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ዓስራይት ሰነት ዕልብ 05

ዐውል 2.00 ነቅፈ

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ እብ ክሱስ ሰነት ሐዳስ

ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ፡ እብ
መናሰበት ሰነት ሐዳስ 2017፡ ዲብ
በበራምጅ ዐማር ወጠን ወዲቡ
ተአሲር ለቡ ምህም እድንያይ ወናይ
መንጠቀት ተጠውራት ለረከዘት
እት 27 ወ28 ጃንዋሪ 2017 እብ
ክርን ገቢል ወኤሪ-ቲቪ ሙባሽር
ለትቀደመት መቃበለት ወደ።
ርኢስ እተ መቃበላቱ፡ ዲበ
ምዕል ሰልፍ በራምጅ ዐማር
እቅትሳድ 2017፡ እግል መስኩበት
ዐገል እቅትሳድ ልትነሰእ ለጸንሐ
ምስዳራት ወሄራሩ፡ ንዛም ማህየት
ሸቃለ
ሕኩመት
ወፈዓልየቱ፡
አደቀቦት አክላቅያት ወአፍረዮት
ሽቅል፡ ቀድየት አብያት ሰከን
ወተአሲረ ዲብ መናበረት፡ መቅደረት
አዳም እግል ትጠወር ለትከስአ
ረአስማል ወለትረከበት ዐቦት፡ እብ
ፋይሕ ሸርሐ።
እተ 2ይ ክፋል ሀዬ፡ ኤታን
መርሀዮ መሕገዝ አብያት፡ አደቀቦት
ጀብሀት ሸዕብየት እግል ደመቅራጥየት
ወዐዳለት፡ ስታት ደስቱር ፡ ፈሸል
ዋይዲባት ድድ ኤረትርየ፡ ረፌዕ
መንዕ ወአክተሞት ወራር ስያደት
ኤረትርየ፡ ቴለል አቶብየ ወንዛም
ወያኔ ወለ ትረአ ነድር ሸዐብ
እግል አብረዶት ለተአወጀት ሓለት
ብጽዐ፡ ተጠውራት እብ ስዑድየ
ለልትመረሕ ልብን ድድ እርሃብ
ወሰዳይት ኤረትርየ፡ ክምሰልሁመ
ፍገሪት ሕርያን ረኣሰት አሜሪከ
ለከስስ ሸርሕ ፋይሕ ሀበ።

ርኢስ
ኢሳይያስ፡
ከደማት
ከህረበት
አውለውየት
ናይ
አውለውያት ሰበት ቱ፡ ምን አምዕል
ሕርየት ልትከደም እቱ ምንመ
ጸንሐ፡ ዲብ ሕርጊጎ ለትወተደ
120 ሜጋዋት ሒለት እግል ለሀብ
መቅደረት ለዐለት እግሉ መርከዝ፡
እብ ኢረኪብ ዋጅበት መራዐየት
ቀድየት ጣቀት ዲበ ሐልፈየ
ሰኖታት መሐልከ ትሩድ ጋብእ
ከም ጸንሐ እንዴ አፍሀመ፡ እት
ሰነት 2017 አስክ120 ሜጋ ዋት
ለለሀይብ ወሱክ እብ ጋዝ ለሸቄ፡
ወናይ 80 ሜጋ ዋት ጣቀት በዲል
እግል ልትዳሌ ጅህድ ገብእ ክም
ሀለ ሸርሐ።
ከደማት ማይ አድመኖት ምስል
ከደማት ጣቀት ከም ገይስ እንዴ
ሐበረ ርኢስ ኢሳይያስ፡ ማይ ካፊ
እግል ልትከዘን፡ ዲበ ሰለስ ናይ
ዐማር መናጥቅ፡ ( ምውዳቅ-ጽሓይ፡
ኣውለት ወምፍጋር- ጽሓይ) ዲበ
ትሸቀ ከዛናት ዐባዪ ምን 250
ሚልዮን አስክ 300 ሚልዮን
ምትር ሙከዐብ ማይ እግል
ልትኬለል ቃድር ከም ሀለ፡ እሊ
እበ ተአደሜዕ ገበይ እግል ንትነፈዕ
እቡ ላኪን፡ ንዛም አክቤ፡ ተውዜዕ
ወጎራት እግል ለሀሌ፡ ክምሰልሁመ
ለልትዐመር አርድ እግል ልትዳሌ
ሰበት ቡ፡ ምስለ ቀድየት ጣቀት
ልትሸቄ እሉ ክም ሀለ ወድሐ።
መዋሰላት እበ ኸስስ ርኢስ
ኢሳይያስ፡ መዋሰላት በሐር ወጀው

ክመ ልትሐዜ እግል ልትጠወር ከም
ኢቀድረ እንዴ ሐበረ፡ እብ ደረጀት
ዐለም ባቅዐት ብንየት ትሕትየት
እግል ትዳሌ፡ መዋሰላት ምድር
እትሳላት፡ ዓፍየት ወተዕሊም እግል
ትተጥዊሩ እት 2017 ኤታን ፋግር
እሉ ክም ሀለ ሸርሐ።

አሰይድ በርሃኔ ሃብተማርያም፡ እብ
ጀሀት ሼርከት ተዐዲን ኣውስትራልየ
ዳናካሊ ህዬ ርኢስለ ሼርከት ሚስተር
ሾሙስ ኮርነልዮስ፡ ረስሚ ፈረመወ።
ወዚር ጣቀት ወመዓድን ጀነራል
ስብሐት ኤፍሬም ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ሼርከት ብርክ ተዐዲን
ኮሉሊ ዲብ ኤረትርየ ረአስማለ
እግል ትክሰእ ለነሰአተ መባደረት
እንዴ ሐመደ፡ ዲብ ክሉ ወራታተ
ሰዳይትለ ውዛረት ወሕኩመት ከም
ኢትትፈንተየ ሸርሐ።
ርኢስ ሼርከት ተዐዲን ደናካሊ

ሚስተር
ሾሙስ
ኮርነልዮስ፡
እብ ጀሀቱ፡ ሕኩመት ኤረትርየ
ለበርናምጅ እግል ልትዐወት ለወዴቱ
አትናያት ወመዓወናት እንዴ ሐመደ፡
እግል መሳልሕ ክልኤ ለጀሀት እበ
ትወቀለት እግል ልክደሞ መዳላዮም
አከደ።
ለተዐዲን ገብእ እተ አካን ቅሩብ
በሐር፡ ለፈግር መዓድን ይቡስ፡
ወለመዓድን ህዬ ምን ጠፋሐት በሐር
ዲብ 16 ምትር ቆር ሰበት ልትረከብ
፡ መካስብ ብዙሕ ክም ቡ፡ ሙዲር
ዓም ፈርዕ መዓድን አሰይድ ኣለም
ክብርኣብ እግል ኤሪና ሐበረ።
ፖታሽ ዲብ ሽቅየት ሽፍርስናዐት፡ ሳቡን፡ ለትፈናተ ፈርያት
ስናዐት ለነፌዕ ምህም መዓድን ቱ።
ሼርከት ኮሉሊ፡ እብ ናይ
ኣውስትራልየት ሼርከት ተዐዲን
ዳናካሊ ወወጠንያይት ሼርከት
ተዐዲን ኤረትርየ እብ ሸራከት
ለትአሰሰት ዲብ ትገብእ፡ ክል ሼርከት
50% ሰሀም ትመልክ።
ለሼርከት ዮም ዓመት ናይ
ብንየት ትሕትየት ወራታት እንዴ
አትመመት ዲብ ሰነት 2018
ፈርያት እግል ተአንብት መስኢት
ሀለ።

መስአለት አብያት ሐቆ ሕርየት
እት አስመረ ወባጽዕ ለትጀረበ
ታምም ሕፍዝ ለገአ እቱ መሻርዕ፡
ክምሰልሁመ እብ መቅደረት ከርስ
ለገአ ጀርቤታት ገሌ ሕሉል ክም
አምጸአ፡ እት ሰነት 2017 ላኪን
4 ወጠንያት ሸሪካት እብ ሐዲስ
እንዴ ትነዘመየ ለወራት እንቡታተ
ክም ህለየ፡ እት መቅደረት ወቀይነ
ለለአተርክዝ
ለትጸበጠ
ብዕድ
በራምጅ’መ ክምስል ህለ ሐቆለ
ወደሐ፡ 2017 ክም ሰነት ጀርቤ
እንዴ ትነሰአት፡ እብ ውካን እግል
ልትከደም ክምቱ ወደሐ።
አደቅቦት ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት
ወስታት ደስቱር እበ ገኔሕ ህዬ
ርኢስ ኢሰያስ፡ ንዛም ሕኩመት
ሙሁም ወአሳስያይ መትሻቀዪ አስክ
መባጽሕነ ክምቱ እት ሸርሕ፡ እተ
ሐልፈ ሄራር 25 ሰነት ዐመልየት
ስያሰት ወጠን ብዙሕ መታክል ክም
ሳደፈየ፡ ለገአ ጀርቤታት ወለ ሳደፈ
መታክል ጌማም ምሁም ሰበት ቱ፡
እግል እሊ ለትከስስ ወሲቀት ዱሊት
ክም ህሌት አፍሀመ።

ርኢስ ኢሰያስ እንዴ አትለ፡
እግለ ዱሊት ህሌት ናይ ሰነት
2017 ወሐቆሀ መርበይ ገበይ
ለትዋሌ ጀብሀት ሸዕብየት ክምተ፡
ለዐቤት መሻረከት እግል አከዶት
ህዬ፡ እት ቀበት ዐድ ወኻርጅ እብ
ናይ መዳፈዐት መናጥቅ ለትካፈለ
መትነዛም ጋብእ እሉ ክምህለ
ወተፋሲሉ እተ መጽእ አውረሐት
እግል ልትሸረሕ ክም ቀድር
ሐበረ።
ዲብ ቴለል አቶብየ፡ ሐቆ ነድር
ሸዐብ ንዛም ወያኔ ለአወጀየ ሓለት
ብጽዐ እበ ከስስ፡ ለእብ ገበይ ጥልቅት

ለአንፈጀረት ሐረከት፡ ኢናየ አውሳፍ
ምንመ ትሰመዐ፡ ናይ ዐሚም ስያሳት
እንዴ ጸብጠው ለሸበው መሽቅየት
ወመትልእካዮም ወያኔ እተ ሐልፈ
ርብዕ ዘበን ለተበዐዉ ናይ ፈንጠሮት
ወአበህረሮት በሰር ክምቱ ለሐበረ
ርኢስ ኢሰያስ፡ እብሊ ጅግሉብ
መዋዲት ወያኔ አግደ አረይ
ለገብአ
ሸዐብ ትግራይ ክምቱ፡
ወእበ መዓረደት ሸዐብ ዝያድ ወያኔ
መሽቅየቱ ክም በህረረው፡ ለእግሉ
ወዱ ህለው ሀዬ ጠፋጣፍ ምን
ኢገብእ ሕሉል እግል ለአምጽእ
ክም ኢቀድር አፍሀመ።

እትፋቅየት ተዕዲን ፖታሽ ትትፈረም ዝያረት ልኡክ ኤረትርየ ዲብ ሩስየ

ፍንጌ ውዛረት ጣቀት ወመዓድን
ወሼርከት ብርክ ተዐዲን ኮሉሊ፡
ዲብ አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
-ደዋይሕ በደ፡ ኮሉሊ ዲበ ትትበሀል
አካን ፖታሽ እት ተዐዲን ለተዐዴ
እትፋቅየት ትፈረመት።
ዲበ ማሌ 31 ጃንዋሪ ዲብ
መክተብ ውዛረት ጣቀት ወመዓድን
ለገብአት ዓደት ፈረሞት፡ ሕኩመት
ኤረትርየ እንዴ ወከለ፡ ወዚር ጣቀት
ወመዓድን ጀነራል ስብሐት ኤፍሬም፡
እብ ጀሀት ወጠንያይት ሼርከት
ተዐዲን ኤረትርየ፡ ወዚር ማልየት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 05

ወዚር ካርጅየት አሰይድ ዑስማን
ሳሌሕ ለመረሖ ውቁል ልኡክ
ሕኩመት ኤረትርየ ምን 29 የናይር
ዲብ ፈደሬሽን ሩስየ ጀውለት ሸቅል
ወዴ ሀለ።
ለወፍድ ሕኩመት ኤረትርየ ዮም
30 ጃንዋሪ ምስል ወዚር ካርጅየት
ሩስየ፡ ሰርጌ ላቭሮቭ ዲበ ወደዩ ልቀእ፡
ልእከት ርኢስ ሲሰያስ አፍወርቂ ዲብ
ርኢስ ቭላድሚር ፑቲን አብጽሐ።
እተ መናሰበት፡ ወዚር ዑስማን፡
ሩስየ ድቅብት ዲብ እድንያይት ሰላም፡
ረሀየት ወዐቦት እቅትሳድ ወንዳል
ድድ እርሃብ ዶረ ምህም ክምቱ እንዴ
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ደምነት፡ ኤረትርየ፡ ምስል ፈደሬሽን
ሩስየ ዲብ መጃላት ክስአት ረአስማል፡
ተዐዲን፡ ትጃረት፡ ባንካት ወማልየት፡
ተዐሊም ውቁል፡ መትባዳል ተጃርብ
ወቅድረት ሀንደሰት፡ ጣቀት፡ ቴክኖሎጂ፡
ዓፍየት ወብዕድ፡ እተ ክምሰልሁመ ናይ
ስያሰት ወዲፕሎማስየት መዓወናት ዲብ
እድንያይ ወናይ መንጠቀት መራሕል
ለትደቀበት ዕላቀት ሽራከት እግል
ተሀሌ እግለ ከም ተሐዜ ሸርሐ።
ወዚር ሰርጌ ላቭሮቭ እብ ጀሀቱ፡
ሩስየ ምስል ኤረትርየ ለባተ ዕላቀት
መትሐሳር ዐቢ ከም ተሀይበ እንዴ
ሐበረ፡ ክልኤ ለደውለት ዲብ ብዙሕ
ናይ
እድንያይ
ወመንጠቀት ቅድያት
ሕድ ለመስል አራእ
ወመባድእ ሰበት በን፡
ለጸንሐት
ዕላቀት
ዲበ ሐዳስ ወእት
ፍዓልየት
እግል
ተዐድየ ዐዱ ዱሊት
ክምተ አከደ።
ሐቆለ
ልቀእ
ክልኦት
ለወዚር
እግል ዔማት አክብር
ሙእተመር ሱሕፊ
ወደው።

መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ እብ መናሰበት ሰነት 2017

ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ
ሐዳስ፡
ርኢስ
ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ እብ
መናሰበት ሰነት ሐዳስ 2017፡
ሄራር በራምጅ ዐማር እቅትሳድ
ወጠን፡ ተጠውራት መንጠቀት
ወዐለም ለትከስስ መቃበለት
ረሓብ ዋዲ ሀ’ለ።ከእትለ
ጥብዐት ዮም፡ 1ይ ክፋል
እግል ንቀድም እግልኩምቱ።
ቅራአት በኪተት።
ሰኣል፡- ሓይስ ርኢስ፡ እሰልፍ
ዲብ ሰነት 2017 እግል ልትሸቄ
ኢቱን ዲበ ለሀለ ዐባዪ በራምጅ
ዐማር እቅትሳድ ተውዴሕ እግል
ተሀበነ?
በሊስ፡ እሰልፍ እብለ መናሰበት
እለ እግል ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ
ሰነት በኪተት ትግብእ እግልነ እግል
ኢበል እፈቴ። ለሰኣል ሰኣላት
ብዞሕ ለከምክም ሰበት ገብአ፡ ሸዐብ
ሐብሬ እግል ልርከብ፡ እብ ዶልዶሉ እብ ተፋሲል እግል ልትሸረሕ
እግሉ ዲብ መናሰባት ብዕድ በክት
እግል ልትሀየቡቡ። ከዲብ ወራታት
ዐማር እሰልፍ ለልትረተብ ከደማት
ጣቀትቱ። እሊ አርእስ እሊ ምን
ሰነት 2017 ለአምበተ እንዴ
ኢገብእ፡ ምን መደት ረያም ሻቅል
ለጸንሐ ጋርቱ። እግልሚቱ ከደማት
ከህረበት አውለውየት ለትትሀየቡ
እንቤ ምን ገብእ፡ አትሐዘዮቱ
ዲብ ዐቦት እቅትሳድ፡ እብ ከአፎ
ልትጌመም እንዴ እምቤ ዲብ
ከፈፍል ብዞሕ እንዴ ካፈልነ እግል
ንርአዩ እንቀድር።፡ ዲቡ እንዴ
ኢነአቴ ላኪን፡ ክድመት ጣቀት
አውለውየት ናይ አውለውያትተ።
ሐቆ ሕርየት፡ ዲብ ለትፈናተ
በራምጅ ዐማር እቅትሳድ እግል
ልስዴነ እንዴ ትበሀለ፡ መርከዝ ጣቀት
ከህረበት እብ ሕድት መቅደረት
ተአሰሰ። የምክን ዲብ ከደማት
ከህረበት ለህሌት እግልነ ትምኔት
ወጠለባት ብዞሕ እግል ልግብእ
ቀድር ላኪን፡ ትምኔት ትምኔት
ሌጣተ። ምናተ ቅወት ከህረበት
ዲብሚቱ ለትትነፈዕ እ’በ? ተረተ
ዲብ ዐቦት እቅትሳድ፡ እብ ሕፍዝ

ለተ’ለ ስታት እንዴ አፍገርከ ሽብርእብ-ሽብር እግል ልትጠወር ለቡ
መጃልቱ። ለገብአት ትግበእ ዱለት
ሐድ አክል እሊ ሜጋዋት ሒለት
ከህረበት ለልአፈሬ መሽሮዕ አው
መአሰሰት ብዬ እንዴ ትቤ እግል
ትትሃጌ ትቀድር። ለሰኣል ለዐቢ
ላኪን፡ እትሚ መንፈዐት ተአውዕላ
ቱ። ዲብ ሐርስ፡ ዲብ ስናዐት፡ ወለ
ዲብ ብዕድ ከደማት ብሕተ? ቅወት
ከህረበት ዲብ እቅትሳድ ለህሌት
እግለ ተረት አክል አዪ ትጌመመ?
እግል ቲበል ትቀድር። ሕነ ለናይ
ዐማር እቅትሳድ በራምጅ አቅሊም
እብ አቅሊም አክል ሕድ እንዴ
ኢትፈረገ፡ ገዛፍ ቅወት ከህረበት
እግል ነአስስ ኢተሐረ። ናይ ሕርጊጎ
መአሰሰት ተውሊድ ከህረበት፡ እግል
ባካት ሕዱድ ምን ኢትገብእ እግል
ኤረትርየ ኩለ ለትከድም ኢኮን።
እግል ኤረትርየ እብ ተማመ
ለትከድም ቅወት ከህረበት እግል
ተአስስ፡ እሰልፍ ምን ጀፈር እት
ጀፈር ለትበጼሕ፡ ምን ሕርጊጎ
አስክ ስነይ፡ እምሐጀር፡ ቅሮረ፡
እት ክሉ ከበሰ አስክ ዐሰብ እግል

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህረ ዐሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ለአብጼሕ ለቀድር፡ እግል መደት
ረያም ለከድም መራክዝ ክጡጥ
ከህረበት እግል ለሀሌ ቡ። እሊ ህዬ
ሰኒ ድቁብቱ። ሐቆ እሊመ ምን
መዲድ ክጡጥ አትባጽሖት ቅወት
ከህረበት ዲብ መራክዝ ካፈሎት
ጣቀት እግል ትትከሬ ብከ። ዲብ
ደንጎበ ህዬ እት እስትህላክ ናይለ
ክድመትቱ ለትመጽእ። በህለት
ከአፎ ወዲብሚ ንትነፋዕ እግል
ቲበል ብከ።
መአሰሰት ከህረበት ሕርጊጎ
እሰልፍ፡ ለተአፈርየ ቅወት 120
ሜጋዋት ብህልት ዐለት። ከእትሊ
ለሐልፈ ሰነዋት እለ መአሰሰት እለ
እግልሚ ኢሸቄት? ከህረበት ዲመ
ተአትካርም ህሌት፡ ለክድመት
ኢህሌት እንዴ እምቤ እግል ንትሃጌ
እንቀድር። እግልሚ እለ መአሰሰት
እለ አክተመት። እግልሚ ክምሰሌሁ
ገብአ እምቤ ምን ገብእ፡ ወቅት ሬመ
ዲበ አውመ ክድመተ አትመመት
እንዴ ኢትገብእ፡ አትሳናይ እንዴ
ኢገብእ ዲበ ሰበት ተሀመለት ሌጣቱ
ለኢሸቄት። እትሊ ለህሌነ ዲቡ
ወቅት ህዬ፡ 120 ሜጋዋት እግል
ተአፍሬ ኢኮን ኖሱ 80 ሜጋዋት
ቅወት ከህረበት እግል ተሀብመ
ሰበት ኢቀድረት፡ እትለን ለሐልፈየ
ክልኤ-ሰለስ ሰነት ምሽክለት ዐባይ
ጋብአት ሰበት ጸንሐት መብረሀት
አብያትመ ኢህሌት። ለከርበ እንዴ
ትራቄዕ ወትላቅብ ለምሽክለት እግል
ተአርሄ ኢልትቀደር። እትረአሰ
ሐቴ ናይ 50 ሜጋዋት ለተሀይብ
መአሰሰት እግል ተሀሌ ምስል ናይ
ሲን ሸሪካት ለገብአት እትፋቅየት
ዐለት። እሊመ ምን ገብእ አስክ
እለ ደማነት ለበ ክድመት ከህረበት
እግል ለሀብ ኢቀድር። ምን ሐረስ
እሊ፡ ምን አክላጥነ እንዴ ትመሀርነ፡
እግል ሰነት 2017 ሚ እግል ኒዴ
ክም እንቀድር ኢቱን ለሀለ በርናምጅ
ሒለት ከህረበት፡ ናይ 120 ሜጋዋት

ጣቀት ለለሀይብ ወሱክ ከህረበት
እግል ለሀሌ እግልነ ለለአተቅድረነ
ስታት ሽቅል ሀለ እግልነ። ለጸንሐ
ክጡጥ አትባጽሖት ወክፍላት
ከህረበት፡ ለትትጠለብ ክድመት
እግል ለሀብ ሰበት ኢቀድር ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ለናይ ዐማር በራምጅ
ሰበት ሐንቀ ወዐንቀፈ፡ ለዲብ ባጽዕ
ለሀለ መስናዕ እስመንቲ እግል
ኖሱ እግል ልሽቄ ሰበት ኢቀድረ
ለመስነዕ ወለሐቴ ለአፈሬ ኢሀለ።
እብሊ ለጸንሐ በሰር፡ እት ብዕድ
መሳኔዕ እስመንቲመ እግል ተአፍሬ
ኢትቀድር። የምክን መቶራት እንዴ
አምጸአነ እብ ሕድት ሒለቱ ክም
ሸቄ እግል ልግብእ ለወዴናሀ ጀርቤ
ምንመ ዐለት፡ ህቱመ እብ ደማነት
ለበ ገበይ ለለአሸቄ ኢኮን። ዲብ
ከረ ስነይ፡ ገርሰት፡ ፋንኮ ወብዕድ
አካናት ለሀለ አሽቃል ዐማር፡
መሳኔዕ፡ መሻሬዕ ሐርስ ወብዕድ
ነኣይሽ እግል ልግበእ ቀድር ላኪን፡
ሒለት ከህረበት እግል ተሀሌ
እግሉ ሰበት ወጅብ፡ ወእሊ ህዬ
እንዴ ትትጸበር እግል ልግብእ
ሰበት ኢቀድር፡ ወምን እለ አስኩ
ለለአበጼሕ ክጡጥ ከህረበትመ
ሰበት አለብነ፡ ዲብ ፋንኮ ለተአሰሰት
ዝያድ 20 ሜጋዋት ክድመት
ለተሀይብ መአሰሰት ተውዚዕ
ከህረበት ህሌት። እለ እግል ስነይ፡
ዐሊ ግድር ወባካተ እንዴ ከፌት
አስክ እም-ሓጀር ክም ትትመደድ
እግል ልግብእቱ። እግል ሚ፡ እግል
ክለ ለዐድ ክጡጥ ከህረበት እንዴ
መደድከ እብ ሕበር ክድመት
እግል ትቀድም ፈዓሊ ሰበት ኢኮን፡
እብ ባካት-ባካቱ ከህረበት ለለሀይብ
መአሰሳት ከህረበት እግል ለሀሌቡ።
እምበል እሊመ ዲብ ባካት ከርከበት
ለህሌት መአሰሰት ከህረበት ህሌት።
እሊ መርከዝ እሊ፡ እግለ እተ
ባካት ለሀለ መሻሬዕ ዐማር፡ ምን
ከርከበት ሸንከት ግብለት እግል ሳወ
ወሀይኮተ ወምን ከርከበት አስክ
አርቡዕ 01 ፌብራይር 2017

ሸንከት ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
አስክ ሰልዐ ወአስክ አቁርደት እግል
ልትመደድቱ ለሀደፍ። እሊ ላኪን
ክጡጥ ሐዲስ ሰበት ለሐዜ ደረጀት
እብ ደረጀት እግል ልትመደድ
ለአስትህል። ለብዕድ መዳይንመ፡
እብ ባካት ባካቱ ሕድድት
ክድመት ከህረበት ለለሀይብ ናይ
ዶሉ ክድመት ከህረበት እግል
ልርከብ ለተሐሰበ ሀ’ለ። ካልእ እት
ረአስለ ናይ 120 ሜጋዋት እብ
ውልዋል ወጣቀት ጸሓይ ለሸቄ
ናይ 80 ሜጋዋት ቅወት ከህረበት
እግል ተሀሌ ልትሸቀ ሀ’ለ። ምስለ
እተ ባካት ለገብእ መሻሬዕ ከዛናት
ማይ ወዐማር ወርዝቅ በሐር እንዴ
ትመሳነ፡ ምን ዐሰብ አስክ ባጽዕ እተ
ለሀለ አግዳም በሐር እግል ለሀሌ
ወእትለ 2017 እት ሰልፈ ልግብእ
ወዲብ ሰ’ረ እንዴ ተ’መ ክድመት
እግል ለሀብ ልትሸቄ እግሉ ሀ’ለ።
ለሀለ እግልነ መአሰሳት ከህረበት
ሰሩ እብ ፈርነስ ወሰሩመ እብ
ናፍተ ለሸቄቱ። እግል መስተቅበል
ላኪን፡ እሊ ሽቅል እሊ ለትከፌ
ክድመት ጣቀት እግል ንርከብ
ምኑ ሰበት ይእንቀድር፡ ዲብ ናይ
ተን አው ጋዝ ክድመት ተውሊድ
ከህረበት እግል ንትዐዴ ብነ። ምን
ሐረስ እሊ፡ ለናይ 80 ሜጋዋት
ወሱክ ጣቀት ከህረበት ለእቤሉመ
ምኑ እግል ልትረከብቱ ለሕሳብነ።
ከዓመተን ቅወት ከህረበት እበ
ለከስስ እት ሰነት 2017 ዲብ 200
ሜጋዋት እግል ወቀሎተ እንከድም
ህሌነ። እምበሌሁመ ለጸንሐ እግልነ
ናይ አትባጽሖት ከህረበት ክጡጥ
እብ ሐዲስ ክጡጥ እግል ልትበደል፡
ወናይ ካፈሎት ከህረበት ሸበካት
እብ ደረጀት ወጠን እግል ነአስስ
ስታት ሀ’ለ እግልነ። እሊ ዓ’መተን
ኦሮት ክፋል ምን በራምጅ ዐማር
እቅትሳድ ቱ።
ዲብ ገጽ 4 ልተላሌ.......
ገጽ 2

ዋከት እብ ከፎ
ትረከብ?
ዋከት እግለ መምተልካት እት
ሐንቴ ፈዓልየት መራቀበት (እት
ሐንቴ ዋከት) እንዴ አተ፡ እብ ዐደዮት፡
አው አትሐላለፎት፡ አውመ ሀዬ እብ
ወረሰት እግል ትትረከብ ትቀድር።
ዋከት እብ ውዑል(ዝቤ፡ በደለ፡ እጃር
አው ብዕድ ሐቅ መትነፈዖት) እት
አዳም ብዕድ እግል ትትሐላለፍ
አው እግል ትንከስ ትቀድር። እብ
ይበቲት አውመ እብ ሐቅ ሜራስ
ዋከት ምን ኦሮ በዐል ዋከት ዲብ
ነፈር ብዕድ እግል ትንከስ ትቀድር።
ዋከት በህለት ላኪን ምን ሐቅ
ምልክየት ለትፈንቴት ክምተ እግል
ልትአመር ቡ። በዐል ዋከት ሜልካይ
ናይለ መምተልካት ዶል ኢገብእ፡
እግለ መምተልካት እግል ለአዝብዮ፡
ልበድሎ አውመ እት ብዕደት ሳልስ
ጀሀት እግል ለዐድዮ ኢቀድር።
ሰበት እሊ ኩሉ በዐል ዋከት ሜልካይ
ለኢገብእ እተ ሓለት ተሀሌ ዲብ
ሀሌት፡ ኩሉ ሜልካይ መምተልካት
ላኪን እግል ሐቅ መትነፍዖቱ አው
ምልክየቱ ለልሐድድ ቃኑናይ
እትፋቅ ኢሀለ ምንገብእ በዐል ዋከት
ቱ እግል ልትበሀል ቀድር።
ምልክየት እብ ረኪብ ሕዱድ
ውቀት ዋከት፦ ዋከት እብ ረኪብ
ሕዱድ ውቀት ዲብ ምልክየት እግል
ትትቀየር ትቀድር። ኦሮ ቀልብ ናሴሕ
ለቡ በዐል ዋከት፡ ዲብለ መምተልካት
ናይ ጸቢጥ አው መራቀበት ንየት
አማን ቡ ምንገብእ እት ሐንቴ እሊ
እንዴ ተለ ለቀርብ ቴለል ለዐለት
እሉ ዋከት ዲብ ምልክየት እንዴ
ትበደለት ሜልካይለ መምተልካት
እግል ልግበእ ቀድር።
1. ዲብለ
ልትሐረክ
መምተልካት፡ ለክእነ ትመስል ንየት
ለሀሌት እሉ በዐል ዋከት፡ ለሰኔት
ንየቱ ዋከቱ ምነ እንዴ ኢለአትካርም
ሰለስ ሰነት ለአተላለ ምንገብእ
ሜልካይ ናይለ መምተልካት ገብእ።
2. ዲብለ
ገብአ
ብዕድ
መምተልካት ለክምእነ ትመስል
ሸንሀት ላቡ በዐል ዋከት ንየት ሰኔት፡
ዋከቱ እንዴ ኢትትካረም እግል
ዐስር (10) ሰነት ለአተላሌት ዶል
ትገብእ፡ ሜልካይ ናይለ ገብአ ብዕድ
መምተልካት ገብእ።
3. እብ ረኪብ ሕድድት ውቀት
ዋከት ለልትረከብ መምተልካት እበ
ኸስስ ለገብእ ዐለቦት ወቅት እግል
አንበቶት ዋከት እንዴ ተሌት
ለመጽአት ምናቱ ለልትዐለብ።

ሐቅ በሊስ አው
ዳፍዖት ዋከት፦

ሀ)

ለተስትህል

ሐቅ ዳፍዖት(እብ
ምስዳር)፦ ዋከት

ደማነት ለቡ ሐቅቱ። ኦሮ ነፈር ዲብ
ዋከቱ ላቱ መምተልካት መትኣታይ
ጀረ ምንገብእ አው ዋከቱ እብ ቀስብ
ትነዘዐት ምኑ ምንገብእ ናይ ዳፍዖት
ሐቅ ቡ። ኦሮ በዐል ዋከት ዋከቱ
ናይ ዳፍዖት ወናይ ዐቂብ ሐቅ ቡ
እንብል ዲብ ሀሌነ ላኪን ቃኑን እብለ

ቃኑን መምተልካት

ለአዝዞ ዐገል ሌጠ እግል ልግበእ ቡ።
እግል መሰል ዋከቱ እብ ሒለት
ለትነዘዐት ምኑ አውመ እት ዋከቱ
መትኣታይ ለገብአ እቱ በዐል ዋከት፡
እተ ዶለ(እበ ሕፉነ) ለትናስብ ሒለት
እንዴ ትነፈዐ ዋከቱ እግል ልብለስ
አው እግል ልዳፌዕ ቀድር። ምናተ
በዐል ዋከት ዋከቱ እግል ልብለስ
አው እግል ልዳፌዕ ለነሰአ ምስዳር
ምስለ እግለ ማል እግል ልብለስ
ለተአትሐዜ አውመ ለዜምታይ
ለለጀርየ ሒለት ምስለ ዶል ትቃረን
ለኢተስትህል ዲብ እንተ ትረከበት
ምንገብእ፡ መጆብለ ከባደተ እትለ
ብዕድ ነፈር(ሀድፍ) ለትጀሬ መደረት
መስኡልየት እግል ልርፈዕ ቀድር።
ለተስትህል ምስዳር እንዴ ነስአ ምን
ዋከቱ እግል ልዳፌዕ ወዋከቱ እግል
ልብለስ ቃኑን ለሰሜሕ እሉ ሀዬ ለዲብ
ዋከት ገብእ ኢቃኑናይ መትኣታይ
እተ ዶሉ ዲብ ጀሬ አውመ ሐቆ
ጀሪሁ እት አጊዳት እበ ሕፉኑ ዲብ
እንቱ ለትሰረረተ፡ ሐቆ አያም ሐልፈ
እብ ሒለት ለትነዘዐ መምተልካትመ
ምንገብእ እብ ቃኑን እግል ለአቅብል
ወእብ ሰበብለ ኢቃኑናይ መትኣታይ
ለጀሬት መደረት ምን ተሀሌመ እብ
ገበይ ቃኑን እግል ልትሰአል ምኑ
ቀድር እንድኢኮን ሒለት እግል
ልትነፈዕ ቃኑን ኢሰሜሕ እሉ።
እግል መሰል፦ ዎሮ በዐል ዋከት
ንዋዩ እብ ሞረ እት ከብብ እግል
ልንሰኦ ምኑ እግለ መጽአ ነፈር እብ
ግድብ እንዴ ዘብጠ መደረት አጅረ
ዲቡ ምንገብእ እብ ጀሪመት እንዴ
ትሸከ ሐብስ ድቁብ እግል ልትሐከም
እቱ ወእብ ቅያስለ አጅረየ መደረት
ከሕሰ እግል ለሀብ እግል ልትበየን
እቱ ወዲብ ዕዳይ ክቡድ እግል
ልትሸመም ቀድር። ለትገደበ ንዋይ
እት ከሌብ ናይለ ጋድባይ ክም አተ
ወለዐመልየት ገዲብ ውቀት ክም
ነስአት ወክም በርደት ዶል ገብእ
ላኪን ቃኑን ለለሀይቦ ሕርያን ሸክወት
እንዴ ትቀደመት ዋካትከ በሊስ ቱ።

ለ) ሸክወት ቃኑንየት እብ
ቀደሞት፦ ዎሮ በዐል ዋከት

እብ ሒለት አው እብ ስርቅ
ለትገደበ መምተልካቱ አውመ ዲብ
መምተልካቱ እግለ ጀረ መትኣታይ
ሒለት ሙናስበት እንዴ ትነፈዐ እበ
ሕፉነ ዋከቱ እግል ልብለስ አው
እግል ልዳፌዕ ኢቀድረ ምንገብእ፡
አውመ ኢሐዘ ምንገብእ፡ ሸክወት
ቃኑንየት እንዴ ቀደመ ማሉ እብ
ፍርድ እግል ልብለስ አውመ ለገብአ
ዲቡ መትኣታይ እብ ትእዛዝ እግል
ልትረፈዕ ምኑ ወዋጅብ ከሕሰ እግል
ልጥለብ ቃኑናይ ሐቅ ቡ።
ሕዱድ
ወቅት፦
ምናተ
መምተልካት እብ ቀስብ ሐቆ ትነዘዐ
አውመ ኢቃኑናይ መትኣታይ
ሐቆ ጀረ፡ በዐል ዋከት እበ ሕፉነ
ሙናስበት ሒለት እንዴ ትነፈዐ እግል
ልብለሶ፡ አው እግል ልዳፌዕ ኢቀድረ
ምንገብእ፡ ለትነዘዐ መምተልካቱ
እግል ልብለስ አውመ ለጀረ ዲቡ
መትኣታይ እብ ትእዛዝ አው ፍርድ
እግል ልብጠር ምኑ ለቀድመ ሸክወት
ቃኑንየት እት ቀበት ሐቴ ሰነት ሌጠ
ክምቱ ቃኑን ሕዱዱ ሀለ። እግልሚ፡
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እት መምተልካት ለገብእ መትኣታይ
አው ገዲብ ዕምጽ ሰበት ገብአ፡ በዐል
ዋከት እግለ ፍዕል ደቅቡ እንዴ ረክበ
እተ ዶሉ እግል ልብለስ አው ልዳፌዕ
ምንመ ኢቀድር፡ እት ቀበት ሐቴ
ሰነት እንዴ ሸከ እብ ቃኑን ማሉ ሐቆ
ኢበልሰ አውመ እግለ ኢቃኑናይ
መትኣታይ እንዴ ትቃወመ ሸክወት
ኢቀደመ ምንገብእ፡ ለሓለት ክም
ጠንሸት አውመ ለበዐል ዋከት ለዲብ
መምተልካቱ ጀሬት ሓለት ክም
ለአመየ/ትከበተየ ሰበት ለአሰሜዕ፡
ፍንጌ አዳም ለቀንጽ አከይ መቅሬሕ
ሀዬ እት ወቅቱ አውመ እብ ምስምሳሁ
ለእሙር ሕዱድ ወቅት እግል ልስከብ
ሰበት ቡ፡ ሐቆ እሊ ናይ ሰነት ሕዱድ
ወቅት ለትቀርብ ሸክወት እብ ቃኑን
ከብቴ አለበ። ለበዐል ዋከት ዲብለ
ሐዲስ ጻብጣይ መምተልካት ላቱ
ነፈር፡ ቀድየት ምልክየት እንዴ ሀረሰ
እግል ልትቃረም ገብአ ምንገብእ፡
እብ ቅያስ ዐውልለ መምተልካት
እግል ዳነዮት እንዴ ደፍዐ እስባታቱ
እንዴ አትጻበጠ እትለ ከስሰ ቤት
ፍርድ እንዴ ቀርበ እግል ልትቃረም
ወለአፍህም ለሀለ እሉ ሐቅ እብሊ
ሕዱድ ወቅት ለልትከረዕ ክም ኢኮን
እግል ልትአመር ቡ።

በደ አው አትካራም
ዋከት፦
ዎሮ በዐል ዋከት፡ እግለ
መምተልካት ክም ሐድገዩ ሸርሐ
ምንገብእ፡ ዋከቱ እት ነፈር ብዕድ
አትሐላለፈየ ምንገብእ፡ አው ሀዬ
ዲብ ዋከቱ ለወድየ መራቀበት
አብጠረ ምንገብእ፡ አዳም ብዕድ
ዲብለ መምተልካት ዋከት ክም
ረክበ ባይን ዲብለ ገብእ እቱ ወክድ
ዋከቱ ለአበዴ። እብ ሰበቡ ሀዬ እተ
መምተልካት ለዐለ እሉ ሐቅ በጥር።
ምናተ ዎሮ በዐል ዋከት እብ ናይ
ዶሉ አስባብ እት መምተልካቱ ለተሌ
እሉ መራቀበት ዶል ትትዐንቀፍ
አውመ ዶል ትከረዕ ሀቅ ዋከቱ
ኢለአበዴ። ሰበት እሊ ሀለዮት
ፈዓልየት መራቀበት ዲብ ከሊቅ አው
ሕፍዘት ዋከት አሀምየት ላቡ ዓምል
ክምቱ እግል ንፍሀም ለትሐዜ።

ተእሲር አትሐላለፎት
ዋከት፦
ዎሮ ነፈር እት መምተልካት
ላቡተ መራቀበት ኣግል ነፈር ብዕድ
እንዴ ሀበ ዋከት እግል ለትሐላልፍ
ቀድር። እሊ በህለት ሀዬ ለበዐል
ዋከት አክል ሕድ ክምለ ህቱ ዲብ
መምተለካት ለዐለት እሉ መራቀበት
አው ሐቅ እግለ ዋከት ለትሰለመ
ነፈር እንዴ ሓለፈ ለአስተልም።
ሰልፋይ በዐል ዋከት መምተልካት
እንዴ አትሐላለፈ ምነ ሰለመ እተ
ውቀት ሀዬ እትለ መምተልካት ለዐለ
እሉ ሐቅ ዋከት በጥር። መምተልካቱ
ለኸስስ ሰነዳት እግል ሐዲስ በዐል
ዋከት እንዴ ሰለመ እግል ልወጅሆ
መቅደረት አው ሰልጠት እንዴ ሀባመ
ዋከት እግል ለትሐላልፍ ቀድር።

ምልክየት፡ ሐቅ
ወዋጅባት ሜልካይ፦

ምልክየት ለዐበ ወለፈይሐ
ሐቅ እት መምተልካትቱ። እብ
ቃኑን ለትየመመ ቀይድ አው
ሕዱድ አስክ ኢሀለ ሀዬ ሜልካይ
መምተልካት፡ እብለ ትመስሎ ገበይ
እብ ማሉ እግል ልትነፈዕ ወእት
መንፈዐት እግል ለአውዕሎ ቀድር።
እተ ክምሰልሁመ እግል መምተልካት
እግል ልወጅሆ፡ እብ ጽበጢት እግል
ለአጽብጦ፡ ዋጅብ እግል ልድበእ እቡ፡
እግል ለአዝብዮ ወልበድሎ ቀድር።
እብ ሐያቱ ዲብ እንቱ ሐድ ቃኑን
እንዴ ኢልትዐ’ዴ ቀደም ሞቱ አው
ሐቆ ሞቱ እብለ ትፈጸም ይበቲት
እግል ልወጅሆ፡ አውመ ሐቆ ሞቱ
እብለ ትፈጸም ፊነ እግል ለአውርሶ
ወለአትሐላልፎ
ቀድር።
እት
መምተልካቱ እግለ ገብእ ኢዋጅብ
መትኣታይ ለተስትህል ሒለት እንዴ
ትነፈዐ እግል ልትቃወም ወልዳፌዕ
ወለትገደበ መምተልካቱ እግል
ልብለስ ሀዬ ቀድር።
ሰበት እሊ ምልክየት እብ
ቃኑን ወበያናት ሐድ እግል
ልግበእ እለ ለቀድር ምንማተ፡ እት
መምተልካት እግል ለሀሌ ለቀድር
ሐቅ ለፈይሓቱ። ምናተ ቃኑን
ለየምሞ ሐድ እንዴ ተዐዴከ አውመ
እግል ደሐን ገቢል አው መስለሐት
ወሐቅ ናይ ብዕዳም እብለ ልትጻረር
አግቡይ መምተልካትከ እግል ትነፈዕ
ቃኑን ኢሰሜሕ። እብ አሳስ እሊ
ምልክየት ለፈይሐ ወለዐበ ሐቅ እት
መምተልካት ምንመ ገብእ፡ ሐቅ
ምልክየት እብ ቃኑን ለትትሐደድ
ክምተ እግል ነኣምር ለስትህል።
እግል መሰል፦ ዎሮ በዐል ቤት
እተ ቤቱ እበ ሀሌት እሉ ምልክየት
እግል ልትነፈዕ ለልትሰመሕ እሉ
ምንማቱ፡ እት ዐገል መትነፈዕ
ሐቁ አግዋር እግል ለአጃርብ አው
እብለገብአ ምስምሰ መደረት እግል
ለአጅሬ እብ ቃኑን ክቡት ኢኮን።
ህቱ ናይለ ደዋሒ ነባሪ፡ መካሪትለ
ምድር ወምስሉ ለገይስ ጠባይዕ እት
ሕሳብ እንዴ ኣተ፡ ምን ግውርነት
ሰኔት ለትጠልቦ አደብ ለፈግረ ለገብአ
ልግበእ ረብሸት፡ ህንዲዶ፡ ተናን፡
ጼነ እኩይ፡ ወክስሔ ድዋር እግል
ኢለርኤ እብ ቃኑን መጅቡርቱ።
ሰበት እሊ ሀዬ አግዋር፡ ኔብረት
አው መትነፈዐት ናይለ ደዋሒ ምን
እሊ መስል ግውርነት ሰኔት ለልአዜ
አፍዓል እግል ልትጀመል አው
ለአብጥር እብ ቃኑን እግል ልትሰኦሎ
ሐቆም ሕፉዝቱ።

ምልክየት እብ ደሚር
ናሴሕ
ዲብ ለልትሐረክ መምተልካት
ምልክየት እግል ረኪብ እብ ደሚር
ናሴሕ እብ ዐውል ውዑል ለለአቴ
ለገብአ ልግበእ አዳም፡ እብ አሳስ
ደሚር ናሴሕ ሜልካይ ናይለ
መምተልካት ገብእ። እሊ ለገብእ እቡ
ሰበብ ሀዬ፡ ቃኑን እግለ ገብአ ጼብጣይ
መምተልካት ዋከቱ አው ምልክየቱ
ክምቱ ሰበት ቀይም፡ ኦሮ እብ ደሚር
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ናሴሕ ማሉቱ እንዴ ቤለ ምነ አምነዩ
ነፈር ብዕድ፡ ሐቅ ምልክየት ናይለ
መምተልካት እግል ለትሐላልፍ እቱ
ሐቅ ክም አለቡ እንዴ ኢለአምር
አውመ እግል ለኣምር ወጅብ ዐለ
እትለ ኢልትበሀል ዲበ ሓለት ክም
በዐል ደሚር ናሴሕቱ ለልትሐሰብ።
ሰበት እሊ ዲብ እለ ለዕስ ውዑል
ተአቴ ዲብ ሀሌከ፡ እግለ መምተልካት
ዲብ ትሰለም አው ዲብ ዋከትከ
ተኣትዮ ዲብ ሀሌከ “እብ ደሚር
ናሴሕ ትወድዮ ሀሌከ?” ለልብል
ገብእ። ምልክየት ናይ ለልትሐረክ
መምተልካት እብ ምራድ ኖሱ
ለሐድገ ነፈር ምንለ እብ ደሚር ናሴሕ
ምልክየት ለትሰለመ ነፈር ማሉ እግል
ልብለስ ኢቀድርኒ። ለመምተልካት
ለሰለመ አው ምስል መትዛብያይ
ለትወዓዐለ ነፈር ለወደዩ አትባዳይ
ዐለ ምንገብእ ድድለ እብ ደሚር
ናሴሕ መምተልካት ለትሰለመ ነፈር
ቅራመት እግል ለሀርስ ኢቀድርኒ።
ምናተ ለልትሐረክ መምተልካት
ለትሰረቀ ምኑ ነፈር ምነ እብ ደሚር
ናሴሕ በዐሉ ለገብአ አዳምመ ማሉ
እግል ልብለስ ቀድር። ክእነ ትመስል
ናይ ተአስትህለኒ ሸክወት ላኪን፡
ለስርቅ ምነ ሳደፈ ዲቡ ውቀት እት
ቀበት ሰለስ(3) ሰነት ኢትቀደመት
ምንገብእ፡ ምን ቀደሞት ሸከ
ልትከረዕ። እግለ ማል እግል ልብለስ
ለትቀሰበ ነፈር እግለ መምተልካት
እት ዕዳገ ክፍትት አው እብ ሸክል
መናቀሰት (ጨረታ) ሸዕብየት፡ ሕድ
ለትሸብህ ብዳዐት ምንለ ተሽሽ ታጅር
ለትረከበ ዶል ገብእ፡ እግል ዝቤለ
መምተልካት ለትደፈዐ ማል እግል
ልብለስ እቱ እግለ መዝብያይ እግል
ልትሰአል ቀድር።
ለመምተልካት ለትሰረቀ ኣላት
ዓዳት ምን ገብእ፡ በዐል ዋከት እግለ
ማል እግል ልብለስ ዋጅቡ ቱ። እግል
ልብለስ ለትቀሰበ በዐል ዋከት ላኪን፡
ለኣላት ዓዳት ስሩቅ ክምቱ እንዴ
ኢለአምር አውመ እብ ገበይ ራትዐት
እግል ለኣምር ዐለት እሉ እትለ
ኢልትበሀል ዲበ ሓለት፡ እግለ ኣለት
ዲብለ ትዛበ ዲቡ ወቅት ሀዬ ዋጅብ
መትደጋግ ክም ወደ እብ እስባት
እግል ለአፍህም ቀድረ ምንገብእ፡
እግለ መምተልካት ዲብለ በልስ እተ
ኢነት ራቴዕ ወዋጅብ ከሕሰ እግል
ልርከብ ሐቅ ለሀሌ እሉ።
ለበዐል ዋከት ዋጅብ መትደጋግ
ወደ መኢኮን ዲብ ቀረሮት ሀዬ ቤት
ፍርድ፡ ኩለ ገበይ እንሱሱ፡ ጠባዬዕ
መትወዓዕለት፡ ለትደፈዐ ዐውል አው
እብ ገበይ ራትዐት እግል ትርከቦ
ለትቀድር ገፍተር ናይ ለትሰረቀ ኣላት
ዓዳት አው ብዕድ ለልትጻበጥ ሐብሬ
አው ሰነት ራጅዖተ ወኢራጅዖተ፡
አው እብ ህግየ ሐጫር ኦሮ ራቴዕ
ነፈር ዲብለ ሓለት ለሀለ እግል
ሊደዮ ቀድር ለዐለ ለገብአ ልግበእ
መትደጋግ አው ምስዳር ነስአ መ
ኢኮን እት ሕሳብ ተኣቴ።
ክም ግሩሽ አው ቼክ ለመስል
እግል መምጸኣይ ወእግለ ተአዘዘ እሉ
ለልትደፍዖ፡ ለልትሐላለፎ(ለልትሰረፎ)
ሰነዳት ላኪን፡ ዲብ እለ ትመስል
ሓለት ምንለ እብ ደሚር ናሴሕ
ለአንሰሰዩ ነፈር ጠለብ ለአስትህለኒቱ
እግል ልቅረብ ኢቀድር።
ልተላሌ…..
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ምን ገጽ 2 ለተላለ.....
አሰር ከህረበት ለመጽእ ማይቱ።
እሰልፍ እግል ሲቶ ለገብእ ማይ
ጭሩይ፡ እግል ነዳፈት፡ እግል
መሳኔዕ፡ እግል መሻሬዕ ሐርስ
ወተዋብ ንዋይ ለከፌ ርዝቅ
ማይ እግል ለሀሌ እግልና ቡ።
እሊ ህዬ ናይ ሰነት 2017 ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ምን መደት ረያም
ልትሸቄ እግሉ ለጸንሐ ዳይቱ።
ዲብ ምግባይ ከበሰ ከዛናት ገርገረ
ወጠቀረ ህለው። ዝላም ከረም
ሰነት 2016 ለትትሐመድ ሰበት
ዐለት ለከፌ ማይ ጻብጣም ህለው
እግል ኒበል እንቀድር። ለምሽክለት
ላኪን ክርዐት ማይ ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ ለአካእለልካሁ ማይ እብ
ከአፎ ትትነፈዕ እቡ ቱ። ከዛን
ከርከበት ሐድ መቅደረቱ ማይ
ጻብጥ ሀ’ለ። ዓ’መተን እትሎም
ለትሸርሐው ከዛናት ዐባዪ ሌጠ፡
ዲብ ሰነት 2015 ወ2016 ለከዘናሁ
ማይ ዝያድ 250 ሚልዮን ምትር
መከዐብቱ። እሊ ህዬ ሑድ ኢኮን።
እት ረአስ እሎም ከዛናት እሎ’መ፡
ዲብ ሰነት 2017 ከዛን ጋሕቴላይ
እግል ልትወሰክ ዲቦምቱ። ከዛን
ጋሕቴላይ ለዐበ ዲብ ቀላቅሎታት
ምፍጋር ጸሓይ ወአግዳም በሐር
ልትሸቄ ለሀለ ከዛን ሰበት ቱ፡ እግሉ
ሐቆ እንወስክ፡ አስክ 300 ሚልዮን
ምትር መከዐብ ማይ ጻብጣም ህሌነ
እግል ኒበል እንቀድር።
እት ናይ ዐማር ማይ ለህሌት
እግልነ ሩእየት፡ እት ሰለስ አቃሊም
ዐማር ማይ ትትካፈል። ህቶም ህዬ
ምፍጋር ጸሓይ፡ ከበሰ ወምውዳቅ
ጸሓይ ቶም። ለዐቢ መታክል
ጋብእ ለሀለ ክርዐት ማይ ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ፡ ለከርዐናሁ ማይ፡
ምነ ከዛናቱ አስክ መሻሬዕ ዐማር
ሐርስ እንዴ ሸከፍናሁ ለትፈረገ
አካናት ልግበእ ወእግል ሲቶ ዲብ
መዳይን፡ ሽብህ መዳይን ወብሩር
ለነብር ሸዐብ ወመሳኔዕ ለበጽሕ
እቡ ክጡጥ በህለት ዐነድር አለቡ።
ለከዛናት ዲብ አ’ታመሞት ሀለ።
ሐቆሁ ለተርፈነ፡ እግል ለትፈናተ
ከደማት ለማይ ለበጼሕ እ’ቡ
ክጡጥ መዲድ ወካፈሎት ቱ።
ለበዝሐ ማይ ጻብጥ ለሀለ
ወለዐበ ከዛን፡ ከዛን ከርከበትቱ። እሊ
ዲቡ ለሀለ ማይ ዲብ መንፈዐትነ
እግል ነአውዕሉ ገብአነ ምን ገብእ
ህዬ፡ እግል ዐማር መሻሬዕ ሐርስ
ለገብእ፡ ዲብ ሰነት ምን ልውሕድ
3 እተይ ለነኣቴ ምኑ ምድር እግል
ልትዳሌ እግሉ ቡ። ምስል እሊመ
ዲብ ረሸዶት ተዋብ ንዋይ እግል
ንትነፈዕ እቡ ወጅበነ። ከለአዜ
ልትሸቄ እቱ ለሀለ፡ እምበለ ዲብ
ፋንኮ፡ ገርሰት፡ ዐሊ-ግድር ወብዕድ
አካናት ለሀለ ከዛናት ነኣይሽ፡
ምን ከዛን ከርከበት አስክለ እት
ባካቱ ለሀለ እንዴ ተሐረሰ እግል
ልትዐ’መር ለቀድር ምድር እግል
ነአፍይሑ ለአስትህለነ። ለሀለ
እግልነ ማይ እብ ተአስትህል እግል
ንትነፈዕ እቡ፡ እታመ በዲር ለሽቁይ
ነኣይሽ ከዛናት፡ ዲብ ዐማር-ሐርስ፡
ለልአትሐዜ ከደማት ማይ ሲቶ፡

መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ እብ......

እት አንሰሶት ወረሸዶት ንዋይ
እግል ንትነፈዕ እቡ ለተአቀድረነ
ብንየት
ትሕትየት
እግል
ነአትኣቴ ብነ። እብ ፍንቱይ ከዛን
ጋሕቴላይ ዲብ ሰነት 2017 እግል
ልትመምቡ። ህቱ ሐቆ ተ’መ ህዬ፡
ዓመተን ዲብ ቀላቅሎታት ምፍጋር
ጸሓይ፡ ዲብ ከረ ለብከ በህለት
ዒን ወምኑ ወኬን አስክ ሕዱድ
ሶዳን እተ ለሀለ መሓዛት ከዛናት
እንዴ ትዳለ ማይ እግል ክሉ
ከደማት እግል ለሀሌቡ። ለሸቄናሁ
ከዛናት እብ አልበዐት ወጨበል
እንዴ ትመለአ ክም ከዛናት ግንደዕ
ወፎሮ እግል ኢልግበእ፡ ምለዐሌሁ
ለሀለ ምድር እግል ልትካረርቡ።
እሊ ህዬ ዲብ ሰነት 2017 እብ
ክለ ሒለትነ እግል ንሽቄ ዲቡ
ኢቱን ሀ’ለ። እምበል እሊመ ዲብ
ድዋራት ዐሰብ ከዛን ዐቢ፡ ወዲብ
አካናት ብዕድመ ምግባይ ወነኣይሽ
መክርዒ ማይ እግል ልትሸቄ ሕሱብ
ለሀ’ለ በራምጅ ሀ’ለ። ምን ሐረስ
እሊ፡ ለናይ ዐማር በራምጅነ እግል
ልትሰርግል ለለአቀድር ተፋሲል
ብዞሕ ለቡ ምስለ ናይ ዐቦት ጣቀት
ስታትነ ጻብጣሙ ለህሌነ መሻሬዕ
ማይ ቱ። ምን ሐረስ እሊ ጣቀት
ወማይ ለሀይከ ለሀይ እንዴ ሰዴ እብ
ሕበር እግል ልትሸቄ እግሉ ለቡ
ቱ።
ዲብ ዐቦት እቅትሳድ ዲብ
ሳልሳይት ደረጀት ለትትረተብ ናይ
መዋሰለት ብንየት ትሕትየት ተ።
እቅትሳድነ ዲብ አምቡተቱ ሀ’ለ
እንዴ እምቤ ምንመ ንትሃጌ፡ ዲብ
ሐቴ ክድመት በይነ ሌጠ እንዴ
ትከለበ እግል ልዕቤ ኢቀድር። ክሉ
ከደማት ለሀይከ ዲብ ለሀይ እግል
ልትካተር ወልትቃረን ቡ። ዲብ
ካፊ ወሳፊ ከደማት እግል ንትዐዴ
ገብአነ ምን ገብእ፡እምበለ ናይ
ጣቀት ወማይ ከደማትነ፡ ክደማት
መዋሰላት እግል ልዕቤ ለአስትህሉ።
ናይ ምድር መዋሰላትነ ብዞሕ
መታክል ለሰብብ ኢኮን። ዲብ
መዋሰላት ለዐቤት ምሽክለትጋብኣት
እትነ ለጸንሐየ ክድመት መዋሰላት
በሐር ወጀው ተን። እቅትሳድነ
ሑድቱ፡ ምነ አስክ ካርጅ ለእንልእኩ
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ምን ካርጅ ለነኣትዩ በዜሕ፡ ላኪን፡
ናይ በሐር መዋሰላት ክምሰለ
ለትትሐዜ እግል ነዓብዩ ሰበት
ኢቀደርነ መዋሰላት በሐር አለብነ።
ምለዐል ክሉ ህዬ ከደማት መዋሰላት
ጀው ለልትበሀል አለቡ። መዋሰላት
ጀው ኢሀ’ለ እምብል እንዴ ህሌነ፡
ሸሪካት መዋሰላት ጀው ወጥያራት
ሰፈር ሀ’ለ መኢፋሉ እንዴ ኢገብእ
ለሰኣል ለዐቢ፡ ለብንየት ትሕትየት
እግል ኖሰ ህሌት ሚ ኢህሌት
ቱ። መዋሰላት ጀው ዲብ ዐቦት
እቅትሳድ ተረት ዐባይ ሰበት ቡ፡
ምስል ክሉ ተሐፍዛትነ ምስል ሰብ
ሽርከትነ ለዐለው ጀሃት፡ ዲብ ባጽዕ
እድንያይ ምቅያስ ለአትመመ
መከረይ ጥያራት ሸቄነ፡ ምናተ
ኢሸቀ። እግልሚ ኢሸቀ ለልብል
ሰኣል ህዬ፡ ለዐበ ሰኣል ዲብ ከድመት
መዋሰላት ጀውቱ። ዲብ አስመራመ፡
እብ ርሕቡ፡ እብ ሪሙ፡ ወእ’በ
ለለሀይቡ ከደማት መከረይ ጥያራት
ሀ’ለ እንዴ እምቤ እግል ንትሃጌ
ይእንቀድር። እግ’ለ እት ምውዳቅ
ጸሓይ ለህለው እግልነ ወራታት
እቅትሳድ ለትከድም ናይ መከረይ
ጥያራት ብንየት ትሕትየት አለብነ።
መጣር ሳወ የምክን እብ ናይ ኖስነ
መቅደረት ንጀርቡ እምቤ ወትሸቀ
ላኪን፡ ወለ ሐቴ ኢትነፈዐናቡ።
ከክድመት መዋሰላት ጥያራት
እምብል ሐቆ ህሌነ፡ ለተአትሐዜ
ብንየት ትሕትየት እግል ነአትዳሌ
እግለ ብነ። ከዲብ ሰነት 2017፡
እሰልፍ መከረይ ጥያራት ባጽዕ
ወአስመረ ለለሀዩቡ ከደማት ወለ
ህሌት እግሎም ብንየት ትሕትየት
እግል ትትሓየስ ወልሽቀው ሕሱብ
ሀለ። ዲብ ስነይመ ምን መደት
ረያም ልትሐሰብ ለጸንሐ መከረይ
ጥያራት እግል ለሀሌቡ። እተ ዓያን
እቅትሳድቱ ለእምብሉ አካናት
ብዕድመ፡ ዲብ ቀበት ዐድ ለፈሬ
እተይ መሳኔዕ ወፍሬ መሻሬዕሐርስ ለልትከበት ወለልልእክ፡
ለኢተአትካርም ክድመት ከህረበት፡
ለከፌ መአሰሳት ከዘኖት፡ መብረዲ
ወማይ ለቡ፡ ዐባዪ ምንመ ኢገብእ፡
ነኣይሽ ወምግባይ መከረይ ጥያራት
እግል ልትሸቄ እቱ ለአስትህል።

ምን ክድመት መዋሰላት እንዴ
ይእንፈግር፡ እት መዋሰላት ምድር
ምን እንረኤ፡ ሀለዮት መካይን
ወአተቡሳት መዋሰላት እንዴ ኢገብእ፡
ለንትነፈዕ እ’ቡ ለህሌነ አግቡይ
እብ እብር ክድመቱ ለአትመመ
አግቡይቱ። እሊ ናይ 2ይ ሐርብ
ዐለም አግቡይ መዋሰላት ምድር ምን
ሐዲስ እግል ልትሸቄ ወዲበ እተይ
እቅትሳድ ልትረከብ ምኑ ለእምብሉ
ባካት ልግበእ ወእግል መዋሰላት
ሸዐብ ለከድም፡ እት ወቅት ከረም
ወሐጋይ ለሸቄ አግቡይ ቅጥራን
ልግበእ ወረድምየት ጨበል እግል
ለሀሌ ወጅ’ቡ።
እት ከደማት ብዕድ ብዞሕ
እግል እትሃጌ ኢሐዜ፡ ላኪን፡
ክዳማት ተዕሊም ወዓፍየት እግል
ነዓቤ ወነአፍዬሕ ገብአነ ምን
ገብእ፡ ለቀደም እለ ለሸቄናሁ ሽቅል
ወለትረከበት ምኑ ፍገሪት እብ ዋጅብ
እንዴ ጌመምነ፡ ዲብ ሰነት 2017፡
ገናዐት ለለሀይብ ኣክል ወሓልፍ
ምንመ ይእምብሉ፡ ለሔሰት ክድመት
ክም ለሀይብ እግል ንትጻገም ኢቱን
ሀ’ለ። አትመሞት ጠለባት ሸዐብ፡
አከዶት ዓፍየት መጅተመዕ፡ ሀለዮት
አብካት ተዐሊም እግል ክሉ፡ ብነእ
መአሰሳት፡ ምህናት፡ ብንየት ሸባብ
ወብዕድ፡ ዲብ አደቀቦት ቅወት
ርዝቅ አዳምነ ወዐቦት እቅትሳድ
ወጠን ተረት ዐባይ ሰበትቡ፡ ለዲብ
ጣቀት፡ ማይ፡ መዋሰላት፡ እትሳላት
ወብዕድ ለሀለ እግልነ መሓግዝ እንዴ
ነአታምም፡ ዲብ ከደማት ተዕሊም
ወዓፍየትመ፡ ምነ አሳሲ ከደማት
እጅትማዕየት ሰበት ገብአ፡ እበ ቀደም
እለ ለረከብናሀ ምኖም ፍገሪት እንዴ
ኢንትፈገዕ ወኢንትሀ’መል፡ ምን
ወቅት ዲብ ወቅት እግል ነአትሓይሶም
ወነአደቅቦም ሰበት ወጅበነ፡ እግል
አፍየሖት እሊ ከደማት እሊ ዲብ
ሰነት 2017 ለተኤተነ በራምጅ ሀ’ለ።
እምበል እሊመ ዲብ ሰነት 2017
ልትመም ወኢልትመም፡ እትሳላት
ምነ ለዐለዩ ዲብ ለትወቀለት ደረጀት
እግል ልብጻሕ፡ ምስል ሸሪካት ቻይነ
በርናምጅ ክሉስ ሀ’ለ እግልነ። እሎም
ለዐባዪ ለእምብሎም ዲብ ሰነት 2017
እብ ለትወቀለት ደረጀት እንዴ
ረከዝነ እግል ንሽቄ ዲቦም ስቱታሞም
ለህሌነ በራምጅ ዓበዮት እቅትሳድነ
እሎም ለሸርሐኩሆም ቶም።
ሰኣል፡ ሰነት 2016 እብ
ተቅዪር ዕምለትና ቱ ለአንበትናሀ።
ምስሉ ለገይስ ለሐልፈት ሰነት
ዐባይ መስኩበት እቅትሳድ ለሀደፉ
በራምጅ እቱ ምስዳራት ትነሰአ።
መትቀዳም ወፈዓልየት እሊ በራምጅ
ከአፎ ትቀይሙ? ዐቦት እቅትሳድ
ወመናበረት ሸዐብ ህዬ እት እተይ
ሰበት ለአተንክብ፡ እተ ምህም
መጃላት ሄራርነ ሚ መስል?
ዐቦት እቅትሳድ ዶል እንብል፡
ራቀቦት እተይ ወምስሉ ለትገይስ
ማልየት እንዴ ሀረስከ እግል ትትሃጌ
ትቀድር፡ ላኪን ክም መርጀዕ
ወትሉሉይ ምዕያር እንዴ እንቤ
ለንትሃጌ እበን ወዲብ ኤታናትነ
ለሰድያነ ሰለስ አሳስያት ሓጃት ህለየ።
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እቅትሳድ በሀለት፡ ፈርያት በሀለት
ቱ። ኣክረቱ እቅትሳድ ለመዝኑ ህዬ
እተይ ወፈርያት እት ሚ ሓለት ክም
ሀላቱ። እት ተዕዲን፡ ሐርስ፡ ስናዐት፡
ስያሐት ወብዕድ መጃላት ክዳማት
ብዙሕ እቡ እግል ትትሃጌ ትቀድር።
እሰልፍ እቅትሳድነ ወስክ ሀለ ሚ
ኢፋሉ እግል ንጌምም ሚ ነአፈሬ
ህሌነ እግል ኒበል ብነ። የምክን
ለበዲር ሀደግክዎም አሽየእ ክም
ጣቀት፡ ማይ፡ መዋሰላት ወእትሳላት፡
ተዕሊም ወዓፍየት አሳስያም ጋራት
ሰበት ቶም፡ እሎም እንዴ ኢተአደቅብ፡
እቅትሳድከ እግል ተዓቤ ኢትቀድር።
ከዛናት ሀለ እግልነ፡ አክል እሊ
ኣላፍ ሄክታራት ለልትሐረስ ምድር
ሀለ እግልነ፡ ክእነ ለመስል አብካት
ሓለት ጀው ሰኔት ለበ አርደት ብነ፡
ዝያድ ክሉ ህዬ ለሸቄ አዳም ሀለ
እግልነ እንዴ እንቤ ኩሉ ምስል እንዴ
ጀምዐናሁ፡ እሊ ለመስል አሽየእ ዐቦቱ
እግል ንምዘን ሐቆመ ገብአነ፡ ክምለ
ዲመ ለንትሃጌበ ደማነት ነብረ፡ ደማነት
ነብራመ ናይ ደንጎበ ሀደፍ ኢኮን፡
ምን ሰፍረ እግል ንትናገፍ በራምጅ
እንዴ አፍገርነ ለእንሸቄ ዲበ እንዴ
ኢገብእ፡ ምኑ ወኬን እግል ተአሳድር
ሀለ እግልከ። ዲብ ሳብት ዐባዪ
ተጠውራት ለልዐዴከ በራምጅ እግል
ትኤትን እተ ብከ። እትሊ ናይ ሐርስ
እንብሉ ለህሌነ በራምጅ፡ ናይ ኣካል፡
እት ሐምሌ፡ እት ፍሬታት፡ እት ርዝቅ
ንዋይ ወዓሰ አክል አዪ ሄረርነ እግል
ንቀይም ብነ። መሰለን እት ናይ ዮም
ዓመት ናይ ሐርስ በራምጅ ሐቆመ
ረኤነ፡ ምንለ ናይ ሰነት 2015፡ ለናይ
2016 ዝላም ትቀዝር ሰበት ዐለት፡
ምስለ ሐርስ-ለመድ ወጠቢዐት ዝላም
እንዴ አትመጣወርነ እተይነ ደሐን
ዐለ እግል ኒበል እንቀድር። እሊ ላኪን
እግል ለአትጌጌነ አለቡ። እተ ተሌ
ሰነዋት ዝላም ምን በዴ ወለእተይ ምን
ለአትካርም ህዬ፡ ሚ እግል ኒዴ ቱ?
ሰበት እሊ ለናይ ሐርስ በራምጅነ ምን
ወክድ እት ወክድ ዲብ ልትጠወር
ወዲብ ሐዲስ መራሕል ለልትዐዴ
እግል ልግበእ ቡ። እት ባካት ከርከበት
ለነአነብቱ በራምጅ ዐማር ሐርስ፡ እት
ባካት ተሰነት፡ ፋንኮ፡ ገርሰት ወአስክ
እምሐጀር ለእንወድየ ዐማር ሐርስ፡
ምስለ በርናምጅ ዐማር ከዛናት
ወቴክኖሎጂ ሐዲስ እንዴ አትሳኔከ፡
እት ከበሳታትመ ምን ሀዘሞ እንዴ
አንበትከ፡ ባካት ጽልማታት ወእንክር
ቅብለቱ አስክ ድዋራት አስመረ፡
ድዋራት ካርኔሽም ወድዋራት ከረን
ለበጽሕ እግል ልትሐርስ ለቀድር
ምድር እብ ተማሙ፡ ምን ዝላም ሌጠ
እንዴ ኢልታኬ፡ እብ መስኖ ለዔማት
ማይ ሐቆ ትዳለ እሉ፡ ቅያስለ ፈርያት
ክል ሰነት ምን ኣካል እንዴ አንበትነ፡
እት ሐምሌ፡ ፈዋክህ ወብዕድ ፈርያት
ተዋብ ንዋይ ለልሄርር ተጠውር እት
ወግም እንዴ አተ፡ ለእተይ እብ
መቃዪስ ክም ንትሃጌቡ ጀላብ እግል
ልግበእ፡ እሊ ኢቱን ለሀለ በራምጅ
ሰነት 2017 ምስለ ሀደግኩሁ እንዴ
ቃኔካሁ እት ሐርስ ዝያደት እግል
ነአተንክብ ወጅብ።
ዲብ ገጽ 6 ልተላሌ.......
ገጽ 4

መሓመድ እድሪስ

50 - አምዕል ቀደም እስትቅላል

ዲብለ እብ መናሰበት 25ይት
ሰነት እስትቅላል ኤረትርየ ለትከተበ
ለትፈናተ ቅሰስ ካቲመ ንዳል ለብእቱ
ክታብ ‘ካቲመ’ “50 አዕምል ቀደም
እስትቅላል” እበ ልብል አርእስ
ሚካኤል ጸጋይ ለከትበየ ቅሰት 2ይ
ክፋለ እግል ንርኤ፦
ብርሃኔ (ወድ እኩይ) እበየ
ክምሰል ፈግረ እበ ኢልዘከረ ምነ
መኪነት እንዴ ፈግረ እት ረአስ
ስፖንደ ምን ዐርገ፡ መሐመድመ
እበየ ፈግረ ከንዶእ ረአስለ ስፖንደ
ጸንሐዩ።
“ማርዮ ህዬ?” ትሰአለ ብርሃኔ።
“ኢረኤኩዎ!” በልሰ መሐመድ
ብርሃኔ ወመሐመድ እግለ
ሳልሳዮም ማርዮ ሰበት ኢርአው
ሹቁላም ዲብ እንቶም፡ ለእግል
መደት ሐጫር ትበጥር ለዐለት
መኪነት አዜመ ምን ሐዲስ
ትበለሰት። መሐመድ ወብርሃኔመ
ምነ መኪነት ትፈንተው። ለደገገው
እቱ ሽእ ምን ሐጺን ናይለ መኪነት
ኢመትፈንታይ ቱ። በክት ወድ
አዳም ለትፈናታቱ። ብርሃኔ መስፍን
ምን መኪነት ወድቅ እት ህለ ዲብለ
ሸበህ ለዐለ ክፋል ናይ ማይ ትከረ።
ቀደም እሊ አዳም ውሒዝ እብ
ከአፎ ትትዐደዩ ዲብ ልብሎ ሰሜዕ
ሰበት ዐለ እብ ስምጥ ዲብ ሰርቅ፡
ሸንከት ሕክምነ ለተሌ ጠረፍ እንዴ
ጌሰ፡ ምግብ ውሒዝ እብ እግሩ
ኬደ። ሀደርበደር እት ልብል ህዬ
ገጽ ቀደም አሳደረ። መጥ-መጦረ
ውሒዝ ታቡዑዎ ለዐለው አንፋር
ሕክምነ ወሙጀርሒን እግል ብርሃኔ
መስፍን ረአው። ዲብ ጠረፍለ
ውሒዝ እንዴ አተው እግል ልስደው
ምንመ ጀረበው ዎሮ መስኡል “ወለ
ዎሮ ዲበ ውሒዝ ኢልትከሬ! ብዕድ
ከሳር እግል ንወስክ ኢኮን እንዴ ቤለ
ሰበት ትበአሰዮም፡ ብርሃኔ ኖሱ ምስል
ጠቢዐት ዲብ ልትጋደል ወልትሓነቅ
ለደራግ በጽሐ። ዲብ ሕክምነ እንዴ
ጌሰ ህዬ ራድኢት ገብአት እሉ።
ማርዮመ እብ ተትዐጅብ ገበይ
ምነ ብቆት ደሐነ። ዲብ ባካት
መክተብ ክፈል-ጄሽ 96 ለዐለ
ጠረፍለ ሕሊል፡ ምተሐት እበ
ውሒዝ ዲብ ልሸርሸር እንዴ ጸንሐ
ሐቆሀ ሀደሽ ቤለ። ለቅራር እበ ማይ
ክምሰል ሀርአ ዲበ ውሒዝ ክምሰል
ወድቀ ሞጅ ከልቀ። ለሞጅ መጦረ
ጠረፍለ ሕሊል ባጽሕ ለዐለ ማርዮ
ዲብ ሸበህ ደሐን ላቱ እትጀህ ሰበት
አሽከተዩ እብ እግሩ ምድር እግል
ሊኪድ በክት ረክበ። እተ ባክ ለዐለው
አንፋር ሕድ እንዴ ትጻበጠው ህዬ
ሰሐበው።
እብ ደሐን ክልኦት መልሂት
ሰእየት ለወደው ራድአት፡ እግል
መሐመድመ እግል ልርኮቡ በጣጢር
እት ለአትናውሮ እተ ጽልመት
ወዲብ አጥራፍለ ሕሊል ክምሰል ሰብ
ዓርባይት ኑግ ወደው። መሐመድ
ላኪን ኢትረከበ። ላሊ እብ ግዲደ
ለሐዙ ትመየው። አንፋር ገራጅ
ዘራመ መንገፎ ብርሃኔ ወማርዮ
ክም አከደው፡ መሐመድ እግል
ልሕዘው ስካብ ሐግለው። ኣክረቱ
ላኪን ተዐብ ሌጠ ካፈለው።

ቃኑን ጠቢዐት እንዴ ገብአ
ለምድር
ጸብሐ
ወለጽልመት
ትገልጸጸት። ዮም 26 ኦጎስት።
መሐመድ ላኪን እለ ምዕል እለ
ኢረአየ። ፈጅራተ እስቡሕ ለሓዚ
አተላለ። ሳዐት 9፡30 እስቡሕ
ግናዘት መሐመድ ምንለ አካን
ብቆት 9 ኪሎሜትር ራይመት
እት እንተ እት ባካት ቅስም ሐርስ
ጀብሀት እንዴ ትለከፈት እት ጠረፈ
ሕሊል ጸንሐት።
ምን
አሰይድ
መሕሙድ
አሕመድ ወአሰይደ ራድየ ዐብደለ
ዲብ ሰነት 1955 ዲብ ዐዲቀይሕ
ለትወለደ መሐመድ፡ ምስል ሑ
አቡሁ ዲብ አስመረ ዐበ። ዕምሩ
15 ሰነት ክምሰል ገብአ አፍላም
እግል ልርኤ አንበተ። ሰንበት ዐባይ
“ሃቲ መሬ ሳቲ” “ማዘር ኢንድየ”
“ወክት” ወብዕድ አፍላም እት
ልትፈረጅ እግል መልሂቱ ዳግም
እሎም ዐለ። ዶልዶልመ ናይ ከረ
ፍራንኮ ቺችዩ ኮሜዲታት ልትፈረጅ
ዐለ።
ራብዓይ ፈስል ክምሰል በጽሐ
መድረሰት እንዴ አትካረመ ሩክሰት
ስዋገት - ፓቴንት ጸብጠ። ምህነት
እንዴ ደረስከ አስክ ከደን ድኢኮን
ዓይለትከ ለትሰዴ እቱ ወክድ ሰበት
ኢዐለ፡ ዲብ ዮም 12 የናይር 1977
ምስል ኣድም መሐመድ ለልትበሀል
መለሀዩ እት ሰውረት ፈግረ። እንዴ
ትደረበ ህዬ ዲብ ብርጌድ 51
ትየመመ።
ፈሬዕ መዋሰላት፡ መካይን እብ
ብዝሔ ዲብ ልትሳለብ ወወራታቱ
ዲብ ዘይድ ወፈዬሕ ክምሰል ጌሰ
ህዬ ቅድረት ስዋገት ለዐለት እሎም
ምነ ዐለው እቱ ውሕዳት ልሰሐቦ
ሰበት ዐለው፡ ህቱመ ትሰሐበ።
መሐመድ ዲብ ማዮ 1979 ዲብ
ፈሬዕ መዋሰላት ትረተበ። ዲብ ቅስም
ምህሮ ወበሐስ እንዴ አተ እግል
ስዋገት ወቴክኒክ ለከስስ መትፋቀዲ
ሐቆለ ነስአ፡ እግል ወክድ ሐጪር
ክምሰል መሳዕድ ሰዋግ እንዴ
ገብአ ሸቀ። ሐቆሁ ላኪን “ኣይፈ”፡
“ዚል” ለጅንሰን መካይን፡ ካሶኔ
ወቦጥ እንዴ ሰውግ እብ መደጋግ
ወደራገት ለጠልብ እት ድፈዓት
ጀብሀት ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
ሳሕል ከድመ።
ጀብሀት ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
ሳሕል (ውቃው-እዝ) ዲብ ሰነት
1984 ክምሰል ደውሸሸ፡ መሐመድ
ምስል መልሂቱ እንዴ ገብአ እግለ
መሻረከቱ ለአርአ እቱ ዐውቴ፡
“ኣውገት ምስቶም ፋሽሽቲ ዶ
ምስ ደቅኪ…” ለትብል ሕላየት
ሰሰዐ እተ። ዲብ ባካት ድፈዕ እንዴ
ገብአከ ሽቅየት ተጃርብ ሰበት ዐለ
እሉ፡ ዲብለ መሪር ሐርብ ገብእ እተ
ለዐለ ጀብሀት ሐልሐል ትቀየረ።
ዲቡመ ዚል ወኦራል ዲብ ሰውግ
እግል ጄሽ ሴፈ ወስለሕ ጎርት
ዐለ። ብቆት ውሒዝ እትለ ሳደፈት
እተ አምዕል ዲብ ዘረ ለጸንሐ እቡ
ሰበብመ መኪነቱ እኪት ሰበት ዐለት
እግል ገራጅቱ ማጽእ ለዐለ።
መሐመድ ምስል መልሂቱ እብ
ውፋቅ ለሸቄ፡ ዕሹር ወፍቱይ ዲብ
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ተንዚሙ ለዐለት እሉ
እምነት ውቅል፡ መኪነቱ ክምሰል
አርወሐቱ ለራዔ፡ ቅድረቱ ለካፍል፡
ቴለል ምንመ ልትሰደድ ክምሰል
ልርሄ ለለአምን ወለተሀየበዩ መምሬሕ
እብ ዋጅብ እት ፍዕል ለተርጅም፡
እብ ቴለል ሐዲስ ለኢልትረበሽ
ወኢልርዕብ ፋርስ ምናድል ክምሰል
ዐለ፡ እት ሰነት 1984 ዲብ ሳሕል
እብ መስኡሊኑ ለትከተበት ወሲቀት
ሰመዕ በሲር ተ።
ዲብ ዮም 26 ኦጎስት 1984
ሳዐት 11፡30 ዲብ ዘረ ምን ባካት
ቅስም ሐርስ እንክር ቅብለት እተ
ህሌት አካን ህዬ ትቀበረ።
መንግስተኣብ ተወልዴ ዲብ
ሕሊል ሐዳስ ክሳር አርወሕ
እግል ትደገም ክምሰል አለበ እብ
ከብዱ ሐሰበ። እምበል መሐመድ
መሕሙድ፡ ቴድሮስ ገብረሚካኤል
(ማንጁስ) ዲብ ሂምቦል፡ ፈረጅ ጅምዕ
ሐሰን ዲብ ሂምቦል፡ ተስፍአለም
ገብረትንሳኤ አርአየ (ሳፔቶ) ዲብ
ሀይኮተ እብ ብቆት ውሒዝ ክምሰል
አስተሽሀደው ለአምር ሰበት ዐላቱ።
ዲብ ሕሊል ሐዳስ ውሒዝ ዐ’ረ
ምንገብእ ለትኬለመ ደረር እግል
ለአጅሬ ቱ። ሰበቡ ዝያድ 12
ለገብአ መካይን እክል ሌጠ ኢኮን
ጽዑናት ለዐለየ፡ እት ረአሱ ዐስሮታት
ለገብኦ ምናድሊ ሳፍሮ እበን ዐለው፡
ውሒዝ ሱድፈት መጽአ ምንገብእ
ላተ ለሬመ ክፋል ናይለ ሕሊል
ምሽካፍ ይዐለት እሉ።
ፈርሀቶም ኢሰረቶም። ሳዐት 3፡
00 ሐቆ አድህር ስጋደት ቆሓይቶ
እግል ልትአልበጦ “ቀረብነ” ዲብ
ልብሎ ፋርሃሙ ለዐለው ውሒዝ
ትከበተዮም። ገሌ መካይን እበ
ስጋደት እትንኩባት ሰበት ዐለየ
ልድሕነ እት ህለየ፡ ለተፈየ መካይን
ላኪን ዲብለ መሓዝ እት እንተን
ውሒዝ ዐ’ረ እበን።
መንግስተኣብ ሕሊል እግል
ለአትምም 25 ምትር ታርፉ
እት ህለ ንሳለ ውሒዝ ለመም
እት ልብል ረአዩ። 200 ኩንታል
ሽንራይ ጽዕንት ለዐለት ማርሴድስ
ዕልብ 1921 ቱ ሰውግ ለዐለ። እግል
ልብደሩ እትለ ጀረበ እቱ ወክድ፡
እበ ምክራይ እንዴ በክአ ልትሳረር
ለዐለ ውሒዝ እተ ዶሉ መኪነቱ
እብ ስምጠ በለሰየ። እስትሽሃድ ህዬ
ለኢተርፍ መስለ። እብ ከም ሓይልማይል ምን መገደመት እንዴ ፈግረ
እት ረእስለ ብልስት ለዐለት መኪነት
ዐርገ። ቅር ናይለ ውሒዝ አደሐ
ዲብ እንቱ ክምሰል በዐል ከንከኒት
አተርዐደዩ። እብ ክሉ እንክረ እብ
ማይ ለትከለበት መኪነቱ፡ ዲብ ሞጅ
ትሩድ ለአቴት ጀልበት መስለት።
ውሒዝ እግል ኢልንስኡ እብ ሐጺነ
መኪነት እንዴ ሐኮከ ልትጻገም
ዐለ።
ለሕሊል ዕዱያም ለዐለው
ምን ብዕዳት መካይን ለትከረው
ምናድሊን እግል መንግስተኣብ
ሐብል ለክፈው እቱ። ዲብ ዔጻቱ
ወአምዒቱ ተአሰረ፡ እበ ዎሮ ጠረፍ
ናይለ ሐብል ዲብ ልስሑቡ ህዬ
ምን መኪነቱ ዲበ ውሒዝ እንዴ

አተ ሕማሴ እግል ኢቲበሉ ግያስ
እብ እግር፡ ጨብረቅረቅ ዲብ ልብል
እግሩ ለከሬ እቱ ምድር ረክበ።
ውሒዝ ለአምጸዩ ገነዲት ወሀረዲት
ዘብጡ ዐለ። እት ክእነ ቴለል እት
እንቱ ለጅማዐት እንዴ ሰሐበው
ዲብለ ጠረፍ ክምሰል በጽሕ ወደው።
መንግስተኣብ ዲብለ ስዔ-ስዔ ለዐለ
እቱ ወክድ ጎመ ሃፍል ምኑ ምን
ኢገብእ ህቱመ እንዴ ሸፍገ ለሕሊል
ወተዐደዩ ዐለ።
ግራሀ ለዐሬት ማርቼድስ ዕልብ
1927 እትገብእ፡ 170 ኩንታል
ሽንራይ ለጸዐነት ቴድሮስ ብርሃኔ
ሰውገ ለዐለ መኪነት ተ። መምተለካት
ኮሚሽን ስናዐት ላቶም ክልኦት
ጀነሬተርመ እብ ሽርዐብ ጽዕንት
ዐለት። ቴድሮስ ለደቅብ ወሸፋግ
ለዐለት እሉ ውሒዝ ሱድፈት ሽክ
ቤለ እቱ። እምብለ መኪነትከ እንዴ
ሐደግከ ርሕከ አፍጋር ህዬ ሴመ
ለትገብእ ይዐለት። መቶር መኪነት
አቅሰነ። ህቱ ወመሳዕዱ ክምሰልሁመ
እት ረአስ ሽሕነት ለዐለው ምሳፍሪን
ባሩደቶም ወክፉፎም እንዴ ጸብጠው
እብ ሸፋግ እንዴ ትባረነው ትከረው።
ሐቆ እሊ ለመኪነት ምስል ሽሕነተ
ትበለስት። ሽሕነተ ህዬ ድራር
ውሒዝ ገብአት።
ሰዋግ ተስፋይ ወልደንጉስ
(ጠፈዕ) ግረ ክሉ ሰበት ትበገሰ ምን
ሐቴ መኪነት ለትወሰከው እቱ
አንፋር ጄሽ እግል ልጽዐን ሰበት
አደገ አስክ 10 ኪሎሜተር እንዴ
ደንገረ ትበገሰ። እብ ብለቅ ለትከለለ
ጨቢብ ክፋል ናይለ ሕሊል በጽሕ
እት ህላቱ ለአጠረሚን ወሒዝ
ሕሊል ሐዳስ ለትከበተዩ። ተስፋይመ
ክምሰለ ናይ ቴድሮስ ብርሃኔ ቀራር
ነስአ። ህቱ ወዲብ መገደመት ምስሉ
ለዐለት ምናድለት እብ ሸፋግ ዲብለ
ሕሊል እንዴ ትከረው ዲብ ጠረፍለ
መሓዝ አረበዐው። ለምለዐል ረአስለ
ሽሕነት ለዐለው ምናድሊንመ እብ
ሸፋግ እግል ልትከረው ሐበረዎም።
ዎሮ እንዴ ሰ’ረ ክምሰል ትከረ፡
14 ትንፋስ ዲብለ መኪነት እት
ህለው ለሕሊል እብ ውሒዝ እንዴ
ትከየለ እብ ረአስለ መኪነት ሐልፈ።
ለምናድሊን ሰሮም ፖርቶቦጋልዮ
ወሰሮም ህዬ ስፖንደ እንዴ ጸብጠው
ምነ ውሒዝ እግል ልትነጀው ዲብ
ንዳል መንገፎ ሬሕ ትጸመደው።
መኪነት ካይደቱ ለዐለት ምድር ዲብ
ልትሐፈር ወልትሸርሸር መኪነት
ገጽ ተሐት ትትሸመም ሰበት ዐለት፡
እሊ ህዬ እግለ ምናድሊን ሕኔት
ዲበ ማይ እንዴ ትበደድከ ትትገ’ሌ
ለሔሰ በክት ገብአ እሎም።
ዲብ ጠረፍለ ሕሊል እንዴ
ገአው እት ሸቀላት ኩሩያም ለዐለው
መልሂቶም፡ ለውሒዝ ዲብ ድዋርለ
መኪነት ምድገት ለትመስል ክሎሊት
እት ሸቄ ልርኡ ዐለው። ውሒዝ
እብ ደቅብ እግለ ብለቅ ሸውጥ ከለ
ማይ ምን ሐዲስ ግራለ መኪነት
እንዴ ትጠወ እንክር ድገለብ ናይለ
መኪነት እንዴ ትሎለበ ሐቴ ዶል
ዐንገላሊሾ ወዴ ለህለ እት መስል
ገበዩ እንዴ ጸብጠ ገጽ ተሐት
ልትሀርበብ። አብጸሐት እግል
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ልርፍዑዎ ለኢቀድሮ ገነዲት እንዴ
ትሆገለ ህዬ ገጹ ተሐት ልትሄበብ።
ውሒዝ ለነቅስ መስል ሰበት
ኢዐለ፡ ዎሮ ምነ ዲብ ምግብ
ውሒዝ በክቶም ልታከው ለዐለው
ምናድሊን እብ ዐቢታዩ፡ እሻረት እዴ
እንዴ ወሰከ እግለ ሰዋግለ መኪነት፡
“ሐብል ብከ ማሚ?” ቤለዩ። ክርንለ
ለሀምም ለዐለ ውሒዝ ላኪን ሕድ
እግል ተአስመዖም ኢቀድረት። እበ
እሻረት ላኪን ሚ ልብል ክምሰል
ህለ ሰበት ፈሀመዩ፡ ዲበ መኪነት
ሐብል ለብእተ አካን ሐበረዩ።
ለምናድል፡ ዔጻቱ እብ ሐብል
ሸብ እንዴ አበለ፡ እግለ ዎሮ ጠረፍ
ናይለ ሐብል ዲብ ስፖንደ ናይለ
መኪነት እንዴ አተረደ አስረዩ። ሐቆ
እለ ዲብ ውሒዝ እግል ልስረር ዳለ።
እግል ጅማዐቱ ህዬ ክእነ ቤለዮም።
“አነ ሐቆ ተዐወትኮ እንቱምመ
ትጀርቦ። አስተሽሀድኮ ምንገብእ ህዬ
ዐውቴ እግል ገቢል!”
ዲብለ ውሒዝ እንዴ ነጥረ
ጦምበለሕ እት ልብል ወሽብህ
ሕማሴ እት ወዴ ሐብል ህዬ ዝያደት
እብ ወሒዝ ገብእ ትሰደደ ጨግ ቤለ
ከትበተከ እቡ። እሊ ህዬ ለጅንዲ ከላስ
ክምሰል ልትገሌ እት ሸክ ኢገብአ።
እበ ውሒዝ ገጹ ተሐት ዲብ ልደሬ
ህዬ ናይ መዐሰላመ እዴሁ እንዴ
ረፍዐ ዋሸ እሎም። ምናተ ክምሰለ
ቀደም ሑድ ደቃይቅ ዎሮ ግንዳይ
ለትረአ፡ ለምናድል፡ ዲበ በልቀት
ክምሰል ሸአገ፡ ለውሒዝ ክመ አመሉ
ምስለ በልቀት እንዴ ዳገሸ ገጽ ግረ
ሰበት በልሰዩ ዲብ ባካትለ ሓርያይ
ከፈር ናይለ መኪነት ክሙር ለዐለ
መርግ እንዴ ኬደ፡ እግለ ሰር ገሮበ
እተ ማይ ሽርብት ለዐለት መኪነት
ስፖንዳሀ እንዴ ጸብጠ ምን ሐዲስ
ዐርገ። እዝኑ ወመጣርቅ ኣንፉ እብ
ለቤዕ እንዴ ትመለአ ምናመ ውሒዝ
ገሌ ቅርዱዕ ዐለ። ለምናድል ህዬ እብ
ክእነ እተ ቀደም ሑድ ደቃይቅ ሱሮሕ
ምኖም ለዐለ መልሂቱ አቅበለ።
ዲብ ሐቴ እብ ውሒዝ ለትከረዐት
መኪነት፡ 14 ትንፋስ፡ ዲብ ትቀሴ
እግል ትትፈረጆም ስዱድ ቱ። ምን
ምግብ አልቃም አው ህዬ ብሬናት
ወማሽንጋናት ለትወጀሀ እቱ ሸፍ
ለተሐከረ መለሀዮም እንዴ ጾረው
ናይ አድሐኖት ኤማን ለዐለ እሎም
ምናድሊን፡ ድድ ቅወት ኢላህየት
ላኪን ለወድዎ ሴመ ይዐለ። ተስፋይ
ምስል ገሌ ዲብለ ጠረፍለ ሕሊል
ለዐለው ምናድሊን እንዴ ገብአ አስክ
ዐስተር ርሳስ እግል ልፌርቅ አንበት።
ምስል ብዕዳም ዲብ ተአትመጣውር
ህቱቱ ዲብ ጭምቢት አካን እት ተልገ
ክሩይ ለዐለ።
ክልኦት ዐባዪ ሰብ ውላድለ
ደዋዬሕ ዘብጥ ክምሰል ሰምዐው
ጠበሽ ቤለው። ጀራዲን እንዴ ወደው
ለልትናበሮ ቶም። ሳሆ ወትግርኛ
ለልትሃገው፡ ጠቢዐት ናይለ ውሒዝ
ህዬ ዝያደት ለለአምሮቶም። ዲብለ
መኪነት ምነ ዐለው እብ ሐብል እንዴ
ተአሰረው እግል ልብረኖ ለወጥኖመ
ዐለው። ለኢነት ምነ አበች ዎሮ ክእነ
ዲብ ልብል መክረ።
ልተላሌ.........
ገጽ 5

ምን ገጽ 4 ለተላለ
እት ሐርስ መሰለን እት እተይ
ስገ ወሐሊብ በርናምጅ ዐቢ እንዴ
ትኤተነ ልትሸቄ ዲቡ ሀለ። እትለ
ዐድ ለሀለ እተይ ሐሊብነ ሰኒ
ድሁር ቱ። ጠለብ ቀበት ዐድመ
ለከፌ ኢኮን። እሊ ጀላብ እግል
ንወጅድ፡ አጅናስ ንዋይ ምን ሐ፡
አጣል ወአባግዕ ምኑ ሌጠ እግል
ነአበርክቱ ሰበት ይእንቀድር፡
ብዝሔ ሐ ሐሊብ እትለ ዐድ
እግል ነአበርክት ሀለ እልነ፡ እሊ
ህዬ ፈርያት ሐሊብ ክል ዶል ክም
ልትወጀድ ወእት ዘይድ ጀላብ
እግል ሊጊስ ሕሱብ ለሀላ ቱ። እሊ
ለሸቄ መሳኔዕመ መጥመጦሩ እግል
ለሀሌ እልነ ቡ። መከእለል፡ ወእንዴ
አከአለልካመ ትሰንዑ። መጢቅ፡
ውጩር፡ ሔሳስ ወብዕፍ ፈርያት
ሐቴከ እብ እትጅሀ ለትትሰነዕ
ከትትወጀድ እቡ አግቡይ እግል
ለሀሌ ቡ። ናይ ምፍጋር ጸሓይመ
ምስል ናይ ጋሕቴላይ ከዛን
ልግበእ ወብዕድ መሻሬዕ ማይ
እንዴ ትጻበጠ፡ እሊ በርናምጅ እሊ
እግል ልውሰዕ ቡ። እግለ ጠለባት
ወጠን ሌጠ እንዴ ኢገብእ ተስዲር
እቱ እግል ልትዐዴመ ቀድር።
ለኢልትቀደርመ ኢኮን።
እሊ ምእት ምን ምእት እግል
ንትነፈዕ እቡ ሐቆመ ገብአነ፡ እት
እክል ፈቀጥ እንዴ አተንከብነ፡ ዲብ
ማሼለ፡ ብልቱብ፡ ሽዒር፡ ሽንራይ፡
ጣፍ፡ ዳጉስ ወዕፉን ሌጠ እንዴ
ኢንትሐደድ፡ ብዕድ ፈርያትመ
እግል ነአፍሬ ወጅበነ። ማይ
ሐቆመ ሀለ ፍሬታት እግል ነአፍሬ
እንቀድር፡ ናይ ዐማር ቡን በራምጅነ
እግል ነዓቤ እንቀድር፡ ተዋብ
ንዋይመ እት ሐቴ ዘሪበት ልግበእ
ወእት አካን ሐቴ እግል ነአትፋሬ
ወነአንስስ እንቀድር። መጥመጦሩ
ለናይ ቅራብ መስነዕመ ክምለ
ተአትሐዜ ጥዉራሙ ኢጸንሐነ፡
ህቱመ እግል ልትጠወር ለቡ
መስነዕ ቱ። እትሊ መሻሬዕ ሐርስ
ኣካል፡ ብቁልያት (ዐተር፡ ዐይኒዐተር፡ አደንገል፡ ፉል፡ ፋሱልየት
ወዐደስ)፡ ሐምሌ፡ ፈዋክህ፡ ምስለ
ናይ ተዋብ ንዋይ በራምጅን እንዴ
ትመሳነ እግል ልትጠወር ቡ። እሊ
አዜ፡ ምስለ ዮም ዓመት ኢቱን
ለሀለ በዲር ለሀደግክዉ ናይ ጣቀት
ወማይ ጀላብ እግል ልሄርር፡ ኣላት
ወመዋሰላትመ እግል ትወጅድ
እሉ ብከ። ሰበቡ ህዬ፡ አስክ ካርጅ
እግል ትሰድሩ ለሐዜከ እተየ ሐርስ
ሐሊብ ልግበእ፡ ስገ፡ ፍሬታት
አው ሐምሌ፡ ምን ሕኔት ቀበት
ዐድ እት ካርጅ እግል ተአዝብዩ
ሰበት ለአከስብ፡ አግቡይ ወእሉ
ለደንክ ኣላት እግል ተአዳሌ እሉ
ወጅበከ። እትሊታት መቅደረትነ
ነሐስስ ጸንሐነ፡ ማይ እት ከዛናት
ሐቆ አከእለልነ ወጣቀት ሐቆ
ወጀድነ፡ ወለመሻሬዕ ሐርስ ሐቆመ
ሰኒ ነድአናሁ፡ አስክ እሊ እብሉ
ለጸንሐኮ ተጠውራት ለነስእ ቱ።
እትሊ መጃላት ሰንዖት እብ ሑድ
ቅያስ ለአንበትናሀ ስናዐት ህሌት፡
እት አለቡ፡ ዐዲጓዕዳድ ወባጽዕ

መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ እብ......
መአሰሳት አብረዶት ሀለ እልነ።
ለናይ ሐርስ ፈርያትነ እግል መደት
ሕድድት እንዴ ከዘናሁ አስክ
ካርጅ ጀላብ እግል ንንድኡ፡ እት
ተብሪድ ለአለቡ ከደን ብራቁ እግል
ተአጽንሖም ሰበት ኢትቀድር፡ እሊ
ዎሮት ምነ አስክ ፈርያት ሐርስ
ለገኔሕ ንሱእ ለሀለ ምስዳራት
ቱ። ብዕድ ናይ ፕላስቲክ መሳኔዕነ
ፈርያቱ እግል ልብዘሕ ሀለ እሉ።
እት መዳይን ለልትመደድ ክጡጥ
ማይ ሲቶ ልግበእ ወእግል ነዳፈት
መዳይን ማይ ርሶሕ ለልሄርር እቡ
በ’ላዓት እግል ንማድድ ሐቆመ

ሚ ነአትዐሬ ዲቡ፡ ብርሙጅ ሀለ።
እሰልፍ አፍረዮት፡ ሐቆሁ ካፈሎት
ወኣክረቱ እስትህላክ ሰልሲቱ ምስል
ለልሄርር ጋራት ዐቦት እቅትሳድ
ሰበት ቱ፡ እንሸቄ ዲቡ ህሌነ።
ካፈሎት አው አትመቃርሖት ርዝቅ
ለእንብሉ ጋር፡ አግደ ርክን ዐቦት
እቅትሳድ ቱ። እት ቀበት ዐድ
ለልትከእለል ርዝቅ እት ኩሉ አርካን
ወጠን ዲብለ ሀለ ገቢል እብ ከአፎ
ልትወዘዕ? መሳዋት ዐቦት እቅትሳድ፡
ምክያሉ እግል ልትአመር ቡ። እት
ኦሮ ድዋር አው ዲብ መዳይን ሌጠ
ዐማር ኢትወዴ።
እብ ደረጀት ወጠን ሱዉይ

አክል እሊ እቅትሳድ ገዚፍ እግል
ተሐይብ ለቀድረት” እንቤ ምን
ገብእ፡ ብዝሓም መሐልሊን፡ “ቻይነ
ምነ ብዕድ ድወል ለሔሰ ረኪስ
ሽቅል ነሐር ወጣቀት ሰበት ባ ቱ
አክል እሊ ተጠውር ለጃቀፈት”
ልብሎ። ለዐበ ደቅብ ቻይነ ላኪን፡
ክል መዋጥንለ ደውለት፡ ሰር ናይለ
አፍረዩመ ኢለአስተሀልክ ምን
ገብአ ሌጣቱ። ሰበት እሊ ደቅብ
እቅትሳድ ቻይነ፡ አከእላል ሌጣ ቱ።
ሰበት እሊ ለሒለት አፍረዮት ተ፡
ሰማን ሳዐት እንዴ ሸቄከ ልግበእ፡
ዐስር ሳዐት አውመ ሐቴ ሳዐት፡
እት ሚ መጃል ወአክል ሚ ክም

ገብአነ፡ ዲመ ምን ካርጅ እንዴ
ንትዛቤ ወነአመጽእ ለናይ ከርስ
ጠለባት ዐማርነ እግል ነአታምም
ሰበት ይእንቀድር፡ ናይ ፕላስቲክ
ስናዐትነ ምን ወክድ ቅ’ዱም እንዴ
አንበትነ ለአናበትናሁ ሀለ። እሊ
እት ባጽዕ እንዴ ትወተደ ሽቅሉ
እንቡት ለሀለ መስነዕ ፕላስቲክ
ህዬ ኦሮት ምኑ ቱ። ለልአትጃህር
ገናድ መሽሮዕ ኢኮን፡ ምናተ እሊ
እኑብታሙ ለህሌነ በራምጅ ዐማር
ከርስ እግል ለአትባግስ እግልነ
ለቀድር ቱ።
እት ፈብረኮት ሐጺንመ እት
ለትፈናተ መጃላት እግል ኒጊስ
እንቀድር። እግል እሊመ ብቆዕ
መሻቀዪታት እግል ለሀሌ እግልነ
ሰበት ቡ፡ እት ባጽዕ እግል ኒደዩ
ነሐዜ ህሌነ፡ ሰበቡ ህዬ ምስለ ሕርመንጠቀት-ስናዐት ለገይስ ወምስለ
እት ባጼዕ ለሀለ አብካት መዋሰላት
በሐር፡ ጀው ወምድር ወብዕድ
ክዳማት ከህረበት ወማይ ውጁድ
እሉ ሰበት ቱ፡ ተጠውር ስናዐት
እግል ለአምጽእ እልነ ቀድር እንዴ
እንቤ ነሐስብ። እምበልሁመ እት
ቀላቅል ምውዳቅ ጸሓይ ክምሰልሁ
መስነዕ እግል ኒዴ ናዩ አትሐዘዮት
ቡ። እት አለቡ፡ እት ባካት ተሰነት
ወድዋራት
ገርሰት
ወብዕድ
ድዋራት፡ እግለ ናይ ሐርስ መሳኔዕ
ለትፈናተ ለኤተናሁ በራምጅ ሀለ።
እሊ መሻሬዕ እሊ ምስለ ፈርያት
ለገይስ ቱ። እትሊ ለወዴናሁ ጋራት
ሀለ፡ እትለ ሰነት ዮም ዓመት ህዬ

መትመዳድ ለበ ብንየት ትሕትየት
ወክዳማት እግል ለሀሌ ቡ። ሸዐብ እብ
ተማሙ አብካት ተጠውር ትከስት
እሉ ወእግለ ህሌት መቅደረት
ወርዝቅ ተአደቅብ። ኦሮት ባካት
ወገቢሉ ፈርያት ሰኒ ለልሀይብ
ሐቆመ ገብአ፡ ምነ አትመቃርሖት
አርዛቅ ክዳማት እግል ልርከብ ቡ።
ነዲፍ ማይ፡ ከህረበት፡ መዋሰላት፡
ተዕሊም ወዓፍየት ለመስል ክዳማት
እጅትማዕየት እግል ልርከብ ሀለ
እሉ። ለሸዐብ እተ ተጠውር ወጠን
ሰኒ እግል ሊጊስ ወምኑ ለትትጠለብ
እግል ሊዴ ሐቆመ ገብአ፡ እብ
መሳዋት ለአርዛቅ ወጠን እግል
ልትባጽሑ ቡ። ለሳልሳይ መጽእ
ጋር እስትህላክ ቱ። እስትህላክ ምን
ቤት፡ እት ዳሕያት፡ እት ምዴርያት
ወአቃሊም እግል ልትመደድ
ቀድር፡ እሊ ህዬ ከአፎ ሀለ? ክል
ወክድ ክምለ እብለ፡ እቅትሳድ
አፍረዮት ወእስትህላክ ሌጠ ኢኮን፡
አከእላልመ ብእቱ። ለልአስተህልክ
ገባይል ዐቦት እቅትሳድ እግል
ለአምጽእ ኢቀድር። እብ ፍንቱይ
እት መአንበት ነዲቅ እቅትሳድ ለሀለ
ገባይል፡ ናይ አከእላል ቅድረቶም
እግል ትደቀብ በ። መሰለን፡ ቻይና
ረኤነ ምን ገብእ፡ ገዚፍ እቅትሳድ
ለበ ደውለት ተ። ናይ ቻይነ ዐቦት
እቅትሳድ ዶል እ’ነስእ፡ ርሕነ
እግል ንቅበባመ እንቀድር፡ ላኪን
“ዲብለ አግቡይ ዐቦት እቅትሳድ፡
እለ ደውለት እተ ሐልፈየ ሰላሰ
አው አርበዐ ሰኖታት እብ ከአፎ ቱ

አፍሬከ ዲበን፡ ህተን ዲበ እቅትሳድ
ሒለት ለሀይበ። ጀምዕ ናይለ 1.4
ቢልዮን ለገብእ ሸዐብ ቻይነ እብ
አፍረዮቱ እት ለትፈናተ መጃላት
ዶል እንርእዩ፡ ለፍሬሁ ድቁብ ቱ።
ለእስትህላኩ ምስለ ለአፈርዩ ዶል
ልትጃገር፡ ሰኒ ሑድ ቱ። እሊ እግለ
እቅትሳድ በክት አከእላል እግል
ልርከብ ሰድዩ። እት አሮበ ለሀለ
አጅናስ እቅትሳድ ምን ነአቀምት፡
ናይ ተብዚር እቅትሳዳት ቱ። ግሱይ
ትውዕል፡ ለትአፈርዩ አለብከ፡ ምናተ
ለትበልዑ ወለትበዝሩ ቅያስ ለአለቡ
ገብእ። እስትህላክ ሰኒ ውቁል ቱ።
እትለ ለኢትጠወረ እቅትሳድ ድወል
ብዕድ ዶል እንረኤ፡ እስትህላኩ
ጌዳን አለቡ። መሳኔዕ አለቡ፡ ሐርስ፡
ክዳማት ወቴክኖሎጂ ኩሉ ድሁር
ቱ። ጥራይ ሓጃት ክም መዓድን
ወብዕድ አርዛቅ ቡ፡ እሉ ዲብ
ቀርጥጥ ነብር፡ አፍረዮት ላኪን
ኢሀለ እተ ዲብለ አዜ ቀንጽ ለሀለ
እቅትሳዳት። ሰበት እሊ፡ ደማን
ለልሀይብ ለናይ ቀበት ዐድ ፈርያት
ቱ፡ ፈርያት ምስል አትመቃርሖት
አርዛቅ ወዲብ ደንጎበ ህዬ፡
ለደውለት እት ሚ ደረጀት ዐቦት
ህሌት? እት ፍንጌ አፍረዮት
ወእስትህላክ ለሀለ ፈርግ ሜዛኑ
ሚ መስል? እንዴ ጀምዐካቱ ዐቦት
እቅትሳድ ህሌት ለትብል። እብ
ዓመት ላኪን፡ እሊ ምን ምተሐት
በሕ ለሀረስናሁ ድሙር ለጸንሔነ
እቅትሳድ፡ እተ እብ እገሩ ለበጥር
እተ ደረጀት እንዴ አብጸሐናሁ፡
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እት ነኣይሽ ጥራይ ሓጃት ምን
ሕኔት ነአተርግዝ፡ እት ተጠውር
መሳኔዕ፡ እት ቴክኖሎጂ፡ ስሜት
ፈርያትነ እብ ጅንስ ምን ገብእ
ወቅያስ ክም ትትወቀል ውድየት
ለአትሐዜነ። እት ገሌ መጃላት
ለፈርያት ቃብል አሰሩ ትርእዩ።
ናይ ልባስ መስነዕነ እግል ልቅነጽ
ኢቀድረ። ግጥን አፍሬነ እሉ
ማሚ? ግጥን እንዴ አፍሬነ አየ
ነአተጅህ እቡ? ናይ ሽከር፡ ግጥን
ወብዕድ መሻሬዕ እተይ ለጸበጥናሁ
ሀለ፡ ላኪን፡ ለጥራይ ሓጃት እግል
ነአንትጅ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ከአፎ
ልትሸቀው ወዲብ እተይ ማል
ልትበደሎ ወቀሎቶም እበ ከስስ፡
አክል ሚ ቅያስ ነአፈሬ፡ ቀበት
ዐድ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ተስዲር
ለአመመው እግል ልግብኦ ሰበት
ቀድሮ፡ ነአቀልዩ ህሌነ መ ኢፋልነ፡
እግል ተስዲር ለነአፈርዩ ሐቆ
ገብአ ሚ ለመስል መዓዪር እግል
ለአትምም ሀለ እሉ? እግል ንሽቄ
እቱ ብነ። ተጠውር እቅትሳድ እግለ
እት ቀበት ዐድ ለህለው መዋጥኒን
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ አስክለ ዲብ
ካርጅ ለነብሮ መዋጥኒንመ ክፋል
ናይለ መጅተመዕ ሰበት ቶም እት
ወግም ለኣታ ቱ። እግል መትፎፋል
ዐቦት እቅትሳድነ እብ ዓላብ ስስ ሰቦዕ ደረጀት እቱ ትወቀለት እንዴ
ትቤ ሀዲገ እንዴ ኢገብእ፡ እብ
ፍዕል ሳብት ተጠውር እቅትሳድ
እግል ነአምጽእ፡ እሊ ለሀደግክዉ
መቃዪስ እቅትሳድ ምን ደረጀት
እት ደረጀት ከአፎ ገይስ ክም
ሀለ እግል ንጌምሙ ለአትሐዜ።
25 ሰነት ጌማም ናየን በን። እተ
25 ሰነት ብዙሕ መታክል ተዐዴነ፡
ዮመቴ እትለ ለህሌናሀ ሰነት 2017
እት ለሔሰት ምዕራፍ ሐዳስ ናይ
ዐቦት እቅትሳድ ነአቴ ህሌነ እንዴ
እንቤ እግል ንትሃጌ ዲበ ለእንቀድር
ደረጀት ባጽሓም ህሌነ። እብ ሽዑር
እንዴ ኢገብእ፡ እብ ፍዕል እብ
ዓላብመ ሀለ። አክል አዪ ንዋይ ሀለ
እግለ ወአክል አዪ ፈሬ ወለአፈሬ
ሀለ፡ ወፈርያት ሐርስመ እብ
ሐትሐቴ ሀለ፡ እሉ ክም ምቅያስ አሳስ
እንዴ ነስአከ፡ ለእቅትሳድ አክል አዪ
ለዐቤ ክም ሀለ እቡ ቱ ለትቀይሱ።
እግል ምስተቅበልመ መርበይነ
እት ዐቦት እቅትሳድ ሚ እግል
ልምሰል ክም ቀድር ለልአቀይመነ
ሰበት ቱ፡ እብ ዓመት እት ኩሎም
መጃላት ከአፎ እግል ንሄርር ክም
እንቀድር አርደት ለገብእ እልነ
ጌማም ሃይብነ ሀለ። እሊ ናይ ሰነት
2017 ህዬ ምክያልና ቱ እግል
ኒበል እንቀድር። ከረም ደዓም’መ
እት እተይ ሐርስ ሰበት ሰዴተነ፡
እት ናይ ነብረ ልግበእ ወብዕድ
አሳሲ ሓጃት ንቁስ ብነ እግል ኒበል
ይእንቀድር። ለሓስባሙ ህሌነ ኤታን
እለ ሰነት እብ ዋጅብ ትነፈዐነ እቡ
ምን ገብእ፡ እተ ትመጽእ ህሌት
ሰነት 2018 እት ለሔሰት ደረጀት
ተጠውር እቅትሳድ እግል ንትዐዴ
ለከረዐነ ጋር አለብነ።
ዲበ ትመጽእ ጥብዐት ልተላሌ።
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ዝያረት አስክ ምዴርየት ሻምብቆ
ምዴርየት ሻምብቆ ሐቴ ምን
ምዴርያት አቅሊም ጋሽ በርካተ።
እትለ ምዴርየት እለ ለህለ ብዝሔ
ሸዐብ እትሊ ወክድ እሊ ዝያድ
41 አልፍ ትንፋስ ባጽሕ ህለ።
ምዴርየት ሻምብቆ እብ እንክር
ግብለት ምስል አቅሊም ትግራይ
አቶብየ፡ እብ እንክር ምውዳቅ
ጸሓይ ምስል ጋሽ ለዓል፡ እብ እንክር
ምፍጋር ጸሓይ ምስል ምዴርየት
ሞልቂ፡ እብ እንክር ቅብለት ምስል
ምዴርየት መንሱረ ወገሌ ክፈል
ምዴርየት ባርንቶ ለትትሓደድ
ምዴርየት እት ገብእ፡ እት 16
እዳረት ደዋዬሕ ትትካፈል።
እት ታሪክ ግረ እንዴ አቅበልነ
ስካን እለ ምዴርየት ዶል እንገኔሕ
ህዬ፡ ናረ ወኩናመ እት ገብኦ ምን
አርብዒናት እንዴ አንበትከ ምን
ከበሰ እግል ሐርስ ወርዕዮ ልትከሬ
ለዐለ ገቢል ዮም እለ ምዴርየት እብ
ዕልብ ብዞሕ ጻብጠ ልትረከብ።
ዮመቴ ስካን እለ ምዴርየት
ዶል እንርኤ ትግርኛ፡ ኩናመ፡ ናረ
ወእብ ዕልብ ሕዱድ ሳሆ ህለው
እቶም።
እትለ ምዴርየት እለ ለነብር
ሸዐብ እብ ሐርስ ወርዕዮ ንዋይ
ለነብር ቱ፡ ገሌ እብ ዕልብ ሑድ
ህዬ እብ ትሻሸት ልትናበር።
ምዴርየት ሻምብቆ ምን በዲር
እንዴ አንበተት ምድር ድበዕ
ወሔዋናት ከደን ዐለት። ዮም ላኪን
እሊ ድበዕ እሊ ክምሰለ ልትሐዜ

ምንመ ይህለ፡ ለሀለ ሕዱድ ድበዕ
ወሔዋናት ከደን ምነ እት ዐድነ
ለህለ ታሪካይ ዕጨይ ወኣሳር ርዝቅ
ድበዕ ለብእቱ ድዋራት እንዴ
ገብአት ታርፈት ህሌት።
ቀደም ሕርየት ተዐሊም እትለ
ምዴርየት እለ ክምሰለ ልትሐዜ
ሰበት ይዐለ፡ ተዐሊም ክም ተዐሊም
ሐቆ ሕርየት ቱ እብ ዕልብ ታምም
እግል ለአንብት ለቀድረ። እትሊ
ወክድ እሊ ህዬ፡ እትለ ምዴርየት
እለ 19 መድረሰት መአንብተይት
ደረጀት፡ 5 ምግበይት ደረጀት 1
ህዬ ካልአይት ደረጀት ህለየ እተ።
እምበል እሊመ ክዳማት ዓፍየት፡
ማይ፡ ገበይ ወብዕድ ከዳማት እንዴ
ትዳለ ለሸዐብ ክድመት ረክብ
ህለ።
ምዴርየት ሻምብቆ እት ቀላቅል
ምውዳቅ ጸሓይ ዐድነ ለትትረከብ
ሰበት ገብአት፡ ሓለት ጀወ ሕፉን
ቱ። ዝላም ከረ’መ ሰኒ ትዘልም
ነብረት ለዐለት ወለህሌት ተ። ክም
ፍገሪት እሊ ህዬ፡ እለ ምዴርየት
እለ እብ ጫጮት እምር ወስሚት
ዐለት ወህሌት።
እትሊ ወክድ እሊመ ውዛረት
ዓፍየት እግል እ’ለ ጋሪት እለ
እህትማም እንዴ ሀበት ትሸቄ እግለ
ለህሌት፡በዲር እብ ሕማም ጥገዕ
ትመይት ለዐለት አርወሐት ዮም
ክም ትድሕን ጋብአት ህሌት።
እግል ሐርስ ለትወጠ ምድርቀሪም ጽዱቅ ለትመልክ ምዴርየት

ሻምብቆ እትለ ለሐልፈተነ ሰነት
17 አልፍ ሄክታር እብ ሐረስቶት
እንዴ ትዘረአ እተይ ሰኒ ትረከበ
ምኑ።
እለ ምዴርየት እለ እብ ገበይ
ሰኔት ምን ትትጸበጥ፡ ምስለ ህለ
እግለ ምድር ጽዱቅ ወትርበት
ሰኔት እብ ገበይ መስኖ ምን
ትትሐረስ እት ሀወኖት ጠለባት
ነብረ ዐድነ እዴሀ ወሓበረት ዐለት።
እብ ሕኩመት እግል እሊ ሀደፍ
እሊ ለአመመ ሕፍዝ እንዴ ተ’መ
እት ዐመል ለልውዕል እቱ ወክድ
ልትጸበር ክም ህለ ወሳይቅለ
ምዴርየት ለሐብር።
ምዴርየት ሻምብቆ ምነ እት
ሰነት 1962 ጀራዲን እብ ገበይ
መስኖ ለትአሰሰ እተን ምዴርያት
ዐድና ተ። ዲብለ ስኒን ለሀይ
ለትሸቀ ጀራዲን ቢንቢና እትለ
ምዴርየት እለ ልትረከብ።
ንዛም ሀይሌስላሴ ኤረትርየ
እምበል ምድረ ሸዐብ ኢለአትሐዜኒ
ለልብል ሸዓር ራፍዕ ሰበት ዐለ፡
እብ ፍንቱይ ህዬ እግል ምስልሚን
ለአመመ ዘማቴ፡ ቀትል፡አንደዶት
ደገጊት ወሕራድ አዳም ወንዋዩ
እቡ ስካብ ሰበት ከልአዮም፡ እት
ሰነት 1967 ምን ውቁል ረወሪት
ኤረትርየ ለመጸ ገቢል ቆምየት ሳሆ
እትሊ ድዋር እሊ እግል ልትሐበዕ
ማጽእ ዐለ። እብሊ ህዬ ተረርፉ
አስክ እለ ዮም ህለ እተ።

እት ርክን ሕላይ ሰብ በዲር ህዬ፡ እለ ዐሊ ወድ ሕመድዳር ለልትበሀል ሓይላይ ምን ክልኤ ማርየ ለሐለየ ሕላየት
ሰልፋይ ክፋለ ቅዱማም እግልኩም ክም ዐልነ ልትዘከር። ዮም
ህዬ 2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈለ እንቀድም እግልኩም ከቅራአት
በኪተት ንተምኔ እግልኩም።
ፍቄን ወጋላባ ወደብር-እግል
ቅዲት ነሳኑሰ ምን ለምዕሽር
ዝላም ሀረት ዲቡ ሰለስ ለትሉሉይ
ደንገል ወመንታይት ወለጋድም ጉሉይ
ድማን እገር-ሰሐርቶ እብ መልሐተይ ኩሩይ
ዝላም ሀረት ዲበ በልቀት
ምድርለ ሺመት ምድርለ በርከት
ዝላም ሀረት ዲበ ልጎ
ሐጋይ ጨበልቢሎ ወከረም ደጋድጎ
ቀይም ምን ለቀርዋት ድሩብ ተሻልጎ
ነሐር ለኢትበከረት ስርሔ ደራብቦ
ወድ ብዕዘ ዔድዋን ለአትጋልቦ
ሕሮራ ባቅል አንስ ሸናጥቦ
ዝላም ሀረት ዲቡ ጽርሕ ወዐጋማ
ሚ ዶል ፈናቴና አና ወዝላማ
ኤቲት አስእን ሐምስ ጭብዕት እብ ዕላማ
ሐይረት ሻነቀዩ ለአክማማ
ዝላም ሀረት ዲበ ወለት ሕገም
ጸገም እግል ፈዳብ ልትደገም
ሆፍ ወድ ምሽራት ቀበት መሐበር ልትለከም
ዝላም ሀረት ዲበ ሀገር-ግኔ
እጋላ ስምስም ትወዴ ወወአታ ግኔ
ዝላም ሀረት ዲቡ ደብር መዐር
እት አግባቡ ጥዑም ቡ ወእት አግርዓቱ ሰዐር
ዝላም ሀረት ዲበ ሕመረት ፍርቅት
ሐቴ ተወክ ሚ ባ እምበል ለወአተ ስርቅት
እማታ እብ ስቃድ ወእብ ሐሊብ ዝርፍት
ዝላም ሀረት ዲባ እት ሐረውያታት
አሽከለሊት ተኣታ እብ ብድራታት
ምስል ልትሐለባ ሽቅበት ወሐራሳት
ዝላም ሀረት ዲቡ ግርዕ ወድ-ግዛኒ
ለብክር ክርባ-ቀረጽ ሓልባይ ትቀስቅስ ላሊ
ዝላም ሀረት ዲባ ወለት ፈተን
ቀየሕ ቅንጤጠፌ ሕብር ኮከን
ዝላም ሀረት ዲቡ መዝረት ለአግዋጻታ
ቀንዴል ሐዬ ዲቡ አፍሃ ወዕንታታ
ዝላም ሀረት ዲበ እም-በሀራ
ከቦ ወድ ሾክናይ ኢትጸብሐ ወኢትደረራ
ገዱ ምስለ ቤተ ወምስላ ዐላ
ዔማት፡ ክታብ ሐይለት ትግራይት 1913 (ገጽ 238)
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ምስጢር ዐውቴዬ መውህበቼ ሰበት አሌሌኮ ቱ!
እት ናይ ዮም ሰፍሐት ሽባን፡ ሐቴ ምን ንእሻ መውህበተ እንዴ
አሌሌት እግል ዐወቶተ ትከድም ለህሌት ሻ’በት እበ ማጻምኩም ህሌነ።
እ’ለ ሻ’በት እ’ለ እዲነ እብ መዐጸም ዶል ትከድም እተ ወራቴዕ መርበየ እንዴ
ጸበጥከ ዶል ትታለየ ጮርሕ ዐውቴሀ እት ትርኤ መርበየ ለትሐብረከ ክምተ
እንዴ ፈሀመተ፡ ላሊ ወአምዕል እምበል ሕላሌ እት ከድም ደረጀት ሰኔት ባጽሐት
ለህሌት ሻ’በት ተ።
እት ረአስ እሊ ርቶዕ ፈሀመ እትሊ አያም ቅሩብ ዕልም ቃሊ ክምቱ
እንዴ ኣመረው ናይ ለትወቀለት
ደረጀት ተዐሊም ለኢረክበው
ወእት ለትፈናተ ምህናት
እት ሸቁ ተዐሊም
እንዴ ጨምረው እብ
ዐውቴ ለአትመመዉ
ወለትደሐረው ደረሰ
መዕሐድ
ስማፕ
ለትደሐር ሰበት ዐለት
ፍክረ እት መዓል
ክም ልውዕል ለትወዴ
እግል
ትግበእ
ትቀድር እንዴ እንቤ፡
እ’ለ መቃበለት እለ
ወዴነ ምስለ።
“እግል
ትትቀደም
ገብአከ ምንገብእ፡ ክል
ፈጅር ዕልም እግል ትወስክ
ህለ እግልከ” ምነ ቤለው
ወእንዴ ትበገሰው ሐቴ ምዕራፍ እት ዕልም ለበጽሐው ዕጹማም ሸባብ ዮም ሰበት
ገብአት፡ ዮም እብ ክሱስ ተዐሊመ መቃበለት ዋድያም ምስለ ህሌነ። እምበል
እሊመ እት መጃል ፈን ወሰሓፈት ለህለ እግለ ዶር እብ ቀለቀሎ ለልትርኤ ሰበት
ኢኮን፡ እሊመ ምስል ወክድ እግል ንትናወሉቱ።
ሻ’በት እሙነ ሙሰ (ወለት መንደር) ዮም እት ሰፍሐት ሽባን እምሕብርት
ምስልነ ህሌት። ከቅራአት በኪተት እት እንብል፡ እተ ታምም ጽበጥለ መቃበለት
እግል ንትዓዴ እብኩም።
ሰኣል፡ አሰልፍ ምስል ርሕኪ ምን
ረኤት፡ “ተማም ወለቼ ፈዳቢት” እንዴ
ተአትኣምሪነ?
ቴለኒ ልበ-ልበ እት እንቱ አትሳጅዐተኒ።
ለትሀየቤኒ በክት ሐምድ፡ ግራሁ፡
ግራሁ ላኪን ድራሰት እት ትትፈሀመኒ
አነ እሙነ ሙሰ እትበሀል። ምን እምዬ
ወእት ደረጀቼመ እት አትሓይሰ
ሐሊመ ዐብደልቃድር ዑመር ወአቡዬ
መጸኮ።
ሙሰ መሐመድ ኣድም (ወድ መንደር)
እብለ ገበይ እለ እት አተላሌ፡
እት ሰነት 1995 እት መዲነት አስመረ
እት ሳልሳይ ፈስል መልህያቼ ምስልዬ
ትወለድኮ ወዐቤኮ።
ልትገሰየ ለዐለየ በሀለት ቱ፡ ምን 1ይሰኣል፡ እብ ክሱስ ዝክርያት ንእሽኪ
3ይ ለህለ ደረጃት ሰበት ጸብጠየ ወአነ
ምን ተአትሃጅኪነ?
10ይ ደረጀት ሰበት ፈገርኮ ሰኒ ወአማን
አነ ወላሂ እት መዐስከር ደንደን ቱ
ቀሀርኮ፡ “መልህያቼ ከፎ ሐልፈያኒ”
ለዐቤኮ ወእ’ታ እቱ ለዐለት ረውደት
እንዴ እቤ ቅንእ ወዴኮ ወምንእለ
ዕምርዬ 4 ሰነት ክም በጽሐ ቀደምአምዕል እለ ወሐር እህትማምዬ እት
ድራሰት ለህሌት ድራሰት ረውደት እግል
መድረሰት ዜደ ወክም ፍገሪቱ እት 4ይ
ክልኤ ሰነት ክም ደረስኮ፡ ዕምርዬ እግል
ፈስል ሱሰይት ፈገርኮ። እብለ ገበይ
መድረሰት ክም ተ’መ መአንብታይት
እለ ህዬ ናይ መአንብታይት ደረጀት
ወምግባይት ደረጀት ቤት ምህሮ ዐወት
ድራሰቼ አትመምኮ።
ሰኣል፡ሱሳይ ፈስል እቱ ዶል
እተ ደረስኩሀን።
ሰኣል፡ እት መድረሰት ከፎ ዐልኪ?
ንትዐዴ?
ዝክርያቼ ናይ አንበቶት ድራሰት
እሊ ፈስል እሊ ድቁብ ዐለ፡ እግልሚ
ብዞሕ ምንመ ይእትዘከሩ፡ ምን ረውደት
ክሉ እብ እንግሊዝ ሰበት ልትቀየር፡ እተ
ክም አትሐረውነ መድረሰት ዐወት
ወክድለ ሰልፍ ከብደ እቼ።
ሐሬኮ ወእተ ለዐለው መደርሲንመ ሰኒ
እበ ትትቀደረኒተ እግል እፍሀም
ፈዳብያም ዐለው። እብ ክሱስ አጀኒት
እከድም ሰበት ዐልኮ ህዬ ተዐወትኮ
ወጠባይዖም ሰኒ እንዴ ወደው ዳርሳሙ
ወእት ብዕድ ፈስል እብ ንቃጥ ሰኒ
ሰበት ዐለው፡ እት ድራሰትነ ሰኒ ወአማን
ተዐዴኮ ወሰኒ አትመምኩዉ።
ሰዱነ ዐለው።ሕነ ላኪን ንኣይሽ ሰበት
ዋልዴንዬመ ምስለ ዕምርዬ እት
ዐልነ ንትበአስ፡ ከራሪስነ ነአበዴ ወብዞሕ
ተዐሊም አመጽአ ለዐልኮ ፍገሪት
እት መድረሰት እህትማም እንወዴ
ክም ረአው ለአትሳጅዑኒ ዐለው፡ እብ
ይዐልነ፡ እብሊ ህዬ እት 1ይ ፈልስ 20
ፍንቱይ ዋልዳዬ አብሽርኪ ልብለኒ ዐለ።
ፈገርኮ።
እግልሚ ህቶም ወክድ ተዐሊሞም እት
እግልዬ 20 ፍግረት ከላስ ሐቴ
ንዳል ሰበት ሐልፈዮም አነ ናዬ ወናዮም
ሓጀት ዐባይ እንዴ መስለተኒ እት እስዔ
እግል እድረስ ወፍገሪት ሰኔት እግል
ዋልደይቼ እተ እንዴ መጸኮ፡ “ይመ 20
አምጽእ እግሎም መስኡልየት ክብድት
ፈገርኮ” እቤለ። እምዬመ ለሓለቼ እንዴ
እርፍዓምዬ ሰበት ዐለው ወእብለ ዕን
እለ ልርእወ ሰበት ዐለው ቱ።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ እምትሓን ጀነራል
ምን ተሐብሪነ?
እምትሓን ጀነራል ሰኒ ወአማን
እፈርህ ምኑ ዐልኮ። እግሉ ለገብእ
መትዳላይ ምስል መልህያቼ እንዴ
ገብአኮ ሐፍዝ ዐልኮ ወእምትሓንዬ
ወዴኮ፡ እተ እምትሓን ሰኒ ሻቅየት ምንመ
ዐልኮ፡ አስክለ ፍገሪት ለሐብሩነ እፈርህ
ዐልኮ። አምዕልለ ፍገሪትነ ለሐብሩነ
ዐለው ምን ዐጄ እንዴ ተሐበዐኮ ሐቴ
ምነ ጎርነ እንዴ ነስአኮ እተ መድረሰት
መጸኮ ወፍገሪቼ ረኤኮ።

ፍገሪት ሰኔት ዐለት 79% ዐለት።
ለወክድ ለሀይ ሰኒ ወአማን ፈርሐኮ
ወአስክ ዋልዴንዬ ሀደግደግኮ እበ፡
ህቶመ ሰኒ ወአማን ትለወቀው እግለ
ወከላስ ቡን ገብአት ወዕንቦበ ትዳለ
ወቤትነ ፈርሐት ገልበበተ።
ሰኣል፡ ናይ 2ይት ደረጀት ድራሰት
ከፎ ዐለት?
እት 2ይ ደረጀት መድረሰት ደንደን
አዜ መድረሰት ምህነት እቅትሳድ
ለህሌት እተ፡ ናይ 9ይ ወ10ይ ፈስል
ድራሰቼ ደረስኮ። እትለ ደረጀት እ’ለ
ኖስከ እብ ኖስከ ደርስ፡ ሰበት እሊ
ላይብሬሪ ትገይስ ወአክትበት ቃልዕ
ክምሰልሁመ ተሐፍዝ ወትሰአል። እብለ
ገበይ እለ እተ ሰልፋያም ለ10 ደረሰ
እት እፈግር ምን መደረሰት ደንደን እት
2ይት ደረጀት መድረሰት በሐር ቀየሕ
ተዐዴኮ። እግልሚ መድረሰትነ እተ ሰነት
ለሀ እት መድረሰት አድረሶት ተጃረት
ወእቅትሳድ ሰበት ትወቀለት ቱ።
እብለ ገበይ እለ ህዬ፡ እት ዕሉም
እጅትማዕየት እንዴ አቴኮ ናይ 11
ፈስል ድራሰቼ ሰበት አትመምኮ፡
እግል አተላላይ ድራሰት 12ይ ፈስል
ወተድሪብ ዐስከሪ መዳሊቼ እግል ሳወ
ገብአ።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ በገስኪ አስክ ሳዋ
ምን ተሐብሪነ?
መዳሊቼ ሰኒ ዐለ እግል ሳወ፡ ምነ
ቀደምዬ ሳወ ጋይሳት ለዐለየ መልህያቼ
እት እሰአል ሚ ክም ለአትሐዜኒ ወሚ
እግል ኢዴ ክም ብዬ ናየን ተጅርበት
ሰበት ሀበያኒ እብ መዐነውየቼ ሳወ እንዴ
ትከበትኩዋቱ፡ አስከ ለትበገስኮ።
ለአምዕል ለሳወ ትበገስኩዋተ ምን
መድረሰትና ቱ ንትበገስ ለዐልነ፡ ለኢነት
ለሀ ሰኒ ወአማን ሕፍን እቼ ዐለት፡
ዋልደይቼ ሰበት ይዐለት ዋልዳዬቱ
ሳርሐኒ ለዐለ፡ ዋልዳዬ ህዬ መስኡልየት
እም ወአብ ራፍዕ ሰበት ዐለ ሹቁል ዐለ፡
አነ ላኪን ሽዑርዬ እንዴ ሐብዐኮ እግሉ
እግል አትሳጅዕ እንዴ እቤ “አብሽርከ
ይበ እብዬ ኢትሻቀል ክሉ እግል
እትዐደዩቱ” እንዴ እቤሉ ሳርሐኩዉ
ምንዬ፡ ክም ጌሰ ምንዬ ላኪን አቤከ
ልርኤኒ!!
ሳወ ክም በጽሐነ ሐያት ሐዳስ
አንበትኮ፡ ሓለት ጀውለ ምድር ሐደሰ
እቼ፡ ምን ሓለት ጀው ብሩድ ማጽአት
ሰበት ዐልኮ ወላመ ምስልዬ እግል ሰነት
እብ ግዲደ ምስልዬ ለነብረ አዋልድመ
ምን ለትፈናተ አካናት ዐድነ ማጽኣት
ሰበት ዐለየ እተ ወክድለ ሰልፍ ሐቴከ
እብ በነ ትጠርፌ ምንዬ፡ ሐር ላኪን
እብ ሑድ-ሑድ ለሐያት ምስል ክም
ነአምሐብር ወሰብ ዎሮ ሽፍር ክም
እንገብእ ወዴተነ።
ሰኣል፡ ሓለት ተዐሊም እት ሳወ ከፎ
ዐለ?
ወለት ብክር ሰበት አነ ዋልዴንዬ
ሕንቁቃምዬ ዐለው፡ ምናተ እትለ እዲነ
ለህለ ክሉ እብ እምዬ ወአቡዬ እብ
ሸክል ነሲሓት ለሐብሩኒ ቱ ሰበት ዐለው፡
ምንኬን ሕንቃቄ ለህሌት ሐያትመ
አመተ እውዱያምዬ ዐለው። እምበል
እሊመ ክል-ዶል ተለፉናት እቡ ሓለቼ
ደሉ ወመሻክል ቀልል እግልዬ ዐለ።
እት ሳወ ምስለ ዕሉም እጅትማዕየት
ለደርሶ ደረሰ እደርስ ዐልኮ ወመዳልቼ
ህዬ እግል እምትሓን ጃሚዐት ሰበት

ዐለ፡ ለእት አስመረ እደርስ እቱ ለዐልኮ
ከራሪስ ታስዓይ፡ ዓስራይ ወዐስር ሐቴ
ምስልዬ ማጸት እቡ ሰበት ዐልኮ፡
እግሉ ሐፍዝ ዐልኮ፡ እምበል ዕርፍ
ምስለ ልትሀየበነ ለዐለ ናይ 12 ፈስል
ድራሰት ወብዕድ ወራታት ሐያት
ሳወ። ፍገሪትለ ሰነት ለሀ እት ናይ
12ይ ፈስል ሰኒ ዐለት፡ እት 12 ፈስል
9ይት ደረጀት እት ፈስልዬ ጻብጠት
ዐልኮ።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ እምትሓን
ወፍገሪት ማትሪክ ምን ዳግሚ
እግልነ?
ወላሂ ለእምትሓን ሰኒ ዐለ፡ እቱ
ለቀርበ አስእለት እግልነ ለጀርብ
ወመቅደረትነ ለፈትሽ ቱ፡ ለሳምን ለሀ
ሕነ እት እስቡዕየት ሰበት ዐልነ እብለ
ነብረ እት እንወዴ ወበሰል እት እንጼነ
ቱ እንገይስ ለዐልነ፡ ሰኒ ሻቅየት እቱ
ህሌኮ እብል ዐልኮ ለእምትሓን። ምን
ሳወ ዐድነ እንዴ መጸነ 2 ሳምን ክም
አዱርነ ፍገሪት እምትሓን ማትሪክ
እት መድረሰት ቀይሕ በሐር ፋግር
ዐለ፡ እተ ኢነት ለሀ ምስል ክል ሰጃዐቼ
ሰበት ፈርሀኮ ንቅጠቼ ሑዬ እግል
ልርአየ እግልዬ እግሉ ለአኮ ወህቱመ
ይሐምቀ እንዴ ረአየ መጼኒ።
ለፍገሪት ናይ ሸሃደት ንቅጠት
ተ ለዐለት፡ እለ ንቅጠት እ’ለ እግል
ለሐብረኒተ ሰበት ፈርሀ ምንዬ ኬን
ወእንሰር ተሓመጠ እበ ምንዬ ዶላ
ሰልፍ። አስእለኒ ሰበት እቤሉ ህዬ
ሐበሬኔተ፡ ናይ ሸሃደት ንቅጠት ዐለት
ዋልዴንዬመ ልቦም ልቦም እት እንቱ
ትከበተወ።
ሰኣል፡ ግራሁ እበየ ረትዐኪ?
እት መዕሐድ መዐልሚን አስመረ
ቲ.ቲ.ኣይ.አ ስጅልት ምንመ ዐልኮ ናይ
25 ወ26 ደውረት ክድመት ወጠን ክልነ
እብ ሕበር ሳወ እግል ኒጊስ ሐበረውነ
ወሳወ ጊስነ፡ ግራሁ እብ ሕኩመት
ለትነዘመ እግልነ ሄራር እገር ምን ሳወ
አስክ ሕዳይ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ዐለ፡ እሊ ሄራር እሊ ለከብደ እት
ሐያቼ ለእትዘከሩቱ፡ ናይ ወርሕ ሄራር
እብ እገር ሰበት ዐለ ሐቆ ወርሕ ሕዳይ
በጽሐነ ወእት ሕዳይ ዋልዳዬ ማጽእዬ
ዐለ። ለዶል ለሀ ሰኒ ወአማን ተአሰፈ
ምንዬ፡ እግልሚ እሙነ ለእግለ ለአምር
ኢጸንሐቱ፡ እሙነ ሐዳስ፡ እሙነ ሕዳይ
ዐለት። እግርዬ ሾከት ኣትየት እቱ ዐለት
ወሕዲነ ደም ዋድየት ሰበት ዐልኮ ክም
እትቀዌ ጋብአት ዐልኮ።
ሰኣል፡ ግረ ሸሀር ህዬ ሚ መጸት
ሐዳስ?
አስመረ መጸኮ ወእተ መዕሐድ
መዐልሚን አስመረ ድራሰቼ አንበትኮ።
ለድራሰት ሰኒ ወአማን ድቅብት ዐለት፡
እግልሚ ዕልም አድረሶት ሰበት ዐለ
ወናይ መአንብታይት ደረጀት አድረሶት
ሰበት ገብአ ህዬ ሰኒ ወአማን ትሩድ ቱ፡
ምስል እሊ ክሉ ድቅብ ድራሰቼ እብ
2.5 እንዴ አትመምኩወ እት ጸዐደ
ክርስትያን እግል አድርስ ትየመምኮ።
ምናተ ሽቅል እንዴ ይአቴ ምስለ ምዩልዬ
ለገይስ ሽቅል እቱ እግል እሽቄ ህለ እዬ
እንዴ እቤ እት ሽኡን ዓዳት ውዛረት
ተዐሊም መጸኮ ወምስል ባሕስ ዓዳት
እስታዝ መሐመድ ስዒድ ዑስማን
ክም ከታቢት አው ሰክሬታሪ ክድመት
ወጠንዬ እሰርግል ህሌኮ።

ሻበት እሙነ ሙሰ

ሰኣል፡ እት መዕሐድ ስማፕ እብ ከፎ
ትሰጀልኪ?
ለበክት እግልዬ እትለሐዜ መጸ
መስለኒ፡ እግልሚ ምን ሽኡን ዓዳት
ጀብሀት ሸዐብየት እግል ዲመቅራጥየት
ወዐዳለት ምን ቆምያት እት መጃል ፈን
ለተንከበ ድራሰት እግል ትድረስ ለትሐዜ
አንሳይት ምን ተሀሌ እንዴ ቤለው
ልትሃገው ዐለው፡እሊ ክም ሰምዐኮ አና
ምራድ መድረሰት ክም ብዬ ሐበርኩዎም
ወእበ ቅስምዬ እግል እድረስ ሰበት
ትሰምሐ እግልዬ ድራሰቼ አንበትኮ።
እብለ መናሰበት ሽኡን ዓዳት ውዛረት
ተዐሊም እግል ሐምድ እፈቴ ለበክት
ሰበት ሰምሐው እግልዬ።
ሰኣል፡ መድረሰት ከፎ ዐለት?
ወላሂ መድረሰት ሰኒ ዐለት፡ ናይ
ኩልየት ደረጀት ድራሰት ሰበት ዐለት
እምበልሃመ ምስለ አነ ለእፈትዩ መጃል
ወምዩልዬ ለገይስ ድሩስ ሰበት ዐለት
ቱ። ለድሩስ ከረ ዳይሬክቲን፡ ከፎ ክም
ተሐሌ፡ ተምሲል፡ አትጋረሞት (ሜክኣፕ)
፡ ዕሉም ወድ አዳም፡ ተፍኪር ወድ
አዳም፡ ፕሮጀክት ማኔጅሜንት(እዳረት
መሽሩዕ) ለደረስነ እተ ዐለት።
አናመ ክሉ አሽቃልዬ ንዝምቱ ሰበት
ዐልኮ እግል እትዐወት እቱ ቀደርኮ፡ እብለ
መድረሰት፡ እብለ ሽቅል መክተብ፡ ሽቅል
ፈን፡ ሽቅል እዕላም ወክምሰልሁመ ሽቅል
ቤት እብ ሕበር ዎሮከ እት ዘበኑ እሸቅዪ
ሰበት ዐልኮ ረቢ ሰዴኒ እቡ።
አማን ተሐይስ ለድራሰት ፈጥን
ለተሀይብ ይዐለት መደርስ ለሐብረከ
እት ኢኮን ናዩ ሌጠ እበ ሰበት ኢትገይስ
ለትፈናተ አካናት እንዴ ጊስከ ዕሉም
ተአክብ ወትትጃገር፡ እሊ እግል ኢዴ
አካናት መክተባት ክምሰልሁመ አካናት
ኢንተርኔት እት እገይስ መድረሰቼ እብ
2.85 እንዴ አትመምኩወ እብ ዲፕሎመ
ትደሐርኮ።
ለድራሰት ምስለ ምዪልዬ ለትጻበጠት
ሰበት ዐለት ገሌ-ገሌ ምነ ናዬ ተጅርበት
አምሩ ለዐልኮ ዐለ፡ ገሌሁ ህዬ አምርዬ
እግል ዓቤ ለሰዴኒመ ዐለ።
አዜመ እንሻላህ በክት እንዴ ረከብኮ
እበ ትወቀለት ድራሰቼ አተላሌ።
ልተላሌ…………

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተበሰም

ሐሰት ምክራየ
እምር ኢኮን
አርበዕ ደረሰ ጃምዐት ላቶም
ጥላብ፡ ገሌ ምስምሰ እንዴ ወደው
ምነ እምትሓን እግል ልትረፎ
አተፈቀው። ከእት እስታዞም እንዴ
አተሰለው ክምእነ ቤለዉ።
ዎሮት ጎመ ናይለ ዐረብየቶም
ክም ትፈርገዐ፡ ወእት እኩይ ተየልል
ክም ህለው፡ ወወቅትለ እምትሓን
ለለዐሩ እበ ዐረብየት ክም አለቡ
ጎሮም፡ ወምድር ሰኒ ረዪም ጋይሳም
ክም ህለው ደግመው እሉ።
ለእስታዞም ህዬ ለእምትሓናት
እግል ለአጅሉ እሎም አተፈቀ፡
ወህቶም ጠብዐን ሰበት ተዐወተው
እብሊ ምን ቅያስ ወለዐል
ፈርሐው ወክም ምራዶም እት
ለሀይቦ ወነስኦ አስመነው። ወምነ
አምዕለ እምትሓን ተርፈው። እተ
ምዕል ለእለ ሕዱድ እሎም ዐለ፡
ለኡስታዝ እብ በይኖም እምትሓን
አዳለ እሎም። ለኡስታዝ ህቶም
እግል ኢልንገሎ ወኢለሐሱ እግለ
አርበዕ ደረሳይ ዎሮቶም ተ ከረዪም
ምነ መልሂቱ እት ዎሮት ርክን
እብ በይኑ ክም ልትገሴ ወደዮም።
ወውራግለ እምትሓን ሀበዮም።
ለአስእለት ለእለ ሀበዮም ሚ
ትመስል ዐለት ትመስለኩም? ምስለ
እሉ ደርሰው ድሩስ ለትናስብ ተ
ገብእ መ ኢፋለ?

ለአስእለት ክም እሊ ተሌ
ዐለት፣
1 - ከፈርለ ዐረብየት ለትፈርገዐ
እትኩም አዪ ምኖም ቱ?
2 - ለተየልል ለሀይ ለሐስለ
እቱ ወቅት ሳዐት ከም ዐለ?
3- እተ ወቅት ለሀይ ለዐረብየት
ሰውግ ምንኩም ለዐል ምን ምንኩም
ቱ?
4 - እተ ከራሲለ ዐረብየት ምን
አሰር ምን ምንኩም ግሱይ ዐለ?
5 - ለታርፋም ህለው መልሂትከ
አክል ሕድ ክም እሊ ናይከ በሊስ
እግል ለሀቦ አክል አዪ ዳምን
እንተ?
ወእት
ደንጎባ
“ክልኩም
በሊስ ራቴዕ ሀብኩም ምን ገብእ፡
እግል ክል ምንኩም ደረጀት
ካምለት እግል ትትሀየበኩም ቱ።
ወለፍገሪት ምን እሊ ወኬን ገበአት
ምን ገብእ ህዬ፡ እንቱም ሐሳያም
እንቱም፡ ወእምበል ተሪፍ ሐቴመ
ትታኬኩም ይህሌት” እት ልብል
ከትበ እሎም።
ክል ዶል ምነ ሳድፈከ ተየልል
እግል
ትህረብ
ወትትሐበዕ
ኢትዋጥን። ምን ለአምር እሊ
ሱዱፍከ ለሀለ ተየል እግል
ኢትትባጠር እት ትብል የም አለቡ
እግል ተሐሴ እግል ትትቀሰብ ቱ።
ሐሰት ህዬ መንፈዐት አለበ ወእት
ባጥል ለትበነ ክል ዶል ባጥል
ገብእ።
ምናተ አማን ተሃጌከ ወእግለ
ዋጅሀከ ለሀለ መታክል ልግበእ
መተየልል እብ ሐጠር ትባጠርካሁ
ምን ገብእ፡ ለምረሐሬሁ ሀለ
ተየልል ቀሊል ገብእ። ወምን
ሐሰት
ትድሕን..በዐል
አማን
ግበእ ወለተየልልከ ገጽ እብ ገጽ
ትባጠሩ።

በሀል

ጽላል ለእለ ትትሸነህ ሰንዐት
ግበእ። ፈተ ትሸነህከ ምንገብእ ፍቴ።
አማን ትሸነህከ ምን ገብእ ህዬ በዐል
አማን ግበእ። ክል ዶል ለእለ ትሀይብ ተ ለእለ ትትከበት። ወሀብከ ምን
ገብእ ላዝም ትነስእ።
በደል ምስል ጽልመት እት ትትራገም ትነብር፡ ሐቴ ሸምዐት ምን
ተአበርህ ልትፈደል።
ምን ሐዲስ እብ ብጣርከ እግል ትግበእ ትጀራርብ ህሌከ ምን
ገብእ፡ ለፈሸልከ ብዞሕ ሕስር ኢለአተውዴከ።
አክለ ሰቃፈት ወሰካተ መሻክልከ በዜሕ
ገብእ እግል ኢትገብእ፡ እት አየ ትነብሪ? እት ትብል ምን
ትሰአለተ፡ ዲብ ሕልም ሰብ ሴመ ቴለተ።

መዕሉመት

- ፋንዲን
ለትትበሀል
መልከት፡
ለፍንቱይ ሐላግ ረአሰ ሰለስ ሰነት ክም ልትሰጀን
ወዴቱ። ሰበብለ ስጅኑ ህዬ፡ እተ ረአሰ ልልዔ ለዐል
ሺብ እግል ኢልትአመር ሰበት ሐዜት ቱ።
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ዎሮት ነፈር ሸከሙ እግል
ልላጼ ምን ሐዘ፡ አስክ ሐላግ ጌሰ።
ለሐላግ ሐድ-እሊ ሕሙድ አምር
ላጸዮት ይዐለ እሉ። ከእግለ እናስ
እበ ነከኩ እንዴ ጸብጠዩ ለመላጼ
እተ ምልትሑ ክለ ሰሐባያተ
ከአካን ሐቴ ቀጤሕ እቱ ዐለ።
ወክለ ቀጥሐዩተ ከ ግጥነቲት ነስእ
ወእት ዲቶል እንዴ ቀምሸየ እተ
ምልትሑ ለአለጠአ እሉ ዐለ።
ለእናስ ሐቆ መደቲት እግለ ገጹ
እተ መዐፍየት ምን አቅመተዩ
ከባይብ ግጥን ምሉእ እት እንቱ
ረአዩ። እለ ኢኮን ምነ ክርሲለ
ሕላገት እንዴ ቀንጸ እብ ብጣሩ
ትከረ ወእዴሁ እት ጂቡ እንዴ
ሎሸ እግለ ሐላግ አግሩሻሙ
ሀበዩ ከእግል ሊጊስ ትበገሰ።
ለሐላግ ህዬ፡ “መለሀይ ጽነሕ
አስክ እለ እክሉስ ይህሌከ፡
ለሐቴ ምልትሕከ አስክ እለ
ሉጹየ ይህሌኮ” ቤለዩ። ህቱ ህዬ፡
“ደሐንቱ ከፌከ። ግድም ለሐቴ
ምልትሕዬ ግጥን ዛርአ ህሌከ
ምን ገብእ፡ ለሐቴ ህዬ ኖስዬ
ስምስም እግል ሕረሳቱ ምሽክለት
አለብከ” ቤለዩ ወተሀርበበ ምኑ።

ሰኣል
ወበሊስ

ሰኣል፡ ሮማን እግል
ምግባይ በሐር እትለ
ተዐደው እቱ ወቅት ሚ
ወደው?
በሊስ፡
በለሊቶም
አዝፈፈው።
ሰኣል፡ ዐሊ-ባባ ተብዐት ቱ
መአንስ”
በሊስ፡ ተብዐት ክም ቱ ሸክ
አለቡ እተ፡ አንስ ምንለዐሌ ዐሊማማ ወቤልናሁ ዐልነ።
ሰኣል፡ ሐምስ በንጠሎን + ሐምስ
ገሚስ + አርበዕ እስእን ከም
ገብኦ?
በሊስ፡ ሐምስ እናስ ዎሮቶም
ተጋይ ገብኦ።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ በሐር ማይት
ሚ ተአምር?
በሊስ፡ ቀደም ሞቱ ሕሙም
ዐለ።
ሰኣል፡ ዎሮት ነፈር ብርትካነት
ዶል ለሀይበከ ሚ ትብሉ?
በሊስ፡
ቅረፈ
እግልዬ
እብሉ።
ሰኣል፡ እምዬ ሱግ ትገይስ
ለትብል
ዘዐት
እት
ቀዳሚት ቀይራ።
በሊስ፡ አቦትዬ ሱግ
ትገይስ።

እንተርኔት መናፍዕተ ወምድራተ
መናፍዕት እንተርኔት፣

እጅትማዓይት መዋሰለት ምስል ብዕዳም እት ክለ እዲነ
ለልትረከቦ፡ ወዲብ እለ እዲነ ለእተ ለሀሉ ለሀሉ፡ ሊሪሞ ወልቅረቦ፡
እብ ቀላል ገበይ እግል ትዋስሎም ገበይ ፈቴሕ።
እንተርኔት ለገብአት መዕሉመት ሱረት በያናት ለከምክም
ለትፋናተ ጋራት እት ቀበት ምን ካልኢታት ለልውሕድ ወቅት እትለ
ሐዜካሁ አካን እግል ተአትጋዕዝ እበ ትቀድር።
እንተርኔት ለእሉ ሐዜከ መዕሉማት እግል ትርከብ፡ መዓኒሀን
ለኢተአምር ዘዖታት እግለን ተፍሲር እግል ትርከብ፡ ወገበይ በሐስ
ቀሊለት እንዴ ተሌከ መዕሉማት እብ ክሱስ ለገብአ ልግበእ ስነዕ እት
ሐጪር ወቅት እግል ትርከብ ሰዴከ።
እብ ገበይ እንተርኔት እንዴ ወዴከ እትለ እዲነ ለልትረከቦ
አስዋግ እቶም እግል ትእቴ ወእንተ ለተሐዝዩ ዐፍሽት እብለ እሉ
ተሐዜ መዋሰፋት እግል ትርከብ፡ ወእብ ገበይ ናይ እእትማን ብጣቃት
እንዴ ወዴከ ዐውል ናይለ እሉ ተአዘቤ ወትትዛቤ ዐፍሽት እግል
ትትሰለም ወትድፈዕ ትቀድር።
አዳም ወቅቱ እንዴ ኢለአበደ ወማሉ እንዴ ኢከስር እብ
ገበይ ይስርት ምስል ለገበአ በንኪ እግል ልትዓመል ቀድር።

ምድራር እንተርኔት
- ወቅት ለአበዴ፡ ወዲብ እንተርኔት ለልትፈረሮ አንፋር
ሐድ እድማን አስክ በጾሖ ገቦኦ።
- መሳኒት አከይ ፍዕል ምስሎም ክም ትትኣመር ወዴ፡
ከዲብ እንተርኔት ሐድ እድማን ሐቆ በጸሕከ እት ክሉ ረቢ
ለለአብዩ ወአዳም ክም ትትፈረር ወዴከ።
- ሀኮት ወአበ ሽቅል ከልቅ እትከ።
- እት እንተርኔት ለልትፈረር ነፈር ሐያቱ ለእጅትማዕየት
ለሀምል፡ ወእተ ክምሰልሁመ አስክ ዓይለቱ ልግበእ መወዚፈቱ
ለቡቱ እልትዛም ክም ልትረሰዕ ገብእ።
- ገሌ ናይ ነፍስያት እጥራባት ክም ልትከለቅ ወዴ፡ በህለት፡
ጭብዕት እዴሁ እብ ትሉሉይ ፈርፈር ትብል፡ ሀ’መት ትገብእ
እቱ ወክል ዶል እበ እት እንተርኔት ወእበ እቱ ለልርእዮም ጋራት
ለሐስብ፡ ወሰኒ ልትአሰፍ ወእት ሀም ወድቅ።

• ሐግነት ኣደሚ ሽቅለ አክል-ሕድ እግል ትሽቄ፡ እት ቀበት
ሐቴ ምዕል ለተአትሓዝየ ክምየት ደም (1000) ልትር ትገብእ።
• ለተንን ሌጠ ምናተ ለኢልትመየስ ተልጅ (ያብስ ተልጅ)
ልትባሃል።
•
ቱ።

እብ ዕንቅራሩ እግል ልስከብ ለቀድር መክሉቅ ኣዳሚ ሌጣ

• ከርሸቱ በረ እግል ለአፍግረ ለቀድር ሔዋን (ኮከብ በሐር)
ሌጣ ቱ።
• እት ገሮብ ኣደሚ ለልትረከብ ዐጭሞታት 260 ዓጭም
ገብእ።
• እግል ሰልፍ ዶል ናይ ዐቅል ምግያስ እግል ልክሬ ለቀድረ
ዓልም (አልፈርድ ባትን) ልትበሀል።
• ለሬመት ዕጨት እት እለ እዲነ ዲብ (ካሊፎርንየ) ትትረከብ፡
ሪምለ ዕጨት ህዬ 367 ገደም በጽሕ።
• አርበዕ እግር ለቡ ምናተ እት ማይ እግል ለሐምስ ለኢቀድር
ሔዋን ገመል ሌጣ ቱ።

ዝበድ ዘዖታት

- እዲነ አክል ሕድ ክመ እተ ክታብ ተ። ምናተ ሰፍሓትለ
ክታብ እብ ቀደም ትሌ እግል ንንበረን መጅቡሪን እተን ሕነ። ከለእለ
ነሐዜ ሰፍሐት እግል ንቅለዕ ለልትቀደር ኢኮን...ከክሉ ትከበቱ፡ ወምን
ኣመረ ለሐቆ እለ ትቀለዐ ሰፍሐት ለሔሰት ወለገረመትመ ትገብእ
ኢኮን።
አርቡዕ 01 ፌብራይር 2017
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ን ወዓዳት

ፈ

ሙሰ መንደር

ስመዕ ክልኦት ከበር
(5ይ ክፋል)
ሰሚረ አሰቦሕ ለእብ ሸቀላት
ዲብ ዑመር ወትርሃን ምልሕጠ
ብሹል መስል ለዐለ ዕንታተ
እንዴ ትዳክክ፡ ሽቅል ቤት ሐቆለ
አታመመት፡ “እስቤዘት ኩዳር
እግል እትዛቤ” እበ ለትብል
ምስምሰ አስክ ሱግ ተሀርበበት።
ዑመር ረክበቱ ምን ገብእ ሰኒ
ሰኔት ወለትሰረረተ ህዬ፡ ምነ እብ
አቡሀ ሕሱብ እግሉ ለዐለ ሸረክ
ብቆት ቀትል እግል ልትነጄ፡
ለመስኒሁ
አሕመድ
እግል
ተአስእል እግሉ ሐድ መቅደረተ
እግል ትትጻገም ክምሰልበ፡ ምስል
ነፍሰ ጎማተ በትከት ከትበገሰት።
ሰሚረ፡ አስክ ሱግ እንዴ
ትገይስ፡ ለክም ሀንገረ ቀይም
ራሽሽ ኬን ወእንሰር ተሬ ዲብ
ልብል ልትከበተ ለዐለ አዳም
ባል እንዴ ኢትከሬ እግሉ፡ እብ
ሕሳባት ምን ቅሽን እት ቅሽን
እንዴ ትጸብጥ ወትጠልቅ፡ ዲበ
ቀበትለ ሱግ ክም በዐል ዓርበይት
እንዴ
ትትወላለብ
ድካን
አሕመድ በጽሐት ወእምበል
ሰላም እንዴ አቴት፡ ሻፍገት
እንዴ እንተ፡ አሕመድ ቀለም
ወወረቀት እግል ለሀ’በ ትሰአለቱ።
አሕመድ እብ ጌማሙ፡ ዲብ ገጽ
ሰሚረ ገሌ ጋሻይ ጋር ክም ሀ’ለ
ሰበት አግረሳበ፡ ለሐዜቱ ምኑ
ቀለም ወወረቀት እንዴ መጥየ
“ሰሚረ ደሐን በሊ፡ ሹቅልት
ትመስሊ ህሌኪ ከደሐንቱ?”
እንዴ ልብል ምንመ ትሰአለየ፡
በሊሰ “ገላብ አለቡ ደሐንቱ”
ሌጠ ገብአ። ሰሚረ ለእግል
ትትሰአል እ’ቡ ተሐዜ ለዐለት
ሰኣል አዳም እንዴ ሰ’መዐ እግል
ትትሰአል እ’ቡ ሰበት ኢሐዜት፡
ዲበ ወረገት “ዑመር ረኤከ?”
ለልብል ሰኣል ሐጨር እንዴ
ከትበት ዲበ ሀበቱተ። ዑመርመ
እግለ ዘባይኑ በልስ ለሀለ እንዴ
መስል ለድማናይት ዕንቱ ጭቅም
እንዴ ለአብል እግለ፡ “ላለእ” እት
ልብል አከደ እግለ። እተ አካኖም
በደል ልትበላለሶ ህዬ፡ ሐሬ እግል
ተአቅብሉ ክምሰልተ ለተአክድ
ሐብሬ ምስጢር እሻረት እንዴ
አርኤቱ፡ ኩዳረ እግል ትትዛቤ
አስክ ሱግ አሳደረት ምኑ።
ዑመር እሊ አምዔላት እሊ፡
ዲብ ኦሮት ጃርዲን ሽቅል
ራክብ ሰበት ዐለ፡ አስቦሕአስቦሕ አስክለ ጃርዲን ለአገዌሕ
ዐለ። ሰሚረ እብ ሸቀላት
ለለአትሐዝየ ወለኢለአትሐዝየ፡
ብሹል ወጥራይ እስቤዘተ እንዴ
አትቃዴት ዲበ ድካን አሕመድ
ተለው ትቤ። እሊ ወክድ እሊ

ኬትባይ፡ ዐሊ እድሪስ አቢብ
አሕመድ በኑ ሰበት ዐለ፡ “ዮም
ሚቱ አስቦሕ ምድር እብ ዑመር
ምን ትሰአልኪ?” እንዴ ልብል
ትሰአለየ ምን ግንሐትለ ፈጅር
ጽቤሕ ምድር እግል ተአትጻቤሕ
እቡ ለትተምነዩ ገጸ እብ እክትሸእ
ወሕሽመት እንዴ ለአክሞምስ።
ሰሚረ ክም ሕርመት ክጅል
ወምነ ሓስበተ ለህሌት ህግየ
ሐር-ሐር ለልቡለ ሰበት አለበ
“ደሐንቱ አሕመድ፡ ማሌ ምሴት
አልዐስር ሃልከት አነ ወዑመር
ምስል እንዴ እንበጥር ዐብዱ
ሑዬ ረኤነ ወእግል አቡዬ አሰአለ
እብነ። አብዬ ህዬ ዑመር እግል
ልቅተል ጎማቱ ክሉስ ወናዊ
ሰበት ሀ’ለ፡ መጽኤከ ምን ገብእ
እማነት ትግበእ እትከ! ሰሚረ
አ’መት ርሕከ ውዴ ወተሓፈዝ
ቴለተከ በሉ!” እንዴ ትብል
እምበል ገላባብ ለከበር አሰአለቱ።
አሕመድ ለአተንስየ ሐቆለ ጸንሐ
ዲብ ገጹ ዐላይም ድንጋጽ እንዴ
ልትቀረእ፡ “ደሐንቱ አሰናይ
አሰአልኪኒ ሰሚረ ሐምደኪ”
ቤለየ። አሕመድ እብ ነወ አቡሀ
እግል ቅታል ዑመር ሕዩር
ዲብ እንቱ፡ ለለአትቃዱ ዘባይን
ሰበት መጽአዉ፡ ህቱ ምስሎም
እንዴ ልትሃጌ ሰሚረ ጀምቢለ
ሀረሰት ወአስክ ዐ’ደ ክባባይ
ገብአት። ለገበየ ላኪን እብ በነ
ኢኮን ለዐለት ዲበ። ዑመር፡
ህተ፡ አቡሀ ኖሱ፡ እግሉ ዳርኮ
ለዐለው ሕብሮም ወተምሳሎም
ለኢትፈርግ ሸዋጢን፡ እ’መ
ወብዕዳም መታሊተ ዐለው። ምነ
ድካን ክም ፈግረት፡ “ሚበክትቱ
እሊ? እግሉ እንዴ ትበገስኮ
ኢእረክ’ቡ፡ ላኪን አሰናይ ትከሬኮ
ምን ገጽ ምሴ ሱግ ክም ትከረ
አሕመድ ለአስእሉ አው ህዬ
ኖሼ እረክ’ቡ። መስኪናይ ዑመር
ሚ ፈዐለ ወተርከ ከእለ ብቆት
እ’ለ ተሐሰበት እግሉ ገብእ?
ፍቲ እት ቅታል ለተአበጼሕ
ጀሪመት ተሐሰበት?” እንዴ
ትብል ወትተራቀም፡ ለክርፍት
ጀምባውየት አቡሀ፡ ዲብ አምዒት
ዑመር እንዴ ትትኬኬ ዲብ
ልትረአየ ወትተራቀም ሄራረ
አተላሌት።
ሰሚረ ሑድ ጌሰት ሚ ብዞሕ
እንዴ ኢልትአመረ፡ ለአስክ ዐ’ደ
ለተአበጽሐ ስከት መካይን እ’በ
ተሄርር እንዴ ዐለት፡ ለአስክ ዐ’ደ
ለተአበጼሕ መሽከፊት ገበይ
አጋር እ’በ ሸክፈት። ለገበይ ህዬ፡
ቀጣን ወእብ ለትፈናተ ዕጨይ
ጋምል ሻፍቀት ሰበትተ፡ ድማን
ወድገለብ ልግብእ ወምን ረዪም
ለመጸአከ እግል ትርኤ ወተአሌሌ
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ኢትቀድር። እትለ ገበይ እለ
ለልትራከቦ ሰብ ሻም ህዬ፡ ብዞሕ
እንዴ ኢፈርሆ ጋሮም እግል
ልፍገሮ ለተአትናይተ።
ዑመር እ’በ ገበይ ለህተ ሸክፈት
ም’ነ እንዴ መጽእ፡ ለቅሩብለ
ገበይ ሰሚረ ክም በጽሐ እት እዴ
ገለቡ እብ ሰአየት ልብ ፈተች
አትናጸረ። “የምክን ሰሚረ ሱግ
እንዴ ትገይስ እረክባመ ኢኮን?”
እት ልትብል፡ ክም ሰአየቱ ሾመት
ዕንቱ ዲበ አስክ ዐ’ደ ተአሳድር
ለዐለ ሰሚረ ዓረፈት። ዑመር
ራክቡ ለዐለ በክት እግል ለሓልፉ
ሰበት ኢሐዘ ክርንቱ ንፍጌ ውቅል
ወድህር እንዴ ቃነየ፡ “ሰሚረ፡
ሰሚረ የሀይ--ሰሚረ” እንዴ ልብል
ትላከየ። ሰሚረ ለክርን ዑመር
ክም ቅጥረት ዲብ ምስሜዕ እዘነ
ሰበት ቀጥረት እግለ፡ እ’በ ክርንቱ
ትሰሜዕ እቡ ለዐለት እንክር እንዴ
ትወለበት፡ “ዑመር እንተ?”
ትቤ ክም ረኤቱ እክድት እንዴ
እንተ። ገበየ እንዴ አትካረመት
አስኩ እንዴ ተሀራብጥ ሰበት
ተዐንቀፈት፡ ክም ሰክራን እግል
ትውደቅ ጸርገገፍ ትቤ። ለምን
ቃብል እብ ብሶተ አስክ ምድር
እንዴ ተርር ለረአየ ዑመር
እግል ኢትውደቅ ወኢትትአዜ
ሰበት ፈርሀ፡ እብ ልክያሁ ትዑስ
እንዴ እንቱ አፍሁ አግሀጸ።
ለምሕርካክ ለአለቡ ማንጉሰት
ብሽል ለመስል ገጸ ራዊ፡
እንዴ ልትፋቀእ ወልትሐራከክ
ትረአዩ። ክሉ ለሰበብ ህቱ ሰበት
ገብአ ህዬ፡ አርወሐቱ ክም በዐል
ጀሪመት ንቅመት ሰሚረ ሐስበየ።
“አባይኪ----አባይኪ----ተዐወቲ
አባይኪ ወሓስድኪ!” እንዴ
ልብል እት ልስዔ እብ ረሐብ
ልቡ ትከበተየ። “እብ ክልኦት
ለሕርቱማሀ ክም ጸብጠየ እምበል
መንቀሞ ዕንቱ ወዕንተ ምን
ቅሩብ ሕድ እንዴ ልትፋጠነ፡
“ደ---ሐ---ን
ህ---ሌ---ኪ?”
እንዴ ልብል ክም ነዊድ ሺሬብ
ሐጋይ ዲብ ለሀንፍእ ወለአልህስ፡
ደራገት ለአለቡ ሰኣል ኩሩም
ትሰአለየ።
ገጽ ዑመር እብ ሸቀላት ክም
አመቅረብ ክርጡን ምንመ ዐለ፡
ሰሚረ ላኪን፡ ለጽቤሕ ምድር
ለመስል ወህጀ እንዴ አብረሀት፡
ክምሰለ ደብነ ለበርቅ ሰጥረ፡
ለእብ ቅጥን ግድም ሰይፍ
ሕሩጥ ለመስለ ከኔፍራተ እብ
ምስምሰ ሰሓቅ ወፈርሐት ምን
ሕድ ክም አግለበተን፡ ልብ
መቅምታዩ ለሰልብ፡ ሐሊብ
መጢቅ ልትቃጠር ምኑ ለሀለ

ለመስል ልጡም አንያበ ክም
ረአ፡ “ደሐን ህሌኮ ቅዱይ ምን
ቅሩብ ሰኒ ምዩይ እንተ መ?”
እንዴ ትብል ክም በልሰት
ዲቡ ደሐን ክም ህሌት አከደ።
“መርሐበ
ስሙር፡
ምስማር
ልብዬ፡ እንቲ እለ እንቲ?” ቤለየ
ክምሰለ በዲር ለኢለአምር ለሰኣለ
እብ ሰኣል ዲብ በልሱ። ሰሚረ
ክምሰለ ምን ጸላይም ዕንታቱ
ቅዶ እግል ተአፍግር ተሐዜ
ለህሌት እንዴ ትመስል፡ “አይወ
አነ እለ አነ። ልርእወ ወኢነስእወ
እግል ኢእግባእ ላኪን እፈርህ
ህሌኮ። አነ ዮም እግልከ ዲብ
ሐዜ አስክ ሱግ እግውሕት ዐልኮ
ወኢረከብኮከ። አዜ ህዬ አሰናይ
ትራከብነ” ክም ቴለቱ ገለ ሸይ
ጋሻይ ጃሪ ክም ሀ’ለ ኢቀወ።
“እንሻላህ ደሐንቱ ሚጀሬት
ኬርቱ?” ሰኣል ሻፍግ ወንሁፍ
ትሰአለየ።
ዲብ መባልስ ዓዳት ወነባሪ
ገቢልነ ዲመ፡ ዲብ ከበር እኪት
ትግብእ
ወሰኔት
“እንሻላህ
ኬርቱ?”
ሐቆመ
ቤለውከ
እኪትመ ትግብእ እሰልፍ “ኬር
ቱ” ለትብል ዘዐት ተአበድር።
እግልሚ ለፋል ኬር ወደሐን
ሰንያት ሰበት ተን። ሐሬ ላኪን
እተ እንገዖለ ከበርከ እንዴ
ሐለፍከ፡ ናይ ጋድእ ልግበእ
ወናይ ፈርሐት ለአማን ተአከብር።
ሰሚራመ “ኬርቱ ወኬርመ ኢኮን
ዐመረ” እንዴ ትብል አንበተት
እግሉ። ዑመርመ፡ “አ---ሀ---ኬር
ወደሐን አስክነ ወሸር ወብቆት
አስክ ሰብአን“ እንዴ ልብል፡
ለክልኦት ሻፍቃም ሐወጅቡ እንዴ
ወቅል ወልድህር እግለ፡ ለሰሚረ
ማጽአት እ’ቡ ለህሌት በሐሪቱ
ለኢተሐጸበት ከበር ሐዲስ እግል
ልስመዕ እዘኑ እንዴ ቃፈረ አርቀ።
ሰሚረ ፍንጌ ከሌዕ ወእትፍእየት
ውሻል ጋብአት እንዴ እንተ፡
ለእብ ጸሓይ አዳሕየት ሕፍን፡
ክምሰለ ምን ቀበት ሰልሰለ
ወርምዴት ሻፍቀት ለተንክር
ዒን ማይ ጭሩይ ወቅዙር፡ ምን
ቀበትለ ጽልሙ ክሕለት ድቅት
ለመስል ሸምለ ጭገር ዑመር፡
እ’በ ሐዌት ል’መት ሸ’በት
ልትረኤ ዲቡ ለዐለ መላትሑ
ትትደራገግ ምኑ ለዐለት ለህበት
ጭሪት፡ እበ ማይማዮ ለመስለ
አጬብዓተ እንዴ ትሸልት ምኑ፡
ንየተ ሐጭረትከ ክምሰለ በዲር
ለኢተአም’ሩ፡ ክምን አጭፋር
እገሩ አስክ ለሃሚት ረአሱ
እምበል መንቀሞ ትፋጠነቱ።
ዑመር
ላኪን፡
ለክም
ለውሐት በርደት ምን ተላጀት
አርቡዕ 01 ፌብራይር 2017

ፋግረት ጠዋስሱ ለዐለ አጫቤዕ
ፈተይቱ ሰሚረ ልቡ ከበር
ቅርጢጥ ወዴ ምንመ ዐለ፡
ለትወትእ እ’ቡ ለህሌት ሰበብ
ላኪን፡ መትፈራግ እግሉ አበ።
ለእብ ድብዱብ ዲብ ዕንታተ
ልትረአዩ ለዐለ ከበር ብቆት፡
ሸካኒ ፋግር ወረአስ ኣቲ እንዴ
ገብአ ሰበት ትረአዩ፡ ትዳየገ
ወዐሎበጠ።
ሰሚረ እብ ኦሮት እንክር፡
ዑመር ምነ ብቆት እግል ልስለም
ለነስአተ
ምስዳር
ራትዐት
ክምሰልተ
እክድት
ምንመ
ዐለት፡ እብ ካልእ እንክር ላኪን፡
ለእግል ተአክብሩቡ ሓስበት
ለዐለት ከበር፡ እብ ጋናሀ እንዴ
ኢገብእ እብ አቡሀ ዋልዳየ እግል
ልትነሳእ ሕሱብ ለሀለ ትልም
ክምሰልቱ ሰበት ትዘከረት፡ አቡሀ
ለፍዕል ልፍዐሉ ወለአትካርሙ
እበ ኢከስስ፡ ዲብ አቡሀ ጀሪመት
ተአሰብት ለህሌት ሰበት መስለ
ዲበ፡
ፍንጌ-ፍንጌ
ገብአት
ከትጠማግሐት፣
አርወሐተ
እንዴ ደርገት መትከራዩ አቤት
ከሐመጣመጠት ወዋከሰት ምኑ፣
“አነ ዑመር እግል እነጄ ዲብ
እብል፡ ዑመር እግል ልቅተለኒ
ሐዘ እንዴ ቤለ አቡዬ ምን ቀትል
ህዬ፡ ለመስኡልየት ምን እግል
ልትሐመላቱ? እት ቀደም ቃኑን
ክም በጥረ ለዔማት ምን አያተ?
ለልብል ሰኣል ሐቆ ትቀደመ
ዲቡ፡ አስክዬ እንዴ ለአሽር፡
አነ እግል ልቅተለኒ ናዊ ክም
ዐለ ምን ዔጻቱ ለፈግረት ወለቱ
ሰሚረ አሰአለተኒ። ወወለቱ ህዬ
ዲብ አቡሀ አክል እ’ለ ሐሰት
ትከሜ ወጀሪመት ተአሰብት
ለልብል ጌማም አለብዬ” እምበል
እግል ሊበልቱ፣ እንዴ አከጃህ
ረከብኮ በዐለ ድቦእ እ’ለ፡ ተላይት
ሻም ል’ብዬ እንዴ ገብአኮ አቡዬ
ዋልዳዬ ዲብ ሸረክ ጀሪመት
እከርዩ ህሌኮ? ላላእ ነፍስ፡
ኤማን ውደይ ከዐዳለት ወአማን
ብለሲ! ርምሕት፡ ሚ ኤማንኪ
ትበጭብጭ ህሌት? ወለ አቡዬመ
ልግብእ ለአማን እለ ዮም አነ
ምን እሰትረ ወዑመር እብ እዴ
አቡዬ ምን መይት ህዬ፡ እግል
ትትሰተርቱ ገብእ ወለ አክ’ለ
እብ ረአሰ ደፈናሃከ እብ እገረ
እግል ትፍገርቱ? እምዬ ህዬ፡
መባጥረ እትሊ ምስጢር እሊ ሚ
እግል ልግብእ ቀድር? እዬ ተ’ሌ
ከዲብ ዐዳለት ትሽህድ፡ ወለ
ዲብ ሰፍ አቡዬ ትበጥር ከአማን
ትቀብር?” ሰሚረ ሰኣላተ ቅያስ
ሐግለ፣
ትተላሌ........
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ርቡዕ ካቲመ ካስ አፍሪቀ ቫን ሃል ክም ኢትሳርሓ ሸርሐ

እተ ሐልፌነ ሰነብት ለገብአ
ጅግረ አትጻራይ ርቡዕ ንሃየት
ካስ አፍሪቀ፡ ፈሪቅ ቡርኪናፋሶ እግል ፈሪቅ ቱኒዝየ፡ ፈሪቅ
ካሜሩን እግል ፈሪቅ ሰኔጋል፡
ፈሪቅ ጋና እግል ፈሪቅ
ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት
ኮንጎ ወፈሪቅ ምስር እግል
ፈሪቅ ሞሮኮ እንዴ ቀልበው
እት ርቡዕ ንሃየት ሓልፋም
ህለው።
እተ ዮም ሰንበት ንኢሽ
ለገብአ ትልህየ፡ ፍንጌ
ፍረቅ ብርኪና-ፋሶ ወ
ቱኒዝየ ለናይ ሰልፍ ትልህየ
ለወደው
እት
ገብኦ፡
መተልህየት ፈሪቅ ቱኒዝየ
ቀደም ዕርፍ ትልህየ ሰኔት
ለአርኡ ዐለ። ግረ ዕርፍመ
ክምሰለ ቀደሞም ምንመ
ይዐለው፡ ምን መተልህየት
ብርኪኖፋሶ
ለሔሰት
ሐረከት ወምልከት ኩረት
እበ ዛይዳሞም ዐለው።
ወክድ እግል ልትመም
ሓድ ርቡዕ ሳዐት ለገብእ
ክም
ተርፈት
ምኑ፡
መተልህየት ቱኒዝየ ሰበት
ተዐበው ኩረት ክምሰለ ትትሐዜ
እግል ልጽቦጠ ኢቀድረው።
እብ ድዱ ህዬ መተልህየት
ፈሪቅ ብርኪኖፋሶ ሰኒ እግል
ልትሐረኮ ሰበት አንበተው፡
እት ከጥ 18 ለረክበወ ፋውል
እግል ልትነፍዖ እበ ቀድረው።

ምን ድዋራት ከጥ ለሼተወ
ኩረት እብ ድገለባይ እንክር
ቦርተ ቱኒዝያ እት ሸግዒት
ትወሸቀት።
ግራሁ እት ናይ 5 ደቂቀት
ፈርግ፡ ክሎም መተልህየት
ቱኒዝየ ኮርነር ሰበት ረክበው፡
መርባቶም እግል ለአስኖ እት
ለሐዙ፡ እት ኣፍ ጎል ብርኪኖ
ፋሶ ትከምከመው። ኩረት
ምን ኮርነር አስክ ሜዳን
ሰበት ፈግረት፡ መተልህየት

ቱኒዝየ አብጽሐየ እብሊ ህዬ
ትልህየ 2 እብ 0 ተመት።
ግ’ራ እ’ለ ትልህየ እ’ለ
ለተሌ ትልህየ ፍንጌ ካሜሮን
ወሰኔጋል ዐለት፡ እ’ለ ትልህየ
እ’ለ ሰኒ ወአማን ግርመት
ኩረት እግር ለአርኤት ዐለት፡
ምስለ ቀደመ ገብአት ለዐለት
ትልህየ ትርእየ እት ህሌከ
መተልህየት ፈሪቅ ሰኔጋል
ንኣይሽ ምናተ ኩረት ሰኒ
ለመሉከ ሰበት ዐለው ትልህየ
እምበል አግዋል 0 እብ 0
ተመት። እብሊ ህዬ ክሉ
ለትሀየበ ወክድ እቱ ጎል
እግል ልእቴ ሰበት ቀድረ
ትልህየ እት ሪጎሌ ተዐዴት፡
እብ ሪጎሌታት ህዬ ለሰአየት
ዐለት እቱ ፈሪቅ ሰኔጋል 4
እብ 5 ትቀለበ ከምን ካስ
አፍሪቀ ሰነት 2017 ሸንጠቱ
ረፍዐ።
ዮም ሰንበት ዐባይ ለገብአ
አተላላይ ጅግረ ርቡዕ ንሃየት፡
ሐቆ ሰነት 1982 ካስ እግል

መደርብ
ፈሪቅ
ማን
ዩናይትድ ለዐለ ሉዊስ ቫን ሃል
እብ ወሳእል እዕላም ለጠለቀ
“ምን ደረቦት መተልህየት
ትሳርሐ” ለልብል ከበር ሐሰት
ክም ቱ በሊስ ሀበ እቱ።
ልዊስ ቫን ሃል መደርብ
ወጠንያይ ፈሪቅ ሆላንድ
ክምሰልሁመ መደርብ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ለዐለ ቱ።እትሊ ወክድ
እሊ እት ዕርፍ ለህለ እት ገብእ፡ ምን ገሌ ፍረቅ ህዬ ናይ ሽቅል ጠለብ
ቀርብ እቱ ክም ህለ እብ ዋድሕ ምስል ቢቢሲ ለወደየ መቃበለት እተ
አፍሀመ።
እግል ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እግል 103 ትልህያታት ለመርሐ ልዊስ
ቫን ሃል እት 54 ትልህየ ልትዐወት እት ህለ፡ እት 25 አክል ሕድ ፈግረ፡
እተ ተርፈየ ትልህያታት ህዬ ቅልብል ለረአ መደርብ ቱ።
እሊ እግል 26 ሰነት እብለ ምህነት እለ ምስል ለትፈናተ ፍረቅ ለከድመ
በዐል መቅደረት መደርብ፡ እት ፈሪቅ አያክስ አምስተርዳም ለሔሰ ወክድ
ሑሉፍ እት ገብእ፡ እንዴ አትለ ህዬ እግል ፈሪቅ በርሰ ክምሰልሁመ እግል
ፈሪቅ ባየርሙኒክ ወአልከማር ለዐለማመ ቱ። ወጠንያይ ፈሪቅ ሆላንድ
እት ጅግራ ካስ ዐለም ሰነት 2014 ሳልሰይት ደረጀት ክም ጸብጥ ለወዳ
ህቱ ቱ።
እት ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ክም መደርብ ለሸቀ ቫን ሃል ክልኤ ሰነት
ዐውቴ ለኢረአ እተን ክም ዐለየመ ልትሸረሕ።
ህቱ እት ሰነት 1994/1995 ሻምፕዮን ፍረቅ አሮበ ምስል ፈሪቅ
አያክስ አምስተርዳት ለነስአ እተ ሰነት ምንመ ዐለት፡ ምስል ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ እንዴ ገአ ለትዐወተ እተ ካስ ኤፍ.ኤ ዝያድ ለረይሐት ክም
ዐለት ለአፍህም።
እት ሆላንድ መትመዳድ ሰኒ ለበ ጀሪደት ቴሌግራፍ ምስለ ለወደየ
መቃበለት እተ ክምሰለ ሸርሀዩ “ለሐልፈ ወርሕ ፈሪቅ ቫላንስየ እግል
ልደርብ ጠለብ እቅሩብ እቱ ክም ዐለ ወደሐ።
እት ሰነት 2014 እግል ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ልደርብ ለአንበተ ቫን
ሃል እት ናይ ዐለሞት ዘበኑ አስክ እለ ምስል ለትፈናተ ፍረቅ እንዴ ገብአ
7 ካስ ክም ነስእ ወደ።

ሜሲ ምስል ፈሪቅ በርሰ እግል ለሀሌቱ

ብርኪኖ ፋሶ እሊ በክት እሊ
እንዴ ትነፍዐው ኩረት እት
መሉ ቦርተ በጽሐው፡ ቦርቴሌ
ምን ጎሉ እንዴ ፈግረ ምን
ከበተዮምመ
ሐቴ
እግል
ለአውቄ ኢቀድረ፡ ኩረት መሌ
ለዐለ መተልህያይ ብርኪኖ ፋሶ
እምበል ጌድኣይ እት ሸግዒት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 05

ልንሰእ ናድል ለህለ ፈሪቅ
ጋና እብ መተልህየት ጆርዳን
ኣዬው
ወአንድሬ
አዬው
እንዴ ትሰደ 2 ጎል ረክበ፡ክም
ፍገሪት እሊ ህዬ ፈሪቅ ጋና
እግል ፈሪቅ ዲሞቅራጥየይት
ጀሙሁርየት ኮንጎ 2 እብ 1
ቀልበ።
እግል ሱሳይት ኢነቱ እብ
ትሉሉይ እት ርቡዕ ንሃየት
ካስ አፍሪቀ እግል ልብጸሕ
ለቀድረ ፈሪቅ ጋና፡ ናይ 35
ሰነት ጽምእ ካስ ኣፍሪቀ እግል
ለአርዌ ስቱት ክም ህለ እብ
ገበይ መደርቡ ሸርሐ።
ሰቡዕ ዶል ካስ አፍሪቀ
ለነስአ ፈሪቅ ምስር ህዬ ምስል
ፈሪቅ ሞሮኮ እተ ወደየ
ትልህየ እብ ያለጢር እት
ኣክር ደጋይግ እንዴ ትቀየረ
ለአተ መተልህያይለ ፈሪቅ
ዓብደል ምንዕም ለኣተዩ ጎል
እቡ እንዴ ትሰዴት
እት
ርቡዕ ንሃየት ሐልፈ።

ኮከብ
መተልህያይ
ፈሪቅ በርሰ ሊዮኔል ሜሲ፡
ምን ፈሪቅ በርሰ ክም
ኢፈግር ለአከደት ሐዳስ
መፋሀመት እግል ልውዴ
ክም ቀርበ ትሐበረ።
እብ አሳስ ወሳእል
እዕላም ስፓንየ እሊ ወድ
29 ሰነት ላቱ ሜሲ፡
ምስል በርሰ ለህሌት እግሉ
መፋሀመት እግል ትትመም
18 ወርሕ ተርፈ ህለ።
ህቱ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ፈሪቅ
በርሳመ እግል ኖሱ እት ሜዳን ኖ
ካምፕ እግል ለሀሌ ለአትሳጅዑ
ክም ህለ ደይሊ ሜይል ሐበረ።
እሊ ሐጪራይ ብጥረት ለቡ
ሜሲ እግል ሳምን 365,000

አርቡዕ 01 ፌብራይር 2017

ፓውንድ እት ልትደፍዕ አስክ ሰነት
2022 ምስለ ፈሪቅ እግል ልተልሄ
ለትሰምሕ እግሉ መፋሀመት እግል
ልፈርም ልትዳሌ ህለ።
እሊ እግል ሜሲ እተ ፈሪቅ
እግ’ለ 12 ሰነት ወሰር እግል
ልጽናሕ ልትሳስዔ ለህለ ፈሪቅ
በርሰ እግል ኔይማር ወስዋሬዝማ
ክም አፈረማቱ ልትሀደግ።

ገጽ 11

መሓመድ ዳፍላ

ለኢትፈትሐ መስአላት

ሃይድስፊል፡ እት ደዋይሕ
ሮጂስተር ኒውዮርክ ለትትረከብ
ንኢሽቲት
ወአሀምየት
ዐባይ
ለኢትትሀየበ ቂሾትተ። እበ እት 31
ማርስ 1848 ለሳደፈየ ሓድስ ላኪን
አልበብ ብዝሓም ክም ትስሕብ
ገብአት ወተአመረት።
እት11 ፌብራየር1848፡ ኦሮት
ፎክስ ለልትበሀል ሸቃላይ እዳረት፡
ምስል እሲቱ ወክልኤ ወለቱ እት
ሃይድስፊል እንዴ መጸ ቤት አጀረ።
ለቤት ለህቱ አጀረየ እብ ኔብረተ
ቂሾት ክም ጅኑን ለሳክነ ሰበት
ትትአመር ለኣትሀ ነፈር አለቡ።
ፎክስ ላኪን፡ ለብሂላት እሊ
እዝን ጽምት ሀበዩ ወላመ እጃረ
ረኪስ ሰበት ዐለ ቤቱ አጀረ
ወሰክነየ። ምናተ ምነ ላሊሀ ሰልፍ
እግል ልቅሰን ኢቀድረ። እት
ምስካብ አዋልዱ አክራን ወሐረካት
ሰበት ሰምዐ ዒንለ አክራን እግል
ለአመርዴ እት ቀበት ወበራለ
ቤት ተፍቲሽ አንበተ። እተ ሰልፍ
ለእሉ ሰምዕ ዐለ አክራን ድሁር
ወፍሬሁ
ለኢልትፈረግ
ዐለ።
ምስል ወቅት ላኪን ለአክራን እት
ልትወቀል ወስካብ ለከልእ እት
ገብእ መጽአ።
እትዮም 31 ማርስ ሳዐት 9፡
00 ናይ ላሊ፡“ርድኡኒ” ለትብል
ክርን እብ ዋድሕ እግል ትደጋገም
አንበተት።
ለምን ስካበ ትነፈዘት ንኢሸቲት
ወለቶም ካቲ፡ “እንተ ስካብ ከልአኒ
ለህሌከ እንዴ ክምሰለ አነ እወድየ
ውዴ” እት ትብል እብ እደየ ሰለስ
ዶል አጣቅዐት። ሐቆ ከም ካልኢት
ህዬ ሰለስ ዶል አጣቅዐ። ሐቆ

እለ ክልኤ ሳክባት ለዐለየ ሐዋት
ሰበት ፈዝዐየ ምስለ ክርን እግል
ለአጣቅዐ ወልትፋግዐ አንበተየ።
ስድፈት እሲት ፎክስ “ዓማር
ውላጄ ተአምሩ ገብአከ ምን ገብእ
አስእለኒ” ቴለቱ። እተ ዶሉ ህዬ
ምነ እት ምግብ ለዐለት ጣውለት
አወል ሰማን ዶል አሰርሕድ ክርን
ትሰምዐት፡ ሐቆ መደቲት ህዬ
ስስ ዶል ከርክሖት ተለ ወሐቆ
ሑድ ካልኢታት ህዬ ሰለስ ዶል
ክርከሐት ትሰመዐት። እበ ሓለት
ህኑን ለጸንሐ ፎክስ ህዬ እንዴ
ኢልትፈሀሙ እብ ወቀሎት፡ “እሊ
ዕምር ረያን ወልዬቱ” ቤለ። እት
ሳልሳይት ሰነቱ ለሞተ ረያን ወልዱ
እት ፈቅድ።
ማርግሬት እሲት ፎክስ እንዴ
አትሌት “አግዋርነ ምን ንትላኬ
እግል ትትሃጌነ ትቀድር?” እት
ትብል ትሰአለቱ። ህቱመ እሻረት
አይወ ክልኤ ዶል ከርከሐ እግለ።
ሐቆ እለ ማርግሬት እብ ሰዐይ
እንዴ ፈግረት አግዋረ ትላኬት፡
አግዋር ክሎም ትጀመዐው ወቀሽ
ናይለ ቂሾት ለዐለ ሬፈልድ ምስል
እሲቱ መጽአ። ለቀሽ ህዬ “አዳም
ምን እንተ አስእለነ” ቤለዩ።
እሻረት ላኪን ኢትሰምዐት። ሐቆ
እላመ ለቀሽ “ጠይብ ቀሪን ሐቆ
እንታመ አስእለነ” ደግመዩ። ሐቆ
እለ ክልኤ ከርከሐት ትሰምዐየ
። ሐቆ እለ አስክ ሰር ላሊ እብ
አሻይር ምስሎም ልትፋሀም ሐቆ
ጸንሐ ሰር-ላሊ በደ ምኖም። ቅሰት
ናየ ቤት ክም ሰምዐት ቀድራይ
ተለፓዚ(ዓልም አልቄብ) ለዐለ
ዲስለር ሃርት እተ ቤት እንዴ

መጽአ፡ ምስል መሻቂቱ ለለአትሐዜ
ተፍቲሽ ወደ። ስድፈት እት ምግብ
ሽቅሎም
ለክርን እብ ዋድሕ
አንበተት። አግዋርመ ክም እዩዶም
ትጀምዐው። ጃውል ለልትበሀል
ደረሳይ
ናይለ በዐል ቅድረት
ዕልም አልቄብ፡ እግለ አሻይር እት
ሐርፍ ለቀይር በሰር መሀዘ። እብ
ፈድል ምህዞ ጃውል፡ ህዬ ለቀኒመት
ቻርለስ ሮዛና ክም ልትበሀል፡ ወድ
31 ሰነት በዐል ዕያል ወአብ ሐምስ
ው’ላድ ክምቱ፡ ቀደም ሐምስ ሰነት
እት ቤት ክም መጽአ አክል ሕድ
ሰር ላሊ አብ ጀአረት ክም ትቀተለ
ወምስሉ ለዐለ ማል ክም ትዘመተ
አመረው። “ቄትላይከ እት እድንየ
ሀለ?” ክም ቤለዉ፡ “አይወ” ምንመ
ቤለ ምን ክምቱ እግል ለአስእል
ላኪን ኢሐዘ። እብ ድግማን ክም
ተሐሰበዉ ህዬ፡ እብ ሐጪሩ “
ቄትላዬ እፈትዩ ። እትለ ለህሌኮ
እተ አካን ክም መጽአ ፍርዱ
እግል ልንሰእቱ። አዜ ዐይብኩም
ግናዘትቼ እትለ ቤት ሰበት ህሌት
እብ ንቡር ቅበሩኒ” ቤለዮም።
ኔብረት ናየ ቂሾት ምስል ቀሾም ላቱ
ዲስለር ሃርት እንዴ ገብአው፡ እግለ
ግናዘት ልርከቦ እት ሓዚ ገብአው
ምናተ እግል ልርኮበ ኢቀድረው።
ለግናዘት እብ ኢርክበቶም ህዬ
ረአይ ናይለ አንፋር እትለ ቀድየት
ሰር-ሰር ገብአ።
እተ አተላላየ አምዔላት ለክርን
እግል ዶሉ ምንመ በዲት፡ ሐቆ
ሳምን ላኪን ሐሩቀት ለትሓበረት
እተ ወለተአፈርህ እንዴ ገብአት
መጽአት። እብሊ ህዬ እግል ሰር
ሳዐት አተላሌት። ግራሁ ላኪን
ኢትሰምዐት።
ዐድ ፎክስ ሐቆ እለ እተ እግል
ልምበሮ ኢሐዘው ። ምን ክለ
ለቀርየት ህዬ ለጅአው። ህቶም
ምንመ ለጅአው ለቅሰት ላኪን
እብሊ ይአክተመት። እት ሰነት
1904 ጂሚ ስቲዎርት ለልትበሀል
መጋውል፡ እግለ ቤት ኩለ እንዴ
አውደቀየ ምን ሐዲስ እግል ልብነየ
ክም አንበተ፡ ግናዘት እት 31
ሰነቱ ለትቀተለ ሻብ ረክበ። እብ
ገበይ ህዬ ክም ልትቀበር ገብአ።
ለመስአለት ላኪን ኢትፈትሐት።

ቅሰት ሱረት
እት መዲነት ሮመ፡ እት ኦሮት
ህዳይ
ለሐስለትተ።
መርዓዊታት
ወመሳኒት ሱረት እግል ልንስኦ እት
ቀደም ካሜረት በጥረው። ለእግል
አገረሞተ ስወር ለዐል ወተሐት
ልብል ለዐለ መሰውር፡ዳለው እንዴ
ቤለ፡ ምስለ ጭቅጠትለ ካሜረት ምንለ
እተ ዓርግ ለዐለ ጣውለት ምድር
ሀጽፈ። ለናይለ ዶል ለሀ ሱረት ህዬ
ክእነ እለ እንርኤ ህሌነ ፈግረት።
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ክእናመ ሀለ
እሊ እትለ ሞተር-ሳይክል ጽዑን እንርእዩ ለህሌነ ነፈር፡ ኢድጋርዶ
ፊላስኪዝ ለልትበሀል ምስል ሞተር-ሳይክል ዐደዱ ለሐልፈ ሻም ለቡ
ወድ ሜክሲኮቱ። ኢድጋርዶ እለ ሱረት እግል ዝክረት አው ህዬ እት
በገሱ እት ህለ ኢኮን ለትሰወረየ። ህቱ ቀደም እለ ሱረት እብ ክልኤ
አምዕል እብ ሓድስ ሞተር-ሳይክል ሞተ። ዐዱ እግል ኢድጋርዶ ምስል
“ማሪን ፍዮነራል ሆም” ለትትበሀል መአሰሰት ህዬ እብሊ አስሉብ እግል
ልትቀበር ትፋሀመው። ከለሱረት እለ ክም ሞተ እብ ጠለብ ዐዱ ለትሸቄተ
በሀለትቱ።
መመቅረሓይ ሽቅል እት መዲነት ሳን ኹዋን ልትትረከብ መአሰሰት፡
እሊ ፍንቱይ አስሉብ ቀብር እት ልትለመድ ገይስ ክም ሀለ ቱ ለለሐብር።
ክም ተአምርተ እሊ ህዬ እተ ሐልፈት ሳምን እብ አሳስ ጠለብ ዐዱ፡
እግል ኦሮት እት ፖርቶሪኮ እብ ጠልገት ለትቀተለ፡ ፈርናንዶ ኺሱስ
ለልትበሀል ሻብ፡ እግል ኦሮት እብ ራፕ መሽሁር ላቱ ነፈር ተምሳል
በሀለት፦ልባስ ሔልየት ራፕ ወእት አፉሁ ስጃረት እንዴ ወደው ክም
ቀብረዉ፡ ምናተ ገሮቡ እብ ሐድ 15 ጠልገት ቡሾዕ ሰበት ዐለ እግል
መባስዕ እግል ልሕቦዖ ክም ተዐበው ሸርሐው ልብል። እሊ ለመድ ምን
ሜክሲኮ ወኬንመ እት አሜርከ እብ ብዝሔ ልትርኤ ክም ሀለ ወዘባይኖም
እት በዝሖ መጽኦ ክም ሀለው ኢሰትረ ለመመቅረሓይ መአሰሰት “ማሪን
ፍዮነራል ሆም”።

እብ ስድፈት ቱ ገብእ?
ባስም በሺር ለልትበሀል ኔብራይ
መዲነት ናብሉስ ላቱ ፈለስጢኒ
እግለ እብ ሕማም ከላዊ ልትዐዘብ
ለዐለ ምዕባዩ ላቱ ሑሁ ሐቴ
ክልኦቱ እግል ልትበረዕ እግሉ እት
ዕያደት መጽአ።
ደካትረለ ዕያደት እት ባሲም
ፈሕስ ክም ወደው ለኢትጸበረወ
ሓጀት
ጸንሐቶም
። እግል ሑሁ ምን ዐዛብ ለባልሕ
ወርሑ እት ሰር ልካሬ ማጽእ ለዐለ
ባሲም፡ እንዴ ኢደሌ በዐል ሰለስ
ዑፊያት ክንከላዊ ጸንሐ። እብሊ ህዬ
ለዝያደት እግል ሑሁ ሀበ ወህቱ
ክም አዳሙ እብ ክልኤ ክንክልኦቱ
ነብር ሀለ። አመተ ኢነአምር እት
ሰኔት ለሀበነ!!
እት ሸሀር ዩንዮ ሰነት 1980፡
ወድ አምሪከ ላቱ ሮበርት ደቪድሶን
ምነ ትዘልም ለዐለት ዝላም እግል
ልህረብ፡ ዐጀለቱ እብ ሸፋግ እት
ሸዋርዕ ኦክቶን ውላየት
ኢንድያና ልትገናቤ ዐለ።
ስድፈት ላኪን ለእተ
ጽዑን ዐለ ዐጀለት ወለት
ዐስተር ሰበት ዘብጠተ፡
እብ ቀፋል እት ምድር
ሀርበጠ።
እግል
አርወሐት
ሮበርት ለአድሕኖ ለዐል
ወተሐት ልብሎ ለዐልው
ሸቃለ አድሐኖት ርሕ፡
ለተአትሐዜ
ሰዳይት
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ምንመ ወደው እግሉ እግል ልድሐን
ኢቀድረ። እት ኣክር እግል ግናዘት
ሮበርት እተ እስዓፍ እት ለዓርጎ፡
ምን አየ መጽአት ለኢደሌት፡
ልባስ ጸሊም ለላብሰት ሸክል እሲት
ለበ ምጽአት ወእት ረአስ ግናዘት
ሮበርት ደዐ ወዴት። ለወክድ እሊ
ሮቦርት ፈግ እንዴ ቤለ፡ “ዐጀለትቼ
አያ ህሌት” ቤለ ወእግለ ፉጁኣም
ለዐለው ሸቃለ አድሐኖት-ርሕ
እንዴ ሐድገዮም እት ዐጀለቱ
ትጸዐነ ወገበዩ አተላለ።
ላመ በዐል ልባስ ጸሊም
ላተ እሲት ክመ ምጸአተ አመተ
ኢተአመረት
ምን
ዕንታቶም
በዴት። ለሸቃለ ምን ድንጋጾም
ክም ሐሶሰው፡ እግል ሮበርት
ዐረዉ፡ ህቱ ላኪን ክምሰል ማይት
ለይጸንሐ ምስል ታመት ዐፍየቱ
እት ለሐሌ ልሄርር ጸንሐዮም።
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