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ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ምስ ዓቢ ኣኽብሮት ንኹልም ዯሇይቲ
ፍትሒ ዜጋታትና ብሓፈሽኡ ጻውዒትና ከነቕርብ ከሇና ዕግበት ይስማዓና። ቅለዕ ጻውዒትና ንኩልም
ፖሇቲካውያን ውድባትን በርጌሳዊ ማሕበራትን። ንመጽናዕታዊ ትካሊትን ምሁራትን። ንዓበይቲ ዓድን ናይ
ክሌቲኡ ሃይማኖት ዓበይቲ መራሕትን። ንኹልም ናይ ሚድያ ኣካሊትን ማሕበራዊ ጉጅሇ ሕብረተ ሰብና
ዝኾኑ ኣገዯስቲ ማሕበራት ከም ዯቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን። ኣብ ኩለ ጥርናፈ ዘየሇዉ Silent Majority
ኣብዝሓ ድምጺ ዜጋታትና ብማዕረ ዝውክሌ’ዩ ጻውዒትና።
ዕሊምኡ፡ ቅለዕ ጻውዒት ንምቕራብ ዝዯረኹ ሰሇስተ ዕሊማን ብቑዕ ምኽንያታትን ኣሇዎ። ንሳቶም ድማ
1. ቀዲማይ ዕሊማ፡ ስዯግኤ ከም ውድብ ክሳብ ሕጂ ከነዋህሌል ዝጸናሕና መጽናዕታዊ ሓበሬታ መሰረት
ገይርና፡ ንውድዓዊ ኩነታት ሃገርና ብምግምጋም፡ ኣብ ኤርትራ ልሚ ካብ ማንም ግዜ ንሊዕሉ ብሱሌ ናይ
ሇውጢ ሁሞት’ዩ Momentum ዝብሌ ገምጋምን እምነትን ኣሇና።
ስሇዚ ምስ ኩልም መሻርኽትና ተሓባቢርና ክንሰርሓለ ይግባእ ዝብሌ’ዩ ቀዲማይ ዕሊማ ጻውዒትና።
2. ካሌኣይ ዕሊማ ጻውዒት፡ ንክሌተ ዝተፈሊሇዩ መድኻረዊ ምዕባላታት ዘጣምር እማመ ክቐርብ ይኽእሌ።
2.1 ከም ዯምበ ተቓዉሞ፡ ነዚ ምቹእ ሃዋህው ናይ ሇውጢ መዝሚዝና፡ ብኸመይ ንረብሓና ንቐይሮ ዝብሌ
ሃገራውን መድረኻውን ዓቢ ብድሆ ስሇዘሇና፡ ኩሌና ዯሇይቲ ፍትሒ ብኩውንነት ክንምሌሽ ይግብኣና።
ምኽንያቱ ከም ዯምበ ተቓዉሞ ዘሇና ራእይ፡ ኣንጻር ምሌካዊ ስርዓት ኤርትራ ነካይዶ ዘሇና ሓርነታዊ
ቃሌሲ፡ ብባህርያቱን ብናይ ሓጺር እስትራተጂካዊ ዕሊምኡ ንኹሌና ዯሇይቲ ፍትሒ ኣብ ሓዯ ዕሊማ
ይጠምረና። ኩሌና ተሻረኽቲ ድማ ናይ ሓባር ሃገራዊ ረብሓ ስሇዘሇና ብማዕረ ተጠቀምቲ ይገብረና።
ብእምነትን ፖሉስን ውድብና፡ ኣብ ዯምበ ተቓዉሞ ዘል ፍሌሌይ ካሌኣዊ ስሇዝኾነ ፍሌሌይና
ንምጽባብ ዯሞክራስያዊ ዘተ ብምክያድ ጥራይ’ዩ ዝፍታሕ። እቲ ዝካየድ ዘተ ድማ ሃናጽን ኣድማዕን
ንምግባሩ ዝጠሌቦ ሓሊፍነታዊ ባህርያትን ዯሞክራስያዊ መትከሊትን ክማሌኡ ይግብኦም። ምኽንያቱ
ብቐዲምነት ናይ ኩሌና ቕሩብነትን ጽቡቕ ድላትን ክህሌዎ ይግባእ። ዘተና ኣብ ግለጽነትን ምክብባርን
ዝምርኮስ፡ ናይ ዓብሊሌነት ባህርያት ዘወግድ ንመሰሌ ናጻ ሓሳባት ድማ ብማዕረ ዘአንግድ፡ ኣብ
ምጽውዋር ዝምርኮስ ንሕለፍ ተሞኩሮና ዝእርም ናይ ሕድገት ባህርያት ክህሌወና ይግባእ።
ኣብ ሊዕሉ ዝተጠቕሱ ሓሊፍነታዊ ባህርያትን ዯሞክራስያዊ መትከሊትን መሰረት ገይርና ነካይዶ
ምምኽኻርን ፍቱሕ ዘተን ቅኑዕ ኣማራጺ መፍትሒ ሓሳብን ይኹን ሃናጺ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ
ዘማሌእ ውዕሌን ስምምዕን ክንገብር ንኽእሌ። Comprehensive ንሱ ድማ ኩለ ዓቕምናን ድምጽናን
ኣወሃሂድና ሓቢርና ንሰርሓለ ሃዋህው ክንፈጥር የኽእሇና። ንመድረኻዊ ምዕባላ ሃገርና ብግቡእ
ዝምሌሽ እስትራተጂካዊ ውጥን ክንሕንጽጽ ኣድማዒ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡን ክንሃጽ፡ እቲ መፍትሕ ኣብ
ኢድ ኩሊትና ከምዘል ንኣምን። ስሇዚ ነቲ ዘንጸሊሌወና ዘል ከቢድ ሓዯጋ ሃገርና ኣብ ግምት
ብምእታው፡ ኩሌና ብጽቡቕ ድላትን ቅሩብነትን Optimistic ብትስፉው ኣትሓሳስባ እንተቐሪብና፡
ሕጂ’ዩ ሁመት ናይ ሇውጢ ዝብሌ Vision ራእይና ሽቶኡ ክወቅዕ፡ ብግብሪ ዝጭበጥ ምዕባላ
ከነረጋግጽ ንኽእሌ ኢና ዝብሌ ገምጋም መሰረት ዝገብር’ዩ ካሌኣይ ዕሊማ ጻውዒትና።
ስሇዚ፡ ብዉሑደ ኣንጻር ቀዲማይ ጸሊኢ ንሰማምዓልም ኣርእስታት ክንፈሉ፡ Senario ቀዲምነታቱ
ድማ ክንሰርዕ እንተኾይና ከም ቀዲማይን ቀንድን ዕማም ዝውሰድ፡ Common Platform ናይ ሓባር
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መቃሇሲ ባይታ ምምድማድ የድሉ። እዚ ብግብሪ ክንፍጽሞ ድማ፡ ንውድብና ወሲኽና ኩሌና ብማዕረ
ንስከሞ ሓሊፍነት ስሇዝኾነ ብኹለ መዲያቱ ዲህሳሳዊ መጽናዕትን ምትሕብባርን ክህሌወና ይግባእ።
ምኽንያቱ ሞያውን ፋይናሳውን ዓቕሚ ይኹን ተክኒካዊ ምውህሃድን ሓያሌ ጻዕርን ስሇዝሓትት
ብከመይ ንፍጽሞ ኩሌና ነናትና እጃምን ኣበርክቶን ክህሌወና ከምዝግባእ ንኣምን።
3. ሳሌሳይ ዕሊማ ጻውዒትና፡ ከምዝተጠቕሰ ኣብ’ቲ ናይ ሓባር መቃሇሲ ባይታ መድሚድና ዯሞክራስያዊ
ዘተ ኣብ ነካይዯለ እዋን፡ ድሕሪ ውድቀት ምሌካዊ ስርዓት: Poletical vacuum ፖሇቲካዊ ሃጓፍ
ተፈጢሩ ንሃገርናን ዞባናን ብኣለታ ዝጸለ ዘይምርግጋእ ከየጋጥም ሓዯ ካብ’ቲ ኣቐዱምና ክንምሌሾን
ክንዲሇወለን ይግብኣና። ብፖሇቲካዊ መግሇጺ እዚ ዕማም’ዚ ናይ ካሌኣይ መድረኽ ሃገራዊ ብድሆ’ዩ
ጽባሕ ነርክበለ ምባሌ ካብ ኩውንነት የውጽኣካ’ዩ። ምኽንያቱ ልሚ ወቕቱ ሓሉኻ ዘይዘራእካዮ
ጽባሕ ፍረ ክትጽበ ኣይትኽእሌን። ስሇዚ ልሚ ቅሩብነትና ኣረጋጊጽና ንሰሊማውን ሕጋውን መሰጋገሪ
መንግስቲ ንምትካሌ ውሕስነት ዝፈጥር ትካሊዊ ኣትሃናንጻ ወይ ድሌደሌ ዯሞክራስያዊ መሰረት ከነንጽፍ
ዘይነጻጸሌ ሃገራዊ ዕማም’ዩ። ስሇዝኾነ፡ ኣብቲ ንምስርቶ ናይ ሓባር መቃሇሲ ባይታ ክዝረበለ፡ ብናይ
ኩለ ዕግበትን ስምምዕን Task Force ሓዯ ሓይሉ ዕማም ክወጽእ ይኽእሌ። ዕማሙ ስሌጣኑ ገዯብ
ግዚኡ፡ ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡን ተሓታትነቱ ተነጺሩ ድማ ሓሊፍነት ተሰኪሙ ክሰርሕ ይኽእሌ።
እዚ ዕማም’ዚ ሰሊማውን ሕጋውን መሰጋገሪ መንግስቲ ንምርግጋጽ፡ ብጀካ ወከሌቲ ፖሇቲካውያን
ውድባትን ሓይሉ ዕማምን፡ ናይ ሞያውያን ሙኩራትን መጽናዕትን ኣስተዋጽኦን ይኹን ፋይናንሳውን
ተክኒካውን ሓገዝን ምውህሃድ የድሌዮ፡ ብዓቕሚ ሓንቲ ውድብ ጥራይ ዝፍጸም ዕማም ስሇዘይኮነ
ኣቐዱሙ ክስርሓለን ምድሊዋቱ ብሽርኽነት ውድባትን ሓገዝ ህዝብን ትካሊትን ዝፍጸም ዕማም’ዩ።
ኣብ ዞባና ሰሊምን ምርግጋእን መታን ክረጋገጽ ድማ፡ ናይ ኩሇን ጎረባብቲ ሃገራት ጽቡቕ ድላትን
ምትሕግጋዝን የድሉ። ንሱ ድማ ኣብ ማዕረ መሰሌን ናይ ሓባር ረብሓን ዝሙርኮስ ብዞባዊ ሽርክነት
ክስርሓለ ምውህሃድን ምምኽኻርን ከምዘድሉ ዘሇና ጽኑዕ እምነት ዯጊምና ክንገሌጽ ንፈቱ።

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ በዚ ኣጋጣም’ዚ ዘመሓሊሌፎ መሌእኽቲ፡
1. ብመትከሌን ፖሉስን ስዯግኤ መሰረት፡ ቅለዕ ጻውዒት ነቕርበለ ዘሇና ምኽንያት፡ ንመስርሕ ሓድነት
ሌዑሌ ኣቓሌቦ ሂቡ፡ ሓሙሽተ (5) ኣባሊት ዘሇዋ “ ሽማግሇ ዘተ ስዯግኤ” መዚዙ ይሰርሓለ ኣል።
 ንሕቶ ሓድነት ብክሌቲኡ ኣገባብ ክኸይድ ከምዝኽእሌ ስሇዝኣምን ጥራይ ዘይኮነ፡ ብግብሪ’ውን
ሰሪሕለ ኣወንታዊ ውጽኢት ከምዝረኸበለ ስሇዝግምግም’ዩ። ምኽንያቱ
 ቀዲማይ ኣገባብ፡ ምስ ዯሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ጋሽ ሰቲት ፍጹም ሓድነት ከምዝገበርና፡ ብዕሇት
ሓምሇ, 03/2017 ኣብ ዘውጻእናዮ ሓበሬታ ዝምስክሮ’ዩ። ምስ ካሌኦት ዝተፈሊሇዩ ኣካሊት ነካይዶ
መስርሕ ዘተ ድማ ብትካሊዊ ኣገባብ ኣሰራርሓን ሰነድን ተሰንዩ ከምዝኽይድ ንገብር ኣሇና።
 ካሌኣይ ኣገባብ፡ ኣብ ዯምበ ተቓዉሞ ዘል ፍሌሌያት ካሌኣዊ ስሇዝኾነ ብዯሞክራስያዊ ዘተ’ዩ ዝፍታሕ።
ኣንጻር ቀዲማይ ጸሊኢ ዝካየድ ቃሌሲ ድማ ብእስትራተጂካዊ ዕሊምኡ ሓዯ ኢና። ስሇዚ ብዉሑደ ኣብ
ዘሰማምዑና ኣርእስታት ቀዲምነት ሰሪዕና፡ ብሽርክነትን ምትሕብባርን ክንሰርሕ ይግብኣና ኢሌና ኣብ
ሚድያ ክነጽዉእ ምጽናሕና ሰነዲትና ዝምስክሮ’ዩ። ሕጂ’ውን መቐጸሌታ ጻውዒትና ነቕርብ ኣሇና።
ክፍሉ ዜናን ባህሌን፡ ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ - ስዯግኤ
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