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ሀ) “ሰውራ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ ናይ ተንኮል ኢዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል።” እነሆ
ቀዳማይ ቁንቁኛ! ኣብ መበል 15 ክፋል፤ ኣብ ሓምሻይ ደቒቕ ካብ ዘሎ ቃል ኣቶ ተስፋይ
ዝወሰድክዎ ጥቕሲ ኢዩ፤ ኢዶ! ‘ኣነን ሰኣን ክዳነይ፤ ዓጃን’ከ ሰኣን ምኽዳና’ ዝበሃል ለካ
ከምዚ’ዩ! ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ናብ
ጸልማት ሳርማ ምእታዉ ከይኣኽሎስ፤ ተወሳኺ ማሕጎማ ወዲ
ተምነዎ ድማ ኣጓኒፍዎ!
ንሰውራ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፤ ንክልቲኡ ውድባት
(ተ.ሓ,ኤ./ህ.ግ.ሓ.ኤ.) ብጅምላ ዝኹንን ውልቀ-ሰብ ይኹን
ጉጅለ ንህዝቢ ኤርትራ ኣይንታዩን ኢዩ። እቲ ምንታይ
ሰራውር ታሪኽ ኤርትራውያን ስለዝምሑ።
ብኩሉ መልክዓቱ ንሰውራ ኤርትራ እቶም ገዛእትና
ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እውን ክምስክሩሉ ምኸኣሉ! ሎሚ
እቲ ብሂወት ዘሎ መንግስቱ ሃይለማርያም ብዛዕባ ሰውራ
ኤርትራ፤ ጽንዓትን መኸተን ኤርትራውያን ኣብ እዋን ዘመነስልጣኑ እንተዝሕተት፤ እንታይ’ኮን ምመለሰ? ናብ ካልኣይ
ቁንቁኛ ወዲ ተምነዎ እንተሓለፍና እውን ዝገደደ መስደምም
ኢና ክንሰምዕ፦
ለ) “…ነይሮም ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ክፍኣቶም ምስ ኢሳይያስ ክወዳደር ዝኽእል። … ተንኮላት
ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ንዓና ሕርሕራይ ገይሮም ገማሚዖምና ኢዮም።” ኣብዚ ክፋል’ዚ መበል 26
ደቒቕ፤
“ንዓና” ንመን ማለቱ ምዃኑ ኣይነጸረን። ግን ነቶም ደለይቲ ለውጢ ን”መንካዕ” ማለቱ
እንተኾይኑ፤ ዓገብ ክብሎ ጥራይ እየ ዝደሊ። ምኽንያቱ ኣብ ጉዕዞ ታሪኽ “መንካዕ” ቀዳማይ
ተሓታቲ ኢሳይያስ ስለዝኾነ። ምስ ኢሳይያስ ዝተሻረኹ ካልኦት ስዉኣትን ህሉዋትን’ውን ነይሮም
ኢዮም።
“ገማሚዖምና” ዝብል ገበን ግን ንደቂ ቀይሕ ባሕሪ ዝምልከት ኣይኮነን። ተስፋይ ኣብ
ኣተራርኽኡ ቀዳማይ ተሓታቲ ወይ ጠንቂ ናይቲ ቅልውላው፤ ምግምማዕ፤ ምእሳርን ምርሻንን
“መንካዕ” “የሚን” ከምኡ’ውን ካልኦት ብቃጻ ዝተረሸኑ ኤርትራውያን፤ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ
ምዃኑ ኣይጠቐሰን። ንምስሊ ኢሳይያስ ክብ ዘብል’ምበር ንሰባብ ኢድ ኢሳይያስ ኣብ ታሪኽ
ህዝባዊ ሓይልታት ቅንጣብ ቃል ንከቕርብ ፍቓደኛ ኣይነበረን።
ናብ ሳልሳይ ውስጠ-ዘ ክቡር ኣቶ ተስፋይ እንተቐጺልና ድማ ኣዝዩ ዝተጠምዘዘ ኣበሃህላ
ኢዩ ዝቕጽል፦
ሐ) “… ከመይ ኢሎም ኢዮም ኩላቶም ደቂ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ናጽነት ኣትዮም ከኣ እቲ
ተንኮሎም ኢዩ።” ካብ ቃለ-መሕትት ተስፋይ ተምነዎ ቃል-ንቓሉ ዝወሰድኩዎ ጥቕስታት ኢዩ።
ንደቂ ቀይሕ ባሕሪ ‘’ተንኮሎም’’ ናብ ናጽነት ኣእትዩዎም እንተኾይኑስ … ከመይ ኢሎም ደኣ
ካብቶም ቀዳሞት መስረትቲ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበሩ ጀጋኑ ሳልሕ ጠጠውን ኢብራሂም ዓፋን
ተሰዊኦም? ሳልሕ ኢዩ ጠጠው ኢሉ ዝተዋግአ’ምበር ኢሳይያስ ኣይነበረን። ወዲ ዓፋ’ውን ከም
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ኣገላልጻ ኣቶ ተስፋይ ተንኮለኛን መሻርኽቲ ኢሳይያስን እንተነይሩ፤ እታ ብሰንኪ ኢሳይያስ
ዝዘኽተመት ሳራ ጓሉ ክሳብ ምሉእ ዕድመኣ ዝርንዝሕ ክትነብዕ ኢያ!!
መዓስ ኢዮም ‘ደቂ ቀይሕ ባሕሪ’ ተንኮለኛታት ኮይኖም? እቲ ‘ተንኮል’ ምስኣቶም ድዩ
ተፈጢሩ ወይስ ኣብ ጉዕዞ’ዮም ተማሂሮሞ? ኣብ ተ.ሓ.ኤ. ኣብ ዝነበሩሉ’ኸ? ኣብ ደንካልያ ምስ
ተፈልዩ’ኸ? ብዘይካ ናይ ተንኮል ደም ዝጭንጉዕ መትኒ፤ ካልእ ናጽነትን ፍትሒን እትጭንጉዕ
ልቢ’ኸ ኣይነበረቶምን ድያ? ስለምንታይ ኢዩ ወዲ ተምነዎ እዚ ቃላት እዚ ደጋጊሙዎ ከኣ ምስ
ግዜ ህድእ ኢልና ክንጽበ ኢና።
ክቡር ተስፋይ ብጅምላ “ደቂ ቀይሕ ባሕሪ” ኢዩ ዝበለ። ሓደ ካብቶም “ደቂ ቀይሕ ባሕሪ”
ዝብሎም ተስፋይ ከኣ ጅግና ስዉእ ኢብራሂም ዓፋ ኢዩ። ምድረ-ኤርትራ ንብዙሓት ደቂ ቀይሕ
ባሕሪ ውሒጣ’ኮ ኢያ! ኩላቶም ‘ደቂ ቀይሕ ባሕሪ’ ኸ ናብ ናጽነት ኣትዮም ድዮም? ‘ኣሕብር
ኣባ-ጋብር’ ከም ዝበሃል፤ እቶም ስለ ናጽነት ዋጋ ሂወቶም ንምኽፋል ምስ ሃገሮም ኪዳን
ዝኣሰሩ፤ ከም ጽሩይ ወርቂ ብሓዊ መግዛእቲ ዝተፈተኑ ደቂ ባጽዕን ዕባይ ሳሊናን፤ መንእሰያት
እምበረሚን ሕርጊጎን፤ ደቂ ጊንዳዕ ማይ ኣድከሞም፤ ደቂ ዶጋሊን ጋሕቴላይን፤ ጓሶት ሽዕብን
ገድገድን … ወ.ዘ.ተ. እውን ኣብቲ “ተንኮል” ኣሕብር ተባሂሎም ኣለዉ። መታን ንምእራሙ
ብሓደ ክኸውን ድማ ወዲ ተምነዎ ኣብ መበል 18 ክፋል ቃለ-መሕትቱ ከምዚ ዝብል ስግንጢር
የላኻ ተዛሪቡ ኣሎ፦
ጋኤጠኛ ረድዮ ወጋሕታ፦ “…በዓል ኢብራሂም ዓፋ፤ ዓሊ ሰይድ ዓብደላ፤ ካብቶም
ንኢሳይያስ ዝቃወሙዎ ዝነበሩ ኢዮም ይበሃል። እዚ ከመይ ኢዩ?” ኣብዚ ክፋል’ዚ መበል 36
ደቒቕ ኢዩ ተሓቲቱ። ነዚ ሕቶ’ዚ ኣቶ ተስፋይ ከምዚ ክብል ኢዩ መሊስዎ ዘሎ፦
መ) “እዚ ከምዚ ዝዕለል ዕላል በዓል መን’ዮም ነዚ ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሕዎ ቀሰይ ኢልና

ከነብርሆ ኢና። ብሙሉኡ ግን ሓሶት ኢዩ። ንሳቶም ግዳ እንታይ ሓይሊ ነይሩዎም! ደቂ ከበሳ’ውን
ክደፍርዎ ኣይከኣሉን” ብዘይካ ኣነ ዝብሎ ካልእ ሰብ ዝበሎ ኩሉ ሓሶት ኢዩ፤ ነዚ ዝጥሕኖ

ዘለኹ ታሪኽ ጥራይ ኢኹም ትውሕጡ! ‘ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ’ ክንዮ እዚ የለን። ስለዚ
ዝኸበርካ ተስፋይ ተምነዎ ሰብ ብምዃንካ ክትጋገ ከም እትኽእል እመን። ነተን ክእረማ ዝግበአን
“ተጋግየ” በለና’ሞ ብሓደ ክንከይድ።
ደቂ ቀይሕ ባሕሪ እንታዎት ድዮም? ደቂ ከበሳ’ኸ? ‘ሻራ ከም ባይቶኻ ታሪኽ ከም
ዓድኻ’ ከም ዝበሃል፤ ኩሉ ታሪኽ ከዘንቱ ዝግበኦ ኤርትራዊ ስለ ባይቶ እንዳባን ስለ
ዝተወለድካሉ ዓዲን ብሕልና ክትረኽ ይግባእ። ኣብዚ ክፋል’ዚ ተስፋይ ዘቕረቦ ታሪኽ ግን
መስደምም ዝኾነ መግለጺ ኢዩ። በዓል መን’ዮም ነቲ ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሕዎ ዝነበሩ’ውን ክፍለጡ
ግቡእ ኢዩ። እቲ ምንታይ “ሓሶት” ስለዝኾነ። ኣየናይ ኢዩ’ኸ እቲ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ?
ኩልኻ ዓቢን መንእሰይን! ተወሊደ’የ እትብል ደላዪ ፍትሒ ኤርትራዊ፤ ስለ እታ
ዕትብትኻን ስዉኣትካን
ጸይራ ዘላ ረዛን መሬት ኣቦታትካ ኣስተውዒልካ መርምር! ታሪኽ
ኣድራሻ ኢዩ። ታሪኽ ንዘለኣለም መኣዝኑ ዘይቅይር ኮኾብ ሰሜን ኢዩ። ታሪኽካ ከይፈለጥካ ናብ
ጥርዚ ሓርነት እተብጽሓካ ጂ.ፒ.ኤስ. /GPS/ ከተስተኻኽል ስለዘይከኣል። ታሪኽ ይቐንን፤
ይብሕጎግ ኣሎ። ታሪኽ ህድሞ ኢዩ! ታሪኽ ርስቲ ኢዩ… ታሪኽ ቤተ-መዘክር ወለዶታት ኢዩ።
ነዚን ከምዚ ዝኣመሰለን ፈያር ጌጋታት ባዕሉ ወዲ ተምነዎ ክእርሞ ኢዩ ዝምረጽ ዝነበረ።
ካልእ ሰብ ንዝህቦ መአረምታ ግን ሰማዒት እዝኒ የብሉን። ስለዚ ንመአረምታ ዝኸውን ቃላት
ስለዘይረኣኹሉ እየ ከኣ ብድሕሪ ተደጋጋሚ ምሕጽንታ ናብ ኢንተርነት ንክጽሕፍ ተገዲደ።
ከም ኣገላልጻ ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ “ሰውራ ኤርትራ ቤት ትምህርቲ ናይ ተንኮል” ክብል
እንከሎ ንኩሉ መልክዓትና ዘህስስ ዓቢ መደምሰስ ኢዩ ኣብ ርእሲና ኣዕሊቡ ዘሎ። ስለዚ ሰውራ
ኤርትራ ብዘይካ ቤት ትምህርቲ ናይ ተንኮል ናይ ጅግንነትን መኸተን ቤት ትምህርቲ’ኸ
ነይሩ’ዶ? ኣብ ታሪኽ ተ.ሓ.ኤ. ካብ በኹሪ ውግኣት ኣዳልን ቶጎሩባን ኤርትራዊ ተንኮል ድዩ
ተማሂሩ ጅግንነት? ራዕዲን ህድማን ድዩ ወሪሱ ኒሕን ሞራልን? ኣብ ልዕሊ መቓብር ጸላእቱ’ዶ
ደቢሉ ወይስ ጸላእቱ ኢዮም ኣብ ልዕሊ ሰውራ ኤርትራ ደቢሎም?
ታሪኻት ቀዳማይን ካልኣይን ውግኣት ዓለም’ኳ ከም ዝነበሩዎ እናተነበበ እንከሎ፤ ከመይ
ድዩ ነይሩ ናይ ትማሊ ታሪኽ ሰውራ ኤርትራ? “ሰውራ ኤርትራ ናይ ተንኮል ቤት ትምህርቲ…”
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እዚ ኣበሃህላ’ዚ ከም ታሪኽ እንተተወሲዱ ከኣ፤ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ዝተሳተፈ ኩሉ ሓጥያተኛ
ከም ዝኾነ ኢዩ ዘስምዕ። ስለዚ ምግዳል ከም ፎእ ጽሕፍቶ ተራእዩ፤ እቲ ኣብ ውሽጢ ምግዳል
ዝነበረ ወለላ ታሪኽ ድማ ናብ ዕረ ክቕየር ኢዩ።
ብድሕሪ ምፍላይ ህዝባዊ ሓይልታትን ዕብየት ህዝባዊ ግንባርን’ከ ተጋዳላይ ተንኮል
ጥራይ ድዩ ተሓኒኹ? እቲ ‘በብቁሩብ ሰብን መሬትን ሓራ ምውጻእ’ ‘ንጸላኢ ብብረቱ ብጥይቱ’
‘ሓፋሽ ይወደብ ይንቃሕ ይዕጠቕ’ ንዝብል ጭርሖታት ብዋጋ ሂወቱ ናብ ነገራዊ ሓይሊ ዝቐየረ
ተጋዳላይ ብዘይካ እንቃዓ ተንኮል፤ ካልእ መራግእቲ ጅግንነት ኣይነበሮን ድዩ? እዚ ንዘይነበረ
ከም ዝነበረ ጌርካ ብግምጣሉ ናብ መንእሰያትና ዝምንገግ ዘሎ ታሪኽ’ዚ ስትራተጂያዊ ጌጋ ኢዩ።
ብድሕሪ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር፤ ጅግና ኢብራሂም ዓፋ ወተሃደራዊ
ሽማግለ ኮይኑ ምስ ተመርጸ ናጻ ዝኾና ከተማታት’ከ ብማይ ድጋም ድየን ወጺኤን ወይስ ብዋጋ
ሂወት ጀጋኑ? ኢብራሂም፤ ኣብ ምሉእ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብዘይካ
ብተስፋይ ተምነዎ ብ”ጅግና ኢብራሂም ዓፋ” ኢዩ ዝፍለጥ። ኣብ ጉዕዞይ ከኣ ብዘይካ ካብ ወዲ
ተምነዎ ካብ ካልእ ሰብ ናብ ኢብራሂም ዝቐርብ ወቐሳ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ። ኢብራሂም ኣብ
ጥርዚ ዓጋመት ብውዲት ኢሳይያስ ኢዩ’ኮ ተቐንጺሉ! እዚ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኢዩ።
ስለምንታይ ኢዩ ደኣ ኢሳይያስ ንምቕንጻል ኢብራሂም ይጽንሓለይ ከይበለ ብህጹጽ ተግቢርዎ?
ዶስ ተስፋይ ብዛዕባ ቅንጸላ ወዲ ዓፋ’ውን ክሒድዎ ኢዩ?
ኢብራሂም ናይ ጅግንነት ቅርጺ /Frame/ ኢዩ። ኢብራሂም ፍቱን ወተሃደራዊ መራሒ፤
ተባዕ፤ ኣብ ዕላምኡ ዘይወላወል፤ ኣርሒቑ ዝርኢ፤ ተዋጊኡ ዘዋግእ ሓበን ደቂ ኤርትራ፤
ኢብራሂም መጭነቕ ንጸላእቱ ዝነበረ ሕላገት ኤርትራዊ ክብሪ ኢዩ። ስለዚ ወዲ ተምነዎ ነቲ
ጋዜጠኛ ረድዮ ወጋሕታ ብዛዕባ ምቅዋም ኢብራሂም ዓፋ ንኢሳይያስ ዝሓተቶ ሕቶ፦
“…ኣይኮነን’ዶ ንሳቶምሲ ደቂ ከበሳ’ኳ ኣይደፈርዎን’ ዝብል መልሲ ኢዩ ሂቡ።
ኣብ ምንታይ ማሺን ኢዩ ክሽረፍ እዚ ታሪኽ ኣቶ ተስፋይ? ብውጥንን ምምራሕን ጅግና
ስዉእ ኢብራሂም
ዓፋ ዝተለመ ጉዕዞ ተጋዳላይ፤ ኣብ ሓደ ዓመት’ዶ ኣይኮናን ብዙሓት
ከተማታት ኤርትራ ናጻ ዝወጻ? ንሱ እቲ ብወዲ ተምነዎ “ኣይኮነን’ዶ ንሳቶምሲ ደቂ ከበሳ’ኳ
ኣይደፈርዎ” ተባሂሉ ዝተኻሕደ ስዉእ ኢብራሂም ዓፋ ብዝሓንጸጾ ውጥን፤ ኤርትራዊ ተጋዳላይ
ስለ ክብሪ ህዝቡ ከም ጽምብላሊዕ ጓህሪ እናረኣየ ናብ ሃልሃልታ ሓዊ ተጠቢሱ። ካብ ሲማኖቭናብ ክላሽን፤ ካብ ብሬናት ናብ ወናኒ መዳፍዕን ታንኪታትን ኢዩ ተሰጋጊሩ።
ከምቲ መንግስቱ ሃይለማርያም ቅድሚ
ስዕረቱ ንጀነራላቱ ኣብ ኣኼባ፦ “…እዚ ኩሉ

ኣጽዋራት ንወንብዴታት መን ኢዩ ኣዕጢቕዎም?”

ምስ በሎም ብሓባር “ንሕና!” ኢሎም ዝመለሱ፤
ሓቆም ኢዮም ነይሮም! ተጋዳላይ ካብ ሰውራ
ኤርትራ ብዝወረሶ ጅግንነት ወናኒ ቢ-ኤማት
/ባለስቲክ ሚሳይላት/ ኮይኑ ኢዩ።
እታ
ንሽዱሽተ
ኣዋርሕ
ብተጋደልቲ
ተኸቢባ ዝነበረ ከተማ ናቕፋ ብዕለት 23 መጋቢት
1977፤ ኣፍዓበት ብዕለት 06 ሚያዝያ 1977፤ ደቀምሓረ ብዕለት 6 ሓምለ 1977፤ ከረን
ብዕለት 8 ሓምለ 1977። ሰገነይቲ ብዕለት 3 ነሓሰ 1977፤ ድግሳ ብዕለት 5 ነሓሰ 1977፤
ከምኡ’ውን
ኣብ መስመር ኣስመራ ባጽዕ ንዝርከባ ንኣሽቱ ከተማታት፦ ዶጋሊ ብዕለት 8
ታሕሳስ 1977፤ ብዕለት 21 ታሕሳስ ድማ ፍርቂ ክፋል ከተማ ባጽዕ፤ ብዕለት 24 ጥሪ 1978
ደንጎሎን ጊንዳዕን፤ ብዕለት 25 ጥሪ 1978 እምባትካላን ማይ ሓባርን፤ ብዕለት 27 ጥሪ 1978
ድማ ነፋሲትን ሰይ-ዲቺን ናጻ ወጺኤን ነይረን ኢየን።
ብኣበሃህላ ኣቶ ተስፋይ ደቂ ቀይሕ ባሕሪ
ብተንኮሎም ናብ ናጽነት ኣትዮም
እንተኾይኖም፤ ኢብራም ዓፋ ደኣ እንታይ ሕዱር መርገም ነበሮ ናብ ናጽነት ዘይኣተወ?
ሰውራ ኤርትራ ናይ ተንኮል ቤት ትምህርቲ ነይሩ እንተዝኸውን ውድብ ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ እውን ብዕለት 10 ሚያዝያ 1977 ንከተማ ተሰነይ፤ ብዕለት 31 ነሓሰ 1978
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ንከተማ ኣቑርደት፤ ብዕለት 24 ነሓሰ 1978 ንከተማ መንደፈራ፤ ብዕለት 12 ነሓሰ 1977 ዓዲዃላ ናጻ ወጺኤን ነይረን ኢየን። እቲ ነዘን ከተማታት እዚኣተን ናጻ ዝገበረ ተንኮል ድዩ ነይሩ
ወይስ ክምህ ዘይብል ባህጊ ናጽነት ደቂ ኤርትራ? እቲ ብስዉእ ፈዳኢን ተ.ሓ.ኤ. ግደ ገብረን
መሳርሕቱን፤ ነፍስ-ሄር ሻምበል ወልደሃይማኖት ተኽሎምን ን701 ናይ ፖለቲካ እሱራት ካብ
ሰምበል ዘውጽአ ስርሒት’ከ ኣብቲ “ናይ ተንኮል ቤት ትምህርቲ” ብከመይ ኢዩ ክገጣጠም?
ኣይፋልካን! ምለሰሉ ደኣ ዝኸበርካ ተስፋይ ተምነዎ። ካብ እግሪ ኣፍ’ኳ ዝዕንቀፍ! ተጋግየ ወይ
ተዓንቂፈ በለና ክንሰማማዕ።
ሰውራ ኤርትራ ነቶም ተረርቲ ልቢ ከም ልኻይ ጤል ኣምኪኽዎም! ኣላሽ ከኣ
ኣቢልዎም ኢዩ። ሓቂን ሓሶትን ንምርግጋጽ ፋይላት ሰውራና 1961-1991 ይገንጸል። ስዕረት
ሰራዊት ኢትዮጵያ ጋህዲ እናኾነ ምስ ከደ ድማ፤ መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ ርድኡኒ ቱንቱላ
ኢዩ ዝፈፍሐ። ሰራዊት ደርግ ኣብ ቅድሚ ሰውራ
ኤርትራ ደው ኢሉ ክዋጋእ ስለዘይከኣለ ኢየን
ድማ ሶቭየት ሕብረት ነበር፤ ኩባ፤ የመንን
ሊብያን ነቲ ኣብ መሽንቆቓ ኣትዩ ዒቕ-ዒቕ
ዝብል ዝነበረ መንግስቱ ንምድሓን ናብ ህጹጽ
ረዳት ዝተሸባሸባ። ወተሃደራት የመንን ኩባን እውን
ብኣካል ኣብ ምድረ-ኤርትራ ኣንጻር ሰውራ
ኤርትራ ተዋጊኦም ኢዮም።
እቲ ታሪኽ ሰውራና ብክልቲኡ ውድባትን
ጀጋኑ ተጋደልትናን እዚ ኢዩ። እዚ ላህመት’ዚ ብስም “ደቂ ቀይሕ ባሕሪ” ብስም “ቤት ትምህርቲ
ተንኮል” እናተባሕጎጐ ትም ምባል ድማ ሓላፍነትካ ምርሳዕ ኢዩ። ስለዚ ኣንቱም ኣብ ክልቲኡ
ውድባት ዝነበርኩም ሓርበኛታት ሰውራ ኤርትራ ኣብቲ ዓውዲ መኸዳ ከመይ ዝበለ ምህርቲ
ከም ዝነበረ ንመንእሰያት ገለ በሉዎም! እቲ ከም ወናም ኣባ-ጓይላ ኣብ ዓውዲ ኲናት ዝድብል
ዝነበረ ወዲ ኤርትራ ኣብ ማህጸን ሰውራ ኢዩ ተጠኒሱን ተወሊዱን።
ተንኮለኛታት ውልቀ-ሰባት ኣብ ክልቲኡ ውድባት ነይሮም’ዮም፤ ተንኮል ጠኒሱ ገናድ
ተንኮል ዝወለደ ግን ኣይከም ኢሳይያስን!

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!!
alenakoena@gmail.com
4ይ ክፋል ኣብ ኣሰዋውኣ ተጋዳላይ ዘርኢማርያም /ወዲ ሸቃ/ ዘተኮረ ጽሑፍ፤
ይቕጽል…
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