
ስብሓት ንሰራዊት ኤርትራ! 

መሰታ ኣልቦ ክሕደትን ቀቢጻዊ ስጉምቲን ሕዳር 2020፡ ፈጣን ግብረ-መልሲ 

ስለዝቘጸዮ እምበር፡ ብሃንደበትነቱን መራሕቲ ዕብዳን ዝተኣማመንሉ ብልጫን 
ከስዕቦ ዝኽእል ዝነበረ ሓደጋ ክብደቱ ክትምጥኖ ዘጸግም’ዩ። ከምኡ ዓይነት 
ድቦላ ኣይኮነን’ዶ ንሓድሽ መንግስቲ ንድልዉ መንግስቲ’ውን ኣዝዩ ፈታኒ’ዩ። 
ከምዝፍለጥ፡ ነበር-ጉጅለ-ማለሊት ንናታ ጸቢብ ዕላማታት ክትብል፡ ንሰራዊት 

ኢትዮጵያ ደይ መደይ ኢላ ብቕዓቱ ረሚሳቶ እያ። ብዓሌታዊ ስምዒት ገዛዚዓ፡ 

ሃገራውነቱ ኣብ ልዕሊ ምምሳን፡ 30% ቁልፊ እዚታት ኣጋር ሰራዊት፣ 

ከምኡ’ውን 60% ዓቕሚ መካናይዝድ ሓይሊ፡ ስለያን መራኸቢታትን ብናታ 
ሰባት ከምዝበሓት’ያ ገይራ።  

ነዚ ጸብለልታ’ዚ ሒዛ ዝወጠነቶ መጥቃዕቲ ከኣ፡ ከም ዓሻ ድፍረት ዝርአን 
ዝንዓቕን ኣይኮነን። ሓደገኛነቱ ኣእምሮ ዘለዎ ኩሉ ክግምቶ ዝኽእል’ዩ። 

 1) ዕላማ’ቲ መጥቃዕቲ፡ ዝዓበየ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ‘ሰሜናዊ-እዝ’ 

ኣልሚስካ፡ 80% ኣጽዋር ሃገር ቀሚዕካ፡ ናብ ኣራት-ኪሎ ብምምራሽ መንግስቲ 

ምዕላው’ዩ ነይሩ። ይኹን’ምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ነቲ ፈንፊኑ ዝተፍኦ ግዕዙይን 
ዓሌታዊን ምግደራ ወያነ ተመሊሱ ክቕበሎ ፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን። 
ትጽቢታዊ ውጽኢት፡ ናይ ስልጣን ሃህታ፡ ፍንጣሐ ሰራዊትን ምፍራስ ሃገርን 

ጥራይ’ዩ። ድሕሪ’ዚ ዝርገት’ዚ፡ ዓሌታዊ ፖለቲካ ወያነ ከፋፊልዎ ዝጸንሐ 

ወተሃደር ኢትዮጵያ፡ ‘ሰብ ናብ ሰቡ. ..’ ኮይኑዎ፡ ናብ ወወገኑ ካብ ምጽጋዕ 
ወጻኢ ካልእ ምርጫ ኣይምሃለዎን። 

2) ምብታን ሰራዊትን ምፍራስ መንግስቲን፡ ኣብታ ኣደ 80 ብሄራትን ልዕሊ 
100 ሚልዮን ህዝብን ዓባይ ኢትዮጵያ ክስዕቦ ዝኽእል ምንቛት ክትሓስቦ ጥራይ 
ዘሰቅቕ’ዩ። ብፍላጥ ዝተጻወደ ፈንጂታት ዓሌታዊ ፖለቲካ ወያነ፡ ኣበየ ኩርናዑ 

እናነተጐ፡ በብኸባቢኡ ጎይቶት ውግእን ጥሩፋትን ተላዒሎም፡ ውጽኢቱ ካብቲ 
ኣብ ሶማል ዝተኸስተ ንላዕሊ መስክሕ ምኾነ። ዞባዊን ዓለማዊን ጽልዋኡ’ውን 
ቀሊል ብድሆ ኣይምኾነን። ወዮ ድኣ ስሱዕ ዘመዛዝን ኣእምሮ የብሉን እምበር፡ 
ብታነ-ሃገር ሳዕቤኑ ንትግራይ እውን ዝምሕር ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡  ነበር-ጉጅለ 
ማለሊት ንጸቢብ ረብሓታታ ክትብል ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ህዝብታት ደምን 
ቅርሕንቲን ተኺላ፡  ንህዝቢ ትግራይ ብቐሊሉ ዘይድቅስ ዕዳ ኣሰኪማቶ እያ። 



ሕምበጣ ወያነ፡  ንኢትዮጵያ ከም ጥምርቲ ሃገር ክትሰርርን ከይትሰርርን ፈተነ’ዩ 
ነይሩ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውጢ እዋን፡  ኣብ ጎድንኻ ደው ዝብል መድሕን 
ብቐሊሉ ዝርከብ ኣይኮነን። ህዝቢን ሰራዊትን ኢትዮጵያ ግን ረዳኢ ኣይሰኣኑን።  

ካብ መጥቃዕቲ ወያነ ዘምለጠ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡  ናብ መሬት ኤርትራ ሰጊሩ፡  
ዳግማይ ተወዲቡን ዓጢቑን፡  ናይ ውግእ ቁመናኡ መሊሱ፡  ብደገፍ ምዑት 
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡  ናብ ጸረ-መጥቃዕቲ ክሰጋገር ግዜ ኣየጥፍአን። 
በዚ ድማ፡  ሃገረ ኢትዮጵያ ናይ ምፍንጣሕ እከይ ውጥን ቆሊዑ፡  ነዚ ዕላማ’ዚ 
ዝተሰለፈ 200 ሽሕ ዝኸውን ደርጎኛ ኣብ ውሽጢ 17 መዓልቲ ተበቲኑ፡  
መራሕቲ ዕብዳን ብራዕዲ ፈርጢጦም ኣብ በረኻታት ቆላ ተምቤን ተሸሪቦም። 
ሰራዊት ኢትዮጵያ ድሕሪ’ዚ ቀዳማይ ዕውት ጸረ-መጥቃዕቲ እውን፡  ኣብ ዝሓለፈ 
ክልተ ዓመት፡  ወሳኒ ደገፍ ናይቲ ብልዑል ዲሲፕሊን፡  ናይ ውግእ ብቕዓትን 
ምልከት ተዂሲን መዳርግቲ-ኣልቦ ሰራዊት ኤርትራ ኣይተፈልዮን። ሳላኡ ድማ፡  
ዕንደራ ወያነን ኣኸደምቱን ብዘሕንኽ ስዕረትን ምርጋፍ ዕጥቂን ተኣዲቡ ኣሎ።   

ውዕለት መንግስቲን ሰራዊትን ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ እምበኣር፡  ኣብ ታሪኽ 
ዞባና ብወርቃዊ ቀለም ተወቂጡ ብኽብሪ እናተዘከረ ዝነብር፡  ዞባዊን ዓለማዊን 
ስግኣት ዝቐንጠጠ ዘሐብን ቅያ እዩ። ህዝቢ ትግራይ እውን፡  ዋላ እኳ ዕንደራ 
ወያነ ዘኽፈሎ ዋጋ ዘሕዝን እንተኾነ፡  ከም ሕማም መንድዓት ነዊሕ ኣብ 
እንግድዓኡ ተጻዒኑ ዝጸንሐ ጸቢብን ዓሌታዊን ጉጅለ ኣራጊፉ፡  ሩፍታ ረኺቡ፣ 
ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱን ምስ ህዝቢ ኤርትራን ብሰላም ዝነባብረሉ ባብ 
ተኸፊቱሉ ኣሎ። ብታነ-ሃገር ዘድሓነ ውዕለት ኤርትራውያን ዝተገንዘቡ 
ኣፍቀርቲ ሃገሮም ኢትዮጵያውያን፡  ንጅግና ሰራዊት ኤርትራ ዘለዎም ሞጎስ 
ኣድናቖትን ክብሪን ብቐጻሊ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ዘግባእብእ ሞሳ! . . 
.ስብሓት ንጅግና ሰራዊት ኤርትራ!   

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ  

ረቡዕ 18 ጥሪ 2023  

 


