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ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ረጋገጹዎ፡ ናይ ሎሚቕነ ክልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ንእሱራት ዜምልከት’ዩ።
ቀዲማይ ፍጻሜ፡ ኣብ ዝባ ማእከል ብፍሊይ ኣብ መዯበራት ፖሉስ ብጻዕቂ እሱራት ኣዕሇቕሉቑ ልዕሉ ዓቕሞም ስሇዜኾነ፡ ፖሉስ
ንሚኒስትሪ ምክልኻል እሱራቶም ኣባሊቶም ክወስደ ብቕረቦ ጥርዓን ኣዚራቢ ስሇዜነበረ ናብ ምስሕሓብ ኣምሪሑ።
ጠንቂ ምስሕሓብ ፖሉስን ሚኒስትሪ ምክልኻል ድማ፡ ምምሕዲር እዜታት ምክልኻል ብምኽንያት ምኹብሊልን ካልእን ኣባሊቶም
ብሓዯራ ወይ ብይጽንሓሇይ ተኣሲሮም ክጸንሑ ብዜወሰደዎ ስጉምቲ’ዩ። ብፍሊይ ኣብ ሰሇስተ መዯበራት ፖሉስ ዝባ ማእከል
ዜጸንሑ እሱራት ኣባሊት ምክልኻል ድማ ሰሇስተ ሚእትን ሰሊሳን ሓሙሽተን (335) እዮም።
ፖሉስ ንጉዲይ እሱራት ምክልኻል ክጻወሮ ይከኣሇለ ምኽንያታት፥ ቀዲማይ መዯበራቱ ብእሱራት መሉኡ ቦታ ጸቢቡዎም።
ካልኣይ፡ ፖሉስ ንጥርጡራት ባዕለ ስሇይኣሰሮም ድማ ክሲ ክምስርተሎም ኣይክእልን’ዩ። ሳልሳይ፡ ብምምሕዲር እዜታት
ምክልኻል ኣባሊቶም ብሓዯራ ተኣሲሮም ዜጸንሑ ዛጋታት ድኣ’ምበር ብግቡእ ተኸሲሶም ናብ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዱ ኣይቀረቡን።
ስሇዙ፡ ምምሕዲር ፖሉስ ናብ ጀነራል ፊሉጶስ ሓሇቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልካል ዜጸሓፎ ጥርዓን፡ ብቕዲሕ ንቤት ጽሕፈት ሃገራዊ
ድሕነትን ንሚኒስትሪ ፍትሒ ቤት ጽሕፈት ኣኽባሪ ሕግን ሰዱደዎ። ጽማቚ ትሕዜቶ ጥርዓን ድማ፡ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል 335
እሱራት ብይክሲ ኣብ ትሕቲ ፖሉስ ንይተወሰነ ግዛ ተኣሲሮም ኣሇዉ። ስሇዙ ምኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኣባሊቱ ሓሊፍነት ብግቡእ
ተሰኪሙ ካብ መዯበራት ፖሉስ ድማ ብህጹጽ እሱራት ምክልኻል ክርከቦም ከምዜግብኦ ዜገልጽ ጥርዓንዩ ነይሩ ብሓጺሩ።
ጀነራል ፊሉጶስ ንጉድሇት ምምሕዲሩ ዜትንክፍ ብቕዲሕ ናብ ካልኦት ትካሊት ዜተሊእከ ጥርዓን ብጣዕሚ ኣቖጢዕዎ። ይኹን’ምበር
ኣባሊቱ ብይክሲ ኣብ ትሕቲ ፖሉስ ተኣሲሮም ክጸንሑ ክእዜዜ ስሇይክእል ምርጫ ኣይነበሮን። ስሇዙ ፊሉጶስ ናብ ኩሇን
ምምሕዲር እዜታት ሰራዊት ህጹጽ ሲርኩሊር ሰዱደ። ንሱ ይብል እሱራት ኣባሊት ምክልኻል ካብ ፖሉስ ተረኪቦም ናብ ተሃድሶ
ኣሃደታት ምክልኻል ወሲዶም ክኣስሩዎም ጥብቒ ትእዚዜ ሂቡ።
ብመሰረት ትእዜዚ ጀነራል ድማ፡ ናይ እዜታት ምምሕዲር ድማ እሱራቶም ክወስደ ሸበድበድ ይብለ ኣሇዉ። ድሮ’ውን ቅድሚ
ሳልስቲ ካብ ካልኣይን (2) ካብ ሻድሻይን (6) መዯበራት ፖሉስ ብዕሇት 10/ መጋቢት/ 2017 ብሓዯራ ተታሒዝም ዜጸንሑ ገሇ
እሱራት ተረኪቦም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዓዱ ኣበይቶ ከምዜተሰጋገሩ ኣረጋጊጾሞ ኣሇዉ ምንጭታትና። ዜተረፉ ድማ ናብ ተሃድሶ
ግንባራትን ክፍሇ ሰራዊትን ከሰጋገሩ ትጽቢት ይግበረሎም።
ካልኣይ ገርም ፍጻሜ፡ ኣብ 37- ቤት ማእሰርቲ ተሃድሶ ሰራዊት ልዕሉ 12, 000 እሱራት ከምሇዉ ብመርትዖ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከም ቅርጺ ኣብ ግንባራትን ክፍሇ ሰራዊትን ብተሃድሶ ዜጽዋዕ ኣብያተ ማእሰርቲ ናይ ሰራዊት ከምሎ
ኣብ ሰራዊት ዜነበረ ኩለ ዜፈልጦ ሓቂ’ዩ። ብምዂብሊልን ካልእ ምኽንያትን ኣብ ተሃድሶ ሰራዊት ዜርከቡ እሱራት ድማ፡ ብተሪር
ዱሲፕሉን ብጨካን ይሰብኣዊ ኣትሓሕዚ ከምዜሳቐዩ ብዘሓት ግዲያት ቀጥታዊ ቃሇ ምስክርነቶም ሂቦሙለ እዮም።
መጽናዕቲ ሰነድ፡ ምንጭታት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ካየደዎ ዯቂቕ መጽናዕቲ ከምረጋግጾ ድማ፡
1. ኣብ ሰሊሳን ሸውዓተን (37) ኣብያተ ማእሰርቲ ተሃድሶ ሰራዊት ምክልኻል፡ ኣስታት ዓሰርተ ክልተ ሺሕ (12, 000) እሱራት
ከምሇዉ ብመጽናዕቲ ተረጋጊጹ ኣሎ።
2. እቲ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ብተወሳኺ ከምረጋግጾ ድማ፡ ካብ ሓዯ ዓመት ንሊዕሉ ዜተኣስሩ ኣባሊት ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ
ክወሃቦም ዜግብኦ ዜነበረ ዯሞዜ ከምዜተኸልከሇ፡ ግና ናይ መማቕርቲ ገንብ ጥራይ ክሓቱ ወይ ክወሃቦ ከምዜግባእ’ዩ ዜሕብር
ወግዓዊ መምርሒ ሚኒስትሪ ምክልኻል ይብለ።
3. ስሇዙ ክንዯይ ኣባሊት ልዕሉ ዓመት ጸኒሖም፡ ናይ ክንዯይ ኣባሊት ዯሞዜ ናብ ካዜና ምክልኻል ተመሉሱ ወይ ብኣዜቲ ሰራዊት
ክንዯይ ተሰሪቑ ---- ወተ ዜብለ ጌና ብግቡእ ምቊጽጻር ከምይተገረለ ስሇዜፍሇጥ ሓዯ ካብ ኣዚራቢ ጉዲያት ኮይኑ ኣሎ።
Audit ወግዓዊ ቊጽጽር ክግበረለ ዱዩ ንግዛ ዜግዯፍ’ዩ።
4. ምስ ፍለይ ባህርያት ምልካዊ ስርዓት ኤርትራ ተዚሚደ፡ ኣዜቲ ሰራዊት ንስልጣን ስርዓት ክሳብ ይተንከፉ፡ ረብሓን ሓሇፋን
ክረኽቡ ብወግዒ ስሇፍቀዯ ድማ ናብ ቅለዕ ጉቦን ብልሽውናን ካብ ምርሕ ግዛ ወሲደ’ዩ። ብፍሊይ ድሕሪ 2001 በነ ዉሩ
ዉራ ነብስኻ ኣይተዕብራ ዜመስል ዜተራእየ ሃነፍነፍ ብዘሕ ሰብ ዜተዓቦ’ዩ። ምኽንያቱ ኣዜቲ ሰራዊት ንምንጪ እቶት
ዜጠቅም ንጀርዱን ዜኸውን ስቡሕ መሬት ክረኽቡ፡ ብዉሑድ ክፍሉት ወይ ብጸቕጥን ዓመጽን ከምዜወሰደ ዜተራእየ ሃነፍነፍ
ኣዚራቢ ነይሩ። ኣብ ዝባ ጋሽ ባርካን ዓሊን ካልእን ክጥቀስ ይኽእል። ግና ጥርዓን ህዜቢ ዜሰምዕን ዜፈትሕን ኣካል ኣይተረኽበን።
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ስሇዜኾነ ድማ ሊዕሇዎት ኣዜቲ ሰራዊት ጀራዱንን ድኳንን ክሇብን ካልእ ትካሊት ገይሮም ብጉልበት ሰራዊት የስርሕዎ። ዉጹዕ
ሰራዊት ድማ ካብ ፍረዮ ዜኽፈሎ ገንብ ስሇየሇ ናጻ ጉልበቱ ተመዜሚዘ ድማ ኣብ ኣገልግሎት ኣዜቲ ይውዕል ኣሎ።
ብተወሳኺ ድማ ናይ ዜኾብሇለ፡ ስግረ ዶብ ዜኸደን ልዕሉ ዓመት ዜተኣስሩን ኣባሊት ምክልኻል ኣብ ጸብጻቦም ከም ህለዋት
ብምስፋር ድማ ማእሇያ ይብለ ገንብን መሻሪፍ ይስረቕ ነይሩ። ሰራዊት ብዋሕዱ መሻሪፍ ክጠሚ ከሎ፡ ብኣንጻሩ ድማ ኣዜቲ
ካብ ስንቂ (ራሽን) ሰራዊት ሰሪቖም ከም ፊኖ ሽኾር፡ ዓዯስን ይትን ወተ ናብ ነጋዶ ይሸጡዎ።
ኣብ ዜሓሇፉ መጽናዕታዊ ሰነድና ድማ፡ ናይ ኣዜቲ ሰራዊት ብልሽውና ብሓፈሽኡ፡ ኣብ’ዙ ብቐዲምነት ካብ ዜስርዑ ሊዕሇዎት
ሓሇፍቲ ምክልኻል ድማ ጀነራል ፊሉጶስ ብሪ ጀነራል ተኽሇ ክፍሊይ (ማንጆስ) ቃልዕ ብዜርዜርን መርትዖን ኣውጺእና ነይርና።
ብተወሳኺ ኣብ ዜሓሇፈ ዓመት ግና ዕሊምኡ ብይተፈልጠ ምኽንያት ኣብ ክፍሇ ሰራዊታት ምቊጽጻር ክግበር ኣዙዘ ነይሩ ጀነራል
ፊሉጶስ። ከም ውጽኢት ድማ ኣብ ኣዜቲ ሰራዊት ናይ ዕስራን ክልተ (22, 000, 000) ሚልዮን ገንብ ብብልሽውና ተጣፋፊኡ
ከምዜጸንሔ National Auditer ሃገራዊ ትካል ምቊጽጻር ቕረቦ ወግዓዊ ጸብጻብ ዜርዜሩ ኣሰኒና ኣቃሉሕናዮ ምንባርና ዜዜከር’ዩ።
ይኹን’ምበር ብጠንቂ ብልሽውና ብሓሊፍነት ዜተሓተቱ ብፍሊይ ካብ ቀንዱ ኣዜቲ ግና የሇውን። ስሇዙ ብልሽውና ከም ልሙድ
ተግባር ተወሲደ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ብጉቦን ብልሽውናን መን ንመን ክሓቶ ይከውን ዜብል ናይ ጎዯና ዕሊልን ጭርቃንን ኣሎ።
ምኽንያቱ ድማ ንዜብእን ወኻርያን ሓዯ ዜገብሮም ኩሎም ሃዯንትን በሊዕቲ ስጋን እዮም።
ምናልባት ግና Audit ዲግማይ ምቊጽጻር ክግበር ከምዜኽእል፡ ንገሇ ዉሑዲት ኣዜቲ ድማ ብብልሽዉና ከምዜተኸሱ ምስል
ናይ ዛና ድራማ ክስራሕ ከምዜኽእልን ግና ይግመት’ዩ። ዕሊምኡ ድማ ንስምዒት ሰራዊት ንምህዲእ ዜመስል ግና ንፖሮፖጋንዲዊ
ሃልኪ ገልግል’ዩ። ወይ ንገሇ ኣተኩሮ ዜተገብረሎም ኣዜቲ ድማ ብገበን ጂሆ ንምትሓዜ ወይ ኣሕሉፍካ ንምሃብ ዕሊማታት ሇዎ
ፖሇቲካዊ ጸወታ ክግበር ከምዜከኣል፡ ናበይ ከምምርሕ ግና ምስ ግዛ ዜምን’ዩ ዜብል ገምጋምን ትንታኔን ይህብለ
ምንጭታትና።
ክፍሉ ዛናን ባህልን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ

Email: uedf2012@gmail.com

Website: www. erifront.com
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ሓበሬታ፥ ይቕጽል
ዜቕጽል ጽሑፍና ንዯቒ ኣንስትዮን ዯቒ ተባዕትዮን ትሕቲ ዕድመ እሱራት ቓልዕ’ዩ። ገሉኦም ድማ ምስ ወሇዶም ዜተኣስሩ እዮም።
ስሇዙ ምክትታልኩም ንዕድም። ምትሕብባርኩም ከይፍሇየና ድማ ሇበዋና ከነቕርብ ንፈቱ።

ፖሉስ ብጉዲይ 335 እሱራት ኣባሊት ሰራዊት ጥርዓኑ ኣቕሪቡ ምስ ሚኒ- ምክልኻል ኣዚራቢ ኮይኑ። ---/ መጋቢት/ 2017
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