ከነኻኽረኩም`ድ
ካብ 2 ዒመት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ እዙ ኢትዮጵያ ዜበሃሌ ሃገር ናይ ውግእ ሃዋህው ክዜንቢ
ጸኒሑ`ዩ ። ዋሊ` ኣብ ገሇ ኰርናዒት ናይዙ ሃገር እዙ ምጭፍጫፍ ህዜቢ ዜካየዴ እንተነበረን እንተልን፡
ከም ውግእ ይኮነ፡ ሰበብ ናይ ውግእ ተጺሩ ናብ ናይ ሃገራዊ ወራር ተሳጊሩ ፡ እነሆ ወርሑ ኮይኑ
ካብቲ ዜፈራሕናዮ ኣይወጻእናን። እቲ ናይ ኣሽሓት መንእሰያት ዜቕንጥብ ውግእ ተጀሚሩስ
ይቕጽሌ`ውን ኣል።
ካብቲ ገርም ኣቱም ኣብ ዯቡብ ናይ ኤሪትራ እትቕመጡ ኣህዚብ መራሕትኹም ኩለ ግዛ
ንውግእን ወረ ውግእን ዯረፍቲ ምዃኖም`ዩ። ኣብዙ ሕጂ ኢትዮጵያ ዜበሃሌ ሃገር ካብ ነጋውስትኹም
ጀሚርካ ክሳብ እዙ ሕጂ ል መራሒኹም ውግእ ጻሕቲሮም ምውጻእ ናይ ምምራሕ ምሌክቶም`ዩ። እቲ
ንዒና ከም አሪትራውያን ዜጸሌወና ዴማ ነቲ ሕማሞም ናብዙ ሕጂ ኣብ አሪትራ ል ማፍያ
ምምሕሌሊፎም`ዩ።
ፍረ ውግእ ኩለግዛ ናይ ዕምባባ ሃገር ዜኾኑ መንእሰያት መቕፍቲ ምዃኑ`ዩ። ኩልም እዝም
ዜቕፉ መንእሰያት ሓካይም፡ ናይ ሕጊ ምሁራት፡ ናይ ፍጥረት ምሁራት፡ ናይ ጠፈር ፈሊጣት፡ ሃነጽቲ፡
ጸረብቲ፡ መሃዜቲ ፡ ወተ...... ግዘፍ ናይ ሃገር ሃብቲ ክኾኑ ዜኽእለ`ዮ ኔሮም። እዙኦም እቶም ኣብ ውግእ
ተኣዙዝም፡ እቶም ዜወሩ ኮነ እቶም ዜከሊኸለ ጥራሕ`ዩ።
ብሰንኪ እዙ መቕፍቲ`ዙ ክንዯይ ኣዳታት`የን ኣብ ገዜአን ኮይነን ሰብ ከይሰምዏን ተሓቢኤን
ክነብዒ ዜሓዴራ። ክንዯይ ስዴራ ቤት`ያ ሕሌማ ዜቐሃመ እሞ ኣብ መዒሙቕ ዴኽነት ዜተሸመመት።
ክንዯይ ሰብ ሓዲር`የን ሰብኡተን ከይድም ይተመሌስወን እሞ ክጸበያ ሃመም ዜብሊ። ክንዯይ
ህጻነት`ዮም ኣቦታቶም ከይጸገቡ ጥራሕ ይኮነ ከይፈሇጥዎም ዜዒብዩ።
ብይካ`ዙ ክንዯይ ካብዝም ብሰንኪ እዙ ውግእ ዜተዋፈሩ እግሮም፡ ዒይኖም፡ ሕቖኦም፡ ኮታስ
ኣካሇስንኩሊን ዜኾኑ እሞ ብሰንኪ ስንክሌናኦም ኣብ ናይ ሌመና ስራሕ ዜተዋፈሩ ወይ ነብሶም
ሕሌፉን።
ነዙ ኩለ ግፍዕታት ዋፍሩ መራሕቲ ኢና ዜብለኹም ግን ኣብ ገኦም ምስ ነፍቅራ ዜብሌዋ
በዒሌቲ ቤቶምን ዯቆምን በማእታት ዜኾኑ ሰሇይቲ እንዲተሓሇዉ ፡ ዜሓረይዎ ክዲን፡ ገዚ፡ ማኪና፡ ሕለፍ
ገንብን ንብረትን፡ ሕለፍ ሓሉፍዎም ብምስልም ሓውሌትታት የስርሑ።
ፍረ ውግእ ግን እዙ ኣብ ሊዕሉ ዜጠቐስክዎ ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ብናይ ህዜቢ ገንብ ዜተገዜአ
ክቡር ዋጋ ዜተኸፍል መሳርያታት ምስ ጠያዪቱ፡ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዒዱ፡ ከተማ፡ ጫካ፡ ዒቢይ ዕንወት
ዪገብር።ዒበይት ህንጻታት፡ ዴሌዴሊት፡ ገዚውቲ ዪፈርስ። ዒዴታት ዪነዴዴ፡ ኣግራብ ዪበርሱ፡ እንስሳ
በት ኮነ እንስሳ ገዲም ይሃሌቁ። ኮታ ሃብቲ ሃገር ይዒኑ ማሇት`ዩ።
እቲ ዜኸፍአ ግን ኣብ ሌዕሉ ሰሊምውያን ሰባት ዜግበር ጭፍጨፋ`ዩ። ቆሌዒ ሰበይቲ ሓዊሳካ
ማሇት ዩ። ዒዱ ምለእ ኣኪብካ ብሓዊ ፡ ብጥይት፡ ብኻራ ምጽናት፣ ብተመሌከተሇይ ኣብ መንገዱ
ዜጸንሐ ምርሻን፡ ምሕራዴ፡ ምሕናቕ፡ ብጃምሊ ኣኪብካ ምርሻን ወይ ዴማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምሕቃቕ
ኣል።
ኣብዙ እዋን`ዙ ኣብዙ ኢትዮጵያ ተባሂለ ዜጽዋዕ ሃገርኩም፡ ከም ኣመልም ኣብ ዒላት
ዜተመርኮሰ ምጭፍጫፍ ሰሊማውያን ሰባት፡ ህጻናት ከይተረፉ (ብመን ተፈጺሙ ብየገዴስ፡ ባህልም
ስሇዜኾነ) ይካየደ ኣልዉ። ካብቲ ገርም ዴማ ከም ኩለ እዋን እቶም መራሕቲ ንዴሕነት ሃገርን
ጸጥታኣን ዜብሌ ምኽንያት እዮም ዜህቡ። ኣብ`ዙ ቀረባ እዋን ኢትዮ 360 ዜበሃሌ ናይ ኢትዮጵያ
ፖሇቲካ ተንተንቲ እሰምዕ ኔረ። ሓዯ ካብቶም ተንተንቲ ኣብ ማይካዴራ ዜሃሇቑ ሰሊማውያን ህዜቢ
ኪሩ፡ ሓንቲ ሰበይቲ ምስ ህጻን ውሊዲ ተሓቘፋ ተቐቲሊ ርእዩ ንብዒቱ ይዯርዜ ኔሩ። ዜረሰዖ እንተል
ግን እዙ ዒይነት ተግባር`ዙ ካብ መናት ኣትሒዘ እቶም ነጋውስ ይኹኑ ብዴሕሪኦም ዜመጽኡ
መራሕቲ ኢትዮጵያ ካይዴዎ ሌሙዴ ተግባር ምዃኑ`ዩ። ኣብ ጠረጴዚ ኮፍ ኢሌካ ብሌዜብ ነገራት
ምፍታሕ ክእሇት የጥርዩ መራሕቲ`ዮም ሇዉኹም።
አሪትራውያን ሕጋዊ መሰልም ስሇ ዜሓተቱ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ እንዲተበራረዩ እዙ
ይብሃሌ ግፍዑ ኣብ ሌዕሉ ሰሊምውያን አሪትራውያን ኣውሪድም`ዮም። ነዙ ግን ዜኾነ ዪኹን
ኢትዮጵያዊ ዜፈሌጦ ል ኣይመስሇንን። ህዜቢ አሪትራ ብይካ ሰሊማዊ ምሕዯራ ውግእ ይፈቱ፡ ኣብ
ነንሕዴሕደ ዜከባበር፡ ይዋረር፡ ይዋጋእ፡ ብሕግን ስርዒትን ክናበር ዜፈቱን ዜናበር ዜነበረን`ዩ።
ዋሊ`ውን ባዕዲዊ ገዚኢ ይምጻእ።
ስሇዙ ኣብ አሪትራ ናይ ቅዴሚ ጣሌያን ዜነበረ ወርራታት ኣብ ጏኒ ገዱፈ እቲ ብባዕዲውያን
ገዚእቲ ኢትዮጵያውያን ዜተገብረ ግፍዑ ኣብ ሌዕሉ ሰሊምውያን ሰባት ናይ ጃምሊዊ ጭፍጨፋ ብፍሊይ
ንዒኹም ንኢትዮጵያውያን ከካኽር እዯሉ።
ዕሇትን ቦታን ዜተገብረለ ግፍዑ
1. ኣብ 1967 ወርሒ ሓምሇ ብዘሓት
ዒዴታት ሳሆ ኣብ ሃሞ ሓዊ ነዱዯን ኮታ
ተዯምሲሰን፡ቆሌዒ ሰበይቲ ኣይገዯፉን
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ምዉታት ዜተረኽቡ ጥራሕ፡ ናይ ጎቦታት
ባሕሪ ከይቇጸርካ ፡ ዜሰለን ዜሃዯሙን
ኣብ ከባቢ ዒዴታት ዜተዕቡን
2. ኣብ መወዲእታ ናይ 1967 ኣብ ከባቢ
ኣቘርዯት
3. ኣብ ዑሊበርዑዴ ብ30.01.1970 ንዒበይት
ዒዱ ኣኪቦም ንተ.ሓ.ኤ. ትሕግዘ ኢኹም
ተባሂልም ዜተረሸኑ
4. ብዕሇት 06.08.1970 ኣብ ሚስያም ብይካ
1ሰብ ብጥይት ዜተረፉ ብኻራ ተቐቲልም

5. ብዕሇት30.11.1970 ኣብ ቢሲዱራ ነቶም
ዯቂ ዒዱ ኣብ መስጊዴ ኣኪቦም ነቲ
መስጊዴ ዒጽዮም ሓዊ ኣንዯዴዎ ፡ ካብኡ
ወጺኡ ክሃዴም ዜበሇ ዴማ ብጥዪት
ረሽንዎም።
6. ብዕሇት01.12.1970 ኣብ ዖና ዒዱ ሙለእ
ኣኽቢቦም ብኻራን ብጥይትን ምሌእቲ
ዒዱ ኣንጺፎማ

7. ኣብ 1971 ኣብ ከረን ተመሃሮ
መንእሰያትን ናይ ተ.ሓ.ኤ. ሓንቖም
ቀተሌዎም፡ ንስዴርኦም ዴማ ብሓይሉ
ተዒብቲ ክኾኑ ኣምጽእዎም
8. ብዕሇት10.07.1974 ኣብ ኦምሓጀር
ዜተቐትለ
9. ኣብ ወርሒ 12. 1974 ኣብ ኣስመራ ብናይ
ጊታር ገመዴ ዜተሓንቁ ተመሃሮን
መንእሰያትን ገሇ መማህራንን
10. ብዕሇት 02.02.1975 ጦር ሰራዊት
ብተ.ሓ.ኤ.ን ብህ.ሓ.ኤ.ን ስሇ ዜተሃርሙ
ገባር ወኪ-ዴባ ኣብ ቤተ ክርስትያን
ተዒቈቦም ዜነበሩ ሰራዊት ኢትዮጵያ
ንኹልም ቀተሌዎም
11. ብዕሇት 14.2.1975 ህዜባዊ ሓይሌታት ን2
ክፍሇ ሰራዊት ስሇ ጥቀዏት ኣብ
ከባቢኣስመራ ዜነበራ ዒዴታት ኣብ ቤተ
ክርስትያን መስጊዴ ኣብ ገዜኦም ከሇዉ
ኣብ መንገዱ ዜረኸብዎም ረሽረሹ
12. ብዕሇት 09.03.1975 ብሰንኪ ተዯጋጋሚ
መጥቃዕቲ ብተ.ሓ.ኤ. ንከተማ ኣርዯት
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሉ ተቐማጦ
ኣቘርዯት ሕነንድ ኢልም ህዜቢ
ጨፍጨፉ
13. ብዕሇት17.04.1975 ኣብ ሒርጊጎ

50
60

1 ሰበይቲ ምስ ውሊዲ ኣብ ገዚኣ ሓዊ ኣቃጺልም
ቀቲልማ። 3ኣብ ረሳታት ዯቂሶም ዴሒኖም
ብሂወቶም ኣሇዉ።
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120

800
2 ኣንስቲ ውሊዯን እንዲ ኣጥበዋ ዜተቐትሊ
ንተኣምር እቶም ህጻናት ዴሒኖም ሓዯ ኣብ
ካናዴ ኣል እታ ሓንቲ ሌ ዴማ ዒብያ ሓዲር ጌራ
ወሉዲ ትነብር ኣሊ። ሞይቶም ኢልም ዜረስዕዎም
ዜዯሓኑ 67 ሰባት ኔሮም። ሕጂ`ውን ኣብ ወጻኢ
ይነብሩ ኣሇዉ።
70

170
45
ካብ80 ክሳብ 103

ካብ 300 ካሳብ 500
ካብኡ ዜያዲ ክኾኑ ዪኽእለ ዮም

258

ካብ 236 ክሳብ470

14. ኣብ ወርሒ8 1975 ኣብ ኦምሓጀር ሩባ
ሰጊሮም ከይሃዴሙ ብመትርየስ ጌሮም
250
ነቶም ዯቂ ዒዱ ረሸንዎም
15. 1975 ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ዒዱ ቐዪሕ
ንዴግሳ ምሕሊፍ ስሇ ዜሰኣኑ ኣብ ከተማ
125
ኣትዮም ኣብ መንገዱ ዜጸንሖም ረሸኑ
16. ብዕሇት 30.12.1976 ኣብ ሕርጊጎ ዜተገብረ
105
ሕሌቀት ብሰራዊት ኢትዮጵያ
17. ኣብ 1976-1977 ዜተገብረ ገበናት ኣብ
መዜገብ ክረኽቦ ይከኣሌኩ ይኹን
እምበር ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ
ከተማታት ጥራሕ ተሓቢኡ ስሇ ዜነበረ
መጥቃዕቱ ብነፈርቲ ጌሩ ኣብ ዒዴታት
ኮነ ነጻ ዜወጽአ ከተማታት ሕዜቢ የጥፍእ
ነሩ፡ ከም ኣብነት18. ኣብ መንዯፈራ ኣብ ዕዲጋን ንጽባሒቱ
ናይቶ ኣብ ዕዲጋ ዜሞቱ ናይ ቀብሪ
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ስነስርዒትን ነፋሪት ዜገበረቶ ዯብዲብ
ዜቖሰለ ዴሒሮም ዜሞት`ውን ነሮም።
19. ኣብ ወርሒ 4.1988 ኣብ ኣርዯት
ናይ ነፍሪት ዯብዲብ 3
20. ብዕሇት04.05.1988 ኣብ ሸባሕ
ቇጽሮም ይተፈሌጠ
21. ብዕሇት 05.12.1988 ኣብ ሽዕብ፡ ኣብዙ
ዜተቐትለ ህጻውንትን ዯቂኣንስትዮን
400
ነሮም እቶም ዜበዜሑ። እቶም ሰብኡት
መግቢ ክሽምቱ ንኸተማ ወሪድም ነሮም
22. ብዕሇት 4.03.1990 ኣብ ኣፍዒበት ብነፋሪት
ዜሃሇቑ
67 ምዉታት 125 ቁሱሊት
23. ብዕሇት24.04.1990 ኣብ ምጽዋዕ
50 ክሞቱ ከሇዉ 110 ዴማ ዉጉኣት
እዙ ኣብ ሊዕሉ ል ጸብጻብ እትኹለ ግበር ዜነበረ ጽንተት ህዜቢ አሪትራ 1965 - ምራራ፡
1967- ኡምሇ፡ 1967-ዒዴ ኢብሪሂም 1967- ባርካ ብጠቕሊሊ፡ 1970-ዒዱ ሹማ፡ 1968-እምበረሚ፡ 1975-76ዒረት፡ 1976-ስመጃና፡፡ ምናሌባት ካብዙ ኣብ ሊዕሉ ል ጸብጻባት ጐዯሌኩዎ እንተል የሕዋት
አሪትራውያን እትፈሌጥዎ ክትምሌእለ አተሓሳስብ።
ኮታስ ኣብ ኩለ ቦታት ዜግበር ዜነበረ ግፍዕታት ጸብጻብ ጌርካ ክውዲእ ይከኣሌ`ዩ። እቶም
ናይ`ዙ ኢትዮጵያ ኢሌና እንጽውዖ ዜነበሩ ገበነኛታት መራሕትኹም፡
1. ህጸይ ሃኢሇስሊስየ ካብ 1948 ክሳብ 1974
ክንርስዖ ይንዯሉ ናይ ከቢረ፡ ወዱ ማለ ካሌኦትን ሽፍትነታዊ ቅትሇታት ኣብ ኣርብዒታት
ኣል።
2. መንግስቱ ሃይሇማርያም ካብ 1974 ክሳብ 1991
3. ክርሳዕ ይብለ ዒብይ ገበን ዴማ ናይ ህ.ወ.ሓ.ት. ግዯ`ዩ። ኣብ ገዴሉ ከሇዉ ይኹን ስሌጣን
ናይኢትዮጵያ ምስ ሓዘ። ኣብዙ ሕጂ ምስ ሓዴሽ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ዜገብርዎ ሇዉ
ውግእ « ኢሳያስ ይርየና’ል » ክብለ ክትሰምዕ ከልኻ ብዚዕባ ዜርያ ዜረስዕዎ ወይ ክርስዕዎ
ዜዯሇዩ ገበን ኣል ማሇት`ዩ።
ሀ) እቲ ካብ 1981 ክሳብ 1982 ን ህ.ግ.ሓ.ኤ. ርዮም ኣብ ሌዕሉ ተጋዯሌቲ ተ.ሓ.ኤ. ጥራሕ ይኮነ
ኣብ ሌዕሉህዜቢ አሪትራ ስሩዒት ናይ ጀብሃ ኢኹም ኢልም ዜገበረዎ ግፍዑ ናይ ኣስገዯ
ገብረስሊሴ ኣባሌ ህ.ወ.ሓ.ት. ዜነብረ ጋህዱ ዜብሌ መጽሓፉ ዒብይ ምስክር`ዩ(ንዒኹም
ንኢትዮጵያውያን ማሇተይ`የ)።
ሇ) ዴሕሪ መንግስቱ ሃይሇማርያም ኣብ ስሌጣን ዒብይ ግዯ ዜነበሮም ወያኔ ምስ ኢሳያስ
ተሻሪኾም ብዘሓት ዯሌይቲ ፍትሒ ዜነበሩ ተጋዯሌቲ ተቀቲልምን ተጨውዮም ዯሃይ
ይብልም ተሪፎምን`ዮም።
ሐ) ምስ ኢሳያስ ምስ ተባእሱ መሇስ ዛናዊ ብምኽንያት ድብ ዕሊዊ ውግእ ኣብ አሪትራ
ኣካይደ። ካብቲ ገርም ናይዙ ውግእ 120 ሽሕ (ዕሊዊ ጸብጻብ) መንእሰያት ኢትዮጵያውያን
ኣህሉቑ`ዩ። ኣብ ስራሕን ትምህርትን ተዋፊሮም እንተዜኾኑ ብሚሌዮናት ዜቕጸሩ ህዜቢ

ኢትዮጵያ መናበሩ ኔሮም። ውግእ ከይኣክሌ ዴማ ካብ 70 ሽሕ ዜበዜሑ ሰሊማውያን
አሪትራውያን ንብረቶም ገፊፎም ብእግሮም ገሇ ዕዴሇኛታት ብማኪና ካብ ኢትዮጵያ
ተሰጐጎም። ብሕማምን ብህን ዜሃሇቑ ኣዱኦም ትቕጸሮም (ጸብጻብ ኣይረኸብኩን) ።
መ) ዴሕሪ ጽሌኢ ምስ ኢሳያስ ተቓወምቲ ውዴባት ሓቢረን ከይሰርሓ ብርቱዕ ጻዕሪ ተኻዪደ፣
ነቶም ስዯተኛታት ዐቕባ ዜሓተቱ ኣብ ክንዱ በስመ አሪትራውያን ዕቈብዎም፡ ብዒሌየትን
ብኣውራጃን ዜፈሊሉ ፖሉሲ ጥራሕ ይኮነ ትግሪኛ ዜብሌ ሓዴሽ ቃሌ ኣብ አሪትራውያን
ከስርጹ ፈተኑ። ናይ ጽውጽዋይ ታሪኽ ናይ ኣኽሱም፡ ኣግኣዜያን፡ ናይ 3ሽሕ ዒመት ሃገር፡ ወ 
ተ……
4. ዴሕሪ ወያኔ ዜመጽአ መራሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ይበሃሌ። ባህሉ ኢትዮጵያውያን
መርሕትኹም ኣብ ነንሕዴሕድም ኮነ ኣብ ጏረባብቶም ውግእ ምፍሓር ስሇ ዜኾነ ዴማ ካብ
ጫፍ ናብ ጫፍ ኢትዮጵያ መቕፍቲ ሰሊማውያን ሰባት መዒሌታዊ ዜረአ ል`ዩ። ኣብ
ሑመራ፡ ኣብ ኦሮሞ፡ ኣብ በንሽንጉሌ፡ ተቐዙፎም ኢሌኩም ክትነብዐ ንርኢ ኣልና።ሕዜንን
ብክን እዩ እወ !!!!!! እዙ ተግባር`ዙ ኣብ አሪትራ ይግበር ከም ዜነበረ ከኻኽረኩም ኢሇ`የ እዙ
ኣብ ሊዕሉ ል ሰላዲ ቕረብኩዎ። ነቲ ብይ ውግእ ክነብር ይክእሌ ጋኔን አሪትራ ዴማ
ሓግኒ ኢለ ጭሌጉዒት አሪትራውያን፡ ኣብ ይምሌከቶም ውግእ የእትዩ የህሌቖም ኣል። ንሱ
ከይኣክሌ ብዘሓት ዯሇይቲ ፍትሒ ኣጭውዩ፡ ካብቶም ኣብ ትግራይ ተዕቈቦም ዜነበሩ
ብኣሽሓት ዜቕጸሩ ብናይ ኢሳያስ ሰሇይት ብሓይሉ ተጨውዮም ናብ አሪትራ ክውሰደ ዒብይ
ግዯ ዪጻወት ኣል። ክሳብ ልሚ መራሕትኹም ግፍዒዊ ተግባራቶም ኣብ ሌዕሉ አሪትራውያን
ኣየረጹን።
እዙ ኩለ ግፍዕታት ዜግበር ሃገራውነት እንታይ ምዃኑ ከይተረዴኡ፡ ዯፊርካ ከይቲብለኒ፡
ጨፍሌቕካ ጨፋሉቕካ ሃገረ ኢትዮጵያ ዜምስረት ስሇ ዜመስልም`ዩ ይመስሇኒ። ሃይሇስሊሴ ኣብ አሪትራ
ክኣቱ ከል ብሃይማኖት ክፈሊሉ ኢለ » ነቶም ኣስሊም ሕረዴዎም ፡ ነቶም ክርስትያን ግን
ኣይትተንክፉ « ዜብሌ ትእዚዜ ምስ ኣመሓሊሇፈ፡ እቶም ኣስሊም ናብ ኣሕዋቶም ክርስትያን ከይድም`ዮም
ዜዕቇቡ ዜነብሩ። ሃይሇስሊስየ ኣጸቢቑ ዜተረዴኦ ብዚዕባ ህዜቢ አሪትራ ግን ኣብ ብሲዱራ 120 ሰብ
ክሓርደ ከሇዉ ዒዱ ኣኪቦም እቶም ኣስሊምን ክርስትያንን ተፈሊሇዩ ምስ በሌዎም እቶም ህዜቢ
ናይብሲዱራንሕና ኣይንፈሊሇን ኢና፡ ትቐትለ ኢንተንኩም ንኩሌና ቅተለና፡ ኣሕዋት ኢና ሓቢርና
ንነብር ሓቢርና ከኣ ንመውት ምስ በሌዎም፡ ንኹልም (ብኣራርባ ኢትዮጵያውያን) ጨፍጨፍዎም።
ንጽብሒቱ ኣብ ዐና ምስ ከደ ግን ሕቶ ኣስሊማይንክስታናይን ከይኣሌዒለ ዕዱ ምሌእቲ ኣህሇቕዋ።
ስሇዙ ኢትዮጵያውያን ሇባማት እንተዴኣ ኣሇኹም፡ ሃገረ ኢትዮጵያ ንምምስራት ናይ ወዴ ሰብ
ክብሪ ምፍሊጥ`ዩ። እዙ ዴማ ይናትካ ይምውሳዴ፡ ሕዴሕዴ ምክብባር፡ ምትሕግጋዜ፡ ብዜሒ
ሃይማኖትን ዒላትን ንን ጾታን ሃገራዊ ሃብቲ ምዃኑ ምፍሊጥ እሞ ክትጥቀመለ ምኽኣሌ፡ካብ ኩለ
ዴማ ከም ናይ አሪትራ ኣብ ትሕቲ ዲዕሮ ወይ ጋባ ኯንካ ሰሊማዊ ምምይያጥ ብምግባር ሽግርካ ምፍታሕ
እዩ ብሓዯ ከም ሃገር ከንብረካ ዜኽእሌ።
ምጭፍጫፍ፡ ምቕታሌ፡ ምሕራዴ፡ ምዴምሳስ ዜብለ ናይ ጭካነ ቃሊት ብተግባር ጥራሕ ይኮነ ካብ
መዜገበ ቃሊትኩም ዯምስስወን።ብጃኹም መንእሰያትኩም ኣብ ክንዱ ጠብንጃ ርሳስን ዯፍተርን
ከተበርክትልም ፈትኑ።
ካብ ኩለ አሪትራ ናይ አሪትራውያን ስሇ ዜኾነት ንአሪትራውያን ግዯፍዋ።
ሰናይ ንባብ

ብርሃነ ረዲ( ባቡረይ)

