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እና ወክት ውራ ክመ ሄንፈይሰኩ፣ ና ገነዲ ና እክልዲ ና ከዉዲስኻ ሰሳ ኤመራ ና ግናደድ ኤርኖ ንቡር 

እሲገዉ ና ኣክና ብነድ ቂር ቀም ሰጝኒ ንኪር ቂር ወሸቒል ህንበነኩ። 369 ግናደድ ኤደራ በ ፍሪጅል በጥዮ 

ህንበዉ ኤዉር ዓገብ ግን ያኹ ወንቐረስ፣ ኤሪዉል ማልናዂ ዓገብ ኣኽላ። እና ሰሳ ኤምራ በጥዮ ቐሪም በ 

ኣንጦጠለዉ ግናደድ በንቲ ሻኽኒ ይኖ ሞራል ሻኽኒ። ሓየምነን ና ታናስ እስኖ፣ እዲና ዋስሮ ዋዕ ይኖ፣ ይና 

ልጝሊ ሸምዓ በርህድኖ ይንቑርድ ድዉኖ ጨገምዳዂ ሻኽኒ። ላኪን ይን ዓውዲ ሻኽኑዂማ ግን ወንቐራ። 

ይና ሻና ክረዲ ድደዲ ናጝር ደዉ ዮ እላ። ልጝንቲ ንሽዊውልኽር ሓርብልኽር ክረዉ  ኤለምንትክ ሊኽድር 

ሲሕድር በጃዂ ፈሮ ዋነት ናዉክ ኤርእናዂ ግን። ኒን ይና ብሶት እዋኹና ኣኽላ። ሕክም አባይ ህግደፍ 

ይነ ኮል ተከልስነዲን እንታዂ ግን። ሰርጥሲ ጉድኖ ከደምኒ። ገሪዉኻ ና ሻንሲ ሚኽርኖ ፍዳታሲ 

ጠለምኖ ‘’ገዶየ ዪ መሪ’’ የዉ፣ ብዓላተል ፍረክ ኣጣቕደዉ እልል የዉ ይና ነበክል ህንበነኩ። መሪኻ ኒ 

ንግስ ኤሮ ኒ ቒጦረስ ይና ኣኾርሊ ሰቐሎ ንጀረባዂ እከይሲ እስኩ። ንኪ ደርብ ደኮ እንጀጊ ዖነዲ 

በስክዲረዲት ዲሂሰዉ ጣር ሰራዊት ኣፋይድዲ ኣኾ ‘’ጎብዝ ኣይፈርም’’ ዩኑ፡ ና ልጝሊ ኮፍዮ ህንበዉ ሻዓብ 

ትግራዩሲ ዲሂሰኩ እንኩዂ። ዓገብ ኒን ተቓዂ ግን። ኣዳም ኣዳምንዱኹረስ ሰመዲ ብረዲሲ ኤበድሮ 

ከትከትና ሓራም ግን ይሮ ጋብራዂ ካያ ኣኽላ፣ ኒድ ኤወይስ ግን። ይነት ስርሳዂ ዲያስፖሪል ጭግዕ 

በካይታዂድ መንደርተዉ ‘’ኩወሎም’’ ‘’ጨነደሎም’’ ይን ይና ዓስከርዲ ህንብነኩን የዉ ግን። እንታ 

ኤብሲ ኤብድኖ ህንብናኽርኽር  ግርጋ ‘’ኤዊል ህባኹን ኩዳን’’ ይረሪ  እንተርደን ውራ ሻኽድኖ ዲትና?  

ሻን ሓይሳን! ይና ዓዋዲ ብሊነዉ ሓይሳንዲ ካብራንዲ ኣዳም እሰዉና ዲ ግን። ይና ኮል ይና ክልል 

ዲሰነኹና ዲባ ግን። ዋኸስር በዳን ግብርስኽር ኮፍ ይኖ እንከናዂ። በዳንስኻ በዳን ትክስኻ በከትኒ ይኖ 

ፈረናዂ። ንኪ ብሊን ግን ይኖ ጀመርነኩን። ይና ዓዋዲት ኩኖኩንልሞ እንኩንኹን። ከዉታት 

ክድመትድር ሕሳንድር መንደርተዉ ደኮሎም ናሹቱ ኣኽኖ ይነትር መንደርደነኩና እንኩኑኹ። 

ሃይማኖትድር ዓሌትድር ኮልድር (ሃገር) ፖሎቲከድር ኤተል ፈደዉዲ  ደዉ ይና ኩ ክልልሲ በረይና ግን። 

እና ሓርብ እመሪ ይነል ወንተርጊን ኤዉቲ ወኪል ሻኽኑዂን። ኣቕትረኩም ይና ማ ሓየምኑኹን።  

ኦ ገንዲ ኣክልዲ ሰሳ ኤምታት እንታ ቑራ ድዳ ኣቕትጊኩም ንግናደድ ገብስድኖ ህንብደናኽር ‘’ይቕሬ’’ የና። 

እንታ ምጨጭ ይና ምጨጭ ኣኸት ኤርኤና። ክርድናኽርኻ መንግስተ ሰማይ ኡዉተት።  ከውታት 

ኤሪትሪን እና ይነሻንዲ ይነ እቁርዲ  369 ግናደድ ዓለም ኤርትሪይን ግን ዮ መስከረዉሲ መሪ  

ኤርትርዩዂ ‘’ኤርእሊሎም’’ ብታ ስርድኖ ና ኮል ቱሰሊሎም የት ዋስጋዂ እላ? ህግደፍ ኒ ከዉድ 

ሰሄረጋዂ ሙቕላ ኣኸት ከተብኑ ዲኒዂን። ለመለም ይንኮንሉ። ንኪ ይን ከተብናኹ ኒት ዋሲስኖ ኣኽላ። 

ኒዲ ይነዲ ጋብናዂ ኒ ኤርኣዂ ደርብድ ግን።  ይናቑር ግናቲት ግንዲ ኤርትሪኹሲ ለብዱኑኽር ጉዱኑኽር  

ካርድኖ ሲ ናይዲ ሊብየዲሲ ጃር ካበኩም ተርቕግድኒ ጣፍሕል ጋእ ይድናኽር ዳስ ህግደፍኹል 

ሳዕሲዕደናኽር ህንባ። ኒ ሻማት ዋነንኩም እንታ ኮል ፈራ።  ግናቲት እንተመሱሩ ሓሩቐተድ ክርጝ ማለነኩ 

እንኩኑዂ። እንትን መደዉልድማ መድሰዉልድ ኣኽላ ጋባ እንትን ዓገበዉልድማ ዓገብሰዉልድ ግን ጋር።  

በህሊጝር ሕጊ ይደናኽር ህንባ!! ምላጋ!! ውራ ሕጊሲ ደዉ ሲትኖ ለመለም ይድኒ? ንኪ ነበካ ይሳዂ እላ።  

ናጝር ዋስነኩን፣ ቛልነኩን፣ እንኩንዂን።  ኮል ህንበዉሲ ሹሽ ዮ ፍሪም እሲሮሎም ሓቐኖ ዋነት። ሓርብል 

ና ናን እወዉልድ ምስክርነትሲ ዋስንን። ይና ለብከስ ይና እንቑዉስኽር ይና ከዉድ ብድንን። ኒስ ሓርብ 

ግን ይነኩኩንሉ እምልኻ ኒን ሓርብ ኣኽላ ኒድ ኤወይሲ ፍርም መለለሎዖት ሻሎትሲ ማዂሳዂ  ሰመድር 

ብረድር ኤበዶ ኡሰዉዲ ቖልዕዲ ና ልጝተል ጨነዳዂ ሓርብ ግን። ይና ከዉሲ እና ሓርብ ኒል ቱግኒን 

ሞኾኽንን። ይጝር ክሰጋዂ እላ ክስሮጝን ይኖ ህግደፍዲ ዓጨጭኖ ደባን ሰርገልዶ፣ ገጅናኽር ጉንን፣ 

ጉናኽር ላ ናን አኽንን። ሸዓብሲ ሰዓራኹ ኣባይ እላ፣ ንወትክል ለብሮ ግን። ተብንን የቲ ሆደ ብሊነሪ። 

ይና ፍዳታት ዲማ እልብርሱኑ መንደትድኖ ይና በነስ እስኒን !!!! 

ሰሳ አመሪ ጃብ ላንፓዱሲል ፍትሕ ኤርገውድ ደሃይ አኽንን !!!!  

ህግደፍ አባይ  ይነ ክርሽምድ ለብሮ ግን !!!! 

ሰርገል ይና እከክድ !!!! 

ፋሪዕፋሪዕፋሪዕፋሪዕ    እክባእክባእክባእክባ    ብሊንብሊንብሊንብሊን    ሙርቛሙርቛሙርቛሙርቛ----ኤርትራኤርትራኤርትራኤርትራ    14.10.202214.10.202214.10.202214.10.2022        


