
   ኃፀይ ሃይሇ ስሊሴ መሬት እምበር ህዜቢ ኤርትራ ኣየዴሌየናን በሇ።  

 ኃፀይ ሃይሇስሊሴ  ብ1967 ንኹልም መኾንናት ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ዓዱሙ ከፈራርሆም እንኾል ፤ መሬት 

እምበር ህዜቢ ኤርትራ ኣየዴሌየናን እዩ በልም። እዙ ረባ እዙ ኣብ 1973/4 ራስ ኣስራተ ካሳ ኣብ ሓዯ ናይ ተምሃሮ ኣኬባ ክዯግሞ 

ተሰምዔ ። እዙ ካብ ሓዯ ሰሊምን ቅሳነትን ከምጸኣሌኻ ተስፋ ኣምቢርኻለ እትርዕሞ ወገን ክመጽእ ኣይትጽበዮን ። እቲ ሓቁ ግን ንሱ 

ነይሩ። ኃፀይ ሃይሇ ስሊሴ ከም ሊዕሇዋይ ኣዚዙ ሓይሌታት ኢትዮጵያ ነቶም ኣብቲ ኣኼባ እተረክቡ ሓሇፍቲ ሰራዊቱ ከምዴሊይኩም 

ቅተለ ፤ ዜመቱ ፣ ዜረፉ ፤ እናበሇ እዩ መሌእክቱ ኣመሓሊሉፉ ። ካብታ ዕሇት እቲኣ ጀሚሮም ሰራዊቱ  ኣብ ምለእ መታሕትን ኣብ ገሇ 

ክፋሌ  ኣውራጃ ኣገሇጉይ ሰብን ንብረትን ጢርትን እናጥፍኡ ክሳብ 1974 ጸኒሖም ። ቀጺለ ከኣ እቲ  መስሪሕ ኣብ ምለእ ኤርትራ 

ሇሓመ ። ብኸመይን  ስሇምንታይን  ኣብዙ  ሕጂ  ልናዮ ኹነታት ንርከብ ኣልና ?   

 ጉዲይ ፈዯረሽን ። 

 መንግስቲ  እንግሌዜ ከም ኣባሌ ሓይሌታት ኪዲን ፡ካብ ሱዲን ንቒለ ንኤርትራ ካብ መግዚእቲ ጣሌያን ብ1941 ነጻ ምስ 

ኣውጽኣ  ንኤርትራ እናኣመሓዯረ ክጽንሕ ተፈቅዯለ ። እተን ኣብ ካሌኣይ ኹናት ዓሇም ዕዉታት ኾይነን ዜወጻ ሓያሊት ሃገራት  

ተገዱሰን ንጉዲይ ኤርትራ ከጽንዓ መሌእክተኛታትን ንኤርትራ ሰዯዲ ።  እቶም መሌእክተኛታት ካብ 12ኅዲር 1947 ክሳብ 3 ጥሪ 1948 

ከኣ ጸንሑ ። እዚ ኮሚሽን እዙኣ ምስ ዯቂ ሃገርን ወጻእተኛታትን ፡ ናይ ሃይማኖት መራሕትን ዓበይቲ ዓዴን ፣ሰራተኛታትን ተራኪባ 

ርእይቶ ህዜቢ ክትሰሚዕ ኪኢሊ ።ኣብዙ ህሞትዙ  ናይ ጥሌያንን እንግሉዜን ወ/ጉ ሚኒስተራት እንተሊይ ናይ ኢትዮጵያ  ኤርትራ  ኣብ 

ክሌተ ተኸፊሊ፡ ከበሳን ዯንከሌን ምስ ኢትዮጵያ ክሕወስ ፤ እቲ ዜተረፈ ክፋሌ ምስ ምስራቅ ሱዲን ክሓብር፡ እሞ ንዓሰርተ ዓመት ኣብ 

ትሕቲ ምምሕዲር እንግሉዜ ጸኒሑ ፡ በጃ ዜብሃሌ ሓዱሽ መንግስት ክቀውም ተሰማምዓ ። ስሇዙ ኢትዮጵያውያን መሬት እምበር ህዜቢ 

ኤርትራ ከም የዴሉዮም እዙ ሓዯ ካብቲ ሓቅታት እዩ። እታ ኾሚሽን ናይ ሓባር ውሳኔ ክትበጽሕ ኣይከኣሇትን ፡ እቲ ጉዲይ ንሓፈሽዊ 

ወዓሊ ሕ/ሃ ክመሓሊሇፍ ተወሲኑ። 

 እምበኣር ነዙ ንኤርትራ ኣብ ክሌተ ናይ ምምቓሌ መዯብ ብወገን  እንግሉዜን ጣሌያን ኢትዮጵያን ቁቡሌ ኾይኑ ዜተረኽበ 

ህዜቢ ኤርትራ ተቓዊሙዎ ከም ዜፈሽሌ ከኣ ገይሩ። ብፍሊይ ህዜቢ ባርካ ካብ ከበሳ እህዋትና ኣይንፍሇን ብምባሌ ብጋዛጣ መሌክዕ ነታ 

ኮሚሽን ሓበሩዋ ።ብኣንጻር ናይዙ ኣቶ ተዴሊ ባይሩ ፡ ህዜቢ መታሕት ዯሊይ ናጽነት ስሇ ዜኮነ ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣንገብሮ ልና 

ሓዴነት ከዯንጕዮ ስሇ ዜኮነ ምስ ምስራቕ ሱዲን ክጽንበር ኣሇዎም ኢሉ ነይሩ ።  

  ብዴሕሪዙ ሕ/ሃ ብ1952 እንዯገና ብሓሙሽተ ሃገራት ዜቖመት ሓንቲ ሽማግሇ ነቲ ኩንታት ከትምርምርን ፍታሕ ክተቅረብን 

ንኤርትራ ተሊእኸት። እዚ ጉጂሇ እዙኣ ስራሓ ዚዙማ ምስ ተመሌስት ሰሇስተ እተፈሊሌያ ሓሳባት ነቲ ውዴብ ሕ.ሃ ኣቅሪባ  ። 1/ ኖርወይ 

ከብሳን ዯንከሌን ምስ ኢትዮጵያ ክሕወሳ ፤ምዕራባዊ ቆሊን ሰሜንን ግን  ኣብ ትሕቲ ምምሕዲር እንግሌዜ ክጸንሓ፡ ሓሳብ ኣቅረበት ።2/ 

ቡርማን ዯቡብ ኣፍሪቓን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፈዯረሽን ክትሓብር ንፍሲ ወከፍ መንግስቲ ኤትራን ኢትዮጵያን ብሕጊ ዜተወሃበን 

ስምምዕ ፤ ከቢሩ ክነብር ዜብሌ ሕሳብ ክሌትኤን ኣቅረባ ።ሐ/ ጓተማሊን ፓክስታንን ኤርትራ ንዓሰርተ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ሙግዜትነት  

ሕ/ሃ ክትጸንሕ ዴሕሪኡ ሙለእ ነጻነት ዜብሌ ምሕጽንታ ኣቅረባ። 

 ባይቶ ሕ.ሃ ናይ ዜሇኣኻ ኮሚሽን ዜተፈሊሌስየ ርእይቶታት ተዓዙቡ ።ብውሳኔ ቁ.390 A (V) ትሕሳስ 1950 ኤርትራ ምስ 

ኢትዮጵያ ብፈዯረሽን ክትሓብር ትሕቲ ውዱ ኢትዮጵያ ክትመሃዯር ከኣ ወሰነ ። ኣንሰ ማተንሶ ቦሉቭያዊ ምስ መንግስቲ እንግሉዜን 

ኢትዮጵያ ኾይኑ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ፈዯራሌ ምምሕዲርን፡ ሕጊ መግስትን ከዲለ ተመርጸ ። ሕጊ መንግስቲ ኤርትራን፡ ፈዯራሌ 

ኣኽቲ ኣዲሉዩ ብ3 ግንቦት /1952 ንባይቶ ኤርትራ ኣቅረበ ።ባይቶ ኤርትራ ከኣ ብ10/ሓምሇ /1952 ነቲ ሕጊ ኣጽዯቆ ። ሃፀይ ኃይሇስሊሴ 

ከኣ ብ11/መከረም 1952 ተቀቢለ ፊርማኡ ኣቀመጠለ  ።እዙ ኩለ ክግበር  እንከል እተን ተመስሪተን ዜነበራ ሰሌፊታት ዜተወከሰን 

ኣካሌ ኣይነበረን ። ፈዯርሽን ክውሰን ዜኸኣሇ ብዴሌየት መንግስቲ ኣሜሪካ ምዃኑ ካብቲ ኣብቲ ገዛ እቲ  ዜነበረ ሓ/ወ/ጉ ኣሜሪካ ዜሃቦ 

መግሇጺ ተነጺሩ ይርኸብ ።ናይ ኣሜሪካ ወ/ጉ ሓሊፊ Foster Dulles“ ኤርትራ ንስሇ ፍትሒ ነጻነት ዜግብኣ እኳ እንተነበረ፡ ንጥቅምናን 

ረብሓናን  ምስ ፈታዊትና ኢትዮጵያ ብ ፈዯረሽን ክትሓብር ወሲና “ኢለ ። 

 መንግስቲ እንግሉዜ ካብ  1941 ክሳብ 1948 ኣብ ጉዲይ ምምሕዲር ህዜቢ፡ ካብ ወረዲታት ክሳብ እውራጃታት ካብ ክሌቲኡ 

ሃይማኖታት ብቁዓት እዮም  ዜበልም ኤርትራውያን ፡ ኣሰሌጢኑ ሓሊፍነት ከምዜርኸቡ ገበረ ። ስሇዙ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ግዛ እቲ 

ብ1952 ሕጊ መንግስትን ብቁዓት ኣማሓዯርቲ ፈርዮም ነይሮም። በቲ ካሌእ ወገን እንግሉዜ ብዘሕ ንብረት ህዜቢ ኤርትራ  ከም 

ዜሸጠን ከም ዕነወን ይፍሇጥ ። ኣብ መንጎ ኣስሊምን ክርስትያንን እውን  ምስ ኢትዮጵያ  ኾይኑ ኣይሰሇጦን እምበር ሓዊ የሳውር 

ምንባሩ ታርኽ  ይሕብር። 

 እዙ ኣብ ሊዕሉ ል ፖሇቲካዊ ኹነታት እናትኻየዯ እንከል ፣ብተመሳሳሉ ከኣ ኣብተን ዓመታት እትኤን ኢትዮጵያ 

ንተሓባበርታን ዯግፍታን እና ኣስነቀት ዓመጽን ቅትሇትን ትፍጽም ነይራ ። ካብ ትግራይ ስግር ድብ ብዜመጹ ሸፋቱን ኣብ ውሽጢ ዓዱ 



ብእተዓስቡ ሰሇይቲ ተካይድ ነበረት ። ኢትያጵያ መሰሌ ህዜቢ ኤርትራ ንምሕሊው ይኾነስ ፡ ነቲ ህዜቢ ኤርትራ ኣጥርዩዎ ዜነበረ 

ሉበራሌ ድሞክራሲን  ነቲ ውሱን እተወሃቦ  ውሽጣዊ ምምሕዲር ቆጽያ ከምቶም ካሌኦት ኣህዚብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ  ፍጹም ዴሑር 

ዜነበረ ምሕዯረኣ ክትጸምድ  ሰሊም ዜህባ ኾይኑ ተሰሚዑዋ ነበረ ። ስሇ ዜኾነ ሇቦም ኢትዮጵያዊ  ዓገብ ዜብሌ ተሳኢኑ ህዜቢ ኤርትራ 

ፈዯርሽኑን መንግስቱን ፡ባዴራኡን ፡ቛንቁኡን ፡ተሓዱጉ ባዕዲዊ ባህሉ ክሇምዴ ብሓይሉ ተገዯዯ  ። እምቢ እለ ከኣ ብረታዊ ቓሌሱ 

ብሓዯ መስከረም 1961 ጀመረ።  

 ስርዓት ኢትዮጵያ “ ህግ ያሌገዜው ኃይሌ ይገዋሌ “ እናበሇ ክፍክር ጀመረ ። በቲ ንጉስ ሃይሇ ስሊሴ ዜሃቦ ቓሌ ከኣ እቲ ናይ 

መጀመርያ ጃምሊዊ ቅትሊት ሰሊማዊ ህዜቢ ኣብ 1967 ኣብ ዓዴ ኢብራሂም ተፈጸመ ። ዓዴ ኢብራሂም ካብቶም ብዘሓት ዓዴታት ባርካ 

ምስ እሕዋትና ከበሳ ይሕሸና ብምባሌ ነቲ ፈዯረሽን ዜተቀብለ ህዜቢ ነሮም። ስርዓት ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ሰዱደ ብይ ኣፍሊሊይ 

ቆሌዓ ሰበይቲ ከይበሇ ኣብ ዓዱ ዜጽንሖ ቀቲለን ሓሪደን ሰሪቁን ከዯ።እቲ ዜኸፍኤ ከኣ ነቲ ዚሕዙሖም  ዜገዴፍዎ ሬሳታት ዜቀበሩ ሰባት 

እውን ብሇይቲ ካብ ግዚውቶም ወሲድም ቀቲልም ዯርበዩውም ። ዓዴ ኢብራሂም ናይ መጀመርያ ሰዯተኛታት ኤርትራውያን ብስንኪ 

ጃምሊዊ ቅንጸሊታ ጦር ሰራዊት ንሱዲን ዜኣተዉ ነይሮም ፤ ክሳብ ሕጂ ከኣ ካብ ዜፍትውዋ ሃገሮም ተፍሌዮም  ብስንኪ ይሓሊፍነታዊ  

ምሕዯራ ጉጅሇ ህግዴፍ ኣብ ስዴት ምስ ብዘሓት ዯዴሕሪኦም ዜሰዓቡ የነብሩ ኣሇው።  

 ዜከበርኹም ተኸታተሌቲ እዙ መርበብ ከምዙ ኣብ ሊዕሉ ዜገሇጽኩዎ ሰርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ሚእትታት ዓዴታት ኤርትራ 

ተመሳሳሌን ዜኸፍኤን ጃምሊዊ ቅትሇታት ክሳብ መዓሌቲ ነጻነት ክፍጽሙ ጽኒሖም።ምኽንያቱ ኢትዮጵያውያን ካብ ኣተሓሕዝኦምን 

ኣረኣእዮኦምን ንኤርትራዊ ሕብረተሰብ  ከም ወናኒ ሪም ገይሮም ክወስዴዎም ኣይኸኣለን ፡ ብዴንገት እተፈጠርና ካብ ዴቓሶም ምስ 

ተበራበሩ ኣብ ኤርትራ እትብሃሌ መሬቶም ሰብ ይነበራ ተፋሪና ጸኒሕናዮም። ስሇዙ ከኣ እዮም ከጥፉኡና ዜዯሇዩን ሇዉን። ኃፀይ 

ምኒሌኽ  መሬት ንጣሌያን ኣሕሌፉ  ከምዜሃበ ኣብ ውዑሌ ውጫላ ጽቡቅ ገይሮም ይርዴእዎ ፤ ነቲ ህዜቢ ኣብኡ ዜጸንሔ ግን ሰብኣዊ 

መሰሌን ሌዑሊውነት ከምሇዎ ክርዴእዎ ዕረ ይጥዕሞም ኣል ። እዝም ትምክሕተኛታት ዯርብታት ኢትዮጵያ ቆጽሮም እናወሓዯ  

ይምጻእ ዯኣ እምበር ፤ ዓሰብ የኛ ነች ፤ ቀይ ባህራችን እንመሌሳሇን ካብ ምባሌ ዓዱ ኣይወዓለን ። ኣብዙ ሰሙን እዙ ኣብ ሓዯ መርበብ 

ናይዝም ትምክሕተኛታት “ ምኒሌኽ ንጣሌያ መሬት ክህቦ እንከል ፡ እንተ ዯኣ ይዯሇዮ  ንካሌእ መግስቲ ክህቦ ወይ ክሸጦ ከምይብለ 

፤ እንታይ ዴኣ ንምኒሌክ ክመሌሰለ ተሰማሚዖም ስሇ ዜነበሩ ፡ ጣሌያን ምስ ተሰዓረ እቲ መሬት ንኢትዮጵያ ክመሌሰሊ ነይሩዎ “ይብሌ   

ገርም! 

 ከም ሕዜቢ  ኤርትራ  ታሪኻዊ  ተመክሮና  እንታይ  እዩ።  

መኾንናት ስርዓታት ኢትዮጵያ ብሐይሌን ብሜሊን ክፈታተኑና ካብ ሚእትን ዓርብዕን  ዓመት ንሊዕሉ ኾይኑ ኣል። ሃፀይ ዮውሃንስ 

ንዴጊያት ወሌዯሚኻኤሌ ብዓሌ ሃጋ ንጉስ መረብ ምሊሽ ክገብረካ ገብረሇይ በል ። ዯጊያት ወሌዯሚኻኤሌ ከኣ እምቢ ስሇዜበል ሃፀይ 

ዮውሃንስ ንራእሲ ባርያኡ ሉኢኩ ብኃይሉ ከብሩዎ ፈተኑ። ኹናት ተኻይደ ራእሲ ባርያኡ ተቀትሇ ። ዯጊያት ወሌዯሚኻኤሌ ራእሲ ስሇ 

ዜቀተሇ ከምቲ ባህሉ እንዲባ ራእሲ ኣበሇ። ብዴሕሪዙ ሃፀይ ዮውሃንስ በሉሕ ስሇ ዜነበረ ነቶም መዃንንትን ዓበይቲ ዓዴን ሓማሰኤን 

ብታሕቲ ታሕቲ ኣብሉዖምን ኣፍትዮም ንራእሲ ወሌዯሚኻኣኤሌ ካብ ህዜቦም ነጸለዎም ። ራእሲ ወ/ሚኻኣኤሌ ኣብ ማይ መሊጸ ህዜቢ 

ኣኪቡ ኣንጻር ወራር ሃፀይ ዮውሃንስ ህዜቢ ክዲልን ክዓጥቅን ንቅረቦ ጻዊዒት ዜሰምዖን ዜቅበልን ሰኣነ ። በዙ ኸኣ ከምእተጠሌመ 

ፈሇጠ።  

 ሃፀይ ዮውሃንስ ዜሓንጸጾ ትሌሚ ውጺኢት ከምዜገብረ ምስ ኣረጋገጸ ፤  ንኣለሊ ኣባነጋ ራእሲ ሸይሙ ንመረብ-ምሊሽ 

ከመሓዯር  ሇኣኾ ። ራእሲ ኣለሊ እንተኮነ ንራእሲ ወ/ሚካኤሌ ተጠሉሙ ምህሊዉ ስሇ ዜፈሌጥ ፡ ብሰሊም ኢደ እንተ ሂቡ ኣብ ሌዕሉኡ 

ሓንቲ ነገር ክገብር ከምይምዃኑ ሓበሮ ። ራእሲ ወ/ሚኻኤሌ ከኣ ተኣማሚኑ ኢደ ሃበ። ዴሕሪ እዙ ግዛ እዙ ራእሲ ኣለሊ ባይታ ስሇ 

ዜረከበ ፡ ንዓበይቲ ዓዴን መኳንንትን ግብጃ ክገብር ምዃኑን ኣብቲ ዜገበር ግብጃ ሓዯ ካብኦም ንራእሲ ወ/ሚካኤሌ ተማሕጺነካ እልኩ 

ኢለ ናብኦም ክከሶ ከምሇዎም ኣፍሇጦም ። ቀጺለ ሓዯ ክይወሓሶ ከኣ ኣጠንቀቆም ፡በዙ መዴብእዙ ከኣ ግብጃ ተጸወዔ ። ህዜቢ ኣብ 

ዲስ እናበሌዔን እናሰተየን እንከል ከምቲ መዯብ ሓዯ ካብቶም መኾንናት ትንሲኡ ንራእሲ ወ/ሚካኤሌ ተማሕጺንካ እልኩ ኢለ ናብ 

ራእሲ ኣለሊ ከሰሶ ። ከም ሕጊ እንዲባ ዲኛ ንከሳስን ተኸሳስን ቅዴሚ ቓልም ፍስሱ ዋሕስ ክህቡዎ ይሓቶም ስሇ ዜኾነ ራእሲ ኣለሊ 

ዋሕስ ክህቡዎ ሓተቶም ። ካብ ምለእ ዲስ ንራእሲ ወ/ሚካኤሌ ዜወሓሶም ሰብ ተሳእነ። ዴሕሪ እዙ ራእሲ ኣለሊ ንራእሲ ወ/ሚኻኤሌ  

“ዋሕስ ይብለ ሰብ እንታይ ይኾውን “ክብሌ ሓተቶ? ራእሲ ወ/ሚኻኤሌ ከኣ “ይእሰር” ክብሌ መሇሰለ ።ራእሲ ኣለሊ ንራእሲ 

ውው/ሚኻኤሌ ኣሲሩ ንትግራይ ወሰድ። ኣብ ትግራይ ሕማቅ መነባብሮ እና ኣሕሇፈ ከኣ ሞተ።  

 ስርዓት ሃፀይ ሃይሇስሊሴ ንመንግስቲ ኤርትራ ክህቦ ዜግብኦ ባጅት ገንብ ልሚ ጽባሕ ኣናበሊ እናእታሇሇ ስሇ ዜዯንጎየ ባይቶ 

ኤርትራ ብዜነበሮ ውሽጣዊ ስሌጣኑ ተጠቂሙ ካስብ 700.000 ሻሕ ግብሪ ክእክብ ኣጽዴቀ ። እንተኾነ ሃፀይ ሃይሊስሊሴ ኣብ ኣስመራ 

ምስ መጸ ብ1953  ጉዴዩ ይኾነ ኣብ ይምሌኸቶ ኣትዩ ንህዜቢ ኤርትራ ናይ 1953 ግብሪ ምሕርናኻ ኣልና ክብሌ እወጀ። እዙ 

ዜሰምዑ ኣባሊት ባይቶ ኤርትራ ተቖጢዖም ሽማግሇ ናብ ጀንሆይ ሇኣኩ ። ኣብ ይምሌከቶ ካምዜኣተወ ከኣ ኣምሪሮም ንገሩዎ ። 



ጃንሆይ እውን ከምዙ እልም ክዚረብዎ ተዯፊረ ኢልም ፡ መሉሶም  ነቲ ግብሪ እምበኣር” ንሕና ክንከፍል ኢና “በለዎም ። ወረቓቅቲ 

ብዓረብን ትግርኛን እተጻሕፈ ናይ ግብሪ ምሕረት ዜእውጅ ተበተነ። እንተኮነ ሓሇፍቲ ሚኒስትሪ ገንብ ኤርትራ ንኣዱስ ኣባባ  እ 

ናተመሊሇሱ  ነገ ከነገ ውዳያ እናበለ እተን ግንብ ከይተዋህብኦም ፈዯረሽን ብ12ሕዲር 1962 ፈሪሱ።  

 ፈዯረሽን ንክፈርስ ሓዯ ካብቶም ቐንዱ ተዋእሳእቲ ዜነበሩ ፤ናይ ፖሉስ ኢርትራ ኾሚሽነር ዜነበሩ ጀነራሌ ተሊ ዑቅቢት 

ምዃኖም ይትረኽ ። ንኣዲም ይግረሞ ፤ ንህዜቢ ኤርትራ ሰጥ ሇብጥ ኣቢለዎ ነይሩ ይብሃሌ ። ኣብ መወዻእታ ግን እታ ባዳራ ምስ  

ወረዯት ንጽባሒቱ  ተጣዕሰ ። ንመኾንናት ፖሉስ ጽዊዑ ጌጋ ከምእተፈጸመን ኣብ ተጠንቀቅ ክጸንሑ ኣ ። ይኹን  እምበር ጠር 

ሰራዊት ስሇ እተሓበሩ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ  ከም ዜመጽዎ ይፍሇጥ ፤ ቶኽሲ ተሰምዔ ጀነራሌ ከኣ ሞተ። መን ተዃሲ ብሻራ ይብልም  

ወገናት ዚጊት እተዯገፈ እትሓበረ ጭብጢ የሇን ።  

 ኣብ መወዲእታ ። እዝም 555 እተኾኑ ጉባኤኛታት  ኣዱስ ኣባባ ፤ እዙ ኣብ ሊዕሉ ተርዙሩ ል ፤ ሓፈሻዊ ታሪኽ ህዜቢ 

ኤርትራ ስሇ ዜኾነ ፤ ውሳኔታትኩም ነዙ ተመዜጊቡ ል ሃገራዊ ነጻነትን ሓዴነትን ህዜቢ ዜዲፈር ከይኸውን እሞ ተመሉስኩም ከምቶም 

ኣባሓጎታትኹም ኣብ ጠዓሳ ከይትኣትዉ ንምዜክካር እዩ። ከምኡውን ሰሊማዊ ኣገባብ ቓሌሲ ተመራጺ መርሆ ንዱሞኽራሲያዊ ሇውጢ 

ስሇ ዜኾነ ተቀቢሌኩም ኣጽዴቅዎ ። ብኹናት ዜመጽእ ስርዓት ብኹናት ከኣ እዩ ዜወዴቕ ። ብዜተረፈ እዝም ብእተፈሊሇየ  ስነ ሓሳብ 

እተሃንጹ ዑጡቓት ጉጅሇታት፡ ናይ ሃይማኖታውያንን ፡ብሔራውያንን ፡ ዕሌማናውያንን ሕዜኩምከ ፡ማርሻ ናበይ ?   

 

 ዜሇዓሇማዊ ዜኽሪ ንስዉኡትና! 

 11/14/2011 

ክብሮም ግረነት     

  

  

 


