
    “አፋሌጉን!” 

 ኮልኔሌ ታዯሰ የት ናቸው? 
                                                    በግሩም ታዬ 

  ወይንሸት ታዯሰ ትባሊሇች። ካሌተሣሳትኩ በ 20ዎቹ አጋማሽ የዕዴሜ ክሌሌ የምትገኝ 
ይመስሇኛሌ።   እንኳን ሰው በተሰበሰበበት አዲራሽ ቀርቶ -በተናጠሌ ከሰዎች ጋር ስታወራ 
ብዙም መናገር የማትዯፍረው ወይንሸት ፤የዛሬ አምስት ወር አካባቢ የኢትዮጵያ ሳተሊይት 
ቴላቪዥን አዘጋጅቶት በነበረው አንዴ መዴረክ ሊይ ሇመናገር እጇን በማውጣት የመዴረክ 
መሪውን ፈቃዴ ስትጠይቅ  አየሁዋት። መጓጓቴ አሌቀረም። ከዝምተኛዋ ወይንሸት -
የሚነሰነዘረውን ሀሳብ ሇመስማት ነው የጓጓሁት። ብዙ ጊዜ የማይናገር ሰው መናገር ሲጀምር፤ 
የሚያገኘውን የአዴማጭ ትኩረት ታውቁታሊችሁ። እንዯዚያ ማሇት ነው። 

 ወይንሸት ዕዴለን አግኝታ ሇመናገር ከወንበሯ ተነሳች። 

 ሀሳቧን ሇመስማት እየተጠባበቅን ሳሇ-የዕንባ እንክብልች ከአይኖቿ ሲወጡ አየን። ከአንዯበቷ 
ሉወጡ የሚታገለ ቃሊቶች፤  ከዓይኖቿ ስር ፈሌቀው-በጉንጯ ሊይ በሚፈሱት እንባዎች 
ተጨናግፈው ቀሩ። በእንባ ሲቃ ከተቆራረጠው አጭር ንግግሯ ውስጥ በተዯጋጋሚ የሚሰማ  
ነገር ቢኖር፦“አባቴን! አባቴን ታዯጉኝ! አባቴን….” የሚሌ ቃሌ ብቻ ነበር። 

ከጎኔ ከተቀመጠው ጋር መንሾካሾክ ጀመርኩ፦ 

“አባቷ ምን ሆነውባት ነው?” 

“ታስረውባት” 

“የት?” 

“ኤርትራ?” 

“የማን ሌጅ ነች?” 

“የኮልኔሌ ታዯሰ  ሙለነህ  ”  

ሇካ ወይንሸትን ሰው ፊት የቆመችው፤ የአባቷ ነገር ሆኖባት ኖሯሌ። 

”ጀንበር ሳሇች ሩጥ፤አባት ሳሇ አጊጥ” 

***************************************************************** 

  ኮልኔሌ ታዯሰ ሙለነህ፤ በሶማሉያ ወረራ ጊዜ ከፍተኛ ጀብደ ከፈፀሙ ኢትዮጵያውያን 
ጀግኖች መካከሌ አንደ ናቸው። ከዚያዴ ባሬ ወራሪ ጦር ጋር በተዯረገው ፍሌሚያ-በአየር ሀይሌ 
ሚግ አብራሪነት የተሳተፉት ኮልኔሌ ታዯሰ፤በጠሊት ሀይሌ ሊይ ከፍተኛ ኪሳራ ያዯረሱ የአየር 
ሊይ የውጊያ መሀንዱስ እንዯሆኑ፤ የሚያውቋቸው ሁለ ይመሰክራለ።የ1969 ዓመተ-ምህረቱ 
የዚያዴ ባሬ  ወረራ በዴሌ በተጠናቀቀ ማግስት -በፈፀሙት አኩሪ ተጋዴል፤ ከፕሬዚዲንት 
መንግስቱ ሀይሇማርያም እጅ ከፍተኛውን የጥቁር አንበሳ ኒሻን እስከመሸሇም የበቁ ናቸው። 



ይኽ፤ሀቅ ነው። ይኽ በሌዩ ቀሇም የተፃፈ የጀግንነት ታሪክ፤ የዯበዘዘ ቢመስሌም እንኳን፤ 
መቼም ቢሆን የሚፋቅ አይዯሇም። 

  የኮልኔሌ ታዯሰ የሀገርና የወገን ፍቅር የሚገሇፀው ግን በዚህ ብቻ እንዲሌሆነ አቶ ባዬ 
መታፈሪያ  ይመሰክራለ። የዛሬው “አቶ” ባዬ፤በያኔዋ ሶቪየት ህብረት የትምህርት እዴሌ 
አግኝተው ከነበሩ ወጣቶች መካከሌ፤ አንደ ናቸው። እነሱ ሇትምህርት ወዯ ሶቪየት በሄደበት 
ወቅት ኮልኔሌ ታዯሰም ሇወታዯራዊ ስሌጠና ወዯዚያው አቅንተው እንዯነበር የሚያስታውሱት 
አቶ ባዬ፤ ስሌጠናውን ሲወስደ ያገኙት የነበረውን የአበሌ ገንዘብ የሚያውለት- ሇትምህርት 
የሄደ ኢትዮጵያውያን ተማሪዎችን በመርዲት እንዯነበር በሌዩ የፍቅር ስሜት ያወራለ።  

  መረጃዎች እንዯሚያመሇክቱት፤ በ1983 ዓመተ ምህረት ኢህአዳግ ወዯ ስሌጣን መምጣቱን 
ተከትል የኮልኔሌ ታዯሰ የህይወት መስመር መመሰቃቀሌ ጀመረ። ኢህአዳጎች አዱስ አበባ 
እንዯገቡ ነው፤ኮልኔሌ ታዯሰ የስዯት ህይወት የጀመሩት። የኮልኔለን ስዯት ተከትል ቤተሰባቸው 
ሜዲ ሊይ ተበተነ። 

 ከስዯት ጓዯኞቻቸው መካከሌ መቶ አሇቃ አሇምነው አራጌ እንዯሚለት፤ ያኔ ሇእስር ሲፈሇጉ 
ዴንበር አቆራርጠው ወዯ ኬንያ የገቡት ኮልኔሌ ታዯሰ፤በስዯት ሳለ በቤተሰባቸው ሊይ የሆነውን 
ነገር ሢሰሙ፤ ከፍ  ያሇ ሀዘንና ብስጭት ውስጥ ወዯቁ።ይህ ብቻ ሳይሆን - ኢህአዳግ 
መንግሰቱን አዋቅሮ  አገር ሲመራ በሚከተሊቸው አሰራሮችና የተሇያዩ ፖሇቲካዊ ውሳኔዎች፤ 
እጅግ መቆጨት ጀመሩ። 

 

ኮልኔሌ ታዯሰ በዚህ የሀዘንና የቁጭት ስሜት ውስጥ እያለ-  ከኬንያ ወዯ ኡጋንዲ ፤ከዚያም  
ወዯ ኤርትራ ተሻገሩ። 

   ኮልኔሌ ታዯሰ በአስመራ ሳለ ማንም “ይሆናሌ”ብል ያሌገመተው ነገር ሆነ።በኢትዮጵያና 
ኤርትራ መካከሌ ጦርነት ተቀሰቀሰ።የሻዕቢያና-ወያኔ “ሮማንቲክ” ፍቅር ፤በጥሊቻ 
ፈነዲ።በየመናፈሻውና በየአውራጎዲናው  በከበሮ ዴሌቂያ ፋታ ያጣችው መሬት፤ትንሽ ተንፈስ 
አሇች። በአምሊክ  ፍርዴ መፍጠን የተገረሙ ብዙ ሰዎችም፦”የዘንዴሮው እግዚሀር ፤ ሰማይ ሊይ 
ሳይሆን፤ ኮርኒስ ውስጥ ሆኖ ነው የሚያየው”አለ። 

 በሁሇቱ አገሮች መካከሌ የተፈጠረውን ሉታረቅ የማይችሌ ቅራኔ ተከትል፤ አንደ የላሊውን 
ተቃዋሚ ማስታጠቅ ወዯመጀመር ተሸጋገሩ።በኮልኔሌ ታዯሰ  ሌብ ውስጥ ሲብሊሊ ሇቆየው 
“አገርን ከወያኔ አገዛዝ ነፃ የማውጣት ራዕይ”፤ ይኽ ጥሩ አጋጣሚ ሆነ። 

 ኮልኔሌ ታዯሰ ሳይውለ ሳያዴሩ፤ እንዯ እርሳቸው አገራዊ ቁጭት ከነበራቸው  አርበኞች ጋር 
በመሆን “አርበኞች ግንባርን”መሰረቱ።ግንባሩን በመሪነት እንዱያገሇግለም በምሌዏተ-አርበኛው 
ተመረጡ።አርበኛ ታምራት በአምስተርዲሙ ስብሰባ ሊይ ሲናገር  እንዯተዯመጠው፤ ኮልኔሌ 
ታዯሰ ዴርጅቱን ሲመሩ ባሳዩት ታማኝነት፣ብቃትና ጀግንነት፤ በሁለም አርበኞች ዘንዴ 
የተወዯደ ሆኑ። 

በተሇያዩ ጊዜ ዴርጅቱን እንዱመሩ የተመረጡ አመራሮች፤  በአውሮፓና በአሜሪካ ሇስራ ሲሊኩ 
በዚያው እንዯሚቀሩ የተናገረው  አርበኛ ታምራት፤ ኮልኔሌ ታዯሰ ግን ከአንዴ አይለ ሶስት 
ጊዜ ሇስራ ወዯ አውሮፓ ከመጡ በሁዋሊ መመሇሳቸውን አውስቷሌ። ወዯ ውጪ በሄደበት ጊዜ 
አንዲንድች ፦በዚያው እንዱቀሩ ይወተውቷቸው እንዯነበር የጠቆመው አርበኛ 
ታምራት፤እርሳቸው ግን፦” ወስኜ የገባሁበትን አገሬን የመታዯግ ትግሌና-አምነው የመረጡኝ 



አርበኞች ጥዬ የት ነው የምቀረው?”በማሇት -ከትግለ ጋር ተቆራኝተው መቅረታቸውን 
አስረዴቷሌ። 

እንዯ ታምራት ገሇፃ፤ በእርሳቸው ጊዜ የነበረው አርበኞች ግንባር ፤ በአባሊት ማፍራትም ሆነ 
በዯርጅታዊ ብቃት፤ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሇወያነ ራስ ምታት እስከመሆን የዯረሰ ነበር። 

ይሁንና የዴርጅቱ መጠናከር ስጋት የሆነባቸው እንዯነ ኮልኔሌ ፍፁም ዓይነቶቹ አንዲንዴ 
የህዝባዊ ግንባር(የሻዕቢያ) አመራሮች፤  በአርበኞች ግንባር ውስጥ “ጣሌቃ ካሌገባን?” ማሇት 
ሲጀምሩ፤ ኮልኔሌ ታዯሰ፦” ነጻ መሬት ስሇሰጣችሁን፤ በውስጣችን እንዴትገቡ 
አንፈቅዴም”በሚሌ አቋም ጸኑ። 

“በዚህም ምክንያት…..”ይሊሌ  አርበኛ ታምራት፤ “….በዚህም ምክንያት ኮልኔሌ ታዯሰ- የሻዕቢያ 
የዯህንነት ሀሊፊ በሆኑት በነኮልኔሌ ፍጹም ጥርስ ውስጥ ገቡ” ይህንንም ተከትል ፤የግንባሩም ሆነ 
የኮልኔሌ ታዯሰ ነፃነት ታሊቅ አዯጋ ውስጥ መውዯቅ ጀመረ።   

ኮልኔሌ ታዯሰ እየተዯረገባቸው ያሇው ጫና እየበዛ ሲመጣባቸውና ህመም ሲበረታባቸውም 
ራሳቸውን ከዴርጅቱ እስከማግሇሌ መዴረሳቸውን የገሇፀው ታምራት፤ይባስ ብል በዚያ ሁኔታ 
ሊይ እያለ   መታሰራቸው፤ ሁለንም አርበኛ ተስፋ ያስቆረጠ ሆኗሌ ብሎሌ። 

አርበኛ ታምራት እንዯሚሇው፤በኮልኔሌ ታዯሰ ጊዜ ከፍተኛ ዯረጃ ሊይ የዯረሰው የአርበኞች 
ግንባር፤ የእርሳቸውን ከአመራርነት መነሳት ተከትል  “በህይወት አሇ ወይ?” እስኪባሌ ዴረስ 
ተዲክሞ ቆይቷሌ። 

  ዛሬስ በምን ዯረጃ ሊይ ይሆን ያሇው?  

ይኽን ላሊ ጊዜ በስፋት ስሇምመሇስበት፤ አሁን ወዯተነሳሁበት ጭብጥ ሊምራ፦  

  አርበኛ ታምራት እንዯሚሇው፤ኮልኔሌ ታዯሰ ከመታሰራቸው በፊት ሇረዥም ጊዜ  ወገባቸውን 
ታመው ነበር።  

የውጊያ ገዴሊቸው እንዯሚያወሳው፤ኮልኔለ በኢትዮ-ሶማሉያ ጦርነት  በአንዴ የውጊያ ውል 
ሲያበርሩት የነበረው የጦር ጀት በጠሊት ሲመታ-እርሳቸው በፓራሹት በመውረዴ  ነው ከሞት 
ያመሇጡት። ያኔ በፓራሹት በሚወርደበት  ጊዜ በወገባቸው ሊይ ጉዲት ዯርሶባቸው ነበር። 
ታዱያ አሁን ዕዴሜ እየጨመረ ሲመጣ፤ ያ የወገብ ህመም እየባሰባቸውና እያሰቃያቸው 
እንዯሆነ ፤ ከመታሰራቸው ከዓመታት በፊት በፃፉት ማስታወሻ ሊይ ሰፍሮ ይገኛሌ። 

 ከዚኹ ከወገብ ህመማቸው ጋር ተያይዞ ወዯ ውጪ አገር ሄዯው ይታከሙ ዘንዴ የጉዞ 
ሁኔታዎችን እንዯሚያመቻቹሊቸው፤  ከዛሬ ሶስት ዓመት ጀምሮ የኤርትራ ባሇስሌጣናት ቃሌ 
ሲገቡሊቸው እንዯቆዩም ፤ ሲናገሩ ተዯምጠዋሌ።”የተሻሇ ህክምና እንዳትና የት አገኝ 
ይሆን?”በሚሇው ጉዲይ ሊይ እያወጡና እያወረደ ባለበት ሰዓት ነው ዴንገት መታሰራቸው 
የተሰማው። 

በእርግጥም በኢትዮጵያ ህዝብ አርበኞች ግንባር ታሪክ ታሊቅ ስፍራ ያሊቸው ኮልኔሌ ታዯሰ፤ 
ካሇፈው ኣመት ወዱህ በኤርትራ መንግስት መታሰራቸው ተረጋግጧሌ። ይሁንና ሇምን? 
እንዳት? እና ዬት?  እንዯታሰሩ የታወቀ ነገር የሇም። 

ኣንዲንዴ ብዙሀን መገናኛዎችና  ኢትዮጵያውያን ዴረ-ገጾች ስሇሆነባቸው ነገር በተዯጋጋሚ 
ቢዘግቡም፤ የኤርትራ  መንግስት ግን እስካሁን የሰጠው  ምሊሽ የሇም።ብዙዎችን ያሣሰባቸውም 
ይኸው ነው- የሀገራችንን ጀግናና  የቁርጥ ቀን ሌጅ የበሊው ጅብ፤ አሌጮኽ ማሇቱ። 



በቅርቡ በኢትዮጵያ ሳተሊይት ቴላቪዥን ሊይ ጋዜጠኛ ሢሳይ አጌና፤  የቃሇ-ምሌሌስ እንግዲው 
አዴርጎ ያቀረበውን አርበኛ የዋርካው መንግስቱን፤ ስሇኮልኔሌ ታዯሰ ጉዲይ  ጠይቆት ነበር። 

የጋዜጠኛው ጥያቄ በአጭሩ፦“ኮልኔሌ ታዯሰ የት ነው ያለት?ሇማስፈታትስ ምን ጥረት 
እያዯረጋችሁ ነው?”የሚሌ ይዘት ነው የነበረው።ይሁንና  አርበኛ የዋርካው መንግስቱ ሇጥያቄው 
በቂ ምሊሽ ሇመስጠት አሌቻሇም። በላልች ጉዲዮች ሊይ የሰጣቸውን ማብራሪያዎች 
የምዯግፋቸው ቢሆኑም፤ኮልኔሌ ታዯሰን በተመሇከተ የሰጠው ምሊሽ ግን፤ ውሀ የሚቋጥር 
አይዯሇም። 

 የሰጠው ምሊሽ፦” እርሳቸው የታሰሩት እኔ አርበኞች ግንባርን ከመቀሊቀላ በፊት ስሇሆነ፤ 
ስሇሆነውና ስሇተዯረገው ነገር ምንም መረጃ የሇኝም፤የማውቀው ነገር የሇም”የሚሌ ነው።ይህ 
መሌስ፤ ምናሌባት ከቃሌ ተቀባይ ፖሉስ ሉያስመሌጥ ይችሊሌ። ከህሉናና ከእውነት ግን፤ 
አያስመሌጥም። 

 “አባቶቻችን በዯማቸው ያቆዩዋትን አገር ፤እኛ ሌጆቻቸው እንጠብቃታሇን” እያሌን ዘመን 
ተሻግረን  ስሇ ጥንት አባቶቻችን ታሪክና ጀግንነት ብዙ የምንተርክ አርበኞች፤ የታቀፍንበትን 
ዴርጅት ስሇመሰረተውና ሲመራ ስሇነበረው ወንዴማችን የትናንት ታሪክ “አናውቅም” 
ብንሌ፤ማን ያምነናሌ?  አጠቃሊይ የተሰጠው መሌስ፦ስሇ አፄ ምኒሌክ ሇመናገር፤ የግዴ 
በ18ኛው መቶ ክፍሇ ዘመን  መኖር አሇባችሁ” የሚሌ ነው የመሰሇኝ።እውነታው ግን ያ 
አይዯሇም። ስሇ ኮልኔሌ ታዯሰ፤ እርሳቸው የመሰረቱትን ዴርጅት በተተኪነት የሚመራ ሰው 
ቀርቶ፤  ከሩቅ፤እጅግ በጣም ከሩቅ ቦታ  ያለ፤ ብዙ ማሇት እንዯሚችለ እናውቃሇን።ስሇዚህ 
የሚያዋጣው መንገዴ ከእውነት መሸሽ ሳይሆን፤እንዯ እርሳቸው እውነትን መጋፈጥ 
ነው።ዯግሞስ፤ዛሬ ወንዴማችን ከጎናችን ሲነጠቅ በምንም ምክንያት ይሁን 
“አሊየንም፤አሌሰማንም” ካሌን፤ነገ  ጧት የኛ ተራ ሲሆን፤ማን “አይቻሇሁ፤ሰምቻሇሁ” ይሇን 
ይሆን? 

     ላልቻችንስ ይኸን ወሬ ከሰማን ጀምሮ ምን ያዯረግነው አሇ? 

   ከወራት በፊት አምስተርዲም በተካሄዯው የሰብዓዊ መብት አያያዝ ስብሰባ ሊይ ተገኝታ 
፦”አባቴን ታዯጉኝ!...”ያሇችው ወይንሸት፤ ከዛ ወዱህ ምን ያኽሌ ዴጋፍና ትብብር 
እንዯተዯረገሊት ከሷ ማረጋገጥ ባሌችሌም፤ ላልች ግን፤ ኮልኔሌ ታዯሰ ከብዙሀኑ 
ኢትዮጵያውያን ወገኖቻቸው ሉሰጣቸው ይገባ የነበረውን ትኩረት ተነፍገዋሌ የሚሌ አስተያዬት 
ነው የሚሰጡት። 

 ይኸን አስተያዬት  በቁጭት ከሰነዘሩት ሰዎች መካከሌ፤ የኮልኔሌ ታዯሰ የቀዴሞ ጓዯኛ አቶ 
ነመራ አሇማየሁ አንደ ናቸው። 

      ”ኮልኔሌ ታዯሰ <እንወዲታሇን> ሇምንሊት ሀገራችን በህይወቱ የተወራረዯ ጀግናና 
ባሇውሇተኛ ነው፤ያ! የቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ ሌጅ፤ ዛሬ በመጦሪያ ዕዴሜው በእንዯዚህ ኣይነት 
መከራ ውስጥ ሲወዴቅ ፤አይተን እንዲሊየን ዝምታን መምረጣችን፤ ሌቤን በእጅጉ አዴምቶታሌ” 
ይሊለ- አቶ ነመራ። 

 

ይሁንና፤የእርሳቸውን መታሰር ከሰሙ ጀምሮ  እረፍት ማጣታቸውን የሚናገሩት  የተወሰኑ 
ኢትዮጵያውያን አክቲቪስቶች  ዯግሞ ፤ጉዲዩን ሇዓሇማቀፍ የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾችና 
ሇምዕራባውያን መንግስታት እስከማሳወቅ መዴረሳቸው ተረጋግጧሌ። 



 አክቲቪስቶቹ፤ሇአምነስቲ ኢንተርናሽናሌ፣ሇሂዪማን ራይትስ ዎችና ዋና ፅህፈት ቤቱ 
ስዊዘርሊንዴ ሇሚገኘው የመንግስታቱ ዴርጅት የስዯተኞች ጉዲይ ከፍተኛ ኮሚሽነር  አቤቱታ 
ያቀረቡ ሲሆን፤ ተቋማቱም ስሇ ኮልኔሌ ታዯሰ መታሰር ቀዯም ካሇ ጊዜ አንስቶ በዯረሳቸው 
መረጃ መሰረት ጉዲዩን እየተከታተለት እንዯሆነ ምሊሽ መስጠታቸው ታውቋሌ። 

 ላልች፤ አቤቱታ የቀረበሊቸው ዯግሞ- የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ የኔዘርሊንዴስ፣ 
የጀርመን፣የፈረንሳይና የአሜሪካ የውጪ ጉዲይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ናቸው። 

 የህብረቱን ፅህፈት ቤት ጨምሮ የተጠቀሱት አገራት የውጪ ጉዲይ መስሪያ ቤቶች 
ሇቀረበሊቸው አቤቱታ በሰጡት ምሊሽም፦ኮልኔሌ ታዯሰ የትና? በምን ሁኔታ? ሊይ እንዯሚገኙ 
ማወቅ ከአቅማቸው በሊይ ቢሆንም፤ጉዲዩን ግን በጥብቅ እየተከታተለት እንዯሆነ  
ሇአክቲቪስቶቹ አረጋግጠውሊቸዋሌ።  

፦ “የውጪ ተቋማትና መንግስታት ይህን ያህሌ ጥረት በሚያዯርጉበት ወቅት፤ ኢትዮጵያውያን 
ሇኮልኔሌ ታዯሰ ትኩረት የነፈጉት ከቶ ሇምን ይሆን?” ሲሌ  ከአክቲቪስቶቹ አንደ የሆነው 
ወጣት ሳህለ ይጠይቃሌ።  

 ሳህለ አያይዞም ፦፦”በተሇይ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች፣ ምሁራን፣ታዋቂ ሰዎች፣ ፣ 
ኢትዮጵያውያን የሰብዓዊ መብት ተሟጋቾች፤ ብዙሀን መገናኛዎችና ላልችም..! እባካችሁ 
እንዯላልቹ ሁለ  የአገር ባሇውሇተኛ ሇሆኑት ሇኮልኔሌ ታዯሰም በጋራ ቆመን ዴምጻችንን 
እናሰማ “ ሲሌ ጥሪ አቅርቧሌ። 

“ዛሬ ኮልኔሌ ታዯሰ ሲታሰር ካሌተናገርን፤ ነገ እያንዲንዲችን ብንታሰር ማን ሉናገርሌን ነው?” 
የሚለት አቶ ነመራ በበኩሊቸው፤”የአገር ባሇውሇታዎች በአስከፊ ፈተና ውስጥ ሲወዴቁ ሰበዝ 
እየመዘዝንና እየተጠቃቀስን ዝምታን መምረጣችን፤በራሳችን አንገት ሊይ የመታነቂያ ገመዴ 
ከመጠምጠም የተሇዬ አይዯሇም”ይሊለ። 

 አስተያዬት ሰጭዎች፤የኮልኔሌ ታዯሰ  መታሰር፤  አርበኞች ግንባርንም ሆነ በ ኤርትራ 
እየተንቀሳቀሱ የሚገኙ የ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ዴርጅቶችን መስመራቸውን እንዱፈትሹ 
የሚያስገዴዴ እንዱሁም ወዯፊት በዛ በኩሌ ሇመንቀሳቀስ የሚያስቡ ካለም፤ በኤርትራ 
መንግስት ሊይ የጣለትን እምነት ጥያቄ ውስጥ በማስገባት ላልች አማራጮችን እንዱያማትሩ 
የሚያዯርግ ነው ይሊለ። 

 

 

 

 

 


