
' 'ጨው ንባዕልኻ ክትብል መቅር፡ 
እንተዘይኮነ፡ እምኒ ተባሂልካ ክትድርበ ኢኻ ' '። 

 
እዚ ብሂል'ዚ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብና ረዚን ትርጉም ዘለዎ እዩ፡፡ ዝተጸበዮ ወይ ድማ ዝደለዮ ምስ ዘይረክብ ካልእ ኣማራጺ ናብ 
ምድላይ ገጹ ክኸይድ ከምዝኽእል ንምትንባህ ዝድርበ ለባም መጠንቀቕታ ጌርካ ክውሰድ ዝኽእል እዩ። 
ኣብ ሕሉፍ ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ከም ሓያል ማዕበል ኣብ ጎድኒ ነጻነታዊ ተጋድሎኦም ተሰሊፎም ካብኦም 
ዝጥለብ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎ ከካይዱን ከቢድ መስዋእትነት ክኸፍሉን እንከሎዉ፡  ዝጽበዩዎ ዓብይ ቁም-ነገር 
ነይሩዎም። ብውድባቶም እናተመርሑ፡ ኩሉ'ቲ ብባዕዳውያን ገዛእቲ በብእዋኑ ዝወርዶም ኣደራዕ ጭቆና፡ ንሓንሳእን ንሓዋሩን 
ተቐንጢጡ፡ ኣብ ናትና ዝብሉዋ፡ ፍረ ተጋድሎኦምን መሪር መስዋእቶምን ዝኾነት ነጻ ሃገር፡ ሰላም ክረኽቡ፣ ብጎደና ምዕባለ 
ንቕድሚት ክምርሹን ምስ ጎረባብቶምን ማሕበረሰብ ዓለምን ብፍቕርን ሰኒትን ተኸባቢሮም ክነብሩ ብምትምናይ እዩ። 
ስለዝኾነ'ውን ህዝብታት ኤርትራ፡ ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝነውሐን መሪርን ተጋድሎ ዘካየዱ 
ምዃኖም፡ ታሪኾም ምስክር እዩ። 
መራሕቲ ሰውርኦም፡ ኣብ'ቲ መሪርን ነዊሕን ብረታዊ ተጋድሎና ናይ ኣላሽነት መንፈስ ደፊኡዎም፡ ትሕቲ ነጻነት ፍታሕ 
ህሱምሱም  ክብሉ፡ ብምስጢር ምስ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን ጎይቶቱን ክደራደሩ ክፍትኑ እንከሎዉ፡ ኒሕን ሓቦን ህዝብታት 
ኤርትራን ተጋደልቲ ደቆምን ግን፡ ነቲ ፍታሕ'ቲ ዝቕበል ስነ-ኣእምሮ ፈጺሙ ኣይነበሮምን፤  ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ምስ 
ሕብረት ሶቭየት ተሓባቢሩ ጊዝያዊ ልዕልነት ዝረኸበሉ እዋን ብምንባሩ፡ ትጽቢታት ላዕለዎት መራሕቲ ሰውራና ዝቕበለሉ 
ደረጃ ብዘይምንባሩ ብሓደ ወገን፡ ናይ ተጋደልትን ህዝብን ጅግንነትን ጽንዓትን ትሕቲ ነጻነት ዝኾነ ፍታሕ ፈጺሙ ዘይቅበል 
ብምንባሩ ድማ፡ በቲ ካልእ ወገን፡ ኣብ ሞንጎ ተንጠልጢሎም ካብ ዝተርፉ፡ ኣብ ጎድኒ ህዝቦምን ዝመርሑዎ ተጋዳላይን፡ ኣብ 
መስርሕ ነጻነታዊ ገድሊ ጸኒዖም ክቕጽሉ፡ ዘይሰግሩዎ ኣማራጺ ኮኖም። ጉዕዞ ሰውራና፡ ብጅግንነታዊ ተጋድሎን ተወፋይነትን 
ህዝብታትናን ተጋደልትናን፡ ከም ዓረ እናተረረ፡ ንጽንኩር መድረኽ እናተሳገረ ምቕጻሉ ግድን ኮነ፡፡ ብርግጽ፡ ኵናት ሕድሕድ 
ኣብ ነጻነታዊ ተጋድሎና ዘዕረፎ በሰላ ከቢድ'ኳ እንተነበረ፡ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ህግሓኤ፡ ነጻነታዊ ገድልና ናብ ናይ 
መወዳእታ ምዕራፍ ከብጽሕ ቃሉ ዘይዓጸፈ ህዝብን ተጋዳላይን፡ ጸረ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ቃልሱ እናሓነነ፡ ንቕድሚት 
እናተወንጨፈ ከይዱ፡ ኣብ ግንቦት 1991 ዓ.ም. ሓርነት ኤርትራ ጋህዲ ኮነ። ጉዕዞ ነጻነታዊ ተጋድሎና ኣብ ምቅልጣፍ ዓቢ 
ተራ ዝተጻወተ፡ ናይ ህወሓት/ኢህወደግ ጸረ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግ ተጋድሎ ኣብ ከርሲ ኢትዮጵያ እናተጠናኽረ ምኻዱን 
ክልቲኡ ውድባት ዘርኣዩዎ ምሕዝነታዊ ምድግጋፍን ዝተጻወቶ ኣወንታዊ ተራ ክዝንጋዕ ዘይብሉ እዩ። 
ኩሉ ሰሰናዩ ኣማዕድዮም እናተጸበዩ፡ ብጅግንነትን ተወፋይነትን ዝተጋደሉ ህዝብታትና፡ ምስ መጻኢ ዕድሎም እናተኣሳሰሩ 
ክርእዩዎ ኩነታቶም ዘይፈቐደሎም፡ ንባህርያት መሪሕነት ህግሓኤ ዘንጸባርቑ ከዳዕን ጸረ ዲሞክራስያዊ ተግባራት ካብ ሜዳ 
ጀሚሮም ነይሮም'ዮም። መሪሕነት ህግሓኤ ንነጻነታዊ ተጋድሎና መሪሑ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ስዒሩ ቤተ መንግስቲ 
ኣስመራ ምስ ተቖጻጸረ፡ ''ወዲ ድሙ ኣይገድፍን ግብረ እሙ'' ከምዝበሃል፡ ናይ ሜዳ ፍጹም ጸረ ደሞክራስን ጸረ ህዝብን 
ባህርያቱ፡ መመሊሱ እናገደደ ከደ። እዚ ሓቂ'ዚ፡ ብብዙሓት ኣብነታት ክግለጽ ይከኣል።  
ብግንቦት 1991 ዓ.ም. ሓርነት ኤርትራ ንፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ብሓይሊ ብምውጋድ ዝተረጋገጸ'ኳ እንተኾነ፡ ነጻነትን 
ልኣላውነትን ሃገርና፡ ኣብ ቅድሚ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን መንግስታትን ዘተኣማምን ተቐባልነት ክጎናጸፍ ምእንቲ፡ ብመንገዲ 
ሪፈረንደም ሕጋዊ መዛዘሚ ዝረኽበሉ ኩነታት ንምፍጣር መሪሕነት ህግሓኤ ኣወጀ፤ እንተኾነ ግን፡ እዚ መስርሕ'ዚ መሪሕነት 
ህግሓኤ ንበይኑ ብሒቱ ከካይዶ ወሰነ። መስርሕ ሪፈረንደም  ተጀሚሩ ክሳብ ዝዛዘም፡ ናይ'ቶም ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ 
ቃልስና ዝተጋደሉ ውድባት፡ ነጻ ተሳትፎን ምንቅስቓስን ከምዘይፍቀድ ኣነጸረ።  
ብርግጽ፡ እዚ ኣዋጅ'ዚ መቐጸልታ ናይ'ቲ ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ 20 ሰነ 1991 ዓ.ም. ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቀድን 
እዩ....ወዘተ ዝብል ኣዋጅ ውልቀ-መላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ላዕሊ ከም ዝተገልጸ፡ ህዝብታት 
ኤርትራ ገና ካብ ጽባሕ ሓርነት ዝተጸበዩዎ ክስእኑ ጀመሩ፤ እቲ ኣቐዲሙ ከሻቕሎም ዝጀመረ ድማ፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነት 
ዝተጋደሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ውድባት ዝተጋደሉ ደቆም፡ ብሰላም ናብ ገዝኦም ኣትዮም፡ ንፖሎቲካዊ እምነቶም 
ክቃለሱ ከምዘይፍቀደሎም ምስ ፈለጡ እዩ። ናይ 20 ሰነ 1991 ኣዋጅ ድማ፡ እቲ ኣብ ሜዳ ዝተራእየ ኣዕናዊ ኵናት ሕድሕድ፡ 
ኣብ ነጻ ኤርትራ'ውን ምቕጻሉ ከምዘይተርፎ ስለዝተገንዘቡ እዮም።  
ድሕሪኡ ዝተቓልሐ ኣዋጅ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድማ፡ እቲ ኣብ ህዝብታትና ተወሳኺ ዝኸፍአ ስግኣት ዘሕደረ ኮነ፤ ኣሉታዊ 
ሳዕቤኑ ድማ፡ ኣብ'ዞም ዝሓለፍናዮም 20 ዓመታት ብተግባር ዝረኣናዮ እዩ። ካልእ ሓርበኛታት ኣካለ ስንኩላን ኣብ ማይ 
ሓባር ማሕበራዊ ሕቶኦም ግቡእ መልሲ ስለዘይረኸቡ፡ ናብ ኣስመራ ደይቦም ክሓቱ ምስ ነቐሉ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ 
ዝተላእከ ጋንታ ኮማንዶ፡ ኣብ ልዕሊኦም ዘውረዶ መቕዘፍትን ማእሰርትን ዝዝከር እዩ፤ ከምኡ'ውን ደመወዝ ክስላዓሎም 
ዝሓተቱ  ተጋደልቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኣተሓባበርቶም ዝተበየነ ማእሰርትን ንኣሃዱኦም ናይ ምብትታን ስጉምትን፡ ኣብ ልዕሊ 
ህዝብታትና ብሓደ ወገን ዓሚቕ ፍርሕን ራዕድን ክፈጥር እንከሎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ መጻኢ ዕድሎም ይጽልምት 
ምህላዉ እናተገንዘቡ ከዱ ። 
ኣብ ላዕሊ ከምዝተጠቐሰ፡ ኣብ ፈለማ ዓመታት ሓርነት፡ ኣብ መስርሕ ሪፈረንደም ክንሳተፍ ኣሎና ዝብል ሕቶ ዘቕርቡ ዝነበሩ 
ካልኦት ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ''ብመንገዲ ሪፈረንደም ክሳብ ሃገርና ንርከብ ተዓገሱ'' ዝብል ምኽሪ ብሓደ ወገን፡ ''ሃገር ኣብ 



ምምራሕ ሓደስቲ ስለዝኾኑ እዮም፤ ጊዜ ሃቡዎም'' ዝብል ዝነበረ ናይ ህዝብታትና መተሓሳሰቢ ድማ፡ ብኻልእ ወገን፡ ኣብ 
ጉዕዞ እናኣረገ ከደ።  
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ነቲ በብእዋኑ ካብ ተሞኩሮኡ ንቕሓት እናደለበ ዝመጸ ህዝቢ ኣተሓሳስብኡ ናብ ደገ 
ንምጥምዛዝ ዝዓለመ፡ ናይ ግዳም ኣጀንዳታት ምፍጣር ስርሐይ ኢሉ ተታሓሓዞ፡፡ ብ1995 ዓ.ም. ንመንግስቲ ሱዳን፡ ናይ 
ሸሪዓ ስርዓት እዩ፤ ክእለ ኣለዎ ዝብል ናይ ሓያላን ምዕራባውያን ኣጀንዳ ተሸኪሙ ተጻብኦታት ከባርዕ ብሓደ ወገን፡ ብ1996 
ዓ.ም. ብጉዳይ ደሴታት ሓኒሽ ድማ፡ ምስ ሃገረ የመን ዘባርዖ፡ መላምል መንእሰያትና ዝበልዐ ኵናት ድማ በቲ ካልእ ወገን 
ክጥቀስ ይከኣል። ብተወሳኺ ብ12 ግንቦት 1998 ዓ.ም. ብባድመ ዝጀመሮ ኣዕናዊ ወራርን ድሕሪኡ ኣብ ሙሉእ ዶብ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ዘልሓሞ ኵናት ዘስዓቦ ህልቂትን ምዝካር ይከኣል። ኵናት ዶብ  ኤርትራን ኢትዮጵያን ብናይ ኣልጀርስ ስምምዕ 
ደው ኣብ ዝበለሉ ጽባሕ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ጽገና ሕቶ ዘልዓሉ ሰበ-ስልጣናት መንግስቲ ህግደፍ፣ ኣዳለውቲ ናይ ብሕቲ 
ጋዜጣታትን ክዓርቑ ኣብ ሞንጎ ዝኣተዉ ሽማግለታትን ዝወሰዶ ኣልማማ ማእሰርቲ፡ ንህዝብታትና ዝኸፍአ ሻቕሎትን 
ጭንቀትን ዘውረደ ክውንነት እዩ።  
 
እዚያት ኩሉ ተደማሚሩ፡ ብዘይካ'ቶም ብረብሓ ምስ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስን ኮራኹሩን ዝተኣሳሰሩ ውሑዳት ወገናትና፡ 
መብዛሕትኦም ህዝብታትና፡ ብዘይ ብሄራዊ፣ ሃይማኖታውን ኣውራጃውን ኣፈላላይ፡ ነዚ ስርዓት'ዚ ዓኽ እንቱፍ ኢሎም ካብ 
ውሽጦም ተፊኦሞ ኣለዉ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ህዝብታትና፡ መሬት እናጠፍጠፉ ''እዚኦምሲ በታ ዝመጹዋ ደኣ 
የጥፍኣዮም'' ዝብል መሪር መርገም ክዝንቡሎም ይርከቡ፤ ብተወሳኺ፡ በብእዋኑ ውልዕ ድርግም ዝብሉ ተቓውሞታት ከረኣዩ 
ጸኒሖም እዮም፤ በቲ ካልእ ወገን፡ ኣብ ትሕቲ ስርዓት ህግደፍ ምንባር፡ ከም ኣፍ ዑንቂ ዝጸበበቶም ድማ፡ ኣብ ልዕሊኦም 
ዝፍነዉ ጠያይትን ዝተቐብሩ ፈንጂታትን እናተሳገሩ፡ ከርፋሕ ናብራ ስደት ከም ናይ መወዳእታ ምርጫ ወሲዶም ብቃፍላያት 
ክስደዱ ጸኒሖምን ኣሎዉን፤ ነዚ ዕድል ዘይበቕዑ፡ ኣብ መንገዲ ብጠያይቲ ሃገራዊ ድሕነትን ዝተቐብሩ ፈንጂታትን ክብርቲ 
ሂወቶም ዝስእኑ ዘለዉ መንእሰያትና ድማ፡ ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ እዮም።  
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ''ጨው ንባዕልኻ ክትብል መቅር፡ እንተዘይኮነ እምኒ ተባሂልካ ክትድርበ ኢኻ" 
ዝበሃል ዘሎ ዘይኮነስ፡ ስርዓተ ምምሕዳሩ፡ ካብ ዓቐን ንላዕሊ መሪሩ፡ ንሓንሳእን ንሓዋሩን ካብ ምድረ ገጽ ኤርትራ ክውገድ 
ዝደልዩዎን፡ ምስ ዓቕሞምን ኩነታቶምን ዝቃለሱዎ ዘለዉ፡ ካብ ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእትና ዝኸፍአ ጨካን ስርዓት እዩ። 
እሞኸ ደኣ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘቐመጥናዮ ኣርእስቲ ንመን ዝምልከት እዩ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ኣይተርፍን፡፡ እዚ ብሂል እዚ፡ 
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ብቐንዱ ንፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞና ዝምልከት እዩ ኢልና ንኣምን። ንምንታይ እንተኢልና፡ ንሕሉፍ 
ጉዕዞ ቃልስናን ተሞኩሮናን ንግዝይኡ ኣጽኒሕና፡ ናይ ቀረባ ኩነታትናን ትጽቢት ህዝብታትናን እንታይ ነበረ? ኣብ ከመይ 
ዝመሰለ ደረጃ ንርከብ ዝብል ምድህሳስ ጥራሕ ኣኻሊ እዩ ኢልና ንርኢ። 
ከምዝፍለጥ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ(ኤሃባደለ) ካብ ቅድመ ምድላው ሃገራዊ ጉባኤ ሃዋሳ ጀሚሩ 
ዝተፈላለዩ ጸገማት ከምዝነበሩዎ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ፡፡ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ኤሃባደለ ኣብ ሃዋሳ፡ መበገሲ ዝኸውን ንድፊ 
ፖሎቲካዊ ገምጋም ዘይተዳለወሉ፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ቻርተር፣ ሕገ ህንጻን ሮድ ማፕን ዝተኻየደ ምይይጥ ድማ፡ እኹል ጊዜ 
ዘይተወሃቦ፡ እቲ ዝበዝሐ መዓልታት፡ ስልጣን ባይቶ ንምምቕራሕ ኣብ ሞንጎ ላዕለዎት መራሕቲ ኤዲኪን ጽልዋ ኣሎና ዝብሉ 
ገለ ወከልቲ ሲቪክን ኣብ ምምኽኻር ዝጠፍአ እዩ ነይሩ፡፡ ስለዝኾነ'ውን ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ፡ ''ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ'' 
ብዝብል ብሂል ዝተሓለፈ ምዃኑ፡ ነቶም ኣብኡ ዝወዓሉ ወከልቲ ዝተሓብአ ምስጢር ኣይነበረን፡፡ ነቶም ብናይ ለውጢ ባህጊ 
ሃንቀው እናበሉ ዝጽበዩ ኣባላት ውድባትናን ህዝብታትናን ደኣ'ምበር፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ'ውን ዝተሓብአ ምስጢር 
ከምዘይነበረ ንምግንዛብ ዘጸግም ኣይኮነን።  
ካብ ጽባሕ ቀዳማይ ሃገራዊ ጉባኤ ክሳብ 2ይ ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ዝሓለፍናዮ ኩነታት፡ ድሕሪኡ ድማ ክሳብ ህጹጽ 
ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ዝነበረ ኩነታት ምስ እንርኢ፡ ዕዳ ጸቢብን ጉጅላውን ናይ ስልጣን ሒሳባት ላዕለዎት መራሕቲ ኤዲኪ፡ 
ካብ ልዕሊኡ ዘይወረደ ኤሃባደለ፡ ካብ እዋን ናብ እዋን ናብ ዓሚቕ ፖሎቲካዊ ቅልውላው ጥሒሉ ፍሒት ክብል ናብ 
ዘይክእለሉ እናንቆልቆለ ምኻዱ እዩ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ህጹጽ ኣኼባ  ሃገራዊ ባይቶ ተጸዊዑ ክሰላሰል 
ዝኾነ ድማ፡ ኤሃባደለ ካብ ዝኣተዎ ቅልውላው ተናጊፉ ናብ 2ይ-ሃገራዊ ጉባኤ ንምእታው ዝዓለመ ነበረ። እንተኾነ ግን፡ 
እቶም ኣብ ቅልውላው ሃ/ባይቶ ቀንዲ ጠንቂ ዝኾኑ ኣባላት መሪሕነት ባይቶን ኣባላት ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን ብዕምቆት 
ዝግምገሙሉን ተርኦም ብምንጻር በብደረጅኡ መፍትሒታት ዝቕመጠሉ ብሓደ ወገን፡ ኣብ'ዚ መስርሕ'ዚ ተራ ላዕለዎት 
መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት ብሓፈሻ፡ ናይ ኤዲኪ ድማ ብፍላይ፡ ብግቡእ ዝምዘነሉ በቲ ካልእ ወገን፡ ዕድል ዝህብ ጊዜ 
ኣይነበረን። ስለዝኾነ'ውን ንኩሎም ኣባላት መሪሕነት ባይቶ፣ ኣባላት ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን ኣሰናዳዊትን ብሓባር ካብ 
ሓላፍነቶም ክእለዩ ምግባር፡ ከም ኣቋራጭ መፍትሒ ዝተወሰደ ግጉይ ውሳኔ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።  
ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ፡ ናብ ዝቕጽል ኣጀንዳ ሰጊሩ፡ ኣሰራርሓታትን መምርሒታትን ብትግርኛን ዓረብኛን ኣጻፊፉ 
ከምዝሓንጸጸ ኣብ እዋኑ ዝተነገረ'ኳ እንተነበረ፡ ኣብ ዝምድናታት ፈጻሚትን ኣሰናዳዊትን፡ ዘይምቅዳው ዝፈጠረ፡ ናይ ትርጉም 
ኣፈላላይ ከምዝጸንሖ ተፈሊጡን ዋጋ ኣኽፊሉን እዩ። ነቶም ብህጹጽ ኣኼባ ሃ/ባይቶ ጸዲቖም ዝተባሃሉ ውሳኔታት ከተግብሩ፡ 
ብኣባላት ሃ/ባይቶ ዝኾኑ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኤዲኪ ዝቐረቡ፡ ኣባላት ፈጻሚትን ኣሳናዳዊትን ድማ፡ ኣብ ተሞኩሮ ሃገራዊ 
ጽላላትና ዘይለመድናዮ ኣቃውማ ኮነ፡፡ እንተኾነ ግን፡ ኣብ እዋኑ ክመዓራረ ኣይተገበረን፡፡ ዝበዝሑ ኣባላት ፈጻሚት ካብ 
ኤዲኪ ወጻኢ ዝኾኑ ውድባት ዝተመዘዙ ክኾኑ እንከሎዉ፡ ዳርጋ ኩሎም ኣባላት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ኣቦ 
መንበርን ምክትልን ኮይኖም ዝተመዘዙ ድማ፡ ካብ'ቶም ብጅምላ ክእለዩ ኣለዎም ዝተባሃሉ ኣባላት ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈት 



ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ባእታታት ምዃኖም እዩ። ኣይትበቕዑን ተባሂሎም ከም ሰቦም ዝተኣለዩ ኣባላት ፈጻሚት፡ 
ተመሊሶም ኣብ ኣሰናዳዊት ሽማግለ፡ ዝለዓለ ስልጣን ክሕዙ ዝተገበረሉ ምስጢር፡ ስጊንጢር ነበረ። ናይ መሪሕነት ባይቶ 
ኣቃውማ'ውን ዝተፈለየ ኣይነበረን። እዚ ጸቢብ ሒሳባት ላዕለዎት መራሕቲ ኤዲኪ ማእከል ዝገበረ ኣቃውማ'ዚ፡ ውዒሉ 
ሓዲሩ ቅልውላው ሃ/ባይቶ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክሽመም ዝገበሮ እዩ። በብእዋኑ ኣብ ክሊ ኣሰራርሓታትን ናይ ስራሕ 
ዝምድናታትን ዘይምርድዳእ እናማዕበሉ ዝመጹ ኣካላት ሃ/ባይቶ ዝኾኑ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን ኣሰናዳዊትን፡ እናወዓለ 
እናሓደረ ንኤሃባደለ ናብ ደውታ ዘምርሕ ዘይምቅዳው በጽሑ፡፡ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዝጥቀስ ድማ፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ፡ 
ካብ ሕጋዊ ኣገባብ ወጻኢ፡ ዝተበጽሑ ስምምዓት ብምጥሓስን ንመሻርኽቲ ኣካላት ፈጺሞም ዘየቃድዉ ንድፍታት 
ብምድላው፡ ናብ ኩሎም ኣካላት ባይቶ ክወርድ ብምግባሩ እዩ። ነዚ ጸገም'ዚ ብኣጋኡ ንምፍታሕ፡ ኣብ ሞንጎ መራሕቲ 
ፖሎቲካዊ ውድባት ዝተኻየደ ዘተ፡ ብቐንዱ መራሕቲ ኤዲኪ ብዝሓዙዎ፡ ነቲ ዝተፈጸመ ጉድለት ካብ ሱሩ ዘይእርም 
መርገጽ፡ ጉዕዞ ኤሃባደለ ጠቕሊሉ ኣብ ደውታ ክኣቱ ዝኾነሉ ኩነታት ተፈጠረ፡፡ መሪሕነት ባይቶ ብሓፈሻ፡ ኣቦ-መንበር ድማ 
ብፍላይ፡ ናብ ኣባላት ኤዲኪ ወጊኑ፡ ርኡያት ድኽመታት ኣሰናዳዊት ሽማግለ ዝእረመሉ ኣንፈት ክኽተል ኣይመረጸን፤ ኣኼባ 
ሃገራዊ ባይቶ ጸዊዑ፡ ንዝተፈጠረ ቅልውላው ፈቲሹ ዳግመ ምትዕርራይ ዝግበረሉ ኩነታት ኣብ ክንዲ ዘጥጣሕ፡ ሕጋዊ 
ኣሰራርሓታት እናጠሓሰ ከደ፡፡ 6 ኣባላት ውድባት ኤሃባደለ ዘቕረቡዎ ጻውዒት ጎስዩ፡ ብዘይ ኣመራርሓ ፈጻሚት ቤት-
ጽሕፈት ባይቶ፡ ናብ 2ይ-ሃ/ጉባኤ ዝእተወሉ መደባት ንምስራዕ ፈተነታት ካብ ምክያድ ኣይተዓቀበን። እዚ ኣንፈት'ዚ፡ 
ንዝተኸሰቱ ፍልልያት ብቐሊሉን ኣብ እዋኑን ዝፍትሑሉ ኩነታት ከይፍጠር ዝሓላልኽ ነበረ።  
ድሕሪ ከባቢ ሓደ ዓመት፡ ብተበግሶ ወኪል መንግስቲ ኢህወደግ ዝተጀመረ መስርሕ ዘተ ንልዕሊ 6 ወርሓት ቀጺሉ ናብ 
ሰሚናር ፖሎቲካዊ ውድባት ኣባላት ኤሃባደለ ንምብጻሕ ዘብቅዑ መትከላዊ ስምምዓት ተበጺሖም ነበሩ፡፡ ካብ'ቶም ዓበይቲ 
ስምምዓት ድማ፡ ተሞኩሮ ሃገራዊ ባይቶ ክግምገም፤ እዚ ድማ ካብ ቅድመ ምድላው ጉባኤ ሃዋሳ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኩነታት 
ዘካተተ ክኸውን፤ ኣብ ክሊ'ዚ ድማ ተራ ፖሎቲካዊ ውድባት እንታይ ከምዝነበረ ብዕምቆት ክፍተሽ ዝብል እዩ፤ እቲ ካልእ 
ኣገዳሲ ስምምዕ ድማ፡ ኣብ ሰሚናር ፖሎቲካዊ ውድባት ዝብጽሑ ገምጋማትን ዝቕመጡ መፍትሒታትን ንፖሎቲካዊ 
ውድባት ዝምልከቱ ምዃኖም፤ ንሃገራዊ ባይቶ ከምዘይገዝኡ፤ ፖሎቲካዊ ውድባት ዝበጽሑዎም ሓባራዊ ስምምዓት ድማ፡ 
ኣብ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን ኣብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምዕዋቶም ተማእዚዞም ክቃለሱ ይግበኦም ዝብሉ ካብ'ቶም ወሰንቲ 
ስምምዓት ክጥቀሱ ይኽእሉ። ብርግጽ ኣብ'ዞም ክልተ ወሰንቲ መትከላት ዝተመስረተ ገምጋም ምክያድ፡ ላዕለዎት መራሕቲ 
ኤዲኪ ብሓፈሻ፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ድማ ብፍላይ፡ ዝፈጸሙዎም ንሃገራዊ ባይቶና ናብ ዓሚቕ ቅልውላውን ደውታን 
ዘምርሑ ዓበይቲ ድኽመታት ከምዝቃልዑ ብሩህ ስለዝነበረ፡ ካብ መስርሕ ዘተ ጀሚሮም፡ ናይ ሓባር ስምምዕ ከይኮኑ 
ዘካየዱዎም ጻዕርታት ምንባሮም ዘይከሓድ እዩ። እንተኾነ ግን ናይ ውድባት ሰሚናር ካብ'ዚ ወጻኢ ተልእኾ ክህልዎ 
ስለዘይክእል እዩ ተቐቢልናዮ ኣብ ዝብል መደምደምታ ዝበጽሑ።  
ላዕለዎት መራሕቲ ኤዲኪ፡ ናብ ሰሚናር ኣብ ምእታው ዝተፈላለዩ ምኽንያታት እናምጽኡ ወርሓት ከጓትቱዎ ድሕሪ 
ምጽናሕ፡ ናይ መወዳእታ ቁርጽ ዝበለት ውሳኔኦም ክፍልጡ ምስ ተሓተቱ እዮም፡ ናብ ሰሚናር ዝእተወሉ ኩነታት 
ዝተፈጠረ። መስርሕ ቅድመ ምድላው ሰሚናር ወከልቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡  ምስ ሕጽረታቱ እዩ ብ20 ጥቅምቲ ተጀሚሩ 
ብ29 ጥቅምቲ 2017 ዝተዛዘመ፡፡  
ኣብ ሰሚናር ዝተላዕሉ 4 ዓበይቲ ኣጀንዳታት ተመስሪቱ ዝተኻየደ ምይይጥ፡ ናይ ሓባር ምርድዳእ ዝተበጽሓሎም መዳያት 
ምህላዎም ብኣወንታ ዝምዘን እዩ፤ ዝተንጸባረቑ ፍልልያት ድማ፡ ብቀጻሊ ዘተ እናተወገኑ ክኸዱ ከምዘለዎም ከም ኣንፈት 
ተቐሚጡ እዩ። ብርግጽ ኣብ'ዚ ሰሚናር'ዚ፡ ንቕድሚት ክበስሉ ዘለዎም ናይ ገምጋምን መደምደምታ ፍልልያት ተኸሲቶም 
እዮም፡፡ ከቢድ ውጥረት ዝፈጠረ ሓድሽ ርእይቶ፡ ''ገባቲ መንግስቲ ህግደፍ፡ ሃገራዊ ስለዝኾነ ጸላኢ ክንብሎ የብልናን፤ ጸላኢ 
ክበሃል ዘለዎ ንባዕዲ እዩ ክኸውን ኣለዎ'' ዝብል እዩ። እዚ ርእይቶ'ዚ ኣብ ተሞኩሮ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ተንጸባሪቑ 
ዘይፈልጥ እዩ። ብምዃኑ'ውን፡ ኣብ ሞንጎ ተሳተፍቲ ሰሚናር ሓያል ውጥረትን ምስሕሓብን ፈጠረ፡፡ እንተኾነ ግን 
ብሰክረታርያ ኣኼባ፡ ብብስለት ምይይጥ ተኻይዱሉ ከይተደምደመ እንከሎ፡ ''መንግስቲ ህግደፍ ጸላኢ ምዃኑ ዘፈላልየና 
ክኸውን ኣይክእልን'' ብዝብል ዝተድበስበሰ ኣቀራርባ ተሰጊሩ ምህላዉ እዩ። ካልእ ኣገዳሲ ነጥቢ፡ መሪሕነት ፖሎቲካዊ 
ሓይልታት፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወርዱ ዘለዉ ወጽዓታት ኣናብባኦም ብዝምልከት እዩ፡፡ 
ኣብ ክሊ'ዚ ኣርእስቲ'ዚ፡ ምስ ሃይማኖታዊ ውጽዓ ብዝተኣሳሰረ፡ ናይ ዝተወሰኑ መራሕቲ ውድባት መርገጺ፡ ካብ ክውንነት 
ዝረሓቐን ዘይሚዛናውን ምዃኑ እዩ። ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ በብእዋኑ መልክዓቶም 
ዝተፈላለዩ ወጽዓታት እናውረደሎም ምጽናሑን ምህላዉን ዘይምግንዛብ፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ኣንጻር ገባቲ ስርዓት 
ህግደፍ ክነቕንዕ ፈታኒ ምዃኑ ዘይተርፎ እዩ። ስለዚ ኣብ'ዚ መዳይ'ዚ ዘሎ ዘይተስተኻኸለ ኣናብባ ጻዕሪ ዘድልዮ እዩ። ካልእ 
ኣገዳሲ ነጥቢ፡ ኣብ ጉዕዞና ካብ ዘርኣናዮም ዝተፈላለዩ ድኽመታት እቲ ቀንዲ ኣየናይ እዩ? ኣብ ዝብል ገና ዘይተሰገረ ፍልልይ 
ምህላዉ እዩ። ኣብ መብዛሕትኦም መራሕቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ድኽመታት፡ ዓብን ንእሽተይን፣ 
ቀንድን ካልኣውን ብዘይፈሊ፡ ኣብ መድረኽ ምድርዳር'ምበር፡ ቀንዲ ድኽመትና ኣየናይ እዩ ኢልካ ብምልላይ ንምፍትሑ 
ኣብኡ ዝተመስረተ ምርብራብ ምክያድ ዘይተለመደ ባህሊ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ሰሚናር መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ 
ዘይሰገሮ ብደሆ ድማ እዚ እዩ። ካልእ ኣገዳሲ ሕቶ፡ ኣብ ቅልውላውን ደውታን ሃገራዊ ባይቶና ቀንዲ ተሓታቲ መን እዩ? 
ብካልኣይ ደረጃ ዝረአ ተራ ዘለዎኸ መን እዩ ዝብል፡ ተነጺሩ ከይቅመጥ፡ እኳ ደኣስ ተድበስቢሱ ብሓፈሻዊ መልክዕ ንኹሉ 
ተማቓቒሉ ተሰጊሩ ምህላዉ እዩ። እዚ'ውን ግቡእ ቱኽረት ዘድልዮ መዳይ ክኸውን እዩ ኢልና ንኣምን። ኣብ ፖሎቲካዊ 
ንድፍታት ዉዑይ ምይይጥ ዝተኻየደሎም ኮይኑ፡ ብደረጃ ሰፊሕ ፖሎቲካዊ ጽላል፡ ህዝብታትና ዝስሕቡ እዋናውያን 



መትከላትን ዕላማታትን ናይ ምንጻር ሕቶ፡ ግቡእ ቱኽረት ተዋሂቡዎም ክበስሉ ዘለዎም ርእይቶታት ምህላዎም ብሩህ ኮይኑ 
ሓሊፉ ኣሎ። ምስ ፖሎቲካዊ ንድፍታት ብዝተታሓሓዘ፡ ኣብ ገምጋም ኩነታት ህዝብታት ኤርትራ፡ ትኽክለኛን ሓባራውን 
ኣናብባ ናይ ምርግጋጽ ጉዳይ ቅድመ ኩነት ኮይኑ፡ ዝሕንጸጹ መትከላት ድማ፡ ካብ ጸቢብ ውድባዊ ሒሳባትን ስምዒታትን 
ፍንትት ኢልካ፡ ህዝብታትና ዝግደሱሎም እዋናውያን ሕቶታትን ጸገማትን ኣብ ጸብጻብ ዘእተዉ ምዃኖም ናይ ምርግጋጽ 
ጉዳይ፡ ቀንዲ ቱኽረት ከምዘድልዮም ክንግንዘብ ከምዘሎና ንኣምን። 
ኣብ'ዚ ናይ ፖሎቲካዊ ውድባት ሰሚናር፡ ከም ናይ መወዳእታ መቛጸሪ ተገይሩ ዝተራእየ ኣገዳሲ ነጥቢ፡ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል 
ነባራት ኣካላት ሃገራዊ ባይቶ እዩ። እዞም ኣካላት'ዚኦም ምስ'ቶም ብድሕሪኦም ዘለዉ ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት 
ተዋዲዶም፡ ኤሃባደለ ካብ ቅልውላው ሓሊፉ ኣብ ደውታ ክሽከል ከምዝገበሩዎ ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ፤ ስለዝኾነ ድማ፡ 
ናብ ዕዉት ሓባራዊ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ክንሰጋገር እንተኾይና፡ ኣብ'ቶም ዝተራእዩ ቀንዲ ጸገማት ዝተሰረተ ፍታሕ ምቕማጥ፡ 
ዘይስገር እዩ ነይሩ። ሰደግኤ ምስ መሓዙቱ ውድባት ጸኒዑ ዝተቓለሰሉ ድማ፡ እዚ ነበረ። እንተኾነ ግን፡ ላዕለዎት መራሕቲ 
ኤዲኪ፡ ሰሚናርና፡ ንኩነታት ሃገራዊ ባይቶ ብሓፈሻ፡ ንኣሰናዳዊትን ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን ድማ ብፍላይ፡ ክንግምግም 
ሓላፍነት የብልናን ብዝብል፡ ነቶም ዝተበጽሑ ስምምዓት ብምዕጻፍ፡ እዞም ኣካላት'ዚኦም ከይተተንከፉ፡ ግን ከኣ ነቶም 
ዝጎደሉ መሊእና ክንከይድ ኣሎና ዝብል ደረቕ መርገጺ ሒዞም ንሰሚናር ኣብ ውጥረት ከምዘእተዉዎ ብዘይ ስክፍታ 
እንኣምነሉን ኣብ ርክብ ኣቦ-መንበራትን ወከልትን ንጹር መርገጺና ዘንጸባረቕናሉ እዩ። ኣብ ቅልውላውን ደውታን ሃገራዊ 
ባይቶና፡ ቀንዲ ተሓተቲ ፖሎቲካዊ ውድባት ምዃኖም ብሓባር ዘቐመጥናዮ ኮይኑ፡ ከም ኣካላት ድማ እዞም ኣባላት 
ፖሎቲካዊ ውድባት ዝኾኑ ላዕለዎት መራሕቲ ሰክረታርያ ባይቶ፣ ፈጻሚትን ኣሰናዳዊትን ቀንዲ ተሓተቲ ምዃኖም ዘየካትዕ 
እናሃለወ፡ ነዞም ኣካላት ክንቅይሮም ሓላፍነት የብልናን፤ ዝጎደሉ ጥራሕ መሊእና ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ክንሰጋገር ኣሎና 
ዝብል መርገጺ ሒዞም ክቕጽሉ ምፍታኖም፡ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ንድሕንነትን ቀጻልነትን ኤሃባደለ ይኣምኑ እዮም ምባል 
ኣይከኣልን። ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ መወዳእታ፡ ንቅልውላውን ደውታን ሃገራዊ ባይቶ ከም ኣካላት ቀንዲ ተሓተቲ እዮም፤ 
ኣብኦም ዝነበረና እምነት ኣውዲቕና ኢና፤ ብካልኦት እንሰማማዓሎም ኣካላት ክቕየሩ ሓባራዊ መርገጺ ክንሕዝ ይግባኣና 
ዝብሉ 4 ውድባትና ብሓደ ወገን፡ ነዞም ኣካላት እዚኦም ናይ ምቕያር ሓላፍነት የብልናን፤ ነቶም ዝጎደሉ ቦታታት መሊእና 
ክንሰጋገር ኣሎና ዝብሉ 18 ውድባት በቲ ካልእ ወገን፡ ብዝተፈጠረ ፍልልይ፡ ኤሃባደለ ኣብ'ቲ ዝጸንሖ ደውታ ክቕጽል ኮይኑ 
ኣሎ።  
ከም እምነት 4 ውድባትና፡ እቶም ቅድሚ 2 ዓመት ብታሕሳስ 2014 ብህጹጽ ኣኼባ ሃ/ባይቶ ዝተሓንጸጹ ኣሰራርሓታትን 
መምርሒታት፡ ኣብ ቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ዝጸንሖም ናይ ትርጉም ኣፈላላይ፡ ዘስዓቦ ዘይምርድዳእ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ 
ኣገልግሎቶም ካብ 6 ክሳብ 8 ወርሓት ጥራሕ እዩ ነይሩ፡፡ ብተመሳሳሊ ድማ፡ ሰክረታርያ ባይቶ፣ ፈጻሚት ቤት-ጽሕፈትን 
ኣሰናዳዊት ሽማግለን ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ኣብ ውሽጢ 6 ክሳብ 8 ኣብ ዘለዉ ወርሓት ክፍጽሙ ጥራሕ እዩ ነይሩ። እንተኾነ 
ግን፡ ዝተወሃቦም ሓላፍነት ኣይፈጸሙን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኤሃባደለ ካብ ቅልውላው ንላዕሊ ኣብ ደውታ ካብ ዝኣቱ ልዕሊ 
ክልተ ዓመት ሓሊፉ ምህላዉ ዝከሓድ ኣይኮነን። ስለዝኾነውን፡ ብዝኾነ ይኹን መለክዒታት፡ እዞም ኣብ ሓላፍነት ዝጸንሑ 
ኣካላት ከምዝነበሩዎ ይቐጽሉ፤ ክትንከፉ የብሎምን ዝብል መርገጺ ምሓዝ ጥዕና ዘለዎ ጌርና ኣይንኣምንን።  
 
ካብ ወጋሕትኡ ላዕለዎት መራሕቲ ኤዲኪ፡ ንኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራስያዊ ለውጢ(ኤሃባደለ)፡ ልዕልነቶም 
ኣረጋጊጾም ኣብ ጉጅላዊ ረብሓኦም ንምውዓል ላዕልን ታሕትን ክብሉ ምጽነሖም እንፈልጦ እዩ፡፡ ኣብ ህጹጽ ኣኼባ ሃገራዊ 
ባይቶ ዝተሓንጸጹ ኣሰራርሓታትን መምርሒታትን ከምኡ'ውን ኣቃውማ ኣካላት ባይቶ ይኹን፡ ድሕሪኡ ዝተኸሰቱ ጸገማት 
ኣብ ምፍታሕ ዝፈጠሩዎም ዕንቅፋታት፡ ንበይኖም ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ንምእታው ዘካየዱዎም ፈተነታት፡ ቀንዲ 
መበገሲኦም 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ኣብ ክሊ ናታቶም ጸቢብ ድልየት፡ ዓብላሊ ቦታ ሒዞም ክወጹ ካብ ዝነበሮም ጥሙሕ 
ከምዝብገስ፡ ውድብና ሰደግኤ ኣብ ሰሚናር ፖሎቲካዊ ውድባት፡ መርገጺኡ ብንጹር ኣቐሚጡ እዩ።  
ፈተውትናን ደገፍትናን መንግስታት ብሓፈሻ፡ መንግስቲ ኢህወደግ ድማ ብፍላይ፡ ዓቕምታት ሓይሊ ተቓውሞና ተወሃሂዱ 
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ምድሓን ኣወንታዊ ተርኡ ክጻወት ዘበርከቱዎ ምድግጋፍ ኣዐሪና እንግንዘቦ እዩ፤ ብፍላይ ድማ፡ 
ኤሃባደለ ካብ ዝኣተዎ ደውታ ዝወጻሉ ኩነታት ንምፍጣርን ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ ዝኣትወሉ ኩነታት ንምጥጣሕ፡ መስርሕ 
ዘተ  ኣብ ምብጋስ ይኹን ሞንጎኛ ኮይኖም ኣብ ምድግጋፍ፡ ከይዱ ከይዱ ኣብ ደውታ ኣብ ዝኣትወሉ እዋን፡ ዳግም ክበራበር 
ኣብ ምግባር፡  ካብ ቅድመ ምድላው ጀሚሩ፡ ሰሚናር ፖሎቲካዊ ውድባት ክሳብ ዝዛዘም ዘበርከቱልና ልዑል ደገፍ እንፈልጦ 
እዩ። ምስጋናና ድማ ወትሩ ዓብይ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት፡ ህዝብን ሃገርን ኣብ ኣዝዩ 
ተኣፋፊ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ተሳጢሖሙሉ ኣብ ዘለዉ ወቕቲ፡ ናይ ውሱናት ኣካላት ባይቶ ስልጣን ክከላኸሉ፡ ብኡ 
ኣቢሎም  ድማ፡ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓኦም ከማልኡ ክብሉ፡  ብሓባር ተኣማሚና ናብ 2ይ ሃገራዊ ጉባኤ እንሰጋገረሉ ጥጡሕ 
ኩነታት ከይፍጠር ዕንቅፋት ኮይኖም ምህላዎም ውድብና ሰደግኤ ይኣምን።  
በቲ ይኹን በቲ፡ ህሉው ኣካውና ላዕለዎት መራሕቲ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ተቓውሞና፡ ህዝብን ሃገርን ካብ ኣንጸላልዩዎም 
ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣብ ምድሓን ዝምጥን ሓላፍነት ክሽከሙ ኣይረኣዩን ዘለዉ ዝብል፡ ናይ ሰደግኤ ጽኑዕ 
እምነት እዩ። ስለዝኾነ'ውን ህዝብታትና ንኩነታት መራሕቲ ሓይልታት ተቓውሞና፡ ''ጨው ንባዕልኻ ክትብል መቅር፡ 
እንተዘይኮነ እምኒ ተባሂልካ ክትድርበ ኢኻ'' ብዝብል ክተሓሳሰቡዎምን፡ ብዘይ ወዓል ሕደር ተሪር መርገጺኦም ክወስዱ ኣብ 
ዝግባእ እዋን ምህላውና የዘኻኽር። ውድብና ሰደግኤ፡ ኣብ'ዚ መስርሕ'ዚ ዘርኣዮም ጉድለታት እንተሃልዮም፡ ዝግበኦ ዋጋ 
ክቕበለሎም ወትሩ ድሉው ምዃኑ የረጋግጽ። 


