ውዳሴ ዘኢሳያስ (ፕረዘዳንት) በዳዊት ምትኩ
ወንድሜ ዳዊት ምትኩ፦
የኤርትራ መንግሥት በሚባለውና እና በኢ.ሳ.ቴ (የ ኢትዮጵያ ሳታላይት ቴሌቭዥን) ጋዜጠኞች(መሳይ መኮንን+ፋሲል
የኔዓለም)በቃለ መጠይቅና የመስክ ሥራ የተደረገው የሙያ ምሥክርነት ጉብኝት ብዙ አጠያያቂ ጉዳዮችን ይዟል።
መጠየቆች ደግሞ የኅጢያት የሚሆኑት አምባገነኖች ባሉበት ቦታ ብቻ ነው፤ለምን ቢባል ለተግባራቸው ማስፈፀሚይ
የሚጠቀሙበት ዋናው መሳሪያ «ውሸት» በመሆኗ ነው።እናም ነፃነት ባለበት አገር ያለን ኢትዮጵያውያን ሁሉ
በብልሃት(እዚህ ድረስ ወኪሎቻቸውን እንደላኳቸው ስለምንረዳ)የመሰለንን ከመጠየቅ ወደኋላ ማለት የለብንም።በዚህም
መሠረት በኤርትራ እና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን እና የነበረውን እናውቃለን፤ይህንን ሐቅ አድበስብሰን እንደገና
ግንኙነታችንን መመሥረት የለብንም፤ሆኖም ብዙ ተብሏልና አልልም።መነገር እንደተጀመረው የሌሎች ጎረቤቶች አገሮች
ከወያኔ-አጋዚው መንግሥት ነኝ ባዩ ጋር የጥቅም ግኑኝነት ስላላቸው ለኢትዮጵያ ሕዝብ ደንታ የላቸውም ስለዚህም ያለን
አማራጭ ኤርትራ ብቻ ናት የሚል ግዙፍ ምክንያት ጨብጠናል።
በመሠረተ ሃሳቡ ብስማማም በአፈፃጸሙ ግን አጠያያቂ ጉዳዮች እንደተንጠለጠሉና አፍጥጠው የሚታዩ ናቸው።
፩/ኢሳያስ አፍወርቂ አምባገነን ነው ወይስ አይደለም?ብንል፦መልሳቸው- በሰው አገር ምን አገባን?
፪/በኢትዮጵያ የሚታዩት እስሮች እንግልቶች ስደቶችና ግድያዎች በኤርትራ ይፈፀማሉ?-አሁንም የፈረሙት እነሱ፦
መጀመሪያ የራሳችንን የእነሱን በኋላ ሲጠይቁን ልንተባበራቸው ይያዝ።
፫/አሁን ካለው የጉጅሌ ቡድን ጋር የሚሥጥር ግንኙነት አላቸው ወይስ የላቸውም?-የአንዳርጋቸው ፅጌ(ቼክ ሜትጨዋታ)ሚሥጥራዊ ጉዞ መረጃ በኤርትራ በኩል አልፎ አልተሰጠም የሚለው ፍተሻ አልተረጋገጠምና ነው፤በጊዜው
ይፈፀም።
፬/የኢትዮጵያ ሕዝብ ለነፃነቱ የኤርትራን መሬት ሲጠቀም በእርግጥ የኤርትራው ቡድን የሚፈልገው ወደፊት ሰላማዊ
ጉርብትና ብቻ ነው ወይስ ሌላም ይኖራል?
የነዚህ ሁሉ ድምር መጠይቆች በየተገኙ አጋጣሚዎች ተነስተዋል፤የሚገርመው በስብሰባ አዳራሾቻችንም ውስጥ
የየትኛው ወገን እንደሆኑ የማይታወቁ ኤርትራውያንን አይተናል ዳሩግን በእንጥልጥል እንዳሉ የኢትዮጵያ ድፍን ሕዝብ
ጠንቅቆ ያውቃቸዋል፤መጠይቆቹን።
መደምደሚያ፦
የኢትዮጵያ ሕዝብ በአሁኑ ጊዜ ስለዋናው ጠላቱ የጉጅሌ-ቡድንን አጣጣል ስለሚያስብ ስለነዚህ ወይም ስለ እነዚያ
የኤርትራውያን ፍቅር ለማሰብ ጊዜውም ሆነ አቅሙም የለውም።አንድ እግዚአብሔርንና ነፃነቱን የሚወደው የኢትዮጵያ
ሕዝብ ሁልጊዜ የሚጠብቃቸው ጊዜን እና ትዕግስቱን ብቻ ነው።እናም እግዚአብሔር በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ
ይናገራልና እኛ ባናስተውለውም የፀዳ ሕሊና ይዘን አቅማችን የሚፈቅደውን እያደረግን ይህንን እርኩስ ስርዓት
ልንታገለው ኢትዮጵያዊነታችን ግድ ይለናል።
አንባቢዎቼ ሆይ ወንድሜ ዳዊት ምትኩም ሆነ ሁላችን ላያስገርመን ይገባ የነበረው የመጣንበትን የአርባ ዓመታት የትግል
ጉዞ እና የባንዳዎችን የውድቀት መተንፈሻ ቀዳዳዎች ልብ ካልን ብቻ ነው።አርባ ዓመታት የርኩሳነ-መንፍስት እርጅና ጊዜ
ነው።
ልብ በሉ ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ሳያውቅ ለመቶ ዓመት ሊያስጨንቁት እንደመጡ በወቸገሉ ዜናዊ አማካኝነት በአደባባይ
ተነግሮን ነበር።ማንም ሰው የገመተና የጠረጠረ አልንበረም፤አባ ዲያብሎስም እኔ ነኝ ልጄን የመረጥኩት ብለው
ኦርቶዶክሳዊ በረከት አስመስለው ለዓመታት ሰርቶላቸው ነበር፤ሁለቱም ድንገት በሞት ሲነጠቁ ያ ሁሉ ሴራ ተወታትቦ
ቀረ።የሚፈታውም ሆነ የሚያጥብቀው ጠፍቶ በአደባባይ ጉጅሌው ይንፈራገጣል።የከዷቸው ባለሥልጣናት ብዛት፣
በስደት እና በሕጋዊ መንገድ እየለቀቁ የሚወጡት ኢትዮጵያውያን ብዛት ስፍር ቁጥር ማጣት ምልክቶች ናቸው።የትጥቅ

ትግል ያነሱት ሕዝቦች መበራከት፤በተለይም በራሱ በትግራይ ውስጥ መፈጠራቸው፣አንድ ኢትዮጵያዊ እግና አይሮፕላን
ጠልፎ መውሰዱና በሰላም ማስረከቡ፣አንዳርጋቸው ፅጌ መብረቅ ሆኖ በእጃቸው ላይ”ላም እሳት ወለደች”ሆኖባቸው
መውደቁ የዜግነቱን ቅርፊት ፈንቅለው ሊያደርጉ የሚፈልጉትን ለመፈፀም እንደቼዝ በጥንቃቄ ማስተዋል አለባቸው
“የሚሰግዱላቸው ዜጎች”በጎሪጥ እያዩ ነውና ለሕልውናቸው ማሰብ ይኖርባቸዋል፤(የቢሊዮን ብር ዥልጥ የመጀመሪያው
ምልክት ነውና)የጉጅሌውን የፍጻሜ ዘመን መቃረቡን ማሳያ ነበር።ዳሩግን ልቦና ካልሰጠን፦ልብም ድንጋይ፣አይንም
ኮረት፣ጆሮም ሎቲ፣ሕሊናም ውሃ ብቻ ሆነው ይቀራሉና ውጤታቸውም እንዲሁ ነው።በዚህች ግጥም አስተያየቴን
ላሳርግ።
ምርቃት፦
ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ብቻ ናት።
በኢትዮጵያ ታሪክ እና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዕምነት ፵ ‘ ን በምን እናውቀዋለን ? ? ?
ከጥንቱ ሐይማኖታችን ስንጀምር ክርስቶስ የፆመው ፵ ቀንና ሌሊት ነው፤
ጣሊያን ተሸንፎ ኢትዮጵያን ለማጥፋት ተመልሶየመጣው ከ ፵ ዓመታት በኋላ ነው።
ቀ.ኃ.ሥ በጣሊያን ወረራ ስደት ምክንያት ባገራቸው ያላከበሩት ልደታቸው የ ፵ ዓመታቸውን ልደት ነው።
ቀ.ኃ.ሥ ማንነታቸው ያልታወቀ ከአርመን ያስመጡአቸው የሙዚቃ ሰልጣኞች ብዛት ፵ ሕፃናት ነበሩ።
ቀ.ኃ.ሥ የመርሃ-ዕውራን እና የድሃ ቤተሰብ (የባለሥልጣን ዲቃላ) ማሳደጊያ በ ፵ ሕፃናት ነው የጀመሩት በ ፲፱፻፵፫
ዓ.ም
ቀ.ኃ.ሥ አገራቸው ያከበሩት እና መዘዝ ያመጣብቸው በ፹ አመታቸው ፪ኛ የ፵ አመት ልደታቸው በዓል ነበር።
ቀ.ኃ.ሥ ከነኃጢያታቸው ንስሐ ሳይገቡ የተጠበቁት ለ ፵ ዓመታት ብቻ ነው።
ወታደራዊው ደርግ ቀ.ኃ.ሥ ን ያስወገዳቸው ከ ፵ አመታት የሥልጣን ዘመናቸው በኋላ ነው።
ወያኔ ደርግን ተዋግቶ በደርግ-ሰላይና አሁን አብረውት ከሚሠሩት የሥጋ ትሎች ጋር
ሆኖ ካሸነፈ በኋላ እግዚአብሔርን ክዶ ስልጣን ሲይዝ በድምሩ ፵ ዓመታት ሆነው።
ድምር ስሌት =መጽሐፈ ኢዮብ ምዕ-፴፫ ፥ ቁ-፲፬
እግዚአብሔር በአንድ መንገድ በሌላም ይናገራል ሰው ግን አያስተውለውም።
****ልቤን አሳከከኝ***
፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨፨
ደም ቅዳ…..ደም መልስ፣
ነበር አንደማውቀው፤
ሲዘዋወር ከውስጥ ልብን የሚያሞቀው።
ኣርባ አመቴ አለፈኝ፤
እያንሰፈሰፈኝ፣
እያንገበገበኝ፣
ውስጤን እየቆጨኝ፤
ሆዼን እያኘከኝ፤
የኢትዮጵያ ጉዳይ ልቤን አሳከከኝ።
ልብን ያሳክካል ያገር ፍቅር ጉዳይ፤
የነጻነትን ደም ለማስጣል ከገዳይ።
እናም እያስማጠኝ፤
እያንቀጠቀጠኝ፤
እየቀጠቀጠኝ፤

ጥግ እየቧጠጠኝ፤
ቁልቁል እየሳበ እየሸከሸከኝ፤
እያጨማደደኝ፤
የነጻነት ደሜ ልቤን አሳከከኝ።
ይመስገነው ጌታ ደም በእጄ አልደረቀም፤
ሁሌም ባልለምነው ካጠገቤ አልራቀም።
ሰው ተፈጥሮው ሆኖ፣አለኝታውን ሲያጣ፤
ማከክ ይጀምራል ዕምባ እየጠጣ።
የሰው ጥግ ህላዌ ከእግዜር ያገኘነው፤
በደም የተሞላ የግል ነጻነት ነው።
ግን ነጻ ነኝ ብሎ በሕሊናው ቢቀልድ፤
ባያምንም እያየ ደም ይከፍላል በግድ።
አሉ ነጻነት አጥተው ነጻ ነን የሚሉ፤
ለባርነት ኑሮ በሆድ የታለሉ፤
ወይ እንዳላወቁ በሌላው ሲስቁ፤
ድንገት ደም በመክፈል ደም የተነጠቁ፤
ይህንን ስለማውቅ ማወቄ እያወከኝ፤
የኢትዮጵያ ጉዳይ;
ልቤን አሳከከኝ።
ስለዚህ ለሕሊና ፍጹም ካልተገዛን፤
አነጋገራችን ላይላዩን ቢያወዛን፤
ውስጣችን በስብሶ አይቀርም ሳይታይ፤
ፍንትው-ይላል አንድቀን ዕውነቱ ወደላይ።
ግና እስከሚመጣ ያ ተናፋቂ ቀን፤
ለኢትዮጵያችን እግዜር ሁሌ ይጠብቀን።
እናም የብዕሬ ቀለም በደም እያስማጠኝ፤
እያስበጠበጠኝ፤….
እየሸከሸከኝ፤
የኢትዮጵያ ጉዳይ ልቤን አሳከከኝ።

