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2ይ ክፋል

“ከምቲ’ተን ሰበይቲ ዝነገራኒ ኢሳይያስ ኢድ የብሉን ኣብ መስዋእቲ ኣብራሃም። ፍጹም የብሉን! . . . ስለዚ ‘ኢሳይያስ ነታ
ቀብሪ ክሕወሳ ጥራይ ዘይኮነ ንሱ ዝወደባ ክትመስል ኣለዋ’ ኢለ ጽሒፈሉ።” .
ቀዳማይ ክፋሉ በዚ ጠቒሰዮ ዘለኹ ዓጺየ ኢየ ናብ ዝቕጽል ዝተቛጸርኩኹም። ኣብዛ ካልኣይቲ ክፋል ድማ ብዛዕባ ክልተ
ጉዳያት ከዕልል’የ። እታ ሓንቲ ጎድና ዋላ’ኳ ማእለያ እንተዘይብሉ፡ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝበልኩዎ ኢሳይያስ ንሞት ከም
ብርዒ ፖለቲካ ከምዝጥቀመሉ ኣሕጺረ ብምዝኽኻር ክሓልፋ ኢየ። እታ ካልኣይታ ከኣ ብዛዕባ መስፍን ምስ መሳርሕቱ
ዝነበሮ ዘይምትእምማን ጠቒሰ ክወጽእ ኣለኒ’ሞ ንቐጽል።
መስፍን ኢሳይያስ ናብ ቀብሪ ክሳተፍ ‘ብደብዳበ’ ምስ ዓደሞ፡ ኢሳይያስ ድማ ብኣፍ ሰክረታሪኡ ኣቢሉ “ኣቛርጾ” ትብል
ድርቕቲ ትእዛዝ ስለዝለኣኸሉ ደንጺዩዎን፡ ንእለቱ’ውን እምንቶ ከምዝጠለመቶን ብዝመስል ገሊጽልና። ትም ክብል ምደ
ለየ ይኸውን። ግናኸ ልክዕ ከምጢ ጥራጥ ዝቐርቀረ ዘይነጥር፡ ከ
ይትነቕዞ ምእንቲ ድማ ነዛ ‘ኣቋርጾ’ ቃቒሩዋ ከስቅጥ ኣይከኣለን።
ብቀንዱ ኢሳይያስ ንዝሕመየሉ ቅትለት ካብ ‘ከርሲ’ እንዳቦይ ዑቕ
ባሚካኤል ምስጉን ‘ኣጻሪዩን’ ከምዘይምልከቶ ፈሊጡን ከብቅዕ ክ
ንዲ ዝምጎስ ምስተገንሐ ምሒር ተማሪሩ ገለ ንዝወግኣቶ እሾኽ እ
ንተነቐሰሉ ብምሕሳብ ንሓደ ዝኣምኖ ምስ ኣማኸሮ ንሱ ድማ ተቐ
ቢሉ “ሓራይ ኮንካ፡ ንሱ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ንስኻ ንምንታይ ትገብ
ር!” ክብል ተወሳኺ ስንባደ ስለዝደራዓሉ፡ መስፍን’ውን ብኣ-ንባኣ
“ኣነ’ሞ መዓስ ገይረዮ’ለ ኣዊጀ? ግን እቲ ኣዋጅሲ ቡኡ ክኸውን’የ
ደሊየ” ክብል ተመሻኸነ’ሞ ወዮ መተዓልልቱ ትቕብል ኣቢሉ፡ “ዋ
ላ ሓቂ እንተኾነት ንሱስ ኣይቅበለካን ኢዩ” ከምዝበሎ ኣውጊዕና።
ሚ/ር መስፍን እዚ ሎሚ ተበጺሑ ዘሎ ከምዝመጽእ ብምርዳእ፡ “እሞ ሕጂ እንዲያ ክትከፍእ” ኢሉ ከምዘይተገደሰ’ውን
ገሊጹ። ዘይምግዳስ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ኣብራሃም ምስ ወዲዓዱ በራኺን ምስ ኩሎም ደቂ ከባብን ብምንባሩ፡ መስ
ዋእቱ ንኢሳይያስ ተኾሪ እንታይ ካልእ ነገር ከምዝነበረታ ስለዝሓርበተቶ ክፈታትሽ ግድን ከምዝኾኖ’ውን ካብ መግለጺ
ኡ ክንርዳእ ክኢልና። እቲ ዝኾነን ንሱ ባዕሉ ዝፈልጦን ዘየደቅስ ታሪኽ በዒንቱ ሕሉውሉው እናለ ድቃስ ስለዝኸልኦ’ዩ
ድማ ክሳብ ለይቲ ሎሚ “ሓንቲ ሕርኽርኽሲ ኣላትኒ። ‘ናጻ ኢዩ’ ዝብሎ ዝነበርኩ በዛ ናቱ ሓበሬታ ክትርዳኣኒ ኣይከኣለ
ትን። እሞ እዚኣስ ገለ ነገር ክትህልዋ ኣለዋ’ እናልኩ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር ከይረኸብኩ ገዲፈያ . . . .” ክብል ዘዘንተወ።
እወ፡ ሕርኽርኽ ዝመጽእ መቸም ዘጠራጥር ምስዝህሉ ኢዩ። “ንምንታይ ኣስከሬን ኣብራሃምን ፍሳሃየን ዝኣመሰሉ ፍሉ
ጣት ስዉኣት ኣበይ ከምዘለዉ እናተፈልጠ ከምቲ ናይ ዓወተ ብሓወልቲ ክንዲ ዝዝከሩ ንቡር ተኸሊኦም?” ትብል ጥር
ጣረ ክሳብ ሎሚ ጥራይ ዘይኮነት እንኮላይ ቋጺሩዋ ናበባጁጎኡ ዝኸይድ ሕርኽርኽሲ ኣላቶ። ካን ብጀነራሉ፡ “ዋእ፡ ክን
ዲ ዘኾለስኩሲ ኢደይ ክንከስ!” ብማለት ወያ ፈገር መሬት ክትውሕጦ ዝተረፋ ከምዘይነበረ ድማ ብነብሱ ይስማዓኩም
ይህሉ። እንተላይ “ሽዓዶኾን ትኸውን ንወጻኢ ሃገር ተኸቡልል ሓሳብ ኣዳቒቑ?” ትብሉዉን ኣይትሳኣኑን።
ኩሉሳዕ ዒሕ! ዝኾነ ምስኮነ ኩሉሳዕ ከምቲ ናይ’ኒ ጀነራል ኣማን፣ ጀነራል ተድላ፣ ናይ ደጊያት ተድላን ዝበዝሑ ሓለፍቲ
ህግደፍን ከምዚ ከይገብር ዝነበርኩ! ከምቲ ከይደግም ዝነበርኩ። ድ/ር በረኸት’ውን ነቲ ቅድም ብዛዕባ ኢሳይያስ ዝተባህ
ለ ከይኣመኖ ጸኒሑ ሎሚ ግን ከምተጠራጠረሉ ቃሉ ሂቡ። ከምኡ ብርሃነ “ባይቶ ኣክበና” ክብል ጽሒፉ። ከምኡ ዶ/ር
ዓንደብራሃን ኢሳይያስ ምስሸገገ “ዓጋመ ኢኽን ትብላኒ፡ ነዛ ዘምጻእኩዋ ናጽነት ክድዕሙኻ ኢየ” ከምዝበሎም ዘኪሩ ‘ብ
ጓሂ ክሕመስ’ ሰሚዕናዮ። ወዲ ዓሊ’ኳ ሓቂ እንተኾይኑስ ኣብ ፎርቶ ምድያቡ ዘይተረፎ ንዋጋ-ዕዳጋ ክጥዕሞ ምእንቲ ሰኣ
ን ነታ ኣብኡ ዝተመደበት ጓል ኢሳይያስ ብክሳዳ ሓኒቑ ምዕፋራ ንበይኑ ተሰዊኡ! ወረ ክንደይ፣ ወረ ክንደይ! . . .
ብሕርኽርኻት ካብተጎባእና መን ካብ ሰማዕቲዩ ሕጂ ነዛ ንመስፍን ክሳብ ሕጂ እናሕረኽረኸት ተሳጺዮ ዘላ ጎርቢ ዝፈት
ሓን ዝፍውሳን? መን ካብ ሰማዕቲ’ዩኸ ሎሚ ነቶም ‘ ገ ‘ እናተባህሉ ዝተጋገዩን ዝደግምዎ ዘለዉን ሹማምንቲ ዘላቕሶም?
እቲ ከም ሰራሕ ቂያ ዝፈለጥናዮ መስፍን ሎሚ ከምቀደሙ ታሪኽ ክሰርሕ ዘይኮነ ከምሰቡ ከዘንቱ ጥራይ ምስምዐይ ክን
ደይ ተተንኪፈ መስለኩም! ከምኡ ዝኣመሰለ በዓል ዝና መደባቱ ከይፍጽም ንዘጓነፎ ዕንቅፍቲ ብውልቁ ክቕሕረሉ’ምበር
ተሃዊኹ ከውርሶ ዘየድፍር ምኽኑይን ዘይምኽኑይን ጉድለታት ክህልዎ ይኽእል። ግናኸ ሕልና ስለዘይትዓርፍ ወያ ድፍን
ቲ ስቕታ ቁልዒ ሓቂ ከተናጥር ትጅምር’ሞ ምስ ንዕዑ ዝርድኦ ጉድለታቱ እናቑረምረመ ንቁልዒ ሓቂ ስለዘንበድብዳ፡ እ
ታ ካብ ዕብየት ልቢ ኣውራሲ ብዝብገስ ስምዒት ዝደስከለት ሓቂ ብምጽውዋር ትውረሰሉን ትነግሰሉ እዋን ክህሉ ጽቡቕ
ባይታ ስምምዕ ምዃኑ ኣምሲለ ነዛስምብርቲ ነብሰይ ከእምና ዝቃለሰሉ ግዜ’ኳ እንተዘይወሓደ ክሳብሎሚ ኣይከኣልኩን።

“ባዕለይ ንኢሳይያስ ሓቲተዮ ኣብራሃም ከምተሰውአ ምስነገረኒ ኣሚነዮ ብድሕሪኡ ሓሲበሉ ኣይፈልጥን” ክብል ከምዝሰ
ማዕኩሞ ርግጸኛ’የ። መስዋእቲ ፍሳሃየ ወልደገብሪኤል ከምዝሰምዐ’ውን ገሊጹ። ግናኸ ንሕና’ዞም ተዓዘብቲ ድማ፡ ንሱ
መስዋእቲ ብጾቱ ሰሰሚዑ ምኽንያቱ ከየረጋገጸ ብእምነት ጥራይ ከምተቐበሎ ኣምሲሉ ክሓልፍ እናፈተነ ኣብ ክሳድ ሓቂ
ዘየዕርድ ምኽኒያት የብልናን። ከመይሲ ከምተጋዳላይን ብኣውራኡ ከምሓላፍን ኩነተ-መስዋእቲ ክስንድ ስለዝነበሮ።
ንዘረባስ ዘረባ ካብ ኣምጽኦ፡ ፍሳያየ ብነፈርቲ ከምተሰውአ ዘዝሰማዕኩም መስፍን ከምታ ናይ ኣብራሃም ከምዘላታ ይወስ
ዳ እንተሊዩ እቶም ሓፋሽ ግና ሓቅነቱ ተናዲዩ ከምዘለኹም ኮይኑ ይስማዓኒ። ምኽኒያቱ ሓቀኛ መስዋእቲ ጀጋኑና ክትፈ
ልጡ ስለዝግባእ ኣብ ጥፍሒ ሓቀኛ ታሪኽና ንዝተዓቀበ ሰነዳት ምፍላጡ ሃገራዊ ግዴታ ኩሉ ዜጋ ስለዝኾነ።
መስፍንን ኣነን ክልቴና ኣብ‘ቲ ግምባር ብሓደ ኢና ኔርና። ፍልልይና ብጽፍሒ ዝመጸ ንሱ ኣብቲ ዋላ፡ ኣነ ድማ ኣብ እግ
ሪ፣ ብቦታ’ውን ንሱ ኣብ ዓደረሶ ዓላ፡ ኣነ ኣብ ሰገነይቲ ምንባርና ጥራይ’ዩ። ክልቴና ብከቢድ ብረትን ነፋሮን እናተደራዕና
ብስለያ ንህደን ምንባርና’ውን ዘክሩ። በስተዋጽኦ ንሱ ዝወጸሉ ዕዉትን ምስጉንን መራሕ ግምባር ክኸውን እንከሎ፡ኣነ ድ
ማ ዘይከምቲ “ስንኩላን እናተባህሉ ሰሪሖም ኣይፈልጡን” ዝብል ከዳዕን ዕሱብን ባጫ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ነታ ወስ ኢላ
ከየግደዐትኒ ዝተዘልዓፈት ኣውራ ኢደይ ምስ ዕጥቀይ ቁልቁል ኣፋ ጠማሚረ፡ ምስ ክቱር ሕበጥን በጽፋራ ደም እናነዝዐ
ትን ኣብታ መራሒ ግምባር ዝመደበኒ ብድርብ መልክዑ ልዕሊ ዓቕመይ ዝኾንኩ ሰብ ኢየ። ከምኡ ምባለይ የስተማስል
ወይ የጋንን ከምዘለኹ ዝመስሎ ኣይሰኣንን። ከምኡ ኣይትሕሰቡ መታን ስንፈት ከየሰንፈኩም ሓቂ ምቕባል’ዩ መድሃኒቱ።
እቶም ኢሳይያስ፡ “መን ዘይሰንከለ” ክብል እናጨደረ መታን ክእመን ንርእሱ ሰለፉን ከምዝቖሰለ ኣምሲሉ ናይ ሓሶት ስእ
ሊ ስለዝፈነወልኩም ተታሊልኩም እንተሊኹም፡ ንሱ ንዝሰንከለ መሓውርና ክጽግን ገገዛና መጺኡ መኸክት ክሓርደልና
ከምዘይተጸበና ከብርህ ደሊየ’የ። እንተ መውጋእቲ ኢሱ ኣብ ኣፍልቡ፣ ኣብ ሰለፉ፣ ጽባሕ ዝውሰኽ ድማ ኣብ እንድዒ ከ
እምን ክንደይ ዘይፈተነ። ኣብ ታሪኽ ቃልስና ግና ተጋዳላይ መመሊሱ ከምተወግአን ከምተሰውአን ክደምቕ ኣለዎ።
ምስ መራሕ ግምባር ነበር መስፍን ክልቴና ዘዝመጸና ወረ ንሰምዕ ምንባርና’ውን ሓቂ ኢዩ። “ከመይቢልኩም ተመሳሳሊ
ኣኽባር ትረኽቡ ኔርኩም?” ዝብል ሕቶ እንተቐሪብኩሙለይ ክምልሰልኩም ስለዝኽእል ሃየ ስዓቡኒ።
ኢሳይያስ ንሕብእቲ ሰልፉ ክልተ ሕቡኣን መራኸቢታት ሰሪሕላ ነበረ። እታ ሓንቱ 03 ትባሃል ፌስቡክ (facebook) ዝ
ዓይነታ ክትከውን እንከላ ካልኣይቲ “ቡለቲን” (bulletin) ዝሰመያ ናይ ዜና ትዊተር (Twitter) ነይራቶ። ንእግረ መገደ
ይ ኣባላት ራዲዮ ኦፐሬተ ካብ ቁጽጽር መራሕቶም ወጻኢ ናይ ባዕሎም ፌስቡክ ከምዝነበረቶም ዘይምርሳዕ። እታ ናይ ዜ
ና ቡለቲን ንኣባላት ሰልፊ ጥራይ ብሓለፋ ትዕደል መጺሄት ኢያ። ዝኾነ ተራ ይኹን ኣብ ስልጣን ዝሓኾረ ገልዳም ገባራ
ይ ኣባል ሰልፊ፡ ዋላ እናተዋትአ ናይ ዜና ቡለቲን ከንብብ እንተጀሚሩ ብሳላ ኢሳይያስ ዝተባህለ ፈጣሪኡ ብምጽዳቑ ወ
ይልኡ ኣብ ዕቁቦም ዘይተሓቑፈ ፍጥረት ኣዳም! ወይልኡ የሚነ-መንካዕ ኮነ ፊደል ዝቖጸረ በዓል ዓይነ-ቀልቢ! ሽቱ ባቃ!
ዜና ፌስቡክን ቡለቲንን ቀስ እናለ ናብ ዘይኣባላት ክሰርጽ ንዝድለ ወረ የዝዕጋ ምንባረን ዝፈለጠ ይፈልጦ። ሳላ ዛዕጊ ስኑ
ዕ ወረታት ድማ ቡዙሕ ተባህለ። ክሳብ ኢሳይያስ ኣብ መንግስተ ሰማይ ከምዝነገሰ ክንገረና ጀሚሩ። ፈጣሪ ካልኣይ ወገ
ን ሰውራ ሻዕቢያ ድማ ኢሳይያስ ምዃኑ ክንቅበል ክንዲ ሕሱም ዝዒግና። ምስ መስፍን ኣብ ግምባር ደቡብ እንከለኹ ድ
ማ ኢሳይያስ ወዲ ከምተበኮረን “ኣብራሃም” ኢሉ ከምዝሰመዮን ሰማዕኩ። ንበኹሪ ወዱ ኣብራሃም ክብል ዘጠመቐሉ ም
ኽኒያ ነቲ ምስኡ ጸጸር ቃልሲ መዋሕጥቱ ዝኣምኖ ስዉእ ኣብራሃም ተወልደ ንምዝካር ምዃኑ ፈነዉልና። ኣቐዲማ ብዛዕ
ባ ኣብራሃም ካልእ ዝሰምዐት ሰማዒት እዝኒ ኩኩዕ ከምዘይደፈና ብምትእምማን እንተላይ ኣቛሪት ልቢ ኣጥሪያ ምስማዕ
ቀጸለት። ለካ ኢሳይያስ ጐራሕሲ “ኣብራሃም” ንዝተባህለ ኣቦሓጉኡ ንምዝክር ምንባሩ ክበርሃልና ከኣለ። ገለ ካብተን ፈቐ
ዶኡ ተናጢረን ዘለዋ ደቁ ወዲ’ውን ወሊዱ እንተሊዩ፡ መን ከምዝሰመዮ ናይሎሚ ዘመን ፌስቡክ ሕሹኽ ክትብለና ንት
ስፎ። ምናልባሽ ዶኾን “ኢብራሂም ዓፋ” ኢሉ ይሰምዮ ይኸውን? ምናልባሽዶ ፍሳሃየ . . . እንድዒኸ!! ወዘተ-ወዘተ . . . .
ኣነን መስፍንን ኣተረጓጉማና’ኳ ይፈላለ ይንበር’ምበር ወረ’ሞ ብማዕረ ንሰምዖ ምንባርና እሙን’ዩ። ኣጓዲኡ ከየገደሰ ማለ
ት ናይ 03 ከምትሑዝ ብምቑጻር ቀስ እንዳለ ዝፈኸመ ወረመስዋእቲ ብጾትና ከምዝፈሓመ’ውን እዝከረኒ። ንኣብነቱ ፍሳ
ሃየ ብደብዳብ ነፈርቲ ከምተሰውአ ዝብል መርድእ ሰሚዕናዮ’ኳ እንተነበርና ግናኸ ኣይወዓለ ኣይሓደረ ድማ እቲ ካልእ
ጠንቂ መስዋእቲ ስለዝላሓዀ ነገር ነፋሮ ክሳብ ሎሚ ኣይተኣማኒትን። መራሕትና ብዛዕባዝን ካልእ ምስጢራቶምን መን
ከምዝፈልጥ ይፍትሹና እንተሊዮም’ውን እንተሃበረ ሞት ከምኣዳም ጥራይ’ዩ’ሞ ክውስኸሎም።
ብነፈርቲ ከምዝተሰውኡ ዝዕለለሎም ብጾትና ኣይወሓዱን። ንምጥቃስ ጥራይ ስዉእ ኢሳይያስ ተወልደ ሓደ ካብኦም ኢ
ዩ። ስዉእ ዓሊ እብርሂም’ውን ከምኡ ከምተወርየሉ ሰሚዐ ነይረ። ኮታ እቲ ዘይንጹር ኣሰዋውኣስ ሰማዒዑ ይዘርዝሮ።
“ንምንታይ ኢኻ ዘዘይነበረ ተውሪ? ወረ እቶም ዝነበርና ዘይንፈልጦ ካበይ ኢኻ ተምጽኦ?” ኢሉ ክውጥረኒ፡ እንተላይ ክ
ውግዘኒ ዝዕልም መስፍን ሓጎስ እንተሊዩ፡ ንሱዶ ከይሕዛ ነዊት፡ ንሕናዶ ከይንበልዕ ሰዊት፡ ተተሓሒዝና መስከረም ም
ማትና`ምበር ምንም ዝፍይዶ ነገር የብሉን። እንተ’ቲ ጠንቂ መስዋእቲ ጀጋኑና ብነፈርቲ ምኽዋሉ ግና፡ ፌስቡክ ሕብእቲ
ሰልፊ ዘፍረየቶ ምህርቲ ከምዝኾነ ርጉጽ’ዩ። ብሕጊ ውግእ ነቶም መራሕቲ ምህዳን ተመራጺ ብምዃኑን ንሳቶም ድማ

ብድሕሪ ሰራዊቶም ኮይኖም ውግእ ክመርሑ ስለዝጥዕሞም ያኢ ግዳይ ነፋሮ ከምዝኾኑ እናምሰለት ተውሪ ነይራ ናይ ዜ
ና ማዕከን 03። ወሓጥ ድምጺ ዝዓጠቑ ድማ ተዋፍር ነይራ ወያ ገዛእ ኣሕዋታ ከተሕቅቕ ዝተዓሰበት ጉጅለ መቕዘፍቲ!!
“ኣቋርጾ” ትብል ትእዛዝ ኢሳይያስ እምባኣር ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዋ። ንነገሩ ኢሳይያስ ብኣስከሬን ከይተረፈ ፖለቲካ ከ
ምዝሰርሕ ትበጽሑዎ ዲኹም? ንሱ ምስ ምዉታን ዝጎራፈጥ ጋኔን ዝመስሎ ሰብ ንርእሱ ህሙል ከምዝኾነ ዘይተበጽሐ
ፖለቲካ ክኸውን ይኽእል። እንተ ኢሱ ምስኣቶም ናይ ዓላማ ጽርድነት ኣለዎ። ምኽኒያቱስ ክስለፉ እንከለዉ ዓላማኦም
በበይኑ’ዩ። ኢሳይያስ ንኣንድነት፡ ንሳቶም ንናጽነት ስለዝኾነ ብጠመተኡ ንሳቶም ከም ደመ-ከልቢ እንተተከምበሉ እንታ
ይ ግዱ! ሞት ኣሕዋቱ ወታደራት ኢቲዮጲያ እንተዝኸውን ከምሕሱም መጉሃዮ። ድሮ’ውን ከምትዝክርዎ መስዋእቲ መ
ንካዐ-የሚን ንቡር ኣይረኸበን። ናይ ስዉእ ናይዝጊ ኩነተመስዋእቲ ምምስጣሩ ጥራይ ዘይኮነ ኣስከሬኑ ዓዱ ከይኣቱ ተኸ
ልኪሉ። ግዳያት ላምባዱዛ ኮኑ ናይ ካልኦት ኣስከሬን ፍቐዶኡ ተዛሕዚሑ ተሪፉ። ሬሳ ናይ ሃገረ ኤርትራ ከምዝቃጸል ድ
ማ እቲ ኣርባዕቲኦም ኣሕዋቱ ምእንታኣ ዝሓለፉ “ተስፋጺዮን” ብዝተባህለ ሓሙሻዮም ኣፈኛ ዕስበት ይግለጽ ኣሎ።
ብዛዕባ ሕርኽርኽ ዝመጸ ድማ እቲ መስረሕ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝባዊ ሓይልታት ኣዚዩ ዝተሓላለኸ ብምንባሩ ሃ
ገራዊ መልክዑ ከይለበሰ ክመክን ዝላዓለ ውጥን ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምዃኑ ሎምስ ደርሆ’ኳ ከይፋሕተረት ትለቕሞ ኣላ
። ንበል ንሱ ብህየቱ ንምንታይ ታሪኹ ከውርስ ዘይደሊ? እንታይ ክሓብኦ ዝደለየ ስለዘለዎ? እንተኢልና መልሱ ኤርትራ
ውነት ንምብርዓን ኢዩ። ኢሳይያስ ብከመይ ብልሓት ካብ ጀብሃ ናብ ዓላ ከምዝሰለመ፡ ብከመይከ ቃኘዉ ተደርጊሙ ብ
ዙሕ ዝተደቦቘ ነገር ኣለዎ። ግና ከምሓደ ትንግርታዊ ልዕለ-ተፈጥሮ ብዝመስል ክዝየመሉ ሰሚዕና። ከምዚ ዝብል ዜማ“ስመጃና ከይዱ ክንዲ ዝመኸረ፡
ብበሊሕ መላጸ ክንዲ ዝሰገረ” . . . ። ‘ግርም’ ድማ ምበልናዮ። መቸም ብጾቱ መሪሑ ንስመጃና ዝኸደ ኣብራሃም ኣይነበ
ር። ኢሳይያስ ንባዕሉ ከምዘይከደ ስለዝፈልጥ፡ ከመይቢሉ ነቲ ንምምዕራጉ ተባሂሉ ዝተደርሰን ዝተዘየመሉን ተዀልዂ
ሉ ኣብቅድሚ ህዝቢ ቀሪቡ ክንየት? ብርግጽ እንተነይሩ ድማ ብንጹርን ግሉጽን ዘስተምሃረና ኣይረኸብናን።
ካብ እናሓደረ ዝፈኩስ ሓሶትን ስንቅን ኣድሕነና ጎይታይ!
ኣብ ዓላ ወዲ ጆርጆ ኩማንድስ ከምዝለኣኸሎም ተመሲሉ ዝተወርየ ከም ቅቡል እንተወሲድና፡ በንጻሩ ግን ብሓደ መታ
ን ከይጥቅዑ ድኣ ተበታቲኖም’ምበር ንስመጃና ከምዝደየቡስ ምንም መረጋገጺ የብሉን። እወ ተበታቲኖም። ኢሳይያስ ወ
ዲ ፍላንሳ’ኳ ህጻን ብምንባሩ ክሳብ ዝምለስዎ ሸሞንተ ቡርኩታ ኣስኒቖም ኣብ ባዓቲ ሓቢኦሞ ከምተዘርዉ ኩልና ንፈል
ጦ። ወዲኣፎም ብልሂ ድማ ሓሳብ ኣናዲዩ ክምለሶም ኣተስፊዩ ንበይኑ ከምዝበረረ ኢዩ ዝውረ። ግናስ ልክዕ ከምቲ ኣብ
ደብረ ቢዘን ደይቡ ካብ ሰማይ ጽድቂ ዝልምን ፈላሲ፡ ንሱ ድማ ትርፎ ጓል ሽመጃና፡ ናብ ሽመጃና ብምድያብ ጸሊዩ-ጸላ
ሊዩ ዝሓቖፎ ኤርትራዊ ፖለቲካ ኣይነበረን። ከም’ቶም ካልኦት ኣብ እምባ ሶይራን ዓሲምባን ከምዘይደየበ’ውን ርጉጽ’ዩ።
ዝብሎ ዘለኹስ፡ እንታይ መጺእዎ’ዩ ወዲብሪ ቃኘዉ ተደርጊሙ ኤርትራ ከመይ ከምትምብርከኽ ዝዓለመ ዱቃ ፖለቲካ
ሰኒቑ ዘይምለሶም? እንታይ መጺእዎ’ዩኸ ምስ’ቲ ኩሉ ዕሙርን ድሙቕን ወሎዶኡ ናብ በራኻታት ሽመጃናን መሰላቱን ሃ
ጂሩ ካብ መቓልሕ መናፍስቲ ዝነጎደ ድምጺ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዝተጸበየ! እንታይ መጺእዎ’ውን ካብ ሰገነይቲ ብኣው
ቶቡስ ደሴኡ ተደርጊሙ ካብቲ ኣብቲ እዋን ኣመሓዳሪ ዎሎ ዝነበረ ኣቦሓጎኡ ኢቲዮጲያዊ ምኽርን ማዕዳን ዘይሰንቕ? ብ
ግብሪ ከምተራእየ’ውን ሓሳባት ተሰቚሩ ብምምጻእ ነቶም ኣብ ዓላ ዝገደፎም ብጾቱ ዳግማይ ተጸንበሮም። ክሳብ ድማ
ነታ ብሰንጢ ዝሰጠያ ጁባኡ ብተኹሲ ናይ ኩማንድስ ከምተበጅለትን ወየን ኣብኣ ዝነበራ ሽሕ ኣቕራሽ ከምተረፍተታን
ንምስክርነቱ ብዝጥዕም ተሳኢሉ ከምዝመጸ ክውረ ሰሚዕና ባሌህታ ዘስማዕናሉ ግዜ ነይሩ’ዩ። ሎሚ’ሞ “ሓቂ’ውን ነይሩ
ይኸውን” በሃላይ ኢየ። ኣንጻር ጀሃድ ኤርትራውነት ዝዓጠቐ ኢሳይያስ፡ ግደፍ ቅትለት ብጾቱስ እንታይከ ዘይገበረ!
እምባኣር ኣብ ሃገርና ምስጢር ፖለቲካ መስዋእቲ ከይፈታሕናዮ ኢሳይያስ ንብሃገራ ክድኳዓ ክመጣጠር ንሪኦ እነና። ኣ
ማሲያኡ ናይ ኮነ መዓልቲ እንተመጺኣቶ ንሱ ከይሓነኸ ሰብ ቀቲሉ ከምዘይፈልጥ ክምጉት ኢዩ። ሓቁ’ዩ ድማ። ከመይሲ
ንሱ ሰብ ዘቐትል ድፍረት ኣይተፈጥሮን። ሰብ ዘቕትል ድፍረት እንተዝፍጠሮ ነታ ገበነኛ ነብሱ ክማዓታ ምደፈረ። ናይ ኮ
ነ ሰዓት እንተርኪባቶ’ሞ ኣይክማዓታን ክማረኽ’ምበር! ስለዚ ሰብ ብእዙዛቱ ከጥፍእ ጥራይ ነበረት ጥበቡ። ንእዙዛቱ ዝ
ኸውን ሽሕጣን ድማ መሊእዎ! እሞ ንሱ ብኢዱ ሰብ ኣይቕተል’ምበር ሙሉእ ጸብጻብ ቀተልቲ ሰብ ኣብ ኢዱ ከምዘሎ
ግና ዘይምዝንጋዕ። ምስ ካልኦት ሰብና’ውን ከምዝህሉ እናሓሰብኩ፡ ነቲ ምስኡ ዘሎ ጸብጻብ እዙዛት ቀተልቲ ኣሕዋቶም
ኣቃሊዑ ነብሱ ከናግፍ ከምዝፍትን ምስተዓዘብኩም ሽዑ የለ ከምትብሉኒ እመስለኒ ኣሎ።
ኣማሲያኡ ኢሳይያስ ኣብ ናቕፋ ሓወልቲ ወታደራት ኢቲዮጲያ ክተክል ከምዝምነ ብኣፍ ኣኽላባቱ ሰሚዕናዮ’ኳ እንተኾን
ና፡ ሎሚ ድማ ወዮ ናይ ቀደም ኣባል ደርጊን ኣመሓዳሪ ኤርትራን ዝነበረ ብጻዩ ሻለቃ ዳዊት ወልደገርግሽ ብግህዶ ገሊጽ
ልና ኣሎ። ካብዚ መግለጺ ሻለቃ እቲ ወሪድና ዘሎ መስቀላዊ ፖለቲካ ሓንቲ ዓለም ተኾሊዑ ይራኣየና ክህሉ እናተተስፈ
ኹ ብዛዕባ ፖለቲካ ስዉኣት ክብሎ ዝደለኹ ንግዚኡ ኣብዚኣ ትኣኽል።
ዝስዕብ ዛዕባ፡ ጉርፍጥ መስፍንን ህሉዋት ኮኑ ሕ ሉፋት ብጾቱን ክኸውን ኢዩ።

መስፍን ኣብዚ ቀረባ እዋን ጥራይ ምስ ሰለስተ መራኸቢ ቡዙሃን ቃለ-መሕትት ገይሩ ነይሩ። እቶም ዓደምቱ ብቑዕ ሕቶ
ታት ከምዘቕረቡሉ ድማ ኣቅሊበሉ። ንምዝኽኻር ትርን ኣቀራርባን ናይ’ታ ናይ ራዲዮ ኤረና ክጠቕሰልኩም። ንሳ እቲ ና
ይ ጣዕሳ ዝመስል ቀሪምሪም ኣይተበራሃን ብዝመስል ከምዚ ኢላ ሓተተቶ፦
“እሞ እዚ ትብሎ ዘለኻ ግን ከም ሃገራዊ ክሕደት’ዩ ዝመስል’ሞ ሕጂ እቲ ርኢቶኻ ዳግመ-ግምት ዲኻ ጌርካሉ ወይስ በበ
ይኑ ጌርካ ኢኻ ትርድኦ? ኣብኣ’ስከ ኣብርሃልና!”
ኣቀራርባኣ ናይ ዋዛ ኣይነበረን። ቅናታ ዝተደግደገት ሓብቲ ለማ’ምበር፡ ኣባል ናይተን ንውሻጠ ንማለቱን ከምነገሩን ዝሰገ
ራኣ ማሕበር ሃማደኤ ጥራይ ይመስል ኣይነበረ።
ቡዙሕ ኢዩ። ወዮ ግማስ ክፋልና ኣብ ዝቕጽል ክንብሎስ ድሓን ቀንዩ።
ወዲ ጥሮታ፡

