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ቃል መጽሔት ትንሳኤ መንእሰያት። 

/ ምመኤዯ / ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ   ፡ ህዜብን 
ሃገርን ንምዴሓን ህጹጽን ግዛ ይህብን ከምዜኾነ ይኣምን። ሃገራዊ 
ጉቡእና ክንፍጽም፡ ጽተነጸረ እስትራተጂ ሓንጺጽና፡ ኩሉ ዓይነት ኣገባብ 
ቓልሲ ኣካይዲና መሰረታዊ ለውጢ ከነምጽእ፡ ብትብዓትን ተወፋይነት 
ሂወትና ክንከፍል ዴሉዋት ከምለና  ንህዜብና ክንሕብር ንፈቱ። ኩሉ 
ኤርትራ ዛጋ ዯላይ ለውጢ ኢዴ ንኢዴ ተታሓሒዘ፡ ሓዴነቱ ኣትሪሩ  
ተወሃሃሂደ ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ንቃለስ ዴማ ጻዊዒትና ነቅርብ፡ 
ንመሰልና ምቓለስ ፍትሓዊ ስለዜኾነ ክንዕወት ኢና። 

ህዜቢ ኤርትራ ኣንጻር ዱክታቶርያዊ ስርዓት ዯው ኢሉ፡ ለውጢ 
ንምርግጋጽ ዜገብሮ ንሎ ቃልሲ ቅኑዕን ኣዓዋትን ኣንፈት ንምትሓዘ፡ 
ልዕሊ ኩሉ ከኣ ሃገራዊ ቃልሲ ዜመሰረቱ ውዴባት፡ ምንቅስቃሳት፡ 
ሰልፍታት ፡ ህዜባዊ ጥርናፌታት፡ ሲቪክ ማሕበራት፡ናይ ተራዴኦ 
ትካላት፡ ሓዴነት ኣብ መንጎ ተሳተፍቱ ክህሉ ይግባእ ። ምክብባር 
ምጽውዋር፡ንናይ ሓባር ዕላማ በቶም ቀንዴን መሰረታውን ዕላማታት 
ኣንጻር ዱክታተራዊ ስርዓት ሓቢርካ ምስራሕ ይጽናሓለይ ይበሃሎ 
ጉዲይ እዩ። ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን ቀዲምነት ክወሃቦ ሎዎ እዩ። በዙ 

በሰረት ዴማ ።ኣብ ብዘሕነት ሕብረተሰብ ኤርትራ ምእማን እዩ።ህዜቢ 
ኤርትራ ዜተፈላለዩ ማሕበራዊ ክፋላት ሕብረተሰብ፣ ጾታ 
ሃይማኖታት፡ኣውራጃታት፡ብሄራት፡ባህልታት፣ ቋንቋታት፣ 
ወተ፡ ከምለዎ መጠን፡ መሰል ናይዝም ዜተፈላለዩ 
ኣቀዋውማታት ብማዕርነትን ብይ ኣዴልዎን ውልቃውን 

ሓበራውን ማዕረ   መሰላት ዜከብረላ ሃገር ንምህናጽ እዪ።  

በዙ ኣጋጣሚ ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ፡ንኣመንቲ ክርስትና ሩሑስ 
በዓል መስቀል እንዲበለ፡ ዓመተ ራህዋን ፡ሰላም ፡ዓመት ሓርነት ክገብረልና ሰናይ 
ምንዮትና ንገልጽ። 

 

 

ዮሃና ንቀዲማይ ዋዕላ ባይቶ “ይኣክል” ሕ.መ.ኣ። ጭቖና 
ይኣክል ምፍልላይ ይእክል ብዜብል ዴምጺ ኤርትራውያን ኣብ 
መላእ ዓለም ዜተላዕለ ህዜባዊ ምንቕስቅስ፡ ይእክል ሰሜን 
ኣመሪካ  መስሪትኩም ጉባኤኹም ዚዙምኩም፡ እንቛዕ 
ሓጎሰኩም። 

ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ (ም.መ.ኤ.ዯ) 

 

ትሕዜቶ መጽሄት ትንሳኤ መንእሰያት 

 ቃል መጽሔት ትንሳኤ፡ 

 ር እሲ ዓንቀጽ፡     

 ግዯ መንእሰይ ኣብ መስርሕ ለውጢ፡ 

 ኣዕናዊ ፖለቲካዊ ጸወታ ህግዯፍ ኣብ ሱዲን ቐርኒ ኣፍሪቓን 
ጽልዉኡን፡ 

 ህዜቢ ኳዛን ምእሳር ብሕልና ዓገብ ክንበል ይግባእ፡ 

https://www.facebook.com/eyr.dm
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ብሕጊ ሰብኣውነት ኤርትራውያን ከም ኩሉ ህዜቢ ዓለም ሓዯ ኢና ፍልልይ የብልናን። ክልቲኡ ጾታ ኣብ ዜኾነ ሃገር ንርከብ ዯቒ ሰባት; ብሕጊ  ተፈጥሮ ብረቢና 

ብኣምላኻና ዜተዋህበና ሓዯ ዜገብሩና -3 - ባህርያዊ መሰላት ብማዕረ ተዓዱሉና። ንሳቶም   

  ዜኾነ ፍጡር ወዱ ሰብ ካብ ኣቡኡን ኣዱኡን ብንጹህ ሕልና ሕማቕን ጽቡቕን ከይፈለጥና ጥራይ ነብስና ስለንውለዴ፡ ኣብዚ ዓለም መሰልን ናጽነት ወዱ ሰብ 

ተኸቢሩ ብሰላም ክነብር ይግባኣና ነይሩ ናይ ተፈጥሮ ትዕዴልቲ ስለዜኾነ። (2) ናይ ግዛ  ኣዴማሳዊ  መዓቐኒ ሓዯ ዓይነት እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓለም ሎ ሰብ እታ 

ዜተወልዯላ ዕለት ከኽብር ማዕረ መሰል ስለለዎ ዕዴሚኡ በቲ መዓቐኒ ግዛ ይውሰን። (3) ክልቲኡ ጾታ እታ ናይ መወዲእታ ዕጫና ሓንቲ መዓልቲ ካብዚ ዓለም 

ስጋና ብሞት ተፈልያ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክንሰናበት ተፈጢርና። ንጸንሓሉ ዕዴመ ይፈላለ ይኸውን ግና ካብ ሞት ምልጥ ሰብን ልኣለማዊ  መንግስትን የለን።  

3- ናይ ተፈጥሮ ማዕረ መሰል ሒዜና፡ ግና ከም ዯቒ ሰባት ብመበቖልን ዛግነታዊ መንነትን ንፈላለ። ብጾታና ብሕብርና ብቛንቛና ብባህልና ፍልልይ ኣለና። ብሃብትን 

ዴኽነትን ዯረጃና በብይኑ ይኸውን። መራሕን ተመራሕን ሙሁርን ይተማህረን ክንፈላለ ንኽእል። ብጂኦ ግራፍያዊ ኣቐማምጣ ንነበረሉ ቦታን ኩነታት ኣየርን ወተ 

ተረፈ ፍልልይ ክህልወና ግዴነትን ሕግን ተፈጥሮና እዩ። እዙ ፍልልይ ግና ነቶም 3- ባህርያዊ ዜኾኑ ማዕረ መሰል ዜቕይርን ሓቒ የለን።   

እምበኣር ህዜቢ ብእኩብ ብሰላም ክነብር ነንሕዴሕደ ተኸባቢሩ ናብር8ኡ ክመርሕ ዜውስኑ -2- ነገራት፡ 1ይ - ምሓዴር መንግስቲ የዴልዮ። 2ይ - ንህዜብን 

መንግስትን ብማዕረ ዜቕይዴ ሕገ - መንግስቲ ክህልዎ ይግባእ በቕሊ ብይልጓም ስለይትጉዕዜ።  መንግስቲ ዜጨበጦ ፖለቲካዊ ስልጣን ምንጩ ህዜባዊ እንተኾይኑ፡ 

ዯሞክራስያውን ሕጋውን ስለዜኸውን ፍትሓዊ ምምሕዲር ይስስን መሰል ዛጋታት ይኸብር። መንግስቲ ንፖለቲካዊ ስልጣኑ ከናውሕ ኢሉ ግዜኣተ ሕጊ እንተጥሒሱ፡ 

ንህዜቡ ተሓታነት ስለይብሉ መሰል ዛጋታት ይግህስ ጭቖናን በዯልን የብዜሕ። ህዜቢ ንጭቖና ኣሜን ኢሉ ክቕበሎ ስለይክእል ኣንጻር መንግስቲ ክለዓል ንመሰሉ 

ክቓለስ ፍትሓዊ ይኸውን።  

ካብ 1880 ህዜቢ ኤርትራ መሰል ናጽነት ተነፊጉና፡ ክሳብ 1991 -ሎ ግዛ ን - 111 ዓመታት ዜኣክል ብ-3- ሃገራት ኣብ ትሕቲ መግዚእቲ ተሳቕዩ። ኣንጻር ገዚእቲ ካየድ 

ብሰላማዊ ኣገባብ ተቓሊሱ ዋጋ ይኸፍል ነይሩ፡ ግና ፍኑው ስርርዕ ስለዜነበረ እቲ ተቛዉሞ ከምቲ ዜዴለ ኣይተዓወተ። ህዜቢ ንመሰሉ ምቕላስ ፍትሓዊ ስለዜኾነ 

መቐጸልታ ሰላማዊ ኣገባብ ቓልሲ ኣብ 1961 ናብ ብረታዊ ቓልሲ ተሰጋጊሩ። ህዜቢ ናጽነቱ ንምርካብ ኣብ ቓልሲ ዓሲሉ ዴሕሪ 30 ዓመታት መሪር ኩነታት ከቢዴ ዋጋ 

ከፊሉ ተዓዊቱ። ኣሸሓት ብሉጻት ዛጋታት ተሰዊኦም ብዘሓት ሰንኪሎም። ናይ ህዜብን ሃገርን ንብረት ብዘሕ ዕንወት ኣጋጢሙ። ኣሽሓት ካብ ዓድም ተመዚቢሎም 

ናብ ስዯት ከይድምም። ኣብ መወዲእታ ህዜብና ፍረ ጻማ ሓርነታዊ ቓልሱ ናጽነት ጨቢጡ። ኤርትራዊ መንነት ኣረጋጊጹ። ሉኡላዊት ኤርትራ ኣብ ዓለም ኣፍሊጡ 

ኩዉን ገይሩ። ህዜብና ተሓጉሱ ብሰላም ክነብር ተመንዩ ዜዓነወት ሃገሩ ከልምዕ ብዘሕ ጽዒሩ። ዲሕረዋይ ወለድ መንሰይ ብከቢዴ ዋጋ ዜተረኽበት ሃገር ከውሕስ፡ 

ሕዴሪ ቐዲሞት ክስከም ሃገሩ ክሃንጽ ተሸባሺቡ። ኣብ 1998 – 2000 ዜተኻየዯ ኩናት ከይተረፈ ሃገረይ ኣለኹልኪ ኢሉ ምስ ኣያታቱ ተሰሊፉ።  ኣብ ናይ 2- ዓመት 

ኩናት ዲግማይ ኣሽሓት ዛጋታት ተሰዊኦም ክቡር ዋጋ ተኸፊሉዎ ሉኡላውነት ተዋሒሱ።  

ሰይጣናዊ ኣትሓሳስባ ለዎም ኢሰያስን ህግዯፍን፡ ግና ንዜተነዴፈ ቕዋም ጉሒፎም ንህዜብና ጨቑኖም ኣብ ባርዕ ሓዊ ክጠብሱዎ ተራእዮም። ኣብ 

ኤርትራ ካብ ሕክምናን ቤት ትምህርትን ዜበዜሕ ቤት ማእሰርቲ ስለለዉ ዛጋታት ብይፍርዱ ዜሳቐይሉ እዩ። ስዴራ ቤት ተብታቲኑ መንእሰይ ብፍላይ 

ናብ ስዯት ኣምሪሑ ኣብ ባሕሪ ጠሊቑ ቐለብ ዓሳ ኮይኑ። ስርዓት ኤርትራ ንክብሪ ዜሞቱ ዛጋታት ባንዳራ ፍርቒ ኣይሰቕልን። ሃገራዊ ሓን ኣይእውጅን 

ንወለዱ ስለየጸናንዕ ሰብኣዊ ሕልና ከምይብሉ ብግብሪ ኣርእዩና። ኢሰያስ ናይ 1998 ኣዕናዊ ኩናት ኣዴላዪ ኣይነበረን ኢሉና። እዙ ኹሉ ዋጋ 

ተኸፊሉኣይከሰርናን ዋላ ሓንቲ ኣይጠፍኣናን። ምስ ኢትይጵያ ሓዯ ህዜቢ ኢና። ክልተ ህዜቢ ኢና ኢሉ ዜሓስብ ነቲ ሓቒ የፈልጥ ኢሉና ከይሓፈሩ። 

ባዕላ መውጽኢት ዯርፊ ባዕላ መፍፊት ዯርፊ ከምዜበሃል፡ ረባ ኢሰያስ ንምስምዑ ንምእማኑ ሸግር ብጣዕሚ ገርም ናይ ፖለቲካ ትያትሮ ኣሰሚዑና። ትዕቢቱ 

ተዓዙብና ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ለዎ ንዕቐት ክሳብ ክንዯይ ዯረቱ ከምዜጠሓሰ ኣርእዩና። ኢሰያስን ህግዯፍን ብሰይጣናዊ ተግባሮም ኣብ ልዕሊ ህዜብን ሃገር ዜፈጸሙዎ 

በዯልን ገበንን ሓላፍነቱ ክስከሙ ሕጋዊ ተሓታነት ክህልዎም ግዴነት እዩ። ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሰያስን ህግዯፍን ንመስልና ምቕላስ ፍትሓዊ እዩ። 

 ብክፍሊ ዛና ም.መ.ኤ.ዯ ዜዲሎ መጽሔት 
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መንእሰይ ንዯቒ ተባዕትዮን ዯቒ ኣንስትዮን ብማዕረ ዜውክል መጸውዒ እዩ። መንእሰይ ዜበሃል 18 ዓመት ዜመልኤ ዓቕሚ ሰብ ስለዜበጽሔ ንዜኾነ ጉዲይ ነብሱ 
ወኪሉ ክሓትት ወይ ክሕተት ዜኽእል ሰብ ማለት እዩ። ዉዑይ ሓይሊ ስለዜኾነ ጉልበት ለዎ ቕልጡፍ፡ ክፉት ኣእምሮ ስለለዎ ተቐባሊ እዩ። ኣብ ስራሕን 
ትምህርት ዴምዕ ሓዱሽ ሓሳባት የቕርብ። ኣብ ስፖርትን ባህልን ስነ ጥበብን ይምህዜ ንሃገር ወኪሉ ይወዲዯር። ኣብ ኩሉ ዓውዴታት ሞያዊ ክእለት እንተሒዘ 
ሓዱሽ ነገር ክምህዜ ዓቕሚ ኣለዎ። ብልሒ ስለለዎ ኣብ ከባቢኡ ዜርከብ ነገራት ብቕልጡፍ ክዕብ ክወርሶ ይኽእል። ዜበዜሕ ግዙኡ ምስ መንኡ መንእሰይ 
ስለሕልፎ ብጸቢብ ከፋፋሊ ኣትሓሳስባ ኣይጽሎን፡ ኣብ ሓዴሕዲዊ ማሕበራዊ ዜምዴንኡ ብናይ መንእሰይ ባህርያት ጥራይ ይራኸብ። መእንሰይ ንለዎ ጸጋ 
ተጠቒሙ፡ ንመሰሉ ስለዜቓለስ ናጽነቱ ኣብ ምኽባር፡ ሃገር ብኢኮኖምያዊ ልምዓት ኣብ ምሃንጽ፡ ዯሞክራስያዊ ለውጥን ፍትሓዊ ምምሕዲርን ኣብ ምስፋሕ ዜዓበየ 
ግዯ ይጻወት።  
መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ግዙኡ ታሪኽ ክሰርሕ ጸኒሑ። ናይ 40ታት 50ታት መንእሰያት ናይ ናጽነት ዴሌት ስለዜነበሮም ሰላማዊ ሰልፊ ሚስጥራዊ ስርስርዕ ይገብሩ 

ነይሮም። ናይ 60ታት ክሳብ ዴሮ ናጽነት ዜነበረ መንእሰይ ኣብ ብረታዊ ቓልሲ ተወፍዩ። ኣብ 90ታት ዜነበረ መንእሰይ ተወፍዩ ሃገር ኣውሒሱ። ካብ 2000 ንዯሓር 

ሎ መንእሰይ ሃገር ኣብ ምህናጽ ይሰርሕ ኣሎ።  

ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ግና፡ ንመንእሰይ ወለድ ኣብ ሃገሩ ብሰላም ክነብር ናይ ምንቓስቓስ ናጽነቱ ተኸቢሩ፡ ተማሂሩ ሰሪሑ ነጊደ ሓሪሱ ናብርኡ ከምሓይሽ ዕዴል 

ኣይሃቦን። በብጊዙኡ ዓቕሚ ኣዲም /ሄዋን/ ዜበጽሔ መንሰይ ዕጫ ሳዋ ትጽበዮ። ብወትሃዯራዊ ኣትሓሕዚ ተሪር ዱሲፕሊን ይትሓዜ። ኮብሊልካ ተባሂሉ ይግፈፍ 

ይቕጻዕ፡ ኣብ ሰራዊት ክሳብ ዜተረሸኑ ከምዜነበሩ ይፈልጦ የለን። ስግር ድብ ክኸይዴ ዜተረኽበ ጥይት ይትኮሰሉ ዜቕተሉ ዜእሰሩ ዜሳቐዩ ኣለዉ። ኣብ ማእቶት 

ጉልበቱ ይሃልኽ ዜረኽቦ ገንብ የብሉን። መንእሰይ ኤርትራ ኣገልጋሊ ሰበ ስልጣናት እምበር ናብርኡን ሂወቱን ከምሓይሽ ስለይክእል ብዚዕባ መጻኢ ዕዴሉ ክሓስብ 

ግዴነት እዩ። ብሰላም ዜነበረሉ ቦታ ክረክብ ብስግረ ድብ ኣቢሉ ናብ ምዴረ በዲ ሳሃራን ናብ ባሕሪ መዱተራንያን ይውሕዜ ኣሎ። ሬሳታት መንእሰያት ቐለብ ኣሞራን 

ዓሳን ዜኾነ ዉሁዴ ኣይኮነን። እቲ ዕዴለኛ ኣብ ዉሑስ ሃገራት ኣትዩ ናብርኡ ይመርሕ/ኣሎ።  

እቶም ቐዲሞት ዜተቓለሱ ኣያታትና ይኹኑ ዲሕረዎት ወለድ መንእሰያት ኩላትና ግና፡ ክሳብ ሕጂ ዯሞክራስያዊ ለውጢ ከነረጋግጽ ኣይከኣልናን። ብዘሕ ምኽንያታት 

ክቐርብ ይኽእል ገለ ቕቡል ይኸውን። ስለሓቒ ክንዚረብ ግና ከም ህዜቢ ከምቲ ንናጽነትና ብተወፋይነት ተቓሊስና ዋጋ ከፊልና ዜተዓወትና፡ ንዯሞክራስያዊ ለውጢ 

እዉን ብትብዓት ከምይተቓለስና ክንኣምን ይግባእ።  

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ለኩም መንእሰያት፡ ብቐዲሞት መንእሰያት ዋጋ ከፊሎም ምጹኡዋ ናጽነት፡ ረከቡኻ ኤርትራዊ መንነት፡ ውሓሱዋ ሉኡላውነት፡ ። ኣብ 

ኤርትራ ለኻ መንእሰይ ብኹሉ ኣይጠዓመካን። ኣብ ሰራዊት ለኻ መንእሰይ ዜበዜሔ ጸገም ኣለካ። ብረት ሒዜካ ስለለኻ ህዜብኻ ብናብራን ጥምየትን ክሳቐ 

ትርእዮ ስለለኻ፡ ምስ ህዜብኻ ተሰሊፍካ ብረትካ ኣናጻር ጨቛኒ ስርዓት ህግዯፍ ከተቕንዖ መሰረታዊ መፍትሒ ክትገብር ህዜብኻ ይጽበየካ ኣሎ። ህዜባዊ ማዕበል 

ኩሉ ግዛ ተዓዋቲ ስለዜኾነ ንመሰልካ ምቕላስ ፍትሓዊ እዩ። 

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ለኹም መንእሰያት፡ ኣብ ዉሑስ ቦታ ኣቲኹም ናይ ዯሞክራሲ ጸጋ ኣለኩም፡ ህዜቢ ኣብ ምዴሓን ግዛ ይህብ ህጹጽ ዕማም ስለዜኾነ፡ ኣንጻር 

ህግዯፍ ክትምክቱ ሽግር ህዜቢ ክፍታሕ ኢዴ ኢዴ ተታሓሓዙኩም ክትሓብሩ ንጽውዕ። ኣውያት ህዜቢ ክትሰምዑ ዜተዓብሰ ዴምጺ ህዜቢ ብዓውታ ከተቓልሑ። 

ከምቲ ኣብ ጀነቫን ኤውሮጶኣዊ ሕብረት ዜገበርኩሙዎ ሕጂ’ውን ኣብ መጋባኣያ ዓለም ከይዴኩም ዴምጽኹም ከተስምዑ ህዜቢ ይጽበየኩም ኣሎ። ሳላ ጸጋ ዯሞክራሲ 

መራኸቢ ብዘሓን ኣብ ኢዴኩም ስለሎ፡ እቲ በሊሕ ኣእምሮኹም ተጠቒምኩም ግዛኹም ጉልበትኩም ኣብ ፍታሕ ህዜቢ ከተተኩሩ ምፍልልያ ገዱፍኩም ተፋቐሩ። 

ህዜበይ ኣለኹ ኣብ ጎንኻ ኢልኩም ዋልታ ክትኮኑሉ፡ እቲ ናይ ይኣክል ዴምጽኹም ኣወዲዴብኡ ክሰፍሕ ካብ በርከትኩሙዎ ንላዕሊ   ፍጥነት ክትውስኹ 

ምሕጽንታና ከነቕርብ ሓበን ይስምዓና። ግዯ መንእሰይ ንለውጢ ሞቶረን መሪሕን ስለዜኾነ ሃየ መንእሰይ ንመሰልካን መሰል ህዜብኻን ብናህርን ብህዜባዊ ማዕበልን 

ተበገስ።   

 ብክፍሊ ዛና ም.መ.ኤ.ዯ ዜዲሎ መጽሔት 

 

 

ግዯ መንእሰይ ኣብ መስርሕ ለውጢ፡ 
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ብዕለት 17/ መስከረም/ 2020  ካብ ኤርትራ 4- ሰበ ስልጣናት ናብ ሱዲን ሚስጥራዊ መገሻ ገይሮም  ብ-19/ መስከረም/ 2020 - ኣብ 3ይ መዓልቶም 

ብደባይ ገይሮም ኣስመራ ከምዜተመልሱ ሓበሬታ በጺሑና። ንኤርትራ ዜወከሉ 4 - ሰበስልጣናት ኣስማቶም ሓላፍነቶም ከምዙ ዜስዕብ እዩ።  

 መጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሰ ኣዚዙ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ (2) እምናይ ሱሌማን ወኪል ሃገራዊ ዴሕነት። (3) ኮሎኔል መልኣከ / ወዱ 

ፊተውራሪ/ ምክትል ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ኢንጅነር ተወልዯ ኣረፋይነ። (4) መጀር ግርማይ  ሃብተገርግሽ ሓላፊ ጸረ ኣየር ከምዜነበሩ ይሕበር። 

ዜገበሩዎ ሚስጥራዊ መገሻ መቐጸልታ ናይ ዜሓለፈ ወግዓዊ ርክብ ከምዜኾነ ይግለጽ።  

ኣብ July 20, 2020- ብጀነራል ፊሊጶስ ዜምራሕ ጉጅለ ሰነዩዎ፡ ብሪጋዯር ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ዲይረክተር ሃገራዊ ዴሕነት፡ መጀር ጀነራል ሑመዴ 

ካሪካረ ኣዚዙ ሓይሊ ባሕሪ፡ መጀር ጀነራል ሮሞዲን ዑስማን / ኣውሊያይ/ ኣዚዙ ተወርወር እዙ ብወግዒ ንሱዲን ከምዜበጽሑ ብመራኸቢ ዓለም 

ተርጊሑ ነይሩ።  ኣብ ርክባቶም ወትሃዯራዊ ጸጥታውን ናይ ባሕርን ገለ ስምምዕ ከምዜገበሩ ይሕበር። ኣብ ርክባቶም ኤርትራ ቕረበቶ ሓሳብ፡ 

ኣቕሪባ ገማግም ቐይሕ ባሕሪ ሱዲንን ኤርትራን ንምቑጽጻር ንክልቲኡ ሓይሊ ባሕሪ ወሃህዴ ሓይሊ ዕማም ክቐውም ሓቲቶም ነይሮም። ብወገን 

መንግስቲ ሱዲን ግና ተቐባልነት ከምይረኸበ ይሕበር። ብወገን ሱዲን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነናታ ገማግም ባሕሪ ክትቖጻጸር ኣለዋ ኢሎም ከምዜወሰኑ 

ብቐረባ ዜፈልጡ ሰበ - ስልጣናት ሱዲን ብይወግዓዊ መንገዱ ክዚረብሉ ይስማዕ። 

 

ኢሰያስን መራሕቲ ህግዯፍን ብባህርያቶም ኣብ ኤርትራን ከባቢናን ሰላምን ቕሳነትን ለዎ ሂወት ክርእዩ ኣይተዓዯሉን። ሓዊ ወሊዖም መጥፋእቲ ሓዊ 

ኮይኖም ክቐርቡ ስለዜፍትኑ ፖለቲካውን ዱፕሎማስያውን ትያትሮ ምጽዋት ባህርያቶም ንምብራቕን ቐርኒ ኣፍሪቓን ከሸግርዎ ከምዜጸንሔ ብዘሕ 

ተጻሒፉ ነይሩ። ብኤርትራ ዜቐረበ ሓሳብ ተቐባልነት ስለይነበሮ ኢሰያስን ህግዯፍን ኣብ ጉዲይ ሱዲን ዜፍሕሱዎ ውዱት ዕላማኡን እንታይ 

ከምዜመስል፡ ብከመይ ሓዊ የሳዉሩዎ ብከመይ መጥፋእቲ ሓዊ መሲሎም ይቐርቡ ዜረኸብናዮ ሓበሬታ ከነካፍለኩም።  

ምስ ገባቲ ስርዓት ኢሰያስ + ህግዯፍ ጽቡቕ ዜምዴና ለዎ ናይ ባሕሪ ሸፋቱ ሓዯ ሳልሕ ኣቡ ፋጥና ዜበሃል (ሓልፋዊ) ሓዯ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ናይ 

ምንቕስቓስ ባሕሪ ስለዜኾነ፡ ምስ 09- ትካል ንግዱ ቐይሕ ባሕሪ ኤርትራ ነዊሕ ግዛ ኣብ ይሕጋዊ ንግዱ ተዋፊሩ ክሰርሕ ከምዜጸንሔ ይግለጽ። ኣብ 

2015 - ብፍላይ ኣቡ ፋጥና ምስ ገለ ግብጻውያን በዯዊን ኮይኑ ኣብ ይሕጋዊ ምስጋር ዯቒሰባት ተዋፊሩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜወርዴ ዜነበረ 

በዯል ኢዴ ከምዜነበሮ ረጋግጹ ጭብጥታት ከምለዉ ይሕበር። ሳልሕ ኣቡ ፋጥና ሓዲሩን ዯቑን ኣብ ከተማ ኣልቓሂራ ስለዜቕመጡ፡ ምስ 

ግብጻውያን ይሕጋውያን በዯዊን ዋላ ምስ ገለ ሰበ ስልጣናት ግብጻውያን ነጋድን ናይ ረብሓ ጥቡቕ ርክባት ከምሎዎ ይንገረሉ።  

እዙ ከምዙ ኢሉ እንኮሎ ንነብሶም ተቛወምቲ ምብራቕ ሱዲን ተባሂሎም ዜጽውዑ፡ ናይ መሬት ናይ መንነት ጉዲይ ዜምልከቱ ብባሕሪ ዜፍጠር ዓበይቲ 

ይተፈትሑ ፖለቲካዊ ጉዲያት ስለለለዉና ኢሎም ንመንግስቲ ሱዲን ንዜቛወም ጥርዓን ከቕርቡ ከምዜጸንሑ ይገልጹ። መንግስቲ ሱዲን ንሎ ሽግር 

እንተይተፈቲሑዎ ኣብ ገማግም ባሕርን ወዯብ ፖርት ሱዲን ዜኣትዋ መራኽብ ክሃርሙወን ከምዜኾኑ ብዴምጺ ዜተሰነየ ምፍርራሕ ለዎ 

መጠንቐቕታ ክህቡን ክገልጹን ጸኒሖም።  

ኣዕናዊ ፖለቲካዊ ጸወታ ህግዯፍ ኣብ ሱዲን ቐርኒ ኣፍሪቓን ጽልዉኡን፡ 
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ኣብ ዜሓለፈ ሰሙን ኣብ ገምግም ባሕሪ ክሳብ ዓጊግ ሎ ቦታታት ሱዲን መራኽብ ኮለላ የካይደ ነይሮም። ፓትሮል ኣብ ካይዴሉ ዜነበረ ግዛ ናይ 

ሱዲን ሓንቲ ፈጣን ጃልባ ተሃሪማ መጠነኛ ጉዴኣት ከምዜወረዲ ናይቲ ዝባ ነበርቲ ይሕብሩ። መንግስቲ ሱዲን ብወገኑ መንነቶም ይፍለጡ ናይ ባሕሪ 

ሸፋቱ ተኹሲ ከፊቶም ነታ ፈጣን ጃልባ ምስሃረሙዋ፡  መርከቦም ሒዝም ብቕጽበት ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ከምቕንዑ ይገልጹ። እቲ 

ብተቛወምቲ ምብራቕ ክወሃብ ዜጸንሔ መጠንቐቕታ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሱዲን ዜተሰምዔ ተኹሲ ናብ ሱዲን ዜግበር ንግዲዊ ንጥፈትን ምንቕስቓስ 

መራኽብ ውሕስነት ከምይብሉይግለጽ ኣሎ። ብሃብታማት ዜውነና ብሕታዊ ናይ ንግዱ መራኽብ ኣብ ባሕሪ ሱዲን ሎ ይርጉእ ኩነታት ስግኣት 

ስለዜፈጠረሎም ምቑጽጻር ክግበረሉ ንመንግስቲ ሱዲን ክሕብሩ ከምዜጸንሑ ይስማዕ። ስዑዴያን ዓረብ ኤሚራት ብወገንን ናይ ባሕሪ ጸጥታዊ ስግኣት 

ክውገዴ ምቑጽጻር ክግበረሉ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሓቢርካ ዜስርሓሉ ኩነታት ክፍጠር ቕርቡዎ ሓሳብ፡ ብተዋዋሪ ኣገባብ ንስርዓት ህግዯፍ 

ርብሕ ንሱዲን ጸቕጢ ክፈጥር ከምዜኽእል ዜገልጹ ናይ ጂኦ ፖለቲካ ኪላታት ትንታኔ ክህብሉ ይስምዑ። ናይ ሱዲን ገማምግ ባሕሪ ከምዙ  እናሃለወ 

12/ 09/ 2020- ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ገማግም ባሕርን ዯሴታትን ከባቢ ሓስመት ተበጊሶም፡ ንሰሜን ንማርሳ ጉልቡብ ንማርሳ ተኽላይ ንበሪጠ 

ክሳብ ክሊ ግዜኣት ባሕሪ ሱዲን ክሳብ ዓጊግን ብፈጣናት ጃላቡ ገይሮም ኮለላን ፓትሮልን የካይደ ከምለዉ ይፍለጡ። ሓዯ ካብ ተዋዋሪ ውዱት 

ህግዯፍ ንገማግም ባሕሪ ሱዲን ርግኣትን ውሕስነትን ከምይህልዎ ሓዊ ወሊዕካ፡ ንግዲዊ ቕልውላው ኣዕቢኻ ኣብ ኢኮኖሚ ሱዲን ዜፈጥሮ ቕልውላው 

ምዕባይ ይጽዕሩ። ህግዯፍ ነቲ ዜወልዕዎ ሓዊ ንምጥፋእ ጥዉይ ኢሎም ካልእ መንገዱ ሒዝም ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ዓረቕቲ መሲሎም ክቐርቡ 

ይፍትኑ። ቐንዱ ዕላምኡ ኣብ ገማግም ቐይሕ ባሕሪ ሱዲን በይኖም ክቖጻጸሩዎ ስለይክእሉ፡ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ተወሃሂድም ክሰርሑ ጸጥታዊ 

ውሕስነት ባሕሪ ክረጋገጽ ይኽእል ኢሎም ከእምኑዎ ይፍትኑ። ሱዲን ናይ ባሕሪ ጸጥታዊ ውሕስነት እንተየለ ንግዲዊ ምንቕስቓስ ስለዜጎዴል  

 

ኢኮኖምያዊ ቕልውላው ከጋጥሞም ከምዜኽእል ስለዜግምግሙ፡ ኤርትራ ቕረበቶ ሓሳብ ሱዲን ክቕበሉ ኣማራጺ የብሎምን ዜብል መረዲእታ 

ስለለዎም፡ ህግዯፍ ኣብ ልዕሊ ሱዲን ከቢዴ ኢኮኖምያዊ ጸቕጢ ምግባር ዜዓበየ ተልእኾ ኣለዎም። ኤርትራን ሱዲንን ብሓባር ንገማግም ቐይሕ ባሕሪ 

ክቖጻጸራ ብጸቕቲ ኣብ ስምምዕ እንተበጺሖም ሱዲን ካብ ብልሽውናን ይሕጋዊ ንግዱ ኣይምልጡን እዮም። 09- ትካል ንግዱ ቐይሕ ባሕሪ ኤርትራ፡ 

ምስ ሳልሕ ኣቡፋጥና በዯዊን ምስ ሃብታማት ሱዲን ተወሃሂደ ይሕጋዊ ንግዴን ኮንትሮባንዲን ብጸሊም ምቕይያር ገንብ ሓዋላ ልምዱ ለዎም ኣብ 

ኢኮኖምያዊ ቕልውላው ከእትዎም ከምዜኽእል ሱዲናውያን ናይ ኢኮኖሚ ሙሁራት ይገልጹዎ እዮም።   

ኢሰያስ ምስ ድክቶር ኣቢ ብለዎ ዜምዴና ዓለማዊ እገዲ ስለዜወረዯሉ፡ ኣብ የመን ምስ ኣዕራብ ለዎ ጂኦ ፖለቲካዊ ዜምዴና ተጠቒሙ ቐርኒ ኣፍሪቓ 

ንምሕማስ ክሰርሕ ዕዴል ዜተኸፍተሉ ይመስል ዜብል ብገለ ሰበ ስልጣንን ናይ ጂኦ ፖለቲካ ተንተንትን  መግለጺ ክህብሉ ይስማዕ። ኢሰያስን ህግዯፍን 

ነብሶም ሰላም ይብሎም ሰላም ዝባ ኣፍሪቓ ክርምሱ ፖለቲካዊ ጸወታ ከምየቑርጹ እቲ ቐዯም ዜኸሰሩዎ ሕጂ ናይ ዝባ ቐርኒ ኣፍሪቓ ጎብለል ክኾኑ 

ነቲ ዱፕሎማሲያዊ ኩነታት ክጥቐሙሉ ከምዜጽዕሩ ይሕበሩ።      

 

ብክፍሊ ዛና ም.መ.ኤ.ዯ ዜዲሎ መጽሔት 
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                                                   ህዜቢ ኳዛን ምእሳር ብሕልና ዓገብ ክንበል ይግባእ፡ 

                                                      /ምመኤዯ/ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ፡ 

ኣብ ልዕሊ ውልቐሰብን ኣብ እኩባትን ዜኾነ ግፍዕን በዯልን ክፍጸም ምስእንርኢ ዓገብ ክንብል ሞራላውን ሕልናውን ግዳታ ኣለና። ከባቢ 700 ዜኾኑ ህዜቢ ኳዛን 

ናይ ኣንበጣ መከላኸሊ መዴሃኒት ክወስደ ምስተጸዉዑ፡ ትሕተ ዕዴመን ልዕሊ 70-80 ዓመት ለዉ ዓበይቲ ወለዴን ብእኩብ ተኣሲሮም። ምስ ጎረባብቲ ዓዴታት 

ሎ ናይ መሬት ክርክር ብሽምግልና ዓበይቲ ዓዱ ክፍታሕ ባህሊ ህዜብና ስለዜኾነ ከም ምኽንያት ክቐርብ ቕኑዕ ኣይኮነን። / ምመኤዯ / ምንቕስቓስ መንእሰያት 

ኤርትራ ንዯሞክራሲ፡ ኣብ ልዕሊ ህዜቢ ኳዛን ዜተፈጸመ ግፍዕን ይሰብኣዊ ተግባርን ኣጥቢቕና ከምንኹኑኖ ከነረጋግጽ ሃገራዊ ግዳታ ስለዜኾነ ሕልናዊ ዕግበት 

ኣለና። 

ዜኾነ ሰብ በዯል እንተፈጺሙ ካብ ቤት ፍርዱ ናይ ማእሰርቲ ፍቓዴ ወረቐት ኣውጺእካ፡ ነቶም ብገበናዊ ተግባር ዜተጠርጠሩ ሰባት ብፖሊስ ጸዊዕካ ጉዲዮም 

ኣጻሪኻ፡ ኣኽባር ሕጊ ክሲ መስሪቱ ናብ ቤት ፍርዱ ከቐርብ ሕጋዊ ኣገባብ እዩ። ቤት- ፍርዱ ንጥርጡር ገበን ከምዜፈጸመ ረጋግጽ ጭብጢ ረኺቡ ገበነኛ ኢሉ 

ክውስን ገበናዊ መቕጻዕቲ ክህብ ይኽእል። እቶም ዜተጠርጠሩ ሰባት ኽሰሶም ጉዲይ ቕኑዕ ኣይኮነን ጭብጢ ስለይብሉ ንጹሃት ኢና ኢሎም ምስ ኣኽባር ሕጊ 

ክማጎቱ ማዕረ መሰል ኣለዎም። ናጻ ቤት ፍርዱ ዜተኸሰስሉ ጉዲይ እምን ጭብጢ ከምይብሉ ምስረጋግጽ ንክሱሳት ብናጻ ከሰናብት ሕጋዊ ስልጣን ክህልዎ 

ይግባእ። 

ኣብ ስርዓት ህግዯፍ ግና ብይፍቓዴ ቤት ፍርዱ፡ ሰባት ብፖሊስን ጸጥታን ተታሒዝም ኣብ ማእሰርቲ ንይተወሰነ ግዛ ምጽናሕ ልሙዴ ተግባር እዩ ። እቲ ሕጋዊ 

ኣገባብ እናተጣሕሰ ሰብኣዊ መሰል ዛጋታት ምግሃስ ብሞራልን ሕልናን ቕቡል ኣይከውንን። ንህዜቢ ኳዛን ይቕቡል ምኽንያት ፈጢርካ ጸዊዕካ ብኣልማም ምእሳር 

ሰብኣውነት ዜጎዯሎ ይሓላፍነታዊ ፍጻሜ እዩ ። ካብ 2010- ህዜቢ ወረዲ ካርነሽምን ካልእ ወረዲታትን ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ዜርከብ ልሙዕ ናይ ሕርሻ ቦታ 

ንኣገልግሎት ቱሪስም ዜብል መምኸነይታ ገይሮም ዜለኣገደዎ ከይሓርሱ ከምዜተኸልከሉ ብዘሕ ግዛ ከምዜተርበሉ ተኸታቲልናዮ ኢና። ኣብ ህዜቢ ኳዛን ዜወርዴ 

ሎ ማእሰርትን ግፍዒ ንሳልሳይ ግዛ ይፍጸም ከምሎ ኣብ ዱያስፖራ ዜቕመጡ ተወለዴቲ ኳዛን ጭብጥታት ኣቕሪቦም ክገልጹዎ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ልዕሊ 

ዛጋታት ብሓፈሻ ዜውሰዴ ይቕኑዕ ስጉምቲ ኩሉ ግዛ ዓገብ ክንብል ኩልና ሃገራዊ ሓላፍነት ኣለና። ኣብ ክንዱ ህዜቢ ኳዛን ኮይና ንዜወረድም በዯል ክንኩንን፡ 

ብዚዕብኦም ክንጽሕፍ ኣውያቶም ክስማዕ ከነቓልዕ ክንጣበቕ ብኩልቲኡ መንፈሳዊ እምነት ከም ቕደስ ተግባር ይቑጸር። ብሕግን መትከላት ሰብኣውነትን ቕቡል 

ስለዜኾነ ንዯለይቲ ፍትሒ ሰማምዕ ይከሓዴ ሓቒ ከምዜኾነ ተገንዙብና፡ ንስርዓት ህግዯፍ ዯጋጊምና ዓገብ ዓገብ ክንብል ይግባእ ንብል ምመኤዯ። ካልኦት ዯለይቲ 

ፍትሒ ብወገኖም እዉን ዓገብ ክብሉ ብጽሑፍን ብዴምጽን ክኹኑኑዎ ንጽውዕ። 

 

 

ክፍሊ ዛና፡ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ / ምመኤዯ / 

 

 

 

 

 

 

 


