ግለጽነት ዜጎዯል መስርሕ፡ ሓቕን ሓሶትን ገጽ-ንገጽ ብከመይ ይጋጠማ ?
ኢሰያስን ድክ ኣቢን ብናይ ሓባር ወትሃዯራዊ እስትራተጂ ኣውጺኦም፡ ሰራዊት ምክሌኻሌ ኤርትራ ድቡ ሃገሩ ሰጊሩ
ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ኢደ ከምእተወ በብኩርናዕና ነቲ ሓቕታት እናገሇጽና ብዘሕ መርትዖታት ነቕርብ
ከምሇና ይፍሇጥ። ብኣንጻሩ ዴማ ብኣንጻሩ ዴማ ክሌቲኦም መራሕቲ ሃገራት ነቲ ኣብ ባይታ ዜተራእየ “ሓቕን
መርትዖን ይኽሕደዎ ” ኣሇዉ። ንዜተቓሌዔ ሓቒ ክሽፍኑ እዉን ካሌእ ሕሱር ወትሃዯራዊ ሜሊ ክጥቐሙ ይፍትኑ።
ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዜኣተወ ሰራዊት ምኽሌኻሌ ኤርትራን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ሓዯ ዓይነት ወትሃዯራዊ ክዲን
(ዩኒፎርም) ከምዜሇብሱ ገይሮምዎ ኣሇዉ። ስሇዙ ግለጽነት ዜጎዯል መስርሕ፡ ሓቕን ሓሶትን ገጽ - ንገጽ ንምቕሊዕ
ዜሕግዘና (5) ሓሙሽተ መረጋገጺ ምቕራብ ኣገዲሲ ይመስሇና። ንሳቶም ዴማ፡
1. ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራ ሚኒስተራት መጓዓዜያ(ማሪታይም) ኣብ ዓሰብ ተራኺቦም፡ ወዯብ ዓሰብ ዴማ
ንኢትዮጵያ ኣገሌግልት ክህብ ክጅመር ከምዜኾነ ተሰማሚዖም ዜብሌ ሓበሬታ ይስማዕ ኣል። ክሌቲኦም
ሚኒስተራት ዜገብሩዎ ስምምዕ ግና ኩለ ግዛ ሚስጥራዊ ስሇዜኾነ ወግዓዊ መግሇጺ ኣይሃብለ ግለጽነት
ስሇይብልም። ይኹን’ምበር መቐጸሌታ ስምምዖም ብሪጋዳር ተኽሇ ክፍሊይ (ማንጆስ) ኣብ ቐረባ እዋን ከም
ኣዚዙ ምብራቓዊ ዝባ ኮይኑ ንዓሰብ ዜተቐየረ፡ ምስ ኣምሓዲሪ ዝባ ዯቡባዊ ቐይሕ ባሕሪ ኣምባሳዯር መሓመዴ
ስዒዴ ማንታይን (ወዱ ማንታይ) ምስ ናይ ኢትዮጵያ ኣዜቲ ምብራቓዊ እዙን ብሓባር ኮይኖም ንጽርግያ
ዓሰብ ክሳብ ኮምበሌሻ በጺሖም። እዙ መስመር ውሕስነት ስሇዴሌዮ ዴማ ጥብቒ ሓሇዋ ናይ ሓባር
ወትሃዯራዊ መዯባት ከምውጽኡ ይስማዕ። ወዱ ማንታይ ዯም ምፍሳስ ወቕዒ Strocke ስሇዜሓዝ ገሇ ክፋሌ
ኣካሊቱ ሇሚሱ ነይሩ። ስሇዙ ናብ ስዴራ ቤቱ ንባጽዕ ከይደ ሕክምናን ፊስዮትራፒን physiotherapy ይገብር
ስሇዜነበረ ካብ ስራሕ ተገሉለ ከምዜጸንሔ ይፍሇጥ።
2. ካብ መዓስከር ስዯተኛ፡ ካብ ከተማታት ትግራይን ካብ ኣዱስ ኣበባን ወሲኽካ ዴማ፡ በብእዋኑ ብጸጥታ ህግዯፍ
ተጨውዮም ንኤርትራ ተመሉሶ ዜተኣስሩ ስዯተኛታት ብጠቕሊሊ 9, 967 ከምዜበጽሑ ይሕብር ጸብጻብና።
እቲ እቲ በብእዋኑ ውጻእናዮ ዜርዜራዊ ሓበሬታን መርትዖን ግና፡ ብጸጥታ ህግዯፍ ዜተፈጸሙ ይሰብኣዊ
ተግባራት ብሙለኡ ዜገሌጽ ዜተማሌኤ ጸብጻብ ነይሩ ዜብሌ እምነት የብሌናን። ምኽንያቱ ብመሰረቱ ግዛን
ሰፊሕ መጽናዕትን ዴሌዮ እዩ። እንተኾነ ግና ዓቕምና ዜፈቕድ ጻዕሪ ገይርና ቕረብናዮ ጸብጻባት ዴማ ናቱ
ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ከምሇዎ ብሕሌና ንዓግበለ እዩ። ስሇዙ ገሇ ግደሳት ኤርትራውያን ኣኽብሮቶም ገሉጾም
ዴማ፡ ነቲ በብእዋኑ ውጻእናዮ ሓበሬታ ሙለእ ስእሉ መታን ክህሌወና ጽሙቕ ኣቢሌና ከነቕርቦ ጠሉቦም።
ስሇዙ ንርእይቶኦም ኣኽቢርና ዴማ ኣብ ታሕቲ ብሰላዲ መሌክዕ ገይርና ዯጊምና ከነቕርቦ ሕጉሳት ኢና።
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ካብ ትግራይ ንዜተጨውዩ ስዯተኛታት ኤርትራውያን ዜሕብር ዜርዜራዊ ሰላዲ፡
ተር
ታ
1
2
3
4
5
6
7

ስዯተኛታት ንኤርትራ ኤርትራ ዜኣተዉ
ዜተመሇስለ ዕሇት
ብዜሒ ስዯተኛ

8
9
10

12/ 12/ 2020

1370
2140

22/ 12/ 2020

37

23/ 11/ 2020
26/ 11/ 2020
28/ 11/ 2020
28/ 11/ 2020
29/ 11/ 2020
09/ 12/ 2020

ጠቕሊሊ ዴምር

300
780
940
540
140
3400
320

9, 967

ስዯተኛታት ካብ ትግራይ
ዜተጨውይለ - ቦታታት
ካብ መዓስከር ሕንጻጽ
>> >> >>>> ሕንጻጽ
ካብ በበይኑ ከተማታት
ካብ ዓዱ ግራት ዚሊምበሳን
ካብ መዓስከር፡ ሺመሌባ
ካብ ከተማ ኣኽሱም
ካብ መዓስከር ሺመሌባ
>> >> >>>> ሕንጻጽ
ካብ ኣዱስ ኣበባ፡ ብነፋሪት
ኣስመራ ኣትዮም
ካብ ትግራይ ተጨውዮም
ኤርትራ ኣትዮም ዜተኣስሩ

ስዯተኛ ኣብ ኤርትራ
ዜኣተዉለ- ቦታታት
ከረን
ኮር - መናዕ
----------ዯቐምሓረ
ተሰነይ
ባረንቱ
ባረንቱ፡ ኣብ ቤት
ማእሰርቲ ስሇያ
ሻምብቖ
ተኾምብያ
ንእምባትካሊ ከይድም
ኣብ በበይኑ ኣብያተ
ማሰርቲ ኣትዮም

ሓበሬታ ዜወጸለ
ዕሇት

08/12/ 2020
08/12/ 2020
110/ 12/ 2020
08/ 12/ 2020
08/ 12/ 2020
-------------16/ 12/ 2020

24/ 12/ 2020

3. ክሌተ ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ፡ /ንሓርነትን ንዯሞክራስን/ ብወገና፡ ሰራዊት ምክሌኻሌ ኤርትራ ምስ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓባቢሩ ኣብ ትግራይ ይዋጋእ ከምል ረጋግጽ ሓቕታት ኣቕሪብና። ንኣብነት ኣብ ትግራይ
ዜተወግኡ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ዜሕከሙለ ሇዉ ሆስፒታሊት ብመርትዖ ክንገሌጾ
ምጽናሕና ዜዜከር እዩ። ብተወሳኺ ዴማ ኣብ ትግራይ ዜተወግኡ 67 ኤርትራውያን ዴማ፡ ኣብ ዯብረ - ይቲ
ዜርከብ ወትሃዯራዊ ሆስፒታሌ ኢትዮጵያ ምስተሓከሙ ዴማ፡ ካብ ኣዱስ ኣበባ ብነፋሪት ኢትዮጵያ ገይሮም
ንኤርትራ ከምዜኣተዉ ብመረጋገጺ ሓቢርና ነይርና።
4. UNHCR - ናይ ውዴብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ስዯተኛታት ፊሉፖ ግራንዱ፡ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዲይ
ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ትግራይ ተሳቲፋ። ኣብ ስዯትኛታት ቕትሇትን ጭውያን ከምዜነበረ፡ ኣብ መዓስከር
ስዯተኛታት ዜተራእዩ ጸገማት --- ወተ ዜብለ ዜተማሌኤ ጸብጻብ ከምሇዎ ብጋዛጣዊ መግሇጺ ከምዜሓበረ
ኩሌና ሰሚዕናዮ ኢና። ናይ ዓሇም ዓበይቲ መራኸቢ ብዘሓን ከም New York Times. Reuters Blomberg
ካሌኦት ዴማ ክዚረብለ ጸኒሖም እዮም።

መ/ጀነ/ ስዩም ሰሜን እዙ፡ ኣታክሌቲ ግዜ/ ኣምሓ/መቐሇ፡ UNHCR- Phillipo ኣምባሳዯር- ረዴዋን፡ ብሪ/ ጀነራሌ ተኽሇ ክፍሊይ

5. እዝም 2- ኢትዮጵያውን ሰበ ስሌጣን ዴማ ንሓሶት ብሓቒ ገጢሞም ቓሌዑ እዮም። ቐዲማይ፡ መጀር ጀነራሌ
በሊይ ስዩም ኣዚዙ ሰሜን እዙ። ካሌኣይ፡ ኣታኽሌቲ ገብረሰሊሴ ግዜያዊ ኣምሓዲሪ ከተማ መቐሇ እዮም።
ክሌቲኦም ኣብ በበይኑ ግዛ ንነበርቲ መቐሇ ህዜባዊ ኣኼባ ስሇካየደ፡ ብትግራዎት ንዜቐረበልም ሕቶ ሓዯ
ዓይነት ነይሩ። ንሱ ከኣ ሰራዊት ኤርትራ ለኡሊውነት ኢትዮጵያ ክዯፍር መን ኣፍቒደለ? ንብረትና ሚቱ
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ስሇምንታይ ዜብሌ በዲሂ ሕቶ ቐሪቡልም። ክሌቲኦም ሰብ ስሌጣናት ዜሃቡዎ መሌሲ “ ኣብ ኣቐራርብኡ ገሇ
ፍሌሌይ ዋሊ እንተሌዎ ኣብቲ ሕመረቱ ግና ሓዯ እዩ። ክሌቲኦም “እወ ሰራዊት ኤርትራ ንትግራይ ኣትዩ እዩ”
ኢልም ስሇዜኣመንለ ዴማ ንህዜቢ መቐሇ ነቲ ሓቒ ብንጹር ገሉጾሙለ እዮም። ድክ ኣቢን ኢሰያስን ግና ንኹለ
ሓሶት’ዩ ኢልም ክኽሕደዎ ከምዜጸንሑ ይፍሇጥ። ሕጂ ኣብን ገሇ መዓሌታት ዴማ፡ ናይ ወጻኢ ጉዲያት
ኢትዮጵያ ወሃብ ቓሌ ዜኾነ ኣምባሳዯር ረዴዋን ሑሰን ኣብ ዜሃቦ ጋዛጣዊ መግሇጺ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ
ውሽጣዊ ጉዲይ ኢትዮጵያ ኢድም ኣየእተዉን “ፈጺሙ ሓሶት’ዩ” ከምዜበሇ ኩሌና ሰሚዕናዮ ኢና።
መዯምዯምታ፡ ዋሊ ትንፈር እምበር ጤሌ እያ ኢሌካ ንሓቒ ክትሽፍን ምፍታን ኣይከኣሌን እዩ። ምኽንያቱ ኤርትራ
ኣብ ኩናት ትግራይ ኣትያ ከምዜተዋግኤት ንቛንቓ ትግርኛን ፍለይ ሊህጃ ኤርትራን ብእዜኑ ሰሚዑ ብዓይኑ
ዜተዓበ ህዜቢ ትግራይ ብዘሕ እዩ። ኣብ ትግራይ ዜተውግኡ ኤርትራውያን ኣብ ኩለ ሆስፒታሊት ይሕከሙ
ከምሇዉ ዜረኣዩ ስዴራ ቤትን ሲቪሌን ኣይወሓደን። ኣብ ኩናት ዜተሳተፉ ኤርትራውያን ስግር ድብ ኣትዮም
ንዜወዓለዎ ሓቒ ይገሌጹ ኣሇዉ። ብመናዊ ተክኖልጂ ብሳተሊይት ዜተወስዯ ስእሌታት ርእዮም ናይ ዓሇም
ዓበይቲ ማዕከን ዛና ኣቓሉዔንኦ ነይረን። ጉዲይ ስዯተኛታት ዜምሌከቶም ትካሊት ዓሇም ኣብ ውሽጢ ትግራይ
ኣትዮም ዜገበሩዎ መጽናዕቲ መሰረት ገይሮም ነቲ ሓቒ ብወግዒ ይገሌጹ ኣሇዉ። ኣዚዙ ሰሜን እዙ ጀነራሌን ግዜያዊ
ኣምሓዲሪ ከተማ መቐሇን ኣብ ህዜባዊ ኣኼባ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ከምዜተዋግኤ ኣሚኖሙለ።
ንሳቶም ነቲ ሓቒ ይከሓዴለ ቐንዱ ምኽንያት ዴማ፡ ምስ ህዜቢ ትግራይ ክበኣሱ ስሇይዯሇዩ ነቲ ኩውንነት
ክዚረቡ ተገዱድም። ክሌቲኦም ሰበ ስሌጣናት ኢትዮጵያ ዜሃቡዎ መግሇጺ ዴማ ኣብ ሚዴያ ኢትዮጵያን ዓሇምን
ብወግዒ ተቓሉሑ እዩ።
ስሇዙ፡ ከም ዴላት ኢሰያስን ድክተር ኣቢን ሓቒ ኣይተቐብረትን። ብኣንጻሩ ግና “ሓቒ” ብርእሳ ቦልኽ ኢሊ ንኹለ
ተቓሌዖ ኣሊ። ሕጂ እዉን ሰራዊት ኤርትራን ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓዯ ዓይነት ወትሃዯራዊ ክዲን ክገብሩ ኣዙዝም
ኣሇዉ። ምኽንያቱ ናይ ዓሇም ትካሊት ዜገብሩዎ ሇዉ ጸቕጢ ንምጉዲሌ፡ ብማዕድ ዜርኢ ሰብ ዴማ ብክዲኖም
ከይፈሌዮም ንምትሊሌ ተባሂለ ዜተጠቐሙለ ሕሱር ፖሇቲካውን ዱፕልማስያውን ሜሊ እዩ። ስሇዙ ግለጽነት
ዜጎዯል መስርሕ፡ ሓቕን ሓሶት ገጽ ንገጽ ምስተጋጠማ ዴማ፡ ሓቒ ብርእሳ እንተቐብርካያ ብእግራ ስሇትወጻእ ኩለ
ግዛ በዓሌ ሓቒ ሰዓሪ እዩ።
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