
                                      እምበር መዘክር። 2ይ ክፋል                               24-07-14:: 

ለበዋለበዋለበዋለበዋ    ንመንእሰያትንመንእሰያትንመንእሰያትንመንእሰያት፡፡፡፡----ህግደፍ ሕጋውነትን ህዝባዊ ተኣማንነትን ስለዘይብሉ ““““ሃገርሃገርሃገርሃገር    ወኪሉወኪሉወኪሉወኪሉ    ዝገብሮዝገብሮዝገብሮዝገብሮ    ውዕላትውዕላትውዕላትውዕላት    ኩሉኩሉኩሉኩሉ    ፍሩስፍሩስፍሩስፍሩስ    ኢዩኢዩኢዩኢዩ” 
ኢልኩም ጨርሑ!!    

“ግዜ ዳኛን ጠበቓን ኢዩ። የማነ ንውሳነ ግዜ ትማልን ሎሚን ኣይተረድኦን። ጽባሕ ግን ክርድ 
ኦን ዘይክርድኦን’ውን ክፈልጥ ኣይኮነን”።  ኢልና ኢና ቀኒና።  

“ጎራሕ ኢየ” በሃሊ ልቡ ብእከያቱ ስለትድፈን ብእዋናዊ ዓወታቱ ትዕሾ’ሞ ፈላጥ ጎራሓት ከም 
ዘሎ ኣይስወጣን ኮይኑስ ንሕማቕ ግዜ ዝጠቕማ መራግእቲ ኣይትገድፍን። ስለ’ቲ ንሱ ይኸውን 
የማነ ድሮ ሓደ ካብቶም ፍሩዳት ምዃኑ ተኣዊጁ ክንሱ ናይ ባህ ኣይበሎም ምሒር ዘጉርዐ። 
በሉ እቲ ክንድኡ ፈኸራስ ትርፎ ጠራዕራዕ ኣይጣቋን። እስከ ስለ ቅንያት ቦለኛ ካብ ዘከርናስ 
ኢለ እንድየ ንእግረ መገድና ድማ ከምዚ ዝስዕብ ቁሩብ ቁራቦይ ክውስኽ ተጸመሙኒ።   

ከምቲ ርዱእ ብኣጋጣሚ ንግደት ቦለኛ ካብ ዝተጻወዱ ፍሕሶታት ገሊኦም ድሮ ተፈናጢሮም 
ክንሶም ተገምጢሎም ንኣጻወድቲ ቀርቂቦም ኣለዉ። ንበል ንሰበ-ስልጣናት ኣፋኒኻ ብኣቦ-መን 
በርነት ፕረሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ክግበር ዝተደለየ ኣኼባ ኣንድነታውያን ብምኽንያት ማ 

እሰርቲ ኣባሎም ጸሓፊ ግንቦት 7 ኣብ የመን፡ ብኸምቲ ዝተመደበ ኣይተፈጸመን። ሽዑ ክሳብ ክንደይ ኣድሂብኩሙሉ ድኣ እንድዒ’ምበር 
“ህግደፍ ካብ ማእሰርቲ’ዚ መራሒ’ዚ ኢዱ ሕጽብቲ ዲያ”? ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ነበረ። ከምኡ መበሊ ምኽንያት ነይሩን ኣሎን ማለተይ’የ።   

“ንጓሳ ዓምጾ(ቀርስሞ፡ጨልግሞ፡ እሰሮ)፡ መጓሰ ክብተና ኢየን። Strike the shepherd and the sheep will scatter”. 

ሎሚ በቲ ሓደ፡ ወያነ በቲ ምስ ኣንዳርጋቸው ጽገ ብዝማረኸቶ ተባራዒ ሓበሬታታት ንተቓወምታ ከምዘጽሓየትን ንመጻርድታ ህግደፍ 
ድማ ትጥልቐላ ስለዘላ ሓድሽ ጐደና ኲናት ተኸፊቱ ከምዘሎን፡ ስለዚ ንሳ ንኤርትራ ክትጎብጥ ሕጋውነትን ብቕዓትን ከምዘለዋ ዝመስል 
ዘመተ ሻቕሎት መታን ክሰፍን ተፈንዩ ኣሎ ወይ ክፍኖ ኢዩ። በቲ ካልእ ብውሽጢ-ውሽጢ“ህግደፍ ኣብ ጉዳይ ሃገር ዋጋ ዕዳጋ ስለዘይተ 
ርኢ ኢያ’ኮ ነቲ መራሒ ኣብ የመን ከምዝተሓዝ ዝገበረት” ዝብል መወራረዲ ክናፈስ ይስማዕ። ሳልሳይ ብድሆ ድማ ኣሎ። “እቲ ብጭብ 
ጢ ቀሪቡ ዘሎ ብዛዕባ መደብ ህግደፍ ዝምልከት ትስፉው ጐደና ኣፍደገ ባሕሪ መግለጺ ናይቲ ግዳይ ዝኾነ መራሒኸ እንታይ ክበሃል’ 
ዩ”? ዝብል ብድሆ። ኩሉ ገዲፍኩም ሓደ ርጉጽ ነገር ሓዙ። ኩሉ’ዚ ምኽንያታት’ዚ ዓዳሚ ሓድሽ ብድሆን ቀታል ህግደፍን ከምዝኾነ።  

ዘሻቕለና ዝብልዎ ነገር’ሞ ገና ካብ ኣፋቶም ክፈስስ ኢዩ። ንበል ኣብ ውሽጢ’ዚ ኩነት’ዚ ብሰበብ ሓደ ደም ከም በዓል ግንቦት 7፡ ከም ኣ 
ንድነትን ትግራይትግርኝን ዝኣመሰላ ኢቲዮጲያውያን ሰልፍታት ከምምንዮተን ጠለብ ኣንድነት ወይ ኣፍደገ ባሕሪ እንተኣቕሪበን ብሰላማ 
ዊ መገዲ ከምዝፍታሕ ካብቲ ኩሉሳዕ ከምንዕወት ዘተስፎወና ወናኒ ጎራሕ ኣጀንዳ ‘ፖለቲካዊ መራሒና’ ኣቶ የማነ ገብረኣብ ክትርድኡ 
ትኽእሉ። ንሱ እቲ ነገር ኣድላይ ምስኮነ ከምዚ ናይ ቦለኛ ዝተራእየ ሳዕሳዕቲ ኣኻኺቡ “ንርሑቕ ስለንጥምት ንግዚኡ ካብ ዓሰብ ኣንሳሒ 
ብና ኣለና” ብማለት ወደብ ንገድፈሎም። ንሳቶም ድማ መቸም ዲፕሎማሰኛታት እንድዮም፡ ነገር ‘ኣቢሲኒያ’ (ሰሜን)ድማ ምሒር ስለተ 
ሸግሮም ካብቲ “ዓሳ መብላት በብልሃት” ዝብል ምስላኦም ነገር ከመይ ከምዝሕዙዋ ይበላሓቱ ነይሮምን ኣለዉን።  

ቃለ-መሕትት ጸሓፊ ጉምበት 7 ብዛዕባ ዓሰብ ዘለዎ ትጽቢት ገሊጹ ነበረ። ‘እቲ ድልድል ክዕረ ቀሪቡ’ ካብ በሉዎ ከምመጠናኸሪ ናይቲ 
“ካልእ ኲናት” ማለት መታን ህዝብና ክገማማዕ ብውሑዱ ብዲፒሎማሲ ፍቅሪፍቅሪፍቅሪፍቅሪ ከምዝፈተኑና ይውረ ኢዩ። ፍቕሪ ድማ ኣብኡ ኢያ መበ 
ቆላ ይብሉዋ። እሞ ብፍላይ ድምጻውያን ከምእኒ በዓል ተዲ-ኣፍሮ “ “ “ “ ፍዮሪና፡ፍዮሪና፡ፍዮሪና፡ፍዮሪና፡    ጓልጓልጓልጓል    ኣስመራይኣስመራይኣስመራይኣስመራይ    መኣረይመኣረይመኣረይመኣረይ”””” ወይ በዓል’ቲ ንእሽ ቶ መጺኡ ዘ 
ሎ (ጃኪ ጎሲ) ድማ ““““ፊያሜታፊያሜታፊያሜታፊያሜታ”””” እናበሉ እንተኣሕነቕኒቖም፡ እታ ብጥይት ዘይተጻዕደት ጓል ኣስመራ ብሃማደኤኣ ብፍቕሪ ከምትኽርበሸሎ 
ም ኢዮም ዝኣምኑ። ሓቁ ንምዝራብሲ እንኮላይ ንሰደድ (Export )ዝበቕዓ ደቂ-ኣንስትዮ ከምዘለዋኦም ዝምስክሩለን’ውን ኣለዉ። ንሳተ 
ን በቶም ከም ነበልባል ዝሸላበቡ ደለልቶም ናብን ምስን ድላየን ክምርቀፋ ዓጋቲ የብለንን ይብሉወን። ብተወሳኺ ኣብቲ ህጡር ዕዳጋ 
‘ድንግልና’ ነታ ሓንቲ ዝፍጥረተን ዓሰርተ ግዜ ከምዝሸጣኣን መወዳእታአን’ውን ካብታ ሃገረን ከምዝወጻላን፡ ኣብ ዝኸድኦ ዓዲ ድማ ከ 
ምሰብ ንብረት ከምዝኮራመያን ከምተደፍራ ኣምሲለን ከምዘእውያን ይዝረብ። ብሕሹኽታ’ሞ ጸጋአን ንወዲ-ዓደን ብምውፋየን ከምዘኹ 
ርዐን ይውረ። ኩሉ’ዚ ‘ብልህነት’ ኢዩ’ሞ ኣብዛ ዕዳጋ’ዚኣ ክጣላዕ ዝበቅዕ ኤርትራዊ እንተኣልዩ ሳንጣ ለመምታዊ ነብሳት ተተኾልኲሉ 
ክኣቱ ብዘይጸገም እንጉድ ምዃኑ ብሚ/ሪ ቱሪዝም እዉጅ ኢዩ። መቸም ሳላ’ታ ብርሃን ለይቲ ንጽባሒቱ ናይ ‘ኣልጋ ማውረጃ’ ኢልካ ኣኮ 
ላላስ ዕታራት ምስተደርነቐ ባዕላ ትፈልጥ’ታ ምስክልቲኡ ኣዒንታ መብራህቲ ዘይብላ ጸልማት ሃገር! ዲፕሎማሲ ፍቕሪ ይብልኹም ንሱ፡ 

“ክዱን ብኣፈ-ስላሰ!” ኢልኩም ተደኒቕኩም ትኾኑ። ዝግ’ንዶ። ወሓለ መጠቓለሊ ክድስኩረልና’ዩ ኣቶ የማነ ከይነማራስሓሉ ዝግ ጥራይ!!  

ናቶም ድማ ገለ ነይምበለና። ገደደ ናይቶም ተምበርከኽቲ። ኣብቲ ስግር ቀላይሲ እንታይከ ዘይግበር? ህግደፍ ሳላ ምርኡያት ሰለኹቱ  ከ   



ምዚ ዝስዕብ ነገር ኣስሪጹ ክኸውን ይትስፎ ኢዩ። 

“እሞ ብኸምኡን ብሓደነት ጭዋ ደምን እንተኣሸጊሮሙና፡ ሓንትስ ይምሓሩና’ምበር ዋላ ቃሕ ዝብላኦም ዘይውስዱ። ዘይ ብዓንተቦኡስ 
ጓል-ኣንስተይትን ጓል-ከብትን ዘርከበ ኣርሓ ኢዩ ዝተልወን። ድሓር ድማ ጓለንስተይቲ’ኮ እንዳ ሰብኣያ ኢዩ ዓዳ” ይብሉ። ልክዕ ከም ወ 
ዲ ሓሰማ ገዛእ ሰበይቶምን ደቆምን እንተሰዓራኦም ዝተረፈ ክኣኽሎም ነብሶም ኣእሚኖም ይሓድሩ። ግርምቢጥ ብወቕዒ ፖለቶካ ህግ 
ደፍ ተተጸፊዕካ “ጓለይ ንኣውራጃ እከለ ኣይህባን” ዝብል’ምበር መጻኢ ናይተን ንገዛእ ደቂ ሃገሮም “ኣይመዋስብትናን” ኢሎም ጎስዮም 
መሓልፎ ብስም ሓደ ደም ኮነ ብካልእ ሽፋን ፍቕሪ ንደፍጫጨ-መፍጫጭ ዝዓደልወን እንክንዕዘብ ንዕጀብ። ነገር ጓል-ኣንስተይቲ መወ 
ዳእታ የብሉን። ንሳ ሓንሳብ ትፍጽማ ስሕታን እምባ ሳዕቤን ስለዘለዋ ጌጋ ሄዋነይቲ ፍጹም ኣይትእረምን ኢያ። ስለ’ቲ ንሱ ኢዩ በቲ ናየቦ 
ና ፍሉይ ጥንቃቐ ዝግበረላ እሞ ምእንታኣ ሞት ሕውየት ኢዩ። ምኽንያቱ ንሳ ስድራ፡ ንሳ ሃገርን ታሪኽን ኢያ። ሎሚ ኮነ ሓምለ ኮነ ከ 
ምዝበሃል ዝባና ሒዞም ዘሽካዕልሉ ዓረበ-ካልእማልእ እናረኣየ፡ ምስሕዛላን ጽፋያን ናብ ባሕሪ ክትንቆት እናረኣየ፡ ዘስቅጥን ናይ ጽባሕ ሂ 
ወት ዝምነን ‘ሰብኣይ’ ድማ ንርኢ። ንፍርህና ክቱር ጣቛ ከነልብስ’ውን ከምዚ ክበሃል ንሰምዕ። “ሃገር ጥራይ ትሃሉ ባቃ ባቃ፡ ሃገር……!!  

ካባይ የድሕንኩም ሃውቲተ! እምበር እቲ ግዜ ለውጢ ብነብሱ ስለዝተጓሃሃረ ዕላለይ በታ “ንሰማማዕ ኣይኮናን ነበርቲ” እትብል ዜማ ና 
ይቲ ህቡብ ድምጻዊ ተወልደ ረዳ ክጅምርን ክዛዝምን ምመረጽኩ። እንተኾነስ ጉርድን እኽልን ዝፈላለየሉ እዋን ብምዃኑ ካብ መሰረቱ 
ዘይመጓዕዝቲ ሰባት ዋላ ድሒሩ እንተተደለየ መሰማምዒ ስለዘይብሎም ወዮ’ቲ ካብ ነዊሕ እዋን ብ‘‘‘‘ሓንቲሓንቲሓንቲሓንቲ----ልቢልቢልቢልቢ’’’’ ክሽፍጥ ሸፊቱ ዝጸንሐ 
ኮብላሊ ዛንታ ጣልማያት ኣብ ቦለኛ ከምጥርሑ ገረወይና ተገላጢሙ ምትራፉ ግህዶ ስለዝተራእየ “ኣይበልናንዶ” ክንብል ተደሪኽና። 

ሓንቲ ልቢ ማለት ንሓደ ዓላማ ዝዓለመት እንተኾይና ሓደ ምዃን’ኮ ኣይተጸልአን። ናጽነት ሳላ ሓንቲ ልቢ ኤርትራዊ ክዉን ከምዝኾነት 
ንኣምን እንተኰንና ውህደት ፍሉይነትና ኢዩ’ኮ ነቲ ደርማስ ሓደ ልብን ቅልጽምናን ፈጢርዎ። እዚ ቅልጽምን ልብን’ዚ መፈጠርና’ምበር 
ህግደፍ ዝወለዶ ኣይኮነን። ካብ ሓደነትና ተጠቃሚ ዘይኮነ ዘመናዊ ፈላስፋ ፖለቲካ በሓቲ ሰልፊ ጥልፈ-እድያት ኮነ ጉራማለ ውቃጦ ሕ 
ብራዊ ስለ ዝኾነ ንየው በልዎ” ካብ በለናስ በሉ ንምዃኑ እምነቱ እንተዝሕተት ኣበሃህላኡ ምስ ቃልስን ሓድነትን ብሄራትና ብኸመይ 
ከጠዓዕሞ ምኻኣለ?  

ኣብዛ ርሕስትን ቅርስስትን መዓልቲ ንግደት መለኽቲ ህግደፍ’ዚኣ ንሱ ብዘለዎ ጽፍሒ ሓላፍነትን ሞያን ተሓጊዙ ገጽ ናይቲ ዝርካቡ ዝተ 
ኣከበሎም ህዝቢ በቲ ብላይ መታወኒ ደገል ፖለቲካ ህግደፍ ታዊኑ ዘጽረዮ ፈሳም ወይ ሓርፋፍ ገጽ ሃገራውያን ኣይተራእየን። ነተን ናይ 
ኩሉ ግዜ ከም ጽኑዓት ህግደፋውያን ዋልታታት ዝቖጽረን ከም ‘‘‘‘ጽልኢጽልኢጽልኢጽልኢ’ ወያነን ኣመሪካን ሳልሰይተን’ውን እገዳን ገቲሩ ክምድር እንከሎ 
ርግጸኛ ኢየ እቲ ዝመሰሎ ጽልኢ ብዓይኒ ሓፋሽ ህዝብና ህያውነት ከምዘይብሉ። ዝኾነ ኮይኑ ንሱ ብዘለዎ ስልጣን መንግስቲ ንብሕቱ ዘ 
ዝወጠኖ እንተመደረ ብተግባራቱ ዕግበት ከምዘይስምዖ ርግጸኛ ኢየ። ከመይሲ ሳዕቤን ናይቲ ጨጨጓሩ ንውሽጢ ደፊንካ ክትመስል ም 
ፍታን ስለዝርድኦ። ጥበብ ምምሳል ክብለል እንከሎ’ኮ ምስሊ ሓቀኛ መንነት ኢዩ ዝግለጽ። እስከ ብኣጋጣሚ’ዚ ንግደት’ዚ ካብተባህለ 
መወሰኽታ ናይታ መእተዊተይ ክጠቅስ’ሞ ብወገንኩም ድማ ኣጸቢቕኩም ኣስተማቕርዎ። 

ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ኣማኻሪ መንግስቲ ህግደፍን እቲ ዝዋደቕሉ ዘለዉ ሓያል ግምባር ምእንቲ ‘ምህናጽ ሃገር’ ዝቕጽል ቃልሲ ምኻ 
ኑ ብምጥቃስ ቀጺሉ፡ ““““ሓይልናሓይልናሓይልናሓይልና    እንታይእንታይእንታይእንታይ    ኢዩኢዩኢዩኢዩ”?”?”?”? ክብል ባዕሉ ሓቲቱ ባዕሉ ክምልስ እንከሎ ““““ሓይልናሓይልናሓይልናሓይልና    ውዳበና፡ውዳበና፡ውዳበና፡ውዳበና፡    ሓይልናሓይልናሓይልናሓይልና    ሓድነትናሓድነትናሓድነትናሓድነትና፡፡፡፡    ሓሓሓሓ……………………    
ኢዩኢዩኢዩኢዩ”””” ክብል ብቃላት ናይቶም ዝቐበርዎም ተጋደልቲ ደምደመ። እቲ ብተምሳል‘‘‘‘ሓንቲሓንቲሓንቲሓንቲ    ዓለምዓለምዓለምዓለም’’’’ ንብዙሕነትና ደፊኑ ብሽፋን ሓንቲ ሃገር ብ 
ሓንቲ ልብን ርእስን ክንሓስብ፡ ብሓንቲ ሳምቡእ ከነተንፍስ ዓብዒቡ ንሕጽረት ትንፋስ ዘሳጠሓና ‘ዕድለኛ’ በዓል ዕጫ ኣብ ትሕቲ ቆፎ 
‘ሓድነት’ እንታይ ዝኣመሰለ ምብትታን ይገብር ከምዘሎ እናተረድኦ ይብሎ ስለዝነበረ ካልእ ክብል ኣማራጺ ብዘይ ምህላዉ ዓቕሊጽበት 
‘ምበር፡ ዝገብሮ ዘሎ ምብትታን ሃገርን ህዝብን ከምዝተጋለጸ መዓስ ጠፊእዎ።  

ወዮ ““““ጽርግያጽርግያጽርግያጽርግያ    እንተሰራሕናእንተሰራሕናእንተሰራሕናእንተሰራሕና    ክሰርሑክሰርሑክሰርሑክሰርሑ    ይኽእሉይኽእሉይኽእሉይኽእሉ””””…….. ዝበለ ክኢላ ሹመኛ ኣስዒቡ ““““ከምከምከምከም    ናህናናህናናህናናህና    እምነት፡እምነት፡እምነት፡እምነት፡    ንቕሓት፡ንቕሓት፡ንቕሓት፡ንቕሓት፡    ተጻዋርነት፡ተጻዋርነት፡ተጻዋርነት፡ተጻዋርነት፡    ባህልንባህልንባህልንባህልን    ውዳውዳውዳውዳ    
በንበንበንበን    ግንግንግንግን    ኣብኣብኣብኣብ    ዝኾነዝኾነዝኾነዝኾነ    ዱዃንዱዃንዱዃንዱዃን    ኬድካኬድካኬድካኬድካ    ክትገዝኦክትገዝኦክትገዝኦክትገዝኦ    ትኽእልትኽእልትኽእልትኽእል    ኣይኮነንኣይኮነንኣይኮነንኣይኮነን”””” ስለዝበለ ንወደሳኡ ‘ዝተወፈየ’ ዝመሰሎ ጣቕዒቱ ሓፈሰ’ሞ ንዝያዳ ረስኒ 
“ኣይኮነን ሎምስ፡ ቀደም ባዶ እንከለና ሓያላን ከምዝሰዓርና መጠን ድሕሪ ሕጂ’ውን ‘ንዝኾነ ይኹን ጸላኢ ክንስዕር ከምእንኽእል፡ ክሳብ 
ዘንቀድና ድማ ኣብ ቅድሜና ደው ክብል ዝኽእል ጸላኢ ከምዘየለ”።….ክብል እንከሎ ብርግጽ መጋረጃ ብልሽውና ምሕደራኡ ተተርብዐ።      

“ኦይ! ‘ኩሎም መለኽቲ ናይ ወረቐት ኣናብር ኢዮም’ ብዝብል ምህሮ ፖለቲካ ኣፉ ከምዘየጽረየ” ኢላ ተዓጀበት’ታ ንብሂላት የማነ መምሰ 
ሊ ዝተዓዘበት ድኽምቲ ነብሰይ ብልባ። ኣስዒባ ገለ መርኣያ ካብቲ ሰለስቲኡ ኩነታቱ ማለት ሞያዊ፡ ማሕበራውን መንፈሳውን (Profes 
sional, Social and Soul profiles) ክትፈታትሽ ሓለነት። ’መንፈሳዊ’ ማለታ ንእምነታትና ዝገልጽ ኮይኑ ካብ ተሰማዓ ንየማነ ኣብቲ 
መንፈሳዊ እምነቱ (Soul profile) ኣትያ እንተትገናጽሎስ ብሓቂዶ’ዚ ዝብሎ ዘሎ ኣብኡ ተሰኒዱ ምጸንሓ ወይስ ክመስል ዝቐራረሞ ተለ 
ጣፊ እራይ ምራይ ኮይኑ ምተራእያ? ማለተይ “መን ኢዮም’ቶም ‘ጸላእተይ’ ትብሎም ኣቶ የማነ” ተባሂሉ እንተዝሕተት ኣብ መኽዘኑ ከ 
ምጸላእቱ ስለዘይሰነዶም “ወያነ፡ ኣመሪካ፡ ኣሸበርቲ” ኣይምበለን። ኣበረኛ መስቆርቆሪ ኮይኑስ ብኡ ንብኡ መንፈሱ ብመንፈስ’ቶም ኣቐዲ 
ሙ ዝተጻብኦም መሳርሕቱ ነበር ምርኡያት ሃገራውያን ተዳሂሉ ናይ መርትዖ ቃላት ብምስኣን ምተወላደፈ። ከምትዝክርዎ ንዕዑ ምቋም  



ናይ ድሕሪ ናጽነት ሓዳስ ሰልፊ ኣዝያ ርሒሳቶ ኢያ። ኣብ ምስረታኣ እዉጅ ሹመኛ ፖቲካዊ ጉዳያት ኮይኑ ክምዘዝ እንከሎ ብተወሳኺ 
ብሕጽያ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ስልጣን ኣማኻርነት መንግስቲ ኣብዝገበተሉ እዋን ብዝሰርነቖ ጎንፊ ጥልመትን ምእዙዝነት መላኽነትን ተለኺ 
ዑ ከም ስዋኣ ዝጠዓመላ… ህዝባውነት ንዝሓተቱ ገዳይም ላዕለዎት ሓለፍቲ ተጻቢኡ ብ”መሳርሒ ወያነ” ጠቂንዎም ከይኣክል ናይ ሕጊ ነ 
ገር ንሕጊ ገዲፉ ህግደፍ ድማ ናቱ ኣከያይዳ (ማእሰርትን መቕ ዘፍትን) ከምዘለዎ ዘበሰረን ዝፈከረን ሓሽላኹ ሰብ ከምዝኾነ ዘከርኩ።    

መቸም ኩሉ ብሕልና እንድዩ፡ እቲ ሽዑ ዝኾነ ከምዛ ሕጂ መሲልዋ ነብሰይ “የቐንየልና ኣቶ የማነ” ብማለት ሓንቲ ነገር ማለት ብዛዕባ’ቲ 
ብሸፈጥ ተምበርካኽነትን መሳርሒ ወያነን ተሸፊኑ ዝተጠልመ ሃገራዊ ዓላማና’ምበር ነገር ውልቀ-ሰባት ከምዘይኮነ ክትሓቶ ክትብል ንዘ 
ቑለጭልጫ ኣዒንተይ ዘስተብሃለ መዋግዕተይ “እንታይ ድኣ ጠንጢንካኒ ሃጢምካ”? ክብል ከይሓሰብኩሉ ድንገት ጎጠየኒ።  

ሓቁ ነበረ። ከምኡዶድኣ ይግበር ኮይኑ! ብዛዕባ’ቲ “ኣብ ቦለኛ የራኽበና” ኢሎም ዝፈከሩሉ’ሞ ኣማስያኡ ብዓወት ተቓወምቲ መንእሰያት 
ዝተዛዘመ ነገር ቦለኛ እናኣዕለልና ኢየ ገዲፈዮ ሃውቲተ። ዓርከይ ድማ ግደፍ ከምኡ ረኺቡስ ብነብሱ’ውን ኣብሾ ኢዩ’ሞ ነቲ ክብሎ ዝጸ 
ንሐ ዝኸውን መሊሰሉ እንተኾይነ ብዘረጋግጽ መልክዑ ዕጽቕ ኢሉ “ንምዃኑ ጽቡቕ ጌርካ ትፈልጦ ዲኻ”? ክብል ብነድሪ ተወከሰኒ።  

ከምሓቂ ብዛዕባ’ቲ ንሱ ዘልዓሎ ኣርእስቲ ቅኑዕ ስለዘይመሰለኒ ኢየ ጠምዚዘዮ። ከመይሲ ዕላላት ነገር ሰበስልጣናት ልዕሊ’ቲ ንሱ ዝበለኒ 
ክብሎ ከምዝኽእል እናተረዳእኩ ባዕለይ ከፊተዮ ክንሰይ ብከምቲ ተኣፋፍነቱ ፈሪሀዮ ግዲ ኮይነስ ኣብ ውልቀ ታሪኽ ሰባት ከይንኣቱ ኣ 
ጥቢቐ ለመንኩዎ። ግን ድማ ታሪኽ’ዩ፡ ፍጻመ’ውን’ ኢዩ’ሞ ኣብ ንቡር ኩነት ፈጸምቲ ታሪኽ ብዝወዓሉዎ ተግባራቶም ክጥቀሱ ክምጎሱ፡ 
ክሕተቱ ኮነ ክኽሰሱን ክፍረዱን ፍትሓዊ ስለዝኾነ ኢዩ ከም ኣብነት ዝጥቀስ ዘሎ። ህግደፍ ከኣ ከምኡ ከይመጾ ኢዩ ፈለጥቱ ብሂወቶም 
ከይተርፍዎ ዘጻጺ ዘሎ። ዝዀነ ኮይኑ ብስምዒት፡ ብቤላቤሎ ተተራሲንካ ዕንደራ ንማንም ኣይጠቅምን። ምእንቲ ስዉር ኣጀንዳ ጸጥታ 
ኣናዊጹ ሕግን ተሓታትነትን ኣጥፊኡ ሃገር ኣብ ዝዘረገ ምሕደራ ኣሊኻ ፍትሒ ምምናይ ዘይካኣል ብምዃኑ ድማ ኣለኻኻም፡ ኣጸላላልም 
ከምዘሎ እርዳእ። ብዝኾነ ክንዲ ናይቲ እዋን ዝተባህለ ክብል’ዃ እንተዘይደለኹ ነቲ ናይ ዝኽሪ መትንታተይ ተናኺፉ ገለ ነገር ከለፋልፈ 
ኒስ ፈቲኑ ኢዩ። መቸም ንሱ ኣመና ኣማንየይ ብምዃኑ ካባይ ዝደለያ እንተዘይረኺብዋ ዝሓባእኩሉ’ምበር ከምዘይፈልጥ ኣይመስሎን። 

ኣብቲ እምባ (ሃገር) “ዛሕሊ ድማ ሰብ ቀቲሉ” ዝተባህለሉ ግዜ ነቲ ዛንታ ብምስምዐይ ዝተሰማዓኒ ሓዘን ክሳብ ሎሚ ኣይገደፈንን። ሽዑ 
መስዋእቲ ናይታ ውቅጥቲ ክሳድ ተጋዳሊት ሰሚዑ ዘይሓዘነ ኣይነበረን።” መስዋእቲ’ሞ እንታይ ክዝረቦ”? ዘየብል ኣይኮነን። ሓቂ ኢዩ  
መስዋእቲ ዋጋ ሓርነት ብምዃኑ ከምጸጋ ኢዩ ዝተወስደ። ንከመይነቱ ዝምልከት ግን ገሊኡስ እናሓደረ ኣየቕሰነን ኮይኑ ክሳብ ግዚኡ ወይ 
ኣፍ ኣግራብ ክሳብ ዝኽፈት፡ ጠንቁ ከየገደሰ ብመስዋእትነቱ ጥራይ ኢዩ ዝኽበር። እሞ መስዋእቲ ናይዛ ብጸይቲ ድማ ሓደ ካብቲ ብዙሕ 
ክኸውን ይኽእል። ሽዑ’ሞ መስዋእታ ከምቲ ሱዳናውያን “ኣልመርሑም ቃልጣን” ዝብልዎ ኮይኑ ኢዩ ዝሓለፈ።   

ፍጻመታት ኣርባዓ ዓመታት ክንዝክር ካብ ተኣንገድናስ ነቲ ናይ ሂወት ሞዛይክ ገጣጢምና ምስልና ክንሪኦ ኢዮም ዝዕድሙና ዘለዉ።  የ 
ማነ ግን ምስሎም ጥራይ ክረኣየና ካብሓለነ ብርግጽ ዓሽ ኢዩ። ነገር እንተኣጒድካዮ’ኮ ላምባ በየን ከምዝካዓዎ ኣይፍለጥን። ኣነ ግና ‘ታይ 
ከምዝዓዘመኒ ነቲ ናይ ሂወት ዓርከይ ልቑሚ’ውን ክምልሰሉ ኣይደለኹን። ብዛዕባ ኣብቲ ጎቦ ሃገር ዛሕሊ ሰብ ከምዝቐትል ማለተይ ኢየ፡ 

ድሓን ቀንዩ! 

ጎደፋ፡ 


