‘ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ!’
ሃናጺ መአረምታ ንኣቶ ተስፋይ ተምነዎ

ረድኢ መሓሪ /ኣለና/
ቀዳማይ ክፋል

“…እቶም ገዳይም ደቂ ሰራየ ተኣኪቦም ናብ ኢሳይያስ ብምኻድ ንሕና ከኣ ሰሊኹና
ብምኻድ ደቂ ሰራየ ንከነሰልፍ ዕድል ይወሃበና ክብሉ ጥርዓኖም ኣቕሪቦም። ኢሳይያስ ግን
ተሪሩ ብምቅዋም ነጺግዎም። ምስ ተነጽጉ እቲ ኣብ መንጎ ገሊኦምን ኢሳይያስን ዝነበረ
ዝምድና
ኣዝዩ
ተዳኺሙ።
ከም
ውጽኢቱ ከኣ ሓደ ካብቶም ገዳይም
ተጋደልቲ ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ናብ
ጸላኢ ኢዱ ሂቡ። ኢዱ ሂቡ ጥራይ
ዘይኮነ፤ ናይ ብዙሕ ሚሊሽያ ደርግ
ብወገን ሰራየ ዝነበሩ ናይ ኩሎም ደቂ
ሰራየ መራሒ ብምዃን ንህዝባዊ
ግንባር ብዙሕ ግዜ ኣብ ውግእ
ገጢሙዋ
ኢዩ።
ሓንቲ
ካብተን
ውግኣት ኣብ ባረንቱ ዝተኻየደት
ክትከውን እንከላ፤ ንህዝባዊ ግንባር ካብ ባረንቱ ኣልቂቑዋ። ግን ከኣ ንሱ ኣብኣ በቶም ጀጋኑ
ተጋደልቲ ተቐቲሉ።”

ዓገብ! ናህሪ ተጋደልቲ ብመጥቃዕቲ ዘሚኪኤል ከተማ ዝዕገት፤ ወይ ምዝላቕ እቲ
ውድብ ካብ ባረንቱ፤ ከም ዳዊት ንጎልያድ፤ ብእምኒ ወንጭፍ ዘሚኪኤል ምስ ዝተሃርመ
ኣይነበረን።
እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕጡበ-ጽሑፍ፤ ቃል ብቓሉ ኣብ 10 ክፋል መበል 5ይ ደቒቕ
ካብ ዘሎ ትንታኔ ወዲ ተምነዎ ዝተወስደ ኢዩ። ኣነ ካብ ዝተሰለፍኩሉ ካብ 1974 ንደሓር ኣብ
ውሽጢ’ቲ ውድብ ኣውራጃዊ ምትፍናን ኣይረኣኹን። ቅድመይ ጉሉሕ ምስሕሓብ ነይሩ
ዝብል ጽንጽንታ’ውን ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ።
ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ‘ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ’ ዝብልዎ’ምበኣር ከምዚ’ዩ። ኣብ
ዝሓለፈ ሰሙን መእተዊ ንመአረምታ ክቡር ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ምስ ጸሓፍኩ ብዙሕ ግብረ
መልሲታት ረኺበ። ገለ ቀጽል መኣረምታኻ ክብሉ እንከለዉ፤ ገለ ግን ጽናሕ ኢሎም ነናቶም
ምኽንያታት ኣቕሪቦምለይ ኢዮም። ምስ ክብደት ታሪኽ ብምዝማድ ከኣ ናተይ ውሳኔ ኣሎኒ።
ምስ
ተስፋይ ብኣካል’ውን ኣብ ጀርመን ስለዝተራኸብና፤ ብተለፎን ይኹን ብኢ-መይል
ክንጸሓሓፍ ጸኒሕና ምዃንና ክሕብር እደሊ። ካብቲ ቅድሚ ዓመት ዝሃብኩዎ ናይ ነቐፌታ
ሓበሬት፤ ናይ ምእራም ተብግሶ ኣይወሰደን። ጉድለታቱ ክእርም ስለዘይደለየ ብሓደ ወገን፤
ቃለ-መሕትቱ እውን ሎሚ ዝወድአ ኮይኑ ስለዝተሰመዓኒ እየ ከኣ ነቐፌታይ ኣብ መርበባት
ኢንተርነት ንክጽሕፍ ተገዲደ።
ኣብ መእተዊ ከም ዝሓበርኩዎ ኣቶ ተስፋይ ኣብዘን ዘቕረበን ክፋላት ምስ ክዉንነት
ህዝቢ ኤርትራን ታሪኽ ህዝባዊ ግንባርን ብምዝማድ ሸለል ኢልካ ዘይሕለፉ ስትራተጂካዊ
ዝኾኑ ጌጋታት ተጋግዩ ኣሎ። እቶም ነዚ ታሪኽ’ዚ ከም ፍጹም ዝወሰድዎ ኤርትራውያን
ከኣ፣ ኣይፋልኩምን መሚኹምን መዚንኩምን እሩም ታሪኽ ስነቑ ኢለ ክላበዎም እደሊ። እቲ
ታሪኽ፣ ሓቀኛ ንህዝባዊ ሓይልታት፣ ነቶም ነቲ ውድብ ዝመስረቱ ገዳይም ተጋደልቲ ሰልፊ
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ናጽነት፣ ንተራ “ደቂ ቀይሕ ባሕሪ” ንተራን ጅግንነትን ኢብራሂም ዓፋ፣ ነቶም ኣብ 1973
ዓ.ም. ናይ ምእራም ምንቅስቓስ ዘበገሱ “መንካዕ” ዝተባህሉ ተጋደልቲን ንኢሳይያስ
ኣፈወርቂን ዝግልጽ ታሪኽ ኣይኮንን።
እቲ ምንታይ ኣብቲ ግዜ’ቲ መልክዕና ብኣውራጃ ይኹን ብብሄር፣ ብውድብ ይኹን
ብዝምድናታት ሰባት፣ ብጉዕዞ ተጋደልቲ ይኹን ብተራ ውልቀ-ሰባት ከምኡ ኣይነበረን።
ክቡር ኣቶ ተስፋይ! ኣብ መብዛሕትኡ ቃለ-መሕትታቱ ከም ዘይፍለጽ ዕንጸይቲ ጎቦጨረ ዝኾኑ ታሪኻት እናደርበየ ኢዩ ከይዱ ዘሎ’ሞ በብሓደ ክእረሙ ይግበኦም። በዚ ከኣ፣
እምበር’ዶ ኣብ ሓደ ውድብ ኢና ኔርና ናብ ምባል ዘጠራጥር ታሪኽ ኢዩ ኣቕሪቡ ዘሎ።
ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝገለጽኩዎ፣ ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ካብ 1972 ክሳብ 1978 ዓ.ም. ነቲ
ንዕኡ ዘጋጠሞ ጉዳያት’ምበር፣ ከምቲ ብተኸታታሊ ዝሰማዕኩዎ፤ እቲ ንውድብ ህዝባዊ
ሓይልታት /ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ/ ዝምልከት ዘቕረቦ ታሪኽሲ መብዛሕትኡ
ኣይከምኡን ኢዩ ጥራይ ክብሎ እደሊ።
‘ኣብ ክንዲ ብጹሕ ውላድካ’ውን ኣይትምሓል’ ከም ዝበሃል፤ እቶም ነቲ ተስፋይ
ተምነዎ ዘቕረቦ ነዊሕ ትንታነ ከም ብጹእ ጥቕሲታት ቁርኣን ወይ ከም መዝሙር ዳዊት
ክንወስዶ ኢና እንተበሉ ናታቶም ምርጫ ኢዩ። ከም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኣመሰለ ታሪኽ
ግን ኣይኮነን’ዶ ብሓደ ክልተ ሰባት፤ ብእኩብ ጉጅለታት ተሰኒዱ እውን ፍጹም ክበሃል
ኣይከኣልን ኢዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ናይ መአረምታ ጽሑፈይ፣ ክሳብ ባዕሉ ናይ
ምእራም ተበግሶ ዝወስድ፤ ብሓንቲ ቅልል ዝበለት ንእሽቶ ጉዳይ ጥራይ እየ ክዛረብ።
ኣቶ ተስፋይ እውን ነዚ ብዝምልከት ብኢ-መይል ስለዝጸሓፈለይ፤ ነቲ ዓበይቲ ጌጋታቱ
ባዕሉ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መራኸቢ-ብዙሓን ቀሪቡ ክሳብ ዝእርሞ ንገለ መዓልታት ክጽበዮ
መሪጸ ኣለኹ። እቲ ዝቐረበ ታሪኽ ተኣማንነት መታን ክረክብ፣ ተስፋይ ንጌጋታቱ ባዕሉ
ክእርም ኣለዎ። ታሪኽ ኣብ ምዝንታው፤ ብሕልፊ ከኣ ከም ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ዝኣመሰለ
ብጅግንነት ዝላህመተ ናይ ታሪኽ ገንኢ ኣብ ምኽፋት ሕልና ይሓትት።
ሕልና ካብ ብሂል ካልኦት ይዓቢ። ወዲ ሰብ ቅድሚ ብሕጊን ብመንግስቲን ብሕልና
ገዛእ ርእሱ ክግዛእ ኣለዎ። ሕልና እቲ ኣብ ውሽጢ ወዲ ሰብ ጥራይ ዝርከብ መዳርግቲ
ዘይርከቦ ናጻ ውልቃዊ መጋባኣያ ኢዩ። ሰባት ከም ታሕተዋይን ላዕለዋይን ኣብያተ-ፍርድታት
ዝረኣዩ መጋባኣያታት ይውንን። ንሳተን ከኣ ሕልናን መልሓስን ኢየን። ወዲ ሰብ ነቲ
ብሕልንኡ ዝተፈርደ ብመልሓሱ ኣብ ዝዛረበሉ እዋን ጥራይ ኢዩ ሓቂ ዝስማዕ። ምስ’ዚ
ተተሓሒዙ ዝኸይድ ድማ ታሪኽ ኣብ እተዘንትወሉ ግዜ፤ ንብዙሓት ምውካስ ኣዝዩ ውሕልና
ዝሓትት ጥበብ ኢዩ።
እምበኣርከስ ነዛ ኣብ ላዕሊ ዘላ ግግይቲ መግለጺት ኣቶ ተስፋይ ብከምዚ ዝስዕብ
መአረምታይ አቕርብ ኣለኹ። እቲ ታሪኽ ንገዲም ተጋዳላይ ነበር ደሓር ናብ ጸላኢ ኢዱ
ዝሃበ ንዘሚኪኤል ከተማ ኢዩ ዘመልክት ዘሎ። ካብቲ ቀሪቡ ዘሎ ጥቕሲ ንሓንቲ ሓረግ ጥራይ
ክወስድ እየ! ኣስሚረላ ድማ ኣለኹ።
“… ሓንቲ ካብተን ውግኣት ኣብ ባረንቱ ዝተኻየደት ክትከውን እንከላ፤ ንህዝባዊ

ግንባር ካብ ባረንቱ ኣልቂቑዋ። ግን ከኣ ንሱ ኣብኣ በቶም ጀጋኑ ተጋደልቲ ተቐቲሉ።”

ስለዚ ዘሚኪኤል ከተማ ቅድም ምስ ኢሳይያስ ተቐይሙ /ኣብ 1973 ተዃርዩ፣ ኣብ
1978 ድሕሪ 5 ዓመታት/ ናብ ጸላኢ ኢዱ ከም ዝሃበ፣ ደሓር’ውን ንህዝባዊ ግንባር ኣብ
ባረንቱ ከም ዝተዋግኣ፤ ካብ ባረንቱ ከም ዘልቀቓን፤ እንደገና’ውን ንሱ /ዘሚኪኤል/ ኣብ
ባረንቱ ብተጋደልቲ ከም ዝተቐትለን ኢዩ ነጊሩና ኣቶ ተስፋይ። እዚ ብመሰረቱ ጌጋ ታሪኽ
ኢዩ። ‘ኣሓ ኣብ ዘይወዓልኦ ኮባቡ’ ዝበሃል ድማ ከምዚ ኢዩ።
ኣብ ወርሒ 10 1984 ኣሃዱና ካብ ከባቢ እግርማይካ; ታማራትን ኣዲባራን ናብ ከባቢ
ሩባ መረብ ተጓዒዝና። ሓለፍትና ዝነበሩ ስዉኣት ዳሊን ሸያቦን /ዑቕባይ ሰርጻይ/ ናብ ከባቢ
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ደምበላስን ምድሪ ወዲ ሰበራን ክንንቀሳቐስ ምዃንና ሓቢሮና ነይሮም ኢዮም። ንሩባ መረብ
ሰጊርና ናብ ከባቢ ኣለከብያ ምስ በጻሕና ከኣ ነቲ ኣብ ሞልቊ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት
ኢትዮጵያ ንከነጥቅዕ ምድላዋት ገበርና።
ኣብ ምዕራባዊ ወገን ካብ ደምበ-ዶራን /ሩባ ማይ ደንጎሎ ዝተባህለ/ ኣድቢና ምስ
ወዓልና ከኣ ብዕለት 26 ጥቅምቲ ወጋሕታ ንጸላኢ ክንሃጅሞ ምዃንና መግለጺ ተዋህበና።
ገለና ኣብቲ ግንባር ዘሚኪኤል ከተማ ከም ዝነበረ ጽንጽንታ ሰሚዕና ኔርና ኢና። ካብቲ ክሳብ
ከባቢ ወረዳ ደምበላስ ዝቆጻጸር ዝነበረ ኣሃዱታትና፣ ሓንቲ ሓይሊ ብለይቲ ንዝባን ትኹል
ኮሊላ ብድሕሪቱ ንጸላኢ ኣብ ሩባ ማይ ጓላ /ትሕቲ ዓዲ ራቕባ/ ኣድብያ ወዓለት። እቲ ውግእ
/ኣብ እኩብ ሓመድ/ ወጋሕታ ኢዩ ተጀሚሩ። ሓያል ጥምጥም ዝነበሮ ውግእ ሞልቊ፣ ኣጋ
ፋዱስ ናብ ስዕረት ጸላኢ ገጹ ኣንዛዘወ።
እታ ብድሕሪ ጸላኢ ኣድብያ ዝወዓለት ሓይሊ ነቲ ካብ ሞልቊ ሃዲሙ ናብ ዓዲ
ራቕባን ጻዕዳ ዓዲን፤ ብኡ ገይሩ’ውን ናብ ማይ ድማን ዓረዛን ዘምርሕ ዝነበረ ሰራዊት
ተሰሃለቶ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ተቐርቀረ። ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራት
ሰራዊተን ንምድሓን ሓያል ተኹሲ’ኳ እንተገበራ፣ ኣየድሓንኦን። ሕን-ሕነ እቲ ዝወረደ ስዕረት
ከኣ ንሓውሲ ከተማ ሞልቊ ኣዕነውኣ።
ዘሚኪኤል ከተማ ምስቲ ዝሃድም ዝነበረ ሰራዊት ከም ዝነበረ ካብ ምሩኻት ሚሊሽያ
ስርናይ ምስ ተፈልጠ ከኣ፣ ቅልጡፍ መጥቃዕቲ ሰዓበ። ኩሉ እቲ ካብ ሞልቊ ዘምለጠ
ምዱብ ሰራዊትን ሚሊሽያ ስርናይን ኣብ ሩባ ማይ ጓላ ተዛሕዘሐ። እተን ሽዑ ዝነደዳ ሓጻውን
ጸላኢ ክሳብ ኣነ ካብ ኤርትራ ዝወጻእኩሉ ግዜ /2007/ ኣብኡ ነይረን ኢየን።
መአዘዚ ቦታ ጸላኢ ኣብ ዓረዛ ኢዩ ዝነበረ። ዘሚኪኤል ከተማ ካብቲ ሩባ ኣምሊጡ
ንወገን ሰሜን ገጹ ሃደመ። ንሩባ መተመት ሰጊሩ ናብ ከባቢ ቄናን ቆቢዓ እንተበጺሑ ከኣ፣
ናብቲ መአዘዚ ቦታ ሰራዊት ደርግ ንምብጻሕ ጸገም ኣይነበሮን። ስለዚ ብህጹጽ ንክጥቃዕ
ትእዛዝ ምስ ተዋህበ፤ ጀጋኑ ተጋደልቲ እግረ-እግሩ ኣርኪቦም ከባቢ ሰዓት 3:00 ድ.ቀ.
ቀተሉዎ። ሽዑ ዘሚኪኤል ከተማ ከም ዝተቐትለ ተነጊሩና ኢዩ።
ስለዚ እቲ ወዲ ተምነዎ ‘ኣብ ባረንቱ’ ዝበሎ ብፍላጥ ድዩ ብዘይ ፍላጥ ብወግዒ
ይኣርሞ። ምስ’ዚ ተተሓሒዙ ክበርህ ዝግበኦ ዓቢ ጉዳይ ምዝላቕ ባረንቱ /1985/ ኢዩ ነይሩ።
ከተማ ባረንቱ ብዕለት 5 ሓምለ 1985 ብህዝባዊ ግንባር ምስ ተታሕዘት። ብምኽንያት
ስትራተጂካዊ ኣቀማምጠኣ ጸላኢ ንዕኣ ንምምላስ ኣብ ጽርግያ ኣቑርደት-ባረንቱ /ከባቢ
ሞጎሎ/ 12 ተደጋገምቲ ፈተናታት ኣካይዱ ከም ዝነበረን፤ ኣብ ኩሉ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ግን
ተሳዒሩ ከም ዝተረፈን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦ ጋህዲ ሓቂ ኢዩ።
ጉዳይ ባረንቱ ንጸላኢ ናይ ሞት ወይ ሕየት ጉዳይ ኢዩ ነይሩ። ነቲ ግንባር ፊት-ንፊት
ምፍራሱ ካብ ዘይተኻእለ፤ ጀነራል መርእድ ንጉሰ ዝመርሖ ኣብ ኦጋዴን ዝነበረ መካናይዝድ
ኣሃዱታት ኢትዮጵያ ከይተፈልጠ 60 ታንኪታትን ተደረብቲ ድሩዓት መካይንን ኣምሪሑ፣
ንጽርግያ ባረንቱ ኣቑርደት ቆሪጹ ብሃንደበት ናብ ሳዋ ኣተወ። ሳዋ ደጀን ህዝባዊ ግንባር ኢዩ
ነይሩ። ስለዚ እቲ ኣብ ባረንቱ ዝተኸርደነ ልዕሊ 4 ክፍላተ-ሰራዊትን ተደረብቲ ክፍልታትን
ህዝባዊ ግንባር /ኣስታት ፍርቂ እቲ ውድብ/ ንሳሕል ዝምለሰሉ መንገዲ’ውን ተዓጽወ።
ብምኽንያት ስትራተጂካዊ ኣቀማምጣ ምዝንባል ስለዝተፈጥረ ድማ ጸላኢ ንባረንቱ ብዕለት
28 ነሓሰ ተመልሳ። ናህሪ ስለዝነበሮ ከኣ ንከተማ ተሰነይ’ውን ብዕለት 26 ነሓሰ 1985 ኣተዋ።
እቲ ንባህጊ ናጽነትን ሓርነትን ዝቃለስ ዝነበረ ተጋዳላይ፤ ንሓጺን ዘምክኽ ሃገራዊ ወኒ
ከም ዝነበሮ ታሪኽ ምስክር ኢዩ። ኣብ ታሪኽ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ክሳብ ሎሚ ብዙሕ
ዘይተነግረሉ ቅያ ከኣ፤ ምንቅስቓስ እቲ ዘዝለቐ ኣሃዱታት መታን ብዝተራቐቐ መራኸቢ
/RDF/ ከይፍለጥ፤ ኩሉ ረድዮታት ርክብ ተዓጽዩ ናብ ደቡብ /ተከዘ/ ኣንሳሒቡ። ብድሕሪ ናይ
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17 መዓልታት ካብ ዓይኒ ጸላኢ ዝተሰወረ ጽንኩር ጉዕዞ ከኣ፣ እቲ ኩሉ ኣሃዱትት ካብ ሩባ
ተከዘ ንምብራቕ /ከባቢ ምስያም/ ሰንጠቐ።
እንደገና ንጽርግያ ሓጋዝ ኣቑርደት በቲኹ ናብ ሩባ ሰበር /ከባቢ ደብር-ሳላ/ ምስ ደጀኑ
ተራኸበ። ስለዚ ኣብ ባረንቱ ዝነበረ ውግእን ደሓር ዝተረኽበ ሒቕታን ብዘሚኪኤል ከተማ
“ፍሉይ ክእለት” ዘይኮነስ፤ ብሕጽር ዝበለ ከምዚ ኢዩ ነይሩ።
ከምቲ ዝሰማዕናዮ /ሓለፍቲና ዝነበሩ ዝነገሩና/ እቲ ውጥን እቲ ብጀነራላት ሶቭየት
ሕብረት ነበር ኢዩ ተሓንጺጹ። ሓደ ካብ ጀነራላት ሶቭየት፦ “እዚ ንወገን ደቡብ ገጹ ምስ ከደ
ተሰዊሩ ዘሎ ክፋል እቲ ውድብ እንተደኣ ዘይሩ-ዘይሩ ምስ ደጀኑ ተራኹቡ፤ ናይ ኲናት
ፋይልኩም ምስ ኤርትራ እንተተዓጽወ ይምረጽ” ከም ዝበሎም እውን ሰሚዕና ኔርና ኢና።
ስለዚ ክቡር ተስፋይ ተምነዎ ብዛዕባ ውግእን ጠንቂ ምዝላቕ ባረንቱን፤ ብናይ
ዘሚኪኤል ከተማ ዓቕሚ ኢዩ ተረኺቡ ዝበሎ ብመሰረቱ ንታሪኽና ማህሰይቲ ኢዩ። እዚ
ኣበሃህላ’ዚ ንውዕሎ ስዉኣትን ስንኩላንን ኤርትራውያን ዝፈታተን ጽውጽዋይ-ወደኮይጽልማይ! ኢዩ። ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ብወገን ተ.ሓ.ኤ. ይኹን ብወገን ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዝተገብረ፣
ኩሉ ንብረት ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ፣ ረዚን ዋጋ ከኣ ስለዝተኸፍሎ ብጽሩዩ ናብ
መንእሰያት ወለዶ ከነመሓላልፎ ሃገራዊ ግቡእና ኢዩ። ኣብ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ “ናይ
ጀብሃን ናይ ሻዕብያን” ዝበሃል ታሪኽ የለን። ኩሉ ተጋዳላይ ስለ ናጽነት ሃገሩ ክብል ኢዩ ዋጋ
ዕድሉን ዋጋ ዕድል ስድራ ቤቱን ንሰውራ ዝወፈየ።
ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፤ “እዚ ናትኩም ጥራይ ኢዩ” “እዚ ናትና ጥራይ
ኢዩ” ዘይበሃሎ፤ ንፍሉይ ውድብ ወይ ንፍሉያት ውልቀ-ሰባት ዝምልክት ሰነድ ኣይኮንን። እታ
ኣብ 24 ግንቦት ዝተወልደት ኤርትራ ከኣ በታ ካብ ኣዳል ዝተተኮሰት ጥይት ዝተጀመረትን፤
ካብ ውግእ ቶጎሩባ ክሳብ ውግእ ሰሓርቲን ብሎኮ ጎዳይፍን… ብጠቕላላ ብእኩብ ፍጻሜታት
በራውር ስዉኣትን ዝተረኽበት ደኣ’ምበር ብተኣምር ሓደ ውድብ ወይ ብክእለት ፍሉያት
ሰባት ዝተፈጥረት ኣይኮንትን። እቲ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝነበረ ተጋዳላይ /ደቂ-ተባዕትዮን
ደቀ- ኣንስትዮን/ ካብ ኣብራኽ ኤርትራውያን ዝተወልደ ሕመረት ሕብረተሰብና ኢዩ! ዘርኢ
ኩላተን ኣውራጃታትና፤ ዘርኢ ክልቲኡ ሃይማኖታትና፤ ውላድ ኩላተን ብሄራትና! ስለዝኾነ
ድማ ኩሉ ዝተፈጸመ ስርሒታት መግለጺ ጅንነት ህዝቢ ኤርትራ’ምበር መንፍዓት ወይ ስረ
ኢሳይያስ ኣይነበረን።
‘ደጎል እንዳመን፤ ክዳን ወዲ መን የብል’ ከም ዝበሃል፤ እቲ ባሲል ደቪድ ሰን ዝተባህለ
እንግሊዛዊ ናይ ታሪኽ ተማራማሪ “… ከምዚ ዓይነት ዓወት ብድሕሪ ውግእ ዲየን-ቢየን-ፉ
ንመጀመርያ ግዜ እየ ዝርኢ ዘለኹ” ኢሉ ዝመስከረሉ ዓወት ስርሒት ግንባር ናቕፋ፤ ፍረ
ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ናይ እንዳ መን ሃብቲ ኢዩ እንተበልና…ናትና ናይ ደቂ
ኤርትራ ዘይበርስ ውርሻ ኢዩ። እዚ ዝና እዚ ኤርትራዊ ሸኽን ወዲ ሸኽን! ቀሺን ወዲ ቀሺን
ከይተረፉ ክንዮ ሃይማኖታዊ እምነቶም ብምጥማት ሂወቶም ከፊሎም ዘረከቡና’ምበር ከምቲ
ወዲ ተምነዎ ንቀንጻሊ ኢሳይያስ “ሰሪሑ ዘስርሕ” ዝበሎ ዝተረኽበ ኣይኮነን።
ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!!
alenakoena@gmail.com
ይቕጽል…
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