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ኤረትርየ እት ህንድ ልትሰርገል
ለህለ ወዕለ ጋብሆት ሰቦት ትሻርክ
ኤረትርየ፡ ህንድ ትትሐደሩ
ለህሌት፡ 14ይ ወዕለ መነዘመት
መጅልስ ቅራን እግል ጋብሆት
ሰቦት እቱ ትሻርክ ህሌት።
እትሊ ምን ዮም 2 እንዴ
አንበተ አስክ ዮም 13 ሰብተምበር
ለለአተላሌ ወዕለ፡ ምን 190
ደውለት ወለትፈናተ እድንያይ
መአሰሳት ለትወከለው ሐድ ስስ
አልፍ ነፈር ሻርኮ እቱ ህለው።
እትሊ ወዕለ፡ ኤረትርየ እብ
ሰፊር ደውለት ኤረትርየ እት ህንድ
አሰይድ አለም ጸሃዬ፡ ክምሰልሁመ
እት ውዛረት ሐርስ እብ ሙዲር ዓም
ቅስም ኤክስቴንሽን ሐርስ አሰይድ
ሕሩይ አስገዶም ለትመረሐ ልኡክ
ዉክልት ህሌት።
ኤረትርየ እትሊ ወዕለ፡ እብ

ሰዳይት
ሸዐብ
ወሕኩመት
ትሰርግሉ ለህሌት እግል ጋብሆት
መትሸርሻር ወረዘቆት ትርበት
ለአመመ ወራታት ለሸርሕ እብ
ክርን
ወስወር
ክምሰልሁመ
ፖስተራት ለትተለ ሸርሕ ትቀድም
ህሌት።
እምበል እሊ ወድ ኤረትርየ በዐል
ወራት ፈን መምህር ሀብቴወልድ
ምስግነ፡ ጋብሆት ሰቦት ወመናፍዕ
ዕጨይ ለሸርሕ 45 ሱረት እግል
ዕፌ ቅዱም ህለ።
እት ሰነት 1994 ለተአሰሰ
‘መባደረት ጋብሆት ሰቦት መነዘመት
መጅልስ ቅራን ምስል ድዋር
ወዐማር ለልትጻበጥ እድንያይ
ወዕለ እት ገብእ፡ እዳረት አርድ
ወጋብሆት ሰቦት ለሸቄ ቱ።

ፍገሪት እምተሓን ሳምናይ ፈስል
ትሸረሐ

ሐጋት፡ ተእሂል ሴድየት ኔርስ ልትሀየብ

መድረሰት ሴድየት ነርስ
ግላስ፡ መጃል ኔርስ እግል ሰነት
ወሰር ለአድረሰቶም 56 አንሳት
ለብእቶም 119 ነፈር 30
ደውረት ክድመት ወጠን ዮም
31 ኦጎስት ኣድሓረት።
እተ
ዳይረክተር
ዓም
ሙፈወድየት ውቁል ታዕሊም
ዶክተር
ሀይለ
ምሕጹን
ለሐድረ እተ ዓደት፡ ሙዲርለ

ክል

መድረሰት መምህር ገብረብርሃን
ሀብተገርግሽ፡ እሎም ለትደሕረው
ደረሰ እት እምትሓን 12
ፈስል ሰርቲፊኬት ለአምጸአው
ክምቶም አሸረ።
ወኪለትለ
ለደረሰ
እብ
እንክረ፡ ሕኩመት ለሀበቶም
በክት እንደትነፈዐው ሸዕቦም
ወዐዶም ክም ከድሞ ገለድ
በይአት።

ዳይረክተር ከደማት ዓፍየት
እስብዳልያት ዐስከሪ ኮሎኔል
የማኔ ጸጋይ ህዬ፡ ለደረሰ ዓፍየት
መጀትማዕ እግል አከዶት ክም
ልትሰበሎ ሰእየቱ ሸርሐ።
እት ሰነት 2013 ከደማት
ለአንበተት መድረሰት ሴድየት
ኔርስ ሓጋት እት 3 ሰነት 259
ደረሰ እድሕርት ክም ህሌት
ወሳይቅ ለአሽር።

ርያድ፡ ሄለል ሰብተምበር እብ
ነያረት ትትዐየድ
ኤረትርዪን ስካን ርያድ ወድዋረ
- ስዑድየ 58ይት ዝክረት ሄለል
ሰብተምበር መትአንባት ግድለ
ስላሕ ሸዐብ ኤረትርየ እብ ነያረት
ዐይደው።
ዲበ እት ዮም 29 ኦገስት
ለገብአት ዓደት ርኢስ ጃልየት
ኤረትርዪን ስካን ርያድ ወድዋረ
አሰይድ ዐብዱራሕማን ኢማም
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ እሕትፋል
ሄለል ሰብተምበር ተርጀመት ዐባይ
ወሕሽመት ክምበ ወ ዲበ ለመጽእ
አጅያል እግል ልትዐዴ ገለድነ
ለነሐድስ እተ ክምተ ሸርሐ።

ፈገሪት እምተሓብ ሽሃደት
ምግባይት ደረጀት ሰነት ድራሰት
2018/2019 ዮም 29 ኦገስት
ረስሚ ትሸርሐት።
ዲብ
ውዛረት
ተዐሊም
መስኡል ውሕደት እምትሓናት
ወጠን አሰይድ ሀብቴ አስፈሀ
እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡
ዲብ ናይ ዮም ዓመት እምትሓን፡
ዲብ ክሉ ወጠን እተ ህለየ 412
መድረሰት ምግባይት ደረጀት፡ ምነ
ሻረከው 51 አልፍ ወ138 ደረሳይ
ለ60ምእታይት ከም ሐልፈው
ሸርሐ።
ምስል ናይለ ሐልፈት ሰነት

ዐውል 2.00 ነቅፈ
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መስኡለት ቅደይ ተንፊዝየት
ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ ስዑድየ
አሰይደ ወይኒ ገረዝግሄር እብ
ጀሀተ፡ 24 ማዩ ለወልደተ ሄለል
ሰብተምበር እብ ነያረት ወፋሽ
ከም ትትፈቀድ እንዴ ሐበረት፡
እብ ፍራስ ውላዳ ስያደት
ለአከደት ኤረትርየ ከም ተአከደት
አፍሀመት።
ዲበ ሐልፈየ ሰኖታት እስትቅላል፡
ለትሰርገላ ዐማር፡ ምሰለ ርክብት
ለህሌት ሰላም ሚ እግል ልትሸቄ
ከም ቀድር ለለአርኤ ክምቱ እንዴ
ሐበረት አሰይደ ወይኒ፡ መዋጥኒን

ውሕደቶም
እግል
ለአደቅቦ
ትፋኔት።
ለእሕትፋል፡ አጀኒት እበ
ቀደመው ናይ ወጠን ወሰውረት
ሕላይ፡ አሽዓር ወብዕድ ወራታት
ፈን ጋምለት ዐለት።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡
ኤረትርዪን ስካን መዲነት ዱዝልዶርፍ - ጀርመን፡ ዲበ ወደወ
ዝክረት ሄለል ሰብተምበር፡ ናይ
ወጠን ወሰውረት ሰዋልፍ ዲብ
አጅያል ሐዲስ እግል ልትዐዴ
ወልስበቅ ገለዶም ሐደሰው።

ልትርኤ እት ሀለ፡ ቅያስ ሐሊፍ
ደረሰ ናይ 1.8 ምእታይት ዐቦት
ከም አርአ እንዴ ሐበረ አሰይድ
ሀብቴ፡ ለትወቀለት ንቅጠት ምነ
አምጽአው ደረሰ አንሳት 56
ምእታይት ክም ተን ሸርሐ።
ማዳት
እንግሊዝ፡ ተዐሊም
እጅትማዒ፡ ሕሳብ መዐሉማት
ዓም ወናይ ጀንስየት ተዐሊም
ለከምክም፡ እምትሓን 8ይ ፈስል
2018/2019 ምን ዮም 13 አስክ
15 ኦገስት ዲብ ክሉ ወጠን ወእት
ርያድ ወጅደ - ስዑድየ ዲበ ሀለ
መራክዝ እምትሓናት ትሀየበ።

አርቦዕ

እብ12ይት
ትግራይት
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ጀሪደት

ገጽ

ቅየም ንዳል ተሕሪር፡ ዲብ ዐማር!

እለ ሰነት እለ፡
58ይት
ሰነት ዝክረት ሐቴ ሰብተምበር
አምቡተት ግድለ ተሕሪር ተ።
ዮም ሐቴ ሰብተምበር ሰነት
1961፡ ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ
40ታት ወ50ታት እግል ምርካብ
ሐቅ ሕርየቱ ወእስትቅላሉ እብ
ገበይ ሰላም ወስያሰት ለጠልበዩ
ጠለብ ዓድል፡ እዝን ጽምት ክም
ተሀየበቱ እንዴ እንቱ፡ ለተሐረመ
ምኑ ሐቁ እብ ግድላሁ እግል
ለአክድ፡ እግል ረዪም ወመሪር
ሐርብ ተሕሪር እንዴ ነወ ለትበገሰ
ዲበ ዕለት ተ።

እብለ ታሪካይት ዕለት እለ
ለተአምበተ
ግድለ ተሕሪር፡
እግል 30 ሰነት መራሕል
መሪር ወመታክል ስዱድ እንዴ
ሐልፈ፡ ለተዐደዩ መራሕል ድቁብ
እስትሽሃድ ብዞሕ እንዴ ትደፈዐ
ዲቡ፡ ዲብ ሰነት 1991 እት
ቀደም አባይ ወፈታይ ሕርየቱ
እብ ግድላሁ አከደ። ናይ ዮም
ዓመት ዝክረት ሐቴ ሰብተምበር፡
ፍንቲት ለወድየ ጋር ምንዲ ለሀሌ፡
አክል ሕድ ክምሰለ ናይ መደት
ግድለ ተሕሪር መሐለኪት፡ ሸዐብ
ኤረትርየ እትለን ለሐልፈየ 20
ሰነት፡ ልባስ ሕሽመት ስያደቱ
እግል ልትመልጠጥ ወሄራር
ዐማር ወጠኑ እንዴ ተዐንቀፈ
እግል ለአትካርም ለአመመ፡
ምን ወራር ዐስከሪ ዛህር አስክ
ለትፈናተ ድጉል ከይናት ጸብኢት
እንዴ ፈ’ለ፡ ፍሬ ኤማኑ ወሰባተቱ
ቤረቅ ዐውቴ እንዴ ሰቅለ፡ ዲብ
መርሐለት ሐዳስ እተ ልትዐዴ
ዲቡ ለሀለ ወክድ ትትዘከር ምን
ህሌት ቱ።
ሐቴ ሰብተምበር ትትአምበት
እት ህሌት ለቀዳምያም ምሔርበት
አበውነ ለትበገሰው እግሉ ሀደፍ፡
እግል ፈዓልየትለ እግል ስምሐ
ለኢሰሜሕ
ቀራር
ሕርየት
ወእስትቅላል ሸዐብ ኤረትርየ
ምንመ ዐለ፡ ክም ክሉ ሄራር

ታሪክ፡ ለግድለ ምን እምቡተቱ
ዲብ ዐውቴ ለለአበጼሕ መባጼሕ
ወዐገል ራቴዕ እንዴ አትመመ
ኢትበገሰ። ዲብለ ቀበትለ ሄራር
ግድለ ተሕሪር እንዴ ትወለደት
ለትጠወረት ጀብሀት ሸዐብየት
ተሕሪር
ኤረትርየ
ላኪን፡
ለሽንኩይ ሄራር ስለል ራትዐት
እንዴ መርሐቱ፡ እግል ኩሉ ሸዐብ
ኤረትርየ እንዴ ከምከመ ዲብ
ኦሮት ማሕበር ግድለ ተሕሪር
ለለዐግል ወውሕደት ለለአደቅብ
አብካት ፋዬሕ እንዴ ከስተት፡
ሐቴ ምን ዐባዪ ሐረካት ተሕሪር
ዐለም እግል ትግባእ ቀድረት
ወእብ ምስትንክራት ወፍርስነት
ህዬ፡ ሕርየት አምጸአት።

ሀለ።

ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ሐንቴ
ዕዛል ጀብሀት ሸዐብየት እንዴ
ትከምከመ እተ ለወደዩ ግድለ፡
ፍክርየት ዐዳለት እጅትማዕየት
ለአሳሱ ነባሪ ቃሊ ወመባድእ
ሕጡጥ እግል ልተውብ ቀድረ።
ዲብ ፍንጌ ከፈፍል ኩሉ መጅተማዕ
ኤረትርየ
እምበል
ፈናታይ
ደያናት፡ ቀባይል፡ አቃሊም፡ ጅንስ፡
ህግየ ወእጅትማዕየት፡ መብዳእ
ውሕደት ትርድት ወውፋቅ
እንዴ ነድቀ፡ መዋጥኒን ክምሰል
ሀደፍ ለለሐሱቡ፡ ለለአምኖቡ፡
ለልትመርሖ
እቡ፡
ለዳፍዖ
ወለለአስተሽህዶ እግሉ መብዳእ
ራቴዕ እንዴ ጠወረው፡ ደማነት
ኖስ ታ’መት ለቡ አፍካር ድቁብ
እግል ልክለቅ ቀድረ። እግለ
“ኢልትቀደር!” ለትባህለ ግድለ
ቅብላት ድቁባም ዐለም ክም
ልትቀደር እብ ፍዕል ለአርአ እሊ
ነባሪ ቱ። እሊ ዲብ መደት ግድለ
ተሕሪር ለትጠወረ ነባሪ ቃሊ፡
ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ሕርየት
እግል ልብጻሕ አቅደረቱ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ሐቆ ሕርየት
እተ ለተሐለፈ መራሕልመ፡
ዲብ ግም ዌርሳይ እንዴ ሰብቀ፡
ዲብ አከዶት ሕሽመት ስያደት
ወዐማር ወጠንመ፡ ምን ሐዲስ
ታሪክ ምስትንክራት ልትሸቄቡ

ናይ ዮም ዓመት መናሰበት
ዝክረት ሐቴ ሰብተምበር፡ ለሐልፈ
ዘመን መዳፈዐት ጸብኢት እብ
ኤማን ወሰባተት እንዴ ተዐዴነ፡
ሰላምነ
ወሕሽመት
ስያደት
ወጠን እንዴ አከድነ፡ እብ ኩለ
ለብናተ ሒለት ዲብ መርሐለት
ሽቅል ዐማር ወዐቦት እቅትሳድ
ሻፍገት እተ ንትዐዴ ዲበ ለህሌነ
መደት ትትዘከር ህሌት። ምነ
ናይ ግድለ ተሕሪር ወሐቆሁ
ለብናተ ተጅርበት ታሪክ፡ ደማነት
ሀለዮትነ ወአተላለዮትነ አከዶት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ዔማት ዐቦት
ወተጠውር ናይ ክል መጅተማዕ፡
ምለዐል ኩሉ ውሕደቱ ወጠንየት፡
ውፋቁ ወናይ ስያሰት ፈህሙ
ሌጣ ቱ። ክምሰለ ልትአመር፡
ለናይ ደንጎበ ሀደፍ ናይለ እብ
ሐቴ ሰብተምበር ለተአምበተ
ግድለ ሰውረትነ፡ ሸዐብ ኤረትርየ
መጦርለ እግል ሕርየቱ ለወደዩ
ግድለ ወለደፍዐዩ እስትሽሃድ
ቃሊ፡ እብ ዐዳለት ወመሳዋት
ለነብር ዲበ ወጠን ጥውርት
በኒቱ። እሊ ሰበት ገብአ ህዬ፡
እብ መሳዋት ወውፋቅ ወጠኒ
ለትበኔት፡ ድቅብት ወጥውርት
ዐድ እንዴ በኔነ፡ ለለሐብን ታሪክነ
እግለ መጽእ ጂል ሰለሞት፡ እለ
አዜ ለህሌነ ዲበ መርሐለት
ለትጠልቡ ዳይቱ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ 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

ሸዐብ
ኤረትርየ፡
እብ
መዐዳወየትለ
ምን
መርበዩ
ለሸክፈ ሃዳፍ ድቁባም ዐለም
ላቶም ቅዋት፡ እትለን ለሐልፈየ
20 ሰነት ለጀረ ዲቡ ወራር
ዐስከሪ፡
ጸብኢት
ስያሰት፡
ዲፕሎማስየት፡ አትሀጎጋይ ሒለት
እቅትሳድ፡ ሐምረጎት አምን
ወሰላም፡ ወመረር ወአትካስሖት
ደዓያት፡ ቀሊል ኢዐለ። እሊ
ዐዳዋት እሊ እንዴ አፍሸለ እግል
ልትዐወት ለአቅደረዩ ርዝቅ ህዬ፡
ዝያድ ኩሉ ለዲብ መደት ግድለ
ተሕሪር ለአፍረዩ ወለጠወረዩ
ዓዳት ወነባሪ ወጠን ቱ።

ዝክረት ሐቴ ሰብተምበር፡
ለዲብ መሪር ወረዪም ግድለ
ተሕሪር ለአፍሬናሁ፡ ምስጢር
ሒለትነ፡ መቅደረትነ ወደቅብነ፡
ውፋቅነ፡
ለለሐብን
ታሪክነ
ወምስትንክራትነ
ለለሐብር፡
ዓዳትነ ወነባሪነ እንዴ ሐፈዝነ
ወጠወርነ ዲብ ዐማር እግል
ነአትበግሱ፡ ቆልነ ለነአጀድድ
እተ መናሰበት ቃልየት ተ።
ሓምዴ ወሕሽመት! እግለ
ለኢልትቀደር ለልትበሀል እንዴ
ቀድረ ወደቅበ፡ ዲብ መርሐለት
ሰአየት ሐዳስ ዕዱይ ለሀለ፡ ላብብ
ወዓቅል ሸዐብ ኤረትርየ!!
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ዐንሰበ፡ ዝያረት ወዚር
እዳራት አቃሊም

ወዚር እዳራት አቃሊም አሰይድ ወልደንክኤል አብርሀ፡ ክምሰል
አተላላይ ናይለ ምን ዮም 4 አስክ 9 ኦጎስት እት ሙዴርያት አቅሊም
ጋሽ-በርከ ለወደዩ ዝያራት፡ ምን ዮም 27 አስክ 31 ኦጎስት እት ሙዲርያት
ዐንሰበ፡ እት አካናት ዐማር በጽሐ ወምስለ ከስሶም አጅህዘት እት ፈዓልየት
ናይለ ትሰተተ በራምጅ ህድግ ወደ።
እተ ምስል መስኡሊን አጅህዘት ሕኩመት ወጀብሀት፡ ክምሰልሁመ
ሸባብ ወሸቃለ አጅህዘት ሕኩመት ለወደዩ ህድግ ወዚር ወልደንክኤል፡ እት
ሓድር ተየልል መንበሮ ሸዐብ ወወራታት መአሰሳት ከደማት እጅትማዕየት፡
ለህለ መጋድዕ ወአግቡይ አርሀዮቱ፡ ሕፍዘት ማይ ወትርበት ወብዕድ
ከደማት እቱ ተውዴሕ ፋይሕ ቀደመ።
ወዚር ወልደንክኤል እንዴ አትለ፡ ለእተ ባይኣም ህሌነ ሰእየት ለተሀይብ
መርሐለት ሰላም፡ ሸባብ ታሪክ ሸዐቦም ወወጠኖም ወለትደፈዐ ዐዉል ቃሊ
እብ ዋጅብ እንዴ ፈሀመው፡ እት ሰርገል በራምጅ ዐማር እብ መትሰባል
እግል ልክደሞ አትፋቀደ።
ሙሽተርከት እብ እንክሮም፡ አሀምየት ናይለ ገአ ህድግ እት ሸረሖ፡
ለህለ መጋድዕ እብ ዛይደት መሻረከት መዐየ ሕሉል እግል ልርከብ ገብእ
ለህለ ጅህድ እግል ልትደቀብ መዳሊቶም እት ለአክዶ፡ ቀድየት አጀደዶት
መአሰሳት ከደማት እጅትማዕየት ወዳፈዖት ሰሪት ዕጨይ መትሐሳር እግል
ልትሀየቡ ትፋነው።
እምበል እሊ ወዚር ወልዴንክኤል፡ እት ሙዴርየት ሐልሐል ልትበኔ ለህለ
ከዛናት፡ ክምስልሁመ እት ሙዴርየት ሐጋት ለልትረከብ ኸዛን ሐሽፌራይ
ረአ ወእተ ድዋራት ልትሰርገል ለህለ ወራታት ዐማር ሐርስ ጋንሐ።
ዝያረት ወዚር እዳራት አቃሊም አሰይድ ወልዴንክኤል አብርሀ እት
ሙዴርየት ዐንሰበ፡ ሙዴርያት አስማጥ፡ ሐልሐል፡ ሐጋት፡ ሐመልማሎ፡
ከረን፡ ዔለበርዕድ ወዐዲተከሌዛን ለትሸምል ዐለት።

ሐልሐል፡ ከዛን ልትሸቄ ህለ
እት ሐልሐል ማይ ከርስ እንዴ
ትረዘቀ፡ ዔማት ማይ አዳም ወንዋይ
እግል አከዶት ወዐማር ሐርስ እግል
ወሰዖት፡ እብ ዛይደት መሻረከት
ሸዐብ ኸዛን ልትሸቄ ህለ።
እሊ ወራት ብናሁ እት ወርሕ
ፌብራየር 2019 ለአንበተ ኸዛን፡
እት ደረጀት ካቲመ ባጽሕ ክምሰል
ህለ ለሐበረ ነፈር መክተብ ዉዛረት
ሐርስ እት ሙዲርየት ሐልሐል
ኢንጂነር ሕሩይ ተኽሌማርያም፡
እተ መጽእ ወርሕ ኦክቶበር እብ
ከማሉ ክምሰል ተምም ሸርሐ።
ለ45 አልፍ ሙከዐብ ማይ
እግል ልጥበጥ ለቀድር ኸዛን ሐቆለ
ተመ፡ እት ሐንቴሁ ለልትረከብ 10
ሄክታር እግል ለዐምር መስኢት
ክምሰል ገብእ እቱመ እብተውሳክ
ወደሐ።

እተ ኬወ፡ እት ክል አምዕል
180 ነሐር አዳም እት ሻርክ ዶር
ዐቢ ለአገዴ ክምሰል ህለ፡ መስኡል
ታበዖት መሻርዕ እተ ሙዲርየት
አሰይድ መሐመድ እድሪስ ዐብደላ
ሐበረ።
ሙዲር ሙዲርየት ሐልሐል
አሰይድ ግርማጽዮን አብርሀ እብ
እንክሩ፡ ስካን መጋድዖም እንዴ
ፈረገው መባደራት ምን ነስአው
ሐምዴሁ እት ቀድም፡ ለሽቁል እተ
ተሐደደ እሉ ወቅት እንዴ ተመ፡
ሳድፍ ለዐለ መጋድዕ ማይ እት
መደት ሐጫር እግል ልርሄ ሰእየቱ
እት ሸርሕ፡ እት እዳራት ደዋይሕ
ማይ
አዋልድ፡
ዐድ-ሕዝባይ
ወሓልሐል ለትሸቀ ኸዛናት እንዴ
ዘክረ ሸርሐ።

ጋሽ-በርከ፡ በርናምጅ ሐርስ እት
ሰኔት ሓለት ክምሰል ህለ ተሐበረ፡
እትለ ሰነት እለ ሕኩመት እበ ኣቴቱ ናይ ሐርስ ማሽኔሪ፡ እት ግብለታይ
ምውዳቅ ጸሓይ ጋሽ-በርከ ለልትሐመድ ወራታት ልትሰርገል ክምስለ ህለ
ተሐበረ።
እት ሀይአት ዘርእ ወንዋይ ኤረትርየ መመቅረሓይ መሻርዕ ሐርስ
ግብለታይ ምውዳቅ ጸሓይ አሰይድ ሓይልዝጊ ሀብቴ እግል ኤሪነ እተ
ሀበየ ሐብሬ፡ እበ ለመጽአ ትራክተራት ሐረስቶትለ ድዋራት አርዶም እብ
ዐዉል ራትዕ እት ወክዱ ክምሰል ሐርሰው እት ለሐብር፡ ምስል ህሌት
ዝላም ቅዝር በርከት ለቡ እተይ እግል ልርከቦ መስኢት ክምስለ ህለ
ሸርሐ።
ለሀይአት እብ በርናምጅ ሐርስ ከረም እት ዋስዕ ጋድሞታት ከታይ፡
ድዋራት እምሐጀር፡ ገርሰት፡ ዐድ-ዑመር፡ ፌስኮ ወዐሊግድር ሐድ 8 አልፍ
ሄክታር ሰሩ ማሼለ ወሰሩ ህዬ ስምስም ዘሩእ ክምስለ ህለ አትአመረ።
አሰይድ ሓይሌዝጊ እት ደንጎበ፡ እት ድዋራት ገርሰት፡ ዐድ-ዑመር
ወዐሊግድር ለተዐመረ ማንጉስ ወአራንሺ እት ፍሬ ክምሰል በጽሐ
ወደሐ።
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ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

1 ክፈል
ይ

ለወክድ ሒን ልሔታ ቱ
ለዐለ። አርድ ምን ሒን ልሔተ
እት ዝላም መልሐተይ ቱ ዕዱይ
ለዐለ። አዳም ወንዋይ እብ ሰእዮብ
ሰኔት ከረም ምን መጨበላይ
ልሔተ እንዴ አባረ፡ እግል ከረም
ሰኒ ራሸት ወቅዝር መዳሊቱ እንዴ
አትመመ እግል ሐርስ ብርንቶ
እት እንቱ ልታኬ ዐለ።
ውላዱ መንደሊታት ወአዋልዱ
ሸበንርብ ናይ ሰነት ድራሰቶም
እንዴ አትመመው ከእግል ሰዳይት
ዋልዴኖም
እስክ
ዐዶታቶም
ተለከ ወዱ ዐለው። መንሱራመ
ክምሰል ክለን ስነነ ናይ ሳብዓይ
ፈሰል ድራሰተ እንዴ አትመመት
እስክ ሳምናይ ፈስል እብ ውቅል
ንቅጠት ሓልፈት እት እንተ፡ እብ
ለውቀት ወፈርሐት እስክ እመ
ወአቡሀ፡ ሐወ ወሐዋተ ለዐለው
እቱ መስከብ ተውሊደተ ገበየ
አትሓመለት።
መንሱረ ብዙሕ ዐባይ ምንመ
ኢኮን ሸምብሬበት እብ ቅንጸተ
ሰበት ዐለት፡ ምስለ ረያም ብጥረተ
ወመሃይቲበል ለግዱል ረአሰ፡
ተውሊደተ ለኢልአምር ላቱ
እለ ለእለ ርኤነ ወለት ድንግልነ
ለወነት ተ ወቤለ። ወለት ሐጃጅ
ወድ ዑስማንማተ ምን ልትበሀል፡
ሐጃጅ ላቱ ወለቱ ኢኮን፡ አዋልዱ
ነኣይሽ እት እንተን ለአትሀድየን
ዐለ ወቤለው።
መልሐተይ እለ ሰነት እለ
ሰኒ ራሽሽ ሰበት ዐለ ክሉ ገቢለ
መንጠቀት ከረም ሰኔት እግል
ትድገሙ
ልተምኔ
ወልታኬ
ዐለ። መልሐተይ ዕምሩ ሐጪር
ሰበት ገብአ ወቅት እንዴ ነስአ
ከመስኡልየት
እስክ
ከረም
ሓለፈየ። አበው ወእማት ውላዶም
ወአዋልዶም ምን መዳርስ እስኮም
መጽኦ ሰበት ዐለው እብ አድሕድ
ገብአ ሰአሎም። አብ ሕጻን ወለት
ምን ገብእ ተሐይስ? እት ልብል፡
አብ ወለት መ ሕጻን ምን ገብእ
መስኡልየት ፈረዕ ረፌዕ እት
ልብል ህቱመ ምን ልትሰአሉ
እግል ልሕሬ ናይ ክል ዋልዳይ
ሀመት ገብእ ዐለ።
መንደሊታት እብ ስነኖም
ላተን ደነግል ወሽበንርብ ሰኣሎም
ወአተንተኖቶም ኢወሕደ። እብ
አደበን፡ ግርመተን፡ ድራሰተን
ወፍድበን እት ድሩስ ሰኣል ናይ ክል
ሔዝያየን ዐለ። በዲር ሰኒን ቀዲም
ሀድየት እት ወቅት ቀይምቱ ገብእ
ለዐለ። ምን እንባተት መዳርስ እተ
መንጠቀት ላኪን ለሀድየት ምስል
ገፍለት ሰነት ወሰር ሰነት እንዴ
ትበሀለ ምስል መዳርስ ወእጃዘቱ
ለአጸቡጡ ዐለው ወህለው።
ዐድ ሐጃጅመ ክም አዳሞም
ባቦም
ለከርኬሕ
ኢወሕደ።
አክለ መንሱረ እብ ሻልኪተ
ወመሃይቲበለ ትትሀንዘዝ ረአዋተ፡
እብ አግማመ ልግባእ ወመትዓቢተ፡
ህታመ ስሜተ እት ትትረፈዕ

ሪሾ፡ ሪሽ እምበል ደነብር

አልሐቴት ወአክረመት። ሐጃጅ
እበ ቀደም መንሱረ እትሁዱየን
ለዐለ አዋልዱ እብ መናበረተን ሰኒ
ርዮሕ ሰበት ይዐለ፡ አክለ ዎሮት
“አብ-ዐሊ ሐጃጅ እለ መንሱረ
ሀበነ” ቤለዩ፡ “መንሱራመ ግድም
እንዴ ኢትትወለድ ሚትትሀዴ?
አዜዲ ስነት አዳም ክምሰል ገብአት
ነሀድግ እተ። ወሐሬ ደረሳይት
ህሌት ኢኮን” እት ልብል
ለአመስምስ ወበልሶም ዐለ።
ምናተ አብዐሊ እብ ልቡ
ላተ እለ መንሱረ ወለቱ ክመ
ቀዳምያት ሐዋተ እግል ኢትግበእ
አክል አሕድ ለረፈዐ ወምራዱ
ወምራድ ወለቱ ለለአተምም እሉ
ለሐዜ እግለ ዐለ። እብሊታት ህዬ
ክሎም እብ መንሱረ እግል ልሰኦሉ
መጸኦ ለዐለው እንዴ ኢልትአየስ
እቶም ወኢልትሸነህ በልሶም ዐለ።
አምዕል ሐቴ ዐድ ሐጃጅ አርድ
እክል አድሕድ እንዴ ኢበርህ
እት ሽርቀት አስቡሕ፡ አብ ሰሊም
ጬዋይ ተለው ቤለዮም። ክምሰል
ፋል ሰኒ ህዬ ዐሙር ሐሊብ
መጠዮም
ወመጦር
አብዐሊ
ሐጃጅ እብ ፈያገት ወለውቀት
እብ ህጅክ ወአድጋማት በዲር
ምስል አጠዐሚቶሁ ሐረቶም እብ
ሰሓቃት ወህካካት ንውርት ዲብ
እንተ አጽበሐት።
አብዐሊ ሐጃጅ ወአብሰሊም
ጬዋይ እብ ዕምር ስናት
ወመትዓቢት ሰበትቶም ህዬ ዶል
ለቀዳሚቶም ወንእሽናሆም ፈቁደ፡
አምዕል እብ ግዲደ እንዴ ኢደሉወ
ትትከለስ ዐለት። እለ አምዕል
እላመ ዐድ-ሐጃጅ እግለ አመቱ
እንዴ ኢልአምሮ ተለው ለቤለዮም
ሕሹም ጋሻዮም እብ ሰኔት
ሕድርኖት ትከበተዉ። አብ-ሰሊም
እግል ግያስ ዲብ ልትከማከም
ህዬ ቀደም ተብጊሰቱ እግል አብ
ዐሊ ሐጃጅ እንዴ ከትሐ ለማጽእ

እግለ ዐለ ጋሪት ደግመ እሉ። አብ
ሰሊም እግል አብ ዐሊ ሐጃጅ ዲብ
ለአንገሳግስ ወምድር ዲብ ሸራቅቅ
እታ ሽንብርኪቱ ዋጭል እግለ ለዐለ
ጋሪቱ አተ። “እት አነቢ ንሰሌ፡”
ሐቆለ ቤለ ህዬ፡ “አነ ጋርዬ እንዴ
ይእደግሙ እግልካመ የምክን
ኣምሩ ተሀሌ? ለምኑ ነቀምኮከ
ሽፍር ኢበዐል ጎማትከ ፈድል ረቢ
ይዐለ እቱ፡ ላኪን አሰልፍ ሐቴ
ከምነ ዒነ ክምሰል አስበትካሀ፡ እት
ሰብ መድሐር ወጎማት ትአበጽሐ
እንዴ እቤቱ” ቤለዩ።
አብዐሊ ሐጃጅ ልሰዕ እንዴ
ኢበልስ ህዬ፡ አብሰሊም ጬዋይ
ለጋሪቱ ሰኒ እግል ለአብሽለ ሰበት
ሐዛቱ መስለኒ ህግያሁ አተላለ፡
“አዜመ አነ እስልፍ ለጋርዬ
እግልከ ክምሰል አሰአልኩዉ፡
ህቶም’መ አብ ጀሀቶም እግል
ልድሐሮ ወልግመው እመጽኦም
እንዴ እቤቱ።” ቤለ አስሉሉ እት
ለአጣፍሕ ወለአትራይም ወህግያሁ
እግል ለዐግል እት ጃርብ። እንዴ
አትለ አብሰሊም፡ “ላመ እግሉ
ማጽእከ ህሌኮ መንሱረ (ሪሾ)
ወለትከ እግል ሰሊም ወልነ
ትሽነሀናሀ ወእግል ንርከብ ፈቴነ”
ቤለዩ። እንዴ አትለ ህዬ “ሰሊም
ወልነ ግድም ዐዱ ወሽፍሩ እንዴ
ጠለቀ ከሕዱድ ካርጅ ምን
ልትዐዴ ወመንበሮሁ እት ዐለዮ
ምን ትገብእ ላቱ፡ ክልኤ እሲት
ሃዲሀን ሀለ ላኪን ውላድ ምንዲ
ኢረክበ ምነን፡ አዜ እት ሽፍር
እምዬ ወአቡዬ እጀርብ እንዴ
ቤላቱ ለመጽኤነ። ወሕናመ ረቢ
ከሪምቱ ረቢ እንዴ ወደየ ለዝርየቱ
እት ርሕም ሪሾ ትፈስስ እንዴ
እምቤ ምን ስኤናቱ። ወህታመ
ሸንሀተ ወንየተ ምን ሰኔት ትረክብ
ምኒነ ወምኑ እምቤ ከእባቱ ዮም
አስክኩም ለአግወሕነ” ቤለዩ።
ሐጃጅመ እክል አሕድ ልቡ

12ይት ሰነት ዕልብ 37

እንዴ ከረ ለአተንስዩ ሐቆለ ጸንሐ፡
እብ ንየት ተአስትህል ወትምኔት
ኬር ላቱ ወጅህ አርኣዩ። ወምስል
ዓይለቱ ወጼዋሁ እንዴ ትጋመ
ክምሰል ኢልትከልኡወ በዲር ረቢ
ቅስመቶም ዋዲሀ ዐለ ምንገብእ፡
፡ ወሐቆ ጎማት ዐዱ ህዬ ኖሱ
መውዕድ
ሕጻዮም
ክምሰል
ለአስእሎም እብ ብትክት ጎማት
በልሰ እግሉ። ሐጃጅ እብ ደሚሩ
ህዬ ርሕም ወለቱ ሪሾ እብ ውላድ
ወአዋልድ እንዴ ትፈተሐ ከ
ሸንሀት ሰሊም ምን ውላድ እግል
ለአርዌ ወህታመ ክምሰል ሐዜት
ምን ማላት ራክባም እዴሀ እግል
ትመጤ ወትትማጤ ዐለት ሸንሀቱ
ወንየቱ።
አብሰሊም ጬዋይ ደሚሩ
ሐቆ በርበረ ወተኣስትህለኩም
ረቢ ሌጠ ቅስመትኩም ልውደየ
ለልብል ምን አብዐሊ ሓጃጅ
ሐቆለ ሰምዐ ፋርሕ ወልዉቅ እት
እንቱ እስክ ዐዱ አቅበለ። ላመ
ናድኣሙ ለዐለው ወልዱ ወእሲቱ
እብ ወጅህ ፍዩግ መጽእ ሐቆለ
ረአው ህዩብ ክምሰል ህለ ሐቴመ
ኢሰሐተው። አብ ዐሊ ሓጃጅ ላቱ
መውዕድ ቀሪን አብዕረት ተምም
እቱ ሰበት ዐለ ደሚሩ እግል
ዎሮት እንዴ ኢልሓኬ እት ሐርስ
አብዕረቱ ሌጠ ገብአ። ለክልኦት
ጣሊታት አብዕረቱ እንዴ ጻመደ
ህዬ እግለ እብ ዝላም ጽጉብ
ለዐለ ገለሊት ተት እብ ሐርስ
አበለዩ። ሰር አምዕል ህዬ ሐርሱ
እንዴ አትመመ አስክ ዐባይ እሲቱ
እም-ዐሊ እብ ፋያገት ወለውቀት
ሄረረ።
ቀደም እለ አምዕል እለ ጀበነት
አደሓሁ ምስል እሲቱ ንኢሽ ቱ
ሰትየ ለዐለ። ውላዱ ወአዋልዱመ
አቡሆም እስኮም ልትፈደስ ክምሰል
ረአው ላዝም ገሌ ክምሰል ህለ
እግሉ ትየቀነው። ወሐቆ ጥዑም
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ህጅክ ወህርኪኪቶ እብ ለውቀት፡
እብ ምጸአት አብሰሊም ጬዋይ
እግል ለአስእሎም አስሉብ እግል
ልሕዜ ኬን ወእንሰር ቤለ። እብ
ደሚሩ ህዬ ጎማቱ ወጎማት ዓይለቱ
ሐቴ እንዴ ገብአት ከምን ማላት
ሰሊም እብ ሕፍን ልጭቀም
ወልትማጤ ተምነ።
ወረቢ እንዴ ወደየ ከሪሾ ዶል
ምን ተኣንስ እግሎም ወዶል ምን
ተአተብዕ ህዬ ንስኢ ክምሰል
ሐዜኪ ክምሰል ትትበሀል ምን
ደሚር ሐጃጅ ባድየት ይዐለት።
ግድም ሐጃጅ ቴለሉ ወቴለል
ጬዋይ እግል ለሰእሎም አንበተ።
እግል መአንበቲ ህግየ ለገብእ
እግሉ እግል ልሕዜ፡ ገሌ ምን
ሀገጊት ለባም ወኣምራም ፈቃዲት
ሐንገሉ ፈተሸ። እተ ዒዶሁ ሰኒ
እንዴ አስተረሐ ወለአንገሳግስ
እንዴ ዐለ ህዬ፡ እግል ህግየ
ሕልቅሙ ሰሐለ ወአተናፈሰ።
እም ዐሊ እሲቱ ላኪን ሽውክት
ወትርድት ክምሰልተ ለአምር
ሰበት ዐለ፡ ለፈርሀቱ ምን ወለቱ
እንዴ ኢገብእ ምናቱ ለዐለ።
አብዐሊ
መደት
ሐቆለ
አስተንተነ፡ ዶል ድማን ወዶልመ
ድገለብ
ሐቆለ
አትቃመተ
እስትንቡረት ህግያሁ አተላለ፡
“ከግድም ቀለስ ምጽአት ናይ አብ
ሰሊም ጬዋይ ለእለ ርኤኩምተ።
አብዕብዬ
ሐሪራይ
ጀነት
ወራሕመት ተአትባርዱ ሀገጊቱ
ጥዑም ወመባልሱ ዕልምቱ ለዐለ።”
ቤለ ከእግል መደቲት ስሓቅ ምን
ዐረድ ግሬዕ ትሰሐቀ፦
• “እግለ ዋድቀት ቅርጡጠት
መለቅጣይ
• ወእግለ ትበለሰት ዘዐት
መተንስያይ
• ወእግለ ተዐገለ መሕበር
ጌምያይ
• ወእግለ ሸንገለት አንሳይት
ሄድያይ። ልብል ዐለ ረቢ
ልርሐሙ” ቤለ።
እንዴ አትለ አብዐሊ ሐጃጅ
ዲብ ለአትሳልል “አዜመ አነ
አስሉል እንዴ የአትራይም ወለትመ
አቡሀ እንዴ ኢልርእየ ሔዝያየ
ልርእየ ወለአቀምተ ልብሎ። አዜ
እግል ሪሾ ማጽእ ህሌኮ ክምሰል
ቤለኒ ሰኒ ተዐጀብኮ። ጀለጀላሉ
ለወለቼ ኖሱ ምነ ተውሊደተ ስነት
አዳምመ ህሌት እብል ይዐልኮ።
ላኪን ዮመቴ አክለ እሊ አዳም
እብ ሪሾ ወለቼ ልትሰአሎ ለሀለው
ረቢ ሸር ልክለአ ክምሰል ኢልትወዐሉነ ሰኒ የቁን ዐልኮ።
ላኪን ህያብ እት አጽሙር
ሰኒ ኣቢሁ እት አነ፡ እብለን
ቀደሜሀ ለአትሀዴናሀን ሐዋተ
ርዩሕ ሰበት ይዐልኮ ረቢ ልቅሰም
እግልኩም እንዴኢኮን፡ ምንዬ
ላቱ ሀይበኩም ውላድ ወእሞም
ህዬ አዜ እንገምዮም እቤሉ”
ቀረድ አብሰሊም ጬዋይ ወድሐ
እግሎም።
ልተላሌ . . .
ገጽ
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ሲዒድ ሳሌሕ
መህረጃን ዮም ዓመት፡ ‘ዓዳት
ስሙድ እብ ስሙድ’ ሐንቴለ
ልብል ሸዓር እብ ነያረት ተዐየደ።
እሊ ትሩድ መዳላይ ለገብአ እሉ
መህረጃን ቃዐት ዕፊ አቃሊም፡
ምህዞ ወስናዐት፡ ሸክል ወረስም፡
እንታጅ መአሰሳት፡ ለልአደርስ
በራምጅ አግሩዝ ወአጀኒት፡ ዕፌ
ወዝቤ አክትበት፡ አስዋግ ወባዛራት
ወብዕድ ለከምክም ዐለ። ምነ ብዞሕ
ሐቴ ቂሾት ናስኣም ህሌነ እግል
ዮም፡ ምናመ ገሌቱ ለእንቀድም፡
ቂሾት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እግል . . .
ቂሾት አቅሊም በሐር ቀየሕ
ምነ እተ አቅሊም ነብረ ስስ ቆምያት
በህለት ትግሬ፡ ሳሆ፡ ትግርኛ፡ ዐፈር፡
ረሻይደ፡ ወብዳዌት እብ አርበዕ
ቆምያት መጸት። ህተን ህዬ ትግሬ
ሳሆ፡ ዓፈር ወረሻይደ ተን። ለበዝሐ
ዐደድ ለትመልክ ቆምየት ትግሬ
እብ ደረጀት አቅሊም እምበል እት
ምዴርየት ገልዐሎ፡ እተ ለተርፈየ
ሴዕ ምዴርያት- ግንደዕ፡ ፎሮ፡ ሽዕብ፡
አፍዐበት፡ ቅሮረ፡ ነቅፈ፡ አዶብሐ፡
ባጼዕ ወደህለክ ንሽርት ነብር።
አሰይድ ስዒድ ሳሌሕ እበ
ሸርሐየ እነ፦ መናበረት ናይለ እት
ቅብለታይ ክፈል ናይለ ጋድሞታት
ምፍጋር ጸሓይ ለልትረከብ ሸዐብ
ቆምያት ትግሬ ለበዝሐ እት ርዕዮ
ለአተርከዘ እት ገብእ እት ክም ከረ
ምዴርያት ፎሮ፡ ሸዕብ፡ አፍዐበት
ወገሌ ክፋል ነቅፈ ለነብር ሸዐብ፡
ከረም እበ ትዘልም ሑድ ለመቅየሰ
ዝላም ወምን ረወሪት ለልትከሬ
ወሓይዝ እንዴ ለአሸክፍ እብ ጀሪፍ
ለሐርስ። ገሌ ሑድ ዐደድ ሸዐብ
ህዬ እብ ትጃረት ልትናበር። ለአግደ
ነብረ ቆምየት ትግሬ ምን ማሼለ
ወዕፉን ለትዳሌ አከለት እት ገብእ፡
ሔሰስ እብ ሐሊብ ውጹር ወሕቃን
ትጸበሕ። ለእብ ርዕዮ ለልትናበሮ
ህዬ ነብራሆም እት ስገ ወሐሊብ
ለተንከበት እት ትገብእ፡ ብዕድ
ነበሪትመ እብ ሑድ ልትነፍዖ።
“ሰከን እበ ከስስ ሰኒ ገዲም
ወልሙድ አብያት ናይለ እብ ርዕዮ
ወሽብህ ስብክ ወስግም ለነብር
ሸዐብ ቆምየት ትግሬ ለእብ ተኮብ
ወድርዕቶ ለለብስ ወሕርበት ክም
ባብ ለልትነፈዕ፡ እብ ዕጨይ(ርቀይ)
ቅስለ ለልትነደቅ ሕማር ገብእ እት
ህለ፡ እብ ዕጨይ ወሰዐር ለልትሸቄ
ሸክል ርቡዕ ርክን ለቡ ሀዬ መዕደኒ
ልትበሀል። አብያት መዕደኒ ሰከን

ናይለ እብ እስትቅራር እብ ሐርስ
ወዳይም መስከብ ለልትናበር እብ
ሰምሀር ለልትአመር ሸዐብቱ” እት
ትብል አሰይደ ዘይነብ አልአሚን
ሸርሐት እግልነ።
ክም ክሉ ሙጅተማዕ ኤረትርየ
ሸዐብ ቆምየት ትግሬመ ሜልካይ
ናይለ ናዬ ለልብሎም ለትፈናተው
ውርስ ዓዳቱ። እሎም ውርስ
ዓዳት እሎም መንበሮ ናይለ
ሸዐብ ለለርኤ ትራስ ወቀዲም
እጅትማዕያይ ሸክል ወመትነዛም፡

እሲት፡ ክምሰልሁመ አቡሁ ወእሙ
እብ ሐያት ለህለው እግል ልግበእ
ወጅብ። እሊ ህዬ እግል መርዓዊ
እተ ለአስስ ዓይለት ፋል ሰኒ እግል
ልግበእ እሉ እንዴ ትበህላቱ።
ሑድ ምን እክል ወሰዓር ለአተ
እቱ ማይ ብሩድ
እት ነፍሱ
ልክዑ። ለእክል ክም ፍሬ ሰኒ ወለ
ሰዓር ክም ከድረ ጥልት ልትነሳእ።
እለ ዓዳት ክዒ ማይ ህዬ ዐሸል
ትበሀል። ሐቆ መትዐሻሉ መርዓዊ
ምስል መሳኒቱ ለዳሌት እግሉ
ጠሊት ለሐርድ። ለመርዓዊ ለሐርዱ
ምንድቅ ልትበሀል። አሀምየቱ ህዬ
ቤዛከ ትግባእ ሸር ሓስድ ልክለአከ
ለበህለት ቱ። መርዓዊ ሐቆ
እለ ሐቴ አካን ትትሐሬ እግሉ
ከልትገሴ። ጽምብል ተአሰብዴ
እት ህሌት መርዓዊ ሻሽ ምን
ለዐል ረአሱ መዶ ወለ ሻሹ ህዬ
እግለ ረአሱ ገልብብ ወረስምየት
ጽንብል ለአነብቶ። መስኒ፡ ሐው
ወሐዋት ፈተች ወአቃርብ ንኡሽ
ወዐቢ ልብል ወእግለ ጽምብል
መረሐ።
ለዱልያም
ለዐለው
ዓይለቱ ወአቃርቡ እብ ዕላላት

ዘይነብ ኣልኣሚን
እሕትራማት ወረስምያይ ቀዋኒን፡
ወጣቅዒት እንዴ ተለው እብ
አደብ ወእንድባጥ ናይ ምጅተመዕ
ሐትሐቴ ህያቦም እግል መርዓዊ
ለሸምሎም እት ገብኦ፡ አሳስ ናይለ
እት ሰሙ ለአሰተብዱ። ለህያባት
እትሊ ወቅት እሊ ለአተላሉ
እብ ሰላዲ አው እብ ንዋይ ወብዕድ
ለህለው ዓዳት ወለመድ ቶም።
ሙምተላካት እግል ልግበእ ቀድር።
እት ለትፈናተ መናሰባት ክም
ሀደፍ ናይለ ጽምብል መርዓዊ
ህዳይ፥ ሐዘን፡ ውላደት፡ ወራር
መሐጸኒሁ ወምኑ ወኬን
እት
ወብዕድ ለገብእ፡ ወእግለ ወደዕ እበ
አሰሶት ጼዋሁ ለገብእ እሉ እተይ
ናይ ሙጅተማዕ አስሉብ ለሸሬሕ
እግል ልርከብ እንዴ ትበሀላቱ።
ለትፈናተ ትራስ ሀለ። ክም መሰል
እት ደንጎበ ለትረከበ እተይ እብ
ህዬ መናሰበት ዐሸል ወጽንበላት ከፎ
መስኒ ልትሸረሕ።
ክም ትገብእ እግል ንርኤ። እሊ
እት ሐረት ቂሾት አቅሊም
ሐብሬ ለሀቤነ አሰይድ አሕመድ
ቅብለት በሐር ቀየሕ ቆምያት ሳሆ
መሐመድኑርቱ።
ማጽአት እቡ ለዐለት ቱራስ ምን
ዐሸል ወጽምበል፡ ዐድ ሕጻን ክሉ
እንርኤ ሀዬ ነባሪ ስርሓ መርዓት
ሰልፍ ለገብእ ረስምያት ናይ ህዳይ
ቱ። መርዓዊ እብ ዓይለቱ ወመሳኒቱ
ክም አትመመው ባህለት ልባሶም
እንዴ ተለ፡ በቀሉ እንዴ መስከ
እንዴ ለብሰው ዲብ ዐድ ወለት
መርዓት እግል ለአምጽእ ምን ቤቱ
እንዴ ጌሰው ዐቅድ ክም አስረው
ልትበገስ። ወረዴ ምን ቤት ዶል
ወመርዓቶም እንዴ ጸብጠው እስክ
ልትበገሶ “ሰምቢሎ ወዮ፡ ኢሰምቢለ
ዐዶም ክም አቅበለው ለትገብእ
ሐንከሪማ ብሎ” “ልባስ ሐዲስ እንዴ
ዓደት ተ። መርዓት እብለ ልሙድ
ለብሰት ልባሰ በርቅ መስል” እት
እተ ለዳሌት እግለ ቤት ክም አቴት፡
ልብሎ ለሐሉ። እት አፌት ዐድ
መርዓዊ ዐይለቱ ወመሳኒቱ እንዴ
ወለት ምጸቶም እግል ለአሰእሎ
ትከለለዉ ልትገሴ። ዎሮ ሕጻን
ሙበርጃይ በዐል ሰይፍ(ራት) እት
እንዴ አምጸአው እት ሐንቴሁ
ዳስ ልልእኮ። ዓድ ወለት ቀደም
ለአትገስዉ። ለልትሐሬ ሕጻን
እትየቶም ቅጨ ወቅሎ ዕፉን እቡ
ወድ ሔመ አው ለኢትሐደገት
ልትከቦቶም። ለቅጨ ካትም ብዲበ
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እንዴ ኢሳቡረ እግለ ካትም ለሐዝወ
ወክም ረክበወ ለአፈጉረ ከመርዓዊ
እት ጭብዕቱ ለውሸ/ለብሰ። ዐድ
ሕጻን ኢረክበወ ምንገብእ እብ
ዐድ ወለት ልትዐየሮ። ሐቆ እሊ
ዐድ ሕጻን እተ ለዳለ እሎም ሬዶ
እንዴ አተው ለትዳሌት እሎም
በርከት ልትሓወሎ። እሊ ክም ተመ
ዐድ ወለት ንጻፍ እንዴ መደው
እግለ መርዓት እት ሐንቴ መርዓዊ
ለአትገስወ። መርዓዊ ሞረቱ እት
ረአሰ ከሬ፡ ማዕነቱ ሀዬ ክም ትከበተ
ወሐቆ እለ ሐንቴሁ ክምሰልተ
ለአሸር።
እብ ሑሀ፡ አቡሀ አው ሐሙሀ
ቀደመ እት በቀል ልጸዐን። እሉ
እንዴ ተሌት ህዬ እስክ ዐድ ሕጻን
ትትበገስ። ዐፍሸ ምስለ እተ በቀል
ልጸዐን ወመስኒ መስኡልየቱ ረፌዕ።
ዐድ ሕጻን መርዓት እንዴ ነስአው
ልትበገሶ እት ህለው “ገንዴሞ
ኣካን ገንዴን ገይኒ” ባህለት እንዴ
ረከብነ ነቀብል ህሌነ እት ልብሎ
እት ለሐሉ ዐዶም ለኣቀብሎ።
አንስ ናይለ ዐድመ መርዓተን እት
ለሐልየ እት ዳሰን ለአቀብለ።
ቆምየት ዓፈርመ እትለ ቂሾት
እለ እንዴ ሐድረት ዕፌሀ ቅድምት
ዐለት። ከምነ ቀደመቱ ትራስ ሲረ
ለልብል እግል ንርኤቱ። ሲረ እት
ዔለ ለሳድፍ በአስ እግል ባልሖት
ወብኡሳም አትዓረዮት ለልትነፍዖቡ
አግቡይቱ። ለበአስ ፍንጌ ክልኦት
ነፈር ሐቆ ሳደፈ መንቱ ዐገብ
ለቡ ወለ አለቡ እምበል ፈረጎት፡
ክልኤተን ዓይላት ብኡሳም ውሕሰ
ሐቆ አትከለየ ጠሊት ጠሊቶም
እግል ለምጽኦ ልትጀበሮ። ለመጸአ
ዓጣል እተ ዔለ ለበአስ ጀረ እተ
ዲበ ልትሐረድ። ወርከት እግል
ዳይነ እንዴ ሀበው ለተርፈ እግል
ዕሬ ለትአከበው ሽማገሌታት እብ
ሕበር በልዕዎ። ለስገ ክሉ እተ
አካን ክም ተምም ቱ ለገብእ፡
ስበቡ፡ ለክላፍ እተ ኣካኑ እግል
ልቅሰን እንዴ ትበሀለቱ።
ሐቆ እሊ ናይለ ለትበአሰው
ቀድየት ትረኤ። ዐገብ ለዋዲ ምን
ክምቱ ልትፈረግ። እብ ቃኑን
ቆምየት ዓፈር ምን አንቀሶት
ጭፍር እስክ ሞት ለለክሕስ ቃኑን
ሰበት ህለ፡ እቡ እንዴ ትቀየደው
ፍርዶም
ልትከበቶ።
እግለ

ለትበአሰው ህዬ ብዕድ ሳልሳይ
ነፈር እንዴ ኢልትሓበሮም ናይ
ዕሬ ሸቁል ልተርጀም። ስበት
እሊ ቱራስ ሲረ እብሊ ለሸረሐ
ንዛም እብ ገበይ ሰላም ክም
ተምም ገብእ። ምናተ ረስምየት
ቃኑን ሲረ ለይሸምሎም አንፋር
ሙጅተማዕ ህለው። ለትበአሰ
ሕማም ዐቅል ለቡ ዶል ገብእ፡
ብኡሳም ስነት አዳም ለኢበጽሐው
ዶል ገበኦ አው በአስ እንሳት ዶል
ገብእ ቃኑን
ሲረ ኢልሐክም
እቶም(ኢልትነፈዝኒ)።
ቆምያት ረሻይዳ ክልኦት ነፈር
እንዴ ትበአሰው እት ፍንጌሆም
ሞት ዶል ሳድፍ ቄትላይ ወቅት
እንዴ ኢነስእ ምነ ክልኤ ቀቢለት
በህለት ምን ቀቢለት ቃትል
ወመቅቱል (ምን በንበነን ቀባይል
ሐቆ ገብአው) እት ሳልሳይት
ቀቢለት እንዴ ጌሰ ክም ልትዐየብ
ገብእ። ሰበቡ ቄትላይ ደማነት
እግል ልርከብ እት ፍንጌ ለቀባይል
ቀደም ዕሬ ለገብእ ናይ መርባት
አቅሰኖት እግል ኢትሳድፍ ዳፍዖ
እግሉ። ሐቆ እሊ ለክልኤ ቀቢለት
መዋዕድ እንዴ አስረየ እግለ በአስ
ወሞት እበ ከስስ ሀድገ። እት
ዕሬ ክም ሸእገው ህዬ ቄትላይ
እብ ገበይ ሳልሳይት ቀቢለት
ሽማገሌታት ናይለ ክልኤ ሰብ
ቀድየት ላተን ቀባይል ልትቀደሞ።
እበ ለትአከበው ሽማገሌታት ህዬ
ለትበህለዩ ፍርድ ድፍዕየት ድየት
ልትከበት።
ድየት እተ ቅዱም ዘበን እብ
እንሰ ትገብእ ዐለት። እትሊ ወክድ
እሊ ላኪን ለድየት እምበል እብ
ሰላዲ እብ ብዕድ ሓጀት ኢልደፋዕ።
ቄትላይ እበ ለጅነት ለትሰሜት እቱ
ድፍዕየት ጋር አው ድየት እንዴ
ትከበተ እተ ለትሐደደ እሉ ወቅት
እግል ዓይለት ቅቱል ክም ደፌዕ
እብ ቀረሮት ዕሬ ተምም። እሊ
ክሎም ቀባይል ቆምየት ረሻይደ
ለልትነፍዖቡ አግቡይ ዕሬ እት
ገብእ፡ ክም ክቡት እንዴ ትነሰአ
ምን ቀደም ብዞሕ ስኒን አስክ እለ
ልትነፍዖ እቡ ለህለው ቱራስ ቱ።
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ገጽ
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መሐመድ እድሪስ
ዲብ
ሄለል
ሰብተምበር
2018፡ እብ መናሰበት መህረጃን
ኤረትርየ ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ዎሮ ሐደስ ጋብእ ዐለ። ህቱ ህዬ
መድሐራት ናይለ አብ አው
መአንብታይ ግድለ ስለሕ ሸዐብ
ኤረትርየ ላቱ ሽሂድ ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ ዐለት። ከለእብ
ካትብ ምናድል ሀይሌስላሴ ወልዱ
ለትከተበ ክታብ፡ ሓምድ ምን
ክምሰልቱ ታሪክ ሐያቱ ዕበያቱ፡
ፍርስነቱ ወብዕድ ለሸሬሕ ጽበጥ
ፋግር እቱ ዐለ። ከምን ጽበጥለ
ክታብ እግል ዮም ምን ምዕራፍ
ሰለስ ራቤዕ ክፋል ልተላሌ፦

መትሰጃን እድሪስ ወዕያሉ

መተርጅማይት፡ ዓሸ ዑስማን
ሚስተር ደውደው ለእግለ ትበገሰ
ፈሽለት ምኑ፡ ምን ክሉ ለተአኬ ህዬ
ስልሑ እንዴ ትሰለበ እብ እዴሁ
ብራቀ ከም አቅበለ፡ እብ ሐሩቀት
እግል ልንቃዕ ሐዘ። አስቦሕ ምድር
ሓርቅ ዲብ እንቱ አስክ ብያኩንዲ
አግወሐ። ዲበ ዐድ እንዴ መጽአ
እግል እድሪስ ዐዋቴ ከም ረክበዩ፡
“ወልከ እተየ ሀለ!” ቤለ ከአትፈዐዘ
እቱ። እድሪስ ህዬ እንዴ ኢፈርህ!
ሐቴ ክም ኢደለ ትሰልበጠ እቱ።
አነ መስኡል ምኑ የአነ። ወልዬ
እንዴ አሰርከ ከም ነስአካሁ ሰምዐኮ።
ምስልከ ዲብ እንቱ ህዬ አነ እግል
እድለዩ ወእርአዩ ይእቀድር። ምን
እዴከ ሐቆ ፈግረ ላኪን፡ ህቱቱ
መስኡልየት ለረፍዕ። ለትሰረረተ
እግል ትቃሸኒ ምን ኢትጀርብ
ለሐይስ። እብ ሰበብከ ወልዬ ሐቆ
ሞተ፡ እቢ ወፍቴ መስኡልየቱ ዲበ
ረአስካተ! ቤለዩ
ደውደው እግል እድሪስ የአዝመ
ምኑ። ሓምድ ለረክበ መስለዩ
ከባርንቶ እንዴ ጌሰ እቡ ሰጅነዩ።
እንዴ አትላመ፡ ሽፍትነት ሓምድ
ብዕዳም እግል ኢተአትናይት፡ ምን
ኣመረ ለእሎም ፈቴ ዓይለቱ ሐቆ
ሰጀንነ እግሎም እንዴ ቤለ ሰልም
እንዴ ቤለ፡ ዓይለት እብ ቅርዐ እብ
ማለ ወንዋየ ምን ብያኪንዲ አስክ
አንቶሬ አግዐዘየ። እግል እድሪስመ
ምነ ሰልፍ ስጁን እተ ለዐለ ዲብ
አንቶሬ አምጽአዩ። ከምስል ዓይለቱ
እንዴ ሓበረዩ ሰጅነዩ። ምናተ ክሉ
ፋኢደት ኢትረከበት ምኑ። ሓምድ
ሕኔት ሰልም ሰኒ ወአማን ገርገረ።
እድሪስ ዐዋቴ እንዴ ትሰጀነ
በክት ሐረከት ምንመ ኢረክበ፡
ኢአኬት እቱ። ዲብ ቀበት ክልኦት
ቀይም ምን ሐርስ እተይ ብዙሕ
ረክበ። ደውደው እት ሀለ ላኪን
ረሀየት አለቡ! እብ ዓይለቱ ወኖሱ
እብ ቀስብ አውጋሮ አግዐዘዩ። ምሴ
ወፈጅር ዲብ መርከዝ ፖሊስ ከም
ፈርም ወደዩ። “እግል ኢልስከብ
ዶል ከወልከ እተየ ሀለ አምጽኡ”
ልቡሉ። ህቱ ላኪን ሐቴ ዶል
አከር ሰበት ጸብጠ እቶም፡ “ወልዬ
ኢርኤኮሁ። ዲብ እዴክም ሀለ። ኖሱ
አስክ ሚዶል እግል ትጽቦጡቱ?
ዲብ ልብል ልኤንኖም ዐለ።
እድሪስ ምን አውጋሮ አስክ
ቂሾት ተወዝ እግል ሊበል ቀድር

የዐለ። ክል ፈጅር ከ ፕረዘንቴ (ህሌኮ)
ብሂል እግሉ ክብድት ዐለት። ዲብ
ሐያቱ ክለ ቀይድ ለኢዐለ እግሉ፡
ዲብ ዐድ እንዴ ውዐለ እግል
ልትመዬ ወምን ክሉ እግል ወቅት
ሕዱድ፡ ሰበት መረት እቱ፡ ርሑ
ክም እት ሸረከ ለትከሬት ሰሬረት
ገብአት እቱ። እብለ ለሐልፈት
ሐያት ምን እንፈቅድ፡ “ ዮም ደም
ቀይሕ ልትርኤኒ ሀለ!” ልብል።
ፈረሱ ዲቡ ኮር ወዴ ወልስዔ እቡ።
ዲበ ሐረት ለዐል ወተሐት ልብል።
ረብሸት ወዴ፡ ኬን ወእንሰር እት
ልብል እግለ ፖሊስ ረብሾም።
ውላድለ ባካት ወውላድ ዐድ ሰበት
ዐለው፡ ልርሕሞ እቱ ከ “ደሐን ቱ
አቡነ እድሪስ፡ ምስልነ ደም አለብከ፡
ምንኣመረ አውጋሮ አርድ ገድከ
ወኬርከ ትገብእ። እንሻላህ ወልካመ
እብ ሰላሙ መጽእ ገብእ” እት
ልብሎ፡ እብ በሰር ለአትዳፍእዉ
ወለአትሃድእው ዐለው።
ህቱ ህዬ፡ “ እንትም ደሐን
ትብሎ! ስድት ሐቴ ምን ተሐልፍ
ስድት ብዕደት ትመጽእ” ልብል።
እግል ልህረብ ጀርብ ከም የዐለ፡
እብ ህግያሆም እንዴ ሀድአ፡ ዐዱ፡
ዕያሉ ወመናበረቱ እንዴ ፈቅደ

ተማም እንዴ አተናፈሰ ከም በዲሩ
ለአቀብል። አው እግል ክብ አው
እግል ድብ፡ አርወሐቱ እግል
ለአንግፍ ላተ ኢኮን ዐድ ምን
ስጅንመ እግል ልህረብ ወኢፈርሀ።
ከብደት ሐየት ባልዕ ቱ። ህቱመ
እብ ፈረሱ ዲብ ልስዔ ለልርእዩ
ዐጃይብ ቱ። ነላት እንዴ ዐረየ እብ
ሰይፍ ስጋደ ለበተክ እናስ።
መደት ሐቴ ነለት አመተ
እንዴ ኢለአምሮ አውጋሮ ዲበ
መጽአቶም። ምነ ዲበ አካን ለዐለው
ፖሊስ ልግብኦ ወውላድለ ዐድ
እምበል አትፋርሆት! ስላሕ እንዴ
ሀረሰ ለለክፈ ኢትረከበ። አሰር
ለሰዐ አለቡ፡ ክሎም “በለ! በለ!”
ሌጠ ትከፈለው። ለዶል ለሀ እድሪስ
ሚ መጽአነ ቤለ ከልጃም ፈርሱ
እንዴ ሰደ ትጸዐነ። ለነለት ከም ረአየ
እንዴ ዐረየ እብ ሰይፍ ሸወጠየ።
ሰበብ ሽፍትነት ሓምድ ወእብ
ሰበበ እብ ደውደው ዲብ ዓይለት
ሓምድ ለጀረ ስጅን ለከስስ፡ ቀደም
እለ ልትሸርሐ ለመስል። ምናተ
ዲብ ገሌ ንቃጥ ለልትፈናቴ፡ ዓሸ
ክመ ቴለተ” ለተላይ ቀትለው
ከሐ ለዘምተው ኩናመ ኢኮን።
“ዐላ ኩሉ ሓል ክልኢቶም ዲብለ
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ትፈናተ
አካናት ወአምዕል
ለወደው መቃበለት ምስለ ቀደም
እለ ለትሸርሐ ታኣሪክ፡ ዲብ
ሽርሐተ ምን ኢገብእ፡ ጽበጠ ሕድ
ለመስል ቱ። ዓሸ እድሪስ ዐዋቴ
ክእነ ዳገመት።
ዲብ ብያኩንዲ ዲብ ሕነ ሕነ
ንኣይሽ ዐልነ። ለሰነት ይእፈቀደ
ዲኢኮን ለንዋይ ፍንጌ ብያጌላ
ወስቶና ትዘመተ። አቡዬ ለሐርስ
ዐለ። ሓምድ ሑዬ ህዬ ዲባ ባኩ
ልባሱ ለሐጽብ ዐለ። ሰብለ ንዋይ
መጽአው ከእድሪስ ዐዋቴ! እድሪስ
ዐዋቴ ! ንዋይነ ትዘመተ ርድአነ’
ቤለው። አቡዬ ኦሮት መንዱቅ
እቡ ሚ ኢዴ ቤለዮ። “በስ ትሌነ
ሕኩመት ለልለአስእል ነፈር አስክ
አንቶሬ ልእካም ህሌነ’ ቤለው
ከሐልፈው።
አቡዬ ህዬ እግል ለዐርዮም ዶል
ትበገሰ፡ ኦሮት ኲናመ አስክ ሓምድ
ሰዐ። ቢንዓምር ሐ ትዘመተት
ምኖም። አቡከ እግል ልርድኦም
ለሐዜ ሀለ ቤለዩ። ለዶል ለሀ
ሓምድ እግል አቡዬ እንዴ መጽአዩ፡
እንተ ኢቲጊስ፡ ለአቡስታከ እዬ ሀቡ
ቤለዩ። አቡዬ ክም ሀበዩተ፡ ምስለ
ኩናመ እግል ልርዳእ ጌሰ። ለሰብአ
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እንዴ ዐረዎም። ምኑ እብ ብያጌላ
ለዐል ሸንከት ስቶና ከም በጽሐው፡
ለሽፍተ ለገ እንዴ ሐርደው እሉ
ዲብ በልዖ ጸንሐዎም። ለሰድ ሓምድ
እግለ ምስሉ ለዐለው እንቱም ሐቴ
ኢትደው ግረዬ ግብኦ። አነ ሐቆ
ኢምትኮ ሓክም እግል ተአቅብል
ቱ። እንዴ ቤለ ከክልኤ ጠልገት ከም
ለክፈ ኦሮት ዲብ ዕጨይ ዓርግ ለዐለ
ዴደባን፡ ወእት አርድ ለዐለ ብዕድ
ዘብጠ። ሐቆሁ ለሰብለ ሐ ክርን
ከም ወደው እግለ እንዴ ኣመረቶም
አሰሮም ገብአት። ከእንዴ ነስአው
አቅበለው።
ለዶል ለሀ ደውደው ወዐስከሩ
መጽአ ከእግል ሓምድ ክበል
አሰርነ ግባእ ቤለዩ። ምስሎም ዲብ
ገይስ፡ ኩናመ ልብግኦ ወሐበሽ
ኢእፈቅዶም፣ ዲብ ለአትኣስሮ
አስኮም ዲብ መጽኦ ከም ረአዮም፡
ፈረገዮም
ከእግል
ደውደው
‘ሎሆም ቶም ለሸፈቲት ለሐ ምኖም
በለስኮሀ። አዜ ዐሳክር እንቱም
ኖስክም ጊስዎም እንዴ ቤለ እግል
ለአቅብል ሐዘ። ምናተ ደውድው
ኢተአቀብል እንተ ሰበት ተአምሮም
አቡስታከ እዬ ሀቡ እንከ እሊ ጓንዴ፡
ቤለ ከሀበዩቱ። ሓምድ ኢረደየ።
እንታ ቱ ማሚ ሕኩመት እንተ
ወዐሳክርከ ሐቆ ሐዜከ ጊሶም አነ
ላቱ አዜ ካልእ ዶል ይእለክፍ፣ ሰበብ
ተሐዜ ዲብዬ ለህሌከ ትመስል።
ቤለዩ ከለ ጓንዴ እንዴ ነስአ አስክ
ከደን ትጠለቀ።
ደውደው ህዬ አቡ ስተ
ናይ ሓምድ እንዴ ነስአ አንቶሬ
አቅበለ። ሓምድ እብ ክእነ ሸፈተ
ዲኢኮን እንዴ ሐርሰ እግል ልንበር
እንቡት ዐለ። ሐሬ ከረ ደውደው፡
እግልነ እንዴ ጌለለውነ አውጋሮ
አብጽሐውነ። አቡዬ 50 ረአስ ምን
ሐ ወ4 ረአስ ምን እንሰ ዐለ እግሉ።
ለዶል ለሀ ለ50 ወአት ወሰለስ ገመል
ነስእዎ ወለኦሮት እንዴ ሸቄከ ንበር
እቡ ቤለው ከሐድገው እግሉ።
ዐብደለ እድሪስ ዐዋቴ ክመ
መዳግመት ቀደም እለ ለሸርሐው፡
ለተላይ ለቀትለው ወለሐ ለዘምተው፡
ከመ ዓሸ ሕቱ ለቴለተ እንዴ
ኢገብእ፡ ለሸፈቲት ውላድ ኩናመ
ክም ቶም ሸርሕ። ዝክርያቱ ዓምመ
ምነ ናይ ብዕዳም እብ ሑዳይ
ልትፈንቴ ዲኢኮን ምነ ቅሰት በረ
ኢኮን፦
እንግሊዝ ጥልያን ከም ፈለት፡
ሓምድ ስልሑ እቡ ዲብ ዐዱ
መጽአ። ሐሬ እግል ራድኢት
ክም ጌሰ፡ ደውደው እግል ሓምድ
ስልሑ ነስአ ምኑ ወሰጅነዩ። አመተ
ኢተአመረት ሸፈቲት ኩነመ ዘብጥ
ወደው፡ ደውደው እግል ሓምድ
ጠለቀዩ። ቀደምዬ እንዴ ሐለፍከ
ለሸፈቲት ሐቆ ርኢካሆም ልክፍ
እቶም ቤለዩ። ሓምድ ሰኒ እንዴ
ቤለዩ፡ እተ ዶሉ እንዴ ሰዐ ዲብ
ድፋዕ ለትገብእ እግሉ አካን
ትጸግዐ። ስላሕዬ ናስእ ምንዬ ዐልከ፡
አዜ ነዐ ስላሕከ ንስእ’ ቤለ ከለስላሕ
ዲብ ደውደው ጸብጠዩ። እባሁ ህዬ
ሀርበ።
ልተላሌ……
ገጽ

5

ዘህረ ከድር

ሰብተምበር እንቡተት ዐውቴ

ገሌ ምን አምሳላት ትግረይት
መጅተመዕ ትግሬ ለትፈናተ አግቡይ እንዴ ትነፍዐ አምሳል
ልብል። እሊ ህዬ፡ ዲብ ሔዋናት፡ እበን፡ ዕጨይ ወብዕድ እሉ
ለመስል። ከእንዴ እለን ለተልየ አምሳላት ንግነሕ።
•

“ወድ-አዳም ወእት ጨባብ ሕኔ ወደም ጅለጥ” ቤለ
ወድ-ሐሺል

•

“ኢነጎት” ትቤ ዕጎት

•

“ዐጀብ ቤለ ረጀብ!” መዳግን ሰርቀ እቱ።

•
•
•

“ኢትትሀየፍ” ቤለ ደብር ገደም!
“ክም በልዐኪ ትሰሐቂ” ቤለ ወድ-ሐሺል
“ይአምረኒ ትክናብዒኒ” ትቤ እን

ሰብተምበር ዲብ ተእሪክ ንዳል
ገቢል ኤረትርየ ዐድነ፡ ፍንቱይ
ወዳይም ተእሪክ ለቡ ሸሀር ቱ።
ኣቤ፡ ክምሰለ ዲብ መድረሰትክም
እት ሕሰት ተእሪክ ለትደሩሱ፡
ኤረትርየ
ወገቢለ
መግዘም
እስትዕማር እብ ሒለት ክምሰል
ትቀረነ ዲቦም፡ ክምሰለ እብ ሒለት
ለትከረ ዲቦም፡ እብ ሒለት ምን
ቅርዱ እግል ልንቆሉ ትቀሰበው።
እሊ ዲብ ፍዕል ለለአውዕል ህዬ
ሸባብ ሰበት ቱ፡ ናይለ ዶል ለሀይ
ሸባባት ወሰብ ገጽ ለልትበሀሎ
ሓይሳም ፍራስ ውላድ ኤረትርየ፡
እብ ሒለት ሕድት ወጽዋር ሐዋን
ሐቴ እንዴ ቤለው ትበገሰው።
ናይ እለ ሒለት እለ ሜርሓይ
ወመአንብታይ ለዐለ አቡክም
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ህዬ፡ ምነ
አሽሁር ለብዕድ ሄለል ሰብተምበር
አምዕል መአንበት ዐውቴሆም
እግል ትግበእ ሐረየ። እንቡተቶም
እግል ዐውቴ ለትበሽር አወለይት
ጠልገት ዲብ ሄለል ሰብተምበር
እግለ እዘኖም እጽሙማም ለዐለው
አባያሞም፡ ዲብ ደብር አዳል እብ
ክርን ውቅል ዲብ ትፎጼ እዘኖም
ክምሰል ሰሜዕ ወዔጻቶም ክም
ትትበተክ ወዴተ።
ፋርስ ሓምድ ዐዋቴ ክም
መአንብታይ ወሐቴ ሰብተምበር
ክም አምዕል መአንበት እንዴ
ገብአው፡ ዲብ ተእሪክ እብ ሐበን
ልትዘከሮ ህለው። ተእሪክ ዐዋቴ እት
አፍ እንዴ ወዐለ ኢተርፈ። ዐዋቴ
ለአንበተየ ሰውረት ክም ስሜቱ እብ
ዐውቴ ተመት። ሐቴ ሰብተምበር

ሰነት-ሰነት እት ትትዘከር ትነብር
ህሌት ወእግል ዲመ እት ትትዘከር
እግል ትንበር ቱ። ኣቤ፡ ዐውቴ
ለልሐዜ ዲመ ስለል ጣፍሐት
ክም ኢትጸንሑ እሙር ቱ። እንዴ
ትጋደልከ ዶል ትትዐወት ህዬ ክሉ
ለመሳድድ ክም የዐለ ገቢእ። ዐዋቴ
ልትበገስ ዲብ ሀለ እግል ልትዐወት
ክምሰልቱ ዳምን ዐለ። ላመ ምስሉ
ትበገሰው ግራሁ የአትረሀው።
ናደለው፡ አናደለው ወተዐወተው።
ንዳል ስለሕ ምን ተአንበተ ዮመቴ
58 ሰነቱ ነዐይድ ህሌነ።
ተእሪክ ዐዋቴመ ዮመቴ ዲብ

ወልጽበጡ ለወጅቡ ክታብ ተእሪክ
ቱ።
ሰብተምበር እግል ደረሳመ
ሸሀር ፍንቱይ ቱ። ክል ደረሳይ
ዲብ ገፍለት ከረም እንዴ ዐለ ዲብ
ሰብተምበር አስክ መዳርሱ ለልሄርር
ዲቡ ሸሀር ቱ። ዲብ ዕርፍ ለዐለ
ሐንገልመ ዲብ ወቀይ መድረሰት
ለልአቀብል ዲቡ እዋን ቱ። ክል
ደረሳይ መድረሰት ለአነብት ወምነ
ዲበ ደርስ ዐለ ደረጀት፡ ዲብ
ደረጀት ትትወቀለ ሰበት ለሐልፍ፡
ዲበ ተሌ መርሐለት እብ ዐውቴ
ወነጀሕ እግል ልሕለፍ ልተምኔ።

ክቱብ እንዴ ትወሰቀ ወእብ ትግሬ
እንዴ ተ’ርጀመ ዲብ እዴ ክል
መዋጥን ባጼሕ ክም ሀለ አቡክም
ሳሌሕ ዳገመዩ እግልዬ። ሐልክም
ዐማራመ እንዴ ትዛቤቱ አምዕል
ሐቴ ገሌ ቀርአት ምኑ እግልዬ።
እሊ ክታብ እሊ ተእሪክ ኤረትርየ
ሰበት ገብአ፡ ተእሪኩ እግል ለኣምር
ለልሐዜ መዋጥን እግል ልቅርኡ

ክምሰል
ልትዐወት
ለከድም
ህዬ ክም ልትዐወት አኪድ ቱ።
እንትምመ እንሻለ እብ ዐውቴ
አንብቶ ወእት ነጀሕ ብጽሖ።
እብ መትሰባል ለከድም ክምሰል
ልትዐወት እሙር ቱ። ሰብተምበር
ሸሀር እንቡተት ዐውቴ ክምሰልቱ
እንዴ ደመንክም እግል ዐውቴ
ክደሞ ውላጄ አውኪራም።

ገሌ መዐሉማት እብ ክሱስ ዐድነ ኤረትርየ

ኤረትርየ እብ በሐር ወምድር

ምነ እት ዐለም ለልትረከበ 194

ይቡስ ርዝቅት ተ። እብ ሰበብ

ድወል፡ እብ ዕቢናሀ ደረጀት 96

ናይለ ትመልከ በሐር ብዝሓም

ትጸብጥ። ምን 97 ደውለት ተዐቤ

ተምነወ ወምን ቃብል ትሼበወ።

በህለት ቱ። ዲብ አፍሪቀ ሌጠ ምን

እብሊቱ ህዬ እግል 30 ሰነት

እንርኤ፡ እግል መሰል፡ ኤረትርየ

ለናደልነ

ምን

ወብዝሓም

ሹሀደ

ማላዊ፡

ቤኒን፡

ክእኒመ ሀለ!

1335 ኪሎ ምትር መረበዕ ገብእ።

ዳህላክ ተዐቤ። ካልኣይት ለዐቤት

ለዐቤት ጀዚረት ኤረትርየ ዳህላክ

ጀዚረት

ከቢር ተ። እለ ጀዚረት እለ ፍይሔ

ትትበሀል። እብ ዓመት ኤረትርየ

ምድረ 640 ኪሎ ምትር መረበዕ

እብ ምድር ወእብ በሐር ምስል

ገብእ። እለ ንኢሽ ለትመስል

እስትራተጅየት

ዲብነ

ለትትጃፈር

ጀዚረት

ምን

ብዝሓት

ዲብ

ኤረትርየ

ለበን

ርዝቅት

ኖረ

ድወል
ወስሚት

ድወል ተዐቤ። እግል መሰል ምነ

ዐድ ክምሰል ተ ትትአመር። ለዐበ

ዲብ አፍሪቀ ለትትረከብ ሲሽለስ፡

ርዝቀ ህዬ ገቢላ ቱ።

ላይቤርየ፡

ለደፍዐነ። ርሕብ ምድር ኤረትርየ

ሴራልዮን፡ ቶጎ፡ ጊኒቢሳው፡ ሌሰቶ

124,330 ኪሎ ምትር ገብእ።

ወብዕዳት ተዐቤ። ኤረትርየ ምን

ምን ኤረትርየ ለልንእሸ ወምነ

360 ወለዐል ጀዛይር ህለየ እግለ።

ለለዐብየ ድወል ህለየ። ኤረትርየ

እለን ጀዛይር እለን ርሕብ ምድረን

12ይት ሰነት ዕልብ 37

አርቡዕ 04 ሰብተምበር 2019

ዎሮት ወድ 24 ሰነት ሻብ ምስል
አቡሁ እብ አተቡስ እት ሳፍሮ፡ ለጅነ
እብ ሽባክ ናይለ ዐረብየት እንዴ ሸበ፡
“ይበ፡ ይበ፡ እንዴ ግነሕ፡ እሊ ዕጨይ
ልስዔ ህለ፡” ቤለ። አቡሁ እንዴ
ኢነቅሙ ትም ወደ። ለጅነ አዜመ
እንዴ አትለ፡ “ይበ፡ እሊ ደብር ልስዔ
ህለ። ይበ፡ ይበ እሊ ሓጃት ክሉ ልስዒ
ህለ፡” እት ልብል እብ ጪጭ ወደ።
ድበ አትቡስ ለዐለ ሸዐብ እብ ሀገጊት
ናይለ ጅነ እንዴ ተዐጀበ ጉም ጉም
ቤለ። ክልኦት ነፈር ምነ ሸዐብ እግለ
እናስ ክእነ ቤለዉ።
“የሀ ወድ-ሰብ፡ እሊ ወልከ በጽሕ
ምን እንርእዩ፡ አፎ ክእነ አሀገጊት
ኢብሹል ተሃገ። ደሐን አለቡ መስል
እትነ። በጽሕ ስነት እሊ እኩይ
ትወድዩ ህሌከ፡ ሕክምነ እንዴ ግስከ
አሳርዩ፡ አዳም ክእነ ኢለአተቅቡሉ፡
” ቤለዉ።
ለእናስ ለአተንስዮም እንዴ ዐለ፡
ውላድ ሰብ ዲብለ ኢተአሙሩ ጋር
እንዴ ሸፈግኩም ፍርድ ኢተሀቦ።
እሊ ወልዬ ንኡሽ እት እንቱ ብቆት
ሰበት ሳደፈቱ ሕጁብ እት እንቱ
ነብር ዐለ። አዜ ላኪን ስራዩ ሰበት
ትረከበ እንዴ ሐየ ዮም ምን ዕያደት
እንፈግር ህሌነ። ክለ ጠቢዐት ህዬ
እግሉ ሐዳስ ክምሰል ተ ኢንቅዌ
ቤለዮም።
ሰበት
እሊ
ለኢደሌናሁ
ወለኢትሰአልነ ምኑ ጋራት እንዴ
አባደርነ ፍርድ ኢነሀብ ዲቡ።
ገጽ
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ኣሳር

ጠቢዕያይ ርዝቅ ኤረትርየ
እብ ካልድ ስዒድ ሽፈ
ስናዐት ስያሐት ዲብ እቅትሳድ ሐቴ ደውለት እበ ለሀሌ እግለ
እተይ ዛይድ፡ ለመጃግራይ አለቡ ተናን ለአለበ ስናዐት እት ልትበሀል
ልትሸረሕ። ዐድነ ኤረትርየ እበ ባቱ ክዙን ወፍንቱይ አርዛቅ ስያሐት፡
እግል መጃላት ስያሰት ክምሰል ወህበት ፍንቲት እግል ትትነፈዕ እቡ
በክት ፋዬሕ በ። ሰበቡ ኤረትርየ ኢክምሰል ብዕዳት ድወል እብ ናይ
ስያሐት መስሕብ ርዝቅት ተ። ገሌ ምኑ ክእነ ለመስል ቱ ከእግል ዮም
1ይ ክፈል፦
ዲብ አግደ ከጥ ትጃረት ዐለምነ
ወመንጠቀትነ ለህለ፡ ናይ ሐድ
1,350 ኪሎሚተር ነዲፍ ሳዋሕል
በሐር ለተዐንደቀየ፡ ዝያድ 360
ሰዋሕል ጀዛይር ለከምክም፡ ብዕድ
ዲብ ግንራሪብ ወከርስ በሐር ለገብእ
ለትፈናተ ወራታት ርያደት ወብዕድ
መጃለት እግል ልጠወር እቱ ለቀድር
ማይ በሐር፡ ሐድ 850 ጅንስ ሰራይር
ወቅያስ ለእለቡ ጅንስ ሔዋን ከደን
ወአትክል ክምሰልሁመ አክደር
መዕጽየት ሰሜናዊ በሕሪ ለሸምል
ብዝሔ ሐያት ለከምክም እብ ‘ሰለስ
ሒን እት ክልኤ ሳዐት’ ለልትወሰፍ

እግል ንዳወር እትለ ነሐስብ
እቱ ወክድ ብጽሐት ወታየኖት
ለለትሐዝዩ ቅያስ ለአለቡ ብዕድ
አርዛቅ ስያሐትመ ክምሰል ሀለ
እግልነ እግል አትፋቃድ ዲኢኮን፡
አግደ ሀደፍ ናይ እሊ ክቱብ ላተ፡
እብ ናይ ዘበን በዲር ታሪካይ ወናይ
ዓዳት ርዝቅት ላተ ዐድነ፡ እብ ናይ
ጠቢዐት ግርመታመ ሐምቀት ኢኮን።
እግል እሊ ለአተቅደረውነ ዐዋምል
ልሰዕ ለኢተወረው ወኢተሐንፈለው፡
ዲብ ምስተቅበል እግል ልታየኖ
ለቀድሮ ሰእየት ለትገብእ እቶም
ክምሰል ህለውመ እግል ንትረስዑ

ምፍጋር ጸሓይ ሎንግትዩድ ለህሌት
ደውለት፡ እብ ቅብለት ምፍጋር
ጸሓይ ወምፍጋር ጸሓይ ምስል
በሐር ቀየሕ እብ ምውዳቅ ጸሓይ
ወቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ ምስል
ሱዳን፡ እብ ግብለት ምስል አቶብየ
ክምሰልሁመ እብ ግብለት ምፍጋር
ጸሓይ ምስል ጅቡቲ ትጃፈር።
እለ 125,000 ኪሎሜተር
መረበዕ ፍይሔ ምድር ለገልብብ
ረወሪተ ምን 1,800 አስክ 3,000
ምትር ምለዐል ጠፋሐት በሐር ላቱ
ወለተርፈ ህዬ ምፍጋር ወምውዳቅ
ጸሓይ ቀላቆሎታት አጥራፍ በሐር
ወገዛይር ሸምል። ኤረትርየ ምነ
ትወቀለት ርሽመት እምበሶይረ
(3013 ምትር ምን ጠፋሐት በሐር)
አስክለ ደሀረ ምድር ደንካልየ
(116 ምትር ምተሐት ጠፋሐት
በሐር) መወቀል ትሸምል። ሸንከት
ቅብለት ለልደረው ዐባዪ መሓዛት
ጋሽ ወሴቲት ህዬ፡ ለአግደ ወዐባዪ

ዐሊኬር ወድ ዳይን ምን መንሰዕ ቤት
አብርሄ እግል ዐድ ዐንደሎይ ለቤለ ሕላየት
ዐድነ ክልኤ ለረምሸቱ ለሐልበ እብለ ሕጋታት
ጸላም ገብሬስ ኢርኤከ ባርሀት ክልኢት ነባሻት
ደረበ ለሀረሚት ድርግም ንዋይ አራታት
እሽዎ ገበይ ወጎማት እሽዎ ለደንን እብ መሓዛት
ጸዓዲ ጀጊን ኢረኤከ ለሐጽፍ ዲበ ራዛታት
ኢሀዩበ እብ ብላሽ ህቶምዲ ለአሓሆም ደላታት
ጽምድቶም ክም ዋኒን ወሰለልቦም ክም ዓጃት
ብእምነት ናስአት ጸዓዲ ወፍካክ ናስአት ጣላታት
ሽክ ቱ ቤለ አስፈዳይ ዲብለ ክስታን ሐራሳት
ህቱዲ ሰተ ከተዐደ ከብዱ እንተ ማዳታት
ቀይም ካሉቅ ነሐድጎም ሆይራታት ለውላዳት
ሰልሞ እግል በኪተ ገአነ ዲኢኮን ሔማታት

ሕላየት እናስ ዕምዴናይ ህዬ ክእነ ትብል
ባርሀት ባርሀት ተ መንገአቱ ወባርህ ባርህቱ ከሌቡ
ሑድ ሊጊስ ወብዙሕ ካይን ጹዱቅ ዐሬ ቡ
ክብድት ትመጽእ እብ ቀላል ሕንጉግ ለሐሺሽ ልልዔብ ቡ
ሐሺሽ ነደ ምንገብእ ክሉ ለድጌ በዴ ቡ
ጸዕደ በትክ በዐል ጸዐደ ወብዐል ሔሌመ ሔለ ቡ
ቀይሕ በትክ በዐል ቀይሕ ክል ቤት ለዘርኡ ቀዌ ቡ
መውዒ ምንዲ መጸአከ አባይ ወፈታይ ትደሌ ቡ
ምንዲ ተትቃምቶ ህግየ አዳምዲ ገሌ ቡ

ፍቱይ ቴለል ጀው፡ ሐስያት ምፍጋር
ጸሓይ፡ ውቁል ረወሪት፡ ርሒብ
ጋድሞታት ወሰቦት፡ ግሩም አድብር፡
አወድግ አብዓት ወጠቢዕያይ ማይ
ውዑያት ለሸምል ጀዛብ መካሪት
ምድር፡ ወእሉ ለመስል አርዛቅ
ጠቢዐት እግል ልትሀደግ ቀድር።
የምክን አርእስነ እብ ሰበት አብካት
ጠቢዐት ዐድነ ሰበት ገብአ ዲኢኮን፡
ምን እሊ እብ ተፋሲል ልትሸረሕ
ለዐለ ለኢልውሕድ ታሪካይ ናይ
ዓዳት ወመጅትመዕያይ ሓለት
አምንመ ዝያደት ለንትመከሕ እቡ
ርዝቅናቱ። ምናተ ክምሰለ ክሊነ
እንፍህሙ መብዝሑ ወክድ እብ
ምዋጥኒን አው እብ ጋሸ ቤጽሓይ
እግል መትፋግዒ ለልትሐሬ ጠቢዕያይ
መስሕብ፡ ግንራሪብ ግርጉስም ሌጣ
ቱ።

አለብነ።
እለ ዕሹር ወመትከብታይ ጋሸ
ላቱ ሸዐብ ለነብር እተ ደውለት፡ እለ
እት ግንራሪብ በሐር ቀየሕ ክልቅት
ላተ ዐድነ፡ እለ ምን ድቅብት
ሐፋነት ምነ ልትአመር መድህር
ደንከል አስክለ ውቁል አጻድፍ
ለብእቱ አድብር ምግባይ ወግብለት
ከበሳታት ክምክምት ላተ ዐድ፡ እብ
ፍንቱይ ለትትአመር እቡ ርዝቅ ምን
ለሀሌ ምን መዲነት አስመረ አስክ
ሚነት ባጽዕ እተ ትሳፍር እቱ ወክድ፡
ክልኤ ሳዐት እትለ ኢገብእ ወቅት
ሰለስ ለትፈናተ ሒናት ሰነት እግል
ትርከብ ለትቀድር እተ ደውለት
ሰበት ገብአት ቱ።
እለ እት ቀር አፍሪቀ ፍንጌ
12 ወ18 ዲግሪ ቅብለት ላቲቱድ
ክምሰልሁመ ፍንጌ 36 ወ44 ዲግሪ

መሓዛታ ቶም።
ኤረትርየ ለትፈናተ ቴለል ሀወእ
አው ሓለት ጀው በ። እለ ደውለት
ምነ ሕፉን ጋድሞታት ሰዋሕል
በሐር አስክለ ቅሩር ሸማል ለለሄሬ
እቱ ውቁል ረወሪት ትመልክ።
መካሪት ሓለት ሀወእ ኤረትርየ ዲብ
ሰለስ ዐባዪ መናጥቅ ልትከፈል።
ህቱ ህዬ ውቁል ረወሪት ኣውለት
(ከበሰ) ምፍጋር ጸሓይ ሰዋሕል
በሐር ወምውዳቅ ጸሓይ ጋድሞታት
ቱ። ግርመት ሓለት ጀው ዐድነ እብ
ቀሊል እግል ለአዳውር ለልሸነህ
ነፈር ክምሰለ አሰልፍ ለትበሀለ ምን
ዓሲመት አስመረ እንዴ ትበገሰ
እግል ሚነት ባጽዕ እተ በጽሕ እቱ
ወክድ ክልኤ ሳዐት እትለ ኢተምም
ሰለስ ለትፈናተ ሒናት ጀወ እግል
ለአዳውር ቀድር።
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መካሪት ምድር ምፍጋር ጸሓይ
አፍሪቀ ወበሐር ቀየሕ እብ ግዲዱ
መካሪት ንዛም ዐለምነ ክፋል ናይለ
ፋዬሕ ናይ መንተቀትነ ምዕቃቅ
ዐቢቱ። እሊ ለእብ ዳንካልየ
ልትአመር ረዪም ወቀጢን ግብለታይ
ክፋል እለ ደውለት በገ፡ ዎሮ ክፋል
ናይ እሊ እት ምፍጋር ጸሓይ ለሀለ
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አፍሪቅያይ ምዕቃቅ ቱ። እሊ ዐቢ
ምዕቃቅ (ወደግ) ምን ምግባይ
ምፍጋር ጸሓይ እንዴ ትበገሰ እብ
ምፍጋር ወቀር አፍሪቀ እንዴ ወደ
እግል ኤረትርየ እንዴ ሓበረ አስክ
ግብለት አፍሪቀ ገጹ ልትመደድ።

ልተላሌ …

ገጽ

7

ዑመር ዑስማን

ምስጢር ዐውቴ፡ ምስጢር

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

አክትበት እት ነፍስነ ለህለው
ወብዕዳም ሐዳይስ ሓጃት እብ
አንተብሆት
ክም
እንፍህም
ወእንረኤ
ወዱና።
እሎም
ለረብሹነ፣ ሰኣላት እግል ብዝሓም
ዐባዪ ወላባም አንፋር ሱድፋሞም
ቶም ወኦሮትከ ክም ቅድረቱ በሊስ
ሀበ እቶም፣ ሰበት እሊ አክትበት
ቅርአት ምስጢር ሐያት ወዕዉታም
አንፋር እግል ነኣምር ሰዱነ።
ኦግል ማንዲኖ ዎሮ ምነ እት
ዐለም አክትበቶም እብ ብዝሔ
ለልትቀረእ ዐባዪ ወእሙራም
ኬትበት ቱ። 14 ምን አክትበቱ
ዲብ 18 ሃገጊት እንዴ ተርጀመያ
ምለዐል 25 ሚልዮን ለዕልበን
ዘበያ። ኣላፍ ምን ሸዐብ እዲነ
አክትበት ኦግ ማንዲኖ እብ
ቅርአቶም ሐያቶም ምን እኪት
ዲብ ሰኔት ክምትበደለት ልትሀደግ።
ህቶም ዲበ ሀበዉ ረአይ ከሊማት
ኦግ ሰአየት ለለሀይብ፣ ለለአትሳጄዕ
ወደሚርከ እንዴ ሐደሰ እት ሰኔት
ክም ተሄርር ወዲከ ልብሎ። ከእግል
ዮም እሊ እሙር ኬትባይ እት
ሐንቴ ምስጢር ዐውቴ መስጢር
ሐያት እትለ ትብል ክታቡ ለሀበየን
17 ቀዋኒን ሐያት እግል ንርኤ
ቱ፦
ቃኑን ዕልብ 1
ማልከ ወአዳምከ ዐልብ። አክል
አዪ ምህም እንተ ወአግደ ሽቅል
እግል ትሽቄ ትገይስ ክም ህሌከ
ዶል ትዘከር፣ ፈርሐትከ እግል
ተአቅብል ቱ። ጸሓይከ እግል
ትፍገር ቱ። ሐቆሁ እተ ናይ
አማን ሐያትከ እግል ትበገስ ቱ።
እሊ ህዬ መትሰባል፣ ኤማን፣ አማነት
ፍቲ ወረሕመት እብ ለብእተ ገበይ
እግል ልግበእ ወጅብ።
ዎሮ ምነ እግል ብዙሕ ዘበን
እንዴ ኢልትቀየር ለጸንሐ ምስጢር
ሐያት ምን ለሀሌ እግለ ለብካቱ
ሓጃት እብ ዕን ግሩሽ ርእየት
ቱ። እብ ፍንቱይ ብዝሓም ምስል
ግሩሽ ለልትጻበጦ መሻክል እግል
ለሀሉ እግልከ ቀድሮ፡ ደአም እግለ
ለትመልከ ወንኢሽ ለትብለ ሓጀት
እብ ግሩሽ ተምነ። ለዶል ለሀ አክል
አዪ ምህም ነፈር ክም እንተ እግል
ተኣምር ቱ። ከም አንፋር ቶም
እትለ እድንየ ክም እንተ ለሀሌካሀ
ለኢረክበው። ለምስል ዋልዴንከ፣
መልህያምከ ወአቅራብከ ለህከ እከ
ሻም ዐውሉ ቃሊ ቱ። ዕንታትከ፣
እገርከ ወእደይከ አክል አዪ ገብእ
ለአፈግሮ? እሊ ህያብ ረቢ ለሰአነው
ክም ሀለው እንዴ ኣመርከ ረቢከ
ሐምድ። እግል እሊ ለእሉ ሰሜነ
ሐጃት እብ ግሩሽ ምን እንቀይሱ
ከም ወገብአ ገብእ? ወእግል
ንርከቦ ህዬ እንቀድር ገብእ? ሰበት

እሊ እበ ለሀለ እነ ሓጃት ሚ እግል
ንውዴ ክም እንቀድር ንሕሰብ።
ቃኑን ዕልብ 2
ዮም ልግበእ መክሉ ወቅት
ምለዐለ ለትሸቅዩ ወለ ትደፍዑ
ሽቄ። ምስጢር ሐያት ምለዐለ
አዳም ለልትጸበረከ ሽቅየት ቱ።
እት ሽቅል ዕጹም ግበእ ወአካንከ
ለደብእ ነፈር ክም ይህለ እመን።
ለትረክቡ ማቅሺሽ ምን ለሀሌ
ዝያድ እግል ትሽቄ ትነፈዕ እቡ።
ለትረክቡ ጀዋእዝ ህዬ ለዘቱ እግል
አዳውር ሐቅካ ቱ።
ዐውቴ እግል ትርከብ ሽቄ
ለትብል ታመት ሕስበት ምለዐል

ክሉ እፈትየ ልብል ኦግ። ዲብ
ሐያት ክል ሓጀት ናየ ዐውል በ።
ትትወለድ እት ህሌከ ክሉ ለሰኒ
ሓጃት እት ቀደምከ ሐቆ ኢትክዐ
ወኢትከረ እንዴ ሸቄከ ሌጣቱ
እግል ትርከቡ ለትቀድር። ምስል
እሊ ፍክር እሊ ክም ትትፋሀም
አኪድ ቱ። ምናተ ብዙሕ እት
እንሸቄ ራክባሙ ይሀሌነ ትብል
ክም ሀሌከ እሙር ቱ። እሊ ላኪን
በሊስ ወቃኑን ቡ። ዲብ ዐመል
ለተርጁሙ ህዬ ዲብ ዐውቴ
ለበጽሖም። እብ ፍንቱይ ሽቅል
ለክስስ ለመስጢር እድንየ ቀደም
ኣላፍ
ስኒን ወደሐቱ እግልነ።
ህቱ ህዬ ሐቴ ምስዳር ምስል ዎሮ
ነፈር ትገይስ እት ህሌከ ክልኤ
ምስዳር እግል ትጊስ ብከ ለልብል
ቱ። እሊ ህዬ ሐቴ ምስዳር ዝያድ
ጊሰት በህለት ቱ። ምን ዮም እንዴ
አንበትከ ምለዐለ ለትደፍዑ ሐቆ
ሸቄካ ምስትንክር ተቅዪር እግል
ተአምጽእ ቱ። በዐል ድካን ግበእ’ማ
ሐረስታይ ፈርግ አለቡ። ክሉ ወቅት
ምለዓለ አዳም ለልትጸበርካቱ ሸቄ።
ሐያትካ እብ ለሔሰ ገበይ እግል
ተኣሳድር ቱ። ለአከ እት ነፍስካ
እግል ቲደዩ ለትቀድር ቀይድ ክመ
ለትበሀለተከ ውድየት ቱ። አኪድ
ቱ ምለዐለ አዳም ለልትጸበረካቱ
ሐቆ ሸቄከ ምስል ብዝሓም እግል
ለአትፋቴከ ኢቀድር። እሊ ላኪን
ናዮም መሻክል ቱ ድኢኮን
መሻክልከ ኢኮን። ሐያቶም እትከ
ለተአተንክብ አንፋር ሰበት ብከ

ለትረክቡ ዐውቴ ናይከ ሌጠ
ኢኮን። ዝያድ እብ ሽቅየቼ እግል
ሚ ዝያድ ግሩሽ ይእረክብ እንዴ
ትቤ ኢትሻቀል። ለገበይ ቀላል’ተ።
ዝያድ ለልትጸበሩ ክም ሸቄከ ሐያከ
እብ ሰኔት ለቀይሮ አብካት እግል
ልሳድፉካ ቱ። ኣንድራው ካርኔ
ለክመ ለትበህለቶም
ለኢወዱ
ወክመ ለትበህለቶም ሌጠ ለወዱ
ዕዉታም ኢኮን ልብል። ዋልተር
ችርይስለር ዕጨትከ ምለዐል ክሉ
ሚ ለአትሐዝየ እንዴ ቤለው ክም
ሰአለዉ “10 ትሩዳም አንፋር
ሳዐት ለኢልርኡ ወጀረስ ዕርፍ
እንዴ ትዘበጠ እሎም ለኢሰምዖ”
እንዴ ቤለ በልሰ። እግል ክሉ
አትፈክረ። ክሉ ወቅት ዝያድ
ስድር ጊስ ወአግቡይ ሽቅልከ
ቀይር። ተረድ።

በዜሕ። ለኢከልጥ ነፈር ምን
ለሀሌ ለመጽእ ወቅቱ ሃስስ ክምቱ
ለለርኤ ቱ። ክሎም እሎም ዕዉታም
ለእንብሎም አንፋር እብ ብዙሕ
መሻክል ወአክላጣት ለሐልፈው
ቶም። ከለጥ ወለ ሐቴ ኢኮን,
አወላይት
ሰድር ናይለ እስክ
ዐውቴ ለትነ ምስዳርፍ ቱ። ማርክ
ትወይን ናይ ሐቴ ድሙ ቅሰት
ዳግም።
ሐቴ ድሙ እንዴ ኢትርኤ
እት ማይ ሕፉን
ለዐለ እቱ
ድስ አቴት። ሐቆሁ እኪት ሰበት
ጀረበት እት ድስ ማይ ሕፉን
ኢኮን እት ብሩድመ አዝመት
ምኑ። እብ አክላጣት ምን ገበይከ
ኢትብጠር። ሐያት ትልህያ’ተ።
እግል ትትዐወት እተ ህዬ ቀዋኒነ
ሐፊዝ ለአትሐዜ።

ቃኑን ዕልብ 3
አክላጣትከ ሐቆ በዝሐ አውመ
እት ሐያትከ ኢመትዐዋት ሐቆ
ሳደፌከ ብዙሕ እብ ሰበቶም
ኢትሕሰብ። አክላጣትነ ምድረሲን
ሐያትና ቶም። ለትፈናተ ሓጃት
እግል ትውዴ
ለተአሸክተከ
ቅድረት፡ ምነ አስክ መባጽሕከ
ለትሸቄ እበ ገበይ እግል ትትፈንቴ
ኢትቀድር። አስክ እለ አክላጣትከ
ለቀየረ ነፈር አለቡ።
አክላጣትከ ክፋል ናይ ዐቦትካ
ቶም። ሰበት እሊ አክላጥትከ ድረስ
ምኖም። ምን ጀዲድ
ትበገስ
ወሽቄ። እዴከ ኢተሀብ። በክትከ
እግል ልምጽእ ቱ። እንዴ ኢትፈርህ
ክም ኢትከለጥ ሽቄ።
እግል ትትዐወት ገበአከ ምን
ገብእ ኢመትዐዋት/ፈሽል ክም
ህለ ኣምር። ምነ ዲብ ዐውቴ
ለእንደርሱ ሓጃት እት ወቅት
ኢመትዐዋት ለእንደርሱ ሓጃት

ቃኑን ዕልብ 4
ክሉ ወቅት ፍሬ ተዐበትከ ላቱ
ዐውቴ ምስል ዓኢለትከ ለዘቱ
አዳውር። እግል ውላድከ ወበዐል
ቤትከ ፍቴ። እት ክል ሓጃት ምን
ኢትትዐወትመ ለትፈትየ ዓኢለት
ሐቆ ብከ ዕዉት እንተ።
ለሔሰት እግል ውላድነ እግል
ኒደያ ለእንቀድር ሓጀት ምን ተሀሌ
መሰል ሰኔት ግበአት’ተ። ዐልቀት
ልትወለድ እት ህለ ምኩ ጸዕዳ’ቱ
ወለ ሐቴ አለቡ። ዕንታቱ እነ
ልርእየ፣ እዘኑ እግልነ ሰመዐ እብ
ክሉ ሓጃቱ ክምሰልነ እግል ልግበእ
ለሐዜ። ለጸዕደ ምኩ ህዬ ሰኒ ሐቆ
ከትብነ እቱ ወአርኤናሁ፣ ሰኒ ገብእ
ወእኪትመ እት ክምሰልሀ። ዲብ
ሎስኣንጀሎስ ምስል ሐቴ እሲት፣
ክልነ ክም ጋሸ ናይ ሐቴ ሬድዮ
ዲብ ሕነ ትራከብነ። ሕሽምት
ላተ ኬትባይት’ተ። እተ ምስለ
ለዳገምኮ እቱ ወቅት ውላደ ክም

ሐያት

ረብሸወ አሰአለተኒ። አናመ እብ
ጀሀቼ “አጀኒትኪ ለትሰፍለሊ እቱ
ወቅትመ እግል ልምጽእ ቱ” እቤለ።
እንዴ አትሌኮ ቤተ ክም ዐቅበለት
እግል ውላደ ክም ትፈትዮም እግል
ተአስሎም ትፋኔኩሀ ልብል ኦግ።
ውላድነ ንፍቴ።
ቃኑን ዕልብ 5
እለ ምዕል እለ አሳሰ እት
ፈርሐት
ለአተንክብ።
እግል
መጠዋርከ እግል
ለለዐንቅፎ
ለቀድሮ ሓጃት ምን ለሀሉ
ኢትፍረህ። እበ ልትቅደረከ እግል
ነፍስከ ክም ኦሮ መክሉቅ ምህም፣
እንዴ ነስአካሀአ እት ሐያትካ ላዝም
ዎሮ መባጽሕ ክም ትበጽሕ እመን።
እግል ትንፈር ምን ትሐዜ እግል
ትንፈር ትቀድር፣ ኖስካመ ምን
ኢትነፈር እት ረአሰ ዲብ እንተ
እግል ትንፈር ለትቀድር ሓጀት
ትሽቄ። ፈሸል ወኢመትዓዋት
እብ ድግማን ኢትሕሰቡ። ለናይ
ደሚርከ መባጽሕ ወንየት ናይ
ሐያትከ መባጼሕ እንዴ ወዴካሁ
አድመቅ ክተቡ። ፋሬሕ ግበእ።
ላባም አንፋር እግል ብዙሕ
ወቅት ለቤለወ ብሂል ሀሌት።
ለእት ሐያትነ ለእንረክቡ አው
ለእንስእኑ ክሉ እት ፍክርያትነ
ወሕሳብነ ለአተንክብ። ምራድነ
እግል ንርከብ ትርድነ ወሕብዕት
መቅደረትነ እብ ከፎ እንፈትሽ
ምህም ቱ። ጃምስ ኣላን ሕሳብ
ሰኒ እተይ ሰኒ ወሕሳብ እኩይ
ህዬ እተይ እኩይ
ለአመጽኦ
ለብል። ሮማዊ ማርኩስ ኦረሉዩንስ
ህዬ “ሐያትና ፍክርያትና ክመ
ወደየ ትገብእ”
ልብል። ስን፣
ፈርሐት፣ ጨቅጥ፣ እክ፣ ፈሸል
ወለመስሎም
እግል ንርከብ
ክሉ እት ፍክርያትነ ለአተንክብ።
ቡድሀ ህዬ እብ ዝያድ ሸርሑ።
ሕነ ፈገሪት ናይለ ነሐስቡ ሕነ።
ክም ምራድካመ ተርጅሙ ድኢኮን
ሕሳብ ሰኒ
ጠውር
ወሕሳብ
እኩይ ሐር በልስ። ላኪን እሊ ክሉ
እንዴ ተአምር ነፍስከ፣ ቅድረትከ
ወተአሪከ
ትቀብብ ሐቆ ገአከ
ወዲቅከ ኢተርፍ። ግድም አከይ
ሕሳብ አብጥር። አክል አዪ ምህም
ክም እንተ ኣምር።
ልተላሌ . . .
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ክልኦት መሳኒት ምን ዘበን ንእሾም ምስል ለነብሮ ወሰኒ ሕድ ለፈቱ
ዐለው ልትበሀል። ወእብለ ሓለቶም እት እንቶም ወእግል ሐቴመ ምዕል
ምን ሕድ እንዴ ኢልትፈናተው ሰኖታት ብዞሕ ወደው፡ ከአክባር ሕድ
እንዴ ኢደለው ወሕድ እንዴ ኢትሃጅከው ለተሐልፍ ምዕል ይዐለት፡
ከመስንዮት ናይ እሎም አንፋር እብ አማን ናይ አማን መስንዮት ዐለት።
ከሐቴ ምዕል ዎሮት ምን እሎም መሳኒት እሎም ምስል ዐዱ አስክ ሐቴ ሰኒ
ረዪም ለዐለት ደውለት ሳፈረ፡ ምናተ ቀደም መትሳርሖቱ ምስለ መስኒሁ
ላዝም ሐቴ ምዕል ሐቆ 20 ሰነት እግል ልትራከቦ ክም ቱ አተፈቀው።
ወክል ምኖም ለመልሀዩ ላብሰን እት እንቱ ለመጽእ መላብስ እግል ልሕፈዘን
ወልዕቀበን የመመው፡ ወአስክለ ወቀት ወለመዋዒድ ለእቱ ልትራከቦመ
ተማም አተፈቀው እቱ፡ ወእሊ እትፋቆም እግል ለሓፍዞ እቱ ወዎሮት
ምኖም እግል ኢልጥለም ወኢልትረሰዕ ትፋሀመው።
ወሐቆ እለ ሕድ እንዴ ሐቅፈው ወእደይ ሕድ እንዴ ጨቅመው፡
ለምዕል ለምን ሐዲስ እንዴ ዐቅበለው ሕድ ለልርኡ እተ እግል ትሽፈግ
እሎም እት ልተምነው ሕድ ሳርሐው። ለዕስረ ሰኖታት ሰነት ከአሰር ሰነት
እት ገብእ ሐልፈየ ወክል ምኖምተ ከለ እተን እትፉቃም ዐለው መላብስ
እንዴ ለብሰ አስክለ አካን ለእተ ልትራከቦ ተወጀሀ። ወእለ እግል ወቅት
ረዪም እሎም ክልኦት መሳኒት ልታከወ ለዐለው ሳዐት መትራካብ ተመት፡
ህቶም እለ ኢነት እለ ምዶል ገብእ ተዐይሮም እት ልብሎ ምን ክትር
ሰፈላል እብ ሰብር ልታከወ ዐለው። ከምን ረዪም ዶል አትቃመተው
ዎሮትከ እግለ እሉ ልታኬ ዐለ መስኒሁ ረአ፡ ወክል ምኖም ዎሮተ ከእግለ
መስኒሁ ለበለሊት ለእቱ እቱፉቃም ዐለው ላብስ እት እንቱ ረአዩ። ምናተ
ለዎሮቶም ልቡ ለኢከረዩ እሉ ጋር ረአ፡ ለመልሀዩ ለሀይአቱ ምን ቅያስ
ወለዐል ትበደለት ወሀገጊቱ ወለገብአቱ ክለ እምበለ በለሊት ለእሉ ላብስ
ዐለ ክሉ ረእሰ ትበደለት። ወእምበል ነፈር ብዕድ ሐቴምመ ኢመስለ፡
ምናተ ምን ክትርለ ሰፈላል ሰኒ ጽሙእ እቱ እት እንቱ አስኩ ሰዐ፡ ምናተ
ለከልኣዩ ላተ ዐደድ እለ ኢትሃለገ እሉ፡ ወእብላሁሆም ዲብ ሕድ ክማም
ገብአው ወሕድ ሐቅፈው ወተማም ሕድ ሳለመው፡ ምናተ ለዎሮቶም ዲ
ዐደድ እለ ይዐለ፡ ከለጋር እግለ ዎሮት ሰበት አትፈከረዩ ሰኒ ተአሰፈ ወገሀ፡
ወርሑ እት ልትሰአለ እሊ መስኒዬ እብ ሰበብለ ወቅት ለረዪም ወሪምለ
ምድር ለጠባይዑ ተበደለት ገብእ? ቤለ፡ ከእለ ሐቆ ገብአት ህዬ እብ ሚቱ
እሊ መልሀዩ እግለ መዋዒዶም እንዴ ኢጠልሞ እተ ዶሉ ወእተ ኣካነቱ
ለትረከበ? እሊመ ምን ሓዲስ እግል ርሑ ለትሰአለዩ ሰኣል ዐለ።
ከምን ሐዲስ ርሑ እንዴ አትሓጠረ እግለ ምስኒሁ ክም እነ እት ልብል
ትሰእለዩ? እለ ክእነ ከጽከ ነፈር ብዕድ ክምሰል ትመስል፡ ወክርንከ ወገበይ
ሂጋከ ለትበደለት እበ ምስምሰ ሚተ? ቤለዩ። ለመስኒሁ ህዬ፣ ኢትጽበጥ
እቼ አነ ለእሉ እመስል እትከ ህሌኮ ነፈር ይአነ፡ አነ ለእሉ ተአምር
ምስኒከ ይአነ፡ ወቀደም እላመ አነ ወእንተ ሩኡያም ወዉጅሃም ይሕነ፡
ምናተ ለመስኒከ ቀደም ክልኤ ሰነት እብ ሓድስ ናይ ዐረብየት ትረሐመ፡
ወቀደምለ ሞቱ ለምዕሉ ታመት ክም ህሌት ወእግል ሊሙት ክም ቱ ይቁን
ሰበት ዐለ፡ ህቱ ትወሴኒ እብከ፡ ከዲብ እለ ለምስሎ አተፈቅኩም እተ አካን
ለበለሊት ለእቱ አተፈቅኩም እንዴ ለበስኮ እግል ኢቃብለከ ትረጄኒ ቤለዩ።
ለነፈር እሊ ከበር እሊ ክም ሰምዐ ሰኒ ገሀ ወሐዝነ ወህቱ ወእሊ ሉኡክለ
መስኒሁ ሕድ እንዴ ጸብጠው ብዞሕ በከው ወትአሰፈው፡ ከለናይ አማን
መስንዮት እለ ክምእነ ትመስል ተ፡ ሐቆ ሞትመ ትተላሌ።

መዕሉመት

ሐሺል ተብዐት እት ክለ ሐያቱ ምስል ሐቴ አንሳይት ልትጻበጥ፡ ከእለ
አንሳይቱ (እሲቱ) ሞተት ምኑ ምን ገብእ፡ ሐቆሀ ለተርፈት ሐያቱ ዐዛቢ
እት እንቱ ለአከልሰ፡ ምናተ ለአንሳይት ሓሺል ለብእሰ ሞተ ምነ ምን ገብእ
ምስል ዎሮት ብዕድ እግል ትትጻበጥ ማኔዕ አለበ።

በሀል
- ፈልሰፈት ብዞሕ አግቡይ ለብዲቡ እትጃህ
ቱ፡ ወክሎም ለአግቡይ ምን ሐቴ እት ወላ ሐቴ
ለአብጽሖ፡
- መሽግ ነፈር፡ ህቱ እተ እንተ እግል ልስመዐከ ለተሐዝዩ እቱ
ወቅት ለልትሃጌቱ።
- አናኒ ለልትበሀል ነፈር፡ እሊ ለእብ ሰበብ መግለሉ ክል ዶል
ነፍሱ ለራዒ ወእግልዬ ሑዳይ እህትማም ለከልአኒቱ።
ሓርቅ እት እንተ ተሃጌ፡ ወእተ ዶል ለሀ ጡል
ሐያትከ ለትተዐስ እቶም ጋራት እግል ቲበል ቱ።
ለቶሪ ዐለቦት አክል ሕድ
ለኢለአምር ነፈር ለደፈዐ ትልበት ተ።

ተርጀመት
መሰል
“ምንሕት ተዋብ ኢትገብእ
ወወድ ሑ ው’ላድ”
ምንሕት
እግል
ዶሉ
ትትነፈዕ እበ ትገብእ፡ ምናተ
ማልከ አውመ ክም ተዋብከ ለእለ
ተሐዜ እግል ቲደየ ኢትቀድር፡
ወድ ሑመ ክም ው’ላድከ እግል
ትርአዩ ወትስአዩ ትቀድር፡ ምናተ
አካን ምን ዔጣትከ አውመ ምን
ርሕምከ ለፈግረ ው’ላድ ላተ
ኢልትዓደል።
እሊ ህዬ ወድ ኖስ አውመ
ው’ላድ ርሕምከ አክል አዪ ምህም
ክም ቱ፡ ለሸሬሕ ቱ፡ ከክል ዶል
እለ እዲነ መክሰብ ብዲበ ምን
ገብእ ው’ላድ ክም ቱ፡ ውላድ
ህዬ ሴንዳይ ወሬፍዓይ ስሜት
ወዌርሳይ ወቄብራይ ሰበት ቱ
አሀምየቱ አክል አዪ ዐባይ
ክምተ ለመሰል ትሸሬሕ።
ወምኑ ወኬን ው’ላድ
ለኢትትወሔ ሰእየት
ወትምኔት ወዐሸም
ቱ።

በሀል
እሙራም

• “ሰኒ ፋርሳም ላቶም
አንፋር፡ ዲብ እለ እዲነ እብ
አሰፍ እግል ልሽዐሮ ላዝም
ክም ቱ ልትሰምዐኒ።” ፍዮዶር
ዶስትዌፍስኪ)
• እትለ እዲነ ለነአምሮም
ፋርሳም ወሰብ ዐቢ መጻግም፡
ጠምጠም ሀዚመት ጠዐመው፡
ጅርሰት ረአው፡ መታክል ተዐደው፡
ወከሳር ወመላጥ ትገልበበው፡
ምናተ እት ኖሱ ለውቀት ምስል
እሎም ክሎም እብ ከፎ ለልትዓመሎ
እበ ገበይ አክል ሕድ ኣመረው።”
(ኤልሳቤጥ ኮብለር ሮስ)
• “ላባም ልባብ ለልትለቀሞ
ወእግል ዐባዪ ወፈዳብያም ለፋሉ
አንፋር ቶም፡ ምናተ እሎም እንዴ
መስለው ሀውየቶም ለኢለአበዱ፡
ወምን ቅሩብ ልግበእ ወረዪም
እስትቅላልየቶም ለኢለአተምትሞ
ቶም።” (ከሪም አል ሻደሊ)
• “ምነ ሕሹማም ወዐበዪ
ላቶም አንፋር እት ዶል ሀለዮቶም
ርሕከ ለትንእሽ እትከ ህለው፡
ምናተ ለናይ አማን ሕሹም ወዐቢ
ነፈር፡ ህቱ ለሀይ ለእት ዶል
ሀለዮቱ ርሕከ ዐባይ ወሕሽምት
ትመስል እትካ ቱ።” (አዶልፍ
ሂትለር)
• “ዋልዳይ እግል ዐስር
ውላዱ ሕሳቡ ለወዴ ገብእ እት
ሀለ፡ እሎም ዐስር ውላድ ህዬ
እግል እሊ ዎሮት ዋልዳዮም
ሕሳብ ኢወዱ እግሉ።”
(ለኢተአመረ ነፈር)
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እብ ክሱስ መስንዮት ለትበሀለ
- ገሌ መሳኒት እብ አደቦም ወእብለ ገብአቶም ፍንቲት ክልቀት ሰበት ቶም
ምን ብዕዳም አምኣት መሳኒት እግሎም እብ በይኖም ሌጠ ተሐሬ።
- እግለ መጢጠትነ ምን ክርነ አው አዲምነ እንዴ አመረወ፡ ምን ንቃሽነ
ለበጥሮ ወእብ እስወ ገበይ ወሚ ሓጀት ክም ተአፈርሐነ ወትለውቀነ
እግል ልርከቦ ተሐት ወለዐል ለልብሎ ብዞሕ ሐምዴ ትብጾሖም።
- ቀዳሚት እንዴ አቅመትከ ዶል ትመጥጥ፡ ወምን ሓሪት ወለእቡ
ትመጽአከ ተየልል ዶል ለአፈርሀከ፡ እትለ ባካትከ አትቃምት፡ ለናይ
አማን መስኒከ እተ ዶል ለሀ እት መጦርከ እግል ትርከቡቱ።
- ወላ እብ ዕንታት ብዕዳም ክም ኩፍኣም ንምሰል ዲኢኮን፡ ሕናዲ
እግል ሕድ ለገረምነ ሕነ፡ እሊ ህዬ ለክልዶል እት ረአስ መስንዮት
ለብዪቱ ደማን ወአማነት ቱ።
- ክልኦት ምን መሳኒትከ ዶል ልትከሐዶ፡ ለዎሮቶም እግል ኢትክሰር
እት ምግቦም ሐከም ኢትግበእ፡ ወክልኦት ምን ዕድዋንከ ዶል ልትበእሶ
ዎሮቶም እግል ትከሰብ እት ፍንጌሆም ሐከም ግበእ።
- ምስል ናይ በዲር መስኒከ ዶል ትትራከብ ለትወስፍ እበ ዘዐት ክሉ
ረአሰ ይህሌት።
- ክሎም ለእለ ትብል ህሌከ ሰምዕወ ህለው፡ መሳኒትከ ህዬ ለእንተ
ትብለ ክለ ልቦም ትሸፌ፡ ለሔሰ መስኒከ ህዬ አስክ እለ ሊቤልካሀ ልቡ
ትሸፌ።
- መስኒ አማን ለናይ ልብከ ሕላየት ለልፍህም፡ ወዶል ለዲበ ዐለየ
ዝዖታት ትትረሰዕተ እግል ልሕለየ እግልከ ለቀድር ነፈር ቱ።
- ዎሮትናተ ከእለ ለተሌ ስከት ቡ፡ ምናተ ለእለ በጽሕነ ንብጸሕ ዎሮትከ
ከምነ ዎሮት ለልትከበቱ ጀዘ ቡ።
- ለኢበኬ እትከ ኢትብኬ እቱ።
- እግል ቲሙት ሐቆ ላዝም ገብእ፡ ምን ኣመረ ምስልከ እግል ቲጊስ እቡ
ለትቀድር ነፈር ምን ለሀሌ፡ ምን ፈድለክ ትሰአል ምኑ።
- እንተ ምእት ሰነት እግል ትንበር ሐቆ ገብአከ፡ አነ ህዬ ምእት ሰነት
ሐቴ ናቅሰት እግል እንበር እተምኔ፡ እሊ ህዬ እንተ ለይህሌከ እተ እዲነ
እተ እግል እንበር እግል ይእትጀበር።
- መስኒ ሐዲስ ገብአ ምን ገብእ ግሩም ወሽሉጥ ቱ፡ ከአማኑ ገብአት
ምን ገብእ ህዬ ዝያደ ለገረማቱ፡ ወዝያደ ክሉ ለገረመ ህዬ እሊ መስኒ
እሊ እንተ ዶል ትገብእ ቱ።
- መስኒከ እብ ከብድከ ሕመዩ፡ ወእት ቀደም ብዕዳም ሰኔቱ ድገም
ወሕለዩ።
- ሓይስ መሳኒት እዲነ ትሰሐቀት እግልከ ምን ገብእ ኢለሐስደከ፡
ወግራሀ ሀበተከ ምን ገብእ ኢለአዝም ምንከ።

ጠዓሞ

ለበዝሐው አንፋር እግል ልትበደሎ ገሌ ጋሪት ልታከው፡
ወብዕዳም ህዬ ገሌ ሰድመት ለሐድገት እቶም ጋሪት ዶል ትሳድፎም፡
አውመ ዲብ እለ እዲነ ለዐለት እሎም ተረት ዶል ትትበደል ልትበደሎ፡
ምናተ ለሔሰ ወለትፈደለ መትበዳል፡ እብ እማመት ወእብ ፈዛዐት
ወአምር ምን ፍክር ወሸንሀት ውቅል ወምን እሕሳስ እብ
መስኡልየት እንዴ ትበገሰ ለጀሬ ቱ።

ዝበድ ዛዖታት

እዲነ ክም እናተ፡ አክል ሕድ ክመ ዕንቦበት ለእተ ምድር ሶታይ
ፋርሐት እት እንተ ለትበቅል ተ፡ ሐር ሐቴ ጠሊት እንዴ መጽአት ትበልዐ
ወክሉ ለጋር እትለ ለአከትም።

ም
ሰ
በ

ተ

ዎሮት ሹም ምስል ጀማዐት ምነ ዲቡ ሽዩም ለዐለ ድጌ ግሱይ እት
እንቱ፡ ምን ቅብላት ክራም ዐቢ ናይ አጣል ረአ፡ ክምነ ጀማዐት እግል
ዎሮት እንዴ ነቅመ፣ ስመዕ አነ ምን እለ ዮም ወሐር ሹም ናይ እሊ
ድጌ ክም አነ ሳሜዕ ተሀሌ መስለኒ፡ ከአነ ለእብለካተ ትካልፈ ኢመስለኒ።
አዜ ነዐ እብ ብጣርከ እንዴ ገብአከ ሎሂ ክራምለ አጣል እንሰር አስክነ
ብለሱ፡ እንዴ ሐለብናሁ ሐሊቡ እግል ንስቴ ቤለዩ፣። ለእናስ ቀንጸ
ወለአጣል ምን ቀደም እንዴ ገብአ እሉ አስክለ ጀማዐት ጠርሐዩ።
ለጀማዐት ዶል ለአጣል መጽአዮምተ ክመ ሹሞም ለአመረዮምተ እግል
ልሕለቦ ዶል ትቃነጸው እለ ኢኮን ለአጣል ክሉ ደበሊት ዲብ እንቱ
ጸንሐዮም።
አርቡዕ 04 ሰብተምበር 2019
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

“ሐቴ ሰብተበምር ሰረት
ሀለዮትነ!!”
ሐቴ
ስብተምበር
ዮም
31/8/2019 ምን ገጽ ምሴ
እብ ነያረት እት ሲነመት ሮመ
ትዘከረት። እብለ ቃልየት መናሰበት
ህዬ ለትፈናተ እግለ አምዕል
ለሸርሕ እብ በሐስ ለተለ ወራታት
ፈን፡ በህለት ለአምዕል ለለአገምል
ተማሲል ወሕላይ ቀርበ። እተ
ክምሰልሁመ ኒገር ሰርከስ ቃርብ
ዐለ። ምን ለዐል ክሉ ህዬ “መዐረከት
አብናዬት” ለትበል እብ መሕሙድ
ዐሊ ሐሰብ ለዳሌት ተምሲልየት
እብ በሐስ ለዳሌት ሰበት ዐለ እግለ
ወራታተ ፈን ዝያደት አግመለቱ።
እለ ተምሲልየት መትጸባጥ ህመድ
ኤረ ናስሕ ለትሸርሕ ትገብእ እት
ህሌት፡ ህመድ 2ይ አሲር ሰውረት
ኤረትርየ ክምቱመ ተአክድ።
እብ ክሱስለ መናሰበት ዎሮት
ሻይብ ስኡላም ዐልነ፡ ህቱ ክእነ እት
ልብል ሸርሐየ፣ ‘ሐቴ ሰብተምበር
ሰረት ሀለዮትናተ’ ቤሌነ። ኣቤ!
ሐቴ ሰብተምበር ሰረት ሀለዮትና
ተ!!

በዐል ምግብ
ከፎ አምሴኪ ዳያሪዬ፡ ዮም ደሚር ለረይሕ፡ ደሚር፡ ለለአሻቅል፡ ፍንጌፍንጌ ለወዴ ወሀለዮት ደሚርከ ለለአመርዴ ሽቅል ሸቄኮ።

ዎሮትከ ናዩ ትጥዕም እግሉ!!

እት መጅተመዕ ቀቢለት ዴንከ
ግብለት፡ ስም አብዕብ ስምየት
ልምድት ተ። ለሰበብ ህዬ ስምለ
አብዕብ እግል ዲመ እግል ልዘከር
ሰበት ለሐዙ ቱ። ለስመያት ህዬ
እት ሳምንቱ ትገብእ እግሉ። እንዴ
ኢልሰሜ ሐቆ ሞተ ህዬ፡ ሕጻን
ገብአ ምን ገብእ“ኣሮብ” ልትበሀል
ወወለት ገብአት ምን ገብእ ህዬ
“ኒያል” ትትበሀል።
እብ ኣሳስ ዓዳት ዴንከ፡ አሳሚ
አብዕቦታቶም ሰበት ልሰመው፡
አሳሚሆም ዲመ ነብር። እብሊ
ህዬ አጀኒቶም ኣሳሚ ዋልዴኖም
ወአብዕቦታቶም ልሰመው በሀለት
ቱ። እምበል እሊመ፡ ኦሮት ነፈር
ምነ ቀቢለት እንዴ ኢለሀዴ ሐቆ
ሞተ፡ ሑሁ አው ምን አቃርቡ
ክልኤ እሲት እግል ልህዴ

ምን ደያሪ

ልትቀሰብ። ለህዳይ ህዬ አስሉብ
ቡ።
አወለይት እሲት እብ ስምለ
ሞተ ነፈር ለሀድየ እት ሀለ፡
ለካልኣይት ህዬ እብ ስሙ ትሰሜ
በሀለት ቱ። ለሰበብ ህዬ መንፈስለ
ሞተ አዳሞም ምስል ጅኑን
እንዴ ተሐበረ እግል ኢለዐዝቦም
ሰበት ፈርሆ ቱ። ምነ አወላይት
ለልትወለዶ አጀኒት ህዬ እብ
ስምለ ነፈር ላማይት ልሰመው።
እግለ ወልደዮም አቡሆም ህዬ
ክም ሑ አቡሆም ልርእዉ በሀለት
ቱ። ላመ እሲት ክም እሲት
ማይት ትትአመር ወእብ ስሙ
ትትሰሜ። ምን ክሉ ለለአትፈክር
ህዬ፡ ለቃኑንለ እብ ስምለ ማይት
ነፈር ህድየት፡ ወለ እግለ ሐቆለ
ነፈር ለእብ ስሙ ለሀዱ ሀለው

ለትወለደው አንፋር ለከስስ ሰበት
ገብኣ ቱ። ኣንበጠ፡ ለትፈቴት ነብረ
ጫድ’ቱ። እት ለበዝሐ መናሰባት
ህዬ ክምሰል ቡን ልትቀደም።
እምበል እሊመ እት ሲነማት
ወአብያት ፋግዖት፡ ለትቀለ አንበጠ
ለለአዘብየ ዐረባት ደሩክ ብዝሓት
ተን። እት ህንድ፡ ሐቅ አዋልድ
አንሳት ኪደት ወእት ረአሰን
ድቁጣት ውድየት፡ ልሙድ ሰበት
ቱ፡ ሕጻን ውልደት ክም ሐበን
ልትነሰእ ወእብሊ ህዬ ለዐለቅ እት
ክብድ እሙ እት እንቱ እንዴ
ፈረገዉ ወለት ገብአት ምንገብእ
ክም ኢትትወለድ ወድወ በሀለት
ቱ። እብ ድድ እሊ ላኪን እተ
አቅሊም ሚጋለ ለትትረከብ ቀቢለት
“ኻሲ” አዋልድ አንሳት ተረተን
ሰኒ ዐባይተ። እትለ ሐድ ሚልዮን
ትንፋስ ለትከምክም ቀቢለት፡
አንሳት ሌጣ ተን እግል ልውረሰ
ወዐፍሽ እግል ልምለከ ለልትአጀዝ
እግለን። ላመ አጀኒት እብ ስም
እሞም ቱ ለትልትሰመው።
እት ለገብአ መናሰባት ህዬ
ዐድ እም ቶም ለአውለውየት
ትትሀየቦም። እት የመን ምን
ህዳይ
ወለዐል
እት
ሞት
ለለአፈጉሩ ተከልፋት በዝሕ። ምነ
ዶል ለነፈር መይታተ ምን ስርሐ
ግናዘት እንዴ አንበተው ብዞሕ
ተክሊፈት ልትከለፎ። ለአዳሞም
መይት ዐድ ህዬ ለሕሽመት እለ
እግል ልርከቦ እንዴ ቤለው እት
ብዞሕ ተካሊፍ ልትካረው። ምን
ክሉ ለተአትፈክር
ላኪን አስክ ላመ ሐበት አለቦም
እንዴ ትደየነው ክምሰልሆም ሰበት
ወዱ ቱ።
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ዮም ዮሃነ ወናሆም ለልትበሀሎ ክልኦት ፈተች እግል አትዓሬ፡ አትብእስ፡
አትፋህም፡ አትኣምር ወ አትቃዌ አምሴኮ። ሚ ትብል ህሌከ ትበይ? ለእሉ
እቤለኪቱ በስ። ላኪን ደሐን ቀደርኮ ምንገብእ እግል እወድሑ እግልኪ
ቱ፦ ሰኒ ሐቆ ወዴከ ደሚርከ ክም ልትረየሕ እሙርቱ፡ ላኪን ለእንተ
ሰኔት ትብለ እብ ዕን ክሉ ሰኔት ገብእ? ለሰኣል እለ አወል እግል ትበለስ
ላዝምቱ። ከለደሚር ለአትሻቅል እሊ ለእብ ራትዕ ኢትበለሰ ሰአላት ቱ።
ፈንጌ-ፍንጌ ህዬ ሰኒ ትብል እብ አፉከ ደሚርከ ላኪን ድድ ናይ አፉከ
ዶል ልትሸነህ፡ እንተ ወቀራርከ ፍንጌ- ፍንጌ ትገብኦ በሀለትቱ። ሀለዮት
ደሚርከ አከዶት ህዬ እግል ተአትሳኔ ሐሲብከ ወእኩይ ትወዴ ክም ህሌከ
ዶል ተአገርስ እግል ኖሱ ደሚርከ ክም ሀለ አከዶት ቱ።
እተ ክምሰልሁመ ፈተች እግል አትዓሬ ብህል ህሌኮ እት ለዐል፡
ድደ ህዬ እግል አትብእስ ብህል ህሌኮ፡ ኣቤ! ክልኦት ቡኡሳም እግል
አተዓሬኩም እንዴ ትቤ ትትገሴ እቦም፡ ላኪን ከልፈየቶም ወነፍስየቶም
እንዴ ኢትሐፍዝ ሐቆ እግል ተአተዓርዮም ጀረብከ እብ ወለት ገበይ
እግል ተአትብእሶምመ ትቀድር። እግል አትኣምር ወአትቃዌመ ብህል
ህሌኮ፡ ሚቱ ሽርሑ ትበይ? ኮይስ እሎም ክልኦት ነፈር ጅወት ሕድ ምን
ሕድ ሰበት ሐብዐው ልትበአሶ ሰበት ሀለው አክቡድ ሕድ ክም ለአምሮ
ውድየትቱ፡ መልሀይከ ልቡ ሐቆ ኣመርከ በዲር ተአምሩ ይዐልከ በሀለት
ቱ። ከእብ ሕጭር ለቤለ እሊ እት ለዐል ለእቤሉ እሊ እግል እሽረሕ እንዴ
እቤቱ።
እበ ገብአት አዜ ፍህመትቼ ተሀሊ ደያሪዬ፡ ክልኦት ፈተች እግል
ክልኤ ሓጀት ልትቃረቦ፡ አው እግል ልትፋተው ልትበአሶ አውመ እግል
ልትበአሶ ልትፋተው። ዮሃነ ወናሆም ላኪን እግል ልትፋተው ለትበአሰው
መስሎ፦ ለለአትፈክር ላኪን አዳም በደል እንዴ ትፋተ ልትኣመር ክም
ተኣመረ እግል ልትፋቴ ሰበት ለሐዜ ቱ። ኢትፈሀመ እግልኪ መስሊ
ለፈልሰፈትቼ አው ሀልወሰቼ እግል ኢበላመ እቅድር። ደሐንቱ እግል
እወድሐ እቀድር፦ እንዴ ፋቴከ መትኣማር ለሔሰቱ ለትብል ቅራመት
ህሌት እግልዬ፡ እግልሚ ሐቆ ትፋቴከ ወአልባብከ ዲብ ሕድ ቀርበ ዶል
ትትኣመር ለካልኣይከ ሰኒሁ ወእኩዩ እግል ትትከበቱ ትቀድር። እግል
ትክሰሩ ሰበት ኢተሐዜ። እብ ድድ እሊ ላኪን እንዴ አመርካሁ ዶል
ትፈትዩ ቀደምለ ፍቲ ለአምር ሰበት ቀድም ነዋቅሱ እግል ትትከበቱ
ስጋደት ጽንዕ ገብእ እትከ።
ከእሎም ለአነ ክም በዐል ምግቦም ማሲ ለዐልኮ ፈተች ምሽክለቶም፡
እንዴ ኢልትፋተው እግል ልትኣመሮ ሰበት ጀረበውቱ እብል። ለወለት
እንዴ ኢተአምሩ ፍቲ እብድርት እግል ተዐሌ ትቀድር፡ ለሕጻን ላኪን
አምር እቅዱም ጸንሐ፡ እብሊ ህዬ ዮሃነ ነዋቅስ ወከለል ናሆም ክም
ክቡት ትነስኡ እት ህሌት፡ ናሆም ላኪን ነዋቅሰ እግል ለዐልብ
አንበተ። ህተ ሻም ሀይቡ ህሌኮ እት ትብል ለደፍዐቱ እግሉ
እስትሽሃድ ክም ቀሊል ወክም ዋጅብ ለገብአ ቄርባየ መስለዩ።
እብሊ ህዬ ምስል ምን ህሌኪ? እት አየ ህሌኪ? እት ልብል እብ
ዕን ዘን ልርእየ ገብአ። ምን እሊታት ለትበገሰ አከይ ውፋቅ ህዬ

መዋጅሀቶም ስድፈት ምን ሰቦዕ ዮም እት ሐቴ አምዕል ከረየ።
መስኪነት ዮሃነ ፋትየት ሰበት ተ እግል ትክሀል ኢቀድረት። ህቱ
ላኪን ዓዲ ነስአዩ። ለሩዩም ዐለ አልባቦም ዲብ ሕድ ምን ቀርበ
ዐውቴ ምንማቱ፡ ምን ቅሰቶም ላኪን ብዞሕ ደረስኮ። አንሳት እግል
ፈተቸን ለከልቀዉ ቀለጥ እት ረሐን እግል ልማሰ ክም አለበን፡ ምን
አጅል ሻም ለደፍዓሁ ዐውል ሸረፈን ክም ኢለሀትክ ልብ ክርየት፡
አቤኮ እት ወቅተ ወአካነ ሕሽመት ክም ተሀይበን ወእግል ፈታይከ
ክም ምሉእ፡ ንቁስ ለይአለቡ ኢንስአት።
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ኣድም ሳልሕ

መስኡሊን ሴካፈ ለአመሕብር

ርኢስ
ኢሳይያስ
ምስል
ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ ዮም
31 ኦገስት ምን ገጽ ፈጅር
ርኢስ ኮንፈደሬሽ ኩረት እገር
አፍሪቀ ‘ካፍ’ ሚስተር አሕመድ
አሕመድ ዲብ ዐዲ-ሃሎ እንዴ
ትከበተ ሀድገ ምስሉ።
ዲበ
መፈወድ
ዓዳት
ወርያደት ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
ወርኢስ ኮንፈደሬሽን ኩረት
እገር
ኤረትርየ
አሰይድ
ኢሳይያስ አብርሃም ለሐድረወ
መናሰበት፡ ሚስተር አሕመድ፡

አስመረ ለትሐደረተ እብ ኑዕየተ
ናይ ሰልፍ ላተ ትልህየ ኩረት
እገር ምግባይ ወምፍጋር ጽሓይ
አፍሪቀ ምን 15 ሰነት ወ ተሐት
ሰኒ መትሰርጋለ፡ ትኣምርተ ናይለ
ሕኩመት ወሸዐብ ኤረትርየ ዲብ
ርያደት እብ ዓመት ኩረት እገር
ህዬ እብ ፍንቲት ለቦምቱ ገለድ
ሳብት ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ እት
ዐቦት ኩረት እገር አፍሪቀ ዶር
ሰኒ ክምቡ ሸርሐ።
ዲብ አፍሪቀ፡ ጅግረ ርያደት፡
እጃዘት ስያስዪን ከም ለአትሓዝዩ

ለሐበረ ሚስተር አሕመድ፡ ዲብ
ኤረትርየ ላኪን ክምሰልሁ ክም
ኢኮን ወእሊ መብዳእ ኤረትርየ
ዲብ ንኣይሽ ትወድዩ ለህሌት
ክስአት ረአስማል ክም ለአርኤ
አብርሀ።
ርኢስ ኢሳይያስ ህዬ፡ አትናያት
ርያደት ወብንየት ትሕትየቱ፡
ዋጅብ ሕኩመት ወሐቅ ሸዐብ
ወ እምነት ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ ክምቱ አፍሀመ።
እንዴ አትለ፡ ዲብ አጀኒት
ወሸባብ ለረከዘ፡ ዐቦት እት
ፍዕል እግል ትውዐል፡ ሕኩመት
ኤረትርየ ለተአትሐዜ ሰዳይት
ክም ትወዴ ሸርሐ።
ዲበ ህድግ፡ ርኢስ ኮንፈደሬሽን
ኩረት እገር ምግባይ ወምፍጋር
ጽሓይ
አፍሪቀ
ዶክተር
ሙዕተስም
ጀዕፈር፡
ርኢስ
ፈደሬሽን ኩረት እገር ሶማልየ
ወናይብ ርኢስ ሴካፈ አሰይድ
ዐብደልቐኒ ራብሰይድ ወርኢስ
ፈደሬሽን ኩረት እገር ታንዛንየ
ሚስተር ዋላሴ ኬርየ ሹርካም
ዐለው።

ፈሪቅ ርያደት ናሚብየ አስመረ ለአቴ ወምስል
ተንጃሁ ፈሪቅ ኤረትርየ ልተልሄ
ወጠኒያይ ፈሪቅ ናሚብየ
ምስል ተንጃሁ ውጠኒያይ ፈሪቅ
ኩረት እገር ኤረትርየ እግል
ልተልሄ ማሌ ለሀ ሐቆ አድህር
አስመረ አተ።
እብ ዓመት 28 አንፋር
ለከምክም
ወጠኒያይ
ፈሪቅ
ናሚብየ፡ እግለ ናይ ዮም አርቦዕ
ምስል ወጠኒያይ ፈሪቅ ኤረትርየ
ለትገብ ትልህየ እግል ልውዴቱ
አስመረ ለአተ።
ካስ ዐለም 2022 ዲብ
ደውለት ቀጠር እግል ልግበእ
እብ ፊፈ በርናምጅ ለትጸበጠ
እሉ እት ገብእ፡ ወጠኒያይ ፈሪቅ
ኩረት እግር ኤረትርያመ፡ እግለ
ዮም ምስል ናሚብየ ትገብእ
ለህሌት ትልህየ፡ ምነትፈናተ
ነዋዲ ለትፋገረው 14 ፕርፌሽናል

መተልህየት ለብእቶም እብ ዓመት
38 መተልህየት እንዴ ጸብጠ፡ እብ
ሙደርብ አለምሰገድ ተስፋይ
ዲብ ልትመቃረሕ፡ ተማሪን ወዴ
ዐለ ወህለ፣
እብለ መናሰበት ወጠኒያይ
ፈደረሽን ኩረት እግር ኤረትርየ

እግል ክሎም ፈተች ርያደት
ወእግለ ዮም ሳዐት 3 አልዐስር
ለተአነብት ትልህየ እግል ለአይዶ
ወእግለ እድንያይት ትልህየ እግል
ልትፈረጆ ዲብ ስታድዩም አስመረ
እግል ልሕደሮ ዕላቃት ዓም ናይለ
ፈደረሽን አትአመረ።

እልትለ ጅግረ ወድ ኬንየ ኬሩ
ቱቱስ እብ 1፡01፡42 ልትዐወት እት
ሀለ ውላድ ሞሮኮ አልዐረቢ ረደ
ወሳህሊ ሐምዘ ካልኣይ ወሳልሳይ
እንዴ ገብአው አተው። ግርማይ
ገብሬ ስላሴ ወዮናስ ያቆብ ሀዬ
ዓስራይ ወዐስወቀዳማይ ፈግረው።
እት ክምእነ ትመስል ነሳፈት
አዋልድ አንሳት ኢትዮጵየ ምን
ቀዳማይ አስክ ሳልሳይ ለአትየ እት
ሀለየ ኤረትርያት አትሌታት ዶልሺ
ተስፉ፡ ስምረት መርሃዊ ወኮከብ
ተስፋጋብር ምን ዓስራይ አስክ
ዐስር ወካልኣይ ፈግረየ።
ዲብ ናይ 1500 መትር ደነግብ
ጅግረ ኬንያይት ኪፕሮፕ እብ 4፡
19፡33 ትትዐወት እት ሀሌት፡
ራሄል ዳኒኤል ሀዬ እብ 4፡27፡04

ዓስራይት ገብአት።
እት 5000 ናይ ካቲመ ጅግረ
ውላድ ተብዕን ኤረትርየ እግል
አትሌታት ዐወት ሀብቴ፡ ዮውሃንስ
ክፍሌ ወተስፉ ተወልዴ አሻረከት።
እትሊ ሰለስ ኬንዪን ልትዐወቶ እቱ
እት ሀለው፡ ዐወት ሀብቴ 11ይ፡
ዮውሃንስ ክፍሌ 12ይ ወተስፉ
ተወልዴ 17ይ ፈግረው። እሊ ክእነ
እት እንቱ፡ እት ናይ አንሳት ጅግረ
10 አልፍ ምትር አቶብዪን ሰልሲቱ
መዳልያት ነሰኣሁ እት ሀለየ፡ እግል
አወል መረት እት እድንያይ ጅግረ
ለሻረከት ዮዲት አብረሃ ሀዬ እብ
34፡48 ዓስራይት ፈግረት።

ትልህየ ክለ ኣፍሪቀ (All African Games) ተምም
ዲብ መዲነት ረባጥ -ሞሮኮ
ገብእ ለአስመነ ትልህየ ክለ አፍሪቀ
2019 እትለ ሐልፌነ አሌላት
ተመ።
እት ደንጎበ አምዔላት ናይለ
ጅግረ እብ ዲብ መጃል አትሌቲክስ
ለሻረከ ፈሪቅ ወጠኒ ኤረትርየ፡ እት
ሰዐይ ሰር ማራቶን ሻረከት።
ቀደም አርበዕ ሰነት እትለ ገብአ
እሊ ለሸብህ ጅግረ ኤረትርየ እብ
ዘርእሰናይ ታደሴ መዳልየት ደሀብ
ናስአት ክም ዐለት ለልትፈቀድ ቱ፡
እትሊ ናይ ዮም ዓመት ጅግረ ሀዬ
ግርማይ ገብሬስላሴ ወዮናስ ያቆብ
እሹርከት ሰበት ዐለት ክምለ ቀዳመ
ዐውቴ እግል ትጃቅፍ መስኢት
ዐለ። ምናተ እትለ ጅግረ እለ
ውላድ ኬንየ ወሞሮኮ ተዐወተው።
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ሴካፋ 2019፡ እብ ዐውቴ ፈሪቅ
ኡጋንደ ተምም
ምንተሐት 15 ሰነት ለዓማሮም ፍረቅ ውላድ ኤረትርየ፡ አቶብየ፡ ሱዳን፡
ሶማልየ፡ ኬንየ፡ ታንዛንየ፡ ሩዋንደ፡ ብሩንዲ፡ ግብለት ሱዳን ወሱዳን ሻርኮ
ዲቡ ለአስመነው ጅግራታት ምግባይ ወምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ (ሴካፋ)
እተ ሐልፈተነ ጅምዐት እብ ዐውቴ ፈሪቅ ኡጋንደ ተመ።
እት ካስ ነሃየት ለበጽሐ ፍረቅ ብሩንዲ፡ ርዋንደ፡ ኬንየ ወኡጋንደ እት
ገብእ፡ ትልህያታትለ ካቲመ ድቁብ ክም ገብእ ክል ፈታይ ርያደት ለታከየ
ሐቂቀት ዐለት። እሰልፍ ለተልሀው ፍረቅ፡ ብሩንዲ ወርዋንደ እት ገብኦ፡
ትልህየ ሳዐት 1፡00 ሐቆ አድህር አንበተ። ፈሪቅ ብሩንዲ እግል ዕርፍ 1፡
0 እንዴ መርሐ ፈግረ።
ምናተ ግረ ዕርፍ ፈሪቅ ርዋንደ ኢሐምቀ። ለልዓድሎም ጎል እንዴ
አምጸአው ትልህየ፡ እት መስለሐቶም ለበድሎ እቡ አብሳር ከልቀው። 1፡1
ትልህየ ተመት። ሐቆ እሊ እግል ሪጎሌታት ትዳለው። ሓርስ ርዋንደ ምነ
ታንጃሁ ናይ ብሩንዲ ለሔሰ ክም ቱ ለአርአ እተ መናሰበት! ምነ ትሸወተ
እቱ ክወር-ሪጎሌታት ክልኤ አድሐነ። ወእብሊ መተልህየት ርዋንደ 4-2
እተ ሪጎሌታት ሰበት ተዐወተው፡ ትልህየ ዓመተን 5-3 ሰበት ተመት፡ ሽክል
ርዋንደ ሳልሳይት ደረጀት ሴካፋ ሐጠጠው። ወእብሊ መዳልየት ብሮንዝ
ሴካፋ 2019 ትሰርገው።
ሐቆ እሊ ለተሌት ለትደቀበት ወኩሉ አዳም ልትጸበረ ለአምሰ ትልህየ፡
ለዲብ ፍንጌ ፍረቅ ኡጋንደ ወኬንየ ለገብአት ዐለት። ምስል ኬንያ እት
ካስ ለትዋጅሀት ኡጋንደ፡ 90 ደቂቀት እብ ተማመን እዴ ለዓሊት እግል
ተአርኤ ኢትአገመት። እተ ወድ ኡጋንደ ዐባሲ ካዮዮኒ እት ሓምሳይት፡
45ይት ወ48ይት ደቃይቅ አግዋል እንዴ ሰጀለ ሃትሪክ ለሸቀ ዲበ ትልህየ፡
ትራንሲስ ሞትያባ ለራቤዕ ጎል እንዴ ሰጀለ፡ ኡጋንደ 4-0 እግል ኬንየ
ለደሀከት እተ ትልህየ ዐለት።
እብ ብንየት ገሮቦም ሰኒ ለትረአው መተልህየት ኡጋንደ፡ ዕምሮም
ለአትክሕድ ለአስመነ ምንመ ገብእ፡ ሐበት ጎል እንዴ ኢልአቴ ዲቦም ቱ
ካስ ሴካፋ ህሩሳም ለህለው። 23 ጎል እንዴ ሰጀለው ህዬ እት ርሽመት
ፍረቅ ሲካፋ ምተሐት 15 ሰነት ሻናም ህለው።
ኡጋንደ ቀደም ዕርፍ 2-0 እንዴ መርሐው ምን ሜዳን ፈግረው። ፈሪቅ
ኬንየ እለን ክልኤ ጎል እግል ልብለስ ከእንዴ ዓደለ ሪጎሌ እግል ልርከብ፡
አውመ እግል ልቅለብ ሑድ ኢትጀሀደ። ምናተ ለእብ ብጠር ወሒለት
ክምሰልሁመ ምልከት ኮበሪት ልትዓደሉ ለሐግለ ፈሪቅ ኡጋንደ አዜመ
ክልኦት ጎል እንዴ አትዐረ፡ ትልህየ 4-0 እት ካቲመተ አብጸሐየ። እብላሁ
ህዬ ፈሪቅ ኡጋንደ ሻምፕዮን ካስ ድወል ምግባይ ወምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ
ሰነት 2019 ገብአ።
ወእብሊ፡ ፈሪቅ ኡጋንደ መዳልያት ደሀብ ወካስ ዐቢ ነስእ እት ሀለ፡
ደርቡ ፈሪቅ ኬንየ ካስ ንኡሽ ወመዳልያት ነሓስ ትሰርገው። እሊ ዓሲመትነ
አስመረ ለትሐደረቱ ካስ ሲካፋ 2019፡ ለሔሰ አደብ ወመቅደረት ምተሐት
15 ሰነት ለዓማሮም መተልህየት ለትረአ እቱ ክም ዐለ፡ ወኩረት አፍሪቀ
ምስተቅበለ እትሎም ሽክል (ሽባን) ክም ህሌት ብዝሓም ፈተች ርያደት
ወምደርቢን ለሸርሐዉ ጋር ዐለ።
ሐቆለ ትልህየ መደርብ ፈሪቅ ኡጋንደ ማገርዋ ጃክሰን፡ መተልህየቱ
ክምለ አዳም ልብሎም ቱ ለአስመነ እብ ዕምር ዐባዪ እንዴ ኢገብኦ፡
“ኩሎም ምተሐት 15 ሰነት ቶም” እት ልብል ምስል ሰሕፍዪን ርያደት
ዐድነ እተ ወደየ መቃበለት እብ ቀጽብ ተሃገ። ታንጃሁ ወድ ኬንየ ላክሃዊ
ሱጋር ህዬ ሙስተቅበል ኮበሪት ኬንየ እትሎም ሽክል-ሲካፋ ዮም ዓመት
ክም ሀለ እብ ዋዴሕ ተሃገ።
እብ ትልህየ-ግርም ምን ኩሎም ስነኑ፡ መተልህያይ ሕሩይ ፈሪቅ
ኤረትርየ ምተሐት 15 ሰነት ተመስገን ተስፋይ ለሔሰ መተልህያይ ሲካፋ
ሰነት 2019 እንዴ ትበሀለ ካስ እግል ብሕቶቱ ነስአ። ወድ ኡጋንደ ዐባሲ
ኢዮዮኒ እትሊ ናይ ክልኤ ሳምን ጅግራታት ሲካፋ ሴዕ ጎል ሰበት ሰጀለ፡
ለሔሰ ሀዳፍ ነስአ። ሉዋንጎ ኣልቪንቤስት ምን ኬንየ ጃእዘት ለሔሰ ሓርስ
ተሀየበ።
እትሊ ትልህየ እግል ትሻርክ ለዐለ እለ ጅቡቲ ሰበት አንሰሐበት፡ ለጅግረ
እት ፍንጌ ዐስር ፍረቅ ሌጠ ተርፈት። እት መጅሙዐት ሐቴ፡ ኤረትርየ፡
ኬንየ፡ ብሩንዲ፡ ሱዳን፡ ሶማልየ፡ እት መጅሙዐት ክልኤ፡ ታንዛንየ፡ ኡጋንደ፡
ግብለት ሱዳን፡ አቶብየ ወሩዋንደ ርቱባት ዐለየ። እትሊ ምን ዮም 16-30
ኦጎስት 2019 እት ስታድዩም አስመረ ለገብአ ጅግራታት እብ ዓመት 81
ጎል ትሰጀለ።

ክብረኣብ ተስፋሚካኤል
አርቡዕ 04 ሰብተምበር 2019
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

ኤረትርየ እብ ዕን አሜሪክዪን ደረሰ ጃምዐት ጆርጅ ማሶን

እብ ክሱስ ኤረትርየ እት
ሕድ ለኢበይእ አራእ ወተሕሊላት
ልትቀደም። እት ቀር-አፍሪቀ ምስል
ረሓይብ ድወል አቶብየ ወሱዳን
ለትትሓደድ ተ ኤረትርየ። እብ
ሰበት እለ ደውለት ለልትሀየብ
ተሕሊል፡ ናይ አፍሪቀ ቅብለት ኮርየ
ክም ተ ለሀድገ። እሊ በሃላት እሊ
ህዬ ኤረትርየ እብ ብዝሔ ዴሸ እት
አፍሪቀ ሰልፋይት አካን ለሀይበ።
መርከዝየት ውካለት ስለለ አሜሪከ
(ሲ.ኣይ.ኤ)መ ክም ጬቅጣይት
ደውለት ትወስፈ ነብረት። መኔዕ
እቅትሳድ ገብአ ዲበ፡ ምን መጅተመዕ
እዲነ ክርምት ሰበት ጸንሐትመ ህዬ፡
ምስል ቅብለት ኮርየ ለአትሻብህወ።
እግል ኤረትርየ ዝያደት ኩሉ ምስል
እለ እት ረዪም ምፍጋር ጸሓይ ኣስየ
ለህሌት ደውለት ለልአትማስሎ እቡ
ዓምል ብዕድ ህዬ፡ ምን ጨቅጥ እዲነ
እንዴ ፈርሀት ምን መውቀፈ ተወዝ
ሰበት ኢትወዴ ቱ። ክም ‘ኣምነስት
ኢንተርናሽናል’ ለመስለ መአሰሳት
እበን ህዬ ክም ኬይዳይት ሕቁቅ
ኣደሚ እንዴ አተምሰለያሀ ቅባለ
የም ለአለቡ አትካስሖት ወድየ።
ቅባል እሊ እት ለዐል ለትሀደገ
ንቃጥ ህዬ፡ ወጅህ ኤረትርየ እትለ
ለኢልትሀነእ መውቀፍ መተንካብ
እት ኖሰ ህዬ ዲብ አፍሪቀ ክም
መሰል ሰኔት ለትትነሰእ ደውለት ተ።
እት ኤረትርየ ለህሌት ወዲብ ድወል
ብዕድ መትጃግራይ ለአለበ ሰላም፡
መስኩበት ወዐዳለት እጅትማዕየት
እግል ትምደድ ለትወድዩ ሸጋብ
ትሩድ፡ ተኣምርተ ሰኔታ ቱ። 11
ደርሳይ ጃምዐት ጆርጅ ማሶን እሊ
ክልኦት ወጅህ ኤረትርየ እንዴ
ጸብጠው ቱ እተ ዐድ ዝያረት
ክልኤ ሳምን ለወደው።
ለደረሰ፡ ዶክተር ካርል ፒናው
ለትትበሀል አምሪክየት ዳርሰት
ወሴድያይ ፕሮፌሰር እት ቅደይ
ባልሖት ክላፋት ዶክተር ሶሎን
ሲሞንስ እንዴ ትመረሐው ቶም እለ
ዝያረቶም ዲብ ኤረትርየ ለወደው።
“ኤረትርየ - ዐማር ግረ ክላፍ”
እበ ልብል አርእስ እተ አዳለዉ
ርሒብ ክቱብ ብሑስ ዲቡ ህዬ፡
ኤረትርየ እብ ቀላል እግል ትፍሀመ
ለኢትቀድር ደውለት ምስትንክር
ክም ተ እግል ልጌምሞ ክም
ቀድረው ሻርሓም ህለው። ካሮል

ፒናው ሰሕፍየት ቀናት ተለፍዝዮን
ሲ.ኤን.ኤን እት ገብእ፡ እግለ እት
ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ ለገብአ
ሐርብ እብ ዕንቶም ምነ ሻሀደዉ
ወእግል ልወሱቁ ወዲብ መጅተመዕ
እዲነ ልቀዱሙ በክት ለረክበው
ሰሕፍዪን ሐቴ ተ።
ኤረትርየ ንኢሸት ወሸዐበ ሑድ፡
አክል እሊ ሐርብ ድቁብ እንዴ
ከህለት ምን ተዐዴቱ ክም ተዐጀበት
እበ ተአፍህም። ምነ ወክድ ለሀይ
እት ቀድየት ኤረትርየ መትአያስ
ክም ወዴት ወእት ረአስ እለ
አፍሪቃይት ደውለት ልትቀደም
ለዐለ ወህተ ካጢ ወጅሃት ነዘር ክም
ቱ ለትሸርሑ፡ ወራትዐት ገበዩ እግል
ተአጽብጡ ለከድመት ተ።
ኤረትርየ ድድ አቶብየ ናይ 30
ሰነት ሐርብ ደም እንዴ ወዴት እት
ሰነት 1991 እስትቅላለ ለነስአት
ተ። እተ ዲብ ሰነት 1993 ለወዴቱ
ረፈረንደም ከማን ሐድ ኩሉ ሸዐበ
“አይወ እግል ሕርየት” ክም ሐረ፡
መንበረተ እግል ትቀይር ሄራረ
አንበተት። ሐቆ ሐምስ ሰነት ህዬ
እት 1998 እብ ሐዲስ ቅብላት
አቶብየ እት መደምራይ ሐርብ
ሰበት አቴት፡ እግለ ሐልፈየ 20
ሰኖታት ምን ለበዝሐየ ድወል ዐለም
ክርምት ጸንሐት።
ሐርብ ወአክባሩ እት ሰነት
2018 አክተመ። ደዓም ሜርሐት
ኤረትርየ ወአቶብየ ግራለ ፈረመው
ዲቡ ውፋቅ ሰላም ወራታት በረሾት
ፍንጌ ክልኢተን ድወል እተ ሓለቱ
ቀዳሚት እግል ለአቅብል እኑቡት
ሀለ። መነዘመት መጅልስ ቅራን እብ
ጀሀተ፡ እግለ እት ረአስ ኤረትርየ
እግል ዝያድ 10 ሰነት ካሪሁ ለዐለ
መኔዕ ራፍዐቱ ህሌት። “ኤረትርየ
እግል ስሉሓም መትቃውመት
ሶማል ትሰሌሕ ወትመውል ህሌት”
እበ ትብል ሸክወት ቱ መኔዕ ጋብእ
እተ ለዐለ። ለመኔዕ እት ካርጅ ለዐለ
ሕሳባት ማል ኤረትርየ ለሸልል
ወለአፈስድ፡ ገሌ ሰብ ሰልጠት
ኤረትርየ እት ድወል ዐለም እግል
ኢሊጊሶ ለመኔዕ፡ ክምሰልሁመ
ኤረትርየ ስለሕ እግል ኢትትዛቤ
ለኬልብ ዐለ። ቢቢሲ እተ ሀበተ
ሐብሬ ላኪን፡ መስንየት አቶብየ
ለዐለት አሜሪከ እግለ ሸካዊ እብ
ሰልበጠት ወምህዞ ለአምጸአቱ

ድኢኮን ሐበት እስባት ክም አለበ
እሉ ተ ኤረትርየ ትትቃረም ለዐለት።
ኣክረቱ ህዬ ተዐወተት።
ዶክተር ካሮል ፒናው እተ ዲብ
ሰነት 1999 ወ2000 እት ፍንጌ
ኤረትርየ ወአቶብየ ለገብአ ሐርብ
እንዴ ሻረከት አስክ ዐደ ክም
አቅበለት ዲብ ጃምዐት ጂዮርጅ
ማሶን ምደርሰት ገብአት። እብ
ክሱስለ ኤረትርየ ሐቆለ ሐርብ እት
ዐማር ትወድዩ ለዐለት ጸገም ለሸሬሕ
ክታብ ወፊልም ወሳይቅ እግል
ልትዳሌ እበ ጃምዐት ለትቀደመት
እተ ሊከ እብ ፈርሐት ትከበተተ።
“ደረሳዬ እብ ጅንሱ ፍንቱይ
በራምጅ ዐማር እግል ልርአው
በክት ሰኒ ራክባም ህለው። ኤረትርየ
ሰዳይት ካርጅ እንዴ ኢተአትቃምት
ረሐ እግል ትቅደር ለትወድዩ ጅህድ
ምን ቅሩብ እግል ልታብዕዉመ
ቀድረው” ህዬ ትብል።
“ኤረትርየ እት አፍሪቀ ሐቴ
ህተ ሌጣ ተ ሜልካይት በራምጅ
ዐማረ። እት አፍሪቀ ክም ኤረትርየ
ለትመስል እብ መተንካብ እት
ኖስ በራምጅ ዐማረ ለትሰርግል
ደውለት ይህሌት። እለ እተ ሐልፈየ
20 ሰነት እት ሐርብ፡ መትከራም
ወመኔዕ
እቅትሳድ
ለጸንሐት
ኤረትርየ እምበል ናይ አሜሪከ
ሰዳይት ወሰልፈት ባንከት ዐለም
በራምጅ ዐማር እግል ትዋሌ ቀዲረ
ሰኒ ለልአትፈክር ቱ። ዐለም ህዬ
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ምን እለ ደውለት እለ ለትደርሱ
ብዞሕ ሀለ” ትወስክ ዶክተር ካሮል
ፒናው።
ዶክተር ካሮል ወደረሳሀ እት
መዲነት አስመረ ዲብለ ህለየ
መአሰሳት ዓፍየት፡ መዳርስ፡ ምድር
ሐርስ ክምሰልሁመ በራምጅ ዐማር
እተ ገብእ እቱ መሻሬዕ ዝያራት
ወደው። ምስል ውዘረእ ወብዕዳም
ሰብ ሰልጠት ሕኩመት ውቁላም፡
ኬትበት፡ ሐረስቶት ወመሓብር
አንሳት ወሸባብ እንዴ አምሐበረው
አፍካር እግል ልትባደሎመ አብካት
ረክበው።
ግቤንጋ ዳሲልቫ ለልትበሀል
ምህሮ ደክተረት ለሐፍዝ ለሀለ
አፍሪቂ-አሜርኪ እብ ክሱስለ እት
ኤረትርየ ለረአዩ እተ ሀበዩ ሸሬሕ፡
“ሐቴ ምነ እት ኤረትርየ ለረኤኩሀን
ወእት ፈቃዲት ምክዬ ለነብረ
አሕዳስ፡ 20 ጁን ለትትፈቀድ
አምዕል ሹሀዳተ። እተ ምዕል ለሀ
ኩሉ ሸዐብ ኤረትርየ እት በር
ወመዳይን ሸሜዕ እንዴ አብረሀ
ሹሀዳሁ ምስል ልትዘከር። ገሌ ናይ
ወጠኖም ከሊማት መስኡሊኖም
ሰምዖ። እት መዳይን ወብሩር
ለነብሮ መዋጥኒንለ ደውለት እት
መቅበራት ሹሀደእ ዕጨይ ሸትሎ
ወሽቱል
ሼቅሮ
ረከብናሆም።
እተ ናይ ሰኖታት ረዪም ሐርብ
ደማር ለነደየ ደባባት ወመደረዓት
ክሙራት እተ ለህለየ አካነትመ
በጽሐነ” ልብል።
እብ አሳስ ረአይ ግቤንጋ
ዳሲልቫ፡ አምዕል ሹሀደእ እት
አደቃብ ወጠንያይት ውሕደት
ሸዐብ ኤረትርየ ተረት ዐባይ በ።
ሰበቡ ለሹሀደእ ኤረትርየ ሕርየተ
እግል ትርከብ ወስያደተ እግል
ትዕቀብ ርሖም ፍዘ ለወደው ክም
ቶም ለአምኖ ኤረትርዪን።
ኤረትርየ ስነት-ሰብ ለበጽሐው
መዋጥኒነ እት ክድመት ወጠን
ትከስኦም። ለክድመት 18 ወሬሕ
ለከልእ ክም ቱ ምንመ ልትሸረሕ፡
ሐቆለ ምስል አቶብየ ለገብአ
ወለአተላለ ሐርብ ኪደት ስያደተ፡
እግለ ኢትአመረ ወቅት ትተላሌ
ጸንሐት። ምናተ ሕኩመት እግል
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እሎም ሽባን እሎም፡ ምን ረውደት
አስክ ደረጀት ኮሌጅ ክዳማት
ተዕሊም እምበል ድፍዕየት እት
ተሀይቦም፡ እትለ ደረጀት ክም
ተዓርጎም እግል ልትረሰዕ ለአለቡ
ጋር ክም ቱ ዶክቶረት ካሮል
ተአተንብህ።
ሲልቫ ለዲብ ኤረትርየ ልትቀደም
አትካፍኦት፡ ፍገሪት ናይለ ፍንጌ
ድወል አፍሪቀ ወድወል ምውዳቅ
ጸሓይ ለሀለ ፈርግ ፍክር ክም ቱ
ለአምን። “እሊ ኤረትርየ ለልትሸከኮ
ዲቡ አትካስሖት፡ ውላድ ምውዳቅ
ጸሓይ ዓዳት አፍሪቀ ክም ኢለአሙሩ
ለልአርኤ ቱ። ሐቴ ዕልም እብ ለሀ
ለትሐንክ ደውለት ክእነ እግል ሊቦለ
ለልአትፈክር ቱ” ኤረትርየ ምስል
ዐዱ ናይጄርየ እት ለአትጃግረ።
እድንያይት ባንከት ማል እተ
ናይ 2018 ተቅሪረ፡ ናይጄርየ እብ
ግዝፍ እቅትሳደ ሰልፋይት ምን
ድወል አፍሪቀ ዕልብተ ህሌት።
ላኪን፡ ናይጄርየ እብ መጆብ
ሰልፈት ዐማር ምን ባንከት እዲነ
ልግበእ ወመአሰሳት ራድኢት ክል
ሰነት ቢልዮናት ዶላራት ትረክብ።
ምናተ ልብል ሲልቫ፡ “ዲብ
ናይጄርየ እተ አነ ለትወለድኮ እቱ
ብሩር፡ አጀኒት እብ ጀሐር ወአልሀሽ
ልትዐዘቦ ህለው። ናይጄርየ ክም
ኤረትርየ እት ረሐ እንዴ አተንከበት
በራምጅ ዐማረ ምን ትዋሌ፡
ተቅዪር ወአምጸአት ዐለት። ናይ
ኖሶም ጥያራት ለቦም ሚልዮነራት
ትጃር ናይጄርየ ህለው። ሕኩመት
ናይጄርየ ላኪን ሰር ምን ሸዐበ ምን
ሕግላን እግል ትባሌሕ ቃድረት
ይህሌት” ወስክ ሲልቫ።
ፍሬድሪክ ለልቡለ ደረሳይት
ጃምዐት ጂዮርጅ ማሶን፡ “ኤረትርየ
እት ልብዬ አካን ፍንቲት ጻብጠት
ህሌት” እት ትብል፡ ኤረትርየ ወሸዐበ
እት ስያሰት ዐማር ሑድ ሌጠ ክም
ልትዓደሎም አከደት። ዶክተር
ካሮል ወደረሳሀ ሰነት ሓሪትመ እት
ኤረትርየ እለ ለትመስል ዝያረት
ክም ወዱ እት ለሐብሮ፡ ሕቦዕ
ለሀለ ሰርገል ዐማር ኤረትርየ እግል
ልቅልዖ ወዐለም እግል ለአርእዉ
ሰእዮብ እንወዴ።
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