
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና መደብ "ዳሃይ ኤርትራ" ሰሙናዊ መደብ ቲቪ መለይ 

ኣብ ህሉው ኩነታት ኤርትራን ከባቢኣን ዝድህስስ ንሎሚ 23 መስከረም 2022 

ዘዳለናለዮ መደብ እንሆ ሰናይ ምክትታል። 

 

ስርዓት ህግደፍ ከም ኣመሉ ኣብ ዜጋታት ዘለዎ ንዕቀት ንሕስያ ብዘይብሉ ብኹሉ ግንባራት 

ኤርትራ ኲናት ወሊዑ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኢትዮጵያ ሕድሕድ ኲናት ኣብ ጎኒ ኣቢ 

ኣሕማድ ብምስላፍ ጣልቃ ብምእታዉ: ሎሚ ውን ንሱ ብዝመርሖ ባዕሉ ኲናት ኣብ መንጎ 

ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ትግራይን ወሊዕ ኣሎ። ንኤርትራ ኣብ ዘዋስን ከባቢታት ኣብ 

ሓያል ደማዊ ኲናት ቀንዩን ይቕጽል ኣሎን። 

እዚ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዝፍጽሞ ዘሎ በደል ኣብ ዘይምልከቶም ኲናት ብኣስገዳድ 

የእትዎም ከምዘሎን ኣእላፍ ህይወት ዜጋታትና ንኾንቱ ይሃልቕ ከም ዘሎ ህዝብና ክነቕሓሉ 

ይግባእ። 

እዚ ብሸነኽ ዛላንበሳ ጾሮና ከምኡ ውን ዓድዃላ ኣብ ግንባር ራማ: ኣብ ዓዲ ኣውዓለን ሸራሮን 

ካልኦት ናብ ኤርትራ ዘዋስኑ ከባቢታት ከቢድ ደማዊ ኲናት ከምዝቐነየን ሕጅውን ሓሓሊፉ 

ይካየድ ከምዘሎን ይግለጽ። 

ብኣልእ ወገን ብግንባር ኣድያቦን ክምኡ ውን ብክልል ዓፋር ግንባር በርሃለ ሰራዊት ኤርትራ 

ኲናት ከፊቱ ከምዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ኲናት እዚ ንምስታፍ ኣብ ኤርትራ ዘየዕርፍ 

ግፋን ምክታት ኣብ ኩለን ዓድታት ካን ምምሕዳር ክሳብ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዕቱብ 

ምቁጽጻር ብምግባር: በደዕድመ ዝሸምገሉ ወለድን፡ ትሕቲ ዕድመን ብምህላዉ ከቢድ ሰብኣዊ 

ዕንወት የውርድ ከምዘሎ ናይ ኣዳባባይ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ። 

ስርዓት ህግደፍ ኣሎ ዝባሃል ሰብኣዊ ዓቕሚ ሰብ ብምጥቃም: ኮነ ኢሉ እከይ ትልምታት 

ብምውጻእ ኣብ ምምሕዳራት ጥብቂ መምርሒታት ብምውራድ ብኸፊል ካብ ህዝቢ 

ተቓውሞታት ዝገጥሞ ዘሎ ብሓሹላት ልኡኻቱ ጌሩ ህዝቢ ኣብ ምርዓድ ኮነ ኢሉ ተተሒዝዎ 

እዩ። 

እዚ ውልቀ መላኺ ዘውርዶ ዘሎ መምርሒታት፡ ስርዓተ መንግስቲ ዘይብሉ ብዘይ ቅዋም   

በይናኣዊ ውሳኔ ዝውስንላ ሃገር፡ "ኣዋጅ መንግስቲ" ብምባል ኣኼባ ኣማሕደርቲ ዓዲ/ከባቢ 

ትግባረ መደብ "መድረኻዊ ክተት" ዝብል ጥብቂ መምርሒ ኣውሪዱ ቀንዩ ኣሎ። 

እዚ መምርሒታት እዚ 

 

1, ምምሕዳር ዓዲ/ከባቢ 

 



ዝርዝር ጤሳን ሕርሻን ዝወስዱ: ዝርዝር ስ/ቤት –ስዉኣት: ዝዝር ሰብ ንግዳዊ ትካላት: ወዘተ 

ወዘተ ብሓፈሻ ዝርዝር ቀወምቲ ነበርቲ ይኹኑ ጽግዕተኛታት ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ከኣ ሃ/ኣገ 

ዘይፈጸሙን: ዝኾብለሉን ክፈልጥ ከኣ ግዴትኡ እዩ። 

ምምሕዳር ዓዲ/ከባቢ ማለት ብግብሪ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ። ሓይልታት ፖሊስን 

ጸጥታን ህ/ሰራዊትን ምዱብ ሰራዊትን ከኣ ሓጋዚኡ እዩ። ሃገራዊ ሕጊን ኣዋጅ መንግስትን 

ከይጠሓስ ዘውሕስ እዩ ካልእ ዕማም የብሉን።  

2, ምምሕዳራት ዓዲ/ከባቢ ንመደብ ክተት ኣብ ምትግባር ክነጥፋ ኣሎወን። ዋናታቱ እየን። 

ኣብዚ ዘሎናዮ መድረኽ ልዕሊኡ ዝስራሕ ቀዳምነት የለን። 

 

3, ሃ/ኣገ ዘይፈጸመን: ዝኾብለለን ብህጹጽ ይጽናዕ (ስ/ቤታት ካብ ኣባላተን: ካብ ዘሎወን 

ጽግዕተኛታት ይኹኑ ተኻረይቲ) ቀልጢፉ ይጽናዕ። 

ዝርዝር ሊስታ በዚ ኦርኒክ ’ዚ ............ናብ ሓ/ዕማም ን/ዞባ ንዕለት ...........ይቐርብ። 

ሓንሳብ ዝቐረበ ጸብጻብ ብቐጻሊ ክሕደስ ይግባእ (ዝተወሰኹ ዝጎደሉ መምስ ምኽንያታቶም)።  

4, ሃ/ኣገ ዘይፈጸመን: ዝኾብለለን መጀመርታ ብመጸዋዕታ: ድሕሪኡ ወትሃደር ብምስዳድ 

ይተሓዝ።  

5, በዚ ኣገባብ  ክተሓዝ ዘይክኣለ: ናቱ ወይ ናይ ስ/ቤቱ መሰላት (ጤሳ: መሬት ሕርሻ: 

ሊቸንሳ: ኩፖን  ....) ይኽልከል። 

6, ሃ/ኣገ ዘይፈጸመን:  ዝኾብለለን ሰራሕተኛ ቆጺረን ዝጸንሓ ትካላት ይቅጽዓ። 

7, ሃ/ኣገ ዘይፈጸመን: ዝኾብለለን ኣብ ኬላታት ናብ ጽርግያን ዝተሓዝ: ገበናትን በደላትን ኣብ 

ምፍጻም ዝተሓዝ ውሑድ ኣይኮነን። በብቲ ዝቕመጠሉ ኣድራሻ እናተራእየ ድሕሪ ሕጂ 

ንምንታይ "ንምንታይ ኣብ ምምሕዳሩ እናተቐመጠ ስቕ ኢሉ ርእይዎ" ተሓታትነት ናይቲ 

ኣማሕዳሪ ዓዲ/ከባቢ ክኸውን እዩ። 

8, ዕላማና፦  

*ንመጻኢ ኩሉ ክሳብ ሕጂ ተገዲድካ ዝስርሓሉ ዘሎ ኣሳራርሓ ግፋን ምልቃምን ዝተረፈሉ 

ዘየድልየሉ አሳራርሓ ክንፈጥር ዝብል ክኸውን ኣለዎ። 

*ካብኡ ሓሊፉ ከኣ: ህዝቢ ንገበነኛታት: ንመንነቶም ዘይፍለጡ ጽግዕተኛታት: ንሕጋዊ ሰነዳት 

ዘይብሎም ወጽኣተኛታት ....... 

ዘይሓቁፍ ወይ ባይታ ዘይህብ ባህሊ ምኹስኳስ እዩ። 

9, ትግባረ መደብ ክተት:  እዘን ሕጂ ሰሚናር ዘካይዳ ዘሎዋ ጉጅለታት (መምስ ኣማሕዳሪ 

ን/ዞባ) ክካታተልኦ እየን። ንቀጻሊ ግን ዕማም ናይተን ድሮ ቆይመን ዘሎዋ ሓይሊ ዕማማት 

እዩ። ኣመሓደርቲ ን/ዞባ: ፖሊስ: ጸጥታ: ህዝባዊ ሰራዊት። ዝብል ይርከቦ።                             



 ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ እሱራት ብበጣሓት ጺዕኑ ናብ ኲናት የእትዎም ከም 

ዘሎ ተፈሊጡ።  

ብኻልእ ዜና 

ብዕለት 20 መስከረም 2022: ንኹሎም ዓበይቲን ሽመግለን ኮታ ብረት ክስከም ይኽእል‘ዩ 

ዝበሎ "ህዝባዊ ሰራዊት" ብዝብል ኣዕጢቑ ኣብ ኣስመራ ኣኪቡዎም ይርከብ። ካብኡ ንላዕሊ 

ኣዝዩ ንህዝቢ ኣስመራ ዘገረመ ግን: ንዓመታት ተኣሲሮም ዝጸንሑ እሱራት: ካብ ዓዲ ኣቤቶን 

ካልኣይ መደበርን እናውጽአ ዝነበሮም ሰንለሰለት ፌሮ ፈቲሖም ናብ በጣሕ ክሰቕልዎምን ናብ 

ኲናት ከኽትትዎምን ሰዓት 8:00 ናይ ንግሆ: ናይ ዓይኒ መሳኻኽር ካብቲ ኸባቢ ሓቢሮምና 

ኣለዉ።\ 

ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ: ስርዓት ህግደፍ ኣብ እሱራት ዘለዎ ኣታሓሕዛ ካብ ስድራኦም ጨዊኻ 

ብዘይ ፍርዲ ንዓመታት ዝተሓየሩ ዜጋታትና: እንሆ ምስ ስድራ ቤቶም ከይተራኸቡ: ትጽቢት 

ስድራቤት "ሎሚ ’ዶ ጽባሕ ይወጹ" እናበሉ ኣብ ትጽቢት ቅዛነን እናሃለዉ: ሰይጣናዊ ኣሬሜን 

ህግደፍ: ናብቲ ኣዊጅዎ ዘሎ ኲናት ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዊሕድዎ: እሱራት ከይተረፈ 

ጨውዩ ናብ ኲናት ኣኽቲቱ የጥፍኦም ኣሎ።  

እቶም እሱራት ካብ ምሉእ ኸባቢ አስመራ ከምዝኾኑ ዝሕበር እኳ እንተኾነ: እተን ዝጽዓንኦም 

በጣሓት ግን ካብ ዓዲ ኣቤቶን ካብ ካልኣይ መደበርን ልክዕ ሰዓት 8:00 ናይ ንግሆ ህዝቢ 

ደው ኢሉ ከም ዝተዓዘበ ምንጭታትና የራጋግጹ። ካብዚ ቐጺሉ እቲ ስርዓት ኣብ ህዝቢ 

ዝነፍሖ ዘሎ ፕሮፖጋንዳ: "ደቅኹም ካብ ድፋዕ ኮብሊሎም ተሓቢኦም ኣለዉ: ወይ ባዕልኹም 

ኣረክብዎም ወይ ድማ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና" እናበሉ ንህዝቢ ይድህሉን የጉባዕብሉን ኣለዉ። 

ጎኑ ጎኑ ውን: "ወያነ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድኩም ክዕምጹ: ንብረትን ትካላትን ክወስዱን 

ከቃጽሉን እዮም ዝመጹ ዘለዉ። ስለዚ ክተት" እናበሉ ሓሶትን ፋዕራን እናገበሩ ህዝቢ የሸግርዎ 

ከም ዘለዉ ህዝቢ ውን: ናይ እንቢታ ስሚዕታት የንጻባርቕ ከም ዘሎ ካብ ኣስመራካ ዝመጸና 

ሓበሬታ የረድእ።  

ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ናብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤታታትና እናደወልና ዘሎ ኩነታት 

ከነብርሃሉ: እቲ ስርዓት ኮነ ‘ሉ ንህዝብና የህልቖ ከም ዘሎ ከነጉርሖ ናይ ነፍሰ ወከፍና 

ሓላፍነት ምኳኑ ንጽውዕ።  


