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ኣወሃሃድን ኣቕራብን ቀለታ ኪዳነ

ጸብጻብ ቃለመጠይቕ (መደረ) ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ጥሪ 2017
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም?
ከምዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምሕደራን ጸገምን

ዝኸበዶን ዝመረሮን
እናሓተተን

ህዝቢ ከኣ መራሕቱ ለቢሞም ለውጢ ክገብሩ

ብዓቕሙ

ብሰላማዊ

መንገዲ

እናተቓለሰን

ጥርዓናቱ

እናቕረበን ንራህዋን ዓወትን ብተስፋ ይቕጽል። ህዝቢ ኤርትራ ከፊኡና
ሓሲሙና ለውጢ ንደሊ ኣሎና ብማለት ብዙሕ ጊዜ ደጋጊሙ ሓቲቱ
ኢዩ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ለውጢ ትብሃል ክሰምዕ ኣይተረኽበን።
ህዝቢ ለውጢ ክሓትት ከሎ ገለ ዝጽበዮም ነገራት ስለዘለዉ ኢዮም።
መንግስቲ
ዘይፈልጦም

እውን

ነቶም

ኣይኮነን።

ህዝቢ

ዝደልዮምን

ከተግብሮም

ስለ

ዝጽበዮምን

ዘይደሊ

ጥራሕ

ነገራት
ኢዩ።

ስለምንታይ ከተግብሮም ዘይደሊ ግን ናቱ ምኽንያታት ኣለዎ። ለውጢ
ግን መንግስቲ ምስ ደለዮ ጥራሕ ዘይኮነ ከይደለዮን ከይተጸበዮን እውን
ይመጽእ ኢዩ። ለውጥን ሰላምን

በየን ምዓስ ብኸመይ ይመጽእ ግን መዓልቱ ምስ ኣኸለን ኣምላኽ ምስ ፈቐደን ህዝቢ

ምስ ለበመን ጥራሕ ኢዩ።
በዚ ኰይኑ በቲ ግን ለውጢ ከም ዝመጽእ ታሪኽ ዘረጋገጾ ሓቂ ስለዝዀነ ምምጽኡ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
እስከ ብዛዕባቶም ህዝቢ ኤርትራ ክሰምዖምን ብዛዕብኦም መፍትሒ ክግበርን ዝጽበዮም ነገራት ክንጠቅስ
1. መጀመርያ ልዕሊ ኵሉ ዝግድስ ሂወት ሰብ ስለዝዀነ ብዛዕባቶም ብዘይ ሕግን ብዘይ ፍትሕን ንዓመታት
ትኣሲሮም ዘለዉ ዜጋታትና ድሃዮምን ሓደ ፍታሕ ወይ መግለጺ ክሰምዕ ይጽበ፡
2. ብዛዕባቶም ብዘይ ገደብ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተመዲቦም መጻኢ ሂወቶም ክሰርዑን ንቡር ናብራ ወዲ ሰብ
ክነብሩን ዘይክእሉ ዘለዉ መንእሰያት ሓደ ፍታሕ ክሰምዕ ይጽበ፡
3. ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብሃገራውነቱን ብዜግነታዊ ሓላፍነቱን ኣሚኑ ንሃገሩን ህዝቡን
ብድሌቱ ዝሕግዘሉ ሃዋሁው ዝሕንጸጸሉ ዕድል ክፍጠር ክሰምዕ ይደሊ፡
4. ሃገርን ኤርትራዊ መንነትን ናይ ውሑዳት ዘይኮነ ናይ ኵላትና ደቂ ሃገር ብማዕረ ዝምልከተና ምዃኑ ዝረጋገጸሉ
ኣዋጅን ኣተገባብራኡን ክሰምዕ ይደሊ፡
5. ሕግን ፍትሕን ተረጋጊጹ ሰብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ከይእሰርን ሂወቱ ኮነ ንብረቱ ከይፍተሽን ከይዝመትን እሞ
ከም ዜጋ ክብሩን መሰሉን ዝረጋገጸሉ ኣዋጅ ክሰምዕ ይደሊ ወዘተ
ገለ ገለ ኣዚና
ዝወርድ በደል

ንኣምኖምን ብሃገራውነቶምን ህዝባዊ ሓልዮቶምን

ነድንቖምን ሰባት ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና በብእዋኑ

ተማሪርና ነቲ መንግስቲ ኣብ ንነቕፈሉ እዋን ኣይፋልኩምን። እቲ መንግስቲ ኣብ ውሽጡ ኰይኖም

ንስርሓቱ ዝሕንክሩን ንምውዳቑ ሸርሕታት ዝገብሩን ብጉቦን ብግፍዕታትን ንህዝቢ ዝብድሉን ነቲ መንግስቲ ምስ ህዝቡ
ከባእሱዎ ዝሰርሑ ዘለዉ ድኣ በዚሖም እምበር ንሱስ ናብራ ህዝቡ ንምምሕያሽ ለይትን መዓልትን ይሰርሕዩ ዘሎ’ሞ
ቍሩብ ተጸመሙ። ትኣምራት ዝዀነ ንሃገርና ረብሓ ንህዝብና ጠቕሚ ዝዀነ ለውጢ ክትርእዩ ኢኹም ይብሉና ኢዮም።
ንባዕሎም ተደናጊሮም ንዓና ንምግጋይ ድዩ ከምኡ ዝብሉስ ወይሲ ብቕንዕና ከምኡ ስለዝኣምኑ ግን ንዕኦምን
ንኣምላኾምን ዝግደፍ ኢዩ።
ብወገንና ግን ‘’ተጽግበኒ ቅጫስ ኣብ መቕሎኣ ከላ እፈልጣ’’ ከም ዝበሃል እዚ ኵሉ እከይ ነገራት ኣብ ልዕሊ ዝዝቢ
ክፍጸም እናርኣና መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዘሎ ኣገባብ ኣመሓድራ

ብምቕያርን ድሌት ህዝቢ ብምስማዕን ለውጢ ከምጽእ

ይኽእል ኢዩ ኢልና ኣሚንና ኣይንፈልጥን። ንእመን ኣይንእመን ከም ዜጋታት መጠን ለውጥን ምምሕያሽን ምሕታትን
ንዝርኣየና ጌጋታት ምቅላዕን ግን ተወዲኡና ኣይፈልጥን። ሎሚ እሞ ኣይኮነን ንሕና ዋላ እቶም ዓሚ ቅድሚ ዓሚ

ንመንግስትና ወቒስኩም ኢሎም ዝኸሱናን ዝወቕሱናን ዝነበሩ ደገፍቱ ከይተረፈ ሎሚ ምሳና ተጸምቢሮም ክሓምዩን ነቲ
ኣብ ሃገር ዘሎ ኵነታት ዝሩግ ምሕደራ ከኽፍኡዎን ክስክሑሉን ክውዕሉ ንሰምዖም ኣሎና።
ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ቃለ መሕትቱ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ተሪር ተጻብኦ ይኹን እምበር ኣብዚ ዝሓለፈ ዕስራን
ሓሙሽተን ዓመታት ኣብ ሃገር ብዙሕ ከም ዘይተሰርሔን ብዙሕ ዝጐደለን ዝተበላሸወን ከም ዘሎ ብምእማን ኣብ 2017
ብሓድሽ ክጅምርን ብኹሉ ጕዳያት ንቕድሚት ክስጕምን መደባት ሓንጺጹ ተቐሪቡሉ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። እቲ
ተቐሪበሉ ኣሎኹ ዝብሎ መደባትን ሕንጻጻትን ክዕወተሉ ዝኽእል ጭብጥታት ከም ዘሎ ግን ኣየረጋገጸን። እቲ ዓወት
ዝብሎ ዘሎ ዓወት

መንግስቲ እንተዘይኰይኑ

ዓወት ህዝቢ ክኸውንዩ ዝብል እምነት እውን የብልናን። ብርእይቶና

መንግስቲ ቅሩብ ልጓም ለቒቑ ኣሳታፊ ህዝቢ ክኸውንን ብጌጋታቱ ዝኣምንን

ክእዝዝ ጥራሕ ዘይኮነ

ብህዝቢ ክእዘዝ

ፍቓደኛ ምስ ዝኸውንን ዕላማኡን መደባቱን ብግሉጽ ምስ ህዝቢ ክዛረበሎምን ንምሕንጻጾም ኣብ ዝግበር ውሳኔታት
ርእይቶን

ሓሳባትን ህዝቢ ክቕበልን ግሉጽ ክኸውንን ምስ ዝኽእል ጥራሕዩ ዝብል እምነት ኣሎና። እዚ ማለት ከኣ በቲ

ዝተሓተ ነቲ ዓለም ትመሓደረሉ ቅዋምን ህዝባዊ ምርጫታትን ረሲዕካ ማለት ኢዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ዕድል ስኢኑ እንተዘይኰይኑ ካብ ክነቅፍ ክሰርሕ ዝደሊ ህዝቢ ኢዩ። ንሕና ብወገንና እውን ብዘይካ ንሃገርን
ህዝብን ሓልዮት ብምግባር ንምንታይ መንግስቲ ምስ ህዝቡ ተሰማሚዑን ተላዚቡን ዘይሰርሕ እንተዘይኰይኑ ካብ መንግስቲ
ንጽበዮ ረብሓን ሓለፋን የልቦን። ተገዲድና እንተዘይኰይኑ ከኣ ናይ ምውቃስን ምኽሳስን ወልፊ የብልናን።
ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ንነቕፈሉ እዋን ከኣ እታ ሃገር ከምኣቶም ከም ትብጽሓናን ናይ
ሃገርናን ህዝብናን ፍቕርን ሓልዮትን ስለዘሎና እምበር ነቲ መንግስቲ ብጽልእን ቅርሕንትን ጥራሕ ስለንጥምቶ ኣይኮነን።
ነባሪ ህዝቢ እምበር ነባሪ ስርዓት የልቦን። እቲ ክፍለጥ ዘለዎ ከኣ መንነትን ዜግነትን ንዅሎም ደቂ ሃገር ብማዕረ
ዝብጽሓና መሰል ምዃኑ እምበር ሓደ ሰብ ልዕሊ ካልእ ስለዝሰርሔን ንመንግስቲ ስለ ዝትሓለቐን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ክፉእ
ክወርድ እናርኣየ ዓገብ ምባል ኣፉ ስለዝዓጸወን ኣይኮነን።
ነዛ ጽባሕ ኣምላኽ ዝወስዳ ትንፋስ ሒዝና ከኣ

ህዝብና መሰሉን ክብሩን ስልጣኑን ክሳብ ዝረክብ ክሳብ መወዳእታ

ክንዛረብ እምበር ምእንቲ ውልቃዊ ረብሓና መልሓስና ኣይንኣስርን።
ህዝቢ እዚ ኩሉ ዓመታት ተቓሊሱን ተዋሪዱን ኣብ መወዳእታ ቅዋምን ሕጋዊ ዝነባበረሉ ምሕደራ ስለ ዘይረኸበ ዓቐን
ዘይብሉ ጕድለት ፍትሕን ግስሩጥ ምሕደራን
ይስደድ ኣሎ።
ስለ ዘይብሉ

ዘይሕጋዊ ኣነባብራን ዒቕ ኢሉዎ

ወላድ መኻን ኰይኑ ሃገሩ ገዲፉ

ንዝዛረቦን ዝጠርዓሉን ባይቶ ኮነ ንሽግሩ መፍትሒ ክረኽበሉ ዝኽእል ትካል ኮነ ይግባይ ዝብለሉ ዕድል
ከኣ ዓመት

ዓመትሲ ገለ ካብዚ ዘሎናዮ

ዓመት ፕረሲደትን ኢሰያስ ቃለ መጠይቕ ክገብር ኢዩ ኣብ ዝበሃለሉ እዋን ገለዶኾን ሎሚ
ሕሱም ናብራ ከውጽኣና ዝኽእል ኣዋጅ ይእወጀልና ይኸውን ብማለት ትጽቢት ንኽገብር

ዘይንቡር ኣይኮነን።
ገለ ገለ ሰባት እቲ በደል ዝፍጸም ዘሎ በቶም ታሕተዎት ኣካላት ኢዩ። ስለዚ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኣይትተንክፉዎ ዝብሉ
የጋጥሙና ኢዮም። ብዘይካ ፕረሲደንት ኢሳያስ ካልእ መንግስቲ ስለዘይንፈልጥ ግን እቲ

ኣበሃህላኦም መስደምም ኢዩ።

እዚ ማለት ንህዝቦም ዝጠለሙን ዘጋፍዑን ነዴታቶም ዝደፍሩን ዝዕምጹን፡ ነቦታቶምን ኣሕዋቶምን ዓዶምን
ዘከላብቱን

ዝዘምቱን

ኣብ ደምበ እንዳቡኦም ዝሸፈቱን ዝሰርቁን ከድዓት ደቂ ሃገር ከም ዘለዉ ግን ህዝቢ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጦን

ክበኽየሉን ዝውዕል ዘሎ ጕዳይ ኢዩ። ከምቲ ዓሳ ኣቐዲሙ ርእሱ’ዩ ዝምሽምሽ ዝበሃል ግን እቲ ኵሉ ዝነቅልን ዝብገስን
ብርእይቶና ካብቲ ርእሲ ኢዩ ዝብል እምነት ኣሎና።
ኣብ ሶሻል መድያ ቀሪቡ ብዘይካኡ ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ዝገልጽ ሰብ ኣይርኣናን ኣይሰማዕናን። ኣየናይ ሚኒስተር ኣበይ
ይሰርሕ ሓልፍነቱኸ እንታዩ ህዝቢ ዝፈልጦን ዝሕበሮን ስለዘይብሉ ከኣ ኵሉ ጊዜ ነቲ ብዓይኑ ዝርእዮን ብእዝኑ ዝሰምዖን
ፕረሲደንት ጥራሕ ክንእድ ወይ ክነቅፍ ናይ ግድን ኢዩ።
እሞ ሎሚ ዓመትከ እቲ ብመርበብ ሓበሬታ መስከረም ከይተረፈ ዓቢ ጐስጓስ ዝገበረሉን
መደረ ክመጽእ ተስፋ ዝተነብረሉን ቃለ መጠይቕ (መደረ)

ብዙሕ ናይ ለውጢ ትጽቢት

ፕረሲደንት ኢሳያስ ከመይ ነበረ?

ንምዃኑ እቲ ዝሃቦ

ቃለመጠይቕከ ናይ ብሓቂ ቃለ መጠይቕ ድዩ ነሩ? እቲ መስከረም ካብ ህዝቢ ዝኣከቦ ሕቶታትከ ኣበይ ኣተወ? ብዝዀነ

ከምቲ ኣብ ኵሉ ዓለም ዝግበር መስከረም ሕቶታት ህዝቢ ምእካቡን ኣብ መርበብ ሓበሬታኡ ምስፋሩን ሰብ ዘይገብሮ
ኣይገበረን። እቲ ሕቶ እቲ ዝተኣከበ ሕቶታትሲ ኣበይ ኣተወ ዝብል ጥራሕ ኢዩ።
ንምዃኑ እቲ ናይ ባዕሎም ኣቀራርባን ሕቶታትንከ ከመይ ነበረ?
መጀመርያ ሕቶ ዘቕረበ እቲ ሚትሮን ፈረቓን መልሓስ ኣለዎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ንፉዕ ኣንባባይ ኣቶ ኣስመላሽ እናፈርሔ
ነቲ ወርሑ ዝገበረ ሓድሽ ዓመት ምኽንያት ብምግባር ጽቡቕ ትምኒቱ ብምግላጽ ኢዩ ጀሚሩዎ። ፕረሲደንት ኢሳያስ
ክምልስ ከሎ ነቲ ኣሲሩዎ ዝነበረ ገጹ ከይፈትሔ

ንሱ’ውን ናብ ውሽጥን ወጻእን ንህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ሓድሽ ዓመት

ክኾነሉ ብምምናይ ናይቲ ዝተገልጸሉ ጽቡቕ ትምኒት መልሲ ኢዩ ሂቡ። ኣብ ዘረባኡ ከኣ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ

እዋን

ሓድሽ ዓመት ጽቡቕ ትምኒቱ ንህዝቢ ኤርትራ ገሊጹ ዝብል ብማዕከናት ክፍሊ ዜና ኤርትራ ዝተጠቕሰ ኣየልዓሎን።
ዝፈለጠን ዝተነግሮን እውን ኣይመስለናን። እቲ ኣብ ሓድሽ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣተሓላሊፉዎ

ዝተባህለ ከኣ እቶም

ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሓለፍቲ ክፍሊ ዜና የኽፍኣልና’ዩ ብምባል ባዕሎም ዝመሃዙዎ ጥበብ’ዩ ኢሎም ግምት ዝሃቡሉ ሰባት
ኣለዉ።
ብግርህነቱ ድዩ ብንዕቀቱ

ፕረሲደንት ኢሳያስ ድሓር ክንመጾ ኢና ድሓር ክንገልጾ ኢና እናበለ ዘካይዶ ዝነበረ መደረ

(ቃለመጠይቕ) ዝተጸውዔ ሸንኮለል ከምቲ ስሙ ቃለ መጠይቕ ዘይኮነ መግለጺ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ህሉው ኵነታት
ሃገር ኢሎም እንተዝሰምዩዎ ነሮም ነቲ ትርጉም ናይ ቃለ መጠይቕ ኣይመበላሸወን ነሩ ዝብል ርእይቶ ኣሎና።
ብዝዀነ ከኣ ኣስከ ዋላ ከምቲ ንሶም ዝደለዩዎ ቃለ መጠይቕ ነሩ ኢልና ንቀበሎ እሞ ስለምንታዩ ፕረሲደንት ኢሳያስ
ነተን ቀለልቲ ተመሪጸን ዝቐረባሉ ሰለስተ ኣርባዕተ ሕቶታት

እቲ ኩሉ ኰለል ገዲፉ ብሕጽር ዝበለን ንህዝቢ ከረድእን

ከዕግብን ብዝኽእል መንገዲ ክምልሰን ዘይከኣለ? ስለምንታይከ ምሉእ ለይቲ ኣብ ሃለውለውን ኰለልን ንሰለስተ ኣርባዕተ
ሕቶ ክምልስ ኣውጊሑዎ?

ምኽንያቱ ብርእይቶና እቲ ኵሉ ዝብሎን ዝምድሮን

ዝነበረ

ብልቡ ዘይኣምነሉ ንስለ

ቃለመጠይቕ ገሩ ኢልካ ንዓያሹ መዛረብን መቐነይን ኢሉ ዝገበሮ ስለዝነበረ ጥራሕ ኢዩ ብሃልቲ ኢና።
ኣብ ኤርትራ ካልእ ክገልጽን ምስ ህዝቢ ክራኸብን ዝልኣኽ ብዓል ስልጣን ኣይርኣናን። ናይ ኢለትሪክ ንሱ፡ ናይ ማይ
ንሱ፡ ናይ ጽርግያታት ንሱ፡ ናይ ሕርሻ ንሱ፡ ናይ ጥዕና ንሱ፡ ናይ ትምህርቲ ንሱ፡ ናይ ሰራዊት ንሱ፡ ናይ መንእሰያት
ንሱ፡ ናይ ወጻኢ ጕዳያት ንሱ፡ ስለዝዀነስ ብዓቕሙ
ኣይኮነን።

ዝኣክል ነጊረ ኢየ ዝብል እምነት

ከም ዝሓደሮ ዘጠራጥር

ኣንቱም ሰባት እሞ ነዚ ርኡይ ግስሩጥ ምሕደራ ፕረሲደንት ኢሳያስ ባዕሉ ዝኣመነሉን ግስሩጥ ምሕደራ

ዝበሎን እቲ በደል ንመን ከነላግበሉ ኢዩ
ዘሎ ምሕደራ ሃገርከ

ዝድለ ዘሎ? ካልእስ ይትረፍ እቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝጸርፎን ዝስክሓሉን

ዝሕተተሉ መንዩ? የኽፍኣልናዩኸ ኣይብሃልን ድዩ? ብርእይቶና ካብ ነዚ ቃለመጠይቕ ኢሎም

ምቕራብ ከምቲ ወትሩ ኣመሎም ክሳብ መዓልቶም ትበጽሕ ትም መሪጽናሎና ምባል ምሓሸ ነሩ ብሃልቲ ኢና።
ብመሰረቱ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኮነ ብጾቱ
ዝገብሮ ምርኻብ ቍምነገር ሓሲቡ ገና
ይርከቡ ኣለዉ ብሃልቲ ኢና።

ህዝቢ ኤርትራ ነቲ

ኣብ ዓመት ሓደ ጊዜ ብመንገዲ ቃለመጠይቕ ምስ ህዝቢ

ክቕበሎምን ክዓግበሎምን ይጽበዩ እንተልዮም ግን ብርእይቶና ኣብ ጌጋ እምነት

ከመይሲ

ኣብ ግብሪ እምበር ዘረባን መደረን ሰሚዕካ ዝእመነሉ ጊዜስ ቀደም ሓሊፉ

ኢዩ።
እቲ ኣዝዩ ዝገርም ግን መን እንታይ ይሰርሕ እንታይከ ሓላፍነት ኣለዎ ብሕጊ ዝተወሰነን ህዝቢ ዝፈልጦን ስርዓተ
ምሕደራ ስለዘየልቦ ፕረሲደንት ኢሳያስ
መጠይቕ ግን

ብዘይካኡ ዝገብርን ዝሓድግን ሰብ ከም ዘየልቦ ኢና ንሰምዕ። ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ

ሰብ ክሰምዓንን ክመዝነንን ይኽእልዩ ከይበለ ከምዚ ክግበር ኣለዎ፡ ከምዚ ክስራሕ ነሩዎ፡ እዚ ከምዚ

ክማላእ ኣለዎ፡ ከምዚ ክድገም ነሩዎ

ክብል ምሉእ ለይቲ ምሕዳሩ ኢዩ። ወዮም መሳኪን ብፍርሒ ራዕ ራዕ እናብሉ

ዝሓቱዎ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ግን ወዮ ግዳ ስለዝፈርሑን ጽባሕ እንታይ ከም ትመጾም ስለዝፈልጡን ኢዮም እምበር ካብቲ
ገለጻኡ ተበጊሶም ክሓቱዎ ዝነበሮም ካልእ ሕቶስ ነሩ ኢዩ።
ንሱ ከኣ እሞ እዚ ኵሉ ኣይተተግበረን ትብሎ ዘሎኻ ጕዳያትሲ ጕድለቱ

ናይ መንዩ? ስለምንታይከ

ኣብ ውሽጢ

ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ዘይተተግበረ እንተዝብሉዎ ነሮም ከኣ ኣብ ተለቭጅን ኤርትራ ንታሪኽ ዝተርፍ ሓደ ዓቢ
ተርእዮ ምርኣና ነርና። ብዝዀነ ግን ፕረሲደንት ኢሳያስ ምኽንያቱ ንሱ ብዝፈልጦ ነቶም ኣብ ሃገር ዲሞክራስያውን
ፍትሓውን ህዝባውን ምሕደራ ክምስረት ንደሊ ዘይኮነ ንፍቶ ንጽላእ ንሱ ብዝደልዮን ብዝሓንጸጾን ስርዓተ ምሕደራ

ህግደፍ ጥራሕ ከም ንመሓደር ኣረጋጊጹልና ኣሎ። እዚ ከኣ ነቶም ገና ካብዚ ስርዓት እዚ ለውጥን ፍትሕን ክረኽቡ
እምነትን ተስፋን ዘይቆረጹ ሰባት ንምድዕዓስን ንምርግጋእን ኢዩ።
ፕረሲደንት ኢሰያስ ኮነ ትሓባበርቱ

ዓለም ኮነ ኵነታታ ኣበይ በጺሑ ከም ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ትሓቢኡዎ ዘሎ ከም

ዝመስሎም ዝተዛረቦ መግለጺ እውን ነሩ ኢዩ። ንሱ ከኣ

ተጻብኦ በዚሑና እምበር ጀጋኑ ኢና ዘስምዕ

ሎሚ እቶም

ቀንዲ ተጻባእትና ዝነበሩ ኦባማን ሱዛን ራይስን ስለዝኸዱ ከም ሓደስቲ ተጻባእቲ ጠቒሱዎምን ወቒሱዎምን

ዘሎ ናይ

ፈረንሳን ጀርመንን መራሕቲ ኢዮም። መብራህትን ማይን ጥራሕ ዘይኮነ ነዚ ድራር ዕለት ዘይብሉ ድኻ ህዝቢ ሒዞም
ንናይ ዓለም መራሕቲ ክንዕቁን ከነኣእሱን

ከቈናጽቡን ክትሰምዖም ከኣ እዞም ሰባት እዚኦም ምስ ጥዕናኦም ምህላዎም

እውን ዘጠራጥር ኢዩ።
ገና ነቲ ህዝቢ ብናይ ሰብዓታትን ሰማንያታትን መደረን ጐስጓስን ከታልሉዎን ከደናግሩዎን ምፍታኖም ከኣ ንሶም
ንባዕሎም ካብታ ጸባብ ካብ ዓዲ ሃሎ ነስመራ ዘይትበጽሕ መንግስቶም ክምድሩን ክፍክሩን ምስማዕ ክሳብ ክንደይ ኵነታት
ተደፊኑዎም ምህላዉ ዓቢ ጭብጢ ኢዩ። እዚ ከኣ ንዓታቶም ዘይኮነ ንኵላትና ደቂ ሃገር ዘሰክፍን ዘተሓሳስብን ኣመል
ኢዩ።
ኣብ መወዳእታ ናይቲ መጀመርታ ቃለ ምሕትት ዝበሉዎ ከኣ ኣብ ሰለስተ ሕቶታት ዝተመስረተ ብዙሕ ሸንኮለል ዝመልኦ
ሃለውለው ክስንሰምዕ ለይትና ተቐሊጡ ብምሕዳር ፕረሲደንት ኢሳያስ
ጽባሕ ንመልኣዮ

በሉ ኣነኳ ሎሚ ወዲኤ ክካረጅ ኢየ ሓሲበ ነረ

ካብ በልኩም ግን ኣነ’ውን ጽባሕሲ ከሕጽሮ ክፍትን ኢየ ብማለት ተማባጺዑ እቲ ናይ ቀዳማይ ክፋል

ተዋስኦ ወዲእና ኣብ ድቃስና ኬድና ክብሉ ገለ ክከታተሉ ዝሓደሩ ኣዕሊሎምና።
ንገለ ገለ ሰባት መደረ ፕረሲደንት ኢሳያስ ተኸታቲሎሞ እንተዀይኖም ኣብ ዝገበርናዮ ዳህሳስ ክኣ ብኣጋጣሚ ሽዑ ምሸት
ናይ እንግሊዝ ጠቕላሊት ምኒስተር ወሮ. ተሬዛ መይ ንኣመርካ ገሻ ምስ ሓድሽ ፕረሲደንት ዶናልድ ትራምፕ

ተራኺባ

ጋዜጣዊ መግለጺ ይህቡ ስለዝነበሩ መብዛሕትኦም ንፈልጦም ምሁራት ተቐማጦ ዓዲ እንግሊዝ ፕረሲደንት ኢሳያስ ድኣ
እንታይ ሓድሽ ክዛረብ ኢሉ ኢሎም

ካልእ ናይ ዓለም ዜናታቶም ዜናታቶም ክከታተሉ ከም ዘምሰዩ ክንፈልጥ ክኢልና

ኣሎና።
ኣብ ካላኣይ መዓልቲ ብዛዕባ ዝሃቦ መግለጺ ኮነ መደረ ካብቲ ናይ ቀዳማይ መዓልቲ ዝሓሸ ነሩ ክበሃል ይከኣል። ኣብዚ
ካልኣይ መዓልቲ ዝተጠቕሰ ነገራት እውን ከም ወትሩ መብዛሕትኡ ምስ ተጻባእቲን

ልኣኽትን ተልኣኽትን ከደምትን

ኰይኑ ነታ ንኽትልኣኽ ዘይተመርጸት ኤርትራ ዝገበሩዎ ሰፊሕ ናይ ምጥቃዕ ዘመተን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ እገዳ
ተግባራትን ኢዩ። ኣብዚ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ዝወረደ መጥቃዕቲ ንምምካት
ኤርትራውያን ደገፍቲ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ንሕና ነቲ መንግስቲ ዘይንድግፍን ብምሕደራኡ ዘይንሰማማዕን ደለይቲ
ለውጢ እውን ዓቕምና ኣይበቀቕናን። ምኽንያቱ ከኣ ሃገርን መንግስትን ፈላሊና ስለንርዮ።
ሓቂ ክንዛረብ እንተዀይኑ ግን እዚ ኩሉ ካብ ሃገር ዝተባረረ ኤርትራዊ ነጋዳይን ኣውፋራይን በቲ ምሕደራ መንግስቲ
ስለዘይትሓጐሰን ምስራሕ ስለዝኸልኡዎን እምበር እገዳ ከቢዱዎ ወይ ንንግዱን ምንቅስድቓሱን ዓንቂፉዎ ኣይነበረን።
ሎሚ እውን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ብዝፈልጦን ናጻ ብዝዀነን ናይ ንግዲ ኮነ ውሕስነት ሂወትካን ንብረትካን
ተረጋግጸሉ ፍትሓውን ሕጋውን ምሕደራ ከየተእታተወ መርሓ መንግስቲ ዝብሃል መምሓደሪ ሕጊ ክሰርሕየ ንኣውፈርትን
ቱሪዝምን ዝኸውን ዕድል ክኸፍትየ ኣብዚ ዓመትዚ ክትርእዩ ኢኹም ክንምዕብል ኢና ክንመሓየሽ ኢና እንተበለ ህዝባዊ
መቆጻጸርን ትሓታትነትን ዘይብሉ መንግስቲ ንሃገርን ህዝብን ዘርብሕ ሃዋሁው ክፈጥር ይኽእልዩ ዝብል እምነት የብልናን።
ሎሚ እውን ህዝቢ ኣብ ስልጣኑን ኣብ ንብረቱን ኣብ ሂወቱን ዝተኣማመነሉ ኵነታ ከይተፈጥረ መደባት መርሓ- መንግስቲ
ስለ ዝተሓንጸጸ ጥራሕ እቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝኣመነሉን ዝጠቐሶን

ግዕዙይ ምሕደራ ሃገርና ክዕረ ይኽእልዩ ዝብል

ተስፋ የብልናን። ንምቕያሩ ኮነ ንምዕራዩ ምስራሕ ግን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዜጋ ኢዩ።
መትሓሳሰቢ፡ እዚ ንመደረ ወይ ቃለመጠይቕ ፕረሲደንት ኢሳያስ ናይ 2017 ኣመልኪትና ንሎሚ ዘቕረብናዮ ርእይቶ
ምናልባት ብዙሓት ክቕበሉዎን ክሰማምዑሉን ኣይክእሉን ይዀኑ። ብሓጺሩ ግን ኣብ ዝመጽእ መደብና ነቲ ጕዳይ
ብድቕቕ ዝበለ ዝትንትኑ ናይ ፖለቲካ ኮነ ናይ ቍጠባ ኤርትራውያን ክኢላታት ዘቕረቡልና ርእይቶ ሒዝና ክንቀርብ
ምዃንና ንመባጻዕ።

ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ነቶም ሂወቶም ዝበጀዉ ጀጋኑ ኤርትራ
ሰላም ቅነ

