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                           20 - ሰነ፡ ክብርቲ ዕሇተ ሰማእታት፡ 

20- ሰነ ብሓዯ ወገን ጀጋኑ ሰማእታት ኤርትራ በጃ ህዝብን ሃገርን ኢሎም፡ እታ ሓንትን ዘይትምሇስን 

ክብርቲ ሂወቶም ከፊሎም ናጽነትን ኤርትራዊ መንነት ዘረጋገጹሊ፡ ለኡሊውነት ኤርትራ ኣብ ዓሇም 

ሕጋውነት ክሇብስ ህያው ዝገበሩ እዮም። ምኽንያቱ ሰማእታትና ስሇ ናጽነት ህዝብን ክብሪ ሃገርን ዝውክለ 

ዕሊማታት ኣሚኖም ከኣ ናጽነት ንምጭባጥ ሱሳን ሓሙሽተን ሺሕ (65, 000)  ለኡሊውነት ንምውሓስ 

እዉን ዓሰርተ ትሽዓተ ሺሕ (19. 000) ዜጋታትና ብጅግንነት ተሰዊኦም። ንተጋዯልትን ዲሕረዋይ ወሇድ 

መንሰይን (ዋርሳይ)  ዯሚርካ ከኣ ብጠቕሊሊ ሰማንያን ኣርባዕተን ሺሕ (84, 000) ኣሕዋትናን ኣሓትናን 

ሓርበኛታት ተሰዊኦም። ስሇዚ ንክብሮም ትውክል ታሪኻዊ ዕሇት ስሇዝኾነት ብሕልና ንዝክረሎም ግዜ፡ 

ንዝተጠልመ ሕዴሪ ናብ ንቡር ንምምሊስ እዉን ኩልና ዜጋታት ረዚን ሓሊፍነት ተሰክመና ዕሇት እያ። 

ምኽንያቱ ሰማእታትና ዯቒ ህዝብን ሃገርን፡ ኣሕዋትናን ኣሓትናን እዮም።  

 

ጥልመትን ክሕዯትን፡ ስርዓት ኢሰያስን ህግዯፍን ግና፡ ነዚኦም ታሪኽ ዝሰርሑ ሰማእታትና ንዝተሰውእለ 

ዕሊማ ክሒድም፡ ንኣበርክቶ ህዝብን ክብሪታቱን ከምዝጠሇሙ ብግብሪ ኣመስኪሮም እዮም። ምኽንያቱ 

ናይ ስዉኣት ስዴራ ቤትን ዯቖምን ልዕሉ ኩለ ግቡእ ሃገራዊ ክብሪ ክወሃቦም ሓሊፍነት ክስከም ዝግብኦ 

ብቐንደ እቲ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ከምኡ’ውን ህዝቢ እዩ። እቲ ስርዓት ብፍሊይ ሓሊፍነቱ ስሇዝኾነ እዉን 

ስዴራ ቤት ስዉኣት ዝዴበሱለ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጸገማቶም ዝፈትሕለ ግቡእ ክንክን ዝረኽብለ 

ብትካሊዊ ኣገባብ ኣወሃሂደ ብግብሪ ክስርሓለ ነይሩዎ። ግና ሓልዮት ሰማእታትን ህዝብን ስሇዘይብለ 

ብሕልናን ሞራልን ንህዝቢ ዝውክል ኣይኮነን።  

ምኽንያቱ፡ ስርዓት ህግዯፍ ንልዕልና ሕጊ ረጊጾም ብዘይቕዋም ይመርሑ። መሰል ኣብዛሓ ሰልፍታትን ናጻን 

ፍትሓውን ህዝባዊ ምርጫን ኣየፍቕደን። ንሳቶም ብምልካዊ ኣትሓሳስባ ዝምራሕ ፖሇቲካዊ ስልጣን 

ጨቢሮም፡ ዘይፍትሓዊ ምምሕዲር ከምዝተኸለ ንዓሇም ዝተጋህዯ ሓቒ እዩ። ሳዕቤናቱ ከኣ ብጣዕሚ 

ከቢዴ እዩ። ብጸጥታዊ ጸቕጥን ብፖሇቲካዊ ምክፍፋል ህዝቢ ኣርዒድም ብፍርሒ ርእሱ ኣዴኒኑ ተማእዚዙ 

ከምዝኽይዴ ክገብሩዎ ፈቲኖም። ናይ ዜጋታት ሰብኣውን ዯሞክራስያውን መሰሊት ግሂሶም ኣብ ልዕሉ 

ህዝቢ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይፍጽሙ። እታ ብዋጋ ኣሽሓት ዝተረጋገጸት ክብሪ ለኡሊውነት 

እዉን ኣብ ዕዲጋ ሃገራት ኣዕራብ ወዱቓ ትርከብ። ሽቕሇተ ኣልቦነት በዚሑ እቲ ዝሰርሕ እዉን እቶቱን 

ናህሪ ዋጋ ኣቑሑትን ስሇዘይመጣጠን ከኣ፡ ህዝቢ ብኢኮኖምን ማሕበራውን ቕልውሊው ተሳቕዩ ይነብር 

ኣሎ ክሳብ መዓልቱ።   



 

2 ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ስዯግኤ)  

 

ዝኾነ ዜጋ በዯለ ከይፈሇጠ ኣብ ማእሰርቲ ምብሊይ ናብ ፍርዱ ዘይምቕራብ ዯሚርካ፡ ብስርዓት ኤርትራ 

ዝፍጸም ዘሎ ዘይሰብኣውን ዘይሕጋውን ተግባር ልሙዴ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ትሕቲ ስርዓት ክትነብር ኣብ 

እሾኽ ክትዴቕስ ብሓዊ  ክትሰግር ኣጸጋሚ ስሇዝኾነ ከኣ፡ ኣማኢት ኣሽሓት  ናብ ስዯት ኣምሪሖም። ኣብ 

ጉዕዞ ስዯት ኣብ ዜጋታትና ዘጋጥም ዘሎ ጃምሊዊ ህልቒትን ሞትን ከኣ ናይ ሰብኣውነት ጉዲይ ስሇዝኾነ 

ሕልና ንዘሇዎ ሰብ ብጣዕሚ ዘሻቕል እዩ። ስርዓት ኤርትራ ግና ከምዝዯልዮ ኣብ ህዝቢ ክብሪ ከምዘይብለ 

እዉን ዘረጋግጽ ሓዯ ሓቒ ኣሎ፡ ንሱ ከኣ ከም ናይ ሊምፓደሳ ሲቺሉያን ጥራይ ክልተ ኣብነት እንተወሲዴና 

ልዕሉ 700 ኤርትራውያን ኣብ ባሕሪ ሞይቶም። ንዝሞቱ ክብሪ ዝህብ ሓንቲ መዓልቲ ሓዘን ክእውጅ፡ 

ባንዳራ ፍርቒ ክሰቕል፡ ስዴራ ቤት ከጸናናዕ ናይ 3 ዯቒቕ መግሇጺ ክህብ እዉን ኣይተሰምዔን። እዚ ኸኣ 

ስርዓት ኤርትራ ኣብ ልዕሉ ህዝቢ ዘሇዎ ንዕቐትን ጽልእን ይምስክር።    

ምስለይ ባህርያት ህግዯፍ፡ ዓመት መጸት 20- ሰነ ንምኽባር ፖሇቲካዊ ዴራማ ይገብሩ። ከም ሓሇይቲ 

ተመሲሎም ብመራኸቢ ብዙሓን ሰነዲት ኣውጺኦም ንፕሮፖጋናዲ ከቓልሑ ይፍትኑ። ሓንሳብ ዴሕሪ 

ክንዯይ ግዜ ዝህቡዎ ዘይጠቕም ገንዘብ ካብ ዓቐኑ ንሊዕሉ ሚዛን ሂቦም ከቓልሕዎ ይፍትኑ። ብስም 

ስዉኣት ይሽቕጡ ገንዘን ይእክቡ ካብ ወጻኢ ሃገራት ንዯቒ ስዉኣት ዝናብዩ ተባሂሎም ነቶም ብኣጻብዕ 

ዝቑጸሩ ሰባት ኣጋኒኖም ከቕርቡዎ ስሇዝፍትኑ፡ ከም ሓሇይትን ግደሳትንክመስለ ምስለይ ባህርያቶም 

ክንዯይ ዓመት ርኢናዮም።  ሕጂ እዉን ይልምኑ ኣሇዉ። ንኣብነት  

ኤምባሲታት ብስም ስዉኣት ገንዘብ ምእካብ፡ ” መዯብ ምሕብሓብ ስዴራ ቤት ሰማእታት ኤርትራ” ዝብል 

ዝምሊእ ቕጥዒ ዘርጊሖም ኣሇዉ። ትሕዝትኡ ብሓጺሩ ሓንቲ ስዴራ ቤት ስዉእ ንምሕብሓብ ሓሊፍነት 

ይወስዴ ኣሇኹ እንተወሓዯ ንክልተ ዓመት። ሓገዘይ ኣብ ወርሒ ሰሊሳ (30) ድሊር ኣመሪካ ይብል ተወሲኑ 

እዩ። ኣከፋፍሊ ብዉሑዴ ናይ ሰሇስተ ኣዋርሕ 90 ድሊር። ወይ ወይ ናይ ሓዯ ዓመት 360 ድሊር ይብል 

እቲ ክምሊእ ተዘርጊሑ ዘሎ ቕጥዒ። ስራዓት ህግዯፍ ዝተፈሊሇየ ሜሊ እንዲተጠቅመ  ስልጣኑ ንምንዋሕ 

ሃብቱ ንምከዕባት ይጥቀመለ ኣሎ። 

  ፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ስዯግኤ) በዚ ኣጋጣም’ዚ ዘምሓሊልፎ መልእኽቲ፡  

• ንመዓልቲ ሰማእታት ብክብሪ ንዝክረለ ምኽንያት፡ ስዉኣትና ዯቒ ህዝቢ ኣሕዋትናን ኣሓትናን 

ስሇዝኾኑ፡ በጃ ህዝብን ሃገርን ከኣ ብጅግንነት ስሇዝወዯቑ ከም ህዝቢ ንዓና እምበር፡ ነቲ ዝኸሓድም 

ስርዓት ኤርትራ ከምዘይብጽሕዎ ስሇንኣምን ጥራይ እዩ። ስሇዚ ንዝተጠልመ ሕዴሪ ስዉኣትን 

ንዝተኻሕዯ ህዝባዊ ክብሪን ናብ ንቡር ክንመልሶ፡ ኩልና ዯልይቲ ፍትሒ ማዕረ ሃገራዊ ግዳታ 

ተሰኪምና እዉን ብሓሊፍነታዊ ኣገባብ ክንሰርሓለ ዝኹሕኩሓና ዕሇት ከምዝኾነ ምዝኽካር ግቡእ 

ይመስሇና።  

• ስርዓት ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሉ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት፡ ኣብ ልዕሉ ህዝቢ ዘሇዎ 

ንዕቐትን ጽልእን ይምስክር። ብእምነትን ፖሉስን ስዯግኤ ከኣ፡ ስርዓት ኤርትራ ንሰማእታት ይኹን 

ንህዝቢ ኤርትራ ስሇዘይውክል፡ ንስምለይ ባህርይቱ ኣጥቢቑ ይኹኑኖ። እቲ ስልጣን ክሳብ መዓልቶም 

ኣብ ትሕቲኦም ዋሊ እንተሎ፡ ብሞራልንን ሕልናን ግና ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይውክለ ዘሇና ጽኑዕ 

እምነት ከነረጋግጽ ይፈቱ።    



 

3 ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ስዯግኤ)  

 

• ዕዴመ ስልጣኑ ንምሕጻር ከኣ፡ ኣንጻር ህግዯፍ ተሰሉፍና ነንሕዴሕዴና ተኸባቢርና ንዛተየለ፡ ኣብ 

ዝተሓተ ፕሮግራም ተሰማሚዕና ሓይልና ነውህሃዯለ ንትሓጋገዘለ፡ ግዜና ኣእምሮና ኣብ ሃናጺ ሃገራዊ 

ጉዲያት ንጽመዯለ እዋን እዩ። ሓሓሉፎም ዝስምዑ ብኣውራጃን ሃይማኖትን ካልእን ዝርኣዩ ፍልልያት 

ከኣ ንሓዴነት ዝዘርግ እምበር ዝሓቑፍ ዝጠምር ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ከኣ ንስርዓት ህግዯፍ ዕዴመ 

ስልጣኑ ንምንዋሕ ዕዴል ከምዝህብ ተገንዚብና እዉን ብሓሊፍነታዊ ባህርያት ክንሕዞ ካብ ምፍልሊይ 

ክንቑጠብ ከምዘርብሓና ከነትሓሳስብ ንዯሉ።    

•  ዘሇናዮ መዴረኽ ኣሰካፊ እዩ። ጸገም ህዝብና ንምፍታሕ ህጹጽ ስሇዝኾነ ከኣ፡ ክንሰግሮ ዘሇና ሓያል 

ብዴሆ ብግቡእ መኪትና ንምዕዋት፡ ነቲ ግዜ ብልቦናን ሓሊፍነታዊ ባህርያት ክንሰርሓለ ይግባእ። ስሇዚ 

ኣብ ጉዲይ ሓዴነት ኣተኩርና ብሃናጺ ኣገባቡ ክንፍጽሞ ቐዲምነት ክንህቦ ኩልና ማዕረ ሓሊፍነት 

ክንወስዴ ንጽውዕ።  

        

                      ዘልኣሇማዊ ክብሪ ንሰማእታትና!! 
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