ማሕጎማ!
ረድኢ መሓሪ /ኣሇና/
23 መጋቢት 2015
ሓቂ ዝኾነ ዜናታት ኢዩ ዝስማዕ ዘሎ። ነቭሱን፡ ካናዲዊ ተሻራኺ ትካል ወርቂ ቢሻ’ውን
ትማሉ 22 መጋቢት 2015 ብዛዕባ እቲ ኣብ ቢሻ ዝወረዯ ዕንወት /Vandalism/ ጋዜጣዊ መግሇጺ
ገይሩ ኣሎ። ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ብድሕሪ ነዊሕ ኣብ ውሽጡ ዝዛሪ ዝነበረ ረሳሕ ዯም፡ ሎሚ
ተሓጒሙ ኣሎ።
ጎረቤት’ኳ ይረድእ ኢዩ። ሇዋህ ጎረቤት ምርካብ ግን
ዕድል’ዩ። ወዱ ሰብ ወይ ዕድሇኛ ህዝቢ ከኣ፡ ከም ወዝቢ ሇዋህ
ጎረቤት ይፈጥረለ ኢዩ። ኣብ ጎረቤትካ ወይ ነጸሊ መንዯቕካ
ኣውያትን ገዒሮን ኣብ እትሰምዒለ ግዜ፡ ናይ ሕልና ሓገዝ
ንክትገብር ትሕተት ኢኻ። ናይ ሕልና ሓገዝ ኣብ እትገብረለ
ግዜ፡ ዋጋ ምኽፋል’ውን የጋጥም ኢዩ። ሕልና ከኣ እቲ ኣብ ወዱ
ሰብ ጥራይ ዝርከብ ፍለይ ተፈጥሮኣዊ ህያብ ኢዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ሓዯ ዘርኢ መርገም፡ ንዯርዘናት
ዒመታት ዝርንዝሕ ነቢዐ ኢዩ። ወይ መስዯምም! ወዱ ሰብ’ዶ
ን24 ዒመታት ብሓንቲ ሓሇንጊ ይግረፍ’ዩ? ዝብኢ ብእግርኻ
ንዝጀመሮ ምብሊዕ ኣካሊትካ፡ ክሳብ ጸጊቡ ዝኸይድ ኢልካ’ዶ
ንሞት ትጽበያ ኢኻ? ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ዝተጠምጠሞ ኣሰሇት፡ ክቐትል ስሇዘይከኣሇ፣ ገንዘቡን
ንብረቱን ምዝማት ጥራይ ከይኣኽሎስ፣ ዯሙ’ውን ብሓዯ ገበነኛ ውልቀ-መሊኺ ንፍርቂ ዘመን
ተመጽዩ ኢዩ። ነዚ ኣሰሇት እዚ ንምቕታል ብዙሕ ፈተነታት ተገይሩ’ኳ እንተኾነ፡ ናይ ጽሕፍቶ
ጉዲይ ግዱ ኮይኑ፣ ኣይሰሇጠን።
እዚ ህዝቢ’ዚ ብሰንኪ እቲ ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ክሳብ ሎሚ ብገዛእ ገንዘቡን ንብረቱን
ዘገበሎ ሓዯገኛ ኣሰሇት፡ ኣብ ፈቐድኡ ኡይይ! እናበሇን እናገዒረን ኣብ ዘሇወለ ግዜ፡ ካብ
ጎረባብትና ሃገራት ብሓፈሻ፡ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ብፍሊይ፣ ግብራዊ ረድኤት
ብዘይምርካብና ክንሓሚ ጸኒሕና ኢና። እወ ከምቲ መንግስቲ ታንዛንያ ንገስረጥ ስርዒት ኢዱ
ኣሚን ኣልያ፡ ንህዝቢ ኡጋንዲ ሃገር ዘረከበቶ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ልዕሉኡ ተዯጋጋሚ
ግብረ ሽበራ እናተኻየዯ እንከሎ፡ ኣብ ልዕሉ ስርዒት ዒዋለ ኣድማዑ ስጉምቲ ብዘይ ምውሳደ፡ እወ
ብልክዕ እምበር’ዶ ናይ ነገር ጣቋ’ዩ እናበልና ክንሓሚ ጸኒሕና ኢና።
እዚ ሎሚ ተጀሚሩ ዘሎ ማሕጎማ ከኣ፡ ክሳብ እቲ ረሳሕ ዯም ኢሳይያስ ፈጹሙ ዝጽንቀቕ
ዛውራይ ክዯሉ’ዩ። ብድሕሪ እዚ ማሕጎማ’ዚ ብዙሓት እቶም ‘ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና’ ዝብለ
ኣኽሊባትን ኮራኹርን ህግዯፍ ዉሕዉሕ ክብለ ኢዮም። ብዙሓት ኣድበይቲ’ውን ብስም
ለኣሊውነትን ምኽባር ክሉ ኣየርን ክነብሑ ንክንሰምዕ ክንጽበ ኢና።
እዚ ዘራጊ ሰሊም፡ እዚ ናይ ጥፍኣት ወኪል ዝኾነ ስርዒት፡ ምስ ኩሊተን ንኤርትራ ብባሕሪን
መሬትን ዘዲውባ ሃገራት፡ ኲናትን እምባጋሮን ክገብር 24 ዒመታት ዘቑጸረ ስርዒት ሸፋቱ፡ ኣገዲሲ
ማሕጎማ ብዘይምርካቡ ናብ ውሽጣዊ ጉዲያት ሃገራት ኢደ እናመሇሰ ንሙለእ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ኣናዊጽዎ ጸኒሑ ኢዩ። ብፍሊይ ድማ ምስ ጎረቤት ህዝቢን መንግስቲን ኢትዮጵያ። እቲ
ብምብራቕ፡ ብወገን ሶማል ሰራዊት ኤርትራ ኣዋፊሩ ዝጀመሮ ናይ ምብትታን መስርሕ ምስ
ፈሸሎ፡ ክሳብ ናብ ማእከል ኣዱስ ኣበባ ዒሇም ዝኾኖኖ ግብረ ሽበራ ክገብር ከም ዝጸንሐ ምስክር
ዘየድልዮ ርኡይ ሓቂ ኢዩ። ሓንሳብ ጋዜጠኛታት ብምጭዋይን ምቕታልን፡ ጸኒሑ ፈንጂ
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ምቕባርን ምዕግርጋርን ኣየቋረጸን። ‘ኣመል መስ መግነዝ’ ከም ዝበሃል፣ ገበነኛ ኢሳይያስ ክሳብ
ዕሇተ ሞቱ፡ ገና እከይ ተግባራት ካብ ምግባር ኣይክድቅስን ኢዩ።
ኣብዚ ሳልስቲ’ዚ ብዙሓት ናይ ዜና ማዕከናት፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ መዏዯኒ ማእከል ወርቂ ቢሻ
ዝተገብረ መጥቃዕቲ /ተርግእ/ ይዛረባ ኣሇዋ። ስሇዚ እቲ ኣብ ልቡ ረሳሕ ዯም ዝጭንጉዕ ዝነበረ
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ዕሇት 20 መጋቢት ዘውግሐ ሇይቲ፡ ማሕጎማ ረኺቡ ኣሎ ማሇት ኢዩ።
ማሕጎማ ካብ ሓይሉ ኣየር ኢትዮጵያ! ዛጊት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ወይ ብስርዒት ህግዯፍ
ዝተዋህበ ወግዒዊ መግሇጺ’ኳ እንተዘየሎ፡ ‘ዘይተፈስወ ነይጭኖ‛ ከም ዝበሃል፡ እቲ ተጨንዩ ዘሎ
ሓበሬታስ ሓቂ ኢዩ ዝመስል ዘሎ። ሰባት ኣብ ቢሻ ንነዊሕ ሰዒታት ዝቐጸሇ ትኪ ከም ዝረኣዩ፡
ብመንገዱ ኣቑርዯት ናብ ሳዋ ዝኸዲ ዝነበራ ተሽከርከርቲ ከም ዝተኸልከሊን ብዙሕ ሸበድበድ
ሓሇፍቲን ከም ዝረኣዩ ሓቢሮም ኣሇዉ።
እቲ ንነዊሕ ዒመታት ኣብ ጅማት ኢሳይያስ ተተኺለ ዝነበረ ኢንፍዩዥን ወርቂ ቢሻ’ምበኣር
ዯጊም ተበቲኹ ኣሎ። ከምቲ ‘ድሕሪ ሞት ጥዕና ቅበጽ’ ዝበሃል፣ ኣንቱም ኢሳይያስ ፍሽኽ
እንተበሇኩም ናይ ወርሒ ቀሇብ ዝመስሇኩም፡ ኣንቱም ንሱ እንተሓመመ ምስኡ እትሓሙ፡ ካብ
ሎሚ ንዯሓር’ምበኣር ጥዕና ቅበጹ። ኣንቱም ካብ ወርሓዊ ኣታዊኹም 2% ዶሊር ብምኽፋል
ንስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ከተናውሑ ዝጸናሕኩም ከኣ፡ ሕጂ ንሱ ክንዮ ዶሊራት፡ 2% ዯም ይዯሉ
ኣሎ’ሞ ሃየ ናይ ዯም ወፈያኹም ኣይተጉደለ። ምኽንያቱ ሎሚ ኢሳይያስ ኣብታ እተሕምሞ
ኣካለ ኢዩ ተሓጒሙ ስሇዘሎ።
‘ኣንታ ተሰማ፡ ኣብ ምንታያ ዱኻ ትሓጉማ!’ ምስ ተባህሇ እቲ ሓጓማይ፡ ‚ኣብታ ተሕምማ‛
ኢለ መሇሰ ይበሃል። ሎሚ’ምበኣር ኣያኹም ኢሳይያስ ኣብታ ተሕምሞ መሊግቦ ተሓጒሙ
ኣሎ’ሞ 2% ዯም ዝልግስ እንተሎ ሃየ ንሕጂ ርድኡ። መሊቓሳይ ጸዊዕኩም’ውን ወየ በለ። ወየ…!
ኣንበሳ ናቕፋ’ዶ ኣይነበርካን፡ ወየ…ጂኦመትራ ገርሰት’ዶ ኣይኮንካን፣ ወየ…! ፕረዚዯንት! ወየ! ኣቦ
መንበር ህግዯፍ! ወየ! ወየ…!! ሊዕሇዋይ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል’ዶ ኣይነበርካን፡ ኣበይ ዯኣ
ኣበሇ ራዲርካ … ድቃስ ድሙ’ዶ ዯቂሰን ሚጋትካ ወየ…ወየ በልለ ኢኹም።
እዚ ቅልጽሙ እንተሓበጠ ዝዒንተረ ዝመሰሎ ቦኽባኹ ስርዒት ህግዯፍ፡ ንመሬት ኣይትጽርኒ
ይብሊ ከም ዘይነበረ፡ ሎሚ ሕብእኒ ይበሊ። ‘ንማዕጺድ ትውሕጥያ’ሞ ምውጽኣ ይኸፍኣኪ’ ከም
ዝበሃል፣ ግብረ መልሲ ናይቲ ኩለ እከይ ውጥናት ቤት ጽሕፈት ህግዯፍ ካምፖ ቦሎ፡ እነሆ ሎሚ
ናብ ማይ ከም ኣኣተወት ኣንጭዋ ህጣም እቲ ግናይ ርክያሞኣ ጠፊኡ። ‘ድሕሪ ጥራጥ፡ እግሪ
ምእካብ!’ ከም ዝተባህሇ፣ ብቢሻን ብማይ ዕዲጋን ብድርብ መሰንገሇታቱ ተሓጒሙ ክነሱ ከኣ ከም
ወረጃ ኢደን እግሩን ኣኪቡ ትም መሪጹ።
ማሕጎማ ግርም ዝኾነት መድሃኒ ኢያ ዝነበረት ቀዯም ከምዚ ሎሚ ተክኖሎጂ ከይማዕበሇ
እንከሎ። ማሕጎማ ንዝተበሊሸወ ወይ ዝረግአ ዯም፡ ካብ ውሽጢ መጽያ እተውጽእ ቀርኒ ኢያ
ዝነበረት። ንሕሙም ማሕጎማ ምስ ተገብረለ፡ እቲ ዝተረፈ እኽብካብ ዯም ናብ ሓዯ ከባቢ ምስ
ተዋህሇሇ፣ ዲግማይ ማሕጎማ ይግበረለ ኢዩ። እዚ ዲግማይ ማሕጎማ ብቋንቋ ትግርኛ፡ ዛውራይ
ተባሂለ ይጽዋዕ። ሕጂ’ምበኣር ኢሳይያስ ግሩም ብዝኾነ ኣተሓጓጉማ ተሓጒሙ ስሇ ዘሎ፡ መዏገሲ
መድሃኒት ረኺቡ ኣሎ። ጽንሕ ኢለ ትልኽ ምስ ጀመረ ግን ዛውራይ ክዯሉ ኢዩ። ግሩም ርኤና
በሇ ኣባ ጊምባሕ በረኻ! እነሆ ድማ ኣብ ዕሇት 20 መጋቢት ዘውግሐት ሇይቲ፡ ግሩም ርኢና።
መዏዯኒ ወርቂ ቢሻ እታ ንስቅያት ህዝቢ ኤርትራ መናውሒት ዝነበረት ትካል ኢያ።
መዏዯኒ ወርቂ ቢሻ እታ ንህግዯፍ ቅልጽሞም ዘሕበጠቶም ጉድጓድ ኢያ። ቢሻ እታ ሕልሚ
ኢሳይያስ ንክትትግብር ትጽቢት ዝተገብረሊ ወርቂ ዝመልአት እንተሉ ኢያ። እህምምም! ከምቲ
‘በጥ በል ሽዯን፡ ብጻይና ኣይኮነን ወዯያ ግብረቱ’ ዝበሎ ሰብኣይ በዒል እምባዯርሆ፤ ሕጂ’ዶ
ይሓይሽ ኢሳይያስ ዯኣ’ሞ ከይሰሓቑኻ ምስሓቕ? እታ ኣብ እግሪ ዯብር ቢሻን ከባቢ ዒድ ገናድን
እትርከብ መዒዯኒት ትካል፡ ዯቃ ኣብ ሲናይን ባሕሪታት ብካዕበት ይሃልቁን ይስዯደን፡ ኣባይቲ
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ህዝቢ ብዶዘራት ይዒኑ፡ መንእሰያታ ኣብ ሓመድ ሳዋ የንገርግሩን ንዯቂ ዯምህትን ዯቂ ግንቦት 7ን
ድማ ትቕልብን ትከናኸንን ዝነበረት ቅሚጦ ኢያ።
ብዛዕባ ቢሻ ብዙሕ ኢዩ ተዘሪቡን ተባሂለን። ‘እንዲ ጃህራ ድራሮም፡ ሸውዒተ መጎጎ ኣጒዶም
ጾሞም ይሓድሩ’ ከም ዝበሃል፡ ካብ ቢሻን ወርቂ ቢሻን ከኣ ብዘይካ ጃህራን ብዯዏን ንህዝቢ ዝዕዯል
ቅጫን ሃንዛን ኣይረአናን። ክንዯይ ጃህራ ዘይሰማዕና! እንቋዕ ዯኣ ምዕዲን ቢሻ ተጀመረ’ምበር፡
ኤርትራ ወርቂ ንወርቂ ክትተፍእ ኢያ፡ ወይልኹም ጸሊእቲ ኢሳይያስ ክበሃል ሰሚዕና። ኣምባሳዯር
ህግዯፍ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝነበረ ግርማይ ገብረማርያም /ሳንቲም/ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ንዝነብሩ
ኤርትራውያን ዯገፍቲ ህግዯፍ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ፡ ‚… ኤርትራውያን ዯቀንስትዮ እቲ ኣብ ቢሻ
ዝወዯቐ ንጋፍ ወርቂ ጥራይ ንስልማት ይኣኽሇክን ኢዩ‛ ኢለ ነበረ።
ኣንታ ዒሻ መጣቕዑ ህዝቢ! ኣሎ ተካል ዕልልታ፡ ኣሎ ከኣ ርሑስ ኣውያት! ኣንታ ብርሑስ
ኣውያት እትስዕስዕ ህዝቢ፡ ኣንታ ምቁር መርዚ ህግዯፍ ዘይኮኽየካ ማህቡል! ቢሻን ወርቂ ቢሻን’ኳ
ንብረትካ ንብረት ኤርትራውያን ኢዩ። እንተኾነ ገበነኛን ገባቲን ስርዒት ኣብ ሃገር ክሳብ ዘሎ፡ ኩለ
ኣብ ልዕሉ መሬት፡ ትሕቲ መሬትን ማእከል ባሕሪን ዝርከብ ጸጋታት ኤርትራ፡ ዝብጻሓና
ኣይኮነን። ኢሳይያስ ብሂወት ክሳብ ዘሎ ወርቂ፡ ባህርያዊ ጋዝ፡ ነዲዱ፡ ፖታሽ ወ.ዘ.ተ…
ኣይንታይናን ኢዩ። ክንድ ዝኾነ ኢዩ ከኣ ኣብ ዝሓሇፈ ቀረባ ሰሙናት፡ እልቢ ዘይብለ ዶሊራት
ኣብ ባንክታት ስዊዘርሊንድ ከም ዝተቐመጠ ዝተፈልጠ።
‘ኣነ ዝምነ ወርቂ ቢሻ፡ ኢሳይያስ ዝሃበኒ ክሊሽን ራሻ’ እዚ’ውን ድንቂ ዝኾነ ዯርፊ ኢዩ። እዚ
ኣረጊት ስርዒት መንእሰያት ወዱኡስ ሎሚ ናብ ኣስናንኖም ዝወድኡ ዯቂ ስሳን ሰብዒን ምዕጣቕ
ኣትዩ ኣሎ። ኣብዚ ርእሰ ምትእምማን ኣጥፊኡለ፡ መኣዝኑ’ውን ተዘናቢለለ ዘሎ ናይ ጽልግልግ
ግዜ፡ ከምቲ ቦምባ ትኪ ዯርብዩ ዝሃድም ዯባይ ተዋጋኢ፡ ኢሳይያስ ክንሃድም’ውን ናይ ኣጥፊእካ
ምጥፋእ ሊኼማ ምግባር ክህቅን ከም ዝኽእል ንግምት።
ስሇዚ ኣንታ ህዝቢ! መመሉስካ ናብ ክትወጽኦ ዘይትኽእል ህጉም ከይትሽመም፡ ሰናድርካ
ኣይትዒበስ፤ ሕጂ ንገበነኛ ኢሳይያስ በቲ ዒጢቕካዮ ዘሇኻ ሰናድር ኣሊህሞ። ድሕሪ እዚ ፍጻሜ’ዚ
ሰበብ ክህለ ኢዩ። ከምቲ ‘ኣብ ክንዱ ንቀራናት፡ ንጓዕማማት’ ዝበሃል፡ ግብረ መልሲ ናይዚ ወሪደዎ
ዘሎ ከቢድ ማሕጎማ፡ ንብዙሓት ሰባት ክኣስርን ክቐትልን ክንጽበ ኢና። እዚ ከኣ እቲ ኢሳይያስ
ንፍርቂ ዘመን ዝሰርሓለ ሜሊ ምዃኑ ስሇ እንፈልጥ፡ ዘይተርፍ ዕዮ ኢዩ። ወዮ ብቀዯሙ ክፉእ ስኒ፡
እንጣጢዕ ቁሒሙ ይስሕቀኒ! ሕጂ ከኣ መመኽነይታ ስሇዝረኸበ፡ ንምእሳር ኣጻዊደሎም ዝጸንሐ
መኮንናት ክሇቕሞም ከም ዝኽእል ከይዯቀስና ዝሓሇምናዮ ጉዲይ ኢዩ።
ግሩም ማሕጎማ! ኣንታ ዯሊዪ ፍትሒ ኤርትራዊ፡ ብስሙር ድምጺ ዘይከምዚኣ’የ ዯልየ፡
ዘይከምዚኣ’የ እናበልካ ሓባሪ ኮምፓስካ ኣስተኻኽል። ግሩም ማሕጎማ! እወ፡ ኣንታ ኦሮማይ!!
ኢልካ ኣብ ዯረት ቅብጸተ-ተስፋ ዝጸናሕካ ዯምበ ተቓውሞ፣ እታ ንነዊሕ ዒመታት ዒሇባ ሳሬት
ዝተሸፈነት ቢኒኮሎኻ ወልዊልካ ኣነጻጽራ። እወ! ከምቲ ‚…ይመልኣዮ‛ ዝበሎ ኣቦይ ተኸስተ
በዒል ዒዱ ንፋስ ድማ፡ ማሕጎማ ንኢሳይያስ ይመልኣዮ።

ሞት ክናና ንኢሳይያስ!
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