እቶም ወዲ 93 ሽማግሌ ! (መራሒ)

ብ ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ
እምቢ ሓጂ ሙሳ መ/ ኑር ንኤርትራን ዓለምን ከዛርብ ዝኸኣለ በቲ እምቢ ዝበሉሉ ጉዳይ ክብደት ኣይኮነን ዝረኤ፤ እቲ
ጉዳይ ጉዳይ ክብረት ድዩ ጉዳይ ሃይማኖት፤ ጉዳይ ጥሪት ድዩ ጉዳይ መሬት ……………. ብዘየገድስ ፤ እምቢ ዝብል ሰብ ኣብ
ዝተሳእነሉ ፤ መንእስያት ኣብ ክንዲ ቃልሲ ንለውጢ ምህዳም ዝመረጹሉ ፤ሙሁራት ናብረኦም ኣብ ምጥጣሕ ዘድሃብሉ፤
……. ተካል ዘመን እምቢ ክብሉ ዝኸኣሉን መንእሰይ ክቃወም ዘበራበሩን ሽማግሌ ብምዃኖም`ዮ። ስለዚ ንፍቶ ንጽላእ
መራሒ ዝብል ቅጽል ጨቢጦም`ዮም።
እቶም ኣብ ጉዳይ ሓጂ ሙሳ “ቀሚሽ ኣደይ ዓንቀ ፉኒ’” ክብሉ ዝደልዩ፤ ን እምቢ ሓጂ ሙሳ ዘይመልክዑ ከትሕዙ ዝህቅኑ
ብዝምልከት፡-

-

-

እዞም ኣብ መበል 93 ዓመቶም ዝስማዕ ዘስመዑ ጅግና ፤ ወዲ 51 ዓመት ኣቢሎም ኣብ ዝነበርሉ እዋን （1975)
ኣስመራ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዝነበረትሉ፤ሰብ ዝጠመየሉ፤ ዕንጨይቲ ተሳኢኑ ኣርማድዮታት ገዛ ዝተፈለጸሉ ዘመን
ንጽጉማት ኣኽርያ ዘዔንገሉ በዓል ግብረ ሰናይ ሰብ`ዮም። ኣብቲ እዋን`ቲ ንጽጉማት ዘመዝግብን እኽሊ ዝዕድልን
ዝነበረ（ቮለንተር）ዓርከይ ከም ዘጻወተኒ፡- ኣብ`ታ ነስላማይ ክስታናይ፤ዳርጋ ንኹለን ዓሌታት፤ ንዓረብ ንሶማል
ንኢትዮጵያ ንጥልያን ……. ዝሓቆፈት ኣኽርያ ዝኾነ ጽጉም ዓሌቱ ሃይማኖቱ ዘግነቱ ብዘየግድስ ግቡእ ረድኤት
ክረክብ ዝገበሩ ሰብ`ዮም።
ኣብ መፈለምታ 70ታት ነቶም ብወተሃደራት ጸላኢ ዓዶም ዝነደደ ዝተገፍዑ ነስመራ ገጾም ዝሃደሙ ደቂ ዓሌት
ኣብቲ ሕጂ እምቢ ዝበሉሉ ቦታ ከባቢ ዳስ ተኺሎም ዘዕረፉን ዘዔንገሉን በዓል ሓቦ ለጋስ ሰብኣይ`ዮም።
ምስ ብረታዊ ቃልሲ ምጅማርን ደሃይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክስማዕ ኣብ ምግባርን ዝተጻወትዎ ተራ ኸኣ`ሞ
ዝወጸሉ ድፍረትን ትብዓትን ተወፋይነቶም ዘርእን`ዩ። ሓዎም ዶክተር ጣሃ መ/ኑር （ምክትል ኮሚሺኔር
ረፈረንዶም፤ ሃንዳሲ ዝምድና ህዝባዊ ሓይልታት ምስ ኣውሮጳ ）1961 ኣብ ካይሮ ምስ ብጾቱ ብረታዊ ቃልሲ
ክእውጅን እንኮሎ ሓጂ ሙሳ ኸኣ ኣብ 1963 ንደባይ ተዋጋእቲ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ መንገዲ ክጸርጉሎምን ኣብ
ገዝኦም ከሕድርዎምን እንኮለዉ ምርኣይ ነዞም ሰብኣይ ዝግባእ ክብሪ ከምዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ክሰዓቡ ዘለዎም
ሓርበኛ ምዃኖም ዘሪኢ`ዩ።
ድሕሪ`ቲ ዕዉት ስሪሒት ፍዳእን ጀብሃ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ （1963） ንኻልእ መጽናዕቲ ኣብ እንዳ
ሓጂ ሙሳ ዝነበሩ ፊዳእን ብስለያ ጸላኢ ተታሕዙ ። ሓጂ ሙሳ ኸኣ ምስኦም ንዓመትን ፈረቃን ታኣስሩ። ሓደ ካብ
ኣቶም ን20 ዓመት ዝተፈርደ ተጋዳይ ሲዒድ ሑሴን ከኣ ድሕሪ 12 ዓመት ምእሳሩ በቲ ዓቢ ሲርሒት ፍዳእን ጀብሃ
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲዃላን ሰምበልን ምስ በዓል ሃይለ ድሩዕ ተጋዳላይ ስዩም ሓረስቶት ዘለውዎም ብስሬ
ኣሕዋቶም ተጋደልቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ነጻ ወጹ።

ብዛዕባ ሓደ ዓቢ ሓርበኛ ኢና ንዛረብ ዘሎና !!! እዚ ናይ ጻሓፋይ ሕንጥ ሕንጥ`ዩ ፤ ዝተረፈ ንተረኽቲ ዝሕደግ`ዩ ።
AAHafiz (221) 10/11/2017

