ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

ነባሪ ሰላምን ዘተኣማምን ምዕባለን፡ ካብ ነጻ ምንቅስቓስ
ፖ/ሰልፍታትን ወሳንነት ህዝብታትን ወጻኢ ዘይሕሰብ 'ዩ!!
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍን ዝተፈላለያ ናይ ዜና ትካላቱን፡ ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት ከምዝኾነት ከእምኑ ክንደይ
ዘይሃውተቱ፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ኤርትራ ካብ ኩለን ጎረባብታ ሃገራት፡ ብሰላምን ምርግጋእን ዝተፈለየት፡ ናይ ቶኽሲ ድምጺ
ዘይስማዓላ፣ መራሒ ሃገር ብዘይ ዋርድያ ኣብ ጎደናታት ሸናዕ እናበለ ክዛወር ዘይስከፈላ ቅስንቲ ሃገር እያ ብምባል ብዘይሕንከት
ክሰብኩ ይስምዑ እዮም። ብርግጽ እዚ ሓሶት'ዚ ነቶም ብረመጽ ሓዊ እናተጠበሱ ዝርከቡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡
መንእሰያትና ድማ፡ ብፍላይ ንምእማኖም ተባሂሉ ከምዘይኮነ፡ ዘይክወል ሓቂ እዩ። ሃገር ከም ዑንቂ ጸቢባቶ፣ ዝረገጻ መሬት
ከይትሕስወሉ ምትእምማን ስኢኑ፡ ብራዕድን ሽበራን እናተሓቑነ ዝነብረላ ዘሎ ሃገር፡ ''ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት እያ'' ዝብል
ጽውጽዋይ እንክሰምዕ ዘየደንጹዎ ኣይኮነን።
ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ እተፍርሖን፡ ብማዕዶ ዝፍንፍናን ድማ፡ እዛ ነጻ ምንቅስቓስ ናይ ሰልፍታት እትብል መትከላዊት
ጭርሖ እያ። እዚኣ'ሞ፡ ባዕሉ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ሰነ 20-1991 መዓልቲ ሰማእታት፡ ''ድሕሪ ሕጂ ናይ
ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቀድን እዩ....'' ብምባል ዝኾነና ብምዃኑ፡ ''ኣብ ኤርትራ ናይ ሰልፍታት ብዙሕነትን ነጻ ምንቅስቓስን
ፍቑድ እዩ'' ኢሉ ከደናግር ፈጺሙ ዘይሓስቦ
እዩ። ብርግጽ፡ ብውሽጢ ውሽጢ፡ ነቶም ''ሃገራውያን'' ዝብሎም፡ ብሰልፊ
ተወዲቦም ክንቀሳቐሱ ምፍቃድና ኣይተርፍን እናበለ፡ እናንባሃቑ ክጽበዩ ዝገብሮም፡ ካብ ህግደፍ ብመሰረቱ ዘይፍለ ባህርያት
ዘለዎም ጸገንቲ ፖሎቲከኛታት ምህላዎም ስዉር ኣይኮነን።
ናብ ቀንዲ ቁምነገር ኣርእስትና ክንምለስ፤ ኣብ ሓደ ሃገር ዘተኣማምን ሰላም ዝሰፍን፡ ብመሰረቱ ኣብ ዘተኣማምን ቁጠባዊ
ምዕባለ ምስ ዝስረት እዩ። ብርግጽ ምዕባለ ክበሃል እንከሎ፡ ዘበናዊ ኢንዳስትሪታት፣ ምዕቡል ሕርሻዊ መሳርሒታት፣ ዘበናዊ
ህንጻታትን ትሕተ ቅርጻን ምዕባለ ሳይንስን ተክኖሎጅን ምስፍሕፋሕ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን።
ምስ'ዚ ጎድኒ-ንጎድኒ ናይ
ህዝብታት ናይ ስራሕ ዕድል እናሰፍሐ፡ ናይ መነባብሮ ውሕስነት ብቐጻልነት እናተረጋገጸ ክኸይድ ይህልዎ። ህዝብታት ካብ
ዘየቋርጽ ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ዘተኣማምን ምዕሩይ ተጠቃምነት ከውሕሱ ግድን የድሊ፤ ነዚ ሓለዋን ዋሕስን ዝኸውን ድማ፡
ንክውንነት እታ ሃገርን ህዝብታታን ዘንጸባርቕ፡ ኣብ ክሊ ቅኑዕ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብወሳንነት ህዝቢ ዝምረጽን በብእዋኑ ቁጽጽርን
ምትሕስሳብን ዝግበረሉ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክትከል ይህልዎ። ኣብ ዘየቋርጽን ቀጻልን ቁጠባዊ ምዕባለ
ዝተመስረተ፡ ብህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ጥቡቕ ሓለዋን ክንክን ዝግበረሉ፡ ናይ ህዝብታት ንጡፍ ተሳትፎን ምዕሩይ
ተጠቃምነትን ዘረጋግጽ ስርዓት፡ ዘተኣማምንን ቀጻልን ሰላም የውሕስ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ሃገሩ ኣብ ቀጻሊ ቁጠባዊ ምዕባለ
ዝተመስረተ፡ ብህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስልጣን ዝመሓደር ናይ ህዝቢ ምዕሩይ ተጠቃምነት ዘረጋግጽ ስርዓት፡ ዓንዲ ማእከል
ሰላምን ውሕስነት ቀጻልነቱን ባዕሉ ህዝቢ ስለዝኾነ፡፡
ብኣንጻሩ፡ ኣይኮነንዶ ኣብተን ገና ኣብ መስርሕ ምዕባለ፡ ታተ ኣብ ምባል ዝርከባ ዘይማዕበላ ሃገራት፡ አብተን ኣብ ዘሎናዮ ዘበን፡
ብኢንዱስትርያዊ ምዕባለ ሰማይ ዝዓረጋ ሃገራት፡ ሰላመን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክዝረግ፡ ኣብ ቅልውላውን ሕንፍሽፍሽን
ክሽመማ ንዕዘበን ኣሎና። እቲ መሰረታዊ ምኽንያት ድማ፡ ናይ'ተን ሃገራት ሰማይ ዝዓረገ ቁጠባዊ ምዕባለ፡ ገቢቶም ዝሓዙ
ዋናታት ውልቀ-ሰባት ምዃኖም እዩ። መንግስቲ ድማ፡ ነዚኦም ዋርድያ ኮይኑ፡ ረብሓኦም ዘውሕስን ዝከላኸልን መሳርሒ
ብምዃኑ ጥራሕ እዩ። ብኣንጻሩ ኣብዝሓ ህዝቢ፡ ካብ ኣጠቓላሊ ምዕባለ ሃገር፡ ውሑስ ተጠቃምነት ኣይረክብን ጥራሕ ዘይኮነስ፡
በብዋኑ ብሽቕለተ ኣልቦነት ኣብ ከቢድ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላው እናተረግረገ፡ ንሂወቱ ውሕስነት እናሰኣነ ዝኸደሉ
ኩነታት ክፍጠር ንዕዘብ፤ ብሰንኪ ዘይረዊ ድልየት ውሑዳት ብሃብቲ ዝጸገቡ ውልቀ ሰባትን መንግስታቶምን በብእዋኑ
ዝኽተሉዎም ፖሊሲታት፡ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ዘውርዱዎ በደልን ሕሱም ምዝመዛን ምኽንያት ብምግባር፡ ውሑዳት ሰብ ጸቢብ
ረብሓ፡ ንብዙሕነታዊ ክውንነት ህዝብታትን ድሑር ስምዒታትን እናተበለጹ፡ ጉጅላዊ ረብሓኦም ከማልኡ፡ ንዓለምና ብስእነት
ሰላምን ምርግጋእን ክትሕመስ ይገብሩዋ ምህላዎም ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንርእዮ ዘሎና ዘሕዝን ክውንነት እዩ።
እዚ ሎሚ ንዓለምና፡ ኣብ ከቢድ ስግኣት ኣውዲቑዋ ዘሎ፡ ምስ ሃይማኖት ዝተኣሳሰረ ጥሩፍ ምንቅስቓስ፡ ውጽኢት ናይ'ቲ ሃብቲ
ሃገራት ኣብ ኢድ ውሑዳት እናተኣከበ፡ ብዙሓት በብእዋኑ ኣብ ዝኸፍአ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው እናጠሓሉ ምምጸኦም

ዝሰዓበ ሕሱም ድኽነት፣ ጥሜትን ዓጸቦን ዝወለዶ ምዃኑ፡ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ኣብ ቀጻልን ዘየቋርጽን ምዕባለ፡ ኣብዝሓ
ህዝብታት ምዕሩይ ተጠቃምነት ዘረጋግጹሉ ኩነታት እንተዘይተፈጢሩ፡ ኣብ ዓለምና ዘተኣማምን ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን እዩ
ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ጥራሕ እዩ።
ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ መሰረታዊ ሓቅታት ሙርኩስ ብምግባር፡ ኤርትራ ሃገርና፡ ከም'ቲ ኢሳይያስን ደቀ መዛሙርቱን
ከይሰልከዩ ዝዋጥዩሉ፡ ''ኤርትራ ናይ ሰላም ደሴት'' ክትከውን ዘብቃዓ 'ሓሰኻ' ኣሎዋ'ዶ ኢልና ምስ እንሓትት፡ ኣዕሚቕካ
ብምፍሓር ሓቅታት ንምርካብ ዘድክም የብልናን። ብልዕልነት ኢሳይያስ እናተመርሐ ናብ ዓወት ገጹ እናተቐራረበ ዝመጸ
ህግሓኤ፡ ካብ ድሮ ነጻነት ጀሚሩ ንህዝብታት ኤርትራ ዝኣተወሎም መብጻዓታት ቆጺርካ ኣይውድኡን። ኣብ ድሮ ነጻነት፡
ኢሳይያስ፡ ባዕሉ፡ ''ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈና፡ ቅርሺ ዝኸፈለን ሚልዮን ዝኸፈለን ብማዕረ ዝነብረላ ማሕበራዊ ፍትሒ
ዝሰፈና ሃገር ክትከውን እያ'' ኢሉ ተመባጺዑ ነበረ። ኣብ'ዚ ጥራሕ ግን ደው ኣይበሉን፡፡ ኤርትራ ብቁጠባዊ ምዕባለ ከም
ሲንጋፖር፡ ብወታደራዊ ሓይሊ ድማ ከም እስራኤል ክትከውን እያ ዝብል ብትምክሕቲ ዝሰኸረ ዘይተማእከለ ወፈራ ተኻይዱ
እዩ። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂኸ እንተኢልና፡ ብዝተፈላለዩ ወገናት እናተገለጸ ከምዝመጸ፡ ቁጠባዊ ምዕባለ ኤርትራ ከም ሽንቲ
ግመል ንድሕሪት እናንከራረወ ክወርድ'ምበር፡ ነተን ኣብ ጽባሕ ሓርነት ዝተራእያ ዝተወሰና መንቆሕቋሕታታት'ውን ዓቂቡ
ክጓዓዝ ኣይከኣለን። ንውሽጣዊ ኩነታት ህግደፍ ዝፈልጡ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ስልጣን መንግስቲ ህግደፍ ዝሰርሑ ዝነበሩ
ወገናት፡ ብተደጋጋሚ ከም ዘረጋገጹዎ፡ ቁጠባ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኢሳይያስን ሓጎሽ ኪሻን ዝመርሑወን ትካላት
ህግደፍ እናወደቐ መጺኡ እዩ። ብኣንጻሩ፡ ድሕሪ ነጻነት ሃገሩ ኣልሚዑ ንባዕሉ ክጥቀም፡ ካብ ፎቖዶ ስደት ናብ ዓዲ ዝኣተወ
በዓል ሃብቲ ወዲ ሃገር፡ ኣብ ጉዕዞ፡ ብብልሹውን ገባትን ኣሰራርሓ ህግደፍ፡ ሳንሳን ኢሉ በተኽ ዝተረፈን፡ ዕድል ዝረኸበ ድማ፡
ናብ ዝነበሮ ዓዲ ይኹን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ተሰዲዱ ዳግም ሂወት ክዘርእ ላዕልን ታሕትን ዝብለሉ ኩነታት እዩ
ማዕቢሉ። ቁጠባ ኤርትራ ብሰንኪ ገባቲ ፖሊሲ ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ እናተዳቐቐ፡ ህዝቢ ኣብ ሹቕ ሕድሪ ህግደፍ፡ ናይ ኩቦን
ወረቐት ሒዙ፡ ለይቲ ምድሪ ብመስርዕ መሕደሪ እስትንፋስ ዝኾነኦ ሃለኽቲ ኣቑሑ እናሸመተ፡ ሰልከም እናበለ ሂወቱ ክመርሕ
ተገዲዱ ኣሎ። ኣብ ሃገሮም ቀሲኖም ምንባር ዝሰኣኑ ድማ፡ በብመዓልቱ ብኣሽሓት፡ ውሕስነት ዘይብሉ ስደት ክመርጹ ይግደዱ
ኣሎዉ።
ናይ ሃገር መራሒ እየ ዝብል ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ርኡይ ሕጽረት፡ ቀረብ እኽሊ፣ ማይ ኣገልግሎት፣ መብራህቲ፣
ነዳዲ...ወዘተ ኣጨኒቑዎ፡ መፍትሒ ከናዲ ምስ መሳርሕቱ፣ ህዝቡን ፈተውቱን ክንዲ ዝላዘብ፡ ተሰልቢጡ፡ ''ሰብ እዩ ናብ ማይ
ዘለዎ ዝኸይድ'ምበር ማይ ኣይኮነን ናብ ሰብ ዘለዎ ዝመጽእ'' ክብል ብብደዐ ክምድር ተሰሚዑ እዩ። ኣቱም ሰባት፡ እቲ በዓል
ጉልበትስ ይፈትኖ፡ እቶም ዝሰንከሉ፣ ዝሓመሙ፣ ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዲኸ፡ ከመይ ገይሮም ናብ ማይ ዘለዎ ወሪዶም ንገዝኦም
ይመለሱ ዝብል ሕቶ ዘቕርብ ደፋር እንተዝርከብ፡ መልሲ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ እንታይ ምኾነ? ዝህቦ መልሲ፡ ''ዝወለዱዎም
መናእሰይ ደቆም ይውረዱሎም'' ከይከውን፡ ንሶም እሞ ከኣ፡ ከም ውልቀ ጥሪቱ፡ ጀሆ ሒዙ፡ ኣብ ዓበይቲ ሕርሻታት ህግደፍን
ወታሃደራዊ መኮንናትን ከምኡ'ውን ኣብ ጎቦታትን ድፋዓትን ዕድመ ንእስነቶም የብልዮ ምህላዉ ይፈልጥ እዩ። ስለዚ ኢሳይያስ፡
ንመሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ኣይኮነን ክምልስ፡ ክሰምዕ'ውን ሕልናኡ ዘይቅበል፡ ሃገር ብመንገዲ ቁጠባዊ ቅልውላውን ውድቀትን
ቁልቁል ዝኣፋ ክትንቆት ዝፈረደ ጨካን እዩ።
እምበኣርከስ፡ ናይ ኢሳይያስ /ህግደፍ ኤርትራ፡ ኣብ ቁጠባ ሃገር ሕቶ ምዕሩይ ተጠቃምነት ኢልካ ዘረባ፡ ዘይሕሰብ ጽውጽዋይ
እዩ። ህዝብታትና፡ ጨና ቁጠባዊ ምዕባለ ዓዶም ምሒር ርሒቑዎም፡ ሎሚ መዓልታዊ ሂወቶም ክዕንግሉ ዘኽእሎም መባእታዊ
ቀረብ ተሓሪሙዎም፡ ኣብ ሞንጎ ሂወትን ሞትን ክሳሓጉ ይርከቡ። ኣብ ከምዚኣ ዝኣመሰለ ህዝብታት ብዓጸቦን ድኽነትን
ዝሳቐዩላ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ/ህግደፍ ትምራሕ ዘላ ኤርትራ፡ ሰላምን ምርግጋእን ክሰፍን ኢልካ ምሕሳብስ ይትረፍ
ክሕለም ዘይክእል እዩ። ኢሳይያስ፡ ንኤርትራ ኣብ ሕፍኒ ኢዱ ጨቢጡ፡ ህዝብታትና ሕቶ ምዕሩይ ተጠቃምነት ሃብቲ ሃገር
ከልዕሉስ ይትረፍ፡ መዓልታዊ ድልየታቶም ክማላኣሎም ኣፎም ከፊቶም ከይሓቱ፡ ካብ'ታ ዝነኣሰት ኣሃዱ ዝኾነት ስድራ ጀሚሩ፡
ብዝዘርግሖ ስለላዊ መርበብ ክቖጻጸሮ ብምኽኣሉ፡ ነዚኣ ጥሒሱ ኣብ ቅርዓት ድምጹ ዓው ኢሉ ከስምዕ ዝጀመረ ድማ፡ ብዕሱባት
ናይ ድሕንነትን ጸጥታን ትካላቱ ክዕፍኖ ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት ብምህላዉ፡ ንኤርትራ ናይ ሰላምን ምርግጋእን ጸበል ክለኽያ
እንተፈተነ፡ ነቲ መኣስ ይፍንጀር ዘይፍለጥ፡ ተዓብዒቡ ዘሎ ቁጠዐን ምረትን ህዝብታትና ከቕህሞ፡ ዓቕሚ ይኹን ብቕዓት
የብሉን። ''ዝተደጎለ ሓዊ ዝጠፍአ ይመስል'' ዝብል ምስላ ኣቦው፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ባይታ ዘሎ ክዉን ሓቂ እዩ።
ዘተኣማምን ሰላምን ምዕባለን ክረጋገጽ እንተኾይኑ፡ ናይ ህዝብታት ወሳንነት ክሕሎን ክትግበርን ከምዘለዎ ኣብ ክትዕ ዝኣቱ
ኣይኮነን። ሰላም ድማ መሰረታ ኣብ ምዕሩይ ተጠቃምነት ዝተሰረተ ቀጻልነት ዘለዎ ቁጠባዊ ምዕባለ ምዃኑ ርግጽ እዩ። እዚ
ድማ ብህዝባዊ ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ዝምራሕን ዝግራሕን ክኸውን ኣሎዎ። ህንጸት ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ድማ፡ ምስ
ነጻ ምንቅስቓስ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ዘለዎ ምትእስሳር ዝጠበቐ እዩ። ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ብንቕሓት ክሳተፍ፡ ወሳንነቱ
ከረጋግጽ፡ ናይ ዝተፈላለዩ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኣማራጺታት ክቐርብሉን፡ ካብ ኩሎም መምዩ፡ ንረብሕኡን ምዕባልኡን
ዝጠቕሙዎ ክወስድ ሰፊሕ ዕድላት ይረክብ። ስለዚ ህላወን ሰላማዊ ውድድርን ፖሎቲካዊ ሰልፍታት፡ ኣብ ሰላምን ምዕባለን

ሓንቲ ሃገር ዘለዎ ተራ ዓብይ እዩ። በዚ መንጽር፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ክንርኢ እንከሎና፡ እዚ መትከላዊ ጭርሖ'ዚ ንፋሽስታዊ
መንግስቲ ህግደፍ ከም መስቀል ዝረኣየ ሰይጣን እናባህረሮ ዝነብር ዘሎ እዩ። ስለዚ ህግደፍ እንኮ ሰልፋዊ ስርዓት ኣቝሙ፡
ንህዝብታትና ብፍጹም ጨካንን ፋሽስታውን ኣገዛዝኣ ሓኒቑ ሒዙዎም ክቕጽል መሪጹ ኣሎ። ኣመራርሓ ህግደፍ፡ ኣብ ሃገርና
ቅንጣብ ትኸውን ምዕባለ ከረጋግጽ ኣይከኣለን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ደረጃ ዓፋንን ጨፍላቕን ፖሊሲታቱ ብዝኸፍአ መጠን፡ ሃገርና
ኤርትራ ኣብ ውሽጣ ክባራዕ ዝተቐረበ ፈንጂ ሓቝፋ፡ ብሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ንቑልቁል ክትወርድ ትርከብ።
ስለዝኾነ'ውን፡ ኣብ ህልውናን ቀጻልነትን ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ሃገርና ዘተኣማምን ሰላም ይኹን ምዕባለ ክረጋገጽ
ፈጺሙ ዘይሕሰብ'ዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ኮራኹሩን፡ ሓድነት ህዝብና ብሓደ ወገን፡ ብሰለላዊ ሸርሕታት ሕድሕድ
ምትእምማኖም ከጥፍኡ እናሸቐሉ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ንዝተቐልቀለት ተቓውሞ ይኹን ዓመጽ ብዕሸላ እናቖረጹ ይኸዱ
ብምህላዎም፡ ንግዝይኡ ተራእዩ ዘሎ ስቕታን ርእሲ ምድናንን፡ ንኤርትራ ከም ደሴት ሰላም' ክኾሓሓሉዋ እንተፈተኑ፡ ኣብ
ባይታ ዘየሎ ተራ ሓሶትን ምጭብርባርን እዩ።
ዘተኣማምን ሰላምን ዘየቋርጽ ምዕባለን፡ ድሕሪ ውድቀት ፋሽስት ህግደፍ፡ ኣብ ትሕቲ ቅዋማዊ ስርዓት ዝረጋገጽ ክቡር ህዝባውን
ዲሞክራስያውን ዕላማ ምዃኑ ዘይንስሕቶ እዩ። ነዚ ቅዱስ ዕላማ'ዚ ኣሃዱ ኢልካ ክጅመር እንተኾይኑ፡ ብቐዳምነት፡ ነዚ ቅኑዕ
መንገዲ'ዚ ሎኪቱ ሒዙ ዘሎን፡ ብዝኸፍአ ድማ ሃገርን ህዝብን ንኸቢድ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ዘቃልዕ ዘሎ ፋሽስታዊ
ስርዓት ብዝተወሃሃደ ዓቕሚ ንምእላዩ ምቅላስ፡ ንጽባሕ ንድሕሪ-ጽባሕ ዘይኮነስ፡ ናይ ሎሚ ተባራዒ ሓባራዊ ገድላዊ ዕዮና እዩ።
ብቕኑዕ መትካላዊ መርሆ ተገሪሕናን ተመሪሕናን ክንቃለሰሉ ክንበቅዕ ይህልወና። ውድብና ሰደግኤ፡ ከም ወትሩ ብቕኑዕ
መትከላዊ መርሆ ተመሪሑ፡ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክቃለስ ድሉው እዩ።

ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡

