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ናይ ወዲ ድቡስ መማሉቖ ዕላጃዊ ማሕተም እንከጸባብቖ

ጠሪጣስ እንተትሓንከለይ 1ይ ክፋል
ለካቲት 27 / 2017 ኣብ ገጻት ወብ ሳይታት ሃገርና ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዝገለጽ ገለ ጣቋ ዘለዎ ሓበሬታት እንተ´ሎ
ንምክትታል ሓደ ብሓደ ኣብ ምፍታሽ እንከለና፡ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ዝበሃል ናይ ሃገረ ጀርመን ብመሪሕነት ሰክረታርያ
ባይቶ ግሃድኤ-ሕድሪ ማለት ብኣብ ፈረንሳ ዝቕመጥ ኣብርሃም እያሱን ብኣብ ጀርመን ዝቕመጥ ናይ ዕድመ ብዓል ጸጋ ማሕሙድ
ዕላጅን ዝተመርሐ ሰፊሕ ሰሚናር ምክያዱ ኣብ ኣርእስተ ሃለው-ለዋ ዝገልጽ ጽሑፍ ተሰቒሉ ብምርኣይና፡ ናብ ከርሱ ንምብጻሕ
ምንባብ ኣብ ዝጀመርናሉ ግን እታ ጽሕፍቲ ንህሉው ኩነታት ህዝብናን ሃገርናን ዝገልጽ ዝግባእ መእተዊ እኳ ከይተጠቕመት፡
ብቐጥታ ነቲ ዝተኸተለቶ ቃልሲ ናይ ምብታን ዕዮኣ ኢድ ይኹን እግሪ ከምዘይብላ ብምምሳል ንመከላኸሊ ይጠቕሙኒ ኢዮም
ዝበለቶም ቃላት ናብ ምስናዕን ምድርዳርን ኢያ ኣትያ፡፡ እዚ ስእላዊ መግለጺ ክትብሎ ዝቐልል ናይ ግህምህም ሓበሬታ፡
ንምስልን ስእልን እቶም ተሳተፍቱ ሪኢኻስ፡ እምብዛ ደኣ ስሕዮም እምበር ካብ ሙሉእ ኣውሮጳ ዝተኣከቡ ብምዃኖምስ
ንጽንብል ፈስቲቫል ካስል ዝተጠራነፉ ኮይኖም´ዮም ዝስምዑኻ፡፡
ዝኸበርኩም መላእ ደለይቲ ፍትሒ ሃገርና፡ ንሕና ካብ ፖለቲካዊ ቆይቊን ዘይንደልዮ ናይ ምምልላስ ጽምዶን ወጺእና ዓቕምና
ብዝፈቕዶ ንህግደፍ ንስዕረሉ ቀዳዳት ኣብ ምግፋሕን ራኢና ናብ ትግባረ ኣብ ምቕያርን ተጸሚድና ዘለና ብምዃና፡ ካብ ንዘለና
ሕጽረታት ኣብ ቃልሲ ንምምላእና ይኹን ንምሕያልና ዝተበገሰ ቅኑዕ ሪኢቶ፡ ሓበሬታ ይኹን መእረምታ ወጻኢ፡ ብየማን
ይኹን ብጸጋም ንምጉጣይና ወይ ንምውሳይና ፍሕት ዝብል ጥርናፈ ምስ´ንርኢ ግን ብዝተኻእለና መጠን ዓጸፋ ናይ ምምላስን
ነብስና ናይ ምክልኻልን ግዴታ ዘለና ኣብርእሲ ምዃና፡ ንሓፋሽ ተቓላሳይን ደለይቲ ፍትሕን ዝንቡዕ ሓበሬታን ዘየለን ዘይነበረን
ናይ ኣብ ቃላይ ሓዊ ኣንደድኩ ዝዓይነቱ ወረ ንዝጽብጽቡ ባእታታት ግን መልሲ ክህልወና ኢዩ፡፡
እምበኣርከስ እታ ኣብ ዝሓለፈ ናይ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ታሕሳስ / 2016 ንሪኢቶታትን ሓበሬታትን መላእ መሰረታት
ውድብ ሸለል ብምባል ንነብሳ ብለይቲ ሰሪዓ ዝተቕልቀለት ጉጂለ ወዲ ድቡስ ብሕጂ´ውን ገና ንቃልስን ተቓለስትን ናይ
ምድኻም ስርሓ ብሽም ህግደፍ ኣብ ውሽጥና ኣሎ እቲ ናይ ምፍንጫል ልምዳ ኣብ ውሽጣ ክትቕጽሎ ምዃና ትሕንሕን ኣላ፡፡
ነቲ ሰኣን ግቡእ ኣተኣላልያን ኣፈታትሓ ሽግራትን ዝወሰደቶ ካብ ውድብን ስሪዒታዊ መትከላትን ናይ ምዕለው ስጉምቲ ድማ፡
ከም ንካልኦት ውድባት ዘጋጥመን ተራ ነገር ኢዩ ኣጋጢሙና ብምባል´ውን ኣብ እቲ ሕታማ ክትሕበነሉ ትፍትን ኣላ፡፡
ንምዃኑ´ውን ንምፍንጫል ይኹን ጉጂለኣዊ ነጽሊ ዝሕጎሰሉ ኣካል ከምዘየለ ዛጊት ዘስተብሃለትሉ ኣይትመስልን፡፡ እንተ ኣብ´ቲ
ብለይቲ-ለይቲ ተካይዶ ዝነበረት ጉጂለኣዊ ኣኼባ ዝወለዶ ንመላእ ናይ ቃልሲ መንፈስ ዘለዎ ዜጋ ዘጉሃየ ተረኽቦ ቅንጣብ
ጣዕሳ ከምዘይብላ´ዩ ዘርኢ፡፡ ዝገደደ ድማ ብሕጂ ውን ክንፈናጨል ኢና ዝብል ምህሙን ናይ ቃልሲ ራኢኣ ሓፋሽ ከምዘንብቦ
ጌራ ኣላ፡፡ ዕለጃዊ-ድቡስ ግስጋሰ፡ ደጊማ ተቓለስቲ ንምድንጋር ትኽተሎ ሜላ ገና ዘይተወድኦን ዝዕቆበሉ በዓትታት ድማ
ብስም መንእሰይ ዝግበር ናይ ቃልሲ ተሳታፍነት ይኹን ምርኽኻብ ተመኩሮ ቃልሲ “ ዕራ ደኣ እዛ ሕንጊድ ጉጂለ ተመሓላልፎ
ተመኩሮ የብላን እምበር ” ከምዘየለ ኣፋ መሊኣ ክትምድረሉን ብግብሪ “ብብርኪ መንእሰያት´ዶ ንንቀሳቐስ ኣለና ኢና” ብምባል
ነቲ መንእሰይ ዝብል ኣምር ኣብ ምስጓምን ምጉያይን ሓጺራ ጽበታ ዘነጸረት ጉጂለ፡ ልባ መሊኣ ክትሰርሓሉ ከም ዝሓገየት ኣብ
ገጻት ወብ ሳይታት´ውን መሽቂላቶ ምስትብልና ፈጺሙ ኣይገርመናን፡፡

እዛ ክፋኣ ዘየሕፍራ ጉጂለ ነቲ ብናይ ስጋ መቕርብን ናይ ሰብኣይን ሰበይትን መውስቦኣን ዝጠራነፋ ዓላቒ ናይ ናብራ ሂወታ፡
ብውድብ ክትሰምዮ ምሕላና ጉዳም´ዩ ዘብል፡፡ ንኣስታት ፍርቂ ኣባላት መሪሕነትካ ብስም ህግደፍ ጠቊምካ ከተብቅዕ ኣብ
ውሽጢ ውድብ ህግደፍ ኣሎ ምባል ነውሪ ጌርካ ከምዝርአ ክገብሩ ፈቲኖም ዝብል ኣበሃህላኣ ንምምላሱ ንኽጥዕም ግን፡ ህግደፍ
ንህዝብና ይብትን፡ እዛ ጉጂለ ከኣ ንኽቃለስ ዘንቀደ ሓይሊ ትብትን፡ ንገዳይም ብጾታ ተነጽል፡ ተጸልም፡፡ ህግደፍ ሰብና
ምትእምማን ከየሕድር ይሰርሕ፡፡ እዛ ጉጂለ ድማ ብጾት መቓልስቲ ተኣማሚኖም ንኸይቃለሱ ነቲ ሓደ ህግደፍ ኢዩ
ተጠንቀቐሉ፡ ነቲ ካልእ ድማ ይጥርጠር ኢዩ ኣስተብህለሉ ክትብል ትጸንሕ´ሞ፡ ነቲ ሓደ ደመወዝ ከፊላ ተቃባጥረሉ፡ ነቲ
ካልእ ከኣ ብሰሪ ንቑሕ ሪኢቱኡን ገስጋሲ ባህሪኡን ካብ ቃልሲ ክትሰጉግ ብምጽንሓ ንኣካይድኣ ተዓዚብናን ሪኢናንስ፡ እዛ
ጉጂለ ምስ ህግደፍ ዘለዋ ዝምድና እግሪ ኣይፈለየ-ኢድ ኣይፈለየ ምባል ቀሊል ኢዩ፡ ግን ከኣ ገና ትዕዝብቲ ይሓትት፡፡ እዛ
ጉጂለ ታሪኻ እንተሪኢናዮ ውድብ ናይ መጨረሽታ ናይ ህላውነታ ባይታን ሰረትን ጌራ ንነዊሕ ዓመታት ክትቀላልዖ ስለ
ዝጸንሐት፡ ካብ ውድባት ኤርትራ ኣብ ጉባኤታታን ድሮ ጉባኤታትን ነብሳ ሰሪዓ ብምፍንጫል ክብረ ወሰን ዝሰበረት ጉጂለ
ኢያ፡፡ ከም ውልቂ ሰብ ድማ እቲ ገና፡ ዶ እምበር……… ዘብለካ ውዲ ማሞኣ፡ ኣብ ዝኾነ ናይ ምምራሕ ግዝይኡ ምስ እንርኢ
ምስ ምክትላቱ ዘበሉ እንዳተፋጠጠን ኣብ መጨረሽታ ከኣ ንሱ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነቱ ዝረውዩ ቁንጣሮ ሒዙ ይነጽል፡ መፋጥቱ
( ምኽትላቱ ) ከኣ መስመር ዝመረጾ ሒዞም ክጎዓዙ ከም ዝጸንሑ ንምርዳእ ዘጸግም የብሉን፡፡ ነዚ ዝበቅዕ ስም ድማ ነዛ ጉጂለ
ንነዊሕ ዓመታት ከም ሳጉዋ ለጊብዋ ዝኸደ ሽም ኣለዋ “ እንዳግምዕ ” ዝብል ሽም፡፡
እንዳ ግምዕ፤ ኣብ እቲ ብጭብጥታት ዝተሰነየ ሰሚናር ኣካይድና ዝበለቶ ኣኼባ ብድምጺ ዝተቐድሐ ጭብጥታት፡ ናይ ኣቦመንበርነት፡ ውደባ፡ ዝምድናታትን ቁጠባን ጠለብ ኣቕሪቦሙልና ዝብል ቃላት ተር….. ኢሉ ሪኢናዮ፡፡ “ ጠሪጣስ
እንተትሓንከልይ ” ድዩ ዝተባህለ፡፡ መጀመርታ ውልቀ ሰብ ኣነ ኣብ እዚ የድምዕ ኢየ እንተበለ ዘኽፍእ ከም ዘይኮነ ምፍላጥ
ዘድሊ እኳ እንተኾነ ግን ካአ ዉጹእ ሓሶትን ለኹመኛ ባህሪን ናይ እዛ ጉጂለ ደኣ ክቃላዕ ኢልዎ´ምበር ቅዳሕ ድምጺ ኣስሚዓ
ክንብል ኣይንኽእልን፡፡ በሉ እስከ ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘይመጻእኩም ሰባት´ሞ ኣብ ዕላጃዊ ሰሚናር
ዝተሳተፍኩም እወ ሰሚዕና ኣስሚዖሙና ትብሉ ክትቅልቀሉ ትኽእሉ ኢኹም፡፡ ሓደ ሓቂ ከነነጽሮ እንደሊ ግን እቲ መሲሉና
ንሰሙን መመላእታ ዝገበርናዮ ኣኼባታት ኣይኮነን ድምጺ ምቕዳሕ ክፍቀድ ሞባይላትና እኳ ተዓጽየን ( SWICH OF ) ኮይነን
ኣብ ሓደ ባኮ ኢየን ዝእከባ ኔረን፡፡ ብግቡእ ተፈቲሽና ድማ ንኣቱ ኔርና፡ ነቲ ናይ ምፍታሽ ስራሕ ዘካይድ ዝነበረ ብጻይና ድማ
ክፍለዝጊ ገብረመድህን ነበረ፡፡ ኣኼባና ክስነድ ኣለዎ ብቪድዮን ድምጽን ዝብል ሪኢቶ ኣቕሪቦም ዝነበሩ ብጾት ድማ ብጻይ
ሃይለ ብርሃነን ኣብ ከናዳ እትርከብ ኣበባ ሰለሙንን ነበሩ፡፡ ግን ካኣ ዕላጃዊ ውሳነ ዉዱቕ ኮነ፡፡ ብዝኾነ ሰሚዐ ዝብል ጥራሕ
ይምጻእ እምበር ከመይ ኢሉ ተቐዲሑ´ውን ኣይክንሓተሉን ኢና፡፡ ናይ እቲ ቅድመ ኩነት ጠለብ ኣቕሪቦም ዝበሃል ዘሎ
ዝተቐድሐ ድምጺ ምስ እቲ ናይ በሃሊኡ ድምጽን ከቕርብ ዝኽእል ሰብ ጥራሕ ይሃሉ፡፡
ጠሪጣስ እንተትሓንከለይ ኣብ ቀጻሊ ንቐጻሊ ክፋላ!!!
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!!
ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!!
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ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን መስጋገሪ መሪሕነት ግሃድኤ-ሕድሪ

