
 
 
 

ዛናታት ዯንበ ህግዯፍ 
ምንጭታት ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ) 

1. ህዜቢ እናተበታተነ፡ እቲ ኣብ ኲናትን ወረ ኲናትን ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ምንዋሕ ከም 
ቀዲማይ ምርጭኡ ዜወሰዯ ገባቲ ጉጅሇ ህግዯፍ ሕጂ’ውን ንህዜቢ ንምትሊልን ንመንእሰያት 
ጅሆ ንምሓዜን ኢትዮጵያ ንኤርትራ ንምውራር ምሽብሻብ ትገብር ኣሊ ዜብል ሓድሽን ጽዑቕን 
ጎስጓስ የካይድ ምህሊዉ ተሓቢሩ። እዙ ስልቲ’ዙ ስርዓት ህግዯፍ ነቲ ንመበል 28 ዘር ሃገራዊ 
ኣገልግሎት (ሃገራዊ ዕንወት) ጋጠሞ ጭቡጥ ተቓውሞ ብምዜሕሓል፡ መንእሰያት ንምግፋፍ 
ክጠቐመለ ዜምህዝ ሎ ኣጉል ሽጣራን ሽሕጣንን ምዃኑ’ውን ተገሉጹ። እዙ እከይ ዕርቓኑ 
ዜወጸ ጎስጓስ’ዙ፡ ንዛጋታት ረጋግእ ይኮነስ፡ መሉሱ በርግግ ብምዃኑ፡ ኣብዙ ወርሒ’ዙ 
ዋሕዙ ስዯት መንእሰያት ካብቲ ዜነበሮ ናህሪ ብምውሳኹ፡ ካብ 15 ክሳብ 17 መስከረም 2014 
ሎ እዋን ልዕሉ 350 ዜኾኑ፡ 108 ዯቂ-ኣንስትዮ፡ 50 ትሕቲ ዕድመ ዜርከብዎም ስዯተኛታት 
ኣብ ኣውራጃ ከሰሊ ሱዲን ምእታዎም፡ ኣብቲ ምስግጋር ዜነበረ ጉዕዝ ድማ ካብ 10 ይውሕደ 
ዛጋታት ብሓሇዋ ዶብ ህግዯፍ ከም ዜተቐተለ፡ ምንጭታት ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ 
ሇውጢ (ኤስዯሇ) ሓቢሮም። 
     

2. ኣብዙ ወርሒ’ዙ መራሒ ጉጅሇ ህግዯፍ ኢሳይያስ ንግብጺ ዑዯት ኣብ ካየዯለ እዋን፡ ኤርትራ 
ኣብ ጋሽ ባርካ ከባቢ ገለጅ ጀበል ሓምድ፡ ከባቢ ባረንቱ ኣውሊ ዜተባህሇ ፍለይ ቦታታት 
ንግብጺ ወተሃዯራውን ስሇያውን ስርሓት ንምክያድ ራዲራት ትተኽሇለ መዯበራት ንምሃብ ናብ 
ስምምዕ ምብጽሑ ተሓቢሩ። ምስ ፕረዙዯንት ዓብዯል ፈታሕ ኣልሲሲ ናብ ስምምዕ ብድሕሪ 
ምብጽሑ፡ ኣብዙ ሰሙን’ዙ ሓዯ ጉጅሇ መጽናዕቲ ካብ ግብጺ ንኤርትራ ኣትዩ ምህሊዉ’ውን 
ተገሉጹ። ኩለ ወጻኢታት ናይቲ ዜህነጽ መዯበራትን ዜተኸል ራዲራትን ብመንግስቲ ስዑዱ 
ዓረብ ዜሽፈን ምዃኑ ዜረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። 

      
3. ጉጅሇ ህግዯፍ ብሓፈሻ ገባቲ ኢሳይያስ ድማ ብፍሊይ ንህዜቢ መሰረታዊ ቀረብ ይምቕራብ፡ 
ኣገልግሎት መብራህቲ፡ ጽሩይ ማይ፡ ሕክምና………..ወተ ይምሃብ መቐጸልታ ናይቲ ህዜብን 
ሃገርን ኤርትራ ንምብታንን ንምጥፋእን ዜኽተልዎ ሇዉ ኣዕናዊ ፖሉሲ ምዃኑ፡ ገሇ ምሁራት 
ኤርትራ ኣረዱኦም። መሊእ ሓይልታት ዯሞክራስያዊ ሇውጢ እቲ ብገባቲ ስርዓት ህግዯፍ 
ዜካየድ ሎ ፖሉሲ ምብትታንን ዕንወትን ፖሎቲካዊ ትርጉሙ ይኹን ርሕቀቱ ብምግንዚብ፡ 
ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ንምድሓን ሓሊፍነቶም ክብ ከብለ’ውን ጸዊዖም። 

 
4. ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ብኩለ-መዲያዊ ዯገፍ ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ 
ንምስሊኽ ብሓፈሻ፡ ኣብ ዱጋ ኣባይ መጥቓዕቲ ንምፍጻም ድማ ብፍሊይ፡ 280 ዜኾኑ ብኣፍ 
ድቡእ መአይተ ኣትዮም ኣብ ከባቢ ዲንሻ ዜርከብ ሕርሻታት ተርጊሖም ምህሊዎም ተገሉጹ። 
እቶም 620 ብመሬት ሱዲን ክኣትዉ ተታሒዘ ዜነበረ መዯባት፡ ብሰንኪ’ቲ ኣብዙ ቀረባ እዋን 
ኣብ መንጎ ሱዲንን ኢትዮጵያን ዜተበጽሐ ወተሃዯራውን ጸጥታውን ስምምዕ ተሰናኺለ፡ ኣብ 
ሓሬና ዓስኪሮም ከም ሇዉ ተሓቢሩ።       

     
 

ቤት ጽሕፈት ዛናን ሓበሬታን 
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ-ኤስዯሇ 

24 መስከረም 2014 
 
 

 


