ዯምዲሚ መሇጺ ስሩዕ ኣኼባታት መሪሕነት ኤስዯሇ
ካብ ዕሇት 6-11 መጋቢት 20163ይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚ ሽማግሇኡ ካብ ዕሇት 15
18 መጋቢት 2016 ድማ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ማእከሊይ ሽማግሇኡ ብዓወት ኣሰሊሲለ።
ዉድብና ኤስዯሇ ኣብ’ዙ መሪሕነታዊ ኣኼባታቱ’ዙ ዓሇማዉን ከባብያዉን ኩነታት ንህዜባዊ ቃሌስና ብ
ሇዎ ትርጉም ኣብ ኩለመዲያዊ ሃገራዊ ኩነታትን ዉድባዊ ኩነታትን ዓሚቕ ገምጋም ኣካይደ። ኣገዯስቲመድረኻዊ ዉሳኔታት ብ
ምምሕሌሊፍ ከኣ ብዓወት ዚዙሙ ኣል።
ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ሰብኣዉን ዛግነታውን ክብረት ህዜብታትና ኣሕሲሩን ኣዋሪደን ክገዜእ ዜጸንሐን 
ልን፡ ነቲ ባዕዲውያን ገዜእቲ ክበራረዩለ ዜጸንሑ ድሕረት ነዲዱ እናነስነሰን እናኣሳወረን፡ ንህዜብታትና
ኣተፋኒኑንኣቃሓሒሩን ንስሙር ቀጻሌነት ኤርትራን ህዜባን ናብ ከቢድ ናይ ምርማስ ዯንዯስ ብምንቁሌቃ
ሌ ናይ ሌዐሊዊ ክብረትን ቀጻሌነትን ሃገርና ሓዯጋ ኮይኑ ምህሊው፡ ብሕሱም ቁጠባዉን ፖሇቲካዉን ናይ
ጭቆና ሓሇንጊእናገረፈ ኣዯዲ ጥሜትን ዓጸቦን ብርሰትን ምብትታንን ገይርዎ ል ዯመኛ ናይ ራዕድን ሽበ
ራን ስርዓት ምዃኑ ጋህዱ ኮይኑ ኣል።
ስርዓት ህግዯፍ እዙ ጸረሰሊም ባህርያቱ’ዙ ብዜዓዯል፡ ንዝባና፡ ዝባ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዉንብኲናትን ህውከትን ክርብጾ ይርከብ። ካ
ብ ኩለ ብዜኸፍኤ ድማ ኣብ’ዙ እዋን’ዙ ኣብ’ቲ ንሓው ጎረቤት ህዜቢ የመን ብርስ ል ኲናት መጋበ
ርያ ኩልም’ቶም ኣብኡ ዜፋሇሱ ሇው ሓይሌታት ኮይኑ ብሓዊ ዜጻወትል ስርዓት ምካኑ’ዩ።
ብዋጋ ብርሰትን ዕንወትን ሓው ህዜቢ የመን ክነግድን ብዜመጠዉለ ናይ ዯሊሊይ ዓስቢ ዕድመ ኣራዊት
ስሌጣኑ ንምንዋሕ ክብሌ ካይዶ ል ኣዕናዊ ተግባር 2ይ ስ/ኣ/ማ/ሽ ኣምሪሩ ኮኒኑ።
ህዜብታትና ኣብ’ዙ ዉህለሌ ናይ 25 ዓመታት ናጽነት ብዜረኸብዎ ንቕሓት ንኤርትራን ህዜባን ካብ ስር
ዓት ህግዯፍ ዜኸፍእ ጸሊኢ ከምይብልም ዜተገንብለን ርሱን ናይ ሇዉጢ ባህጎም ሰማይ ዜዓረገለን
ኩነታትምብጽሑ ድማ ገምጊሙ። ንህዜብን ሃገርን ኤርትራ ካብ’ዙ ኣንጸሊሌይዎ ል ብርሰትን ዕንወትን
ሓዯጋ ስርዓት ህግዯፍ ናይ ምቅሊስ ጉዲይ ከኣ፡ ድቃስ ይህብ ናይ ኣፍኣርክቡ ዕማም ምዃኑ ከኣ መዙኑ። ኣብ’ዙህጹጽ ዕማም’ዙ ድማ ኩለ ዓቕምታትን ኣቓሌቦን ህዜብታት
ናን ዯምበ ተቓዉሞ ሃገርናን ኣስሚርናን ኣዋሃሂድናን ንስሙር ህሊወን ቀጻሌነትን ሃገርና ብምቅዲም ኣንጻ
ር ስርዓት ህግዯፍ ናይ ምቅሊስ ጉዲይ ንጽባሕይባሃሌ ዕማም ምዃኑ ኣስሚሩለ ሓሉፉ።
ነዙ ንሰሊምን ሰሇማዊ ፍታሕን ዜኸዉን ሓሰኻ ይብለ ኣራዊት ስርዓት ህግዯፍ በቲ እንኮ ዜስቆሮ ብኩ
ለ መዲይ ዜተዯገፈ ዕጥቃዊ ኣገባብ ቃሌሲ ክሕምሸሽ ሇዎ ዯመኛ ጸሊኢ ህዜቢ ኤርትራ ምዃኑ ከኣ ኣነ
ጺሩ።
ታሪኻዊ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ
ማ/ሽማግሇ እቲ ካሌእ ብትኹረት ዜገምገሞ ሃገራዊ ጉዲይ ከኣ ኩነታት ዯምበ ተቓዉሞ ሃገርና ብዜምሌ
ከት’ዩ። ኣብ’ዙ መዲይ’ዙ ናይ ብቑዕን ደሌደሌ መሪሕ ዯሞክራሲያዊ ሓይሉ

ብኩራት ሕጂ’ዉን ካብ ዜሳቕይዎ ሇዉ ጸገማቱ ሓዯ ምዃኑ ኣስሚሩለ ሓሉፉ።
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዯሞክራሲያዊ ሇውጢ (ኤሃባዯሇ) ናይ ኩለ ሃገራዊ ዓቕምታት ዯምበ ተቓዉ
ሞ ጽሊሌ ምፍጣሩ ኣወንታዊስጉምቲ ምንባሩ ገምጊሙ። እንተኾነ ግን ኣሰናዲኢ ሽማግሇ 2ይ ሃገራዊ
ጉባኤ ብዜፈጸሞ ይትካሊውን ይሕጋውን ኣካይዲ ብሓዯ ወገን ብተን ሌዜብን ንከይፍታሕ ብርኣዮ
ድርቅና ከኣ በቲ ካሌእ ወገን ኤሃባዯሇ ኣብዯዉታ ካብ ምእታዉ ሓሉፉ ናብ ኣዋሳንን ፈንጣሕን ጉዕዝ ገጹ
ምንቁሌቋለ መዙኑ። ኣቦ መንበር ሃገራዊ ባይቶ ብኢዯወነኑ ብይኣፍሌጦ ናይቶም መሳርሕቱ ኣባሊት
ሰክረታርያ ንፈጻሚ ሽማግሇን ኣሰናዲኢት ሽማግሇን ኣዯስኪለ ከብቅዕ ሕጂውን ኣንዯገና ብኢዯ ወነኑ
ንኣሰናዲኢት ሽማግሇ ሕጋውነት ኣሌቢሱ ዕሇት 5 መጋቢት ሰሚናር ጸዊዖም።
ኣብ’ዙ ወሳኒ ናይ ምድኻም መስርሕ’ዙ ናይ ኤርትራዊ
ዯሞክራሲያዊ ኪዲን (ኤዯኪ) መሪሕነት ግዯ ነቲ ብኣሰናዲኢ ሽማግሇ ዜተበገሰን ዜቕጽሌ ልን ራጊ ኣ
ካይዲ ሻድን ተራኡ ሓዱጉ ሃናጽን ኣካብን ግዯኡ ክጻወትንኤሃባዯሇ ናብ ንቡር በታኡ ተመሉሱ ደሌደ
ሌ ቀጻሌነቱ ንከረጋግጽ ኣወንታዊ ኣበርክትኡ ንክህብ ጸዊዐ። ዉድብና ኤስዯሇ ድማ ኤሃባዯሇ ንዜሓሇፉ
ናይ ምድኻምን ዯውታን ተመኩሮታቱ ብግቡእ ገምጊሙን ካብኡክረኽቦ ዜኽእሌ ትምህርቲ ሓፊሱን ን
ዉዕዉዕ ሃገር ናይ ምድሓን ዕማም ሰውራና ዜዉዕሌ ሓይሉ ኮይኑ ንክቕጽሌ ካብኡ ዜድሇ በሇ ኣበርክቶ
ክገብር ቁሩብ ምዃ ኣረጋጊጹ።
2ይ ስሩዕ
ኣኼባ
ማኣከሊይ
ሽማግሇ
ዉድብና ብኣድህቦ ካብ ዜረኣዮም ሃገራዊ ጉዲያት ሓዯ ናይ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርን ስትራተጂካዊ ግንባር
ን መስመራትና ይተኻኻእ ግዯኦምን ብዜምሌከት’ዩ። ውድብና ኤስዯሇብስትራተጂ (መዯብዕዮ) ዯረጃ ምስ ራኽቦም ሕብረብሄራዉን ብሄራዉን ውድባት ኤርትራ ብስትረተጂያዊ ግንባር ዜተጠምረ ስሙር ኣማራርሓ ክገብር ቁሩ
ብ ምዃኑ ኣረጋጊጹ።
ምስ ኩልም ሃገራዊ ሓይሌታትድማ ብናይ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ህግዯፋዊ ና
ይ ብርሰት መዓት ናይ ምድሓን ዕማም ንከቕንዕ ዜዓሇመ’ዩ። ስሇ’ዙ ድማ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ሃገርና፥
1, ኣንጻር ገባቲ መንግስቲ ህግዯፍ ዜቐንዏ ንኩለ ዓቕምታት ዯምበ ተቓወምና ስምር ክኸዉን
2, ንንቑሕን ወሳንን ተሳትፎ ሓፋሽ ህዜብና አንግድ
3, ሲቪካዊ ማሕበራት ኤርትራ ኣንጻር’ቲ ክሃድኖምን ክጭፍሌቖምን ዜጸንሐን ልን ብቀንደ ድማ ኣ
ብ ስዯት ክነብሩ ገይርዎም ል ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ምቅሊስ ብሇዎም ኣበርክቶ ተኣማምን መሻረኽቲ
ናይ’ዙሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ምዃኖም ዜቕበሌ
4,ሸቶኡ ከኣ ንስርዓት ህግዯፍ ብምውጋድ ጥጡሕ ባይታ ንሰሇማዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ ምንጻፍ
ዜብሌ ምዃኑ ኣነጺሩ።
2ይ ስ/ ኣ/ማ/ ሽማግሇና ነቲ 6 መሓዘት ውድባት ኤርትራ ጀሚሮሞ ሇዉ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባርን በጺ
ሕዎ ል ዯረጃ ምዕባሇን ብኣትኩሮ ገምጊሙ።
ምሕዜነት 6 ውድባትናን መስርሕ ምዕባላኡ ሓሌዩ በጺሕዎ ንልዯረጃ ምዕባሇ ከኣ ብኣወንታ መዙኑ።
ንኣወንታዊ መስርሕ ምዕባላኡ ሓሌዩ ብዜገብሮ እናተዯመረ ዜኸይድ ምትእምማን ሃንቀዉታ ህዜብና 
ርዊ ዜሊ ንከመዜግብ ውድብና ኤስዯሇ ዜንበረለ ትጽቢት ንክፍጽም ድሌዊምዃኑ ኣስሚሩለ።

ስርዓት ህግዯፍ እቲ ብጊሊዊ ጭቆናኡን ኣዕናዊ ሜዲ ሳዋን ኣሰንኪለ ክገዜኦ ዜጸንሐ ከይኣኽል ህዜ
ብና ብሓፈሻ መንእሰያትና ከኣ ብፍሊይ ሃጽ ኢልም ክጠፍኡን ዚሕዚሕ ኢልም ክብተኑን ይገብር ኣ
ል። እነሆ ከኣኤርትራ ብዓሇም ዯረጃ ብዋሕዙ ስዯተኛታት ካብተን ዜተፈሌጣ ውሑዲት ሃገራት
ሓንቲ ኮይና መዚረቢት ዓሇም ኮይና
ኣሊ።
መኮንናቱ ድማ ኣብ ናይ ሰብ ንግዱ ተዋፊሮም ንክህብትሙ ዜፈቐዯ ነዉራም ስርዓት ምካኑ
ገምጊሙ።
መንእሰይ ኤርትራ እቲ ካብ ምንጋጋ ዜብኢ ወጺኡ ዜተሓሓዝ ል
ናይ ስዯት መገሻ መሰረታዊ መፍትሒ ከምጽኣለ ከምይክእሌ ብምግንዚብ ንህሊወን ቀጻሌነትን ኤር
ትራን ህዜባን ዜኸዉን ፍትሓዊ ቃሌሲህዜብና ንክድግፍ ኣኼባና ጸዊዐ።
ኣብ መዚሚ 2ይ ስ/ ኣ/ ማ/ሽማግሇ ኤስዯሇ ንህሌዊ ኩነታት ውድብና ብዕምቆት ብምግምጋምን ጭቡ
ጣት መድረኻዊ ዉሳኔታት ብምምሕሌሊፍን ንፈ/ሽማግሇ ውድብ ንጹራት ናይ ስራሕ መዯባት ብምሃብን
ኣኼባኡ ዚዙሙ።

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዜና ክንዕወት ኢና
ኩለ ዓቕምታት ዯምበ ሰዉራና ንስርዓት ህግዯፍ
ብምውጋድ ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ካብ ብርሰትን ምብትታን ነድሕን
2ይ ስ/ኣ/ማ/ሽ ኤስዯሇ
21 መጋቢት 2016

