‘ሳግላ ብላዕ ኣይትቕላዕ!’

ሃናጺ መአረምታ ንኣቶ ተስፋይ ተምነዎ
ረድኢ መሓሪ /ኣለና/
4ይ ክፋል
መስዋእቲ ዘርኢማርያም /ወዲ ሸቃ/
ሰላም ክቡራት ኤርትራውያን! ዕላማ እዚ ተኸታታሊ ጽሑፍ’ዚ ሃናጺ መአረምታ ብሃነጽቲ
ቃላት ንምቕራብ’ምበር ብፍጹም ንጸለመን ንካልእ ሃልኪን ኣይኮነን። እዚ ቃል ንቓሉ ካብ
ውሽጢ ሕልናይ ዝፍልፍል ዘሎ ትግርኛ ኢዩ። እቲ ዕላማ ነዚ’ዩ! ክንዮ’ዚ ንጹር መልእኽቲ እዚ
ብቀስተ-ደበና ዝተጋረደ ኣጀንዳ
የብለይን።
ኢሳይያስን
ናይ
ሜዳ
ውሑዳት መጫፍርቱን፤ ብድሕሪ
ናጽነት ከኣ ኢሳይያስን ስርዓት
ህግደፍን ኣብ ዝቕጥቀጡሉ ግዜ
ኣነ’ውን በትረይ ኣልዒለ ኢደይ
ክሕውስ
እየ።
ህዝባዊ
ግንባር
ሓርነት ኤርትራ ከም ውድብ
መጠን፤ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር
/ህሉዋት፤ እሱራትን ስዉኣትን/
ብጅምላ ምስ ኢሳይያስ ክዕጸዱ እንከለዉ ግን ትም ኢለ ኣይክሰምዕን እየ። ወላ ኣብ ውድብ
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንዝነበሩ ውልቀ-ሰባት ኣሉታዊ ተራኦም ኣብ ምዝርዛር ምስቲ ውድብ
ኣልሒሙ ንዝትርኽ ውልቀ-ሰብ፤ ርእይቶይ ከምዚ ተገሊጹ ዘሎ ኢዩ። እቲ ምንታይ ሰውራ
ኤርትራ ግምጃ ታሪኽና ደኣ’ምበር ጽዩፍ ውርሻ ስለዘይኮነ።
ብሰላም ወይ ብሰላማዊ መንገዲ ከተቕርቦ ንእትደሊ መአረምታ ከኣ መኽሰብ’ምበር ክሳራ
የብሉን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ’ዚ ምስ ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ኣብ ዝኾነ መድረኽ መራኸቢ ብዙሓን
ኣብቲ ንሱ ዘቕረቦ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባርን ጉዕዞ ንናጽነት ተጋዳላይን ብዘይ ሕሜታን ቤላቤለውን ብጭብጢ ክንዘራረብ ሎሚ’ውን ብድሆ! እብሎ ኣለኹ።
ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሱ ንዘመዝገቦ ሃብታም ታሪኽ
ንምምዝጋብን ምስናድን ድማ ሰፊሕ ዓውደ-መጽናዕቲ ንምድላው ኩላትና ዝምልከተና
ኤርትራውያን /ተጋደልቲ ነበር፤ ምሁራት ዜጋታትና፤ መንእሰያት ደቅና/ ካብ ሎሚ ኣትሒዝና
ክንዳለወሉ ዝግባኣና ዘይሰራሕናዮ ዕዮ ገዛና ኢዩ። ከምቲ ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ. ዝነበሩ ኣብ
ኣትላንታ-ኣሜሪካ ዝገበርዎ ኣገዳሲ ዳግመ-ርኽክብ፤ ንሕና ኣብ ውድብ ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዝነበርና
ተጋደልቲ እውን ዳግመ ርኽክብ ክንገብርን ብዛዕባ ታሪኽና እሂን-ምሂን ክንበሃሃልን መድረኽ
ይጽውዓና ኣሎ። እቲ ናይ ተጋደልቲ ነበር ማሕበራት ኣብ ውሽጢ ሃገር በብኣሃዱኡ
ተመስሪቱ’ኳ እንተሃለወ፤ ኣብ ትሕቲ ጽላል ህግደፍ ኮይኑ ከሸውቶ ዝኽእል ፍረ ግን የለን።
ኩላትና ኣብ ክልቲኡ ውድባት ኤርትራ ዝነበርና ሓድሕዳዊ ተመኩሮታትና ክንለዋወጥን፤
እቲ ቅርሲ ናብ ዳሕረዎት ወለዶ ከነመሓላልፎን ግቡእ እመስለኒ። ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ርክባት
እቲ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ መንጎና ፈጢርዎ ዘሎ ቅርሕንቲን በሰላን ክጠፍእ ከም ዝኽእል
ድማ እኣምን። ኣብ ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ሓደገኛ ህሞት፤ ሓደ ታሪኽ ናይ መተሓላለፊ ድልድል
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/ቢንቶ/ እንተዘይሰሪሕና፤ እቲ ደም ዝተረብረቦ ዶጎልናን ኣዕጽምቲ ጀጋኑ ዝተቐብሮ መሬትናን
ቃድራ ኮይኑ ከይተርፍ አሰክፈኒ።
ኣብ ውሽጢን ኣብ ደገን ዘለኻ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ! መንእሰይ ወለዶ ከኣ ብፍላይ!!
ጸሊም ታሪኽ ቀንጻሊ ኢሳይያስን ውሑዳት መጫፍርቱን ምስቲ ከቢድ ዋጋ ዝተኸፈሎ ጉዕዞ
ሰውራኻ ኣብ ሓደ መኹባዕቲ ክጽሞቕ የብሉን። ህዝቢ ኤርትራ ብዘይካ እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ
/ዘለዋ/ ውሑዳት ደበልቲ፤ ንገበነኛ ኢሳይያስ ዝውድስ ማህሌት የብሉን። እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ
ግን ወዲ ተምነዎ ንኢሳይያስ ብዘይወዓሎ ዝወደሶ ስለምንታይ ኢዩ? ኣብ ኩሉ ቃለ-መሕትቱ፤
ንዘቕረቦ ዝተደባለቐ ኣከያይዳን መንገዲን ውድብ ህዝባዊ ግንባርን መራሒኣ ኢሳይያስን
ንምእራም ድማ እዚ ጽሑፍ’ዚ ከቕርብ ጸኒሐ።
‘ውሓጥዮ እንተበልኩዋስ ትጎስሞ’ ከም ዝበሃል፤ ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ትማሊ ንስርዓት
ህግደፍ ብጠበንጃ ጥራይ ምዝባጡ ይብል ከም ዘይነበረ፤ ኮር ተገልበጥ! ሎሚ ‘ኣብ ኤርትራ
ኳሕ ትብል ድምጺ ጥይት ክትስማዕ የብላን፤ መን ንመን ክቐትል?’ ይብል ኣሎ። ምቕናይ
ጥራይ! ህድእ ንበል’ሞ እቲ ዝሕቆን ዘሎ ጸባ ገለስ ከርግእ ኢዩ።
ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ምጥማት ሕማቕ ኣይመስለንን። ብዙሓት ተጋደልቲ ብዝተፈላለዩ
ምኽንያታት /ስግኣት፤ ግርጭት። ጌጋ ወይ ገበን ምፍጻም፤ ፍርሒ፤ ተስፋ ምቑራጽ፤/ ካብ
ቃልሲ ይሃድሙ ነይሮም ኢዮም። ስለምንታይ ኢዩ’ኸ ኣቶ ተስፋይ ብሓላፍነት ተመዲቡ ኣብ
ዝሰርሓሉ ዝነበረ እዋን፤ ኣብቲ ብዛዕባ ምዝላቕ ጽዑቕ ኣኼባታት ዝግበረሉ ዝነበረ ግዜ ምስ
ኣብራሃም ጉሬስ ካብ ዕርዲ እምባደርሆ ሃዲሙ? ካብኡ ናብ ተ.ሓ.ኤ. /ዓንሰባ/ ስለምንታይ?
ስለምንታይ’ከ ካብ ተ.ሓ.ኤ. ብረት ተማሊኡ ናብ ሱዳን ከደ? ስለምንታይ ናብ ከሰላ ምስ
ኣተወ ነታ ኣብ ዶብ ኤርትራን ሱዳንን ዝቐበራ ብረት ናብ ራሻይዳ ሸይጡዋ? /ቃሎም ክህቡ
ዝኽእሉ መሰኻኽር ኣብ ሱዳን፤ ኤውሮጳን ሰሜን ኣሜሪካን ኣለዉ/ ኣብራሃም ጉሬስ’ከ መን’ዩ?
ኣብ ገድሊ ከመይ ዝበለ ታሪኽ ነበሮ? ቅድሚ ምግዳሉ’ኸ እንታይ ይመስል ነበረ? ንኣብርሃም
ጉሬስ ኣጸቢቐ ብኣካል እየ ዝፈልጦ። ብዛዕባ ካብ ዕርዲ እምባደርሆ ምስ ወዲ ተምነዎ
ኣከያይድኦም ዝበለኒ እውን እዝክር።
ክሳብ 2007 ኣስመራ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ፤ ሓንቲ ንእሽቶ መኪና ዓዲጉ ካብ ዕዳጋ-ሓሙስ
ናብ ንግደትን ቀብሪን ሰባት ብኮንትራት ከመላልስ ኢዩ ዝውዕል ዝነበረ። ወዲ ጉሬስ በዓል ዓዜን
ክነሱ’ዩ። ካብ ዓዲ ናብ ኣስመራ እናተመላለሰ ብቁማር ዝፍለጥ ዝነበረ መውደልደሊ በጽሒ
70ታት ኢዩ። ጸሃይቱ በራኺ “ኣብራሃም ጉሬስ ኣኸዛ መጺኡልካ’ሎ ንዓባ ሕረስ!” ኢላ ኣብ እንዳ
ስዋኣ ኮይና ትደርፈሉ ከም ዝነበረት ሰብ ቀደም ይፈልጡ’ዮም።
ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ ልክዕ’ዩ ኣብ እዋን ምንቅስቓስ 73 ብዙሕ ጸገማትን ማእሰርትን ከም
ዘጋጠሞ ቅድሚ ምዝራቡ እንሰምዖ ዝነበርና ጉዳይ ኢዩ። ግን ንሱ ንውድብ ገዲፉ ኣብ ዝኸደሉ
ዝነበረ ክራማት 1978፤ ጉዳይ “መንካዕ”ን “የሚን”ን ተደምዲሙ ኢዩ ነይሩ። እኳ ደኣ ተስፋይ
ከምቲ ባዕሉ ዝገለጾ ድሕሪ ብዙሕ ሸንኮለል ኣብ ኳዜን ምስ ኢሳይያስ ከም ዝቐነየን፤ ኣብ
መበል 27 ክፋል ቃለ-መሕትቱ ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ዝምድናታት፦

“…ንዓይ ከኣ ንዓናይ ኢሉ ናብታ ንእሽቶ ህድሞ ገጹ ሰጒሙ። ምስ ኣትና … ‘ተስፋይ!
ንዓይን ንዓኻን ጉዳይ ሃገር ደኣ’ምበር ናይ ደረት ርሓቐለይ ቅረበለይ ኣይኮነን። ንስኻ
ዘይትፈልጦ ብዙሕ ጸገም ኣሎኒ… ኪድ ጥራይ ኢሉ ኣፋንዩኒ” ኢሉዎ ከም ዝነበረ፤ ኣብ ቃለምልልሱ ኣዕሊሉና ኢዩ። ኣቶ ተስፋይ ኣብ ኳዜን ምስ ኢሳይያስ ብሓደ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ድማ
ከምዚ ኢሉ ቀጸለ፦

“… ኣብቲ በሪኽ ቦታ ውጽእ እንተበልኩ ቅድሚ ሓደ ሰዓት ምሳይ ዘዕልል ዝነበረ
ዘርኢማርያም ሸቃ ዓንደብርሃን ተሰዊኡ ኢሎሙኒ። ዘርኢማርያም ናይ ኢሳይያስ ሓለዋ ኢዩ
ነይሩ። ኩሉ ግዜ ምስ ኢሳይያስ ኢዩ ዝንቀሳቐስ ነይሩ። ነፈርቲ ክመጽኣ እንከለዋ በየን ገጹ ከም
ዝኸደ ርእየዮ ነይረ እየ። በቲ ንሱ ዝኸዶ ከኣ ነፈርቲ ኣይወቕዓን።
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“ከመይ ኢሉ ደኣ ተሰዊኡ? ኢለ እሓትት፤ እቶም ዝነበሩ ሰባት ‘ንሱን ኢሳይያስን ንበለዛ
ገጾም እናኸዱ እንከለዉ በራሪት ጥይት መጺኣ ኢያ ቀቲላቶ’ ኢሎሙኒ። ሽዑ ፈዳኢን ናብ
ስራሕ ንክኸዱ ብግስ ምስ በሉ፤ ‘ቅበሩዎ’ ኢሉዎም ኢሳይያስ…ተቐቢሩ ከኣ። ምስ ገለ ካብኣቶም
ንሓጺር ግዜ ኣዕሊልና ኔርና ኢና፤ ብዛዕባ ኣሰዋውኣ ወዲ ሸቃ ብዙሕ ዘረባታት ስለዚዝረብ
ክሳብ ካልእ ጭቡጥ መረጋገጺ ዝርከብ … ናይቶም ደቂ ኣራዊት ኣበሃህላ ኢዩ ቅኑዕ በሃላይ እየ።
ኣብ ዳሕራይ ግዜ ስለምንታይ ብዛዕባ መስዋእቲ ናይ ዘርኢማርያም ተዘሪቡሉ … ኣብ ካልእ
ግዜ ክገልጾ እየ” ኣብ ክፋል 27 መበል 33 ደቒቕ ካብ ዘሎ ቃለ-መሕትት ኣቶ ተስፋይ

ዝተወስደ ጥቕሲ ኢዩ።
ካብ ቃላቱ! ካብዚ ሕጡበ-ጽሑፍ’ዚ ከይረሓቕኩ እንከለኹ ኣገደስቲ ጉዳያት ክበርሃ
ምደለኹ፦ 1. ብዛዕባ ኣሰዋውኣ ወዲ ሸቃ ዚዝረቡ ዘረባታት ከመይ ኢዮም?
2. ስለምንታይ ብዛዕባ መስዋእቲ ዘርኢማርያም ተዘሪቡሉ?
3. ኣብ ካልእ ግዜ ክገልጾ እየ! ንመዓስ?
4. ኣስማት እቶም ዝቐበርዎ ሰባት ክግለጹ እጽበ
ወዲ ተምነዎ ኣብ ክንዲ ነቲ መርዛም ተመን ዝኾነ ኢሳይያስ ርእሲ ርእሱ ዝቕጥቅጦ፤
ንሰልፊ ናጽነት፤ ንህዝባዊ ሓይልታት፤ ንህዝባዊ ግንባር፤ ንሓረስቶት ተጋደልቲ፤ ንደቂ ቀይሕ
ባሕሪ፤ ንኢብራሂም ዓፋ፤ ንበራኺ ገብረስላሴ ወ.ዘ.ተ… ብሓደ ማዕጺድ ገይሩ ኢዩ ኩልሳሳ
ገይሩዎም። ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ከም ፍልሖ ኣብ ጒላ፤ ደናጉላን ኣጉናድን ጸፋጺፉ
ዕርዲ ናጽነት ዝዓረደ ኤርትራዊ ኢዩ።
ዕርዲ ተጋዳላይ፤ እቲ ከም በርሙዳ ትርያንግል ንጸላእቲ ሰስሒቡ ዘስጠመ ዕርዲታት
ውፉያት ደቂ ኤርትራ፤ ዕርዲ ታሪኽን ዕርዲ ጅግንነትን'ዩ! ክቡራት ተረኽቲ! ንገበናት
ኢሳይያስን ህግደፍን ክትጽሕፉን ክትትርኹን ክትብሉ መደምሰስኩም ነዚ ታሪኽ'ዚ ከይልክም
ድማ ሓደራ! ህዝቢ ኤርትራ ከም እምባ መጸግዒ፤ ከም ጎልጎል’ውን መሳፍሒ ዝኾኖ ሓደ
ዝንየተሉ ግምጃ ኣለዎ። ንሱ ድማ መኽዘን ጅግንነቱ ኢዩ። እቲ ጅግንነት ካብ ኣቦታት ዝተወርሰ
ባህሊ’ኳ እንተኾነ ብዝያዳስ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ዝተመዝገበ ቅያታት ይረዝን። ስለዚ ጅግንነት፤
እምቢ ኣይግዛእን እየ ምባል፤ ኣብ ቅድሚ ሰንሰለት ታንኪ ምግታር፤ ብዒግታን ደሮናን
መዳፍዕ ጸላኢ ክምህ ዘይምባል … እቲ ዝለዓለ መዐቀኒ ዕያር መንነቱ ስለዝኾነ ኢዩ።
ኣብቲ ርሱን ቁራዕ ተሰኽቲቱ ዝተፈተነ: ወይ ከኣ ካብ ዝኾነ ገበን ናጻ ዝኾነ፤ ወይ’ውን
ዘሰክፍ ታሪኽ ዘይብሉ ተጋዳላይ ብዛዕባ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከዘንቱ
የምሕረሉ ኢዩ። ብዛዕባ ሻድሻይ ወራርን ስነ-ቅመማዊ ጋዛትን ብዝምልከት ኣብ መወዳእታ 1981
ኣብ ሳሕል ሰሚናር ይግበረሉ ኣብ ዝነበረ ግዜ፤ ወዲ ገረዝግሄር ዝተባህለ ተጋዳላይ “…ደርሆ
ተሓሪዳ ሞተት፤ ተነጽያ ሞተት! ንሕና ሓደ ግዜ ስለ ናጽነትን ሓርነትን ከካብ ገዛና ዝወጻእና
ተጋደልቲ ከኣ ናይ ኣማውታ ምርጫ የብልናን” ክብል እንከሎ ትዝ እብለኒ።
ዝኸበርካ ኣቶ ተስፋይ ተምነዎ! ‘ታሪኽ ተወከስ ባላ ተመርኮስ’ ከም ዝበሃል፤ እስከ ነቲ
ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢን ተጋዳላይ ነበር’ውን ክሓዶ፤ ፍርቂ ኣካሎም ኣብ ሜዳ ዝቐበሩ፤
ኣዒንቶም ዝዓወሩ፤ ኣእዳዎም ዝሰኣኑ…ኣብቲ ናይ ፈተነ እዋን ዝለመሱን ብሓጺን ሩስያ
ዝተተኮሱን ብዙሓት ተጋደልቲ ነበር ኣብ ደገ’ውን ኣለዉ’ኮ! ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ንክዛረቡ
ከኣ ብተስፋ ንጽበዮም። ታሪኽ ህዝባዊ ሓይልታት /ደሓር ህዝባዊ ግንባር/ ኩሉ ጠቃርን ጨበለዕደን ኢዩ ምባል ከኣ ንህሉው ክዉንነት ህዝቢ ኤርትራ ምርሳዕ ጥራይ ኢዩ። ካብ ኣጻብዕቲ
ኢሳይያስን ውሑዳት መሻርኽቱን ንኹሉ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ብጅምላ ደም ምልካይ ድማ
ኣማስይኡ ዘተሓታትት ኢዩ። ኣብ እዋን ቃልሲ ይኹን ብድሕሪኡ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ከኣ ኩሉ
በብመዓልቱ ክሕተት ኢዩ።
ካብዚ ኣበሃህላ’ዚ ንኣቀታትላ ወዲ ሸቃ ብዝምልከት ከምዚ ኣቶ ተስፋይ “…ኣብ ካልእ ግዜ
ክገልጾ እየ” ኢሉዎ ዘሎ፤ ክንጽበ ኢና ጸኒሕና። ኣብዚ ሓደ ኣገዳሲ ዓቢ ምስጢር ተቐቢሩ ኣሎ!
3

ወዲ ተምነዎ ንዓይን ንገለ 2-3 ሰባትን “ንዘርኢማርያም ወዲ ሸቃ ኢሳይያስ ባዕሉ ኢዩ
ቀቲሉዎ” ኢሉና ነይሩ ኢዩ። ስለምንታይ ደኣ’ሞ ኣብ ቃለ-መሕትቱ ሸፈፍ ኢሉ ሓሊፍዎ?
ተስፋይ ከም ቃሉ ንወዲ ሸቃ ብዝምልከት ኣብ ቃለ-መሕትቱ “ኢሳይያስ ኢዩ ቀቲልዎ” ክብል
እየ ዝጽበ ዝነበርኩ። ብተለፎን “ናይ ዘርኢማርያም ወዲ ሸቃ ከምታ ዝበልካኒ ክትገልጻ ተስፋ
ኣሎኒ” ምስ በልኩዎ፤ “ወዲ መሓሪ! ክሳብ ሕጂ ገና ኣብ 73 እየ ዘለኹ። ኣብቲ መድረኽ’ቲ ምስ
በጻሕኩ ክገልጾ እየ” ኢሉኒ ነይሩ ኢዩ።
ንተጋዳላይ ዘርኢማርያም ኣብ ምቕባር ካብ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝብልዎ ከኣ
ከምዚ ኢዩ፦ “…ዘርኢማርያም ኣብ ኣጋ ዕራርቦ ኢዩ ተሰዊኡ። ቅድሚ መስዋእቱ ድማ ነፈርቲ
ኣብቲ ከባቢና ደብዲበን ነይረን። ኣብ በለዛ ውግእ ነይሩ’ዩ፤ ግን ኣብቲ እዋን ዕራርቦ ተኹሲ
ሃዲኡ ኢዩ ነይሩ። ዘርኢማርያም ኣብ ሸኻ ላዕላይ ምስ ተቐትለ ኢሳይያስ ካብ ማዕዶ ጸዊዑና።
ንሕና ሰለስተ ሰባት ናብኡ ገጽና እናኸድና እንከለና ድማ ተስፋይ ተምነዎ ምስ ኢሳይያስ
ጸኒሑ ናበይ ከም ዝተላእከ’ኳ እንተዘይፈለጥና ይምርሽ ነይሩ።
“ዘርኢማርያም ወዲቑ፤ ሃሳስ ነጸላ ወዲቕዎ ነይሩ። ሽዑ ኢሳይያስ ‘በራሪት መጺኣ ሃሪማቶ።
ቀልጢፍኩም ቅበርዎ!’ ኢሉና። ጉድጓድ ኩዒትና ክንገንዞ እንከለና ከኣ ህራሙ ብድሕሪት ወገን
ርእሱ፤ ካብ ቀረባ’ምበር ካብ ርሑቕ ከምዘይተሃርመ፤ ኣብ ጸጉሪ ርእሱ’ውን ጸሊም ባሩድ ከም
ዝነበረን፤ እታ ጥይት ብድሕሪት ኣትያ ንርእሱ በሲዓ ብግንባሩ ከም ዝወጽአት ተመልኪተ። ሽዑ
ኣሰዋውኣ ዘርኢማርያም ገለ ቁንቁኛ ከም ዝነበሮ ኣይሰሓትኩዎን” ይብል። ኢሳይያስ ኣብ ታሪኹ
ክሳብ ሎሚ ንሰባት ናብ ገበን ንከእቱ “ቅተል” ኢዩ ዝብል’ምበር፤ ባዕሉ ተኲሱ ዝቐተሎ ሰብ
የለን። ስለዚ ኣቶ ተስፋይ ጉዳይ ኣቀታትላ ዘርኢማርያም ከምቲ ኣብ ዳሕራይ ግዜ ከብርሆ’የ
ዝበልካና፤ ሕጂ ኣብርሃዮ።

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ!
ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና!!
alenakoena@gmail.com
ይቕጽል…
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