ባህርን ተግባርን ስርዓት ኢሳያስ ፍጹም መላኺ እንተዘይተባሂሉ ደኣ፡ እንታይ’ዩ ክበሃል?
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ጭቆና ዝፈጠሮ፡ ዜጋታት ኤርትራ ብተናጸል ኮነ ብደረጃ ስድራን ማሕበራዊ
ክፍልታትን ወርሓዊ ወይ ዓመታዊ ዘይኮነ፡ ዕለታዊ ገልታዕታዕን ምዝንባልን የጋጥሞም ከም ዘሎ፡ ጭብጢ
ኣርእዩና መሰኻኽር ኣቕርቡልና ዘድልዮ ኣይኮነን። ህዝብታት ኤርትራ ከም ሰባት ኮነ ሃገረ ኤርትራ ከም
ልኡላዊት ሃገር ኣብ ጽልምትምት ከም ዝርከቡ ብሩህ ከም ዘሓይ ቀትሪ’ዩ፡፡ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ
ሓጎሶም ኮነ ሓዘኖም፡ ሰላሞም ኮነ ህውከቶም፣ ጥሜቶም ኮነ ጽጋቦም፣ ክብረት ሰብኣዊ መሰሎም ኮነ ዓፈናኦም
…ወዘተ ካብ ዓይኒን እዝንን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ርሑቕን ስውሩን ኣይኮነን። ስለምንታይ’ሲ እቲ ህዝቢ
ብሚሊዮናት ዝቑጸር፡ እታ ዝነበረላ ሃገር ከኣ፡ ከም ኣንሶላ ጠቕሊልካ ኣብ ሳምሶናይት ዘይትዕጾ ሰፋሕ ስለ
ዝኾነት፡ ጨፍላቒ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኣምለኽቱን ልኩማትን ህልዊ ኩነታት ኤርትራ ከምዚ’ዩ እናበሉ
ብኣንጻሩ እንተመደሩን እንተጨደሩን ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ከደናግሩ ከቶ ኣይከኣሎምን። ስለምንታይ’ሲ ሓደ
ኤርትራን ህዝባን ኣካል ኣምሳል ማሕበረ-ሰብ ዓለም’ዩ። ካልኣይ ዘመኑ ዘመነ ዝተራቐቐን ዝሰለጠን
መራኸቢታት ብምዃኑ፡ መላኺ ጉጅለን ጭፍራኡን ብምሉእ ዓቕሞም ሓቂ ክቐብሩ እንተወፈሩን’ውን
ኣይክእሉን።
ካብ ብኽፋእ ዝገንገነ ድሑር ኣተሓሳስባ ጃንዳዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ሰብኣውነት ዝተላበሰ ልቦና ማሕበረ-ሰብ
ዓለም ይሰፍሕን ይበስልን። ካብ መራኸቢታቱ መራኸቢታት ደላዪ ሰላምን ማሕበረ-ሰብ ዓለም ይረቅቕን
ይምዕብልን። ካብ ቁጠባ ጃንዳ ህግደፍ ቁጠባ መንግስታውን ኣህጉራውን ትካላት ይዓብን ይሕይልን። ስለዚ
ባህሪኡ ኮይንዎ ጨፋላቒ ኣተሓሳስባኡን ፖሊሲኡን ኣብ ክንዲ ዝገርሕ፡ ክሓብእ እንተ ፈተነ መምዘኒኡን
መፍኮሲኡን ደኣምበር ከውሊ ክረክብ ዘኽእሎ ኣይኮነን። እቲ ሓቂ ሓቢእካ ዘይሕባእ ስለ ዝኾነ ድማ’ዩ
ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብደረጃ’ቲ ዓለማዊ ጽላሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣቢሉ፡ ኣይፋልካን ተኣርነብ፡ ሕጊ
ኣኽብር፡ ሰብኣዊ መሰል ኣኽብር፡ ተሓታትነት ከም ዘሎ ተረዳእ ዝብል ምኽሪ፣ ምሕጽንታ፣ መተሓሳሰቢ፣
ክልተ ግዜ እገዳ ኣጽዋርን መንቀሳቐስን፣ ብጽሑፍን ብድምጽን ዝተሰነደ ሰፊሕን ጭቡጥን መርተዖ ኣደጊፉ
መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍጽም ዘቃልዖን ገና ንተወሳኺ ጭብጥታት ኣብ መስርሕ ዝርከብን
ዘሎን።
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስቓይ፡ ብመልክዕ ሓበሬታ ጥራሕ ኣፍኩስ ኣቢልካ ዝረአ ዘይኮነ፡ ብመንጽር እቲ ብእግረይ
ኣውጽእኒ ካብ ሃገሩ በሪሩ ዝወጽእ ዘሎን፡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ግዳይ ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ኮይኑ፡ ማሕበራዊ
ሰረቱ ዝበታተኽ፡ ዝዓኑ፡ ኣካሉ ዝጎድልን ዝቕዘፍን ዘሎ ህይወት’ዩ ክምዘን ዘለዎ። ሰብ መቸም ከም’ቲ ሓውኻ
ኣበይ ኣሎ ብዝብል ኣርእስቲ መዓርን ጸባን ኣብ ቤቱ ዘለዎ ህዝቢ ማዕርን ጸባን ከናዲ ኣይስድድን ክብሉ ገለ
ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብ ሓደ እዋን ኣቃሊዐሞ ዝነበሩ፡ ኣብ ሃገሩ
ውሑስ ሰላም ዘለዎ ህዝቢ ሰላም ከናዲ ኣይስደድን። ዝብላዕ ኣብ ቆፎኡ መሊኡ እናሃለወ ናይ ካልኦት ኢድ
ዝጽበ ህዝቢ የለን። ከም ሰብ ሰብኣዊ ክብሩ ይድፈር ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ቅድሚኡ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘሎ፡
እቲ ሓደጋ እንተደኣ ኣጋጢምዎ፡ ከም ጤለ በጊዕ ተወጢጡ ከም ዝሽየጥ፡ ናውቲ ውሽጣዊ ኣካላቱ
ተተመዝሒቑ መናውሒ ዕድመ ሰብ ገንዘብ ከም ዝኸውን እኹል ሓበሬታ እናሃለዎ፡ ካብ ኣብ ትሕቲ’ዚ ጨካን
ጉጅለ ምንባር ኣነን ንዕድለይን ወይ ይሓልፈለይ ወይ ድማ እመውት ዝብል ምርጫ ኣይወስድን።
ብእንኮ ሰባዊ ስርዓት ብፍላይ ድማ ብፈጣርን መራሕን ህዝባዊ ግንባር/ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ
ኤርትራ ኣብነታዊ ሰላም ኣሎ። መንእሰይ ኤርትራ ብኣካልን ብኣእምሮን ይህነጽ ኣሎ። ብዘይሕጊ ዝተሓዝ
ሰብ የለን። ብዘይ ሕጊ ዝራሰ ንብረትን ዝፈርስ ኣባይትን የለን። እዞም ሃገር ገዲፎም ዝስደዱ ዘለው ከይሰርሑ
ብኣቋራጭ ክህብትሙ ዝደልዩ፡ ኣብ ካልኦት ተሓንጊሮም ክነብሩ ዝምነዩ፡ ብምምሕዳር ዋሽንግቶንን
መሻርኽታን ዝተወደቡን ዝተመልመሉን ሓተላ ግለት’ዮም። እናበለ ንዘየለ ከም ዘሎ ኣምሲሉ ዘስመዖ መደረን
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ኣምለኽቱን መጋበርያታቱን ብጥሪኡ ተቐቢሎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርግሕዎን ክትሰምዕን
ከተንብብን እንከለኻ ኣንቱም ሰባት፡ እምበር’ዶ እዞም ኣምለኽቲ ኢሳያስሲ ካባናዮም ተፈጢሮም? ተፈጥሮ
ማዕረና ኣእምሮ ኣይዓደሎምን ድዩ? ምሕደራ እዚ እንኮ-ሰባዊ ጃንዳ ፍጹም መላኺ እንተዘይተባሂሉ ደኣ
እንታይ ክበሃል’ዮም ዝደልዩ ዘለው? ሓደ ሰብ ተጨውዩ ተቐቲሉ ዝብል ክሲ ኣይኮነን ዝቐርብ ዘሎ። ናይ
ክስቶ ብዕራይ ተሓርጁ፡ መንበሪ ገዛኡ ተራስዩ ፈሪሱ ኣይኮነን ዝበሃል ዘሎ። ህዝቢ ከም ህዝቢ ተበዲሉ፡
ተኸላቢቱ፡ ተመዛቢሉ፡ ተሰዲዱ ኣሰካፊ ናይ ምብትታን ሓደጋ የንጸላልዎ ኣሎ’ዩ ዝበሃል ዘሎ። እዚ ብእዝኒ
ጽሮት ይበሃል ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መሬት ዝረአ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ’ዩ።
እዚ ፍጹም መላኺ ወይ ከም’ቲ ገለ ወገናት ዝበጽሕዎ መደምደምታ ፋሽሽታዊ ስርዓት ብዝብል
እንተዘይተገሊጹ ደኣሞ፡ ፍትሓዊ፡ ርትዓዊ፡ ህዝባዊ፡ ደሞክራስያዊ ክትብሎ ይከኣል ድዩ? በየናይ መምዘኒ ወይ
መለክዒ? በዓል ቤት ናይ’ዚ ሕሰም ኢሳያስን ንሱ ዝቕልሶ ሕጋዊ ህላወ ዘይብሉ ጉጅለኡን እንተደኣ
ዘይኮይኖም መን ክኸውን ትጽቢት ይግበር? ካብ ባዶ ተበጊስካ ሰባት ውድባት መንግስታት ምጥቃን ሕሱርን
ዕዳኡ ከቢድን’ዩ ‘ምበር ይከኣል’ዩ። ንካልኦት ስለ ዝጠቀንካ፡ ነብስኻ ስለ ዝወደስካ ካብ ዝፈጸምካዮ ገበናዊ
ተግባራት ትሃድም ማለት ግን ዘኽይድ ኣይኮነን። ብዛዕባ ኣብ ባህሪ ወይ ሓሳብ ህግደፍ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን
ዝዝርበ ዘሎ። ኣብ ባይታ ዝተዘርአን ህዝቢ ከም ህዝቢ ዘከላብት ዝብትን ዝቐትሉ ዘሎ ፖሊስን ፋሽሽታዊ
ተግባርን’ዩ ዝዝረብን ዘዛርብን ዘሎ። ኤርትራውያን ዝሃድሙ ዝሳግሙ ዝስደዱ ዘለው፡ ካብ ዕለታዊ ኣብ
ዝባኖም ዝፍጸም ፖለቲካዊ ጭቆና ዝነቅል’ዩ። ስለዚ ባህርን ተግባርን ስርዓት ኢሳያስ ፍጹም መላኺ
እንተዘይተባሂሉ ደኣ ኣመለኽቱን ርእሶም ዘየመሓድሩ ልኩማትን እንታይ ክበሃል’ዮም ዝደልዩ ዘለው?
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 03-03-2017
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