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ስርዓት ህግዯፍ ሓድሽ ሰራዊት ክውሰኽ፡ ወትሃዯራዊ ሎጂስቲካዊ ምድላዋት ተጀሚሩ ኣሎ፡
ህግዯፍ ሓዯስቲ ክፍለ ሰራዊታት ንከቕውም፡ ወትሃዯራውን ሎጂስቲካውን ክልተ ዓይነት ምድላዋት ጀሚሩ ከምሎ ተረጋጊጹ።
ብዕለት 18/ መጋቢት/ 2021 - ሓዱሽ ሰራዊት ክቐውም ተመዱቡ፡ ክሳብ ሕጂ 3, 700 ሰባት ንመዯበር ሳዋ ወሪዶም ኣለዉ። እዙ
ብክልተ መንገዱ ዜተኣከበ ሓይሊ ሰብ ከምዜኾኑ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ምንጭታታት።
ቐዲማይ መንገዱ፡ 2, 400 ኤርትራውያን ካብ መዯበር ስዯተኛታት ትግራይ ተጨውዮም፡ ኣብ (4) ኣብያተ ማሰርቲ ተዲጉኖም
ነይሮም። ንሳቶም ዜጸንሕሉ ኣብያተ ማእሰርትታ ድማ ኣብ ሻምብቖ ኮርመናዕ፡ ሓሽፈራይ ጁፋን (ከረን) ኮይነን፡ ኣስታት (3) ኣዋርሕ
ተኣሲሮም፡ ብጸጥታ ህግዯፍ ድማ ድሊ መርመራን ምጽራይን ክገብረሎም ከምዜጸንሔ ተፈሊጡ። ስለዙ እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት
ይገበሩ ሰባት ድማ ንመዯብር ሳዋ ወሪዶም 6 - ኣዋርሕ ወትሃዯራዊ ታዕሊም ከምዜገበሩ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ዜተኸስተ ኩናት ሰለስተ በበይኑ ሓይልታት ከምዜተሳተፉዎ ኩልና ንፈለጦ ሓቒ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ
ስዯተኛታት ኤርትራውያን ጋጠሙ ጸገማት ብዘሕ’ዩ። ንኣብነት ንስዯተኛ ዜከታተል ሰበስልጣናት ኣይነበሩን ስለዜሃዯሙ።
ስዯተኛታት መግቢ ስኢኖም ነዊሕ ግዛ ጥምየት ነይሩዎም ሕክምናዊ ክንክን እዉን ኣይረኸቡን። ኣብ ከባቢኦም ዜነበረ ምንቕስቓስ
ሰራዊት ንባዕሉ ዜፈጥሮ ሞራላውን ኣእምሮኣውን ጸገማት ንስዯተኛታትና ልዕሊ ዓቕሞም ስለዜኾነ ንምጽዋሩ ከቢድዎም ነይሩ።
ከም ሳዕቤኑ ድማ፡ 19, 000 ሺሕ ናብ ክልል ኣምሓራን ካልእን ቦታ ከይዶም። ናብ 10, 000 ዜጽግዑ ስዯተኛታት ድማ ብጸጥታ
ህግዯፍ ብሓይሊ ተጨውዮም ንኤርትራ ከምዜተመልሱ ይፍለጥ። ገሊኦም ድማ ብድሌቶም ናብ ኤርትራ ስለዜተመልሱ ጉዲዮም
ተጻርዩ ናይ ጣዕሳ ፎርም ምስመልኡ፡ ካብኦም ግና እቶም ሃገራዊ ኣገልግሎት ይፈጸሙ ሰባት ተፈልዮም ድማ ወትሃዯራዊ ታዕሊም
ንክወስደ ንመዯበር ሳዋ ከምዜወረደ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ካልኣይ፡ 1, 300 መንእሰያት ካብ ከተማታትን ገጠራትን ተገፊፎም ንመዯበር ታዕሊም ሳዋ ወሪዶም ኣለዉ። ስለዙ እዝም ዜተገፈፉ
ድማ ምስቶም ዜተጠቕሱ 2, 400 ስዯተኛታት ሓቢሮም ከምዜዕለሙ ተረጋጊጹ ኣሎ። ህግዯፍ ሓዯስቲ ክፍለ ሰራዊታት ክውስኹ
ኣውጺኡዎ ሎ መዯብ በዙ ጥራይ ዜሕጸር ኣይመስልን። ናብ መዯበር ሳዋ ዜወርድ ዓቕሚ ሰብ በብግዙኡ ክውስኽ ከምዜኽእል
ይግመት። ተዓለምቲ ሳዋ ንምብዚሕ ድማ ብማዕሪኡ ክተት ኣዊጁ ስለሎ ድማ ሰፊሕ ግፋ ከምዜካየድ ትጽቢት ይግበረሉ።

ፋብሪካ ምድላዉ መግቢ፡ (ሶፕራል) ስለምንታይ ብህጹጽ ስርሓ ክትጅምር ተዯልዩ ?
1, ሎጂስቲካዊ ምቕርራብ ክግበር፡ ንሰራዊት ገልግል ዕሹግ መግቢ ትቕርብ ዜነበረት ፋብሪካ ምድላው መግቢ (ሶፕራል)ብህጹጽ
ስርሓ ክትጅምር ተኣዙዚ ስለምንታይ? ንኩነታት ፋብሪካን ሰራሕተኛታት ምልስ ኢልካ ምፍታሹ ቕኑዕ ሓበሬታ ንምርካብ ሓጋዙ እዩ።
 219 - ሰራሕተኛታት ነይሮም ኣብ ፋብሪካ ምድላው መግቢ (ሶፕራል)። ካብኣቶም እተን 90 % ዯቒ ኣንስትዮ እየን።
 እታ ፋብሪካ ብሰንኪ ሕጽረት ቐረባት ተባሂሉ ስርሓ ጠጠው ከተብል ከምዜተገዯዯት ይግለጽ። እቶም ዜበዜሑ ሰራሕተኛታት
ካብ ስራሕ ብወግዒ ኣይተሰናበቱን። ሰራሕተኛታት ክሳብ ዜጽውዑ ድማ ንግዙኡ ኣብ ገዜኦም ክጸንሑ እዩ ተሓቢሩዎም ነይሩ።
 ቕድሚ 9- ኣዋርሕ ካብ ስራሕ ጠጠው ምስበሉ ወርሓዊ ዯሞዜ ክወሃቦም ሕጋዊ ጥርዓን የቕርቡ ነይሮም። እንተኾነ ግና ሕቶ
ዯሞዜ ከይተፈትሔ ኣዋርሕ ተወንዙፉ ከምዜጸንሔ ተረጋጊጹ ኣሎ።
 ሕጋዊ ሕቶ ዯሞዜ ጌና መፍትሒ ከይተግብሮ ግና፡ ብትእዚዜ ቤት ጽሕፈት ፕረሲዯንት እታ ፋብሪካ ምድላው መግቢ (ሶፕራል)
ብህጹጽ ስራሕ ክትጅምር ስለዜኾነት እቶም ነባራት ሰራሕተኛታት ብሃንዯበት ተጸሚዖም ከምለዉ ተሰሚዑ። እቲ ቤት ጽሕፈት
ነቲ ሓቐኛ መበገሲ ምኽንያት ሽፊኖም ድማ፡ ንሰራዊት ድሊ ብዓይነት ኣመጋግባ ምምሕያሽ ክግበረሉ ኢሎም ይገልጹዎ።
 ነቲ ፋብሪካ ድሊ ቐረብ ንጥረ ነገራት ክማላእ ድማ (09) ንግዲዊ ትካል ቐይሕ ባሕሪ ከቕርቦ ተሓቢሩዎ ከምሎ ተፈሊጡ።

2, ኣመጋግባ ሰራዊት፡ ብዓይነት ምምሕያሽ ዜብል ሓልዮት ዱዩ? ወይስ ይተገልጸ ካልእ ምኽንያት ኣለዎ ? ከምቲ
ዜብሉዎ ኣመጋግባ ሰራዊት ብዓይነቱ ንምምሕያሽ ካብ ሓልዮት ዜብገስ እንተኾይኑ ጽቡቕ መን ይጸልኦ። እንተኾነ ግና ኢሰያስን
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ህግዯፍን ፖለቲካዊ ስልጣኖም ንምንዋሕ፡ ንሰራዊት ኤርትራ ኣብ ይምለከቶ ኩናትን ሓውን ጠቢሶም ኣሽሓት ንጹሃት የጥፉኡ
ከምለዉ ኤርትራዊ ይኹን ኣህጉራዊ ማሕበረ ሰብ ዓለም ዜፈልጦ ሓቒ እዩ። ስለዙ ሓልዮት ሰራዊት ብከመይ ይምን ?
ምኽንያቱ ካብ ሰይጣናዊ ኣትሓሳስባ ለዎም መራሕት’ሲ፡ ሓልዮት ሰራዊት ክህልዎም ብዚዕባ ኣመጋግብኡ ከምሓይሹ’ሲ ኣበየናይ
ማይ ጨሎት ተሓጺቦም ድኣ ተማሒሮም ኢልና ክንሓስብ ንግዯድ። ንሳቶም ቕኑዕ መልሲ ክህቡና ኣይንጽበን። እቲ ሓቒ ግና ንፈትሾ፡
 ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣብ ኩናት ትግራይ ንህጹጽ ኩነታት ዜኸውን ስንቒ ምድላው ስለይነበሮ ዕሹግ መግቢ ኣይተዓዯሎን።
 ናይ ኢትዮጵያ ፈዯራላዊ ሰራዊት ግና፡ ብግቡእ ዜተዲለወ በብዓይነቱ ዕሹግ ኣስቓጥላን ዯረቕ ራሽንን ኣብ ሳንጣታቶም መሊኦም
እዮም ዜዋግኡ ከምዜነበሩ ብጀካ’ቲ ዜወሃብ ሓበሬታ ብምስሊ ዜቐርብ ዓይኒ ተዓዙብካ እዉን ከተረጋግጾ ዜኽእል እዩ።
 ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ግንባራት በይኑ ተሰሊፉ ኣብ ዜዋጋኣሉ ዜነበረ ቦታታት ድማ፡ ገለ እዋን ጥምየት ከምዜነበሮ እቶም ካብ
ኤርትራ ኣምሊጦም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ተዓቑቦም ለዉ ኣባላት ምክልኻል ዜነበሩ ባዕሎም ዜምስክሩዎ ሓቒ እዩ።
 ምስ ኢትዮጵያውያን ሓቢሮም ኣብ ጥቕዕሉ ግዛ ድማ፡ ካብ ፈዯራላዊ ሰራዊት ብትኳቦ ዜልገሰሎም ዕሹግ ኣስቓጥላን ዯረቕ
ራሽንን ይምገቡ ከምዜነበሩ ናይ ኣዯባባይ ሚስጥር’ዩ።
 ሰራዊት ኤርትራ ክብሪታቱ ጎዱሉ ንነብሱ ዜተዋረዯሉ፡ ሉኡላዊ ክብሪ ሃገርና ኣብ ዕዲጋ ኢትዮጵያውያን ዜሓሰረሉ ኩናት ነይሩ።
ምኽንያቱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግዛ ኩናት እኹል መግቢ ይወሃበና ዜብል ሕቶታት ብቐጻሊ ከቕርቡ ከምዜጸንሑ ይፍለጥ።

 ሓለፍቲ ሎጂስቲክስን ገለ ላዕለዎት ኣዜቲ ሰራዊት እዉን ንባዕሎም፡ ብዚዕባ ኣመጋግባ ሰራዊት ዜነበሮም ቕሬታ ብኣኼባን
ብመልእኽትን ብወግዒ ከቕርቡ ከምዜጸንሑ ይፍለጥ። ንሰራዊት ኤርትራ ድሊ ስንቒ ግቡእ ምድላው ኣይተገብረሉን። ከም
ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ሰራዊት ኣሉታዊ ስምዒት ከምዜተፈጥረ ብግቡእ ገምጊሞም እዮም። ስለዙ ቕሬትኦም ብወግዒ ገሊጾም
ክመሓየሽ ከምለዎ ብንጹር ክሓትሉ ዜጸንሑ ሓለፍቲ ብዘሓት ከምለዉ ብተዯጋጋሚ ክሕበር ከምዜጸንሔ ይፍለጥ።
መዯምዯምታ፡ ኢሰያስ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ (ትግራይ) ከይዶም ክዋግኡ ምስ ኣ፡ ሰራዊት ጋጠሞ
ሞትን መውጋእትን፡ ኣብ ኩናት ዜነበሮ ጽቡቕን ሕማቕን ውጽኢት ዜግምግም፡ ካብ ኣዜቲ ክፍለ ሰራዊታት ብናይ ረድዮ ሓበሬታ፡
ብጸብጻብን ብኣኼባን ብወግዒ ክሕበሮ ከምዜጸንሔ ይፍለጥ።
 ኢሰያስ ሓዱሽ ክፍለ ሰራዊታት ክቐውም ውጽኦ መዯብ፡ ድሮ ኣሽሓት መንእሰያት ናብ መዯበር ታዕሊም ሳዋ ኣውሪደዎም ኣሎ።
ንሱ ንፋብሪካ ምድላው መግቢ (ሶፕራል) ብህጹጽ ስርሓ ክትጅምር ዜኣሉ ምኽንያት ድማ፡ ከምቲ ንሳቶም ዜብሉዎ ሰራዊት
ኣመጋግብኡ ብዓይነቱ ንምምሕያሽ ኣይኮነን። እቲ ሓቐኛ ምኽንያት ግና ብኣንጻሩ እዩ፡
 ምኽንያቱ ኣብ ሰራዊት ዜተፈጥረ ኣሉታዊ ስምዒታት ዜፍውስ ዋላ እንተይኮነ፡ ብዉሑደ ንህጹጽ ግዛ ኩናት ዜኸውን ዕሹግ
መግቢ ምድላው ብቑዕ ምኽንያት ከምለዎ ተቐቢሉዎ’ዩ ዜብል ሓበሬታ ብግብሪ ኣናዯመቐ ይኸይድ ከምሎ ተረጋጊጹ ኣሎ።
ስለዙ፡ ብሰራዊት ኤርትራ ኣብ ግዛ ኩናት ዜተፈጥረ ኣሉታዊ ስምዒት ንምጽጋን ድማ፡ እታ ፋብሪካ ምድላው መግቢ ብህጹጽ ስርሓ
ክትጅምር ትእዜዜ ክህበሉ ከምዜተገዯድ ተፈሊጡ ኣሎ። ሓዱሽ ክፍለ ሰራዊታት ከቑውም፡ ፋብሪካ ምድላው መግቢ ብህጹጽ ስርሓ
ክትጅምር ዜድለየሉ ሕቡእ ኣጀንዲን ምኽንያትን ከይህልዎ እዉን ንቐጻሊ ክንሓስበሉ ዜግባእ ስለዜኾነ ድማ፡ ነብሱ ዜከኣለ
መጽናዕቲ ክንገብር፡ ሓበሬታ ክንለዋወጥ ብዕምቖት ክንግምግሞ ድማ ኣገዲሲ ከምዜኾነ ዕግበት ኣለና።

ክፍሊ ዛና፡ምንቅስቃሳ መንእሰያት ኤርትራ ንዯሞክራሲ/ንሓርነት
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