ኩልፋታት ደሞክራሲ፡ ኩልፋታት ፍትሒ፡ክሳብ’ዛ ዕለት ኤርትራ ሓደ መለለዪ ስም ጥራሕ’ዩ ጸኒሕዋ ዘሎ። እቲ ስም እቲ መለለዪ ድማ ናይ ኣፍሪቃ
ሰሜን ኮርያ ዝብል’ዩ። ምስኡ ኣልግብ ኣቢልካ ከኣ ንጽልቲ ሃገር ዝብል’ዩ። እዚ ኣሰያይማ’ዚ ስቕ ኢሉ ካብ
ባዶ ተበጊሱ ዝመጽአ ኣይኮነን። ብቐጥታ ምስ ባህርን ተግባርን ጉጅለ ኢሳያስ ዝተኣሳሰረ ንዕኡ ድማ
ዝገልጽ’ዩ። ብኸመይ’ከ ይልለ? ረቛሒታቱ ኮነ ምልክታቱ ብርክት ዝበሉ’ዮም። ከም ማሕበራውን ቁጠባውን
ዝሕታለ ዕለታዊ ፖለቲካዊ ጭቆና፡ ብኹሉ መኣዝናት ትርጉም ኣልቦ ኲናት፡ ዝሕታለ ዲፕሎማስያዊ
ዝምድናታት ምእጋድ ዜጋታት ኣብ ምንቅስቓሳቶም፡ ምእጋድ ነጻ ፕሬስ፡ ብኩራት ቅዋም፡ በዚ ኣቢልካ ከኣ
ብኩራት ሃገራዊ ባይቶ፡ ፍርዳዊ ኣካል፡ ህዝቢ ዝመረጾ ፈጻምን። ከም ሳዕቤኑ ኩሉ መዳያዊ ተነጽሎ።
ውጽኢት ናይ’ዚ ኩሉ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣሉታታ ዝወለዶ ኣበር ከኣ ምሕራር ዕድላት ሳይንስን
ቴክኖሎጂን ስለዚ’ውን ድኽነት፡ ስደትን ምብትታንን ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ’ዩ። ካብ’ዚ ሓሊፉ’ውን ማእሰርቲ
መስወርቲ መርሸንትን ዜጋታት። ባይቶ ሕቡራት ሃገራት፡ ቤት ምኽሪ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ
ዓመታት ዝወሰደ ምርምራዊ መጽናዕቲ ምልካዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ኤርትራ
ርኡይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸምን ይፍጽም ከም ዘሎን ኣረጋጊጹ። ኤርትራን ህዝባን ከኣ ብራዕዲ
ይግዝኡ ኣለዎም ኢሉ።
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ ግንባራት ኮነ ስለያዊ ጀኔራላቱን ኮለኔላቱን፣ ኣዘዝቲ ሓይሊ ፖሊስ፣ ላዕለዎት ሓለፍቲ
ህግደፍ፣ ፈጸምቲ ናይ’ቲ ዝመረረ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ምዃኖም ብኣካል ዝተረኽቡ ግዳያትን
መሰኻኽርን ኣረጋጊጾም’ዮም። መሪሕነት ህግደፍ ከም ጉጅለ ገበነኛታት መጠን ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ
ንኽቐርቡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2016 ብኣህጉራዊ ፓነል ጠበቓታትን ኣኽበሪ ሕግን ብሰነዳዊ መርተዖ ዝተደገፈ
ለበዋ ኣቕሪቦም’ዮም። እንታይ ቴክኒካዊ ጸገም ኣጋጢምዎ ንጹር ብዘይኮነ ምኽኒያት ግን ኣይቀጸለን። ኣብ
መንጎ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ከተማ ዘሄግ፡ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈታቱን ወይ ቤት ጽሕፈት ኣፍሪቃዊ
ሕብረት ዲፓርትሜን ሓለዋ ሰብኣዊ ጉዳያትን ተንጠልጢሉ ካብ ዝተርፍ እነሆ ኣስታት ሰለስተ ዓመታት
ኮይኑ።
ማለት ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕግን ዝሓለፉ ለባዋታትን ስጉምቲ ክወሰድ ነይርዎ። ግን ኣይተወስደን። ስለዚ
ከኣ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ ተወንዚፉ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ጠቕሊሉ ዝተረሰዐ መሲሉ እነሆ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ
ከም ቀደሙ ውልቀ መላኺ ኮይኑ ክቕጽል ይረአ ኣሎ። ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ቀደሙ ቦታ ኮይኑ ካብ
ቀጸለ” ብሰንኪ’ዚ ጸረ-ህዝቢ ኣካይዳ ኣብ’ዛ ተነጺላ ዘላ ኤርትራ፡ ብልሽዋና፣ ዘይምርግጋእ፣ ስግኣት፣ ግብረሽበራ፣ ስደት፣ ማእሰርቲ፣ መስወርቲ፣ መርሸንቲ፣ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ቀጸላታት፡ ዕድመ፡ ጾታ፡ መንፈሳዊ
እምነት፡ ከይፈለየ ብንዕቀትን ዓይኒ ዕሙተይን ኣካይዳ ይኸይድ እነሆ። ህዝባውን ሃገራውን ውድቀትና ከኣ
ብኡ መጠን ኣሰካፊ ይኸውን ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ዝበሃል ነገር ስለ ዘየለ፡ ስልጣን ብሓይሊ ተታሒዙ ኣሎ። ናይ ግዜ
ገደቡ’ውን ኣይፍለጥን። እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣገባብ ወይ ኣካይዳ ኣብ ዓለም ዘይንቡር ክንሱ፡ ኣብ እንዳ
ህግደፍ ግን ጀግንነት’ዩ ዝቑጸር። እዚ ውልቀ መላኺ ከይሓፈረ ብዛዕባ ደሞክራሲ ምህላው ዘይምህላው
እንታይ ኣጨነቐኩም’ዩ ዝብል። ደሓር ከኣ ኣነ ናይ ገዛእ ርእሰይ ብራንድ ስለ ዘሎኒ እንታይ ዘሻቕል ኣለኩም?
ዝዓይነቱ ዘስመዖ ሕጫጨ ምስ’ቲ ብተግባር ዘርእዮ ዘሎ ፈራሕ ጨካን ስጉምቲታት ደሚርካ ክረአ እንከሎ
የገርም ካብኡ ሕሊፉ ድማ የቖጥዕ’ዩ።
ኣነ ነቶም ኣብ ነዊሕ እዋን ዝተዓዘብዎን ዝፈልጥዎን ቅኑዓት ሃገራውያን ተቓለስቲ ዝበሃል የብለይን። ኢሳያስ
ኣፈወርቂ ዝብሎን ዝገብሮን ዘሎ ግን መቐጸልታ ደኣምበር ሓድሽ ገይረ ኣይወስዶን። ንሓቂ ንፍትሒ
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ንቕንዕና ን ንኽብረት ተፈጥሮኣዊ መሰል ዜጋታት …ወዘተ ኩሉ ግዜ ዝግህስ ዝረግጽ ዓመጸኛ ስለ ዝኾነ፡
መኺርካ ምዒድካ ልቢ ክገብር ትጽበዮ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ተሓሪሙና ዘሎ መሰረታዊ ሓርነታዊ መሰላት
ከምኡ ኢሉ ተኾሊፉ ተሰናኺሉ ክነብር’ዩ ማለት ኣይኮነን። ነቲ ጠንቂ ምስ ጸረግና ናብ ባህሪያዊ ቦታና
ምምላስና ዘይተርፍ ግድነት’ዩ።
እዚ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ( ዘሄግ) ቤት ፍርዲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት (ኣዲስ ኣበባ) ሓላፍነት
ተሰሚዕዎም ለበዋታት መርማሪ ኮሚሽን ተግባራዊ ንምግባር እንተተንቀሳቒሶም ግርም። እንተዘየሎ
ብመሰረቱ ህዝብታት ብቃልሶም ‘ዮም መሰሎም ዘረጋግጹ። ኣብ ኤርትራ ከኣ እቲ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ
ኣብ ቀረባ ግዜ ለውጢ ከምጽ ከም ዝኽእል ዘማትእ ኣይኮነን። ህዝቢ ምበኣር ሓቂ ተዓጢቑ እምቢታኡን
ቃልሱን ከሐይል ከበርኽ ግዴታኡ’ዩ።
ዩኤል ተኣምራት
ብሓልዮት ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝዳሎ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 05-062019
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