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                                     መግሇጺ ምንቅስቃስ መንእሰያት ኤርትራ፡ንዯሞክራሲ/ንሓርነት                                 

       ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ከምዜተሳተፈ ረጋግጹ ብዘሓት ሓቕታት ብመርትዖ ነቕርብ፡  

እዝም ክሌተ ምንቕስቕስ መንእሰያት ኤርትራ - / ንሓርነትን ንዯሞክራስን / ይኹን ካሌኦት ትካሊትን ማሕበራዊ መራኸብታትን 

ወሲኽካ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ከምዜተሳተፈ ረጋግጽ ብዘሓት ሓቕታት ብመርትዖ ክግሇጹ 

ጸኒሖም እዮም። ብኣንጻሩ ከኣ ክሌቲኦም መራሕቲ ሃገራት ንዜቐረቡ ሓቕታት ክኽሕደዎ ከምዜጸንሑ ይፍሇጥ። ኤምባሲ 

ኣመሪካ ይኹን ወኪሌ ሕብረት ኤውሮጳ ዴማ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክወጽእ ኣሇዎ ዜብሌ ጻውዒት የቕርቡ ኣሇዉ። 

ሚኒስተር ዛናን ወኪሌ ኤምባሲ ኤርትራን ዴማ ነቲ ብኣመሪካ ዜቐረበ መጠንቐቕታ ከምዜነጸጉዎ ምስተሓበረ ኣራራቢ ኮይኑ 

ኣል። Facebook & Email ስሇዙ ብፈይስ ቡክን ኢመይሌን ዴማ ተወሳኺ ሓበሬታት ከነቕርብ ርእይቶናን መርገጺናን 

ክንገሌጽ ካብ ብዘሓት ግደሳትን ተኸታተሌቲ መዯብና ብቐጻሉ ክትሓቱና ከምዜጸናሕኩም ብግለጽነት ምዜራብ ኣገዲሲ 

ይመስሇና። 

ስሇዙ፡ ክሌተ ምንቕስቕስ መንእሰያት ኤርትራ  ዴማ፡ ብቐዲምነት ንተገዲስነትኩም ብጣዕሚ ነመስግነኩም። ንርእይቶኹም 

ኣኽቢርና እዉን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ኢትዮጵያ ከምዜተሳተፈ በዝም ዜስዕቡ 3 - ዓበይቲ መረጋገጽን 

መርትዖን ኣትሓሒዜና ከነቕርቦ ክንፍትን ኢና። እቶም ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣይተሳተፈትን ሓሶት’ዩ ኢልም ንሓቒ 

ሸፊኖም ክሙጉቱ ንዜፍትኑ ከእምኑ እንሆ ሜዲ እንሆ ፈረስ እናበሌና ከኣ፡ እምን መረጋገጺ መትርዖ ኣቕሪቦም ክከራኸሩ 

ክንሰምዖም ዴለዋት ኢና። ስሇዙ ብወገና እነቕርቦም መርትዖታት ዴማ፡   

(1) ቐዲማይ መረጋገጺ፡ ብኤርትራዊ ምንጪ ዜቐርብ ዜርዜር ሓበሬታን መርትዖን  እዩ። (2) ካሌኣይ መርትዖ ዴማ፡ 

ብኢትያጵያዊ ምንጪ ዜቐረቡ መርትዕታት መሰረት ዜገበረ እዩ። (3) ሳሌሳይ መርትዖ ዴማ፡ ብዜምሌከቶም ኣህጉራዊ 

ትካሊት ዓሇም፡ ንመንግስቲ ኣመሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሲኽካ ዜገበሩዎ ጻውዒትን ምሓሊሌፉዎ መጠንቐቕታ መሰረት 

ገይርና እነቕርቦ መርትዖታት የጠቓሌሌ። ዜርዜራቱ ዴማ ከምዙ ዜስዕብ እዩ፡  

ቐዲማይ መርትዖ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ከምዜተሳተፈ ረጋግጽ ኤርትራዊ መርትዖታት ነቶም ኣገዯስቲ ጥራይ 

ብከፊለ ክንጠቕስ፡  

1. ናይ ኤርትራ 5 - ኣጋር ክፍሇ ሰራዊታት ኣብ ኩናት ትግራይ ኣትዮም ዜተሳተፍለ ዓውዯ ውግኣት ዴማ ከምዙ ዜስዕብ 

ክግሇጽ ይኽእሌ። ንሳቶም 

 ኣብ ኩናት ሽራሮን ዓዱ ሃገራይን ተሳቲፎም። ኣብ ኩናት ዓዱ ገሹ ክሳብ ሽረ ነይሮም። ኣብ ኩናት ዚሊንበሳ ሰንቐጣን ዕዲጋ 

ሓሙስን ተሳቲፎም፡ ምስኡ ራኽቡ ኩልም መገዴታትን ሓነቕቲ (ክሳዴ)ብምዕጻው እዉን ከምዜተዋግኡ ኣባሊት 

ምክሌኻሌ ኤርትራዊ ረጋግጹዎ ሓቒ እዩ።  

 ገማግም ተከ ክሳብ ሑመራ ልዉ እስትራተጂካዊ  ቦታታታ ተዋጊኦም። ሰራዊት ኢትይጵያ ኣብ ገማምግም ሑመራ 

ከቢዴ ዯማዊ ኩናት ስሇጋጠሞ ዴማ ንሑመራ ቐሌጢፉ ክሕዚ ኣይከኣሇን። ስሇዙ ሰራዊት ኤርትራ ዴማ ኣቐዱሙ 

ንሑመራ ከምዜተቖጻጸራ ኣዜቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሚዴያታት ወጺኦም ባዕልም ዜመስከሩለ ሓቒ እዩ። ስሇዙ ካብ’ዙ 

ዜዓቢ ዜተጨበጠ መረጋገጽን መርትዖን የሇን።    
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 ንኣብነት ክፍሇ ሰራዊት 16 - ብፍሊይ እንተወሲዴና፡ ብዜሒ ሞትን መውጋእትን ስሇጋጠማ ሓንቲ ካብተን ከቢዴ ጉዴኣት 

ጋጠማ ኣሃደ ነይራ። ስሇዙ፡ ንዜጎዯሇ ዓቕሚ ሰብ ንምትካእ ዲግማይ ምውዲብ ይግበረሊ ከምል ተረጋጊጹ ኣል። ዜኾነ 

ዛጋ እዉን ካብ ኣባሊት ክ/ ሰራዊት 16 - ሓቲቱ ብቐሉለ ረጋግጾ ጭብጢ ከምዜኾነ ክንሕብር እኹሌ ይመስሇና።  

 ካብ ምክሌኻሌ ወትሃዯራዊ ስሇያ ዴማ - 3 - ሓይሌታት ተሳቲፎም። ቐንዱ ስርሖም ከኣ ናይ ሕውሓት ወትሃዯራዊ 

መጽናዕቲ ምክያዴ። ዓቕሚ ሰራዊት ምንቕስቓስን ተኸታቲሌካ ሓበሬታ ምሌውውዋጥ። ናይ ካርታን ካሌእ ስሇያዊ 

ንጥፈታትን ምክያዴን ምትሕብባር ዕማማት ነይሩዎም።  

 ናይ መዴፍዕን ታንከኛን መካናይዜዴ ኣሃደታት ዴማ፡ ካብ ኦምንሓጀር ጀሚሮም ንኩናት ሑመራ ጽዑቕ ናይ ተኹሲ ሸፈነ 

ከምዜገበሩ ይፍሇጥ። ባዴመ ሽራሮ። ሑመራን ክሳብ ሽረን ንምሓዜ እዉን ወሳኒ ዯገፍን ምንቕስቓስ ከምዜገበሩ ተረጋጊጹ 

ኣል።  

 ኣብ ኩናት ትግራይ ዜተወግኡ ኣሽሓት ዛጋታትና ዴማ ኣብ ዜተፈሊሇዩ ከተማታት ዜርከቡ ቦታታት ይሕከሙ ኣሇዉ። 

ንኣብነት ኣብ ባረንቱ ከረን። ኣብ ኣስመራ ዯቐምሓረ -- ወተ ዜርከቡ ሆስፒታሊት ኤርትራ ይሕከሙ ከምዜነበሩን 

ከምሇዉን ይፍሇጥ። እዙ ሓቕ’ዙ ኣሽሓት ህዜቢ ብዓይኑ ዜተዓቦን ዜምስክረለን ጉዲይ ስሇዜኾነ ኣይተኸወሇን ናይ 

ኣዯባባይ ሚስጥር ኮይኑ ኣል። ስሇዙ ሕጂ ዜኾነ ምኽንያት ኣቕሪብካ፡ ብዜጥዕመካ ኣቐናቢርካ ፕሮፖጋናዲ ምንፋሕ ግና፡ 

ነቲ ግሁዴ ሓቒ ክትሽፍኖ ፈጺምካ ኣይከኣሌን እዩ።  

 ጸጥታን ፖሉስን ኤርትራ ዴማ ካብ መዓስከር ስዯተኛታት ትግራይ ጨውዮም ፡ ኣብ ተኾምብያን ባረንቱን ካሌእ ኣብያተ 

ማእሰርትን ኤርትራ ዲጉኖምዎም ሇዉ ዛጋታት ብዘሕ ህዜቢ ብዓይኑ ተዓዙቡዎ እዩ። ህዜቢ ባረንቱ ዴማ ነቶም 

ዜተጨውዩ ሌዕሉ 2, 000 ስዯተኛታት እሱራት እኽሇ ማይ ከዲለ ተኣዙዘ ዴማ ዓቕሙ ብፍቕድ ከምቕረበ ባዕለ 

ዜምስክረለ ጉዲይ እዩ። እቲ ዜተዋህቦም ምኽንያት ምናሌባት ካብ ዝባ ኩናት ንምዴሓን ውሕስነት ክረኽቡ ተባሂልም 

ከምዜመጹ ገይሮም ናይ 03 ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከምዜመሓሊሇፉ እዉን ብዘሕ ሰብ ሰሚዕዎ እዩ።  

(2) ካሌኣይ መርትዖ፡ ብህዜብን ብሊዕሇዎት ሰብ ስሌጣን ኢትዮጵያን ዜተገሌጹ ሓቕታት ከም ዜዓበየ ምስክርነትን ብቑዕ 

መርትዖን ይውሰዴ። ኣብ ውሽጣዊ ጉዲዮም ሌዕሉ ኢትዮጵያውያን ዜያዲ ተሓሊቓይን ተማጓትን ክትከውን ምፍታን ካብ 

ሓቕነት ዜረሓቐ “ ምስለይነት” ጥራይ እዩ። ምኽንያቱ 

 ህዜቢ መቐሇ ኣብ ክሌተ በበይኑ ግዛ ህዜባዊ ኣኼባታት ተጸዊዑ መሰረታዊ ሕቶታት ኣቕሪቡ ነይሩ። ንሱ ዴማ፡ ሰራዊት 

ኤርትራ ንለኡሊዊ ክብሪ ኢትዮጵያ ዯፊሩ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ክዋጋእ መን’ዩ ኣፍቒደለ? ዜብሌ ሕቶ ኣቕሪቦም። ናይ 

ኢትዮጵያ ሰሜን እዙ ኣዚዙ መጀር ጀነራሌ ስዩም በሊይን፡ ናይ መቐሇ ኣምሓዲሪ ኣቶ ኣታኽሌቲ ሃብተስሊሇስን ግና ኣብቲ 

ባዕልም ዜጸውዕዎ ህዜባዊ ኣኼባ ተመሳሳሉ መሌሲ እዮም ሂቦሙለ። ንሳቶም መን ኣፍቒደለ ስሇምንታይ ንዜብለ 

ሕቶታት ነናቶም መመኽነይታ ከቕርቡ ፈቲኖም። እንተኾነ ግና ነቲ ቐንዱ ኣርእስቲ ዜሃቡዎ መሌሲ ዴማ ፡ “እወ ሓቒ እዩ 

ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዲይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከምዜተዋግኤ ኣሚኖሙለ። ስሇዙ ብሰብ ስሌጣናት ኢትዮጵያ 

ዜተረጋገጸ ነገር ስሇዜኾነ ካብ’ዙ ዜዓቢ ሓቕን ብቑዕ መርትዖን ከምየሇ ንኣምን። ሓሶት’ዩ ዜብሌ ሰብ ዴማ 

ንኢትዮጵያውያን ይሞጉቶም።   

3. ሳሌሳይ መርትዖ፡ ብኣህጉራዊ ትካሊትን ብገሇ ሃገራትን ዜወሃብ ል መግሇጽን መጸዋዕታን እዉን ካሌእ ተወሳኺ መረጋገጽን 

ብቑዕ መርትዖን እዩ። 

 ኣህጉራዊ ወከሌቲ ስዯተኛታት ካብ ኢትዮጵያ በብግዙኡ ሓበሬታ የምሓሊሌፉ ነይሮም። ዯሓር ዴማ ናይ ውዴብ ሕቡራት 

ሃገራት ሊዕሇዋይ  

ኮሚሽነር ስዯተኛታት ፊሉፖ ግራንዱ ንክሌተ መዓስከር ስዯተኛታት ጥራይ በጺሑ ነይሩ። ንሱ ዑዯቱ ምስወዴኤ ምስ 

ቢቢሲ ዜገበሮ ቓሇ መሕትት ይኹን ኣብ ውብሳይት ትካለ ዜሰፈረ ወግዓዊ ጸብጻብ ከምዜሕብሮ ዴማ፡ ስዯተኛታት 

ብሰንኪ ኩናት ጥምየትን ሕጽረት ሕክምናዊ ረዴኤትን ስሇዜነበሮም ጭንቐትን ኣጋጢሙዎም። ዜተጨውዩን ዜተቐትለን 

ስዯተኛታት ከምሇዎ እዉን ረጋግጽ ዜተማሌኤ ሓበሬታ በጺሑኒ ኣል ከምዜበሇ ኩሌና ዜሰማዕናዮ ሓቒ ይመስሇና።  

 ንጉዲይ ስዯተኛታት ዜምሌከቶ ሓዯ ኢትዮጵያዊ በዓሌ ስሌጣን እዉን፡ ካብ ክሌተ መዓስከር ስዯተኛታት ማሇት ካብ 

ማይዓይንን ሕጻጽን፡ 19,000 ስዯተኛታት ኤርትራውያን ካብ ቦትኦም ተናቢልም ኣሇዉ። ንሳቶም ካብ ዝባ ኩናት 
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ንምርሓቕ መብዚሕትኦም ንክሌሌ ኣምሓራን ኣዱስ ኣበባን ከምዜኸደ ብወግዒ ገሉጹዎ ነይሩ። እቲ በዓሌ ስሌጣን ግና 

እቶም ስዯተኛታት ብናይ መን ትእዚዜ መኣስን ብከመይን ኣገባብ ከይድም? ኣብ ግዛ ኩናት በየናይ መስመርን ብናይ መን 

መጓዓዜያን ተንቐሳቒሶም  መን’ከ የወሃህድ ነይሩ? ዜብለ ንሰብኣዊ መሰሌ ስዯተኛታት ዜምሌከቱ መሰረታውያን ሕቶታት 

ወግዓዊ መብርሂ ኣይሃበለን። እዙ ዴማ ብሓዯ ወገን ጸገም ስዯተኛታት ምእማን ሓቒ ይመስሌ። ብኣንጻሩ ግና ብጸጥታ 

ህግዯፍ ካብ ትግራይ ብሓይሉ ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ዜኣተዉ ስዯተኛታት የሇውን የስምዕ መሌእኽቱ። ምኽንያቱ 19, 

000 ስዯተኛታት ናብ ክሌሌ ኣምሓራ ከምዜገዓዘ ኣምሲሌካ ምቕራብ ብፖሮፖጋንዲዊ መንገዱ ናይ ምትሊሌ ሜሊ 

ከምዜተጥቕመ ዜገሌጹ ዉሑዲት ኣይኮኑን። 

 ቕዴም መንግስቲ ኣመሪካ፡ ቐጺለ እዉን ምክትሌ ኮሚሽነር ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕብ 

ኣሇዎ ዜብሌ መጸዋዕታን መጠንቐቕታን ከምምሓሊሇፉ ዴማ ኩሌና ዜሰማዕናዮ ይመስሇና።   

መዯምዯምታ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከምዜኣተወ ብእሙናት ምንጪ ኤርትራውያን። ብሰበ ስሌጣን ኢትዮጵያን 

ብዜምሌከቶም ኣህጉራዊ ትካሊት ዓሇምን ሓቐኛ መርትዖታት ብተዯጋጋሚ ግዛ ክንሰምዕን ከነረጋግጽ ጸኒሕና ኢና። እቲ ሇናዮ 

ግዛን ምዕባላኡን እዉን ንሓቒ ከተቓሌዕ ዜሕግዜ እምበር፡ ንክትሽፍኖ ክትክሕድ ተባብዕ ከምይኮነ ምእማን ዴማ፡ ናይ 

ሇባማት ኣትሓሳስባ ከምኾነ የምዜነካ።   

“ዋሊ ትንፈር እምበር ጤሌ እያ ” ኢሌካ ይቕኑዕ ሙጉት ኣቕሪብካ ምክርኻር እዉን ይከኣሌ እዩ። ኣብ ሶሻሌ ሚዴያ ቐሪብካ 

ሌዕሉ ዜረኣዩን መጽናዕቲ ዜገበሩን፡ ሌዕሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ቕረቡዎ መግሇጽን መርትዖን ኮይንካ፡ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ 

ኩናት ትግራይ ኣይተሳተፈን ሓሶት’ዩ ክትብሌ ግና ሰብኣዊ ሕሌና ምጉዲሌ’ዩ ከም ባህርያት እዉን ሓሊፍነታዊ ኣይኮነን። 

ምኽንያቱ ንቕኑዕ ሕሌና የዕግብ፡ ንጥዑይ ኣእምሮ የእምን ክርክር ኩለ ግዛ ትርጉም የብለን። ብይብቑዕ ምኽንያት 

ምህውታት እዉን ኣዒንትን ኣእዚንን ዯቒ ሰባት ብሓሶት ክትዯፍን ምፍታን’ሲ ናይ ጥዕና ጉዴሇት ምህሊው ዜሕብር እዩ። 

ምኽንያቱ እቶም ንሓቒ ክሽፍኑ ኢልም ዜህውትቱ እዉን ነብሶም ፈቲሾም ሕክምናዊ መርመራ ከምዴሌዮም ጥራይ ምሕባር 

እኹሌ ይመስሇና።  

እምነትናን መርገጺናን፡ እዝም ክሌተ ምንቕስቓስ መንእሰያት ንኩናት ካብ መጀመርትኡ ኣትሒዜና ንሰሇስቲኦም ተዋሳእቲ 

ኮኒናዮም ነይርና። ክሳብ ሕጂ እዉን መርገጺና ኣይተቐየረን። ምኽንያቱ ኩናት ዯቒ ሰባት ይቐትሌ የሰንክሌ። ኢኮኖሚ ህዜብን 

ሃገርን ናብ ዕንወት የምርሕ። ስዯትን ምዜንባሌን የስዕብ። ንሕማቕን ኣዕናውን ተግባርካ ንምሽፋን ዴማ ህዜቢ ህዜቢ ንምጽሊእ 

ትጥቐመለ ከፋፋሉ ፖሇቲካውን ፕሮፖጋዲውን ጎስጓሳት ዴማ ናይ ብሓቒ ገበን እዩ። እዩ። ኩናት ስዕቦ ሞራሊውን 

ኣእምሮኣውን ጉዴኣቱ እዉን መዓቐኒ ስሇይብለ፡ War Trauma ኩናት ዜገዴፎ በሰሊ ብጣዕሚ ከቢዴ ስሇዜኾነ ዴማ ነቲ 

በሰሊ ንምሕዋይ ብቐሉለን ብሓጺር ግዛን ዜፍወስ ኣይኮነን።  ንኩናት ኣሳቢብካ ንወሇድታት ኤርትራን ትግራይን ጽሌእን 

ጸሉም ታሪኽን ክትገዯፈለ ምፍታን እዉን ካብቲ ቐንዱ ክንከሊኸልን ኣጥቢቕና ክንቛወሞን ዜግብኣና ዜዓበየ ገበን እዩ።  

 ብኣጠቓሊሉ ኩናት ውጽኢት ናይ ይሓሊፍነታዊ ባህርያት ስሇዜኾነ ካብ ይሰብኣዊ ተግባር ይብገስ። ኩናት ውጽኢት ናይ 

ብቕዓት ጉዴሇትን ናይ ውጽኢት ናይ ጉጉይን ኣገባብ ኣፈታትሓ ግርጭትን እዩ። ምኽንያቱ ፖሇቲከኛታት ኣብ ሞንጎኦም 

ዜፍጠሩ ይምስምማዕ ተጻዋርነት ምስጎዴልም ዴማ፡ ብሰሊማውን ዯሞክራስያውን ኣገባብ ናይ ምፍታሕ ብቕዓት 

ይሓጽሮም። ስሇዙ ሓዯ መራሒ ወይ ሰሌፊ፡ ነቲ ካሌእ መራሒ ወይ ንሱ ዜመርሖ ሰሌፊ ጸቕጢ ክገብር ኣብ ኩለ መዲያቱ 

ዓብሊሌነቱ ከረጋግጽ ይፍትን። ንሱ ካይድ ናይ ፖሇቲካዊ ስሌጣን ውዴዴርን ምስኡ ዜትኣሳሰር ናይ ኢኮኖምን ካሌእ 

ረብሓን ንምሕሊው ዴማ ናብ ኩናት የምርሕ። ረብሕኡ ዴማ ብዋጋ ዛጋታት ከረጋግጽ ንጹሃት ናብ ሓዊ ይጠብሶም። 

 መርገጺ ምንቕስቕስቓስ መንእሰያት ኤርትራ - / ንሓርነት + ንዯሞክራሲ/ ኣብ ኢትዮጵያ ዜተኻየዯ ኩናት፡ ኣብ ስዯተኛታት 

ኤርትራውያን ይኹን ኣብ ክሌሌ ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ሌዕሉ ኩልም ኣሃዚብ ዜተፈጸሙ በዯሌን ግፍዕታት ዴማ፡ ኣብ 

መትከሌ ሰብኣዊ መሰሊት ተመርኩስና፡ መበቖሌን ዛግነትን ከይፈሇና ጸግዒ ከይወሰዴና ዴማ፡ ንሰሇስቲኦም መራሕትን 

ንሶም ዜመርሑዎ ሰሌፍታትን ንዜወሰደዎ ይሓሊፍነታዊ ስጉምቲ ኣጥቢቕና ክንኩንኖ ሕሌናዊ ግዳታ ከምሇና ንኣምን።    

 ንሓዯ መራሒን ናቱ ሰሌፍን ብፖሇቲካ ኩሒሌካ ኮሓሒሌካ ንሱ ቕደስን ጻዴቕን ኣምሲሌካ ክትውዴሶ ካብ ተሓታትነት 

ከተዴሕኖ ምፍታን። ወይ ከኣ ብኣንጻሩ ነቲ ካሌእ ከም ጉግይ ወሲዴካ ሓጥያት ከተሰክሞ፡ ንሱ ጥራይ ከምዜበዯሇ 
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ኣምሲሌካ ዴማ ክትኩኑኖ ምፍታን ግና ሓሊፍነታዊ ባህርያት ኣየትሕካን ሚዚንካ እዉን ፍትሓዊ ኣይገብሮን ዜብሌ 

እምነትን መርገጽን ከምሇና ከነረጋግጽ ኣገዲሲ ይመስሇና።  

 ይኹን’ምበር ነፍሲ ወከፍና ወይ ተጠርኒፍናለ ሇና ትካሊት ብናቱ እምነት ቕኑዕ’ዩ ዜብል ዜተፈሌየ መርገጽን ርእይቶን 

ክህሌዎ ነኽብሮ ኢና። ብሓጺር ኣገሊሌጻ ናይ ርእይቶን መርገጽን ሇዎ ፍሌሌይ ብየገዴስ ዴማ፡ ንዜተፈሌየ ሓሳብ ብማዕረ 

ከነኽብሮ ምፍታን ሃናጽን ዯሞክራስያዉን ባህሉ ከምዜኾነ ጽኑዕ እምነት ኣሇና።   
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