መቕድም
ብኢሳይያስ ኣፍወርቂ
ፕረዚደንት ኤርትራ

ንብዙሓት ግዱሳት ሃገራውያንን ሓርበኛታትን፣ እናጸንሐ ዚመጽእን
ዚኸይድን፤ ብቐጻሊ ዘሰክፍን ዘየቕስንን ጒዳይ ኣሎ፣፣ ‘’እቲ ታሪኽ’ቲ…..እቲ
ዂሉ ተወፋይነት…..እቲ ዂሉ ቕያን ጅግንነትን፣…..እቲ ዂሉ ብልሕን
መሃዝነትን፣….. እቲ ዂሉ ጽሬት ልብን ኣተሓሳስባን፣…..እቲ ዂሉ ድኻምን
ዓቕልን ተጻዋርነትንሲ…..ብላሽ ኪሓልፍ፣….. ከም ዘይነበረን ከም ዘይተገብረን
ሃሲሱ ኺተርፍ፣…..እቶም ነቲ ዂሉ ቕያቲ ሰሪሖም ዝተሰውኡኸ ከም ማንም
ኪርስዑ፣…..’’ ዚብል ቅሳነት ዚህውኽ ሕልናውን ሓላፍነታውን ስክፍታ፣፣ እዋን
እናሓለፈ፤ ዝሓለፈ እናተረሰዐን እናሃሰሰን፣ ግዜ እናጸበበ ብዝኸደ መጠን
ከኣ፤ መጠን ናይ’ቲ ስክፍታ ይዛይድ፣፣
ናይ ታሪኽ ነገር ዘገርም’ዩ፣፣ መጻሕፍቲ ታሪኽ ምንባብ ዘይፍቶ ካብ
ዚገብሩዎ ምኽንያታት ሓደ፣ እቲ ተንብቦ ተራጻሚ ስምዒታት ስለ
ዚፈጥረልካ’ዩ፣፣ ክትፈልጥ ስለ ትደሊ፣ ነቲ ናይ ምንባብ ፈተነ ንባዕሉ ከም
ጠቓሚ ነገር ትወስዶ፤ ምስ’ቲ ተንብቦ ማዕረ-ማዕረ፣ ማእለያ ዘይብሉ

ሕቶታት እናልዓልካ ስለ ትጐዓዝ ግን፤ ንሓቀኛነት ናይ’ቲ ተንብቦ
ትጠራጠረሉ’ሞ፣ ምንባብካ ፋይዳ ዘይብሉ ኾይኑ ይስምዓካ፣፣ ካብ ተመኲሮ
ህይወት ብዙሕ ስለ’ተዋህልል፣፣ ክዉን ዘይኮነ ሰብ ከኣ ዚኣምኖ፣ ንሕልናኻ
ይዂርኲሕ፣፣ ገንዘብ፣ ሓይልን ስልጣንን ዘሎዎም፤ ወይ ጽሩይነት ታሪኾምን
መንነቶምን ስኽፍክፍ ዘብሎም፤ ናቶምን ናይ እንዳማቶምን ታሪኽ፣ ከም’ቲ
ዝደለዩዎ ኰሓሒሎም ወይ ደዋዊኖም የቕርብዎ ጥራይ ዘይኮነ፤ ግዜ ምስ
በልዐ ከም ሓቂ ስለ ዚውሰድ፣ ንሕልናኻ ይትንክፍ፣፣ ሕልናኦም ዘይወቕሶም፣
ናይ ምንጋርን ናይ ምድራስን ጨለታት ዝኾኑ ውሑዳት’ውን፤ ብመሳጢ
ኣቀራርባ፣ ሓቀኛ ታሪኽን ዛንታን ጓዕጺጾም ወይ መሃዚዞም ንሓሶት ሓቂ
ኣምሲሎም ስለ ዘእምኑን ምስ ግዜ ሓሶቶም ስለ ዝስርትን ይዝልፈካ፣፣
ብዙሓት ‘’ታሪኽ ከምኡ’ዩ…..ጽሩይን ውርጹጽን ታሪኽ የልቦን…..ኲሉ ታሪኽ
ብመሰኻኽርን ሰነዳትን ዝተደገፈ ኣይኮነን….. ብትንታነታትን ግምታትን
ዚብጻሕ ታሪኽ’ውን ኣሎ’ኮ….. ምግናንን ወሰኽን ዘይብሉ ታሪኽ’ኮ
የልቦን…..ገለ ታሪኽ’ኮ ብፍላጥን ብዘይምስትብሃልን ተደብዩ ይተርፍ’ዩ…..’’
ይብሉ እዮም፣፣ እቲ ኣቀራርባ ዚመስል’ኳ እንተ ኾነ፣ ትርኽ ከይተብዝሕ
ኢልካ ትሓልፎ እንተ ዘይኮይኑ፣ ተረዲኡካ ትኣምነሉ ኣይከውንን፣፣
በንጻር’ዚ፣ ወለዶታት ከይሓለፉ፣ ሰብ ብደዉን ብህየቱን እንከሎ፣ መሰኻኽር
ኣብ ዘይተሳእኑሉ፣ ህያውን ክዉንን ታሪኽ፣ ሰኣን ደረስቲ ተደብዩ ከይተነግረ
ምትራፉኸ፣ ምስ ምንታይ ኪጽብጸብ ይከኣል? ህዝባዊ ግንባር፣ ይትረፍ
ንዘይገበሮ፣ ንዝገበሮ’ውን ኪዛረበሉ፣ ጃህራን ምንያትን ስለ ዚመስሎ፣
ምቕሉልነት ከም ልማድ ኣማዕቢሉ’ዩ፣፣ እንሓንሳእ፣ ንዚፍጽሞ ዓበይቲን ቅያን
ነገራት ኣናኢሱ ስለ ዚርኢ ምንጋር’ውን ዘድሊ ኣይመስሎን፣፣ እዚ ልማድ’ዚ
ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ፣ ውልቃውን ናይ እኩብን ስነ ኣእምሮኣዊ መልክዕ እናሓዘ
ሰሲኑ፤ ናይ ብሓቂ ኸኣ፣ ሕድገታት ኪግበረሉ ዘይግባእ ያታ’ዩ፣፣ ሓደ ሓደ
እዋን፣ ደንደንቲ፣ ዝነደዩ ኾኑ፣ ዓቕሞም ዘይፈልጡ፣ ከቈናጽቡን ኪምድሩን
ወይ’ውን ኪጠራጠሩ ኽትዕዘብ፣ ድንዕ ድንዕ የብለካ’ሞ፤ ሓሲብካ፣ ልቢ’ዕቢኻ
ትም ትመርጽ፣፣ ምእንቲ’ዚ ምእንቲ’ቲ ዘይኮነ፣ ምቕሉል ጅግንነት ንምሕያልን
ሓርበኛነት ንመጻኢ ወለዶ ንምውራስን ግን፣ እቲ ታሪኽ ኪንገር ግቡእ’ዩ፣፣
‘’ኤርትራውያን ኮማንዶ፣ ቅያ 18 ደቓይቕ’’ ሓንቲ ጭልፋ ካብ ራህያ
ቅያታት’ያ፣፣ ብዓይነታን ትሕዝቶኣን ናይ መጀመርያ፣ ንሓቀኛ ታሪኽን
ድርሰታዊ ጥበብን ኣወሳሲባ፣ ነቲ ነጋሪ ዝተሳእነሉ ዛንታ እትነግር፤ ነቲ
ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዎ ናይ ዘይቅሳነት ሰንፈላል እተደዓዕስን ሕልና እተርውን
መጽሓፍ ብምዃና ኸኣ፤ ደጋጊመ ኸንብባ መሲጣትኒ’ያ፣፣ ኲላቶም ንሃገሮም
ኤርትራ ዚፈትዉ ከንብቡዋን ኣብ ከብሒ መጻሕፍቶም ኪሕዝዋን ድማ
እምነየላ፣፣
ንደራሲ ተጋዳላይ ሰሎሞን ድራር፣ ስለ’ቲ ጻዕረኛነቱን ኣረኣእያኡን ልባዊ
ምስጋናይ እናቕረብኩ ከኣ፣ ቁምነገራዊ ኣበርክቶኡ ኪቕጽሎ እላቦ፣፣

