ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 06 ጁን 2018

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 24

እጅትመዕ ሰብ አስሁም መአሰሰት ተአሚናት ልትሰርገል
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ፡
ዮም 2 ጁን 14ይ ርቱብ እጅትመዕ
ሰነት ወካልኣይ ፍንቱይ እጅትማዕ
ሰብ አስሁም ዲብ ሆቴል አስመረ
ፓላስ ወዴት።
ርኢስ ልጅነት ሰብ አስህም
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ
አሰይድ ግርማይ ገብሬመስቀል
ዲብለ አስምዐየ ከሊመት፡ ንዙም
እጅትመዕ ዓም ክም ለትወቀለት
ጅሀት እዳረትለ መአሰሰት፡ ምን
ሰነት 2004 ክል-ሰነት ዲብ
ልትጀመዕ፡
ዲበ
ልትቀደም
አጄንዳት- ዋድሕ፡ እብ እንትባህ፡
ወፈዛዐት እንዴ ተሀደገ እቱ
ቀራራት ለሐልፍ ክም ጸንሐ
እንዴ ሐበረ፡ እሊ እጅትመዕ እሊ
ምነ ቀደሙ ለዐለ እጅትምዓት
ለፈንትዩ፡
ካልኣይ
ፍንቱይ
እጅትመዕ ሰብ አስሁም ለከምክም
ሰበት ገብአ ክምቱ አብረሀ።

መመቅረሓይ ሽቅል መአሰሰት
ተአሚናት ኤረትርየ አሰይድ
ዘርኡ ወልዴሚካኤል እብ ጀሀቱ፡
ዲብ ዐድነ እት ሰነት 2017፡
43.4 ሚልዮን ነቅፈ ለልትዋገም
ተአሚን ብቆት እግለ ቦም አፍራድ
ወአመአሰሳት ከም ሳደፈ እሊ ህዬ
ምነ ናይ ሰነት 2016 እብ 25%
ክም ነቅሰ አብርሀ።
አሰይድ ዘርኡ እንዴ አትለ፡
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ፡
ዲብ ሰነት 2017 ምን ዓም ዝቤ
ከደማት ተአሚን፡ 91.8 ሚልዮን
ነቅፈ መክሰብ ክም ረክበት፡ ምን
እሊ እት ሰብ አስሁም እግል
ልትካፈል እብ ገበይለ ልጅነት
ይሙም ክም ሀለ ሸርሐ።
ሙሽተርከት፡ ዲብ ተቃሪር
ለጅነት፡ ወራታት መአሰሰት
ተአሚናት ኤረትርየ ናይ ሰነት
2017 ሕሳብ ክፍለ መክሰብ፡

ዲብ 13ይ ርቱብ እጅትመዕ
ለትረፍዐ ንቃጥ ወዲበ መጽእ
ወክድ እግል ልግበእ ለትኤተነ
ጋራት ሀድገው።
እተ መናሰበት፡ መአሰሰት
ተአሚናት ኤረትርየ፡ ምን ዮም
4 ዩንዮ እንዴ አንበተት ተውዝዕ

ፈዋቲር ሰብ አስህም እግል
ትሰርግል ክምቱ አትአመረት።
እት ሰነት 1992 ለተአሰሰት
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ፡
2,200 ኤረትርዪን ሰብ አስህም
ከም በ፡ እብ ተውሳክ ህዬ
ሕኩመት
ወሰንዱቅ
ምዓሽ

ዓይላት ሹሀደ አስሁም ክም
ቦም ዲብ ልትአመር፡ ዲብ ክል
ሰነት እተ ገብእ ሰብ አስህም
ለሻርኮ እቱ ተቅዪም ሽቅል፡
ክፍለ መክሰብ ኦሮከ እበ መልኩ
አስህም ትገብእ።

ሳወ፡ መዳሊት እግል መህረጃን ሸባብ
ሳምናይ መህረጃን ሸባብ “ሻብ
ቅወት ዐቦት” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት ምን ዮም 13 አስክ 15
ጁላይ እት ሳወ እግል ልግበእ
ክምቱ፡ መሕበር ወጠን ሸባባት
ወደረሰ ኤርትርየ ሐበረ።
ምስል መድሐራት 31ይት
ደውረት ክድመት ወጠን እንዴ
ትመቃረሐ ለገብእ መህረጃን፡
ተርኪዙ አግደ እት ስናዐት
ወፍጥር ሸባብ፡ መሕበር እተ

ሐልፈየ 40 ሰነት እት መትነዛም
ወብንየት ሻብ ለአግደዩ ዶር፡
ክምሰልሁመ ዶር ሸባባት እት
ብናእ
ወአምጸኦት
ሕርየት፡
አድመኖት ስያደት ወብናእ
ወጠን እት ገብእ፡ ወራታት ዓዳት፡
ርያደት፡ በራምጅ ሰሚናራት፡ ዕፌ
ፍጥር ወስናዐት፡ ህድግ ሕበር፡
ክምሰልሁመ እግል ብዕዳም ሽባን
አሳስ ለወደ ጽበጥ ክም ሸምል
ለረከብናሀ ሐብሬ ተአፍህም።

እምበል እሊመ፡ እት ለትፈናተ
መጃላት ዶር ለአውፈው ሸባብ
ፈዳብያም እግሎም ለትትሀየብ
ጃእዘት “ሶይረ” ወጃእዘት ፍጥር
ወስናዐት ክምሰልሁመ እት ኻርጅ
ናይ ካልኣይት ደረጀት ድራሰቶም
አካዲምየት
እብ
በቃዐት
ለአትመመው ለትትሀየብ ጃእዘት
“ሳወ” እግል ልትሀየብ እቱ ቱ።
እትሊ እብ ሰዳይት መሕበር
ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ

ዐንሰበ፡ ምስኩናት ምሔርበት ሰልፈት ረክበ
ማሕበር ምስኩናም ምሔርበት
ሐርብ ኤረትርየ ፈሬዕ አቅሊም
ዐንሰበ፡ እግል 30 ምስኩናት
ምሔርባት ሐርብ፡ 450 አልፍ
ነቅፈ ርብሕ ለኢልደፋዕ ምነ
ሰልፈት ሀበ።
ዲብ ዮም 30 ማዮ ዲብ
መዲነት ከረን እተ ገብአ
ሰለሞት፡
መስኡለ
ፈሬዕ
አሰይድ ዳዊት ገብረክስርቶስ
እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡

ለበርናምጅ አተላላይ ናይለ
ማሕበር መቅደረት እቅትሳድ
አንፋሩ እግል ለአደቅብ ምን
ወክድ እት ወክድ ወድዩ
ለጸንሐ
በርናምጅ
ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ እሊ እብለን
አንሳት እንቡት ለሀለ በራምጅ
ሰልፈት እተ አቅሊም እግለ
ህለው ምስኩናም ሐርብ እግል
ልብጸሕ እግል ልትከደም ክምቱ
ሸርሐ።

ለእግል ክል ምነን 15
አልፍ ነቅፈ ለትሀየበት ርብሕ
ለኢልትደፋዕ ምነ ሰልፈት፡
ምስኩናም፡
ርሖም
እግል
ልቅደሮ፡
ወናይ
ተድቢር
ለመድ እግል ልስበቅ እቶም
ከም ሰዴ እንዴ ሐበረ አሰይድ
ዳዊት፡ ሰርገለን እንዴ ትረአ
ምን ወክድ እት ወክድ ለቅያስ
እግል ሊዚድ ከም ቀድር
አብርሀ።
ሙዲር ዓም ፈርዕ ስያሐት
አቅሊም ዐንሰበ ወነፈር ማሕበር
ምስኩናም ሐርብ ምሔርበት
አሰይድ ሳልም ዐሊ ሳልም
እብ ጀሀቱ፡ ለበክት ለረክበየ
አንፋር ማሕበር መናበረተን
እንዴ አጥፍሐየ ምስተቅበለን
እግል ለአድምነ እግል ልክደመ
አትፋቀደ።
ማሕበር ምስኩናም ሐርብ
ምሔርበት ኤረትርየ ፈሬዕ
አቅሊም ዐንሰበ ክልኤ አልፍ
ነፈር ቡ።
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ወመርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ
ኤርትርየ እት ክል-ክልኤ ሰነት
ለልትነዘም በርናምጅ፡ ዮም ዓመት
ምን ቀበት-ዐድ እብ ዓመት 20
አልፍ መዋጥን፡ ክምሰልሁመ
ምን ኻርጅ ለመጸው 1,500
ሸባብ እግል ልሻርኮ እቱ ክምቱ
ተአመረ።
መመቅረሓይ ልጃን 8ይ
መህረጃን
ሸባብ
ኤረትርየ
አሰይድ ሮቤል ከበዴ እግል ኤሪነ

እተ ሀበየ ሐብሬ፡ መህረጃን እብ
ዓመት፡ ምስል ዓዳትነ፡ ሰዋልፍነ
ወተእሪክነ ዐላቀት ትርድት ክም
ተሀሌ እነ ለወዴ፡ ክምሰልሁመ
እግል ልትወሰቅ ወልትወረስ
ለሰዴ መናሰባት ክምቱ እት
ሸርሕ፡ መህረጃን ሸባብ ለትፈናተ
ኸልፍየት ለቦም ሸባብ እት ሐቴ
ሐረት እንዴ ትራክበው ተጃርብ
ምን ሕድ እግል ልንሰኦ አርደት
ለለአጠፌሕ ክምቱ አፍሀመ።

መዝረት፡ ዐቦት ከደማት
ተዕሊም ትትረኤ
እት እዳረት ደዋይሕ መዝረት ምዴርየት ሀበሮ ገብእ ለጸንሐ ጅህድ፡ ዕልብ
መሻረከት አዋልድ አንሳት እት ተዕሊም ለዐቤ ክምሰል ሀለ ትሸረሐ።
ሙዲር መድረሰት አወላይት ወምግባይት ደረጀት መዝረት ኡስታዝ
ዐብደለ ሓምድ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ መሻረከት አዋልድ አንሳት
እት መአንብታይት ደረጀት 49%፡ እት ምግባይት ደረጀት ህዬ 57%
ባጽሕ ክምሰል ህለ እት ሸሬሕ፡ እለ ለተአትናይት ፍገሪት ደማነት እግል
ተሀሌ እለ ለጅህድ እግል ለአተላሌ ትፋነ።
ዶር ዋልዴን እተ ስጅልት ለህሌት ዐቦት ለሐመደ ኡስታዝ ዐብደለ፡
ለፍገሪት ተኣምርተ፡ ናይለ ሳብቅ ለህለ ፈሀም ወፈዛዐት ክምቱ ወደሐ።
እት ምህሮ እግል ዐባዪመ፡ ደዓም እት አርበዕ መርከዝ ሐድ 120
አዋልድ አንሳት ምን አወላይ አስክ ሳልሳይ ሰነት ድራሰተን ክም ታብዐየ፡
እትለ ሰነት እለ ህዬ ምስል መትከምካም ሸዐብ ለመሻረከት ክም ዜደት
ሐበረ።
ኢመትከምካም ደገጊት ወሪም መዳርስ ለአግደ መሻክል ክምቱ እት
ለሐብር ህዬ፡ ምነ ትመጽእ ሰነት ምን ድራሰት ለተርፈው ዓማሮም እግል
ድራሰት ለአክለ አጀኒት እግል ኢለሀሉ፡ ሕፍዝ እንዴ ገአ፡ እት ተዕሊም
እግል ሊጊሶ፡ ምስል እዳረት፡ ልጃን ዋልዴን፡ ሰብ-ገጽ ወብዕዳም ሰብ-ሽርከት
እት መፋሀመት ብጽሕት ክም ህሌት አፍሀመ።
መስኡል እዳረት ደዋይሕ መዝረት አሰይድ መሐመድ ፈረጅ መሐመድ
እብ ተረቱ፡ ሕኩመት ለዐለ እሎም መሓግዝ እግል ተአርሄ ትበንየ እሎም
ለህሌት መድረሰት ዘበናይት እት ዐቦት መሻረከት ዶር ዐቢ ክም ተአገዴ
ሰእየቱ ሸርሐ።
እት ሰነት 2001 ለትበኔት መድረሰት አወላይት ወምግባይት ደረጀት
መዝረት፡ እትሊ ወክድ እሊ ዝያድ 200 ደረሳይ/ት ህለው እለ።
ገጽ

ኤረትርዪን ስካን ካርጅ ዒድ ሕርየቶም ለዐይዶ

ዲብ ለትፈናተ መዳይን አሜርከ፡
ጀርመን ወግብለታይ አፍሪቀ፡
ለነብሮ መዋጥኒን አምዕል ሕርየት
ዐዶም “ርእየት እብ ክድመት”
እበ ትብል ስቅራት ዐየደወ።
ስካን ፊላደልፊያን ወኒው-ዮርክ
እብ ክል ጀሀቶም፡ ዲበ ነዘመው፡
ዋልዴን እብ አጀኒቶም ለሻረከው
እቱ ዒድ፡ እብ ጅንስየቶም ከም
ልትሐበኖ ለሸርሐው እቱ ዲብ

ገብእ፡ ዲብ ግድለ ሸዐብ ኤረትርየ
ለትጠውረ
ሰዋልፍ
ወሸረፍ
አጀኒቶም እግል ለአውሩሱ ለቦም
ቱ መትሐሳር ለወድሕ ዐለ።
እት ቺካጎ ዲበ ገብአት ዓደት፡
ሙሽተርከት እግል አምጽኦት
ሕርየት ወአድመኖት ስያደት
ለትደፍዐ ዐውል ቃሊ እንዴ
ዘክረው፡ አማነት ሹሀደ እብ ሽቅል
ስቡል እግል ለአምሞ መዳላዮም

አከደው።
እት መዳይን ፍሬዝኖ፡ ቫይሰልያ
ወሃንፈርድ - ካሊፎርንያ ለህለው
መዋጥኒን፡ ዲብ ወደው እሕትፋል፡
መጥመጦር ገማለቱ፡ ሸባባት ዲብ
አካዳሚ ወምህናት እንዴ ረከዘው
እግል
ልሽቀው
ለለትናይት
በርናምጃት ለከምክም ከምዐለ
ለበጽሐተነ ሐብሬ አፍሀመት።
ሕድ እበ ሸብህ፡ ዲብ ስያትል

በቃዐት ንዛም ተዕሊም ዝያድ ዐቦት ለአርኤ ክም ሀለ ትሸረሐ

ለትሳወ መትመዳድ ተዐሊም
እንዴ
ተአከደ፡
መዋጥኒን
መትነፍዐት አሳሲ ወምኑ ወኬን
ከደማት ተዐሊም እግል ልግብኦ
ለትረከበት ዐውቴ፡ በቃዐት ንዛም
ተዐሊም ዝያድ እግል ትደቀብ
ወእግል ረሸዶቱ እብ መትሐሳር
ልትከደም ክም ሀለ ትሸርሐ።
ዲብ ውዛረት ተዐሊም ሙዲር
ድራሰት ወሐብሬ አሰይድ ሀይሉ
አስፍሀ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ
ሐብሬ፡
ሕኩመት
ኤረትርየ፡
ተዐሊም ዓም አሳሲ ዲብ ዐማር
ክም ቱ ሰበት ተአምን፡ ምነ ስዱድ
ቴለል ግድለ ስላሕ እንዴ አንበተት፡
እትሊ ወክድ እሊ ትወድየ እበ
ጸንሐት ክስአት ረአስማል፡ እተ
ሐልፈየ ሰኖታት እስትቅላል ሰኒ
ከም አሳደረ አብርሀ።
አሰይድ ሀይሉ እንዴ አትለ፡
ብዝሔ ከዳማት ረውዳት ለለሀይበ
መአሰሳት እብ ዝያድ 700%፡
ናይ አወላይት ደረጀት 222%፡
ናይ ምግብያት እብ 470%፡

ለገብአ ዒድ፡ ለመዋጥኒን እብ
ጅንሰየቶም ወዓዳቶም ከም ሸኒኦ፡
እግል ሕፍዘቱ ህዬ እብ መትሐሳር
ከድሞ ክም ህለው ለለአርኤ ዲብ
ገብእ ምን መስኡሊን ዋሽንግቶን
ዲሲ ወስያትል መትዐጃብ ከም
ረከብው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ ኤረትርዪን
ስካን ፍራንክፈርት - ጀርመን፡
ብዝሓም ዋልዴን ሸባባት ወአጀኒት
ዲበ ሐድረወ ዓደት፡ ለትፈናተ
በራምጅ እንዴ አዳልው፡ ለአምዕል
እብ ነያረት ዐየደወ።
መመቅረሓይ እሽቅል ሰፋረት
ኤረትርየ ዲብ ጀርመን አሰይድ
ዮውሃንስ ወልዱ ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ሕርየት ገለድነ እግል
አትመሞት አማነት ሹሀደ ለነሐድስ
እተ መናሰበት ክምተ እንዴ
ሸርሐ፡ ሙሽተርከት ውሕደቶም
እንዴ አደቀበው መሻረከቶም
ዲብ በራምጅ ወጠን እግል ለዓቡ
አትፋቀደ።
ስካን መዲነት ጊሰን እብ
ጀሀቶም፡ ምን ፍቲ ወጠኖም
እንዴ ትበገሰው ዲብ ሐቴ
ሐረት እንዴ ትጀምዐው፡ አምዕል
ወኑዕየት ዓበዮት፡ መትመዳድ
ከደማት ረውዳት እት ክሉ እግል
ልብጻሕ፡ እዳረት መዳርስ አደቀቦት፡
ዳፍዖት ድጉስ ቅዌት፡ ብንየት
ትሕትየት ብቅዕት ከም ተሀሌ

ሕርየት ዐዶም አጀኒቶም ዓዳቶም
ወጅንስየቶም እበ ለአወርስ
አግቡይ ዐየደወ።
ሕድ እበ ሸብህ፡ ጃልየት
ኤረትርዪን ስካን ሽቱትጋርት
ወድዋረ፡ ሸባባት፡ አጀኒት መሳኒት
ኤረትርየ ውላድ ካርጅ ለሻረከው
እቱ በራምጅ እንዴ ነዘመው፡
ለትፈናተ ዕፌ ዓዳት ወፈን እንዴ
አዳልው ለአምዕል ዐየደወ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ዲብ
ጆሃንስ በርግ- ግብለት አፍሪቀ፡
ሉሳካ - ዛምብያ፡ ሀራሬ-ዚምባብዌ
ለነብሮ ኤረትርዪን እብ ጀሀቶም፡
24 ማዮ እብ ነያረት ክም ዐየደወ
ምነ አካን ለበጽሐተነ ሐብሬ
አፍሀመት።
ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ግብለት
አፍሪቀ
ወድወል
ግብለታይ
አፍሪቀ አሰይድ ሳልሕ ዑመር
ዲብለ አስምዐየ ከሊመት፡ ናይ
ዮም ዓመት ዒድ ሕርየት፡ እብ
ካድም ለትሐቀት ርእየት ደውለት
ጥውርት ለአትፋቅድ ክምቱ እንዴ
ሸርሐ፡ እብ መትነዛም ወውሕደት
እብ ሽቅል ስቡል መዳላዮም እግል
ለአግዱ ክም ወጅብ አትፋቀደ።
ወዲ፡ ለአግደ ተሐዳይት ክምቱ
እንዴ ሐበረ አሰይድ ሀይሉ፡ እሊ
መርሐለት እብ መርሐለት ሐል
እግል ልርከብ ውዛረት ትከድም
ክም ህሌት ሸርሐ።

ጋሽ-በርከ /ባጼዕ ተእሂል ሸባብ ልትሀየብ

ናይ ካልኣይት ደረጀት ህዬ እብ
ዝያድ 330 ምእታይት ምን ዐበየ፡
ትኣምርተ ናይ እሊ ሄራር እሊ
ክም ቱ አፍሀመ።
መአሰሳት ተዐሊም እብ ብዝሔ

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

በኒ፡ ዲብ ክሉ አካናት ዐድነ
እብ ዓመት ዲበ ምን ከደማት
እጅትማዕየት ሕሩም ለዐለ ህዬ እብ
ፍንቲት ከም ለሀሌ እንዴ ገብአ፡
መሻረከት ዲብ ዐግሎ ተዐሊም፡
እግል ቲዚድ ለአመመ ክምቱ
እንዴ ሐበረ አሰይድ ሀይሉ፡ ከም
ፍገሪቱ ብዝሔ መሻረከት ደረሰ
ምን 213 አልፍ ዲብ ዝያድ 636
ከም ዜደት ወድሐ።
መጥመጦርለ ልትሀየብ ተዐሊም
ንዙም፡ ከም ከም ፊራሮ ዐባይ
ሰኖታት ብዙሕ ለጌሰ በርናምጅ
አብደዮት ቅዌት፡ ከም ሀለ እንዴ
ሐበረ፡ እሊ ቅያስ ቅዌት ለአብደው
መዋጥኒን ዐድነ ዲብ ሐድ 80%
እግል ልብጽሖ ዶር ዐቢ ለቀደመ
ክምቱ ሐበረ።
ደረጀቱ ወበቃዐቱ ለዐቅበ
ከደማት
ተዐሊም
አከዶት፡
መቅደረት ሙደርሲን እብ ብዝሔ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 24

ፈርዕ
ውዛረት
ተዐሊም
አቅሊም
ጋሽ-በርከ
ክልኦት
ወርሕ አግቡይ አትመቃርሖት
ወምስሉ
ለገይስ
ምህናት
ለአደርሶም ለጸንሐ 107 ሸባብ
ሸቃለ ሕኩመት ዲብ ዮም 30
ማዮ ትደሐረው።
ዲበ ፈርዕ መስኡል ውሕደት
ብሑስ ወጠወሮት መቅደረት
አዳም
አሰይድ
ሐይልኣብ
ሃብታይ፡ ለተእሂል መቅደረት
ምህነት ሸቃለ እግል ትዕቤ፡
አፍረዮት ወፈዓልየት በራምጅ
ሽቅል እግል ትደቀብ ወከደማት
ሳፊ ወሻፍግ አከዶት ክምቱ
ሸርሐ።
መስኡለ
ፈርዕ
እስታዝ
መሐመድ ዐሊ እብራሂም እብ
ጀሀቱ፡ ዲብለ ትፈናተ መጃላት
ለሸቁ ሸቃለ በቃዐት ለለዓቡ እቡ
ተእሂል ነዘሞት አሳሲ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ ዲበ መጽእ ወክድ
ሕድ ለመስል በራምጃት ከም

አርቡዕ 06 ጁን 2018

ልሰርገል ሐበረ።
ሙዲር
ዓም
ከደማት
እጅትማዕየት አቅሊም ጋሽበርከ አሰይድ ፍራንኮ ኩባበ ህዬ፡
ለተእሂል ዲብ አምዕላይ ወራታት
ለደርሰው ወናይለ መጽእ ወክድ
መናበረቶም ዶር ክም ቡ እንዴ
ሐበረ፡ ለከስበዉ አምር እብ ፍዕል
እግል ልሽቀው እቡ አትፋቀደ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ
መዲነት ባጼዕ ዲብለ ትፈናተ
አውካድ ናይ ሰል-ሰለስ ወርሕ
ተእሂል ነሲጅ፡ ክያጠት ወአሽቃል
ብስር እዴ ለደርሰየ ዝያድ 550
አንሳት ትደሐረየ።
ለደርሰየ ዲበ ሀበያሁ ረአይ፡
ለከስበያሁ
ምህናት
ዲብ
አምዕላይት መናበረተን ሰዳይት
ክም ቀድም እንዴ ሐበረየ፡
እብ ሽቅል እግል ልጠውራሁ
መዳላየን እንዴ አከደየ አርደት
ሽቅል እግል ትጥፋሕ እግለን
ትፋነየ።

ገጽ
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ናይ ሰልፍ ምደርስ
መዲነት ለከስስ ብዙሕ አምር
ኢዐለ እግልዬ። ምነ እስታዝ
ዱሼን “አስክ መዲነት እግል
ቲጊሲቱ” ለቤሌኒተ ምዕል ላኪን፣
ዐን መዲነት ብዙሕ እግል ሕሰብ
አንበትኮ። ፈጅራተ እት ጅወ
ፈስል እት አነ፣ እብ ዐን መዲነት
ብዙሕ ሐሰብኮ ወብዙሕ ፈረህኮ።
እተ ፈስልነ እብ ዐን መዲነት
ለልአምር ዎሮ ደረሳይመ ኢዐለ።
ምስል መን እዳግም ወናይ ጅዋዬ
አተናፍስ ቀዌኮ። እብ ልብዬ፡
“ደሐን ሰብ መዲነት እለ ቤለው
ምን ልብሉኒ፣ ወእለ ወደው ምን
ወዱኒ፣ ለመንበረቶም ተሐይሰኒ።
ዕጨይ ትፈረሪ ምን ልብሉኒ
እትፈረር እሎም፣ ማይመ ምን
ልብሉኒ እወርድ እሎም። በስ
ምስሎም ሐይሰኒ።” እት እብል
እት በሐር ኖሼ ታውቀት እት
አነ፣ እገር አፍሩስ እት ለሀራብጥ
ምን በሐርዬ ነፈዜኒ። ለአፍሩስ
ሰኒ ሕፉናም ሰበት ዐለው፣ ፈስልነ
ኢልረጋርጎ እትነ ፈረህነ። ሚ ጀሬ
ዐለ እግል ንድሌ፣ ክልነ ደረሰ እብ
ብጣራትነ እንዴ ገእነ ትሻበብነ።
ዱሼን “ትክ ደው የሀው፣ ትገሰው
ክታበትኩም አተላሉ” ቤሌነ። እተ
ዶል ለሀ ለባብ እብ ሒለት እንዴ
ትደረከ ምስለ ብነ ገርደም እንዴ
ቤለ ትከሰተ። ሰልፍ ለመአበይ
ዐመቼ ምስለ ጭሩሙጥ ገጸ
አብሀዘት። ዱሼን አስከ እንዴ
ቀርበ፣ “ሚ አምጸአተኪ?” ቤለየ።
ህተ “እግልከ ለከስስ ኢኮን።
ወለቼ እግል አትሀድየ ሰበት
ሐዜኮ፣ እግል እንሰአ ማጸት ህሌኮ፡
” አስክዬ እንዴ ተሀፍት “እንቲ
ከልበት ንዒ ፍገሪ” ክም ቴለ’ኒ፡
ዱሼን እት ፍንጌዬ ወፍንጌሀ
እንዴ አተ፣ ‘ግል ዐመቼ እንዴ
ከርዐ “እንሰር ዕምር ድራሰት
ለበን አግሩዝ ድኢኮን፡ ዕምር
ህዳይ ለበጽሐየ አለብነ” ቤለየ።
ዐመቼ “ደሐን እሊ ሀገጊትከ
እግል ነአርኤከ ምኑቱ” ቤለቱ።
ኑፍሽት ወሓርቀት እት እንተ፣
እተ ሰበ አፍሩስ እንዴ ትወለበት፣
“አጊድኩም እግል እለ ዕንክር እት
ተርትሮ አፍጉረ” ቤለቶም። ለሰብ
ምነ አፍሩሶም አክሹሾም እት
ወታውቶ፣ ብርትልብ-ብርትልብ
ወደው። በዐለ ባርኔጠት እናስ
ቀደም እለ እት ቤትነ ርእየቱ አነ።
ሰልሲቶም አስክ ዱሼን ቀርበው።
ለገዝፈ ምኖም እብ ክሹ እት ኣንፍ
ዱሼን እንዴ ቀርበ፡ “እንተ ዐባቅ፡
ከልብ፣ ሓግል መንቱ ፌርዳይ
መስተቅበል አጀኒትነ ለወዴከ?”
እት ልብል አፋደደ እቱ። እስታዝ
ዱሼን እግለ ባብ እንዴ ሐጠጠ፣
“እለ መድረሰት ሰበት ተ፡ እብ
ሒለትኩም እንዴ ደረኩም እግል
ትእተው ኢልትአጀዝ እኩምኒ፡
” ቤለዮም። ለእናስ ለገዚፍ ህዬ
“ይኢቤለኩም! እምበል መሓጋይ
እግል እለ ወለትነ ላምደ ህለ”

******* ዱሼን ******* ተርጀመት፡ ጀዕፈር ሳልሕ

ኬትባይ፣-ቺንግዝ ኣይቶማቶሽ (ሩሲ)
ቤለዮም። እንዴ አትለ እት ቀብብ፡
ፈረስ እት ሸፍግ፣ እት ዛብጠኒ
“አነ እግል እለ መድረሰትከ ሓኽ
ወትቀዋጭበኒ “ለአሰሩ ኒን ትብሊ
እንዴ እቤ ጡፍ እብል እተ” እንዴ
ዐልኪ ምደርስኪ ገድም ኣክረቱ
ቤለ፣ ሓኽ እንዴ ቤለ ግልዕሳይ
እለ ገብአት፣ ከልበት፣ ግረ እለ
ገዚፍ ቀደም ዱሼን ከረ። እት
መሳሰዓይ አሰርኪ አለቡ ዲብነ”
እዴ ገለቡ ለዐለ ክርባጅ ፈረሱ
እት ትብል ከይከይ ወዴ ዐለት።
እት እዴ ማኑ እንዴ ቀየረዩ፣
አነ እብ ልብዬ “እስታጄ ዱሼን
ዱሼን እግል ልሻውጥ ወስ ክም
እንሻለ ኣክረቱ ኢትገብእ!” እንዴ
ቤለ፣ ዱሼን እንዴ በድረ፣ እዴሁ
እቤ እት ሐስብ “አልቲናይ”
እንዴ ከበ፣ ሐቴ ትርድት ቡንየት
ለትብል እብ ሐሩቀት ወቀሀር
እተ ድርጹ ከብሀዩ። ለገዚፍ እናስ
ለፈገረት ዘዐት ሰምዐኮ። ለዐለት
ገዓራት እት ወዴ እት ምድር
እዬ ሒለት ክለ እንዴ ጀመዕኮ፣
ትመደደ። ለክልኦት እናስ እብ
እደይለ እናስ እንዴ ፈርቀምኮ፣
አክሹሾም እት ዱሼን ወድቀው።
ስጋጄ ገጹ ግረ አትወለብኩው።
ክሎም ደረሰ እንዴ ፈርሀው፣ እት
ዱሼን ምነ ምውዳቁ እንዴ
አጥራፍዬ ሀጅለው። ክልነ እንዴ
ቀንጸ፣ ሚዛኑ ‘ግል ልዕቀብ እት
ትጻበጥነ ህዬ እተ አካነትለ በአስ
ልትጋደል፣ አዜመ “አልቲናይ”
ሀጀልነ። አነ እት እበኬ ወእት
እት ልብል ሰዕኩሁ። ገኖበቱ ክለ
እውዔ “እዬ ምን ተሐዙ፣ እዬ
አድማይ እንዴ ትጣለሰት፣ እበ
ንስኦ። ምደርስነ ሚ ወዴኩም
ገለበይት እዴሁ እበናይ ገናድ
ከትዛቡጡ ህሌኩም?” እት እብል
ራፍዕ እት እንቱ ርኤኩው።
ጥራራት ሀብኮ። ዱሼን ምን
መሳኒቼ ክሎም እት ልትባከው
ሐንገሉ አድማይ እት ቀጥር፣
ወልትዋዐው፣ ሃጅላም እቱ እንቶም
አስክነ እንዴ ትወለበ “ክልኩም
ባኩ ርኤኩሆም። ዱሼን አዜመ
ህረቦ። አልቲናይ አጊድኩም
ክርንቱ እንዴ ወቀለ “እንቱም
ክልኩም ህረቦ” ቤሌነ። እግልነ
ባድያም አክላብ፣ አልቲናይ አየ
እት ልትሃጌ እብ ክሽ ማናይት
ትነስእወ ህሌኩም? ሕደጎ ክረወ
እዴሁ ሰብረው ምኑ። ለትሰበረት
ምነ ፈረስ” ልብል ዐለ።
እዴሁ እብ ድገለባይት እዴሁ
ለክልኦት ዛቡጡ ለዐለው ምን
እንዴ አተርገዘ ጻብጠ እት እንቱ፣
አፍሩሶም እንዴ ትከረው፣ እብ
ምነ በአስ እግል ሊሪም ወነፍሱ
አክሹሾም አስኩ ትወጀሀው።
እግል ለአድሕን፣ ገጹ ሐር
ዱሼን ከፈትለ ስብር እዴ ማኑ
ሐረጋረገ። ለክልኦት ነፈር አዜመ
እብ አንያቡ እንዴ ነክሸ፣ እበ
እንዴ ዐረው፣ መረዊሆም ካረው
እዴ ገለቡ ገናዲት እበነት ወርወረ
እቱ። መስኪን እስታዝ ዱሼን
እቶም። ደአም ለእበነት እት
እምበል ሴድያይ ወሬድኣይ
ልኡከ ኢበጽሐት። አሩህ ትከሬት
አረይ መረዊሆም ገብአ። እዴ
ምኖም። ካልኣይት እበነት እግል
ማኑ ሰበት ሰበረት፣ ዛቡጡ እት
ልርፋዕ ክም ደነ፣ እተ አካኑ እብ
ህለው ክም ግራብ ክሩይ እምበል
መረዊ አስከበው። ቀደም ናይ
ሐረከት ወከምት በጥረ እሎም።
ደንጎበ መትበጋስነ ዱሼን እብ
ዐመቼ
ወለገዚፍ
እናስ
አድማይ ሕጹብ እት እንቱ፣ እት
“ቦሉ፣ ከትኩቱ፣ አስክ መይት
አርድ እንዴ ትመደደ፣ ክሎም
ኢትሕዶጉ፣ ጨፈጭፍ ደው”
ደረሳሁ ሃጅላም እቱ ዲብ እንቶም
እት ልብሎ፣ እግልዬ እብ እደዬ
ወምነ ናይ በዲር እበ ለትወቀለት
እት አርድ እት ከርክሩኒ፣ አስክ
እት በኩ፣ ወሰሮም እግል ልሀሩሱ
ከደን ፈግረው እብዬ። መሳኒቼ
እት ልትጋደሎ ርኤኩሆም።
ደረሰ ክሎም እት ዎሮ ርክን
አስክ አየ ነስኡኒ ህለው፣
እንዴ ትጀመዐው ጪጭ እት
ወእበየ እንገይስ ዐልነ፣ በታተን
ልብሎ በኩ ዐለው። ዱሼን
አምር ኢዐልኮ። ክሉ ለፍክርዬ
እግል ልሳዕደኒ ሰበት ኢቀድረ፣
እብ አከይ ሓላት ሰበት ትመለአ፣
እተ ብነ እንዴ ተንከበ መወሪሁ
ፈጥን ኢዐለ እዬ። ዕንታቼ እግለ
ልትከበት ዐለ። ምነ ዋድቅ እተ
እት ደንጎበ ለረአያሀ ሱረት
ለዐለ አካነት እግል ልቅነጽ ክም
መስኪን እስታዝ ዱሼን እብ
ጀረበ፣ እብ ሞረ ሐንገሉ ሰበት
አድማዩ ሌጠ ለአርእያኒ ሰበት
ሸወጠው፣ ምን ሐዲስ ዱብ
ዐለየ፣ እት ድዋርዬ ሚህለ፣
እንዴ ቤለ እት ምድር ትመደደ።
ወእተየ እከይድ ህሌኮ፣ በታተን
አነ “ዎ እስታጄ” እት እብል
እርኤ ኢዐልኮ። እት መከለሲ እት
እት ምድር እንዴ አውደቀውኒ
ቀደም እለ ርእየቱ ለኢአነ እብ
እብ ሐብል አስረውኒ። እግል
ዘሪበት ለትከለለ ከንደግ አተው
ይእውዔ እት አፉዬ ደላጊን እንዴ
እብዬ። አክል አዪ ክም ሰከብኮ
ላወሸው እዬ፣ እተ ረአሰ ኮር
ይእደሌ። ክም ሐሶሴኮ ጨወርሕ
ለክፈውኒ። ለእናስ ለገዚፍ ብት
ከዋክብ እበ መፋርቀ ንቅረት
እንዴ ወደ እት ግራዬ ትጸዐነ።
ርኤኮ። አክራናት ሰብ ንዋይ
እበ ገዚፍ ገሮቡ ወእደዩ ሰበት
ወሰፈላል ለከልቅ ጀርጀር ለልብል
ጨቅጤኒ ወሐጠጤኒ፣ ኩስ እግል
አክራናት ለዘሬ ማይ ልትሰመዕ
ኢበል ኢቀደርኮ። ለብዕዳምመ
ዐለ። እት እሽሕግ ምነ ሀንደግ
ምን ዱሼን ክም ዳለው፣ እት
ገጽ በረ፣ እተ ዘሪበት ፈገርኮ።
አፍሩሶም ትጸዐነው። ዐመቼ አሰረ
ሐቴ ሕያይት ለትመሰል፣ ገጸ
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ሰኒ ለትጨራመጠ ወለጸልመ፣
ድግለሊት እት ጀፈር አታፍእ
ግሲት ርኤኩወ። አከይ መንበረት
ወአከይ ሓለት ሰኒ እድሙዓተ፡
ቀርበት ገጸ ፈሕመት እንዴ
ትበደለት፣ ኩሉ አከይ መንበረተ
ልትቀረእ እተ። ሐረከት ምን
ኢትወዴ፣ እብ ዎሮ ፈናን ምን
ከላት ለትሸቄት ሰነምተ ወእቤለ።
“አነ እብ ግንሐት ቀትል ምን
ለዐሌ!” እንዴ እቤ ተምኔኮ፣ እተ
አካነተ ወደርገግኩወ።
ለእንዴ ዐጼኒ ለመጸ እብዬ
ገዚፍ እናስ “እንቲ ገዶብ
ቦዘይት፣ ቅነጺ እግለ ወለት ሀሪሰ፣
ኢሰምዐተኪ ምን ገብእ ግረ እለ
እብ ዘዖታት መፋሀመት አለብዬ
ምስለ፣ እብ ሞረትቱ መትፋሃምነ።
ቅነጺ ሀሪሰ ብርጋህ!” እት ልብል
ሀደደየ።
ህተ አስክዬ እንዴ ቀርበት
እበ ቀራቢት እዴሀ፣ ከይከይ እት
ወዴ፣ እብ ገሚስዬ ሰሕበተኒ።
ለእናስ ምነ ዘሪበት ክም ፈግረ
ህዬ፣ እንዴ ሐድገተኒ አቅበለት።
ወእተ በዲር ለዐለት እተ አካነት
እንዴ ትገሴት፣ እሳተ ሰሕነት።
ዕንታተ እት ሐቴ አካነት ሌጠ
እንዴ ሸርበተን፣ እምበል ኩስ
ትገሴት። እምበል ማይተት ርሕ
ለብእተ በሸር መስል ኢዐለት።
አክላብለ
ቤትመ
ክመ
ድግለሊትቶም መስሎ ለዐለው።
ለእናስ እት ዛብጦም ወሃርሾም
ሰበት
ረበዮም፣
ጅሩሙጣም
ወለኢነብሖቶም ለዐለው። ለገብአ
እተ ጅዋለ ዘሪበት ለነብር መክሉቅ
ሰእየት ለበትከ፣ ወሐያቱ ካርህ እት
እንቱ ልትርኤ። ሓለተ ድግለሊት
ወአክላበ ክም ርኤኮ፣ እብ
መስተቅበልዬ ሰኒ ግሄኮ። አርድ
እንዴ ጨበ እቼ ሰእየት ጸበርኮ።
አክራናተ ጀርጅር ማይ ዘረ ምን
ይእሰምዕ፣ እት ምን ለዐል ምድር
ህሌኮመ ወይእቤ። እብ ልብዬ
“ዐመቼ ምስለ ክፉእ አፍካርኪ
እትለ ዘሬ ለህሌት እምብዕዬ
ወእተ ልትክዔ ለህለ ላጽሕ ደም
ዱሼን እንዴ ትሸመምኪ ምን
መይቲ ከፎ ሰኒ ዐለ” እቤ።
ለላሊ ለሀ ለገዚፍ እናስ አፉዬ
እንዴ ደብአ ቃጨፌኒ። ወለት
15 ሰነት ዐልኮ። ለለአትዐጅብ
ህዬ ለነእሸት ወለተ ገዚፍ እናስ
ምንዬ ተዐቤ ዐለት። እቼ ለጀሬት
ትትከሀል ኢዐለት። እተ ዶል
ዐመቼ ‘ግል ቲሙት ተምኔኮ።
አነ ወለት ሑሀ እት አነ ከፎ
እለ ረዴተ እቼ እቤ። ሐር ክመ
ኣመርኩው፣ አነ እት መድረሰት
እት ህሌኮ፣ ለገዚፍ እናስ እብ
ረደ ዐመቼ ዐቅድ ክም አስረ
እቼ ኣመርኮ። እበ ናይ ሔዋን
ለመስል መዋዲቱ፣ ምነ ቀዳሚት
ሰኒ አቤኩው።
እተ ቤት ለሀ 3 አምዔላት ክም
ከለእኮ፣ እግል እህረብ ሰተትኮ።
ሀረብ ቀሊል ክም ኢገብእ ምንመ
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አምር፣ ክም እስታጄ ዱሼን
ለትትቀደረኒ እግል እወጥን እት
ጎማት ኖስ አቴኮ። እተ ላሊ
ለሀ እብ መልሄታዬ እምበል ህስ
እት እሽሕግ፣ እት ባካትለ ባብ
በጸሕኮ። ለባብ እግል እክሰት
ሑድ ወብዙሕ ጀረብኮ። ምን
ጅወ ወበረ እብ ሰለስል ሉዱድ
ሰበት ዐለ፣ ሒለቱ ክም አለብዬ
አጊድ ተአመሬኒ። እተ ባካት
ትሩድ ሐጺናይ ረከብኮ ምን
ገብእ እንዴ እቤ፣ ሀተማተምኮ።
ደአም ባቅዕ ሐዲዳይ እግል
እርከብ ኢቀደርኮ። እዴዬ እበ
ሐንቴለ ባብ ክም ሓለፍኮ ላኪን፡
ክርሜዳይ ረከብኮ። እተ ዶልዬ
ሐንቴለ ባብ እንዴ ሐፈርኮ፣ እቡ
እግል እምለጭ ሰተትኮ። ለሽቅል
እተ ታርፋት ለዐለየ ሳዖታትለ
ላሊ ለሀ ክም ኢተምም ምንመ
አምር፣ “ሕኔት ምስለ ገዓራት
ለመስል ሕንረር ወለኢለአትካርም
ሰዓላት ለቡ ከንዚር እነብር፣ ጀላብ
ንእሽነቼ እት እትጋደል ምን
እመይት ሐይሰኒ፣ ሰበት ቤልኮ
ሌጣቱ ለሽቅል አምበትኩው።
ምን ክሉ ህዬ እግል እኪት ሓለት
መንበረት፣ “ቅስመትተ” እንዴ
ትቤ ርክዐት፣ ድድ ናይለ ለእፈትዩ
እስታጄ ዱሼን ለአድረሴኒተ
“ግድለ እምበል መትሐላል”
ለትብል ስቅራትተ ለዐለት።
አነ ጸመሩ አነ። ጸመር ለትብል
ፍክረት ምን በዲርዬ አብየ ለዐልኮ
ዘዐትተ። “ክልኤ እሲት እግል
ዎሮ እናስ እንዴ ቤለ ፍክረት
ለአምጸአ መንቱ? ወእት አየ ዘመን
ነብር ለዐላቱ?” እንዴ እቤ እብ
ሐሩቀት እት ሀልወሰት ትካሬኮ።
እብ ልብዬ ህዬ “ክልክን ለእብለ
መክረሀት ሓለት ጸመር ለአባሌክን
ቅነጸ። ክርንክን አስምዐ። እምበል
እንሳንየት ወረሕመት ሐቅክን
ለትከለእክን ወእስትሽሃድ ሳምት
ለደፈዕክን ቅነጸ። ለሓለፍክንሀ
ጸላም መንበረት እንዴ ትዘከርክን
እዲነ ክም ተአንቀጥቅጥ ውደየ።
እትላኬክን ህሌኮ አነ ክምሰልክን
መዝሉመት አነ። እንሻለ እሊ
ዝልምዬ ደንጎበ ዝልም አንሳት
ገብእ” እቤ። ለስታቼ አስክ
ሞት ነደአኒ ሰበት ዐለ፣ ግረ
እለ እግል እለ ሓለት እለ እግል
እትዘከራቱ ወእግል እዳግም
እባቱ እብልመ ኢዐልኮ። ክለ
ለላሊ እበ ለረከብክው ክርሜዳይ
እት ሐፍር ከልአክወ። ለአርድ
እብ መከይድ አዳም ወንዋይ
እግል ስኒን ለትደግደገ ሰበት
ዐለ፣ ሰኒ ጸንዐ እቼ። አጫብዕዬ
አድማይ ቲፍ እት ወዴ፣ ምድር
እት ሐራፍጭ ጨቤላት አፈግር
ዐልኮ። እት እነብዕ ወአጫብዕዬ
አድማይ እት ለአፈግር፣ ግረ
ብዙሕ ግድለ፣ ድሙ ለትሓልፍ
ምክሳት ወዴኮ። ለአርድ ቅሩብ
ጽብሐት ሰበት በጽሐ፣ አደመታት
እግል ልትሐረክ ወአክላብ ‘ግል
ልንበሕ አምበተ። አፍሩስ እት
ሐልፍ ወበልዕ እት ልትናሀቅ
ልትሰመዕ ዐለ።
ትተላሌ ...
ገጽ
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ገቢል
ልፍዘዕ፡
ልትነዘም
ወልትዐንደቅ ለልብል መብደእ
ጀብሀት
ሸዕብየት
ሕርየት
ወእስትቅላል አሽፈገ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ፈሀም ወሐያት ብዝሓት
ቀየረ። እምነ ዐቤት ኣድም በርካይ
ሐቴ ምነ መሰል ናይ እሊ ተቅዪር
ዲብ ተጠውርተ እግል ኒበል
እንቀድር። ህተ፡ ዮም እት ነቅፈ
ድግድግ ትነብር ሀሌት። በዲራመ
ምን እሊ ባካት ብዙሕ እንዴ
ኢተአረይምተ ሕርየት ለመጽአት።
ምነ ጀሃዝ ዓፍየት ጀብሀት
ሸዕብየት ተሕሪር ኤረትርየ ምህነት
ዓፍየት ወእብ ፍንቱይ አውለዶት
እንዴ ዐለመተን እት ክድመት
ሸዐብ ለትከሰአየ እማት ተ።
ምሔርበይት እምነ ዐቤት አስክ
አዜመ እብ ሐያት እጅትማዕየት
ለሳድፈ መጋዴዕ ለኢከርዐያተ ምነ
ክድመት ህኪት ኢኮን።
ዲብ እዳረት ሸዐብ ዲብ
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ወጀብሀት
ሸዕብየት
እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት እብ ነሐር
ፈዬሕ ከድመት ወአስክ አዜመ
ትከድም ሀሌት። ለቀዳሚት እግል
ትፍቀድ ከምስል እለ ሓድረት
እግል ትውሰፈ ዶል ትሰአልናሀ
ለቀዳሚት እት ዐውቴ ወሰርገል
ለአብጸሐተናተ፡ ልብነ ኦሮ፡ እዴነ
ሐቴ፡ ዕንነ ዎሮ ሀደፍ ትገኔሕ ምን
ዐለትቱ። ሕነ ለእማት ሀዬ ምንለ
ፍራስ ውላድነ ሙናድሊን እንዴ
ይእንተርፍ ደለ ህቶም አተወ ዲበ
ዲብ ነአቴ ወእበ ቅድረትናተ ሴፈ
ወመስተይ ዲብ እንገብእ እሎም፡
አልሐምድለ ዲብ ዐውቴ በጽሐነ
ትብል።
እምነ ዐቤት ሻመ ምስል
ተዕሊም ኢበሌ። በዲር ሰውረት
እተ ዐዶም ለመጽአታተ ሐበት
ምን ሕሩፍ ተአምር ለይዐለት፡ እብ
ጅህድ ሙናድሊን ወጀማሂር ላኪን
እት ሐን ዕጨይ ወአብዓት ዲብ
ትትዐለም ቅዌት እንዴ አብዴት
ሓምሳይ ፈስል ባጽሐት ዐለት።
ዲቡ ሀዬ ኢበጥረት ለድራሰት

ንዳል ጀለ

ወጠን ወዐቦት ኖስ

አክል ሕድ ትገይስ ምን ኢገብአት
ሳብዓይ ፈስል ዲቡ ሓልፈት
ሀሌት። “አስክ አዜ እብ አማን
ትደርሲ ሀሌኪ?” ዶል እንቤለ፡ ከሚ
ልግበእ አክል ሕድ ሚዶል ትገይስ
ገብአት ሰነት ሐቴ ድራሰ ልብሉነ
ናይ አብደዮት ቅዌት፡ ሰነት ሓሪት
ሀዬ በልሹነ፡ ደዓም ወደዓም ለሀ
አሰርሕድ ሰኒ ደረስናሀን፡ አዜ ዮም
ዓመት ሀዬ በጥረት ምንኢነ፡ ላኪን
ይእንበጥር ምነ አክለ ትረከበትከ
እንደርስ ትብል። አዜመ ለቀልበ
እት ድራሰት ናቅስ ኢሀለ። እሊ
ክሉ ስኒን እንዴ እምበል ትግራይት
ብዕድ ሚ ደረስኪ ለልብል ሰኣል
ክም መጽአየ ምነ ውላድጄ
ለደረሰ አስክ እንግሊዝመ ምነ
ህቶም ልትሃገወ እንዴ ሰምዐኮ
እብለ። እትለ መደት እለ ዲብ
አፌት መድረሰት ዊነ ድኬናይ ሀለ
እዬ ናይ ዘንክ፡ ምስለ ውላድጄ
ለደረሰ ዲብ እትሃጀክ ብዙሕ
እትዐለም ምኖም ትቤ። ለዕልም
ለምኖም እረክቡ ዲብ ፈስል እንዴ
ትገሴኮ ይእረክቡ ዲብ ትብል

እለ እብ ዕልም እግል ትዓብየ ቅስም
ዓፍየት ጀብሀት ሸዕብየት ምስል
ብዕዳት መልሂተ ውላደት እብ
ገበይ ዕልምየት፡ መራዐየት ዐምሳት
ወጅነ ዐልቀት ለኸስስ ዕልም
እንዴ ተሀየበት እሞልድ ዳርሰት
ገብአት። መቅደረተ ምስል ወቅት
ለትገይስ ጀላብ እግል ትግበእ ሀዬ
ብዙሕ አውካድ ደውራት ምህሮ
ዲቡ ሹርክትተ። እተ ሰልፍ ሰለስ
ወሬሕ ክም ዐለመውነ እሲት
አልፍ ሀበውነ ወመትሻቀዪነ ክም
ሰማዐት፡ መገስ፡ ጓንቲ ወክለ እግል
አውለዶት ለትትሐዜ ሀበውነ
ወዲብለ ሽቅል ትበገስነ ሐቆለ
ትቤ፡ ምኑ ወኬን እብ ሕኩመት
ልግበእ ወሸዐብ ለትሀየበን ክም
አለቡ አከደት። እለን እሞልዳት
እለን ሸዐብ እግል ልክደመ እብ
ምራድ ኖሰን እግል አጅር ለሸቅየ
ምን ገብአየ ምን ሸዐብ ለጠልባሀ
ደፍዕየት አለበን ወእብ ሕኩመት
ለትትሀየበን ማህየትመ ኢሀሌት።
ምናተ ለሸዐብ ኖሱ ሜዛን ናይለ
እለ ለሀይበ ክድመት ሰበት ለአምር

መቅሬሕ ምስል ነኣይሽ እግል
መንፈስከ አክል አዪ ክም ለሐድሰ
ተአበርህ።
እምነ ዐቤት ዲብ ክሉ ለሸዐብ
ከድም መትነዛም ለሻረከት ዲብ
ትገብእ፡ ምህነት ፍንቲት ሀዬ ብእተ።
ምነ እብ ለመድ ለአወልደ ለዐለየ
እሞልዳት ነብረት። ወእለ ምህነተ

ለረክበየ ሐድ ቅድረቱ ረቢ
ለሀበዩተ ለሀይበን፡ ወለአለቡመ
ሕሽመት ወሐምዴ ለአታልየን።
ውዛረት ዓፍየትመ ክል ወሬሕ
ለነፍዐን ደውራት ተዕሊም ዲብ
ተሀይብ ነወል ለትደብእ ደፍዕየቲት
ልትሀየበ። እሊመ እትሊ እያም
ቅሩብ እግል ተዐሬ እቡ ኢቀድረት፡

እምነ ዐቤት ምን ድማን ካልኣይት
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ወለተ ጽራይ እንዴ ሐድገት እለ
ዳር አማነ ሰበት አቴት ወብእሳመ
በዐል አከይኖስ ምን ገብአ፡
መስኡልያት ቤት ጸብጠየ ከክምለ
እለ ተሐዜ እግረ እንዴ ትጠለቀት
እለ እት ክሉ ነሻጣት እግል ትሻርክ
ኢቀድረት።
እትለ መደት እለ እምነ ዐቤት
ሸሃዳትቼ እት ሸንጠቼ ሰክብ ሀለ፡
አካን አነ ኢግስክወ ኢሀሌት ባጼዕ፡
ከረን፡ ደቀምሐሬ፡ አፍዐበት . . .
አዜ ላኪን ዲብ ቤት አውለዶት
ምን ተርፈ ዐደድ እለ ንትነፈዕ
እቡ ኢሀሌነ። ለዐምሳት መራዐየት
ዐመሲ ለወዱ እለ ሐካይም ሀለው፡
ወውልደት ክም መጽአት ዲብ
ዕያደት እግል ቲጊስ ሀለ እለ።
መስከበ ምን ሕክምን ረዪም ገአ
ምንገብእ ሀዬ በዲረ ቀደም ወቅት
ውልደት ዲብ ባክ ዕያደት እግል
ትጽነሕ አብያት ጋብእ እለን ሀለ።
ሐቴ ለሕነ እንወድየ እት ሐኪም
እግል ሊጊሰ አትናየቶት፡ አዋልድ
እግል ኢልትከሸበ ራቀቦት(አዜ ላቱ
ምን ሀለዮቱ ሸክ ባትካት ምንመ
ሕነ) አዳም ርሑ ኢለሐምድ
ድኢኮን፡ ለትቀደረነ መራቀበት
እንወዴ። ሐቆለ መስኡልየት
ራፌዕ ሀሌከ ዲብ ቀርየትከ ሌጠ
ሚዶል ትበጥር፡ እተ እለ ጊስከ
ተአቀምት፡ እብለ ገበይ ምን
ሸቄነ እተ እለ ነሐዜ እንበጼሕ
ሀሌነ፡ እት ትብል፡ ለምህነት ምስለ
ሰበት ሀሌት ዕምረ 70ታት እግል
ተአትምም ቅሩብ ምንመ ተሀሌ፡
ምዕል ለእለ ትትሐዘየ ክም ትነፈዕ
እበ ትሸሬሕ።
ለእለን ተአወልድ አንስ ክምለ
በዲር ዐለት ሐቆ ወልደየ ትሸፊጠን
መከፎ ትወዲ ዶል ትበሀለት፡እብ ክለ ሒለ አበደን እግል
ቲበል ሐዜት፡ ከ”NO NO NO
. . . እንግሊዝመ ሀሌት ቱ፡
አነ ክም አውለድክወን አነድፈን
ወእገነሐን ወሐበት ምን እኪት
ዲበ እዴዬ ይእከሬ ትቤ።
ግራኪ ሽፈጡነ ልብለ ኢልግበአ
እተ ልብል ክም ደአል ልክፍ
ለአበልናሁ ዲበ ሰኣልመ የአምሸሸት
ምኑ፦ ኢሸፍጠ! ኢሸፍጠ! እግልሚ
ኢሸፍጠ
ለአንስ ለአዋልድ
ለአካሽብ ዐለ ወሻፍጥ ዐለ እትለ
ቀርየትነ እንዛር ካፊ ናስእቱ። ዮም
እሞልድ ኢኮን ለትወልድ እግል
ትሻፈጥ ለወለት እለ ኢለአከሽበ፡
አላሁ ዓልም ድኢኮን ለወለት
ኢትከሸበት ኖሱ እግል ትትሀዴ
አርቡዕ 06 ጁን 2018

ቅሩብ ሀሌት ትቤ፡ ክሽቦ አዋልድ
ምን ተርፈ ዝያድ 10 ሰነት ዋዲ
ክም ሀለ እግል ተአክድ።
ለድራሰት አክልሚ ክም ነፍዐተ
ዲብ ትሸሬሕ ሀዬ እምነ ዐቤት፡
ስሜትነ
እንከትብ፡
እት
መካትብ ልግበእ ወመዳይን ዶል
እንገይስ በደል ንትሰአል ያፍታት
እንዴ ቀርአነ ኖስነ እተ እለ
ሐዜነ ነአቴ ወቀረድነ ነአገዴ፡
እብ መንኬት ዲብ ትገይስ እተ
አግቡይ ለሀለ እሻራት ወያፍታት
አስማይ ዐዶታት ልግበእ ወብዕድ
እንዴ ቀርአት እለ አካን ፍላንተ
አው እለ ክእነ ትብል ሀሌት
እንዴ እቤ አምር፡ ለእሉ ንትሰለፍ
ወነአትሰልፍ እንሰጅል፡ ለእለ ኣቴነ
ወአፍገርነ እንሰጅል፡ መክሰብነ
ወከሳርነ ነአምር እብ ህግየ ሐጫር
እት ናይ ክል ምዕል መንበረትነ
እግል ንትነፈዕ እበ ቀደርነ።
እምነ ዐቤት ለነኣይሽ ወርሶ
ወእት እግርለ ቀዳምያም ቀንጾ
ሀለው መኢፋሉ ዲብለ ልብል
ሰኣል እት ትበልስ፦
ንኡሽ ክልዶል ደጉፍ ለሐዜ፡
አብሽር እግል ቲበሉ ለአትሐዜ።
ዮም መንፈዐት ድራሰት ለኢለአምር
ኢለሀሌ ክምለ ሕነ ሚ ትወዴ እነ
እምብል እቱ ለዐልነ ዘበን ኢኮን።
ምናተ ለአዜ ሀለ አብካት ወአምር
መንፈዐት ድራሰት ክምለ ሕነ
እንወድዩ ዐልነ ጅህድ ወዱ ሀለው
እግል ኢበል ይእቀድር። እሊ ሀዬ
ለመያተት ምነ ዋልዴን እግል
ልግበእ ቀድር ወምነ ውላድ፡
ደጉፍ ወአትናያት ለአትሐዝዮም
ሀለ ለልብል ረአይ ብእተ።
እት ደንጎበ ለነፍስ እብ
አርወሐተ አስክ ሀሌት በዐለ
እግል ለሀይነ አለቡ ለልብል
ረአይ ሀበት። እንዴ አትሌት እለ
ርሕከ ኖስከ ረፍዐካሀ ምንገብእ
ትረፈዕ፡ ለትሰረረተ አየ ሀሌከ
እንዴ ቤለ ለለሀርሰከ አለቡ፡
ወሰከት። እግልሚ፡ ህተ ወለተ
ምን ትረሐመት ወብእሰ ምን
ኢተዓፈ ለመስኡልያተ ወለምህነተ
እበ እለ ተሐዜ ደቅብ እግል
ትትለዩ ኢቀድረት። ላኪን እቡሀ
ምን ሽቅል እንዴ ትገሴት ነፍሰ
የአውደቀት፡ እበ ሒለተ ትሰመሐ
ትሸቄ ወትመሬሕ ሀሌት። እት
ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡ ዲብ
ኬዋታት ሸዐብ ወብዕድ ወቀይ
ምስለ እለን ትመሬሕ መጃሜዕ
ትፈረር ወትወጅህ።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

እድራብ ደረሰ ወሸቃለ ጀላብ ሐቅ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ
ላቱ አለም-ሰገድ ተስፋይ ለከትበዩ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት (1952 - 1962)
እበ ልብል አርእስ ለከበዩ እት
ምዕራፍ 15 ለትከተበት አዋይን
መቃወመት ዲብ ኤረትርየ በህለት
“እድራብ ደረሰ ወሸቃለ” ለታይን
ጽበጥ እግል ዮም 4ይ ክፈሉ፡
ፍንጌ ፖሊስ ወደረሰ ናይ
አቅብሎ ኢነቀብል መትበላላስ
እምበል ፍሬ አተላለ። ዳክልዪን
ደረሰ ዘሪበት መድረሰት እትየት
ሰበት
ትመነዐው፡
መዐደይለ
መድረሰት ዲብለ ህለ ብነ እንዴ
ትጸገዐው፡ ትኮበት እንዴ ነጸፈው
እግል
ልትመየው
ሐረው።
ዋልዴን ወአቃርብ ማይ እክል
ወልባስ አምጸአው ኣሎም። ሰብ
ሰልጠት ሕኩመት እግል ስክሬታሪ
ሽኡን ዳክልየት አርአየ ዋሴ እንዴ
ወሰክከ፡ እብ መፋሀመት ወጨቅጥ
እግል ልብሎሶም ምንመ ጀረበው
ክሉ ረአሱ አጽበረዎም። ህቶም
እብ ጀሀቶም ልጃን እት ለሐሩ
አስክ ሜርሐት ሕኩመት አስፈሀ
እንዴ በጽሐው፡ ጠርዝ ሙዲር
ለሸምል ሰኣላት እብ ትሉሉይ
አቅረበው። አሰልፍ አቅብሎ፡ ሐሬ
ቀድየትኩም እግል ንርኤ ሰበት
ትበሀለው ላኪን፡ ዲብ ውፋቅ
እግል ልትበጸሕ ኢትቀደረ።
ዲብለ እተ ወክድ ለሀይ አግደ
ሔፍዛይ ቃኑን ለዐለ ክላረንስ
ስሚዝመ ሕቁቅ ፈደራል ኤረትርየ
ትከየደ ለትብል ሸክወት እንዴ
ሐድረው አቅረበው። ህቱ ላኪን፡
ነኣይሽ እንቱም፡ የም ድራሰትኩም
ደው ለትብል ምክር እንዴ ሀበ
ሳረሐዮም። እብ ቃብል እሊ ምን
ክል አካን ለትጀመዐው - ባካት
መድረሰቶም፡
ዐዳገ
ሐሙስ፡
ሱቅ ወቤት ገርጊስ እብ ፖሊስ
ዲብ ልትነዐው ዲብ መሻክል
ትካረው።
ወቅት እብ ክእነ ዲብ
ልትነተል ክምሰል ጌሰ፡ ሕዳም
ምነ ደረሰ፡ መብዘሖም ምኖም
ዳክልዪን ውላድ ፖሊስ ወዐሳክር፡
እብ ጨቅጥ ዋልዴኖም ልግበእ
ወእብ ናይ ኖሶም ሕርያን፡ ዲብ
መድረሰቶም አቅበለው። እብ
ሸፋግ ለሙድርቢን ዲብ ዐዳገ
ሐሙስ እንዴ ትጀመዐው ሐቆለ
ትፋሀመው፡ እት ረአስለ ድራሰት
ለአተላለው ጀዘ ቀረረው። አምዕል
ሐቴ ሳዐት ሰለስ አምሱይ ምን
ዕዳገ ሐሙስ እንዴ ትበገሰው ትክ
እንዴ ቤለው ዘሪበት ቀሃስ እንዴ
አተው ህዬ፡ እግለ እግል ልርኮቦም
ለቀድረው እብ እደዮም ወመረዊ
ሐቆለ ዛበጠው፡ ምነ ዘሪበት እንዴ
ፈግረው አስክ አብያቶም ጌሰው።
ቀድየት ዲብ እለ ክምሰል
በጽሐት፡ ፖሊስ ኤረትርየ እብ
ሽደት ጸብጠየ። እግለ ዝቡጣም
እንዴ ትሰአለው ህዬ፡ አስማይ 12
ደረሳይ ረክበው ከ፡ እተ ምሴት ለሀ
ወፈጅራተ እንዴ አረው አስረዎም።

ክምሰል ሜርሐት እድራብመ
እንዴ ዐለበዎም ሸክወት አሰሰው
እቶም። ለትዘበጠው እሎም ሌጠ
ሰበት አሌለው ስሜት ሜርሐት
እድራብ ለጥአት እቶም።
ናይ እስሮ ምስዳር፡ እግለ
ምደርቢን ሕኔት ለአብርዶም አው
ለአፈረሆም ዝያደት ኤማኖም
አዜደ። 7 ማዮ 1957፡ ሐድ
ወሬሕ ወሰለስ ሳምን ሐቆለ
አወላይት አምዕለ እድራብ፡ ምን
ሐዲስ እንዴ ትጀመዐው፡ ትክ
እንዴ ቤለው አስክለ መልሂቶም
ሕቡሳም እተ ለዐለው አካን እንዴ
ጌሰው ምስሎም እግል ልትአሰሮ
ጠልበው። ቃእድ ሐብስ፡ ለአጅረወ
ጀሪመት ሰበት ኢኮን፡ እግል
ልእሰሮም ክምሰል ኢቀድር፡ እንዴ
ትፈንጠረው አስክ አብያቶም
እግል ሊጊሶ ሐቆለ ገመዮም፡
ምን ሐዲስ ተአከበው። ለተሐዜት
ጀሪመት እግል ትግበእ ሕስብት
ሐቆ ዐለት፡ እግል ለትአስሮም
ለቀድር ጀሪመት እግል ሊደው፡
እግለ ደርሰው እተ መድረሰት
ቀሃስ እግል ልደምሮ እብ ሕበር
ገመው።
ዲብለ አያም ለሀይ፡ ቀሃስ
እንዴ ደበአት እብ ቅወት ፖሊስ
ትትዐቀብ ዐለት። እብ እትፋቅ
ለሐደ ክፋል ደረሰ እብ ስኒተ ትክ
እንዴ ቤለው ሐቆለ መጽአው፡
አስክለ አግደ ባብ ሰዐው። ለህሌት
ሒለት ዓቅቢት ህዬ እሉ እግል
ትክረዕ አስኩ ሰበት ተሐየበት፡
ለዲብ ጸጸራት (ባካት እንደ
ሚካኤል) ሕቡዕ ለዐለ ለበዝሐ
ዕልብ ደረሰ እብ ሸፋግ ተሐት እት
ልትጀርበብ፡ እግለ ሐጪር ላቱ
ሐጹርለ ዘሪበት ቀሃስ እብ ቀሊል
እንዴ ትሰረ ከርስ አተ።
ቅወት ፖሊስ ዲብለ ዘሪበት
እንዴ አቴት አስክ ተአሳድር፡
ደረሰ አስክ እለ ለአምጸአዮም
ዳይ እግዱያም ዐለው። ዲብ
መንገአትለ አፍሱል ለዐለ ስወር
ሀይሌስላሴ ከየይድ እንዴ ወደው
ሳበረው። መጆብ ለተርፈ ምኑ
ይዐለ። ክሉ ሸባቢክ ናይለ ሮሻን
ዐቢ ሀጨምጪመት እንዴ ገብአ
ትደመረ።
ግረ እለ፡ ክሎም እንዴ
ትከምከመው ትክ እንዴ ቤለው
አስክለ እተ ወክድ ለሀይ ሻሬዕ
ቀደማዊ
ሀይለስላሴ
(ዮም
ሻሬዕ ሕርየት) ልትበሀል ለህለ
ትወጀሀው። ምኑ ጀሀት ቅብለት
እንዴ ትሎለበው ሱቅ እግል
ልእተው ባካት ባር ኦርየንተ
ክምሰል በጽሐው ላኪን፡ ቅወት
ፖሊስ ሰበት ፈንጠረቶም፡ አዜመ
እንዴ ትጀመዐው ዲብ ዘሪበት
መክተብ
ቡስጠት
ኤረትርየ
ትጀመዐው። ዲብ ናይ ፖሊስ
መካይን ዐባዪ እንዴ ትጸዐነው
እግል ልትሐበሶ አስክ ዐዲኳለ
ልትነሰኦ እት ህለው፡ ጠለቦም ሰበት
ተ’መ እሎም እምበል አሰፍ ዐለ።
ሐድ 110 ደረሳይ እተ ምሴት
ለሀ ትነሰአው።

ክምሰል ናይ አጀኒት ረብሸት
ትትነሰእ ለዐለት ቀድየት፡ ሱድፈት
እህትማም ሸዐብ ወሕኩመት
ነስአት። እብሊ ህዬ፡ ግረ ሕዳት
አምዔላት እግል ቀድየተ ደረሰ
እግል ትስመዕ ሰልጠት ለበ ቤት
ፍርድ እሱዎቱ ለልብል ሰኣል
አትቃረመ። ሰንበተ ገኖ ለልትበሀል
ናይብ ዔቅባይ ቃኑን ናይ ፈደራል
ለዓሊት መሕከመት፡ መድረሰት
ቀሃስ እብ ፈደራል ሕኩመት ሰበት
ትሸቄት ዲብ ፈደራል ቤት ፍርድ
እግል ልቅረብ ትሰአለ። መሓሚ
ናይለ ደረሰ እንዴ ገብአ አርወሐቱ
ለረሸሐ ነፈር በርለማን ወመሓሚ
ብላተ ህብትዝጊ ዕቅባዝጊ ህዬ፡
ኤረትርዪን ደረሰ ዲብ አብያት
ፍርድ ኤረትርየ ልትፈረዶ ለትብል
ቅራመት አቅረበ።
ለቴለል እት ክእነ ህንጡጡል
ዲብ እንቱ፡ ልኡል መከነን
ለልትበሀል ወልዱ እግል ሀጸይ
ሀይለስላሴ እብ ብቆት ሰበት ሞተ፡
ክሉ ወራታት አቶብየ ወኤረትርየ
በጥረ ከ፡ ቀድየት ደረሳመ
ሀንጦጠለት። ዲብ ዮም 16 ማዮ
ቤት ፍርድ ምን ሐዲስ ክምሰል
ትከሰተት ላኪን። ፈደራል ቤት
ፍርድ ላዝም ሰበት ቤለ፡ ቀድየቶም
አስከ ሐልፈት። መሓሚ ብላተ
ህብተዝጊመ ዲብ ቀደም ዳንያታት
እንዴ ቀርበ እግለ ደረሰ ለወክሎ
እብ ረስሚ ሐቆለ ሸርሐ። ዲብ
ረአስ እሱራም ገብእ ለዐለ ዝባጥ
ወጅርበት እግል ልብጠር ጠልበ።
እሊ ገብእ እት ህለ፡ ለናይ
እድራብ ደሚር አስክ ብዕድ
መዳርስ አስመረ ወብዕድ መዳይን
ሰበት አስሐበበ፡ ዲብ ዮም 17 ማዮ
ደረሰ መንደፈረ አድረበው። ሓለት
እግል ትትኬለም ክምተ ለፈሀመ
ሜርሓይ ሕኩመት አስፈሀ በገ፡
ለነዐር ኖሱ እግል ለትሀድኡ ዲብ
መዳርስ እት ደውር ወጀውላት
እት ወዴ ምክር ሀበ። ምነ ትፈናተ
መዳርስ እግለ ጀምዐዮም 390
ደረሰ ህዬ፡ ዲብ ዘሪበት ቀሃስ
ካልኣይት ደረጀት እግለ ተሃገዩ፡
ጀሪደት ዘመን እብሊ ለተሌ
ሸርሐቱ፡
ለእብ ንየት ሰኔት በዐል ጀላል
ንጉስ ነገስ ለትበኔት መድረሰት
እንዴ ረክበው ደርሶ ለዐለው
ደረሰ፡ እግለ መድረሰት እንዴ
ሳበረው ወአክረበው አርወሐቶም
ለለትዐይር መዋዲት፡ እግል ላባም
ህዬ ለለግሄ ወለለአስፍ፡ ውዳይ
እኩይ እንዴ ወደው እሱፋሙ
ክምሰል ህለው ሸርሐ።
“… ለበልዐከ እተ ጢሾ
ለትሰብር፡ ለሰክነየ ቤት ለደምር
አው ለለኣኬ አዳም፡ እብ ክሉ
ለትቀበበ ወለተዐየበ እንዴ ገብኣቱ
ለነብር። እግል ክእነ ላቶም እግለ
ሰኔት ለወዴት እሎም እዴ ለነክሾ
ወእኪት ለፈዱ አጀኒት ክምቶም
እግል ነኣምር ብነ። እግል ክሉ
ኤረትሪ ለለአከጅል ወለለአግሄ
ናይ ሰዓሊግ ወበሃይም መዋዲት።
አስፈሀ፡ ዲብ ኩልየት መዐሀድ
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ተድሪብ
መደርሲን
(TTC)
ወትግባሬ እድ (ፓይንቲ ፎር)
ሕድ ለሸብህ ወዐዝ ቀደመ።
ዲብለ አወላይ (TTC) እግል
ደረሰ ቀሃስ ሐቆለ ሰ’ቀ፡ እሊ
ለተሌ ቤለ። “ዲብ እለ ዐድ እለ
ምዴርየቼ ምዴርየትከ ልትኬለም
ህለ ከ፡ ለለአበድዩ ስራይ እግል
ትሕዘው እሉ እትፋኔኩም። ሕነ
አቶብዪን ሕነ፡ ሰበት እሊ፡ እብ
ታሪክነ ወሕካያትነ እንሸንን።”
ለምዴርያት ቤለዩ እብ ሰበት
ሕቁቅ ኤረትርየ መትጻጋግ ዐለ።
ጀርቤታት አስፈሀ ላኪን ፍሬ
ፋሪ ይሀበ። ዲብ ዮም 21 ማዮ፡
ደረሰ ምግባይት ደረጀት ቀሃስ
(ግራሀ ካልኣይ ደረጀት ለዐለ)
ክምሰልሁመ
ናይ
በነቮለንተ
(ኣክርየ) ምህሮ አትካረመው። 350
ለገበኦ እት ባካት አምበጋልያኖ
ክምሰል ተአከበው ህዬ፡ እብ
ሰብ ሰልጠት ሕኩመት ወቅስም
ተዕሊም ምክር ምንመ ተሀየበቶም፡
እሱራም ለሀለው ደረሰ እንዴ
ኢትፈተሐው ክምሰል ኢለአቀብሎ
አትአመረው። ፖሊስ ህዬ አግቡይ
እንዴ ደብአ ዲብ እምበጋልያኖ
ክርዱኖም ወዐለ።
ፈጅራተ፡ ዮም 22 ማዮ፡
ደረሰ
ሕብረት
(ቭላጅዮ
ጀንዮ) ወጸጸራት እተ እድራብ
ተሓበረው። ዲብለ አምዕል ለሀ፡
መዳርስ ጎዳይፍ ወቤት ጊዮርጊስ፡
መድረሰት አዋልድ (እንደ ሴተ)
ወገዘ ከኒሻ እግል ሰዳይት አሲሪን
ደረሰ ምህሮ አትካረመው። ዮም
23፡ ክሎም ዲብ ዐዳገ ሐሙስ
እንዴ ትዋጀሀው እንዴ ትሰርሰረው
አስክ ፈደራል ቤት ፍርድ እግል
ልመርሾቶም ሰበት ትበሀለ ህዬ።
ቅዋት አምን ወፖሊስ ዲብ ሸቀላት
ትካረው። ለአሴራር ሰላም ላኪን
እብ መትኣታይ ዋልዴን ወቅዋት
አምን እንዴ ኢገብእ ተርፈ። ላኪን፡
ዲብ ብዕድ መዳይንመ ዕዱይ ዐለ።
ቀደሙ፡ ዲብ ዮም 20 ማዮ ደረሰ
ከረን፡ አቅርደት ወባጽዕ እድሩባም
ክምሰል ዐለው ናይ አምን ተቃሪር
ለሐብር። ደሚር ናይለ እድራብ፡
መረብ ሰበት ተዐደ፡ ዲብ ዮም 21
ማዮ ደረሰ ዐድዋመ ተሓበረው
እቶም ትበሀለ።
ዎሮ ምነ ሕኩመት ኤረትርየ
ለአትፈከረ ሽእ፡ ለዐባዪ ደረሰ እት
ሐብስ እት እንቶም፡ እግለ ነኣይሽ
ለሐረከ ወእት ደረጀት ምዴርያት
ለፈንጠረ ምንቱ ለልብል ዐለ። ምን
ሰልፍ እንዴ አምበተው እብ አምን
ለትፈረረው አንፋር፡ ሽኩኮም
እት ናይ በዲር አንፋር ራቢጠት
ወመሕበር ሽባን ፈደራሊስት እንዴ
ከረው ታቡዑዎም ዐለው። ገሌ
ምነ እተ እድራብ ለሻረከው ህዬ
አንፋር ናይለ አሰልፍ ለትጀመደ
ከ፡ እግል ልትበገስ ለአንገሳግስ
ለዐለ መሕበር ሸቃለ ኤረትርየ
ለአትሃጉዎም ክምሰል ዐለው
ልዘከሮ።
እብ ለገብአት ሸቀላት ሕኩመት
ርሽመት በጽሐ። ዲብ ዮም 22
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ማዮ፡ ቀድየት አሲሪን ደረሰ
እት እሱወ መሕከመት ልትረኤ
ለልብል ሰኣል እት ልደቀብ ገይስ
እት ህለ፡ ዲብለ ጀልሰት ለአቴ
ለዐለ፡ አሰልፍ ሔፍዛይ ቃኑን
ኤረትርየ፥ ሐሬ ህዬ ጌምያይ ቃኑን
እንድራሴ ላቱ ፍረደሪክ ራስል፡
እብ ፍንቱይ እብ ሰበት ሸቀላት
ሜርሓይ ሕኩመት ከትበ።
ሜርሓይ ሕኩመት እት ርዕብ
ኩሩይ ህለ። ሞት መስፈኔ ሐረር
(ልኡል መከንን) እንዴ አመስመሰ
ለሸክወቱመ እግል ለአጅለ ጀራርብ
ህለ። ለዲብ ሐብስ ለህለው ሽባን
እሊ ፍክር እሊ ናይ ዎሮ ዕጉል
ስያሲ መዋዲት እንዴ ገብአ እግል
ልትረአዮም ኢኮን። እት ረአስ እሊ
ሜርሓይ ሕኩመት ለዲብ ዩንዮ
1955 ኖሼ ለረሰምኩዎ አዋጅ
ሽፍተ (ዕልብ 1/55)፡ ዲብ ሸፈቲት
ለትወጀሀ እት እንቱ፡ እግለ አደብ
አለቦም አጀኒት እግል ሰለስ ወሬሕ
(እምበል ፍርድ) እግል ልትቀየዶ
እሉ ለሐስብ ህለ። እት እግር ገበዩ
ህዬ፡ ስሜት ሽፍተ እግል ለአልጥእ
እቶም።
ለፍክር ቃኑናይ ሰዳይት ሰበት
ኢረክበ፡ ኢገብአ። ለእድራብመ
አተላለ። ዲብ ዮም 22 ክምሰልሁመ
23 ማዮ፡ እብ አምኣት ለልትዐለበ
እማት ናይ ኖሰን መትነዛም እንዴ
ወደየ፡ ውላደን እግል ለአፍተሐ
አስክ ሜርሓይ ሕኩመት ጌሰየ።
እብ ክሉ ጀሀት፡ ፍንጌሀ ወፍንጌ
አስፈሀ ሕፉን መትበላላስ ሀገጊት
ክምሰል ዐላቱ ልትአመር። አሲር
ደረሳይ እግል ሕኩመት ክምሰል
ለዐይብ ወእግል ውላደን እግል
ልትቃረመ ሐቅ ክምሰል ዐለ እለን
እብ ሰኒ ድቁብ ከሊማት ለተሃገየ
ክምሰል ዐለያመ ለሐብር። አስፈሀ
ላኪን፡ ልቡ እብ ሱሰት ሀይሌስላሴ
ስሉብ ምኑ ሰበት ዐለ፡ እግለ
ልምድት ህግያሁ እንዴ ደጋገመ
እግል ለሃድአን ጀረበ።
ለትሳበረት መድረሰት ቀሃስ፡
ኢኮን ዲብ አቶብየ ዲብ አፍሪቃመ
እለ ለትመስል መድረሰት ክሉ
ረአሱ ክምሰል ይህሌት አሰአለወን።
“ቃኑን ረቢ ለኬደ ወከደን ለፈግረ
ሽፍታመ ሽውየ ሰኒ ዋዲ እሉ
ለዐለ ነፈር ዲብ ከደን ዶል ረክቡ
‘ዐገብ ለበልዐከ እበ እዴተ’ እንዴ
ቤለ ለዐፍዩ። (እሊ) … በገ፡
ምስል ጠባይዕነ ለኢናስብ ናብ
ብሂመት ውዳይ ቱ…”
ወሰከ
እለን። ዝያደት ክሉ፡ አተላለ
አስፈሀ፡ ክእነ ላቱ ናይ አጀኒት
መዋዲት፡ “… እት ረአስ ሐዘን
ሐዘን ለወስክ እት ጃንሆይ እግል
ልብጸሕ ለለአከጅል … ህቱ ላኪን
እብ ዕን ረሕመት ለልርእዩቱ…”
ቤለ ከ፡ ልኡል መኲነን እተ ሞተ
እቱ አያም ክምሰልሁ እግል
ልሳድፍ ክምሰል ኢወጅብ ሐቆለ
ሐበረየን፡ ፈጅራተ ውላደን አስክ
መዳርሶም እግል ልብለሰ እንዴ
አዘዘ ሳረሐየን።
ልተላሌ…
ገጽ

5

ዘህረ ዐሊ

ገሌ ምን አምሳላትነ

እትለ ክፍእት ለሀሌት ሰኔት
ለዲብ ዎሮት ድጌ ዎሮት
ሐቴ ዕንቱ ወዎሮት እግሩ መልክ
ነብር ዐለ። እሊ መልክ ሕክሙ
ሰኒ ስዱድ ወመዋዲቱ ትሩድ
ሰበት ዐለ፡ አዳም እብ ፈርሀት
ልብህጅ ምኑ ነብረ።
አምዕል ሐቴ እግል ረሳሜን
ናይለ ድጌ እንዴ ጀምዐዮም፡
“ትሰምዑኒ ህሌኩም፣ ክልኩም
ሱረት ሰኒ ግርም ናዬ እንዴ
ረሰምኩም ምጽኦ። እለ ለኢወደ
አጀሉ አተ፡” ቤለዮም። ክሎም
ለረሳሜን እብ ድንጋጽ እተ
አካነቶም ጀረጌሕ ገብአው።
“እናስ ሐቴ ዕንቱ ወዎሮት
ዕቅቡ ከአፎ ሱረት ግርም
እግል ልትረሰም?” እት ልብሎ
ሐስበው። ምናተ፡ ብዕድ ሕርያን
ሰበት ይዐለ እግሎም ክሎም
ዎሮት ከእብ እንክሩ እግል

ልባስር አንበተ። እግል ኢልሐሱ
ለመልክ ብዕድ ነፈር እግል
ኢልምሰል ፈርሀው። እበ አካነቱ
እግል ኢልርሶሙ ህዬ አክፈአኩኒ
እግል ሊበሎም ቱ።
እንዴ
ልትጀረሶ
ዐለው
ዎሮት ከእብ እንክሩ እብ ሱረቱ
መጽአ። ደለ እት ቀደም መልክ
በጥረ መለክ ሌጠ ገለዩ። ሕኔት
ሽነከትለ ልድሕኖ፡ ሸንከትለ
ልትቀተሎ ሌጠ ዓረዮም። እት
ደንጎበ ዎሮት ፍንቱይ ረሳም
መጽአ፡ ለረሳም እግለ መልክ
እብ ፍንቲት ገበይ ረስመዩ ህተ
ህዬ፣
ለመልክ እት ንዕየ ጋይስ እት
እንቱ፡ ዕንቱ እንዴ ጨቅመ ዲብ
ሔዋን እት ቴሽን፡ ለእግሩ ህዬ
ዕጽፍት ዲብ እንተ ረስመየ። እግለ
መልክ ሐቴ ለዕንቱ እቅምጭት

ሰበት ዐለት ኢትረኤ። ሰበት
እሊ ሐቴ ዕንቱ ሀሌት። ለዎሮት
ዕቅቡ ህዬ ዕጹፍ ሰበት ህለ፡
ቅሩጭ መስል። ሰበት እሊ እግለ
መልክ ይአክፈአዩ ወለ ይዐለት
እግሉ ኢከልአዩ። እሊ ነፈር እሊ
ክምሰል ተዐወተ፡ ለመልክ እግለ
ረሳሜን ከእነ ቤለዮም።
“ክል-ዶል እግል ትፍሆመ
ለብኩም፡ አዳም ለእኪቱ እንዴ
ሐብዐኩም ለሰኔቱ ሌጠ እግለ
ዓቡ። ሕኔት ሔዝየት ከለጥ ትገብኦ
ሔዝየት ሰኔት ግብኦ”
እት
ልብል መክረዮም ወመሐከዮም።
ከፍቱያም አጀኒት፡ ሐያት እብ
በሰርተ ትትነበር። በደል ምስለ
ሳድፈነ
መታክል
ገጽ-እብገጽ ንትባጠር፡ እግለ መታክል
እብ ከአፎ እት መንፈዐትነ
ክም ነአውዕሉ ወንትባለሕ ምኑ
ንባስር።

አውኪር፡ እንዴ እሊ ምን ክታብ ‘ምሩጽ ምስላታት’
ለነስአናሁ አምሳላት ናይለ ትፈናተ ሀገጊት ዐድነ ቅርኦ።
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ግሉል ምጋሩ ሑ ግሉል ጋሩ (ትግራይት)
እግል ፈጅር ለኢልብል ምን አድግ ኢለሐይስ (ትግርኘ)
ግርመት ተሀስስ እት ህሌት ዐቅል እት ዘይድ ገይስ (ዐፋር)
ወድ ላብብ ስድት ኢትነስኡ (ኩናመ)
ሜክራይ አለቡ ሜክራዩ ሼጣን ቱ። (ትግራይት)
ለኢለሐስብ እብ ማይ ልትረሸድ (ኩናመ)
ምን ደሀብ ሳፊ አምር ወጅብ (ግእዝ)
ዓልም ፈረህ ገብእ (ናረ)
ዕልም ኖር ቱ ወቅዌት ጽልመት (ትግራይት)
ቅዌት ደብር ክም ኢትርኤ ትወዴከ (ናረ)
አምር ሰኣል ወልደ (ዐረብ)
ግረህ ምስል እክሉ ወሞዳይ ምስል በዐሉ (መሰል ሀውሰ/
ተካሪር)
• ሰብር ዐውል በቀል (ትግረኘ)
• አስበረ ማዩ ጨረ (ትግራይት)
• ከራይ አስክ ትዳሌ ተሐንክሽ (ትግርኘ)
• ሐሬ እወድየ፡ ሐር ትወዴከ (ትግራይት)

ማዕሉማት እብ ክሱስ ዓሰ
•
ዲብ ዐለም ምን
24,000 ወለዐል ጅንስ ዓሳታት
ህለ። እሎም ዓሳታት እሎም
ቀደም 540 ሚልዮን ሰነት
ዲብ
ማያይ ክፋል ክምሰል
ትከለቀው ልትአመር። ዓሳታት
ምነ ዓጭሞታት ለቦም ጅንስ
ሔዋን እት ገብኦ፡ ሻርክ ወረይ
ለልትበሀሎ ዓሳታት መቅደድ
ዔጻት ህለ እግሎም።
• ሐድ 14,000 ምን
ጅንስ ዓሳታት ዲብ በሐር ነብሮ
እት ሀለው ለተርፈው ዲብ ማይጥዑም ነብሮ።
• እት ዐለም ሐድ 250

ለገብእ ጅንስ ሻርክ ልትረከብ።
• ምን ዐሳታት ለዐበ ጅንስ
ሻርክ፡ ሖት - ሻርክ (whale

shark) እት ገብእ ብጥረቱ 13
ምትር ወከባደቱ ህዬ ሐድ 15 ቶን
(15,000 ኪሎ ግራም) ገብእ።

መራዐየት ዓፍየት አንያብ አግሩዝ ወጀኒት
3. እብ አፍ አተንፈሶት
ዲብ አጀኒት ሕኔት እብ ኣንፍ
አተንፈሶት እብ አፍ አተንፈሶት
ብዞሕ ዶል ልትርኤ። አስባብ ናይ
እሊ ህዬ፦
• ጅነ ናይ ኣንፍ መሻክል
ሐቆ ቡ እብ ኣንፉ እግል
ለአተንፍስ ሰበት ኢቀድር እብ
አሁፉ ለአተንፍስ።
• ጅነ ዲብ ወቅት ሀምግ
ወትልህየ ሐቆ ለሀሌ ወተርኪዙ

ዲቡ ሐቆ ገብእ ክምሰል ወቅት
ስካብ እብ አፉሁ ለአተንፍስ፣
• ጅነ ከንፈሩ እብ ጠቢዐተ
ሐጫር ሐቆ ገብአት አፉሁ እግል
ልድበእ ሰበት ኢቀድር እባሁ
ለአተንፍስ፣
• ፍንጌ ክልኦት አንፍ
ለህሌት ምክፋል (ሴፕቱም) ጭዊት
ሐቆ ትገብእ፣
• ዲብ ኣንፍ ቅደት ሐቆ
ተሀሌ፣
• ዳይም
አረር
ዲብ

መገልበብ ኣንፍ፣
• ሐሳስየት
መገልበብ
ኣንፍ።
እብ አፍ አተንፈሶት እሻረት ናይ
አከይ-ብቅለት(malocclusion)
አንያብ ክምሰል ቱ ልትሸረሕ።
ምን ውላድ ሰለስ አስክ ስስ ሰነት
ለዕምሮም አጀኒት ብዞሕ ወቅት
ሸበህ መትፈትሖት አፍ ለአርኡ።
እት ክእነ ቴለል አፍሆም ሸበህ
ምንመ ልትፈተሕ እብ ኣንፎም
ለአተንፍሶ። ሰበት እሊ፡ ክእነ
ለመስል አሻይር እግል ዋልዴን
ለሻቅል ኢኮን። ምናተ፡ ገሌ ሐብሬ
ክምሰል ከረ ቅይሔ፡ ሕባጥ አው
ነዚፍ ዕስር ሐቆ ሳደፈ ላቱ ሰበብ
አተንፈሶት እብ አፍ እግል ልግበእ
ቀድር። እት ክእነ ቴለል ምስል
ሐካይም ኣንፍ፡ ወሪድ ወእዘን
መትጋማይ ለሐይስ። እት ክእነ
ቴለል እግል ኣንፍ ለትደብእ
ገሌ ሓጀት ሰበት ተሀሌ ቱ እብ
አፉሆም ለልአተንፍሶ። እብ አፍ
አተንፈሶት መሻክሉ ለበዝሐ ወቅት
ከሽፍ አንያብ እተ ገብእ እቱ
ወቅት ልትአመር።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 24

4. ሐራጠጦት አንያብ
(Bruxism)
ሐራጠጦት አንያብ እምበል
ሀደፍ አንያብ ኖስ-ኖሱ እንዴ
ልትዳገሽ ለወድዩ ጥቅሐት ቱ።
እሊ ብዞሕ ዶል ዲብ አጀኒት
ልትርኤ።

ሰበብ
• ለጅነ መሻክል ዐቅል
ደቅጥ ዶል ወዴ እቱ እግል መሰል፡

ቴለል ናይለ ዐይለት፡ መስከብ
አርቡዕ 06 ጁን 2018

ሐዲስ አው መሻክል ቤት-ምህሮ
ሐቆ ለሀሌ ሰበብ ሐራጠጦት
እግል ልግበእ ቀድር፣
• ላሊ ዲብ ቀበት እዝን
ደቅጥ ዶል ለሀሌ፡ ለጅነ ምን
እሊ ደቅጥ እሊ እግል ልትነጄ፡
አንያቡ ላሊ ለሐራጥጡ ለልብል

መፋሂም ሀለ፣
• ውጀዕ አንያብ ገሌ
አጀኒት
ክምሰል
ለሐራጦ
ወድዮም።
ገጽ
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
አህምየት ዓዳት ስያሐት
ዮውሃንስ ገብሬዬሱስ
ዓዳት ሸሬሕ መንበረት መዐያቱ፡
ሐያቱ፡ ጅንስየት ሰልጠነት ስያሰት
ወተጠውር ናይ ዎሮት ምጅተመዕ
ቱ። ምነ ደሀረ ክፈል ምጅተመዕ
ላተ ዓይለት እንዴ አንበትከ እት
ዐለምነ ለህለው ምጅተመዓት እበ
ናስብ ምስሎም በሰር ለልትነፍዖ
እቡ ሀይአት ዓዳት ቦም።
ምጅተመዓት ምስለ ነብሮ እቱ
ድዋራት ለልትሳኔ ወለልትፋሃም
ወምን አካን እት አካን ለትፈናተ
አሽካል ለቡ ዓዳት ምንመ ለሀሌ፡
ለገበአት ዓዳት እት አካኑ እግለ
ወክሉ ሸዐብ ለሸሬሕ። እትሊ
ወክድ እሊ ምጅተመዓት ክም
አግዳ ዒን ስሕበት ቀበት ዐድ
ወካርጅ ስያሕዪን እንዴ ገብአ
ከድም ህለ። እሊ እት መጃል
ስያሐት፡ ስያሐት ዓዳት እንዴ
ትበሀለ ልትሰሜ።
ናይ ዓዳት ስያሐት ሐቴ ምን
ኣጅናስ ስያሐት ገብእ እት ህሌት
ናይ ቀበት ዐድ ወካርጅ ቤጽሐት
ለልትነፈዖ እቡ ጆግራፍያይ
አካነት ወለዓል ዲብ መናበረቶም
ለሰድዮም ሐጃት ዐዳት፡ ታሪክ፡
ፈርዕ ብንየት ግርመት አካናት፡
ታሪካይ አካናት ወአሳር እግል
ርእየት ወአድረሶት ለልአቀድር
ክፈል ቱ።
ናይ ዓደት ስያሐት እብ
ዝያድ ዲብ ዓበዪ መዳይን
ለልትረከቦ ታሪካይ መባኒ ክምስል
አብያት መታሕፍ ፡ጋሌሪታት
ወመርከዝ ትያትር (ተምሲል)
ወለመስሉ ናይ ዓደት አግዳ
መራክዝ ስሕበት ገብእ እት
ሀለ፡ መህረጃናት ወናይ ደያናት
መናሰባት እተ ክምሰልሁመ ዲብ
ብሩር ወረዪም አካናት ለቀርቦ ናይ
ዓዳት ወሰዋልፍ ጽብጥ ክምሰሁመ

አካናት መሳኔዕ ወመትፋግዒ
ስያሐት ለከምክም ቱ።
እብ
አሳስ
እድንያይት
ቤት ጎማት፡ እግል ታሪካይ
አካናት ወትምሳላት ዲብ 1997
ለአፍግረቱ
ሽሬሕ
ክምሰለ
ወድሑ፡ እብ ዕንታቶም እንዴ
ረአዉ፡ለዘቱ እግል ለአዳውሮ ምኑ
ወኬን ህዬ ፈሀሞም ዲብ ዓዳት
ታሪክ ወሰዋልፍ ድዋር እግል
ልዕቤ ለልአቀድር በክት ክምሰልቱ
ትወዴሕ።
እሊ ክፈል ስያሐት እሊ
ምጅተመዓት
ዲብ
አዝቡን
ለመልከዉ አምር ወበሰር መባኒ
ወቴክኖሎጂ ለቦም ናይ ታሪክ
ቅዱም ምኤምረት ውርስ ገብእ
እትህለ፡ ክምሰልሁመ ናይ ዓዳት
ዝሕሮታት ዲብ ኖስኖሶም ተጃርብ
እግል ልትባደሎ እንዴ ገአ ክም
ልትከደም እቡ ልትሸረሕ።
እድንያይ
ወኪል
ሰፈር
ምጅልስ ቅራን ዲብ ሽርሑ
ክምሰለ ለሐብሩ፡ ናይ ዓዳት
ስያሐት ምነ ህለ ጥዉር መትፋግዒ
አካናት አግደ ሓጃት እግል
ክልቀት ወጠቢዒ ለገብአ አውሳፍ
ናይ ኦሮት ድዋር ለልአተርክዝ
ወለልትአትዐጅብ እብ ግብአቱቱ
ልብል።
እትሊ ጋር እሊ ኩለ ለትገብእ
ሐረከት ናይ አዳም ለትከምክም
ገብእ እት ህሌት፡ እግል ብዝሔ
ቆምያት፡ ዓዳት ፡አምር ወተጃርብ
ቤጽሐት
ለትመውን
ወድነ
ክምሰልቱ ልትሰሜ።
እትሊ ለእንፍህሙ ጋር ህለ
ምንገብእ፡ ዘባይን ዓዳት ስያሐት
ምነ ብዕዳም ጅንስ ቤጽሐት
ለበጽሕዉ አካናት እቱ ለበዝሐ
ወክድ ወዱ እብ ግብአቶም

ቱ። ሰበት እሊ፡ ዓዳት ተጃርብ
ወቀናዐት እብለ ትወቀለ ክም
ልትፍሀሞ ልትአመር።
ናይ ዓዳት ስያሐት አሳስ ረዪም
ለጸንሐ እግሉ ዎሮት ምነ ለዐበው
ወለትሐረው መጃላት ስያሐት
ቱ። እብ አሳስ ሐብሬ እድንያይ
መሕበር ስያሐት፡ ዓዳት ወስያሐት
30% ክፈል እድንያይ ስያሐት
ለከምክም ክምሰልቱ ምን ሰነት
ዲብ ሰነት ሀዬ ወሰኮት ለአርኤ
ክም ሀለ ልትሸረሕ።
እትሊ ለህሌነ እቱ 21ይ
ክፈል ዘበን ክለን ድወል እዲነ፡
ናይ ዓዳት ስያሐት ክምሰል አግደ
ዔማት ስሕበት ቤጽሐት ወአከቦት
ናይ ቀበት ዐድ ወካርጅ ሰላዲ
ልትነፍዐ እቡ ህለየ።
እግል
መሰል፡ ቻይነ፡አሜሪከ ወታይላንድ
ገሌ ምነ ወራታት ስያሐት እብ
ለትወቀለት ገበይ እንዴ ገንሐያሀ
እብ መትአያስ ከድመ እተ ለህለያ
ተን።
ዲብ ሰነት 2002 እብ
መፈወድየት እትሓድ አሮበ
ለገብአ በሐስ ክምሰለ ለአክዱ፡
ገቢል ለናይ ዓዳት አምሩ
እግል ወቀሎት ወሸንሀቱ እግል
አትመሞት፡ክምሰለ ክል አምዕል
እት አብያቱ ለወድዩ ወራታት
ክምሰልሁመ አክሉ ለገብእ ዲብ
አብያት መታሕፍ፡ ጋሌሪታት
ወታሪካይ አካናት በጽሕ ክም ህለ
ሐብሬ ህዩብ ቱ።
እብ አሳስ እለ ሐብሬ እለ፡ እለ
ዐቦት ዓዳት ስያሐት ወስክ ክም
ህለ እት ልትአመር፡ዓዳት ናይ
ለትፈናተው ምጅተምዓት ወናይ
ዓዳት መራክዝ አሀምየቶም እንዴ
ትትወቀል ትገይስ ክም ህሌት ቱ
ለልትሐበር። ዲብ እሊ ክፈል እሊ

ምን ሐልየት ዐድ ትማርያም ዎሮት እናስ ሽምብሬብ ለትብል
ረያም ሕላየት ሓሊቱ፡ ለሕላየት ሰኒ ረያም ሰበት ገብአት ምነ ሕላየት
እለን ለተልየ አብያት እግል ንርኤ፡
ሽምብሬብ ኬደቶ ማሌ ጋድም ቅላመት
እንሰ ዐሊ ትነብሮ ተሐዜ ዲቡ ግርጋመት
ሽምብሬብ አዋልድ ድቦከተ ሕያመት።
ሽምብሬብ ኬድቶ ላመ ጋድም ቅፍርለ
ሽምብሬብ አዋልድ ዶንክ ለሸማል ጌልለ።
ሽምብሬብ ኬደቶ ማሌ ጋድል ዖብለት
አነ ወእለ ሽምብሬብ መሶ ሕነ ወስነት
ሽምብሬብ አዋልድ ድቦከተ ቅምጅለት።
ሽምብሬብ ከደቶ ጋድም ክልኤ ሓፉላት
ክልኤ እለን ሽምብሬብ እግል ሕላይ ስንጉራት
ወክልኤ እለን ሽምብሬብ ማይ ለሸማል ቡሹራት
ክልኤ ነአት መቃርብ ዲብ አፍያተን ዑቁላት
ወክልኤ ነአት ሐራሳት ክልኤ ሻከት ሑፉራት
ክልኤ አስጉን ግራታት ዲብ ለደበት ብሩራት
ክልኤ ሞረ ወጋሪ ስምጥ ዐድ ሕድ ጽጉራት
ወክልኤ ሞረ ቀዳደት እብ ዕራታት ኩቱራት
ክልኤ ግሰት ወሬዘ እብ ደራይር ሁሉላት
ክልኤ ገለብ ዐገበ ወክልኤ ግርቢት ዑሩራት
ክልኦት ሰይፍ አፍርንጂ ወክልኤ ቤቶም ጅሉዳት።
ሽምብሬብ ኬደቶ ማሌ ጋድም ደከኖ
እንዜ ወኬን ትትሀንዘዝ ዐኒግ ረአስለ ከበሮ
ገሮበ ንያላት ዓጽም ኢኮን ወገኖ
ሰኒ ህሌት ልብሊነ ውላድ ዐድነ ልንበሮ
እት ለሑኪ ኢትእከይ ለእለ ቤለው ሊበሎ።
እግልነ ኤረትርዪን ለልሀመነ ስኣል
ምን ለሀሌ፡ ዓዳት ስያሐት ዲብ
ኤረትርየ ከፎ መስል ህለ? ለህለ
እግልነ ዝሕሮታት፡ ክም መሽፈጊ
ክዳማት ለልሀይበ መአሰሳት ህዬ
እብ ከፎ ልትረአየ ወልትጌመመ?
ጀብሀት ሸዐብየት ተሐሪር ኤረትርየ
ምን ወክድ ንዳል እንዴ አንበተት
ዓዳት ስያሐት እግል ጠወሮት
እት ሕሩር ወሽብህ ሕሩር አካናት

ኤረትርየ ክምሰልሁመ እት ካርጅ
እግለ እት ዐለዮ ነብሮ ለዐለው
ኤረትርዪን እብ ቅድረተ ትከድም
እቱ ዐለት።
እሊ ህዬ እብ ገበይለ ዐለ
ፍረቅ ተንዚም ወለትፈናተ ክፈል
ዴሽ ናይ እማት መርኢት ዓዳት
ወጅግረ ፈን እቡ እት ገብእ፡
እበ ብዕድ እንክርመ እግል ዴሽ
ወሸዐብ እት ፍንጌ ለትፈናተየ
ውሕዳት ወራታት ርያደት ገብእ
ዐለ።
ምስል እሊ እብ ገበይ ራድዮ
ክርን ገቢል ወመለጀት ሑድ
ጽበጥ አምር ክቱብ ዓዳት ፡ታሪክ
ወመራረት እስትዕማር ለሸርሕ
ክቱብ ዲብ ሸዐብ ወመናድሊን
ልትነሸር ዐለ።
እሊ ወራታት ዓዳት እሊ
ሸዐብ እብ ሰበብ እስትዕማር
ዓዳቱ እግል ኢልህሰስ፡ እብሊ ህዬ
ፈሀሙ እት ንዳሉ እንዴ ወቀለ፡
ሕርየት ወጠን እግል ትምጸእ
ሰዳይቱ ዐባይ ዐለት።
ልተላሌ…
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

መዳሊት እግል 8ይ መሀረጃን ሸባብ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

8ይ መሀረጃን ወጠን ሸባብ
ኤረትርየ ሰነት 2018፡ “ሸባብ፡
ጣቀት ዳይመት ዐቦት” እበ ትብል
ስቅራት ምስል መድሐራት 31ይ
ደውረት ክድመት ወጠን እንዴ
ትመሳነ፡ ምን ዮም 13-15 ጁላይ
እተ እብ ክሉ መቃዪሱ ብቆዕ
ወእት ብንየት ሰዋልፍ ወጠንየት
ወእት ዐደዮት ምህመት ዐባይ
ራፍዐት ለህሌት መዲነት ሸባብ
ላተ ሳወ፡ እተ እግል ልግበእ ክም
ቱ መክተብ 8ይ መሀረጃን ሸባብ
ኤረትርየ እተ አፍገረዩ ስታት
ወደሐ።
ሐቆ አከዶት ታመት ሕርየት
ለትጸበጠ ሽቅል ቤት ሸዐብ
ኤረትርየ ወሕኩመቱ አከዶት
ዳይመት ዐቦት ቱ። እብ
ስትራተጅየት መተንካብ እት
ኖስ ለልትመረሕ፡ መሕበራይ
ፍቴሕ መብደእ ለወደ፡ አተላላይ
ለበ ዐቦት አክል-ሕድ ክመ እግል
አከዶት ሕርየት ለዐለ ዶርለ
ሀደፍ፡ እሊ ህዬ እብ መቅደረት
አዳም ለልትበጸሕ ሰበት ገብአ፡
መቅደረት አዳም እብ አዳመ፡
እብ ሸባብ ክም ትትአከድ
ለልአምን ቱ።
ሸባብ
ኤረትርየ
ሕልም
ወምራድ ሸዐብ ኤረትርየ እት
አከዶት ለተልሀዩ ዶር እብ
ከሊማት እግል ትሽርሑ ጀረቦት፡
እብ መዐነት ስያደት ወመሊክ
መንዴረት ወጠን እንዴ ትረአ
ለዘቱ አዳዋር ለሔሰ ሸርሑ
ገብእ።
አዜ እት ሕርርት ኤረትርየ

እንዴ ገብአከ እብ ክሱስ አከዶት
ዐቦት ዳይመት ነሐስብ እት
ህሌናመ፡ ለደማነት እት ሸባብ
ህሌት። ዒን አከዶት ርእየትነ
ሸባብ ቶም፡ እሊ ቱ ለሻብ ጣቀት
ዐቦት ዳይመት ለልአተብሉ።
ጣቀት ክም ከሊመት ትተርጀም
እት ህሌት፡ ሽቅል ናይ ሰርገሎት
መቅደረት አውመ ሒለት እንዴ
ትበሀለ እግል ልትሸረሕ ቀድር፡
ሰበት እሊ ዔማት ናይ መቅደረት
ፍዕል እት እዴ ሻብ ሰበት ህሌት
ቱ
ለትናወልናሀ።
መምክን
ጣቀት እበ ወጅበ ትነፈዐነ እበ
ምንገብእ፡ አክል-አዪ አሳስ ዐቦት
ወመትቀዳም ክም ትገብእ እሙር
ሰበት ገብአ፡ ሻብመ እብ ዋጅብ
ትነፈዐነ እቡ ምንገብእ፡ ደማነት
ዐቦት ዳይመት እት እዴሁ ክም
ህሌት አኪድ ወድየ እግልነ።
ጣቀት እብ ዋጅብ ተሐፈዘት
ወተሐደሰት ምንገብእ፡ እግል
ብዞሕ በራምጅ መሽፍጋይ ሸይ
እንዴ ገብአት እግል ትክደም
ለትቀድር ተ። ሕድ እበ
ሸብህ ለሻብ እብ ዋጅብ ደርሰ
ወትመርበ ምንገብእ፡ እግል ኩሉ
ንየይ ወበራምጅ ምጅተመዕ እት
ዋቅዕ እግል ልበድል ለቀድር
ሒለት እክብት ወመቅደረት ለቡ
ቱ።
“ሸባብ ጣቀት ዐቦት ዳይመት”
ለትብል ስቅራት ህዬ፡ ለሻብ እት
አከዶት ዐቦት ዳይመት ለልሀሌ
እግሉ ዶር ወመሻረከት እግል
ወድሖት እንዴ ኢገብእ፡ እግል

ሸባብ እግል ልግበእ ቡ አስሉብ
ጽብጠት ወመራዐየት እግል
አትፋቀዶትማቱ።
እንትበህ
በራምጅ
8ይ
መሀረጃን
ሸባብ
ኤረትርየ፡
ፍጥር ወምህዞ ሸባብ ለወክል፡
እተ ሐልፈየ 40 ሰነት መሻረከት
መሕበር እት ብንየት ሻብ፡
ክምሰልሁመ ተረት ሸባብ እት
አከዶት ስያደት ወዐማር ወጠን
እተ ሐልፈ ርቡዕ ዘበን እግል

ሐቴ ወራት እግል ትወክሉ
ለልትወጤ ምንመ ኢገብእ፡
እብ ክል ወራቱ እት ለትፈናተ
በራምጅ ለትሰርገለ ሽቅል እት
ፍገሪት እበ ተንከበ ብስር፡ እግል
ልትቀደም ልትሸቄ እቱ ህለ። እት
በራምጅ ዓዳት፡ ሸባብ እግለ ናይ
ለመድ ሰዋልፎም እግል ለኣሙሩ
ወልንበሮ እቱ እብ አምር እንዴ
ተለው፡ እት እድንያይ መሓፍል
መጃግራይ እግል ሊደዉ ለሰንድ፡

እብ ሰሐፊ፡ መሓሪ በላይ ለትነስአት ሱረት
ልወክል ቱ።
እብ ተውሳክ ወራታት ካረሮት
ወሸትል እብ ኬወ ለጸብጠ
ወክምሰለ እሙር ተዐሊም፡ጽበጥ
ፈን ወናይ ዓዳት በራምጅ እግል
ለሀሌቱ።
እት ለትፈናተ ወራታት
ለትወቀለት መሻረከት ለወደው
ሕሩያም
ሸባብ
ምልክየት
ለትወድሕ ጃእዘት “ሶይራ”፡
እት ምህዞ ወስናዐት መቅደረት
ወፍጥር ፍንቱይ ለአርአው ወምን
መልህያሞም ለትቀደመው ሸባብ
እግሎም ለትትሀየብ ጃእዘት
“ምህዞ ወስናዐት” ክምሰልሁመ
እት ካርጅ ለነብሮ ወናይ 2ይት
ደረጀት ምህሮሆም እብ በቃዐት
ለአትመመው
ኤረትርዪን
ለትትሀየብ ጃእዘት “ሳወ” እትሊ
መሀረጃን እሊ እግል ልትሀየብ
ቱ። መሀረጃን ሸባብ ኤረትርየ
እብ ዓመት እብ ክሱስ በራምጅ
ሸባብ
ወመሕበር
ለልሀድግ
ምንመ ገብእ፡ 8ይ መሀረጃን
ሸባብ ላኪን መሕበር እትለን
ሄራር 40 ሰነቱ፡ እብ ፍንቱይ
ህዬ እተ ናይ ሕርየት ሰኖታት፡
ሸባብ እግል አፍረዮት ወድዩ
ለጸንሐ ለትፈናተ ዐባዪ በራምጅ
እግል ልሽረሕ ለቀድር ወራታት
እብ ለትፈናተ አስሉብ እግል
ልትቀደም ቱ።
እሊ ላኪን እግል ክሉ እት

ለትፈናተ ናይ መጃገረት በራምጅ
ወምርኢት እግል ልትዳሌቱ።
እት ቀወሺ አቃሊም ሸባብ፡
ሄራር መሕበር እተ ሐልፈ
ናይ ሕርየት ሰኖታት ወዶር
ሸባብ እት ናይ ዐማር ወአከዶት
ስያደት ወጠን እተ ሐልፈ ርቡዕ
ዘበን ለወክል እግል ልግበእ ቱ።
እት ቂሾት ሸባብ ካርጅ ህዬ፡
እግል መሻረከት ሸባብ እት
ካርጅ ለነብሮ ለከስስ፡ መቅደራት
ወመጃገረት ኤረትርዪን ሸባብ
ለነብሮ እቱ ድዋራት ወመሻረከት
እለ ዝሕረት ወጠን እለ እት
ቅደይ ወጠን እበ ትወቀለት
ደረጀቱ እግል ልትሸረሕ ስቱት
ህለ። እሊ ህዬ ዶር ወመሻረከት
ሸባብ ኤረትርየ እት ካርጅ
ቀደም ወግረ ሕርየት እበ ልብል
መራሕል እት ክልኤ እንዴ
ትከፈለ እግል ልትርኤ ቱ።
እምበል እሊ እብ ከዋድር
ዐባዪ ወሰብ መቅደረት ለገብእ
ሰሚናራት፡ እት ውራቅ በሐስ
ለተንከበ ንቃሽ ሕበር፡ እትሊ
መሀረጃን እሊ እት ሳወ ምነ
ቀርብ በራምጅ ቱ። ለቀርብ
ውራቅ በሐስ ወክድ ካፊ እንዴ
ተሀየበዩ
እግል
ልትቀደም፡
እብሊ ህዬ፡ እግል ክሉ መጃላት
ምጅተመዕ ለተምትም ወእምበል
ገላባብ ተሐይስ ተሐምቅ እግል
ልትበሀል እቱ ለልአትናይት እግል

ልግበእ፡ ምን እሊ ንቃሽ ወበሐስ
እሊ ህዬ፡ እግል ምጅተመዕ
ለነፍዕ ወተቅዪር ለልአምጽእ
እግል ልግበእ ልትከደም እቱ
ህለ። ለትፈናተው አምር ለጸብጠ
ጅግራታት ደረሰ፡ሸባብ ወዴሽ
ለልአሻርክ ጽበጥመ አካኑ ጻብጥ
ህለ።
እምበል እሊ ቅሰስ መዓላት
ዋርሳይ ለልትሸረሕ እቱ መስረሕ፡
እብ ፍንቱይ እግል ፊቃዶ ሹሀደ

ለልትዳሌ ርክን ሹሀደ፡ በራምጅ
ንቃሽ ሕበር፡ ሰሚናራት ወቅደይ
ሕበር ምነ እትሊ መሀረጃን
እሊ እግል ልትቀደሞ ስቱት
እግሎም ለህለ ወራታት ቶም።
መሀረጃን ሻባብ ኤረትርየ እት
ክል-ክልኤ ሰነት እብ ሰዳይት
መሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሰ
ኤረትርየ ወመርከዝ ተድሪብ
ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ ለልዳሌ
እት ገብእ፡ እግል እሊ እግል
8ይ ዶሉ ገብእ ለህለ መሀረጃን
እብ ነያረት እግል ሓለፎቱ፡ ምን
ክልኢቱ ለእትጀህ ለፈግረት
ልጅነት መመቅርሐይት ውቅል
እንዴ ትዳሌት እግሉ፡ ኖስ ኖሰን
ለትመቅረሐ ወራታት እግል
ልትሰርገል ለከድም ለትፈርዐ
ልጃን እንዴ አሰሰት ትከድም
ህሌት። እት ረአስ እሊ ምን
ውዛራት
ስያሐት
፡እዕላም
ወብዕዳም ጅሃት ለትወከለው
ክምሰለ ልሙድ ክፈለ ለጅነት
መሀረጃን ሸባብ ኤረትርየ እንዴ
ገብአው እግል ልሽቀው ቱ።
መሀረጃን ሸባብ ኤረትርየ
እብ አሳሱ ናይ ሸባብ ኤረትርየ
ፈረሕ ሰበት ገብአ፡ እት ዐድ
ወካርጅ ለነብሮ ኤረትርዪን
ሸባብ ምን ዐዙመት ወኬን እብ
ለትፈናተ ወራታት ምሽተርከቱ
እግል ልግብኦ ወፈርሖም እግል
ለአግምሎ ዕንዳቄሆም እግል
ለአተርዶ ልትሰአው።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

10 ዶላር እት ቅብላት 100 ዶላር
ዎሮት መሀንድስ ወዎሮት
ሓኪም እት ጥያረት ባክ ሕድ
ሳፈረው። ከዲብ እሊ ረዪም ላቱ
ናይ ጥያረት ሰፈር ለሐኪም እብ
መሻግ ሸዐረ። ከዲብለ መሀንድስ
እንዴ ትወለበ ሐቴ ሽውየ ፋግዖት
ለረክቦ ምነ ወለወቅት አዲግ እግል
ልሕለፍ እሎም ለትሰድዮም ትልህየ
እግል ልተልሄ ምስሉ ትሰአለዩ።
ለመሀንድስ ህዬ እንዴ አቅመተዩ፡
ከእብ ገበይ ዕግልት ኢትጽበጥ
እቼ እንዴ ቤለዩ፡ ገጹ ኬን እንዴ
በልሰ እት ሰክብ አንበተ፡ ወእት
ስካብ ሰኒ ትሩድ ክሩይ ክም ሀለ
አተምሰለ።
ለሐኪም
እለ
ውዲትለ
መሀንድስ
ሰኒ
አትሐረቀቱ፡

ምናተ ለጋር እግል ለአምሽሽ
ምኑ ጀራረበ ወእብላሁ ለወቅት
ሐልፈ ወለሐኪም ለመደት ሰኒ
ሬመት እቱ። ለወቅት እብ ምልሃሁ
ለአሴርር ሰበት ዐለ ለሐኪም ሰኒ
መሽገ ወሰብር ሰአነ። ከአዜመ
ምን ሐዲስ አስክለ መሀንድስ
እንዴ ትወለበ፡ ወእት ለአትራቅቡ፡
ለትልህየ ሰኒ ጥዕም ወመትፌግዓይት
ተ፡ ወለገበይለ ትልህየ ተማም
እግል እሽረሐ እግልካ ቱ ቤለዩ።
ለመሀንድስ ለጋር ክም ኢትከበተዩ
ወብዞሕ ክም ዳየገዩ እተ ገጹ
ልትፈረግ ዐለ፡ ወእብሊ ሰበብ
ብዞሕ እህትማም እንዴ ኢለሀይቡ
ለአተንስዩ ዐለ። ለሐኪም ለህግያሁ
ክምእነ እት ልብል አትመመየ፣

ዎሮት ሰኣል እግል እትሰአለካቱ፡
ከበሊስለ ሰኣልዬ ኢረከብካሁ ምን
ገብእ 10 ዶላር ተሀይበኒ፡ ወሐቆሁ
እንታመ እብ አንክርከ ዎሮት ሰኣል
ትትሰአለኒ፡ ወእሊ ሰኣልከ በሊስ
ራቴዕ ኢረከብኮ እሉ ምን ገብእ፡
10 ዶላር ሀይበከ ቤለዩ።
ለመሀንድስ አዜመ ለጋር ሰበት
ኢትከበተዩ ኢትጽበጥ እቼ ቤለዩ
ወምን ሐዲስ እትለ ስካቡ ዐቅበለ።
ለሓኪም ሰኒ ትዳየገ ወመሽገ
ወእግለ መሀንድስ ላዝም እግል
ልተልሀዩ ሰተተ። ከሰኒ ልዉቅ እት
እንቱ፡ ከላስ እለ ምን ገብእ እንተ
ለበሊስ ትቀወ እትከ ምን ገብእ 10
ዶላር ተሀይበኒ፡ ወአነ እግለ ሰኣልከ
በሊስ ሰአንኮ እሉ ምን ገብእ 100

ጣዓሞ

ዓጃይብ ወፍክር
- ዲብ ግብለት አፍሪቅየ ዎሮት ዕዉር ዐረብየት ሰወግከ እንዴ
ትበሀለ ተሓከመ!!..
- ዲብ ብሪጣንየ ሐቴ እሲት ለነእሸ ሞባይል ትዛቤት፡ ከካርየቱ
እንዴ ዐለት እግል ተሀርሱ ምን ዐቅመተት ምክራዩ ትቀዌት። ሐር እት
አየ ክም ሀለ እግል ትድሌ ዶል ዘብጠት እቱ፡ እት ቀበትለ ባልዑ ለዐለ
ከልበ ነቅመ። ሐር ሐኪም ሔዋን እንዴ ትላኬት ለጋር ክም ደግመት
እሉ፡ ለሐኪም እግለ ከልብ ምለይን ክም ሀበዩ ለሞይል ሐቆ 20 ሳዐት
ፈግረ ምኑ። ወሐቆሃመ ሸቄ ዐለ!!
- ዲብ ኣምሪካ፡ እት ሰነት 2000 ዕዱ መጅልስ ሽዩኽ እግል
ልግበእ፡ ቀደም ሰኖታት ማይት ለዐለ ነፈር ተሐረ!!
- ዲብ ጃፓን ለሐካይም እግል ሐቴ ንሳለ ሰኒ ረዪም ወምን
አፉሀ እንዴ ፈግረ 13 ሰንቲ ምትር ድልዱል ለዐለ ወለት ዐመልየት
እንዴ ወደው ሓጨረዉ እለ። ለንሳለ በሌዕ ከልአየ ወህግያሃመ ክም
ኢትትፈሀም ዋድሀ ዐል!!
- ዲብ ኢጣልየ ዎሮት መትንዕያይ መንተሌ ቀትለ፡ ከእለ እለ
ቃትል ዐለ መንተሌ እግል ለሀርስ ለመንዱቁ እት ምድር ከረዩ። ሐር
ለከልቡ ህዬ እበ እግሩ እግለ ዝናድለ መንዱቅ ሰበት ኬደዩ ሐቴ ረሳሰት
ፈግረት ምኑ ወእግለ እናስ እተ መሸንገሉ አድመዐቱ!!

ምንከ ወለዐል ታጅር ላቱ
ነፈር ክም ሀለ ዶል ትሰሜዕ
ብዞሕ ለለአትፈክረከ ጋር ኢኮን፡
ምናተ ምንከ ወለዐል የም አለቡ
ማል ለመልክ ሔዋን ሀለ ዶል
ልብሉከ ላጋር ሰኒ ልትገውኔ
እትከ። እሊ ጋር እሊ አማን ቱ
ምን ልብሉከ ህዬ ሚ ትብል?
ጃንሰር ለልትበሀል ምን ፈሲለት
መውዕላይ አክላብ ላቱ ከልብ፡
372 ምልዮን ዶላር ለገብእ
ማል ዐለ እሉ። እሊ ማል እሊ
ምን ሐቴ ወለት አልማንየ ላተ
እሲት፡ እግሉ ወእግል ኣቡሁ
ለአውረሰቱ ማል ቱ ዐለ። እሊ
ከልብ እሊ ሐቴ ዶል ምነ
እምርት ላተ ማዶነ ለትትባሀል
ሔልያይት ቪለት ዙቡይ ክም
ዐለ ልትአመር።

ሐቴ ወሌተት፡ ዐምሳት ለዐለት እመ፣ እለ እት ከብድዬ ልህሌት ሕነት
ወለት ገብአት ምን ገብእ፡ ኣስያ እግል እስመያ ቱ ቴለተ። ሐር ለወለት
መድረሰት ክም ጌሰት፡ ለምደርሰትለ ጆግራፍ፡ ኣስየ እት አየ ትትረከብ እት
ትብል ዶል ትሰአለት፡ እዴሀ እንዴ ረፍዐት፡ እት ከብድ እምዬ ትትረከብ
እት ትብል በልሰት።

በሀል

-

እብር አምዕል ለእሲትከ ፋቱረትለ ተእምናትከ...ቀደም ወቅተ
እግል ትድፈዕ ለአንበተት እቱ ወቅት ቱ ለመጽእ!!

-

ገሌ አዳም እትለ ሐልፈ ወቅት ነብሮ...ወለምስምሰ ህቱ ሰበት
ረክስ ቱ!!

ህቱ እብ ክሱስ መደረት አትነኖት ብዞሕ ቀርአ..ከእብለ
ምስምሳ
ቱ ለምን ቅራአት በጥረ።
-

- ዎሮት ወድ ኦስትራልየ ላቱ ምጅርም እዕዳም ሰበት ተሐከመ
እቱ፡ እንዴ ትሸነቀ እግል ሊሙት ትቀረረ። ሐር እግል ልትሸነቅ 3 ዶል
ጀርቤታት ገብአ፡ ምናተ ሰልሲቱ ጀርቤታት ሰበት ፈሽለ፡ ለዕቁበቱ እንዴ
ትሸበሀት እሉ ምን ሽንቆ እት ስጅን መአበድ ትበደለት እሉ።
- ምስል ክሉ ምዱን ግበእ፡ ወምስል ብዝሓም እጅትማዓይ
ግበእ፡ ወቅሩብ ሑዳም ግበእ፡ ወመስኒ ዎሮት ግበእ፡ ወእግል ዎሮትመ
ኢትትዐዳዌ።
- ሐቴ ናይ ዕልም ነፍስ ላተ ነዘርየት ለተሀድገ አማን ህሌት፡ ህተ
ክምእነ ትብል። ወድ ኣደሚ ዐዛቢ ገብአ ምን ገብእ፡ ክሎም እተ ባኩ
ለህለው ሁዱያም ላቶም ኣንፋር ልዉቃም ለህለው መስሎ እቱ...ወሃዲ
ገብአ ምን ገብእ ህዬ፡ ክሎም እት ባኩ ለህለው ዐዛበ ልዉቃም ለህለው
መስሎ እቱ።
- ሐቴ ሰኒ ርብሽት እት እንተ ለረኤካሀ እሲት “ሰብር ወደይ
ወኢትሕረቂ ቴልካሀ ምን ገብእ”፡ ለሓለተ ሰኒ ወአማን እግል ትትመክረህ
ቱ ወእግል ትሕረቅ ቱ።
- 75% ምን እት እለ ኣዲነ ለሀለው ሔዋናት አስክ እለ አሳሚ
ህዩቦም ኢኮን።
- ዎሮት ስምከ ለነቅመ ክም ሀለ እንዴ መስለ እትከ፡ ከምን
ትዋለብከ፡ ዎሮትመ ለነቅመ ክም የሀለ ዶል ኣመርከ፡ ብዞሕ ኢትትሻቀል፡
እሊ እንተ ለዐቅልከ ሰኒ ዑፉይ ክም ሀለ ለለሐብር ጋር ቱ።

ሐቴ ሰንዐት ህሌት ማል ለኢልትዛበየ...ህተ ህዬ ሕግላን ተ!!

-

ሕኔት ገሮብከ እብ ሰርጎ ተአትጋርም ዐቅልከ እብ ዕልም \
ሰሉሑ።(ሲንዪን)

-

ዐጀብ ኖስ ዔማቱ ጀሀል ቱ። (አስባንዪን)

-

ጀነ እምበል አብ ሰር የቲም ቱ፡ ወጀነ እምበል እም የቲም
ታምም ቱ። (ፈንለንድዪን)

በሀል እ’ሙራም
“ወድ ኣደሚ
ገብእ፡ እት ሰልፍ እብ
ልሕለፍ ብዲቡ። በዐል
ብዞሕ ኢበጥር።” (ጆን

ዲብ ጃርዲን ዐውቴ እግል ልብጸሕ ገብአ ምን
መሓጣት ተዐብ ወፈሸል ወበቲክ ሰእየት እግል
እራደት ድቅብት ህዬ ዲብ እለን መሐጣት እለን
ተሻርልድ ስላላክ)

“ልብ ግሉል እት አፉሁ ቱ፡ ወንሳል ለቢብ እት ልቡ ቱ።”
(ጣርቅ በኒ ዝያድ)
“ከብድ ሐቆ በርሀት፡ ብዕዳም ጋራት ክሎም እግል ልስነው
ቀድሮ።” (ቅሮሴህ)
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ወአንቀሰዩ፡ ምናተ ኢተዐወተ።
ወሐቆ ሳዐት ለገብእ ወቅት ለጋር
ሐል ሰበት ሰአነ እሉ 100 ዶላር
አፍገረ ወእግለ መሀንድስ ሰለመየ።
ለመሀንድስ ህዬ እብ ገበይ ዕግልት
ስሕቅ እት ልብል እግለ ሰላዲ
እንዴ ትከበተየ እተ ጂቡ ሎሸየ
ወእብላሁ ኬን እንዴ ትወለበ ስካቡ
አተላለ።
ለሐኪም እሊ ዐደምለ እህትማም
ናይለ መሀንድስ ልቡ ኢከረዩ እሉ፡
ከምነ ስካቡ እንዴ ነክነከዩ ክምእነ
እት ልብል ትሰአለዩ፣ ፍንጌ ምድር
ወወሬሕ ለህሌት መሳፈት ከም
ትገብእ ቤለዩ? ጀዋብለ ሰኣል
ሚ ዐለ ምሰስለኩም፡ ለመሀንድስ
ዘዐቲትመ ኢአፍገረ፡ ኢዴሁ እተ
ጂቡ እንዴ ሎሸ 10 ዶላር አፍገረ
ወእግለ ሐኪም እንዴ ሀበየ፡ ስካቡ
ሌጠ አተላለ።

ምህም መዕሉማት

ምን ኣምሳል ገባይል

ተበሰም

በሀል

ዶላር ሀይበከ ቤለዩ። ለመሀንድስ
መደቲት እት ለሐስብ ሐቆ ጸንሐ
ለጋር ሰበት አትፈከረዩ እግለ
ጠለብለ መሀንድስ ትከበተዩ።
ለሰልፋይ
ሰኣል
ለሐኪም
በድረ እቡ፡ ወክምእነ ትሰአለ፣
ፍንጌ ምድር ወወሬሕ ለህሌት
መሳፈት አክል አያ ትገብእ ቤለዩ።
ለመሀንድስ እተ ዶሎ 10 ዶላር
አፍግረ ወእግለ ሐኪም ሰለመየ።
ሐቆ እለ ተረት ናይለ መሀንድስ
ሰበት ገብአት ህቱመ እብ አንክሩ
ሰኣሉ ወጀሀ፡ እግለ ደብር እብ
ሰለስ እግር እንዴ ፈግረዩ ሐር
እብ አርበዕ እግር ለልትከረዩ
ጋር ሚ ቱ ቤለዩ? ለሐኪም ሰኒ
ርቡሽ ወሕዩር እት እንቱ እንዴ
አቅመተዩ፡ ወብዞሕ ሐስበ ወፈከረ፡
ምናተ ለበሊስ እግል ልርከቡ
ኢቀድረ። ሐቆ መደት ረያም
አዜመ ለሞባይሉ እንዴ አፍገረ
ከእበ ሓስበቱ እግለ ጋር ጀምዐዩ
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ዝበድ
ዘዖታት
ክመ ሐቴ ኢሳሜዕ ወኢርኢ
ትም እትብል ገበይከ አተላሌ፡
ወክመ ሐቴ ኢፍህም ትም ውዴ፡
ወክመ ኢርኤከ ወኢሰምዐከ
ምን ክሉ አምሽሽ። ወከመ
ኢትፈቅድ ትረሰዕ፡ እብለ ገበይ
እለ እንተ እት ረህየት ወእት
ሰላም ትንብር።

መዕሉመት
- ዜድ ወማይ እትሕድ
ለልትሓበሮ እቱ ዎሮት ቴለል
ሀለ፡ ህቱ ህዬ ለማይ ወለዜድ ዲብ
ሕድ እንዴ በለስካሆም ምስሎም
ሳቡን ዶል ተሓብር እቶም ቱ።

ገጽ

9

ኣድም አብሐሪሽ

መቃበለት ምስል ሰፊር ተስፋሚካኤል ገራህቱ - ምን ውዛረት ካርጅየት
ምን ውዛረት ኻርጅየት ሰፊር
ተስፋሚካኤል ገራህቱ፡ ምስል ቅደይ
መፈውድየት ተሕቂቃት ሕቁቅ
ኣደሚ ወፍገሪተ ለልትጻበጥ ናይለ
ሀበዩ ተውዴሕ ካልኣይ ክፋሉ እሊ
ተሌ ቱ፦
ሰኣል፡ ጽበጥለ አግደ ሸካዊ
ሚ ቱ? እስባታት እንዴ ትበሀለ
ለትቀደመ ህዬ? እሊ ሸክዋት እሊ
ለአትበገሰት አጄንደት ሕብዕት ህዬ
ሚ ትመስል?
እሊ ኩሉ ጻብኢታት እንዴ
ሐየብከ ዶል ትርእዩ፡ ደውለትነ
እግል ንብኔ እንወድዩ ለህሌነ
ወቀይ እግል ዐናቃፍ ወሐባለኮት፡
እግለ ሕር ገበይ ስያሰት ናይ እለ
ደውለት ወሕር ዐቦት ስያሰተ
እግል ዐናቃፍ፡ ርሕነ እንዴ ቀደርነ
እብ ናይ ኖስነ ዐቦት እቅትሳድ
እት ንትመረሕ መሰል ሰኔት እግል
ኢንግበእ እግል ሀንእነ ለመጽኣ
ቱ።
ለናይ መኔዕ ቅድየትመ ክምሰለ
ብዕድ ናይ ጻብኢት ከጥዋት
እት ለሐምል ሰበት መጽአ፡ እብ
ከአፎ ኤረትርየ እት አምሆላል
ናይለ መነዘመት መጅልስ ቅራን
ወመጅልስ አምነ ክም ተአተላሌ
እግል ዊደተ ኦሮት ምነ ሸቀው
ዲቡ ቱ። ቅድየት ኤረትርየ እብ
ሐዲስ እት መጅልስ አምን እግል
ተአቅብል ወሐር መጅልስ አምን
እት መሕከመት እግል ትቀድመ …
ለመስል ተማሲል መጽአ። እሊታት
እቡ ክም ኢትሰርገለውመ፡ ብዕድ
ለአምጸአዉ በሰር ሀለ። እት አፍሪቀ
እንዴ ትከሬከ - ሐሬ እተ ናይ
ውሕደት አፍሪቀ እንዴ ተሐልቀሽከ
ለእግል ትጽበጠን ለትቀድር እበን
ሐኮካይ… ለልብል። እሊመ ከብቴ
ኢረክበ።
ምን ንትዐወት እቡ እንዴ ቤለው
ምን ቀጽሐር አውካድ ለአትሻቡቡ
ለጸንሐው ጀርቤታት ብዞሕ ሀለ።
ኤረትርየ ክም ሒራን ወበዲል፡
ክእነ ምን ትወዴ ወክእነ ምን
ትገብእ፡ እት ኤረትርየ መክተብ
ሕቁቅ ኣደሚ ምን ልትከሰት…
ወብዕድ። መክተብ መፈውድየት
ሕቁቅ አዳም ህዬ እት ኤረትርየ
እንዴ መጽአ ሚ እግል ሊዴ
ቱ? መሕከመት እግል ልግበእ
ቱ ወለተሐቂቃት እግል ልንሰእ
ለገብአት ቃኑንየት ሰበት አለቡ፡
እሊ ለመስል ጠለብ ህዬ እግል
ንትከበቱ ሰበት ይእንቀድር፡ እሊመ
ምን ጽባብሑ ትነፈገ ምኖም።
እሊ ኩሉ እንዴ ሐየብከ ዶል
ትርእዩ፡ እግለ በራምጆም ምን ገብእ
ወሸንሀቶም፡ አክል አዪ ጅህድ ክም
ወደው እሉ ቱ ለልአርኤ። ክልኤ
ምስል እሊ እንዴ አትጻበጥነ እግል
ንርአየን ለብነ ንቃጥ ህለየ። ሐቴ፡

እብ ስሜት ሕቁቅ ኣደሚ ተፍኪርነ
እግል አሽካፍ፡ ለይሀለ አፍረዐት
ቅደይ እት ተሀርስ፡ ምነ ምድር
ኤረትርየ እብ ንዛም ወያኔ ጽቡጥ
እት እንቱ ወሐር እብ እድንያይ
ቃኑን ናይ ካቲመ ቀራር ለትሀየበ
ዲበ ቅድየትነ እግል ለአፍግሩነ።
ለካልእመ፡ እብ ክሱስለ ተከዪ
ብዞሕ እንዴ ተናከበ እሉ እት
ኤረትርየ ለትቀረረ ዐዳለት ለአለቡ
ምኔዕ እቱ እግል ኢንትሃጌ። ምን
ክእነ ለመስል አሳሲ ቅደይ ሕቁቅ
ኣደሚ እንዴ አምሸሸው፡ እተ
ነሀድጉ ለዐልነ ዕምቦ-ዝላምቦ እንዴ
ትሸመምነ እት መዳፍዐት ምን
ርሕነ እግል ንጽመድ።
ብዕድመ፡ ምስለ አግደ መባድእ
ናይ ሕቁቅ ኣደሚ ናይለ እድንያይ
ንዛም አውመ መነዘመት መጅልስ
ቅራን ለትትበሀል - እንዴ ቃረነ
ምን እርእዩ ለሐይስ መስል እቼ።
እት ናይ ስያሰት ልግበእ፡ እቅትሳድ፡
እጅትማዕየት ልግበእ ወዓዳት፡
ኩሉ እብ ሐቴ ዕን እግል ልትረኤ
ክምሰል ቡ ቱ ለእድንያይ መባድእ
ለሰሜሕ። ሰላም ወመፋሀመት፡
ሕቁቅ ኣደሚ ወዐማርመ እንዴ
ፈናቴከ እግል ልትረኤ ለአለቡ
አሽየእ ቱ። እትነ ክም በጽሐ ላኪን፡
“ኤረትርየ ናይ ካርጅ ጻብኢታት
እንዴ አንተሀዘት ሕቁቅ ኣደሚ
ትካይድ ህሌት፤ ሰኣል ሕቁቅ
ኣደሚ እግል ተአንትህዙ ትዋጥን
ህሌት፤… እት ልትበሀል ቱ ወለትገበይ ትትሐዜ ለህሌት።
ቀራራትለ መነዘመት እብ
ፍዕል፡ ድወል እብ ክልኦት ዕስ
እት ትርእየን ሀድፍ እንዴ ወዴከ፡
እት ብዕድ አህዳፍ ስያሰት ክም
ትትነፈዕ እቡ እት ገብእ ልትረኤ
ሀለ። እት ኤረትርየ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እት ብዝሓድ ድወልመ
እት ብዕድ መሳሌሕ ስያሰት እት
ልውዕል እንርእዩ ህሌነ። ህቱ ቱ
ህዬ ለዲብነ ወእት ብዕዳት ጀሬ ለሀ
አከይ-ገብእ። እብ ገበይ ፈናታይ
እት ግዋሬከ ለአከ መሻክል ሕቁቅ
ኣደሚ እት ጀሬ ዲብ ሀለ፡ እግለ
እግል ተሃጅመ አውመ ተአውድቀ
ለሐዜከ ደውለት፡ መሻክል እንዴ
ፈብረ’ከ እለ ትሸክየ።
እተ ደውለት ለመጽአ ተጠውር
እለ መጽአ ልምጸእ ኢከስሶም።
መሰለን፡ እት ኤረትርየ የም ለአለበ
ክስአት ማል ወጸገም ለገብአው
እቱ መትቀዳም ጋብእ እት እንቱ፡
እት ሸዐብነ መንበረት ሕሽመት
እግል
ተአማድድ
እንወድዩ
ለጸንሐነ ወህሌነ ጅህድ ርኡይ ዲብ
እንቱ፡ እግሎም ኢለሀምሞም። እተ
ለሐዝወን ለህለው ርበሽ ለከልቀ
እሎም ቅደይ ሌጠ ለአተርግዞ።
ምን እሊ ለትአኬ ኪደት ሕቁቅ

ህዬ ይህሌት።
ሐር ህዬ እትለ እዲነ ለገብአት
ንኢሽ ትግበእ ወዐባይ ምሽክለት
ሕቁቅ ኣደሚ ለአለበ ሰበት
ይህሌት፡ ‘ክሊነ ውላድ ሚንኣድም
ለናይ ሕበር መሻክልነ እብ ሕበር
እግል ንፍትሑ መስኡልየት ሰበት
ብነ፡ እት ቅድየት ሕቁቅ ኣደሚ
እግለ ሐቴ ወእግለ ብዕደት እት
ተአትካፍእ እንዴ ኢገብእ፡ እት
ትትሳዴ
ወትትፋሀም
እግል
ትባልሑ ወጠኖት እግል ልግበእ
ክምሰል ቡ ለትጀብር ንቅጠትመ
ህሌት እተ ሄራር ሕቁቅ ኣደሚ።
እብ ዓመት ለቅድየት ምስል
እለ ንቅጠት እለ ትገነሐ እት
ህሌከ፡ ናይ ኤረትርየ ወሸዐበ ሐቅ
ስያደት ኪደት በሀለት ቱ። መኔዕ
እት ኤረትርየ ዊደት ህዬ፡ ሐቅ
ዐማር ኪደት በሀለት ቱ፤ ናይ ዐቦት
ወመንበረት እብ ሰላም ሐቅ ኪደት
በሀለት ቱ።
ሰኣል፡ እሊ እግል አፍሻል
ለወዴናሀ ቅራመት ስያሰት ትግበእ
ወዲፕሎማስየት ሚ ትመስል?
ፍገሪተ ህዬ ከአፎ ትቀይመ?
እት ካርጅ ምን እንረኤ
ለጅህድ ስያሰት ወዲፕሎማስየት
እተ አካኑ ዲብ ሀለ፡ ለምህም ለናይ
ከርስ ዐዋምል ቱ። ሒለት ሰባት
ናይ ሸዐብ ወሕኩመት እት ቀበት
ዐድ ወካርጅ ቱ ለምህም። እትለ
ደውለት ለእግል ሕሽመት ሐቅ
ኣደሚ ለገብእ ንዳል ምን ገብእ
ወመጅሁድ፡ ወለዲብ ኤረትርየ
ለትረአ ተጠውራት እብ ድድ ናይለ
እንሸርሑ ለጸንሐነ ጻብኢታት
ሰበት ቱ፡ ለልሐብነና ቱ።
እትሊ ሰኒ እግል ንፍሀሙ ለብነ
ሸይ፡ ለአህዳፎም ኩሉ ሃምር ክም
ሀላ ቱ። እሊ ኩሉ እንብሉ ለጸንሐነ
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ጀርቤታት ወአሎባጥ እተ ሀደፎም
አብጽሖቶም አበ። ብንየት ደውለት
ሄራር ሸጋብ ብዞሕ ተ፡ መስአለት
አግማም ተ። ወቅት፡ መትነዛም
ወመቅደረት ተልብ፡ ምናተ እትሊ
27 ሰነት ህዬ ምስል ኩሉ እሊ
መሐለኪት ጻብኢት ሑድ ኢኮን
ሻግባሙ ለህሌነ።
ዲፕሎማስየትነ እብ ኩሉ አሽናከ
እብ ውዛረት ኻርጅየት ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ እብ ዐቢሀ ምነ ሕኩመት
ወሜርሓየ እንዴ አንበትከ፡ ክል
ውዛረት ናየ ሐዞት ወመስኡልየት
እንዴ ነስአት፡ እሊ ጻብኢታት እት
ቂመት እንዴ ኣቴት ተ ለትሸቄ።
እሊ ኩሉ ፊራሪታት ሸዐብነ፡ እተ
ክምሰልሁመ ለዲብ ካርጅ ነብር
ሸዐብነ ለወደየ ዲፕሎማስየት
ሸዐብ ዲበ ሐዞት ክም ተሀሌ እሉ
ለገብአ ጅህድ ተዐወተ እግል ኒበል
እንቀድር።
ምን 2001 ወእንሰር ወራር
ወያኔ ክም ፈሽለ፡ መሰለን፡
እግል ኤረትርየ እት ከርዶን
ዲፕሎማስየት እግል ለኣትዋ ቱ
ለሐዘው። ምነ ገለድ መሰለስ
እንዴ አንበትከ፡ እብ ጅንስ ጅንሱ
ለገብአ ጀርቤታት ዐለ። ምን እሊ
ሸረክ እሊ እንዴ ፈገርነ ህዬ፡ እት
ብዕድ ወራታት ደውለትነ ዕዱያም
ህሌነ። ለቅድየት እት ቀበት እሊ
ኩሉ ተፍኪር ወእስትራተጅየት
እንዴ አቴት ቱ ጅህድ ገብእ ዲበ
ለጸንሐ።
ወለ ዲብለ መትነዛም እብ
ደረጀት
መንጠቀት
ልግበእ
ወእዲነ፡ እት አዲስ አበበ ዲብ
እትሓድ አፍሪቀ፡ እት ብራስልስ
ምስል እትሓድ አሮበ፡ እት
ጀኔቨ ምስል ቤት-ጎማት ሕቁቅ
ኣደሚ ወብዕዳት ዲቡ ለህለየ
አርቡዕ 06 ጁን 2018

አጅህዘት መቅልስ ቅራን፡ እብ
ኩሉ ለልትቀደር አግቡይ ቱ
እግል ንሽቄ ለጀረብነ። እሊ እግል
ነዘሞት ህዬ ጅህድ ብዞሕ ገብአ፡
ለመትጻጋም ህዬ ፍገሪት ሃይብ
ሀለ እግል ኒበል እንቀድር።
ለብዕድ እግል ኒደዩ ለብነ እት
አተራድ ልፍን ቱ። ሕቁቅ ኣደሚ
መሻቀዪ ስያሰት ቱ ጋብእ ለሀለ።
እትሊ ህዬ ለልዓውኑነ ወነዓውኖም
ሰብ ሽርከት እግል ንሕዜ ብነ።
መጦርነ ለገብኦ ወመጦሮም
ለእንበጥር። ሳልስ ህዬ፡ እለ ቤትጎማት ሕቁቅ ኣደሚ ምነ ናይ
በዲር መፈውድየት ሕቁቅ ኣደሚ
ለበቅለት ተ - ህተ ሸቂ ክም
አቤት ቱ እት ስያሰት ብድልት
ለህሌት። ሰበት እሊ ለነስአናሀ
ከጥወት እብ ቅድየት ኖስነ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ክምሰልሀ
ሀድፍ ለገብአየ ድወል ብዝሓት
ሰበት ህለየ፡ ምስለን ምስንዮት
እንዴ ወዴነ እት ቀበትለ ቤትጎማት ክልቅት ለህሌት አዝመት
ክም ሰኔ እንዴ ወዴነ፡ እቡ ህዬ
ቅቡልየት ኤረትርየ ክም ዘይድ
እግል ትግበእ ጅህድ ገብእ ሀለ።
እብ ደፋዩ ለገይስ ሽቅል ቱ ላኪን
ፍገሪት ትትረከብ ምኑ ህሌት።
ዮመቴ -“ኤረትርየ እብሊ
እንቱም
ትቡሉ
ለህሌኩም
ለትትወሰፍ ኢኮን፤ እብ ሰበተ
ልትበሀል ለዐለ አትራዛቅ ብዲቡ፡
ክእና ቱ፡ ክምሰልሁ ይዐለ…”
እተ ልትበሀል ዲበ ደረጀት ብዞሕ
ሀለ። ለቀደም 6 ሰነት ልግዕሮ
እቡ ለዐለው ከላስ ሐምለ እግል
ኒበል እንቀድር። እሊ ህዬ ክም
ሰልፋይ ዐውቴ ለልትረኤ ቱ።
ካልእመ፡ ሕነ እግል ንሽቄ ምስለን
ለእንቀድር ድወል ህለየ፡ ምስለን
እግል ንሽቄ ዕላቀት ዋድያም
ወአርደት እጥፍሓም ህሌነ።
እሊመ ለካልእ ፍገሪት ሰኔት ቱ።
ለበደለ እግል ልክለቆ ለወደወ
ጀርቤ፡ በሀለት ‘እለ እት ረአስኩም
ለህሌት ሸክወት ሰበት ፈሀምናሀ፡
እግል ራቀቦተ ጀላብ እግል ልስዴነ፡
መክተብ ናይ መፈውድየት
ሕቁቅ ኣደሚ ውቅል እንሰር ምን
እንከስ…’ ለትብል ፍክረትመ፡
እታሀ አቀለዐት - ከብቴ ለአለበ
ሰበት ዐለት ነከርናሀ።
እብ ዕእመት ዶል እንረኤ ህዬ፡
እት ለሔሰት ደረጀት ባጽሓም
ህሌነ እግል ኒበል እንቀድር።
እግል ለዐምጾ ለሐዙ፡ መኔዕ
እግል ኢልትረፈዕ አትራየሞቱ
ሀለ፡ ብዕድ ሐናካልመ ሀለ፡
ምናተ ሐበት እግል ሊደው ሰበት
ኢቀድሮ፡ እት ደረጀት ሰኔት
ባጽሓም ህሌነ።
ትተላሌ…
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ወፍድ ርያደት ሩስየ ኤረትርየ በጽሐ
ናይ ሰዳይት በራምጅ እቱ ሀድገ።
ምስል እሊ ለእት ዮም 14
ጁን ሰነት 2018 ለልትአንበት
እድንያይ ጅግረ ምስንዮት እግሉ
ዱሉይ ለህለ ጅግረ ኩረት እግር
ረአ። እተ ናይ ምልህዮት ትልህየ
ኩረት እግር ፍረቅ ኮሚሽን ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ፡ ወዛረት
ካርጅየት፡ ሰፋረት ሩስየ እት
ኤረትርየ ለመርከዘን ብዕዳት

ኤረትርየ ወሩስየ እት መጃል
ርያደት ለህሌት እግለን ሰዳይት
እግል ለዓብየ ለሰዴ አምሐበሮት
ገብአ።
መፈውድ
ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ
ተክሌ እብ መናሰበት መትሐዳር
ሩስየ ካስ ዐለም ሰነት 2018
ምስል ሰፊር ፈደሬሽን ሩስየ እት
ኤረትርየ አዚም ያረክሜዶቭ
ምስለ ምን ሩስየ ለመጸ ልኡክ
ርያደት እተ ወደዩ መቅሬሕ፡

ሩስየ እሊ ታሪካይ ላቱ ሐደስ
ርያደት እግል ትትሐደር ወድዩ
ለዐለት መዳላይ እብ ዐውቴ ሰበት
አትመመቱ አሰናይኩም እንዴ
ቤለ፡ ክልኤ ለዐድ ለዐለት እግለ
ሰዳይት እት መጃል ርያደት እት
መትሳዳይ ሰብ መቅደረት ርያደት
ወጠወሮት በራምጅ ርያደት እተ
ትወቀለት ደረጀት እግል ልትዐዴ
ለህለ መዳላይ እግለ ልኡክ ሸርሐ
እግሉ። ለወፍድ እንዴ መርሐ
ለመጸ
እሙር
መተልህያይ

ሰፋራት ለሻረከየ እቱ ዐለ።
እት ካቲመለ ጅግረ ለትዐወተ
ፍረቅ ምን እዴ መፈውድ
ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር
ዘመዴ ተክሌ፡ ስፈረእ ሰፋራት
ሩስየ፡ ምስር ወቻይነ ጀዋእዞም
ትከበተው።
ዕላቃት ዓመ ኮንፍደራልየት
ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ

ኩረት እግር ሩስየ ለዐለ ሚስተር
ዩሪ ማቱዩቭ እብ እንክሩ እት
ጠወሮት ርያደት ኤረትርየ እብ
ዓመት ወእት ጠውሮት ወራታት
ኩረት እግር ህዬ እብ ፍንቱይ
ክሉ ለልትሐዜ ሰዳይት እግል
ሊደው ወተጃርቦም እግል ለዐዱ
መዳሊቶም አከደው።
ለወፍድ እምበል እሊ ምስል
አንፋር
ለጅነት
ተንፊዝየት
ፈደሬሽን ኩረት እግር ኤረትርየ
እንዴ አምሐበረ ሕድ ለሸብህ

ሻምፕዮን ኩረት እግር መዲነት ደቀምሐሬ ተመ
እግል ሐድ ሰለስ ወሬሕ እት
መዲነት ደቀምሐሬ ገብእ ለዐለ
ጅግረ ሻምፕዮን ኩረት እግር

ለመዲነት ለሐልፈ አውካት እብ
ነያረት ተምመ።
እት መትመሚላ ጅግረ 1ይ

ዲቭዝዮን ለትዋጀሀ ፍረቅ ማይ
ወርቂ ወሀዳሙ ጎል እንዴ
ኢልኣቱ ምን ሜዳን ፈግሮ እት
ህለው፡ ፍረቅ አምሁር ወመጻሉመ

እግሎም እት መስሎ ትልህየ 0
እብ 0 አትመመወ። እብ አሳስ
እሊ ህዬ ለደዓም ጅግረ ሻምፕዮን
ለአነብት እት ህለ፡ ሌጠ ቅልብ
ለትሓወለ ፈሪቅ መጻሉ እት
14 ጅግራታት ሰበት ተዐወተ
ሻምፕዮንለ ጅግረ ገብአ።
እብ አሳስ እለ ፍገሪት እለ
ህዬ ፈሪቅ እዳረት ዳሕየት
መጻሉ ካስ ዓባይ፡ መዳልያት
ደሀብ ወ30,000 ነቅፈ ጃእዘት
ትከበተ። ፈሪቅ እዳረት አምሁር
ህዬ 2ይ እንዴ ፈግረ 25,000
ነቅፈ፡ ካስ ምግባይ ወመዳልያት
ፍደት ተሀየበ። 3ይት ደረጀት
እንዴ ጸብጠ ካስ ንኡሽ 20,000

ወራታት ርያደት ሜካናይዝ-74 ትሰርገለ
ክፈል ዴሽ ክቡድ ስላሕ 74
(ሜከናይዝ) ወድዩ ለዐለ ወራታት
ርያደት ኖስ እንዴ አትመመ እት
ወሬሕ ኦጎስት ለገብእ ጅግራታት
ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ፡ መቅደረት
መጃገረቱ እግል ልወቅል እት
ክፈል ዴሹ ወድዩ ለዐለ ጅግራታት
እተ ሐልፈ ቅሩብ ወክድ እት
ሜዳን ዓሸ ጎልጎል ለትዋጅሀ ፍረቅ
ኩረት እግር ህካኖ ፈርዕ ሎጀስቲክ
እግል ቴክኒክ ዓሸ ጎልጎል ለወከለ
ፈሪቅ አዶብሓ ዐለው።
እተ ቃይድ አርካን እዳረት
ሜከናይዝ
ሌቴናል
ኮሎኔል
ጎይትኦም
ተክሌ
ወብዕዳም

መሰጅዐት ለሐድረወ መናሰበት
ፈሪቅ ህካኖ እግል ፈሪቅ ቴክኒክ
ዓሸ ጎልጎል 1 እብ 0 እንዴ ቀልበዩ

ጅግራሁ አትመመ።
ፈሪቅ ህካኖ እት 40 ደቂቀትለ
ትልህየ እብ ረድ ፍዕል ህጁም
እንዴ ተላቱ መተልህያይለ ፈሪቅ
ናሆም ይውሃንስ እበ ሰጀለዩ ጎል
ቱ እግለ እት ሜዳኑ ወምግብ
መሰጅዒኑ ለዐለ ፈሪቅ አዶብሐ
እግል ልቅለብ ለቀድረ።
እሊ ጅግረ እሊ እግል 5ይ
ዶሉ ገብእ ለህለ እት ገብእ፡ ፈሪቅ
ሜከናይዝድ ላቱ ሰንጥቅ እግሉ
ለሰዱ መተልህየት እግል ሕርየት
ለአመመ ክምቱ ትወደሐ።
ድፈዕ ለወድዉ ወራታት
ስያሰት ወዓዳት ክም ተ ለሸርሐ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 24

ቃይድ አርካን እዳረት ሜከናይዝ74 ሌተናል ኮሎኔል ጎይትኦም
ተክሌ እት ክሉ አፍረዐትለ ዴሽ
ክም ልትሰርገል አፍሀመ።
ሌ/ኮ ጎይትኦም፡ ዮም ምነ
ሐልፈ ወክድ ለሔሰ መትዳላይ

ነቅፈ ወመዳልያት ነሐስ ለነስአ
ዐለ። እምበል እሊ መሃጅም
ፈሪቅ ማይ ወርቂ ዮውሃን ጨዓይ
ሀዳፍለ ደውሪ እንዴ ትበሀለ
ጃእዘት ነስእ እት ህለ፡ መደርብ
ፈሪቅ መጻሉ ኤርምያስ በርሄ ህዬ
ለሔሰ መደርብ ትሰመ።
እሊ ክእነ እት እንቱ እብ
መናሰበት 27ይት ሰነት ሕርየት
ገብእ ለዐለ ጅግረ ዐጀላት መዲነት
ደቀምሐሬ ተምም እት ሀለ፡ ናይ
1ይ ዲቭዝዮን ጅግረ ሜሮን
ቦክሬጽዮን፡ ኤፍሬም ሰለሙን
ወበረከት ተክኤ እብ ቀደም ትሌ
ምን 1ይ አስክ 3ይ ለፈግረው
ቶም።
ዋድያም ህሌነ፡ ክሉ ከፈፍል ዴሽነ
እተ ሀለ እቱ አካናት ለልትሐዜ
መዳላይ ዋዲ ህለ፡ እሊ ህዬ እትሊ
እተ መጽእ ህለ አውርሐት ለገብእ
ጅግራታት ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ
እንዴ ሻረክነ ፍገሪት ሰኔት እግል
ነአምጽእ ሰአየት ለልአወዴናቱ
ቤለ።

መሮኮ ካስ ዐለም 2026 እግል
ትትሐድር ትሰአለት

ጅግራታት ካስ ዐለም ሰነት 2026 እግል መትሐዳር ንየት ታመት ክም
በ ለሐበረት እት ቅብለት አፍሪቀ ለትትረከብ መሮኮ ናይ መትሐዳር በክት
ተሀየበየ ምንገብእ ለጅግረ ምስለ እት አሮበ ለገብእ መዳላይ ካስ ዐለም እግል
ተአትመጣውሩ ለልአተቅድረ መዳላይ እግል ቲዴ ክም ቱ ሻርሐት ህሌት።
ህተ እሊ ንቃሽ እሊ ተአቀርብ ለህሌት ምን ስፓንየ 14 ኪሎ ምትር ሌጠ
ራይመት ሰበት ትትረከብ ድወል አሮበ ክም አግደ ሴድየተ እግል ትትዐወት
ትትነፈዕ እበን ክም ህሌት ቱ ልትሸረሕ ለህለ።
እግል 5ይ ዶለ ለበክት እግል ትርከብ አትፋዝዖት ትወዴ ለህሌ መሮኮ፡
እግለ እንዴ ትሳደየ ለጅግረ እግል ለአዳልየ ለሐዝየ ለህለየ ከነደ ወአሜሪከ
መጃግረት ፍንቲት ትትከበተ ህሌት።
እበ ህሌት እግለን ብንየት ትሕትየት ለጅግረ እግል ልትሐደረ እት
መጃገረት ለህለየ 48 ደውለት ምነን ክም ትትዐወት ትሸሬሕ ለህሌት መሮኮ፡
እተ ግረ 2 ሳምን ለትገብእ ሂበት ክርን ድወል 200 አንፋር ፊፈ እግል
ትትሐደድቱ።
አርቡዕ 06 ጁን 2018

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ዐድ ከእብ ዐዱቱ

ምን ዳያሪ
ብሸራት ጽብሕ-ምድር
4/5 2018 አስመረ

= ከዋርዕ፡ ለትፈተ ናይ ዓዳት
ነብራቱ። እሊ ለምን ሸካኒ ዐጣል
አው አባግዕ ለልትሸቄ መረቅ
ገብእ እት ሀለ፡ እብ በኑ ሰትዉ
አው ባኒ ረጭቆ ዲቡ። ከዋርዕ
እግል ዐመሲ፡ አጀኒት ወረጡበት
ለቦም አንፋር ዝያድ ክሉ ክም
ነፍዖም ለአምኖ።
= እት ኮርየ “ሳናካጂ”
ለትትበሀል ጅንስ ነብረ ህሌት።
‘ሳናካጂ’
ለልትበሀል
ነብረ፡
ኦክቶቡስ (ምን ሔዋናት በሐር)
እንዴ ኢመይት እባሁ እት ሸሓን
ለሀይቡካቱ በህለትቱ ሐቆ እሊ
እብ ሰኒን ቀርጭ ወትበልዕ ምኑ።
“ብዮንዲጂ” ህዬ ምን አብዓበቀ
ለልትሸቄ ለትፈተ ጅንስ መረቅ
ገብእ እት ሀለ፡ እት ቻይነ፡
ቬትናም ወብዕድ ድወል ኣስየ፡
ስገ ወንዋያት ከብድ አራዊት
ብልዐት ልሙድቱ።
= ህንድ ሐቴ ምነ ሕቁቅ
አዋልድ አንሳት ለካይደ ድወል
ምንማተ፡ “ኻሲ” ለትትበሀል
ሐቴ ምን ቀባይል ህንድ ላኪን
እብ ድድ እሊ ኩሉ ተየልል
አምዕላይ
መንበሮሆም
እብ
አንሳት ለትዐመማቱ። ህቶም
እግል አዋልድ አንሳት ደረጀት
ዕባደት ባጽሓም እተን ቶም።
እተክምሰልሁመ አንሳት አተላላይ
ዘርእ ወድ አዳምተን ልብሎ።
እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ እትለ
ቀቢለት እለ ወለት ውልደት ክም
ህያብ ዐቢ ሰበት ልትነሰእ ዋልዴን
ወለት እግል ልውለዶ አው እግል
ለአልእሞ ልትባደሮ። እብ ቅባል
እሊ ሕጻን ዶል ወልዶ ለገብአት

መናሰበት ኢወዱኒ። ለሰበብ ህዬ፡
እትለ ቀቢለት ‘በደል ሕጻን
ውልደት ሽሉ ውልደት ትትፈደል’
ለልብል በሀል ሰበት ቦምቱ።
አዪ ጅነ እብ ስም እሙ ልሰሜ
ወማል እሙ ወርስ። እተ ቀቢለት
ውላድ ተብዕን እምበል ልባሶም
ወዐጀለት ብዕድ ዐፍሽ እግል
ልተውቦ ኢልትአጀዝ እግሎም።
ለልትሐረስ ግረህ ወአብያት ሰከን
ሰበት አለቦም ህዬ፡ ምስል እሞም
አው ሐዋቶም ነብሮ። እብሊ ህዬ፡
ለእሲቶም ለትቆልጡ እግሎም
መቅየስ እት ልጸበሮ ነብሮ።
ውላድ ተብዕን እት ጋራት ናይ
እስረቶም ወቀቢለቶም ረአዮም
እግል ለሀቦ ኢልትአጀዝ እግሎም።
ለለአትፈክር ሰብ ተብዕን ናይ እለ
ቀቢለት ለምን ቀደም አምኣት ስኒን
ለወርሰዉ ለመድ፡ ምን መስኡልየት
ወተዐብ ንጁዮም ክም ሀለ ሰበት
ለአምኖ፡ ምን ልቦም ክቡታሙ
እብ ግብአቶምቱ። እምበል እት
ገሃዊ ወብዕድ አካናት መትፋግዒ
ውዒል ወሊከ አንሶም አክበሮት
ብዕድ ለእቱ ልትሰአው ሽቅል
ወመስኡልያት አለቦም።
= ብርጣንዪን፡ እብ ሐሸሞት
ሪገት እሙራም ቶም። ወለ
ክልኦት ምኖም እት ሐቴ አካን
ዶል ልትራከቦ አወል ለመጸ
አውለውየት ልትሀየብ። እት አካን
መዋሰላት ልግበእ ወእት አካናት
ክድመት ለለሀይብ መአሰሳት፡
ሪገት እንዴ ኢትወዴ ሕልፈት
ክም ዔብ ትትነሰእ።
= እት ብርጣንየ ምልክየት
ጼወ-መልክ ላቱ ዐፍሽ እምበል

እጃዘት ተምተሞት፡ መምኑዕቱ።
እብሊ ሰበብ እሊቱ ህዬ፡ መጀልበት
ዓሰ እት ብርጣንየ ፡ “ሾርትኖቭ”
ለልትበሀል ዓሰ ክም ምልክየት
ዓይለት-መልክ
ለልትአመር
ወለእብ ቀለጥ ከለበዉ ምን ገብእ
እት ረአሰ መልክ ወጼዋሁ ለህሌት
እግሎም ሕሽመት እግል አርአዮት
እተ በሐር በሉሱ።
= እት ብሩር ስዑድየ፡ ለነብረ
አንሳት ገጸን፡ ወለ ምን ሰብአን
ወክሎም ውላድ ዐድን ሰበት
ገልብባሁ፡ እሞም አው ለገብአት
አዳሞም ፍላነት ግርምተ ሐቆ
ቤለቶም ገጸ እንዴ ኢልርኡ
ለሀድወን ወዲመ ገጸን እንዴ
ኢልርኡ ነብሮ ምስለን። እናስ
ገጽ እሲቱ፡ ህተ ቀደሙ ሞተት
ምንገብእ ሌጣ ቱ ለልርእዩ።
ለገብአት ወለት ህዬ ምን ዕምር
11 ወለዐል ሕጻን ገጸ ኢተአርእዩ።
እሊ ቃኑን እሊ እንዴ ኬደ ገጽ
እሲቱ እግል ልርኤ ለጀረበ እናስ
ህዬ፡ ክም ሓድገ ሰበት ልትነሰእ
ሐቀ እንዴ ሀበየ ሳርሐ።
= እት አጥራፍ ምፍጋር-ጸሓይ
ህንድ ለልትረከብ ቀባይል፡ ‘ሞት
ለሔሰት ምዕራፍ እት ሐያት ወድ
አዳም” ክምተ ሰበት ለአምኖ፡
አዳሞም ዶል መይት እብ ከባቢር
ወለውቀት ሳርሕዉ። ጅነ ዶል
ልትወለድ ላኪን እብ ጽራር
ወሐዘን ልትከቦቱ።
= እት ጀዚረት ኣንድማን፡
መብላት አስክ ካልእ ዶል ልትሀደየ፡
ሐንገለ ለሞተው አብእስተን እት
መሸንገለን እግል ልርፈዐ ለጀብር
ቃኑን ሀለ።

በሀል ላባም

“ሜዛን ወድ አዳም ምን ልትወለድ አስክ መይት፡ እበ እትለ ዐለም ለለአፈርዩ ቱ ለልትቀየስ።
ማሕሙድ ኣልዓቃድ
“ወቅት ካፊ አለብዬ ኢቲበል፡ ክሎም ለትዐወተው አንፋር ክእነ ክምሰሌከ 24 ሳዐት ሌጠ ዐለ እግሎም።”
ጃክሶን ብራውን
“ በደል እብ ሐሰት አዳም ተአፈሬሕ፡ አማን እንዴ ተሃጌከ ምን ረብሾም ለሐይስ።” ፓውሎ ኰሎ
“እት ቀደም ሓግል እብ ክሱስ ርዝቅከ ኢትትሃጌ ወእት ቀደም ሕሙም እብ ዓፍየትከ ኢትትመከሕ።
ጋንዲ
“ለኖስከ እግል ትዕቀቡ ለይቀደርከ ምስጢር፡ ብዕዳም እግል ልዕቆቡ እግልከ ኢትትጸበር።”
ኦፕራ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 24

ከፎ ትመዬኪ ዳያሪዬ፡ ሰኒ ፋርሕ ሰበት ህሌኮ ለገብአት ሐረከት
ጋሻይት ምንመ እወዴ ኢትጽበጢ ዲብዬ። እግል ሚ ፈርሐት እግል ኖሰ
ሰከር ሰበትተ። ለለአትፈክር ላኪን ፈርሐት ወሸቀላት ዲብ ገሌ ሓጃት
ልትማሰለ እብ ግብአተንቱ። ፍጠን ከትሃጌ ትበይ? አማንኪቱ፡ ፈጥን ሰኒ
ቱ ላኪን፡ ቃፍል ወፋጥን ሚቱ ፈርጉ ወቅያሱ አኪደት ሰበት አለብዬ
ብዞሕ እግል እትሃጌ ይሐዜ ወምንመ ሐዜ ይእቀድር። ዲብ ሐቴ ሓጀት
ላኪን አኪደት ክም ብዬ እትዘነን። አነ ክም አዳም ፈርሐት ወሸቀላት እት
ተጃርብ ሐያቼ ርኤክወን፡ አዳወርክወን ወእብ ክሉ እንክረን ባለስክወን፡
እብ ብዞሕ ሓጃት ትማሰለየ ዲብዬ። ምን ማሌ ሓለትቼ ከፎ ክም ዐለት
ወለህ ምንዬ ወለዐልመ እንቲ ተአሚረ። እግልሚ፡ እብ ተፋሲለ ወእት ዶለ
እት አግጸትኪ ውቁር ሰበት ህለ። ለምን ክሉ ልብዬ እፈትየ በዐል ሻምዬ
ሰበት ትባረደት ምንዬ ስካብ አምዕል በዲሩ ይዐለ እግልዬ ወስካብ ላሊ
ሸቀላተ አብዴቱ ምንዬ። ሐዩ በዐል ሻምዬ ሌጠ ኢኮን፡ ሐዩ፡ ሜልካይት
ሐያቼ፡ ለዘት ሀለዮቼ፡ ሀደፍ ነቢርዬ፡ ዒን እንሳንየቼ፡ ቆሪነ ረሐመትቼ ፡
መፍትሕ ሽዑርዬ፡ ናይ መንፈስ ወስገ መልህየትቼ. . . ተ። ዳያሪዬ ገበይ
አሪምኮ ብኪ። አማንተ፡ ሓዩ ዶል እፈቅድ ክሉ መዋሲር አፍካርዬ ምስል
ሰበት ልትፈተሕ፡ ለብዕድ ሽዑርዬ እበ ውሒዙ ገርብ። ከእብ ሽቃለ ስካብ
ባዲ ምንዬ ምንመ ዐለ፡ ጽብሕ ምድር ናይለ ክሉ አያም ትም ብህልቱ
ለዐለት ለትወክል ከበር ለትወዴ ርሳለት ከም ነድአት ዲብዬ እት ፈንታዚ
ሀዋይል ፈርሐት አቴኮ። ፈርሐት ክም ስሜተ ፈርሐት ምንማተ፡ እግል
ትቅደረ ሒል ወደቅብ ትጠልብ። ላኪን ለእብ ሀማት ሽቱት ዐለ ስካብዬ
እብ ፈርሐርመ ምርኤከ አሰሩ ገብአ። ትርሃን ክሉ ሐቴቱ ምናተ፡ ትርሃን
ፈርሐት ምን ለሐምቅመ እት ገንሕ ክም ትትሐለም ወዴከ። ትርሃን
ሽቃል ላኪን ሽውየ ክቡድ ቱ። ከፈርሐት ወሽቃል እብ ክእነ ለመስል
ሓጃት ልትማሰሎ። ለርሳለት ሚትብል ዐለት ትበይ? ወላሂ ምስጢርቱ
ላኪን ምስጢርዬ እግልኪ ምስጢር ሰበት ኢኮን እግል አስእለኪቱ።
“ሃይ፡ ሐቢቢ ዮም እት ፈስል እስታዝ እንግሊዝነ፡ ሻም ሚክም ቱ
ክተቦ ወናቅሾ ብህልነ ዐለ። አዳም እግል ሻም እብ ብዞሕ ከልማት
ወአውሳፍ እግል ልሽርሑ ጀረበ። ሰሩ ሐምስ ገጽ ከትበ ወሰሩ ዐስር፡
አነ ላኪን እምበል ተዐብ፡ እብ ክልኤ ከልመት ሸርሐክዉ። ሻም ሐያት
ቱ ወሐያቼ moዳ ሰበትቱ እግልዬ ሻም በሀለት moዳቱ፡ እቤ። እብ
አማን ህዬ ሻም እንታቱ ሐያቲ! አነ እግል ዲመ ናይከ አነ፡ እንታመ ናዬ
ግበእ እግልሚ፡ ናይ ሐያት ስታትዬ ሰበት እንተ። I love u for ever!
Ciao..” ትብል ዐለት። አሃ ደያሪዬ አፎ ትም ትበይ ለሜዛንለ ከልማት
ከብደ ዲብኪ ወለሚ?
ሐዩ ክም ትፈቴኒ ቀደም ገሌ አሸሁር እስእልትቼ ምንማተ፡ እተለ
ሐልፈት ሳምን ላኪን ሽውየ ባርደት ምንዬ ሰበት ዐለትቱ። እሊ ላኪን
ናዬ ወግም ዐለ እንዲኢኮን ሀተ እብ ሚ ባርደት ክም ዐለት ኖሰ ደልዩ።
ዳያሪዬ፡ አነ እትለ እዲነ ምን ሐቴ አካን አኪደት ብዬ፡ ሀተ ህዬ እግል ሐዩ
ክም እፈትየ ሌጣ ተ። አዜ ዳያሪዬ አስክ እት ሐዩ በሊስ እከትብ ዓርፊ።
ኣ. .ተለፉንዬ ተአድሄ ህሌት፡ አሃ ሙነብህ ቱ ምድር ለዶል ሳዐት 6፡00
አስቦሕ ገብአ። አማንተ ሰከር ፈርሐት ሐቴ ኢለርኤ።
Moደ

ጠቢዐትቼ
ዕንታትቼ ቅሙጭ ወደሚርዬ ፋዝዕ
በራዬ ሰኒ ወጅዋዬ ጻልዕ
አስክ ሚዶል ላኪን እት ሐብዕ
እት እትበለዕ መስለኒ ዐለ እበልዕ
ወእት እመስል መስለኒ ዐለ እጠርዕ
አፍ ጸቢብ ወከብድ ረሓብ ክምለ ልትበሀል
ለይእቅድሩ እግል ሚ እትሐመል
ወእንዴ እርኤ እግልሚ እትሀመል
ወእግልሚ ነብር እግል ይእትበሀል
በሀል ክም ለሐልፍ እንዴ አምር
እግል ሕርየት ብዕዳም እግልሚ ሕርየትቼ ሓርር
ወእብ ዐውልዬ እግል ብዕዳም አነብር ?
ምንኮርተ እለ! ከራይ ዕሽር አድግ ለሀልለ
ለእብ ላባም እት አምሳል ትበሀለ
ዮም እብ ፍዕል ዲብዬ ለሐስል ሀለ
ምን ዮም ጠቢዐት እግል እቀይር ብስምለ
አርቡዕ 06 ጁን 2018
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