
ፕረሲደንት ኢሰያስ ብጉዳይ ናብ ዓዲ ክምለሱ ዝደለዩ መንእሰያት.. 
ካብ ሓዳስ ኤርትራ፡ 11 ጥሪ 2012   

ወዲ ዓበ፦  ክቡር ፕረዚደንት ካብ ቃልካ ክሰምዕዎ ምእንቲ፡ ነቲ ናይ ምጥርጣር ሕቶኦም 
ዝሓክኽ ጭቡጥ መልሲ እንተትህበና? ነዞም ኣብ ደገ ዘለዉ መንእሰያት እቶም 
ኣብኡ ዘለዉ ልኡኻት መንግስቲኸ እንታይ ክገብሩሎም ክኽእሉ ኣለዎም? እቲ 
መንግስቲ ሕጂ ተመለሱ፡ እተዉ ይብል ኣሎ። ግን፡ ምስ ተመልሱ ኣብ ታሕተዎት 
ሓለፍቲ ዝረአ ጉድለታት ወይ ጌጋታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን’ዩ። ‘ክቐጽዑና’ዮም፣ 
ክሕዙና ኢዮም’ ዝብል ስክፍታ ኣሎ እሞ - ነዚ ኩሉ እዚ ኣጠቓልል ኣቢልካ እንታይ 
ትምልስ። 

ፕረሲደንት ኢሰያስ፦  መብጽዓ ጥራይ ትርጉም ስለዘይብሉ፡ ብእዉጅ ‘ክምለስ’የ’ ዝበለ ወረቐቱ ኣመዝጊቡ 
ናብዚ ይመጽእ። ኣብዚ ዝኾነ ሰብ ብናቱ ውልቃዊ ተበግሶ ይኹን ብዝተፈላለየ 
ካልእ ምኽንያታት ኣብ ልዕሊ ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት መን ስልጣን ሂብዎ 
ይቐጽዕ? መን ስልጣን ሂብዎ ስጉምቲ ይወስድ? እንታይ ዓይነት መቕጻዕቲ ኢዩኸ? 
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ትዳጎን? ስነ ኣእምራውን ኣካላውን ሃስያ ንናይ መን ረብሓ? 
መግናሕቲ፡ መቕጻዕቲ ኣይኮነን። ‘ተጋጊኻ፣ ከምኡ ክትገብር ኣይነበረካን’ ትብል። 
ምናልባት ኣብ ገለ ገለ’ውን ናቱ ናይ ምስትንዓቕ ኣረኣእያ ወይ ናይ ምንሻው 
ዓይነት ነገር ክህሉ ይኽእል ይኸውን። እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ስልጡን ኢዩ - ኣብ 
ከምዚኦም ነገራት ኣይኣቱን’ዩ። ፍሉያት ሰባት ምናልባት ነቲ መንእሰይ ኣብ 
ምግጋይ ቀንዲ መጋበርያ ኮይኖም፡ዝኾነን ዘይኮነን ስብከት ጌሮም ዘጋገዩ ኣለዉ። 
ንኹሉ ግን ብሓደ ዓይኒ ኣይትርእዮን ኢኻ። ክንደይ ዝኣኽሉ ኢዮምከ እቶም 
ከምኡ ዝገብሩ ሰባት? ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት፡ ኣብ ወጻኢ ዘሎ መንእሰይ 
ንዓደይ ክምለስ እየ ዝበለ፡ ኣብዚ ምስ መጸ ጽንጽያ ዓይኑ ዘንፍረሉ ሰብ የለን። 
ንዓይ ዘሰክፈንስ ምስ መጹ ኣብ ምንታይ ኣብ ምንታይ’ዮም ክሰርሑ? ዝብል ኢዩ። 
‘ኣነ ኣብዚ ስራሕ እዚ ከምዚ ክሰርሕ እኽእል እየ’ ክብለካ’ውን ኣይክእልን’ዩ 
እኮ!ንገዛእ ርእሱኸ እንታይ ሞያ ኣለዎ? እንታይ ብቕዓት ኣለዎ? እንታይ ስራሕ 
ክሰርሕ ይኽእል? እቲ ዝዓበየ ብድሆ ንሱ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እምበር፡ ኣብዚ 
መጺኡ ምቕጽዑን ዘይምቕጽዑን ኣነ ከም ስክፍታ ኣይረኣየንን’ዩ። እዞም ትማሊ 
ዝመለስዎም ነይሮም ካብ ግብጺ ድዩ ካብ ካልእ ቦታ ዘምጽእዎም - መጺኦም 
“ኦረንተሽን” ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ። ታሪኾም ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ። ከመይ 
ኢልኩም መጺእኩም? ካበይ ኢኹም መጺእኩም? ተባሂሉ መምስ መጹ ነናብ 
ኣሃዱኹም ኪዱ ዝተባህሉ ነይሮም። ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን። ቅድም ኩላቶም 
ከመይ ኢሎም ከይዶም ናይ ነፍሲ ወከፍ መዝገብ ተታሒዙ፡ ስለምንታይ’ዮም 
ከይዶም? መን እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኣብጽሒዎም? ጽባሕ ንግሆ ኣብ ዝኾነ ቦታ 
ክሰርሑ እንተደኣ ኮይኖም’ውን ናብቲ ዝምደብሉ ቦታ ቅድሚ ምስዳድካ 
ክትፈልጦምክትክእል ኣለካ። ኣብ ዝነበርካዮ ቦታ ኪድ ተመለስ ኢልካ ትመልሶ 
እሞ፡ ናብቲ ዝነበሮ ምስ ከደ ብነንበይኑ መልክዓት ኣብዛ ኣሃዱ እዚኣ፡ ኣብታ ኣሃዱ 
እቲኣ፡ ኣብዚ ክፍሊ እዚ፡ ኣብቲ ምምሕዳርእቲ፡ ነንበይኑ ዓይነት ኣተሓሕዛ 
ከጋጥሞም ስለዝኽእል፡ ቀዳማይ ነገር ‘እንቋዕ ናብ ሃገርኩም ብድሓን ተመለስኩም’ 
ትብሎም። “ድሕሪ ሕጂ ህይወትኩም ክትሰርዑ እንተደኣ ኴንኩም ከምዝን 
ከምዝን’ዩ። ዝገበርክሞ ጌጋ ብጣዕሳ ኣሪምክምዎ ኣለኹም። እዚአን እዚአን ከኣ 
ክትገብሩ ኢኹም” ኢልካ ክትነግሮምክትክእል ኣለካ እምበር፡ ዝኾነ ስጉምቲ 
ክትወስድኣይትኽእልን። እቲ ናብ ሃገር ናይ ዝምለሱ ዜጋታት ቁጽሪ ምስግዜ 
እናዓበየ ከምዝኸይድኣየጠራጥርን’ዩ። ኣነ መብጽዓታት ሂበ፡ተስፋ ሂበ፣ ዝኾነ 
ካልእተስፋ ሂቡ፣ስክፍታታት ኣይሰኣንን ይኸውን።ግን “ትስከፍ እንተድኣ ኣለኻ፡ 
ትጠራጠር እንተድኣ ኣለኻ፡ ደሓን ግዜ ውሰድ - ሓንሳብ ክሳብ ዝረጋግኣልካ እቲ 
ሓሳብካ” ጥራይ ምባል’ዩ። 

ወዲ ዓበ፦ ንዝያዳ ውሕስነት ግን ክቡር ፕረዚደንት እቲ ናይ ምምላሶም ጉዳይ ብኣዋጅ ደረጃ 
እንተዝተሓዝ ከመይ ትርእዮ?_ 

ፕረሲደንት ኢሰያስ፦  ብዙሕ ናይ ኣዋጃት ባህሊ ስለዘይጸንሓና፡ ኣዋጅ ኣውጺእካ ክትመልሶም - እንታይ 
ኢኻ ክትብል ትደሊ ዘለኻ? ሕጋዊ መልክዕ ከተልብሶ ዲኻ? ውሕስነት ክኾኖም 
ንዓኣቶም ምእንቲ ድዩ? ቅሳነት ክወሃቦም ምእንቲ ድዩ? 

ወዲ ዓበ፦ ሕጋዊ ውሕስነት? 



ፕረሲደንት ኢሰያስ፦  ብዙሕ ጸገም ዘለዎ ኣይመስለንን። ኣዋጅ’ውን ክወጽእ ይኽእል’ዩ። 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


