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ዜና

ናህሪ ዋጋታት ሸቀጣት ኣብ ኣስመራ

ስርዓት ኢሳያስ ዓሎቃዊ ፖሊሲታት ኲናትን ጥምየትን ጽምኢን ኣጻዊዱ ልክዕ ዕድመኡ ንተጋዳላይ ህዝቢ
ኤርትራ ኣምበርክኹ ስዩም ኣቢልዎ ክገዝኦ፡ ናይ ህዝቢና ዘበታዊ ዓቕሚ ኣፍራይነት ኣብ ኩለ መዳያት
ዘማህመነን፡ ናይ ወጻኢ ሰብ ርእሰማ ኣብ ሃገር ምእታው ዘነጽር ሕጊ እንቨስትመንት ዘይብሉን’ዩ። ንህዝቢ
ኤርትራ በስገዳድ እቲ ዘይልመድ ጥምየትን ጽምኢን ጸልማትን ከም ያታ ክለምዶ ዘገዲድ’ዩ።

ስርዓት ኢሳያስ፡ ማእከላት ዕዳጋታት ኤርትራ ኣብ ገጠራት ይኹን ኣብ ከተማታት ብቐንዱ ኮንትሮባንዳዊ
ትካላት ህግደፍ፡ ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ሸቀጣት ዘሪፈን ኣብ ዘምጸኡወን ኢሕጋዊ ዶብ ሰገር ሸቀጣት ከም
ዝሞርኲሳ ጌሮምወን ጸኒሖም’ዮም። ብስንኪ’ዚ ኣጥማዪ ፖሊሲ ኣብ ዕዳጋታት ኣድለይቲ ሃለኽቲ ሸቀጣት
ኪሳኣኑን ቀረብ ክውሕድን፡ እቲ ዝርካቡ ቁሩብ ቆራቦ ድማ በቶም ናይ ህግደፍ ኣዋፈርቲ በብመዓልቲ ዋጋታት
ኣህለኽቲ ሸቀጣት ናብ ሰማይ ክንህሩ ጸኒሖምን ኣሎዉን። ከም ውጺኢቱ ሓያሎይ ንኣሽቱ ነጋዶ ፈሊሶም
ድኳናቶም ዓጺዮም’ዮም። ካብ ዕዳጋታት ተገሊፎም’ዮም። ህዝቢ ካኣ ኣገልግሎታት ክስኢን ኮይኑ’ዩ።
በብጊዜኡ ማእከል ዕዳጋታት ኣስመራ ንጥፈታቱ ክዝሒል ከምዝጸነሐ በብእዋኑ ኪንከታተሎ ጸንሕና ኢና።

ውሽጣዊ እሙናት ምንጪታት ግሃድኤ ከም ዝሕብርዎ፡ መንግስቲ ኢሳያስ ብዕለት 4 መስከረም 2019 ናይ
ኣድለይቲ ሃለኽቲ ሽቀጣት ዋጋታት ምትማን ስጉምቲታት ወሰደ። ከምኡ’ውን ብዕለት 11 መስከረም 2019 ናይ
መፈራርሒ መቕጻዕቲ ኣወጀ። (ዝርዝር ዋጋታት ምትማን፣ ታህዲድ መቕጻዕትን ሕልምልም ስእሊ ዕዳጋ
ማርካቶ ኣስመራን ኣብ ታሕቲ በይኖም ከነቅርቦም ኢና)

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ብስንኪ’ቲ መተሓላለፊ ዶባዊ መስመራት ብምዕጻዉ፡ ህግደፍ ብኢሕጋዊ ዶብ ሰገር ንግዲ ኣብ
ማእከላት ዕዳጋታት ኤርትራ ዝቀርቦም ዝነበረ ኣድለይቲ ሸቀጣት ክሰኣኑን እቲ ዝርካቡ ድማ ክውሓዱን
ብምዃን፡ ዋጋታት ተደለይቲ ሸቀጣት ምእማኑ ብዘጸግም ደረጃ ናብ ሰማይ ከዓርግ ጸኒሑ’ዩ። ብስንኪ’ዚ
ስእነትን ዋሕደን ቀረብ ኣድለይቲ ሸቀጣት ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ህዝቢ ኣስመራ ካኣ ብፍላይ ኣብ ከቢድ
ሽግር ወዲቁ ይርከብ። ኣብ’ዚ ሳምንቲ’ዚ ኣብ ማእከላት ዕዳጋታት ኣስመራ ቀረብ መሰረታዊ ሃለኽቲ ሸቀጣት
ይሳኣኑን ይዉሕዱን ኣሎዉ። ከም ቐጥታዊ ውጽኢቱ ካኣ መብዛዛሕቲኡ ማእከላት ዕዳጋታት ኣስመራ
ብዘሰክፍ ኩነታት ሕልምልም እንክብሉ ይረኣዩ ኣሎዉ።

ስርዓት ኢሳያስ ዕድመ ስልጣኑ ንጊዜኡ ምቕጻልን፡ ነቲ ዘይተርፍ ህዝባዊ ነትጒ ምድንጓይን፡ ያኢ ዕዳጋታት
ብመንግስታዊ ፖለቲካዊ ዘይውድዓዊ ውሳኔ ዝረጋግእ ኮይኑስ!!፡ ዕዳጋታት ዘረጋግእ ከምስል ዋጋታት ሸቀጣት
ክትምን ጅምሩ ኣሎ። እዚ ውሳኔ’ዚ ነቲ ዝርካቡ ሸቀጣት ካብ ዕዳጋታት ዘጠፍእን፡ ድሕሪ ቁሩብ ጊዜታት ካኣ
ብፖለቲካዊ ውሳኔ ዝተመኖም ዋጋታት ክሰዓርን ዝደፍእ’ዩ። ከምኡ’ውን እዚ ውሳኔ’ዚ ዕዳጋታት ዘረጋግእን
ዋጋታት ዝቆጻጸርን ዘይኮነስ፡ ከይዱ-ከይዱ ንስርዓት ህግደፍ ዝፍንቅል መቕድም ህዝባዊ ነትጒ ዘስተናግድ’ዩ።
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ካብ እሙናት ውሽጣዊ ምንጪታቱ ዝረኸቦም ምልክታ ዝርዝር ዋጋታት
ኣሕመልትን ፍሩታትን፡ ስጋን እቛቑሖን፡ መፈራርሂ መቕጻትን፡ ብቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ
ማእከል ብዕለታት 4ን 11 መስከረም 2019 ዝተወሰኑ ከም ዘሎዎ ንኣንበብቲ የቀርብ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

20 መስከረም 2019

4 ጥብቆታት ኣብ ታሕቲ ተመልከት፥-



2

1) ዝርዝር ዋጋታት መሸጢ ኣሕመልትን ፍሩታትን

2) ምልክታ ዝርዝር ዋጋታት ስጋን እንቛቑሖን፥
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3) መልክታ መቕጻዕቲ፥

4) ሕልምልም ዕዳጋ ማርካቶ ኣስመራ፥


