ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዯሴት ሓሌብ ይኣትዉ፡
ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ግና ንዓጊግ በሪጠ ይግዕዘ፡ እንታይ’ዩ ዕላምኡ?
ልዕሊ 350 - ኢትዮጵያውያን ኣብ ዯሴት ሓሌብ ኤርትራ ኣትዮም ኣለዉ። እቶም ዜበዜሑ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ
ስለዜኾኑ 4 – ናይ ውግእ መራኽብ ኣለዎም። ምስኦም ናይ ህንጻ ኪኢላታት፡ ናይ ባሕሪ ስልጠና ዜወስደ ኣባላት
ከምለዉ ይሕበር። ገለ ኣሃደ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ግና ብግምጣሉ ንዓጊግ ይግዕዘ ከምለዉ ተራእዮም። ኣብ
ሓዯ እዋን ክልተ ተጻረርቲ ስጉምታት ምፍጻሙ ውዱት ኢሰያስን ድክተር ኣቢን እንታይ ዕላማ ኣለዎ ናበይ’ከ
ከምርሕ ይኽእል ዜብል መሰረታዊ ሕቶ የልዕል። ስለዙ ኩልና ዯለይቲ ፍትሒ ጥቡቕ ምክትታልን መጽናዕትን
ከምዴልየና ንኣምን።
ዯሴት ሓሌብ ኣብ ግዛ ዯርግ ዜተዯኮነት ንእሽቶን ጽብቕትን ከተማ እያ። ዯርጊ ሓሌብ ንጽገናን ምስናዕን መራኽብ
ክጥቐሙሉ ዜሃነጹዎ ትካል ነይሩ ግና ከምቲ ዜግባእ ኣገልግሎት ከይሃበ ናጽነት ኤርትራ ተረጋጊጹ። ገባቲ ስርዓት
ኤርትራ ነተን ኣብ ግዛ ጥልያን ዜነበራ ፋብሪካታት ጽገና ከይገበረ ስለምከነን ከምየፍርያ ከምዜገበረ ኩሉ ዜፈልጦ
እዩ። ኣብ ዯሴት ሓሌብ ብዯርግ ዜተሃንጸ ጽገና መራኽብ ግና ፍሉይ ረብሓ ከምለዎ ስለዜፈለጠ ክቕጽሎ ዓቢ
ቖላሕታ ገይሩሉ። ሞያዉን ተክኒካውን ክእለት ስለዴልዮ ሰባት ናብ ወጻኢ ሃገራት ከይድም ተማሂሮም፡ እቲ
ትካል ንኽሰፍሕ እዉን ብዘሕ ወጻእታት ገይሩሉ። ምኽንያቱ ንሓይሊ ባሕርን ንሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ገልግል “
ሓሬና ፋብሪካ ጀላቡ ” ተባሂሉ ዜጽዋዕ ዓቢ ሃገራዊ ትካል ሃኒጾም። Harena Boats Factory – Eritrea ኣብ
ሓሌብ ሎ ፋብሪካ ጀላቡ፡ ካብ 2. 8 – 25 ሜትሮ ንውሓት ለወን በብዓይነቱ ጀላቡን ናይ ውግእ ንኣሽቱ
መራኽብን ዜሰርሕ ጽገና ዜገብር ዓቢ ትካል እዩ። ገለ ካብ ፍርያት ፋብሪካ ሓሬና ንኣሽቱ ጀላቡ መገፈፊ ዓሳ፡
ንቱሪስት ዚውራ ጀላቡ፡ ናይ ባሕሪ ስፖርት ገልግላ ንኣሽቱ ጀላቡ የፍሪ። ናይ ባሕሪ ቑጽጽር ፓትሮል ዜገብራ ናይ
ውግእ ንኣሽቱ መራኽብ ይሰርሕ። ፍርያት ሓሬና ንውሽጢ ሃገር ጥራይ ይኮነ ንገለ ሃገራት ኣፍሪቓ እዉን ንኣሽቱ
ጀላቡን መራኽብን ዜሸይጥ ከም መናዊ ንግዲዊ ትካል ይውሰዴ።
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ምኽንያቱ ኣብ ዯሴት ሓሌብ ኣትዮም ለዉ ልዕሊ 350 ኢትዮጵያውያን፡ ካብኦም ከባቢ 200- ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ
ስለዜኾኑ 4 - ንኣሽቱ ናይ ውግእ መራኽብ ሒዝም ኣትዮም። እቶም ናይ ህንጻ ኪኢላታት 2- ሃንገር መኽን
ከምዜሰርሑ ይሕበር። Diving ናይ ባሕሪ ዲህሰሳ ዜገብሩ ኣብ ሰሙን 3- ግዛ ትምህርትን ስልጠናን ዜወስደ
ኣለዉ። ኣብ 1955- ብሓገዜ እንግሊዜ ዯሓር ብኣመሪካ ዜተሃንጸ ዜና ዜነበሮ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ 45- ዓመታት
መዯበሩ ባጽዕ ነይሩ። ኣብ የካቲት/ 1990 ግና ስርሒት ፈንቕል ተኻይደ ፍጹም ተዯምሲሱ። ካብ ምምራኽን
ምቕጻልን ምለጣ ዉሑዲት መራኽብ ተሸይጠን። ናይ ንግዱ መራኽብ ጥራይ የገልግላ ነይረን።
ኣብ ሞንጎ ኤርትራና ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ምስተጀመረ፡ ድክተር ኣቢ ኣሕመዴ ባዕሉ ከምዜገለጾ ብሕጋዊ
ስምምዕ ኣልጀርስ ብሰላማዊ ኣገባብ ክፍታሕ እዩ ኢሉ ይትግበር መብጽዓ ተዚሪቡ ስለዜነበረ ተስፋ ገይርና ንጽበዮ
ነይርና። ኣቦይን ኣዯይን በበይኑ’ዩ ጸሎቶም ከምዜበሃል ግና፡ ጽቡቕ ዴሌት ክልተ ኣህዚብን ውዱት ኢሰያስን ድክ
ኣቢን ክልተ መሰረታዊ ናይ ረብሓ ፍልልይ ከምለዎ ኣረጋጊጽና። ምኽንያቱ ክልቲኦም መራሕቲ ነቲ መሰረታዊ
ሕጋዊ ኣገባብ ምሕንጻጽ ድብ ፈጺሞም ከምይተዚረብሉ ሓቢሮሙና። ኢሰያስን ድክተር ኣቢን ብውሽጢ ውሽጢ
ዜገብሩዎ ለዉ ሚስጥራዊ ስምምዕ ግና ንህዜብን ዓለምን ብወግዒ ከይገለጹ፡ ይፍለጥ ስዉር ስጉምታት ይወስደ
ከምለዉ ተዯጋጋሚ ምልክታት ይርኣዩ ከምለዉ ሰብ ሕልና ዜኾና ብዘሓት ሃገራውያን ንዕቦ ኣለና።
ስለዙ ሓዯ መሰረታዊ ፖለቲካውን ወትሃዯራውን ሕቶ ኣሎ። እታ ኣፍዯገ ባሕሪ ይብላ ኢትዮጵያ ዴሕሪ 30
ዓመታት ሓይሊ ባሕሪ ክትምስርት ዜተዯልየሉ ምኽንያት እንታይ ስዉር ዕላማ ይህልዎ ? ምኽንያቱ ኣብ March/
2019 - ድክተር ኣቢ ምስ ፈረንሳ ስምምዕ ገይሩ ካብ ሰለጠኖም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ገሊኦም ኣብ ዯሴት ሓሌብ
ኤርትራ ከምዜኣተዉ ተፈሊጡ። ብኣንጻሩ ገለ ኣሃደታት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ካብ ሓሌብ ለቒቖም ናብ ዓጊግ
ምግዓዜ ከምዜጀመሩ ይሕበር። እስከ ኣብ ጉዲይ ባሕሪ ብሚስጥር ዜውሰደ ለዉ ክልተ ተጻራሪ ስጉምታት ዕላምኡ
ኣነጻጺርና ኣዲቒቕና ምርኣይ ከዴልየና እዩ። ምኽንያቱ ውሕጅ መጺኡ ከየዕነወካ ኣቐዱምካ ሓሲብካ ምክልኻሉ
መገዱ ውሕጅ ምጽራግ ከዴልየና እዩ።
ምኽንያቱ ክልቲኦም መራሕቲ ንሓሬና ፋብሪካ ጀላቡ፡ ንባሕሪ ኤርትራ ንሉኡላውነት ኣሕሊፍካ ንምሃብ ቐስ ኢልካ
ብኢትዮጵያውያን ንምትካእ ከይከውን እቲ ዕላማ ኢሎም ዜግምቱ ኣለዉ። ስለዙ ንሓዋሩ ሓሬና ፋብሪካ ጀላቡ
ዜርከቡ ኪኢላታት፡ ኣባላት ሓይሊ ባሕርን ኣባላት ሚኒስትሪ ሃብቲ ዓሳን ናበይ ከብሉ እዮም? ኢሰያስ ብመዓር
ዜተባዕጠ መርዙ ከስትየና ብዜተፈላለየ ምኽንያት ጉልባብ እናቕረበ ስለዜሰርሕ፡ ካብ ዯሴት ሓሌብ ክንዯይ ካብኦም
ክወጹ’ ክንዯይ’ከ ኣብ ሓሌብ ክተርፉ እዮም? ዜብሉ መሰረታውያን ሕቶታት ስለዜለዓሉ እቲ ኩነታት ናበይ
ከምምርሕ ዚጊት ኣይተፈልጠን። ስለዙ ኩልና ኤርትራውያን ነዙ ንጸላሉ ሎ እኩይ ውዱት ኢሰያስን ድክ ኣቢን
ብጥንቓቔን ሓላፍነታዊ ኣገባብን ኣጥቢቕና ክንከታተሎ ኣዕሙቕ ኣቢልና ክንዜትየሉ ነቲ ውዱት ከነቓልዖ ይግባእ።
እዝም 3- ምንቅስቃሳት(ማሕበራት)፡ ንህዜብና እዙ ዜስዕብ መልእኽቲ ብኣኽብሮት ነምሓላልፍ፡
1. እዝም ዜተጠቐስና 3- ኤርትራውያን ምንቅስቃሳት(ማሕበራት) ኣንጻር ህግዯፍ ኣተኪርና ተወሃሂዴና ሓቢርና

ንሰርሕ ስለለና፡ ኣብ ልዕሊ ህዜብና ዜወርዴ ሎ በዯልን፡ ነታ ብክቡር ዋጋ ዜተረኽበት ሉኡላዊት ሃገርና
ንጸላሉ ሎ ሓዯጋን ምልክታቱን ክንሕብር ንፍትን ኣለና።
2. ኩልና ዯለይቲ ፍትሒ ዜሓለፈ ተመኩሮና ከምዜመሃረና ግዛን ኣዕናዊ ኣትሃናንጻን ተጣዒስካ ከምይምለስ
ተሰቑሩና ኣሎ። ስለዙ ኣብ ቕዴሜና ሎ ሓዯጋ ናብ ዜኸፍኤ ዯረጃ ከይሰገረ ኣቐዱምና ክንከላኸሎ እቲ ቕኑዕ ግዛ
ሕጂ’ዩ ብግቡእ ክንጥቐመሉ ንጽውዕ።
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3. ሕጂ እዉን ንህሉው ኩነታት ሃገርና ብቕኑዕ ኣንቢብና ነቲ ሓዯጋ ንምክልኻሉ እንተይተቓሊስናዮ ንሓዋሩ ከቢዴ

ዋጋ ከምዜሓተና ከይተሓልመ ዜፍታሕ እዩ። ኩልና በብወገና ንቓለስ ስለለና ዓቢ ኣኽብሮት ኣለና። እንተኾነ
ግና ቓልስና ማዕረ እቲ ጻዕርና ኣዴማዒ ስለይኮነ፡ እቲ ጎዱሉና ሎ ነገር ክንምልእ እታ ሚስጥር ዓወት ሓንቲ
እያ። ንሳ ንገባትን ተንኮለኛን ጨፍላቅን ስርዓት ህግዯፍ ንምውዲቕ ቐዲምነት ምስራዕ። ንወርቓዊ ግዛና ብግቡእ
ተጠቒምና ፍልልያት ናብ የዴሊ ከየምርሕ ከየጋፋሕና ተኸባቢርና ንረዲዲእ። ብሓላፍነታዊ ኣገባብ እዉን
ሓይልና ከነወሃህዴን ክነተሓባበርን ከምዜግባእ ብኣኽብሮት ክንጽውዕ ግዳታ ኣለና።
4. እዝም 3- ትካላት ነናትና ማሕበራት ኣለና። ንኩልና ዯለይቲ ፍትሒ ህግዯፍ ሓዯ ጸላኢ ስለለና፡ ኣንጻር ህግዯፍ
ክንምክት ተረዲዱእና ብሓባር ንሰርሕ ስለለና ኣወንታዊ ምዕባሌ ከምለዎ ብግብሪ ንመዜኖ ኣለና። ስለዙ
ምዕባሌና ክዯራረብ ብግቡእ ተዚቲና ምስ ካልኦት ሓቢርና ክንሰርሕ ቕሩባት ከምዜኾና እዉን በዙ ኣጋጣም’ዙ
ነረጋግጽ ኣለና።

ህዜባውን ፍትሓውን ቓልሲ ተዓዋቲ እዩ!! ሓዴነትና ዋሕስ ህላዌና እዩ።

20 ጥቅምቲ 2020 ሓባራዊ መግለጺ
 ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ.
Eritrean Youth Movement for Democracy.
 ማሕበር ኤርትራውያን ንለውጢ ኣብ ኢታሊ.
associazione eritrei per il cambiamenti in italia.
 ምንቅስቓስ መንእሰያት ኤርተራ ንሓርነት.
Eritrean Youth Movement for Liberation
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