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ሙሴ ዮሃንስ /ወዱ ጣባ/ ምስ ሓቂ እናተሊተመ ክጋሇጽ ከሎ 

ኣብዚ ንነብረሊ ሇና ዓሇም ግዜያዊ ረብሓታቶም ንምምሊእ ወይ’ውን ቁራስ ፖሎቲካዊ ስልጣን 
ንምርካብ፡ ኩለ ሰብኣዊ ክብሮምን ሕልንኦም ሸይጦም ንመሇኽቲ ስርዓታት ዜውድሱን ገልግለን 
ምዕዚብ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን። ንኩለ’ቲ መሇኽቲ ስርዓታት ኣብ ልዕሉ ህዜቦም ዜፍጽምዎ 
ዜተፈሊሇየ ጨካን ገበናትን በዯሊትን ነብሶም ኣሕሲሮም ከጸባብቑ፡ ፍጹም ሓሶትን ፈጠራን 
ምምሃዜ፡ ከም ዓቢ ሕልናዊ ዕረፍትን ዕሇታዊ መግብን ዜወስደ ብዘሓት’ዮም። ኣብ ሓዯ ክስተት 
ወይ’ውን ዓቢ ጅግንነት ዜተፈጸመለ ታሪኻዊ ፍጻሜታት ከምዜወዓለ ውርዩ፡ ኣብ ይፈልጥዎን 
ይወዓልዎን ታሪኽ ዜቆማጥዑ’ውን ውሑዲት ኣይኮኑን። ብፍሊይ’ውን ንመሇኽቲ ስርዓታት 
ክጣበቑ ክብለ ነብሶም ሕስሩን ዋርደን ምዕዚብ ሓድሽ ተመክሮ ኣይኮነን። ብተመሳሳሉ’ውን 
ኣብ ሃገርና ምስ ንምሇስ፡ እዝም ሎሚ ድኹዒ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ብምዃን ኣብ መሊእ ህዜቢ 
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሉ መንእስያትን ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ስድራ-ቤቶምን ከይተረፈ 
ዜበጽሕ ሎ ጭቡጥ ዕሇታዊ ጨካን ግፍዕታትን በዯሊትን ብምኽሓድ፡ ንመሊኺ ኢሳይያስን ገባቲ 
ስርዓቱን ክውድሱ ዜውዕለን ዜሓድሩን ዛጋታት ናይዙ ተርእዮታት’ዙ ልለያት መንጸብረቕታ 
ምዃኖም ጠራጥር የብለን። ንሎሚ ሓዯ ካብኣቶም ከም ኣብነት ንወስዶ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ 
ክኸውን’ዩ።     

  
በን ግርንቢጥ ማይ ንዓቐብ ከም ዜበሃል፡- 
እዙ ሎሚ ልዕሉ ሰቡ ኣገዲሲ ሃገራውን ሓሊዪ ህዜብን ክመስል፡ ነቶም ኣብ ግዛ ንእስነቶም ምለእ 
ሂወቶምን መጻኢ ዕድሎምን ዜበጀዉ ተቓሇስትን ፖሎቲካዊ ውድባትን ከነኣእስ ከይዯቐሰ ዜሓድር 
ሎ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎ ህዜቢ ኤርትራ ቅንጣብ እጃም 
ሇዎ ባእታ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ሊዕሇዋይ ዯረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምውዲእ፡ ልዕሉ ኩለ ብግዜያዊ 
ረብሓታቱ ተዯፋፊኡ ኣብ ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ተዓሲቡ፡ ኣብ ኣስመራ ካብቶም ዜሇዓለ 
ካድራት ኢሰፓ ኮይኑ፡ መዓንጣኡ ሽጥ ኣቢለ ጸረ-ህዜቢ ኤርትራ ተዓጠቑ ምንባሩ ይፍሇጥ። ኣብ 
ኤርትራ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ጸረ-ህዜቢ ፖሎቲካዊ ስልጣን ምስ ጨበጠ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ 
ወዱ ጣባ ካብ 1991 ክሳብ መወዲእታ 1993 ተኣሲሩ ምንባሩ መዚግብቱ ይሕብር። ኣብ ትሕቲ 
ቀይዱ ከሎ ንኤርትራን ህዜባን ክትኽሕስ፡ መንግስቲ ኣብ ዜመዯበኻ ክትሰርሕ ድልው ዱኻ? 
ብዜብል ንዜቐረበለ ሕቶ ዯጊሙ ተዓሲቡ ክሰርሕ ብቅጽበት ኣውንታዊ ምሊሽ ብምሃቡ፡ ካብ 
ማእሰርቲ ብዋሕስ ወጺኡ 6ተ ወርሒ ዕረፍቲ ክወስድን ክሕዯስን ተፈቐድለ። ብቀጥታ ድሕሪ 
ሕጽኖቱ ምውድኡ ንምምሳል ኣብ ኣስመራ ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ስራሕ ምስኣኑን ካብ 
ሰብ ምንጻለን እናማረረ ንገሇ እዋን ሕቡእ ስሇሊዊ ስርሓት እናሰረሐ ኣብ መፍርቕ 1995 ፍለይ 
ተወሳኺ ስልጠና ወሲደ። ኣብ ወርሒ የካቲት 1996 ኣብ ትሕቲ ኮረኔል እምባየ ሃንስ፡ ኣብርሃሇይ 
ክፍሇን ንዋቱን ኮይኑ ብሕቡእ ስሇሊ ንክሰርሕ ናብ ኢትዮጵያ ተሳገረ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዜያዲ 
ንክእመን ሓንቲ ትግራወይቲ ዓርኪ ሒዘ ኣብ ከተማ ዯሴ ይቕመጥ ነይሩ።  
 
ኣብዙ ህሞት’ዙ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ እቲ እከይን ጨካንን መሪሕነት ህ/ግንባር /ህግዯፍ/ 
ካብ ነጻነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ ነቲ ኩለ ኣብ ልዕሉ ህዜቢ ኤርትራን ንጹሃት 
ዛጋታትን ክፍጽሞ ዜጸንሐን ሎን ኩለ-መዲያዊ ጭቡጥ ታሪኻዊ ገበናትን በዯሊትን ሓራ 
ንምግባርን ንግሩሃት ንምትሊልን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ካብቶም ዓው ኢሎም ዜጭድሩ 
ሓዯ ኮይኑ ኣሎ። እዙ ባእታ’ዙ ኣብ ሰዯግኤ ምንባሩ ብድሕሪ ምሕባር፡ ኣብ ዯምሓኤ ሰዯግኤ 
ብሰንኪ ልኡል ጋይም ሂወት ብዘሓት ዛጋታት ምጥፍኡ፡ ንስውእ ካርያስ ንጉሰ ዜቐተሎ’ውን 
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ንሱ ምዃኑን ዜትርኽ ኣጉል ድራማ ኣብ You Tube ርጊሑ ምህሊዉ ንሰማዒ ጉድ ብል’ዩ። 
ከምቲ ራዚ ናይ ኣብኡ ሓዚ ዜበሃል፡ እቲ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ይመርሕ ምህሊዉ ዜንየት ጎይትኡ 
ኢሳያይስ ኣብ ቃል-መሕትት ቀሪቡ ክሳብ ክንዯይ ተገራጫውን ሕድሕደ ፋሇስን መዯረ ስምዕ 
ይሓፈረስ፡ ንዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ጽውጽዋይ ምስጢራት ክኣልም ፍጹም ሕፍር 
ተግባር ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ። ብርግጽ’ውን ቅንጣብ ሕፍረት ከይተሰመዖ ከም ሓዯ ኣገዲሲ 
ፖሎቲካዊ ባእታን ኣብ ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ ብዘሕ ምስጢራት ከም ዜፈልጥን ክመስል፡ ንነብሱ 
ኣጋኒኑ ከቕርብ ከሎ፡ እቶም ሓቅን ሓሶትን ምፍሊይ ዜሰኣኑን ረባ ክልተ ከይሰማዕኻ ኣይትፍረድ 
ዜብል ጭዋ ምስሊ ኣቦታቶም ጥፍኡን ጸማማት ድማ ንዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ከም ሓዯ 
ጅግና ኣናወዯሱ ከጣቕዕለን ክንእድዎን ምዕዚብ ልሙድ ባህሉ ህግዯፋውያን’ዩ። እምበኣርከስ እቲ 
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ሰብኣዊ ክብሩን ሕልንኡን እናኸሓዯ፡ መንነቱ ንምሕባእን ንገባቲ 
ስርዓት ህግዯፍ ንምጥባቕን ክሳብ ክንዯይ ምስ ክውንነት እናተሊተመ ብሓሶት ዜነብሕ ምዃኑ 
ንምርግጋጽ ዜኣኽል፡ እንሆ ንድራማዊ ቃለን እቲ ዜነበረ ሓቅታትን ነቕርብ። ብቀይሕ ሕብሪ 
ተቐሉሙ ሎ ጽሑፍ ቃል ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ምዃኑ ነረጋግጽ። 
 
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ኣብ ሰዯግኤ ምንባሩ ይሕብር። 
ብቀዲምነት ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ይኹን መሰልቱ ሓሶትን ፈጠራን ቁም-ነገር ኮይኑ ከም 
ይፈልጥን ካብ ታሪኻዊ ገበናትን በዯሊትን ድማ ሓራ ከውጽእ ይኽእልን ምዃኑ ርደእ ክወስደ 
ይግባእ። ካብዙ መሰረታዊ ሓቂ’ዙ ብምብጋስ ድማ፡ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ኣብ ሰዯግኤ 
ብፍጹም ኣይነበረን። ብርግጽ ግን ብድሕሪ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ንመጀመርያ ግዛ 
ኣብ ኣዱስ ኣበባ ብ09 ጥሪ 1999 ብኣይን ብዓብዯሊ ማሕሙድን ዜተካየዯ ክፉት ህዜባዊ ኣኼባ 
ተሳቲፉ ምንባሩ ይኸሓድ’ዩ። ኣብቲ ኣኼባ’ቲ ካብቶም ተሳተፍቲ ልለይን ውዕውዕ ክትዕ 
ካየደን ባእታ ምንባሩ ይዜኸር። ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ከምቲ ጎይትኡ ኢሳይያስ ሎሚ 
ክኽሕድ መሪጹ ዯኣምበር፡ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከመይ ተበጊሱ? ኣብ ባድመ ኲናትን 
ወራርን ዜፈጸመ መን’ዩ? ኣብ ዜብል ኣጀንዲ ብዘሕ ውዕውዕ ክትዕ ዜነበሮ ባእታ ኣይነበረን። 
ብኣንጻሩ ምስ ፖሎቲካዊ ባህርያት ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ብምዜማድ፡ ኩናትን ወራርን በገሰ 
ምዃኑ፡ ካብቶም ተወሳኺ መብርሂ ዜህቡ ምንባሩ ይፍሇጥ። ብይቀሇ-ዓሇም ግን ሕቶ ብሄራትን 
መፍትሒኡን ኣብ ኤርትራ ብዜምልከት መሪር ክትዕ ምክያደ ይሰሓት’ዩ። ብዜኾነ ብቀጥታ እቲ 
ህዜባዊ ኣኼባ ብድሕሪ ምውድኡ፡ ሓዯ ካብቶም ኣባልነት ሰዯግኤ ክወስድ ሕቶታት ዜቕረቡ 
ምንባሩ’ውን ኣይዜንጋዕን። ኣብቲ እዋን’ቲ መሪሕነት ሰዯግኤ ድሕረ-ባይትኡን ኩነታቱን ብዕምቆት 
ገምጊሙ ንሕቶኡ በዙ ዜስዕብ ምክንያታት ውደቕ ገይርዎ። 
 
1. ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ድሕረ-ባይትኡ ምስ ተሓተተ፡ ኣብ ኣስመራ ሊዕሇዋይ ዯረጃ ትምህርቱ 
ብድሕሪ ምውዲእ ዕሱብ ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ብምዃን ማሇት ኣብ ጽፍሒ ኢሰፓ ዜሇዓሇ 
ካድር ኮይኑ ይሰርሕ ምንባሩ ኣብሪሁ። ኣስዒቡ ብድሕሪ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት ብገባቲ 
ስርዓት ህግዯፍ ተኣሲሩ ምንባሩ፡ ሰሪሑ ክበልዕን ኣብ ኤርትራ ክነብርን ብይምኽኣለ ድማ 
ካብ ወርሒ የካቲት 1996 ኣትሒዘ ኣብ ዯሴ ክቕመጥ ምጽንሑ ሓቢሩ። ካብዙ ብምብጋስ፡ 
እዙ ባእታ’ዙ ኣብ ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ኣብ ዜሇዓሇ ጽፍሒ ብዯረጃ ካድር ክሳብ ዜነበረ 
ኣብ ልዕሉ ህዜቢ ኤርትራ ገበናት ምፍጻሙን ይምፍጻሙን ቅንጣብ ምጽራይ ከይተገብረ 
ኣባልነት ሰዯግኤ ክወስድ ይኸኣል ምዃኑ።  

2. እዙ ባእታ’ዙ ክሳብ ውድቀት ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ፡ ኣብ ዜሇዓሇ ጽፍሒ ኢስፓ ብዯረጃ 
ካድር ኮይኑ ክስርሕ ክሳብ ዜጸንሐን ተኣሲሩ ብምንባሩን ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ነዙ ክፍተት’ዙ 
መዜሚዘ ብቀጥታ ክዓስቦ ከም ዜኽእል ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ዯሴ ካብ ዜመጸለ ግዛ 
ኣትሒዘ እንታይ ክገብርን ክሰርሕን? ምጽንሑ ዓሚቕ ምጽራይ ድልዮ ጉዲይ ምዃኑ፡ ሕጂ 
ምስ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምዜማድ ንሰዯግኤ ከም ግዜያዊ መሕብኢ ክጥቐመለ 
ከም ዜኽእል። 

3. ኣብቲ ኣኼባን ብድሕሪኡን ኣብ ሕቶ ብሄራትን መፍትሒኡን ብዜምልከት ዜተገብረ ነዊሕን 
ውዕውዕን ክትዓት ምለእ ዕግበት ከሕድር ብይምኽኣለ፡ ዜኾነ ይኹን ዛጋ ኣብ መሰረታዊ 
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ፖሎቲካዊ ዕሊማታት ሰዯግኤ ምለእ ዕግበት ከይወነነ ኣባል ክኸውን ስሇ ይኽእል፡ ስሇዙ 
መሪሕነት ካብዙ ክውንነት’ዙ ተበጊሱ፡ ቕረቦ ሕቶ ኣባልነት ቅቡል ይምዃኑ ወሲኑ። ኣብ 
ቁጽሪ 1ን 3ተን ዜተቐመጡ ነጥብታት ብግቡእ ንዕኡ ሓቢሩ ድማ ኣፋነዎ። እዙ ሕጂ ተጋሂደ 
ሎ መንነቱ ብምዜማድ ድማ፡ እቲ ሽዑ ብመሪሕነት ሰዯግኤ ዜተወስዯ ውሳኔ ቅኑዕን ኣብ 
ቦትኡን ምንባሩ የመሊክት።  

            
ኣብቲ እዋን’ቲ ሰዯግኤ ንግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዜምልከት፡ ኣብ ባድመ ኲናት በገሰን 
ወራር ካየዯን መን ምዃኑ ብሩህ ፖሎቲካዊ መርገጽ ኣይነበሮን ይብል። ኣብዙ ጉዲይ’ዙ ራእይና 
ይነጸር ኢሇ ብስንኪ ምሕታተይ ልኡል ጋይም ኣብ ቤት ጽሕፈት ኢህወዯግ ኣኼባ ኣሇና ብዜብል 
ምክንያት ንኣኽሉለ ገ/ሚካኤል ዜተባህሇ ብዓል ስልጣን ኣሕሉፉ ሂቡኒ ክብል ገሉጹ። 
ሰዯግኤ ንግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዜምልከት፡ ኣብ ባድመ ኲናትን ወራርን ብምብጋስ፡ ነቲ 
ንቡር ኩነታት ዜቐየረ መን ምዃኑ ሓንቲ መዓልቲ ተጠራጢሩ ኣይፈልጥን’ዩ። ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ 
ድማ ምንም ጠራጥር ፖሎቲካዊ መርገጽ የብለን። ብጽባሕ እቲ ኲናትን ወራርን ብሰዯግኤ 
ዜወጸ ኣዋጃት፡ መግሇጺታትን ንባዕለ ህያው ምስክር ብምዃኑ ንምድንጋር ፍጹም ዕድል ዜህብ 
ኣይኮነን። ሰዯግኤ ንዜኾነ ሕቶ ቕረበ ዛጋ ኣሕሉፉ ዜህብን ዜኣስርን ፖሎቲካዊ መንነትን ባህርን 
የብለን። እዙ ባህሪ’ዙ ናይቲ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ምልኾን ገልግሎን ገባቲ ስርዓት 
ህግዯፍ ምዃኑ ኩለ ዜፈልጦን ጸሓይ ዜወቕዖን ሓቂ’ዩ።    
   
ስውእ ካርያስ ንጉሰ ካብ ኣውሮጳ ንጉባኤ ክሳተፍ ምምጽኡ፡ ኣብ ኣ/ኣባባ ልኡል ጋይምን ወዱ 
ሚካኤል ዜተባህሇን ኣባል ጸጥታ ኢትዮጵያን ተቐቢሎም ንመቐሇ ከም ዜፋነውዎን ካብ መቐሇ 
እቲ ጉባኤ ንዯሴ ተቐይሩ ተባሂለ ከም ዜኸዯን ይሕብር። 
ብመጀመርያ ስውእ ካርያስ ንጉሰ ብዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባን መሰልቱን ዜሇዓል ይምዃኑ 
ርደእ ክውሰድ ይግባእ። ስውእ ካርያስ ንጉሰ ካብ ዕሸል ዕድሚኡ ጀሚሩ ክሳብ ዕሇተ መስዋእቱ 
ንምለእ ይጉደል ነጻነትን ሓርነትን ህዜቢ ኤርትራ ንምርግጋጽ ዜተቓሇሰ ዯኣንበር፡ ንግዜያዊ 
ረብሓታቱ ክብል ምስ ባዕዲውያን ገዚእትን መሇኽቲ ዯቂ-ሃገርን ዜዕሰብ ኣይነበረን። ብዜኾነ ስውእ 
ካርያስ ንጉሰ ብ1987 ክቡር ሂወቱ ንምብጃው ንቃልሲ ወሲኑ ካብ ኣሜርካ’ዩ መጺኡ። ካብ 
ኤውሮጳ ንጉባኤ መጺኡ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ልኡልን ጋይምን ወዱ ሚካኤልን ዜተባህሇ ጸጥታ 
ኢትዮጵያ ተቐቢሎም ንመቐሇ ኣፋንየሞ ዜብል ጻልጣ ሓሶትን ፈጠራን’ዩ። ስውእ ካርያስ ንጉሰ 
ካብ 1987 ኣትሒዘ ካብ ኢትዮጵያ ወጺኡ ፈጺሙ ናብ ዜኾነ ሃገር ገይሹ ኣይፈልጥን’ዩ። ወዱ 
ሚካኤል ዜተባህሇ ኣባል ጸጥታ ኢትዮጵያ ብጋህዱ የሎ ብሕልሚ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ 
ጣባ ጥራይ’ዩ ዜፈልጦ ሰብ’ዩ።  
  
ስውእ ካርያስ ንጉሰ ኣብ ዯሴ ኣብ ኢትዮጵያ ሆቴል ዜተባህሇ ኣዕሪፉ ምንባሩ ይሕብር።  
ስውእ ካርያስ ንጉሰ ኣብ ዯሴ ኣብ ኢትዮጵያ ሆቴል ፍጹም ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን’ዩ። ኣብ መቐሇ 
ክልተ ግዛ ብገባቲ ስርዓት ህግዯፍን ዕሱባቱን ፈተነታት ቅንጸሊ ምስ ተካየዯለ፡ ምስ ገሇ ብጾቱ ገዚ 
ተካርዩ ካብ መወዲእታ 1995 ኣብ ዯሴ’ዩ ነይሩ ምቕማጡ። ክቡራት ኣንበብቲ ኣብዙ መዲይ’ዙ 
ብትኩረት ኣስተብህለ። ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ካብ ኣስመራ ንዯሴ ዜመጸለ እዋን ኣብ 
ወርሒ የካቲት 1996’ዩ ዜኸውን ሎ። ነየናይ ዕሊማ? ንዜብል ኣብዙ እዋን’ዙ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ 
ወዱ ጣባ ባዕለ ግልጺ እናኾነ ይመጽእ ምህሊዉ’ዩ ዜእምት።  

 
ስውእ ካርያስ ንጉሰ ኣብ ዜተቐትሇለ እዋን ኣብ ዯሴ ጉባኤ ወይ’ውን ኣኼባ ምንባሩን ልኡል 
ጋይም ኣብቲ ዕረፈለ ሆቴል ምስኡ ይበልዕን ይሰትን ምንባሩ ይሕብር።  
ስውእ ካርያስ ንጉሰ ኣብ ዜተቐትሇለ እዋን ኣብ ዯሴ ዜኾነ ይኹን ኣኼባ ወይ ጉባኤ ኣይነበረን። 
ኣብቲ እዋን’ቲ ልኡል ጋይም ዯሴ ይኮነስ ኣብ ኣዱስ ኣበባ’ዩ ነይሩ። 
              
ስውእ ካርያስ ንጉሰ ኣብ መንገዱ ብጸልማት ብልኡል ጋይም ምቕታለን ሬስኡ ድማ ንግሆ 
ምርካቡን ይሕብር። ከምኡ’ውን ምስቲ ንጉዲይ ስውእ ካርያስ ንጉሰ ዜምርምር ዜነበረ ፖሉስ 
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ብቀጻሉ ይራኸብ ምንባሩ ይገልጽ።    
ስውእ ካርያስ ንጉሰ፡ ኣብ ኣፍዯገ ናይቲ ዜነብረለ ዜነበረ ገዚ ብ31 ነሓሰ 1996 ልክዕ ሰዓት 
06.30 ድሕሪ ቀትሪ፡ ብጨካን ስርዓት ህግዯፍ ብቀጥታዊ ትእዚዜ መተዓብይቱን መማህርቱን 
ዜነበረ ኮርኔል እምባየ ሃንስ ቀንጻሉ ሸዯን መሇስ’ዩ ተቐቲለ። ሸዯን መሇስ ንስውእ ካርያስ ንጉሰ 
ንምቕታል ሳልሳይ ርእሱ’ዩ ተሊኢኹ ነይሩ። ፍረ-ዓስቡ ድማ ማዓርግ ኮረኔል ተሸሇሙ ሕጂ ኣብ 
ዓሰብ ይርከብ። መስዋእቲ ስውእ ካርያስ ንጉሰ ሽዑ ንሽዑ ምስኡ ብዜነበሩ ብጾቱ ንፖሉስ 
ተሓቢሩን ሬስኡ ተሊዒለን። ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ባዕለ ከይሓፈረ ንስም ፍርቱና ከልዕል ካብ 
ዯፈረ፡ ፍርቱና ሓንቲ ካብቶም ስውእ ካርያስ ንጉሰ ክቕተል ከሎ ኣብ ውሽጢ ገዚ ዜነበረትን 
ሬስኡ ልዓሇትን’ያ።  

 
ንስውእ ካርያስ ንጉሰ ንምቅንጻል ብውሽጢ ይኹን ብዯገ መጽናዕቲ ካይደን ዜተሓባበሩን 
ብስውር ዕሱባት ምዕሳብ ኣድሊዪ ምንባሩ ጠራጥር የብለን። ኣብ ውሽጢ ዯምሓኤ ብምስጢር 
ተወዱቡ ንምቅንጻለ ዜተሓባበርን ዓቢ ተራ ዜተጻወተን ነጋሲ ዯስታ ዜተባህሇ ክኸውን ከሎ፡ ሽዑ 
ብቀጥታ ተታሒዘ ዜኣመነን ጉዲዩ ብሕጊ ዜተወድአን’ዩ። ብዯገ መጽናዕቲ ካይድን ዜተሓባበርን 
ዜነበረ ኣብዙ እዋን’ዙ ዯም ስውእ ካርያስ ንጉሰ ስሒብዎ ዜሇፋሇፍ ሎ፡ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ 
ወዱ ጣባ ምዃኑ ባዕለ ምስክርነት ይህብ ምህሊዉ ጋህዱ ኮይኑ ኣሎ። ዕሱብ ዮሃንስ ወዱ ጣባ 
ምስቲ ንጉዲይ ስውእ ካርያስ ንጉሰ ንምጽራይ ዜተመ ፖሉስ ኣብ ኣስመራ ሊዕሇዋይ ካድር 
ኢስፓ /ዯርጊ/ ከሎ ይፈልጦ ምንባሩን ምስኡ ይራኸብ ከም ዜነበረን ሓቢሩ ኣሎ። ነየናይ ዕሊማ? 
ንዜብል ሕቶ ውጽኢት ናይቲ መርመራ ናበይ ገጹ ከብል’ዩ፡ ብቀንደ ንዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ 
ጣባ ካብኡ ሓሉፉ’ውን ንገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ኣገዲሲ ምንባሩ ይሰሓት’ዩ። ስሇዙ ሙሴ ዮሃንስ 
ወዱ ጣባ ምስቲ ፖሉስ መዓልታዊ ክራኸብ ግድነት ነበረ። ብዜኾነ እዙ ዕለል ባእታ’ዙ ማንም 
ከይጠወቆ ኣብ ምቅንጻል ስውእ ካርያስ ንጉሰ ተሓባባሪ ምንባሩ፡ ኣብዙ ህሞት’ዙ ባዕለ 
ክሇፋሇፍ ካብ መረጸ፡ ምስጋና ይግብኦ ይብል። ዯም ስውእ ካርያስ ንጉሰ ከንቱ ስሇ ይጠፍእ 
ድማ ኣብ መጻኢትን ዯሞክራስያዊትን ኤርትራ ክንተሓሳሰበለን ዋግኡ ክኸፍልን ምዃኑ ርደእ 
ክውሰድ ጥራይ ይግባእ።         

 
ብድሕሪ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓፍቲ ስውእ ካርያስ ንጉሰ ቀታሉ ሓዋ ንምጽራይ ካብ 
ስዑድያ ምምጽኣ፡ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትክዮም’ዶ? ከም ዜበሊ፡ መንግስቲ ኤርትራ ስውእ 
ካርያስ ከምቶም ኩሎም ዜኽረዮ ዜኾረየ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና፡ ግን ክንቐትሎ ገድድ ምክንያት 
የብልናን ከም ዜበልዋ ብድሕሪ ምትራኽ፡ ንመቓልስቱ ክሓትት መጺአ ከም ዜበሇቶ ብድሕሪ’ዙ 
ቀታሉ ሓውኺ ፍጹም ኣይነግርኩን ኢዮም ከም ዜበሊ ኣብ መጨረሻ’ውን ንኣቦ-መንበር ናይቲ 
ውድብ ልኡል ጋይም ኣራኺበያ ይብል። ኣነ’ውን ምስኣ ኣትየ……..ወተ    
ስውእ ካርያስ ንጉሰ ብድሕሪ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ወጻኢ ትነብር ሓፍቱ ሓንቲ’ያ። 
ንሳ ድማ ኣብ ዓ/እንግሉዜ’ያ ትቕመጥ። ድሕሪ ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣ/ኣበባ ኣይመጸትን። 
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ኣዱስ ኣበባ ንይመጸት ሓፍቱ ክረኽብ ኣይኽእልን’ዩ። ንስውእ 
ካርያስ ንጉሰ ቕተሇን ዜተሓባበረን ብዓልቲ ቤቱ ይኹን ሓፍቱ ብግቡእ ይፈልጣ’የን። ሕጂ’ውን 
ብተወሳኺ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ባዕለ ይሇፋሇፍ ብምህሊዉ ምሕባረን ይተርፍ ምዃኑ 
ክሰሓት የብለን።  
 
ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ብፍጹም መወዲድርቲ ልኡል ጋይም ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ። ልኡል 
ጋይም ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ክቡር ሂወቱ ነቲ ውጹዕ ህዜቡ ንምብጃዉ ኣወፍዩ ንቃልሲ ዜተበገሰ 
ባእታ’ዩ። ጫማ ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ወይ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ዜልሕስ ኣይኮነን። እንቢ 
ንምልኺ ብምባል ብክንድ’ቲ ዓቕምታቱ ፍቕዶ ንህዜቢ ኤርትራ ዯሞክራስን ፍትሕን ንምንጋስ 
ኣብ ቃልሲ ይርከብ። እዙ ኣብ ቦትኡ ሎ ጸጋታቱ ኮይኑ፡ ኣብ ታሪኽ ዯምሓኤ ወይ ሰዯግኤ ግን 
ኣቦ-መንበር ኮይኑ ከም ይፈልጥ ማንም ዜፈልጦ ግለጽ ሓቂ’ዩ። እዙ ንባዕለ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ 
ወዱ ጣባ ኣብ ሰዯግኤ ይምንባሩ ዜሕብር ጭቡጥ ኣብነት’ዩ። እቲ ካልእ ተወሳኺ ረባታት 
ፈጠራ ክሳብ ዜኾነ ፋይዲ ሇዎ ኣይኮነን። 
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ልኡል ጋይም ንጸጥታ ኢትዮጵያ ኣሕሉፉ ዜሃቦምን ክሳብ ሕጂ ሃሊዋቶም ዜጠፍአን ብዘሓት 
ምዃኖም ይሕብር። ንሰብ ንምትሊል ንዓይ ጋጠመኒ ተመክሮ ብዜብል ክገልጾ’ውን ፈቲኑ። 
ልኡል ጋይም ኣሕሉፉ ዜሃቦን ሃሊዋቶም ዜጠፍአ ዛጋታት ብይምህሊዎም ስም ሓዯ ሰብ ከቕርብ 
ኣይኸኣሇን። ፍጹም’ውን ከቕርብ ኣይኽእልን’ዩ። እቲ ምስ ተሞክሮይ ኣተሓሒ ክግሇጾ ብምባል 
ዜፈጠሮ ድማ ጽውጽዋይ’ዩ። ልኡል ጋይም ሕቶ ብምሕታት ኣሕሉፉ ዜህብን ሂወት ጥፍእን 
ምስ ዜኸውን፡ እዙ ሕጂ ድራማ ዜሰርሕ ሎ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ወዱ ዓይኒ መዓር ስሇ 
ዜኾነ ድዩ? ብምትሕብባር ኮረኔል እምባየ ሃንስ ብመንገዱ ኬንያ ኣቢለ ክሳብ ንኤውሮጳ ዜወጽእ 
ኣብ ኢትዮጵያ ዜነብር ዜነበረን ክሳብ ሕጂ ብሂወቱ ሎን? ክንድ’ዙ ዜኣኽል ድራማዊ ሓሶትን 
ፈጠራን ፍጹም መግሇጺ ፖሎቲካዊ ብቕዓትን ጅግንነትን ይምዃኑ እቶም ጣቕዑ ብሃም 
ከሇልዩ ዜተዓዯለ ኣይኮኑን። 
 
ገሇ ፖሎቲካዊ ውድባት ጸጥታዊ ትካሊት ወይ ዕሱባት ወያኔ’ዮም ይብል።  
ናይዙ መልሲ ብጣዕሚ ሓጺርን የወሊውልን’ዩ። ብርግጽ ዕሱብ ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣብ ንነብሱ 
ብትክክል ይፈልጣ ምዃኑ’ዩ ዜእምት። ዕድሚኡ ምለእ ዕሱብ ብምዃኑ፡ ንኩለ ሰብ በቲ ናቱ 
ባህርን መነጸርን’ዩ ዜመዜኖ። እዙ ተመሉሱ ንዕኡ ስኽፍ ወይ ሕፍር ታሪኻዊ በዯል ክኸውን 
ይግባእ ነይሩ። ግን ንህዜቢ ኤርትራ ክኽሕስ ኣይተዓዯሇን።      
 
ኣብዙ እዋን’ዙ ብሓጺሩ መንነት ሙሴ ዮሃንስ ወዱ ጣባ ንመሊእ ህዜቢ ኤርትራን ኩሎም ዯሇይቲ 
ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ብሩህ ክኸውን’ዩ ዜህልዎ። እዙ ሰብ’ዙ ምስቲ ኩለ ትምህርቱን ፍልጠቱን 
ሰብኣዊ ክብሩን ኩለ ሕልንኡን ሸይጡ፡ ምለእ ዕድሚኡ ንመሇኽቲ ፖሎቲካዊ ስርዓታት ባዕዱ 
ይኹን ዯቂ-ሃገር ከገልግል ክኽድም ዜተበጀወ ጉሒሊ’ዩ። ንስውእ ካርያስ ንጉሰ ጥራይ ይኮነስ፡ 
ንመሊእ ህዜቢ ኤርትራን ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጥን ክልተ ግዛ ሞት ዜፈረዯ ዕለል ገበነኛ 
ምዃኑ ርደእ ክውሰድ ይግባእ። ኣብ መነ ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ጸረ ሃገራዊ ነጻነት ኣብ መነ 
ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ድማ ጸረ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ተዓሲቡ ዜሰርሕ ሎ ዕለል ገበነኛ’ዩ።   
ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስሇሊዊ ስርሓት ክሰርሕ ብድሕሪ ምጽናሕ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ኖርወይ ኣብ 
ክርስትያን ሳንድ ዜተባህሇት ከተማ ዜቕመጥ ኮይኑ፡ ኣብ ምለእ ኤውሮጳ ንስሇሊ ህግዯፍ ብዜሇዓሇ 
ጽፍሒ ዋፍር ሎ መርዚም ምዃኑ ይፍሇጥ። 
 
ብነፀረኣብ ኣስመሊሽ 
06 ሕዲር 2017      


