገናችን
ነበር። በመቀጠሌም በአዱስ አበባ ዩንቨርስቲ በመግባት
የከፍተኛ ዯረጃ ትምህርቱን ሇሦስት ዓመታት በመከታተሌ
ሊይ እያሇ በወቅቱ በሕዴገት በኅብረት የዕውቀትና የሥራ
ዘመቻ ተሳታፊ በመሆን ትምህርቱን አቋርጦ በሸዋ ክፍሇ
ሀገር ጫንጮ አውራጃ በአዝማችነት ሄዶሌ።
የዩንቨርስቲ ትምህርቱን እየተከታተሇ ባሇበት ወቅት የ1966
የኢትዮጵያ አብዮት ተቀሰቀሰ። በዚህ ግዜ ሁለንም
የኢትዮጵያ
ሌጆች
በእኩሌነት
የሚያይና
ሰብአዊና
ዳሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያስከብር ሕዝባዊ መንግስት
አስፈሊጊነት ሀገሪቱን በወጠራት ወቅት ዮሏንስ ጥሩነህ
የትግለ ተሳታፊ ነበር። በዚህ ትግሌ ሇሀገሬና ሇወገኔ
የምከፍሇው ዴርሻ አሇኝ በማሇት ገና ከጅምሩ ወዯ ትግለ
ጎራ በመቀሊቀሌ በመሪ ዴርጅቱ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ
አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ) ወጣት ክንፍ ተመሌምል
ትግለ የሚጠይቀውን መስዋዕትነት ሇመክፈሌ የህዝብ ሌጅ
መሆኑን አረጋግጧሌ።

በወቅቱ የዯርግን አፋኝ ሥርዓት ከሚታገለ ጓድቹ ጋር
በመሆን ዘመቻ በዘመተበት አካባቢ አርሶ አዯሮችን
በማዯራጀትና
በመቀስቀስ
ሇመብታቸውና
ሇመሬት
ባሇቤትነታቸው “መሬት ሇአራሹ” በሚሇው መፈክር ሥር
በማታገሌ ወሳኝ ሚና ተጫውቷሌ።
ዮሏንስ በወቅቱ በሚያዯርገው የዳሞክራሲያ መብትና
የሕዝብ መንግሥት ትግሌ በዯርግ አገዛዝ አፈናውና ክትትለ
እየከፋ በመምጣቱ ዘመቻውን በማቋረጥ ወዯ ሱዲን በ1967
ዓ.ም. መጨረሻ ሉሰዯዴ ተገዶሌ። በስዯት በነበረበት
ወቅትም ትግለን በመቀጠሌ ቢገፋበትም በሀገሩ ምዴር ሊይ
ሆኖ ሉጫወት የሚችሇውን ሚና ያህሌ ሉያረካው ስሊሌቻሇ
እራሱን ቀይሮ እንዯገና ወዯ ሀገር በመመሇስ
በጎንዯር ክፍሇሀገር ዯባርቅ ሁሇተኛ ዯረጃ ት/ቤት መምህር
በመሆን እያስተማረ ከዯርግ ሥርዓት ጋር ፍሌሚያውን
ሳይታክት የተጋፈጠ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሌጅ ነበር።
በመጨረሻም የዯርግ አፈናና ነፃ እርምጃና ቀይ ሽብር
እየከፋ በመምጣቱ ትግለን በተጠናከረ መሌክ ሇመቀጠሌ
በ1969 ዓ.ም ወዯ በረሀ ሇመሄዴ ወሰነ። በጎንዯር ተራሮች
የትጥቅ ትግሌ የጀመረውን የኢሕአፓ ሠራዊት (ኢሕአሠ)
ወዯ ጎንዯር፤ ጠሇምት በመጓዝ ተቀሊቀሇ።
በሠራዊቱ
አጠናቆ፡

ይሰጥ

የነበረውን

የሽምቅ

ውጊያ

ሥሌጠና

“…ብረት አነሳሁ
ሇትግሌ ተነሳሁ
ሌጓዝ በዴሌ ጏዲና
በተሰዉት ጓድች ፋና …”
የሚሇውን
መዝሙር
በመዘመር
መራራውን
ትግሌ
ተያያዘው። አቀበት፡ ቁሌቁሇት መውረደን፡ በረሀብና
ውኃጥም መሰቃየቱን፡ በበረሃ ንዲዴ መንዯደ እና ላልችንም

ችግሮች ከጓድቹ ጋር በመሆን ብርታትና ጥንካሬውን
እንዱሁም ቆራጥነቱን፡ ሇዓሊማ ሟችነቱን አረጋግጧሌ።
የኢሕአፓ ሠራዊት፡ በአንዴ በኩሌ የፋሽስቱ ዯርግ፡ በላሊ
በኩሌ በጠባብ ብሔረተኛው ወያኔ ሀርነት ትግራይና ሻቢያ
በመታገዝ በተከፈተበት ጦርነት በመጀመሪያ ከትግራይ
በመቀጠሌም ከጎንዯርና አካባቢው
መቆየት አሌቻሇም
ነበር። ዴርጅቱም አካባቢው ምቹ አሇመሆኑን ተረዴቶ
በወሰነው ውሳኔ መሠረት ዮሏንስ ከጓድቹ ጋር በመሆን
ዲግም ወዯ ሱዲን ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ የሚወዲትን
ሀገሩን ሇቆ ሉሰዯዴ በቅቷሌ።
ዮሏንስ ጥሩነህ በሱዲን ስዯት ሕይወቱ በኢሕአፓ ጥሊ ሥር
ከሚያዯርገው ቀጣይ ትግሌ ጎን ሇጎን በሱዲን የተባበሩት
መንግስታት ሕፃናትና የስዯተኞች ጉዲይ (UNCHR)
በማገሌገሌ
በርካታ
ስዯተኞችንና
ጉዲተኞችን
ጉዲይ
ሲያስፈጽምና ሲረዲ ኖሯሌ። የሱዲን ፖሉሶች በስዯተኛው
ሊይ ያዯርጉ የነበረውን ወከባ ሇማስቆምና ሇመከሊከሌ
ከፍተኛውን ጥረት ያዯረገና ስኬታማ ውጤት ያስመዘገበ
ወገናችን ነው።
ዮሏንስ በ1973 ዓ.ም. ወዯ ሱዲን ከወጣ በኋሊ ወዯ አሜሪካ
በመምጣት በሰሜን አሜሪካ የኢሕአፓ ዴርጅታዊ መዋቅርን
በማጠናከርና እንቅስቃሴውንም ሇማገዝ እንዯገና ተቀሊቅል
በተሇያዩ ኮሚቴዎች ኃሊፊነትን ተቀብል አገሌግሎሌ።
ዮሏንስ ጥሩነህ በሰሜን አሜሪካ አትሊንታ በኖረበት ወቅት
ዯከመኝ ሰሇቸኝ ሳይሌ እስከ አረፈበት ዕሇት ሇሀገሩና
ሇሕዝቡ ነፃነት እንዯጮኸ፡ እንዯሞገተና እንዯተንገበገበ
ሕይወቱን የሇገሰ ብርቅዬ የኢትዮጵያ ሌጅ ነበር።
ዮሏንስ በማኅበራዊ
ተጫዋች ከመሆኑም
ከተሇያዩ የኢትዮጵያ
ያሇውና አቅሙና
የሚያዯርግ ወገናችን

ሕይወቱም ሰውን አክባሪ፡ ተግባቢና
በሊይ በሚኖርበት በአትሊንታ ከተማ
ኮሙኒቲ አካልች ጋር ቀና ግንኙነት
ችልታው በፈቀዯው መጠን እገዛ
ነበር።

ዮሏንስ ሇሞት የማይዯነግጥ፡ በሽታ የማይፈራ፡ ሊመነበት
ጉዲይ ህይወቱን ሇመስጠት የማይመሇስ ጎበዝ፡ ጽኑና ዯፋር
ታጋይና
የሕዝብ
ሌጅ
መሆኑን
የሚያውቁት
ይመሰክሩሇታሌ።
ኢትዮጵያ አንዴ ጠንካራ ተከራካሪዋንና ጠበቃዋን አጣች።
ጩኸቱንና ጊዜውን ሇሀገርና ሕዝብ እንዲዯረገ፡ የሞገተ፡
ያስተማረ አኩሪ የዚያ ትውሌዴ ወገናችን ነው። ወንዴም
ዮሏንስ በዯረሰበት ህመም በህክምና ሲረዲ ቆይቶ ነሏሴ 10
ቀን 2004 ዓ.ም ከዚህ ዓሇም በሞት ተሇየ። ዮሏንስ ዮናስ
የተባሇ የአንዴ ሌጅ አባት ነበር።
በወገናችን ዮሏንስ ከዚህ ዓሇም መሇየት ሇሌጁ፣ ሇወንዴም
እህቶቹ ሇመሊው ቤተሰብ፣ ዘመዴ አዝማዴና የትግሌ ጓድቹ
እግዚአብሔር
ብርታቱንና
ጥናቱን
ይስጣችሁ/ይስጠን
እንሊሇን።
የተከበራችሁ ቤተሰቦቹ፡ በመጨረሻው የሕይወት ፈተና
ወቅትም አብራችሁ ሇነበራችሁ ሇተከበራችሁ ጓድቹና
ጓዯኞቹ ዓሊማና ፅናቱ ሁላም ይከተሇን።

