ዓብደቃድር ፈረጅ

ጸርፊ ዝሓደግናሎም የለን
እንተ ኢፒዲፐ ከይዶም’ዮም
ሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ፈብሩዋሪ 28፡ 2018
ቶሮንቶ፡ ካናዳ

ኣቶ ዓብደቃድር ፈረጅ፡ ኣብ ፈብሩዋሪ 25፡ 2018፡ ኣብ
ቶጎሩባ ዳት ኦርግ ዘውጽኦ ጽሑፍ ነቢበዮ።
ኣቶ
ዓብደቃድር፡ ኣብ ኣርእሰተ ጽሑፉ ከምኡ’ውን ኣብ
መደምደምታ ጽሑፉ፡ ተኣፋፊ ዝኾነ ምስላ ናይ ከልብን
ሓጅን ብምቕራብ፡ ዔብ ፈጺሙ ይርከብ ።
ኣብ ንነብሮ ዘሎና ሕብረተ ሰብ ኤርትራ፡ ማንም ጸሓፋይ
ተኣፋፊ ዝኾነ ባህላዊ፡ ማሕበራዊ ወይ ሃይማኖታዊ ጠቀስ
ዘረባታት ከይተናኽፍ፡ ሓላፍነት ወይም ዔብ ክስምዖ
ይግባእ። ኣቶ ዓብደቃድር ኣብ ጽሑፉ፡ ነቲ ደረታት ናይ
ዔብ ጥሒስዎ ይርከብ።
እዚ ኸኣኒ ዓብደቃድር፡
መስተውዓሊ ጸሓፋይ ዘይምዃኑ የመልክት።
ኣቶ ዓብደቃድር፡ ኣብ መወዳእታ ጽሑፉ፡ “ከምቲ ናይ
ትግረ ምስላ ኣቦታት ዝበልዎ ኢዩ ነገሩ።” ብምባል፡ ነቲ ዔብ
ናይ ከልብን ሓጅን፡ ግርማ ከልብሶ ፈቲኑ’ዩ።
ይኹን እመበሪ፡ ሓደ ምስላ ካብቲ ናቱ ናይ ቋንቋ ወይ ናይ
ባህሊ ወድዓዊ ከባቢ ምሕኻ፡ ናብ ካልእ ዘየወድዓዊ ከባቢ
ምትርጓም ንባዕሉ፡ ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ መውሲባ ከእቱ
ከምዝኽእል፡ ኣቶ ዓብደቃድር ከቶ ዝተገንዘበ ኣይመስልን።
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ኣቶ ዓብደቃድር ፈረጅ ካን’ዶ ምስላ ኣቦታት ዓሪቕካ?
ዘብል’ዩ። ኣቶ ዓብደቃድር ፈረጅ፡ ተኣፋፍነት ዝፈጥር
ከልቢ’ዶ ሓጂ’ዶ ከይበለ፡ ካልእ ልዝብ ዝበለ ምስላ ኣቦታት
ናይ ትግርኛ ወይ ናይ ትግረ ጠቒሱ፡ ለዚዝ ዝኾነ ጽሑፍ
ከቕርብ’ሲ ኣምበይምሸገሮን።
እንተ’ቶም፡ መፈንጨሊ ምኽኒያት ክጥቀስ ኔርዎ . . . ዝስጎጉ
ኣባላት ምኽንያት መስጎጊኦም ክንጸር ኔርዎ . . . ናይ ምስጋግ
ብይን ክህብ ዘኽኣለ ሕጊ ኣበይ ኣሎ? . . . ቀደም ከምዚ’ባ
ከምቲ ኣይተባህለን’ዲዩ? . . . ወዘተረፈ፡ ኩሎም መወዳእታ
ዘይብሎም ዘረባታት ናይ ኣቶ ዓብደቃድር ፈረጅ፡
ከርከባታት ምብዛሕ ጥራይ ኢዩ።
በዓል ቅዋም’የ እንዳበልካ፡ 1. ኣብ ሮቸስተር ተሓቢእካ
ምስጢራዊ ኣኼባታት ምግባር 2. ብምስጢር ናይ ጎሽጓሽ
ሽማግለታት ምቛም፡ ካብዚ ንላዕሊ ምስሉይነት ኣሎ ዲዩ?
ኣምሳያ ሓቢርካ ምቅላስ፡ ምስሉይነት ወይ ከርከባታት
ምብዛሕ ፋይዳ ከምዘይብሉ፡ ንኹላትና ርዱእ ነገር’ዩ።
ቀጺሉ፡ ኣቶ ዓብደቃድር ፈረጅ ከም ዓራዛዝነ ነዋሕቲ ናይ
ጸርፍታትን ምንሻዋትን ሕጥቦ ጽሑፋት ኣንጻር ኣቶ ሃይለ
መንገሻ ዑቕበ፡ ዋኒነይ’ሉ ዘርጊሑ ይርከብ። ዎ ዓብደቃድር
ፈረጅ! ብፍሕሹው “ጸርፊ ዝገደፍናሎም የለን፡ እንተ ከብቲ
ግን ከይደን ኢየን” ምባል ይሕሸካ።
እንተ ኣነ ንጸርፍታትን ምንሻዋትን፡ መልሲ ክህበሎም
ፍቓደኛ ኣይኮንኩን።
ክብረት ይሃበለይ።
2

Link for Adelkader’s article.
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