ኤርትራ ስሩዕ ህይወት ዘሕልፍ መንግስቲ ከም ዘይብላ ተሓቢሩ።
ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ስሩዕ ኣሰራርሓ ስለ ዘይብሉ መንግስቲ ኣሎ ክትብል ኣይከኣልን። ካብ ዝፈሽል
ልዕሊ 10 ዓመት ዝገበረ’ዩ። ንኤርትራ ምስ ዓለም ዘፋልጥዋ ዘለው ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ዝነጥፉ ዘለው
ስፖርተኛታት’ዮም። ህዝቢ ካብ መጀመርያ 90ታት ጀሚሩ ካብ ምሕደራ ኢሳያስ ተስፋ ስለ ዝቖረጸ፡ በቲ ካብ
ነዊሕ ዝጸንሐ ኣወንታዊ ባህሉ፡ ባዕሉ ንባዕሉ’ዩ ዝመሓደር ዘሎ ይብል ኣብ መርበብ መስከረም ዝተዘርገሐ
ሓበሬታ።
እወ ስማዊ መግስቲ ኣሎ። ንሱ ዝመደቦም ስማውያን ኣመሓደርቲ’ውን ኣለው ዝበለ እቲ ሓበሬታዊ ጽሑፍ፡
እቶም ኣማሕደርቲ ተባሂሎም ዝምደቡ ሰባት ግን፡ ከም ኣመሓደርቲ ኣብ’ቲ ዝተመደብሉ ምምሕዳር
ዝመሰሎም ክውስኑ ስልጣን ኮነ ዕጥቂ የብሎምን። ናይ ኩሉ ነገር ወሳኒ ኢሳያስ ጥራሕ’ዩ። ትርጉም ዘለዎ
ስልጣን ዘይብሎም ክንሶም ኣብ ገበናዊ ተግባራት
ግን ይሳተፉ ኣለው። ካብ ተሓታትነት ድማ
ኣይምልጡን’ዮም ኢሉ።
እዞም ስማውያን ኣመሓደርቲ ብኢሳያስ ደኣምበር ብህዝቢ ዝረኸብዎ ስልጣን ስለዘይብሎም፡ ካብ ስልጣን
ዘባርሮም ወይ ኣብ ስልጣን ዘቐጽሎም ንሱ ኢሳያስ’ዩ። ንሱ ከኣ በቶም ስልጣን ዘይብሎም ግን ከኣ ወግዓውያን
ኣመሓደርቲ ገይሩ ኣይኮነን ዝመርሕ ዘሎ፡ እንታይ ደኣ ብፍሉያት፡ ውሑዳትን እሙናትን ኣመሓደርቲ፡
ኣዘዝቲ ሰራዊትን ስለያን ገይሩ’ዩ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ ክብል ኣረዲኡ።

ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ ስልጣን ኮይና ንወልቀ መላኺ ኢሳያስ ከተግልግል ዝጸንሐት
ወ/ሮ ፋና ተስፋማርያም በቲ ስርዓት ከም ዝተኣስረት ተገሊጹ።
ቅድም ክትብል ኣመሓዳሪት ከተማ ባጽዕ፡ ሕጂ ከኣ ኣካያዲት ስራሕ ናይ’ቲ ብዞባ ደቡብ ዝጽዋዕ ምምሕዳር
ኮይና፡ ነቲ መላኺ ስርዓት ብእምነት ከተገልግል ዝጸንሐት ወ/ሮ ፋና ተስፋማርያም፡ ትእምኖ ዝነበረ ውልቀ
መላኺ ኢሳያስ ተገምጢልዋ፡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ 5ይ መደበር ፖሊስ ኣስመራ ተኣሲራ ኣላ
ይብል ኣብ መርበብ ኣሰና ብ2 መጋቢት 2017 ዝወጸ ዜና።
ምኽንያት መእሰሪኣ ዛጊት ብሩህ ከምዘይኮነ፡ እንተኾነ ኢሳያስ ደቆም ናብ ወጻኢ ሃገራት ዝሰደዱ ሓለፍቲ
ፍሉይ መጽናዕቲ ይገበረሎም ዝብል ትእዛዝ ኣውሪዱ ብምንባሩ፡ ፋና ድማ ከም ኩሎም ሓለፍቲ እቲ ስርዓት
ሓደ ወዳ ንወጻኢ ሰዲዳ ስለ ዘላ ምናልባት እቲ ምኽንያት ንሱ ክኸውን ይኽእል ዝብል ብሓደ ሸነኽ፡ በቲ ካልእ
ከኣ እንኮላይ በዓል ቤታ ተኣሲሩ ስለዘሎ፡ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ሰበብ ፈጢሩ ዝገብሮ ዘሎ ፖለቲካዊ ማህረምቲ’ዩ
ዝብሉ ወገናት ምህላዎም’ውን እቲ ዜና የረድእ።
ብካልእ ዜና ጉጅለ 15 ጽገናዊ ለውጢ ብምጥላቦም ኣብ ቀይዲ ክኣትው ክግበር እንከሎ፡ እሙን ኢሳያስ
ብምዃን ልሉይ ተራ ዝተጻወተ ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል (ቻይና)፡ ብዘይ ወግዓዊ ኣገባብ ደስኪሉ ኣብ ገዛኡ
ይውዕል ከም ዘሎ’ውን እቲ ኣብ ኣሰና ዝተረኽበ ዜና ወሲኹ ሓቢሩ።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡06-03-2017

