ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ሕማማት እግል ሀወኖት ፍገሪት ለቡ ወቀይ ትሸቀ
እብ ደረጀት ወጠን ዲብ መጃል
ዓፍየት
ለትሰጀለ
ዐውቴታት
መርሀዮ እግል ለሀሌ ኣሉ
ለትመቅረሐ ጸገም ሰብ መቅደረት
ዓፍየት ወጀሃት ሕኩመት እግል
ሊዚድ ወዚረት ኦኣፍየት አሚነ
ኑርሕሴን ዲብ አቅሊም ግብለት
ዲብለ ገብአ እጅትመዕ ጌማም
ትላኬት።
ዲብለ ዲብ ዮም 2 ፌብራይር
ዲብ መዲነት መንደፈረ ለገብአ
እጅትመዕ፡ ዲብለ ሐልፈ ስኒን
ዛህረት ሕማማት እግል ሀወኖት
እብ ዓመት፡ ለለዐዴ ሕማማት ኤች
ኣይ ቪ/ኤይድስ፡ ጥጋዕ ወቲቢ
ህዬ እብ ፍንቱይ እግል ራቀቦት
ክምሰልሁመ ቅያስ ሞት እም ወጅነ
ዲብለ ደሀረት ደረጀት እግል ክርየት
ለትከደመ ወቀይ ለለአትናይት
ፍገሪት ክምሰል ትረከበት ምኑ

ለአሸረት ወዚረት አሚነ፡ እግል
እለ ፍገሪት እለ እግል አድመኖት
ወአትሓያስ ዝያደት ወቀይ ክምሰል
ጠልብ አፍሀመት።
መትመዳድ
መአሰሳት
ዓፍየት እብ ኑዕየት ወመቅደረት፡
ክምሰልሁመ
ወጀዶት
ደወ
ወመቅደረት አዳም ክምሰል ዘይድ
ወለዐቤ እግል ልግበእ ለትሰርገለ
ወራታትመ ፍገሪት ሰኔት ክምሰል
ዐለት እሉ ለሐበረት ወዚረት አሚነ፡
መቅደረት ክድመት ዓፍየት እብ
ዓመት እግል ወቀሎት ናይ ሐምስ
ሰነት ስታቲብ ሽቅል እንዴ ፈግረ
እብ ፍዕል ልትከደም እቱ ክምሰል
ህለ ሸርሐት።
መስኡል
ፈሬዕ
ውዛረት
ዓፍየት አቅሊም ግብለት አሰይድ
የማኔ ሀይሌ ዲብለ ቀደመዩ
ተቅሪር ፈድል ለትመቅረሐ ጸገም

መአሰሳት ዓፍየት መጅተመዕ
ወዛህረት ሕማም ጥጋዕ ምስል ናይ
ሰነት 2016 ልትመጣወር እት
ህለ እብ 55 ምእታይት ክምሰል

ነቅሰ፡ ሐዲስ መትጸባጥ ኤች ኣይ
ቪ ዲብለ ደሀረት ደረጀት ክምሰል
ትከረ ሐበረ።
አሰይድ የማኔ ምን ሔዋን

ዲብ አዳም ለለዐዴ ሕማማት
ክምሰልሁመ ለኢለዐዴ ሕማማት
መትአያስ ለለትሐዝዩ ክምቱ እንዴ
ሐበረ ፋዝዐት መሻረከት መዐየ
እግል ቲዚድ ትፋነ።

ምግብ፡ ዲብ ሀወኖት ለለአዜ ለመድ ለልትሐመድ ወራታት ልሰርገል
መ.ወ.አ.አ.ኤ አቅሊም ምግብ
ዲብ ሀወኖት ለመድ እኩይ እብ
ዓመት ዲብ ክሽቦ አንሳት ወህዳይ
ተሐት ዕምር ህዬ እብ ፍንቱይ
ለልትሐመድ ወራታት ክምሰል
ትሰርገለ፡ ዲብ ዮም 2 ፌብራይር
ዲብለ ወደዩ እጅትመዕ ሐበረ።
ርኢሰት ፍሬዕ ናይለ መሕበር
አሰይድ አለም በላይ፡ ደዓም ዲብ
መሕበራይ፡ እቅትሳድያይ፡ ስያስያይ፡
እዳርያይ ወዓፍየት ዲብለ ሰርገለ
ወራታት ወፍገሪቱ ተውዴሕ
ሐቆለ ሀበት፡ ክሉ መሻረከት
አዋልድ አንሳት፡ ዲብ እለ ሰነት
እለ እበትወቀለት እግል ትተላሌ
ክምሰል ወጅብ አፍሀመት።
ዲብለ
ገብአ
ሕርያናት

ቅሮረ፡ መዳርስ ስብክ ወስግም ልትከሰት
እት ምዴርየት ቅሮረ፡ ዲብ
መናበረት ስብክ ወስግም ለህለው
መዋጥኒን ክድመት ለለሀይበ
መዳርስ ትከሰተየ።
ለምስል ሒን ስብክ ወስግም
ለገይሰ መዳርስ፡ ምን ወርሕ
ዩንዮ አስክ ወርሕ ዩናይር
ለለአደርሰ
መዳርስ፡
እግል
ብዝሓም ምን ከደማት ተዐሊም
ሕሩማም ለጸንሐው አጀኒት
በክት ካስት ክም ህለ፡ መስኡል
መዳርስ ምዴርየት ቅሮረ አሰይድ
መሐመድ እድሪስ መሐመድዐሊ ሐበረ።
እተ ምዴርየት፡ እት 11
እዳራት ደዋይሕ ፡ 3 ረውደት፡
7 መአንብታይት፡ 3 ምግባይት
ደረጀት፡ ሐቴ ናይ ክልኣይት
ደረጀት ወ18 መራክዝ ምህሮ
እግል ዐባዪ ከም ህለየ እንዴ

ሐበረ አሰይድ መሐመድ እድሪስ፡
እትለን
መአሰሳት
ተዐሊም
ለህሌት መሻረከት ለተአትናይት
ክም ተ ሸርሐ።
መሻረከት አንሳት እበ ከስስ
ህዬ፡ እት መአንብታይት 47
ምእታይት፡ ዲብ
ምግባይት

ደረጀት 43 ምእታይት፡ ዲብ
ካልኣይት ደረጀት ህዬ
32
ምእታይት ከም ተ እንዴ ሐበረ፡
ለህሌት መሻረከት ዲብ ዐግሎ
ተዐሊም እብ ዓመት እግል ትዕቤ
እብ ሙደርሲን ወልጅነት ዋልዴን
ጅህድ ገብእ ክም ሀለ አፍሀመ።
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መስኡሊን ወመመቅረሐት ሽቅል፡
ተውኪለት አንሳት ድሁር ክምሰል
ዐለ እንዴ አሸረት፡ አዋልድ አንሳት፡
ለልትሀየበን በክት እንዴ ትነፈዐየ፡
መሻረከተን ዲብ ስያስያይ መጃላት
እግል ለወቅለ ትፋኔት።
ምሽተርከት፡ ምህሮ ቃኑን
እበትወቀለት እግል ልትከደም
እቱ፡ ዲብ ማርሒት መሕበር
እግል ሻባት አንሳት ፋዬሕ በክት
እግል ልትሀየብ በርናምጅ ሰልፈት
ወተድቢር እበትወቀለት እግል
ልትከደም እቱ ለልብል ረአይ
አቅረበየ።
ዲብ አቅሊም ምግብ፡ ዲብ
1016 መጃሜዕ ለትከምከመየ 75
አልፍ አንፋር መሕበር ህለ።

መዳሊት እሕትፋል ዝክረት
ዐመልየት ፈንቅል ተምም
ዝክረት 28 ሰነት ዐመልየት ፈንቅል “ፈንቅል ብሸራት ሕርየት” እበ
ትብል ስቅራት ምን ዮም 9 አስክ 11 ፌርባርይ እብ ነያረት እግል ዐየዶት
እብ መዳሊት ወመሻረከት መዐየ ገብእ ለአስመነ መዳሊት ክምሰል ተ’መ
ርኢስ መዳልያይት ልጅነት ዓያድ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
አሰይድ ሐጂ ስራጅ ሸርሐ።
አሰይድ ሐጂ፡ ለእሕትፋል - እግለ ቀደም 28 ሰነት ለገብአት ዐመልየት
ፈንቅል እበ ተርኤ ገበይ እግል ዐየዶቱ፡ ለትከወነየ 7 ልጅነት ክል ምነን
ዶረን ሐቆለ ሰርገለየ፡ መዲነት ባጽዕ ጋሸ እግል ትትከበት ዱሊት ክምሰል
ህሌት ሐበረ። እግል ሰለስ አምዕል ለለአተላሌ እሕትፋል እግል አግመሎት፡
ዳሳት መዐየ፡ ወራታት ርያደት፡ ናይ ሸዐብ ወዕስክርየት አሴራር፡ ባዛር፡
ወራታት ፈን ወበራምጅ ዓዳት ለሸምል 14 በራምጅ ዱሉይ ክምሰል ህለ
ህዬ ሸርሐ።
እምበል እሊ፡ ዲብ ክድመት ማይ መዋሰላት፡ ከህረበት ክምሰልሁመ
መአሰሳት ሃይበት ክድመት ካፊ መዳሊት ጋብእ ክምሰል ህለ ለሐበረ
አሰይድ ስራጅ እግለ ዐለ ክድመት መዋሰላት እግል ወቀሎት፡ ዲብ ቀበት
ባጽዕ ወድዋራተ አውቶቡሳት መዳይን ርቱባት ክምሰል ህለየ ምን ብዕድ
ድዋራት ዐድነ እግለ መጸኦ ቤጽሐት አውለውየት እንዴ ተሀየበት እብ
ሳፍየት ገበይ እግል አትገዐዞቶም ምስል መዋሰላት ምድር ወሸሪከት
ሐራት መፋሀመት ክምሰል ገብአት ወደሐ።
ገጽ

ምግብ፡ እስብዳልየት ዕዳገ ሐሙስ አትሳናይ ገብአ እግለ
አሳሲ
አትሳናይ
ብንየት
ትሕትየት ለገብአ እግለ እስብዳልየት
ዕዳገ ሐሙስ ለለአትሐዜ ኣላት
እንዴ ረትዐ እግለ፡ ከደማተ እንዴ
አፍይሐት እት ራዐዮት ዓፍየት
እማት ወአጀኒት መትሐሳር እንዴ
ሀበት ትከድም ክም ህሌት ሙዲርለ
እስብዳልየት ዶክተር ክፍለየሱስ
ተድለ እግል ኤሪነ ሐበረ።
እተ እስብዳልየት ከደማት
መታብዐት ቀደም ወግረ ወሊድ፡
አድመኖት ዓፍየት ገሮብ ወሊድ፡
ፍድኢት
አጀኒት፡
ከደማት
መዐመል፡ ሕክምነ አንያብ ወብዕድ
ከም ልትሀየብ እንዴ ሐበረ ዶክተር
ክፍለየሱስ፡ ዲበ መጽእ ወቅት
ቅሩብ እግል ተአንብት ሰአየት
ለትገብእ እተ ዐመልየት ዐመሲመ
ዱሊት ክም ህሌት ሐበረ።
እት
እስብዳልየት
ዐዳገ
ሐሙስ መስኡለት ቅስም ውላደት
ሲስተር ዙፋን ዘርኣብሩክ እብ
ጀሀተ፡ ብዝሔለ እተ እስብዳልየት
ዲብ መጽአ መታብዐት ለወድየ
ወለወልደ እማት ምን ወክድ እት
ወክድ፡ ዲብ ለዐቤ መጽእ ከም
ሀለ እንዴ ሐበረት፡ ዲብ ሰነት

2017 ዝያድ ክልኤ አልፍ እማት
ክድመት ውላደት ከም ረክበየ
አፍሀመት።
ለእስብዳልየት ማዕየ፡ ምነ
አቅሊም፡ ወብዕድ አቃሊም እግለ
መጽኦ ክድመት ከም ተሀይብ

ፈርሔን፡ አስክ ዐዶም ለተአቴ ገበይ ለአሰኑ
ስካን እዳረት ደዋይሕ ፈርሒን- ምዴርየት ሐመልማሎ፡ ምን ድጌምራድ አስክ ዐዶም ለተኣቴ 8 ኪሎምትር ለሪመ ገበይ ረድምየት እብ
ኬወ አስነው።
እበ ትሰርገለ ሽቅል፡ ስካን ደገጊት ድጌ-ምራድ፡ በስግዲረ፡ ፈርሔን
ወጅንገርድባ ዲብ መዋሰላት ለዐለ እግሎም መሐገዝ ከም ቀለ፡ ወኪል
ኤሪነ ሐበረ።
ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ ዐሊ ማሕሙድ ለሽቅል ሐቆለ ገንሐ፡
መባደረት ስካንለ ባካት እንዴ ሐመደ፡ መትከምካም ደገጊት እግል
ልትመም ለትሰዴ ሐብሬ እሕሳእያት እግል ትጀማዕ ወወራታት ሕፍዘት
ማይ ወትርበት እግል ለአተላሌ አትፋቀደ።
መመቅረሐትለ ኬወ እተ ሀበወ ሐብሬ፡ ለሐድ ክልኦት ወርሕ ወሰር
ለነስአት ወራት፡ ዝያድ ኦሮት ሚልዮን ነቅፈ ለልትዋገም ተካሊፍ ክም
ገብአ እግለ እንዴ ሐበረው፡ ሸዐብ ለአርአዩ መትዓዋን ሐመደው።
መስኡል እዳረት ደዋይሕ ፈርሔን አሰይድ ስዒድ መሐመድ-አሕመድ
እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ እዳረት ደዋይሖም ከደማት ማይ፡ ክልኤ
መደረሰት አወላይት ደረጀት፡ ወመርከዝ አብደዮት ቅዌት ከም ብእተ
እንዴ ሐበረ፡ ምስል መትሸቃይለ ገበይ፡ ለተርፈ ከደማት እግል ልትመም
እግሎም ሰአየቱ ሸርሐ።
እዳረት ደዋይሕ ፈርሔን፡ ምን መዲነት ከረን ዲብ እንክር ቅብለት
ምፍጋር ጽሓይ 18 ኪሎምትር ራይመት ተ።

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

እንዴ ሐብረት መስኡለት ፈሐስ
ነርስ ሩት በላይ፡ ብዝሔ ሸዐብ ለቡ
ወእግል መዋሰላት ውጡይ ላቱ
ድዋራት እቱ ሰበት ህሌት አህምየተ
ዐባይ ክም ተ ወድሐት።
መትነፍዐት እብ ጀሀተን፡

ሕኩመት ምን ቅሩብ እበ አዳሌቱ
እግለን ከደማት ዓፍየተን ወዓፍየት
ውላደን እድሙናት ክም ህለየ
አፍሀመየ።
23 ቁረፍ እግል ክድመት
ውላደት ለገብእ 30 ዐረትት ለበ

እስዳልየት ዐዳገ ሐሙስ፡ እብ
ሐድ 17 ሚልዮን ነቅፈ ሐቆለ
ገብአ እግለ አትሳናይት፡ ዲብ
ዮም 2 ዲሰምበር 2017 እንዴ
ትድሐረት ክድመት ከም አንበተት
ልትአመር።

ግንደዕ፡ በራምጅ ዐማር ለከስስ እጅትመዕ ገብእ
እት ምዴርየት ግንደዕ፡ እት
ሰነት 2017 ለትሰርገለ በራምጅ
ዐማር፡ እብ መዓወነት ሸዐብ
ወለከስሰን ጅሃት ዕዉት ከም ዐለ፡
ሙዲርለ ምዴርየት አሰይድ ዑመር
ያሕየ ሓጅ፡ ምስል መስኡሊን
እዳራት ደዋይሕ፡ አንፋር መጅልስ
ወመስኡሊን መካትብ ውዛራት ዲበ
ወደዩ ልቃእ ሸርሐ።
አሰይድ ዑመር ዲበ ሀበዩ
ተውድሕ፡
ሽቅየት
አክረት
ወአሽርዐት፡ ሽቅየት ወአስነዮት
ከዛናት ማይ፡ ሰዳይት ዓይላት
ሹሀደ፡ ራቀቦት ሕማም ጥጋዕ፡
ወብዕድ፡ ምነ አውለውየት እንዴ
ትሀየበ ለትከደመ እቱ ክምቱ እንዴ

ሐበረ፡ ፍገሪት ሰኔት ከም ትረከበት
ምኑ አፍሀመ።
እት ሰነት 2018 ለበርናምጅ
እበ ፈይሐት ገበይ እግል ለአተላሌ
ክምቱ እንዴ ሐበረ አሰይድ ዑመር፡
አፍየሖት በርናምጅ ምህሮ እግል
ዐባዪ፡ አትመሞት ዲብ እዳራት
ደዋይሕ ሖጺት ወዐንደል ልትሸቀየ
ለህለየ መዳርስ፡ አድመኖት ከደማት
ማይ ወከህርበት መዲነት ግንዳዕ፡
ሽቅየት ከዛናት ሐን አርድ ዲብ
እዳራት ደዋይሕ ምሓባር፡ ነፋሲት፡
ሖጺት ወደንጎሎ ልዓል ለከምክም
በራምጅ፡ እብ መሻረከት ማዕየ
ዛይደት እግል ልሰርገል ኢቱን
ምነ ሀለ ክምቱ ሸርሐ።

መመቅረሓይ ሽቅል ምዴርየት
ግንዳዕ አሰይድ እዮብ ተስፈምካኤል
እብ ጀሀቱ፡ ለዲበ ሐልፈት ሰነት
ለትሰጀለት ፍገሪት ዲብ ሕፍዘት
ወአድመኖት አተላላየ፡
ዶር
መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ ወስካን
እግል ልዕቤ አትፋቀደ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ከጥ ማይ ደንገሎ ለዓል ወደማስ
መትሐሳር እግል ልትሀየቡ፡ ዲብ
ድዋራት ሕዛዕ ሕሩም ለሀለው
ስካን አካናት ርዕዮ እግል ልትፈንቴ፡
ምን ወአስክ
ግንደዕ- አስመረ
ለልትሐረከ አተቡሳት ሐራት እግል
ልትወሰከ ለልብል ወብዕድ አራእ
ቀደመው።

ድባርወ፡ ቃኑን ለከስስ እጅትመዕ ገብአ
እት
ድባርወ፡
መስኡሊን
አፍረዐት ውዛራት፡ መስኡሊን
እዳራት ደዋይሕ፡ ልጃን ደገጊት፡
ወስካን መዲነት ድባርወ ለሻረከው
እቱ፡ ዲብ ቃኑን ለቦም ቱ ፈሀም
እግል ልዕቤ ለሰዴ ሰሚናር
ተሀየበ።
እት ዲብ ዮም 1 ፌብራይር
ለገብአ ሰሚናር፡ መስኡል ዳፍዖት
ጀራይም ፖሊስ አቅሊም ግብለት
ሜጀር ወልዱ ዘወልዲ፡ ፈሀም
ሙጅተማዕ ዲብ ቃኑን ዓበዮት፡
ዲብ ዳፍዖት ወሀወኖት ጀራይም
ወዐገብ ዶር ዐቢ ክም ቡ
አፍሀመ።
እት ሰነት 2017 እት አቅሊም
ግብለት ለጀረ ጀራይም፡ እበ
ከስስ እብ ዓላብ ለትተለ ተቅሪር
ለቀደመ ሜጀር ወልዱ፡ መብዝሑ
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እብ ሸባባት ከም ጀሬ ዋልዴን
ህዬ አጀኒቶም እብ ዋጅብ እግል
ልታብዖ ወልሰይሖ አትፋቀደ።
ብቆት ትራፊክ እበ ከስስ፡
መብዝሖም እብ ሀመሌ ሰዋጌን
ወአገር
እተ-ክምሰልሁመ
ኢሐሸሞት ቃኑን ትራፊክ ለጀረ
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ዲብ ሰነት
2017 እብ ደረጀት አቅሊም ናይ
141 ሚልዮን ነቅፈ ከሳር ከም
ጀሬት አብርሀ።
መስኡል ፖሊስ ምዴርየት
ድባርወ ተለንቴ ሀይሌ ሃብቴ እብ
ጀሀቱ፡ እብ ደረጀት ምዴርየት
ብዙሕ ለለአስፍ ዛህራት ጀራይም
ከም ኢትሰጀለ፡ እብ ብቆት ትራፊክ
ላኪን 17 ነፈር ክቡድ ወቀሊል
ጅራሕ ክም ገብአ እቶም ወሐድ
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2 ሚልዮን ነቅፈ ለትትዋገም ከሳር
ከም ጀሬት ወድሐ።
እት ካቲማለ ሰሚናር፡ ሙዲር
ምዴርየት
ድባርወ
አሰይድ
ፍረወንጌል ተክለሀይማኖት እተ
አስምዐየ ከሊመት፡ ሸዐብ ዲብ
ፍድሐት
ምጅርሚን
ምስል
ፖሊስ ማዕየ ወመራክዝ ፖሊስ
እዳራት ደዋይሕ እግል ልትዓወን
አትፋቀደ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
እግል ደረሰ ናይ ተራፊክ ተእሂል
እግል ልትሀየብ፡ ጀራይም ለወዱ
ለትደአርስ
ምስዳር
ትርድት
እግል ትትነሳእ እቶም፡ ሸባባት
ለልትለወቆ
ወዕልም
ለከስቦ
እቱ መራክዝ መትሐሳር ዐቢ
እግል ልትሀየቡ ለልብል አራእ
ቀደመው።
ገጽ

2

ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
2ይ ክፋል
ብእሳመ ሰመዐን ጸንሐ። “የሀይ
እሲት ለወለት ላመ ሐሊመ ካፍየተ
ዐለት፡ አዜ ህዬ ላዝምቱ ሐቆ ትበይ
ኖስኪ ኢቲሙቲ እኪ፡ ሻፌት በላሀ
በደል ሳሬት።” እሊ ወክድ እሊ
ሳሬት ፋርሐት እት እንተ “አይወ
አብ ዓሸ፡ ሻፌት ቦለ ከስመወ
እንድኢኮን ሳሬትዲ በዐልተ ሓድረት
ምስልኩም ኢኮን ህሌት” ሕርያነ
ህቱ ክምሰልቱ አትአከደት እግሉ።
ወእብለ ሐሊመ ስሜት ክርሰ ሻፌት
ገብአት። አቦታመ ሳሬት ምነ ስሜተ
ሰበት ትናዘለው እግለ አርወሐተ
እንዴ አትሃደአት እግል ትትሃጀክ
አምበተት።
ጬዋይት ላኪን ቀደም እለ
ምን ሐማተ ሳምዐቱ ለኢተአምር
በሊስ ሰበት ሰምዐት ንየተ ሐጭረት
ምነ ወሰኒ አተግደዐት። ሐሬ ህዬ
ሐማተ ቅርብ እንዴ ትቤ ክምሰል
ትገሴት ጀፈረ፡ “አነ ሐልቶ ዮም
ዐፊ ምንዬ፡ ሞት ስሬዕ ወውንዓት
በ መስለኒ ይዐለ። አዜ ህዬ አሰናይ
እሊመ ኣመርኩዉ። ሐቆ እንዋኔዕ
ምነ ወእንሰሬዕ” ለትብል እብ ህግየ
ቅጹብ ዐፎ ጠልበት ምነ።
አብዓሸ ሳልሕ ላቱ ምን
መትወላድ ወለቱ ሻፌት ገጹ
ወአደቡ ወእብ ፍንቱይ በዐል ጼዋሁ
ጬዋይት መሰምስ ሰበት ለሐዜ እተ
ዐለ፡ እሊ አዋይን እሊ እንዴ ትንፈዐ
ህቱመ ቅብላት እሲቱ እንዴ በጥረ
ህቱመ ለዲብ ደሚሩ ዐለ አከይድስ
እግል ለአተንፍስ አስተብደ። እብሊ
አስባብ እሊ ህዬ ላመ እግለን ዋልድ
ዐለ አዌልዳቱ ትልህየ ወደአል
ወአጠዐሚቶ ከልአየን።
ጬዋይትመ ለናይ ብእሰ አከይ
መቅርሕ ሰኒ ሓረቀየ ወአንየተ
አጽበጠየ። ሰበቡ ለእብ እዴሀ ኢኮን
ወእብ እዴሁ እብ ሚ ሰበብቱ ብእሰ
ለአትዐግበ ለህለ ኢተአመረ እግለ።
ወአክለ እት ልትናወክ አከይ ገጽ
እት ወዴ ረኤቱ፡ “የሀው እለ እድንየ
ብዙሕ ትርኤ እተ ወትሰሜዕ፡
ላመ እሉ አመንከ ከይነከ ወላመ
እሉ ፈቴከ ለአቤከ” ዲብ ትብል
አስተንተነት ወትረበበት።
አብዓሸ ሳልሕ ላኪን እምበል
ጭዊት
ወግምጪት
ባርሀት
ወዋድሐት ሰአነት እት ክሉ
አሽቃሉ። ክሉክሉ ዐዪር እት ቤቱ
ወዐሪግ ዲብ አርቀይ ሐላሉ ምን
ለአዝም ምኑ ወቅት ጌሰ ወመጽአ።
አዌልዳቱ አቡሀን እት ሽፍር እት
እንቱ እምበል ጤሳይ ወመስሕቃይ
ንየተን እት ተሐጭር ወገኖበተን
እት ትትረበብ ጌሰት።
አደሐ ጬዋይት ወሐማተ
እት ልትሃጀከ፡ ሐማተ ምን ወልደ
ሸክ ሰበት ዐለ እግለ፡ “ስምዒ እም
ዓሸ?” እት ትብል ሰኣል ወጀሀት
እተ። “አሀ ሐልቶ” ትቤ ጬዋይት
ሰኣል ሳሬት እግል ትስመዕ፡ እለን
አዌልዳትኩም ዲብ በለዐ ወሰትየ
ክእነ ሃለይ ገብአየ ሃለይ ግብኦ፡
ፍጡማትመ እት እንተን ክምሰል እሊ
ጋብኣት ኢኮን። አዜ ህዬ ሚ ገደር
መጽኤኩም?” እት ትብል ሰኣል
ደሐን ይህሌኩም ትሰአለተ።

ስርበብ ሳርዳይት *******
*******
ጬዋይትመ ገድም ክሉ እት
ለእብ እዴሁ ነስአ ወካፈለ እምበል
ሸቀላት ህዬ ዶል ቀንጽ
ከብደ እት እንቱ፡ “ገድም አናዲ
ኮንዶእ ወልኩም ኢትሰአልኩም፡ አነ
ወአዋልጄ ሰብ ዐገቡ ሕነ መስለኒ፡”
እት ትብል እትሕጭር እንዴ አበለት
በልሰት እተ።
ሳሬት እትሊ ወቀት እሊ እግለ
እት ረአሰ ዐለት እዴ ጬዋይት እንዴ
ጸብጠት “ሐሰብኪ ህሌኮ ለአማን
እግል ተስእሊኒ፡ እሊ መሸዕ እሊ ምነ
አምዕል ለእለ ወለቱ ሻፌት ትወለደት
ገጹ ፍሱስ ርእየቱ ይአምር። አነ ህዬ
እቼቱ ለቀጽቡ መስለኒ ዐለ። አዜ
ህዬ ዲብኪ ለተአትቀጽቡ ሚ ህሌት
እግሉ?” እት ትብል ሻፍግ ሰኣል
እንዴ ትሰአለተ ሻፍግ በሊስ እግል
ተሀበ ታኬት።
ጬዋይትመ እሊ ወክድ እሊ
ለእግለን ሸልክ ዐለት ጭገር ሐማተ
እንዴ አዝመት ምነን፡ አነ ሐልቶ
ሐቆ መትወላድ ሻፌት፡ ዐርቀዬ
ዓርግ ኢኮን ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ላመ እግለን ዋልድ አዋልዱ፡
ጋንሐት ኢኮን ወሓቅፈን። እሊ
ህዬ እብ ሕጻን ኢወለድኪቱ። አነ
ህዬ ረቢ ለይሀቤኒተ ምን አየ እግል
አምጸአ። አያይ ወዐድ ሰበት ኢረአ
እግልዬ ህዬ አተግደዔኒ። አነ ህዬ
ሐር ይእገብእ ወቀደም ሐቴ አነ”
ትቤ ሕይርት ዲብ እንተ ወምን
ከብደ እብ ብካይ ዲብ ተሀቀብቅብ።
“ያሬት እለ እድንየ ክልቅት እተ
ወኢገብአኮ፡ አዳም ህዬ አዳም አለቡ
ገብአ ምንገብእ ክሉ ለአቀልሉ
ወቀብቡ” ማይ እንበዐ ተሓወለት
መስኪነት።
ጬዋይት እብለ ምስምሰ እለ
ክሉ ምሽዊት ሐያተ አትዋየነት
ወትሰራበበት። ዋልዴነ ሐወ ወሐዋተ
ሐዜት፡ መሕበሮም ትሸነሀት መርባተ
ወግብአ ጀላብ እግል ለኣምሮ
እግለ። መስኪነት ጬዋይት አርድ
ወሰመ ክሉ ክምሰል አፍ ሾመት
ጨበ እተ። እሊ ክሉ ለእሉ ተአክብ
ወደግል ዐለት ህዬ እለ አምዕል
እለ እግል ሐማተ ደግመቱ። ነፍስ
ወድ ሚን ኣደሚ ህዬ ገሌ ምስምሰ
ሐቆ ረክበት ክሉ ገሮቡ ልትናከእ
ወልትሰፍለል። ከህታመ እባቱ
ለአተግደዐት ወትናከአት።
ሳሬት እብ ድንጋጽ ፈታቴሕ
ገብአ ምነ ለእለ ትወዴ ወለእለ
ትሐድግ ትቀዌት እተ። ሓለት ዐድ
ወልደ እግል ትድሌ ለአፍገረተ
ዘዐት ክምሰል ትትዐስ ገብአት እበ።
ዐጽር ብዙሕ መሻክል ትፈተሐ እተ።
እብሊ አስባብ እሊ ህዬ አርወሐተ
ቅሎተት ናደት ገብአት ምነ፡ ወምነ
ሀለግ ጬዋይት ተሀለገት ክህታመ
ብካይ ተሓወለተ።
ዲብ ደንጎበ ህዬ ሳሬት እንዴ
ተዓከከት እዜመ “ገዳ እምኪቱ
እሲት መርባት ኢተአቀስን እንዲኮን
እግል አርኤኪ ምኑቱ እሊ ከለም
አብጽሐት”
እትብል
እግል
ትትበአሱቱ ክምተ አየቀነተ።
አዜ ህዬ ትቤ ሳሬት “እንቲ እግል
አርወሐትኪ ሐቴመ ኢትትዐግቢ።
አዋልድ ምን ወልዲመ ህያብ
ረቢተን እንድእኮን ምንቱ ገብእ

አብ ዓሸ ሰልሕመ” ቴለተ።
ሐቆ እለ እብለ ህግየ ሐማተ
ጬዋይትመ አርወሐተ አትሀደኣት
ወእስትቅፋር በልሰት።
ማሲ ምድር ሳሬት አርወሐተ
ዝምትት ምነ እት እንተ አስክ ቤተ
ጌሰት። ወምሴ ብእሰ ወውላዱ
ክምሰል ዔረዉ እበ እት ዐድ
ወልዶም ጃሪ ለዐለ ቴለል ደግመት
እግሎም። “እንዴ ፍዛሀ እግበእ
ጬዋይት ዮም እለ ምዕላይ ምድር
ገብእ ተአመሴ ትገብእ” እት ትብል
እግል ኣርወሐተ ትሰአለት እንዴ
በልስ እተ አለቡ።
እሊ ወቅት እሊ አቡሁ ዕመር እብ
ጠቢዐቱ ሳብር ወራውግ ምንማ ቱ፡
እለ አምዕል እለ ላቱ ገሌ ተወጠፋዩ
ወሰኒ ሐርቀ ወትነከደ። ሓርቅ እት
እንቱ ህዬ፡ ዲብ እም ኣምነ ሳሬት
እንዴ ትወለበ “ ከአዜ ወልኪ ወድ
ተብዐት እብ እዴሁ እግል ልንሰኡ
ለሐዜ ሀለ ሚ ሚቱ?” እት ልብል
ሰኣል ወጀሀ እተ።
እንዴ
አትለ
ህዬ
ዲብ
ለሐማሕም ወምራቁ ዲብ ልውሕጥ
ወለአስተንትን አዜመ እግል እሲቱ
“ ምንኮር! ሐሬ ህዬ ወላድ ተብዕን
እብ እዴ ልትነሰእ ምንገብእ ቀደም
ሰልሕ ጬዋይት ወሐዜቱ ወነሰአቱ።
ሕግዝት እት ሐው ወሐዋት ህተ
ሰበት ገብአት።” ቤለ እበ ዕግን
ሞራሁ ዲበ ምድር እት ሸራቅቅ
ወለሐራክክ።
አዜመ ሳሬት እት ህግየ ብእሰ
እት በልስ “አማንኩምቱ አብ ኣምነ፡
ሎሂ ዐድ ክሜል ኢልርኤ ወልከ”
ትቤ እግለ እሳቶም ምን ቅብላት እት
ተአተቅብል። ወሐር እንዴ አትሌት
“ከም ስኒን ሓለፈው አምበል ወለት
ወሕጻን ወእግል ረቢሆም ሳብራም
ህለው ማሚ? ዶል ሐኪም ቤለው
ወዶልመ አስክ መሻይክ አውሀለው።
ክሉመ ሰበብቱ ድኢኮን ሃይባይ
ወናስኣይ ኖሱ ረቢ ቱ። እግለ ህቱ
ወደየ ህዬ ለአስበረ ልትፈደል” እት
ትብል ደግመት እግሉ።
አብ ኣምናመ እት ህግየ እሲቱ
ዲብ በልስ፡ “ድቦተ ኢኮን ገሌ እብ
ኢረኪቡ ወገሌ እብ ኢደቂቡ፡ ገሌ
አዋልድ በዝሐ እቼ ልብል ወገሌመ
ውላድ እት ለሐዜ ምሴ ወፈጅር አስክ
ሐካይም ወመሻይክ ለአውሀሌ!”
ቤለ ዲብ ለአስተንትን።
እሊ ወክድ እሊ ወልዶም ላተ
እምበለ እብ እብ ውላድ አዋልድ
ርቡሹ ለዐለ ረአይ አቡሁ ወእሙ
ሚ ክምቱ ዳሊ ይዐለ። ወእብላሁ
እት ረአስለ ምድጋሁ ግሱይ እት
እንቱ እብ ኸያሉ ሰኒ እርዩም ዐለ።
እብ ሕሳባት ሐንገሉ ትበጭበጨ።
“አዪ ዐድ ገብእ ወለቶም ለሀይቡኒ?
እግል ይሕደግ ዐጄ ኢረዱ
እግልዬ ወእግል ይአንብር አዜመ
ጬዋይት ምነ ግብለ አዋልደ ሚ
ኢትወልድ። አዜ እት ረአስ እለን
አርበዕ ሓምሳይት ወሰከት ምንገብእ
ላተ እብጣርዬ ዲብ አነ ትቀበርኮ”
እት ልብል ምስል አርወሐቱ ፈቴሕ
ወለአስር ዐለ። ምን ክትረትለ
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ወዶልመ ልትገሴ፡ ዶል
ለአሰተንትን ወዶልመ
ድማን
ወድገለብ
ልድወክ። እሊ ክሉ
እብ አዋልድ ወለድኮ
ቱ።
ሃጁክ ወሰሓቃት
ለውቀት ወፈርሐት
ሐካኪቶ
ደአል
ወአጥዐሚቶ ላቱ ሐቆ
መትወላድ ሻፌት ህቱ
ወህቱ ክልኤ ገበይ
ትናሰአው። ምን ዐርቀይ፡
እት ፈረዕ ገብአ ምክራሩ
ወምን ህጅክመ ጭምብወ
ወግድዐት ሐረ።
ሳልሕ
ዑመር
ኢትሰሐቀ
ወጬዋይትመ ኢትበራሸአት። ክል
ምኖም ከእብ ድቦሁ እት ሐን ሸፈቱ
አጽበሐ ወአምሰ። ለዕሙር ወጋምል
ዐለ መሕበሮም ህዬ ደአሙ ገብአ።
ጬዋይት መስኪነት እለ ላሊ እለ
ላተ ምን ክሉ አኬት እተ። ለእት
ከብደ ሳትረቱ ለዐለት ምስጢር እት
ካልእ ቤት ሰበት ተዐደ ምነ። ዝያድ
እለ ላሊ ዶል እብ ዐቢሁ ወዶልመ
እብ ደሚረ ፈትሐት ወአስረት ጌሰት
ወአቅበለት አሬመት ወአቅረበት።
አባይካቱ ምስል ሸሪክ ሐያቱ ብኡስ
ዲብ እንቱ ላሊ ጸላም ትትገልበቡ።
ጬዋይት ሰኒ ወአማን እት
ልገት ሀማት እንዴ ትካሬት ከለ
እለ ትወዴ ወለ እለ ተሐድግ
ቀዌት። እግለ አዌልዳተ ክልኤሀን
እንክር ማነ ወክልኤሀን እንክር
ገለበ ዋድየተን እት እንተ ክትት
እንዴ ኢትነስእ ላሊ ወቅተ እንዴ
አትመመት ምድር ያፈራጅ ቤለ
እግል ጽብሕ ምድር።
ፈጅራተ አርወሐተ ማሽገቲት
ወታልፈቲት ምነ ወግሮበ ህምቱል
ምነ እት እንቱ እግል ፈርድ
እስቡሕ ምነ ዕርፍ ወስካብ ራክበት
እቱ ለይዐለት ዐርቀይ ዶልተ
ከሕሳል ገብአት ወኢገብት ትዋሌ
እቱ ለዐለት እብ ቅሩታየ ትከሬት
ምኑ። ጬዋይት እንዴ ትወዴት
አዜመ ሕሳባት ሰኒ ተልትሊኒ ሰበት
ቤለየ እት ረአስ ሞሻተ ዐርገት
ወትከሬት። ወሐቆ መደቲት በል
ክምሰል አበለት፡ ምንዲ ገንሐት
አርድ አክል አሕድ እንዴ በርሀ
ረኤቱ። እብ ሸፋግ እግለ ኖሰ ዲብ
ተዐርር ወትፍዕል ለሸቄተ ስጃተ
እንዴ ከሬት ከእግል ሰላት እስቡሕ
ነዌት። ላመ እግለ ነዌት ሰላት
አንቀሰተ ወአዜደተ ሐቴሀ እደሌት።
አዜመ ተዕዊድ እንዴ ወዴት ምን
ሐዲስ እግል ሰላት ነዌት ላኪን
አዜመ ተሓበረየ ለበዐለ ጋር ከክሉ
ለእሉ ርስዕት ዐለት አትፋቀደየ።
ጬዋይት ገድም እት ጠውፍ
ያረቢ ኖስከ ህሌከ ሓለቼ ምንዬመ
እንተ ኖስከ ተአምረ ሕብዕት ምንከ
አለቡ ወስትርት፡ እላመ ሰላቼ
ናቅሰት ትግበእ ወዛይደት ትከበተ
ምንዬ” እት ትብል ደዓሀ ወዴት
ወእግለ አዌልዳተ እንዴ ሃረሰት
ለምን ሐምስ ፍሬተት ኢበዘሐ
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ቡናተ እት ኮስኮስ ወግረተን
ወእግል ትከሽክሸን አንበተት።
ዐድ ሐሙሀ ከበር ዐድ ወልዶም
ምስል ሳሬት ሐማተ ምን ለዐይሮም
ላቱ ዲብ ዕርፍ ወስካብ ስምጦም
ምድር እንዴ ኢለሀይቦ ስካብ ኢኮን
ወቅሳን ዕመር ወሳሬት ክል ምኖም
ከእት ምትክራሩ ተቀም እት ልብል
ትመየ።
አብ ኣምነ ዑመር እስቡሕ
እንዴ ቀንጸ፡ “ያረቢ እሊ ሕጻን
እንተ ወድ ሐላል ወደዩ ወእት
ኬር ሐብሩ ወሀዳአት ክሬ እቱ
ከእት አርቀይ ሐላሉ ድለሉ ወስኔት
ዕያሉ ለለሐስብ ወለለአምር ወደዩ”
እት ልብል ደዓሁ እንዴ ወደ
ከአወል ቡን እንዴ ሰተ፡ “ከአዜ
አነ አብዓሸ ሳልሕ እግል እብጸሕቱ
እንዴ ኢልትፈረር ምንዬ እት ሽፍር
እት እንቱ እግል እምጽኡቱ” ቤለ
እግል ግያስ አስክ ወልዱ እት
ልትከማከም።
ሳሬትመ እብ ጠቢዐተ እሲት
ፈዳቢት ወሐምቀት ለኢትፈቴ
ሰበት ገብአት፡ “የሀ አብ ኣምነ
አናመ እለ ዮመቴ ምንከ ይእተርፍ፡
ወልከ ለእግለ ለአበኬ ህለ ሕርመት
የቲመት ጎር ማን አለበ ወጎር ገለብ፡
ሐቴ ትመስል እቱ ይህሌት ወእት
ሚ ዝንብ እብ አዋልድ ወለድኪ
ሕረም ሐራይም ረቢ ሐቆ ሀበያተን
እት ከብደ በሊሰን ሚ ተአውድ።
ሐሬ ህዬ ወለት ሰሊም እምበል እሊ
ለእቱ ህሌት ሽፍር ካልእ ሽፍር
ሕነ ኢነአምር እግለ ወህቱ፡ ወልከ
ተሐይስ እቼ ቤለ ምንገብእ አዜመ
ምን ዕምር ወዕማር ለእለ ካሪ እግሉ
ህለ ኖሱ ለአምረ፡ ለትሰረረተ እለ
ህግያነ ወጎማትነ ሐዘ ምንገብእ ቱ”
እት ትብል እብ ሐሩቀት ደሚረ
ሸርሐት እግሉ።
ዕመር ህግየ ወጎማት እሲቱ
ሰሜዕ ሐቆለ ጸንሐ “ገድም እም
ኣምነ ሳሬት ህግያኪ ለልብ ዳዌ
ወትሳረኤ ክምሰል ስሜትኪ፡ አዜ
አነ እበይንዬ በደል እገይስ ምስል
ጎማትነ ወምክርነ ጀላብ እግል
ንድገም እግሉ አተፍጥሪነ” ቤለየ።
ሐቆ ፍጡር ህዬ ህቱ ወእሲቱ
ሕድ እንዴ መርሐው አስክ ዐድ
ወልዶም ገበዮም ሓበረው።
ልተላሌ……
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

ጃምዐተንጁንየር እግል ኢትግበእ
ዮም ዲብ ኤረትርየ መንፈዐት
ተዕሊም እንዴ የኣመረ አጀኒቱ
ምን ተዕሊም ግረ ለለተርፍ ሀለ
እግል ልትበሀል ምንመ ከብድ፡
እብለ ትፈናተ አስባብ ለተዕሊም
እት ለሐዝዮ ለኢረክቦመ ብዙሕ
ክምቱ ለለትኣግም ኢኮን። ዝያድ
ሀዬ እትለ ረዪም ምን ምድን
ለሀለ ክድመት እጅትማዕየት እብ መስኡል እዳረት ደዋሒ ግሌዕ አሰይድ
ቀላል ለኢረክብ ዐዶታት። ብንየት
መሐመድ ስዒድ መሐመድ
ተሕትየት ተዕሊም ኢሀየለዮተ፡
ምግባይት ደረጀት እግል ልሕለፎ
መትፈንጣር ዐዶታት፡ ኢረኪብ
ሀዬ እት ከረም ኮርሳት ዲብ ነስኡ
መደርሲን፡ ኢረኪብ መዋሰላት፡
ክም ለዐቡ ገብእ ሀለ።
ኑዕየት መንበሮ ገሌ ምነ እት
ምናተ እለ መድረሰት እት ክሉ
አብካት ተዕሊም መዋጥኒን ተረት
ዕምረ እት ደረጀት ለአብጸሐተን
ለሀሌት እሉቱ።
አዋልድ ሰኒ ሕዳት ተን። ምግብለ
አቅሊም ምግብ ምንለ ምን
ሰብተብዕን ሐቴ መዐልመት ሌጠ
ቅሩብ ለሔሰ ክዳማት እጅትማዕየት
ሀሌት። ለአዋልድ ንየት ተዕሊም
ለረክብ አቃሊምቱ፡ ክል ሕተት
ምን ሐግለየ ኢኮን፡ መሓግዝ ምን
ምኑ ኢኮን ለእብ ታምም ክዳማት
ሀለ እለንቱ። ለመሕገዝ እት በነንመ
ተዕሊም ለትትመተዕ። ገሌ ደገጊት
ምን ኢገብእ፡ እግለን ለተክል ሰኒ
እት አድብር ወአጸድፍ ሓድር
ወአማን ለዐቤ። ወእሊ መሕገዝ እሊ
ሰበት ገብአ መዋሰላት ወብዕድ
እግል ልርተዕ ኢቀድረ ምንገብእ
ክዳማት
ሰበት
ኢልትወጀድ
ሕዱደን ዲብ ሳምናይ እንዴ
እሉ ዲብ ተዕሊምመ ተእሲር
በጥረ፡ እት አካን ዕልም ወምህነት
እኩይ ወዴ። እብሊ ሰበብ እሊ፡
ለእንርእየን አዋልድ እብ አጫቤዕ
እተ አቅሊም እሊ ለነብረ ምን
ለልትዐለበ እግል ልግበኣቱ።
ደረጀት ምግባይት እግል ልሕለፈ
እለን አዋልድ እለን ምን
ለኢቀድረየ አንሳት ሀለየ።
ሳምናይ እግል ለአትካርመ ቀስበን
ዲብ አጸድፍ ምፍጋር ጸሓይ
ለሀለ ሪም ምድርቱ። እት ካልእ
ሐንቴ ምዴርየት ጋላነፍሒ ለሀሌት
ደረጀት ለልሐልፈ ዲቡ ዕምር
እዳረት ደዋሒ ግሌዕ፡ አስክ እለ
ማይ ጽሩይ ለኢረክበት፡ እብ
ሰበብ መካሪት ምድረ ምን ሐርስ
ለትረክቦ ለልትሰሜ እተይ ለአለበ፡
ምስል ዘበን ለሸዐብ ልትናበር ምኑ
ዐለ ንዋይ ዕ’መሩ ለሐወነ ምነ
እዳረት ደዋሒተ። መስኡል እዳረት
ደዋሒ ግሌዕ አሰይድ መሐመድ
ስዒድ መሐመድ እትሊ ምድር
እሊ፡ መንበረት ሸዐብ ጽንዕትተ
መዐልመት ዘህረ መሐመድ ዐሊ
ወለዘይድ እግል አንሳት ልብል።
14-15 ቱ። እትሊ ዕምር እሊ
ምን ጀሀት ተዕሊም አወላይት
አድብር እንዴ ፈግረየ አስመረ
ወምግባይት ደረጀት ምን ገአት
እንዴ ጌሰየ እተ እግል ልትዐለመ
እሎም 20 ሰነት ሐልፈየ። እት
ሀሌት እለን። ክለ ለገበይ እንዴ
ሰነት 1997 ለተአሰሰት አወላይት
በትከየ አስመረ እንዴ ወዐለየ
ወምግባይት ደረጀት ቤት ምህሮ
እግል ልዒረ ምዕለን ዲብ ገበይ
ግሌዕ ዔማት ዕልም እንዴ
ትከለስ ወልትዕበ። ዐደንመ እተ
ገአት እግለ 90% ህግያሆም
አከድን ሚ ረክበን ሰበት ኢለአምሮ
ትግራይት ላተ ሐድ 4000
ኢሰክቦ ምነን። ዲብ አስመረ
ለገቡእ መዋጥኒን አስክ ደረጀት
እንዴ አጀረየ እግል ኢልንበረ ሀዬ
መአንብታይት ለአተሞ እብ ህግየ
እዴ ተሐጭር ወለኢመስኩበት
እሞም (ትግራይት) ተአደርሶም።
ዋልዴንመ እት አካነ ሀሌት። እብሊ
ዲበ እንዴ ደርሰው ዲበ መደርሲን
ወእሉ መስል መሻክል መርሐለት
ለገብአው ሀዬ መአንብታይት
ለበትከየ አዋልድ ሰኒ ሕዳት፡
ኖሶም ጻብጣማቶም። ደረጀት
ነወል መዋሰላት አው ሰዳይት
ምህሮሆም እንዴ ትወቀለት ዲብ

ደረሰ መድረሰት ግሌዕ

መስከን ዲብ አስመረ ለረክባ ተን።
አዋልድ እግል ልድረሰ መዐልመት
ዘህረ መሐመድ ዐሊ ለተሓልፈ
ልእከት እለ መድረሰት እት ካልእ
ደረጀት እንዴ ተዐዴት ለአዋልድ
እት ምግብ ዐደን ክም ደርሰ እግል
ልግበእ አውመ ለገበይ እንዴ ሰኔት
እብ መካይን እግል ለአቀባብላቱ።
እብ አሳስ ሐብሬ ሙዲር
መድረሰት ግሌዕ እስታዝ መሐመድ
ሑመድ ሼኽ፡ ብንየት ተሓቲት
ናይለ መድረሰት ሰኔትተ፡ አፍሱለ
እግል ላቦራቶሪ ወኮምፒተራት
ወብዕድ አቅራድ ለከፌ፡ ናይ
ነዳፈት ክድመታመ ዋፍየትተ።
እት ካልእ ደረጀት ምን ትወቀልመ
መሕገዝ መምህረት ለትሰረረተ
ግድዐት ብዕደት አለበ። ሰእየትመ
ራክበት ዐለት። ውዛረት ተዕሊም
አቅሊም ምግብ ለከፉ ደረሰ ሓለፈት
ምንገብእ እት ካልእ ደረጀት እግል
ትወቀል ክምቱ እትስኢተ ዐለት።
እት ሰነት ድራሰት 2015-2016
እት እምተሓን ሳምናይ ፈስል
67% ምን ደረሳሀ ሑልፍት ሰበት
ዐለት ለቆል እግል ልትመም እለ
ዲብ ትስኤ ላኪን፡ ለሐልፈት ሰነት
ድራሰት 10% ምን ደረሳሀ ሌጠ
ሰበት ሐልፈው ለዐሸሞም እት
ቅሩባት እግል ልትመም ቃድር
ኢሀለ። ምናተ አስክ ሐል ዳይም
ልትረከብ ደረሳሆም ምህሮሆም
ለለአተላሉ እበ ለትወጤት ገበይ
ምን አጥፍሖት ግሱያም ኢሀለው።
አስክ አዜ ለረክበወ መዓወነት እግለ
ዲብ ካልእ ደረጀት ለሐልፈው አስክ
ሳወ ልትከረው ቦርዲን ደቀምሐሬ
እግል ልትከበቶም ምኖም ቀድረ።
እሊመ እግለ ውላድ ድኢኮን
ለአዋልድ ዋልዴነን እንዴ ዘግነው
አስክ ደቀምሐሬ እግል ልሳርሕወን
ኢቀድረው።
መስኡለት መሕበር ወጠን
አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ
እዳረት
ደዋሒ ግሌዕ አሰይደ
ዓሸ ዐብደለ፡ አዋልድ
ሳምናይ ክም በጽሐየ
ዲብ ቤት ልትገሰየ
ገብአየ ወዲብ ቤት
ክም ትገሰየ ቀደም
ዕምረን ዲብ ህዳይ
ልትደረከ
ሀለየ።
እብለ ሓለትነ ትገሴነ
ምንገብእ ሀዬ አጀኒትነ
እግል ልንፈዕ ኢኮን።
ለዐድ መደርሲነ ምን ኖሰ ኢገአ
ምንገብእ እሊ አድብር እሉ ትርኡ
ሀሌኩም ምን እብ ምራዱ መጽኦ።
ምን አስመረ እትለ ለልትየመሞ
መደርሲን መዋሰላት ሰበት አለቦም
ሰነብት ዲብ ዐዶም እግል ለሓልፎ
ለጅምዐት ታመት ወኢታመት
ወድወ ወአትኒንመ እተ ክምሰልሀ።
ከምን እለ እግል ነአባሬ አው
ለጽርግየ ከመካይነ እንዴ ተአመረ
እለ እብ ሰዐቱ ልዒር ወልትፈረር
አውመ ለመድረሰትነ ዲብ ካልእ
ደረጀት ትትወቀል እነ። እት ካልእ
ደረጀት ምን ትወቀል ሀዬ ለሐይስ
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እግልሚ ለነወልመ እግል ደረሰ
ሚዶል ሳህል ገብእ እት ትብል
ረአየ ተሀይብ።
እስታዝ መሐመድ ሑመድ
ሼኽ ለአዋልድ እት ሳምናይ ፈስል
አትካረሞተን
ብዙሕ ተአመጽጾ።
እግልሚ፡
እትለ
ገብአ
ምስል
መዳርስ ብዕዳት
ለልትነዘም ጅግረ
ዕዉታት
ዲብ
እንተን ለዐይረ፡
እት
አፍሱል
ፋዝዓት ወበሊሰን
ሻፍግ፡ ቅርአተን
ዳርገት፡
እት
ተዕሊም ሕሱራት
ዲብ እንተን ምስል ታመት ንየተን
ተርፈ ምነ ሰበት ልርእየን።
ለመስአለት ዋሰሎተን ላኪን
አክል እለ ለኢትትሐለፍ ሰበር
ኢኮን እብ ረአይ መስኡል ውዛረት
ተዕሊም አቅሊም ምግብ - መምህር
በላይ ሃብቴጋብር። እበ ሐበረየ፡
ለደረሰ አዋልዶም ወውላዶም ዲብ
ኦሮመ እንዴ ኢልትጸግዑ ወእብ
መዋሰላት እንዴ ኢልትአሰፎ አስክ
ቦርዲን ደቀምሐሬ እንዴ ጌሰው
እግል ልድረሶ ሐቴ ለትመንዖም
አለቡ። ለቦርዲን እሊ መስል
መሓግዝ እግል ለአርቴዕ ሕኩመት
እብ ለሀ ለወጀደቶ እሎም በክት
ምንገብአ እግል ልትነፉዕ ምኑ
ሐቅ ምን ሕቁቆምቱ ቤለ። ግሌዕ
ወድርፎ ካልእ ደረጀት እግል
ትፈተሕ እለን ገብአት ምንገብእ
ክልኢተን
ዐስ-ዐስር
ክልኦት
መደርስ እግል ልሕዘያቱ። ናይ
ካልእ ደረጀት ደረሳሀን
ምን
ልውሕዶ እት ፈስልከ 40 እግል
ልብጽሑ ቦም። አክል እሊ ደረሰ
ሀዬ አለቦም ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡

አሰይደ ዓሸ ዐብደለ
ለዲቡ ልትየመሞ መደርሲን እትለ
ብዕድ መዳርስ ካልእ ደረጀት
3000 ወዝያዱ ለለደርሶ ቶም።
ከእሊ ዲብ ቅሩባት ለልትበጸሕ ሐል
ሰበት ኢኮን፡ ለቀ’ለት ደረሳሆም
አስክ ቦርዲን ደቀምሐሬ ሳርሖት
ክምተ አፍሀመ። እሊ ሀዬ ኩሉ
ለመሕገዝ ብእቱ ገቢል ልትነፈዕ
ምኑ ለሀለ በክት ሰበት ገብአ፡
አዋልዶም አስኩ ምን ሳርሕወን
ሐበት ለተፈርህ ሰበት አለቦም፡
ዋልዴን፡ መደርሲን ወእዳራት ዲብ
አትናየቶትለ ደረሰ ግዴቶም እግል
ሊደው ትወሰ።
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ለእዳረት ደዋሒ ዔማት ማየ
ረዪምቱ፡ ለዘይድ ጾር ወሪድ ማይ
ዲብ አዋልድ ምን ገብአ እት
ወቅተን ለትባረከን መስኡልየት
ክብድት ጋብእ እተን ሀለ። ምስሉመ
ሀዬ ለማይ ጽሩይ ኢኮን።

እስታዝ መሐመድ ሑመድ ሼኽ

ደረሰ ክል ዶል ምን ቀሩጭ
ጠርዑ፡ እብ ፍጋር እት ክሊኒክ
አትቀባበሎት ልሙድቱ። ተብዕግ
እንዴ አተ ዲቦም ዲብ ሕክምነ
ለገይሶ አጀኒት እብ ዕንተ ክም
ትርኤ አሰይደ ዓሸ ዐብደለ
ትሽህድ።
መሕገዝ ማይ ስካን ግሌዕ
ዮም ዓመት ረቴዕ መስል። እት
አቅሊም ምግብ መስኡል ቅስም
አርድ ወሐርስ አሰይድ የማኔ
አባይ እበ ሐበረየ፡ ዐወሊ እግል
ልትሐፈር
እሎም
ሜዛንየቱ
ፋግረት ወመሽሩዑ ጽቡጥ ሰበት
ሀለ እት 2018 ምን መሕገዝ ማይ
እግል ለአባሩ ሰእየት ክምሰል ቡ
ሸርሐ።
ለሐቴ ጾር እቅልልት ለሀሌት
ክድመት መገጎ አድሐነት ተ።
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ አቅሊም ምግብ ምስል
ውዛረት ሐርስ እንዴ ትሳደ፡
አውለውየት እግል ብሩር እንዴ
ሀበ፡ ክል ቤት ክም ትረክቦ ወዴ
ሀለ። አንሳት ለገበዩ እንዴ ኣመረየ
ኖሰን እግል ልትከላሁ ሀዬ ተእሂል
ሀበ። ለተዐለመያሁ እግል ብዕዳት
ዐለመየ። አሰይደ ዓሸ ዐብደለ
ሐቴ ምነ እንዴ ተዐለመየ ተዐልም
ለሀሌት ተ። ፈድል መገጎ አድሐነት
ምን አፍያት ወምንቅሩብ እበ
መጽእ ዕጨይ ሑድ፡ ነብረ ዕያል
ትዳሌ ሀሌት። አዋልድ ውቀት
ኣሪ ዕጨይ ትመሐከት እለን፡ ምን
ተናን፡ ሕማማት ወጠቀር አባረየ፡
ውቀት ሕጽቤ ወአትናዳፍመ
ሐጭረት እለን።
ከእለን አዋልድ ጃምዐተን
ጁንየር
እግል
ኢትግበእ
ወቀደም ዕምረን እንዴ ተሃደየ
አረይ ሕማማት ወድብር እግል
ኢልግበአ ሙስተቅበለን ለለጠፉሕ
እለን ክምለ መምህር በላይ ቤለየ
ዋልዴን፡ መደርሲን ወእዳራት
ዝያድ ክሉ ቶም። ለሀለ አብካት
ከፎ ልትሓንፈል እንዴ ገመው
እት ሰኔት ውላዶም ወአዋልዶም
ሐቆ አውዐለዎ ዋጅቦም ወደው።
ላመ ዐቤ ሀለ አግማም ፈጅር እት
ለሐምዮም ወለትዐግቦም ኢነብር።
ገጽ
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3ይ ክፈል
ለዐሳክር እግለ ሰኬ ለዐለ አዳም
እብ ጥለግ እት ለአርዉ፡ እግለ ምን
ኪደት ደባበት ለደሐነ፡ አውመ ሰር
ገሮቡ ጭፍሉቅ ዲብ እንቱ ራግጽ
ለጸንሐዮም እብ ጥለግ ለአትዐርዉ
እት ህለው፡ ባካት ሳዐት ሐቴ ሐቆ
አድህር ሀይሊኮፕተር ዎሮት እንዴ
መጽአ እተ ረአሶም ጂጅ ቤለ።
እበ ድቅብት ክርንቱ እዘኖም ክም
አጽመመ ዲቦም፡ ኩሎም አስኩ
እት ለአንገሀቱ ዲቡ ቀፍለው።
ኣምነ መሐመድ ሽምብላይ እበ
ሐረስለ ዞቱሀ ለከፊፍ ሐረካቶም
ተአትቃምት ዐለት። ለሀይሊኮፕተር
ዲብለ እብ አርወሐቶም ለዐለው
እግል ልልከፍ ለመጽአ ሰበት
መስለ ዲበ እብ ገሮበ እብ ፈርሀት
አርዐደ ምነ። ክርንለ ሀይሊኮፕተር
ክም ትደቀበት፡ ኣምነ ዕንታተ
እንዴ አቀመጨት አሸሀደት።
ለሀይሊኮፕተር ምነ ጅሉፍ ለዐለ
አዳም እት ነሳፈት 100 ምትር
እንዴ ሬመ ትከረ። ለጃእራም
ዐሳክር እት ልትሳስዐው ዲብለ
ሀይሊኮፕተር ለትከሬት እተ አካን
ዐሽለው።
ኣምነ ረሐ እግል ትርፈዕ
ወጠነት። ሕመድ ዐሊ ግረህ
ለልትበሀል እናስ ረአየ። “ኣምነ ማይ
አስቲኒ፡ ነደድኮ” ቤለየ። ሕመድ
ዐሊ ግረህ ምነ ክልኦት መጋቡ
ወተሐት ዓቃቡ እብ ስልስለት
ደባበት እንዴ ትካየደ፡ እደዩ
እት ዋሼ እብ መጺጸት ድቅብት
ልትገንጀር ዐለ። ክልኦት ው’ላዱ
ወለሕጁብ አቡሁመ እብ ደባባት
እንዴ ትለመጨው፡ ለገናይዞም
እብ ድማኑ ወድገለቡ ኑቶሕ
ዐለ። እሲቱመ እገረ ድቁቅ ምነ
ዲብ እንቱ፡ ኤማን እንዴ ወዴት
ወመጺጸተ እንዴ ሐብዐት እምበል
ጥርዓን ዕንታተ አስክ ኣምነ ክሌሕ
እት ወዴ ተአቀምተ ዐለት። ኣምነ
እብ ከአፎ ክም ትሰድዮም ሰበት
ቀዌት ክሌሕ እት ትብል፡ ዎሮት
መሐመድ ለልትበሀል እግል ሕመድ
ዐሊ ግረህ ቅሩቡ፡ እንዴ ቀንጸ
ዲብ ሰኬ ረኤቱ። ኣምነ ሰከይለ
በጼሕ ምሽክለት ብዕደት እግል
ኢለአምጽእ ዲበ ሰበት ፈርሀት፡
እተ አካነ እንዴ አቅበለት ገጸ እበ
ዞቲሀ እንዴ ገልበበቱ ተአጨፍር
ዲብ ህሌት፡ ለዐሳክር ሚ ክም ወዱ
ታኬት። ለዐሳክር ላኪን፡ ል’ቦም
ዲብለ ሀይሊኮፕተር ካርያሙ ሰበት
ዐለው ለምነ ጀፈሮም ቀንጸ ሻብ
አስክመ ዲብለ ደብዐት ዕጨይ
ለአቴ ምኖም ለአንተብሀው እሉ
ኢመስሎ። ለሀይሊኮፕተር ሐቆ
ሰር ሳዐት፡ መቶረ እንዴ ሀረሰት
ቀንጸት። ለዐሳክር እብ ሐዲስ እት
ጋድም ሰሮበት እንዴ ትፈንጠረው፡
ሰራሪት ለረክበው ዲቡ ወእንዴ
ራግጽ ለጸንሐዮም እግል ልድጎሙ
ምን ዶል-ዶል እት ለክፎ ወዐፍሽ
እት ፋትሾ እት ዝምቶም አተው።
ህመድ ዐሊ ግረህ “ማይ!”
እት ልብል እብ ትሉሉይ ጠሬዕ
ሰበት ዐለ፡ ለጦር እንዴ ሰምዐዉ
እግል ኢልምጽእዉ ለፈርሀት ዲቡ

ሽዕብ ሸዐብየት
ኣምነ፡ ለድዋራተ እት ተአትቃምት
ወትሐስስ፡ ሰለስ ልትር ማይ
ለትጸብጥ ጄሉነት ምልእት ሰበት
ረክበት፡ እት ትሽሕግ አስኩ እንዴ
ቀርበት፡ እብ ከም ሓይል-ማይል
አስቴቱ። እሊ ለረኤት እምነ ሓወ
ዑስማን በድርመ፡ “ኣምነ ማይ
እስቲኒ” ቴ’ለ። እምነ ሓዋመ
ምነ ጄሉነት ማይ ክም ሰቴት፡
“አልሐምዱልላህ!” እንዴ ትቤ፡
እግል ወድ ወለተ ረመዳን ኣድም
ሽምብላይ እንዴ ሐቅፈት፡ ዲብለ
ትሉትልት ለዐለት ግናዘት ወለተ
ሐሊመ መሐመድ ዐሊ ልጥእ
ወዴት ከአክረረት። ሕመድ ዐሊ
ግረህ፡ ማይ ክም ሰተ፡ እታሁ
ሐረከት አብጠረ። ለጥርዓኑመ
ሀድአ። ለዐሳክር ዶል-ሐቴ ዲብለ
ስምጦም ሽእጋም ዐለው። ዲብለ
ክም ሐበጥ (ሰፊር) ምድር ማልእ
ለዐለ ገናይዝ እት ለአትቃምቶ ህዬ
እበ ስምጦም ትም እት ልብሎ
ሐልፈው።
ለዐሳክር፡ ዐፍሽ እግል ልፈትሾ
ሰኒ ክም አሬመው ምነ፡ ኣምነ እብ
ጠልገት ጅሮሕ ለዐለ መሕሙድ
ለልትበሀል ሑሀ ንኡሽ እግሉ
ማይ እንዴ አስቴት፡ እት ባካት
አፍ-ልቡ ለዐለት ምዝባጡ ምነ
ዘወቲ ናይለ ትማየተየ እማት
እንዴ ዐሽበት እሉ፡ እግለ እት
ፈሬርቅ ጀጀሕ ወዴ ለዐለ ደሙ
ሸበህ ክም በጥር ወዴቱ እሉ።
ስልም ምስል ወለት ሐልተ ኣምነ
ዐብደለ ሼደላይ እተ ግንዳይ ናይለ
ዋድቀት ለዐለት ቆገት ዐባይ እንዴ
ለጥአየ እት ለአርዐድየ ረኤተን።
ኣምነ እግል ክለን እንዴ ሀረሰተን
ማይ አስቴተን። ስልም ከማን
አክል-ሕድ ክምለ ናይ መሕሙድ
ምጅረሕ ሰበት ዐለት ዲበ፡ እብ ዞቲ
ዐሽበተ እለ። ኣምነ እሊታት እት
ወዴ፡ ለእርዩማም ለዐለው ዐሳክር
ምን ቅብላት ለሐረከተ ገብእ ዲበ
ልብ ከረው፡ መናጡቆም እንዴ
ዐመረው አስክለ ደባባት ጃልፉ
ለዐለ ገናይዝ ሸእገው። ኣምነ
እግል ኩሎም እብ መጺጸት ጠርዖ
ወለዐሎብጦ ለዐለው፡ “አክርሮ፡
ምስለ ገናይዝ ትመሴሰሎ፡ መጽኡነ
ህለው!” እንዴ ትቤ፡ ክምለ ውዲተ
ለቀዳሚት ገጸ እብ ዞቲ እንዴ
ገልበበቱ ለሞተት ትመሴሰለት።
“ከርከዕ! ከርከዕ!” ለብል አጭፋር
እስእኖታት ጦር አስከ ክም ቀርበ፡
ኣምነ እግል ትእመኑ ለኢትቀድር
ሸይ ረኤት። ለእግል ስኒን ብዙሕ
አነግር እት ሰንክት እሎም፡ ዶል
ልትጀርሖ እት ዕያደት እንዴ
ጌሰቶም
ልባሶም
ወነጸጽፎም
ተሐጽብ እሎም ለዐለት፡ “ይመ
አብሽርኪ፡ እግል ንትዐወት ቱ፡
አባይ እንዴ ኬበብናሁ እግል
ነአፍግሩ ቱ” ልቡለ ለዐለው
ጅኑድ፡ ምስለ ጃእራም ዐሳክር
አባይ ሑቡራም ክም ረኤቶም፡
ሰኒ ትፈከረት ወአሚን አቤት።
ምነ ዲብለ ጀፈሮም እንዴ ሸአገው
በጥሮ ለዐለው ሰለስ ዐሳክር አባይ
ወለክልኦት ምናድሊን እንዴ

ኬትባይ ጀዕፈር ሳልሕ

ገብአው ትረአወ። ዎሮት ምነ
ምናድሊን አርበዕ ሰይፍ ሐዳይስ
እት ፎቃዩ እንዴ ሳቀቀ፡ ምነ
ገናይዝ እማት ለአረዩ ሰርጎደሀብ፡ ሶሚት ወአሻም እት ስጋዱ
ለአዝረዋሬ ዐለ። ለካልኣዩ ህዬ፡
እት ቀለጭም እደዩ ለትፈናተ
ለበብስ አንስ ወአጀኒት እንዴ
ነስአ ዲብ ለአትሀንጠዋጥሉ፡ እት
ስጋዱ አርበዕ ለገብአ ሕብራያት
ክሹክ (ትሬክሲታት) እንዴ ለዋለ፡
እተ እዴሁ ለሐቴ ከላሺን፡ ወእበ
ካልኣይት ሰይፍ ጻብጥ እት እንቱ፡
እግለ ገናይዝ እብ ዕንታቱ ለሐስሱ
(ከልሉ) ዐለ። እብ ክሱስ ጤልመት
“ወዶ-ገባ” ሐቴ ተአምር ሰበት
ይዐለት፡ ምናድሊን ወዐሳክር
አባይ ምስል እንዴ ትሳደው
ሰዐብ ጀልፎ ለህለው መስለ ዲበ።
ለሰለስ ዐስከሪመ እት እደዮም
ወአስግደቶም ሰርጎ አንስ ዋድያም
ዐለው። እምበል እሊመ ኣምነ ሚ
ክምሰል ቱ አክል-ሕድ ለኢደሌ’ቱ
(ብዳዐት ደካኪን ትገብእ) እት
ሐቴ ገዛም ሸንጠት ዐስከርየት
ሽክሹካሙ ረኤቶም።
ለዐሳክር እግለ ድዋራቶም ሐቴ
ዶል ክም አቅመተዉ፡ ኖስ-ኖሶም
ገሌ ተሀጋገው ወሐር ምነ አካን
እብ ሸፋግ ጌሰው። ኣምነ፡ “እምበል
ኖሶም እግል ሊሙቱ ቱ፡ ሕነ ሚ
እግል ንቃትል ዲቦም! ለልትዘመት
ዐፍሽ እግል ኢልሕለፈነ ኒጊስ
ሌጠ” ልብሎ ለህለው ትሰመዐየ።
እት ርአሰ ለሀንጦጥል ለዐለ መለክአልሞት ህዬ ትገልጸጸ ምነ። እብለ
ሳደፈ’ተ ለትአሽዐልል ጀሪመት
ዲብ ተማስ ሕሳባት ሽ’ምት ዲብ
እንተ፡ ባካት ሳዐት 5፡30 ድቅብት
ክርን ፊስከት አደንገጸተ። ሐቆለ
ፊስከት “ደርገገፍ” ለልብል አክራን
እስካርባታት ዐሳክር ሰምዐት።
ሰሮም ለዐሳክር እበ ጀፈረ ለሐልፎ
ዐለው። ገሌሆም ምን ድምነትድጌ ወምን ድጌ-ዕምዴነ፡ ገሌሆም
ህዬ ምን መንሸብ ምንለ ገናይዝ
ሕኑቱት እቱ ለዐለ ጋድም ሰሮበት
አስክ ደብር ግዔነብ ቶም ልትጀምዖ
ለዐለው። ምን ጄዛን ለአቀብሎ
ለህለው መስሎ። ዐባዪ ደሀብደሀቦ ነጸጽፍ (እክሊም)፡ ለትፈናተ
ጣጋት ወነጸላታት ልባስ፡ ናይለ
መደት ለሀ ጅከክ ቃሊ፡ መናጥሊን፡
ከማይሽ፡ አክሹክ-ሕብር፡ ለትፈናተ
እስእኖታትወበሻኪር አጀኒት፡ አንስ
ወሰብ፡ ናይ ፕላስቲክ ዐፍሽ ቤት፡
ዐደድ ከፍዮም እንዴ ረፍዐው፡
አፈችቶም ሓጃት-ገሌ ዲብ መጭር
ልትሳስዐው ዐለው።
ኩሎም ለዐሳክር እት ክብት
ግዔነብ
ክምሰል
ተሐየበው፡
ምድር ሀድአ። ኣምነ ለዞቲሀ ምነ
ገጸ እንዴ ቀልዐቱ ረአሰ እንዴ
ኢትሀርስ ለባካተ አትቃመተቱ።
አጭፋር ሰበት ሰምዐት ላኪን
እታሀ አጭቀጠት። ሐሬ ላኪን
ለአጭፋር ወዴ ዐለ ዐጣል ክም
ቱ ረኤቱ። ጸሓይ ወድቀት ወላመ
ጦር-ሰራዊት ምነ ባካት አሬመው።
እግለ በዲር “ተሐብዖ” ብህለቶም
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ለዐለት፡ ዎሮትከ እብ ስሜቱ
እት ነቅሙ እግል ትትላከዮም
አንበተት። እት ምግብ ህዬ ፍክረት
ሐቴ መጽአተ፡ ምነ እተ ጋድም
ስንፉር ለዐለ ዐፍሽት ኮርየት እንዴ
ነስአት፡ ምነ አጣል ዕሽኔጋይ ሐሊብ
ሐልበት። እሰልፍ እተ ሕቅፈ እግለ
ዐለት ወለት ክልኤ ሰነት ሐሊመ
ወለተ ወወለት ሐምስ ሰነት ፋጥነ
ወለተ፡ ምነ ሐሊብ አስቴተን።
እግለ ጁርሓም ለዐለው መሕሙድ
ሑሀ ወወለት አቡሀ ስልም ኣድም
ሽምብላይ ወለኢጀረሐት ወለት
ሕተ ኣምነ ዐብደለ ሼደላይ፡ ምነ
ሐሊብ ሸበህ እግሩዴዕ አበለቶም።
ለኮርየተ እንዴ ነስአት እግለ በድሪ
አደሐ ጽባቤሕ እት እንቱ ማይ
እስቲቱ ዲብለ ለዐለት ሕመድ ዐሊ
ግረህ እንዴ ጌሰት ህዬ፡ “ገብሸ፡
እንከ ሐሊብ ስቴ” ቴለቱ። ሕመድ
ዕንታቱ እት ገኔሕ፡ አፉሁ ሃህ
ብህል፡ ቀርበቱመ ጸሓይ እንዴ
አብሸለተ፡ ኩሉ ገሮቡ ዕጫይ
ይቡስ ጋብእ ጸንሐየ። እተ እሲቱ
ምን አቅመተትመ ህታመ እታሀ
ያብሰት ጸንሐተ። አዜመ ለኮርየተ
እንዴ ነስአት እት ተአጎብል፡ አስክለ
ወወድ ወለተ ጅኔታይ ሓቅፈት
እት እንተ፡ ለክልኦት እግረ እብ
ስልስለት ደባበት ለትሐናተተ
ዋልዳይተ ሓወ ዑስማን በድር
ጌሰት። “ሓወ፡ ሓወ፡ አሃ በሊኒ
ሓዋ…” እት ትብል፡ ለገጸ
ግልቡብ ለዐለ ዞቲ ክም ቀልዐት
ምነ፡ ህታመ አፉሀ ሃህ ብህል እት
እንቱ ዩብስት ጸንሐተ። ለዲበ
ህብጠ ላውሸቱ ለዐለት ረመዳን
ለአተንፍስ ክም ረኤቱ፡ እግለ ዩቡስ
እቱ ለዐለ እደይ አቦቱ እብ ሒለት
እንዴ ፈርቀቀት ምኑ፡ “ረመዳን!
ረመዳን! ቅነጽ እንዴ፡” እት ትብል
ሀረሰቱ። ምነ ምስለ ዐለ ሐሊብ
ህዬ አስቴቱ። ረመዳን እብ ሐዲስ
ዲብለ ህብጥ አቦቱ አቅበለ ከእክርር
ወደ። ኣምነ፡ ለጅኔታት እተ ህብጥ
አቦቱ እብ ሐዲስ ክም ነሽበ፡ ከብደ
ትገንጀረት ምነ። ምነ ህብጥ አቦቱ
እንዴ ባልሐቱ ህዬ ምስለ ንኢሸቶ
ሐሊመ ወለተ አትገሴቱ። እምነ
ሓወ ዑስማን በድር፡ እግል ሐሊመ
ወለተ፡ ውላድ ወለተ ረመዳን፡
ዓሸ ወፋጥነ ሓቅፈት ዲብ እንተ፡
ደባበት እግለ ክልኦት እግረ እንዴ
ደቀት ምስለ ጨበል ለሓበረቱ።
እግል ሐሊመ ወለታመ ኩሉ
ገሮበ ክም ሐናተተ ምነ፡ ሰር ገሮበ
እተ ጨበል ትነጸፈቱ ወለተርፈ
ሰር ገሮበ ምስለ ስልስለተ ጌሰት
እቡ። ለክልኤ ነኣይሽ አዋልዳመ
ለደባበት ሰበት ካየደተን፡ ክትፈተን
ኢትረከበት። ለጅኔታይ ረመዳን
ላኪን፡ እብ በክት ቱ ለደሐነ።
ለደባበት ክም ሐልፈት፡ እተ
ክትፈት ክል አካን ጋብአት ለዐለት
እሙ ጀላብ እግል ኢለአቅምት፡
እምነ ሓወ ገጹ ዲብለ ህብጠ እንዴ
ኣቴቱ ለብላየ ከሬት እቱ። እምነ
ሓወ ሐቆ እለ ላቱኒ ብዙሕ እንዴ
ኢትከልእ አርወሐተ ፈግረት።
ኣምነ እግለ እተ ባካተ ለዐለ
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መተርጅማይ፡ ኣድም ሳልሕ
ገናይዝ እበ ትትቀደራተ እግል
ተአትራትዑ ወእብለ ረክበቱ
ሸለትት እግል ተአትላብሱ ተሐት
ወለዐል ትረገሰት። እተ ቀበትለ
ገናይዝ አዳም፡ ዐፍሽ ጽዑናም እት
እንቶም ደባበት ለሐናተተቶም
ሰለስ አድግ ዐለው። ደሞም
ወስጋሆም ምስለ ናይ አዳም
ሑቡር እት እንቱ ክምሰል ርኤቱ፡
ገኖበተ ትሰረደት። ምድር መሰ።
ኣምነ ዲብለ እት ስምጠ ፍንጡር
ለዐለ ዐጣል አቅመተት። ኮርየተ
እንዴ ሀረሰት ህዬ፡ እብ ሐት-ሐቴ
እት ተዓቅጸን ሐልበተን። እግለ
እት ስምጠ ለዐለው ምን ሞት
ለተርፈው አግሩዝ ወአጀኒት ህዬ
ምነ ሐሊብ አስቴቶም። ምድር
ሰኒ ክም መሰ፡ እተ ባካተ ማይ
ምን ትረክብ እንዴ ትቤ ሓዚ
አንበተት። ለአጀኒት ምን ሰፍረ
ወኬን ለጽምእ ኣክየት እቶም
ዐለት። ሐሊብለ ዐጣል ምኑ ክም
ሰተው ህዬ፡ ለጽእም ዝያደት ሰበት
አኬት እቶም፡ ሰኒ አትዐበቶም።
ኣምነ ኩሉ እንትብሀ እተ
ማይ እንዴ ከሬቱ ዲብ ተሐዜ፡
ናይ 20 ሊትር ማይ ጀረካነት
ምልእት ረክበት። እብ ፈርሐት፡
ወሀበት ለረክበት መስለ ዲበ።
እግል ትርፈዐ ወስ ክም አበለተ
ላኪን፡ እበየ ሒለት እግል
ትርፈዐ። ከርሸተ ተአምሖጥጥ
ለዐለት ዐምሳት ተ። እት ረአሱመ
ለናይ አምዕል እብ ግዲደ ጽምእ፡
ሰፍረ፡ ፈርሀት ወረብሸት ሐንገል
እትሕዉነ ዐለ። እግለ ጀረካነት፡
ሐትሐቴ ዶል እት ትስሕበ
ወዶልመ እት ባልሰ ዲብለ አጀኒት
ለዐለው ዲበ አካነት አብጸሐተ።
ኩሎም እተ ጀሪካነት ማይ
ሀጅለው። ኣምነ እት ተድብር
አስቴቶም ምነ። እግል ኩሎም
እት ሐቴ አካነት ክም ጀምዐቶም
ህዬ፡ እግል መሕሙድ ሑሀ
ወስልም ወለት አቡሀ፡ ለጅርሖም
እብ ሐዲስ እብ ብዕድ ሸለትት
ነዲፍ ዓሸበቱ እሎም። ዐሳክር
እግል ኢልስምዕዎም ህዬ፡ ህግየ
እግል ኢሊደው ወኢልብከው
መክረቶም። ማይ እተ ልቡለ
ዲበ ኢነት ህዬ፡ እበ መድብእለ
ጀረካነት
ተሀይቦም
ዐለት።
ሐቆ እሊ ኩሎም አትካረረው
ወሰክበው። ላሊ ክም ገብአት፡
ለድዋራት እብ ንቃይ አከሪት፡
ሐሻይል
ወንብሓት
አክላብ
ትረበሸ። ለከረች ወለሐሻይል ምነ
ገናይዝ ስገ እት ናትሎ ወልትበአሶ
እበ ስምጠ እት ልትገናበው አክለ
ሐልፈው ተ፡ ኣምነ ፈርሀት
በይአተ። ለከረች እግለ ወእግለ
አጀኒት እግል ኢልብለዕ ህዬ
ፈርሀት። ምድር ቅሩብ ጽብሐት
ክምሰል ገብአ ላኪን፡ ለአክራናትለ
ከረች ወለሐሻይል ህድአ፡ ለዶል
ለሀ ዲብለ መክረሀት አካንለ
ገናይዝ ቀ’መት እግል ትትከሬ
ዲበ አንበተት።
ልተላሌ…..
ገጽ
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ዝክር ዕስረ ወሰማን ሰነት አክልሕድ ክእነ ክም ዮም
አውኪር ዲብ ዕርፍ ሰር ሰነት
እንዴ ዐለው አዜ እግል 2ይ ሰር
ሰነት እግል ለአንብቶ ልትዳለው
ህለው። ዲበ ዕርፎም ገሌሆም ዲብ
ዐዶም ለሓሉፋ እት ህለው። ሰሮም
ህዬ ምስል ዋልዴኖም ዲብ ብዕድ
መዳይን ወጠኖም እት ልትዛወሮ
ወልትዛየሮ ሓለፈወ። ሐቴ ምነ
ብዝሓም ደረሰ እግል ልትዛዮረ
ለልተምነው ሚነት ወመዲነት
ባጽዕ ተ። ባጽዕ እት ሕርየት
ኤረትርየ ለዐቤት እዴ ለዐለት

እግለ ወመንገአት ሕርየት ለከስተት
ሰበት ተ። ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ
እብ ፍንቲት ለልትዘከረ ወልትዛየረ
መዲነት ተ። ሰበት እሊቶም
አውኪርመ ምን ዝያረትመ ወኬን
ታእሪክ እግል ለኣምሮ ወልውረሶ
ምስል ዋልዴኖም አስክ ባጽዕ
ለትበገሰው። ክሉ እት ገበዮም
ለሐሉፉ ለዐለው ታእሪካይ አካናት
ወእት ባጽዕ ለጸንሐዮም እብ
ዕንቶም ለረአዉ እዴ እስትዕማር
ለደመረቱ ዲብ ልርኡ ሓለፈዉ።

እብ ፍንቲት ዋልዴኖም ለሓከዉ
እግሎም ናይ አማን ታእሪክ ዲብ
እንቱ ምን ቅድረት ፈሀሞም
ወለዐል ላቱ ታእሪክ ዐጃይብ።
እንዴ ሰምዐው ትም በደል ልብሎ።
መልህያሞም ምስሎም እግል
ልትፈከሮ ሓከው እግሎም። ዔማት
ታእሪኮም ወመሐብራይቶም ላተ
አቦቶም ዳፍአትመ ዝያድ እግል
ተአፍህሞም ጌሰወ። ከታእሪክ
ባጽዕ ለከስስ ህጅኮም ምስሎም
ንትካፈሉ።
ባጽዕ ዶል ትሰምዕ ዳፍአት
ዲብ ፍንቱይ ዝክርያት ተአቴ።
ክሉላመ ለዐለው አውኪር እብ ሐት
ሐቴ እንዴ ትገንሕ። ክመ ሞጅ
ለብሩድ እብ ቅሩተ ዲብ ዝክርያት
ትሸመመት። እብ ፍንቱት ሰነት
ትስዐ። ዲብ ባጽዕ ወሰብአ ለጀረ
ጀራይም አባይ ወእብ ፍንቱይ
መትሰባል ዐዶ እንዴ ሸንከከው እብ
ጊም እስትዕማር ግልብብት ለዐለት
ጸሓይ። አድሐ ጸዐደ ለወደወ ፍራስ
መናድሊን ሰውረት። ክሉ እብ ዕንተ
ርእየቱ ወሳምዐቱ ዲብ እንተ። አዜ
ሐቆ 28 ሰኖታት ዲብ ትትዘከሩ
እግል ኖሰ ከማን ዲብ ሸክ ለኣትየ።
“ፍራስ ሰውረት ለመስል መኽሉቕ
ዲብ እድንየ ቀደም እለ ላቱ የዐለ
ወግረ እላመ ለሀሌ ኢመስለኒ”
ዲብ ትብል አስተንተነት። ምነ
ዲበ ሽምት ለጸንሐት ዝክርያት
በል እንዴ አበለት። ዲብ አውኪር
ትወለበት።
አክል ሕድ ቀድ 28 ሰኖታት፡
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ሰኖታት ዲብ ክለ ዐስተር ኤረትርየ
ለሀንጦጥል ለዐለ ጊም እብ
ምፍጋር ጸሓይ እብ መዲነት ባጽዕ
ሸበት ጸሓዩ። ጋድሞታት ሰምሀር
ወጅዋ ባጽዕ ህዬ እብ ፍንቲት
ላሊሁ ወአምዕሉ ክሉ ሐቴ ገብአ።
ስረር ወሃባት ናይ ነኣይሽ ወዐባዪ
አስለሐት። ደባባት። ጅላብ እብ
በሐር ወጣኢራት እብ ዐስተር
እዘን ለአጸምም ወዕንታት ለለዓውር
ሓለት። ፍራስ ምሔርበት ለአርአወ
ፈራሰት። በታከት ወእብ ኤማን
መትሰባል ምን ኢገብእ ሐርብ
ባጽዕ እብ ቀሊል ለትአትዩ የዐለ።
ኣቤ። ስረር ለነአሸ ስለሕ
ከላሺን አስከ ዐበ ፈዋሊል ክሉ
ዲብ ምድር ትከፍከፈ። ዐስተርመ
ክም በረድ ብሩድ ለኢገብአ እሳት
ዘልመት። በሐር እብ እንክረ አስክ
ምድር አይደት ዋገረት። አርደት
እብ ኣላፍ ዐሳክር ትመልአት።
ቅብላት እሊ ክሉ ለልትሓረብ።
እምበለ ሸዐቡ ለምኑ ትወልደ
ወእቡ ሰምደ ገቢሉ ሴድያይ
ብዕድ ለአለቡ ትዉይ አምዒቱ
ምሔርባይ ሌጣቱ። እብ ሕድት
መቅደረት አዳም። ሑዳት ምን
አባይ ለትሰለበየ ደባባት። ምስል
ናይ አባይ ለኢልትጃገር ክቡድ
ወነኣይሽ አስለሐት ሌጠ እንዴ
ጸብጠው ወኤማኖም ሴፋሆም
ወገለቦም፡ ወሸዐቦም ዔጻቶም
ምሔርበት ሌጣ ቶም ቅብላት ክሉ
እሊ ለበጥረው። እሳት ዐስተር ዲብ

መቅጠኑ ዲብ ትትክዔ ወረመጭ
ምድር እብ እገሩ ዲብ ካይድ።
ሰፍረ ወጽምእ ዲብ ልትሳደየ
ዲቡ ምን አጅል ሀደፉ። ለመሪር
ክም ጥዑም ለኢልትቀደር ክም
ልትቀደር። ለግምጩይ ክም ራትዕ
ክሉ ዲብ መቅጠኑ ካመመዩ
ከጻብጡ ለዐለ ባና ሕርየት እግል
ልወልዕ ገጽ ቀደም ሌጠ ሄረረ።
ኤማን ለሳምድ ወእት አርደቱ ምን
አጅል ሐቁ ለልትጋደል ዐውቴመ
መልህየቱ ሌጣተ። ቅያስ ለአለቡ
ዴሽ እንዴ ካየደ። ለበዝሐ አስለሐት
እንዴ ሰልበ እትጅሁ እንዴ ቀየረ
ሸንከት ሰብኡ አትወለበዩ። ምን
ዐስተር እሳት ለከፍክፍ ጣኢራት
እት ዐስተሩ አንደደዩ። ምን ምድር
አይደት ላክፈ ለዐለየ ጅላብ ዲብ
በሐር አቶቀየን። እት ኣክር ዲብ
እለ ዕለት 10/02/1990 ጸሓይ
ክም በዲረ እብ ጊም እስትዕማር
ኢተሐብዐት። ሰኒ ባርሀት ዲብ
እንተ ወበርሀት ክለ ሕርየት ዲብ
ተሐብር ፈግረት። ሐዋን ህዬ በደል
እብ መትፈላሉ ለአምን። ሒለቱ
ዲብለ ሐምቀ እግሉ ለአርእየ።
ባጽዕ ሐቆ ትጸበጠት ታርፍ እግሉ
ለዐለ አስለሐት ክም አመሉ ዲብ
ረአስ ላጽሕ ሸዐብ ከፍከፈዩ።
“እብሊቱ ህዬ ሕርየት ባጽዕ
ባብ ሕርየት ለአርሔት ወካቲመ
እስትዕማር ለሐበረት ዲብ እንተ
ዲብ ታእሪክነ እግል ዲመ
ትትዘከር” ዲብ ትብል ዝክርያተ
ካፈለቶም እግል አውኪር ውላደ።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
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6. አትሐዘዮት ዓፍየት
አፍ እግል አዋልድ አንሳት
ወአግሩዝ
ዓፍየት አንያብ እት ወቅት
ዕምስነ
አንያብ ወአልሓይ ምን ሰለስ
አስክ ስስ ወሬሕ ናይ ዕምስነ
(ሕነት እት እንተ) እግል ልትበኔ
ወልትጠውር ለአነብት። አዳም
መብዝሑ ላኪን ዐልቀት ክምሰል
ትወለደ ሐቆ ስስ ወሬሕ አንያብ
ክምሰል ሸበ ለእንበተ መስል
ዲቡ።
ዕምስነ ዲብ ሐያት ወለት
አንሳይት
ፍንቲት
ተጅሪበት
ቱ። ሐቴ ወለት አንሳይት እግል
ትውለድ መትዳላይ ትወዴ ሐቆ
ህሌት አው ሕነት ሐቆ ገብአት፡
አፍ ዑፉይ እግል ለሀሌ እግለ፣
ዓፍየተ ወዓፍየት ናይለ እት ከብደ
ለሀለ ዐልቀት እግል ትትዐቀብ
እግል ተአክድ ወጅብ።
ዕምስነ እብ በርናምጅ ለገብእ
ምንማ ቱ፡ እንዴ ኢትሐስቡ

ለሳድፍመ ሀለ። እብለ ገብአት ምን
ገብእ እት ወቅት ዕምስነ ዓፍየት
አፍ ወአንያብ እግል ትትሐፈዝ
ህሌት እግለ። ለአንሳይት በርናምጅ
ዕምስነ ሐቆ ወዴት ከሽፍ ታምም
እግል ትውዴ ላዝም ቱ።

ዐምሳት እግል ተአክዱ
ለወጅብ
 ለትፋረቀ አንያብ ሐቆ በ
እግል ልትመለእ ሀለ እግሉ፣
 አፍ ምን ገብእ ወዕስር
እትሊ ወቅት እሊ ዝያደት እግል
ልንደፍ ሀለ እግሉ፣
 ለልአትሐዜ ሕክምነ ሐቆ
ሀለ እግል ልትአከር አለቡ። ሰበቡ
ህዬ እትሊ ወቅት እሊ አንያበ እግል
ትሳሬ ሐቆ ሐዜት እብ ሰበብ ዕምስነ
መጋሲት እግል ልጥዐም ኢቀድር።
እተ ክምሰልሁመ ዐምሳት እትሊ
ወቅት እሊ እብ ሰበብ ዕምስነ
ደቅጥ ሰበት ለህሌ እግለ እግል
ትሳሬ ኢልትወጤ፣
 ምን ለዐል ክሉ ህዬ ዲብ
አፍ እም አሲድ ለሸቁ ባክቴርያታት
እግል ለሀሉ አለቦም። ሰበቡ ህዬ
ለጅነ ክምሰል ትወለደ እግል ልዕዴ
ዲቡ ሰበት ቀድር፡ መራዐየት አፍ

ወአሽዐሾት አንያብ ምህም ቱ።
ሰበት እሊ፡ መራዐየት አንያብ
ዐልቀት እንዴ ኢልትወለድ እግል
ንትአየስ እቡ ለአስትህል፣
 አንያብ እት ወቅት ዕምስነ
ልትበለዕ አው ህዬ ለአሽዕሽ ለልብል
ፈሀም አማን ኢኮን። አሽዐሾት
ምስል ርስሐት እት ኢኮን ምስል
ዕምስነ ለልትጻበጥ ኢኮን።
እት ወቅት ዕምስነ ዕስር እብ
ረክስ ልትደመዕ። ቅያስ ሆርሞናት
ዲብ ወቅት ዕምስነ ሰበት ልትወቀል
አረር ዕስር ልትርኤ።
ሰበት እሊ፡ ዐምሳት እሊ ለተሌ
መራቀባት ሐቆ ወዴት ረክስ አው
አረር ዕስር እግል ትትሓፈዝ ምኑ
ትቀድር፦
• ሙነት ታመት ወካፍየት
እብ ንስአት፣
• ቀደም ወሊድ ትሉሉይ
ከሽፍ እብ ውድየት፣
• ለልአትሐዜ ጅንስ ወቅያስ
ቪታሚናት እብ ንስአት፣
• ነዳፈት አፍ እብ ዋጅብ
ራቀቦት---ቶም።
እሎም ንቃጥ እሎም እብ ዋጅብ
ዶል ገብኦ፡ እብ ሰበብ አሽዐሾት
ለልትከለቅ ዴራይ ባክቴርያታት
ምን እም ዲብ ጅናሀ እግል ልሰብቡ
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ለቀድር አዘ ልውሕድ ወደረጀት
ዳፍዖት ወቅል።

ዐምሳት ምን ልውሕድ እግል
ትውደዩ ለወጅበ ኔፍዓይ
ጋራት፦
• እብ ፍርሸት ሓምለት
ክልኤ ዶል እት አምዕል አፉሀ
አንደፎት።
• ኢራቴዕ
አግቡይ
መትነፍዖት ፍርሸት ዕስር ሰበት
ለአዜ፡ እብ ከአፎ አግቡይ ራቴዕ
ትትነፈዕ ምን ሐኪም እግል
ትድረስ ሀለ እግለ፣
• ሐቆ
ነብረ
አፉከ
መጭመጮት፣
• እት ፍንጌ አንያብ ለህሌት
ርስሐት እግል አንደፎት አንያብ
ለልአነድፍ ኬጥ መትነፍዖት፣
• ቅዘእ ሰኒ ለኢልሀይብ
ነበሪት ምን ብልዐት መትጀማል።
ሰበት እሊ፡ እት ወቅት ዕምስነ
መራዐየት ታመት ናይ ዓፍየት
አፍ ውድየት ወቴለል ዓፍየት እም
ወጅናሀ ራቀቦት ለአትሐዜ።
ሙነት ራትዐት መትመዋን
እት ወቅት ዕምስነ፡ እግል ዓፍየት
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አንያብ ልግበእ ወዓፍየት እም
ምህም ቱ።
• ቪታሚን “ሲ” እግል
ዓፍየት እም ምህም ሰበት ቱ እግል
ልትነሰእ ወጅብ፣
• ካልስዩም፡ እግል ዓጭም
ወዓፍየት አንያብ ኔፍዓይ ሰበት
ቱ፡ እም ለትነስኡ ቅያስ ካልስዩም
ሑድ ሐቆ ገብአ፡ አንያብ ናይለ
እት ቀበት እም ለሀለ ዐልቀት
እግል ልትጠወር፡ ገሮብ ዐልቀት
ምነ ክዙን እቱ ለሀለ ዓጭሞታት
እሙ ነስእ። ለክዙን ካልስዩም እም
ህዬ ልትከለስ።
• እብ አሳስ እሊ፡ ሙነት
እግለ ልትወለድ ዐልቀት ልግበእ
ወአንያቡ ሰኒ ምህም ተ። አንያብ
ዐልቀት ሐቆ አንበቶት ዕምስነ እት
ፍንጌ ሳልሳይ ወሳድሳይ ወሬሕ(እት
ወቅት ዕምስነ) ልትጠወር። እም
ምን ራብዓይ አስክ ሳድሳይ
ወርሐ ናይ ወቅት ዕምስናሀ ካፊ
ቪታሚናት “ኤ”፡ “ሲ”፡ “ዲ”
ወእተ ክምሰልሁመ ፕሮቲን፡
ካልስዩም፡ ፎስፎሮስ እግል ትንሰእ
ለአትሐዝየ። ሰበቡ ህዬ ሐቆ እሊ
ወቅት እሊ ገሮብ ጅነ ሽክሉ ሰበት
ጸብጥ።
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መታሕፍ ወምጅተመዕ
2ይ ክፈል

ምን ሔልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ ላቱ ሓምድ
ወድ ዐሊ ለልትበሀል ሓልያይ ገመል ምን በደ ምኑ
ከምን ረክበው ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ፡

እብ ደክቶር ጸጋይ መዲን

ሓይሳም ወሓሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እሊ
ክቱብ እሊ ለሐልፈት ሳምን 1ይ
ክፈሉ ቅዱማም እግልኩም ዐልነ
ዮም ህዬ 2ይ ክፈሉ ልተላሌ።
እድንየይት ቤት ጎማት መታሕፍ
እት ሰነት 1946 እብ ሰብ መቅደረት
እሊ መጃል ለትአሰሰት መአሰሰት እት ብሪቲሽ ሮያልሚዝየም፣ለንደን ድገለብ፡ መትሐፍ አምር ክቱብ እስላም ደውሐ ድማን
ገብእ፡ ሐድ 37,000 ለገብእ እድንያይ
ተሀሌ፡ ዋጅብ ወሳይቅ እት ዕፌ
እዲነ እንዴ ተሐረከ ህዬ እት
መሓብር መታሕፍ ለወክሎ ሰብ
እግል ልቅረቦ፡ ናይ ዓዳት ወጠቢዐት
ታርፌታት ብሑሳት ክም ወዱ
መቅደረት እብ ዕድውየት ለትከምክም
ክምሰልሁመ ታሪካይ ዝሕሮታት
እቱ እብ ትሉሉይ እግል ልትከድም
ተ። እለ ቤት ጎማት እበ 141 ሰብ
ምጅተመዓት ለወክል እግል ልግበእ
እቱ ለወጅቡ ወራታት መታሕፍ
መቅደረት ወምን ለትፈናተየ ድወል
ቡ። ብዝሓም ሰብ መቅደረት እሊ
ቱ። እሊ መአሰሳት እሊ ምስል
ለትፋገረው ለህለ መታክል መታሕፍ
መጃል እሊ መዐነት መታሕፍ አግደ
ሐቂቀት ድወል ወምጅተመዓት
እት ክል ክፈል እለ እዲነ እግል
ምስል ምህም በሰር ወሳይቅ እሊ ውርስ
ባልሖት ለከድሞ ቶም።
እንዴ ትጻበጠ ለብአ በራምጃት
ታርፌታት እግል ልግበእ ክም ቡ
ዐቦት ወመትቀዳም ምጅተመዕ
ለአተፍቆ። ዋጅብ በሰር ወሳይቅ እግል
እግል ልትረሰም ወእት ፍዕል እግል
ዐለም እህትማም እንዴ ሀበት ለትከድም
ፈረጎት ወሐፊዝ ለትፈናታ ጽበጥ
ልትዐዴ ዶል ልትጀረብ ዕላቀት
እድንየይት ቤት ጎማት መታሕፍ፡
እሊ ውርስ ታርፌታት ምጅተመዓት
ምስል ምጅተመዓት እግል ትዕቤ
እግል ሕፍዘት ጠቢዐታይ ርዝቅ
ለልአክድ ብስር ወስትራትጅየት ክምቱ
ትቀድር።
ወውርስ ዐለምነ እብ አውለውየት
ልትፋሀሞ እቱ።
ገንሕ። እት ሐንቴ መራዐየት እለ ቤት
ጎማት እት ክል ሰነት እት 18 ማዮ
ለትዘከር እድንየይት አምዕል መታሕፍ
ዐለም፡ ልብ ለተምትም ስቅራታት
እንዴ ጸብጠ መታሕፍ ምጅተመዓት
እብ ክሱስ እት ናይ ዓዳት ወታሪካይ
ታርፌታት ቀዳምያም እግል ዓበዮት
ለትፈናተው ናይ ዓዳት ወጠቢዐት
መትሐፍ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ድገለብ ወ ወጠንያይ መትሐፍ
ክምሰልሁመ ናይ ታሪክ ምህመት ለቡ
ኤረትርየ ድማን
ኣሳር እንዴ ጀምዐ ለትትሐዜ ሐብሬ
ዕላቀት መታሕፍ ወምጅተመዕ
እት ዐድነ ኤረትርየ እግለ ህለ
ወመዐነት እንዴ አልበሰዩ፡ ደማናት ለበ
ካድም ትሩድ ለጠልብ ፊራሮ
እግለ
ናይ ዓዳት ወጠቢዐት ታጅር
ገበይ ሕፍዘት ለአክድ። ምን ወክድ
አትፋዘዖት ብዙሕ እት ምጅተመዕ
ታርፌታት ኣሳር አሳስ እንዴ ወደ
ረዪም እንዴ አንበተ ዶር መታሕፍ
ለትሐዜ ወራት ተ። ምጅተመዓት
አስክ እለ ክልኦት መታሕፍ ዱሉይ
እት ምጅተመዓት ምስል ስያሰት፡ ዓዳት
ምን መታሕፍ ለከስቡ ክድመት
ህለ። እት ሰነት 1992 እት አስመረ
ወእቅትሳድ ከልፍየት ምጅተመዓት
ትትወቀል እት ህሌት፡ መታሕፍመ
ለትከሰተ ወጠንያይ መትሐፍ ኤረትርየ
ቃኑንያይ ወእንሳንየት ደረጀቶም
ምስል ምጅተመዓት እብ ቅሩብ እንዴ
ወእት ሰነት 2000 እት መዲነት ባጽዕ
እንዴ ትጻበጠ ለልትርኤ በሰር ቱ።
ሸቀ፡ ብዝሔ አጅናስ ለልሕብር ታርፌ
ለትአሰሰ መትሐፍ አቅሊም ቅብለት
እሊ በሰር እሊ ህዬ እግል
ምጅተመዓት እንዴ ጀምዐከ እት ዕፌ
በሐር ቀየሕ እት ዐድነ እት ዓቅቢት ናት
ሐቂቀት ስያሰት ወዓዳት ምጅተመዓት
ለልአቀርብ ቱ። ለትጻበጠ ዕላቀት
ዓዳት ወጠቢዐት ወታሪክ ታርፌታት
ክምሰልሁመ
እቅትሳድያይ
መታሕፍ ወምጅተመዓት ወእት ፍንጌ
ኤረትርየ አውለውየት እንዴ ሀበየ
ዝሕሮታቶም እበ ብዕድ እንክር እግል
ሰብ መቅደረት እሊ መጃል ወክሉ
ወራታተን ሰርግለ ለህለየ መአሰሳት
ምህመት ዓዳት፡ ጠቢዐታይ ወታሪካይ
ክፈል ምጅተመዓት ለልትከለቅ ናይ
ተን። እሊ መታሕፍ እሊ አምር ኣሳር
ውርስ ምጅተመዓት ህዬ እበ ካልእ
ተሐይስ-ተሐምቅ በሰር አሳስ እንዴ
ወጽበጡ፡ ዓዳት ሸዐብ ኤረትርየ ታሪክ
እንክር ራትዐት መዐነት እንዴ ሀበ እብ
ወደ ለልትጠወር ሰበት ገብአ ህዬ፡
ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ ወጠቢዐታይ
ፍዕል ለልአርኤቱ። ሰብ መቅደረት
መታሕፍ እሊ እት ዋቅዕ ለትበድል
አርዛቅ በሐር ወምድር እግል ቤጽሐት
እሊ መጃል ህዬ እሊ በሰር እት
ሩእየት እግል ተሀሌ እግሎም ወጅብ።
እት ዕፌ ለቀድም ቱ። እግል ናይ
ሰርገሎት ምስል ምጅተመዓት እንዴ
ለትፈናተ ሰሚናራት ወእጅትመዓት
ዓዳት ወኢኮሎጂካል ጽበጥ እብ ሸክል
ቀርበው እግል ልሽቀው ለአትሐዜ።
እንዴ አትዳለ ሽዐብ እት መታሕፍ
ኣሳር ወዕልም ኣሳር ወሐያት እት ዓፊ
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ ፍንጌ መታሕፍ
እግል ልብጸሕ ለልትሐዜ ክዳማት
ቀድመ ለህለየ መታሕፍ ዐድነ ሕድ
ወምጅተመዓት ትርድት ዕላቀት እግል
እንዴ አትዳለ እት ለትፈናተ ድዋራት
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እላተ አካን ምብራኩ ገሩን ለገመል ዐድ ፈነክ
ትበጥር ህሌት ለዕሌቱ አምዕል ወላሊ ሐበረት
ኣክል አጀለ መአዜ ተዐይር እብ ትወዐለት
ምን አፍያት በልሰወ ከዐደውነ ምን ቀዐረት
ዕውር ጽሙም ወሐድገት እልከ እንዶ አድረረት
ሰለስ ለገበይ አግንቱ ከበዐልቱ እበ ትተጀረት
ልሔተ በርካ ቱ ልትከሬ እብ ሓዚ ለዘበነት
ሰፈዲ ወደንቀ ካይረ ዲቡ ክል ምዕረት
ዕለት ለተካይብ ሸከሪሁ ሻመለት።
ቀይም ለስሕል ሰብኮ ቡ እት ልጀነብ እብ ስነድ
ወአውል ለሰምሀር ልደሬ እት ከብድ ለሰልጠነት
መሰል ለኩከት ተ እላዲ ወመዘባጥ ለሕመረት
አጊድ ረክበት ትምኔተ ቤት አስገዴ ምን ደሐረት
አዜመ ምነ አካነ ሕድት ለዐል ትወቀለት
ነስአው ምነ ትግሬሀ ወለእሉ ገበረት
እግል ልጽዖነ ገድም ምንዲ ዳበረት።

ለሸብህ አህዳፍ ወርእየት ለቡ ቱ።
እት ከምከሞት ወሰቆት ወሐፊዝ
ኣሳር ኤረትርየ ዶሩ እግል ልተልሄ
ሰአየት ለገብእ እቱ መታሕፍ ዐድነ
እትሊ ወራታት እሊ እንዴ ተንከበ እት
ከድም ጻንሐ ወህለ። ምስል ለትፈናተ
ምጅተመዓት ኤረትርየ ዕላቀት ትርድት
እግል ልክለቅ ለወድዩ ወራታት
ለረሐበ ክፋል ወራታቱ ክም ቱ
ሸርሕ። አስክ እለ ለትፈናተ ወራታት
ምንመ ትሰርገለ እለን መአሰሳት እለን
ምስል ሀደፈን ወርእየተን ልትቃረን
እት ህለ ለተርፍ ምኑ ብዞሕ ክምቱ
እግል ልትረሰዕ ለአለቡ ጋር ቱ።
መታሕፍ እት ከባከቦት ወአተረዶት
ጅንስየት ወጠን ክምሰልሁመ እት
ሐፊዝ ናይ ዓዳት ወጠቢዐት ዝሕረት
ውርስ ቀዳምያም ኤረትርዪን አከዶት
ዶሩ ምህም እግል ልግበእ ወጅብ።
ፈሀም ወእንትበህ ሸዐብ እግል ወቀሎት
እብ ትሉሉይ ለልትረሰም ወእት
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መዓል ለልውዕል በራምጅ እቱ እግል
ልትከጠጥ ቡ።
እሊ መታሕፍ እሊ ክሉ ክፈል
ምጅተመዓት ኤረትርየ እግል ልብጽሑ
ወእግል ልድረስ ምኑ ክምሰልሁመ
መካስቡ እግል ልትካፈል ምስሉ
መስኡልየት ዐባይ ረፍዕ። እትሊ መጃል
እሊ ሩእየትነ ልሰዕ እት መአንብተይት
ደረጀተ ክም ህሌት እንዴ ፈሀምነ፡ ካድም
ትሩድ እቱ እግል ንትፈረር ለአትሐዜ።
እት ፋይሕ ክፈል ምጅተመዕ ኤረትርየ
ለልትሐዜ ፈሀም እት መጃል ኣሳር
ኤረትርየ እንዴ ትወቀለ ቤጽሐቱ
እግል ልግብኦ ዕላቀት ምስል ክል
ክፈል ምጅተመዕ ኤረትርየ ውድየት
ምህም ቱ። ተርጀመት ወሩእየት
መታሕፍ ክምሰልሁመ ዕላቃት ምስል
ምጅተመዓት እብ መልሃዩ እንዴ
ታየነ፡ እተ መጽእ እብ ክሱስ ተጃርብ
መታሕፍ ኤረትርየ ለሸርሕ ክቱብነ
እቱ እግል ንቀድሙ ቱ።
ገጽ
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መቅደረት ሽባን አፍሪቀ ለአከደት ወራት
እሊ እቱ እነብር ለህሌነ ዘበን
ቴክኖሎጂ ወሐብሬ መትቀዳም
ቴክኖሎጂ ወህቱ ለወልዱ ሐዲስ
ምህዞ ምን ኢነት እት ኢነት እብ
ሽፋግ ለአሳድር ህለ፡ እብሊ ህዬ
ሐቴ ሐዳስ ሓጀት እንዴ ትመሀዘት
ወራተ እንዴ ኢተአነብት እብ
ብዕደት ምነ ለትሐይስ ሐዳስ
እት ትትበደል ክም ትገይስ ክሉ
ለልአምረ አማን ጋብአት ህሌት።
እሊ እበ ዎሮት እንክር ለነፍዕ
ምንማቱ እብ ለሀ ለመጽእ ተቅዪር
እንዴ ኢገብእ ህቱ ለጠልቡ ዐውል
ለአደፍዐነ ክም ህላመ እግል
ንኣምር ምህም ጋር ገብእ።
እብ
ፍንቱይ
ዐፍሽት
ኤሌትሮኒክስ እትሊ ዘበን እብ
ድግማን እንዴ ሐደስካሁ እብ
ሸክል ብዕድ እግል ትትነፈዕ እቡ
እብሊ ህዬ ምን ክስሔ ድዋር እግል
ትትባለሕ ምኑ ለኢልትቀደር እቱ
ዘበን እቱ ባጽሓም ክም ህሌናመ
እንትበህ ለአትሐዜነ ህለ። እሊ
ህዬ፡ ዝያድ እት ቃረት አፍሪቀ
ለህለ ገባይል ዐውል ክም ደ’ፌዕ
ዋዲሁ ህለ።
ቃረት አፍሪቀ ምን ዘበን ቅዱም
እንዴ አንበተት ክም ዒን ጥራይ
ሓጃት ወእንዴ በሽለ ለመጽአ
ዐፍሸ ለትትከበት ክምሰልሁመ
እብ ለሀ ለትከድም ቅድረት አዳም
ለብእተ ቃረት ክም ዐለት ወህሌት
ታሪከ ልሓኬ።
አዜመ ለበዝሐየ ድወለ ምን
መግዘም መስተዐምረት ምንመ
ትባልሐየ፡ እት ሐዲስ መግዘም
እስትዕማር እግል ልእተየ ቅሱባት
ህለየ። እሊ ህዬ እብ ወለት ገበይ
ለመጽእ እስትዕማር ቱ። እግልሚ
ለማሌ እት ሐንቴ እስትዕማረን
ኡትያተን ለዐለየ ድወል ምውዳቅ
ጸሓይ፡ አዜመ እብ ማል ምንገብእ
ወብዕድ ሓጃት እንዴ ወደየ እት
ቅዱም ታሪከን እት በልሳሀን
ልትረአየ ህለየ።
ገሌ ምነ ለአትዐጅቦ ህዬ
እትሊ ወክድ እሊ ክም አግደ
መፍርየት ኤሌትሮኒካይ ሓጃት
ጋብኣት ለህለየ ድወል ምውዳቅ
ጸሓይ ምነ አምዕላይ ወራታተን
ለልአፈርያሁ ናይ ዝቤ ዐፍሽተን
ለተርፍ ስሙሙ ሓጃት እግል
ድዋራን ወአዳመን ኢልድረረ
እቡ እንዴ ቤለየ አምኣት አምያል
ምን ዐደን ራይማት ለህለየ ድወል
አፍሪቀ አስከን እንዴ ሄረረየ እት
ማየን ወምድረን ክም ልትክዔ
ወልትለከፍ እብሊ ህዬ ክም
ልትመድረረ እት ወድያሀን ርእየት
ልሙድ ሓጃት ጋብእ ህለ።
እሊ እግል ሊደየ ለቀድረ እቡ
ሰብ ህዬ፡ ለእት ሜርሒት ለህለው
መስኡሊን እግለ ምን እለን ድወል
ለረኩበ ሐዋኒት ማል እበ እንዴ
ትቀሸሸው እግል ምጅተምዖም
ወዝሕረት ጠቢዐቶም ጌማም እት
ደምሮ ልትረአው ለህለው።
እብሊ ህዬ ተረርፍ ሞባይላት፡
ኮምፒተራት፡
ተለፍዝዮናት፡
ተላጃት፡
ወብዕድ
ሓጃት

ሻባን
ወክዶም
እትለኢነፌዕ
ሓጃት በደል ለአበድዉ፡ እት
ሽቅል ወወራት እግል ልትፈረሮ
እንዴ እንቤ ቱ ለአሰስናሁ እሊ
መሽሮዕነ”ቤለ።
ለሽባን እግል እለ ዕልም
ወመሻቀዪ ብዞሕ ለትሐዜ ጠባዐት
እግል ለአፍሩ እብ ቅድረቶም
ፈርሐቶም እት ሸርሖ፡ እለ ጠባዐት

ዝያድ 23 ጠባዐት እንዴ ሰንዐው
እግል ዝቤ ብርንቶ ዋድያመን
ህለው። እሊ ሽቅል እሊ ህዬ፡
እግል ብዕዳም አፍሪቅዪን ሰብ
ፍክር ምህዞ ወስንዐት ገበይ እንዴ
አርሐበ እግል መትቀዳሞም ለሰዴ
ቴለል እቱ ለዐደ ጋብእ ህለ።
“ለከድመ ልትዐወት” ክምሰለ
ልትበሀል እተ ናይ ሰልፍ ወክዶም
ለአህተመመ እቦም አንፋር ምንመ
ይዐለው፡ አዜ ላኪን ስሜቶም እት
ትትወቀል ወወራቶም ከብቴ እት
ረክብ ትገይስ ህሌት። እሊ ለረአየ
ግድፍ ኤሌክትሮኒክስ ለልክዕየ
ድወልመ እግል እሎም ሽባን
እሎም እግል አትናየቶት እበ ዎሮት
እንክር ወእበ ካልእ ህዬ፡ እንትበህ
ሽባን ወሰብ ሰልጠትለ ድወል
እንዴ አትሐወነየ ለስሙም ወእት
ሕያያም ወድዋር ክስሔ ወደረር
ለሰብብ ርስሐት ኤለክትሮንያቶም
ምልካፍ እግል ኢልትከለእ እንዴ
ቤለየ እትሊ ድዋራት እሊግድፍ
ለልትከሬ እቱ ናይ ኤልክትሮኒክስ
ድዋራት መአሰሳት ተዐሊም ስናዐት
ወፍጥር እግል ሽባን አፍሪቀ እት
ለአዳልየ ልትረአየ ህለየ። ክም
መሰል ናይ እሊ ህዬ፡ እት ታንዛንየ
ለህለው ሽባን ክምሰለ እት ቶጎ
ለህለው ሽባን መአሰሳት እንዴ
ፈትሐው እት ድዋራት ግማመት
ኤሌትሮኒክስ ምውዳቅ ጸሓይ 3D

ናይ ኖስ መንፈዐት ወምን ክስሔ
ድዋር ሕር እግል ግብአት ወራት
ትርድት ለልሐዜ ሽቅል ልጸበረነ
ክም ህለ እግል ንኣምር ለሰዴን
ቅሰስ ቱ እሊ እግሉ እንቀፍር
ህሌነ። እምበል እሊመ ሽባነ እትሊ
መጃል እሊ ቅዱማም ክም ህለው
ለእት ክል መሀረጃናት ወጠን
ወብዕድ መናሰባት እት ቀወሺ
ምህዞ ወስናዐት ወብዕድ አካናት
ለልትቀደም ወራታት ስናዐት
እግል ኖሱ ሰመዕ በሲር ናይ እሊ
ቱ፡ መቅደረት ሽባን ዐድነ እትሊ
መጃል እሊ ለልሐብር ጋር ቱ።
ምናተ እሎም ሽባን እሎም
ክምሰለ
ምዩሎም
ለልሐብሩ
እግል ዐድ ወከደን ለገብእ ፍሬ
ቴክኖሎጂ ወምህዞ እግል ለአፍሩ
ገብአው ምን ገብእ፡ መሓብር ሽባን
ምንገብእ ወእብ ዐቢሁ ሕኩመት
እንዴ እዝን ሀበቱ እግል ልምሀዞ
እቱ ለቀድሮ ድዋር እቱ መአሰሳት
እንዴ አትዳሌት እግሎም፡ ለእት
ምኮም ለህለ ፍክር ወፍጥር እት
ወራት ወፍሬ እግል ልበዱሉ
አርደት እግል ትጥፈሕ እግሎም
ወክድ ለጠልበ ወራት ትገብእ።
መውህበት እሎም ሽባን
እሎም ዮም ምስል እሊ እት
አምዕላይ መንበረትነ ንትነፈዕ
እቡ ለህሌነ ቴክኖሎጂ እንዴ

እለ እግል ልሽቀው ለሰደዮም ፍክር
መልሀዮም አቦጂኑ ምን ዐዳገ እለ
(3D printer) እንዴ ትዛበ ክም
መጸዮም ለፍክረት ክም አትበገሰወ
ለሐብሮ ወትዐወተው እተ።
ለእትለ መአሰሰት እለ ሸቁ
ለህለው
ሴንዐት
መልሀዮም
ለአምጸየ ጠባዐት እብ ናይ
ኖሶም ፍክር ወወራት እግል
ትትሰነዕ ትበገሰው፡ እብሊ ህዬ
ክምሰለ “ለትበገሰ በጼሕ ወለትገሰ
ጠ’ፌሕ”ለልትበሀል
ለደቀበት
ወራት ወፍክር እንዴ ተዐደው
እት ሰነት 2013 እብ እዴ ኖሶም
ለአፍረወ 3D printer እብ ዐውቴ
እግል ልስንዖ ቀድረው።
ለሽባን እትለ እብ ዎ-ላብ
ለትትአመር መአሰሰቶም አስክ እለ

printer እግል ልስንዖ ቃድራም
ህለው።
ድወል አፍሪቀ መትከበብተት
ተረርፍ መሻቀዪታት ኤሌትሮኒክስ
ወብዕድ ርስሐት ገብአ ክም
ህለየ ክሉ ለልአምረ አማን ተ።
ምን ክለ እዲነ እት ድወል
አፍሪቀ ለልትከ’መር ተረርፍ
ኤሌክትሮኒክስ አስክ እሊ ቅሩብ
ወክድ ሐድ 42 ሜጋ ቶን ባጽሕ
ዐለ፡ እትሊ ግድፍ እሊ ህዬ ስሙም
ፌሻይ ለመልክ ክም በጣርያት
ዐረባት፡ተላጃት ወብዕድ ህለ። እሊ
ጋር እሊ ሕናመ ሽባን ኤረትርየ
ክፈል ናይ አፍሪቀ ሰበት ገብአነ፡
ምን ከደን ለመጽእ ግድፍ እንዴ
ኢገብእ እት ከብድ ዐድነ ለህለ ናይ
ኤለክትሮኒክስ መሻቀዪታት እት

ወደው በደል እት ብዕድ
ወራታት
ትልህየ
ጌማት
ወድግም ወክዶም ለሓሉፎ ክእነ
እት ለዐል ለሀደግናሆም መሰል
ሰኔት ሽባን ምን ገብኦ ወእብ
ገበይ ሰኔት ለልትረከብ ዕልም
ምኑ ለከፍዮም እንዴ ጀቅፈው
ዋጅቦም እግል ሊደው ለትትሐዜ
ህሌት አርድየት እግል ነአጥፍሕ
እግሎም ብነ።
ህቶመ ክም ሽባን አስክ እዝን
ለትሰምዖ ወዕን ለትገንሖም ረክቦ
እንዴ ኢልትጸበሮ ሽቅል ኖሱ
ለልትጻገግ እግል ለአፍሩ ቦም።
እሊ ኢወደው ምንገብእ ህዬ፡
እብ ቲተይ ለቀድሞም ወገበይ
ለልሐብሮም ነፈር ክምሰል አለቡ
እግል ልኣምሮ ቦም።

ኤሌክትሮኒክስ እት ምውዳቅ
ጸሓይ አፍሪቀ ለህለ ድወል እቱ
ክም ልትለከፍ ውድየት እግል
ክሉ ዋድሕ ጋብእ ለህለ ወራታት
ጥዉራት ድወል ቱ።
እሊ
ለልትለከፍ
ተረርፍ
ኤሌትሮንያት እት ድዋር ወድዩ
ለህለ ክስሔ ሰኒ ወአማን ዐቢ
ምንመ ገብእ፡ እሊ ሰበብር እሊ
ዶል ነድድ እት ጀው ለጠልቁ

ክም ቶም ለአከደው እቡ ምህዞ
ወስናዐት ዐለ።
ዎሮት ምነ እለ መአሰሰት እለ
ለአሰሰው ሽባን አቦጂኑ እት ገብእ
እብ ክሱስ እሊ እት ለሀድግ ክእነ
ልብል። “ሰበብር እሊ ምን ብዕዳት
ድወል ለትለከፈ እትነ ግድፍ እብ
ከፎ ገበይ እግል ምጅተመዕነ
ለነ’ፌዕ ሓጃት እቱ እንበድሉ
ንሐስብ ሰበት ዐልነ፡ ክምሰልሁመ

ስሙም ጋዛት ህዬ ምነ እት
ሕያያም ለዐቤት መደረት ለወልድ
ቱ። እሊ ህዬ እግለ ህሌት ደረጀት
ሐፋት እዲነ ለወስክ ወለ ኬልም
ቱ።
እትለን ድወል እለን ለነብሮ
ሽባን አፍሪቀ ክምሰለ እት
ጥዉራት ድወል ለህለ አብካት
ተዐሊም፡ ቴክኖሎጂ ወምህዞ
ምንመ ኢረክበው ምን ስናቶም
ወሰብ አብካት ቴክኖሎጂ ላቶም
ሸባብ ምውዳቅ ጸሓይ ክም
ኢልሐውኖ ለልአክዶ እበ ወራት
እግል ለአውቁ ዐለት እግሎም።
እብሊ ህዬ ህቶመ ዝያዳለ ሰብ
ክሉ ወራት እንዴ ትበሀለው
ለልትሰመው ሽባን አሮበ እንዴ
ገብአው ስሜቶም እግል ልወቅሎ
ዘበን ኢነስአው። መሰል ናይ እለ
ጋሪት እለ እግል ንንሰእ። እት ቶጎ
ወእብ ፍንቱይ እት ዓሲመትለ ዐድ
ላተ ሎሜ ለልትረከቦ ሽባን ሰብ
ወቀይ ወምህዞ ምን እሊ ድዋሮም
እት አክስሖት ዶር ዐቢ ልተልሄ
ለህለ ተረርፍ ኤለክትሮኒክስ
ቅዱማት ድወል እንዴ እት ሕድ
አትባይአው ሐዲስ ምህዞ እግል
ልምሀዞ ቃድራም ህለው።
እሎም ለእብ ሴናሜ ኮፊ
አቦጂኑ ለትበሀለ ሻብ ለትአሰሰት
መአሰሰቶም ዎ- ላብ (WoeLab)
እበ ትብል ስሜት ለትትአመር እንዴ
ገብአው ለሰንዐዉ መሻቀዪታት
ሰመዕ በሲር ጋብእ እግሎም ህለ።
ምን እሊ ስሙም ተረርፍ እብ
ቴክኖሎጂ ቅዱማት ላተን ድወል
እት መንፈዐት ለቡ መሻቀዪታት
እግል በደሎቱ እበ ነስአወ ምስዳር
ክም ከረ ሰበብር ወገደድል
ፕሪንተራት፡ኮምፒተራት፡ስካነራት
ወብዕድ እንዴ ወደው እት አፍሪቀ
እት ሰልፋይ ምህዞት ለትረተበት
ስሉስ ርክን ለበ ጠባዐት(3D
printer) እግል ልምሀዞ ቀዲሮም
ድድለ ገብእ እቶም ህለ ዋይዲባት
ምውዳቅ ጸሓይ ለበጥረ ፍክር
ራትዕ
ወመስተቅበል
ለቦም

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እትለ እዲነ ለበዝሐ ው’ላድ (ዙርየት)
ለረክበው አንፋር

ለካትም ሸንሀተ ሐቆ
ብኪ ንስእየ!
እለ ዎሮት ታጅር ደሀብ
ለዳገመየ ናይ ኣማን ድግም ተ።
ከክምእነ ልብል እተ፡ ዲብለ ድካንዬ
ዎሮት እናስ ምስል እሲት፡ ወአሰሩ
ለድግለሊት እሙ እግለ ጀኔታይ
ለንኡሻይ እት ረፌዕ ምስል አተየ
ዲብዬ። እሲቱ ዲብለ ዱካንዬ ለዐለ
ሰርጎ ምኑ ክም ሐዜት ተሐሬ
ወትከሬ እንዴ ዐለት፡ እት ደንጎበ
ለእናስ እግለ መዝብያይ ለሕሳብከ
ከም ቱ? ቤለዩ። ከህቱ ህዬ ክልኤ
አልፍ ጀኒ ወሐቴ ጀኒ ቱ ቤለዩ።
ለእናስ ህዬ ለክልኤ አልፍዲ ደሐን
ለሐቴ ጀኒ ህዬ እብ አየ መጸት?
ሕነ ለእሉ ትዛቤነ ምን ሐሰብናሁ
ክልኤ አልፍ ሌጠ ገብአ እግልነ
ቤለዩ።
ለመዝብያይ ህዬ፡ እለ ድግለሊት
እምከ ሐቴ ጀኒ ለአውል ካትም
ናስአት ህሌት ቤለዩ። ከለካትም ምነ
እትለ እዴለ እሲት ድግለሊት ለዐል
እቱ እንዴ አሸረ እላተ ቤለዩ።

ለወልደ ለካትም ምነ እዴሀ እንዴ
ነዝዐዩ ከእትለ መዝብያይ እንዴ
ለክፈዩ፣ ደገልል ህዬ ሚ ደሀብ
አትሐዘየን ቤለ። ለእሲት ድግለሊት
እለ ዘዐት እለ ክም ሰምዐት በኬት
ወአስክለ ዐረብየት ዐቅበለት።
ለእሲቱ ህዬ፣ ፍላን እለ እለ
ወዴከ? ሐቆ እለ ለወልከ ይእረፍዑ
ምን ትብል ሚ እግል ቲዴ ቱ ቴለቱ
(አክል ሕድ ክመ እተ ከዳሚተ)።
መዝብያይለ ሰርጎ ህዬ እለ ክም
ርአ እተ ውዲ ቱ ተማም ሐመዩ።
ለእናስ ሐቆ እለ አስክለ ዐረብየት
እንዴ ጌሰ፡ እግል እሙ፣ “ለካትም
ሸንሀተ ሐቆ ብኪ ንስእየ” ቤለየ
ልትበሀል።
ከውላድ መክሩህ ክእናቱ።
ለመስኪነት ዋልዳይቱ የምክን ወልደ
እግል ኢተአክስር እንዴ ትቤ ሕኔት
ዐውል ክልኤ አልፍ ደሀብ ትሰርጌ
ለሐዌናይ ዐውል ሐቴ ጅኔ ላቱ
ካትም ትተምኔ እት ህሌት፡ ለወልደ
ክሉ እግለ ኢወልደቱ እሲቱ ሐረዩ።
ላኪን ደሐንቱ እግል ልሸፈግ አለቡ
ዱሪ ደዋሪት ሰበት ገብአት፡ አምዕል
ለውላዱ ክእነ ልትዓመሎ ምስሉ
ለእት ንእሹ እግል እሙ ዋልዳይቱ
ለዐገበየ እግል ልፍቀደ ወዲመ
እግል ልተዐስ እባ ቱ።

ተበሰም
እግል ዎሮት ነፈር ምድር አጽበሐ ምን ገብእ፡ ውላድ ኣደሚ ምን
ስካቦም እንዴ ትቃነጸው፡ ዎሮት ከአስክ እትጃህ ዎሮት ቀንጽ፡ ከእግል
ሚቱ እብ ዎሮት እትጃህ ለኢቀንጾ (ኢልትፈረሮ) እት ልብሎ ትሰአለዉ።
ህቱ ህዬ፣ እት ለትፈናተ እትጃሃት ለልትፈረሮ እቡ ሰበብ ምድር ተዋዝን
እግል ኢተአብዴ እንዴ ቤለው ቱ። ህቶም ክሎም እብ ዎሮት እትጃህ ምን
ልትፈረሮ ለምድር እንዴ ትደለለት ወወድቀት ዐለት ቤለዮም።

በሀል
- ልባብ፡ ሐጠር፡ ቀሎት፡ እክላስ፡ አማነት፡ ጸጎት፡ ለመስለ ስፋት
ለመልክ ነፈር ምን መላእከት ሚ ገብእ አንቀሰ።
- ለቢብ ፍንጌ ኬር ወሸር ለፈናቴ እንዴ ኢገብእ፡ እት ፍንጌ
ክልኢቱ ሸር ለሀለሌት ፍንቲት ለኣመራ ቱ።
- ሕርየት እግል ለሀበከ ለቀድር ዎሮትመ ይሀለ፡ ወመሳዋት
ወዐዳለት ወለገብአ ብዕድ ጋራት እግል ለሀበከ ለቀድርመ ይሀለ። እናስ
ተብዐት ገብአከ ምን ገብእ፡ እሎም ጋራት እሎም እብ እዴከ ሌጣ ቱ
ለትነዝዖም።
- ምኬሔ በዝሐት ምን ገብእ ለውቀት ትውሕድ።

ህዳይ ሐቆ ሀለ ውላድ ላዝም
ምንማ ቱ፡ አዋልድ አንሳት ዶል
እንርኤ፡ ራብዓይት ዕቅደት ዕምረት
እተ በጸሐ እቱ ወቅት፡ ሑዳት ሌጣ
ተን ለእትወልደ ልትረአየ። እሊ
ክም እሊ ዲብ እንቱ እብ ጀሀት
ውላድ ተብዕን ዶል እንገኑሑ
ህዬ፡ እናስ አስክ ለትንፋሱ ሀለ
ምን ውላድ ክም ኢለአትካርም
ቱ ለልትአመር። ከብዝሓም ሰብ
ተብዕን ሰኒ ብዝሕት ላተ ዙርየት
ለሐድገው ወብዝሓም ውላድ
ወአዋልድ ለወልደው ህለው።
ከምኖም፣

1 – 2ይ ረምሲስ፡
ፈርዑን (2ይ ረምሲ) ዎሮት
ምነ ሰኒ እሙራም ላቶ ፈርዕናት
መስር ቱ፡ ህቱ ቀደም ሰለስ አልፍ
ሰነት ቀደም መትወላድ ነቢ ዒሳ
ለዐለ መልክ መስር ቱ። እተ 90
ሰነት ለበጽሐ ዕምትሩ ዝያድ 100
ጀነ ለትገብእ ዙርየት ሐድገ። እሊ
ፈርዑን እሊ እብሎም ውላዱ ምን
ቅያስ ወለዐል ልትፋወሽ ክም ዐለ
ልትአመር።

2 - ሜሸክ ንያንዱሩ፡
“ሜሽክ
ንያንዱሩ”
እት
ደውለት ዚምባበዌ ለነብር ወድ
61 ሰነት ለገብእ እናስ ቱ። እሊ
እናስ እሊ 15 እሲት እንዴ ሀደ
128 ጀነ ወልደ ምነን። እሊ ወድ
አፍሪቅየ ላቱ እናስ፡ ሰነት 2002
ተየልል መንበሮ ሰበት ጆረ ዲቡ፡
ምን ህዳይ አነስ ክም በጥር ገብአ።
ምናተ አዜ ዝሩፍለ መዒሸት
ደሐን ትመስል ሰበት ህሌት ምን
ሓዲስ አንስ እንዴ ሀደ ዕልብለ
ዐለየ እሉ አንስ እግል ልወስኩ
ለሐስብ ሀለ። እሊ እናስ እሊ እተ
ልትፈቀ እቱ ወቅት፡ ዝያድ ክሉ
ለለአትፈክር ወለአትዐጅብ ጋር ሀለ
ምን ገብእ፡ ህቱ ምን ሽቅል ዲብ
ሐቴመ ኢልትፈረር፡ ህቱ ለዐይለቱ፡
ወለዐባዩ ውላዱ ለእብ ተርብየትለ
ነኣይሽ ሐዎም ልትፈረሮ እት
ራቅብ ሌጠ ለሓልፉ።

3 - ጃክ ኪጎንጎ፡
20 ምን አንስ ሃዲቱ፡ ወምን
ዙርየት 158 አጀኒት ቡ። ጃክ እት
ሰነት 2012 ወድ 103 ክም ገብአ
ሞተ። ዕልብ አንሱ ቀደምለ እዋን
ወፋቱ 11 እሲት ሌጠ በጽሕ ዐለ።
ወድ ብክሩ ወ 60 ሰነት ገብእ

እትሀለ ወለት ሕዳጋት እዴሁ ህዬ
18 ሰነት ዋድየት ዐለት።

4 - አንሴንቶስ ዐጎጎ፡
“ዐጎጎ” 100 እሲት ሀደ፡
ወምን እለን 30 ሐድገ። ወምን
እለን አንሱ 160 ለበጾሖ አጀኒት
ወልደ። “ዐጎጎ” እግል ሰልፍ ዶሉ
እት ሰነት 1939 እግለ ዲና”
ለትትበሀል እሲቱ ለሀዴ እት ሀለ፡
ለናይ ደንጎበ እሲቱ ላተ “ጆዜፊን”
ሰነት 1992 ቱ ለሀደየ። እሊ እናስ
እበ “ብቆት” ለትትበሀል ስም ክርሱ
ልትአመር ነብረ። ህቱ እት ደንጎበ
እት ሰነት 2010 እት ናይሮቢ
ኬንየ ክም ተወፈ ልትአመር።

5 -2ይ ሱቦዛ፡
2ይ ሱቡዛ ዎሮት ምን ምሉክ
ስዋዚላንድ ዐለ። ወዲብ ሕክም
ምን ለዐል 82 ሰነት ክም ጸንሐ
ልት አመር። እሊ እናስ እሊ ምነ
ህቱ ትወለደ እተ ምዕል ገጽ ሐር
እብ አርበዕ ወሬሕ ቱ አቡሁ ምን
እለ እዲነ ለትሳርሐ። ከክም ዌርሳዩ
አስረ ሞቱ እት ሰነት 1899 ክም
መልክ ትሸየመ። ወዲብ እለ ሺመቱ
አስክ አምዕል ሞቱ ሰነት 1982
አተላለ። ሱቦዛ ምነ እለን ሃዲሀን
ለዐለ 70 አንስ ምን ሰነት 1920
– 1970 ዕልቦም 210 ለጎበኦ
አጀኒት እግል ልውለድ ቀድረ።
ወእተ ሞተ እተ ሰነት፡ ሰነት 1982
ውላዱ ወውላድ ውላዱ ምን ለዐል
አልፍ ነፈር በጾሖ ዐለው።

6 – 2ይ ኦጉስት፡
2ይ ኦጎስት መልክ ናይ
ሌትዋንያ ዐለ። ወእብ “2ይ
ኦጎስት ድቁብ” ልትአመር ዐለ።
እሊ ሰኒ ገዚፍ ወገሮቡ ትሩድ
ወድቁብ ሰበት ዐላ ቱ። ምን
ክትርመ በዐል ሒለት ዐለ፡ እስእን
ፈረስ እብ ክልኤ እዴሁ ሌጠ ሰብረ
ነብረ። ወእት ገሌ ናይ ርያደት
ለመስል ሓጃትመ ሻርክ ሰበት
ዐለ ዲብ ርያደት ላከፎት ሐሻይል
ሻርክ ወእግል ሐሺል እብ ሐቴ
ጭብዕቱ ለክፉ ዐለ ልትበሀል፡
እብሊ ምስምሳቱ የም አለቡ አሳሚ
ክናያት ክም “ድቁብ” “2ይ
ህርቀል” ወብዕድ እቡ ልትነቀም
ነብረ። ምኤምረት ታሪክ ክመ
አከደዉ፡ “2ይ ኦጎስት” ሰማን
ጀነ ሌጠ ዐለው እሉ። ምናተ እብ
ሰበብለ እት ተርህ ወእት ተዊህ

ልትመየዩ ለዐለ፡ ወለፋዬሕ ናይ
ዕላቃቱ እንዴ ተብገሰው፡ ገሌሆም
ምን 350 ጀነ ወለዐል ዐለው እሉ
መስል እቶም።

7 - ቤርቶልድ ዌዝነር፡
“ቤርቶልድ ውዌዝነር” ወድ
ንምሰ ላቱ ሓኪም ነብረ። መካንያም
ላቶም አንፋር ለዳዌ ዲበ ዕያደት
ዐለት እሉ ወእግለ ሕሙማሙ፡
ለእት ፌሻይ ዘርእ ወድ ተብዐት
ለልትረከበ ለሔዋናት ምን ሰኒ
ለቢባም ወዓቅላም ላቶም አንፋር
ክም ነሰአን ወህቶም ሰኒ ለቢባም
ወዓቅላም ውላድ እግል ልውለዶ
ክም ቱ ለአተምኖም ዐለ። ከእሊ
ሐኪም እሊ እት ሐያቱ እብ ግዲደ፡
እት ቀበት 40 ሰነት ሐድ 1800
ዐምለየት አትፋረዮት ሰርገለ።
ምናተ አዜ ዲብ እሊ ወቅት
እሊ ክመ ተአመረ፡ እሎም 600
ለጎቦ ለሐማይሙ ለወልደዎም
አጀኒት፡ ክሎም ምን ዎሮት ዔማት
ለመጸው ክም ቶም ተአመረ። ህቱ
ህዬ ፍሬ ወድ ተብዐት ናይ ደክቶር
“ቤርቶልድ” ቱ። ወእሊ ህዬ እብ
ገበይለ እት ነወውያይ አሲድ
ናይለ እተ ዕያደቱ ለትዋለደው
አጀኒት ለገብአ ፋዬሕ ፍሕስ
ወመርመራታት ተአከደ።

8 - እስማዒል በኒ
ሸሪፍ፡
እስማዒል በኒ ሸሪፍ አስሉ ምነ
አስክ እሊ ዶልነ እግል መቅርብ
(ሞሮኮ) ተሐክም ለህሌት ዓይለት
ዐለውዪን ቱ ለዐለ። እሊ እናስ
እሊ ምን ሰነት 1672 – 1727
ቱ ሽዩም ለዐለ። እሊ እናስ እሊ
በዐል ሻማቱ ላተን አንስ ሐድ
888 ጀነ ወልደ። ወሰኒ ግውኑይ
ላቱ ሽቅልመ ሸቄ ዐለ፡ ህቱ ምነ
እሎም ወልድ አጀኒት፡ እግለ
አዋልድ ለአንሳት እንዴ ቃተለ
ውላድ ተብዕን ሌጣቱ ለዓቤ ለዐለ፡
እሊ ህዬ ለዝርየቱ እግል ተአትላሌ
ሰበት ለሐዜ ዐላ ቱ። እምበል
እሊመ ሸክ ለወዴ ዲበን አንሱ
ልግበአ ወሰብ ሻማቱ አው ቀትለን
አውመ ለአከርበን ወአከይ ግብእ
ለአመስለን ዐለ። ወእተ ክምሰልሁ
ለምኖም ልትቀደን አውመ እለን
አንሱ ወፈታያቱ እተን ለልትዘነኖም
ቃትሎም ነብረ፣

መዕሉመት
1000 ለበጸሐ ምን ኑዕ ሰመክ ፋኑስ ላተን ዓሰ፡ ምን ተሐት ሐቴ
ክሎ ግራም ልትመዘነ።

ዝበድ ዛዖታት
ተፋውል (ፋል ሰኔት) እንዴ ኢተአተምም ክም ትትዐወት ወዴከ!
ተሻእም (ፋል እኩይ) ለዐንደል ጠምጠም ፈሸል እንዴ ኢለሐስል ክም
ትገርዱዑ ወዴከ! ከእሊ ጋራት እሊ ክሉ ነፍስያይ ጋራት ሰበት ቱ ክል
ዶል እተ ክም ወዴካሁ ገብእ።

በሀል እሙራም
ዲብ ሰመ እንዴ ፈገርከ ኮከብ እግል ትግበእ ሐቆ ኢቀደርከ፡ ፋኑስ ሐያትከ እግል ትግበእ ጀራርብ።
“ኤልዮት”
ሕነ እግል ንፈክር ሐቆ ኢቀደርነ ዕዩናም ሕነ፡ ወእግል ንፈክር ንትሸነህ ሐቆ ኢገብአነ ምትዐስቢን ሕነ፡
ወእግል ንፈክር ሐቆ ኢንትጀረእ ህዬ አግብር ሕነ። “ኢፍላ ጦን”
ልብነ ምነ እግል ንውደዩ ለኢወጅበነ እግል ለሐዝረነ ቀድር፡ ምናተ ዐቅልነ እብ በይኑቱ ለሚ እግል
ንውዴ ክም ወጅበነ ለለዐልምነ። “ጆዜፍ ጆቤር”
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ዐማር
ምዴርየት ከርከበት፡ እብ ቅብለት
ወቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ ምስል
ሱዳን፡ እብ ምውዳቅ ጸሓይ ምስል
ምዴርየት ፎርቶ-ሳወ፡ እብ ግብለት
ምስል ምዴርየት ድጌ፡ እብ ምፍጋር
ጸሓይ ምስል ምዴርያት ሰልዐ
ወአስማጥ፡ ክምሰልሁመ እብ ግብለት
ምውዳቅ ጸሓይ ምስል ምዴርየት
አቁርደት ትትሓደድ።
ከርከበት 13 ዳሕያት በ። 42,000
ሸዐብ ነብረ። ለበዝሐው ስካነ ሕዳረብ
ወትግሬ ቶም። ለበዝሐ ሸዐበ እብ
ርዕዮ ንዋይ ነብር። ሑድ ምኑ እብ
ተጃረት ወሐርስ ልትናበር። ከርከበት፡
እት መደት ንዳል እግል ሰልፍ ኢነት
ክም ምዴርየት ሐን ተንዚም ጀብሀት
ሸዕብየት ለቄመት ምዴርየት ተ። እለ
ምዴርየት እለ እት መደት ሰውረት፡
አባይ እንትልፋፍ እንዴ ወደ ሰውረት
ኤረትርየ እግል ልከርድን ምንመ
ጀረበ እበ፡ ዔጻቱ እንዴ ትገርደመት
ለአቅበለ ምነ ምዴርየት ዐለት፡ ሸዐበ
ምን ቀዳሙ ምስል ሰውረቱ ለትነዘመ፡
እብ ነሐሩ ወመጽዐኑ ሰውረቱ ለሸግበ፡

አሰይድ መ/ዐሊ ያሲን
ወምን ንኢሽ-እግረ ሰውረቱ ለሐረበ
ሸዐብ ሳምድ ቱ።
እሊ ሸዐብ እሊ እብ ርዕዮ
ልትናበር ሰበት ጸንሐ፡ ለባካትመ
ሰቦት ሰበት ቱ፡ ለትዘረአት እግል
ለአብቅል ዝላም ትውሕድ ምኑ።
ወእብሊ ለሸዐብ ክምሰለ ልትሐዜ
ኢትጠወረ ወኢደርሰ። ምን ሰነት
2000 ወሐር ላኪን ሕኩመት እበ
ነስአተ በዳሪት እግሎም ለገብእ
ምድር እንዴ ተሐፈዘ መስከብ ሰኒ
ወውጡይ፡ ክምሰልሁመ ማይ ለቡ
ባካት እንዴ ትፈረገ እሎም፡ እት
ህምቦል-ቀጨጭ ምን የካሬዕ ወብዕድ
ድዋራት ለመጽአ ሸዐብ ትጀመዐ
ወሰኒ ሓድር ሀለ። ብዕድ ድዋራትመ
ለሸዐብ እትለ ውጡይ ወክዳማት
ለረክብ እቱ አማክን ልትጀመዕ
ሀለ። ጀምዕዎም እት ህለው ህዬ፡
ምን ዐፍሾም አስክ ረስያቶም’መ
እብ ዐረባት እንዴ ሐየበው ክም
ለአመጽእዎም ሙዲር ምዴርየት
ከርከበት አሰይድ ዐብደልከሪም
እድሪስ አፍሀሜ’ነ።

ኣድም አብሐሪሽ

ከርከበት፡ ስካነ አጽገበት
ምዴርየት ከርከበት፡ የካሬዕ፡
ህምቦል፡
ቀጨጭ፡
አመላዬት፡
ሀማሽድበ፡ ድርፈ፡ ለኮዬብ፡ አታይ፡
ሓርናይት፡ ኣግማይት፡ ሄዋን ወካየዴ
ለልትበሀለ ዳሕያት ከምክም። እሊ
ሸዐብ እሊ፡ ሐቆ ሕርየት ክምለ ብዕድ
ድዋራት ወጠን ምን ምህሮ፡ ዓፍየት፡
ማይ ወብዕድ ክዳማት እጅትማዕየት
ገሌሁ ራክብ ሀለ። ለዐባይ መስለሐት
አዜ ራክበ ለሀለ ህዬ፡ እብ ምግብ
ምዴርየት ከርከበት እንዴ ሰጥረ
ምድር ሶዳን ሰኔቡ ለዐለ መሓዝ
በርከ እንዴ ትከረዐ፡ እተ ርሒብ
ጋድሞታት ከርከበት እት ሀዋሻት
ሐርስ እንዴ ትካፈለ፡ ለእምበር ዝላም
ለዐል ሐርስ ብዕድ ለአምር ለይዐለ
ሸዐብለ ድዋራት፡ ዮመቴ መትነፍዓይ
ሐርስ-ረይ ምን እሊ “በሐር” ምስለ
ለልትሳነን ለዐበ ከዛን ኤረትርየ
ጋብኣም ህለው።
“ለከዛን ክም ትበነ፡ ሕኩመት
አውለውየት እግል ስካን ከርከበት
ሰበት ሀበት፡ ምን ስካን ከርከበት
500 ለገብአ ዓይላት እትሊ ምድር
ሐርስ እሊ እንዴ ነስአየ፡ ምን ከዛን
እት ለአሰቱ ለትፈናተ አዝረአት
እክል እቡ እኑቡታም ህለው፡ እብ
አማን ህዬ፡ ምነ መንበረት ርዕዮ
ወአምሆላል እት መሕደሮ ሐርስጥዉር ዕዱያም ህለው” ልብል
ሙዲር ምዴርየት ከርከበት አሰይድ
ዐብደልከሪም እድሪስ። ምን ስካን
ሰልዐ ወአስማጥመ 300 ለገብአ
ዓይላት እት ከርከበት ሰበት ሐድረየ፡
መትነፈዐት ናይለ ሐርስ ረይ ጋብኣት
ህለየ። እትሊ ወክድ ጎነ ህዬ፡ ቅያስ
1000 ለገብአ ዓይላት፡ እግል ክል
ዓይለት ሰር ሄክታር ምድር እንዴ
ተሀየበየ፡ 500ሄክታር ለገብእ ምድር
እቱ ማሼለ፡ ፌተሪት፡ ብልቱብ ወዕፉን
እት ዘርአ፡ ረሐን እግል ልቅደረ ቅሩብ
ሰኔት ጸንሐያነ። እክሎም ህዬ ለበዝሐ
ምኑ እት ደረጀት ዐቂብ ወበቲክ
ባጽሕ ረከብናሁ።
ሰኔት ናይ ሐርስ ረይ ህዬ፡ አዜ
ክም ኣቴከ፡ እተ ደርቡ እግል ትሕረስ
ትቀድር። ወእብሊ ምን ስካን ከርከበት
እትሊ ምድር ሐርስ እሊ ናስኣም
ለህለው መዋጥኒን፡ ኖሶም ኢሐወነው
ምን ገብእ፡ እት ሰነት ሰለስ ዶል
እተይ እግል ልጃቅፎ ሕኩመት ኩለ
ብንየት ትሕትየት ናይ ምድር ወማይ
እንዴ አዳሌት ስልምቶም ህሌት።
“እሊ ሸዐብ እሊ እት ሐርስ ሰልፉ
ሰበት ቱ፡ እተ ሒራን ዘርእ ምን ገብእ
ወመትነፈዕ ማይ፡ ምስል ኢአምር
እንዴ ተሓበረ ገሌ መታክል እግል
ልሳድፈነ ቀድረ። ምናተ ለነዋቅስ
እብ ሸበህ-ሸበህ እት ነአሌልዩ እንገይስ
ሰበት ህሌነ፡ ቅሩብ ሰኔት ለህለው፡
ክምሰልሁመ ለፈሽለ ምኖም ዘርእ
ብልቱብ እንዴ ወርከው ብዕድ ዘርእ
ዘርኦ ለህለው ሰበት ህለው፡ እሎም’መ
እግል ለዐሩ ወእተይ ልርከቦ ሰእየት
ብነ” ወስክ አሰይድ ዐብደልከሪም።
ምን ክዳማት ዓፍየት አርበዕ
መራክዝ ዓፍየት በሀለት እስብዳልየት
እት አመላዬት፡ እት ሀማሽ-ድበ፡እት
ቀጨጭ፡ ለኮዬብ ወኣግማይት ህዬ
ኦር-ኦሮት መራክዝ ዓፍየት እንዴ
ትበነ፡ ሸዐብ ዘበናይ ክዳማት ዓፍየት
ረክብ ሀለ። ፈሀም መጅተመዕ እት

ገቢል ህዬ፡ ክዳማት
መዋሰላት እብ ዐውል
ራቴዕ እግል ልርከብ
ለከስሰ ጀሀት እግል
ትትሐረክ
ከፈ’ኩ
ትፍደዩ ንትፋኔ።
ክዳማት ማይመ
እምበል አርበዕ ዳሕየት፡
እት ኩለን ለ9 ዳሕየት
ክዳማት ማይ ለልሀይብ
አሰይድ ዐብደልከሪም እድሪስ ምስል ዐወሊ
ሱሕፍዪን
ወመራክዝ ተውዝዑ እንዴ
ዓፍየት ህዬ ምን ወክድ እት ወክድ
ትዳለ መብዝሑ ክዳማት ማይ ሲቶ
እንዴ ዘይድ መጽእ ክም ሀለ ምነ
ነዲፍ ለሀይብ ሀለ። ሐን ምድር ለሀለ
እተ ባካት ለህለው ከዋድር ዓፍየት
ማይ ናይለ ምዴርየትመ ቅዙር ቱ።
ወስካን ሐብሬ ረከብነ። አግሩዝ
ሰበቡ ህዬ፡ ክልኦት ዐባዪ መሓዛት
ልትፈድኦ፡ እማት እት ዕያዳት ወልደ
እተ ምዴርየት (ሕሊል በርከ ወዐሌት)
ወሸዐብ ምን ክል ሕማም ክዳማት
ሰበት ህለው፡ እት ለዋዎም ለነብር
ከሽፍ ወደወ ረክብ ሀለ።
ሸዐብ ለከፌ ማይ ለልአሰቱ ቶም።
እት ተዕሊም’መ ምዴርየት
ምነ ሐረስቶት ለአትሃጌናሆም
ከርከበት፡ ሐቆ ሕርየት ብዙሕ ገጸአንፋር ህለው። ምን ስካን አመላዬት
ቀደም እግል ተአሴርር ምንመ
መሐመድ ዐሊ ያሲን፡ እተ ዘበን
ዐለ እለ፡ ምስል ፈሀም ናይለ እተ
ቅዱብ እብ እንሰ ወሰሉከት፡ ዝላም
ባካት ለነብር ሸዐብ ዶል እንርእዩ፡
ለዐል ሌጠ እት ልታከው ለሐሩሱ
ብዙሕ ታርፈ ሀለ። እት የካሬዕ፡
ለዐለው ሐርስ ሑዳይ ወናይ ኦሮ
ቀጨጭ፡ ሀማሽ-ድበ፡ አመላዬት፡
ሒን ሌጠ ክም ዐለ፡ አዜ ላኪን ሰነት
ድርፈ፡ ለኮዬብ፡ አታይ ወኣግማይት
እብ ግዲደ እግል ልሕረሶ ቃድራም
ምን መአንብታይት አስክ ምግባይት
ክም ህለው እት ወዴሕ፡ “ጋድሞታት
ደረጀት ለልአደርሰ መዳርስ እብ
ከርከበት ዮም ሐርስ አማን ተሐረሰ፡
ሀገጊት ብዳዌት ወትግሬ ህለየ።
ሔዋናቱ ምን ገብእ ወዕጨዩመ
ዐደድ ደረሰ እት ክል መድረሰት
እብሊ ርኩብ ለሀለ ማይ ክም በዲሩ
ዶል እንረኤ፡ እት ገሌሁ መዳርስ
እግል ለአቅብል ሰእየት ብነ። ምን
ደሐን ዐደድ ደረሰ ትርኤ እት
ዘርእ ህዬ፡ ደለ ጀረብናሀ ኩለ ሰኒ
ህሌከ፡ እት ገሌሁ ላኪን ሕዳን ክም
በቅለት እግልነ፡ ትርበት ሰኔት፡ ማይ
ሀለ፡ እምበልሁመ እብ ሰበብ ዓዳትለ
ካፊ ወመታብዐት ሰኔት ራክባም ሰበት
ስካን አንሳት እት ምህሮ ገጸን ቀደም
ህሌነ፡ ግረ እለ ሰፍረ ምን ምድርነ
እግል ሊጊሰ ክም ኢቀድረ ምዲርለ
ሰርተት ሌጠ እንብል” ልብል።
ምዴርየት አሰይድ ዐብደልከሪም
ፋጥመ መሐመድ ኣድም እብ
አከደ እግልነ።
አጀኒተ ወኖሰ እተ ሐርስ ጸንሐተነ።
እሊ መሽሮዕ ሐርስ ከርከበት፡
“በዲር ምን ሐርስ ዝላም ሕበር
እግል ሰብኡ እንዴ ከፈ ጃዝብየት
ንደረር ይዐልነ፡ ዮም ምን ሐርስ
እግለ ብዕዳም መዋጥኒን ኤረትርየ
ረይ (ከዛን) ላኪን ሕበር ድሩራም፡
ክም ገብእ አኪድ ቱ፡ ሰበቡ ማይ
ንዋይነ ወርሕነ ርይሓም ህሌነ።
ወምድር ሰበት ሀለ፡ እግል ልትሰከን
ግረ እለ፡ ለተናፊፍነ ሐጋይ ልቡሉ
ወልትሐረስ ላዝም ቱ። እሊ እት ምህሮ
እግል ልርኤ ኢኮን፡ ግረህ እክል
ምን ገብእ ወብዕድ አብሳር መንበረት
ዎሮት ምን ነኣቴ ደርቡ እክል ብዕድ
ምነ ብዕድ ድዋራት ሸበህ ድንግር
እግል ንሕረስ ቱ፡ በዲር እምበል
ብህል ለሀለ ክፈል መጅተመዕነ ህዬ፡
ብልቱብ ወኤሎች ሐ’በት ነአምር
እብሊ ርኩብ ለሀለ በክት መሕደሮ
ለይዐልነ፡ ሕጄሪ፡ ፌተሪት፡ ማሼለ እብ
ወለኢለአትካርም ሐርስ-ረይ፡ እት
ጅንስ ጅንሱ፡ ዕፉን ወብዕድ ምስል
በገይዳት እግል ለዐሬ ለሀለ በክት
ምድርነ ለናስብ አዝረአት እንባድል
ፋዬሕ ክም ቱ አሰይድ ዐብደልከሪም
ህሌነ። አስክ ተጅርበት ሰኔት ዲብለ
ትምኔቱ ወተነቡኣቱ ሸሬሕ።
ሐርስ እንረክብ ህዬ፡ ሸጋብ ትሩድ
እምበል እሊመ ከርከበት፡ ምነ እት
ለአትሐዜነ ክም ሀለ ልትረኤነ” ዲብ
ስምጠ ለሀለ ከዛን ልግበእ ወእግል
ትብል፡ ቡብ ለልትበሀል ሰራይር ደለ
አስተዮትለ ሀዋሻት ውቱድ ለሀለ
በሽለ እክል እት በሌዕ ምኖም ጀርሶም
ናይ 2 ሜጋዋት ጣቀት ከህረበት
ክም ሀለ ተሓኬ።
መትነፈዓይት እግል ትግበእ መስኢት
ከዲጀ ዑስማን ሙሳመ፡ ምን
ሀለ፡ ክዳማት ኤሪቴልመ እት ገሌ
ርዕዮ ንዋይ አዜ ሐረስታይት
ድዋራትለ ምዴርየት በጼሕ። ጽርግየ
ጋብአት ህሌት። ህተ፡ “እዳረትነ
ናይ ጨበል ህሌት፡ ላኪን እት ገሌ
ምድር እግል ትንስኦ ትሰጀሎ ዶል
አካናት ሕሽክብት ሰበት ህሌት፡
ቤለውነ፡ እብ ማይ ከዛን እክል
አትሳናይ ምን ገብእ እተ፡ ለበዝሐ
በቅል ነአመስል የዐልነ፡ አዜ ክም
ምድርለ ምዴርየት አግቡይ እግል
ረኤናሁ ወለሽቅል እት እንለምዱ
ቲዴ ዲቡ ውጡይ መስል። ምናተ
ክም ጊስነ፡ ወሕኩመትነ ኩሉ ምን
አስክ እለ ሸርከት ሐራት እተ ጣፌሕ
ማዩ፡ እት ሕርሰቱ ወዲብ ተረተራቱ
ለልትበሀል ምድርለ ምዴርየትመ ምን
ኖሰ እምበል ድፍዕየት ክም ሐርሰቱ
ገብእ ባሳት እግል መዋሰላት ሸዐብ
እግልነ፡ ሰዳይት ዐባይ ራክባም
ዋድየት ኢህሌት። ብሬንሳት፡ መካይን
ምነ ህሌነ። ወሬሕ ኦክቶበር እት
ሽሕነት ወለዋሪ ተን እተ ምዴርየት
ግርበቱ ለትሐረሰ ምድር ህዬ፡ ዮም
ለልአውሀልየ። እለን ህዬ ቀሎት ነወል
ሸዌት ባጼሕ ሀለ። እዳረት ወኩሉ
ሰበት ብእተን፡ ለስካን ምን መዋሰላት
እንሰር ባክለ ከዛን ለሀለ አጅህዘት
ጠርዖ። እሊ ሕጌ ሰውረቱ ለዐለ
ሕኩመት ምን ኢሰዱነ ህዬ፡ እትለ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 06

አርቡዕ 07 ፌብራይር 2018

ደረጀት እለ ወኢበጽሐነ” እት
ትብል፡ ግረ እለ ምን ገርሀት ክም
ኢትትፈንቴ ወመንበረት ስብክ
ወስግም ክም ኢትአቀብለ ገለድ
በይአት እግልነ።
አሕመድ ሙሰ ምን ገራጅ
ሕኩመት እት ገብእ፡ “እሊ ሸዐብ
እሊ፡ ቀደም እለ ናይ ጀሪፍ ልግበእ
ወሐርስ-ረይ ተጃርብ ሰበት ኢጸንሐ
እሉ፡ ኩሉ ምን ሳወዮት ምድር እት
ካፈሎቱ፡ አስተዮቱ ወሂበት ሐብሬ
ዲብነ ትንኩብ ሰበት ዐለ፡ አስክ
እለ ገሌሆም ለማይ እተ ገርሀቶም
ጥሉቅ እት እንቱ ሰበት ገይሶ
ምኑ ከደን በዴ፡ ዲብ ነሐብሮም
ወዲብ ልትሰይሖ ወሰኑ ህዬ፡ እትለ
ደረጀት በቲክ፡ ገሌሆም ህዬ እት
ሀረሞ ወሰሮም’መ እት ዝርአት
ጻንሓምኩም ህለው። ለእኩራም
ህለው፡ ለማይ አስክ በጽሖም ቱ
ድኢኮን፡ ህቶም’መ ምሽክለት

አሰይደ ፋጥነ መ/ኣድም
አለቦም እግል ለኣቱ ቱ። ለዲናሞለ
ማይ 24 ሳዐት ቱ ለሸቄ። 14
ብሎክ እቱ ኩፍላሞም ሕነ ወክል
ብሎክ አስክ ተምም ምስል ለአሰቴ።
እሊ ሸዐብ እሊ ምን ርዕዮ እት
ሐርስ እንዴ ተዐደ እግል ልጽገብ
እንዴ እንቤ ላሊ ወአምዕል መጦሩ
ህሌነ”እት ልብል፡ እብ ምልሃዮም
እት ናፍዓም ሐረስቶት ልትዐደው
ክም ህለው፡ ወላመ ተጅርበቶም
ናይ ሰልፍ ክም ተ ወዴሕ።
መሐመድ ሕሴን መሐመድ
ምነ ገርሀቱ እት ደረጀት ሸዌት
ለጸንሐውነ ሐረስቶት ቱ። “ግረህ
ማይ ሐቆ ረክበ ሸጋብ ሌጠ ለሐዜ፡
ሕኩመትናመ ምሴ ወፈጅር ምስልነ
ህሌት፡ እብ ሽቅል ትሰዴነ ወምክር።
እትሊ ምድር፡ ማሼለ፡ ወድ-ዐከር
ወዕፉን ምነ ሰኒ ለበቅሎ አዝረአት
ቶም፡ እሊ ምድር ህዬ ለትዘረአት
ምን ኩዳር ልግበእ ወእክል
ኩለ ለአበቅል። ሕኩመት እብ
ተረክተራት ሐርሰት እግልነ፡ ሕነ በስ
ዘርእ ሌጠ አፍገርነ እሉ ድኢኮን፡
ለእለ አፍገርነ ሐ’በት አለቡ” እት
ልብል፡ ገሌሆም ሐረስቶት ለማይ
ክም ተአከረ ምኖም በለሸዉ
ከጌሰው፡ እሎም ህዬ “ከሰርኩም!”
እሊ ሐርስ እሊ ሐልፌኩም ምን
ገብእ፡ ትዕስ ዲማኩም ተ እብሎም”
ቤሌ’ነ።

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ዳንኤል ተክሌሃይማኖት ምስል ፈሪቅ ኮፊዲስ ናይ ፈረንሰ ትሓበረ
እግል ሓምስ ዶሉ ገብእ ለሀለ
ጅግረ ዐጀላት ዱር ዱበይ፡ ማሌ
ምን ስካይ-ዳይቭ እንዴ ትበገሰ
አስክ ጁሜረ ናይ 167 ኪሎምትር
እበ እንበተ። እሊ እብ እድንያይ
መሕበር ዐጀላት ናይ ክልኤ
ሒለት ፈረስ ምቅያስ ለበን ሐምስ
ጅግራታት ለሸምል እት ገብእ፡
ሰለስ ኤረትርዪን መትጃግረት
ዐጀለት ሻርኮ እቱ ህለው። ህቶም
ህዬ፡ መክሰብ ደበሳይ ወአማኑኤል
ገ/እዝጋብሄር
ምስል
ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳተ፡ እተ ሐልፈየ
አምዔላት ቅሩብ እት ፈሪቅ ዐጀላት
‘ኮፊድስ’ ናይ ፈረንሰ ለትሓበረ
ዳንኤል ተኽሌሃይማኖት ቶም።
ጅምዐት ናይ ምሴ ክም ፈረመ፡
ዱቅሪ እት ዱር ዱበይ እንዴ
ሻረከ ናይ ሰነት 2018 ጅግራታቱ
እግል ለአስተብዴ እብ ፈሪቅ
ኮፊድስ ለትሐበረዩ ዳንኤል፡ ምስል
ፈረንስዪን ናስር ቦሃኒ፡ ሎቼ ቶቱት፡
ኒኮላስ ኤደት ወክሪክ ሌሞይ፡ ወድ
እስፐይን ዳንኤል ናቫሮ ጋርሽየ፡
ክምሰልሁመ ወድ ቤልጁም ቤርት
ቫን ሌርበርግ፡ እትሊ ጀዋእዝ
ብዙሕ ለልትሀየብ እቱ ጅግረ
ድቁብ እንዴ አተ ምስሎም፡ እግል
ፈሪቁ ኮፊድስ ክም ለዐውቶ እግል
ልትጻገሞ ቱ።
ፈሪቅ ኮፊድስ እት የም ለአለቡ
እድንያይ ጅግራታት ናይ ክል
ሰነት ለሻርክ ፈሪቅ ሰበት ቱ፡

ዳንኤል ስሜት ዐዱ ወእሊ ፈሪቁ
ለሐዲስ እግል ለአስሜ ባብ ርሒብ
ክሱት እሉ ሀለ።
እብ ምደርብ ኮፊድስ ሐምዴ
ራክብ ለሀለ ዳንኤል፡ እት ሰጋይድ
ወብድረ ቮላተ ሐዞቱ እግለ ፈሪቅ
ውቅል ክም ትገብእ እብ ትዊተር
ለትሐበር እስሙን ቱ።
ቀደም እለ ብዝሓም ኤረትርዪን
መትጃግረት ዐጀላት ለዐለው
እቱ ወአዜመ መክሰብ ደበሳይ
ወአማኑኤል ገ/እዝጋብሄር ሓቅፍ
ለሀለ ዳይመንሽን ዳተ፡ ለእሙር
መትባድራይ
ዐጀላት
ማርክ
ካቫንዲሽ ለብእቶም መትጃግረት
እሹሩክ ሀለ።
እትሊ ዱር ዱበይ፡ ጅግረ ባዶብ፡
ሰጋይድ ወአጻምእ ሰበት ሀለ፡
መትጃግረት ሰኒ እግል ልትጀረቦ

ክም ቱ ምን ቀዳሙ እሙር ሀለ።
ምን 16 ፍረቅ ጅግረ ዐጀላት
112 መትጃግራይ ሕዩብ ለሀለ
ጅግረ ዐጀላት ዱር ዱበይ፡ እብ
መመቅረሐት ጅግራታት ጂሮ ዲ
ኢጣልያ ቱ ልትመረሕ ለሀለ።
ወድ ኤረትርየ ላቱ መትባድራይ
ዐጀላት ዳንኤል ተክሌሀይማኖት
ምስል ፈሪቅ ዳይመንሽ ዳታ ናይ
ግብለት አፍሪቀ ለወደዩ ጅግራታት
እቱ እግል ኤረትርየ፡ ፈሪቁ ወርሑ
እብ ደረጀት እዲነ ወቃረትነ
ለልአትሐብን ዐውቴታት እንዴ
ሰጀለ ምነ ፈሪቅ እት ደነግብ ሰነት
2017 እትፋቅየቱ ክም አትመመ
እብሊ ህዬ፡ እምበል ፈሪቅ ታርፍ
ዐለ። አዜ ላኪን ለሐልፈተነ
ጅምዐት ዮም 2 ፌብራይር ምን
Cofidis ለትበሀለ ፈሪቅ ፈረንሰ

ከብቴ ሰበት ረክበ እግል ሰነት
2018 ለተአጸንሑ እትፋቅየት
ፈረመ።
እሊ ፈሪቅ እሊ እብ ብዞሕ
ጅግራታት እግል ልሻርክ ለቀድር
ፈሪቅ እት ገብእ፡ ክም ዳንኤል
ለመስሎ መትጃግረት እንዴ አከበ
ፍገሪት ሰኔት እግል ልርከብ ምነ
ከድሞ ለህለው ፍረቅ ቱ። እሊ
ፈሪቅ እሊ ዳንኤል ለማሌ እት
ዮም 6 ፌብራይር ለአንበተ ዱር
ድበይቱ ሻርክ ህለ።
ዳንኤል ተክሌሀይማኖት እት
ሰነት 2015 እት ጅግረ ቱር ዲ
ፍራንስ ዐጃይብ ለሸቀ መትጃግራይ
ቱ። እግል ሕዱድ መራሕለ
ጅግረ ሐየት ስጋደት እንዴ

ትሰመ ፍሌንየት ሕንግር እንዴ
ለብሰ ለሄረረ ለዎሮ አፍሪቅያይ
መትጃግራይቱ።
እምበል እሊመ እት ክራቴሪዩም
ዱፊኔ እግል ክልኤ ዶል ሐየት
ስጋደት ለነስአ እት ገብእ፡ እግል
ሰልፍ ዶሉ እት ጅግረ ጂሮ ዲ
ኢታልየ እንዴ ሻረከ ሐየት ስጋደት
ለትሰማማቱ።
እሊ ወብዕድ እቡ ስሜቱ እብ
ደረጀት እዲነ ለወቀለ ዳንኤል
አዜመ መቅደረቱ እግል ልአክድ
ሰአየት ለብእቱ መትጃግራይ
ዐጀላት ክምቱ ሸበካት ሐብሬ
ወምን መሰጅዐቱ ወመትጃግረትለ
ፈሪቅ ልውሕዝ እቱ ለህለ ልእኮታት
አሰናይከ ለአክድ።

ኤረትርየ እት ሻምፕዮን ዐጀላት አፍሪቀ ምተሐት 23 ሰነት ትትቀደም

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ ምተሐት
23 ሰነት እተ ከሜሩን ሕድርቱ
ለህሌት ጅግረ ዐጀላት መሻረከቱ
እንዴ አከደት ዐውቴታት እግል
ትሰርጌ ቃድረት ህሌት። ለእት
ዮም 31 ጃንዋሪ ለአንበተ ጅግረ
ሻምፕዮን አፍሪቀ ምተሐት 23
ሰነት፡ ፈሪቅ ኤረትርየ እብ ፋል
ሰኒ እንቡቱ ዐለ። እተ አምዕል ለሀ
ፈሪቅ ኤረትርየ እብ 7 ሳዐት 19
ደቂቀት ወ32 ካልኢት እተ ጅግረ
1ይ እንዴ ፈግረ ተዐወተ።

ፈሪቅ መሮኮ እብ 31 ካልኢት
እንዴ ተአከረ ወፈሪቅ ርዋንደ ህዬ
እብ 5 ደቂቀት ወ43 ካልኢት
እንዴ ተአከረ 2ይ ወ3ይ ደረጀት
ጸብጠው። መትጃግረት ፈሪቅ
ዐጀላት
ኤረትርየ
ናትናኤል
መብረሀቶም ወዘመንፈስ ሰለሙ ህዬ
1ይ ወ2ይ እንዴ ገብአው ደርብሕድ ዐውቴ ስርጉያም ዐለው።
ህቶም እግለ ምስሎም ለዐለው
መትጃግረት እበ ተአትዐጅብ
መቅደረት እንዴ በድረዎም፡ እብ

ፍንቱይ ናትናኤል እግለ ህዩቦም
ለዐለ 92 ኪሎ-ምትር ሪም እብ2
ሳዐት 25 ደቂቀት ወ24 ካልኢት
አትመመዩ። እብ ጌማም ህዬ፡
እት ሳዐት 37.964 ኪሎ-ምትር
ልትፌተት ዐለ በሀለት ቱ። ምነ
እግል ናትናኤል ትተሌ ለዐለት
መጅሙዐት ዐባይ ህዬ ዘመንፈስ
እንዴ ቀደመ 2ይ ፋግር ሰበት ዐለ
ለመናሰበት እግል ፈሪቅ ኤረትርየ
ዝያድ ክም ደምቅ ዋድየተ
ዐለት።
ወድ ሞሮኮ መህዲ ሹክሪ እብ
27 ካልኢት እንዴ ተአከረ ሳልሳይ
ወወድ ግብለት አፍሪቀ ስክሪው
ልዊስ እብ 29 ካልኢት እንዴ
ተአከረት 4ይት ደረጀት ጸብጦ
እት ህለው፡ ወድ ርዋንደ ጆሴፍ
አሬሩየ እብ 29 ካልኢት እንዴ
ተአከረ 5ይ ፈግረ። አንፋር ፈሪቅ
ኤረትርየ ሮቤል ተወልዴ፡ እብ 2
ደቂቀት53 ካልኢት 8ይ፡ ሄኖክ
ምሉእ ብርሃን እብ 5 ደቂቀት
ወ41 ካልኢት እንዴ ተአከረ

16ይ ዳንኤል ሀብቴሚካኤል እብ
5 ደቂቀት ወ45 ካልኢት 28ይ፡
ዳዊት የማኔ እብ 9 ደቂቀት ወ39
ካልኢት 55ይ ሳይሞን ታደሴ ህዬ
59ይ እንዴ ፈግረው ጅግራሆም
እትሙማም ዐለው።
እት ጅግረ ፍሌንየት ቤጪ
ናትናኤል መብርሀቶም እብ 2፡
25፡13 ሜርሒት ጻብጥ ዐለ።
ግራሁ እብ 23 ካልኢት ለትአከረ
ዘመንፈስ 2ይ፡ እብ 33 ካልኢት
ለትአከረ ወድ መሮኮ አልመህዲ
3ይ፡ ወድ ርዋንደ ጆሴፍ አሩሬየ
እብ 35 ካልኢት እንዴ ተአከረ
4ይ ፋግራም ነብረው። እት ጅግረ
ፍሌንየት አክደር ህዬ አዜመ ነፈር
ፈሪቅ ኤረትርየ ዘመንፈስ ሰለሙ
እብ 48 ንቅጠት መሬሕ እት ህለ፡
ጆሴፍ አሬሩየ ምን ፈሪቅ ርዋንደ
ኣብ 32 ንቅጠት 2ይ፡ ነፈር ፈሪቅ
ኤረትርየ ናትናኤል መብርሀቶም
ህዬ እብ 29 ንቅጠት 3ይ ደረጀት
ጻብጣም ዐለው፡ እሊ ዐውቴታት

እሊ እት ሰልፋይት መርሐለት
ሻምፕዮን
አፍሪቀ
ምተሐት
23 ሰነት ቱ ለዐለ እተ ተሌት
መርሐለት ህዬ፡ 147 ኪሎ-ምትር
ለገልበበት ዐለት። እትለ መርሐለት
እላመ መትጃግረት ፈሪቅ ኤረትርየ
ይሐምቀው፡ ዳንኤል ሃብቴሚካኤል
1ይ ፈግር እት ህለ፡ 5ይ ዘመንፈስ
ሰለሙ፡8ይ ናትንኤል፡ ወ10ይ ህዬ
ሄኖክ ፋግራም ዐለው። እብሊ ህዬ
ናትናኤል መብርሀቶም ፍሌንየት
እንዴ ለብሰ እት ልሄርር፡ ዘመንፈስ
ሰለሙን ህዬ ልተለዩ ዐለ። እት ናይ
አክደር ፍሌንየት ህዬ ዘመንፈስ
እግል ናትናኤል እንዴ በደለ እብ
68 ወ42፡ 1ይ ወ2ይ ጋብኣም
ህለው። ሄኖክ ምሉእ ብርሃን እብ
5 ንቅጠት ፍሌንየት ሐየት ስጋደት
ላብስ ዐለ። እብ ደረጀት ፈሪቅ
ዶል እንርኤ ፈሪቅ ኤረትርየ እት
ሜርሒት ዲብ ለሀ’ሌ፡ ፍረቅ መሮኮ
ወርዋንደ ልተለዉ ዐለው።

ዘርእሰናይ 4ይ ፈግረ

ለሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ እት
ጃፓን ዲብለ ገብአ ጅግረ ሰር
መራቶን፡ ኤርትሪ ዘርእሰናይ
ታደሴ 4ይ ፈግረ።
እሊ እግል 72ይት ዶሉ
ገብእ ለሀለ ወእብ ያፍ ናይ
ነሓስ መዳልያት ደረጀት ለጸብጥ

ጅግረ ሰዐይ፡ 20 ኪሎምትር
እቱ ወድ ኬንየ ኤድዋርድ
ዋወሩ እብ ሳዐት ወ31 ካልኢት
ልትዐወት ዲቡ እት ሀለ፡ ያባንዪን
ዩተ ሽቲረ ወኬኔተ ማራያም
ህዬ እብ ሳዐት ወደቂቀት ወ13
ካልኢት፡ ክምሰልሁመ ሳዐት

ወደቂቀት ወ42 ካልኢት ደርብ
ሕድ ካልኣይ ወሳልሳይ ፈግረው
ዲቡ።
መልክ ሰር-ማራቶን ዓለም
ዘርእሰናይ ህዬ፡ እብ ሳዐት
ወደቂቀት ወ43 ካልኢት 4ይ
ፈግረ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 06

አርቡዕ 07 ፌብራይር 2018

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

እት ገጬ ለረኤክዉ
እት ዮም 25 ገጽ አስቡሕ፡
ጀውለት ሽቅል እት ሰለስ ምዴርያት
በሀለት ከርከበት፡ ሰልዐ (ርከብ)
ወአስማጥ እግል ቲደው ትበገሶ
ክም ቤለውነ፡ መባትክ ምድር ክም
ጋድሞታት፡ መሓዛት፡ አድብር
ወሳሳት፡ ብቀል ጠቢዐት ምን ክል
ጅንስ ዕጨይ፡ ሔዋናት ከደን፡
መትባዳል ሓለት ጀው ወርዝቅ
ናይለ ድዋራት ለሀይ እት ዕንታቼ
ዲብ ልትረኤኒ ቱ ለትበገስኮ። ክምለ
ስኢሀ ለዐልኮ ህዬ፡ ምን ምዴርየት
አቁርደት እት እንክር ቅብለት
ዲብ ንሄርር፡ ሕሊል በርከ እንዴ
በተክነ፡ እብ ዐድ ሼክ ህመድ ገጽነ
ቀደም ዲብ ንትሄበብ፡ ለውቁል
ደብር ሰለ እንክር ምፍጋር-ጸሓይነ
እንዴ ሐደግነ፡ ሕዱድ ምዴርየት
ከርከበት ላተ ህምቦል ቀጨጭ ዲበ
መትከምካም ደገጊት ለከስስ ገሌ
ወራታት ክም ሸቄነ፡ ለበዲር አዳም
ኣቲሁ ለኢለአምር ጋድም ቀጨጭ
ክም አቅመትነ፡ እብ መረበዓት
ወአትኩል ርጉሕ ክምሰል ረኤናሁ
ዝያደት ትበሰጥነ ወትረየሕነ። ዝያድ
3000 ዓይላት ምን የካሬዕ ወድዋራት
ህምቦል-ቀጨጭ እቱ እንዴ ተሐየበየ፡
ክዳማት እጅትማዕየት እተ ረክበ
ዲቡ ምድር፡ መትመዳን፡ ምህሮ፡
ዓፍየት፡ አውለውየት እተ ምድር
ሐርስ ከርከበት እንዴ ረክበው
መዋጥኒን ምድር ሐርስ ሰኒ ለሐርሶ
ወአጀኒቶም ደርስ ዶል ረኤነ፡
ደሚርነ ትረይሐ። ሰበቡ ህዬ፡ እሊ
ሸዐብ እሊ እት መደት እስትዕማር
አረይ ቅዌት ወጨቅጥ እስትዓማር
ወመትፈንጣር ጋብእ ለዐለ፡ ዮም
ምን እኪት እንዴ አባረ መዳውራይ
ጠዐም ሕርየት ምን ገብአ፡ “አሰናይነ፡
ኩሉ ተጠውራት ህዬ እብ ምልሃይነ
እግል ንብጽሑ ቱ!” አተበሌኒ።
ምን
ህምቦል-ቀጨጭ፡
አልዐስርያይ
አስክ
አመላዬት
ትወረብነ። አመላዬት መርከዝ እዳረት
ምዴርየት ከርከበት ተ። እት ገበይነ
ዲብ ደበት እንራቴገ ሐረውያታት፡
አራባት፡ ሓጉል ወአስጉን እት ነዐፌ
ወእብ ግርመትለ ማሲ-ምድር እብ
ዐዝለቱ ወለእግል ነብራሁ ልሕዜ
ምድር ክም በርደ እሉ ምን መጻል’ሉ
ለፈግር ሔዋናት-ከደን እት ንትፈከር፡
አመላዬት አቴነ ወትመዬነ።
አስቡሕ እት አመላዬት፡ ሙዲርለ
ምዴርየት አሰይድ ዐብደልከሪም
እድሪስ እብለ ሀቤናቱ መምሬሕ፡
አመት አሽቃልነ እት መሽሮዕ ሐርስ
ከርከበት ወዴናሁ። ለበዲር እምበል
ሑዳም ሐረስቶት፡ ለሐርስ ለኢነብረ

ጽርግየ አስማጥ ሐልሐል
አቡነ ዐሊ አሰናይ ዲብ ገርሀቱ
ሸዐብለ ምዴርየት፡ ምን ርዕዮ፡ እት
መትከምካም፡ መሕደሮ ወሐርስ
ጥዉር ምን ከዛን ከርከበት እቱ
ኣቲ፡ ምድር እንዴ ነስአው፡ ሰሮም
ግርሆም እንዴ በሽለ እት ለዐቅቦ
ወደነዲቶም እት ወቅዖ፡ ሰሮም ህዬ
እት ለሀርሞ ወሰሮም’መ እት ለሐርሶ
ዶል ረኤናሁ፡ “ናይ ዎሮት ምውስም
ፈርግ እተይ ብኩም!” እት እንብል
ክም ትሰአልናሆም፡ “እንሰር ምን
ከዛን ማይ ዶል ልትፈተሕ እግልከ
ወገርሀትከ ክም አተ፡ እምበል
አትካራም ሰበት ተሐርስ፡ ሐርስ ሐር
ለልቡሉ አለቡ፡ ገሌነ ዘርእ ወገሌነ
በትክ” ክም ቤለውነ፡ “ከርከበት ምን
ባዶብ እት ዋሐት ትበደለት ጸርነ!”
እት ንትበሀል፡ ለመሽሮዕ ምን ተሓቱ
እት ለዓሉ እብ ዐረብየት ከለልናሁ
ወምስለ ከስሶም ጀሃት መቃበላትነ
ወዴነ።

አምዕል ሓሪት አስክ ምዴርየት
ሰልዐ አግወሐነ፡ እት ገበይነ፡ ቅስለ፡
ዐቅበ፡ ክልምት፡ ዐዳይ፡ ዖበል፡ ጣይ፡
ዐንቀ፡ ሐንተ፡ ሰሮብ፡ ሀሻብ፡ ቀዳድ፡
ነጌዕ፡ እራይ፡ ህጥም ወብዕድ ብቀል
ክም ረኤነ፡ “ያረይ ሰኒ ብቀል
ቀላቅሎታት ዐድነ” እት እንብል፡
ሄራርነ አስክ ሕሩም ወዴነ። ሕሩም
ከማን አድሁዩ ገጽ ሕድ ወክዳማት
ራክብ ረኤናሁ።
እባነ ህዬ ርከብ ዒርነ። ርከብ

ህዬ እት ድዋራተ እብ ዐባዪ
ሸሪካት ተዕዲን ልትነጀል፡ ለሀለ
አርዛቅ ደሀብ ወብዕድ መዓድን
ምኑ ለትደረረ ወአዜ ሰብኡ እት
መአሰሳት ትጃረት ክም መጣዕም፡
ገሃዊ፡ ጠዋሒን፡ ደካኪን ወብዕድ
አርዛቅ ትጃረት ዕጉል ክም ረኤናሁ፡
“እትሊ ዘረ ለዐለ መስከብ ሰውረት
እስዉቱ?” ምን እንቤ፡ “እሊ ዳምር
ሓድር ዲቡ ለሀለ ጋድም ወእሊ
እብ ስምጡ ለልሐልፍ ሕሊል ቱ፡
አዜ ላኪን አሰርለ ሰውረትነ ኩሉ
እት ዐማር ወመሕደሮ ብዱል ሀለ”
ቤለውነ።
እቱ ዕያደት፡ መዳርስ፡ መካትብ
አፍረዐት ሕኩመት፡ ክምሰልሁመ
መትከምካም ናይለ ምን ቆቆ
ለገዕዘው ወዲብ ስምጥ ግፍቱእ
ለሰክነው መዋጥኒን በጽሐነ። እበ
መትከምካም ህዬ ርይሓም ክም

ገብእ፡ ለተጠውር እግል ልትሀነእ
ክም ቀድር ልትረኤከ። እቱ እስስት
ለህሌት መድረሰት ቦርዲን ህዬ
እግለ ባካት ጀውሀረቱ ክም ተ
ወህተ ለአፍሬቶም ሽባን ዮመቴ
እት ክል መአሰሰት ሕኩመት
ዲብ ክል አካን ክም ጸንሑከ እብ
ሙዲርለ መድረሰት ከሪጅ መዕሀድ
ቴክኖሎጂ ኤረትርየ (ማይ-ነፍሒ)
እብ ዕልም ሐያት ላቱ ኡስታዝ
ጅምዕ ዑስማን ወደሐ እግልነ። ምን
ርከብ ለአንበተት ጽርግየ ረድምየት
ጨበል እብ ተሓቲት አፍ ስጋደትዐሰርቴ እልብጥት እት እንተ ወእብ
ለዓሊትመ መሻብብ እንረኩበት አስኩ
እዝሩሪት ጸንሐተነ። እለ ገበይ እለ

ምን ሰኔ ህዬ፡ ሸዐብ አስማጥ ወርከብ
እብ አተቡሳት ገብእ ወትመሸ፡
“ያካልቅ አትምመ ወጋድም ውደየ
እሎም” እት እንብል ህዬ ጀውለትነ
እንዴ አትመምነ፡ ረሀዪ፡ ማይ-አዋልድ፡
መለብሶ ወሐልሐል ስጋደት ሰንቀ
ትከሬነ ወእባነ ምዳይን ወሽብህ
መዳይን እት እንካይድ ለዮም 25
ጃንዋሪ ለትበገስነ ምነ አስመረ ሐቆ
ሐምስ ዮም በህለት ዮም 29 ጃንዋሪ
አቅበልነ።
እትሊ ለሸቀ በራምጅ ህዬ እተ
አርበዕ ጀራይድነ እብ ምዕል ምዕሉ
ታቡዑዉ።
ኣድም ሳልሕ ኣብሓሪሽ

ቶም፡ አጀኒቶም ምን ረውደት
አስክ ምግባይት ደረጀት ህዬ ምህሮ
ረክቦ ክም ህለው፡ እት ክለውመ
ለዐ’ሉሞም ክም ህለው ወሐዳረት
ምን መንበረት ርዕዮ ክም ተሐይስ
ዳገመው እግልነ።
አምዕል ሓሪት ምን ርከብ እበ
አስክ አስማጥ ለበይእ ሕሊል ገጽነ
ለዐል አቅሎሌነ። ሐቆ ገሌ ሄረርነ ህዬ
እበ ፍንጌ ክልኤ ጠወን ለልሐርም
ሕሊል ዘረ ገጽነ ለዐል አስክ ጃኒ፡
እምበልዳይ፡ ጢቆ፡ አስነደ፡ ሀውሽ
ወዋንኪ አቅሎሌነ። እተ ውጡይ
አካናት ሐርስ ለዋው ዘረ፡ ጀራዲን
ረኤነ፡ ደገጊትመ ገጽ ሕድ እንዴ
ትከምከመ፡ እትለን ለሀደግናሀን
አካናት፡ ደርስ፡ ልትሳሬ፡ ልትመ’ደን
ወልትጠወር ዶል ረኤናሁ፡ “ሐዞት
ሕርየት ወተጠውራተ፡ እብ ድቡል
ወተጀሞዕ እቱቱ ለትአነብት”
አተበሌነ። ሸዐብነ ህዬ፡ ለቀደሜሁ
ትጠወረ መዳይን እብ ምልሃዩ
ልትመጣወሩ ክም ሀለ፡ ምናተ፡
ጽርግያታት ወመዋሰላት ኢሀለ ምን
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