
 

 

ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ኢሳያስን ስርዓቱን

ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ወድዓዊ ኩነታት በሲሉ ኣሎ፤
ህዝብን ሃገርን ምጭቋንን ምምዝማዝን ጥራሕ
ህዝቢ ምጭቋንን ምምዝማዝን ንቡር ባህርያቶም
ድኽነቱን ድሕረቱን እናጋደዱ፡ ፖሎቲካዊ
ጨቆንቲ ስርዓታት ዝተፈለዩ እዮም፤ ኣብ
ይከኣል። ካብ ከምዚ'ኦም ዝመሰሉ ብጭካነኦም
ሞትን ስደትን ህዝቢ ካብ  ዘይዕጅቦም መንግስታት

ሎሚ፡ ብዘይካ'ቶም እናፈለጡ ከምዘይፈለጡ
መሬት ክኣትዉ ቃለ-መሓላ ዝኣተዉ ውሑዳት
በሪሁሎም እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ 
ኤርትራ እናኸፍአ ከምዝኸይድ ብዘየጠራጥር

ገባቲ ኢሳያስ ኣብ'ዘን ዝሓለፈን 28 ናይ ስልጣን
እዚኣ ትበሃል ቁምነገር ከይሰርሐ እርጋን 
ፍትሕን ድሕነንትን መዳያት፡ ምስ እንድህስስ፡
ክትመራመርን ዝቕስብ እዩ። እቲ በብእዋኑ
ክትመራመር የገድድ። 

እዚ ጉጅለ'ዚ ኣብ'ዘን ዝሓለፋ ናይ ስልጣን
ምስ እትዝክር፡ ሕርብት ይብለካ። ብናይ
ፖሎቲካዊ ለውጢ ይኹን ዲሞክራስያዊ 
ዝፈጠራ ናይ ብሕቱ ንብረት መሲላ ትረኣየ
ክህብ ዘይኮነስ፡ ዜጋታት ኣብ ካልእ ዓለም
30 ክሳብ 40 ዓመታት ዘይሕሰብ ምዃኑ
መዳያዊ መስዋእቲ ከፊሉ ሃገሩ ናጻን ልዑላዊትን
ብድፍረት ዝሕንግድ ዕሉል ውልቀ መራሒ
ትንግርቲ እዩ።      

ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ጽባሕ ናጽነት፡
መብራህቲ፣ ማይን ካልኦት ቀረባትን ዝሃቦ
ንሕቶታት ህዝቢ፡ ልዙብን ሓላፍነታውን 
ክነብር ይኽእል እዩ፤ ሰንበት ሰንበት ናብ 
ዘይቀረብናልኩም ዲኹም ደሊኹም ብምባል
ተሓኺኹ ዝወጽእ ኣይኮነን። ጸኒሑ ድማ፡
ናብ ሰብ ዘለዎ ዝመጽእ'' ብምባል ዘስመዖ
ፈጺሙ ድሉው ከምዘይኮነ፡ እኳ ደኣስ፡ ብጸገማት
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ስርዓቱን  ንምውጋድ፡ ቀንዲ ሕጽረትና ኣለሊና፡
ብህጹጽ ንምፍታሕ ንቃለስ!! 

 
ኣሎ፤ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ጸረ ዲሞክራስን ጸረ ህዝብን መንግስታዊ
ጥራሕ ኣይኮነን መለለዪ ባህሪኡ። ፖሎቲካዊ ስልጣን ዝጨበጡ
ባህርያቶም እዩ። ህዝቦም እናመጸዩ፡ ብራዕድን ሽበራን እናገዝኡ

ፖሎቲካዊ ስልጣኖም ንምቕጻል ዝሰርሑ ገዛእቲ ግን፡ ካብ'ቶም ኣብ ዓለምና
ኣብ ዓለምና ከም'ዚኦም ዝመሳሰሉ ፍጹም ኣረሜን መንግስታት

ብጭካነኦም ዝልለዩ፣ ህዝቦም ብምድካይን ሰላምን ምርግጋእን ብምንፋግ፡
መንግስታት፡ እዚ ኣብ ሃገርና፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ተተኺሉ

ከምዘይፈለጡ፡ እናረኣዩ ዝዓወሩ፣ እናሰምዑ ዝጸመሙ፡ ምስ'ዚ ጨካን
ውሑዳት ዕሱባት እንተዘይኮይኖም፡ ንመብዛሕትኦም ህዝብታት

 ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንመዓልታት ክሳብ ዝቐጸለ፡ መከራን
ብዘየጠራጥር መንገዲ ንኹሉ ብሩህ ኮይኑ ኣሎ።  

ስልጣን ዓመታቱ፡ ንዕብየትን ምዕባለን ኤርትራን፡ ኣብ ፍትሓዊ
 ኣርኪቡዎ ጥራሕ ኢልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን። ኣብ ፖሎቲካዊ፣

እንድህስስ፡ ህዝብታት ኤርትራ ከመይ ኢሎም ተጻዊሮሞ ይሓልፉ
በብእዋኑ እናተጋደደ ዝመጸ ስርዓተ ጭቆና፡ ከመይ ኢሉ ተኸሲቱ

ስልጣን ዓመታቱ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዘንጸባረቖም ናይ 
ብናይ ህዝብታት ኤርትራ ጅግንነታዊ ቃልሲ፡ ናብ መንበረ ስልጣን

 ምርጫ ሕቶታት ቀሪቦሙሉ ዝሃበሎም መልስታት፡ እዛ ኤርትራ
ትረኣየካ። ናይ ህዝብታትና ናይ ፖሎቲካዊ ለውጥን ናይ ዲሞክራስን
ዓለም ከይዶም ክደልዩዋ ብብደዐ ክምልስ ተኸታቲልናዮ ኢና። ዲሞክራስያዊ
ምዃኑ፡ ልቡ ነፊሑ ደጋጊሙ ክምድር ሰሚዕናዮ። ንኣደራዕ ባዕዳዊ

ልዑላዊትን ክትከውን ዘብቅዐ ህዝቢ፡ ናይ ሃገሩ ፖሎቲካዊ ስልጣን
መራሒ፡ ኣብ ዝባኑ ተሸኪሙ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም ንልዕሊ 28 ዓመታት

ናጽነት፡ ብህዝብና ዝቐረቡሉ ማሕበረ ቁጠባዊ ሕቶታት፡ ከም ክብሪ
ዝሃቦ መልሲ፡ ''መሬት ከይዓረበ ዝነቀወ ዝብኢሲ ነየሕድረኒ ዘብል

 መልሲ ክንዲ ዝህብ፡ ገዛ ኪራይ ይኹን መብራህቲ ዝኸበሮ
 ገዛውትኹም እናመጻና ኣባጊዕ ዘይሓረድናልኩም፤ ኣብ ኣፍ 

ብምባል፡ ናይ ኣሽካዕላልን ሕጫጨን መልሲ ምሃቡ፡ ወትሩ
ድማ፡ ብደዐኡ ብዝኸፍአ ብምግዳድ፡ ''ሰብ እዩ ናብ ማይ ዘለዎ ዝኸይድ
ዘስመዖ መደረ፡  ዝተሸከሞ መንግስታዊ ሓላፍነት፡ ንህዝብታትና

ብጸገማት ህዝብታትና ዝፍሳህ ኣራዊት ምዃኑ ደጋጊሙ ኣረጋጊጹ

 

 

ኣለሊና፡ 

መንግስታዊ መሓውር ዘርጊሑ፡ 
ዝጨበጡ ጸረ ህዝቢ መንግስታት፡ 

እናገዝኡ፡ ጥሜቱ፣ ጽምኡ፣  
ዓለምና እናረኣዮም ዝመጻና 

መንግስታት ውሑዳት እዮም ምባል 
ብምንፋግ፡ ጥሜት፣ ድኽነት፣ 

ተተኺሉ ዘሎ መንግስቲ ሓደ እዩ።  

ጨካን ጉጅለ ሓቢሮም ግብኣተ 
ህዝብታት ኤርትራ ከም ጸሓይ ቀትሪ 

መከራን ሕሰምን ህዝብታት 

ፍትሓዊ ተጠቃምነት ህዝብታታን፡ 
ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባውን ናይ 
ይሓልፉ ኣሎዉ ኢልካ ክትሓስብን 

ተኸሲቱ ዝብል ሕቶ ኣልዒልካ 

 ንዕቀትን ብደዐን መደረታት 
ስልጣን ዝበቕዐ ኢሳያስ፡ ብዛዕባ 
ኤርትራ እትበሃል ሃገር፡ ንበይኑ 

ዲሞክራስን ሕቶታት፡ ግቡእ መልሲ 
ዲሞክራስያዊ ምርጫ ቅድሚ 

ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ከቢድ ኩሉ 
ስልጣን ባዓል ዋና ከይከውን፡ 
ዓመታት እናተገዝአ ምምጽኡ 

ክብሪ ገዛ ኪራይ፣ ኣገልግሎት 
ዘብል ምንባሩ ኣይንዝንግዖን። 

ዝኸበሮ ናብ ዓዱ ሃገረሰብ ከይዱ 
 ደገ ገዛኹም በርሚል ነዳዲ 

ወትሩ ካብ ሕልና ህዝብታትና 
ዝኸይድ'ምበር፡ ማይ ኣይኮነን 

ንህዝብታትና ግቡእ ኣገልግሎት ክህብ 
ኣረጋጊጹ እዩ። ማሕበራዊ ሂወት 
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ኣካለ ስንኩላን ማይ ሓባር ኣብ ክንዲ ዝፈትሕ ሕቶኦም ብሓይሊ ጨፍሊቑ ዘስመዖ ናይ ብደዐ ቃል፡ ''ሓንቂቖም'' ምባሉ ክሳብ 
ሎሚ ዘይርሳዕ በሰላ ኣዕሪፉ ሓሊፉ እዩ። ደመወዝ ክግበረሎም ዝሓተቱ ተጋደልቲ ዝተወሃቦም ግብረ መልሲ ማእሰርትን 
ኣሃዱኦም ፋሕፋሕ ክትብል ብምግባር፡ ውዱብ ሕቶኦም ዳግም ከምዘይለዓል ጌርካ ምብርዓን ምንባሩ እንዝንግዖ ኣይኮነን።  

ናይ ሓረስታይና እቶት፡ መኻዕበቲ መንግስታዊ ካዝናኡ ንምግባር ዘካየዶ መደብ ጥሙር ማሕረስ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘውረዶ 
ሰለሎ ብቐሊሉ ዝረአ ኣይኮነን። ብዓቕሚ ሓረስታይ ክውገን ዝኽእል ናይ ሕርሻ መሬት ብዘይፍቓዱ ኣብ ሓደ ብምጥማር፡ 
መንግስቲ ብዘዋፈረን ትራክተራት ክሕረስ፡ ዝተረኸበ ምህርቲ ድማ ናብ መንግስቲ ብምርካብ፡ ዝተሰልዓሉ ናይ ረዲኤት እኽሊ 
ክቕበል ብምስግዳድ፡ ድኽነት ብማዕረ ከማቕል ኮነ ኢሉ ቁጠባዊ ዓቕሚ ሓረስታይ ንምርማስ ብሰፊሑ ተዋፊሩ እዩ። ምስ'ዚ 
ተታሓሒዙ፡ ንሓረስቶት ከበሳ ካብ'ቲ ዕትብቶም ዝተቐበረሉ፡ ዝለመዱዎን ሂወቶም ዝመርሑሉን ዓድታቶም ብሓይሊ 
ብምፍ'ንቓል፡ እዚ ዝባሃል ምድላው ኣብ ዘይተኻየደሉ፡ ቀዳሞት ነበርቲ ናይ'ቲ ከባቢ ዘይተሰማምዑሉ ምዕራባዊ ቆላ ንምስፋር 
ዘካየዶ ፈተነ ካልእ ማሕበራዊ ሂወት ህዝብና ንምዝንባል ዝተፈጸመ ጨካን ፖሊሲ እዩ። 

ካብ ፖሎቲካዊ ባህርያት ናይ'ዚ ፋሽስታዊ ጉጅለ ዝብገሱ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ተግባራት እናመረሩ ብምኻዶም ክላዓሉ 
ዝጀመሩ ናይ ህዝብታትና ሕቶታት ንምብርዓን፡ ዘየለ ናይ ግዳም ኣጀንዳ ብምፍብራኽ፡ ምስ ኩለን ብምድሪ ዝራኸባና ሃገራት 
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብባሕሪ ዝዳወባና ከይተረፋ ጎንጽን ምፍጣጥን ብምዕራግ፡ ኣቓልቦ ህዝብታትና ናብ ግዳም ከቕንዕ ብምግባር፡ 
ኣብ ልዕሊ ሃገርና ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕንወት ክወርድ ገይሩ እዩ። ሓደ ካብ'ዚኦም ክሳብ ሎሚ በሰልኡ ዘይሓወየ፡ 
ጸምለውለው እናበለ ክኸይድ እንዕዘቦ ዘሎና፡ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ። 

ምስ ኢትዮጵያ ናብ ኣዕናዊ ኲናት ካብ ዝተሸመመሉ እዋን ጀሚሩ፡ ክሳብ'ቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ተገይሩ ተባሂሉ ዲስኩር 
ዝተነፍሓሉ እዋን፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዘውረዶ ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ በደል ቆጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። 
መንእሰያትና ኣብ ዘይተገደበ ወታሃደራዊ ዕስክርናን፡' ክሳድ ላዕለዎት መኮንናት ሰራዊት መርጎዲ ዝኾነ ጊላዊ ኣገልግሎትን 
ተጸሚዶም፡ መጻኢ ተስፈኦም ክጽልምት ገይሩዎ ጸኒሑን ኣሎን። ነዚ ዝተቓወሙ ድማ፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ፎቖዶ ጎዳጉድን 
ኮንተይነራትን ተዳጉኖም ዘስካሕክሕ ግፍዒ ክወርዶም ጸኒሑን ኣሎን። ካብ'ዚ ዘምለጡ ድማ፡ ኣብ ጉዕዞ ስደት ብኻልእ 
ዘይተጸበዩዎ መከራ ክቕጥቀጡን ኣብ ምድረበዳን ባሕርን ክቕዘፉ ጸኒሖም። ኣብ ዓዶም ንቡር ሓመድ ድበ ስኢኖም ፎቖዶ 
በረኻታትን ወጻኢ ሃገራትን ክቕበሩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ላምፐዱዛ ብጅምላ ዝተቐዘፉ ወገናትና ከም ኣብነት ብምዝካር ነቲ 
መሪር ሓቂ ምርግጋጽ ይከኣል እዩ።  

በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ኣብ ዘይኣመኑሉ ኲናትን ጊላዊ ኣገልግሎትን ክዋፈሩ ዝተገደዱ መንእሰያትና፡ ነቲ ስርዓት ራሕሪሖም ናብ 
ከባቢኦም ወይ ድማ ናብ ስደት ብምስጋሮም፡ ''ዓንጾ ዓንጾ ንማዕጾ'' ከም ዝባሃል ንወለዶም ዓበይቲ ሽማግለታት ከይተረፈ፡ 
ብምእሳር 50 ሺሕ ናቕፋ ክኸፍሉ፡ እንተዘይኮይኑ ክእሰሩ፡ ሓረስቶት እንተኾይኖም ድማ፡ መሬቶም ክሕደግ መምርሒ 
ብምውራድ፡ ማእለያ ዘይብሉ ገንዘብ ክግሕጥን፡ ንወለዲ ፎቖዶ ቤት ማእሰርቲ ከንገላትዕን ተራእዩ እዩ። እዚ መወዳድርቲ 
ዘይብሉ ጭካነ'ዚ፡ ኣብ ዘበነ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ/መንግስቱ ሃይለማርያም፡ ኣብ ልዕሊ'ቶም ደቆም ካብ ብሄራዊ ውትህድርና 
ዘምለጡ ወለዲ ዘይተፈጸመ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝተተግበረ ፋሽስታዊ ፖሊሲ እዩ። 
ብተወሳኺ ናይ ስለላ መርበብ ክሳብ ማይ-ቤት ናይ ሓንቲ ስድራ ብምዝርጋሕ፡ ኣደን ኣቦን፣ ወላድን ውሉድን፣ ኣብ ሞንጎ ቤተ 
ሰብን ዘመድን፡ ብዛዕባ ኩነታት ዓዶም፣ ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ሂወቶም፣ ስርዓተ ምምሕዳርን ፍትሕን ብዝምልከት 
ኣልዒሎም ከይዝትዩ፡ ኣብ ሕድሕዶም ተፈራሪሖም ዓይኒ ንዓይኒ እናተጠማመቱ፡ ጽባሕኮን እንታይ ይወርደና ብምባል 
ተሾቕሪሮም ናይ ስግኣት ሂወት ከሕልፉ ጸኒሖምን ኣሎዉን። እዚ መዘና ኣልቦ ግፍዕን ጭካነን፡ ካብ'ቲ ብነዊሕን መሪርን ናጽነታዊ 
ተጋድሎ ዝሓለፈን ብመስዋእቲ ደቂ ህዝቢ፡ ኮረቻ ስልጣን ዝጨበጠ ኤርትራዊ ሓይሊ ዘይትጽበዮ፡ ህዝብታትና ኣብ ዘበነ 
ፋሽስታዊ ስርዓት ደረጊ ዘይሓለፉዎ መሪር ሂወት እዩ።  

ህዝብታትና፡ ዶብ ኣይተመልከተን ብዝብል ምስምስ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰሎም ተዓፊኑ፡ ግዳይ ናይ ጸጥታን ድሕንነትን 
ኣካላት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም። ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቶም ተናጊዑ፡ ብሕጽረት መባእታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣደዳ ሕማምን 
ሞትን ክኾኑ ጸኒሖምን ኣለዉን።  ባኒ ብኩቦን ንምሽማት ይኹን ማይ ኣብ ጅሪካናትን በራሚልን ንምምላእ ለይትን ቀትርን ኣብ 
መስርዕ ክስለፉ ዘሕለፉዎ ኣደራዕ መሪር እዩ። ህዝቢ ተረጋጊኡ ከይሓስብ ንምግባር፡ ብዓይንኻ ዘይረኣዩን ብእዝንኻ ዘይትሰምዖን 
ጸጥታዊ ወጥርታት ብምግናን፡ ሸቐልቀልን ዓቕሊ ጽበትን ንምዕባይ ከም ስልቲ ክሰርሓሉ ጸኒሑ እዩ። 
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እነሆ ሎሚ ድማ፡ እቲ ብስምምዕ ሰላም ተረኺቡ ዝነበረ ተስፋ ብምኹላፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ናይ ሕነ-ሕነ ምፍዳይ 
ብዝመስል ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ ክሽምሞም ይረአ ኣሎ። ድሕሪ ምኽፋት ዶብ ተራእዩ ዝነበረ ናይ ናብራ ምምሕያሽ ብምኹላፍ፡ 
ዝኸፍአ ናይ ዋጋ ናህሪ ክፍጠር ገይሩ ኣሎ። ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ብምስጋር፡ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ዕድል ምዕጻው 
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ድኻን ማእከላይን መነባብሮ ዘሕልፍ ህዝብና ዝጥቀመለን፡ ብካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ዝመሓደራ ዝነበራ 
ክሊኒካት ዓጽዩ፡ ብሕጽረት ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክቐጽዖም ኮነ ኢሉ ይንቀሳቐስ ኣሎ። ናይ ህዝቢ ገንዘብ ኣብ ባንክታት ብምዕሻግ፡ 
ነጋዳይ ገንዘቡ ኣንቀሳቒሱ ንባዕሉ ተጠቒሙ ህዝቢ ከይጠቅም ተቖሪኑ ጸኒሑ ኣሎ፡ ህዝቢ ድማ፡ ገንዘቡ መነባብሮኡ ኣብ ምምራሕ 
ከም ዓቕሙ ከይጥቀም፡ ተዓቂነን ብዝትኮባሉ ገንዘብ፡ ከርፋሕ ሂወት ከሕልፍ ፈሪዱዎ ይርከብ።  

ድሕሪ 27 ናይ ጭቆናን ዓፈናን ዓመታት፡ ሓቀኛ መንነቱ ዝተቓልዐ ርእሰ ፋሽስት ኢሳያስ፡ ብህዝብታትና ብውሽጥን ብደገን 
ተኻዒቡ ተፈንፊኑ፡ ካብ እዋን ናብ እዋን ተቓውሞታት እናሓየሎ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ንህዝብታትና ብራዕድ ሽበራን 
ንምግዛእ ብሓደ ሸነኽ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምንቛር ስልቲ ድማ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ናይ ሞትን ሕየትን 
ምርብራብ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን፡ ክብደት ጭካኔኡ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ በሪኹ ይረአ ኣሎ። ስለዝኾነ'ውን መጻኢ ዕድል 
ህዝብታትና መሊሱ ናብ ዘስግእ ደረጃ ክዓርግ ጸኒሑን ኣሎን።  

ነዚ ሓደጋ'ዚ መሊእካ ብምዕጻፍ፡ መጻኢ ዕድል ሃገርናን ህዝብታትናን ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስግጋር፡ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ 
ከቢድ ሓላፍነት ተሰሚዑና ክንቃለስ ንጥለብ ኣሎና። ቃልስና ኣድማዒ ዝኸውን ድማ፡ ብፍኑው ዘይኮነስ ብዝተወደበ መንገዲ 
ክኸውን ይህልዎ። ውዱብ ቃልስና ድማ፡ ብብቑዕ መሪሕ ዝእለን ዝግራሕን ክኸውን ኣሎዎ። ብዘይ ብቑዕ መሪሕ፡ ህዝባዊ 
ቃልስና ከም ዓፍራ ዓፍዓፍ ኢሉ ዘፍ ዝብል'ምበር፡ ንዘጋጥሙ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ብደሆታት ይኹን ዕንቅፋታት 
ብብልሓት እናሰገረ ክዕወት ኣይክእልን። ስለዚ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ህዝብታትና ጻምእ ለውጥን ናይ ቃልሲ ምልዕዓልን 
ብዝግባእ ተወዲቡ ናብ ዘተኣማምን ዓወት ዝሰጋገር፡ ብብቕዓት ዝኣሊ መሪሕ ፖሎቲካዊ ውድብ ምስ ዝረክብ ጥራሕ እዩ። ክሳብ 
ሎሚ ዘይመለስናዮ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብብቕዓት ከይንምልሶ፡ ኢሳያስን ጉጅልኡን ብዝለዓለ ደረጃ ዝጻረሩዎ ዘለዉ ምዃኑ 
ምግንዛብ የድልየና። ስለዚ ምምስራት መሪሕ ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ናይ ህዝባዊ ቃልስና ናይ ሞትን ሕየት ሕቶ ምዃኑ ብምእማን፡ 
ናብኡ ዘቕነዐ ዕቱብን ሓላፍነታውን ምርብራብ ክነካይድ ይህልወና፡ ነዚ ንምምላስ ድማ፡ ኣብ ውሽጢ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ 
በብእዋኑ ዝፈርዩ ዘለዉ መሪሕ ባእታታትን ኣብ ህሉዋት ፖሎቲካዊ ውድባት ዝርከቡ መራሕትን ተቐራሪቦም ዘትዮም ጭቡጥ 
ግብራዊ ፍታሕ ዘቐምጡሉ ኩነታት ክፈጥሩ የድሊ። ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ይኹን ሰፊሕ ግንባርና፡ 
ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ነዚ መሰረታዊ ሕጽረት ናይ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዝኾነ፡ ናይ መሪሕ ውድብ ሕቶ ንምምላስ ኣብ 
ዝካየድ ዕቱብን ሓላፍነታውን ቃልሲ እጃሞም ከበርክቱ ድሉዋት እዮም። 

ቅኑዕ መስመርን ሓፋሽን ሒዝና፡  
ጽንኩር መድረኻት ብምስጋር ክንዕወት ኢና!! 
 
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ሰደግኤ፡ 

መስከረም 2019 ዓ.ም.     


