ሰልሶ ዯኣ ይብላኻ!
ረዴኢ መሓሪ /ኣለና/ መጋቢት 28-2015
ጓይላ ክስለስን ከይስለስን ናይቶም ተለሃይቲ ጉዲይ ኢዩ። ተዒብቲ፡ መርዒዊን መርዒትን ክስዕስዐ
እንከለዉ፡ ባህሊ ስለዜኾነ ጓይላ ዯስ እንተ ኢሉዎም ‚ሰልሶ የ… ሰልሶ ዯኣ ይብላኻ‛ ኢሎም’ዮም
ዜዯርፉ። ተዚሪብካ እንታይ ኣምጻእካ እንዴዩ ነገሩ፣ ሎሚ’ውን ነቶም ኣብ ቢሻን ኣብ ማዕ ዕዲጋን ኣስናን
ህግዯፍ ጉረፉ ሓይልታት’ድ ንበሎም መናፍስቲ፣ ‘ሰልሶ ዯኣ ይብላኻ’ ክብሎም እዯሊ። ክሳብ’ዙ ዕለት
እዙ፡ ነቲ ስጉምቲ ዜወሰዯ ኣካል ዚጊት ብወግዒዊ መንገዱ ኣይተፈልጠን።
ተስፋ እንተይነብር፡ ወዱ ሰብ’ውን ኣይምሃለወን። ስለዙ ንሕና ከም
ዯቂ ኢሳቕ፡ ብተስፋ ኢና እንነብር። ሕጂ’ውን እቶም ንምቕባርና ጎዲጉዱ
ዜኾዒቱ ተዃሉ ህግዯፍ፡ ኣብታ ዜኾዒትዋ ጋህሲ ከም ዜኣትዉ፣ ብተስፋ
ክንጽበ ኢና። ስለ’ዙ እየ ዴማ፡ ብዴሕሪ ዴርብ ጓይላ ቢሻን ማይ ዕዲጋን፣
ሰልሶ ዯኣ ይብላኻ ኢለ ንክሕንጥጥ ዜተበገስኩ። ኢሳይያስ ብይካ ቋንቋ
ሓይሊ ካልእ ዜኾነ መረዲዴኢ ቃላት ስለይብሉ፡ ጉዲይና ከኣ ብሓይሊ
ጥራይ ኢዩ መዕለቢ ዜረክብ። ስለዙ ኣንታ ከም ኣጋንንቲ፡ ኣብ እዋን ከውታ
ሰማያት ቢሻ ዜነቕነቕካ፡ ሕጂ’ውን ሰልሶ ዯኣ ይብላኻ!
‘ዕዉር እንታይ ትዯሊ፡ ብርሃን’ ነጋዲይ’ከ ዯሓን’ ከም ዜበሃል፡ ንሕና
ከኣ እዙ ጠቃር ግዛ ህግዯፍ ተቐንጢጡ፡ ብርሃን ክንርኢ ስለ እንዯሊ፣
ብዴሕሪ ምዴካር ቢሻ፡ ትካላት ኢሳይያስን ብጾቱን መመሊሱ ኣስናን ኣዯይ መንግዕ እንተኾነ፡
መቕዯዊና’ምበር ኣይክሓስመናን ኢዩ። ንሱ’ድ ኣይኮነን ፈላስፋ ጥፍኣትና? ንሱ’ድ ኣይኮነን በዙ ኤርትራ
ረኺባቶ ላ ሕሰም ዜሕተት? ስለዙ ኣንታ ስርኤል ቢሻ፡ ሰልሶ ዯኣ ይብላኻ!
በዙ ይኹን በቲ፡ ዕዴመ ህግዯፍ ንምሕጻር ዜተጀመረ ስርሒት ስለዜኾነስ ብዴሕሪ ዴርብ ጓይላ ኣብ
ቢሻን ኣብ ማይ ዕዲጋን፣ ተለሃይቲ እንተሰለሱዎ፡ ኣብ ቅርዒት ኢሳይያስ ኢዩ ክኸውን እቲ ስብራ።
ብዚዕባ ስርሒት ቢሻን ማይ ዕዲጋን ብዜምልከት፡ ኣቦይን ኣዯይን ነንበይኑ ጸሎቶም ኮይኑ ቀንዩ ኣሎ
ወረታትና። ከምቲ ሓርበኛ ኣቦና ወልዯኣብ ወልዯማርያም ‚ኤርትራውያን ንከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና
ኢና‛ ዜበልዎ፡ ንሕና ኤርትራውያን ዴማ ሎሚ ፈጺምና ንከይንሰማማዕ ተፈራሪምና ኢና። ኣብ ብዘሓት
ወሰንቲ ጉዲያት ፈንጨጋር ዜኾነ ኣመለኻኽታ ስለሎና፡ ተሰማሚዕና ኣይንፈልጥን ኢና።
ፍልልያትና ብሳልዲትርሺ’ውን ክለሓም ስለይክእል፡ አሔው! ከከም ጸሎትና ይግበረልና ንብል።
ንሕና ኤርትራውያን፡ በዙ ሎሚ ቅነ ኣብ ቢሻን ማይ ዕዲጋን ዜወረዯ ስጉምቲ’ውን ክንሰማማዕ
ኣይንኽእልን ኢና። ንመዯንጾ! ክኸውንሲ፡ ‘ምብላዕ ምብልዐ፡ ዜብኢ ዒዴና ይብልዒዮ!’ ይብሉ ሰባት
ኣለዉ። ኢሳይያስ ስጋናን ዯምናን ጸጊቡ፡ ፍጊዕ ኢሉዎ ክሳብ ባዕሉ ዜእለ፡ በዙ ናትና ዜብኢ ትም ኢልና
ንበላዕ ዜብሉ ሰባት ምርኣይ ከኣ ሓዴሽ ጉዲይ ኣይኮነን። ለባማት፡ ‚ክልተ ሰባት ርእስኻ የላን
እንተኢሎሙኻስ፡ ሃሰስ በላ‛ ይብሉ። ስለዙ ረርእስኻ ፈትሽ ኣንታ ህዜቢ!
እዙ’ውን ሓዯ ካብቲ ብቐሊሉ ይለሓም ፈንጨጋራትና ኢዩ። ከምቲ ቅዴሚ ሒዯት መዒልታት
ንዯብዲብ ትካል ቢሻ ኣመልኪተ ‚ማሕጎማ‛ ብዜብል ዜጸሓፍኩዎ ኣርእስቲ፡ ዚውራይ እውን እንተዜዴገም
ክንዯይ’ኮን ዯስ ምበለኒ! ወላ’ኳ ናይ ርእይቶ ፍልልይ ጸጋ ነቲ ዜገብር ዜዒግቶ እንተይኮነ፡ ‚…እዙ ስርዒት
እዙ ብኣና ክህረም ኣለዎ‛ ብዜብል ኣረኣእያ፡ ምህራም ትካል ቢሻ ጉሃዮም ኣሕዋት ብምስመዏይ ሓዙነ።
ከምቲ ‘ሰራሕ ገንኢ፡ ምስራሕ ሞጎጎ ይኣብዮ’ ዜበሃል፡ እቲ ንግንባራት ዯርግ ዜዯምሰሰን ቅያ ዜሰርሐን
ህዜቢ ኤርትራ፡ ስርዒት ኢሳይያስ ንምእላይ ኣላሽ ኢሉ’ዩ። ፈቲና ኣይፈቲና ከምኡ ስለዜኾነ ውሽጥናን
ውሻጠናን፡ ኣስናን ኢሳይያስ ብዜኾነ ወንጭፍ እንተጎረፈ፡ ብዴሕሪ ጓይላ ኣብ ቢሻ’ውን ሰልሶ
እንተተባህለስ እንቋዒናይ ተዒለለ ክበሃል ምተገብአ።
ሽዐ ኣብቲ ወጋሕታ ለይቲ ሰዒት 04፡30፣ እቲ መርዴእ ንኢሳይያስ ምስ ነገርዎ፡ ከመይ’ኮን ነይሩ
ይኸውን ትርግታ ልቡ? ሓንቲ ቦምባ ናብ መዯቀሲኡ ወዱቓ ኣቃቢጻቶ እንተትነብር’ከ ስምዑታትና ሎሚ
ከመይ’ኮን ምኾነ? ዴምጺ ዯቂ ሓላላት ኢዩ’ሞ፡ ኣይተርፍን ይኸውን ግዱ! ክሳብ ብሰማይ ዴዩ ብመሬት
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ሰልሶ ዯኣ ይብላኻ ዜስማዕ፡ ዯጊም ዴሕሪ ሕጂ ጽሉልና ከም ውሕጂ ለይቲ መሕዯሪኡ ኣይክፍለጥን
ኢዩ። ሓንሳብ ከርከበት፡ ጽንሕ ኢሉ ዒዴሹማ፣ ኣብ ሳልስቱ’ውን ዒራርብ እናቀያየረ ክሳብ ዜዒርብ ክቕኒ
ኢዩ። ረዴዮ መሪናዮን ባጽዕን ዴማ ኩቦ ዯርብዩ፡ ክሰናበተን ኢዩ።
እስከ ጋእ ንበል! ብመጀመርያ እዙ ኣብ ኤርትራ ሎ ስርዒት ንህዜብና ክሳብ ይወከለ፡ እቲ ንሱ
ዜወነኖ ንብረት ይዕበ ይንኣስ ናትና ናይ ኤርትራውያን ንብረት ኣይኮነን ክቡራት ኤርትራውያን።
ንሳቶም እቶም ጸይቀ_ዕሉላት መራሕቲ ህግዯፍ እውን ምንም ኣይብጽሑናን ኢዮም። ስለዙ ብዜኾነ
ሓይሊ ዴዩ ብበርቂን ነጎዲን ንሳቶምን ንብረቶምን ዐና እንተኾኑ፡ ዴራርና ኢዩ ዜዒቢ። ሎሚ ኣብ
ኤርትራ፡ ብቋንቋ እቲ ኣብ ውሽጢ ዜነብር ህዜቢ፡ ስርዒት ዯርግ ዜሕሸሉ ግዛ ኢዩ ሎ እንተተባህለ
ምግናን ኣይኮነን። ኣብ መነ ህግዯፍ፡ ብይካ ኣብ ትሕቲ መሬትን ባሕሪን ሎ ባህርያዊ ሃብቲ፡ ልዕሊ
መሬት ሎ ንብረትን ወርቂን ኣይንታይናን ኢዩ።
ኣይኮነን’ድ ወርቂን ማዕዴናትን፡ ሎሚ ህዜቢ ኤርትራ እቲ ጨቖቕ ኢሉ ስርሖ ኣባይቱ’ውን
ብድራት ይፈርስ ኣሎ። ስለዙ ኣባይቲ’ውን ኣብ ዜኾነ እዋን ኢሳይያስ እንተተቖጡዐ ክፈርስ ስለዜኽእል፡
ኣይንብረትናን ኢዩ። ስዯትን ሞትን እውን ገና እግረእግሪ ኤርትራውያን ኢዩ ዜኸይዴ ሎ። ኤርትራ
ኣብን ዜሓለፋ 24 ዒመታት፡ ከመይ ዜበለ ቁጠባዊን ፖለቲካዊን መዋቕር ሃኒጻ ትርከብ ኣላ? እዙ ናይ
ዕንወት ካሪክለም ዜሓንጸጸ ስርዒት፡ ብይካ ማርሽ-ኡንዳትሮ ንወላ ሓንቲ ስጉምቲ’ውን ንቕዴሚት
ኣይከዯን። ‘ወረ ጎንዯር፡ ከከም ጊላዋኻ’ ከም ዜበሃል፡ ኣመለኻኽታና ኣብ ስርዒት ህግዯፍ ከኣ፡ ብኡ መጠን
ከከም ጊላዋና ኢዩ። እቶም ትካል ቢሻ ተሃሪሙ ኢልኩም ትሓሙ ለኹም ዛጋታት ኤርትራ ዴማ፡
ኣምላኽ ብጸበሉ ይፈውስኩም።
መሬትሲ ተፋሒሩ። እሞ’ኸ ዴኣ ሽያጥ ወርቂ ቢሻ ናበይ ኣተወ? መን’ድ ኣሎ’ዩ ከም ሸዊት ገዯና
ካብ ወርቂ ቢሻ ዜተመቕለ? ‘ይኣሓኻ ነየቒሓኻ’ ከም ዜበሃል፡ በቲ ኣብ ጁባ ውሑዲት ዜኣተወ ኣማኢት
ሚልዮናት ድላራት ዜቕይሕ እንተሎ ግን፡ ሎሚ ገጹ ትኪ እንተመሰለ ሓቁ ኢዩ። ምህራም ትካል ወርቂ
ቢሻ፡ እዋናዊ መፍጋእቲ ንኢሳይያስ ኢዩ። ብሰንኪ ፋሕፋሕ ምባልና፡ ህዜቢ ኤርትራ ነዙ ገበነኛ ስርዒት
ኣልዩ ዜምነዮ ህዜባዊ መንግስቲ ክተክል ኣይከኣለን። ንዴሕሪት ተመሊስና ኣብ እንርእየሉ ግዛ ከኣ፡
ኩላተን ፍጻሜታት ነናተን መዚግብቲ ኣለወን።
ረሰዒይን ዒሻን ህዜቢ ስለዜረኸበ’ድ ኣይኮነን ነቲ ባዕሉ ባርዖ ኲናት ባዴመ፡ ‚ወያነ ኣብ ባዴመ
ወሪራትና‛ ኢሉ ንህዜቢን ሃገርን ጥፍአ። እወ ሰልሶ ክሳብ ዜበሃልሲ፡ ጋእ ዯእእ ንበል። ከመይ ግን
ይርሳዕ 1998-2000 ዒ.ም. ዜነበረ ህልቂትን ዕንወትን መዲርግቲ ነይሩዎ ዴዩ? ልዕሊ ሓዯ ሚልዮን ህዜቢ
ተበሳቢሱ’ድ ኣይኮነን! ሽዐ’ድ ኣይኮነን ኣብ ዯገ ካብ ዜነብሩ ኤርትራውያን ንብረትን ገንብን ብሰበብ
‚መኸተ ንወራር‛ ዜተመንዜዏ! እወ እስከ ንክር ኣብ ኣስመራ ብዯቀንስትዮ ዜነበረ ኣኼባታት፡ ዜነበረን
ስልማት’ድ ንሓጎስ ክሻ ኣየረከባን ኢየን ኣዳታት ኤርትራ!
ከዯ ከኣ! ከዯ ትርግታ ህዜቢ ኤርትራ እናሰረቐ፡ ነቶም መራግእቲ ሃገራውነት ዜነበሩ መሪሕነት
ውዴብ ህዜባዊ ግንባርን ጀጋኑ ጋዛጠኛታትን ንለኣለም ጥፍኦም። ኣበይ ኣለዉ በዒል ማሕሙዴ ሸሪፎ
ጎይታ ጠባይ፡ ኣበይ ኣተዉ እኒ ዴሩዕ ሊቀ-ሊቃውንቲ፡ እንታይ ኢዩ ኣበስኦም እኒ በዒል ዐቕበ ኣብርሃ
ኢዴካ መሊስካሉ ይናኸስ ኣቦ ስዴራ፡ አረ እንታይ ኢዩ ገበናቶም በዒል ጴጥሮስ ኣንበሳ ናቕፋ፡ ብርሃነ፡
ሓምዴ ሕምዴን ጀርማኖን ከ ሕያዎት ናይ ህዜቢ ጓሶት’ድ ኣይኮነኡን ዜነበሩ። ኣብ ኲናት ዜለመሰ
ኣባዒረ’ኸ ክእሰር’ድ ምተገብአ? በዒል ስዩም ጸሃየ፡ ኪሮስ ዒወር፡ ኢሳስያስ ረዴኢ ወ..ተ… ምንም በዯል
ኣይነበሮምን’ኮ! ሽዐ ኢሳይያስ ከምቲ ‘ጩግራፍሲ ነፍሳ ሃሪማ፡ ባዕላ ተአዊ’ ዜበሃል፡ ብሰበብ ባዴመ
ንሙሉእ ህዜቢ ኤርትራ ብሓንቲ ፊስካ ኢዩ ከም ጽምብላሊዕ ናብ መጋርያ ሓዊ ሰሪዕዎ። ጠጠቖ ዴማ፣
ብሰንኪ ፋሉላዊ ኣከያይዲ ኢሳይያስ፡ ኣብ 1999 ኣብ ባዴመን ከባቢኣን፡ ኣብ ወርሒ ግንቦተ-ሰነ 2000 ኣብ
ፎውሊና፡ ከርካሻ፡ ገርሰትን ማዕሎባን ዜሃለቐ መንእሰይ ኣብ ምንትምንታይ? ሰብ ምስ ሃለቐ’ኮ’ዮም
ኣዜቲ ሰራዊት ዜነበሩ ኮሎኔላት በዒል ሚኪኤል ወሎን ወዱ ዕንቋይን ዜተማረኹ። ስለምንታይ ግን
ኤርትራ ንከምኡ ዜኣመሰለ ውርዯት ተፈሪዲ?
ናይ ትማሊ ዜተረስዏስ፡ ናይ ቅዴሚ ትማሊ ዯኣ ከመይ ኢዩ ክኸውን ኣንቱም ህዜቢ? ንስርዒት
ህግዯፍ እገዲ ይገበረሉ ክበሃል እንከሎ’ውን ብዘሓት ተቓወምቲ መሰል ወረጃታት ማዕድ፡ ‚እገዲ ንህዜቢ
ክሃስዮ ስለዜኽእል፡ ክግበር የብሉን‛ ኢሎም። እቲ ቀንዱ ንህዜቢ ሰንበረ እገዲ ግን፡ ስርዒት ህግዯፍ ኢዩ።
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ሓንቲ ኩንታል መሸላ ካብ ጎሉጅ ናብ ኣስመራ ከይትኣቱ፡ ብሑቕ’ውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንከይንቀሳቐስ
ክልኩል ምዃኑ’ድ ባዕለ ሓዋርያ ጥፍኣት ኣብ ተለቪዥን ኣይኣወጀን ኢዩ? ንኩላቶም ዒቕሚ ዜነበሮም
ኤርትራውያን ነጋድ ብመኾስተር ጸሪጉዎም ኢዩ። ንወዯብ ባጽዕ መሕብኢት ንክትኮኖ፡ ህዜባ ኣበሳቢሱ’ድ
ኣይጠረዝምን። እስከ ንምዕራብ ኤርትራ’ውን ኪደ’ሞ ኩነታት ህዜቢ ገርሰትን ተበልዴያን ከመይ ኢዩ
ዜነበረ ኢልኩም ሕተቱ።
እቲ ካብ ሽያጥ ወርቂ ቢሻ ዜርከብ ካብ 300-400 ሚልዮናት ድላራት ዜበሃል፡ ናበይ ኢዩ ዜኣቱ
ዜነበረ ኢልካ ምሕታት እዋናዊ ኢዩ። ኣብ ስርዒት ህግዯፍ ብፍሉጥ መንገዱ፡ ‚ኣንታ ህዜቢ እዙ ናትና
ብጽሒት ኢዩ፡ እዙ ከኣ እጃምካ ኢዩ‛ ዜበለ በዒል ስልጣን የለን። ካብ ሽያጥ ወርቂ ቢሻ ባኒን ከኒናን
ይግዚእ እንተነይሩ፡ ካብ ሽያጥ ወርቂ ቢሻ ዩኒቨርሲቲ እንተዜህነጽ፡ መብራህቲ እንተዜትከል፡ መነባብሮ
ህዜቢ ወላ’ውን ብመጠኑ እንተዜመሓየሽ ነይሩ፡ ኤ…እ! ኢልካ ዜግ ትብል ኢኻ።
እቶት ወርቂ ቢሻ ይኹን ካልኦት ኣታዊታት፡ ብይካ ናብታ ይትጸግብ ማዕከን ህግዯፍ፡ ናብ ካልእ
መዒላ ክውዕል ኣይረኣናን። ኣብ ስርዒት ኢሳይያስ ኣታዊ ወርቂ፡ ካብ ኮንትራባንዴ ዜርከብ ድላራት
ይኹን ካልእ ሃገራዊ ኣታዊታት፡ ብይካ ንሱ ባዕሉን እቶም ብኣጻብዕቲ ዜቑጸሩ ኣኽላባቱን ካልእ ዜፈልጥ
ሰብ የለን። ባንክ ኤርትራ ከም ሃገራዊ ትካል መጠን፡ ዴልዮ ናይ ወጻኢ ባጤራ ካብ ሓጎስ ክሻ ኢዩ
ዜልምን። ኣማሓዲሪ ባንክ ኤርትራ ዜነበረ ኣቶ ተኪአ በየነ ኣብ ሓዯ ኢሳይያስ ዜነበሮ ኣኼባ ‚…እዙ ካብ
ዜተፈላለዩ ምንጭታት ዜርከብ ሎ ድላራት ናበይ ይኣቱ ኣሎ? ንሕና ከም ባንክ ኤርትራ’ኸ ንሃገር
ዜምልከት ድላር ክንፈልጥን ክንሕዜን’ድ ኣይግባኣናን ኢዩ?‛ ኢሉ ምስ ሓተተ ኢዩ ሹዐ ንሽዐ
ኢሳይያስ፤
‚…ተኪአ በየነ ብዘሕ’ውን ሓሚመ ጸሚመ ትብል ስለለኻ፡ ኣመት ጥዕናኻ እንተገብርካ ይሓይሽ።
ስራሕካ ከኣ ንክብርኣብ ኣረክቦ‛ ኢሉ ኣዯኪልዎ። ስለዙ ነፈርቲ ኲናት ኢትዮጵያ ዴየን ወይስ ካልእ
ስርሒት፡ እቲ ቀንዱ እስትንፋስ ዜህብ ሎ ትካል ቢሻ ብታርጌት እንተተሃርመ፡ ብይካ ምሕጻር ዕዴመ
ኢሳይያስ፡ ካልእ ናይ ህዜቢን ሃገርን ክሳራ የብሉን። ቀስ ብቐስ ኩሉ ብሓይልታት ምክልኻል ተዒጢዐ
ዜነበረ ኣጽዋርን መራኸቢታትን፡ ናብ ዯምህትን ተቓወምቲ ኢትዮጵያን ክሰጋገር ጸኒሑ ኢዩ። ስለዙ ኣብ
ከምዙ ዜበለ ኩነታት፡ ከመይ ገይሩ ኢዩ ኤርትራዊ ሰብ ሃገርን መንግስቲን ኣሎኒ ክብል ዜኽእል?
ተቓወምቲ ውዴባት ኢትዮጵያ ሙሉእ ይጉደል ባጀቶም ካብ ሽያጥ ወርቂ ቢሻ ምንባሩ ክንሰምዕ
ጸኒሕና ኢና። ፈነወ ራዴዮን ተለቪዥንን ‚እሳት‛ ብህግዯፍ ከም ዜምወል ኣይንጋዕናዮን። ስለዙ ኣብ
ቢሻ ቀርኒ ኢሳይያስ ኢዩ ተዯርዑሙ ሎ።
ኣብ ማይ ዕዲጋ ዜነበረ ተተኮስቲ /ኤምዲዴ/ መን ገባሪኡ ብየገዴስ፡ ነዱደ ዜብል ዛና ሰሚዕና
ኣለና። እቲ መዯሰቒ ንዯቀባት ዜነበረ ዒረራት ህግዯፍ ከም ዒርሞ ሓጋይ እንተነዯዯ፡ ግሩም ኮነ። ስርዒት
ህግዯፍ ክብተኽ እንተኾይኑ፡ ስትራተጂካዊ ትካላቱ ክብተኽ ኣለዎ። እቲ ንነዊሕ ዒመታት ኣብ ጅማት
ኢሳይያስ ተተኺሉ ዜነበረ ኢንፍዩዥን ወርቂ ቢሻ’ምበኣር ዯጊም ተበቲኹ ኣሎ። እቲ ምብታኽ ዒቢ
ይኹን ንእሽቶ ገዴስ ኣይኮነን፡ እንታይ ዯኣ፣ መልኣከ ሞት ጉራዳ ተዒጢቑ ንኢሳይያስ የንጸላልዎ ከም
ሎ ኢዩ ግዛ ነጊሩና ሎ። እሞ ከምዙ ዜኣመሰለ ስርሒት እንተተሰለሰ፡ እንታይ ከይብለና! ሰልሶ ዯኣ
ይብላኻ ኣንታ ኣስናን ህግዯፍ ጉረፍካ።
ከምዙ ንሰምዖ ለና፡ ብዴሕሪ ዕንወት ወርቂ ቢሻ፣ ኢሳይያስ ንሰራዊቱ ኣብ ከባቢ ድባት ፍኒሕኒሕ
የብሎም ኣሎ። ኩሉ መራኽቢ ዛናታቱ’ውን ንምልዕዒል ዜምልከት ፈነወ ይዜርግሕ ኣሎ። ‘ኣረጊት ፈከረ፡
ግንቦት ኣዜመረ ኢልካ ኣይትእመን’። ብይ ዲንጋ ንባሕሪ ኣይውረዴን ኢዩ። ህግዯፍ ዴማ ንክዕወት
ይኮነስ፡ ዲግም ዯም ህዜቢ ኤርትራ ንምኽዒው ቃታ ክስሕብ ይኽእል ኢዩ። ኣንታ ህዜቢ፡ ሎሚ ኣብቲ
በንዙን ዜተነስነሶ ምዴረ-ኤርትራ እታ ክርቢት ኣብ ክንዱ ብኣኻ ብኢሳይያስ እንተተወሊዒ፡ ኣዱዮ!
ሞት ክናና ንኢሳይያስ!
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