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  ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ       الجبهت الديمقراطيت اإلريتريت المتحدة 

                                                     United Eritrean Democratic Front 

                                 ስዯግኤ - ንህሉው ኩነታት ኤርትራ ገምጊምና፡  

                      ሓዱሽ እስትራተጂ ቐይስና ብምትሕብባር ክንስርሓሉ ይጽውዕ።  

ብዕለት 03/ 12/ 2020 - ዯለይቲ ለውጢ ተቓለስቲ ካብ ውዴብ ዯምሓኩኤ (ብሄረ ኩናማ) ዜርከቡዎም ኣሕዋትና ካብ ኢትዮጵያ 

ንሱዲን ክሰገሩ ኣብ ከባቢ ሓፊር-ሓምዲይት ብስርዓት ኤርትራ ተኹሲ ኣጋጢሙዎም። መንግስቲ ሱዲን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ውግእ 

ጋጥም ሎ ውግእን ስዯትን ንድባቱ ብጥብቒ ይቖጻጸር ስለሎ፡ ተኹሲ ሰሚዑ ንዛጋታትና ተቀቢልዎም ኣሎ ። ካብኦም ነቶም 4 - 

ዉጉኣት ኣሕዋትና ከኣ ንከሽመል ግርባ ሱዲን ወሲደ ሕክምናዊ ክንክን ይገብረሎም ከምሎ ተረጋጊጹ። ወከልቲ ስሙር 

ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግኤ) ነቲ ኩነታት ብቐረባ ተኸታቲሎም ንዯለይቲ ተቓለስቲ ናይ ዑቑባ መሰሎም ክኸብር ምስ 

ዜምልከቶም ትካላትን ሰበ ስልጣናት ተራኺቦም ዛጋታትና ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ናይ ዑቕባ መሰሎም ክኸብር ጥርዓኑ ኣቕሪቡ፡ 

ጽቡቕ ምርዴዲእ ኣካይደ። ሰበ ስልጣናት ሱዲን እዉን ንተበግሶን ርእይቶን ስዯግኤ ሰሚዖም ክትሓባበሩ ቕሩባት ከምዜኾኑ ረጋግጽ 

ኣወንታዊ መልሲ ከምዜሃብሉ ኣረጋጊጾም ወከልቲ ስዯግኤ። ስለዙ ኩሉ ዯላይ ፍትሒ ፖለቲካውን ሲቪላውን ማሕበራት ይኹኑ ኣብ 

ኩሉ ውዲቤ የለዉ ኣብዜሓ ዴምጺ Silent Majority ንተቓለስቲ ብጾትና ንምትሕግጋዜ ዴምጽና ከነስምዕ ንመሰሎም ክንጣበቕ 

ግዳታ ከምለና ከም መኻኸሪ ከነቕርብ ክንጽውዕ ሓላፍነታዊ ይመስለና።  

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግኤ) ብስርዓት ኤርትራ ዜውሰደ ለዉ ኣዕነውቲ ነገራትን ኣብ ዛጋታትና ዜፈጠሮ ዕንወትን 

ኣዚሚደ ብክልተ መልክዕ ምግምጋሙ ኣገዲሲ ይመስለና። ምኽንያቱ 

ቐዲማይ፡ ምልካዊ ስርዓት ኢሰያስን ህግዯፍን ካብ ለዎ ቒምን ቕርሕትን ተበጊሶም፡ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ንምንዋሕ ንረብሕኦም 

ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዜካየዴ ሎ ውግእ ጣልቓ ብምእታው ምስ ፈዯራላዊ መንግስቲ ተሓባቢሮም ይሰርሑ ከምለዉ ኩልና 

ንከታተሎ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብቲ ይምልከተና ዉግእ ኣትዮም ብዘሓት ተሰዊኦም፡ ብዘሓት 

ውጉኣት እዉን ኣብ ዜተፈላለየ ሕክምና ከምለዉ ህዜብና ረጋገጾ ሓቒ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ 90, 000 ኤርትራውያን ስዯተኛታት 

ኣብ ሓዯገኛ ናይ ኩናት ዝባ ኣብ ክልል ትግራይ ከምለዉ ይሕበር። ገለ ካብኦም እዉን ንኤርትራ ዜኣተዉ ከምለዉ ይፍለጥ። 

መኣስን ብከመይ ኣገባብን ኣትዮም ግና ተወሳኺ ዜርዜርን መጽናዕትን ዴልዮ ጉዲይ እዩ።  

ኣብ ይምልከተና ኩናት ኣይንኣቱን ኢና ዜበሉ  ሓለፍትን ተራን ኣባላትን ምክልኻል ብኣማኢት ዜቑጸሩ ተኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ 

ክልተ ኣጋጣሚታት እዉን ሓዴሕዲዊ ተኹሲ ተኻይደ ጉዴኣት ከምዜወረዯ ተረጋጊጹ ኣሎ። እዝም ዜተጠቕሱ ነገራት ኩሉ ኤርትራዊ 

ዜከታተሎ ጉዲይ ከምዜኾነ ንኣምን። ስለዙ ስዯግኤ ከም ውዴብ ብስርዓት ኤርትራ ዜተወስደ ይሓላፍነታዊ ኣዕነውቲ ፍጻሜን 

ሳዕቤን ኩናትን ብመርትዖ ከነረጋግጾ ብሰነዴ ክሕዝም ብዜተኻእለ መጠን ዓቕምና ዜፈቕድ ጻዕሪ ከምእነካይዴ ክንሕብር ንፈቱ። 

ይኹን’ምበር ኣብ ኢዴና ሎ መርትዖ እኹል ሙሉእ መርትዖ እዩ ንምባል ዴፍር ስለይኮነ ተወሳኺ መጽናዕቲ ከምዴልዮ 

ንግንብ። ስለዙ ስዯግኤ ምስ ካልኦት መቓልስትና መሻርኽትና ተሓባቢርና፡ በብኩርንዑ ለዉ ሓበሬታት ተዋህሊሉ ብግቡእ 

ተገምጊሙ፡ ናይ ሓባር መዯብ ከነውጽእ ናይ ሓባር ሓዱሽ እስትራተጅን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገቡንን ኣወሃሂዴና እዉን ተሓባቢርና 

ተሓጋጊዜና ክንሰርሕሉ ወሳንን ኣዴማዕን ከምዜኸው ለና ጽኑዕ እምነት ከነረጋግጽ ንፈቱ።   

ካልኣይ፡ ስርዓት ኤርትራ ንግዜያዊ ፖለቲካዊ ረብሕኡ ዜፍጽሞ ሎ ኣዕናዊ ተግባራት ብዋጋ ንጹሃት ዛጋትትና ይፍጽሞ ዋላ እንተሎ፡ 

እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዜፍጸም ሎ ገበን እዉን ብፖለቲካዊ ኣገማምግማ ናቱ ኣወንታዊ ጽልዋ ከምዜፈጠረ ንርዲእ። ምኽንያቱ ኣብ 

ይምልከተና ኩናት ኣይንኣቱን ኢና ኢሎም ንኣዕናዊ ትእዚዜ ዜተቛወሙ ምእሳር ሓሓሊፉ እዉን ሓዴሕዲዊ ተኹሲ ምግጣም ክቡር  

mailto:uedf2012@gmail.com


 

2  ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡        uedf2012@gmail.com   United Eritrean Democratic Front 

 

 

 

ዋጋ ይኽፈሎ ምህላዉ ልዑል ኣተኩሮ ሂብና፡ ካብ ስምዒት ወጺእና ብግቡእ ክንግምግም ኣለና። ምኽንያቱ ይጥርኑፍ ተቛዉሞ 

ይሰፍሕ ስለሎ፡ ንለውጢ ዜዴርኽ ዓቢ ምልክት ስለዜኾነ። ብኣንጻሩ ከኣ ምልካዊ ስርዓት እዉን ናይ ተቛዉሞ ስምዒት ናብ ካልእ 

ከይልሕም ዓቢ ጸጥታዊ ስግኣት ስለዜፈጠረሉ ንምቑጽጻሩ ንምብርዓኑ ኣብ ከቢዴ ጸጥታዊ ወጥሪን ሻቕሎትን ተጸሚደ ከምሎ 

ዜሕብሩ ሓቕታት ብተዯጋጋሚ ይቐርቡ ኣለዉ።  

               ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግኤ) በዙ ኣጋጣም’ዙ ምሓላልፎ መልእኽቲ፡  

1. ለናዮ መዴረኽ ኣዜዩ ሓዯገኛን ኣሰካፍን ስለዜኾነ ሃገርና ኣብ ቓራና መንገዱ ከምለና ንግምግም። ምኽንያቱ ብሓዯ ወገን 

ብምልካዊ ስርዓት ዜፍጸሙ ለዉ ኣዕነውቲ ተግባራት ኩልና ንሰምዖ ንከታተሎ ኣለና። በቲ ካልእ መዲዩ ከኣ ህዜብና ግዲይ ኮይኑ 

ዜሓልፎ ሎ ኣዜዩ ጽንኩር ኩነታት ይኹን ክብሪ ሉላውነትና ንምብራዜ እዉን ክእለሙ ዜጸንሑ ጸጥታዊ፡ ወትሃዯራውን 

ፖለቲካውን ውዱትን  ተመስሪሑ፡ ዴሮ እዉን እቲ ኣዕናዊ ስጉምቲ ብግብሪ ተጀሚሩ ከምሎ ኩልና ተቓለስቲ ብሓባር ንሰምዖን 

ንከታተሎን ጉዲይ እዩ ዜብል እምነት ኣለና። ስለዙ 

 ስዯግኤ፡ ንህጹጽን መዴረኻውን ሕቶ ኩልና ተቓለስቲ ዯለይቲ ፍትሒ  ሓቢርና ክንዜትየሉ ብኩውንነት ክንግምግሞ ንጽውዕ።  

2. ስዯግኤ፡ መጻኢ ዕዴል ህዜብና ካብ ዜኸፍኤ ሓዯጋ ንምዴሓን፡ እታ ብዋጋ እሽሓትን ብህዜባዊ ዴምጺ ረፈረንዯምን ዜተረጋገጸት 

ሃገርና ሉኡላዊ ክብሪ ኤርትራ ክነውሕስ እንታይ’ዩ እጃምና ዜብሉ መሰረታዊ ሕቶ ቕኑዕ መልሲ ክንህበሉ ንጽውዕ። ስለዙ  

  ኩልና ተቓለስቲ ነዙ ህጹጽን መዴረኻውን ምዕባሌ ብኩውንነት ገምጊምና መሰረታዊ መፍትሒ ክንገብረሉ፡ ከም ዛጋታት 

ብማዕረ ሃገራውን ታሪኻውን ሓላፍነት ተሰኪምና ብግቡእ ክንፍጽሞ ክንዚተ ክንሰማማዕ ተሓባቢርና ክንሰርሓሉ ነትሓሳስብ።  

3. ስዯግኤ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ለዉ ልዕሊ 90, 000 ስዯተኛታት፡ ኣብ ሓዯገኛ ዝባ ኩናት ትግራይ ኣለዉ። ስለዙ   

 

 ስዯግኤ፡ ብኣህጉራዊ ሕጊ ናይ ስዯተኛ መሰሎም ተኸቢሩ ዛጋታትና ናብ ዉሑስ ቦታ ክሰጋገሩ ኩልና ዯለይቲ ፍትሒ ብሓባር 

ክንጣበቕ ዴምጽና ከነስምዕ፡ ፐቲሽን ክንገብር ኣዴማዒ ኣገባብ ክንክተል ሰብኣውን ሃገራውን ግዳታና ክንፍጽም ንጽውዕ። 

  ስዯግኤ፡ ኢሰያስን ድክተር ኣቢን ክልቲኦም መራሕቲ፡ ብረቒቕ ጸጥታዊ ውዱትን ፖለቲካዊ ሜላን ውሽጣዊ ስምምዕ ገይሮም 

ብተዋዋሪ ኣገባብ ዛጋታትና ንኤርትራ ተመሊሶም ንሓዯጋ ከይቓልዑ ውሕስነቶም ክረጋገጽ፡ ንዜምልከቶም ኣህጉራዊ ትካላትን 

ንዓለም ተጣበቕቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዴምጽና ከነስምዕ ሓቢርና ጥርዓን ከነቕርብ ንጽውዕ።  

4. ስዯግኤ፡ ምስ ኩሎም ዯለይቲ ለውጥን ውልቐሰባት ተቓለስቲ መሻርኽቱ ብምትሕብባር፡ ንውሽጣዊ ኩነታት ኤርትራ ብኩውንነት 

ክንግምግም፡ መፍትሒ ዜኾኑ ኣማራጺ ሓሳባትን ሃናጺ ኣገባብ ሓቢርና ክንዴህስሶ ይጽውዕ። ስለዙ   

 ምስ ሕማም ኮቪዴ 19- ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ኣካላዊ ርክብ ክግበረሉ ዜኽእል ምቹእ ቦታ ብኣካል ተራኺብና ክንላብ፡  

 ብኣካል ንምርኻብ ኣብ ይጥመሉ ከባቢታት ንርከብ እዉን፡ Zoom ብመናዊ መራኸቢ ዘም ክንዚተ ንጽውዕ። 

5. ዕላማ ጻውዒትና ኣርእስትናን ሓጺርን ብሩህን እዩ። ንሳቶም ከኣ  

 

5.1 ንሃገራውን ኣህጉራውን ጉዲያት ብዕምቖት ገምጊምና፡ ቐዲምነትና ሰሪዕና ንሰማምዓሎም ዕማማት ሓቢርና ክንሰርሓሎም። 

5.2 ኩነታት ሃገርና ህዜብና ገምጊምና፡ በብወገና ለና ኣፍልጦ ሓበሬታ ከነውሕህድ። ንምንጪ ሓበሬታ ውዴዓውነቱ ምርግጋጽ። 

5.3  ኣብ ዜተጨበጠ ሓበሬታ ተሞርኩስና፡ ናይ ቓልሲ ምትሕብባር ገይርና ብዜተወዯበ መልክዕ ሓቢርና ክንሰርሕ ምውህሃዴ። 

5.4  ተሳታፍነት ህዜብና ንምስፋሕ ሞራል ቓልሲ ንምዕባይ ዜካየዴ ንጥፈታት ብዜተወዯበ መልክዕ ህዜባዊ ጎስጎስ ምክያዴ።  

5.5  ዱፕሎማስያዊ ንጥፈት ምውህሃዴ፡ ናብ ዓበይቲ ሃገራትን ዓለማዊ ትካላትን ዜንቐሳቐሱ ብቕዓት ለዎም ሰብ ሞያ ምምዚዜ።  

5.6  ሚዴያታት ኣብ እዋናዊ ጉዲያት ኣተኩሮ ገይሮም ክሰርሑ፡ ብሓበሬታ ክሃጥሩ ብዜተወዯበ ኣገባብ ክሰርሑ ምውህሃዴ። 

5.7  ንዜተጠቕሱ ህጹጽን መዴረኻውን ዕማም በብሞይኡ ዜመርሑ፡ ኣብ ኩሉ ዓውዴታት ውሃህደ ሓይሊ ዕማማት ምምስራት።  

    

6. ስዯግኤ፡ ንእዋናዊ ኩነታት ሃገርና ገምጊሙ፡ ኩልና ዯለይቲ ፍትሒ ሓቢርና ክንሰርሓሉ ዜግብኣና ዕማማት ከም እማመ የቕርቦ። 

  

 ናይ ስዯግኤ እማመ፡ ከም መበገስን ኣፈናውን እማመ ጥራይ ክውሰዴ ከምዜግብኦ ለና እምነት ከነረጋግጽ ንፈቱ። ምኽንያቱ 

 ስዯግኤ፡ ምስ ኩሎም ተቓለስቲ ተራኺቡ ኣብ ሰፊሕ ተ ምስኣተወ፡ ብካልኦት ዜቐርብ ሃናጺ ርእይቶ ንእማመና ከምዜቕይሮ 

ንኣምን። ስለዙ ቕረብናዮ እማመ ክጎዴል ክውስኸሉ፡ ወይ ምምሕያሽ ክግበረሉ፡ ወይ ብሙሉኡ ክስረዜ ከምዜኽእል የረጋግጽ።  
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3  ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡        uedf2012@gmail.com   United Eritrean Democratic Front 

 

 እማመ ስዯግኤ፡ ብካልኦት መቓልስቱ ሃናጺ ሓሳብን ቕኑዕ ኣማራጽን ክቕየር ብቕኑዕ መንፈስ ንሰማምዓሉ ኢና። ናይ ካልኦት 

ዜበለጸ ሓሳብ ተቐቢልና እዉን ከም ናትና ገይርና ብግቡእ ክንሰርሓሉ ዴሉዋት ከምዜኾና ሕጂ እዉን ዯጊምና  ነረጋግጽ።  

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ስዯግኤ) ዜገብሮ ሎ ናይ ሓባር ጻውዒትን ኣቕሪቡዎ ሎ እማመን ከም መበገሲ ተወሲደ፡ 

ብናይ ሓባር ዯሞክራስያዊ ተ ተኻቲዕና፡ ብሓዯስቲ ሓሳባት ሃብቲሙ ኩልና ብዕግበት ንሰማምዓሉ ብቕኑዕ ኣገባብ መልክዑ ከነትሕዝ 

ንኽእል። ስለዙ ብሓዱሽ እስትራተጅን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባብን ሓይልናን ዴምጽናን ኣወሃሂዴና ናብ ግብራዊ ስራሕ ምስእንብገስ፡ 

ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ዜካየዴ ቓልሲ ብዓይነቱ ክቕይሮ ንብዘሓት ከዕስል ከምዜኽእል ይእመነሉ። እዙ ሓዱሽ እስትራተጂ ብግብሪ 

ምስዜሰርሕ ከኣ ውጽኢቱ ነቲ ኣብ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ኣንጻር ኩናት ተላዒሉ ሎ ይጥርኑፍ ተቛዉሞ ክሰፍሕ ክባራዕ ሓያል 

ዴርኺት ስለዜፈጥር፡ ብውሽጥን ብዯገን ዜተኣሳሰር ናብ ህዜባዊ ምልዕዓል ክሰጋገር ሰፊሕ ተኽእሎ ከምለዎ ይግመት። ስለዙ 

The right time and good opportunity ንተፈጢሩ ሎ ምቹእ ግዛን ጽቡቕ ሃዋሁውን መዜሚና ብግብሪ ክንሰርሓሉ 

እንተኺኢልና፡ ዕዴመ ስልጣን ምልካዊ ስርዓት ንምሕጻር፡ ህዜብና ካብ ጨቛኒ ስርዓት ክገላገል፡ ክብሪ ሃገርና ውሕስነት ክህልዎ ዓቢ 

ተስፋ ከምለዎ ክንግምት ኣገዲሲ ስለዜኾነ፡ ብልቦናን ሓላፍነታዊ ባህርያት ክንሰርሕሉ ኩልና ማዕረ ሃገራዊ ግዳታ ኣለና። እዙ 

ወርቓዊ ግዛን ጽቡቕ ኣጋጣምን ካብ ኢዴና እንተወጺኡ ግና፡ ናይ ህዜብናን ሃገርናን ሓዯጋ ከምዜዓቢ ብዘሕ ዋጋ እዉን ከምኽፍለና 

ኩልና ዯለይቲ ለውጢ ብግቡእ ንግንቦ ይመስለና። ስለዙ ቕኑዕ ምርጫ ምውሳዴ ኩሉ ግዛ ተዓዋቲ ይገብረካ።  

 

 

 

 

 

ቤት ጽሕፈት ፈጻሚት ኣካል፡ (ስዯግኤ) ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ፡  
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