21 ተኣሲሮም፣ ኣቦን ኣዯን ምስ ትሕቲ ዕዴመ ዯቆምን።

18/ መጋቢት/ 2017

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ኣብ ዜቕጽሌ ነቕርቦ ኣርእስቲ ሓቢርና ነይርና። ስሇዙ ዜኣተናዮ ቃሌና ኣኽቢርና ዴማ ምንጭታትና ብዚዕባ
እሱራት ትሕቲ ዕዴመን ወሇዴን ዜምሌከት ዜርዜራዊ ሓበሬታ ብመርትዖ ኣሰኒና መጽናዕታዊ ሰነዴና ኣቕሪብናዮ ኣሇና። ሰናይ ምክትታሌ!! ጠንቂ
ናይ ኩልም እሱራት ትሕቲ ዕዴመ ኣብ ሰላዲ ከምዜተገሌጸ “ስግረ ድብ” ዜብሌ ምኽንያት፡ ናይ ወሇዱ ማእሰርቲ ዯሚርካ ቀሪቡ ል ዜርዜራዊ
ሓበሬታ ትሓሳስበካ ምኽንያት፡ ነቲ በብጊዛኡ ክንሰምዖ ዜጸናሕና ክሳራ ዛጋታትና ብቚጽሪ ኣናወሰኸ፡ ስዴራ ቤት ክበታተኑ ኣብ ሕሌና ዜኾነ
ዛጋ ዜፈጠሮ ስምዒት ብጣዕሚ ሳቒ’ዩ። ምኽንያቱ ካብቶም እሱራት እቶም 15 ዛጋታት ትሕቲ ዕዴመ 9ንዯቂ ኣንስትዮን 6-ዯቂ ተባዕትዮን
እዮም። ካብቶም 6- ወሇዱ እሱራት ዴማ እተን ክሌተ ዯቂ ኣንስትዮ ሰብ ሓዲር ምስ በዓሌ ቤተንን ዯቀንን እየን ተኣሲረን። ብጣዕሚ ሕዜን
ታሪኽ ዴማ እሱራት ትሕቲ ዕዴመን ወሇዴን ኣብ ክሌተ በበይኑ ቦታታት ተኣሲሮም። ማእሰርቲ ኤርትራ ብፍሊይ ኣብ ትሕቲ ዕዴመን
ዯ/ኣንስትዮን ኸትል ሞራሊውን ስነ-ኣእምሮኣውን ጉዴኣት ዴማ ብጣዕሚ ከቢዴ ስሇዜኾነ ንምጽዋሩ ከምሸግሮም ሕሌናዊ ግምት ይህበካ።

ትሕቲ ዕዴመ እሱራት ዯቂ- ኣንስትዮ።
ተርታ
1.
2. *
3. *
4.
5.
6.
7.
8.
9. *

ሙለእ ስም
ሳላም ፍቓደ ገረዜጊሄር
ዮሳን መሓሪ ሃብተስሊሴ
ራሄሌ መሓሪ ሃብተስሊሴ
ሆሳእና ጊዯወን ተኽሇ
ፈቨን ቦኽረጼን በራኺ
ገነት ሃብተ ተስፋምካኤሌ
ሰሚራ ኣሕመዴ ሮሞዲን
ሳሌማ ኣሕመዴ ሮሞዲን
ዮዱት ክብሮም ተወሌዯ

ዓመተ
ትውሌዱ
03/5/2004
09/10/2004
23/02/2001
12/07/2002
01/03/2003
28/09/2004
05/10/2004
07/01/2001
04/11/2003

ዕሇተ
ማእሰርቲ
08/02/2016
20/04/2016
20/04/2016
10/03/2016
04/11/2015
11/02/2016
26/12/2015
19/03/2016
27/04/2016

ቦታ
ማእሰርቲ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ

ምኽንያት
ማእሰርቲ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ

ዜነብርለ ኣዴራሻ - ዝባ፡ ን/ዝባ
ምምሕዲር /ከተማ/
ምምሕ/ከባቢ/ገጀረት- ኣስመራ
ምምሕ/ከ/ማይተመናይ- ኣስመራ
ምም/ከ/ማይ ተመናይ ኣስመራ
ምም/ከ/ሰምበሌኣስመራ
ምምሕ/ከባቢ/ኣርባዕተ ኣስመራ
ምምሕ/ከባቢ/ቲራቨል- ኣስመራ
ምምሕ/ከባቢ/ኣኽርያ- ኣስመራ
ምምሕ/ከባቢ/ኣኽርያ ኣስመራ
ዝ/ዯብ ዯቀምሓረ /ምም/ከ/ዯቀ

ትሕቲ ዕዴመ እሱራት ዯቂ ተባዕትዮ።
ተ.ቁ
10
11
12
13
14 *
15 *

ምለእ - ስም
ናሆም ኪዲነ ርእሶም
ዩኤሌ ብርሃነ ገብረታትዮስ
ሳምኤሌ ተስፋሌዯት ዯብረጽዮን
ፍጹም በራኺ ግርማይ
ኣዲም ተስፋኣሇም ዑቑባሚካኤሌ
ሄርሞን ሃብቶም ፍሰሃየ

ዓመተ
ትውሌዱ
21/11/2003
14/03/2004
02/08/2002
08/11/2003
19/01/2004
30/05/2003

ዜተኣስረለ
ዕሇት
23/04/2016
11/06/2016
15/03/2016
24/01/2016
03/03/2016
16/06/2016

ዜተኣስረለ
ቦታሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ
ሓሽፈራይ

ምኽንያት
ማእሰርቲ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ
ስግረድብ

መንበሪ ኣዴራሻ
ምምሕ/ከ/ቲራቨል- ኣስመራ
ምም/ከተማ/ኣኽርያ ኣስመራ
ምም/ከተማ/ገጀረት ኣስመራ
ምም/ከተማ/ገጀረት ኣስመራ
ም/ከ/ማይተመናይ ኣስመራ
ባጽዕ/ ምም/ከተማ/ኣማተረ

ዯቖም ኣብ ሓሽፈራይ፡ ወሇድም ዴማ ኣብ 5ይ መዯበር ፖሉስ ኣስመራ ተኣሲሮም።
ተ.ቁ ምለእ
ስም
16
ላ/ኮልኔሌ- ክብሮም ተወሌዯ
17* ላ/ኮ/ተስፋኣሇም ዑቑባሚካኤሌ

ዓመተ
ትውሌዱ
1956
1958

ዜተኣስረለ
ዕሇት
12/05/2016
22/05/2016

ዜተኣስረለ ቦታ
ከተማ ኣስመራ
5ይ መዯበር ፖሉስ
5ይ መዯበር ፖሉስ

ወ/ሮ ሇምሇም ክፍልም

1963

22/05/2016

5ይ መዯበር ፖሉስ

ኣቶ ሃብቶም ፍሰሃየ
ወ/ሮ ጽገ ሚኪኤሌ

1955
1966

01/07/2016
01/07/2016

5ይ መዯበር ፖሉስ
5ይ መዯበር ፖሉስ

መጀር መሓሪ ሃብተስሊሴ

1967

11/05/2016

5ይ መዯበር ፖሉስ

18*
19*
20

*
21*

ዜነበሮ ሓሊፍነት
/ወይ ስራሕ/
መራሒ ብሪጌዴ
መራሒ ብርጌዴ
በ/ ቤቱ ን-ላ/ኮ
ተስፋኣሇም ቑ. 17

ስም እሱር - ሓዲር
ዉሊደ/ዲ/
* ቑ.9 ዮዱት ውሊደ
ቑ.18 ሇምሇም በ/ ቤቱ

ሓሊፊ ክ/ህንጻ
ትካሌ ማሽነሪ

ቑ.20- ወ/ሮ ጽገ
ሚኬሌ በ/ቤቱ እያ።

ቑ.19 ሃብቶም
በ/ቤታ እዩ።
ማ/ቤጽሕፈት
ፖሉስ ኤርትራ

*ቑ.15 ሄርሞን ወድም

*ቑ.14- ኣዲም ወድም

* ቑ- 2,3 ሇዋ 2 ዯቑ
ዮሳንን ራሄሌን እየን።
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ተወሳኺ መብርሂ፡

* ምሌክት ሇዎም ገሇ ካብ ትሕቲ ዕዴመ እሱራት “ሓሽፈራይ”፡ ነቶም ኣብ 5ይ መዯበር ተኣሲሮም ሇዉ ወሇዱ ዯቆም እዮም።
2. * ምሌክት ሇዎ እሱራት ወሇዱ ናይ 5ይ መዯበር ፖሉስ ኣስመራ ዴማ፡ እቶም ክሌተ ጽምዱ ሰብ ሓዲር እዮም። ስሇዙ ገሇ ወሇዱ ምስ
1.

ዯቆም፡ ገሇ ዴማ ኣቦ ኣዯን ዉሊድምን ሓቢሮም ተኣሲሮም ከምሇዉ የነጽር ሰላዲ እሱራት። ምኽንያቱ ዴማ
3. ኣብ ቊ-17 ል ላተ/ ኮልኔሌ ተስፋኣሇም ዑቑባሚካኤሌ ኣብ ቊ- 18 ተጠቒሳ ሊ ኣዯ ወ/ሮ ሇምሇም ክፍልም በዓሌቲ ቤቱ እያ። ኣብ ቊ- 14
ተጠቒሱ ል ኣዲም ሃብቶም ዴማ ውሊድም’ዩ። ስሇዙ ካብ ሓዯ ስዴራ ቤት ሰሇስቲኦም ተኣሲሮም ኣሇዉ ማሇት’ዩ።
4. ኣብ ቊ-19 ተጠቒሱ ል ሓሊፊ ህንጻ ማሺነር ዜነበረ ሃብቶም ፍስሃየ፡ ኣብ ቊ- 20 ሊ ኣዯ ወ/ሮ ጽገ ሚኪኤሌ በዓሌቲ ቤቱ እያ። ኣብ ቊ- 15
ተጠቒሱ ል ሄርሞን ሃብቶም ዴማ ውሊድም እዩ። ስሇዙ ክሌተ ወሇዴን ትሕቲ ዕዴመ ውሊድም ሰሇስቲኦም ተኣሲሮም ኣሇዉ።
5. ኣብ ቊ- 21 ተጠቒሱ ል መጀር መሓሪ ሃብተስሊሴ ዴማ ምስ ክሌተ ዯቁ ዯሚርካ ሳሌሳይ ርእሱ’ዩ ተኣሲሩ። ንሳተን ዴማ ኣብ ቊ- 2, 3
ተጠቒሰን ሇዋ ክሌተ ኣሓት ኣዋሌዴ ማሇት ዮሳን መሓሪ፡ ራሄሌ መሓሪ እየን።
6. ኣብ ቊ- 16 ል ላተ/ ኮሇኔሌ ክብሮም ተወሇዯ፡ ኣብ ቊ- 9 ተጠቒሳ ሊ ዮዱት ክብሮም ምስ ውሊደ ተኣሲሮም።
7. ክሉ ዕዴመ ናይ ክሌተ እሱራት ኣዳታት ምስ ዕዴመ ዉሊዯን ኣነጻጺርካ ክትርኢ ከሇኻ ዴማ ዲርጋ ኣብ ዕብየተን ከምዜወሇዲ የገምግመካ።
8. እሱራት ትሕቲ ዕዴመ፡ ካብ ስዴርኦም ተፈሌዮም መብዚሕትኦም ከባቢ ዓመት ገሉኦም ዴማ ዜያዲ ግዛ ተኣሲሮም ስሇሇዉ ንምጽዋሩ ከቢዴ’ዩ።
ስሇዙ፡ ናይ ትሕቲ ዕዴመ ናይ ማእሰርቲ ኣትሓሕዜኡን ጨካንን ይሰብኣውን’ዩ። ምኽንያቱ መሰሊቶም ዜተጋህሰ ኣብ ኣመጋግባ ዴማ ሕጽረት
ኣሇዎም። ካብ ስዴራ ቤቶም ተፈሌዮም ብይፍርዱ ዓመት ምእሳር ብሓዯ ወገን። ኣዳታት ዴማ ምስ በዓሌ ቤተን ዯቀንን ምእሳር በቲ ካሌእ
ዯሚርካ፡ ኣብ ሞራሊውን ስነ ኣእምሮኣውን ጭንቀት ዜፈጥሮ ጉዴኣትን ሳዕቤንን ንክብዯቱ ምግማት የሸግረካ ብጣዕሚ ዴማ የትሓሳስበካ።
ኣብዙ 25 ዓመታት ዴሕሪ ናጽነት ብጨካን ምሌካዊ ስርዓት ኣብ ሌዕሉ ህዜብና ክፍጽሞ ዜጸንሐ ይሰብኣዊ በዯሊትን ይሕጋዊ ተግባርን ጸብጺብካ
ኣይውዲእን’ዩ። ክሳራ ዛጋታትና ብሌክዕ ንምፍሊጥ ዓሙቚ መጽናዕቲ ዴሌዮ ግዛን ብቕዓትን ዜሓትት ሓዯ ዓቢ ብዴሆ ሃገርና እዩ።
ስሇምንታይ ወሇዱ በይኖም ኣብ 5ይ መዯበር ፖሉስ ኣስመራ ተኣሲሮም?
ሃገራዊ ዴሕነት ዕሊምኡ ንጹር ይኮነ ንወሇዱ ክእሰሩ ክሌተ ፍለይ ትእዚዜ ኣመሓሊሉፉ ኣል። ትሕዜቶ ትእዚዜ ዴማ፥
1. ኣብ ሲቪሌ ሚኒስትሪታትን ምምሕዲራትን፡ ኣብ ሚኒስትሪ ምክሌኻሌ ይኹን ካሌእ ትካሊት መንግስቲ ዜሰርሑ፡ ዯቆም ናብ ስግረ ድብ
ዜሰገሩ። ወይ ዯቆም ክሰግሩ ዜተታሕዘ፡ ናይ ወሇዱ ምትሕብባር ስሇሇዎ መጽናዕትን ምክትትታሌ ክግበረልም ኣዙዘ።
2. መጽናዕቲ ተኻይደ ዴማ ወሇድም ክእሰሩ ኣዙዘ። ንማእሰርቲ ወሇዴን ናይ ኣፈጻጽማ ኣገባቡ ዴማ ብ5ይ መዯበር ፖሉስ ጥራይ ክካየዴ ፍለይ
ዕማምን ሓሊፍነትን ሂቡዎም። ስሇዙ ብትእዚዜ ሃገራዊ ዴሕነት መሰረት እዮም ወሇዱ ኣብ 5ይ መዯበር ፖሉስ ብፍለይ ክእሰሩ ግዴነት ዜኾነ።
 ኣብ መጽናዕትና ይተኻተቱ ብዘሓት ወሇዱ ኣብ 5ይ መዯበር ፖሉስ ተኣሲሮም ከምሇዉ ይፍሇጥ። እቲ ምኽንያት ዯቅኹም ኣስጊርኩም።
ወይ ከተስግሩ ዜተታሕዘ ዯቅኹም ምትሕብባር ገይርኩም ዜብሌ’ዩ።
 ስላዲ እሱራት ከምዜሕብሮ፡ እቶም ኣርባዕተ ወሇዱ ኣብ ወርሒ ግንቦት ማሇት ካብ ዕሇት 11- 20-/ 05/ 2016 ተኣሲሮም። እቶም ክሌተ ሰብ
ሓዲር ዴማ ኣብ 01/07/2016 ተኣሲሮም።
ስሇዙ፡ ክሳብ ሕጂ ገሉኦም 10 ኣዋርሕ። ገሉኦም ዴማ 8- ኣዋርሕ ተኣሲሮም ኣሇዉ። ግቡእ መርመራ ተኻይደ ክሲ ኣይተመስረተን። ናጻ ዴዮም
ገበነኛታት መርትዖ ኣይቐረበን። እሱራት ነብሶም ናይ ምክሌኻሌ መሰልም ከቢሩ ዴማ ጉዲዮም ብሕጋዊ መስርሕ ፍርዱ ውሳኔ ኣይተዋህበን።

ስሙር ዯሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ዜህቦ ገምጋምን መሓሊሌፎ ጻውዒትን፡
1. ብዉፉያትና ዜቕረበ መጽናዕታዊ ሰነዴ ዜርዜራዊ ብመርትዖ ዴማ ዜተሰነየ’ዩ። ስሇዙ ንተወፋይነቶምን ብቕዓቶምን ንሕበነለ። ብሓዯ ወገን
ንጨካንን ይሰብኣዊ ባህርያትን ይሕጋዊ ተግባራት ስርዓት የቃሌዕ። በቲ ካሌእ መዲዩ ዴማ ህዜብና ንምፍሊጥ ዜገብሩዎ ሇዉ ኣስተዋጽኦ
ብስም መሪሕነትን መሰረታትን ከነምስግኖም ንፈቱ። ኩለ ዯሊይ ሇውጢ ዴማ ብሞራሌ ከተባብዓና በብዓቕሙ ክትሓጋገና ንጽውዕ።
2. ካብዙ መጽናዕታዊ ሰነዴ እንታይ ንግምግም ዜብሌ መሰረታዊ ሕቶ የሌዕሌ’ዩ። ዴሕሪ ናጽነት ኣብ’ዙ 25 ዓመታት ብስርዓት ኤርትራ ኣብ
ሌዕሉ ዛጋታትና ዜተፈጸሙ ይሕጋዊ ተግባራትን ኣብ ሃገርና ዜተፈጸሙ ዕንወት። ዋሕዙ ስዯትን ኣብ ጉዕዝ ስዯት ክሳብ ሕጂ ጋጥም ል
ጃምሊዊ ጥፍኣት ዛጋታትና። ህዜብና ብጸጥታውን ፖሇቲካውን፡ ብኢኮኖምያውን ማሕበራውን ቅሌውሊዋት ይሳቐ ምህሊዉ ጸብጺብካ
ዜውዲእ ኣይኮነን። ክሳራና ብግቡእ ንምፍሊጥ ዴማ ዓሙቚ መጽናዕቲ የዴሌዮ። ንሱ ዴማ ግዛን ከቢዴ ጻዕርን፡ ፋይናንስን ሞያዊ ብቕዓትን
ከምዜሓትት ከም ቅቡሌ ንወስድ። ይኹን’ምበር በብዓቕምና ክንብገሰለ ጻዕርታትና ንምሕያሌ ምውህሃዴ ከምዴሌዮ ምዜኽካር ኣገዲሲ’ዩ።
 ጋጥም ል ዕንወትን ስቅያትን ህዜብና ከም ኩለ ኤርትራዊ የሻቕሇና የሕዜነና። ከም ዜኾነ ውዴብ ዴማ የትሓሳስበና ስክፍታ ይፈጥረሌና።
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 ንመዓሌታዊ ዕንወት ህዜብና ወይ ጃምሊዊ ጥፍኣት ህዜብና ኩሌና ርእይቶ ንህበለ ሕሌናዊ ዯገፍና ስሇንገሌጽ ዜምስገን ቅደስ ተግባር’ዩ።
ይኹን’ምበር ንኸፍል ሇና ዋጋ ብቚጽርን ዓይነቱን ብጣዕሚ ይውስኽ ኣል። ስርዓት ኣብ ስሌጣን ክሳብ ል ዴማ ክቕጽሌ ስሇዜኾነ ካሌእ
ተወሳኺ ዋጋ ከምዜሓተና ንግምግም።
 ኩሌና ዯሇይቲ ሇውጢ ካየዴናዮ ንጥፈታት ዯሚርካ ክምን ከል ኣዜዩ ዜምስገን ዓወታት ከምመዜገብና ካትዕ ኣይኮነን። ግና ከምቲ
ዜግባእ ኣዴማዒ ስሇይኮነ፡ ነቶም ጉዴሇታትና ብሃናጺ ኣገባብ ክንእርም፡ ንሕጽረታትና ዴማ ክንምሌእ ምውህሃዴ ከምዴሌየና ንግምግም።
ምኽንያቱ ንመዴረኻዊ ብዴሆና ኩውንነታዊ መሌሲ ሂብና ግብራዊ ስጉምቲ ከምዴሌየና ንሰማምዓለ’ምበር ንፈሊሇየለ ኣይመስሇናን።
3. ካብዝም ዜተጠቕሱ ኣገማግማ ተበጊስና ዴማ፡ ዕዴመ ምሌካዊ ስርዓት ኤርትራ ንምሕጻር ከም ቀዲማይ ዯረጃ ሰሪዕና እንታይ ንግበር ዜብሌ
ኣብ ሃናጺ ጽምድ ኣቲና፡ መፍትሒ ሓሳባትን ቅኑዕ ኣገባብ ንምርካብ ንውህሃዯለ ኣገባብ ከነማዕብሌ ኣገዲሲ ይመስሇና።
4. ኣብ ኩለ ሚዴያታት ይኹን ማሕበራዊ መራኸብታት ዜካየደ ሇዉ ኣወንታዊ ምዕባላታት ንኩልም ተሳተፍቱ ምስጋናና ነቕርብ።
ይኹን’ምበር ብማዕሪኡ ዴማ ንዴምጽና ዜፈሊሌዩና። ንሓዴነትና ይጠምሩና ወይ ንዯረጃ እምነትና ዜኸፋፉለና። ኣንጻር ምሌካዊ ስርዓት
ካብ ቀንዱ ኣተኩሮና ውጽኡ ናብ ካሌእ ኣንፈት ምርሑና ይመሰረታውያን ኣዕነውቲ ኣርእስታት ኮነ ኢሌካ ይዜርግሑ ኣሇዉ። ግዛናን
ኣእምሮናን ኣህሉኾም፡ ናይ ምክብባርን ናይ ሓሳብ ፍሌሌይ ምጽውዋርን ዯሞክራስያዊ ባህሉ ንኸይዕምብብ ዓቢ ዕንቅፋት ይፈጥሩ ኣሇዉ።
 ስሇዙ፡ ኩለ ዓቕምና ኣብቲ ቀዲምነት ዜስራዕ ኣንጻር ጸሊኢና ከነተኩር። ግዛናን ኣእምሮናን ኣብ ሃናጺ ጽምድ ከነህሌኾ ነኻኽር።
 እቶም በዙ መንፈስ’ዙ ተበጊስኩም፡ ብውሌቀ ይኹን ብጥርኑፍ ብዓቕምኹም በርከትኩም ዴማ ኣጆኹም ቀጽለዎ ኢሌና ነተባብዕ።
 ኩሇን ፖሇቲካዊ ውዴባትን ኩልም ሲቪሊዊ ማሕበራትን። ኩልም ናይ ሚዴያ ኣካሊትን ምሁራትን። ኩልም ናይ መጽናዕቲ ትካሊትን
ኣገዯስቲ ውሌቀ-ሰባትን ኩለ ዯሊይ ሇውጢ ብሓፈሻ፥
መዯምዯምታ፥ ነዙ ህለው ኩነታት ሃገርና ብብቕዓትን ዯሞክራስያዊ ኣገባቡ ንምግጣሙ፡ በብዜጥዕም ኣገባብ በብሇኹሞ ከባቢታት። ወይ
ብግለጽነትን ማዕረ መሰሌ ተሳትፍነት ዜረጋገጸለ ሰፊሕ ዓውዯ መጽናዕቲ ንምክያዴ፡ ብቕለዕን ክፉትን ኣገባብ ብቕዓት ኣወዲዴባ ሇዎ፡
ፋይናንሳዊ ምወሊ ዴማ ዜርከበለ ኣማራጺታት መፍትሒ ንምርካብ ዲህሳስ ምክያዴን ምውህሃደን ኣቓሌቦ ክወሃቦ ሇበዋናን ምሕጽንታናን ከነቕብ
ንፈቱ።
ምኽንያቱ ከም ዯሇይቲ ሇውጢ ዯምበ ተቓዉሞ በዙ ንኸድ ሇና ኣገባብ ኣዴማዕነት ከምይብለ ነቲ ኩውንነት ክንሽፍኖን ምኽንያታት ክንህበለ
ሓሊፍነታዊ ኣይገብሮን’ዩ። እቲ ጉዴሇታት ዴማ ንኹሌና ጥርኑፍ ኣካሊት ፖሇቲካዊ ውዴባት ጥራይ ዜምሌከት ኣይኮነን። ንኹለ ዯሊይ ሇውጢ’የ
ኢለ ዜኣምን ዛጋ ብማዕረ ዜምሌከቶ ሃገራዊ ሕቶ ስሇዜኾነ ዴማ፡ መፍትሒ ምዴሊይን ምርካብን ዕማም ናይ ኩለ ሃገራዊ ግዳታ’ዩ።
ኩሌና ዯሇይቲ ሇውጢ ካብ’ዙ ጉዴሇት’ዙ ናጻ ክንወጽእ ኣይንኽእሌን ኢና። ስሇዙ ጥርኑፋት ኣካሊት ይኹን ይተጠርነፉ ዛጋታት ኣብዜሓ ዴምጺ
Silent Majority ኩሌና ምስ ነብስናን ሕሌናናን ተመራሚርምና ጉዴሇትና ክንኣምን። ንምእራሙን ንምፍዋሱን ዴማ ናይ ኩሌና ማዕረ
ዛግነታዊ ሓሊፍነት ክንስከም ይግብኣና። ሓዯ ዯሊይ ሇውጢ ነቲ ካሌእ ክኸስስ ነብሱ ዴማ ናጻ ከውጽእ ግና ስሇየከባብር ኣየማዕርገሌናን’ዩ
ጥራይ ይኮነ ብቐንደ ሓሊፍነታዊ ባህርያት ኣይገብሮን’ዩ ዜብሌ እምነት ኣሇና።
ስሇዙ ኣንጻር ጸሊኢና ተሰሉፍና ካብ ሓዴሕዲዊ ምክሳስን ምውንጃሌን ወጺና፡ ጉዴሇትና ንምእራም ኩውንነታዊ ገምጋም ገይርና መሰረታዊ
መፍትሒ ምዴሊይ ጥራይኡ’ዩ ዋጽኣና ንዓወትና ቀሊጥፈሌና። ንሱ ዴማ ዯሞክራስያዊ ሌዜብ ብምክያዴ ጥራይ ስሇዜረጋገጽ፡ ተኸባቢርና
ተጸዋዊርና፡ ናተይ ይበሌጽ ተቐበል ዜብሌ ናይ ካሌኦት ሓሳባት የኽብር ገዱፍና። ብኣንጻሩ ብሃናጽን ኣማራጽን ኣትሓሳስባን ናይ ኣፈጻጽማ
ኣገባብን ክንወሃሃዴ ኣሇና። ክለና ተሓባቢርና ተሓጋጊዜና ሇና ፍሌጠትን ተሞኩሮናን ብሽርክነት ተማሊሉእና ምስራሕ’ዩ እንኮ ምርጫን
ሚስጥር ዓወትናን ዜብሌ ኣገማጋማ ኣሇና። ምስ ገምጋምና ዜሰማምዑ ከተባብዑና። ወይ ንገምጋምና ብሃናጺ ኣገባብ ምእራም። ወይ ዜተፈሌየ
ዜያዲ ማዕብሌ ሓሳብ --- ወተ ክንቅበሌ ዴለዋት ምዃና ዴማ ከነረጋግጽ ንፈቱ።
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