
1 
 

____________________________________________________________________________ 

 

መግለጺ ኤስዯለ፡  ንሓዴሽ ዒመተ 2018 

ሓዲስ ዒመተ 2018፡ ካብ ትማል እንመሃረላ፤ ንሎም እንተግሃላ፤ መሰረት ትስፉው መጻኢ 

እነንብረላ፤ ሓዲስ ዒመት ክትኮነልና ንትስፎ 

ቅድሚ ኩሉ፡ ብስም ውድብና ኤስደለ፡ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ (ኣብ ውሽጥን ወጻእን)፡ ናይ “እንቋዕ ናብ 
ሓዳስ ዓመተ-2018 ኣብጽሓኩም/ኣብጸሓና” መልእኽትና ነመሓላልፍ። 
ዯጊምና ይንረኽባ ዒመተ-2017፡ ብጽቡቕ ወይ ብሕማቕ ዜንገረሉ ታሪኽ ተሰሪሕዋ ዜሓለፈት ዒመት ኮይና፡ ንሓዲስ ዒመተ-

2018 ኣረኪባትና ከይዲ ኣላ። ንሕና ዯቂ-ሰባት ዴማ፡ ኣብ ክሊ’ተን እናተተኻኽኣ ዜመጻ ሓዯስቲ ዒማውቲ ዜሓዜኦ 365 

መዒልታት (ኣብ ክሊ ግዛ) ኢና ንነብር። ንነብሲ-ወከፍ ሓዲስ ዒመት ክንፍልማ እንከለና፡ ንህልዊ ኩነታትና 

ንግምግም/ንትንትን፤ መጻኢ መዯባትና ንውጥን፤ ኣብ ወሳንቲ ተግባራዊ ስርሓት ከኣ ንጸምዴ። ውጽኢት ናይ’ቶም እንዒሞም 

ስርሓት ዴማ፡ ንመጻኢ ዕዴላትናን ታሪኽናን ዜውስኑ ኣሰራት ኣንቢሮም ዜሓልፉ ምዃኖም ኣይተርፍን። እዙ ሓቂ’ዙ፡ ኣብ 

ሂወት ውልቀ-ሰባት፣ ጉጅለታት/ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውዴባትን ገልግል ምዃኑ ዜዜንጋዕ ኣይኮነን። ካብ’ዙ ብምብጋስ ከኣ 

ውዴብና ኤስዯለ (ከም ኤርትዊ ፖለቲካዊ ውዴብ መጠን)፡ ንሓዲስ ዒመተ-2018 ክቕበላ እንከሎ፡ ፍትሓዊ ቃልሲ ህዜብና 

ካበየናይ ጭቡጥ ኩነታት ተበጊሱ፡ ንኣየኖት ዜተረፉ ሸቶታት ንምዕዋት ተሊሙ ንቕዴሚት ክምርሽ ትጽቢት ከምዜግበረሉ 

ብምውጣን’ዩ።  

ታሪኽ ዜሓለፈት ዒመተ-2017፡ ናይ’ዚ እንርከባ ለና ሓዲስ ዒመተ-2018 መበገሲ መዯያይቦ መሳልል ስለዜኾነት፡ ንዴሕሪት 

ምልስ ኢልና ክንርእይ ግዴን’ዩ። ሕጂ ኸ ናበይ? ዜብል ሕቶ ንምምላስ፡ ካበይ ተበጊስናን ከመይ ኣለናን? ብዜብል ክንጅምር 

ናይ ግዴን ይኸውን። ኣጀንዲ ውዴብና ኤስዯለ፡ ንኩነታት ህዜብን ሃገርን ኤርትራን መጻኢ ዕዴሎምን ኣብ ዜውስኑ ሃገራዊ 

ውራይ ዜጸመዯ ፖለቲካዊ ውዴብ ከም ምዃኑ መጠን ዴማ፡ ንዕኡ ክንርእይ ግዴን ይኸውን፥ 

1. ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፦ ህዜብታትና፡ ኣብ ከቢዴ ኩሉ-መዲያዊ ቅልውላው ኣትዮም፤ ከም ሃገር፡ 

ኣንጸላልዩና ሎ ናይ ምርማስ ሓዯጋ ካብ ሕማቕ ናብ ዜኸፍአ ከንቆልቁል ዜሓለፈ ዒመት’ዩ ነይሩ። ናይ’ዙ ኩሉ ከቢዴ 

ኣንጸላልዩ ሎ ሓዯጋ ጠንቂ ዴማ፡ እንኮ ስርዒት ህግዯፍ ምዃኑ፡ ህዜብታትና ካብ ዜኾነ ግዛ ንላዕሊ ዜተገንቡሉ ምንባሩ፡ 

እቲ ካልእ ሓቂ’ዩ። ምልዮናት ህዜብታትና፡ ኣብ ሃገርና ሰላምን ፍትሕን ንክነግስ፡ ኣንጻር ስርዒት ህግዯፍ ከስምዕዎ ዜጸንሑን 

ለዉን ቁጠዏን ናይ ቃልሲ ዴልውነትን፡ ናብቲ ዜለዒለ ጥርዘ ምዕራጉ ብግብሪ ርኣየላ ዒመት ኮይና’ያ ሓሊፋ። ኣብ ውሽጥን 

ወጻእን ከስምዖም ዜጸንሐን ሎን ውደብን ፍኑውን ተቓውሞታቱ ከኣ ምስክሩ’ዮም። እንተኾነ ግን ሓርነታዊ ቃልሲ 

ህዜብታትና፡ እቲ ካብ ዒንተቦ ኣትሒዘ ከሳቕዮ ዜጸንሐ፡ ክሳዲዊ ናይ መሪሕ ዯሞክራስያዊ ውዴብ ሕቶ፡ ብብቕዒት ብሰንኪ 

ይምምላሱ፡ ኣማእዙኑ ቃልሶም ሓይሊ ከቋምቱ ሕለፍዋ ዒመት ኮይና’ያ ተወዱኣ። ውዴብና ኤስዯለ ከኣ፡ ነዙ ሓቂ’ዙ 

ብግቡእ ብምግንዚብ’ዩ፡ ኣብ’ዙ ዜሓለፈ ዒመተ-2017 መመላእታ፡ “ተዚሪቡ ስምዕ፤ ሰሪሑ ዴምዕ፤ ብቑዕ መሪሕ ውዴብ 

ንምህናጽ ንቃለስ!!” ዜብል ጭሮሖ ኣምሪሑ ክነጥፍ ዜጸንሐን ሎን። 
2.  ኩነታት ጸላኢ፦ ዯመኛ ጸላኢ ህዜብና ስርዒት ህግዯፍ፡ ካብ ህዜብታትናን ማሕበረ-ሰብ ዒለምን ጠቕሊሉ 

ተነጺሉ፤ ማይ-ቤት ፖለቲካዊ ስልጣኑ ዜያዲ ተሸምሪሩ፤ በቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዜርከብ ህዜብና (ኣብ መንጋጋ ዜብኢ ስርዒቱ 

ዜርክብ ዒቕሉ ዜጸበቦ ህዜብና) ከይተረፈ፡ ዜተዯፍረሉን ብህዜባዊ ናይ ለውጢ ባርዕ ዜረዒዯሉን ኩነታት ዜሓለፈት ዒመት’ያ 

ነይራ። በቲ ካልእ ወገን ዴማ ስርዒት ህግዯፍ፡ ንልኡላዊ ክብረት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ዋርደን ሕስሩን፤ ንመሬትን 

ሰማይን፣ ባሕርን ዯሴታትን፣ ወዯባትን ኤርትራ ናብ ዕዲጋ ብምውራዴ፡ እቲ ዜሓሰመ ጸላኢ ህዜብታትናን፡ ግብረ-ሽበራዊ 

ሓዯጋ ዝባናን ምዃኑ ዜያዲ ዜተቓልዒላ ዒመት ኮይና’ያ ሓሊፋ። እዙ ንጹል፡ ብጽምዋ ዜነብር ሎ ዴኹም ጸላኢ ህዜብና 

ስርዒት’ዙ፡ ኣብ ስልጣን ዜነብረሉ ሎ ብሕታዊ ምኽንያት፡ ኣብ ዴኻም ዯንበ-ተቓውሞና ምዃኑ ከኣ፡ ናይ’ዚ ተወዱኣ ላ 
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ዒመት መሪር ታሪኽ ምዃኑ ከይሓበርናዮ ክንሓልፍ ኣይንዯልን። ብእኡ መጠን ህዜብታትና፡ ኣሚኖም ናብ ውራይ ሃገር 

ዜልእክዎ፤ ተቓሊሱ ቃልስ - ሰሪሑ ዴምዕ፤ ሕቶ ደልደል መሪሕ ዯሞክራስያዊ ውዴብ፡ ውፉይን ብቑዕን ምላሽ ዜሓትት 

ኮይኑ፡ ናብ’ዚ ንፍልማ ለና ሓዲስ ዒመተ-2018 ዜተሰጋገረ ዕማም ሰውራና’ዩ። ስለዙ ከኣ ሕጂ’ውን ውዴብና ኤስዯለ፡ 

“ተዚሪቡ ስምዕ፤ ሰሪሑ ዴምዕ፤ ብቑዕ መሪሕ ውዴብ ንምህናጽ ንረባረብ!!” ክብል ይጽውዕ። 
3.  ኩነታት ደምበ-ተቓውሞና፦ እዙ ዜሓለፈ ዒመተ-2017፡ ብፍላይ ከኣ “ንከባቢ 20 ዜኾና” ኣባል ውዴባት 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤሃባዯለ) ፍሉይ ታሪኻዊ ዒመት’ዩ ነይሩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። 

ሃገራዊ ባይቶ ካብ’ቲ ኣትይዎ ዜጸንሐ ዯውታን ከቢዴ ቅልውላውን ንምውጻእ፡ ኣብ ተ ሓግዮም ዜኸረሙሉ፤ ኣብ ሓዯ ናይ 

ስምምዕ ሰነዴ ዜበጽሑሉን ሓባራዊ ሰሚናር ካየደሉን ዒመት’ዩ ነይሩ። እዙ ዜሓለፈ ዒመት፡ ካብ’ቲ ዜጸንሕዎ ዜዯስከለ 

ፖለቲካዊ ሂወት ወጺኦም፡ ኣብ ርሱን ቃልሲ ዜተጸምደሉ ዒመት’ዩ ነይሩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ሓላፍነት ናይ’ቲ 

ኤሃባዯለ ዜኣተዎ ዯውታን ምንቁልቋልን ተሰኪሞም፡ ጸገማቶም ክፈትሑን ንዕዉት 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ዜኸውን ባይታ 

ንከንጽፉን ኣብ ዜኣተውዎ ሰሚናር ዴማ፡ ኣብ መሰረታዊ ኣጀንዲታት ዜተጋብኡሉ’ዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ሰሚናር፡ ማዕረ 

ትጽቢቱ ኣይተዚመን። ነቲ ኣብ ፖለቲካዊ ገምጋም ሓባራዊ ሰሚናር ውዴባትና “ዒቕምታት ዯምበ-ተቓውሞና ኣስሚርና ናይ 

ምቅላስ ጉዲይ፡ ናይ ምርጫ ጉዲይ ኣይኮነን ጥራሕ ይኮነ፡ ግዳታ’ውን’ዩ” ክብል ቐመጦን፡ ውዴብና’ውን ኣጽኒዐ 

ንዜኣምነሉን እዋናዊ ጠለብ ዜምጥን ውጽኢት ሒዘ ኣይወጸን። ብጥሙር ዒቕሚ ውዴባትና፡ ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ሰጋግር 

ሓባራዊ ውሳኔ ክበጽሕ ኣይከኣለን። ዚጊት ከኣ፡ ነዙ ዜተረፈ ዕማም’ዙ ንምክዋን ኣብ ዜግበር ቀጻሊ ምይይጥን ምምኽኻርን 

ይርከብ።  

ኣብ’ዙ ዜሓለፈ ዒመት ተጀሚሩ ሎ ቀጻሊ ምይይጥ ፖለቲካዊ ውዴባትና፡ ናይ መጀመርያ ሸቶኡ፡ ንሃገራዊ ባይቶና ካብ’ቲ 

ኣትይዎ ዜጸንሐ ዯውታ ኣበራቢሩ፡ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋት ምዃኑ ዜፍለጥ’ዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ውዴባትና ሎ ዒሚቕ 

ዴኽመታት ሕጂ’ውን፡ ናብ’ቲ ዜወጠኖ ሸቶ ክበጽሕ እንተይክኢሉ ግን፡ እቲ ተጸሚደሉ ዜጸንሐን ሎን ምይይጣት ፋይዲ 

የብሉን ማለት ኣይኮነን። እቶም ክካይድም ዜጸንሐን ሎን ናይ ምይይጥ መዴረኻት፡ ናይ ሓዴነትን ቃልስን መዴረኻት 

ስለዜኾኑ፡ ውዴባትና ኣብ መርገጻቶምን ጽንዒቶምን ክናበቡ፤ ተሓዚዙሉ ክኸይዴ ዜጸንሐ፡ ኣብ ቀዲምነት ሃገራዊ ውራይ 

ይውዕል ዴርዕቶ ዜምዴናታት ከብቅዕን፤ ናይ ሓይልታት ምውግጋን ክገሃዴን፤ ብሓባር ክሰርሑ ንዜኽእሉ ሓይልታት 

ከቀራርብን ምዃኑ ጥርጥር የልቦን። እቶም፡ ኣብ ቀዲምነት ሃገራዊ ውራይ ክውዕሉ ዜወሰኑ ሓይልታት ዴማ፡ ኣብ’ቲ ህዜብና 

ዜጠልቦ ሎ፡ ህዜብን ሃገርን ካብ ህግዯፋዊ ናይ ብርሰት ሓዯጋ ዴሕን ወፍሪ ብርእይዎ ተወፋይነት ብቕዒቶም 

መስክሩሉ’ዩ ዜኸውን። ውዴብና ኤስዯለ ነቲ፡ “ምንዋሕ ዕዴመ ጸላኢና ስርዒት ህግዯፍ፡ ኣብ ዴኻም ዯንበ-ተቓውሞና’ዩ 

ሎ” ዜብል፡ ርእስኻ ዴንን ሕመቕ ዯንበ-ሰውራና፡ ሎሚ’ውን ከም ትማል፡ “ይኣክል! ክበሃል ኣለዎ” ዜብል ጽኑዕ ኣረኣእያ 

ኣለዎ። ካብ’ዙ ርእይቶኡ’ዙ ተበጊሱ’ዩ ዴማ፡ “ተዚሪቡ ስምዕ፤ ሰሪሑ ዴምዕ፤ ብቑዕ መሪሕ ውዴብ ንምህናጽ ንረባረብ!!” 

ንዜብል ጽኑዕ ርእይቶኡ ሒዘ፡ ንሓዲስ ዒመተ-2018 ዜቕበላ ሎ።  
መልእኽትና ኣብ ምጥቕላል፡ ውዴብና ኤስዯለ፡ ነዚ ሓዲስ ዒመተ-2018 ክቕበላ እንከሎ፦ 

 ወዴዒዊ ኩነታት ቃልስና ኣዜዩ በሲሉ ምህላዉ ብምግምጋም፡ ዯላይ ፍትሓዊ ለውጢ ህዜብና፡  ይጠልቦ ንሎ ሕቶ 

ብቑዕ መሪሕ ውዴብ ብምምላስ፡ ኣብ ቀዲምነት ሃገራዊ ውራዩ ዜውዕል፤ እሙን ልኡኽ ህዜብና ኮይኑ ንከገልግል ቃል 

ብምእታው’ዩ። 

 ዒቕምታት ዯንበ-ተቓውሞና፡ ሓዴሕዴ መማላልእቲ’ምበር፡ መወዲዴርቲ ገይሩ ኣይርእዮን’ዩ። መወዲዴርትና፡ እንኮ’ቲ 

ዯመኛ ጸላኢ ህዜብና ዜኾነ ስርዒት ህግዯፍ ጥራሕ’ዩ ኢሉ ይኣምን። ነዙ ይታኸስ ጸላኢና’ዙ ከኣ፡ ባርዕ ሰውራ ወሊዕና ዴቃስ 

ኣብ እንኸልኣሉ ዯረጃ ዕብየት ከምይበጻሕና፡ ውዴብና ኣጸቢቑ ይኣምን። ንጸላኢና እንተይበሊጽናዮ ከኣ ክንስዕሮን 

ክንቀብሮን ከምይንኽእል ርግጽ’ዩ። ስለ’ዙ ከኣ፡ እዙ መዴረኽ ይጠልበና ንሎ ብቕዒትን ተወፋይነትን ንምምላስ፤ ንዕኡ 

ዜበቅዕ፡ ብዯሞክራስያዊ ባህሊ ዜተሃንጸ ስጡም ውዯባ ክንሃንጽ ትጽቢት ይግበረልና። ተጋዱሉ ጋዴል፡ ብብቑዕን ውፉይን 

መሪሕነት ዜዯንፈዏ ዯሞክራስያዊ መሪሕ ውዴብ ብምህናጽ፤ ኣብ ምዴሓን ህዜብን ሃገርን፡ ኣንጻር ህግዯፋዊ ናይ ብርሰት 

ሓዯጋ ምዑቱ ዜጋዯልን፡ ንርሁው ጽባሕ ዜኸውንን ሓዴሽ ወኒ ሰኒቑ ክብገስ ቃሉ ብምሕዲስ’ውን’ዩ። ዯጊሙ ከኣ፡ ሓዲስ 

ዒመተ- ብሩህ ተስፋ፣ ዒመተ-ሕኑን ቃልስን ዒወትን ክትኮነልና ይምነ።  

 
ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን ኤስዯለ 
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