ስነስርዓት ቀብሪ !!
ሓርበኛ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ኑር!!
ብሚካኤል ኣጎስቲኖ/ ጀርመን
ዕለት

06.03.2018

ንሕና ኤርትራውያን ኣብዚ መድረኽ እዚ: ኣብ ትሕቲ ፍጹም ጨና ሰላም ዘይብሉ፣ ደሞክራስን ዘይብሉ: በጋሚዶኣዊ
ፖለቲካዊ ሰርዓት ወዲቅና ከም ዘላና፣ ካብና ካብቶም ሰብ ቤት ሓሊፉስ፣ ደላይ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝፈልጦን
ንምዕጋቱ ዝነጥፈሉ ዘሎን ምኻኑ ሰውር ኣይኮነንል።
እዚ ጸገም እዚ ግዳማዊ ኣይኮነን ካብ ቤትና ዝመንጨወ እዩ። ተፈጥሮ ኣይኮነን ሰብ ዘምጻኦ ኣዩ። ንምልጋሱ ድማ ክንዲ
ባህሪያዊ ሽግራት ከቢዱ፣ስለዚ ከኣ ነዊሕ ግዜን ነገራዊ ዓቅምታትን ዝጠልብ ኣይኮነን። ጸየቅቲ ወይ ገዛእቲ ኣብ ቅድሚ
ብዙሓትን ብዱላትን ህዝብታት ኤርትራ ብኹሉእንትንኦም ድኹማትን ቁንጣሮን እዮም። እዞም ውሱናት ወሰንቲ ሰሪሑ
ዘበልዕ ጭዋዳ የብሎምን። ብራሃጽካ ናይ ምንባር ባህልን ኒሕን የብሎምን። ብረሃጽን ደምን ህዝቢ እዮም ህወቶም
ዝመርሑ።ብህይወት ደቂ-ህዝቢ እናተጣልዑ ኣዮም መን ከማና እናበሉ ዝንየቱ። ሕሉፍ ሓሊፎም ካብ ህዝቢ ገፊፎም
ናይ ጭፍጨፋን ዓፈናን ትካላት መስሪቶም፣ ካብ ቆፎን ካዝናን ህዝቢ መንዚኦም፣ መደናጋሪ መራኽቢታትን ተልእኾኡ
ዝሰሓተ ዓውዲ ስነ-ጥበብን ተቆጻጺሮም ተመሊሶም ንህዝቢ ብዘይ ዝኾነ ስኽፍታ ዝገዝኡ ዘለው። ብዓቀን ውሑዳት
እዮም።ብዓይነት እውን ድኹምት እዮም። ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝበለ ድኹም መላኺ መንግስቲ ጉጅለ ኣይኮነን 27 ዓምት
ክትግዛእ፣ ተግዚኤ ኢልካ ንክትዛረብሉ እውን ዘሕፍር እዩ፣
እዚ ስርዓት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ማዓልታዊ ዝገብሮ ግፍዒ ፣ ህዝቢ ከይማያየጥ ከይዛረበሉ ብጥንቃቀ እዩ ዝሕልዎ፣
ክልተ : ሰለስተ: ወይ ብርክት ዝበሉ ሰባት ኣብ ጽምው ዝበለ ወይ ኣብ ከውሊ ክዕልሉ: ምስ ዝሪኢ :ተኣማንነት ስለ
ዘይብሉ: ፋሕ ፋሕ ከምዝብሉ እዩ ዝገብር ፣ ፈደል (ሰ) ወይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝብል ምስ ዝሰምዕ እሞ ኻኣ : ከይደቀሰ
እዩ ዝሓድር ።
ኮይኑ ግን ድሕሪ 26 ዓመት ግዚኡ ሓልዩ ንስርዓት ህግደፍ ስምብራት ዝገደፈሉ ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ብዕለት 31 ጥቅምቲ
2017 ኣብ ከተማ ኣስመራ ሓያል ህዝባዊ ናዕቢ ተራእዩ እዩ፣ድሕሪ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባሩ: ህግደፍ ደቂሱ ሓዲሩ
ኣይፈልጥን። ካብቲ ዝገርም ዕለት 03.03 2018 ኣቦና ሓጅ ሙሳ መሓመድ ኑር :ብጂግንነት ኣብ እስርቤት ተሰዊኦም፣
ስርዓት ህግደፍ ነኣቦና ሓጂ ሙሳ፣ ስነስርዓት ቀብሪ ክገብርሎም ንቤተሰቦም ኣረከቦም።
ዘስደምም ነገር እዩ፣ ህግደፍ ኣብ ስልጣን ካብ ዝኹየጥ: ኣይናይ ጂግና ኤርትራዊ እዩ፣ ወይ ድምጺ ህዝቢ ዘስመዔ ኣብ
እስርቤት ዝተሰወኤ፣ ሬሳ ንቤተሰቦም ብስነስርዓት ክቅበሩ ዝሃቦም ? ስለምንታይ ሎሚ ድኣ? ብፍላይ ንጂግና ኣቦና
ሓጂ ሙሳ፣ ብወገነይ ንጹር እዩ፣ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስክዎ ድሕሪ እዛ ሰላማዊ ሰልፊ ህግደፍ ደቂሱ ሓዲሩ
ኣይፈልጥን፣ ምስ ዝድገም ሰላማዊ ሰልፊ ሓደገኛ ከም ዝኾነት ህግደፍ ይፈልጥ እዩ። እዚ ነገር እዚ ድጉል ከም ዘሎ
ኣውን ይፈልጥ እዩ፣ሰለ ዝኾነ ኻኣ ብታሕቲ ታሕቲ ንኽማጻደቅ ዘይገበሮን ዘይገብሮን የለን፣ ስለዚ ንጂግና ሓጂ ሙሳ
ንቤተሰቦም ሬሳ ምሃብ: ገለዶ ዘዓርፈሉ መንገዲ ይርከብ ይኽእል ይኸውን ፣ብዝብል ምድንጋር ዝተሓወሶ እዩ።ድሕሪ
እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ልዕሊ 150 ዜጋታት፣ ደቀ-ኣንስትዮ ዝርክርበኦ ተዳጉኖም ኣበይ ከም ዘለው ዝፈልጥ ነገር የለን።
ቀብሪ ሰነስርዓት ናይ ኦቦና ሓጅ ሙሳ ብወገነይ ብርሃን መጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ እያ ክብል ዝደፍር፣ ስለምንታይ
ዝብል ሓታታይ፣ ህዝቢ ኣስመራ ምጉብዕባዕ ምፍርራሕ ሓይልታት ጸጥታ ስርዓት ህግደፍ ከይገደሶ፣ ካብ መስጊድ
ኣቡበከር ኣልሰደቅ ሬሳ ተስኪሞም ብዕዳጋ ዓርቢ ኣቢሉ ብሲነማ ሓማሴን ገይሩ ኣብ ኣንዳ ዓይኒ ሓኪም ምስ በጽሔ
ፖሊስ ቢቶኹሲ ጠጠው ከብሎ ፈቲኑ እንተኾነ ህዝቢ ፈንጺጉዎም እዩ ዝሓለፈ፣ ቀጺሉ ብካርቸሊ ካላኣይ መደበር
ፖሊስ ኣቢሉ ኣብ ከባቢ ኣባሻውል ምስ በጽሑ ፖሊስ ካላኣይ ግዜ ዓጊቱ ብቶኽሲ ጠጠው ከብሎ ፈቲኑ ነዚ እውን
ነጺጎም ሓሊፎም ብዕዳጋ ሃሙስ ኣቢሎም መዕርፎ ኣብቶቡሳት ማሳዋ*ባጽዕ* ኣቢሎም ናብ መቃብር ሸኽ ኣላሚን
በጽሑ፣ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ብኽብረት ሓመድ ኣዳም ለቢሶም፣ ሬሳ ብዝነፍሔ መንግዲ እዩ ናብ መቃብር ሸኽ ኣላሚን
ክበጽሕ ዝተገብረ፣ እቲ ሓጺር መንገዲ ኣይተደልየን።ኣብዚ ምንቅስቃስ እዚ ብዙሓት መንእሰያት ታኣሲሮም ኣለው።
ህዝቢ ኤርትራ በዚ መልክዕ እዚ ድልየቱ* ተቃውሞኡ* ገሊጹ እዩ።ስለዚ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ኣብነት ህዝቢ ኤርትራ
ኮይኖም ሓሊፎም ኣለው፣ ባዓል ዕደመ ጸጋ ወዲ 94 ዓመት ሓጂ ሙሳ ማሓመድ ኑር፣ እንቢታ ምእንቲ መሰሎም
ህዝቦምን ዘስምዑ ንስርዓት ህግደፍ ዘርዓዱ ኣብ ታሪኽ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንመዋእሎም ብኽብሪ
እናተዘከሩ ክነብሩ እዮም። ብዚ ኣጋጣሚ ነቦና ሓጂ ሙሳ መንግስተ ሰማይ የዋርሶም፣ ንቀረባ ቤተሰቦም ከኣ ጽንዓት
ይሃቦም ።
ኩቡራት ኣንበብቲ ናዕቢ ህዝቢ ብፍላይ ንዲክታተርያውያን ስጋዕ ክንደይ ራዕዲ ከም ዝኾኖም፣ ተረዲእና ኣሎና። ኣብ
መስርሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ንህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝስዕሮ ጥርጥር የብለይን፣ጥራሕ ምንባር።

ሎሚ ጩራ ናይ ሓርነት ንሪኢ ኣሎና፣እዚ ማለት ካኣ ህዝቢ 80% ካብ ሚእቲ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ከም ዘሎ
ኣይንስሕቶን ኢና፣ እንተኾነ ሓቂ እዩ፣ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልስና፣ እቶም መጋጣጠሚ (መሳምራት) ጎዲሎምና
ከም ዘለው ዘይንኽሕዶ ሓቂ እዩ፣ መስርሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ሓይል እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣማጻጻኣና ታሪኽና
ምስ እንምልከት መግዛእቲ ካብ መግዛእቲ እንዳ ተዳራረበና ስለ ዝመጸ፣ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ንኽንዕወት ግዜ ዝሓተና
እዩ፣ ካብ መግዛእቲ ወይ ኣብ ብረታዊ ቃልስና ዝወረስናዮም ብዙሓት ንሓድነትና ዝዕንቁፉ ብዙ ሓት ዝንባሌታት ስለ
ዘጥረና ነዚኦም ስጋዕ ነማሓይሾም ቀሊል ኮይኑ ኣይስምዓንን፣ሓያል ብድሆ ከድለየና እዩ፣ሓያላት መማሃራን ከም
ዘድልዩና ክንፈልጥ ይግባእ፣ ተማሃሮ ክንከውን ንፈትን፣ ማለት ሓደ ንፍትሒ ጠጠው ክብል እንተበቂዑ፣ ፍትሒ ካብ
ነብሱ እዩ ክጂምር ዘሎዎ፣ ናብነት እቶም ሓ ደገኛታት ቪሩስ ኮይኖምና ዘለው፣ ምትእምማን ዘይምህላው፣ ምጥርጣር፣
ወገነይ ወገንካ ፣ ውልቃዊ ሕማማት፣ ኣንነት ወዘተ ኣብ ማዓልታዊ ስራሕና ዘጋጥሙና ዘለው እዮም ፣ነዚኦም
ኣማሓይሽና፣ ንሃገር ንምድሓን ምስ ንሰርሕ፣ ሓደ ንሓደ ክኽስስ ዘይኮነ ጸጸጸሩ ክድርቢ እንተኺኢሉ ኣብ ሓጽር ግዜ
ጉዳይና ክውዳእ ይኽእል እዩ ባሃላይ እየ።
ሰላም ምሳኹም!!
ዓወት ንመስርሕ ሓርነታዊ ቃልስና!!!

