
 
 
 

 
ዜናታት ዯንበ ህግዯፍ 

 
 ምንጭታት ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) 

1. ኣብ መፋርቕ ወርሒ መስከረም 2014 ኣብ ገዛ ሜጀር ጀነራል ተኽለ ማንጆስ፡ ብዝተገብረ 
ሃንዯበታዊ ፍተሻ፡ ብርክት ዝበለ ዶላርን ዩሮን ከምኡ’ውን ባጤራ ናቕፋን ዝተፈላለየ ዝዒይነቱ 
መንቀሳቐሲ ወረቃቕቲ ምርካቡ ተገሊጹ። ኣብ ተኾንብያ ድማ 370 ኣባጊዕ ተረኺበን ኣለዋ። 
ብስንኪ’ዚ ኣብ ተሰነይ፡ ከረን፡ ኣስመራ ዝርከባ ሸላታት ተዒጽየን ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ተኽለ 
ማንጆስ፡ ምስ ገለ ዯላሎ ኤርትራውያንን ረሻይዲን ብምሽራኽ፡ ኣብ መስግጋር መንእሰያት 
ኤርትራ ዒቢ ተራ ዝጻወት፡ ብውጽኢቱ’ውን ዘይተኣዯነ ዶላራት ዝምዝምዝ ምዃኑ ክኽሰስ ከም 
ዝጸንሔ ይፍለጥ። ብድሕሪ ተኽለ ማንጆስ ንዕኡ ተኪኡ ኣዛዚ ኮይኑ ተመዚዙ ዝነበረ በዒል 
ስልጣን፡ ብ01 ጥቕምቲ 2014 ምስ ሓንቲ ጓል-ኣንስተይቲ ንኢትዮጵያ ክሰግር ኣብ ከባቢ 
እምሓጀር ምትሓዙ’ውን ተገሊጹ። 

 
2. ኣብ ክፍለ ሰራዊት 62 ኣዛዚ 3ይ ብርጌድ ዝነበረ፡ ብ30 መስከረም 2014 ምስኡ ዝነበረት  
መኪና ኣብ ኣዱበራ ራሕሪሑ፡ ንሱዲን ፖሎቲካዊ ዕቁባ ምሕታቱ ተሓቢሩ። በዚ ኩነታት’ዚ 
ዝተሰናበዯ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ምዕራባዊ ዶብ ኤርትራ ሓድሽ ስራዊት ኣስፊሩ፡ ን3ተ 
መዒልቲ ዶባት ምዕጻዉ ተገሊጹ። ካብቶም ኣብቲ ከባቢ ዝሰፈረ ሓድሽ ሰራዊት 170 ናብ ሱዲን 
ብድሕሪ ምእታው፡ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ በቲ ኩነታት ተሰናቢደ ካብ ምዕራባዊ ዶብ ኤርትራ 
ክስሕቦም ምግዲደ ተፈሊጡ። 

 
3. ኣብ መጨረሻ ወርሒ መስከረም 2014 ብሰለያ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ከተማ ተሰነይ ሓዯ 
ተወላዱ ብሄረ ናራ መንእሰይ ምቕታሉ ምንጭታትና ሓቢሮም ኣለዉ። እቲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ 
ቀትሪ ምድሪ ብጥይት ተሃሪሙ ዝተቐትለ መንእሰይ፡ ንስድራ ቤቱ ከይተዋህበ ብስለያ ምቕባሩ 
ዒቢ ቁጥዏ ፈጢሩ፡ ስድራ ቤቱ ሬሳ ወዶምን ቀታሊኡን ክወሃቦም ይሓቱ ምህላዎም ተገሊጹ። 
ብካልእ መዲይ’ውን ብወልዯጋብር ዝተባህለ መራሕ መኪና ስለያ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ንሓዯ 
ወዱ 8ተ ዒመት ብድሕሪ ምርጋጹ፡ ንሱ ይኹን እታ ዝረገጸት መኪና ኣብ ቁጽጽር 
ብዘይምውዒሎም ንስድራ ቤት ናይቲ ህጻን ዒቢ ቁጥዏ ኣስዑቡ ምህላዉ ተሓቢሩ። እዚ ክልቲኡ 
ተረኽቦታት ተዯሚሩ ኣብ መንጎ ነበርቲ ናይቲ ከባብን ኣመሓዯርትን ከተማ ተሰነይ ዘይርጉእ 
ኩነታት ፈጢሩ፡ ኣብ ወጥሪ ኣትዮም ምህላዎም ተገሊጹ።  

  
4. 02 ጥቕምቲ 2014 ጸጥታ ኣውራጃ ከሰላ 14 ኣዘዝቲ ዕጡቕ ሰራዊትን መሓውራት ስለያን ገባቲ 
ስርዒት ህግዯፍ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ፡ ኣብ ሱዲን ብዝተፈላለየ እዋናት ፖሎቲካዊ ዕቁባ 
ሓቲቶም ዝጸንሑ፡ ነቲ ስርዒት ኣሕሊፉ ምሃቡ ተሓቢሩ። እቶም ብጸጥታ ሱዲን ኣሕሊፎም 
ዝተዋህቡ ኣካላት ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ብጉልባብ ጸልማት ሰዒት 10 ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ 
ብመንገዱ ዒዋድ ኣዱበራ ኣቢሉ፡ ንኤርትራ ከም ዘእተዎም ተገሊጹ። ጸጥታ ኣውራጃ ከሰላ ኣብ 
ዝተፈላለየ እዋናት ይውሓድ ይብዛሕ ካብ መዯበር ስዯተኛታት ዕቁባ ንዝሓተቱ ዜጋታት ንገባቲ 
ስርዒት ህግዯፍ ኣሕሊፉ ዝህብ ምዃኑ ይፍለጥ። 

   
5. መብዛሕቶም ኣባላት 27 ዙር ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ውጽኢት ማትሪክ ክንገሩ ንሳዋ ክወረደ 
ዝተዋህቦም ትእዛዝ ብምንጻግ ከም ዘይወረደ ዝፍለጥ’ዩ። ካብቶም ዝወረደ መንእሰያት 1700 
ብቀጥታ ንሱዲን ከም ዝሰገሩ ተገሊጹ። ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ስለ 
ዘይተጸበዮ፡ ነቶም ዝተረፉ ኣብ ሰራዊትን ገለ ኣብያተ ጽሕፈትን ከም ዝመዯቦም፡ ንወለዱ ድማ 



ዯቕኩም መፍቶ ዯላሎ፡ ረሻይዲን ግዲይ ዒሳን ይኾኑ ኣለው ብዝብል ኣብ ህዝቢ ጽዐቕ ጎስጓስ 
ይገብር ምህላዉ ተሓቢሩ። ብወገን ህዝቢ መንግስቲ ፍታሕ እንተዘይገይሩ፡ ንሕና’ሞ እንታይ 
ክንገብር? ገዯብ ዘይብሉ ውትህድርና ይትረፍ፡ ንቡር ዕረፍቲ ይወሃብ፡ ኣገልግሎት ዝወድአ 
ይፋኖ፡ ……..ወዘተ ዝብሉ ሕቶታት ምስ ተላዕሉ ካድራት ናይቲ ስርዒት ኣብ ስንባዯ ከም 
ዝወዯቑ ተፈሊጡ።  
 

6. ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ኣብ ውሽጢ ሱዲን ዘርጊሕዎም ዝነበሩ ሃሱሳት ነቲ ዝተዋህቦም ስለላዊ 
ስርሓት ገዱፎም፡ ገለ ካብኣቶም ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ስለ ተሰጋገሩ፡ ገሊኦም’ውን ኣብ 
ግላዊ ስራሓቶም ብምውፍሮም፡ ንዘጋጠሞ ሃጓፋት ንምምላእ ብሓዯስቲ ይትክኦም ከምዘሎ 
ተሓቢሩ። ብፍላይ ኣብ መዯበር ስዯተኛታት ሸገራብን እንጉርጉርን ብማሕሙድ ኣዯም ዝምራሕ 
3ተ ጉጅለ ተመስሪቱ ምህላው ተፈሊጡ። ማሕሙድ ኣዯም ከም መራሕ ጉጅለ ካብ ላዕለዎት 
ኣካላት ስለያ መምርሒ ንምውሳድ ብሕቡእ ንተሰነይ በጺሑ 3ተ መዒልቲ ጌይሩ ብድሕሪ 
ምምላሱ፡ ነቶም  ኣባላት ኣብ ከሰላ፡ ሸገራብን እንጎጉርጉርን ምዝርግሑ ተገሊጹ። 
 

7. ብ02 ጥቕምቲ 2014 ሰለስተ ግብጻውያን ዝርከብዎም 5ተ ላንድ-ኩሮዘር ዝመልኡ ሓለፍቲ 
ገባቲ ስርዒት ህግዯፍን ላዕለዎት ሓለፍቲ ተቓወምቲ ኢትዮጵያን ንጉሉጅ ምብጽሖም ተሓቢሩ። 
ኣብ ሓሬና ንዝርከቡ ማእከሎት ሓለፍትን ካድራትን ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ኣኼባ ምክያዶም 
ድማ ተገሊጹ። ካብ ጉጅለ ገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ዝለዒለ በዒል ስልጣን ኮሎነል ፍጹም ምንባሩ፡ 
ሰዒት 5.00 ድ/ቀትሪ ድማ ኣብ ጀበል ሓምድ ምድያቦም፡ ሰዒት 8.00 ኣጋ ምሸት ንኣስመራ ከም 
ዝተመለሱ ተሓቢሩ። ምስዚ ብዝተኣሳሰረ ኣብ ምብራቓዊ እምሓጀር ኣብ መንጎ እምዒሎባን 
ኢይተርፍን ንተቓውምቲ ኢትዮጵያ ባስካታት ማይን ድፋዒትን ተሰሪሑ ምህላዉ፡ ኣብቲ ከባቢ 
3ተ ጋንታታት ዯምህት ከም ዘለዋ ምንጭታትና የረጋግጹ። 

           
 

ቤት ጽሕፈት ዜናን ሓበሬታን 
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስዯለ) 

 10 ጥቕምቲ 2014 
 

 
 


