ድሕረ-ቅሌውሊው- 2ይ ክፋሌ ስሇምንታይ ልሚ?
ማሕሙድ ሳሌሕ
ኣብ ዜሓሇፈ ጽሑፋት ከብረሆ ከምዜፈተንኩ፥ ዜበዜሕ ምድንጋር ነቲ ኩነታት ብግቡእ ካብ ይምግምጋም ዜብገስ ኮይኑ
ይስመዒኒ። ነዙ ኣብ ኢትዮጵያ ዜካየድ ል ናይ ሇውጢ ምንቅስቃስ ይኹን ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜረአ ል
ስለጥ ምሕዲስ ዜምድናታት ከምኡ እውን ብሓፈሽኡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍጥነት ዜምዕብሌ ል ሓድሽ ናይ ምትሕግጋዜን
ሰናይ ጉርብትናን ንጥፈታት ብግቡእ ክንበብ እንተኾይኑ፡ እዙ ዜስዕብ
መሰረታዊ ሓቂ ክነስተብህሇለ ኣሇና።
እቲ ኣብን ዜሓሇፋ 27 ዒመታት ንኢትዮጵያ ክገዜእ ዜጸንሐ ሓይሉ
ምስ ፍሌስፍንኡን ኣተሓሳስባኡን፡ ልሚ የሇን። ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ
ዲግመ-ስርርዕ ፖሇቲካውያን ሓይሌታት ሱር እንዲ ሰዯዯ እዩ።
ኣተሓሳስባ መራሕቲ ወያነ ንጽሌእን ቅርሕንትን ቅንእን ዕብሇሊን
ዒመጽን ስርቅን ይውክሌ። ኢትዮጵያውያን ነዙ ኣተሓሳስባ እዙ ኣሌዮሞ
ኣሇዉ። ዲግም ትንፋስ ከይርእ ድማ ኣብ ምርብራብ ኣሇዉ። እዙ
ተወጊኑ ል ፍሌስፍና ወያነ፡ ንናይ ትማሉ ገፈጥ-መፈጥ ይውክሌ። እዙ
ኣብ ኢትዮጵያ ሰረት ዜሕዜ ል ሓድሽ ኣተሓሳስባ፡ ከም ተቓውሞ ወይ
ከኣ ነጸገታ (negation) ናይ’ቲ ኣብ ዜሓሇፋ ዒመታት ወያነ ክኽተል ዜጸንሐ ስነሓሳብን ሜሊታትን ክውሰድ ይኸኣሌ።
ስሇ’ዙ፡ ነዙ ሓድሽ ኩነታት ብግቡእ ክንበብ እንተኾይኑ፡ እቲ ኣብ መነ-ወያነ ዜሳዕረረ ናይ ጎበጣን ዕብሇሊን ኣተሓሳስባን
ቋንቋን ፖሇቲካዊ ባህሌን ብመሰረቱ ከምዜተቐየረ ክቕመጥ ኣሇዎ። ነዙ ሓድሽ ፖሇቲካዊ ኩነታት’ዙ ከም ሓሳብ ቀሪጽካ
ክተሰሊስል ይኹን ክትርዯኦ (conceptualize ክትገብሮ) እንተንካ፡ ኣተሓሳስባኻ ብሱሩ ካብ ዜመነ-ወያነ ክሊቐቕ ኣሇዎ።
ኣብ መነ-ወያነ ኮይንካ ነዙ ሓድሽ ምዕባሇታት ብግቡእ ክትግግንቦ ኣይትኽእሌን።

ካብዙ ቀጺሇ ንሓዯ ካብቶም ኣብ ኢንተርነት ዜመሊሇሱ ሇዉ ሻቕልት (anxiety) በጋግሶም ሕቶታት ኣሌዑሇ ክዜቲ
(discuss) ክፍትን እየ። ብሱሩ እውን ሻቕልት፡ ነቶም ሻቕለ ነገራት ጽቡቕ ገርካ ካብ ይምርዲእን ምቑጽጻሮምን ዜመጽእ
ስሇዜኾነ፡ መፍተሒኡ ክፉት ክትዕን ተን እዩ። ርሑውን ትስፉውን መንፈስ የሃሌወና እምበር እዙ ናይ ምድንጋር ግዛ
ከይተሸርመምናን ከይተቖርመምናን ብዯሓንና ክንሰግሮ ኢና- stay positive.
ስሇምንታይ ሕጂ
“ ስሇምታይ ኢና ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መሬትና ከይወጸን ዶባትና ከይተኸሇለን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሰሊም
ተ ንኣቱ? ከምኡ እንተኾይኑ ዯኣ ስሇምንታይ ንጻውዑት ናይ’ቲ ብወያነ ዜምራሕ ዜነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሌና
ቅድሚ 16 ዒመታት ኣብ ተ ይኣተና? ” ዜብለ ሰባት ኣሇዉ። እዝም ሰባት ነቲ ኣብ መእተዊ ቐመጥክዎ መሪሕ-ሓሳብ
ማሇት ልሚ እቲ ትማሉ ዜገዜእ ዜነበረ ወያነን ኣተሓሳስብኡን ከምዜተቐየረ ገና ይተሰወጦም እዮም። ብዜኾነ፡ ነዙ ምጉት’ዙ
በን ዜስዕባ ነጥብታት ከፍርሶ ክፍትን እየ።

ሀ. መንግስቲ ወያነን ኣተሓሳስብኡን እዮም ዜተዋገኣኡናን ምስኡ ናብ ቤት-ፍርዱ ዜኸድናን’ምበር እዙ ብዶ/ር ዒቢ
ኣሕመድ ዜምራሕ መንግስቲ ኣይኮነን። ልሚ መንግስቲ ወያነን እቲ ንሱ ዜውክል ኣተሓሳስባን የሇን። ወያነ ከም
ወሳኒ ሓይሉ ኣብ ትግራይ ክቅጽሌ እዩ። ክሕዯስ ተስፋ እገብር። ይኹን እምበር፡ እቲ ንህዜብታት ኢትዮጵያን
ጸጋታቶምን ብሒቱ ንህዜብታት እዙ ኣካባቢ ሰሊም ዜከሌእ ዜነበረ ወያነ ልሚ የሇን። መሰረታዊ ናይ ኣተሓሳስባ
ሇውጢ እንተዯኣ ይገበረ፡ ነዙ ዜመጽእ ዒመታት ወሳንነቱ ኣብ ኢትዮጵያ ማዕረ ቑምንኡ (ማሇት ከም ወካሉ ናይ
6% ህዜቢ ኢትዮጵያ) ክኸውን እዩ።

እቲ ወያነ ዜዕብሌል ዜነበረ ኢህወዯግ እውን ብመሰረቱ ተቐዪሩ እዩ። ስም ዯኣ እዩ ል እምበር፡ ኣካይድኡን
ኣረኣእያኡን፡ ኣመሇኻኽትኡን ፍሌስፍንኡን ኣብቲ ሕጂ ንኢትዮጵያ ዜገዜእ ል ሓይሉ የሇን። ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ
ሕጂ ተራእዩ ይፈሌጥ ሰውራ እዩ ተኻይደን ዜካየድ ልን። ካብ ኣብራኽ ኢህወዯግ ዜወጸ ሓይሉ፡ ነቲ ግንባር
ብዯዉ እንከል እዩ ብሰሊም ተቖጻጺርዎ። ስሇ’ዙ፥ ግዛ ተቐዪሩ እዩ። እቶም ይምርድዲእን ጎነጽን ስዕቡ ዜነበሩ
ናይ ዕብሇሊን ናይ ምትህሌሊኽን ኣተሓሳስባታት የሇዉን። ብሓቂ’ውን፡ ኢህወዯግ ኣስከረኑ ጥራይ እዩ ተሪፉ ል።
ሓንጎለን ኣንግዐን ተሓዱሱ እዩ። ሓድሽ ኣመሇኻኽታን ቋንቋን እዩ ኣብ ኢዮጵያ ሰፊኑ ል። እዙ ድማ ንቀዲምነታት
መንግስቲ ኤርትራ ክጸለን ምትዕጽጻፍ ክገብርን ኣተባቢዕዎ ክኸውን ይኽእሌ እዩ። እቲ መንግስቲ ኤርትራ ዜገበሮ
ምትዕጽጻፍ ኣብ ግዙኡ ዜመጸን ክምስገን ሇዎን እዩ።
ሇ. ከምቲ ኣብታ “ቅሌውሊው” እትብሌ ጽሑፈይ ኣስሚረለ ሇኹ፡ ብራእን ድላትን ዯረጃ ክረአ እንከል፡ መንግስቲ
ኤርትራ ምስቶም ነዙ ብዶ/ር ዒቢ ኣሕመድ ዜምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክዉን ንምግባር ንዒመታት
ዜተዋዯቑ ፖሇቲካውያን ሓይሌታት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ዜተፈሊሇየ ጉዲያት ርኢቶኦም ስጡም ወይ ዜመሳሰሌ ኮይኑ
ክምዕብሌ ዜጸንሐ ይመስሌ። ኣብ ዜተፈሊሇየ መዲያትን በዙተፈሊሇየ ዯረጃታትን እውን ርኽባትን ምውህሃድ
ስራሕን ምንባሩ ርደእ እዩ። ነዙ ምዕባሇታት’ዙ ይተኸታተሇ ሰብ፡ እቲ ዜረኣናዮ ናይ “እንቋዕ ኣሓጎሰና” ድግሳት
ከም ሃንዯበት ኮይንዎ ይኸውን። ስሇ’ዙ፡ ምስ ምውጋን ወያነ፡ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሇዉ ሰበ-ስሌጣን፡
ብዚዕባ ኣፈታትሓ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ከምኡ እውን ብዚዕባ ሰሊምን ምትሕግጋዜን ዝባናን ሇዎም ራኢ
ተመሊሊኢ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ። እቲ ነቲ ናይ ሰሊምን ምትሕብባርን ባብ ረጊጡ ዜነበረ ወያነ ምስ ተኣሌየ፡ ነገራት
ብስለጥ ክምዕብለ ክኢልም።

ሐ. ወያነ ንእማመ ብይን ዶባት ብመትከሌ ዯረጃ ጥራይ እዩ ተቐቢሇዮ ኢለ። እዙ እውን ድሕሪ ክንዯይ ኣህጉራዊ
ጸቕጢ እዩ። ኣብ ቋንቋ ዱፕልማሲ፡ “ብመትከሌ ተቐቢሇዮ ኣሇኹ” ምባሌ፡ ብሌዘብ ቃሊት “ነጺገዮ ኣሇኹ” ከም
ምባሌ ማሇት እዩ። ቤት ፍርዱ ከይደ ከብቅዕ፡ ነቲ ፍርዱ “ብመትከሌ ተቐቢሇየ ኣሇኹ” ኢለ፡ ግን ብግብሪ ነቲ
ብይን ረጊጹ ክኸይድ ጸኒሑ። ኣብ ጎቦ ስሇዜተጸገዏ ፍረሖ ነገር ኣይነበረን። ልሚ እቲ ናይ ቀዯም ሰብ-ስሌጣን
ኣመሪካ- ከም በዒሌ ሱዚን ራይስን ጃንዲይ ፍራርን ፕረሲዯንት ባራክ ኦባማን- ዜሃነጽዎ ናይ ዕብሇሊን ዒመጽን ጎቦ
ሃዯሽዯሽ ዜብሌ ል ይመስሌ። ምስኡ ድማ እቲ ኣብኡ ተኣማሚኑ ፖሉስ ዝባና ኮይኑ ዜጸንሐ ወያነ ተሇኪሙ ከይደ
ኣል።
ስሇ’ዙ፡ ምስ ሓዯ ነቲ ብይን ብክፉት ሌቡ ከተግብሮ ቅሩብ ይነበረ ሓይሉ፡ ብኣንጻሩ እኳ ዯኣ ኤርትራ ስዩም
ንምባሌ ክጽዕር ዜጸንሐ ሓይሉ ንተ ምቕራብ ብይካ ቀሓርን ጣዕሳን ካሌእ ፋይዲ ኣይምተረኽቦን ነይሩ።
መንግስቲ ወያነ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምዕሊውን፡ ኤርትራ ርእሳ ከምይተቕንዕ (assertive ከምይትኸውን)
ንምብግባራን፡ ኣብ ኤርትራ ናቱ ተሇኣኣኽቲ ብምሻም፡ ንዜምድና ኤርትራን ትግራይን ናብቲ ናይ ባሕሪ-ነጋሽን
ነገስታት ትግራይን ዜነበረ ዯረጅኡ ንምምሊስ እዩ ነይሩ እስትራተጅኡ። ገና ሕጂ እውን ካብዙ ሕሌሚ ተገሊጊልም
ክበሃሌ ኣይከኣሌን። ኣብ ከምዙ ዒይነት ሃዋሁን ምስ ከምዙ ዒይነት ኣተሓሳስባ ሇዎ ጉጅሇን ንተ ኮፍ ምባሌ
ትርጉም ኣይምሃሇዎን። ዒው ኢልም’ኳ ነጊሮምና እዮም፡ “ ኤርትራ ከምይትትንስእ ክንገብራ ኣሇና፡ ሕቖ
ኤርትራውያን ክንሰብር ኢና” ኢልምና እዮም። ሕብእብእ ይብለ።

መ. ብሓጺሩ እዙ ሕጂ ንርእዮ ሇና ቅሌጡፍ ናይ ሰሊምን ምትሕግጋዜን ሃዋሁ ኣብ መቓብር ጽሌኢ ዜጥጥዕ ል
ፍቕሪ ምዃኑ ክንርዲእ ንኽእሌ። ንስምምዕ ኣሌጀርስ ይኹን ብይን ዶባት ምለእ ብምለእ ተቐቢሇዮ ኣሇኹ ዜብሌ
ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ከምኡ እውን ንኤርትራን ህዜባን ኣኽብሮት ሇዎ ቀዲማይ ሚኒስተር ኣብ ኢትዮጵያን
ምምጽኡ ነቲ ኣተሓሳስባ ብመሰረቱ ይቕይሮ። እዙ ልሚ ኣብ ኢትዮጵያ ል ኣተሓሳስባ ብ1998 ኣብ ኢትዮጵያ
እንተዜነብር ፡ እቲ ከም መንቀሉ ኲናት ዜኾነ ናይ ጽሌእን ቅንእን ኣተሓሳስባ መራሕቲ ትግራይ ዜዯረኾ ካርታ ዒባይ
ትግራይን ንሱ በገሶ ምክሌባት ናይቶም ኣብ ዶባት ዜነበሩ ዒድታት ኤርትራን ተግባራዊ ኣይምኾነን። ኣክንዱ እቲ
ናይ ኣውዱቕካ ሕሇፍ ዜመሰረቱ ኣተሓሳስባ መራሕቲ ትግራይ፡ ብሓባር ንርባሕ፡ ንዯጋገፍ፡ ንዯመር፡ ንመሊሊእ

ዜብሌ ቋንቋ ምሃሇወ ነይሩ። ኣክንዱ ናይ ዕዉት-ስዐር ጽምዶ (zero-sum) ናይ ዕዉት-ዕዉት (win-win)
ኣተሓሳስባ ምሃሇወ ነይሩ። ንኲናት ምኽንያት ዜኾኑ ነገራት ብኣግኡ ምተወገደ።
ስሇ’ዙ፡ እቶም ስሇምንታይ ቅድሚ 16 ዒመታት ምስ መንግስቲ ወያነ ይተዚተና ዜብለ ሰባት፡ ወያነ “ንራረብ” ክብሌ
እንከል፡ “ናይ ወያነ ሓሳብ ወይ መዯብ እንታይ ነይሩ” ኢልም ተመሉሶም ንርእሶም ክሓቱ ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ተራሪብካ
ክፍታሕ ስሇይተኻሇ እዩ ናብ ኲናት ማዕቢለ። ተራሪብካ ክፍታሕ ስሇይተኻእሇ እዩ እቲ ጉዲይ ናብ ቤት ፍርዱ ምረሐ።

ሰ. እዙ ሕጂ ንርእዮ ሇና ኣብ ምክብባርን ምትሕግጋዜን ዜተመስረተ ዜምድና ክሌቲአን ሃገራት ሽዐ ነይሩ እንተዜኸውን፡ ወሊ
እቲ ግጭት ከም ገሇ ኢለ እንተዜፍጠር እውን ቀሌጢፉ ምዒረፈ ነይሩ። ኣብ ፖሇቲካ ፍጹም ዜበሃሌ የሇን፡ ኲናት ብጽለሊት
ጀነራሊት እውን ክባራዕ ይኽእሌ እዩ። ብቕሌጡፍ ድማ ካብ ቁጽጽር ፖሇቲካውያን መራሕቲ ክወጽእ ይኽእሌ እዩ። ግን ከምዙ
ዶ/ር ዒቢ ኣሕመድ ዜመርሖ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ እንተዜነብር፡ ኲናት ቀሌጢፉ ዯው ምበሇ፡ ናብ ቤት ፍርዱ ኸይድ
ነገር እውን ኣይምተረኽበን። ወሊ ንሕጋውን ተክኒካውን መዲያት ናብ ቤት ፍርዱ እንተዜኽየድ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ
ብይን ተቐቢለስ ኣብ ባይታ ምተተግበረ’ሞ ቀዯም ኣቑሳሌና መሕወና ነይርና። ግን ክሳብ ቅድሚ ሰሇስተ ኣዋርሕ፡ ኢትዮጵያ
ግዜኣት ወያነ ነይራ። ምስ ሓዯ ንሃገራዊ ክብርኻ ዜዲፈርን ኣብ ቅርሕንትን ተንኮሌን ዜነብር ሓይሉ ሰሊም ክግበር ዜከኣሌ
ኣይኮነን። ወሊ ኤርትራ ነቲ “ንራረብ” ዜብሌ ጻውዑት ወያነ ተቐቢሊ እቲ ተክኒካዊ መዲያት ናይ’ቲ ዶባት እንተኽትም፡
ወያነ ሰሊምን ብሌጽግናን ኤርትራ ንምዜራግ ካሌእ ምስምስ ኣይምሰኣነን ነይሩ። ምኽንያቱ ዶብ ምጥራር፡ ከምቲ ንሕማም
ቃንዚ ዜወሃብ መድሃኒት፡ ነቶም ምሌክታት ዯኣለ የዕግስ እምበር ነቲ መሰረታዊ ጠንቂ ኣይፍውስን። ወራርን ጎባጥን
ኣስፋሕፋሕን ኣተሓሳስባ ክሳብ ል፡ ምጥራር ዶብ ውሕስነት ኣይህብን እዩ። ስሇ’ዙ፡ እቶም “ስሇምንታይ ልሚ” ኢልም
ዜሓቱ ሰባት ወይ ኮነ ኢልም ንፖሇቲካዊ ረብሓ ዜብሌዎ እዮም ወይ ድማ መን ከምዜተቐየረ ገና ይተረዯኦም እዮም።
ስርዒት ወያነ ምስ ኣተሓሳስብኡ ምስ ተወገነ፡ ኣብ ሓጺር እዋን ከምዙ ዒይነት ትስፉው ኣየር ክነፍስ ምጅማሩ፡ እቲ ጠንቂ ናይ
“ኣይሰሊም ኣይ ኲናት” ወያነ ከምዜነበረ ብየወሊውሌ ክረጋገጽ ይኽእሌ።

ድሕረ-ጽሑፍ፥
ኣብ ኤትዮጵያ ተራእዩ ይፈሌጥ ግጥምያ ናይ ፖሇቲካውያን ሓይሌታት ይካየድ ኣል። ነቲ ኣረጊት ዜምድናታትን ፖሇቲካዊ
ኣሰራርዒን ክመሌሱ ዜፍትኑ በቲ ሓዯ ወገን፡ በቲ ኻሌእ ድማ ነዙ ተረኺቡ ል ተስፋ ናይ ሇውጢ ከየምሌጦም ዜቃሇሱ
ሇዉ ወገናት ኣሇዉ። ንኣብነት፥ ኣብዙ እዋን፡ ሃገራዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ከተማ ጂጂጋ ኣትዩ ነቲ ወያነ ብስም “ፍለይ
ፖሉ” ዕጠቖን ተባብዖን ፕረሲዯንት-ነበር ናይ’ቲ ክሌሌ ኣሌዩ፡ ሓድሽ ፕረሲዯንት መዙዘ ኣል።

እዙ ተረኽቦታት እዙ ሞገታዊ ሳዕቤን ናይ’ቲ ወያነ ዜተኸተል ከፋፋሉ ፖሇቲካ እዩ። እንግሉዚውያን ነቶም ክገዜእዎም
ዜጸንሑ ኣህዚብ ሇቒቖም ክወጹ እንከሇዉ ሓዊ ሪኦምልም እዮም ዜከደ። ብዒላትን ሃይማኖትን እንዲታትን ከፋፊልሞምን
ኣቀራሒኖምን እዮም ዜገድፍዎም። እቶም ኣህዚብ ንግርጭታቶም ምምሕዲር ምስ ሰኣኑ፡ ነቶም ገዚእቶም እንግሉዚውያን “
ንዐ’ባ ኣታዒርቑና፡ ምኸሩና” ክብሌዎም ይግዯደ። ወዮ እንግሉዜ ድማ ነቲ “ሓድሽ መግዚእቲ” ዜበሃሌ ሜሌኡ ብምኽታሌ፡
እቶም ኣህዚብ ዒብዮምን ሌቢ ገይሮምን ሓዲሮም ከምይፈሌዩ ይገብሮም። እቲ ሓድሽ መግዚእቱ ብተሇኣኣኽቱ ቀጻሌነት
ከምዜህሌዎ ይገብር።
ወያነ እውን ንኢትዮጵያ ናይ ዒላት ፖሇቲካው ሪኡሊ እዩ ናብታ መዕቆቢቱ ትግራይ ተመሉሱ ል። እዙ ሓድሽ ስርዒት ናይ
ኣቢ ኣሕመድ፡ ብርቱዒት ብዯሆታት ከምጋጥምዎ ፍለጥ እዩ። ኣብዙ ናይ ምርግጋእ ግዛ፡ ስሇስተ ድኹማት መሊግቦታት
ከይብተኹ ምስትውዒሌ ከድሉ እዩ። ብመንጽሩ ድማ ሃገራዊ ረብሓና ብኸመይ ከምዜጽል ምሕሳብ ኣገዲሲ እዩ። ንሶም ድማ፥

ዜምድና ትግራይን ማእከሊይ መንግስትን (ኣብ መንጎ ትግራይን ማእከሊይ መንግስትን ርኡይ ምንሕናሕ ይረአ ኣል)
ዜምድናታት ኦሮሞን ሶማሇን (ኣብ ጎሳ/ዒላት ዜተመርኮሰ ግጭታት ብሰሊም ክፍኡ ኣሇዎም)
ክጎሃሃር ዜኽእሌ ዒቕሚ ተኸትሌቲ ስርዒታት ሃይሇስሊሰን መንግስቱ ሃይሇማርያምን ከምኡ እውን እቲ ናይ ምስፍሕፋሕን
ትምክሕትን ፖሇቲከኦምን
ኣብ ጎረቤትና ትግራይ፡ ህወሓት ክበስሌን ቅሌጡፍ ጽገናታት ከተኣታቱን ኣሇዎ። እንተዯኣ እዙ ንርእዮ ሇና ገታር ኣካይድኡ
ቀጺለ፡ ውዑለ ሓዱሩ ምስ ፈዯራሊዊ መንግስቲ ምግጫዉ ኣይተርፎን እዩ። ብሓፍሽኡ፥ ኣብቲ ንትግራይን ማእከሊይ
መንግስቲ ኢትዮጵያን ዜምሌከት ጉዲይ፡ ነቲ ኣብ መነ መሳፍንቲ ኣብ መንጎ ሃጸይ የውሃንስን ሚኒሉክን ዜነበረ ምፍኽኻርን
ውድድርን ኻኽር ተርእዮታት ይቅሌቀለ ኣሇዉ። ብኣግኡ ክውገኑ እትስፎ።
ከምቲ ወትሩ ዜብል፡ ምስ ህዜቢ ትግራይ ሇና ሰናይ ዜምድና ብዯረጃ መንግስትን ህዜብን ክድፈኣለ ኣሇዎ። ከም ኣብ ክለ
ካሌእ ወገን፡ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይ ዜስንር ዜኾነ ይኹን ናይ ዒላት መጥቃዕቲ ክንቃወም ይግባእ። ባእስና ምስ ህዜቢ
ትግራይ ይኮነስ፡ ምስቶም ብስሙ ዜሃብተሙ ውሑዲት ዯመኛታት መራሕቲ ወያነ እዩ። ንሶም ግን ካብ ዜባንና ክወርደ
ኣሇዎም።
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