23- ኤሱዙ(isuzu) ናይ ሓለፍቲ መካይን ተኣጊዯን፡
5- መራሕቲ መካይን ተኣሲሮም።

r

ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ካየደዎ መጽናዕቲ፡ ንክልተ በበይኑ ፍጻሜታት ግና ናይ
ሓባር ረብሓን ምትእስሳርን ለዎ፡ ኮነ ኢልካ ብልሽውና ንምዕባይ ክስርሓሉ ጸኒሑ። ንክልቲኡ ፍጻሜታት
ቃልዕ ብክልተ ሓረጋት ተገሊጹ ነናቱ ኣስማት ተዋሂቡዎ ኣሎ። ንሳቶም ከኣ
ቀዲማይ“ መዯብ ንጠቓቐም” ዜብል ስም ተዋሂቡዎ ኣሎ። ነቲ ካልኣይ ፍጻሜ ከኣ “ ሕነ ቐራናት ንጓዕማማት”
ዜብል መጸውዒ ሓረግ ተዋሂቡዎ ኣሎ። ትርጉሞምን ዜርዜራቱን ከኣ በብንኡስ ኣርእስታት ቀሪቡ ኣሎ።

ቀዲማይ “ መዯብ ንጠቓቐም”
“መዯብ ንጠቓቐም” ማለት ብናይ ተዋይትን ጨረቕትን ኣገላልጻ ዜወጸ ቅጽል ስም እዩ። ትርጉሙ ድማ
ንክልተ በበይኑ ረብሓ ለዎም ሰባት ብምትእስሳር ዜገልጽ ሓረግ’ዩ። ቀዲማይ፡ ናይን (23) ዕስራን ሰለስተን
ኤሱዘ (isuzu)ማእከላይ ናይ ጽዕነት መካይን ወነንተን ሰበስልጣን እዮም። እተን መካይን ሓለፍቲ ኣብ
መስመር ኣስመራ ተሰነይ ክሳብ ዶብ ሱዲን ሎ ቦታታት ይመላለሳ ነይረን። ቀንዱ ስርሔን ከኣ ኣብ ይሕጋዊ
ንግዱ ተዋፊረን ብጻዕቒ ብምንቕስቓስ ከም ምንጪ ልዑል ሃብቲ ክጥቀሙለን ጸኒሖም እዮም ሰበስልጣናት
ኤርትራ።
ምኽንያቱ እቶም ሓለፍቲ ምስ ኮርፐረሽን ቀይሕ ባሕሪ (09) ብምስምማዕ ካብ ሱዲን ናይ ኮንትሮባንዲ
ኣቑሑት ይኹን ብጸሊም ኣጽዋር ኣብ ምስግጋር ኣብ ይሕጋዊ ንግዱ ተዋፊረን፡ ልዑል ሃብቲ ንምድላብ ኣብ
ጽዑቕ ንግዲዊ ንጥፈታት ክሰርሓ ጸኒሔን። ቀንዱ ስርሐን ከኣ ምስግጋር ኣቑሑትን ብኮንትሮባንዲ ይኹን
ይሕጋዊ ምስግጋር ኣጽዋርን ተዋፊረን ነይረን። ናይን ኤሱዘ መራሕቲ መካይን ከኣ ብወግዒ ይተጣየሱ
ኣባላት ምክልኻል እዮም። ስለዙ ሓለፍቲ ንወነንቲ መካይን ምስ ይተጣየሱ ኣባላት ምክልካል ብግበረለይ
ክገብረልካ ዜብል ብናይ ሓባር ጠቕሚ ይጣመሩ። እገለ ድኣ ኣበይ ኣሎ ወይ እገለ ኤሱዘ ክዜውር ርእየዮ ኣብ
ዜበሃለሉ እዋን፡ ከም ልሙድ ጭርቓን እወ ኣብ “መዯብ ንጠቓቐም” ይሰርሕ ኣሎ ዜብል ቅጽል ስም ተዋሂቡዎ
ኣብ ጎዯናታት ኤርትራ ተራ ዕላል ኮይኑ ይዜረበሉ ኣሎ።
ናይ ሓለፍቲ ወነንቲ መካይን ዜኾኑ ሓለፍቲ ክሳብ ሕጂ በጺሑና ሎ ዜርዜር ኣስማት ናይ 10 ሓለፍትን ሓዯ
(1) ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብድምር ናይ ዓሰርተ ሓዯ (11) ሰባት ዜርዜር ኣስማት ብመርትዖ ነቕርቦ ኣለና።

1.
2.
3.
4.

ብርጋዯር/ ጀነራል ኣብርሃም ዓንዶም (ዓፋን)
ብርጋዯር/ ጀነራል ጸሃየ ካሕሳይ (ወዱ ካሕሳይ ወይ ሂላል)
ብሪጋዯር ጀነራል ሚኪኤል ሃንስ (ወዱ ሃንስ)
ኮሎነል ፍጹም ኢሳቅ (ለኒን) ክልተ መካይን (2) ኤሱዘ) ካብ 2013 ጀሚረን ኣብዙ መስመር’ዙ ክሰርሓ
ጸኒሐን። ኮሎ/ ፍጹም ናይ ካልኦት ሃገራት ተቛወምቲ ውድባት ዜከታተል ሓላፊ እዩ።
5. ኮለኔል ተስፋልዯት ሃብተስላሴ ቤጽሕፈት ፕረሲዯንት።
6. ኮሌነል እዜራ ወልዯገብሪኤል።
7. ኮለኔል ሰሎሙን ኣስፍሃ ፖሊስ ኤርትራ።
8. ሌተናንት/ ኮሎኔል ዓንዯማርያም ወልዯንኬል።
9. ሌተናንት/ ኮሎኔል ተኪኤ ወልደ፡ ሓላፊ ጋራጅ መንግስቲ።
10. ሜጀር ሃብተ ገብሩ፡ ፖሊስ ትራፊክ ዝባ ጋሽ ዜነበረ።
ብልሽውና ሓለፍቲ- 23 ኤሱዙ ተኣጊዯን’ 5- ኣውቲስቲ ተኣሲሮም። 16/ July/ 2017
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11. ሙሴ ምሕረተኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት። ኣብ ወርሒ ጉንበት 2017 ተኣሲሩ። ምኽንያቱ
ኣብ ኣብ መገዱ ኣስመራ ተሰነይ ኮሎ፡ ጸጥታምስ ማኪንኡ ሒዝሙዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ።

ኣስማት እሱራት መራሕቲ መካይን (ኤሱዘ)
“ሕነ ቐራናት ንጓዕማማት” ዜተባህለሉ ምኽንያት፡ እዝም ሓሙሽተ (5) መራሕቲ መካይን ማለት ኣርባዕተ (4)
ሃገራዊ ኣግልግሎትን ሓዯ ተጋዲላይን፡ ኩሎም ኣውቲስቲ ናይተን ኤሱዘ ነይሮም። ልክዕ’ዩ ንሳቶም ጌና
ብወግዒ ይተጣየሱ ክነሶም ናይተን ብሓለፍቲ ዜውነና ንግዲዊ መካይን ኣውቲስቲ ምንባሮም፡ ምስ ካልኦት
ኣባላት ምክልኻል ኣነጻጺርካ ክራአ ከሎ፡ ብርግጽ ሓለፋን ረብሓን ለዎ ስራሕ ምርካቦም ተጠቐምቲ
ነይሮም። ይኹን’ምበር ኣብቲ ኮነ ኢልካ ዜግበር ናይ ሓለፍቲ ብልሽውና ኢድ የብሎምን። ኣስማት እሱራት
1.
2.
3.
4.
5.

ሚኬኤል ሓድጉ፡ ኣባል ሃገራዊ ኣገልጉሎት 12 ዘር።
ሲዒድ ስራጅ ኣድም፡ ተጋዲላይ።
ሮቤል ካሕሳይ፡ ሃገራዊ ኣጎልግሎት 18 ዘርያ።
ፋንኤል ኣሰፋው፡ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት 20 ዘርያ።
ጸጋይ ስባህቱ፡ ኣባል ሃገራዊ ኣገልግሎት 12 ዘርያ።
ስለምንታይ ቅድሚ ምእጋድ መካይን ሓለፍቲ ተኣሲሮም?

እቶም ሓለፍቲ ንግዲዊ መካይን ወኒኖም ኣብ ይሕጋዊ ንግዱ ተዋፊሮም ኣሽሓት ሃብቲ ዜዯለቡ፡ ንይሕጋዊ
ተግባሮም ተሓታትነት ስለይብሉ ኣብ ልዕሊ ብልሽውና ዜፍጽሙ ሓለፍቲ ዜኾነ ስጉምቲ ኣይተወስዯን።
ብኣንጻሩ ግና 5- መራሕቲ መካይን ቕድሚ እተን መካይን ምእጋዯን ግዲይ ኮይኖም ተኣሲሮም። እዙ ንፍትሒ
ዜጉዕጽጽ ዓቢ ገበን’ዩ። ግና ኮነ ኢልካ ስለዜግበር ኣብየት ኢልካ ሰማዒ የለን።
“ሕነ ቐራናት ንጓዕማምት” ብሎ ምኽንያት ከኣ እቲ ዜውሰድ ዕዉር ስጉምቲ’ዩ። ምኽንያቱ ንንጹሃት ኣሕሊፉ
ይህብ፡ ንሓለፍቲ ከኣ ዜከላከል ይፍትሓዊ ኣገባብ ይኽተሉ። ናይ 5- ኣውቲስቲ ኣስማት እሱራት ንመልከት።
ተወሳኺ መብርሂ
ብስርዓት ህግዯፍ ሓጎስ ገብሪሂወት ኪሻ ዜመሓዯር ክልተ ትካላት፡ ማለት ብሂምቦል ዜጽዋዕ ትካል ሸርፊ
ሓዋላ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን ይሰርሕ። ኮርፖረሽን ቐይሕ ባሕሪ (09) ዜበሃል ብኮንትሮባንዶ
ይሰርሑ። ህግዯፍን ንክልቲኡ ይሕጋዊ ንግዲዊ ትካላት ወነንቱን ኣምሓዯርቱን ምዃኖም ኩልና ንፈልጦ’ዩ።
ብኣንጻሩ ከኣ ኣብ ዜሓለፈ ኣዋርሕ፡ ኣንጻር ይሕጋዊ ንግድን ሸርፍን ብዜብል መዯብ መተ ተኻይደ ነይሩ።
ብፍላይ ኣብ ተሰነይ ዜነብሩ ንኣሽቱ ድዃናት፡ ብትእዚዜ ጀነራል ፊሊጶስ መጠንቀቕታ ተዋሂቡዎም ንብረቶም
ውጽኡ ዉሑዲት እዮም። እቶም ዜበዜሑ ከኣ ንብረቶም ተወሪሱ። ገሊኦም ድማ ገዜኦም ምስ ንብረቶም
ብዶር ከምዜፈረሰ ዯጋጊምና ኣቓሊሕናዮ ምንባርና ዜዜከር’ዩ። እን ናይ ሓለፍቲ ኤሱዘ ድኣ ስለምንታይ
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