ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ!
ረድኢ መሓሪ /ኣለና/
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1ይ ክፋል
ብድሕሪ ስርሒት ተርግእ ቢሻ፡ መመርገጺኻ ኣፍልጥ ኢዩ ኮይኑ ቀንዩ። ከምዙ ዜኣመሰለ
ፍጻሜ ምምጽኡ’ውን ሻነ’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ከኣ ብዚዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግዯፍ ዜተበየነ
ኣህጉራዊ እገዲ፡ ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ኣለና ካብ ዜብሉ ኤርትራውያን ብዘሕ ፈያር ርእይቶታት
ሰሚዕና ኢና። ‚… ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግዯፍ እገዲ ክግበር
የብሉን! ብእገዲ ህዜብና ክህሰ’ዩ‛ ኢሎም ተማጒቶም ኢዮም። ነቲ
መራሒ ህግዯፍ ኣብ ተለቪዥን ቀሪቡ፣ ‚…ኣብዙ ሃገር እኽሊ
ምሻጥ ክልኩል ኢዩ። ብሑቕ’ውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐስ
የብሉን።‛ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዜብና ዜኣወጆ ግሁድ እገዲ ረሲዖሞ
ያኢ።
ያኣኽዋንና!
እዙ
ከምዙ
ዜኣመሰለ
ኣጋጣሚታት
ኣይጸላእናዮን። ምኽንያቱ ነዊሕ ጉዕዝ ከይከድና እንከለና፡ ብኣግኡ
ነናትና ኣረኣእያታት ምንጻሩ ግሩም ስለዜኾነ። ህዜቢ ኤርትራ ካብ
ህግዯፍ ዜረኸቦ ሓዯ ረብሓ ኣሎ።፡ እቲ ሃራሚ፡ ኣሳሪን ረሻኒን
ተዚራባይ ትግርኛ ብምዃኑ ጥራይ። እቲ ፍልልይ ካብ ቤት
ማእሰርቲ ማርያም ግንቢ ኣስመራ፣ ናብ ሰፈር ኣዚብእ ዒራዒሮ ምቕያሩ ጥራይ ኢዩ። ስለዙ
መግዚእቲ ጨካን ኢሳይያስ ካብ በነ ሃይለ ስላሴን ግዜኣት ዯርግን ብምንታይ ኢዩ ዜፍለ? እዙ
ከምዙ ዜኣመሰለ ኣዜዩ ሓዯገኛ፡ ነዚ ሃገር ከኣ ናብ ሃው ዜበለ ጸድፊ ዜኸተታ ስርዓት፡ ኣብ ሕምሞ
መትኒ እንተተሃርመ ስለምንታይ ኢዮም ሰባት ሕግብግብ ኢሎም።
ኣብ ዓበይቲ ሃገራዊ ጉዲያት ለና ኣረኣእያ’ውን ካብዙ ንኣሽቱ ተርእዮ ኢዩ ዜብገስ።
ብድሕሪ ፍጻሜ ተርግእ ቢሻ፡ ቅልጽም ህግዯፍ እናተብጠን ጎማ ኢሳይያስ መስማር ከም ዜኣተዎ
እናነፈሰን፡ ‚ምትእትታው ኢድ ወያነ‛ ብዜብል ምኽንያት ናይ ዯገፍቲን ተቓወምቲን ሓባራዊ
ቁማ ክንሰምዕ ቀኒና ኢና።
ሰባት ነናቶም ኣረኣእያ ክህልዎም ሰናይ ኢዩ። ክንድዜኾነ ከኣ፡ እዙ ናተይ ናጻ ርእይቶ
ምዃኑ ከብርህ እዯሊ። እቶም ቢሻ ትካል ህግዯፍ ክህረም የብሉን ዜብሉ ዜነበሩ ድማ፡ ሕጂ
ንኢሳይያስ ናብ እንዲ ጎሚስታ ወሲዶም የንፍሕዎ።
ኣብ ልዕሊ ሃገርና ኤርትራ ቀጥታዊ ይኹን ብኢድ ኣዘር ወራር ናይ ዜኾነት ሃገር ኩኑን
ኢዩ። ብዚዕባ ጉዲይናን ህሉው ዚዕባናን ክንዚረብ እንተኾይንና ግን፡ ንኢሳይያስ ህጥርን ጉስዕን
ሎ ወርቂ ቢሻ ኢዩ። ስለዙ ንሱን ስርዓቱን ንሓዋሩ ክብንቆሱ፡ እቲ ጉስዖም ሎ ትካላት እውን
ብይ ንሕስያ ክዓኑ ይግባእ። ኢሳይያስ ብድጋፍ ህዜቢ ኤርትራ ኣይኮነን ክሳብ ሎሚ ጸኒሑ። ካብ
ግዛ ብረታዊ ቃልሲ ኣቐዱሙ ኣኻዕቢትዎ ብዜነበረ ሕቡእ ዶላራት፡ ብ2% ካብ ዛጋታት ዜኣከቦ
ገንብን ኣብ መወዲእታ ድማ ወርቂ ስለዜረኸበን ጥራይ ኢዩ ብሂወቱን ኣብ ስልጣንን ሎ።
ወርቂ እንተይረክብ፡ ወይ እቲ እንዲ ወርቂ ዜኾነ እንተሊ /ጉድጓድ/ ብኣግኡ
እንተዜህረም፣ ጥፍኣት ህዜቢ ኤርትራ ክሳብ ክንድዙ ኣምበይምኾነን። ስርዓት ህግዯፍ ስለዜሃጠረ፡
መንእሰያትና ግዲይ ሲናይን ባሕሪን ምዃኖም ጥራይ ከይኣክል፡ ሎሚ ድማ ግዲይ ግብረ
ሽበራውያን ኣይሲስ /ISIS/ ኮይኖም ክሳውዶም ተሓሪዶም ኣለዉ። ጅምላዊ ሞትን መቕፍትን
300-400 ኤርትራውያን’ውን ከም ልሙድ ፍጻሜ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ኢሳይያስ ኣብ 1973
ዓ.ም. ተኣልዩ ነይሩ እንተዜኸውን፡ ኣብቲ ተጋዯልቲ ዜገበርዎ ናይ 1993 ኣድማ ተቐፊደ
እንተዜነብር፣ ወይ ኣብ 2001 እቲ ዜጀመረ ህዜባዊ ነውጺ ገሊፍዎ እንተዜኸውን፣ ወይ’ውን ኣብ
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2013 ብስርሒት ፎርቶ መኸተ ጅግና ወዱ ዓሊ እንተዜኽምበል ነይሩ፤ ሎሚ ኣብ ከመይ ዜበለ
ዯረጃ’ኮን ምሃሎና? ኢልና ንሕሰብ። ኢሳይያስ ክእለ እንተተዯልዩ፡ እቲ ኣብ ሰራውር ዯሙ
ዜተተኽለ ኢንፍዩዥን ክብተኽ ጥራይ ኢዩ ለዎ። ንሱ ከኣ ኢንፍዩዥን ወርቂ ቢሻ ኢዩ።
ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ ከም ዜበሃል፡ ትማሊ ቢሻ ተሃሪሙ ኢልካ
ምቑዚም’ምበኣር ጣቋ ለዎ ረባ ኣይኮነን። ትካላት ኢሳይያስ ክህረም የብሉን ምባል፡ ብካልእ
ኣራርባ፣ ኢሳይያስ ኣብ ስልጣን ይጽናሕ ከም ማለት እየ ዜቖጽሮ። ዜገርመኒ ኣረኣእያታት
እውን ኣሎ፣ ‚…ኢሳይያስ ሎሚ እንተተኣልዩ፡ እዚ ሃገር እዙኣ ከም ሶማል ክትበታተን ኢያ።
ስለዙ ከም ሃገር ጠሚሩዋ ሎ ንሱ ጥራይ ስለዜኾነ ክጸንሕ ይሓይሽ‛ ዜብሉ ወግዓውያን
ተቓወምቲ ምህላዎም ኢዩ። ነቲ ‘ንከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና’ ዜበልዎ ኣቦና ወልዯኣብ
ወልዯማርያም፡ ኣኻኺሩኒ።
እዙ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜግበር ሎ ሕቡእ ጉስጢ፡ ለካ ቁስሊ ምጉዲእ ወይ
ምጉጥጣይ ይበሃል። ሰባብ ስርዓት ህግዯፍ ናብ ኢትዮጵያ ዜገብሮ ዜነበረን ሎን ግሁድ
ምዕግርጋርን ጉስጢን ከም ቅደስ ተግባራት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ምሃባ ግን
ይቅደስ ተግባር ኢዩ ምባል፣ ፍትሓዊ መርገጺ ኣይኮነን። ፍትሒ መታን ክንረክብሲ፡ ኣብ ዜኾነ
ሃገራዊን ኣህጉራዊን ጉዲያት ፍትሓውያን ምዃን፣ ወይ ፍትሓዊ መርገጺ ምውሳድ የድልየና
ኣሎ። ኢሳይያስ ንከይህረም ሎካ ሕቡእ ኣጀንዲ ኣወንዙፍካ፡ ‚ምትእትታው ወያነ‛ ብዜብል
ምስምስ፡ ልዕሊ ሃገራውያን ሃገራዊ ክትከውን ምድላይ ግን ኣይግድን።
ብቅንያቱ፡ ኣሸበሸብ ቢሻ ተዯብዱባ ኢሎም ‘ኣይትሓዘና’ ክብሉ ዜተሰምዑ ኣብ ዯምበ
ተቓውሞ ዜርከቡ ዛጋታት ምርኣይ፣ ንመዯንጾ ኢዩ ኮይኑኒ። ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት
ይበኸ ዜተባህለ ከኣ፡ ከምዙ ዜኣመሰለ ተርእዮ ምስ ተረኽበ ኢዩ። ኣብ ሕብረተሰብና ሞት ከቢድ
ክነሱ፡ ልዕሊ ሕልፈት ስለይቆጽሮ ኢዩ ‘ናይ ሕልፈት ይበኸ’ ዜብል መረዲእታ ዜመርጽ።
ሎሚ ኤርትራ እዚ ምድረ ሰማእታት ኣቐዱማ ሞይታስ ምግናዜ ኢዩ ተሪፉዋ ሎ። ብዚዕባ
ሞታ ምጸንሐ’ሞ ብዚዕባ ሕልፈታ ክብከ ምተገብአ። ‘ንስኽን ዜሞትክን ዓሚ ሰነ፡ ኣነ ዜሰማዕኩ
ሎሚ ቅነ’ ከም ዜበሎ ጥፉእ መላቐሲ፡ ኤርትራ ምስ ኢሳይያስ ምስ ተላፈነት ሞይታ ክነሳ፡
ይፈለጡ ነይሮምሲ፡ ብድሕሪ ስርሒት ቢሻ ኣልቂሶምላ።
ብልክዕ ንኤርትራ ክብከያ እንተኾይኑ፡ ኢሳይያስ ኣብ ብ1998 ዓ.ም. ኣብ ቅርዓት ባድመ
ብዯም መንእሰያት ጸወታ ክጅምር እንከሎ ኢዩ። ብሰበብ ዜወልዖ ኲናት ባድመ እውን፡ ኤርትራ
ልዕሊ 44 ሽሕ መንእሰያት ከሲራ ኢያ። ኢሳይያስ፡ ንዯም ኤርትራውያን ከም ዯመ-ከልቢ
ስለዜቆጾሮ፡ ኣብ ኲናት 1998-2000 ዓ.ም. ‚…ኣስታት 19 ሽሕ ተሰዊኦምና‛ ክብል ኣላጊጹ ኢዩ።
ንኤርትራ ሽዑ’ውን ክብከየላ ነይሩዎ። ሽዑ ኣብ ጋዛጣ ‘ሓዲስ ኤርትራ’ ኣንስቲ ስዉኣትን ዯቀንን
ብዚዕባ ውርሻ ዜርኢ ምልክታ ንከይወጽእ ብወግዒ ዯው ኢሉ ነይሩ ኢዩ። ምኽንያቱ እቲ ኣብ
መመዓልቲ ክወጽእ ዜጀመረ ምልክታታት፡ ንብዜሒ ስዉኣት ባድመ ከየቃልዕ ስለዜተባህለ።
ንህዜቢ ኤርትራ ሽዑ’ውን ‚…ወድነይ!‛ ብምባል ክብከየሉ ምተገብአ።
ኢሳይያስ፡ መዓስ ኢዩ ውጹእ ውልቀ-ምልካዊ ምዃን ኣግሂደዎ፡ ብትኽክል ዕለትን
ወርሒን’ኳ እንተይተገልጸ፣ ካብ ሜዲ ገቢሉ ንናጽነት ከም ዜኣተወ ግን ምንም ጥርጥር የለን። ነዚ
ሓላል መሬት፡ ሽዑ’ውን ክብከየላ ምተገብአ።

ሞት ክናና ንኢሳይያስ!
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