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09.11.2018 

እታ ሕልሚ ተመሊሳ 
 

ርእይቶ ƒብ ëቃለ መጠይቕí ƒቶ ኢሳያስ ƒፈወርቂ 
 

ደስÅለ መሓሪ 
 
ቃለ መጠይቕ ኢልÃ Œትርደኦ ብሓቂ ዘጸግም መደረ ኢሳያስ ƒፈወርቂ Ãብ መጀመርታ Œሳብ መወዳእታ 
ተŸታቲልÃ ምሉእ ትሕዝቶ ናይቲ Œብሎ ዝደሊ ቀንዲ ሓሳባት Œትርዳእ ምፍታን "ጸሓይ ብምዕራብ 
ŒትÅርቕ ኢያ" ኢልÃ ምትስፋው ዝቐልል ይመስለኒ። "ቃለ መጠይቕ" ኢሳያስ ƒፈውርቂ …ይ…ታተል Ãብ 
ዝውስን ሓይሎ ዓመታት ሓሊፉ ኢዩ። ምኽንያቱ፡- 
 

1. እቶም ëጋዜጠºታትí Åቲ ንሱ Œብሎ ዝደሊ መሰረት ዝተዳለወ ሕቶታት ሒዞም …ም ዝቐርቡ ብሩህ 
ስለዝ·ነ፣ Åዳሂ ሕቶታት Œለዓል ስለዘይጽÅ፣ እቲ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዘይሞያዊ ቃላት ንገዛእ 
ርእሱíውን ብርቱዕ ዓቕሊ ዝሓትት ስለዝ·ነ። 

2. ኢሳያስ ƒፈወርቂ ƒብ ÷ሉ ዝህቦ ëቃለ መጠይቕí ንጭቡጥ ሕቶታት ጭቡጥ መልሲ ዘይህብ፣ Ãብ 
ƒብ ቀረባ ዘሎ ƒብ ርሑቕ ዘሎ ሽግራት ƒልዒሉ ፖለቲÃዊ ፈላስፋ መሲሉ …ደናግር ዝፍትን፣ Ãብ 
ናይ ኤርትራን ህዝባን ሽግር ናይ ዞባን Ãልእ ዓለምን ሽግር Œትንትን …ም ዝመጣጠርን …ም 
ዝህውትትን ዝተረጋገጸ ሓቂ ስለዝ·ነ ኢዩ። 
 

—ይኑ ግን፡ እቲ ዝÃየድ ዘሎ ሕልኽልኽ ዝÅለ መስርሕን ƒብ ህዝቢ ዘሎ ትጽቢትን ብምግንዛብ እንታይœን 
ኢሉ ይŸውን Ãብ ዝብል ሃንቀውታ ተÅጊሰ፣ ብቐጥታ'‘ Œ…ታተሎ እንተዘይ…ƒልኩ፣ ነቲ ቅዳሕ መደረ 
ደጋጊመ Œሰምዕ ወሲነ። Ãብቲ ዝገመትኩዎ ƒይረሓቐን። ብናተይ ግንዛቤ ድማ እቲ ፍሩይ ዝመሰለኒ 
ነጥብታት እነሆ፡- 
 
ሓንቲ Ãብተን ደጋጊሙ ዝስንድወን ዘረባታት Œትግንዘባ ትኽእል ነጥቢ እታ ጐብለል ናይ ቀርኒ ƒፍሪቃ 
’ንÃ ንምርƒይ ዝትምነያ ሕልሚ ኢያ። 
 
ንነዊሕ ዓመታት ሓንሳብ ƒብ ባጽዕ፡ ሓንሳብ ƒብ ዓዲ ሃሎ ስፊሩ ሓውሲ ባሕታዊ ሂወት Œመርሕ፣ Ãብ 
ህዝቢ ኤርትራ —ነ Ãብ ህዝቢ ዓለም ተŸዊሉ ዘሕልፎ ዝነÅረ ናብራ ተገላጊሉ ዶŒተር ƒብይ ብዝፈጠረሉ 
ዕድል Œሓልማ ጀሚሩ …ምዘሎ Ãብዚ ëቃለ መጠይቕí ጥራይ ዘይ—ነ Ãብቲ ምስ ዶŒተር ƒብይ ዝተራŸÅሉ 
ዝተፈላለየ ƒጋጣሚታት ዘርƒዮ ዘይልሙድን ንህዝቢ ኤርትራ ዘሕፈረን ዘዋረደን ብዙሕ Œስተታት 
Œረጋገጽ ዝኽእል እመስለኒ። እዛ ሕልሚ'ዚƒ ƒብ ዝተፈላለየ እዋናት ብመልŒዕ œንፈደራሽን ኢትዮጵያን 
ኤርትራን፣ ብመልŒዕ ኢጋድ፣ ወዘተ.፣ ትÅቍልን ትሓርርን ዝነÅረት ሓሳብ ኢያ። ƒብዚ እዋን'ዚ 
ንምትግባራ ባይታ ዝጠጠሓላ መሲላ ትርƒዮ ƒላ። ን4-5 ሚልዮን ዝƒŒል ዝህዝባ ሃገረ ኤርትራ 
…ማሓድር፣ …ማዕብልን ሽግራታ Œፈትሕን ዘይ…ƒለ ኢሳያስ ƒፈወርቂ፣ ብዛዕባ ሃገራት ማይŒዖ ናይል፣ 
ብዛዕባ ዞባ ቀርኒ ƒፍሪቃ፣ ብዛዕባ ዞባ ቀይሕ ባሕሪን ወሽመጥ ዓረብን (ናይ 300 ሚእቲ ሚልዮን ህዝቢ) 
ሽግራት Œፈትሕ፤ እሞ ድማ እዚ ሽግራት'ዚ Ãብ ሽግራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈልዩ Œር¡ ዘይŒእል፣ 
መጀመርታ ሽግርና ንፍታሕ፣ ንሱ ይጽነሓልና ŒÅሃል ዘይ…ƒል እናÅለ ደጋጊሙ Œተፍእ ምስማዕ፣ ƒብ 
ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ንዕቀትን ጽልእን ዘርኢ Ãብ ም‰ኑ ሓሊፉ Ãልእ መግለጺ Œወሃቦ ƒይ…ƒልን። 
Œሓልም ዝኽልŒሎ የለን፣ ƒብ ልዕሊ ህዝብናን ƒብ ልዕሌናን …ሽÃዕልል ግን Œንፈቕደሉ ƒይግባእን... 
ƒይግባእን... ƒይግባእን። ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳዕ-Œልተሳዕ ƒብ ዓመት ƒብ ተለቪዥን ወጺእÃ ብትህቦ 
ወደሳን ናእዳን ዝዕንገል …ምዘይ—ነ ዘይፈልጥ ƒይ—ነን፣ ተስፋኡን ዓቕሉን ይጽንቀቕ …ምዘሎ'ውን ርኡይ 
ኢዩ። 
 
እቲ Ãልእ Ãብዚ ëቃለ መጠይቕ'ዚí Œርደኦ ዝŸƒልኩ ነጥቢ እቲ ዝተƒዘዞ ዝፍጽም ጋዜጠº ëናይ ዝነደዩ 
ሓይልታት ዝዝርግሕዎ ዘመተí ኢሉ ዘቕረቦ ሕቶ ዝምል…ት ኢዩ። 
 
መልሲ ኢሳያስ፡ እቲ ፈላጥ ንŒመስል ንነብሱ ላዕሊ ሰቒሉ ንÃልኦት ንምንእƒስ ዝገብሮ ፈተነን ግዕዙይ 
ቃላቱን ንጐድኒ ገዲፍÃ፡ብሕጽር ዝÅለ ነዚ ይመስል፡- 
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ዝነደየ ሰብ …ምዝነደየ ƒይቅÅልን፣ ƒይƒምንን፣ Åቲ Ãልእ ወገን ድማ፡ እቲ ለውጢ ቅልጡፍ ብም‰ኑ 
ዘይተጸÅይዎ ÷ነታት ኢዩ፣Œርድእዎ ƒይ…ƒሉን፡ Œወሓጠሎም'ውን ƒይ…ƒለን፣ ጭንቀት ፈጢሪሎም፣... 
ወዘተ፣ ኢሉ ነዊሕ ድሕሪ ምህውታት፣ ብዙሕ ግዜ ስለዝደጋገም ግን ሓቂ መሲሉ …ይረ¡ ጥራይ ኢየ 
ዝዛረÅሉ ዘሎ⁄ ይብል። ቀጺሉ እቶም ዝነደዩ ዝÅሃሉ ሰባት ይዝርግሕዎም ዝብሎም ነጥብታት ይጠቅስ፡- 
 

• ናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ሽግራት ጌና ƒይተፈትሐን ይብሉ፣ 
• ናይ (ገደብ ƒልቦ) ሃገራዊ ƒገልግሎት የልዕሉ፣ 
• ናይ ዶብ ዘይምሕንጻጽ ጉዳይ፣ 
• ናይ እሱራት ጉዳይ፣. . .ወዘተ፣ (ናይ ቅዋም ዘይምትርጓም ንሱ ዝረሰዓ) …ምዝ·ነ ይጠቅስ። 

 
እቲ ዘሕፍር ግን ነቲ ባዕሉ ዘልዓሎ ናይቶም ëዝነደዩí ጉጅለታት ነጥብታት'ውን እንተ·ነ ዝነደየ ሓሳባት 
ም‰ኑ ዝገልጽ ዝ·ነ ይÊን መብርሂ ƒይሃÅን ፡ ብሓቅነት ናይቶም ዝነደዩ ዝብሎም ሕቶታት ግን …ም 
ዝሓረቐን መንፈሱ …ምዝተረÅሸን ብግሁድ ተንጸባሪቑ ። Ãብቲ መሰረታዊ ሕቶ Œሃድም፣ እናደጋገመን 
እናተመላለሰን Œገልጾ ዝፍትን እቲ ዝያዳ ƒገዳስን ƒተ÷ሮ Œወሃቦ ƒለዎ ዝብሎ ናይተን ƒርባዕተ ዞባታት 
ብደሆታትን፣ ƒብ ኢትዮጵያ ዝŸይድ ዘሎ ወጥርታትን ኢዩ። 
 
መዋእላት እናቈጸረ ”ናት ባድመ፣ ኩናት ሓኒሽ፣ ”ናት ምስ ጅቡቲ ዝተወልዕሉ ምኽንያት፣ ƒመሪÃ 
ንዓለም Œትቈጻጸር Ãብ ዝነÅራ ድልየት ተÅጊሳ፣ ነዚ ስትራትጂ'ዚ ዕንቅፋት ዝ·ነት ኤርትራ ንምድ‹ም 
ƒብ ቀጻሊ ናይ ዶባት ቅልውላው ንምጽማድን ብዝተሓንጸጸ ውዲት ዝተ‹የደ ”ናታት ም‰ኑ Œነግርና 
ይፍትን ƒሎ። ÷ሉ እቲ ዝተ‹የደ ናይ ዶብ ”ናታት ብሽምግልናን ብምርድዳእን Œፍታሕ ይ…ƒል µሩ 
ኢዩ፡ ይብለና ƒሎ። 
 
ƒቶ ኢሳያስ! ጠንቂ ናይ'ዚ ኩሉ ኩናታት ƒመሪÃ ም‰ና ትፈልጦ Ãብ ነÅርÃ፣ ብሽምግልናን ብምርድዳእን 
Œፍታሕ ተኽእሎ ምንባሩ Ãብ ƒመንÃ፡- 

• ስለምንታይ ድƒ እዞም ƒሽሓት ዕሸላት ኤርትራውያን ƒብ ሓዊ ጠቢስÃ ንህዝቢ ኤርትራ ብርቱዕ 
ስቓይን መ…ራን …ምዝወርዶ ጌርÃ፧ 

• ስለምንታይ'… ነቶም ናይ ዶብ ሕቶ ብምርዳዳእን ብሽምግልናን Œፍታሕ ƒለዎ ዝÅሉ ጉጅለ 15 
ëተንÅር…ኽቲí፣ ë…ዳዓትí፣ ëሸየጥቲ ሃገርí...ወዘተ፣ ኢልÃ ƒጸሊምÃ ƒብ ጎዳጉዲ ƒሕቂቕÃዮም፧ 

• ስለምንታይ'… እቲ ብƒመሪÃን ርዋንዳን ዝተፈተነ ናይ ሽምግልና መደብ ነጺግÃዮ፧ 
 

እቲ ዝገርመÃ ƒቶ ኢሳያስ …ምቲ ƒቦታትና ዝብልዎ "ዝወቕዐ እንተረስዐ ዝተወቕዐ ƒይርስዕን" ግዲ 
—ይኑ፣ ንስ‹ ንታሪኽ …ም ዝጥዕመÃ ጌርÃ …ተንብባን Œትገልጻን እቲ ናይ ምድንጋር ባህር‹ ዝፈቕዶ 
ስለዝ·ነ Œትቅጽሎ ትኽእል ኢ‹፣ እንተ እቶም ንስ‹ን እቲ ተƒዚዙ እናተሸቝረረ ዝሓተተÃ ጋዜጠºን 
"ዝነደዩ" ኢልኩም እትጽውዕዎም ኤርትራውያን ግን ንታሪኽ …ምቲ ዝነÅሮ …ንብቡን Œገልጹን 
ስነምግባራዊ ባህሪኦምን ግቡኦምን ስለዝ·ነ ንህዝብና Ãብ ምሕባር ጠጠው ƒይŒብሉን ኢዮም። 
 
ሕጂíውን ƒብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተወስደ ናይ ሰላም ስጉምቲ ብመት…ል Ãብ ልቢ ንድግፎ 
ም‰ና ደጊምና ድሕሪ ምርግጋጽ፥ንህዝቢ ኤርትራ ነመሓላልፎ መልእŒቲ Ãብ ኢስያስ ራህዋ ምጽባይ 
ገዲፍኩም Ãብ ስልጣን Œወርድ ቃልስ⁄ም ƒÅርትዑ፣ ብሓደ ድምጺ ድማ፡- 
 

1. እዚ ናይ ሰላም መስርሕ'ዚ ዘላቒ ŒŸውን ብቐዳምነት ዶብ ናይ Œልቲኡ ሃገራት ተሓንጺጹ ዜግነት 
ህዝብታትን ልዑላውነት ሃገራትን Œረጋገጽ ƒለዎ። ብሓፈሽኡ ƒብ መንጎ ህዝቢ ኢትዮጵያን 
ኤርትራን ብፍላይ ድማ ƒብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ነባሪን ሓቢርÃ ናይ ምዕባይ 
መንፈስ Œሰፍንን ዱልዱል Œልተƒዊ ዝምድና Œፍጠርን እንተœይኑ ተሳታፍነት ህዝቢ Œስገር 
ዘይግÅኦ ዕማም ም‰ኑ ƒሚንÃ ምቅላስ። 

2. እቲ ንነዊሕ ዓመታት ናይ ንእስነት ዕድመ መንእሰያት ዘላደየ ገደብ ƒልቦ ሃገራዊ ƒገልግሎት ƒብ 
ንቡር ሕጋዊ ቦትኡ Œምለስ ወዓል ሕደር ዘይÅሃሎ ሕቶ ም‰ኑ ደጊምምÃ ምርግጋጽ። 

3. ኩሎም ናይ ፖለቲÃ፣ ናይ ሕልናን ናይ ሃይማኖትን እሱራት ብዘይ ቅድመ ኩነት Œፍትሑ ። 



www.eri-platform.org    3 of 4 

4. እቲ ንዓመታት ƒብ …ብሒ …ምዝƒርግ ዝተገብረ ቅዋም ኤርትራ ƒብ ግብሪ Œትርጎም፣ ኢልኩም 
ተለዓሉ 

 
ንሕና …ም ኤርትራውያን መጠን ብቐዳምነት Œንፈትሖ ዘለና ጸገምን ƒብ ቁጠባዊ፥ ፖለቲÃዊ፥ 
ማሕÅራዊን ባህላውን ሂወት ህዝብና Œውሰድ ዝግÅኦ ስጉምትታት …ነተኩር ናይ ግድን ይŸውን።ገዛ‹ 
…የጽረ‹ ገዛ Ãልኦት …ተጽሪ፥ ሽግራትÃ …ይፈታሕÃ ሽግራት Ãልኦት …ም ሽግርÃ Œትወስዶምን Œሳብ 
ዝፍትሑ ŒትጽÅን ምሕላም ንኢሳያስ ንግደፈሉ። እዚ ውጥን'ዚ ኢሳያስ ስልጣኑ ንምንዋሕን እንተœይንሉ 
ድማ ንሓጺር እዋን'ውን ይ⁄ን ጐብለል ናይቲ ዞባ —ይኑ Œር¡ን ውልቃዊ ዝንኡ ንምዕባይ (ድሮ‘ ƒዋርቕ 
Œስለም ጀሚሩ ƒሎ) ዝፍትኖ ዘሎ ምድንጋር ም‰ኑ ተገንዚብና Ãብ ስልጣን ንምእላዩ ቃልስና …ነÅራትዕ 
ይግባእ። 
 
"መን ƒሎ …ምዚ ህዝቢ'ዚ ጸኒዑ ተጻብኦታት ተጻዊሩን ሰጊሩን ዝተዓወተî ጥቕሲ Ãብ ቃለ 
መሕትት ኢሳያስ ƒፈውርቂ (03/11/2018)። 
 
እዛ ምልእቲ ሓሳብíዚƒ ƒብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ —ነ ƒብ ግዜ ነጻነት፡ ህዝቢ ኤርትራ ዘርƒዮ ነቕ ዘይብል 
ዓቕሊ፣ ትብዓትን ተጻዋርነትን ተመልŒት ሓቂ'‘ እንተ·ነት፣Ãብ ƒፍ ኢሳያስ ምውጻƒ ግን ዘስደምም 
ኢዩ። ምኽንያቱ እቲ ƒብ ባይታ ዝተራእየን ዝር¡ ዘሎን ሓቅታት፡ ኢሳያስ ƒብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ 
ምልጋጽን ምሽŒዕላልን ጥራይ ዘይ—፣ ንዕቀት፡ ጽልኢ፡ ብደዐን ትምŒሕትን …ርኢ'ምÅር ደባሲን …ሓሲን 
ተግባራት Œፍጽም ƒይተራእየን። 
 
ƒብ ሕሉፍ ዓመታት ዘሕለፎ …ቢድ ጭንቅን ጸÅባን …ይƒŒል፣ እቲ ሎሚ ዘተምÅሆ ዘሎ መጻኢ ዕድል'ውን 
ናብ Ãልእ ሕልኽልኽ ዝÅለ ÷ነት ዝመርሕ'ምÅር ናብ ሰላምን ራህዋን ህዝቢ ኤርትራ ዝጥምት ƒይ—ነን። 
…ምቲ ኢሳያስ ዝሓስቦን ዝገልጾን ዘሎ እንተ·ይኑ፡- 
 
1. ናይ ዶብ ሕቶ ጥራይ ፈሊና ንርኢ እንተ·ይንና እቲ ተÅጺሑ ዘሎ መድረኽ ƒይŒንርድኦን ኢና። እቲ 
ƒብ መንጎ እዘን Œልተ ሃገራት ተጀሚሩ ዘሎ ዝምድና Ãብኡ ንላዕሊ ዝጥምት ኢዩ። ƒብ ጽቡቕ ናይ 
ምትእምማን ደርጃ Åጺሑ ƒሎ፣ እንተflነ ግን እዚ ጥራይ እ⁄ል ƒይœነን፣ Œልቲኡ ሃገራት ƒብ ዝተፈላለየ 
ናይ ልምዓት ሜዳታት፡ ማለት ኢንዱስትሪ፣ ትሕተ-ቅርጺ፣ ƒጠቓቕማ ወደባትን ጸጥታዊ ውሕስነትን... 
ወዘተ.፣ ዝምል…ት መደባት Œሕንጸጽ ƒለዎ ጥራይ ዘይ—ነ Œወሃሃድ'ውን ƒለዎ። ስለዚ እቲ ዝጽÅየና ዘሎ 
ዕምማት …ቢድን ሰፊሕን ስለዝ·ነ ህዝብና Œርደኦን ŒቀራረÅሉን የድሊ። ነዚ መደባት'ዚ ንምትግባር "ƒብ 
መዓልቲ 48 ሰዓታት" Œንሰርሕ ŒግÅƒና ኢዩ። 
 
2.  ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምትእምማንን ሓቢርÃ ምስራሕን ጥራይ'ውን እ⁄ል ƒይ—ነን። እተን 
ናይል ዝፈሰለን ሃገራት ቀርኒ ƒፍሪቃ፡ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓረብን ሽግራት ብሓፍሽኡ ናይቲ ምሉእ 
ዞባ ÷ነታት'ውን Œንፈትሖ እንተዘይŒኢልና ንÅይንና ናብ ንÅጽሖ የብልናን። ዘስምዕ ቅµ'ዩ ዝቃነ ዘሎ። 
 
Ãብዚ ኩሉ ሓተታ'ዚ Œርዳእ ዝ…ƒል፡- 
 

• ናይ ዶብ ምሕንጻጽ ሕቶ ጸገም ƒይነÅረን፡ ሕጂ'ውን ጸገም ƒይœነን፣ 
• ህዝቢ ኤርትራ ƒነ ብሂወት Œሳብ ዘሎ⁄ ራህዋን ሰላምን ƒይትጸÅ፣ 
• ƒባላት ሃገራዊ ƒገልግሎት ŒትሰናÅቱ ዘይ—ነስ፣ ዕጽፊ ናይቲ Œሳብ ሕጂ Œትሰርሕዎ ዝጸናሕኩም 

Œትሰርሑ 
  ስነ-ƒእምሮƒዊ ምድላው ግÅሩ፣ 

• ናይ ቅዋምን እሱራትን ሕቶíሞ ነዴኺ ማይ ውረድላ ኢዩ ዝመስል። 
 
መƒስ …ምዝÃየድ ዘይተሓÅረ፣ ምናልባት'ውን መብጸዓ ጥራይ —ይኑ Œተርፍ ዝኽእል፣ ƒብ ውሽጣዊ 
መደባት ዘተ÷ር Ãልƒይ Œፋል ëቃለ መሕትትí ƒብ መደብ …ምዘሎ ተሓቢሩ ƒሎ። እቲ ዘቕርቦ ህውተታ 
ምግማት ዘጸግም ƒይœነን። ነቲ Êሉ ƒብ ƒዋሳን ƒብ ኦሞን ዝረƒዮ ትÃላት ኢትዮጵያ ƒብ ኤርትራ 
Œትርጉምን፣ ዓሰብን ባጽዕን ምጥቃም ዘድልዩ ትሕተ-ቅርጽታት ናይ ምድላው ፕሮጀŒትታት Œገልጽ 
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ሸንœለል …ም ዝብልን ምግማት ምጥንቋል œይኑ Œር¡ ዝኽእል ƒይመስለንን። እዚ መደባት'ዚ ንምትርጓም 
ዘድሊ ቍጠባዊን ፋይናንሳዊን ዓቕሚ Ãብ ስዑዲ፣ ኤሚራት ዓረብን ኢትዮጵያን …ም ዝፈስስ'ውን ምግማት 
ዘይ…ƒል ƒይ—ነን። እቲ ƒብ ዕብየት ሃገር መሰረታዊ ዝ·ነ ሰብƒዊ ዓቕሚ ግን ÃÅይ Œመሃዝ'œን 
ይŸውን፧ 

• ዋርሳይ ይ…ƒሎ! ወይ ድማ፡ ƒባላት ገደብ ƒልቦ ሃገራዊ ƒገልግሎት፧ 
• ወነንቲ ርእሰማል ኤርትራውያን ƒብ ፈቖዶ ናይ ƒፍሪቃ ሃገራት ፋሕ ኢሎም ƒብ ዝር…ብሉ እዋን፣ 

Œኢላታትን ምሁራትን ኤርትራውያን ƒብ ትÃላትን ዩኒቨርሲታትን ኤውሮጳን ƒመሪÃን 
ተÅቲኖም ƒብ ዘለውሉ ዕለት፣ ቍጠባዊ ፖሊሲ ኤርትራ መን ይሓንጽጾን የማሓድሮን፧ እቲ 
Œመጽእ ዝኽእል ƒሻቓሊ ÷ነታት መጻኢ ቍጠባዊ ሂወት ኤርትራ፡ ብስም ቍጠባዊ ውህደት፡ 
ብƒውፈርቲ ርእሰማል ኢትዮጵያውያን ተዓብሊሉ ሓድሽ ቍጠባዊ መግዛእቲ …ስዕብ'ዶ ƒይŒእልን 
ዝብል ፍርሓትን ስግƒትን ƒብ ቦትኡ ዘሎ እመስለኒ። 

  
ƒብ ቀጻሊ ናይ ëቃለ መሕትትí ህውተታ Œሳብ ንራŸብ ደሓን ቀንዩ። 
   
 
  
                


