ክንብርኩት ዘይክንብርኩት ቅድም ኣብ ማይ ንብጻሕ፣
ክቡራን ኣዳለውቲ መጽሄት ህዝባዊ ደሞከራሲ፡ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ሃገራዊ፡ ከባብያውን ዓለማውን ኩነታት፡ ኣብ ሃገርና
ይኹን ኣብ ቃልስና ከዕርፍዎ ዝኽእሉ ጽልዋታት ኣመልኪተ ክሓስብ እንከለኹ፡ ናይ ኣርባዓታት ታሪኽ ድዩ ዝድገም
ዘሎ ወይስ ብዋጋ ልኡላውነት ሃገረ-ኤርትራ ውልቀ-መላኺ ስርዓት ህግደፍ ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን ድዩ
ዝሓልም ዘሎ ኢለ ኩሉ ኣጋላቢጠ ምስ ኣጋናዘብኩ፡ ወንጮ እንተገምጠልካዮ ወንጮ’ዩ ኩሉ ሓደ እዩ ኢለ ሃገር ናይ
ምድሓን ጉዳይ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ንቕድሚት ተወጢጡ መጺኡ ከም ዘሎ ተረዲአ፡፡ ነቲ ዝጸንሐ ናይ ብርሰትን
ናይ ምብትታንን ሓደጋ ዘቃላጥፍ ብስም ሰላም ኢትዮ-ኤርትራ ተወሳኺ ነዳዲ ተዃዒይዎ ንዘሎ ከመይ ኩልና
ኤርትራውያን ነንሕድሕድና ተኻኣኢልናን ተኻባቢርናን በብዓቕምና ተሓጋጊዝና እዚ ኣብ ሃገርና ኣንጃቢቡ
/ኣንጠልጢሉ/ ዘሎ ደመና ቀንጢጥና ሃገርና ነድሕን ብዝብል ኣባና ዝራኣዩ ጸገማት ኣብ ምእላዮም ኩልና ተራና
ክንጻወት እየ “ክንብርኩት ዘይክንቡርኩት ቅድም ኣብ ማይ ንብጻሕ” ዝብል ምስላ ኣቦታትና መሰረት ገይረ ከም
መንእሰይ እዚ ኣታሃላልዋ’ዚ ኣተሓሳሲቡኒ ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩነታትና’ውን ገለ ክብል ዝተላዓዓልኩ፡፡
ብቀዳምነት ንኹሎም ተቓለስቲ ውድባትናን ሲቪካዊ ማሕበረ-ሰባትን፡ ደቂ ኣንስትዮ፡ መንእሰያት፡ ሙሁራን ወዘተ...
ምስቲ ኩሉ ክህልዎም ዝኽእል ባዓል ቤታዊ ድኽመታት ካብ ቁጽጽሮም ወጻኢ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ከጋጥምዎም
ዝጸንሑን ዘለዉን ወድዓዊ ጸገማትን ንዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ከወግዱ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዞም ክሳብ
ሕጂ ከይተሓለሉ፡ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ስኖም ነኺሶም ደሞክራስያዊ ቃልስና ክዕወት ንዝገብርዎ ዘይሕለል
ጻዕርታቶም ከየመስገንክዎ ክሓልፍ ኣይደልን፡፡
ብምቕጻል ኣብቲ ቀንዲ ቁም-ነገር ትሕዝቶ ጹሑፈይ ክሰግር፡፡ ኣብ ዘለናዮ ኩነታት ኣብ ሞንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታትና
ይኹን ሲቪካዊ ማሕበረ-ሰባትና ወዘተ... ዝህሉ ዝምድናታት ምስ ሑሉፍ ተሞኩሮ ብምንጽጻር ነንሕድሕድካ ካብ
ምጥቅቓዕ ሎሚ ዝሕሽ እኳ እንተኾነ፡ ሓሓሊፉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ናይ ውልቀታት ምጽልላም መሊኡ
ተወጊዱ ክባሃል ዝካኣል ኣይኮነን፡፡ ብርግጽ እዚ መጋበርያታት ስርዓት ህግደፍ እውን ዝገብርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ፡፡
እዚ ተኸባቢርካ ምኻድ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኮይኑ ኣብ ቃልስና ሓደ-ሐደ ክእለዩ ዘለዎም ካብ እኹል ግንዛበ ዘይምሓዝ
ዝብገሱ ግጉያት ተረድኦታት’ውን ኣለዉ እዮም።
ሓሓሊፉ ኣብ ገለ-ገለ ነባራት ተቓለስቲ እቲ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ምስቲ ንሶም ኣብ ሱሳታትን ሰብዓታትን ዘተቓለስሉ
መድረኽ ዘለዎ ኣፋላላይ ምስቲ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ድሕረ-ባይትኡ አብ ግምት ከየእተዉ፡ ማለት እቲ መንእሰይ
ወለዶ ብሰንኪ ዲክታቶሪያዊ ስርዓት ህግደፍ ናይ ደሞክራሲ ጩራ ኣብ ዘይረኣይሉ ወቕቲ ካብ ጸልማት ይመጽኡ
ምህላዎም ገለ-መንእሰይ እውን ብመላኺ ኣታሓሳስባ ስርዓት ህግደፍ ክጽለዉ ከምዝኽእሉ ከይፈላለኻ ንኹሉ ብጅምላ
ሰነፍ ወለዶ እዩ፡ ሃገራዊ ስሚዒቱ ጨሪሱ ዝሞተ እዩ ኢልካ ብዛዕበኦም ናይ ዘይምግዳስ ዝምባለ ይረአ እዩ፡፡ ንኹሉ
ኣጋናዚብካ ብምርኣይ ነቲ ዝሓመቐ ክብርትዕ ምሕጋዝ፡ ነቲ ዝነፍዐ ከኣ ምምጓስ ንኹሎም ደረጀ ንቕሓቶም ሓፍ
ክብል ተስፋ ከይቆረጽካ ደጋጊምካ ጸዕርታት ምግባር የድሊ እብል፡፡ መንእሰይ ካብ ድሕረት ተናጊፉ ደሞክራስያዊ
ኣረኣእያ ጨቢጡ ክበቅዕ እንከሎ ወሳኒ ናይ ለውጢ ሓይሊ እዩ ዝኸውን።
እዚ ብሓደ ሸንኽ ኮይኑ በቲ ካልእ ሸነኽ ካኣ ኣብ-ገለ-ገለ መንእሰያት እቲ ዝመጽሉ ድሕረ-ባይታ ናይ ሲኦል ህይወት
ረሲዖም ጸረ-ህዝቢ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ንሱ ዘዕረፈሎም ኣሉታዊ ጽልዋን ኣስተምህሮን /ኢንዶክተርኔሽን/
ናይ ሓደ-ልቢ ሓደ ህዝቢ ንብዙሕነታዊ ጸጋ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ዝኽሕድ መደንቆሪ ትምክሕታዊ ጭርሖ’ዚ
ከይተረድኡ፡ ነቲ ብኒሕን ሓቦን ናይ ክልተ ዘመን ወለዶ ናይ ሕሉፍን ናይ ሕጂን ኣታሓሒዙ ከየቋረጸ ዝቃለስ ዘሎ ነባር
ሓርበኛ ተቓላሳይ ግዲኡ ብምንእኣስ፡ ንሱ መንእሰይ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ኩሉ ብዘይካ እቲ ነባር ክገብሮ ከም ዝኽእል
ገይሩ ብምውሳድ፡ ጎሲኻ ናይ ምሕላፍ ዝምባለ ዘርእዩ መንእሰያት ሓሓሊፍካ ተስተብህል ኢኻ፡፡ እዚ ካኣ ኣብ ጸረስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝዋዱዱ ተቓውሞታት ይኹን ኣኼባታት (ኮንፈረንሳት) ወዘተ..ክግበር ክድለ እንከሎ፡ ሓሓሊፉ
ኣብ ገለ-ገለ መንእሰያት እዚ ዝንባሌታት እዚ ከንጸባርቕ ትዕዘብ፡፡
ክንብርኩት ዘይክንብርኩት ቅድም ኣብ ማይ ንብጻሕ ከም ዝባሃል ፍትሓዊ ዕላማ ኣብ መዕርፍኡ ንምብጻሕ ኣብ
እንገብሮ ቃልሲ፡ ሓደ ነቲ ሓደ ሰጊሩ ዝዕወት ቃልሲ ስለ ዘየለ እቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ሽግር ናይ ሃገርና ክንፈትሕ ኣብ
ነንሕድሕድና ክንዲ ዝዀነ ይኹን ፍልልያት ይሃልወና ብዘይገድስ፡ ኣብዚ እዋናዊ ሃገር ናይ ምድሓን ጉዳይ እዚ
ተኻኣኢልናን ተኻባቢርናን ክንቃለስ ስለ ዝህልወና ንሕና መንእሰያት ናይ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሓትናን
ኣሕዋትናን ቃልሲ ከየዕበርናን ካብ ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ተሞኩሮታቶም ትምህርቲ ቀሲምና ናይ ጽንዓትን
ተወፋይነትን ሓቦ ሰኒቐና፡ ነቲ ቃልሲ ብዝሐሸ ሞቶር ኮይና ክንደፍኦን ከነቃላጥፎን መሪሓዊ ተራና እንተተጻዊትና
ጥራሕ ኢና ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰትን ምብትታንን፡ ብምድሓን ነጻን ሉኡላዊትን ደሞክራስያዊት ሃገረኤርትራ ክዉን ክትከውን ክንገብር እንኽእል እብል፡፡
መንእሰይ በረኸት ካብ ሃገረ ግሪኽ /ድ.ሰ.ደ.ኤ 20-02-2019

