
     

ኣኼባ ሓው ሰመረ ኣብ ህይስቶን ከመይ ነበረ? 

ውልቃዊ ትዕዝብትታተይ 

ኪሮስ ዮውሃንስ 

 

              ህይስቶን ገና ቀዝሒ ልደት ኣይገደፋን፡፡ እቲ ንፋስ ዝተሓወሶ ዝሑል ኣየር ክሳብ ኣንጉዕ ክኣቱ ዓቕሚ ነይርዎ፡፡ 

ሰመረ ሃብተማሪያም ብዛዕባ እቲ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ዝተገብረ ርክክብ ዉዱባት ኤርትራ ከመይ ነበረ ንህዝቢ ንምሕባርን 

ካብ ህዝቢ ሃሳባትን፡ ነቐፌታን ፡ ርኢዩቶን ንምእካብ ናብ ህይስቶን ከም ዘቕንዕ ሓቢሩኒ ነይሩ ኢዩ፡፡ ሽሕ እኳ ህይወተይ 

ንጎይታ ሂበ፡ በቲ ጎይታ ዝመርሓኒ ጎደና ልበይ ክቓኒ ለይቲ ምስ መዓልቲ ዝጽዕት ዘለኹ እንተኾንኩ “ ኢድካ ክትገብሮ 

እትኽእል ንሰብ ሰናይ ኣይትኽልኣዮ” ዝብል ኣብ ምሳሌ ዝርከብ ጥቕሲ ንምትግባር ወርትግ ልበይ ምስ ኣንቐልኵ’የ፡፡ ሓው 

ሰመረ ኸኣ ከም ዓርከይ ኢዱ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ዓቕመይ ዘፍቕዶ ክተሓባበሮ ብሕልና ድልው’የ ነይረ፡፡ ዘይሩ ዘይሩ ድማ 

ሓው ሰመረ ኣብ እንግድዑ ተሰኪምዎ ዘሎ ሓላፍነት ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ዋጋ የኽፍሎ ኣሎ ኣዳዕዲዔ ስለ ዝፈልጥ ካልእሲ 

ይትረፍ ኣብ ጎኑ ኮይነ “ ኣጆኻ ኣስልጦ ይሃብካ” ምባል ሕልናዊ ሓላፍነተይ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ኢዩ። በዚ መንፈስ እዚ 

ድማ ብዛዕባ ውዕሎ ሰመረ ኣብ ህይስቶን ከመይ ነበረ ብዓቕመይ ክሓናጥጥ ሕልናይ ዘለዓዓለኒ፡፡ 

           እቲ ናይ ኣኼባ ቖጸራ ሰዓት 5፡00 ድ.ቀ ብምንባሩ ምስ “ተራፊክ” ህይስቶን” ገልጠምጠም እንዳበልኩ ንሓው 

ሰመረ ካብቲ ዝነብሮ ሆተል ናብቲ ኣኼባ ዝግበረሉ ሆቴል ክወስዶ ሞተር መኪናይ ዘልዓልኩ፡፡ ካብ ዝሓለፉ ብዙሓት 

ዝተሳተፍክዎም ኣኼባታት እዚ ናይ ሕጂ ኣኼባ እውን ፍሉይ ክኸውን ይኽእል’ዩ ዝብል ግምት ኣይነበረንን፡፡ ብሓኽሊ ዶ 

ብሓኸለ ? ክንብል ኣብ ዝንግሪር ሓንቲ ሕቶ ክንደይ ግዜ ሸንኮለል ኢልና ዘይወጻኣና? 99% እንዳተሳማማዕና ሓንቲ ሕቶ 

ክሳድና ሓኒቓ ክንደይ ግዜ ዘዕፈረትና? ብተስፋ ተጀሚሩ ኣብታ ናይ “ዜሮ” ሰዓት ቢቲቢቶ ዝኣተዎ ኣኼባታት፡ ኣብዘን 

ዝሓለፋ ዓስርተው ኣርባዕተ ዓመታት ስለ ዝፈልጥ፡ ብዙሕ ትጽቢት ኣይነበረንን፡፡ እኳ ድኣ ንሓው ሰመረ ኣብታ ቦታ 

ከብጽሖ እሞ ብሓደ ወገን ጽግዕ ኢለ ነቲ ዝበሃል ሰሚዔ ክወጽእ’የ ንኣእሙረይ ብቕድመ-ኵነት ኣዳለዮ፡፡ ሓቒ ንምዛራብ 

ድማ ኣብ ናይሮቢ ዓስርተው ሓደ ዝኣኽላ ተቓወምቲ ውዱባት ብወከልተን ርክክብ ከም ዝገበራ፡ መደረኽ እውን ነቲ 

ርክክብ ንኽካየድ መሪሕ ተራ ከም ዝተጻወተ፡ ካቡኡ ሓሊፉ ከምቲ ልሙድ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዋዕላ፡ ኮንፍረስ ዝግበር “ 

ፖለቲካዊ ጫሕ-ቑርንጫሕ” ኣብ ፓል ቶክ ስለ ዘይተኸታትልክዎ፡ ሓፈሻዊ ስእሊ ጥራይ’ዩ ነይሩኒ-ብዛዕባ ዋዕላ ዉዱባት 

ናይሮቢ፡፡ 

        ንሓው ሰመረ ካብ መዕረፊ ቦቱኡ ከልዕሎ ከለዅ ፡ እቲ ኩሉ ግዜ ዝፈልጦ ሰመረ ኮይኑ’ዩ ጸኒሑኒ፡፡ ዳእላ፡ ሰሓቕ፡ 

ፍሕሽውነት ካብ ገጹ የንብብ ነይረ፡፡ ነታ ኣብ የማን ኢዱ ዘንጠልጠላ ጸላም ሳንጥኡ፡ ክራቫታ ምስ ስረን-ጁባን ጥምት ምስ 

ኣበልኩ፡ ሓደ ሚኒስተር ናይ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ኢዩ ኣብ ኣእሙረይ ቕጅል ኢሉኒ፡፡ ጽቡቕ ምሕላም ድማ ዝኸልኣካ ሰብ 

የልቦን፡፡ እዚ ሕልሚ እዚ ግና ካብ “ዕርክነት” ዝመንጨው ሕልሚ ኣይኮነን፡፡ እንታይ ድኣ “ እዛ ሃገር ዕድል እንተገይራ” 

ከም ሰመረ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣብ ስደት ዝቕመጡ ኤርትራውያን ንሃገርና ካብቲዘላቶ ኵነታት ከም ፎኔክስ ካብ 

ሓሙዅሽቲ ብሓይሊ ፈጣሪ ከልዕልዋ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝተኣማመን’የ፡፡ 



       ነቲ ፊሽ ፊሽ ዝብል ዝነበር ቀዝሒ ዝጠነሰ ኣየር ክጻወሩ ክመስሉ ቡን “ስታር ፓክስ” ኣብ ኢዶም ዓቲሮም ኣብ ግዳም 

ሂልቶን ሆቴል ወጃዕጃዕ ዝነበሩ ጎፍ ኢሎሙና፡፡ ከምእውን ኣብ “ላቢ” ናይቲ ሆቴል ኮይኖም ሙቝር ዕላል ዘዕልሉ፡ ነቲ 

ኣፋፊት ኣኼባ ዝግበረሉ ኣዳራሽ ማዕረግ ሂቦሞ ነይሮም፡፡ ቖጸራ ሓበሻ ዝብል እኳ ኣብ ርእሰይ የሽከርክር እንተነበረ፡ ኣኼባ 

ግና ሕደት ደቓይቕ ኣሕሊፉ ኢዩ ብሓው ሃሲን ብወግዒ ዝተጀመረ፡፡ 

         ሓው ሰመረ ነቲ ኣኼባ ብቛንቛ ዓረብ ብምጅማሩ ነቲ ኣብ ቛንቛ ዓረብ ዘለዎ ምልከት ንምርኣይ ዘይኮነስ ነቶም 

ካቡኡ ንላዕሊ ነቲ ቛንቛ ዝፈልጥዎ “ ኣርሙኒ” ብምባሉ ዘለዎ ኣኽብሮት’ዩ ዘንጸባርቕ ነይሩ፡፡ እዚ ንባዕሉ ርእሱ ዝኸኣለ 

ብልጫ’ዩ፡፡ ቛንቛታት ምፍላጥ ጸጋ ስለ ዝኾነ፡፡ ሲዒቡ ነቲ ብምስላታት ዝተዓስለ ትሕዝቶ ዘለዎ መደረ ከስምዕ ከሎ፡ ሽሕ 

እኳ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ዝዓበዅ እንተኾንኩ ፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጽላል ገረብ ኣቦታትና ዋዕላታቶም ክገብሩ ከለው 

ዝጥቐሙሉ ላህጃን ወረጃ ባህልናን የንጸባርቕ ምንባሩ ክስእል ግዜ ኣይወሰደለይን፡፡ እቲ ከም ንዳእቲ ብምስላ ዝጥመር 

ዝነበረ “ንሓድነት” ዝጽውዕ መደሩኡ ድማ ዝያዳ ተሰማዕነትን ኣቓልቦን ክስሕብ ኣኺልእዎ ኢዩ፡፡ ርግጸኛ’የ ኸኣ ነቶም 

ብዕድመ ድፍእ ዘበሉ ኣቦታትና ንድሕሪት መሊሱ “ ህግደፍ” ያታናን ክብርናን ኣሕዲግና ከም ዘሎ ኣብ ዓሙቕ ኣስተንትኖ 

ክኣትው ቀሲብዎም ይኸውን፡፡ እቲ ዘገርም ሓው ሰመረ ኣብ ስደት ዝዓበየ ክንሱ ባህሉን ቛንቑኡን ክዕቕብ ምኽኣሉ ክሳዕ 

ክንደይ ንባህሉ ዓቢ ክብረት ከም ዝህቦ መረጋገጺ ኢዩ፡፡  

      ሓው ሰመረ ነቲ ቅርጡውን ረዚንን መልእኽቱ ብድሕሪ ምሕላፍ መድረኽ ንሕቶን መልስን’ዩ ዕድል ሂቡ፡፡ ኣብዚ 

ኣኼባ ዝይዳ እቲ ደስ ዘብል ብዕድመ  ናኣሽቱ ክሳብ ሰብ ጸጋ ዕድመ ከምእውን ተጋደልቱ ህ.ግ.ሓ.ኤ ን ተጋደልቲ ተ.ሓ.ኤ 

ብሓደ ብምክፋሎም ኢዩ፡፡ እዚ ድማ ንምጻኢ ተስፋ ዝህብ ጅማሮ’ዩ፡፡ 

         እቲ ኣብ ኣኼባ ዝወረደ ሕቶን ርእይቶን ነቐፌታን ንኹሉ ክትዝርዝሮ ዘጸግም ስለ ዝኾነ ሓፈሻዊ ሓሳብ ጥራይ 

ኣስፊረ ክሓልፍ’የ፡፡ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣኼባታት ኣብ መጻኢብቪድዮ መልክዕ ወይ ኣውዲዩ ተቐዲሑ ንህዝቢ 

እንተዝዝርጋሕ ሓጋዚ’ዩ ዝብል ርእይቶ ኣሎኒ፡፡ 

                ሓው ሰመረ ነቲ መድረኽ መን’ዩ እንታይ’ዩ ዕላሙኡ ዝብል ሕቶ ንጹር ዝኾነ መልሲ ዝሃበ ይመስለኒ፡፡ 

መድረኽ ከም ስሙ ነቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተረሓሒቝ ዘሎ ተቛወምቲ ውዱባት ንምቕርራብ ናይ “ ካታሊስት” ስራሕ 

ዝሰርሕ እምበር ንባዕሉ ፖለቲካዊ ዉዱብ ወይ ሰልፊ ከምዘይኮነ ኣነጺሩ፡፡ ምሱኡ ተተሓሒዙ ካብ ብዙሓት ዝሕተት ዝነበረ 

ሕቶ “ ትማሊ ምስቲ ረጋጺ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ቦታ መሪሕነት ዝነበሩ፡ ሕጂ ተመሊሶም ከነቐራርበኩም ክብሉና ከለው 

ከመይ ኢልና ንኣምኖም?” ዝብል ሕቶ’ዩ ዝነበረ፡፡ ሓው ሰመረ ከመዚ ዓይነት ስክፍታት ክህሉ ንቡር ሙዃ ግና ክንዕወት 

እንተኾይና ነቲ ስርዓት ጠጠንጢኖም ዝመጹ እንዳሓቖፍና ምስ እንኸይድ ጥራይ’ዩ፡፡ እዚ ግና ዕሙት እምነት ንእመኖም 

ዘይኮነንስ ጥርጣሬታትና ኣብ ቦቱኡ ከሎ፡ ክንየው ከም ሃገርን ህዝብን እንታይ የርባሕና ጠሚትና ናይ ምጽውዋር ዓቕምና 

ክብ ከነብል ኣሎና፡፡ ቐጺሉ ሓው ሰመረ “ ኣነ ንባዕለይ እውን ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ስክፍታት ነጻ ኣይነበርኩን” ብድሕሪ 

ምባሉ ንኣብነት ኣምባሳደር ዓንደማሪያም ናብ ደምበ ተቛውሞ ሃንደበት ምስ ተሓወሰ ከም ባህልና “ ደሓን ዶ ዊዒልኩም ” 

እኳ ዝበሃል ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ነቐፌታዊ ግጥሚ ጺሒፈ ነይረ ብምባል መረጋግጺ ሂቡ፡፡ ምስ ግዜ ግና ቀሪቡ ምስ 

ፈለጥክዎም እቲ ዝነበረኒ ስክፍታት እንዳተቐንጠጠ መጺኡ፡፡ ስለዚ ሓቖፍቲ እምበር ነጸግቲ ብዘይሙዃና ንሕና ንረብሕ 

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ድማ ይኸስር ዝብል መልሲ ሂብሉ። 

                 እቲ ካልኣይ ስክፍታ ኣብ ዋዕላ ርክክብ ዋዕላ ናይሮቢ ዓስርተው ሓደ ዝኣኽላ ውዱባት ጥራይ’የ ተሳቲፈን 

ነተን ዝተረፋ ናይ ምቕርራብ ሓሳብ ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ፡ ሓው ሰመረ ኣካል እታ ንምቕርራብ ዝተመዘዘት ብሙዃነይ ኣብ 

ቀጻሊ ስራሕ ተጸሚዱ ከም ዘለኹ ዝብል ሓሳብ ወስ ብድሕሪ ምባሉ፡ ኣብ ርክክብ ዋዕላ ናይሮቢ ዝተገብረ ናይ ቴክኒክ 

ጸገማት እንተሎ ብምእራም እቲ ጸገማት ካብኡ ንላዕሊ ዝምጠጥ እንተኾይኑ ድማ ሓደ ኤርትራዊ ንድሕሪት ከይተርፍ ዋላ 

ተንበርኺኽና እውን ክንልምኖም ጸገም ከም ዘይብልና ዝብል ካብ ውሽጢ ልቡ ዝነቐሉ ድሌት ነቲ ኣኼበኛ ብምሕባሩ ልቢ 

ብዙሓት ዝተንከፈ’ዩ ነይሩ፡፡ ነቲ ድሕሪ ኣስታት ሽድሽድተ ወርሒ ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ኩሉ-ሓቖፍ ዝኾነ ዋዕላ 

ኤርትራውያን፡ኩሉ ክሳተፉ ዝከኣለና ክንጽዕር ኢና ብምባል ተስፉኡ ገሊጹ፡፡ 

             ኣብ ዋዕላ ርክክብ ናይሮቢ ኣብ ልዕሊ ሓው ሳልሕ ጋዲ ዘጓንፈ ብኸመይ ከም ዝተኣለየ ክበርሃሉ ዝሓተተ ሓደ 

ተሳታፊ እቲ ኣኼባ፡ ሓው ሰመረ ዳርጋ ኣብ ደምበ ተቛውሞ ዘይልሙድ ነገር “ ተጋጊና ኣብ ጌጋ ውዒልና ከምዚ ዓይነት 



ከይድገም ድማ ምስ ነብስና መብጽዓ ኣቲና ኢና” ክብል ነቲ ዝተገብረ ጉድለት ብዘይሽፍንፍን “ ተጋጊና” ብምባል ብምቕባሉ 

ካብቲ ኣዝዩ ዝመሰጠንን “ ተስፋ ባ ኣሎና” ዝበልኩሉን ኢዩ፡፡ ብሓቒ ኣብ ኣልባብ እቲ ተሳታፋይ እቲ ኣኼባ እውን ከሙኡ 

ዓይነት ድርኺት ምፍጣሩ ዘተሓትት ኣይኮነን፡፡ እዚ ክልመድ ዘለዎ ውርጹጽ ባህሊ’ዩ፡፡ ስርዓት ህግደፍ ዕስራን ክልተን 

ዓመታት ጌጋ ገይሩ፡ ሓንቲ መዓልቲ ጌጋ ገይረ ወጺኣቶ ኣይትፈልጥን፡፡ እዚ ሕማም ጉልሓይ ዝኾነ ምስ ጌታትካ ትርብብ 

ምባል ተጻይ ለውጢ ስለ ዝኾነ ካብ ሱሩ ክመሖ ኣለዎ፡፡ ኣብ ደምበ ተቛውሞ እውን ሊሒሙ ኣብ ጌጋታና ጠንቕላላዕ 

ክንብል ዓመታት ከሲርና ኢና፡፡ ንሓው ሰመረ ድማ ምስጋና ይግብኦ ብድፍረት ንጌጋ “ጌጋና” ምባሉ፡፡ 

            ሓደ ሕቶ እውን ብኣባል ስምረት ቀሪቡ ነይሩ፡፡ እቲ ሕቶ ዝያዳ መድረኽ ንዋዕላ ርክክብ ናይሮቢ ክገብሮ ከሎ 

ብሓላፍ ዘላፍን ኮነ ኢልካ ንዘድለይዎ ኣካላት ጥራይ ብምዕዳም ሙዃኑ ዝርዝር ዝኾነ ዝክፍታቱ ንሓው ሰመረ ኣካፊልዎ፡፡ 

እቲ ዕድመ ንኹለን ፖለቲካዊ ዉዱባት ክፉት ምንባሩ፡ ናብ ኩለን ድማ ሓደ ጻውዒት ዝሓዘ መልእኽቲ ከም ዝተሰደደ፡ 

ኮይኑ ግና ቴክኒካዊ ጸገማት ኣይነበሮን ክብል ኣይደፍርን፡፡ እቲ ጌጋታት ኣብ መጻኢ ከይድገም ድማ ንጽዕረሉ ከም ዘሎና፡፡

ብፍላይ ድማ ዋዕላ ናይሮቢ ብሱቱር ክትሓዝ ካብ ዝቐሰብዎ ኵነታት ሓደ ስርዓት ህግደፍ ከይሃጅሞ ስለ ዝተፈርሔ ምስ 

መርቶዖታቱ ብምስናይ ነቲ ሕቶ ብግልጺ መልሲ ስለ ዝሃቦ፡ እቲ ሓው ኣብ መወዳእታ እቲ ኣኼባ ርእይቱኡ ከስፍር ከሎ፡ 

ሽሕ እኳ ገና ዕቓቤታት እንተለዎ  ብጉሉጽ መልሲ ሓው ሰመረ ከም ዝዓገበ፡ እዚ ድማ ካብ ውዱባዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ነጻ 

ወጺና ብሃገርን ህዝብን ደረጃ ሓሲብና ብሓደ ክንሰርሕ መርሖ ከም ዝኸፍት ሓጎሱ ገሊጹ፡፡ ኣብዚ ከስምረሉ ዝደሊ ነገር 

እንተሃለው ነቲ ዝነበረ ሕቶን መልስን ቓል ንቓሉ ንምድጋም ዘይኮነንስ ሓፈሻዊ ዝኾነ ሓሳባቱ ንምትሕልላፍ ኢዩ፡፡ ጌጋታት 

እንተለዎ እውን ናተይ ጌጋ ከም ዝኾነን ክእረመሉ ድልው ኢየ፡፡ 

        ኣብ ሓው ሰመረ ዝረኣኽዎ ብልጫ ነቲ ዝመጾ ሕቶ ይዅን ነቐፌታ ብዘይ ነድሪ ይዅን ቝጥዔ ብህዱእ መንፈስ 

ይምልሶ ብምንባሩ ኢዩ፡፡ ልዕሊ ኹሉ ዝመሰጠኒ ድማ ትሕቱኑን ልቦኑኡን ኢዩ፡፡ እዚ ኹሉ ግዳማይ ነጸብራቕ ግና ካብ 

ደንጋጺ ዝኾነ ልቡ ዝምንጭው ኢዩ፡፡ መጽሓፍ ቑዱስ “ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ኢያ ትዛረብ ” ይብል፡፡ 

         ዝይዳ ኵሉ ልበይ ዝተንከፈነን ዘስቖርቖረንን ድማ ብሓንቲ ተጋዳሊት ህ.ግ.ሓ.ኤ ዝነበረት ጅግና ኣብ ልዕሊኣን 

ብጾታን ዝወረደ መግደራ ከምዚ ኢላ ነቲ ተሳታፋይ እቲ ኣኼባ ኣካፊላቶ፡፡ 

                 ኣነ ካብተን ልዕሊ ዕስራን ሓሙሽተን ሽሕ ዝኾና ደቒ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ህ.ግ.ሓ.ኤ ኣብ ሓደ ጎልጎል ብዘይ 

ቅድመ ምድላዋት ዝተፋነኹ ኢየ፡፡ ስለዚ እዚ ስርዓት ፈለማ ኣብ ልዕሊና ኢዩ ሃስያ ኣውሪዱ፡፡ ዓገብ ዝበለልና ሰብ 

ኣይነበረን፡፡ በዚ ሰሪ ነብሰን ዝቐተላ፡ ኣብ ባሕሪ ጠሊቐን ዝሞታ ተጋደልቲ ይፈልጥ፡፡ ኣብ ኤርትራ ውሑዳት ኢዮም 

ዝጽዩቑ ዘለው፡፡ እዚ ክንርዳእ ኣሎና፡፡ ብኣልማማ ህ.ግ.ደ.ፍ ምባል ንዓና እውን ዝውስኽ ኢዩ፡፡ ንሕና ግና ከም ሰብና 

ብዱላት ኢና፡፡ ብምባል ልቢ ብዙሓት ተንኪፋ፡፡ 

               ሓው ሰመረ ዕድል ኣይገበረናን ኣይለበምባንን እምበር ከማኺ ጅግና ቀይሕ መንጸፍ ኣንጺፍና ክንቕበልክን ኢዩ 

ዝግባእ ነይሩ፡፡ ኮይኑ ግና ሕጂ እውን ተስፋ ኣይንቖርጽን ከም ልምዲ ናይ እዚ ዓዲ ብድድ ኢለ “ ሃግ” እንተሓቖፍኩኽስ 

እንታይ ይመስለኪ ብምባል ካብ ወንበሩ ብድድ ኢሉ ሓቝፍዋ፡፡ ሓው ሰመረ ክብረት ይሃብካ፡፡ ዘመን ምፍልላይ ኣብቒዑ 

ዘመን ምትሕቝቛፍ የምጽኣልና፡፡ 

              ኣኼባ ምስ ተወድኤ ኣብ ግዳም ክልተ መንእሰያት ካብቲ ኣኼባ ዓቢ ተስፋ ከም ዝገበሩ ብድሕሪ ምትንባህ፡ 

ሓደ ለባም ሕቶ ንሓው ሰመረ ሓቲትዎ፡፡ 

             “ ኣበይ ኢኻ ተወሊድካ ዓቢኻ?” 

            “ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ፡፡ ኣብ ሕቍፊ ጀብሃ ኣብ ሱዳን ዓብየ፡፡ ዝበዝሔ ክፋል ህይወተይ ድማ ኣብ ስደት 

የሕሊፈዮ” 

           “ ገሪሙኒ እኮ….ክንድዚ ዓቕልን ህድኣትን ድኣ….” 

 



እዚ ዘረጋግጾ ነገር እንተሃልው ቅድም ቀዳድም ነብስና ክንልውጥ ከም ዘሎና ኢዩ፡፡ እቲ ምስጢር ድማ ኣብቲ ሱርና ዝኾነ 

ባህልናን ያታናን ኢዩ ዘሎ፡፡  

 

ኪሮስ ዮውሃንስ 

                   

 

  

       

           

 

       

 

                           


