
ምስረታ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ 

ብሰብ ሞያ ፍርድን ጥብቅናን 

ፍርዲ ክበሃል ከሎ ንሐደ ኣከራኻሪ ጉዳይ ርእዩ ሕጋዊ ውሳነ ዝህብ ኢዩ፣ ጥብቅና ድማ 

ተወኪሉ ብሕጋዊ መንገዲ ብዛዕባ ሐደ ጉዳይ ዚከራኸር ብዓል ሞያ ኢዩ። ናይ ክልቲኦም 

ሞያ ይፈላለ እምበር ብቐረባ ኣብ ስራሕ ርክብ ስለዘለዎም ክመኻኸሩን ሐበሬታ 

ክለዋወጡን ዕድል ስለ ዘለዎም ኣብ ጉዳይ ክሲ ኢሳያስ ተሐጋጊዞም ኣብ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ 

ክዕወቱ ተኽእሎ ኣሎ። 

ባዕዳዊ ግዝኣት ኢትዮጵያ ካብ መሬት ኤርትራ ብሰላም ክወጽእ ፍቓደኛ ስለ ዘይነበረ 

ህዝብና ሃገሩ ነጻ ከውጽእ ሐይሊ ብረት ከልዕል ተገዲዱ ብቶኹሲ ምስ ወተሃደር ጸላኢ 

ተጠማጢሙ ተሰዊኡ፣ ሰንኪሉ፣ ቆሲሉ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ቓልሲ ኤርትራ ንጹህ 

ደም ደቃ ከፊላ ጸላኢ ብሐይሊ ተጋዳላይ ተሰጒጉ ሃገርና ካብ መግዛእቲ ነጻ ወጺኣ። 

ተዓዘብቲ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘለውሉ ብ99.8 % እወ ንነጻነት ህዝባዊ ድምጺ 

ኤርትራ ማዕረ ካልኦት ሃገራት ዓለም ተሰሪዓ። ህዝቢ ኤርትራ ከገልግሎ ዝኽእል ሃገራው 

ቁዋም ኣጽዲቑ፣ ብድምጺ ህዝቢ ዝተመርጸ መራሒ ክህሉ ምርጫ ክገብር ኣብ ምድላው 

ከሎ ዝጸደቐ ሃገራዊ ቁዋም ኣብ ስራሕ ከይውዕል ከልኪሉ ብዓመጽን ሽርሕን ስልጣን 

ብምሐዝ ኩሉ ወተሃድራዊ ሐይልን ጸጥታን ኣብ ትሕቲኡ ኣእትዩ፣ ሃብቲ ሃገር ገቢቱ፣ ብዘይ 

ሕጊን ፍትሕን ብፍጹም ምልኪ ኢሳያስ ሃገርና ይገዝኣ ኣሎ። ተጋዲሉ ዝኣተወ ተጋዳላይ 

ብዘይ ደሞዝ ኣብ ስራሕ መዲቡ ህዝቢ ዝጸልኦ ከም ዝፍጽም ገይሩ ምስ ህዝቢ ኣጻሊእዎ 

ይርከብ። ብሰበብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩሎም መንእሰይ ልዕሊ 18 ዓመት ብዘይደልየቶም 

ኣብ ሳዋ ኣኪቡ በብጊዚኡ ውተሃደራዊ ተዓሊም እንዳሃበ ኣብ ከፍርይሉ ዘይክእሉ መደብ 

ኣብ ልዕሊ መደብ ጸፍጺፉ ብወፍሪ ባርነት ኣሰልክዩ፣ ተማሂሮም ነብሶም ከይክእሉ ሃገሮም 

ከይሃንጹ ሸዊት ዕድመ መንእሰይ ከም ዝበክን ይገብር ኣሎ። ካብዚ መሪር ሕሰም ብዙሐት 

ራሕሪሖሞ ካብ ዓዲ ወጺኦም።፣ ኣብ መገዲ ዝመውት ማይቱ ካብ ሞት ዝተረፈ ድማ ኣብ 

ቀረባን ርሑቕ ሃገራት ዓለም ተሰዲዱ ይነብር ኣሎ። ሰበስልጣን መንግስቲ ብአገባብ ሕጋውን 

ፍትሐውን ደሞክራሲያዊ ሕቶ ስለ ዝሐተቱ ብዘይ ፍርዲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒኑ ብሂወት 

ይሃልዉ ብሞት ይፈለዩ ዝፈልጥ የለን። ጋዘጤኛታት እታ ልዑል ኣምላኽ ኽዛረቡ ዘዓደሎም 

መልሐስ ከይትዛረብ፣ ዓይኒ ዝረየቶን እዝኒ ዝሰምዓቶን ኢድ ምእንቲ ከይትጽሕፍ 

ብዘይበደል ከሳሳይ ባዕሉ ፈራዳይ ባዕሉ ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተዉ ብሂወቶም 

ኣለዉ ድዮም የለዉን ዝፈልጥ ሰብ የለን። በብጊዚኡ ዝበደሉ ዘይብሎም ብተለኣኣኽቱ 

ብሐይሊ ተጎቲቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብኣማኢት ኣሽሐት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን ብዘይ 

ፍርዲ ኣብ ቤት ማሰርትታት ይበልዩ ኣለዉ። ኢሳያስ ዘየድሊ ውግእ ጻሕቲሩ ምስ ኩለን 

ጎረባብቲ ሃገራት ውግኣት ከፊቱ ብዙሕ ሂወት ቀዚፉ ብዙሕ ንብረት ዘዕነወ ሰብ ኢዩ። ካብ 



ሂወት ሰብ ምጥፍእን ምዝንባልን ዝዓቢ ገበን የለን። ገበን ኣብ ልዕሊ ገበን እንዳፈጸመ 

ይነብር ኣሎ። ክሳብ ብሂወት ዘሎ ድማ ንድሕነቱ ክብል ህልቂት ክቕጽሎ ኢዩ። 

ጉዳይ ክሲ ኢሳያስ ገለ ካብ ብዙሐት ምስ መረዳእታትን መርትዖታትን፣ 

1. ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጸሞ ገበን ዝርዝር ጸብጻብ ተልእኾ መርማሪት ሰብኣዊ 

መሰል ዘረጋገጾ ጽሑፍ ተመልከት። 

2. ናይ ዓለም ጸጥታ ቤት ምኽሪ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናይ ውግእ መሳርያ፣ ምንቅስቓስ 

ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ገደብ ወሲኑ ነይሩ ጽሑፍ ተመልከት። 

3. ኣብ ናይ ኢትዮያን ክልል ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ውሽጣዊ ውግእ ሰራዊት ኤርትራ ልኢኹ 

ኣብ ዘይምልከቶ ዓውደ ውግእ ኣእትዩዎ ኣሎ። እቲ ኩሉ ዝፍጸም ዘሎ ሞትን ዕንወትን 

ዓለም ተዓዚቡዎ፣ ኤርትራ ወተሃድራታ ካብ መሬት ትግራይ ክትስሕብ ይሐትት ኣሎ። 

ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል መንግስቲ ትግራይ ክወጽእ ኣለዎ። 

4. ወተሃደር ኢትዮጵያ ብፍቓድ ኢሳያስ ኣብ ማእከል መሬት ኤርትራ ዓስኪሩ ክዋጋእ ተዳሊዩ 

ዘሎ ካብ ካብ መሬት ኤርትራ ክወጽእ ኣለዎ። ኤርትራ ብምኽንያት ሐደ ሰብ መነሃርያ 

ውግእ ክትከውን የብላን። 

5. ቤት ማእሰርቲ፣ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፣ ወፍሪ ባርነት ቀንዲ መሳርሒ ገበነኛ 

ዲክታቶር ኢየን። 

ኩሉ ግፍዕታት ብትእዛዝ ኢሳያስ ዝተፈጸመ ዘበለ ብገበን ዘሕትቶ ኢዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ 

ክሲ ኣብ ልዕሊኡ መስሪቱ ኣብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ጥርዓኑ ከቕርብ ህጹጽን ውዓል ሕደር 

ዘየድልዮ ጉዳይ ኢዩ። 

ኢሳያስ ዝፈጾሞ ገበን በብሐደ ተጸብጺቡ ዝውዳእ ኣይኮነን። ንምሁራን ሰብ ሞያ ፍርድን 

ጥብቕናን ዝምልከት ጉዳይ ስለዝኾነ ብፍልጠትን ክእለትን ኣብ መፈጸምታ ከብጽሕዎ 

ንዕኦም ይምልከት። ሐላፍነት ወሲዶም ብናይ ዓለማዊ ሕጊ ዘኽስስ ዓንቀጽን ምዕራፍን 

ዝተረጋገጸ ክሲ ክምስረት ዘኽእል ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣሕዋት ክገብርዎ ተኽእሎ 

ኣሎ። ሕጊ መሰረት ገይሮም ስለ ዝሰርሑ ድማ እቲ ዝቐርብ ኣቤቱታ ቕቡል ኢዩ፣ ክዕወቱ 

ድማ ኢዮም። ህዝቢ ዘይለኣኸና ክብሉ የብሎምን። ህዝቢ ዝሰርሐሉ ይደሊ ኣሎ። እቲ ስራሕ 

ንዓኹም ስብ ሞያ ኢዩ ዝምልከት። ህዝቢ ጉዳዩ ስለ ዝኾነ ክስዕበኩም ኢዩ። ህዝቢ ተበጊሹ 

ዝሰርሕ እንተሪእዩ ሽዑዩ ነዚ ቕዱስ ጉዳይ ከዕውት ዝልዓል። ክሲ ብሰብ ሞያ ጠበቓታት 

ጥራይ ከም ዝስራሕ ኩልና 



ኤርትራውያን ኣጸቢቕና ንፈልጦ ጉዳይ ኢዩ፣ ግበረለይ፡ ወይ ግበሩለይ ኢልካ ውክልና ንሰብ 

ሞያ ምሃብ ጥራይ ኢዩ ዘድልየና። ጠበቓ ዝተዋህቦ ውክልና ሐላፍነት ተሸኪሙ ኣብ 

ምፈጸምታ ከብጽሖ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘድልዮ፣ ህዝቢ ገንዘብ ክኸፍል ኣለዎ። ካብ ፈተውቲ 

መንግስታት፣ ካብ ናይ ሰናይ ግብሪ ማሕበረ ትካላት ሐገዝ ገንዘብ ክሕተቱ ይከኣልዩ። 

ብዙሕ ጊዜ ኣብ ዘዘሎናዮ ሃገራት ናብ መንግስታት፣ ናብ ትካላት ማሕበር ሰናይ ግብሪ፣ ነቲ 

ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታት ዝገልጽ ሰለማዊ ሰልፍታት ነካይድ ኢና፣ ጽሑፋት 

ንዝምልከቶ ቤት ጽሕፈታት ንህብ ኢና። ኣብ ሰለማዊ ሰልፊ ዝወዓለ ሰብ ኩሉ በቲ ዝገበሮ 

ሰለማዊ ሰልፊ ተሐጉሹ ናብ ቦታኡ ይምለስ። ብህዝቢ ዝተወከለ ሐላፍነት ዝተዋህቦ ነቲ 

ዝተሰርሔ ዕማም ተኸታቲሉ ዘፍጽም ኣካል ካብ ውሽጥና ዝተረቑሔ ግን የለን። ሐላፍነት 

ወሲዱ ስሩዕ ቀጻልነት ዘለዎ ብተኸተታሊ ኣካል ስለ ዘይከይድ ድማ ዘቕረብናዮ ኣቤቱታና 

ክብረት ኣይወሃቦን ነይሩ። ስለዚ ኣሕዋትና ምሁራት ሰብ ሞያ ፍርድን ጥብቕናን ሐላፍነት 

ወሲድኩም ክሲ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ክትምስርቱ ንጽውዕ። ንሕና ህዝቢ ድማ ከነተባብዖምን 

ዝሐተቱና ደገፍ ክንገብርን ሐላፍነትና ኢዩ። ኤርትራዊ ጉዳይ ምስ ናይ ካላኦት ጉዳይ 

ክተሓዋወስ የብሉን። ጉዳይና ፈሊና ኣብ ቅድም ሰሪዕና ክንሰርሕ ግቡእናን ሐላፍነትናን 

ኢዩ። እቲ ክሲ ተጀሚሩ እንተኾይኑ ጀሚርናዮ ኣሎና ኢልኩም ንህዝቢ ሐብሩ ዘይተጀመረ 

እንተኾነ ድማ እዚ ዘሎናዮ መድረኽ ከምቶም ዝሐለፉ መድረኻት ከየምልጠና ቀልጢፍኩም 

ጅምርዎ። ክቡራት ኣሕዋት ከምቲ ሐደ ነጋዳይ ምስ ከምኡ ካልእ ነጋዳይ በብናቶም ጥቕሚ 

ተራኺቦም ነቲ ዝገብርዎ ውዕል ተሰማሚዓም ዘስልጥዎ ንስኹም ድማ ምስ ቤት ጽሕፈት 

መንግስታት ወይ ማሕበራት ምስ ከምቲ ናትኩም ሞያ ዘለዎም ሰብ ሞያ ክትሰርሑ 

ከለኹም ዓቢ ክብረትን ተቐባልነትን ኣሎኩም። ጻማ ስራሕኩም ክትረኽቡ ኢኹም። ሞጎስን 

ኩርዓትን ንዓኹም ይኹን። 

ልዕሊ ዓማጺ ስርዓት ህግደፍ እንተ ሰሪሕና ክንዕወት ኢና፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


