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ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

አስመረ፡ አብደዮት ቅዌት ፍገሪት ሰኔት ለአመጽእ
ወራታት ኣብደዮት ቅዌት 

እት ኤረትርየ ፍገሪት ሰኔት ክም 
አምጸአ፡ እት ውዛረት ታዕሊም 
ሙዲር ዓም ፈርዕ ታዕሊም እግል 
ዐባዪ ወሚድየ አሰይድ ገብረዝጊ 
ድማም ሐበረ።

አሰይድ ገብረዝጊ ምስል 
ኤሪነ እተ ወደየ መቃበለት፡ እት 
እምባተት ሕርየት 80% ለዐለት 
ቅዌት እትሊ ወቀት 20% ክም 
ትከሬት ሸርሐ።

እት ሰነት 2022 እምበል 
እት አቅሊም ምግብ እየ ብዕድ 
አቃሊም 88% አንሳት ለብእቶም 
ዕምሮም ምን 15 ወለዐል ላቶም 
ሓድ 38 አልፍ ምዋጥን፡ እት 

ሐጋት፡ ሓክም አቅሊም ዐንሰበ 
ምስል ሸዐብ ለአመሕብር

እት ምዴርየት ሐጋት ማይ 
ወትርበት እግል ሕፍዘት ለገብእ 
ወራታት እግል ልትደቀብ ሓክም 
አቅሊም ዓንሰባ ሰፊር ዐብደላ 
ሙሰ ትላከ።

እት ዮም 22 ፈብራይር ምስል 
መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ፡ 
መህንዪን ሓርስ ወብዕዳም እተ 
ወደዩ ልቃእ፡ እተይ ሓርስ፡ 
በቃዐት ደማነት ነብረ፡ እት ጽበጥ 
ወበቃዐት አርድ ሐርስ ወአርዛቅ 
ማይ ክም ለአተንክብ ለአሸረ 
ሰፊር ዐብደለ ሙሰ፡ ሐረስቶት 
ምዴርየት ሐጋት አርዛቅ 
ምድሮም ወድዋሮም እብ ዋጅብ 
እግል ልትነፈዖ እቡ አትፋቀደ። 

እተ ልቃእ፡ ወቀይ ወመሓግዝ 

ኬወ፡ መሻረከት ስካን እት አህዳፍ፡ 
ተረት መስኡሊን እዳራት ወ 
ምህንዪን ሐርስ ተሀደገ እቱ።

ምዲር ዓም ፈርዕ ሓርስ 
ወአርድ አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ 
ገብረመስቀል ተወልዴ ህዬ፡ ኬወ 
እብ ኣምራም ወዕልም እግል 
ልትሸቄ፡ ፈዛዐት ሐረስቶት 
ወስካን ምህንዪን ሓርስ እግል 
ልዕቤ ትላካ።

ምዲር ምዴርየት ሓጋት 
አሰይድ ናስር ዑመር ህዬ፡ 
አርድ ሐርስ ቀደም ከረም እግል 
ልትሳዌ መታበዐት እግል ሊደው 
ወተቅሪር እግል ልቀድሞ ሰእየት 
ክም ትገቢእ እቶም ሸርሐ።

925 መራክዝ ክም ደርሰው 
ወ78% ክም አትመመው 
ወደሐ።

በርናምጅ ዐረዮት እበ 
ገንሕ ህዬ፡ እት ባካቶም በክት 
ለኢረክበው ምን 9-14 እግለ 
ዓማሮም አጀኒት ክም ልትሀየብ፡ 
ሰነት 2006/2007 ምን ተሐት 
600 ለዐለ ዕልብ ደረሰ እት ሰነት 
2021/2022 ዝያድ 22 አልፍ 
ክም በጽሐ ወ82% ድራሰቶም 
ክም አትመመው አትአመረ።

አብደዮት ቅዌት ወበርናምጅ 
ዐረዮት፡ ናይ ቅራአት ወክታበት 
መበገስ እንድኢኮን ናይ ደንጎበ 
ሀደፍ ክም ኢኮን፡ ታዕሊም 

ለኢረክቦ አጀኒት ወዐባዪ እግል 
ኢለሀሉ ጀብሀት ሕኩመት 
ወመሓብር ተረቶም እግል 
ለአዚዶ ትላከ ወድራሰት ምሴ 
እግል ተአምብት ጅህድ ገቢእ 
ክም ሀለ ሐበረ። 

እሊ ክእነ እንደሀለ፡ እግል 3 
አልፍ ሕጉዛም ደረሰ፡ ተእሂል 
ሕዳደት ወንጃረት፡ አሽቃ ከላት፡ 
ነሲጅ፡ መዲድ ዐንድር ማይ 
ወብዕድ ክም ተዐለመው ህዬ 
አከደ።

እት ደንጎባ ህዬ፡ ሐርስ፡ 
ዓፍየት ወደርስ እጅትማዒ ለከስስ 
በራምጅ እብ ትግሬ ወትግርኘ 
እብ ሜድየ ክም ልትነሸር 
ወደሐ።

ኩዌት፡ መዳላይ ኤረትርዪን እግል መርሐለት ሐዳስ

አንፋር ጀብሀት ሸዕብየት ፈርዕ 
ኩዌት እት ዮም 24 ፈብራይር 
እተ ወደዉ እጅትመዕ፡ ምስል 
ሐዳስ መርሐለት ለትትሳነን ተረት 
ክም ወዱ ኣከደው።

እተ እጅትመዕ፡ መመቅረሐት 

ናይለ ፈርዕ ምስል ክለን ተናዚም 
መሓብር እንደ ተዓወነው፡ እት ኩሉ 
ወራታት ወለሳድፍ ተሐድያት ዶር 
ዐቢ ክምሰል አግደው ሐበረው።

ርኢስ ናይለ ተንዚም አሰይድ 
አለምሰገድ አርአየ፡ ጀብሀት 

ሸዕብየት ፈርዕ ኩዌት ምን 
መደት ንዳል ልትጻገም ክም ሀለ 
እንደአሸረ፡ አዜመ ክምኩማም ክም 
ሀለው አከደ።

ምሻርከት እት ደንጎበ እት ናይ 
መስተቅበል በራምጅ ሀድገው።

ከበር እስትሽሃድ
ገዲም ሙናድል ሌ/ኮሌኔል ተኪኤ 

በርሀ ዓንዶም (ጓህራይ)፡ እት ዮም 
26 ፈብራይር እት 78 ዕምሩ እብ 
ሕማም አስተሽሀደ።

እት ሰነት 1973 እት ቅዋት 
አሸዕብየ ልተሕሪር ኤረትርየ ለተሓበረ 
ምናድል ተኪኤ፡ መደት ንዳል እት 
ዴሽ ቅታል አስክ ደረጀት ሜርሐት 
ስርየት፡ ሐቆ ሕርየት ህዬ፡ እት መባኒ 
ዐስከርየት ወእስታፍ እዳረት ውዛረት 
ድፈዕ እት ለትፈናተ ስለል ሸዕቡ 
ወወጠኑ ለከድመ መሔርባይ ቱ።

ገዲም ሙናድል ሌተናል ኮሌኔል ተኪኤ በርሀ (ጓህራይ) በዓል ሓዳር 
ወ አብ 4 ውላድ ቱ።

ዓደት ቀብሩ ህዬ፡ ዮም 27 ፈብራይር ሰዓት 4:00 አልዐስር እት 
መቅበረት መሔርበት አሰመረ ተመት።

ውዛረት ድፈዕ፡ እብ እስትሽሃድ ገዲም ሙናድል ሌተናል ኮሎኔል 
ተኪኤ በርሀ (ጓህራይ) ለትሰመዐየ ሐዘን እት ትሸርሕ፡ እግል ዓይለቱ 
ወናይ ንዳል መልህያሙ፡ ኤማን ለሀበኩም ትብል።

ርኢስ ኢሰያስ 
አፍወርቂ፡ አስክ 

መምለከት ስዑድየ ሳፈረ
ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ 

እብ አሳስ ዐዙመት መምለከት 

ስዑድየ፡ ናይ ክልኤ ምዕል 

ዝያረት ሽቅል እግል ሊዴ ማሌ 

ሐቆ አድህር አስክ ስዑድየ 

ሳፈረ። 

ርኢስ ኢሰያስ፡ ሳዐት 4፡30 

አልዐስር እድንያይ መከረይ 

ጥያራት ርያድ እተ በጽሐ 

ዲቡ ወክድ፡ አሚር መሐመድ 

ዲን ዐብደልሩሕማን ቢን-

ዐብደልዐዚዝ ወሓክም አቅሊም 

ርያድ ፈይሰል ቢን ዐብደልዐዚዝ 

ቢን ዓይፍ ትከበተዉ። 

ርኢስ ኢሳይያስ እትለ 

ዝያረቱ፡ ምስል ሜርሐት 

ስዑድየ ዲብ አደቀቦት ዕላቃት 

ክልኢተን ድወል፡ ክምሰልሁመ 

ናይ ሕበር አሀምየት እተ 

ለቡ ናይ መንጠቀት ቅደይ 

ወተጠውራት ዐለም እግል 

ልህደግ ቱ።



ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

መዳልያይ፦
- መሐመድ እድሪስ 

ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ

* ፋጥነ ኣድም 

ተለፎን፡ 121797/07121322 
ፋክስ፡127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247

ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454

አትአመሮት፡ 
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

2ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 09 አርቡዕ 01 ማርስ 2023

መርከዝ በቃዐት መአሰሳት ኤረትርየ ሽቅሉ ጌምም

መርከዝ በቃዐት መአሰሳት 
ኤረትርየ፡ ናይ ሽቅል መሽተርከት 
ዲብለ ሐድረው ዲቡ እጅትማዕ፡ 
ወራታት ሽቅል ናይ ሰነት 2022 
እንዴ ጌመመ፡ ዲብ ስታት ሽቅል 
2023 ሀድገ።

ናይ ዶሉ ምዲርለ መርከዝ 
ዶክቶር ኣቤል ሀብቴማርያም፡ 
ዲብ ዐሙድ በቃዐት መአሰሳት፡ 
ወራታት እዳረት፡ ቀየሶት ፈዐልየት 
ሽቅል ወተፍሲር እዳረት ወአምር፡ 
ክምሰልሁመ ተርኪዝ ዲብ ፍገሪት 
ሽቅል ዲብለ ልብል አርእስ፡ እብ 
መጆብ ሐድረት ደረጀት ወእግል 
ልትበጻሕ ለልትኤተን ፍገሪት ሸሬሕ 
ቀደመ።

ዲብለ እጅትማዕ፡ ምን ሰነት 2022 
ለትሰርገለ በራምጅ ተእሂል፡ ሕፍዝ 
ወከደማት ነሲሐት፡ ክምሰልሁመ 
እዳረት ወማልየት፡ ምስል ስታት 
ሽቅል 2023 እብ አትቃራን፡ እብለ 

ከስሶም መስኡሊን ተቃሪር ቀርበ።
እብ አሳስለ ተቃሪር፡ ዲብ ፍገሪት 

ለረከዘ ሸክል እዳረት፡ እዳረት 
መቅደረት አዳም፡ እዳረት ወማልየት 
ወስታት መሽሮዕ፡ መርሒት ወእዳረት 
ለረከዘ ተሂላት፡ እብ ደረጀት-ደረጀት 
እግል ለትፈናተየ መአሰሳት ተሀየበ።

እምበል እሊ፡ ንዛም ምሂዝ 
መጃል ሐርስ ለከስስ ታያን 
ወከደማት ምክር፡ አስፈዮት ስታት 
ወጠን እዳረት ድዋር ኤረትርየ፡ 
ክምሰልሁመ በርናምጅ አደቀቦት 
በቃዐት ወመርሒት ወእዳረት 
አቅሊም ምግብ፡ ምንለ እብ ተማመት 
ወእብ ክፋል ለትሰርገለው በራምጅ 
ክምቶም ትሸርሐ።

ለሳደፈ መታክል እብለ ከስስ ህዬ፡ 
መሐግዝ ሰብ-መቅደረት ወአላት 
ሽቅል፡ ክምሰልሁመ ሕድድት 
መሻረከት አዋልድ አንሳት፡ ምንለ 
አግደ ክምቶም በርሀ።

መሻርከት፡ ዲብ አደብ ሸቃለ፡ 
ተጃርብ ወአርዛቅ ዲብ ካርጅ 
ለነብሮ መዋጥኒን እብ ዋጅብ 
እግል ልትአመር፡ ነዘሞት ወተርቲብ 
ለልትጀማዕ ሐብሬ እብ ዋጅብ እግል 
ልትሸቄ ዲቡ፡ ልትሀየብ ለጸንሐ ናይ 
መደርሲን ድራሰት መራጀዐት እግል 
ልግባእ ዲቡ፡ ወዝያድ እግል ልትሸቄ 
ዲቡ፡ ንዝም ገበይ ሽቅል ወእብ 
ስትራቴጅያይ ስታት ለልትመራሕ 
ሽቅል አትናያት እግል ልግባእ ዲቡ፡ 
ክምሰልሁመ መሰል ሰኒ ላቱ ተጃርብ 
ኤረትሪ እዳረት ወዳሐት እግል 
ተሀሌ እግሉ ወመሻረከት አዋልድ 
አንሳት እግል ትብዛሕ ለልትረከብ 
ዲቡ አራእ ቀደመው።

ዲብ ደንጎበ፡ እግል ሐድ 08 
መአሰሰት ተእሂል ሂበት፡ ይማም 
ጋብእ እግሉ ለህለ አትሐያስ በቃዐት 
ከደማት ወመርሒት እዳረት አቅሊም 
ምግብ አፍዐሎት፡ ንዝም መርሐለት 
ህድግ ሕበር፡ መትመካካር 
ወመባደለት ተጃርብ እዳረት እግል 
ተሀሌ፡ መምሬሕ ፍዕል ሰኒ ወአደብ 
ሸቃለ ሕኩመት እግል ልትሸቄ ዲቡ 
ለለአቀድር በራምጅ እግል ልትዳሌ፡ 
ክምሰልሁመ አግቡይ ሜዛን በቃዐት 
ሸቃለ ሕኩመት እግል ልትሸቄ 
ዲቡ ለትሰዴ ጎማት ወሕፍዝ እግል 
ልግባእ፡ ገሌ ምን ሰታት ሽቅል 
2023 ክምቱ ተሐበረ።

መርከዝ በቃዐት መአሰሰት 
ኤረትርየ፡ አፍረዮት፡ ፍድብ፡ 
ነቲጀት ለለሀይብ ወዲብ መአሰሳት 
መስኡልየት ርፍዐት ጠወሮት 
ወአስበቆት፡ ምን ወሬሕ ኦጎስት 
ናይ ሰነት 2006 ለቄመ መአሰስ 
ሕኩመት ቱ።

ሸዐብ እግል ዴሽ ክፈሕ ወዐማር 
ላቱ ቅዋት ድፋዑ ለሐምድ

ክምኩም በራምጅ መዳፈዐት ወስሙድ እብ መቅሬሕ ሸዐብ ወጄሽ 
እግል ሊዚድ ቃእድ ቅያደት ምግብ ብርጋደር ጀነራል ተኽሌ ክፍላይ 
አትፋቀደ።

ህቱ እሊ ለአትፋቀደ፡ እብ ውሕዳት ቅያደት ምግብ ወእዳራት እንዴ 
ትነዘመ ምን ዮም 16 አስክ 19 ፌብሩዋሪ ዲብ ሽብህ መዲነት ጸሮነ፡ ገዘ 
ሐምሌ፡ በሪኽ ሑጸ፡ ምድፈእ ዋልተ ወሽብህ መዲነት ማይምኔ ዲበ ገአ 
በርናምጅ አትፋገዖት ቱ።

 መናበረት ሸዐብ እግል ትስኔ እት ድዋር-ድዋሩ ለህለ መሻሬዕ ዐማር፡ 
እህትማም ዛይድ ለተሀየበ ክፋል ክምኩም በራምጅ ስሙድ ክምሰልቱ 
እንዴ አሸረ ህዬ፡ አንፋር ቅዋት ድፈዕ አግደ ሰብ ዳይ ወእዴ ዛይደት 
ለቦም ክም ቶም ወደሐ።

ዲብለ ናይ አትፋገዖት በርናምጅ ለሻረከው ሙደረእ ምዴርያት እብ 
ጀሀቶም፡ እግል ተረት አንፋር ቅዋት ድፈዕ ዲብ በራምጅ ዐማር እብ 
ዓመት፡ ዲብ ሽቅየት ወአስነዮት አግቡይ ክምሰሁመ ስድየት ግድዓት 
ዓትላት ወዓይላት ሹሀደእ ህዬ እብ ፍንቱይ እንዴ ሐመደው፡ ለትነዘመ 
ናይ ሕድርኖት በርናምጅ፡ ፈድሎም ወፈኮም እግል ኣመሮት ወሐምዶት 
ክምሰልቱ ሸርሐው።

 ገሌ አምዔላት ቀደም እሊ በርናመጅ እሊመ፡ ሸዐብ መደሬ፡ 
መነዂሰይቶ፡ ጸዕደ ኮርሶ፡ ሰርሐ ወገለበ ምዴርየት ሰንዐፌ፡ ሕድ ለሸብህ 
ናይ አትፋግዖት በራምጅ እንዴ ነዘመው እግል አንፋር ቅዋት ደፈዕ 
ለልሐምዶ እቡ በርናመጅ አትፋግዖት ወሕድርኖት ዋድያም  ቶም።

ኤረትርዪን እት ጀርመን፡ ዝክረት 33ይት 
ሰነት ዐመልየት ፈንቅል ልዐይዶ

ኤረትርዪን ስካን ጀርመን፡ ምን 
10 አስክ 19 ፌብሩዋሪ፡ 33ይት 
ሰነት ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል  
እብ ናያረት ዐየደው።

ለዲብ ፍራንክፈርት፡ ማንሃይም 
ወብዕድ መዳይን እብ ውጁድ 
ወእብ ቀብል (ማንዘ) ለገብአ 
በርናምጅ፡ መትከምካም ወመቅሬሕ 
ሰኒ፡ መትነዛም ወለትወቀለት 
መሻረከት ሸባብ ለትረአ እቱ ክም 
ዐለ፡  ምነ አካን ለበጽሐተነ ሐብሬ 
አፍሀመት።

ዓም ቁንስል ኤረትርየ ዲብ 
ፍራንክፈርት አሰይድ ክብረኣብ 
ተኸስቴ ዲብለ ቀደመየ ከሊመት፡ 
ዐመልየት ፈንቅል፡ ብስር ወመቅሬሕ 
ጄሽ ሸዕቢ እብ ዓመት፡ ናይ ምድር 
ወበሐር ስትራቴጅያይ ሐርብ 
ጄሽ ሸዕቢ ህዬ እብ ፍንቱይ እብ 
ፍዕል ለትረአ እተ መሰተንክራይት 
ዐመልየት ክምሰል ዐለት እንዴ 
አሸረ፡ እሊ ክምሰል ትምሳል ዲብ 

ልብ ክል ኤረትርያይ ምዋጥን 
ለሰብቀ ለለትሐብን ዐጃይብ፡ አክለ 
ሐልፈ  ሜዛኑ ዲብ ዘይድ ለገይስ፡ 
ዲብ አግማም  እብ ዋጅብ እግል 
ልትዐዴ ክምሰል ወጅብ ሸርሐ።

መስኡል ሽኡን ሸዐብ ወጃልየት 
አሰይድ ከሕሳይ ተወልዴ እብ 
ጀሀቱ፡ “ጀብሀት ሸዕብየት 
ተሕሪር ኤረትርየ፡ ዐሸም ሕርየት 
ወእስትቅላል ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ 
ደንጎባሁ ለአብጸሐ ተንዚም ክምቱ 
እንዴ ወደሐ፡ ሐቴ ምነ ዐስከርያይ 
ብስር ወጥበብ ናይ እሊ ሜርሓይ 
ተንዚም ለትረአ እተ ዐመልየት 
ፈንቅል ዲበ ነዐይድ እተ መናሰበት፡ 
እማነት ሹሀዳነ እብ መትሰባል እት 
ፍዕል እግል ነውዕል መስኡልየት 
ዐባይ ክምሰል ተአጸውረነ እግል 
ንፍቀድ ወጅብ” ቤለ።

ለናይ ዝክረት እሕትፋል፡ እብ 
በራምጅ ፈን ወብዕድ መዳሊት 
ጋምል ዐለ።

ሰንዱቅ አማነት ሹሀደ እብ ተበሩዓት ልትረዘቅ
እት ዐድ ወካርጅ ለነብሮ ምዋጥኒን፡ እግለ ለትፈናተ መዓል ለለውዕል ዝያድ 

ሰር ሚልዮን ዩሮ ወዝያድ 95 አልፍ ዶላር ወሐድ 60 አልፍ ነቅፈ ትበረዐው፡ 
እብ አሳስ እሊ፡ ኤረትርዪን ስካን ጀርመን፡ እግል ሰርገል መሽሮዕ ዐማር 

ወጠን 547 አልፍል ወ45 ዩሮ ከም ትበረዐው፡ ልጅነት ወጠንየት ኤረትርዪን 
አትአመረት።

እምበል እሊ፡ ጃልየት ኤረትርዪን ስካን ኣውስትራልየ ወኒውዝላንድ፡ 132 
ዓይለት ሹሀደ መደት ክልኤ ሰነት እግል ልራዑ እበ ነስአወ መባደረት፡ 95,216 
ዶላር፡ ደረሰ ወሙደርሲን ካልኣይት ደረጀት መድረሰት ሐላይ፡ ከም አተላላይ 
ናይለ ወድው ለጸንሐው ተበሩዓት 24 አልፍ ነቅፈ ከም ትበርዐው፡ ውዛረት 
ዐመል ወመንገፎ እጅትማዕየት ሐበረት።

 እምበል እሊ፡ አሰይደ ጽገሃነ ጊላዝጊ 20አልፍ ነቅፈ፡ አሰይደ መብራት ሓጎስ 
እብ ስም ጼዋሀ መርሑም ነጋሽ ገብረየሱሱ 10,024 ነቅፈ፡ ዲብ ኔዘርላንድስ 
ለትነብር ዓይለት በረኸት አርአየ 5,500 ነቅፈ እግል ረዘቆት ሰንዱቅ አማነት 
ሹሀደ ትበረዐው። 

ገለብ፡ እት ዐማር ጀራዲን ሰኒ ትሄርር
ዲብ ምዴርየት ገለብ፡ ዐማር 

ጀራዲን እብ ጅንስ ወፊሒነ እግል 
ጠወሮት ልትከደም ክም ህለ፡ 
ምዲርለ ምዴርየት አሰይድ የማኔ 
መብራህቱ ሐበረ።

ለአግደ ሀደፍ፡ ሐርስ መስኖ 
እንዴ ትወስዐ፡ ሐረስቶት ሒን ከረም 
እብ መትጸባር ምንለ ልትረከብ 
ሑድ እተይ እንዴ አባረው፡ እተይ 
ሰኒ ናይ አካል፡ ሐምሌ ወፍሬታት 
እግል ልጃቅፎ ክምቱ ወድሐ።

ዲብ ሐምሌ እብ ዓመት፡ ዲብ 
በጣጥስ ህዬ እብ ፍንቱይ ርኩብ ለህለ 
ተጃርብ እብ ቀላል ለልትርኤ ክም 
ኢኮን ሐቆለ ሐበረ፡ ዲብለ ምዴርየት 
ሕሩይ ዘርእ ድንሽ ለልትደመን ዲበ 
ሐለት ትጠፌሕ ክም ሀሌት ሐበረ።

 ኬዋታት ሕፍዘት ትርበት 
ወማይ እበ ከስስ፡ አሰይድ የማኔ፡ 
እት ሰነት 2022 ዝያድ 30 አልፍ 
ሸዐብ ለሻረከ ዲቡ በራምጅ ስርጉል፡ 
ሐድ 150 አልፍ ምትር ምክዐብ 
አሽርዐት ወዝያድ 600 ኪሎ-ምትር 
አክረት ልትሸቄ ዲብ ህለ፡ 136 
ኪሎ-ምትር ጽርግያታት ረድምየት 
ክም ሰነ ሸርሐ።

እምበል እሊ፡ ዲብ ዝያድ 
900 ሄክታር አራዲ ሐርስ አክረት 
ወአሽርዐት ክም ትሸቀ፡ እሊ ህዬ 
ምንለ ስታት ለገብአ እግሉ 75 
ምእታይት ክምቱ ሐቆለ ወድሐ፡ 
መሕገዝ ማይ ጽሩይ እዳራት 
ደዋዬሕ ማራት፡ ገርበት ወአይባበ 
እግል አርሀዮት ስታት ክም ህለ፡ ምን 

ከዛን አይባበ ፈዋእድ ብዞሕ እግል 
ልትረከብ ህዬ ዓሰ ክም ልትፋሬ ዲቡ 
ክም ገብአ አፍሀመ።

ዲብ ደንጎበ አሰይድ የማኔ፡ 
ዲብ ወራታት ደሪስ ወአድረሶት 
ለልትሐመድ ዐቦት ልትሰጀል ክም 
ህለ ሐቆለ ሐበረ፡ ዮም ዓመት ማራት 
ወመዛባጥ ለትከድም መድረሰት 
መአምብታይት ዲብ ምግባይት 
ደረጀት ክም ተዐዴት፡ መድረሰት 
ምሕላብ ህዬ ዲብ ካልአይት ደረጀት 
ክም ዐቤት ሐበረ። ዲብ ዳሳት 
ለአደርሰ ለጸንሐየ መዳርስ፡ ገሌ ምነን 
ዲብ ብናእ ጥዉር እግል ልትዐደየ 
ስታት ክም ህላመ አብርሀ። ዲብ 
ምዴርየት ገለብ፡ ዝያድ 51 አልፍ 
ሸዐብ ነብር።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

አልፍ ላሊ ወላሊአልፍ ላሊ ወላሊ
ለዶር እግለ በዐለ በቀል 

ለሳልስ በጽሐ። እግለ ጅኑን እንዴ 
ለአትቃምት ህዬ፡ መዳግሙ እግል 
ልዳግም እግሉ ክምሰል ምርዱይ 
አትቃመተዩ። ላመ ሼክ ለሳልስ 
እግል ቅሰቱ ልዳግም አፍሁ 
ማትሀ። እንዴ አትለ ህዬ ህግያሁ 
እብ ክምሰል እሊ አንበተየ፡- 

“ሓይስ ወሕሹም መልክ 
ምሉክ ጅኑን፡” አነ እለ እግለ 
ትርኤ በቀል እሲቼ ተ በሪ 
ወዴከ!፡፡ ሐቴ መደት እግል 
ዎሮት ሖል ምን ዳርዬ ወዕያልዬ 
ሱፉር እንዴ ዐልኮ ክምሰል 
አቅበልኮ፡ እለ እግለ ትርኤ እሲቼ 
እንዴ ኢትከጅል ወኢትፈርህ 
ወኢትፈቴ ወልባስ ሕሽመተ 
እንዴ ኢትሐሽም፡ እግል ዎሮት 
ገብር እተ ንጻፍለ ሐላልነ እንዴ 
ናጸፈት እግሉ፡ ምስሉ ዲብ 
ትሰሐቅ ወተሀርክክ ጸንሐተኒ። 
አነ እግል እለ ውዲተ እብ ክልኤ 
ዕንቼ ለርኤኮ ደሚርዬ ተአለመ 
ምነ ወልብዬመ ትደመለ እተ። 
እለ ወለሀ እንዴ ይእብል ላኪን፡ 
ህተ እንዴ ሸፍገት እት ጢሾ እብ 
ማየ እንዴ ደነት መደት እት 
ቀርእ እተ ሐቆለ ጸንሐት፡ ለማይ 
ለእቱ ትቀርእ ዐለት እቼ ክዔቱ 
ወእተ ወቅቼ ከልብ ትቀየርኮ 
እቡ። ምነ ሸ’ረ  በሪ ህሌከ እንተ 
መልክ ጃን። እተ ሳዐቼ በደል 
ሽፍር ሕሽመት ወዕስመት ለረቢ  
ካልቅዬ ዲቡ ለዐለ፡ መሳክብዬ 
ፈረዕ ወአማክን ግማመት ገብአ፡
፡ ምኖም ለለሐይስ ምዒሸቼ 
ወመንበረቼመ አካን ጀዛር 
ገብአት። እትለ እግለ ደገምኮ እከ 
ሓለት እት እነብር፡ ሐቴ አምዕል 
ለበዐለ ጀዛረት ከልብ ቤቱ እግል 
ሊዴኒ ሐዘ መስለኒ ምስሉ አስክ 
ቤቱ ነስኤኒ። ምስሉ ቤት ክምሰል 
ዒርነ፡ ሐቴ ምነ አዋልዱ እንዴ 
ተአትቃምተኒ ዐለት፡ እሰልፍ ገጸ 
ገልበበት ምንዬ፡ ወሐር እብ ክእኒ 
አቡሀ ትሰአለት። 

“ይባዬ ሚ ቱ እንተ እብ 
ጋሻይ እናስ ዒርከነ?” እት ትብል 
ትሰአለቱ። ህቱመ እብ ጀሀቱ 
“እተየ ህለ እሊ እግሉ ትብሊ 
ጋሻይ እናስ” ቤለየ፡፡ እሊ እቡ 
ማጽእ ለህሌከ ክልብ እናስ እሲቱ 
ለሽሕረቱ ተ አነ ላኪን እግል 
ሓይዩ እቀድር” ቴሉ። አቡሃመ 
“ከላስ እለ ምንገብእ ሓይዩ” 
ቤለየ። ህታመ እት ኮዝ እብ ማዩ 
ዳነት እት እንተ ትቀርእ እቱ 
ሐቆለ ጸንሐት፡ እንዴ ቀንጸት 
ረሸተኒ እቡ። “እብ ቅድረት 
ረቢ ወእራደቱ እተ ረቢ ከልቄከ 
እበ ሱረት አቅብል” ቴለኒ። 
ወሐቀን ረቢ ለእተ ካልቅዬ 
ለዐለ ሱረት እተ በልሴኒ። አናመ 
አልሐምዱላህ ረቢ ምን ሱረት 
ቅያር እት ሱረት ወድ ሚን 
አዳሚ ምንዲ በልሴኒ እግሉ 
እንዴ እሸክሩ፡ እግለ በዐል ቤቼ 
እት እንተ ለጠልመተኒ ህዬ እግለ 

4ይ ክፈል

ጀዛለ ሽሕረ ቀሰድኮ። ክምሰለ 
ውዲተ ለቀይር ቅያር ምን ወድ 
ሚን ኣደሚ እት ሱረት በቀል 
ትቀየረት። ምን ኢትአምነኒ ህዬ 
እለ ቀደሜካተ ትሰአለ ሓይስ 
ወሕሹም ርኢስ ጅኑን” ቤለዩ። 

ላመ መልክ ጅኑን “አማኑቱ?” 
ምንዲ ቤለየ፡ “አይወ እበ ለአሽር 
ረአሰ ሐረከት እግሉ” እብለ ህዬ 
ሰልፋይት ቅሰት ሸሀሪ ዛድ እት 
ካልእ ላሊሀ ተመት። ሕተ ዲናር 
ዛድ እንዴ ቀንጸት “ቅሰስኪ 
ዐጂብቱ ወልአትፈክር። ብዞሕ 
ብዲቡ ለለአደርስ እግል በዐል 
አምር ወዐቅል” ቴለ። 

እሊ ስድ እሊ መልክ ሸህሪ 
ባር፡ “ወላሂ ይእቀትለኪ አስክ 
እሊ ክሉ ጥዑም ወለ ለአደርስ 
ቅሰስኪ ኢሰምዐኮ!” ቤለየ። 
ህታመ  እንዴ አትሌት ረቢ 
እተ ሐያት አስክ ፈጅር አዝመ 
ምንዬ ምንዲ ገብእ! ወሓይስ 
መልክ ሳምሔኒ ወአጀዘ እግልዬ 
ምንዲ ገብእ፡ እሊ ሰልፉቱ ኣክሩ 
ብጹሕ ይህለ ወብርቡር ቅስስ 
ወአድጋማት ሕትከ ሸሀሪ ዛድ 
ወበዐል ቤትከ መልክ ምሉክ፡ 
እት ጀፈሩ ህሌክም” ቴሎም። 

                                 
ዲናር ዛድ “ምነ አድጋማትኪ 

ለጥዑም፡ ለለትስሕቅ ወለለአደርስ 
ገሌ በሊ እግልነ” ሓይስ መልክ 
ህቱ አጀዘ እግልዬ ምንዲ ገብእ 
አናመ ሰኒ ዱሊት ህሌኮ ትፈደሊ 
ሕናመ እግል ንስመዐኪ ዱሊያም 
ወክሙኩማም ህሌነ” ቤለ። እት 
ስኒን ሰኒ ቀዱም ቱ ልትበሀል። 
መልክ ዩናን ለልትበሀል መልክ 
ጽኖዕ ወለ ልትፈረህ ወልትፈቴ 
በዐል አምር ወፍክር፡ በዐል ጀህ 
ወስልጣን፡ ዐለ ልትበሀል። እሊ 
መልክ እሊ ገሮቡ እብ ሕማም 
በረስ ርእያዩ ልትዐወዝ ምኑ 
ዐለ። መምለከቱ ህዬ ሰኒ ቀንየት 
ወራክበት መምለከት ዐለት 
ልትበሀል።

መልክ ዩናን እብ ብዝሔ 
ጁዩሹ ልግበእ ወብዝሔ ከደሙ 
እት ዘመኑ ብዞሕ ለአትሃጌ ዐለ። 
እግል እሊ ጻብጡ ለዐለ ሕማም 
በረስ እግል ልዳዌ በር ወበሐር፡ 
ቅርድ ወቀጥፈት፡ ሐኪም 
ወሼክ ምንመ ቤለ ሐዪ ምኑ 
አበ።፡  ሰፉፍ ጀረበው ወሸሙት፡ 
ቀጥፈት ለበከው ወማይ ክቱብ፡ 

ሓጸበው ክሉ ክሉ ተሪፍ ምኑ 
አበ ልነጄክም ወልሰልመክም 
ምኑ። 

እተ ቀበትለ መዲነትለ መልክ 
ዎሮት ለቢብ ሮያን ለልትበሀል፡ 
ምን አርድ ፍሩስ ማጽእ ዐለ 
ልትበሀል። እሊ ሮያን ለልትበሀል 
ለቢብ እሊ እብ ቅሰት ሕማምለ 
መልክ ሰምዕ ዐለ ልትበሀል። 
ሮያን ለለቢብ ቅድረት አምር 
ወቅራአት አክትበት ዩናን 
ወፍሩስ ወዐረብ ምኑ ለረክበዩቱ 
ልትበሀል። ህቱ ምኤምራይ 
ወለቢብ በዐል ዐባይ ቅድረት ቱ 
ለዐለ። እብሊ አስባብ እሊ እግል 
እሊ መልክ እሊ እግል ልዳዌ 
ትበገሰ። ምናተ መልክ ዩናን 
ሕማሙ ኢትረከበ ወደዋሁ። 
እግል ክሎም ሰብ ቅድረት 
ዘመናይ አስርየት ወሰብ አስርየት 
ጉሉላት እግል ክሉ ሐለለ። ሮያን 
ላኪን በዐል ፍንቲት ቅድረት እት 
እንቱ እት ሽፍር ዮናን አብሀዘ። 

ሐቴ አምዕል፡ ለብሰት ሐሪር 
ወምሉክ እንዴ ትሰራወነ አስክለ 
ቤተ መልክ ዮናን አመት 
ወሰድር እት ካይድ ትረአ ለቢብ 
ሮያን። እበ መንገአተ መስከብለ 
መልክ ገአ ሐቆለ አበለ “ሰላም 
ወዐሌኩም” ሐቆለ ቤለ ጋሻይ 
መጽእ ክምሰል ሀለ አሽዐረዩ። 

ሐር ህዬ እት ምድር ሰጅደት 
ሕሽመት ሰጅደ እግሉ። ምን 
ስጁደ ሕሽመት ረአሱ ክምሰል 
ረፍዐ ህዬ፡ እብ ሰላመት ወዓፍየት 
ወታመት በራአት ምን ሕማም 
በረስ፡ ወእት ፍንጌ ገቢሉ እበ 
ኢትነቅስ ሕሽመት ወምስንዮት 
ወፍቲ እበን ትደዐ እግሉ።

እሊ ስድ እሊ መልክ ዮናን 
እበ ዐለ እቱ መረድ በረስ 
ምግሳዩ ምን አዳም ረዪም ምንመ 
ዐለት፡  ግልባቦሁ ምን ወጅሁ 
እንዴ ረፍዐ አትቃመተዩ። እብ 
ክእኒ ህዬ ሮያንመ ምስል መልክ 
ዮናን  ትባላሰ። 

“ሓይስ ወሕሹም ሔክማይ 
ዐድል ወመሳዋት!። በራአት 
ምን ሕማም እስልፍ ምን ረቢተ 
ወሐር ላመ ገብር ናዩተ ወዴ 
ወባስር፡፡ አዜ አነ እግል እሊ 
ሕማምከ ክምሰል ሰምዐኮ እግል 
ዓልጀከ ወእሳሬከ ማጽእ ህሌኮ። 
ላመ እቡ እዳዌከ ሸሙት ኢኮን 

ወርሂብ፡ ስታይ ኢኮን ወሰፉፍ፡ 
በስ እት ወቅት ሐጪር ብሸራት 
ሐዮት ወሰላመት ለትሰምዕ ምኑ 
ደዋቱ” ቤለዩ። ከእግል በሊስለ 
መልክ ታከ። 

ህቱመ ኣደሚ ቱ ሚ መልኣክ 
ሐቴሁ ቃዊ እት እንቱ፡ “ያሰላም 
ብሸራትከ ትስኔ። እለ ምንዲ 
ትወዴ ህዬ አናመ ሰር ምልክዬመ 
ምንዲ ትተምኔ ርከበ” ቤለዩ። 
እግለ ከደሙ ህዬ አካን ምግሳይ 
እግል ልርአው እግሉ አማውር 
ሀበዮም። ከእንዴ ትላከዉ እተ 
ሐንለ ቀስርለ መልክ ቤት ሐቴ 
እግለ ፈትሐው እግሉ ወእተ 
አክትበቱ ወአድውየቱ እግሉ 
ጀምዐ እተ። 

እሊ ለቢብ እሊ ወለ መብህሉ 
እግል መልክ ዩናን ሕልም አድሐ 
መስለ እቱ። ነቲጀት ደዋሁ 
እንዴ ኢልርኤ ህዬ ምን ልቡ 
ሐመደዩ። ለቢብ ሮያንመ እተ 
ለእግለ ተሀየበ ቤት እግል ክሉ 
አድውየቱ እንዴ ጀምዕ፡ እግል 
ዕላጅ መልክ ዩናን ለሐስበዩ ህዬ፡ 
እብ ፍንቱይ ተአየሰ እቡ። እግል 
ስሉጃን እንዴ አዳለ ቃንጨ 
መጠዩ እግለ ቃንጨ እት እዴሁ 
እግል ለአጽብጡተ ወኩረት 
እግል ልተልሄ እበ መክረዩ፡
፡ አስክ ገሮቡ ልልህብ ክምሰል 
ለሀበ መባሽር ለደወ እት ገሮቡ 
ክምሰል ለአቴ፡ ትየቀነ። እብለ 
ዩናን ታመት ዓፍየት ክምሰል 
ረክብ ተአከደ እግሉ። 

ፈጅራተ ለቢብ ሮያን አስክ 
ቤት ዩናን አግወሐ። እሰልፍ 
ሰጅደት ሽክር ወሕሽመት እግለ 
ሰጅደ እግሉ። ሐር ህዬ ክምሰለ 
ትደገመት ደዋሁ ቀረረ እግሉ። 
እግለ እለ ሻቂ እግሉ ለዐለ 
ኩረት  እት ልተልሄ ገሮቡ እብ 
ለሃይብ ክምሰል ዒን ቅዝር ነድሕ 
ወዐለ። ወቅትለ ለሃይብ እቡ 
ደላይል ገብአተ ሐማም እንዴ 
አተ እግል ልትሐጸብ አሰአለዩ 
እብ ድግማን። 

እብለ መልክ ዩናንመ ታመት 
ዓፍየት እት ወቅት ሐጪር 
ረክበ። እግለ እንዴ ኢለሐስቡ 
ለመጽአዩ ለቢብ ሮያን ህዬ፡ ክለ 
ለእግለ ወደ እግሉ ህተ አብራዱ 
አቤት። ምነ ሐማም ክምሰል 
አቅበለ እብ ተዐብ ሰክብ ወዐለ። 

ለቢብ ሮያንመ ግድም ለደወ 
ምነ ቃንጨ ለሶልጃን ለእት 
እዴሁ እጽቡጡተ ለዐለ እት 
ክል ገሮቡ ጋይስ እግሉ ክምሰል 
ሀለ ኣመረ። ህቱ አስክ ሐማም 
ጋይስ እት እንቱ፡ ሮያንመ 
አስክለ ህይብቱ ለዐለት ቤት 
አቅበለ። ወፈጅራተ እስቦሕ እት 
ለአገዌሕ እንዴ መጽአ፡ ሰጅደት 
ሕሽመት ሰጅደ እግሉ። ዩናንመ 
እግል አስኩ ልቅረብ ወጀፈሩ 
ልትገሴ ሸንከቱ ነቅመዩ። መልክ 
ዩናን መለሀዩ ወፈታዩ ወሜክራዩ 

ወኔስሓዩ እግል ሊደዩ ትዋፈቀ 
ምስሉ። ላመ አከይ ግነሕ ጋብእ 
ለዐለ ገሮቡ እት ወቅት ሐጪር 
ክምሰል ፍደት ዕፈውኒ ቤለ።

አድሐ እለ አምዕል እለ 
ሕድርኖት ሰኔት ወደው እግሉ። 
ማሲ ምድር ግድም  ለቢብ ሮያን 
እግል ቤቱ ሊጊስ አጀዘ ምኖም። 
ህቱ ህዬ አልፍ ድናር ሀበዩ። እሊ 
እምበል እግል ቅረዲት (ህድየት) 
እንዴ ትበሀለ ልትሀየቡ ለዐላ 
ቱ።  ክምሰሌሁመ ፈረስ እንዴ 
ሀበዩ ሳርሐዩ፡፡  እብ ፈርሐት 
ወለውቀት ገሮቡ እት ለዐፌ፡፡ 
“እሊ ለልትርኤ ገሮብዬ ለዓለጀ 
እግልዬ ፈታዬ ወበዐል ሰኔቼቱ” 
ልብል ዐለ። እበ ለእግል ሮያን 
ዐለት ቅድረት አምር ወፍክር 
ህዬ ክል ዶል ልትዐጀብ ዐለ። 
ለቢብ ሮያንመ እብ ለመልክ 
ሀበዩቱ ህያባት ወፍንቲት ቅረዲት 
ሐምዴሁ ቅዱም እግሉ ዐለ። 

ፈጅራተ ክሎም ውዘራእ 
መልክ ወለከደም ቱርቱር 
እት ልብሎም ትከለለዉ። እበ 
ግርመት ወዓፍየት ለትገልበበቱ 
መልክ ዮናን ህዬ ፈርሐቶም 
እብ መትአያስ ሸርሐው። እብ 
ሐዮቱ ምን ሕማም ህዬ እግል 
ሮያን ሐምዴሆም እብ ደሚሮም 
አብጽሐው። 

ዎሮት በዐል አከይ ደሚር 
ወመአበይ ረአየቱ ወዚር ዐለ 
እቶም። እሊ ሓስድ እሊ ሮያን 
ዮናን ክምሰል እሊ ሀዳየ። ቃሊ 
ለሀዪቡ ክምሰል ረአዩ ላሊ ስካብ 
አበ እግሉ ወአድሐ ለውቀት 
ትፈንቴ ቱ። እብ ግንሐት ከያነት 
ወጥልም ህዬ ገንሑ ዐለ። እብ 
ደሚሩመ ብዞሕ ነሳይብ እግሉ 
ሰጠረ እግሉ። (ለገብአ ገሮብ 
ምን ሐስድ ሰሊም ኢኮን) አው 
ህዬ፡ (ዝልም እት ነፍስነ ከሚን 
ቱ። ሒለት ተአዝህሩ ወሕምቅነ 
ለሐብዑ።) እሊ ወዚር እሊ 
እግለ እብ ንየት ሓስድ ወከይነት 
ለአቀምቱ ለዐለ ለቢብ ሮያን 
አግቡይ ከይነት ወጥልም እግል 
ልቅፈር ወቅት ኢነስአ ምኑ። 

ፈጅር ሐቴ እስቦሕ እት 
ለአገዌሕ እተ መልክ እንዴ 
መጽአ ክእኒ ቤለዩ፡ እሰልፍ 
ስጅደት ሕሽመት ሰጅደ ወሐር፡
” ሓይስ ሔክማይ ሐቅ፡ ዐውቴ 
ወነስር ለኢትትፈንተዩ ቱ። አነ 
እግልከ ኔስሓይ አነ ወሜክራይ፡ 
እትሊ ወቅት ጎርነ ስልጣንከ 
ለሽትት ወአርዛቅከ ለዘምት 
ወእግል እኪትከ ለለሐዜ 
ወልተምኔ ወከጥጥ ማጽእ ሰበት 
ህለ፡ ትደገግ እግል ኢበለካቱ 
ማጽእከ ለህሌኮ። ሓሪትመ ምን 
መርበይ ዮም ኢትገነሐት ምንዲ 
ገብእ ኣክረተ ክፍእት ሌጣተ። 
ሰበት እሊ ምስተቅበል ፈጅርከ 
ምን መርበይ ዮምከ ግንሐ” 
ቤለዩ።

ልተላሌ…ልተላሌ…
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መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ 2023
ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ ክምሰለ ዲብ ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ ክምሰለ ዲብ 

ሰልፋይ ክፋል ለሸረሕካሁ፡ ህንዲዶ ሰልፋይ ክፋል ለሸረሕካሁ፡ ህንዲዶ 
ወያኔ እግል ሸዐብ ትግራይ ዐውል ቃሊ ወያኔ እግል ሸዐብ ትግራይ ዐውል ቃሊ 
አድፈዐቱ። ሐቆ እለ ተጅርበት እለ ህዬ፡ አድፈዐቱ። ሐቆ እለ ተጅርበት እለ ህዬ፡ 
ዲብ ቀበት ሸዐብ ትግራይ ሚተጠውራት ዲብ ቀበት ሸዐብ ትግራይ ሚተጠውራት 
እግል ልምጻእ እንሰኤ፧ ምስለ ሸዐብ ትግራይ እግል ልምጻእ እንሰኤ፧ ምስለ ሸዐብ ትግራይ 
ምስል አግዋሩ አበ እግል ተሀሌ እግሉ ምስል አግዋሩ አበ እግል ተሀሌ እግሉ 
ለገብእ ጅህድ እንዴ አትጻበጥከ፡ ዲብ ሸዐብ ለገብእ ጅህድ እንዴ አትጻበጥከ፡ ዲብ ሸዐብ 
ትግራይ ሚ ልእከት እግል ተሓልፍ ተሐዜ፧ትግራይ ሚ ልእከት እግል ተሓልፍ ተሐዜ፧

በሊስ፦ “እብለ ለሐልፈት ተጅርበት 
ሐጫር ሌጠ እግል ልትረኤ አለቡ። ምን 
መደት ረያም ለጸንሐ መሻክልቱ። እሰልፍ 
ለክራም ከአፎ ክም ትከለቀ እግል ነኣምር 
ብነ። “እግልሚ እት ክምሰል እለ ለትመስል 
ሓለት አቴነ፧” ለልብል ሰኣል ዲማቱ 
ለመጽእ። እሰልፍ ለግድለ ለአነብት እንዴ 
ሀለ፡ ራቴዕቱ እግል ልትበሀል ቀድር። እብ 
ናይ ኢትዮጵየ ምክያል፡ ምስል ሀይመነት 
ናይ ሐቴ ቆምየት ጨቅጥ ሰበት ዐለ ለግድለ 
ተአንበተት። ዲበ ዐድ ደፊን ሐቅ ወጨቅጥ 
ቀውምያት ዐለ። ዲብ ሰልፍ ሰብዓታት እብ 
ሕበር እግል ንትጋደል ነአነብት እንዴ ህሌነ፡ 
ለናይ ወያኔ ሀደፍ ወእስትራተጅየት ኩሉ 
አዳም ለለአምሩቱ። ዲብ ክፍለት ሰብዓታት 
እንዴ እናቅሽ እቡ ወቅት ረዪም ነስአ 
መኒነ። እስትቅላል አውመ መትፈንታይ 
ትግራይ ምን ኢትዮጵየ ልብል ሰበት 
ዐለ። ለአሳስ ወመትከላቅ ድወል ወተረት 
እስትዕማር ዲብለትፈናተ ሕዱድ እብ 
ዓ’መት፡ ወዲብ አፍሪቀ ወመንጠቀት ቀር-
አፍሪቀ እብ ፍንቱይ፡ ለትፈናተ አስባብ ዐለ 
እግሉ። ምን እሊ እንዴ አዘምከ ለገብእ ሐቅ 
ተቅሪር መሲር እግል ለሀሌ ኢቀድር። ከለ 
ናይ መትፈንታይ ሀደፍ ለትብል ፍክረት 
ኢትሸቄ። ምስል ድዋርነ እንዴ እንቃርን 
እግል ንርአዩ ገብአነ ምን ገብእ፡ ጅቡቲ 
ከአፎ ትከለቀት፡ ኤረትርየ፡ ኢትዮጵየ 
ሶዳን ወብዕዳት ከአፎ ክም ድወል ቄመየ፧ 
ሕዱድ ድወል አፍሪቀ እብ ከአፎ ትረሰመ 
ወተሐደደ፧ ምን እሊ ለትበገሰ እግል ሐቅ 
አዳም ለከስስ ለትፈናተ ንዳላት ከአፎ 
ተአምበተ ለልብል ሰኣላት ሰበት ከልቅ፡ ዲብ 
ፈሀም ኦሮት እግል ንብጻሕ ሐድ ሰለስ ኣርባዕ 
ዓመት ነስአ መኒነ። ለግድለ ቀበት ኢትዮጵየ 
እት ገብእ በደለ እግል ለአምጽእቡ። 
ጨቅጥ፡ ጀራይም፡ ዝልም፡ ፈናታይ፡ ድሁር 
ዉቁል፡ ኣትናአሾት ወቅብብ ዐለ ምን ገብእ፡ 
ለግድለ ዓድልቱ። እብ መትፈንታይቱ ወለ 
እምበል መትፈንታይ ለልብል ሰኣል ላኪን፡ 
ቅራመት ለከልቅ እግል ልግባእ ሰበት ቀድር 
መቅቡል ኢኮን። ምን ሐረስ እሊ ለግድለ 
እግል ለአተላሌቡ። ሐቆ መፋሀመት ረያም 
ዲብ ናይ ሕበር ፈሀም ክም በጻሕነ ህዬ፡ እት 
ፍንጌ ጀብሀት ሸዐብየት ተሕሪር ኤረትርየ 
ወወያኔ፡ ናይ ሕበር ግድለ እግል ለሀሌቡ 
ዲበ ልብል መብዳእ ሳብት በጻሕነ። እብለ 
ለግድለ ሕበር ኣተላለ ወለሃዳፍ ግድላነ 
ወድሐ። ዲበ መደት ለሀ እት ቀበት 
ትግራይ ገብእ ለዐለ መትነዛም ወአትፋዝዖት 
ራቴዕ ዐለ እግል ልትበሀል ቀድር። ዲብ 
ደንጎበ ላኪን፡ ኣትኣታይ እደይ ድቁባም 
ዐለም ሰበት መጽአ ለሀደፍ እንዴ ልትቀየር 
መጽአ። እሰልፍ ናይ አሜርከ ወእስራኤል፡ 
ወዲብ ሰር ሰብዓታት ህዬ ተቅዪር ንዛም 
ደርጊ መጽአ ወእተሓድ ሶቭየት ኣቴት። 
እብሊ ተየልል እሊ ለተለየ 17 ሰነት ተ’መየ። 
ዲብ ደንጎበ ንዛም ደግር ትፈለለ ወዐዳለት 
ተአከደት እግል ትትበሀል ትቀድር። እተ 
ሄራር ላኪን ለቃነ ወለሀደፍ ናይለ በሰር 
ሜርሒት ምን ወቅት ዲብ ወቅት እንዴ 
ልትቀየር ትረአ። ሐቆ ሰነት 1991 ሐርብ 

22ይይ ክፈል ክፈል

ብሩድ ትከለሰ፡ ንዛም ደርግ አክተመ፡ 
ዲብ ኢትዮጵየ ለዐለ እብ ሐቅ ወዐዳለት 
ለጣልብ ለትፈናተ ቀድያት፡ ዲብ ኤትርየ 
ገብእ ለዐለ ጀራይም መስታዕምረት ልግባእ 
ወለትፈናተ መትኣታይ ዲብ መከለሲሁ 
ሰበት በጽሐ፡ ዘበን ሓዲስ እግል ልትከሰት 
ቡ። ዲበ መንጠቀት ተቅዪር መጽእ ሰበት 
ሀለ ለተቅዪር እብ ከአፎ እግል ልግባእቡ፧ 
ናይ ሸዐብ ትግራይ ግድለ ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ ናይ ብዕዳት ለትፈናተየ ቀውምያት 
ግድላመ ለዐለ እግሉ መጣልብ ዲብ ሕሳብ 
እንዴ አተ፡ ዲብ ኢትዮጵየ እግል ልምጻእ 
ለቡ ተቅዪር እብ አማን ዐዳለት ወሰላም 
ለለአክድ፡ ወለፈይሐት መዓወነት እት 
መሳሌሕ ሕበር እግል ልክለቅ፡ ሰነት 1992፡ 
መዐደዪት ዲብ መርሐለት ዲሙቅራጥየት 
ለልብል ሙእተመር ዲብ አዲስ አበበ ገብአ። 
ዲቡ ወቀደሜሁ ለቀንጸት መክሐደ፡ ለናይለ 
ለትፈናተው ተናዚም ወቀውምያ ለዐለ 
ግድለ፡ እብ ከአፎ መከለሲ ልግባእ እግሉ፧ 
ናይ ኦሮሞ፡ ናይ አምሐረ ናይ ዐፈር፡ ናይ 
ሶማል ወናይ ብዕዳም ለትፈናተ ነኣይሽ 
ወዓበኣዪ ጀብሃት፡ ዲበ መርሐለት መዐደዪት 
እግል ልእተው ዐለ እግሎም። እብሊ አስባብ 
እሊ ሰኣላት ሐሶሰ። 

እትለ መርሐለት እለ ለናይ ወያኔ 
መካፍላይ አፍካር ለከልቀዩ፡ ኢሂወደግ 
ለልትበሀል ተንዚም ትከለቀ። እሊ ሚበህለት 
ቱ፧ እግል ቀውምያት ብዕድ ለኢወክሎ 
አንፋር እንዴ አከብከ ዲብ ኦሮት ማሕበር 
ተዐግሎምከ እግለ ዕጉላም ዲበ ለህለው 
ጢሾ ተአትመቃርሐ ወትመርሐ። ክምሰሌሁ 
እግል ልግባእ ኢቀድር። እብሊ ሰበብ እሊ 
ጀብሀት ታሕሪ ኦሮሞ ፈግረት። ብዕዳትመ 
እተ ክምሰሌሀ። ለዲበ መርሐለት መዐደዪት 
ለለሀሉ ምስለ ናይ ወያኔ ስያሰት ካጥየት 
ለለአተፍቆ እግል ልግባኦ ቦም። እብሊ 
አስባብ እሊ ለጋሪት ምን ገበየ ፈግረት። 
ክምሰሌሁ እግል ልግባእ ኢወጅብ። 
ትከረምነ ትብል እንዴ ዐልከ እንተ ስልጠት 
ክም ጸበጥከ ብዕዳም እግል ትክረም፡ እግል 
ትዝለም ወትካፍል ወትፈናቴ ራቴዕ ኢኮን። 
እሊ ሄራር እሊ ህዬ ዲብ ትግራይ ሌጠ 
እንዴ ኢገብእ ዲብ ክለ ኢትዮጵየ ገብእ 
ወኢገብእ ለልትበሀል ክላፋት ለትወልድ 
ቅራመት ከልቀ። ሕነ እትሊ ሄራር እሊ 
ህዱእ ለቡ ተፍኪር ንታሌ ዐልነ። ክም 
መውቀፍናመ ክምሰሌሁ ለመስል እግል 
ሸዐብ ወወጠን ለኢለአረቤሕ መካፍላይ 
አብሳር ሜርሒት ዲብ ፍዕል እግል ልውዐል 
ክም ኢቀድር ነአምን ዐልነ። እሊ ሄራር 
እሊ ዲብ ብቆት ለዋሌቱ፡ እብለ ገበይ እለ 
ለዲብ ኢትዮጵየ ለጸንሐ ቀድያት ክእሉል 
ሐል ለለአመጽእ እግሉ ኢኮን ለልብል 
ረአይ ዐለ እግልነ። ዲብ ደንጎበ ለጋሪት 
ዲብ ኢሂወደግ ሌጠ ኢበጥረት፡ ደስቱር 
ፌድራልየት ዲሙቅራጥየት ኢትዮጵየ 
መጽአ። ስድፈት ምስል መለስ፡ ዲበ ወቅትለ 
ሙእተመር መርሐለት መዐዲዩት ልግባእ 
ወሐቆሁ ንትፋሀም ዐልነ። ዲብ ሰነት 1994 
(ፌድራልየት ዲሙቅራጥየት ኢትዮጵየ 
ለልብል ንዛም  ዲብ ሰነት 1995 ቀደም 
መትዐላኑ)፡ ምስለ እት ፍንጌነ ለዐለት 
መቅሬሕ ተሐይስ ተሐምቅ ወምክር ሕድ፡ 
አመት አለበ መለስ ዲብ አስመረ እንዴ 
መጽአ፡ “ስታት ደስቱር ሀለ እግልነ ወእሊ 
ስታት እሊ ናይ ሰልፍቱ። አዳም ብዕድመ 
የአርኤናሁ ከእንዴ ቀራእካሁ ረአይከ እግል 
ተሀበነ ሐዜ ህሌኮ” ቤሌኒ። እብ እንክርዬ 
እግል እቅርኡ ወቅት ወስከኒ ወሐቆሀ ክም 
ፈሀምኩሁ ረአዬ ሀይበከ እቤሉ ከትፋሀምነ። 
ለስታት ደስቱር ለቤለው ክም ረኤኩሁ፡ 

ለእግል መትፈንታይ ለትሰሜሕ ማደት 
39 ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ ለስታት እብ 
ተማሙ፡ ተሐፍዛት ለከልቅ ምን ኢገብእ፡ 
እግል ኢትዮጵየ ለኢከድም፡ እግለ ለጸንሐ 
ክላፋት ሐል ለኢለአምጽእ፡ ምን ሐዲስ 
ዲብ መትካፋል፡ ክላፋት ወመትፈናታይ 
ለመሬሕ ምን ኢገብእ ብቁዕ ወዓድል ክም 
ኢኮን ረአዬ ሀብኮ ዲቡ። ክምሰሌሁ ክም 
ትብል አምር ዐልኮ። ሕነ ላኪን ሕርያን 
ብዕድ አለብነ። ኢትዮጵየ እብሊ በሰር እሊ 
ሌጣቱ እግል ንሕከመ ለእንቀድር። እትለ 
ለቅም ኦሮት እንዴፍን ወዲብ ሎሀ ለቅም 
ብዕድ እንዴፍን። ካረጄነ ምን ገብእ ሰኒ 
ሰኔት ወኢገብአት ምን ገብእ ህዬ፡ ለዳፍናሙ 
ለዐልነ አልቃም እብ ሕበር እንፈጅሩተ 
ለስያሰቶም። ኢፋልኩም ትከልጦ ህሌኩም፡ 
በደል ዲብ ውሕደት፡ ውፋቅ፡ መፋሀመት 
ወዐዳለት ትገይሶ ዲብ መከለሲ ለአለቡ 
ክላፋት ስያሰት፡ ነዐር ቀባይል መትካፋል 
ወብዕድ ትትዋለው ህሌኩም፡ ምንመ እምቤ 
ለሰሜዕ ኢትረከበ። 

እሊ ደስቱር እሊ ኢኮን እግል ኩሉ 
ሸዐብ ኢትዮጵየ እግለ ትዘለመ፡ ትጨቀጠ፡ 
ተሐረመ፡ ትቀበበ ወትከረመ ልትበሀል ለዐለ 
ሸዐብ ትግራይመ ለነፌዕ ኢዐለ። ሸዐብ 
ትግራይ ጀለ ሐቁ እግል ልትጋደል ሐቅ 
ምን ሕቁቁ ቱ። እሊ አዜ፡ ጭቁጣም ዐልነ 
ትብል እንዴ ዐልከ ዲብ ስልጠት ክም ዐረግከ 
ብዕዳም እግል ትጭቀጥ ትከድም በህለት 

ቱ። እሊ ዐገል እሊ ህዬ ዲብ ሰነት 1995 
እግል ልትሸቄቡ አምበተ። ከእሊ ማሌ 
ቅሩብ ለረኤናሁ መሻክል አሳሱ ወአስባቡ 
ሐር ለለአቀብል ቱ። ሐርብ. . . ሐርብ. 
. . ሌጠ! እግልሚ ሀደፍ፧ እሊ ለትበሀለ 
ዐዳለት ለአለቡ ዐገል ስያሰት ዲብ ፍዕል 
እግል ተአውዕል ህዬ ዲብ ድቁባም እግል 
ትትጸጋዕ ብከ። “ምስል ሓይል ፈዳዲ እምከ 
እንዴ ትመሳሰልከ ንበር ቱ ገድም” ቤሌኒ። 
ምናተ ዲብ ብዕዳም ዳቅባም ለትብሎም 
እንዴ ተንከብከ ዲብ ቀበትከ ለሀለ ክላፋት 
እግል ትባሌሕ ለልትቀደር ኢኮን። ለገብአት 
ምን ትገብእ፡ ታመት ሰዳይት ዋሽንግንተን 
ወአሮበ ረክበው፡ ለሄራር እተ ሐልፈየ 25 
ሰነት ዲብሚ ለትመስል ደረጀት በጽሐ 
እምቤ ምን ገብእ፡ ለንዛም ገብር ድቁባት 
ድወል ገብአ። አክለ ሐር ጌሳከ ህዬ 
ለእምብለ ለዐልነ ፍገሪት መጽአት። እሊ 
ህዬ ለሰበቡ ቅዋት ካርጅ ቱ። ሰነት 1998 
ሐርብ ባድመ ልተአምበት እንዴ ሀለ፡ እብ 
ሕርያን ሸዐብ ትግራይ ኢኮን ኢቀንጸ። 
ዲብ ሕዱድ ፍንጌ ሽዑብ ለዐለት መባደለት 
ብዳዐት ቀይድ ወደው እግለ። ትጃረት 
እብ ገበይ ባንካት ሌጠ እግል ትግባእባ፡ 
ምን አክል እሊ ሰላዲ ወለዐል እግል ትእቴ 
ወትፍገር አለበ ትበሀለ። ከም ዴርሆ አተየ 
ወከም እንቆቀሐት ፈግረየ እንዴ ትቤ 
ለኢለአሸቄ ቀዋኒን ወመሻክሉ እግልሚ 

ትከለቀ፧ በደል ዲብ እሊ ሀተምተም ነአቴ 
አፎ እብ ለዐቤት ደረጀት ኢንትሳዴ፧ 
ተርጀመት ለአለቡ መሓለኪት እግል ኒዴ 
አለብነ። እሊ ሕነ ኢካርጀነ ዲበ ለትብል 
ደረጀት በጽሐነ። ዲበ መደት ለሀ እብ 
እንክርነ፡ እግል ኩሉ ወራታት እቅትሳድ፡ 
ትጃረት ወክስአት ረአስመል እት ፍንጌ 
ከሊነ ለተአትመቃሬሕ ጀሀት እግል ተሀሌ 
በ። ዲብ ፈዓልየቱ ህዬ፡ መቅደረትነ እንዴ 
እንረኤ እግል ነአትቃርቡ ወነዓብዩ ብነ 
ሊኢኮን፡ ዲብ ሕዱድ ሐጹር እንዴ ትወዴ 
ሸዐብ እግል ትፈናቴ ወተአትራይም ዋጅብ 
ኢኮን ለልብል መብዳእ ዐለ እግልነ። 
ምናተ 2 ሰነት እብ ተማመን ለኢለአትሐዜ 
ደም ተከዐ። እብ ለገብአ አስባብ እግል 
ተአመስምስ እበ ለኢትቀድር ከሳር መጽአት፡ 
ለኢለአትሐዜ ዐዳዋት ወእቢ እት ግፍንጌ 
ገባይል ትዘርአ። ዲብ ደንጎበ እድንየይት 
ማሕከመት ለፈርደቱ ፍርድ ኢእትከበት 
ሚበህለትቱ ወእግልሚ ሀደፍ፧። ለክላፋት 
እብ ከአፎ ትከለቀ እንዴ ኢገብእ፡ ለተሐዘ 
ሀደፍ ዳቅባም ዐለም ሚቱ ለልብል ቱ። 

ለሀደፍ፡ ለክላፋት ሐል እግል 
ልርከብ አለቡ፡ እበ ለትደቀበት ደረጀት 
እግል ለአተላሌቱ ለመባጽሑ። ስያሰት 
ማለሊት ህዬ፡ እግል ሸዐብ ትግራይ 
ለኢትወክል ወእብ ሑድ-ሑድ ዲብ ብዕድ 
ለኢለአትሐዜ መከለሲ ለአለቡ ክላፋት 
ለትሸምም ዐለት። ከለ እት ፍንጌ ኢትዮጵየ 

ወኤረትርየ ለጸንሐ ሐርብ ሕርያን ወያኔ 
እንዴ ኢገብእ ሕርያን ቅዋት ካርጅ ቱ። 
ዲብ ደንጎበ ህዬ፡ ለእግል ሰላሰ ሰነት 
ለአተላለ መካፍላይ፡ መብቅያይ ወዔማይ 
በሰር ስያሰት ሜርሒት ወያኔ አክተመ። 
ለሐቅ ተቅሪር መሲር አውመ መትፈንታይ 
እብ እስትቅላል ለልብል ደስቱር፡ ዲብ ቀበት 
ሸዐብ ኢትዮጵየ መትበጭባጭ፡ መትካፋል፡ 
በአስ፡ በደ እብ ሕድ፡ ድሁር ወውቁል፡ 
ረኪስ ወቃሊ ወልደ። መሰለን ዲብ ሰነት 
2006 ወራር ሶማል መጽአ፡ ወራር 
ኢትዮጵየ እግል ሶማል፡ ሕርያን ማለሊት 
እንዴ ኢገብእ ሕርያን ናይ ኣሜርከ  ዐለ።

እሊ ዲብ ብቆት ለከሬ፡ ለለሐምርግ፡ 
ወነዐር ለለአትሳውር መትኣታይ ቅዋት 
ካርጅ፡ እት ተርጀመት ለአለቡ ሐርብ 
ለለኣቴ፡ እበ ለኢተሐዝዩ ወለኢተሐርዩ 
መርበይ ለዋሌ፡ እት ፍንጌነ ለዐለት 
ዕላቀት መዓወነት ለፈንጥር፡ ዲብ ፍንጌ 
ሸዐብ ኤረትርየ ወሸዐብ ትግራይ ለዐለት 
ምስንዮት ወሰዳይት ሕድ እንዴ ሀተከ ዲብ 
እቢ ወከራህየት ለቀየረ፡ እት ፍንጌ ሸዐብ 
ትግራይ ወብዕዳት ቀውምያት ኢትዮጵየ 
ለዐለ ዕላቃት ለሐማረገ፡ ለብተ ክላፋት 
ለአትቃርሐ፡ ወእግል ሸዐብ ትግራይ እተ 
ለኢለአትሐዝዩ መሻክል ለኣትዩ ዐለ። እሊ 
አዜ ለረኤናሁ ህንዲዶ ህዬ ሰከይ ረአስከ 
ቀደም አስክ ሀዮመ ብቆት ሌጣ ቱ። 

ከለጥ ሐቆ ወዴከ በደል ለከለጥከ ተአረቴዕ 
እግሉ ለገልብብ ሐርብ ትከልቅ። በስር 
ወያኔ ኢሊቱ። ተቅዪር መጽአ ወኤረትርየ 
ወኢትዮጵየ አተፈቀየ ምን ትበሀለ፡ እለ 
እትፋቅየት ክም ኢትሸቄ እግል ተአመክነ 
ወትፈንጥረ ብከ። እበየ ገበይ ወእበዩ ሰበብ፧ 
ሐርብ . . ወራር. . ሐርብ . . ወራር 
ለልብለ ከሊማት እንዴ ትትገረር ትነብር፧ 
እግልሚ ሀደፍ ወመስለሐት፧ ዐዳለት እግል 
ትትአከድ፡ ፈናታይ ወቅብብ ሕድ እግል 
ለአክትም፡ ሰላም ወመዓወነት እግል ለሀልየ 
ለትጋደለ ዝያድ ብዕድ ሸዐብ ኢትዮጵየ 
ሸዐብ ትግራይት ቱ። ከእሊ ለመስል 
ህንዲዶ ሕሩባት ወደማር ፈኩቱ ገብእ፧ 
ክምሰሌሀ ተአስትህሉ፧ ናይ ደንጎበ ወምህም 
ሐርብ እግልሚ አትሐዘ ወተዐለነ፧ እሊ 
በቲክ ሰአየትቱ። እሊ ህዬ እግል ልክለቁ 
ለቀድር አስባብ አምን፡ እቅትሳድ፡ ስያሰት 
ወብዕድ ለአለቡ፡ ከራህየት፡ ጸብኢት፡ ሐርብ፡ 
ደማር፡ ፈነ፡ ነዐር ወመትበጭባጭ ከሊቅ፡ 
እግል ሸዐብ ትግራይ ለኢወክል ሄራር ካጢ 
ወለኢልትሳሬ ሕማም ሌጣቱ። 

እትለ አዜ ለህሌነ ዲበ መርሐለት ሐቆለ 
ሰለስ ወራራት ህንዲዶ ለሀለ ፈሀም እሙር 
ወለኢለአትክሕድ ቱ። እግለ ሳልሳይ ወናይ 
ደንጎባ ወራር ለገብአ መትዳላይ፡ ምን 
ሸዐብ ትግራይ ለትፋገረ ማል ላቃህመ ዲቡ 
ሐርብ፡ መርበዩ ለሳሕተ ደዓያት፡ ቅሽሽ፡ 
ሐሰት፡ አትማራር፡ አትካፍኦት፡ ልእከት 
ዳቅባም ዐለም እግል ለአትምሞ ለአተው 
ረወክ ለኢለአትካርም ሐርብ ዮም ሽንርቡ 
ዐባይ ህሌት። እግል ረሀየት አግማም ለገብእ 
ግድለ ዓድል ቱ። ምናተ እት ክምሰል እሊ 
መለስል ሐር ለበልስ ወአበ ወደማር ለሰብብ 
ሕሩባት ሸሚም መስኡልየት ለተአረፌዕ 
ጀሪመት ተ። ተአትብእስ ወተአፈኔ እንዴ 
ዐልከ እንዴ ትወጻዕከ ደከትከ ክም ፈትሐከ 
እብ ሐሰት ወለክበጠት ሰላም አምጻእነ 
ትብል! ዔብ አለቡ፧ ኢትከጅል፧ እሊ ኩሉ 
እግል ንቅበርቱ፡ እግል ንፍለልቱ፡ ሐርብ 
ወብዕድ ሀላፍቴ ትብል እንዴ ዐልከ አዜ 
ሰላም እብከ ክም መጽአት መትፋዋሽ ምን 
እግል ልቅሸሾቱ፧ ለገብአት ምን ትገብእ 
ለአክለነ! ሸዐብ ትግራይመ ለአክለኒ፡ ሐርብ 
ኢለአትሐዜኒ ልብል ሀለ። ለከፌ ተጃርብ 
ወደርስ ራክብ ሀለ። እትሊ ለሐልፈ አውቃት 
ሚመደረት ክም ጀሬት ዲቡ ምለዐል ኩሉ 
ህቱ ኖሱ አክል ሕድ ለአምር። ምስል ሸዐብ 
ኤረትርየ ለተአትብእስ አለቡ። ለትከሰረ 
አብካት ሑድ ኢኮን። ለምን ሰልፍ 90ታት 
እብ ሑድ ሑድ እንዴ ልትነደቅ ዮም 
ዲብ ለትወቀለት ደረጀት እግል ልብጻሕ 
ለዐለት እግሉ መዓወናት ወሰላም፡ እብ ሰበብ 
ጭውጪት ስያሰት ወያኔ ኢትነደቀ። ኩሉ 
ከስረ። ሕነ ከም ወከም አብካት ሐልፌነ 
ወሸዐብ ኢትዮጵያመ ከም አብካት ሐልፈዩ። 
እትሊ አዜ ለህሌነ ዲቡ ወቅት ለበክት፡ 
ሸዐብ ኢትዮጵየ ረአሱ ቀደም ለለአተሳድሩ፡ 
ክላፋቱ ወአከይ መቅርሑ ለባሌሕ፡ ከዐይ 
ደም ለለአተክትም፡ እብ ውሕደት ወመቅሬሕ 
ሕበር ለለሄርር፡ ምስል ሸዐብ ኤረትርየ 
ዲብ ሕሽመት ሕድ ለረከዘት፡ ለትደቀበት 
እብ ምስንዮት ወሰዳይት እግል ለአሽቅዩ 
ለቀድር ተየልል እግል ልትቀየስ ቡ። ምን 
እሊ ወኬን ደዓያት ወሃዳፍ ድጉል እግል 
ሸዐብ ትግራይ ለለአከስብ ኢኮን። ለእለ 
ደርሰ እብ ፍዕል ዲብ አርወሐቱ  ርኢሀ 
ሀለ። እለ ውዴ ወእለ ኢትውዴ ለልብሉ 
መዐልም ኢለአትሐዝዩ። ከለ ቀደም ሸዐብ 
ትግራይ ለሀለ ሕርያን ዋዴሕ፡ ወሜክራይ 
ለኢለአትሐዝዩ ቱ።”

ዲብ ገጽ 7 ልተላሌ..ዲብ ገጽ 7 ልተላሌ..
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መሐመድ እድሪስ

ሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳልሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል

ዲበ ሐልፈ 5ይ ክፋል ድግም 
ምስል እድሪስ ሕመዳይ፡  ሕመዳይ 
ዲብለ ዐለ እቱ ጋሽ በርከ ወዲቡ 
ለጸንሐዩ ጄሽ ሰኒ ትከበተዩ ወህቱመ 
እግለ ጄሽ እጅትመዕ እንዴ ወደ 
እብ ክሱስለ ሙእተመር ተውዴሕ 
ሀበዮም። እምበል እሊመ ምስለ ዲበ 
ደዋዬሕ ለህለ ሸዐብመ እጅትመዕ 
ወደ። እትሊ ወክድ እሊ ኣድም 
ሳልሕ ሼደሊ ዲብ እድሪስ ሕመዳይ 
ርሳለት እንዴ ከትበ፡ ዎሮ ጅንዲ አስክ 
ሕመዳይ ነድእ። ለርሳለት ሚ ትብል 
ዐለት መስለኩም “እሊ ትወድዩ 
ለህሌከ እጅመዓት ሕነ ኢንትከበቱ 
አሰልፍ አናቱ ነፈር ቅያደልዓመ 
ወመስኡል እለ መንጠቀት አዜ እሊ 
ምስል ጄሽ ወሸዐብ ትወድዩ ለህሌከ 
እጅትመዕ አብጥሩ” ለትብል ዐለት።

እሊ ሕመዳይ ዲብ መጎራዬብ 
ወድዩ ለዐለ እጅትመዕ ሐር እግል 
ነአቅብል እቱ፡ አዜ ግረ ዲብ ስሳታት 
እንዴ አቅበልነ ምናድሊን ሰውረት 
ኤረትርየ እት ወራታት ዲብሎማስየት 
ወዐስከርየት ወዱዉ ለዐለው ምነ እተ 
ወቀት ለሀይ ልትከተብ ወልትነሸር 
ለዐለ ምነ ብዙሕ ሑድ እግል ንርኤ፡ 

አማንቱ ሕመዳይ ጀላብ ተዕሊም 
ወንዳል ዲብ ልብል ዲብ ንኡሽ ዕምሩ 
ምን ዐዱ ድዋራት ምራረ አስክ ሱዳን 
ወምኑመ አስክ መስር ወግራሁ ዲብ 
ዒራቅ፡ ሱርየ ክምሰሁመ ዲብ ሜዳን 
ወብዕድ ዲብ ልብል ለናይ ተዕሊም 
ወንዳል ሄራሩ አተላለ። ለዲብ ደነግብ 
ሕምሳታት ዲብ መስር ዲብ ጃምዐት 
አዝሀር ምስለ እሉ ለመስሎ ኤረትርዪ 
ደረሰ ለሓለፈዩ ንዳል ጀላብ ተሕሪር 
ህዬ ዲመ ፈቅዱ። እተ ወቅት ለሀይ 
ለዲብ ሰፋረት አቶብየ ለቀርሐወ 
እሳት፡ ክምሰሁመ ጀብሀት ተሕሪር 
እንዴ ተአሰሰት ለምን ሜዳን መጸኦም 
ለዐለ አክባር መዓርክ እበ ትትቀደሮም 
ነሹሩ ዐለው።

እግል መሰል ዲብ ሰልፍ ስሳታት 
ጀብሀት ተሕሪር ዲብ ሜዳን ትወድዩ 
ለዐለት መዓርክ ወዲብ ረአስ ጄሽ 
አባይ ጀሬ ለዐለ ከሳይር ዲብ 
መጀላት ወጀራይድ ዐረብ ጠብዑዎ 
ወነሹሩ ምንመ ዐለው፡ እሊ ምን 
ሜዳን መጽእ ለዐለ አክባር፡ እድሪስ 
ሕመዳይ እንዴ ተርጀመ እብ እዴሁ 
ዲብ ከትብ ዲብለ ትግርኘ እግል 
ልቅረኦ አው ልስመዖ ለቀድሮ ክፋል 
መጅተመዕ ኤረትርየ ክምሰል በጽሕ 
ወዴ ለዐለ እድሪስ ሕመዳይ ቱ።

ምናድል ዑስማን ሳልሕ ሰቤምናድል ዑስማን ሳልሕ ሰቤ

ምናድል እድሪስ መሐመድ ምናድል እድሪስ መሐመድ ኣድምኣድም

ምናድል እድሪስ ዑስማን ገላይዶስምናድል እድሪስ ዑስማን ገላይዶስ

ምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረ

ሕመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969ሕመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969

6ይ ክፋል

እግል መሰል ምነ ዲብ ሰነት 
1960ታት ዲብለ ትፈናተ አርካን 
ወጠን እብ ጀብሀት ተሕሪር 
ለገብአ ህጁማት ሚ መስል 
ክምሰል ዐለ እብለ ናይለ ወቅት 
ለሀይ ከጥ እድሪስ ሕመዳይ ክእነ 
መስል ዐለ። 

ዐብደለ እድሪስ ዲብ ራሳይ 
እት እንቱ ልጅነት ተንፊዝየት 
ጀብሀት ተሕሪር ህዬ ዲብ ከረኮን 
ወተህዳይ ዐለው፡ ለጄሽ እንዴ 
ትፈንጠረ ሰሩ ሸንከት ጋሽ ጋይስ 
ዐለ።

ለኣይክ ጀብሀት ተሕሪር 
ኤረትርየ ዲብ ወሬሕ ጁላይ ሰነት 
1964 ለኣይክ ጀብሀት ተሕሪር 
ኤረትርየ እብ ሸዐብ ኤረትርየ 
እንዴ ወከለው ዒራቅ በጽሐው። 
ሀደፎም ሚ ክምሰል ዐለ ዲበ 
ወክድ ለሀይ እብ ሰበትለ መሃሞም 
ክእነ ቤለው፦

“ዲብ ዒራቅ ምስል ሕኩመት 
ዒራቅ እንዴ ትዋጀህነ ርሳለትነ 
ነአበጽሕ ዲብ ህሌነ ሐበን ወፋሽ 
ልሰመዐነ ዲብ ሕኩመት ዒራቅ 
ክምሰል መጽአነ፡ ሕኩመት 
ወሸዐብ ዒራቅ እብ ፈርሐት 
ወለውቀት ትከበተውነ። ዝያረትነ 
ዲብ ዒራቅ ህዬ አስክ ሰቦዕ 
አምዕል እግል ተአተላሌ ቱ። 
ሀደፍ ናይ እለ ዝያረት ህዬ ሸዐብ 
ወሕኩመት ዒራቅ እብ ሰበት 
ሸዐብ ኤረትርየ ወንዳሉ እግል 
አትኣመሮት እት ገብእ፡ አሰልፍ 
እግለ ዲብ ደውለት ዒራቅ ለሀለው 
መስኡሊን ክምሰልሁመ ዲብ 
ዒራቅ ለመርከዞም ዲብሎማስዪን 
እብ ክሱስ ሸዐብ ኤረትርየ ወሐቅ 
ተቅሪር መሲሩ እግል አትኣመሮት 
ቱ።

ክምሰልሁመ ጀብሀት 
ተሕሪር ኤረትርየ ጀላብ ሕርየት 
ወእስትቅላል ኤረትርየ ስለሕ 
እንዴ ረፍዐት ትናድል ወእብ 
ፈራሰት ትትሓረብ ክምሰል ህሌት 
እብ ዋጅብ እንዴ አፍሀምናሆም 
ብዝሓም እግል ልስደውነ ሰእየት 
ዐባይ ሀበውነ። እለ ርሳለት እለ 
ዲብ ደውለት ዕራቅ ለአብጸሐነ 
ህዬ እብ ስሜት ሸዐብ ወጀብሀት 
ተሕሪር ኤረትርየ እሎም ለእንተሌ 

ሕነ፡
እድሪስ መሐመድ ኣድም ርኢስ 

መጅልስ ኤረትርየ ለዐለ
ዕስማን ሳልሕ ሰቤ ወእድሪስ 

ዑስማን ገላይዶስ
እሊ ናይለ እተ ወቅት ለሀይ እብ 

ህግየ ዐረቢ ልትነሸር ለዐለ ወእድሪስ 
ሕመዳይ ምን ዐረቢ ዲብ ትግርኘ 
እንዴ ተርጀመ ለአቀርቡ ለዐላቱ።

እምበል እሊ እድሪስ ሕመዳይ 
እብ ሰበትለ ምናድሊን ጀብሀት 
ተሕሪር ወድዉ ለዐለው መዓርክመ 
እሊ ለተሌ ክቱብ እንዴ ተርጀመ 
ናሽር ዐለ። ለትከተበት ኢትመይት 
ክምሰለ ልትበሀለ ህዬ ለዲብ ሰር 
ስሳታት እብ እዴ እድሪስ ሕመዳይ 
ለትከተበ ከበር ዐውቴታት ጀብሀት 
ተሕሪር ‘ዓቢ ስዕረት’ በህለት ፈሸል 
ዐቢ እበ ልብል አርእስ ለትከተባ ቱ 
ገሌ ምን ጽበጡ ህዬ ክእነ መስል፦ 

ተርጀመት ናይ እሊ ዲበ እት ሰር 
ስሳታት እብ እዴ እድሪስ ሕመዳይ 
ምን ዐረቢ ዲብ ትግርኘ እንዴ 
ተርጀመ ለቀርበ ከበር ዐውቴታት 
ጀብሀት ተሕሪር ክእነ ልብል።

ዓቢ ስዕረ (ፈሸል ዐቢ)
ዲብ ዮም 13-1-1965 ዲብ 

ሽዕብ ምን ባጽዕ 86 ኪሎሚተር 
ራይመት ላተ አካን፡ ጅኑድ ጀብሀት 
ተሕሪር ኤረትርየ እበ ፋርስ ቃእዶም 
ሽሂድ ምናድል መሐመድስዒድ 
ሸምሲ እንዴ ትመረሐው፡ ዲብለ 
እት ድዋራት ሽዕብ ለዐለ መርከዝ 
ፖሊስ ምስል ዐሳክር አቶብየ ዘብጥ 
እንዴ ፈትሐው፡ ዲበ ሐርብ 7 
ዐስከሪ አባይ ልትቀተሎ እት ህለው፡ 
9 ተሓከረው ወ30 መንዱቅ ህዬ 
ትሰለበ። መሐመድስዒድ ሸምሲ 
ላኪን እትለ መዕረከት እለ ፍዘ ዐዱ 
ወሸዕቡ አስተሽሀደ። ዐሳክር አባይ 
እብ አርወሐቱ እግል ልጽቦጡ 
ለኢቀድረው ፋርስ ምሔርባይ 
ግናዘቱ ዲብ ግንደዕ እንዴ ነስአው 
ዲብ ቀደም ሸዐብ ግንደዕ ሰቅለወ። 
ለግናዘት ምነ ምስቃለ ክምሰል 
ትከሬት ህዬ እብ ገቢል ግንደዕ እብ 
ሕሽመት ወሐበን ትቀበረት።

ዮም ዲብ ለትፈናተ አካናት 
ዐድነ እብ ስሜት ሽሂድ 
መሐመድስዒድ ሸምሲ ለትሸቀ 
መዳርስ ሑድ ኢኮን። እብ 
ፍንቱይ ዲብለ ተሓረበ እቱ 
ድዋራት ሽዕብ እብ ስሜቱ 
ለትበኔት መድረሰት ህዬ ታሪኩ 
ዲመ ደማይን ክምሰል ነብር 
ለወዴቱ። እሊ ህዬ ታሪክ 
ምሔርበትነ ወፍራስነ ዲመ ዲብ 
አልባብ ሸዐብ ኤረትርየ ክምሰል 
ነብር ለወዴ ቱ። 

እምበል እሊ እብ ምናድሊን 
ጀብሀት ተሕሪር እብ ዶልዶሉ ዲብ 
ረአስ አባይ ገብእ ለዐለ መዓርክ 
ወልትረከብ ለዐለ ዐውቴታት ምነ 
ብዙሕ እብ አምዕል አምዕሉ ለገብአ 
ክእነ መስል፡

- ዲብ ዮም 19-7-1964 ዎሮ 
እድሪስ ኣድም ሕድርባይ ለልትበሀል 
ጃሱስ አቶብየ ትቀተለ።

- ዲብ ዮም 27-7-64  ዲብ 
ከርከበት ዎሮ አማሬ አድማሱ 
ለልትበሀል ዐስከሪ አባይ ትቀተለ።

- ዲብ ዮም 29 -7 64 ዲብ 
ዔክሪብ ባካት ጋሽ ለዓል ካሳ አረይ 
ለልትበሀል ጃሱስ ትቀተለ።

- ዲብ ዮም 30-7-64 ዲብ 
ሞጎሎ ዩስፍ በኪት ለልትበሀል ጃሱስ 
ትቀተለ።

- ዲብ ዮም 3-8-64 ዲብ 
ሳወ የማኔ ከሕሳይ ድድ ሰውረት 
ተዕቢኣት ወዴ ለዐለ ጃሱስ ትቀተለ።

እሊ ምነ ዲብ ሰር ስሳታት ዲብ 
መጀላት ወጀራይድ ዐረብ ለልትከተብ 
ክምሰልሁመ እብ እድሪስ ሕመዳይ 
ዲብ ትግርኘ እንዴ ተርጀመ ቀርብ 
ለዐለ ምነ ብዙሕ ሑድ ቱ።

ምን መዓርክ ሰውረት ናይ 
ስቲናት ዲብ ሰብዒናት ሜዳን ዶል 
ነአቀብል ህዬ፡ ሕመዳይ ዲብ ሜዳን 
ዲብ እንቱ ዶል ዲብ ሀይአት ቀደእ 
ወዶልመ ክምሰል መስኡል ውሕደ 
እዳርየት ረቅም 4 ሸቄ እንዴ ዐለ፡ 
ምኑ ኢብራሂም ቶቲል ዲብ ሞጎራዬብ 
እንዴ ትላከዩ ሰሚናር እግል ሊዴ 
ሕቡሩ ዐለ። ዲብ ሞጎራዬብ ሰሚናር 
እግል ሊዴ ክምሰል አስተብደ ላኪን 
ኣድም ሼደሊ ለእጅትመዕ እግል 
ለአብጥሩ ሕቡሩ ክምሰል ዐለ ርእያም 
ዐልነ። ረድ ፍዕል ሕመዳይ ዲብ እሊ 
አማውር እሊ ሚ ዐለ ገብእ?

ሕመዳይ እሊ ኣዋምር እሊ 
ክምሰል መጽአዩ፡ ህቱመ እብ እንክሩ 
ዲብ ኣድም ሼደሊ ክእነ ለትብል 
ርሳለት ነድአ።  “እንተ ክእነ 
ትብል ለህሌከ ኖስከ ነፈር ቅያደል 
ዓመ እንተ ወአነ እለ ሰላሕየት እለ 
ለሀበተኒ ቅያደል ዓማ ተ ወአነ ዕዱ 
መዳልያይት ልጅነት አነ። ሰበት እሊ 
አነ እጅትመዓት ምስል ጄሽ ልግበእ 
ወሸዐብ እግል ኢዴቱ ወእሊ እንተ 
ትብሉ ለህሌከ አነ ይእትከበቱ” 
ለትብል ዐለት።

እትሊ ወክድ እሊ ሕመዳይ 
ምስለ ጄሽ እንዴ አመሕበረ ክሉ 
ለዐለ ቴለል ዳገመ እሎም። ዲበ 
መንጠቀት 4 ስርየት ወጀሃዝ አምን 
ዐለው። ዲበ መዋጀሀቱ ሕመዳይ 
እግለ ጄሽ ክእነ ቤለዮም “ኣድም 

ሳልሕ እሊ እጅትመዕ እሊ እምበል 
እጃዘቼ ኢገብእ ወአነ ነፈር ልጅነት 
ተሕዲርየት አነ ወእግል ሙእተመር 
ለገብእ መዳላይቱ እንወድዩ ለህሌነ፡ 
አዜ ሚ መስለኩም እንቱምመ 
ረአይኩም ምን ተሀይቡኒ ሰኒ ዐለ፡
” ዲብ ልብል ምስለ ጄሽ ትሻወረ።

እሊ ወክድ እሊ ሕመዳይ ምነ 
ጄሽ ለረክብዩ በሊስ ሰኒ ዐለ፡ እሊ 
ህዬ ሕነ ምስልከ ህሌነ” ቤለው። 
ለምናድሊን ክእነ ልብሎ ዲብ ህለው 
ውሕደት ለሐዙ ሰበት ዐለውቱ እብ 
መስኡሊኖም ገብእ ለዐለ መዋዲት 
እንዴ ረፍደው ዎሮ እግል ክሉ 
ለወክል ሙእተመር እግል ልግበእ 
ጠልቦ ለዐለው። ኣድም ሼደሊ ህዬ 
እብ በይኑቱ እሊታት ልብል ለዐለ 
ዲኢኮን ጄሽ ምስሉ ይዐለ። ክሉ 
እግል ውሕደት ሌጠ ጠልብ ዐለ።

ልተላሌ….ልተላሌ….
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ዕንጃ
ረ

ዕንጃ
ረዕንጃ
ረ

ዕንጃ
ረ

ከልሹም መሐመድ

ፈንቅል እብ ዕን ብዜን 3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

ኬትባይ፦ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤልኬትባይ፦ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል

እት መዲነት ዐሰብ ለሓለት 
ክምለ እለ ፋርሀት ዐልኮ 
ኢገብአት፡ በክቼ ሔሰ፡ መእተዪ 
ኢሐገልኮ። ኤረትርዪን ስካንለ 
መዲነት አዳሞም ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ፡ ለኢለአሙሮ ጋሻመ እት 
አብያቶም ተሐደረዎ። 

አስክ እለ ኢነት እለ አቡዬ 
ምክራዬ ዳሊ ኢሀለ፡ ሓለቼ ምን 
ኢተአመረት እሉ ሀዬ ብዙሕ 
ትሻቀለ ወሀመ እብዬ። እት ዐሰብ 
ዓይለት ትርሓስ ክም ረከብኮ 
ላኪን ከበርዬ እግል ልትደሌ 
ቀድረ፡ አስክ መንደፈረ ቴሌግራም 
ወዴኮ። ትርሐስ እብ ገበይ ሐቴ 

እት መንደፈረ ለዐለት መስንየተ 
“እግል አሰይድ ብርሃኔ እንዴ 
ረከብክዮ ብዜን ወለትከ ምስልነ 
ዐሰብ ኣትየት ሀሌት፡ ወሐቴ 
ኢትፍረህ ሰኒ ሀሌት ቤሎ” እንዴ 
ትቤ አዝበጠት እተ። 

ለእተ መርከብ ሀሌነ እብ ክሱስ 
ሀውየትነ በዲር ዐሰብ እንዴ ኢነአቴ 
እተ በሐርነ ዲብ ሕነ አትጫረው። 
ዐሰብ ክም አቴነ ሀዬ ፎርም እንዴ 
አዳለው ለተርፈ ሰፈርነ አስክ አየ 
ክምቱ እብ ዋድሕ ክም  ልትአመር 
እንዴ ወደው ሰጀለዉነ። ለአዳም 
ለትፈናተ አካናት ሐረ። ካርጅ 
ለልብል፡ አዲስ አበበ ለልሐዜ፡ 
አስመረ ለገይስ፡ ክምሰልሁመ ገሌ 
ሑዳም ዲብ ዐሰብ እግል ልትገሰው 
ለልሐዙ ዐለው። እብ አሳስ እሊ አነ 
ንየቼ ዐጄ ዐለት ከአስክ አስመረ 
እንዴ እቤ መልአኮ። ትርሐስ 

ዮም ዓመት “ፈንቅል ገለድ ሕጡጥ ”እት ሐንቴለ ትብል 
ስቅራት 33ይት ሰነት ዐመልየት ፈንቅል ወተሕሪር መዲነት ባጽዕ 
ዐየድነ። ክል ዎሮ ምስለ ዐመልየት ለልትጻበጥ ናዩ ዝክርያት 
ብእቱ። ለሐርብ ለቀንጸያተ እተ መዲነት ሽብህ ጋሻይት እንዴ 
እንተ እት ዐድ ኦሮ ትሸቄ ለዐለት ወሐቴ እንዴ ኢትደሌ እት 
ተሀርብ እብ በሐር እንዴ ፈግረት፡ እብ ጥያረት ወምድር እት 
ትግዕዝ ዐደ ለአቴት ቢዜን ብርሃኔ ለትበሀል ሻበት ቀደም 33 
ሰነት ለጀሬት እተ ቅሰት ተሓኬነ ሀሌት። እለ ምን ክታብ ፈንቅል 
ለተርጀምናሀ ቅሰት፡ እተ አወላይ ክፈለ፡ ብዜን እብ በክት እት 
መርከብ ክም ትጸዐነት ከአስክ ዐሰብ ክም ትበገሰት ርእያም ዐልነ፡ 
እተ ካልእ ክፈል አምዕል ሰንበት ንኢሽ (10-2-1990) ለትጸዕነት 
መርከብ እተ በሐር ትደወክ እንዴ አሰንበተት አረቡዕ (14-2-
1990) ዐሰብ ክም አቴት ወብዜን ምስል ትርሓስ፡ ለክም እመ 
ትርእየ ለምለም ወአብረሀት - ወዳይት ትርሓስ እብ ዓመት ምስል 
ክለ ለዓይለት ክም ትራከበት ርእያም ዐልነ፡ ዮም ሳልስ ወናይ 
ደንጎበ ክፈል ናይለ ቅሰት ዱሉይ ሀለ፡ ብዜን ዐሰብ ክም አቴት 
እበየ እግል ተአብል ቱ ወለሰፈር ከፎ እግል ተአትምሞ ቱ ንርኤ።    

ላኪን እት ሽቅል ስያሰት ለሀሌት 
ወእሲት ኮሎኔል ምን ዐለት አዲስ 
አበበ እንዴ ትቤ መልአት። ላመ 
ወዳይተ ምስለ ትሰጀለት። 

አብረሀት “ምስልነ አስክ አዲስ 
አበበ ሐይሰኪ” ብህለቼ ዐለት። አነ 
ላኪን አጊድ ምስል ዋልዴንዬ እንዴ 
ትራከብኮ ለእሉ ረኤኮ ወሰምዐኮ፡ 
ለእተ ሳፈርኮ በሐር ወእሉ ካየድኮ 
ምድር ወእብ ዓመት ለእለ ተዐዴኮ 
ስድት እግል እዳግም እሎም ሰኒ 
ሻፍገት ዐልኮ። 

ዲብ ሄሊኮፕተር እንዴ ጸዐነውነ 
ምን ዐሰብ አስመራነ አስክ ሳርሑነ 
ሕድርኖት ውጅህት ተሐደረዉነ 
ወሐርመ ስርሐ ሰኔት ገአት እነ። 
እብ ዐስተር አስክ አስመረ እት 
እንሳፍር እበ ሸባቢክ ግዛዝ እንዴ 

አትናጽር ምድር ዐፌ ዐልኮ። ምንዬ 
እንዴ አንበትከ እግል ንርአዮ ሰኒ 
ለአፈረሀነ ምንመ ዐለ ዶልከ ስርቅ 
እት አብል እርኤ ዐልኮ። ክመ ጅነ 
እት ልተልሄ ለሐናግጎ ለዐለ ምድር 
ምን ኢገብእ አድብር ለብእቱመ 
መስል እቼ  የዐለ። ለሰብ ለምስልነ 
ለዐለው፡ “እብ ስለሕ ሸዕብየ እግል 
ኢንትዘበጥቱ ምን በሐር እንዴ 
አሬመው እብነ እንበርር ለሀሌነ” 
እት ልብሎ ልትዘከረኒ። 

ዲብ ዐስተር ሰዐት ወሰር ሐቆ 
ዐሰስነ መዲነት አስመረ በጽሐነ። 
ለመባኒ ናይለ መዲነት ወሸዋርዐ 
ምን ዐሰብ ንትበገስ እት ሀሌነ ምነ 
ረኤናሁ ደዋሒ ብዙሕ ልትፈንቴ። 
ምን መከረይ ጥያራት ዐሰብ 
ንትበገስ እት ሀሌነ ገፋይፍ ለወዴ 
ግንራሪብ በሐር ወጀዛይር እንረኤ 
ዐልነ። መንዘር መባኒ ወሸዋርዕ 

አስመረ ላኪን እብ ፈን ለካሬካሁ 
ባኮታት እንዴ ገብአ ትረኤኒ። 

እብ ሰላመትነ መከረይ 
ጥያራት አስመረ ክም አቴነ እብ 
ፈርሐት አግጸትነ ትነወረ። ክምለ 
እት ዐሰብ ለወደወ እነ ከብቴ ሰኔት 
እግል ሊደው እነ ሀዬ ሰእየት ዐለት 
እነ። ምናተ ለአምር እብለ ዎሮ 
ገጹ ብሉስ ጸንሔነ።

ምነ ሄሊኮፕተር ክም ትከሬነ 
ሰብ ሽነጥ ወብዕድ ደረብ 
መምተልካቶም እንዴ ረፍዐው 
ወለሐበትመ ትረፈዕ ለይዐለት እነ 
እብ እዴነ ሃለ እተ ጽርግየ እግል 
ንፍገር ተሐረክነ። ላኪን ሕ’ርክ 
እግል ኒበለ ኢትሰመሐ እነ። “እተ 

ዲበ ሀሌኩም ጽንሑ!” ሰበት 
ትበሀልነ፡ እተ ጸሓይ እንዴ ትገሴነ 
ትጸበርነ። ሑድ ትጸበርነ ወብዙሕ 
ልትሐሰር እብነ ኢረከብነ።  ጸብሬ 
ክም ሬመት እትነ ሀዬ “የሀው 
ሚ ትወዱነ ሀሌኩም?” እት 
እንብል እግል ንትሰአል አንበትነ። 
ለመጽኤነ በሊስ “ኖስኩም ተአምሮ፡ 
ምን ባጽዕ ለአምጸአተኩም ሚ 
ክምተ ለነአምሮ ሸይ ሀለ፡ ሸፈቲት! 
ወንበዴታት እንቱም” ለልብል 
ገብአ። ሕነ እት ንትሐሰቦም 
ወህቶም ኢትንቀሙነ እንቱም 
ወንበዴታት እት ልብሎ እተ ጸሓይ 
ክልሕ  ለአብሉነ ወዐለው። 

ሚ አዳም ክም ሕነ እንዴ 
በደ ምኖም ኢኮን። ሕነ ቀበት 

ምን ገጽ 10 ለተላለምን ገጽ 10 ለተላለ
ሕነ ዕላቃት ሐዲስ ኢኮን 

እንከልቅ ለህሌነ። ምነ ለሐልፈት 
ተጅርበት አጅያል ምን እንርእዩ 
ላኪን፡ ለዐለ እግልነ አብካት ከሰርነ፡ 
ወለሄራርነ እንዴ ለሐውን ማጽእ 
ሰበት ሀለ፡ እብ ቅብላቱመ ለመታክል 
እንዴ ልትደቀብ ሰበት ጌሰ፡ ሕነ 
መኒነ ለትትጠለብ እግል ነአትምም 
ኢገብአነ ምን ገብእ ሕርያን ብዕድ 
አለብነ። ከምስዳር ዊልያም ሩቶ እብ 
አማን ህሙሽ ለዐለ ጋራት ብዞሕ 
አትሐሶሴት። ዲብ ቀድያት ብዞሕ 
እግል ንትፋሀም አናበትነ። ለእብ 
ጀሀትነ ዲብ ናይሮቢ ለገብአት 
ዝያረትመ እግለ አወላይት ምስዳር 
ርኢስ ኬነየ አደቀበየ። ዲብ ፈዓልየት 
ለቡ ወራታት ወቀድያት እንዴ 
ረከዝነ እብ ሕበር እግል ንሽቄ ብነ 
ለልብል ረይ ሰኒ አምጸአ። ዝያደት 
እግል ንትፋሀም ወነአስፌ ላኪን 
ለወቅት ሐጪር ዐለ። ዐዙመት 
ዋሽንግንተን መጽአት ወእንዴ 
ጌሰው ዲበ ሻረከው ወእተ ለሰምዐዉ 
ወለረአዉ ብዞሕቱ። እብ ጀሀቶም 
ምስል ብዕዳም አሽናክ ለወድዉ 
መፋሀማትነ ሑድ ኢኮን፡ እሊመ 
ዝያደት ሰደዮም። ዲብ አፍየሖር 
ረአዮም ወተፍኪሮም ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ ዲብ ፈዓልየት ወደቅብ 
መዓወነት ለልአበጼሕቱ። ከለ እት 
ፍንጌነ ወፍንጌ ኬንየ ለህሌት ዕላቀት 
ክም እለ ትመስል። ናይ ቅዋት ካርጅ 
ላዋሽ እደይ በዜሕ ሀለ፡ ናይ ቅዋት 
ካርጅ ሐባለኮት ቀድያት፡ ዘርእ ፍተን 
ወክላፋት ቅያሱ ሐልፈ ዲብነ፡ ኖስነ 
እንዴ ትመቅረሕነ እግል ኢንሽቄ 
በክት ከልአውነ። ከእሊ አክላጥ እሊ 
ዲበ ራትዐት ገበዩ እግል ንብለሱ እብ 
ሕበር ወውፋቅ እግል መስለሐት እለ 
መንጠቀት ወሸዐበ እግል ንክደም 
ክም ብነ ስታት ትቀደመ። 

ኤረትርየ እብጥርተ ለጸንሐት 
ዕድውየተ ዲብ መዘመት ኢጋድ እተ 
ናይ በዲረ በልሰተ። ምን በዲሩመ 
ክምሰል እሊ እግል ንሽቄ በክት 
ፍቶሕ እግልነ ምን ለዐሌ ዕድውየትነ 
ለነአበጥር እቡ ሰበብ ኢዐለ። 
ለናይ መንጠቀት መነዘመት እግለ 
መጣልብ ወአህዳፍ ናይለ መንጠቀት 

ለተኤተነት እስትራተጅየት 
ዲብ ፍዕል እግል ተአውዕል 
ሰበት ኢቀድረት፡ መትሻቀዪ 
ቅዋት ካርጅ ሰበት ገብአት፡ 
ሕነ ዕድውየትነ እግል 
ነአብጥር ትቀሰብነ። አዜመ 
መነዘመት ኢጋድ ዲበ ገበየ 
ለራትዐት እግል ተአቅብል 
ገብአት ምን ገብእ፡ ምነ 
ለሐልፈት ተጅርበት እንዴ 
ደርሰት፡ ሀደፈ፡ ሄራረ ወበሰር 
ሽቅለ ለለአትሓይስ ዐገል 
እግል ልምጸእ ሕርያን እንዴ 
ኢገብእ ላብድ ቱ። 

እብሊ አስባብ እሊ ሕናመ 
ለኢነአቀብል እቡ ሰበብ አለቡ። 
እቅባለትዲ አቅበልነ፡ ለዐበ ሰኣል 
ላኪን እቅባለትነ ዲበ መነዘመት 
እንዴ ኢትገብእ፡ እግል መስተቅበል 
እብ ከአፎ እንሸቄቱ። እሊ ህዬ፡ 
ለገበይ እግል ነአጥፌሕ እግሉ ብነ። 
ለለአትሐዜ ነድቅ እግል ለሀሌቡ። 
እግልሚ፡ እምበሌሁ እግል ንሽቄ 
ይእንቀድር። ናይ ቀበትነ መሻክል 
ወክላፋት እግል ባልሖት መስኡልየት 
ድቁባት ድወል ዐለም ወዔመት 
ሕየል ኢኮን። ናይ ሕበር ሒለት 
ኢከለቅነ ምን ገብእ፡ ምስል እግል 
ለአሽቄነ ለቀድር መርበይ ራቴዕ 
ኢጸበጥነ ወገበዩ ይአጥፈሕነ ምን 
ገብእ፡ ምስል እሊ አዜ ልትረኤ 
ለሀለ መትመሃጽ ዐለም፡ ዲብ ቃረትነ 
ወመንጠቀትነ ሳድፍ ለሀለ ለትፈናተ 
መሻክል እግል ነአርሄ ወንባሌሕ 
ገበይ እግል ንቅፈር እሉ ወጅበነ። 
ዲብ ሶማል እተ ለሀለ ክላፋት እብ 
ሕበር እግል ንሽቄ፡ ቀደሜሁመ ምስል 
ሶማልዪን እግል ንትዓወን ልትጠለብ 
መኒነ። ዲብ ግብለት ሱዳን፡ ዲብ 
ሱዳን ወዲብ አቶብየ፡ ዓመተን ዲብ 
እለ መንጠቀትነ ለሀለ አከይ ተየልል 
ለለዐጅብ ኢኮን። ምነ ለሐልፈት 
ተጅርበት ላኪን ብዞሕ ዳርሳም ሰበት 
ህሌነ፡ ውፋቅለ መንጠቀት እንዴ 
ዓቤነ፡ እምበል ሕላሌ እብ ሕበር 
እግል ንክደም ዲቡ ለአስትህለነ። እት 
ናይ ክልኢትነ በራምጅ መዓውነት 
ለለዐንቅፍ ሰበብመ አለቡ። 

ለሐልከነ ለዐለ አስባብ እሊ እተ 

ለሐልፈው ክልኦት አንዝመት ኬንየ 
ለዐለ ሌጣቱ። ሕነ ህዬ ዲበ ጋሪት 
እዴ ኢዐለት እግልነ፡ ላኪን ለበክት 
አክሰረውናቱ። እብሊ ለጸንሐ አከይ 
አፍዓል ለለአትዕስ አለብነ። ምናተ 
ለሐልፌነ አብካት እግል ንብለስ 
ገብአነ ምን ገብእ፡ እበ ለሔሰት ገበይ 
ወለትደቀበት ደረጀት እግል ነአውቄ 
ብነ። እግል እሊ ናይ ዊልያም ሩቶ 
ለልትሐመድ ምስዳራት ራቴዕ እግል 
ለሐልኮ ወለዐንቅፎ እትለን ለሐልፈየ 
ሳምኖታት ቅሩብ ሌጠ ገብእ ለሀለ 
ዐሎባጥ ተኣምርታለ ለጸንሐ ህንዲዶ 
ወሐባላክ ቀድያት እለ መንጠቀት 
ቱ። እብለ እትፋቅየት እለ ዐቅሎም 
በጭብጭ ለሀለ ሰበብ ሚቱ፧ እግልሚ 
እብ ሰዔ-ሰዔ ልትባደሮ ህለው፧ 
እግል ሚቱለ ናይ ሐማረጎት 
ወሐባለኮት ምስዳራት ነስኦ ለህለው፧ 
ለሀደፍ ዋዴሕቱ። እትለ መንጠቀት 
ለትመጽእ ውሕደት፡ ውፋቅ፡ ወሸቂ 
ምስል እግ’ለ መሳልሖል ኢሰንድ። 
ምን ሐረስ እሊ መሐለኪት 
ወመሐባልክ እግል ልክለቆ ቦም። 
እሊ ህዬ፡ ሐዲስ እንዴ ኢገብእ ምን 
በዲርነ ንትጸበሩ ለዐልነ ወለነአምሩ 
ከይናት ቱ። ለእስትራተጅየት ሄራርነ 
ወሀደፍነ ላኪን፡ ለዲበ ለሐልፈየ ሐድ 
20 ሰነት ለገብእ ወቅት ለከሰርናሀ 
ከሳር እግል ንብለስ፡ ደቅብ ወትልም 
ራቴዕ እግል ለሀሌ እግልና ቡ። ለናይ 
ክልኢትነ እትፋቅያት መዓወነት ዲብ 
ቀድያት ዐባዪ ወፋዬሕ፡ ዲብ ከደማት 
ጣቀት፡ ማይ፡ ሐርስ ወዲብ ብዕድ 
ቀድያት እጅትማዕየት፡ ዲብ ፈዓልየት 
እግል ለአብጼሕ ቀድር ለልትበሀል 
መፋሀማት እንወዴ ጸነሕነ። 

ለሐርብ ምን ባጽዕ ለቀነጽነ 
ሸዐብ ሰበት ዐልነ፡ እት መዲነት 
አስመረ ልግበእ ወብዕድ መዳይን 
እብ ዐውቴ ሙናድሊን እግል 
ኢንዳግም ወዕንነ ለረኤተ እግል 
ኢነአስእል ተ ለፈርሀቶም። እብሊ 
ሰበብ እሊ ሰዐት ክልኤ አዝህር 
መጣር አስመረ ለአቴነ፡ ሰዐት ስስ 
አመቅረብ ፈጊር ሰምሐው እነ 
ወክል ዎሮ ዐዱ ጌሰ። አነ ረቢ 
ልትሐመድ እሊ ክሉ እንዴ ሐልፌኒ 
እብ ሰላመቼ ዐጄ አቴኮ። ክምለ 
እለ ሐዜ ዐልኮ ሀዬ እግለ ዲብ በር፡ 
በሐር ወዐስተር ለርኤክዎ፡ ፍገሪት 
ዐመልየት ፈንቅል ላቱ ሕካያት፡ 
ምስል ዋልዴንዬ እግል  እዳግም 
እቡ ቀደርኮ።

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ 
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አተላላይ መቃበለት ርኢስ.......
ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ ዲበ ተሌ ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ ዲበ ተሌ 

ሰኣል እግል ንትዐዴ፡ ርኢስ ሶማል ዲብ ሰኣል እግል ንትዐዴ፡ ርኢስ ሶማል ዲብ 
ኤረትርየ ክልኤ ዶል ዝያረት ዋዲ ኤረትርየ ክልኤ ዶል ዝያረት ዋዲ 
ዐለ፡ እተ ክምሰልሁመ ዲብ ኤረትርየ ዐለ፡ እተ ክምሰልሁመ ዲብ ኤረትርየ 
ልትደረቦ ለዐለው ዐሳክር ሶማል አስክ ልትደረቦ ለዐለው ዐሳክር ሶማል አስክ 
ዐዶም እቅቡላም ህለው። ሰበት እሊ ዐዶም እቅቡላም ህለው። ሰበት እሊ 
ተጠውራት ሶማል እት ከአፎ ሓለት ተጠውራት ሶማል እት ከአፎ ሓለት 
ሀለ፧ ዕላቃተ ምስል ኤረትርየ ወግዋሬ ሀለ፧ ዕላቃተ ምስል ኤረትርየ ወግዋሬ 
ድወል ህዬ እብ ከአፎ ልትሸረሕ፧ድወል ህዬ እብ ከአፎ ልትሸረሕ፧

በሊስ፦ ቀድየት ሶማል ክመ ዲብ 
መንጠቀትነ ለህሌት ሱረት እንዴ ነስአነ 
እግል ንትሃጌ እበ እንቀድር። ሐርብ 
ብሩድ አክተመ። ዲበ ሐርብ ብሩድ 
ለዐለ እቱ ወቅት ረኤናሁ ምንገብእ፡ 
ዲብ ቀር አፍሪቀ እብ ዓመት ምስለ 
ዲብ አቶብየ ለመጽአ ተጠውር በክት 
ዐቢ እግል ሸዐብ ሶማልቱ ለዐለ። 
መሻክል ሶማል ምን ስሳታት እንዴ 
አስተብዴከ እብ ዓመት ሸዐብ ሶማል 
ዲብ ቀር አፍሪቀ ዶር ዐቢ ለዐለ እሉቱ 
እግል ቲበል ትቀድር። ምን ስሳታት 
አስክ ሰብዓታት ለዐለ ወክድ ክልኢተን 
ሶማል ናይ እግሊዝ ወናይ ጥልያን 
ለዐለየ ዲብ ሐቴ እንዴ ትጨመረየ 
ለሶማል ትትበህል ዱለት ክምሰል 
ተአሰሰት ለዐለት ሰእየት ሶማል አስክ 
ትስዓታት እብ ቀላል ኢልረትረኤ። 
ዲብ ምግብ የምክን ምስል ቴለል ዐለም 
እንዴ አትመጣወርከ ዶል ትርእዩ 
ዲበ ናይ ሰልፍ ለዐለ ዕላቃት ምስል 
እተሓድ ሶቬት፡ ዲበ ወክድ ለሀይ ለዐለ 
ተጠውር ወዐቦት እብ አማን እብ ሸፋግ 
ልሄርር ዐለ።

ዲብ አቶብየ ተቅዪር ክምሰል 
መጽአ ላኪን፡ ናይ ድቁባት መጃገረት 
ሰበት መጽአት፡ ዲብለ ዐለት ሓለት 
ሶማል መደረት ወደ። ምን ሰር 
ሰብዓታት አስክ ትስዓታት እተ ዐለየ 
17 ሰነት። እሊ እት ቀበትለ መጽአት 
ሕኩመት ሶማል በህለት ናይ ስያድ 
ባሬ ለዐለት ዲብ ሄራረ መሐለኪት 
ከልቀ እተ።  ላኪን ግረ እንዴ አቅበልነ 
ወጠንየት ዲብ ሸዐብ ሶማል፡ ዲብ 
ስሳታት ወሰብዓታት አስክ ሰማንያት 
እብ ከአፎ ትትሸረሕ ዶል እንብል፡ 
እብ ዓመት ለሐምስ ሶማል ለትሸምል 
ዐለት። እሊ ህዬ ሶማል ናይ እንግሊዝ፡ 
ናይ ጥልያን፡ ናይ መንጠቀት ቅብለት 
ምውዳቅ ጸሓይ (ኬንየ)፡ ገሌ ክፋል 
ጅቡቲ፡ ምን አቶብየ ህዬ ኦጋዴን 
እንዴ ከምከምከ በህለት ቱ። ለዕሙማይ 
አግቡይ ስያሰት ምስል ዕረጎ ትከረዮ፡ 
ዲብ አግቡይ ጽብጠቱ መሻክል ብዙሕ 
አምጸአ። ዲብ ክእነ ሓለት፡ ምስል 
ግዋሬሀ ላተን ድወል በህለት ጅቡቲ፡ 
አቶብየ ወኬንየ ለዐለት እግለ ዕላቀት 
ተሐባለከት። እለን ድወል እለን እብ 
ዕን አምን ሶማል ክምሰል ፈርሀት 
ወጠንየት ነሰኣሀ ዐለየ። ወእሊቱ ምስል 
ድወል ግዋሬ ለዐለት እለ ዕላቀት 
ለሐባለከየ። ሩእየት ስያሰት ናይለ 
ትፈናተው ቅዋት ሶማልመ ዐልወጀየ 
እግል ኒበል እንቀድር። እት ረአስ እሊ 
ቴለል እድንያመ ዲብ ልትባደል ሰበት 
መጽአ ለአፍካር ዝያደት መትሐባላክ 
ሰበበ እቱ እግል ኒበል እንቀድር።

ዲብ ሰነት 1991 ተቅዪር ክምሰል 
መጽአ፡ ሶማል አስክ አየ ገጸ ትሄርር፧ 
ሶማል ዲበ ሐልፈየ 30 ሰነት፡ ዱለት 
ፋሽለት ትበሀለት። እሊ ምን ሚቱ እምቤ 
ምን ገብእ፡ እሊ ናይ ቀበተ ስያሰት 
ወመትሐባላክ ዲበ ዐለ ዲበ ወጠንየት 

ምን 4 ለአተላለምን 4 ለአተላለ

ሶማል ፋይሐት በህለት ዲብ ክፋል 
ኬንየ፡ ክፋል አቶብየ ወክፋል ጅቡቲ 
ለገንሕ ምን ሐዲስ እግል ልትጋመዕ 
አስተብደ። እሊ መትጋምዖት እሊ ዲብ 
ደንጎበ ዲብ ቀባይል ወዐሻይር ትጠወረ። 
ዲብ ስሳታት አፍካር ቀባይል ጸቢብ ግረ 
ንእዘም ምኑ እንዴ ትበሀለ እብ መርበይ 
ሐዲስ እግል ለሄሮ ተሐዘ። እሊ ናይ 
ቀባይል ስያሰት፡ ሶማልዪን ዲብ ሳውሪት 
ቀቢለት እንዴ ከትበው ደፍነወ። እሊ 
በህለት ስያሰት ቀባይል ደፈናሀ ለለሰምዕ 
ዐለ።  እግልሚ ሶማልዪን ዱለት እግል 
ልብነው ገብአው ምንገብእ፡ ምነ ዲብ 
ቀባይል ለለሐንዮም አፍካር ጨቢብ 
ጀላብ እግል ልትባለሖ ወእሊ ህዬ 
ምን ቀቢለቼ ቀቢለትከ ዲብ ፋዬሐት 
ወጠንየት ለሸምል አፍካር ጀላብ 
እግል ልትዐደው እንዴ ትበሀላቱ። እሊ 
እንዴ ኢልትዐወት ክምሰል ተርፈ ምን 
ሐዲስ ጨቢብ አፍካር ወግያስ ካጢ 
ሐወጸ። እት ረአስ እሊ ፈሳድ ዲበ 
ሕኩመት ርኢት ስምዕት ገአት። ወእለ 
ፈሳድ እለ ህዬ እግለ እብ ቀባይል 
ወዐሻይር ፍኑቱይ ለዐለ ሸዐብ ምን 
ሐዲስ ጋመዐዩ። እሊ ህዬ አዳምዬ 
አዳምከ ዲብለ ገብአ ልግበእ ናይ 
እቅትሳድ ወእስትማር ቅረዲት ዲብ 
ትወዴ ክምሰል ጌሰ ለዐለት ውሕደት 
ወመትከምካም ዲብ ካፍለ ወፈንጥረ 
ትረአ።

ሐቆ እሊ ዲብ ሶማል እሊ አዜ 
እንርእዩ ለህሌነ ናይ ሸባብ ወኢሸባብ 
ልትበሀል ለሀለ ዲብ መደት ሕክም 
ስያድ ባሬ ለንዛም እንዴ ኢልትወርኬ 
መሓክም መጽአው። እለን መሓክም 
እለን ናይ ሸሪዐት መሓክምተን። ዲበ 
ዱለት ዐድል ወፍቴሕ ሰበት ኢሀለ 
ለንዛም ዲብ ቀበቱ ሕድ እግል ልብለዕ 
ወልትካፈል ወዲብ ብዕድ መርበይ 
እግል ልሄርር ቀድረ። ሸዐብ ሶማል 
ኦሮት ዲን ወሐቴ ህግያቱ። ዲብ 
ቀበቱ ደያናት ብዕድ አለቡ ላኪን 
እብሊ ለትበሀለ አስባብ ብዙሕ መሻክል 
ትከለቀ። እብ ሰበብለ ዲብ ቀበቶም 
ለትከለቀ ፈንጨጋር ወምን ጎፍ ከደን 
ለመጽአ መሻክል፡ ሕኩመት ሶማል  
ሕኩመት ፋሽለት ገብአት። 

ሰበት እሊ ናይ ሶማል አዋይን ዲብ 
ምሒጥ ህንድ ልግበእ ወኸሊጅ ዐደን፡ 
ወባብ አልመንደብ፡ ረኤነ ምንገብእ፡ 
በሐር ቀየሕ ቀላል ኢኮን። ሸዐብ 
ሶማል ዲብ ኡጋዴን ለሀሌ ወዲብ 
ኬንየ ወጅቡቲ ለሀሌ ክምሰል ሸዐብ 
ምስለ እብ መስተዕምረት ለትቀረረ 
ሕዱድ እብ ሕበር እት ነብር እግል 
መስኩበትለ መንጠቀት ሰዳይት እግል 
ሊዴ ወቀድረ። ላኪን እሊ ዲብ ከርስ 
ሶማልዪን ለጀረ መትጋምዖት እግል እሊ 
በክት እሊ ክምሰል ለአቀሌዕ ወደዩ።  
ለመሻክል ኖሰ መትኣታይ ካርጅ እግል 
ለሀሌ ስለል አጥፈሐ። መትኣታይ 
ካርጅ ዲብ መደት ኣይዲድ ረኤነ 
ምንገብእ፡ መትኣታይ አሜርከ ሰበበ 
ወመትኣታይ አሜሪከ ሚ አሰር ሐድገ፧ 
እምበልሁመ ቀድየት ሶማል ናይ ካርጅ 
ቅዋት እግል ትስሐብ ቀድረት። እሊ 
ላኪን እግልሚቱ እብ ጅህድ ኖሶም  
አው እብ ድወል ግዋሬ እግል ልስከብ 
ለኢቀድረ፧ እምቤ ምንገብእ፡ እተ 
ወክድ ለሀይ ኬንየ ወአቶብየ ለቀድየት 
ዝያደት ምን ካርጅ እብ ዕን መንገፎ 
ወጠነን ልርእያሀ ሰበት ዐለየ፡ ለቴለል 

ዝያደት ዲብ ልትሐባለክ ወምስል 
ግዋሬ ፈንጨጋር ዲብ ከልቅ ገይስ 
ዐለ። ወወዲቅ ሶማል ለአርአ ቴለል 
ገአ። ቴለል ሶማል ዲበ ብዕድ አካናት 
ናይለ መንጠቀት መደረት ኢወዴ እንዴ 
ትቤ እግል ትትሃጌ ኢትቀድር። ሶማል 
3300 ኪሎሚተር ግንራሪብ በሐር 
ለበ ዱለት ተ። ናይ ሶማል ናይ ሐርስ 
ልግበእ ወመዓድን አርዛቅመ እንዴ 
አትነአሽከ ለልትረኤ ኢኮን። እምበል 
እሊ ናይ እቅትሳድ ዐዋምል ኖሱ ናይለ 
ሸዐብ ዲብ ብዙሕ አካናት መትመዳድ 
ዲብለ መንጠቀት ለትገብእ ውሕደት 
ወዐቦት ቀሊል ኢኮን።

ሓለት ሶማል እብሊታት ረኤናሀ 
ምንገብእ፡ ዕላቀት ሸዐብ ኤረትርየ 
ምስል ሶማል እብ አግቡይ ብዙሕ እግል 
ትትሸረሕ ትቀድር። ሸዐብ ኤረትርየ 
ወሶማል ዲበ መንጠቀት ሕድ ለቀርብ 
ወዲብ ፍንጌሆም መዓወነት ለዐለት 
እግሎም ቶም። እለ ዕላቀት እለ ዲብ 
መደት ስያድ ባሬ ልግበእ ወቀደሜሁ፡ 
እብ ለትፈናተ አግቡይ ሩእየት ሕበር 
ዐለት። እሊ ዲብ ፈዓልየት ወሕደት 
ናይለ መንጠቀት ወዐቦት እግል ትጠውሩ 
ሕርያን እንዴ ኢገብእ፡ ዋቄዕቱ። ዲበ 
ሐልፈ ስኒን ህዬ ፈሸል ሶማል ዲበ 
መንጠቀት ከሳር ዐባይ ቱ። እለ ከሳር 
እለ ምስል ክሉ መሐባልከ ናይ ከርስ 
ልግበእ ወናይ መንጠቀት ወእድንየ፡ 
እብ ቀሊል ኢልትረኤ። ለግዋሬ ሶማል 
ለህለየ ድወልመ ለትትሐመድ ምስዳር 
ኢንሰአየ።

ለለትዐጅብ ሐቆ ሰነት 1991 ለዐለ 
እግልነ ረአይ ሚመስል፧ መለስን ዱቅሪ 
ነሀድግ እቡ ለዐልነ አርእስ፡ ቀድየት 
ሶማል ተ። ሕነ ናይ ቀበትነ ለሀለ 
ቀድያት እግል ነአስኔ እንቀድር፡ ላኪን 
ናይ መንጠቀት ቀድያት ዝያደት ሰበት 
ለሀመነ፡ ወዝያደት ክሉ ህዬ አቶብየ 
ዲብ ሶማል ዶር ዐቢ እግል ተአውፌ 
ሰበት ትቀድር፡ ሜርሐት ማለሊት እሊ 
ጋር እሊ ሽቅልነ እንዴ ቤለው እግል 
ልጽቦጡ ዐለት እግሎም። ሕነ ምስል 
ሶማል ዝያደት ዕላቀት ወምስንዮት 
እግል ተሀሌ እግልነ ትቀድር ትገብእ። 
ዝያደት ዲብ ቀድየት ሶማል ዶር እግል 
ለሀሌ እለ ለወጅብ ላኪን አቶብያ ተ 
ለዐለት። ለለአስፍ ላኪን፡ ዲብ ሰነት 
2006 ቅያደት ማለሊት እግልሚ ጄሸ 
መቃዲሾ ነድአት ወወረት ትበሀለ 
ምንገብእ፡ ለአጄንደት ናይ እለ 
መንጠቀት አው ናይ ኢጋድ ኢኮን። 
እሊ ናይ አሜርከ ኣጄንደት ቱ። ሕነ 
እሊ ክሉ ሓለት ሶማል ዲብ መስኩበት 
ወዐቦት እግል ትትጠወር እብ ሕበር 
እት እንሸቄ ነትማቃርሕ እንዴ ህሌነ፡ 
አዜ ምን ሐዲስ አጄንደት አሜሪከ እት 
ፍዕል እግል ተውዕል ሰበት ኢተከበትናሀ፡ 
ዕድውየትነ እግል ንጀምድ ብነ እምቤ። 
ምን ሐረስ እሊ ዲብ እለን ለሐልፈየ 
16 ሰነት ናይ ኢጋድ ዕድውየትነ እግል 
ዶሉ አብጠርናሀ። ሰበቡ ናይ መንጠቀት 
መነዘማት እግል ክእነ ለመስል መሻክል 
ኢለአሰክብ ገብአ ምንገብእ ሚ ፋእደት 
ቡ፧። እብ ዓመት ላኪን ቀድየት ሶማል 
እንዴ አትነኣአሽነ ለእንርእየ ኢኮን። 
እትሊ ሐልፈ ዝያድ ዐስር ሰነት ፍጥር 
ሐዲስ ልግበእ ወፍክር ይዐለ እግልነ። 
ክሉ ለነሐስቡ ሕሳባት እበይንነ እንዴ 
ኢገብእ ምስል ግዋሬናቱ ለዐለ። ህቱ ህዬ 
ሶማል ምን እሊ ኣትየት እቱ ልህሌት 

ተማስ እግል ትፍገር 
በ። ሸዐብ ሶማል 
አስልፍ ምን እሊ ናይ 
ቀባይል መትፈናታይ 
እንዴ ሬመ ውሕደቱ 
እግል ለአተርድ ሀለ 
እግሉ። እብ ቀባይል 
ሰበት ገይስ ዐላቱ ህዬ 
ለቴለል ምነ ትኬለመ 
ዲበ ትመክረሀ ልሄርር 
ለዐለ።

ሶማል ምን እሊ 
ክሉ መታክል እንዴ 
ትባለሐት እት ዐቦት 
እግል ተአሳድር 
ሕነ እበ ትትቀደረነ 
ዶርነ እግል ነአግዴ 
ብነ። ቴለል ሶማል እግል ልትቀየር 
ገብአ ምንገብእ ፍጥር ሐዲስ ኢኮን 
ለለትሐዝዩ። ሸዐብ ሶማል ምን ፋሽል 
ንዛም እንዴ ትባለሐ እግል ልሄርር 
ገብአ ምንገብእ ቀደም ክሉ ለተትሐዜ 
መቅሬሕ ወውሕደት ቱ። ዲብ ፈናታይ 
ቀባይል ለረክዝ ገቢል ህዬ ዱለት 
እግል ልብኔ ኢቀድር። እሊ ቅብለት 
ወግብለት ልትበሀል ለህላመ፡ እግለ 
ምን ካርጅ ለሳድፍ መትኣታይ በክት 
ከልቅ ሰበት ሀለ፡ እሊመ መብጠር እግል 
ልግበእ እሉ ቡ። ለትሰረረተ ክእነ ላቱ 
መትካፋል እግለ ዱለት ወእብ ዓመት 
እግለ መንጠቀት ዲብ ኢመስኩበት 
እግል ልዋሌ ለቀድር ቱ። ግዋሬ ሶማል 
ላተን ድወል ዲብ ዐቦት ወመቅሬሕ 
ሶማል እግል ልክደመ በን። ሶማል ህዬ 
ናይ ኖሰ ሕር ላቱ መአሳሳት እግል 
ትክለቅ በ። ቀደም ክሉ ህዬ ናይ ድፈዕ 
ቅወተ እግል ትከምክም ወተአደቅብ 
በ። ሚሊሻታት ልግበእ ወብዕድ እንዴ 
ወዴከ እግል ቲጊስ ስዱዱ ቱ። 

ሰበት እሊ መስኩበት ለትመደደት 
እተ ሶማል እግል ተሀሌ ወለዱለት ናይ 
ኖሰ ስትራተጅየት እንዴ ኤተነት ሕር 
መአሰሳት ክምሰል ከረ ድፈዕ ልግበእ 
አምን ወብዕድ እግል ተአስስ በ። 
እሎም ዲብ ኤረትርየ ለተዐለመው 5 
አልፍ ዐስከሪ ካፍያም ኢኮን።  ሶማል 
ምስል ፍይሔ ምድረ ወሪም አግዳም 
ባሕረ ወዲብ ቀበተ ለሀለ መሻክል 
ዶል ተአትርእዩ ብዝሔ ጄሽ እት 140 
አልፍ ቱ ወለ ዝያዳሁ ክመ ሐዜከ በሉ 
እግል ለሀሌ እለ ቡ። ሀለዮት ሶማል 
እግል ተአድምን አሰልፍ እለ መአሰሰት 
ዐስከርየት እለ እግል ትትበኔበ። እብ 
ካርጅ ለልትአዘዝ አይድዮሎጂታት 
ወአፍካር እንዴ ኢገብእ ጄሽ ሕር፡ 
እግል ሸዐብ ሶማል ለካፌሕ ወእግል 
ሸዐብ ወምድር ሶማል አሕደቱ ወዐማሩ 
ገጽ ቀደም ለዋሌ እግል ሸዐብ ሶማል 
ለጠዬዕ ጄሽ እግል ልትአሰስ ቡ።

ሕነ መቅደረትነ አነአምር። 
መቅድረትነ እንዴ አትራዘቅነ 
ይእንርእየ። ላኪን እሊ አፍካር እሊ 
እብ ፍዕል እግል ልትከደም እቡ ገብአ 
ምንገብእ፡ ኦሮት ጄሽ ሶማል ወጠኒ 
ጀላብ እግል ልትበኔ እብ ሑድ ሑድ 
እግል ልትአሰስ ቡ። እለ ለትሰረረተ፡ 
እብ ሚሊሻታት እንዴ ወዴከ እግል 
ትብነዩ ኢትቀድር። እሊ ህዬ አወላይት 
ምስዳር እት ነዲቅ ጄሽ ሶማል ለተሀሌ 
እግልነ ተረት ለለአርኤ ቱ። ዲብ ደንጎበ 
ላኪን ሕኩመት ሶማል እሊ ልትበኔ 
ለሀለ ጄሽ ጣዬዕ እግል ሶማል ወሸዐበ 

ለገብእ ጄሽ ክምሰል መበገስ እግል 
ነአስስ እንቀድር ትባህለ። ለለአትዐጅብ 
ዲብ እለ ሰለስ ሰነት ወደው። ንየት 
ሸዐብ ወሕኩመት ሶማልመ ምነ ሕነ 
ነሐርዩ ለትፈንተ ኢኮን። ለምን ክሉ 
ለአኬ ላኪን መትኣታይ ናይ ካርጅ ቱ። 
እደይ ካርጅ  እግል እሊ ኢለአይደ። 
እግልሚ ሶማል ሕኔት ደውለት ሕሽም 
እብ ስያደተ ትገብእ፡ ደውለት ፋሽለት 
እግል ትግበእ ቶም ልትጻገሞ ለህለው።

ሕነ እለ በዳሪት እለ ክምሰል ነስአነ፡ 
እብ ሸዐብ ሶማል ወሕኩመት ሶማል 
ከብቴ ሰበት ረክበ እንከድም እቱ ጸንሐነ። 
ላኪን እሊ ስታት እሊ እግል አፍሸሎት 
ለኢልጀረብ ሽእ ኢሀለ። ዲቡ እንዴ 
አተየ ለሐባልከ ለህለየ ምን ዋሽንግቶን 
እንዴ አስተብዴከ ወእለ ለልታለየ ቅዋት 
እሊ ዳይ እሊ ዲብ ሀደፉ ጀላብ እግል 
ኢልብጸሕ ለልተቀደረን  ወድየ ሀለየ። 
እሊ ዲብ ኤረትርየ ለሀለ ጄሽ ሶማል 
ሞተ፡ ትቀተለ ዲብ ትግራይ እንዴ 
ነስአው አፍነዉ ልትበሀል ዐለ። ለጄሽ 
ዐዱ ክምሰል አተ ህዬ እግል ፈንጠሮቱ 
ገብእ ለሀለ ጀርቤታት እሊ ወእሊቱ 
እንዴ ትቤ እግል ትሽርሑ ኢትቀድር።

እብ ዓመት ላኪን ብንየት ወዐማር 
ሶማል ሐር ለተርፍ አርእስ ኢኮን። እሊ 
እምብል ዲብ ህሌነ ለወቀይ ስዱድ 
ወድቁብቱ፡ እግልሚ ለዐለት ሓለት 
ወመትካፋል እግል ኖሱ ምነ እሊታት 
ለለአደቅብ ቱ። እቅትሳድ ሶማል ቀሊል 
ኢኮን። ሶማል እብ ናይ በዲር ጌማም 
150 አልፍ ቶን ዲብ ሰነት እግል ልእቴ 
ምኑ ለቀድር ርዝቅ በሐር በ። ናይ 
ሐርስ ልግበእ ወንዋይ አርዛቅመ ሑድ 
ኢኮን። እሊ ክሉ አርዛቅ ለትመክል 
ሶማል ሕኔት መሰል እኪት ናይ ጀሐር 
ወድብር ትገብእ፡ ምን እሊ ክሉ እንዴ 
ፈግረት እብ አርዛቀ እግል ትንበር በ። 
አዜመ ቢትሮል ወጋዝ ርኩብ እተ ሀለ 
ልትበሀል ሀለ። እሊ ክሉ ርዝቃቱ። 
ዝያደት ክሉ ሶማል ሸዕብ ብእተ፡ ሰበት 
እሊ ዐቦት ወዐማር ናይለ ዱለት እግል 
ለሀሌ ገብአ ምንገብእ፡ ለናይ ድፈዕ 
ወአምን መአስሳት እግል ልትበኔ ቡ። 
ግዋሬ ድወል ህዬ እግል እሊ እት 
ወግም እንዴ ኣተየ እግል ልትሰደየ 
በን። ዝያደት ክሉ ላኪን ሶማልዪን 
ኖሶም እግል መስለሐቶም ወመስለሐት 
ወጠኖም እግል ልትባደሮ ቦም። በደለ 
እግል ለሀሌ አለቡ፡ ሶማል እብ ሶማልዪን 
እግል ትትበኔ ወትጠወር በ። መጋብሀት 
እርሃብ ህሌት ምን ገብእ፡ ዝያደት 
ሶማልዪን ዲብ እሊ አከይ አፍዓል እሊ 
ለልትፈረር እግል ለሀሌ አለቡ።

ዲብ ገጽ 10 ልተላሌዲብ ገጽ 10 ልተላሌ
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ሀውየት ውላድ አዳም

ሀውየት በህለት ጠቢዐት: 
አክላቅ: ሽዑር: ፍክር ወርእየት 
ናይ ክል ፍንቱይ ነፈር ተ 
ለትሸሬሕ። ለበዝሐ ወቅት ክል 
ነፈር ሐቴ ናዩ ሀውየት (ጠቢዐት) 
ቡ። ክልኤ ሀውየት እግል ለሀልየ 
እሉ ኢልትቀደር። ብዝሓም 
አንፋር ላኪን ሕድ ለትመስል 
ሐቴ ጠቢዐት እግል ተሀሌ እሎም 
ትቀድር።  ዕልም ነፍስ: እግል 
ሀውየት ውላድ አዳም እት አርባዕ 
ከፍለ። ህተን ህዬ ሀውየት ‘ኤ’: 
‘ቢ’: ‘ሲ’ ወ ‘ዲ’ ልትበሀለ።

ሀውየት ኤ: እሎም አንፋር 
ምን ዐደድ ወለዐል መትጃግረት: 
መፍርየት ወእግል ልትዐወቶ ክለ 
ለእለ ቦም ለደፈዖ ወለልትነሰሮ 
አንፋር ቶም። እሎም አንፋር 
እሎም ሰኒ ኣርቃም ወርቡሻም 
ቶም። እብ ሽቅሎም ለመጽኦም 
ኢፈቱ ወእት መትነፈዖት ወቅት 
ዝያደት ልትሓፈዞ። በራምጃቶም 
ንዙምቱ። 

እት ለኢነፌዕ ሓጃት ወበራምጅ 
ወቅቶም እግል ለአብዱ ኢለሐዙ። 
እት መዋዕድ ልግበእ መብዕድ እብ 
ግምሽ ወቅቶም እግል ኢለሓልፎ 
ልደገጎ። ክሉ ወቅት እት ሽቅል 
ጽሙዳም ቶም: ዕዉታም እንዴ 
ገአው ህዬ ፈግሮ።

ሰሩ ቃላት ላኪን እሎም 
ሀውየት ‘ኤ’ ላቶም አንፋር 
ፈርሀት ትትሰመዖም: እብ ሰበብ 
እለ ፈርሀቶም እግል ለመጽእ 
ተቅዪር እብ ሸፋግ ኢልትከበቶ። 
እብ ሰበት እለ ጠቢዐቶም ለበዝሐ 
ወቅት ድድ ተቅዪር ባጥራም ወእት 
ልትባአሶ ጸንሑከ። ሀውየት ‘ኤ’ 
ላቶም አንፋር እግል መትፋግዖት 
ወቅት ኢለሀይቦ። 

እት ሽቅሎም ሰኒ እዩሳም 
ቶም። ምን ሽቅሎም እግል ሊቂቦ 
ኢለሐዙ: ወእብ ገሌ አስባብ  
ቄበው ምን ገብእ ልተዐሶ ወሽዑር 
እኩም ልትሰመዖም። ሀውየት ‘ኤ’ 
ላቶም አንፋር እት ብዞሕ አሽቃል: 
ምህናት: ሰሚናራት: እጅትምዓት 
ወለመስሉ ሳድፎ ወፍገሪት ሰኔት 
ረክቦ። እት ክል ለትበገሰው እቱ 
መጃል ህዬ ዕውታም ቶም። 

ናይ እሎም ሀውየት ‘ኤ’ 
ላቶም አንፋር ነቃስ ወሐገሌብ 
ህለ ምን ገብእ: ብዞሕ አሽቃል 
እት ኦሮ ወቅት ሰበት ለአገዱ/

ሻብ ሓምድ ጅምዕሻብ ሓምድ ጅምዕ

እግል ለአትምሞ ጀርቦ/ እት 
ሐንቴ ጨቅጥ ቶም ለነብሮ። 
እሊ ሌጠ እንዴ  ኢግብእ ምን 
መሻቂቶም: ውላዶም: ሰብ-
ዕያሎም ወመልሂቶም ሰእየቶም 
አው ለልትጸቦሩ ሓጃት ዐቢ ብዞሕ 
ቱ: ምነ ህቶም ለሰአዉ ድህር እንዴ 
ቤለው ዶል ጸንሕዎም ህዬ፡ ዝያድ 
ጨቅጦም ወስክ እቶም ወምስል 
እሎም እት ለዐል ለሰሜናሆም 
አንፋር እብ መትበኣስ ሸቀላቶም 
ወስኮ። እለ ጠቢዐት እለ እት 
ዕላቃቶም ምስል አዳም’መ ብዞሕ 
ተእሲር ትወዴ እቶም። ክእነ ሰበት 
ገብአው ለበዝሐ ወቅት በይኖም 
እግል ልሽቀው ለሐሩ።

እሎም አንፋር እሎም ሰኒ 
መትጃግረት: ለልሐርቆ ወእግል 
ልፍሸሎ ለኢለሐዙ ቶም። እብ 
በይኖም ሰኒ ሸቁ። እግል  ልትዐወቶ 
እቱ ለሐዘው መጃል ሀለ ምን ገብእ 
ምን አጅሉ ለኢወድዋ ወለኢበሉሰ 
እብን አለቡ። እሎም አንፋር እሎም 
እት ርያደት: ቅያደት ወእቅትሳድ 
ሰኒ እግል ልሽቀው ክም ቀድሮ 
ቄድረት ዕልም ነፈስ ሸርሖ።

ሀውየት ቢ: እሎም አንፋር 
እሎም ድድ ሀውየት ኤ ቶም። 
እለ ጠቢዐት ለትገልበበው አንፋር 
ወለ አልፍ ዶም ክም ሀውየት ‘ኤ’ 
ላቶም አንፋር ሰኒ መትጃግረት 
ምንመ ኢገበኦ ወጨቅጥ 
ኢልትሰምዖም ድኢኮን: ደሐን ላቱ 
ናይ መትዐዋት አብካት ለአርኡ። 
ሰኒ ብሩዳም ወርይሓም ቶም። 
ሽቅሎም እብ ቅሩታዮም ለአገዱ።  

መስደድ ወሸፋገት ኢፈቱ። 
ክሉ ወቅት አስክ ሳዐት ተምም 
ሽቅሎም ለአክሮ ወእንዴ 
ኢለአተሙሙ ጸንሖ ወእት 
ኣክር ደቃይቅ ሽቅሎም ሰልሞ። 
ሀውየት ‘ቢ’ ለቦም አንፋር ሐር 
እግል እውደያቱ እሻረቶም ተ። 
ሐር እግል እውደያቱ ህዬ ሐር 
እግል ኢትውደዮም መትሓፋዝ 
ለአትሐዝዮም! ሐር እግል 
እውደያቱ ምስል ሀውየት ‘ኤ’ 
ክሉ ረአሱ ኢትገይስ: ወክምሰልሁ 
እግል ልፈክሮ ኢቀድሮ። አመተ 
ኢተአመረት እሎም ሀውየት ‘ቢ’ 
ላቶም አንፋር ምስል ሀውየት 
‘ኤ’ ዕላቀት አንበተው ምን ገብእ፡ 
ዕላቀቶም ዕምር እግል ለሀሌ እለ 
ክም ኢቀድር አኪድ ቱ።

እሎም ሀውየት ‘ቢ’ ላቶም 
አንፋር ሸፋገት ወሸቀላት ኢፈቱ። 
ክም ምራዶም ወእት ለትወጠ 
እሎም ወቅት ሽቅሎም ለአገዱ። 
ክም ሽቅሎም ህዬ ፍገሪት ሰኔት 
ለአመጸኦ። ለበዝሐ ወቅት ላኪን 
ወቅቱ ክም ሐልፈ ሰበት ገብእ 
ለሰሉሙ ብዞሕ ለዘት አለቡ። 
ሀውየት ‘ቢ’ አንፋር ዕርፍ 
ወመትፋግዖት ፈቱ ወእግል ለዓርፎ 
ወልትፋግዖ እንዴ ቤለው ምን 
ሽቅሎም እጃዘት ነሰኦ። እሎም 
አንፋር እሎም እት ብዞሕ ቀዋኒን 
ለኢለአትሐዝዩ አሽቃል ክም ከረ 
ተጃረት ሰኒ እግል ለአውቁ ክም 
ቀድሮ ልትሸረሕ።

ሀውየት ሲ: ክእነ ሀውየት 
ለቦም አንፋር: ሕንከታታት 
ወነኣይሽ ላቱ ጽበጥ ናይ ለገአት 
ሓጀት ወሽቅሎም እግል ለኣምሮ 
ሸቁ ወጀርቦ። ተፋሲል ናይለ 
ለአገድዉ ህለው መጃል እግል 
ለኣምሮ ህዬ ወቅት ረዪም ለአበዱ 

እቱ። እሎም አንፋር እሎም እት 
ምህነት (በሰር) ለለሐዜ አሽቃል 
ሰኒ እግል ልትዐወቶ ክም ቀድሮ 
ልትሸረሕ።

እት ስዱድ ወቅት ሽዑሮም 
እግል ልራቅቦ ወእብ ፍክሮም 
ልትሐረኮ ሰበት ቀድሮ: እት 
ናይ ሕበር ሽቅል ሰኒ መፍርየት 
ቶም። እሎም ሀውየት ‘ሲ’ 
ላቶም አንፋር: ደማነት እት ነፍስ 
አለቦም። ወእብሊ ለበዝሐ ወቅት 
እግል ጨቅጥ ቅሉዓም ቶም። 
እሎም አንፋር እሎም መፈክረት 
ወዕለመእ ቶም። እግል ሚ: 
ከአፎ: እተየ ወብዕድ እግለ ልብል 
አስእለት እት ክሉ ለሳደፈዮም 
ወረአዉ መስአላት እት ከሩ በሊስ 
እግል ልርከቦ ጀርቦ።

እሎም ሀውየት ‘ሲ’ ለቦም 
አንፋር ለበዝሐ ወቅት ሽዑሮም 
እግል ልሽረሖ ልትአገሞ 
ወመብዝሑ ወቅት ምስል 
ጅወቶም እት ልትሃጅኮ ነብሮ። 

እሎም አንፋር እሎም አዝመት 
ወአምራድ በኣዊ እግል ልርከቦም 
ለህለ በክት ዐቢ ቱ ልትበሀል።

ሀውየት ዲ:- እሎም አንፋር 
እሎም ፍክርያት እኩብ 
ለትመለአው: ሐንቴ ጨቅጥ ለነብሮ 
ወናይ እድንየ እኪት ርእየት ለቦም 
ቶም። አዳም እግል ኢልእበዮም 
ሰኒ ሰበት ፈረሆ ህዬ: ምስል 
ለረክበዉ ነፈር ገይሶ። ነኣይሽ 
ሓጃትመ ሰኒ ሻቅሎም፡ ረብሾም 
ወሕስር ለሀዩቡ። ሽዑሮም ጨቅጦ 
ወቀላይል ሓጃት ረብሸት ፍክር 
እግል ለአምእ እቶም ቀድር።

ሽዑሮም እግል አዳም 
ኢለአስእሎ። አዳም ኢሊበለኒ 
ለልብሎ ቶም። ምስል ብዞሕ 
አዳም መትሓባር ከብድ ዲቦም። 
ወለ ለምደዉ ሓጃት ውድየት 
ወደጋገሞት ፈቱ። እሎም አንፋር 
እሎም እብ አምራድ ልብ እግል 
ልደመዖ ለህለ በክት ዐቢ ክምቱ 
ሐካይም ልብ ሸረሖ። 

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል 
ሰኣል፡ ዲብ ክል ከደማት፡ ሸባብ 

ቶም ምነ መሕበር ለልትጸበሮ ወለ 
መሕበርመ ምነ ሸባብ ልጸበር?

በሊስ፡ ሐቴ ሸባብ ምነ መሕበር 
ለልትጸበሩ መጃል ህለ። እሊ ህዬ 
ዲብ አፍዝዖት ናዩ፡ ዲብ ጠወሮት 
ናዩ ለትፈናተ መጃላት በህለት 
ቱ። እሊ ምነ መሕበር ልትጸበሩ 
ለሻብ እግልሚ፡ መስኡልየት 
ናዩተ ወተውጅህ ናይ ሽቅልቱ። 
ለመሕበር ህዬ ምነ ሸባብ 
ለልትጸበሩ መጃልመ ህለ፡ እግልሚ፡ 
ጅህድ እንዴ ገብአ ዲቡ ተቅዪር 
ኢለአመጽእ ሐቆመ ገብአ ማዕነት 
አለቡ። ሐቆ አድረሰዩ ጅህድ ሐቆ 
ገብአ ዲቡ ለመሕበር ምነ ሻብ 
ለልትጸበሩ ህለ። እብ አሳስ እሊ 
ክል ምኖም ምን አድሕድ ለፈግሮ 
ኢኮን።

እብ ፍንቱይ ዲብ ጠወሮት ዓዳት 
ዲብ እሊ ሻብ እሊ ብዞሕ ጅህድ 
ገብእ። እብ አሳስ እሊ ጅህድ እሊ 
ህዬ ላመ ሻብ ብዞሕ ፍሬ ለአርኤ። 
እግል መሰል፡ ዲብ መጃል ናይ 
ፍረቅ ፈን ርኤነ ምንገብእ፡ ዲብ 
ናይ ሸባብ ልግባእ ወእብ ደረጀት 
ወጠን ለገብእ ማህረጃን ዲቡ 
ለሸርኮ ሸባብ ናይ እለ መንጠቀት 
ቶም። ዲብ ነየሮት ናይ ዓያድ ወጠነ 
ለለርእዉ ወራታት እብ ብዝሔ 
ህለ፡ እብሊ ዲብ ወሪስ እሊ ሻብ 
እሊ ወርስ ክም ህለ ለአርኤ። ዲብ 
አሽዓር ልግበእ ወሕላይ ስሙያም 
ለገብአው ህለው። እብ ፍንቱይ 
እግል እሳሜ ምኖም ክም ኣድም 
ወድ ሀገር፡ ወድ በርካይ ወክም 
እብራሂም ፈሪካይ። እሎም እብሊ 
አግቡይ እሊ ለሓልፋም ቶም። 
ሰበት እሊ ለሻብ ፈሬ ህለ ወርስ 
ህለ ወለአምር ህለ፡ ዓዳቱ እግሉ 
ለዐቅብ ህለ እግል ኒበል እንቀድር።

ዲብ እለ መንጠቀት 
ለህለው ሸባብ ምስል 
ዐውለመት ለልስዑ 
ኢኮን፡ ወጨቢብ 
አፍካር ለቦመ ኢኮን። 
እብ ወጠንየቶም ዝያድ 
እዩሳም እንዴ ገብአው 
ልትረአውኒ። እግልሚ፡ 
አስክ ካልእ ወጠን እንዴ 
ገይሶ ኢትርእዮም፡ 
ዲብ ካልእ መጃል 
ፋሽል እት ልትሳስዐው 
ኢትርእዮም፡ ለደረሳይ 
እበ ቅድረቱ ደርስ 
ህለ፡ ለእስታዝ እበ 
ቅድረቱ ለአደርስ 
ህለ። እትሊ ህዬ ንቁስ ህለ እግል 
ኒበል ይእንቀድር። የምክን ብዕድ 
ለልሐስብ ሻብ ምን ለሀሌ ዲብ 
ከብዱ ሰበት ህሌነ ወርኤናሁ፡ ዲብ 
እሊ ላኪን ኢህለውኒ። እብ ፍንቱይ 
ዲብ እለ መንጠቀት ለህለው ሸባብ 
ዝያድ እዩሳም ቶም እንዲኢኮን 
ኢመትአያስ ኢለርኡ። ሰበት እሊ 
እሎም ዲብ እለ መንጠቀትነ ለነብሮ 
ሸባብ ዝያድ እግል ወጠኖም 
አሀምየት ክም ለሀይቦ ወሀደፍ ክም 
ቦም ለአርኡከ።

ሰኣል፡ መሕበር ሸባብ ወደረሰ፡ 
ዲብ ተዕሊም ምስል ውዛረት 
ተዕሊም ለትወድዉ ጅህድ ሚቱ?

በሊስ፡ ዲብ ጠወሮት መጃል 
ተዕሊም ሕነ ወውዛረት ተዕሊም 
ምን ሕድ ኢንትፈንቴ። ዲብ 
ሀደፍነ ልግበእ ወዲብ ሽቅልነ፡፡ 
ህቶም አወላይ ድፈዕ ቶም ወሕነ 
ካልኣይ ድፈዕ ሕነ ክም መሕበር። 
ህቶም አወል ለመጽኦቡ ሰበብ 
ዲበ ፈስል ጅወ እንዴ አተው 
ምስለ ደረሳይ ደርሶ ወለአደርሶ 
ወለአፍህሞ። ሕነ ህዬ ዲብ በረ 
ምስል ዋልዴን ልግበእ ወምስል 

ደረሰ፡ ደረሳይ ዝያድ ፈሀም እግል 
ለሀሌ እግሉ፡ ዲብ ሙጅተመዕ 
ተዕቢኣት እንወዴ፡ ወእግል ደረሰ 
ሰሚናራት ወእጅትምዓት ገብእ፡ 
እሊ ለደረሳይ ዝያድ ፈሀም እብ 
ክሱስ ተዕሊም እግል ለሀሌ እግሉ 
ወእተ ክምሰልሁመ ለዋልዳይ 
ዝያድ አሀምየት ተዕሊም እንዴ 
ኣመረ ለውላዱ አስክ መድረሰት 
ክም ነድኡ እግል ልግበእ ዝያድ 
ነሻጣት እንወዴ። ምን ለዐል ክሉ 
ህዬ ውዛረት ተዕሊም ሌጠ እንዴ 
ኢትገብእ፡ ክሉ ዲብ እለ ምዴርየት 
ለህለ አጅህዘት ዲብ ተዕሊም ዝያድ 
ተጠውር እግል ልትከለቅ ወደረሳይ 
ፋህም እግል ለሀሌ ዝያድ ልትሸቄ 
ህለ። ተዕሊም እግልዬ ኢኮን 
ወእግልከ ወእግል ብዕድ ኢኮን። 
ተዕሊም ናይ ክሉቱ። ሰበት እሊ፡ 
ክሉ ዲብ መጃል ተዕሊም ሸቄ። 
እብ ተዕሊም ዎሮ ፋዜዕ ጂል በኔነ 
ምንገብእ፡ ፋዜዕ ሙጅተማዕ እንበኔ 
ህሌነ በህለት ቱ።

መቃበለት ምስል መስኡል ፈሬዕ መ/ወ/ሸ/ደ/ኤ 
ምዴርየት አስማጥ ሻብ ሓምድ ጅምዕ

ዶ/ር ዑመር ዑስማን         ዶ/ር ዑመር ዑስማን         



ተበሰም
•

	 ዎሮት	ግሉል	መዕረድ	ናይ	ረስም	እቱ	አተ	ወእት	ቅብላት	
ሐቴ	ለውሐት	በጥረ።	እተ	ባኩ	በጥር	ለዐለ	ነፈር	ህዬ	ክም	እለ	
ቤለ፡-	“እሊ	ረስም	ሰኒ	ለአፈርህ	ትርእዩ	ህሌከ?	ከእግል	እሊ	
ቱ	 ለዘበናይ	 ፈን	 ልቡሉ	 ህለው?	 ቤለዩ።	 ለነፈር	 ህዬ፡	

“	 ..	ኢፋሉ	..	እለ	እተ	ቀደሜከ	ትርእየ	ህሌከ	
መዐፍየት	ተ”	እት	ልብል	በልሰ	ዲቡ።

9ገጽ16ይት	ሰነት	ዕልብ	09 አርቡዕ	01	ማርስ	2023

ዩስፍ	እድሪስ	አሚር

ደነብር ሰራይር ትለቀምደነብር ሰራይር ትለቀም

88ይይ	ክፈል	ክፈል

“አርቦ”	እግል	“ሰርጃ”	፦
-	እለ	ምን	ገብእ	እንቲ	እግል	

ካህን	 ረዕ	 እብ	 ከያነት	 ትትሄሙ	
ህሌኪ?

ለእሲት፦
-	ሐሰብከ	ህሌኮ	እሊ	ከብድዬ	

እግል	ትዕቀሩ	ቃድረት	ለኢህሌት	
ምስጢር	 ምኑ	 እግል	 እትባለሕ	
ሽፍር	ፈርዑን	እግል	እጥረቅ	ገበይ	
አርሔ	እግልዬ።

ፈርዑን	 ለአተንሴ	 እንዴ	 ዐለ	
ሐቆ	እለ	ሒለት	ሰብር	ሰበት	ሰአነ	
ወወቅትመ	 እግል	 ለአብዴ	 ሰበት	
ኢሐዘ፡	 እግለ	 እሲት	 ሻፍግ	 እት	
እንቱ	ክም	እለ	ትሰአለየ፦

-	ለካህን	ዮም	አስቦሕ	ጀኔታይ	
ትረዘቀ?

ለእሲት	ሰኒ	ፍክረት	እት	እንተ	
እንዴ	ትወለበት	ዲቡ	ሀተምተመት፦

-	 እሊ	 ከበር	 እሊ	 ሕቦዕ	
ምን	 ዐለ	 እንቱም	 ህዬ	 እብ	 አየ	
በጽሔኩም	 መንባዬ?	 እብ	 አማን	
እሊዲ	 ምስተንክርቱ!	 ለመተአያስ	
እተ	 አግጸትለ	 ጀማዐትለ	 መልክ	
ትረአ	ወትም	እት	ልብሎ	አሕድ	

ትዋለበው።	 ለመልክ	 ላቱ	 እብ	
ክርን	ተአፈርህ	ትሰአለየ፦

ከእግል	ፈርዑን	እግል	ተአስኢሉ	
ሳተት	ለህሌኪ	ምስጢር	እሊቱ?

ለእሲት	 ለመትዐጃብ	 ምነ	 ገጸ	
እንዴ	 ኢልትወርኬ	 ረአሰ	 እት	
ነክንክ	ክምእለ	ትቤ፦

-	 ዐቢ	 እለ	 መንባዬ።	 ምናተ	
እግል	 ኢበሉ	 ሐዜ	 ለህሌኮ	 እሊ	
ሌጠ	ኢኮን፣

ፈርዑን	ሰኒ	ሕ’ሙግ	እት	እንቱ	
ወእብ	 ትንፋስ	 ለኢተሀይብ	 ህግየ	
አዋምር	ክምእለ	ቤለየ፦

-	 ከእግል	 ልትበሀል	 ልትሐዜ	
ለሀለ	 ሚቱ?	 ሀየ	 ሐቴ	 እንዴ	
ኢተሐብዒ	አ’ስእሊ፣

ለእሲት	ርዕበት	እት	እንተ	አስክ	
ህግየ	ትባደረት	፦

-	መንባይትዬ	አል	ሰይደ	“ረደ	
ዴዲት”	ምድር	አስቦሕ	እት	እንቱ	
መጢጠት	 ምሕጥነ	 አስተብዴት።	
አነ	 ሐቴ	 ምነ	 መሳኒተ	 ለእተ	
ጀፈርለ	ዐራተ	እንዴ	ተአከበየ	ዶል	
እብ	 ህጅክ	 ወዶል	 እብ	 አስርየት	
መጢጠተ	 ለአትራስዓሀ	 ለዐለየ	
ዐልኮ።	 ቀደምለ	 ተውሊደት	 እብ	
ሐጪር	ወክድ	ለካህን	ለዐቢ	አተ	
ዲብነ፡	 ከእግል	 መንባይትዬ	 እንዴ	
ደሐረ	እግል	ረቢነ	ረዕ	እንዴ	ትሰለ	

ዎሮት	ነፈር	ዲብ	መለሀዩ	ምን	ቅያስ	ወለዐል	ሰበት	ሐርቀ	ዘዐት	እኪት	
በልሰ	ዲቡ።	ዐዱ	ክም	ዔረ	ወምነ	ሐሩቀቱ	ክም	በርደ	ዶል	ሐስበ	ሰኒ	ተዐሰ፡	
“እለ	ዘዐት	እለ	ህዬ	እበየ	ፈግረት	ምንዬ”	ቤለ	ወምነ	መለሀዩ	ዐፎ	እግል	
ልጥለብ	ተበገሰ።

ከዲብለ	መለሀዩ	 እንዴ	 አቅበለ	 ሰኒ	 ካጅል	 እት	 እንቱ፡	 “	 መልሀይ፡	
ኢትጽበጥ	ዲብዬ	ዐፌኒ፡	ለዘዐት	እንዴ	ይእደልየ	ነፍረት	ምንዬ	ሳምሐኒተ”	
ቤለዩ።	ላመ	መለሀዩ	ሳምሐዩ፡	ምናተ	ህቱ	ላቱ	ሐቆ	እላመ	እለ	ዘዐት	እብ	
ከፎ	ፈግረት	ምንዬ	እት	ልብል	ወርሑ	እት	ለኣክዝ	ስካብ	ሰበት	ሰአነ፡	ዲብ	
ሼኩ	እንዴ	ጌሰ	ለዐገቡ	ደግመ	እሉ።	“ወእለ	ከልመት	ምን	አፉዬ	ክም	
ፈግረት	በታተን	እግል	እመን	ቃድር	ይህሌኮ	ወ	ደሚርዬ	እግል	እረዬሕ	
ሐዜ	ህሌኮ፡	ከአዜ	እብ	ከአፎ	እሳርየ”	ቤለዩ።

ሼኩ	ህዬ	ክም	እለ	ቤለዩ፡	“ከእግል	ተአስተሬሕ	ሐቆ	ሐዜከ	ደነብር	ናይ	
ሰራይር	እሉ	ጅመዕ፡	ወእብ	አፍያት	ናይለ	ዐድ	ሕለፍ፡	ወቤትከ	ደንበር	
ዎሮት	ስቀቅ	እተ”።	ለእናስ	ለእለ	ትበሀለ	ሐቴ	እንዴ	ኢለአነቅስ	ክመ	ሼኩ	
ቤለዩተ	ወደ	ወዲብ	ሼኩ	አቅበለ።

ሼኩ	አዜመ	እበ	አሰርከ	እንዴ	አቅበልከ	ለደነብር	ለእተ	አብያት	ሱቁቁ	
ህሌከ	እንዴ	ሓረጥካሁ	ምጸእ	እቡ	ቤለዩ።

ለእናስ	ለደነብር	እግል	ለአክብ	እበ	አሰሩ	ዶል	አቅበለ፡	ለደነብር	ወላዊል	
ሰበት	 ሸትፈዩ	 አካናቱ	 እብ	ብራቀ	 ጸንሐቱ	ወእምበል	ዎር	ዎሮት	ክሉ	
ምክራዩ	እንዴ	ትቀዌት	ሰበት	ጸንሐዩ	ሰኒ	ተአሰፈ	ወእብሃሉ	አቅበለ።

ለዶል	ለሀ	ለሼኩ	ክም	እለ	ቤለዩ፡	“ደለ	ምን	አፉነ	ነአፈግረ	ዘዐት	ክመ	
እተ	እት	አፍ	ቤት	ዎሮት	ሑነ	ለእንሰቅቁ	ደንበር	ሰሬራይ	ተ፡	እሊ	ህዬ	
ለቀ’ለ	ጋር	ቱ።	

ምናተ	እለን	ለምን	አፉከ	ተአፈግረን	ዝዖታት	ሐር	እግል	ትብለሰን	ሰኒ	
ስዱድ	ቱ።	ከእለ	ምን	ገብእ	ለሒራን	ናይካቱ።	ዶል	ተሐዜ	ምን	በዲርከ	
በዐል	ሕሳን	ግበእ	ከአፍከ	አክብ።	አው	ህዬ	ደነብር	ሰራይር	ትለቀም”።

ተመህ ቀደርተመህ ቀደር
ደዓሁ	ወደ።	ወእግል	መንባይትዬ	
ለአትሳጅዕ	 ወመጢጠትለ	 ምሕጠ	
ለአትራስዐ	 ለዐለ	 እት	 መስል።	
ሕጣን	 ተብዐት	 እግል	 ትውለድ	
ክም	 ቱ።	 ወህቱ	 ዐርሽ	 መስር	
ለመካን	 እንዴ	 ወርሰ	 እት	 አካን	
ኢላህ	 “ረዕ	 አቶም”	 ምድር	 ኒል	
እግል	ልሕከም	ክምቱ	አሰአለየ።

ምን	ክትርመ	ፋሬሕ	ወልዉቅ	
ዐለ	 ርሑ	 ትትመለኩ	 ይዐለት።	
ከአነ	ምስሎም	ክም	ህሌኮ	 ባሉመ	
ሃይብዬ	ይዐለ	-	አነ	ህዬ	ሐቴ	ምነ	
እግል	 ልእመነን	 ለኢቀድር	 አነ	
-	 “ትምሳል	 ናይለ	 ቅዱስ	 ኢላህነ	
እበ	 ክርኑ	 ለረባንየት	 እብሊ	 ከበር	
እሊ	በሸሬኒ”	ቤለየ።	ሐር	መንባዬ	
ለዕንቱ	እዬ	ክም	ዐቅመተት	ለገሮቡ	
ትካረበ	ወብዙሕ	ክም	ትሻቀለ	እተ	
ገጹ	ልትአመር	ዐለ።	ከምን	ሽሩር	
እሊ	ወሳዊስ	 እሊ	 እግል	ልድሐን	
ሰበት	ሐዛቱ	መስለኒ	እግልዬ	እንዴ	
ጸብጤኒ	 ዲብለ	 መኽዘንለ	 እክል	
ሰጅኔኒ።	 ምናተ	 ገበይ	 እበ	 ሀርብ	

ሰበት	ረከብኮ	ፈገርኮ።	ወዲብ	ፈረስ	
እንዴ	ትጸዐንኮ	እሊ	ለእሉ	ሰመዕኮ	
ምስጢር	 እግል	 መንባዬ	 ፈርዑን	
እግል	 እድገሙ	 አስክ	 “መነፍ”	
አተጀህኮ።	 መንባዬ	 ህዬ	 ለፈረርዬ	
ሸዐረ	 እቡ	 መስለኒ።	 አሰርዬ	
እ’ሎም	እሎም	ትርኡ	ጅኑድ	ነድአ	
ወእኩም	ምን	ይእረክብ	አምዕልዬ	
ታመት	ሌጠ	ዐለት።

ለመልክ	ወለ	ጠሩ	እለ	ድግም	
“ሰርጀ”	ሰኒ	እዩሳም	ወፍኩራም	እት	
እንቶም	 ለአተንስወ	 ዐለው።	 ወለ	
ምስተንክር	ላቱ	መትነባይ	“ዲዲ”	
ለሸሐርታይ	ሐቅ	ወሐቂቀት	ገበአ	
እሎም።	 አሚር	 “ረዕኾፍ”	 ምን	
ቅያስ	ወለዐል	ፍጀዕ	ኣቲሁ	ሰበት	
ዐለ	እግል	ፈርዑን	ክምእለ	ቤለዩ፦

-	መንባዬ፡	 እሊ	 ለእሉ	 ረከብነ	
ተሕዚር	ሳክት	ኢመስለኒ’

ፈርዑን	ክምእለ	ቤለ፦
-	አማንካቱ	ወልዬ	.	 .	ምናተ	

ወቅት	እግል	ነአብዴ	አለብነ።
ከአስክለ	 እሲት	 እንዴ	 ትወለበ	

ክምእለ	ቤለየ፦
-	 ፈርዑን	 እብ	 እሊ	 ለእሉ	

አርኤኪሁ	እክላሰ	ለሔሰ	ጀዘ	እግል	
ልጃዜኪቱ።	አዜ	አየ	እግል	ቲጊሲ	
ክም	ተሐዚ	ሌጠ	አስእሊነ፣

“ሰርጀ”	ክምእለ	ትቤ፦

-	መንባዬ፡	አነ	እብ	ሰላመትዬ	
አስክለ	አቡዬ	ለሀለ	ዲቡ	ደገ	“ጎነ”	
እግል	ኢጊስ	ሐዜ።

ፈርዑን	እግለ	ዛብጥ፦
-	እለ	እሲት	አስክ	ሽፍረ	ተአቴ	

መስኡልየተ	እት	ረገበትከ	ህሌት።
ለዛብጥ	 እብ	 ጣዐት	 ረአሱ	

አድነነ።	 ፈርዑን	 እግል	 “አርቦ”	
ለቃይድ	እሻረት	 ሰበት	ወደ	 እሉ	
እተ	 ዐረብየቱ	 ትጸዐነ።	 ለመልክ	
እግለ	 ሜርሓይለ	 ዐረብየቱ	 እግል	
ልትበገስ	ሰበት	አ’መረዩ	ክመ	እተ	
ቀደር	 ትበገሰት	 ወላመ	 ዐረባት	
ለብዕድ	 ኩሉ	 አሰረ	 እት	 ገብእ	
አስክ	ሮይለ	ከሌበ	ወለ	አዕምደትለ	
መዕበደ	ለዐቢ	(መዕበድ	ረዕ	አቶም)	
ልትረኤ	ለዐለ	“ኦን”	አተጀሀው።		

ካህን	ረዕ	እተ	ወቅት	ለሀይ	እተ	
ስምጥለ	ዐራት	እሲቱ	እንዴ	በርከ	
ደዐ	እት	ወዴ	ክምእለ	ልብል	ዐለ፦

-	 ረዕ፡	 እንተ	 ኬልቃይ	 ረቢ	
ለምን	በዲር	ዐልከ።	እተ	ጽልሙት	
ፈዳእ	ቀደም	ሀለዮት	ማይ	ለዐልከ።	

እበ	 ድቅብት	 ሒለትከ	 እሊ	
ለለአትፈክር	ግሩም	ኮን	ለከለቅከ።	
ወእት	 ሐንቴሁ	 ሰኒ	 ምስተንክር	
ላቱ	ንዛም	እንዴ	ጀመዕካሁ	እግል	
ኩለን	ዲብ	ሰመ	ለደውረ	አፍላክ፡	
ወእተ	ክምሰልሁመ	አስክለ	ሐባትለ	
ጨበል	ለዲብ	ምድር	ሽቱታት	እት	
እንተን	 ልትረከበ	 እንዴ	 ኢተርፈ	
ሕክምከ	ክም	ሰሬ	ዲበን	ለወዴከ።	
ወምን	ማይ	ኩለ	ሕያይት	ለከለቅከ፡	
ሰራይር	 ዲብ	 ሰመ	 ለዐውለ፡	
ወዓሳታት	 እት	 ማይ	 ለሐ’ምስ፡	
ወአዳም	 እት	 ምድር	 ገናድል፡	
ወዕጨይ	ተመር	ዲብ	ባዶብ	ማይ	
አለቡ	ለበቅል።	ወዲብለ	ጽልመት	
ኖር	 በርህ	 ወለገጽከ	 እበ	 ጀላሉ	
ወእክራሙ	ዲቡ	ልትረኤ።	ደፍአት	
በቅል	 ዲቡ	 ወሐያት	 ትትነሸር	
ምኑ።	 እንተ	 ኬልቃይ	 ረቢ	
መሻቅልዬ	ወሐዘንዬ	እግልከ	ሌጠ	
ሓኬኮሁ።	 ከሸር	 በለ	 ወመደ’ረት	
እግል	 ትክለአኒ	 እትሐሰበከ።	 አነ	
ሙእምን	ገብርከ	ወአሚን	ካድምከ	
አነ።	አ’ለሁ’መ	አነ	ደዒፍ	አነ	ምነ	
ጎርከ	 ሒለት	 ሀበኒ።	 አ’ለሁ’መ	
አነ	 እፈርህ	 ህሌኮ	 ጠመእኒነት	
ወሰላም	 ክሬ	 ዲብዬ	 መንባዬ።	
አ’ለሁ’መ	አነ	ሸር	ዐቢ	ለሀድደኒ	
ሀለ	ከኖስከ	ስተር	ዲብዬ	ወረሐመኒ	

ወራዔኒ፡	አ’ለሁ’መ	እንተ	አነ	ክም	
ደግለልኮ	ሕጣን	ሀብከኒ	ወባረ’ካሁ	
ወዲብ	ስጅል	አቅዳር	ክም	መልክ	
ወሓክም	ሰጀልካሁ።	 ከእኪት	 ላተ	
ኖስከ	ክርዐ	ምኑ	ወሸር	ዐዶ	ላቱ	
ክልኡ።

ካህን	 ረዕ	 እለ	 ደዓሁ	 እት	
ወዴ	 ለክርንቱ	 ተአርዐዴ	 ዐለት።	
ወለ	ሕፉን	አናብዕ	ለምነ	ዕንታቱ	
ልትጀርበብ	 ዐለ	 እበ	 መሌትሓቱ	
ለሃምራት	 እንዴ	 ትደረ	 እግለ	
ጸዐደ	 ሸከሙ	 አጥለለዩ።	 እግለ	
ረአሱ	 ለገዚፍ	 ክብ	 እንዴ	 አበለ	
እብ	 ረሕመት	 አስክለ	ጭብሉያይ	

ለዐለ	ገጽለ	ሐራስ	እሲቱ	አቅመተ።	
ሐቆሀ	 ለግርድ	 ዐልቀት	 ገንሐ።	
ሃድእ	ወራውግ	እት	እንቱ	ለነኣይሽ	
ወጸላይም	 ዕንቴታቱ	 በል	 እንዴ	
ለአተብለን	 ከምን	 እለ	 ግውኒት	
ዓለም	እግል	ልሕበዐን	ምን	ሐዲስ	
ገብ	ለአብለን	ዐለ።

እሲቱ	 “ረደ	 ዴዲት”	 ደዓሁ	
እክሉሰ	 ክም	 ሀለ	 ሐቆ	 ተአከደት	
እብ	 ክሬነት	 ደዒፈት	 ወድህርት	
ክምእለ	ቴለቱ፡-

-	 ገሌ	ከበር	 “ሰርጀ”	ህዬ	ሚ	
ደሌከ?

ለእናስ	 እንዴ	 አ’ተንፈሰ	 በለሰ	
ዲበ፦

-	 እንሻአላህ	 ረቢ	 ወድየ	
ከለጅኑድ	ለዐሩ	እበ!



ሕላይ ቀዳምያም
ዲብለ ዲብ ሰነት 1913 ለትከተበ 

ክታብ ሐይለት ትግራይት ብዙሕ 
ሐይለት ህለ፣ ጀሪደት ኤረትርያ 
ሐዳስ ምን ሐልየት ዳምር ወድ 
ግብጣን እግል ትትናወልቱ። 
ከዳምር ወድ ግብጣን ሔልየት 
ምን መንሰዕ ቤት-ርብርሄ ዲብ 
ገብእ እብ ለትፈናተ አስባብ 
ወድመል ለቤለዩ ሐልየት ቱ። 
ከዲበ ሐልፈ ዓሙድ ዓዳት ዐዱ 
ምን ጠልመዩ እግል አርወሐቱ 
ለበከየ ሕላየት ርእያም ዐልነ፡ ዮም 
ህዬ ዳምር ወድ ግብጣን እግል 
ተረብ ምስል ጸሩ ሐልሐል ጌሰ። 
ወምኑ እክሎም እንዶ ጸዐነው 
እት ለቀብሎ። ለብዕራዩ ፈራ ምኑ 
ከለእክሉ ትከዐ፣ ወለአዳም ምን 
ገሀው እሉ ህቱ ህዬ እለ ሐለ።-

እለ ተሐፍን ምን ብዝሓት - 
ለመጸአተነ እት እንክህል
እት ገሮብነ ነትባዴ - ለእለ 

ገአነ እንሰትር
እብ አፉነ ንሰሐቅ - 

ኢእንጎምም ወኢነሐስር
ከፍ ለቤለ ነትሃጅክ - 
ለትበርበረ እንገድል

ለጌሰ እንተሌ - እግርነ ምኑ 
ኢትጀግር

ነፍስነ ነአዘቤ - ዐውል እንዴ 
ኢተአፈግር

እግል ሞትቱ ወሐዮት - ዕዛል 
ምሴተ ወፈጅር

ሐምድለ እግል ረቢ - አዜመ 
ህቱ ምን ወክል

ሀይበነ ምን ምድር - ካሬ ምነ 
ዐሰትር

ሊሊት አልቀድር - ምህዲ 
ትበርቅ ክል ፈጅር

ግሳስ ሰልም ወእንቤሉ - እት 
አፍያተ ለገዝል

መላተሐ ወገጸ - ሐዬ ዲቡ 
ቀነድል

ምን ገህየትነ ለትግሄተ - 
ወምን እኪትነ ለተሐስር፣

10ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 09 አርቡዕ 01 ማርስ 2023  

መሐመድ ዳፍለ

ዓዳትነ ነኣምርዓዳትነ ነኣምር

ድግም ካምል ወድ ገበይ ድግም ካምል ወድ ገበይ 
ወጅሃድ ወድ ዐገበ ወጅሃድ ወድ ዐገበ 

ሰብ መንሰዕ ቤት አብርሄ
ካምል ወድ ገበይ ወጅሃድ 

ወድ ዐገበ ክልኦት ሓጥራም 
ቶም። ወሐቴ እዋን ምስል 
ጸሮም ገበይ ጋይሳም ዐለው። 
ወእት ልገይሶ እት ገበይ ድሜ 
(መፍረር ሐረምዝ) ጸንሐቶም። 
ወምን ለድሜ እርወት (ሐርማዝ 
አንሰት) ሐቴ ስዔት እቶም። 
ወክሎም ሰከው ምነ ደአም ካምል 
ሰይፉ ሐርጠ ከጸብጠ እለ። ወእብ 

ነፈዕ ወድ ዕትማንነፈዕ ወድ ዕትማን ኢኖ ሊትማንኢኖ ሊትማን

ምን ሕላይ ሰብ በዲርምን ሕላይ ሰብ በዲር

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፦

ለሰይፉ ንጎተ ሸወጠ። ወለእርወት 
እት ለአካን ድብ ትቤ። ወሐር 
ለድሜ ገልበት ከሰኬት። ወከረ 
ጀሃድ ዲብ መለሀዮም አቅበለው። 
ወምስል እት ልገይሶ ካምል 
እግል ሊሺን አወለጠ። ወጀሃድ 
ምን ለጸሮም ክልኦት ሐረስታዩ 
ለአከ። ወእግል ለዎሮት ሰምሀር 
ድነን ከእግል ለትሳለሜከ ከሚ 
ትዳግም ለቤሌከ በሎ፡ “ጅሃድ  
ወካምል ምስል ዲብ እንቶም 
ድሜ ትከበተቶም፡ ወካምል ሰከ 
ደአም ጀሃድ ዎሮ ሐርማዝ ቀትለ 
ምነ።”  ወእግል ለካልእመ ዲብ 
ምድር ሐባብ ነድአዩ ክምሰልሀ 
በል እንዶ ቤሎ። ወለለኣይክ 

ጌሰው፡ ወእግል ለትሳለመዮም 
ክሎም ክምሰልሀ ዲብ ለአስእሎ 
መስእል እት ክል አካን ፈግረ። 
ወድለ ሰምዐ “ካምል ሰከ!” እንዴ 
ቤለ ተዐጀበ። ወሐር ካምል ዲብ 
ለጸሩ ተሓበረ። ደአም ለለኣይክ 
ጀሃድ ኢ-ኣመረ። ወእት ዐድ 
ዐዶም ክም አተው ካምል 
ለመስእል ጀሃድ ለነድአዩ ሰምዐ። 
ከካምል ሐሌ ነብረ። ወቤለ፦ 

እሊ ካቡር ሀናድግ ስካብ 
ላሊ ከለአነ 

ሀይገት ጀሃድ ከልአየ ወድ 
ዐገበ ምን ገ’ነ

ጋ’ፌ ሐባብ ምን ጌሰ 
ወገለም ሰምሀር ምን ደ’ነ። 

ምን ገጽ 7 ለአተላለምን ገጽ 7 ለአተላለ

እትለን ለሐልፈየ 30 ሰነት ላኪን 
ቅድየት ሶማል ሕኔት እብ ሶማልዪ 
ሐል ትረክብ፡ ናይ እሊ በደላታት 
እንዴ ትበሀለ እደይ ብዕዳም ዲብ 
ለአቴ እተ ልትረኤ ዐለ። ለአማን 
ላኪን ክመ ትበሀለት ሸዐብ ሶማል 
ናይ ኖሱ እብ ኖሱ መአሰሳት እንዴ 
በነ እግል ደሐኑ ወዐማሩ ኖሱ እግል 
ልክደም ወልትፈረር ቡ። ለትገብእ 
ሰዳይት ህሌት ምንገብእ፡ እት አካን 
ሶማልዪን እንዴ ኢትገብእ ክምሰል 
ዝያደት እግል ትግበእ በ። እሊ 
እምብል ዲብ ህሌነ ለምስል ሶማል 
ሀለ እግልነ ዕላቃት ምን ሚዶል 
አስተብደ ግረ እንዴ አቅበልነ 
ወታሪክ እንዴ ሐንፈልነ ዲብ ወክድ 
እስትዕማር ወግረ እስትማዕር፡ ዲብ 
እሊ ማሌ ለሐልፈ ቴለል ከአፎ ዐለ 
ወአስክ አየ እንገይስ ህሌነ፡ ዶርነ 
እግል ነአግዴ ዋጅብነ ሰበት ቱ፡ 
እሊ አርእስ ዐቢ ወበርናምጅ ዐቢ 
ኢኮን፡ ላኪን እሊ ፈሀም እሊ እግል 
ለአተላሌ ቡ። እግልሚ ሶማል ዲበ 
ዳይመት ሓለተ እንዴ አቅበለት፡ 
ክፋል ናይ እለ መንጠቀት እንዴ 
ገብአት ለለአስትህለ እግል ቲዴ 
ሕርያን አው ክያር ናይለ ገብአት 
ትግበእ ጀሀት እንዴ ኢገብእ ላብድ 
ቱ። አዜ ህዬ እበይንነ ሌጠ እንዴ 
ኢእንገብእ፡ ምስል ክሎም ግዋሬ 
ዲብ ንትጋሜ ወአግደ ህዬ ምስለ 
ዲብ ሶማል ለሀለ መአሰሳት ዲብ 
ነአምሐብር ወንትጋሜ እሊ ጋር 
እሊ እግል ንጠውሩ ብነ። ዲብ እሊ 
ኣቲ ለሀለ ቅዋት እግል እሊ ሕነ 
ወሶማልዪን ለነሐስቡ አፍካር እግል 
ሐምርጎት ጀርቦ ህለው። የምክን ዲበ 
መጽእ አውረሐት እግል ንርአዩቱ 
ወተፋሲሉሙ እብ ሐት-ሐቴ 
እንርእዩ እንገብእ።

አዜ ለሀለ ንዳል እሊታት እግል 
ቲዴ ለሳድፍ መታክል ብዙሕቱ። 
እሊ ለገብእ ሸዐብ ሶማል እግል 

ጀሃድ ወድ ዐገበ ለመሰለየ ጀሃድ ወድ ዐገበ ለመሰለየ 
መሰልመሰል

ጀሃድ ምስል ጸሩ ገበይ 
ጋይስ ዐለ። ወእት ልገይስ ምን 
ለሰብ ዎሮ እናስ እንዴ ተዐንቀፈ 
ወድቀ። ወለብዕዳም “ተዐወት!” 
ቤለዎ። ደአም ጀሃድ ቤሎም 

“እግል ኢቲሙት ቅነጽ 
ኢትቡሎ፡ ዐውቴ በዐለ ሚቱ”

በህለት ለእናስ ለወድቀ ፈዳብ 
ኢኮን ወሓጥር ወእግል ልትዐወት 
ኢገብእ እንዴ ቤላቱ ለክእነ 
ቤሎም። ወእለ አስክ ዮም መሰል 
ገአት ። “እግል ኢሊሙት ቅነጽ 
ኢትቡሎ ዐውቴ በዐለ ሚቱ ቤለ 
ጀሃድ - አብ በፍተ - ልብሎ።

ለኣምሩ ቡ። ሰላዲ ዲብ ተሀይብ 
ወዲብ ትትዛቤ ሚሊሻታት ዲብ 
ትከልቅ ሶማልዪን ቅብለት ወግብለት 
ዲብ ትብል ወትፈናቴ ሕድ ክምሰል 
ለአበዱ እግል ቲዴ፡ ክልኤ ሶማል 
ዲብ ትብል ወዲብ ቀበት ቀባይል 
ዲብ ተአቴ ለትወድዩ ሐማራግ 
ወአትገራጋር፡ እግል ሸባብ ህዬ፡ 
ውጡይ አዋይን ዲብ ትከልቅ እሎም 
ለገብእ ተማሲል ዕላቃት ዓም፡ እግለ 
ገብአ ልግበእ ነፈር እግል ለአክልጥ 
አለቡ። ሶማል ዱለት ትገብእ ሚ 
ኢትገብእ፡ ለለአትክሕ አርእስ 
ኢኮን። ብዕድ ሕርያን ሰበት አለቡ 
እግል እሊ ሀደፍ እሊ እግል ንሽቄ 
ብነ። በደለ ሶማልዪን ለገብእ ሐበት 
ሰበት አለቡ። እሊ ለትበሀለ ሽቅል 
ህዬ፡ መስኡልየት ክል ሶማሊ ቱ።

ሰኣል= ሓይስ ርኢስ፡ ርኢስ ኬንየ ሰኣል= ሓይስ ርኢስ፡ ርኢስ ኬንየ 
ለሐዲስ፡ ዲበ ለሐልፈ ወሬሕ 12 ለሐዲስ፡ ዲበ ለሐልፈ ወሬሕ 12 
ሰነት 2022 ዲብ ኤረትርየ ዝያረት ሰነት 2022 ዲብ ኤረትርየ ዝያረት 
ዋዲ ዐለ። ገሌ ሰብ ስልጠት ሶዳንመ ዋዲ ዐለ። ገሌ ሰብ ስልጠት ሶዳንመ 
ክምሰሌሁ። ክምሰለ ሕኩመት ክምሰሌሁ። ክምሰለ ሕኩመት 
ኤረትርየ እትለ መንጠቀት ሰላም ኤረትርየ እትለ መንጠቀት ሰላም 
ወአምን እንዴ ትመደደየ፡ እት ፍንጌ ወአምን እንዴ ትመደደየ፡ እት ፍንጌ 
ኬንየ፡ ሶማል፡ ጅቡቲ፡ ክልኤ ሶዳን ኬንየ፡ ሶማል፡ ጅቡቲ፡ ክልኤ ሶዳን 
ወእርትርየ፡ መዓወነት እቅትሳድ ወእርትርየ፡ መዓወነት እቅትሳድ 
ወሽራከት እግል ትትደቀብ ወሽራከት እግል ትትደቀብ 
ለትከድሙ፡ ናይ ሕበር ንየት ወፈሀም ለትከድሙ፡ ናይ ሕበር ንየት ወፈሀም 
ሀለ ትብል፧ ወዲብ እሊ ጋር እሊ ሀለ ትብል፧ ወዲብ እሊ ጋር እሊ 
ለሀለ አብካት ወተሐድያቱ ለከስስ ለሀለ አብካት ወተሐድያቱ ለከስስ 
ሚ ተውዴሕ ተሀይበነ፧ሚ ተውዴሕ ተሀይበነ፧

በሊስ= አይወ አዜ ናይ ኬንየ 
ፍንቲት እንዴ እምቤ እግል ንትሃጌ 
እቡ ለእንቀድር፡ ምስል ናይ እለ 
መንጠቀት ዓም እስትራተጅየት፡ አዜ 
እተየ ህሌነ፡ ወለ እት ፍንጌ ኤረትርየ 
ወኬንየ ትትጠወር ለህሌት ዕላቀት 
ከአፎተ እንዴ እምቤ እግል ንትሃጌ 
እንቀድር። ዲብ ወቅት ኣራፕሞይ 
ምስለ ለዐለት ሓለት ኬንየ እንዴ 
ቃረነ ዶል እንርእየ፡ ናይ ሶዳን 
ወናይ ግብለት ሶዳን ተየልል ለከስስ 

እጅትምዓት መብዘሖም ዲብ ኬንያቱ 
ገብእ ለዐለ። እግልሚ እግሉ ለትናስብ 
ሓለት ውጢት ወአብካት ዐለ እንዴ 
ትቤ እግል ትትሃጌ ትቀድር። እሊ 
የምክን ምስል ሓለት ግብለት ሶዳን 
እንዴ ቃረንከ እግል ትትሃጌቡ አርእስ 
ፋዬሕቱ። እብ ፍንቱይ ምስለ እተ 
መንጠቀት ለዐለ ተየልል ምስል ናይ 
ሶማል እንዴ አትመጣወርነ ልግባእ 
ወዲብ ናይ መንጠቀትነ ዕላቃት፡ 
እትለን ለሐልፈየ 20 ሰነት እግል 
ንሽቄ ወነአድሜዕ ዲቡ ኢቀደርነ። 
ኪባኪ ለዐለ ዲቡ ልግባእ ወኡሁሩ 
ኬንያተ ለዐለ ዲቡ አውካድ በህለት 
ቱ። መዋጥኒነ አስክመ ሳሕፍዪን 
ምን ሻሬዕ ነስኦቡ ለዐለው አስባብ 
ናዮም ንየት እንዴ ኢትገብእ፡ እብ 
መአሰሳት ጀሳሰት ካርጅ ገብእ 
ለዐለ አከይ አፍዓልቱ። ናይሮቢ 
እግለ መአሰሳት ጀሳሰት ካርጅ ክም 
መርከዝ፡ መተንከብ ወጽጌዕ ሰዳይት 
እንዴ ወደወ እትሊ ባካት ለከልቀው 
መታክል ናዩ ታእሪክ ለቡ ወሐቴ 
እብ ሐቴ እግል ልትሸረሕ ለቀድር 
ቱ። ላኪን ምን መደት ስልጠት ኪባኪ 
አስክ መደት ስልጠት ኡሁሩ ለዐለ 
ወቅት ለበክት አብደዩ መኒነ እግል 
ልትበሀል ቀድር። ዲብ ቀድያት 
ሱዳን፡ ግብለት ሱዳን ልግባእ 
ወቅድየት ሶማል ሐቴመ ተረት 
ኢዐለት እግሎም። ለናይ መንጠቀት 
መዓወነትመ ምን ትገብእ፡ ዲብ ሰነት 
2006 መትኣታይ ማለሊት ዲብ 
ሶማል ሐቆ መጽአ ለትከለቀ ዕላቃት 
ሕኩመት ማለሊት ወናይ ኪባኪ 
ሕኩመት ደምን ለዐለ ለናይ ካርጅ 
መአሰሳት ጀሳሰትቱ። እብሊ አስባብ 
እሊ ኬንየ ለወጅበ ዶር እግል 
ትቀድም ኢቀድረት። 

ምን ቅሩብ ምስል ግብለት 
ሶማል ለህሌት እለ ዕላቀት፡ ዲብ 
ቀበት ሶማል ለሀለ ናይ እጅትማዕየት 
ወዓዳት ታሪክ እቡ ምን እንርእዩ፡ 

ኬንየ ዲብ ሶማል ምን ቅሩብ ናይ 
ግውርነት በክት ሰበትበ፡ ተረት ዐባይ 
እግል ትቀድም ለትቀድር እንዴ 
እንተ ሐቴመ ኢአውቄት። ዲብ 
ግብለት አቶብያ ወግብለት ሶዳንመ 
ክምሰሌሁ። እሊ አብካት እሊ፡ እተ 
መደት ለሀ እለን ለሐልፈየ ክልኤ 
ሕኩማት ኪባኪ ወኡሁሩ ናይ 
ኬንየ፡ እበ ለትትሐዜ ደረጀት እግል 
ልሽቀየ ወለአድመዐ መቅደረት 
ሐግለየ። ድድናመ ህዬ፡ ዓመተን 
እብ ትምኔቶም እንዴ ኢገብእ ለእት 
ፍንጌ ወፍንጌሆም ለዐለት ዕላቀት 
መዓወነት ሕቡልካመ ወጅሙዳመ 
ጸንሐው እግል ኒበል እንቀድር። 
ለተፋሲሉ ሐቴ እብ ሐቴ እግል 
ልትሸረሕ ቀድር ላኪን ዝያድ 
ኩሉ፡ ዝያረት ዊልያም ሩቶ ዲብ 
ኤረትርየ አብካት ብዞሕ ከስተት። 
ለዲብ ኤረትርየ ለወድየ ዝያረት 
ህዬ እብ ናዩ ንየት ወመባደረትተ 
ለገብአት። እብ ክሱስሚ ነሀድግ፧ 
እብ ክሱስ ዕላቃት ክልኤ ለዐዶታት፡ 
በደል ክምሰል እሊ ለመስል መሻክል 
ሀለ ወእብ ከአፎ ሐል እምባስር 
እግሉ ልትበሀል፡ ዲበ ናይ በዲርነ 
ዕላቀት ለጠቢዕየት እንዴ አቅበልነ 
እግል ንትፋሀም አምበትነ። እተ 
ዲብ አስመረ ለመጽአ ዲቡ ወቅት 
ለሀደግናሁ አርእስ፡ ኩሉ እግለ 
መንጠቀት ለከስስ፡ እሰልፍ እብ ናይ 
ክልኢትነ ዕላቀት መዓወነት እንዴ 
አምበትነ ወጠወርነ፡ ሐቆሁ ዲበ 
ለህሌነ ዲበ መንጠቀት እግል ንትዐዴ 
ብነ። እሊ አፍካር እሊ ህዬ፡ ኔድቃይ 
ወሰኒቱ። ምን ቅድየት ተሳክር ሰፈር 
እንዴ አምበትነ፡ ዲብ ናይ እቅትሳድ 
ሽራከት ወመዓወነት ሕበር እግል 
ንሽቄ ብነ ለልብል አፍካር መጽአ። 
እሊ ፍጥር ሐዲስ ኢኮን። በዲርመ 
አበው አፍሪቀ ሐቆ እስትዕማር 
መነዘመት ውሕደት አፍሪቀ ትትአሰስ 
እንዴ ህሌት ለኤተነው መርበይ ቱ። 

ዲብ ገጽ 6 ልተላሌ..ዲብ ገጽ 6 ልተላሌ..

መቃብለት ርኢስ
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ኣድም አብሐሪሽ

ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ በርሀት ዐውቴ ዱር ርዋንደ ትከደነሄኖክ ምሉእብርሃን፡ በርሀት ዐውቴ ዱር ርዋንደ ትከደነ
ኤረትሪ መትባድራይ ዐጀላት 

ሄኖክ ሙሉእብርሃን፡ ዕዉት ዙር 
ርዋንደ 2023 እንዴ ገብአ፡ 
ተእሪክ ሸቀ ፍንቱይ ስጁል ሀለ።

እት ሰነት 2022፡ ክምሰልሁመ 
እት ሰነት 2023 ካስ ሽምፕዮን 
ብድረ ዐጀላት አፍሪቀ ለነስአ 
ሄኖክ፡ እት ዮም 26 ፌብርዋሪ 
ዲበ ገብአት 8ይት ወናይ 
ደንጎበ መርሐለት ጅግረ ዙር 
ርዋንደ፡ ስሙያም ውላድ አሮበ 
መትጃግረት እንዴ በድረ አወላይ 
ፈግረ። 

እት ዮም 13 ፌብርዋሪ ዲብ 
ጋነ እተ ገብአ ሻምፕዮን ብድረ 
ዐጀለት አፍሪቀ መዳልየት ደሀብ 
ለትሰርገ ሄኖክ፡ እት ቀበት ክልኤ 
ሳምን ክልኤ ዐባዪ ዐውቴታት 
እግል ለአምጽእ ሰበት ቀድረ፡ 
ለትፈናተየ ወሳእል እዕላም ሕስር 
ዛይድ ሃይባቱ ህለየ። 

ሄኖክ ሙሉእብርሃን ወወድ 
ኢጣልየ ላቱ ዎልተር ካልዞኒ እብ 
ሕድ ለሽብህ ወቅት፡ ወድ ቤልጁም 
ሊሴርፍ ዊልያም ህዬ እብ 3 
ካልኢት ሌጠ እንዴ ደንገረ ዲብ 
8ይት ወናይ ደንጎበ መርሐለት 
ዙር ርዋንደ ሰበት በጽሐው፡ 

ለጅግረ ብዝሓም ለአትዐጀበ ዐለ። 
አወላይ ወሳምናይ ፈርጎም ሰለስ 
ካልኢት! 

እሎም ሰለስ መትባድረት፡ 
ምስለ ትዋሌ ውዕለት ለዐለት 
መጅሙዐት ልትፌተቶ ማስያም 
እንዴ ዐለው፡ እተ ናይ ደንጎበ 
ቮላተ፡ ሄኖክ ቅድረቱ ለአርኤት 
ሸማል እበ ትመስል ሸፋገት ዲብ 
ልትነፌ፡ እት መርሐለት ወወቅት 
ክልኤ ዐውቴ ረክበ።

እት ቀበት 8 ምዕል ሐድ 
1,130 ኪሎ ምትር ሐቆለ ሄረረ 
ህዬ፡ መንዴረት ኤርትርየ እብ ነሺድ 
ወጠን እንዴ ተሌት፡ እት ቀደም 
10ሮታት ኣላፍ መትፈርጀት እብ 
ሕሽመት ረፋረፈት። ኤርትርዪን 
ስካን ርዋንደ ህዬ፡ ሄኖክ እንዴ 
ረፍዐው ዲብ ሸዋሬዕ ኪጋሊ 
ፈርሐቶም ሸርሐው።

ዲብ እሊ ናይ ዮም ዓመት ዱር 
ርዋንደ፡ ክልኤ ናይ መርሐለት 
ዐውቴ ለሰጀለ መትጃግራይ 
ሄኖክ ሙሉእብርሃን፡ እት ቀበት 
ክልኦት-ወሬሕ እበ ጀምዐዩ ናይ 
‘ፒሲኤስ’ ንቀጥ፡ ምን 311 ዲብ 
24 ደረጀት እግል ልትወቀል 
ሰበት ቀድረ፡ ዲብ ዕን ብዝሓም 

ፍረቅ አሮበ እግል ልእቴ ቃድር 
ህለ።

ዲብ ዐውቴ ‘ፒሲኤስ’መ እት 
445 ደረጀት እንዴ ትወቀለ፡ 
ደርብ ፓሻከር 2ይ ተርቲብ ጻብጥ 
ህለ። ኤረትርየ ህዬ፡ እብለ ሄኖክ 
ወመልህያሙ እምጹኣመ ለህለው 
ፍገሪት፡ ደረጀተ ምን ወቅት ዲብ 
ወቅት እት ትትወቀል ትመጽእ 
ህሌት።

ስስ ኢነት ለሔሰ ወድ አፍሪቀ 
መትባድራይ ናይ እሊ ጅግረ 
ለነስአ ሄኖክ፡ ሐቆለ ብድረ ዲበ 

ሀበየ ሐብሬ፡ እግል ሐድ ሰለስ 
ወሬሕ መዳሊት-ሰኒ ክም ወደ 
ዲብ ለሐበረ፡ ምን መትባድረቱ 
መጽኡ ለዐለ ህጁማት እንዴ 
አፍሸለ፡ እትለ መርሐለት እግል 
ልትዐወት ምን ቀድረ ሐበን ክም 
ልትሰምዑ ሐበረ።

“ዮም ዲብ ዐጄ ለህሌት 
ፈርሐት ዐውቴ” ለቤለ ሄኖክ፡ 
እብለ መናሰበት ነስር እት 
ቀበትዐድ ወካርጅ ለህለው 
ኤረትርዪን “አሰናይነ” ቤለ።

ዙር ርዋንደ፡ እት ሰነት 2019 

ናይ 2.1 መቀየሲ ምን ጸብጥ 
ወሐር፡ እተ ሰነት ለሀ መርሃዊ 
ቅዱስ፡ እት ሰነት 2020 ወእት 
ሰነት 2022 ህዬ ናትናኤል 
ተስፋጽዮን ክም ተዐወተው ዲቡ 
ልትአመር። እብሊ ህዬ ለዙር፡ 
ዲብ ሐምስ ሰነት አርበዕ ዶል 
ኤርትርዪን መትጃግረት ዐጀላት 
ተዐወተው እቱ።

እት ሰነት 2010’መ 
ኦሎምፕያይ መትባድራይ ዳንኤል 
ተኽሌሀይማኖት ዕዉት ዲቡ ክም 
ዐለ ለልትዘከር ቱ።

ፕሪመር-ሊግ እት 25ፕሪመር-ሊግ እት 25ይትይት ሳምንቱ ሳምንቱ

ለድቅብ ፍረቅ ፕሪመርሊግ እት 
ሐልፈ ሰነብት ትልህያታቱ ዋዲ 
ዐለ። እትሊ ወክድ ጎነ እንዴ ጠፍሽ 
መጽእ ለሀለ ፕሪመርሊግ፡ ለድቁባቱ 
ወለምግባያቱ፡ ንቀጠን ፈርግ ብዞሕ 
ብእቱ።

ገሌ ክም ሊቨርፑል ወቼልሲ ለመስል 
ሀረሚት ለዐለ ፍረቅ ምድር ለድድ እት 
ሀለ፡ ከረ ፉልሃም ወኒውካስል ህዬ እት 
ሰልፋያም ፍረቅ ተሓበረው።

እብ አሳስለ ትረከበ ንቀጥ ህዬ 
አስቶን ቪላ እግል ኤቨርቶን 2-0፡ 
ማንቼስተር ሲቲ እግል ቦርኔማውዝ 

አስቶንቪላ ቅባል ኤቨርቶን 2-0አስቶንቪላ ቅባል ኤቨርቶን 2-0

ማንሲቲ ወቦርኔማውዝ 4-1ማንሲቲ ወቦርኔማውዝ 4-1
4-1፡ አርሰናል እግል ሌሴስተርሲቲ 1-0፡ 
ቶተንሃም እግል ቼልሲ 2-0፡ ሊድስ 
እግል ሳውዛምፕተን 1-0 እት ቀሉቦም፡ 
ፉልሃም ወዎልቭስ 1-1፡ ሊቨርፑል 
ወክሪስታልፓላስ 0-0 ተዓደለው።  

ሰቡረት ንቀጥ ሰቡረት ንቀጥ 
1, አርሰናል    --- 57 ንቅጠት
2, ማንሲቲ    --- 55 ንቅጠት
3, ማንዩናይትድ -- 49 ንቅጠት
4, ቶተንሃም ---   45 ንቅጠት
5, ኒውካስል ---   41 ንቅጠት
6, ፉልሃም ---    39 ንቅጠት

ወራታት ርያደት መዳርስ አቅሊም-ምግብ ልተላሌወራታት ርያደት መዳርስ አቅሊም-ምግብ ልተላሌ
ጅግራታት መዳርስ 2ይት 

ደረጀት አቅሊም ምግብ፡ ለሐልፈ 
ሰነብት እበ ገብአ ትልህያታት 
እትሉሉይ ዐለ። 

እት ኮበሪት እግር 2ይት 
ደረጀት ዕምር 15 ሰነት 
ወምንተሐቱ፡ አስመራ ሓፈሻዊ 
እግል ርእሲ ዓዲ፡ በርከ እግል 
ልምዓት፡ ሓላይ እግል ደንቤሰምበል 
2-0 ዲብ ቀሉቦም፡ በሐር ቀየሕ 
እግል ኢሳቅ ተወልዴመድህን 2-1፡ 
ኢብራሂም ሱልጣን እግል ሰምበል 
3-2 ቀልበዎም። 

እት ነፍሱ ለዕምር አዋልድ፡ 
አስመረ ሐፈሻዊ እግል ሓርነት 
6-0፡ ሰማእታት እግል ማይነፍሒ

4-0፡ ኢብራሂም ሱልጣን እግል 
ሰንበል 3-1፡ ኢሳቅ ተወልዴመድህን 
እግል ጸዕዳ ክርስትያን 2-0 ዲብ 
ቁሉቦም፡ እምበሀረ ምስል ድያእ፡ 
በሕር ቀየሕ ምስል ደንደን ወሐላይ 
ምስል ደምቤ ሰንበል 1-1፡ ልምዓት 
ምስል በርከ ህዬ 2-2 ደሮን 
ትፈናተው። 

እት ዓማር 16 ሰነት ወምኑ 
ወለዐል እት ኮበሪት እግር፡ ቮሊቦል 
ወባስኬት ናይ ሰር ነሃየት ጅግራታት 
ጋብእ ዐለ። እብ አዋልድ ህዬ 
አስመረ ሓፈሻዊ እግል በሐር 
ቀየሕ እት ኮበሪት እግር 3-0፡ 
ሓርነት እግል ጸዕደ ክርስትያን 
2-1፡ በርከ እግል ደምቤሰንበል 
3-2፡ ሓላይ እግል ልምዓት 5-0 
ቀልበዎም። 

እት ነፍሱ ለዕምር እብ ኮበሪት 
እግር አስመራ ሓፈሻዊ እግል 

ድያእ፡ ወሓድነት እግል በሐር 
ቀየሕ ሕድ እበ ሸበህ ንቀጥ 1-0 
ዲብ ቀሉቦም፡ በርካ እግል ሐላይ 
4-0፡ ኢብራሂም ሱልጣን እብ 
ሪጎሌታት 5-4 ቀልበዎም። 

እብ ቮሊቦል አዋልድ፡ 
አስመራ ሓፈሻዊ እግል ጸዕደ 
ክርስትያን፡ ሓላይ እግል ልምዓት 
ወደምቤሰንበል እግል በርከ 3-0፡ 
ሓርነት እግል ድየእ ህዬ 3-2 
ሳርሐተ። እት ውላድ ቮሊቦል፡ 
ኢብራሂም ሱልጣን እግል 
ደምቤሰንበል፡ ወማይ-ነፍሒ እግል 
ሰምበል 3-1፡ በሐር ቀየሕ እግል 
አስመራ ሐፈሻዊ 3-0፡ ወሓርነት 
እግል ድያእ 3-2 ቀልበዎም።  

እት ባስኬት-ቦል አዋልድ፡ 
በሐር ቀየሕ እግል እምበሀረ 12-
8፡ ሰማእታት እግል ሓርነት 30-
16፡ ደንደን እግል ደምቤሰምበል 
24እብ23፡ በርከ እግል ልምዓት 
34እብ17፡ እት ቀልባሀን፡ እብ 
ጀሀት ውላድ ህዬ፡ በሐር ቀየሕ 

እግል ሓላይ 34-13፡ ሰማእታት 
እግል አስመረ ሐፈሻዊ 38-28፡ 
ልምዓት እግል ደምቤሰምበል 
39-30፡ ወበርከ እግል ኢሳቅ 
ተወልዴመድህን 62-32 
ቀልበዎም። 

ሰበት እሊ እት ሰር ነሃየት 
ለትዐደ ፍረቅ መዳርስ፡ አዋልድ 
ኩረት እግር አስመረ ሐፈሻዊ፡ 
ሓርነት፡ በርከ፡ ወሓላይ እት ገብአ፡ 
ምን ውላድ ህዬ አስመረ ሓፈሻዊ፡ 
ሓርነት፡ በርከ፡ ወኢብራሂም 
ሱልጣን ሐልፈው።  

እት ቮሊቦል አዋልድ 
ሓርነት፡ አስመረ ሐፈሻዊ፡ ሓላይ፡ 
ደምቤሰንበል፡ እብ ውላድ ህዬ፡ 
በሐር ቀየሕ፡ ሓርነት፡ ኢብራሂም 
ሱልጣን፡ ወማይነፍሒ ተን። 
እት ባስኬት ቦል አዋልድ በሐር 
ቀየሕ፡ ሰማእታት፡ ደንደን ወበርካ፡ 
እብ ውላድ ህዬ በሐር ቀየሕ፡ 
ሰማእታት፡ ልምዓት ወበርከ ክም 
ሐልፈው ዕላቃት ዓመ ናይለ 
ጅግራታት አከደው።
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እብ መዳልየት ለልትዳሌ

ለለትዐጅብ ሐቃይቅለለትዐጅብ ሐቃይቅ
- ቱፋሕ 25 ምን ጽበጡ 

ሀወ ክምቱ ተአምሮ ማሚ?
- ውላድ ተብዕን ምን 

አዋልድ አንሳት ምን ለዐል 40% 
ዝያድ ልልህቦ።

- ዲብ አሜሪከ ክል ሰነት 
ዲብ ትራፊክ ለበዴ ወክድ እት 
አምሪክዪን ትጃር ሐድ 100 
ቢልዮን ዶላር ከሳር ክም ሰበብ 
ተአምሮ ገብእ?

- እብ አሳስ ተቃሪር ዓፍየት 

10 ፍንቲት ስወር ሕዘው10 ፍንቲት ስወር ሕዘው

ሳድስ ወራር እብ ካርቱንሳድስ ወራር እብ ካርቱን

ሕኩመት አሜሪከ 28 አልፍ ሸዐብ 
እብ ለትፈናተ አግቡይ ሜዛን 
ገሮቡ እግል አንቀሶት ለልትሐረክ 
ቱ።

- ምን ዕሙማይ ርሕብ ሎስ 
አንጀሉስ ለ 24% ርሕብ እብ 
መካይን ለትመለኣቱ።

- 9% ምን ሸዐብ እዲነ 
ክል አምዕላይ ወጅበት ፍጡር እብ 
ዋጅብ ለኢነስእቱ። እሊ በህለት እብ 
ለትፈናተ አስባብ ሰበት ልትሀመል 
ቱ።

“ዲብ እዲነ ለእምበል ዐገብ 
እግል ልንበር ለቀድር፡ እንዴ 
ኢሸቄ ወእንዴ ኢልትሃጌ ለነብር 
ሌጣ ቱ” አሪስቶትል

“አስክ መርበይ አሕላምከ 
እብ ክለ ደማነት ነፍስ ሄርር። 
ምናተ ሐያትከ እብ አሳስለ 
እግል ትንበረ ለሰተትካሀ ንበረ 
”ሄንሪይ ዳቪድ ዜሮ

“ትሩድ ክም ደብር ወሻከት 
ክም መሓዝ ግበእ”ማኦ ጸ ቱንግ

“እዲናነ  ታመት ሰብት 
ኢኮንቱ ለእንፈትየ። ሰበቡ 
ለናቅስ ምነ እግል አትመሞት 
እተ ለገብእ ሰዐይ ሐዲስ 
ተጠውር ሰበት ልትከሰት” ኦቮ

“ሐሩቀት ሀረሶት፡ እብ እዴ 
ኖስከ ስም እንዴ ሰቴከ ትንፋስ 
ብዕዳም እግል ሞት ሂበትቱ” 
ጓታም ቡድሀ  

ክም አዳም እት ክሉ ወራታትከ ሳብር ግበእ፡ ሰበቡ ዲብ ሄራር ሐያትከ 
ምን ሰብር ወኬን ለልትሐሬ ሰበት ኢህለ። ካፍየት ዓፍየት ሰበት ትመልክ 
ህዬ ረቢከ ሐምድ። እግልሚ ብዝሓም አንፋር እግል እሊ እንተ ራክቡ 
ለህሌከ ለኢረክበው እት ክል አካን ለዐል ወተሐት ለልብሎ ሰበት ህለው።

ነፍስከ እግል ክሉ ጋር ዱሊት ውደየ። መዳላይከ እግለ ግሩም እንዴ 
ኢገብእ ወላመ እተ መሻክል ለበዝሕ ዲቡ ወክድ ዱሊት እንዴ ገብአት 
ክም ጸነሕ ውደየ። ወድ ሚን ኣደም ሰበት እንተ ህዬ ክሉ መሳድድ እግል 
ልሳድፈከ ጠቢዒቱ። እግለ ለሳድፈከ መሻክል እግል ትትሐዴ ላኪን ሰብር 
ክም ለአትሐዜከ ፍቀድ።

ዲብ ሄራርከ አሽየእ ለከብደ ምን ከብድ እግል ክሉ እምበል ሰእየት 
ወሰብር እግል ትብጽሑ ክቡድ ሰበትቱ ዲብ አምዕላይ ሐያትከ ሰእየት 
ወምርወት ተዐንደቅ። እዲነ ረሕመት ወፍቲተ መክሰበ። ዮም ክም ህሌከ 
ወፈጅር ክም ይህሌከኒ ለትአምሩ ሰበት ኢህለ። ምስል ክሉ ናይ ቀበትከ 
ሽዑር እግለ ለመጸከ መሳድድ እምበል ሕላሌ እግል ትጋብሁ ትጻገም። 
ዲብ ደንጎበ ዐወል ኢመትሐላልከ ወከህላትከ ሐያት ሰኔት እግል ትምራሕ 
ለትወቀለ ዶር ሰበት ቡ።

እት ሰነት 1916 ምን ብርጣንየ 
ለትለአከ ጀዋብ ዝያድ ዎሮ ዘበን 
እንዴ ተአከረ ዲብ አካኑ እግል 
ልብጸሕ ቀድረ ምን እምለኩም 
ህዬ ሚ ወትበው?

ለሱረት መልክ ጆርጅ ሓምሳይ 
ቴምብር ለቡ ጀዋብ ሐቆ ምእት 
ሰነት እተ ዲብ ቀስር ሕኩመት 
ክሪስታል ለትትረከብ ቤት ሰከንቱ 
ለመጽአ።

“እሊ ጀዋብ ክአፎ እንዴ ወደ 
ዝያድ ዎሮ ዘበን እግል ልትአከር 
ክም ቀድረ ለለትዐጅብ ቱ”ቤለ 
እግለ ጀዋብ ለትከበተ ግሌን 
ለልትበሀል ነፈር።

ገሌ ለለትዓጅብገሌ ለለትዓጅብ
እት ከደማት ቡስጠት ለሸቄ 

‘ሮያል ሜይል’ለትትበሀል 
መአሰሰት ቡስጠት መ እብ 
እንክረ እተ ለአፍገረቱ ሸርሕ፡ 
“እሊ ጀዋብ ሚ ክም ሳደፈዩ 
አኪደት ራክባም ኢህሌነ” እት 
ትብል ሐበረት። 

ለጀዋብ ለትለአከ ምን አቡሀ 
እለ ደዓም ለሞተት መሊከት 
ኤልሳቤጥ ላቱ መልክ ጆርጅ 
ሓምሳይቱ፡ ህቱ እትሰልጠት እተ 
ለዐለ ዲቡ ወክድ አወላይ ሐርብ 
እዲነ እተ ገብእ ዲቡ ለዐለ ወክድ 
ነድአዩ።

እብ አሳስ ቃኑን ቡስጠት 
ብርጣንየ፡ ዎሮ ነፈር እብ ስሜቱ 

“ምን በሀል”

ለኢትከተበ ጀዋብ እግል ልክሰት 
እጅራም ምንማቱ፡ ግሊን ላኪን 
ለጀዋብ ዲብ ቤቱ ክም መጽአ 
ቀደም 100 ሰነት ለትከተበ 
ክምቱ ዶል ረአ እግል ልክሰቱ 
ቀረረ።

“አስክዬ ለኢትለአከ ጀዋብ 
ክስተትቼ ሙጅርም ገብአኮ 
ምንገብእ ዐፎ ሌጣቱ እግል 
እጥለብ ለእቀድር” እት ልብል 
ህዬ ለወድ 27 ሰነት ሸርሐ።

ለእግለ ጀዋብ ለትከበተ 
ነፈር፡ ዓኢለት ናይለ ለአከ አው 
ለልትከበት ህለ ምንገብእ እግል 
ልስኦሉ ክም ቀድሮ ሕቡር ህለ።

አሪስቶትልአሪስቶትል

ማኦማኦ

ሄንሪይሄንሪይ

ሰብር
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