ወርሓዊ ድራር መኸተ!
ፈላሚ ድራር መኸተ ናይ 2011፡ ዝሓለፈ ቐዳም 29፣ ጥሪ፡ ኣብ ማEከል
ኤርትራውያን (ECCC) ብድሙቕን ምEሩግን፡ ኣገባብ ተኻይዱ።
Eዚ ንመበል ዓስራይ ግዜU ዝሰላሰል ዘሎ፡ ድራር ህዝባዊ መኸተ፡ Eቲ ዝሓለፈ
ትሽዓተ ተኸታታሊ መደባት፡ ኣብ ዓመት 2010፡ በተን ዓጢቐን ዘEጥቓ፡
ተቓሊሰን ዘቃልሳ፡ ወሓላሉ ኣዴታት ኤርትራውያን ተቐማጦ ዋሽንግቶንን
ከባቢUን፡ በቢተራ ኣብ ጋንታት ተመቓቒለን፡ ብመስርE ከካይድO ዝጸንሓ ሃገራዊ
ውራይ ኮይኑ፡ Eዚ ብኣቦታት ኤርትራውያን ናይ’ዚ ከባቢ ድማ፡ ግዲOም
ንምብርካትን፡ ምEንቲ ክብረን Eተዓጥቅሉን፡ ንመጀመርያ ግዜ ዘዳለውዎ፡ Eዉት
ድራር ከኣ ኔሩ። ኣብ’ዚ ድራር Eዚ፡ ከም መርኣይ ድልዱል ሓድነት ህዘብን
መንግስትን ኤርትራና፡ ኩቡር ኣምባሳድር ግርማይ ገብረማርያም ምስ መሳርሕቱ፡
ከም ወትሩ ምስ ህዝቡ፡ ብሓባር ኣምስዮም።
Eታ ጋንታ ኣቦታት፡ ብሰም Eታ በኳር ሰፈር ወርቂ ዝኾነት ኤርትራዊት “ብሻ”
ብዝበል ስም ሒዛ Eያ ድራር ኣAንጊዳ። ንምንታይሲ Eታ ፈላሚት ድራር ኣብ
ፈላሚት ወርሒ 2011፡ Eሞ ኽኣ፡ Eቲ ንነዊሕ Eዋን ዝጸዓርናሉ፡ ብትግሃትን
ዓቅልን ዝደኸምናሉ፡ ተስፋ ዝሰነቕናሉ፡ ፍረ ጻማ Eንሓፍሰሉ ብስራት ዝነፈሰሉን
ወርሒ ስለ ዝነበረ፡ ብሻ ተመሪጻ።
ድረራ በቃ ዘበለ፡ ብውሕሉል ኣተሓሕዛ ዝተዳለወ በብዓይነቱ መግቢን መስተን፡
ውቁብን ምEሩግን መቓምጦ፡ ምስ ምUዝ ሃገራዊ ድርፍታትን ሙዚቃን ሳEሲEትን
ዝተሰነየ፡ ፍሱህ ምሸት፡ ዋዛ ምስ ቑም-ነገር፡ ሕቶን መልስን፡ ካልE ብዝተፈላለየ
መዘናግIታት ዝዓመረ ምሸት ኮይኑ፤ ኣብ’ቲ ሽU ምሸት፡ ተዳልዩ ዝነበረ
ዝተፈላለየ ሕቶታት ሓፈሻዊ ፍለጠት፡ ዝበዝሐ ሕቶታት ዝመለሳ ኣዴታት፡ ሰለስተ
ተዓወቲ ዝተዳለወለን ብልጫታት ተዓዲለን።
Eቲ ምሸት ግን በቲ ዝነበረ ውEውE ወግEን መግብን ጥራይ ኣይኮነን ዝግለጽ፡ Eቲ
ቐንዲ ዝዓበየ መግለጺU፡ Eቲ ብቐጻሊ ብዘይ ምስልካይ፡ ብትብዓት፡ ብሃልሃል
ዝብል ሃገራዊ ፍቕሪ፡ ምEንቲ ክብሪ Eዛ ሃገር ንተዓጢቕናሉ ዘሎና መኸተ፡ ክሳብ
Eቲ ናይ መወዳEታ መዓልብU Eነብጽሖ፡ ነቲ ተታሓሒዝናዮ ዘሎና ቃልሲ፡
ዘንጸባርቕ’ዩ፡ Eቲ ቐንዲ EላምU።
ከምU Eውን ነቲ ካብ Eዋን ናብ Eዋን Eናጸበቐን Eናደመቐን ዝኸይድ ዘሎ
ሓድነት ኤርትራውያን ናይ’ዚ ኸባቢ፡ ናፍቖቶም ዘውጽEሉ Eሂን ምሂን ዝበሃለሉ
ተደራቢ፡ ተናፋቒ ሃዋህው ዝፈጠረ ምትEኽኻብ EናኸOነ Eቕጽል ኣሎ፡፡
Eዚ ሓያል ሞራልን ሓቦን ኤርትራውያን ኣብ ቦትU ክሳብ ዘሎ ድማ፡ Eቲ ናይ
ድራር ምትሕቑቛፍ፡ ብዝልዓለ ክቕጽል ምዃኑ ዘረጋግጽ፡ ንመጻI፡ ብብዝሒ
በቢጋንታታት ዝተሰርU ተረኛታት ኣለዉ። ነዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወርሒ ድማ፡
ጋንታ ፈንቀል፡ ድራር መኸተ ከዳሉ ትሸባሸብ ኣላ፡ ከም ዘላ፡ በዚ ኣጋጣሚ
ከነበስረኩም፡ ደስ Eብለና’ዩ።
ዓወት ንሓፋሽ!! ሓይሊ Eማም ህዝባዊ መኸተ!! መኸተና ክEወት’ዩ!!!

