ናብ ኢድ፡
‘ከምዚ ዶ ዝኸውን መሲሉና!” እናበሉ ዝሓልፉ ድያ ትምለስ ዘላዛ ሃገር!!!
ቀዳማይ ክፋል
ሰላም ኣሕዋት። እስከ ንተሓታተት። ህዝብና ብኸመይ ኣብ ምድራዊ ገሃነብ ወዲቑ ከም ዘሎ
ክንፈልጥ ንጽዓር። ኤርትራውያን ወለዶም ማይ ዘቕብሎም ገዲፎም ዝፈትዉዋ ሃገሮም
ራሕሪሖም፡ ንዓዲ ሃገር ይስደዱን ይሃድሙን ምህላዎም እቲ ዝገርምን ዝሕዝንን ኢዩ። ቅድሚኦም
ዝተሰዱ፡ ‘ንጠፍእ ኣለና! እናበሉ የእውዩን፡ ከማና ብበደዊን ብሓዊ ከይትቓሉ! ከይትሽየጡ እናበሉ
ስምዕታ የመሓላልፉ ከም ዘለዉን እናሰምዑ! ዘስምዑዎ ምኽንያት ከኣ ካብ ኮፍ ኢልካ ሞት፡ ኣብ
ሳዋ ተዳጉንካ ምጥፋእ ዘይሓይሽ የለን ዝብል ኢዩ። ካብቲ፡ ‘ምስ ህዝብኻ መዓት ዳርጋ ገዓት!
ዝብል ምስላ ቀዳሞት ተማሂሮም ክልብሙን ነብሶም ካብ ምጥፋእ ከድሕኑን ኣይከኣሉን። ሃገርና
ምሕረት ድእ የውርደላ'ምበር ብሕማም፣ ፍርሒ፡ ራዕዲ፡ እንታይ ገደሰኒ፡ ጥራይ ንኣይ
ይጥዓመኒ'ያ ተታሒዛ ዘላ። ፍርሒ እንተሃዲምካላ'ያ መሊሳ ትሽድን። ኣርኪባ ትጎብጥ። ደፋር
ጥራይ'ዩ ከኣ ዝስዕራ። ንሱ ከኣ፣ ኣጆኻ! ምስኻ ኣለና! ዝብሉ ኣሕዋትን ኣሓትን ክረክብ ከሎ'ዩ
ዝደፍር። ኣነ ጓሉ! እቲ ወደይ! እታ ጓለይ! ከለኹ ብህወተይ! ዝብላ ዋዕሮታት ምስኡ ክስለፋ
ከልዋ'ዩ ተዓጢቑ ንጸላእቱ ክሕምሽሽ ዝልዓል። ሃገርና ናጻን ልኡላዊት ክትከውን ቅያ ጀግነንት
ዝፈጸሙ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነበሩ ጥራይ ኣይነበረን። ትምህርቶምን ስርሖምን ጠንጥኖም፡ ካብ
ወጻኢ ተመሊሶም ዝመጹ፡ ንሃገሮም ክስውኡላ ዝመረጹ ጀጋኑ ስለ ዝተጸምበሩዎም ምዃኑ
ዝክሓድ ኣይኮነን። ሎሚ ሃገር ከድሕን ክዕጠቕ ዝግብኦ ዜጋ ዝስደድ እንተኾይኑ ድኣ ህዝብና
ንመን ሒዙ'ዩ፣ ቅዋም ይተኸል! እሱራት ይፈትሑ! ዶብና ይተሓንጸጸ እንተዘየሎ!! እናበለ
ዝሕንሕን ዘሎ!! እቶም ትሕቲ መሬት ሰፊሮም ዝሓቁ ዘለዉ ኣሕዋትናን ኣሓትናንከ ንመን'
ኣሚኖም'ዮም ብተስፋ ዝጽበዩ ዘለዉ! ብጅግንነት ዝሓለፉ ዝፍክር እምበር ኣሰሮም ስዒቡ
ጅግንነት ዝፍጽም ትውልዲዶ ኣየፍረየትን ድያዛ ሃገር? ህይወት ኣሽሓት ዝተረኽበት ናጽነትከ፡
ናይ ኣምሶሉታት ክትከውን ድያ መጺኣ። ናብ ኢድ፣ ‘ከምዚ ዶ ዝኸውን መሲሉና!” እናበሉ
ዝሓልፉ ድያ ትምለስ ዘላዛ ሃገር?! ሃገርና፣ ዝመተላ ትሕቲ መሬት ሰፊሩ ዝሓቀላ፡ ዝቐትላ
ዝዕንድረላ ክትከውን ድያ ተፈሪዳ?! ህዝብና ‘ጽሓይና በሪቓ! እናበለ እናዓለለላ፡ ይስለ ምንታይ
ኢያ መሊሳ ትጽልምት ዘላ? ምኣስያኸ መሊኣ ትበርቕ?! ሎሚ ኢሳያስ ሕሉፍ ሓሊፉ፣
ብመስዋእቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ጀጋኑ ናጻን ልኡላዊትን ዝኾነት ሃገርና፡ ከም ናይ ብሕቲ
ንብረቱን ህያብን ቆጺሩ፡ ናብቶም ዘባረሮም ክመልሳ ይደናደን ከም ዘሎ እናሰምዐን እናረአን
ዝድቅስ ወይ ዘጽቅጥ ብደዉ ዝመተን ቀብሩ ዝጽበን ጥራይ ክኸውን ኣለዎ።
ነዚኦምን ንስኻትኩም ትዝክሩዎም ሕቶታት ብምውሳኽ ዘዕግብ መልሲ ንምርካብ እስከ ንበላሓት!
ካብቶም ንህዝቦም ከፍልጡን ከንቅሑን ዝጽሕፉን ዝገልጹን ዘለዉ ከም ብዓል ተስፋየ ተምነዎን
የማነ ተክለገርግስን ናይ ብሕቲ መራኸቡ ብዙሓትን ካልኦትን ዝተመሃርናዮን፡ ዝረኣናዮን፡
ዝሰማዕናዮን ወሲኽና፡ ጠንቂ ናይዚ ህዝብና ዘንጸላልዎ ዘሎ ሓደጋ ንምፍላጥን ፍታሕ ንምርካብን
ንጽዓር! ህዝብና ወላኳ ዘይጽዓድ ጅግና ህዝቢ ከም ዝነበረ፡ ቅልጽሙ ዝጠዓሙ ባእዳውያን
ከይተረፉ ዘረጋግጹዎ ሓቂኳ እንተዀነ፡ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ህዝብና ብ ‘ግዝኣት ቱርኪ!
ዝፍለጥ ዘስካሕክሕ ወራር ዝጀመረን በብተራ ብባእዳውያን ዝቐጸለን ወራራት፡ ንህዝብና
መራሕቱን፡ ጠሚሩዎ ዝነበረ፣ ባህሉን፡ ልምዱን፡ ታሪኹን፡ ሕጉን ንምጥፋእ ብዘካየዱዎ ጻዕሩ
ክዳኸምን ንሓደጋ ክጋለጽ ከም ዝጸንሐ ዝስሓኣት ኣይኮነን። ናይ ሎሚ ግን ዝሓለፈን ዝገደደን

ኢዩ። ከምቲ፡ ‘ናይ ሞት ይጽናሕ ናይ ሕልፈት ይበኸ! ዝብሃል፡ ህዝብና ዕድሉ ከፊኡ፡ ንዘበናት
ብዘካየዶ ቃልሲ፡ ወራራትን መግዛእትን፡ ንሓንሳብ ንሓዋሩን፣ ጉሒፈዮ! ናጽነተይ ጨቢጠ! እናበለ
ከሎ፡ ብኢሳይስ ዝምርሑ! ደቀይ! እናበለ ሓብሒቡ ዘዕበዮም ውሑዳት ጠላማት! ናጽነቱ ጨውዮም፡
ናብ ዝኸፍአን ዝመረረን ዓዘቕቲ ኣጥሒሎሞ። ንሃገርና ናብ ምድራዊ ገሃነብ ለዊጦማ። ህዝብና፣
‘ካብ ፈታዊየይ ዝብሎ ድኣ ሓልወኒ እምበሪ ንጸላኢየስ ኣለኒ በትሪ! ዝብል ምስላኳ እንተለዎ፡
ካብታ ዝፈርሃ ኣይወጸን። ኣንጻር ፈተውተይ ዝብሎም ናይ ምምካት ክእለትን ዕቕምን ስለ
ዘይነበሮን ዘይብሉን ግዳይ ጠላማት ኮይኑ ትጠፍኣ ስለ ዘሎ፡ ሎሚ ንህዝብን ሃገርን ንምድሓን፡ ነዚ
ዘንጸላልዎ ዘሎ ሓደጋ ንምቕንጣጥ፡ እጃሙ ንምብርካት ዘይልዓል! ምስ ምዉት ድዩ ምስ ምንታይ
ከም ዝቑጸር እንድዒ። ሕልንኡ ዝመርመረ ጥራይ ኢዩ ዝፈልጣ። //////
ከምዚ ሎሚ ዘይኮነ፡ ህዝብና ባእዳዊ ወራሪ ክመጽእ ከሎ ከም ቆፍኡ ዝተተንከፈ ንህቢ ኮይኑ፡
ብሓባር ተላዒሉ፡ ንጸላእቱ ይስዕርን ይጉሑፍን ከም ዝነበረን ታሪኽ ዝምህረና። ቅልጽሙ
ዝጠዓሙን ዝጎሓፎምን ባእዳውያን ጸላእቱ ከይተረፉ፣ ‘ኩናት ክገጥም ከሎ ወረድ መርዓዩ
ዝመስል! ብማለትዮም ጅግንነት ህዝብና ዝገለጹዎን ዘረጋግጽዎን። ወራሪ ክመጽእ ከሎ፡ ናይ ርዳእ
ተርዳዳእ ነጋሪት ይሃርም፡ ብለይቲ ከኣ ኣብ ዝበረኸ ቦታ ኮይኑ ሓዊ ኣንዲዱ ናይ ሓደጋ ምልክት
የመሓላልፍ ከም ዝነበረ፡
ህዝቢ ከኣ፣ ንብረተይ፡ ጥሪተይ፡ ስድራይ፡ ከይበለ ዕርፉን ነዊቱን
ደርብዩ ጉራደን ጭማራ ሒዙ ናብ ዝተሓቦሮ ቦታ ከም ዝነጉድዩ ዝንገር። ብባሕሪ ነጋሲታት፡
ደግለላት፡ ደገዝማቲ ፊተውራሪ፡ ጭቃ ሹም፡ መራሕቲ ሃይማኖትን እናተመርሐ ንጸላእቱ ሰዳድ
ወረ ዘይብሎም ምስ ሓምሸን ጎሓፈን፡ ንጀጋንኡ እናሞጎሰ፡ ነንዓዱ ይምለስ ከም ዝነበረዩ ዝዝንቶ።
ባእዳውያን ጸላእቲ እናተበራረዩ ብዘካይድዎ ወራራት ህዝብና ንመራሕቱ ስለ ዘጥፍኡዎም፡
ንህዝቢ ስለ ዝበታተንዎ፡ ጠሚሩዎ ዝጸንሐ ልምድን ስርዓትን በብቁሩብ ስለ ዝተዳኸምዎ ሓያል
ህዝቢ ኮይኑ ክቕጽል ከም ዘይከኣለን ንሓደጋ ክጋለጽ ከም ዝጸንሐንዩ ታሪኽ ዝምህረና። ብግዜ
ብዓላትን ዝስማዕ ቱታ! ቱታ! ነቦኻ ምሰል! ዝብል ፈኸራን፡ ኣብ መርዓታት ዝረአ ናይ ደበላን
ማሰን፡ ተምሳል ናይ ቀዳሞት ጅግነትዩ ዝመስል። ካብ ማሰታት ክሳብ ሎሚ ዝስማዕን ከም ኣብነት
ክጥቀስ ዝኽእልን፡ ‘ኣቱም ሓማሴን ክተቱ ክተቱ! እንተዘይከቲትኩም ትመቱ!!! ኣቱም ኣከለጉዛይ
ክተቱ! እንተዘይከቲትኩም ትመቱ! ኣቱም ሰራየ ክተቱ! እንተዘይከቲትኩም ትመቱ! ኣቱም
ሰንሒት ክተቱ ! እንተዘይከቲትኩም ! ኣቱም መታሕት ክተቱ! ኣቱም ደንካልያ ክተቱ!!!
እንተዘይከቲትኩም ትመቱ! ዝብል ጅግነንት ህዝብና ንምዝኽኻር ዝዓለመዩ ዝመስል።
ቱርኪ ነቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከብ ጎላጉልን ወደባትን ኤርትራ ሒዙ ንሰለስተ ሚእቲ
ዓመታት ንህዝብና ስለ ዝኸርደኖ ምስ ዓለማት ክራኸብን ክምዕብልን ኣይከኣለን። ድሕሪ ወራር
ቱርኪ፡ ናይ ግብጽን፡ መሳፍንቲ ትግራይን ስዒቡ። ጣልያን፡ ህዝብና ካብ ወራር መሳፍንት ትግራይ
ንምክልኻል ዝጠቅም ዕጥቂ ከቕርብ ብዝብል ምኽንያት ሓጋዚ መሲሉ፡ ነቶም መራሕቲ ዝነበሩ
ኤርትራውያን ብምትላል ዝኣተወ። ሓይሉ ምሰደልደለ ንሃገርና ኤርትራ ከም ግዝኣቱ ኣዊጁ።
ንህዝብና ንሓምሳ ዓመት ዝኣክል ከም ካልኣይ ደረጃ ዜጋ ኮይኑ ክነብር የገድዶ ስለ ዝነበረን ከም
ዝመረሮን ንምግንዛብ፡ ናይ ሓንቲ ኤርትራዊት ኣደ ኣብነት ክጠቅስ። እዛ ኣደ ጣልያን ብእንግሊዝ
ተሳዒሩ ካብ ሃገርና ተባሪሩ ክወጽእ ምስ ረኣየት፣ ሃገራ ካብ መግዛእቲ ሓራ ዝወጸት መሲሉዋ፡
ብሓጎስ ተሳዒራ፡ ንብዓታ ጸረረ ክተብል ዝረኣየ
ሓደ እንግሊዛዊ መኮንን፡ ‘ምእንታኺ
ኣይተዋጋእኩን!!! ከም ዝበላ ኣብቲ፣ I Didn't Do It For You: How the World Used and
Abused a Small African… nation of Eritrea,” ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ሚቸላ ሮንግ
(Michilla Wrong) zdereseto መጽሓፍ ተገሊጹ ኣሎ። ምናልባት ብዛዕባ ሃገርና ካልእ

መጽሓፍ እንተደሪሳ ከኣ፡ If she writes another book about Eritrea, the tittle would
probably be; “How Eritrea Came to Betray itself)፡ ነቲ ኣብ ሃገርና ዝካየድ ዘሎ
ዕንወትን ኣብ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን ዝገልጽ ከም ዝኸውንን፣ ኤርትራ ብኸመይ ባዕላ ንባዕላ
ከም ዘዕነወት ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ምግማት ይከኣል። ጣልያን ካብ ሃገርና
ምስ ወጽአ ሃገርና ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክትጽንሕ፡ ድላይ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ተፈልጠ መጻኢ
ዕድል ህዝብና ብሕቡራት መንግስታት ስለ ዝተወሰነ፡ ድምጺ ህዝቢ ዘጽንዑ ወከልቲ ንኤርትራ
ተላኢኾም። ናይ ዓደየ ዓደየ ጎስጓስ ተጓሃሂሩ ቀጺሉ። መራሕቲ ህዝቢ በብወገኖም ዝተፈላለየ
ሓሳብ ሒዞም ንህዝቢ ከስድዑ ጽዒሮም። ማሕበር ኣንድነት ምስ ኢትዮጵያ፡ ኣል ራቢጣ
ኢስላሚያን ኤርትራ ንኤርትራውያንን ከኣ ኤርትራ ናጻ ሃገር ክትከውን ዝቃለሳን፡ ፕሮ ኢታልያ
(ምስ ጣልያን) ይሕሸና ዝብላ ውዱባት መስሪቶም። ህዝቢ ንመራሕቱ ተኸቲሉ ናብተን ኣርባዕተ
ውዱባት ስለ ዝተኸፋፊለ፡ ዝበዝሐ ደጋፊ ከም ዘለወን ከምስክራ ዘካይድኦ ጻዕሪ ኣይሰመረለንን።
ራእሲ ተሰማ፡ ‘ሎሚ ሓቢርና ሃገርና ናጻ ከትከውን ድምጽና ክነስምዕ ብዘይምኽኣና ተመሊስና
ዘይንፈኽቦ ዕድል እንተሓሊፉ፡ ጽባሕ ደቂ 25 ደቅና ደቂ ደቅናን ደሞም ከፍሱሱላ ኢዮም እዛ ሃገር!
ደሞም ከም ውሕጀ ክዛሪ ኢዩ! እናበሉ የሰምዑን ይምሕጸኑን ከም ዝነበሩ ይንገር። ግን ሰማዒ
ኣይረኸቡን። ማሕበር ኣንድነት ሕሉፍ ሓሊፎም ‘ኢትዮጵያ ወይ ሞት! ዘይበለ ወይልኡ! እናበሉ
የፈራርሁን ንገለውን ይቕንጽሉ ኔሮም። ኣባል ማሕበር ኣል ራቢጣ ኢስላሚያ ዝነበሩ ዓበልቃድር
ከቢረ ሃገርና ናጻ ክትከውን ኣለዋ! ዝብል ጽኑዕ እምነት ሒዞም ምስ ሰለስተ ብጾቶም፡ ኣብ ኣብ
ሕቡራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት ንዩዮርክ ኣመሪካ ተረኺቦም ክገልጹን ከረድኡን ምስ ነቐሉ፡
ብድርኡ ምሸት ብዘይተፈልጡ፡ ግን ኣባላት ኣንድነት ምዃኖም ዝጥርጠሩ፡ ሰባት ስለ ዝተቐትሉ
ናይ መጀመርያ ስዉእ ኮይኖም። ወከልቲ ሕቡራት መንግስታት ዝበዝሐ ድምጺ ህዝቢ ዝረኸበ
ውዱብ ወይ ማሕበር ከም ዘይነበረ ስለ ዘረጋገጹን፡ ብናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሽርሕን ናይ
ኣመሪካ መንግስቲ ንጥቕሙ ክብል ምስ ንጉስ ሃይለስላሴ ብዘካየዶ ስምምዕን፡ ከም መተዓረቒ
ሓሳብ ተወሲዱ ኤርትራ ብስርዓት ፈደረሽ ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረን ተወሲኑ። ቅድሚ ምውሳኑ፡
‘ኤርትራ ንኤርትራውያን! ዝብሉ ብራእሲ ተሰማን ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያምን ዝምርሑ
ዝነበሩ፡ ንሓውቦ ኢሳያስ ደጊያት ሰለሞን ኣብርሃ ከማኹሩዎምን ክሕግዙዎምን ከም ዝሓተቱዎም፡
ንሶም ግን ኢትዮጵያዊ ስለ ዝኾኑን ኣብ ናይ ኤርትራ ክኣትዉ ከም ዘይደልዩ ብምግላጽ ከም
ዘይተሓባበሩዎምዩ ዝፍለጥ። ድሒሮም ግን ምስቶም ኣብ ኤርትራ ገዛኢ ዝነበሩ ልኡል ራስ ካሳ
ሓቢሮም፡ ንኢሳይስ ተ፡ ሓ፡ ኤ፡ ንከጥፍእ ከም ዝለኣኹዎዩ ዝንገር። ሃገርና ከምተን ግዝኣት
ጣልያን ዝነበራ ሊብያን ሶማሊያን ናጻ ክትከውን ዝነበራ ዕድል በርዒኑ። ኣብ ድርኩኺት በጺሓ
ዝነበረት ናጽነት ርቒቓ። ሃገርና ኣብ ትሕቲ ሕሱም መግዛእቲ ንጉስ ሃይለሰላሴ ወዲቓ። ህዝብና
ብፊውዳል ስርዓት ኢትዮጵያ ናብ ህዝቢ ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ ክጻወሮ ስለ ዘይከኣለን ከኣ ብረታዊ
ቃልሲ ክጅምር ተገዲዱ። ብመጀመርያ ዝተጣዕሱን ከኣ፡ እቶም ብማሕበር ኣንድነት ዝፍለጡ፡
ንካልኦት ዘፈራሁን ንገለውን ዝቕንጽሉ ዝነበሩን፣ ሞትን ኢትዮጵያን ሓቢሩ ምስ መጾም፡ ድሕሪ
ስርዓት ፈደርሽን ምፍራስ ከኣ ዝነበሮም ስልጣን ምስ ተቐንጠጡን ንኣዲስ ኣበባ ክዛወሩ ምስ
ተኣዘዙን፡ ‘ከምዚዶ ዝኸውን መሲሉና! እናበሉ ብጣዕሳ ተበሊዖም፡ እግዚኣብሔር ይምሓርኩም!
ዝብልኳ ከይረኸቡ ዝሓለፉ ንሳቶም ኢዮም።
ካብኦም ሓደ፡ ኣቡነ ማርቆስ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ሓላፊ ዝነበሩን፡ ‘ኤርትራ
ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ! ዘይብለ ውላዱ ከይጥመቕ፡ ዝመተ ከይፍታሕ ዝኽልክሉን
ዘውጉዙን ዝነበሩን ኢዮም። ‘መዓርግኩም ብጸላኢ ዝተዋህበ ስለ ዝኾነ ንኽጸድቕ በኢትዮጵያዊ

ጳጳስ ክትቅብኡ ኣለኩም! ተባሂሎ። ክሳብ ናብ ግብጺ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሙግት ቀጺሉ ግን
ዘተዓርቕ ሓሳብ ኣይተረኽበን። ኣብ መጨረሻ ከኣ ብጓሂ ተበሊዖም ሓሊፎም። ኣባል ባይቶ ዝነበሩ
ኣብ ምፍራስ ፈደረሽን ዓቢ ግደ ዝነበሮም ቀሺ ድሚጥሮስ ባይቶ ኤርትራ ምስ ተበተነን፡ ክብሮም
ተቐንጢጡ፡ ንኢትዮጵያ ተዛዊሮም ኣማሓዳሪ ቤተክህነት ኮይኖም ምስ ተመደቡን፡ እዚ ኩሉ
ንኢትዮጵያ ሰሪሕና ከም ዘይሰራሕና ኣብዚ ተደርቢና! እናበሉ ይቑዙሙ ከም ዝነበሩን፡
ብመንግስቲ ማኪና ስለ ዘይተመደበሎም ብእግሮምን ብታክስን ኔው ነጀው ይብሉ ከም ዝነበሩዩ
ዝፍለጥ። ጀነራል ተድላ ዑቕቢት ንናጽነት ዝቃልሱ ኤርትራውያን ብምህዳንን ምቕጥቃጥን
ምጥፋእን ፈደረሽን ንምፍራስ ብዘካየዶ ተግባር ብንጉስ ሃይለስላሴ ሽጉጥ ዝተሸለመን፡ ምስ ፈረሰ
ዝጽበዮ ዝነበረ መዓርግን ክብርን ክረክብ ይትረፍ ንእስዲስ ኣበባ ክዛወር ስለ ዝተኣዘዘን፡ ነቶም
ንላዕልዎት ትእዛዙ ዝፍጽሙ ዝነበሩ መኮንናት ፖሊስ ኤርትራ ኣኪቡ፡ ‘ንሕና ኢና ምስ ኢትዮጵያ
ከም ትሕወስ ዝገበርና! ካብ ሎሚ ንድሓር ግን ናጻ ሃገር ኢያ! ንሕና ኢና ክንዋጋኣላ! ሃየ ዕጠቑ!
ብዘይካ ናተይ ናይ ካልእ ትእዛዝ ከይትቕበሉ! ከም ዝበሎምዩ ዝንገር። ትእዛዙ ዝሰምዑዎ
መኮንናት ግን፣ ‘ሎሚ ባዕሉ ምሰበላሾዎን ምስ ተወድአን፡ ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተኸቢብና
ከለና እንታይ ግበሩዩ ዝብለና! ጥዑይ ድዩ ጽሉል! ካብ ምባል ሓሊፎም ትእዛዙ ተቐቢሎም
ኣይተላዕሉን። ጀነራል ዓቢይ ነቲ ጉዳይ ይከታተልዎ ስለ ዝነበሩ፡ ንጀነራል ተድላ ተለፎን ደዊሎም
ንቤተ መንግስቲ ክመጽእ ጸገም እንተልዩ ብስላም ንፍታሓዮ! ከም ዝበልዎን፡ ጀነራል ተድላ ግን፡
ኣነ ጀነራል ንስኹም ጀነራል! ዝብል መልሲ ከም ዝሃቦምንዩ ዝንገር። ክልተ መኮንናት ናብቲ ናይ
ጀነራል ተድላ ቤት ጽሕፈት ኣትዮም። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ከኣ ጀነራል ዓቢይ ኣበበ፣ ‘ጀነራል
ተድላ ባዕሉ ነብስ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ብምግላጽ ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ፖሊስ ኤርትራ፣
‘ንስኻትኩም ናብ ስራሕኩም ተመለሱ! ብማለት ኣፋንዮሞም። ንጉስ ሃይለስላሴ፡‘ኤርትራ መሬታ
እምበር ህዝባ ኣየድለየናን! ዝበሉዎ ምትግባር ቀጺሎም። ብዙሕ ዓድታት ኣቃጺሎም ህዝቢ
ኣጽኒቶም፡ ዋና ባሕራን ወደባታን ኮይኖም። ሰማያዊት ባንዴራ መንግስቲ ኤርትራ ወሪዳ ናይ
ኢትዮጵያ ተሰቒላ። ዋና ባሕራን ወደባታን ኮይኖም። ብ1956 ኣብ ባጽዕ ሓይሊ ባሕሪ መስሪቶም።
ብዘይካ ውሑዳት ኤርትራውያን ኣባላት ባሕሪ ሓይሊ ካብ ካልኦት ክፍለ ሃገራት ክኾኑ ኣዚዞም።
‘ወደ ባሕር የምናልፈበት መንገድ ነጻ ነው! “ህዳር 1943፣ ወደ ባሕር የምናልፍበት መንገት ክፍት
ነው! Dec 1950; THE WAY WHICH LEADS US TO THE SEA IS FREE ዝብል
ዝተፈላለየ ዋጋ ዘለዎ ቴምብራት ዘርግሖም። ኣብ ውሽጢ ወደባዊት ባጸዕ ፊት ንፊት ባንክ ኣብ
ፈርስ ተወጢሖም ናብ ቀይሕ ባሕርና እናመልከቱ ዘርኢ ሓውልቲ ተሰርሒሎም ከም ዝነበረን
ባጽዕ ናጻ ምስ ወጸት ብተጋደልቲ ብቲኤንቲ ከም ዝፈረሰን ዝዝከር ኢዩ። ንጉስ ሃይለስላሴ ብ1974
ብደርግ ካብ ስልጣን ምስ ወረዱ፡ ብናይ ኤርትራ ጉዳይ ምኽንያት ከም ዝወረዱ፡ ደርግ”ውን ናይ
ጉዳይ ኤርትራ ክፈትሕ እንተዘይክኢሉ ካብ ስልጣኑ ክእለዩ ዝብል ብናይ ዓዲ እንግሊዝ
ጋዜጠኛታት ቢቢሲ፡ ከም ትምቢት ክቑጸር ዝኽእል ተመሓላሊፉ ኔሩ። ኣብ ኤርትራ ላዕላዋይ
ኣምሓዳሪ ዝነበረ ትራቫስኪስ፣ ‘Eritrea: A Colony in Transition 1941-52 ኣብ ዝብል
መጽሓፉ፣ ‘ኢትዮጵያ ፈደረሽን ክተፍርስ ከም ትደሊ ምግማት ይከኣል፡ ክተፍርሶ እንተደልያ ከኣ
ከይዘይጽግማ ርዱእ ኢዩ። ግን እንተዘይተፍርሶ ምሓሻ። ምኽንያቱ እንተ ኣፍሪሳቶ፡ ብምፍራሱ
ምኽንያት ኣብ ኤርትራ ዝልዓል ሓዊ ክልከማ ኢዩ። ብማለት ስግኣቱ ከም ዝገለጸዩ ዝፍለጥ።
ብግዜ ደርግ ብወርሒ ለካቲት 1990 ብስርሒት ፈንቅል ንወደባዊት ከተማ ባጽዕ ሓራ ንምውጻእ
ዝተፈጸመ ቅያ ጅግነትን ዝተረኸበ ዓወትን ንምዝካር ኣብ ዝካየድ ጽምብል፡ ብናይተን ኣብ ጫፍ
ጥዋለት ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ተሰቒለን ዘለዋ፣ ኮማንደር፣ ጃጓር፣ ታይገር፣ ዝተሰምያ ታንክታት

ደሚቑ ይርአ። ናብ ውደባዊት ባጽዕ ብናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ዝወረደ ዕንወትን፡ ብናፓልም
ቦምብታት ዝተቓጸለ ብዙሕ ህዝብን ኣብ 'ቅብጸት!' ዝብል ቪድዮ ተቐሪጹ ይርከብ። ዘስካሕክሕ
ዕንወትን ህልቂትን ስለ ዝኾነ ከኣ፣ ገሊኡ እናነብዐ ዝርእያ፡ ገሊኡ ከኣ ዘይክእል ‘ቅብጸት' ብዝብል
ኣርእስቲ ዝትቐርጸት ቪድዮ' ሃገርና በዋዛ ዝተረኽበት ከም ዘይኮነት ንወለዶታት ዝመሓላለፍን
ክዝከር ዝነብርን ኢዩ።
ሃገርና ኤርትራ! ህዝባ ዲሒሩ ዝርዳእ፡ ብድቅሱ ዝዝመት፡ ካብቲ፣ “ያልጠጠረ ተመነጠረ! ዝብል
ምስላ ጎራሓት ክምሃርን ክልብምን ስለ ዘይከኣለ ይጠፍእ ኣሎ። ብዘይፍጸሙ መብጽዓታት
ዝጥበርን ዝታለልን ኮይኑ እምበር ናይ ኢሳያስን ዶ/ዕቢይን ወደኽደኽ ጣቃ ከም ዘይብሉ ምስ
ተጋህደሉ ዝተዓጻጸፍ ዋጋ ከም ዝኸፍል፡ ብቀሊሉ ዘይምበርከኽን ፈታውን ጸላእን ክፈልጥ ኣለዎ።
ሕጂ ዝግሃደ ዘሎ ሓቂ ከኣ ህዝብን ሃገርን ንምድሕን ዝዕጠቕ ደላይ ፍትሒ ጥራይ ዘይኮነ፡ ካብ
ደገፍቲ ህግደፍ ገሊኦም፡ "መሰረታዊ ዕላማ ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ሃገር ንምምሕዳር ዘይኮነ፡
ንሃገረ ኤርትራን ህዝባን፡ ኣብ ዝተናውሐ እዋን በታቲኑ፡ ካብ ካርታ ዓለም ምድምሳስ፡ ኮይኑ
ስለዝረኸብናዮ፡ ንሕናውን ነዚ ድጉል ዕላማ ከይስተብሃልና ክሳብ ሎሚ ኣብ ጎድኒ ኢሰያስ
ተሰሊፍና ንሃገርናን ህዝብናን ስለ ዝበደልና፡ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ይቕረታ ንሓትት።" ብማለት
ምስ ህዝቦም ምጽንግባሮም ዝምስገንን ንህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝካየድ ኣብ ሓጺር ግዜ ከም
ዝዕወት ዘመላኽትን ኢዩ። ህዝብና ግዳይ ናይ ሽርሕን ጉርሕን ፖለቲካዊ መናውራን ተበለጽቲ
ኮይኑ ከይተርፍ ዝሕግዝ ኢዩ። ሕጂ'ውን ክሳብ ንቕሓቱ ክብ ኣቢሉ፡ መሰሉን ክብሩን ክሕሉ
ዝኽእል፡ ምሕላውን ምስላይን የድልዮ ኣሎ። እዚ ከኣ ናብ ለባማትን ምሁራትን ዝወድቕ ሓላፍነት
ስለ ዝኾነ ኣብ ዘለኹም ኣሊኹም ‘ኣለናልካ! በሉዎ ሓደራ። ጅግንነት ኤርትራውያን ተደጉሉ
እምበር ኣይጠፍእን ኢዩ! ኢሳያስ “የኛ ሰው በሳሕል!” ከድምዮን ከቑስሎን ጸኒሑን ኣሎን እምበር
ክቐትሎ ኣይእክልን ኢዩ! ዝተኸፍለ መስዋእቲ ይከፈል፡ ኤርትራ ናጻን ልኡላዊትን ክይና
ንዘለኣለም ክትንበር ኢያ! 2ይ ክፋል ይቕጽል።
ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ
ምስሉ ተኪኤ 15 ለካቲት 2019
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