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              ኣማኢት ሓሇፍቲ ካብ ሃገር ከይወጹ ብሚስጥር ተኣጊድም።      
                                       (1ይ)ቀዲማይ ክፋሌ 
 
ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ፡ ቕረቡዎ መጽናዕታዊ ሰነዴ ብመርትዖ ተሰንዩ 

ቐሪቡ ኣል። ኢሰያስ ንኢሚግረሽን መሓሊሇፎ ሚስጥራዊ ትእዚዜ “ናይ መገሻ እገዲ” Travel Bans 
ቓሌዕ ንልሚ 1ይ ክፋለ ነቕርበሌኩም ኣሇና። ቕዲሕ ናይቲ ሚስጥራዊ ትእዚዜ እገዲን ዜርዜራቱን ዴማ 
ንሓሙሽተ (5) ሓሇፍቲ ጥራይ ከምዜተዋህበ ተረጋጊጹ ኣል። ስርዓት ንምቕሊዕ ግዴነት ስሇዜኾነ፡ ነቶም 
ከይፈሇጥኩም ዜተኣገዴኩም ዴማ ሃንዯበታዊ መርዴእ ከም ዜኸውን ንግንቦ ኢና ።  
 

 
ኢሰያስ፡ ናይ ሌዕሉ 600 ሰበ ስሌጣን ዜርዜር ኣስማቶም ገሉጹ፡ ብሕማም ይኹን ብካሌእ ዜኾነ ምኽንያት፡ 
ካብ ሃገር ከይወጹ ዜእግዴ  ሚስጥራዊ ትእዚዜ ሂቡ ኣል ንክፍሉ ኢሚግረሽ። እቶም ዜተኣገደ ሓሇፍቲ፡ 
ካብ መጀር ጀነራሊት ክሳብ ማእከሊይ ጽፍሒ ሚኒስትሪ ምክሌኻሌ። ኣዜቲ ፖሉስ በብጽፍሑ። ናይ ዝባ 
ባይቶን ንኡሳን ዝባታት ሓሇፍቲ። ጸሓፍቲ ህግዯፍ ኣብ ዝባታት። ኣብ ሚኒስትሪታት ዲይረክተር ጀነራሊት። 
ናይ ሚኒስትሪታት ወከሌቲ ጨናፍር ኣብ ዝባታት። ሞያውን ሓሇፍቲ ከም ሓካይም ኢንጂነር -- ወተ 
ንኹለ የጠቓሌሌ። እቶም ብሚስጥራዊ ትእዚዜ ዜተኣገደ ሓሇፍቲ ኣብ ሌዕሉኦም ተንጠሌጢለ ል ስዉር 
ጸጥታዊ ምክትታሌ ኣይፈሌጡን እዮም።  
 
 
 ዯርሆ’ሲ ኣንዊሕካ እንተኣሰርካያ ዜተፈትሔት ይመስሊ። ቐይሕ መብራህቲ ተወሉዕሌኩም ኣል። 
 

 
 

          ናይ ዜተኣገደ ሓሇፍቲ ዜርዜር ኣስማት፡ ናይ ስራሕ ሓሊፍነትን ቦታን  
 
ተርታ            ሙለእ ስም         ናይ ስራሕ ሓሊፍነትን - ቦታን 
1.  መጀር ጀነራሌ ኣስመሮም ገረዜጊሄር ሓሊፊ ልጂስቲክስ ኣብ ምክሌካሌ ዜነበረ 
2.  ብሪጋዳር ጀነራሌ ሚኪኤሌ ሃንስ ኣዚዙ ክፍሇ ሰራዊት ዜነበረ 
3.  ኮልነሌ መሓሪ ጸጋይ ኣዚዙ ፖሉስ ኤርትራ 
4  ኮልነሌ ጸሃየ መኮንን ( ወዱ ሞኬ) ኣዚዙ መካናይዜዴ  
5.  ዓሉ ማሕሙዴ ኣምሓዲሪ ዝባ ዓሰባ 
6.  ርኢት ተወሌዯብርሃን ኣካያዱ ስራሕ ዝባ/ማእከሌ 
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7.  ገብረስሊሰ ነጋሽ ጸሓፊ ምምሕዲር ዝባ/ ጋሽ - ባርካ 
8.  ዓሉ ኑር ዓሉ ኣቦ ወንበር ባይቶ ዝባ/ ዯቡባዊ ቀይሕ - ባሕሪ 
9.  መሓመዴ ዓሉ ኢብራሂም ሓሊፊ ትምህርቲ ዝባ/ ጋሽ ባርካ 
10.  ዯክተር ብርሃነ ዯብሩ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና- ዲይረክተር (ግዜያዊ) 
11.  ታዯሰ ፍሰሃ ኣካያዱ ስራሕ ፕሮጀክት ሕርሻ 
12  መሓመዴ ንጉስ ሓሊፊ/ ቤ/ጽ ሚኒስትሪ ጥዕና ዯቡባዊ /ቀይሕ ባሕሪ 
13.  ድክተር የማነ ሃይሇ ሓሊፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና/ ዝባ ዯቡብ 
14.  ዯክቶር ለኡሌ ባንተይርጋ ሓሊፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዝባ/ጋሽ ባርካ 
15.  ዯክተር  ዪሴፍ የውሃንስ መዱካሌ ዲይሪክተር ሆስፒታሌ 
16.  መምህር ስዒዴ ሳሌሕ ሓሊፊ ትምህርቲ ካሌኣይ ዯረጃ ዝባ/ሰ/ቀይሕ ባሕሪ 
17.  ኮሇነሌ በየነ ኢሳቅ (ወዱ ኢሳቕ) ኣዚዙ ፖሉስ ዝባ ማእከሌ 
18.  መሓመዴ ዓሉ ኢብራሂም ሓሊፊ ትምህርቲ ዝባ/ ጋሽ ባርካ 

19.   መምህር ቀሉት ግርማይ ዲረክተር ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣል 
20.   ሃይሇ ተወሌዯብርሃን ጸሓፊ ህግዯፍ ዝባ/ ሰሜናዊ ቀይሕ- ባሕሪ 
21.   ወይሮ ኣመተ ንጉሰ ጸሓፊት ህግዯፍ ዝባ ዓንሰባ 
22.   ተሇንተ ዚይዴ ተስፋዜጊ ኣዚዙ ፖሉስ ንኡስ ዝባ/ ጊንዲዕ 
23.   ዑመር የሕያ ኣመሓዲሪ ንኡስ- ዝባ / ጊንዲዕ 
24.   ኢሳቅ ጥዑም ኣመሓዲሪ ንኡስ- ዝባ / ልጎ/ዓንሰባ 
25.   ኢንጅነር ዲዊት ብርሃነ ሓሊፊ ቁጠባዊ ሌምዓት ንኡስ ዝባ/ ሃይኮታ 

26.   ኣብርሃም ገብረኪዲን ሓሊፊ ኮማዊ ሆስፒታሌ ንኡስ /ዝቦ ሰገነይቲ 
27.   ተኽሇብርሃን ምሕረተኣብ ኣመሓዲሪ ንኡስ- ዝባ/ዓዱ ኻሊ 
 
 
ዕሊምኡ፡ እዙ ሚስጥራዊ ትእዚዜ ናይ መገሻ እገዲ ክሌተ (2) ዕሊማታት ኣሇዎ።  
 
ቐዲማይ፡ ምሌካዊ ስርዓት ህግዯፍ ካብ ጸጥታውን ፖሇቲካውን ስግኣቱ ዜብገስ’ዩ። ምኽንያቱ ንወጻኢ ሃገራት 
ምስእትገሹ ምስሉ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ እንታይ ከምዜመስሌ ብዓይንኹም ክትዕቡን ክትፈሌጡን ኢኹም።  
ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮሇኹም ትሰምዕዎን ክሕበረኩም ዜጸንሔ ፕሮፕጋንዲን እቲ ኩውንነትን ፍሌሌዩ ተነጺሩ 
ክርኣየኩም እዩ። ስሇዙ ኣብ ወጻኢ ከይትተርፉ ወይ ትፈሌጡዎ ሚስጥር ከይትሕብሩ ዜዓሇመ እገዲ እዩ።   
 
ካሌኣይ ዕሊማኡ፡ ብመንጽር ዕሊማን ባህርያትን ስርዓት ተነጻጺሩ ስሇዜርኤ ንሚዚንኩም ኣጉሉሑ ዜገሌጽ’ዩ። 
ምኽንያቱ ንኢሰያስ እሙን ዓርኪ ዜበሃሌ ከምይብለ ተዯጋጊሙ ከርእዮ ዜጸንሔ ናይ ክሕዯት ባህርያቱ 
የንጸባርቕ። ክሳብ’ታ ዜዯሌያ ብስሌጣንን ረብሓን የዕውረካ። ከምዜኣምነካ ይዚረበካ ንጊዙኡ ቦታ ሂቡ የማናይ 
ኢደ ኮይንካ ከምትሰርሕ  ይገብረካ። ንበዓሌ እገላ ኣይትእመኖም እናበሇ ብዓይኒ ጥርጣሬ ጠሚትካ 
ከምትርሕቖም ይገብረካ። ኣብ ጉቦን ገበንን ኣቖማጢዑ ጂሆ ምስሓካ ይቖጻጸረካ መገሊበጢ ኣይህበካን። ኣብ 
መወዲእታ ካባኻ እቲ ዴሌዮ ምስረኸበ፡ ኣብቒዕካ ኢኻ ኢለ ኣብ ዜገምገመለ እዋን፡ ከምቲ ንጊዙኡ ተጠቒሙ 
ትዴርብዮ ኣቕሓ ይጉሕፈካ። Disposable ስርዓት ስሌጣኑ ንምንዋሕ ዜጥቐመለ ጸጥታውን ፖሇቲካውን 
ከፋፋሉሜሊታት 43- ዓመታት ሰሪሑለ። ክንዯይ ንጹሃት ግዲይ ከምዜኾኑ ዴማ ኣጸቢቕኩም ትፈሌጡዎ’ዩ።  
 
ብሚስጥር ዜተኣገደ ሓሇፍቲ ብስሇስተ መሌክዑ ክግሇጹ ይኽእለ። ቐዲማይ ክፋልም ዯስኪልም ዜጸንሑ 
ኣብ ጎዯናን ኣብ እንዲ መስተን ወን ዜብሌ ክሓምዩ ዜውዕለ እዮም። ካሌኣይ፡ ናይ ወጻኢ ሕክምና ክገብሩ 
ብሕክምናዊ ቦርዴ ተፈቒደልም ዜጸንሑ ሓሇፍቲ ልሚ ጽባሕ ይሰሌጠና ይኸውን ብምባሌ ብተስፋ 
ክጽበዩ ጸኒሖም። ንሳቶም ንከይገሹ ዜዓንቐጾም ገሇ ጉዲይ ከምል ይርዴኡ። ምኽንያቱ ግና ብንጹር 
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ኣይፈሌጡዎን። ሳሌሳይ ክፋልም ዴማ፡ ካብ ገዚ ስራሕ ውዒልም ስሇዜምሇሱ ዯሓን ሇዉ ይመስልም።  
ስሇዙ፡ ኣብ ሌዕላኹም ቐይሕ መብራህቲ ተወሉዕሌኩም ስሇል ዕጫ ካሌኦት ከምዜበጽሓኩም ምሕባርና፡ 
ሃንዯበታዊ “መርዴእ” ከዜኾነኩም ንግንቦ ኢና። እንተኾነ ግና ነቲ ስርዓት ምቕሊዕ ዯሉኻ፡ ነቲ መርዴእ 
ምግሊጽ ዴማ ጸሉእካ ዜግዯፍ ስሇይኮነ ኣማራጺ የብለን ክንገሌጾ ግዴነት ይኸውን ይቕሬታ!!  
 
ተወሳኺ መብርሂ፡  
 

1. ኢሰያስ ብሚስጥራዊ ትእዚዜ ንክፍሉ ኢሚግረሽን መሓሊሇፎ Travel Bans “ናይ መገሻ እገዲ”  ናይ 
ሌዕሉ ሽደሽተ ሚእቲ (600+ ) ሰባት ዜርዜር ኣስማት ሇዎ’ዩ። ቕዲሕ ዜርዜር ኣስማት ከኣ ንሓሙሽተ 
(5) ሰባት ጥራይ ተዋሂቡ ኣል። ንሳቶም (1) ንሓሇቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክሌካሌ ጀነራሌ ፊሉጶስ 
ወሌዯሃንስ። (2) ኣብ ህግዯፍ ሓሊፊ ቑጥባዊ ጉዲያት ንሓጎስ ገብሪሂወት (ኪሻ) (3) ኣብ ህግዯፍ ሓሊፊ 
ፖሇቲካዊ ጉዲያት ንየማነ ገብረኣብ (ማንኪ) (4) ንሓሊፊ ሃገራዊ ዴሕነት ብሪጋዯር ጀነራሌ ኣብርሃ ክሳ 
(5) ንሓሊፊ ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ኮልኔሌ ስምኦን ገበረዴንግሌ ጥራይ ከምዜተዋህበ ተረጋጊጹ ኣል። 

2. እዙ ናይ መገሻ እገዲ፡ ንዜምሌከተኩም ኣካሌ ጥራይ ተዋሂቡ ኣል። ስሇዙ 
ዜኾነ ሰብ ነዙ ተዋሂቡ ል ግዜያዊ ትእዚዜ ናይ መገሻ እገዲ ከሌዕሌንንካሌእ ክሕብርን ኣይፍቐዴን። 
 

3. ናይ ወጻኢ ሕክምና ክገብሩ ብቦርዴ ሕክምና ከምዜተፈቕዯልም ዜተሓበሩ ምስዜህሌዉ፡ ሕቶ ጥርዓን 
እንተኣቕሪቦም ንሚኒስተር ጥዕና ክረኽባ ምስ ዜፍትን፡ ጉዲያካ ብሊዕሇዎት ኣካሊት ተታሒዘ ስሇል፡ 
ብቤት ጽሕፈት ፕረሲዯንት ታታሒዘ ኣል ዜብሌ መሌሲ ክወሃቦ ይግብኦ ይብሌ እቲ መምርሒ። 
 

4. ካብዝም ዜተገደ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ገሉኦም ኣብ ፍርቒ 1960ታት ንቓሌሲ ተሰሉፎም ኣብ ጀብሃ 
ዜነበሩ ይርከቡዎም። ገሉኦም ከኣ ናይ ሻዕብያ ገዲይም ተቓሇስቲ ዜነበሩ እዮም። ምስ ዕብየትን 
ዕዴመን ጋጥሞም ሕማማት፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ንከይረኽቡ ምእጋድም፡ 
ሞራሊውን ኣእምሮኣውን ጉዴኣት ኣስዒቡልም።  
ስሇዙ፡ ገሉኦም ኣብ ከቢዴ ናይ ጥዕና ስቕያት ከምሇዉ፡ ገሉኦም ከኣ ናብ ሞት ከምምርሑ ብዘሕ 
ሰብ ዜዕቦን ዜፈሌጦን ጉዲይ ከምዜኾነ ይሕብር። ግዛ የርከብለን ይቕይሮን ነገር የሇን።  
 
 
 
 
  
 
ክፍሉ ዛናን ባህሌን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ 
 
Email: uedf2012@gmail.com   Website: www.erifront.com  27/ August/ 2017 

 
     
 
 
  
 

mailto:uedf2012@gmail.com
http://www.erifront.com/

