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ሓምሇ 5፡ 2010 
 
 

ናብ ኣቶ ተወልዯ ገብረስሊሰ   
ኣቦወንበር  

ኤርትራዊ ዱሞክርስያዊ ኪዲን 
 

 
ዶር. ኣንገሶም ኣጽባሃ 

ሃገራዊ ዋዕሊ ብዝምልከት 
ክፉት መልእኽቲ 

 

 
ኣብ’ዚ ድሕሪ ሰሇስተ ቅንያት ዝኽፈት ሃገራዊ ዋዕሊ ንምስታፍ ዝተገብረሇይ ዕድመ 

እናመስገንኩ፡ ርቡሕ ታሪኻዊ ዋዕሊ ንክኸውን ተስፋ ይገብር። እዚ ዋዕሊ’ዚ ከም ሓዯ ታሪኻዊ መዕጸፉ 
መጠን፡ ሓዱሽ ምዕራፍ፣ ዝተመሓየሸ ስእሉ ተቓውሞ፣ ፍልልያት ብብቕዒት ንምውጋን ዘኽእል 
ዝተሓዯሰ ፖሇቲካዊ ባህሉ ዘሇሉ ሃገራዊ ዋዕሊ ክኸውን ዘሎኒ ሰናይ ትምኒተይ እናገሇጽኩ፣ እዛ ቀጺሊ 
እትስዕብ መልእኽቲ ተቐበል።  

 
ኣብ’ዚ መድረኽ እዚ፡ እቲ ቀዲማይ ዕማም ምውዲቕ ሰልጣን ህ.ግ.ዯ.ፍን ምልዋጥ መንግስቲ 

ኣስመራን ይኹን እምበር፣ እቲ ቀንዱ ግን ዱሞክራስያዊ ስርዒት ንምትካል፣ ሰሊምን ፍትሕን ናይ 
ምስፋን ብቕዒት ከምዘሎ ብዝያዲ ጎሉሁ ዝረአየለ መጋባእያ ክኸውን ዝዒበየ ትጽቢተይ ከየስፈርኩ 
ክሓልፍ ኣይመርጽን። 
 

ኤርትራዊ ዱሞክራስያዊ ኪዲን ክሳብ እዛ ሰዒት እዚኣ ተቓውሞ መሪሑ፣ ናብ ምዕብለን ዝንህርን 
ምንቅስቓስ ንከሰጋግሮ ዘርኣዮ ዘይብቕዒትታ ሓያል ስግኣት ፈጢሩ’ሎ። ብዕርቅን፡ ስኒትን፡ ኣማሲኡ 

ሰሊም ብኡኡ ኣቢልካ ድማ ንዱሞክራስያዊ ሇውጢ ክትቃሇስ ሎሚ ዘየማትእ፣ ዘየማጉት፣ ሰኸኽ 

ዘየብል ልዕሉ ዝኾነ ይኹን ዒመት ሊዕሇዋይ ኢድ ዝሕዝ ዕሊማ ኮይኑ’ሎ። ነዚ ዝኸውን መጋባእያ ድማ 
ግድን ከምዘዯልዮ ንነዊሕ ዒመታት ክዝረበለን ክጸሓፈለን ጸኒሑ። እዚ ዋዕሊ’ዚ ተኣምር ክፈጥር 

ኣይንጸበዮን፡ ግን ከኣ ዝምህረና ቀዲማይ ተሞክሮ ክንቀስም የኸእሇና ይኸውን ዝብል እምነቶ ኣሎኒ። 
 

ኣብ ነሓሰ 2009 ኣብ’ቲ ናይ ፍርንክፈርት ሓባራዊ ፈስቲቫል (EPP/EDP)፣ ኣቶ ተወልዯ 

ገብስሊሰ፡  “መሊእ ዯንበ ተቓውሞ፣ ሃገራዊ ዒቕምታቱ ብሓዯ ኣንፈት ኣዋዱደ ዝቓሇሰለ ጉዲይ ሰፊሕ 

ዋዕሊ፣ ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ ምርግጋጽ ይጽንሓሇይ ዘይበሃሎ እዋናዊ ዕማም ሰሇዝኾነ ንምዕዋቱ ኩልና 
ብሓባር ክንቃሇሰለ ዘሇና መድረኻዊ ዕማም’ዩ” ክብል ዝመዯሮ ይዝከረኒ።  “ብተብተብ ብዘይ ብቑዕ 

ምድሊው ክሳሇጥ ዘሇዎ ኣይኮነን ብጥንቃቐ፡ ብጽፈት፡ ብብቕዒትን ብመጽናዕትን ተወዱቡ፡ ክስርሓለ 

ይግባእ” ዝብል ኣነ ውን ኣብ’ቲ ናይ ሓድነት መዕጸዊ በዒል ፍራንክፈርት (ታሕሳስ 2009) ኣብ 
ዘቕረብክዎ መግሇጺ ትዕዝብቶይ ኣቐሚጠ። ሰሇ’ዚ ገሇ ካብቲ ናይ EPDP ስክፍታታትን ስግኣትን 
ሓቅታት ዘይብለ ስሇዝኾነ ኣይኮነን፣ ይኹን እምበር፡ እኹል ምድሊው ስሇዘይተገብረን ካልእ ሽግራት 
ኣልዑልካን  ቦዅረ ኣሎኩ ምባል ግን ንምንቅስቓስ ተቓውሞ ንቕድሚት ክስጉም ዝሕግዝ ኣይኮነን። 

ሃገራዊ ዋዕሊ  ዝምልከት፣ ኩሎም ንኪዲን ዘቖሙ ውድባትን ሰልፍታትን ኣብ ምድሊው፣ ኣወዲድባን 



 2 

ኣሰራርሓን  ምለእ ብምለእ ዕግበት ስሇ ዝበጽሑ ኣይመስሇንን። ንኣብነት ብ29 መጋቢት 2010 ብገሇ 
ኣባሊት መሪሕነት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ሓምሇ 2010 ዝግበር ዋዕሊ ራኢይ ቀሪቡ 
ዝተባህሇ ከም ዝስዕብ ይብል፡ “ እዚ ዋዕሊ’ዚ ሓባራዊ ርእይቶ ኪዲን ዝቦኾሮን ዝተማሇአ ምድሊው 
ዘይተገብረለን ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ ዝጋባእ ዘሎን ኣብ ልዕሉ ምዃኑ ዋዕሊ ንገዛእ ርእሱ ኣብ ቅድሚ 
ብርክት ዝበለ መኸተታት ይካየድ ከም ዘሎ ንፈልጥ”    

 
ጥዐይን፡ ጥጡሕን ባይታ ንሃገራዊ ዋዕሊ የልቦን ዝብለ ርእይቶታት ክቐርቡ ፖሇቲካዊ ስሕታን 

ኣይምተቖጽረን፣ የግዲስ ንዝተራእየ ቀዲዲት እናዒበስካ፡ ዝጎዯሇ እናመሊእካ ነዚ ንመጀመርታ ግዜ 
ዝግበር ዘሎ ዋዕሊ ንኽካየድ ኩለ ፈተነታት ክጽንቐቕ ነይርዎ- ዝተፈሊሇየ ዒይነት ሽምግልና ክፍተን። 
ምትእምማን ይኹን ኣማሲዩኡ ስኒት ተቓራሪብካ ጥራሕ’ዩ ክፍጠር ዝኽእል። EPDP ዝሳተፈለ 

መንገዱ ሃሰስ ክበሃል- ብኽልቲኡ ሸነኽ ጥበብ ክምህዝ ነይርዎ።     
  
ኣብ’ዚ ወሳኒ ወቕቲ’ዚ ተሊዑሎም ዘሇው ርሱናትን ፈተንትን ዛዕባታት ልዕሉ ዝኾነ ግዜ 

ብመንፋዒት ክምሇሱን ክፍትሑን ዘሇዎም እዮም። እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ’ዚ ፍለይን ኣገዲስን መስርሕ ናብቲ 

ዝዒበየ ዕሊማ መዯያየቢ ዯኣ’ምበር መወዲእታ መስርሕ ኣይኮነን። እንዯገና ኣድሚቐ ከስምረለ 
ድኣ’ምበር ፍለጥ’ዩ። ንዋዕሊ ብሓባር ምእታው እንከ ክንድ’ዚ ዘቃትል ክኸውን ይኽእል ተባሂለ 

ዝገምገሞ የልቦን። ንሰፊሕ ፖሇቲካዊ ጽሊል ከይደ ከይደ ድማ ናብ ዝሇዒሇ ናይ ተቓውሞ ዝሰመረ 

ግንባር ንምስግጋር እዩ እቲ ዝዒበየ ፈተነ ዝነበረ፣ ካብ’ኡ ዝተረፈ ኣብ’ተን ኣዚየን ዝወሓዲ ነጥበ-ስምምዕ 

ተጠርኒፍካ ክትቃሇስ ዘይምብቃዕ ብሓቂ ኣይግድን። ኣብ ህ.ግ.ዯ.ፍ ምውዲቕ ዘቕንዏ ምንቅስቓስ ክንዱ 

ተስፍን፣ብውሽጣዊ ፖሇቲካዊ ጎንጽን ቅርሕትን ተዋሒጥና እነሆ ነታ ዝነኣሰት ናይ ውስንቲ ግዜ መዯብ 

ብሓባር ክትፍተን ዘይውጻእ ዒቐብ ኮይኑ። ምስሊጥ ሃገርዊ ዋዕሊ ዝተሓተ ናይ ሓባር መዯብ’ዩ ። ኣብ 

ውሽጢ ዋዕሊ ዝፍጠሩ ፍልልያት፡ ዘይፍትሑ ፖሎቲካዊ ራእይ ክህልው ንቡር እንድ’ዩ፡ ዘገም ኢልካ 

ተርክበለ። ንዋዕሊ ምእታው ግን እዚ ኹለ ሰሓቦ…ንዋዕሊ ክእቶ እዚ ኹለ ህልኽ፣ እዚ ኹለ ምሕንሓን 

…ምጽልሊም  ክረዯኣና ኣይከኣሇን ዘሎ ኣሕዋት። ሓፊርና።      

 

 ኣብ ዝሓሇፉ ቅንያት ንፍልልያት ንምውጋን ተባሂለ ኣብ ኣዱስ ኣበባ፡ ኣብ ሞንጎ ኪዲንን 

EPDPን ዝተኻየዯ ዘተ ዘይተጸበናዮ ውጺኢት ኮይኑና ኣሎ።  ዝተኻየዯ ዝርርብ ጥዐም ወረ ሒዙ 

ክወጽእ ብዒቢ ሃረርታ ተጸቢና።  ዋሊ’ውን ኩለ ነዚ ምብታኽ ጠንቂ ዝኾኑ ብዝርዝር ኣይንፈሇጥን፡ 
ንምበር፡ (minutes ናይዚ ምሽምጋል’ዚ ክረኤ እንካእ’ዩ ሓዯ መዒልቲ) ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ኣብ 
ውሽጢ ዯንበ ተቓውሞ ብሓፈሻ፣ ኪዲን ድማ ብፍሊይ፡ ዝተሳቐየሎም ግጉይ ኣንፈታትሓ ፍልልያት፡ 
መቐጸልትኡ ግን እነሆ ሪኢና። ሓዱሽን ተበሊሓትን ክእሇታት ኣብ ኣፈታትሓ  ውሽጣዊ ጎንጽታት 

ክፍጠር እንተ ዘይተኻኢለ ዝዕወት ምንቅስቓስ ተቓውሞ ከምዘየልቦ ናይ ፖሇቲካ ተልመድን ውን 
ክመዝኖ ኣየሽግርን። እቲ ዘፍርሕ፣ ጽባሕ ከመይ ክኸውን’ዩ? ሃገራዊ ዋዕሊ’ኸ ነዚ ተረኺቡ ዘሎ 

ፍልልያት ንምጽባብን ንምፍታሕን እንታይ ክውስን’ዩ?  ድሕሪ ሃገራዊ ዋዕሊ’ኸ ብኸመይ ክልቲኡ 
ሸነኻት ዯንበ ተቓውሞ ብሓባር ክሰርሕ’ዩ? እዚ’ዩ እቲ ስጋኣታት።  
  
  ተቓውሞ እናተዲኸመ ምስ ዝኸይድ፣ ከም’ቲ ኣብ ናይ ካልእ ተሞክሮታት ኣፍሪቃ ዝተራእየ፣ 

መዒልብኡ ብናይ ወጻኢ ሓይልታት ክጽሇው፣ ጥራሕ  ዘየኮነስ ናይ ሇውጢ መስርሕ ብዒቢኡ 
ዘይኤርትራዊ ሓይልታት ክዝውሮ ጥጡሕ ባይታ ኣስጢሕካ ምሃብ እዩ። እዚ ዋዕሊ’ዚ ነዚ ኣብ ውሽጢ 
ኪዲን ተፈጢሩ ዘሎ ምውጣጥን ምርጻምን (ኣብ ብረት ኣይተበጽሐን) ብኣግኡ ክእሇ፣ ዘተኣማምን 
መንገዱ ዕርቂ ከናዱ፣  ከም ሓዯ ህጹጽ ዕሊማ ተገምጊሙ ፍለይ ጠመተ ክወህቦ ይግባእ። ኣብ ዝኸፍአ 
ዯረጃ ከይበጽሐ፣ እዚ ዋዕሊ’ዚ ኣልዑዩ ክዛተየሎም ካብ ዘሇዎም  ቀንዱ ብዛዕባ ኣፈታትሓ ውሽጣዊ 
ፍልልያት ክኸውን ይግባእ። እቲ ዋዕሊ ንምእታው ዘባተኸ ቀንዱ ምኽንያት ብዛዕባ “መን መሇኸ” 
ዝዒይነቱ ስልጣንካ ከተፍልጥ ዘሳበቦ ኢሇ ክኣምን ኣይዯልን። እቲ ዘይህዯምለ ሓቂ ግን ዯንበ ተቓውሞ 

ሕቶ ስልጣን ሕጂ ክባተኸለ ዝፍትን ዘሎ ይመስል። ኣብ ናይ ምድማጽ መድረኽ ምስተበጽሐ፣ ስልጣን 

ዝዕድልን ዘማቕልን ህዝቢ እዩ። እዘን ውድባት እዚኣተን ረብሓታትን ድምጽታትን ህዝቢ ዘይጥምታን 
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ዘየቃልባን እንተዯኣ ኮይነን፡ ካብ ህ.ግ.ዯ.ፍ ዝፈልየን እንታይ ክበሃል’ዩ። ከም’ቲ ብተዯጋጋሚ ክንብሎ 
ዝጸናሕና፣ ንስልጣን ምቅሊስ ኣበሳ የብለን፡ እቲ ዒቢ ኣበሳ’ስ ንስልጣን ክትብል ነቲ ዝተበገስካለ 

መሰረታዊ ዕሊማ ዘድምን ዘቑስልን ኣማስያኡ ዘምክንን ናይ ስልጣን ውድድር ክኸውን ከሎ’ዩ።   
 
  ኪዲን ኣብዘይ እዋኑ ከይፈርስ ወይ ውን ምሒር ከይቆስል እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ ይሳሇጥ፤ ይፈተን… 

ክንተሓባበር ድማ ኣገዲሲ ፖሇቲካዊ መርገጽ ወሲድና። ነቲ ኣብ ኣገባብ ይኹን ኣብ ናይ ምድሊው 

ጽፈት፡ ኣብ ሕጽረት ግዜ፣ ይኹን ብቕዒት ኣዲሇውቲ መሰረት ብምግባር ፍልልያት ኣልዑለ 

ንኸይሳተፍ ዝወሰነ፡ ክፍልታት ተቓውሞ (EPDP ሓዯ ካብኦም) ፍልልያቱ ክኸብር፡ ፍልልያቱ 

ብመነጸር ዋናታቱ ክጥመት ይግባእ።  እዚ ፍልልያት እዚ ግን ቅጥዑ ስኢኑ ዕቅኑ ተመጢጡ፡ ከም 

ፍርቂ መራኸቢ ዝተሳእኖ ክመስል፡ ፋሕ-ፋሕ ኮይኑ ንጽባሕ ዘየሊግብን ዘየሊዝብን ሓዯገኛ ፖሇቲካዊ 

ቅልውሊው ከይተኣታቶ ዝዒበየ ጥንቃቐ ይሕተት። ስሇዚ’ዩ ድማ፡ እቲ ክሳተፍ ዘይመረጸ’ ውን ካብ 
ኣለታዊ ዘመተ ክቑጠብ ዘማሕጽን ዘሎኹ።  

 

ሕጂ’ ውን ኦሮማይ ዝበሃሎ ኣይኮነ። እዚ ዋዕሊ’ዚ ናይ መጀመርታ ዋዕሊ ጥራሕ’ዩ። ኩለ ሃገራዊ 

ዋኒንና ዝውዲኣለ “መን ወሰዯ?…መን ዝፋን ዯፍኤ” ዝበሃሇለ ኣይኮነን። እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ’ዚ ናይ ጽባሕ 

ኤረትራ ዝመርሕ ስልጣን ክሰርሕ ዝዲሎ ዘሎ’ዩ ኣይብልን። ኣብ’ዚ ጉዲይ’ዚ፣ ከም’ቲ ኣሕመድ ናስር 
(2005) “ኤርትራዊ ዱሞክራስያዊ ኪዲን ነቲ ብህዝቢ ክምረጽ እንዯልዮ ስርዒት መንገዱ ዝጸርግ እምበር 
ኪዲን ንባዕለ መተካእታ ናይ ህ.ግ.ዯ.ፍ. ክኸውን ከምዘይዯልን ክኸውን ከምዘይክእልን” ክብል ዝገልጾ፣ 
እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ’ዚ ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ስልጣን ዝምልከት ውሳነታት ከየሕልፍ (ግዝያዊ መንግስቲ ወይ 
መንግስቲ ኣብ ስዯት ከይእውጅ) ምጥንቃቕ የድሉ። ስሇምንታይ’ሲ፡ ኣማስያኡ፡ ኣብ ዋዕሊ መን ወዒሇ 
ዘይኮነስ፣ ዝወዒለ እንታይ ተወዒዒለ’ዩ። እዚ ዋዕሊ’ዚ ንመሊእ ናይ ተቓውሞ ድምጽታት ዝውክል 
ሰሇዘይኮነ፤ ክሳብ’ቲ ዝተማሇኤ ዯረጃ ዝብጻሕ ዒቕምኻን ዒሇምካን ምልካዕ። ዘይምህዋኽ። 
  
   ዋዕሊ ነቶም ጠሉፍም ሒዞሞ ዘሇዉ ዒበይቲ ይኹን ንኣሽቱ ኣረጊትን ግጉይ ኣሰራርሓን 

ፖሇቲካዊ ልምድን፡ ብብቕዒት ዝዝተየለ ናይ መጀመርታ መጋባእያ  ክኸውን ይምነ። እዚ ቀዲማይ 

ናይ ተቓውሞ ምንቕስቓስ መድረኽ ተዒዊቱ ድማ ናብ ድሞክራስያዊ ስርዒት ኣብ ምትካል ክብጻሕ  

ምእንቲ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሓዯገኛ ፍልልያት ኣብ ውሽጢ ኪዲን ይኹን ካብ ኪዲን ወጻኢ ዝርከቡ 
ፖሇቲካዊ ክፍልታት፣ ብውሕልነትን ብህጹጽን ክፍታሓለ ዝኽእል መንገድታት ክጥመት ኣሇዎ። 

ውሽጣዊ ቅልውሊው ዒዚዙ እንከሎ፡ ክልተ ወይ ሰሇስተ ግማዒት ብማዕዶ እናተፋጠጠ ክነሱ ሰፊሕ 

ሃገራዊ ዋዕሊ ቀሉል ኣይኮነን። ይኹን እምበር፡  እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ’ዚ፡ በዚ ይኹን በቲ ክካየድ ግድን 

ኮይኑ፣ ብድልየት ጥራሕ ዘይኮነስ ድፍኢት’ ውን ተወሲኽዎ። ንገሇ ብጣዕሚ ዘሕዝን ተርእዮ ኮይንዎ 
ኣሎ። መንግስቲ ኣብ ምትካል እንተትባተኽ’ሲ ሰማዑ ምተረኽበ፤ ኣብ ዋዕሊ ንኽትራኸብን ንኽትዛተን 

ግን እንከ ክንድ’ዚ ሕሇፍያ…።  

 
 ቀዲማይን ቀንድን ኣተኩሮ እምበኣር እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ’ዚ ተቓውሞ በብግዚኡ ኣብ ሓዯ መዛተዪ 

መጋባእያ እናተራኸበ ናይ ዒወት እስትራተጂ ክሕንጽጽን ከመሓይሽን፡ ነቲ “ምትእምማን ተሳኢኑ ሓዯ 

ንሓዯ ክዕምጽጽ፡ ነንሕድሕደ ተባቲኹ ኣብ ፈቖድኡ ሓዱሽ ልፍንቲ እናፈጠረ ኣብ ውሽጢ ሓይልታት 

ተቓውሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መሊእ እቲ ብዒቢ ትጽቢት ንፍትሓዊ ምስግጋር ስልጣን ዝጽበ ህዝቢ’ውን 

እምነት ተሳኢኑ” እናተባህሇ ዝእወየለ ዘሇ ፖሇቲካዊ ሃዋህው ክልውጥ… ዋና ኣቓልቦኡ ከይሰሓተ 

ዒቕሙ ከይመቓቐሇ ብዛዕባ ናይ መወዲእታ ስትራተጂ - ምውዲቕ ሰርዒት ህ.ግ.ዯ.ፍ  ባይታ ከጽፍፍ 
ንዯሉ።  ነቲ ምሒር ዝተወጽዏ ህዝቢ ካብ ጸበባ ከተውጽኦ ንብረትካን፡ ዒቕምኻን ኣስሚርካ ኣብነታዊ 

ዝኾነ ምንቅስቓስ ኣብ ምፍጣር ምብቃዕ።   
 
 እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ’ዚ (ዘሇዎ ናይ ምድሊው ድኽመታት ብዘየገድስ) ነቲ ብዛያዲ ተወሉዐ 

ብተዯጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ እዋናዊ ሕቶ - ድሕሪ ስልጣን ምልዋጥ፡ ህዝብና ካልኣይ ግዜ ከይጥሇም፡ (ኣብ 
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ስልጣን ምልዋጥ’ውን ክብጻሕ ምእንቲ) ምክብባርን ምትሕብባር ዝሰፈኖ ፖሇቲካዊ ሃሇዋት ተቓውሞ 
እተጽንዕን እትከታተልን ኮሚሽን ክትቀውም ምተዯሇየ። 

 

 እቲ ፍርሕና መን ኣተወ መን ወጸ ወይ መን ተረፈ ኣብ’ዚ ሃገራዊ ዋዕሊ ኣይኮነን። ድሕሪ እዚ 
ዋዕሊ’ዚ ንበይኑ ተኣምር ክሰርሕ ዝኽእል ጉጅሇ ተቓውሞ የልቦን። ተዯሊይነት ሃገራዊ ዋዕሊ ኣብ’ዛ ግዜ 
እዚኣ ዝኣምን፡ ንክዕወት ምትሕብባር (ብዘይ ተጽዕኖ) ክጠልብ ምለእ መስል ኣሇዎ። ይኹን እምበር፣ 
ነቲ ብዛዕባ እዚ ሃገራዊ ዋዕሊ ፍልልያቱ ዘመዝገበን ክሳተፍ ዘይመረጸን እናራጸምካን እናጸረፍካን 
እናኣናኣኣስካን ክኸውን ግን የብለን። ሰሇምታይሲ፡ ኣብ መወዲእታ ነንሕድሕደ ክዯሊሇ ሰሇዝኾነ። 
ኪዲን (ንሱ ዘመሓድሮ ሃገራዊ ዋዕሊን) ኣብ ምፍጣር ሰፊሕ ናይ ተቓውሞ ግንባር፡ ኣብ ምጽፋፍ 
መሰጋገሪ መድረኽ ዘሇዎ ዒቕምን ዯገፍ ህዝብን ብኸመይ ይምዘን ዝብል ሕቶ ምናልባት ኣብ’ቲ 
ንዒመታ ዝካየድ ጉባኤ ኪዲን ክቐርብ እዩ፡፡ ይኹን እምበር ኣብ’ዚ ዋዕሊ’ዚ፣ ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ 

ቀዲምነታት ጉዲይ ሰሊምን፡ ስኒትን ከምዝኾኑ ብንጹር ከቐምጥ ይጽበ።  

 

ኣብ መዯምዯምታ እንተዯኣ ኣብ’ዚ ኹለ ዒመታት ዝተዋህሇሇ ብርኩት ዒቕምታትን ዒቢ 
ተሞክሮን ክንጥቀመለ ዘይተኻኢለን፤ ንህዝብና ካብ’ዚ ፖሇቲካዊ ዯልሃመት’ዚ ዘውጽኦ 
እንተዘይረኺቡን፡ ብርግጽ ንመዋእል ካብ ወሇዶ ናብ ወሇዶ ክንካሰስን ክንክሰስን ክንነብር ኢና። ተስፋ 
ዘቑርጽ ተርእዮታት ይፈጠር እምበር፣ ፖሇቲካዊ ሃዋህው ዘይቅየር ኣይኮነን። ኪዲን በዚ ሃገራዊ ዋዕሊ’ዚ 
ኣቢለ ታሪኽ ክቕይር፡ ዘተስፋው፡ መልእኽቲ ከመሓሊልፍ ኩለ ኤርትራውን ዒሇምን ክጽበ ኢዩ።   
 

 

የቐንየሇይ 
 
 

ቅዲሕ፡ 
ዶር. በሽር ይሳቕ -  ኣቦወንበር ኣስናዲኢት ሽማግሇ ሃገራዊ ዋዕሊ 
ኣቶ ወልዯሱስ ዒማር-  ኣቦወንበር ሰልፊ ዱሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ  
ኣቶ ስዩም ተስፋይ-   ኣቦወንበር ዒሇምሇኻዊ ሓድነት ኤርትራውያን  
 
 
 

ምምስራት ዱሞክራስያዊ ስርዒት አብ ኤርትራ…    ሕጂ 
ፍትሕን፡ ሰሊምን ንምስፋን ዝካየድ ተጋድሎና…    ክዕወት’ዩ 

ምስ ዝሰመረ ሓባራዊ ናይ ተቓውሞ ምንቅስቓስ…. ንቕድሚት 


