
 

 

ስምዕታት ሰራዊት ንምጉርጓር ዜዓሇመ ሰፊሕ ወተሃዯራዊ ኣኼባ ተኻይደ 

ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ በብጊዛኡ እምነት እና’ጒዯሇ ብምምጻኡ፡ ብትካል ዯረጃ 

ኣወዲድባኡ፣ ዓቕሚታቱን ብቕዓታቱን ንምድኻም ከዓዪ ጸንሑ’ዩ። ኣብ በበይኑ ቃሇ መሕትታት ብዚዕባ 

ሰራዊት ኤርትራ ብመንግስቲ ክገብረለ ዜግባእ ሞሳ ዜዚረቦም ዜነበረ መብጸዓታት ሓሶት፡ ኣብ’ዙ እዋን’ዙ  

ብሕፍረት ዜኣክል ብጩቕ ኢለ ምዜራብ ክገድፎ ኮይኑ’ሎ። ከይደ ከይደ ድማ ንሰራዊት ኤርትራ ናብ ሞሳ 

ይብለ ሓውሲ ኣገልጋሉ ዓይነቱ ክቕዪሮ ሕኪት ክብል ጸኒሑ’ውን’ዩ።  

ኣብ ኣጋመወዲእታ ዜሓሇፈ ዓመት፡ ጀነራል ፍልጶስን የማነ ገብረኣብን ኣብ ሰራዊት ኤርትራ ሰፊኑ ሎ 

ስምዕታት መጠነ ስፍሓቱን ፖሇቲካዊ ትሕዜቶኡን ንምፍሊጥ፡ ናይ በርጌዲትን ክፍሇ ሰራዊትን ኣባሊት ነዊሕ 

ሰዓታት ዜወሰዯ ሰፊሕ ወተሃዯራዊ ኣኼባ ከምካየደ እሙን ምንጪ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሓብሩ። 

እዝም ክልተ ኣኸሳት መራሕቲ ኣኼባ ዕቱባት ኪመስለ፡ መንግስቲ ብዚዕባ ምልመሊን ህንጸትን ሰራዊት ሰፊሕ 

መዯብ ሒዘ ስሇሎ፡ እዙ ኣኼባ’ዙ ንሕና ብሊዕሉ መዯረ እነቅርበለ ይኮነስ፡ ኣብ ሰራዊት ሎ ሕጽረታትናን 

ጉድሇታትናን ንምፍታሕ እንካይዶ ከምምዃኑ መጠን፡ ነፍስ ወከፍኩም ብይዜኾነ ይኹን ስክፍታ ክዚረብ 

ኣሎዎ ስሇዜበለዎም፡ መብዚሕትኦም ታሕተዎትን ማእከሎትን ጽፍሒታት ሰራዊት ናይ ልቦም ስምዕታት 

ብገርሆም ከምዜዲሕዯሕዎ፡ እቲ ምንጪ ወሲኹ ገሇጸ። ከም ሓበሬታ እቲ ምንጪ፡ ብሰራዊት ካብ ዜተሊዕለ  

ብትሕዜቶኦም ዜመሳሰለ ሓያሎይ ሕቶታት፡ ገሇ ካብኡ ንምጥቃስ፡ መንግስቲ ንናብራ ሰራዊት ምምሕያሽ 

እንታይ መዯብ ኣሎዎ? ካብ ተሕተዋይ ዯረጃ ክሳብ ክፍሇ ሰራዊት ብብጊዛኡ ዜጎድል ሎ ሓይሉ ሰብ 

ብከመይ ክምሊእ’ዩ? ንሰራዊት ብሓዱሽ ዕጥቂ ምዕጣቅ መዯብ ኣሎ ዶ? ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰሊም 

ካብ ተፈጥረ ምሕንጻጽ ዶብ መዓስ ክጅመር’ዩ? ከምኡ’ውን ቅዋም መዓስ ክትግበር’ዩ? ኣብ ሰራዊት ዜረአ ሎ 

ምጉጅጃል ዜመስል ተርእዮ ኣየሰክፍን ዶ? ………ወተ‘ዮም።  

ጀነራል ፍልጶስን የማነ ህበይን ሕቶታት ሰራዊት ብጽሞና ሰሚዖም ሓንቲ ከምይትተርፍ ጌሮም ስምዒታቶም 

ድሕሪ ምጉርጓር፡ ፈውሲ ማሕሊ ሓንቲ መልሲ’ኳ ብሕም ከይበለ ኣኼባ ከምልዓለ፡ እቲ ምንጪ ገልጹ። 

ከምኡ’ውን ብድሕሪ ኣኼባ ነተን ሕቶታት፡ ፖሇቲካዊ ትሕዜቶ ሎዎን ይብለን ከምዜመመዪዎምን፡ 

ኣሇዓዓልቲ ዜበለዎም ንበይኖም ከምመዜገቡዎምን፡ እቲ ምንጪ ክበጽሖ ከምዜኻኣሇ ይገልጽ። ከም 

ውጽኢቱ ድማ፡ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ 2020 ካብ’ቶም ቅስቀስቲ ዜተባሃሎ ብዘሓት ከምዜተኣሰሩን፡ 

ኣብ ጥቓ ዶባት ካብ ዜጸነሑ ናብ ሱዲንን ኢትዮጵያን ከምዜሃዯሙን፡ ካብ ዶባት ኣብ ዜረሓቀ ከባቢ ካብ 

ዜርከቡ ድማ ይክብለለ ከምሎዉን፡ እሙን ምንጪ ግሃድኤ ሓብሩ። ናይ’ዙ ኣኼባ ሓበሬታ ኣሰና ቲቪ 

ብሰፊሑ ከምቅረቦ ንሕብር።  

ቤት ጽሕፈት ዛናን ባህልን ግሃድኤ 
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