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ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘየማትእ ብሓይሊ ሓሳብ ተሳዒሩ’ዩ። 

ሻሙናይን ናይ መዳእታን ክፋል 

 ሰላም ዝኸብርኩም ኣንበብቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሻብዓይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ስለዚ ይኣክል 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። ናይ ትማሊ ጉድለት ገይገምገምካ፡ ኣተሃላልዋኻ ከይመዘንካ፡ ኣብ ዓወት ዘብጸሐካ ፍትሓውን 
መትከላውን ዕላማታት ከየነጸረካ ይኣክል ንበይኑ ግን ኣይኣክልን ኣብ ዝብል ኢና በጺና ኔርና። መቐጸልታኡ እነሆ። 
ሰናይ ንባብ ! 

ይኣክል ናይ ሓባር ርእይቶ ኮይኑ፡ ሃገር ከደን ሓባራዊ ጸገም ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ፈቲሑ፡ ኣብ ንቡር ፖለቲካዊ ምሕደራ 
ከብጸሐና እንተደኣ ኮይኑ፡ ብሓቂ ብህይወት፣ ብጉልበት፣ ብፍልጠት፣ ብገንዘብ፣ ብዓይነት ዋጋ ክንከፍለሉ ድልዋት 
ምዃና ብዘይዕጸፍ ቃልናን ተግባርን ከነረጋግጽ ኣለና። ልባዊ ናይ ሓሳብን ተግባርን ጥምረት ፈጢርና ዝተበታተነ 
ሓሳብ፣ ጉልበት፣ ግዜ፣ ገንዘብን ነዋትን ኣብ ሓደ ወዲብና፡ ኣንጻር ሓባራዊ ጸላኢና ክቕንዕ ክንገብሮ ኣለና፡፡ 

 ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣምጸኦ ኣብ ህዝብታት ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ዓይነተ ብዙሕ ወጽዓ፡ ባህሪኡ ሳዕቤኑ፡ ንሱ 
ዝፈጠሮ ብዜጋታት ዝውነን ዘሎ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ዝንባሌታትን መልክዕ ውደባን ካብ ግዝያዊ ኩነታታዊ ስምዒታዊ 
ረስንን ውሳኔን ዝደሓነ፡ ብዝሰኸነ ሓላፍነታዊ መንፈስ ምሉእ ኣቓልቦ ሂብካ ምምዛኑ የድሊ። መን እንታይ ኮይነ ይብል 
ኣሎ፡ ብምንታይ ክፈትሖ’ኸ ይደሊ ኣሎ፡ ብቕንዕና ብፍትሓዊ ዓይነት ብርግኣትን ብምክብባርን ምንባብ፡ ቀዳማይ 
ዕመም ናይ ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ክኸውን ይግባእ። 

“ይኣክል” ንህግደፍ ምጥቓዕ፣ ምውዳስ፣ ንፋሽሽታዊ ተግባሩ ምጽማም፡ ባዕሉ ቀታሊ ባዕሉ መሓሪ ጌርካ ፍታሕ 
ከምጸአልካ ኢሳያስ እንታይ በለ እናበልካ ቋሕመም ምባል ኣገዳሲ መልእኽቲ’ዩ። ግን እቲ ይኣክል ዝብል ረዚን 
መልእኽቲ ናብ ህግደፍ ጥራሕ ዝጠመተ ክኸውን  የብሉን። ብሃገር ደረጃ ኣጋጢሙ  ኣብ ዘሎ ኩለንተናዊ ውድቀት 
ብቐንዱ ጠንቅን ተሓታትን ንሱ እቲ ናይ ውሑዳት ጃንዳ ይኹን ‘ምበር፡፡ ነዚ ጸረ-ህዝቢ ባህርን ፋሽሽታዊ ተግባርን 
ከይሳዕረረ ኣብ ምግራሑ ወይ ምውጋዱ ከም ህዝቢ ዘይምልባምና፡ ብሓባር እምቢ ዘይምባልና ካብ ተሓታትነት 
ከነምልጥ ዘኽእለና ኣይኮነን። ፋሽሽታዊ በትሪ ህግደፍ ክትርንዕ ብዘይ ስኽፍታ ኣብ እንግድዓና ክዓርፍ እንከሎ ሓባራዊ 
ግብረ መልሲ ዘይምሃብና ርኡይ ድኽመት ነይሩና’ዩ፡፡ 

በዚ መንጽር፡ ኩሉ ሓላፍነት ኣብ ዝሰከመሉ ክሊ ዕድመ ዝበጽሐ ኤርትራዊ ዜጋ  ብዓቐኑ ዝፈላለ ብታሪኽ ዝሕተተሉ፡ 
ርእሰ ወቐሳ ዝገብረሉ ጉድለት ከም ዘለዎ ምርዳእ ይኣክል ክብል ኣለዎ።  ከም ህዝቢ ከም ሃገር ኣብ ከምዚ ዝበለ ቅጥዒ 
ዘይብሉ ሓደጋ ምብትታን ክሳብ ንኣቱ፡ ኣነ ወይ ንሕና ክሳብ ሎሚ ኣበይ ነይረ/ኔርና፡ እንታይ ይብልን ይገብር 
ነይረ/ኔርና፡ ግቡእ ነብሰ ፍተሻ ብምግባር፡ መልእኽቲ ይኣክል ቀዳማይ ቦታ ክወሃቦ ይግባእ። 

ካብ ፈራሕ ጨካን ህግደፍን ናይ ጥፍኣት መሓውሩን ንላዕሊ፡ ኣብ ርእስና ዘሎ ብፖለቲካዊ ድሕረት ዝተበከለ፡ 
ብዘይተጨበጠ ናይ ቤላ ቤሎ ወረ (03) ዝምራሕ ኣተሓሳስባ ዝዓበየ ዕንቅፋት ናይ ለውጢ ኮይኑ ምህላው ርዱእ 
ብምግባር፡ “ይኣክል” ኣብ ጉዳይካ ጓና ምዃን፡  ይኣክል ማእከል ሰፋሪ ምዃን፡ ይኣክል ብማዕዶ ኮይንካ ንሰባት 
ምጽላም፡ ምውርዛይ፤ ይኣክል ብዘይተወደበን ብዘይ ወግዓዊ ፕሮግራምን ምቅዋም፣ ይኣክል ንክብረት ሰብኣውን 
ደሞክራስያውን መሰላት ናይ ቀዳምነት ቀዳምነታት ሰሪዕካ ዘይምስራሕ፣ ይኣክል ዜጋታት ይሳቐዩ  ይሙቱ፡ ዝተኸፍለ 
ይከፍል፡ ቀዳምነት  ሃገር ወይ ሃገራዊ ሓድነት ዝብል ካብ መስመር ሰብኣውነት ዝወጽአ ብፖለቲካዊ ድኽነት ዝተጠቕዐ 
ጨካን ኣተሓሳስባ።  

ይኣክል፡ ፖለቲካውን ስነ-ሓሳባውን ኣረኣእያ መሰረት ዘይገበረ ፖለቲካዊ ሽኩት፣ ይኣክል፡ ብፖሊሲታትን 
ስትራተጂታት ዘይምራሕ ውዕሎ፣  ይኣክል፡ ካብ ትካላዊ ውሳኔታትን መምርሒታትን ወጻኢ ንውልቀ ሰብ ምጽባይን 
ምምላኽን፤ ይኣክል ህዝባዊ ረብሓን መሰል ማእከሉ ዘይገበረ ናይ ገበረኒ ክገብር ድሑርን ተራን ፖለቲካዊ ህልኽ፤ 
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ወጊድ ብሽፋን ሃገርነት ኣንጉዕ በሓቲ ኣረኣእያ ዘለዎም ውሑዳት መደናገርቲ ምዃን፤ ወጊድ ደድሕሪ ጸበብቲ 
ምዕንዳር፤እምብለይ ኣብ ትሕቲ ዘቤታዊ ጸላኢ ኣይነብርን  ናይ ኩሎም ውጹዓት ርድኢትን ድምጽን። ሕራይ ብኹሉ 
ዓቕመ ንሓቀኛ  ክብረት ህዝባዊ ልኡላውነት ሰረተ እምነት ዘለዎ ኣረኣእያን ተግባርን፡፡  

ስርዓተ ምልኪ ክፈርስ፡ ነበረ ክኸውን ብህዝባዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ድማ ክትካእ እንተተገይሩ ጥራሕ’ዩ ድማ ጻውዒት 
ይኣክል ርዝነቱን ግብራውነቱን ዝረጋገጽ። ስለምንታይ’ሲ ይኣክል ስለ ዝተባህለ፡ ኩሉ ንዓይ ኣብ ኩሉ ድማ ኣነ ብዝብል 
በሓቲ ኣረኣእያ ዝዓበየ ጉጅለ እወ ሓቆም’ዮም ይኣኽለኒ ኢሉ ኣየለግስን’ዩ። ካብ መሰረታዊ ደርባዊ ፖለቲካዊ 
መለለይኡ ወጻኢ ካብ ሕሉፍ ናይ ዕንደራ ገበናዊ ተግባሩ ተማሂሩ ክእረም፡ ህዝቢ ከኽብር፡ ብሕጊ ክግዛእን ክሰርሕ 
ኣይክእልን። ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ብዘይካ ንውልቃውን ጉጅላውን ዝናኡን ቀጻልነቱን ህዝባዊ ይኹን ሃገራዊ 
ሓላፍነት ነይርዎ ኣይፈልጥን። ሕጂ የብሉን። ንጽባሕ’ውን ኣይህልዎን። 

 ስለዚ እቲ ኣብ በበይኑ ኩርነዓት ዝስማዕ ዘሎ ናይ ይኣክል ድምጺ፡ እዚ ስማዊ መንግስታዊ ጃንዳ ጽገናታት ገይሩ 
ክቕጽል ዘይኮነ፡ ጠቕሊሉ ምስ ኩሉ ጸረ-ህዝቢ ትካላቱ ይወገድ ዝብል ርድኢት ዝወነነ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ክኸውን 
ድማ፡ ካብ ስድራ-ቤት፣ መማህርቲ፣ መተዓብይቲ፣ ዓርኪ መሓዛ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ናይ ስደት ሃገራት፡ 
ብደረጃ ንነብረሉ ከባቢ፡ ወረዳ፡ ኣውራጃ፡ ከተማ፡ ኣብ ኤርትራ እንታይ ኮይኑ ኣሎ? እንታይ ንምዃን’ከ ይጥለብ ኣሎ? 
ተቐራሪብካ ሓሳብ ንሓሳብ ምውሕሓጥ፡ ውደባ ምጽፋፍን ምትራርን የድሊ። 

 ብርግጽ ይኣክል ሃላልነት ዝብል ሓሳብ ሎሚ ኣብ 2018-2019 ኣይኮነን ተጀሚሩ። ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ኣብ’ዚ 
ሎሚ ዝርከበሉ ዑና ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ከይበጽሐ፡ ሓቀኛ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ባህሪኡ ብተግባሩ ንህዝቢ ብሩህ ከይኮነ፡ 
ምስ ህዝቢ ኣብ ተራኽቦ ሓንቲ ገመድ  ወተሃደራዊ ሓርበኝነት ተንጠልጢልሉ ኣብ ዝነበረ ወቕቲ፡  ቅድሚ 1991 
ጀሚሮም እዚ ሓይሊ’ዚ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያን ኣሰራርሓን የብሉን። ንህዝቢ ክመልኽ ክእዝዝ ‘ምበር ብሕግን ስርዓት 
ክመርሕ ከመሓድር ኣይኽእልን። ናይ መጻኢት ኤርትራ ሓደጋ’ዩ  ይኣክል ብዘየዳግም ይኣክል ክበሃል ኣለዎ ኢሎም 
ይምህሩ ምንባሮም ዝዝከር’ዩ። 

 ብኹለንተንኡ ዝደልደለ መሪሕ ደሞክራስያዊ ሓይልን ንመሰሉ ብግልጺ ዝጣበቕ ብፖለቲካ ዝበሰለ፡ ሕድሕድ 
ምትእምማን ዘለዎን ህዝቢ ጎልቢቱ ስለ ዘይወጽአን ግን፡ እቲ ዓገብ ይኣክል ዝብል ኣስተምህሮ ከምቲ ዝድለ ኣየፍረየን። 
እዚ ፍሉይ ዝመስል ኣብ’ዚ ወርሓት’ዚ ዝስማዕ ዘሎ ናይ እምብለይ ይኣክል ዘቤታዊ መግዛእቲ ጥዑም ድምጺ ድማ 
ብዘይፍረ ከይሃፍፍ ቀጻልነት ክህልዎ፡ ንትምክሕቲ ናይ ህግደፍ ብትምክሕቲ ዝትክእ ዘይኮነ፡ ንትምክሕቲ ናይ ህግደፍ 
ብህዝባዊ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያ ዝትክእ ንጹር ህዝባዊ ዕላማን ክወነን ኣለዎ። ኣብ ዓወት ዘብጽሕ ስልትን ስትራተጂን 
ተነዲፉ፡ መዓስን ብኸመይን ይትግበር ተፈሊጡ፡ ምስናይ ግዜ ሰሌዳኡ ቀሪጽካ ናብ ተግባር ምውፋር የድሊ።  

ነዚ ረዚን መደብ’ዚ ክመርሑ ከመሓድሩ ዝኽእሉ፡ ዝሓሸ ዓቕምን ድልውነትን ዘለዎም ሰባት ኣብ ቅድሚት ብሓላፍነት 
ኣቐሚጥካ ተደጋጊፍካ ናብ መንገዲ ዓወት ምምራሽ ብዕላማ ዝተታሕዘ ዋኒን ኩሉ ክኸውን ይግባእ። ነዚ ኣብ ሸቶኡ 
ንምብጻሕ፡ ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ክሰፍሕ፡ ውደባ ከኣ ክተርር ይግባእ። ካብ ናይ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ስርሕ ፍንጥሕ 
ኣሉታዊ ተሞክሮ ትምህርቲ ብምውሳድ፡ ዝሓሸ ስራሕ ሰሪሕካ ብዓይነቱ ዝተፈልየ ኣንጸባራቒ ዓወት ንምሕፋስ ብወኒ 
ምርብራብ ምስ ዝግበር’ዩ ጻውዒት ይኣክል ውጽኢታዊ ክኸውን ዝኽእል። 

ከምኡ ንምግባር ብሰናይ ድሌት ጥራሕ ዝብጻሕ ኣይኮነን። ከም ህዝብን ሃገርን በጺሕናዮ ዘለና ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ 
ማሕበራዊ፣ ጸጥታዊ፣ ዲፕሎማስያዊ፣ ባህላዊ ውድቀት ብፍልጠት ምግምጋም፡ ማዕረ ውልቀ ማሕበራዊ ዋኒንካን 
ልዕሊኡን ሰሪዕካ ክትዋሳእ ብዕግበትካ ምውሳን የድሊ። ናይ ፖለቲካን ውደባን ጥበብን ተሞክሮን  ከም ዝሓትት 
ከይተዘንገዐ ማለት’ዩ። 

 ኣብ ኣረኣእያ ዘሎ ምድውዋስ፡ ቅንዕና ምጉዳል ውሳኔኻ ኣብ እዋኑ ናይ ዘይምፍጻም ብቃልሲ ክለግስ ዘለው ድኽመታት 
ብእሩም ኣገባብ ገሪሕካ፡ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ተልእኾ ኣብ ፍጻሜ ንምብጻሕ ውህሉል ተሞክሮ ዘለዎም ኤርትራውያን 
ኣለው’ዮም። 40 ዓመትን ልዕሊኡን ናይ ቃልሲ ተሞክሮ  ዘለዎም ውድባትን ተቓለስትን ስለ ዘለው ስኽመቶም ክእርሙ 
ብምግባር፡ ንዘለዎም ጸጋታት ምጥቃም ኣገዳሲ’ዩ። ኣወንታዊ ተሞክሮ ዘለዎም ተቓለስቲ ንነዊሕ ግዜ ብኣነ ወይ ንሱ 
ዓይነት ተጸሚዶምሉ ዝጸንሑ ድሑር ናይ ህልኽ ፖለቲካ ጸወታ ንህዝቢ ከምዘይጠቕም፡ ብሓሳብን ብተግባርን 
ክእረምሉ ብምግባር፡ ቅድሚት ተሰሊፎም ክዋስኡን ከዋስኡን ብምግባር’ዩ ይኣክል ብሓቂ ክኣክል  ዝኽእል። 
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 እዚ ኣብ’ዚ ወርሓት’ዚ ንስምዖ ዘለና ናይ “ይኣክል” ተበግሶ ካብ ካልእ ግዜ ፍልይ ዘብሎ፡ ዝበዝሑ መንእሰያት 
ብምዃኖም፡ ተሓቢኦም ዘይኮነ ዝባኖም ቀሊዖም፡ ስሞምን ኣድራሻኦም ብምልላይ የካይድዎ ምህላውም’ዩ። እቶም 
ንዘይደሞክራያዊ በሓቲ ኣረኣእያ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣንጊሆም ዝተረድኡ፣ ገዳይም ተቓለስትን ብዕድመ 
ዝበሰሉን  ዜጋታት ግን ብሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ይኣክል ክብሉ ጸኒሖም’ዮም። 

  ኣብ ውሑዳት ዘይኮኑ ኤርትራውያን መንእሰያት ብተግባር ክረአ ዝጸንሐ ግን፡ ሃዲሞም ሓራ ክወጽኡ፡ ኣርሒቖም 
ተሰዲዶም ዋኒን እንጀራ ጥራሕ ክገብሩ’ዩ፡፡ ገለ ከኣ ክሳብ ናይ ጣዕሳ ፎርም መሊኦም ነቲ ዘሳቐዮም ንሞት ዝፈረዶም 
ጉጅለ፡ ያኢ መግለጺ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ፍቕሪ ሃገር ኮይኑ፡ “ኣነኮ ሃገረይ ጸሊአ ኣይመጻእኩን” ብዝብል ድኻ 
ኣተሓሳስባ ምንጪ ቁጠባን ጸጥታን ኮይኖም ከገልግልዎ ጸኒሖም። ኣብ ኣዳራሹ ኣትዮም ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም 
ኣስተርህዩ ይነብር ከምዘሎ፡ ኣብ ኤርትራ መዓርን ጸባን መሊኡ ይፈስስ ከምዘሎ መን ከማና ከም መንግስትና ነቓታሊ 
ከማዕርጉ፡ ንተበዓት ተቓለስቲ ድማ ብልሳን ህግደፍ ከናሽው ምጽናሖም ኣብ ጸብጻብ ብምእታው ኣብ’ዚ ምብጻሖም  
ክተባባዕ ዘለዎን’ዩ። 

  ናይ ይኣክል ድምጺ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ዝሰርሖ ሽግር መታን ከብቅዕ፡ ርሑቕ ኮይኖም ዘይኮነ ብኣካል ቀሪቦም 
ንቕድሚት ክደፍኡ  ድልውነት እንተኣርእዮም ብርግጽ መቓልሕ ይኣክል ናብ ግብሪ ክቕየር’ዩ።   ብቐጥታን 
ብዘይቀጥታዊ ኣገባብን ብስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ዝተገፍዑ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ኣብ ክሊ ዕድመ ንእስነት ዝርከቡ 
ከኣ ብፍላይ፡ ንጹር ፖለቲካዊ ኣንፈትን ኣብ ቅኑዕ ኣረኣእያ ዝተመሰረተ ውድባዊ ቅርጻን ሒዙ እንተተበጊሱ፡ 
እንተወሓደ ንስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክጸርጎ  ከም ዝኽእል ዘጠራጥር ኣይኮነን። 

ኣብ’ዚ ነቶም ኣስታት 30 ዓመት ዕድመ ሃገርነት ውሒድዎም ኤርትራ’ኮ ውልዶ ሃገር’ያ። መንግስቲ ኤርትራ ድማ 
ልምዲ ዘይብሉ ተጻብኦ ዝበዝሖ መንግስቲ’ዩ። ግን ከኣ ሓያል ቅኑዕ፡ ደሞክራስያዊ፡ ፈታዊ ህዝቡ፡ ኣኽባሪ ሕጊ’ዩ እናበሉ 
ኮሓሒሎም ብዘይ መልክዑ ኣብ ቅድሚ ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ቀሪቦም ከይተሰከፉ ሓሶት ዝምስክሩ፡ ብትሕቲ 
ድኽነት ዝስራዕ ደረጃ ምዕባለ ኤርትራን ንሳቶም  ዝተማህርሉን ተቖጺሮም ዶላር ዝሓፍስሉ ዘለውን ኣዝዩ ዝማዕበለ 
ምዕራባዊ ዓለምን፣ ንሱ ዝምረሓሉ ሊበራላዊ ስርዓትን ከነጻጽሩ ወይ ሰማይን ምድርን ከጣብቑ ዝህቅኑ መሳርሒ ውልቀ 
መላኺ ኮይኖም ዝዋስኡ ዘለው መራኸስቲ ምሁራን ዝኾኑ ምሁራት ከም ዘለው ከይዘንጋዕና፡ ኤርትራውያን 
ደሞክራስያውያን ምሁራት ተሳትፎኦም ብግብሪ ከመስክሩ ኣለዎም። ነዚ ብሕራነ ይኣክል ብዝብል ዝጎሃሃር ዘሎ ናይ 
ለውጢ ስምዒት፡ ርሑቕ ከይከደ ከይዝሕል፣ ኣንፈቱ ድማ ከይስሕት፡ ረስኑ ዓቂቡ ኣንፈቱ ተኸቲሉ ክሳብ ፍጹም ዓወት 
ዘቐጽሎ ስንቂ ኮይኑ ዘገልግሎ ብመጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝተደገፈ ኣብ ኩሉን ቀጻልነት ዘለዎን ኣስተምሃሮ ብምሃብ 
ዜይግነታውን ምሁራውን ብጽሒቱ ከበርክት ክብገስ ኣለዎ።  

ይውሓድ ይብዛሕ ክካፈል ዝኽእል ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘለዎም ግዱሳት ኤርትራውያን፡ ብዘይ ናተይ ትብላ ሃገር ክብረት 
ከምዘየለ፡ ኣብ ኤርትራ ኣሳፊሑ ዝርከብ  ሰብ ዝሰርሖ ጸገም ድማ፡ ብሰብ ከም ዝፍታሕ ርዱእ ብምግባር ንሳቶም’ውን 
ዓው ኢሎም ይኣክል ክብሉ፡ ንመሳርሒ  ቃልሲ ዝኸውን ገንዘብ ብመደብ ሰሊዖም ኣለናልካ ኣይትሰከፍ ገስግስ ጥራሕ 
ኢሎም ከተባብዑ ኣለዎምን ይግባእን። ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘለዋ  መራኸቢ ብዙሓን ወነንተንን ጋዜጠኛታትን ድማ 
ብተመሳሳሊ፡ ህዝባዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክምዕብል፡ መንእሰይ ዕለታዊ ውዕሎኡ ኣብ ትርጉም ዘለው ከውዕሎ፡ ብምኽኒያት 
ክድግፍ ብምኽንያት ክጸልእ፡ ሓላፍነቱ ብግቡእ ክርዳእ፡ ህዝቢ ክፈቱን በጃ ህዝቢ ክወፈን ኣብ ምግባር ልሉይ ተራ 
ክጻወታ ይግባእ። 

 ምልካዊ ጀንዳዊ ውዲታዊ መንግስታዊ ጉጅለ ዝጥቀመሉ ሕሱር ሜላታት ብብቅዓት ብምምካት ድማ ዘለዎም 
ዜግነታውን ሞያውን ሓላፍነት ክዋጽኡ ኣለዎም። ይኣክል ንጸረ-ህዝቢ ባህርን ፈሽሽታዊ ተግባርን ስማዊ መንግስቲ 
ህግደፍ ምድጋፍ፣ ይኣክል ትምክሕታዊ ዕንደራ፣ ይኣክል መንገዲ በለጽ፡ ይኣክል ሰብ ይሳቐ ይሙት ሃገር ትሃሉ 
ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ፣ ይኣክል ኣብ ጉዳይካ ጓና ምዃን…ወዘተ ብኹሎም ደለይቲ ደሞክራስያዊ ለውጢ ክቃላሕ፡ 
ብተግባር ድማ ክትርጎም  ዘለዎ ረዚን መልእኽቲ’ዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 25-03-2019   

 


