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መእተዊ
ሰውራ ኤርትራ፡ ብፍላይ ከኣ ህዝባዊ ግንባር፡ ባህሊ ኣብ ቀጻልነትን ዓወትን ቃልሲ፡
ከምኡ’ውን ኣብ ምህናጽ ዝሓሸን ፍትሓዊን ሕብረተሰብ ብዛዕባ ዘለዎ ኣገዳስነትን ተራን
ዓሚቝ መረዳእታ ነይሩዎ። ከም መርኣያ ናይዚ ድማ፡ ባህላዊ ስራሓትን ሰራሕቱን
ዓቢ ኣቓልቦ፡ ድርኺትን ዕድልን ስለ ዝተዋህቦም፡ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ
ኤርትራ ብሰውራ ክግለጽ ዝኽእል መድረኽ ባህላዊ ትንሳኤን ምንቅስቓስን ኣርሕዩ።
እዚ መድረኽ’ዚ፡ ኣውራ ድሕሪ ምዝላቕ፡ ኣብ ድፋዓትን ደጀንን’ዩ ዓንቢቡ። ኣብቲ
ዝጸንከረ እዋን ሰውራ፡ ኣብቲ ህላወ ሰውራ ንምርግጋጽ ሓያል ቃልሲ ዝተኻየደሉ
ፈታኒን ወሳኒን መድረኽ፡ ህዝባዊ ግንባር ሓይሊ ባህሊን ባህላዊ ምንቅስቓስን
ብምግንዛብ፡ ንቕድሚት ዝጠመተ ሰፊሕ ባህላዊ ስራሕ ኣበጊሱ። እዚ ንስነ-ጽሑፍ፡
ሙዚቃ፡ ድራማን ቅብኣን ዝዓመመ ሰፊሕ ምንቅስቓስ’ዚ ኣብ ምምዕባል ሃገራዊ ባህልና
ዓይነታዊ ዝላ ብምፍጣር ዓይነታውያን ስነ-ጥበበኛታት ከም ዝፈርዩ ገይሩ።
ኣብዚ ሰፊሕን ኩሉ ጐድናዊን መስርሕ’ዚ፡ ኣብ ኣዝዩ ጽንኲር ኩነታት፡ ኣብቲ
ዕለታዊ እንጀራ’ውን ዘየተኣማምን ዝነበረሉ ናይ ሕሰምን ስእነትን ሃለዋት፡ ብኣብነታዊ
ምጽማምን ጽንዓት ኣብ ዕላማን ብዙሕ ዕዮታት - ምርምራዊ ጽሑፋት፡ መዝገበ-ቓላት፡
ድራማታት፡ ዝተተርጐመን መበቈላዊን ስነ-ጽሑፋዊ ዕዮታት፡ ደርፊታት፡ ቅብኣታት
- ፈርዩ። እዚ ዕዮታት’ዚ፡ ቀዳማይ፡ ፍሉይነት ዝፈረየሉ ኲነታትን ዓይነት ዘፍረይዎ
ሰባትን፣ ካልኣይ ድማ፡ እቲ ዕዮታት ኣብ ገዛእ-ርእሱ ብዘለዎ ባህላዊ፡ ታሪኻዊን ስነጽባቔኣዊን ክብሪ፡ ነባሪ ኣገዳስነት ኣለዎ። ስለዚ፡ ክዕቀብን ናብ ወለዶታት ክሰጋገርን
ዘለዎን ዝኽእልን እዩ።
ካብዚ መሰረታዊ መረዳእታ ብምንቃል እምበኣር፡ ኣሕተምቲ ሕድሪ፡ ንዓበይቲ
ስነ-ጽሑፋዊን ምርምራዊን ዕዮታት ሜዳ፡ ‘ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል’ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ኣርእስቲ ብተኸታታሊ ቅጺታት የሕትሞ ኣሎ። ኣብ ቀዳማይ ቅጺ ናይዚ
ተኸታታሊ ዕዮ’ዚ፡ ነተን ኣብ መጀመርታ ሰማንያታት (1981-1984) ብክፍሊ
ፖለቲካዊ ምንቕቓሕ፡ ጨንፈር ባህሊ፡ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ዓራግ
ብዝተፈላለዩ ተጋደልቲ፡ ካብ ዝተፈላለየ ምንጪ ዝተተርጐማ 17 ሓጸርቲ ዛንታታት፡
“ትንሳኤ’ - እኩብ ሓጸርቲ-ዛንታታት፡ ትርጒማት ሜዳ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ
ብምጥርናፍ ነቲ ዕማም ኣብ 2010 ፈሊምዎ። ሕጂ ኸኣ ናይ ዕዮታት ሰውራዊት
ሳሕል ክልተ ቅጺታት፡ ማለት፡ ቅጺ - 2 “ስነ-ጽሑፍ፡ ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ
ሰውራን”፣ ከምኡ’ውን ቅጺ - 3 “ድራማ” ተሓቲሙ ኣሎ። እዚ ኣብ መጀመርታ
ሰማንያትት ዝፈረየ ዕዮታት’ዚ፡ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዓቢ ናይ ስነ-ጽሑፍ ምንቅስቓስ
ዝተራእየሉን ሓያል ስራሕ ዝተዓመሉን እዋን ነይሩ ክበሃል ይከኣል።
እዚ ቅድሚ 30 ዓመታት ዝተሓትመ ስነ-ጽሑፋዊ ዕዮታት’ዚ፡ ዳግም ክሕተም
ዘድለየሉ ምኽንያት ድማ ከም ቅርሲ ንምዕቃቡ ዘይኰነስ፡ ኣገዳስነቱን ምስ ግዜ ስለ
ዘይሃስስን ናይ ሕጂ ወለዶ’ውን ትምህርቲ ክዀኖን ንስራሕ ክድርዀን ስለ ዝኽእል’ዩ።
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“ትንሳኤ” 17 ሓጸርቲ ዛንታታት ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ። እዘን ኣብ መጀመርታ
ሰማንያትታ (1981-1984) ዝተሓትማ ሓጸርቲ ዛንታታት እዚኣተን፡ ኣብ ምብጋስ
ስነ-ጽሑፍን ባህላዊ ንቕሓት ተጋዳላይን ህዝብን ክብ ኣብ ምባልን ልዑል ተራ
ነይሩወን። ኣብ ሜዳ ሓያሎ ደረስቲ ከም ዝቕልቀሉ’ውን ገይረን እየን። ምትርጓም
ናይዘን ሓጸርቲ ዛንታታት እዚኣተን፡ ኣብ ምብጋስ ስነ-ጽሑፍ ብሓፈሻ፡ ሓጸርቲ
ዛንታታት ከኣ ብፍላይ ልሉይ ተራ ነይሩዎ። ኣብቲ እዋን’ቲ፡ ጽሑፋት፡ መጽሓፍቲን
መጽሔታትን ኣብ ኣኼባ ይንበብን ይስትምሃርን ስለ ዝነበረ፡ እዘን ሓጸርቲ ዛንታታት
መምስ ተሓትማ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ተጋዳላይ ስለ ዝተነባ፡ እቲ ትረኻን ገጸ-ባህርያተንን
ኣብ ተጋደልቲ ኣዝዩ ህቡብ ኰነ። ኣስማት ገለ ገጸ-ባህርያት ድማ ክሳብ ሳጓ ተጋደልቲ
ምዃን በጺሐ።
ጽልዋ ናይዘን ሓጸርቲ ዛንታታት እዚኣተን ቀሊል ኣይነበረን። ሓያሎ ካብቶም ኣብ
ሜዳ ዝተቐልቀሉ ተጋደልቲ-ደረስቲ ብኣታተን ዝተጸልዉ እዮም። ባህላዊ ንቕሓት
ተጋዳላይ ክብ ኣብ ምባል ዝነበረን ተራ ኸኣ ቀሊል ኣይነበረን።
ዝበዝሓ ካብዘን ሓጸርቲ ዛንታታት እዚኣተን፡ ኣብ ዓለማዊ ስነ-ጽሑፍ ዓበይቲን
ፍሉጣትን ብዝዀኑ ደረስቲ ዝተጻሕፋ ብምዃነን፡ ኣብ ሓደ ቅጺ ተኣኪበን ዳግም
ምሕታመን፡ ከምቲ ኣብ እዋን ሰውራ ዝገበራኦ ኣበርክቶ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ምሕያል
ናይዚ ዓውዲ’ዚ ልሉይ ተራ ክህልወን ከም ዝኽእል እምነትና’ዩ። እዚ ቅጺ’ዚ፡
ሕጂ’ውን ከም መወከሲ ንኸገልግልን ፈጠራ ንኸበራብርን ዳግም ተሓቲሙ ኣሎ።
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ካብ . . .

ዳሕረዋይ ገበር ትንሳኤ

ናጽነት ኰይኑ ናብ ኣስመራ ክንነቅል ከለና፡ ካብ ቤት ንባብ ተጓይየ ዝኣከብክወን

ንብረት፡ እዘን ተጠርኒፈን ዝተሓትማ ሓጸርቲ ዛንታታት እየን ነይረን። እተን እንኮ
ውልቃዊ ንብረተይ ኰይነን ንገዛ ዘእተኹወን መጻሕፍቲ፡ ክሳብ ክንድኡ ዘህረፋኒ
ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን። ብዛዕባ ሓጺር ዛንታ ዝዀነ ኣምር’ኳ እንተ ዘይነበረኒ፡
ሳላአን ግን ፈሊጠን ክጽሕፍ ተደፋፊኤን። መብዛሕትአን እዘን ሓጸርቲ ዛንታታት፡
ካብ ሓድሕድ ዝበላለጽ ኣጸሓሕፋ ኣለወን። ‘ዓራይ ሰዓት ዴን ቤን ፉ’፣ ‘እታ መሬት’፣
‘ኣረጊት ኢዘርጊል’፣ ‘ብጣስ ገመድ’፣ ‘ናይ ክሳድ ካቴና’. . . ገለ ካብተን ምሉእ ብምሉእ
ኣብ ሓንጎለይ ተሳኢለን ንዓመታት ዝጓዓዛ ዘለዋ እየን። ሕጂ ተመሊሰ ከንብበን ከለኹ
ግን ‘ኮኖቫሎቭ’ እትብል ሓጻር ዛንታ ሓለፋ ኣለዋ። ቅድሚ 114 ዓመት ዝተጻሕፈት
ምዃና ምስ ተገንዘብኩ ኸኣ ርቀት ደራሲኣ መሊሱ ገሪሙኒ።
			

ግርማይ ዮውሃንስ (ሳንድያጎ)

♦

ኣብዘን ኣብ 1980ታት ዝነበራ ውሑዳት ዓመታት፡ ኤርትራ ብዓይነትን ዓቐንን

ርእያቶ ዘይትፈልጥ ጽሑፋት ረኺባ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ሽዑ ሰፊኑ ዝነበረ ጽንኲር
ወተሃደራዊ ኵነታትን ህይወት ገድሊን!

እስቲፋኖስ ዳኒዮም

♦
እዘን ብሓደ ተጠርኒፈን ዝተሓትማ ሓጸርቲ ዛንታታት፡ ካብ ዘንብበን ልዕሊ 25

ዓመታት ሓሊፉ። ድሕሪኡ ዝመጸ ለውጢታትን ዝተጓዓዝኩዎ መንገዲን ነዊሕ’ኳ እንተ
ነበረ፡ ካብ ዝኽረይ ግን ፈጺመን ኣይሃሰሳን። መስርዕ ፍጻመታት ናይተን ዛንታታት
ጥራይ ዘይኰነስ እቶም ጠባያት’ውን ብኣካል ዝፈልጦም ዝነበርኩ ክሳብ ዝመስለኒ
እዝክሮም። እዘን ሓጸርቲ ዛንታታት፡ ንብዙሓት ተጋደልቲ ናይ ጽሑፍ ተውህቦኦም
ንክፍትሹ ኣኽኢለናኦም’ኳ እንተ ዀና፡ ብሕልፊ ንዓይ ግን ኣብቲ ድሒሩ ምሉእ ሞያይ
ዝተቐየረ ስነ-ጥበብ ንኽጽንበር ዓቢ ድፍኢት ስለ ዝዀናኒ፡ ናይ ህይወተይ ነጥበመቐይሮ እየን።

መሓመድ ኣሰናይ
4

ቅጺ 2

ስነ-ጽሑፍ
ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን
ቀዳማይ ሕታም፡ ሜዳ 1982ካልኣይ ሕታም፡ ኣስመራ 2017
ገጻት፡ 318
ኣሕተምቲ ሕድሪ

“ስነ-ጽሑፍ፡ ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን” ብ1982 ኣብ ሜዳ ኤርትራ፡
ብኽፍሊ ፖለቲካዊ ምንቕቓሕ፡ ጨንፈር ባህሊ፡ ተሓቲማ። ምሕታም ናይዛ
ጽሕፍቲ’ዚኣ፡ ነቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣብ መንጐ ተጋደልቲ ዝነበረ ሕጽረት መወከሲ
ንምቅላልን ኣፍልጦኦም ኣብ ስነ-ጽሑፍ ንምዕባይን ዝዓለመ እዩ ነይሩ። እዛ ጽሕፍቲ
እዚኣ፡ ኣብ እዋን ናይቲ ብ”ሻድሻይ ወራር” ዝፍለጥ፡ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን
ንሓዋሩን ክድምስስ ብደርግ ተኣዊጁ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ዘመተ እናተኻየደሉ እያ
ተዳልያ። ሻድሻይ ወራር መኺኑ፡ ኣብ እዋን ናይቲ እግሪ-እግሩ ዝሰዓበ ሰላሕታ
ወራር ድማ ተሓቲማ።
ቅድሚ ምሕታም ናይዛ ጽሕፍቲ ኣብ ዝነበራ ውሑዳት ዓመታት፡ ንምዕባለ
ባህላዊ ንጥፈታት ብሓፈሻ፡ ባይታ ዘንጽፍ ኲነታትን ሃዋህውን እዩ ተፈጢሩ ነይሩ።
ኣብ 1978 ዘጋጠመ ስትራተጅያዊ ምዝላቕን ካብ 1979 ንደሓር ህዝባዊ ግንባር
ኣብ ሳሕል ብምዕራድ ንተኸታታሊ ወራራት ስርዓት ደርግ መኪቱ፡ ኣብ ምውጻእ
1979 ብጸረ-መጥቃዕቲ ናህሪ ጸላኢ ኣዝሒሉ ድፋዓቱ ምስ ኣደልደለን ደጀኑ ምስ
ኣውሓሰን፡ ኣብ መነባብሮ ሰውራ ርኡይ ለውጢ መጺኡ። በብቝሩብን በብመድረኹን
ድማ ካብ ጽዑቕ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ጥራይ ባህላዊ ንጥፈታት ብብዝሒ ክዝውተር
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ስለ ዝጀመረን መደባት ምጥፋእ መሃይምነት ብዝለዓለ ስለ ዝተሰርሓሉን፡ ስነ-ጽሑፋዊ
ንጥፈታት ከም ኣካል ሰውራዊ ንጥፈታት ኣገዳስነቱ ዓዚዙ ቀረበ። ከም ውጽኢቱ
ድማ ነቲ ዝካየድ ዝነበረ ባህላዊ ንጥፈታት ዘደንፍዑ መወከሲታት ክዳለዉ ኣድለየ።
“ስነ-ጽሑፍ፡ ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን” ብ1983 ኣብ ኢድ ኣንበብቲ
ምስ በጽሐት፡ ኣብ መንጐ ደረስቲን ካልኦት ኣባላት ባህሊን ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ
መላእ ውድብ ብዙሕ ተቐባልነት ረኺባ። ኣብ ኩሉ ኣሃዱታት ከም ኣካል ምዱብ
ፖለቲካዊ ትምህርቲ ተነቢባን ክትዕ ተኻይዱላን። እግሪ-እግራ ንኣብነት ዝኸውን
ሓጸርቲ ዛንታታት ካብ ዝተፈላለየ ክላሲካውን ሰውራውን ምንጪታት ተተተርጒሙ
ስለ ዝቐረበ ኸኣ፡ ንትሕዝቶኣን መልእኽታን ግብራዊ መሰነይታ ኰነ። ኣብ 19841985፡ “ኣብ ትሕቲ’ታ ዓባይ ጎቦ”፣ “ወዲ ሓደራ፡ ካብ ባድመ ናብ ሳሕል”፡ ዝብላ
መጻሕፍቲ ስለ ዝተሓትማ ኣብ ውሽጢ ሜዳን ካብ ተመኲሮታት ተጋደልትን ስነጽሑፋዊ ኣበርክቶ ክፍልፍለሉ ዝኽእል ገፊሕ ማዕጾ ተኸፍተ። ጽላዋ ናይዛ ጽሕፍቲ
ዝያዳ ዝጐልሐ ግን ካብ 1985 ክሳብ 1988 ኣብ ዝተኻየደ ሰለስተ ናይ ስነ-ጽሑፍ
ውድድራት እዩ ነይሩ።
“ስነ-ጽሑፍ፡ ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን”፡ ኣብ ትሕዝቶኣ ዝዀነ
ለውጢ ከይተገብረላ ዳግም ትሕተም ኣላ። ዳግም ምሕታማ ንስለ ዝኽሪ ወይ ከም
መርኣያ ናይቲ ኣብ ሜዳ ዝፈሪ ዝነበረ ጽሑፋት ዘይኰነስ፡ ብዓይኒ ነቐፌታ ክትንበብን
ንኽትዕን ዘተን ከተገልግልን ብምባል እዩ። ድሕሪ ናጽነት ንስነ-ጽሑፍ ዝገልጽ ንዓኣ
ዝዳረግን ዝመሳሰልን ናይ ምርምር ስራሕ ስለ ዘይተዳለወ ኸኣ ኣገዳስነታ ጌና ጐሊሑ
ይርከብ።
እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ፡ ሓፈሻዊ መብርሂ ብዛዕባ - እንታይነት ስነ-ጽሑፍ፡ ሓጺር
ታሪኻዊ መግለጺ ስነ-ጽሑፍ፡ መግዛእትን ስነ-ጽሑፍን፡ ሰውራዊ ስነ-ጽሑፍ፡ ስነጽሑፍ ኣብ ሃገራዊ ደሞክራስያዊ ሰውራ፡ ስነ-ጽሑፍ ኣብ ኤርትራ - ዝብሉ ዓበይቲ
ዛዕባታት ክትድህስስ ፈቲና ኣላ።
ኣሕተምቲ ሕድሪ፡ ነዛ ጽሕፍቲ ዳግም ዘሕትማ ዘሎ ከም ቅርሲ ስለ ዝርኣያ
ዘይኰነስ፡ ኣብ ምዕባለ ኤርትራዊ ስነ-ጽሑፍ ኣገዳሲ ኣበርክቶ ክትገብር ስለ እትኽእል
እዩ። ብዝሰፍሐ ሞያዊ ክትዕ፡ ዘተን ነቐፌታን ክትሰፍሕን ደራኺት ንተወሳኺ ስራሕ
ክትከውንን ድማ ንትስፎ።
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ቅጺ 3

ድራማ
ቀዳማይ ሕታም፡ ሜዳ 1986ካልኣይ ሕታም፡ ኣስመራ 2017
ገጻት፡ 156
ኣሕተምቲ ሕድሪ

ድራማ
ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል - ቅጺ 3

እዛ ሳልሳይ ቅጺ ዕዮታት ሰውራዊት ሳሕል ዝዀነት “ድራማ” ዘርእስታ
መጽናዕታዊት ጽሕፍቲ፡ ብ1986 ብክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቕቓሕ፡ ጨንፈር ባህሊ፡
ህዝባዊ ግንባር እያ ተሓቲማ። ወላ’ኳ እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ኣቐዲማ፡ ማለት፡ ኣብ
1982-83 ምስ “ስነ-ጽሑፍ፡ ኣመዓባብላኡን ተራኡ ኣብ ሰውራን” ክትሕተም
እንተ ተመደበ፡ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ሰማንያታት ጉጅለታት ባህሊ ህዝባዊ ግንባር
ጽዑቕ መደባት ድራማ የበርክታ ስለ ዝነበራ፡ ድራማ ኣቐዲሙ ብግብራዊ ተመኲሮ
ንኽምዕብል ስለ ዝተደልየ፡ ድሒራ ብ1986 እያ ተሓቲማ።
ምስ ግዜ ግን ንሰራሕቲ ድራማ - ደረስቱ፡ ሰራሕቱን ተዓዘብቱን - ሞያዊ
ስልጠናን ትምህርትን ከም ዘድሊ ስለ ዝተገምገመ፡ ዝተፈላለዩ ኣብቲ ዓውዲ ዝነጥፉ
ዝነበሩ ሞያዊ ስልጠና ወይ መምርሒ ክወሃብ ክሓቱ ጀመሩ። ብቐዳምነት፡ ብዛዕባ
ኣጸሓሕፋን ኣረዓዕማን ናይ ተዋስኦ ድርሰት (script) ዝኣክል ኣፍልጦ ኣይነበረን።
ናይ መድረኽ ተዋስኦ ልዑል ጥበብን ክእለትን ከም ዘድልዮ፡ ነፍሱ ዝኸኣለ ቕዲ፡
ስርዓት፡ ተወዳዳሪ ክልሰ-ሓሳብን ፍልስፍናን፣ ከምኡ’ውን ነዊሕን ዓሚቝን ታሪኽን
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ተመኲሮን ከም ዘለዎ ዝግንዘብ ዝነበረ ውሑድ እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ነዚን ካልእን
መሰረታዊ ኣፍልጦ ክፈጥር ዝኽእል መወከሲ ክዳሎ ተደልዩ። ‘ድራማ’ ድማ እንታይነት ድራማ፡ ኣመዓባብላ ድራማ፡ ዓይነታት ድራማ፡ ተዋስኦን ኣቕረብቱን
ኣቀራርባኡን፡ ድራማ ኣብ ኤርትራ፡ ድራማ ኣብ ህዝባዊ ግንባር - ዝድህስስ ትሕዝቶ
ሒዛ ወጸት።
“ድራማ” ናይ ኣስታት ኣርባዕተ ዓመት ውድባዊ ተመኲሮ ድራማን ሒዙዎ
ዝነበረ ኣንፈትን ድሕሪ ምግምጋም’ያ ተጻሒፋ። ነቲ ኣብ ድርሰትን ኣቀራርባን
ድራማ ክእረምን ክዕረን ዝድለ ኣንፈት ኣለልያን ኣጽኒዓን ንዕኡ ይኸውን’ዩ ዝበለቶ
ሓሳባት፡ ባህላዊ ዝንባለታት፡ ናይ ኣቀራርባ ጥበባት ድማ ኣቕሪባ።
ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝዳሎ ዝነበረ ጽሑፋት ካብቲ ማሕበርነታዊ ክዉንነት ዝበሃል
ኣረኣእያ ከይወጸ እዩ ዝዳሎ ነይሩ። እዚ ድማ፡ እቲ ንህዝባዊ ግንባርን ሰውራዊ
ስራሓቱን ዕላማታቱን ዝያዳ ዘገልግል መትከልን ፍልስፍናን ስነ-ጥበብ “ማሕበርነታዊ
ክዉንነት” ከም ዝዀነ ስለ ዝተኣመነሉ እዩ ነይሩ።
ድሕሪ ምሕታም “ድራማ” ኣብ ዝሰዓባ ዓመታት፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ዝቐርብ ዝነበረ
ናይ ሜዳ ተዋስኦታት ርኡይ ለውጢ መጺኡ። ደረስቲ፡ ፍትሕ ብዝበለ መንፈስ
ተዋስኦታት ከዳልዉን ዝርጋሐ ትሕዝቶኦም ከስፍሑን፡ ካብ ፖለቲካ ጠቀስ ዛዕባ
ውጽእ ኢሎም ካልኦት ዛዕባታት ከርእዩን ትሕዝቶኦም ከዕምቝን ክኢሎም።
ኣሕተምቲ ሕድሪ፡ ነዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ዳግማይ ከሕትማ እንከሎ፡ ከም ናይ ክትዕን
ትምህርትን ጽሕፍቲ፡ ኣብ ዳግማይ ትንሳኤ ትያትርን ናይ መድረኽ ድራማን ኤርትራ
ሓዲሽን ኣድማዒን ናይ ምርምርን ነቐፌታን ተራ ንኽትጻወት ብምሕላን እዩ።
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