
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 05 አርቡዕ 01 ፌብርዋሪ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

ዝያረት ወዚር ካርጅየት ፈደራልየት ሩስየ እት ኤረትርየ

እብ ወዚር ካርጅየት ሰርጌ ላቭሮቭ 
ለልትመረሕ፡ ናይብ ወዚር ሕስር ካርጅ 
ሚስተር ሚኻኤል ቦግዳኖቭ ለብእቱ 
ውቁል ወፍድ ፈደራልየት ሩስየ፡ ዲብ 
ኤርትርየ ዝያረት ሽቅል እግል ሊዴ፡ 
ዮም 26 ጃንዋሪ፡ እድንያይ መከረይ 
ጥያራት ባጼዕ አተ።

ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ሀዬ እግለ 
ልኡክ እት ቃዐት ሀገር እንዴ ትከበተ 
ሀድገ ምስሉ።  ርኢስ ኢሰያስ፡ ዎሮ 
ለቅጥበ እድንየ እግል ትትከወን ለዐለ 

ሕልም ክም ኢተዐወተ እንዴ ዘክረ፡ 
እሊ ንዛም እሊ ለቀደም እለ እድንየ 
እት መሻክል እንዴ ከረ ለዐመ፡ ተእሪክ 
እስትዕማር ወግብርነት ክምቱ ወእግል 
ዐለም እት ብቆት ሻመ ክም ሀለ እንዴ 
አብረሀ፡ ምን እለ ለተአኬ ብቆት 
እግል ትምጸእ ሰበት ትቀድር ገባይል 
ክሉ እብ ሕበር እግል ልትጻገም ክም 
ወጅብ ሸርሐ። 

ርኢስ ኢሰያስ እምበል እሊመ፡ 
ሐርብ ዩክሬን መሰል ወደንጎበ ናይለ 

ዐሚም ወገዲብ እግል ተአስሐብብ 
ልትሸቄ እለ ለጸንሐ ስያሰት ሽንኪት 
ክምቱ ወደሐ። 

ወዚር ላቭሮቭ እብ ጀሀቱ 
ሐርብ ዩክሬን፡ ሐርብ ፍንጌ አሜሪከ 
ለትመርሖ ድወል ምውዳቅ ወሩስየ 
ክምቱ ሐበረ። እሊ ሐርብ እሊ ደዓም 
ለአንበተ እንዴ ኢገብእ ምን ሰነት 
2014 ልዳለው እግሉ ክም ጸንሐው  
ሜርሐት ምውዳቅ ጸሓይ ኖሶም - 
አስክ ሜርሐት ጀርመን ወፈረንሰ 

ለለአመው እቡ ክምቱ ለወደሐ ወዚር 
ላቭሮቭ፡ ሩስየ ለሐርብ እብ ሰላም 
እግል ልስከብ መባደረት ምንመ ነስአት 
ምስል ስትራቴጂያይ መሳልሖም ሰበት 
ኢጌሰ፡ ገበይ ሰላም እንዴ ሐድገው 
ሐርብ እት ለአትሳውሮ ክም ጸንሐው 
አፍሀመ። 

ሚስተር ላቭሮቭ እንዴ አትለ፡ 
እግል እንሳንየት ለነፌዕ ራቴዕ 
እድንያይ ንዛም እግል ልምጸእ 
ሩስየ ወኤረትርየ ምስል ብዕዳት 20 
ደውለት ለአቄመያሀ ዕልብ አንፋረ 
እት በዜሕ መጽእ ለሀለ መጅሙዐት 
‘መሳኒት ሜሳቅ መጅልስ ቅራን’፡ 
መውቀፈ እግል ለመነዘመት ክም 
አተበተት አፍሀመ።

እት ዕላቀት ክልኢተን ለድወል 
ሀዬ ዐዱ ሰዳይት እቅትሳድ እግል 
ተዓቤ፡ እት መጃላት ተዕዲን፡ እት 
ቴክኖሎጂ ሐብሬ፡ ሐርስ፡ ብንየት 
ተሕትየት፡ ድፈዕ፡ ምናሕ ተዕሊም፡ 
ክስአት ረአስማል እት መሳኔዕ ዲቡ 
እግል ትስዴ ለሀሌት እለ ንየት ወደሐ። 
ርኢስ ኢሰያስ ሀዬ እሊ መጃላት እሊ 
ኤረትርያመ አውለውየት ለተሀይቡ 
ክምቱ ወእግል ልትዐወት ክም ትሸቄ 
አከደ እሉ። 

እት ደንጎበ ለውፋቅ ለትበጸሐ 
እቱ መጃላት ክልኢተን ለጀሃት እብለ 
ረበሐ ምነ ገበይ እግል ጠወሮቱ፡ እት 
ወክድ ቅሩብ መፋሀማት ወልቃኣት 
ንዙም እበ ከስሶም ሀይኣት እግል 
ልትአንበት ትፋሀመው። 

ወዚር ላቭሮቭ እብ ተውሳክ፡ 
እት ወሬሕ ጁላይ 2023 እት 

ሴንት ፒተርስበርግ - ሩስየ እተ 
ገብእ እጅትመዕ ሜርሐት ድወል 
አፍሪቀ ወሩስየ ርኢስ ኢሰያስ እግል 
ልሻርክ ሰእየት ክም ቡ አብረሀ። 
ሐቆ እሊ ወዚር ላቭሮቭ፡ ወዚር 
ካርጅየት ኤረትርየ አሰይድ ዑስማን 
ሳልሕ፡ ጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ 
ገብረአብ፡ ወዚር እዕላም አሰይድ የማኔ 
ገብሬመስቀል እንዴ ተለዉ ትምሳል 
ፑሽኪን በጽሐ ወአክሊል ዕምቦበ ከረ። 

ውቁል ልኡክ ፈደሬሽን ሩስየ 
ዝያረቱ እንዴ አትመመ እንዴ 
ኢልትሳረሕ ወዚር ዑስማን ሳልሕ 
ወወዚር ሰርጌ ላቭሮቭ እብ ሕበር እተ 
ሀበዉ ሙእተመር ሳሕፊ፡ ዐለምነ እብ 
ሰኒ ስድት መርሐለት ተሐልፍ ሰበት 
ህሌት ለዝያረት ምስለ መርሐለት 
ትትረኤ እንዴ ህሌት አሀምየት ዐባይ 
ክም በ ወደሐ። 

ለልኡክ እት መጣር ባጽዕ 
ለአተያተ ወዚር ካርጅየት አሰይድ 
ዑስማን ሳልሕ፡ ጌምያይ ርኢስ አሰይድ 
የማኔ ገብረኣብ፡ ወዚር እዕላም አሰይድ 
የማኔ ገብሬመስቀል፡ ወዚር ርዝቅ 
በሐር አሰይድ ተወልዴ ቀላቲ፡ ቃኢድ 
ቅዋት በሐር ሜጀር ጀነራል ሑመድ 
ካሪካሬ፡ ቃኢድ ቅዋት ጀው ሜጀር 
ጀነራል ተኽላይ ሀብተስላሴ፡ ሓክመት 
አቅሊም ቅ/በ/ቀየሕ አሰይደ አስመረት 
አብረሀ፡ ሀይአት አርካን ቅዋት በሐር 
ኮሎኔል መልኣኬ ተኽለማርያም፡ 
ለብእቶም ውቁላም ሰብሰልጠት 
ሕኩመት ኤረትርየ ክምሰልሁመ ሰፊር 
ሩስየ ዲብ ኤረትርየ ሰፊር ሊጎር ሞዝጎ 
ትከበተዎ።

አስመረ፡ ጌማም ሽቅል ውዛረት ሐርስ ገብእውዛረት ሐርስ፡ እት ዮም 26 
ወ27 ጃንዋሪ ናይ ሖል ጌማም ሽቅል 
ዲብ አስመረ ወዴት።

እብ አሳስለ ትቀደመ ተቃሪር፡ 
ዲብ አራዲ ሐርስ ወምኑ በረ ለገብአ፡ 
ዲብ መሸፈል፡ ጋድሞታት ወመሐዛት፡ 
ዝያድ 50 አልፍ ወራታት ሕፍዘት 
ማይ ወትርበት ምንመ ትሸቀ፡ ምስለ 
ዐለ በርናምጅ ዶል ልትርኤ መረ 
ድሁር ክም ዐለ ተሐበረ።

ምንለ እግል ልትሐረስ ስታት ፋግር 
እግሉ ለዐለ ሐድ 512 አልፍ ሄክታር፡ 
ዝያድ 96 ምእታይት ክም ተሐረሰ፡ 
ምኑ ህዬ 84 ምእታይት አካል፡ 7 
ምእታይት ቅርጡጥ፡ 9 ምእታይት ህዬ 
አዝርአት ዜድ ክም ትዘርአ ተሐበረ።

እተይ አካል ምስለ ሐልፈት ሰነት 
ዶል ልትርኤ እብ ሐድ 9 ምእታይት 
ምንመ ወሰከ፡ ዲብለ ምን ሄክታር 
እግል ልትረከብ ለወጅቡ ላኪን ጅህድ 
ትሩድ ልታኬነ ክም ህለ ትጌመመ።

ዲብ ዐማር ሐምሌ ወፍሬታት፡ 
ዝያድ 22 አልፍ ሄክታር ሐምሌ፡ 
ዝያድ 4,600 ሄክታር ህዬ ፍሬታት 
ክም ትዘርአ ልትሐበር ዲብ ህለ፡ 
እምበለ ዲብ ሕዱድ-ሒን እብ ሰበብ 
ሕዲነ ዝላም ለዐለ ሕዲነ ቀረቦት 

ሕዱድ አጅናስ ሐምሌ፡ ሰነት እብ 
ግዲደ ካፊ ሐምሌ ወፍሬታት ክም ዐለ 
ትሸርሐ።

ዲብ ርዝቅ ንዋይ፡ በሰር ጥዉር 
አትዳቃል ሔዋን ፍገሪት እግል ለሀብ 
ክም አስተብደ፡ አስክ እለ ህዬ እትለ 
ሰነት ጎነ እት ዝያድ 1,500 ሐ-ጋሙስ 
አትዳቃል ክም ገብአ፡ ወዲብለ መጽእ 
እብ ለትወቀለ እግል ልትሸቄ ዲቡ 
ክምቱ ተሐበረ። እብ ዓመት ህዬ ዐደድ 
ሐ ጋሙስ እብ 11 ምእታይት ክም 
ዐበ፡ እት ዐማር ዐለፍ ንዋይ አክደር 
ነቃስ ክም ትርአ ተውዴሕ ቀርበ።

ዎሮት ምንለ እት ሰነት 2022 
ለትርአ መጋድዕ፡ ሕዳን ደወርህ 
ወሰወሲት ክም ዐለ፡ መተውበት 
ደወርህ ሰወሲት ምን ሕኩመት 
ሌጠ እንዴ ኢልትጸበሮ፡ ኖሶም እብ 
አትዳቃል ወእብ አትሐቀፎት ቤጭ 
ክም ረክቦ እልግ ልክደሞ አትፋቃድ 
ገብአ።  ዲብ ወክድ ቅሩብ ወዘዖት 
ሰወሲት እግል ለአስተብዴ ሰበት ሀዬ፡ 
ዐውል ቤጭ ወደወርህ እግል ልርከስ 
ክም ልትስኤ ተሐበረ።

ብዝሔ ቀፋፊ ንህብ ምስለ 

ለሐልፈት ሰነት ዶል ልትርኤ፡  ምን 
34 አልፍ ዲብ ሐድ 39 አልፍ ክም 
ወሰከ፡ እትለ መጽእ ህዬ ሽቅየት 
ወወዘዖት ቀፎ-ሰሙይ እብለ ትወቀለ 
እግል ልትከደም ዲቡ ክምቱ ተሐበረ።

ዲብ መጃል ዓፍየት ንዋይ፡ እምበለ 
ዲብ ገሌ ድዋራት ዐድነ ለትርአ ሞት 
እንሰ፡ ብዕድ ለለአስፍ  ሕማማት ክም 
ኢዐለ፡ ምናተ፡ ዲብ ሕዱድ ድዋራት 
ሕዲነ ፍድኢት ወደወ ሰበት ዐለ ዲብለ 
መጽእ እግል ልትሰያሕ ትጠለበ። እብ 
ዓመት ሐድ 1.1 ሚልዮን ረአስ ደወሪህ 
ልትፈዳእ እት ህለ፡ ዝያድ 383 አልፍ 
ረአስ ምን ንዋይ ህዬ ሕክምነ ረክበ።

እትለ ሐልፈት ሰነት፡ እምበለ 
ዲብ ድዋራት-ሕዱድ ናይ አቅሊም 
ጋሽ-በርከ ለትረአ ዐምበጠ-ዕጨይ፡  
ለተአስፍ ዛህረት ባልዒን ክም ኢዐለት፡ 
ዲብ ግረህ ሐረስቶት ለልትርኤ ባልዒን 
ወሕማማት እግል ዳፍዖት ህዬ፡ በደል 
አስማም እብ ገበይ ጠቢዐት እግል 
በደሎቱ ልትከደም ክም ህለ ትሸረሐ።

ዲብ ደንጎበ መሻርከት፡ ሻፍግ 
ዐቦት አዝርአት-ዜድ፡ አተረዶት 
ወራታት ከምከሞት ሰዐር፡ አትናያት 

ሐርስ እምበል ጨበል እግል ዐለፍ 
ንዋይ፡ እንታጅ ለልዐቤ እቡ አሌለዮት፡ 
አስነዮት ወመራዐየት ከዛናት፡ አውሰዖት 
መክዘን-ዘርእ ድንሽ፡ አድመኖት ቀረቦት 
ፍድኢት ወደወ ንዋይ፡ ክምሰልሁመ 
ቀረቦት ጣቀት እግል ልትአከድ እግል 
ልትከደም ትፋነው።

ወዚር ሐርስ አሰይድ አረፋይኔ 
በርሄ እትለ አስመዐየ ከሊመት፡ ሕፍዘት 
ትርበት ወማይ፡ መትነፍዖት ሕሩይ 
አዝርአት፡ አውሰዖት ዐማር ቅርጡጥ 
ወአዝርአት ዜድ፡ ከምከሞት ሰዐር፡ ምን 
አሐ ዐድነ በቃዐት  ለቡ ውህር ሕርየት፡ 
ተወቦት ወጠወሮት ደወርህ አፍያት፡ ተወቦት ወጠወሮት ደወርህ አፍያት፡ 
አብዝሖት ቀፎ-ሰሙይ፡ ወዝዖት ሰብ-አብዝሖት ቀፎ-ሰሙይ፡ ወዝዖት ሰብ-

መቅደረት ሐርስ ዲብ ደረጀት ድጌ 
ወእዳራት ደዋሒ፡ አውሰዖት መዳርስ 
ሐረስቶት፡ አውሰዖት ዐማር በጣጥስ-
ጥዑም፡ ዐቦት እተይ ሽፍር ጠቢዐት 
ወመዳፍዐት ባልዒን ወሕማማት፡ 
ክምሰልሁመ ናይ ፍዕል ጀርቤታት 
አትናያት እብ ለትወቀለ እግል ልትሸቄ 
ዲቡ አትፋቀደ።

ለወዚር እብ ተውሳክ፡ ዲብ 
አደቀቦት መሻረከት ሸባብ፡ አትረፎት 
ድቁብ ቀመም ድድ-ሀረሞ፡ ተውዜዕ 
ወዐማር ለትዳቀለ ዕፉን፡ ንዙም ቀረቦት 
ፍድኢት ወደወ ንዋይ፡ ክምሰልሁመ 
ሕስር ውቁል እግል ድዋራት-ረዪም 
ዲብለ ከስስ ቀድያት ተውዴሕ ዲብለ ከስስ ቀድያት ተውዴሕ 
ወፊናታት ቀደመ። ወፊናታት ቀደመ።  
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መዳልያይ፦
 መሐመድ እድሪስ 

ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ

  * ፋጥነ ኣድም 
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ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284
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ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም ግብለት፡ ከደማቱ ለአወሴዕ ህለ

ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት 
አቅሊም ግብለት፡ እትለ ሐልፈት 
ሰነት እብለ አተዩ አላት ሕክምነ፡ 
ከደማት ወዳሐት ሕማማት ክም 
ጠወረ ሐበረ።

መስኡለ ፈሬዕ ዶክቶር 
አማኑኤል ምሕረትአብ እት 

ኤረትርየ፡ እት ካይሮ ዲብ እድንያይ ዕፌ 
አክትበት ትሻርክ

ኤረትርየ እት ዮም 25 ጃንዋሪ 
እተ ትከሰተ 54ይ እድንያይ ዕፌ 
አክትበት ካይሮ ትሻርክ ህሌት።

እትሊ እብ ርኢስ ውዘራእ 
ዶክተር ሙስጦፋ ማድቡሊን 
ወወዚር ዓዳት ዶክተር ኒቪ 
ኣልኪላኒ ለትከሰተ ዕፌ፡ ኤረትርየ 

ዮም 25 ጃንዋሪ ዲብ መዲነት 
መንደፈረ እትለ ገብአ ጌማም 
እትለ ሀበዩ ሸሬሕ፡ በቃዐት 
መአሰሳት ዓፍየት እግል አደቀቦት 
እብለ ገብእ ህለ ትሉሉይ ጅህድ፡ 
ሐምስ እስብዳልየት አላት ጥዉር 
ሰበት ተዐንደቀየ፡ ሕማማት እብ 

ገበይ ሲሂለት እንዴ ተአመረው 
ልትዐለጆ ክም ህለው ወድሐ።

እትለ ሐልፈ ወሬሕ ኖቨምበር 
ለገብአት ፊራሮ ፍድኢት ሰረጣን 
ስጋድ ርሕም 93 ምእታይት 
ዕዉት ክም ዐለ ለሐበረ ዶክቶር 
አማኑኤል፡ መራዐየት ቀደም 

አፍዐበት፡ ፊራሮ ፍድኢት ድድ 
ሕማም ብሩሴላ

እት ሙዲርየት አፍዐበት፡ እት ንዋይ ወአዳም መደረት ለአጀሬ ለሀለ 
ሕማም ብሩሴላ እግል ራቀቦት ወዳፈዖት፡ ፊራሮ ፍድኢት ትሰርገለት።

ሐኪም ንዋይ አሰይድ መሕሙድ ዐብዱላሂ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ 
ሐብሬ፡ ሕማም ብሩሴለ ምን ንዋይ እት አዳም ለልዐዴ  ሕማም ቄትላይ 
ምንማ ቱ፡ እብ ፍድኢት ወነዳፈት ድዋር እግል ትከረዕ ክም ቀድር እት 
ሸርሕ፡ ዮም ዓመት ዝያድ 18 አልፍ ረአስ ምን አጣል ወኣብግዕ ፍድኢት 
ክም ነስአ ወለ ፍድኢት ዝያድ እግል ትውሰዕ ክምቱ ወደሐ።

ሻብ መሕሙድ እንዴ አትለ፡ ሰብ-ንዋይ ወሐረስቶት አሀምየት ናይለ 
ፍድኢት እንዴ ፈህመው ንዋዮም ምን ጽባብሕ  እግል ለአፈድኦ ወምስል 
ሰብ-ምህነት እግል ልትጋመው አትፋቀደ።

ብሩሴላ፡ ለኢፈልሐ ሐሊብ ወፍገሪቱ ክምሰልሁመ እብ ዋጅብ ለኢበሽለ 
ስጋ ምን እንበልዕ፡ ለልትዐዴ ኬልም ሕማም ቱ።

ደዓም’መ፡ እት ሙዲርየት አፍዐበት 35 አልፍ ረአስ ምን አጣል 
ወአባግዕ ድድ ብሩሴላ ፍድኢት ክም ነስአ ልትፈቀድ።

ውላደት ወከደማት ፍድኢት 
አጀኒት ዐቦት ሰበት አምጽአ፡ ሞት 
እም ወዐልቀት ክም ሀጎገ ሐበረ።

ዲብለ ተቃሪር፡ እብ ኤች.አይ.ቪ 
ለልትጸበጦ ሐዳይስ ዲብ 0.1 
ምእታይት ልትደሀር ዲብ ህለ፡ 
ዐደድ ሐዮት ሐማይም ቲቢ 93.6 
ምእታይት ክም በጽሐ፡ ሕማም 
መላርየት ላኪን ምስል መትቀያር 
ጠቢዐት ከህላት ሐናኒት ክም ወሰከ 
ተሐበረ።

እምበል እሊ፡ ዝያድ 1,300 
መዋጥን ዐመልያት ቅርሐት 
ወኬፍራይ ገብአ እሎም።

መሻርከት እብ ጀሀቶም፡ 
ምን ሔዋን ዲብ አዳም ለለዐዴ 
ሕማማት እግል ልትከረዕ፡ ምስል 
ውዛረት ሐርስ እብ መቅሬሕ 
እግል ልትከደም፡ ወፈዛዐት ለወቅል 
በራምጅ  እግል ልትሸቄ  ትፋነ።

ሐክም አቅሊም ግብለት 

አሰይድ ሀብተአብ ተስፋጽዮን 
እትለ አስመዐየ ከሊመት፡ ዲብ 
ልትጠወር ለመጽአ ከደማት 
ዓፍየት ወመትሰባል ሰብ-ምህነት 
ሐቆለ ሐመደ፡ ጠለባት መአሰሳት 
ዓፍየት እግል አታማም ወመሻረከት 
መጅተመዕ እግል ወቀሎት፡ እዳረት 
አቅሊም ዱሊት ክምተ አከደ።

ወዚረት ዓፍየት አሚነ ኑርሕሴን 
እብ ጀሀተ፡ ለትረከበ ዐውቴታት 
እንዴ ተሐፈዘ፡ ሕማማት እግል 
ራቀቦት እብ ዓመት፡ ዓፍየት 
እም ወግርዝ እግል አከዶት ህዬ 
እብ ፍንቱይ እብ ሕበር እግል 
ልትከደም ትፋኔት።

እት አቅሊም ግብለት፡         
1 እስብዳልየት መርጅዕየት፡ 
7 እስብዳልየት መጅተመዕ፡          
9 ዕያደት፡ 43 መርከዝ ዓፍየት 
ክምሰልሁመ 2 ክሊኒክ መራዐየት 
እም ወጅነ ህለየ።

እብ ገበይ ሰፋረተ ወጃልየታ ቱ 
ለሻረከት።

እታ ዕፌ፡ ተእሪክያይ  
ወጆቅራፍያይ መካሪት  
ኤረትርየ፡ ናይ ዓዳት ወጠቢዓት 
ኣርዛቀ ወኣንዋዓተ፡ ክምሰልሁመ 
ርዝቅ ስያሐተ ለከስስ አክትበት 

ትቀደመ።
እት ዓደት መክሰቲ ናይለ 

አስክ 6 ፈብርወሪ ለልኣተላሌ ዕፌ 
ለሻረከ ሰፊር ኤረትርየ እት መስር 
ኣሰይድ ፋሲል ገብረስላሴ፡፡ እግል 
ውቁላም ጋሻለ ዕፌ ተውድሕ 
ሀበ። 

ሼርከት ሐራት፡ እግል ዝያድ 6 ሚልዮን ሸዐብ ክድመት ሀበት
ሸሪከት መዋሰላት ሐራት 

መትመዳድ በራምጀ እንዴ 
ወሰዐት፡ ደዓም እግል ዝያድ 
6.3 ሚልዮን ሸዐብ ክድመት 
ሀበ።

ናይ ዶሉ መመቅረሓይ 
ሽቁል ናይለ መአሰሰት አሰይድ 
ንጉሴ ገብረእግዛብሄር ምስል 
ኤሪነ እተ ወደየ መቃበለት፡ 
እት ኦክቶበር 2003 እብ 19 
ሚኒባስ እት ገበይ አስመራ-ባጽዕ 
ወራታተ ለአንበተት ሐራት፡ 
ምን ወክድ እት ወክድ፡ እበ 

አተየ አውተቡሳት፡ ክጡጠ እትሊ 
ወክድ እሊ እብ 371 አውተቡስ 
እት 181 ከጥ ከደማት ተሀይብ 
ክም ሀሌት አፍሀመ።

ሸሪከት መዋሰላት ሐራት፡ 
ሕኩመት እበ ትወድየ እለ 
መዓወነት እት ክለ ለዐድ እብ 
ዐውል ራትዕ ከደማት ክም 
ተሀይብ ለሸርሐ አሰይድ ንጉሴ፡ 
እብ ዉዛረት ዐመል ወመንገፎ 
እጅትማዕየት ለትሌለው 35 
ሻብ ግዱዓም፡ እት 7 ሰነት እብ 
መጃላት መክነከት ተእሂል ክምሰል 

ነስአው ሐበረ።
መስኡል ቅስም ባትላሜረ 

አሰይድ ፍሰሃዬ ምሕረቱ እብ 
ተረቱ፡ ሸዐብ እግለ አተቡሳት እግል 
ልሓፍዝ እተን እት ለአትፋቅድ፡ 
እተ ሸሪከት እንዴ ትየመመው ሸቁ 
ለሀለው እብ ዓመ ሸባብ ህዬ እብ 
ፍንቱይ ለለአርእዉ  ደሚር ሽቁል 
ወመትሰባል ሐመደ።

ሸባብ ሸቃለ ህዬ፡ እት 
መንበሮሆም ለልትነፈዖ እበ ምህነት 
ክም ረክበው እት ሸረሖ፡ ዝያድ 
እግል ልክደሞ ህዬ ገለድ በአው።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

እም የታይምእም የታይም

5ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
ስሌማን ለእብ ፈድል ድግም 

ሳልም ባጽሐ ለህለ ቶከር እትለ ሰነት 
እለ እብ ዕንታቱ እግል ልርኤ ሒን 
ቀይም ክምሰል ገብአ ወለ ናይ ሮረ 
ግረህ ክምሰል አተ፡ ምስል ዐድ አቡሁ 
ዐሊ እግል ልስበክ ብርንቶ ገብአ። 
ለደርብ ንዋይ ኬን ወእንሰር ልደወክ 
ለዐለ እገር ስሌማን ህዬ ምን ሮረ አስክ 
ቶከር ገበይ ክልኤ ሳምን እግል ልካትር 
ትከማከመ።

ስሌማን ወሳልም ዎሮቶም በዐል 
ሮረ ወዎሮቶም በዐል ቶከር ምንመ 
ዐለው፡ እትሊ ወክድ እሊ ላተ 
ለበዐል ቶከር ጠባዬዕ ሮረ እግል 
ለኣምር ወለበዐል ሮረ ጠባዬዕ ቶከር 
እግል ልድሌ ወቅት ኢነስአ ምኖም። 
ሳልም ለዲብ ሮረ ሓለፈዩ አሽሁር 
ሐሴ ወሮሪብ ዲብ ልብል አውዐሎት 
አጣል፡ ፈጊር ወመትከራይ አድብር፡ 
መማዪት እት ክዋነ፡ ሰኒ ፈተዩ። እብ 
ፍንቱይ ለዲብ ቶከር ሓግሉ ለዐለ 
ሐሊብ ወሔሳስ ክምሰልሁመ ለእብ 
ኪሎ ወዕጽ ልትዛበዉ ለዐለው ስገ 
እብ ጠወሺ ዲብ ልትሄዴ ክምሰል ረአ፡ 
ሮረ እብ ክሉሁ ምድር ንዕመት ወረከ 
ክምቱ ሸክ ኢወደ። ለእብ ረጥል ምን 
ለባነ ልዛበዉ ለዐለው ሐሊብመ፡ ዲብ 
ሮረ ክም ምራዱ ዐሙሩ እንዴ አክበሀ 
እብ ከሮት ወቀዴሕ ዲብ ሰቴ፡ መጢቅ 
ወሕቃን ዲብ ለአተርቴ፡ ለሓለፈዩ 
አውረሐት ሮረ ዝያደት በሰጠዩ።

ሮረ ምድር ፋዬሕ ቱ። ዶል ጃርቆ 
ሸንከት ምውዳቅ ጸሓይ ወዶልመ 
መርኣይ ሸንከት ምፍጋር ጸሓይ 
ለአውሀልዩ ለዐለ፡ ወክድ ሰኒ ዲብ 
ልዘከሩቱ፡ እዋን ስብክ ጠበሽ ለቤለ 
እቶም። ለእብ እክል ሀወል ወዴ ለዐለ 
ግረህ ሮረ እንዴ ትበተከ ወአተ፡ ምድር 
እት ልትሐስሐስ ክምሰል ጌሰ፡ ዐድ 
ዐሊ ክምሰል ብዕድ አድሁይ እግል 
በገስ አብያቶም ደራበበው፡ ስሌማን 
እሊ ወክድ እሊ እግል ሰልፍ መረት 
አስክ ቶከር እግል ልስበክ ሰበት ገብአ፡ 
ዝያደት ክሉ ትፎፈለ። መጽዕን አዱግ 
ወእንሰ እንዴ አዳለው ህዬ ለምን ሮረ 
አስክ ስሕል እብ ዓመት ወቶከር እብ 
ፍንቲት ሰብክ ለዐለ አድሁይ ሸንከት 
ቅብለት ቀንጽ ዲብ ህለ፡ ዐድ ዐሊመ 
ለክልኦት አድጎም እንዴ መስከው ምን 
ቀርዋት እብ ሖርመት ተወላለብ አስክ 
መስሐል ገጾም ልሄሮ እት ህለው፡ 
ስሌማን እግል ሰልፍ መረት ምን 
እውዓለት ንዋይ ለኣበረ እቱ ወክድ 
ቱ ለዐለ።

እት መስሐል እንዴ ትመየው፡ 
ፈጅራተ ጽብሕ ምድር ቀጣኒት እንዴ 
ሐልፈው ምኑይ ወፋጌነ ክምሰል 
በጽሐው አዜመ ዲቡ አጣፈፈው። 
ዲብ ሳልሳይ ምዕሎም ህዬ እብ 
ገበይ አብጋሸሸ ዲብ ሕሊል ባብ 
ዐጋም እንዴ ትከረው፡ ሰፈሮም አስክ 
ቶከር አተላለው። ለአድሁይ ዶልከ 

ሕምግሌለ ዎሮ ዲብ ለአቱ ወዲቡ 
ዲብ ልትማየው፡ አደሐ ክሉ ምን ሮረ 
ወሐር ምን ድዋራት ነቅፈ ለተሓበረ 
እቶም አድሁይ ምስለ ልትከበብ 
አጠለታት ወሓታት ወምስለ ከርከር 
ለልብል መጽዕን ለገበይ ዝያደት ጀላል 
ወግርመት ወሰከ እተ። ስሌማንመ 
ለኢለአምሩ ምድር አክለ ካየደ፡ 
ወምስለ ኢለአምሩ አድሁይ አክለ 
ተኣመረ ዝያደት ትረይሐ። 

እት ሓምስ ምዕሎም ምን ድዋራት 
ነቅፈ እንዴ ሐልፈው ማዮም ምን 
ጠባጥ እንዴ ማልአው እብ ምክራይ 
ሕመድ ደቤለ አስክ አግረዕ ልትከረው 
እት ህለው፡ ስሌማን ዝያደት ክሉ 
እበ ካዩዱ ለዐለው ምድር ልትዐጀብ 
ወልትበሰጥ እት ህለ፡ እግል ሳልም 
‘ቶከር ቀረብናሀ?’ ክምሰል ቤለዩ ሳልም 
ዲብ ልትሰሐቅ “ውሽ ልሰዕ የምከ 
ይህሌት” ዲብ ልብል በልስ እቱ ዲብ 
ህለ፡ ህቱ ዝያደት ለምድር እት መደት 
ስግም ሰበት ካየደዩ ምን ስሌማን ሸበህ 
ህቱ ለሐይስ ዐለ። ስሌማን ላኪን እግል 
ሰልፍ ኢነት ቱ ስሕል ሰብክ ለዐለ።

እትሊ ወክድ እሊ ውላዱ ለአተንሴ 
ለዐለ ዐሊ ዲብ ልሰሐቅ “ቶከር ትቤ 
ስሌማን? ቶከር ልሰዕ ገበይ ዐስር 
ዮም ታርፍ ምነ ህለ” ክምሰል ቤለዩ 
ስሌማን “ ከቶከር ቅርብት አመስለ 
ዐልኮ ንክራተ በለኒ” ቤለ እብ ሪመ 
እት ልትዐጀብ። ዐሊ ዲብ ልትሰሐቅ 
“ንክረ ቴልካሀ፡ አባየ ልትነከር ቶከር 
እምሐሺሸ፡ ቶከር ምድር ድቡር 
ወምድር መስኪን ወምድር የታይምተ፡ 
ክሉ ምነ ልትደረር፡” ቤለ ወሐር እበ 
አርድ እግል ለአትኣምሩ ሰበት ሐረ፡ 
“ዮም አግረዕ መንበር ሀረድብ እግል 
ንትመዬቱ። ፈጅር ህዬ አፍ ጬወ 
እንዴ ሐለፍነ ቀየሕ አፍሀ ምሕራም 
ሕሽክብ እግል ንውዐልቱ። ሐቅሁ እብ 
አድሃን እንዴ ደነነ ሕሊል ፈልከት 
እግል ንድነንቱ። ቀብር ወአት ክምሰል 
በጽሐነ ህዬ ምኑ ወኬን ለምድር ርቶዕ 
ሰበት ቱ፡ ምን እሊ ምድር አድብር 
ወአወድግ እንዴ ትባለሐነ እበ በራር 
ጋድም አልጌነ ወአስራይ እት እምብል 
መሰባር ወዔለ ጸዕደ እንዴ ሐለፍነ፡ 
አክል ሕድ ሐቆ ሳምን ቅሮረ እግል 
ንብጸሕቱ እንሻለህ” ዲብ ልብል 
ታርፎም ለሀለ አግቡይ ሰፈር ፈሰረ 
እግሉ።

ስሌማን ለምድር እንዴ ኢበጽሑ 
ለበዲር እብ ሰምያቱ ለአምሩ ለዐለ 
ድዋራት፡ ዮም እብ እገሩ ካይዱ ዲብ 
ህለ ዝያደት ትበሰጠ እሉ። ከረ አቡሁ፡ 
መሰባር ወሸኪከት ልብሎ እት ህለው 
እት ዘበን ንእሾም እግለ ሓሆም እት 
ልብሎ ሰቡኩ ዐለው። አፍመሓዝ እት 
ወክድ አውሉ ሰኒ ምድር ፍቱይ ቱ። 
ስሌማን ዲብ ቀላቅል ክምሰል ትከረ 
ለምድር ተሓቱ ወለዓሉ ትሓበረ እቱ። 
ሕሊል ፈልከት ደንን ዲብ ህለ ለዘረ 
ገጹ ለዐል ተንክር ለህለ መስለ እቱ። 
ክሉ ዲብ ሮረ ለለአምሩ ዕጨይመ 
እትሊ ምድር እሊ ኢረክበዩ። ዲብ 
ሕሊል ፈልከት ክምሰል ትከረ “ዓሽ 
ነረድ ነረድ” ክምሰል ቤለ፡ አቡሁ ዐሊ 
ዲብ ልሰሐቅ እቱ “ወገህ እሊ ነረድ 
ኢኮን እሊ ዖበል ልትበሀል” ክምሰል 
ቤለዩ፡ ስሌማን ዖበልመ እብ ከበር 
ሰምዑ ሰበት ዐለ “አሃ እሊ ጠወሺ 
ለልትሸቄ ምኑ ዖበል እሊ ቱ?” ቤለ 
ወእግለ አቅሹኑ እበ እዴሁ ረዋሰሰዩ። 

ምን ሮረ እንዴ ቀንጸው ሐቆ ሳምን 
ቅሮረ አተው። ለወክድ መዲነት ቅሮረ 
ድማን እንዴ አትለወ፡ እበ ዲብ ሐልፈ 
ለትከሬ ሖርመት እንዴ ወደው ሸንከት 
ቅብለት ዋሰለው። እት ባካት ጋድም 
በወ ክምሰል በጽሐውቱ ስሌማን 
ህሙል ዲብ እንቱ፡ ምን ቅብላት ቀደም 
ለሀ ርኢሀ ለኢለምር ሰንዐት ዲብ 
ተአራብድ ክምሰል ረአ ገሮቡ ትኮተተ። 
ሸንከትለ ተአንርር ወተአረቤዕ ለዐለት 
ሰንዐት ዲብ ለአተቅብል ለረአዩ ሳልም፡ 
“ሎሂ ሎሪቱ” ክምሰል ቤለዩ ስሌማን 
አዜመ ሰኒ ርዮሕ ዲብ እንቱ “እላቱ 
ተምቢል ክእናቱ?” ቤለ ሸንከትለ ምን 
ቶከር አስክ ቅሮረ ለሐልፍ ለዐለ ሎሪ 
ዲብ ለአቀምት።

ሐቆ ናይ አምዔላት ሰፈር ባክ 
መራፊት ክምሰል በጽሐው፡ ለምን 
ኣውለት ቶከር ኣምም ለዐለ አድሁይ 
ክል ዎሮ ከዲብለ ኣምመ ለዐለ 
ታየት እግል ሊጊስ አንበተ። ታየት 
(መሕደሮ) እት ገብእ፡ ቶከር እብ 
ታያት ለትካፈለት ተ። እሊ ለተሌ ህዬ 
ገሌ ምን ታያት ቶከር ቱ፦

መፍረስ፡ ቲፋዬት፡ ዔለድባይ፡ 
መን፡ ኤግልም፡ ገሌለመ፡ ብርክያብ፡ 
ሸከቤ፡ ዐዳይ፡ አጀርጀሜ፡ ፈደዕ፡ ቶነክ፡ 
እምባርኪ፡ ሸርኢት፡ ባሱጌት፡ ዐገፈር፡ 
ክርንብድ፡ ደበት ሳልም፡ ምክሪብ ብሩር 
ወለመስሉ ምነ ቶከር ለትትአመር እቡ 
ታያት ቱ።

ለወክድ ስሌማን እግለ ምን ጀሀት 
መራፊት አስክ ቶከር ለለሐልፍ 
ስልክያይ ዲብ ለአቀምት፡ ወእግለ 
ጋምል ግረህ ዲብ ለዐፌ ለምድር 
ክሉ አትፈከረዩ። ቶከር እብ መረበዓት 
ለትካፈለት ወእብ ሸዋሬዕ ለትሻገገት፡ 
ግጥን፡ በሃም፡ ሕጄሪ፡ ብልቱብ፡ 

ብርጪቅ፡ ባምየት፡ ከርከዴ ጠማጥም 
ወለመስሉ ምን አዝረአት ቶከርቱ። 
ክሉ ምን ኣውለት ለመጽእ አድሁይ 
ዲብለ አመመየ ታየት ክምሰል ሐድረ፡ 
ሰሩ ዕሸሽ ወሰሩመ እብ ተካይብ 
ለትሸቀ አብያት እንዴ ተክለ፡ ንዋይ 
መሸፈል ሰበት አለቡ ክሉ ዲብ ሻያት 
ልትኣሰር፡ እምበለ እብ ሖጸ ለትከወነ 
ድበብ፡ ሻባይ ለትፈግር እተ ዕንክለት 
አለቡ። ለትጀቅፍ ምኑ ዘረ አው 
መራትመ ዲብ ቶከር ይህሌት። ምነ 
ቅርድ ምድር እብ ተካሪር ለልትሐፈር 
ዐወሊ ደሎ ዲብ ትወርድ ማይከ 
ትመልእ። ዕጫም እግል ትትለቀም 
ለትትሸፈል እተ ሳሰት አለቡ። ዕጨይከ 
ገሰብ (ቃንጪ) ቱ። እት ቶከር እመን 
ሰበት አለቡ አታፍእ ምን ለቤዕ እንዴ 
ደርበብከ ትሸቅዩ። እብሊ ዲብ ቶከር 

ዕጨይከ ገሰብ ወአታፍእከ ድርሾሽ 
ቱ።

ቶከር በራር ጋድም፡ ወምን ጠረፍ 
እት ጠረፍ እብ እክል ግልብብት ሰበት 
ተ፡ ምን ባካትከ እንዴ ሐለፍከ ምን 
ቅብላት እግል ተአንጽር ለልትቀደር 
ኢኮን። ዲብ ብዕደት ታየት ድካን ህለ 
ምን ገብእ ምን ቃብል እግል ልትረኤ 
እንዴ ትበሀለ ዲብ ረዪም ዕጫይ ቤረቅ 
ጸዕደ ልትሰቀል እግል ኢትብዴ ህዬ 
ለቤረቅ ዲብ ትርኤቱ ለትገይስ።

ቶከር ክምሰል ስሜተ እም መሳኪን 
ወእም የታይም ወድቡራም ተ። ክሉ 
ለሰፍረ ወለትፈለለ አስክ ቶከር እንዴ 
ጌሰ እብ ድራሩ ለዐይር። ዶል በቲክ 
እክል ክሉ ንኡሽ ወዐቢ አንስ ወተብዐት 
ምስል ከከም ሒለቱ ልትፈረር ወዲብ 
ብታክ ሻርክ። ለእሉ አምጸአ እክል ህዬ 
ራብዓይት አው ሱሳይት እዴ እግሉ 
ወለተርፈ እግለ በዐለ ገርሀት ገብእ፡ 
ምስል እሊ ዶል ወቄዕመ ለዲብ ወቄዕ 
ሻርኮ ከከም ውቀዖም እብ ድራሮም 
ለዐይሮ። ዶል ለቁጥ ቲቶብመ፡ ለእሉ 
ለቀጥከ ቲቶብ ዲብ ሜዛን እንዴ 
ትከረ ዐውል ተዕበትከ እብ ሰላዲ 
ትትሀየብ። እብሊ ህዬ ምነ ዲብ ቶከር 
እግርከ ለከሬከ እተ አምዕል አስክለ 
ቶከር እንዴ አቴት ሹክረን ትብለከ፡ 
የም አለቡ አክያስ ምን እክል እንዴ 

ደራገግከ ወጂብከ ምን ግሩሽ እንዴ 
አተንሰቅካቱ ‘ምን ዶለ ዲብ ሖለ’ 
እንዴ ትቤ ለትትሳረሕ ምነ።

እምበል ብታክ ወለቁጥ ግጥን 
ገብብ ወኣሰሮት ትሌግመ በህለት 
ለእሉ ገበብከ ቃንጪ እብ ርብጠት 
ርብጠት እንዴ አሰርካሁ ዲብ ሐቴ 
አካን ትከውኑ። ለየብሰ ዕጨይ 
ግጥንመ እንዴ ከወንካሁ ነድድ። 
እብሊ ለሕምል ጸሊም ዲብ ትመስል 
ለአቴካሀ ቶከር፡ ዲብ ባካት ወርሕ 4 
ወ5 እንዴ ተሐስሐሰት ካልእ ሸክል 
ትለብስ። ለምን ቃብል ልትረኤ ለይዐለ 
ደዋዬሕመ እግል ልትረኤ ለአነብት። 
ሐፋነት ተአነብት። ክሉ ምን ኣውለት 
ሳብክ እተ ለዐለ አዳሚን ህዬ ለእለ 
ረክበ በርከቱ እንዴ ጸዐነ ወአዝበ አስክ 
ኣውለት ሳግም ወለለሓጌ፡ ዲብ ሱግ 
ቶከር እንዴ ጌሰ አስክ ወክድ ሐርስ 
ዲቡ ለሓጌ።

እምበለ ምን ኣውለት እንዴ ሰብከ 
ምን በርከት ቶከር ለልደረር፡ ቶከር 
እግል ሱዳን ዐቢ ዝሕረት ርዝቅ 
ተ። ለምን ቶከር አስክ ቦርሱዳን 
ለለአውሀሌ መካይን ወእብ ፍንቱይ 
ለዋሪ እክል ግጥን ወገሰብ እንዴ ጸዐነ 
እምበል ዕርፍ አስክ ቦርሱዳን ተንክር 
እት ህለ ቶከር ዔማት ርዝቅ ወእም 
የታይም ክምተ ሸክ ኢትወዴ።

ለምን ሮረ ቶከር አስክ ኢጊስኮ 

እንዴ ቤለ ምስል ዐድ አቡሁ ዐሊ 
ቶከር ለትከረ ስሌማን፡ መንበረት ቶከር 
ምን ሮረ ፍንቲት ክምሰልተ ኣመረ። 
ሐሊብ፡ ሔሳስ ስገ ወመትፈራር ደርብ 
ንዋይ እት ቶከር ኢረክበዩ። አግሩሽ 
ወእክል ላኪን ክም ምራድከ፡ ወሬሕ 
ሐምስ ክምሰል መጽአ ህዬ ለብርድት 
ወጋምለት ዲብ እንተ ለትከበተቱ 
ቶከር፡ እክለ እንዴ ትገበበ ወምድረ 
እንዴ ተሐስሐሰ ካቤት እግል ትሻበብ 
ክምሰል አንበተት፡ ለህበት እብ ክልኤ 
ምጭሪቱ ክምሰል አጭሮረገት፡ አቡሁ 
ዐሊ ዲብ ለአቀምቱ፡ “አሀ ስሌማን 
ቶከር ገድም ኬረ ብሎዕ ህለ፡ ሓርያይ 
ኬረ ህዬ ሐቆ ሖል ክእነ እት አዜቱ። 
ግረ እለ እሊ ትርእዩ ለህሌከ ምድር 
እብ ዕሳስ ወኤተቢት ሰበት ልትገልበብ፡ 
ክሉ ሰብ ኣውለት አስክ ኣውለቱ ወሰብ 
ሱግመ አስክ ሱጉ ለሀርብ ምነ። ላኪን 
አማን ተሐይስ ቶከር ትእኬ ወትስኔ፡ 
እሎም ሰነት ሰብዒን ምን ሮረ እግል 
ረሕመት ረቢ ዲብ ሃፍት ለመጽአኮ 
እቦም ውሌዳምዬ፡ ስምነ እግልኩም 
ለቴሎም ህታተ። እብ አማን ህዬ 
ቶከር እምሐሺሸ እክለ ወገሺሸ “እም 
የታይም ወመሳኪንተ” ዲብ ልብል 
ለቤለዩተ ዘዐት ኢትረሰዐየ። ዐድ ዐሊ 
ህዬ ምን ስብክ ቶከር አስክ ስግም ሮረ 
ትወለበው።

‘ተመት’‘ተመት’
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ኣድም ኣብሐሪሽ

ቦርዲን አስማጥ፡ ዔማት ዕሉማምቦርዲን አስማጥ፡ ዔማት ዕሉማምመዳልያይ፡ ሙሰ መንደርመዳልያይ፡ ሙሰ መንደር

መድረሰት ቦርዲን ቀደም 
ሕርየት፡ እት ሰነት 1984 እት 
አስማጥ ዐዳይ ለዋው ሕሊል ዘረ 
እብ ሑድ ዐደድ ደረሰ ወመደርሲን 
አንበተት። እት መደትለ ንዳል፡ 
እብ ሰበብ ለክፍ ጥያራት አርበዕ 
መስከብ ብዱድልት ተ። እት 
ሰነት 1990 እብ ጦብ ጥራይ እት 
አስነደ ሐን ዕጨት ትነደቀት። እሊ 
መስከብ ለአዜ ህሌት እቱ ህዬ፡ እት 
ሰነት 1999 እብ ብነ ጥዉር እንዴ 
ትበኔት ሐድረት ዲቡ።

እትሊ ወክድ ጎነ፡ ቦርዲን 
አስማጥ ሰከን ደረሰ፡ ሰከን 
መደርሲን፡ ከፈቴርየት፡ አፍሱል 
ወብዕደት ብንየት ለብእተ፡ ምን 
2004 ወእንዜ ህዬ ምን ምግባይት 
ደረጀት ዲብ ካልኣይት ደረጀት 
ለትዐዴት መድረሰት ዐባይ ተ። እለ 
መደት አዜ ምግባይት ወካልኣይት 
ደረጀት ለትአደርስ እት ገብእ፡ 
ክል ሖል ዝያድ 1000 ደረሳይ/ት 
ትትከበት። ዝያድ 100 ለገብኦ 
ዕማል ለባ ተ። ዮም ዓመት ህዬ፡ 
325 አዋልድ ለብእቶም፡ 1200 
ደረሳይ እሎም ተአደርስ ህሌት።  

ፈሬሀ ህዬ እት ኩሉ አጅህዘት 
ሕኩመት ደውለትነ ብዝሓም ሰብ 
ወቀይ እፍሪት ተ። ደረሰ ቦርዲን 
አስማጥ ዮም ዓመት እት አደብ 
ምን ገብእ ወእንባተት ድራሰት 
እት ወክዶም ሰበት አንበተው፡ 
መደርሲን እት ወክዶም ሰበት 
መጽአው፡ ቅያብ ደረሳመ እተ 
ትደሀረት ደረጀቱ ሰበት ትከረ፡ 

ወለአትካረመ ደረሳይ ሰበት ኢሀለ፡ 
እት እንድባጥ እት ለሐይሶ ገይሶ 
ክም ህለው ሙዲርለ መድረሰት 
ኡስታዝ ጅምዕ ዑስማን ወዴሕ። 
እሊ ህዬ እግል ኖሱ ንየት ደረሰ 
ወዋልዴኖም ዲብ ተዕሊም ዲብ 
ትትወቀል ትመጽእ ክም ህሌት 
ለአርኤ። 

ዮም ዓመት ፍንቱይ ለትረአ 
ተጠውራት ዲብ ወዴሕ ኡስታዝ 
ጅምዕ፡ “ደረሰ ዲብ ሕፍዝ ምን 
ገብእ ወለመድ ቅራአት እት 
ለሔሰት ደረጀት ህለው። አውካድ 
ጽቤሕ-ምድር ከህረበት ሰበት 
ትትወለዕ፡ ሰነብት እብ ኖሶም 
ወላሊ እብ ስታት መድረሰቶም 
ዲብ ሕፍዝ ጸንሑከ” ዲብ ልብል 
ለንየቶም ለአስእል። ምን እሊ፡ 
እት ኣክር እሊ ሰሜስተር ጎነ 
ነቲጀት ሰኔት ትትሰኤ ምኖም። 
መደርሲንመ ንየቶም ዲብ ወራታት 
አድረሶት ለትትሐመድ ህሌት። 

ለበዝሐው መደርሲን ንየትለ 
ደረሰ ሰበት ሰጀዐቶም፡ እት 
ሰዳይት ደረሰ እብ ናይ ኖሶም 
መባደራት ለልሀዩቡ ድሩስ፡ እብ 
ፍንቲት እት እንግሊዝ ወሕሳብ 
እግለ ናይ ምግባይት ደረጀት 
ለልሀዩበ ሰዳይት ለትትሐመድ 
ተ። መክተበት፡ መዕመል ወምህሮ 
ኮምፕዩተር ለልሀይብ ንዛም ሰዳይት 
ተዕሊም’መ እንዴ ሐሶሰ ክድመት 
እግል ለሀብ እኑቡት ሀለ። 

“እት አደብ ዮም ዓመት 
ለሔሰው ደረሰ እግል ለሀሉ እግልነ 

ለሰደ ጋር፡ እት መጅተመዕ ለገብአ 
ተዕቢኣት ቱ። እት ወሬሕ ኦጎስት 
2022፡ እዳረት መድረሰት፡ እዳረት 
ሸዐብ ወብዕድ አጅህዘት ሕኩመት 
ምስል እንዴ ገብአው፡ እግል 
ሸዐብ እጅትምዓት ዲብ ወዱ፡ እት 
ወክዶም ውላዶም እግል ለአሰጅሎ፡ 
እግል ልሰጅዕዎም፡ ወዲበ ሒን 
ቀይም እት ግረህ ለሰድዎም ተ 
ሰዳይት ምነ እግል ልምሖኮም 
(ሰበብ ተእኪር ደረሰ ትገብእ ሰበት 
ነብረት)፡ ወብዕድ ጀዋንብ ዐውቴ 
ዲቡ ምን ከድመት ቱ” ወስክ 
ኡስታዝ ጅምዕ። 

“ደረሳኩም ምን እስዉ ድዋራት “ደረሳኩም ምን እስዉ ድዋራት 
ትትከበቶ?”ትትከበቶ?” እተ ልብል ሰኣል 
ኡስታዝ ጅምዕ ዑስማን፡ “ቦርዲን 
እግል ኩሎም ሕጉዛም ደረሰ አቅሊም 
ዐንሰበ ክም ትትከበት፡ መሰለን 
ምነ ዮም ዓመት ለትከበተቶም 
103 ሕጉዛም ደረሰ፡ ምን ሀበሮ፡ 
ሰልዐ፡ ከርከበት፡ አስማጥ፡ ወብዕድ 
ድዋራት ወጠን ክብትቶም ለህሌት 
ቶም። ቦርዲን አስማጥ ህዬ እግል 
አቅሊመ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ 
መሓግዝ እቅትሳድ ናይለ ደረሰ 
እንዴ ትረአ፡ ምን ኩለ ደውለት 
እም እንዴ ገብአት እሎም፡ ምን 
ምህሮ ክም ኢልትከረሞ ትትጻገም 
ህሌት” ልብል። 

መናበረት ደረሰ እትለ 
መድረሰት ሰኔት ተ። ነብራሆም 
ሕኩመት ክፍልታተ፡ ከደማት ማይ 
ዋጅድ ቱ፡ ወደዋመ ምስለ ዕያደት 
አስማጥ መጽእ እግለ። ከሀረበት 
ምን ጀነሬተር ኖሰ በ፡ እሊ ህዬ 
እግል አሽቃል ኮምፕዩተር፡ ፍርም፡ 
ሕፍዝ ደረሰ ወመብረሀት ዘሪበትለ 
መድረሰት እብ ዓመት ከድም። 

መሕገዝ ናይለ መድረሰት እት 
ሰከን ቱ። እሊ መብነ ገዲም እግል 
500 ደረሳይ እተ መደት ሰልፍ 
ለትበና ቱ። ለመድረሰት ደረሳሀ 
እብ ሰለስ ዕጹፍ ውሱካም ሐቆ 
ህለው፡ ላመ መባኒ ሰከን እብ 
መጆቡ እግል ሊዚድ ወጅብ ዐለ። 
እሊ ሰበት ኢታመመ ላኪን፡ ጭብ 
ናይ ሰከን ሀለ። እት ሐቴ ቤት 40 
ደረሳይ ነአሰክን፡ ወገሌ ደረሳነ እብ 
ሰበብ ኢረኪብ ሰከን ምስል አዳሞም 
ለልትመየው ህለው። እግል 

መካዝን ምነ አብያት ናይ አዋልድ 
ሰበት ነስአነ ህዬ፡ ህተንመ ለከፌ 
ሰከን አለበን። እግል መደርሲንመ 
ለአብያት ሰከን ካፊ ኢኮን። 

ከዲብ ብንየት ትሕትየት ርኡይ 
መሓግዝ ሀለ እግልነ። እሊ እት 
መናበረትለ ደረሳነ ተእሲሩ ዐቢ 
ቱ። እት መምተለካትመ መኪነት 
እስዓፍ ምን ተአኬ ምኒነ ስስ ሰነት 
አድዉራም ህሌነ፡ ደዋሊብ እግል 
ዐፍሽ ደረሰ እተ አብያት ሰከኖመ 
ኢሀለ። ለመኪነት እስዓፍ ደረሰ 
እንዴ ሀመው አስክ ከረን እተ 
ልትነድኦ ዲቡ ወክድ፡ ደወ እግል 
ነአምጽእ ዶል ነሐዜ ወቅጠዕ ቅያር 
ናይ ጀነሬተር እበ ንትነፈዕ ሰበት 
ዐልነ፡ ሕሉል ዐቢ ጋብአት እግልነ 
ዐለት። 

ጀነሬተር ምን ገብእ ወፍርም 
ምስለ ግድምናሁ ዶል ለአኬ፡ ቅጠዕ 
ቅያሩ አስክ መጽእ እተ መድረሰት 
ዕጥል ገብእ ክም ሀለ ኡስታዝ 
ጅምዕ ወዴሕ። አስማጥ ምን ከረን 
ረያም ሰበት ህሌት፡ እሎም ደረሰ 
እሎም እት ኣላት መናበረቶም 
ላቱ ክም ጀነሬተር ወፍርም ዕጥል 
ዶል ሳድፍ፡ መድረሰቶም ለገፍሎ 
እቱ አውካድመ ሳድፍ። ሰበት 
እሊ ለትከስሰ ጀሀት እሊ መሓግዝ 
ቦርዲን እግል ልርሄ እግል ትትዓወን 
እስታዝ ጅምዕ ዑስማን ልትፋኔ። 

ብዕድ እት ልባስ፡ መሳሪፍ፡ 
ሳቡን ወጣቀት ጸሓይ ላቱ መሓግዝ 
አለቦም፡ ምናተ ለመጋዴዕ ለዐባዪ 
ክም ፍርም፡ ጀነሬተር ወመኪነት 
እስዓፍ ላተ ምነ ተእሲር እት ደረሰ 
ለወዴ ጋራት ሰበት ቱ፡ አውለውየት 
እግል ልትገነሕ ቡ። 

እት በቃዐት ደረሰ፡ ለቀደም 
ሰኖታት ለዐለው ደረሰ ፈድቦ። እት 
መሻረከት ደሐን ምንመ ሕነ፡ እት 
በቃዐት ላኪን ቦርዲን ክም በዲረ 
ኢህሌት እግል ኢበል እቀድር። 
ሰበብ ናይለ መትደሃር በቃዐት 
ህዬ፡ እት መአንብታይት ደረጀት 
ለደረሰ አምር ካፊ እንዴ ኢረክቦ 
ሰበት ለሐልፎ፡ ዲበ ምግባይት 
ወካልኣይት ደረጀት ጸሪብ ብዞሕ 
ለሐዙ ወህቱ ህዬ ምን ቀዳሙ ሰበት 
ኢልትሳሬ፡ ሐሬ እግል ተአስንዮም 
ልትሰደድ ዲብከ።

“እት ሓለፎት ደረሰ ዲብ 
ጃምዐት ቦርዲን ክል ሰነት ምለዐል 
120 ደረሳይ ተሓልፍ። ምን 
እሎም ላኪን እት ኩልየት ለዐደድ 
አዋልድ ሰኒ ሑድ ቱ። ወእብሊ 
መሳዋት ተዕሊም እትለ ቦርዲን 
እግል ልምጸእ፡ ዐውል ቃሊ ወዘበን 
ብዞሕ፡ ጅህድ ትሩድ ወካድም 
ሕበር ለአትሐዜ” ልብል ኡስታዝ 
ጅምዕ። 

ተዕሊም እግል ልትቀደም ገብአ 
ምን ገብእ፡ እተ ለዓሊት ደረጀት 
እንዴ ኢገብእ፡ ለፊራሮ እት 
መርሐለት አሳስ ናይ ረውደት 
ወመአንብታይት እግል ትግበእ በ። 

ደረሰ  ቦርዲን አስማጥ እት ሕፍዝደረሰ  ቦርዲን አስማጥ እት ሕፍዝ

መድረሰት ቦርዲን አስማጥመድረሰት ቦርዲን አስማጥ

ሙዲር መድረሰት ቦርዲን አስማጥ ሙዲር መድረሰት ቦርዲን አስማጥ 
ኡስታዝ ጅምዕ ዑስማንኡስታዝ ጅምዕ ዑስማን

ተዕሊም ህዬ ምስል ሐቆ ኢቀነጽከ 
ዲቡ፡ ወሸዐብ መስለሐት ተዕሊም 
እንዴ ኣመረ፡ ውዛረት ተዕሊም 
ለሕሳል እግል ትዋሌ መሽክለት 
ክም ወኢመጽአት ኡስታዝ 
ጅምዕ ለአፍህም። “መቅደረት 
መደርሲንመ እት ዐውቴ ደረሰ 
ቀላል ኢኮን። መደርሲን ተጃርብ 
ለልትባደሎ እቱ መጃላት ዋድያም 
ሕነ፡ ዲቡ ለከሱቡ ተጃርብ ምን 
ገብእ ወአምር ሑድ ኢኮን። ከእሊ 
አተላለ ምን ገብእ ዐውቴ ክም 
ትመጽእ ሸክ አልቡ” ወስክ። 

መድረሰት ቦርዲን ስስ ናዲ 
ህለው እለ። ምኖም እብ ‘ባስጥ’ 
ለልትአመር ናይ ዓዳት፡ ርያደት 
ወፈን እት ገብእ፡ መስኡሊን ናይ 
እሊ ለመርሖመ ህለው። እብሊ ነዋዲ 
እሊ ቦርዲን አስማጥ ምዴርየቶም 
እንዴ ወከለው አስክ እት አቅሊም 
ለሻርክ ፍረቅ በ። እምበልሁመ ናይ 
ረስም፡ ናይ ቅራአት ወገማል ነዋዲ 
ህለ እግልነ ልብል ኡስታዝ ጅምዕ። 

“ክል ናዲ እብ ጅግራታት 
ለትሌለው ወእብ ተጃርብ ለትሐረው 
አንፋሩ እት ክል ሖል ለአምር። 
ወሬሕ ኦክቶበር ህዬ እፍትተሕ 
ናይ መህረጃን ነዋዲ እንወዴ 
ወነዋዲ ስታት ሰነተን ለአፈግረ 
ወመመቅረሐተን ልትየመሞ ዲበን” 
ወስክ ኡስታዝ ጅምዕ ዑስማን።

“መታብዐት ወግንሓት ዋልዴን “መታብዐት ወግንሓት ዋልዴን 
እግል ደረሰ ከአፎ ትትቀየም?” እግል ደረሰ ከአፎ ትትቀየም?” 
እተ ልብል ሰኣል፡ “እትሊ ባካት 
ቅሩብ ለህለው ዋልዴን ክም 
ላኬናሆም ለመጽኦ ህለው ወእብ 
ኖሶም ለጋንሖመ ህለው። ላኪን 
ለዕልቦም ሑድ ቱ፡ ላኪን ለእዳራት 
ደዋዬሕ ምስለ ሕሱራም ዋልዴን 
ክል ወሬሕ እተ መድረሰት እብ 
መጃሜዕ ዝያረት መጽኦ ወክል 
ዳሕየት ምስል ደረሳሀ ተአጅተሜዕ፡ 
ትመክር ወትሰጄዕ። ከተቅዪም ምነ 
ደረሰ ነስኦ ወምነ መድረሰት። እሊ 
ህዬ ለልትሐመድ ወቀይ ቱ።”

መድረሰት ቦርዲን፡ ምስል ኩሉ 
እሊ መሓግዘ እት ምድር ማርየ 
ምን ገብእ ወአቅሊም ዐንሰበ ስሜት 
ውቅል ለበ፡ ብዝሓም ሰብ ምህነት 
ለትአፈሬ ወእት ተጠውር ገጸ 
ትሄርር ለህሌት መድረሰት ተ። 
ለሀለ መጋዴዕ ህዬ እብ ጅህድ ሕበር 
እብ ወክድ ወክዱ ለልትባለሕ ሸይ 
ሰበት ቱ፡ በቃዐተ ናይ በዲር እግል 
ተአቅብል፡ መጅተመዕ፡ መደርሲን 
ወደረሰ ሕበር እግል ልክደሞ ናይ 
ደንጎበ ፊነ ኡስታዝ ጅምዕ ዑስማን 
ተ።
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መሐመድ እድሪስ

እድሪስ ሕመዳይ ምስለ ምን ሱዳን አስክ መስር ለጌሰው ምስሉ 6 ደረሰ 1961 (ሕመዳይ ምን ድማን አስክ እድሪስ ሕመዳይ ምስለ ምን ሱዳን አስክ መስር ለጌሰው ምስሉ 6 ደረሰ 1961 (ሕመዳይ ምን ድማን አስክ 
ገለብ ሳልሳይ)ገለብ ሳልሳይ)

ሑመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969ሑመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969

ምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረ

ሕመዳይ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል ሕመዳይ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል 

እድሪስ ሕመዳይ ምን ዐዱ ምራረ 
እንዴ ትበገሰ፡ ጀላብ ተዕሊም ዲብ 
ልብል ተሰነይ፡ ዐሊግድር ወምኑመ 
ሕዱድ እንዴ ተዐደ ምድር ሱዳን 
መዲነት ከሰለ ኣቲ ህለ። ሐቆ ከሰለ 
ህዬ አዋይኑ ከፎ እግል ልግበእ፡ ቅሰት 
ሕመዳይ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል 
ትተላሌ…..

እድሪስ ሕመዳይ ዲብ ከሰለ 
ክምሰል አተ ቅርብ አልጋሽ ዲበ 
ትትበሀል መንጠቀት ኤረትርዪን 
ጸንሐዉ፡ ወሰኒ ትከበተዉ። ህቱመ 
እግልሚ ማጽእ ክምሰል ህለ ሰበት 
አሰለዮም፡ ክምሰለ ዲብ ዐሊ ግድር 
ለትከበተዩ እናስ በልሰው እግሉ። 
እግልሚ ሱዳን ቀደም ሑድ ወክድ 
ሕርየተ ራክበት ዐለት ወእተ ወክድ 
ለሀይ ሰካበት ሰበት ይዐለት እተ፡ 
ለጅማዐት “እንተ በስ አዜ ከርቱም 
ኢቲበል ዲብ ከርቱም ጅንስየት 
ሱዳንየት ለአለቡ ልትካሮፉ ህለው 
ዲብ እለ ከሰለ ሽቅል ነሐዜ እግልከ” 
ዲብ ልብሎ ነስሐዉ።

እድሪስ ምስለ ጅማዐት ዲብ 
እንቱ ሱድፈት ዎሮ በዐል ጃርዲን 
ሱዳኒ ኸሊፈ ስዒደልገመር ለልትበህል 
መጽአ፡ ወላመ ጅማዐት ምስሉ 
ዲበ ጃርዲን ሸቁ ዐለው። እድሪስ 
ተጅርበት ጀራዲን ሰበት ዐለት እግሉ 
ምስለ ጅማዐት ዲበ ሽቅል ለአቴ 
ወሰኒ ሸቄ። ለበዐለ ጃርዲን ሱዳኒ ህዬ 
ሼክ ቱ ወከልወት ቡ። እድሪስ ንየት 
ቅራአት ሰበት ዐለት እሉ አስክለ 
መድረሰት በጽሕ ዲበ ከልወት እንዴ 
አተ ቅርኣን አንበተ። እስቡሕ ወምሴ 
ህዬ ዲበ ከልወቱ ቀርእ ወዶል ህዬ 
ዲበ ጃርዲን ልትፈረር ወሸቄ።

ለእናስ ሱድፈት ሙሕተረም 
ሰበት ዐለ ክመ ወልዱ ልርእዩ፡ 
ወህቱመ ምስለ ውላዱ ቀርእ ወዶል 
ዕርፍመ ምስሎም ልተልሄ። እብሊ 
እድሪስ ክመ ምስል ዕያሉ ለህለ 
መስለ እቱ። ሰኒ ሰበት ትከበተዉ 
ህዬ ዐዱ ኢትሰፍለለ። እሊ ጃርዲን 
እሊ ምነ ናይ አቡሁ ፍንቱይ ቱ ቡን 
ይዐለት ዲቡ ላኪን ብዕድ ከድረዋት 
ወፈዋክህ ልዘረእ ዐለ። ዝያደት ህዬ 
በናነ፡ እተ ወክድ ለሀይ ደነዳይ 
ለልትበሀል ኢጣሊ ዲብ ኤረትርየ 
ጀራዲን ብዙሕ ዐለ እግሉ ወለናይ 
ሱዳን በናናመ ምን  ከሰለ እንዴ 
ጸዐነዩ አስክ ስዑድየ ለአሰድሩ ዐለ። 
መብዘሖም ለምስል ደነዳይ መጽኦ 
ለዐለው ሸቃለ ኤረትርዪን ሰበትቶም 

(2ይ ክፈል)

ዐረቢ ኢለአምሮ ትግርኘ ልትሃገው።
እድሪስ እሊ አምር ዐረቢ 

ወትግርኘ ዝያደት ሰበት ነፍዐዩ 
ለእናስ ተርጅም እግልዬ ሚ ልብሎ 
ህለው ልብሉ ወህቱ ተርጅም እግሉ። 
እብሊ ለእናስ ፈተዩ ወክምሰለ ወልዱ 
ልትዓመል ምስሉ ዐለ። እድሪስ ላኪን 
ለናይ ደንጎበ ሀደፉ ከለሰ ሰበይ ይዐለት 
ወእግሉ ናዊ ለዐላመ መድረሰት 
እግል ልእቴ ሰበት ዐለ፡ ምስሉ ገሌ 
ክምሰል ወደ “ከላስ ስመሕ እግልዬ 
አነ እምድርማን እግል ኢጊስቱ” ዲብ 
ልብል ትረጀዩ። ኸሊፈ ስዒደልገመር 
እናስ ውጁህ ወምሕተረም ቱ።

ዮም ምነልአያም ለእናስ አምዕል 
እንዴ ሐደደ ምነ ሸቁ እቱ ለዐለው 
ጃርዲን ነስአዩ ወመዲነት ከሰለ አተ 
እቡ። ወዲብ አልኸትምየ ሐውልየት 
ሰበት ዐለት እሎም ዲበ ሐውልየት 
ነስኡ። ዲቡ ሰይድ ዑስማን 
አልምርቀኒ ጸንሖም፡ ወኸሊፈ እግል 
ዑስማን አልሙርቀኒ ልብሉ “እሊ 
ሕጻን እግል ልድረስ አስክ ከርቱም 
እግል ሊጊስ ለሐዜ ህለ” ልብሉ።

መሐመድ ዑስማን አልሙርቀኒ 
ህዬ “ረቢ ልወፍቀከ እንሻለህ ነጀሕ 
ወሰለሕ እተምኔ እግልከ፡ ወእንሸአለ 
ትነጅሕ ወኤረትርየ ሐውናቶም፡
” ልብሉ ወክሎም ለምስሉ ዐለው 
ደዐ ወደው እግሉ። ወሐቆሀ ደዓሁ 
ሕመዳይ ፈጅራተ ለምስሉ ሸቄ ዐለ 
ኸሊፈ ሲደልገመር ሰላዲ ለሀይቡ 
ወአስክ መሐጠት ባቡር ነስኡ። እተ 
መደት ለሀይ ምን ከሰለ አስክ ከርቱም 
አዳም እብ ባቡር ምድር ሳፍር ዐለ። 
እትሊ ወክድ እሊ እድሪስ ጅንስየት 
አለቡ ወጀዋዝ እት ረቢሁ እንዴ 
ትወከላቱ ምን ከሰለ አስክ ከርቱም 
ለሳፈረ።

እትሊ ወክድ እሊ ክሎም 
ለሱዳንዪን ኤረትሪ ክምቱ ለአምሮ 
ዐለው። ወእተ ወክድ ለሀይ ሱዳንዪን 
እግል ኤረትዪን ሰኒ ለአሕተሩሞም 
ዐለው። ምን ከሰለ አስክ ከርቱም 
ዝያድ 400 ኪሎሚተር ሰበት ቱ 
እብ ባቡር እግል ትሳፍር ወቅት 
ረዪም ነስእ ምንከ። እድሪስ እትሊ 

ሰፈር እሊ ነብረ ምን አየ ክምሰል 
ረክባመ ለአምር ይዐለ። ሱዳንዪን 
ከሪሚን  ሰበት ቶም አክለ በልዐው 
ነብረ ምስሎም ለሀዩቡ ሰበት ዐለው 
ምሽክለት ኦፈ ይዐለት እሉ። ወእብ 
ክእነ ከርቱም ለአቴ። እድሪስ ከርቱም 
ክምሰል አተ አስክ ዐድ ምን ገይስ 
ወእተየ ልትመዬ ለአምር ይዐለ። 
ላኪን ከርቱም ክምሰል አተ ዲብ ዎሮ 
ምስግድ ጌሰ። ወዲበ ምስግድ ክምሰል 
አተ “ምን አየ እንተ” ዲብ ልብሎ 
ትሰአለዉ። ህቱ ህዬ “አነ ኤረትሪ 
አነ ወምን ኤረትርየ አነ ወአዜ 
እንሰር እግል እድረስ ማጽእ ህሌኮ” 
ልብሎም። ላመ ጅማዐት ይሐምቀው 
ተዓወነው ምስሉ፡ ወዲብ መሐድ 
እምድርማን አልዑልሚ ነድአዉ። 

ዲበ ጃምዐት ክምሰል መጽአ 
ዲቡ ጃምዕ ህለ ወእድሪስ ዲበ 
ጃምዕ ክምሰል መጽአ ዎሮ ኤረትሪ 
ዐብደላሂ እዙዝ ለልትበሀል ጸንሑ። 
ወእሊ ነፈር እሊ ዲበ መሐድ 
ሙደርስ ዐለ፡ ሐሬመ ዲብ ኤረትርየ 
እንዴ መጽአ ዲብ አቅርደት መሐድ 
በነ። ወእሊ ነፈር እሊ እግል እድሪስ 
ምን አየ መጽአከ ወወድ ምን 
እንተ’ ዲብ ልብል ትሰአለዩ “ወድ 
ሕመዳይ አነ ወምን ምራረ መጽአኮ፡
” ክምሰል ቤለዩ። ህቱመ ምን መንሰዕ 
ቤት አብረሄታይ ሰበት ገብአ፡ አጊድ 
ኣመረዩ “እንተ ወድ ግራዝማች 
ሕመዳይ እንተ?” ቤለዩ።

ሐቆ እለ ለአምረከ ሰኒ ቀብረከ 
ክምሰለ ልትበሀል፡ ዐብዱላሂ እዙዝ 
ዐዱ ሰበት ኣመረ፡ እብ ገጽ ፋርሕ 
ትከበተዩ ወዲበ መሐድ ሰጀለዩ፡ 
ወዲብለ መሐድ ክልኤ ሰነት ደርሰ። 
ክልኤ ሰነት ዲብ ከርቱም ክምሰል 
ጸንሐ፡ ሐቆሁ ምን ከርቱም አስክ 
መስር ለገይሶ ጠለበት ሰበት ረክበ 
“እግል ኒጊስቱ ክምሰል ቤለዉ አዜመ 
እድሪስ ለናይ ከርቱም ወቅቱ እንዴ 
አትመመ፡ አስክ መስር ምስለ ጠለበት 
እግል ሊጊስ ትከማከመ። ዎሮት ምነ 
ምስሉ ለዐለው ያሲን ፍካክ ልትበሀል 
ወድ ከረንቱ አዜ ትረሐመ ረቢ 
ልርሐሙ። ለካልኣይ ኢብራሂም 

መሕሙድ ልትበሀል አዜመ 
ዲብ ኢማራት ህለ፡ ክምሰልሁመ 
ኢብራሂም አሕመድ ወሐሰን ወድ 
ሼከ አልአሚን ለልትበሀሎ ወብዕዳም 
ክሉክሎም ስስ ነፈር ለገብኦ ምስል 
እግል ልትበገሶ ትከማከመው። 

እትሊ ወክድ እሊ እድሪስ 
ሕመዳይ ዐዱ እንዴ ኢልርኤ ክልኤ 
ሰነት ዋዲ ህለ። ወእብላሁ ምን ሱዳን 
አስክ መስር ልትበገስ እት ህለ ርሳለት 
አስክ አቡሁ ነድአ። እትሊ ወክድ 
እሊ ለዲበ መሐድ ደርሶ ለዐለው 
ወክድ ዕርፎም አስክ ኤረትርየ ገይሶ 
ወወቅት ዐርፎም ምስል ዐዶም ለሓልፎ 
ሰበት ዐለው ክምሰልሁመ ምን ክሰለ 
አስክ ተሰነይ አቶቡስ ሰበት ዐለት 
ምሽክለት ይዐለት። እትሊ ወክድ 
እሊ ዎሮ ምን መንሰዕ ቤት ሸሐቀን 
ሼክ ዐሊ ለልትበሀል፡ ዐድ ሕመዳይ 
ሰበት ለአምር ምስሉ ወረቀት ነድአ። 
ሕመዳይ ከበር ወልዱ ክምሰል ሰምዐ 
ህቱመ እንዴ ትናየተ “ኢትሕመቅ 
ወልዬ እድሪስ ድረስ ቤለዩ ወ300 
ዶላር አምሪከ ነድእ እቱ። 

እድሪስ እለ ርሳስለት ወሰላዲ 
አቡሁ ክምሰል በጽሐዩ ሰኒ ትሰጀዐ 
ወትናየተ፡ ወዝያደት ዲበ ኣምመ 
ለዐለ መድረሰት እግል ልብጸሕ 
ወእግል ልድረስ መዕነውየቱ ዜደት። 
እለ ሰላዲ እለ እተ ወክድ ለሀይ 
ሰኒ ብዝሕት ተ። እድሪስ ሰኒ ለብሰ 
ወእግለ ጅማዐቱ ሀበ ምነ። ላኪን 
አቡሁ “ወልዬ ፈዳብ መስር እንዴ 
ኢትገይስ ስፍሉልከ ሰበት ህሌኮ 
ምጽአኒ ወደዐ እግል ኢዴ እግልከ 
ብህሉ ሰበት ዐለ፡ አስክ መስር እንዴ 
ኢሳፍር፡ ለመሐድ ተዝከረት ጊሰት 
ወእቅባለት አስክ ኤረትርየ ከትበው 
እግሉ ወእበ እንዴ ወደ እግል መደት 
ሐጫር አስክ ዐዱ ጌሰ። ምራረ እንዴ 
በጽሐ ህዬ ምስል ዋልዴኑ ትዋጀሀ። 
እድሪስ ዐድ ክምሰል አቅበለ፡ ዐዱ ሰኒ 
ትረይሐው ወትበሰጠ ወልነ ትረከበ 
አሰናይ እግልነ ቤለው ወከብቴ 
ናይረት ወደው እግሉ። 

ሐቆ እለ አዳም ክሉ እግል 
ልግንሑ እድሪስ ወድ ሕመዳይ 

መጽአ እንዴ ቤለው ክሎም ክምሰል 
ወልእ ረአሱ በጽሐው። ወህቱመ ሰኒ 
ፋርሕ ወልዉቅ ዲብ እንቱ ምስል 
ዋዴኑ አስመነ። ሐቆሀ ልሰዕ ለብጉስ 
እግለ ዐለ ድራሰት ባጽሐ ሰበት ይዐለ 
ደዐ ውደው እግልዬ እንዴ ቤለ አዜመ 
አስክ ሱዳን እግል ለአቅብል ክምቱ 
አሰአለዮም። ሐቆ እለ ዋልዴኑመ እብ 
ምጽአቱ ፋርሓም እት እንቶም ወቅት 
እጃዘቱ ሰበት ተመት ደዐ ወደው 
እግሉ ወአስክ ሱዳኑ ሳረሐዉ። 

እድሪስ ላኪን ቀደም ተብጊሰቱ 
ዲብ ሑሁ እንዴ መጽአ “እሎም 
ክልኦት ውላድካመ እግል ልድረሶ 
ምስልዬ እግል ኢጊስ እቦምቱ” 
ክምሰል ቤለዮ ሑሁ ህዬ “ለወልዬ 
ለዐቢ እንሰር እግል ልስዴኒቱ 
ወለንኡሽ መኸየር ጊስ እቡ” ቤለዩ 
ወሰላዲ ሀበዩ። 

እሊ ወክድ እሊ እድሪስ እግለ ዐቢ 
ወድ ሑሁ ስራጅ “ከላስ እንተ ጊስ 
ጭለቅ ወዲብ ዔለበርዕድ ጽንሐነ” 
እንዴ ቤለ ህቱመ ምስሉ ክምሰል 
ገይስ መክረዩ። ወእብለ ለንኡሽ 
ምስሉ ትበገሰ እቡ ወስራጅ እንዴ 
ጨልቀ ዲብ ዔለበርዕድ ጸንሐዮም 
ወክልኢቶም ስራጅ ወነጋሽ ምስሉ 
አስክ ሱዳን ጌሰ እቦም። ወዲብ 
ከርቱም ዲብ ከልወት እንዴ ኣተዮም 
እተ ወክድ ለሀይ ዲብ ሱዳን ከላዊ 
ዲቡ ትበሌዕ ወትሰቴ ምሽክለት 
መናበረት አለብከ። ወእባሁ እድሪስ 
ሕመዳይ እግል ዎሮ ወኪል እንዴ 
ወደ እሎም ህቱ ዲበ ኣሙ ለዐለ 
ሰፈሩ ትወከለ።

እድሪስ ምን ከርቱም ምስለ ስስ 
መልሂቱ ምን ከርቱም አስክ መስር 
ትወከለው። እሊ ዲብ ሰነት 1959 
ቱ ለዐለ። ምን ከርቱም አስክ ሐልፈ 
አልጊዲመ እብ ባቡር ዐለ። ወምን 
ሐልፈ አስክ ሕዱድ መስር ወሱዳን 
ገበይ ክልኤ ምዕል እብ እገርቱ ለዐለ። 
እትሊ ለዲቡ ህለ ሸዐብ መትከብታይ 
ጋሸ ወርሒም ሰበት ቱ ብልዖ ወስተው 
እት ልቡሎም ለገበይ ኢተአመረት 
እሎም። ወሕዱድ መስር ክምሰል 
ተዐደው ምን ብሔረት አስዋን 
አስክ አልቃህረ እብ ነሀር ኒል እብ 
ጀልበት አተላለው። ክሎም ለምን 
መሐድ አልዑልሚ ናይ እምዱርማን 
ለትበገሰው ምስል ህለው።

እድሪስ ሕመዳይ ወለስስ ጅማዐቱ 
ምን ከርቱም ሱዳን እብ ባቡር፡ እገር 
ወጀልበት ዲብ ልብሎ ገበይ ረያም 
እንዴ ካተረው አልቃህረ ባጽሓም 
ህለው። ዲብ አልቃህረ ህዬ?

ትተላሌ . . .
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ዕንጃረ
ዕንጃረዕንጃረ
ዕንጃረ

ከልሹም መሐመድ

ጌማም እግል ለገየደ ሄራርጌማም እግል ለገየደ ሄራር
3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

ምን 22 አስክ 23 ዲሰምበር ምን 22 አስክ 23 ዲሰምበር 
2022 መጅልስ መርከዚ መሕበር 2022 መጅልስ መርከዚ መሕበር 
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ፡ ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ፡ 
ናይ ሰነት ሽቅሉ እግል ልጌምም ናይ ሰነት ሽቅሉ እግል ልጌምም 
እጅትማዕ ዋዲ ክም ዐለ እተ ሐልፈ እጅትማዕ ዋዲ ክም ዐለ እተ ሐልፈ 
ጥብዓትነ ቃርኣሙ ህሌኩም። እተ ጥብዓትነ ቃርኣሙ ህሌኩም። እተ 
እጅትመዕ ምነ ሐድረየ ሰብ ዐድ እጅትመዕ ምነ ሐድረየ ሰብ ዐድ 
ወካርጅ ገሌ ሐጫይር መቃበላት ወካርጅ ገሌ ሐጫይር መቃበላት 
ወዴነ። ዮም አተላላይ ናዩ ሀለ እነ ወዴነ። ዮም አተላላይ ናዩ ሀለ እነ 
ወእቡ እግል ነአትምም ቱ። ምን ወእቡ እግል ነአትምም ቱ። ምን 
ምዴርየት ሰልዐ ሽብህ መዲነት ምዴርየት ሰልዐ ሽብህ መዲነት 
ርከብ ለምጽአት ነርስ ኣምነ ርከብ ለምጽአት ነርስ ኣምነ 
መሐመድ እብራሂም ሹም ሐሊብ መሐመድ እብራሂም ሹም ሐሊብ 
ለወዴናሀ  መቃበለት እለ ተሌተ። ለወዴናሀ  መቃበለት እለ ተሌተ። 

ስካን ርከብ ምዴርየት ሰሎአ 
ዓይለት መሐመድ እብራሂም ወድ 
ሹም ሐሊብ እግል ተዕሊም እብ 
ሕስር ዐቢ ለረኤቶ ሐቴ ዓይለት 
ምን ቆምየት ሕዳረብ ክምተ፡ እተ 
ዲብ ሰልፍ እሊ ወርሕ ለፈግረት 
ጥብዐትነ ቃርኣሙ ሀሌኩም። 
ለቆምየት አዋልደ እት ተዕሊም 
ዲብ አሻረኮት ገበይ ረያም ትታክየ 
ለሀሌት ሐትሐቴ ለትሰረረተ እንዴ 
ተዐለመየ መርሐለት ለበትከየ 
ለኢልትረከብ እታተ ለሀሌት። 
ምናተ መጅተመዕ ዲመ እት 
ሐቴ አካን ኢበጥር፡ ተቅዪር 
ወልሽፈግ ወልደንግር ለኢተርፍ 
ቱ።  ሕሱራም ወስቡላም ውላድለ 
ቆምየት ልግብኦ ወክሎም እት 
ክድመት ሸዐብ ወአምን ወጠን 
ለፍሩራም ጅሃት ወድዎ እበ 
ሀለው ጅህድ ማይ ዕልም ለሰተየ 
አዋልዶም ልትሻበበ ሀለየ። ኣምናመ 
ፍሬ ናይለ እምበል ሕላሌ ሸዐብ 
አንሱ ወተብዐቱ እግል ልትዐለም 
ለትጻገመት ዓይለት መሐመድ 
እብራሂም ሹም ሓሊብ ተ። እት 
ዕያደት ርከብ ነርስ ተ፡ እት መሐበር 
ወጠን አዋልድ አንሳት ሀዬ ዕዱ 
መጅልስ መርከዚተ። ዓይለት ኖሰ 
ለከወነት እም ዕያል ተ፡ ላኪን 
አሀምየት ለእጅትመዕ ምን ዐበ ዲበ 
እት አስመረ ሰለስ አምዕል ምን 
እጅትመዕ እንዴ ኢትቀይብ ንኢሽ 
ጅነቲተ ምስል አቡሀ እት ተሐድገ 
ሻረከት። እተ ጌማም ልትሀየብ ምነ 
ዐለ ተቃሪር ብዙሕ ደርሰት፡ ለእሉ 
ትከድም ሀሌት ሙጅተመዕ አየ 
ሀለ ወለብዕድ አየ ሀለ አትዋየነት፡ 
እበ ሀሌት እለ ቅድረት ሸዐብ እብ 
ዓመት ወአንሳት እብ ፍንቱይ 

ምን ቅዌት እግል ልትባለሐ እግል 
ትሽቄ ዝያድ ነዌት ወበትከት። 
ግረ እለ እት ተቅሪር ተዕሊም 
መሻረከት አንሳት እት ትትሀደግ 
አዋልድ ብዳዌት ኢሀለየ ለልብል 
ተቅሪር እግል ኢትስመዕ ተምኔት። 
ዕልም ወዐቦት እብ ብርድት ክም 
ኢልትረከብ ሀዬ ኖሰ ሰመዕ በሲር 
ተ። ህተ እትለ ዲበ ሀሌት ደረጀት 
እግል ትብጸሕ ለጌሰቱ ሄራር ጣፍሕ 
ወሓምል የዐለ። ኣምነ ገበይ ለእበ 
ደርሰት ወደረጀት ነርስ በጽሐት 
እግል ተሓኬ ክም ትሰአልናሀ ክእነ 
እት ትብል ደግመት እነ፦

“አቡዬ ምን በዲሩ ነፈር ጀብሀት 
ሸዕብየት ዐለ ወዋልዳይቼመ ዕዱ 
መ.ወ.አ.አ.ኤ. ተ፡ ከህቶም እት 
ደግፎቱ እለ ደረጀት ለበጽሐኮ። አነ 
ዕምር ድራሰት ክም በጽሐኮ እት 
ሰልዐ መድረሰት ፍትሕት ሰበት 
የዐለት አቡዬ ሀዬ ክም ዕዱ ጀብሀት 
እብ ሽቅል እት ዐሪታይ ሰበት 
ዐለ አወላይ ፈስል እት ዐሪታይ 
ደረስክወ። እት 1997 ሰልዐ ክም 
ምዴርየት ዶል ተአሰሰት ወመርከዘ 
ርከብ ክም ገብአ አቡዬ ዲቡ 
ትቀየረ ላኪን መድረሰት ፍትሕት 
የዐለት። ከዲብ አስነደ ቤት እንዴ 
አጀርነ ዲቡ ሐደርነ ወመድረሰቼ 
አስክ ሓምሳይ ዲቡ አተላሌክወ። 
ምኑ አስክ ካልእ ደረጀት ሀዬ ዲብ 
ቦርዲን አስማጥ ደረስኮ። 

ካልእ ደረጀት እንዴ የአተምም 
ተሀዴኮ ላኪን ናይ መድረሰት 
ንየቼ ምስል ህዳይ ኢትበተከት። 
ድራሰትቼ አተላሌኮ ወእት 
ባረንቱ ክልኤ ሰነት እንዴ ደረስኮ 
ሴድያይት ነርስ እንዴ ገአኮ እብ 
ሰርቲፊኬት/ሸሃደት ትደሐርኮ። 
ወእለ አነ እት ዕያደት ርከብ እግል 
ሸዐብ ክድመት እግል ሀብ ምን 
አንበትኮ ስስ ሰነት እድውርት 
ሀሌኮ።”

ኣምነ እተ አንሳት እግል ልድረሰ 
ክም በን ለኢለአምን ሸዐብ፡ እሲት 
ህዲት ወበዐል ዕያል ዲብ እንተ ከፎ 
ድራሰተ እግል ተአተላሌ ወአስክ 
ደረጀት ነርስ እግል ትብጸሕ ሰምሐ 
እለ እንዴ እንቤ እግል ንትፈከር 
ላዝምቱ። ኣምነ “ለሙጅተመዕ 
እግል ልትረየሕ እዬ ኢቀድር 
ወድቁጣትመ እግል ሊዴ ኢጀረበ 
ኢኮን፡ አነ ላኪን ዛይደት ረቅበት 
ድራሰት ሰበት ዐለት እዬ ምን 

ምራድዬ ኢተረፍኮ። ለሰዴኒመ 
ሀዬ ኢበደ ዝያድ እግል ሐምዶም 
ለሐዜ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም 
ዐንሰባ ቶም። ምስል ዋልዴንዬ፡ 
ምነ መስኡል ምዴርየት ሰልዐ 
ለዐለ እንዴ አንበትከ ምስልዬ ለዐል 
ተሐት እንዴ ልብሎ 3-4 ሰነት 
ምን ሰዳይቼ እንዴ ኢልትሐለሎ 
እለ ደረጀት አብጸሐዉኒ።” 

ኣምነ እት አስማጥ አስክ ዓስራይ 
ክም በጽሐት ሐቆለ ተሀዴት እት 
ዕያደት ሰሎአ ካሸር/ጼብጣይት 
ማል እንዴ ገአት አርበዕ ሰነት 
ክም ሸቄት፡ ህተ እግል ትድረስ 
ንየት ምን ዐለት እለ ወለእተ 
ዕያደት ዐለ ዘመንፈስ ገብሬልኡል 
ለልትበሀል መስኡለ ወመስኡል 
እዳረት ወማልየት ውዛረት ዓፍየት 
ፈሬዕ ዐንሰበ ዘካርያስ(ጋሪ) ምህሮሀ 
እንዴ ዋሰለት ሐኪመት እንዴ 
ገአት ሸዐበ እግል ትክደም ቅድረት 
ክምበ ምን አምነ፡ እግል ትድረስ 
እበ ወደዩ ጸገም ምን መሓስበት 
እንዴ ፈግረት ኔርስ ገብአት። 

“አነ ክም ዋልዴንዬ ወዔጻቼ 
እርእዮም፡ ለህቶም ወደወ እዬ 
ሰዳየት እብ ከሊማት እግል እሽረሐ 
ቅድረት አለብዬ፡ ክመ ህቶም ወደወ 
አናመ እብ ሽቅልዬ ወክድመቼ 
ፈኮም እግል እፍዴቱ” ትብል 
ኣምነ መሐመድ እብራሂም።

ብዙሕ አውካድ ክመ እንርእዮ 
ምነ ሙጅተማዑ ፍንቲ ለቤለ በክት 
ተዕሊም ለረክበ እት መዳይን 
እግል ልእቴ ወመስከብ ሐዲስ 
እግል ልበድል ልትጻገም እንርእዮ፡ 
ኣምነ ላኪን እግለ አድረሰየ ሸዐብ 
ትከድም እት ሀሌት እብ ራሐት 
ደሚት ትሽዕር። እግልሚ ምን 
ትብሊኒ ለሙጅተመዕ ወለቶም 
እንዴ አድረሰው ትከድሞም እት 
ሀሌት ለሀለ ከብቴ ሰኒ ዛይድ 
ቱ። እግልዬ ለለርእያሀ እምነት 
ወለወድያሀ ደማነት ዶል እርኤ 
ዝያድ እግል እከደመን ተ 
ለተትናይተኒ። ወለዐል እግል ሊበለ 
ሀዬ ክለ ቅድረቼ እወዴ” እት 

ትብል ንየተ ትሸርሕ። 
እት መጅልስ መርከዚ መሕበር 

ወጠን አዋልድ አንሳት ከፎ ክም 
መጸት ዲብ ትደግም ሀዬ” ምን 
በዲር ምን ንእሼ እት ሐንቴሀን 
ዐቤኮ። ክም ተሀዴኮ ሀዬ እተ 
መክተብ ለመሕበር ከታቢት እንዴ 
ገአኮ ሻቅየት ዐልኮ፡ ላኪን ምስል 
ድራሰቼ ሰበት ኢጠዐመ እዬ 
ለሽቅል መክተብ ሓድገቱ ዐልኮ 
ምነ መሕበር ላኪን ኢሪምኮ። 
ሙእተመር ክም ገብአ ለአንሳት 
ሐረያኒ ወምኑመ ዲብ መጅልስ 
መርከዚ ተሐሬኮ” እት ትብል 
ለገበይ ለእበ መጽአት ትደግም። 

ኣምነ እግል አንሳት ለተሓልፈ 
ልእከት ሀዬ እለ ተሌተ፦

እትለ ምዴርየት ለሸዐብ 
ድራሰት ሰበት አለቡ ምን አምር 
ብዙሕ ነቅስ ምኑ፡ ከእግል ልፍዘዕ 
ወልትዐለም መስለሐቱ እግል 
ልኣምር ወምን ለደርሩ እግል 
ሊሪም፡ ለእግል ልትረፍ ብእቱ 
ሐር ለበልስ ለመድ ወዓዳት 
እንዴ ኣመረዩ እግል ልንከሩ፡ እት 
ተዕሊም ጅህድ ፍንቱይ እግል 
ልግበእ ሐዜ። ህዳይ ተሐት ዕምር 
እተ ኢደርሰ ሙጅተማዓት ሰበት 
በዝሕ።

እበ ለእርእየ ለሸዐብ ፈዛዐቱ 
እት ዓፍየት ለልትሐመድ ቱ እግል 
ኢበል እቀድር። ምን ረዪም አካን 
ምን ከረ ሐምበክተ፡ መርበባየብ፡ 
ባድን. . . እት ርከብ እንዴ 
መጽአየ ወልደ ሀለየ። ላኪን እትለ 
ቅሩብ ለዕያደት ለሀለየ ዐዶታት 
ሀዬ ውልደት እት ቤት ሰበት ትረኤ 
ለለአስፍ ጋርቱ። ባክ ዕያደት ሰበት 
ሀሌነ አየ ሙሽክለት አው እሻረት 
ኢደሐን ረኤነ ምንገብእ ነአበጸሀ 
ለልብል ረአይ እንዴ ጸብጠው እት 
አብያተን ወልደ እንርእየን ሀሌነ 
ገሌ አርበዕ ለገበአ ደዋሒ።

እሊ ላኪን ገበይ ደሐን ኢኮን፡ 
ለእም ለተወልድ ሀሌት ሚ ኣላት 
ትነፈዕ ሀሌት፡ ለአካን ለእተ 
ተአወልድ ሀሌት ወለልባስ ወንጻፍ 

ለእቱ ትከበት ሀሌት አክልሚ 
ነዳፈቱ ለተዐቀበትተ ሰኣል ዐቢ 
ቱ። አረይ ረክስ ወመእረር እግል 
ትግበእ እት ነፍሰ ወጅናሀ መደረት 
እግል ትግበእ ለትቀድር እቡ በክት 
ዐቢቱ። ምን ክሉ ለለአኬ ሀዬ አመተ 
ለኢተአምር ነዚፍ እግል ልሳድፍ 
ቀድር እሊ ለእምሞልድ ሚ 
እግል ቲደዩቱ ለኢልትሰለሕ ከሳር 
አዳም ለአጀሬ። ሰበት እሊ ክል 
እም ረዪም ዕያደት ተሀሌ ወቅሩብ 
ሰላመተ እት ዕያደት ዶል ትወልድ 
ሌጠ ክም ትትአከድ እግል ተኣምር 
ብእተ። ክምሰልሀ እግል ቲዴ ለእት 
እዳራት ሀለው ማርሐት ሸዐብ 
ወከዋድር፡ ሐካይም፡ ሰብ ጼወ 
ወዐባዪ እግል ልወጅህወን ወእግል 
ልስደወን ከዲብ አድመኖት ደሐን 
እግል ልሳዑዱነ እትወሴ። ለእም 
እት ቤተ ትወልድ ዲብ ሀሌት 
ነፍሰ እት ከጠር ትካርየ ክም 
ሀሌት እግል ትኣምር ብእተ። 
ናይ ረዪም ዲ መጸኣነ ሀለየ፡ እለን 
ቅሩብ ዕያደት ሀሌነ እንዴ ቤለየ 
እት ቤተን ወልደ ለሀለየ እግለንቱ 
ለወስየትቼ። 

ለካልእ ፊናዬ ሀዬ ለቆምየት 
ሕዳረብ ምነ ብዕድ ቆምያትነ እት 
ተዕሊም ታርፈት ሰበት ሀሌት 
እብ ጸረ እግል ተዐሬ ለሕኩመት 
ትጀሀድ ሀሌት። መዳርስ ትፈትሕ 
ወዐዶታት ትከምክም ሀሌት። አስክ 
አዜመ እግል ትፍተሕ ወለሽቱት 
ሀለ ዐዶታት ክም ልትከመከም 
እግል ቲዴ፡ ምነ ፍቱሕ ሀለ ክዳማት 
ለአስተፊድ ለኢሀለ ሸዐብ ሀዬ እብ 
ዕን ፍንቲት እንዴ ገንሐቱ  እት 
ተዕሊም እግል ትጅበሩ ብእተ። 
ለጀብር ዮም ምን ኢፈትወ ፈጅር 
አጀኒቶም ክም ተዐለመ ኖሱ እግል 
ልክደሞም ክም አንበተ ወደለ 
እተ ጌሰው ክዳማት ገቢል ክም 
ጸንሐዮም እግል ልፍተዋቱ። እት 
ሰኔት ለገብእ ጀብር ዮም ምን 
ኢረድዉ ፈጅር እብለ ነቲጀቱ 
ክም ፈርሑ እሙርቱ” እት ትብል 
ህግያሀ አትመመት።ኣምነ መ/እብራሂም ሹም ሐሊብ ምስል ዐደ እት ርከብኣምነ መ/እብራሂም ሹም ሐሊብ ምስል ዐደ እት ርከብ

አሰይደ ኣምነ መ/እብራሂም እት እጅትማዕ መጅልስ መርከዚ መ/ወ/አ/አ/ኤአሰይደ ኣምነ መ/እብራሂም እት እጅትማዕ መጅልስ መርከዚ መ/ወ/አ/አ/ኤ
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ኦክቶፐስኦክቶፐስ
ዘወልዲ ሀይሌዘወልዲ ሀይሌ
ሳልሕ ገመሳልሕ ገመ

ሔዋናት ዐጭም ለቡ ወዐጭም 
ለአለቡ እንዴ ትበሀለ ዲብ ክልኤ 
ልትከፈል። ዐጭም ለአለቦም ሔዋናት 
ምነ ዎሮ ዋህዮ እቡ ለትበነ አሜበ 
ለመስል ጅንስ አስክለ እብ ከናትል 
ለልትመዘን ደርዕ ለቡ ሔዋናት በሐር 
ቱ። እትሊ ክቱብ እሊ ዝያድ እንዴ 
ረከዝነ ለእንቀድሙ እብ ሰበት ዎሮ 
ምን ደረዕ ለቦም ሔዋናት በሐር 
“ኦክቶፖስ” ለልትበሀል ጅንስ እግል 
ልግበእቱ።

ኦክቶፖስ ዎሮ ምነ ጥዉር ዐቅል 
ለቦም ኖዕ ደረዕ ሔዋናት በሐር ቱ። 
እሎም ኖዕ ሔዋናት አርበዕ ጽምድ 
እገር ወዎሮ ጽምድ ዕንታት መልኮ። 
እምበልሁ ክም ናይ ሰራይር ትሩድ 
መንቀብ ለቡ አፍ መልኮ። ለበዝሐ 
ኖዕ አክቶፖስ ናይ ቀበቱ ልግበእ 
ወከደኑ ዓጭሞታት ሰበት አለቡ፡ እብ 
ጸቢብ አካናት እንዴ ሐልፈ ለልትሐበዕ 
ወምን “ኢል” ለልትበሀል  ዕድዋኑ 
ላቱ ዓሰ እግል ልምጽኡ ለቀድር 
ዐዳወት ዳፍዕ።

 ምስል ብዕድ ኖዕ ልትርኤ ዲብ 
ህለ ኦክቶፖስ ምን 6 ወሬሕ ለኢሓልፍ 
ዕምርቱ ለቡ። ገሌ ዲብ ቅብለታይ 
ምሒጥ ኣትላንቲክ ለልትረከብ ዐባዪ 
ኦክቶፖስ ላኪን፡ አስክ 5 ሰነት 
እብ ሐያት እግል ልጽናሕ ቀድር። 
ለልትነፍዖቡ አግቡይ ናይ መትፋራይ 
ለአግደ ሰበብ ሞት ናይ እሎም ኖዕ 
ክምቱ ልትአመር። ተብዐት ኦክቶፖስ 
ሐቆ ንካሕ እግል ሐጪር አውራሐት 
እብ ሐያት ጸንሕ እትህለ፡ ላመ 
አንሳይት ቤጨ ክም ፈርቀሐት እት 
ሐጫር መደቱ ሞት ለትመጽአ። እግለ 
ቤጨ ምን ዕድዋን እግል ዳፍዖት 
እግል ዎሮት ወሬሕ እምበል ነብረ 
ተሓልፉ። እት ደንጎበ ህዬ እብ ሰፍረ 
እንዴ ኢገብእ ዲብ ክልኤ ዕንተ ለህለ 
ቅደድ ሰበት ለሐብጥ እት ለሐጭረት 
መደት ክም መይት ወድየ። ሐቆ 
ንካሕ እሊ ቅደድ እብ ዐመልየት ሐቆ 
ልትወርኬ አስክ እብ ሰፍረ ኢሞተት 
እግል ብዙሕ አውረሓት እብ ሐያት 
እግል ትጽናሕ ትቀድር።

ኦክቶፖስ ሰለስ ልብ መልክ። 
ለክልኤ ልቡ ደም እብ ነፋይ ጨንገዖ 
እት ህለው ለሳልሳይት ልብ ህዬ ደም 
ዲብ ካምል ገሮቡ ትጨንገዕ። ደም 
ኦክቶፖስ  “እብ ነሐስ” ለልትበሀል 
መደት ርዙቅ ፕሮቲን አው ሄሞስያኒ 
ለልትከወንቱ። እሊ ፕሮቲን እሊ 
ኦክሲጅን እንዴ ረፍዐ አስክ ካምል 
ገሮብ ለአበጽሕ። እሊ ተንሲቅ ምን 
ሐጺን ለትደሀረ ኦክሲጅን ናይ 
ርፍዐት በቃዐት ምንመ ቡ፡ ዲብ ሰኒ 
ድሁር  ቅያስ ኦክሲጅን ለቡ ቁሩር 
ባካት ላኪን ዝያድ ለአደመዕ። እለ 
መደት እለ እግል ደም ኦክቶፖስ  
ሕኔት ሕብር ቀየሕ፡ ሕብር ሊኒ ክም 
ጸብጥ ወድዩ።

ኦክቶፖስ ዲብ ክሉ ድዋራት 
ክም ዕምቦበታት በሐር፡ ቃትረ ምድር 
ሰዐር በሐር፡ ወዲብ ሰኒ ብሩድ ክፋል 
አብሑር ወምሒጣት እግል ልንበር 
ቀድር። “ሱፐን አርምድ” ኦክቶፖስ 
ለልትበሀል ኖዕ አስክ 1000 መትር  
በህለት (1 ኪሎ መትር) ቆሪነ ለቡ 

በሐር ነብር እትህለ፡ እምበልሁመ 
ብዕድ ኖዕ “Vulcanoctopus hy-
drother malis” ለልትበሀል አስክ 2 
ኪሎ መትር ቆሪነ ለቡ ብርኳን ሕፉን 
ማይ ዲቡ እግል ልንበር ቀድር። አስክ 
እለ እበ ለገብአ ድራስት ለገብአ ኖዕ 
ኦክቶፖስ ዲብ ማይ ጥዑም ለነብር 
ኢትረከበኒ።

ለበዝሐ ኖዕ ኦክቶፖስ ዲብ 
ወክድ ንጋሕ ኢገብአ ምንገብእ እብ 
በንበንቱ ለነብር። ገሌ ኖዕ ላኪን እብ 
መጅሙዓት እንዴ ትከምከመ እብ 
ብዝሔ ለነብር ህለ። እለ መጅሙዓት 
እትጃህ ዕድዋን እግል ድልየት 
ወምስል አንሳይት ለህሌት ዕላቀት 
ንካሕ እግል ጠወሮት፡ ነብረ ለቡ ባካት 
እግል ኣመሮት፡ ዲብ ኖስኖሰ እበ ለህለ 
እለ ዐቅል እንዴ ትነፈዐት ትትፋሀም። 
ኦክቶፖስ ፍንቱይ ወክሉል ለነብር 
ዲቡ አካን አለቡ። ነብራሁ እግል 
ልሕዜ ልትሐረክ። ወለ አስክ ረዪም 
ባካት ምንገይስ ላኪን እትጅሁ እንዴ 
ኢለአበዴ  ዲበ ለትበገሰ ምነ አካን 
ናይ አቅበሎት መቅደርት ቡ። እብ 
ጠቢዐት ናይ ታየኖት መቅደረት 
መልክ። ዲብ ገሌ ወክድ ህዬ ብዙሕ 
ነብረ ዲበ ረክብ ዲቡ ወክድ ምስል 
ብዕድ ክልቀታት በሐር ክም ስታር 
ፊሽ፡ ዐርቀብ በሐር ወዓሰ እንዴ ገብአ 
እብ ሕበር በልዕ።

ኦክቶፖስ እብ ዐቅል ምስል 
ለገብአ ዓጭም ለአለቡ ሔዋናት 
ልትርኤ እትህለ ልትሳነኑ አለቡ። 
መተራድ ዐቅል ናይ እሊ ሔዋን እሊ 
እግል ብዝሓም ባሕሲን ዕሉም ሐያት 
ዲብ መክሐደ ካሪ ህለ። ለልአትዓጅብ 
እሊ ሔዋን እሊ ለትሐባለከ ጋራት 
ናይ ባልሖት ወናይ ሐጪር ወረይም 
ወክድ ናይ ፍቅደት መቅደረት ለቡ 
እብ ግብአቱ ቱ። እብሊ ሰበብ ለበዝሐ 
ምኑ ምን አስሉ ለወርሰዩ እንዴ ኢገብእ 
እተ ሐጪር ዕምሩ ልህሌት ሐያቱ ምኑ 
ለደርሰዩ ዝያድ ለአስር ዲቡ። ዋልዴኑ 
ዲበ ናይ ዐቦት ወክድ ዲቡ እብ ሞት 
ሰበት ልትፈንተው ምኖም ለደርሱ 
አው ለወርሱ አክላቅ ኢህላኒ። ዲብ 
ጀርቤ እተ ለገብአ ድራሳት ኦክቶፖስ 
ታእሂል ዶል ልትሀየብ ለትፈናተ ሸክል 
ወመባትክ እግል ልፈርግ ለለቀድሩ 
መቅደረት እግል ልጠውር ክም ቀድር 
ተአመረ። እብሊ ሰበብ ዲብ አዳም 
ለሸቀዩ መራታት እብ ደረቦት ክም 
መትፋግዒ ነፈዕ። እብሊ ዐቅል ናይ 
ፈሀም መቅደረቱ እንዴ ትነፈዐ ነብረ 
እግል ለአክብ ዲብ ቀበት ቤትሮ ግዛዝ 
ለአተው መ፡ ቤትሮ እንዴ ሰብረ ዲብ 
ፈግር ልትርኤ። እምበል እሊ ዲብ 
ጅላብ እንዴ ዐርገ መክዘን ዓሰ እንዴ 
ፈትሐ ክም ዐርቀብ በሐር ለመስል 
ሔዋን ዲብ በልዕ ልትርኤ።

ኦክቶፖስ ለበይኑ ኣላት ለልትነፈዕ 
ዓጭም ለአልቡ ሔዋንቱ። “ቨይንድ 
ኦክቶፖስ” ለልትበሀል ኖዕ ኦክቶፖስ 
ወደዕ ናይ ደረዕ ለቡ ሔዋናት በሐር 
እንዴ አከበ ሰከኑ እግል ልሽቄ ክም 
ቀድር ለድራሳት ለሐብር።

ገሌ ምን አግደ አግቡይ ናይ እሊ 
ሔዋን፡ ሕብዐት አው ክሉ ረአሱ ምን 
ዕድዋንከ መትሓበዕ አው ህዬ ምስል 

ስሙማም ኖዕ ዓሰታት መትሐበዕቱ። 
ክም ካልኣይ ናይ ዳፍዖት አግቡይ 
ህዬ እብ ሸፋግ ሀረብቱ። እምበልሁመ 
ሕብር ጸሊም እብ ክዕየት ምን ዕድዋኑ 
እግል ልዳፍዕ ቀድር። እሊ ሕብር 
“መላኒን” ለልትበሀል እግል ጭገሩ 
ወወጅሁ ሕብር ጸሊም ለልሀይብቱ። 
እሊ ሕብር እሊ ክም ሻርክ ለመስል 
እብ ጼነ እትጅሁ እግል ለአብዴ 
ለወዴቱ። ኦክቶፖስ ክም እምአራዊቶ 
ሕብር ቀርበቱ ክም አሀምየቱ እት 
ብጨ፡ ብርቱካኒ፡ ቀዬሕ፡ ጨብላይ 
ወጸሊም እብ ቀየሮት ምን ዕድዋኑ 
እግል ልህረብ ወምስል እሉ ለመስሎ 
እግል ልግበእ ለሰድዩቱ። ሊኒ ክሎሊት 
ለቡ ስሙም ኖዕ ኦክቶፖስ ክም መሰል 
ለተአትሐርቁ ሓለት ዶል ሳድፍ፡ 
ሕብር ቀርበቱ ዲብ ሰኒ ባርህ አስፈር 
ቀይሩ። ገሌ ኖዕ ኦክቶፖስ ሓባሩ ዲብ 
ሰዐር በሐር ወሸክል ናይ ብለቅ በሐር 
እንዴ ቀየረ ምን ዕድዋኑ ደፍዕ። ገሌ 
ኖዕ ህዬ ክፋል ገሮብ እገሩ እንዴ በትከ 
ሐድግ ወልሀርብ። ገሌ ህዬ ሸክል 
ወሕብር ለሰኒ እኩያም ወስሙማም 
ዓሰታት (ሐየት ዓሰ) ወአርዌ በሐር 
እንዴ ነቅለ ዕድዋኑ ለአደንግጽ።

 ተብዓት ኦክቶፖስ ሰኒ ጥውር 
ላቱ “ሄክቶኩትይለስ” ለልትበሀል 
ዘርእ ተብዓት እንዴ ረፍዐ ዲብ ተሓት 
ገሮብ አንሳይት ለለበጽሕ አጫብዕ 
መልክ። ዲብ አርድ ለነብር ኖዕ 
ኦክቶፖስ ለበዝሐ ወክድ እሊ ዘርእ 
ለረፍዕ ዲብ ደማናይ ሳልሳይ አጫብዕ 
ልትረከብ። ተብዓት ኦክቶፖስ ሐቆ 
ንጋሕ ዲብ ሐጫር መደት መይት 
እት ህለ ለአንሳት ላኪን ቤጨ አስክ 
ለዐቤ እግለ ዘርእ ናይ ተብዓት ዲብ 
ቀበት ሳምንታት እብ ሐያት ክም 
ጸንሕ እንዴ ወዴት ትትሓፈዝ ዲቡ። 
ሐቆ እሊ ዝያድ 200.000 ቤጭ 
እግል ትውለድ ትቀድር። ምን ዕድዋን 
እግል ትዕቀቡ ህዬ ክም ዋርድየት 
እንዴ ገብአት ክቡድ ናይ ዕቅበት 
ወክድ ተሓልፍ። ካፊ ኦክሲጅን እግል 
ልርከብ  ምን በካቱ እንዴ ኢትረይም 
ክልዶል ተዓቅቡ። ዲብ እሊ ወክድ 
እሊ እግል መደት ወሬሕ ነብራሀ ናይ 
ሕዝየት ሽቁል ሰበት ኢትሸቄ  እብ 
ሰበብ ሰፍረ ክፋል ገሮበ ላቱ እገረ 
እግሉ በልዕ ወትሓቅቅ። ለቤጭ ዲበ 
ልትፈንቃሕ ዲቡ ወክድ ህዬ ገሮበ 
እብ ሰፍረ ሰበት ከርብ ምን ዕድዋን 
እግል ልምጻእ ለቀድር እግል ትዳፍዕ 
ኢትቀድርኒ። እብሉ ህዬ እንዴ 
ተዕበት እብ ብዕድ ዓሰታት ትትበላዕ። 
ለትወለደ ነአይሽ ኦክቶፖስ ላኪን 
እግል ሐጫር መደት ዲብ በሐር 
ምስል ብዕድ ነአይሽ ክልቀት ክም 
እጓም ናይ ዓረቅብ በሐር፡ እኩብ ዓሰ 
ወኮፖፐድ እት በልዕ ለዓቤ። ወሓቆሀ 
ዲብ ቀበት በሓር እት ለአቆሬ ዲብ 
ገይስ ሓያት ለአዋስል። 

ኦክቶፖስ ሰኒ ፋጥናት ዕንቴታት 
ሰበት ቡ እብ ቀላል ገበይ በርሀት 
እግል ልፋርግ ቀድር። በቃዓት 
ፈረጎት ሓባር ወበርሀት ከክም ኑዑ 
ልትፈናቴ። ሚዛን ገሮቡ እግል 
ልራዔ ለሰድዩ ክልኤ “ስታቶሳይትስ” 
ለልትበሀል ወሃዮ ዲብ ባካት ሐንገሉ 

ህለ እሉ። ኦክቶፖስ ሰኒ ጥዉር ናይ 
ታየኖት መቅደረት መልክ። ዲብ 
ገሮቡ ለልትረከብ እግል መትላገቢ 
ለነፍዕ ኩባየት ለመስል ሸክል ገሮብ 
ወተንሲቅ ኪማኢ እግል ልፈርግ 
ለሰድዩ ጋር ቡ። እብ ዓመት ዐቅል 
ኦክቶፖስ ፈርግ ሸክል ናይ ጋራት 
እግል ልፈርግ ልቅደር እንዲኢኮን 
ክም ታመት ሱረት ዐቅል ላኪን ዲብ 
ምኩ እግል ልጽበጡ ኢቀድርኒ። ምን 
እገር አስክ ሓንገል ለለትራክብ ጥውር 
ንዛም ገሮብ አለቡ። ለገብአ አዋምር 
እብ እገሩ ሌጣቱ ለወዴ። እብሊ ሰበብ 
ዲብ ሄራር ሚ ክም ሳድፉ እግል 
ቀየሞት ሰኒ ስዑባት ለሓልፍ።

ኦክቶፖስ ለትፈናተ ኖዕ ሐረከት 
ደጋግም። ሓንበሶት ወመትቃላብ 
ምና ክልዶል ለወድዩ እትገብእ፡ ገጽ 
ግረ ሐንበሶት ህዬ ምነ እብ ሻፍግ 
ለወድዩ ኖዕ ሐረከትቱ። ደፈእ እንዴ 
ቤለ ዲበ ለሄርር ዲቡ ወክድ እብ 

አርዛቅ በሐር
አርዛቅ በሐር

እደዩ ዲብ ልትቃላብ  ዲብ ጣፍሕ 
ወውጡይ ባካት እብ ሰዳይት ናይ 
ማይ ልትሐረክ። ገሌ ኖዕ ህዬ እብ 
ክልኤ እግሩ እግክ ልትሐረክ ለቀድር 
ህለ። እሊ ኖዕ ሐረከት ምን ዕድዋኑ 
እግለ መጽእ መሻክል ምኑ እግል 
ልንጄ እብ ሻፍግ እግል ልትሐበዕ 
ሰድዩ። ኦክቶፖስ ምን ቀርበት ገሮቡ 
ማይ በርጭቅ ወልአፈግር። ገጽ ቀደም 
እንዴ ትፌተተ ህዬ እግል ለሓንብስ 
ቀድር።

ዲብ ግንራሪብ በሐር ኤረትርየ እት 
ክሉ መጀለቢ እብ ፍንቱይ ህዬ ናይ 
ትጃረት ሙጀለቢ ዓሰ በዋቢር ምስር 
እንዴ ትለከመ መጽእ ወግማመት 
ገብእ ሰበት ህለ ውዛረት ርዝቅ በሐር 
እግል ሕፍዘቱ ዲብ ጅህድ ህሌት። 
እት ኤረትርየ አስክ እለ እብ ሳብት 
ከም ኖዕ ኦክቶፖስ ክም ህለ ንሳዕ 
ለኢደረሰ እብ ግብአቱ፡ ገሌ ምን ዓባይ 
ይማም ብሑስ ርዝቅ በሓር ክምቱ 
ልትሸራሕ።
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

እብ ሞት ሐዮት ትመጽእእብ ሞት ሐዮት ትመጽእ
1ይ ክፈል

ሸዐብ ኤረትርየ፡ ምን ስኒን ረይም እንዴ አንበታቱ ሕርየት አው ሞት 
ዲብ ልብል ጀላብ ወጠኑ፡ እግል ሸረፉ ወሕርየቱ ለናደለ። ብዝሓም 
ምስተዕምረት ዲብ ልተራተው እቱ፡ ሰሮም ምን መዐደይ አብሑር 
ወሰሮም ምን ግዋሬነ ኤረትርየ ዲብ ሐንቴሆም እንዴ ወደዋ ርዝቅ 
ምድረ ወበሐረ እግል ልውረሶ ወለ ሓድር ገቢል እግል ልሸዕትሮ 
ቀሰም ከረው። ሸዐብ ኤረትርየ ላኪን እግለ ልተራተው ዲቡ ለዐለው 
ምስተዕምረት ኢበርከ ወኢደነ፡ እግል ሕርየቱ እብለ ትፈናተ አግቡይ 
ወአብሳር ሐዘየ። እብ ፍንቱይ እግል አባያሙ ክሉ ረአሱ ኢሰጅደ 
ወኢረምቀ። ቅብላቶም ናደለ ወምህሮቱ ሰደ፡ እብ ሰያሰት ወስላሕ እብ 
ምሽዊቱ ኢሰክበ ወኢዓረፈ፡ በዲር እብ ስያሰት ሐቁቅዬ ቤለ ወጠልበ 
ሰምዑ ከምሰል ሰአነ ህዬ፡ በዐል እኪት እብ እኪት እንዴ ቤለ፡ ዲብ ሰነት 
1961 ናይ ንዳል ሽምብርኪቱ ዋጨለ፡ እብ ሑዳም ፍራስ ግድለ ስላሕ 
እግል ልዋሌ ህዬ አምበተ። 

ሰውረት ኤረትርየ እብ ሑዳም አንፋር ወሑዳይ ስላሕ ከምሰል 
እንበተት ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ ይአግደዐየ። እግል ለአግምለ ወምን አፍ 
አባይ እግል ለአትክርየ ትባደረ ዲበ፡ ለእት ስኒን ሐዋኒት ለዐለት ዔጻተ 
ህዬ እብ ፈድል ስሙድ ወመሻረከት ሸዐበ ተረደት። ለረቃቅ ዐለት ሒለተ 
ዲብ 70ታት ተረተድ ወደቀበት። ለእብ ክል እንክር ዲብ ኤረትርየ 
ወዐሳክር እስትዕማር እንዴ አተረደ፡ ሸዐብ ለዐዝብ፡ ደገጊት ለትአናድድ፡ 
ምምተለካት ዘምት ለዐለ ዴሽ እስትዕማር አቶብየ ህዬ፡ እበ ባቅዕ ሰይፉ 
እግል ተአፍንዩ ወምነ ጻብጡ ለዐለ መዳይን ወብሩር እግል ትንሐዩ 
አንበተት። ምን ምግብ ሰብዒናት ሙናድሊን ዲብ ኣውለት ወቀላቅል 
ዲብ ልትሐረኮ ሀጁማት ዲብ ወዱ፡ ኮሎንያታት ዲብ ለአትናዶ አባይ 
ስካብ ከም ልስእን ወዱ ዲቡ ለዐለው አውካድ ቀርበ። ምን እሊ ወክድ 
እሊቱ ስኒን ብዙሕ ሕብዕት ለዐለት ሕርየት ኤረትርየ፡ ምን ቅብላት እንዴ 
ሸበ ከም ትመጽእ ወዴሽ እስትዕማር እንዴ ፈነ ምን ኤረትርየ ለትበየነ። 
እብ ፍንቱይ ዲብ ሰነት 1977 ዲብ ታሪክ ሰውረት ኤረትርየ፡ መዳይን 
ኤረትርየ አሰር ሕድ እግል ተሐርር ወትከርድን ለአንበተት ዲበ ሰነተ 
ለዐለት። ዲብ እለ ሰነት እለ ለበዝሐየ መዳይን ወብሩር ኤረትርየ ምን ዴሽ 
አባይ እንዴ ነዝዓቱ ሰእየት ሕርየት አውዴቱ። ሙናድሊን እስትሽሃድ 
ወምስክነ፡ ጽምእ ወሰፍረ እንዴ ኢለአትሐስቦም፡ ምን ሳሕል ወበርከ፡ 
እንዴ ቀንጸው ለዲቡ ዐለ መዳይን ዲብ ለአተክሩ ወለሐርሮ ከበሳታት 
ተዐሮረው። እሊ ወክድ እሊ ለበዝሐ መዳይን ወብሩር ኤረትርየ ዲብ 
እዴ ሰውረቱ እንዴ ተዐደ አባይ ዲብ ሑዳት መዳይን ወእብ ፍንቱይ 
ዲብለ እብ ክሉ እንክረ ክርድንት ለዐለት አስመረ፡ ከምስልሁመ ለበዝሐ 
ክፋለ ጽቡጥ ለዐለ ባጽዕ፡ ዮም ወፈጅር ልትበሀለ ለዐለየ ዐዲቀይሕ 
ወባርንቶ ክምሰልሁመ ዐሰብ ሌጠ ሕዱድ ዐለ። እብሊ ህዬ ክሉ ሸዐብ 
ኤረትርየ ሕርየቱ ዮም ሚፈጅር ትትበሀል ዲቡ ለዐለት አውካድ ሰበት 
ተመ፡ ላጅእ ለዐለ ዐዱ እግል ለአቅብል ወበዐል ዐድመ እግል ልብኔ 
ወለዐምር ልተብኔ ዲቡ ለዐለ ወክድ ሰእዮብ መጸአ። 

ለምድር ክእነ ዲብ እንቱ፡ ለእግል ለደርገግ ረአስ ቅራር ሃርእ 
ለሀንጦጥል ለዐለ፡ ዴሽ እስትዕማር አቶብየ መውዒሁ እንዴ ወቀለ 
ከምሰል እምአራዊቶ ሕብሩ ዲብ በድል፡ ዶል ሸንከት ምውዳቅ ጸሓይ 
ወዶልመ ሸንከት ምፍጋር ጸሓይ ዲብ ለሀራብጥ ናይ አተክሩኒ መውዒ 
አስመዐ። እግለ ንኢሽ ሰውረት ኤረትርየ እግል ልህነእ ህዬ ምስለ 
ድቁባት ድወል ዐለም እንዴ ትጸገዐ፡ ምነ ኣቲ ዲቡ ለዐለ ልቅብ እግል 
ልፍገር ጻገመ። ቅያስ ለአለቡ ድቁብ ወጥዉር ሰላሕ ጎረተ፡ ወፈሽሐኒት 
ዴሽ እንዴ ከስአ ህዬ ለዮም ሚፈጅር ትትበሀል ለዐለት ሕርየት ኤረትርየ 
ምን አፌት አስመረ ግረ እግል ልብለስ ትበገሰ። እብ በሐር ምድር 
ወዐስተር ህዬ ኤረትርየ ዲብ እሳት በደለየ። ሙናድሊን እሊ ክሉ ዲብ 
ልርኡ ኢበህጀው ወምን እስትሽሃድ ኢፈርሀው። ለመጽአ ምን መጽእ 
ምን ምድርነ ተወዝ ይእንብል እንዴ ቤለው እብ ከላሺን ምስል ክቡድ 
አስለሐት ወጥያራት ተሓረበው። እት ቀበት በር ወበሐር ምስል ብኤማት 
ወረሻሻት ተሓረበው። እበ ስገ ጥራይ ለተአበሽል ጸሓይ ሰምሀር ዲብ 
ልትቀለው ህዬ ባጽዕ እግል ትትሐረር ሕድተ አትረፈው፡ ወራታት አባይ 
ዲብ ለአፈሽሎ ሀጁማቶም አተላለው። እሊ ክሉ መሪር ሐርብ ምን 
ጀላብ ሕርየት ወሸረፍ ኤረትርያ ቱ ለዐለ። እሊ ክሉ መሪር እስትሽሃድ 
ምን አጅል ወጠን ወሸዐብ ቱ ለዐለ። እግል እለ ዮም ለዘተ ወጠምጠመ 
ነአዳውር ለህሌነ ሕርየት መሪር ወስዱድ ቴለል እንዴ ተዐደው ቶም 
መሔርበትነ ለአምጸአወ። ሞት ምን አጅል ሕርየት ሐላል ሰበት ተ ህዬ፡ 
ትቤዘው እግለ ወእብ እሳት ዲብ ልትጋለው ቀበት ሃይሞት ሐመሰው 
እግለ። መሔርበት ወራታት ዐዶ ዲብ ለአፈሽሎ ሀጁማቶም አተላለው። 
ሐዮት ዲብ ልርኡ ሞት ሐረው። እብ ሞት ሐዮት ከምሰል መጽእ ምን 
ኣመረውቱ፡ መራር እንዴ ከሀለው ሞት ለሐረው። 

ዔማት ክታብ ፈንቅልዔማት ክታብ ፈንቅል

ኢብራሂም ዐብደርሒም 
መሐመድ መስኡል ማ/ወ/ሸ/ደ/ 
ዳሕየት ሕሩም ምዴርየት ሰልዐ

ሰኣል፡ ማሕበር ወጠን ሸባባት ሰኣል፡ ማሕበር ወጠን ሸባባት 
ወደረሰ ኤረትርየ ስሙ ክመ ወደረሰ ኤረትርየ ስሙ ክመ 
ተሐብረ እብለ ደረሰ ወእብለ ተሐብረ እብለ ደረሰ ወእብለ 
ሸባብ ከምክም፡ እለ መንጠቀት ሸባብ ከምክም፡ እለ መንጠቀት 
እለ ህዬ ዲብ መደት ሰውረት ዐቢ እለ ህዬ ዲብ መደት ሰውረት ዐቢ 
ነሻጣት ምነ ገብእ ዲበን ለዐለት ነሻጣት ምነ ገብእ ዲበን ለዐለት 
ተ፡ አዜ ህዬ ክአፎ ህሌኩም?ተ፡ አዜ ህዬ ክአፎ ህሌኩም?

በሊስ፡ ለመትከምካም ከመ 
እለ ቤልከ ለዲብ መደት ሰውረት 
ለዐለ ተርፈ እንዴ ኢገብእ፡ እበ 
ለሔሰ ክም ህለ እግል አሐብር 
እፈቴ። ሻብ እምብል እንዴ ህሌን 
ዔጻት ናይ ዎሮ ሙጅተማዕ እብ 
ሰዋልፉ ልግበእ ወእብ ዐዋዲሁ 
ለበራብር ለለሰሜዕ ወለለደሜዕ 
ክምቱ አማንተ። አዜ ዲበ 
መትነዛም አቅበልነ ምንገብእ 
እለ እደረት ደዋዬሕ እለ በዲር 
ምስል ምዴርየት አስማጥ ዐለት። 
ምን 2012 ህዬ መትነዛም ናይ 
ማሕበር መጃመዕ መሳኒት 
ሸባብ ጸቢብ መትነዛም ወርሒብ 
መትነዛም እንዴ ገብአት ሸቄ 
ጸንሐት ወህሌት። 

እሊ ክእኒ እንዴ ህለ፡ ምን 
2017 ምዴርየት ሰልዐ አቴነ 
ወእሊ ናይ ነዘሞት ሽቅል 
ለአተላሌ ህለ። መትነዛም ርኤነ 
ምንገብእ፡ ለሻብ ሕነ እብ ሰለስ 
ገበይቱ ለእነዝም፡ እብ ርሒብ 
ነዘሞት ለእንወድዩ ዲብ ርዕዮ 
ንዋይ ለህለው ዲብ እሊ ደዋሒ 
አስክ እለ 53 ነፈር እሽትራክ 
ማሕበር ክም ደፍዖ እብጽሓሞም 
ህሌነ። ዲበ ጸቢብ ነዘሞት 
ለእንብሉ ደረሳ እንዴ ከምከምነ 
ለእንወድዩ ወሸቃለ ሕኩመት 
42 ነፈር ብነ። ክሎም 95 ነፈር 
እሽትራክ ለነደፍዖም ብነ። 

ለሻብ ሚ እግል ልውዴ 
ወጅቡ ወሚ እግል ለአውቄቡ 
ዲበ ልብል ህዬ፡ መሳኒት ሻባብ 
ብነ እቦም ህዬ ተዕቢኣት 
እንወዴ። 9 ነፈር ብነ ለማሕበር 
ህዬ ዲቡ ካፍላሙ ሕነ። መርሕ 
ናይ ሸባብ ብነ ለማሕበር ዲብ 
ኖስ ኖሶም ተጃርብ ልትባደሎ። 
መሳኒት ሻባብ ለእንብሎም 
ምን ዐባዪ ዐድ ወሙወዝፊን 
ለትአሰሰት ተ። እለ መንጠቀትነ 
ህዬ ምን ክልኤ ህግየ ለትከወነት 
ተ፡ ትግሬ ወብዳዌት። ክሎም 
ህዬ፡ ዲበ ማሕበር ክምኩማም 
ቶም። ምስል እሊ ክልኦሮት 

እበ ለልአምረ ህግየ ተዕቢኣት 
እንወዴ ወንሐብር። እምበልሁ 
ለጾር እብ ዐቢሁ ናይ ሕኩመት 
መ ልግባእ እንዲኮን፡ ሕጉዛም 
ወዓኢላት ሹሀደእ ስድየት ወዲብ 
ድፋዕ ለህለው ዕያሎም ግራሆም 
ስድየት ወግዱዕ አርትዖት፡ እሊ 
ሽቅል እሊ እብ ንዙም አግቡይ 
እብ መጃምዕ እንዴ ትነዘምናቱ 
ለእንከድም ዲቡ። ለሽቅል 
ከአፎ መስል እበ ከስስ ህዬ፡ 
ተቅሪር ዎሮ ዲብ ምዴርየት 
ነሓልፍ ወካልእ ዲብ መክተብ 
ሻባብ ልትለአክ። ፈሀም ናይለ 
ሸባብ እግል ወቀሎት ህዬ ምን 
ምዴርየት ለመጽኡነ ወምስልነ 
ለህለው ገዳይም ሙናድሊን 
ወአበው ቀደምነ ጸሓይ ለርእያም 
እቦም ተዕቢኣት ገብእ ወተእሂል 
ነሀይብ። 

 
ለሻብ ጾሩ እንዴ ትረሰዐ 

ኢኮን፡ ምናተ ዎሮ ጾር ለአጾርካሁ 
ክልዶል እግል ትታብዑ ህለ 
እግልከ። እግልሚ ለአማነቱ 
ለበጽሐ ወለኢለበጽሐ እግል 
ተኣምር። ሰበት እሊ አትመምነ 
እግል ኒበል ይእንቀድር፡ እግልሚ 
ታመት ናይለ ካልቅ ተ። ምን 
ክሎም ለከስሶም ጀሃት መዓወነት 
ነሐዜ። እግልሚ ንቁስ ሰበት ህለ 
እንዴ ኢገብእ እግል ኢልሳድፍ። 
እግል ትሽቄ ዶል ተሐዜ ጾር 
ለትሐዜከ። 

ክም መሰል እት ግራህ እግል 
ትሽቄ ዶል ተሐዜ መሻቀዪታት 
ለትሐዜከ፡፡ እለ መንጠቀትነ 
አዜ ዲብ ርዕዮተ ለትአተንክብ፡ 
እብሊ ሕነ እብ ክልኤ አግቡይ 
ዋድያሙ ሕነ። ለመሻረከት ሐቴ 
እብ ላህበት ወሐቴ እብ ማል፡፡ 
ሒለቶም እንዴ ጀምዐው እግል 
ዓኢላት ሹሀደእ ወሕጉዛም እበ 
ትትቀደር ገሌ ወዱ። እብሊ 
ለሻብ ንዙምቱ ወፋዝዕቱ፡ 
ምናተ እንዴ አፍዛዕከ ኖስከ 
እግል ትፍዛዕ ሰበት ለአትሐዜ 
ለሴድየት ወለ ሜክረት አዜመ 
እግል ኢልትፈንተውነ እትወሴ። 
እግልሚ ክልነ ምን ምዴርየት 
አስክ ዳሕየት እብ ሕበር 
ለእንቀንጽ እሉ ሰበት ቱ።

ሰኣል፡ ለማሕበር እብ ቀይሕ ሰኣል፡ ለማሕበር እብ ቀይሕ 
ዕንቦበ ወሕመረት ወብዕድ ዕንቦበ ወሕመረት ወብዕድ 
ነሻጣት ለትከወናቱ፡ ከለ ማሕበር ነሻጣት ለትከወናቱ፡ ከለ ማሕበር 
እግል ልውዴ እግልከ በስ ሕዝየት እግል ልውዴ እግልከ በስ ሕዝየት 
እግል ኢልግበእ ለፈሀም አክል እግል ኢልግበእ ለፈሀም አክል 
አዪ ህለ?አዪ ህለ?

መቃበለት ምስል ሻብ ኢብራሂም 
ዐብደልርሒም መስኡል ሸባብ ሕሩም

በሊስ፡ ሐቴ ሚተ፡ ለአማነት 
ለትትበሀል ምን አማነት ወጠን 
እንዴ አንበትነ አማነት ናይለ 
ለህሌከ ምስሉ ሙጅተማዕ፡ 
አማነት ኖስከ፡ አዜ ሚቱ ሕነ 
ለእንቀንጽ እቡ እለ እንዴ 
ወዴከ እለ እግል ትስደውኒ 
ለልብል ደማነት ዲብ ነፍስቱ 
ዲቡ ለእንረክዝ። አዜ ዲብ እለ 
መንጠቀት የም ለአለቡ ንቁሳት 
ህለ። ናይ ተለፎናት፡ መክተባት 
ናይ ቅራአት ወአንድየት ሻባብ 
ንቁስ ህለ ዲቡ። እግልሚ 
ለሻባብ ለልትጀምዖ ወሐብሬ 
ለልትባደሎ ዲቡ ሰበት ኢህለ፡ 
እሊ ክም ጠለብ ክልዶል ሕነ 
ዲበ ማሕበርቱ ለእንልእኩ። 
ለሻብ ለማሕበር ኖሱ ክምቱ ህዬ 
እለ ወዴኮ እለ ሳዕዱኒ እግል 
ሊበል ምነ ለእንከድም ዲቡቱ። 
ለሻብ ሰዴ ህለ ምንገብእ፡ ህቱመ 
እግል ልትሰዴ ክልዶል ዲብ 
ሰለስ ወሬሕ ወስስ ወሬሕ ወስዕ 
ወሬሕ ተቅሪር ነሓልፍ ወወሬሕ 
ወሬሕመ ለነሓልፉ ብነ። አዜ 
ሚቱ ምስል ዐድናመ ለንትሃጌ 
ዲቡ ህለ፡ ላኪን ሐል እግል ልግበእ 
እሉ እንቱመ እንዴ መጽአኩነ 
ዳልያሙ ሰበት ህሌኩም፡ ምስለ 
ከስሰ ጀሀት እግል ትርአዉ። 

እምበልሁ ናይ መክተባት 
ቅራአት ክሱሰን ናይ ጀሪደት 
ምስለ ለህለ መሻክል በጽሐነ 
ሰበት ኢህሌት ለትበጽሐናቡ 
እግቡይ አስክ ምዴርየት መጽአት 
ምንገብእ፡ እብ ገበዮም አስክነ 
እግል ልብጸሕ ሰበት ቀድር 
እሊመ እግል ልትርኤ። ሻብ 
መረሕ ወጠን ቱ ዶል እንብል 
ለቀድር ወለኢቀድር ዕዉር 
ወሐንኪሽ ዲብ ሙጅተማዕ 
እግል ትምራሕ ምንቀደም ለዋሌ 
ወምን ግረ ለኬብብ ለሻብ ሰበት 
ቱ ለመትነዛም ምህምቱ።

ሕመረት አው ቀይሒት 
ዕንቦበ ለእንብሎም ብነ፡ እሊ 
ዲበ መዳርስቱ። ለጸቢብ 
ነዘሞት ለእንብሉ ዲበ ደረሰ 
ወሙደርሲንቱ፡ ክል ሰነት ዲበ 
አስክ ሳምናይ ፈስል ለህለው 
ደረሰ ዲበ መንጠቀትነ እዳረትነ 
ወግዋሬነ ናይ ጅግራታት 
በርናምጅ እነዝም እሎም፡ እበ 
ደረጀቶም ህዬ ሰለስ ወለአርባዕ 
ዶል ጃእዘት ናስኣምቶም።

እሊ ዲብ ኩረት ወዓዳት 
ለከድም ክልኦት ፈሪቅ ብነ። 
እሊ ህዬ ዓዳት እግል ኢልብዴ 
ወዴራይ ላቱ ሙጅተማዕ እግል 
ልትሓፈዝ ምኑ ወእግል ልንሀዩ 
ለለርኤቱ። እትሊ ህዬ ለማሕበር 
ተረቱ ለአገዴ። የምክን ክሽቦ 
እግል ልትረፍ ቡ ዶል ትብል፡ 
ሕኔት እበ ዐባዪ፡ ለወለት እበ 
ስናተ ዶል ገብእ እለ ዝያድ 
ለአሰሜዕ። ወለ ሰኒ እግል ልትርዔ 
ሰበት እንከድም፡ እበ ሙጅተማዕ 
ቅቡልየት ረክብ ወሰኒ ከብቴ ህለ 
እሉ።



ተበሰም
•	 ዎሮት	ግሉል	መዕረድ	ናይ	ረስም	እቱ	አተ።	እት	ቅብላት	ሐቴ	

ለውሐት	በጥረ።	እተ	ባኩ	በጥር	ለዐለ	ነፈር	ህዬ	ክም	እለ	ቤለ፡	እሊ	ረስም	
ሰኒ	ለአፈርህ	ትርእዩ	ህሌከ።	ከእሊ	ለዘመናይ	ፈን	ልቡሉ	ህለው?	ቤለዩ።	
ለነፈር	ህዬ፡		ኢፋሉ፡	እለ	እተ	ቀደሜከ	ትርእየ	ህሌከ	መዐፍየት	ተ	እት	
ልብል	በልሰ	ዲቡ።

9ገጽ16ይት	ሰነት	ዕልብ	05 አርቡዕ	01	ፌብርዋሪ	2023

ዩስፍ	እድሪስ	አሚር

ብስር	መፍቴሕ	ዐውቴ	ቱ

4ይ	ክፈል

እተ	 ገጽለ	 እናስ	 አሻይር	
መሻቅል	ወፈርሀት	ትረአ።	ፈርዑን	
እትለ	 ረአስለ	 እናስ	 ደውር	 ለሀለ	
ጋር	ሰበት	ኢተሐበዐ	ምኑ	ክምእለ	
ቤለ፦

ክምሰል	 ሐዜከ	 እግል	 ትትሃጌ	
ሕርየት	ሃይብከ	ህሌኮ።	ወእበ	እለ	
ትብል	እግል	ይኣክዘከ	ወይእሰአለከ	
ገለድ	አቴ	እግልከ።	አብሽርከ	ሐቴ	
ኢትፍረህ።

ለእናስ	 እግለ	 ገጽ	 መንባሁ	
ተማም	 ፈጥነዩ።	 ወረአሱ	 አስክ	
ሰመ	እንዴ	አንቀዕረረዩ።	ደዐ	ወደ	
ወእግል	መደት	ረያም	ህግየ	ኢኮን	
ወሐረከት	 ኩስኩስ	 ሰአነ።	 ከዶል	
ለአስክለ	መልክ	ወለ	ጸሩ	ትወለባተ	
ለገጹ	 ጸልመተ	 ወለ	 ከናፍሩ	
ትረማጠጠ	 ወለ	 ግንሐቱመ	 ሰኒ	
ሕይርት	 ዐለት።	 እተ	ዶል	 ለሀይ	
አልባብለ	 ቆም	 ፈርሀት	 ወርሰቱ	

ወሸር	 ድቁብ	 ለዐይሮም	 ክምሀለ	
ትየቀነው።	 አሚር	 “ረዕኾፍ”	
ሰብሩ	ሰበት	ትከለሰ	ክምእለ	ቤለ፦

ሚ	 ጀሬት	 እትከ	 አፎ	
ኢትትሃጌ።	ፈርዑን	ምንለ	ገብአት	
ትግበእ	ብቆት	ገለድ	አተ	እግልከ	
ማሚ?

ለእናስ	ለለሀልክብ	ዐለ	ትንፋሱ	
እንዴ	ሐበዐ።	እግለ	መልክ	ክምእለ	
ቤለዩ፦

መንባዬ፡	 ዐርሽ	 መስር	 ግድም	
ሐቆከ	ምን	ዙርየትከ	ላቱ	ኦሮትመ	
እግል	ልትገሴ	ዲቡ	ኢኮን!

እለ	 ዛዐቱ	 ክመ	 እተ	 አመተ	
ኢተአመረት	 ሰረፍሪፈት	 እግለ	
ፋይግ	 ለዐለ	 ድዋራት	 ፈነጥር	
ለትወድዩ	 ለአልባብ	 ሻተፈት	
ምኖም።	 ወኩሎም	 እበ	 ክም	
ምድጋለ	 እሳት	 ለፈዳቢት	 ለስረር	
ልትናፈር	ምኑ	ለመስል	ዕንታቶም	
አስኩ	 አፋዘዘው።	 ፈርዑንመ	
ትቀጸበ	ወለ	ገጹ	ገጽ	ሐየት	እብ	
ሐሩቀት	ጥሕር	መስለ።	ገጽ	አሚር	
“ረዕኾፍ”	 መ	 ሕመት	 ገልበበቱ	
ወለ	 ከናፍሩ	 ዲብ	 አሕድ	 ሰበት	
ለጥአ	ለሓለቱ	እምበል	ሸር	ወሀላክ	
ሐቴመ	ተአስእል	ይዐለት።	

ለሳሕር	ምነ	ንቡአቱ	ለአጅሬቱ	
ሀላግ	እግል	ለአትሻጅዕ	ሰበት	ሐዘ	
ክምእለ	ቤለ፦

ምናተ	 መንባዬ	 ላቱ	 እብ	
ሰላም	ወዓፍየት	አስክ	ደንጎበ	እሊ	
ጥዉል	ወልዉቅ	ዕምርኩም	እግል	

ሐቴ	አምዕል	ከልብ	እት	ቀበት	ዐባይ	ደብዐት	በደ።	ሸንከቱ	መጽእ	ለዐለ	
ሐየት	እግል	ኢልርአዩ	ሰበት	ፈረሀ	ሰኒ	ፈጀዐ።	ለከልብ	እብ	ርሑ	እት	
ልትሃለግ	“ከላስ	ግድም	ምሽክለትዬ	ላተ	አንተሄት፡	እሊ	ሐየት	እት	አርድ	
እግል	ልሕደገኒ	ኢኮን	ወእት	ሰመ”	ቤለ።

እትለ	ባካቱ	ዐጭሞታት	ርአ።	ለከልብ	ዐጭም	ዎሮት	ሀረሰ	ወግራሁ	
እግለ	ሐየት	እንዴ	ሀበየ	ርኢሁ	ክም	ይሀለ	ወለ	ዓጭም	ሰኒ	ክም	ጠዐመ	
እቱ	አተምሰለ።	ወእተ	አካነቱ	ዊጭ	ቤለ።	ወእብ	 ክርን	ውቅልት	እት	
ልትጋሰዕ	ክም	እለ	ቤለ፣	“እሊ	ዐጭሞታትለ	ሐየት	ሰኒ	ጡዑም	ቱ።	አዜመ	
ዝያድ	ምን	እረክብ	ምኑ	ወይአቤኮ።	ወእለ	ነሃርዬ	ነሃር	ኬር	ወበርከት	ሌጠ	
ወገብአት	ዐለት”።	

ለሐየት	ምን	እለ	ትትኬለም	ኢሰምዐ።	ሰኒ	ፈጀዕ	ወእግል	ርሑ	ክም	
እለ	እት	ልብል	ሐሸክሸከ፣	“እሊ	ከልብ	ሓዩት	ልትንዔ	በህለት	ቱ።	እለ	
ምን	ገብእ	እንዴ	ሀረብኮ	ርሕዬ	እግል	አድሕን	ብእትዬ”።	ወሐቆ	እለ	ምነ	
እትጃህለ	ከልብ	እንዴ	አወለጠ	እብ	ሰከይ	ክሉ	ለምድር	ጠለቀ።

ለከልብ	እተ	ሐየት	እብለ	 ገበይ	 እለ	 እተ	ተልሀ	 እቱ	ወቅት፡	 ሀበይ	
እትረአስ	ውቅልት	ዕጨት	እንዴ	ትገሰ	እግለ	ጋሪት	ክለ	ዐፍየ	ዐለ።	ቅሩብ	
ክም	ሐስበ	ክም	እለ	ቤለ፣	“እሊ	በክት	ዐቢ	እሊ	እግል	ሓልፉ	አለብዬ።	
ለሐየት	እንዴ	ዐሬኮ	እቡ	ከለአማን	ደገምክወ	እሉ	ምን	ገብእ፡	ዕላቀትዬ	
ምስለ	ሐየት	ተማም	እግል	ትተረድ	ቱ	ወመስንዬ	እግል	ልግበእቱ፡	ወእብላዬ	
ምን	ፈርሀት	ወሀመት	ናይ	ሐየት	እድሕን”።

ሀበይ	ለጋሪት	እግለ	ሐየት	እግል	ለሓኬ	አሰርለ	ሐየት	ሰዐ።	 ከልብ	
ሀራባጥለ	ሀበይ	አስክ	ሐየት	ክም	ርአ	ገሌ	ኢባሰረ	ምን	ገብእ	እት	ምሲበት	
እግል	ልትከሬ	ክም	ቱ	ሸክ	ኢወደ።

ለሀበይ	እግለ	ሐየት	ክሉ	ዳገመ	እሉ	ወለከልብ	ከፎ	ክም	ቀሸዩ	ሸርሐ	
እሉ።	ለሐየት	ሰኒ	ሐርቀ	ወእብ	ክርን	ውቅልት	ገዐረ።	እግለ	ሀበይ	አዲግ	
ህምብኦ	እግል	ልግበእ	እቱ	ክም	አሰአለ	ሻፍጋም	እት	እንቶም	አስክ	ከልብ	
ዐቅበለው።

ለከልብ	ሰኒ	ዓቅል	ዐለ።	አዜመ	እተ	ክም	በዲሩ	ግራሁ	እግለ	ሐየት	
እንዴ	ሀበየ	ትገሰ	ወእብ	ክርን	ውቅል	እት	ልትሃጌ	አንበተ፣	“እሊ	ሀበይ	
ደሐኑቱ	አፎ	አክል	እሊ	ደንገረ።	ሳዐት	እብ	ተማመ	ሐልፈት።	እግለ	ሐየት	
እግል	ልቅሸሸ	ኢቀድረ	ገብእ	ወገህ	ልግበእ!”

ለሐየት	ህግያለ	ከልብ	ዶል	ሰምዐ	እግለ	ሀበይ	ምነ	ረአሱ	ለምድር	እንዴ	
ለደደ	እቡ	ስጋዱ	ሰብረ	እቱ።	ወእብላሁ	እብ	ሰበብለ	እለ	ወደ	ከያነት	
ድራር	ሐየት	ገብአ።

“አልሓምዱ	 ልላህ	 ኖሱ	 እንተ	 ግንዳይ	 ምን	 ገብአከ	 ወሕናመ	ምን	
ኢሰኬነ”	ቤለ	..	ከሞት	ላዝም	ሐቆ	ገብአት	እት	ምጅገሕከ	እት	እንተ	እግል	
ቲሙት	ዔብ	ቱ፡	ወገሌ	ለባሰረ	ህዬ	ልትዐወት።

ትሕከሞ	ቱ።
ፈርዑን	 እብ	 ኢመትሐሳር	

ፈወቂቱ	 እንዴ	 ነክነከ	 እብ	 ክርን	
ተአበህርር	ክምእለ	ቤለ፦

እግል	 ርሑ	 ሌጠ	 ለሸቄ	 ክም	
እግል	ፈነ	ለሸቃ	ቱ።	ለአትሳጅዖትዬ	
እንዴ	 በጠርከ	 ምኑ	 ከአስእለኒ፦	
እሊ	ለኣልሀት	ዕርሽ	መስር	እግል	
ተአውርሱ	 ዓቅረቱ	 ለህሌት	 ነፈር	
ተአምሩ?

ለሳሕር፦
-	ሰኒ	መንባዬ።	ህቱ	አዜ	ሀድረ	

ለትወለደ	ግርዝ	ቱ።	 በርሀት	እለ	
እዲነ	ዮም	አስቡሕ	ረአየ።

-	ከአቡሁ	ምን	ቱ?
አቡሁ	ላቱ	“	መን	ረዕ”	ቱ።	

ለዐቢ	 ካህን	 ናይ	 ረዕ	 ወመዕቡድ	
ኦን	 ቱ።	 እሙ	 ህዬ	 ለሽንብሬበት	
መንባይት	 “ረደ	 ዴዲት”	 ተ።	
ለካህን	 እት	 እዋን	 ድግልልናሁ	
ሀደየ	 ወእሊ	 ግርዝ	 ለዲብ	 ስጅል	
አቅዳር	 ክም	ሓክም	 ስጁል	 ለሀለ	

እሉ	ወልደት	እሉ።
ፈርዖን	 ክምሰል	 ስፈት	

እግል	 ብት	 ሊበል	 ለሐዘ	 ሐየት	
ፍርግልጥ	 ቤለ	 ወእተ	 ብጥረቱ	
ክሉ	ግሱይ	ለዐለ	አዳም	ብጣራቱ	
ገበአ።	 ከክልኤ	ከጥወት	ሸንከትለ	
ሸሐርታይ	ቀርበ።	ለእናስ	ዕንታቱ	
ፊርፊር	ቤለ	ወለ	ትንፋሱ	በጥረ።	
ከክምእለ	ቤለዩ፦

-	“ዲዲ”	እለ	ህግያከ	ምትአክድ	
ምነ	ህሌከ?

ለሳሕር	 እብ	 ክርን	 ሕድት	
ክምእለ	እት	ልብል	በልሰ	ዲቡ፦

-	መንባዬ፡	አነ	ሰፍሐትለ	ቄብ	
ለከልዐቱ	እዬ	እሉ	አ’ሰአልኮከ!

ለመልክ	ህዬ	ክምእለ	ቤለዩ፦
-	 ኢትፍረህ	 ወኢትሕዘን።	

እንተ	 ልኡከ	 አብጸሕካሁ።	
ወእግልከ	 ለለአስታህል	ጀዘ	 ሰኔት	
እግል	ትትከበት	ቱ፣።

ከኦሮት	 ምነ	 ኡመናለ	 ሮሻን	
እንዴ	ነቅመ።፡	“ዲዲ”	ለሳሕር	ናይ	
ሕሽመት	ሕራብ	እግል	ልውደው	
እሉ	ወሕምሰ	ግጥዐት	ናይ	ደሀብ	
እግል	 ለሀቡ	 አምረ።	 ለእናስ	
ትከበተዩ	ወምስል	ጌሰው።

አሚር	 “ረዕኾፍ”	 እት	 ሓለት	
ሰኒ	እኪት	ዐለ።	ለዕንታቱ	ቀሳወትለ	
ልቡ	 ሻመቱ	 ዐለት	 ወለ	 ወጅሀቱ	
ከ’ራቢትመ	 ክም	 ልኡክ	 ሞት	
አምሰለቱ።	ፈርዑን	ላቱ	ለሐሩቀቱ	
ዲብ	 ስቅራት	 ወመትሳራር	
ኢትበደለት።	 ምናተ	 እት	 ከብዱ	
ሰበት	ከትመየ	ዲብ	ስረት	ውቅል	

አድብር	 ለትደውሽሽ	 ወመሳይብ	
ለተሐርክ	 ትቀየረት።	 ከሽንከት	
ወዚሩ	 “ኾሚኒ”	 እንዴ	 ትወለበ	
እብ	ክርን	ውቅልት	ትሰአለዩ፦

-	እንተ	ላብብ	“ኾሚኒ”	ረአይከ	
ሚቱ።	 መትሓብዖት	 ምን	 ቀደር	
ፋእደት	ትትረከብ	ምኑ	መስለከ?	

“ኾሚኒ”	 ሐወጅቡ	 ለዐል	
ከምከመየን	 ከሐስበ	 ወአስተንተነ።	
ምናተ	 ሰኒ	 ሕዩር	 ወሓዝን	 ሰበት	
ዐለ	 ለከናፍሩ	 አሕድ	ጠላቅ	 እሉ	
አበየ።	 ከለመልክ	 እት	 ለዓትቡ	
ክምእለ	ቤለ፦

-	 እንተ	 ለአማን	 እግል	
ኢተአስእል	 ትፈርህ	 ህሌከ።	
ወእግል	 እዬ	 ተአርዴ	 ለባበት	
ተሐብዕ	 ህሌከ።	 ክምሰልሁ	ኢኮን	
“ኾሚኒ”	 መንባከ	 አማን	 ሌጠ	
ፈቴ።

“ኾሚኒ”	 ላቱ	 ፈረህ	 ይዐለ	
ወቀሻሽ።	 ምናተ	 እኽላስ	 እግለ	
መልክ	 ወዌርሳይለ	 ዐራቱ	

ሰበት	 ዐለ	 እሉ፡	 እግል	 ለሀልጎም	
ወለአምጽጾም	 ሰበት	 ኢፈታቱ።	
ከለህግየ	ላዝም	ሰበት	ገበአት	እቱ	
እብ	ክርን	ድህርት	ክምእለ	ቤለ፦

-	 መንባዬ!	 ዛዐትለ	 ለባበት	
ለመስርየት	ለአልሀት	እግል	ሰልፍነ	
አሰአለተ።	ወሐር	“ፋቅምነ”	እግለ	
ሓርነ	 ለደግመየ	 ህተ	 ማጽአትነ	
ህሌት።	 ምን	 ቀደር	 ሕሳብ	
እንዴ	 ወደ	 ለልትዐወት	 ላቱ	 ሀለ	
ኢመስለኒ።

“ኹፉ”	 እተ	 ዌርሳይለ	 ዐራቱ	
እንዴ	ትወለበ	ትሰአለዩ፦

-	 እንተ	 አሚር	 ህዬ፡	 ቀደር	
ለከስስ	ሚ	ረአይ	ሀለ	እግልክ?

ለአሚር	 ክም	 ሐየት	 ሸረክ	
ጻብጡ	 እት	 መስል	 እበ	 ገሀር	
ቀይሒት	 ጋብእ	 ለዐለ	 ዕንታቱ		
አቡሁ	አቅመተ።	ፈርዑን	ተበሰም	
እንዴ	ወደ	ክምእለ	ቤለ፦	

-	ሕሹማም	ወፍቱያም።	ቀደር	
ክምእለ	እለ	ትብሎ	ህሌኩም	ሐቆ	
ገበአ፡	 ክልቀት	መዕነት	ወይሀሌት	
እለ።	 ወለባበት	 ምን	 እዲነ	
ወበዴት።	 ወኣደሚ	 እሕትራም	
ወኢረክበ።	ወጅህድ	ወእንቅዕራር	
አክል	 አሕድ	 ወገበአው።	 ወእተ	
ክምሰልሀ፦	 ሽቅል	 ወከሰል፡	 ስካብ	
ወፈዛዐት፡	 ሒለት	 ወድዕፍ፡	
ወሰውረት	 ወበሪክ፡	 ኢፋሉ	
ሕሹማም።	 ቀደር	 ፋስድ	 ኤማን	
ቱ።	 ሰብ	 ሒለት	 ህዬ	 እዴሆም	
እግል	ልሰሉሙ	ኢወጅብ።

ለቃይድ	“አርቦ”	ሐማስ	ሰበት	

ተመህ	ቀደርተመህ	ቀደር
ትቀረሐ	ዲቡ	ክምእለ	እት	ልብል	
አትሳቀረ፦

-	መንባዬ።	ለባበትከ	ትትወቀል፡
ረፍዑን	 ተበሰም	 እንዴ	 ወደ	

እብ	እጥምእናን	ክምእለ	ቤለ፦
-	 እት	 ቀደሜነ	 ወዲብ	 እሊ	

ቅሩባይነ	ግሬዳይ	ወድ	ጡብ	ሀለ።	
እንተ	 ቃይድ	 “አርቦ”	 ሐምለት	
ናይ	ዐረባት	ሐርብ	አዳሌ	እግልነ።	
ኖስዬ	እንዴ	መረሕኮሀ	እግል	ኦን	
እግል	ንውረር	ቱ።	ወእሊ	ንኡሻይ	
መክሉቅ	 አቅዳር።	 እብ	 ኖስዬ	
እግል	እዋጅሁቱ።	

“ኾሚኒ”	 ዕጁብ	 እት	 እንቱ	
ክምእለ	ቤለ፦

-	 ፈርዑን	 እብ	 ኖሱ	 እግል	
ልጊስ	ቱ?

ለመልክ	እንዴ	ትሰሐቀ	ክምእለ	
ቤለ፦

-	ጀላብ	ዐርሽዬ	እግል	እዳፍዕ	
ሐቆ	ኢትፈረርኮ	ሐቆ	እለ	ምዶል	
እግል	እትበገስ	ቱ?	የለ	ሕሹማም		
ክልኩም	 አሰርዬ	 እንዴ	 ገበአኩም	
እለ	 ፍንጌ	 “ኹፉ”	 ወለ	 አቅዳር	
ለትገብእ	መዕረከት	ትርድት	እግል	
ትዕፈው	ዓድምኩም	ህሌኮ።



ሕላይ ቀዳምያም
ምን ሔልየት ቤትጁክ ንሱር ወድ ሐመድ-ኬር ለልትበሀል ሓልያይ፡ 

ለዲብ ዘበን ጥልያን ገብእ ለረአዩ አሽየእ እሉ ክም ፈቅደ ለቤለየ ሕላየት 
ክእነ ትብል፦

ምን ሸርቅ እት በቅር ሞዳይ ጥልያን ሐክመዩ
እት ዘበን ሰልጠነት ክል ቤት ለአምር ገበዩ
ኢለአሰክብ ወኢሰክብ ማሼል ኩሉ ሐዘዩ
ለሐርሰ እብ ሐርስ ላመ ኢሐርሰ ተምነዩ
አምዕል ዳቦ ወክቱ ወላሊ ቅንፍዝ በልዐዩ

ወፈጅር ምድር ክም ጸብሐ ልስዔ ዲብከ ለሀበዩ
ሐምዶ ኢሀለ ውላድ ላመ ወልደዩ

ኢነፈዐኒ ወቤለ አብሁ ዲብ ሚ ወዓበዩ
ተዐሽከረ ዲብ ጥልያን ዐውሉ ኖሱ በልዐዩ

“ኢወለድኮ” በሃል ቱ አዳም መሴሕ ቱ ለገሀዩ
ሕኖሽማም ወድ ገንደር ውላዱ እንዶ ጠልመዩ

ብእምነት ምሕልል ደይ ሐግል ከብዱ እንዶ ዘምተዩ
ስገ እስላም ወክስታን ኩሉ ሕበር በልዐዩ። 

እምበል እላመ ንሱር ወድ ሐመድ-ኬር፡ ሐልየት ብዞሕ ለሐሌ ነብረ። 
ከመደት ሐቴመ እግል በርህ ወድ ረጢ ክእነ ሓሊ እሉ ቱ።

ድካን እግል አቡኪ ኢትአምሪ ብካዩ
አቡኪ ናዩ ነስእ ወኢናዩ ኩሉ ሕበር ጻብጣዩ

ቀሚሹ ወማሉ እብ ፋረ ወድብዳብ ሰኒ ትፈደ ለዕዳዩ
ምን ደሩኩ ኢወድቅ በኑ ሐዬ ለግንዳዩ
አቡኩ ጽኖዕ ቱ ለአደቡ ሳደዶቱ ወአርሃዩ

ጋነ ኢልብል ወቅሩብ መቅጠን አዳም ራግዛዩ
ሐቁ ወለሐራሙ ስምጥ አድሕድ ቱ ለምምያዩ
ምን እሳት ለአፈግሮ መርዕድ እግል ፈታዩ 

እብ ቅራር ነድኦ እግለ ገብአ አባዩ
ዳንየ ምድር ቱ አቡኪ ለትከሐደ ህቱቱ ፋርዳዩ
ምን አሰይፍ አፍርንጂ ወምን ከወኒ ለጋላዩ
ሀመሚት ዕሮሁቱ ወሐዮታት ለበትራዩ
እብ ደንገሕ ቀትሉ ወገሌ እብለ ሀሳዩ

እብ ገመሽተ ቀትሉ ለእናስ ብዞሕቱ ለረባዩ 
ገሌ ዲቡ ለአትጋዌሕ ወገሌ ዲቡ ምምሳዩ

እግለ ለአምሮ ዞዕ ትግሬ ቅዉይ ኢኮን ሕላዩ
እሊ ዙዕነ ምን ጸብጦ እግል ነሐምዶ ቱ እብ ናዩ

ምን ሰኔት ለካትመቱ ጌሰ እብለ ሕላዩ
ነብረ እዲነ አቡኪ በልዐ ሚ ቡ ክም ናዩ
እብ ብጣሩ ሀበዩ ግሞዕ ዳምር እብ ማዩ

ምኖም ጭገር ለአብዘሐ እግል ልርከብ ቱ ክም ናዩ።
ዔማት፡ ክታብ ሐይለት ትግራይት 1913ዔማት፡ ክታብ ሐይለት ትግራይት 1913

10ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 05 አርቡዕ 01 ፌብርዋሪ 2023  

መሐመድ ዳፍለ

ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋም ትግራይት እተ ወደዉ በሐስ 

ወድራሳት፡ ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ከዮም ክብት ትግራይት እግል አጅያል ለሐዲስ ጋብእ 

ለህለ አክትበት፡ እግል  መትሃግየት ትግራይት ዝሕረት ዐባይ ቱ። ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን ህዬ ዲብ 

ተእሪክ፡ ዓዳትነ ወሕላይነ ለአግደዉ ዶር እብ ቀሊል ለልትረኤ ኢኮን። ከሰፍሐት ፈን ወዓዳት እሊ እት አክትበት 

በዲር ለህለ ርዝቅ ህግያነ ክሉ አዳም ጀላብ እግል ልርከቡ፡ ለኣምሩ ወልትነፈዕ እቡ፡ እትሊ ዓሙድ እሊ ምነ 

ብዞሕ ጽበጥለ አክትበት ዲብ ነሐሬ እንቀድም እኩም ህሌነ። ከእግል ዮም’መ ምን እሊ አክትበት እሊ ለአዳሌናሁ 

ጽበጥ ጀበእ እምለኩም፡ ከቅራአት በኪተት፦

ዓዳትነ ነኣምርዓዳትነ ነኣምር

ድግም መርገም ዕጨይ
ዕጨይ ጥሉል ወአግደ ህዬ ፍሬ 

ለልአፈሬ ወለፍሬሁ ለልትበለዕ 
ዕጨይ ካብር አዳም ምን በትኩ 
“ምን ረቢ መርገም ትሰብቅ እቱ”። 
አውመ ለትበተከት ዕጨት እብ ክእነ 
እግለ ባትካየ ትረግሙ። ለዕጨት 
ዲብ ትወድቅ ጨጨዕ ትብል 
ወለመርገመ ህታተ - ክምሰሌዬ 
ትሰበር። ለባትካየ ህዬ ለመርገመ 
ክም ሰምዐ፡ ልብለ “መርገምኪ 
እትኪ ትግበእ አው እትኪ 
ተአቅብል፡ ወእብ ሐዲስ ልብለ 
“አነ ኢኮን ለአውደቅኮኪ ህዬ፡ 
ሐረምዝ ወሐሪሽ ቱ ለአውደቄኪ። 

እሊ እግል ሚ ልብሉ፡ ለመርገም 
ናይለ ዕጨት እግል ኢትብጽሑ 
ወሐቀ እግል ኢትክሬ ዲቡ፡ እት 
ሐረምዝ ወሐሪሽ እግል ትግበእ 

ምኑ ክል ዶል ለባትካይ ልተምኔ። 
ወእብሊ ለአዳም ሸጋሊ ምን 

ገብእ ወደዕሮ ለመስል ዕጨይ 
አስል ለዐባዪ፡ መላኢካት ሳክኑ ቱ 
ሰበት ልብል፡ ኢባቱኩ፡ ኢቀንጡሹ፡ 
ኢለዐሩጉ። እት ረአስ እሊ ዕጨይ 
ክል ላሊ ህሮማያታት አው 
መደወኖታት ዘብጦ ልትመየው። 

እግል እሊ ዕጨይ አስል ለካብር፡ 
ለአከቡሩ ወኢለአሰሩቱ ነብረው 
አበውነ ለቀዳምያም። መርገም 
እሊ ዕጨይ ምነ እግል ልድሐኖ 
እንዴ ቤለው አስክመ እብ እበን 
ኢላክፎ ዲቡ። መሰለን፡ ዎሮት 
እንዴ ትሰለጠ እትሊ ክም ደዐሮ 
ወዓይሮ ለመስል ዕጨይ ዓርግ እት 
እንቱ ግድቡ አው መሳሩ ምን 
ትዘብጡ ከልትሸንደብ፡ አውመ ምነ 
ዕጨት ምን ወድቅ ከልትደመዕ 
አው ልትሰበር፡ “ሐቅለ ዕጨይ 
ኢሐድጌኒ! መርገመ በጽሐተኒ” 
ልብል ወልተዐስ። 

መሰለን፡ ሰብ ለቀዳምያም ዐሮብ 

ነፈዕ ወድ ዕትማን ኢኖ ሊትማን

ፍርቀት ዓዳት ቀዳምያምፍርቀት ዓዳት ቀዳምያም

ለልትበሀል ዕጨይ ዲመ ዲብ ግልብ 
በቅል ልርእዉ ነብረው። ወእግል 
ልብተኩ ለመጽእ እት ሐሴ ሰበት 
ሀለ አው ልደርገግ ከወድቅ አውመ 
እብን ትትበለስ እቡ ከልሸልተፍ። 
ወእብሊ ለአዳም አጅኑን ሳክኑ 
ክም ቱ ሰበት ለአምን፡ ዐሮብ 
እግል ልባትኮ ዶል ለሐዙ ምን 
ክልኦት ወለዐል መጅሙዐት እንዴ 
ትከምከመው መጽእዉ ወዲበ 
ጀፈረ ዕጨይ ክም በጽሐው እበን 
እቡ ሄለሊት ወድወ ወልትጻርሖ። 
ወሐቆሀ ዐደድ ከፍዮም ምነ ዐሮብ 
ባትኮ ከእብ ሸፋግ ምነ አካነት 
አስክ ቤቶም ልትወከሎ። መሕገዝ 
ዐቢ ኢወደዮም ተ ምን ገብእ ህዬ፡ 
ኩሉ ረአሱ ምን እሊ ዕጨይ እሊ 
ኢባትኮ። ምነ ጽርሓቶም፡ ለአጅኑን፡ 

ህሙላም ሰበት ጸንሖ ደንግጾ ከሰኩ 
ምነ ትብል እምነት ቱ ክም እለ 
ለወዱ።

ከምን እሊ አስረዐት ወፋላት 
እሊ ሚ እንደርስ? እንዴ እንቤ 
ርሕነ ምን ንትሰአል፡ ዕጨይ አስል 
መትረክብ ኢኮን። መንፈዐቱመ 
ሰኒ ብዝሕት ተ። እግል ግርመት 
አጥራፍ፡ እግል ሕፍደት ትርበት፡ 
እግል ሕዮ፡ እግል ሙነት፡ እግል 
ዐለፍ ንዋይ ወመሸፈል ብሂመት፡ 
እግል ሔዋን ከደን ክም ቤቱ 
ወአካን ነብራሁ፡ መናፍዕት ዕጨይ 
እንዴ ፈሰርከ ኢተምም።

ከለቀዳምያም አበውነ፡ እሊ 
ዕጨይ አስል እግል ኢልትባተክ 
እንዴ ቤለው፡ አስረዐት ወመራግም 
አፍገረው እሉ፡ ዕጨት ዲብ በትከ 
ወተአወድቀ ትረግመከ ለትብል 
ፍክረት እግለ ጃህል አዳም 
አምጸአው ወክም እምነት እተ 
አዳም አስበቀወ። ወእብሊ አግቡይ 
እሊ ዕጨዮም ልምሕኮ ነብረው።

ምን ሰሩር 
አንስ

አንስ አዳመን ዶል መይት 
ለልሐልያሆም ሕላይ ሐዘን 
ብዞሕ ቱ። ገሌሁ ሽምበር ገብእ 
ወገሌሁመ ሰሩር፡ ላኪን ሐቴቱ። 

ከመንታይት ለትትበሀል 
እሲት ህብቴስ ወድ ተክሌስ ዲብ 
ራድኢት እት እንቱ ምስል ከራዪ 
እት ልትጻገም እብ ሐጺን ሞተ። 
ከህተ ለሰረተ እሉ ሰሩረት፡ ክእነ 
ትብል፦

ህብቴስ አምዕል ምራዉቅ 
እግለ ዓሻል ልትጋሴ
መንዱቅ ልትለሐም 

ወገንደላታቱ ልትቃሼ
እብ ኢዕምር አቴኪ ዎ ግልት 

እብለ ሕንቃቄ።
ወድ ግብጣን ወድ ቴድሮስ 
ቱ ማሞታቱ ልትጻገር
ወድ ተስፋምክኤል ወድ 

ገብሬስቱ ወድለ ድሩይ በዐል 
ሐመር

ላመ ዛምተት ቴሎ ተ ወነን 
ለሰራር እት ዐስተር።

እብ በረብር ደነ ለዓጅ እት 
ልጸሬሕ

በዐለ ኢትከረዐኒ ወበዐለ ዐረድ 
ግሬዕ

አፎ ሐደግክዮ ዎ ትግሬ 
ወለት ምሬዕ።

አዜ ለሀለ አዳም ህዬ፡ እግል 
ንዋዩ ወመሳልሑ ብዕድ ዕጨይ 
ባትክ ሀለ መ ክምለ ቀዳምያም 
አበዉ ልምሕኩ? መብዝሑ 
ድዋራት ወክሱሰን ብሩር ረዪም 
ዲብ ብተክ ሕሙያም ቶም። ሰበቡ 
ለትራቅቦም ጀሀት ረዪሞም ተ 
ወእምበልሁመ መናፍዕት ዕጨይ 
ብዞሕ ኢለአሙሩ።

ናይ ዶሉ መሓግዞም ሌጠ 
ልርኡ። ቅሽን ለበትክ፡ ዕጨይ 
ለገብብ፡ ፈሐም ለልአፍሕም፡ እግል 
ሐጹር ወንዋይ ለባትክ፡ ወለደምር 
ድኢኮን ለልአገምል ኢትርኤ። እሊ 
ህዬ ዕጨይ አስል ለአበዴ ወምድር 
ገልሔ ሀለ። ከክምለ ቀዳምያም 
አብዕቦታትነ ዕጨይነ ነሐሽሙ 
ወነአክብሩ፡ ሐሬ ህቱመ መስለሐት 
ብዝሕት እግል ለሀበናቱ።



11ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 05 አርቡዕ 01 ፌብርዋሪ 2023

ኣድም አብሐሪሽ

ኤረትርዪን መትባድረት ዐጀላት ልትነሰሮ ህለውኤረትርዪን መትባድረት ዐጀላት ልትነሰሮ ህለው

ኤረትርዪን መትባድረት 
ዐጀላት፡ እተ ሐልፈተነ ሰንበት 
ዐባይ 29 ጃንዋሪ እተ ገብአ 
ለትፈናተ መሳፋት ጅግረ ዲቡ 
ዐውቴታት ትሰርገው።

ኦሮት ምነ ለሔሰው መትጃግረት 
ዐለም ክምቱ ለአርአ ቢንያም 
ግርማይ፡ ሰንበት ዐባይ ዲብ ስፐይን 
እተ ገአ ብድረ ዐጀላት ካልኣይ 
እንዴ አተ፡ መዳልየት ፍደት ካስብ 
ሀለ። 

እሊ 141.6 ኪሎምትር ለሪመ 
መሳፈት እተ ለገብአ ጅግረ ሐቴ 
ምዕል፡ ቢንያም እት ደንጎበ ሐቆለ 
ወደዩ ጅግረ ቮላተ ትርድት ቱ 
ለበቃዐቱ ዲብ ቮላተ እንዴ አርአ 
ካልኣይ ለአተ። 

እብሊ ዐውቴ እሊ ህዬ፡ 
እተ ብድረ ትዋሌ ለወዕለት 
መጅሙዐት እግል ለዐሩ ሕንጉል 
ልብሎ ለወዐለው መትባድረት 
ፈሪቅ ቤልጁም ኢንተርማርሼ ፍሬ 
ተዕበቶም እግል ልዕጨዶ ቃድራም 
ህለው። ኤርትሪ ቢንያም ግርማይ፡ 
ቀደም ሐምስ ምዕልመ ዲብ ስፐይን 
እተ ገብአ ጅግረ መዳልየት ወርቅ 
ናስእ ክም ዐለ ልትዘከር።    

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ኤርትሪ 
መትባድራይ ዐጀላት ሄኖክ 
ምሉእብርሃን እተ ናይ ቀደም 
ማሌ ጅግረ ዐጀላት ጋቦን አሚሳ 
ቦንጎ፡ 2ይ እንዴ ፈግረ ጅግራሁ 
አትመመ። እትሊ 130 ኪሎምትር 
ለገልበበ ጅግረ፡ አኽሊሉ አረፋይኔ 

13ይ ተርቲብ ጸብጥ እት ሀለ፡ 
ኤፍሬም ገብሬሂወት 16ይ፡ ዳዊት 
የማኔ 18ይ ወናትናኤል ብርሃኔ 
21ይ ተርቲብ ራክባም ህለው።  

ዲብ ናይ ሰቦዕ መርሐለት 
ክእሉል ንቀጥ፡ እት ናይ ወቅት 
ጅግረ ናትናኤል ብርሃኔ ወዳዊት 
የማኔ ደርብ ሕድ ራብዓይ 
ወሓምሳይ ተርቲብ ዲብ ለአቱ፡ 
እት ናይ ንቀጥ ጅግረ ህዬ፡ ሄኖክ 
ምሉብርሃን ሳልሳይት ደረጀት 
እንዴ ጸብጠ ጅግራሁ እትሙም 
ሀለ።  

እምበል እሊመ፡ እት ጅግረ 
ለሔሰ ሻብ ሄኖክ ሳልሳይት ደረጀት 
እት ረክብ፡ እት ጅግረ ሰጋይድ 
ህዬ አኽሊሉ አረፋይኔ ሳልሳይ 
ተርቲብ አተ። 

እብሊ ህዬ ሕሩይ ፈሪቅ ዐጀላት 
ኤረትርየ ፍረቅ ቶታል ኤነርጂ 
ወቢንጎል ሌጠ እንዴ በድረዉ፡ 
ምን 15 ፈሪቅ ሳልሳይት ደርጀት 
እብ ንቀጥ ክእሉል ራክብ ሀለ።  

ዎሮት ምነ ስሙያም 
መትባድረት ዐጀላት ኤረትርየ ላቱ 
መትከል እዮብመ፡ እተ ማሌ ለሀ 
ዲብ እማራት ለገብአ ጅግረ ‘ዱር 
አሻርቀ’ ሳልሳይ ደረጀት እንዴ 
ፈግረ ጅግራሁ ሰበት አትመመ፡ 
ዐውቴታት መትባድረት ዐጀላት 
ኤረትርየ ነያረት ወሰከ እቱ።

መረብ ሴቲት ወቲራቮሎ እት
 ካስ ነሃየት ሐልፈው

ጅግራታት ሻምፕዮን 2ይ ዲቪዝዮን አቅሊም ምግብ፡ ሰንበት ንኢሽ 
ምን ገጽ አምሱይ ናይ ሰር ነሃየት ጅግራታቱ ወደ። 

እተ ንዕል ለሀ ለምን መጅሙዐት ‘ሀ’ ለሐልፈው ፍረቅ ደንደን 
ወማይተመናይ፡ ክምሰልሁመ ምን መጅሙዐት ‘ለ’ ለሐልፈው ቲራቮሎ 
ወመረብ ሴቲት ቶም እት ናይ ሰር ነሃየት ጅግራታት ለአተው።   

እሰልፍ ቲራቮሎ ወማይ ተመናይ ቶም እት መኢዳን ለትዋጅሀው። 
ቲራቮሎ ምን መጅሙዐት ‘ሀ’ እንዴ ኢልትቀለብ ሓልፍ ለዐለ ፈሪቅ ሰበት 
ቱ፡ ማይተመናይ ህዬ ምን መጅሙዐት ‘ለ’ 2ይ እንዴ ፈግራቱ እትሊ 
ጅግረ ሰር ነሃየት ለትዐደ። 

ትልህየ እተ ሰልፋያት ስስ ደቂቀት እት ህሌት፡ ቲራቮሎ እብ ናትናኤል 
እመሃ ጎል ሻፍግ እንዴ ኣተ ሜርሒት እት ልትአልበጥ፡ ለጅግረ እግል 
ትሕፈን ዶሩ አውፈ። መትጃግረት ማይ ተመናይመ እግል ለዓድሎ ሕኒቅ 

ልብሎ ማስያም እንዴ ዐለው፡ ዲብ 45 ደቂቀት ጎል እንዴ ኣተው ክልኢቱ 
ፍረቅ እግል ዕርፍ 1-1፡ ፈግረ። 

ለትልህየ ሐቆ ዕርፍመ ኢበርደት፡ እት 54 ወ90 ደቂቅ ክልኦት 
ጎል ደርብ ሕድ ለረክበ ፈሪቅ ላኪን ቲራቮሎ ዐለ። ሰበት እሊ ለትልህየ 
ቲራቮሎ 3-1 ተዐወተ ዲበ።

ሐቆሆም መረብ ሴቲት ወደንደን ትዋጅሀው። ፈሪቅ ደንደን ምን 
መጅሙዐት ‘ሀ’ አወላይ እንዴ ገብአ ለሐልፈ እት ገብእ፡ መረብ ሴቲት 
ምን መጅሙዐት ‘ለ’ ካልኣይ እንዴ ገብአ ሓልፍ ቱ። ቀደም ዕርፍ ትልህየ 
ብርድት ወጀርቤታት ሰኒ ኢትረአ እተ፡ ወእብሊ 0-0 ዕርፍ ፈግረው።

 ሐቆ ዕርፍ ላኪን ትልህየ እሳት ገአት፡ ወመትፈርጀት ነቅነቀት። 
ደንደን ሒለቶም ዲብ ህጁም ምንመ ዐለት፡ ምን መረብ ሴቲት ለመጽኦም 
ህጁማት ረድ-ፍዕል እንትብሃም እሉ ይዐለው። 

ደንደን ሜርሒት ለልአጸብጦም ጀርቤታት ምንመ አብደው፡ መረብ 
ሴቲት ላኪን ለረክበዉ አብካት ዲብ መስለሐቶም እንዴ በደለው፡ እት 65 
ደቂቀት እብ መሓሪ መብረህቱ በድረው ከጎል ሰጀለው። አዜመ ክላእ 
ዶል መሓሪ መብረህቱ ምን ምግብ ሜዳን ለሰዐ እበ ኮበሪት እግሉ ወፈሪቁ 
2ይ ጎል ደግመ። 

ደንደን እለ ወዱ ሐግለው፡ ክምለ በርቅ ለለደደዮም ፈዘው። ትልህየ 
እግል ትትመም ዶል ቀርበት መንሱር ጣሃኑር ሳልሳይ ጎል እንዴ 
ኣተ፡ መረብ-ሴቲት 3-0፡ ዐውቴ እግል ልትሰርጌ ቀድረ። ወእብሊ እት 
መጅሙዐት ‘ለ’ ለዐለው ፍረቅ ቲራቮሎ ወመረብ-ሴቲት እት ካስ ነሃየት 
ሓልፋም ህለው።

ጅግራታት ማውንቴን ባይክ እት መዳርስ አቅሊም ምግብጅግራታት ማውንቴን ባይክ እት መዳርስ አቅሊም ምግብ

እብ ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም 
ለትነዘመ ጅግረ ሻምፕዮን 
ማውንተይን ባይክ መዳርስ 
አቅሊም ምግብ፡ ሰንበት ዐባይ እብ 
ናይ በረ ምን መዲነት ጅግራታቱ 
ክም አንበተ ተአመረ።

እት እንቡተትለ ጅግረ፡ 
መትጃግረት ውላድ ቶም 44 
ኪሎምትር እግል ልትፌተቶ 
ለትዳለው። መስኡል እዳረት ወማል 
መፈውድየት ዓዳት ወርያደት 
ሌተናል ኮሎኔል ሳሙኤል ጸጋይ 
ህዬ ደሐረ ከትአትበገሰዮም። 

እሎም መትባድረት፡ ምን 
ኤክስፖ እንዴ ትበገሰው ከእብ 
ባርጅማ፡ ነቅፈ ሃውስ፡ ሄለል 
ሰብተምበር፡ መድረሰት አዱሊስ፡ 
ስባር-ጉማ፡ ሸርከት ኮካ-ኮለ፡ ዐዲ-
አበይቶ፡ እምባደርሆ እንዴ ኬደው 
35.5 ኪሎምትር እት ሳዐት ዲብ 

ልትፌተቶ፡ ወኪ እንዴ በጽሐው 
ጅግራሆም ለአትመመው። 

አስክ 30 ኪሎምትር እብ 
ሕበር ልሄርሮ ምንመ ጸንሐው፡ 
እተ ሓርያት 14 ኪሎምትር 
ላኪን ለአምዕል ለሀ ለትትሐመድ 
መውህበቱ ለአርአ መትባድራይ 
ኤቨን ዳንኤል እግለ መጅሙዐት 
ለዐባይ እት ደራባት እንዴ ሐድጋቱ 
አወላይ እምበል መትሓርሳይ 
ለፈግረ።

ካልኣይ ምነ ምስል ትስዔ 
ለዐለት መጅሙዐት ህዬ ሴም 
ነጸረኣብ -ምን ፈሪቅ ሰምበል፡ 
ሳልሳይ ዮናታን ተኽሌሃይማኖት 
-ኢብራሂም ሱልጣን፡ ራብዓይ 
ማትዮስ በርሄ ርእሲ-ዐዲ፡ ሓምሳይ 
ሚክኤል ወልዴጋብር -ሐላይ፡ 
ሳድሳይ ዘርእሰናይ ካሕሳይ -ኢሳቕ 
ተወልዴመድህን፡ ሳብዓይ አቤል 

ሳሙኤል -ቀይሕ ባሕሪ፡ ሳምናይ 
ኤርምያስ ዑቅባይ -ሰማእታት፡ 
ታስዓይ የማኔ ጠዓሜ -ኢብራሂም 
ሱልጣን ወዓስራይ ህዬ ኤስሮም 
ዮሃንስ ምን ሐላይ ጅግራሆም 
አትመመው።

ፕሪመርሊግ እት 21ፕሪመርሊግ እት 21ይትይት ሳምንቱ ሳምንቱ
ለድቁብ ፍረቅ እንግሊዝ እተ 

ሐልፌነ ሰነብት ምን 28-29 ጃንዋሪ 
ጅግራታቱ ዋዲ ዐለ። ገሌ ፍረቅ 
ንቀጥ እት ጃቅፍ ግሌሁ ህዬ ሀጎጋይ 
ለአርአ ዲበ ሳምን ዐለት። 

እብ አሳስለ ትረከበ አግዋል ወንቀጥ 
ህዬ፡ አስቶን ቪለ እግል ሳውዛምፕቶን 
1-0፡ ዌስትሃም እግል ኤቨርቶን 2-0፡ 
አርሰናል እግል ማንቼስተር ዩናይትድ 
3-2፡ ማንቼስተርሲቲ እግል ዎልቭስ ሌስሴስተርሲቲ 2-2 ብራይቶንሌስሴስተርሲቲ 2-2 ብራይቶን

1-0፡ ወቶተንሃም እግል ፉልሃም 
1-0 ቀልበዎም።

ደሮን ለፈግረ ፍረቅመ 
ሑድ ይዐለ፡ ሌሴስተር ሲቲ 
ወብራይቶን 2-2፡ ቦርኔማውዝ 
ወኖቲንግሃም ፎሬስት 1-1፡ 
ሊቨርፑል ወቼልሲ 0-0፡ 
ክሪስታል ፓላስ ወኒውካስል 0-0፡ 
ወሊድስ ዩናይት ወብሬንትፎርድ 
0-0 ትፈናተው።
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ስወር
ኣክሊሉ
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