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ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተሊተመ ክጋሇጽ ከሎ 
ካልኣይ ክፋል፡- 
ክቡራት ኣንበብቲ ዕዘዜ ሰሊምታይ ብድሕሪ ምቕራብ፡-  
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ በቲ ብ06 ሕዲር 2017 ምስ ምለእ ጭብጥታቱን መርትዖታቱን 
ቕረብኽዎ ጽሑፈይ ተሞርኲሱ ዜሃቦ መልሲ ክመሃር ወይ’ውን ኣብ ጥቓ ሓቂ ዜቐራረብ ሓድሽ 
ድራማ ክሰርሕ ህድኣትን ትዕግስትን ኣይተዒዯሇን። ብርግጽ ሕማቕ ትዕድልቲ ኮይኑ፡ ኣነ’ዶ ከምዙ 
ይበሃል ብዜብል ኣጉል ትምክሕታዊ ስምዑታት ተንፊሑ፡ ከምቲ ልሙድ ኣመለ ተመሉሱ ሰብኣዊ 
ክብሩን ፖሎቲካዊ መንነቱን ንምሕሳር፡ ባዕለ ኣብ ዕዲጋ ንክወርድ ተሃንዱደ ብካልእ ተወሳኺ 
ፈጠራታት ክመጽእ ክሳብ ዜመረጸ፡ ብወገነይ’ውን ነቲ ጻልጣ ሓሶታቱ ንምግሊጽ እንሆ ብርዏይ 
ከልዕል ግድነት ኮይኑ ኣሎ። 
 
ብቀዲምነት ምስቲ ምለእ ዕድሚኡ ኩለ መንፈሱን ሕልንኡን ሸይጡ ዜነብር፡ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ 
ወ/ጣባ ይኹን ምስቲ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ንምዕናውን ንምጥፋእን መሪሕ ተርኡ ዜጻወት ሎ 
ገባቲ ኢሳያይስ፡ ቅንጣብ ግሊዊ ጽልእን ቅርሕንትን ከም ይብሇይ ከረጋግጽ ይፈቱ። ነዙ ጉዲይ’ዙ 
ብዜምልከት፡ ብፍሊይ ነቶም ልኡል ፈጣሪ ምለእ ይጉደል ኣእምሮ ሂብዎም ክንሱ ዜተዯፍኑ፡ 
ኣእዚኖም ዜጸመሙ፡ ኣዑንቶም ዜዒወሩን ኣፎም ዜተሇጎሙን ሰዒብቲ ህግዯፍ ድማ ንጹር ክኸውን  
ይግባእ። ምክንያቱ ምስ ገባቲ ኢሳይያስን ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ ዜኾነ 
ይኹን ብግሉ ራኽብ ጉዲይ የብሇይን። እቲ ፍልልይ ግን ብንጹር መታን ርደእ ኮይኑ ክቐርብ፡ 
እቲ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ቃልስን ጸረ ነጻነትን ዜነበረ ታሪኻዊ ጌጋታትን በዯሊትን ኣብ ቦትኡ 
ከሎ፡ ኣብዙ ህሞት’ዙ ኣብ ጉዲይ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ዜምልከት ፍጹም ክተዒረቕ ይኽእል 
ተገራጫዊ ፖሎቲካዊ ስነ-ሓሳብን ግብራዊ ፖሉሲታትን ዜወሇዶ ግርጭታት ምዃኑ ቅንጣብ 
ጠራጥር ሇዎ ኣይኮነን። እቲ ብኢሳያይስን ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን ማሇት ብበሓቲ ስርዒት 
ህግዯፍ ዜውከል ፖሎቲካዊ ሰነ-ሓሳብን ፖሉሲታትን ኣብ ገዙፍ ኣንነት፡ ትዕቢት፡ ትምክሕቲ፡ 
ሓሶት፡ ይጭበጥ መብጽዒታት፡ ጽልኢ፡ ጃህራ፡ ፈኸራ፡ ኲናትን ወራርን ዜምስረት ምዃኑ ጸሓይ 
ዜወቕዖ ሓቂ’ዩ። ኤርትራዊ መንነትን ዛግነትን ድማ በዙ ድሑር ፖሎቲካዊ ኣረኣእያን’ዙ ክሃንጽ 
ዜርእን ዜፍትን’ዩ። እቲ ብሰንጠቕ ጸረ’ዙ ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ’ዙ ዜስሇፍ ድማ ዯሞክራሲ፡ ፍትሒ፡ 
ማዕርነትን ምክብባርን ንምንጋስ ዜቓሇስ’ዩ።  
 
እቶም ካብ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ክመሃሩን ተመክሮ ክቐስሙን ኣብ ፓልቶክ ዕንባባታት 
እናሸሇሙ ሃንቐው ክብለ ዜሓድሩ ሎምስ ብይቀሇዒሇም ልቢ ክገዜኡ ይግባእ ክብል ይዯፍር። 
ገባቲ ኢሳይያስን ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን ብኣዕናዊ ፖሎቲካዊ ኣተሓሳስባ ጥራይ ይኮነስ፡ 
ብከቢድ መበቆሊውን መንነታውን ቅልውሊው ዜሳቐዩ ምዃኖም ይፍሇጥ። ኣብ ዒዱ ህግዯፍ ኮይኑ 
ዯኣምበር ህዜቢ ኤርትራ መበቆልን ድሕረ ባይታን መራሒኡ ክፈልጥ ክንፈጎ ይግባእ መሰለ’ዩ 
ነይሩ። ገባቲ ኢሳያይስ ካብ ህዜቢ ትግራይ ዜውሇድ ምዃኑ፡ ፍጹም ሓበንን ኩርዒትን ኮይኑ ስሇ 
ይስምዖን ሕፍሮን እዙ ጉዲይ’ዙ ኣብ ዜኾነ ኣጋጣሚ ክሇዒል ፍጹም ኣይፈቱን’ዩ። ብኣንጻሩ 
ንህዜቢ ትግራይ ምንእሳስን ምዜሊፍን ከም ሓዯ ዒቢ ጅግንነታዊ ተግባር ጌይሩ ክወስዶ ንርኢ። 
ቅድሚ ነዊሕ ዒመታት ገባቲ ኢሳይያስ ኣብ ሓዯ መድረኽ መበቆለን ድሕረ-ባይትኡ ተሓቲቱ፡ 
ዯሓን መጽሓፍ ይጽሕፍ ኣሇኹ’ሞ ኣብኡ ክትረኽብዎ ኢኹም ዜብል መልሲ ብድሕሪ ምሃቡ 
ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ ወዮ መጽሓፍ ህጣማ ጠፍአ። ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ’ውን ብተመሳሳሉ 
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ብመበቆለን ድሕረ-ባይትኡን ስሇ ሓፍር፡ ካብ ዕሇታት ሓዯ መዒልቲ ወዱ ጣባ መን’ዩ? ብዜብል 
ንዜቐረበለ ሕቶ፡ ክምልስ ከሎ ብሇዎ ተኣማንነትን ቅልጽም ስሇያን እናጉባዕበዏ ንስኹም መን 
ኢኹም ንዒይ ትሓቱኒ? መንግስቲ ዱኹም? እዙ ጉዲይ’ዙ ንማንም ኣይምልከትን’ዩ። ኤርትራዊ 
ምዃነይ ምፍሊጥ ጥራይ እኹል’ዩ ብዜብል ጉልባብ መበቆለን ድሕረ-ባይትኡን ክሓብእ ግድነት 
ኮይኑ’ዩ። ካብ ህዜቢ ትግራይ ዜወሇድ ምዃኑ ንምሕባእ ድማ ብተዯጋጋሚ ዜጥቐመለ ስልቲ 
ኤርትራዊ ዛግነት ዜብል’ዩ። ኤርትራዊ ዛግነት ካብቲ ካልእ መንነት ፍለይ ብልጫን ክብርን ሇዎ 
ምዃኑ ድማ ከረድኣና ብዘሕ ህርድግ ክብል ንዕብ።     
  
ካብቲ ብጣዕሚ ዯንጹ፡-  
ከምቲ ካብ በዒል ጣፍሲ በዒል ኣፍ ዜበሃል፡ እቲ ኣብ ነጻነታዊ ተጋድሎ ይኹን ዯሞክራስያውን 
ፍትሓውን ቃልሲ ህዜብና ቅንጣብ ተራን ኣስተዋጽኦን ይብለ፡ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ 
ኣብዙ እዋን’ዙ ልዕሉ ማንም ሰብ ኤርትራዊ ብምምሳል፡ ተጣባቒ ልዕሊውነት ኮይኑ ዜቐርበለ 
ኩነታት ምህሊዉ’ዩ። ብድፍረት ነቶም ንእስነቶም ከይበቐቑ ኤርትራ ነጻነታ ክትጓንጸፍን ኣህጉራዊ 
ተፈሊጥነት ክትረኽብን ምለእ ሂወቶም ዜኸፈለ ምዐታት፡ እዚ ሃገር’ዙኣ ብረዙን መስዋእቲ 
ዜተረኽበት ምዃና ክምህር ምድንዲኑ ክሳብ ክንዯይ ኣብ ፖሎቲካዊ ዕሽነት ዜነብር ምዃኑ’ዩ 
መሊኽት። እዙ ዕሱብ’ዙ ሕፍረቱ ቀንጢጡ መምህር ኤርትራዊ መንነት ክኸውንን ተጣባቒ 
ስውኣት ክመስልን’ኳ እንተፈተነ፡ ቅንጣብ ኤርትራዊ ስምዑታትን ተግባራትን ይብለ ምዃኑ ግን 
ባዕለ ዜምስክሮ ሓቂ’ዩ። ምክንያቱ ንስሱዕ ግዜያዊ ረብሓታቱ ንምርዋይ ክብል፡ ኣብ ፋሽስታዊ 
ስርዒት ዯርጊ ዜሇዒሇ ካድር ኢሰፓ ኮይኑ፡ ኣብ ሕምብርቲ ከተማ ኣስመራ ኣብ ፍቆዶ ባራት ቢራ 
ዒቲሩ ወካዕካዕ እናበሇ ዕለል ጸረ ነጻነታዊ ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ዜነበረን ሂወት ክንዯይ ዛጋታት 
ጥፍአን ሕጂ ልዕሉ ማንም ኤርትራዊ ዜኾነለ ረቋሒታት በየናይ መሇክዑ? ብድሕሪ ምርግጋጽ 
ነጻነት፡ ካብ ሕለፍ ገበናቱ ፍጹም ከይተማህረ፡ ነቲ ታሪኻዊ በዯሊቱ ንምሽፋን ዜሇዒሇ ሰሇሊ ገባቲ 
ስርዒት ህግዯፍ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሉ ዯሞክራስያውን ፍትሓውን ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ዲግማይ 
ታሪኻዊ ገበን ዜፍጽም ሎ ባእታ ምዃኑ ጠራጥር የብለን። ብርግጽ ምሁር’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ 
ፖሎቲካዊ መዲይ ይኹን መሪር ተመክሮ ቃልስታት ህዜቢ ኤርትራ ግን ኣሽንኳይ’ዶ ክምህር 
ክመሃር’ውን ብቕዒትን ሞራልን ሇዎ ኣይኮነን።  
 
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ፖሎቲካዊ ብስሇትን ተመክሮን ከም ይብለ ንምርግጋጽ ዜኣኽል፡- 
እዙ ባእታ’ዙ ዋሊ’ውን ንገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ሽሕ ግዛ ኮንዶም ኮይኑ እንተኸዯመ ክንዱ’ቶም 
ምለእ መዋእሎም ንምርግጋጽ ነጻነት ኤርትራ ዜተቓሇሱን ሂወቶም ዜበጀዉን ቢተወዯድ ኣብርሃ፡ 
ሃይሇ ወ/ትንሳኤ /ድሩዕ/ ማሕሙድ ሸሪፎ፡ ጵጥሮስ ሰሇሙን፡ ዕቁበ ኣብርሃ…….…ወተ ክኸውን 
ከም ይኽእል ክርዲእ ምኸኣሇ ነይሩ። እታ ኣብ ትሕቲ’ዙ ገባቲ ስርዒት’ዙ ካብ ምለእ ዒሇም 
ተነጺሊን ተኸቢባን ትርከብ ኤርትራ ነዝም ልለያት ሊዕሇዎት መሪሕነት ህግዯፍ ዜነበሩ ይኮነትስ፡ 
ንዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ክትኸውን ምሕሊም ዕሽነት’ዩ። ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ በዙ ሕጂ 
ካይዶ ሎ ክሕዯት ህዜብን ጽዐቕ ጸሇመታት ኣብ ልዕሉ ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ናብ 
ሚኒስትሪ ዛናን ሓበሬታን ንምውጣሕ እንተይኮይኑ፡ ካብ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ክመጾ ዜኽእል 
ሓዯጋታት ከሇሉ ይኽእል ምዃኑ የረድእ። ብርግጽ እዙ ዕለል ባእታ’ዙ ኣብ ክልተ ዜተፈሊልየ 
መድረኻት ኣብ ልዕሉ ህዜብን ተቓሇስትን ኤርትራ ብዜፈጸሞን ዜፍጽሞ ሎን ታሪኻዊ ገበናት 
ቅድሚ ብሕጋዊ መንገዱ ምሕታቱ፡ ብገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ክሓቕቕን ክብሊዕን ምዃኑ ጠራጥር 
የብለን። ምክንያቱ ነቲ ሕሱም ሂወትን መነባብሮን ከሕልፍ ተገዱደ ሎ ህዜቢ እናኸሓዯ፡ ዜያዲ 
ክእመን ክብል ኣብ ካይዶ መዯረታት፡ ካብ እምነትን ፖሉስታትን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ወጻኢ 
እናሰጠጠ ዒፍፍ ይብልን ጉርዒለ ኩነታትን ብምህሊዉ፡ በዙ ጉዲይ’ዙ ተሓታቲ ከም ዜኸውን 
ይሰሓት’ዩ። እቲ ካብ እምነትን ፖሉስታትን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ዒፍፍ ዜብሎ ሎ ትሕት 
ኢሇ ክገልጾ ምዃነይ የረጋግጽ። 
 
ብዜኾነ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ካብ ንእስነቱ ኣትሒዘ ብሓሶት ሰማይን ምድርን ጣብቕ 
ብምንባሩ፡ ድሒሩ’ውን ጸረ-ነጻነታዊ ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ብምስሊፍ፡ ዜሇዒሇ ካድር ኢሰፓ 
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ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ኮይኑ፡ ከገልግል ካብ ዜጀመረለ ዕሇት በቶም ክቡራት ወሇደ ዜተረግመን 
መተዒብይቱ ዜተፈንፈነን ምዃኑ ይፍሇጥ። ካብዙ ልለይ ባህርያቱ’ዙ ተበጊሱ ምስ መስዋእቲ 
ካርያስ ንጉሰ ብምትእስሳር፡ ንቕረቦ ድራማዊ ፈጥራ ኣብ ቀዲማይ ክፋል ጽሑፈይ ቕረብኩለ 
ጭብጥታትን መርትዖታትን ብቁዕ መልሲ ክህብ ኣይበቕዏን። ብኣንጻሩ ኣብ ክሉ’ቲ ቕረብኩለ 
ጭብጥታትን መርትዖታትን ተሞርኲሱ ብቁዕ መልሲ ኣብ ክንዱ ዜህብ፡ ተዯፊረ ካብ ዜብል 
ትምክሕታዊ ስምዑታት ተበጊሱ፡ ሓድሽ ጠገሇ ይብለ ጽውጽዋይ ክድርድር ምስማዕ ፍጹም 
ገርም ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ። ምክንያቱ ዕሱብ ኩለ ግዛ ዕሱብን ሓሳውን ምዃኑ ስሇ ይተርፍ 
ካብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ካብኡ ንሊዕሉ ትጽቢት ክግበር ዜኸኣል ኣይኮነን። ብወገነይ ኣብቲ ከም 
መተሓፍስቲ ቕረቦ ቀንጢ መንጢ ኣብ ሕድሕደ ዜገራጮ መዯርኡ ብይምትኳር፡ ኣብቶም 
ልዕሎም ዒበይቲ ፈጠራታት እንሆ መልስይ የቕርብ። 
 
ልኡል ጋይም መልሲ ይሃበስ ነፀረኣብ ኣስመሊሽ ተወኪለ ድዩ መልሲ ዜህብ ሎ? ይብል። 
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ምስቲ ኩለ ትምህርቱ ጥራይ ይኮነስ፡ ኣብ ቅዋምን ልዕልነት ሕግን 
ዜሰፈኖ ሃገር እናተቐመጠ ከሎ እንዶ ኣፍልጦ ሕጊ ይብለ ምዃኑ’ዩ ዜሕብር ሎ። እዙ ባእታ’ዙ 
ንስውእ ካርያስ ንጉሰ ሓዉን ቀረባ መደን ኮይኑ ብሕጊ መሰረት ንፖሉስ ቕርቦ ክሲ ወይ’ውን 
ኣብ ቤት ፍርዱ ክምስክር ተጸዊዐ ዜህቦ ሎ ምስክርነት ይምዃኑ ንጹር’ዩ። ኣብ ልዕሉ ሰዯግኤን 
ልኡል ጋይምን ብመራኸቢ ብዘሓን ዜተፈነወ ኣብ ፈጠራ ሓሶት ዜተሞርኮሰ፡ ፖሎቲካዊ ቅንጸሊ 
ምዃኑ ካብ ማንም ስውር ጉዲይ ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ። ገባቲ ስርዒት ህግዯፍን ዕሱብ ሙሴ 
ዮሃንስ ወ/ጣባን ካብቲ እከይ ታሪኻዊ ገበን ንምህዲም ኣብ ልዕሉ ሰዯግኤን ልኡል ጋይምን ዜፍኖ 
ሎ እከይ ፖሎቲካዊ ቅንጸሊ ክሳብ ዜኾነ፡ ማንም ኣባል ሰዯግኤ ወይ ነቲ ክውንነት ብትክክል 
ዜፈልጥ ዛጋ መልሲ ክህብ መሰልን ሓሊፍነትን ኣሇዎ’ዩ። ካብ ልኡል ጋይም መልሲ ዜህብ ድማ 
እቶም ሓቂ ብትክክል ዜፈልጡ ንስውእ ካርያስ ንጉሰ ነዊሕ ዒመታት መቓልስቱን ብጣዕሚ 
ኽብርዎን መብርሂ ክህቡ ተመራጺ ይኸውን ዜብል ጽኑዕ እምነትና’ዩ።        
 
ሕልምታት ወያኔን ሰዯግኤን ዒባይ ትግራይ ትግርኚ ንምምስራት’ዩ ይብል። 
ብቀዲምነት ነቲ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን እቶም ከም ዒቢ ፖሎቲካዊ ፈሊስፋ ጣቕዕለን 
ክመሃሩ ቅሩብነት ምስ ዜህልዎም ሓሶት፡ ጽልእን ሓቅን በበይኑ ኣምራት ምዃኑ ክበርሃሎም 
ይግባእ ክብል ይዯፍር። ካብ ጽልኢ ወይ’ውን ቅርሕንቲ ብምብጋስ ዜቕየር ፖሎቲካዊ መርገጻትን 
ታሪኻዊ ፍጻሜታት ኣይህለን’ዩ። ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርስቲ ኣ/ኣበባ ብተመሃሮ ትግራይ ዜተወዯበ 
ማሕበር ገስገስቲ ትግራይ ድሒሩ ንህወሓት ዜመስረተ፡ ኣብ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ ንጹር ፖሎቲካዊ 
መርገጽ’ዩ ነይርዎ። ህወሓት ከም ውድብ ምስ ተመስረተ’ውን ኣብ ሕቶ ነጻነትን ቃልስን ህዜቢ 
ኤርትራ ወሊውል ፖሎቲካዊ መርገጽ ኣይነበሮን ጥራይ ይኮነስ፡ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ 
ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ተዒሺጉ፡ ብፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ተዒሲቡ ጸረ-ህዜብን ተቓሇስትን 
ኤርትራ ኮይኑ፡ ክሕሱን ሂወት ብዘሓት ዛጋታት ከጥፍእን ከሎ፡ ህወሓት ኣብ ሜዲ ኤርትራ ረዙን 
መስዋእትነት ይኸፍል ነይሩ። ብውጽኢት ረፈረንዯም ህወሓት ንህዜቢ ኤርትራ እንቋዕ ሓጎሰኩም 
ሓጎሰና ዜብል መልእኽቱ ከሕልፍ ከሎ፡ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ኣበናይ ኩነታትን እንታይ 
ይገብርን? ምንባሩ ተመሉሱ ንነብሱ መርሚሩ ብቁዕ መልሲ ክህብን ትብዒት ክረኽብን በዙ 
ኣጋጣሚ’ዙ ዕድመይ የቕርበለ። ክሳብ ሕጂ’ውን ንነጻነትን ልዕሊውነትን ኤርትራ ብዜምልከት 
ብኣዋጅ ዜተቐየረ ፖሎቲካዊ መርገጽ ህወሓት ምህሊዉ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባን መሰልቱን 
ቅንጣብ መርትዖታትን ጭብጥታትን ከቕርቡ ኣይኽእለን’ዩ። ነዙ ህዜባውን ታሪኻውን ፖሎቲካዊ 
መርገጽ’ዙ ማንም ክቕይሮ ዜኽእል ኣካል ኣይህለን’ዩ።  
 
ካብዙ ህዜባውን ታሪኻውን ሓቂ’ዙ ብምብጋስ፡ ሕልምታት ህወሓት ምስ ሰዯግኤ ኮይኑ፡ ዒባይ 
ትግራይ ትግርኚ ንምምስራት’ዩ ዜብል ፖሎቲካዊ ሞጎት መሰረት ኣልቦን ኣብ ሓሶት ዜተመስረተን 
ንህዜቢ ኤርትራ ንምትሊል ዜተኣልመ ሸርሕታት’ኳ እንተነበረ ሕጂስ ፋሽኑ ዜኣረገ ባዶሽ ምዃኑ፡ 
ብግብሪ ተረጋጊጹ’ዩ። እዙ ዕለል ባእታ’ዙ ጥራይ ይኮነስ፡ ዜኾነ ይኹን ኣካል’ውን ካብዙ ወጻኢ 
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4 

 

ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ ጸረ ነጻነትን ልዕሊውነትን ኤርትራ ብይምዃኑ ፈታዊ ህዜቢ ኤርትራ ዯኣምበር 
ጸሊኢ ኣይኮነን። ስሇዙ ምስ ሰዯግኤ ተመሳጢሩ ዒባይ ትግራይ ትግርኚ ንምምስራት ብቀዯሙ 
ቅንጣብ ሕልምታት ኣይነበሮን። ሕጂ’ውን ፍጹም የብለን። ሰዯግኤ ኣብ ነጻነትን ልዕሊውነትን 
ኤርትራ ሇዎ ፖሎቲካዊ መርገጽ ብዒፍፍ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ዜቕየር ክኸውን 
ይሕሰብ’ዩ። ክብሪ ህዜቢ ኤርትራን መንነት ገባቲ ስርዒት ህግዯፍን ነጺሩ ሇሉ ፖሎቲካዊ 
ውድብ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ንሎ ገባቲ ስርዒትን ግዕይ ፖሎቲካዊ ምሕዯራኡን ዜቕበል መንፈስን 
ሕልናን የብለን። ከም ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ንስሱዕ ግዜያዊ ረብሓታትን ቁራስ ስልጣንን 
ብምምዕዲው ሕልንኡ ሸይጡ ጫማ ገዚእቲ ባዕድን ገባቲ ስርዒት ዯቂ-ሃገርን ዜልሕስ ኣይኮነን። 
ብዜኾነ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ሓዯ መዒልቲ ሕልምታት ህወሓትን ሰዯግኤን ዒባይ ትግራይ 
ትግርኚ ንምምስራት’ዩ ዜብል ጸሇመን ክስን ኣቕሪቡ ኣይፈልጥን’ዩ። እዙ እምነት’ዙ ካብ እምነት 
ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ወጻኢ ክሳብ ዜኾነ፡ ሕቶ ግዛ እንተይኮይኑ፡ ንዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ 
ካብ ዕሇታት ሓዯ መዒልቲ ከምቲ ልሙድ ሕትቶን ኣብ ጸልማት ጉድጓድ እትዎን ጉዲይ ምዃኑ 
ምንም ጠራጥር የብለን። 
 
ልኡል ጋይም ንሕልምታት ምምስራት ዒባይ ትግራይ ትግርኚ ተግባራዊ ንምግባር፡ ብ1998 
ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተበገሰ፡ ካብቲ ዜፈጸሞ ገበን ተማሒሩ ብቀጥታ ካብ ቤት 
ማእሰርቲ ምውጽኡ ይሕብር።  
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ንሰዯግኤ ብትክክል ይፈልጦን ኣብኡ ይምንባሩን ካብዙ ዜዒቢ 
ምስክር ኣይህለን’ዩ። ሓሶት ንምምሃዜን ህግዯፋዊ ድራማ ንምስራሕን ብገሉኦም ዜወሃቦ ሓበሬታ 
ብግቡእ ክሕዜን ከመሓሊልፍን ብቕዒት’ውን የብለን። ልኡል ጋይም ብ1998 ግጭት ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ምስ ተበገሰ፡ ሕልምታት ምምስራት ዒባይ ትግራይ ትግርኚ ንምትርጓም ካብ ቤት 
ማእሰርቲ ወጺኡ ዜብል ጻልጣ ሓሶት’ዩ። ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ከም ሰብን ምሁርን ኣብ 
ህዜቢ ቀሪቡ ክንድ’ዙ ዜኣኽል ሓሶታት ከቕርብ ከሎ፡ ፍጹም ክብሪ ይብለን ይሓፍርን ምዃኑ 
ጥራይ’ዩ መሊኽት። ብቀዯሙስ ሓዯ ሕልንኡ ዜሸጠ ዕሱብ፡ መዒስ ብሰብኣዊ ክብሩ ተጨኒቁን 
ሕፍረት ተሰሚዕዎን ይፈልጥ? ብዜኾነ ልኡል ጋይም ካብ ወርሒ ሚያዜያ 1997 ክሳብ ወርሒ 
ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜብገስ ኣብ ኬንያ’ዩ ዜቕመጥ ነይሩ። ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣብ 
ሓሶት ብሓሶት እንተዯርዯረ ካብዙ ወጻኢ ካልእ ሓቂ ከቕርብ ዜኽእል ኣይኮነን።  
 
ውድቀት ህግዯፍ ኣኺለ’ዩ። ወያኔ ኣስመራ ኣትዩ ሰዯግኤ ስልጣን ክጭብጥ ክሳብ ሚኒስተራት 
መዙዘ ነይሩ’ዩ። ነፀረኣብ ኣስመሊሽ ሕጹይ ፕረሲዯንት ኤርትራ፡ ዒብዯሊ ማሕሙድ፡ ሃንጀማ፡ 
ልኡል፡ ሕንጊድ ብዯረጃ ሚኒስትራት ተመዙዝም ነይሮም። ኣነ’ውን ከም ሚኒስተር ተመዙ ነይረ 
ድማ ይብል። 
ኣንቱም ሰባት ንምዃኑ’ኸ ክንድ’ዙ ዜኣኽል ጻልጣ ሓሶት ኣሎ ዱዩ? ብርግጽ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ 
ወ/ጣባ ብሓሶት ሰማይ ምድርን’ዩ ጣብቕ ክብልዎ ሓቆም’ዮም። ኣብዙ መዲይ’ዙ ሕልምታትን 
ሕማምን ዕሱብ ሙሴ ወ/ጣባ ኩለ ግዛ ገንብን ኣብ ሚኒስትሪ ምውጣሕን ምዃኑ ጠራጥር 
የብለን። ኣብ መዯርኡ ከምቲ ንሇባም ኣምተለ ንዒሻ ድማ ዯርጉሓለ ዜበሃል፡ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ 
ወ/ጣባ በዙ ፈጠራታት’ዙ ኣቢለ ንሚኒስትር ዛናን ሓበሬታን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ንምውጣሕ 
ሇዎ ዒሚቕ ሕልምታትን ሃረርታን’’ዩ ኣሚቱ። ብዜኾነ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ዒጀውጀው ምስጋር፡ 
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣብ ኣብቲ ዜሓሇፈ ፈጠራኡ ካብ ስዐድያ ዜመጸት ሓፍቲ ስውእ ካርያስ 
ንጉሰ ተቐቢሇ ናብ ኣቦ-መንበር ሰዯግኤ ልኡል ጋይም ሒያ ኣትየ ምባለ ኣይዜንጋዕን’ዩ። ኣብዙ 
ሓድሽ ዒጀውጀዉ ድማ ኣቦ-መንበር ሰዯግኤ ዒብዯሊ ማሕሙድ ምንባሩ’ዩ ክሕብር ተገዱደ። 
ስውእ ካርያስ ንጉስ ኣብ ዒ/እንግሉዜ እንተይኮይኑ፡ ኣብ ስዐድያ ትነብር ሓፍቲ የብለን ዜብል 
መልሲ ምስ ተዋህቦ ብዜኾነ ካብ ወጻኢ ምምጽኣ’የ ዜፈልጥ ክብል ግድነት ኮይኑ’ዩ። እዙ ኣብ 
ሕድሕደዜጋጮን ዜፋሇስን ተገሊባጢ ዒጀውጀው’ዙ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ክሳብ ክንዯይ 
ሓሳዊ ምዃኑ ንምርድኡ ብዘሕ ኣጸጋሚ ኣይኮነን። ካብቲ ገርም ከኣ ኣብቲ ምምዚዜ ሚኒስተራት 
ሕንጊድ ኣትዩ ምንባሩ ይገልጽ። እዙ ባእታ’ዙ ብሓሶት ክሳብ ክንዯይ ኣብ ቅልውሊው ዜነብር 
ምዃኑ ዒቢ ምልክት’ዩ። ሕንጊድ ንሓንቲ መዒልቲ ጥራይ ይኮነስ፡ ንሓንቲ ዯቒቕ’ውን ዜኸውን 
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ፍጹም ኣባል ሰዯግኤ ኮይኑ ኣይፈልጥን’ዩ። ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ኣብ ሰዯግኤ ብይምንባሩ 
ኣባሊት ናይቲ ውድብ ይፈልጦም ምዃኑ’ዩ ዜሕብር። ሕንጊድ ኣብ ምለእ ጉዕዝ ቃልስታቱ 
ኣበናይ ፖሎቲካዊ ውድብ ምንባሩን ምህሊዉን ንጹር ኣፍልጦ ይብለ ምዃኑ’ዩ ረጋግጽ። ካብዙ 
ዜኸፍእ ውርዯትን ሕፍረትን ኣይህለን’ዩ። ብዜኾነ ንሓሶት ከም ጽቡቕ መግብን ሕልናዊ ዕረፍትን 
ንዜወስድ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ካብዙ ሕማቕ ትዕድልትን ዕድልን ልኡል ፈጣሪ ምሕረት 
የውርዯለ ጥራይ’ዩ ዜበሃል። 
 
ሳልሳይ ክፋል ክቕጽል’ዩ 
 
ብነፀረኣብ ኣስመሊሽ 
19 ሕዲር 2017             

          
 
  
 


