
ኣብ 2014 ካብ ኢሳይያስ ሓዴሽ ነገር ምጽባይ ዕሽነት’ዩ!!  
ዒመተ 2013 ምስቲ ኩሉ ኣውንታዊ ፖሎቲካዊ ምዕባሌታቱ ይኹን ኣሉታዊ ዜኾነ ክስተታቱ ዚዙምና 
ሓዴሽ ዒመት 2014 ክንቕበል ንዲለወሉ ለና እዋን’ዩ። ኩሉ ግዛ ሓዴሽ ዒመት ኣብ ንቕበለሉ ህሞት፡ 
ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብውልቀ ይኹን ብእኩብ መልክዕ ከከም ስምዑታቱን ዴሌታቱን ሓዴሽ ተስፋ፡ ባህታን 
ራህዋን ክምነ፡ ይተርፍን ንቡርን ተርእዮ’ዩ። ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) ኣብ 
ኤርትራ ፖሎቲካዊ ስርዒት ንምቕያርን ለውጢ ንምርግጋጽን ከም ዜቓለስ ምንቅስቓስ ወይ ሓይሊ 
መጠን፡ ህዜቢ ኤርትራ ኣብ 2014 ካብቲ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍን ንሕስያ ይብሉ ግፍዕታቱን ተናጊፉ፡ 
ሕብረ-ሰልፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዒት ሃኒጹ፡ ንፋስ ሰላምን ቅሳነትን እናኣስተማቐረ፡ ናብ ጎዯና ጭቡጥ 
ዜኾነ ምዕብሌን ብልጽግናን ክስጉም ለዎ ሰናይ ትምኒት ይገልጽ። በዙ ኣጋጣሚ’ዙ ከኣ ንመላእ ህዜቢ 
ኤርትራ፡ ሰራዊት ምክልኻልን ንኩሎም ኣብ ሃገርና ዒይነታዊ ዯሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ኣብ 
ይሕለል ቃልሲ ዜርከቡ ሓይልታትን 2014 ርሑስ ሓዴሽ ዒመት ይግበረልኩም ይግበረልና ዜብል 
መልእኽቱ የመሓላልፍ።        
 
ህዜቢ ኤርትራ ብ1991 ካብቲ ሕሱም ባዕዲዊ መግዚእቲ ተናጊፉ፡ ሃገራዊ ነጻነቱ ብዴሕሪ ምጉንጻፉ፡ ኣብ 
ትሕቲ’ቲ ጨካን ገባቲ ኢሳይያስን ጭፍርኡን ብስንኪ ምውዲቑ ንማእለያ ይብሉ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ 
ማሕበራዊ፡ ግፍዕታትን ተነጽሎን ክጋለጽ ምጽንሑን ምህላውን ካብ ማንም ስውር ኣይኮነን። ብሰንኪ’ቲ 
ኣዕናዊ ፖሊስታት ኢሳይያስን ስርዒቱን ዜተፈላለየ ክፍልታት ሕ/ሰብ ኤርትራ ብፍላይ’ውን መንእሰያት 
ነታ ዜፈትውዋ ሃገሮምን ምውቕ ስዴራ ቤቶምን ራሕሪሖም ንሰዯት ብብዜሒ ዜውሕዜሉ ኩነታት 
እናተፈጥረ ምምጽኡን ምህላዉን ዜተፈልጠ’ዩ። ብውጽኢቱ ህዜቢ ኤርትራ ሂወት ዕሸላት ዯቁ ብውልቀ 
ይኹን ብጅምላ ግዲይ ዜተፈላለየ ኣዜዩ ጨካን ሓዯጋታትን ሞትን ክኾኑ ጸኒሖም’ዮም። ኣብዙ ዒመት’ዙ 
ንህዜቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ከብደ ኣትዩ መሪር ጓሂን ሓንን ዜፈጥረ፡ ካብኡ ንላዕሊ’ውን ንመላእ 
ማ/ሰብ ዒለም ሰንበዯ፡ እቲ 03 ጥቅምቲ 2013 ሂወት 360 መንእሰያት ኤርትራ ዜቐፈ ጃምላዊ ህልቂት 
ላምፔደሳ’ዩ። እዙ ጃምላዊ ህልቂት’ዙ ብክንዴ’ቲ ክብዯቱ ቆላሕታ ማ/ሰብ ዒለምን  ኣህጉራዊ ዛናዊ 
ሽፋንን ክረኽብ ከሎ፡ ንገባቲ ኢሳይያስን ዕስለኡን ግን ካብ ለዎም ጸረ-ህዜቢ ባህርያት ቅንጣብ 
ስምዑት፡ ርህራሄን ሓንን ክፈጥር ፍጹም ኣይተራእየን።    
 
መንግስቲ ጥልያን ብዯም ይኹን ብስጋ ምስቶም ንጅምላዊ ህልቂት ዜተዲረጉ ዛጋታት ኤርትራ ዜኾነ 
ምትእስሳር’ኳ እንተይብሉ፡ ብስንኪ’ቲ ጋጠመ ከቢዴ ሓዯጋ ባንዳራ ናይቲ ሃገር ሰለስተ መዒልቲ   
ትሕት ኢላ ክትውዕል ወሰነ። መራሕቲ መንፈሳዊ ሃይማኖታት ናይቲ ሃገር ዴማ ጸሎትን ፍትሓትን 
ክገብሩ ገዯዯ ዒቢ ክስተት ኮይኑ ሓለፈ። ከምኡ’ውን ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ኣካላትን ንዜኽሪ እቶም 
ጃምላዊ ህልቂት ዜኾኑ፡ ዜተፈላለየ ስነ-ስርዒት ከካይደ ሕልናዊ ግዴነት ኮይኑ ተረኽበ። ብኣንጻሩ ግን 
እቶም ንህዜብን ሃገርን ኤርትራ ይመርሑ ምህላዎም ብዘሕ ዜጅሃሩ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብቲ ሓዯጋ 
ጋጥመሉ ህሞት ዛጋታቶም ምዃኖም ክኽሕደ ቅንጣብ ሕፍረት ኣይተሰመዖምን። ካብኡ ዜኸፍአ ዴማ 
ብስነ-ጥበባውያን ኣቢሎም ትርኢት ሙዙቃ ከርእዩን ብጓይላ ክዕንዴሩን ምርኣይ ብጣዕሚ ካብቲ ኣዜዩ 
ስዯምም ተርእዮ ብምንባሩ፡ ኣብ ውሽጢ ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜነበሮ ሓን ተወሳኺ ጓሂን 
ቁጥዏን ፈጠረ። ስርዒት ኢሳይያስን ብሕታዊ መራኸቢ ብዘሃን ህግዯፍ ኣብ መጨረሻ ዛጋታት ኤርትራ 
ምዃኖም ክኣምኑ’ኳ እንተተገዯደ፡ ንዛናዊ ሃልኺ ክብሉ ሬሳና ብወጻኢታት መንግስቲ ክንወስድም ኢና 
ብምባል ጃህራን ፈኸራን ከብዜሑ ተሰምዐ። ኣብ መወዲእታ ግን ንስዴራ-ቤት ናይቶም ጃምላዊ ህልቂት 
ዜኾኑ፡ DNA ጌርኩም ሬሳታትኩም ውሰደ ዜብልሉ ኩነታት ብምፍጣሩ፡ ተወሳኺ ዕዲን ኣዯራዕን ኮይኑ 
ምህላዉ ዜኸሓዴ  ኣይኮነን።      
 
ገባቲ ኢሳይያስን ጭፍርኡን ፖሎቲካዊ ስልጣን ብዒመጽ ዴሕሪ ምጭባጦም፡ ኣብዙ ዕስራን ክልተን ናይ 
ነጻነት ዒመታት ዜሓፈስናዮ ተመክሮ ምስ ዜህሉ፡ ብጣዕሚ ብዘሕ ኣነዋርን ንውርዯት ዜዲረገናን ምዃኑ 
ዜተፈልጠ’ኳ እንተኾነ፡ ከምቲ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ዜበሃል ምስላ፡ ገለ ካብቲ ዒበይትን ቀንዴን ምዜርዚር 
እኩል ይኸውን። ኢሳይያስ ካብቲ ቀንዱ መለለይኡ ነቲ ረዙን ቃልስታት ህዜቢ ኤርትራን ሰማእታቱን 
ዜኸዴዕ ወይ ዋጋ ይህብ ምዃኑ’ዩ። ካብ ሜዲ ኤርትራ ተሰኪምዎ ዜመጸ ጥጁእ ጽልኢ፡ ቅርሕንትን 
ምልክነትን ብኡ ክቅጽል ብሰንኪ ምምራጹ፡ ብውጽኢቱ ሓዴነት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ዜፍንጥሕ ሎ 



ብምዃኑ የሕዜን። ንተራን ወሳንነትን ህዜቢ ነኣእስ፡ ንዒመታት ንሃገራዊ ነጻነት ዜተቓለሱ ኣሕዋቱ ነፊጉ 
ንልዕላውነት ኤርትራ ንይኣምኑ ጓኖት ዜሕብሕብ፡ ንመቓልስቱ ብይዜኾነ ፍርዱ ዜስውር፡ ኲናት፡ 
ወረ ኲናትን ዕግርግርን ዜናፍቕ፡ ንመንእስያት ኣብ ግላዊ ኣጀንዲን ረብሓታትን ህግዯፍ ዜውዕል፡ ረሃጽን 
ጉልበትን ዛጋታት ብነጻ ዜምዜምዜ፡ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለታት ዋፍር፡ ሰላምን ርግኣትን ጎረባብቱ 
ዜርግ፡ ምስ ማ/ሰብ ዒለም ጥዐይ ዜምዴታት ክፈጥር ይተዒዯለ………..ወተ ምዃኑ ይከሓዴ’ዩ። ኣብ 
ልዕሊ’ዙ ብውሕደ ነቲ ኣብ ቃልሲ ዜነበሮ ኣውንታዊ ታሪኽን ኣብ መባእታዊ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት 
ዜረኸቦ ተቐባልነት ህዜብን ክዕቕብ ይኽእል መራሒ ምዃኑ ብተግባር ኣረጋጊጹ’ዩ።   
 
ኢሳይያስ ትማሊ ትማሊ ኢዮቤል ሃገራዊ ነጻነት ኬንያ ንምብዒል ኣብ ዜተገበረሉ ዕዴመ ተረኺቡ፡ 
ንእግረ-መንገደ ምስ ማሕበረ-ኮም ኤርትራ ኣብ ዜካየድ ርኽብ ጠገለ ይብሉ መዯረኡ ምስማዕ ንባዕሉ 
ክሳብ ክንዯይ የጉሂ። ርሃጽን ጉልበትን መንእሰያት ንዒመታት ብነጻ ክምዜምዜ ጥራይ ይኮነስ፡ ኣብ 
ዜተፈላለየ መጋርያ ኲናት ክጥበሱ ምፍራደ፡ ድብ ክሰግሩ ዜተረኽቡ ረሽንዎም ዜብል ቀጢን ትእዚዜ 
ምምሕልላፉ፡ ንስዴራ ቤቶም 50.000 ናቕፋ ክኸፍሉ ወይ ክእሰሩ ምብያኑ፡ እዙኦም ክልተ ጻሕሊ 
ዜለመደ’ዮም ይብል ምንባሩ ክሒደ፡ ኣብ ሎሚ በጺሑ ይኣይ ተዋራዜዩ ተባሂሉ መንእሰያት ኤርትራ 
ናብ ዜኸደ ከይድም፡ ዒድም ይኹን ስዴርኦም ኣይርስዐን’ዮም ብምባል ክምዴር ምስማዕ ካብ ባጫ 
ሊሉ ካልእ ትርጉም የብሉን። ካብኡ ሓሊፉ’ውን መንእሰያት ኣብ ዴሌቶም ይኺደ ብየገዴስ፡ ነፍሲ 
ወከፎም 50.000 ድላር ሒዝም ምስ ዜመጹ፡ ንስዴራ ቤቶምን ሃገርን ዒቢ ረብሓ’ዩ ብምባል’ውን 
ኣሽካዕሊሉ። መንእሰይ ኤርትራ ጽልኢ ናይቲ ገባቲ ኢሳይያስን ግፍዒዊ ፖሊስታት ስርዒቱን 
እንተይኮይኑ፡ ብርግጽ ጽልኢ ሃገሩን ስዴራ ቤቱን ከም ይብሉ ፍጹም ጠራጥር የብሉን። ንዒደን 
ስዴራ-ቤቱን ከይርስዕ ካብቲ ጸረ-ህዜቢ ኢሳይያስ ምክርን ማዕዲን ዜጽበየሉ ኣይኮነን። ነዙ ኣነዋሪ ባጫን 
ኣሽካዕላልን ገባቲ ኢሳይያስ ንጨብጭቡን ዜንእደን ዛጋታት ምርኣይ ግን፡ ቅዴሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን 
ንነብሶም ታልሉሉ ኩነታት ኮይኑ፡ ዒቢ ታሪኻዊ ጌጋ ምዃኑ ክዜንጋዕ ኣይግባእን።  
 
2013 ዚዙምና ሓዴሽ ዒመት 2014 ኣብ ንቕበለሉ ለና ህሞት፡ ኢሳይያስ ከም ኣመሉ ክምዴር ኣብ ባይታ 
የለን ፍጹም ይጭበጥን ጽውጽዋይ ከስምዕ ምዃኑ ኣየጠራጥርን’ዩ። ብርግጽ ግን ኣብ ኤርትራ ሰላምን 
ቅሳነትን ህዜቢ ኤርትራ ንምርጋግጽ፡ ብቅዋም ዜምራሕ ሕብረ-ሰልፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዒት ንምህናጽ፡ 
ሰናይ ፖሎቲካዊ ምሕዯራ ንምትካል፡ ኣብ ህዜቢ ኤርትራ ዜፍጸም ሎ ማእለያ ይብሉ ግፍዕታትን 
ግህሰታትን ንምውጋዴ፡ ብዜተፈላለየ ምክንያት ኣብ ትሕቲ ጨካን ሰንሰለታዊ ቀይዱ ዜርከቡ እሱራት 
ሕልና ወይ ፖሎቲካ ንምፍታሕ፡ ንመንእሰያት በርግግ ሎ ኣዋጅ ኣዕናዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምስራዜ 
ቅርቡነት ከርኢ ትጽቢት ዜግበረሉ ክኸውን ኣይኽእልን። ንኤርትራ ካብቲ ኣጋጢምዋ ሎ ፖሎቲካዊ፡ 
ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው፡ ከምኡ’ውን ካብ ኣህጉራዊ ተነጽሎ ንምንጋፍ፡ ቅኑዕ ፖሊስታት 
ንምቕያስ፡ ንግብረ-ሽበራዊ ጉጅለታት ምሕብሓብን ምውፋርን ዯው ከብል ዴልውነት ምጽባይ ዜሕሰብ 
ኣይኮነን። ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ብድብ ኣሳቢቡ ባርዖ ኣዕናዊ ኲናት ብሳዕቤኑ ዴማ ንልዕሊ ዒሰርተ 
ሓሙሽተ ዒመት ዜተጎዴአ ሰናይ ሕውነታዊ ዜምዴናታትን ረብሓታትን ክልቲኡ ኣህዚብ ኣብ ንቡር ቦትኡ 
ንምምላስ ዴልው ክኸውን ኣይኽእልን’ዩ። ምስ ጅቡቲ ባርዖ ኲናትን ብሃገር ቀጠር ዜተፈተነ ተዯጋጋሚ 
ዕርቕን ተቐቢሉ፡ ንሰላምን ሰናይ ሕውነታዊ ጉርብትናን ሓባራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓታትን ክሰርሕ 
ምሕሳብ ክፍታሕ ይኽእል ሕልሚ’ዩ። ገባቲ ኢሳያይስ ትማሊ ሎሚ ጽባሕ ኩሉ ግዛ ንህዜቢ ኤርትራ 
ካብ ምብታን እከይ ፖሊስታቱን ተግባርቱን ክምለስ ምጽባይ ፖሎቲካዊ ዕሽነት ጥራይ’ዩ። ስለዙ ኣብ 
ኤርትራ ዒይነታዊ ለውጢ በቶም ብዯሞክራስያዊ ለውጢ ዜኣምኑን ብተግባር ምእንትኡ ዜቓለሱን 
ኣካላት ጥራይ’ዩ ዜረጋገጽ።   
 

ቤት ጽሕፈት ዛናን ሓበሬታን 
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) 

28 ታሕሳስ 2013 
 

 


