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ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ’ዩ። 

                                                                 ሻብዓይ ክፋል 

 ኣብ ዝሓለፈ ክፋል፡ ብዝተናወሐ ነጻነታዊ ብረታዊ ተጋድሎ ዝመጽአ፣ ትርጉም ሓርነታዊ መሰላት ተረዲኡ ክቡር 
ዋጋ ዝኸፈለ፣ ሜላ ዘይደሞክራስያውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ዝፈልጥ ህዝቢ፡ ንክንድዚ ዝኸውን ዓመታት ንዘቤታዊ 
ፖለቲካዊ ጭቆና ክጽመም፡ ምስ’ቲ ብተግባር ኣብ ዓውደ ውግኣት ዘመዝገቦ መስተንክራዊ ቅያ ዝኸይድ ኣይኮነን። ናይ 
ፖለቲካ ሀሁ ዝመሃር ዘሎ ተልመደን’ዩ ዘምስሎ። ብሓይሊ ሓሳብ ዝሰዓርካዮ ሓይሊ ብባርነት ክገዝአካ ድማ ካብ ኩሉ 
ዝመረረ ውጽኢት ፖለቲካዊ ድኽነትን ስእነት መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይልን ዝኾነ መግዛእቲ’ዩ ክሳብ ዝብል ኢና 
በጺሕና ኔርና። ሻብዓይ ክፋሉ እነሆ ቀጺሉ ይቐርብ፡ ምክትታልኩም ኣይፈለየና። 

በደል በጺሑኳ ተገሪህካ ተታሊልካ ዲኻ ወይስ ልቢ ኣዕቢኻ “ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ” ኢልካ ተጸሚምካ፡ ዋላ 
ቅቡልን ዝተባባዕ ሓሳብ ኣይኹን ግን ንዝተወሰነ ርሕቀት ብኸምኡ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ። ቀዳማይ 10 ዓመት 
ተወዲኡ፡ ካልኣይ 10 ዓመት ተዛዚሙ፡ ሳልሳይ 10 ዓመት ክሳብ ዝኣክል ክትግራህ፡ ክትታለል፡ ንዘይንቡር ምሕደራ 
ክትጻወር ክትጽመም ግን ፖለቲካዊ ውርደትን ሕፍረትን ‘ምበር ካልእ መጸውዒ ክወሃቦ ኣይከኣልን። ንኽንድዚ 
ዝኸውን ዓመታት ኣብ ትሕቲ መሪር ዘቤታዊ መግዛእቲ ምንባር፡ ነዚ ከኣ ብምኽባር ሕድሪ ሰማእታት፡ ምዕቃብ ነጻነትን 
ልኡላውነትን ክትገልጾ መን ከማይ ሃገራዊ ኢልካ ኣፍካ መሊእካ ክትዛረበሉ መርኣያ ናይ ኣተሓሳስባ ባዶነት ‘ምበር፡ 
ምልክት ሃገራዊ ፍቕርን ሓርበኝነትን ኣይኮነን። 

መግለጺ ሃገራዊ ፍቕርን ሓርበኝነትን ነቶም ኣብ ሻድሻይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ኣብ እዋኑ ክሕተቱ ዝነበሮም ግን 
ብሓባር ብዘድምዕ ኣገባብ ይኣክል ዝብል ተጽዕኖ ዘይተገብረሎም ኣዝዮም ብዙሓት ንፍጹም ሃላልነት ስማዊ መንግስቲ 
ህግደፍ ብብሩህ ዘርእዩ ስጉምታት፡ ዓገብ ኣደብ ግበር፡ ደረት ኣይትስገር ንህዝቢ ሕፈር ንህዝቢ ኣኽብር ዝብል 
ፖለቲካዊ ውቅዒት ኣዕሪፉ እንተዝነብር’ዩ። ካብ ቅዋም ንዘይምንጩ በይናውን ቀታልን ፖሊሲ ተቐቢልካ፡ ንገዛእ ርእሱ 
ልዕሊ ህዝብን ሕግን ንዘቐመጠ እንኮ ሰባዊ ስርዓት ኣሜን ኢልካ ተማእዚዝካ ምኻድ ኣተሓሳስባን ተግባርን ውሑዳት 
ምዃኑ’ኳ ርዱእ እንተኾነ፡ ንመላኺ ጉጅለ ኣሻዲኑ፡ ንሃገራዊ ፖለቲካዊ ምስልና ድማ ዓይኑ’ዩ። እዚ ኣተሓሳስባን 
ተግባርን’ዚ ፖለቲካዊ ነብሰ ቅትለት ምዃኑ ተረዲእካ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ናይ ባህርን ተግባርን እርማት ጌርካ ይኣክል 
ክትብል መልክዕን ርዝነትን ኣለዎ። 

ብንቕሓት ብሓቂ ይኣክል ክበሃል ዘለዎ ግን ብዙሕ’ዩ፡፡ ጸረ-ህዝቢ ፖለቲካዊ ተፈጥሮን ፋሽሽታዊ ተግባርን እንኮ ሰባዊ 
ስርዓት ህግደፍ ኣብ በብመድረኹ ብሓባርን ብግልጽን ዓገብ ዘይምባል ጥራሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ፡ ንስለኻ ኣንጻር 
ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ጭቡጥ ዓቕሞም፡ ባህላውን ወድዓውን ኩነታት ክንዲ ዝፈቐደሎም ኣንጻር ፍጹም ፈራሕ 
ጨካን ምልኪ ንደሞክራስያዊ ለውጢ ንዝቃለሳ ውድባት፡ ፖለቲካዊ መስመረን ቀሪብካ ከይረኣኻ ከይገምገምካ ብእዝኒ 
ጽሮት፡ ብይበሃል ኣሎ፡ ብወሳኒ መልክዑ ኢሳያስ ኢሉ እናበልካ ዝግበር ዝነበረ ወፍሪ ጸለመን ምንእኣስን ደጊመ ከይብል 
ይኣክል ክበሃል ኣለዎ። 

ቃልሲ ጥዑም ከምዘይኮነ ንህዝብታት ኤርትራ ምንጋር፡ ንቐባሪ  ከተርድእ ከም ምድንዳን ዝቑጸር’ዩ። ቃልሲ ሕሱም ግን 
ከኣ ዘገድድ ምስ ረኸብካ ትወስዶ ምርጫ’ዩ። ትኽተሎ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ብወሳኒ መልክዑ ንደርባዊ ባህሪኻ 
ዘንጸባርቕ’ዩ። ትጥቀመሉ መልክዕ ውደባ ከኣ፡  ዝያዳ ብዘቐንዝወኻ ኣብ ሓደ ዘምጸኣካ ሓይሊ ዝህበካ ኣብ ዝሓጸረ ግዜን 
ዝወሓደ መስዋእትን ዘዐውተካ ኣገባብ’ዩ። ስለዚ መሰል ምስተነፈግካ መሰልካ ንምኽባር ትወስዶ ምርጫን መልክዕ 
ውደባን ዘሰክፍ እንተለዎ’ውን ክምከር ‘ምበር ክርገም ክኹነን ፍጹም ኣይግባእን። ከም ጌጋ ኣገንዝቦ ተወሲዱ ድማ 
ኣካል ይኣክል ኮይኑ ክእረም ኣለዎ። 

ኣብ ፖለቲካ ንዝዋስኡ ሰባት ኣብ ክንዲ ብዝኽተልዎ ፖለቲካዊ መስመር ብኣካሎም ምጽላእ ምንሻው፡ ኣይኮነን ካብ 
ናቶም ዝሓሸ ምስ ናቶም ዝወዳደር ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ከይወነንካ፡ ገዳይም ተጋደልትን ነባራት ውድባትን ብኣካል ስለ 
ዝኣረጉ ኣንጻር ምልኪ ንደሞክራስያዊ ቃልሲ ካብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ይተኣለዩ፣ መንእሰያት ክንስና ብተግባር ኣቲና 
ከይንቃለስ ስልጣን ከሊኦምና ብሒተሞ፡ ምሁራት ክንስና ኣብ ናይ መሪሕነት ቦታ ኮይና ከንቃለስ ከልኪሎምን እናበልካ 
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ምኽሳስ ምቑዛም ብሰፊሑ ኔይሩ’ዩ። ሕጂ’ውን መሊኡ ዝተኣረመ ኣይኮነን። ኣካል ይኣክል ኮይኑ  ብዘየዳግም 
ብፖለቲካዊ ብስለት ክግራሕ ይግባእ።  

ኩሉ ነገር ኣብ ገዛኻ፡ ኣብ ሃገርካ፡ ምስ ታሪኽካ ባህልኻ መንነትካ ብሰላም ብደሞክራስ ኣብ ትሕቲ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ 
ሓቢርካን ተኸባቢርካን ምንባር’ዩ ጥዑም። ብውዲ ድዩ ብግዲ ናትካ ገዲፍካ ናብ ካልእ ምጥማት ምጽጋዕ ጥዑም 
ኣይኮነን። ዕድል ጌርካ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ኣቲኻ፡ ዘይክትጠሚ ዘይክትዓርቕ ትኽእል ኢኻ። ማለት ከብድኻ 
ክመልእ፡ ንዝባንካ ዝኸውን በብዓይነቱ ክዳውንቲ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ምልኣት ዘለዎ ናይ ሕልና ቅሳነት ግን 
ኣይትረክብን። ስለዚ ኣብ ክንዲ ናይ ሕልና ርውየት፡ ገንዘባውን ነገራውን ዕግበት  ንዘቐድሙ ወገናት  ብኹለንተንኡ 
ይኣክል ዘድልዮ ዝንቡርዕ ኣተሓሳስባ’ዩ። 

 ስለምንታይ እቶም ዝመጻእካዮም ከማኻ ናይ ተፈጥሮ ሰባት’ዮም። ኣብ ሃገሮም ህዝባዊ ዝኾነ ሰላም ፈጢሮም፡ 
ተማሂሮም ተመራሚሮም፡ ጉልበቶም ኣፍሲሶም ርሒጾም ድማ’ዮም ነቲ እንጀራ ረኺበሞ። ብባህሪኡ’ውን ኣብ መንጎ 
በዓል ቤትን ጽግዕተኛን ኣብ መንጎ ወሃብን ተቐባልን ሚዛናዊ ኣጠማምታ ስለ ዘየለ፡ ኣብ ማይ ቤትካ ኣብ ከባቢኻን 
ሃገርካን ዝስመዐካ ዝነበረ ናይ ዋንነት ነጻ ሕልናን ድፍረትን ምስ ሰኣንካዮ ናይ ሕልና ነብሰ ትሕተት ከተርኢ ናይ 
ግድን’ዩ። ስደት መስርሑን ሳዕቤኑን ዘየመኒ ሕሱም ክንሱ፡ ኣብ ውሑዳት ዘይኮኑ ኤርትራውያን ተታሒዙ ዘሎ ርድኢት 
ግን ብሓሳብን ብተግባርን ክእረም ብፍጹም ሓላፍነታዊ ስምዒት ይኣክል ተባሂሉ ክዕጾ ዘለዎ’ዩ። 

ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ወካሊ ውሑዳት’ዩ። ብሓይሊ ሓሳብ ድማ ተሳዒሩ’ዩ። ዝኾነ ተስፋ ዘይትገብረሉ ቅቡጽ 
መንግስታዊ ጉጅለ’ዩ።  ብግፋ ተገዲዱ ዝኣተወ ኣብ ቀጻልነቱ  ረብሓ ዘይብሉ፡ ኣብ ውድቀቱ ግን ዝርባሕ ብውድዕነቱ 
ወገን ውጹዓት ዝኾነ ብኣማኢት ዘይኮነ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁጸር ዕጡቕ ክፍልታት ኣብ ዘለወሉ። መህረሚ በትሪ 
ደሊኻ ናይ ኣጽዋርን ኣጠቓማኡን  ሕጽረት ኣብዘይብሉን ኩነታት፡ ኣብ ክንዲ ኣብ ሃገርካ ኮሪዕካ ብሰላም ትነብረሉ 
ጥጡሕ ፖለቲካዊ ባይታ ንምርግጋጽ ብተግባር ምቅላስ፡ ሃዲምካ ሓራ ምውጻእ፡ ብዝዕድለይ ጉዕዞ ስደትን እንጀራ ስደት 
ምንፋቕን፡ ገዛኢ ኣተሓሳስባ ኮይኑ  ብምህላው ብንቕሓት ይኣካል ምባል የድሊ’ዮ። 

መን እንታይ ይብል ኣሎ ብዕምቆት ከይተረዳእካ፡ ብይበሃል ኣሎ ይግበር ኣሎ ምድጋፍ ወይ ምኹናን ከም ባህሊ 
ተወኒኑ፡ ዕንቅፋት ናይ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ፡ ድኹዒ ተበለትን መደናገርትን ኮይኑ ምህላው ኣብ ግምት 
ብምእታው ይኣክል ብዘይ ጭቡጥ ምኽንያት ምድጋፍን ምኹናን ዝብል ነብስ ወከፍ ናይ ለውጢ ድሌትን ተበግሶን 
ዘለዎ ኤርትራዊ ምስ ግጉይ ኣረኣእያኡ ዕርቂ ክገብር ይግባእ። ይኣክል ስምዒታዊ ምዃን፣ ይኣክል ብማዕዶ ኮይንካ 
ምውርዛይ፣ ይኣክል ውልዕ ጥፍእ ዝብል ዘይመትከላዊ ግዝያዊ ምትእኽኻብ፣ ይኣክል ህዝቢ እናበረሰ ከበሮን 
ሳዕስዒትን፣ ይኣክል ካብ መስመር ሰብኣውነት ዘውጽእ ናይ ዕንደራ ፖለቲካ ዝብል ፖለቲካዊ መሰረት ዘለዎ ክሳብ 
ፍጹም ስዕረት ስማዊ መንግስቲ ህግደፍን ምትካል ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መንግስትን ዝቕጽል ዕጥቂ ብምውናን ክኸውን 
ኣለዎ። 

ከም ህዝብን ሃገርን ናብ’ዚ ሕጂ ንርከበሉ ኩነታት ብኸመይ በጺሕና ወይ በጺሕካ ታሪኽካ ክትፈልጥ  ኣሉታዊ ኣሰራት 
ታሪኽ ወለድኻ ከይትደገም ክጥንቀቐ፡ ዘኹርዑ ዘነይቱ ኣወንታዊ ውዕሎታት ቀዳሞት ኣሕዋትካን ወለድኻን ፈሊጥካ 
ክትዕቅብ ባህሊ ንባብ፣ ስልጡን ሓላፍነታዊ ምድምማጽ ዝዓሰሎ ናይ ዘተን ክትዓትን መድረኻት ከይኽፈት ብቐጥታ 
ብተዘዋዋርን ክረአ ዝጸንሐን ዘሎን ዘየተባብዕ ዘጎናድብ ኣገንዝቦ፣ ካብ ስርዓተ ምልኪ ናብ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት 
ንምስግጋር ኣብ ዝግበር ቃልሲ ዓንቃፊ ግደ ከምዘለዎ፣ ኮታ ብኹለንተንኡ ብምኽንያት ዝጸልእ፡ ብምኽንያት ዝፈቱ 
ስልጡን ሕብረተ-ሰብ ንምፍጣር ዘይሕግዝ ምዃኑ ርዱእ ዝገበረ መእረምታ የድሊዮ። 

ኣብ ክልተ ባላ ረጊጽካ፡ ኣነ ደላዪ ፍትሒ’የ፣ ምልኪ ይልገስ ፍትሒ ይንገስ፣ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኹሉ ዝብሉ 
ጭርሖታት ደጋጊምካ ምቅላሕ ፋይዳ ስለዘይብሉ ምስ ገዛእ ርእስኻ ዕርቂ ብምግባር ናይ ዕላማ ናይ መትከል ሰብ 
ብምዃን ክእረም ይግባእ። ኣበየናይ ውድብ ብዘየገድስ ንሃገራዊ ነጻነት ህዝባዊ ሓርነትን ክትብል ኣብ ከርተት 
ዘሕለፍካዮ ህይወት፡ ዘፍሰስካዮ ረሃጽን ደምን፣ ቀቢርካዮም ዝኣተኻ ሓርበኛታት፣ ምዝካርን ምኽባርን ጥዕና ዘለዎ ኩሉ 
ዜጋ ድማ ክገብሮ ዘለዎ ኣተሓሳስባ’ዩ። 

 ይኹን ግን እቲ ኣብ ጽላሉ ወይ መሳርዑ ኮይንካ ዕድመ ንእስነትካ ዝወዳእካሉ፡ ብዘይካ ብህዝባዊ ሓርነት ብኻልእ 
ዘይትመን ዋጋ ዝኸፍልካሉ ናተይ ክትብሎ ዝጸናሕካ ውድብ ካብ መስመሩ ወጺኡ፡ መሰረታዊ ተልእኾኡ ሃሪሙ ካብ 
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ደምበ ፈታዊ ናብ ደምበ ጸላኢ ተሰጋጊሩ፡ ዕለታዊ ስራሑ ምድንጋርን ምብስባስን ህዝቢ ኣብ ዝገበረሉ ወቕቲ፡ ብስም 
ትማሊ ኣብኡ ኔይረ፡ ኣካልካ ኣብ ደምበ ፈታዊ ባህሪኻ ኣብ ደምበ ጸላኢ ጌርካ ኣይፍትሕ ኣይሓዳር ማእከል ሰፋሪ 
ምዃን፡ ንበዓል ቤቱ ኮነ ንህዝቢ ስለ ዘይጠቅም ብንቕሓት ምግራሕ ብስለት’ዩ። ከም ሰብ ፖለቲካዊ ሚዛን ዝዕቅብ፡ ከም 
ህዝቢ ድማ ዕለተ ዓወት ዘቀላጥፍ’ዩ። 

ልቢ ኢልና’ሞ  ነተሃላልዋና ኣካይዳና ፖለቲካዊ ኣረኣእያና ንፈትሾ ንገምግሞ፡ እቶም ኣነ ደላዪ ፍትሒ’የ ንብል ብሓቂ 
ፍትሓውያን ዲና? ብሓቂ ብባህሪ ካብ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ታፋቲሕና ዲና?፣ እቶም ምልኪ የልግስ ሕጊ ይንገስ 
ንብል፡ ብሓቂ ምልኪ ከልግስ ብሓቂ ድማ ፍትሒ ክንገስ ንደሊ ዲና?፣ እቶም ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ ኩሉ ንብል 
ብሓቂ ህዝቢ ከም ህዝቢ ካብ ምህላው ናብ ዘይምህላው የንቆልቁል ከም ዘሎ፡ ሃገር ድማ ከም ልኡላዊት ሃገር ናይ 
ምቕጻላ ዘቤታዊ ውዲት ዝመሰረቱ ከቢድ ሓደጋ የንጸላልዋ ከም ዘሎ ተረዲእና፡ ካብ’ዚ ሕሱም መስገደል’ዚ ብዓወት 
ንምውጻእ ብሓሳብን ብተግባርን ክንዋሳእ ቅሩባት ዲና? ብሓቂ ብልቢ ደለይቲ ፍትሒ እንተደኣኮይና ብዘይዝኾነ ኢንታ 
ናይ ውጹዓት ድምጺ ክንሰምዕን ከነኽብርን  ኣለና። ኣብ ጎኖም ተሰሊፍና ካብ ወጽዓ ከነናግፎም ክንዋሳእ ድልዋት 
ምዃና ብተግባር ከነርእዮም ይግባእ። 

    ጸረ-ህዝቢ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ዝጠንቁ ውጹዓት ንዘልዕልዎ ሕቶ መሰል ሕቶ ደሞክራሲ እዚይ’ኮ ናይ ዝወደቐ 
ጸጋማዊ ስነ-ሓሳብ ተኸታሊ’ዩ።  እዚይ’ኮ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝተቐድሐ ኤርትራ ንብትታን ዝተሃንደሰ ትሕቲ ሃገራዊ 
ስምዒታት’ዩ፣ እዚይ’ኮ ንኤርትራ ብሃይማኖት ንምክፍፋል  ሰራም ውጥን ዘለዎ’ዩ፣ እዚይ’ኮ ኣውራጃዊ ኣተሓሳስባ’ዩ፣ 
እዚይ’ኮ ….ወዘተ ብዝብል ወሃብትን ከልከልትን መሰል መሲልና ክንቀርብን ክንዕንቅፍን ኣይግባእን።  ውጹዓት 
ንዝኽተልዎ መልክዕ ውደባ ብሓይሊ ሓሳብ ብምትዕግጋብ ዘይኮነ፡ ብስነ-መጎት ሓይሊ ክትገርሕ ክትቀትል ምፍታን 
ኣብ’ቲ ንደልዮ ንመነዮ ሓቀኛ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾነ ኣወንታዊ ኣበርክቶ የብሉን። ደለይቲ ፍትሒ 
ምዃና’ውን ኣየመልክትን። ብኣንጻሩ ምስ ዓፋኒ ህግደፋዊ ባሕሪ መሊእካ ዘይምፍታሕ ከም ዘሎ’ዩ ዘመልክት። 

እቶም ምልኪ ይልገስ ፍትሒ ይንገስ ዝብሉ ወገናት ብተመሳሳሊ፡ ብሓቂ ጸረ-ኩሉ መልከዓት ምልክን ወገን ኩሎም 
ውጹዓትን ደለይቲ ፍትሕን ኮይኖም ክርከቡ ይግባእ። ምልኪ መሪሩና ይወገደልና እናበሉ መላኺ ባህሪ ክውንኑ፡ ፍትሒ 
ይንገስ እናጨርሑ ናይ ብዱላት ናይ ፍትሒ ሕቶ ክድርቱ ክመጣጠሩ የብሎምን። ምልኪ ምልጋስ ናይ ኩሉ ውጹዕ 
ዋኒን፡ ፍትሒ ምንጋስ ድማ ንኹሉ ደለዪ ፍትሒ ዘርዊ ክኸውን ኣለዎን ይግባእን። ሕቶ ፍትሒ ሕቶ ደሞክራሲ 
ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኣብ ምሕረት ግዝያዊ ሓይሊ ወይ ድምጺ ዝረኸበ ጉጅለ ክወድቕ የብሉን። ድሕነት ህዝብን 
ሃገርን ቅድሚ ኩሉ’ውን ከም ጭርሖ ነዚ ዘለናዮ ጭቡጥ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ህጹጽነትን ዝምንጥን ረዚን መልእኽቲ 
ዘለዎ’ዩ። ኣብ ውሽጡ እዚይ’ኮ ዝብል ኢንታ ዘቐድም ብደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዘይተገርሐ ብተግባር ድማ ዘይሽረፍ 
እንተኾይኑ ግን፡ ንስለ ምጭራሕ እንተተጨረሐ ዋጋ ኣይህልዎን።  

ስለዚ ይኣክል ምስ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ምዕንዳር፣ ይኣክል ብጽበት ዓዊርካ ኣንጻር ፈታዊኻ ምስላፍ፣ ይኣክል 
በለጻዊ ኣረኣእያ ሓቢሩ ክኸይድ ዘለዎ። ጸረ-ህዝቢ ባህርን ፋሽሽታዊ ተግባርን ናይ ሎሚ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ 
ብጭብጥን ብመትከልን ክቃላዕ ክምከት እንከሎ “ኣፍጫ ክህረም ዓይኒ ይነብዕ” ዓይነት ትማሊ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ናይ 
ዋንነት ምድንጋጽ ዝፈጥረልካ፡ መሊኡ ይተሃረም እንክበሃል ፍርቂ ጎኑ ከተድንሕ ትጽዕር እንተኾይንካን ካብ ናይ 
ቃልሲ ተመክሮኻን ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ህዝቢ ከም ዝዓቢ ከም ዝኸብር ኣይተረደአካን ወይ ሓቂ ክትቅበል ባህሪኻ 
ኣይፈቐደልካን ማለት’ዩ። ስለዚ ይኣከል ዘይነጸረ ዝተደዋወሰ ርእይቶ፡ ይኣክል ንሕቶ ውጹዓት ምቁንጻብ፣ ይኣክል 
ውሽጣዊ ጎዳይካ ከየጽፈፍካ ንደገ ምጥማት፣ ይኣክል ንስማዊ መንግስቲ ህግደፍ እሱራት ክፈትሕ፡ ቅዋም ከተግብር፡ 
ንህዝቢ ዝጠቅም ፖሊሲ ኣውጺኡ ከተግብር ምጽዋዕ ዝብል መሰረታዊ ዕጥቂ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ናይ ይኣክል ጎስጓስ።  
ናይ ትማሊ  ጉድለት ገይገምገምካ፡ ኣተሃላልዋኻ ከይመዘንካ፡ ኣብ ዓወት ዘብጸሐካ ፍትሓውን መትከላውን ዕላማታት 
ከየነጸረካ ይኣክል ንበይኑ ኣይኣክልን። 

                                            ሻሙናይ ክፋል ይቕጽል 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 22-03-2019 
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