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ፖለቲካዊ ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ  

ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ) 

 
መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር (ኤስሃግ) ፡ ካብ 18 ክሳብ 20 ሕዳር 2021 ዓ.ም. ተኻይዱ፤ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ። 

ንኩላትና ደለይቲ ለውጢ፡ ዓብይ ብስራት ብምዃኑ፡ በዚ ኣጋጣሚ'ዚ እንቋዕ ኣሐጎሰና፡  ክንብል ንፎቱ። 

 

መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ኣብ ፍሉይን ኣዝዩ ተኣፋፍን ኩነታት ተሰላሲሉ። መስራቲ ዋዕላና፡ 

ንኩነታት፡ ዓለም፣ ዞባን ከባቢናን ብሓፈሻ፡ ንህሉው ኩነታት ሃገርና ማለት፡ ሃለዋት ህዝብና፣ ደመኛ ጸላኢና ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-

ህግደፍን ሓይልታት ተቓውሞናን ድማ ብፍላይ፡ ብዕምቆትን ብስፍሓትን ገምጊሙ። ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና፡ ፖሎቲካዊ 

ቻርተርን ሕገ-ህንጻን ብሙሉእ ስምምዕ ኣጽዲቑ። ምስ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡ ዓበይቲ ፖሎቲካዊ ውሳኔታት ኣሕሊፉ ኣሎ። ፖሎቲካዊ 

ውሳኔታት መስራቲ ዋዕላ ስሙር ሃገራዊ ግንባርና(ኤስሃግ) ዝስዕቡ እዮም። 

 

1ይ- ንህልውና ህዝብና፡ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውደቐ፡ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርና ኣብ ሕቶ ዘእቱ ዘሎ፡ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስን ንሱ 

ዝመስረቶ ግንባርን ምዃኖም ብምእማን፡ ብቐዳምነት ንገባቲ ስርዓት ኢሰያስ ህግደፍ ንምድምሳስ፡ ከምኡ'ውን ሕልምን ተግባራትን 

መሻርኽቱ ብዘተኣማምን ንምፍሻል፡ ብዕጥቃዊ ኣገባብ ቃልሲ ክጋደል ወሲኑ። 

2ይ. ኣንጻር ገባቲ ስርዓት ኢሳያስን መሓዙቱን እነካይዶ ተጋድሎ፡ ኣብ ትሕቲ ፖሎቲካዊ መሪሕነት ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ 

ግንባር(ኤስሃግ)ን፡ በቲ ንሱ ዘቖሞ ወታሃደራዊ ኣማራርሓ፡ ዝእዘዝን ዝምራሕን፡ ሓደ ሰራዊት ብምቛም፡ ንምዕዋቱ ክቃለስ ወሲኑ። 

3ይ. ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ኣባላት ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ በብውልቆም ዝኣምኑሎም ፖሎቲካዊ ዕላማታት፡ ክሳብ 

ጽባሕ ውድቀት ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን፡ ፍሽለት ሕልሚ ሓይልታት ትምክሕቲ ዝረጋገጽ፡ ኣብ ውሽጦም ተሓጺሩ ክጸንሕ 

ወሲኑ፤ ኣብ ህዝብና ዝካየድ ናይ ምልዕዓልን ምንቕቓሕን ወፈራ ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ናብ ምግዳል ኣብ ምምልማል፣ ምህናጽን 

ምምራሕን ድማ ብፍላይ፡ ብሓባራዊ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ-ህንጻን መምርሒታትን ዋዕላ፡ ጥራሕ ተማእዚዞም ክቃለሱ ወሲኑ። 

4ይ. ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ኣብ ክሊ'ቶም ዘጽደቖም መሰረታዊ እምነታቱ ተሰሪቱ፡ ምስ ካልኦት ፖሎቲካዊ ሓይልታት 

ኤርትራ፡ ቀጻሊ ዘተ ከካይድን፡ ተዋሃሂዱ ዝቃለሰሉ ባይታ ንምፍጣር፡  ዕቱብ ጻዕርታት ከካይድ ወሲኑ። 

5ይ. ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ኣብ'ቶም ዝሓለፉ ልዕሊ 30 ዓመታት፡ ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ህዝብና፡ ነጻነትን 

ልዑላውነትን ሃገርና፡ ብገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍ ኣንጸላልዩዎ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ብሓደ ወገን፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ምስ 

ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ግንባር ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፡ ኣዕናዊ ወራር ብምውላዕ፡ ከቢድ ኩሉ-መዳያዊ ዕንወት 

ምውራዱ ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ብትረት እናኾነነ፡ ንገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍ ንምድምሳስን፡ ንኤርትራ ዝጥምት ናይ 

ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ሕልምን ተግባራትን ንምፍሻልን፡ ዓቕምታቱ ምስ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ 

ኣወሃሂዱ፡ ክቃለስ ወሲኑ።   

 

መጸዋዕታ፦ 

1ይ. ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትን ደቂ ኣንስትዮን ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ብገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን ዝመስረቶ ግንባርን፡ ኣብ 

ልዕሊ ህልውነኦም፣ ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገሮም ኣንጸላልዩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ንምውጋድ፡ ኣብ ጎድኒ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ 

ግንባር(ኤስሃግ) ተጠርኒፎም ክቃለሱ ይጽውዕ።  

2ይ. ሰራዊት ኤርትራ፡ መሳርሒ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን ጉጅልኡን ኮይንካ፡ ንልዕሊ 30 ዓመታት፡ ኣብ ሂወት፣ ንብረትን ጥሪትን 

ህዝብኻን ሃገርካን፡ ከቢድ ዕንወት ኣውሪድካ ኢኻ፤ ኣብ'ቲ ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ተጋድሎና መሪሖም፡ ነጻነት ሃገር ዘረጋገጹ 

ዓበይቲ መራሕትን ካድራትን ኤርትራ፡ ብጸልማት ተዓፊኖም ኣብ ዘይፍለጥ ጎዳጉዲ ክዳጎኑን ደሃዮም ክጠፍእን፡ ብቐጥታ ዝተሳተፍካ 

ወይ ድማ ናይ ማዕዶ ተመልካቲ ዝኾንካ ኢኻ፤ ማሕበራዊ መነባብሮኦም ክማሓየሸሎም ዝሓተቱ ጀጋኑ ኣካለ ስንኩላን ማይ-ሓባርን 

ተጋደልትን ህ.ግ. ንሞትን ማእሰርትን ክቃልዑ እንከለዉ፡ ተሳታፊ ወይ ስቕታ ዝመረጽካ ኢኻ፤ ኣባይቲ ወገናትካ ብኣልማማ ክዓኑ፡ 

ኣገልግሎት ሕክምና ዝህባ ትካላት ክዕጸዋ እንከለዋ፡ ዋርድያ ዝኾንካ ወይ ድማ፡ ዓገብ ዘይበልካ ኢኻ፤ በብእዋኑ ካብ ሃገሮም ሃጽ 

ኢሎም፡ ዶብ ክሰግሩ ዝፈተኑ ኣሓትካን ኣሕዋትካን መንእሰያት፡ ብተመልከተለይ ዝረሸንካ፡ ወይ ድማ እናረኣኻን እናሰማዕካን 

ዘጽቀጥካ ኢኻ፤ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝሃለቑ መንእሰያትና፡ ኣብ ገዛእ ዓዶም ንቡር ሓመድ-ድበ ከይረኽቡ እናተሓረሞም፡ ትም 

ኢልካ ርእስኻ ዘድነንካ ኢኻ፤ ሰኣን ብቑዕ ደመወዝ፡ ወለድኻ፥ ኣንስትኻን ደቅኻን ብድኽነት ክሳቐዩ እናተዓዘብካ ክትቃወምን 

ፍታሕ ክወሃበካን ተቢዕካ ዘይመከትካ ኢኻ፤ ኮታስ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን-ጉጅልኡን በብእዋኑ ዘውርዱልካ መምርሒታት 

እናተቐበልካ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ሃገርካን ከቢድ ጉድኣት እናውረድካ ጸኒሕካ ኣሎኻ፤ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ፡ ናይ ኢሳያስን ጉጅልኡን 

ውልቃዊ ጥሙሕን ዝዓቖሮ ቂምን ክተወራርድ፡ ካብ ልዑላዊ መሬትካ ሓሊፍካ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘካየድካዮ ኣዕናዊ 



2 
 

ወራር፡ ኣብ ታሪኽና ብጸሊም ቀለም ተኸቲቡ፡ እናተዘከረ ዝነብር ዙርያ መለሽ ዕንወት ፈጺምካ ኢኻ። ካብ'ዚ ንህልውና ህዝብኻን 

ነጻነትን ልዑላውነትን ሃገርካ፡ ናብ ከቢድ ሓደጋ ውድቀት ዝሽምም ኣነዋርን ኣጸያፍን ኢሳያሳዊ መምርሒታት ርሒቕካ፡ ነብሰ ንስሓ 

ጌርካ፡ ንህዝብኻን ሃገርካን እትኽሕሰሉ፡ ሓድሽ ታሪኽ ክትጽሕፍ፡ ኣብ ጎድኒ ፍትሓዊ ቃልስና ክትጽንበር ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ 

ግንባር(ኤስሃግ) ይጽውዕ።  

3ይ. ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ህዝቢ ትግራይ፣ መንግስቱን መሪሕ ውድቡ ህወሓትን፡  ኣብ ነጻነትን ልዑላውነትን 

ሃገርና፡ ካብ ወጋሕትኡ ዝሓዙዎ መርገጺ፡ ኣብ'ቶም ዝሓለፍናዮም ጽንኩራት መድረኻት ከይተሸራረፈ ምቕጻሉ እናረጋገጸ፡ ኣድናቖቱ 

ይገልጽ፤ ኣብ'ዚ መድረኽ'ዚ፡ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍ፡ ምስ'ቲ ዝፈጠሮ ግንባር ተዋሃሂዱ፡ 

ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ወራር፡ ኣብ ልዕሊ ሂወት፡ ሰብኣዊ ክብሪ፣ ንብረትን ጥሪትን ህዝቢ ትግራይን መንግስቱን፡ ማእለያ ዘይብሉ 

ዕንወት ከምዘውረደ እናመስከረ፡ ኣጥቢቑ ከም ዝኹንኖን ብትሪ ከምዝቃለሶን የረጋግጽ፤ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-

ህግደፍን መሻርኽቱን፡ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ናይ ሓባር ደመኛታት ጸላእትና ምዃኖም ብምእማን፡ ኤርትራዊ ስሙር 

ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ)፡ ዓቕምታቱ ምስ ህዝቢ ትግራይ፣ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ኣዋሃሂዱ፡ ክቃለስ ቅሩብ ምዃኑ እናረጋገጸ፡ 

ደገፍን ምትሕብባርን ህዝቢ ትግራይ፣ መንግስትን ሰራዊትን ትግራይ ከይፍለዮ መጸዋዕትኡ የቕርብ። 

4ይ. ማሕበረ-ሰብን መንግስታትን ዓለም ብሓፈሻ፡ ህዝብታትን መንግስታትን ዞባናን ከባቢናን ድማ ብፍላይ፡  ነዞም ንህልውና ህዝብናን 

ልዑላውነትን ነጻነትን ሃገርና፡ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ዘለዉ፡ ሰላምን ምርግጋእን ከባቢና ዝዘርጉ ዘለዉ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን 

ማሓዙቱን፡ ክኹንኖም፡ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰበ-ስልጣን ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን፡ ናይ ምዝመዛን ጭቆናን ትካላቱ ተነቢሩ ዘሎ ማዕቀብ 

ክተርርን፡ ፍትሓዊ ቃልስና ኣብ ምሕያል እጃሞም ከበርክቱን፡ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ) ይጽውዕ። 

5ይ. ኤርትራውያን፡ ኣብ መዋእል ባዕዳዊ መግዛእቲ ይኹን ኣብ ዘበነ ስልጣን ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍ፡ ናብ ከርፋሕ ስደት ክቃልዑ 

ጸኒሖምን ኣሎዉን፤ ገባቲ ስርዓት ኢሳያስ-ህግደፍን መሻርኽቱን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ትግራይ ድማ ብፍላይ፡ ተዓቚቦም 

ዝነብሩ ዝነበሩን ዘለዉን ስዱዳት ኤርትራውያን፡  ከቢድን ዝተሓላለኸን ጸገማት ክውርዱሎም ጸኒሖም እዮም፤ ስለዝኾነ'ውን፡ 

ማሕበረ-ሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ሰብኣዊ ማሕበራትን ድማ ብፍላይ፡ ደገፋት ክገብሩሎምን ውሑስ ሃለዋት 

ከመዓራርዩሎምን ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ ይጽውዕ። በዚ ኣጋጣሚ'ዚ፡ ህዝቢ ትግራይን መንግስቲ ትግራይን፡ 

ንስደተኛታት ኤርትራውያን  ዝገበሩሎም ምትሕብባርን ስብኣዊ ሓልዮትን፡ ልዑል ምስጋናኡ ይገልጽ። ንመጻኢ'ውን ኣሐይሎም 

ክቕጽሉዎ ይጽውዕ። 

 

ፖለቲካዊ ውሳኔታት ዋዕላና ንምዕዋት ክንቃለስ ኢና!! 

ድሕነትና ብስሙር ቃልስና!! 

ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና!! 

 

መስራቲ ዋዕላ ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር(ኤስሃግ) 

20 ሕዳር 2021 ዓ.ም. 

 

 

ዝርዝር ኣስማት ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግንባር ዘቖማ ውድባት  

 

1. ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር (ስምኤድሃ) 

2. ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ)  

3. ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ግሃደኤ (ሕድሪ)  

4. ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ (ዋልታ-ሓፋሽ)  

5. ምንቅስቓስ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ኤርትራ (ምደለኤ)  

6. ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ)  

7. ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ኤርትራ-ሆደ …..እየን። 

 

ተሓተመ -ታሕሳስ 16, 2021 


