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እዋናዊ ዕማም ደምበ ተቓውሞና፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዘቐደመ ክኸውን ይግባእ፡ 

ህዝብታትና ኣብ ትሕቲ ቅዋምን ሕግን ዘይብላ ሃገርን፡ ሕጋዊ ውክልና ናይ ህዝቢ ዘይብሉ ዓማጺ መንግስትን ብምዃን 
ብከቢድ ደርባውን ብሄራውን ጭቆናን፡ ሕሱም ቁጠባዊ ግበታን ምዝመዛን ምስቓይን ምምሳንን ካብ ዝጅምሩ 
ዓሰርትታት ዓመታት ዘቚጸሩ ህዝብታት እዮም፡፡ እቲ ሓቂ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ድማ፡ ህዝብታትና ሰብኣውን 
ደሞክራስያውን መሰላት ኣልባ ኮይኖም፡ ብቁጠባዊ  ምዝመዛ ካብ ምስቓይ ሓሊፎም፡ ኣፍርዮም ከይጥቀሙ ብዓጋቲ 
ፖሊሲታት ናይቲ ገባቲ ስርዓት ተሓሪሞም፡ ብገዛእ ሃብቶምን ገንዘቦምን ብዓመጽ ተሃጊሮም ብሞቕነን እናተፈቕደሎም 
ኣይምዉታት ኣይስሩራት ኰይኖም እናተሳቐዩ፡ ፍትሕን ርትዕን ስኢኖም፡ ኣብ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለወጠት 
ዝተዶቚሰት ሃገር ክነብሩ ዝግደዱ ዘለዉ፡፡ 

እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ፡ ውሑድ ዘይኮነ ክፋል ሓብረተ-ሰብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያት ድማ ብፍላይ፡ ካብ  ዘጋጥሞም ዘሎ 
ኩሉ-መዳያዊ ጭቆናን ሕሰማትን ስእነትን ንምድሓን ክብሉ፡ ናብ ስደት ብኣሽሐት እናወሓዙ ንሞትን ንዝተፈላለዩ 
ጸገማትን እናተሳጥሑ፡ ስድራ-ቤታትና ዓያይን ሓብሓብን /ጠዋሪ/ ኣካል እናሰኣና፡ ብኩሉ-መዳየን ክጽገማን እናተሳቐያ 
ክበታተናን ግሁድ ኮይኑ ዘሎ ተርእዮ እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ ህዝብታትናን ሃገርናን ኣብዚ ግዜ’ዚ ብኩሉ-መዳያዊ  ጸገማትን 
ሕሰማትን ካብ ምሽጋር ሓሊፎም፡ ናብ ንህልውነኦምን ቀጻልነቶምን ዝፈታተን ናይ ውድቀትን ምብትታንን ሓደጋ 
ተሳጢሖም ምህላዎም ንዝኾነ ኣካል  ዘይተሰወረ ኣሰካፊ ሓቂ እዩ፡፡ 

እዚ ወድዓውን ታሪኻውን ሓቂ’ዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ድማ “ኣብ ርእሲ ዘላታስ ተወሰኸታ” ከም ዝብሃል፡ 
ኣረሜናዊ መ/ህግደፍ ብስም ሰላም ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ግልጽነትን ተኣማንነትን ዝጎደሎ መስርሕ ዘተ ካብ 
ምክያድ ሓሊፉ፡ ንናጽነትን ልዑላውነትን ናይ ህዝብታትናን ሃገርናን ክብሪ ካብ ምጕዳል ሓሊፎም፡ ንቀጻልነቶም ኣብ 
ሓደጋ ዘእትዉ ኣሰከፍቲ መደረታት ምሃብ ዝተበጽሓሉ ኩነታት ማዕቢሉ ይርከብ ኣሎ፡፡ በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ገባቲ 
ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዛዕባ ሕቶ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ፡ ናብ ኤርትራ ዝተወሰነ መሬት ከይወሃብ 
ወያነ ይኽልክል ከም ዘሎ ኣምሲሉ ንህዝብታትና ከደናግር እናፈተነ “ኣብ ከባቢና ትስፉው ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ 
ከየምልጠና ተወዲብና ክንቃለስ ኣለና” ብምባል ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ንምንዋሕ ኣብ ምፍታን ይርከብ ኣሎ፡፡ 

እቲ ህግደፍ “ትስፉው ኩነታት ከየምልጠና” ዝብሎ ዘሎ ነቲ ኣብ ከባቢና ዝነጣጠፍ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ባህጊ 
ዝፈጠሮ ኣብ ቀረባን ርሑቕን ዝርከቡ ሰብ ልዑል ጠቕሚ ዝኾኑ ሓይልታት ዘካድዎ ዘለዉ  ሕሱም ውድድር፣ 
ንህዝብታትናን ሃገርናን፡ ናብ ስዉር መግዛእቲ ብመቑራን፡ ሰብኣዊ ጉልበትና ብሕሱም ብምምዝማዝን ባህርያዊ ሃብትና 
ብምጉሕጓሕን ክጥቀሙ ዝደልዩ ዝገብሩዎ ዘለዉ ንጥፈታት ማለቱ ምዃኑ ግጡም ነገር እዩ፡፡ ነዚ ዘየቕስን ፖለቲካዊ 
ተርእዮ’ዚ እዩ ድማ ህግደፍ ከም ጽቡቕ ኣጋጣምን ዕድልን ብምውሳድ፡ ምእዙዝ ተለኣኣኺ /ጽግዕተኛ/ ብምዃን፡ 
ንህዝብናን ሃገርናን መሊኡ ናብ ዋጋ-ዕዳጋ ብምውራድ፡ ብሕሰምን ጸገማትን ናይ ህዝብናን ሃገርናን ክርባሕ  ሃነፍነፍ 
ኣብ ምባል ዝርክብ ዘሎ፡፡  

እዚ ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ሓደገኛ ፖለቲካዊ ተርእዮ’ዚ፡ ከም ዘለዎ እንተቐጺሉ፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ኣብ ህዝብታትና 
ተጻዒኖም ናብ ውድቀትን ምብትታንን ዝደፍኡዎም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ሽግራትን ጸገማትን ተወሳኺ ጸገማት ዝፈጥር እዩ 
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ህዝባዊ ሓርነታዊ ቃልስና፡ ጸረ ህግደፍ ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ ኣብ ጐኒ ህግደፍ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ናይ 
ግዳም ዓብለልቲ ሓይልታት ዝሓወሰ ድርብ መሪር ቃልሲ ከካይድ ዘገድድ ፖለቲካዊ ኩነታት’ውን እዩ ዝቀላቐል ዘሎ፡፡ 
ስለዚ እዚ ኣብ ከባቢና፡ ከባቢ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝምዕብል ዘሎ ፖለቲካዊ ተርእዮ’ዚ ብኣጋ እንተዘይተዓጺፉ፡ 
ጽቡቕ ዕድል ዝፈጥር ዘይኮነስ፡ ብኣንጻሩ ናይ ንህዝብታትናን ሃገርናን ብኩሉ-መዳይ ዝጎድእ፡ ንኣረሜናዊ ስርዓት 
ህግደፍ ድማ ሓደስቲ ግዳማውያን ዓሰብቲ ሓይልታት ብምርካብ፡ ናይ ህዝብን ሃገርን ክብርን ልዑላውነትን ብምርኻስ 
ክጥቀመሉ ዝኽእል ኩነታት’ዩ ክፍጠር ዝኽእል፡፡ 

ከምዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ተርእዮ ድማ፡ ናይ ህዝብታትናን ሃገርናን ሽግርን ስቓይን ዘኽብድን፡ ነጻነቶምን ልዑላውነቶምን 
ዘህስስን ከይዱ-ከይዱ ዘስእንን እንተዘይኮይኑ፡ ዝኾነ ተስፋ ዝህብን ኣወንታዊ ረብሓ ዘምጽእ ክኸውን ብፍጹም 
ኣይክእልን እዩ፡፡ ስለዚ እዚ ኣብ ከባቢና ብሰብ ልዑል ዓቕምን ረብሓን ዝኾኑ ስርዓታት፡ ከም በዓል መንግስቲ መህግደፍ 
ዝኣመሰሉ ጽግዕተኛታት ሓይልታት ብጠቕሚ ብምግዛእ ልዑል ፖለቲካዊ ተሰማዕነትን ቁጠባዊ ረብሓን ንምርግጋጽ 
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ዓሊሙ ዝርኤ ዘሎ ፖለቲካዊ ምንሕናሕ፡ ክፈጥሮ ዝኽእል ተጽዕኖ ኣሉታዊ እዩ  ኢልካ ዝሕልፍ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነቲ 
ብሰንኪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን ዘንጸላሉ ዘሎ ናይ ውድቀትን ምብትታንን ሓደጋ አዐርዩ 
ክኸብድን ብዘሰክፍ  ፍጥነት ክጓዓዝን ዝድርኽ’ውን እዩ  ዝኸውን፡፡  ስለ ዝኾነ እዩ ድማ “እዋናዊ ዕማም ደምበ 
ተቓውሞና ድሕነት ህዝብን ሃገርን ዘቐደመ ክኸውን ይግባእ” ዝብል  እዋናዊ  ዛዕባ ትኹረት ሂብና ከነልዕል ዝድርኸና 
ዘሎ፡፡ 

ርግጽ’ዩ ደምበ ተቓውሞና፡ ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ ከካይዶ ዝጸንሐን ዘካይዶ ዘሎን ቃልሲ፡ ስጡምን 
ውሁድን ብዘይምዃኑ ዘለዎ ድኽመታት ከም ዘለዎ ኮይኑ፡ ብዝዓቕሙ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን 
ምብትታንን ንምድሓን ዝቃለስ ዘሎ ምዃኑ ዘካትዕን ዘፈላልን አይኮነን፡፡ ይኹን’ምበር፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን 
ምብትታንን ንምድሓን ክሳብ ሕጂ ከነካይዶ ዝጸናሕናን ነካይዶ ዘለናን ቃልሲ፡ ምስ ስዕረትን ውድቀትን መ/ህግደፍ 
ዝተተሓሐዘን መፍትሒ ዝረክብን እዩ ነይሩ፡፡ ሕጂ እንርከበሉ ዘለና ተኣፋፊ ኩነታትን፡ ምስ ኣብ ከባቢና ዝምዕብል ዘሎ 
ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ምንጽልላውን ኣዛሚድካ ክረአ ከሎ ግን፡ ብሕጂ ከነካዶ ዘለና ቃልሲ ዝያዳ ክብደትን ተሃዋስነትን 
ዘለዎ፡ ፍሉይ ምድላውን  ውህደት ናይ ቃልስን ክንገብር  ዝሓትት፡ ከቢድ መስዋእትን ግዜን ዝሓተና  ምዃኑ 
የመላኽተና ስለ ዘሎ እዩ ፍሉይ ትዅረት ብምሃብ ክንቃለስ ኣለና እንብል ዘለና፡፡  

ስለ ዝኾነ፡ ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ብቓልሲ ብምውጋድ ህዝብን ሃገርን ብምድሓን፡ ኣብ ሃገርና ሰላምን ምርግጋእን 
ፍትሕን ብምስፋን፡ ዝተማለአ ደሞክራስያዊ ለውጥን ልምዓትን ንምርግጋጽ ክካኣል፡ ኣብ ዓለምና ይኹን ኣብ ከባቢና 
ዝፍጠር ዘሎ ጸላዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታትን፡ ብመንገዲ ጽግዕተኛ ጉጅለ ህግደፍ ኣቢሉ ንህዝብታትናን ሃገርናን ከጋጥሞም 
ዝኽእል ተወሳኺ ናይ ግዳም ተጽዕኖታትን ኢድ-ምትእትታውን ሓደጋ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ክንርኢ እንከለና፡ 
ህዝባዊ ቃልስና ከቢድን መሪርን ክኸውን ከም ዝኽእል ምስትውዓል ኣገዳሲ እዩ ዝኸውን፡፡ ብምዃኑ ድማ ደምበ 
ተቓውሞና፡ ካብ ዝኾነ ግዜን ኩነታትን ንላዕሊ  ተወሃሂዱን ተደጋጊፉን ክቃለስ ኣብ ዝጥለበሉ ዘሎ ፍሉይን ተሃዋስን 
መድረኽ ንርከብ ከም ዘለና ምርዳእን ምቕባልን ተወሃሂዱ ክቃለስ ምምራጽን ቅኑዕ እዩ ዝኸውን፡፡ 

ካብዚ ሓሊፉ ደምበ ተቓውሞና ብሓፈሻ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ንምርግጋጽ ይኹን ንዝቀላቐሉ ዘለዉ ተወሰኽቲ 
ብድሆታት ብቃልሲ ንምስዓር፡ ኣብ ዝጥለበሉ ዘሎ መድረኽ፡ ብከምቲ ክመጾ ዝጸንሐን ገና ዝኽተሎ ዘሎን፡ ውህደትን 
ምትሕግጋዝን ኣልባ ብዝኾነ ኣገባብ፡ እናተነጻጸገ፡ ነንበይኑን ተጐጃጂሉን ሓይሉ እናዳኸመ ክቃለስ እንተዳኣመሪጹ ግን፡ 
ካብ ዘይኣድማዒ ናይ ቃልሲ ዕማም ምብርካት ሓሊፉ፡ ኩሉ-መዳያዊ ወጽዓታትን ሕሰማትን ናይ ህዝብታትና ብዝኸፍአ 
ክኸብድን ንዘይተወሰነ ግዜ ቀጻልነት ንክህልዎን፡ ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ዕድል ረኺቡ ዕድመ-ስለጣኑ ብምንዋሕ ህዝብን 
ሃገርን መሊኡ ከዕኑ ኣብ ምግባር፡ ተቓወምቲ ኣካላትና ብተዘዋዋሪ መንገዲ ንጸላኢ ወድዓዊ ምትሕብባር ይገብራ ኣለዋ  
ማለት እዩ’ምበር ካልእ ትርጉም የብሉን፡፡ 

ደምበ ተቓውሞና ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ድኽመታትን ናይ ቃልሲ ወቐሳን ተሓታትነትን ክድሕንን ብብቕዓት ክቃለስ 
ክኽእልን እምበኣር፡ መጀመርያ ጭቡጥ ኣተሃላልውኡ ዘይውሁድ፡ ነጥፈታቱ ድማ ዘየድማዒ ምዃኑ ክግምግምን 
ክግንዘብን፡ ካብኡ ብምብጋስ ካብ ድኽመታቱ ክላቐቕ ዘኽእሎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ብምሓዝ፡ ኣብ ነብሱን ሕድሕዱን 
ብሓላፍነታዊ ዓይኒ ፖለቲካዊ ቃልስን ጻዕርታትን ብቐጻሊ ከካይድ ይግበኦ፡፡ ምስ’ዚ ብምዝማድ፡ ነቲ ኣብ መብዛሕቲኦም 
ኣባላት ደምበ ተቓውሞ ክበሃል ዝካኣል ናይ ፖለቲካዊ  ዕላማ እምነት ይኹን መልክዕ ውደባ፡ ፍልልይ ዘይብሉን ሓደን 
ተመሳሳልን እናኾነ እንከሎ፡  ዝውንነኦ ሰብኣዊ ዓቕመን ኣዋሃሂደንን ኣዋዲደንን ህዝባዊ ሓርነታዊ ዕላማና ንምዕዋት 
ክጥቀማሉ ይኽእላ ስለ ዘየለዋ፡ ብኣንጻሩ፡ ተፈላልዩን ተመናኒሁን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ብውሑድ ዓቕምን ድኹም 
ንጥፈታትን ኣብ መስርሕ ቃልሲ ይሃልኽን ይለሓሓጽን ብምህላዉ ከም ሓደ ዓቢ ድኽመት ናይ ኣባላት ደምበ 
ተቓውሞና ተገይሩ ዝውሰድ እዩ፡፡ ሳዕቤን ናይዚ ተርእዮ’ዚ ድማ፡ ተቓወምቲ ኣካላትና ኣብ ቃልሲ ኣድማዕነት ዘይብሉን 
ድኹምን ክኸውን ቀሊል ዘይኮነ ተራ ዝጻወት ዘሎ ስለ ዝኾነ ብልቢ ክርድኡን ንምውጋዱ ክቃለሱ እዩ ዝህልዎም፡፡  

ኣብ ሞንጎ ተቓወምቲ ኣካላትና ካብ ናይ ትምክሕትን ጽበትን ኣተሓሳባታት ዝመበገሲኦም ዝረኣዩ ዘለዉ፡ ምንጽጻግን 
ሓድሕድ ዘይምክብባር፤ ዕቤትን ንጥፈታትን ናይ መቓልስትኻ ኣካላት ብጸጋ ዘይምርኣይን ዘይምቕባልን፡ ኣብ ክንድኡ 
ካብ ድኽመቶምን ጸገማቶምን ክትርባሕ ምድላይን ምፍታንን ወዘተ ዝኣመሰሉ ዓንቀፍቲ ተርእዮታት ህሉዋትን 
ውዕዉዓትን መሰረት ናይ ኩሎም ጸገማትና’ውን ስለ ዘኾኑ፡ ትኹረት ተዋሂቡዎም ሓላፍነታዊ ናይ ኣረኣእያ ቃልሲ 
ከነካይደሉ ዘለና መሰረታዊ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ነጥቢ እዩ፡፡ ምስ ህርፋን ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተተሓሓዘ ግጉይ ፖለቲካዊ 
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ግንዛበን ባህግን ኣብ ኣባላት ደምበ ተቓውሞና ህልዊ ብምዃኑ’ውን ኣብ ቃልስናን ተቓለስቲ ኣካትናን ዝፈጥሮ ዘሎ 
ጸገማት ብቐሊሉ ዝረአ ስለ ዘይኰነ፡ ማለት ውድብ ኣብ ክንዲ ናይ ህዝባዊ ቃልስና መዐወቲ መሳርሒ ጌርካ ምርኣይን 
ምጥቃምን፡ ብኣንጻሩ ከም ናይ ውልቀን ጉጅለን ስልጣን መርከብን መሐለውን ተገይሩ ምውሳድ  ህልዊ ብምዃኑ 
ተቓለስቲ ኣካላትና ሓይልታቶም ኣዋሃሂዶምን ኣዋዲዶምን ኣብ መቅላስ ይኹን ናብ ሓደን ዘተሓናፈጸን ውድብ 
ከይበጽሑ ዓቢ ዕንቅፋት ዝፈጥር ዘሎ ግጉይ ፖለቲካዊ ተረደኦን ባህግን እዩ፡፡ 

እዚኣቶምን ካለኦት ዘይተጠቕሱ ዓንቀፍቲ ነጥብታትን  ኣብቲ ፖለቲካዊ ፕሮግራማቱ ብምንጻር ተወዲቡ ዝቃለስ ዘሎ 
ተቓዋሚ ሓልታትና ዝረኣዩ ዘለዉ ተርእዮታት ኮይኖም፡ ሰውራና ንምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ብስሙር ሃገራዊ ቅልጽም 
ብምውጋድ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ብምርግጋጽ፡ ኣብ ሃገርና ሰላምን ምርግጋእን ብምስፋን ደሞክራስያዊ ለውጢ 
ብምትእትታው ህዝብና ተጠቃሚ ናይ ልምዓትን ዕቤትን ከይከውን ቆሪኖም ሒዘሙዎ ዘለዉ ሕመቓትን ጸገማትን 
እዮም፡፡ እዚኣቶም ዕንቅፋታት እዚኣቶም ብቃልሲ ከይፈታሕና ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል እዩ ድማ፡ ውሽጣዊ  
ድኽመታትና ኣለሊና ንምፍተሖም  እናተቓለስና፡ ሕቶ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ኩሉ ግዜ እዋናዊ ዕማምን ቀንድን ገቢርና 
ብምውሳድ ክንቃለስ ኣለና እንብል ዘለና፡፡  

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብቲ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ወጻኢ ዝርከቡ ተቓወምቲ ኣካላት፡  ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድ 
በብዓቕሞም ዝነጣጠፉ ዘለዉ፡ ዝረአ ዘሎ ናይ ኣረኣእያን ኣካይዳን ጌጋታትን ጸገማትን ምእንቲ ውህደትን ኣድማዕነትን 
ናይ ተቓዋሚ ሓይልታትናን፡ ስሉጥን ርግጸኛን ዓወት ሓርነታዊ ቃልስናን ክበሃል ክእረም ዘለዎ ናይ ቃልስና ዕማም 
ህልዊ ስለ ዝኾነ፡ ኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታትና በብወገኖም ክነጥፍሉን መአረምታ ንክረክብ ክረባረብሉ ዝግባእ እዩ፡፡ 
ገለ ካብቶም ብተረደኦን ብቃልስን ክእረሙ ዝግበኦም ግጉያት ነጥብታት ንምጥቃስ ዝኣክል፤  

ብወገን’ቲ ቅድም ክብል ብስም ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ ዝነጥፍ ዝነበረ ብዙሕ ከይሰጐመ እናተዳኸመ ዝመጸ ምንቅስቓስን 
ተረፍ መረፉን ይኹን፡ ኣብዚ ግዜ’ዚ ኣብ ቀጽሪ “ይኣክል፡ ምልኪ ይፍረስ ፍትሒ ይነገስ” ዝብል ኣገዳስን እዋናውን 
ጭርሖ ዝዓሰለ፡ ሰፊሕ ዓቐሚ ናይ ህዝብና ዝሓቖፈ ምንቅስቓስን፡ ኣብ ልዕሊ መቓልስቱ ዝኾኑን ከም መቓልስቱ 
ተቐቢሉ ሓቢሩ ምሰኦም ክቃለስ ዝግበኦን ተቓወምቲ ሓይልታት፡ ኣብ ዝሓለፈ መስርሕ ቃልሲ ዝፈሸሉን ኣብዚ ግዜ’ዚ 
ምሰኦም ሓቢሩ ምቅላስ ዕንቅፋት ዝፈጥሩ ከም ዝኽእሉ ገይሩ ብምርኣይ፡ ናይ ቃልሲ ተሳትፎኦምን ተረኦምን ሸለል 
ብምባል፡ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግደፍ ንበይኑ ተቓሊሱ ክዕወት ከም ዝኽእል ንነብሱ ብጌጋ እናተባበዐ ክቃለስ ዘርእዮ 
ዘሎ ኣንፈትን ምጥቃስ ዝካኣል እዩ፡፡ ምስዚ ብምዝማድ፡ እቲ ካብዚ ኣካል’ዚ ወጻኢ ዝርከቡ ኣባላት ደ/ተቓውሞና 
ዝንጸባረቕ ዘሎ ዘይሓጋዚ ናይ ግብረ መልሲ ኣባሃህላታትን ተግባራትን’ውን ከም ኣካል ኣምሳል ናይዚ ዝጥቀስ ዘሎ 
ድኽመታት ናይ ኣካላትና መጠን ክውገድ ዘለዎ እዩ፡፡  

እዚ ግጉይን ኣሉታውን ፖለቲካዊ እምነትን ግንዛበን ግብረ መልስን’ዚ፡ ናይ ምንጽጻግን ምጥቕቓዕን ስነ ሞጎት ካብ 
ምውራስን ከዘውትር ምድላይን ሓሊፉ፡ ተቓወምቲ ኣካላትና ተመሓዝየሙን ተደጋጊፎምን ብሓባር ናይ ምቅላስ 
ዓቕሞም ዘድክምን፡ ጨቛኒ ስርዓት ህግደፍ ተወሳኺ ህልቂትን ዕንወትን ንከፍጽም ዓቢ ዕድል ዝህብ፡ ናይ ህዝብታትና 
ሕሰመ-መከራ ዘቐጽልን ዘኽብድን፡  ብሓጺሩ ህዝባዊ ቃልስና ዝርምስን ቀልጢፉ ንከይዕወት ዝጐትትን ኣሉታዊ 
ፖለቲካዊ ተራ ዝጻወት ዘሎ ስለ ዝኾነ፡ ብቓልሲ  ክውገድ ዘለዎ ኣካል ኣምሳል ናይ እዋናዊ ዕማም  ደምበ ተቓውሞና 
ተገይሩ ክውሰድ ዘለዎ እዩ፡፡  

ኣብ መደምደምታ፡ እዋናዊ ዕማም ደምበ ቓውሞና፡ “ምድሓን ህዝብን ሃገርን ዘቐደመ ክኸውን ይግባእ” ክብሃል እንከሎ፡ 
እዚ እዋናዊ፡ ማእከላይን ሓባራውን ዕማም’ዚ ክዕወት ዝኽእል፡ ኣብ ሞንጎ ተቓወምቲ ሓይልታትና ብሓፈሻ ዝርኣዩ ዘለዉ 
ዓንቀፍቲ ድኽመታትን ጸገማትን ብኣራኣእያን ቃልስን ክፈትሑ ምስ ዝኽእሉን፡ ተቓወምቲ ኣካላትና ቀላጽሞም 
ኣወሃሂዶም ዘለዎም ፍልልያት ዓቂቦም ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ /ህግደፍ/ ብብቕዓት ከቃልሶም ዝኽእል ሰፊሕ ሃገራዊ 
ግንባር /ጽላል/ ብምምስራት ክቃለሱ ምስ ዝበቕዑን ጥራሕ እዩ፡፡ ስለ ዝኾነ፡ ኩላትና ተቓወምቲ ኣካላት፡ ዘለና ወሽጣዊ 
ድኽመታትን ጸገማትን እናፈታሕና፡ ህልዊ ጭቡጥ ዓቕምታትና ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር/ ጽላል በምዕሳል  
ህዝብን ሃገርን ንምድሓንን፡ ናይ ግዳም ኣሉታዊ ፖለቲካዊ ምንጽልላዋት ንምፍሻልን ተወሃሂድና ንቃለስ፡፡ 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 26-07-2019  
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