
 

 

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ።                                       

                                     ታሪኻዊት ዕለት ባሕቲ መስከረም፡  

ባሕቲ መስከረም ከም ታሪኻዊት ዕለት መበል 59 ዓመት ዜኽሪ ብረታዊ ተጋዴሎና እያ።  ንሳ ዜወለዯቶ ጽቡቕ ፍርያት ከኣ ሰለስተ 

መሰረታውያን ዓወታት ኣመዜጊባ። ብኣንጻሩ ከኣ ብስዉር ኣገባብ ክርዲዴ ተሪኡ ነቲ ዜተመዜገበ ዓወት ዜኽሕዴ፡ ነቲ ጽቡቕ ፍረ 

ዜሃበ ተኽሊ ካብ ሱሩ ዜቡንቑስ፡ ንህዜብን ወለድን ዓቢ በሰላ ስለዜገዯፈ ይሃስስ ጸሊም ታሪኽ እዉን ኣስፊራ እያ።  

ካብ 1890 ብፍላይ ህዜቢ ኤርትራ ብጥልያን፡ ብእንግሊዜን ብኢትዮጵያን ብሰለስትኤን ገዚእቲ ሃገራት፡ 101 ዓመታት ብጭቖናን 

ግፍዕን ይግዚእ ነይሩ። ብዘሓት ካብ ቐዲሞት ወለዴና ንመግዚእታዊ ጭቖና ስለይቕበሉ ተቛዉሞ ዜገበሩ ሓርበኛታት ዉሑዲት 

ኣይነበሩን። እቲ ተቛዉሞ ናቱ ኣስተዋጽኦ ዋላ እንተነበሮ፡ ሰፊሕ ውዲቤ ስለይነበሮ ግና ከምቲ ዜግባእ ኣዴማዒ ኣይነበረን። ኣብ 

1940 ታት ከኣ መግዚእቲ እንግሊዜ መርዜታቱ ክሳብ ዜነዜሕ ንግዙኡ ናይ ፖለቲካ ሰልፍታት ክቖማ ኣፍቒደ። ስለዙ ብዘሓት 

ሰልፍታት ተመስሪተን ነናተን ጋዛጣ እናሓተማ ከኣ ፖለቲካዊ ጉስጓስ የካይዲ ነይረን። ዕላምኡ ህዜብና ትርጉምን ረብሓን ናጽነት 

ተረዱኡ ኣትሓስስብኡ ኣስፊሑ ንመሰሉን ንናጽነቱን ክቓለስ በራብር ኣወንታዊ ተራ ዜተጻወታ ሰልፍታት ነይረን። ከም ማሕበር 

ኣዴነት ከኣ ምስ ኢትዮጵያ ክንሓብር እዉን ዜጎስጎሱ ብርቱዕ ጻዕሪ ካየዴደ ነይሮም።    

እቲ ናይ ሽዑ ጂኦ - ፖለቲካዊ ለውጢ ብፍላይ፡ ብንጉስ ሃይለስላሴ ዜምራሕ መግዚእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ግዜኣቱ ኣብ ኤርትራ 

ንምስፋሕ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዜረኸበሉ ግዛ ነይሩ። ምኽንያቱ 1939 – 1945 ዱክታር ሂትለርን ንሱ ዜመርሖ ሰልፊ ናዙ ኣብ 2ይ 

ኩናት ዓለም ብሳወሩዎ ኩናት ኣዜዩ ዯማውን ስካሕካሕ ግፍዕታት ተፈጺሙ ልዕሊ 55 - ሚልዮናት ህዜቢ ከምዜሞቱ ዜሕብሩ 

ጸብጻባት ኣለዉ። ስለዙ እተን ብሓይልታት ኣክሲስ ዜጽውዕ ናይ ሂትለር፡ ናይ ጥልያንን ጃፓንን ፋሽታዊ ሃገራትን ናይ ኣክሲስ 

ተሳዒሮም። እቶም ኣመሪካ እንግሊዜ --- ወተ ዜርከብ0ኦ ናይ ቓልኪዲን ሃገራት ተዓዊቶም። እንግሊዜ ብሱዲን ንኤርትራ ኣብ 

ዜኣተወሉ ግዛ ኣብ ጥንቑልሓስ ከባቢ ከረን ዓቢ ዓወት ኣመዜጊቡ ንመግዚእቲ ጥልያን ከምዜሰዓሮ ታሪኽ  ይሕብረና። እዙ 

ኣጋጣም’ዙ ከኣ ንጉስ ሃይለስላሴ ካብ ተዓቕቡሉ ዜነበረ ሃገር እንግሊዜ ዴሕሪ 6 -ዓመት ንኢትዮጵያ ተመሊሱ ስልጣኑ ምስዯልዯለ 

ከኣ ክልተ ወዯባት ለዋ ኤርትራ ክጎብጥ ሓዱሽ ሕልሚ ጀሚሩ ብግብሪ ሰሪሕሉ።  

ምኽንያቱ ጂኦግራፍያዊ ኣቐማምጣ ኤርትራ፡ ቐይሕ ባሕሪ ንዓለም ራኽብ ዜሓጸረ መስመር ንግዱ ስለዜኾነ ቖላሕታ ዜተገብረሉ 

ዓቢ እስትራተጂካዊ ኣገዲስነት ነይሩዎ። እቶም ሓያላን ሃገራት እዉን ናይ ሓባር ኢኮኖምያዊ ረብሓ ከረጋግጹ ጸጥታዊ ውሕስነቱ 

እዉን ክቖጻጸሩ ስለዜተቐዲዯሙ ምስ ንጉስ ኢትዮጵያ ተሻሪኾም ክሰርሕሉ ተቐዲዱሞም። ዴሕሪ 2ይ ኩናት ዓለም ኣብ ትሕቲ 

መግዚእቲ ዜነበራ ብዘሓት ሃገራት ናጽነት ረኺበን። ኣብ ትሕቲ መግዚእቲ ጥልያን ዜነበራ ሶማልን ሊብያን ናጽነት ተዋሂቡወን፡ 

ኤርትራ ግና ናጽነታ ተነፊጉዋ ኣብ ትሕቲ ምምሕዲር እንግሊዜ ጸኒሓ። እተን ሓያላን ሃገራት ኣመሪካ እንግሊዜ ምስ ንጉስ 

ሃይለስላሴን ተሰማሚዖም ፖለቲካዊ ውዱት ኣሊሞም ከኣ ኤርትራ፡ኣብ 1952 ብውዴብ ሕቡራት ሃገራት ይፍትሓዊ ውሳኔ ተበይኑ 

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፈዯረሽን ኢትዮጵያ ክትቑረን ይፍትሓዊ ውሳኔ ተበይኑ፡ ናይ ህዜቢ ኤርትራ መሰልን ዴሌትን ናጽነት ከኣ 

ብሓይልን ውዱትን ተቖጽዩ።   

ስለዙ ኣብ ትሕቲ ጭቖና ንመዋእል ዜነበር ህዜቢ ስለየለ፡ ናጽነት ኤርትራ ንምርግጋጽ ከኣ እቲ ኤርትራዊ ኩውንነት ካብ ሰላማዊ 

ኣገባብ ናብ ብረታዊ ተጋዴሎ ተሰጋጊሩ። ናይ ሽዑ መንእሰያት ናይ ሎሚ ወለዱ ኣቦታት ኣዳታት ከኣ ብዜነበሮም ርሱን ሃገራዊ 

ስምዒት ተዯሪኾም ካብ ማሕረስን ትምህርትን፡ ካብ ስራሕን ንግዴን፡ ካብ ወጻኢ ሃገራት እዉን ሙሁራት ከይተረፉ ንናጽነት 

ክቓለሱ ናብ ብረታዊ ተጋዴሎ ንሜዲ ኤርትራ ውሒዝም። ስለዙ ዓሰርታት ኣሽሓት ቐያሕቲ ብጅግንነት ምእንቲ ህዜቦም ተሰዊኦም 

ሰንኪሎም። እቶም ብሂወቶም ዜኣተዉ እዉን ዕዴመ ንእስነቶም ኣብ በረኻታት ኤርትራ ኣሕሊፎሙዎ። ህዜቢ ናይ ናጽነት ቓልሲ 

ኣሚኑን ተቐቢሉን ህዜባዊ ተሳታፍነቱ ኣዕዙዘ ጉልበቱ ንብረቱ ከፊሉ። ክፋል ህዜብና እዉን ማሕበራዊ ምዜንባል ኣጋጢሙዎ 

ክስዯዴ ተገዱደ። እዙ ረዙን ክቡር ዋጋ ናጽነት ከኣ ብሓዯ ወገን ጽቡቕ ፍረ ኣፍርዩ ኣወንታዊ ዓወት ኣመዜጊቡ። ንሳቶም ከኣ ፡  

ጽቡቕ ፍረ፡  ባሕቲ መስከረት ዜወለዯቶ ሰለስተ ጽቡቕ ፍረ ኣለዉ። ቐዲማይ ናጽነት ኤርትራ ብቓልስን ክቡር ዋጋ ዛጋታትን 

ተጨቢጡ። ካልኣይ፡ ኤርትራዊ መንነት ብኣህጉራዊ ሕጊ ተረጋጊጹ። ሳልሳይ፡ ልኡላውነት ኤርትራ ሕጋውነት ለቢሱ። ስለዙ ነቲ 

ብዯምን ኣዕጽምትን ዛጋታት ብቓልሲ ረጋገጽናዮ ናጽነት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ 1993 - ብተወሳኺ ብሕጋዊ ኣገባብ ረፈረንደም 

ተኻይደ ከኣ ብናጻ ዴሌት ህዜቢ ኤርትራ 99, 8 %  እወ ንናጽነት ከምዴመጸ እዉን እቶም በቶም ዜተሳተፉ ኣህጉራዊ ተዓብቲ 

ዓለም ናጻን ፍትሓውን ረፈረንደም ተኻይደ ኢሎም ንውጽኢቱ ኣረጋጊጾም መስኪሮሙሉ እዮም። ስለዙ ኤርትራ ብኣህጉራዊ ሕጊ 

ሉኡላውነታ ተኸቢሩ ከም ናጻ ሃገር ምስተን-  193 - ሃገራት ዓለም ተሰሪዓ እዉን ኣባል ውዴብ ሕቡራት ሃገራት ክትከውን 

ብዓለማዊ ሕጊ እዩ ተወሲኑላ። ስለዙ ባሕቲ መስከረም ዜወለዯቶ መበል 59 ዓመት፡ ንፈላሚ ሰውራ ሓርበኛ ዓወተን ቓልስና 



 

 

ፍረዮ ጽቡቕ ውጽኢትን ብክብሪ ንዜክረሉ ታሪኻዊ ዕለትን እዩ። ምኽንያቱ  እቶም ኣሽሓት መንእሰያት ዜወዯቕሉ ህዜባውን 

ሃገራውን ክብሪታት ለዎ ረዙን ታሪኽ ስለዜኾነ፡ ነቲ ኣወንታዊ መዲዩ ኣኽቢርና ክንዕቕቦን ከነማዕብሎን ሃገራዊ ግዳታ ኣለና።  

ክርዲዴን መርዚም ተግባርን፡ ሰይጣናዊ ኣትሓሳባ ለዎ መስቐል ይጸልእ፡ ብሰንኪ እኩይ ባህርያቱ እዉን ቕደስ ተግባር ኣይፈቱን። 

ስለዙ ባሕቲ መስከረም ዜወለዯቶ ሰይጣናዊ ተጋባር ብዘሕ እዩ። ምኽንያቱ ሰውራ ኤርትራ ንኢሰያስ  ቻይና ክስልጥን ዕዴል 

ሂውቡዎ፡ ኣብ ዯረጃ መሪሕነት በጺሑ ተመኩሮ ሒዘ ከኣ ምስ ዉሑዲት ተጋዯልቲ ኮይኑ ንሻዕብያ መስሪቶም ኣብ 1970።  ካብ 

ኢሰያስ ኣብ ውሽጢ’ዙ 21 ዓመታት ኢሰያስ ብሚስጥር ዜመስረቶ ሰልፍን እኩይ ተግባሩን ካልእ ጸጥታውን ፖለቲካውን ውዱትን 

ዯሚርካ ርኢ ክርዲዴ ተኺሉ ከኣ ነቲ ጽቡቕ ፍረ ዜሃበ ተኽልን ካብ ሱሩ በንቑሱዎ። ስለዙ ታሪኽ ህዜብን ክብሪታቱን በሪዘ 

ዱክታተርያዊ ስርዓት ንምትካል ጥጡሕ ባይታ መዴሚደ ሰሪቱዎ። 

ካብ 1991 - ዴሕሪ ናጽነት ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ኣሎ። ተነዱፉ ዜጸዯቐ ቕዋም ኣጊደዎ ዴሒሩ እዉን ከምዜሞተ ገሊጽ፡ መታእታ 

ሓዱሽ ቕዋም ክሕንጸጽ ኣብ መስርሕ ከምሎ ካብ ዜሕብር ኣይወሓዯን ከም ሃፋ ዜበንን መብጽዓ ኮይኑ ተሪፉ። ስለዙ ኢሰያስ 

ሰልፊ ህግዯፍን እቲ ስርዓትን ብሓፈሻ ዜቕየደሉን ተሓታትነቶም ዜረጋገጸሉ ስርዓተ ሕግን ናይ ቑጽጽር ኣገባብን የብሎምን። 

ንሳቶም ናይ ህዜብና ሰብኣዊ፡ ዯሞክራስያውን ሕጋውን ኩሎም ዓይነት መሰላት ግሂሶሙዎ። መንእሰይ ወለድ ኣብ ዓደ ክቕመጥ 

ብኩናት ዜዓነወት ኤርትራ ክሃንጽ ዜነበሮ ዴሌትን ጽቡቕ ተስፋን ቖጽዮም ናብ ስዯት ከምምርሕ ገይሮሙዎ። ኣብ ምዴረበዲን ኣብ 

ባሕርን ጋጠመ ናይ ዛጋታትና ሞት እዉን ሕማቕ ዕዴል ኣጋጢሙዎም መንእሰያትና። ህዜቢ ኤርትራ ብፍርሕን ብይፍርዴን 

ማእሰርትን፡ ቐጥታውን ስዉርን ቕትለት ብኣጠቓላሊ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት፡ ብሃይማኖት ኣውራጃ  ወተ ብፖለቲካዊ ምጉጅጃል 

ገይሮም ሓዴነት ህዜቢ ክብትኑ ኮነ ኢሎም ሰሪሖሙሉ። ሽቅለተ ኣልቦነት በዙሑ፡ ዋላ እቲ ዜሰርሕ ዜረኽቦ ትሑት ዯሞዜ እዉን 

ምስ ክብሪ ዕዲጋ ስለይመጣጠን ልዕሊ ዓቕሙ ስለዜኾነ ብጥምየት ይሳቐ ከምሎ ካብ ኩልና ዜተኸወለ ኣይኮነን። ንሉኡልላዊ 

ሃገር እዉን ኣብ ዋጋ ዕዴጋ ትወርዴ ከምላ ምልክታቱ ይገሃዴ ኣሎ። ናይ ምልካዊ ስርዓት ይሕጋዊ ተግባራት ጸብጺብካ ዜውዲእ 

ኣይኮነን። ስለዙ ስርዓት ኤርትራ ብጨካን ባህርያቱ ጨቛኒ፡ ግፍዔኛን ዯመኛን ጸላኢ ስለዜኾነ ንህዜብን ሃገር ኤርትራን ክውክል 

ሕጋዊ ስልጣን የብሉን። ጠንቒ ናይ ኩሉ ገበናቱ እዉን ሕጋዊ ተሓታትነት ክህልዎ ይግባእ።  

ኣብ መዯምዯምታ፡ ብእምነት ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግ9ኤ) እቶም ኣንጻር ስርዓት ኤርትራ ንቓለስ ዯለይቲ 

ፍትሒ ከኣ፡ ዕዴመ ስልጣኑ እንተነዊሑ ግዛ ክወስዴ ዜያዲ ክቡር ዋጋ እዉን ክንከፍል ክንግዯዴ ኢና። ስለዙ ብፍላይ ኣብ’ዙ 

ለናዮ መዴረኽ ህዜብን ሃገርን ንምዴሓን ህጽጽ ሃገራዊ ዕላማ ስለዜኾነ፡ ብልቦናን ሓላፍነታው ባህርያትን ጠሚትና ፍልልይና 

ንምጽባብ ከኣ ምጽውዋር ምክብባርን፡ ይቕሬታን ሕዴገት ዴልዮ ግዛ ይመስለና። እዙ ንኹልና ብማዕረ ዜምልከት ሃገራዊ ግዳታ 

ብግቡእ ንምፍጻም ከኣ ተኸባቢርና ክንላብ፡ ኣንጻር ስርዓት ኤርትራ ኣብ ቐንዱ ዕላማ ኣተኩርና ብዕግበት ክንሰማምዕ፡ ብሃናጺ 

ኣማራጺ ሓሳብን ብቕኑዕን ዯሞክራስያውን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባብን እዉን ናይ ሓባር መቓለሲ ባይታ ክንሃንጽ መዴረኽ ይሓተና 

ከምሎ ኩልና ንግንቦ ኢና። ስለዙ ንሕሉፍ ተመኩሮና ብኩውንነት ገምጊምና ንጽቡቕና ዓቒብና ከነማዕብሎ፡ ንዴኹም ጎንና 

ክንእርም ንጉዴለትና እዉን ክንምልእ ማዕረ ሓላፍነት ስለለና ክንትሓባብር ክንወሃህዴ ከምዜግባእ ምዜኽኻር ግቡእ ይመስለና። 

ህዜብ ሰራዊትን፡ ንመሰሉን ክብሩን ክቓለስ ብህዜባዊ ማዕበል ክለዓል ጻውዒት ምቕራብ እዋናውን ሓላፍነታውን ይመስለና።   

 

 ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግኤ) 
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  ውዴቐት ንጨቛኒ ስርዓት፡  

ዓወት ንህዜባዊ ቓልሲ ኤርትራ! 

   


