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ኣሰር

መመቓቓልልሕሕ ሰሰነነ  22000088 ዓዓ//ምም

20 ጉንበት 2008 ዓመተ ምህረት ሎም
ዘበን እንትኽበር 25 ዓመታት ልምዓትን
ዓወትን ተቖፂሮም፡፡ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ በዓል
ዓወት 20 ጉንበት ተኸቢሩ፡፡ ቅድሚ 25 ዓመ
ታት ብብረት ዝተስዓሩ ሐይልታት ድሕሪ
ርብዒ ዘበን ንሕቶ ሰናይ ምምሕዳር ህዝቢ
ወልቃይት ፀገዴ ናብ ሕቶ መንነት ቀይሮም
ዕግርግር ዝፈጠርሉን ፣ ብሓያል ህዝባዊ
መኸተ ካባ ሕፍረት ዝተጎልበቡሉን እዩ፡፡   
ትግራዋይነቶም ኣብ ሕቶ ከምዘይኣቱ ነበርቲ
ወልቃይት ፀገዴ ዝገለፁሉ ኣብ ታሪኻዊ ቦታ
ታትን  ፕሮጀክትታት ልምዓትን ዑደት ዝገበ
ሩሉን ኣብ ዘዝዓረፉሉ ከባቢ ድማ ህዝቢ
ድሙቕ ኣቀባብላን ንቡር ባህሊ እንግዶት

ዝክረ - ስውእ ሙሴ ዝክረ - ስውእ ሙሴ 
ብብይይርርጋጋ ኣኣብብርርሃሃ

ስስወወእእ ሙሙሴሴ ተተኽኽለለ //መመሓሓሪሪ//

ድራር እንዳገበረ ሰንይዎም፡፡ ልዕሊ 400
ዝኾኑ ዑደተኛታት ደቂ ሸሞንተ ማይ ቤት ፀገ
ዴን ደቂ ሰብዓ ወልቃይትን ትግራዋይነቶም
ብግልፂ ኣመስኪሮም፡፡   

መልኣከ ፀሃይ ኣቡሀይ ተሸመ ነባራይ
ወረዳ ፀገዴ እንትኾኑ ፀገዴታይ መቦቆሉ ካብ
ትግራይ ካብ መደባይ ታብር ከምዝኾነ፤
ዘሃዋርያት ፣ ቶራት፣ጋሞ፣ደቂ ኣጋሮ ፣ ህዝበ
ዓዴት ፣ ምድረ ገበታ ዝበሃሉ ከባቢታት
ሒዞም ምምሕዳር ዝጀመሩ፣ ደባሽ፣ ክንዲሽሕ
፣ ኣብርሃም፣እምባኖስ ፣ ምስሌነ ደቂ ሃርሶ፣
ዘበኣማን፣ ዝበሃሉ ኣሕዋት ነቲ ምድረ በረኻ
ዝነበረ ናይ ሎሚ ፀገዴ ከምዘጣየሹዎ ጥንተ
መቦቆልና ትግራይ፣ መደባይ ታብር እዩ ብም

ሓደ ዓቢዪ ሰብኣይ ግና ናብቲ መድረኽ
መፂኦም፡፡ ዝዓደሞም የለን፡፡ ፖለ ቲካዊ ዋዒ
ንምፍጣር ኣብ ከባቢ ወልቃይት ፀገዴ ዝተፈ
ጠረ ረስኒ ስዒቡ ዝተልዓሉ ገለ ገለ ዘረባታት
ሰሚዖም ከምዝነበሩ ይዛረቡ፡፡ ክሳብ ሕዚ ግና
ተዘሪቡ ዘይፈልጥ እኳ ደኣስ “ትግራዋይ እየ”
ካብ ዝብል ወፃኢ ከባቢ ዘይጠቅስ ትግራዋይ፤
ምሽጥር ትግራዋይነቱ ምስ ሓዘ መስዋእቲ
ዝኸፈለ ሰብ ብዙሕ እዩ፡፡ ካብኣቶም ስውእ
ሙሴ/መሓሪ/ ተኽለ እቲ ሓደ እዩ፡፡   

ሙሴ ከም ኣብነት ትግራዋይነት ወሲደ
ክፅሕፍ ዘበገሰኒ ፤ ነገራት ንምፅባብ ተደልዩ ኣይ
ኮነን፡፡  ሙሴ ከም ኣብነት ወሲድና ትግራ
ዋይነት፣ መንነት፣ ሕላገት ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ

ባል ዘረጋገፁ እንትኾን ኣብ እዋን ብረታዊ
ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ‘ውን መፈጠርን ፅላልን
ህወሓት ኮይኑ ኣሽሓት ቀያሕቲ፣ ፀለምትን
ወይኖታትን ደቁ ዘጋደለ ፣ ባዕሉ ዝተጋደለ ፣
ንህወሓት ሓብሒቡ ናብዚ ብርኪ ዘብፅሐ
ህዝቢ እዩ ህዝቢ ወልቃይት ፀገዴ፡፡

ኣብዚ ዑደት እዚ እምባኣር እዩ ሓደ
ሓዱሽ ክስተት ዘጓነፈ፡፡ ወከልቲ ህዝቢ ዞባ
ምዕራብ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዝዓረፉሉ ህዝብን
ምምሕዳርን ዞባ ማእኸልን ከተማ ኣኽሱምን
ድራር እንግዶት ኣዳሊውሎም፡፡ ኣዳራሽ ሆቴል
ረምሃይ ብደቂ ፀገዴ ወልቃይትን ሑመራን
ክሳብ ኣፉ ተጨናነቐ፡፡

ትግራዋይነትና ሰፍ ዘይብል ሸከም ከምዘለና
ክንግንዘብ ደኣምበር፡፡ ግን ሙሴ መን እዩ ?
ወዲ መን‘ዩ ? ንምንታይከ እዩ አብ ኤርትራ
ተወሊዱ ዓብዪ ካብ ሻዕብያ ወፂኡ ምስ
ህወሓት ክቃለስ መሪፁ ? ብስሩኸ ትግራዋይነት
ሙሴ ካበይ ጀሚሩ ኣበይ እዩ ዳርችኡ ብዝብል
ንምፅብፃብ ኣይኮንኩን ደልየ፡፡   

ግና ሓደ ዘደምም ትግራዋይነት ካብ
ሓው ስውእ ሙሴ ተኽለ ኣይተ ሃብተኣብ
ተኽለ እየ ሰሚዔ፡፡ ትግራዋይነት ሙሴ ካበይ
ከምዝብገስ ፣ ኣብ ልዕሊ ሙሴ ከመይ ዝበለ
ስምዒት ከምዝፈጠረ፣ እዚ ስምዒት‘ዙይ
ከመይ ጌሩ ንሙሴ ካብ ህዝባዊ ግንባር ናብ
ህወሓት ከምዝፀምበሮ ዘደምም ሓፂር ዘረባ
ገበሩ፡፡ ኣብቲ ግዜ ንሱ ወከልቲ ዞባ ምዕራብ
ትግራይ ዑደተኛታት ገሊኦም ትግራዋይነት
ሙሴ ሰሚዖም  ነቢዖም፡፡ ገሊኦም ካብ ዝተቐ
መጡሉ ተሲኦም ብጣቕዒትን ዕልልታን ንትገ
ራዋይነቶም ገሊፆምዎ፡፡ ኣነ’ውን ትግራዋይነት
ክብሪ፣ መንነት ፣ሕላገት ምዃኑ ኣስተውዒለ፡፡

ግና መንእሰይ ወለዶ ትግራዋይነቱ
ክንደየናይ ሓበን ፣ ኩርዓትን ፍናንን ከምዝ
ፈጥር ካብ ምንቅስቓስ ሙሴን ስድርኡን ረኺበ
ነዚ መንእሰይ ከካፍሎ ቆፀሮ ሒዘ፡፡  ሓዉ
ኣይተ ሃብተኣብ ተኽለ   ንኣስታት ሓደ ሰዓት
ኣዋጊዖምኒ፡፡ ንኹሉ  ከምዘሎ ንምቕራብ
መጠን ዝሕዞ ዓምዲ ስለ ዝድርተኒ ናብቲ ቀን
ድን እንመሃሃረሉን መንነትን ትግራዋይነትን
ሙሴ ተኽለን ስድርኡን ክኣቱ፡፡ 

ሃብተኣብ ተኽለ ንሙሴ ተኽለ
/መሓሪ ብናይ ገዝኡ ሽም/ ዓቢይ ሓውን ብሰለ
ስተ ዓመት ዝበልፆን እዩ፡፡ ሃብተኣብ ኮነ ሙሴ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ተወሊዶም ዓብዮም ኣብኡ
ተማሂሮም፡፡ ሃብተኣብ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ
ኣበባ  ተማሂሩ፡፡ ሙሴ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮሌጅ
ህንፃ ክሳብ 2ይ ዓመት ተማሂሩ፡፡ መቦቆል ወለ
ዶም ግና ትግራይ እዩ፡፡ እዞም መናእሰይ ግን
ድማ በሳል ኣእሙሮ ዘለዎም ተጋሩ ንወለዶም
ሕቶ መንነት ከልዕሉሎም  ጀሚሮም፡፡ 

እዚ ሕቶ ንምልዓል ዝተገደዱሉ እዋን ኣብ
1962  ዓመተ ምህረት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ
ኣበባ ኣብ ዝነበረ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ዩኒቨ
ርስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ሓደ ሓደ ደቂ ኣስመራ
ዝጀመርዎ ዘርኣዊ ምልዕዓል እዩ ንምልዓል
ሕቶ መንነት ሃብተኣብን ሙሴን ምኽንያት
ዝኾነ፡፡    

ሃብተኣብ ተኽለ ‘‘ኣነ እከለ እየ ክትብል
ከለኻ ዓሌታውነት ንምቕ ዳም ዘይኮነስ ፣ ኣብ
ዝኾነ እዋን ኣገዳሲ ኮይኑ ክርከብ ከሎ
ንምፍላጥ ዝኣክል እዩ‘‘ ብዝብል እዩ ዝገልፆ፡፡
ምፍላጥ መንነትካ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምእማን፡፡
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ወዲሰብ ብደም ዓሌቱ ዝፍለጥ እንተ
ዝኸውን ነይሩ እከለ እከለ እዩ እትብለሉ ኩነ
ታት የለን፡፡ ግና ህዝብታት ብዝኾነ ምኽንያት
ኣብ ሓደ ከባቢ ይተኣኻኸቡ፡፡ 

ብኣነባ ብራ፣ስራሕን ምቅርራብን ዝመፅእ
ሓደ ዓይነት ቋንቋ የማዕብሉ፡፡ ምዕባለ ቋንቋ
ሓደ ኣሳሪ መስርሕን መራኸብን መገዲ ስለዝኾነ
እቲ ናይ ቋንቋ ምትእስሳር ካብቲ ካሊእ ጎሊሁ
ይርአ፡፡ ግና መንነት መሪፅካ ኣይትኣትዎን ፤
ዓዲኻ‘ውን መሪፅካ ኣይትውለደሉን፡፡ ይመፀካ
እዩ፡፡ ትኸዶ  ኢኻ፡፡  ካብኡ ንንየው  እዩ ዝፍ
ጠር ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኩነታትን
ይብል ኣይተ ሃብተኣብ፡፡ እንተኾነ ግና ዘርኣዊ
ኣታሓሳስባ ኣብ ስድርኡን ባዕሉን ዘይነበረ
ዘየለን ንቐፃሊ‘ውን ዘይህሉን እዩ፡፡ ግና ትግ
ራዋይነት መንነት‘ዩ፡፡ እንተኾነ ግና መንነት
ዘይብሉ ሰብ ስለዘየለ መንነት ትግራዋይነት
ድማ ተደልዩ ዝመፀ ፣ ወይ ብግዲ ዝተውሃበ
ስለ ዘይኮነ በዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ማሕ
በራዊ መስተጋብራት ትግራዋይነት ክጎልህ
ምኽንያት ኮይኑ፡፡  

ናብ መንነት ትግራዋይነት ሙሴን ዓሌቱን
እንትንሰግር ድሕሪ ሞት ሃፀይ ዮሃንስ ስዒቡ
ዝተፈጥረ ምክፍፋል መሳፍንቲ ትግራይ
ደጊያት ወልደሚካኤል ሰለሙን ዝበሃሉ
ሓማሴናይ ናብ ከባቢ ኣክሱም ከባቢ መደባይ
ወለል ይንቀሳቐሱ፡፡ ኣቦ ሓጉኡ ንሙሴ ማለት
ኣቦይ ብስራት ኣዋልድ ኣሕዋት ነይረንኦም፡፡
ኣብ መደባይ ወለል ይነብሩ ነይሮም፡፡ ሰራዊት
ደጊያት ወልደሚካኤል ድማ ን ኣሕዋት ኣቦይ
ብስራት ዘሪፎም ንሓማሴን ወሰዱወን፡፡  

ድሕሪ ነዊሕ እዋን ኣይተ ብስራት ኣማኒ
ቶም ብሞት ምስተፈለየኦም ወዲ ኣርባዕተ
ዓመት ተድላ ዝተብሃለ ወዶም ሒዞም ዝጠፍኣ
ኣሕዋቶም ክእልሹ ንሓማሴን ይኸዱ፡፡ ነተን
ሰለስተ ኣሕዋቶም ይረኽቡወን፤  ነታ ሓንቲ ግና
ይስእንዋ፡፡ ድሕሪ‘ዚ ኣይተ ብስራት ካብ ኣስ
መራ 15 ኪሎሜትር ውፅእ ኢልካ ኣብ እት
ርከብ በለዛ እትብሃል ዓዲ ስራሕቲ መንድቕ
ይጅምሩ፡፡ ዝጠፍኣ ኣሕዋቶም ክእልሹ ዝወፁ
ኣይተ ብስራት ንዓዶም ንኣኽሱም ክምለሱ
ይደልዩ፡፡ ግና ኣብ ዓዲ መን ኣለካ ? ኣሕዋትካ
ኣብዚ ኢና ዘለና‘ሞ ጓል ሰብ ክነመርዕወካ ኢና
ኣብዚ ተቐመጥ ይብሎኦም፡፡   

ድሕሪኡ ብዘይካ ወዶም ተድላ ካብ ሓንቲ
ጓል በለዛ ሰለስተ ቆልዑት ይወልዱ፡፡ እንተኾነ
ግና ኣብዙይ ሓደ ነገር እንተኾይነ ወይ
እንተሞይተ ሕድሪ ደቀይ ናብ ዓደይ ናብ
ኣክሱም ውሰዱለይ ኢሎም ንፈተውቶም ተጋሩ
ይዛረቡ ነይሮም፡፡ ኣይተ ብስራት ኣብ በለዛ
ይሞቱ፡፡   

ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ኮይኖም ካብ መደ
ባይ ወለል ናብ በለዛ ዝኸዱ ተድላ ድሕሪ ሞት
ኣቡኦም ናብ ኣስመራ ይኸዱ፡፡ ኣብ ኣስመራ

ሓንቲ ወ/ሮ ግደይ ዝተብሃላ ጓል ይሓ የእ
ትው፡፡ እቶም ካብ በለዛ ዝተወለዱ ኣሕዋቶም
ኣብ በለዛ ተጣይሶም፡፡ ኣቦይ ተድላ ግና ንጓል
ይሓ ኣእትዮም ንኣቡኡ ንሙሴ ንኣቦይ ተኽለ
ወሊዶም፡፡ ድሕሪ‘ዚ ማንም ንኣክሱም ንምም
ላስ ዝፈተነ ኣይነበረን፡፡   

“ኣቦና ስራሕ እዩ ዝፎቱ፡፡ ንሕና ቆልዑ
እንዳሃለና ግና ኣዴና ዓድኹም ኣኽሱም እዩ፡፡
ዓድኹም ይሓ እዩ እንዳበለት ትነግረና ነይራ፡፡
ናይ መደባይ ስድራና ክንፈልጦም ኣይካ
ኣልናን፡፡ ናይ እነና ዓሌት ግና ካብ ይሓ ንኣስ
መራ እንዳመፁ በቲ ናይ ሽዑ ባህሊ እግሮም
ሓፂብና ተሳሊምና ንቕበሎም ነይርና፡፡ ሕዚ‘
ውን ኣኮታትና ኣብ ይሓን ገንደብታን ኣለዉ”
ይብል ኣይተ ሃብተኣብ ተኽለ፡፡   

እዙይ ዓሌት እንዳቡኡ ንሙሴ ተኽለ ካብ
መደባይ ወለል ናብ ኣስመራ፤ ካብ ይሓ ናብ
ኣስመራ ከመይ ከምዝኸደን ካብ መን ከም
እተፈጠሩን ዘርኢ ተግራዋይነት ሓረግ እዩ፡፡
በቲ ኻሊእ ገፅ ድማ ዓሌት ሙሴ ተኽለ ወል
ቃይት ኮይኑ ንረኽቦ፡፡  

ብእንዳንኡ ግን ሙሴ ኣቦ ሓጉኡ ኣይተ
ወርቅነህ ንጉሰ ይበሃሉ፡፡ ወርቅነህ ወዲ
ንጉሰ፣ንጉሰ ወዲ ቀሺ ዋህድ፣ ቀሺ ዋህድ ወዲ
ቀሺ ዮሃንስ፣ ቀሺ ዮሃንስ ወዲ ሽም ዓንዱ፣
ሹምዓንዱ ወዲ ኣፋሎ፣ ኣፋሎ ወዲ ሰጊ ይበ
ሃል እቲ ዓሌት፡፡ ኣብ ወልቃይት ዓዲ ዓይኒ
ቖሎ ፣ እምባባ ፣ማይለመም ኣብ ዝበሃል ቁሸት
ቤተ ክርስትያኖም ድማ ቤተ ቂርቆስ እዩ፡፡ 

ኣቦይ ወርቅነህ ንጉሰ ናብ ኣስመራ ወዲ 8
ዓመት ኮይኖም እዮም ከይዶም፡፡ ከመይ
ኢሎም ከምዝኸዱ ድማ እዩ እቲ ዝገርም፡፡
ስድራ ኣቦይ ወርቅነህ ጀጋኑ እዮም፡፡ ክልተ
ዓበይቲ ኣሕዋቶም ኣንፃር ወራር ጣልያን ክዋ
ግኡ ካብ ወልቃይት ናብ ዓድዋ ይዘምቱ፡፡
ወዲ 8 ዓመት ህፃን ወርቅነህ ማይን ስንቅን
ከቐብል ምስኦም ናብቲ ኲናት ይኸ ይድ፡፡   

ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋቱ ንወርቅነህ ኣብ
ኲናት ዓድዋ ይስውኡ፡፡ ደቂ ሓማሴን ወታሃ
ደራት ጣልያን ምስረኸቡዎ ንወርቅነህ ሒዞም
ዎም ናብ ኣስመራ ይኸዱ፡፡ ምስ ዓበየ ሰራሕ
ተኛ ምዝርጋሕ መስመር ቴሌፎን/ዋርዳፊሎ/
ኮይኑ ይሰርሕ፡፡  ድሕሪ‘ዚ ኣይተ ወርቅነህ ምስ
ዓበዩ ካብ ኣስመራ ንወልቃይት መፂኦም ስድ
ርኦም ረኺቦም ይምለሱ፡፡ ኣብ ዓንሰባ ዓዲ
ንኣምን ኣብ ዝበሃል ከባቢ ን እነሓጎኡ ንሙሴ
ተኽለ ወይ ሃብተኣብ ተኽለ ንወ/ሮ ሰምበቱ
ብድሆ የእትው፡፡ ንኣዲኦም ንሙሴን ንኣኮ
ታቶም ንበርሀን ዮሃንስን ይወልዱ፡፡ እዙይ
እዩእምበኣር መንነት ስውእ ሙሴን ሃብተኣብ
ተኽለን፡፡  

እዞም መናእሰይ ብእንዳቡኦም ኮነ ብእን
ዳእንኦም ተጋሩ ምዃኖም ስድርኦም ይነግሩ
ዎም፡፡ ሓደ መዓልቲ ዓድና ክንኣቲ ኢና ይብሉ
ነይሮም፡፡ ብፍላይ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት
ሃብተኣብ ንወልቃይት ወሪዱ ሕርሻ ክጅም
ር‘ውን መደብ ነይርዎ፡፡  

መመቦቦቆቆልል ተተጋጋሩሩ ኣኣባባሓሓጎጎታታትትንን ኣኣዶዶ ሙሙሴሴ 
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እቶም ኣቦሓጐኦም ተድላ ቅድሚ ምሟ
ቶም ግና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ለይቶ
ንደቂ ዓዶም ኣብ ኣስመራ ደቆም ከምዘለው
ዎም፣ እንተመፂኦም ምልክት ክኾኖም በዘን
ገንዘብ እዚኤን መፅሓፍ ናይ ቤተክርስቲያን
ኣፅሒፈ ይገድፍ ኣለኹ በዚ ምልክት ተቐበ
ሉዎም ኢሎም ካብዛ ዓለም ይፍለዩ ፡፡ እዙይ
ተጋሩ ንመንነቶምን ሕላገቶምን ዝነበሮም
ክብሪ እዩ ዘርኢ፡፡  

ድሕሪ‘ዚ እንዳ ኣይተ ተኽለ ተድላ ኣብ
መደባይ ወለል ዝባን ኩቦ ትብሃል /ማለት
መቓብር ሃፀይ ካሌብ  ስግር ማዕዶ ኣብ ዘሎ
ዑና እንዳበሓጉኦም ከይዶም እኒ ሃብተኣብ
ተኽለ ገዛ ሰሪሖም ፈተውቶምን የዕርኽቶምን
ኣኪቦም ካብ ኣስመራ ብምምፃእ ብ1965
ዓመተ ምህረት ኣመሪቖምዎ ተመሊሶም ንኣስ
መራ ከይዶም፡፡ ኣቦይ ተድላ‘ውን ኣብ እርጋ
ኖም ዳግም ዑና ወለዶም ሪኦም ተመሊሶም፡፡
ድሕሪኡ 1966/1967 ዓመተ ምህረት ለውጢ
ስርዓትን ምፍጣር ዝተፈላለዩ ሓይልታትን
ኮነ፡፡ ርክባት ተቋሪፆም፡፡   

ካብ 1960 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ
ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ይመሃር ዝነበረ  ወዲ
ኣስመራ /ማሕበር ደቂ ኣስመራ/ ብዝብል ኩሉ
ዘርኢ ፣ ሃይማኖት፣ዓሌት ከይፈለየ ኣብ ክረም
ታዊ ማእቶት ወፊሩ ሓገዝ ትምህርቲ ጌሩ እዩ
ዝኸርም ነይሩ፡፡ ይኹን‘ምበር 1962 ዓመተ
ምህ ረት ሃብተኣብ ተኽለ ዓብዪ ሓው ንመሓሪ
ተኽለ /ሙሴ/ ንኽረምታዊ ናፃ ግልጋሎት ኣብ
ነቀምት ተመዲቡ ምስ ከረመ ናብ ኣዲስ ኣበባ
ይምለስ፡፡ ዕግርግርን ምንቅስቓስን ተምሃሮ
ዝተፈጠረሉ እኒ ጥላሁን ግዛው ዝመርሕዎ
ዓመፅ ዝተቐፃፀለሉ ነይሩ፡፡ ኣብቲ ግዜ እቲ እዩ
ማሕበር ተምሃሮ ዩንቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ /ደቂ
ኣስመራ/ ብዝብል ዝተጣየሸ ዘይስሩዕ ማሕበር
ብፅሩያት ኤርትራውያን‘ምበር ካብዙይ ካብ
ቱይ ብዝተኣከበ ክምራሕ የብሉን ናብ ዝብል
ቆፀራ ዓሌት ዝኣተው፡፡   

ኣብዚ ግዜ እዙይ ሓደ ዓርኩ
ንሃብተኣብ እቲ ዝነበረ ኩነታት ምስ ነገሮ ‘‘እሞ
ንዓይከ እንታይ ኢሎምኒ ?‘‘  ኢሉ ይሓቶ
ሃብተኣብ፡፡ ናትካ ‘‘ዓሌት‘ኳ ጠፊኣቶም እያ‘‘
ይብሎ፡፡ ‘‘ዳሓን ምሓተቱኒን‘ዶ ባዕለይ እንዶ
ክነግሮም ነይረ፡፡ ኣነ ትግራዋይ እየ፡፡ ትግራዋይ
ኢኻ ኢሎም ካብቲ ማሕበር እንተዘግል
ሱኒ‘ውን ፅቡቕ ነይሩ‘‘ ኢሉ መለሰ ሃብተኣብ፡፡

ኣብዚ ግዜ እዚ ሃብተኣብን መሓርን
/ሙሴ/ ክልቲኦም ኣሕዋት ብዛዕባ እዚ ኩነታት
ይዘራረቡ፡፡ ነቲ ኩነታት ኣልዒሎም ምስ ኣዕ
ለሉ ‘‘ኢልካ ኢልካ መኒኻ ዝብል ሕቶ መንነት
ክለዓል እዩ‘ሞ ን ኣቦና ዓድና ኣእትወና ንበሎ‘‘
ኢሉ ሃብተኣብ ንሙሴ ይነግሮ፡፡ በዚ ተሰ
ማሚዖም ክልቲኦም ኣሕዋት ኣብ ኣዲስ ኣበባ
ኮይኖም ብዛዕባ እዚ ተፈጢሩ ዘሎን መን ኢኻ
? እንታይ ኢኻ ? ዝብል ዘረባ ይልዓል ኣሎ‘ሞ

ዓድና ኣእትወና፡፡ ዓድና ክተእትወና ድማ
ሓላፍነትካ እዩ‘‘ ኢሎም ደብዳቤ ይፅሕፉ ናብ
ኣቡኦም ተኽለ ተድላ፡፡ ሽዑ ንሽዑ ኣይተ
ተኽለ ተድላ ንኣክሱም ከይዶም ሰባት ሓቲ
ቶም ምስ ብዙሓት ሰባት ተራኺቦም ናብ ኣስ
መራ ተመሊሶም፡፡   

ኣብቲ ግዜ ንሱ ግና ሙሴ ኣብ ስርዒት
ህዝባዊ ግንባር ይነፍጥ ነይሩ፡፡ ሃብተኣብ ድማ
ኣብ ኣስመራ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኮይኑ
ተቖፀረ፡፡ ሙሴ 2ይ ዓመት ት/ቱ ምስተምሃረ
ናብ ጎንደር ከይዱ፡፡ ድሕሪኡ ብ1965 ዓመተ
ምህረት ከባቢ ሓምለ ሃብተኣብ ኣብ ኣስመራ
ኣብ ቤት ፅሕፈቱ እንዳሃለወ ሙሴ ናብ

/ሙሴ/ ኣይነበሮን፡፡

1967 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ውድ ቀት
ስርዓት ሃይለስላሴ ግና ተጋደልቲ ጀብሃን
ህዝባዊ ግንባርን ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ይርኣዩ
ኣለዉ ዝብል ደሃይ ተሰምዐ፡፡ ሃብተኣብ ክልተ
ዓመታት ዝሰኣኖ ሓዉ ክእልሽ ካብ ወሎ /ባቲ/
ተመዲብሉ ዝነበረ ስራሕቲ እግሪ ምትካል
ተበጊሱ ንከባሳታት ኤርትራ ከይዱ ሰኣኖ፡፡
ደጊሙ ፃዕሩ ቀፀለ፡፡ ኣብዚ ከባቢ ተራእዩ ይብ
ሉዎ፡፡ መሊሱ ይኸይድ ካብ ኣስመራ ውፅእ
ኢልካ ወክዝኣገር ኣብ ዝበሃል ቦታ ተራኺቦም
ብዙሕ ተዘራሪቦም፡፡ እቲ ዝነበረ ኩነታ ት‘ውን
ምችው ኣይነበረን፡፡

ሃብተኣብ ኣተወ፡፡ ኣብቲ እዋን ሙሴ ምስ ውዳ
በታት ከተማ ህዝባዊ ግንባር ይሰርሕ ነይሩ፡፡
ተመስገን ዝተብሃለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ
ብተምሃሮ ደቂ ኣስመራ እትዳሎ ተጋደል ትብል
ጋዜጣ ኣርታኢ ዝነበረ ብፎቕ ፀዲፉ መስዋእቲ
ምስ ከፈለ እዩ ሙሴ ንኣስ መራ ከይዱ፡፡   

‘‘በል ኮፍ በል‘ሞ ገዛ ናብ ስድራ ክንከድ
ኢና‘‘ በሎ ሃብተኣብ ‘‘ኣይ ብፀገም እየ መፂኤ፡፡
ናብ ገዛ ኣይከይድን‘‘ ይብል ሙሴ፡፡ ዋህይኦም
ከምዝተቓልዐ፣ሃዲሙ ከምዝመፀን ይነግሮ፡፡
ስለዚ ክኣስሩኒ እዮም፡፡ እንተተኣሲረ ድማ ኣብ
ምንታይ ከምዝወድቕ ስለዘይፈልጥ ናብ ዝኾነ
ቦታ ጥራሕ ኣብፀሓኒ‘‘ ይብል ሙሴ፡፡
ሃብተኣብ ናይ እግሩ መኪና ስለዝነ በረቶ ኣጋ
ምሸት ናብ ዝኾነ በረኻ ኣብፂሕዎ፡፡ ተሰናቢ
ትዎ ንበረኻ ወፀ፡፡ ድሕሪኡ ንኽልተ ዓመት
ዝኸውን ሃብተኣብ ደሃይ ሓዉ መሓሪ ተኽለ

ምትሕልላውን ነንርእስኻ ምፍርራሕን
ዝመስል ነይርዎ፡፡ ድሕሪኡ ‘‘ንስኻ መንነትካ
ትፈልጣ ኢኻ፡፡ ኢልካ ኢልካ‘ውን ናበይ ክት
ከይድ ከምዘለካ ትፈልጥ ኢኻ፡፡ ካብዚ ንላዕሊ
ዝብለካ ነገር የለን‘‘  በሎ ሃብተኣብ ንሙሴ፡፡
ድሕሪኡ  ሙሴ ብ1967 መጀመርታታት ናብ
ከተማ ኣስመራ ይኣቱ ንስራሕቲ ስርዒት፡፡ ወዲ
ከተማ ክመስል ሃብተኣብ ክዳንን ጫማን ይህቦ
ነይሩ፡፡ ሓደ ሓደ ዘድልዮ ነገር‘ውን ብሕቡእ
ክገብረሉ ጀመረ፡፡ ኣብታ ናይ መወዳእታ ምፍ
ልላዮም ድማ ተራኺቦም፡፡  

‘‘ንትግራይ ይኸይድ ኣለኹ፡፡ ዝኾኑ ብፆት
ኣለውኒ፡፡ ንትግራይ ክሰግር እየ፡፡ ድሕሪ ሕጂ
ኣይንራኸብን፡፡ ንስኻ ኸዓ ሓንቲ ነገር ክነግ
ረካ፡፡ ኣነ ብዝሃብኩኻ ሓበሬታ ተዘይኮይኑ
የትም ከይትኸይድ፡፡ ንዝኾነ ከይትኣምን፡፡
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ሙሙሴሴ ኣኣብብ ዩዩኒኒቨቨርርስስቲቲ ኣኣ//ኣኣበበባባ ምምስስ መመሓሓዝዝኡኡ 

ድሕሪ ሕጂ ኣይንራኸብን ‘‘ ኢሉ ተሰናቢትዎ፡፡

‘‘ በቃ ሽዑ ንትግራይ ከይዱ፡፡ ድሕ ሪኡ
ኣይተራኸብናን፡፡ ሙሴ ከምዝተሰውአ ዝሰማ
ዕኹ ግና ብ1972 ዓመተ ምህረት እዩ፡፡ ብሓደ
ሓደ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስሩዓት መሓ ዙተይ
ኣቢለ እየ ሰሚዐ፡፡  ንስድራ ግና ክሳብ መወ
ዳእታ ኣይተዛረብኩን‘‘ ዓመታት ሓዘኑ ንበ ይኑ
ሒዝዎ ከምዝፀንሐ እዩ ዝዛረብ ሃብተኣብ
ተኽለ፡፡  

‘‘ድሕሪ ውድቀት ደርግ ዓድና ንእቶ ኢለ
ኣሕዋተይን ስድራይን ደፋፊኤ ናብታ ዘጣየ
ስናያ ዑና ወለድና ናብ ኣክሱም መፂኤ፡፡ 

ናብራ ጌረ‘‘ ዝብል ሃብተኣብ ተኽለ፤ ወላዲ
ቶም ዓባይ ስለዝነበራ ኣብ ኲናት ኢትዮ ኤር
ትራ እዋን  ኣብ ኣስመራ እንዳሃለዋ ስለዝሞታ
ብሰንኪ ኲናት ኣይቀበርክዎን፡፡ ወላዲኦም
ኣይተ ተኽለ ተድላ ግና ብ1968 ዓመተ ምህ
ረት እዮም ዓሪፎም፡፡   

ብ1990 ዓመተ ምህረት ናብ ወልቃ ይት ወሪዱ ምስ ስድርኡ
ክላለ ይሓስብ ዝነበረ ሃብተኣብ ብሰንኪ ኢትዮ ኤርትራ ኲናት ኣብ
ኣስመራ ዝነበረ ወዲ ኣኩኡ ብዘይምምፅኡ እቲ መደብ
ኣይተዓወተን፡፡ በለጠ ዝተብሃለ ቤተ ሰቡ‘ውን ኣብ ሱር ይሰርሕ
ነይሩ፡፡ ኣድብዮም ዝፀንሑ ወታሃደራት ሻዕብያ ኣብ ዓዲ ጎሹ ቀቲ
ሎምዎ፡፡ 

ብሰንኪ እዚ ምኽንያት እቲ መደብ ተሰ ይሩ፡፡ ሕዚ ግና ሙሴ
ዝተሰወአሉ መበል 40 ዓመት ኣብ መስከረም ኣብቲ ዝተቐበረሉ
ከባቢ ሕቑፊ ዕምበባ ንምንባርን እንዳ ወለድና ወል ቃይት ከይድና
ምስ ስድራና ንምልላይን መደብ ሒዝና ኣለና ኢሉኒ ኣይተ
ሃብተኣብ፡፡

ዘርኣውን ዓሌታውን ኣተሓሳስባ ዘይነበሮ ሙሴ ካብ ህዝባዊ
ግንባር ወፂኡ ምስ ህወሓት ኮይኑ ክቃለስን ክቡር መስዋእቲ
ክኸፍልን ዝኽኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት ትግራ ዋይነት እዩ ነይሩ፡፡   

ዝኽረ ሙሴ መበል 40 ዓመት ምኽንያት ብምግ ባር ንመንነትን
ትግራዋይነትን ሙሴ ኣመልኪቱ ዝፀሓፍክዎ ፅሑፍ ዓሌት ንምቑፃር
ኣይኮነን፡፡ ‘‘ዓሌት ምቑፃር ዝካኣል ኣይመስለ ንን፡፡ ዘጣምረካ ግና
እቲ ታሪኽ እዩ፡፡ ታሪኽ ኢትዮጵያውያን ካብ ኣክሱም እዩ
ዝጅምር፡፡ ህዝቢ ትግ ራይ ኣብ ትሕቲ ፅላል ሓደ ሕግን ስርዓትን ፣
ባህልን ቋንቋን ንነዊሕ እዋን ብሓባር ፀኒሑ፡፡ ህዝቢ ባህሉ ፣ ቋንቁኡ
፣ ስርሑ፣ ሕግታቱን ስርዓቱን ከምኡ‘ውን መውስቦታቱን እናቐፀለ
እዩ ዝኸ ይድ፡፡ ትግራዋይ መን እዩ ንዝብል ሕቶ መንነት ኣብ ፅላል
ኣኽሱም ተሓቚፉ ዝኸይድ ዝነበረ ህዝቢ እዩ፡፡ ድሕሪ ውድቀት
ዘበነ መሳፍንቲ ትግራይ ግና ናብዙይ ናብ ቱይ ተጨላሊፉ ባህሉን
ቋንቁኡን ንክቕይር ከምኡ እናበለ ኣሰራርሓን ባህልን እናተቐየረ
ስለዝመፀ እዩ፡፡   

ስለዚ ተጋሩ ከም ተጋሩ ዝሓለፍና ዮም ኩነታት ከምዘሎ
ወሲድና ቋንቋን  ባህ ልን መሰረት ጌርካ ግና ተጋሩ ናይ ባዕልና መለ
ለይን ንነዊሕ እዋን ምሳና ዝነበረ ትግራዋይነት ኣለና፡፡‘‘ ይብል
ሃብተኣብ ተኽለ፡፡  

‘‘ይኹን‘ምበር ውድቀት ዘበነ ኣክሱም ንፀላእትን ትምክ
ሕተኛታትን በሪ ከፊቱሎም ተጋሩ ተበታቲና ነይርና፡፡ ሳላ ቃልስና
ሓቢርና ኣለና፡፡ ሕዚ‘ውን እዛ ፈላላይት ፈተና ተመሊሳ ከይትመፅእ
ልቦና ዘለዎ ትግራዋይ ክሓስብን ስለምንታይ እዩ ትግራዋይ
ንምድኻም ይሕሰብ ዘሎ ኢሉ ርሑቕ ኣሚቱ ከማዓ ዱን ክሓስብን
ዘለዎ‘‘ ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፉ ኣይተ ሃብተኣብ ተኽለ፡፡ 

ተጋዳላይ መሓሪ ተኽለ (ሙሴ)   መወዳእታ 1965 ዓ/ም ምስ
ህግሓኤ ማለት ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ኤርትራ) ተጋዲሉ። ብ1967
ዓ/ም ምስ ማገብት ተራኺቡ። ክሳብ ዝስዋእ ኣባል ማእኸላይ
ኮሚቴን ሓላፊ ወታደራዊ ክን ፍን ህወሓት ነይሩ። መስከረም 1969
ዓ/ም ኣብ ጨዓ መስከበት ኣብ ዝተኻየደ ኲናት  ኢድዩ፣ ብዝለዓለ
ጅግንነት እናመርሐ ድሕሪ ምዕዋቱ ኣብ መወዳእታ ካብቶም ተረፍ
መረፍ ኢድዩ ብዝተተኮሰት ጥይት ተወቒዑ ብጅግንነት ተሰዊኡ።

ዝኽረ መስዋእቲ ሙሴ ተኽለ /መሓሪ  /
ኣብ መስከረም 40 ዓመቱ ይኸውን ኣሎ፡፡
ጅግና ብመስዋእቲ ካብ ዝፍለ 40 ዓመ ታት
ተቖፂሮም፡፡ ሕድሪ ዕላምኡን ኩሎም ስውኣትን
ድማ  ፍረ ኣፍርዩ ደበስ መስዋእቶም ልምዓት
ኮይኑ፡፡ ክብርን ሞገስን ንሰማእታት፡፡ 

ዓብዪ ሓው ንሙሴ ኣይተ ሃብተኣብ ተክለ


