መን እዮም ራሻይዳ?
ኣነ ንነብሰይ እዞም ራሻይዳ ዝበሃሉ ብሄር ከመይ ኢሎም እዮም ታሽዓይ
ብሄር ኤርትራ ኰይኖም ዝቝጸሩ ኢለ፡ ንነብሰይ ካብ ዝሓታ ነዊሕ እዋን
ኰይኑ። ሓደ ግዜ ንሓደ ኤርትራዊ ብዕድሚኡን ኣፍልጥኡን ተመኩሮኡን
ካባይ ዝሓሸ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ፡ እዞም ራሻይዳ ዝበሃሉ ብሄር´ሲ
ከመይ ኢሎም እዮም ታሽዓይ ብሄር ናይ ኤርትራ ዝቝጸሩ ኢለ
ሓተትኩዎ። ንሱ ኸኣ ይብል፡ እወ ኣብ ግዜ ግዝኣት ጣልያን ብወገን
ኣውራጃ ሳሕል ምስቶም ንመግዛእቲ ጣልያን ዝቃወሙ ዝነበሩ
ኤርትራውያን ኰይኖም ይዋስኡ ኔይሮም ይበሃል ክብል ዘይብሩሁን
ዘየዕግብን መልሲ ሂቡኒ።
ኣነ በታ ናተይ ኣፍልጦን ተረድኦን ከኣ፡ ራሻይዳ ከም ታሽዓይ ብሄር
ኤርትራ ኰይኖም ክቝጸሩ ዓጊበ ኣይፈልጥን። ዘይመዕገብየይ ምኽንያት
ድማ፡ ሓደ ብሄር ናይ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዉሱኑን ቀዋምን ቦታ ዝቕመጥ፡
ፉሉይ ናቱ ቋንቋን ባህልን ልምድን ዘለዎ ኰይኑ፡ ኩሉ ግዜ ድማ ምስ
ሽግርን ራህዋን ናይታ ሃገር ወትሩ ዝካፈልን ዝዋሳእን ክኸውን ኣሎዎ እየ
ዝብል። ካብዚ እምንቶ´ዚ ነቒለ ድማ፡ ንራሻይዳ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ከም
ብሄር ኤርትራ ቈጺረዮም ኣይፈልጥን። ኩልና ከም ንፈልጦ ድማ፡ እዚ
ብሄር´ዚ ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣቢሉ፡ ካብ ሃገሩ ሱዕድያ ቀይሕ ባሕሪ
ሰንጢቑ ንኤርትራ መጺኡ ኣብ ወሰናስን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንሓጺር
ግዜ ጸኒሑ፡ ንመሬት ሱዳን ዝሰግር፡ ብኡ ኣቢሉ´ውን ክሳብ ጋሽ ዘወን
ዝብል ሰበኽ-ሳግም እዩ። ናብርኡ ድማ መጓሰ ኣግማልን ጤለ-በጊዕን
ጥራሕ ዘይኰነስ፡ መራኽብ ዝውንን ኰይኑ፡ ዘይተኣደነ ጸሊም ዕዳጋ ከም
ብረትን ኣልኰልን ዕጸ-ፋርስን ዝሸይጥን ዝልውጥን ሓደገኛ ዝዀነ ብሄር
እዩ። ኣብ ሰለስቲኤን ሃገራት እናሰገመ ዝቕመጥ፡ ብሕጊ ሓንቲ ሃገር
ዘይቅየድን ዘይመሓደርን ፋሉል ዝዀነ ብሄር ምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ
እዩ። ኩሉ ብዕለታዊ ተግባራቱን ጠባያቱን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግርም
ኰይኑ ዘሳኒ ብሄር ኰይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ወዮ ድኣ ዝዀነ ታሪኽ ተሓቢኡ
ኣይሕባእን እዩ´ሞ፡ ጹባሕ ንግሆ ዝቅላዕን ዝግለጽን ክኸውን እዩ´ምበር
ብርግጽ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ኣትሒዞም ብመሰረት ጸሊም ዕዳጋ ምስ
ኢሳያስ እናተሓኻኸኹ ዝመጹ ብሄር እዮም።

ኣቶ ተስፋይ ትምኖዎ ኣብ ድምጺ ወጋሕታ ቃለ መጠይቕ ክገብር ከሎ፡
መርሕ መስርዖም፡ ራሻይዳ ሰብ ቀቲሎም ብረት ዝዝርፉ እዮም እሞ 2-3
ጥራሕ ኰንኩም ኣይትዙሩ ከምዝበሎም ገሊጹ ኔይሩ። ተጋዳላይ ቀቲሎም
ብረት ክወስዱ ከም ዝፈተኑ´ውን ብግብሪ ብዓይኑ ከም ዝረኣዮም ተዛሪቡ
ኔይሩ።
እዚ ብሄር´ዚ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ሃገርና፡ ዋላ
ውልቀ-ሰብ ካብ ብሄረ ራሻይዳ ዝተሰወኤ ይኹን ዝሰንከለ ዘይብሉ ብሄር
እዩ። ከምዚ ኰይኑ እቲ ሓቂ፡ እነሆ ሕጂ ኸኣ እቲ ተመሳሳሊ
ተግባራቶምን ባህርያቶምን ምስ ኢሳያስ ስለ ዝሰማማዕ፡ ብሄረ ራሻይዳ
ብሂወት ጨላቅዕ መንእሰያትናን ብኽብሪ ደቂ-ኣንስትዮናን ይጻወት ኣሎ።
ካብ ኣዲባራ ክሳብ ሲናይ ሊብያ ዝተዘርጌሔ ሰኪዔት፡ መንእሰያት ደቂኣንስትዮና ዝዕመጻሉ ደቂ-ተባዕትዮና ክፍሊ ኣካላቶም ዝሽየጠሉ ዘመን
ኣርኪቡና፡ ዓቕሚ ስለ ዝሰኣና ዒሕ እናበልና ነሕልፎ ኣሎና። ካብ ኤርትራ
ንሱዳን ክኣትዉ ከለዉ ጥራሕ ዘይኰነስ፡ ኣብ ውሽጢ መደበራት
ስደተኛታት ሱዳን፡ ብረትን መኻይንን ሒዞም እናኣተዉ ይጨውዩን
ይቐትሉን ኣሎዉ። እቲ ምጭዋይን ምዝራፍን፡ ምሻጥ ክፍሊ ኣካላትን
ደቅና፡ ከም ሃላኺ ኣቕሓን እንስሳ-ዘቤትን ዝካየድ ዘሎ፡ ብገዛእ ኣያታቱን
ኣቦታቱን´ውን ይፍጸም ከምዘሎ ዘካትዕ ኣይኰነን። የግዳስ እቲ ባርባርያዊ
ተግባራት ግን ኣይከም ራሻይዳን ዝብል እምነት እዩ ዘሎኒ። እቲ ኰይኑ´ቲ፡
እወ ራሻይዳ፡ በዝን-በዝን ምኽንያትን ታሪኽን ታሻዓይ ብሄር ኤርትራና
እዮም ዝብለኒ እንተረኺበ፡ ብሄራትና ምብዛሕ ጸጋና ምብዛሕ ስለዝዀነ
ይሔጉሰንን ይዅርዓንን እምበር፡ ዘጉህየንን ዘሕፍረንን ኣይኰነን።
ብእምንቶይ ግን፡ ንኢሳያስ ብሄር ክውስኽን ብሄር ክንክን ጸገም
ስለዘይብሉ፡ እዚ ብሄር´ዚ ብኢሳያስ ዝተዓደሎ ኤርትራዊ ብሄርነት እዩ
ዝብል ዕግበት እዩ ዘሎኒ።
እምበኣር ካብ ዝዀነ ኤርትራዊ/ዊት መልሲ እናተጸበኹ ኣብዚ ብሰላም
ይፍለየኩም ኣሎኹ።
መድሃኔ ንርኣዮ

