
 
 

ምስጢራዊ ዜናታት ካብ ዯንበ ህግዯፍ 
 

       ካብ ምንጭታት ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) 
1. ሰበ-ስልጣን ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ብፍላይ ከኣ ኣብ መንጎ እቶም ብጀነራላት ዝፍለጡ ቁሩቁስን 
ምፍሕፋሕን ኣብ ጥርዙ በጺሑ ምህላዉ፡ ውልቀ መላኪ ኢሳይያስ ነዚ ግርጭታት’ዚ ንምፍታሕ 
ዝተጸገመሉ ውዴዕነት ከምዘሎ ይሕበር። ኣብ መንጎ እቶም ክልተ ተቐናቐንቲ ጀነራላት ፍሊጶስ 
ወልዯ-ዮሃንስን ተኽለ ማንጆስን ዘሎ ዘይምቕዲው ንምፍታሕ፡ ብ22 ታሕሳስ 2013 ብገባቲ 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ዝተጸውዏ ኣኼባ፡ ብዘይዝኾነ ፍረ ተዛዚሙ። ፍሊጶስ ወልዯ-ዮሃንስ ምስ 
ተኽለ ማንጁስ ክረዲዲእ ከምዘይክእል ኣፍሊጡ ኣኼባ ረጊጹ ወጺኡ። እቲ ዝጸንሐ ግርጭት 
ተኽለ ማንጁስ ብኢሳይያስ ክረኸቦ ዝጸንሐ ልዐል ተኣማንነት ልዕሊ ሰቡ ሓለፋታት ክረኽብን 
ካብ ሓላፍነቱ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዲያት ኢዴ ምትእትታው ክገብርን ብምጽንሑ’ዩ ዝብል 
ስምዑታት ዝብገስ ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ሕጂ ውዐይ ዛዕባ ኮይኑ ዘሎ ከኣ፡ ብጉዲይ ዕቑር 
ሰራዊትን ተቓወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያን ዝምልከት’ዩ። ምስዚ  ብተወሳኺ ተኽለ ማንጁስ 
ብገዛእ ዴሌቱ ንኣማሓዲሪ ከተማ ኣስመራ ካብ ስልጣኑ ክውርዴ ምፍታኑ ክኸውን ከሎ ጀነራል 
ፍሊጶስ ዴማ እዚ ንዒኻ ዝምልከት ስልጣን ኣይኮነን ብመንግስቲ ጥራሕ’ዩ ክወርዴ ዝኽእል 
ብምባል ዝጋዯዴ ዘሎ ምፍሕፋሕ ምዃኑ ይሕበር።  
 

2. ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጀነራላት ህግዯፍ እናተጋዯዯ ዝኸይዴ ዘሎ ምቁርቋስን ምፍጣጥን ኣብ 
ሰራዊት ከቢዴ ስኽፍታታትን ስግኣታትን ይወልዴ ብሰንኪ ምህላዉ፡ ካብ ኣሃደ ናብ ኣሃደ 
ምብጽጻሕን ብቀንደ መዯብ ምዝንጋዕን እናተረፈ ዝመጸሉ ኩነታት ኣሎ። 
 

3. ኣምባሳዯር ኤርትራ ኣብ ሱዲን መሓመዴ ማንታይ ብኣማሓዲሪ ከተማ መንዯፈራ ዝነበረ ኣቶ 
ሱሌማን ሓጅ ክቕየር ተባሂሉ ተወሲኑ’ኳ እንተጸንሐ መሓመዴ ማንታይ ግን ነቲ ውሳኔ 
ብዘይምቕባሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሱዲን ከምዘሎ ተፈሊጡ። ብዘይካ’ዚ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገለ 
ኣገዯስቲ ሓላፍነታት ንገለ እዋን መቃነዪ ይኾነኒ’ዩ ዝበሎ ምቅይያራት ጌይሩ ምህላዉ። 
 

       ገለ ካብኡ ዴማ፡- 
 ኣብ ብሪጣንያ ኣምባሳዯር ኤርትራ ተስፋ-ሚካኤል ገራህቱ ተሳሒቡ ኣብ ቦትኡ 

እስቲፋኖስ ሃብተ-ማርያም ክትካእ ይበሃል። 

 ኣብ ጣልያን ኣምባሳዯር ኤርትራ ዘመዯ ተኽለ ኣብ ቦትኡ ፍሰሓጽዮን ክትካእ። 

 ግርማይ ሳንቲም ካብ ዯቡብ ሱዲን ተሳሒቡ ብተኽለ-ሚካኤል (ጆን) ክትካእ። 

 ኣርኣያ ዯስታ ካብ ዋሽንግቶን ተሳሒቡ ናብ ኣ/ኣበባ ቦታ ግርማ ኣስመሮም ክትካእ። 

 ተኽላይ መንግስ ካብ ስለያ ተሳሒቡ ብጵጥሮስ ክትካእ ተባሂሉ ኣሎ።   

4. ገባቲ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ ሱዲን ዘይዕላዊ ዐዯት ብዴሕሪ ምግባሩ፡ ብርክት ዝበሉ ኣባላት 
መርበብ ስለያ ዘርጊሑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ስውር ገዛውቲ ተካርዮም ሲቭል ተመሲሎም 
ስለያዊ ስርሓት የሰላስሉ ኣለዉ። ኣብ ካርቱም ኣብ ጣይፍ፡ ኣብ ከሰላ ዒማርያን ኣቡ-ኻምሳን 
ዝተባህለ ቦታታት ዝሰፈሩ ኣባላት መርበብ ስለያ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ዴሕረ ባይታ ነፍሲ 
ወከፍ ዜጋ ክሳብ’ውን ገንዘቡን ንብረቱን ዝምዝግብሉ ኩነታት ምህላዉ ተረጋጊጹ። 
 

5. ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ብከሰላ ኣቢሉ ዝተፈላለየ ሕጋውን ኮንትሮባንዲውን ስርሓት ክሰርሕ 
ምጽንሑ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን’ዚ ብከሰላ ኣቢሉ ንኤርትራ ዝኣቱ ዝነበረ ነዲዱ ጥብቂ ምቁጽጻር 
ይግበረሉ ብሰንኪ ምህላዉ ዯው ክብል ዘገዴዴ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። 

  



6. ብ29 ታሕሳስ 20113 ኤርትራውያን ነጋድ ከብትን ጠለ-በጊዕን ኣብ ዴሬሳ ዝተባህለ ድብ 
ኤርትራን ሱዲንን ብወተሃዯራት ኤርትራ ተኣሲሮም ምንባሮም፡ ቀንዱ ምኽንያት መእሰሪኦም 
ዴማ ብዘይፍቓዴ ትሓልፉ፡ ኮንትራባንዴ ትሰርሑን ርግጫ ትኸፍሉ የለኹምን ብምባል 
ንዒሰርተ ሰዒታት ዴሕሪ ምእሳር ብቐጢን ትእዛዝን መጠንቀቕታን ተፈቲሖም ኣለው። 
 

7. ዋሕዚ ስዯት መንእሰያት ብዝተፈላለየ ኩርንዒት ካብቲ ዝነበሮ ብዕጽፊ ይውስኽ ምህላው፡ ኣብ 
መጨረሻ ወርሒ ታሕሳስ 2013 ኣብ መዯበር ስዯተኛታት ሸገራብ ሱዲን 614 ምእታዎም፡ ኣብዚ 
ወርሒ’ዚ ዝኣተዉ ፍሉይ ዝገብሮ ጉዲይ ምስ ዝህሉ ዴማ፡ መብዛሕቶም ኣብ ዝተፈላለየ 
ጽፍሒታት መንግስቲ ዝሰርሑ ዝነበሩ፡ ብፍላይ ዴማ ካብ ሚንስትሪ መጎዒዝያ፡ ሚንስትሪ 
ትምህርትን ሚንስትሪ ምክልኻልን ዝነበሩ ብምዃኖም’ዩ። 
 

8. ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወረዲ ጉልጅ ትሽዒተ ሰራሕተኛታት ትካል ንግዱ ህግዯፍ 09 ምስ 
ሰለስተ ነጋድ ተመሻጢርኩም ብብዝሒ ሽኮር ክትሸጡ ጸኒሕኩም ብዝብል ናብ ቀይዱ ኣትዮም 
ምህላዎም ተሓቢሩ። 

 
9. ኣብ ገጠራት ኤርትራ ብሰንኪ ዋሕዱ መዴሓኒት እናገዯዯ ምዃደ፡ ሞት ኣዳታትን ህጻናትን 
እናበዝሐ ምምጽኡ፡ ካብ ሱዲን ብኮንትሮባንዴ ዝመጽእ መብዛሕትኡ መዴሃኒት ዕለቱ ዝወዴአ 
ስለ ዝኾነ፡ ኣብ ገጠራት ዝርከቡ ሓካይም ዴማ ሞያዊ ብቅዒትን ክእለትን ዝንእሶም ብምዃኑ፡ 
ንሞት ኣዳታትን ህጻናትን ዘጋዴዴ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። 

 
10. ቅዴሚ ሕጂ ዝኾነ ዜጋ 2% ከፊሉ ናብ ኤርትራ ክኣቱ ይኽእል’ዩ ብዝብል ኣዋጅ ገባቲ ስርዒት 
ህግዯፍ ተዯፋፊኦም፡ ካብ ሱዲን ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ዝጸንሑ ዜጋታት ትሕቲ ሓሙሽተ ዒመት 
ዝገበሩ ከም ከዯዒትን ጠላማትን ተወሲድም ይእሰሩ ኣለው። ኢንባሲ ኤርትራ ብዛዕባ’ዚ 
ጉዲይ’ዚ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ቅዴሚ ሓሙሽተ ዒመት ዝኣተዉ 2% ከፊሎም ክኣትው ሽግር 
ዘይምህላዉ፡ ትሕቲ ሓሙሽተ ዝገበሩ ግን ሃገር ራሕሪሖም ከም ዝሃዯሙ’ዩ ዝቁጸር ክብል 
ገሊጹ። ኢንባሲ ኤርትራን ሰራሕተኛታቱን ኣብ ሱዲን ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ይሳቐዩ ኣለዉ።  

 
11. ኣብ ከተማ ኣስመራ ንሓለዋ ተመዱቦም ካብ ዝጸንሑ 24 ኣባላት ዯምህት ብ25 ታሕሳስ 2013 
ትሸዒተ ካብኣቶም ኣብ ሮንዲ ከለዉ ተሰዊሮም። እቶም ዝተሰወሩ ኣባላት ዯምህት ኣብ ውሽጢ 
ሰራዊት ኤርትራ ተመዱቦም ዝሰርሑ ዝነበሩ፡ ብመሪሕነት ልኡል ዝተባህለ፡ ናብ ሓለዋ ኣስመራ 
ዝተመዯቡ ምዃኖም ይሕበር። ምስ ተሰወሩ ገለ ካብ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ተሓተቱ ንሕና 
ንፈልጦ ጉዲይ የብልናን ምባሎም፡ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ዝተዋህበ መልሲ ዴማ ከመይ ከም 
ዝመጹን መን ከም ዘምጽኦምን ኣይንፈልጥን ዝብል ምዃኑ ተረጋጊጹ። ምስዚ ብተወሳኺ ኣብ 
ዴፋዒት ካብ ዝርከቡ ዕጡቓት ኣሃደታት ተቓወምቲ ኢትዮጵያ በብግዚኡ ብስውር መንገዱ 
እናጠፍኡ ዝመጽሉ ኩነታት እናበዝሐ ብምምጽኡ፡ ምስ ህዝቢ ከይራኸቡን ንከተማታት 
ከይወርደን ቀጢን ትእዛዝ ተመሓላሊፉ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ’ውን ኣብ ምጥፋእ  
ትተሓጋገዙ ኣለኹም ብዝብል ብገባቲ ስርዒት ህግዯፍን እሙናት መርበብ ስለያታቱን ምፍርራሕ 
ይካየዯሎም ምህላዉ ምንጭታት ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) 
ይሕብሩ። 
 

 
ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን 

ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) 
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