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             ጠገለ ዝሰኣነ ግዱድ ዕስክርና:: 

ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ወሪድዎ ዘሎ ሕሰምን ሕማቕ ምሕደራን ኣብ ዲቕ ዝበለ ድኽነት ወዲቑ ሰለ 

ዘሎ፣ ብዙሓት ትሕቲ ዕድመ ደቁ ኣብ ክንዲ ናብ መኣዲ ትምህርቲ፡ ናብ ሸቐጥ (ፉል፣ ማስቲካ፣ ሓለዋ፡ 

ሽጋራ፣ ቆሎ፣ ዝበሰለ እንቋቑሖ ወዘተ) ከዋፍሩዎም ጸኒሖም ኣለዉ። ካብዚ ዝተረኽበ ቅሩብ ቅራቦ 

ንስድራታቶም ክዕንግሉ ጸኒሖም። ነተን ስድራቤታት ቅርብ ኢልና ምስ እንምልከተን፣ ዓባይ ሓፍቶም ወይ 

ዓቢ ሓዎም ኣብ’ቲ ብግዱድ ዕስክርና ካብ ዝጽመዱ ዓመታት ኣሕሊፎም፣ ስድራ’ቤታቶም ዓንጋሊ ስኢነን 

ምህላወን ንግንዘብ። እዞም ትሕተ ዕድመ ደቅና ነቲ ቁጠባዊ ሃጓፍ ናይ ስድራ ክምልኡ፣ ኣብ ሸቐጣ ሸቐጥ 

ተዋፊሮም እንከሎዉ፣ ካብ ዝተፈላለየ ከተማታትን ዓድታትን ብስርዓት ህግደፍ ተገፊፎም ኣብ መዓስከር 

ታዕሊም ኣፍዓበትን፣ ኣብ መዓስከር ታዕሊም ሳዋ፡ ን ኣስታት ሰልስተ ወርሒ ወታሃደራዊ ታዕሊም ክወስዱ 

ድሕሪ ምሃብ፡ ስርዓት ህግደፍ ናብ ዓውደ ኲናት ክጠብሶም ብሃታ ሃታ ናብ ሰራዊት ክምድቦም ክጓየ’እዩ 

ዝተራእየ።  

እቶም ብሃታ-ሃታ ዓሊሙ ኣውጺእዎም ዘለዉ ደቅና ኣስታት 5,700 እዮም። ስርዓት ህግደፍ፣ 

ንሰራዊት ኤርትራ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ተጠንቀቅ ትእዛዝ ኣሕሊፉ ድሉዋት ጌርዎም ኣሎ። እዞም ኣብ 

ታዕሊም ኣትዮም ዝጸንሑ መንእሰያት፣ ናብተን ኣብ ቀዳማይ ተጠንቀቅ ዝርከባ ክፍላተ ሰራዊት ሓይልታት 

ምክልካል ተመዲቦም ኣሎዉ። ብርጋደር ጀነራል ተኽለ ልብሱ ኣብቲ ኣብ ኣፍዓበት ብዕለት 16/10/2021 

ዝተጸንበለ ናይ መፋነዊ ስነስርዓት፣ ተረኺቡ ዝሃቦ መደረ እዚ ኒሩ። "ወያነ ክሳብ፡ ዘሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ 

ሰላም ክርከብ’ዩ ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን። ኽንድ ዝኾነ፣ ንወያነ ሓግሒግካ ንምጥፋእ መንግስቲ ኤርትራ 

ብቐዳማይ ደረጃ ሰሪዑ ዝነጥፈሉ ዕማም እዩ። እዛ ብብዙሕ መስዋእቲ ዘምጻእናያ ሃገር፣ እዞም ሓሳዳት 

ወያነ ንዝተበገሰትሉ ሓላል ዕላማ ኾሊፎምዎ እዮም። ዓይንና ከይሓሰለይና፡ ለይትን መዓልትን ዓይንኹም 

ሰለም ከየበልኩም ኣሰር ኣሕዋትኩም፡ ኣሓትኩም፡ ኣቦታትኩምን ኣዲታትኩምን ከይተገበዝኩም ክትሰርሑ 

እምሕጸነኩም ክብል መደርኡ ደምዲሙ።" 

ካብ ፈቐዶ ጎደነታት ተገፊፎም፣ ኣብ ኣፍዓበት ክስልጥኑ ዝጸንሑ ትሕቲ ዕድመ ኣስታት 2,700 

መንሰያት ናብዘን ኣብ እዚ ደቡብ ዝርከባ ሸውዓተ ክፍላተ ሰራዊት ተመዲቦም ኣለው። እዞም ብኣስገዳድ 

ዝተሰለፉ ትሕቲ ዕድመ መንሰያት ደቅና መተካእታ ናይቶም ኣብ ዓውደ ውግእ ሰርዓት ህግደፍ፣ ናይ 

ዓሰርተ ሓደ ወርሒ ኣእትዩ ዘጥፍኦም ሰራዊት ክትክእ እዩ ዝጓየ ዘሎ። ብዘይካ ኣብቲ ዙርያታት ናይ ሃገራዊ 

ኣገልግሎት ኣእትዮ ከሰልጥኖም ዝጸንሑ ኣስታት 3,000 ብዝተፈላለየ ጉዳያት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣትዮም 
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ዝነበሩ ኣብ ሳዋ ተዓሊሞም ኣለዉ። ብርጋደር ጀነራል ምኪኤል ሃንስ ምክትል ሓላፊ እዚ ምዕራብ ኣብቲ 

መፋነዊ መመረቅታ ተረኺቡ ተመሳሳሊ ናይ ኲናት ዳንከራ መደረ ኣስሚዑ። እዞም ተዓላሞ ኣብ እዚ 

ምዕራብ ዓሪደን ኣብ ዝርከባ ክፍላተ ሰራዊት ተመዲቦም ክሰርሑ ድሮ ነናብ በተኦም በጺሖም ኣሎዉ። 

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ናይ ኲናት ዳንከራታትን ፈከራታትን እንዳ ኣጓሳጎሰ ንሰፊሕ ኲናት 

ምድላዋት ይገብር ከምዘሎ ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝተኸወለ ኣይኮነን። 

ስርዓት ህግደፍ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዝጅምሮ መበል 34 ዙርያ ኣሰልጢኑ ኣውጺኡ ኣሎ። 

ብሓርፋፍ ገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዙርያ 15,000 መንእሰያት ሰልጢኖም እንተድኣ ኢልና ብጠቕላላ 

510,000 ብመስርሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰልጢኖም። ብሓርፋፍ ገምጋም ህዝቢ ኤርትራ ሓሙሽተ ሚልዮን 

ኢልና እንተወሲድናዮ፣ እቲ ዓያዪ ሓይሊ ሓደ ሚልዮን እንተ ገምጊምናዮ 50% ይኸውን ኣሎ። ኣብ ዓለም 

ኤርትራ ጥራይ እያ ፍርቂ ካብ ዓያዪ ህዝባ ወተሃደር ዝገበረት። እዚ ኣሃዝ ብዓንደርእሱ ብዙሕ’ዩ ዝዛረብ። 

ዓቢ ክፋል ናይ ህዝብኻ ወተሃደር ጌርካ ሃገር የማዕብል ኣለኹ ምባል ምስሉይነት ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ 

ጸገም ዘሎዎ መራሒ እዩ ዝመርሓ ዘሎ እንተ ተባህለ ካብ ሓቂ ዝርሓቐ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ደላይ 

ሰላም እዩ፣ ኽንድ’ዝኾነ ድማ ነዚ ጨቋኒ ስርዓት ናብ ናይ ታሪኽ ጉሓፍ ከይደርበየ ደቂሱ ክሓድር ስለ 

ዘይክእል ብሓደ ተላዒሉ ክቃለስ ግዴታ እዩ። መንእስያታ ዘይትሕብሕብ፣ ዘይትሓቁፍ ሃገር መጻኢኣ 

ትስፉው ክኸውን ምጽባይ ምስ ክውንነት ስለ ዘይሳነ፡ ሃየ ንመንሰያትና ካብ ኣደራዕ ቀታሊ ስርዓት ህግደፍ 

እነናግፈሉ ትማሊ እዩ ኔሩ’ሞ ንበራበር። 

 

 

ቃልሲ ህዝቢ ተዓዋታይ እዩ!! 

25/10/2021 

ክፍሊ ዜና 

 ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንደሞክራሲ/ንሓርነት                                                         
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