ልእከት ርኢስ ኢሰያስ እብ
መናሰበት ሰነት ሐዳስ
ሓይስ
ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ፡ እብ መናሰበት ሰነት
ሐዳስ 2018፡ እግል ክሉ ሸዐብ
ኤረትርየ እት ቀበት ዐድ ወኻርጅ፡
እት አድመኖት ስያደት ወጠን
ወበራምጅ ዐማር ፍሩራም እግለ
ህለው ቅዋት ድፈዕ፡ ክምሰልሁመ
ፈተች ወመሳኒት ኤረትርየ ንየቱ
ሰኔት ሸርሐ።
ርኢስ ኢሰያስ እት ልእከቱ፡ ሸዐብ
ኤረትርየ እግል ክሉ ዋይዲባት እብ
ሰባተቱ ወመዳፈዐቱ እንዴ ተዐደዩ፡
እት አፌት ሙስተቅበል ባርህ ምን
በጽሐ አሰናዩ እት ልብል፡ ሰነት

ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ዐስር ሐቴ ሰነት ዕልብ 01

ሐዳስ ሰነት ኼር እግል ትግበእ
ትመነ።

ባርንቶ፡ ጌማም ወራታት ሐርስ ገብእ

እተይ ሐርስ እግል ረሸዶት፡
ሕፍዘት ማይ ወትርበት አሳሲ
ሰበት ቱ፡ እዳራት ወስካን እብ
ዋጅብ እንዴ ትነዘመው ዝያድ
መትሐሳር እግል ለሆቡ ክምሰል
ወጅብ፡ ወዚር ሐርስ አሰይድ
አረፋይኔ በርሄ ትፋነ።
እት ዮም 29 ዲሰምበር እት
ባርንቶ እተ ገአ ጌማም ፈርዕ
ዉዛረት ሐርስ እተ ሀበዩ ሸርሕ
ወዚር አረፋይኔ፡ እት ክል ድዋር
እብ ሸክል ከረም ሐርስ ልግበእ
ወመስኖ ዐማር ልትዐመር ለህለ
ሐርስ ለትትሐዜ ፍገሪት እግል
ትትረከብ ምኑ፡ እት ሕፍዘት ማይ

ወትርበት ለረከዘ ወራታት እግል
ልደቀብ፡ ርቱብ በደሎት ዘርእ
እግል ልትከደም እሉ፡ መትነፈዖት
ሽፍር ጠቢዐት ወዳፈዖት ባልዒን
ህዬ እብ ዋስዕ እግል ልትከደም
እቡ አትፋቀደ።
እት አቅሊም ጋሽ-በርከ ደዓም፡
እት ዐማር ዘርእ፡ ሐምሌ ወፈዋክህ፡
ዐማር ሐሊብ ወስገ፡ አንሰሶት
ንህብ ወደወርህ፡ ሕፍዘት ማይ
ወትርበት፡ ዓቅቢት ዓፍየት ንዋይ
ወብዕድ ሄራሮም እት መንበሮ
ሸዐብ ወለ አግደዉ ዶር እበ ከስስ
ተቅሪር ትቀደመ ወህድግ ገአ
እቱ።

ሙሽተርከት
ህዬ፡
ንዋይ
ወፍገሪቱ
እግል
ሐረስቶት
እበ ተአትናይት ገበይ እግል
ልትከደም እሉ፡ ፍገሪት ሐምሌ
ወፈዋክህ እግል ክሉ እበ ለአከስብ
አርደት ዉጢት እግል ትትከለቅ
እሉ፡ አትመቃረሖት ትራክተራት
ሕኩመት እግል ልትሓየስ ወብዕድ
ረራእ ቀደመው።
ሓክም አቅሊም ጋሽ-በርከ
አሰይድ ፍሰሃዬ ሀይሌ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ እተ አቅሊም
ለገብእ ወራታት ዐማር ጀራዲን
ወዐግምት ወቀዩ ለለአክድ አግቡይ
እግል ለሀሌ እሉ ትፋነ።

ዝያረት አንፋር ውዛረት ካርጅየት እት አካናት
ዐማርለገብእ መትነዛም ዓዳት ሸባባት
ሐድ 200 ለገበኦ አንፋር
ዉዛረት ካርጅየት፡ እብ መናሰበት
ሰነት ሐዳስ፡ ምን ዮም 21-29
ዲሰምበር፡ እት አቃሊም ግብለት
ወቅብለት በሐር ቀየሕ ወጋሽበርከ ለልትረከብ አካናት ዐማር
ወታሪክ እግል ልርአው ዝያረት
ሰጀለው።
ለዝያረት፡ ጋሕቴላይ፡ ባጽዕ፡
ገልዓሎ፡ ዕዲ፡ ዐሰብ፡ ረሐይተ፡
አፍዐበት፡ ነቅፋ፡ ሳዋ፡ ከርከበት፡
ሃይኮተ፡ እምሐጀር፡ ስነይ ወእተ
ከጥ ለልትረከብ በራምጅ ዐማር
ለትሸምል ለዐለት።
ለሱፈረእ ለልትረከቦ እቶም
95% ምኖም ሸባባት ለዐለው
አንፋር ረሐይተ እተ በጽሐው
እቱ ወክድ፡ እብ ሱልጣን
ዐብደልቃድር ዳዉድ እንዴ
ትተለው፡
እቱ
ለልትረከብ
ታሪካይ ምድር ወአካናት ኣሳር
ረአው።
እተ መናሰበት፡ ሱልጣን
ዐብደልቃድር፡
ለድዋራት
እምበለ ካዝኑ ለህለ ርዝቅ ኣሳር
ወዓዳት፡ ዛይደት አሀምየት
እስትራተጅየት ክምቡ እት
ሸሬሕ፡
ሸባባት
ዓዳቶም
ወሰዋልፎም እቱ እግል ልተረዶ

ዝያድ መትሐሳር ክም ልትሀየቡ
አፍሀመ።
እት ዉዛረት ኻርጅየት
ሙዲር ዓም ቅስም ብሑስ
ወሕፍዝ ሰፊር ዒሳ አሕመድ
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ ሀደፍ
ናይለ ዛያረት፡ ደማነት ነብረ
እግል አከዶት ወመናበረት
መዋጥኒን እግል ትስኔ ልትሰርገል
ለህለ እግል ድዋራት ረዪም
አውለውየት ለለሀይብ በራምጅ
ዐማር ኖሶም እንዴ ሐድረው፡
እተ መጃል ፈህሞም እግል
ወቀሎት ክምቱ ሐበረ።
ሙሽተርከት ናይለ ዝያረት
እግል ኤሪነ እተ ሀበወ ሐብሬ፡
ቀደም እለ እብ ድግም ለአሙሩ
ለዐለው
ታሪካይ
አካናት
ወመሻሬዕ ዐማር እብ ፍዕል
እግል ልርአዉ ክም ቀድረው
እት ለሐብሮ፡ እብ መቅደረት
ኖስ እብ ዓመት፡ ሸባባት ህዬ
እብ
ፍንቱይ
ለልትሰርገል
በራምጅ ዐማር፡ ክምሰልሁመ
እብ ዐውለመት ተእሲር እንዴ
ኢገብእ እቱ፡ ዲብለ እት ረሐይተ
ልተላሌ ለህለ ሐዳራት ዓዳት
ለቦምቱ መትዐጃብ ሸርሐው።

መርከዝ ፋገዖት
‘ኬርተ’በደሎተልትደሐር
ቅስም ዐማር ብናእ አቅሊም
ለትነሰአት መባደረት እት

እት መዲነት አስመረ፡ ድዋራት
ዐዳገ ሐሙስ እብ ሐድ 9.5
ሚልዮን ነቅፋ ለትበነ መርከዝ
ፋገዖት ‘ኬርታ’ እት ዮም 30
ዲሰምበር ትደሕረ።
ለእብ ሓክም አቅሊም ምግብ
ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን
አውልያይ ለትደሕረ መርከዝ፡
አሳስያይ ከደማት ፋገዖት ለትወጀደ
እሉ፡ ክምሰልሁመ እብ ጣቀት
ጸሓይ ለሸቄ አንዋር ወዕንቦባታት
እቡ ልትሰርጋቱ።
እተ መናሰበት፡ ሙዲር ዓም

ምግብ
ኢንጂነር
ተስፈአለም
ወልዴሚካኤል፡ እሊ እት 7,140
ምትር-መረበዕ ለትበነ መርከዝ
ፋገዖት፡ እብ ክሉ አርካኑ እት
ረአስለ እግለ ድዋር ለለሀይቡ
ጀላል፡ እግል ፋግዖት ዓይላትመ
ዉጡይ ክምቱ ሐበረ።
ሙዲረት ምዴርየት ዐዳገ
ሐሙስ አሰይደ ሳሊሐ መሐመድዐሊ እብ ተረተ፡ እግለ ምን
መንፈዐት በረ ጋብአት ለዐለት
አካን፡ እት መርከዝ ፋገዖት እግል

ተሐምድ፡ ስካን ለአርዉ መትሰባል
ሐመደት።
እት ደንጎበ፡ እተ ሽቅል ዶር
ፍንቱይ እግለ አግደው፡ ምን ሜጀር
ጀነራል ረመዳን ዑስማን አውልያይ
ሸሃዳት-ሸረፍ ትከበተው።
እግል እሊ መርከዝ ፋገዖት
ህይብት ለህሌት ስሜት ‘ኬርታ’ እት
ገብእ፡ ለአካን እት ድዋራት ስጋደት
ዐሾርም ለትትረከብ እት ንዳልነ
ዶረ-ለአውፌት እስትራተጅያይት
አካን ተ።

ሰነት በኪተት ወስዒደት!!
ሓይሳም ቄርአት ጀ.ኤ.ሐ.፡ ጀሪደትኩም እላተ 10 ሰነተ ግራሀ
አዶረተን። ከመዳልየት ወኬትበት አሰናይ ዲብ እለ አብጸሔነ ዲብ ልብሎ፡
እትሊ ካልእ ዕቁድ ናይ ዕምረ ለሔሰት ወለወጀበት መሻረከትኩም እግል
ትርኤ ልስኡ ሀለው። ትምኔቶም ክም ኢተዓብሮ ሀዬ ዳምናም ቶም።
ሰነት 2018 ሰነት በኪተት ትግበእ እግልነ!!
ዐስር ሐቴ ሰነት ዕልብ 01

ገጽ

መጃልስ አቃሊም ምግብ ወግብለት 17ይ
ርቱብ እጅትዖም ሰርግሎ

መትዓዋል ማልያይ
መትዓዋል ማልያይ እብ አግቡይ ቃኑን ወባንካት እግል ልግበእ ክምሰል
ወጅቡ ጠቢዒ ወምን ቀዳሙ ለእዉጅቱ። ዲብ ዲሰምበር 2015 እት ሽቅል
ለዐለት ሰላዲ ነቅፈ እብ ሐዲስ እተ ትበደለት ዲቡ ወክድ ሀዬ ቀየሮት
ሰላዲ፡ ለዐለ እቅትሳድያይ ሰኣላት እብ ተማሙ እግል አርሀዮት ለአመመ
ብዙሕ እትጃሃት ወአህዳፍ ለከምከመ ስታት ሰበት ገብአ፡ ምስሉ እንዴ
ትጻበጠ ቃኑናይ አግቡይ ሽቅል ወመምሬሕ ትሩድ እግል ልግበእ እሉ
ከመራቀበት እግል ትግበእ እቱ ክምቱ እበ ከስሶም ጀሃት ሕኩመት ሐብሬ
ወተፋሲል ተውዴሕ ክምሰል ተሀየበ ለልትረሰዕ ኢኮን።
ዎሮ ምነ ምስል ቀየሮት ሰላዲ እንዴ ትጻበጠ እግል ልትአንበት ለትቀረረ
አግቡይ ሽቅል ናይ ተጃረት ወብሕተ መትዓዋል ሕኔት እብ ሰላዲ ኩብት፡
እብ ብዕድ ስርጉል ወዝያድ ደማን ለለሀይብ ኣላት በህለት እብ ቼክ
ምን ሕሳብ ዲብ ሕሳብ እብ ዐደዮት ክምሰል ልትበደል ዊደትቱ። እብሊ
ሀዬ፡ ባንካት፡ ሸዐብ እሊ አግቡይ ሽቅል እሊ እግል ልልመድ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ለወራት ስርግልት እንዴ ገብአት እብ ካሽ ሽቅየት እተ ትደሀረት
ደረጀተ ጀላብ እግል ትትከሬ ጸገም ትሩድ ሰርግል ሀለ። ምናተ አግቡይ
ሽቅል ባንካት፡ ዘበናይ ቴክኖሎጂ፡ መቅደረት ወተጃርብ አዳም ለጠልብ
ሽቅል ሰበት ቱ፡ ዲበ ትትሐዜ ደረጀት በጽሐ እግል ልትበሀል ኢልትቀደር።
ደአም ሀዬ፡ ልትሸቄ እቡ ሀለ።
እብ ሰላዲ ክብት ለገብእ መትዓዋል እብ ኩሉሁ ናይ አምን፡ መሕበራይ፡
እቅትሳድያይ ወብዕድ ኢውጡይ ወለለአስፍቱ። እብ ተውሳክ እብ ሰላዲክብት ለገብእ መትዓዋል ሰነድ ታምም ሰበት አለቡ፡ ጥልበት፡ ደሪበት
ወብዕድ ዋጅባት ቃኑናይ ዲብ ኪደት፡ ዲብ አትናያት ዐዳገ ጸላም፡ ቅያስ
ሰርፍ ሰላዲ ወጠንያይት ዲብ ሐምረጎት፡ እት ረፌዕ ቀለ ዐውል ብዳዐት፡
ሰላዲ ካርጅ እት ነዚሕ ለሀሌት እሉ ግዴት ወአዘ ክምሰልሁመ መደረቱ
ዲብ መናበረት ሸዐብ እብ ቀሎ-ቀሎ ለልትረኤ ኢኮን። ቃኑናይ አግቡይ
ሽቅል ክም ዓዳት እግል ልስበቅ ወልትደቀብ ገብእ ለጸንሐ ጸገም፡ እሊ
እግል አውካድ ረዪም ልሙድ ለዐለ ኢቃኑናይ አግቡይ ሽቅል መታክል
ጋብእ እቱ ክምሰል ጸንሐ እሙርቱ። አዜመ ምን ሕሳቦም ሰላዲ-ክብት እብ
ዶልዶሉ ዲብ ለአፈግሮ፡ ዲብ ባንከት እንዴ አቅበለው ሰላዲ ለኢለኣቱ፡
እብ ገበይ ቃኑን እግል ልሽቀው ልግበእመ ዔማት ወቅያስ እተዮም እግል
ለትአምሮ ለይለሐዙ፡ ቼክ መትከባት ለለአቡ፡ ደሪበት ለኢደፍዖ፡ እት
ወራታት ኢቃኑናይ ክምሰል ከረ ሰርፍ ወኣተዮት ግሩሽ ካርጅ ለትፈረረው
ኢትሐገለው። እብሊ ሀዬ ሕኩመት ለተአትሐዜ መራቀበት ዲብ ትወዴ
ምስዳራት ትነስእ ሀሌት።
ክም ክፈል እለ መራቀበት እለ፡ ቃኑናይ አግቡይ ሽቅል ለኢተበዐየ
ሐድ 450 መአሰሰት(መብዘሐን መትሐድረት ለገብአየ መአሰሳት) ክም
አወላይ ተሕዚር ከባደትለ እሉ ወደየ ከዪድ ቃኑን ዲብ ትትረኤ፡ ምን
ዎሮ አስክ ሰማን ወሬሕ ለልትመደድ ናይ ዶሉ ምስዳር ደብእ መአሰሰት
ንስእት እተን ህሌት። ብዝሔ እለን ምስዳር ቃኑናይት ንስእት እተን
ለሀሌት መአሰሳት ምስለ እብ ደረጀት ወጠን ለሀለ ዝያድ 58,000 ብዝሔ
ምልክየት ሩከስ ልትረኤ ዲብ ሀለ ብዙሕ ምንመ ኢኮን፡ ክም ዛህረት ላኪን
እግል ተአምሽሽ ምኑ ለኢለስትህልቱ። እሊ ንዛም ናይ አጽበጦት ተስዬሕ
ሀደፉ፡ ቃኑናይ አግቡይ ሽቅል ክምሰል ዓዳት እግል ልስበቅ ክምቱ እት
ወግም እንዴ አተ በገ፡ መዋጥኒን እብ ዓመት ሰብ መአሰሳት ሀዬ እብ
ፍንቱይ መስኡልየት እንዴ ረፍዐው እብ ገበይ ቃኑንየት እግል ልሽቀው
ዋጅብ ዋጠንያይ ቦም። እግልሚ፡ ናይ ደንጎበ ሀደፉ አደቀቦት እቅትሳድ
ወጠን ወአከዶት መስለሐት ወሕቁቅ ገቢል ሰበት ገብአ።

መጅልስ አቅሊም ምግብ፡
“ካድም ሕበር እግል መዳፍዐት
ወዐማር ወጠን” እበ ትብል
ስቅራት፡
29 ዲሰምበር 17ይ
ርቱብ እጅትምዑ ሰርገለ።
ርኢስ
መጅልስ
አሰይድ
አብርሃም ሰመሬ፡ እብ ደረጀት
አቅሊም እብ ሰበትለ ትሰርገለ
ናይ እጅትማዕየት፡ እቅትሳድ፡
ስያሰት ወብዕድ ወራታት እተ
ትቀደመዩ ትቅሪር፡
ደማነት
ነብረ እግል ትትአከድ፡
እብ
መሻረከት ሸዐብ ዛይደት ዲብ
ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡ ሸትል
ወሕዛዕ፡ ምሰልሁመ ሽቅየት ከዛናት
ወአሽራም በራምጅ ዐባዪ ከም
ትሰርገለ፡ ከደማት እጅትማዕየትመ፡
ዲብ መናበረት ሸዐብ ተቅዪር አሳሲ
ለለአመጽእ መሻርዕ ልትሰርገል
ከም ሀለ እብ ተፋሲል ቀደመ።
መሐገዝ ማይ ሐል እግል
ልርከብ ለትበገሰ በራምጅ ዐባዪ፡
እተ-ክምሰልሁመ ከደማት ከህረበት
እብ ገበይ ንዝምት እት ክሉ እግል
ልብጸሕ ለገብአት ክስአት ረአስማል
ፍገሪት እግል ትትረከብ ምነ ከም
አንበተት እንዴ ሐበረ አሰይድ
አብርሃም፡ ብዕድመ እብ ደረጃቱ
ሐል እግል ልርከብ፡ መጅልስ እብ
ገበይ ልጃኑ ምስለ ከስሶም ጅሃት
ሕኩመት ዲብ ልትፋሀም ሸቄ ከም
ሀለ ሸርሐ።
እምበል እሊ፡ እት ሐን መጅልስ
ለሸቅየ ልጃን ዐማር እቅትሳድ፡
ከደማት እጅትማዕየት፡ ዓዳት

ወለመድ፡ ቃኑን ወንዛም ተቃሪረን
እንዴ ቀደመየ ተሀደገ እቱ።
መጅልስ እተ አፍገረዩ ሸርሕ
ክታሚ፡ መሻረከት ሸዐብ እተ
ልሰርገል ለሀለ በርናምጅ ዐማር
እግል ትዕቤ፡ ለትዳለ ህዬ እብ
ዋጅብ እግል ልትነፋዕ እቡ እት
ዘርእ ወንዋይ ለልትርኤ ሕማማት
ወባልዒን እግል ልትሀወን ምን
ቀዳሙ መዳሊት እግል ልግባእ፡
ለፈግር መምርሕ ወአዋጃት ሸዐብ
እብ ፈዛዐት እት ፍዓልየቱ እግል
ልክደም ለልብል ወብዕድ ንቃጥ
ብእቱ።
ሓክም አቅሊም ምግብ ሜጀር
ጀነራል ረመዳን ዑስማን አውልያይ
እተ አስምዐየ ከሊመት ካቲመ፡
እት ሰነት 2018 አሳሲ ጠለባት
እጅትማዒ እግል ለአትምም ብጉስ
ለሀለ በራምጅ ዐማር ዐባዪ እበ
ተአደምዕ ገበይ እግል ልሰርገል
ጅህድ ወመሻረከት ስካን እግል
ልዕቤ ትፋነ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ መጅልስ
አቅሊም ግብለት፡ “ውሕደትነ
በዲል ለአለበ ሒለትነ” እበ ትብል
ስቅራት፡17ይ ርቱብ እጅትምዑ
ዲብ ዮም 26 ዲሰምበር እት
መዲነት መንደፈረ ሰርገለ።
ርኢስ ማሕበር መምህር ወልዳይ
ገብሬ እተ አስምዐየ ከሊመት፡ እትለ
ትፈናተ ድዋራት ናይለ አቅሊም
ልሰርገል ለሀለ በራምጅ ዐማር
እብ ዓመት፡ ብንየት ትሕትየት
አግቡይ፡ ጣቀት፡ ማይ ህዬ እብ

ፍንቲት እት መናበረት ሸዐብ
መረሀዮ ከልቅ ክም ሀለ እንዴ
ሐበረ፡ ለመሻርዕ እግል ልትሰርገል
መሻረከት ወፈዛዐት ሸዐብ እግል
ቲዚድ አትፋቀደ።
አንፋር መጅልስ፡ እት ሰነት
2017 ኣብ ደረጀት አቅሊም
እዳረት አቅሊም ወአፍረዐት
ውዛራት ለትሰርገለ ወራታት
ኦሮት ከእብ መጃሉ እተ ትቀደመ
ተቅሪር ሐቆለ ወደው ህድግ፡
ትሩድ ወሐዋን ጅዋንቦም እንዴ
ቀየመው፡ ሰዴ ለቤለው አራእ
ቀደመው።
እትለ ሰነት እለ ምነ ትሰርገለ
በራምጅ ዐባዪ፡ አትመቃርሖት
አርድ ሐርስ ወመምርሕ ክራይ
አብያት ናይ ብሕተ ለከስስ ክም
ቱ ልትሐበር እት ሀለ፡ ዐመልየት
ተዐዲል አራዲ ጋብአት ክም ዐለት፡
ሐዲስ ምምርሕ ክራይ አብያት
ህዬ እት መዳይን ወሽብህ መዳይን
እብ ደረጃቱ ሽሩጣት ተምም ክም
ሀለ ትሸርሐ።
እት
ደንጎበ፡
መጋድዕት
ወተሐዲይት ተዓውን መፍርየት
ሐምሌ ወፈዋክህ፡ እተክምሰልሁመ
ሐ ሐሊብ መትሐሳር እግል
ልትሀየቡ፡ ሕዳን ጠወሮት እተይ
ሐርስ፡ ደወ ወፍድኢት ንዋይ
ሐል እግል ልግባእ እግሉ፡ አካናት
ታሪክ ወስያሐት እግል ልትሐፈዝ
ድራሰት ሐዳስ እግል ትግባእ
መባደራት እግል ልትነሳእ ለልብል
ቀራራት ወፊናታት ትቀደመ።

ድጌ መትከምካም ደገጊት
ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

እት ምዴርየት ድጌ፡ እት
ሰነት 2017 ለትሰርገለ ወራታት
መትከምካም ደገጊት ወኬወ
ለለአደምዕ ከም ዐለ ትሸርሐ።
መመቅረሓይ ሽቅል ምዴርየት
አሰይድ ህንጻኣብ
ወልዱ፡
መስኡል እዳረት ወማልየት
አሰይድ ስምኦን የማኔ እተ
ቀደመዉ ተቃሪር፡ መትከምካም
ደገጊት፡ አትፋዝዖት ተዐዲል
አራዲ ሐርስ፡ ሰዳይት ዓይላት
ሹሀደ፡ ጀምዕ ደራይብ ንዋይ
ወኬወ ለከምክም በርናምጃት
ከም ትሰርገለ እንዴ ሐበረረው፡
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ዶር
ወመሻረከት
ስካን
ሐመደው።
እምበል
እሊ
ሕርያን
መስኡሊን እዳረት ደዋይሕ
ወመመቅረሐት ሽቅል ከም
ገብእ፡ ፍድኢት አጀኒት ዐቦት
ከም ሰጀለ፡ ዝያድ 34 አልፍ
ናሙዝያት
ከም ትወዝዐ፡
ብዝሔ እት መአሰሳት ዓፍየት
ለልትፈረጀ እማት ከም ወሰከ
ዲብ ልትሸራሕ፡ እት መጃል
ተዐሊም እበ ገብአ ጅህድ፡
መሻረከት አንሳት እት አወላይት
ወምግባይት ደረጀት ዐቦት
አርቡዕ 03 ጃንዋሪ 2018

ምንመ አርኤት፡ ክመ ልትሐዜ
ክም ኢኮን ትሸርሐ።
እት ደንጎበ፡ እት እዳራት
ደዋይሕ ዐድሼክ አልአሚን፡ ዐድ
አብርሂም ግርጅናይ፡ ሃዋሻይት
ወሓሻኪቶን ለሀለ መሐገዝ
ማይ ሲቶ ሐል እግል ልርከብ
እምቡት
ለሀለ
መባደራት
አተላላይ፡ እት እዳረት ደዋይሕ
ለሀለ ኬሩ ከዛን ማይ እግል
ልትሽቄ፡ እት እዳራት ደዋይሕ
ሐሻኪቶ
ወዐድ
አብርሂም
በርናምጃት አሰነዮት
ጀሪፍ
ከም ሀለ ተአመረ።
ገጽ
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ዘህረ ዐሊ ከድር
5ይ ክፈል
አምዕል ዕድሞም ዲብ ትጤጤ
ክምሰል መጽአት፡ አርበድ ምን
ጽባብሑ ንዋዩ እንዴ ሐልበ እግል
ሊጊስ ትዳለ። ምናተ፡ ለዐድ ገሌ
እግል ኢልሕዜ ምኑ ሰበት ፈርሀ
እግል ለአትማሴ ሐረ። ስተል እብ
እንክረ እግል እመ ትሰዴ እንዴ
አምሴት፡ አስክ ዐድ ሰክብ ትጸበረት።
ሐወ ወአቡሀ አጊድ ምንመ ሰክቦ
እ’መ ክልዶል እንዴ አምሴት ሰበት
ትሰክብ “ያረቢ አጊድ አስክበ እት
ትብል ድዔት። ኣው ከደን ትቃበለየ
ምን ገብእ፡ እያድ እግል ትቅረሕ
እንዴ ትቤ ክርቢተ አዳሌት። እ’መ
ላተ እት ተዐማትት ወትከማትት
አጊድ ኢሰክበት። ስተል እግለ
ትጸበረ ለዐለት ገበይ እንዴ ጣየመት
ዲብ ሕቅፍ አርበድ እግል ተአምሴ
ሰኒ ሻፍገት ምንመ ዐለት፡ እት
ግራሀ እ’መ እንዴ ሐሶሴት እግል
ኢትትሀ’ለግ
ከብደ
ትትኮተት
ዐለት።
አርሄት አግርበት ቤተ ክምሰል
አካከበት ከነው እብ ስካብ ትቤ።
ስተል እንዴ ትጸበር ዐለት እ’መ
እግል ተሐንርር ክምሰል አንበተት
እብ ቅሩተ ምነ ቤት ፈግረት፡ ዲበ
አፍለ ቤት ለዐለ ብልብል እንዴ
ነስአት ዲብ ቀበትለ ጽልመት ሐራስ
ክባባይ ገብአት። አክራናት በይሖት
ወሐሻይል እንዴ ልትሰመዕ፡ ሸማል
በሩድ ምን እንክር ቅብለት እንዴ
ወልውል፡ ቀወሬዕ ናይለ አወድግ
“ቃቅ- ቃቅ” እት ልብል እብ ቀበትለ
ድበዕ ትጠለቀት።
ሐቆ ናይ ሳዐት ሄራር፡ ስተል
ዲበ እበነተ ዕድም ክምሰል በጽሐት፡
አርበድ ግሱይ ዲብ እንቱ ጸንሐየ።
“አርበድ ሑዬ፡ በደርከኒ፡” እንዴ
ትቤ እት ገሮቡ ትለውሌት።
“ገበዬ ምን ገበይኪ ሰበት ትቀርብ
እግል እብደረኪ ላዝም ቱ፡ አሰናይ
እብ ሰላመትኪ መጽአኪ፡” ቤለየ
እበ ቀልዓት እደዩ እንዴ ጣስሰ።
ህታመ እበ አጬብዓተ ለማይማዮ
እንዴ ትጣስሱ ዲብ ገሮቡ ነሽበት።
አቅርን ለገ ለመስለ አክዑባተ ዲብ
ነሐሩ እንዴ ራግዛሁ፡ ሰንደል ለትጼኔ
መሃይቲበለ ገሮቡ እንዴ ትገልበበት
ብርድ እት ትከሬዕ ምኑ፡ ህጅኮም
አንበተው። አርበድ ምነ እምጽአ
ለዐለ ዐጅወት እግል ልላውሽ እግለ
ክምሰል ቤለ፡ “እሰልፍ እንተ ብለዕ”
ቴለቱ፡ ስሕቅ እት ትብል። ለሐሊብ
መጢቅ መስል ስሔቃየ እግለ እት
ፍንጌ አፉሁ ወአፉሀ ለዐለት መሳፈት
አብርሀተ።
“አበደን!” ቤለ አብረደ እግለ
ተመር ዲብ አፉሀ እንዴ ለውሸ።
ትንፌሳየ ስሕብ እንዴ አበለት ስሕቅ
ሐቆለ ወዴት እግለ ተመር መጭረተ።
ለተመር ምስል ጠዐም ኖሰ ለዘት
ሻም አርበድ ሰበት ተሓበረት ዲበ
ቀደም እለ ለኢጠዐመተ ነብረ እንዴ
ገብአት ትሰምዐተ። አርበድ እብለ
እንዴ ኢልትገሴ ዲብ ሀወት ሐሊብ
እንዴ ሐልበ ማጽእ ሰበት ዐለ፡ እንዴ
ፈትሐዩ፡ “ብስምለ በሊ፡” ቤለየ።
“ዎይ አነ ቀዌነ! ከአፎ ቀደምከ
እሰቴ፡ እሰልፍ እንተ ስቴ፡” እንዴ
ትቤ አፉሀ ጸብጠት ምኑ። እግል
ልፈርቅቀ ምንመ ቤለ አቤት እግሉ።
እግል ልቀስበ ሰበት ይሐዘ እንዴ

እበነት ሻም
ትባሸረ ሀበየ። እንዴ ልትሓወሎ ህዬ
ምን ሐሊቦም ጠብ ገብአው። ምናተ፡
ሐሊብ ሌጠ ኢኮን ለተሓወለው፡
ምስለ ሐሊብ ሻም፡ ዐሸም አድሕድ
ወአማነት ተሓወለው። ሐሊቦም
ክምሰል ሰተው፡ አርበድ እት ገሮብ
ስተል ትከምተተ። ጠቢዐት ወድተብዐት እንዴ ሔለቱ፡ ህዬ አርወሐቱ
እግል ልራቅብ ኢቀድረ። ነፍሱ
ሴነገት ወአርወሐቱ ተሓበ’ረ ቴለቱ።
ስተል እበ ክልኤ ለእድዴሀ እንዴ
ሐቅፈቱ ልውሊት ዲቡ እት እንተ፡
“አርበድ ሑዬ፡ ለናይ ደንጎበ
ምራድከ ምስልዬ ሚ ቱ?” ትሰአለቱ
እብ ክሬነት ድህርት።
“አነ ወእንቲ እንዴ ትሃዴነ ምስል
እግል ንንበር።”
“እለ ምን ገብእ አትሸንሀኒ።”
ሽንሂት ዲብ ዓዳት ትግሬ ሰኒ
ትርድት ሰበት ተ፡ እብ ሸፋግ
እግል ልብለስ ዲበ ኢቀድረ። እግል
መደቲት ለሐስብ እንዴ ጸንሐ፡ “ሚ
እግል ትሸንሂ ተሐዜ ህሌኪ፡” እት
ልብል ትሰአለየ።
“እንተ በስ አትሸንሀኒ፡ ሐቆ
ኢተአትሸንሀኒ ህዬ ይአትሸንሀኪ
በለኒ፡” ብትክት እግል ልብለስ ዲበ
ሐዜት።
አርበድ ይአትሸንሀኪ ሰበት
ተረደት ዲቡ፡ ፋርህ እት እንቱ፡
“ትሸንሂ ገድም፡” ቤለየ።
“አነ ናይከ አነ ወእንተ ናዬ፡ አነ
እትለ እድንየ እምበልከ እግል እንበር
ይእቀድር። ትምኔቼ ህዬ ዲብከ እግል
እውለድ ወዓቤቱ፡ አዜ ላኪን…”
“ሚ ላኪን? ኣቤ አነ ወእንቲ
ሞት ሌጣ ተ ለትፈናቴነ።”
“ከእንተ ኢትትቀጸብ ዲብዬ
ሽፋዬ?”
“እንቲ ለቴልክየ ክለ መዐር
ወስከር ተ። ዲብ ሚ እትቀጸብ
እትኪ?”
“አስክ ንትሃዴ ሐሰብከ ትጀመል
ምንዬ። ክሉ ደሚርዬ ወገሮብዬ
እግልካቱ፡ ምናተ፡ መትሓባር ሐቆ
ህዳይነ ልግበእ!”
አርበድ ሽንሂት ስተል ጾር
ክቡድ ገብአት እቱ፡ ዐሸሙ ሕዱዱ
ሓልፍ እት እንቱ፡ ክእነ እግል ቲበሉ
ልትጸበር ይዐለ። ምናተ ሽንሂት ዲብ
አሰረ ኢበልሶ ሰበት ገብአት፡ እንዴ
ኢፈቴ “ሽንሂትኪ ትትመም እግልኪ፡
” ቤለየ።
ስተል ሰኒ ፋርሐት እት እንተ
ወምን ቅያስ ወለዐል እንዴ ተሐምዱ
ዲበ ምልትሑ ስዕም እንዴ አበለቱ፡
“ምራድከ ርከብ፡ እንተ እብ አማን
ናይ ዮምዬ ወናይ ሓሪቼ እንተ፡”
ቴለቱ። አርበድ ገድም ነፍሱ እግል
ልትሓበረ ትሴንግ ምንመ ዐለት፡ ቆል
ሰበት አተ ደሚሩ ህምድ ቤለ። አስክ
እብ ዐቅድ ትትሐለል እግሉ ህዬ
ክምሰል ሕቱ እግል ልርአየ ምስል
አርወሐቱ ገለድ በይአ። እሎም
ክልኦት ሰብ ሻም አክልሕድ ይማሞም
ክምሰል ደለው፡ ዲብ ሐንቴለ ምን
ብርድ ሕጌ ጋብአት እግሎም ለዐለት
እበነት እንዴ ገብአው ህጅኮም
አተላለው።
“እለ እበነት ከአፎ ሕፍንተ!”
ተዐጀበት ስተል።

“አፎ ኢተሐፍን እበነት ሻም ተ
ማሚ? ሻም ምን ብርድ ሐፋነት፡
ምን ዝላም መጽሀይ፡ ምን ውሒዝ
መዐደይ፡ ዲብ እድንየ መፈተይ ቱ፡
ማሚ! ወምን ክሉ ህዬ ሻምኪ?”
“ሻምዬ ምን ሻም ብዕዳት ሚ
ፍንቲት ቡ?”
“ሻምኪ እግልዬ ጀነት እድንያ
ቱ ወናይ ፈንጎሕ ህዬ ምስለ ካልቅ
ህሌት።”
“እላ ቱ!”
“ሸክ አለበ!”
“ከምራድከ ልትመም እግልከ።
እለ እበነት ከላስ እበነት ሻም
ሰሜካሀ?”
“ሻምነ ለተአሰሰ ዲበ ሰበት ተ፡
እብነት ሻም ሳሚሀ ህሌኮ።”
“እንሻለ ሴትራይት ምስጢርነ
ወሔፍዛይት ነፍስነ ትግበእ።”
“አስክ ቤትነ ነአቴ አካን ህጅክነ
ወመሕበርነ እለ እበነትተ። ስምዒኒ
ስተሊት ገሌ ምን ግድ ደሐን እንቲ
ማሚ?”
“ግድመ አየ ሰርር።”
“ትዘመትነ ኢትብሊኒ!”
“ሸር አለብከ! ክም ምራዶም
እንዴ ኢገብእ፡ ክም ምራድነ እግል
ልግበእ ቱ።”
“ዓዳት ዐድነ ቃውየቱ ሚ እንቲ፡
ግድ እብ አማነት ሰበት ልትአሰር
እግል ልትበተክ ኢቀድር።”
አርበድ “ስተል ግድ እሱር ዲብዬ
ቱ” ዶል ቴለቱ ሰኒ ደንገጸ። ስተል
እግል ትእቤ ምንመ ትቀድር፡ ዐባዪ
ቆሎም ሰበት ኢበድሎ፡ እብ ቀስብ
እግል ኢልቀጭቁጨ ሰኒ ፈርሀ።
ስተል ላተ ብዞሕ ህልግት ይዐለት።
ዐድ እለ ቤለው ሊበሎ፡ እምበል
ምራደ ወድ-ሓለ እግል ኢትትሀዴ
ምስል ነፍሰ ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግል
አርበድመ ገለድ በአት እግሉ።
እሎም ክልኦት መሳኒት ዲብ
ትልህየ ረብዐት ልትዋጅሆ ወእብ
ምሱል ልትሃጀኮ ምንመ ዐለው፡ ምን
ልትኣመሮ ክምሰል እለ ላሊ እለ እንዴ
ትለወቀው ሁጁካም ኢልአምሮ። እለ
ዲብ ሐንቴ እበነት ሻም ለትመየው
እተ ላሊ አክልሕድ ተኣመረው
ወተጋቢብ አድሕድ ደለው እተ።
ስተል ዲብ ሕቅፍ አርበድ እንዴ
ተሐርግዐት ወህቱ እብ ዐሸም ሻም
እንዴ ሻምለ ወጣስሰ ላሊ ሰለስ እዴሀ
ክምሰል ጌሰየ እግል ልዒሮ ሰተተው።
ፍንቲት ሰኒ መረት እቶም። ነፍስ
አድሕድ ሐዜት ወምን ህጅክ ጸጊብ
አቤት።
አርበድ ምነ ምጅግሑ እንዴ
ልትከማከም፡ “ስተሊት፡ ገድም
ምድር ጸቤሕ ህለ፡ ገበይመ ረያም
ሰበት ህሌት እግል እሳርሐኪ ቅነጺ
እግልነ።”
“ስርሐ ይሐዜ ኖሼ እገይስ።”
“በይእ! ኢቤለያሀ አዋልደ ድጌ!
አስክ ጀፈርለ ዐድ እግል እሳርሐኪቱ፡
” እንዴ ቤለየ ምስል አስክ ዐድራኪ ትበገሰው። ምን እበነት ሻም
አስክ ዐድ-ራኪ ገበይ ሳዐት ምንመ
ገብእ፡ ዲብ ቀበትለ ጽልመት
ሐራስ እት ልትሃጀኮ ወልሄሮ
እንዴ ኢልትአምሮም ስምጥለ ዐድ
በጽሐው።
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“አርበድ፡ ገድም አነ በጽሐኮ ምን
እለ ኢትሕለፍ፡ አክላብ ሐቆ ነብሔነ
ምሽክለት ቱ፡” ቴለቱ ስተል። እብ
እዴ ማኑ እንዴ ሐቅፈየ ልሄርር ለዐለ
አርበድ ድንን እንዴ ቤለ፡ “ገድም
መርኢትነ እትኬር አስክ ሰንበትዐባይ ሓሪት፡” ዶል ቤለየ፡ ስተል ዲበ
ምልትሑ ስዕም እንዴ አበለቱ አስክ
ዐደ ትበገሰት። አርበድ እብ እንክሩ
ምድር እግል ኢልጽበሕ ዲቡ ፋርህ
እት እንቱ ለገበይ እግል ልጣይም
አራበደ።
ስተል እብ ቅሩተ እንዴ ትትጫፈር
ወአክላብ እግል ኢልንብሐ እንዴ
ትፈርህ እበ ጎጥ ዲብ ቤቶም
ተሐልወሸት። አዳም እንዴ ኢልርእየ
ህዬ፡ ምስካበ በጽሐት።
ፈጅር ምድር ክምሰል ጸብሐ፡
አዳም ክሉ እንዴ ትሰለ ክል-ዎሮትከ
አ’መት ሴሩ ወዴ እት ህለ፡ ስተል
ስካብ እንዴ ነስአየ እት ተአቦፌ
አጽብሐት። አርሄት እብ ስካብ
ስተል እንዴ ትትፈከር፡ “ስተል፡
ኢስተል ሚ ረክበተኪ ዮመቴ አፎ
ክእነ ቅንጸት አቤኪ? ሰላት አስቦሕ
ገድም ሓልፈትኪ ህሌት፡ አዜ ትሰለይ
ቀብሪታይ ኢትገብኢ፡” ቴለተ።
“እስታቅፍረለ! ይመ ረአሼ
ለሐመኒ ትመየ፡ ግውሐት ቱ ስካብ
ለነስኤኒ፡” ቴለተ ዲብ ተአትመሳምስ፡
እንዴ ቀንጸት ህዬ፡ ባካት አዳሕየት
እግል ትትሰሌ ትወዴት። ስተል
እለ አምዕል እለ እብ ሕማም እንዴ
አመስመሰት ክለ ለአድሐ እት
ትሰከብ ወዐለት። ክሉ ምስል አርበድ
ትትሃጀኩ ወትወድዩ ለዐለት እንዴ
ልትረአየ እብ ክምሰልሁ አስክ ሚ
ዶል እግል ተአተላሌ ክምሰል ትቀድር
ፈርሀት በአተ። ምን ሻም አርበድ
እግል ትትናዘል ክምሰል ኢትቀድር
ላተ እብ ክሉ ደሚረ ሰበት ቀረረት
ግረ እቅባለት ክምሰል ህሌት እግል
ረሐ አተበተት።
አርሄት ልታመት ሐሪር እንዴ
ተዓርር፡ “ስተል ሕልብዬ ስደይነ፡
ሓሎታትኪ እትሊ ቀይም አትሀዱነ
ልብሎ ህለው ወሕነ ዱሉያም ይህሌነ፡
አዜመ ብዞሕ ታርፍነ ህለ፡” ዶል ቴለ፡
ስተል ዲብ ገሮበ ስያር ትጋየሰ።
“እስዉ ቀይም? እሊ ክልኦት
ወሬሕ ታርፉ ለህለ?” ትሰአለት
ስተል ድንግጽት እት እንተ።
“ኣቤ፡ እሊ ቀይም እሊ። አምዕል
ለእክል ለአትየ እግል ልህደው
ቱ። አዜ እንቲ ሕልብዬ አፎ ገሌ
ኢትወዲ። እንኪ እሊ ገኖ ሳይሪ
እግልዬ። መንሸጥ እግል ንውዴ
ወመሽዐሊብ እግል ንሽቄ፡” በልሰት
እም-ስተል ግድዐተ እንዴ ትሸሬሕ።
“ይመ፡ አነ ሕምት ሰበት ህሌኮ
እዘሚ ምንዬ። ህቶም ዐድ ሑኪ ሚ
ተሀፍቶም ህሌት? እሊ ቀይም እሊ
ላቱ ሓሉፉ ቦሎም።”
“እግልሚ? በዲር ትዋፈቅነ ማሚ፡
ሓልፎ ይእንብሎም። እምበል እሊ
ሽቅለ ቤት ብዕደት ሚ ታርፈትነ
እንዴ ህሌት። አቡኪ እክል ምን
ገብእ ወወለፍ ክሉ እዱሉይ ህለ።”
“ይመ፡ አነ እሊ ቀይም እሊ ላቱ
ይእትሀዴ፡ እግል እጽነሕ ቱ።”
“እኩይ ረከብነ! እለ ከአፎ ትቢለ።
እሊ ቀይም እሊ ኢነአትሀዴኩም ሐቆ
እንቤሎም፡ ዱሉያም ሰበት ህለው፡
ወልዱ ምን አዋልድ ሑሁ እግል
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ልህዴ እግሉቱ።”
“ሰኒ ወደ፡ ያሬት ወሀደ እግሉ!”
ስተል ፈርሐት ትሰምዐተ አማን እንዴ
መስለየ።
“ወለት አብዬ ፋርሐት ኢትግብኢ!
ወልዬ ቀጣብ ሚ እንዴ ጋብእ ቱ።
ሕነ እብ ተመኒት ሃይባምኪ ቱ ህሌነ።
እለ ህግየ እለ አቡኪ እግል ኢልስምዐ
አፉኪ ጽበጢ። ግረ እለ ኖሱ እሊ
ትልህያታተ ረብዐት ወሀድየት
ተሓጌሉ። ገድም እንቲ እግል ምርዒነ
ትዳለይ። ሕነ እብ ሸረፍኪ ቤትኪ
እግል ነኣቴኪ ነሐዜ፡” እት ትብል
መክረተ።
ስተል እግል መደት ቱእ ሐቆለ
በጥረት፡ “ይመ፡ አነ አስእለኪ ህሌኮ፡
እሊ ቀይም እሊ ይእትሀዴ፡ እግል
እጽነሕ ቱ፡” በልሰት ዲበ ምን
ሐዲስ።
“ተአቢ ህሌኪ?” ትነከደት
አርሄት።
“አቤ ይህሌኮ፡ ህዳዬ ሐጃጅ ሑዬ
እግል ልሕደሩ ሐዜ ህሌኮ። እትሊ
ቀይም እሊ ሐቆ ወዴናሁ እግል
ልምጸእ ኢኮን። ሰነት ሓሪት ላተ
እግል ለዐሬ ቀድር።”
“እንቲ ወለት! ሐጃጅ እናስ አብ
ዕያል ቱ፡ ዲብ ሶዳን አሽቃሉ ብዞሕ
ቱ። አዜ እንዴ ጋንሔነ ሰበት ጌሰ
ለዐሬ እብነ ኢመስለኒ። ሕነ ህዬ
እግሉ ተአትጸብር አለብነ።”
“አስእለኩም ህሌኮ ህቱ እንዴ
ኢመጽአ አነ ይእትሀዴ፡” ብትክተ
አሰአለተ እንዴ ትትነዋኔ።
ስተል ወቅት እግል ተአትራይም
እንድኢኮን፡ ሕዱር ሐጃጅ እንዴ
ሐዜት ኢኮን። ሐጃጅ እብ ዕያሉ
ዲብ ሶዳን ሰበት ነብር፡ ወዲብ ወቅት
ቅሩብ ጉንሖም ሰበት ዐለ ክምሰል
ኢመጽእ እንዴ አከደት ቱ። ሓጽያመ
ለዐለው ዐድ ሓለ ህዬ፡ እሊ ቀይም
እሊ ሐቆ ሓለፈው ምኖም እንዴ
ትደመለው ብዕደት እግል ልህደው
እንዴ ትቤቱ ተአትመሳምስ ለዐለት።
ስተል ወእ’መ እለ አምዕል
እለ እት ልትከሐደ ምንመ ወዐለየ፡
አርሄት ጠለብ ስተል እድሪስ እግል
ተአስእሉ ይሐዜት። ምንመ ተአቤ
እለ ትበጼሕ አለበ እንዴ ትቤ ዲብ
ወራተ ገብአት። ስተል እት ፍንጌ
መጥሐን ወወለተ ተሐኔት - ፍንጌ
ሻም አርበድ ወህዳይ ወድ-ሓለ።
ምን ክሉ ወኬን ለአፍርሀተ ህዬ እግል
ትትሀዴ መትዳላይ ገብእ ሰበት ዐለ፡
መራቀበት ትርድት እግል ኢትገብእ
ዲባ ቱ። እለ አምዕል እለ እት ረአስ
ዐዛበ ዐዛብ ትወሰከት እተ። ህዳይ ሐቆ
ገብአ ፍንቲት ምን አርበድ መረት
እተ። ለህጅኩ ጥዕም፡ ለብጥረቱ
ኦጋይት፡ ለመካይዱ ጣፍፍ ወክሉ
መዋዲቱ እት ገጸ ትጋየሰ። ለሳምን
ህዬ አክል ሰነት ገብአት ዲበ። ዲብ
እበነት ሻም እንዴ ትዋጅሀው ለቴለል
እግል ትድገም እግሉ ወእንዴ ገመው
በሰር እግል ልውደው ሸፍገት።
ስተል እብ ሀማት ለሸመተ ሳምን
አምዕል ከእግል አምዕል እንዴ ትዳገን
ክባባይ ገብአት። ሰንበት-ዐባይ ህዬ
ክምሰለ ኣዩደ ጸብሐት ወመሴት።
አዳም ክሉ አልዕሻሁ እንዴ ትሰለ
ክምሰል ሰክበ፡ ስተል ክምሰል እዩደ
አስክ እበነት ሻም ትበገሰት።
ልተላሌ……
ገጽ
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ሰዳይት፡ ትሰምድ ድኢኮን ኢተአትናብር

ግደይ ምሑስ እት ተሰነይ
ለትነብር እት ንዳል ጀለ ተሕሪር
ለመስከነት
ሙናድለትተ።
ምስክናሀ ቀሊል ኢኮን። ሐቴ ዕንተ
ጌሰት፡ እገረ፡ ዔጻተ ወብዕድ ገሮበ

አሰይደ ግደይ ምሑስ
መዳሜዕ ሀለ እቱ። እለ ምስክንት
ሙናድለት እለ እም ስስ ውላድ
እት ገብእ፡ ውላደ በይነ አካን አብ
ወእም እንዴ ደብአት ተዓቤ። “አዜ
ገድም እኪትቼ ሓልፈት ሀሌት፡
ለክልኤ ዐባዪ ሁዱያት ሰበት ገአየ
ረሐን ካፍያት ተን፡ አዜ እት
ሐንቴዬ ለሀለው አርበዕ ቶም”
ትብል ግደይ። እለን ለዮም ሰብ
ፈረዕ ጋብኣት ለሀለየ ወለ ምነን
ልንእሾ እግል ተዓቤ ላኪን መንበሮ
ሰኒ ክብድት እተ ዐለት። መሕገዝ
ስዱ ሓልፍ እተ ዐለ። ምናተ ሰእየት
ለኢበትከ ባባት ኬር ኢልትዳበእ

ምኑ። ግደይ እብ ሰዳይት መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ወመሕበር ምስኩናም ሐርብ ምስል
ሳልስ ረአሰ ክም መጅሙዐት እንዴ
ትከምከመየ ሐቴ እግለን ለተአናብር

ጣሑነት ወደየ። እለ ጣሑነት እተ
ሰልፈ ሰኒ ሸቄት እለን ወዕዳየን
ምኑ ገሌ ክም ፈደየ ለተቅዪር
አግሩሽ ነቅፈ መጽአ ከሄራረን
ምነ እለ ዐለ ብርድ ወደ። ህተን
ላኪን ዲብ ዕዳየን እግል ልስከበ
ሰበት ኢሐዘየ፡ እለ ትጻገመየ እንዴ
ትጸገመየ ዕዳየን ፈደየ። ምን እለ
ወሐር ለልኣትያሀ እት ጋሪት
ርሐን ምን ኢገብእ፡ እት መእወድ
ለትገይስ አለበን። ምን እለ ጣሑነት
መንበሮሀን ሔሰት፡ ድራረት ላሊሀን
ሀዬ አክልሕድ መልከየ።
እግል ሸቃለ ለለፈግራሁ ማል
አለበን፡ “መስከንነ ወሒለት ሽቅል

አለብነ” እንዴ ኢልብለ፡ ምን አርድ
ጸ’ቤሕ አስክ ለልትጠሐን እክል
ለአተመ ኖሰን ሸቅየ። ውላደን
ምስል ምህሮሆም ዲብ ለአትመሳኑ
ሰድወን። ዮም ለሳልሳይተን ዓፍየት
ሰበት ኢረክበት ምስል ዐደ ሳክነት
ምንመ ሀሌት፡ ለሽቅል እበ ሀለየ
ገይስ ሀለ። ህተንመ ጾረን እግል
ለአቅልላሁ ለሐስበ ሀለየ።
“ሕናመ ምስል እሊ አዜ መጽእ
ለሀለ አግቡይ ሽቅል እግል ንትሳኔ
ለሀሌት እነ መቅደረት ለትረዬሕ
ሰበት ኢኮን፡ ለሽቅል ውላድነ
እግል ነሓልፍ እቱ ነሐዜ ሀሌነ።
ሕነ ምስሎም እንዴ ገብአነ እግል
ንምረሖም ወንስደዮም ሌጠ ነሐስብ
ሀሌነ” ትብል። እሊ ለአብለ ለሀለ፡
ውላደን ነኣይሽ ሐዳይስ ሰብ
ሒለት ወፍክር ቶም። ምስሉመ
እብ ተዕሊም ሰኒ ወአማን ሰበት
ለሐይሶ ምነን፡ ለለአቴ ወፈግር
ማል፡ መክሰብ ወከሳር፡ እብ
ወሳይቅ እግል ልጽበጦ፡ እት ብኑክ
ለልትጠለብ ናይ ውራቅ አሽቃል
እንዴ ፈሀመው እግል ልሰርጉሎ
ቀድሮ። ህተንመ ዕርፍ ረክበ።
አሰይደ ግደይ ምሑስ ብዙሕ
ለትደጋግመ ወለትጨቅጥ ዲበ
ህግየ፡ “አዳም አፍካሩ ኢልመስክን
ድኢኮን፡ ገሮብ ምን መስክን
ድራረት ላሊሁ ኢተሐይሎ”
ለትብልተ። እትለ ከርሱ ይእቀድር
ለትብል ፈርሀት ወፍክረት ሐዋኒት
ሀሌት ምንገብእ ምን ሰድዎመ
ኢቀንጽ። “እግል ኢዴ ቱ”
ለልብል ላኪን ለእለ ረክብ ሰዳይት
ምን ምውዳቁ
ተሀርሶ ወክም
ቀንጸ እብ ኖሱ ገይስ። ሰዳይት
ዲመ ኢተአትናብር፡ ሐቴ ዶል
ክም ሀረሰውከ ዲመ ዲብ ዳግፉከ
እግል ቲጊስ ወግረ እግል ትዋለብ
አለብከ፡ እብ ኖስከ ሐቆ ግስካቱ ሀዬ
ለሴድያይ ፈኩ ለትፈድዩ ለልብል
ረአይ ብእተ።

ዎሮ ዕቁድ እት ብትር ምግባይ ዳይነ
ዳይነ ምን ገብአት ዐስር
ሰነት ግራሀ አዶረተን። ዲብ
ዳይናመ ምግባይትተ፡ ለዝያድ
ሒለት ቀራር ለመልክ ዳይነ።
ህተ ዓይኖም ተኽሌ መብራህቱ
ትትበሀል። ወለት 12 ሰነት
ዲብ እንተ ምን ሕምብርቲ
ዲብ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ
ፈግረት።
ምተሐት
ዕምር
ሰበት ዐለት ዲብ መድረሰት
አቴት፡ ሙናድሊን ክም እም
ወአብ እንዴ ገብአው ዓበወ
ወዐለመወ። ስነት አዳም ክም
በጽሐት ሙናድል ክምሰሌሀ
ተሀዴት ወክም ሐወ ወሐዋተ
ዋጅብ ወጠነ ዲብ ትወዴ እብለ
እተ ተንዚም ጀረ ቴለል ሱዳን
አቴት። ምኑመ ምስል ሕርየት
ዐደ አቴት ወምስል ዕያለ ዲብ
ተሰነይ ሐድረት። ዲብ ቀበት
ገቢለ ክም መዋጥነት ዲብ

መሓብር ገቢል አግደ ሀዬ
ዲብ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ ምነ ለልትሐዜ
ዲብ ተአገዴ፡ እት መሕከመት
‘ድጌ ሰውረት’ ለልትበሀል
ሐይ ተሰነይ ሸዐብ ሐረየ። እብ
አሳስለ እሉ ረክበት አስዋት ሀዬ
ምነ ሰለስ ዳይነ ምግባይት ዳይነ
ገብአት።
አሰይደ ዐይኖም እትሊ ናይ
ዐስር ሰነት ናይ ሽቅል ተጃርበ
አንሳት እብ በራአተን አው ስድ
ለተሐልፍ እምነተን ለዋጅሀን
መሻክል ብዙሕ ለአግህየ።
ተሰነይ ወባካቱ አርድ ሐርስ
ወተጃረት ሰበት ገብአ፡ አዳም
ምን ረዪም ወቅሩብ መጽኦ።
ገሌ በዐል መስከብቱ ወገሌመ
እንዜ ወኬን ለልብል። ገሌ
ሀዬ አስክ ሕዱድ ልትዐዴ
እግል ዶሉ ዲቡ ለሰክን ቱ።

ብዙሕ መራት ምነ ሳድፍ እግለ
ሸሪክዬቱ ለልብላሁ ሰኒ እንዴ
ኢለአምራሁ መትቃራን ወአረይ
በረ
ወጥልም
ግብአትቱ።
ብዝሓም ተብዕን እት ካልእ
አካን ዕያል እት ቦም እንዴ
ሰትረው ምነን ክም ቀሩበን
ወክም መደው ረአሶም ክም
ሸርቦ፡ እንዴ ወልደው እተን
ለኢሸርፎ፡ እንዴ ወልደው
እተን ለልትበረው ሀለው። እሊ
መስል ብዙሕ ሳድፍ። ምን
እሊ መስል እግል ልትሰለመ፡
ለገብአት አንሳይት ለምስሉ
ትቃረን ሀሌት ሰኒ እግል
ተኣምሮ፡ ገበይ ቃኑን እንዴ
ኣመረት ሐቀ እግል ተአርቴዕ፡
ክለ ስፈቱ ኣምረት ዲብ እንተ
ሕርያነ እንዴ ገብአ ሽእገቱ
ሀሌት ምንገብእመ ሚ ክም
ትመጸአ ወከፎ ክም ትዋጀሀ
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ዓመት ኬርነ ግብኢ
2018 እለ መጽአትተ
ንትከበተ ወንደሐር እተ
ጽምኣም ረዉ ወሕጉዛም ረቱዕ እተ
ጀሀል ሰርት ወዕልም ለአማድድ እተ።
አንሳይትነ ለትወቅል ለዐል ለተአብለ
ርዝቀ ዘይድ እተ፡ ሰዓደትመ ምስለ
ልበ ሳክብ እለ፡ እተ አካን ሽቅለ።
ውላደ ሐበነ፡ ኢኮን ክቡድ ጾረ
ኩሉ ለአተብርየ፡ ሰብአ ወሰብ ጸረ
ፍሬ ርሕመ ምን ገብአ ለዐድነ ዐመረ።
ብርሃነ ዳምቅ ሀለ - እለ ሰነት ሐዳስ
ሐጹረት ትነወከት - ምን መንገአት ዐቦት
አሳድሪ ገንድሊ፡ ዓብየ ለሐዞት።
ጸገምኪ ንዳልኪ ፍሬሁ ወጀበ
ረአስኪ ርፍዕዮ አንጽሪ ለዐበ
ሀሌኮ በሊ- ሽሂዳትኪ ልስከበ።
ዓመትነ ተአበክት እለ ሰነት ሐዳስ
ሰነት ኬር ወበርከት- ሰነት ሐበን ወፋሽ
ሰነት ወቀይ ዕዉት- ሰነት ፈረሕ ወዕላል!
ከልሹም መሐመድ ደባስ
እንዴ
ደሌት
ወትዳሌት
እግል ትእቴ ክምበ እት ልበ
አውደዮት ሰኒቱ። እትሊ ለሰዴ
ተዕቢኣት እብ መሕበር አንሳት
ወብዕዳም ለኸስሶም መአሰሳት
ቃኑን እግል ልትሀየብ ምህም
ክምቱ ተአትፋቅድ። ህተንመ
ለገብአ ምስል ቃኑን ለልትጻበጥ
ቀድያት ዶል ሳድፈን፡ አምር
ኩሉ ክም ትከለሰ ወገበዩ ክም
ትሸናኬት ሐቅዬ ኢረትዐ እት
ልብለ ማይ እንብዐን በደል
ልትሓወለ፡ አው መሕከመት
በደል ለሐምየ፡ ምን ቀዳመን
ምክር ቃኑን እንዴ ጠልበየ
እበ ገበይ ለራትዐት እግል
ልትቃረመ ትትላኬ።
እትሊ ናይ ዐስር ሰነት
ተጃርበ፡ አንሳት ዲብ ዳነዮት

እብ ሸዐብ ሕሙዳት ክምተን
እግል ትሽሀድ ለተቀድር ቀናዐት
በ። እለ ሀዬ ግምሽ ለረክበያሀ
ቂመት ኢኮን። አሰይደ ዐይኖም
እብለ ሸሀደተ፡ ለእሉ ከድመ
ሸዐብ፡ ምነ ቃኑን ለልብለ
እንዴ ትሸንከየ እግል ዎሮመ
ክም ኢገዝየ፡ እብ ክነ ወብለዕ
ክም ኢልትቀሸሸ እብ ዐመል
ምን ረአየንቱ። እት ደንጎበ እለ
ዳይነ፡ “ሕነ አማነት ብነ፡ ለሐውነ
ወሐዋትነ ጀለ ዐድል ወመሳዋት
አስተሽሀደው፡ እተ እለ ሀለው
ጋኖም
እግል ልስከብ፡ እት
ክል አካን ናፍዐት ሀለዮትነ
እግል ነአስብት ሰበት ብነ፡ እለ
ለሀሌት እግልነ መሻረከት እብ
ዕጹፋት ነዓብየ “ ዲብ ትብል
ልእከተ ሓለፈት።
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መሐመድ እድሪስ
ቀደም ሰነት ገብእ፡ አንፋር እዕላም
ሰውረት ዲብ ሐረት ውዛረት እዕላም
ቃዐት ሃገር ሚድየ፡ ናይ ወሰቆት
ወሓከዮት ተጃርብ ወዕላ ዋድያም
ዐለው። ዲቡ፡ ለበዲር ዲብ ሜዳን
ለዐለው ሱሕፍዪን ወፈንዪን እዕላም
እንዴ ትጀመዐው እብ ሰበትለ ልትነሸር
ለዐለ ክቱብ ክምሰሁመ ስወር እት
ወክድ ንዳል ወዝያደት ክሉ ህዬ እብ
ሰበት መትአሳስ ክርን ገቢል ናቀሸው።
እተ ወዕለ መትአሳስ ከርን ገቢል ለከስስ
ምነ መአስሰት ወመአንብተት ላቶም
ዎሮ አሰይድ አሕመድ ጣህር ባዱሪ
ዐለ። አሰይድ አሕመድ ጣህር ባዱሪ
እብ ሰበት ተእሲስ ክርን ገቢል ዲብ
ልትሃጌ እብ ክእነ ፈሰለዩ፦
እዕላም ወደዓያት ክምሰል ዎሮ
ምህም መጃል ንዳል ክምሰል ዐለ
ቅዉይ ኢኮን። ወራታት እዕላም ህዬ
እብ እስትሽሃድ ወእብ ጸገም ትሩድ
ምን ወቅት ዲብ ወቅት ዲብ ልጠወር
ጌሰ። እሊ ታሪክ እሊ እብ ሑድ እብለ
እትሊ መጃል እሊ ለሻረከው ወዲበ
ሽቅል ተረት ለዐለት እሎም አንፋር
ልደገም ዐለ። ሽቅል እዕላም ህዬ
ሙክ ወጅህድ ትሩድ ለጠልብ ወቀይ
ሰበት ገብአ፡ ገጽ ግረ እንዴ አቅበልነ
ዶል ነአትዋይኑ፡ ለዲብ መደት ንዳል
ለትከሰበ ተጃርብ ወለተሐለፈ ታሪክ
እብ ቀለ-ቀሎ ለልትረኤ ክም ኢኮን
ሸክ ይእንወዴ። አነ ህዬ እብ ሰበት
ተእሲስ ክርን ገቢል እግል ሓኬ ሰበት
ተዐደምኮ ወታሪክ ክርን ገቢል ፋዬሕ
ሰበት ገብአ እንዴ አትሐጨርኮ ክርን
ገቢል ኤረትርየ ከፎ ወምዶል ወእተየ
ወሚ ዶር ተልሄት? ምን ተጃርብዬ
ወተጃርብ መልሂቼ እግል ሓኬቱ።
ከአሰፍ እብ ሰበት ተእሲሰ ክርን ገቢል
እግል ንርኤ።
ክርን ገቢል ኤረትርየ፡ ሐቴ ክትፈት
ናይለ ብዙሕ ወራታት አትፋዘዖት እት
ገብእ፡ ዶር ዛይድ ለዐለ እለ ክፋል
እዕላም ወደዓያት ተ። ላኪን እለ
ምስተንክራይ ወቀይ ለአውቄት ክርን
ገቢል፡ እብ ከአፎ አንበተት፡ ምን አየ
በቅለት? ፈሰሮት እግል ኖሱ ዐቢ ተፋሲል
ወሐብሬ ለተአትሐዝያ ተ። ክርን ገቢል
አሰልፍ ክምሰል ፍክር ዐለት፡ ሰውረት
ኤረትርየ ናይ ኖሰ ሬድዮ እግል ለሀሌ
እለ ምን በዲር ልትበሀል ለዐላቱ። ላኪን
ሕሩር ምድር ወሳብት ድጌ ወካፊ ኣላት
ይዐለ። ክምሰል ፍክር ላኪን ምን ረዪም
ወክድ ለዐላ ቱ። እሊ ጀብሀት ሸዕብየት
ተሕሪር ኤረትርየ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርያመ ክምሰልነ
እንዴ ሐስበው ወእንዴ በድረውነ
ትራንስሚሽን እምቡታም ዐለው። ላኪን

ምን ባሕ እት ፈሕ!
ኢሳምን ወኢአምዕል ሽብብ እንዴ ቤለ
ረምሸ።
ለዲብ ጀብሀት ሸዕብየት ለዐለ
እዕላም ወደዓያት ላኪን፡ መአከብ
ወመከምከም ቱ። እሊ ህዬ አባይ እግል
ልርከቡ አው እንዴ አስረ እት ሐብስ
እግል ልክረዩ ለኢቀድር መሻቀዪ ሰበት
ገብአ ለሕርያን ወለደቅብ ህቱ ቱ።
ሬድዮ ክርን ገቢል ኤረትርየ ዲብ
ሰነት 1979 ሐቆ እንሰሓብ እስትራተጂ
ዲብለ ዐለ ወክድ፡ እግለ አሰልፍ
ክምሰል ፍክር ለዐለ እብ አመተ
ኢተአመረት እት ፍዕል ወዐለ። ለእብ
ሰበት መአምበት ክርን ገቢል ለዐለ
ዮም እግል ትዳግም እቡ ደአል አው
ሐካኪቶ ቱ ለመስል። ላኪን ሐካኪቶ
ኢኮን፡ አማን ቱ።
ቀደም እሊ ወክድ እሊ ዲብ ፈሕ
እት ሕነ ክምሰል ከረ መሕተ በህለት
ሸራረት ላቱ ወብዕድ ለትፈናተ መናሺር
አው ክቱብ ልጠበዕ ዐለ። ቅስም ጥባዐትነ
ህዬ ዲብ ለአሳድር ልሄርር ዐለ። ላኪን
ክርን ገቢል ምን ፍክር እንዴ ሐልፈት
እብ ከአፎ ዲብ ፍዕል ወዐለት እተ
ልብል ሰኣል እብ አማን ምስትንክር
ወዐጃይብቱ እግል ልትበሀል ቀድር።
ቀደሙ ቅዋት ሸዕብየት እት ህሌነ
ዑስማን ሳልሕ ሰቤ ምን ማርኮኒ ሐቴ
ትራንስሚሽን ራድዮ እግል ልትዛቤ
250 አልፍ ዶላር እንዴ ትበሀለት
ቀሌት እቱ ከአዝመ ምነ። እተ ወክድ
ለሀይ ላኪን ሬድዮ ምን ትትረከብመ፡
አራዲ ሕሩር ልግበእ ወሳብት ድጌ
ሰበት ይዐለ እተየ እግል ትውተደ?
ሞባይል በህለት መትሐርካይት እንዴ
ገብአትመ ምን አካን ዲብ አካን እግል
ትግዐዝ ወትንከስ መዋሰላት ይዐለ
ወእስቤራት።
ሰበት እሊ፡ ክርን ገቢል እምበለ

ለህሌነ ለንየት ወዐሸም ሌጣቱ ለዐለ
ዲኢኮን፡ አርደት ጣፍሐት እለ ይዐለት።
ሐቆ ተሕሪር መዳይን ዎርዎሮ ጸገም
ገብእ ዐለ። ላኪን ሸዐብ ልቡ ዕሙም
ምኑ ዲብ እንቱ ሬድዮ እግል ትዛቤ
ወእሽትራካት አትፋግር እግል ቲበሉ
ክሉ ረአሱ ኢገብእ። ምናተ ጀብሀት
ሸዕብየት መሐጠት እዛዐት እግል
ተአስስ ትጻገመት። ምናተ ለጸገም ዲብ
ሬድዮ ሌጠ ለአተንከበ ይዐለ።
ራድዮ እንዴ ተከልነ ትራኒስሚሽን
እንዴ አንበትነ ክርንነ ዲበ ትትበጸሕ
እግል ነአብጼሕ ቀሊል ሽእ ኢኮን ለዐለ።
እሊ ህዬ፡ መታክል ወተሐዲ ዐቢቱ
ለዐለ። አግደ ወናይ እስትንቡረት ህዬ
ለመሻቀዪ ወእግሉ ለትገብእ መቅድረት
አዳም እግል ኖሰ ቀላል ይዐለት። ክሉ
ሽእ ስዱድ ቱ ለዐለ። ሰበቡ ሬድዮ
ትተወበት ምንገብእ እብ ምን እግል

ትትመቃረሕ ቱ! ዲብ ክእነ ፍክር
እት ህሌነ፡ እንሰሓብ ሰበት ዐሬነ፡ ለዐለ
እግልነ ናይ መራክዝ ራድዮ እትሳል
እብ ሰበት ናይ ትራኒስሚሽን ልግበእ
ወራድዮ እግል ልባስር አው እግል
ልሽቄ ልትሐሰብ ዐለ።
እተ ወክድ ለሀይ ልዘረኒ፡ ዲብ ፈር
ወንተር 1979 ዲብ መደት እንሰሓብ
አው ዲብ ግርበት ሰነት 1978 ዐፍሽት
ብዙሕ ምን ካርጅ ማጽእ ዐለ። እሊ

ለዐለ ሬድዮታት እትሳል እንዴ
ተሐበረው ዲብ ክእነ ፍረክዌንሲ
(FREQUENCY) በህለት ሞጃት፡
እት ክእነ ሳዐት ሬድዮ እንዴ ወለዐኩም
ለእነሽሩ ሐልየት ስምዖ እግልነ
እንቤሎም። እብ ክእነ ሓለት እብ
ትሉሉይ ዲብ ነሐብር እብ ዶልዶሉ
ረድ ፍዕል እግል ንርከብ ቀደርነ።
አሰልፍ ምን እምሀሚሜ ሰምዐናሀ
ማሚ ልብሎ። ሄየእ! እምሀሚሜ
ሐቆ በጽሐ እላመ ሐቴ ምስዳር ገጽ
ቀደምተ። ሐቆሁመ ምን ከበሰ ቅብለት
ምን አስመረ ሰምዐናኩም ማሚ
ለትብል ልእከት መጸአተነ። ማሸአለ

ህዬ፡ እግል ቅስም ሬድዮ ወሲግናል
እንዴ ትበሀላ ቱ ማጽእ ለዐለ።
ለወክድ ለዲቡ ሸቁ ለዐለው ከረ
ስምኦን ወሽሂድ ምሕረትኣብ ለዐፍሽ
እግል ልፈቱሹ አስተብደው። ዲብ
ፈትሾ ሐቴ ከርቶነት ለትመስል ኣለት
እት ምግብለ ዐፍሽ ጸንሐቶም። ለረክበወ
ሰንዱቅ ለትመስል ኣለት ምን ረአወ፡
ሬድዮ ትራኒስሚሽን ለልብል ክቱብ እት
መቅጠነ ላጥእ እተ ረአው። አልምህም
ለጅማዐት እግል መስኡሊኖም ‘ምስለ
ማጽእ ለህለ አግርበት ሐቴ ሬድዮ
ትራኒስሚሽን ጸንሐተነ’ እንዴ ቤለው
ሐበረው። እለ ህዬ ሬድዮ እትሳል አው
ሬድዮ ሀለው እንዴ ኢትገብእ
ትራኒስሚሽን ተ።
ግረ እለ አምጽእወ
ትበለው። መጽአት ህዬ። ስሜታ
አስክ እለ እዘከረ ሶመርካምፕ
(SOMMERKAMP)
ትትበሀል። ኣውት-ፑት ትወዴ።
ሐድ 250 ዋት ተገብእ። አዜ
እለ እብ አማን ሬድዮ ገብአት
ምንገብእ ንጀርበ እንዴ
ትበሀለ ምሕረትኣብ መጽአ
እበ። ክሎም ክምሰል ገንሐወ ላኪን ‘ሚ
ሒለት በ? ምን እለ ፈሕ ለኢተሐልፍ’
ለልብል ረአይ ዐለ እሎም። አልምህም
ጅህድ ገብአ፡ ለኣንቴነ በህለት አርየልመ
ጠወረው። ለተክኒካይ አሽየእ እንዴ
አትሳነውመ ደማን ይዐለት እለ። ምናተ
ወለ አስክ እምሀሚሜ ምን በጽሕ እግልነ
ለዲቡ ህለ አጅህዘትነ እግል ልስመዕ
ቀድር ወለ ዲቡ ለህለ ሸዐብናመ እግል
ልሰመዐና ቱ ትበሀለ።
ግረ እሊ ጸገም ወብስር እሊ
ሽሂድ ምሕረትአብ እንዴ ትሰርገለ
ገሌ አትሳናይ ክምሰል ወደ እተ፡
እሊ ግራብ እሊ ንጀርቡ ትበሀለ።
ትራኒስሚተር ክምሰልተ እንዴ አከደው
ህዬ መቅደረተ ሐቴ ኪለዋት ቱ።
ላኪን እብለገብአ ኣንቴነ እንዴ ወዴነ
ንጀርበ እንዴ ትበሀለ ተከለት። እተ
ወክድ ለሀይ ለዲብለ ትፈናተ አካናት

እትለ ሐቆ በጽሐት ላተ አስመረ እግል
ትእቴቱ ማሚ ትበሀለ። ላኪን ድራሳትነ
እግል መደት ወሬሕ ወሰር እሙር
ስዖታት FREQUENCY እት ሕዱድ
ወቅት ሐልየት አትሐለዮት ተአንበተ።
ምኑ እንዴ ሐልፈ ምን ግብለት ባካት
እምባሶይረ ሰምዐናኩም ለልብል ከበር
በጽሔነ።
ክሉ ‘ሰምዐናኩም ሰምዐናኩም’ ሌጠ
ልብል ሰበት ዐለ፡ ሕነ ህዬ ስምዐት ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ ወዳሐት ወሰፋየት
ናይ እለ ኣለት ከአፎ ሰምዐኩመ?
ክምሰል እንቤሎም ዋዴሕ ለልብል
በሊስ ሀበውነ። እብ አማን እለ ሓጀት
እለ ዐጂበት ተ እንዴ እምቤ ሰአየትነ
ምን ወክድ ዲብ ወክድ ዲብ ወስክ
ጌሰት። ምን ሐዲስ ሱዳን ትሰአልነ፡
ምን ፖርሱዳን ወሰዋክን ሐቆሁመ ምን
ገዳረፍ ‘ሰምዐናኩም’ ለትብል ልእከት
በጽሐተነ። አዜ እሊ ሰእዮብ ዐቢቱ
ሬድዮነ ሕዱድ ተዐዴት በሀለት ቱ፡
ሰእየትነ ርሽመት በጽሐት። ግረ እሊመ
ምን ናይሮቢ ከበር መጽኤነ። ናይሮቢ
በጽሐት ምንገብእ አስክ ግብለት አቶብየ
እግል ትብጸሕ ምሽክለት ክምሰል አለበ
ህዬ አከድነ።
ሐቆ እለ ከላስ ገድም ሬድዮነ አስክ
እሊ ለትበሀለ ድዋራት ሐቆ በጽሐት
ንዳሌ እንዴ ትበሀልነ እት አካን
ሳብተት እግል ንትከለ ዳሌነ። እብ ክእነ
ህዬ በራምጅ እንዴ አፍገርነ አሰልፍ
እብ ዐረቢ ወትግርኘ ነአስተብዴ እንዴ
ትበሀለ ቀራር ነስአነ። እግል መዳሊት
እንዴ ትበሀለ ህዬ ምስል እጅትመዕ
ወዴነ። እተ እጅትመዕ፡ ተአነብት እት
ህሌት ሚ ኒበለ ተበሀለ። እብ ሰበት
ስሜታመ ንቃሽ ትሩድ ቀንጸ። ክእነ
ኒበለ፡ ክርን ጀብሀት ሸዕብየት ኒበለ፡
ክርን ሰውረት ኤረትርየ ኒበለ እት
ንትበሀል፡ እት መክሐደ አቴነ። ሐሬ
ላኪን ምን ምግብነ እሊ ሐሰንሸሪፍ
እዴሁ እንዴ ሀረሰ ‘ያኪ ሶተልጀሚር
አልኤረትየ፡ በህለት ‘ክርን ገቢል
ኤረትርየ አፎ ይእንብለ’ ክምሰል ቤለ
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ከላስ ክሊነ ለዘዐት ለዘተ አዳወርነ
ወትከበትናሀ ወምን እሊ ወክድ እሊ
ወሐር አስክ እሊ ሃድል ዮም ስሜተ
ክርን ገቢል ኤረትርየ ገብአት።
ክርን ገቢል ኤረትርየ ህዬ ምን ዮም
01-01-1979 እንዴ አንበተት ዲብ
ታሪከ እግል ክልኤ ምዕል ለትሰረረተ
እንዴ ኢተአትካርም እበ ትወቀለ ጀላል
ወሱሰት ተአተላሌ ህሌት። እንዴ ቤለ
ለዲብ መአንበት ክርን ገቢል ለዐለ
መታክል ወአስቡር እብ ከአፎ ክምሰል
ትፈተሐ ሓከ እግልነ አሰይድ ባዱሪ።
አማንቱ፡ ክርን ገቢል እሊ አሰይድ
ባዱሪ ለቤለዩ መታክል ወተሐዲ እንዴ
ተዐሮሬት ሄለል ወሬሕ ሐቴ ናይ ሰነት
1979 እት ፋሕ ተአሰብዴ እት ህሌት፡
እብ ክልኤ ህግየ ዐረቢ ወትግርኘ
አንበተት። ሐቆሁ እብ ዶልዶሉ ዐሸም
ሸዐብ ኤረትርየ እግል ተአርሄ፡ ትግሬ
ወዐፈር ወሰከት፡ ክምሰልሁመ፡ ሸዐብ
አቶብያመ ክርንነ ወንዳልነ ጀላብ
እግል ለኣምር እንዴ ትበሀለ እብ
ህግየ አምሐርኘ አንበተት፡ እት ሰነት
1987 ህዬ ህግየ ኩናመ ወሰከት።
እሊ ልትበሀል እት ሀለ ክርን ገቢል
ስዑባት ብዙሕ ተሐመለት። እት
ሐንቴ ዕጨይ ወድበዕ ክምሰልሁመ
ዲብ ከርስ ምድር ለተሐፈረ ከናድግ
እንዴ ገብአት ክርንተ ወቀለት። ለዲብ
ፈሕ አስተብዴት ክርን ገቢል፡ እብ
ሰበብ እንሰሓብ እስትራተጂ፡ እግል
ሰለስ ምዕል እንዴ አትካረመት፡ ዲብ
ዐምበርበብ ቴንደተ ተክለት ወነሸረተ
ሓለፈት። ምኑ አስክ አራግ ነክሰት።
ምን አራግ ዐምበርበብ አቅበለት፡ ምን
ዐምበርበብ ዐሬርብ ወእብ ፍንቱይ
ረአስለ ሻንን ደብር ሀገር እንዴ ዐርገት
አስክ አምዕል ሕርየት እት ሕሩር
አራዲ ኤረትርየ ክርንተ ወቀለት።
ምኑመ ነቅፈ እግል ትእቴ ዲብ ትዳሌ
ሕርየት ሰበት መጽአት። ምስል ሕርየት
አስመረ ዔረት። ዲብ አስመረት ህዬ
ታርፍ ለዐለ ሀገጊት ኤረትርየ እንዴ
ወሰከት ዮም እበ ሴዕ ሀገጊትነ ትትሃጌ
ህሌት።
ምን ሕበዔ ወአንጎጋይ እት ከደን
እንዴ ትባለሐት ህዬ፡ እት ረዋሺን
ሰክነት። ምን አናሎግ ዲብ ድጂታል
ተዐዴት። ምን ሸውሸረት ወቅርብ
ህዬ ዲብ ሳተላይት እንዴ አቴት ምን
ቀበት ዐድ እንዴ ሐልፈት አብሑር
ወምሒጣት እንዴ ተዐሮሬት እት ክለ
ዐለም መጦር ክለን እዛዓት እንዴ
ትረተበት ልእከተ ተሓልፍ ህሌት።
ሐምዴ እግል ረቢ ወእግለ እብ ከም
ጅርበት ወብስር ምን ባሕ እት ፈሕ
እንዴ አስተብደው እትለ ደረጀት እለ
ለአብጸሐወ ፍራስ-ምሔርበት።
ገጽ

5

ሰነት ሐዳስ ምስል ነቲጀት ሐዳስ

መርሐባቦም
አውኪራም
ከአፎ አስመንክም። ሰነት ሐዳስ
ከአፎ ትከበትኩመ እንሻለ ሰነት
ኬር ወበርከት ወሰነት ሰላም
ወዓፍየት ሊደየ እግልክም። ሰነት
ዲበ ትፈርሖ ወዲበ ትነጅሖ፡
ሰነት ወቀይ ወፍሬ፡ ሰነት ዐማር
ወከማል ሊደየ እግልክም እንሻለ
ውላጄ አውኪራም።
ኣሚን አቦትነ ዳፍአት፡ ሰነት
ሐዳስ ሰኒ ፋርሓም ወልዉቃም
እት ሕነ ትከበትናሀ። ቀደም
እለ ለዐለ እግልነ አፍካር እኩይ
ወፍገሪት ሐዋኒት እንዴ አስኔነ
እብ ተአስትህል እግል ንክደም
ዲበ ወፍሬ ፋሪ ናይ ወቀይነ እግል
ንብተክ ዲበ ናውያም ህሌነ።
ነወየ
እብ
አፍ
እንዴ
ኢትገቢእ እብ ፍዕል ገብአት ምን
ገቢእ ቱ ለፍገሪት ትትረከብ ምነ

ሐናኒት

ምን
መጀለት
“ማእዘር”
ለረክብናሀ እብ ክሱስ ሐናኒት
ለትሀድግ
መዐሉመት
እግል
ንቀድም እግልኩም።
ሐናኒት ዲብ ደምቀተ ምን 100
ወለዐል ዕንታት ህለ እግለ። ከባደት
ሜዛነ ህዬ፡ 001 ሚሊ ግራም
ትገብእ። 48 አንያብ ወሰለስ ልብ
ህለ እግለ። እሎም ሰለስ ልብ ለዎሮት
ምግባይ ገብእ እትህለ፡ ለክልኦት
እብ እንክር ደነብረ ልትረከቦ። ክል
ልብ ህዬ ናየ መሐጠት ንድአት
ወመትከባት ናይ ደም ህለ እግለ።
እምበል እሊመ ሐናኒት ለለአትሐዝየ

ደም እግል ትምጸጽ ለትትነፈዕ እቡ
አብሳር ህለ እግለ። ለደም ህዬ እብ
ኑዕየቱ ወቅያሱ እንዴ ኢገብእ፡ እብ
ሐፋነቱ ተሐርዩ። እምበል እሊመ
እለ ክልቀት ንኢሽ ለለአትሐዝየ
ደም እግል ትንሰእ እግለ ነፈር
እሰልፍ በንጅ ትጠልቅ ዲቡ። እንዴ
ኢልትአመሩ ህዬ ደሙ ትስሕብ።
ለደም ክምሰል ነስአት ሐቆ ክልኤ
ሳንየት ለንኩሽ ነፈር ምን ገሮቡ
እግል ልወርክየ ወስወስ ልብል።
ሰበት እሊ እለ ሕንከቶተት ክልቀት
ብዞሕ መትደጋግ ለልአትሐዝየ
በዐል አከይድስ ተ።

አምዕል ሐቴ ዎሮት ነፈር
እት ዐዳገ ንዋይ እንዴ አተ እግል
ልትዛቤ ከልል ዐለ። እንዴ ገኔሕ
ህዬ ዎሮት ነፈር መደፍ ገናድ
ጻብጥ እት እንቱ ጸንሐዩ። እግለ
መደፍ እንዴ ልትሐዋረር ህዬ፦
“እሊ መደፍ ከምቱ?”
“2500 ቱ ንስኡ።”
“አላ---! መደፍ ሰኒ ግሩም ቱ።
ለሽብሩ ወለአስዑዱ ከአፎ ገዚፍ
ቱ?”
“ኣቤ፡ ሰኒ ርሹድ ቱ፡ ንስኡ።”
“ኣክር ከም ትብሉ?”

አውኪራም። እለ ዮም ትነውወ
ለህሌክም ነወየ ደዓም ክእኒ ክም
ዮም ትነውወ ዐልክም። ምነ
ደዓም ለበይአኩም ገለድ አው
ክሉ አው ለበዝሐ ምኑ ዲብ ፍዕል
እውዑላሙ ህሌክም ምን ገቢእ፡
እላመ ናይ ዮም ዓመት ነወያክም
ረቢ እግል ልስዴክም እባቱ።
ሰበት እሊ ሰነት አጀደድነ እንዴ
ኢገቢእ ለወቀይክም ዲብ ፍዕል
እግል ትተርጁሙ ሀለ እግልክም።
ሐሬ ህዬ ሰነት ምን ሐቴ አምዕል
ወዎርት ሸሀር ትትአንበት። ምን
እሊ ሸሀር ሐቴ እንዴ አንበትክም
ዐስር ክልኦት ወሬሕ ብክም።
እሊ ክሉ ለእግል ቲደዉ ትነዉ
ህሌክም አፍዓል ምን እሊ ሸሀር
ሐቴ እንዴ አንበትክም ዲብ
ዐመል አውዐልኩሙ ምን ገቢእ
ዲብ ኣክረቱ እግል ተአብጽሕዉ

ለከርዐክም
አለቡ።
ምናተ
ደሐንቱ ዐሬ እቡ ዲብ ትብሎ
እለ ሰነት አሽሁረ እንዴ ዐለበት
ክባባይ ገብአት ምን ገቢእ ነወየ
ዲብ አፍ ትትባተክ ህሌት በሀለት
ቱ። ሰበት እሊ ለእግሉ ትበይኦ
ገለድ ፍሬሁ እግል ትርከቦ፡ ምን
አዜክም እብ ፍዕል አንብቶ።
እንትም ለደረሰ ህዬ ሰነት 2017
ለትሳርሖ እቡ ወሰነት 2018
ለትትከበቶ እቡ እምትሓን ሰርሰነት ክማም ጋቢእ ዲብክም ሀለ።
ከዲብ ሰነት 2017 ለዘርአኩሙ
ዘርእ ነቲጀት ናጅሐት እግል
ትርከቦ ምኑ መዳሊትክም ትረዶ።
እንሻለ ሰነት ሐዳስ ለፈዳብያም
ምነ ቀዳሚትክም ለሔሰት ነቲጀት
ወለ ድሁራም ዲበ ትወቀለት
ደረጀት ትትወቀሎ ዲበ ሊደየ
እግልክም።

አጥዐሚቶ
“2000 እግል ሀበካቱ ንስኡ?”
“ያረይ እሊ መደፍከ እበ
ሕውዝ እብ ዎሮት እያድ በሽል!
መደፍ ደሐን ኢኮን!”
“መልሀይ አፎ ዲብ ሐምዴ
ሌጠ በጠርከ ንስኡ?”
“ምነ ክልኤ አልፍ ከም ትከሬ
ምንዬ?”
“1500 ሀይበካቱ ትትዛቤ
ገብአከ ምን ገብእ!”
“ወላሂ እሊ መደፍከ እብ አማን
እግል ሰብዐይለት ገብእ! ለስጋሁ
እበ ተካመት፡ እበ ሕውዝ! ዛቱ

አብሸሎት ኢልሐዜ። ለበረይ ናዩ
ጢሾ መልእ!”
“አማንካ ቱ! እትለ ዐዳገ አክል
እሊ መደፍዬ ይህለ! እብ 1000
ነቅፈ እግል ሀበካቱ ንስኡ።”
“መደፍከ ሰኒ ርሹድ ወመፈተይ
ቱ። ምናተ፡ አነ አዜ ይእነስኡ!”
“አማንካ ቱ! እንተ እብ አየ
እግል ትንስኡ። ለመደፍ እብ
ብጣሩ እት ህለ ስጋሁ፡ ክሙንየቱ
ወዓጭሞታቱ ክሉ በልዐካሁ
ማሚ!

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት

አፍ ለልትመጭመጭ
እቡ ፌሻይ

መመጭመጪ አፍ፡ አፉነ
ሰኒ እግል ልጼኔ ንትነፈዕ እቡ።
ድድ አንፋስ(ጀራሲም) ለቦም አፍ
ለልትመጭመጭ እቦም ፌሸት
ህለው፣ ኣልኮል(ክሑል) ሰበት
ብዲቦም ላኪን አጀኒት እግል
ልትነፍዖ እቦም ኢወጅብ። ሰበቡ
ህዬ አፍ ለልትመጭመጭ እቦም
ፌሸት አጀኒት ሰበት ልውሑጦም
መደረት እግል ለአጅሩ ዲቦም
ቀድሮ። ከእብለ፡ ምን ስስ ሰነት
ወተሐት ለዕምሮም አጀኒት እግል
ልትነፍዖ እቦም ኢወጅብ። አፍ ጅነ
ጸኔ እኩይ ሐቆ ወደ ላተ፡ አረር/
ረክስ ወሪድ አው አንያብ እግል
ልግበእ ሰበት ቀድር ዲብ ሐኪም
እንዴ ጌሰ ከሽፍ እግል ልውዴ
ለአስትህል።
መመጭመጪ አፍ ሐኪም ሐቆ
ቀረራ ቱ ሌጠ ጅነ እግል ልትነፈዕ
እቡ ለቀድር። አጀኒት አንያቦም
እብ ነዳፈት እግል ልጽቦጡ ወምን
ጀራሲም ሕር እግል ልግበእ ክልዶል እግል ልመዩጹ ወጅብ።
መትፋቀዲ

1. ግርዝ ሕጽቤ አፉሁ እግል
ልልመድ እበ ትትቀደረነ አንያብ
እግል ለአብቅል ዶል ለአነብት
ፍርሸት እግል ለአንብት ወጅብ፡
2. መየጾት አፍ አንደፎት
አፍ ክምሰል ለመድ አሰቦሕ ወሐቆ
ድራር እግል ልግበእ ወጅብ፣
3. ዋልዴን ጅናሆም እብ
ዋጅብ ፍርሸት ወዴ ክምሰል ሀለ፡
እግል ሐኪም እግል ለአክዶ እግሉ
ወአስክ ስስ ሰነት ወዴ ኖሶም እግል
ልታብዕዉ ለአስትህል፣
4. አንደፎት
አፍ
ምን
ልውሕድ ምን ክልኤ አስክ ሰለስ
ደቂቀት እግል ልግበእ ወጅብ።
ለትነፍዐነ እበ ፍርሸት ሰለስ አው
አርበዕ ወሬሕ ክምሰል ወዴት
እግል ንቀይረ ወጅብ፣
5. ግርዝ አክል ሐበት ዐይነዐተር ምን መዕጁን እግል ልትነፈዕ
ሀለ እግሉ፣
6. ጅነ ወድ ሐምስ ሰነት
ክምሰል ገብአ አፍ ለልአነድፍ
ኬጥ/ግድ እግል ልትነፈዕ ወጅብ፣
7. ቀደም ውላድ ስስ ሰነት
አጀኒት መመጭመጪ አፍ እግል
ልትነፍዖ አለቦም፣
8. ጅነ እት ክል ስስ ወሬሕ
ከሽፍ እግል ልውዴ ወጀብ።

መፋርቅ ለደብእ ቀመማት
(Sealants)

መፋርቅ ለደብእ ቀመማት
አንያብ አጀኒት እግል ኢልአሽዕሽ
እንዴ ትበሀለ እበ መምልኢ አንያብ
ለሸቅየ መአሰሳት ዲብ ዐዳገ
ለልትረከብ ስኒ ኔፍዓይ ቀመም
ቱ።
አሽዐሾት አንያብ እብ ፍንቱይ
ዲብ አልሓይ-ቀደም ወአልሓይሐር ናይ አጀኒት እብ ቀሊል
እግል ልትጠወር ቀድር። ሐድ
80% አሽዐሾት አንያብ ነበረ ዲበ
እንመጭር እቡ አንያብ ልትከለቅ።
ሰበቡ ህዬ ነብረ ለእንመጭር እቡ
አልሓይ መፋርቅ ወመጣሜዕ ሰበት
ለህሌ ዲቡ ወእግል ተአንድፉ
ህዬ ምሽክለት ሰበት ቱ፡ ባክቴርየ
ልትከለቅ ዲቡ። እሊ ባክቴርየ
እሊ ተራሪፍ ነብረ ወዐከር እንዴ
ትነፍዐ አሲድ ሰበት ሸቄ ኢናመል
ለልትበሀል ለዓላይ መገልበብ ናይ
አንያብ እንዴ በልዐ መጣርቅ
ከልቅ።
እሊ
እግል
ኢልትከለቅ
መስከብ ባክቴርየ ላቱ አካናት ቆሪ
ወመፋርቅ ለመልእ ቀመም እንዴ
ትነፍዐከ ባክቴርየ ክምሰል ኢሰክን
ዲቡ እንዴ ወዴከ አሽዐሾት ክምሰል
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ልትከረዕ ትወዴ።
መምልኢ እብ ሰብ መቅደረት
ዲብ አንያብ ለለጥእ ነዲፍ አው
ህዬ ሸግራይ ፕላስቲክ ቱ። እሊ
ዲብ አልሓይ ቀደም ወአልሓይ
ሐር ለለጥእ እት ገብእ፡ ተራሪፍ
ነብረ
ወዐከር(ዐከር)
ክምሰል
ኢልትአከብ፡ አሲድ ህዬ ክምሰል
ኢልትሸቄ፡ አንያብ እብ አሲድ
ክምሰል ኢልትደመዕ ወዴ። አንያብ
እግል ኢልአሽዕሽ እግል ወቅት
ረዪም ናይ ዳፍዖት መቅደረት
ህሌት እግሉ። ሰበት እሊ አሽዐሾት
አንያብ እግል ዳፍዖት ለሔሰ
ዴብኣይ ቀመም ቱ። አንያብ እንዴ
ኢልአሽዕሽ እግለ መፋርቅ ወቆሪ
አካናት እብ ሲለንት ለልትበሀል
ቀመም ምልአት ኔፍዓት ቱ።

ሲለንት እብ ከአፎ
ልትመለእ?
እሊ ቀመም እሊ እግል ትውደዩ
መረ ቀሊል ገብእ እት ሀለ፡ እግል
ክሎም አጀኒት እግል ልግበእ
ወጅብ። እሊ ቀመም እሊ ውድየት
ለኢልአመጽጽ ወብዞሕ ሐኪክ
አንያብ ለኢልሐዜ ወቀይ ቱ፣
• ሐኪም አንያብ እግለ ኒብ
ሽሙይ ለአነድፈ፡ ሲለንት እግል
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ልግበእ ዲበ ለአትዳልየ፣
• ሲለንት ዲብ አካናት ቆሪ
አው መፋርቅ ልትመለእ፣
• እሊ
መረ
ሻፍግ
ወለኢልአመጽጽ ገብእ እት ሀለ፡
አንያብ እብ ዋጅብ ሐቆ ትመልአ
ለእንመጭር
እቡ
መቅጠን
አልሓይ-ቀደም ወልሓይ-ሐር እግል
ኢልአሽዕሽ ምእት ምን ምእት
ዳፌዕ፣
• ሲለንት
እንዴ
ሐቀ
እግል ልትከለስ ሰበት ቀድር፡ ዲብ
ክል ከሽፍ እግል ልትገነሕ አው
ልትፈተሽ ለአስትህል፣
• ሲለንት እግል መደት
ሰለስ አው አርበዕ ሰነት እግል
ልጽነሕ ቀድር፡ ሐቆ ሐቀ ህዬ
እግል ትበድሉ ትቀድር።

ሲለንት ሚ ዶል ገብእ?
ጅነ ባካት ወድ ስስ ሰነት ገብእ
እት ሀለ በህለት፡ ለናይ ሰልፍ ለሔዕብ ዶል ትበቅል ገብእ።
ለበዝሐ አሽዐሾት አንያብ ዲበ
ለእንመጭር እቡ ገጽ አንያብ
ሰበት ጀሬ፡ ሲለንት አግደ ዲብ እሊ
ባካት እሊ እግል ልግበእ ለአስህል።
ሲለንት እተ ዶሉ አንያብ ክምሰል
በቅለ ሐቆ ገብአ አሽዐሾት አንያብ
እግል ልትከረዕ ቀድር።
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መታሕፍ ወምጅተመዕ፡ ተጃርብ መትሐፍ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ

አትፋዝዖት ሸዐብ እት ቅሮረ፡
መታሕፍ
መካስብ
እግል
ልጃቅፍ
ለኢሰትት፡
ውርስ
ሰዋልፍ ምጅተመዓት ወድዋሮም
እንዴ ጀምዐ ሕፍዝ ለወዴ ወለ
ልአክብ ቱ። ክምሰልሁመ እግል
እሊ ውርስ ቀዳምያም ላቱ ኣሳር
እግል ዓፊ እንዴ ቀደመ እግል
ድርሳት፡ ብሑሳት ወመትረይሖት
ምጅተመዓት አውለውየት እንዴ
ሀበ ለከድም ቱ። እግል ክድመት
መጅተመዓቱ ለተአሰሰ መአሰሳት
ምጅተመዕ ቱ መታሕፍ። እሊ
ለእት ሰነት 1989 እት 16ይ
ዕሙማይ ወዐለ እድንያይት ቤት
ጎማት(ምክር) መታሕፍ ለትሳደቀ
እቱ፡ ሀደፉ ዐባይ መዐነት ለእት
ለትፈናተ ክፋላት እለ እዲነ ለህለ
መታሕፍ ለሸሬሕ ቱ። እት ዐድነ
ኤረትርየ ለህለ መታሕፍ ምጅተመዕ
ኤረትርየ እግል ታየኖት ተጃርብ
መትሐፍ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እትሊ ክቱብ እሊ ቃርብ
ህለ።
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ፡
እግል ክሉ ምዕራፋት ታሪክ ወድ
አዳም ለወክል ኣሱር ለመልክ፡ ናይ
ዓዳት (ለመድ) ወጠቢዐት ብዝሔ
ጅንስ ለወክል ታጅር አቅሊም

ተበርዓት ኣሳር ለመድ እብ ሸዐብ

ቱ። ክምሰልሁ ሰበት ገብአ እትሊ
አቅሊም ለልትረከብ ታርፌታት
መትሐፍ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እግል ልትፈተሕ አግደ
ሒለት
ለገብኣቱ።
መትሐፍ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
እት ሰነት 2000 እት 10ይት
ሰነት ዝክረት ዐመልየት ፈንልቅ፡
እግል ጠቢዐታይ ወቅዱም ናይ
ዓዳት ታርፌታት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ እንዴ አመመ ለበገኣ
ቱ። አስክ እለ እተ ሐልፈየ 20
ሰነት ወራታት እሊ መትሐፍ
አቅሊም እሊ፡ አግደ እት መሻረከት
ምጅተመዕ ወሴድየቱ ለተንከባቱ፡
በርናምጅ ሕፍዝ ወአትፋዝዖት
ምጅተመዕ እቱ እንዴ ረከዘ ከድም
ጸንሐ ወህለ። እግል እሊ ፋይሕ
በራምጅ እሊ እት ጌማም እንዴ
ኣተ፡ ተጃርብ መትሐፍ አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ምስል ሸዐብ
ለቡተ ዕላቀት እትሊ ክቱብ እሊ
ሽሮሕ ህለ።
ዕላቀት
መታሕፍ
ወምጅተመዓት ጅህድ ትሩድ
ለልሐዜ ወፋይሕ አትፋዝዖት
ለትሐዜ ወራት ተ። ምጅተመዓት
ምን መታሕፍ ለረክቡ መካስብ

ዐቢ ገብእ እት ህለ፡ መታሕፍ
ህዬ ምስል ምጅተምዓት ምን
ቅሩብ እብ ክድመት ብዝሔ ጅንስ
ለልሐብር ታርፌታት ምጅተምዓት
እብ እርየት እት ዕፌ ቀደሞቱ፡
ለትመቅረሐት ዕላቀት መታሕፍ
ወምጅተመዕ ፍጥረት፡ እት ፍንጌ
ሰብ መቅደረት እሊ መጃል ወክል
ክፈል ምጅተመዕ ናይ ንቃሽ አሳስ
እንዴ ከረ ለልትጠወር እት ገብእ፡
መታሕፍ እሊ እት መዓል እግል
አውዐሎት ለአመመ ሀድፍ እግለ
ለሀሌ እግሉ ቡ።
ለትፈናተ
ሰሚናራት
ወተአሂላት እንዴ ነዘመ፡ ሸዐብ
እት መታሕፍ እንዴ መጸ
ለልትሐዜ
ክድመት
እግል
ልርከብ ከዲም ወእት ለትፈናተ
ድዋራት እንዴ ተሐረከ እት
ለትፈናተ ታርፌታት ብሑሳት
እግል ሊዴ ወክም ዐባይ ምህመቱ
እንዴ ነስአየ እብ ትሉሉይ እግል
ልትከደም እቱ ለቡ ጋር ቱ።
መትሐፍ ኣሳር አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ እተ ሐልፈየ ሰኖታት፡
ምስል አማን ለአቅሊም እንዴ
ትጻበጠ ምን ቅብለታይ እንክር
እሊ አቅሊም እንዴ አንበተ አስክ
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ምን ሔልየት ዐድ ተክሌስ ላቱ መስመር ወድ ገዳይን፡ እሲቱ ክምሰልሁ
ፈቂራይት ሰበት ገብአት አጊድ እግል ትቅነጽ እንዴ ቤለ ክእነ ሐለ
እግለ፡
ሐሶሲ ዎ ሐጀ ፋዝዕቱ ለፌደ
ለመዐጉጅ ወለከባሪ መምበ ወለወሬዘ
እት እዲነ ለተገብእ ዲብ አልኣክረ ግጤ ተ
እሳት ጻለም እንፈርህ ባሮት እብ ለልሜተ
ጽልመት ቀብር እንፈርህ አክል አክል ለሕዴደ
“መን ረበክ” እንፈርህ ሼጣን ለአግሁ ሽቴተ
ስራጥ ጻብጥ እንፈርህ ከልኤ ገብእ ለኬደ
ላሊ ለኬረ ምን ቀርበ ለሸዋጢነ ምን ጌሰ
ኢወደየ ዲብ ህለ ኢረክበ ክም ጌሰ።
እንዶ ትጋሜነ ንዒ ዎ ሐጀ እንስከብ
አፎ ለሞት ኢትፈቅዲ ምሴት ለእለ ንትወረብ
አፎ ለስራጥ ኢትፈቅዲ ለሽክነ በነ ትትገረብ
አፎ ለእሳት ኢትፈቅዲ ለማዳለ አልጀሀነብ
እሊ ምድር ንሕደጎ ሴመ እምበል ንትከለብ
ሕጀት እንዶ ወረድነ ዲብለ ሰብአ ንትዐለብ
ለኢወደወ እት ህለው ፈንጎሕ እብ ሚ ትትረከብ።
እናስ ሐንሸብ ለልቡሉ ላሊ ልትአሰህ ዐለ ከመስመር ወድ ገዳይን እለ ሐለ፦
ሕነ አፎ ቦፌነ ወእሊ ሐንሸብ ኢሰክብ
እብ ፈርሀት ሓሪተ ቱ እብ ተከለብ ወእብ ሕስብ
‘መን ረበክ’ እንፈርህ ግሱይ ረአስለ ተረቅብ
ጽኑዕቱ ፈርሀት አለቡ ጋናቱ ሞላድ ኢዐልብ
ካትብ ዲብናቱ ለትበሀለት ዐልብ ዲብነ ወጸብጽብ
ምን ክልኦት አስማጠ ምን ተሐት ትጸልምት ወትጸብብ
እበን ወሖጸ ገብአ ዲበ ሐለብብ።
እት አግዳም በሐር ቀየሕ ለህለ
ጀዛይር፡ ፋይሕ አትፋዝዖት
ምጅተመዕ ዋዲቱ። እሊ ለእት
ክል ምዴርየት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ለገብአ አትፋዝዖት
ሸዐብ ፈሀም ምጅተመዕ እት
ኣሳር እንዴ ወቀልከ መሻረከት
ሸዐብ እት አከቦት ወዔቅቢት
ታርፌታት እግል ዓበዮት ለገብኣ
ቱ። እት ረአስ እሊ፡ እሊ ወራታት
እሊ ናይ ለመድ ዝሕሮታት ኣሳር
እሊ አቅሊም እግል አትኣማር ዐቢ
ዶር ለቀደመ እት ገብእ፡ ብዞሕ
ምን ናይ ለመድ ዝሕሮታት
ኣሳር እግል ጅምዐትመ ለሰደ
ዐለ። ክም ረድ ፍዕል ናይ
እሊ ወራታት እሊ ህዬ እት
ክሉ ድዋራት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ሽዐብ ምስሉ እንዴ
አከበዩ ለጽንሐ ብዞሕ ሰኖታት
ለወደ ናይ ለመድ ኣሳር እብ
ሸክል ህያብ እግል መትሐፍ
ኣሳር አቅሊም ቅብለት በሐር
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ቀየሕ እግል ልትባልሑ ቃድር
ህለ። ዕልም፡ ተጃርብ፡ መቅደረት
ሸዐብ ወናይ ለመድ ዝሕሮታት
ኣሳር እትሊ አቅሊም ለህለየ
ቆምያት እት ክል ለገብእ ዕፌ
ለትትሐዜ ሐብሬ እንዴ ረፍዐው
እግል ልትረአው አሳስ ጋብእ
እግሎም ህለ።
ዶር መታሕፍ ኣሳር እት
ምጅተምዓት ምስል ስያሰት፡
ዓዳት፡
እቅትሳድ
ወእት
ከልፍየት ምጅተመዓት እብ
ቃኑን ወእንሳንየት እንዴ ትጻበጠ
ለገይስ ጋር ቱ። እሊ ጋር እሊ
ህዬ፡ እግል ስያሰት ወናይ ዓዳት
አማን ምጅተምዓት ክምሰልሁመ
ዝሕረት እቅትሳዶም እበ ዎሮት
እንክር ወምህመት ናይ ዓዳት፡
ጠቢዐት
ወታሪካይ
ውርስ
ምጅተመዓት እበ ካልእ እንክር
ተርጀመት ራትዐት እንዴ ትሀየበ
እብ ፍዕል ልትአከድ።
ልተላሌ…
ገጽ
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ዳን

ብ
ይ
ታ
ሕዱግ ስሌማን

ረመ

ሴፈ ደረሰ አስክ ዐውቴ፡ ለኢልትውሔ ሴፈ

“ሴፈ” ለትብል ከሊመት ምስል
ምጅተመዐነ እብ ብዝሔ ለህሌት
ስሜተ። እግልሚ ለትፈናተ መዓኒ
ሰበት በ ወእት ብዝሕት ወራት
ሰበት ተአደ’ሜዕ።
ምጅተመዕ ትግሬ ለበዝሐ
ክፈሉ ሐረከት ለብእተ ሐያት
ለሓልፍ ለዐለ ምጅተመዕ ወገሌ
ክፈሉ አስክ እለ እባሁ ለህለ
ምጅተመዕ እብ ግብአቱ፡ እት ክል
ሐረከቱ ምን ለአረይም ወለአቀርብ፡
ወሪዱ ለልአጠልል ፌሻይ፡ ማይ
አው ሐሊብ ወእት ከብዱ እንዴ
ትከሬት እገሩ ለተአሰብት እግሉ
ነበረ እንዴ ረፍዐ ልሄርር ወእበ
ሒለት እንዴ ረክበ ወቀዩ ለአገዴ
ዐለ ወሀ’ለ።
እብሊ ህዬ፡ ለሴፋሁ እንዴ
አትመመ አካን ለእግለ ኣምም
ለዐለ በጽሕ ወለዓርፍ ነብረ። እበ
ካልእ እንክርመ ሴፈ እንብል እት
ህሌነ እግል ሐቴ ሓጃት መሰባል፡
እስትሽሃድ፡ድፍዐት ለበ ተርጀመት
ሰበት ተሀይበነ፡ እብላመ ሐጠር
ምጅተመዓት ወፍዘ እግል ሀደፍ
ወብዕድ ወራታት ለትሐብር
ትገብእ። እለ ተርጀመት እላመ
ምን እሊ ገቢል እሊ ለኢትፈግር
ተ። እግልሚ፡ እሊ ገቢል እሊ እት
ወጠኑ ወብዕድ ዓዳቱ ወሰዋልፉ
ሰበት ልትሰየፍ ወልሐልፍ።
ምናተ እለን ክልኤ መዐነት
እለን መምክን እግል ወክድ
ሕ’ዱድ እንዴ ጸንሐየ፡ ሀደፈን
ዶል ዘብጠ እግል ልህሰሰ ቀድረ።
እሊ አዜ እግል እክተብ እቡ
እንቡት ለህሌኮ ሴፈ ላኪን አክ’ለ
ምድር ጸብሐ ሴፋሁ እት በርክት
ለልሄርር ቱ። ሻብ ዑመር ዑስማን
ደረሳይ ኩልየት ሕክምና ዕሙማይ
ዓፍየት ወመጃል አንያብ ቱ። ህቱ
እግል ብዞሕ ሰኖታት ደርስ እቱ
ለጸንሐ መጃሉ እንዴ አትመመ
እግል ልደሐር ወናይ ዶክቶረይት
ርትበቱ እግል ልንሰእ ወክድ ሑድ
ታርፉ እተ ለሀለ እቱ ወክድ፡ ምስለ
ዕርፍ ለኢተሀይብ ድራሰቱ እንዴ
ጨምረ ወድ ብክሩ ላቱ ክታብ
“ሴፈ ደረሰ፡ አስክ ዐውቴ”እንዴ
አጥብዐ እት ዮም 28 ዲሰምበር
ሰነት 2017 ሳዐት 6፡30 ገጽ-ምሴ
ለአንበተት መናሰበት መድሐራቱ
እት መጥዐም ዐሮበነ እት እዴ
ቄርአቱ አብጸሐዩ።
እተ መናሰበት ሽባን እብ ብዝሔ
ሓድራም ዐለው ወለበርናምጅ
እብ ለትፈናተ ጽበጥ ፈን ጋምል

አምሰ። አዳም ትለወቀ ወትረይሐ፡
እግልሚ፡ እት አክትበት ትግራይት
አዜመ ዎሮት ሰበት ትወለደ፡
እምበልሃመ ናዩ ፍንቲት ለሐቅፈ
ክታብ ሰበት ዐለ። ለክታብ እብ
ኣድም ሳልሕ አቡሐሪሽ ቱ ጌማም
ለገብአ እግሉ። ለእተ ክታብ
ለህለየ 12 ምዕራፋት ክል ምዕራፍ
እግለ አሰረ ለህሌት ምዕራፍ
ለትሰንድ ወለትበኔ ተ። ኣድም
እሊ ወቀይ እሊ እግል ልሰርግል
በሀለት ለክታብ እግል ልጌምም
ሽቅል ህዩቡ ሰበት ዐለ፡ እት ዮም
27 ዲሰምበር እንዴ ጸብጠዩ እተ
ውዛረት ኣቲ እቡ ሰበት ዐለ፡ ወአነ
እት እዴሁ ክም ርኤኩዉ እግል
ክልኤ ሳዐት እንዴ ነስአክዉ ምኑ፡
ምነ ሐድ 100 ገጽ ለገብእ ጽበጡ
ለዝያድ ሰሩ ክም በጽሐኮ፡ ምነ እተ
ረአሱ ክቱብ ለህለ ዕንዋኑ ወኬን
ክም ነፌዕ እግል ኣምር ቀደርኮ።
እግልሚ፡ ወለ እት ሽቅል ፍሩራም
ለህለው ሽባን እት ኢነዘሞት
ወክድ ሽቅሎም ወአሳስ ፈሸሎም
ለልሐብር ወእግሉ እንዴ ባልሐከ
እት ዐውቴ እግል ትብጸሕ ክም
ልትቀደር ሰበት ፈሀምኮምኑ ቱ።
ክታብ ሴፈ ደረሰ አስክ ዐውቴ
እግል ክሉ እብ ዓመት ወእብ
ፍንቱይ ህዬ እግለ እብ ሂገ እሞም
ምን መአንብታይት አስክ ደረጀት
ኩልየት ለደርሶ ደረሰ ለኢልትከ’ለስ
ሴፈ እንዴ ገብአ እግሎም፡ አስክ
ዐውቴ እንዴ ኢገብእ፡ አስክ
ዐውቴታት ለመርሖም ክታብ
ክምቱ እግል ኣምር ቃድር ህሌኮ።
እብ ሂገ እም ለትከተበ፡ ለመ’ክር
ወለነሴሕ ክታብ ሰበት ገብአ።
እሊ ክታብ እሊ፡ እቡ እግል
ልፈክር ለአንበተ ኬትባዩ ሻብ
ዑመር ዑስማን ምን ናዩ ተጃርብ
እት ሄራር ተዐሊሙ ለሳደፈዩ
መታክል እንዴ ትበገሰ፡ እተ ግራሁ
ለህለው ደረሰ እግል ኢልትደ’ገም
እንዴ ቤላቱ እለ ምስዳር እለ እግል
ልንሰእ ለቀረረ።
ህቱ ቀደም ክልኤ ሰነት እንዴ
ኤተነዩ ጽበጡ ምን ተጃርቡ፡
ኢንተርኔት ወለትፈናተ አክትበት
እት ለጥሙ ቱ፡ እትለ እንዴ
ሳርሐናሀ ሳምን ሰነት ሐዳስ
ኣትያም ምነ ለህሌነ ሰነት 2017
እግል ልድሐሩ ለቀድረ።
ለእብ ኬትባይ ለትዳለ ክቱብ፡
ሰልፍ ቀደም እት ጥብዐት በጼሕ፡
ጽበጡ ወመንፈዐቱ እግል ልታየን
ሰበት ዐለ እግሉ፡ እብ እንክር ደረሰ

ደረሰ ቦርዲን ደቀምሐሬ ወኩልየት
ዓፍየት አስመረ ወእብ ሰብ
መቅደረት ህዬ ምን ፈሬዕ መናህጅ
ኤረትርየ እስታዝ መሐመድ ስዒድ
ሓምድ፡ ምን ውዛረት እዕላምመ
ኣድም አቡሐሪሽ ወብዕዳም እንዴ
ረአዉ ወለልትሓይስ እንዴ አስነው
እቱ ለትበገሰ ክታብ ቱ።
እሎም ክም ታየነዉ እት እዴ
ብዝሓም ዳርሳም እንዴ በጽሐ
ረአዮም ለረክበ ክታብ ሴፈ ደረሰ
አስክ ዐውቴ፡ እግል ጥብዐት ክም
ትዳለ ለዐቤት ምሽክለት ኬትባይ
ለዐለት ምሽክለት ሰላዲ ጥብዐት
እግል ትትባለሕ ሰበት ዐለ
እግለ፡ እት ብዝሓም ሰብ ርዝቅ
ምጅተመዐነ ሄረረ ኬትባይ። ምናተ
እብ ለትፈናተ አስባብ አምዕሎም
ሰበት ኢጸዐዴት፡ እግል ልስደዉ
ሰበት ኢቀድረው፡ እብሊታት
እዴሁ እግል ፈሸል እንዴ ኢመ’ጤ፡
አዜመ እት መሕበር ሸባባት
ወደረሰ ኤረትርየ፡ ባንኪ ዐማር
ወዐቦት ኤረትርየ በጽሐ፡ አዜመ

እት ሂጋሁ፡ “አክትበት ፈግር እት
ህለ፡ እብ ገበይለ እት መዳይን ሌጠ
ለህለየ መክተባት ልትነሸር ዐለ
ወህለ። እለን መክተባት እለን ህዬ
እምበለ መጽአን ነፈር፡ ብዕድ እቱ
ኢነድአ። ሕነ ህዬ፡ ለእብ ትግረይት
ለእንከትብ
አንፋር
ለእግሉ
እንከትብ ህሌነ ምጅተመዕ እትሊ
መክተባት እሊ ለኢመጽእ ሰበት
ገብአ፡ እብ ገበዬ እት እትሐረክ
ወእብ ክል ንየት ለቡ ነፈር እግል
እንሸሩ ሓሪ ህሌኮ። እሊ ህዬ፡ ለእበ
መክተባት ለትትበተክ ሰላዲ እበ
ዎሮት እንክር ወእበካልእ እንክር
ህዬ፡ አክትበትነ እት ሀደፉ እተ
ሐጭረ ወክድ እግል ልብጸሕ
ለሰድዩ ቱ” ቤለ።
“ዕልም እብ ገበይ ቅራአት
ክም መጽእ ወለ ቀርእ ህዬ ምስል
ዘበን ወንየት እት ኬትባይ እግል
ልትበደል ለቀርድ ቱ” ለቤለ ሻብ
ዑመር፡ ክል ሻብ ዘበን ቅራአቱ
እንዴ ነዘመ ዶል ቀርእ፡ ምን ክል
ክታብ ብዞሕ እግል ልድረስ ክም

ኢትዐወተ።
ለባብ ዶል ልደበእ ምንከ
መምክን ለሽባክ እግል ለሀሌ ቀድር።
ለባብ ክል-ዶል ሐቆ ደረካሁ እግል
ልትፈተሕ ቅሩብ ህለ፡ ምን ደረኮቱ
ኢቲቂብ ለልብል ታምም ሕስባት
እት ምኩ ሰበት ዐለየ አዜመ ጀርቤ
ጀረበ። እብ ገበይ አሰይድ ቢንያም
ሃይሌ መስኡል ብንየት ትሕትየት
አቅሊም ግብለት ለምሽክለት
ለባልሐ እግሉ ዐሚድ ኩልየት
ስማፕ ፕሮፌሰር ተስፋይ ሀይሌ
ምስሉ አትዋጅሀዩ። ፕሮፌሰር
እግል ሻብ ዑመር እንዴ ተሐረበ
ወቀረዱ ፈሀመ፡ እግለ ክታብ
ለጠቤዕ እበ ሰላዲ ሰለፈዩ። እብሊ
ህዬ፡ እት እት አብያት
መጥበዐት እተ ወደዩ በሐስ፡
ለሔሰት ወእግሉ ለትናስብ
መጥብዐት አትለስ እት
እንተ ሰበት ረክበየ፡ ክታቡ
ዲበ አጥበዐ ሻብ ዕመር።
ገሌ ምነ ሻብ ዑመር
ሐቆ ትበገሰ ኬርዓይ ክም
አለቡ ለአከደ ጅህድ ቱ።
እሊ መታክል እሊ ለትዐደ
ሻብ ዑመር አዜመ ለአግደ
ስቅ እንዴ ገብአ እግል
ክል ኬትባይ ጸብጥ ለህለ
ስቅ ወዝዖት እግል ልትዐዴ
ናዩ አብሳር እግል ለተ’ሌ
ክምቱ ቱ ለልሐብር። ህቱ

ቀድር እት ልትፋኔ፡ ቀደም እለ
እብ ትግረይት ለፈግረ አክትበት
ቀርእ ሰበት ጸንሐ፡ ምስለ ዐለት
እግሉ መቅደረት ኖስ ክም ሰንደዩ
ወድሐ።
ለእብ ሻብ ዑመር ዑስማን
ለትደሐረ ክታብ “ሴፈ ደረሰ
አስክ ዐውቴ”፡ እት ጂብከ
እግል ትውደዩ ወእብ ዕንከ
እግል ትዕፈዩ ለትወጠ ወለ እብ
ዕልማይት ገበይ ሕብር ለትሰበቀ
እቱ ክታብ ቱ፡ ምናተ እሊ ክታብ
እሊ እት ሀደፉ እግል ልብጸሕ
ገብአ ምንገብእ፡ ክል ዳርስ እሊ
ምጅተመዕ እሊ እግል አቃርቡ
ለገብእ ህያባት እቱ እንዴ

ሓበረዩ ዶል ለሀይቡ፡ እብለ
እግለ ልትሀየብ ለህለ ጅነ እግል
መስተቅበሉ ልብጸሕ ለሰድዩ
ሴፈ ነሀይቡ ህሌነ በሀለት ቱ።
ወእብላመ እግለ ልትሻበብ ለህለ
ክቱብ ትግራይት እንሰንድ ሰበት
ህሌነ፡ ፈጅር ምን መትሻባብ እት
ፍሬ ብዞሕ እግል ልትዐዴቱ።
ሻብ ዑመር ዑስማን፡ እግል
ክል ነፈር እሊ ክታብ እሊ ምኑ
እግል ልዛቤ ለሐዘ ወብዕድ
ነሲሓት ወምክር እግል ለሀቡ
ለሰትት፡ እብሊ ለተሌ ዕልብ
ተለፉኑ እግል ልርከቡ ሳምሕ
እግሎም ህለ። ሻብ ዑመር ዑስማን
ዕልብ ተለፉን 07425193 እግል
ለአተስሎ እቱ ክም ቀድሮ እንዴ
ሐበሬነ፡ እት ደንጎበ እለ ደረጀት
እለ እግል ልብጸሕ ለሰድዉ
ፕሮፌሰር ተስፋይ ሀይሌ ዐሚድ
ኩልየት ስማፕ፡ አሰይድ ገብሩ
ሀይሌ መስኡል ፈርዕ ብንየት
ትሕትየት አቅሊም ግብለት፡
አሰይድ እድሪስ መሐመድ
ሌክቸረር እት ኩልየት ዓፍየት
አስመረ፡
አሰይድ
እድሪስ
መሐመድ ሀንርዋይ ሜልካይ
መጥዐም ዐሮበነ፡ ሰሕፊ ኣድም
ሳልሕ አቡሐሪሽ፡ ደረሳይ ኩልየት
ደተረት አስመረ መሐመድ
እድሪስ ሓምድ (ኮምፕዩተር)፡
ዶክተር መሐመድ ሓምድ፡
ደረሳይ ኩልየት ዕሙማይ ዓፍየት
ወአንያብ ነቢ ሙሴ፡ ዶክተር
አስመሮም ወብዕዳም እትለ
ደረጀት እለ እግል ልብጸሕ
ለሰደዉ እት ለሐምድ ሳርሐ
ምንእነ።
ሕናመ ክለን ለከስሰን አጅህዘት
ሕኩመት ወብሕተ፡ መንፈዐትለ
ክታብ ወጽበጡ እንዴ ረአየ እት
መንፈዐት እግል ለአውዕላሁ
ወምጅተመዕ ዝሕረቱ ክምቱ
እንዴ አግረሰ እቡ፡ አምዐሞከ
እግል ሊበሉ ንትፋኔ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ልባብ፡ ምክር ወህግየ ጥዕም

ሻም እት እዲነ ለበልሰየ ወለት
ሐቴ ሰኒ ግርም ላተ ቪክቶሪን
ለትትበሀል ወለት ዐለት። ለወለት
ምን ዐይለት ሰኒ ታጅረት
ወጽግብት ውልድት ሰበት ዐለት፡
እት ዎሮት ሰኒ ዐቢ ወምን ቅያስ
ወለዐል ግሩም ላቱ ሮሻን ወእተ
ወቅት ለሀይ ክል-ዶል ሐፍላት
ለገብእ እቱ ወለበዝሐው ሕሹማም
ወእሙራም
ላቶም
ውላድ
ፈረንሰ መጾ እቱ ለዐለው አካናት
ትቅር እቱ ትነብር ዐለት። ከዲብ
ሐቴ ምን እለን ሐፍላት እለን፡
ቪክቶሪን ምስል ዎሮት ጆልያን
ለልትበሀል ሻብ ክም ካትብ ሸቄ
ለዐለ ተኣመረት። ለሻብ ሰኒ
ግሩም ወዓቅል ወበዐል ወቀይ
ነብረ። ለሻብ ሰኒ ፍቱይ ነብረ።
ህቱ ወለ ሓግል ምን ለዐሌመ፡
ምስል እለ ጽግብት ወለት እብ
ሻም ትጸበጠ። ከእሊ ሻማት እሊ
እግል ሊሪሙ ወለአምሽሽ ምኑ
ምን ሐዛመ፡ ክሉ ረአሱ ቀዲር
አበ። ከእት ደንጎበ እግል ልህደየ
ቀረረ ከምን ትሰአለየ፡ ህታዲ
አቤት እሉ ወእግል ዎሮት ብዕድ
ምን-ዐድ እተ ክምሰልሀ ጽጉባም
ላቱ ሬኒል ለልትበሀል ሻብ
ሐሬት።
ወቅት ሐልፈ ወቪክቶሪን
እግል ሬኒል ተሀዴት። ምናተ
ሐቆ ህዳዮም ብዞሕ ህተ
ለኢትፈትዩ ወሰኒ መአበይ ላቱ
ጠባዬዕ ክም ዐለ እሉ ፈሀመት።
ሬኒል ረሕመት ለአለቡ፡ ክቡር፡
አናኒ ወምን ቅያስ ወለዐል
ምኩሕ ዐለ። ቪክቶሪን ምስል
እሊ መንደላይ እሊ እግል ትንበር
ኢቀድረት ወእብ ሰኒ ክቡድ ላቱ
ሕማም ትጸበጠት። እት ደንጎበ
ህዬ፡ እብሊ ሕማመ ሰበት ሞተት፡
ክመ ህተ ለሐድገተ ወስየት እት
ሐቴ እትለ ባክለ ትወለደት እቱ
ድጌ ለትትረከብ ሰኒ ዓድየት ላተ
መቅበረት ትደፈነት። ጆልያን
ከበርለ ሞተ ክም ሰምዐ፡ ገሌ
ሰንዐት ክለ ሐያቱ እብለ በዐለ
ሻማቱ
ለተአትፋቅዱ
ሰበት
ትሸነሀ፡ እተ ዶሉ አስክለ ቀብረ
ጌሰ። ምድር ሰር ላሊ ክም ገብአ
ጆልያን ለቀብረ እት ለሐናፍል
አንበተ።
ሰንዱቅለ
ግናዘተ
እንዴ አፍገረ ከፈትሐዩ ወእብ
አናቤዕ ጀለም እት ለአብል እት
ለዐፍየ አንበተ። ለገጸ ግሩም እበ
አጫቤዕለ እዴሁ እት ተማትም
ወእት ለአትቃምተ፡ አመተ አለቡ

ርሙሽለ ፈታይቱ እት ረምሽ
ረአዩ። ወእተ ዶለ ለዕንታተ በል
አበለ። ጆልያን እብ ድንጋጽ
እተ አካኑ ማይ ብሩድ ገበአ።
ምናተ ርሑ እንዴ ትማለከ፡ ምስለ
ሰንዱቅለ ግናዘት ምንለ ሕፍረት
አፍገረየ። ወቤቱ እንዴ ጌሰ እበ
እስዓፋት ወደ እለ።
አምዕል ሓሪት ምድር እንዴ
ኢጸቤሕ ለሰንዱቅ እንዴ ጦረ
እትለ መቅበረት በልሰዩ። ወለጋር
ዎሮትመ እግል ኢለኣምሩ ተማም
ሰትረዩ። ቪክቶሪን እብላሀ እግል
ገሌ ምዔላት እት ቤት ጆልያን
ክም ጸንሐት ዓፍየተ ምን ሐዲስ
አቅበለተ። ወሐዬት..ወክልኢቶም
እንዴ አተፈቀው አምሪከ እግል
ልሳፍሮ ወዲቡ መንበሮ ሐዳስ
እግል ለአስተብዱ ትፋሀመው።
ሐቆ ዕስረ ሰኖታት እብ ሐጫር
እጃዘት አስክ ፓሪስ አቅበለው።
ከዲብ ሐቴ ሐፍለት ማስያም
እት እንቶም ቪክቶሪን አመተ
ለይዐለት እለ፡ ለናይ በዲር ብእሰ
ሬኒል እት ፍንጌ ገሌ ጅማዐት
ግሱይ እት እንቱ፡ ወተማም እት
ልትፋጠነ ርኤቱ። ሐር ሬኒል፡
“እንቲ፡ ሐቴ ሰኒ ለአምረ እሲት
እግለ ትመስሊ እቼ ህሌኪ” ቤለየ።
ለህግያሁ ሰኒ አደንገጸተ፡ ወህተ
ዲብ እለ ድንጋጸ እት እንተ፡
ሬኒል ተማም እት ልትፋጠነ
አንበተ። ወእብላሁ እብ ዕንቱ
እት ክሉ ለገሮበ እት ለአንገዋጌ፡
እት ደንጎበ ለዕንቱ እተ እትለ
ድገለባይት እዴሀ ለዐለት ሕላገት
ትከሬት። እለ ኢነት-እለ ክም
ኣመረየ ሰበት ተአከደት፡ ለደመ
ዲብለ አስራረ ልትሐረክ ክም
የሀለ ምስለ እተ። ሬኒል ህዬ፡
እብ ክርን ውቅል፡ “ቪክቶሪን.
.እንቲ ቪክቶሪን እንቲ” ቤለየ።
ለወለት እለ አማን እለ ለትነክር
እበ ሒለት ሰበት ሰአነት፡ ለጋር
ክሉ ዳገመቱ እሉ። ሬኒል ህዬ
ተማም ለአተንስየ እንዴ ዐለ፡ ሐር
ወረገት ሕድጎሀ ሀበየ፡ ወሐቆ እሊ
ዕስረ ሰኖታት ለነስአ ሻም ምስል
ጆልያን ተሀዴት።

መዕሉመት

እት ወቅት አስቦሕ ምን
ፌሸት ብዞሕ ዶል ትትናወል፡
ሰኒ ልዉቅ ወዕጹም እት እንተ
ትውዕል።

ሰሓቅ
ለትሓወሌከ
ትትረስዑ..ምናተ
ብካይ
ለትሓወሌከ ላቱ ክሉ-ረእሱ ምን
ልብከ ኢበዴ!
ልዉቅ እት እንተ እግል
ትንበር ሐዜከ ምን ገብእ፡ እግል
ክሎም ጋራት ኢተሐልሎም፡ እግል
ክሎም ጋራት ኢትፈስሮም፡ እግል
ክሎም ጋራት ብዞሕ ኢትባሕሶም...
እግል
አልማዝ
ለባሐሰውመ
“ፈሐም እት እንቱ ጸንሐዮም”።
እንተ እት በኬ እተ
ትወለድከ እቱ ወክድ፡ ክሉ ለአዳም
ልትሰሐቅ ክም ዐለ ኢትትረሰዕ..
ከለአዳም ክሉ እት ልትባኬ እንተ
እት ትትሰሐቅ እግል ቲሙት ሐዜከ

ምን ገብእ፡ ዐመል ሳሌሕ ዕመል።
ክሎም እብ ሕበር እግል
ተአርዴ ነፍስከ ኢትጅበር፡ እበ
እንተ “ራትዐት ተ ወእት ገበየ
ህሌት” ለትብለ ሌጠ ርዴ። ወምስል
ሸንሀትከ ለኢዋፍቅ ሐቆ ገብእ ህዬ፡
እንተ አዜ ወቅትከ ምን ሐዲስ እት
ምክር ወኣደቦት “አጀኒት ነኣይሽ”
እግል ተአብድዩ ለትጀብረከ ሐቴመ
አለቡ።
እት ሽቅል ለተሓልፉ ወቅት
ምን ሰለስ ብቆት ለአድሕነከ፡ ምን
መሻገት፡ ወረዛለት ወሕግላን።
ቀዋዕድ ዐውቴ እሎም
ቶም እግል ይኢበል አክል ሕድ
ለአም’ሮም ኢመስለኒ፡ ምናተ

እብ ኣማን ቱ!

- ዓሳ፣ ሰክራን ዓሰ ጼነዩ ምን ገብእ፡ ዐቅሉ ለዐቀብል ወዘዋለ
ልቡመ ለአባሬ ምኑ።
- ገመል፡ ገመል መራነት አለቡ..ለብዕድ ሔዋናት ላተ ክሉ መራነት
ቡ። ከምን ዐጃይብ እንሰ፡ ህተ መራነት ሰበት አለባ ቱ ለእብ ሰብረ
ወለብዞሕ ከሃላተ ለትትአ’መር።
- ዕጨት ተናን፣ አኖመን ለትትበሀል ዕጨት ህሌት። እለ ዕጨት
እለ እት ጃፓን ለትትረከብ ለተአትፈክር ዕጨት ተ። ህተ ዶል ለጸሓይ
ትወድቅተ፡ ምነ ከብደ ተናናት ተአፍግር።
- ገሌ ምን ምህዞታት ዕልም፡ እብ ገበይ ዕልም ለትአከደ ጋር፡ ሐቴ
ሰኒ ንኢሸት ላተ ወእብ ዕን እብ ሃለ እግል ትትርኤ ለኢትቀድር ሐሸረት፡
ሓያተ እብ ግዲደ እት ዔጻት ጫጮተት ህንብኦ እንዴ ገብአት ክም
ትነብር ተአመረ።
- ትፋሕ፡ ትፋሕ ምን ካፈዪን ወለዐል፡ እግለ ነስኡ ነፈር፡ ላሊ እብ
ግዲደ ፋዜዕ እት እንቱ እግል ተአጽኔሕ ለትቀድር ጠቢዐት ቡ።

ዝበድ
ዛዖታት

ተበሰም

ዎሮት ሰኒ ሰፍህ ላቱ ነፈር
እግል እሙ፡ “ይመ ዮም ላሊ
አነ ተሐለምኮ ኢኮን” ቤለየ።
ህተ ህዬ፡ “ከሚ ተሐለምከ?”
ቴለቱ። “እንቲ መዐር ሉብክት
እት እንቲ ወአነ ዐቀይ-ነዊድ
ልቡክ እት አነ ተሐለምኮ” ቤለየ።
ህተ ህዬ፡ “እሊ ለዝኑብከ እት
እንቱ ረቢ ገልበቤካቱ” ቴለቱ።
ህቱ ህዬ፡ “እተ ሕልም ለርኤክዎ
እሊ ሌጠ ይዐለ” ደግመየ ሻፍግ
እት እንቱ። “ከብዕድ ሚ
ርኤከ?” ትሰአለቱ። “እንቲ
እት ትልሕሲኒ ወአናመ እት
እልሕሰኪ ርኤኮ” ቤለየ።
ህተ ህዬ፡ እት ትትሰሐቅ፡
“አደቦእ ለዕነት ትስበቅ
እትከ፡
መልዑን”
ቴለቱ።
- እምበል ተፍኪር ለትትከበቱ ተዕሊም
አብደዮት ወቅት ቱ፡ ምናተ እምበል ተዕሊም
ለትወድዩ ተፍኪር ህዬ ብቆት ዐባይ ቱ።
- ክሎም ዕዉታም ላቶም ጋራት ፍገሪት
መትዳላይ ዕዉት ቶም፡ ከመዳላይ ሰኒ የሀለ ምን ገብእ፡ ምን
ኢትትዐወትመ ለለአትፈክር ጋር ኢኮን።
- እናስ ሕሹም ለለአኖክዮም ጋራት ክሎም ምስሉ እት
ነፍሱ ህለው፡ ምናተ እናስ ሐምቅ ለለአኖክዮም ጋራት ምስል
ብዕዳም ልትረከቦ።
ምን ክብር እንዴ ደሐነ ለኢልትሃጌ ነፈር፡ ለህግያሁ
እግል ትትሰመዕ እሉ እት ባስር ብዞሕ መታክል
ሳድፉ።
- ለወቅት
እግል
ትብጸሐ ለብእትከ ጋሪት
ኢኮን፡ ህተ እግል ትተለየ
ለብእትከ ገበይ ተ..ከልዉቅ
እግል ትግበእ ወእዲነ ቀላል
እግል ትግበእ እግል ተሐዜ
ገብአከ ምን ገብእ፡ እብ
ክሎም ለጋራት እግል
ትትመተዕ ጀራርብ..
ወለ እባመ ትኬለመ
ምኖም።

ዐስር ሐቴ ሰነት ዕልብ 01

በሀል

አርቡዕ 03 ጃንዋሪ 2018

ለአግደ ቃዕደት ፈሸል ላተ ክሉ
አዳም እግል ተአርዴ ዶል ተሐስብ
ቱ።
መስኒ ክ’መ እተ ስልም
ቱ። አው ተሐት ልትከሬ እብከ፡
አውመ ለዐል ፈግር እብከ። ከአዪ
ስልም ክም ለሐይሰከ፡ አክል-ሕድ
እንዴ ፈጠንከ ዕረጉ።
ወብኬ በል ወትሰሐቅ
እዲናዲ እግል ተአተላሌ ቱ..ከርሕከ
መንፈዐት ለአለቡ እቱ ህሙም
ኢትሐ’ምለ።
ምስጢርለ አናቤዕከ እግል
ዎሮት ኢተአትአምሩ፡ ወኢገብአት
ምን ገብእ፡ እብ እስወ ገበይ ክም
ለአበኬከ እግል ለኣምር ቱ።

በሀል እሙራም
- ለተጀረ ነፈር እግል እግበእ
እሊ ብዞሕ ለለሀመኒ ጋር
ኢኮን፡ እግልዬ ለለሀመኒ ጋር
ሀለ ምን ገብእ፡ እብ ሰላመት
ምትክራርዬ እተ እበጼሕ እቱ
ወቅት፡ አነ ወቀይ ትሩድ ክም
አውቄኮ ዶል ልትሰምዐኒ ሌጣ
ቱ። “ስቲፍ ጎቤዝ”
- ኣደሚ አክልሕድ ዓልም
እግል ልግበእ ገብአ ምን
ገብእ፡ እት ሰልፍ አክልሕድ
ወድ ኣደሚ እግል ልግበእ
ብዲቡ፡ “ኖፋልስ”
- ክመ እበናይ፡ ለሰብተመህ ክርኑ እግል ልስምዖ
እንዴ ቤለው እት ዔለ ለኩፉ
ኢትግበእ። “ሚካኤል ነዒመ”

ጣዓሞ
ዲብ አውስትራልየ ዎሮት
ሰራቅ ሐቴ ሸባቢከ ፍቶሕ ለዐል
መኪነት ረአ። ዲብለ መኪነት ህዬ
ወህበት ዐባይ ጸንሐቱ። ዲብለ
ዐረብየት ለዐለ ዐፍሽ ሞባይል
ወመሕፈዘት ምን ሰላዲ ምልእት
ዐለ። እሊ ማል እንዴ ዘምተ ክም
ጌሰ፡ እግለ ሞባይል ዶል ፈትሐዩ፡
ስወር ናይለ እት ረአስ አጀኒት
ነኣይሽ ለገብአ አከይ መዋዲት
ጸንሐዩ። ወእሊ ጋር እሊ ምን
ቅያስ ወለዐል ሰበት አትቀጸበዩ፡
እሊ በዐል አከይ መዋዲት እሊ
እት ቃኑን እግል ልትቀደም
ብዲቡ ለልብል ቀራር ሰበት
ነስአ፡ እግለ ርሑ እግል ፖሊስ
እንዴ ሰለመየ፡ ህቱ ለሞባይል
ክም ሰርቀዩ አትአመረ። ወእሊ
ለወደ እቡ ሰበብ፡ እሊ በዐለ
ጀሪመት እግል ለአተጽብጥ
ወእት ቃኑን እግል ልቀድሙ
ምን ሐዛቱ። ፖሊስ ምን እሊ
እንዴ ትበገሰው እግለ ወድ 46
ሰነት ላቱ በዐል ሞባይል እንዴ
ጸብጠዉ ለልአትሐዜ ተሕቂቃት
ክም ወደው እሉ፡ እት ስጅን
ክም ልትለከፍ ወደዉ።

ገጽ
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ዲብ ዮም 22 ዲሰምበር 2017
ምን ፎርቶ አስመረ ምስል ሐረስቶት
መዕሉማት ዓም እግል ልግበእ እተ
አስክለ ለትቀረረት መዲነት ስነይ
ትወከልነ። ለናይ በገስ ሳዐት 1፡00
አደሐ ሰበት ዐለ 360 ኪሎሜተር
እንዴ ጣየምነ ስነይ እግል ንብጸሕ
መጆብ ጅግረ ምስል ወቅት ዐለ።
እብ ፈድለ ዑፊት ኣውቶቡስ ሐራት
ወበዐል ተጅርበት ላቱ ሰዋገ ታረቄ
ላኪን ሳዐት 7፡30 ማሲ ምድር
አፌት መዲነት ስነይ ገንገአነ። ምኑ
ህዬ ወካይል እዕላም ምዴርየት ስነይ
እንዴ ትከበተው ዲብ መርሑነ ዲብለ
ዱሉይ እግልነ ለዐለ ፉንድቅ አፍሪቀ
አልጀዲደ ጠበሽ እምቤ።
ፈጅራተ ክሊነ አንፋር እዕላም

እበ መናሰበት እንዴ ትነፈዐነ እግል
ጀሪደት፡ ሬድዮ ወትልፍዝዮን
ለገብእ እግልነ በራምጅ እግል ንእሬ
ዲብለትፈናተ ወራታት ትፈረርነ።
አምዕል እብ ግዲደ ህዬ ምስል ወቅት
ዲብ ንትባደር እግለ እት ከርስ ሐቴ
አምዕል እግል ነዐሬ እቡ ለእንቀድር
ዳይ ዲብ እንታይን እብ ክቱብ
ክምሰልሁመ እብ ክርን ወስወር ዲብ
ነአሬ ምስለ ዐለ እግልነ በክት ሐቴ
አምዕል ቤትነ ለነአቴ እቡ በራምጅ
ኢሐገልነ።
አክል ሕድ ሳዐት 6፡30 ለዔጻት
በራምጅነ ለዐለ ዲብለ ልሰዕ ረስሚ
ለኢደሐረ ላኪን እብ ገበይ ግርም
ለትበነ መብነ ሐዲስ መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ፈሬዕ ምዴርየት ስነይ ዱሉይ ለዐለ
በርናምጅ መዕሉማት ዓም እግል
ንሰጅል ዳሌነ።
ለበርናምጅ አግደ እብ ሬድዮ
ክርን ገቢል ፈሬዕ ትግራይት
ለትነዘመ፡ እብ እዳረት ምዴርየት
ስነይ
ለትመወለ
ወሐረስቶት

መሐመድ እድሪስ

መዕሉማት ዓም ስነይ

ለአሻረከ በርናምጅ ምንመ ዐለ፡
ቅስም ጀሪደት ወትልፍዝዮንመ
እግል ሰጀሎቱ ዱሉያም ሰበት ዐልነ፡
ዲብለ እብ ለትለፈናተ ፈርያት
ሐርስ ወናይ ሓድረት ሓለት ወጠን
ለከስስ ሸዓራት ስርጊት ለዐለት ቃዐት
አካናትነ ጸበጥነ።
እሊ በርናምጅ እሊ ቀደም 23
ሰነት፡ ዲብ ሰነት 1995 እብ ቅስም
ሬድዮ በርናምጅ ትግራይት ለአንበተ
ወምነ ወክድ ለሀይ እንዴ አስተብደ
ህዬ፡ ዲብ ለትፈናተ አካናት ምስል
ለትፈናተ መአሰሳት፡ መሓብር
ወጄሽ፡ ምስል ሐረስቶት ወደረሰ፡
ምስል ሸቃለ ወለትፈናተ ወጠንያይ

መሓብር ዲብ አስመረ፡ ከረን፡ ነቅፈ፡
ግንደዕ፡ ባጽዕ፡ ዐሰብ፡ አቅርደት፡
ባርንቶ፡ አስማጥ፡ መለብሶ፡ ተሰነይ፡
ደቀምሐሬ ወመንደፈረ ለገብአ
ቅቡልየት ወከብቴ ለቡ እት ክል
ግርበት ሰነት ወፈርወንተር ሰነት
ሐዳስ ለገብእ በርናምጅ ቱ።
እሊ በርናምጅ እሊ ክምሰል
ዎሮ ምን ሰነት እት ሰነት ለለዐዴ

መተንስየት
ወመተቅብለት፡
ክምሰልሁመ ቄርአት ትግራይት
እብ መስኢት ዛይድ ለልታከዉ
በርናምጅ እት ገብእ፡ እግል ዝያድ
20 ሰነት ምስሉ ለሄረረው መዳልየቱ
ወመቀድመቱ ለሓኩ።
ዮም 23 ዲሰምበር 2017፡ ዲብ
ቃዐት መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ስነይ ክልኤ ሳዐት ለነስአ
እብ ፍርቀት ዓዳት ሽባን ምዴርየት
ስነይ ጀላል ለወሰከ በርናምጅ ጅግረ
መዕሉማት ዓም ህዬ ክምሰለ ክሉ
ለለአምሩ መዐደይ ምን ሰነት 2017
እት ሰነት 2018 ዐለ። ሰነት በኪተት
ሊደየ እግልነ።

ለበርናምጅ አክል ሕድ ሳዐት 6፡
30 አመቅረብ እብ ዝክረት ሹሀደ
ክምሰል ትከሰተ፡ ዱቅሪ ከሊመት
ሙዲር ምዴርየት ስነይ አሰይድ
ተስፋኣለም ባህታ ተሌት። አሰይድ
ተስፈአለም፡
“አሰናይ
ደሓን
መጽአኩም” ሐቆለ ቤለ፡ ዲብለ
ቀደመየ መሓደረት ሐጫር አተ።
ምዴርየት ስነይ ሐቴ ምነ ወራታት
ሐርስ ወትጃረት ለገብእ እተን
ምዴርያት ጋሽ-በርከ እት ገብእ፡
እብ ሐርስ ወርዕዮ ክምሰልሁመ
ትጃረት ለልትናበር ሐድ 98 አልፍ
ሸዐብ ህዬ ክምሰል ነብር እተ፡ ክለን
ቆምያትነ ለትከምክም እም ክሉ
ክምተ ወደሐ።
እንዴ አትለ ምስል አንፋር
ውዛረት እዕላም ምን አስመረ አስክ
ስነይ ለጌሰ ሙዲር ዓም ቅስም ሬድዮ
አሰይድ ግርማይ በርሄመ እብ ጀሀቱ፡
ክርን ገቢል እብ ትሉሉይ ምስል
መተንስየተ እት ክል ሰነት ለትነዝሙ
ወትወድዩ በራምጅ ገቢል ልግበእ
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ወአሀምየት ናይለ ክእነ ላቱ እት ክል
ሰነት ለገብእ ወራታት ክምሰልሁመ
ሄራር ዐቦተ መሻረከት መተንስየተ
ሰበት ገብአት፡ እብ ፈድል መተንስየተ
ክእነ ወብዕድ በራምጅ እንዴ አዳሌት፡
ገጽ-ቀደም ትትሀርበብ ክምሰል ህሌት
ዲበ መናሰበት ሸርሐ።
ግረ እለ እግል ዓም ጽበጥ ወሀደፍ
ናይለ እት ክል ሰነት እብ ክርን
ገቢል በርናምጅ ትግራይት እንዴ
ትነዘመ ምን ሰነት 1995 ለአምበተ
እብ ትሉሉይ እግል ሐድ 23 ሰነት፡
እት ክል ግርበት ሰነት ገዲመት
ወሄለል ሰነት ሐዳስ ለገብእ በርናምጅ
መዕሉማት ዓም እብ መስኡል ፈሬዕ

ትግብራይት ሰሕፊ ሙሰ መሐመድ
ኣድም ተውዴሕ ሐቆለ ሀበ፡ ዲበ
መዕሉማት ዓም ለተዐዴ ሕላየት
ፍርቀት ዓዳት ሸባባት ስነይ አቴነ።
እብሊ ህዬ፡ ለአግደ ሀደፍ ናይለ
ሰፈር አስክ ስነይ ለዐለ በርናምጅ
ጅግረ መዕሉማት ዓም ሐረስቶት
ስነይ፡ መትጃግረት እብ ዎርዎሮ
ዲብ መስረሕ እንዴ ፈግረው፡ ለእብ
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ሱሕፊ ስሌማን ዐቤ ልትቀደም እቶም
ለዐለ ሰኣላት መዕሉማት ዓም እብ
መትጃግረት እግል ልትበለስ አምበተ፡
እብ መትጃግረት ለኢትበለሰ ህዬ
እትለ ቃዐት ጅሞዕ ለዐለ አዳምመ
ለአሻርክ ሰበት ዐለ ለበርናምጅ
ጋምል ዐለ።
ለሐረስቶት 6 መትጃግረት
ምዴርየት ስነይ ህዬ፡ ዲብ ክልኤ
ቶከት እንዴ ትከፈለው ለበርናምጅ
እብ ሕላይ ወአሽዓር ዲብ ልትፈናጌ
እብ ነያረት አተላለ። ለሰኣላት ህዬ፡
እት ሐርስ፡ ዓዳት፡ መዕሉማት ታሪክ፡
መዕሉማት ዓም ወብዕድ ለከስስ
እግል ክል መትጃግራይ 8 ሰኣል
ትቀደመ እቱ።

ሀደፍ ናይለ በርናምጅ ውዛረት
እዕላም፡ እብ ኩሉ ሀገጊት ዲብ
ለትፈናተ አካናት ለገብእ ክምሰልሁመ
ገቢል ለለአሻርክ ምን ገብአ፡ ውዛረት
እዕላም ማል እንዴ አፍገረት እብ
አንፋረ ወኣላተ ለትትፈረር እቱ
በርናምጅ ቱ። እሊ ዲብ ተሰነይ እት
ዮም 23 ዲሰምበር ለገብአ በርናምጅ
ህዬ አተላላዩቱ።
ዲብ ደንጎበ ለበርናምጅ ሐቆ
ክልኤ ሳዐት ተምም እት ህለ፡ ለምን
ሰልፋይ አስክ ሳልሳይ ለፈግረው
መትጃግረት ለዳለ እሎም ወእት
ወራት ሐርስ ለነፈዖም እብ ምዴርየት
ስነይ ለዳለ ጀዋእዝ ምን ሙዲር
ምዴርየት ስነይ፡ ሙዲር ዓም ቅስም
ሬድዮ ወመስኡለት ፈሬዕ መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ምዴርየት
ስነይ ትከበተው።
እብሊ ህዬ ለበርናምጅ ክምሰለ
አምበተዩ እብ ጀላል ወገማል ተመ።
አንፋር ውዛረት እዕላም ህዬ ፈጅራተ
ምን ስነይ አስክ አስመራሆም
ተሀርበበው።
ሰነት ኬር ወበርከት ሰነት ፈረሕ
ወለውቀት፡ ሰነት ጽጋብ ወስካብ ሊደየ
እግልነ ሰነት 2018፡ አሚን…!!

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

አትሌት የማኔ ሀ/ስላሴ ሰነት 2017
ካቲመ ሰኔት ወዴ እለ

ምስል ተሚም ኣክር አውካድ
ሰነት 2017 አትሌት የማኔ
ሀይሌስላሴ እት እድንያይ ጅግረ
አትሌቲክስ አወላይ ፈግረ።
አትሌት የምኔ ሀይሌ ስላሴ
ለእግል 59 ዶሉ ገብእ ለዐለ
ጅግረ ለእብ ቱር ኦፍ ዜ ሲቲ
ፉንቻል(Tour of the City
Funchal) ለልትአመር እት ገብእ፡
እት መዲነት ማዲራ አሳስለ እሙር
መተልህያይ ኩረት ፈሪቅ ርያል
ማድሪድ ወሕሩይ መተልህያይ
እዲና ላቱ ክሪስትያኖ ሮናልዶ

ለገብአት መዲነት ለትሐደረቱ
ጅግረ አትሌቲክስ እቱ ቱ እለ
ዐውቴ እለ እግል ልትሰርጌ
ለቀድረ።
እሊ እት 30 ዲሰምበር ለገብአ
ጅግረ አትሌቲክስ 5.85 ኪሎ
ምትር ለገልበበ ጅግረ እት ገብእ፡
አትሌት የማኔ እግለ ጅግረ እብ 16
ደቂቀት ወ29 ካልኢት አትመመዩ።
እትሊ ጅግረ እሊ 2ይት ወ 3ይት
ደረጀት ለጸብጠው አትሌታት እብ
ቀደም ትሌ ወድ ስባንየ አትሌት
አንቶንዮ ዕባዲ ወኾኣን ሞሪኖ
ዐለው።

ዘመንፈስ ሰለሙን ሽምፕዮን አቅሊም ምግብ
እት ዮም 31 ዲሰምበር ሰነት ሰነት 2017 ገብእ ኪዳኔ ሻምፕዮን ሰነት 2017 እንዴ
2017 እት ድዋራት ሲነመት ሮመ
ገብአት ፍሌንየት ወ6 አልፍ ነቅፈ
ለገብአ ጅግረ መትመሚ ሻምፕዮን
ዐጀላት አቅሊም ምግብ ሰነት
2017 መትባድራይ ፈሪቅ ኤሪቴል
ዘመንፈስ ሰለሙን እብ ኪሉል
ንቃጥ ሻምፕዮን 1ይ ዲቭዝዮን
ዐጀላት አቅሊም ምግብ ገብአ።
ለ140 ኪሎ ምትር ለገልበበ
ናይ ደንጎበ ጅግረ ዐጀላት አቅሊም
ምግብ እቱ ፈሪቅ ኤሪቴል እብ
101 ንቅጠት ወፈሪቅ አስቤኮ ህዬ
88 ንቅጠት እንዴ ጸብጠው ቶም
እተ ጅግረ ለመጸው። ፈሪቅ አስቤኮ
ለእብ ፈሪቅ ኤሪቴል ጽቡጥ ለዐለ
መትወቃል ንቃጥ ሰበት ኢትረይሐ
እቡ ለሓለት እት ናዩ መንፈዐት
እግል ልበድለ እተ ጅግረ ሜርሒት
እንዴ ጸብጠ እግል ልፍገር ጅሁዱ
ለአከደ እቱ ጅግረ እግል ልግበእ
ከድም ዐለ። ምናተ መተልህየት
ፈሪቅ ኤሪ-ቴል ለእግለ ጻብጣም
ዐለው ሜርሒት እበ እግል ልሄሮ
ወእት ካቲመ እግል ልብጽሖ ንየት
ሰበት ዐለት እግሎም ምን ፈሪቅ
አስቤኮ መትባድራይ ዐጀላት ሄኖክ

አወላይ ዲቪዝዮን እንዴ ገብአ፡ ካስ
ወ8000 ነቅፈ ተሀየበ። ወድ ፈሪቁ
ሚካኤል ሃብቶም 2ይ ሰበት ፈግረ
መዳልየት ፍደት ወ6000 ነቅፈ
ትከበተ። እት ናይ ከደን ጅግራታት
ሐየት ስጋደት ለገብአ ነፈር ፈሪቅ
አስቤኮ ሄኖክ ሙሉእብርሃን ህዬ
እብ ዕሙማይ ንቃጥ ሳልሳይ
ሰበት ፈግረ 4000
ነቅፈ ወመዳልየት ንሐስ
ልትሀየብ እት ህለ፡ ህቱ
እምበል እግል ሐየት
ስጋደት
ለትሀየበቱ
ፍሌንየት
ሕሽመት
2000 ነቅፈ ከስበ።
ሃኒባል ተስፋይ ህዬ
1000 ነቅፈ ጀቅፈ።
እብ
ደረጀት
ፍረቅ ፈሪቅ ኤሪቴል
ሻምፕዮን
ዐጀላት
አወላይ ዲቪዝዮን አቅሊም ምግብ
ሰነት 2017 ሰበት ገብአ ካስ ወ5
አልፍ ነፈ ነስአ።
እት ጅግረ ዐጀላት አወልድ
አንሳት ህዬ፡ መትጃግረት ፈሪቅ

መተልህየት ፈሪቅ ደንደን
ተእሂል ካሜረት ትሀየበው
ፈርዕ አትፋዝዖት ወሐብሬ
ውዛረት
ድፈዕ
መቅደረት
አንፋሩ እግል ወቀሎት እት
አንፋር ቅወት ድፈዕ ኤረትርየ
ወድዩ ለህለ ተአሂላት እንዴ
አተላለ እግል 32 መተልህየት
ኩረት እግር ወአትሌቲክስ ፈሪቅ
ደንደን ክምሰልሁመ እግል ሕካም
ወመደርቢን አንፋር ቅዋት ድፈዕ
ኤረትርየ ለትሀየበ ናይ ናሽፍ ወለ
ልትሐረክ ስወር ሀበ፣
እሊ ለእት 29 ዲሰምበር ሰነት
2017 ካቲመ ለገብአት እግሉ
ተአሂል ካፕቴን ለምለም ፍስሃዬ
እተ ሀበዩ ተውዴሕ፡ ርያድዪን
አንፍር ቅወት ድፈዕ ኤረትርየ
እት መስተቅበል ዝያደት ተአሂል
እንዴ ተሀየበው እት ሐያቶም

ለህለ መታክል እግል ልጋብሆ
ለሰዴ እግል ልግበእ ሰአየቱ ሰኔት
ሸርሐ፣
ህቱ እንዴ አትለ በርናምጅታ
ተአሂል እት ስታት ሰነት 2018
እት ጌማም እንዴ አተ ልትሸቄ
እግሉ ለህለ ጋር ክምቱ እንዴ
ሐበረ፡ ለተሀየበ ተአሂል እብ
ርያድዪን ከብቴ ሰኔት ክም
ረክበ እት ለአፍህም፡ ለተአሂል
ናይ መአንበት ሰበት ገብአ እብ
ሽቅል ወካድም እግል ልዓብዉ
ወልጠዉሩ ትፋነ፣
ወኪለ ትደሐርው እብ እንክሩ
እምበል መትሐላል ለከድመው
ሀይበት ለተአሂል እት ለሐምድ፡
ክእነ ለመስል ተአሂል እግል
ልተላሌ ትሐሰበ፣

ሙሉብርሃን ዐጀለቱ እተ አኬት
ምኑ ኢነት ለእብ መተልህየት
ፈሪቅ ኤሪቴል ለትርአ ህጁማት
ተኣምርተ ናይ እሊ ቱ። እብሊ
ህዬ ሃኒባል ተወልዴ ሸሪጥ ዐውቴ
(ወለት ሳታ) እንዴ ኬደ ናይለ
አምዕል ለሀ ጅግረ እብ ዐውቴ
ለአተምሙ እት ህለ፡ ዘመንፈስ
ሰለሙን ምን ኤሪቴል እብ ዕሙማይ
ንቃጥ ሽምፕዮን አቅሊም ምግብ

ደሀይ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

እትሊ ለሐልፈ አውካድ ጅግረ
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ምን እት
ሰነብት እት ብዕድ አምዕሎታት
ገብእ አስመነ ወህለ፡ እሊ ጅግረ እሊ
ማች ኦፍ ዜ ቦክሲን በሀለት ጅግረ
መላከማት እቡ ለአመራቱ፡ እግልሚ
መትጃግረ እምበል ዕርፍ እት
ጅግራታት ሰበት ልትጸመዶ ቱ።
ሕና ላኪን መርበይ ፕሪመርሊግ
ለቀየረ ጅግራታት ሰነብት እንዴ
ጸብጥና ማጻምኩም ህሌነ፡ እትሊ
ጅግራታት እሊ ህዬ እት ሜርሒት
ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ እግል 18 ዶል
እንዴ ኢልትቀለብ ለሄረረዩ ሄራር
እብ ክሪስታልፓላስ መብጠሪ ክም
ገብአ እግሉ ወፈሪቅ ማን ዩናይትድ
መቅደረቱ እንዴ ሐወነት ምን ሄራር
አሰር ፈሪቅ ማን ሲቲ እንዴ ትደንገረ
እት 3ይት ደረጀት ለትመልሐጠ እቱ
ጅግራታት ቱ፡ እሊ ለእት ሰነብት
ለቀርበ ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

ዐስር ሐቴ ሰነት ዕልብ 01

ዐራግ ምን ጽባብሐን ሻምፕዮን
ለጅግረ ክም ገብአየ ኣምረት እት
እንተን ቱ እተ ጅግረ ኣትያት
ለዐለየ።
እብሊ ህዬ እብ ደረጀት ፈሪቅ
ካስ ዐባይ ወ5 አልፍ ነቅፈ ልትሀየበ
እት ህለየ፡ ፈሪቅ ጋላነፍሒ 2ይ
ደረጀት እንዴ ጸብጠ አሰር ፈሪቅ
ዐራግ ተልላ።
መትጃግረት ዐራግ ደሴት

ቱ።

እብ አሳስ እሊ ህዬ ፈሪቅ
ማንዩናይትድ
ምስል
ፈሪቅ
ሳውዝሃምፕቶን እተ ወደየ ትልህየ
0 እብ 0 ሰበት ተዓደለ እብ 44
ንጠት እት 3ይት ደረጀት ከረ፡ ፈሪቅ
ኤቨርቶን እብ ፈሪቅ ቦርንማውዝ
2 እብ 1 እንዴ ትጀገረ ፈሪቅ
ቦርንማውዝ እብ 13 ንቅጠት ምን
ከጥ ወዲቅ ፋግር ህለ።
ፈሪቅ ብሩኔይ ምስል ፈሪቅ
ሂዲልርስፊልድ እንዴ ተሀ፡ እብ ናይ
ሕበር ዐውቴ 0 እብ 0 ተመት፡
ፈሪቅ ስዋንሲ እግል ፈሪቅ ዋትፎርድ
2 እብ 1 ልትዐወት እት ህለ እት
ፍንጌ ፈሪቅ ሊቨርፑል ወሌስተር
ሲቲ ለገብአት ትልህየ ኣብ ወድ
ምስር ላቱ መሐመድ ሰላሕ ለአተ
2 ጎል እቡ 2 እብ 1 እንዴ ተዐወተ
እብ 41 ንጠትእት 4ይት ደረጀት
አርቡዕ 03 ጃንዋሪ 2018

ጃእዘት ተሀየበት፡ግራሁ ለተርፈ
ደረጃት እቱ 2ይ ሞሳና ደበሳይ
ምን ፈሪቅ ዐራግ 4 አልፍ ነቅፈ
ወመዳልየት ፍደት ነስእ እት
ህሌት፡ ሳልሰይት ወሓዚት ኪዳኔ
ምን ፈሪቅ ጋላነፍሒ 3 አልፍ ነቅፈ
ወመዳልየት ንሐስ ትሀየበት።

እብ ኪሉል ንቃጥ ስጋደት
ሞሳና ደበሳይ ናይ ሕሽመት
ፍሌንየት ወ2 አልፍ ነቅፈ ትትሀየብ
እት ህሌት፡ ብስራት ገብሬ መስቀል
ምን ፈሪቅ ደንደን እግለ ተ’ሌት
ወጃእዘት ነስአት። እት ጅግረ
2ይ ዲቪዝዮን ያቆብ ደበሳይ ምን
ፈሪቅ ኤሪቴል ሻምፕዮን ሰበት
ገብአ 6 አልፍ ነፈቅ ፡ፍሌንየት
ወመዳልየት ደሀብ ከስበ። ቶማስ
ጎይትኦም ምን ፈሪቅ አስቤኮ
ናትናኤል ተስፋጽዮን ምን ፈሪቅ
ኤሪቴል ህዬ እብ ቀደም ት’ሌ 2ይ
ወ3ይ ደረጀት ጸብጠው።
እት ጅግረ ሐየት ስጋደት
ፍሌንየት ወ2 አልፍ ነቅፈ
ለትሀየበ መትባድራይ ዐጀላት
ፈሪቅ አስቤኮ ምን ላቱ ቴድሮስ
ተስፋልደት ዐለ።
እት ሳልሳይ ዲቭዝዮን ፈሪቅ
ዋርሳይ ሻምፕዮን ገብእ እት ህለ፡
ፈሪቅ በሪኽ ህዬ ተለዩ። እትሊ
ጅግረ እሊ መትባድራይ ዐጀላት
ኣማንኤል ረዘኔ ምን ፈሪቅ ዋርሳይ
ሻምፕዮን እሊ ዲቭዝዮን እሊ
ገብአ።
ልትረከብ ህለ፡ መሐመድ ሰላሕ እብሊ
አግዋላት እሊ እተ ሳልፋያም ሃዳፊን
ፕሪመርሊግ ኩረት እግር እንግሊዝ
እግል ልግበእ ቃድር ህለ።
ፈሪቅ ቼልሲ እግል ፈሪቅ ስቶክ
ሲቲ 5 እብ 0 እንዴ ቀልበ እብ
45 ንቅጠት ምን 3ይት እት 2ይት
ደረጀት ውቁል ህለ።
ፈሪቅ ማን ሲቲ ምስል ፈሪቅ
ክሪስታል ፓላስ 0 እብ 0 ሰበት ፈግረ
ለእግል 18 መርሐለትለ ጅግረ እብ
ዐውቴ ለአትመመዩ ሄራር አርበዕ
ንቅጠት ገብአት እግሉ ህሌት።
ማን ሲቲ እብ 59 ንቅጠት ህዬ
አስክ አትኒን እት ሜርሒትለ ጅግረ
ለዐለ እት ገብእ፡ ፈሪቅ አርሰናል
ምስል ፈሪቅ ዌስትፕሮሚች 1 እብ
1 ሰበት አትመመዩ እብ 38 ንቅጠት
እት 5ይት ደረጀት ህለ፡ እሊ እት
ሰነብት ለዐለት ፍገሪት እት ገብእ፡
ግራሁ ለገብአ ጅግራታት እተ ተ’ሌ
ጥብዐትነ እግል ንጭመሙ እግልኩም
ቱ።
ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ምነ ለኢትፈትሐ መሳእል

ለእት 1927 ለትወለደት ወለት
ሩስየ ላተ ኒነ ኮላጂነ፡ ክም ክሎም
ሩስዪን ወራር ናዚ እግል ትጋብህ፡
ምስል አቡሀ ወሐወ ወለት 14
ሰነት እት እንተ እተ እብ “ዴሽ
ቀይሕ” ልትአመር ለዐለ ዴሽ ሩስየ
ናደለት። እተ እግል 900 አምዕል
ለአተላለ
ሐርብ
ፐትረስፐርግ
አው“ሌኒንግራድ” ሐቆ ሻረከት፡
እት ረአሰ ሰበት ትዘበጠት ምን ዴሽ
ትሳርሐት።
ኒና፡ ዶል ተሐርቅ እት ድዋረ
ብዝሓም ለለአትፈክሮ ሐጃት ጀሩ
ክም ዐለው ልብ እግል ትክሬ
አንበተት።
መደት ሐቴ ዲብ ብእሰ ሰበት
ሐርቀት፡ እተ ከሺነት አቴት፡ እትሊ
ወቅት እሊቱ ህዬ እት ብዞሕ ሽቃላት
ልብ ለከሬት። ምነ ሳይድ ከባቢ ሻሂ
ኖሱ እት ወድቅ ወልሳበር ወኑር
ቤቶም ኖሱ እት ልትወለዕ ወቀስን
ርኤት። እተ ክምሰልሁመ እት
አጅያብ ብእሰ ለሀለ ሓጃት እግል
ትክሸፍ ክም ቀድር አመርዴት።
ኒነ ሐኪመት ምንመ ይዐለት፡ እብ
ዕንታተ እግል ሕሙም እንዴ ርኤት

ሕማሙ ናይ ፈረጎት ቅድረትመ
ዐለት እግለ።
እት 1964 ኒነ፡ መሽክለት
ዐቅል ሰበት ወዴት እት ሕክምነ
ተአቴ። እቱ ህዬ፡ ክም መትፋግዒ
እግል ልግበእ እግለ እንዴ ቤለው፡
ለትፈናተ ስፌ ክም ሰፌ ወደወ።
አምዕል ሐቴ ለሐካይም፡ ኒነ እንዴ
ኢትርኤ ምነ መጦረ ለዐለ፡ ሰንዱቅ፡
ለሐሬቱ ግድ ተሀርስ ክም ዐለት
ተአከደው። እተ ክምሰልሁመ እተ
ዕያደት እግለ ክምሰልሀ ለመስሎ
ወብዕዳም ሕሙማም አንፋር እተ
ተዐድድ እቱ ወቅት ህዬ፡ ሻፍግ
ተቅዪር እግል ለአርኡ ወጸልዖም
እግል ልሕዬ ለአነብት ክም ዐለ ልብ
ከረው።
ለለአትዐጅብቱ ኒነ፡ እብ ግንሐት
ዕንታተ ሌጠ ከባቢ፡ መዓልግ
ወብዕድ ሓጃት ምን ምክራዩ እግል
ተሀርስ ወሳዐት ብነ እግል ተሐርክ
ወተአብጥር ቀድር ዐለት። እት
ሰር 60ታት ሸሃረት ኒነ እት አሮባ
እብ ተማመ እግል ልትፈንጠር
አንበተ። እተ እት ሞስኮ ለገብአ
ሰልፋይ ወዕለ፡‘ፓራሳይኮሎጂ’ እግል
ቅድረተ ለከስስ ተቅሪር ክም ቀርበ፡
መትመራምረት አሮበ እብ ክሱሱ
እግል ልትአየሶ አንበተው። እት
1970፡ መትመራምረት አምሪከ
ዲብ ኒነ ለለአትሐዜ ተፍቲሽ እንዴ
ወደው እተ ጀረበወ፡ ህተ ክመ አዩደ
ለለአትዐጅብ መዋዲት ወዴት።
በሀለት ለዳለ እግለ ሓጃት እንዴ
ኢተምትሙ ምን አካኑ ክም ተሀርሱ
ወዴት፡ እግል ሐቴ ለትሰበረት
ቤጨት እብ ዕንታተ እንዴ አዘዘተ፡
እግለ አስፈር ክፋለ ምን ጸዕደ እንዴ

ፈንቴቱ፡ እተ ናይ ስስ ምትር ረዪም
ለዐለ ሸሓን ክም ለአቴ ወዴቱ።
ለውላድ
አምሪከ
ላቶም
መትመራምረት፡ እብ መዋዲት ኒነ
ምንመ ተዐጀበው፡ ቃሽሾም እግል
ኢተዐሌ ሸክ ሰበት ዐለ እግሎም፡
እት አሜርከ ዲብ ፍንቲት አካን
እንዴ ትላከው ጀረበወ። እቱመ
ምንለዐል ቅድረቶም ላቱ ወደዲት
አርኤቶም። ገሌ ምነ ዐጃይቦታት ለኒነ
ወዴቱ፡ እግል ሐቴ ቆርዕ ሀንደጎት
ልበ እብ ሕክመት ክም ትሸፍግ
ወደንግር ወዴተ። እግለ ምን ክሎም
መትመራምረት ኣምን ለይዐለ ዶ/ር
አልበርት ሃርትመ፡ እግል ሀንደጎት
ልቡ እንዴ አሽፈገተ ሞት እንዴ
ሸአገ ክም ለአቀብል ወዴቱ። ሐቆ
እሊቱ ህዬ ለመኤምረት እግል
ፍንቲት ቅድረት ኒነ ኮሎጂነ፡ “እብ
ዕልም ለኢወድሐ ዐጃይብ” ቤለወ።
ኒነ፡ እት ወሳእል እዕላም ብዞሕ
በራምጅ አቅረበት። እግል መሰል፡ ምን
እደይ ዔፍየተ ደም ክም ልትቃጠር
ውድየት፡ ምን ምግሳዮም ክም ቀንጾ
ወድየት ወአፍካሮም እንዴ ከሽፈት
ሐብሬ ተሀይብ ዐለት።
እት1990፡ ኒነ ስድፈት ሞተት።
ሐካይመ ህዬ፡ ለአያም ለእግል
ልትመራመሮ ዲበ ትወድዩ ለዐለት
ወደዲት እግል ቲዴ ትትዕቡ ለዐለት
ተዐብ፡ አሳስ ሰበብ ሞተ እግል
ልግበእ ክም ቀድር ሸርሐው። ህተ
ዶል አዪ ፍንቲት ሓጀት ትወዴ ሰኒ
ትትዕብ ክም ዐለት፡ ሕብረ ልሰወድ፡
ትልህብ ወቅያስ ደመ ወሀንደጎት
ልበ ምን ዐደድ ወለዐል ወስክ ክም
ዐለ ለአፍህሞ።

አዳወሮት ሽዕር
እሊ ሽዕር
ለአፍካር ካትር
እግል ገሌ ከምክም ወእግልገሌ ፈንጥር
ወኪል ሽዑር ምን ቁሪነ ፈግር
እግል ሻክፍ ገበይ ለሐብር
ወእግል ራቴዕ ቀደም ለአብል።

ሽዕር ለብኑይ እብ ሰለስ ሐርፍ
እግል ገሌ ኢከልእ ወእግል ገሌ ኢለሐፍፍ
እግል ክሉ እብ ሐቴ ዕን ለሀይቡ ናዩ ወስፍ
በዐሉ ዕቅደት ለቡ ሽዑሩ ነግፍ
እሊ ለኢከልስ ርዝቅ በዐሉ ዲመ ጀቅፍ።
ላኪን ከለልመ ቡ ሰብኡ ለለአሙሩ
ሰብኡ ምስጢር አለቦም እት ከብድ ለለዐቁሩ
ወሰብኡ ዕዩብ ኢልብሎ እት መሕበር ለሰቱሩ
ሽዕር ቄባይማቱ እት ክል ነፈር ኢከርኬሕ
እግ’ላመ ከርከሐዩ እንዴ ፈረገ ፈቴሕ
እት ገያዳት ኢሰልም ወእት ምድር ኢጀጌሕ
ሐቴ ዶል ሐቆ ትገሰ ላኪን እግል ዲመ ጠፌሕ።
ሽዕር ግሉልማቱ መጽአኮ ኢልብል
ምን ሞት ኢቀጽጽ ወምን መሕበር ኢከጅል
እት ሰፈር መጽአከ እብ ዐረባት ወእገር
እት ሰክብ መጽአከ እት ትትሐ’ለም ወተሐንርር
ዶል ሽቃልከ መጽአከ እት ተሐስብ ወትፈክር
ምስል ፈታይከ መጽአከ እት ትትሃጀክ ወትመክር
ከእሊቱ ሽዕር፡ ለይአምሩ ለኣምር።
Moደ

ቅሰት ሱረት
ምን እሎም እት ሸዋሬዕ
እት ለአንጎጉ አዋልድ ለሻቅሎ
አንፋር ሐቆ እንተ አስክ ቻይነ
ኢቲጊስ። እግልሚ፡ በክት እሊ
እት ሱረት እንርእዩ ለህሌነ ሻብ
ኢልብጸሐከ።
እት ቻይነ፡ እት ሸዋሬዕ አዋልድ
ለሻቅሎ ወለለአትዕቦ አንፋር፡ እብ
እዩሳም እንዴ ትጸበጠው፡ እብሊ
እትለ ሱረት እንርእዩ ለህሌነ

ምን ዳያሪ

ዶል-ዶል እግል አዳም ነቢር. . .
ዮም 1/1/ 2018 ሳዐት 1፡01 ናይ ላሊ አትኒን አስመረ
ዕለት ፡ሳዐት፡ አምዕል ወሰነት እብ ክትበቼ ትትፈከሪ ክም ህሌኪ ምን
ደማቀትለ ሸጥርኪ ልትፈሀመኒ ሀለ ዳያሪዬ። ክም ይአምን እቡ ምን ለዐልኪ
አነ አምር። ላኪን ምስልኪ ወቄርአትኪ እግል እትፋሀም ላዝም ሰበትቱ
እትነፈዕ እቡ ህሌኮ። ዶል-ዶል አዳም እግል ብዕዳም መ እግል ልንበር ቡ
መስለኒ። እት ልብሎ እሰምዕ ክም ዐልኮ ሸክ አለብዬ። ለሰምዐክወ ላኪን
እግል ኢደየ ላዝምቱ ገብእ? አነ ብዞሕ ሰኣላት እግል እትሰአል እንዲኢኮን፡
እት በሊስ ክም ይእስዔ ተአምሪ። ከአዜመ ምን ሰዐይ በሊስ እለ ሰኣል
እትሕጩር ህሌኮ። ላኪን እብ ሰዐይ ለኢገብአ እብ መትመናሽ ገሌ በሊስ
እግል ሀብ ዔብ ኢመስለኒ። ክሉ ለሰምዐካሁ እግል ቲዴ ላዝም ኢኮን፡ ምናተ
ዶል ዲቡ ትትከረዕ እንዴ ነፌከ እግል ትሕሬ ምኑ ምሽክለት አለቡ። ከአናመ
ልእከቼ እግል ሓልፍ ሰበትቱ ለሀደፍዬ ዶል-ዶል እግል አዳም እግል እንበር
እግል እጀርብ ሰበት ብዬ ክም ሳዐት፡ ዕለት ፡አምዕል ወሰነት እግል እትነፈዕ
እቡቱ። ከዳያሪዬ እበ እንቲ ወብዝሓም አዳም ትቡሉ ሰነት 2018 ሐቴ
ዳቂቀት ወ38 ሳንየት ናስኣም ምነ ህሌነ አው ናስአት ምንእነ ህሌት። አላሁ
አክበር! አዜመ ሰኣል ተሓበሬኒ ጸርነ? ላኪን ደሐንቱ ሐያት ኩለ ሰኣላት
እምበልተ፡ እት በሊሱ ሌጠ ረቢ ልስዴነ። እት ለዐል ምን ሰነት 2018 ሐቴ
ደቂቀት ወ 38 ሳንየት ናሳም ምነ ህሌነ አው ናስአት ምንእነ ህሌት ብህል
ዐልኮ። ከእብ አማን ሕናቱ ለናስኣም ምነ ህሌነ ወለ ህተ? አነ ክም ረአዬ
ሀታተ ለትነስእ ምንእነ ህሌት እብል። እግልሚ፡ ለደቃይቅ እሊ ምነ ለኢገብአ
ምን ዕምርነ ገይስ ሰበት ሀለ። ያጀምዐ፡ አነ ዮም እት አፍካርዬ ብዞሕ ተቅዪር
እርኤ ህሌኮ። በዲር ሂበት በሊስ እፈቴ ይዐልኮ፡ ዮም ላኪን ለትመስለኒ
እፌፌ ህሌኮ። ለሰበብ ሚቱ ገብእ? ማዕሌሽ ለሰበብ ኣምሩ ይህሌኮ። እበ
ገብአት ዮም ምስል ፈተቼ ወመሳኒቼ እት ብዞሕ አርእስ ሃድጋም ዐልነ።
ህቶም እት ሰነት ጀዲደት ሚ እግል ቲዴቱ፡ ሚ ተቅዪር እግል ተአምጽእ ቱ
እት ልብሎ ሕድ ልትሰአሎ ማስያም ዐለው። አነ ላኪን፡ በደል ለሰኣላቶም
እበልስ እተ ሰኣላቶም እትፈከር ዐልኮ። ያጀመዐ! ጀመዐ ሰነት ጀዲደት
ወገዲመት ሚቱ?እብ አማን ህዬ ክምሰልሁ ሀለ? ደቂቀት 60 ካልኢት ክምተ
ሚ ተአኪደት ብነ? ሳዐት 60 ደቂቀት ክምተ ህዬ? ሸሀር፡ሰነት . . . እሊ
ክሉ አዳም እግል መፋሀመት እግል ልትወጤ እግሉ ለአምጸዩ ሀልወሳቱ
እንዲኢኮን፡ አምዕል ዲመ አምዕል ተ ወላሊ ላሊ። እለን ክልኤ ሓጀት ክም
ሀለየ አምን፡ እግልሚ እብ ዕንታቼ እርእየን ሰበት ህሌኮ።
ብዕድ ላኪን ከንዶእ? ምን ክሉ ለለአትፈክረኒ ህዬ ዳያሪዬ 12 ሸሀር (እበ
ህቶም ልቡሉ) ከልጦ ክም ሀለው እት ለአምሮ በደል እት ዶሉ ሰይሑ እት
ሰነት ጀዲደት(እበ ህቶምልቡሉ ሀልዋሳት) ለይቀዱሩ ወዐድ ለአቱ። ወድአዳም እግለ ሐልፈት እግል ልጌምም ወእግል መስተቅበል እግል ልኤትን
እኩይ ኢኮን። ምናተ ምዶል ለትብል ሰኣል በሊሰ እግል ልትረከብ ቡ። ሰነት
ጀዲደት ክምሰለ ሐልፈየ እማታተ። ጸሓይ ክም በዲረ ትፈግር ወትወድቅ፡
ምድር ጸ’ቤሕ ወመሴ። አየ አምዕል ላኪን ጀዲደት ወለኢተአቀብል ሰበት
ተ፡ እበ እግል ንሕሰብ ብነ። ከበዐል ሰብር ዳያሪዬ፡ ናይ ተቅዪር ወቅት
እለ ኢነት ሰበት ተ፡ አነ ወእንቲ ወቄርአትኪ አዜ ንትቀየር። ተቅዪር
ላኪን ሚቱ ለትብል በሊስ ለተሐዜ ሰኣል ዓባይ ህሌት። ተቅዪር እት
ስን መእት እክ? አዪ ነፈር ተቅዪር እት ልብል እንዲኢኮን፡ እት ስን
መእት እክ እት ልብል ሳምዕ ይአነ። ወቅት ህዬ አክል አዪ ነስእ? እት
ሐቴ ደቂቀት ለመጽእ ተቅዪር ህዬ ፍገሪቱ አክል አዪ ትገብእ ? እብ
አዳም ወደየ ለመጽእ ወምስልከ ለኢገይስ ተቅዪር ህዬ ከፎቱ? ለሰኣል
ለዐባይ እግል ትትበለስ ገብአት ምንገብእ፡ አወል እለን ሰኣላት ነኣይሸ
እግል ልትበለሰ በን። ለበሊስ ላኪን አነ እግል አክልሱ ይእቀድር አው
ናዬ በሊስ እግል ክሉ ለወክል እግል ልግበእ ኢቀድር። እግልሚ አነ፡ አነ
ሰበት አነ። ዶል-ዶል እግል አዳም እነብር፡ ላኪን እብ ዐውል ነቢርነ እግል
ልግበእ አለቡ። ማዕሌሽ ዳያሪዬ ረአስኪ አዱርኮ ዲብኪ! ዶል-ዶል ክእነ
ክም እወዴዲ ቃውየት ሚእንቲ ከሀሊኒ፡ አሰናይ እትለ አብጽሔከ ሐዳስ
ወገዲመት እበ ኢከስስ!
Moደ

10 ፍንቲት ስወር ርከብ

አግቡይ አምዕል ታመት ዑቅባም
ልውዕሎ። አፍ ጅሙል ጭንጫይ
ኢለአትዩ ለትብል መሰል ትግሬ
ምን እሊታት ብህልት ተ።
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