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ጌጋ ኣብ ልዕሊ ጌጋ ካብ ተሓታትነት ኣየሕብእን እዩ። 15.09.2021                        

 

ሰብ ኮይኑ ዘይጋገ ወይ ጌጋ ዘይፍጽም የልቦን። ከይተረድኣካ ብትጋገዮ ጌጋ 

ክትእረመሉ እቲ ዝዓበየ ልቦና ዝሓትት ምቕሉልነት እዩ። ካብ ጌጋኻ ተማሂርካን 

ተኣሪምካን ካልኣይ ከምኡ ዓይነት ጌጋ ከይትፍጽም ክትጥንቀቕን ከተስተብህልን 

ኣገዳሲ እዩ። ጽቡቕን ቅንዕና ዘለውዎ መንገዲ ሒዝካ ምኻድ ድማ ክብረት ንዓኻ 

እዩ። ካብ ጌጋኻ ዘይምምሃር ግን እቲ ዝዓበየ ድንቁርና እዩ።   

ጸገም ናይ ተጋሩ ድማ ካብ ተደጋጋሚ ጌጋ ምግባር ዝስዕብ ድንቁርና ናብ ካልእ 

ዘየድሊ ሕማቕ ተግባራት እዩ ዘስዕበሎም ዘሎ። ከም ናብ ሓሶት፣ ትንኩልና፣ 

ሕስድና፣ ስርቂ፣ ምጥፍፋእ፣ ቅንኢ፣ ጃህራ፣ ርእሰ ምትሓት፣ ዘይናትካ ምድላይ፣ 

ኮፒ ምግባር፣ እምነት ምጉዳል፣ ይቕረ ዘይምፍላጥ፣ ዘይንስኻ ምምሳል፣ ልዕሊ 

ዓቕምኻ ምኹዋን፣ ላዕሊ ላዕሊ ምጥማት፣ ዓቐምካ ዘይምፍላጥ፣ ዘይምኣድኻ 

ምጥማት፣ ምስራቕ ደርፊታት፣ ምጥምዛዝ ታሪኽን ምትምናይ ኣሳእልን እዩ 

ዘውድቕ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ዝዓበየ ሕማም ናይ ተጋሩ ብርእሰ ምትሓት ስለ 

ዝሳቐዩ ኤርትራውያን እኩዋ ዝገበርዎ እናበሉ ንሕና ኤርትራውያን ዝገበርናዮ 

ክገብሩ ክብሉ መመሊሶም ናብ ህጉም ዝኣትዉ ዘለዉ። ካልእ ብዙሕ ተጠቒሱ ስለ 

ዘሎ ብዙሕ ኣይክንዘረበሉን ኢና። ገል ኣብነት ክንጠቅስ ግን፣ ዓለም ንጁንታ ወያነ 

ወይ ትግራይ በታ ዝደቐቐት ዓይኒ ኣበይ ከምዘላ ዘይትፈልጣ ከላ። ልክዕ ኣለና 

ክብሉን ኤርትራውያን ዝገብርዎን ዝብልዎን ክደግሙ ክብሉ ነታ ኣቦና ሸኽ 

ኢብራሂም ስልጣን፣ ሓያላት ዓለምና ንጉዳይ ኤርትራ ክሓናኹልዎ ምስ ጀመሩ፣ 

*ጉዳይ ኤርትራ ሕጋዊ መዕለቢ እንተዘይተጌርሉ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ሰላም 

ኣይክረክብን እዩ* ዝበልዎ፣ ከምታ ዘላታ ስርቕ ኣቢሎም ኩነታት*ትግራይ ሕጋዊ 

መፍትሒ እንተዘይተጌርሉ ዞባና ሰላም ኣይክረክብን እዩ* ኢሎም ንነብሶም ናብ 

ላዕሊ ኣመጣጢሮማ። ኮፒ ስለዝፈትዉ ከም ናይ ኤርትራውያን ፈቲቫል ከካይዱ፣ 

ደርፍታትን ድራማታትን ኣሳእልን ክሰርቁ ። ኮታ ኤርትራውያን ንገብሮ ኩሉ 

ክገብሩ ከይደቀሱ እዮም ዝሓድሩ። ብሓንጎል ትግራዋይ ተሰርሐ ስራሕ ክሰርሑ 

ኣይክእሉን እዮም።  

ቀንዲ ውድቀት ተጋሩ፣ ካብ ጽልእን ቅንእን ርሒቖም ምስ ኣሕዋቶም ኢትዮጵያንን 

ጎረቤቶም ኤርትራን ብሰላም ክነብሩ ዘይምሕሳቦም እዩ። ስለምንታይ ኣብዚ 

ወዲቕና? ንምንታይ ሰላም ሲኢና? ወያነ ጁንታ ጠቂምናዶ ወላስ ለኪምና? 

ንምንታይ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተባኢስና? ንምንታይ ምስ ጎረባብትና ኣብ 

ዘይንወጾ ጽልኢ ኣቲና? ኢሎም ኣፍ ኣውጺኦም ሓደ ሓቂ ዝዛረብን መፍትሒ 

ከናዲ ዝብገስ የለን። ኩሎም ዝሓዝዎ ዘየብሎም ትግራይ ትዕወት ኮይኑ ዘረብኦም። 

ካብዚ ዕንኪልል ወጺኦም ለውጢ እንተዘይ ኣምጺኦም እዚ ሕማቕ ተግባራቶም 
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ብቐሊሉ ስለ ዘይሕከኽ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተመሓላለፈ ካብዚ ኣትየሞ ዘለዉ 

ዓዘቕቲ ኣይክገላገሉን እዮም።                                                     

ካብ ዘመነ ራእስታት ትግራይ ኣሉላን ዮውሃንስን ኣትሒዙ ክሳብ ዘመነ ወያነ ናይ 

ሎሚ ጁንታ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ኣይረኸበን። ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 100 ዓመት 

እንተተመልከትና ብዓይነት ድኣ ይፈላለ ይኸውን እምበር እቲ ተጻብኦ ተጋሩ 

ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ክሳብ ሎሚ ብዘይ ምቁራጽ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ብዋጋ 

ኤርትራ ቀይሕባሕሪ ወኒንካ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ምምስራት እቲ ዘይቅየርን 

ሕልሞም እዩ። ከምዚ ሎሚ ወያነ ነበረያ ነበረ ከይተበሃሉ ኣብ ደበቢት ምስ 

ተፈጥሩ ሳላ ህዝባዊ ግንባር ደልዲሎም ኣብ ትግራይ ክትንቀሳቐሱ ጀሚሮም። 

ነብሶም ክኽእሉ ጫማን ክዳንን መግብን ዕጥቅን ተቐቢሎም ከብቅዑ ዓሻስ ቅልጽሙ 

እንተ ሓበጠስ ዝሓየለ ይመስሎ ከም ዝብሃል፣ ወዲ ዓከር ሻዕብያ ተነሲዖም ሓይሊ 

ተሰሚዕዎም። ኣንጻርቲ ኣብ ልዕሊቲ ህይወት ዝዘርኣሎም ህዝቢ ኤርትራን ውድቡን 

ተላዒሎም። ብማነፈስቶ ትግራይ 1976 ዝፍለጥ ሕልሚ ኣቦሓጎታታ መሳፍንቲ 

ትግራይ ዮውሃንስን ኣሉላን ከተግብሩ ከይሓፈሩ ተበጊስም። ኣብ ወረቐት ሕንጥጥ 

ሕንጥጥ ኣቢሎም ንኤርትራ ገቢቶምን ኣጥፊኦምን፣ ንህዝቦም ፋሕ ፋሕ ኣቢሎም 

ኣምበርኪኾም ቀይሕባሕሪ ወኒኖም፣ በቲ ኻልእ ድማ ራያን ወልቃይትን ለኻኺሞም 

ምስ ሱዳን ዘራኽብ መንገዲ ፊሒሮም ኣብ መጨረሻ ሓያላት ኮይኖም ክወጹ እዩ 

ናይ ቐትሪ ሕልሞም። እቲ ዝከፍአ ድማ ብሓንጎሎም ዘይንቀሳቐሱ ሓደ ለባምን 

መስተውዓልን ዘየብሎም እኽብካብ ጁንታ፣ ንኽድምና ከም ጸጋን ዕድልን ወሲዶም 

ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ንኢትዮጵያን ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምሕማስ እዩ እቲ ቀንዲ 

ዕላምኦም።     

ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 40 ዓመት ታሪኽ ወያነ ኣብ ትግራይ ሓንቲ መዐልቲ ውግእ 

ኣንጻር ስርዓት ደርጊ ኢትዮጵያ ተዋጊኦም ሓንቲ ቦታ ነጻ ኣውጺኦም ኣብ 

ቁጽጽሮም ዘይምእታዎም እዩ። ናይ ደርጊ ፕረሲደንት ኢትዮጵያ መንግስቱ 

ሃይለማርያም ዝመስከሮ እዩ። ስርዓት ደርጊ ጉዳይ ኤርትራ ዓዚዝዎ ኩሉ ሰራዊቱ 

ናብ ኤርትራ ከስፍር ክብል ትግራይ ዋና ዘየብላ ገዲፍዎ ከይዱ። ጅብ ከሄደ ውሻ 

ጮኸ (ዝብኢ ምስ ከደ ከልቢ ነብሐ )ከምዝብሃል፣ ወያነ ንትግራይ ነጻ ኣውጺእናያ 

ኢሎም ናብ ኢትዮጵያ ክቕጽሉ ኣይደለዩን ኔሮም። ህዝባዊ ግንባር ግን ሓንጊሩ 

ድዩ ኣብ ታንክታቱ ሓዚሉ 4 ኪሎ ኣዲስኣበባ ዱብ ኣቢልዎም። ዘይፈልጥዎ 

ረኺቦም።  ኣብ ክንዲ ነቲ ደጋፊኦምን ዘዕበዮምን ህዝባዊ ግንባር ኣመስጊኖም 

ብሰላም ክነብሩ ዝፍትኑ፣ ኣንጻሩ እዮም ተበጊሶም። መታን እቲ ሕልሚ ዓባይ 

ትግራይ ከተግብሩ።  

ንኢትዮጵያ ብቢሄርን ዘርእን ሕምስምስ ኣቢሎም 27 ዓመት መመላእታ ሰሪቖም፣ 

መዝሚዞም፣ ዘሪፎም፣ ቀቲሎምን ሓሪዶምን ካብ ጥላም ጫማ ናብ ፓላሶትት 
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ምውናን ኣትዮም። ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ። ህዝቢ ትግራይ ግን ተረሲዑ ተኸዲዑን 

እዩ።  ወያነ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ እንተኔሩ ንህዝቢ ትግራይ ከምዘይናቶም ስለ 

ዝርእይዎ፣ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ሓውዜን ንገዛእ ህዝቦም ምጭፍጫፎም እዩ።                         

                                                        ወየንቲ 

ጁንታ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ኣሕዋቱ ኢትዮጵያን ጎረቤቱ ኤርትራን ኣጻሊኦም ኣብ 

ክወጾ ዘይክእል ሽግርን ጸበባን ሸሚሞሞ ኣለዉ። እቲ ዘሕዝን ድማ ህዝቢ ትግራይ 

ንወያነ ጁንታ ነጺጉ ብኢትዮጵያውነቱ ኣሚኑ ምስ ከባቢኡ ብሰላም ንኽነብር 

ዓቕሚ ምስኣኑ እዩ። ተዳሂሉ ድዩ ወላ ሓደ_ወይ ሓንቲ ለባም እዩ ተሳኢንዎም? 

መራሕቲ ወያነ ጁንታ ነቲ ናይ ብ 1976 ዝሓለምዎ ሕልሚ ኣብቲ ንኢትዮጵያ 

እናመዝመዝዋን ገዝእዋን ከልዉ፣ ውዕለት ክድምንኦን እናረከቡ ብትዕቢት ዓዊሮም 

መን ከማና እናበሉ እንከለው ዘይተዓወቱስ ሎሚ ጉዚኦም ኣንቂዑ ሞይቶም ከልዉ 

እቶም ተረፍ መረፍ ዝሓዝዎ ዘየብሎም ዕላማና ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ንምባል እዩ 

ኢሎም ኣብ ሓደ ዓመት ዘይኣክል ጊዜ ክንደይ ኣሽሓት ቆልዑት ትግራይ 

ኣርጊፎሞም ኣለዉ። ብሰንኮም ክንደይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣመዛቢሎምን ቀቲሎምን 

ኣለዉ።  

ናብ 4 ኪሎ ምምላስ፣ ኤርትራ ምውራር፣ ወልቃይትን ራያን ኣሚሊሶም፣ መንገዲ 

ሱዳን ከፊቶም፣ ዓፋር ወሪርና ምስ ጁቡቲ ክንራኸብ ኢና ዝሓልምዎ ሕልሚ 

ፈጺሙ ክኸውን ዘይከውን እዩ። ህዝቢ ትግራይ ብጥመየት እናተሳቐየ እንከሎ 

ንቆለውዕን መንእሰያትን ትግራይ ንሞት እናዓደሙ ኣብ ጎቦታት ወሎን ጎንደርን 

የህልቅዎ ኣለዉ። ጁንታ ኣብ መሬት ወሎ ወሪሮም ከብትን ሃብትን ሰሪቖም ምኻድ 

ስለ ዘይኣከሎም ቢሑቕን ሓተላግለትን ተሸኮሞም ምኻዶም፣ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝያዳ 

እዩ ፈንፊንዎም።    

ካብዚ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ኢትዮጵያውያን ምስቲ ዝነበሮም ምስ ኣመሪካን 

ኤውሮጳን በቲ ዝነበሮም ጽቡቕ ርክብን ምሕዝነትን ከም ናይ ብሓቂ ፈተውቶምን 

ኣዕርኹቶምን ጌሮም እዮም ዝወስድዎም ኔሮም። እዚ ዕርክነት ሓያላት ሃገራት 

መሰረታዊ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢ ቀይሕባሕሪ ከዳሚ የድልዮም ስለ ዝነበረ ኢትዮጵያ 

ብቅዕቲ ኮይና ረኺቦማ። ካብ ሃይለስላሴ ክሳብ ዘመነ ወያነ እንተ ርኣና ህዝቢ 

ኤርትራ ተሳቕዩ እዩ። ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ቆሪንካ ቀይሕባሕሪ ምቁጽጻር እዩ 

ኔሩ እቲ ቅንዲ ዕላማ። ሃይለስላሴ ተኣልዩ መንግስቱ ሃይለማርያም ምስ ተተክኤ ወላ 

ውን ኣብ ማሕበርነት ዝኣምን እንተነበረ ስርናይን ሓልዮትን ኣመሪካ ኣይተፈልዮን 

ዝነበረ። ናይ መንግስቱ ሃይለማርያም እቲ ዘገርም ክሳብ ኣብ ስልጣን መጺኡ 

ኣንጻር ኤርትራ ወራሩ ዘቕንዕ ታሪኽ ኤርትራ ዘይምፍላጡ እዩ። ኤርትራ ኣብ 

ትሕቲ መግዛእቲ ኢታሊን ኢንግላድ ንሃይለስላሴ ድማ ከም ህያብ (ስጦታ) 

ከምእተዋህበቶ ኣይፈልጥን እዩ ኔሩ።                                                
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ካብዞም ዝሓለፉ መራሕቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝበለጸ ከዳሚ ወያኔ እዩ ኔሩ። ሕብሪ 

ዓይንና ደስ ዘይበሎ መለስ ዜናዊ ምስቲ ዝነበሮ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ንምዕዋት፣ 

ኤርትራ ምውራርን ምጽናትን እዩ ኔሩ። ኣመሪካውያን ብወገኖም ነቲ ፕላን ናይ 

ፎስተር ዳልስ ብዙሳን ራይዝ ቀጺሉ ስም ኤርትራ እናደወኑ ብእገዳ ወዲ እገዳን 

እናገበሩ ንወያነ ክሕግዙ ድሕር ኣይበሉን። ዋላ እኩዋ መርገጽ ናይ ኣመሪካ ኣብ 

ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ሕማቕ ኣረኣእያን ዘይቅየር እንተኾነ እቲ ኣብ ጊዜ ስርዓት 

ሪፑብሊካን ትራምፕ ዝተረኽበ ሰላም ልክዕ ኣብቲ መበል 46 ምርጫ ኣመሪካ 

ተካይዱ ዴሞክራት ባይደን ዝተዓወተሉ ለይቲ፣ ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመት ውሸባ 

ወያነ ንምክልኻል ኢትዮጵያ ኣጥቂዓ ዳግማይ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሳ ኤርትራ 

ወሪራ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ኣተግቢራ ሓያል ኮይና፣ ኣመሪካውያን ድማ 

ተቖጻጻርቲ ቀይሕባሕሪ ኮይኖም ክወጹ እዩ እቲ ዕላማ። ከዳሚኦም ንምድሓን ክብሉ 

ነቲ ኣብ ጉድጉዋድ ኣትዩ ዘሎ ጁንታ ካብ መቓብሩ ኣውጺኦም ህይወት ክሶኽዕሉ 

እሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽደራደር ጸቕጢ ንምግባር ሚዛን ኣመሪካ መሊሱ 

ናብ ታሕቲ ዘውርድ እዩ። ንጁንታ ወያነ ምድሓን ኢሎም ምስ ርብዒ ሚልዮን 

ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸስሩ ግድን ድዩ ኔሩ?                                         

እቲ ኤርትራ በሊሓን ተሳሒላን ዝወጻትሉ እገዳ ንኢትዮጵያ ውን ኣረኻኺብላ 

ኣሎ። ኢትዮጵያውያን ዓይኒ ከፊቶም *ዘይበስበሰ ስርናይ እንታይ ከይተርፈና ክብሉ 

ጀሚሮም። ካብ 70ታት ኣትሒዛ ኢትዮጵያ መአከብ ጉሓፍ ተረፍ ስርናይ 

ኣመሪካን ካናዳን ኮይና እያ ጸኒሓ። ፕረሲደንት ኣመሪካ ጆ ባይደን ኣብ ክንዲ 

ንሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ምሕጋዝ ንግብረሽበራዊ ጁንታ ምሕጋዙ ዘገርም 

እዩ። እዚ ዝብሉና ዴሞክራሲስ ርኢናዮ ኣለና ሓቅነቱ። ኣንጻር ሰላም እናሰርሑ 

ሓለይቲ ሰላም ክኾኑ በየናይ መለክዒ እዩ ክርኤ።                              

ምዕራባውያን ኢደን ዘእተዋሉ ሃገራት በዓል ዒራቕ ሶርያ፣ ሊብያ፣ የመን 

ኣፍጋኒስታን ኣጋጢምወን ዘሎ ሽግር ኩሉ ዝርእዮ ዘሎ እዩ። ናይዚ ኣብዝን ኣብትን 

እናበሉ ብዋጋ ካልኦት ጥቕሞም ክሕልዉ ክብሉ ብኻልእ ወገን ሩስያ፣ ቻይና፣ 

ህንዲ ብቑጠባ ኣፍሪቃ እናተቖጻጽርዎ ይመጹ ኣለዉ።     

ብስም ግበረሰናይ ማሕበራት፣ ሰብኣዊ መሰላት እናበሉ ኣብ ፖለቲካን ቁጠባን 

ሃገራት ኢዶም ምእታው ኣብቂዑ እዩ። ብቐጥታ ንጁንታ ንምድሓን ኢሎም ሓገዝ 

ንህዝቢ ትግራይ ክበጽሖ ኣለዎ እናበሉ ካብ ምፍታን ዓዲ ኣይወዓሉን።  ግደ ሓቂ 

ግን ኣብ ትግራይ ዝነደደን ዝተዘርፈን ንብረት የለን። ብኣንጻሩ እኩዋ ድኣ ናይ 

ረድኤት ሓገዝ ሒዘን ዝኣተዋ 400 ናይ ጽዕነት መካይን መጎዓዓዚ ሰራዊቱ 

ክጥቀመለን ዘሚቱ ኣትሪፍወን ኣሎ። ብተወሳኺ ተጋሩ እዮም ኣብ ወሎ ዓፋር 

ክልልን ጎንደር ኣምሓራን ወሪሮም ራስዮምን ሰሪቖምን ዘለዉ። ሓገዝ ዘድልዮም 
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እምበኣር እዞም ብወራር ጁንታ ተመዛቢሎም ዘለዉ እዮም እምበር ብፍሉይ ንህዝቢ 

ትግራይ ጥራይ ኣይኮነንን።                        

ኤርትራ ልዕሊ ወየንቲ ጁንታ ተጋሩ ጸላኢ የብላን። ህጂ ውን እታ ሓንትን 

ወሳኒትን ቃል ንህዝቢ ትግራይ ካብ ጥፍኣት ንህዝቢ ኤርትራ ይቕረ ምሕታት 

ጥራይ እዩ። እዚ ካልእ ኣሕዋት ኢና፣ ሓደ ዓይነት መግቢ ንምገብ፣ ዝመሰለ 

ጽውጽዋይ ክርስዕዎ ኣለዎም።                                                    

ወያነ ኣብዚ ዝሓለፈ 27 ዓመት ከይተሓለሉ ነጢፎም ዝቃለስሉ ዝነበረ ንህዝቢ 

ኤርትራ ብኣውራጃ፣ ዓዲ፣ ዓልየትን ሃይማኖትን ፈላልዮም ከናቑትዎ ዝገበርዎ 

ከንቱ ፈተነ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ብቐሊሉ ዘይርሳዕ ታሪኽ እዩ።                        

ህዝቢ ኤርትራ ዓዲ 9 ቢሄራትን 6 ዞባ ምኹዋና ኣይተሰወጦምን ዘሎ።      

ምዕባሌ ገዲፍዎም ከምዘሎ ዘረድኣካ ገና ብኣውራጃ ክኸፋፍሉ ምፍታኖም እዩ። 

ካብ ኩሉ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ፣ ህግደፍ፣ መራሕቲ ኤርትራን ምክልኻል 

ሰራዊት ኤርትራ ክፈላልዩ ምፍታኖም እዩ።    

ወያነ እዚ ኩሉ ክፍኣትን ዓሎቕን ማንታ ማንታ ምሕሳብን ምስ ኣኸዳሚኦም 

ኣመሪካ ሓደ እዩ። ካብቲ ማንታ ኣታሓሳስባ ኣለዎም ንብሎ ሓንቲ ኣብነት 

ክንጠቅስ። ኣብ ዝሓለፈ ሓድሽ ዓመት ግእዝ ጆ ባይደን ንኤርትራን ኢትዮጵያን 

ናይ ሓጎስ መልእኽቱ ሊኢኹ ከብቅዕ ኣብ ሓደ ሰሙን ዘይመልእ ጊዜ ንግብረ 

ሽበራዊ ጁንታ ከድሕን ክብል ብእገዳ ከምበርክኸና ምሕሳቡ እዩ።                 

ወያነ ድማ ዘየሕዋት ክነስና ኣሕዋት ይብሉ ግን ንምጽናትና ድማ ይቃለሱ።                       

ኣብ መጨረሻ እገዳን ተጻብኦ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓድሽ ኣይኮነን።  

ኢትዮጵያውያን ካባና ክመሃሩ ኣለዎም።                                      

ክእግዱና ካብ ዝጅምሩ ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ጥራይ ዘይክነስ ካብ ዝሓልፈ 80 

ዓመት ኣትሒዞም እዮም። ተጋሩ ጌግኦም ኣሪሞም ሕማቕ ታሪኾም የሐዲሶም 

ብሰላም ከይነብሩ ብውግእን ጥምየትን ሰብ የርግፍዎ ኣለዉ።                                

ካብ ጌጋ ከይመሃሩ ክብሉ ሓቂ እናሓብኡ ክሳብ መዓስ እዮም ክጋገዩ።   

   

ዓወት ንሓፋሽ !! 

ተስፋይ ወልደጊዮርጊስ                                                      

ጀርመን 

   

        


