ዒሻ በጊዕ ምስ ተኹሊ ዕርክነት!
ረዴኢ መሓሪ /ኣሇና/ 29 ሰነ 2015

ሓዯ ሓሌዊ ኣባጊዕ፡ ይተማህረን እንድ ሕሳባት ይብለን ክነሱ፡ ዕየት’ውን ትኹን እንተጠፊኣቶ፡
መውዯቒቓን ኣጠፋፍኣኣን ከይፈሇጠ ዯቂሱ ኣይሓዴርን ኢዩ። ህዜቢ ኤርትራ ዯኣ ምስ በሊዑኡ ተኹሊን
ኣዚብእ መኮንናትን ንክሊፈን፡ እንታይ ረኸቦ? በራውር ዯቁ፡ ጻዕዲ ፈረንካ ሂቡ ሉቀ-ሉቃውንቲ ዜገበሮም፣
በብዒመቱ ብሓዯ ተኹሊ እናተሇቕሙ ትም መሪጹ!!
ናይ ’73 ናይ ’76 ተባሂለስ ተረብሪቡ’ኮ! እዙ ህዜቢ፡
ከምኡ’ውን መሪሕነትን ተጋዯሌቲን ህዜባዊ ግንባር
ነቶም ኣንጊሆም ስሇ ናጽነት ዜወጹ ጀጋኑ
ተጋዯሌቲ፡ ብዴሕሪ ናጽነት ‚ኣበይ ኣተዉ‛ ኢለ
ኣይሓተተን። ዯሞም፡ ከም ዯመ-ከሌቢ ንብሊሽ
ኮይኑ። ስዴራ ቤቶም’ውን ምንም ዜተነግርዎ ጉዲይ
ኣይነበረን።
‘ሳዕስዕሞ
ሳዕስዕ፡
ስራሕካ
ኣይትረስዕ’፡
ኢሳይያስ ሌብታት ህዜቢ ኤርትራ ንክፈሌጥ
ኢለ’ኳ ኣብ ጎዯና ሓርነትን ባር ሻምሮክን
እንተሳዕስዏን ብለ ሇበሌ እንተጨሇጠን፣ ስርሑ ግን
ኣይረስዏን። ኢለ ኢለ ዴማ፡ ከምታ ዜተመነያ
ጓህማም ኤርትራ ሰሪሕዋ ይርከብ ኣል። ወዲጄ፡ ኢንጂነር ብርሰት! እጹብ ዴንቂ ኣከያይዲ!!
ኣንታ ዒሻ በጊዕ ምስ ተኹሊ ዕርክነት፡ መስተፋቕር ጋኔን ከም ዜተኸትበካ፡ ብሓዯ ዜብኢ እናጠፋእካ
ምስኡ ትዴብሌ? ዯምካ እናሰተየ፡ ህዜብኻ እናኣበሳበሰን ሃገርካ እናኣባዯመን፡ ‚ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና‛
ትብሌ? ዒሻስ እምኒ ገበጣ ክሳብ ዜውዲእ ይጻወት፡ ከም ዜበሃሌ፣ ዯጊም ኤርትራ ዜተረፋ ነገር የሇን። እስከ
ንሕሌናኹም ፈትሹ፡ እስከ ነቶም ኤርትራ በጺሖም ዜተመሌሱ ሌግብ ኢሌኩም ሕተቱዎም።
ከምቲ ሃይሇ ስሊሴ፡ ‚ኤርትራ መሬታ’ምበር ህዜባ ኣየዴሌየናን ኢዩ‛ ዜበል፡ ራዚ ናይ ኣቡኡ ሓዚ!
ህዜቢ ኤርትራ ከኣ ቅዴም ብገርሁ፡ ዯሓር ብፍርሑ ትግርኛ ዙዚረብ ጃንሆይ ኣዕብዩ። ኣበይ ኣሇዉ
ሊህመትካ ኣንታ ህዜቢ? ኣበይ ኣሇዉ እቶም ምስ ሓጺነ-መጺን ተራጺሞም ናጻ ዜገበሩኻ ሰብ ሕዴሪ?
ጉጅሇ 15ን ብዘሓት ጀጋኑ ኤርትራውያንን ናብ ዚሬባ ማሕቡስ ዑራ-ዑሮ ዜኣተዉሊ ወርሒ
መስከረም
1.ማሕሙዴ ሸሪፎ
11. ምርያም ሓጎስ
21. እዴሪስ ኣቡ-ዒረ
ኣይረሳዕናያን።
2. ጴጥሮስ ሰሇሞን
12.ኣስቴር ፍ/ጽዮን
22. ኪሮስ ዒወር
ወይሌኹም
ኣንቱም
3. ዐቕበ ኣብርሃ 1 13. ዲዊት ኢሳቕ
23. ኢሳይያስ ረዴኢ
ጠሊማት!
ወይሌኹም
4. ሃይሇ ወሌዯንስአ 14. ስዩም ጸሃየ
24. ኤርምያስ ዯበሳይ
ኣንቱም
ጁጅ-ማጁጅ
5.ብርሃነ ገረዜግሄር 15.ስዑዴ ዒ/ቃዴር
25. ሰናይት ዯበሳይ
ሰብ
ጽሮራታት!
6.ሳሌሕ ከክያ
16. ኣማኑኤሌ ኣስራት 26. ቢትወዯዴ ኣብርሃ
ወይሌኹም
ኣንቱም
7.ጀርማኖ ናቲ
17.ዲዊት ሃ/ሚካኤሌ
27. ኣቡነ እንጦንዮስ
ይወግሕ
መሲለኩም
8. እስቲፋኖስ ስዩም 18. መዴሃኔ ሃይሇ
28.ድ/ር ክፍለ ገ/መስቀሌ
ኣብ ዘርያ ዱያብልስ፡
9. በራኺ ገብረስሊሴ 19. ፍስሃየ ዮሃንስ
29.ተስፋጽዮን ሓጎስ
ኣብ መኣዱ እቲ ናይ
10.ሓምዴ ሕምዴ
20.ማቴዎስ ሃብተኣብ 30. ሃይሇ ናይዜጊ
ዯም
ውለፍ
ዜኸበብኩምን ዜኸበብክንን! ሽም ይብለ ንህቢ መዒር ከም የምዕር፡ ኢሳይያስ ከኣ መራግእቲ ይብሊ
ሃገር ኣይትሕሇብ ኣይትጽዑ፣ ከም ዴሊዩ ክጻወተሊ ከም ዜኽእሌ ካብ ዜተሰሇፈሊ ዕሇት ኢዩ ፈሉጥዎ።
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ዒሻ በጊዕ ምስ ተኹሊ ዕርክነት! ኣንታ ህዜቢ፡ መራግእትኻ እናተጀሌሐ፡ ኳዕናናት መራሕትኻ
ተዲጒኖም መንነቶም ብይፍሇጥ ብየማነ ህበይን ብሓጎስ ክሻን ንክትምራሕ ፍቃዴካ ዴዩ? እዙ መና
ይርከቦ፡ ኣዜዩ ታሪኻዊ ግርንቢጥ ኢዩ። እዙ ልሚ ኣብ ኤርትራ ል መዋእሌ፡ እቲ ዜጸሇመ ታሪኽ
ኢዩ። ንማሕሙዴ ሸሪፎን ንጴጥርሮስ ሰሇሞንን ኣጥፊእካ፡ ንሃይሇ ዴሩዕን ብርሃነ ገረዜግሄር ሓሊሌን
ረሲዕካ፡ ንጀርማኖን ኣስቴርን፡ ንሳሌሕ ኬክያን ንዐቕበ ኣብርሃን፣ ንሰናይት ዯበሳይን እዴሪስ ኣባ-ዒረን …
ወ..ተ… ክሒዴካስ ክጥዕመካ ኢሌካ’ድ ትጽበ ኣንታ ዒሻ በጊዕ? ሀይ-ሀይ! ኣበዯን ጣዕሚ! ኢሳይያስን
ኣህባዩን ክሳብ ሇዉስ ገና ጨው ሓስመት ክትፈሪ ኢኻ። ኣብ ገጻትካ ከክንዱ ሽሌን ዜኸውን ማዲታት
ክሌጠፍ ኢዩ ኣንታ ህዜቢ። እቶም ኣብ ሜዲ ንጀጋኑ ዜቐተለ፡ ኣብ ኲናት ባዴመ ከኣ ንመንእሰያት
ብተመሌከተሇይ ዜረሸኑ ናይ ዯም
ገበነኛታት፡ ብይካ ምስ ኢሳይያስ
ምጥፋእ ካሌእ ምርጫ የብልምን።
ሓንሳብ ኣብታ ናይ ገበን ታኺሊ ምስ
ሸመሞም፡ ኣብ ረግረግ ገረንፊት ከም
ዜተሸኽሇት መኪና፡ ክገሊገለ ኣይክእለን
ኢዮም። ክንዱ ዜኾነ፡ ናብ ትርግታ ሌቢ
ህዜቢ ንምምሊስ ኣይከኣለን።
ኣንታ መጣቕዑ፡ ዜግ ኢሌካ’ሞ
ሕሰብ፡ ንጣዕሳ ግዛ ኣልካ። ካብ ውዕል
ጀነቫ እንታይ’ኮን ተማሂርካ ትኸውን?
እስከ ረኣዮም’ዝም ሰብ መራኹስ፡ ኣብ
ሰብዒታት ስሇ ናጽነት ክብለ ንእስነቶም
ኣብ ቃሌሲ ኣብሌዮምሲ፡ ልሚ ከኣ ነፍሶምን ስዴራ ቤቶምን ረሲዖም ስሇ ፍትሒ ምስ ጀጋኑ መንእሰያት
ዯቆ ተሰሉፎም። እቲ ባርዕ፡ ገና ከም ዒርሞ ሓጋይ መመሉሱ ክቃጸሌ’ምበር፡ ኣይክቕህምን ኢዩ። ኣንታ
ኣብ ሌዕሉ ሬሳታትካ እተኹዴዴ፡ መዏቀኒ ክፉእ መን፡ ንዴሕሪት ተመሇስ፡ እወ! ጋእ በሌ’ሞ ገሇ ጦብሊሕ
ክብሇካ ኢዩ። ነቶም ሂወቶም ስሇ ናጽነትን ሓርነትን ዜበጀዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ክር።
ኣብ መነ ኢሳይያስ ል ስሇምንታያት ጸብጺብካ ዜውዲእ ኣይኮነን። ግን ስሇምንታይ ሌዕሉ 65 ሽሕ
ሂወት ተኸፊለ? እቲ ቅዴዴም ምስ ሞት፡ ባህጊ ናጽነት ዴዩ ነይሩ ወይስ ዕንዯራ? ባህጊ እንተነይሩስ፡
ኣበይ ዯኣ ኣተወ እቲ ባህጊ? ኣንታ
ሳዕሳዑ ህዜቢ፡ ኣንታ ንስእሉ ገበነኛ
ተሰኪምካ ማርሻ-ኡንዳትሮ ተኹዴዴ
ዒሻ በጊዕ፡ ዯጊም ምቕናይ ጥራይ’ምበር
ኣብታ ቅርዒት ዒዯቦና ክንራኸብ
ምዃንናስ፡ ጀነቫ መስኪራቶ ኣሊ።
ናይ ልሚ ጥራይ ንግበር፣ ናይ
ትማሉ ባዕለ ይፈሌጥ! ንጽባሕ ዜብሌ
ዴማ ኣየጽብሓለ ዜብሌ ሰረተ-እምነት
ጎሓሊለን ተበሇጽቲን ክትሰግሮ ኣሇካ።
‘ሰብ ጸውዕ እንተበክዎስ፡ በዒሌ በሇስ!’
ከም ዜበሃሌ፣ እቲ ምንታይ ቃሌሲ ህዜቢ
ኤርትራ ንክዕወት፤ እታ ቁሌቁሌ ኣፋ
ዜተዯፍአት መኣዱ ኤርትራዊት ስዴራ ናብ ንቡር ንክትምሇስ ብዚዕባ ትማሉ ዜነበረ መንገዱ ኢሳይያስ
ከተስተውዕሌ፣ ክትመራመርን ነቶም ብይ ገበን ብዊንታ ውሌቀ-መሊኺ ዜተሓየሩ ክትዜክር፤ ቀንዱ
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ውራይካ ጌርካ ክትሕዝን ወሳኒ ኢዩ። ኢሳይያስ ህዜቢን ሃገርን ንምጥፋእ፡ ብኣውራጃ ይሰብኽ፡
ብሃይማኖት ይውንጅሌ፣ ብሓሶት ተጎሌቢቡ ዜነብር ፍሌሖ ህዜቢን ሃገርን ኢዩ።
ኣኽ፡ ሰኣን ብትኽ! በብሓዯ ሃገር ኣብቲኹዋ እዙ ጋኔን። እቶም ስሇ ናጽነት ንሂወት ከይበቐቑ በጃ
ዜሓሇፉ፡ እቶም ብዚይካ ጭዋ ኤርትራውነት ካሌእ ገበን ይነበሮም ብይ ፍርዱ ዜተሓየሩን ኣብ ጎዲጉዱ
ዑራ-ዑሮ ቀሇብ ኣራዊተ-ገዲም ዜኾኑን ጀጋኑ ኤርትራውያን ገዲይም መራሕቲ ሰውራ፣ መራሕቲ
ሃይማኖት፣ ካብ መንጎኦም ንዕስራ ዒመታት ኣብ በረኻ ዜተጋዯሊ ዯቂ ኣንስትዮን ስንኩሊን ብምርኩስ
ዜንቀሳቐሱ ተጋዯሌቲ ዜርከቡዎም፣ ህቡባት ጋዛጠኛታትን ሃገራውያንን ዯሞም ንብሊሽ ኣይኸውንን
ኢዩ። ጀነቫ ውሕጅ ክሌተ ሩባ ምዃና መስኪራ ኣሊ።
‘ርእሲ ከይጸንዏ ጎተና፣ ሌቢ ከይዯሌዯሇ ፈተና’ ከም ዜተባህሇ፡ እዝም ካብ ካሌኣይ ውዴባዊ ጉባአ
ህዜባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ /መጋቢት 1987 ዒ.ም./ ብይ መዒሌቶም ኢሳይያስ ከም ባሊንቺና
ዜነፍሖም ዜነበረ፣ የማነታትን
ክሻን፡ ሇቢቶ ከም ዜበዜሖ
ብሒቑ
ብይ
ክሊሲካዊ
ምዕባላ
ዜተተርበቡ
ናይ
ኤርትራ ገበርቲን ሓዯግቲን
ጭፍራ ህግዯፍ፣ ‘ከም ቀዯም
ይመስሇክን
ውሕጅ
ይወስዯክን’፣ ልሚ ጀነቫ ናብ
ኣኽብድም ኣትያ ሕማም
ኮላራ ከም እትኾኖም ጥርጥር
የሇን።
እቲ ብዴዏን ጃህራን፣
ኣሽካዕሊሌን ቃሕ ከም ዜበሇካ
ምግባርን ውሌቀ-ምሌካውያን
ዴማ ውዑለ ሓዱሩ ገዯብ ኣሇዎ። ገበነኛ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ኤርትራ ውረድ በዯሊት
ጽሒፍካን ኣንቢብካን ዜውዲእ ኣይኮነን። ክውዲእ እንተኾይኑ፣ ኣብዙ ልሚ ናብ መነ-ቅብጸት በጺሕለ
ል ወሳኒ ህሞት፤ መንእሰይ ዯሊዪ ፍትሒ፡ እዙ ጀሚርካዮ ሇኻ ዯምሳሲ ማዕበሌ ብይ ክምህ ምባሌ
ክቕጽሌ ኣሇዎ።
ኢሳይያስ ካብ ልሚ ንዯሓር ትንፋስ ክሌቅብ፣ ንኤርትራዊ ርኢ ኣጽኒቱ ከም ሕሌምታቱ ‚ንጉሰ
ነገስት ትግራይ ትግርኚ‛ ክኸውን፣ እቲ ኣብ እዋን ዲርባ ቦምባ ኣንቶኖቭ ‚ኒን‛ ኣብ ዒራርብ ብወርሒ
ጥቅምቲ 1985 ዒ.ም. ዜተወሌዯ ወደ ኣብርሃም ወራስ ዒራት ክኾነለ ግን ኣበዯን! ኢሳይያስ ወዱ ሰብዒ
ዒመት ኮይኑ ኢዩ። ብይካ ወጅሃት ኣረጊት ዜብኢ፡ ናይ ሰብ ወዜ ካብ ዜፍሇዮ ኣይወሓዯን። ኣብርሃም
ወራስ ዒራት ክኾነለ ግን ኣይከኣሇን።
ንሕና ታሪኽ ይገንጸሌ ዯቂ ኢብራሂም ሱሌጣን ዒሉን ውለዲት ወሌዯኣብ ወሌዯማርያምን ኢና።
ንሕና ዯቂ ባህታ ኣባ-ጥመር፡ ዯቂ ከቢረን ዯቂ ዯቂ ራእሲ ወሌዯሚካኤሌ ወዱ እምበይተይ ኢሇኒን ኢና።
ስዉኣትና ጠሉ ዜሓዯጉሌና! ሓዴጊ ጀጋኑ ሓምዴ እዴሪስ ዒዋተ፣ ኣብርሃም ተወሌዯ፣ ሳሌሕ ጠጠው፣
ወሌዯንኪኤሌ ሃይሇ፣ ወዱ ዒሉ ወ..ተ…ዒሰርተታት ኣሽሓት ስዉኣት ዯቂ ተባዕትዮን ዯቀንስትዮን ዯቂ
ኤርትራ ዜኽሮም ኣብ ጽሊት ሌብና ክነብር ኢዩ።
ትማሉ ኔርና፡ ሕጂ’ውን ገና ኣሇና!
ሞት ክናና ንኢሳይያስ
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