ቅሉዕ ጻውዒት ንኤርትራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ውድባትን፡
ማሕበራትን፡ ካልኦት ምትእኽኻባትን
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን፥
ንሕና ኣብ ደገ ንርከብ ተወለድቲ ንኡስ ዞባ ሰገነይትን ከባቢኡን ኣብ ህዝብና ብስርዓት ህግደፍ ዝወርድ ዘሎ ኣስካሕካሒ
ግፍዕን ዓመጽን ግቡእ ቆላሕታ ሂብኩም ክትምዝግብዎን ክትኩንንዎን፥ ከምኡውን ዘለኩም ናይ ሓበሬታ መርበባትን ናይ
ስራሕ ዝምድናታትን (network) ተጠቒምኩም ምስ ዓለም ለኻውያን ማሕበራት ብምትሕብባር ኣብ ሓጺር እዋን ፍታሕ
ክረክብ ክትነጥፉሉን ናብ ካልእ ከባቢታት ኤርትራ ከይለሓመ ኸሎ ነዚ ስቓይ ጠጠው ክብል ክትቃለሱን ንጽውዕ።
ኣብ ማሕበራዊ ሜድያታት ርኢኹሞን ሰሚዕኹሞን ከምዘለኹም ስርዓት ህግደፍ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ
ንኸባቢ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ 4 ክፍለሰራዊታት ብምውፋር ብስም ኣገልግሎት ምኻድ ዝኣበዩ ምድላይ ንህዝብና የጋፍዕን
የርዕድን ኣሎ። ግፋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ዝነበረን ዘሎን እኳ እንተኾነ፥ እዚ ሕጂ ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ዝካየድ ዘሎ
ግና ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥን ሓደገኛን ብምዃኑ ፍሉይ ቆላሕታ ክትህብዎ ብልቢ ንምሕጸን። ምሉእ ስእሊ መታን
ክህልወኩም ድማ ገለ ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ግፍዕታትን ኣተሓሕዝኡን ከነካፍለኩም ሓጋዚ ኮይኑ ይስማዓና።
1.

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ስርዓት ህግደፍ 4 ክፍለሰራዊታት ካብ ዶባት ብምምጻእ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምሉእ ከበባ
ብምእታው የጋፍዕን የከላብትን ኣሎ። በዚ መሰረት ክፍለሰራዊት 16 ኣብ ከባቢ ሓደግቲ፥ ክፍለሰራዊት 25 ብወገን
ጭወት፥ ክፍለሰራዊት 525 ኣብ ጽንዓደግለ፥ ክፍለሰራዊት 11 ድማ ብወገን መረታ ሰበነ ብምውፋር ነቲ ከባቢ ከም
ናይ ውግእ ዞባ ብዝመስል ከርዲንዎ (under siege) ይርከብ። ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓዲ ሓይልታት ብምስፋር ካኣ
ንነብሲወከፍ ሳዋ ዘይከደ ዘለዋ ገዛ ዝኾነ ይኹን መግቢ ወይ ክዳን ከይሓዙ ቆልዓ ሰበይቲ ኣብ ደገ ኣውጺኦም
ገዛውቶም ንልዕሊ ወርሒ ዓሺጎሞ ይርከቡ። ብዙሓት ካብቶም ሳዋ ኣይከዱን ተባሂሎም ዝህደኑ ዘለው ልዕሊ 70
ዓመት ዝዕድሚኦምን ኣካለ ስንኩላንን ይርከብዎም።
2. እቲ ዝግበር ዘሎ ምዕሻግ ዝኾነ ይኹን ሕድገታት ወይ ውን ኣራኣእያ ስለዘይብሉ፥ ሓራሳት ምስ ህጻውንተን፥
ወርሐን ዝበጽሐ ነብሰጾራት ከምኡውን ምስደቆም ዝቕመጡ ኣረግቶትን ከይተረፉ ብዘይንሕስያ ኣብ ደገ ብዘይ
መግብን መጽለልን ተደርብዮም ይርከቡ። ግዜ ኽራማት ምስ ምኻኑ ድማ ነቲ ናይ ህዝቢ ኹነታት ዝያዳ ጽንኩር
ይገብሮ። ሕማቕ ዝረኣየ ሰብ ከይሕግዞም ካኣ ሓለፍቲ ሰራዊት ንጎረባብትን ንዓድን ኣኪቦም ዋላ ሓደ ሰብ መግቢ
ይኹን ክዳን ከይህቦም ዝለዘፈራርሕዎም ህዝቢ ረዳኢ ዘይብሉ ኣደዳ ሕማምን ጭንቅን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ።
ንምንታይ ንህረም ንጋፋዕ ኢሎም ኢምቢታ ዘስምዑ ብጥይት ብተመልከተለይ ዝተሃርሙን ሃለዋቶም ብንጹር
ዘይፍለጥን ነበርቲ ኣለዉ።
3. ናይቶም ተሓቢኦም ዘለዉ ውልቀሰባትን ቤተሰቦምን እየን ዝበልወን ሞተራት ሃጊሮም፥ ጀራዲኖም ቀለብ ሰራዊት
ይገብርዎ ኣለዉ። ሕጂ ድማ ካብ ሞተራትን ጀራዲንን ሓሊፎም ከብቲ ኣብ ምውሳድ በጺሖም ኣለዉ። ህዝብና
ካኣ ብሰንኪ ኣብ ዘበኑ ርእይዎ ዘይፈልጥ ግፍዒ ርዒዱን ንዝነግሮ ሓርቢትዎን ይርከብ። ስለዚ ኢና ድማ ነዚ ግፍዒ
ዝግባእ ቆላሕታ ሂብኩም ክትከታተልዎን ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ፍታሕ ክረክብ ኣብቲ ስርዓት ጸቕጢ ክትገብሩ
ንምሕጸን ዘለና።
ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ፥ ግፋ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ይካየድ ኣሎ። ዓይነትን ኣተሓሕዛን ናይቲ ግፋ ካብ ቦታ
ናብ ቦታ ዝፈላለ እኳ ኣንተኾነ፥ ዝደለይዎም ሰባት ምስ ዘይረኽቡ ከምዚ ኣብ ከባቢና ዝካየድ ዘሉ ኣስካሕካሒ ኣተሓሕዛ
ኣብ ካልእ ከባቢታትውን ከምዝገብሩ ግን ርዱእ ክኸውን ይግባእ። ድሮውን ነዚ ዝመስል ኣታሓሕዛ ኣብ ካልእ ከባቢታት
ከምዝጀመረ ሰሚዕና ኣለና። ስለዚ ኣኣብ ዓድና ከይበጽሐ ኸሎ ብሓባር ዓገብ ክንብሎን ክንቃለሶን ምሕጽንታና ነቕርብ።
ብሓባር ዓገብ እንተኢልናዮ ድማ ስርዓት ህግደፍ ክርዕድን ከንሳሕብን ከምዝኽእል ናይ ቅድሚ ሕጂ እኹል ተመኩሮ
ኣሎና። ስልዚ ኢና ከኣ ኩሉ ደላዪ ፍትሒ ነዚ ጻውዒት ክጽንበሮን ኤርትራዊያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካውያን
ውድባትን ድማ ብመሪሕነት ክሕዝኦን ህጹጽ ጻዊዒትና ነቅርብ ዘለና። ንምትሕብባርኩም ብልቢ ነመስግን።
ንዓመጽ ብሓባር ንኾንን። ንፍትሒ ብሓባር ንውፈር።
ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ኢመይል ርኸቡና
hidmona.taskforce@gmail.com
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