
 

1 ጋዛጣዊ መግሇጺ፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ (ስዯግኤ) 16/ሓምሇ/2020 

 

                                         ጋዜጣዊ መግሇጺ 

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ (ስዯግኤ) ብሓዯ ወገን ኣብ ህዝብና ተራእዩ ዘል ጥምየት ብጣዕሚ ዘስክፍ 

እዩ። ተመሓሊሌፊ ሕማም ኮቪድ 19- (ኮሮና ቫይረስ) ዘኸትል ሳዕቤን እዉን ተወሳኺ ጸገም ኮይኑ ኣል። ናይ 

ኩናት ጥሩምባ ክንፋሕ፡ ወትሃዯራዊ ምድሊዋት ክግበር ዘይሓሊፍነታዊ ትእዛዛት ክምሓሊሌፍ ይርኤ ኣል። በቲ 

ካሌእ ወገን ሃገርና ናብ ኣዝዩ ሕማቕን ኣሰካፍን ኩነታት የምርሕ ስሇዘል፡ ህዝብና ዘድሕኖን ዝከሊኸሇለ ሓይሉ 

ክረክብ ይጽውዕን ኣውያቱ የስምዕን ኣል። ስዯግኤ፡ ኣውያት ህዝብና ሰሚዕና ነዚ ህጹጽን ግዜ ዘይህብን ፍለይ 

መድረኻዊ ኩነታት ህዝብና ዝመጣጠን ግብራዊ መሌሲ ክንህበለ ታሪኻዊ ሓሊፍነት ስሇዘሇና፡ ኣቐዱምና ካብ 

ዘመዝገብናዮ ዓወታት ንሊዕሉ ከነበርኾ፡ ብዝሇዓሇ ዯረጃ ክንፍጽሞ እዉን ንግዯዯለ ግዜ ከምዝበጻሕና 

ብምርግጋጽ ክንጥመር ኣሇና፡ ፍሌሌያትና ንጎኒ ከነውዝፎ እዉን ከምዝግባእ ኣረጋጊጹ ብዕምቖት ገምጊሙ።    

ኩነታት ህዝብና፡ ስዯግኤ ከም ውድብ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ማንም ግዜ ንሊዕሉ ብጥምየት 

ዝሳቐየለ ዘል እዋን ከምዝበጽሔ ኣረጋጊጹ። ህዝብና ንዕሇታዊ ናብርኡ ዘድሉ ሃሇኽቲ ኣቑሑት ንምዕዲግ ሌዕሉ 

ዓቕሙ ኮይኑ ኣል። ምኽንያቱ ብሰንኪ ሽቕሇተ ኣሌቦነት ናይ ቑጠባ ምንጪ ዘይብለ ክፋሌ ህዝብና ብዙሕ እዩ። 

ዋሊ እቲ ዝሰርሕ ሰብ እዉን እንተኾነ ወርሓዊ ዯሞዙ ዉሑድ ስሇዝኾነ፡ ንተፈጢሩ ዘል ክብሪ ዕዲጋ ዝሽፍን 

ቑጠባዊ ዓቕሚ የብለን። እቲ ዓሇማዊ ስግኣት ኮይኑ ናይ ኣማኢት ኣሽሓት ሂወት ዝቐዝፍ ዘል ሕማም ኮቪድ 

19- እዉን ናይ ገዛእ ርእሱ ተጽዕኖ ኣሇዎ። ንኩልም ምኽንያታት ዯሚርካ ክትመዝኖ እንተፈቲንካ እቲ ሰብኣዊ 

ክሳራ፡ ቑጠባዊ ቕሌውሊውን ማሕበራዊ ጸገማትን ህዝብና ክሰግሮ ክጻወሮ ብጣዕሚ የሸግሮ።  

ስዯግኤ፡ ህዝብና ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ዝወድቐለ ግዜ ምብጽሑ ንኹሌና ዘትሓሳስብን ብጣዕሚ ዘሕዝን 

እዩ። ስሇዚ ንህጹጽ ጸገማት ህዝብና ንምፍታሕ፡ ክግበር ዝኽእሌ ዓቕምና ዝፈቕዶ ጻዕሪ ከነካይድ ኩሌና ብማዕረ 

ሓሊፍነት ኣሇና። ብቐዲምነት ኣንጻር ጨቛኒ ስርዓት ዝተሰሇፍናለ ዕሊማ ሙለእ ብሙለእ ሽቶኡ ንምውቓዕ ዝያዲ 

ናህሪ ወሲኽና ድምጽና ብዓውታ ነቓሌሓለ፡ ሓይሌናን ቕሌጽምና ነወሃህዯለ፡ ታሪኻዊ ሓሊፍነትና ብዝሇዓሇ 

ዯረጃ ተሰኪምና ክንሰርሓለ ጽኑዕ እምነቱ ብምርግጋጽ ጻውዒቱ እዉን ከቕርብ ግቡእ ከምዝኾነ ተገንዚቡ።  

ጥሩምባ ኩናት፡ ኢሰያስን ህግዯፍን፡ ህዝቢ ኤርትራ ብጥምየትን ዝሳቐየለ፡ ብሕማም ኮቪድ 19- ቕሳነትን 

ውሕስነትን ዘይብለ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወዱቕለ ዘል እዋን ንኩናት ዝዕድም ጥሩምባ ክነፍሕ፡ ወትሃዯራዊ 

ምድሊዋት ክግበር፡ ኩለ ሰራዊት ናብ ቦትኡ ተመሉሱ ኣብ ተጠንቐቕ ክጸንሕ ትእዛዛት ይምሓሊሌፍ ኣል። 

ምኽንያቱ ኩናት ንጹሃት ዜጋታት ከምዝቐዝፍ። ኢኮኖምያዊ ሃገር ከምዘዕኑ። ማሕበራዊ ምዝንባሌን ምስኡ 

ዝተሓሓዙ ሳዕቤናት ከም ተሊጋቢ ሕማም ፡ ጥምየትን ሞትን ከምዘስዕብ ህዝቢ ኤርትራ ሌዕሉ ኹለ ይፈሌጦ 

እዩ። ምኽንያቱ ብግብሪ ፈቲኑዎ ሌዑሌ ዋጋ እዉን ስሇዝኸፈሇለ። ስሇዚ ቕድሚ ውግእ ጥሩምባ ኩናት ምንፋሕ 

ኣብ ህዝብና ሞራሊውን ኣእምሮኣውን ቕሳነት ክጎድሌ፡ ዓቢ ሻቕልት እዉን ከሕድር ዝድሇየለ ዘል ምኽንያትን 

ዕሊማን እንታይ እዩ ? ዝብሌ ብክሌተ ገጻቱ ምድህሳሱ ኣገዲሲ ይኸውን። 

   ብወትሃዯራዊ ሳይንስን ኩናት ንምክያድ ብቑዕ ምኽንያት ኣሇዎ ዱዩ ክግምገም እንተኾይኑ፡  

ቐዲማይ፡ ምሌካዊ ምምሕዲር ኤርትራ ነዚ ካብ ማንም ግዜ ንሊዕሉ ዝተራእየ ናይ ህዝቢ ጥምየት ክፈትሕ ዕዲጋ 

ከረጋግእ ኣይከኣሇን። እቲ ምኽንያቱ ህዝቢ ብጥምየት ክሳቐ ስሇዝዯሌዮ ዱዩ ወይስ ካብ ዘይንጹር ኢኮኖምያዊ 

ፖሉሲን ጉድሇት ምምሕዲራዊ ብቕዓትን ዝብገስ እዩ ዝብለ በበይኑ ኣገማግማ ክህለ ስሇዝኽእሌ፡ እቲ ካሌእ 

ክርክር ንጎኒ ገዱፍና፡ እቲ ዱክታተርያዊ ስርዓት ግና ብግቡእ ክፈትሖ ከምዘከይኣሇ ብግብሪ ኣመስኪሩ ከምዘል 

ንኩሌና ዘሰማምዓና ይመስሇና።   



 

2 ጋዛጣዊ መግሇጺ፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ (ስዯግኤ) 16/ሓምሇ/2020 

 

ካሌኣይን ኣዕናውን ምኽንያት፡ ዓሇማዊ ስግኣት ኮይኑ መዓሌታዊ ዝውስኽ ዘል ተመሓሊሌፊ ሕማም ኮቪድ 19- 

(ኮሮና ቫይረስ) ክንዯይ ሰብ ይቐዝፍ ኣል። ንሱ ዝፈጥሮ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጸገማት እዉን መዓሌታዊ 

ጸብጻብ ይወሃብ ስሇዘል፡ ግዯፍ ንኤርትራ ንኣፍሪቓን ሳሌሳይ ዓሇምን፡ ነተን ሃብታማት ምዕቡሊት ሃገራት እዉን 

ክሳብ ክንዯይ ኣጸጊሙወን ከምዘል ኩሌና ንከታተል ኣሇና። ናይ ዓሇም ሳይንቲስትስ ንሓዯገኛ ሕማም ኮቪድ 19- 

መኣስን ብከመይን ጠጠው ከም ዝብሌ ዓቢ ፈተነ ከምዝኾኖም ይሕበር ኣል። በዚ ሕማም ዝመጽእ ኩለ ዓይነት 

ክሳራ ንምውሓድ እዉን ብሳይንሳዊ መግሇጺ ክውሰደ ካብ ዝግብኦም ኣገባባት፡ ሰባት ዘይምእካብ ርሕቐት 

ምሕሊው Social distancing ። ጽሬት ብቐጻሉ ምዝውታር። ምንቕስቓስካ ምግዲብ (ምውሻብ) ---- ወዘተ 

ዝብለ እዮም። ናይ ኩናት ባህርያት ከምዝጠሌቦ ግና ሰራዊት ብእኩብ ክነብር፡ ብእኩብ ክንቐሳቐስ ግድነት 

ስሇዝኾነ ፈጺሙ ርሕቐት ክሕለ ኣይክእሌን እዩ። ስሇዚ እቲ ሕማም ኮቪድ 19 ብቐሉለ ከስፋፍሕ ገፊሕ መንገዱ 

ትኸፍተለ ኣሇኻ ማሇት እዩ።  

ስሇዚ፡ እቲ ስርዓት ጠንቒ ኩናት ምስዝኸውን፡ ሕማም ኮቪድ ብዙሓት ዜጋታት ክሇክፍ ናይ ሞት ብዝሒ 

ክውስኽ፡ ሕብረተ ሰብ እዉን ብጃምሊ ከጽንት ክዕድም ስሇዝኽእሌ ዘይሓሊፍነታዊ ስጉምቲ ይገብሮ። ንኩናት 

ዘድሉ ጠሇባት እዉን ከም ልጂስቲካዊ ነገራት ምቕራብ ናይ ኣጽዋር ዕድጊ፡ ናይ መጓዓዝያን ነዲድን ሕክምናዊ 

ኣገሌግልትን ---- ወዘተ ከተማሌእ፡ ንዕኡ ዘድሉ ወጻእታት ክትሽፍን ክትስከሞ ኣይትኽእሌን እያ ኤርትራ።   

ስዯግኤ፡ ንኣርባዕተ ዓበይቲ ነጥብታት ኣብ ግምት የእትዎም። ቐዲማይ፡ ሰራዊት መስርሕ ሰሊም ምስተጀመረ 

ዓሰርተታት ኣሽሓት ክጣየሱ ከምዝኾኑ ተሓቢሩ ነይሩ። ናይ ምጥያሱ ኣገባብ ዝርዝሩ ከይነውሓና ክንሰግሮ። 

ካሌኣይ፡ ህዝብን ሰራዊትን ኣብ ሌዕሉ ስርዓት ዝነበሮም እምነት ኣጉዱለ ሕቖን ከብድን ካብ ዝኸውን ነዊሕ ግዜ 

ገይሩ እዩ። ዕጉብነት ስሇዘይብለ እዉን ኣብ ማእከልት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሲቪሌ ህዝብን ነዊሕ ግዜ ዝገበረ 

ዘይተወዯበ ተቛዉሞ ክግበር ምጽንሑ ተገንዚቡ። ሳሌሳይ፡ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ይኣክሌ ጭቖና ይኣክሌ ምፍሌሊይ 

ዝብሌ ጭርሖታት ዘሇዎ ህዝባዊ ምሌዕዓሌ ተጀሚሩ፡ ናይ መንእሰያት ሌዑሌ ተሳታፍነት ዓብዩ ኣብ ሓጺር ግዜ 

እዉን እቲ ድምጺ ዓብዩ ተስፋ ዝህብ ሓያሌ ማዕበሌ ተራእዩ። ስርዓት ኤርትራ እዚ ሓዱሽ ማዕበሌ ምስቲ ኣብ 

ውሽጢ ኤርትራ ዝጸንሔ ዘይዕጉብነት ኣትኣሳሲሩ ስሇዝግምግሞ፡ ጸጥታውን ፖሇቲካውን ስግኣት ፈጢሩለ። 

ስሇዚ ኮልኔሌ ጋይም ተስፋሚካኢኤሌ ናይ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ጸጥታ ሓሊፊ ከቢድ ዕዮ ገዛ ተዋሂቡዎ። ንሱ ከኣ 

ናይ ይኣክሌ ምንቅስቃስን ኣንቐሳቐስቱን ወዯብቱን ከጽንዕ፡ ነዚ ህዝባዊ ምንቕስቓስ ንምቑጻይን ንምብታን እዉን 

ኣንጻሩ ከፋፋሉ መዯባት ኣውጺኡ ብሃሱሳቱ ክፍጽሞ ነዊሕ ግዜ ክሰርሓለ ጸኒሑ። ራብዓይ፡ ኢሰያስ ጥሩምባ 

ኩናት ይነፍሕ ኣል። ንጀነራሊቱ ንኩናት ዘድሉ ምድሊው ክገብሩ ሓቢሩዎም። ሰራዊት ከካብ ዘሇዎ ተጸዊዑ 

ብህጹጽ ናብ ምደብ ቦትኡ ይመሇስ። ኩለ ሰራዊት ኣብ ተጠንቐቕ ክጸንሕ ኣሇዎ --- ወዘተ ዝብለ ጥብቒ 

ትእዛዛዝት ይምሓሊሇፍ ከምዘል ብምርግጋጽ እንታይ’ዩ ዕሊምኡ ክግምግሞ ይፍትን። 

ስዯግኤ፡ ነዞም 4- ነጥብታት ኣዛሚደ፡ ኢሰያስ ሰራዊት ኤርትራ ናይ ምጥያስ ሕቶ ከየሌዕሌ፡ ናይ ውሽጥን ናይ 

ወጻእን ተቛዉሞ ከይብርኽ፡ ናብ ህዝባዊ ማዕበሌ እዉን ንከይቕየር ጸጥታውን ፖሇቲካውን ስግኣት ጸኒሑዎ እዩ። 

ስሇዚ ካብ ስግኣቱ ተበጊሱ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ዝሕግዙዎ ፖሇቲካዊ ሜሊ ክምህዝ ይኽእሌ’ዶ። ንኣብነት ናይ 

ተቛዉሞ ድምጽን ኣወዲድባን ከይዓቢ፡ ኣድሆቦ ህዝብን ሰራዊትን ንምቕያር ከም ሓዯ ሲናርዮ ክጥቐመለ 

ይፍትን። ምኽንያቱ ንወያነ ከም ሰበብ ገይሩ መሬትና ሒዞም ሰሊም ከይነረጋግጽ ይዕንቕፉና ኣሇዉ። ተታሒዞ 

ዘል መሬትና ንምምሊስ እዉን ተጸሚምና ኩለ ጻዕሪ ገይርና ፍረ ኣይተረኽቦን። ስሇዚ፡ ሌኡሊዊ መሬትና 

ንምምሊስ ኣህጉራዊ ሕጊ እዉን መሰሌ ስሇዝህበና ብሓይሉ ከነምሌሶ ኢና እናበሇ ህዝብን ሰራዊት ኣብ ናይ 

ለኡሊውነት ምኽባር ኣትሓሳስባ ጥራይ ተጸሚደ ጂሆ ንምሓዝ ሜሊ ክኸውን ይኽእሌ’ዶ?   



 

3 ጋዛጣዊ መግሇጺ፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ (ስዯግኤ) 16/ሓምሇ/2020 

 

ኣዕናዊ ሲናርዮ ኩናት፡ ኢሰያስ ካብ ዓብሊሌን ጎነጻውን ባህርያቱን ተበጊሱ፡ ንውሽጣዊ ኩነታት ኢትዮጵያ እዉን 

መዝሚዙ ኩናት ካብ ምእዋጅ ክቑጠብ ይኽእሌ’ዩ ኢሌካ ምሕሳብ የዋህነት ስሇዝኾነ ውሕስነት የብለን። 

ምኽንያቱ ንሱ ምስ ህውሓት ዘሇዎ ፖሇቲካዊ ውድድር ዝፈጠሮ ጽሌእን ቒምን 22 ዓመታት ከምዝገበረ ኩሌና 

ንፈሌጦ ኢና። ኣብ 20 ግንቦት/ 2018- መዓሌቲ ሰማእታት ኢሰያስ ናይ ሰሊም ዘተ ከምዝተቐበል ምስገሇጸ፡ ናይ 

ወያነ ጸወታ ኣብቒዑ’ዩ ዝብሌ ቕድመ ኩነት ስሇዘቕረበ መስርሕ ሰሊም ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረለ ከምዘይከውን 

ግምት ዘሕዯሩ ብዙሓት እዮም። ናይ ኢትዮጵያ ፖሇቲካዊ ኩነታት ኣብ ዘይርጉእ ሃዋሁው ምህሊዉ ብሩህ እዩ። 

ህወሓት (ወያነ) ምስ ማእከሊይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሇዎም ዘይምቕዲው እዉን ጥርዙ በጺሑ ስሇዘል ከም 

ውሽጣዊ ጉዲይ ንኢትዮጵያውያን ይምሌከት። ከም ጎረቤት ህዝቢ ግና ብሰሊማውን ሕጋውን ኣገባብ ፈቲሖም 

ሰሊም ከረጋግጹ ጽቡቕ ምንዮት ከምዘሇና ንገሌጽ። ምኽንያቱ ሰሊም ናይ ጎረቤትካ ቕሳነት ስሇዝህበካ እዩ። 

ኢሰያስ ምስ ዶክተር ኣቢ ዝገብሩዎ ስምምዕ ብሚስጥር ስሇዝተሓዝ ግለጽነት ዝጎዯል እዩ። 2- ዓመት ዝገበረ 

መስርሕ ሰሊም ብግብሪ ዝጭበጥ ሇውጢ ኣይመጽኤን። ብስምምዕ ኣሌጀርስን ብውሳኔ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዱ 

ሄግን እዉን ሕጋዊ መዕሇቢ ክግበረለ ይግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግና ክሌቲኦም መራሕቲ ንመሰረታዊ ሕቶ ዶብ 

ከምዘይተዛረብለ ሓቢሮሙና ብቑዕ ምኽንያቱ ግና ኣይገሇጹን። ስሇዚ ኢሰያስ ንኩልም ዝተጠቕሱ ምኽንያታት 

መዝሚዙ፡ ህወሓት ብክሌቲኡ ቐርቒርካ ኩናት ምኽፋት፡ ሕጂ እቲ ዝረብሓለ ምቹእ ግዜ ስሇዝኾነ ክዕወተለ 

ይኽእሌ’የ ዝብሌ ግምት እንተሇዎ ግና፡ ኣዕናዊ ሲናርዮ ኩናት ክወስድ ዘይሓሊፍነታዊ ባህርያቱ ይዯፍኦ እዩ።   

ኣብ’ዚ ዝሇዓሌ መሰረታዊ ሕቶ፡ ኢሰያስ ስሌጣኑ ንምንዋሕ ኩናት ክእውጅ ብዋጋ ኤርትራውያን ክፍጽሞ ሕጂ’ኸ 

ወዱ ወይ ጓሌ መን ክስዋእ ክስንክሌ። ዝሓሇፈ ኣዕናዊ ተመኩሮ ዘይኣኽሇና ክንብሌ ኩናት ክንኩኑኖ ይግባእ።  

      ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ስዯግኤ በዚ ኣጋጣም’ዚ ዘምሓሊሌፎ ረዚን መሌእኽቲ፡ 

1. ኣብ 1998- 2000 ዝተኻየዯ ኩናት ዘኸተል ሰብኣዊ ክሳራ፡ ኢኮኖምያዊ ዕንወትን ማሕበራዊ ምዝንባሌን 

በሰሌኡ ጌና ኣይሓወየን። ድሕሪ’ዚ ኹለ ዕንወት ኩናት መፍትሒ ከምዘይኮነ ስሇዝርኣዩዎ ናብ ሰሊማውን 

ሕጋውን መፍትሒ ተመሉሶም። ብስምምዕ ኣሌጀርስ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዱ ኣምሪሖም ከኣ ውሳኔ ተዋሂቡ 

ኣብ 2002። 16 ዓመታት ከኣ ከይተፈጸመ ተወንዚፉ። ኣብ 2018 እዉን ናይ ሰሊም ስምምዕ ተጀሚሩ። ስሇዚ 

(ሀ) ስዯግኤ፡ ክሌተ መራሕቲ ሃገራት ኩናት መፍትሒ ስሇዘይኮነ፡ ብሰሊምን ሕጋውን ኣገባብ ክፈትሕዎ ንጽውዕ፡ 

(ሇ) ብስምምዕ ኣሌጀርስን፡ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዱ ዝሃቦ ውሳኔ መሰረት ገይሮም፡ ንክሌተ ጎረባብቲ ኣሃዛብ ዘሊቒ 

ሰሊም ዝፈጥር፡ ንቐጻሉ ወሇዶ ውሕስነት ዝፈጥር ሓንሳብ ንሓዋሩን ዘገሌግሌ ሕጋዊ መዕሇቢ ክግበረለ ንጽውዕ። 

(ሐ) ክሌተ መራሕቲ ሃገራት ናይ ህዝብን ሃገርን ረዚን ታሪኻዊ ሓሊፍነት ስሇትስከሙ፡ ካብ ጸጥታዊ ውዱትን 

ፖሇቲካዊ መኽሰብ ወጺኹም፡ ንስምምዕ ኣሌጀርስን ውሳኔ ኣህጉራዊ ቤትፍርድን መሰረት ዝገበረ፡ ንሕጋዊ 

ኣፈጻጽምኡ ዝምሌከት ናብ ኣፍሪቓ ሕብረት ኣቕሪብኩም ብሰሊማውን ሕጋውን ኣገባብ ክትፈትሕዎ ንጽውዕ።   

2. ህግዯፍን ህወሓትን ናይ መን ዓብሇሇ ኣትሓሳስባ ብፖሇቲካዊ ውድድር ተበጊሶም፡ ጉጉይ ኣገባብ ኣፈታትሓ 

ግርጭት ተኸቲልም ናብ ኩናት ኣምሪሑ፡ ብክሌቲኡ ዘጋጠመ ዘየድሉ ዕንወት ብታሪኽ ዝተመዝገበ’ዩ። ሕጂ 

እዉን ናይ ኩናት ጥሩምባ ይካየድ፡ ወትሃዯራዊ ምቕርራብ እዉን ይግበር ስሇዘል ናብ ጎነጽ ከየምርሕ። ስሇዚ 

 

  (ሀ)  ኣፍሪቓዊ ሕብረት፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ዓረብ ሉግ፡ ኩልም ዯሇይቲ ሰሊም ዝኾኑ ሃገራትን 

ኣህጉራዊ ትካሊትን፡ ናይ ዞባና ሰሊምን ምርግጋእ ክረጋገጽ፡ ንጉዲይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንሳብ ንሓዋሩን 

ሕጋዊ መዕሇቢ ክግበረለ፡ ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዱ ዝተዋህበ ውሳኔ ከተግብሩ፡ ዱፕልማስያዊ ጻዕርን ጸቕጥን 

ክግበረልም ንጽውዕ። 



 

4 ጋዛጣዊ መግሇጺ፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ (ስዯግኤ) 16/ሓምሇ/2020 

 

3. ህዝቢ ኤርትራ ብጥምየት ተሳቕዩ፡ ብሕማም ኮረና ከይጥቓዕ ስክፍታ ዘሕዯረለ ኣዝዩ ሕማቕ ግዜ ምብጽሑ 

ዘሕዝን’ዩ። ህዝብና ዘድሕኖ ዝከሊኸሇለ ይዯሉ ስሇዘል፡ ጸልት እናገበረ ኣውያቱ የስምዕ ይጽውዕ ኣል። ስሇዚ  

(ሀ)  ሰራዊት ምክሌኻሌ፡ ብጀካቶም ብፍለይ ረብሓ ምስ ስርዓት ዝውግኑ፡ እቶም ዝበዛሕኩም ብኹለ መሌክዒ 

ውጹዓት ከምዝኾንኩም ንኣምን። ስሇዚ  

(ሇ) ለኡሊውነት ምውሓስ፡ መሬትና ካብ ወያነ ከነምሌስ ዝብለ ብመርዚ ዝተሽፈኑ ሓረጋት ናብ ኩናት ምእታው 

በቲ ሓዊ ትሌብሇቡ ትስውኡ ትቖስለ ንስኹም ስሇዝኾንኩም ንጥፍኣትኩም ክትከሊኸለ ክትሌዓለ ንጽውዕ።   

(ሐ) ህዝብኹም እዉን ካብ ዓዘቕቲ ንምድሓን ህጹጽን ታሪኻውን ጠሇብ ስሇዝኾነ ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ክትስሇፉ 

ብረትኩም እዉን ኣንጻር ጨቛኒ ስርዓት ከተቕንዑ። ህዝባዊ ማዕበሌ ገይርኩም ታሪኽ ክትሰርሑ ንጽውዕ። 

4. ኣብ ዱያስፖራ ንርከብ፡ ፖሇቲካውን ሲቪሊውን ማሕበራት፡ ኣብ ኩለ ዘየሇ ኣብዝሓ ድምጺ፡ ሙሁራትን ናይ 

ሚድያ ይኹን መጽናዕታዊ ትካሊት ዯሊይ ሰሊም ኩለ ዜጋ ብሓፈሻ፡ ንኩናት ወረ ኩናትን ክንኩንን ንጽውዕ።  

(ሀ)  ስዯግኤ፡ ንሰሊማውን ሕጋውን ፍታሕ ክረጋገጽ ጸቕጢ ምግባር። ሰሊማዊ ሰሌፍታት ፐቲሽን ምክያድ። 

ናብ ኣህጉራዊ ትካሊት ዓሇም ኣውያትና ከነስምዕ ጥርዓና ብዝተወዯበ ኣገባብ ክንፍጽሞ ንጽውዕ። 

(ሇ)  ይኣክሌ ጭቕና ይኣክሌ ምፍሌሊይ ብዝብሌ ጭርሖ ዝተሊዕሇ ህዝባዊ ምንቕስቓስ ንጸጥታ ስርዓት ኤርትራ  

ዘንቐንቐጠ ነይሩ። ምዕባላኡ ዓቒቡ ግና ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረለ ናህሪ ክውስኽ ስሇዘይከኣሇ፡ ይኣክሌ 

ዲግማይ ተበራቢሩ ድምጹ ከስምዕ ንጽውዕ።  

ኣብ መዯምዯምታ፡ ስዯግኤ ናይ ህዝብና ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ህጹጽን ዘየሊቡን ስሇዝኾነ፡ እቲ ናይ ሇውጢ 

ኩነታት በሲለ ዝድፍኦ ሓይሉ ጥራይ ከምዘድሉ ክንግንዘብ ንኽእሌ። ስሇዚ ኩሌና ዯሇይቲ ፍትሒ ሕጂ እውን 

ዓበይትና ንኣሽቱና፡ መንእሰያትና ዯቒ ኣንስትዮና ኩሌና ብሓባር ክንሇዓሌ ይግብኣና። ኣንጻር’ዚ ጨቛኒ ስርዓት 

ነካይዶ ሓርነታዊ ቓሌሲ ቐዲምነት ስሇዝወሃቦ፡ ዝኾነ ፍሌሌይ ንጎኒ ኣወንዚፍና ኣንጻር ህግዯፍ ሓይሌናን 

ቕሌጽምናን ከነስምር እዉን ንጽውዕ ንምሕጸን።  ንጡፍ ተራ ሚድያ እዉን ሌዑሌ ኣስተዋጽኦ ስሇዘሇዎ ናህሪ 

ክትውስኹ ነተባብዕ። እቶም ገሇ ዉሑዲት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ዘየድሉ ፍሌሌያት ዝፈጥሩ እዉን 

ግዜናን ኣእምሮናን ኣንጻር ጸሊኢና ከነተኩር፡ ኣብ ሃናጺ ጽምዶ ክንሊዘብ ከምዝግብኣና ከነዘኻኽር ንፈቱ።   

 

 

             

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡ (ስዯግኤ 

               16/07/2010 


