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BAYTO YIAKL USA

ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻔﺎﯾﺔالمتحدة ولاياتال

ጋዜጣዊ መግለጺ ባይቶ ይኣክል ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
መደረ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ዝዓሰወ እንጀራ ኣብ ሓድሽ መሶብ’ዩ
ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ንነዊሕ ኣዋርሕ ካብ ገጽ ማዕከናት ዜና ተሓቢኡ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ17 ለካቲት 2021፡ ኣብ’ታ ዉልቀ ዋንነቱ
ዝኾነት ኤረ-ቲቪ ቀሪቡ እቲ ልሙድ፡ ኣሰልቻውን ንእዋናዊ ብድሆታትን ጠለባትን ህዝቢ ኤርትራ ዘይምልስን፡ ዝያዳ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ
ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘተኮረ ምስሉይን ዝኣረገን መደረ ሂቡ።
ብቐንዱ መልስታት ውልቀመላኺ ኢሳያስ፡ ኣብ ሓሶታትን ገበናትን ቀዳማይ ተሓታቲ ዝኾነ መራሒ ኢትዮጵያ ኣቢዪ ኣሕመድ ኣብ
ዝሓልፈ ሰለስተ ኣዋርሕ ንጉዳይ ኩናት ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ክህቦ ዝጸንሐ፡ ካብ ተሓታትነት ናይ ምህዳምን እንቕዓ ሓሶታትን ዘመተን
ብምድጋም፡ ንመራሕቲ ወያነ ብስም “ጃንዳ ወያነ” ዝብል ኣብ ምውንጃልን ናይ እዋን 40ታትን 50ታትን መግዛእታዊ ጽውጽዋይን
ፍጻሜታትን’ዩ ክህውትት ኣምስዩ። መላኺ ኢሳያስ ኣብ መግለጺኡ፡ ንምእታው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ክልል ትግራይን ዝተፈጸመ ገበናት
ኩናትን ዝሃቦ ቀጥታዊ ናይ እምነትን ክሕደትን መግለጺ’ኳ እንተዘየለ፡ ልዕሊ ጉዳይ ምምልካት ዶብ፡ ምርግጋእን ሰላምን ኢትዮጵያ ዝያዳ
ከምዘገድሶን ንኣቢዪ ኣሕመድ ንምሕያል፡ ብዋጋን ዕድልን ህዝቢ ኤርትራን ህይወት መንእሰያት ኤርትራን ዝከኣሎ ደገፍ ከምዝገብር
ዳግማይ ኣረጋጊጹልና።
መላኺ ኢሳያስ፡ ነቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኣትሒዙ ከም ብዕሪር ዝሕይኾ ጸለመን ክስታትን ብምድጋም፡ ንምቁጻይ፡ ግስጋሰ ኤርትራ
መራሕቲ ወያነ ብምስይጣን፣ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምህዋኽን ድማ ግዳማዊ ተጻብኦታትን ኣጀንዳን ከምዘሎ ብምኽሳስ፡ ነቲ ባዕሉ ኣብ ልዕሊ
ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናትን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኽተሎ ተጻባኢ ፖሊሲታት ክኽውሎ ፈቲኑ። ንጽልዋታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ
ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ደረጃ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ዘዐንግል ትሑትን ድኹምን ምዃኑ ብምእማን፡ ናይ ኣተሓሳስባ
ሽግራት እምበር ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተዓጽወ ወይ ዝተሃስየ ቁጠባዊ ንጥፈታት ከምዘየለን፡ ነቲ ብሕርሻን ኣብያተ ሸቐጥን ዝናበር
ድኻ ሕብረተሰብና ኣጋጢምዎ ዘሎ ምርጋጥን ድኽነትን ክሒድዎ። መላኺ ኢሳያስ ብተወሳኺ፡ ብሰንኪ ግዕዙይ ምሕደራኡ፡ ዝርካቡ
ክኢላዊ ዓቅሚ ሰብ ሃገርና ኣብ ውትህደርና ተጸሚዱን ናብ ስደት ተበታቲኑን ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ኮሮና ቫይረስን ካልእ ሕማማትን
ንምክልኻል ቅኑዕ ፖሊሲ፡ ምሕያል ዓቅሚ ሰብን መሳለጥያን ከምዘድሊ፡ ብዘይካ ኣብ መደረ ኣብ ግብሪ ዘይውዕል መግለጺ ሂቡ።
ብዛዕባ ህዝብን ልኡላውነት ኤርትራን ክውስን ዝኾነ ሕጋውን ሞራላውን ሓላፍነት ዘይብሉ ዉልቀ መላኺ ኢሰያስ ካብ ናጽነት ስጋብ ሎሚ
ኣብ ልዕሊ’ዚ ጭዋን ሓርበኛን ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣሽካዕላል ይጻወት ምህላዉ ዝያዳ ዘጉለሐሉ ቓለ ምሕተት ምንባሩ ብግብሪ ኣረጋጊጽዎ
ኣሎ። ነዚ ብገበን ህልቂት ወሎዶታት ኤርትራን ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰልላትን ተሓታቲ ዝኾነ ዲክታቶራዊ መራሕን ሰዓብቱን ህዝብና
ክጽመሞም ከምዘይብሉ እምነት ባይቶ ይኣክል ሕ/መ/ኣ ኮይኑ፡ ህዝብና ንድሕነቱን መሰሉን ህዝባዊ ቃልሱ ከሕይል ንጽዉዕ።
ኣብ’ዚ ንነብሱ ጽሩይ ከም ጲላጦስ ጌሩ ዘቕርቦ ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ፡ ገዚፍ ቁጽሪ ሰራዊት ኤርትራ ምስታፉን፡ ግዳይ
መስዋእቲ፡ ስንክልናን ተሳታፊ ገበናት ኩናትን ይኸዉን ምህላዉ ምንጭታት ይኣክል ከምዘረጋገጽዎ ክንሕብር ንፈቱ። ህዝብና ኣብ
ዘይምልከቶ ህልቂት ዝሸመመ፡ ዝዓበየ ክፋል ህዝብና ናብ ስደትን ከርፋሕ ናብራን ዘቃለዐ፡ ሉኣላዉነት ኤርትራ ብሰራዊት ኢትዮጵያን
ሃገራት ኣዕራብን ዘድፈረ፡ ነዚ ዉሑድ ቁጽሪ ህዝቢ’ኳ ከዕንግል ዘይክኣለ ዉልቀመላኺ፡ ብዛዕባ ጸገማት ህዝቢ ካልኦት ሃገራት ተቆርቋሪ
ክመስልን፡ ፍርዲ ይኹን ገምጋም ክህብን ሞራላዊ ይኹን ሞያዊ ብቕዓት የብሉን።
ንመላኺ ኢሳያስ ወትሩ ኣብ ቅድሚኡ ዝርኣዮ፡ ንነብሱ ኣብ ናይ ዕድመ ልክዕ ስልጣን ኣቐሚጡ፡ ንመሰለይ ዝበለ ኤርትራዊ ብሓይሊ
ምጭፍላቕ፡ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ኩናትን ዕግርግርን እንዳሳወረ ስልጣኑ ምንዋሕ፡ ዘይቅዱስ ውዕላትን ዝምድናታትን ብምፍርራም መጻኢ
ህዝቢ ኤርትራ ምጽልማት እምበር፡ ህዝቢ ኤርትራ ክሓልፈሉ፡ ወሳኒ ዕድሉን ህዝባዊ ስልጣኑን ክኸዉን ከምዘይደልን ብህይወት ስጋብ ዘሎ
ድማ ነዚ ከምዘይፈቅድን ኩሉ ህዝብና ክፈልጥ ይግባእ፡፡ ስለ ዝኾነ ህዝብና ኩሉ መደረታት ኢሰያስ ዝዓሰወ እንጀራ ኣብ ሓድሽ መሶብ
ምዃኑ ተረዲኡ ሕጂ እዉን ደጊሙ “ይኣክል” ኢሉ ከሉ መዳያዊ ተቓዉሞኡ ከዕዝዝን ብቓልሱ ከእኽሎን ንጽዉዕ። ካብ መራሒ ህግደፍን
Website: www.baytoyiakl.com
Facebook: https://www.facebook.com/yiaklusa
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ጉጅለኡን ፍትሕን ክብረትን ምጽባይ ማለት ካብ ብዕራይ ጸባ ምሕላብ ስለዝኾነ፡ እቲ እንኮ መፍትሒኡ ድማ ነዚ ምንጪ ኹሉ ኣደራዕ ዝኾነ
ጃንዳ ህግደፍ ምእልይ እዩ፡፡ ነዚ ድማ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ቓልስና ምሕያልን ስጡም ህዝባዊ ዉደባ፡ ሓድነትን ተወፋይነትን ምርግጋጽ
የድሊ። ኢሰያስ ናይ’ዚ ኹሉ ጽንተት ወለዶታት፡ ገበናት ኣንጻር ሰብኣዉነት፡ ሕጂ’ዉን ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ኣቢዪ ኣሕመድ ተሻሪኹ
ዝፍጽሞ ዘሎ ገበናትን ዘጥፍኦም ዘሎ መንሰያት ኤርትራን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቡ ክሕተት ከምዝግባእን ኽሕተተሉ ምዃኑ ነገንዝብ። ነዚ
ንምትግባር ‘ስጋብ ዓወት ብሓድነት’።

ዝርዝር ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ www.baytoyiakl.org
ዓወት ንፍትሓዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ!
ሰላም ንዞባናን ጎረባብትናን!
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