
 

 

                      

                          ሳልሳይ (3ይ) ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ፡  

ማእከላይ ሽማግለ : ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስደግኤ  ፡ ሳልሳይ (3) ስሩዕ ኣኼባን 

ዓመታዊ ገምጋምን ኣካይዱ ንውሽጣውን ግዳማውን ኩነታት ኤርትራ ኣብ ኩሉ መዳያቱ ብዕምቕትን 

ብኩውንነትን ገምጊሙ። ምኽንያቱ ካብ 18 – 20/ August/ 2018 ናይ (4) ውድባት ሓድነታዊ 

ጉባኤ ኣካይድና ኣብ ሓደ ውድብ ተጠርኒፍና ከኣ፡ ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስደግኤ) 

ዝብል መጸውዒ ስም ከምዝሓዝና እዉን ንህዝብና ብወግዒ ከምዝሓበርና ዝዝከር እዩ።   

ስደግኤ፡ ኣብ ሓድነታዊ ጉባኤ ዘጽደቖ ቕዋም ከምዝእዝዞ፡ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ኣብ (4) 

ኣዋርሕ ሓደ ግዜ ክካየድ፡  ዓመታዊ ገምጋም ከኣ ብፍሉይነት ክግበር ደንጊጉ። ዕላምኡ ከኣ 

ንውሽጣውን ግዳማውን ሓደስቲ ምዕባሌ ብኩውንነት ገምጊሙ፡ ንውድባዊ ምዕባሌና ዝሕግዙ 

ወሰንቲ ጉዳያት ኣዛሚዱ ከኣ፡ ተመጣጣኒ ለውጥን ምምሕያሽን ክገብር ይእዝዝ። ኣብ ስደግኤ 

ዝለዓለ ሓላፍነት ተሰኪሙ ተመጣጣኒ ምምሕያሽን ለውጥን ክገብር ሕጋዊ ስልጣን ዘለዎ ከኣ 

ማእከላይ ሽማግለ ከምዝኾነ ኣብ ቕዋምና ብንጹር ሰፊሩ ኣሎ። ፈጻሚት ኣካል ንመዓልታዊ 

ንጥፈታት ውድብ ከውሃሃድ ንዝተስከሞ ሓላፍነት ሕጋዊ ተሓታትነቱ ከረጋግጽ ግድነት ስለዝኾነ 

ኣቐዲሙ ብዕምቖት ገምጊሙ። ንሱ ዝገበሮም ለውጥን ምምሕያሽን፡ ዘሕለፎም ውሳኔታትን ፖሊስን 

ደሚርካ ብመልክዕ ጸብጻብ ከም ”እማመ” ብግሉጽነት ኣቕሪቡዎ። ማእከላይ ሽማግለ ብወገኑ ከኣ 

ነቲ ንዝቐረበ እማመ ከጽንዖ እኹል ግዜ ስለዝተዋህቦ እዉን ብሰፊሑን ብዕምቖትን ክግምግሞ ጽቡቕ 

ዕድል ነይሩዎ።  

                                   ማእከላይ ሽማግለ ዝዘተየሎም ጉዳያት፡  

ኣጀንዳ ኣኼባ፡ (1) ህሉው ኩነታት ስርዓት ኤርትራ (2) ኩነታት ህዝብናን ብኩውንነት ምግምጋም። 

(3) ናይ ወጻኢ ጂኦ - ፖለቲካዊ ኩነታት ዝፈጥሮ ሓደስቲ ለውጢ፡ ተራ ኤርትራን ጽልዉኡን እዉን 

ኣዛሚዱ ተንቲኑዎ። (4) ተራን ፖሊስን ስደግኤ ኣብ መስርሕ ሓድነትን ምዕባሌኡን ብዝርዝር 

ዳህሲሱዎ። (5) ውድባዊ ኩነታትን ምዕባሌኡን ኣብ ኩሉ መዳያት ንኣወንታን ኣሉታውንን ሸነኻቱ 

ገምጊሙ። (6) ስደግኤ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ብፍላይ ዘመዝገቦም ሓደስቲ ምዕባሌታት 

ብግቡእ ተንቲኑዎ። ብማዕሪኡ ከኣ ምስቲ ውድዓዊ ገምጋሙን ውጽኢቱን ዝሰማማዕ ምምሕያሽን 

ለውጥን ዘድልዮም ጉዳያት ፈላልዩ ውሳኔታት ኣሕሊፉ ሕጋውነት ኣልቢሱዎ። ኣብ 3ይ- ስሩዕ ኣኼባ 

ዝተዘተየሎም ዝርዝር ኣጀንዳ ኣብ ታሕቲ ብሓጺሩ ቐሪቡ ኣሎ።  

• ውሽጣዊ ኩነታት ሃገርና፡ ማእከላይ ሽማግለ ስርዓት ኤርትራ ምልካዊ ኣትሓሳሳብኡ ክቕይር ወይ 

ዝኾነ ለውጢ ክገብር ባህርያቱ ከምዘይፍቕደሉ ኩውንነትን ኤርትራ ከምዝምስክሮ ጽኑዕ እምነቱ 

ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ምኽንያቱ መስርሕ ሰላም ኢትዮ- ኤርትራ ምስተራእየ ከኣ ዉሑዳት ብገርሆምን 

ብየዋህነትን ለውጢ ክግበር ዝተጸበዩ ዉሑዳት ኣይኮኑን። ብኣንጻሩ ግና ዝኾነ ምምሕያሽ 

ከምዘይገብር  እቲ ግዜን ዘይቕየር መርገጺ ስርዓትን ብግብሪ ስለዘረጋገጾ ከኣ፡ ዝነበሮም ጉግይ 

ኣትሓሳስባ ክፍትሹን ክመሃርሉን ከምዝሕግዞም ተገንዚቡ። ምኽንያቱ ዘይሕጋዊ ስርዓት ምስ 

ህዝብን ምስ ደለይቲ ፍትሕን ሃገራዊ ዕርቒ ክገብር ድሉው ከምዘይኮነ ገምጊሙ። ናይ ፖለቲካን 

ሃይማኖትን ናይ ሕልና እሱራት ክፈትሕ ብመሰረቱ ከምዘይደሊ ኣመስኪሩ። ሰብኣዊ መሰል ከኽብር 



 

 

ናጻ ሚድያን ናይ ሓሳብ ናጽነትን  ክፍቕድ ፍጹም ከምዘይሓስብ ተገንዚቡ። ንሱ ዕድመ ምልካዊ 

ስልጣኑ ምንዋሕ ጥራይ ስለዘገድሶ ከኣ ብልዕልና ሕጊ ክምራሕ፡ ቕዋማዊ ለውጥን ህዝባዊ ምርጫን 

ክገብር ፍቓደኛ ኣይኮነን። ደሞክራስያዊ ምምሕዳር ከስፍሕ ፖለቲካዊ ጽገና ክገብር እዉን ድሌትን 

ቕሩብነትን ከምዘይብሉ ኩውንነት ኤርትራ ብግብሪ ከምዘረጋገጾ ብዕምቖት ገምጊሙ።   

ማእከላይ ሽማግለ፡ ዘይሕጋዊ ስርዓት ኮነ ኢሉ ብመደብ ስለዝፍጽሞ ከኣ፡ ከም ሳዕቤኑ ኩሎም 

ዓይነት መሰላት ጨፍሊቑ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ይቕጽሎ ከምዘሎ፡ 

ንክብሪ ሉኡላውነት እዉን ናብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ንሓደጋ የምርሓ ምህላዉ ተገንዚቡ። ንሱ ኣብ 

ስልጣን ክሳብ ዘሎ ግዜ ከኣ፡ ካብ ተሓታትነት ንከምልጥ ክከላኸል ጥራይ ስለዝሰርሕ፡ ዘይሰብኣዊ 

ባህርያቱን ዘይሕጋዊ ተግባሩን ክቕጽሎ ኣማራጺ ከምዘይብሉ ገምጊሙ። ምኽንያቱ ምልካዊ ስርዓት 

ብሕልና ተጣዒሱ ሰይጣናዊ ባህርያቱ ሕጂ ብሃንደበት ክቕይር፡ ቕዱስ ተግባር ክፍጽም ንህዝቢ 

እዉን ይቕሬታ ክሓትት ፈጺምካ ትጽቢት ከምዘይግበሉ ግብሪ ዝምስክሮ ብቑዕ መረጋገጽን 

መርትዖን ከምዝኾነ ብዕምቖት ገምጊሙ።  

• ኩነታት ህዝቢ፡ ማእከላይ ሽማግለ ኣብ 3ይ ስሩዕ ኣኼብኡ ካብ ዘረጋገጾ ጉዳይ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጌና 

በቲ ልሙድ ምልካዊ ኣትሓሕዛ ተቖሪኑ ከምዘሎ ኣረጋጊጹ። ምኽንያቱ ንሱ ንመሰል ህዝብን 

ምንቕስቓሱን ብጸጥታዊ ጸቕጢ ከርዕዶ፡ ብምቑጽጻርን ብምእሳርን መሰሉ ክግድቦ ክጥቐመሉ 

ዝጸንሔ ኣገባብ ይቕጽሎ ከምዘሎ፡ ናይ ህዝቢ ሓድነት ንምክፍፋል ብፖለቲካዊ ሜላ ብቐጻሊ 

ከምዝሰርሓሉ፡ ብሓሶትን ፕሮፖጋናዳን ከታልል እዉን ቐጻሊ ፈተነ ካብ ምክያድ ከምዘይተቖጠበ 

ገምጊሙዎ። ብሕጽረት ትሕተ ቕርጻዊ ኣገልግሎት ከኣ፡ ህዝቢ ናይ ማይ ኤለትሪክን ካልእ ጸገም 

መመሊሶም ይውስኹ ስለዘለዉ፡ ንዘይርጉእ ክብሪ ዕዳጋ ዘመጣጠን መቖጻጸሪ ኣገባብ እዉን 

ከምዘይብሉ ተገንዚቡ። ብሰንኪ ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ሕጽረት መድሃኒት ከኣ ጥዕና 

ዜጋታት ውሕስነት ዘይብሉ ኣብ ሕማቕ ደረጃ ከምዝበጽሔ፡ ማሕበረ - ኢኮኖምያዊ ቕልውላው 

ዝፈጠሮ ጸገማት ደሚርካ እዉን ናይ ናብራ ሕሰምን ድኽነትን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበዩ፡ ገበናትን 

ግፍዕን እናወሰኹ ይኸዱ ኣለዉ። ኣጠቓሊልካ ክምዘን እንኮሎ ከኣ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ 

ሕማቕ ኩነታት ከምዝወደቐ ብኩውንነት ገምጊሙዎ ማእከላይ ሽማግለ።   

ይኣክል፡ ኣብ ኣደባባይ ድላይካ ምዝራብ ጠባይ እናዓበየ ይኸይድ ስለዘሎ ከኣ፡ ነቲ መጋረጃ ፍርሒ 

ብመጠኑ ዝቕንጠጥ ተርእዮ ብግብሪ ድሮ የንጸባርቕ ከምዘሎ ተገንዚቡ። ምኽንያቱ ኣብ ኤርትራ 

ኣብ መንደቕ ይኣክል ዲክታተርነት ዝብሉ ክጽሓፍ ክልጠፍ  ምልክቱ ይርኣዩ ኣለዉ። ብኣንጻሩ ከኣ 

ምልካዊ ስርዓት ነዚ ህዝባዊ ስምዒት ንምዕጋት ተባሂሉ ካብ ዝጀመሮ ሓደ ሜላ፡ ኣብ መንደቕ ገዝኡ 

ዝኾነ ጽሑፍ እንተተረኺቡ ዋና ገዛ ሓላፍነቱ ክስከሞ፡ ሓሙሽተ ሺሕ (5, 000) ናቕፋ መቕጻዕቲ 

ክኸፍል እዉን ድሮ ብሓላፊ ምምሕዳር ሰምበል ተጀሚሩ ኣሎ። ደቒ ኣስመራ ከምዝብሉዎ ከኣ 

ብትእዛዝ ወዲ ዓይነታ ብሰንበል ዝጀመረት መቕጻዕቲ ኣብ ካልኦት ምምሕዳራት እዉን ምስፍሕፋሕ 

ኣይተርፋን’ዩ እናተባህለ ኣብ ጎደናታት ይሕጨጨሉ ከምዘሎ ተገንዚቡ። 

ሰራዊት ብተሪር ዲሲፕሊ ዝተታታሕዘ፡ ብትሑት ደሞዝ ገደብ ዘይብሉ ግዜ የገልግል ኣሎ። ሰብኣዊ 

ክብሩ ዝተጋህሰ ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ጸገማቱ ስለዝዓበየ ከኣ፡ ናብርኡ ብግቡእ ክመርሕ 

ብሰላም ቐሲኑ ክነበር ዕድል ኣይተዋህቦን። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ዘይዕጉብነቱ እናዓበየ ናብ ስደት እዉን 

ብጃምላ የመርሕ ከምዘሎ ዝተመስከረ እዩ። ኣብ ሰራዊት በብጊዚኡ ክቐርቡ ዝጸንሑ ተቛዉሞ ከኣ 



 

 

ብማእከሎት ጽፍሒ ተቛዉሞ ኣልዒሉ ከዘራርብ ከምዝጸንሔ ይፍለጥ። (ምድስካል) ብዙሓት 

ማእከሎትን ላዕለዎትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ካብ ስራሕ ጠጠው ኢሎም ኣብ ጎደና ክንቐሳቐሱ፡ ገሊኦም 

እዉን ክእሰሩ ናይ ኣደባብይ ሚስጥር’ዩ። ብሓደ ወገን ኣብ ዲያስፖራ ብይኣክል ዝብል ድምጺ 

ተላዒሉ ዘሎ ህዝባዊ ተቛዉሞ ብቑጽር ዓይነትን እናወሰኽ ይኸይድ ኣሎ። ብኣንጻሩ ከኣ ደገፍቲ 

ስርዓት ህግደፍ ዝነበሩ የንሳሕቡን ይውሕዱን ከምዘለዉ ተገንዚቡ።  

ኣብ መደምደምታ፡ ማእከላይ ሽማግለ ካብዞም ዝተጠቕሱ ብቑዕ ምኽንያታት ተበጊሱ ከኣ፡ ጠንቑ 

ምልካዊ ስርዓት ስለዝኾነ ተሓታትነቱ እዉን ክስከሞ ከምዝግባእ ኣስሚሩ። ምኽንያቱ እቲ ጨቛኒ 

ምልካዊ ስርዓት ስልጣኑ ከናውሕ ጉጅላዊ ረብሕኡ ከረጋግጽ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ሕልሙ ጋህዲ 

ክገብር ይሰርሕ። ብኣንጻሩ ከኣ እቲ ዝብደልን ዝጭቖንን ዘሎ ሓፋሽ ህዝቢ እዉን ብልዕልና ሕጊ 

ዝቕየድ ፍትሓዊ ምምሕዳርን ክነግስ፡ ሃገራዊ ረብሕኡን ናጽነቱን ከውሕስ፡ ኩሉ ዓይነት መሰሉን 

ሰብኣዊ ክብሩን ተረጋጊጹ እዉን ብሰላምን ቕሳነትን ሂወቱ ክመርሕ ይምነን ይቓለስን። ስለዚ ናይ 

ኣትሓሳስባን ናይ ረብሓን መሰረታዊ ፍልልይ ብባህርያቶምን ዕላምኡን ክልተ ኣንጻር ግርጭት 

ስለዝኾኑ ከኣ መትዓረቒ ኣገባብ የብሉን። ህዝቢ እዉን ነዊሑዎ መሪሩዎ ስለዘሎ ከኣ ዘይዕጉብነቱ 

እናዓብየ፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት እምነቱ ኣጉዲሉ ሕቖን ከብድን ካብ ዝኸውን ዉሑድ ግዜ 

ከምዘይገብረ ገምጊሙ።  

ብኣንጻሩ ከኣ ኣብ እዋን’ዚ ብፍላይ እቲ ዘይሕጋዊ ስርዓት ናይ ውሽጥን ናይ ወጻእን ህዝባዊ 

ምንቕስቓስን ተቛዉሞን ስለዝበርትዔ ፖለቲካውን ጸጥታውን ስክፍታ ከምዝፈጠረሉ ኣስሚሩሉ። 

ንሱ ነዚ ህዝባዊ ምልዕዓል ንምቑጻይ ንሓለፍቲ ጸጥታ ብተደጋጋሚ እናጸውዔ ዝህቦም ትእዛዝን 

ሓበሬታን ንባዕሉ እኹል መርትዖ ከምዝኾነ ገምጊሙ።  

ኣብ መወዳእታ፡ ማእከላይ ሽማግለ ንኹሉ መዳያቱ ኣገናዚቡ ከኣ፡ እቲ ውድዓዊ ኩነታት ኤርትራ 

በሲሉ ንለውጢ ዝዕድም ምቹእ ሃዋሁው ስለዘሎ፡ መሰረታዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ከኣ እቲ ሓደን 

ወሳንን ኣማራጺ መፍትሒ እዉን ብህዝባዊ ቓልሲ ጥራይ ከምዝዝጭበጥ ጽኑዕ እምነቱ ደጊሙ 

ኣረጋጊጹ ሳልሳይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ብህዝባዊ ነዚ  

• ጂኦ - ፖለቲካዊ ለውጥን ጽልዉኡን፡ ንዑደት ኢሰያስ ናብ ሱዳንን ብዕምቖት ዳህሲሱዎ። ክልቲኦም 

ሃገራት ኣብ 6 - ነጥብታት ተሰማሚዖም ዝርዝራቱ ግና ኣይተሓበረን። ስደግኤ ብእምነቱን 

ብዝኽተሎ ንጹር ናይ ወጻኢ ፖሊስን መሰረት ገይሩ፡ ብሓፈሻ ምስ ዓለም ብፍሉይነት ከኣ ምስ 

ጎረባብቲ ሃገራት፡ ኣብ ማዕረ መሰል ክብሪ ሉኡላውነትን ናጻ ድሌትን ዝሙርኮስ ሰላም ዝምድና 

መስሪትካ ንጸጋታት ክትጥቀመሉ ብሽርክነትን ምትሕግጋዝን ክትሰርሕ፡ ናይ ሓባር ረብሓን 

ምዕባሌን ስለዘረጋግጽ ከኣ ምርግጋጽ ንድግፎንን ነተባብዖን ቕዱስ ተግባር ከምዝኾነ እምነቱ 

ኣረጋጊጹ። ይኹን’ምበር ስርዓት ኤርትራ ግና ምልካዊ ኣትሓሳስብኡን ዘይሕጋዊ ተግባሩን ክቕይር 

ከምዘይክእል፡ ንዝጸንሖ ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎ ንጊዚኡ ንምኽሳብ ከም ሜላ ከምዝወሰዶ 

ገምጊሙ። ናይ ዶክቶር ኣቢ ኣሕመድ ጉዳይ ንኢትዮጵያውያን ዝምልከት ይኸውን ኮይኑ፡ ምስ 

ኤርትራ ዘዛምዱ ኣርእስቲ ጥራይ ክንጠቕስ ግና ግቡእ’ዩ። ምኽንያቱ ንኣብነት ዶክቶር ኣቢ ኣሕመድ 

ናይ ሰላም ኖበል ሽልማት ንክወስድ ብዙሓት መመዘኒ ረቛሕታት ዋላ እንተለዎ፡ ሓደ ካብ ዝዓበየ 

ረቛሕን ምኽንያትን ግና ድሕሪ 20 ዓመት ምስ ኤርትራ ሰላማዊ ዝምድና ከምዝመስረተ ደሚቑ 

ተገሊጹ። ኣብ ግንቦት/ 2018 ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ኢትዮ - ኤርትራ ብግብሪ ክምዘን 



 

 

እንተኾይኑ ግና፡ እቲ መሰረታዊ ሕቶ ዶብ ጌና ኣይተፈትሔን። ክልተ ኣህዛብ እዉን ንወለዶታት 

ዘላቒ ሰላም  ከረጋግጹ ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ተኸባቢሮም ናይ ምዝርራብ መሰሎም ኣይከበረን። እቲ 

ሕጋዊ ውዕላት ዝበሃል ብግሉጽነት ንህዝቢ ስለዘይተሓበረ ከኣ፡ ሚስጥራውነቱን ዕላምኡን ምስ ግዜ 

ከምዝገሃድ ከም ዉሁብ ወሲድና ክሳብ ሕጂ ግና፡ ካብ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን መኽሰብ 

ወጻኢ ካልእ ዝጭበጥ ግብራዊ ውጽኢትን መሰረታዊ ለውጥን ከምዘይተራእየ ገምጊሙ። ብተወሳኺ 

ከኣ ኣብ መመረቕታ ሃገራዊ ፓርክ ኢትዮጵያ ዶክቶር ኣቢ ኢሰያስ ስለዝወከሎ ናይ ክልቲኦም ዘረባ 

ከምዘጠቓልል ብወግዒ ገሊጹ። ብጣዕሚ ዘገርም’ዩ! ምኽንያቱ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጡ  2- ስበ 

ስልጣን ኤርትራ ከኣ፡ ኣምባሳደር  ኣርኣያ ደስታ ኣብ ሓድነት ኣፍሪቓ ቐዋሚ ወኪል ኤርትራ። 

ሰመረ ርእሶም ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም። ስለዚ ሓዲኦም ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ 

መመረቕታ ፓርክ ክሳተፍ መደረ ከስምዕ ዘይተደልየሉ ምኽንያትን ዕላማን ንጹር ኣይኮነን። ኣብ 

መመረቕታ ሃገራዊ ፓርክ ኩሎም መራሕቲ ጥራይ ክርከቡ ግድነት ዝገብሮ ፖሮቶኮል ኣይነበረን። 

ንኣብነት ናይ ጂቡቲ ፕረሲደንት ኣይተሳተፈን ንዕኡ ወኪሉ ግና ካልእ በዓል ስልጣን ከምዝተሳተፈ 

ብወግዒ ሰሚዕና።  

• ፖሊሲ ሓድነት፡ ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ ኣቐዲሙ ዝሓንጸጾ ፖሊሲን ንግብራዊ ውጽኢቱ 

ዳግማይ ዳህሲሱ፡ እምነቱን ንጹር ፖሊሲ ሓድነትን ኣብ ቦትኡ ከምዘሎ ኣረጋጊጹ። ምኽንያቱ ኣብ 

ደለይቲ ፍትሒ ዘሎ ፍልልይ ካልኣዊ ስለዝኾነ ብደሞክራስያዊ ዘተ ጥራይ ከምዝፍታሕ ጽኑዕ 

መትከላዊ እምነቱ ኣስሚሩ፡ ኣብ ጉዳይ ሓድነት እዉን ብግብሪ ሓያል ጻዕሪ ኣካይድና ብውጽኢቱ 

ክምዘን እንተኾይኑ እቲ ዝተዓወትናሉ ጥራይ ዓቢ ትርጉም ኣለዎ። ብተወሳኺ ምስ ካልኦት ውድባት 

ጀሚርናዮ ዘለና ርክባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ስለዝደየበ ተስፋ ዝህብ ምዕባሌ ስለዘለዎ ናብ ፍጹም 

ሓድነት ከሰጋግር ትጽቢት ከምዝግበረሉ፡ ግብራዊ ውጽኢቱ ግና ምስ ግዜን ምዕባሌን ከምዝምዘን 

ኣረጋጊጹ 3ይ - ስሩዕ ኣኼባ ስደግኤ። ብኣንጻሩ ከኣ ዘመዝገብናዮ ዓወት እዉን እኹል ስለዘይኮነ 

ዝያዳ ተወሳኺ ጻዕሪ ከምዘድልዮ ገምጊሙ። ምኽንያቱ ኣገዳስነት ሓድነት ንሕጅን ንሓዋሩ ወለዶን 

ወሳንን ዓብን ሃገራዊ ብድሆ ስለዝኾነ፡ ስደግኤ ከም እምነቱ ኣብ ግዜናን ህላወናን ናትና ተራ 

ክንጻወት እጃምና ክንገብር ታሪኻዊ ከምገብሮ ኣስሚሩሉ። ምኽንያቱ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት 

ዝቐንዔ ንሓድነት እዉን ዝዕድም፡ ኣብ ዝተሓተ እስትራተጂካዊ ዕላማ ተሰማሚዕና ተወሃሂድና 

ንሰርሓሉ፡ ናይ ሓባር መቓለሲ ባይታ ምህናጽ እዉን መድረኻዊ ጠለብ ስለዝኾነ ኩውንነታዊ 

መልሲ ከምዘድዮ ኣረጋጊጹ። ኣብ ኣፈጻጽምኡ ከኣ ክውስዱ ዝግብኦም ግብራዊ ስጉምትን ተክኒካዊ 

ለውጥን ክንገብር ስለዝግባእ፡ ኩሉና ደለይቲ ፍትሒ እዉን ብማዕረ ንስከሞ ሃገራዊ ግዴታ ስለዝኾነ 

ከኣ፡ ቕሩብነትና ኣረጋጊጽና ብግቡእ ክንፍጽም ትጽቢት ከምዝግበረልና ተገንዚቡ። 

ኣብ መወዳእታ፡ ማእከላይ ሽማግለ ኣብ ኤርትራ ብሱል ኩነታታትን ናይ ለውጢ ምቹእ ሃዋሁውን 

ስለዘሎ ብከመይ ንረብሓና ንቕይሮ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ከኣ፡ ተመጣጣኒ ዝኾነ ኩውንነታዊ 

መልሲ ክንህበሉ ስለዝግባእ፡ ኩልና ደለይቲ ፍትሒ ዝተወሃሃደ ጻዕሪ ገይርና ብግብሪ ክንሰርሓሉ 

ማዕረ ግዴታ ከምዘለና ኣረጋጊጹ። ብተወሳኺ ከኣ ስደግኤ ካብ መትከላዊ እምነቱን ንጹር ናይ 

ሓድነት ፖሊሲን ተበጊሱ፡ ንመስርሕ ሓድነት ምቕልጣፍ ከምዝሕግዙ ዝግምቶም ሓሳባትን ናይ 

ኣፈጻጽማ ኣገባቡን ከም እማመ ብንጹር ኣቕሪቡ ብግብሪ ክስርሓሉ እዉን ሓዳስ ኮሚቴ መዚዙ 

ስለዘሎ፡ ምስ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪላዊ  ማሕበራት፡  ኣገደስቲ ውልቐሰባትን ትካላትን 

ተራኺባ ከኣ፡ ደሞክራስያዊ ዘተ ከተካይድ ክትዕድም ኣብ ዝተዓደመትሉ እዉን ክትሳተፍ ውሳኔ 



 

 

ኣሕሊፉ። እታ ኮሚቴ ሓድነት ብግቡእ ስርሓ ክትቕጽል ብሃናጺ ኣማራጺ ሓሳባን ቕኑዕ ኣገባባ 

ኣፈታትሓ ጉዳያትን ክትትዓጻጸፍ ከምዝግብኣ ሕድሪ ኣሰኪሙ ዓወት ተመንዩላ ማእከላይ ሽማግለ።    

5. ማእከላይ ሽማግለ፡ ኣብ ስሩዕ ኣኼብኡ ኣተኩሮ ካብ ዝሃበሉ ጉዳይ ሓደ ኣብ ውድባዊ ኩነታትናን 

ምዕባሌኡን ዝምልከት ንኣወንታን ኣሉታውን ሸነኻቱ ይኹን ንጠንቑን ሳዕቤኑን ኣዛሚዱ ብዝርዝርን 

ብዕምቖትን ገምጊሙዎ።  

• ኣወዳድባና፡ ብሓደ ወገን ኣብ ኣወዳድባና ብቑጽርን ዓይነትን ዝወሰኸ ንኣወንታዊ ውጽኢቱኡ 

ኣሞጉሱከኣ፡ ምዕባሌኡ ክዕቐብ ምስ ግዜ እዉን ዝያዳክብርኽ ሓያል ጻዕሪ ከምዘድልዮ ኣስሚሩሉ። 

በቲ ካልእ ወገን ከኣ ኣብ ኣወዳድባና ዝነበረ ሕጽረት ከም ኣሉታዊ ተወሲዱ ንጠንቑን ሳዕቤኑን 

ብዝርዝር ገምጊሙ። ብማዕሪኡ ከኣ ምምሕያሽ ዘድልዮም መፍትሒ ሓሳባትን ኣገባባትን ዘትዩ 

ውሳኔ ኣሕሊፉ። ብኡ መሰረት ከኣ ኣብ ውሽጣዊ ኣወዳድባና እዞም ዝስዕቡ ለውጢ ክግበሩ 

ተወሲኑ።  

• ኣብ ቕርጽን ሓላፍነትን ዝገበሮ ገለ ምቕይያር ከኣ (1) ብፈጻሚት ኣካል ትምራሕ ሓዳስ ክፍሊ 

መጽናዕቲ ኣቑሙ። (2)  ናይ 3- ፈጸምቲ ኣካል እዉን ናይ ስራሕ ቦታ ምቕይያር ተፈጺሙ። (3) 

ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ንዞባታት ክመሓደር ናይ ፈጻሚት ኣካል ናይ ስራሕ ቦታ ምቕይያር 

ተገይሩ። (4) ንቕርጽን ምምሕዳርን ዞባታት ከምዝነበሮ ክቕጽል፡ ምስ ስፍሓቱን ፍሉይ ባህርያቱን 

ዝሰማማዕ ከኣ ምምሕያሽ ዘድልዮ ናይ ማእከላይ ሽማግለ ኣመዳድባ እዉን ምቕይያር ዘድልዮ ውሳኔ 

ኣሕሊፉ ማእከላይ ሽማግለ።   

• ዲፕሎማስያዊ መዳይ፡ ስደግኤ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ኣብ በበይኑ ቦታታት 

ዘካየዶ ርክባት ከኣ ዝምድና ዝምስረተሉ ኣጋጣሚ ምንባሩ ዝርዝሩን ውጽኢቱን ዳህሲሱዎ። ጂኦ 

ፖለቲካዊ ምዕባሌ ዝፈጥሮ ጽልዋ ከኣ ክመሃረሉ ፍልጠቱ ከስፍሕ ይኹን ሞያዊ ምኽሪ ክረክብ 

ስለዝሓገዞ እዉን ከም ኣገዳሲ ኣወንታዊ ምዕባሌ ገምጊሙዎ። ይኹን’ምበር ዲፕሎማስያዊ 

ዝምድንኡ ዓቒቡ ብዝማዕበለ ኣገባብ ክቕጽሎ ግና፡ ሓያል ጻዕርን ሞያዊ ብቕዓትን ስለዘድልዮ ከኣ፡ 

ምድላዋቱ ክሕይልን ከስፍሕን  

ዓቢ ስራሕን ዕማምን ከምዝጽበዮ ተገንዚቡ ከኣ ቕሩብነቱ ከረጋግጽ ከምዝግብኦ ኣረጋጊጹ ማእከላይ 

ሽማግለ።  

              ማእከላይ ሽማግለ ስደግኤ፡ በዚ ኣጋጣም’ዚ ዘምሓላልፎ መልእኽቲ፡  

• ሰራዊት ኤርትራ፡ ብኣካል ትሳተፉዎ ብግብሪ እዉን ትሰግሩዎ ዘለኹም ኩነታት ልዕሌኹም ኮይና 

ክንዛረብ ብዙሕ ኣይንደፍርን። 

ይኹን’ምበር ኣብ ልዕሌኹም ዘለና ኣረዳድኣን ገምጋምን ግና ንምጥቓስ ኣፍቕዱልና። ብእምነትና 

እቲ ዝበዝሕ ክፋል ሰራዊት ብተሪር ዲሲፕሊን ይተሓዝ። ብትሑት ደሞዝን ገደብ ዘይብሉ ግዜን 

ዘገልገለ ዕድመ ንእስነቱ እዉን ኣብ ሰራዊት ዝበለየ እዩ። ኩሉ ዓይነት መሰሉ ማለት ሰብኣዊ ክብሩ 

ዝተገፈፈ፡ ደሞክራስያውን ሕጋውን መሰላቱ ዘይተኸብረ ብግብሪ ዝተጋህሰ እዩ። ዝበዝሕ ሰራዊት 

ናጽነት ምንቕስቓሱ ዝተገደበ እዩ። ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ሽግር ስለዘለዎ ከኣ ናብርኡን 



 

 

ቤተሰቡን ንምእላይ  ዓቢ ጸገም ስለዘለዎ ከኣ፡ ሰላምን ቕሳነትን ዘለዎ ሲቪላዊ ሂወት እዉን 

ከስተማቕር ዕድል ከምይረኸበ ብዕምቖት ገምጊሙ።   

ኣብ መወዳእታ፡ ማእከላይ ሽማግለ ኣብ ላዕሊ ዝጠቕሱ ሓቕታት መሰረት ገይሩ ከኣ፡ ዝበዝሕ ክፋል 

ሰራዊት ብኹሉ መልክዕታት  

ክምዘን እንተኾይኑ ዉጹዕ  ስለዝኾነ፡ ረብሕኡ እዉን ምስ ረብሓ ህዝቡ ጥራይ ከምዝረጋገጽ 

ተገንዚቡ። ንዝተጋህሰ መሰላቱ ከረጋግጽ ህዝብን ሃገርን እዉን ከድሕን ኣካል ለውጢ ክኸውን 

ሓላፍነት ከምዘለዎ ተገንዚቡ። ስለዚ ስደግኤ ሰራዊት ምስ ህዝቢ ብምውውሃድ ከኣ ሓንሳብን 

ንሓዋሩን ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ክትቓለሱ ህዝባዊ ምልዕዓል ክትገብሩ ነተባብዕ። ትስከሙዎ 

ሃገራዊ ሓላፍነት ብግብሪ ክፍጸም ከምዝኽእል ስለንኣምን እዉን ታሪኻዊ ጻውዒትና ብኣኽብሮት 

ከነቕርብ ግቡእ ይመስለና።  

• ማእከላይ ሽማግለ፡ ኣብ ላዕሊ ከምዝተጠቕሱ ውድዓዊ ኩነታት ኤርትራ ንለውጢ ብሱል ሃዋሁው 

ኣሎ። ስለዚ ዕድመ ምልካዊ ስርዓት ንምሕጻር ተወሳኺ ክሳራ እዉን ንምክልኻልን መድረኻዊ 

ጠለብ ከነማልእ ሃገራዊ ግዴታ ኣለና። ብኩልና ደለይቲ ፍትሒ ዝካየድ ዘሎ ሓያል ቓልስን 

ኣወንታዊ ውጽኢቱን ክኸብርን ክምስገንን ከምዝግብኦ  ጽኑዕ እምነቱ ኣረጋጊጹ። ይኹን’ምበር ንሱ 

እኹል ስለዘይኮነ ምዕባሌና ዓቒብና ዝያዳ ናህሪ ክንውስኽ፡ ንዘለና ጉድለት ዝእርም ንሃጓፍና 

ዝምልእ፡ ንሕሉፍ ጌጋና እዉን ዝእርም ሃናጺ ኣማራጺ ሓሳብን ቕኑዕን ደሞክራስያውን ኣገባብ 

ኣፈታትሓ ከምዘድሊ ገምጊሙ። ንኹልና ዘወሃህድ ናይ ሓባር መቓለሲ ባይታ ምህናጽ ከኣ ኣማራጺ 

ከምዘይብሉ ብምእማን ከኣ ኩልና ብማዕረ ክንሰርሓሉ ጻውዒቱ ብኣኽብሮት የቕርብ።  

• ኣብ ዲያስፖራ ይኣክል ብዝብል ድምጺ ህዝባዊ ምልዕዓል እናዓበየ ይኸድ ስለዘሎ ተሳታፍነት 

ህዝብና ምብራኹ ነተባብዖን ነሞጉሶን። ኣብ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ እዉን ስምባደ ፈጢሩ 

ከምዘሎ ኩልና ንግንዘቦ እዩ። በብዝነበረሉ ከባቢታት ተበጊሱ ዘሎ ድምጽን ህዝባዊ ምልዕዓልን 

ናህሩ ዓቒቡ ኣጸቢቑ ክሕይል ከኣ ኣወዳድብኡ ክሰፍሕ ትጽቢት ስለዝግበረሉ ኣስሚሩሉ። ንሱ ከኣ 

ኣድማዒ ተራ መታን ክጻወት እዉን ሓላፍነታዊ ባህርያትን ሓያል ደሞክራስያዊ ብቕዓት ናይ 

ኣመራርሓ ክህልዎ ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ። ማእከላይ ሽማግለ ንህዝባዊ ምንቕስቓስ ሞራላዊ 

ምትብባዕ ከምዘድልዮ እምነቱ ኣረጋጊጹ ኣወዳብኡ ንምሕያል እዉን ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ለበዋ 

ኣምሓላሊፉ። 

• ህዝቢ ኤርትራ ዝሕልፎ ዘሎ ሓሳረ መከራ ዘንጊዕኩም ግና፡ እቶም የዋህነት ደገፍቲ ህግደፍ ንሓቒ  

ክትሽፍኑ ዘይቕቡል ምኽንያት ኣቕሪቦም ክማጎቱን ክትከላኸሉን ኣብ ትሰምዓሉ እዋን ከኣ ባዕሚ 

የገርም። ምኽንያቱ ብሕጊ ተፈጥሮ ደቒ ሰባት ንኹልና ብማዕረ ካብ ዝተዓደለና ነገራት ሓደ ሰብኣዊ 

ሕልና እዩ። ገለ ካብ ሕዋሳናት ከኣ ክሰምዕ ክዕዘብ ክቐርጽ፡ ኣእእምሮ እዉን ከስተውዕልን ክሓስብን 

ሕማቕን ጽቡቕን እዉን ክፈላሊ’ዩ ተፈጢሩልና። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ቕዋምን ሕጋዊ ኣሰራርሓን 

ተጣሒሱ ሕጊ ኣልቦ ክኸውን፡ ከማኻ ደቒ 9 - ወርሒ ንህዝቢ ድላዮም ክገብሩ፡ በደልን ገበንን 

ክፍጽሙ ናይ ህዝቢ ቓንዛን ሕሰምን፡ ብዝሒ ስደትን ሞትን ወዘተ ትሰምዑን ትዕዘቡን ኣለኹም። 

ስለዚ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዘሎ ሓቕታታ ክሒድካ ብካልእ ስነ ሞጎት ክትቕይሮ ንሓሶትን ምትላልን 

ከተቖናጅዎ ምፍታን ከኣ፡ እቲ ህዋሳትን ዝሓስብ ኣእምሮን ዲዩ ደንዚዙ ጥዕና ጎዲሉዎ ? ወይስ እቲ 



 

 

ሰብኣዊ ሕልና’ዩ ብረብሓን ጸቢብ ወገናዊ ኣትሓሳስባን ተዓብሊሉ ከም ስብሒ ተሸፊኑ ዝብሉ 

ሕቶታት ናይ ስነ ኣእእምሮ መጽናዕትን ግብራዊ መልሲ ከምዘድ ተገንዚቡ። ስለዚ ደገፍቲ ህግደፍ 

ኣይፋልኩምን ኣብ ጎኒ ህዝብኹም ክትስለፉ ብኣኽብሮት ንጽውዕ።  

ኣብ መደምደምታ፡ ማእከላይ ሽማግለ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ብቑዕ ምኽንያታት ተበጊሱ፡ 

ኩልና ደለይቲ ፍትሒ ካብ ዘይደሞክራስያዊ ባህርያት ክንቑጠብ፡ ኣብ ክንዲ ምድፍፋር ምክብባር 

ክህልወና የተባብዕ። ካብ ፖለቲካዊ ሃልኪ ወጺእና ከኣ ብቐዳምነት ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት 

ኣተኩርና ክንሰርሕ፡ ኣብ ዝተሓተ ፕሮግራም ዘሰማማዕ እስትራተጂ ሓቢርና ክንሃንጾ እዉን 

ደሞክራስያዊ ከምዝገብሮ እምነቱ ኣረጋጊጹ። ንሱ ከኣ ንገሊኡ ዝዕድም ንገሊኡ ዝግልል ዘይኮነ፡ 

ብኣንጻሩ ንኹሉ ብማዕረ መሰል ዘሳትፍ ብግብሪ ከኣ ዝሓቑፍ ሰፊሕ ኮንፈረንስ ክግበር ይጽውዕ። 

ብግሉጽነትን ምክብባርን ሰፊሕ ደሞክራስያዊ ዘተ ብምክያድ ከኣ ብዕግበትን ናይ ሓባር ስምምዕን 

ብግብሪ ንምህናጹ እዉን ይከኣል ‘ዩ ዝብል እምነት ከምዘለዎ ኣረጋጊጹ። ፋይናንስያዊ ወጻእታቱ 

ዘዝግብኣና ስልዒት ክንወስድ፡ ኣብ ኣወዳድብኡ ክንክተሎ ዝግባእ ተክኒካዊ ኣገባቡን ወዘተ እዉን 

ብምርድዳእ ክፍጸም ይኽእል። ነፍሲ ወከፍና ከኣ ንፍጽሞ ዕማም ተነጺሩ ከነወሃህዶ ከምዝግባእ 

ገምጊሙ። ማእከላይ ሽማግለ ንህጹጽ መድረኻዊ ጠለብ ብኩውንነት ክንምልሽ ኩሉና ማዕረ ሃገራዊ 

ግዴታ ተሰኪምና ብግቡእ ክንሰርሓሉ ብኣኽብሮት ይጽውዕ። ብሓላፍነታዊ ኣገባብ ክንረዳእ ቕኑዕን 

ሓላፍነታውን ስለዝኾነ ከኣ ለበዋን ምሕጽንታን እዉን ብኣኽብሮት የቕርብ ከምዘሎ የረጋግጽ።  
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ማእከላይ ሽማግለ  

ስሙር ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስደግኤ    

      United Eritrean Democratic Front (U.E.D.F)  

 


