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                                 ህጹጽ ሓበሬታ 
                ጸጥታዊ ውዱት ሇዎ ትእዚዜ ተዋሂቡ ብህግዯፍ፡  

               ን-156 ንዛጋታትና ንህቦ ምኽርን መጠንቐቕታን ።   
                
ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ንሓዯ ሚስጥራዊ ሰነዴ ጨቢጦም እንሆ ነቓሌዖ ኣሇና።  
 
ዕሊምኡ፡ ተዋሂቡ ል ሓዯገኛ ትእዚዜን ጸጥታዊ መጻወዴያን ንምቕሊዕ ክሌተ ዓበይቲ ዕሊማታት ኣሇዎ።  
 
ቐዲማይን ወሳንን ዕሊምኡ፡  ብሕክምናን ካሌእ ምኽንያትን ብወግዒ ተፈቒደሌኩም ሚእትን ሓሙሳን 
ሽደሽተን (156) ዛጋታትና ኣብ ወጻኢ ሃገራት ከምሇኹም ኣረጋጊጽና ኣሇና። ብስርዓት ህግዯፍ ዴማ 
ንኽትምሇሱ ተወሲኑ፡ ዴሮ ኣብ ሓሙሽተ ሃገራት ዜርከቡ ቖንስሊዊ ጉዲያት ኤርትራ ጥብቒ ትእዜዚ 
ተመሓሊሉፍልም ከምል መርትዖ ስሇሇና፡ ውዴባዊ ምኽርን መጠንቐቕታን ንምሌጋስ’ዩ ቐንዱ ዕሊማና። 
 
ምኽንያቱ በዙ ትእዚዜ መሰረት እንተተመሉስኩም፡ ሓዯገኛ ጸጥታዊ መጻወዴያ ይጽበየኩም ምህሊዉ ሇና 
ሓበሬታ ከነካፍሇኩም ሃገራዊ ግዳታ ከምሇና ንኣምን። ብተወሳኺ ቕዴሚ ሕጂ ብተመሳሳሉ ትእዚዜ ካብ 
ወጻኢ ሃገራት ዜተመሌሱ ክሌተ ተጋዯሌትን ሓዯ ሃገራዊ ኣገሌግልትን ብዴምር (3) ከምዜተኣስሩ ብመርትዖ 
ዜተረጋገጸ ስሇዜኾነ ከም ተሞኩሮ ክውሰዴ ይግብኦ ኢሌና ንኣምን። ኣስማቶም ኣብ ታሕቲ ክንገሌጾ ኢና።  
 
ስሇዙ፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ከም ናይ ቐዲሞት ዕጫ ከየጋጥመኩም Concer ስክፍታ ኣሇና። 
ብወገንኩም ከኣ ዜጽበየኩም ል ጸጥታዊ ውዱት ገምጊምኩም ብከመይ ትዴሕኑ፡ መጻኢ ዕዴሌኩም’ከ  
ብከመይ ተውሕሱ? ብርግኣት ሓሲብኩም ክትውስኑ እቲ ምርጫ ንዓኹም ከምዜግዯፍ ከነስምረለ ንፈቱ።  
 
ካሌኣይ ዕሊማ፡ ንኣዕናዊ ተግባር ምሌካዊ ስርዓት ብምቕሊዕ፡ ከም ወትሩ ንኽተል ኣገባብ ምስ ህዜብና ማዕረ 
ኣፍሌጦ ንክህሌወና ዜረኸብናዮ ሓበሬታ ብግለጽነት ምሕባር’ዩ። ምኽንያቱ ቓሌስና ህዜባዊ ባህርያት ክህሌዎ፡ 
ብሽርክነት ከኣ ክንሰርሓለ ግቡእ’ዩ ካብ ዜብሌ መትከሌ ተበጊስና፡ ህግዯፍ ዜጥቐመለ ሜሊን ዜፍጽሞ ኣዕነዊ 
ስጉምትን ንምቕሊዕ ዜዓሇመ’ዩ። 
 

        ጥብቒ ትእዚዜ ዜተዋህቦም 5- ቖንስሊዊ ጉዲያት ኤርትራን ምኽንያቱን፡  
 
ሰላዲ ቑ.1 - ንክሌተ ነገራት ይሕብር። ቐዲማይ፡ ብስርዓት ኤርትራ ብመንገዱ ሚኒስትሪ ጥዕናን ሚኒስትሪ 
ምክሌኻሌን ጥብቒ ትእዚዜ ዜተዋህቦም፡ ኣብ ሓሙሽተ (5) ሃገራት ዜርከቡ ቖንስሊዊ ጉዲያት ኤርትራ 
ይሕብር። ካሌኣይ፡ ብዜተፈሊሇዩ ምኽንያታት ንወጻኢ ሃገር ዜመጹ 156 ዛጋታትና፡ ንኽምሇሱ ትእዚዜ 
ተዋሂቡዎም ስሇል፡ ክንዯይ ካብኦም ኣበየነቲ ሃገር ኣሇዉ ዴማ ኣነጺሩ ዜሕብር ሰላዲ እዩ።  
 
ሰላዲ ቑ. 1.  ትእዚዜ ዜተዋህቦም 5- ቖንስሊዊ ጉዲያትን፡ ክምሇሱ ዜተጸውዑ ቑጽርን ዜሕብር ሰላዲ፡ 
 
ቖንስሊዊ ጉዲያት  
ኤርትራ - ብሃገራት 

 
ኡጋንዲ 

 
ዯቡብ  ሱዲን 

 
ጀርመን 

 
ሱዲን  

 
ዓዱ ጥሌያን 

ጠቕሊሊ 
ዴምር  

 ክምሇሱ ዜተጸውዑ       24    12   19   55   46 156 
      
ትሕዜቶ ትእዚዜ፡ ብጉዲይ ሕክምናን ካሌእ ውሌቓዊ ዕማምን ንምስሊጥ፡ ናብ ወጻኢ ክኸደ ናይ መገሻ ፍቓዴ 
ዜተዋህቦም ተጋዯሌትን ሃገራዊ ኣገሌግልትን ንኩልም ዜምሌከት’ዩ። እዙ ጥብቒ ትእዚዜ ካብ ዜተዋህበለ ዕሇት 
11/ 07/ 2017 ኣትሒዘ ብግብሪ ዜጅምር ኮይኑ፡ ክሳብ ዕሇት 17/ 08/ 2017 ኣብ ል ግዛ (36 መዓሌታት) 
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ኣብ ዯብዲቤ ተጠቒሶም ሇዉ ዜርዜር ኣስማት፡ ኩልም ናብ ሃገሮም ክምሇሱ ክንገሮም ይግባእ። ነዙ ትእዚዜ 
ይትግብር ከኣ ሕጋዊ ስጉምቲ ከምዜውሰዯለ ክሕበሮ ኣሇዎ። ---- ወተ ዜብሌ’ዩ ትሕዜቶ ትእዚዜ ብሓጺሩ። 
 
 

 
 
 
        ሰላዲ ቑ.2 - 156 ዛጋታትና፡ ብተጋዯሌቲ፡ ሃገራዊ ኣገሌግልትን ብጾታን ፈሌዩ ዜሕብር ሰላዲ፡ 
 

 
ተርታ 

 
መፍሇዪ ዓይነት 

 
ዯቒ ኣንስትዮ 

 
ዯቒ ተባዕትዮ 

ጠቕሊሌ 
ዴምር 

1.     ተጋዯሌቲ    34   95 129 
  2.  ሃገራዊ ኣገሌግልት      8     19  27 
ዴምር         42   114 156 

 
        ሰላዲ ቑ.3-  ካብ ዜተጸውዑ ተጋዯሌትን ሃገ/ ኣገልትን፡ ናይ 96 መዓርግ ዜሕብር ሰላዲ፡ 
 

 
መዓርግ 

 
ኮልኔሌ 

ላተናንት 
ኮልኔሌ 

  
መጀር 

 
ካፒተን 

   ተሇንተ+  
ምክ/ ተሇንተ  

 
ሰርገንቲ 

ጠቕሊሊ  
ዴምር 

ብዜሒ    5      7    11 32      23   18 96 
         
           ካብ ወጻኢ ሃገር ምስተመሌሱ ዜተኣስሩ 3- ዛጋታትና ዜርዜር ኣስማት፡ 
              
1. ላተናንት ኮልኔሌ፡ ሇገሰ ህብትዜጊ ክፍሇማርያም፡ ቕዴም ኣብ ልጂስቲክስ ተመዱቡ ኣገሌጊለ። ዴሒሩ 
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ከኣ ናብ ኩባንያ ህንጻ ሳዋ ተቐይሩ ይሰርሕ ነይሩ። ካብ ኤርትራ ንወጻኢ ሃገር ክኸይዴ ብሕጋዊ ኣገባብ 
ተፈቒደለ ንኤውሮጳ ወጺኡ ነይሩ። ብትእዚዜ ካብ ዓዱ ጥሌያን ንኤርትራ ተመሉሱ ብቐጥታ’ዩ ተኣሲሩ።  

2. ካፒተን፡ ገብሩ ሃብተማርያም ወሌዯሚካኤሌ ኣባሌ ክፍሇ ሰራዊት 33 ዜነበረ፡ ብተመሳሳሉ ትእዚዜ ካብ 
ዓዱ ጥሌያን ንኤርትራ ምስተመሌሰ ብቐጥታ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ። 

3.  ምክትሌ ተሇንተ፡ ሃብትኣብ ሙይ መሓሪ ኣባሌ 4ይ ዘርያ ሃገራዊ ኣገሌግልት ኮይኑ፡ ናይ መኮንናት 
ትምህርቲ ወሲደ መዓርግ ዜረኸበ’ዩ። ካብ ዓዱ ጥሌያን ንኤርትራ ምስ ተመሌሰ ብቐጥታ’ዩ ተኣሲሩ።       

 

         መብርሂ፡  
1. ንኤርትራ ክምሇሱ ትእዚዜ ዜተዋህቦም 156 ዛጋታትና ብኹለ መሌክዒ ተፈሌዩ ብንጹር ቐሪቡ ኣል። 
ማሇት ብዜሒ ተጸዋዕቲ፡ መፍሇዪ ዓይነት ብጾታን መዓርግን፡ ብተጋዯሌትን ሃገራዊ ኣገሌግልትን። 

2. ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪታት ዜርከብ ሰብ፡ ካብ ኤርትራ ብዜተፈሊሇየ ምኽንያት ክወጽእ ኮል፡ ክሳብ 
ዜምሇስ እገላ ንዓይ ወኪለ/ሊ/ ዯቐይ ናብራይ ከመሓዴር ዯሞዝይ ክቕበሌ --- ወተ ዜብሌ ዜርዜር 
ገሉጹ’ዩ ሕጋዊ ወኪሌ ዜገዴፍ። ኣብ ውክሌና ገዯብ ግዛ ግዴነት ኣይኮነን ወካሉ እንተይመሪጹዎ። 

3. ገሇ ቖንስሊዊ ጉዲያ ኤርትራ ግና ጸቕጢ ምግባር ክጥዕሞም፡ እቲ ብሕጋዊ ኣገባብ ዜወጸ ሰብ፡ ካብ 
ክሌተ ወርሒ ንሊዕሉ እንተጸኒሑ፡ ኣብ’ቲ ዜርከበለ ል ቖንስሌ ውክሌና ከሓዴስ ይግዴደዎ። ገሉኦም 
2% የኽፍለዎም፡ ንገሉኦም 2% ከምይምሌከቶም ይሕቡሩዎም። 

 
  

4. ውክሌና እንተየኣሓዱስካ ከኣ ብመጀመርያ ኣብ ኤርትራ ወኪሌካ ዜቕበል ዜነበረ ዯሞዜ ከምዜቛረጽ 
ይገብሩዎ። ብተወሳኺ ዴማ ናቱ ፖሇቲካዊ መምንን ትርጉምን ሂቦም ይከታተሌዎ ጸብጻቡ የሕሌፉ።  
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5. ዕሊምኡ፡ ካብ ቑጽጽሮም ወጻኢ ከይንቐሳቐስ ከም ጂሆ ንምሓዜ፡ ምስ ተቛወቲ ከይራኸብ ሚስጥራት 
ከየውጽእ፡ ወይ ካብኦም ኣምሉጡ ከይተርፍ ካብ ጸጥታዊ ስግኣት ዜብገስ ቑጽጽር’ዩ።    

  

           ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ በዙ ኣጋጣም’ዙ ምሓሊሌፎ መሌእኽቲ፡ 
 

1. ብሓያሌ ጻዕርን ተወፋይነትን ዜተረኸበ ሚስጥራዊ ሰነዴ፡ ኣባሊትና ዜገብሩዎ ጻዕርን ኣወንታዊ ውጽኢቱን 
ብስም መሪሕነትን መሰረታቱን ከነምስግኖሞ ኮሇና ሓበን ይስምዓና። ስሇዙ ንምብራኹ ሞራሊዊ ምትባዕን 
ፋይናስያውን ሓገዜን ከምዴሌየና፡ ከምኡ’ውን ሞያውን ተክኒካውን ኣበርክቶ ክሌገሰሌና ዯጊምና ንጽውዕ 
ንህዜብና። 
 

2. ካብዝም 156 ዛጋታትና ካብ ኤርትራ ብሕጋዊ ኣገባብ ዜወጻእኩም ባዕሌኹም ነብስኹም ትፈሌጥዎ፡ ወይ 
ናይ ቐረባ ቤተ - ሰብን ኣዕሩኽትን ኣሇዉኹም። ስሇዙ ሂብናዮ ሇና ምኽሪ ካብ ሓዯጋ ንምዴሓን ዜዓሇመ  
ምዃንኑ ተገንዙብኩም ክሳብ ክንዯይ ትጥቐሙለ እንታይ ትውስኑ ውሌቓዊ ምርጫኩም ይኸውን።  
ኣብዙ ይተገሌጸ ገሇ ዜርዜር ስሇል፡ የገዴሰኒ’ዩ ዜብሌ ብቐጥታ ዜምሌከቶ ኣካሌ ብኣዴራሻና ክውከሰና 
ይኽእሌ’ዩ። ብወገና ከኣ መነንቱ ፈሉጥና ኣጻሪና፡ ስሙ ዓቒብና ዴሉ ምትሕብባር ክንገብር ዴለዋት 
ምዃና ከነረጋግጽ ንፈቱ።  

 
3. ኣንጻር ቐዲማይ ጸሊኢ ተሰሉፍና፡ ብዓቕምና ነካይድ ሇና ስራሕን ኣወንታዊ ውጽኢቱን ፍረ ጻማ ጻዕሪ 
ውዴብና ስሇዜኾነ ንዓግበለን ንሕበነለን ዓወት’ዩ። ይኹን’ምበር እኹሌ ስሇይኮነ ካብኡ ንሊዕሉ ክንሰርሕ፡ 
ኪንዮ ውዴብና ዴማ ምስ ካሌኦት መሻርትኽና ውዴባት ኮይና ከነዕብዮን ከነስፍሖን ከምዜግብኣና ኣሚና፡ 
ተወሃሂዴና ተሓባቢርና ንምስራሕ ዴማ ከም ወትሩ ጻውዒትና ዯጋጊምና ነቕርብ ኣሇና። 
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