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ኬትባይ፡ ሀይሌስላሴ ወልዱ
መተርጅማይት፡ ዓሸ ዑስማን

ኤረትርየ ሓዳስ

ሚስተር ደውደው ለእግለ ትበገሰ ፈሽለት ምኑ፡ ምን ክሉ ለተአኬ ህዬ
ስልሑ እንዴ ትሰለበ እብ እዴሁ ብራቀ ከም አቅበለ፡ እብ ሐሩቀት እግል
ልንቃዕ ሐዘ። አስቦሕ ምድር ሓርቅ ዲብ እንቱ አስክ ብያኩንዲ አግወሐ።
ዲበ ዐድ እንዴ መጽአ እግል እድሪስ ዐዋቴ ከም ረክበዩ፡ “ወልከ እተየ
ሀለ!” ቤለ ከአትፈዐዘ እቱ። እድሪስ ህዬ እንዴ ኢፈርህ! ሐቴ ክም ኢደለ
ትሰልበጠ እቱ።
አነ መስኡል ምኑ የአነ። ወልዬ እንዴ አሰርከ ከም ነስአካሁ ሰምዐኮ።
ምስልከ ዲብ እንቱ ህዬ አነ እግል እድለዩ ወእርአዩ ይእቀድር። ምን እዴከ
ሐቆ ፈግረ ላኪን፡ ህቱቱ መስኡልየት ለረፍዕ። ለትሰረረተ እግል ትቃሸኒ
ምን ኢትጀርብ ለሐይስ። እብ ሰበብከ ወልዬ ሐቆ ሞተ፡ እቢ ወፍቴ
መስኡልየቱ ዲበ ረአስካተ! ቤለዩ
ደውደው እግል እድሪስ የአዝመ ምኑ። ሓምድ ለረክበ መስለዩ ከባርንቶ
እንዴ ጌሰ እቡ ሰጅነዩ። እንዴ አትላመ፡ ሽፍትነት ሓምድ ብዕዳም እግል

ኢተአትናይት፡ ምን ኣመረ ለእሎም ፈቴ ዓይለቱ ሐቆ ሰጀንነ እግሎም
እንዴ ቤለ ሰልም እንዴ ቤለ፡ ዓይለት እብ ቅርዐ እብ ማለ ወንዋየ ምን
ብያኪንዲ አስክ አንቶሬ አግዐዘየ። እግል እድሪስመ ምነ ሰልፍ ስጁን እተ
ለዐለ ዲብ አንቶሬ አምጽአዩ። ከምስል ዓይለቱ እንዴ ሓበረዩ ሰጅነዩ።
ምናተ ክሉ ፋኢደት ኢትረከበት ምኑ። ሓምድ ሕኔት ሰልም ሰኒ ወአማን
ገርገረ።
እድሪስ ዐዋቴ እንዴ ትሰጀነ በክት ሐረከት ምንመ ኢረክበ፡ ኢአኬት
እቱ። ዲብ ቀበት ክልኦት ቀይም ምን ሐርስ እተይ ብዙሕ ረክበ።
ደውደው እት ሀለ ላኪን ረሀየት አለቡ! እብ ዓይለቱ ወኖሱ እብ ቀስብ
አውጋሮ አግዐዘዩ። ምሴ ወፈጅር ዲብ መርከዝ ፖሊስ ከም ፈርም ወደዩ።
“እግል ኢልስከብ ዶል ከወልከ እተየ ሀለ አምጽኡ” ልቡሉ። ህቱ ላኪን
ሐቴ ዶል አከር ሰበት ጸብጠ እቶም፡ “ወልዬ ኢርኤኮሁ። ዲብ እዴክም
ሀለ። ኖሱ አስክ ሚዶል እግል ትጽቦጡቱ? ዲብ ልብል ልኤንኖም ዐለ።
እድሪስ ምን አውጋሮ አስክ ቂሾት ተወዝ እግል ሊበል ቀድር የዐለ።
ክል ፈጅር ከ ፕረዘንቴ (ህሌኮ) ብሂል እግሉ ክብድት ዐለት። ዲብ ሐያቱ
ክለ ቀይድ ለኢዐለ እግሉ፡ ዲብ ዐድ እንዴ ውዐለ እግል ልትመዬ ወምን
ክሉ እግል ወቅት ሕዱድ፡ ሰበት መረት እቱ፡ ርሑ ክም እት ሸረከ
ለትከሬት ሰሬረት ገብአት እቱ። እብለ ለሐልፈት ሐያት ምን እንፈቅድ፡ “
ዮም ደም ቀይሕ ልትርኤኒ ሀለ!” ልብል። ፈረሱ ዲቡ ኮር ወዴ ወልስዔ
እቡ። ዲበ ሐረት ለዐል ወተሐት ልብል። ረብሸት ወዴ፡ ኬን ወእንሰር እት
ልብል እግለ ፖሊስ ረብሾም። ውላድለ ባካት ወውላድ ዐድ ሰበት ዐለው፡
ልርሕሞ እቱ ከ “ደሐን ቱ አቡነ እድሪስ፡ ምስልነ ደም አለብከ፡ ምንኣመረ
አውጋሮ አርድ ገድከ ወኬርከ ትገብእ። እንሻላህ ወልካመ እብ ሰላሙ
መጽእ ገብእ” እት ልብሎ፡ እብ በሰር ለአትዳፍእዉ ወለአትሃድእው
ዐለው።
ህቱ ህዬ፡ “ እንትም ደሐን ትብሎ! ስድት ሐቴ ምን ተሐልፍ ስድት
ብዕደት ትመጽእ” ልብል። እግል ልህረብ ጀርብ ከም የዐለ፡ እብ ህግያሆም
እንዴ ሀድአ፡ ዐዱ፡ ዕያሉ ወመናበረቱ እንዴ ፈቅደ ተማም እንዴ አተናፈሰ
ከም በዲሩ ለአቀብል። አው እግል ክብ አው እግል ድብ፡ አርወሐቱ እግል
ለአንግፍ ላተ ኢኮን ዐድ ምን ስጅንመ እግል ልህረብ ወኢፈርሀ። ከብደት
ሐየት ባልዕ ቱ። ህቱመ እብ ፈረሱ ዲብ ልስዔ ለልርእዩ ዐጃይብ ቱ።
ነላት እንዴ ዐረየ እብ ሰይፍ ስጋደ ለበተክ እናስ።

መደት ሐቴ ነለት አመተ እንዴ ኢለአምሮ አውጋሮ ዲበ መጽአቶም። ምነ
ዲበ አካን ለዐለው ፖሊስ ልግብኦ ወውላድለ ዐድ እምበል አትፋርሆት!
ስላሕ እንዴ ሀረሰ ለለክፈ ኢትረከበ። አሰር ለሰዐ አለቡ፡ ክሎም “በለ!
በለ!” ሌጠ ትከፈለው። ለዶል ለሀ እድሪስ ሚ መጽአነ ቤለ ከልጃም
ፈርሱ እንዴ ሰደ ትጸዐነ። ለነለት ከም ረአየ እንዴ ዐረየ እብ ሰይፍ
ሸወጠየ።
ሰበብ ሽፍትነት ሓምድ ወእብ ሰበበ እብ ደውደው ዲብ ዓይለት ሓምድ
ለጀረ ስጅን ለከስስ፡ ቀደም እለ ልትሸርሐ ለመስል። ምናተ ዲብ ገሌ
ንቃጥ ለልትፈናቴ፡ ዓሸ ክመ ቴለተ” ለተላይ ቀትለው ከሐ ለዘምተው
ኩናመ ኢኮን። “ዐላ ኩሉ ሓል ክልኢቶም ዲብለ ትፈናተ አካናት
ወአምዕል ለወደው መቃበለት ምስለ ቀደም እለ ለትሸርሐ ታኣሪክ፡ ዲብ
ሽርሐተ ምን ኢገብእ፡ ጽበጠ ሕድ ለመስል ቱ። ዓሸ እድሪስ ዐዋቴ ክእነ
ዳገመት።
ዲብ ብያኩንዲ ዲብ ሕነ ሕነ ንኣይሽ ዐልነ። ለሰነት ይእፈቀደ ዲኢኮን
ለንዋይ ፍንጌ ብያጌላ ወስቶና ትዘመተ። አቡዬ ለሐርስ ዐለ። ሓምድ ሑዬ
ህዬ ዲባ ባኩ ልባሱ ለሐጽብ ዐለ። ሰብለ ንዋይ መጽአው ከእድሪስ ዐዋቴ!
እድሪስ ዐዋቴ ! ንዋይነ ትዘመተ ርድአነ’ ቤለው። አቡዬ ኦሮት መንዱቅ
እቡ ሚ ኢዴ ቤለዮ። “በስ ትሌነ ሕኩመት ለልለአስእል ነፈር አስክ
አንቶሬ ልእካም ህሌነ’ ቤለው ከሐልፈው።
አቡዬ ህዬ እግል ለዐርዮም ዶል ትበገሰ፡ ኦሮት ኲናመ አስክ ሓምድ ሰዐ።
ቢንዓምር ሐ ትዘመተት ምኖም። አቡከ እግል ልርድኦም ለሐዜ ሀለ
ቤለዩ። ለዶል ለሀ ሓምድ እግል አቡዬ እንዴ መጽአዩ፡ እንተ ኢቲጊስ፡
ለአቡስታከ እዬ ሀቡ ቤለዩ። አቡዬ ክም ሀበዩተ፡ ምስለ ኩናመ እግል
ልርዳእ ጌሰ። ለሰብአ እንዴ ዐረዎም። ምኑ እብ ብያጌላ ለዐል ሸንከት
ስቶና ከም በጽሐው፡ ለሽፍተ ለገ እንዴ ሐርደው እሉ ዲብ በልዖ
ጸንሐዎም። ለሰድ ሓምድ እግለ ምስሉ ለዐለው እንቱም ሐቴ ኢትደው
ግረዬ ግብኦ። አነ ሐቆ ኢምትኮ ሓክም እግል ተአቅብል ቱ። እንዴ ቤለ
ከክልኤ ጠልገት ከም ለክፈ ኦሮት ዲብ ዕጨይ ዓርግ ለዐለ ዴደባን፡ ወእት
አርድ ለዐለ ብዕድ ዘብጠ። ሐቆሁ ለሰብለ ሐ ክርን ከም ወደው እግለ
እንዴ ኣመረቶም አሰሮም ገብአት። ከእንዴ ነስአው አቅበለው።
ለዶል ለሀ ደውደው ወዐስከሩ መጽአ ከእግል ሓምድ ክበል አሰርነ ግባእ
ቤለዩ። ምስሎም ዲብ ገይስ፡ ኩናመ ልብግኦ ወሐበሽ ኢእፈቅዶም፣ ዲብ
ለአትኣስሮ አስኮም ዲብ መጽኦ ከም ረአዮም፡ ፈረገዮም ከእግል ደውደው

‘ሎሆም ቶም ለሸፈቲት ለሐ ምኖም በለስኮሀ። አዜ ዐሳክር እንቱም ኖስክም
ጊስዎም እንዴ ቤለ እግል ለአቅብል ሐዘ። ምናተ ደውድው ኢተአቀብል
እንተ ሰበት ተአምሮም አቡስታከ እዬ ሀቡ እንከ እሊ ጓንዴ፡ ቤለ ከሀበዩቱ።
ሓምድ ኢረደየ። እንታ ቱ ማሚ ሕኩመት እንተ ወዐሳክርከ ሐቆ ሐዜከ
ጊሶም አነ ላቱ አዜ ካልእ ዶል ይእለክፍ፣ ሰበብ ተሐዜ ዲብዬ ለህሌከ
ትመስል። ቤለዩ ከለ ጓንዴ እንዴ ነስአ አስክ ከደን ትጠለቀ።
ደውደው ህዬ አቡ ስተ ናይ ሓምድ እንዴ ነስአ አንቶሬ አቅበለ። ሓምድ
እብ ክእነ ሸፈተ ዲኢኮን እንዴ ሐርሰ እግል ልንበር እንቡት ዐለ። ሐሬ
ከረ ደውደው፡ እግልነ እንዴ ጌለለውነ አውጋሮ አብጽሐውነ። አቡዬ 50
ረአስ ምን ሐ ወ4 ረአስ ምን እንሰ ዐለ እግሉ። ለዶል ለሀ ለ50 ወአት
ወሰለስ ገመል ነስእዎ ወለኦሮት እንዴ ሸቄከ ንበር እቡ ቤለው ከሐድገው
እግሉ።
ዐብደለ እድሪስ ዐዋቴ ክመ መዳግመት ቀደም እለ ለሸርሐው፡ ለተላይ
ለቀትለው ወለሐ ለዘምተው፡ ከመ ዓሸ ሕቱ ለቴለተ እንዴ ኢገብእ፡
ለሸፈቲት ውላድ ኩናመ ክም ቶም ሸርሕ። ዝክርያቱ ዓምመ ምነ ናይ
ብዕዳም እብ ሑዳይ ልትፈንቴ ዲኢኮን ምነ ቅሰት በረ ኢኮን፦
እንግሊዝ ጥልያን ከም ፈለት፡ ሓምድ ስልሑ እቡ ዲብ ዐዱ መጽአ። ሐሬ
እግል ራድኢት ክም ጌሰ፡ ደውደው እግል ሓምድ ስልሑ ነስአ ምኑ
ወሰጅነዩ። አመተ ኢተአመረት ሸፈቲት ኩነመ ዘብጥ ወደው፡ ደውደው
እግል ሓምድ ጠለቀዩ። ቀደምዬ እንዴ ሐለፍከ ለሸፈቲት ሐቆ ርኢካሆም
ልክፍ እቶም ቤለዩ። ሓምድ ሰኒ እንዴ ቤለዩ፡ እተ ዶሉ እንዴ ሰዐ ዲብ
ድፋዕ ለትገብእ እግሉ አካን ትጸግዐ። ስላሕዬ ናስእ ምንዬ ዐልከ፡ አዜ ነዐ
ስላሕከ ንስእ’ ቤለ ከለስላሕ ዲብ ደውደው ጸብጠዩ። እባሁ ህዬ ሀርበ።
ልተላሌ……

