ቅልውሊው ሰራዊት ኤርትራ ይዓቢ ምህሊዉ ረጋግጹ መርትዖታት።
ኣሇዉ።
ብዉፉያት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዜቐረበ መጽናዕታዊ ሓበሬታ’ዩ።
ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ዜርኣዩ ሇዉ ቅልውሊው ይዓብዩ ከምሇዉ፡ ምንጩን ሕመረቱን ዜገልጹ ኣርባዕተ ፍጻሜታት ኣሇዉ።
ስሇዙ ንምኽንያቱን ዕሊምኡን መሰረት ዜገበረ፡ ብመርትዖን መረጋገጽን ዴማ ተሰንዩ ዜቐረበ መጽናዕታዊ ሓበሬታ እዩ። ንሳቶም
ቀዲማይ፥ ጠንቒ ይተፈትሑ ጸገማት ሰራዊት፡ ናይ ኣዜቲ ብልሽውና ዜወሇድ ስምዒትን ። ካልኣይ፥ ኣብ’ዙ ሓጺር ግዛ
ዜተራእየ ይጥርኑፍ ተቓውሞ ማእከሊይ ጽፍሕን ኸተሎ ሳዕቤንን። ሳልሳይ፥ ጀነ- ፊሉጶስ ይኹን ሓሇፍቲ እዜታትን ዜኣመንለ
ኩውንነት ሰራዊትን ሓዯጋ ከየጋጥም ሇዎም ስግኣትን ገምጊሞም። ራብዓይ፥ መፍትሒ ዜብለዎ ሓሳባትን ናይ ኣፈጻጽማ
ኣገባቡን ዜቐረበ እማመ ይኹን ዜተዓዯሇ መዯብን ዕሊማታቱን ዜብለ እዮም። ሰፊሕ’ዩ ግና ብሓጺሩ ክንገልጾ ክንፍትን ኢና።

1. ይተፈትሑ ጸገማት ሰራዊት፡ ናይ ኣዜቲ ብልሽውናን ሳዕቤናቱን።
ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዜጸንሑ ይተፈትሑ መሰረታውያን ጸገማት ነቶም ዓበይቲ ጥራይ ከም ኣብነት ንምጥቃስ፥
ብተሪር ዱሲፕሉን ምሓዜ። ትሑት ዯሞዜ ምህሊው ስዴራቤቶም ይኹን ማሕበራዊ ሂወቶም ንምእሊይ ይጽገሙ። ወግዓዊ
ምጥያስ ይኹን ገዯብ ግዛ ይብለ ኣገልግሎት ምግባር። ጾታዊ ዓመጽ ዯቂ- ኣንስትዮ። ንስግረ ድብ ክኸደ ይርሸኑ፡ እቶም
ዜተታሕዘ ዴማ ይሰብኣዊ ኣትሓሕዚ ማእሰርቲ የጋጥሞም። ነቲ ስርዓትን ትካሊቱን ብሓፈሻ፡ ንሚኒስትሪ ምክልኻል ዴማ
ብፍሊይ ዜቕይዴ ቅዋምን ስርዓተ ሕግን ስሇየሇ፡ ሰራዊት ሰብኣውን ዯሞክራስያውን መሰሊቱ ዜተጋህሰ’ዩ ከም ኩለ ህዜቡ።
ጀነራል ፊሉጶስ ከም ሓሊፊ ምክልኻል፡ ንሎጂስቲክስን ንኣዜትን ምደብ ኣኼባ የካይዴ ወርሓዊ ጸብጻብ ዴማ ይቕበል’ዩ።
ንሳቶም ንጸገማት ሰራዊት ብግቡእ ክሕብርዎ ጸኒሖም እዮም። ምኽንያቱ መመርሒ ጸብጻብ ምክልኻል ካብ ዜእዜዝ ሓዯ፡
ዜተፈትሑን ይተፈትሑን ጸገማት ሰራዊትን ምኽንያቱን ዜብለ ዜርዜራዊ መወከሲ ነጥብታት ተሞርኲሶም ከቕርቡ
ይእዜዜ።
ይተፈትሑ ጸገማት ሰራዊት፥ እዝም ዜተጠቕሱ ኣካሊት ብቐጻሉ ከቕርቡዎ ካብ ዜጸንሑ ሽግራት ሰራዊት ማሕበራውን
ኢኮኖምያውን ጸገማት ይገልጹ። ናይ ስንቂ ሕጽረትን ዕርቃንን። ሕጽረት ክዲንን ጫማን (ሽዲ) ይኹን ካልኦት ማሕበራዊ
ጠቀስ ሽግራት ክፍታሕ ጠሇባት የቕርቡ ነይሮም። ዜወሓደ ሽግራት ተማሉኦም እቶም ዜበዜሑ ጠሇባት ግና ኣይተፈትሑን።
ስርዓተ ዯሞዜ፥ ንማሕበራዊ ናብራ ዜውስን መብጽዓ ዯሞዜ ካብ ዜሕበር ኣይወሓዯን፡ ብግብሪ ግና ኣይተፈጸመን። ስሇዙ
ነቲ ዜጸንሔ ኣለታዊ ስምዒት ሰራዊት ካልእ ነዲዱ ስሇዜወሰኸለ እቲ ይዕጉብነት ዜሇዓሇ ጥርዙ በጺሑ ኣሎ። ዯሞዜ
ብግብሪ ክውሰኽ ዋሊ እንተኾይኑ ዴማ፡ ሓዯ ቅጥዒ ገይሮም ሰራዊት ኣብ ኢደ ዜወሃቦ ካሽ ሓዯ ሲሶ’ዩ (1/3) እዩ። ዜተረፈ
ገንብ ኣባሊት ምክልኻል ናይ ባንክ ሕሳብ ተኸፊቱሎም ስሇሎ ናብኡ ከምዜሰጋገር ይኸውን። ስሇዙ ዜኣጎሇ ተስፋ ሂቦም
ዯሞዜ ሰራዊት ካብ ካዜና ባንክ ከምይወጽእ ገይሮም ክቆጻጸሩዎ ዜሕግዜ ሜሊ ሇዎ’ዩ ስርዓት ዯሞዜ ሰራዊት።
ጉቦን ብልሽውናን ኣዜቲ፥ ይዕጉብነት ሰራዊት ንምዕባይ ዜዴርኹ ኣርባዕተ ዓበይቲ ጠንቅታት ብልሽውና ኣዜቲ፥
ቀዲማይ፥ ሰራዊት ብዋሕዱ መግቢ እናተሳቐየ ከሎ፡ ገሇ ኣዜቲ ዴማ ነቲ መሻሪፍ ሰራዊት ይሸጡዎ። ብፍሊይ ከም ሓሪጭ
ፊኖን ይቲ ብልዕን። ሽኮርን ዓዯስን ይጥቀሱ። ነጋድ ብሓፈሻ እንዲፎርኖን ናይ ሕብስቲ ትካልን ሇዎም ብቐዲምነት
ይጥቀሙ። ምኽንያቱ ነጋድ ዜያዲ መኽሰብ ንምርካብ ምስ ሓሇፍቲ ሰራዊት ክሰማምዑ ፍለይ ጉቦ ክኸፍለ ይግዯደ። ናይ
ባረንቱ ወናኒ እንዲፎርኖን ከም ኣብነት ምስ ሓሇፍቲ ተሻሪኹ ብጉቦ ዜሰርሖ ነገራትን መንነቱን ብመርትዖ ኣሰኒና ኣቃሉዕናዮ
ነይርና።
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ካልኣይ፥ ሰራዊት ኣብ ከቢዴ ማእቶት ናይ ሓሇፍትን ትካሊት መንግስትን ይሰርሑ። ካብ ፍረይዎ ተጠቃምነት ስሇይረኽቡ
ዴማ ናጻ ጉልበቶም ይምዜመዜ። ሳልሳይ፥ ዓመጽ ዯቂ- ኣንስትዮ። መንቀስቐሲ ወረቐት ካብ ሓሇፍቲ ብጉቦ ይግዚእ። ሓሇፍቲ
ናይ ሓሶት ምኽንያት ምሂዝም ብግቡእ ከጣይሱኻ ዴማ ዜኽፈል ጉቦ ልዕሉ ክልተ ሚኢቲ ሺሕ (200. 000) ናቕፋ በጺሑ።
ራብዓይ፥ ናይ ዜኾብሇለ ስግረ ድብ ዜኸደ --- ወተ እናተባህሇ፡ ናይ ዜተወሰኑ ኣማኢት ሰባት ዯሞዜ ሰራዊት ኣብ ጁባ
ሓሇፍቲ ይኣቱ። ነዙ ብዜምልከት ብዜርዜር ኣቃሉዕናዮ ምንባርና ዜዜከር’ዩ። ሓዱሽ ባጤራ ንምቊጽጻር ብጀካ ነጋድ ካልእ
ተራ ሰብ ካብ ባንክ 5, 000 ናቕፋ ጥራይ ከውጽእ ይፍቀድ። ፋይናንስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ግና ብኣንጻሩ ብኣማኢት
ቢልዮናት ጥረ ገንብ ካሽ የውጽኡ። ኩሎም ንምባል የዴፍር ግና ገሇ ኣዜቲ ካብ ዯሞዜ ሰራዊት ዜስረቕ ገንብ ዴማ፡ ናይ
ወጻኢ ሸርፊ ዕዲጋ ንምግባት ብይሕጋዊ ኣገባብ ይሰርሕለ።
እዝም መሰረታውያን ጠንቅታት ኣብ ሰራዊት ንነዊሕ ግዛ ክርኣዩ ስሇዜጸንሑ፡ ከም ሳዕቤኑ ዴማ ሰራዊት እምነት ከጒዴል
ኣለታዊ ስምዒቱ ክዓቢ ግዴነት’ዩ። ዋሕዙ ስዯት ንባዕለ ውጽኢት ይዕጉብነት ምኻኑ ዜዓበየ ብቑዕ መረጋገጺ እዩ።

2. ብማእከሎት ሓሇፍቲ ዜተራእየ ይጥርኑፍ ተቓዉሞን ሳዕቤናቱን፥
ኣብዙ ሓጺር ግዛ ጥራይ ሓሙሽተ (5) መራሕቲ ቦጦሎኒታት ተኣሲሮም ኣሇዉ። ምኽንያት መእሰሪኦም ይብለ ምንጭታትና፥
ቀዲማይ፡ ሰራዊት ኣብ ማሕበራውን ቊጠባውን ኩነታቱ ክርኣዩ ዜጸንሑ ጸገማት ብዘሕ ግዛ ጸብጻባት ቀሪቡ ነይሩ። ክሳብ
ሕጂ ግና ዜኾነ ፍታሕ ኣይተገብረን። ካልኣይ፡ ንሰራዊት ናይ ዯሞዜ ወሰኽ ክግበር ተሓቢሩ ብግቡእ ኣይተፈጸመን ይብለ።
ስሇዙ ብሰንኪ ይተፈትሑ ጸገማት ኣብ ሰራዊት ኣለታዊ ስምዒታቱ እናዓበየ ይኸይዴ ስሇሎ፡ ግቡእ መፍትሒ ክግበረለ
ኣሇዎ ዜብል ትርር ዜበሇ ርእይቶን ተቓዉሞን ኣቕሪቦም። ንሳቶም ማእከሊይ ጽፍሒ ስሇዜኾኑ ናይ ዜመርሕዎ ሰራዊት ጸገሙን
ስምዒቱን ብቐረባ ይፈልጥዎ። ቕረቡዎ ርእይቶን ተቓዉሞን ቅኑዕ ምንባሩ ዴማ ጀነራል ይኹን ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ ኣብ ኣኼባ
ብወግዒ ዜኣመንለ ጉዲይ’ዩ። ስሇምንታይ ዴኣ ብዓይኒ ጥርጣሬ ተራእዮም ግዲይ ኮይኖም ሓሙሽተ(5) ሓሇፍቲ ተኣሲሮም?
ምኽንያት መእስሪኦም ዴማ “ ሰራዊት ኣብ ምልዕዓል ትንቀሳቐሱ ኣሇኹም ” ብዜብል ኣጉል ምኽንያት ከምዜተወንጀለ
ተረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሇዉ? ጉዲዮም ናበይ ከምርሕ’ዩ? ኣትሓሕዚ ማእሰርቶም’ከ ወተ ዜብለ ግና ንጹር
ሓበሬታ የሇን። ይጥርኑፍ ተቓዉሞ በብጊዙኡ ክርኣዩ ጸኒሖም እዮም። ገሇ ካብኦም ዴማ ናብ ሓዴሕዲዊ ምቅትታል ምርሑ
ፍጻሜታት ምንባሩ ዜተኸወሇ ኣይኮነን። ንገሇ ክፋለ ዴማ ብመርትዖ ኣሰኒና ኣቓሉሕናዮ ምንባርና ዜዜከር’ዩ።

1. ጀነ- ፊሉጶስን ሓሇፍቲ እዜታትን፡ ዜኣመንለ ኩውንነትን ሇዎም ስግኣትን ገምጊሞም።
ኣኼባ፥ ካብ 23 - 25/ November/ 2016 ኣብ ዋና ከተማ ኣስመራ ተኻይደ። ተሳተፍቲ፡ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ እዜታት።
ጀነ-ፊሉጶስ ንሓሇፍቲ እዜታት፡ ብመዯብ ኮነ ኢለ Intentionally ካየድ ኣኼባ ክልተ ዕሊማታት ኣሇዎ፥ ንሳቶም ዴማ
ቀዲማይ፥ ንሱ ቕረቦ ቀዲማይን ካልኣይን እማመ ብትሕዜትኡን ዕሊምኡን ሓዯን ተመሳሳልን እዮም። ፍልልዩ ግና ነቲ ዜተነጽገ
እማመ ዯጊሙ ከቕርቦ ካብ ኣኼባ ሓሇፍቲ ራጉዴ ተወሳኺ ሓሳብን ርእይቶን ኣዋህሉለ፡ መልክዑ ቖናጁ ገሇ ምኽንያትን
ኣገባብን ወሲኹ ተቐባልነት ንምርካብ ብመዯብን ብዕሊማን ከምዜፈጸሞ ረጋግጹ ሓበሬታ ዴሮ ናብ ጎዯና ይወጽእ ኣሎ።
ካልኣይ ፡ ጀነራል ነቲ ቕርቦ ካልኣይ እማመ ናይ ውልቁ ገምጋም ጥራይ ይኮነ፡ ናይ ሊዕሇዎት ሓሇፍቲ እዜታት ርእይቶን
ገምጋምን መሰረት ዜገበረ’ዩ ኢለ ኣካቢደ ከቕርቦ፡ ተቐባልነት ንምርካብ፡ ወይ ሕጋዊ መልክዑ ከትሕዝ ስሇዜዯሇየ’ዩ።
ምኽንያቱ፥ ኣብቲ ኣኼባ ሓሇፍቲ እዜታት፡ ንኩነታት ሰራዊት ዜምልከት ሰፊሕ ገምጋም ንምክያዴ ዜዕዴም ኣጀንዲ ኣቕሪቡ።
ርእይቶኦም ብናጻ ክገልጹ ዴማ ኣተባቢዕዎም። ካብዙ ገምጋም’ዙ ተበጊሱ ዜበጽሕዎ ናይ ሓባር ስምምዕ ከምዙ ዜስዕብ’ዩ፥
 ምስ ሓሇፍቲ እዜታት ንጸገማት ሰራዊት ዓሚቚ ገምጋም ገይርና ጸገማት ኣሇሉና መፍትሒ ሓሳባት ኣቕሪብና ይብል።
 ሰራዊት ኣብ በበይኑ ግዛ ዜጸንሖ ጠሇባት ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጸገማቱ ብግቡእ ንምፍታሕ ኣይተኻእሇን።
 ንዯሞዜ ሰራዊት ዜምልከት እቲ ዜማሊእ ቅጥዕታት ኣጻፊፍና ከምቲ ዜግባእ ኣብ ጊዙኡ ከነሳልጦ ግና ኣይከኣልናን።
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 ናይ ታሕተዎትን ማእከሎትን ጽፍሒ፡ ንዕብየት መዓርግ መጽናዕቲ ክግበር ጸኒሑ’ዩ። ይኹን’ምበር ዕብየት መዓርግ ምውሳኽ
ንግዙኡ ተወንዙፉ ክጸንሕ ኢልና ገምጊምና። ምኽንያቱ ካልእ ተወሳኺ ስምዒታት ከይፈጥር ስሇዜግመት ይብል ጀነ ፊሉጶስ።
ኣብ መዯምዯምታ፥ ናይ ሰራዊት ይተፈትሑ ጸገማት ዴምር፡ ኣለታዊ ስምዒታትን ይዕጉብነት እናዓበየ ከምዜኸደ ይኣምኑ ብሓዯ
ወገን። ይጥርኑፍ ተቓዉሞ ይራአ ስሇሎ ሰክፍ ኩነታት ከምሎ ገምጊምና ይብል። በቲ ካልእ መዲዩ ዴማ መፍትሒ
ይኸውን’ዩ ዜበልናዮ እማመን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡን ኣቕሪብና ኣሇና። ክሳብ ውሳኔ ዜወሃበና ዴማ፡ ምስ እዜታት ብዜበጻሕናዮ
መዯምዯምታ ግዜያዊ መፍትሒ ይኸውን’ዩ ዜበልናዮ መዯባት ኣብ ሰራዊት ክፍጸሙ ትእዚዜ ተዋሂቡ ኣሎ ይብል ሓሇቓ ስታፍ
ምክልኻል።
ምኽንያቱ ጀነ- ፊሉጶስ ቕረቦ ቀዲማይ እማመ ኢሰያስ ዜነጸገለ ምኽንያት ብንጹር ኣይተፈልጠን። ፊሉጶስ ሓዯ ካብ ባህርያቱ
ህልኸኛ ስሇዜኾነ ዜሓሰቦ እንተይገይሩ ስሇይዴቅስ፡ ነቲ ዜተነጽገ እማመ ዲግማይ ከቕርቦ ወሲኑ። ስሇዙ ኾነ ኢለ ብመዯብ
ኣኼባ እዜታት ጸዊዑ፡ብዜበጽሕዎ ናይ ሓባር ስምምዕ መሰረት ገይሩ፡ መልክዑ ኣቆናጅዩ ከቕርቦ ሕጋውነት ከትሕዝ ጽዒሩ
ጀነራል።
መፍትሒኡ ዜብሎ፡ ይርጉእ ኩነታት ሰራዊት ከምሇዎ እንተቐጺለ፡ ሓዯገኛ ኣንፈት ሒዘ ናብ ይንቆጻጸረለ ዯረጃ ከይበጽሕ
ንምክልኻለ ዴማ፡ ከም መፍትሒ ሓሳብ ንብሎ “ምትሕንፋጽ ሰራዊትን ሓሇፍትን” ቀልጢፉ ክግበር ኣሇዎ ይብል።
ጀነ- ፊሉጶስ፡ ንኣገዲስነትን ምትሕንፋጽ ሰራዊት ከብርህ ከሎ ቕርቦም ነጥብታት ዴማ፥ ሰራዊትን ሓሇፍትን ምክልኻል ነዊሕ ግዛ
ብሓባር ስሇዜተቐመጡ መን ንመን ኣጸቢቖም ይፋሇጡ እዮም። ገሉኦም ነንሓዴሕድም ምትእምማን ፈጢሮም ኣሇዉ። ብኣንጻሩ
ነቶም ይኣምንዎም ኣሇልዮም ዴማ ክጥንቀቕሎም ተገዱድም ኣሇዉ። ገሇ ሓሇፍቲ ዴማ፡ ከም ናይ ሰራዊት ተመሳሳሉ ስምዒት
ስሇሇዎም፡ በቶም ዜኣምንዎም ገይሮም ነቲ ኣለታዊ ስምዒት ዜውስኽ መልእኽቲ ብተዋዋሪ ኣገባብ የሕልፉ ስሇሇዉ፡
ንይዕጉብነት ሰራዊት ዜያዲ ከባርዕዎ ከምዜኽእለ ገምጊምና ይብል ጀነራል።
ጠቕሚ ምትሕንፋጽ ሰራዊት ክገልጽ ከሎ፡ ምብዋዜ ተገይሩ ሓዱሽ ኣሃደታት እንተቖይመን፡ ሓሇፍትን ሰራዊትን ክሳብ ዜፋሇጡ
ይኹን ክሳብ ዜተኣማመኑ ግዛ ክወስዴ’ዩ። ኣብ ከምዙ ሓዱሽ ሃዋህው ነቲ ተፈጢሩ ሎ ስምዒታት ንከይዓቢ ንምቊጽጻር
ይኹን ኣብ ምክልኻል ሓጋዙ’ዩ ዜብል ኣገማግማ ከምዜሰማምዑ ይገልጽ ሓሇቓ ስታፍ ምክልኻል።
ዜተዓዯለ ኣርባዕተ (4) መዯባት፥ ሰራዊት ብግዛ ኣብ ጽዑቕ መዯብ ክጽመዴ ትእዚዜ ኣመሓሊሉፉ ኣሎ። ንሳቶም ዴማ፥
1. ወትሃዯራዊ ታዕሉም ክካየዴ ኣዙዘ። 2. ናይ ተኹሲ ጨመተ ውዴዴር ክግበር። 3. ጽዑቕ ስፖርታዊ ውዴዴር ክካየዴ 4.
ፖሇቲካዊ ትምህርቲ ክጅመር። እዝም ዜተዓዯለ ኣርባዕተ መዯባት ኣብ ሰራዊት ክትግበሩ ኣዙዘ ኣሎ ጀነራል ፊሉጶስ።
ብተወሳኺ እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣሃደ ዜግበር ውዴዴር ዴማ፡ ብዯረጅኡ ሰፊሑ ናብ እዜታት ክሰጋገር። ንኹሎም ዕዉታት
ተወዲዯርቲ ዴማ ብልጫ ክዕዯል ዜብለ መምርሒ ጠቓልል’ዩ ትእዚዜ ሂቡ። ቀንዱ ዕሊምኡን መበገሲኡን ዴማ፥
ቀዲማይ፥ ኣዴህቦ ሰራዊት ንምቕያር ኣብ መዓልቲ ነዊሕ ግዛ ኣብ መዯብ እንተተጸሚደ ትርፊ ጊዙኡ ዯኺሙ ክዴቅስ’ዩ።
ካልኣይ፥ ናይ ምዜራብ ግዛ ስሇዜሓጽሮ፡ ኣብ ነንሓዴሕደ እምነት ንምዕባይ ዕዴለ የውሕድ። ስሇዙ እቲ ስምዒትን ተቓዉሞን
ከምቲ ዜጸንሖ ዓብዩ ሓዯጋ ከይፈጥር ንምክልኻልን ምርግጋእን ይሕግዜ’ዩ ካብ ዜብል እምነት ዜነቐሇ መዯብን ዕሊማን’ዩ።
መበገሲኡ፥ ጸጥታዊ ስግኣት’ዩ። ምኽንያቱ ሰራዊት ኣብ ይርጉእ ዯረጃ ብጽሖ ኩነታት፡ ጠንቁ ብልሽው ምሕዯራ ምኻኑ
ኣይገምገሙን ንተሓታትነቱ ስሇይጠቕሶ ዴማ ቅኑዕ መሰረታዊ መፍትሒ ኣይቀረበን ጀነራል። ናይ ታሪኽ ምምሕያሽ ይኹን
ምስ ህዜብኻ ዕርቂ ምክያዴ ቅሩብነት ኣየርኣዩን ምኽንያቱ ባህርያት ስርዓት ኤርትራ ስሇይፈቕድ።
ዕሊማ ጀነራል ጌና ኣይተነጸረን። ኣብ ሰራዊት ዜጸንሑ ጸገማትን ይጥርኑፍ ተቓዉሞን ከምሎ ስግኣቶም ብወግዒ ገሉጾም
ነቲ ኩውንነት ዴማ ተገዱድም ኣሚነሙለ ኣሇዉ። በቲ ካልእ መዲዩ ዴማ፡ ምስቲ ኩውንነት ዜመጣጠን ቅኑዕ መሰረታዊ
መፍትሒ ሓሳብ ኣየቕረቡን። ስሇዙ ክልተ ተገራጫዊ ኣገባብ ስሇዜገብሮ። “ኮቦሮን እግርን በበይኑ” ዜብል ትርጉም ይወስዴ።
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ሓፈሻዊ ገምጋም፥ ካብዝም ዜረኣዩ ሇዉ ቅልውሊው ብምብጋስ፡ ብሓዯ ወገን እቲ ኩውንነት ሰራዊት ኣሎ ክቕጽል’ዩ። በቲ
ካልእ መዲዩ ዴማ ስልጣኖም ንምንዋሕ ይጠቕመና’ዩ ዜብልዎ ግዜያዊ መፍትሒ ዜመስሎም ጸጥታዊ ውዱትን ፖሇቲካዊ
ሜሊን ክፍጽሙ እዮም። እዙ ክልተ በበይኑ ረብሓ ተራጻሚ ስሇዜኾነ ዴማ እቲ ኩነታት ናበይ ከምርሕ’ዩ ምስ ግዛ ዜራአ’ዩ።
ስሇዙ፥ ጀነ- ፊሉጶስ ካብ ተሓታትነት ነብሱ ናጻ ንምውጻእ ዱዩ? ወይስ ብተዋዋሪ ኣገባብ ናይ ኢሰያስ ጉዴሇት’ዩ ዜብል
መልእኽቲ ከመሓሊልፍ ስሇዜዯሇየ ዱዩ? ወይ ንኽመጽእ ዜኽእል ሳዕቤን ንኹሎም ኣሕቢሩ ስሇዜልክም ናይ ሓባር ምክልኻል
ክገብሩ ዜዓሇመ ኢዩ? --- ወተ ዜብለ ቀንዱ ምኽንያት ዋሊ ኣይነጸሩ፡ ከበዴቲ ኣርእስትን ብዴሆን ከምሇዉ ግን የመልክት።
ስሇዙ፥ እቲ ወዴዓዊ ኩነታት ናበይ ከምርሕ’ዩ ብግቡእ ንምግምጋም ዴማ ምክትታልን መጽናዕትን ከምዴልዮ ንኣምን።
መዯምዯምታ፥ ከም ዯሇይቲ ሇውጢ ዴማ ነዙ ዉሁብ ውዴዓዊ ኩነታት ብግቡእ ገምጊምና፡ ንኽመጽእ ዜኽእል ህዜባዊ ሇውጢ
ዜዴርኽ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ክንሃንጽ በቒዕና ዱና? ወይ ሓዯጋ ንከየጋጥም ንምክልኻለ ወይ ንምውሓሱ ብቕዓት ኣሇና ዱዩ ዜብል
መሰረታውያን ሕቶታት ንውዴብና ወሲኽና ኩልና ዯሇይቲ ፍትሒ ጌና ኣይመሇሽናን ቅሩብነትና ዴማ ኣየረጋግጸናን። ነቲ
ሓቅታት ብግለጽነት ብቕኑዕን ሓሊፍነታውን ኣገባብ ገምጊምና ዴማ፡ ጉዴሇት ተቐቢልና ከነምሓይሽ ክንጽዕር ማዕረ ግዳታ
ከምሇና ብይቀልዓሇም እምነትና ክንገልጽ ንፈቱ ብሓዯ ወገን።
በቲ ካልእ መዲዩ ዴማ፥ እዙ ጉዴሇት’ዙ ንፖሇቲካውያን ውዴባት ጥራይ ዜወሃብ ኣይኮነን። ንሲቪሊዊ ትካሊትን ዋሊ ኣብ ጥርኑፍ
ውዲቤ የሇዉ ኣብዜሓ ዴምጺ ብሓበራ፡ Silent Majorit ብማዕረ ዜምልከት ሃገራዊ ግዳታ እዩ። ምኽንያቱ ዜኾነ ዛጋ
ንመሰለ ብቐዲምነት ባዕለ’ዩ ኽብራ። ናይ ሓባር መሰል ንምኽባር ዴማ ህያብ ውዴባት ክትጽበ ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣነ ከም ዛጋ
እንታይ ገይረ፡ ጉዯልኩዎ ከመይ ገይረ ይምልእ ዜብል ሃናጺ ኣገማግማ ክህልወና ወሳኒ’ዩ። ንማዕረ መሰልካ ምርግጋጽን
ምቅሊስን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዛጋ ግዳታ’ዩ፡ ዜኾነ ሰብ ወይ ውዴብ ፈትዩ ዜዕዴሇካ ጸሉኡ ዴማ መሰልካ ዜኽልክሇካን የሇን።
እንተኣጋጠመ ዴማ ነቲ መሰልካ ዜግህስን ክዴርት ዜፍትንን ይዯሞክራስያዊ ተግባሩ ብትብዓት ተቓሉስካ ክትስዕሮ ይግባእ።
ምኽንያቱ ካብ ስርዓት ኤርትራ ፍሇየና መሰረታዊ ምኽንያት ምግሃስ መሰል ስሇዜኾነ።
ስሇዙ ንካልኦት ጥራይ ምኽሳስን ሓሊፍነት ምስካምን ከም ውዴብ ይኹን ከም ውልቀ ንነብስኻ ካብ ጉዴሇትን ሓሊፍነትን ነጻ
ኣይገብረካን’ዩ። ምኽንያቱ ሃገር ናይ ኩልና’ያ እቲ ጸገም ዴማ ናይ ሓባር ስሇዜኾነ። ጉዲይ ሃገር ንኹለ ዛጋ ሓዯ’ዩ በበይኑ
መሇሇዪ ሕብሪ የብለን። ምኽንያቱ እዙ ሕልናውን፡ ሃገራውን፡ ታሪኻውን ማዕረ ብጽሒት’ዩ ንዜኾነ ዛጋ።
ስሇዙ ዜተጠርነፍና ይተጠርነፍና ዯሇይቲ ፍትሒ ክሳብ ዜኾና፡ ንቓሇሶ ሓዯ ጸሊኢ ስሇ ዜኾነ፡ ዕሊማና ሓዯ’ዩ። ነዙ ሓቂ’ዙ
ቀዲምነቱ ብግቡእ ኣሇሉና፡ ሓቢርና ንምፍትሑ ዴማ፡ ዴምጽናን ሓይልናን ወሃህዴ ናይ ሓባር መቃሇሲ ባይታ ክንፈጥር ንሓዯ
ዜቐርቦ ንኻልእ ዜርሕቆ ይኮነ፡ መዴረኻዊ ጠሇብ ከነማልእ ኩልና ንስከሞ ማዕረ ግዳታ’ዩ ዜብል ጽኑዕ እምነትና ክንገልጽ
ንፈቱ።
ክፍሉ ዛናን ባህልን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግኤ) Email: uedf2012@gmail.com Website: www.erifront.com
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