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ካብ ኮሎኔል  

4ይ ክፋል 

November 2013     

ሓጺር መንነት ርEሲ ምራኽ ኣመልኪተ ኣብ 3ይ ክፋል ጸብጻበይ ካብ ኣላለኹኹም፡ ናብቲ 
ንሱ ክመርሖ ዝቐነየ ኣኼባ መራሕቲ ብርጌዳት ኣብ ዓላ ክEትወኩም፡፡  

Eላማ’ቲ ኣኼባ ኣዘዝቲ ብርጌድ ኣብ ዓላ ብደረጃ ሃገር ብሓፈሻ ብደረጃ ሰራዊት ከኣ ብፍላይ 
ክካየድ ዝሕሰብ ዳግመ ምትEርራይ ኣሃዱታትን ምደባን ደረጃ ጽፍሒ ሓለፍቲ ምቕናስ ጥራይ 
ዘይኮነ ምስንባት ሓለፍቲ ካብ ስራሕ Eውን ከምዝህሉ ብሓደ ወገን፡ ፍጻመ 21 ጥሪ 2013 
ፈጸምቱን ትሕቲ ሃገራዊነቶምን ዝብል ከኣ በቲ ካልE ወገን መዛተይ ኣጀንዳ ከምዝኾነን Eቲ 
ኣኼባ ኣስታት ናይ ሳምንቲ ግዜ ከምዝወስድን መEተዊ ቀሪቡ፡፡  

ድሕሪ ናይ መEተዊ ገለጻ ዝርዝራት ቅድሚ ምቕራቡ ምዃኑ Eዩ፡ ልEሊ Eዚ ዝቐርብ ዘሎ 
ኣጀንዳ ክስራE ዘለዎ ተኣፋፊ ኩነታት ብዛEባ ምህላው ብኣዘዝቲ ብርጌዳት ርEይቶ ፈሲሱ፡፡ 
ንደረጃ ተኣፋፍነት Eዚ ቀዳምነት ክዝተየሉ ኣለዎ ብምባል ኣዘዝቲ ብርጌዳት ናይ ዘቕረብዎ 
ሰፊሕ መብርሂ ጽሟቕ ርEይቶ ከምዚ ዝስEብ ነይሩ፡-   

1. ጭቡጥ ጸገማትን ሕቶታትን መነባብሮ ሰራዊት ፍታሕ ምንዳይ፡፡ መንግስቲ ዓሰርተ 
ግዜ ዝኣትዎም መብጽዓታት ብዘይምትግባሮም Eቲ ሰራዊት ተጸጊሙ ንናይ ቀረባ 
ሓለፍቲ የዋጥር ከምዘሎ፡ ናይ ቀረባ ሓለፍቲ ከኣ ምኽኒት ተወዲUና ኣብ ቅድሚ 
ሰራዊት ጠጠው Iልና ክንዛረብ ከምዘይከኣልና፡፡ ብቑE መልሲ ስለዘይብልና  ናይ 
መሪሕነት ስብEናና ከምዝተመንጠለ …   

2. ኣብ ልEሊ ምዱብ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ዘሎ ዝንቡE ዝመስል ኣረኣEያ 
መንግስቲ ካብ ተራ ክሳብ ደረጃና ኣይተረደኣናን ክግምገም ኣለዎ፡፡ (ንሕና ዲና ዋላስ 
ሰራዊት ተኽለ ማንጁስ’ዩ ሃገራዊ ሰራዊት መነና ከምዝኾና ስለዝተሓዋወሰና ንጹር 
መብርሂታት ንደሊ ኣለና፡፡ ኣብዚ ሃገር ክንደይ ምክልኻል ከምዘሎ ክርደኣና 
ኣይከኣለን፡፡    

3. ጉዳይ ምጥያስ ሰራዊትን ኣብ ዓቕሚ ሰብን ዓይነቱን ዘለው ጸገማት ክንዝቲ ይግባE፡፡ 
መስርE፡ ጋንታ ካብ ዝጠፍኣ ነዊሕ ገይረን፡ ሓይሊ ኣብ ምጥፋE Eያ ትርከብ፡፡  Eቲ 
ዘሎ ኣሊU ዓይነት ሰራዊት ብወትሃደራዊ መለክIታት ሞራል፡ ኣካላዊን ወትሃደራዊን 
ብቕዓትን ካልEን ባዶ Eዩ ዘሎ፡፡ ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኤርትራ ነዚ ሃጓፋት Eዚ 
ብታEሊም ክትጽብጽቦ ኣይከኣልን Eዩ፡፡ Eንታይ ስለዝገበርኩምልና Iኹም 
ብታEሊም ሞኽ ተብሉና ይብለካ Iሉ ይማጎተካ ወይ ራሕሪሑካ ባው ይብል፡፡       



4. ኣብ ልEሊ ናብ ስደት ዝውሕዝ ዘሎ ዜጋ Eዚ ሃገር ጠንቁን መፍቲሒታቱን ክፍተሸ 
ኣለዎ፡፡ Eዚ መቋረጺ ዘይብሉ ዋሕዚ ንህልውና Eዛ ሃገር ኣሰካፊ Eዩ፡፡ Eሽሽ ተባሂሉ 
ክሕለፍ ዘለዎ ጉዳይ ኣይኮነን፡፡   

5. ኣብ ልEሊ ዝተሰደዱ ዜጋታት ዘጓንፍ ዘሎ ሓደጋታት ጠንቁን ኣጠማምታ መንግስቲ 
ኣብዚ ሓደጋታት ብወግI ክንፈልጥ ንደሊ ኣለና፡፡   

EዚOም ከይፈታሕካ ኣብ ካልOት ኣጀንዳታት ኮለል ምባል ነዛ ሃገርን ህዝብን ረብሓ 
ኣይክህልዎን ዝብሉ በዳህቲ ርEይቶታት ቀሪቦም፡፡ ኣብ ሞንጐ ደሓን ብመራሕ ኣኼባ ብዛEባ 
ዝተተሓዘ ኣጀንዳ ዝርዝሩ ይቕረብ Eሞ ኣብቲ ዝርዝር ተተዛረብና ይሓይሽ ብዝብል 
መሰማምI ለቦዋ ርEሲ ምራኽ ኣጀንድU ቀጺሉ፡፡  

ዝርዝር ናይ ርEሲ ምራኽ ኣጀንዳ ልክE ኣብቲ 2ይ ክፋል ጸብጻበይ ኣቕሪበዮ ዘለኹ ንኣዘዝቲ 
ክፍላተ ሰራዊትን ግንባራትን ዝቐረበ ዓይነት ስለ ዘቕረበ ተኸታተልቲ ክትርድEዎ Iኹም 
Iለ ስለዝገመትኩ ከም ኤረ ቲቪ ምድግጋም ኣይተረኣየንን፡፡  

ነቲ ብተኣከብቲ ኣዘዝቲ ብርጌዳት ቀዳምነት ክስራE ዝግበO ኣጀንዳ ተባሂሉ ዝቐረበ ርEይቶ 
ግን Eዚ ካብ መምርሕን መደብን መንግስቲ ወጻI ስለዝኾነ ኣይክረኣይን Eዩ ብምባል ርEሲ 
ምራኽ ነጺግዎ፡፡  

….ይቕጽል  

 

 

 

 

 

 


