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ብደÅና ሰላም ተŸዊሉ ዘሎ ቀራና መንገዲ ኢትዮ-ኤርትራ 
 

ሰለሙን ገብረእየሱስ፡ ኦŒላንድ፡ Ãሊፎርንያ (ONE NATION ERITREA) 
 

(ቀዳማይ Œፋል) 
 

ሰላም ÷ላቶም ህዝብታት ዓለም እንተÅሃግዋ፡ ጠቢባን ብምኡዝ ዜማታቶም እንተቓነይዋ፡ 
ቀባእቲ ብምስሊታት እንተወቀጥዋ፣ ገጠምቲ ቃላት እንተሰኩዑላ፣ መራሕቲ ሃይማኖታት 
ብቓላቶም እንተቐደሱላን ዱዓ እንተገÅሩላን፣ ዓÅይቲ ዓዲ እንተተምነይዋ Ãብ ምብሃጋ 
ሓሊፎምሲ Àቈጻጸርዋ ፍጹም ƒይ…ƒሉን። እቶም ነዛ ሰላም ተቘጻጺሮም …ም ተኽሊ ጽገሬዳ 
ናብ ƒፍንጫና ƒጸግዕ ƒቢሎም መƒዝ¡ ዘሸቱትና ወይ ምንዝዕ ƒቢሎም ባዶ ዘትርፉናስ፤ እቶም 
ƒብ ዝፋን ህዝቢ ተወጢሖም ስልጣን ሃገር ዚሓዙ መራሕቲ መንግስቲ ኢዮም። እዞም መራሕቲ 
እዚƒቶም ደስ እንተÅሎም ƒብ ረፋድ ÷ናት ይእውጁ ሰላም ህዝቢ ይዘርጉ ብሰንœም ƒሽሓት 
ደቂ ሰባት …ም ቈጽሊ ይረግፉ። ብየማን እንድሕር ተሲኦም ወይ ፊን እንተቢሉዎም …ƒ 
…ይሓፈሩ ነቲ ዘህለቕዎ ƒእላፍ ህይወት ደቂ ሰባት ዕጅብ …ይÅሎም ይቕረታíውን …ይሓተቱ 
ብፍሽኽታ ተሰንዮም ƒስናኖም ጫሕ እንዳÅሉ ንስለ ሰላምን ፍቕርን ኢሎም ሻምፓæ ተ÷ሶም 
ሰቲ ነስኒሶም ጸምብልዎ ይብሉና።  
 
እቶም ምንም ጽልእን ቅርሕንትን ዘይብልና ህዝብታት ንምንታይ ትማሊ ƒብ ÷ናት ƒእቲ⁄ም 
…ተብቅዑ ሕጂ ተገልቢጥኩም ሰላም ትብሉና፤ ቀደሙ እœ ንሕና …ም ህዝቢ እንታይ ጽልኢ 
µሩና ዘይንስÃትኩም ኢ⁄ም ዘተሃናflትኩምና ኢሉ ƒብ Œንዲ ዚሓትት፤ Åንጻሩ ሰላም ሰላም 
ኢሉ ምስቶም ዘረግቲ ሰላም ይሰራሰር። ዝያዳ ኩሉ ÷ርናዓት ዓለም ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ሰላም 
ዚተሓረሞ Œፋል ቀርኒ ƒፍሪቃ ምንባሩ ምንጋር ዘድልዮ ƒይመስለንን። ቀቢላዊ ÷ናት ሓድሕድ 
ሶማልያውያን፡ ÷ናት ንናጽነት ዚቃለሱ ዚነÅሩ ደቡብ ሱዳንያውንን መንግስቲ Ãርቱምን፡ 
ድሕሪ ናጽነት ደቡብ ሱዳን ዓሌት ዚሕመረቱ ÷ናት ƒብ መንጎ ደገፍቲ ሳልቫ Àርን ርየŒ 
ማቻርን፤ ÷ናት ህዝቢ ኤርትራ ƒንጻር ጐÅጣ ስርዓታት ኢትዮጵያ፡ ÷ናት ƒብ ውሽጢ 
ኢትዮጵያ ዚነÅሩ ተቓወምቲ ጉጅለታትን ስርዓት ደርግን፡ ÷ናት ƒብ መንጎ መንግስቲ ኡጋንዳን 
ተቓወምቲ ሓይልታትን፡ ዶባዊ ኩናት መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን፡ ወዘተÖ። 
Åቃ ዞባና ዞባ ቀርኒ ƒፍሪቃ ብሰንÀ ሰŒታርያን ወይ ወገናዊ ፖለቲÃ ዚሕመረቱ ÷ናት ƒዕሪፉ 
ƒይፈልጥን፤ ÷ላቶም መንግስታትን ተቓወምትን ድማ Ãብዚ ወገናዊ ወይ ሰŒታርያን ፖለቲÃ 
ናጻ —ይኖም ƒይፈልጡን። ብሰንÀ እዚ ድሑር ƒተሓሳስባ ህዝቢ ቀርኒ ƒፍሪቃ ደሞŒራስያዊ 
ባህሊ ƒየማዕÅለን። …ም ውጽኢቱ ንሰላም እንትርፎ ብእዝኑ Àሰምዓ ብዓይኑ ንሰላም Àርእያ 
ƒይተዓደለን። 
 
ህዝባዊ ማዕÅል ዘÅራÅሮ መዝሙር ሰላም 
ድሕሪ ነዊሕ ቍሩቍስ ƒብ መንጎ ብህወሓት ዚምእ…ልን ዚዝወርን ልፍንታዊ ገዛኢ ሰልፊ 
መንግስቲ ኢትዮጵያን፤ እቶም ዘርƒዊ ጭቈናን ዕብለላን ትግራዎት ይƒኽለና ዚÅሉ ህዝብታት 
ኦሮሞን ƒምሓራን ሓድሽ ፖለቲÃዊ ባርዕ ƒብ ኢትዮጵያ ምውልዑ ይዝ…ር። ነቲ ዚተወልዔ 
ህዝባዊ ናዕቢ ተጠቒሞም እቶም ምስ ህወሓት ተላፊኖም ዚነÅሩ ውድባት ኦሮሞን ƒምሓራን 
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(ኦ.ህ.ዴ.ድ ን ብ.ƒ.ዴ.ን) ዘይዕላዊ ስምረት ƒንጻር ዕብለላ ህወሓት ፈጢሮም ህዝባዊ ሓይሊ 
ደሪዖም ፖለቲÃዊ Åትረ ስልጣን ኢትዮጵያ ƒብ ቍጽጽሮም ƒእትዮሞ ንረኽቦም። እዚ ተፈጢሩ 
ዘሎ ፖለቲÃዊ ምዕባለ ግና ህወሓት ምሉእ ንምልእ ሞይቱ ኢዩ ናብ ዚብል መደምደምታ ፈጺሙ 
Àወስደና የብሉን። ህወሓት ዋላí‘ ብፖለቲÃ ወይ ብድምጺ ƒባላት ናይቲ ልፍንታዊ ገዛኢ 
ሰልፊ ተዓብሊሉ እንተሃለወ Ãብ ወተሃደራውን ጸጥታውን መሓውራቱ ብቐሊሉ …ልግስ ኢዩ 
ዚብል ግምታት ብስለት ዘይተላÅሰ መደምደምታ ኢዩ ÀŸውን። እምÅƒር…ስ ÷ነታት ጐረቤት 
ሃገር ኢትዮጵያ ስለ ዚጸልወናን ዘገድሰናን ƒሕጽር ƒቢልና ƒብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ህልዊ 
ፖለቲÃ ንምዕዛብ መታን Àሕግዘና ነቶም ቀንዲ ተዋሳእቲ ብŸምዚ ዚስዕብ ŒŸፍሎም Œፍትን 
እየ፡ 

1. ብቀ/ሚ ዶ/ር ƒብይ ƒሕመድ ዚምራሕ ƒብ ውሽጢ ልፍንቲ ዘሎ ዘይዕላዊ ልፍንቲ 
2. ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን 
3. ƒብ ውሽጥን ደገን ዘለው ተቓወምቲ ሓይልታት 
4. ህዝቢ ኢትዮጵያ 

1. ብቀ/ሚ ዶ/ር ƒብይ ƒሕመድ ዚምራሕ ƒብ ውሽጢ ልፍንቲ ዘሎ ዘይዕላዊ ልፍንቲ  
ቀ/ሚ ዶ/ር ƒብይ ƒሕመድ ብሓገዝን ምሉእ ደገፍን ፕረሲደንት Œልል ኦሮሚያ ለማ መገርሳን 
ፕረሲደንት Œልል ƒምሓራ ገዱ ƒንዳርጋቸው ነቲ ƒንጻር ህወሓት ዚተላዕለ ህዝባዊ ተቓውሞ 
ናብ ረብሕኦም …ምዘውዓልዎ ይፍለጥ። ነዚ ንኽገብሩ ዚተጻወትዎ ብልሓት ነቲ መላፍንቶም 
ዚ·ነን ንዓመታት ብዓንቀሮም ሒዙዎም ዚነÅረን ሰልፊ ህወሓት ƒሕሊፎም Àህብዎ µሩዎም። 
ዓይኖም …ይሓሰዩ ድማ ነቲ ዕድል ተጠቒሞም ንህወሓትን ተደናገጽቶምን ƒብ መንቀራቕሮ 
ƒእትዮም፤ ነቲ ህዝባዊ ማዕÅል ƒብ ቅድሚት œይኖም ይመርሕዎ ƒለዉ። ቀ/ሚ ዶ/ር ƒብይ 
ዋላí‘ ƒብ ዚተናውሐ እዋን ሓያል ብድሆን ስራሕን ዚጽÅዮ እንተ·ነ፤ ነዚ ሓጺር እዋን 
ዚŸውን ፖለቲÃዊ መሰጋገሪ ግና ጽቡቕ ጌሩ ዚተረድኦ ኢዩ ዚመስል። ነቶም ብመሪሕነት 
ህወሓት ተƒሲሮም ዚነÅሩ ናይ ፖለቲÃ እሱራት ማለት መራሕቲ ተቓወምቲ ውድባት፡ 
ጋዜጠºታትን ተጣÅቕቲ ሰብƒዊ መሰላት ናጻ Àልቀቑ ድሕሪ ምግባሩ ቀ/ሚ ƒብይ ተወሳኺ 
ህቡብነት፡ ተቐባልነትን ህዝባዊ ደገፍን ÀውስŸሉ እን…ሎ፤ Åንጻሩ ንህወሓትን መሪሕቱን 
ፖለቲÃዊ ወጥሪ ƒእትይዎም ይር…ብ። 
  
ቀ/ሚ ƒብይን ብጾቱን Ãብ ተመŒሮ ሕሉፍ ቀ/ሚ ሃይለማርያም ደሳለæ ዚተማህሩ ኢዮም 
ዚመስሉ Ãብቲ ውሽጣዊ ƒሰራርሓ ኢህƒደግን መሰናኽላት ህወሓት ብጕልባብ ግሉጽነት 
ዘሊሎም ብምውጻእ ናብቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኢዮም ƒጽሊሎም መታን ዘራይ Àረኽቡን ንህወሓት 
…ዳኽሙን። ብሰንÀ ƒብ ኢትዮጵያውያን ሳዕሪሩ ዚነÅረ Œቱር ጽልኢ ƒብ ልዕሊ ህወሓትን 
ተጋሩን እቲ ውጥኖም ብቐሊሉ Àሰርሕ Àኢሉ እዩ። ቀ/ሚ ƒብይ Åዚ …የብቅዔ ምስ ኤርትራ 
ዘሎ ዶባዊ ሕልኽላኽ Àፈትሕ ድሉው ም‰ኑ ƒብ ልዕሊ ህወሓት ተወሳኺ ሸቶ …መዝግብ 
ƒኽኢልዎ ኢዩ ዋላí‘ እዚ ዚወሰዶ ተÅግሶ ብቕንዕና እዩ ናይ ዚብሉን ፖለቲÃዊ ጸወታ ኢሎም 
ጥርጣረታቶም ናይ ዘቐምጡን ተራጻሚ ትንታµ Àፈጥር እንተŸƒለ። Åቲ ኢሉ Åቲ ግና ንሰላም 
ዚዘመረ መራሒ ነቲ ህልዊ ÷ነታት ናይ ምኽሳብ ዚዓÅየ ዕድል …ምዘለዎ …ስምረሉ እደሊ።  
ቀ/ሚ ƒብይ ƒሕመድ ብናይ ፖለቲÃዊ ህዝባዊ ርŒባት (Political Public Relations) ብቕዓቱ 
ዚምስገን —ይኑ እተን ƒብ መደረታቱ ዘዘውትረን ቃላት ማለት ፍቕሪ፡ ዕርቂ፡ ይቕረን ሰላምን 
ƒብ ፖለቲÃን ምሕደራ ሃገርን ህዝብን እንታይ Àወልዳ ኢየን ግዜ Àምልሶ ኢዩ። ƒብ ዓለም 
ብሰናይ ቃላት ዚተመሓደራ ƒብያተ Œርስትያን፡ መሳጊድ፡ ግብረ ሰናይ ትÃላት ርኢና ኢና እሞ 
እንድሕር ተÅግሶ ቀ/ሚ ƒብይ ሰሪሑ ኢትዮጵያ እታ ናይ መጀመርታ ሃገር ብሰናይ ቃላት ሰናይ 
ምሕደራ ዚተግÅረት ሃገር Àት…ውን ኢያ። Ãልእ እንደመር ትብል ሰባብ ዚ·ነት ቃል ቀ/ሚ 
ƒብይ ƒብ ልዕሊ 105 ሚልዮን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዚተፈላለየ ትርጉም ተሓንጊጣ 
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ንገለ ተስፋ ንገለ Ÿƒ ሰንፈላልን ሻቕሎትን ፈጢራ ትር…ብ። እምÅƒር…ስ እዛ እንደመር ብወገን 
ኢትዮጵያውያን Œንርእያ እሞ ƒብ ዚቐጽል Œፋል ጽሑፈይ ንደመር ብወገን ኤርትራውያን 
Œንርእያ Œንፍትን።    
 
 እንደመር - ኢትዮጵያ 
እንደመር Ãብ ƒፍ ቀ/ሚ ƒብይ ƒሕመድ ተደጋጊማ እትወጽእ ነታ ìƒማርº እንዳÅጁሽ 
ትÅጃለሽî ማለት ƒምሓርº ናብ ዚሰ÷ዑኺ ኢኺ ትስ”ዒ እትብል ምስላ እተራጉድ ቃል —ይና 
ንረኽባ። ቀ/ሚ ƒብይ ተደሚርና ድኽነት Œንስዕር ምባሉ መን ይጸልኦ እንትርፎ ሰላም ዘይደልይ 
ƒÃል። ቀደሙ እውን እቶም ተስፋ ተነቢሩሎም ዚነÅሩ ድሒሮም ዚፈሸሉ መራሕቲ ኢትዮጵያን 
ኤርትራን መለስ ዜናዊን ኢሰያስ ¡ፈወርቅን ንመዛንኦም መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ¡ፍሪቃ 
ƒሰንዮም ዚጀመርዎ ኢጋድ (IGAD) እœ ዕላምኡ ትሕተ ቅርጺ ዞባና Àመሓየሽ፣ ናጻ ዕዳጋ 
Àፍጠር፣ ምህርትን ጥረ ነገራትን Ãብን ናብን ብዘይ ጸገም Àጐዓዓዝ፣ …ም ውጽኢቱ ድማ 
ድኽነት Ãብ ዞባና ሓግሒግÃ ንምጥፋእ ምንባሩ ዚዝ…ር —ይኑ እንድሕር እዚ ሕጂ ዚጋዋሕ ዘሎ 
ምድማር ብዘይ ለጠፍን ስውር ተን—ልን ƒብ ቍጠባዊ ትሕዝቶ ዘድሃÅ —ይኑ፤ Ãብቲ ናይ 
ቅድሚ ሕጂ ዚተሓልመ እሞ ብሰንÀ ”ናትን ወረ ”ናትን ብዘይ ፍረ ቀንፈዘው ዚብል ዘሎ 
ጅማሮ ዚፍለ ƒይ—ነን። እዚ ቍጠባዊ ምድማር ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ህዝባውያን 
መንግስታት ብመንገዲ ንረብሓ ህዝቢ ዚተመርጹ መራሕቲ ዘተግብርዎ፤ ብተሳትፎ Œኢላታት 
ሰብ ሞያን ƒውፈርትን ዚዕወት ቀንድን ƒገዳስን ቍጠባዊ ምዕባለ (Economic Development) 
ዞባና ኢዩ።  
 
እዚ ቍጠባዊ ምድማር ግና ƒብዚ ሕጂ እዋን Ãብ ሰናይ ድልየትን ትምኒትን ቀ/ሚ ƒብይ ሓሊፉ 
ተግባራዊ ÀŸውን Œንደይ መሰናኽላት ƒብ ቅድሚኡ ተገቲሮም ይር…ቡ። ዓሌታዊ ፖለቲÃዊ 
ግርጭት ናይቶም ደገፍቲ ሳልቫ Àር ዚ·ኑ ቀቢላታት ዲንÃን ተደናገጽቲ ሪŒ ማቻር ዚ·ኑ 
ቀቢላ ኑወርን መዓልቦ …ይረŸÅ፤ ዚነÅረ Åሰላ ሓውዩ መስርሕ ሰላምን ምርግጋእን ሶማልያውያን 
…ይተዛዘመ፤ ደገፍ ህዝቢ ዘይብሎም ጨፍለቕቲ ውልቀ መለኽቲ ኤርትራን ሱዳንን ሒዝÃ 
ዚፍጠር ቍጠባዊ ምድማር ግብራዊ ናይ ም‰ን ዘለዎ ተኽእሎ ƒዝዩ ጸቢብ ኢዩ። ƒብ ዞባና ቀርኒ 
ƒፍሪቃ ሃብታማት መራሕቲ መንግስትን ውድባትን Ãብኡ ሓሊፉ ናይ ብልሽውና መሻርኽቶም 
ƒብ ዚብሕቱዎ ቍጣባ፤ ንናጻ ዕዳጋ ማዕጾታቶም ÀŸፍቱ ኢዮም ኢልÃ ምሕሳብ የዋህነት ጥራይ 
ኢዩ ዚŸውን። ሓንቲ ኢድ Åይና …ተጣቕዕ ስለ ዘይትኽእል ቀ/ሚ ዶ/ር ƒቢይ …ምቲ ƒብ 
ውሽጢ ምስ ናይ ቀትሪ ƒዛብእ Àስራሕ ƒይ…ƒልን ኢዩ ዚÅሎ፤ ምስ …ም Åዓል ኢሰያስ ናይ 
ቀትርን ለይትን Œልተ ሽፍት ƒዛብእ Àሰርሕ Ãብ ምፍታን ነቲ ንኢትዮጵያ ƒዘቕቢቡዋ ዘሎ 
ሸቕሊ ƒልቦነት (Unemployment) ምቅላስ ዶ ƒይምሓሾን?    
    
ëእንደመርí ቀ/ሚ ƒብይ ƒሕመድ ግና Ãብ ቍጠባዊ ባህጊ ሓሊፋ ፖለቲÃዊ መልŒዓትíውን 
Àትሕዝ ትረ¡ ኢያ። …መይሲ ቀ/ሚ ƒብይ ƒብ መደረታቱ እዚ ንሃገራት ƒፍሪቃ ዚŸፋፍል 
ዶብ፤ ኤውሮጳውያን ገዛእቲ (Colonizers) ዘተƒታተውዎ ዘይግብራዊ ሕንጻጽíዩ ምባሉ 
ምድንጋራት Àፈጥር ናይ ግድን ይŸውን። ነዚ ሓሳባት ንምርጓድ ተባሂሉ ብቀ/ሚ ƒብይ ዚቐረÅ 
ደሞግራፊያዊ ምትእስሳር ህዝብታት ቦሮና፣ ዓፋር፣ ሶማልያ፣ ÷ናማ፡ ወዘተ.፡ ግደ ሓቂ 
ግብራውነት ሕጊ ዓለምናን ዓለማውነትን ዚጥሕስ ናብ መንፈሳዊ ትሕዝቶ ዚƒንፈተ መዓር ቃል 
ተባሂሉ Àሕለፍ ይ…ƒል። ዶባት ሃገራት ግደፎ ንዓና ነዞም ብስልጣነ ድሕሪት ተሪፍና ዘለና ነቶም 
ብስልጣነን ሃብትን ገዲፎምና ተመርቂፎም ዘለው ምዕራባውያን ሃገራት እውን እንተ·ነ ƒዝዩ 
ƒገዳሲ ኢዩ። ንƒብነት À·ነና ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት እንተወሲድና ብቝጠባ ተደሚሮም 
ብዶባቶም ተŸባቢሮም ኢዮም ዚŸዱ ዘለዉ። ስለዚ ብቀ/ሚ ƒብይ ዚቐርብ ትንተና ናይ ዶብ 
ግብራዊ ወይ (Pragmatic) ƒይ—ነን። ƒብ ውሽጢ ዓድ‹ን ቤትÃን ዘሎ ሕቶ ናይ ዋንነት 
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መሬትን ሕቶ መንነትን ወልቃይት ጸገዴን ራያን …ይፈታሕÃ ብዛዕባ ƒህጉራዊ ዶብ ምምርማር 
ንቀ/ሚ ዶ/ር ƒቢይ እንተዝጸንሓሉ ይሓይሽ ዝብል ምኽሪ Œልገሰሉ ይግባእ። 
 
ëእንደመርí ቀ/ሚ ƒብይ ƒሕመድ Ãልእ ዚተሓላለŸ ስሚዒታት እውን ዘይፈጠረት 
ƒይ—ነትን። ëእንደመርí ነቶም መስፍናዊ ሃጸያዊ ሕልምታት ዘለዎም ተወላዶ ƒምሓራ፡ ነቶም 
ëብቀይ ሽብርን ነጭ ሽብርንí ህዝቢ ዚጨፍጨፉ ደርጋውያንን፡ ንÊሎም ተቓወምትን ዋላ 
ገÅነºታትን ኢዳ ዘርጊሓ ÀትቅÅል እን…ላ፤ ነቶም ምስ ÷ሉ ሕጽረታቶም ንደሞŒራሲ ረዚን 
ዋጋ ዚŸፈሉ ተጋሩን ህወሓትን ግና ብጥÅብ እንዳቐንጸልÃ ዚመጽእ ምድማር ግዜያዊ እምÅር 
ቀጻልነት Àህልዎ ƒይŒእልን። ብርግጽ መራሕቲ ህወሓት ብብልሽውና ተማራሲሖም ሃብቲ 
ህዝቢ ኢትዮጵያ …ም ዚዘረፉ ፍሉጥ እ‘ እንተ·ነ እተን ዕርቅን ሕድገትን ዚብላ ቃላት ነዞም 
ጐድኒ ጐድኒ ብልሽውና ንኢትዮጵያ ƒብዚ Åጺሓቶ ዘላ ምዕባለ ÀትÅጽሕ ዚገÅሩ ትሕተ ቅርጺ 
ዚሃነጹ፡ ብህዳሴ ግድብ ƒባይ ዚደፈሩ ቅዋማዊ መንግስቲ ዚተŸሉ ተጋሩ ëየቀን ጅቦûí እናÅልÃ 
ህዝቢ ƒንጻሮም እናƒለዓዓልÃስ ምድማር ዶስ ምጕዳል። ህወሓት ማለት ብርግጽ ህዝቢ ትግራይ 
ማለት ƒይ—ነን። የግዳስ ህወሓት ሰፊሕ ደገፍ ዘለዎ መሪሕ ህዝቢ ትግራይ ም‰ኑ Àፍለጥ 
ይግባእ። ንህወሓት ፈሊ‹ ምውቃዕ ድማ ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ። እዝን ወዲ Ÿምዝን ƒደይብÃ 
ƒውሪድÃ እዛ ëእንደመርí እትብል ቃል Ãብ ዓመት ንላዕሊ መቐረታ ዓቂባ Àት…ይድ ዘሎዋ 
ተኽእሎ ዚማህመነን ዚተሓላለŸን ኢዩ። 
 
መደምደምታ ንምግባር፡ ቀ/ሚ ƒብይ ተስፋ ዘለዎ Åዓል ራእይ ነቶም ደሞŒራስያዊ ስርዓት 
ŒንተŒል ዋጋ ዝŸፈልና ኤርትራውያን ተምሳሌት ሕልምናን ባህግናን ኢለ Œገልጾ እኽእል። 
ብዝወስዶም ዘሎ ተባዓት ስጕምትታትን ንሰላምን ፍቕርን ዘለዎ ሰናይ ትምኒትን Àድነቕ 
ይግባእ። ቀ/ሚ ƒብይ ስሚዒታውያን ትምኒታት …የብዝሐ ናብ ግብራውያን ሸቶታት …ድህብን 
…ቐድምን ይግባእ። ነዚ ንደመር ዚብል ቃል ምስ ኤርትራ ንሕÅር ዚመሰሎም ኢትዮጵያውያን 
እቲ ናይ ቀደም ëድንÅራûን ቀይ ባህራûንí ዚብል ናይ ƒቦታቶም ጃና …ይደገሶም …ሎ ግልጺ 
እንተዚዛረብ ንሶም ƒይመምÅሃቑን ንሕናíውን ጕዳይ ኢሰያስና ምገÅርና። 
  
(ይቕጽል) 
	
 


