ስርዓተ ምልኪ ባህሊ ንከይከውን ህዝባዊ ንቕሓት ክብርኽ ኣለዎ።
ኣብ ኤርትራ ዘይተነፍገ፡ ዘይተሓረመ፡ ዘይተኣገደ፡ ማሕበረ ፖለቲካዊ ዕድላት የሎን። እዚ ሕጂ ኣብ ሃገረ
ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ፡ ምንፋግ፡ ምሕራም፡ ምእጋድ ማሕበረ-ፖለቲካዊ ዕድላት፡ ከም እምነትን ኣሰርራሓን
ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ክስረሓሉ ተፈቲኑስ ዝፈሸለ’ዩ። ኣብ’ቲ ብሳልሳይ ዓለም ዝጽዋዕ
ክፍለ ዓለማት ኣፍሪቃ፡ ኤስያ፡ ላቲን ኣመሪካ ብርግጽ ሕጂ’ውን መሊኡ ዝሃሰሰ ኣይኮነን። ንጉሳዊ ምሕደራ
ኣሎ። መላኺ ምሕደራ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ’ቶም ህዝብታት ድማ መግለጺኡን ደረጃኡን ዝፈላለ ወጽዓታት
ኣሎ’ዩ። እረ ኣብ’ቲ ስልጡን ክፍለ ዓለም ዝበሃል ኤውሮጳ’ውን ነይሩ’ዩ። ማለት ኣብ ከም በዓል ፐርትዩግል፡
እስጳኛ፡ ግሪኽ ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ምቁጽጻር መለኽቲ ስርዓታት’የን ተመቚሐን ነይረን።
ደሓር ግን በቶም ገዛእቲ’ኳ ዝድለ እንተዘይነበረ ብህዝባዊ ንቕሓት ስለ ዝተሃርመ ታሪኽ ኮይኑ’ዩ ክበሃል
ይከኣል።
ኣብ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገዛዝኣ ‘ምበኣር ብባህሪኡ ዘይ ሓድሽን መቐጸልታ
ናይ’ቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መለኽትን ፋሽሽታውያንን ስርዓታት ኮይኑ፡ ብተግባር ግን ፍልይ ዝበለ’ዩ።
ኣገዛዝኣ ኢሳያስ ፈራሕ ግን ከኣ ጨካን’ዩ። ኣይኮነን ደሞክራስያዊ መሰላት፡ ሰብኣዊ መሰላት’ውን ዘየኽብር፡
ሕነ ምፍዳይ ብዝመስል መልክዑ ንህዝቢ ኣንበርኪኹን ፈላልዩ ዝገዝእ ምልኪ’ዩ። እቶም ካልኦት መለኽቲ
ዋላ’ውን እቶም ኣብ ኣፍሪቃ፡ ኤስያ፡ ላቲን ኣመሪካ ዝነበሩ መለኽቲ ስርዓታት መብዛሕቲኦም፡ ምስ ስልጣነ
ካብ ስርዓተ ምልኪ ናብ ስርዓተ ደሞክራሲ ተሰጋጊሮም’ዮም። ገለ መሊኦም ዘይጸረዩ መለኽቲ እንተሃልዮም
ከኣ ብደረጃ ካብ ናይ ኣገዛዝኣ ስርዓት ኢሳያስ ዝሓሹ’ዮም። ምሕደራ ኢሳያስ ግን፡ ብመንገዲ ዝተናወሐ
ሓርነታዊ ቃልሲ ኣቢሉ ምስ ምምጻኡን ኣብ’ዚ ምዕቡል ዘመን ምስ ምህላውን ኣዝዩ ዝገርምን ዘሕፍርን
ምሕደራ ይገብሮ።
ኣብ’ዚ ነዓይ ዘሰክፈኒ፡ ብከም’ዚ ዘለናዮ እንተቐጺልና ነቲ ሕማቕ ነገር ከም ባህሊ ከይውሰድ’ዩ። ቅድም ክብል
ኣብ ትሕቲ መለኽቲ ስርዓታት ዝነበሩ ህዝብታት ገለ ሃገራት፡ ብምንዋሕ መግዛእቲ ናቶም ኣወንታዊ ባህሊ
ረሲዖም ዘቤታውያን ገዛእቶም ዘተኣታተውዎ ፍርሒ ዝምኣከሉ ምእዙዝነት ከም ዘማዕበሉ መዛግብቲ ታሪኽ
ይሕብሩ’ዮም። ስለዚ ኣብ’ዚ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ነዚ’ውን ኣብ ጸብጻብ
ብምእታው ክንጥንቀቕን ዕለተ ዓወት ከነቀላጥፍን ዘለና ይመስለኒ። ብፍላይ እቲ ሓድሽ ወለዶ እቲ ስርዓት
ብዘትሓዞ ዝተዛበዐ ታሪኽ ከም ቅኑዕ ከይወስዶን ኣብ ሓደጋ ከይወድቕን ቅኑዕ ከም’ዚ ዝበለ’ዩ። ዘይቅኑዕ ድማ
ከም’ዚ ዝበለዩ ብዝብል ሓቀኛ ታሪኽ ወለዶም ብግቡእ ክጭብጡ፡ ካብ ስርዓተ መልኪ ድማ ሓራ ክኾኑ
ብዘይምስልካይ ምምካሮምን ምምራሖምን ኣገዳሲ ኮይኑ ይረኣየኒ።
ማህደራት ታሪኽ ከም ዘዘንትዎ መለኽቲ ኮኑ ፋሽሽታውያን ስርዓታት ፈትዮም፡ ብምልኪ ምግዛእ ይኣኽለና፡
ኣብ ዝሓለፈ ተጋጊና ኢና ኢሎም ዝግደፍዎ ስልጣን የለን። ብህዝባዊ ቃልሲ’ዮም ዝምከቱን ዝሰዓሩን። ገለ
ከኣ መለኽቲ ክንሶም፡ ንኸምኡ ዝኸውን ወድዓዊ ኩነታት ከም ዘየለ ምስተገንዘቡ፡ ፈትዮም ዘይኮነ ከይፈተው
ግዝኣተ ምልኮም የፍኩሱ። ህዝባውያን ደሞክራስያውን መሲሎም፡ ኣብ ጎኒ ደሞክራስያውያን ህዝባውያን
መራሕቲ ተሰሪዖም ክኸዱ ይረኣዩ። ክሳብ ናይ መወዳእታ ዕለትን ሰዓትን እምብልና ዝበሉ ከኣ እንታይ ከም
ዘጓነፎም ተራእዩን ተሰሚዑን’ዩ።
ኣነ ብዛዕባ ህልውን መጻእን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብዙሕ’የ ዝሰግእ ዝሻቐል። ብዙሕ’ውን’የ ዝፈርሕ
ስግኣተይ፡ ፍርሐይ፡ ሻቕሎተይ ከኣ፡ እዚ ብዘይ ንሕስያ መዓልታዊ ዘሳቕየና ዝበታትነና ዘሎ ስርዓተ ዓፈና
ዘተኣታትዎ ዘሎ ዘይኤርትራዊ ናይ ምጭኽኻን፣ ጃህራ፣ ሓሶት፣ ስርቂ ደጋጊምና ምስ ረኣናዮን ምስ
ሰማዕናዮን ከይሰርጸና’ዩ። ከምኡ እንተሰሪጹና መላኺ ስርዓት ተዓዊቱ ማለት’ዩ። ከም ህዝብን ሃገርን ድማ
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ህላዌና ኣብቂዑ ማለት’ዩ። መጻኢ ወለዶታትና ክቕስኑ እንተደኣ ኮይኖም ‘ምበኣር ኤርትራ ሎሚ ብዘይ ወዓል
ሕደር ክትልወጥ ክትቅየር ጥራሕ’ዩ ዝህልዋ።
ህዝቢ ንመላኽቲ ከመይ ከም ዝጸልእ፡ ከመይ ድማ ከም ዝገልጾም ሓንቲ ናይ ቀረባ ኣብነት ከቕርብ። ኣብ
ዝሓለፈ 8 ህዳር 2016 ኣብ ኣመሪካ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ተኻይዱ ነይሩ። ብብዙሓት ትጽቢት ዘይተገብረሉ
ኣኽራሪ ዶናልድ ጄይ ትራምፕ ድማ ተዓዊቱ። ድሕሪ’ዚ ሰፊሕ ዝርገሐ ዘለዎ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ፡
ከም’ዚ ክትብል ኣብ ሕታማ ኣስፊራ። ሕጂ ሓደ ዝወጽኣሉ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ውልቀ ሰብ መጺኡና ኣሎ። እዚ
ሰብ ብሓቂ ሓደገኛ’ዩ። ንሕና ኣመሪካውያን ሳልሳይ ዓለም ኣይኮነናን። ኣይነተኣናግዶ! እንታይ ደኣ ንግበር?
ሕቖና ንሃቦ። ሕቖ ምሃብ ግን እኹል ኣይኮነን። ኣብ ዓለም ክንዲ ናይ ኣመሪካ ዝኣኽሉ ጎደናታት የለውን።
ከም ማዕበል ብቑጠዐ ናባታቶም ነምርሕ። ንዕሰል ነሰንፎ። እንተዘየለ ብሰንኪ ውጽኢት ምርጫ 8 ሕዳር
2016 ብወለዶታት ንወለዶታት ክንኩነን ኢና ክብል ኣጠንቂቑ።
ንሕና ኤርትራውያን’ውን ከምኡ፡ እምቢ ብምባልን ሕቖና ብምሃብን ንግጠሞ። ኩነታት ክንዲ ዝጸንከረ
ይጸንክር፡ ክንዲ ዝዓርዓረ ይዓርዕር፡ ጉደና ቃልሲ ጥራሕ’ዩ ዘውጻእ። ስለ ሰላም ገዛእ ርእስናን ወለዶታትናን
ብዘይ ወዓል ሕደር ፎእ ንበሎ። ካልእ ኣብነት’ውን ክውስኽ። ኣብ ድሮ ምዝዛም 80ታት ህዝብታት
ምብራቓዊ ክፋል ኤውሮጳ ኣንጻር ሻራ ዝሑል ኲናት ዝነበሩ ጨቆንቲ መራሕቶም፣ ህዝብታት ሰሜን
ኣፍሪቃ ኣብ እዋን ጽዲያ ዓረብ፣ ገለ ካብ ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ ከኣ ኣብ ፎርቶ ኣስመራ (ሃገረ ሚዲያ
ጸጸራት) ዘራኣይዎ ትብዓት፡ ህዝቢ ኤርትራ ክጠራጠረሉ ዘይግባእ ጭቡጥ ምዕባሌታት’ዩ። ካብ’ዚ ወጻኢ
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