ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ!
ረድኢ መሓሪ /ኣለና/
16 ግንቦት 2015
2ይ ክፋልን መወዲእታን
ኢሳይያስ፡ ኣብ ገርሂ ልቢታት ኤርትራውያን ዜተሓብአ ቫይረስ ኢዩ። ከምቲ ፈውሲ
ይርከበሉ ሕማም ከኣ፡ ዚጊት ንሕና ዯቂ’ዚ ሃገር መድሃኒት ኣይረኸብናሉን። ስለዙ እቲ ንኢሳይያስ
መመሊሱ ዜሓብእን ሰውድን ዜነበረ ትካል መዏዯኒ ወርቂ ቢሻ ተሃሪሙ ኢልካ ክስማዕ ዜወርሐ
ግሁድን ሕቡእን ቁማ፡ ንኣዲም ገረሞ ኢዩ።
ናይ ሞት’ሞ ይጽናሕ፡ ኤርትራ ብሰንኪ ኢሳይያስን ጭፍርኡን
መስሓቕ ሸራፋት ብምዃና ብሕልፈታ፡ ክብከየላ ምተገብአ። እዙ
ኣብ ሜዲ ንብዘሓት ምሁራት ተጋዯልቲ ዜቐንጸለን ንላዕለዎት
ሓለፍቲ እናጸፍዏ ዜመጸን ኢሳይያስ፡ ቃሕ ከም ዜበሎ ንክገብር ገፊሕ
ማዕጾ ዜኸፈቱስ እቶም ገም ኢሉ ናብ ዑራዑሮ ዜኸተቶም
መሪሕነት ህዜባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነበር ኢዮም።
ካሪክለም ኣዕነውቲ ኣዋጃት እናተሓንጸጹ፡ ገዯብ-ኣልቦ ሃገራዊ
ኣገልግሎት፡ ምፍራስ ኣውራጃዊ ምምሕዲራት፡ ምቛም ፍሉይ ቤት
ፍርዱ፡ ምዕጻው ናጻ ፕረስ፡ ምምካን ቅዋም ኤርትራ፡ ምፍራስ
ግንባራት ባድመን ፋውሊናን፡ ወ..ተ… ኣብ ዜተራእየሉ ግዛ፣ እቶም ኣጸቢቖም ዜፈልጥዎ
ዜነበሩ ቅድሚ ምእሳሮም ተባዕ ስጉምቲ ክወስደ ነይሩዎም። እወ! ሽዐ ሰኣን ብትኽ፡ ሃገር ሎሚ
በቲኻ ኣላ። መሪሕነት ጉጅለ 15ን ሃገራውያን ጋዛጠኛታትን፡ ምዕጻው እታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ
ኣስመራ ምስ ተጋህዯ ከኣ፡ ገበል ዜነበረ ኢሳይያስ ናብ ኣሰለት ምቕያሩ ነጊሩና እንከሎ፣ እሕሕ
ዜብል ድምጺ ኣይተሰምዏን። እምበኣር ንኤርትራ ሽዐ’ውን ክብከየላ ምተገብአ።
እወ፡ ናይ ሞት ይጽናሕ፡ ናይ ሕልፈት ይበኸ! እዚ ናጽነታ ንምርካብ ልዕሊ 65 ሽሕ፡ ኣብቲ
ኢሳይያስ ዜኣጎዶ ዒርሞ ባድመ’ውን በራውር መንእሰያት ዜሃለቑላ ሃገር ክብከያ ምተገብአ።
ክብከያ እንተኾይኑስ ቢሻ ምስ ተዯብዯበ ኣይኮነን። እንታይ ዯኣ፡ ኣብ ምትሓዜ ባድመን ምፍራስ
ግንባር መረብ ሰቲትን ምተበኽያ። ብዚዕባ እቲ ኣብ ስምምዕ ኣልጀርስ፣ ‚ኤርትራ 25 ኪ.ሜ.
ንውሽጢ መሬታ ኣትያ ዯው ክትብል፡ ማለት ገዚእ ልኡላዊ መሬታ ግዜያዊ ናይ ጸጥታ ዝባ
/Temporary Security Zone/ ይኹን‛ ዜብል ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ውሳኔ
ክሓልፍ እንከሎ ምተበኽያ። ኢሳይያስ ከኣ፡ ነቲ ናይ ምንብርካኽን ሞትን ውሳኔ ኣብ ቅድሚ
ህዜቢ ዒለም ክታሙ ኣንበረሉ። እዙ ኣብ ፋኛቱራታት ኣባሻውል ምስ ዋንጫን ብርለን ዜዒበየ
ዜወጽኣሉ ላምፐን፡ ካብ ሰብኣዊ ስነ-ምግባር ዜረሓቐ ስለዜኾነ፣ ሕፍሮ ጉዲይ የለን። ‘ኣመል ምስ
መግነዜ’ ከም ዜበሃል፣ ቀናእ፡ ህልኸኛ፡ ነኻሲ፡ ቃጸኛ፡ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ዜባህርያቱ ኢሳይያስ፣
ሎሚ ኣብ መበል 70 ዒመቱ ለውጢ ክገብር ምጽባይ፡ ዕሽነት ጥራይ ኢዩ። ንኤርትራ ዜርንዜሕ
ክንበዒላ ዜግበኦም ዒመታት ኣዜዮም ብዘሓት ኢዮም።
እዚ ሃገር ክብከያ፡ ቋሬጣ ክእላን ዯም ክንበዒላን እንተኾይኑስ፡ እቲ ልኡላዊ መሬታ፡
ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዱ’ውን ዜተፈርዯላ ባድመ ገና ኣብ ኢድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምህላዉ ኢዩ።
‘ኣዯስ ትሓብእ’ሞ ሓበላ ዒይኒ ነይትሓብእ’ ከም ዜበሃል፣ ነዙ ሓቂ’ዙ ጎስዩ ክሓልፍ ዜዯሊ እንተሎ፡
ንብርሃን ጸሓይ ብኮበርታታት ጌርካ ንምኽዋል ምፍታን ከም ማለት ይቑጸሮ።
ብዘሓት ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ኣለና ዜብሉ፡ ነዙ ኩሉ ሞትን መግነዜትን ረሲዖም ኣብዙ
ዜሓለፈ ወርሒ፡ ምስቶም ዯገፍቲ ህግዯፍ ብሓዯ ቃና ‚…ኢትዮጵያ ዶብ ክሊ ኣየርና ጥሒሳ ናብ
ቢሻ ዯብዱባ‛ ዜብል ኣይትሓዘና ምስማዕና ከኣ ስዯምም ኢዩ። ብዚዕባ ስርሒት ቢሻ ብዘሕ

ዯናግር ኣታዊን ወጻኢን ወረታት ክስማዕ ወሪሑ ኢዩ። ኩሉ ዜመስሎ ገምጋምን ትንታኔን ከም
ዜገበረ እውን ሰሚዕናን ኣንቢብናን ኢና። ድሒሩ ብዜመጽእ ዜነበረ ሓበሬታ ግን፡ እቲ ዯብዲብ
ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዩ ተኻይደ። ገለ ብሚሳይል ገለ እውን ብከቢድ ብረት ክብሉ እንከለዉ፡
ገለ ሓለምቲ’ውን ከይሓፈሩ ንሕና ኢና ጌርናዮ ዯኣ በሉ። ብቕንያቱ ናይ ኣመለኻኽታ ፍልልይ
ኢዩ ቀንዩ ሎ።
ዯገፍቲ፡ ከምቲ ኣዯይ ትብሎ ይኮነስ፡ ሰበይተይ ከም እትብሎ ይግበረለይ ክብሉ፡ እቲ
ዕንወት ንክፎኽሰሎም ክጽልዩ ቀነዩ። ኣብ ዯምበ ተቓውሞ’ውን ስግንጢር ዜኾነ ኣረኣእያታት
ኢዩ ተሰሚዐ። ማለት ኣነን ከምዙ ከማይን ብምኽንያት ዕንወት ትካል ወርቂ ቢሻን ማሕጎማ
ኢሳይያስን፡ ዒው ብዜበለ ድምጺ "እንቋዕ ተዒለለ!" ኢልና ኢና። ሕጂ'ውን ብነጎድጓድ ድምጺ
ዜድገም ዕልልታ ኢዩ። ናይ ሞት ይጽናሕ ናይ ሕልፈት ይበኸ ኢዩ ነገሩ። እዝም ወገናት በቲ ኣብ
ትካል ህግዯፍ ዜወረዯ ዯብዲብን ዕንወትን ‚ክሊ ኣየር ኤርትራ ተዯፊሩ‛ ኢሎም ሓዙኖም። ሎሚ
ኣከያይዲ ኢሳይያስ ይነግረና ከም ሎ ግን፡ ክሊ ኣየር ጥራይ ይኮነስ፣ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ
ንምምላሳ ግሁድ ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ። እዙ ድማ ቅድሚ ኣርባዕተ ዒመታት ጽሒፍናሉን
ተዚሪብናሉን ኢና። ነዙ ብናጽነት ኤርትራ ዜተጣዕሰን ንስዉኣት ዜጠለመን ስርዒት ህግዯፍ
ክሓዜኑሉን፡ ኤረ እንተክኢሎም'ውን ነጸላ ተዒጢቖም ክበኽዩሉን መሰሎም ኢዩ። ቢሻ እታ ኣብ
ጅማት ኢሳይያስ ተተኺላ እስትንፋስ እትህቦ ዜነበረት ኢንፍዩዥንን ቀላቢት ዯምህትን ኢያ።
ምብታኽ እዚ ቀላቢት ኣኽላባት ጎረባብቲን መቕተሊት ህዜብናን ዜኾነት ኢንፍዩዥን ከኣ፡ ነቲ ናብ
ዯም ገበነኛ ዜወርድ ዜነበረ ግሉኮስ ምቁራጽ ማለት ኢዩ።
ስለዙ ክሳድካ ቆሪጹ፡ ጥዕና ይሃብካ፡ ከም ዜበሎ ኣይረጋሚ ኣይመራቒ፡ ኢሳይያስ’ውን ሕጂ
ብሰንኪ ዕንወት ትካል ቢሻ ክሳደ ምስ ተቖርጸ ግሩም ዜኾነ ጥዕና ክረክብ ኢዩ’ሞ ምቕናይ
ጥራይ። ኢሳይያስ ከም ህንኩቶ ቀውዑ፡ ክርቢት ይሸርጠጠሉ ከባቢ የለን። ሱዲን፡ ኢትዮጵያ፡
ሶማል፡ ጂቡቲ ጥራይ ከይኣክል ድማ፣ እዝም ሕጂ ኣብ የመን ዜዋግኡ ለዉ ሁትሲ /ተኸተልቲ
ሺዒ/ ኣብ ከባቢ ዒሰብ ዒሊሙን ኣዕጢቑን ኢዩ ጓህሪ ኣጒደሎም ሎ። ስለዙ ናይ ሞት ይጽናሕ፡
ናይ ሕልፈት ይበኸ! እዚ ሃገር መራግእታ ምስ ተጀልሐ ክብከየላ ምተገብአ።
ብሰንኪ ኢሳይያስ ዜተኸተሎ ሰባብ ሜላ፡ ኣብ ርእሲ ህዜቢ ኤርትራ ተዃዕኒኑ ሎ ሕሰም
መና የብሉን። ኢሳይያስ ንምእላይ ዯኣ ክንዯይ ዒመታት ዱዩ ተቖጺሩ ሎ? ግን ስንክልናና
ኣይፈለጥናን። ንቢሻ ባዕልና ክንሃርማ፡ ንቀንዱ ትካላት ህግዯፍ’ውን ንሕና ኤርትራውያን ባዕልና
ከነዕንዎን ክንሃርሞን ኣለና ዜብል ጽውጽዋይ፡ ንህሉው ዒቕሚን ኣከያይዲን ዯምበ ተቓውሞ
ይምፍላጥ እመስለኒ። ዯምበ ተቓውሞ ቀርኒ ይብሉ ብዕራይ ኢዩ እንተተባህለ ምግናን
ኣይኮነን። ከምኡ ዜኾነሉ ጉዲይ ከኣ ኣይተሳእነን።
እዚ ህዜቢ ኤርትራ ሓንቲ ባኒ’ውን ትኹን ርእዩላ ይፈልጥ፡ ኣብ ዒመት ልዕሊ 300
ሚልዮን ዶላር ዜሕፈሰላ ቢሻ፡ ንብረት ኢሳይያስ፡ ሓጎስ ክሻን የማነታትን ኢያ። ስለዙ ቢሻ
ኣይተሃረም ማለት ብካልእ መንገዱ፡ ኢሳይያስ ይጽናሕ፡ ይጨፍጭፈናን የጽንተናን ከም ማለት
ኢዩ ዜቑጸር። ትካላት ኢሳይያስ ምህራም ጥራይ ይኮነስ፡ ንዐኡን ነቶም ቀንዱ መጫፍርቱን
ኣነጻጺርካ ምምንጣል’ውን መድለየና’ኮ! ግን በየን ኣእጋር፡ በየን ኣሰጋጋር ኮይኑ። ጉዲይ ህዜቢ
ንለኣለም ተረጊጹ ዜነብር ኣይኮነን። ኣንቱም ቢሻ ተሃሪሙ ኢልኩም ከተላቕሱ ዜቐነኹም፡
ኢሳይያስን ኣኽላባቱን ዜመሃሩሉ ግዛ ርሑቕ ኣይኮነን’ሞ፡ ጸሊም መንጠሊናኹም ኣዲልዉ።

ሞት ክናና ንኢሳይያስ!
ዯበሳ ኢዮብ ንህዜቢ ኤርትራ!!

