ሳዲስት ኢሰያስን ኣብ ቻይና ዝተማሮ ኮሚኒዝማዊ ትምህርቱን ጌና ካብ ሓንጎሉ ኣይሃሰሰን
Henos Fikadu
ህግድፍ ሃገር ካብ ዝቆጻጸር ንድሓር ብዙሓት ኤርትራውያን ሰብ ዋኒን ተኣሲሮም
ተቐቲሎምን ወይ ሃገር ገዲፎም ተሰዲዶምን እዮም። እዚ እኩይ ሜላ ህግድፍ ንህዝቢ
በተን መሰረታውያን ኣድልይቲ ዝብሃላ ከም ምግቢ ማይ ኤሌክትሪክ ተቖጻጺርካ
ተማእዛዝን ኣገልጋልን ጌርካ ኩሉ ምንቅስቓሳቱ ንምቁጽጻር ዝተማህዘ እኩይ ሜላ ኢሰያስ
ጌና ስርሑ ኣይወደአን ።
ብዙሓት ካብቶም ነታ ሃገር ከንቀሳቕስዋ ዝጀመሩ ከም ብዓል መሓመድ ሓጎስ ዋና ፋብሪካ
ኦሞ ኣስመራ ( ካብ ወጻኢ ተማሂሩ ገንዘቡ ኣብ ሃገረይ ከፍስስ ኢሉ ዝተመሰ ) ኣብ
መንገዲ ባጽዕ ብጥይት ቀቲሎም ዝደርበዎ ። ንስምሶም ወዲ ቐሺ ( ሲቭል ጀነራል )
ባዕሎም ኣሻዲኖም ዝቐተልዎ ፡ ከምኡ ዉን ንፍቕረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይተፈልጠ
ምኽንያት ዝተባህለና (ብስሚ ሰሚሞም) ዝቐተልዎ ክጥቀስ ይክኣል ። ከም ብዓል
ዘርእጋብር ፡ የማነ ወዲ ፍስሃየ ፡ ጭርናዕን ..ወዘተ ተኣሲሮምን ሃብቶም ንኽስእኑ
ተጌሮም እዮም ። ብኣንጻሩ ሓደሽቲ ሃብታማት ጀነራላት ክጥጥዑ ተራእዮም ። ብሃብቲ
ዝወዳደሩ ከም ብዓል ሜ/ጀነራል ፍሊጶስ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ሜ/ጀነራል
ተኽላይ ሃብተስላሰ ...ወዘተ ።
ሕጂ ዉን መርኣያ ናይዚ እኩይ ፖሊሲ ህግድፍ እንሆ ይቕጽል ኣሎ ፡ ንልዕሊ 350
ትካላት ዓበይትን ንኣሽቱን ብሰበብ ግብርን እኹል ኣገልግሎት ብዘይምሃብኩም ዝብል ክሲ
ክዕሸጋን ስርሐን ከቋርጻን ተጌረን ኣለዋ ። ሜላ ህግድፍ ሃብታምን ድኻ ዘይብላ ሃገር
ንምስራሕ እዩ ። እዚ ሜላ እዚ ተፈቲኑ ዘይሰርሐ ዓለም ዝፈንፈነቶ ጥራይ ዲክታተራት
ዝጥቀምሉ ንህዝቢ ናብ ድኽነት ዝሸምም ንሰበስልጣን ድማ ዕድመ ስልጣኖም ዘናውሕ
ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ህዝቢ ዘምጽኦ ረብሓ የለን ።
መርኣያ ናይዚ ሕጂ ዝውስድ ዘሎ ስጉምቲ እቶም ኣስራሕቲን ሰራሕትን ክከላበቱን ሃገር
ገዲፎ ክወጹን ይቕሰቡ ኣለዉ ። ኢሰያስ ዝተላእኮ እዩ ዝግብር ዘሎ እቶም ዘደንግጹኻ
ናይቶም ብሃማት ደገፍቱ ፡ ብዘይ ኣፍልጦ ዝድግፍዎ ዘለዉ ። ሃገር እንዳበረሰት ህዝቢ
እንዳጠፈአ ኸሎ ንኺድ ጥራይ እንዳበሉ ዘጣቕዑ ዘለዉ ሎሚ ርኣዩኒ ርኣዩኒ ጽባሕ
ሕብኡኒ ሕብኡኒ ክይኮኖኩም ኣብ ጎድኒ እቲ ዉጹዕ ህዝብኹም ተትኾኑ ምሓሸኩም

።ዉዒሉ ሓዲሩ ዓማጽን ደገፊ ዓማጽን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ብህዝቢ ከምዝፍረድ
ኣይትዘንግዑ ።
ክወግሕ ዩኣብ ኣስመራ 350 ናይ ንግዲ ትካላት ብሓይሊ ብረት ተዓሺገን ምህላወን
ተሓቢሩ።
እተን

ትካላት

ከም

ኣልባ

ቢስትሮ፡

ባር

ኢምፐሮ፡ባር

ሮማ፡

ኣስማራ

ስዊት

ካፈ፡ከምኡውን ሆቴላት ካርቱም፡ ሚድያን ፡ ኤምፐርያል፡ ዝኣመሰላ ኢየን።
ምኽንያት ናይ መዕጸዊአን ገንዘብኩም ናበይ ይከይድ ኣሎ፡ እቲ እትገብርዎ ኣታዊን ኣብ
ባንክ ተቐምጥዎም ዝተፈላለየ ኢዩ፡ ናብ ወጻኢ ገንዘብ ሰዲድኩም፡ ዝግባእ ቀረጽ
ኣይሃብኩምን፡ ዝግባእ ኣገልግሎት የብልኩምን፡ዝብል ኢዩ።
እቶም ወነንቲ ትካላት ምስዚ ዘጋጥሞም ዘሎ ክብሪ ዋጋታትን ቡኩራት ዓማዊልን፡
መንግስቲ ኣብ ካሳታቶም ኣትዩ ገንዘቦም ኪቖጽርን ናበይ ኣጥፊኦሞም ክሓትትን ዘይግባእ
ሙኻኑ፡ ዝሕተትዎ ዘለዎ ግብሪ ኣዚዩ ብዙሕ ብሙኻኑ ኪኸፍልዎ ከምዘይክእሉ እኳ
እንተገለጹ፡ ብወገን እቶም ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ግን ትካሎም ኪዕጾ ጥራይ ዘይኮነስ
ንሓዋሩ ኪህገር ሙኻኑ ይሕበሮም ኣሎ።
እዘን 350 ትካላት ክሳብ ሰኑይ ዝተዓጽዋ ኮይነን ትማሊ ሰሉስ ዕለት 12 ንግሆ ኣብ ከባቢ
ሹቕ ዝርከብ ትካላትን ኣብ ከባቢ ጎዳይፍ ዝርከብ ጋራጃትን ምዕሻግ ተጀሚሩ ምህላዉ
ተሓቢሩ። ዉሑዳት ወነንቲ ትካላት ነቶም ትካላቶም ክዓጽዉ ካብ ጀነራል ፍሊጶስ
ዝተላእኩ ወተሃደራት ክዓግቱን መን ኮንካ ኢኻ ንብረተይ ትዝርፍን ኣብ ዝበሉሉ እዋን
ግጭት ከምእተላዕለን እቶም ወነንቲ ትካሎም ተዓጺዩ ተቐይዶም ሽዑ ናብ ቀዳማይ
መደበር ፖሊስ ከምዝተወስዱን ተሓቢሩ።
እተን ትካላት ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቀረጽ ጉዳይ፡ ኣገልግሎትክን ዘይረብሕ ኢዩ፡
ኣገልግሎት ዘይገበሩ ሰባት ኪትቕጽራ ጸኒሕክን ተባሂለን እውን ብመንግስቲ ኢሰያስ
ኪስተናዓቓ ጸኒሐን ኢየን። ስደት ደው ዝብል ህዝቢ ሓርነቱ ምስዝረክብ እዩ ፡ህዝቢ
ሓርነቱ ዝረክብ ድማ እቲ ሓርነቱ መንዚዕዎ ዘሎ ጉጅለ ሳዲስት ማለት ንሱ ህግደፍ ምስ
ዝእለ እዩ።
ህዝቢ ካብ ሃገር ይነፍጽ ዘሎ ፍትሒ፡ ልዕልና ሕጊ፡ ዴሞክራሲ፡ ሰብኣዊ መሰል፡
ሰብኣዊ

ክብረት፡

ሓርነት

እምነት፡

ሓርነት

ምንቅሳቓስ

ስኢኑዩ’ምበር

ዝደመቐ

መብራህቲ፡ ዝያዳ ስራሕ፡ ዝያዳ ዓሳ፡ ወይ ከምቲ ነውራማት ደገፍቲ ህግደፍ ዝብልዎ
‘ኣይፎን ሞባይል’ ደልዩ ኣይኮነን ዝስደድ ዘሎ።
መስደዲኡ ምቾት ነይሩ እንተዝኸውን፡ ካብ ኤርትራ ናብታ ብኩናት ትሕመስ ዘላ የመን፡
ናብታ ዓዲ መሸጣ ገላዩ ኮይና ዘላ ሊብያ፡ ናብታ ቆሪሱ ዘይድረረላ ሱዳን ናብታ
ብቑንጣሮ ስርናይ ዝዕንገለላ ኢትዮጵያ ኣይምተጓዕዘን። ባህጉ ሓርነት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ
ዋጋ ስለዝኾነ ናብ ዓዲ ጽምኢ ዝኾነ ጎላጉል ሲናይ ፡ ናብ ዓዲ ሻርክ ዝኾነ ባሕሪ
ከይተረፈ እንዳተጓዕዘ ዕድሉ ኪፍትን ይወፍር ኣሎ። ዘንፍጾ ዘሎ ስእነት ሓርነት ኢዩ።
ጠንቂ ናይቲ ሽግር ፖሊሲታትን ኣካይዳን ናይ መንግስቲ ኢሰያስ እዩ። መንግስቲ ኢሰያስ
ብዘይቅዋም ዝምራሕ ፡ ልዕልና ሕጊ ዝቐተለ፥ ብናይ ባዕሉ ውሳነ ኣብ ልዕሊህዝቢ
ዝተስገደደ፤ ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባራቱ ንምርጋእ ድማ ብሓይሊ ፖሊስን ጸጥታን ምፍርራህን
ራዕድን ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ እዩ። ነቲ ኣንጻር እዚ ፖሊሲ ክለዓል ዝኽእል መንእሰይ ጅሆ
ንምሓዙ ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣዊጁ ይቕጽሎ ኣሎ።
መንግስቲ ኢሰያስ ካብ ስልጣን ክእለ ከምዘይኮነ ኤርትራ ብዘይ ብኡኡ ክትህሉ ኢሉ
ዝሓስብ ሰብ እንተሎ ናብ ወርሒ ክግዕዝ ብዕሊ ኣዊጁዎ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ድማ
ብዘይሓርነቱ ኪቐውም ከምዘይኮነ ኣፍሊጡስ ፡ ነቲ ብኣእዳዉ ኣብ ሳናዱቕ ምርጫ
ከድምጾ ዝተኾነኖ ድልየቱ ብጉዕዞ ኣእጋሩ ጌሩ ክነግሮ ካብ ዝውስን ዓመታት ቆጺሩ እሎ።
ሓይሊ ንስደት ደው ዘብል እንተዝኸውን ኣብ ዶባት ተቐቢሩ ዘሎ ነቶግቲ፤ ኣብ ዶባት
ዝግበር ቶኪስካ ቅተል ዝብል መምርሒ ኢሰያስ ንጉዕዞ ስደት ደው መበሎ ፡ ካብ ኤርትራ
እግሩ ናብ ዝመርሖ ዝውጽእ ዘሎ ዜጋ ክሳብ ሕጂ ክዕገት ኣይተኻእለን ።ስለምንታይ?
መልሱ ንጹር ኢዩ፥ ፍትሒ እምበር ሓይሊን ጠበንጃን ንባህጊ ሰባት ደው ከብሉ ዝከኣል
ስለዘይኮነ’

