
አሰናይነ!ዲብ እዮቤል ፍደት ሳወ ምን አብጸሔነ  
 

 

 

መርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ “ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን 

ሙስተቅበል!” እበ ትብል ስቅራት ዲብ አወላይት ሳምን ናይ ወሬሕ ኦጎስት 25ይት 

ሰነት መትአሳስ ናይለ “ዕላመት ክፋሕ ወዐማር” ላተ ሐረት ተርብየት ሸባብ 

ሳልሐት ላተ ሳወ እት ዐየዶት ሀሌነ።  
 

ሸዐብ ኤረትርየ እብ መሪር ወረዪም ንዳል ጀለ ሕርየት እንዴ ሐልፈ እስትቅላሉ 

ክም አድመነ ልትጸበሮ ለዐለ ዳይ፡ እግለ እብ ንዳል ረዪም ለትረከበ እስትቅላል 

ወስያደት አድመኖት ወአትሐጠጦት፡ እብ ሐርብ ለትደመረት ወጠን እብ ሐዲስ 

አጣለሎት ወዐመሮት፡ ወሩእየት ወጠን እት ዛህር በደሎት ዐለ። ሸባብ ሬፍዐት 

እማነት እለ መስኡልየት ክብድት ሰኒ እግል ሊጹርወ ደቅብ ለተሀይቦም ፈዛዐት 

ወፈሀም እግል ልምለኮ ህዬ ተርብየት ሸባብ ድሩርየት ዐለት። እሊ እግል ልትመም 

ለሀለ እሉ ዳይ እት ዐመል እግል ልተርጀም ህዬ አዋጅ ክድመት ወጠን ተዐለነ። 

እብ አሳስ አዋጅ ዕልብ 82/1995 አህዳፍ ክድመት ወጠን “ሸዐብ ለአሳሱ ዴሽ 

ዋቂ ወሳፊ (ክምኩም) አሰሶት፡ ዲብ ንዳል ጀለ ተሕሪር ለዳበረ ቅየም ወነባሪ እንዴ 

ተሐፈዘ እብ እማነት እተ ልትከበቱ አግማም ሓለፎት፡ ፈታይ ሽቅል እብ አደብ 

(ዲሲፕሊን) ለትረበ ጂል ሐዲስ አውሽዖት፡ ርዝቅ-በሸር እብ ለትነዘመት 

ወለትጠወረት ገበይ እንዴ ከስአከ እት መዓል ዐማር ወጠን አውዐሎት፡ ውሕደት 

እት ሕቅፍ ወጠንየት እንዴ አዳበርከ፡ ምንተሐት ወጠንየት ለልትመዘን ስምዒታት 

እንዴ አብዴከ መቅሬሕ ወጠኒ አከዶት” ቱ።  
 

መርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ - ሳወ፡ እሊ አህዳፍ ዐቢ እት መዓሉ እግል 

ልውዐል ለተአሰሰ መርከዝ እት ገብእ፡ ዲብ እለን ሐልፈየ 25 ሰነት እበ ገብአት 

ዲቡ ክስአት አምዋል ወለገብአ ጅህድ ትሩድ ምን ከደን ወቃባት ዲብ ለትመርከዘ 

ክዳማት እጅትማዕየት ወብንየት ተሕትየት ለትበነ እቱ፡ ዲብ ሐቴ ኢነት ዐስሮታት 



ኣላፍ እግል ልትሐደር ለቀድር ካፊ ናይ ድራሰት ወመስከብ ለብእቱ፡ ዲብ ክሉ 

መጃላት ተእሂል ለለትሐዜ መትሻቀዪ ዕንዱቅ ለሀለ፡ መርከዝ ዕስክርየት ሌጠ እንዴ 

ኢገብእ፡ ተዕሊም አካዳሚ ወምህነት ለልትሀየብ እቱ፡ እት መዲነት ዘበናይት 

ልትበደል ለሀለ መርከዝ ተእሂልቱ።  
 

እተ ሐልፈ ርቡዕ ዘበን (25 ሰነት) አምኣት ኣላፍ አንሳት ወተብዕን ሸባብ ምን ክሉ 

ሙጅተመዕነ፡ እብሊ መርከዝ እሊ እንዴ ሐልፈው ተእሂል ዐስከሪ ወምህናት እንዴ 

ትሴፈው ምን ፈግረው፡ ሕንከቶ ምን ወቀይ ሳወ ለሸሬሕ እት ገብእ፡ ምነ እብ 

ዕልብ ለልትሀየብ ተቅሪር ወኬን ላኪን ወቀይ ሳወ ወበርናመጅ ክድመት ወጠን 

ለዲብ አፍካር ወዐቅልየት ወድአዳም ለመጽእ ተቕዪርቱ ለቀሌ። ሳወ፡ ዲብ ሸባብ 

ለአስበቀቱ እግል ክሉ መጋዴዕ ለተዐደ ዋሴዕ ወጥዉር አፍካር ወጠኒ ቅያሱ 

ለልዐድድ ዓላብ አለቡ።  
 

በርናመጅ ክድመት ወጠን ልትአወጅ እት ሀለ ፍንጌ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ እሻረት 

ሐርብ አውመ ሓለት ጻብኢት የዐለት። እለ ምንገብአት ለጸንሐ ዴሽ ሕርየት እንዴ 

ትሳረሐ ክምክም ለብህል ቅዋት ድፈዕ እግል ልትአሰስ ክም ሀደፍ እንዴ ተሐመመ 

እት ሽቅል ተአተ። ለዐበ ተርኪዝ በርናመጅ ክድመት ወጠን ሀዬ እት ዐማር ወጠን፡ 

አውሽዖት ናይ ሕበር ዓዳት፡ ነባሪ ወንዛም ቅየም ወሕሽሞታት ዐለ። ምናተ ወያኔ 

አመተ ኢተአመረት ዲብ ኤረትርየ ሐርብ ክም ዐለነ ሳወ ለሰሐለቶም ሸባብ 

ክድመት ወጠን እግል ወጠኖም ሕጌሀ ወገለበ ገብአው። እሎም ዌርሰት እብ ኤማን 

ወሽዑር ወጠኒ እግለ እብ አንዋል ገዚፍ፡ ጽዋር፡ ኣላት ወእስትኽባራት እት ምልኩ 

እንዴ ወደ፡ እብ ሰዳይት ድቁባት ወጠንየት ኤረትርየ እግል ልምሰሕ ለነወ ወራራት 

ፋዬሕ እንዴ ደውሸሸው፡ ወጠን እብ ስያደተ ወእብ ሕሽመተ እግል ትንበር ተረት 

ዐባይ አግደው። እትለ ሐልፈ 20 ሰኖታት ለገብአ ክል ሕጥር ጻብኢታት እብ 

ስሙድ እንዴ ጋብሀ እትለ አዜ ባጽሓመ ለሀሌነ መርሐለት ሐዳስ እብ ዐውቴ እግል 

ንብጸሕ ተረት ሸባብ ልትዓደለ አለበ። ህቱ ሌጣመ ኢኮን፡ መጦርለ እግል ድፈዕ 

ገብእ ለዐለ ግድለ እት አሳስ ዐማር ወብነ ወጠን እግል ልጥፈሕ እተ ገብእ ዐለ 

አሽቃል፡ መስለሐት ኖሶም እንክር እንዴ አጽነሐው ወጠን ረአስ ክሉ እንዴ ወደወ 

አምሮም፡ መቅደረቶም፡ ነሐሮም እንዴ ኢጠምዖ ወኢልምሕኮ ብዞሕ ሸቀው ወአስክ 

እለ ጥውር ወራትዐት ኤረትርየ እግል ልብነው ሸቁ ሀለው። ዲብ ሳወ ወብዕድ 

መዳርስ እበ ረክበዉ ምህናት ወዕልም ዲብ ክሉ ናይ እዳረት ወእጅትማዕየት 

ከዳማት እንዴ ትበገሰው ሸዐቦም ከድሞ ለሀለው ሀዬ ህቶም ቶም።  

 

ለዐበ ርዝቅ ሐቴ ደውለት አዳመ ክምቱ እሙር ሕቡርቱ። አርዛቅ ብዕድ ሐቆ 

አዳምቱ ወአዳም ከድም። አማንተ፡ ርዝቅ ጠቢዐት ዲብ ዐቦት ሐቴ ደውለት ለተሀሌ 

እሉ ተረት ሐዋኒት ኢኮን። ሽቅል፡ ዕልም፡ ምህነት፡ ወመቅደረት አዳም ኢትወሰከ 



እቱ ምንገብእ ላኪን በይኑ ለወድየ ሕድትተ። ሕኩመት ኤረትርየ መርበይ 

ስትራቴጅየት ዐማር እንዴ ወዴት እት መስወደት ወጠንየት ለከትበቱ አህዳፍ ምኑ 

ዎሮ፡ “አከዶት ምህም ዶር ወድአዳም” ለገብአ እቡ ምስምሰ እሊቱ። ምን እሊ 

ሀደፍ ወጠኒ እንዴ ትበገሰትቱ ሀዬ፡ እግል ሸባብ ቤንየት ወጠን እብ ዐቅል ወብዕድ 

ናይ አዳበሮቶም መስኡልየት ክብድት እንዴ ረፍዐት፡ ረአስ ማል ዐቢ ትከስእ 

ወጅህድ ትሩድ ትወዴ ለሀሌት። ምን እለ ክስአት ረአስማል እለ ለትሰኤ፡ ለእት 

አሰር ቀዳምያም ለቀንጽ አግማም ሐዲስ አምር፡ ምህነት ወአደብ እንዴ ተዐንደቀ 

ሙስተቅበሉ እብ በቃዐት ዲብ ዋሌ፡ እብ ሽቅሉ ወአምሩ ወጠን ጥውር እንዴ በነ፡ 

መጦር ዐለም እንዴ ሸነ ሐያት ካብረት ጀላብ እግል ልምረሕቱ። እብ አማን ሀዬ 

አግደ ምስጢር ዐቦት ወመትጠዋር አምር ምህነት ወመቅደረትከ እብ ዕጹፋት 

ለትዓቤ ፈዛዐት መትነዛም ቅየም ወአደብቱ። ሸባብ ኤረትርየ ሀዬ ዲብ ሳወ ወብዕድ 

መራክዝ ተእሂል ረክቡ እበ ሀለ ናይ አካዳምየት፡ ምህነት ወተድሪብ ዐስከሪ እግለ 

አግደ መፍቴሕ መትጠዋር ወዐቦት እት ምልኩ እግል ለኣትዩ ቃድር ሀለ። ሐምዴ 

እግለ እግል እሊ ቅየም እሊ ለአወሼዕ ወለአዳብር ለሀለ መርከዝ ተድሪብ ወተእሂል 

ምህናት ሳወ። አሰይናዩ ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ ወክሎም ፍሬ ሳወ! 


