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ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ’ዩ። 

                                                        ራብዓይ ክፋል 

 ኣብ  ዝሓለፈ ሳልሳይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡  ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ ክንሱ፡ ኣብ 
ሕመቕን ድኻማትን ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡ ፖለቲካዊ ውድባት ከኣ ብፍላይ ይነብር ምህላው 
ብንቕሓት ርዱእ ብምግባር፡ ቅድሚ ናብ ህግደፍን ካልእ ስኽፋታታትን ምጥማትና፡ ውሽጥና ንፍትሸሉ ንገማገመሉ፡ 
ፍልልያትና ሓቢእና ዘይኮነ ብግልጺ ተናቢብና ሓቢርናን ተኸባቢርናን ንሰርሓሉ ፖለቲካዊ ባይታ ንምፍጣር፡ ተስፋ 
ምቑራጽ፡ ቃልሲ ይትረፈኒ ዝብል መንገዲ በለጽ ወጊድ ብምባል፣ ካብ ስምዒታዊ ረስኒን ፈተ ፍርዳዊ ፍርድን 
ብምድሓን ፍትሓውያን መትከላውያን ብምዃን ንድሕነትና ንመንነትና ብተግባር ንረባረብ ኣብ ዝብል ምስ በጽሐ’ዩ 
ተቓሪጹ ነይሩ። መቐጸልታኡ እነሆ። ሰናይ ንባብ! 

 ኣብ ዝቐደሙ ክፋላት ከም ዝተገልጸ፡ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘይማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ’ዩ ክንብል እንከለና፡ 
ከም’ቲ ገሊኦም ዝብልዎ ፈጺሙ ደጋፊ የብሉን ጸላኢ ኩሉ ህዝቢታት ኤርትራ’ዩ ንብል ከምዘየለና ብሩህ ክኸውን 
ይግባእ።  ጸረ-ህዝቢ ባህሪ፣ ኢ-ሕጋውነቱን ፋሽሽታዊ ተግባሩን ብዘየገድስ ን፡ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ዝገዝእ ዘሎ ጉጅለ 
ስለ ዝኾነ፡ ከም መንግስታዊ ጉጅለ ደው ክብል ቀጻልነት ድማ ክህልዎ ኣይትሙተና ዝብልዎ ደገፍትን ተረባሕትን 
ኣለውዎ’ዮም።  

 ንሳቶም ድማ፡  ቀዳማይ፡-  ብረብሓ፡ በረእእያን ታሪኽን የዋጽአና ኢሎም ብኣፍልጦ ብእምነት ዓቕሞም ጸንቂቖም 
ዝከላኸልሉ፣ ካልኣይ፡-  ርትዓዊ ናይ ምሕሳብ ተኽእሎኦም ሰሊቡ ብኣምልኾ ከገልግልዎ ዘፍረዮም፣ ሳልሳይ፡-  ቅኑዕን 
ሕጋውን ምሕደራ ከምዘየለ፡ ከም ሰባት ከም ዜጋታት መሰል ከም ዝጎደሎም እናተገንዘቡ፡ ግን ከኣ ብፈራሕ ጨካን 
ፋሽሽታዊ በትሩ ርዒዶም ኣብ ውሑስ ቦታ ማለት፡ ምዕራባውያን ደሞክራስያውያን ሃገራት እናነበሩ ኣብኡ መጺኡ 
ከይርሽኖም ከይጨውዮም ዝተባህልዎ ኣሜን ኢሎም ዝፍጹሙ መጋበያታት ‘ዮም።  

 ኣብ ትሕቲ ዘቤታዊ መልኪ ናይ ዝነበሩ ህዝብታት ታርኽ ከም ዝሕብሮ፡ ሓደ ካብ ህዝብን ሕግን ዝፈለለ ፍጹም መላኺ 
መንግስታዊ ጉጅለ ዝጥቀመሉ ሜላ ፈላሊኻ ምግዛእን ኣይከኣልን ዝብል ራዕዲ ምፍጣርን’ዩ። ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ 
ድማ ብተግባር ክጥቀመሉ ንርእን ንዕዘብን ኣለና። ብመሰረት ፖሊሲ ፈላሊኻ ግዛእ፡ ሓድነት ኤርትራውያን ከም ትማሊ 
የለን። ንስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ከም ናቱ ሕጋዊ መንግስቲ ኣፍልጦ ሂቡ ናብኡ ተጸጊዑ ንገዛእ ርእሱ ከም ቀዳመይ 
ዜጋ ወሲዱ፡ ንካልኦት ብክድዓትን ትሕቲ ሃገርነት ዝኸስስ ብሓደ ወገን፡ ብፖለቲካን ብሕግን ኣይናተይን ኣይውክለንን 
ኢሉ ዝባኑ ቀሊዑ ንመሰሉ ዝቃለስ፡ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገራዊ ረብሓታት ድማ ብቕሉዕን ብስውሩን ዝተገለለን ከኣ በቲ 
ካልእ ጎሊሁ  ኣብ ዝረኣየሉ መድረኽ ኢና ንርከብ ዘለና። መሬት ግቡእ ንዝገበረ ዝብል ኣድላዊ ፖሊሲ ናይ’ዚ ጭቡጥ 
መረጋገጺ’ዩ።  

ስለዚ ጸረ-ህዝቢ ሰማዊ መንግስቲ ህግደፍ ከም ጽገዕተኛ መጠን ኣብ ቀጻልነት ስልጣኑ ዝተኣማመነሎም፡ ተዓሲቡ 
ዘገልግሎም ናይ ወጻኢ ሓይልታት ከም ዘለውዎ ከይዘንጋዕና፡ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተ-ሰብ’ውን በዚ ልዕል ክብል 
ዝተገልጸ መንቀሊታት ትእዛዙ ተቐቢሎም ዘትግብሩን ዝፍጽሙን ብመንጽር ብዙሓትን ውጹዓትን ኤርትራውያን 
ብቑጽሮም ኣዝዮም ውሑዳት መጋበርያታት ከም ዘለውዎ ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ፡፡ እዚ ናይ ኣመልኽትን ተበለጽትን ደገፍ 
ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ወተሃደራዊ፣ ጸጥታዊ፣ ስነ-ጥበባዊ መትንታት ሃገር ተቖጻጺሩ ምስ ምህላው ኣብ ግምት 
ብምእታው ክምዘንን፡ እቲ ኣንጻሩ ዝግበር ግጥሚያ ከኣ ብኡ መጠን ከተሓዝን ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ስለዚ ፈታዊ የብሉን 
ናይ ኩሉ ጸላኢ’ዩ ዝብል ፖለቲካዊ ርድኢት ክእረም ኣለዎ። ምስ ፖለቲካዊ ውድባት ኤርትራ ብኣካላዊ ግዝፍን ብዝሒ 
ኣጽዋርን እናወዳደርካ ሓያል’ዩ ኣይከኣልን ዝብል ኣገንዝቦ’ውን መሰረታዊ ፖለቲካዊ ጌጋ ስለዝኾነ ዳገመ ርእይቶ 
ክግበረሉ  ኣለዎ።  

ምኽንያቱ ሓያልነት ሓደ መንግስቲ፡ ኣብ ህዝቢ ዘለዎ ኣኽብሮት፣ ንሕጊ ዘለዎ ምእዙዝነት፣ ኣብ ህላወ ሰላም ዘለዎ 
ኣወንታዊ ርድኢትን ህዝቢ ኣሳቲፉ ዝገብሮ ሓለዋን፣ ኣብ ደሞክራስን ደሞክራስያዊ ትካላትን ብሓሳብን ብተግባርን 
ዝጻወቶ ኣወንታ ግደ፣ ኣሳታፊ ቁጠባዊ ፖሊሲ ምህላው፣ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓን ምክብባርን ዝተሰረተ ግሉጽ 
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ዲፕሎማስያዊ ርክባትን’ዩ ዝግለጽ። ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ግን ኣብ’ዚ ኩሉ የለን። ኩሉ ቴማኡ ፖሊሲኡ ብኣንጻር 
ናይ ቅኑዕ ኣገባብ ምሕደራ’ዩ። ብሓይሊ ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ ብደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ፡ ብፖለቲካዊ 
ውድባት ከኣ ብፍላይ ተሳዒሩ’ዩ። ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸር ፖለቲካዊ ዕላማ ዘይብሉ ግዱድ ሰራዊት፣ ኩምራ 
ኣጽዋር ኲናት፣ ብቁጽሮም ኣዝዮም ውሑዳት ናይ ምሕሳብ ተኽእሎኦም ዝተሰልቡ ኣምለኽትን ሓሙቶም ዝፈሰሰ 
ብራዕዲ  ዝነብሩ ወገናት ሒዙ’ዩ ኣለኹ ዝብል ዘሎ። ሓይሊ ሓሳብ ዘይብሉ፡ ብህዝባዊ ጭርሖ ዝዓረቐ፡ ኣብ ስነ-መጎት 
ሓይሊ ጥራሕ ዝተኣማመን ፖለቲካዊ ሓይሊ ገዛእ ርእሱ ዝተኣማመነሉ ውሕስነት የብሉን።  

ብጭርሖ ብሓይሊ ሓሳብ በሊጾም ዝርከቡ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ካብ ሕሉፍ ጉድለታቶም ተማሂሮም 
ንዝፈላልዮም ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ብግቡእ ኣመሓዲሮም፡ ኣብ ዘራኽቦም ድማ ዓቕሚታቶም ኣላፊኖም ብሕግን ኣብ 
ቅድሚ ህዝብን ክሰርሑ ኣብ ዝጅምርሉ ኣብ ኣካላዊ ግዝፍን ግዳማዊ ደገፍን መሰረተ እምነት ዝገበረ ስማዊ መንግስቲ 
ህግደፍ ህላወኡ ሽዑ ንሽዑ ዘብቅዕ’ዩ ዝኸውን።  ብዝሒ ሰራዊት፣ ኣጽዋር ኲናት፣ ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ መንነት 
ዘይብሎም መጋበርያታትን ዝውንን ጸላኢና ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብናቱን ናይ ግዳማውያን ዓንገልቱ ዘይኮነ፡ ባህሊ 
ስራሕን ውሁድ ህይወት ብዘየማዕበለ ደምበ ተቓውሞ’ዩ ዝነብር ዘሎ ዝብል ርእይቶ ኣጸቢቕካ ክስመረሉ ዘለዎ ጭቡጥ 
ሓቂ’ዩ። 

ብህዝባዊ ጭርሖ፡ ብሓይሊ ሓሳብ፡ ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ጸብለለታ ኣመዝጊቡ ዝርከብ ደምበ ሓይልታት ተቓውሞ፡ ካብ 
ዘለዎ ርኡይ ድኽመት ክወጽኢ፡ ባህሊ ግብራዊ ስራሕ ክውንን፣ ምንጽጻግን ዘይመትከላዊ ውድድራት ከወግድ፣ 
“ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ” ዝብል ጭርሖኡ ክትርጉም እንታይ ክገብር ኣለዎ? ካብ ህዝቢ’ኸ እንታይ ደገፍ 
ክግበረሉ ይግባእ?  ብይመስለኒ ብስምዒት ዘይኮነ ብኣፍልጦ ብሓላፍነት  በረኣእያን ብተግባርን ብስፍሓት ክረአ፡ 
ክፍተሽ ክትንተን ህዝባዊ ዝኾነ ንጹር ፖለቲካዊ ኣንፈት ሒዙ ንቕድሚት ዝቕጽለሉ ባይታ ክምድመድ እዋኑ’ዩ።  

ካብ ጀብሃ ሻዕብያ ጀሚርካ ንውድባት ኤርትራ ዝፈላሊ፡ ዘቀሓሕር፡ ኣብ  ህልኽ ከእቱ ዝጸንሐን ዘሎን ብወሳኒ መልክዑ 
ኣነ ዝበልክዎ ይሰማዕ ኣነ ክመርሕ ክመልኽ ኣለኒ ዝብል ‘ምበር፡ እቲ ውሁብ ነገር  ናይ ኣረኣእያ ናይ መትከል ፍልልይ 
ኣይኮነን። ምንቅስቓስ ሓረካ  ( ማሕበር ሸውዓተ) ዝተጨፍለቐሉ፣ ብስሪኣዲስ ዝፍለጡ ተመሃሮ ዝተረሸንሉ፣ ኣብ 
መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተኻየደ ዘስካሕክሕ ደማዊ ኲናት ሕድሕድ ከም 
ኣብነት እንተወሲድና፡ መሰረታዊ ናይ ደርባዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳባዊ ፍልልይ ስለ ዝነበረ እሞ፡ ብዘይካ ብውግእ ብሰዓርን 
ተሰዓርን ካልእ መፍትሒ ስለ ዘይነበሮ ኣይኮነን ኣብ ከምኡ በጺሑ። ኣብ መንጎ ሓረካን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን እዚ 
ዝበሃል ናይ መትከል ፍልልይ ኣይነበረን። ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት 
ኤርትራን’ውን ኣብ ደማዊ ኲናት ሕድሕድ ዘእቱ፡ መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ከም ዝነበረ ዝሕብር ጭቡጥ 
መረዳእታ የለን። 

 ጀብሃን ሻዕብያን ክልቲኦም ውድባት ካብ ኣብራኽ ህዝቢታት ኤርትራ ዝወጽኡ’ዮም። ክልቲኦም ውድባት ጸረ ግዳማዊ 
መግዛእቲ ንነጻነትን ሃገራዊ መንነትን ኤርትራ ኢሎም ዝወፈሩ’ዮም። ክልቲኦም ብባህሪኦም ሃገራውያን ‘ምበር፡ 
ሃገራውያን ደሞክራስያውያን ውድባት ኣይነበሩን። ክልቲኦም መስመር ሃጸይነት ዝቃወሙ፡ መስመር ዴስነት  ንኽተል 
ኢና በሃልቲ’ዮም ነይሮም። ክልቲኦም ድማ ሰልፊ-ዕዮ ወይ ናይ ሸቃላይ ሰልፊ ነይርዎም። 

 እዚ ኹሉ ዘመሳስሎም ረቛሒታት እናሃለወ ግን፡ መሪሕነት ክልቲኣተን ውድባት ብውግእ ‘ምበር ብሰላም ዘይፍታሕ 
መሰረታዊ ናይ ኣረኣእያ ጸገም ከም ዘለዎም ብምስባኽን ስምዒት ተዋጋእቲ ሓይልታት ብጌጋ ብምርስሳንን ኣብ ሜዳ 
ኤርትራ ኣብ ኣነ ወይ ንስኻ ሓላፍነት ዝጎደሎ ውድድር ኣትዮም። በረኣእያ ብዝሓሸ ሓይሊ ሓሳብ ዘይኮነ፡ ብዓመጽ 
ብስነ-መጎት ሓይሊ እቲ ሓደ ንኤርትራ ብሒቱ፡ እቲ ካልእ ካብ ኤርትራ ወጺኡ። ኣብ’ዚ ኣነ ክዕብልል ኣነባ ዝመሰረቱ 
ተራ ህልኽ መሪሕነታዊ ኣካላት፡ ብዙሕ ሰብኣዊ ህይወት ተቐዚፉ፡፡ ብዙሓት ኣካሎም ጎዲሉ። ናይ ቃልሲ ኒያት ብኣሉታ 
ተጸልዩ።  ተቓላሳይ ህዝቢ ሞራሉ ተተንኪፉ። ኣሰሩ ድማ እነሆ ክሳብ ሎሚ ይሕምሰና የሳቕየና ኣሎ።  መግለጺ ናይ’ዚ 
ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ ፖለቲካዊ ድሕረት’ዩ። ብትምክሕትን ጽበትን ዝልለ ዘይደሞክራስያዊ ባህሪ። 

ስለዚ ሎሚ ኣንጻር ዘቤታዊ መግዛእቲ፡ ንመሰረታዊ ክብረት ሓርነታዊ መሰላት ህዝቢ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ኣብ 
መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ዘሎ ምትእምማን ዝረሓቖ፡ ናይ ዘይምቅብባልን ዘይምክብባርን ስምዒታት ብባህሪኡ 
መቐልታ ትማሊ’ዩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይከውንን። ርግጽዩ ኣብ መንጎ’ዘን ኣንጻር ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ 
ንደሞክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሳ ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባት ብፕሮግራም ደረጃ ዝተቐርጸ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ኣሎ’ዩ። 



3 
 

ብፕሮግራም ደረጃ ዝተሰነደ ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ፍልልይ ኣሎ ማለት ግን፡ ብሓባር ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ማለት 
ኣይኮነን። ብመሰረቱ ካብ ዝፈላሊ እቲ ብሓባር ዘስርሕ ስለ ዝዓቢ፡ ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ከይንሰርሕ መትከላዊ 
እምነትና ከሰረሐና ኣይከኣለን ኢሉ ጭቡጥ መረዳእታ ከቕርብ ዝኽእል ሓይሊ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። ዝፈላሊ 
እንተሎ ዘሰማምዕ  ስለ ዘሎ፡ ነቲ ዝፈላሊ ብግቡእ ኣመሓዲርካ በቲ ዘሰማምዕ ምስራሕ ይከኣል’ዩ። ኣብ’ተን ውድባት 
ኣብ ዝለዓለ ናይ ምውሳን ቦታ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ፖለቲካዊ ቅንዕና ስለ ዘጉደሉ ግን እቲ ዝከኣል ዘይከኣል መሲሉ 
ይቕጽል ኣሎ። 

ዝመሳሰል ፕሮግራም ዘለወን ኣብ ሓደ ውድብ ተጠርኒፈን ክቃለሳ፡ ብፕሮግራም ዘይመሳሰላ ድማ ብግንባር ደረጃ 
ተጠርኒፈን ክሰርሓ ዝብል ፍቱን ስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ ቃልሲ፡ ብተግባር ከይስረሓሉ ብስርሕ ፍንጥሕ ዘጎናድቦ ዘሎ 
ብመሰረቱ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ነጥብታት ዝብገስ’ዩ። 

ቀዳማይ፡ ኣነ ዝበልክዎ እንተዘይኮነ ዝብል፡ ንህልውና ካልኦት ማዕርነታዊ ኣፍልጦ ዘይህብ ትምክሕታዊ ኣረኣእያ’ዩ። 
እዚ ትምክሕታዊ ኣረኣእያ’ዚ ዝሕበኣሉ በዓቲ ብባህሪኡ፡ ካብ’ቲ ናይ ህግደፍ ዘይፍለ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ሃገራዊ 
ሓድነት ዝብል’ዩ። ሃገራዊ ሓድነት እንታይ ማለት’ዩ? ብኸመይ’ከ ይረጋገጽ ዝብል ግን፡ ኣብ ህዝቢ ኣትዩ ሰፊሕ 
ደሞክራስያዊ መድረኻት ከፊቱ ዘእምን ኣማራጺ ሓሳብ ብምምጻእ ከረድእ ኣይረአን። ዝያዳ ካልኦት ምዕቃብ ሃገራዊ 
ሓድነት ሓላፍነት ዘለዎ ይመስል፡ ብጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ህግደፍ ዝተገፍዑ ወገናት ንዘልዕልዎ ሕቶን፡ ዝኽተልዎ መልክዕ 
ውደባን ብምቑንጻብ ክሳብ’ውን ብትሕቲ ሃገርነት ብምስራዕ  እቲ ፍልልይ ኣብ ክንዲ ዝጸብብ መሊሱ ክገፍ ይገብር። 

ካልኣይ፡ ፈታውን ጸላእን ዘይፈሊ፡ ካብ መሰረታዊ ፖለቲካዊ መስመሩ ሸታሕታሕ ክብል ዘይእግሞ፡ ተበዲለ ‘ምበር 
በዲለ ተጋግየ ዘይፈልጥ፡ ነቲ ናቱ ጉድለት ናብ ካልኦት ብምልጣፍ ነቲ ንሱ ዝበቖለለሉ ህዝቢ በዓል እከለ ተጻባእትኻ 
ጸላእትኻ’ዮም እናበለ ምጥርጣር ፈጢሩ ኣብኡ ዝሕባእ ጸቢብ ኣረኣእያ’ዩ። ጸቢብ ኣረኣእያ ካብ ትምክሕታዊ ኣረኣእያ 
ዝውለድ ኮይኑ ጸረ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራሲ ኣረኣእያ’ዩ። ጸቢብ ኣረኣእያ ፖለቲካዊ ውድባት በቲ ዘራኽበን ሓቢረን 
ክሰርሓ ኣለወን ክበሃል እንከሎ ቀዲሙ ዘልዕሎ ሕቶ ውልቃውን ጉጅላውን ጠቕሙ’ዩ። ቦታይ ኣበይ’ዩ፡ ረብሓይ’ከ 
እንታይ’ዩ ዝብል’ዩ ዘቐድም። ረብሓ ዘለዎ ስልጣን እንተረኺቡ ልዕሊ ዝኾነ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዝወነነ፡ ንሓባራዊ 
ስራሕ ድማ  ድልዊ ዝኾነ መሲሉ ይቐርብ። ንሱ ዝደልዮ ቦታ እንተዘይረኺቡ ድማ ካልእ ምኽንያት ምሒዙ ካብ’ቲ 
ስምምዕ ይወጽእ፡ ኣብ ጸርፍን ክስን ይዋፈር። ጉጅለ ፈጢሩ ነቲ ዝተሃንጸ ገዛ የፍርስ። እዚ ብፍላይ ካብ 1999 ንነጀው 
ብተደጋጋሚ ክትግብር ዝተራእየን ገና’ውን ዝቕጽል ዘሎን’ዩ። 

ሳልሳይ፡ ንታሪኻዊ ህልውን መጻእን ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተቐርጸ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፖለቲካዊ 
መደብ-ዕዮ ዝውንኑ ውድባት ዝጻወትዎ ተራ’ዩ። እቲ ብፕሮግራም ደረጃ ሰፊሩ ዘሎ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መትከላት፡ 
ካብ ሕነ ምፍዳይ፣ ትምክሕታዊ ዕንደራ፣ ጸቢብ ኣተሓሳስባን በለጻዊ ኣካይዳን ሓራ ዝኾነ፡ ግፉዓት ንዘቕርብዎ ናይ 
መሰል ሕቶ ብጸጋ ተቐቢሉ ሓቢሩን ተኸባቢሩ ክቃለስ ዝዕድም’ዩ። ተግባራዊ ውዕሎ ወነንቱ ግን ምስ’ቲ ኣብ ወረቐት 
ዝሰፈረ ሃብታም ኣረኣእያታት ዝጠዓዓም ኣይኮነን።  

እቲ ኣብ ወረቐት ዝሰፈረ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፕሮግራም ዝዛረቦ በይኑ፡ ግብራዊ ንጥፈታት ሰብ ቤት ህዝባዊ 
ደሞክራስያዊ ፕሮግራም ዝዛረቦ ድማ በበይኑ ዝመስል ኣካይዳ’ዩ ዘሎ። ወነንቲ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ፕሮግራም 
ብመንጽር ዕላማኦም ዝእዝዞ ኣብ ህዝቢ ኣትዮም ንጡፍ ምንቅስቓስ  ክገብሩ ኣይረኣዩን። ንህዝባዊ ደሞክራስያዊ 
መስመሮም ዝምጥን ጽሮት፡ ግልጽነት፡ ባህሊ ስራሕ ወኒኖም ከምቲ ዝድለ  መሪሕ ተራ ኣይጻወቱን። ብኣንጻሩ እኳ ደኣ፡  
ንስትራተጂካዊ መትካላዊ ዕላማኦም ዘየግልግል፡  ምስ ወነንቲ ናይ ትምክሕትን ጽበትን ኣረኣእያታት ዘይመትከላዊ 
ምትእስሳር ፈጢሮም፡  ኣብ ዕለታዊ ድሑር ናይ ህልኽ መጻወዲያ ዝኣተውሉ ወቕቲ ምህላዎም’ዩ እቲ ቀንዲ ጸገም። 
ስለዚ ብህዝባዊ ጭርሖ ብሓይሊ ሓሳብ ንጸላኢ ዝሰዓሩ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ፡ ንውሽጣዊ ባዕላዊ ጸገማቶም 
ብዘይነሓፍነት ይፈትሹ ይገምግሙ። ብሓባር ኣብ ዘስረሖም ጉዳያት ድማ ብሓሳብን ብተግባርን ይዋስኡ። ኣብ ከምኡ 
እንተተበጺሑ ዕለተ ዓወት ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ቀረባ ርሕቀት’ዩ ዘሎ። ህልውናና ክንዕቅብ ቀጻልነትና ክነውሕስ  
ቅድሚ ምስ ካልእ ምስ ነብስና ንተዓረቕ።  

                                 ሓምሻይ ክፋል ይቕጽል 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝዳሎ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 15-03-2019      
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