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 “ጋመይ መጠን ኣቲ ጋመይ መጠን፡ ሕደግዮ’ቲ ሓዳር ይጠንጠን፡ ኣብዚ ቅድመይ በልለይ ወጠንጠን... 
ተመስገን ፖሊሲ ህግደፍ!! በለ ብልቡ ኣብ ዘዝኸዶ ዓራውቲ እልፊ ኣብሪረታት ተተነጺፈን ክጸንሓኦ እ 
ናተመነየ”። ነበረ ዝሓለፈ መዕረፊና። 

ይሙን ብሓገዝ ናይ ኣዒንቱ ጠራሙስ ኣድሚቑ ኣስተማቐራ። ሶፊ ድማ ባህ በለቶ። ንሱ ነታ እንዳማቱ 
ካብ ተመነያስ ናት ድማ ነይራቶ እንድያ፡ ንሳ’ውን ብሰንኪ ፖለቲካዊ ምርጫኡ ንከምኡ ተቓሊዓ ከም 
ትኸውን ብድርኺት ጻልጣ ሕልና ውክፍ በለቶ። “ቀቀሊሉ”! ድማ በላ ንነብሱ ኪኖኡ ተራእይዎ። ብቀ 
ንዱ’ምበር ንደቂ የማነ ዝሓልፍ ታሪኽ ከምዘይብሉ ልዕሊ ኩሉ እዋን ሽዑ ተጋህደሉ። እታ ኣብ ቅድሚ 
ኡ ዝተኾደጨትከ ነቲ ዝመሓለትሉ እንተጠለመቶስ እንታይ ይገብር? 

“ጤሊት ምን ሓልበያ ጨምቀያ” በለ ከምቀደሙ ነገራታ ከምዝዓጠጦ። “ቀጻሊ ረብሓ’ምበር ቀጻሊ ዝምድና የለን” ብዝብል ‘ዘመንነት’ 
ዝተጨልገመት ሄዋነይቲ ከምቲ ቅድሚ ትማልን ትማልን፡ ጽባሕን ድሕሪ ጽባሕንከ ናበይ ገጻኮን ትነፍር ትኸውን? የማነ ብኽነቱ ኣብ 
ቅድሚኡን ኣብ ነብሱን ብግህዶ ተራእዮ። ብሰንኪ ፖሊሲ ህግደፍ፡ ማይ ዓሚኹካ ምትራፍ ምዃኑ!!   

ንክሳድ ምሽላቑ ብግስ ክብሉ ሶፊ “መቛብር ሓርበኟ” ዝብል ጽሕፈት ዘንበበት መሰላ። ንዓኣ ከምቲ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ መለሳ መቓብር ስ 
ለዘይብሉ ነቶም ኣብቲ ክሳድ ኣብ ጎዳጉዲ ተጸፋጺፎም ዘለዉ ናይቲ ግምባር ኣዕጽምቲ ብዙሕ እንተዘይተገደሰትሎም ዘሰክፍ የብላን። 
ምኽንያቱ ሕጂ’ውን እዞም ደቂ-መሬት ካብ መሬት ተፈጢሮም ናብ መሬት ኪምለሱ ግድን’ዃ እንተኾነ ፍሉይነቱ ንምግሃድ ስጋኦምን ደ 
ሞምን ምስ ታሪኽ መሬቶም ከምዝተወሃሃደ መጠን መስዋእቶም ልዕሊ ተራ ሞት ምዃኑ ዝምስክር መብርሂ መድለያ። እንተኾነ ይሙን 
ብዛዕባ’ዚ’ውን ዝሕለበላ ታሪኽ ኮነ ብቕዓት የብሉን። እንተዝፍትኖ ድማ ካብቲ ጠላም መንፈሱ ዝፍልፍል ንብዓት ሓርገጹ ግደፍዶ ንጓ 
ናኡ ንሶፊያስ ንመን ወናኒ ታሪኽከ መእመነ?  

ከተማ ደንጎሎ መግዛእታዊ ወተሃደራዊ መዓስከር ምንባሩ ተረኸላ። ዝዀነ ወዲ ሃገር ግን ታሪኽ’ታ መዓስከር ብተናጸል ኣይምገለጻን። 
ብውሑዱ ብዛዕባ ማይ ውዑይ ገለ ክብላ ትጽበዩ ትነብሩ። ብዓይኒ ህበይ (ማንከይ) ድማ ናብቲ እምባ ዓጋዜን ማለት ደብረ-መዓር ም 
ሰቐላ። እንተንስኻትኩም ብኡ ኣቢልኩም ንሰለሙናን ሽንጭሮ ተኽሊ ኮነ ሩባ ፍልፍል፡ ሕንኪብ ንሳቡር፡ ገማግም ካርነሽም ፍሾይ-ም 
ራራ፡ ግራት ቡን ነበር ናይሎሚ ግራት ደቕና ክበላሸውሉ ዝተወጠነ ሕርሻ ቆጽለ-መጽሊን መሓብኦ ጥሪትና ዘብረሱ ምሩጻት ኣዛብእን 
መዘርኩማ። ንሳ’ ውን’ቲ ታሪኽ ስለዝምቅራ ኣብኡ ኣይምኣኸላን። ንሳ’ኮ ድማ ሰብ እንተረኺባስ ዛንታ ትደሊ ኢያ። ሰጣሕ ጎልጎል ሽዕ 
ብ-ገድገድ ከምኡ ድማ ኪድ ንግምባር ድግድግታ፡ ደማስ፡ ንዓጋማዳ ኮነ ሽንጭሮ ብዓረዛ ኩሉ ቕልዕ ኢሉ ተራእዮም። ግናኸ ባህሪ ካብ 
ምድናቕ ሓሊፎም ዋላሓዲኦም ብዛዕባ ሕሉፍ ታሪኽ ኣይተገደሱን። እቲ ንዓይ ዘዕልለኒ ዝነበረ ዓርከይ ድማ ብዛዕባ’ቲ ሰላቢ ዕላል መጻ 
ኢ ዕድሎም ፍጹም ኣይተገደሰን።      

“….ይካኣሎ ኩሉ ዝካኣሎ፡ ነብሪ ጫካ ዘይብሉ ጎዶሎ”….ትሕዝቶ ዜማ ናይታ መራሕ ማኪና ዘእተዋ ሲዲ ነበረት። ወዮም ወነንቲ ሎምን 
ጽባሕን፡ ታሪኽ ዋጋ ትማሊ ከይኰርኮሖም ንነፍሲ ወከፍ ደም ዝፈሰሶን ኣዕጽምቲ ዝተደፍኖን ገጸ-ባህሪ ተፈጥሮ ኩርባን ሽንጭሮን ተሓ 
ቢኖም እናርኣዩ ከንቆልቁሉ እንከለዉ፡ ከምትማሊ፡ ጽባሕን ድሕሪኡን’ውን ብኸመይነቱ ከየገደሰን ብዘይስኽፍታን ከምዝዕወቱ ጥራይ እ 
ናሓሰቡ ድፋዓት ጋሕቴላይ፤ ድግድግታ፤ ማይኣጣል፤ ደጎዓሊን ዕርድታት ፎርቶን ሰንጢቖም ዕዳጋ ክድርገሙ ሸኾኹ። ካልእሲ ይጽናሕ 
፡ ታሪኽ ፈንቅል ከይዘከርካ ንባጽዕ ምህንዳፍከ እንታ ኣምጽኦ”? ዶ ኢልኩም? 

ሓቅኹም! ፈንቅል ማለት ኩሉ ነገር ኢዩ። ስርሒት ፈንቅል ምስዝጅመር ኩሉ ታሪኽ ውዕሎ ክዝከር ግድን ነበረ። ማይ-ኣጣል፡ ደጎሊ 
(ደጎዓሊ)፡ ሰሓጢትን ፎርቶን ምስተበጽሐ ብዘተፈጥሮ ነፍሲ ዘለዎ ነፍሲ እናክዘርእ ዋላ ዋሕዲ ታሪኽ ይሃሉ ብኣፈታሪኽ ዝስምዖ ከይ 
ተረፈ ስኽፍክፍታ ናይ ነዊሕን ናይ ትማልን ታሪኽ ግድን የለፋልፍ ኢዩ። ማለተይ ብውሑዱ ብዛዕባ ኣብዚ ዘመን’ዚ ኣብቲ ቦታ ዝተገ 
ብረ ሰለስተ ዓበይቲ ፍጻመታት ምተዘርበ። እንተኾነስ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣጋይሽና ልባቶም ብውልቀ-ጉዳያቶም ስለዝተሰልበ ኣይተዘከረን።  

ብኡ መጠን መጉዳእቲ ዓርከይ ደረት ኣይነበሮን። ብዓቕሙስኮ እቲ ቀደም፡ ቀደም’ወ፡ ዝነበረ መኸተን ዝተሓፍሰ ዓወትንሲ ይጽናሕ፡ ት 
ማሊ’ዃ ድፋዓት እንዳ ህበይ ምስተሃጀመ ኣብቲ ጐላጉል ደጎሊ እልቢ ወተሃደራዊ ኣጽዋርን ታንክታትን ተማሪኹ ተበግሶና ዕዳጋ ምስተ 
ደርገመ ንድሕሪት ዝምለስ ዝመስሎ ተጋዳላይ ኣይነበረን። ሽዑስ ኮይኑ። ገደደ ናይቲ ዳሕረዋይ። ብተስፋ ስለዝንበር ጥራይ ዘይኮነ እዃ 
ድኣ ኩሉሳዕ ኒሕ ሃገራዊ ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር ዘሎ ስፍሓት ገማግም ባሕርና ብውሑዱ 60.000 ትርብዒት ኪ.ሜ ስለዝኸ 
ውን፡ ድሕሪ ነጻነት ከምቲ ናይ እኒ ፍግረት፡ ሰለሙናን ፍልፍልን ዝኣመሰለ ኣብዚ ብሉጽ ኤርትራዊ ሃይፋን ጃፋን ውሃ ዘበለ ሕርሻዊ ል 
ምዓት ክርኢ ይምነ ብምንባሩ ንዝኸሰረስ ኣየደቅስን’ዩ’ሞ ንሱ’ውን ኣይቀሰነን።      

ነገራቱ ሓያል ታሪኽ ልቢ-ወለድ ክኾነኩም ይኸውን። ዝኾነ ኮይኑ ተረግታ ልቢ ጋሻን መሰነይታኣን፡ እንኮላይ ልቢ ካልኦት ተጸበይትን     



ክትነጥር ክሳብ ትደሊ ትወቅዕ ነበረት። ሶፊ ድማ ሽዑስ ተደላይነታ ምሒር ተጋኒኑ እናተራእያ ንየማና ኣረጊት፡ ንጸጋማ ሓድሽን ዘመና 
ውን መዓርፎ ነፈርቲ እናረኣማዕደወት ዕዳጋኣ ተደርገመት’ሞ ንወያ ጃኬታ ዳግማይ እናኣውጽአት ደጊማ “ሙቀት ሙቀት ኣለኝ” በለት 
ኣብታ ከትከት ትብል መኪና እንከላ። መቸም “ብሕማላን ክፉፍን (ጋሽ) ተጠሚራን ሓጻውን ተሓንጊጣን ኣብቲ ህሮሩማ ጸሓይ እንተት 
ዘባዘብ ከድኣ”? ኢልካ ክሕሰብ ግድን’ዃ እንተኾነ ንዓዓ ዋላ እንተዘይተረድኣ ብሕልና ቀዳሞት ከምኡስ ንማንም ዘመናዊ ኣየመንን። 

ብልዕሊ መረጼን ኣዒንቱ ናብቲ ሓድሽ መዓርፎ ኣውቶቡስ ዝዓለመ ኣምሲሉ ሰሪቑ እናጠመታ ሓውሲ ደው በለ። እንተዘይትህውኾ ድ 
ማ ምናልባሽ ኣብቲ ሰንተራል ዝበሃል ሆቴል ቡን ክብል ኣይምጸልአን የማነ። ዝረኣያ ነገር ሓይሉ ካብተረበጸት ግዳ ንጸጋሙ እንዳ ቤተ-
ክርስትያን ቅዱስ ሚካኤል ኣማዕድዩ ድሕሪ ምጥማት መሊሱ ሓሳቡ ከምዝቐየረ ንጐደና መንጎ ባሕሪ ተተሓሓዛ።    

ስጋለት ቀጣን፡ ብውሑዱ ሸሞንተ ምኢቲ ሜትሮ ዝኸውን ዝንውሓታ ጽርግያ ብመካይን ተጻቢባ ነበረት። ክብርቲ ጋሻ ድማ ብየማና ን 
ዝረኣየቶ ከተማ ሕርጊጎ፡ እምባ ገደምን ባሕርን እናማዕደወት ብዘይ ቃል ኣዘመት። እንኮላይ እቲ ንጸጋማ ዝተራእያ ጎልጎል ትርፎ ግራት 
ጨውነቱ ካልእ ምንም ትርጉም ኣይሃባን። ነተን ኣብ በሪኽ ዝተሰቕላ ሰለስተ ታንክታት ግና ሪኣተን ግዲ ነይራ ትኩር ኢላ ጠመተተን። 

መቸም ኣብ ጐልጎል ሳሊና ጉድ ዘዝረኣየ ዘበለስ ይትረፍ፡ ነቲ ናይቲ እዋን ዜማ ዘዝሰምዐ ዘበለ’ውን ኣብቲ ቦታ እናክበጽሕ ዝኾኖ ነገር 
ባዕሉ ይፈልጦ። ንሳ’ውን ከምኡ ትኾኖ ዝነበረት ባዕላ እናፈለጠት ምናልባሽ ነተን ንታሪኽ ዝተሰቕላ ታንክታት ኣተኲራ ካብ ጠመተተን 
ሲ “ንምንታይ ኣፈ-ሙዘን ንኣስመራ ጠሚቱ? ንምንታይ ንባሕሪ ዘይጠመተ”? ዝበለት ከይመስለኩም። ተምሳል ሓለዋ ባሕሪ ክህልወን 
ምእንቲ ሻምብቆአን ንባሕሪ ክጥምት ከምዝነበሮ ዝሓስቡ እንተኣልዮም ንሱ’ሞ ዓቕማ ኣይኮነን። ምጥማታ ካብዘይተረፈ ንዓኣ ዝቐለለስ 
ኣበይ ከምተሰዋኣ ምሕታት ኢዩ ዝነበረ። ንሳ’ሞ ትርፎ ነቲ ኣብ ድሕሪት ዝሰቐለቶ ንብረት ተበላሽዩዋ ከይከውን ምሕሳብ፡ ብዛዕባ’ተን 
ስቑላት ፍጹም ኣይዓጠጣን። እንተትደልዮኸ ካልኣያ ምገልጸላዶ?  

እቲ ታሪኽ’ቲ ካብ መጓዕዝታ’ዃ እንተዘይረኸበቶ፡ ዓርከይ ብሕልናኡ ባዕሉ ከዐንግላ ተተሓሓዞ። ንሱ ምስ’ቶም ነታ ሕማቕ መዓልቲ “ኣ 
ለናልኪ” ዝበሉዋ ተጋደልቲ፡ ኣብ ጐድኒ በዓል ማጉላን ብጾቱን፡ ከምኡ’ውን ካብ ዓደብዘማትን መሰላቱን ኣትሒዘን ካብ ጸላኢ ተመንዚ 
ዐን ንቀዳሞት ወነንተን ዝሓምትላን፡ብማረኽተን ተመሪሐን ንርእሳተን ኢደን ዝህባ ብዝመስል ጥበብ መሓንቖ ስጋለት ተርጊአን ምስ ኣተ 
ዋ’ውን ቃላት ህሉዋት ብዘይገልጾ ትንግርቲ ብትሕዞ ተቖሻሚደን ንኣጋር ኣፍደገ ብምኽፋት ብፋጎት ጸላኢ ዝተደኰዓን ዝቐምረሩ ውፉያ 
ት ታንከኛታት ተጋደልትን ነበረ ውኖኡ። ታሪኽና ትማልን ቅድሚኡን ከምኡ ካብ ነበረ ንሓዋሩ ድማ ጸላኢ ምስ ዘንጸላልወና መኸተ ን 
ጸላኢ ብጥይቱ ብብረቱ ነባሪ’ዩ’ሞ ጽባሕ’ውን ፋጎት ወረርትኻ ማሪኽካ ንታንክታት ጸላእትኻ ምድርዓም ከምዘሎ እናኣስመረሉ ንሶፊን 
መሰልታን ዝግባእ ኣቢዞ ደርጎሐ። ኢሳይያስ ኣጥፊእዋ ዝጠፍእ ሃገር ስለዘየላ ንጽባሕ፡ ሎሚ ክሓስቡላ ብሓሳቡ ብነድሪ ኣጠንቀቖም።  

ናብ መሓንቖ ጥዋለት ክእንፍቱ ጽባቐ ናይቲ የማነ-ጸጋም ዝሓለፈቶ ርሻናት ጠላሕ’ዃ ነይበላ! ንጸጋማ ገጻ ቁሊሕ ምስበለት ዝተራእያ ህ 
ንጻ ግና ናይ ኣድህቦኣ መስሕብ ነበረ። ዘዝኽርኻ ከምዘለዎ ኩሉ እቲ ፍራስ ህንጻ ቤተ-መዘክር ግርማዊ ቀዳማዊ ሃይለ-ስላሰ ከምዝኾነ ዘ 
ኪራ ብዕጹብ ድንቂ ፍጥነት ናብ ናይ ታሪኽ ነበርነት ክትኩብልልን ብሓሳባት ምስሊ ንእሽቶ ሶፊያ ክትወሓጥን ከምዛ ሓንቲ ኮነላ! ድንገ 
ት ድማ ብእግራ ናይ ምስጋር ባህታ ዓሰላ። መጻብቦ ርእሲ ምድሪ’ውን ቀይሕ ምንጻፍ ተነጺፍዎ ይጽበያ ከምዝጸንሐ ልዕሊ ውልቃዊ እ 
ምነታን ህንጡይነታን’ሞ ንመን ክትኣምን። ንጹህ ንፋስ ባሕሪ እናተወጅሀት ብሓውሲ ሰለምለምታ ኣዒንቲ ብቀሊል ኣሳጉማን ኣብ ርእ 
ሲ’ቲ ቀይሕ ምንጻፍ ዝመስላ ዘሎ ውሑዝ ደም ቀዳሞት እናተፈስሀት ንቕድሚኣ ክትምርሽ እንከላ ልባ ብናይ ግዜ ሓርነት ድርቅምቃም 
እሾኽ ኣዕጽምቲ ሳሊና ኣይተወግአን፡ ስምዒታ ድማ ብዘመናዊ ኣውያት መንእሰያት ኣይተሸቑረረን። እዃድኣስ ጥርዚ ምርኽቲ መናፍስ 
ቲ ነጋውስ ብምዃና ‘ታይ ኢላኸ ክትሓስቦ።   

ፕረሲደንት ኣብ ርእሲ ምድሪ ተወሺቡ ኣሎ። ሶፊ ድማ ኣጋጣምነቱ ወዝቢ ጥራይ እንተመሰላስ ሓቃ ኢያ። ወያ ብንኡሳ ንገይሾም ዝመ 
ጹዋ ንጉሰ-ነገስት ዘኢቲዮጲያ ብዕታር ዕምባባ ዝተቐበለት ወይዘሮ ሎሚን ኣብ ቦታ ጀጋኑን ድማ ናብቲ ብሕቛፍ ዕምባባ ክምርሓባ ዝጽ 
በያ ዝነበረ ኣረጊት ባሕሪ ነጋሲ ክትዕቆብ ክትሕቆፍ ኢያ ዝተሃወጸት። ክሳድ ርእሲ ምድሪ ምስሰገረታ ድማ ነገርከምቲ ዝሓሰበቶ 
ከምዝጸንሓ ተኣማሚና ክትገብሮ ንዘለዋ ብሓሳባ ጭራሽ ሃውተት።   

ሓሰበት ንሳ፡ ቅጽበት ካብ መኪናኣ ከምትወርድ። ብድሕሪት ካብዝጸዓነቶ ንብረት ከምቀደማ ሕቕፎኣ ከተቐብልን ክትቅበልን። ብርግጽ 
ዓለም ንግዲ ኢያ። ግናኸ ካብቶም ሓሳባቶምን ውቃበኦምን ዝጠውለገ ባሕሪ ነጋሲ ኢሳይያስ ኣፈወርቅን ሓቒፎሞ ዝጸንሑዋ ዕምባባኦ 
ምን ንመኖም ከምተፍቅር ከይተሰወጣ ኣብቲ ብሑት ስነ-ስርዓት ጎርዞ መፍቀሪት ክትመስል እናተቆናጀወትን ተለዋወየትን ቀረበት።  

ንሶም ኢዶም ዘርግሑላ። ኣብ ኣፍልቢ ንጉስ ባሕሪ ልጥፍ፡ ልሕግሕግ!! መቸም’ቲ ቦታ ዋናታት ኣለውኦ። ብሓላፍነት ምሕደራ ኮነ ማሕ 
ላ ሰሊፊ ብዝህልዎ ተጽዕኖ ድሮ ትሑዝ ክንሱ ነገር ቢዝነስ እንድዩ፡ ወየን ዘይብቑዓት ኣብ ቅድሚኣ ኩለን ከምዝቕምስላ ስለትተኣማመ 
ን ኣይዓጅባን። እንተኾነ ከምዚ ናይ ነገር ጎርዞ ነቲ ንመዘከርታ ተሓሲቡ ብኣቶ የማነ ዝተዋደደ ስእሊ ኣይደለየቶን። ትማሊ ምስ ጃንሆይ 
ዘይኮነ ምስ ንጉስ ባሕሪ ክትሳኣል ከምዘሐጉሳ ከምዘይደርጎሐቶን ከምዘይተሳእለትንሲ ሽዑ ረሲዓቶ ዲያ ክትጎስዮ ዝሓለነት? 



ካብቲ ዛንታኣ፡ ሶፊ ሽልክፍ ብንኡሳ ቅሩብነታ ተዓዚቦም ክዳን ከዳዲኖም ኣቕረቡዋ’ሞ ሽዑ ንሳ ኖን ንወዲ 90-100 ዓመት ክትሰግድሲ፡ 
ኣውራ ዝዓጀባ’ሞ ንሳ ‘ታይእዋና ማዕሪኦም ከምዝበጽሐት ኢዩ። ብኡ ኣቢሉ እቲ ዕብዳንን ኣብሪረነትን ተሰበላ። ሎሚ’ሞ እቲፋል ቢዝነ 
ስ ብጉልባብ ‘‘‘‘ተቓላሲትነትተቓላሲትነትተቓላሲትነትተቓላሲትነት’’’’ ማዕቢሉላ ከምዓባይ ፖለቲከኛ ንርእሳ ብሕቛፍ ዕምባባ ዝሓዙ ክቡራን ክትዕጀብ ብምብቃዓ፡ ኣሸበሸብ እን 
ተሰለጣ ባዕላ፡ ብዝተረፈ ገና ትጽበዮ ሳልሳይ ንጉስ ከምእኒ ዓሊ ወይ ክሻ ኮነ መሸማዕ ዝኣመሰሉ ደቂ ኢሳይያስ እንተመጹ ኣይፍለጥን  
እምኒ ከተውድቕ ተባሂሉ ኢዩ‘ቲ ክንድኡ ወታእታእ። ንሳ ሽዑ ኮነ ንሓዋሩ ዘይርዳኣ ነገር፡ ጃንሆይ ኣቕሓ ኮይኖም ከምዘይተራእይዋ ከ 
ተረድኣና ያኢ ኣብ ኣግራብ ቀጽሪ ገዝኦም ከምዝሸፈቱ ካብ ኣላገጸት፡ ጽባሕ ንጉሆኸ ኣብ ገማግም ባሕሪ ንዝሸፈተ ባሕሪ ነጋሲ ብከመይ 
ኮን ከተላግጸሉ ትኸውን? ሎሚ’ሞ፡- 

“ኣነ ሽኡ ኖን ንጉስ ኮይኖም ክንሰግድ አ አ አ …ንእሽቶይ ምኳኖም……፤ ክሰግድ እንተኮንኩ ወይ ክህበን እንተኮንኩ ድማ ምስ ክቡር ፕረ 
ሲደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ይህሸኒ’ምበር ተጋዳላይ ንህዝቡ ዘበርከተ ዝሰርሀ ዝተቃለሰ ይህሸኒ’ምበር ምስ ጃንሆይ ተሳኢለ ንዓይ”………    

ዓርከይ ከምዚ ክብል ነገር ከዓወላ። ”ናበይ ድኣ ድሕርሕር ሶፊ ዓይነ ሽውርውር መሐጎስ ነጋውስ! ዶላር’ኮ ብኸፈር ኣሎ፡ ኣልማዘ-ወርቂ 
ቢሻ ድማ ኣሎ። መቸም ብዓንተቦኺ ግራት ፈረቓ እንዲኺ፡ እንዃዕ ድማ ጠንጠንኪዮ’ቲ ሓዳር ይጠንጠን፡ እንዃዕ’ውን ካብ ወጻኢኣብ 
ሃገርና፡ ምስ ባሕሪ ነጋስን ሕጹያቱ ዝተመንኺዮ ክትሰርሒ ተመደብኪ’ምበር ኩሉ’ኮ ኣሎ። ንስኺ’ኮ ከምተን ‘‘‘‘ተኸፊለንተኸፊለንተኸፊለንተኸፊለን’’’’ ዝበልኪየን ብህ 
ዝበንን ርስተንን ዝሕለቓን ኣዒንተን ኣይሂ ዘውሕዛ ዘለዋ ነባዕትን ኣይኮንኪን። ንስኺ’ሞ ዝተፈለኺ ኢኺ። ብውሑዱ ካብቶም ጸሓዮ 
ም ዘዝዓረበት ነጋውስ ገገንኡ እናተኸፈልኪ ካብ ኣመሪካ ናብ ኣውስትራልያ፡ ካብኡ ናብ ኤርትራ፡ ምናልባሽ ድማ ንኣዲስ-ኣበባ፡ ቀጺል 
ኪ ናብ እንድዒ እንድዒ ትወናጨፊ ናይ ብዅሉ ፍጥረትኪ ኣብሪረ ሸማጢጣ ኣባል ነጋዲያን ኢኺ። ንስኺ’ኮ” ……ግሁድ መጠንቀቕታ!! 

መምህር ‘ቀጻሊ ረብሓ’ ሒዝካ ምግዳፍ በዚሕዎን ጸሊእዎን መስአ መሰል ኣስናኑ ኣፈይሩ ቀው ኢሉ ጠመታ። ከም ቀላዉ ጥቑው ቡን 
ኢዱ እንዳንከሽከሸ  ነቶም ንሱ የማነታት ከምስሎም ዝህቅን መንእሰያት የእምን ኮይኑ ብዝስምዖ ጥበብ ቅልዋ ቃላት “ሓደሓደ ግዜስ ነ 
ብስና ንጥርጥር ኢና” ዝበለሉ መዓልቲ ተወከፈቶ።  

ገና ገና!! “ዓዓጽሙ ንዓና፡ ሰስግኡ ንጎይታና ወይ ንኣኽላባቶም”። ጽባሕ ብጊሓቱ ክነብሕ ዘይክእል ህበይ፡ ካብቲ እምባ ህበይ ኣማዕድዩ 
እናቋመተ ከምታ መበጻጽሒት ሓሹል ዝተረፈ ክቐራርም ይትስፎ ይኸውን። 

ድሓን ቀንዩ። 

ጎደፋ፡ 

 


