ምስሉይ መልእኽቲ ስርዓታት ኣስመራን ደማስቆን፡
ኣብ ተግባራት ጭካኔኦምን ዝኸድዎ ርሕቀትን
ብኣሃዱ ስለያ ሰሙናዊ መጽሔት “ ዘኢኮኖሚስት”
ትርጉም ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ
ኤርትራን ሶርያን ኣብ’ዚ እዋን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ኣብያተ ማእሰርቲ ነናይ ገዛእ ርእሰን ዜጋታት’የን። እዘን
ክልተ ሃገራት ብምልካውያን ስርዓታት ክምረሓ እንከለዋ፡ ናብ ስልጣን ኣመጻጽኣ ናይ’ዞም ህዝቢ ዘሳቕዩ
ዘለው መለኽቲ ግን ዝተፈላለየ’ዩ። ፕረዚደንት ሶርያ በሻር ኣል ኣሳድ ነቲ ኣቦኡ ሓፊጽ ኣል ኣሳድ
ተቖጻጺርዎ ዝነበረ ዝፋን ክወርስ እንከሎ፡ ናይ ኤርትራ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ብመንገዲ’ቲ ዝነውሐን
ዝመረረን ሃገራዊ ብረታዊ ቃልሲ ኣቢሉ፡ ንዝተፈጥረ ናይ ስልጣን ባዶነት ተጠቒሙ ዝጨበጦ በትረ
ስልጣን’ዩ። ኢሳያስ ካብ’ዚ ብሓይሊ ዝሓዝክዎ ስልጣን ኣይለቅቕን ኣየረክብን ብምባል ንህዝቢ እታ ሃገር
ከም ህዝቢ ብዘይንሕስያ ዝቕጥቅጥ ዘሎ ዓመጸኛ መራሒ’ዩ።
ኣብ ፍቶት ስልጣን መጺእካ በሻር ኣል ኣሳድ’ውን ካብ’ቲ ናይ ኤርትራ መራሒ ዝተፈልየ ባህርን ባህግን
የብሉን። ክልቲኦም ኣብ ህርፋን ስልጣንን ዝናን ዝበላለጹ ኣይኮኑን። ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ብዝፍጽምዎ ኢሰብኣዊ ጨካን ተግባራት፣ ኣብ ዝኽተልዎ ኣገባብ ምሕደራ፣ ኣብ ጥልመትን ክሕደትን፣ ዘይትግበር መብጸዓ
ምእታው፣ ልዕሊ ዝኾነ ብህዝብን ሃገርን ግዱስ መሲልካ ምቕራብ … ወዘተ’ውን ዝመሳሰሉ ደኣምበር
ዝፈላለዩ ኣይኮኑን። ኣብ ገለ ሽነኻት ግን ዘይመሰረታዊ መልከዓዊ ፍልልይ የንጸባርቑ’ዮም። ኣብ’ዛ በሻር ኣል
ኣሳድ ከም ቃሕታኡ ዝጋልበላ ዘሎ ሃገረ ሶርያ ስማዊ ሃገራዊ ባይቶ ኣሎ። ተወከልቲ ህዝቢ ዝብል ስም
ተዋሂብዎም ዝጋብኡ ውልቀ ሰባት ኣለው። ኣብ ኮፍ ዝበልዎ ትኽስ እናበሉ እቲ መላኺ ዝበሎም ዝሰምዑ፡
ኣብ መወዳእታ ከኣ ይረድእዎ ኣይረድእዎ ይእመንሉ ኣይእመንሉ፡ ኣብ ዝተዳለወሎም ወረቓቕቲ ክታሞም
ዘንብሩ።
ኣብ’ዛ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዘመሓድራ ዝዕንድረላ ዘሎ ኤርትራ ግን፡ ሃገራዊ ባይቶ፣ ወከልቲ ህዝቢ፣
ፈራዲ ኣካል፣ ሃገራዊ ባጀት …ወዘተ ዝበሃሉ ናይ ሓንቲ ሃገር ኣገዳስቲ ሕጋውያን ትካላትን ኣካላትን ካብ
መጀመርያ ብሕጋዊ ኣገባብ ዝተጣየሱ ኣይነበሩን። ሕጂ ከኣ ዋላ ንይምሰል’ውን የለውን። ኣይኮነን ሓጋጊ፡
ፈራዲ፡ ፈጻሚ ኣካል ዝበሃሉ እናተመዓደው ግን ከኣ ርእሰ ነጻነቶም ሓልዮም ዝኸዱ ህይወት ዘለዎም
ሕጋውያን ትካላት ክህልው፡ እቲ ፈጻሚ ኣካል ዝበሃል ማለት ካቢነ ሚኒስተራት ’ውን ስሩዕ ፖለቲካዊ
ህይወት የብሉን። ህዝቢ እታ ሃገር ኣብ’ዚ ናይ ድሕሪ ነጻነት ዓመታት ዝፈልጦ፡ ዝወከሎ ስለዚ ከኣ ዝሓቶ
ሕጋዊ ትካል የብሉን። ንኢሳያስ ጥራሕ’ዩ ዝፈልጥ። ንዕኡ ጥራሕ ስለ ዝፈልጥ፡ ሓሰመ ጠዓመ ፖለቲካዊ
ጉዳያት ዝምልከት ብዛዕባኡ’ዩ ዘዕልል። ከም’ዚ ኢሉ፡ ከም’ዚ ገይሩ፡ ከምዚ ክገብር’የ ኢሉ እናበለ ኩሉ ህይወቱ
ምስኡ ኣተኣሳሲሩ ይዛረብ። ብካልእ ገጹ ግን ኢሳያስ ኣፈወርቂ በቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዝጽላእ ውልቀ መላኺ
ባእታ’ዩ።
ኣብ መእተዊ ናይ’ዚ ጽሑፍ ከም ዝተገልጸ፡ንክልቲኦም ዘመሳስሎም ባህርያት ግን ኣለዎም። ምጭፍላቕ
መሰረታዊ ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላት ናይ ህዝብታቶም። ካብ’ዚ ዘመሳስሎም ጸረ-ህዝቢ ባህሪኦም
ተበጊሶም፡ ልዕሊ ማሕበራዊ ትካላት ኣብያተ ማእሰርቲ ዝሃነጹ’ዮም። ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ መሬት፣
ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ትሕቲ መሬት፣ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ኮንቴነራት። ምስናይ ሕሱም ዘመን ዝሰገሮ
ስቅያታዊ መግረፍቲ። ካብ በብሃገሮም ሃዲሞም ናብ ኤውሮጳ ዝሰገሩ’ሞ ኣሃዱ ስለያ ዘኢኮኖሚስት መጽሔት
ረኺቡ ዘዘራረቦም ኤርትራውያንን ሶርያውያንን ግዳያት ከም ዝረጋገጽዎ፡ ኣብ’ቲ ኣብያተ ድጓና
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ዘይተንግረሉ ደኣምበር ዕለታዊ ዘይፍጸም ግፍዓዊ ስቅያታዊ መግረፍቲ የለን። ፈጸምቱ ከኣ ናይ’ዞም ክልተ
ዝወጻኣሎም ጨካናት መለኽቲ እሙናት ዝኾኑ ኣባላት ጸጥታ’ዮም።
ተግባራት ጭካኔኦም ዕድመን ጾታን ዝፈሊ ኣይኮነን። ካብ ፍርሒ ዝብገስ ጭካነ ስለዝኾነ ንኹሉ ይጥርጥርዎ።
ንኹሉ ብራዕዲ ሰጥ ከብልዎ ድማ ምስምስ እናፈጠሩ ይህድድዎ የሳቕይዎ። የድክይዎ ብፖለቲካ
ከምዘይዛረብ ኣብ መዓልታዊ እንጀራኡ ጥራሕ ክሓስብ የገብርዎ። ካብኡ ናብ ድማ ኤርትራ ዝኾነ መተንፈሲ
ሓበሬታ ዘይብላ ዕጽውቲ ርግጢ ሃገር’ያ። ከምኡ ስለ ዝኾነት ድማ’ያ ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮርያ ተሰይማ ዘላ።
ስለዚ ግዳያት ስርዓት ኣስመራ ካብ ብዝሖም ዝብገስ ክንደይ ክኾኑ ይኽእሉ ብዝርዝር ንምፍላጥ ኣጸጋሚ’ዩ።
ኣሃዱ ስለያ ናይ’ዚ መጽሔት ግን ሓደ ነገር ብጭቡጥ ከረጋግጽ ክኢሉ ኣሎ። ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ
ዜጋታት ኤርትራ ካብ’ዚ ጨካን ምሕደራ ህይወቶም ከድሕኑ ክብሉ ብእግረይ ኣውጽእኒ ይስደዱ ምህላውም።
ኣብ ጉዕዞ ኩሉ ዓይነት ስቓይ ይበጽሖም። ግን ከኣ ዝደሓሩ ካብ ቅድሜኦም ዝተበገሱ ግዳያት ኣብ ክንዲ
ዝመሃሩ ዝብህርሩ ብዝዕድለይ ይቕጽሉ። እዚ ምርጫ’ዚ ኤርትራ ካብ ኩሉ ዝኸፍአት መልኣከ ሞት ምዃና’ዩ
ዘነጽር። ብመንጽር ዕጽውቲ ኤርትራ ሶርያ ርሕውቲ’ያ። ኣብ ሶርያ ሓበሬታ ንምርካብ ዘጸግም ነገር የለን።
ከም ዝፍለጥ ሓንቲ ብውሳነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተጣየሰት ብወ/ሮ ሺላ ቢ ኪታሩት ትምራሕ ንኩነታት
ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እትከታተል ጉጅለ ኣላ። ስርዓት ኣስመራ ግን ናብ ኤርትራ ኣትያ ኩነታት
ከተጽንዕን ኣይፈቐደላን። ኣብ ኤርትራ ኣትያ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ዘሰከማ ሓላፍነት ከይትዋጻእ ናብ
ሃገረይ ኣየእቱን ኢሉ ከልኪልዋ ይርከብ።
መለኽቲ ስርዓታት ሶርያን ኤርትራን ኣፍ ደገኦም ንኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበር
ቀይሕ መስቀልን ወትሩ ምስምስ እናፈጠሩ ምስ ረገጡ’ዮም። ኣሱራት ብመቕርቦም ኮነ በዞም ኣህጉራውያን
ትካላት ክብጽሑ፡ እንተመይቶም ድማ ሬሳኦም ንስድራ ቤቶም ክወሃብ ወይ ብወግዒ ምስናይ ምኽንያት
ኣማውታ ሓበሬታ ክህቡ ፍቓደኛታት ኣይኮኑን። እዞም ውልቀ መለኽቲ ብተግባሮም ክሕተቱ ይግባእ።
ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ማለት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ይጽበየሎም ከምዘሎ ዛጊት ኣየነጸረን።
ህዝብታት ኤርትራን ሶርያን ንምልጋሶም ይቃለሱ ኣለው። እንተኾነ ገና ከም’ቲ ዝድለ ዓቕሚ ኣየጥረዩ
ዘለው።
ኣሃዱ ስለያ ሰሙናዊት መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 11-08-2017
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