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                          ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግኤ)   12/ ሕዲር/ 2020 

                            ኣዕናዊ ኩናት ንኹንኖ፡ ብሰሊም ክፍታሕ ንጽውዕ፡            

(ስዯግኤ) ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ንተጀሚሩ ዘል ኩናት ኣጥቢቕና ንኹንኖ፡ ሰሊማዊ ፍታሕ ክግበር ከኣ ንጽውዕ። 

ምኽንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሞንጎ ፈዯራሊዊ ስርዓትን ኣብ ሞንጎ ክሌሌ ትግራይን ውግእ ክካየዴ ከምዝቐነየ ኩሌና ሰሚዕናዮ።  

እቲ ውግእ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ጥራይ ከይተሓጽረ ናብ ኤርትራ እዉን ከምዝሇሓመ ይፍሇጥ። ምኽንያቱ ካብ ዕሇት 08/ 11/ 

2020 ሇይቲ ጀሚሩ ብወገን ኤርትራን ብወገን ክሌሌ ትግራይን ብመዲፍዕ ዯብዲባት ይካየዴ ነይሩ። ዕሇት 10/ 11/ 2020 ግና ኣብ 

ግንባር ባዴመ ብኣጋርን ታንክታትን መዲፍዕን ተሰንዩ ናብ ቐጥታዊ ውግእ ከምዘምርሔ ኣረጋጊጾም ምንጭታትና።   

ኣብ መወዲእታ ሚያዝያ 2018 - ቐዲማይ ሚኒስተር ድክተር ኣቢ ኣሕመዴ ተበግሶ ወሲደ ሰሊም ኢትዮ - ኤርትራ ክግበር፡ 

ብስምምዕ ኣሌጀርስ ብሕጋዊ መንገዱ ድብ ክሕንጸጽ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ብ- 20 ሰነ/ 2018 - ኢሰያስ ንጻውዒት ሰሊም 

ኣወንታዊ መሌሲ ሂቡ ዋሊ ግና ቕዴመ ኩነት ኣቕሪቡ ነይሩ። ንሱ “ ጸወታ ወያነ ኣብቒዑ’ዩ” ኢለ ነይሩ። Game Over  

(ስዯግኤ) ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ከም ውዴብ፡ ኢሰያስ ንጻውዒት ድክተር ኣቢ ተቐቢለ ቕዴመ ኩነት ምቕራቡ ፍለይ 

ፖሇቲካዊ ትርጉሙ ከምዘሇዎ ሰፊሕን ዓሙቕን ትንታኔ ከምዘቕረብና ይዝከር። ምኽንያቱ ኢሰያስ ካብ 2009 ጀሚሩ ብዓሇም እገዲ 

ኣጽዋር ስሇዘሇዎ፡ ናይ ውዴብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዲይ ኤርትራ ዝምርምር ትካሌ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰሌ ተመዚዙ ዘጻረዮ ጸብጻብ 

ከምዝሕብሮ፡ ስርዓት ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ከምዝፈጸመ ወግዓዊ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ስሇዚ ኢሰያስ ዱፕልማስያዊ 

ተነጽል ስሇዝነበሮ ጻውዒት ሰሊም ከም ግዝያዊ መፍትሒ ሽግሩን ከም መዋጽኦን ስሇዝወስድ ንፖሇቲካውን ዱፕልማስያውን ረብሓ 

ጥራይ ክጥቐመለ ከምዝዯሉ ገሉጽና ነይርና። እቲ ቐንዱ መምዘኒኡ ከኣ ኢሰያስ ምስ ህዝቡን ምስ ዯሇይቲ ፍትሒ ናይ ፖሇቲካ 

ተቛወምቱን ከይተዓርቐ፡ ናይ ፖሇቲካን ናይ ሃይማኖትን ናይ ሕሌና እሱራት ከይፈትሔ፡ ንቕዋም ዝምሌከት ይኹን ዯሞክራስያዊ 

ምምሕዲርን ዘስፍሕ ፖሇቲካዊ ጽገና ከይገብረ፡ ምስ ጎረቤት ሰሊም ክገብር ግብራዊ ኣይኮነን ኢሌና ምንባርና ይፍሇጥ። ንወያነ 

ዝንጽሌ መስርሕ ሰሊም ክገብር ምፍታኑ እዉን ናይ ቒምን ህሌኽን ጠባዩን ኣንጸባሪቑ። ስሇዚ ንሱ ጎነጻዊ ኣገባብ ኣፈታትሕኡ ከም 

ባህርያት ከምዘይቐየረ ስሇዝገሇጸ ከኣ ምስ ኢትዮጵያ ዘሊቒ ሰሊም ንምርግጋጽ ብቕኑዕ መንፈስ ክሰርሓለ ከምዘይክእሌ ኣነጺርና 

ገምጊምና ኣብ ግዚኡ ንህዝብና ከምዝሓበርና ይዝከር።  

ዴሕሪ 2 - ዓመት ከኣ ናይ ስዯግኤ ገምጋም ቕኑዕን ውዴዓውን ምንባሩ ብግብሪ ኣረጋጊጽና። ምኽንያቱ ኢሰያስ ኣብ መስርሕ ሰሊም 

ኢትዮ ኤርትራ ፖሇቲካውን ዱፕልማስያውን ጸወታ ኣካይደ፡ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ንረብሕኡ ዘገሌግሌ ኣጋጣሚ መዝሚዙ ከኣ እንሆ 

ወትሃዯራውን ጸጥታውን ውዱቱ ምስ ግዜ ብግብሪ ተቓሉዑ ኣል። ምኽንያቱ ዴሮ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ጣሌቓ ኣትዩ፡ 

ኣብ ግንባር ባዴመ ምስ ክሌሌ ትግራይ ናብ ዉግእ ኣምሪሑ ከምዘል ተረጋጊጹ። እዚ ተጀሚሩ ዘል ውግእ ክንዯይ ግዜ ይወስዴ 

እንታይ ዋጋ ይሓትት ምስ ግዜ ሓቢርና ክንዕዘቦ ኢና። ናብ ዲግማይ ውግእ ምእታው ኣዕናዊ ስሇዝኾነ ንረብሓ ንህዝቢ ኤርትራ 

ኣይውክሌን እዩ። ምኽንያቱ ዉግእ ክቡር ዋጋ ስሇዘኽፍሇካ ብለጻት ዜጋታት ይስዉኡ ይስንክለ፡ ስዴራ ቤት እዉን ክዝኽትሙ 

እዮም። ብኩናት ዝፍጠር ሳዕቤን ከኣ ኣብ ህዝቢ ማሕበራዊ ጸገማትን ኢኮኖምያዊ ዕንወትን ክፈጥር ግዴነት ከምዝኾነ ከም ዉሁብ 

ኩለ ዝፈሌጦ ሓቒ እዩ።  

ስዯግኤ ከም ውዴብ መን’ዩ ጠንቒ ኩናት፡ ክግበሩ ዝነበሮም ዝተሳሕቱ ኣገባባት -- ወዘተ ዝብለ ግዚኡ ስሇዘብቕዔ ፖሇቲካዊ 

ትንታኔ ክህበለ ትርጉም ከምዘይብለ ይኣምን። ስዯግኤ ኣብ መፍትሒ ዝምሌከት ዘሇና ህጹጽ ዕዮ ገዛ የተኩር። ስሇዚ 

                    ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዘምሓሊሌፎ መሌእኽቲ፡ 

 ዘይዯሞክራስያውያን መራሕቲ ስሌጣኖም ንምንዋሕ ዝውሌዕዎ ኩናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ስሇዝኾነ ብዝኾነ መሌክዒ ፍትሓዊ 

ስሇዘይኮነ ስዯግኤ ከም ውዴብ ንኩናትን ሳዕቤኑን ኣጥቢቕና ንኹንኖ። ምኽንያቱ ኩናት ንጹሃት ዜጋታትካ ስሇዝበሌዕ 

ብዘይዴላቶም ኣሰሌፊካ ብትእዛዝ ንመስዋእትን ስንክሌናን ተምርሖም። ሰሊም ኣህዛብ ይዘርግ ጸጥታ ሃገራት ዘይምርግጋእ 

ይፈጥር። ንሰራዊት ዘዴሉ ልጂስቲክስ ስንቒ ክዲን ጫማ ወዘተ ይኹን ኣጽዋርን ተተኮስትን ንምቕራብ፡ መጋዓዝያ ነዲዱ ዘሇዎ 

ሃሌኪ ዯሚርካ ብገንዘብ ስሇዝግዛእ ኣብ ቑጠባ ህዝብን ሃገርን ዓቢ ኢኮኖምያዊ ዕንወት ይፈጥር። ክሌቲኡ ኣሃዛብ እዉን ካብ 

ውግእ ከምሌጥ ካብ መንበሪ ቦትኡ ስሇዝሃዴም ማሕበራዊ ምዝንባሌን ስዯትን የጋጥሞ። ኣብ ጉዕዞ ስዯት ብፍሊይ ኣብ ህጻናትን 
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ኣዳታትን ጥምየትን ሕማምን ስሇዘጋጥም ብቐሉለ ዘይፍወስ ከቢዴ ሞራሊዊ ውዴቐትን ስነ - ኣእምሮኣዊ ጉዴኣትን ከምዘጋጥም 

ኩሌና ንግንዘቦ ኢና። ስሇዚ ክሌቲኡ ኣሃዛብ ካብ ኩናት ከቢዴ ዕንወት እምበር ፈጺሙ ረብሓ ስሇዘይብለ፡ ኣንጻር መራሕቱን  

ኣንጻር ኩናት ክሇዓሌ ክቛወም ንጽውዕ። 

 ኩናት ምውሊዕ ንስርዓት ኤርትራ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ስሇዝሕግዞ፡ ምስ ህውሓት ንዝጸንሖ ቒምን ህሌኽን መሰረት ገይሩ ምቹእ 

ግዜ ዝጽበየለ ኣጋጣሚ መዝሚዙዎ። ምኽንያቱ ኣብ ጉዲይ ኢትዮጵያ ጣሌቓ ኣትዩ ናይ ፈዯራሌ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጸግዒ 

ወሲደ ምስ (ህወሓት) ክሌሌ ትግራይ ናብ ኩናት ምእታው ብዋጋ ንጹሃት ኤርትራውያን ክፍጽሞ ምፍታን ብመሰረቱ ፍትሓዊ 

ስሇዘይኮነ ኣጥቢቕና ንኹንኖ። 

 ኤርትራውያን ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሌና ዯሇይቲ ፍትሒ ዝኾና ብሓፈሻ፡ ናይ ክሌተ ጎረባብቲ ኣህዛብ ብምክብባር ክነብር፡ 

ንመጻኢ ወሇድና ዘሊቒ ሰሊም ከነውሕስ፡ ካብ ዝሓሇፈን ሕጂ ዝዴገምን ዘል ኣለታዊ ተመኩሮ ኩናት ብቕኑዕ ገምጊምና ክንመሃር 

ንኩናትን ሳዕቤኑን ክንቛወም ንምሕጸን።   

 ኢሰያስ ኣብ ጉዲይ ኢትዮጵያ ኢዴ ምእታዉ ንኤርትራዊ ኣብ ሓዊ ምጥባሱ ኣጥቢቕና ንኹንኖ። ንኢሰያስን ህግዯፍን ኩናት 

ጠጠው ከብለ ጸቕጢ ክንገብር ዴምጽና ከነስምር ንጽውዕ።  

 እቲ ብህወሓት ዝምራሕ ክሌሌ ትግራይን እቲ ብኣቢ ኣሕመዴ ዝምራሕ ብሌጽና ፓርትን ዝፈጠሩዎ ውጉእ ሰሊምን ምርግጋእን 

ዞባና ስሇዝዘርግ፡ ንኤርትራ እዉን ኣብቲ ጉዲይ ስሇዘሕበረ፡ ክሌቲኡ ኣሃዛብ “ እወ ንሰሊም ኣይፋሌ ንውግእ” ክንብሌ ንጽውዕ። 

ናይ ህዝቢ መጸዋዕታ ተቐቢልም ጉዲዮም ብሰሊም ንክፈትሕዎ፡ ንኩናት ዝህንዯደ ዘይዱሞክራስያዊ ባህርያት ዘሇዎም መራሕቲ 

ሃገራትን ክሌሌን እዉን ቕኑዕ ኣገባብ ኣፈታትሓ ጉዲያት ክኽተለ ጸቕጢ ንክግበር ንጽወዕ። 

 ናይ ክሌተ ጎረባብቲ ኣሃዛብ፡ ናይ ዓሇም ኣህጉራዊ ትካሊት ዓበይትን ጸሇውትን ሃገራት፡ ንዞባዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን 

ዘኸተል ሳዕቤን ተገንዚቦም ብሰሊም ክፍታሕ ተሪር ጸቕጢ ክገብሩ ዱፕልማስያውን ሕጋውን ተራ ክህሌዎም ክንጽውዕ 

ንምሕጸን።  

 ኤርትራውያን ዯሇይቲ ፍትሒ ብፍሊይ፡ ኣንጻር ምሌካዊ ስርዓት ኤርትራ ሓቢርና ንቓሇሰለ ናይ መወዲእታ ሰዓት ዯወሌ 

ስሇዝኾነ፡ ኣብ መስርሕ ሓርነታዊ ቓሌስና ዝጸንሑ ዘይምርዴዲእ ከም ናይ ሓሳብ ፍሌሌይ ከነጽብብ፡ ኣንጻር ኩናት ዕንዯራን 

ኣንጻር መሪሕነት  ህግዯፍን ኣንጻር ዱክታተርያዊ ስነ ሓሳብን ትካሊቱ ክንቓሇስ ይግባእ። ስሇዚ ኩሌና ኢዴ ንኢዴ ክንተሓሓዝ፡ 

ተኸባቢርና ኣብ ሓዯ መስመር ኣንጻር ሓዯ ጸሊኢ ኢሰያስን ህግዯፍን ትካሊቶምን ክንቓሇስ ህለው ኩነታት ሃገርናን ጠሇብ 

ህዝብናን ከነማሌእ ማዕረ ኤርትራዊ ግዳታ ስሇዘሇና ብሓሊፍነታዊ ኣገባብ ክንሰርሓለ ንጽውዕ።  

 ኣብ ኢትዮጵያ ሓሓሉፎም ገሇ ኤርትራውያን  ይእሰሩ በዯሌ የጋጥሞም ከምዘል ይስማዕ። ብቐንደ ግና ብኣሰራርሓን መንግስቲ 

ኢትዮጵያ፡ ብዙሓት መዓስከር ስዯተኛታት ኣብ ክሌሌ ትግራይ ስሇዝኾነ ዓሰርተታ ወይ ኣማኢት ኣሽሓት ስዯተኛታት ከምዘሇዉ 

ይፍሇጥ። ስሇዚ ስዯግኤ ከም ውዴብ፡ ክሌሌ ትግራይ ዞባ ኩናት ስሇዝኾነ ኣብኡ ዝርከቡ ስዯተኛታት ኤርትራውያን ይኹን 

ካሌእ ዜጋታት ካብ ዞባ ኩናት ክግዕዙ፡ ብሰሊም ክነብርለ ዝኽእለ ምቹእ ቦታትት ክረኽቡ ይግባእ። ስሇዚ ዝምሌከቶም 

ኣህጉራዊ ትካሊት ከም ቐይሕ መስቐሌን ናይ ውዴብ ሕቡራት ሃገራት ዝሇዓሇ ኮሚሽን ስዯተኛን ናብ ዉሑስ ቦታ ከግዕዙዎም 

ጻውዒትና ነቕርብ። ንኣብነት ከም ኣብ ናይ ሉብያ ውግእ ዝነበሩ ስዯተኛታት ንቱኒስያ ብምግዓዝ ውሕስነት ዝረኸቡ ኣማራጺ 

መፍትሒ ክረኽብለ ንኣህጉራዊ ትካሊት ንጽውዕ ንምሕጸን። 

 

ክፍሉ ዜና፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ( ስዯግኤ)  
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