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ደምዳሚ መግለጺ  

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ 

 

ሓደን መተካእታ ዘይብሉን መንገዲ ዓወት፡ ንኹሉ ፍልልያት ብጥበብ ኣመሓዲርካ፡ ዘሎካ ሰውራዊ ዓቕምታት 

ብምስማርን ብምጥማርን ከም ዝኾነ ዝተሰማምዑ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቀዳምነት ዘቐመጡ ኤርትራውያን 

ሃገራውያን ውድባት፡ ድሕሪ ናይ 4 ኣዋርሕ ጽዑቕን ዓምዩቕን ርክባትን ብሱል ክትዓትን ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ 

ተበጺሑ። እቲ ዝተበጽሐ ሓባራዊ መረዳእታ፡ ነቲ ብሰንኪ ገባቲ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ኣብ ፍጹም ሓደጋ 

ወዲቑ ዘሎ ሃለዋት ህዝብን ሃገርን ህጹጽ ፍታሕ ንምሃብ ዘብቅዕ ኣንፈት ቃልስን ኣወዳድባን ምኽታል ኣማራጺ 

ዘይብሉ መንገዲ ምዃኑ ዘነደረ እዩ። 

 

ብመሰረት ዝተበጽሐ ሓባራዊ ዕግበትን ውሳኔን ከኣ፡ ካብ ዕለት 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021፡ ንሰለስተ መዓልታት 

መስራቲ ዋዕላ ተሰላሲሉ። እዚ ኣብዚ ፍሉይ ወቕቲ ብሓድሽ ኣገባብ ተተኺሉ ዘሎ ግንባር ቀንዲ ዕማሙ ነቲ ጠንቂ 

ምብትታንና፡ ብርሰትናን፡ ሓደጋ ህላወናን ቀጻልነትናን ዝኾነ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ምፍራስን 

ምድምሳስን ኮይኑ፡ ንኹሉ'ቲ ብህግደፍን ንሱ ዝፈጠሮ ግንባርን መሻርኽቱን ዝተኣልመ ንነጻነትናን ልዑላውነትናን 

ዝጓነጽ ሸርሕታትን ተንኮላትን ምፍሻል እዩ። 

 

እዚ ኣብ ፍሉይ መድረኽ ፍሉይ ህዝባውን ሃገራውን ዕማም ተመስሪቱ ዘሎ ግንባር ዝጽወዓሉ ሽም *ኤርትራዊ ስሙር 

ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)* ምዃኑ ንመላእ ደላዪ ፍትሕን ሓርነትን ህዝብና ክነበስር ንፈቱ። 

 

ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ኣብ'ቲ ዘካየዶ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዋዕላ፡ ብኣትኩሮ ዝረኣዮ ጉዳይ 

ዓለማዊ ኩነታት እዩ። ኣብ ዙርያ ዓለማዊ ኩነታት፡ ርእሰ-ሓያላን ሃገራት ኣብ ሓድሕዶም ዘሎ ናይ ፖለቲካ፣ 

ማሕበረ-ቁጠባዊን ወተሃደራውን ውድድርን ዘይምቅዳውን ኣብ ልዕሊ ኣብ ምምዕባል ዘለዋ ድኻታት ሃገራት ዘዕርፎ 

ዘሎ ፖሎቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን ተጽዕኖ ዓቢ ምዃኑ ርእዩ። ብተመሳሳሊ እቲ ዋዕላ ንዞባዊ ጉዳይ ኣልዒሉ 

ብምድህሳስ፡ ኣብ ዞባና ዘለዉ ተወዳደርቲ ሓይልታት ብዝኽተሉዎ ዘለዉ ተራጻሚ ፖለቲካዊ ሕሳባት ንብዙሓት 

ሃገራት ጠንቂ ሓድሕድ ኲናትን ምብትታንን፡ ንሚልዮናት ከኣ ጠንቂ ሞትን ስደትን ከምዝኾነ ገምጊሙ። ጽልዋን 

ድርኺትን ናይ'ዞም ሓይልታት ኣብ ከባቢና ብሓፈሻ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኤርትራ ከኣ ብፍላይ ዘለዎ ተራ 

ብዕምቆት ሪኡ። 

 

መስራቲ ዋዕላና፡ ኣብ ከባቢና ዝምዕብሉ ዘለዉ ሓደስቲ ኩለንትናዊ ፖለቲካዊ ቅልውላዋትን መንቀሊታቶም ኣመልኪቱ 

ኣብ ዝረኣየሉ፡ እዚ ብቕልጣፈ ዝኽሰት ዘሎ ዘይንቡር ተርእዮታት፡ መንቀሊኡ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይቅርዑይ 

ፖለቲካዊ ስርዓትን ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ኣተሓሳስባን ዝወለዶ ኮይኑ፣ እዚ ግዕዙይ ምሕደራታት ዝፈጠሮ ባዶነት፡ ከባቢና 

ንዝተፈላለዩ ናይ ቀረባን ርሑቕን ሓይልታት መነሃርያ ዝኾነሉ ኩነታት ብምፍጣሩ፡ እቲ ቅልውላው ከምዘጋደዶ 

ኣሚቱ። ናይ'ዚ መሰረታዊ ፍታሕ ናይ ህዝብታት ድሌትን ባህግን ዘማልእ ዲሞክራስያዊ ስርዓተ ምሕደራ ምትካል 

ምዃኑ'ውን ኣቐሚጡ። 

 

ዋዕላ ንህሉው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብምልዓል፡ ሃለዋት ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝኸፍኤ መልክዑ 

የንቆልቊል ምህላውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎን መዚኑ። ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልካዊ 

ምሕደራ ዘሎ ህዝብና፡ ኣደዳ ምጽናትን ምብትታንን ይኸውን ከምዘሎን መዚኑ። ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልካዊ ምሕደራ 

ዘሎ ህዝብና፡ ኣደዳ ምጽናትን ምብትታንን ይኸውን ከምዘሎን ብሰንኪ ህግደፍ ዝፈጠሮ ሕሱም ድኽነት ኣብ ኣዝዩ 

ትሑት ደረጃ መነባብሮ ተሸኺሉ ምህላዉን'ውን እቲ ዋዕላ ርእዩ'ዩ። ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ንህዝብና ዓፊኑ ካብ 

ማሕበረ-ሰብ ዓለም ክፍለ ፈሪዱዎ ከይኣክል፡ ሕጂ ከኣ ብጉልባብ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንኹሉ ኮረድዮታትን 

ምንቅስቓሳትን ደሪቱ፡ ኣብ ሕድሕዱ ከይራኸብ ዓጊቱዎ ከም ዝርከብን ካብ'ዚ ሓሊፉ ህዝብና ክታበት ኮሮና ቫይረስ 

ከይረክብ ከልኪሉ ግዳይ ሕሱም  ህልቂት ክገብሮ ጨኪኑ ምህላዉ መዚኑ። ዋዕላና ካብ ዙርያ ኤርትራ ከይወጸ ነቲ 

ህግደፍ ካብ ጸቢብ ጉጅላዊ ፖለቲካዊ ሕሳባቱ ነቒሉ ከም ዕቡድ ከልቢ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ክናኸስ ድሕሪ ምጽንሑ 

ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘካየዶ ወራርን ዝፈጸሞ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን ዝምታን 

ምጽናት ዓሌትን ብትሪ ኮኒኑ። 
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ዋዕላና ነቲ ኣብ'ዚ ሕጂ እዋን ህግደፍ ዘሳውሮ ዘሎ ኲናትን ዝነፍሖ ዘሎ ነጋሪት ጥፍኣትን ህዝቢ ኤርትራ 

ብዘይነሓፍነት ክነጽጎን ዳሃይ እቶም ኣብ ዘይምልከቶም ኲናት ተሳቲፎም ዝጠፍኡ ዘለዉ ደቁ ክሓትትን ጸዊዑ።  

 

ዋዕላና ኣብ ዙርያ ደምበ ተቓውሞ ኣመልኪቱ ኣብ ዘልዓሎ ጉዳይ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ጉዕዞ ቃልስና ብዙሓት 

ዕድላት ከጋጥሙ ዋላ'ኳ እንተጸንሑ የግዳስ ደምበ ተቓውሞ ነቶም ወርቃውያን ዕድላት ኣብ ረብሓኡ ከውዕሎም 

ከምዘይከኣለን ናይ'ዚ ምኽንያት ከኣ ዘለዎ ዓቕምታት ብዘይምስማሩን ንሃገራዊ ጉዳያት ሓደ ኮይኑ ደው ብዘይምባሉን 

ምዃኑ ገምጊሙ። በዚ መሰረት ዋዕላና ብተናጸልን ብቱን ኣካይዳን ዝብጻሕ ዓወት ከምዘየለ ብምእማን፡ ሎሚ ልዕሊ 

ማንም እዋን ደምበ ተቓውሞ ንዘለዎ ኩሉ ዓይነት ፍልልይ ኣቐሚጡ፣ ነቲ ህጹጽ ፍታሕ ዝደሊ ኣብ ኣዝዩ ተሃዋሲ 

ኩነታት ዘሎ ሃለዋት ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ሓድሽ ኣንፈት ኣወዳድባን ቃልስን ክኽተልን ካብ ሕሉፍ ተመኩሮኡ 

ክመሃር ጸዊዑ። 

 

ዋዕላና ንኹሎም ሃገራውያን ውድባትን ንመላእ ህዝብናን ኩሉ ዓቕምታቶም ናብ'ዚ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ተመስሪቱ 

ዘሎ ግንባር ክሰምሩ መጸዋዕትኡ ኣቕሪቡ። 

 

ብዘይካ'ዚ ዋዕላና ኣብ ኩሉ መስርሓት ቃልስና ኣብ ጎድንና ኮይኑ ንዝተሓባበረናን ዝደገፈናን ህዝብን መንግስትን 

ትግራይ ልባዊ ምስጋናኡ ብምቕራብ ምትሕብባሮምን ደገፎምን ክቕጽል ተላብዩ። 

 

ብተወሳኺ፡ ዋዕላና ኣብ'ዚ ፍሉይ መድረኽ ናብ መላእ ህዝብናን ማሕበረ-ሰብ ዓለምን እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ 

ኣሕሊፉ፤  

 

1. ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ህዝቢ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ወዲቕና ምህላውና ዘይከሓድ 

ሓቂ እዩ። ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ከም ህዝቢ ንምብራስና ዝተዓጥቀ ስለዝኾነን እቲ ብኽቡር መስዋእቲ 

ዝተረኸበ ነጻነትናን ልዑላውነትናን ኣብ ገዚፍ ሓደጋ የውድቖ ስለዘሎን ሎሚ ብሓደ ድምጺ *እምቢ ንምልኪ* 

ክትብል ጻውዒትና ነቕርብ። 

 

2. ዝኸበርኩም መንእሰያት ኤርትራ፡ ካብቲ ደረት ኣልቦ ህግደፋዊ ባርነት ክትናገፉ፡ ካብ መጋርያ እቶን ህግደፋዊ 

ኲናት ክትድሕኑን መጻኢኹም ብሩህን ውሑስን ክኸውንን ንኹሉ'ቲ ህግደፋዊ ሸርሒ ክተፍሽሎ እቲ 

ተዓጢቕኩሞ ዘለኹም ብረት ናብቲ ጸረ ህላወኹምን ጸረ ህላወ ህዝብኹምን ሃገርኩምን ዝኾነ ኣረሜን ጨቋኒ 

ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ክተቕንዑ፡ መጋበርያ ግፍዒ ካብ ምዃን ክትቁጠቡ፡ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ 

ንምድምሳስ ኣብ ዝግበር ፍትሓዊ ቃልሲ ግደኹም ብምብርካት ህዝብኹምን ሃገርኩምን ክትክሕሱን ሃገራዊ 

ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ክትዋጽኡን ንጽውዕ። 

 

3. ዝኸበርኩም ማሕበረሰብ ዓለም፡ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ/ኢሳያስ ንዝሓለፉ ርብዒ ክፍለ ዘመን ምሉእ፡ ንዞባናን ከባቢናን 

ዝህውጽን ዝዘርግን ዘሎ ጸረ ሰላም ጉጅለ ምዃኑ ተረዲእኩም ኣብ ልዕሊ እዚ ደረት ዘይብሉ ገበናት ዝፍጽም ዘሎ 

ኣራዊታዊ ጉጅለ ተሪር ተጽዕኖን ማዕቀብን ክትገብሩሉ ንምሕጸን።  

 

ኣብ መወዳእታ ዋዕላና ብመሰረት ዝበጽሖም ሓባራዊ ስምምዓትን መረዳእታን ናይ ቀረባን ርሑቕን መደባት 

ብምንጻር፡ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ብምሕላፍን ነዚ መሰጋገሪ መድረኽ ክሳብ ቀዳማይ ጉባኤ ዘገልግሉ መሪሕነት 

ብምምዛዝ ብዓወት ተዛዚሙ። 

  

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!! 

ድሕነትና ብስሙር ቃልስና!! 

ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!! 

 

21 ሕዳር 2021 ዓ.ም. 


