11/ December/ 2016

ንኤውሮጳ ዜኣተዉ ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ።
ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ቕረቡዎ ዜተረጋገጸ ሓበሬታ መሰረት ዜገበረ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዲንን ል ጸጥታዊ
ወጥሪ ረጋግጹ ፍጻሜታት ኣቕሪብና ነይርና። ኣብ ዜቕጽሌ እዋን ዴማ ነቶም ክሌተ ኣርእስታት ከምነቕርብ ስሇዜሓበርና፡ ቃሌና
ኣኽቢርና እንሆ ልሚ ኣቕሪብናዮ ኣሇና። ንሳቶም ዴማ፥
1. ኣብ ኤርትራ ጸጥታዊ ስሌጠና ወሲድም፡ ብመዯብ ንወጻኢ ሃገራት ናይ ዜተዋፈሩ ሲቪሌ ሰሇይቲ ዜርዜር ኣስማት።
2. ብዕሇት 05/ December/ 2016 ዜገሇጽናዮ ጸጥታዊ ወጥሪ ኤርትራን ሱዲንን ራጉዴ ተወሳኺ ሓበሬታ ሒዜና ቐሪብና ኣሇና።

ዜርዜር ኣስማት ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ።
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ኪዲነ መብራህቶም ወሌዯማርያም
ግርማይ ተስፋጋብር ርኦም
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ተወሳኺ መብርሂ፥
1.

ካብ ዕሇት 19/ 03/ 2016 28/06/ 2016 ሌዕሉ ሰሊሳ (30) ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ፡ ኣብ እምባትካሊ ንኣስታት ሰሇስተ
ኣዋርሕ ጸጥታዊ ስሌጠና ምስ መባእታዊ ናይ ርክብ ኣገባብ ወሲድም ብግቡእ ተመሌሚልም ናብ ስሇያ ተዋፊሮም ኣሇዉ።

2. እዝም ኣስማቶም ዜተገሌጹ ዓሰርተ (10) ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ ዴማ ኣብታ ዘርያ ብሓባር ዜተማህሩ እዮም። ንሳቶም
መምርሕታት ሒዝም ብመዯብ ናብ ወጻኢ ሃገራት ተዋፊሮም ኣሇዉ። ክሉ ዕዴሜኦም ካብ 29 – 35 ዓመታት እዮም።
3. ብዕሇት 02/ 11/ 2016 እዝም 10 ሲቪሌ ሰሇይቲ፡ ካብ ኤርትራ ብጥርኑፍ ተበጊሶም ብሕጋዊ ፓስፖርትን ቪሳን ዴማ ንሱዲን
ኣትዮም። ንሳቶም ኣብ ሱዲን 10 መዓሌታት ጥራይ ዜጸንሕለ ምኽንያት፡ ንመገሻ ዴሌዮም ነገራት የሳሌጡ ነይሮም።
4. ኣብ ሰላዲ ከምዜተገሌጹ እቶም ሓሙሽተ (5) ሰሇይቲ ናብ ዓዱ ጥሌያን፡ እቶም ሓሙሽተ (5) ዴማ ንቱርኪ ከምዜኣተዉ
ተረጋጊጹ ኣል። ዴሕሪኡ ናበይ ከምምርሑ ስሇይተፈሌጠ ግና፡ ኩሌና ምክትታሌ ገይርና ነቲ ሓበሬታ ክንዴርዖ ንዕዴም።
5. ናይ እምባ ትካሊ መሰሌጠኒ ማእከሌ ነዝም ዜተጠቕሱ ዜሃቦ ጸጥታዊ ምሌመሊ፡ ከም መቐጸሌታ ናይ ዜሓሇፉ ብዘሓት
ዘርያታት እዩ። ኣብ መዚሚ ስሌጠና ዴማ ሓሊፊ ወጻኢ ስሇያ ኤርትራ ኮልኔሌ ጋይም ተስፋሚካኤሌ ተረኺቡ ነይሩ።
ስሇዙ፥ ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ብተወፋይነትን ሓያሌ ጻዕርን ንቕረቡዎ መጽናዕታዊ ሰነዴ ሙለእ’ዩ
ንምባሌ ኣይዯፍርን። ይኹን’ምበር ብመርትዖ ተሰንዩ ንምቕራብ ብዓቕሞም ካይዴዎ ጻዕሪ ንውጽኢቱ ክምስገን ይግብኦ። ዜኾነ
ዛጋ ዴማ ብዓቕሙ ጸጸሩ ዯርብዩ ነቲ ሓበሬታ ከራጉድ ማዕረ ግዳታ ኣሇዎ። ብግለጽነት ነቃሌሓለ ሇና ምኽንያትን ዕሊማን፥
Eri Civil S. + Eri & Sud Conflict Nov, 16 -

Page 1

ቐዲማይ፥ ንጸጥታውን ፖሇቲካውን ጸወታ ስርዓት ኤርትራ ብመሰረቱ ንምቅሊዕ ዜዓሇመ’ዩ። ንሱ ዴማ ኣገባብ ኣወዲዴባ ጸጥታ።
ናይ ሚስጥራውያን ሲቪሌ ሰሇይቲ ዜርዜር ኣስማት፡ ስርዓተ ዯሞዝምን ካሌእ ሓሇፋታትን። ዜንቀሳቐስለ ቦታታትን ከጽንዕዎ
ዜተዋህቦም መዯባት። ዜጥቀመለ ረቂቕ ሜሊን ተክኖልጅያዊ ምዕባላኡን ----- ወተ የጠቓሌሌ’።
ካሌኣይ ዕሊማ፥ ነቶም ናይ ውሽጢ ሃገር ሚስጥራውያን ሲቪሌ ስሇያ ምቅሊዕ ብፍሊይ፡ ዕሊምኡ ዛጋታትና ብእከይ ጸጥታዊ
ውዱት ኣብ ሓዯጋ ከይወዴቁ። ብዉሑደ ካብቶም ዜግሇጹ ሇዉ ሰሇይቲ ንምጥንቃቕ ይሕግዜ’ዩ ካብ ዜብሌ እምነት ዜብገስ’ዩ።
ሳሌሳይ ዕሊማ፡ ብዉፉያትና ዜቐርብ መጽናዕታዊ ሓበሬታ ዴማ፡ ህዜብና ንምፍሊጥ ግዳታ ከምሇና ስሇንኣምን እዩ።
ብቐንደ ምስ ዯሇይቲ ሇውጢ ብሽርክነት ክንሰርሓለ ይሕግዜ’ዩ ዜብሌ እምነት ኣሇና። ምኽንያቱ እቶም ሰሇይቲ ኣብ ዱያስፖራ
ኣብ ውሽጥና ሶሉኾም መጽናዕቲ ገይሮም ሓበሬታ ከምሓሊሌፉ፡ ዜተፈሊሇዩ ሜሊ ተጠቒሞም ዴማ ሓዴነትና ንምዜራግ ክሰርሑ
ይኽእለ። ስሇዙ ኩሌና ክንፈሌጦም፡ ተሓባቢርና ዴማ ክንከታተልም ይሕግዜ’ዩ ካብ ዜብሌ እምነት ነቒሌና፡ ብዓቕምና
ንዜፈሇጥናዮም ከነቃሌዖም ምፍታና ግቡእን ሓሊፍነታውን ተግባር ከምዜኾነ ንኣምን።
ንሳቶም ብኻሌእ ኣገባብ ንዜሰርሕለ ውዱታት ብተወሳኺ፡ ሓዯ ካብ ዜወሃቦም ስሇያዊ ተሌእኾ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ከም
ፓሌቶክን ፈይስ ቡክን Face book --- ወተ ኣትዮም፡ ሓዴነትና ንምዜራግ ነቲ ውዱት ብክሌተ መሌክዑ ክሰርሕለ ይፍትኑ።
ብሓዯ ወገን ምክትታሌ ገይሮም ጸብጻባት የቕርቡ። በቲ ካሌእ መዲይ ዴማ፡ ብዚዕባ ስርዓት ኤርትራ ቀዲምነት ሂብና፡ ኣብ
ዜጠምረናን ማዕብሇናን ሃነጽቲ ኣርእስትታት ተጸሚዴና፡ ብህዴኣትን ምክብባርን ከይንዜቲ ብመዯብ ክዜርጉ ይጽዕሩ። ወይ
እንተኽኢልም ኣዴህቦና ንምቕያር ንሞራሌ ቃሌስና ዴማ ንምዴኻም ዜሕግዘ ቀዲምነትና ይኮኑ ኣርእስታት ይዜርግሑ። ወይ
ንዜተርግሑ ተመሳሳሉ ኣርስትታት ዯጎፎም ብምሃብ የባርዑዎ ሸንኮሇሌ ከብለ ይጽዕሩ።
ዕሊምኡ፥ ካብቲ ንምሌካዊ ስርዓት ዜምሌከት ቀንዱ ኣጀንዲና ክንወጽእ፡ ንዴምጽናን ሓይሌናን ይጥርንፍ ኣጀንዲ ብምእንጋዴ
ውራይና ክንውንዜፍ። ነንሓዴሕዴና ዴማ ክንከራኸር ግዛናን ሓንጎሌናን ኣብ ባኽን መንገዱ ክጎቱና ካብ ዜሰርሕለ እኩይ
ዕሊማን ፖሇቲካዊ ጸወታን ምኻኑ ኩሌና ንዕቦ ጉዲይ’ዩ። ስሇዙ መጽናዕታዊ ሰነዴና ዴማ ነዝም ዜተጠቕሱ ሓቅታት ረጋግጽን
ራጉዴን ስሇዜኾነ፡ ብንጹር ተወሳኺ ሓበሬታ ምዜርጋሕ ዴማ ከም ዕሊማ ጠቕሙ ይበዜሕ’ምበር ጉዴኣት የብለን ኢሌና
ንኣምን።

ንጸጥታዊ ወጥሪ ሱዲንን ኤርትራን ዜዴርዕ ተወሳኺ ሓበሬታ
ንልሚ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ሱዲንን ተፈጢሩ ል ጸጥታዊ ወጥሪ ራጉዴ ተወሳኺ ሓበሬታ ነቕርብ ኣሇና። ምስ ዜሓሇፈ
መግሇጺ ኣዚሚዴና ንክሌቲኡ ብምትእስሳር ምቕራቡ ዴማ፡ ንኣንበብቲ ዜተማሇአ ሓበሬታ ንምሃብ ሓጋዙ’ዩ ካብ ዜብሌ እምነት
ንብገስ፥
1. ብዕሇት 23/ 11/ 2016 ጸጥታ ሱዲን ንሓዯ ሰብ ምስኣሰሩዎ፡ ንሱ ዕስራን ሸውዓተን ሺሕ (27,000) ድሊር ሒዘ ጸኒሑ። እዙ
ሰብ’ዙ መንነቱ ተሇንተ ግርማይ ኣሰፋው ዜበሃሌ ኣባሌ ስሇያ ዝባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዜነበረ እዩ።
2. ብዕሇት 26/ 11/ 2016 ጸጥታ ሱዲን ኣብ ካርቱም ኣፋራ ዜጽዋዕ ከባቢ መሽተሌ ዜርከብ መንበሪ ኣባይቲ ፈቲሾም ክሌተ
ሚእትን ሓሙሳን ሺሕ (250,000) ድሊር ረኺቦም። እዙ ቦታ’ዙ ናይ ኤርትራ ቆንስሊዊ ጉዲይ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ኮነ
ኢልም ብመዯብ ዜተኻረዮ መንበሪ እዩ። ምኽንያቱ ካብ ኤርትራ ንሕክምና ይኹን ብስራሕ ንሱዲን ዜኣትዉ ሰባት ብጥርኑፍ
ክነብሩ ገሌግሌ መንበሪ እዩ። ቀንዱ ዕሊምኡ ምንቅስቓሶምን ርክባቶምን ንምቊጽጻር ዜምችእ ቦታ ዜተኻረይዎ ቦታ’ዩ።
ስርዓት ኤርትራ በቲ ዜተፈጥረ ማእሰርትን ዜተወስዯ ገንብ ዓቢ ጸጥታዊ ስግኣት ፈጢሩለ። ንዜተኣስረ ኣባሌ ጸጥታ ንምፍትሑ
ይኹን ገንቡ ንምምሊስ ሊዕሌን ታሕትን ክብሌ ተራእዩ። እንተኾነ ግና ክሳብ’ዚ ሓበሬታ ውጻእናለ ሰዓት ኣይተዓወተን።

ንጸጥታዊ ወጥሪ ክሌቲኡ ሃገራት ረጋግጹ ተወሳኺ ክሌተ ፍጻሜታት ፥
1. ብዕሇት 22/11/ 2016 ጸጥታ ሱዲን ምስ ስርዓት ኤርትራ ምትእስሳር ሇዎም ኣርባዕተ(4) ሰባት ኣሲሩ ኣል ኣብ ካርቱም።
2. ብዕሇት 24/ 11/ 2016 ምስ ስርዓት ኤርትራ ስሇያዊ ርክብ ሇዎም ኣርባዕተ (4) ኣባሊት ተኣሲሮም ኣሇዉ ኣብ ከሰሊ።
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ንሳቶም ምስ ኮልኔሌ ጋይም ተስፋሚካኬሌ ሓሊፊ ናይ ወጻኢ ጸጥታ ይኹን፡ ምስ ሓሊፊ ስሇያ ምዕራባዊ እዙ ኮሇኔሌ ዮናስ
ብጹዓምሊኽ ጥቡቕ ርክብ ከምሇዎም ይፍሇጡ። ኣስማቶም ንጊዙኡ ንምግሊጽ ይመረጽናለ ምኽንያት ምክትታሌ ዴሌዮ’ዩ።
ስሇዙ፥ ጸጥታዊ ወጥሪ ኤርትራን ሱዲንን ኣብ’ዙ ግዛ’ዙ ከምዜዓበየ ተረጋጊጹ ኣል። ይኹን’ምበር ኩነታት ሱዲንን ኤርትራን ክብ
ሇጠቕ ነይሩዎ። ጸጥታውን ዱፕልማስያውን ዜምዴንኦም ገሇ እዋን ይሕይሌ፡ ገሇ ግዛ ዴማ ብኣንጻሩ ይሕርፍፍ ምንባሩ ረጋግጹ
ፍጻሜታት ኩሌና ተዓዙብናዮ ኢና። እዙ ተፈጢሩ ል ጸጥታዊ ወጥሪ’ኸ ብኸመይ ክፍታሕ’ዩ? ናበይ ከምርሕ’ዩ? ዜብለ ሕቶታት
ስሇስዕብ፡ ናይ ኩሌና ምክትታሌን ሓበሬታ ምሌውዋጥን ከምዴሉ እምነትና ክንገሌጽ ንፈቱ።

መዯምዯምታ፥
ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ናይ ውሽጢ ሃገርን ናይ ወጻእን ህለው ኩነታት ኤርትራ ዜምሌከት፡ ብዉፍያት
ምንጭታትና ዜቐርብ መጽናዕታዊ ሰነዴን ሓበሬታን ንምዜርጋሕ ዜዴርኹና ምኽንያትን ዕሊምኡን ኣነጺርና ናበይ ንጏዓዜ ?
ቀዲማይ፥ ንጸጥታውን ፖሇቲካውን ውዱታት ምሌካዊ ስርዓት ኤርትራ ብመሰረቱ ንምቕሊዕ’ዩ። ካሌኣይ ዕሊማ ህዜብና ንምፍሊጥ
ግዳታ ከምሇና ስሇንኣምን እዩ። ሳሌሳይ ዕሊማ፥ ሓበሬታን ኣገዲስነቱን ኩሌና ስሇንርዴኦ፡ ምስ ዯምበ ተቓዉሞ ተወሃሂዴና
ብሽርክነት ክንሰርሓለ ኣገዲሲ ምኻኑ ጽኑዕ እምነትን ንጹር ፖሉስን ስሇሇና እዩ።
ካብዝም ዜተጠቕሱ መሰረታዊ እምነትን ዕሊማን ተበጊስና፡ ነንሓዴሕዴና ንምትሕብባር ክብሪ ሂብና ኣጆኻ ኢሌና ሞራሊዊ
ምትብባዕ ምግባር ኩሌና ብማዕረ ንስከሞ ግዳታ ይመሰሇና። ምኽንያቱ ዴማ ከም ዯሇይቲ ሇውጢ ብዚዕባ ጸሊኢና ኣብ ኩለ
መዲያት በብወገና ሇና ሓበሬታ ኣዋህሉሌና ብዕምቆት ክንግምግሞ ሃናጺ ይገብሮ። ውዴዓዊ ገምጋምና መሰረት ገይርና ዴማ
ብሽርክነት ክንሰርሓለ፡ ንሕንጽጾ እስትራተጂያዊ ውጥናትን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡን ዴማ ኣወሃሂዴና ምቅሊስ ማዕረ ግዳታ
ከምንስከም ጽኑዕ እምነት ኣሇና። ስሇዙ በብኩርናዕና ዴማ ግብራዊ መሌሲ ክንህበለ ኣገዲሲ ምኻኑ ከነኻኽር ንፈቱ።
ምኽንያቱ፥ ካብ’ዙ ሰረተ እምነት ተበጊስና ፖሇቲካውን ሲቪሊውን ውዴባት፡ ናይ መጽናዕቲ ትካሊት፡ ሙሁራትን ካሌኦት ግደሳት
ውሌቀ-ሰባትን ብዓውዯ መጽናዕቲ ንምህብታሙ ከምዴሉ ንሰማምዓለ ይመስሇና። ስሇዙ ነቲ መዚተዪ ናይ ሓባር ባይታ
ምጥጣሕ (ምምችቻእ) ጻዕርታትኩም ከተሓይለ ሇበዋናን ምሕጽንታናን ከነቕርብ ንፈቱ። በዙ ቅኑዕ መንፈስ ተዯሪኽኩም፡
ኣቐዱምኩም ንዜገበርክሞ ጻዕርታት፡ ኣኽብሮትና እናገሌጽና ንኹለኹም ከነመስግነኩም ንፈቱ።
ውዴቐት ንምሌካዊ ስርዓት ኤርትራ!!
ሌኣሇማዊ ዜኽሪ ንሰማታትና!!

ክፍሉ ዛናን ባህሌን
ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ

መትሓሳሰቢ፥ ዜኾነ ነቐፌታ፡ ሃናጺ ምኽርን ሓገዜን ክትሌግሱና ዴማ ብኣኽብሮት ንሓትት!!
Email: uedf2012@gmail.com Website: www. erifront.com

ኣብ ዜቕጽሌ ግዛ

ናይ መዕጥር እሱራት ዜርዜር ኣስማት ክቐርብ’ዩ ፥

1. ኣብ መዕጥር ዜተኣስሩ ዜርዜር ኣስማትን ይሰብኣዊ ኣትሓሕዚ እሱራትን ክንገሌጽ ኢና።
 ንሳቶም ነዊሕ ዓመታት ተኣሲሮም ዜተሳቐዩ እዮም። ስዴራ ቤት እሱራት ንዓመታት ዜኾነ ዯሃይ የብልምን። ቤት ማእሰርቲ
መዕጥር ሓውሲ ምዴረ በዲ ስሇዜኾነ ብርቱዕ ሙቐት ኣሇዎ። ዜኾነ ሰብ ናብ’ዙ በረኻ ክንቀሳቐስ ስሇይፍቀዴ ንጹሌ ቦታ’ዩ።
 ነዙ ሓበሬታ ነዊሕ ግዛ ኣብ ክንዱ ምሓዘ ምዜርግሑ ተመሪጹ። ንስዴራ ቤቶም ሃንዯበት ከምዜኸውን ንግንቦ ኢና።
ብሓዯ ወገን ዯሃይ ምርካብ ኣገዲሲ ይኸውን። በቲ ካሌእ ዴማ ስቅያትን፡ ሻቕልትን ከምዜፈጥር ኩሌና ንግንቦ ኢና።
ስሇዙ፥ ነዙ ኣገዲሲ ሓበሬታ ናብ ኩለ ክበጽሕ Share ክትገብሩዎ ንዕዴም። ኣቐዱምካ ምፍሊጥ ብዉሑደ ምቅርራብ ስሇዜኾነ።
ክሳብ ሽዑ ሰሊም ቅነ ንኹሌና!!
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