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ህግደፍ ዝፈብረኾ ፖለቲካዊ ሓሶታት ከም ዘለዎ ምድጋም፡ 

 መግለጺ መሊኡ ዘይተበትከ ፖለቲካዊ ዕትብቲ’ዩ። 

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ ውልደቱ ብደሞክራስያዊ መርሆ ተገዚኡ ዝኸይድ ውድብ ኣይነበረን። ብፍላይ 
እቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካሉ፡ ኣብ’ቲ ህዝባዊ ናይ ሃገራዊ ነጻነትን መንነትን ሕቶ ተሓቢኡ፡ ካብ መጀመርታ ቅድሚት 
ክመጽእ ዝነበሮ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ብቕዓትን ህዝብን ተጋደልትን ብምዝራግን ብምርማስን  ናብ ወተሃደራዊ 
ሓርበኝነት ዝዘንበለ ጸቢብ ሃገራዊ ስምዒት’ዩ ዝኹስኩስ ነይሩ። ውጽኢቱ ድማ  እዚ ንነብረሉ ዘለና ፖለቲካዊ 
ውድቀት’ዩ።  ጸቢብ ውልቃውን ጉጅላውን ሕሳባት ምስኻዕ ማእከሉ ዝገበረ፡ ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ዘቑጸረ ፍጹም 
ምልካዊ ዓንኬል ፈጢሩ።   

ንጹህ ሕልናን ልዑል እምነትን ‘ምበር፡ ምሉእ ሓበሬታን ነገራት ካበይ ናበይ ብግቡእ ክግምግም ክትንትን ዘኽእል 
ፖለቲካዊ ንቕሓት ክፍጠር ስለ ዘይተደልየ፡ ኣይተፈጥረን። ስለዚ ከኣ ኣብ’ዚ ነዊሕ መስርሕ፡ መን እንታይ ይብልን 
ይገብርን ኣሎ፡ ስለምንታይ ብኸመይ ዝብል ነጻ ኮይንካ ሕቶን ርእይቶን ከተቕርብ ዘኽእል ዕድል ተዓጽዩ። ኩሉ 
መሰላት ብስመ ደሞክራስያዊ ጥርናፈ ብግበር ኣይትግበር፡ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ብዝተዘርገሐ ናይ ገባሪ ሓዳግነት 
ሰንሰለት ተቐይዱ። ናይ ተጋደልትን ሓፋሽ ውድባትን መሰረታዊ ደሞክራስያዊ መሰላት ዓፊኑ ዝኸይድ ዝነበረ ሃገራዊ 
ውድብ’ዩ።  

ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብ’ታ ብመሪሕነት ሓምዲ ኢድሪስ ዓወተ ብ1961 ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረት ተጋድሎ 
ሓርነት ኤርትራ’ዩ ወጺኡ። ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምንታይ ተፈንጭሉ፡ እንታይ ዝሓሸ ስነ-ሓሳብ ስለ ዝነበሮ 
ካብ ሽዑ ጀሚሩ ዝለዓል ግን ዘይተመለሰ ሕቶ’ዩ። ንሱ ምኽንያት ይህብ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን። ምኽንያት የቕርብ 
ነይሩ’ዩ። ብደረጃ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ ክምዘን ክግምገም እንከሎ ግን ንምፍንጫል ዘኽእል ምኽንያት ኣይነበረን፡፡  

ንውሱናት ብፖለቲካዊ ሳንቡእ ናይ’ቲ ወሳኒ መሪሕነታዊ ኣካል ዘስተንፍሱ ወገናት እንተዘይኮይኑ፡ ንብዙሓት ዘእመን 
ስለ ዘይነበረ ኣብ መድረኹ የዛረብ ነይሩ። ዛጊት ክሳብ ሎሚ የዛረብ ኣሎ። ሓቀኛ መልሲ ክሳብ ዘይረኸበ ኣዛራቢ ኮይኑ 
ክቕጽል’ዩ። ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ድማ  ኣሽሓት ሓርበኛታት  ህይወቶም ዝገበርሉን ኣካሎም ዝኸፈልሉን ታሪኽን 
ተሞክሮን  ህዝባዊ  ቃልሲ  ኤርትራ፡ ብናይ ሓደ ውድብ ካብኡ ናብኡ ድማ ብናይ ሓደ ሰብ ፍሉይ ፖለቲካዊ ብልሕን 
ጀግንነትን ከም ዝተዓወተ ዘስምዕ ዝተዛበዐ መልእኽቲ ኣብ ኣእምሮ ህጻናት ይቕረጽ ኣሎ። ብድምጺ፡ ጽሑፍን ምስልን 
ድማ ይስነድ ኣሎ። 

እዚ ምዝባዕ ሃገራዊ ታሪኽ ንቕድሚት ከቢድ ሳዕቤን ስለ ዘኸትል፡ ኩሉ ግዱስ ዜጋ በብዓቕሙ ብጭቡጥ መረዳእታ 
ሓቀኛ ታሪኽን ተሞክሮን ብምቅላሕ ከበርዕኖ ይግባእ። ብፍላይ ከኣ ታሪኽን ተሞክሮን ናይ ትማሊ ሓረበኛዊ ሃገራዊ 
ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብቐጥታ ይምልከተና’ዩ ዝብሉ ወገናት ኮነ፡  ሎሚ ኣብ ደምበ ተቓውሞ 
ኮይኖም፡ ጸረ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ዝቃለሱ ዘለው ወገናት፡ ነዚ ብመደብ 
ክስረሓሉ ዝጸንሐን ዘሎን ፈጠራዊ ጸለመን  ምድንጋርን ዝትሕዝቶኡ ፖለቲካዊ ቃላት ብግቡእ ከስተብህልሉን 
ብንቕሓት ካብኡ ወጺኦም ክምክትዎን ይግባእ። 

ንኣብነት፡ እቲ ጃንዳዊ ውዲታዊ መሪሕነታዊ ጉጅለ፡ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝወጽኣሉ ስውር ተልእኾን ኣዕናዊ 
ደማዊ መደባቱን ንምሕባእ፡ “ጀብሃ ናይ ኣስላም’ያ” ስለ ዝበለ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ከይገምገምካ ከም ዘለዎ 
ወሲድካ “ ጀብሃ ናይ ኣስላምያ”፣ ኣብ 1973 ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ  ውድብ ናብ ምልኪ ገጹ 
ይኸይድ ኣሎ፡ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ነተኣታቱ፡ ንተኣረም ዝብል ርእይቶ ንዝነበሮ ደሞክራስያዊ 
ምንቅስቓስ፡ እቲ ጨፍላቒ ጉጅለ “መንካዕ” ዝብል ንዝተበግስሉ ዕላማ ዘይንጸባርቕ ስም ብምልጣፍ ንዝረሸኖም ደቂ-
ህዝቢ፡  ከም ዘለዎ ነቲ ናቱ ብምድጋም “መንካዕ”፣ ኣንጻር እታ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበረት 
መሳርሒ ኢሳያስ ዝኾነት ሕብእቲ ሰልፊ ዝተበገሰት ብጎይታኦም በርሀ ትምራሕ ዝነበረት ምንቅስቓስ፡ ረዚን 
መልእኽትን ሰዓብትን ዘየብላ፡ ተራ ናይ ውልቀ-ሰብ ርእይቶ ንምምሳል “ ምንቅስቓስ ወዲ ሓውቦይ” ብዝብል ስለ 
ዘቆናጾባ፡ ነቲ ናቱ ከም ዘለዎ ብምድጋም “ምንቅስቃስ ወዲ-ሓውቦይ” ፣ ክሃርሞም ንዝደለየ ሰባት “የሚን” ስለ ዝበሎም 
ተቐቢልካ “የሚን”፣  ህዝቢ ኤርትራ ንምዝራግ ካብ ዝነበሮ ናይ ርሑቕ መደብ ነቒሉ፡ ሓምሻይ መስርዕ፣ ጀሃድ ዝብል 
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ከባብያውን ሃይማኖታውን መልክዕ ዘለዎ ድሑር ፕሮፖጋንዳዊ ጎስጓስ ክገብር እንከሎ ኣብ ክንዲ ስለምንታይ 
ተቐቢልካ ምውዕዋዕ ነይሩን ኣሎን።  

 ይከኣሎ፣ ወጋሕታ፣ ኣርከበ፣ ዋርሳይ፣ ኣምቸ፣ ኮሶቮ፣ከደዓት፣ ነዳያት፣ ትሕቲ ሃገራውያን ፣ መጋበርያ ሲ ኣይ ኤ፣ 
ወያነ፣ ኣውራጃውያን፣ ስግረ-ዶብ ….ወዘተ ዝብሉን ካልእን ኣዝዩ ዝወደቐ ሓሳብ ሒዙ ይጉስጉስ ነይሩ። ነቲ ሓደ 
ዘመጉስ፡ ነቲ ካልእ ዘቆናጽብ፡ ወፍሪ የካይዱ ነይሩ። ዜጋታት ናብኡ ብዘለዎም ቅርበትን ርሕቀትን፡ ብተግባር ብዝንበብ 
ኣብ መንጎ ዜጋታት ብዘይተጻሕፈ ሕግን ብዘይ ወግዓዊ መግለጽን ቀዳማይ ዜጋ፡ ካልኣይ ዜጋ፡ ሳልሳይ ዜጋ ብዝብል 
ኣዝዩ ድሑር መምዘኒ ይጥቀም ነይሩ፡፡ ነዚ ጽልእን ምጥርጣርን ዝዘርእ ከፋፋሊ ፈጣራዊ ምህዞኡ፡ ብግቡእ ከይመመኻ 
ከም ዘለዎ ምጉሳም ትማሊ ነይሩ። ሎሚ ኣሎ። እዚ ምስ ግድምና ሰውራ ኤርትራ ኣይኸይድን። እዚ ከም’ዚ ዓይነት 
ልኩም ኣረኣእያ ንተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይምጥንን። እዚ ነቲ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎ ዝተራእየ ዘደንቕ ሃገራዊ 
ወተሃደራዊ ሓርበኝነት ዝድውን ‘ምበር፡ ዘድምቕ ዝዕቅብ ኣይኮነን። ከይፈለጥካ ምድጋፍ ከይፈለጥካ ምጽላእ መርኣያ 
ፖለቲካዊ በሃምነት’ዩ። 

ስለምንታይ ግን ብቤላ ቤሎ (03) ምኻድ? ስለምንታይ ክሳብ ክንድ’ዚ ኣብ ሓደ ፍጹም ደሞክራስያዊ ባህሪ  ኣብ ዘይብሉ 
ውልቀ ሰብን ጃናዳዊ ውዲታዊ መሪሕነቱን ምእማን? እታ ሃገር ናይ ህዝቢ ‘ምበር ናይ’ቲ ውልቀ ሰብን ጉጅለኡን 
ኣይኮነትን። ካብ ገንዘባውን ነዋታውን ክሳብ ኣካልን ህይወትን መስዋእቲ ዝኸፍል እቲ ህዝቢ ብሓፈሻ፡ መሰረታትን 
ሓፋሽ ውድባትን’ዮም። ካብ ላዕሊ ዝወርድ መምርሒ ሓቂ’ዶ ሓሶት?  ንሓድነት ህዝቢ ይጠቅም’ዶ ይጎድእ ግቡእ 
ኣፍልጦ ከይሓዝካ ስለ ዝተበሃልካ ምፍጻም ግን ስለምንታይ? 

 ሓንሳብ ምስ ከደት ዘይትምለስ ህይወቱ እናበጀወ፡ ፊት ንፊት ግንባሩ ንዓረር ሂቡ ብጀግንነት እናተዃሸሐ እወ 
ስለምንታይ ንልዕሊ 50 ዓመት መሰረት ብዘይብሉ ብሓደ መላኺ ባእታን ጉጅለኡን ዝተፈብረኸ ሓሶት ይምገብ? 
ስለምንታይ ኢሳያስን ጉጅለኡን ዝነዝሕዎ ወረ ኩሉ ሓቂ፡ ንዓታቶም ዝበሃሎም ከኣ ኩሉ ጸለመ፡ ኩሉ ሓሶት ይበሃል? 
በቲ ልምዳዊ ኣበሃህላ ከምኡ ክብሉ ፈውሲ ስለ ዝተገብረሎም ወይስ ካብ ፖለቲካዊ ባዶነት ዝብግስ? ኣዝዩ ዘተሓሳስብ 
ዘሕዝን ጉዳይ’ዩ። 

እዚ ዘለናዮ መድረኽ ግን ፍልይ ዝበለ’ዩ። እቲ ኩሉ ብኢሳያስን ናይ ጥፍኣት ጉጅለኡን ዝዝራእ ዝነበረ ናይ መን ከማና 
ባዶ ትምክሕቲ፣ ከም’ዚ ክንገብር ኢና ክንፈጥር ኢና መኻን መብጸዓ፣ ሃገራዊ ልምዓትና ከይነሰላስል ብዓል እከለ 
ቀኒኦሙልና፡ ሓሲዶምና፡ ዓንቂፎምና ተጻቢኦምና ምስምሳት፡ ናይ ምድንጋር ተኽእሎኡ ዳግም ከም ዘይምለስ 
ዝተተርበዐ ይመስል። ህግደፍ ኣይናትናን ኣይውክለናን ዝብል ድምጺ ይስማዕ ኣሎ። እንተኾነ ግን እዚ’ውን ምስ ናይ 
ጉድለቱ’ዩ። ብህዝባዊ ፖለቲካዊ መስመር ኣይምዘንን ኣይምራሕን። ካብ ፋሽሽታዊ ተግባራቱ ዝብገስ፡ ፋሽሽታዊ 
ተግባራቱ እናጸብጸበ ድማ ዝተኣኻኸብ ‘ምበር፡ ንጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ ተፈጥሮኡ ብግቡእ ዘንበበ ኣይኮነን።  ንጹርነት 
ዝጎደሎን ዝተደዋወሰን’ዩ።  

እቲ ዘቤታዊ መግዛእቲ መሪር ስለ ዝኾነ፡ ህዝባዊ ቁጠዐ ፈጢሩ ኣሎ። ፖለቲካዊ ንቕሓትን ቀላስን ግን የብሉን። 
ንህግደፍ ዝቃወሙ ወገናት፡ ብውድዕነቱ ንህግደፍ ዘገልግል ርእይቶ ሒዞም ከም ዘለው ንዕዘብ ኣለና። ህግደፍ 
ብኹለንተንኡ ኣይውክለናን ክውገድ ኣለዎ እናበሉ፡ ናይ’ቲ ብባህሪ ብሕጊ ብተግባር ዘይናቶም ዝኾነ ጉጅለ ኣርማ፡ ከም 
ሕጋዊት ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ ተቐቢሎም፡ ገለ ንዓኣ ዘለዎም ፍቕሪ ክግልጹ ተኸዲኖማ፡ ገለ ኸኣ ኣበሪኾም 
ከምበልብልዋ ይረኣዩ። 

 ህግደፍ ዘይሕጋዊ፡ ዘይውክለኩም፡ ብህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝዋገ ክውገድ ዘለዎ ጸላኢ’ዩ ዝብል እምነት እንተለኩም 
ደኣ፡ ኣርማኡ ብኸመይ ሕጋዊ ሰንደቕ ዕላማኹም መግለጺትኩም ኩርዓትኩም ትኸውን ዝብል ሕቶ ምስ እተቕረበሎም፡ 
ከይተሰከፉ ብድፍረት እዚኣሞ ዓለም ዝፈለጣ ሕጋዊት ሰንደቕ ዕላማና’ያ። ህግደፍ ካልእ ሰንደቕ ዕላማና ካልእ ዝብል 
መልሲ ይቡኻ። ሕጋዊ ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማ፡ ካብ ሕጋዊ ሃገራዊ ቅዋም ወጻኢ ክህሉ ኣይኽእልን። ህግደፍ ዝመርሓ 
ዘሎ ኤርትራ  ድማ ሕጋዊ ሃገራዊ ቅዋም የብላን። እቲ ብዘይ ነጻን ደሞክራስያዊ ተሳትፎን ህዝብታት ኤርትራ፡ ጌርናዮ 
ኣጽዲቕናዮ ቅዋም 1997 ቅዋምና’ዩ እናተባህለ ዝዝረበሉ ድማ፡ ምስ ኩሉ ጉድለታቱ’ውን ኣብ ግብሪ ኣይወዓለን።  
መራሒ ህግደፍ ድማ ከም ዝሞተ ብወግዒ ሓቢሩ’ዩ። 
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 ስለዚ ቅዋም ናይ ዘይብላ ሃገር፡ ብቅዋም ናይ ዝምራሕ ስማዊ መንግስቲ፡ እሞ ክውገድ ናይ ዘለዎ ጸላኢ ኣርማ፡ ሃገራዊ 
ሰንደቕ ዕላማይ ምልክተይ ምባል ደኣ ምስ ምንታይ ይቑጸር? እዚ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ምስ ጉጅለ ህግደፍ 
ዝደናገጽ ዘይተበትከ ዕትብቲ ከም ዘሎ’ዩ ዘመልክት። ከምኡ’ውን ጉጅለ ህግደፍ ክውገድ ኣለዎ፡ ትካላት ህግደፍ ግን 
ክፈርስ የብሉን። ብፍላይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነትን መድሕን ሃገር ስለ ዝኾኑ፡ ኣይኮነን 
ክፈርሱ ብሕማቕ ዓይኒ’ውን ክጥመቱ የብሎምን። ናብኦም ገጽካ ምትኳስ ሃገራዊ ክሕደት’ዩ። ሓይልታት ምክልኻል 
ኤርትራን ሃገራዊ ድሕነትን ኣካል ኣምሳል ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ’ዮም። ፈተውቲ ‘ምበር ጸላእቲ ኣይኮኑን ዝብል ዓይኒ 
መርፍኡ ዘይፍለጥ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ። እዚ ብህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ክግራሕ እንተዘይተገይሩ እቲ ለውጢ 
ንደሊ ኣለና ዝብል ድምጺ፡ እግርን ከበሮን በበይኑ ከም ዝበሃል ምስላ’ዩ ዝኸውን። 

ጸረ-ህዝቢ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ እናሃለወ ሞይቱ ዝተባህለ ቅዋም 1997 እንተተግቢሩ፣ እሱራት እንተተፈቲሖም፣ 
ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ግዜ ግደብ እንተተገይርሉ ዝብሉ ወገናት ውድቀት ህግደፍ ዘይደልዩ’ዮም። ጽገናዊ ‘ምበር 
መሰረታዊ ለውጢ ዘይጠልቡ’ዮም። ብናቶም ርድኢት፡ ቅዋም 1997 ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ፡ እሱራት እንተተፈቲሖም፡ 
ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሕ እንተወሪዱ፡ ብህግደፍ ዝተዘርገ ፖለቲካ ኤርትራ ናብ ንቡር ክምለስ’ዩ። ህግደፍ 
ጸረ-ህዝቢ ባህሪኡን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ክገድፍ’ዩ። ዘተኣማምን ሃገራዊ ሰላም፡ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓተ ምሕደራ፡ 
ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ፡ ሃገራዊ ልምዓትን ክረጋገጽ’ዩ ዝብል’ዩ። 

 እዚ ብኣካል ኣብ ደምበ ተቓውሞ፡ ብሓሳብ ምስ ህግደፍ ዝዳናገጽ ርእይቶ’ዩ። ኣርማ ናይ ዘይሕጋውን ጸላእን ጉጅለ 
ከም ሃገራዊ ሰንደቕ ዕላማኻ ምውሳድ፡ ስማዊ መንግስቲ ጠቕሊልካ ምውጋድ ዘይኮነ ውልቀ ሰባት ኣልጊስካ ክቕጽል 
ድሌት ከም ዘሎ’ዩ ዝእምት። ኣይኮነን መድሕን ህዝብን ሃገርን ክኾኑ ገዛእ ርእሶም ክከላኸሉ ዘይከኣሉ ብቀስመን ብዘይ 
ክፍሊት ብባርነት ዘገልግሉ ዘለው እኩባት ሰብ ብረት፡ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መድሕና ዋሕስና’ዩ ማለት፡ 
ከምኡ’ውን ነቲ ዘተኣማምን ዓዲ ሕቖ መላኺ ባእታ ብምዃን ዜጋታት ኣብ ምስቓይ፡ ምቕታልን ራስያ ንብረትን 
ተዋፊሩ ዘሎ ትካል ጸጥታ፡ ከም ትካላት ክህረሙ የብሎም ምባል  ከቢድ ፖለቲካዊ ሕቶ ዘልዕል ዝቡዕ ኣረኣእያ’ዩ። 

ካልእ ብዙሓት ካብ ተሞክሮም ዘይተማህርሉን ደጋጊሞም ዘኮማስዕዎን ብዶብ ተመኽኒዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ 
ኣብራሲ ኲናት ’ዩ። ሰባት ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጉይ ስእሊ እንተሓዙ ኣይተሓዞምን። ኣይገርምን ድማ። ብፍላይ ኣብ 
ዝተናወሐ ደማዊ ብረታዊ ተጋድሎ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝቐደመ ቁስሉ ከየሕወየን ሓዙን ረሲዑ እፎይ ከይበለን 
ብሸነኽ ናይ ትማሊ ጸላእትኻ ወራር መጽአካ፡ ጠፍእካ ክበሃሎ እንከሎ ክስንብድ፡ ኣብ ስምዒት ክኣቱ፡ ናበይ ከመይ 
ከይበለ ዘዝሓዞ ውልቀ ዋኒኑ ወንዚፉ ናብ ድሕነት ሃገር እንተወፈረ ብጌጋ ክትወቕሶ ርትዓዊ ኣይኸውንን። ተወቃሲ ኮነ 
ኢሉ ብጥልመት ዘጋገየ ‘ምበር ዝተጋገየ ክኸውን ኣይክእልን። 

ምስ ወዓለ ምስ ሓደረ፡ እቲ ናይ ዳግም ተጎበጥና ረስኒ ምስ ዝሓለ ነገራት ከተመዛዝን ዘይምኽኣል፡ ነቲ ሓሳብ ዝሰማዕካዮ 
ከም ሓቂ ወሲድካ ኣብ ፍጹም ቅርሕንቲ ኣቲኻ “ወራር ወያነ፣ ቀዳማይ ወራር፣ ካልኣይ ወራር፣ ሳልሳይ ወራር፣ ስርዓት 
ወያነ ሕብሪ ዓይንኹም ደስ ስለ ዘይበለኒ ኢሉ ኣባሪሩና፣ ቀኒኡልና፣ ሓሲዱና ….ወዘተ ንዝብሉ ህግደፋዊ ፈጠራዊ 
ጸለመን ክስን ቅቡል ጌርካ ደጋጊምካ ምኩምሳዕ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ፖለቲካዊ መርገጽን ተመዛቢሉ ከም ዘሎ’ዩ 
ዘመልክት። 

                                            ካልኣይ ክፋሉ ክቕጽል’ዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 09-08-2019   

 

    

   

     


