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ዜና

ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢና መሬታውን ባሕራውን ዓሎቓዊ እደጋ እንክጽዕን

ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኣስመራ ብሓምለ 2018 ኣብ መንጎአን ዝጸነሐ ኩነተ ኲናት ምብቓዕን ሓዲሽ
መዋእለ ምሕዝነትን ምትሕጋግዝን ምጅማርን ዝበሰረ ሓባራዊ ኣዋጅ መሰረት ብምግባር፡ ክልቴአን
ወገናት መመሓላለፊ መስመራት መሬታዊ ዶባት ብቁልጡፍ ከምዝኸፈታ ዝዝከር’ዩ። ክልቴኡ ኣሕዋት
ህዝቢታትና ብሓፈሻ፡ ህዝቢታት ኤርትራን ትግራይን ድማ ብፍላይ፡ ብወለንታኦም ብዘይዝኾ ይኹን
መንግስታዊ ጸቕጥታትን ድርኽታትን ንብዓት ኲናት ኪሕቢሱን በሰላ ኲናት ከፈዉሱን ሕድሕዶም
ኪበጻጽሑን፡ ከምኡ’ውን ኪነግዱን ኪሽምቱን ብመልክዕ ዕልቕልቕ ተሓጒሶም ተበጊሶም ኔሮም’ዮም።
እንተኾነ ግና፡ ነዊሕ ጊዜ እንከይጸነሐ ብሽነኽ ኤርትራ ብዘይእዉጅ ምኽንያት ናይ ዶብ ምንቅስቓስ ሰብን
ንብረት ብግብሪ ከም ዝተዓጸዉ’ውን ዝፍለጥ’ዩ። ብኡ ንብኡ እቲ ተጀምሩ ዝነበረ ቅሉዕ ምንቅስቓስ
ሰብን ንብረትን ደቂ ክልቴኡ ወገናት ክሳብ ዘይተወሰነ ጊዜ ብዘይእውጅ ተኾሊፉ ይርከብ። ኣብ ኤርትራ
ብሓፈሻ ንግዳዊ ንጥፈታት ተረሚሱ ኣብ ርእሲ ምህላዉ፡ ብፍላይ ኣብ መዳይ መሰረታዊ ሃለኽቲ ሸቀጣት
ከቢድ ሕጽረት ክረአ ጸንሑን ኣሎን።

ገባርን ንኣሽቱ ነጋዶን ኤርትራውያን ናብ ትግራይ እንይከሰገሩ፣ ገባርን ነጋዶን ተጋሩ’ውን ናብ ኤርትራ
እንከይሰገሩ፡ ክልቴኦም ወገናት ኣብ ሃዘሞ፣ መኸታ--ማይ ጫዓን ዓዲ ክልተን መስመራት ዶባት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ዶባዊ ንኡሽቶይ ንግዳዊ ልዊውጥ ኪገብሩ ጸኒሖም’ዮም። ተጋሩ ነጋዶ ስሚንቶ፣ ተንዲኖ፣
ዝንጎ፣ እኽሊ፣ ዘይቲ፣ ሕሩጭ፣ ጠስሚ፣ ሳሙና፣ ኦሞ፣ ማዕድናዊ ማይ (ማይ ሃይላንድ)፣ በርበረ ሽጉርቲ፣
ሽሮ፣ …… ወዘተ ኣብዘን ዝተጠቐሳ ከባቢታት ሸቀጣት ከቅርቡ እንከሎዉ፡ ገባርን ንኣሽቱ ነጋዶን
ኤርትራውያን ድማ ካብ ኣቶም ሃለኽቲን ንግዳውን ሸቀጣት እናዓደጉ ብመጽዓኛታቶም ኣቢሎም ናብ
ውሽጢ ኤርትራ የእትዉዎ ኔሮም። እዘን ዝተጠቕሳ ቦታታት’ዚኣተን፡ ድሕሪ ዉዑል ሰላም ኤርትራን
ኢትዮጵያን፡ ከም መረኸቢ መስመራት ሸመቲ ዜጋታትን ነኣሽቱ ነጋዶን ክልቴኡ ወገናት ኮይነን ከገልግላ
ስለዝጸናሓ፡ ኣብ ሓጽር ጊዜ ከም ጂማት ሂወት ናይ’ቲ ከባቢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነን ጸንሐ’የን።

ናይ ኤርትራ ክፍለ ሰራዊት 36 ጉጅለታት ሰለያ ሓረጎትን ሓነታይን ዝተባህሉ ዝመርሕወን ካብ ዝሓለፈ
ወርሒ ነሓሰ 2019 ኣትሒዞም ኣብ ልዕሊ ገባርን ነኣሽቱ ነጋዶን ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት
ሸቀጣት እንከይዕዱጉ ብርቱዕ ጸቕጥታትን ምጒዕባዕን ይገብሩሎም ምንባሮም እሙናት ምንጪታት
ግሃድኤ ሓብሮም። ህዝቢ’ቲ ከባቢ መጽዓኛታቱ ነጋዶ ተጋሩ ኣብ ዶባት ዘቅርቡወን ሽቀጣት ምጉዓዓዝ
ይውዕሎ ኣሎ ብዝብል ምኽንያት፡ ኣብ ሃዘሞ ብዕለት 12 ቅምቲ 2019 ሰፊሕ ወፈራ ብምክያድ፡ ካብ
ማእከል ሃዘሞን፣ ጎዶቦን መንገዲን ናይ ገባርን ንኣሽቱ ነጋዶን ኤርትራውያን እንተላይ ናይ ክልተ ዜጋታት
ኣካለ ስንኩላት ዝርከቡወን 36 ኣግማል፣ ኣብ ዓይባ ናይ ኤርትራውያን 6 ኣግማል፣ ኣብ ማይ ጫዓ ናይ
ደቂ ኢሮብ 60 ኣእዱግ፡ ከምኡ’ውን ብዕለት 19 ጥቅምቲ 2019 ካብ ዓዲታት፡ ኮኾባይ፣ ዓዲ ጉልቲ፣
ስርሓ’ምባ ምድሓን፣ ቢሓትን በራቂትን 35 ኣእዱግ ገፊፎም ከምዚወሰዱወን ምንጭታት ግሃድኤ
ይገልጹ። ከምኡ’ውን ኣብ መስመር ራማ ብልክዕ ፍቕዱ ዘይተፈልጠ መጽዓኛ ከምዚወሰዱወን ይገልጹ።

ስርዓት ኣስመራ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ዓዱ ዕሙር ማእከላት ኩለ ዓይነት ሸቀጣት ከይህልዎ ኣብ
ርእሲ ምግባሩ፡ ኣብ ከባቢታት ዶባት ምስ ትግራይ፣ ዓፋርን የመንን ንኣሽቱ ዶባዊ ንግዲ ልዊውጥ
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ከይገብር ብግሁድ ይዓግቶ ኣሎ። ናይ’ዚ ሓደገኛ ፖሊሲ’ዚ ቀንዲ ዕላማኡ ድማ፡ ዝተፈላለዩ ክፍልታት
ህዝቢና ብስንኪ ጥምየት ካብ መሬቶም ብስሩ ክነቀሉን፡ ኣብ ክብዲኦም ማሕበረ ሰላም ዝጻባእ ካልእ
ሓዲሽ ዲሞግራፍያዊ ለውጢ ምድኳንን’ዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢና ናይ መሬትን ባሕሪን ጨካን
እገዳ’ዚ፡ ህዝቢና ብሓፈሻ ንሓደጋ ጥምየትን ዓጸቦን ክቃላዕ ዝገብር’ዩ። ከም ውጽኢት ናይ’ዚ መሬታውን
ባሕራውን ዓሎቕ እገዳ’ዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ዘቤታዊ ስድራ ቤታዊ ምርግጋእ ምስኣኑ፡ ገለ
ክፍልታት ህዝቢና ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካልእ ከባቢ፣ ወይ’ውን ዶብ ሰገር፡ ተርኢዮ
እኩብ ምፍንቃል ከይክሰት ኣዝዩ የስግእ’ዩ።

ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ

23 መስከረም 2019


