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ክቱር ጥምየት ህዝብን፡ ሕለፍ ጽጋብ ኣዝትን፡
መርዓ ቢንያም ወዱ ጀነራል ተኽሇ ማንጆስ ገርም’ዩ፡
ብዕሇት 27/ መከረም/ 2020- ቢንያም ወደ ንጀነራል ተኽሇ ማንጆስ ኣብ ኣስመራ ተመርዕዩ። ቢንያም ዓቕሚ
ኣዲም ስሇዝበጽሔ ከም ሰቡ ክምርዖ ንቡር እዩ። መርዓ ቢንያም ፍለይ ዝገብሮ ግና ኣብ ግዜ ኮቪድ 19 (ክሮና
ቫይረስ) ምንቕስቓስ ዜጋታት ተገዱቡ፡ ህዝብና ብክቱር ጥምየት ኣብ ዝሳቐየለ ግዜ፡ ብጀነራል ተኽሇን ወደን
ዝነበረ ናይ መርዓ ኣገባብ ጠገሇ ይብለ ሆይ - ሆይታን ዲንኬራን ስሇዝነበሮ ንተዓብቲ ገረመ ሕለፍ ጽጋብ
ሓሇፍቲ ተራእዩ።
መርዓ ቢንያም ንነበሱ፡ ንወሊዱኡ ጀነራል ተኽሇን ምስኡ ብግዝያዊ ረብሓ ዝተኣሳሰሩ ኤርትራውያን ሱዲናውያንን
ራሻይዲን ከውዯኽድኹ ብገንብን ጥሪት ህያባት ከወፍዩ ተራእዮም። ዯቒ ሰባት ፍለይ ረብሓ ንምርካብ ክሳብ
ክንዯይ ሱሱዕን ይሓሊፍነታዊ ባህርያትን ከምሕድሩ ጉልሔን ቓልዔን ብዘሕ ዲንኬራ ዝነበሮ ፍለይ መርዓ
ነይሩ። እቶም ብዓይኖም ዝተዓቡ ሰባት ተገሪሞም “ወይ ጉድ ሰብ ግዜ ኮይኖም ገሇ ብማይ ገሇን ሰኣን ማይ”
እናተባህሇ ሇንቕነ እታ ዝዓበየት ናይ ኣስመራን ተሰነይን ዕሊል ስሇዝኾነት ከምዙ ኢሎም ይገልጹዎ።
27/ መስከረም/ 2020 መርዓ ቢንያም፡ ፍለይ ናይ ዕድመ ወረቐት ዝተዋህቡ ልዕሉ 600 ሰባት ዝተሳተፉዎ መርዓ
ኣብ ኣስመራ ሓሇዋን ቑጽጽርን ከምዝነበሮ ይሕበር።
ንጀነራል ተኽሇ ከሓጉሱ፡ ካብ ከሰሊ ብይሕጋዊ ኣገባብ ዶብ ሰጊሮም ዝመጹ ወከልቲ ራሻያዲ ከም በዓል ዓምር
ኣቡ ራሽድ ስሇዝነበሩ፡ ዝመጹ ዕደማት ካብ ከሰሊን ተሰነይን ናይ ጀነራል ተኽሇ ባህርያትን ስልጣንን ጀነራሊትን
ነቶም ብግዝያዊ ረብሓ ዝተኣሳሰሩ ሰባትን ሇዎም ወደ እቶም ንጀነራል ተኽሇ ከፍትዉ ኢሎም ናብቲ መርዓ
ክሳተፉ ዝመጹ ሰባት ርኣዩዎ ወዯኽዯኽ ሓሇፍቲ ቐቢሊታት ራሻይ ዲ ከይተረፉ በርከቱዎ ህያባት ዝተዓበ
ህዝቢ፡ ኢሎም ስሇዝተገረሙ መርዖ ቢንያምን ወዯኽዯኹን ኮይና ከምዝቐነየት ይግሇጽ።
ብኮቪድ 19 - ህዝብና ካብ ሓዯ ቦታ ናብ ካልእ ምንቕስቓስን መጓዓዝያን ኣብ ዝተኣገዯለ ፡ ህዝብና ብክቱር
ጥምየት ዝተሸገረለ እዋን፡ ቢንያም ወደ ንጀነራል ተኽሇ ክምርዖ ግና ልዕሉ 600 - ዕደማት ተኣኪቦም ነይሮም።
ካብ ከሰሊ ብይሕጋዊ መንገዱ ዝመጹ ወከልቲ ቐቢሊታት ራሻይዲ ከም ህያብ 130 ኣባጊዕ መጺኦም። ካብ ተሰነይ
ንሱዲን ዝመሊሇሱ ነጋዶ ኤርትራውያን ከም እኒ ዓወት ሙሎ ከም ህያብ 40 ኣባጊዕ ኣቕሪቦም። ኮሎኔል ዮናስ
ብጹዓምሊኽ ሓሊፊ ስሇያ ምክልኻልን ምክትትታል ዶባትን ኣብ ተሰነይ ብህያብ ዝተዋህባ 170 ኣባጊዕ ተጻዒነን
ክኸዲ፡ ነቶም ካብ ከሰሊን ተሰነይን ንመርዓ ዝብገሱ ዕደማት ፍለይ መንቐሳቐሲ ሂቡ ተጠርኒፎም ኣስመራ ክኣትዉ
ብክልተ ሚኒባስን ሓንቲ ሊንድክሩሰን ኣሰንዩ ድሮ መርዓ ሒዘዎም ኣትዩ ንኣስመራ።
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እቲ ገርም መብሩክ ዝተባህሇ ራሻይዲ ቕድም ናይ ምብራቕ ሱዲን ምንቕስቓስ ሓሊፊ ዝነበረ ድሓር ብዕርቒ ሱዲን
ኣትዩ፡ ኣብ ግዜ ዑመር ኣልበሽር ሚኒስተር ነይሩ። ራሻይዲ መብሩክ ኣብ ኤርትራ መሬት ተዋሂቡዎ ኣብ ከተማ
ተሰነይ ዞባ ጋሽ ባርካ ሆቴል ዝውንን ሃብታም ነጋዲይ እዩ።እዙ ኣብ ተሰነይ ዝርከብ ህንጻ ከም ውክልና ን ብንያም
ትክሇ ተዋሂብዎ ዝሰርሕ ሎ ትካል እዩ።ኣብቲ መራዓ ዝተሳተፉ ናይ ኤርትራ ሚኒስተራት፡ ኣዝቲ ሰራዊት ናይ
ዞባ ኣምሓዯርቲ ካልኦት ፍለይ ዕድመ ዝተገብረሎ ሰባት ልዕሉ 600 ሰባት ዕደማት ነይሮም። ወከልቲ ሃገራዊ
ድሕነት ጽዑቕ ሓሇዋ ገይሮም፡ ናይ ዕድመ ወረቐት ሇዎ ሰብ ጥራይ ከምዝኣትዉ ይቖጻጸጸሩ ስሇዝነበሩ ናይ
ዕድመ ወረቐት ይብለ ይመልሱ ከምዝነበሩ ብዘሓት ተራእዮም።
ኣብ ሱዲን ዝርከቡ ምስ ጀነራል ተኽሇን ህግዯፍ ብይሕጋዊ ንግዱ ዝተኣሳሰሩ ኤርትራውያንን ሱዲናውያን፡
ንመርዓ ቢንያም ዝተዋጽኤ ገንብ ብዝሑ ብሓጺር ኣገሊልጻ / 2, 4/ ሚልዮን 2, 400, 000 ናቕፋ፡ 28 ሽሕ
ዶሊር፡ 54, 000 ዯርሃም ንኣቦ መርዓዊ ንጀነራል ተኽሇ ማንጁስ ከም ገጸ በረከት ብህያብ ኣብ ረከቡለ ግርማይ
ዝበሃል መዝጊቡ ከምዝቕበሎም ገይሩ። እተን 170 ኣባጊዕ ኣብ ከባቢ ማይጭሆት ሎ ቦታ ከጽንሕወን ስሇዝኣ
ናብ ዝተመዯበሇን ቦታ ወሲዶሙወን።
ናይ ጀነራሊትን ሓሇፍቲ ህግዯፍን ልሙድ ባህርያትን ኣትሓሳባን ሓዱሽ ኣይኮነን። ምስ ብ/ጀነራል ተኽሇ
ብምስግጋርን ምጭዋይ ሰባትን ርክብ ሇዎም ራሻይዲ፡ እቶም ብይሕጋዊ ንግዱ ብግዝያዊ ረብሓ ዝተኣሳሰሩ
ኤርትራውያን ነጋዶ፡ እቶም ኣብ ተሰነይ ክሳብ ሱዲን ዝዋፈሩ ስሇያ ምክትታል ዶባት ኩሎም ንጀነራል ተኽሇ
ከሕጉሱ ኣብ መርዓ ወደ ኣብ ቕድሚ ህዝቢ ዝገበሩዎ ወዯኽዯኽን ዲንኬራን ንባህርያት ስርዓት ህግዯፍ ቓልዕ
እዩ። ህዝቢ ኣስመራ ገሪምዎ ፡ሰበስልጣን ህግዯፍ ኣብ ልዕሉ ህዝቢ ዓቢ ፍልልይን ይዕጉብነትን ዝፈጠረ እዩ።
ምኽንያቱ ብሕማም ኮቪድ 19(ክሮና ቫይረስ) ምንቕስቓስ ዝተኣገዯለ፡ህዝቢ ካብን ናብን ተንቀሳቂሱ መቅርቡ
ክቀብር ኣብይከኣሇለ ግዜ ፡ ኣብ ግዜ ክቱር ጥምየት ህዝቢ፡ ሕለፍ ጽጋብ ኣዝቲ ዝተራእየለ መርዓን ዲንኬራን
ተኻይደ።

ክፍሉ ዜና
ምንቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ (ምመኤዯ)
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