ካብ ለካቲታት ናብ ለካቲታት: ክብርታትና ካበይ ናበይ?
መቸስ ታይ ይበሃል ኮይኑ ንኩላትና ከከም ዝመስለና ይመስለና ኣሎ። ከምቲ ንገለገሊኦም ታሪኽና ሐዙ ኮይኖም እንትርእይዎ ከምቲ
ዝመሰሎም ዝመስሎም ገለገሊእና ድማ ካብ ለካቲታት ናብ ለካቲታት ኣብ እንገብሮ ስግግር ታሪኽናን ክብርታትናን እንትንርእይ
ኣብ ክንዲ ‘ሰማእታትና ንክር፤ ንዯብስ’ ‘ስምዑታትና ንክር ፤ንጠብር’ ዝብሉ ዝበዝሕሉ እዋን እናኾነ ዝመጽእ ሎ ኮይኑ ስለ
ዝስመዏና ከምቲ ኤርትራውያን ኣብ ሓዯ ወቅቲ ‘ትም ዝበልና ትም ክንብል ስለ ዝዯለና እዩ’ ኢሎም ዝበሃል ንሕና እውን ካብዙ
ወፃኢ እንታይ ክንብል ኮይንና። ዯሓን ግን ታሪኽ ኣብ ሓዯ ታሪኻዊ ወቅቲ ሓቀኛ ሓይሊ ሚዚና ትሕሉ ትኸውን። እምበርከስ
ኣንቱም ሰባት እዘ ታሪኽና፤
መስዋእትስ እወ መስዋእቲ ነይሩ፤
መስመር እውን እወ መስመር ነይሩ፤
ታይ እሞ ይገበር ዑሊ(ጠገለ) እንዶ ሓፂሩ፤
ስንፍና ሃጢሩ፤
የብል ዶ ኮይኑ ነገሩ ፤
ብፍላይ ብፍላይ ኣባና ኣብ ተጋሩ።
ወይዘ ንሕና ከመይ ዲና?
ፍቕሪ ኋና ኳና ኢልና ምስ ኣመንና፣
ተመንን ገበልን ኢልና ምስ ከፈልና ሓዯጋና፣
እንተይቀቲልና ናይ ታሪኽ ሓለፍቲ መንገዲ፣
ንእኖታትና ንኸውን ሰኽተቲ ቁራዕ ከፈቲ ምጉዲ፣
ኣንቱም ዝቐተልኩም ኣይትኹርዐ፣
ኣንቱም ይቀተልኩም ኣይትፍርሑ፣
ገና በዙ ሐዙ እዮም እቶም ዝበዝሑ።
ግና ነዞም ይቀተሉ ይቀተሉ ፣
ኣይትጥሓናሎም ድኣ ሃበኦም ብጥረ እኽሉ፣
እንበላዕቲ ጮማ ሰተይቲ ሜስ -ወ- ውስኪ፣
ክትሽኲዕሉ ድዩ ተዋሂብኩም በትረ ስልጣን መንግስቲ፣
እንበላዕቲ ቆሎ ሰተይቲ ማይ፣
ንስኹም እውን ዶ ጨከንኩም ኣብ ታሪኽን ቅያን፣
ብዝብል ብሂል እንዶ ኣይኮነን ዝግለጽ ትኽክለኛ መንነትና ፣

ሐዙ ዯኣ ናበይ ምበል ምበል ነብሎ ኣለና፣
ወይዘ ንሕና ከመይ ዲና?
እሞ ሃየ ዯኣ ወዲ ድሙ ይሓድግ ግብረ እሙ ምዃኑ ከይንጋዕና፣
ገይርና ታሪኽ ሽኻልና፣
ጎረባብትና መምሃሪ ሓገዝና፣
ሻላ ማላ ከይበልና ምፍታሽ ውሽጥና፣
ገዲፍና ምዝካር ምጥባር ስምዑታትና፣
ኣድሂብና ኣብ ምድባስ ሰማእታትና፣
ንመርሽ በቲ መስመርና ናብ ጉዕዞ ህዳሰና፣
ምእንታን ክንምለስ ናብ ናይ ብቅድሚ ትማሊ ናይ ታሪኽ ቦታና።
ወይዘ ንሕና ወይዘ ንሕና!!
ከመይ ዲና? ከመይ ዲና?
ለኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንስውኣትና!!
ለኣለማዊ ስእነት ‘ማሕበራዊ ዕረፍቲ’ ንከድዒትን ስሱዒትን!!
ወዯሓንኩም!!
መከርታ
ንኩሎም ነቶም
፩. ታሪኽና የማናትእ ኮይኑ እናሃለወ ሐዙ ኮይኖም እንትርእይዎ ከምቲ ዝመሰሎም ዝመስሎምን፤
፪. ኣብ በዒቲ እዘ ታሪኽና ተሽኩዖም ነቲ ታሪኽና ካብ ውሽጢ ኮይኖም ዝግዝግዝዎ ለው ናይዙ መንና ሃንሸሎማታትን
ትኹን።
ብ ሰይፈ ሃይሉ
ዩኒቨርስቲ መቐለ
ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራተጂክ ጽንዒታትን
ታሕሳስ 2007 ዒ.ም ትግራይ፣ መቐለ

