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                        ህለው ኩነታትን ቕልውሊውን ኣዜቲ ሰራዊት ኤርትራን፡ 

ካብ 25 - 28/ ጥሪ/ 2021፡ ዲይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ብሪ/ ጀነራል ኣብርሃ ካሳ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ 3- 

መዓልታት ጸኒሑ። ንሱ ምስ ሓሇፍቲ ጸጥታን ሰበ ስልጣን ምኒስትሪ ምክልኻልን ኢትዮጵያ ኣብ ዯብረ - ይቲ 

ፍለይ ኣኼባ ከምካየዯ ተሓቢሩ።  

 29/ጥሪ/2021  ብሪ/ ጀነራል ኣብርሃ ካብ ዑዯቱ ምስመጸ ንጽባሒቱ ንጉሆ’ዩ ህጹጽ ኣኼባ ኣካይደ። እዝም 

ዜተጠቕሱ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ኤርትራ ተጸዊዖም ኣብ ኣኼባ እምባትካሊ ተሳቲፎም። ንሳቶም ድማ (1) ናይ 

ሓሙሽተ እዜታት ኣዜቲ፡ (2) ኣዚዙ ሓይሉ ኣየር። (3) ኣዚዙ ሓይሉ ባሕሪ፡ (4) ኣዚዙ ዑቑር ሰራዊት 

(ሚሉሽያ)፡ ካብ ስሇያ ድማ 3 - ሓሇፍቲ ሓሇፍቲ ተሳቲፎም ማሇት፡ ጸጥታ ውሽጢ ሃገር ሓሊፊ ጸጥታ ኮሎኔል 

ስምኦን ገበረድንግል። ናይ ወጻኢ ጸጥታ ሓሊፊ ኮሎኔል ጋይም ተስፋሚካኤል። ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሓሊፊ 

ወትሃዯራዊ ስሇያ ተሳቲፎም።  

ኣብ እምባትካ ዜካየድ ሎ ህጹጽ ኣኼባ፡ ህግዯፍ ጸጥታዊ ስግኣት ከምሇዎም መልክት ፍለይ ኣገባብ 

ከምዜተራእየ ይሕበር። ምኽንያቱ ንቐጽሪ እምባትካሊ ጥራይ ኣይኮነን ጽዑቕ ሓሇዋ ዜግበረለ ሎ። ብተወሳኺ 

ጽርግያ ኣስመራ ባጽዕ ካብ ብሎኮ ቤት ገርግሽ ጀሚሩ ክሳብ ብሎኮ ጊንዲዕን ከባቢኡን ሎ ቦታታት እዉን፡ 

ብዜሒ ሰራዊት ተርጊሑ ኣዜዩ ጽዑቕ ሓሇዋን ጥቡቕ ቑጽጽርን ይግበረለ ከምሎ ይግሇጽ።  

ዕሊማ ኣኼባ፡ ንወትሃዯራዊ ጸጥታውን ጉዲያት ዜምልከት ኣርእስታት ተዚሪቦም። ምኽንያቱ ሰራዊት ምክልኻል 

ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእ፡ ኣብ ትግራይ ዜተፈጸሙ ይሰብኣዊ ተግባራት እዉን ብናጻ ኣህጉራዊ ትካሊት 

ክምርመርን ብግቡእ ክጻረን ይግባእ ዜብል ዓሇማዊ ጸቕጢ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ኢሰያስን ዶክተር ኣቢ 

ኣሕመድን ግና ሙለእ ብሙለእ ክኽሕደዎ ጸኒሖም እዮም። ብኣንጻሩ ናይ ሰሜን እዙ ሓሊፊ መጀር ጀነራል 

ስዩም በሊይን፡ ግዜያዊ ኣምሓዲሪ ከተማ መቐሇ ኣቶ ኣታክልቲ ገብረስሊሴን ብፍሊይ፡ ምስ ህዜቢ መቐሇ 

በበይኖም ግና ክልተ ግዛ ኣኼባታት ኣካይዶም ነይሮም። ኣብ ክልቲኡ ኣኼባታት ዜተሊዕለ በዲህቲ ሕቶታት 

ተመሳሳሉ ስሇዜነበሩ ብሓጺሩ ንምጥቓሱ፡ ሰራዊት ኤርትራ ንለኡሊዊ መሬት ኢትዮጵያ ዯፊሩዎ። ንብረትና 

እዉን ሚቱና መን’ዩ ኣፍቒደለ ስሇምንታይ? ዜብለ ነይሮም። ክልቲኦም ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ድማ 

“ሓቒ’ዩ” ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ከምዜተዋግኡ ኣሚኖም ንህዜቢ መቐሇ ብወግዒ ከምዜገሇጹ 

ምንቕስቕሳ መንእሰያት ኣቐዱምና ከምዜሓበርና ዜዜከር’ዩ። ኮሚሽን ስዯተኛታት ናይ ኤርትራ ስዯተኛታት ኣብ 

ትግራይ ጋጠሞም ዜነበረ ናይ ናብራ ጸገማት ጥራይ ይኮነ፡ ብተወሳኺ ምጭዋይን ቕትሇትን ከምዜነበረ 

ኣረጋጊጾም እዮም። ካልኦት ኣህጉራዊ ትካሊትን ናጻ ማዕከናትን እዉን ነዙ ሓቒ ራጉድ መረጋገጺ ክገልጹ 

ጸኒሖም።   
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ስሇዙ፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእ፡ ኣብ ትግራይ ዜተፈጸሙ ይሰብኣዊ ተግባራት ንምጽራይ 

እዉን ምናልባት ናብ ዜሇዓሇ ዯረጃ ተሰጋጊሩ ብኣህጉራዊ ሕጊ ክጥመት ተኽእሎ ከምሇዎ ይግመት። ስሇዙ 

ብሪ/ ጀነራል ኣብራሃ ካሳ ኢትዮጵያ ከይደ ንኤርትራ ተመሉሱ ህጹጹ ኣኼባ ኣብ ካይዯለ ሎ እዋን፡ እዙ 

ሰብኣውን ሕጋውን ዓሇማዊ ኣርእስቲ ስሇዜኾነ ከም ዓቢ ኣጀንዲ ገይሩ ከምቕረቦ ይሕብር።  

ካልኣይ፡  ቕልውሊው ሰራዊት ኤርትራ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ምኽንያቱ ኣቐዱሞም ንኩናት ዜተቛወሙ 

ልዕሉ 600 ኣባሊት ሰራዊት ከምዜተኣስሩ ዜተረጋገጸ ሓበሬታ እዩ። ኣብ ኩናት ትግራይ ጋጠሙ ሞትን 

ስንክልናን ብዘሕ እዩ። ገሇ ኤርትራውያን ምስ ተወግኡ ዜተረሸኑ ኣሇዉ። ኣብ ኩናት ንከይሳተፉ ኢሎም ካብ 

ሰራዊት ኣምሉጦም ኣብ በረኻታት ፋሕ ኢሎም ሇዉ ብዘሓት እዮም። ገሇ ኣባሊት ምክልኻል ምስ ብረቶም፡ 

ገሉኦም ድማ ብይብረት ንሱዲን ከምዜኣተዉ ይፍሇጥ። ስሇዙ ጸገማት ሰራዊት ግና እዙ ጥራይ ኣይኮነን ሓዯ 

ካብ ኣዜዩ ኣራራቢ ክይኑ ሎ ኣርእስቲ ሕቶ ሎጂስቲክ እዩ። ምኽንያቱ መኽን ምክልኻል ጥራዩ ተሪፉ 

ስሇዜሎ ሰራዊት ኤርትራ ሕጽረት መግቢ፡ ሕጽረት ወትሃዯራዊ  ክዲንን ጫማን፡ ሕጽረት ነዲዱ --- ወተ 

ኣሇዎ። ፋብሪካታት ከም ፋብሪካ ዲህሊኽ ፋብሪካ ኮንጎ ጫማ  ኣየፍርያን ሇዋ።  ንሰራዊት ዕሹግ መግቢ 

ተቕርብ ዜነበረት ፋብሪካ ሶፕራል ሕጂ ፍርያት የብሊን። ብሰንኪ ሕጽረት ሓሪጭ ፊኖ ድማ እንዲ ፎርኖታት 

ከምቲ ዜግባእ ባኒ ክስንክታ ኣይክእሊን እየን። እቲ ጸገማት ብሎሚ ጽባሕ ክፍታሕ’ዩ፡ መርከብ ኣብ መንገዱ 

ኣሊ -- ወተ እናተባህሇ ክወሃብ ዜጸንሔ ምኽንያታት ድማ “ “ተስፋ ሃፋን” ካብ ዜኸውን ነዊሕ ግዛ ኣቑጺሩ 

ኣሎ።  

ብዕሇት 24/ጥሪ/2021 - ካብ ቤት ጽሕፈት ኢሰያስ ዜተመሓሊሇፈ ፍለይ ትእዚዜ እዉን ንጸገም ሰራዊት 

ረጋግጽ ነቲ ሓቒ ኣድሚቑዎ ኣሎ። ምኽንያቱ፡ ካብ ወጻኢ ሃገራት ዜሽመት ዜነበረ ሓሪጭ ፊኖ ስሇየሇ፡ 

ሰራዊት መሸሊ ክበልዕ ተኣዙዘ ኣሎ። ናይ ህግዯፍ ንግዲዊ ትካሊ ቐይሕ ባሕሪ (09) ትእዚዜ ስሇዜተዋህቦ ድማ፡ 

38, 000 (ሽሕ) ኩንታል ስርናይ;  26,000 (ሽሕ) ኩንታል መሸሊን ካብ ከባቢ ጎንዯር ከምዜሸመተ ይፍሇጥ። 

ብዕሇት 27/ጥሪ/2021  ድማ መጓዓዜያ ኤርትራ ቐዲማይ እብረ እኽሉ ካብ ጎንዯር ጽዒነን ብሑመራ ገይረን 

ኦም- ንሓጀር ኣትየን ከምሇዋ ተረጋጊጹ ኣሎ። ናይ ጽዕነት መካይን ቓፍሊይ ጸጥታዊ ስግኣት ንከየጋጥመን 

ንሓሇዋ ዜምልከት ምስ ክልል ኣምሓራ እናተወሃህዯ ዜሰርሕ ሎ ሰብ ድማ ግርማይ ሃብተማርያም ተወልዯ 

ይበሃል። ግርማይ ቕድሚ ሕጂ ኣብ ሱዲን ወኪል ቐይሕ ባሕሪ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ሕጂ ድማ ኣብ ጎንዯርን 

ባህርዲርን ቐዋሚ ቤት ጽሕፈት ተዋሂቡዎ ከምሎ ተረጋጊጹ ኣሎ።  

ኣብ መዯምዯምታ፡ ኣብ እምባትካ ዜተኻየዯ ህጹጽ ኣኼባ፡ ከም ካልኣይ ኣዚራቢ ኣርእስቲ ዜቐረበ ጉዲይ 
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