298 - ኣብ ትግራይ ዝተወግኡ ኤርትራውያን ባረንቱ ኣትዮም፡
ህግዯፍ ሓዱሽ ክፍለ- ሰራዊት ንትግራይ ሰዱደ።
1. ብዕለት 17/ ጥሪ /2021 - ስርዓት ህግዯፍ ሓዯ ሓዱሽ ክፍለ ሰራዊት ናብ ትግራይ ሰዱደ ከምዘሎ ተረጋጊጹ። እዚ ሓዱሽ ክፍለ ሰራዊት
ብኣቛሙኡ ዝበዝሑ ካብ ተወላዶ ሳሕል ኮይኖም ካብ ከባቢ ናቕፋን ኣፍዓበትን ካብ መፍገርገሊል ቓምጨዋይን ማህሚመትን፡ ካብ ከባቢ ቓሮራ
ክሳብ ዶብ ሱዲን ዝርከብ ቦታታት ናይ ሳሕል ብሓይሊ ዝተገፈፉ ዜጋታት እዮም። መብዛሕትኦም ብዕድመ መንእሰያት እዮም። እዞም ዝተገፈፉ
ኤርትራውያን ኣብ ከባቢ ኣፍዓበት “ኣይዯብ” ዝተባህለ ቦታ ናይ 3- ኣዋርሕ ወትሃዯራዊ ታዕሊም ወሲዶም፡ ከም ናይ ዞባ ሰሜናዊ ቐይሕ ባሕሪ
ሚሊሽያ (ዕቑር ሰራዊት) ተባሂሎም ይጽውዑ። ነዛ ሓዲስ ክፍለ ሰራዊት ዝመርሕ ሓላፊ ማሕሙድ ዕምረ ይበሃል።
2. ብዕለት 18/ ጥሪ/ 2021- ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ውግእ፡ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ 298 ውጉኣት ናብ ባረንቱ ኣትዮም ከምዘለዉ
ካብ’ቲ ከባቢ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረጋጊጹዎ። እዞም ኣማኢት ዉጉኣት መኣስ ኣበይ ከምዝተውግዑ ዝገልጽ ዝርዝር ሓበሬታ ግና ኣይበጽሓናን።
ምንቕስቕስቓስ መእሰያት ኤርትራ/ ንሓርነት - ንዯሞክራሲ/ ብዶክተር ኣቢ ዝምራሕ ፈዯራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንምሕጋዝ፡ ኢሰያስ ብዝሃቦ
ትእዛዝ ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ዶባቱ ተሰጊሩ፡ ኣብ ውሽዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኢደ ኣትዩ ይዋጋእ ከምዘሎ ብመረጋገጺ ኣትሓሒዝና
ብዙሕ ግዜ ሓበሬታ ክንህብ ከምዝጸናሕና ይዝከር። እዞም ትማሊ ንባረንቱ ዝኣተዉ 298 ዉጉኣት ኤርትራውያን እዉን ተወሳኺ መረጋጋጺ እዩ።
ዓበይቲ ናይ ዓለም ዓበይቲ ዜና ማዕከናት፡ ከም New York Times, Reuters, and Bloomberg, ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ
ኣትዩ ይውጋእ ከምዘሎ ኣቓሊሔንኦ ነይረን። ስርዓት ኢሰያስን ዶክተር ኣቢን ግና ሓሶት እዩ ኢሎም “ኣሉታ” ሂቦሙሉ ነይሮም።

.
ጀነራል ስዩም በላይ፡ ኣዛዚ ሰሜን እዚ፡

ዶክተር ሙሉ ነጋ ግዝያዊ ኣምሓዲሪ፡

መጀር ጀነራል ስዩም በላይ፡ ንሃገራዊ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ወኪሉ ኣዛዚ ናይ ሰሜን እዚ ኮይኑ ንኩናት ዝመርሕ ዘሎ ኢትዮጵያዊ እዩ። ንሱ
ኣብ ከተማ መቐለ ብኣዲራሽ ሰማእታት ዝጽዋዕ መኣከቢ ቦታ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣኼባ ኣካይደ ነይሩ። ካብ ተሳተፍቲ ትግራዎት ናይ ኤርትራ
ሰራዊት ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣትዮም ይዋግኡ፡ ንብረት ህዝቢ ይዘምቱ ኣለዉ ስለምንታይ ሉኡላውነትና ተዯፊሩ ኢሎም ሓቲቶሙዎ። ጀነራል
ስዩም ህዝቢ ትግራይ ብዓይኑ ዝተዓዘቦ ስለዝኾነ ሓሶት እዩ ኢሉ ክኽሕዶ ዝከኣል ኣይነበረን። እወ ሓቒ’ዩ ሰራዊት ኤርትራ ኣትዩ እዩ ግና
ኣይተዓዯመን። ናይ ውሽጥና ኩናት ባዕልና ከነካይዶ ዓቕሚ ኣለና። ንሳቶም ምእታዎም ንዓና እዉን የሕመና እዩ ኢሉ ኣሚኑሉ። ዝተዘምተ ንብረት
ኣብ ውሽጥና እንተሎ ተጻርዩ ክምለሰል እዩ። ካልኦት እንተዘሚቶሙዎ ግና ካልእ ጉዲይ ስለዝኾነ ክጻረ ኢዩ ዝብል ሓቐኛ መልሲ ሂቡዎም።
ዶክተር ኣቢ ዝተመዯበ ግዝያዊ ከም ኣምሓዲሪ ዶክተር ሙሉ ነጋ; ንህዝቢ መቐለ ኣኪቡ ስለዘዘረቦ ተመሳሳሊ ሕቶ ቐሪቡሉ። ንሱ እዉን ከም ናይ
ጀነራል ስዩም ተመሳሳሊ መልሲ ሂቡ። ዶክተር ሙሉ ሰራዊት ኤርትራ እወ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣትዩ ተዋጊኡ እዩ ኢሉ ኣሚኑሉ። ክልቲኦም ነቲ
ሓቒ ከምዝኣመንሉ ናይ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ኣዱስ ትሪቡን፡ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ዜና ማዕከናትን ኣረጋጊጸን ተዛሪበናሉ እየን። “ሓቒ ብርእሳ
እንተቐበርካያ ብእግራ ትወጽእ” ከምዝበሃል፡ ንኩናት ናይ ኢትዮጵያ ዝመርሔ ጀነራልን ንብልጽግና ዝውክል ግዝያዊ ኣምሓዲሪ ትግራይ ነቲ ሓቒ
ኣሚኖሙሉ ኣለዉ። ዓለማዊ ትካላት ቐይሕ መስቐልን ኮሚሽን ስዯተኛታት ተወሳኺ መረጋገጺ ከምዝሃብሉ ይፍለጥ። ስለዚ ኢሰያስን ዶክተር ኣቢን
ዝኸሓድዎ፡ ናቶም ፖለቲካውን ወትሃዯራውን ጸወታ ዕርቓኑ ዘውጽእ ሓቒ ብእግራ ስለዝወጸት፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከምዝተዋግኡ ንኹሉ
ዓለም ተነጺሩ ኣሎ።
መዯምዯምታ፡ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣብ መዓስከር ስዯተኛታት ይጠሚ ይጋፋዕ፡ ተጨውዩ ንኤርትራ ኣትዩ ይእሰር ኣሎ። ሰራዊት
ኤርትራ ኣብ ዘይመሬቱ ኣትዩ ይዋጋእ ስለዘሎ ይሃልቕ ይስንክል ኣሎ። ገለ ዉጉኣት ብዉሑዲት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትር ይርሸኑ ኣለዉ። ንስዯት
ዘምርሑ ኣብ በረኻታ ኤርትራ ከም ዯቒ ዛግራ ተብቲኖም ዘለዉ ብዙሓት እዮም። ከም ዯለይቲ ፍትሒ ሃገርና ከነውሕስ ህዝብና ከነድሕን፡ ሰብኣዊ
ክብሪና ክንመልስ፡ ኣንጻር ኣዕናውን ዱክታተር ህግዯፍ ብትብዓትን ብሓዯ ድምጽን ንቓለሰሉ ቕኑዕ ግዜ ሕጂ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ገዱፍና ኢዯይ ኢድካ
ኢልና ተሓባቢርና ክንቓለስ ብክብሪ ንጽውዕ።

ክፍሊ ዜና፡ ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ/ንሓርነት
20/ጥሪ/2021

1

ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንሓርነት/ንዯሞክራሲ

eymd61@gmail.com

