ይኣክል ዶ... ኣርክብ!!!
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እንተጸርፊ! ዝሓደግና የብልናን፡. . . እንተ እተን ከብቲ ግን ወሲዶመን ብሂል ናይ
ኣቦታትና ኣብ ናይ ሎሚ ዘመሓላልፋ መልእኽቲ ክጠቕሳ ዝደረኸኒ በዚ ሎሚ ካብ
ኩሉ ኩርናዓት ዓለም
ይ.. ኣ.. ክ... ል.. ዝብል ሆቦብላዊ ድምጺ ዝስማዕ ዘሎ. . እቲ
ይኣክል ዝበሃል ዘሎ ስለ ዝተባህለ ድዩ ስርርዕ ጉጅለ ሸፋቱ ክኣኽሎም ወይስ ንኽኣክል
ብወገንና ዝተመደቦ መደብ ኣሎ? እንተ ይ.. ኣ.. ክ... ል.. ኢልናዮ ይኣኽለኒ ኢሉ
ክእለይ ትጽቢት ኣሎ ኾይኑ... ዓይንኻ ቋሕ ኢልካ እዝንኻ እናሰማዕካ ኣብ ሕልሚ
ምህላም ማለት እዩ።
ከመይሲ
እዚ ስርርዕ ሸፋቱ እዚ ንህልቂት ህዝብን ኣሉታ ልዑላውነትን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ወዮ
ድኣ ሰማዓይ እዝኒ ረኣያይ ዓይኒ ተመራማራይ ኣእምሮ ስኢነ ዘድህበለይ እምበር
ብወገነይ ደድሕሪ እቲ ምጽናት ንጹሃትን ምሁራትን መንካዕ ዝተሰመዩ ክኣስርን
ከጽንትን ምስ ጀመረ ወዮ ኣበር ናታ... ንሓማታ ከምዝበሃል እቲ እዚ ጀብሃ እዚ ገበረት
ሓረደት ተባሂሉ ዝተነግረና.. ጀብሃ ዘይኮነት ሓራዲት መን ድኣ?.. ባዕሎም ስውራን
ልኡኻት በዓል ልዑል ኣስራተ ካሳ እኒ በዓል ኢሳያስ ምንባሮም ዝተረዳእና ጥርዓንና
ከነእዊ ኣይበቐቕናን፡ በብግዜኡ ዝፍጸም ዝነበረ ግፍዒ እውን ተጣሪዕናሉ ግንከ ኣብ
ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል ኮይኑና።

እቲ እዋን እቲ
ህዝቢ ኤርትራ ህርፋን ናጽነት ስለ ዝነበሮ እንኮ ምንዮቱን ምህለላኡን ናጽነት ስለ
ዝነበረ ምናልባት ነቲ ጥርዓናትና ኣኡያትና ከም ኣሉታዊ ኣዕናዊ ወፍሪ ናጽነት
ተረዲኡ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እንተበልኩ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ዕሽሽ ኢለ ክሰግሮ።
ኣብ 1991
ሰውራ ኤርትራ ምስ ኩሉ ሕንከሳኡን ጸገማቱን ነቲ ዕርዲ መግዛእቲ በቲኹ ልዑላውነት
ኣብ ዘበሰረሉ እዋን... ዋና እቲ ሽፍታዊ ጉጅለ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ኣብ ሱዳን ዝጀመሮ
ኣብ ሎንዶን (ዓዲ እንግሊዝ)ዘረጋገጾ ጥልመት ልዑላውነት ምስ እቶም መስማምዕቱ
ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. ብሓባር ዝሓንጸጽወን መደባት 5 ነጥቢ.. እቲ ዝብሰረና ናጽነት ብመዓር
ዝተሸፈነ ዕረ ምንባረን ካብ ሽዑኡ ኣትሒዙ ልዕሊ 25 ዓመት ብጽሑፍ ይኹን
ብድምጺ ሓቢረዮን ምንባረይ ዝርሳዕ ኣይመስለንን፡
<< እቲ ሓበሬታይ ክሳዕ ባዕሉ ኣብ ኮሸምሸሙ ምስ ኢትዮጵያ.. ኤርትራን ኢትዮጵያን
ክልተ ሃገር ክልተ ህዝቢ ኢዮም ዝብል ሓቂ ወይ ታሪኽ ዘይፈልጥ እዩ ዝብል ኣብ
ደምበ ተቓውሞ ዝተስኹዑ መጋበርያታቱ እውን ብ 1991 የካቲት ቀቅድሚ ናጽነት
ምስ ኢትዮጵያ ሓደ መንግስቲ ክንምስርት ኢና ኢሉና ዝበለዎ.. ነቲ ብኣይ ዝተሃበረ
መርድእ ዝዘልፍዎ እምበር ሓቂ ኸይከውን ኢሎም ክመራመሩሉ ዝፈተኑ እውን
ኣይሰማዕኩን።
ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት.. ካብ 2014-15 ጀሞረ
ኣብ ከባቢ 2017 ዝጽበየና ዘሎ መርድእ ካብ ሕጂ እንተዘይዓጊትናዮ ድሓር ግዳይ
ኣውያትን ምረትን ኽንከውን ኢና ኢለ ብጽሑፍ ኣብ መርበብ ሓቤረታታት
ኢንተርነት.. ብድምጺ ኣብ ዝተሳተፍክዎ ሰሚናራት ሓቢረ ሓበሬታ ሸለልትነት
ተዋሂቡዎ ክሳዕ ጠላም ኢሳያስይ ባዕሉ ዓው ኢሉ ዝገልጾ ሰማዓይ ወይ ተመራማራይ
ኣይሰማዕኩ ኣይተዓዘብኩ።
ሕጂኸ?
ጠላም ኢሳያስ ኣፈወርቅ.. ጉዳይ ልዑላውነትና ኣብ ዕዳጋ ከምዘውረዶ ኩልና
ሰሚዕናዮ እሞ
ይ.. ኣ.. ክ... ል.. ኢልናዮ ደው ክብል ማለት ድዩ? ኣብ ዘይሰምዓካ
ደብሪ ኣይትማህለል ይብሉ ኣቦታትና እሞ ሕጂ እውን ከም ቅድሚ ሕጂ እቲ ይ.. ኣ..
ክ... ል.. ዝበሃል፡ ግዳም ወጺእና ወይ ጨሪሕና ዘይኮነ ባዕልና ከነኣክሎ መደብ ክህልወና
ከነበግስ እሞ ነቲ
ይ.. ኣ.. ክ... ል.. ኣብ ኣርክብ ኣ..ር..ክ...ብ..
ከነሰጋግሮ ኣሎና ብዝተረፈ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሰላማዊ ሰልፍታት ዝተገብረ ድሃይ
ዘይተረኽቦን ህላዌ ህግደፍ ዘየጻበቦን እዚ ይኣክል ይኣክል ጫው ጫው ኮይኑ ከይተርፍ
ሓደራ።
ሽፍታዊ ስርርዕ ህ.ግ.ደ.ፍ.
ኣኣምሮ ኣልቦ ኾይኑ መደምሰሲኡ ዝጠቅም ብዙሕ ባይታታት ፈጢሩልና እዩ
ብወገንና ስለ ዘይተጠቐምናሉ ኸኣ ንሶም ከምገባብል... ንሕና ከምዓናጅል ኣቑጺሩና

ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ልዑላውነትናን ከምቃሕታኡ ከም ዘሽካዕልል ኣርሒውናሉ። ኩሉ
እዚታት ደማሚርና ዘኪርና እምበኣር.. ሕሉፍ ዝንጋዔና ኣወጊድና.. እቲ ብ ይ.. ኣ.. ክ...
ል.. ዝድመጽ ድምጺ ብ ኣ..ር..ክ...ብ.. ዝብል መስርሕ ክንትርጉሞ ንጀምር።
ብኸመይ?
ነዛ ሕቶ እዚኣ ክምልሽ እንከለኹ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ዝተጣራዕኩዎ ጥርዓናት ክሳዕ
ባዕሉ ጠላም ኢሳያስን መዋፍርቱን ተጠሊዖም ዝነግሩና ትም ስለ ዝተባህለ ሕጂ እውን
እዝን ከምዝን ንመድብ ኢለ ሰማዓይ ንኸይስእን ስለ ዝተሰከፍኩ...
ኣንቱም ደለይቲ ፍትሒ
ኣውጽእዎ.. እቲ ናትኩም ብልሒ
ውርዝና ይትረፈኩም.. ከምኡ እውን ፍርሒ
ብዘይ እንጌራ...ኣይብላዕን እዩ ጸብሒ
ኢለ እተ ንምዕናው ስርርዕ ሸፋቱ ህ.ግ.ደ.ፍ. ኣዕጋቢ እትብልዎ መደብ ባይታ ፍጠሩሉ
እሞ እቲ ስክፍታይ ኣወንዚፈ ብወገነይ ብቑዕ ኢየ ዝብሎ መደብ ክሕብረኩም ምዃነይ
መብጽዓ ይኣትወልኩም።
ሰናይ ቅነ!
ደሃይ ይወሃብ... ካብ ፈደይቲ ሕነ

ርእይቶኹም፡
ኣብ ghirmaiki@yahoo.it ኢመይል
ኣብ 0039-3914847583 WhattsApp
ክትራኸቡኒ ትኽሉ ኢኹም።

