ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ምስል
ውቁል ልኡክ ስዑድየ ለሀድግ

ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ማሌ
ስስ ኦጎስት እት ሳዖታት አድህር፡
እብ ቃእድ ናይለ ድድ እርሃብ
ለትከወነ ልብን ቅዋት ሌተናል
ጀነራል- አሚር ፈሀድ ቢን ቱርኪ
ቢን ዐብደልዐዚዝ ለትመረሐ ውቁል
ልኡክ ስዑድየ እንዴ ትከበተ ሀድገ
ምስሉ።
እተ እት ቃዐት ሀገር ለገአ
ህድግ፡ ርኢስ ኢሰያስ ወልኡክ

ስዑድየ፡ እት ጠወሮት ዕላቀት
ኤርትርየ ወስዑድየ ወመስኩበት
መንጠቀት በሐር ቀየሕ እቱ ለረከዘ
ህድግ ወደው።
እተ ህድግ፡ እብ ጀሀት ኤርትርየ
ቃእድ ቅዋት በሐር ጀነራል
ሑመድ ካሪካሬ ወቃእድ ሀይአት
አርካን ቅወት በሐር ኮሎኔል
መልኣኬ ክፍሌማርያም ሻረከው።
እብ ጀሀት ስዑድየ ህዬ፡ በዐል

ሰልጠት ዐመልያት ቅወት በሐር
ሜጀር ጀነራል የሕየ መሐመድ
ዐሲሪ፡ ምን ቃዕደት ልብን ቅዋት
ብርጋዴር ጀነራል ኻልድ ቢን
መሐመድ አልረማሊ፡ ክምሰልሁመ
ምን ቃዕደት ዐመልያት ቅወት
በሐር ብርጋደር ጀነራል ሐሰን ቢን
ስዒድ አልሸህራኒ ለከምክሞ ሰብሰልጠት ሓድራም ዐለው።

ፍገሪት ወጠንያይ እምተሓን
2ይት ደረጀት(ማትሪክ)
ትሸረሐት
መርከዝ
እምተሓን
ወጠንያይ መዕሀድ ተዕሊም
ወብሑስ ውቁል፡ ሰነት 2019
ናይ ካልኣይት ደረጀት ፍገሪት
ወጠንያይ እምተሓን በህለት
ማትሪክ ማሌ ስስ ኦጎስት ረስሚ
ትሸረሐት።
ለመርከዝ
አስክ
ኤሪና
እተ ነድአዩ ሸሬሕ፡ ምነ

ሳዋ፡ ኢዮቤል ፍዲ ተመ
“ሳዋ
ሕርያን
ዕጉል
እግል ደማን ሙስተቅበል”
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት
እት ዮም 2 ኦጎስት ረስሚ
ለትከሰተ እሕትፋል እዮቤል
ፍዲ መትአሳስ ሳዋ ወእንቡተት
ክድመት ወጠን እት ዮም 4
ኦጎስት ረስሚ ተ’መ።
ናይብ
ቃእድ
መርከዝ
ተእሂል ክድመት ወጠን ሌቴናል
ኮሎኔል ተመስገን ሳምኤል እተ
ቀደመዩ ተቅሪር፡ እብ መሻረከት
ዝያድ 12 አልፍ ሰብ-ወራት
ተእሂል ወሰብ-ወራት ፈን እት
አዳለዮት አክትበት ወክቱብ፡
ፈን፡ ሰሚናራት፡ ዕፌ ስወር፡
ዕፌ ካርኒቫል፡ ዕፌ ጣቡር-

ዐስከርየት፡ ክምሰልሁመ አፍላም
ወሳይቅ፡ ጅግረ ርያደት ወብዕድ
ለትሰርገለ ካድም እብ ተፋሲል
ሐቆለ ሸርሐ፡ እት ነያረት ናይለ
እሕትፋል ተረት ለአግደው
ሐምዴሁ ቀደመ።
ወዚረት ስያሐት አሰይደ
አስካሉ መንቀርዮስ እብ ተረተ፡
ለትቀደመ በራምጅ፡ ዓዳት ሸዐብ
ኤርትርየ ዝያድ ለወዴሕ ክምሰል
ዐለ እት ትሸሬሕ፡ ለእሕትፋል
ህዬ ክምሰል መርሐለት ውርስ
ወረበዮት ሰዋልፍ ሀደፉ ክምሰል
ሰርገለ አከደት።
ወዚረት
አስካሉ
እንዴ
አትሌት፡
አንፋር
32ይት
ደውረት
ክድመት
ወጠን

ሳወ፡

ወ10ይ ኮርስ መርከዝ ተእሂል
ምህናት፡ እት መርሐለት ሐዳስ
ምን ትደሕረው፡ አብካት ብዙሕ
ክሱት እሎም ክምሰል ህለ እት
ተአፍህም፡ ለእግሉ ረክበው
ደርስ እት ዐማር ወጠን ወዐቦት
ሙጅተመዖም እግል ለአውዑሉ
ሰእየተ ሸርሐት።
ለእግል
ሰለስ
አምዕል
ለአተላለ እሕትፋል፡ በቃዐት
ናይለ ሳዋ እት ሄራር 25 ሰነት
ለአፍሬቶም ሸባባት እት ክሉ
መጃላት መዳፈዐት ወዐማር
እበ ለአርኤ ጽበጥ፡ ክምሰልሁመ
ሄራር መርከዝ ብናእ ሸባባት
ምን መደት ንዳል ተሕሪር እብ
ዓመት፡ አሰሶት መርከዝ ተእሂል
ቅዋት ድፋዕ ኤርትርየ፡ ሳዋ
ህዬ እብ ፍንቱይ ለሸሬሕ ዕፌ
ለሸምል ዐለ።
እምበል
እሊመ፡
ዶር
ወአሀምየት በርናምጅ ክድመት
ወጠን፡ ተረት ሳዋ ክምሰል መርከዝ
ተዕሊም ወተእሂል ምህናት
ለሸሬሕ ሰሚናራት፡ መድሐራት
እግል አድመኖት ስያደት ወጠን
ወዝክርያት ዌርሳይ ጂል ለለሓኬ
ክልኦት ክታብ፡ ክምሰልሁመ
ብዕድ ለለአደርስ ወለልአትፋግዕ
በራምጅ ክፋል ናይለ እሕትፋል
ቱ ለዐለ።

ሕርያን
ዕጉል
12ይት ሰነት ዕልብ
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እግል

ለአምተሐነው
16,064
ደረሳይ፡ 40.8% ንቃጥ ነጃሕ
ረክበው።
እብ አሳስለ ሐብሬ፡ ምነ
ነጅሐው፡
15.1%
ናይ
ዲግሪ፡ 12.5% ናይ ዲፕሎም
ወ13.2% ናይ ሸሃደት ንቃጥ

ለአምጸአው ቶም።
ናይ ሰነት 2019 እምተሓን
ካልኣይት ደረጀት በህለት
ማትሪክ፡ ምን ዮም 18 አስክ
23 ማዮ እት ቀበት ዐድ፡
ክምሰልሁመ እት እድንያይ
መዳርስ ጃልያት ኤርትርየ እት
ጅደ ወርያድ ስዑድየ ክምሰል
ተሀየበ ልትፈቀድ።

ጌምያይ ርኢስ ምስል ጃልየት
ኤረትርየ እት ኖርወይ

ጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ
ገብረኣብ፡ እት ዮም 3 ኦጎስት
እግል ኤርትርዪን ስካን ኖርወይ እት
ሓድር ተየልል ወጠን ወተጠውራት
መንጠቀት ለረከዘ ሸሬሕ ፋይሕ
ቀደመ።
ለእተ ባይኣም ህሌነ መርሐለት
ሐዳስ፡ ስሙድ ሸዐብ፡ ሕኩመት
ወዴሽ ኤርትርየ እብ ድግማን ለትረአ
እቱ ክምቱ ለፈሰረ አሰይድ የማኔ፡
ለእግሉ ጻብጣም ህሌነ በራምጅ
ብናእ ንየት ሸዐበ ለተአተምም
ወጠን ጥውር፡ አማነት ዛይደት እት
ሸዐብነ፡ እብ በቃዐትነ ወናይ ከርስ
አርዛቅነ ክምቱ ወደሐ።
አሰይድ የማኔ እንዴ አትለ፡
እብ ዕልም ለትበነ ሙጅተመዕ
አሳስ ዐቦት ሰበት ቱ፡ አውለውየት
በራምጅ ዐማር ኤርትርየ፡ ጠወሮት
መቅደረት በሸር ክምሰልሁመ ለህለ
አርዛቅ እብ ዋጅብ ነዘሞት ክምቱ
እት ለአፍህም፡ እት ኻርጅ ለነብሮ
መዋጥኒን እብ ምህናቶም ተረቶም

ደማን
አርቡዕሙስተቅበል!
07 ኦጎስት 2019

እግል ለአግዱ ትፋነ።
እምበል እሊ አሰይድ የማኔ፡
እት መጃላት ብንየት ተሕትየት፡
ከደማት እጅትማዕየት፡ ስያሰት
ወዲፕሎማስየት፡
ዶር
ናይለ
እት ኻርጅ ለነብሮ ኤርትርዪን
ወአደቀቦት መቅደረት አዳም እት
መራክዝ ዲፕሎማስየት ወብዕድ እተ
ልብል አርእስ ለትቀደመ አስእለት
እቱ በልሰ።
እተ ሰሚናር፡ መስኡል ሽኡን ሸዐብ
ወጃልየት እት ድወል ስካንዲናቭያ
አሰይድ ሲራክ በህልቢ፡ ናይ ከርስ
መትነዛም ወመራክዝ ዲፕሎማስየት
እት ድወል ስካንዲናቭያ እበ ኸስስ
ሐብሬ ቀደመ።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ እት ኖርወይ
ለልትረከቦ
አንፋር
ለትፈናተ
ደውራት ክድመት ወጠን እብ
ለትፈናተ ጽበጥ ፈን ለትተለ 25ይት
ሰነት መትአሳስ ሳዋ ወእስትንቡረት
ክድመት ክም ዐየደው፡ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።
ገጽ

ር
ሪ
ቅ

ከልሹም መሐመድ

ተ

ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል

ዕስረ ወሓምሳይት ሰነት(እዮቤል
ፍደት) መትአንባት ክድመት
ወጠን
ወመትአሳስ
መርከዝ
ተድሪብ ሳወ ረስሚ እት ሳወ
እግል ልትዐየድ ጋሾታት ምን
ደንጎበ ሳምን ጁላይ እግል
ልእተው ምንመ አንበተው፡ ከሚሽ
ሄለል ኦጎስት ላተ ክም ውሒዝ
ተንከረው። ምን ዐድ ወኻርጅ፡
ዐበዪ ወነኣይሽ፡ አንስ ወሰብ ሳወ
ምን ክል ሕጥር ለላብስ፡ ለስርጉይ
ወለጻውር አዳማታት ትመለአት።
መሳክቦም፡ ነብራሆም፡ ማዮም
ወክለ ለትአትሐዜ ክድመት ዱሊት
እሎምተ። ሳወ ወሸባበ እግል በዐለ
ጋብአትተ ወጋሸ።
ፈጅሪተ ጅምዐት 02-082019 መድሐራት 32 ደውረት
ክድመት ወጠን እብ ዳምቅ
ወፍንቱይ መዳላይ ገብአት።
ደረሰ ለትፈናተ ሓባር ለቡ ልበብስ
ዐስከሪ እንዴ ለብሰው አዋልድ
እብ ግድሎ ሐዲስ ወውላድ እብ
ምቃዘት ስይስት አወጅሀቶም እንዴ
ነወረው ምድር እንዴ ኢበርህ
አካናቶም ጻብጣም ጸንሐው። ምን
6፡30 ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
ናይ ሕሽመት አካኑ ክም ጸብጠ

በርናመጅ እብ ዝክረት ሹሀደ
ትፈተሐ። አስክ 9፡30 ሰለስ ሳዐት
ለጸንሐ በርናመጅ ሀዬ ትቀደመ።
ሐቆሀ በዐል መንበር እሕትፋል
25ይት ሰነት ሳወ - ኮሎኔል እዝረ
ወልደገብርኤል ከሊመት አስመዐ።
እተ ከሊመቱ ክድመት ወጠን
ሐርብ ወመዳፈዐት ሌጠ ኢኮን፡
ሽከረት ናይለ ሀደፍ ካብረት
ወሱሰተ ለኢትረዴ ሀለዮት ወጠን
አከዶትቱ ወእለ ሸባብ ኤረትርየ
እብ ፍዕል አርአየ” ቤለ። ምን
ንዳል ጀለ ሕርየት ወእብ ዝያድ
ምን መትአንባት ግድለ እብ ስለሕ
ሸዐብ ኤረትርየ ወእብ ፍንቱይ
ሸባብ ወጠን እብ ለሀ ከድመወ
ወከዱመ ህለው። እሎም ውላድ
ሳወ ህዬ እግለ አጥዋጥ ምርወት
ወመትቤዛይ ጀለ ወጠን ዲብ
ሕድ ለሸብከው አጅያል ቶም
እት ልብል ወሰከ። እግል ጀላል
እለ ምዕል ሰነት ክም ትሸቀ፡
ለመርከዝ በይኑ እንዴ ኢገብእ፡
መአሰሳት ሕኩመት ወጀብሀት
ወእተ መርከዝ ለህለው መደርበት
እብ መቅሬሕ ሰኒ እንዴ ሸቀው
ናይረት ዝክረት እግል ተሀሌ ምን
ሰደው ሐመደዮም።

ሐቆ እለ ዕን ወሐንገል እግል
ዕርፍ ወህኮት ናገት ለኢለሀይብ
ዕፌ ፈርያት ፈን አሰር-ሕድ
ትካተረ። ሳወ ለሐልፈት እቡ
መራሕል ለለርኤ እብ ሙሲቃት
ለተለ ዕፌ ክላስቴኒክስ፡ ‘መድረኽ’
(መርሐለት) ለትብል 500 ደረሳይ
ወ12 መደርስ ለሻረከው ዲበ
መስርሕየት፡
‘ጉዕዞ’ (ሄራር)
ለትብል 3000 ነፈር ለሻረከው
እተ፡ ሳወ ምን ተእሲሰ አስክ እለ
ለአፍሬቶ ሸባብ እት ዕስክርየት፡
ፈን፡ ቴክኒክ፡ ተዕሊም፡ ብነእ
ወተዕሚር፡ እተ መዐስከር ለመጽአ
ተቅዪር ለሸሬሕ ዕፌ ካርኒቫልመ
ትቀደመ። ሰልፍ ለመርሐዎ ህዬ
ፈናኔን ለብእቶም ብዳውዬት
ስካን ሳዋቶም። አፍሩስ ወእንሰ
እንዴ መርሐ ዲብ ለትገራጥጥ
ሸዐብ እብ አስዩፉ ወአግሉቡ ዲብ
በርጅ እግለ ምዕል-ሐበን፡ ሐበን
ወሰከወ።
ዕፌ ዐስከሪ ህዬ ምነ መተቅብለት
ለዐጅባቱ። እብ አርድ፡ በሐር
ወዐስተር እግል ድፈዕ ወጠን
ወስያደተ አንፋር ክድመት ወጠን
ማልካመ ለሀለው ምህነት ዐስከርየት
ለለርኤቱ። ደባባት፡ ሚሳይላት፡
መዳፌዕ፡ ባሕርየት፡ መቅሬሕ አጋር
ወቅዋት ጀው እንዴ ትመቅረሐው
ምን ዐስተር እብ ጥያራት ለትከረ
ዴሽ ከፎ እብ ገያደት ልእከቱ
ለአገዴ፡ አንፋር 31 ደውረት
ክድመት ወጠን ለወደዉ ወቀይ
ትረአ። አንፋር ክድመት ወጠን
32ይት ደውረትመ እት ሰር
ደጊገት ከላሺን እንዴ ፈትሐው
ከእንዴ ለጥመው እንዴ ተክለወ
እብ ብጣሮም ለገብአው ዲቡ
ዕፌመ መተቅብለት ለአትፈከረ
ዐለ። ጣቡር ዐስከሪ ናይ እለ
ደውረት እላመ መተቅብለት እብ
ሐበን ለአሽነነ ዐለ።
ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ መስኡል
መርከዝ ተድሪብ ሳወ እት
መድሐራት 32 ደውረት እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ሳወ እትለን
ለሐልፈየ 25 ሰነት ዝያድ ሰር
ምልዮን
(500,000)
ሸባብ
እብ ዐስከርየት ወምህነት እንዴ

አብሸለት ብቅዓም እግል ዐማር
ወድፈዕ ክም ወዴት አፍሀመ።
አዜመ ክድመት ወጠን ክም
ኢተአትካርም
አክል-አክል
ዲብ ትሰፌ ወለተአደሜዕ ዲብ
ትገብእ እግል ቲጊስ ዶልከ እብ
ድራሳት ወፍጥር እግል ትሰሐል
ክም ወጅብ አትፋቀደ። እለ አዜ
ለትደሐረት ክድመት ወጠን እተ
ዲብ ለሀድግ 71.1% ምነ ደረሰ
እብ ክሉ ብቅዓም ክምቶም ሐቆለ
አከደ ለፍንቲት ናይ እለ ደውረት
አንሳት እት ለበዜሕ መጃላት
በቃዐት
ዛይደት
አርአዮተን
ክምቱ አከደ። እብ ተንሺን
ሰልፋያት(በዳርያት)፡ እት ብድረ

አንሳይትተ። ለደውረት እተ
ፍሬ ሰነተ ለረክበት ዲበ ሄሰት
መድሐራት ደረሰ ወመደርቢኖም
እብ ለትፈናተ መቃዪስ ዐስከሪ
ሓይሳም ስናቶም እንዴ ገአው
ለትመዘነው ጀዋእዞም ረክበው።
እለ ደውረት እተ ወዴተ ዓደት
መሕላመ ፍንቲት ኢትሐገለት።
ሐቴ ምነ እግለ ዓደት መሒል
መርሖ ለዐለው ሰለስ ሻብ አቡሀ
ጀማል ሳሌሕ ዲብ አወላይት
ደውረት መርሐ፡ ወልዱ ዲብ
29ይት ደውረት መርሐ ወወለቱ
ዲብ 32ይት ደውረት መርሐት።
ዌርሰት፡ ወርሰው ወአውረሰው።
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ክሉ

8 ኪሎሜተር ሓይሳት. . . ክም
ዐለየ እሊ ሀዬ እግለ ቀዳምያት
እንዴ ወርሰየ ልትዐወተ ክም ሀለየ
ሸርሐ። እበ ኮሎኔል ደበሳይ ቤለየ፡
እለ ደውረት እት ተንሽን ረቅምቅያሲ (Record) ለትዐሮሬት እት
እንተ ርክብት ክም ህሌት እብ
ሐበን ሸርሐ።
ክምለ እለ ቤለ እት ተንሽን
አወላይት ወካልኣይት ለፈግረየ
አንሳት ተን። እት በቃዐት
ነፍስመ
100%
ለአምጸአት

ለመዳላይ ኖሱ ነፍሱ ሻሬሕ ሀለ
እንዴ ቤለ ከሊመት ሐጫርቱ
ለአስመዐ። እለ ነዐይደ ለሀሌነ
መናሰበት ካቲመ ናይ መርሐለት
ሐቴ ወመዐደዪት ዲብ መርሐለት
ብዕደትተ እንዴ ቤለ፡ ለወረስናሁ
ነባሪ መካፈሐት ሀለ፡ ለእማነት
ለአምጸአቶ ፍሬ መዳፈዐት ሀለ
እግል ነአውርሱ ህዬ ዋጅብቱ
እት ልብል ፈጅርመ ክምለ እት
ማሌ ዐውቴ ናይነ ክምቱ እብ ክለ
ደማነት ተሃገ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን፡ 121797
ፋክስ፡ 127749። ዕ.ሰ.ቡ፡ 247
ተውዝዕ ጀሪደት
ተለፎን፡ 200454/ 07121322
አትአመሮት
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

ዲብ ገጽ 5 ልተላሌ
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ገጽ

2

ሳወ እትለ ናይር ፍጉረ

ዝክርያቼ ቀደም ሳወ
አነ ምን አወላይ አስክ ሳምናይ
ፈስል እት ሱዳን ደረስኮ። ምናተ
ድራሰት እት ሱዳን ክምሰል እሊ
ናይ ኤረትርየ ድራሰት ቀላል
ይዐለት። እግልሚ እንሰር ድራሰት
ክለ እብ ተካሊፍ ሕኩመት ተ
ለትገብእ፣ ኬን ላኪን ለቡ ሌጣ ቱ
ለደርስ። አነ ህዬ አሳስ ማል ሰበት
ይዐለ እግልዬ ክሉ ለልአትሐዜኒ፡
ዶል አዳምዬ ወእብ ፍንቱይ ሑዬ
ምነ ረከበን ለዐለ ሰላዲ እንዴ
ከፍለ ለአደርሰኒ ወዶልመ አነ እተ
ናይ ዕርፍ ወቅቼ እት መጣዕም
ወገሃዊ ዲብ እሸቄ እግል ከራሪሼ
ወዲቪዛዬ ለገብእ እዬ ሰላዲ
እት አካክብ ወዶልዶልመ ሐቆ
ኢወጀደ እግልዬ ምን መድረሰት
ዲብ እቀይብ እብ ከም ሓይል
ማይልቱ እደርስ ለዐልኮ። እሊ ህዬ
ንየት ወሩእየት ህሌት ምንገብእ፡
ለኢትትበጸሕ ሰበት አለቡ፡ እተ
ወክድ ለሀይ ወክሱሰን ምን
አዳምነ ሳምን ፈስል ለበጽሕ
ይዐለ። አነ ላኪን እብ ከም ጅህድ
ክሉ ዋጀሀኒ ለዐለ አስቡር ዲብ
እትዐሮሬ አልሐምድለ አሳስ
ለትገብእ እዬ ድራሰት ከሰብኮ
እግል ኢበል እቀድር።
እግል አተላሌ ዐሸም ወንየት
ዛይደት እት ብዬ ላኪን፡ እት
ማዮ 1991 ኤረትርየ ክምሰል
ተሐረረት ክሉ ለዲብ ሱዳን ዐለ
ሸዐብነ አስክ ኤረትርየ ገጹ ተንክር
ሰበት ዐለ፡ አናመ ለትወቀለ
ዐሸምዬ እት ዐጄ እግል አቅብልቱ
ለዐለ። እብሊ ህዬ ምስል ወድ
አቡዬ መርሑም ዑስማን ዐሊ
ኤረትርየ አቴኮ። ለወክድ ዲብ
ነቅፈ አሰአሎት ሹሀደ ሰበት ዐለ፡
ለምስልዬ ዐለ ዑስማን ዐሊ፡ ሑሁ
ዑመር ዐሊ እት ንዳል ተሕሪር
ክምሰል አስተሽሀደ አሰአለውነ።
ሕርየት እብ ዐውል ቃሊ ክምሰል
ትመጽእ ወብዝሓም ኤረትርዪን
ሽባን ክምሰል ትቤዘው እግለ
ህዬ ሸክ ኢወዴኮ። እግልሚ፡ እተ
ወክድ ለሀይ ዓይላት ብዝሓት
ከበር
እስትሽሃድ
ውላደን
ለአስኡለን ሰበት ዐለው።
ወእብሊ፡ ሐቆ ተሕሪር ለእብ
ዐለዮ ሐደግክዉ ሞዳዬ እግል
እጋኔሕ፡ ምስል ወድ አቡዬ ዑስማን
አስክ ኤረትርየ ሳገምነ። አነ ህዬ
ምስሉ እት ኤረትርየ ሕርርት
እግል እትዛወር ምን ቦርትሱዳን
አስክ ኤረትርየ ትወከልነ። አነ

ምን ሱዳን ዐጄ ክምሰል አቅበልኮ፡
ለእት ደሚርዬ ዐለ ዐሸም ተዕሊም
ልሰዕ እት አካኑ ዐለ፡ ወብዝሓም
እንዴ አቅበልኮ ድራሰቼ እግል
እዋስል ለአትናይቱኒ ዐለው።
አነ ወዑስማን ኤረትርየ ክምሰል
መጽአነ፡ ሐቆ ሕዳት አምዔላት
ለእግል ተሕሪር አስተሽሀደው
ለአስእሎ ሰበት ዐለው፡ ዑመር
ወድ አቡዬ ዐሊማ ስሜቱ እት
ሹሀደ መጽአት። እሊ ወክድ
እሊ እብ ዕንታቼ እግል እርአዩ
እትሀገን ለዐልኮ ዑመር ሰበት
አስተሽሀደ ግሄኮ። ላኪን ሕርየት

እብ ቀላል ሰበት ኢትትረከብ ግሂ
ዲብ አነ ከሀልክዉ። ዑስማንመ
እስትሽሃድ ሑሁ ክምሰል ሰምዐ
ሰኒ እሱፍ ወሕዩር ዲብ እንቱ
አስክለ እት ሱዳን ሓድገ ለዐለ
ዓይለቱ ትበገሰ። አናመ፡ እት
ሱዳን እብ ዐረቢ እደርስ ሰበት
ዐልኮ ድራሰቼ እግል እዋስል
ምስሉ አስክ ሱዳን አቅበልኮ።
ምን ነቅፈ ቅሮረ ወምን ቅሮረ
ቶከር እት እምብል፡ ሎሪ ደርብ
ሎሪ ዲብ እንባድል ህዬ አስክ
ቦርትሱዳን አተላሌነ። ላኪን
አናዲ ድራሰት ቀሰበተኒ ዲኢኮን
ምን ሕርርት ኤረትርየ እግል
አቅብል ረዳዬ ይዐለ። ትምኔቼ
ወዐሸምዬ ህዬ አጊድ ድራሰቼ
እንዴ አትመምኮ እት ዐጄ እግል
አቅብል እት እትረመጭ ምን

ቶከር እት ሎሪ እንዴ ትጸዐነ
አስክ
ቦርሱዳን
አተጅሀነ።
አሸት ለትትበሀል አካን ክምሰል
ሐለፍነ ላኪን ለኢትጸበርናሁ
ሀድፍ ተሃደፌነ። ለእብ ገያደት
ልትገምቤ ለዐለ ሎሪ እንዴ ትገለበ
እብ እንቅዕራሩ ትበለሰ እብነ።
እተ ወክድ ለሀይ፡ ምነ ጽዕናም
ለዐልነ ብዝሓም ሞተው። አናመ
ለምን ክሉ አግሄኒ ወአስክ እለ
ለይእትረሰዐ ምሽዊት ለሐድገ እቼ
ለምስልዬ ዐለ ወእብ እስትሽሃድ
ሑሁ እት ህሙም ወሸቀላት እት
እንቱ አስክ ሱዳን ለአቀብል ለዐለ
ዑስማን ምነ እበ ሓድስ ለሀይ
ለሞተው ዐለ።
እተ ወክድ ለሀይ አነ ልሰዕ
ንኡሽ ሰበት ዐልኮ ክለ ለእወድየ
በዴት ምንዬ። አዳም ማይት ርኢ
ይአነ። ለለአምረኒመ እተ አካን
ይዐለ። ክሎም ለትጃረሐው
ወለሞተው ህዬ እብ ብዕደት
መኪነት አስክ ቶከር በልሰውነ።
አናመ ለግናዘት ወድ አቡዬ
እንዴ ጸበጥኮ ገሮብዬ እብ
ድንጋጽ ሰከኬሕ ጋብእ እት እንቱ

ላሊ እብ ግዲደ ምስለ ግናዘት
ትመዬኮ። ላሊ መክረሀት ተ
ለዐለት። ውላድ አቡዬ ዎሮቶም
እት ሰውረት ጀላብ ተሕሪር
አስተሽሀደ ወታርፍ ለዐለ ዑስማን
ህዬ እብ ሓድስ ዐረዩ። ክልኦት
ከበር ወፋት እንዴ ጸበጥኮ ህዬ
ሐቆ ክልኤ ምዕል አስክ ቦርሱዳን
አቅበልኮ። እለ አስክ እለ ምን
ልብዬ ለኢትበዴ ምሽዊት ተ።
ሐቆ እለ አናመ ለሓስበ ዐልኮ
ድራሰት ምን ረአሼ ጤረት። ረአሼ
ድሞዕ ሰበት ዐለ ብዞሕ እፈጥን
ይዐልኮ። ክምሰልሁመ ለድንጋጽ
ባድየት ምንዬ ይዐለት። ሐኪም
ህዬ ደወ ቀረረ እግልዬ ወእግል
ሰነት ምን ድራሰት እግል ዓርፍ
ክምሰል ብዬ ሐበሬኒ። እብሊ ህዬ
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አስክ ኤረትርየ እንዴ አቅበልኮ
ክምሰል ተዓፌኮ እት ዐጄ እግል
እድረስ በክት ምን ይእረክብመ
እት ዐጄ እግል እንበር ቀረርኮ።
ግሂ ወእሱፍ ዲብ አነ ህዬ አስክ
ኤረትርየ አቅበልኮ።

ዝክርያቼ እት ሳወ
እት ሰነት 1995 ምን
አንጎጋይ ቤን ኤረትርየ ወሱዳን
ሄራርዬ አስክለ መስከብ ሐበን፡
ፍርስነት፡ ውሕደት ወወጠንየት
ላተ ሳወ ገአ። እት ሳልሳይት
ደውረት ክድመት ወጠን ህዬ
ክምሰል ክሎም መንደሊታት
ኤረትርየ ጀላብ ክድመት ወጠን
ነቅፈ፡ አፍዐበት፡ ከረን ወበርከ
እት እካይድ አስክለ ዮም ዓመት
25ይ ዕድ ኢዮቤል ፍደተ እግል
ተዐይድ ለናይር ፍጉረ እግሉ
እዱሊት ለህሌት ሳወ ትከሬኮ።
አማንቱ፡ ሳወ እም ክሉ ኤረትሪ
መንደላይ ክምሰልተ ሸክ አለቡ።
እግልሚ ምን ክለን ቆምያትነ
ወምን ክሉ አርካን ወጠንነ ኣላፍ
ሽባን እንዴ ተሐደረት ወሰሐለት
ሕድ ለአምር ለይዐለ ክምሰል

ማይ ወሐሊብ ዲብ ሕድ እንዴ
ሓበረት ወሐማሸረት ዔማት
ፍርስነት እንዴ ገብአት፡ ደማን
ወጠን ክምሰልተ ሸክ አለቡ።
ሳወ ምን ኢተሀሌ ሕርየትነ
ደማን ወሐግለት። ላኪን እብ
ፈድል ረቢ ወሳወ እላተ ሕርየትነ
ዲመ ሻነት ወሕብንት ዲብ
እንተ ዝያድ ርቦዕ ዘበን ዋድየት
ህሌት። ሳወ ህዬ እም ክድመት
ወጠን ተ። ሳወ ደማን መዳፈዐት
ወዐማር ተ። ሳወ እም ክሉ ሻብ
ወሻበት ተ። ሳወ እግል ኤረትርየ
ክሉተ።
ክድመት ወጠን ህዬ እግል
ክሉ መዋጥን ለትከስስ፡ አምበል
ወጠን እግል ነሀሌ ሰበት
ይእንቀድር፡ ለማሌ ጀላብ ሕርየት
ወእስትቅላል እት ልብሎ እብ
አርቡዕ 07 ኦጎስት 2019

ዐብደለ መሐመድዐሊ(መዐልም)

ደሞም ወአርወሐቶም ለትበረዐው
ሽባን መንገአቶም ለእንደብእ ሕነ
ለዌርሰት አንፋር ክድመት ወጠን
ሰበት ሕነ። ሸባባት ማሌ እግል
ሕርየት ወሸባባት ዮም ህዬ እግል
መዳፈዐት ወዐማር ጠብ እንዴ
ተዐንደቀው አስክ እሊ ሃድል እት
ብነ ወዐማር ፍሩራም ሀለዮቶም
ለለትሐብን ኤረትርያይት ዕላመት
ቱ። እሊ ምን ገብኣቱ ህዬ ለሐቆ
ሕርየት ካልኣይ ዶል ለመጽኤነ
ወራር አቶብየ ለገርደመው
አንፋር ክድመት ወጠን ምስለ
ዐባዪ ሐዎም እንዴ ገብአውቶም፡
እት ዐማር ወመዳፈዐት ወጠን
ለትፈረረው። እሊ ህዬ እግል ኖሱ
ሰመዕ በሲር አንፋር ክድመት
ወጠን ቱ። አናመ እብሊ ሻንን
ወሕቡን አነ። እግልሚ፡ ሳወ ምን
ኢተዐሌ ሀለዮትለ እብ ዐውል
ቃሊ ለመጽአት ሕርየትነ እት
ክልኤ ወገብአ።

ዝክርያቼ እት
መዳፈዐት ወጠን፡
አነ ዮም ሳወ ዶል እፈቅድ
የም አለቡ እትዘከር ወአትዋይን።
ምነ እትዘከሩ ህዬ ፍርስነት፡
ኢመትሐላል፡ ሞት ወቅታል
ጀላብ ወጠን፡ እስትሽሃድ ሐክር
ወብዕድ። እግል መሰል አነ ሳወ
ክምሰል ሰሐለተኒ አስክ እለ
ኢገብሐኮ። እግልሚ፡ እተ ገብአ
ወራራት ምስል ፍራስ መልሂቼ
ሻረክኮ ወብዝሓም ውላድ ሳዋመ
ቃብር አነ። አነ እግል ኖሼ
ምን ዝክርያቼ ለኢበዴ ለናይ
ሰልፍ ሐርብ ለሻረክኮ እቱ፡
እት ሰነት 1998 እት ጀብሀት
ዛለምበሰ ድዋራት አንበሰተገለባ
እተ ገብአ መሪር ሐርብ ሻረክኮ
ወብዝሓም ፍራስ መልሂቼ እብ
እስትሽሃድ ትፈንተውኒ። እሊ
እስትሽሃድ እሊ ዝያደት ክምሰል
እተረድ
ወእት
መባጥርዬ
ክምሰል ሐጥጥ ወዴኒ። እግልሚ፡
እስትቅላል ኤረትርየ እብ ቀለቀሎ ኢመጽአ። ዝያድ 60 አልፍ
ሽሂድ ወሽሂደት ደፍዐነ እሉ።
አማነትለ ማሌ ለአስተሽሀደው
እግል ነአትምም ገብአነ ምንገብእ
ህዬ፡ ሕናመ መንገአቶም እንዴ
ደብአነ ለናይ ማሌ ፍርስነት
እግል ንውረሰ ወነአውርስ ብነ።
አኪድ ህዬ ወረስናሀ እግል ኢበል
እቀድር።
እሊ ለልሽህድ ህዬ ለምን
አወላይ አስክ ሳልሳይ ወራር
ወያኔ ለሻረክነ ለበዝሐነ አንፋር
ክድመት ወጠን ሰበት ዐልናቱ።
እትሊ ሰለስ ወራራት ህዬ ክመ
እግል ተሕሪር ኤረትርየ ለትደፈዐ
ዐውል ቃሊ እግል መንገፎ ወጠን
ወደማን ሕርየት ወስያደትመ
ዐውል ቃሊ ድፎዕ ቱ።
ልተላሌ….
ገጽ
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ዐማር
በለስቶ፡ ሐቴ ምን ደገጊት
ምዴርየት ደቀምሐሬ እት ገብእ፡
እዳረተ ምስል ዳሕየት ወሽብህ
መዲነት ዓለ ጋዴን ትትሐሰብ።
ለባካት ናይ ጀራዲን ሐርስ ምን
መደት ጥልያን እንዴ አንበተ ገብእ
እቱ ለዐለ ባካት ቱ። ሸዐቡመ
እብ ዮምየቱ እተ ጀራዲን እንዴ
ትከሰአ ሸቄ። በለስቶ እብ ፈድል
ሕርየት፡ ዮመቴ ክም ድጌ እንዴ
ቄመት፡ አጀኒቶም እብ ህግየ እሞም
ትግራይት ለትአደርሶም መድረሰት
እብትዳእየት ወብዕድ ክዳማት
ሕርየት ረክቦ ህለው። ከምነ ስካን
መልህየትነ ሰሕፍየት ከልሹም
መሐመድ መቃበለት ለወዴት
ምስሎም አንፋር ዐለው። ከቅራአት
በኪተት፦
ባካት ደቀምሐሬ ወክሱሰን
አስክ ዓለ ለልአደንን ሐስያት፡ እበኑ
ድርስስ ሰበት ቱ፡ ትርበቱመ እተ
ክምሰልሀ ቀልዐት ተ። ከዝላም ዶል
ትዘልም፡ ለትርበት እተ ዶለ ትሰትየ
ከትዘፍፍ ምነ። ለአርደት ሸምሸም
ቱ ጨበለ። እትሊ ምድር እሊ ህዬ
አብሳር ሐርስ ጥዉር እንዴ ተበዐከ
ኢዘርአከ ምን ገብእ፡ እግል ተአፍሬ
ምነ ስዱድ ቱ። ማይ ከርስ ምድርመ
እት ከረ በለስቶ ኢሀለ። ከኢረኪብ
ርዝቅ ማይ ክምሰልሁመ ትርበት
ሰኔት፡ ለሸዐብ ምን መናበረት ርዕዮ
እንዴ አባረ እት መሕደሮ እግል
ልበድ ሐርስ ሰኒ ለዲብ ረአሱ
ለሐድር ክም ለአትሐዝዩ ለስካን
ወድሖ።
ምን ስካን በለስቶ ላቱ ፈረጅ
መሐመድ እድሪስ፡ ምድር በለስቶ
ሰብኡ ሐረስቶት ክም ቶም ሸሬሕ።
እት አሽቃል ጥሉቅ ከማን ልትከስኦ።
መሰለን፡ እብ አግማል ሸቁ ወዲብ
ጀራዲን ወተጃረትመ ልትከስኦ።
ከለዘርኡዉ አግደ ዘርእ ህዬ ጣፍ
እት ገብእ፡ ብዕድ አዝረአትመ ክም
ዕፉን፡ ማሼለ፡ ዐተር፡ ዐይኒ ዐተር
ጀራርቦ። በለስቶ አርደ ሐስያት
በዜሕ እቱ። ትርበቱ ላኪን ወጂበት
ተ። ምናተ ዓያን ማይ ብዞሕ
አለበ።
ለስካን ቅያስ 300 ዓይለት
ገብኦ። መድረሰት ብኒት እግሎም
ተ። መአንብታይት ደረጀት እብ
ህግየ ትግራይት ተአደርስ። ምናተ
ሕዳን መደርሲን ትግራይት ክምሰል
ቦም አሰይድ ፈረጅ ለሐብር።
ለመድረሰት እብ ክልኦት መደርስ
ተአደርስ ህሌት። ደረሳሀ ህዬ እግል
ምግባይት ደረጀት አስክ ቦርዲን
ደቀምሐሬ
ለሐልፎ።
ቦርዲን

ኣድም አብሐሪሽ

ሕንከቶ፡ ምስል ስካን በለስቶ

ሻብ ፈረጅ መ/እድሪስ

ደቀምሐሬ እግል ደረሰ በለስቶ
ወዋልዴኖም ረህየት ጋብአት እሎም
ህሌት።
ዕያደቶም ላኪን ባዚት ተ።
ሰበት እሊ እግል ዐመሲ ምን
ገብእ
ወከጢራም
ሐማይም
ትረይም እቶም ክም ህሌት ለስካን
ለአፍህሞ። “ለሐመ ነፈር ከጢር
ክምሰልሁመ ሐራስ እብ ዐራት
እንዴ ረፍዐናሀ ባዚት እንረድእ
እበ። መካይን ይእንረክብ፡ ወላመ
ዝሩፍ ምስል እሊ ዮመቴ ለሀለ
አዋይን ለትትቀደር ኢትገብእ።”
ልብል አሰይድ ፈረጅ።
መናበረትለ ሸዐብ፡ ኩለ እት ሐርስ
ወርዕዮ ምን ገብአት፡ ለምድር ህዬ
ሖጸ ሰበት ቱ፡ እምበል እሊመ ህዬ
ሸዐብ በለስቶ እት ሐርስ ተጃርብ
ቅዱም ሰበት አለቡ፡ እተዮም
ልውሕድ ሀለ። ወእብሊ አሰይድ
ፈረጅ እድሪስ ሸዐብለ ባካት በሰር
ብዕድ ክም ትጃረት መስል፡ እብ
ጀሀት ሕኩመትመ በራምጅ ሽቅል
እብ ነብረ እንዴ ገብአ እሎም፡
ለምድር እግል ልትጃረፍ ወልስኔ
ወዲብ ርሽድ ገጹ ሊጊስ ሰዳይት
ክም ለሐዙ ወዴሕ።
አቡነ ዑስማን ሳልሕ ዎሮት
ምነ ዐባዪ ወሰብ ገጽ በለስቶ ቱ።
ከህቱ እብ ሰበት ድጌ በለስቶ
ቀደም ሕርየት ወአዜ እት ለሓኬ፡
“ቀደም ሕርየት እተ ጋድም በራር
ናይ በለስቶ ሓድራም ዐልነ፡ ሐቆሀ
ለጋድም ለክፍ ጥያራት ክም
አምረረዩ ዲብነ፡ እትሊ ሕግስለ
ደብር ለአዜ ህሌነ እቱ ትጸገዕነ ምነ
ወአስክ እለ እቱ እነብር ህሌነ” እት
ልብል፡ እብ ክሱስ መናበረትለ ሸዐብ

እት ልትሃጌ፡ “እት ስኒን ቅዱም እብ
ስብክ ወስግም ንዋይነ እት እንራዔ
እነብር ዐልነ፡ አበውነ ክምሰሌሀ
ጸንሐውነ ወሕናመ እበ ዋሰልነ።
ጬወት ምን ሐስመት እንዴ
ነአገርህ እብ በደለ እክል እነስእ
እበ ነበርነ። እብ እንሰ ምን በሐር
እንጽዕን ከእንመጽእ ዐልነ። ሐቆ
ሕርየት ላኪን ለበደል ጬወት በጥረ፡
ወአዜ ህዬ ሕኩመትነ ምድር ሐርስ
ሃይበትነ ህሌት፡ ከምኑ ነአውሕድ
ወነአበዜሕ ህሌነ” ልብል።
ትርበትለ ባካት ሰበት ኢትጃረፈት
አስክ እለ ሐርሶም ነፈዕ ክም አለቡ
አሰይድ ዑስማን ሳሌሕ ልትሃጌ።
“እለ አርደት ሐርሰ ነፌዕ እቡ
ለይሀለ ሰበብ፡ ምን ኢትጃረፈት
ቱ እንብል ሕነ። ምን ትትጃረፍ
ላተ እተይ ወይሐግለት እግልነ
እብል አነ ኖሼ። ለአርደት ክድምት
ይህሌት። ለምድር እብ ነሐር አዳም
ለልትሸቄ ሰበት ኢኮን ወለሸዐብ
ቅድረተ ሰበት ሐግለ፡ ለአተቃብለ
ሀለ። ላኪን ዶዘር እንዴ መጽአ
እቡ ምን ትትሸቄ ወእሊ አወድግ
ምንዲ ልትሻረዕ ወልትካረር እክል
ወትረከበ ምኑ። ግረህ ትከደመ ምን
ገብእ ጸቢብ እት እንቱ እክል ሰኒ
ለአፈሬ። ከተጃርብ ወኢካድም
ናቅስ ምኒነ ሀለ እብል።” ቤለ።
አቡነ ዑስማን፡ ምድር ምን ነስኦ
ዐስር ሰነት እድዉራም ክም ህለው
እት ለሐብር፡ እብ ጀሪፍ ለጀረበው
መዋጥኒንመ፡ ለምድር ካልእ ዶል
እብ ሸንሸነ እት ብዕዳም ሰበት ዶረ
ምኖም፡ እብ ሐዲስ ካድም ትሩድ
ልታከዮም ክም ሀለ ሸሬሕ። እተ
ጀሪፍ ለብእቱ ምድር ሐርስ ለሐርሶ
ለህለው ሸበህ እተይ ሰኒ ክም ቦም
ህዬ ለሐብር። ወእብሊ ለባካት ሐርስ
ጀሪፍ ወሽፍር በሰር፡ ክምሰልሁመ
አዝረአት እት ባድል ተሐረሰ ምን
ገብእ፡ እተይ እግል ለሀብ ክም
ቀድር ለአክድ።
ሸዐብ በለስቶ ምን ተዋብ
ህዬ እንሰ ወዐጣል ተውቦ። ሰበት
እሊ እት በሰር ንዋይ ላተ ሰነት
ለኢትነስኡ ጅንስ ንዋይ ተውቦ።
ለምድር እት ሐርስ ክም ትበደለ፡
እግለ ንዋይ ምድር ርዕዮ ስእናም
ህለው ድኢኮ፡ ገሌ ከረርም ላተ
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ቦም። እንሰ ህዬ እብ እጃረ ምን
ገብእ ወዕጨይ እንዴ አረው
ልትናበሮ እበ ክም ዐለው እት
ለሓኩ፡ ዕጨይ ይቡስ ምን ልትመነዕ
ወእንሰር ላተ፡ ለመናበረት ትተረድ
እቶም ክም ህሌት አቡነ ዑስማን
ሳልሕ ለሐብር።
“ምን ጀሀት ክድመት ዕያደትመ
መጋዴዕ ብነ” ልብል አሰይድ
ዑስማን። አንስ እግል ሊለደ ዶል
ለሐዝየ በዲር እሞልዳት ዐለየ
እግልነ፡ አዜ ላኪን ትመነዐየ። ምን
እለ ዐምሳት ባዚት እንገይስ እበ፡
እት ምሕጽ ባጽሐት ህሌት ምን
ገብእ ለአወሉደ ወድንግርት ህሌት
ምን ገብእ እብ ከሳይር ኖስኩም
ደቀምሐሬ ሕለፎ እበ ልብሉነ።
አምቡላንስ ውደው እግልነ ምን
እንቤ፡ አንቡላንስ ኢህሌት በስ
ኖስኩም ትጻገሞ ትበሀልነ” ልብል።
ሰበት እሊ፡ ነፈር ካጠረ ምን
ገብእ ርፈዕ ነጋለት ጋንሖም ክም
ሀለ ለሐብሮ። ባዚት ምኖም ብዞሕ
ረያም ኢኮን። ምናተ እሊ ሸዐብ
እሊ፡ መካይን መዋሰላት ሰበት
እለቦም ቱ ድኢኮን፡ ምን ሕክምነ
ረዪም ኢህለው። ላኪን ከጥ ዳይም
ሰበት ኢሀለ፡ ነፈር ሐመ ምን ገብእ
ልግበእ ወዐምሳት መሐጸ ቀርበ ምን
ገብእ፡ እት ክጡረት ልትካረው
ህለው። ከዲብ እሊ አቡነ ዑስማን፡
“ዐምሳት ካጠት ዲብከ ምን ገብእ፡
በዐል ሚኒባስ እሉ ተአመጽእ ወምን
500-600 ነቅፈ እንዴ ደፍዐከ
ዐምሳትከ ትግበእ ወሕሙምከ
ለአበጼሕ እግልከ። ከእሊ መታክል
እሊ ሰበት ሀለ፡ አምቡላንስ እግል
ትግበእ እግልነ ሰእየት ብነ” ወስክ።
ድጌ በለስቶ ኦሮት ድጌ ዓለ ሰበት
ቱ፡ እሊ ባካት እሊ መንዘል ሰውረት
ክም ዐለ አሰይድ ሳልሕ እድሪስ
ሳልሕ ለሓኬ። “ዐመልየት ብሰኒት
18 ደቂቀት ኮማንዶ፡ ምን እለ ባክነ
ቃንጸት ተ። ምን በለስቶ ብዛት!
ከእሊ ሸዐብ እሊ ምስል ኩሉ ሸዐብ
ኤረትርየ ምን መደት ደርግ ወሐር
ምስል ሰውረቱ ለዐይር ወልትፈረር፡
እብ ነሐሩ ወንዋዩ ለከድመ ሸዐብ
ቱ” ልብል። እት መናበረቶም ዲብ
ልትሃጌ ህዬ፡ ቍአት ማል ክም
አለቦም፡ ሐርስመ ነፍዐት ክም አለቡ
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ወእብሊ ሕኩመት ዕን እግል ትክሬ
እቶም ወላመ ሸዐብ እት ካድም
እግል ልተረድ ወሕድቱ እግል
ለአደቅብ ዕዱ መጅልስ አቅሊም
ግብለት ላቱ አሰይድ ሳልሕ እድሪስ
መክር።
ሕኩመት ምድር እቱ ተሐድር
ሐቆ ሀበተከ፡ “እሊ መስከብዬ

አሰይድ ሳልሕ እድሪስ

ኢነፌዕ” እንዴ ትቤ እግል ትትገሴመ
ሰኒ ኢኮን። ለመስከብከ በዲር
ለትአምሩ ወአርድ አበውከ ሰበት
ቱ፡ በሰር መንበረቱ እት ባደሎት
እንተ ኖስከ ለሴክናይ ሐዞትከ ዐባይ
ተ። እግል ሐርስ ሐቆ ኢነፍዐ፡ እት
ብስር ተጃረት ልግበእ ወምድር
ሐርስ ብዕድ እግል ትፈክር ብከ።
ምናተ ሸዐብ በለስቶ፡ አዜዲ እት

አሰይድ ዑስማን ሳልሕ

ተጃርብ ሐርስ ሐዳይስ መስሎ
ህለው። ምናተ ምስል ወቅት፡ እሊ
ልቡሉ ለህለው ጀራይፍ ወሻርዖት
አራዲ እብ ዶዘራት ወነሐር ገብአ
ምን ገብእ፡ መናበረቶም ክም ሰኔ
ሸክ ኢወዱ። ሸዐብለ ባካት ኬድማይ
ወዕጹም ሰዐብ ሰበት ቱ፡ እሊ ባካት
እሊ ማይ ካፊ ወምድር ርሹድ ረክበ
ምን ገብእ እግል ርሑ እንዴ ገብአ
እት ብዕዳም ክም ለዐዴመ ሸክ
ኢሀለ።
ገጽ

4

ምን ገጽ 2 ለተላለ
ጅምዐት ምን ገጽ ምሴ
መድሐራት
ናይ
ክልኦት
ክታብ ዐለት። መኸተ(ክፈሕ)
ወዋርሳይ። ኮሎኔል እዝረ እትለ
መድሐራት እላመ ከሊመቱ
አስመዐ። ክምለ ቀዳምያም
ምሔርበት ወኬትበት ወእብ
ፍንቱይ
አቡነ
ወልደኣብ
ወልዴማርያም ለቤለየ ለቅድረት
ዲብ ሀሌት እነ ኢሐዜናሁ
ወክም ሐዜናሁ ኢቀደርናሁ
ለመሰለ
እግል
ኢንግበእ
ተውሲቅ ወብነ ወተዕሚር
መጦር-ሕድ ክም ገይስ እግል
ኒዴ ተሐሰበ። እግል ክልኢቶም
ክታብ ለቀየመውመ እለ ውላድ
ሹሀደ ኖሶም ለአስተሽሀደው
እለ ወጠን ቃልየት ወጅሀ እትለ
ክቱብ ትረክቡ። ለሓቅፋሙ
ሀለው ቅሰስ ድግም ናይለ እት
ሽቅየት ታሪኽ ዱቅሪ ለሻረከው
ለናይ አማን ሐያት ምሔርበት
ማሌ ወዮም ለሸሬሕ ምንገብአ
ዶል ለአግሄ፡ ዶል ለአትስሕቅ
ወዶልመ ለአትሐርቅ. . .
ምርወት ወሐማስ ሴፌ ምን
ገብአ እለ መባደረት እለ
ለነስአት ጀሀት ሐመደው።
እብ ለትፈናተ ምህናት ክልኤ
ሰነት ድራሰቶም ለታብዐው
አንፋር ዓስራይት ደውረት
መርከዝ
ተእሂል
ምህናት
ሳወ ሰንበት ንኢሽ 3 ኦጎስት
ትደሐረው። እሎም 910 እብ
ሸሃደት ለትደሐረው ሸባብ፡
ምኖም ለ421 አንሳት እት ገበአ፡
ለ489 ውላድ ቶም። እሊ 12
ሰነት ለአዶረ መርከዝ ተእሂል
ምህናት ሳወ አስክ እለ ዝያድ
20 አልፍ ሸባብ እብ ለትፈናተ
ምህናት በህለት ብነእ፡ ከህረበት፡
ኤለክትሮኒክስ አውቶመካኒክ፡
ተብሪድ አው ረፍሪጀሬሽን፡
ኮምፕዩተር፡ ነጃረት ወሕዳደት፡
እዳረት፡ ጽብጠት መምተልካት
ወብዕድ ለአድረሰዮም እት ክሉ
መጃላት ብነ ወዐማር ወጠን
ለፈርር መርከዝ ምህናትቱ።
ዲብ እለ ናይ መድሐራት
መናሰበት ሙዲር መድረሰት
ምህናት ሳወ አሰይድ ተስፋይ
ተወልዴ ልትደሐሮ ለሀለው
ደረሰ፡ ተዐለምኮ መዕነት አለበ፡

ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል . . .
ክልዶል ፍዕል ወፍጥር እግል
ልትለዮ ክምቡ እንዴ ኣመረው
ምን ተጥዊር ነፍሶም እግል
ኢልትሀከው አትፋቀደ። ዝያድ
ነጀሕ ለአርአው ደረሰ ሀዬ
እብ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
ወሰክሪቴር ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
አሰይድ አልአሚን መሐመድ
ስዒድ ጀዋእዞም ትከበተው።
ለእስታዝ እተ ሸርሑ፡ እት ሳወ
ዘበናይ ማሽኔሪ ለተዐንደቀ መርከዝ
ሰበት ትከሰተ፡ ደረሰ እትሊ መጃል
እሊ እንዴ ሻረከው ዶሮም እግል
ለአግዱ በክት ረክበው። እብሊ
ህዬ፡ እተ መርከዝ ለተዐለመው
ሜህዘት ወሴንዐት እንዴ ገአው
ምስል ተጠውር ገይሶ ሀለው።
ቀደም እግል ለአሳድሮ ዶር
ዋልዴን፡ ደረሰ ወምደርሲንመ
ቀሊል የዐለ ቤለ።
መድሐራት 10ይት ደውረት
መርከዝ ምህናትመ ናየ ፍንቲት
ሓጀት ትረኤት እተ። ርኢስ
ኢሰያስ አፈወርቂ ሸዐብ ሆሚብ
ወድዋረ ለጸምበለዎተ ሰማዲት
ወለሰርገዎቱ ሰይፍ እቡ እንዴ
ገረመ (ትሰየሰ) እግለ ሸዐብ ምን
ቅሩብ ሐቅፈ ወትሳለመ። ክሎም
ለአምዕል ትደሐረው ወለቀደሞም
ትደሐረው ዐስሮታት ኣላፍ ደረሰ
ወሸዐብ ምስል ምን መጋሲቶም
እንዴ ቀንጸው አክራን ፈረሕ
ወመትዐጃብ ዶል አስመዐው
ለነዘር ለልዐጅብ ዐለ።
ሐቆለ ዲብ መስረሕ ሳወ
ለዐለት
ዓደት
መድሐራት
ተመት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
እብ መርከዝ ምህናት ተእሂል
ሳወ ለትዳለ መዕረድ ፈርያቶም
ከስተ። መስኡሊን ጀብሀት ወምን
ቀበት-ዐድ ወኻርጅ ለመጽአው
ሙሽተርከትመ፡ እብ መደርሲን
ወደረሰ ሸሬሕ እት ልትሀየቦ
ዐፈዉ።
ምን ገጽ ምሴ ቃኢድ ቅወት
ጀው ኤረትርየ ሜጀር ጀነራል
ተኽላይ ሀብቴስላሴ እብ መናሰበት
25ይት ሰነት መትአንባት ሳወ
ወክድመት ወጠን፡ መሻረከት
ወምሃም በርናምጅ ክድመት
ወጠን ዲብ ኤረትርየ ለኸስስ

ሰሚናር ወደ። እግል 15 ሰነት
ቃኢድ መርከዝ ተእሂል ቅዋት
ድፈዕ ኤረትርየ ሳወ እንዴ ገብአ
ለሸቀ ሜጀር ጀነራል እግል
ለትፈናተው ቅያደት ወአንፋር
ዴሽ ክምሰልሁመ እብ ብዝሔ
ምን ኻርጅ ለመጽአው ኤረትርዪን
ሰሚናር በርናመጅ ክድመት
ወጠን እተ ሀበ እተ ኢነት፡ ሸዐብ
ኤረትርየ እብ ከማሉ እንዴ
ትጻገመ እትለ ደረጀት ለአብጸሐዩ፡
ምንበዲር እት ልትካተር ለመጽአ
እት ደሙ ወልቡ ለሰብቀ ፈራሰት
ወሀውየቱ ቱ። እብ በርናምጅ
ክድመት ወጠን ሀዬ ምንሐዲስ
እት ልደቀብ ወበይን ጌሰ። እብ
ፍንቱይ ሸባብ ኤረትርየ ጀላብ
ሕርየት ወእስትቕላል ወጠን
ወስያደት እምበል ሕላሌ ክምሰል
ከድመው ወከድሞ ክም ሀለው
ወደሐ።
እተ ሰሚናሩ ፈድል ራትዐት
ስያሰት ወዐገል ሕኩመት ኤረትርየ፡
እብ በርናምጅ ክድመት ወጠን
ለልትሐመድ ወራታት ብነእ
አዳም ወዐማር ብንየት ተሕትየት
መትሰርጋሉ ሰመዕ በሲር ናይ እሊ
ክምቱ እንዴ አተበተ፡ እሊ ጀላብ
ወጠን ገብእ ለሀለ ጸገም ሀዬ እግል
አግማም ምስተቅበል እንዴ ትሰነደ
ለነብር ታሪካይ ወሳይቅ ክምቱ
ሸርሐ። እንዴ አትለ፡ እት ፈን
ለልትሐሰሮ መዋጥኒን ምን እሊ
ታሪክ አማን እንዴ ትበገሰው እግል
ልክተቦ ወልመስሎ ለርዝቅ ምሉእ
ወኢተሌ ክምቱ አትፋቀደ።
ሰንበት ዐባይ 04 ኦጎስት ካቲመ
እሕትፋል 25ይት ሰነት መትአሳስ
መርከዝ ተእሂል ወምህናት ሳወ
ወመትአንባት በርናመጅ ክድመት
ወጠን ዐለ። ምን ገጽ ፈጅር ክሎም
አንፋር 32ይት ደውረት ክድመት
ወጠን ወ10ይት ደውረት ተእሂል
ምህናት ለሻረከው እቱ ሰሚናር
ገብአ። “ሳወ መርከዝ ተዕሊም”
እበ ልብል አርእስ ሌ/ኮሎኔል
ዳዊት
ምሕረትኣብ
ለወደዩ
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ሰሚናር እት ሳወ ሸባብ ዐቅሎም
ወገሮቦም ክም ልትበኔ ከህላት፡
ፈራሰት፡ ሰዳይት-ሕድ፡ ፈሀም
ሰኔት ወእኪት አድሕድ እንዴ
ኣመረው ናቅሰት ሕድ እግል
ለአትምሞ ምንለዐል ክሉ ሀዬ ፍቲ
ወጠን ወጀላሀ መትቤዛይ እግል
ሚ ክም ለትሐዜ ክም ልትዐለሞ
አፍሀመ።
ሐቆ አድህር ወዚረት አስካሉ
መንቀርዮስ፡ “ዶር አንሳት እት
ክድመት
ወጠን”
ለአርእሱ
ሰሚናር እግል ክሎም መስኡሊን
መርከዝ ተድሪብ ሳወ ወወካይል
ደረሰ ወዴት። ወዚረት አስካሉ
እተ ሸርሐ፡ አንሳት ኤረትርየ
ምነ ቂመት ድህር ለሀይበን ለዐለ
ጬቅጣይ ሙጅተመዕ እግል
ልትሐረረ ወክም አመተን ወጠን
ሙስተቅለት እግል ለአምጸአ
እስትሽሃድ ቃሊ ክም ደፍዐየ፡
ምስል ምጽአት ጀብሀት ሻዕብየት
ለዋጅበት አካነን አስበተየ። እት
ጀብሀት ሸዕብየት ዝያድ 28
አልፍ ሙናድላት ክም ዐለየ፡ ምን
እለን 4,666 ክም አስተሽሀደየ፡
እት ክድመት ወጠንመ እተ
ሐልፈው ሰለስ ወራራት ወያኔ
84% ምነ እት ክድመት ወጠን
ፍሩራት ለዐለየ አንሳት እት
ቅዋት ድፈዕ ክም ዐለየ ወእት
አፍሸሎትለ ወራር አርወሐተን
ክም ሀበየ አፍሀመት። እት
ምህናትመ ምንገብእ መርከዝ
ተእሂል ወምህናት እት ክል ሰነት
ለለደርሰን አንሳት እት ወስከ
መጸአ ክም ሀለየ ምን በሕ እንዴ
ትበገሰ እትለ አዜ 50% ባጽሓት
ክም ሀለየ፡ ዕልብ ናይለ ክድመተን
እግል ሊደየ ሳወ ለልትከረየ
አዋልድ ወእብ ፍንቱይ ምን 20
ደውረት ወሐር ሰር እት ወስከ
ዮም 47% ባጽሓት ሀለየ ትቤ።
ዲብ ኤረትርየ ክሉ መዋጥን
እት ገጽ ፍቴሕ ሰዋቱ፡ አንሳት
ለልትሐረመ ምኑ እግል ውላድ
ሌጠ ለተሐዘአ ርዝቅ ወምህናት
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አለቡ። ክሉ አንሳት ለዘልም
ወለጀፌ መካይድ ዲብ ኤረትርየ
ንኩርቱ። ፈዓልየት እለ ስያሰት
እለ ሀዬ እት እዴ ክል መዋጥን
ሀሌት፡ እግል ስን ወጠን ወዐዳለት
እጅትማዕየት ለቅየምነ ምን ጂል
እት ጂል እግል ልሕለፍ ዶርነ
እግል ኒዴ ወለጂል ሐዲስ እንዴ
ወርሰ እት ረሽዱ እግል ሊጊስ
ሀዬ አትፋቀደት። መሽተርከትመ
ትሰአለየ ወረአየን ሀበየ።
አምሱይ ሐቆ አመቅረብ
እሕትፋል ረስሚ ተመ። ሌ/
ኮሎኔል ተመስገን ሳሙኤል እት
ካቲማለ ናይለ ሐፍለት ከሊመት
ሐጫር አስመዐ። ክሎም ጅሃት
ሕኩመት ወጀብሀት፡ ክሎም
ደረሰ ወመዐልመት እተ እግል
ሰርገል እሊ ዒድ ለወደወ
ግዴት ሐመደ። ዲብ እሊመ
አሰይደ አስካሉ ክም ጋሻይት
ክብር ረአየ ሀበት፡ ለደረሰ ሐቴ
ምዕራፍ ናይ ሐያቶም እብ
ሰርገል እንዴ አትመመወ እት
ብዕደት ልትዐደው ሰበት ሀለው፡
“አሰናይኩም” እንዴ ቴሎም፡
እትለ ሔሰ ወቀይ ክም ልትረከቦ
ለበ ደማነት ሸርሐት እሎም።
ሳወ እሽብርቅት አስመነት፡
እት ክል ብርጌድ ገሃዊ እንዴ
ትፈተሐ ጋሻይ ወበዐል ዐድ
ልትሐደር እት ሀለ፡ ፍረቅ
ዓዳት ሀዬ ምሴት-ምሴት ደረሰ
ለአትፋግዐ
አስመነየ።
ምን
መክፈቲ አስክ መድብኢ ሰለስ
ምዕል ዲብ መስረሕ ሳወ ሐልየት፡
ኮሜዲታት
ወድራማታት
መተቅብለት አትፋገዐ ወዐለመ።
ክሉ ቤጽሓይ ምን ሳወ፡ አርድ
ሐበን ሕቡን እት እንቱ እብ
ሰላመት ዐዶታቱ አትቃበለ።
ውላደ ሀዬ እግለ አሰሮም
ትመጽእ
33ይት
ደውረት
እንዴ ትከበተው ዐዶታቶም እብ
ዐውቴ እግል ልእተዉ አምዔላት
ታርፋቶም ሀለየ።
ገጽ

5

ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል!
ስወር፣ ታእዛዝ ኣብርሃ
ኣክሊሉ ዘርእዝጊ
ኣቤል በረኸት

12ይት ሰነት ዕልብ 33

አርቡዕ 07 ኦጎስት 2019

ገጽ

6

ሳዋ፡ እዮቤል ፍዲ እብ ስወር
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ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ዐውቴ፡ ሐበን መቀስቅሳይት ሒለት እግል ሸባብ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እትለ እዲነ ለኢልዳገም ይህለ እት ኢኮን ክሉ ጀሬ ለልብል ብሂል
ሐት- ሐቴ ዶል እት ዋቅዕ እንዴ ትበደለ ዶል ጸንሐከ፡ እንዴ ኢትፈቴ
እግል ተአግርስ እቡ ትትቀሰብ። ከዮም እት ሰፍሐት ሽባብ ለእት ወርሕ
ማዮ ለትጠብዐት መጀለት መንእሰይ እተ ለትከተበት ቅሰት ሐቴ መሰል
ሰኔት ላተ እብ ደም ወዐጭመ ዋከት ለይእንስእን ምነ አሜሪከይት
ምስክንት ሻበት፡ ለከስስ ጽበጥ እቡ ማጻምኩም ህሌነ፡ ከቅራአት በኪተት
እት ንተምኔ እግልኩም እተ ታምም ጽበጥለ ክቱብ እግል ዐዴኩም።
ሐበን ግርመ እግል ክሉ ናይ
ጠቢዐት ወምጅተመዕ መሐለኪት
እንዴ ተዐዴት፡ ትሄርር ለህሌት
መሰል ሰኔት ሻበት ተ።
እት ሰነት 1988 ትትወልድ
እት ህሌት ሕጅብት ወጽምት
እት እንተ ምን ኤረትርየይት
እም ወአቶብያይ አብ እት
ኦክላንድ አሜሪከ ትወለደት።
ክምሰለ ላባም አበው ለመሰለዉ፡
“ላመ
ጸድፍ
ስለል
ቡ”
ለትበሀለ፡ ሐበንመ እግለ ሳደፈየ
ምስክነ ጠቢዐት ለትትዐሮሬ
ፍንቲት መውህበት ወጠባይዕ
እንዴ ለብሰት ተ፡ እትለ እዲነ
ለሸበት።
ህተ ደረሰይት መአንብተይት
ደረጀት እተ ዐለት እቱ ወክድ፡
እግል መታክል ምስክነ እበ
ትወቀለት ገበይ እግል ትጋብሁ
መጥ መጦር ናይ አካዳሚ
ድራሰተ፡
ፍንቲት
ድራሰት
ብራይል (ክታበት ሕጁባም)
ታብዐት። ዲጂታላይዝ ተዐሊም
ብራይል
ሕብዕት
ለዐለት
መቅደረተ እግል ተአርኤ እቡ
ሰዴተ።
እምበልሁመ
እት
መድረሰተ ዝያድ ብዕዳም እግል
ተአድምዕ እቡ ክም ቀድረት
ትሸርሑ። ህተ ንኢሽ እት
ህሌት እምበለ እት አካደሚ
ትወድዩ ለዐለት መትፈራር፡ እት
መትጻጋግ ሕቁቅ ምስኩናምመ
ብግስት ዐለት። እብ አሳስ
እሊ ህዬ ወለት 15 ሰነት ክም
ገብአት፡ እት ምውዳቅ ጸሓይ
አፍሪቀ ለትትረከብ
ደውለት
ማሊ እንዴ ሳፈረት፡ እግለ ምስክነ

ዐወር ለቦም አጀኒት ለትከድም
መድረሰት እግል ትብኔ ምስል
መአሰሳት ውዳይ ስን እንዴ
ትመሳኔት ሸቄት።
ግራሁ እት ፖርትላንድ
አሜሪከ እት ኩልየት እንዴ
አቴት፡ እብ መጃል ዕሉም አዳም
ወምጅተመዕ ሳልፋይ ዲግሪሃ
ረክበት። ሐበን እበ ባቱ ምስክነ
ናይ ጅንስ ወዓይለት ፍንቲት

እግል ኢልሳድፈ ወእሊ አፍካር
እሊ እት ምጅተመዓት አሜሪከ
ለህለ ሰበት ገብአ፡ እግሉ እግል
ትጋብህ እንዴ ትቤ እብ መጃል
ቃኑን እበ ትወቀለት ደረጀት

እግል ትደሐር ሐሬት። ክም
ፍገሪት እሊ ህዬ እት ሰነት 2013
ምን ጃሚዐት ሃርቫርድ እብ ናይ
ዶቶሬይት ርትበት ለትደሐረት፡
አወለይት ምስከነ መሐጀብ ለበ
አንሳይት እንዴ ትበሀለት ትወሰቀ
እግለ።
ሐበን
እበ ወዴቱ ጅህድ
ፍንቱይ፡ ክም በዐል መቅደረት
ዐባይ ወከሀላት እንዴ ተሐሰበት
ምን ብዝሓም ስሙያም አንፋር
አትሳጅዖት ሰኒ ወአምር ገብአ
እግለ።
ምን ሩአሰ አሜሪከ ለዐለው፡
በራክ ኦባማ ወቢል ክሊንቶን ናይ
ሕሽመት ፍንቲት ዐዙመት እት
ቤት ሕኩመት አሜሪከ (ዋይት
ሃውስ) እንዴ ገብአ ሰኒ ወአማን
አትሳጅዐወ።
ዐውቴታት ሐበን እብሊ ሌጠ
ኢተመ። ሐቆ መድሐራተ እት
ሐቴ እብ ክሱስ ሕቁቅ ምስኩናም
ለትጻገግ መአሰሰት ብሕተ፡ ክም

አቡካቶ እንዴ ገብአት እግል
ትሽቄ አንበተት። ህተ እግል
አከዶት ሕቁቅ ምስኩናም እብ
ፍንቱይ ሽዑርተ ለትከድም
እቱ። “ዐለም ለሔሰት መስራሕ
እግል ኢደያቱ ጅህጄ፡ እሊ እት
አማን እግል ንበድሉ ህዬ ብዞሕ
አግቡይ ህለ እግልነ” ትብል።
እግለ ምስኩናም ለልአሸቅየ
መአሰሳት፡ ምስኩናም ካብራም
ክምቶም እግል ልኣምሮ፡ እብሊ
ህዬ እት መአሰሳቶም ህቶም
ለሸቁ እቡ ክቱብ ብራይል እግል
ለአትኣቱ ወክሉ ወራታቶም እበ
ቀለት ገበይ እግል ለአተላልዉ
ብዞሕ አትፋዝዖት ትወዴ ሰበት
ዐለት ወሀሌት፡ ዮም ዓመት
መነዘመት ሕጁባም አሜሪከ “
AFB” እት ዮም 4 አፕሪል ሰነት
2018 እተ አዳለዩ ጃእዘት ሰነት
ዐውቴታት ሄለን ከለር (Helen

Keller
Achievements
Award) መጦር መአሰሳት
ፌስ ቡክ፡ ወማይክሮ ሶፍት
እንዴ ትሰሜት ጃእዘተ ነስአት።
መአሰሳት ፌስብ ቡክ ወማይክሮ
ሶፍት እግለ ልትሀየብ ክዳማት
እጅትማዕየት እግል ምስኩናም
እት ጌማም እንዴ ኣተየ ለትዳለ
ወእብ ፍንቱይ እግል ሕጁባም

ወጽሙማም
እበ
ልትመሳኔ
ወክድመት ለሀይብ ሰበት ወደው
ቱ። ሐበን ጃእዘት እተ ነስአት
እተ ኢነት፡ እተ መናሰበት እግለ
ጅምዓም ለዐለው አንፋር ለሀበተ
ከሊመት ክእነ ትብል ዐለት“
እት ዘበን ሄለን ከለር ጃሚዐት
ሃርቫርድ ውላድ ተብዕ ሌጠ
ትትከበት ዐለት። እብ አሳስ እሊ
ሄለን ከለር ምንገብእ ወብዕዳት
ምስክነ ለበን አንሳት እሊ በክት
እሊ እግል ልርከበ ቃድራት
ይዐለየ። አዜ ላኪን ሄራር ረዪም
ሄረርነ። ጃሚዐት ሃርቫርድ እግል
ጅንስ ልግበእ ወሕብር ቀኖበት
እንዴ ኢትፈንቴ ለበክት እግል
ክሉ ፋትሐቱ ህሌት። እሊ እብል
እት ህሌኮ ላኪን ክሉ ድድ
ምስኩናም ለገብእ ፈናታይ ተመ
በሀለቼ ኢኮን። እት ዐለም ሐድ

1.3 ሚልዮን ምስኩናም ህለው
እግልነ። እሎም ህዬ ዎሮት ዐቢ
ምጅተመዕ ለአስሶ። ምስል ሓለት
ምስክናሆም ለናስብ ክዳማት
እግል ልርከቦ ህዬ ሐቅ ቦም።
አነ ክድመቼ፡ ሽቅልዬ ልግበእ
ወዕምርዬ ዐለምነ አስክ እብ
ረሐመት
ምስኩናም ትሰዴ
ወትሰንድ ከዲም ቱ።፡ ምን ቤት
ምህሮ እንዴ አንበትከ አስክ
ናይ ቴክኖሎጂ መአሰሳት ወለ
ለአዳልዉ በርመጃት ቴክኖሎጂ
(ሶፍት ዌራት) ለናስብ እግል
ሊደዉቱ ጅህድ ናዬ። ክልኩም
ህዬ እትሊ አና ቃንጸት እቡ
ለህሌኮ ምሃም ክም ሰዱኒ ዳምነት
አነ” ትቤ።
ብዝሓም ሸባብ ወሻባት ምስል
ታምም ገሮብነ፡ ሽዑርነ ወዓፍየት
ምክነ ወአፍካርነ እት ህሌነ እሊ
ረቢ ለሀቤናቱ ርዝቅ ጠቢዐት እንዴ
ኢንትነፈዕ እቡ ዕምርነ ብላሽ
ነአበዴ። ገሌ ሸባብ ወሻባት ህዬ
እብ ጠቢዐት ለመጸ ወእብ ወድ
አዳም ለትሰበበ ብቆት ምስክነ
ምንመ ሳድፎም፡ እሊ ክሉ እንዴ
ጋብሀው እት ሐያቶም ወሐያት
ምጅተምዖም ዐውቴታት ብዞሕ
ሰርግሎ ህለው።
ሐበንመ ምን እሎም ለእንዴ
አስለፍነ ለሰሜናሆም ቶም፡ እበ
ሳደፈየ ምስክና ጠቢዐት እዴሀ
እንዴ ኢተሀይብ፡ ዐውቴ እግል
ትሰጅል ወመሰል ሰኔት ሻበት
እግል ትግበእ ለቀድረት። እሊ
ምኑ እንዴ ተዐዴት እት ዐለም
ተቅዪር ፍክር እግል ተአምጽ፡
ምስኩናም ህዬ ሐቆም እግል
ልርከቦ እምበል ሕላሌ ለትበገሰት
እግለ። እብሊ ህዬ ዕልም እንዴ
ተዐንደቀት እግለ ጋብሀ መታክል
እግል ትትዐዴ ትልም ለከሬት
መሰል ሰኔት ሻበት ተ።
እብለ መናሰበት እለ እግል
ሐበን አሰናይኪ እት እንብል፡
እት ዐድ ወካርጅ ለህሌኩም
ሸባብ ወሻባት ለህለ እግልኩም
እኩብ ዝሕሮታት እግል ትትነፍዖ
እቡ፡ እብሊ ህዬ ስሜትኩም
ወስሜት ዐድኩም እግል ትወቅሎ
ንትፋኔኩም።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሕራብ ጋሻይ
ፍሬድ ስሚስ ለልትበሀል መአስሳይለ እምርት ሸሪከት ፌድራል ኤክስፕሬስ
Fedex እት ናይ ደንጎበ ሰነት ድራሰቱ እት ዬል ለትትበሀል ጃምዐት አሜርከ
እተ ዐለ እቱ ወቅት፡ ለምደርሲኑ ዎሮት መሽሮዕ እግል ዎሮት ምነ ሓላምዬቶም
ለልብሎም ለወክል እግል ልቀድም ጠልበው ምኑ። ፍሬድ ህዬ እሊ መሽሮዕ እሊ
ዶል ትጠልበ ምኑ፡ ዐፍሽት አስክ ወምን ክለ እዲነ እት ወቅት ሐጪር ወምን
ክልኤ-ምዕል ወለዐል እንዴ ኢነስእ ለልትለአክ እበ ገበይ ለትምህዝ ፍከረት ሸርሐ
እሎም። ክሎም ለምደሪሲን እሊ መሽሮዕ እሊ ፋሽል ቱ፡ ወላመ ፍክረት ፈክረት
ሰኒ ግልት ተ፡ ሐር ህዬ ላመ አዳም እት ክምእነ ትመስል ክድመት ሕጉዛም ኢኮን
ቤለዉ። ወለእስታዙ ህዬ እንተ ዲብ እሊ በሐስ እሊ መቅቡል እንተ ለልብል
ተቅዲር እንዴ ሀበዩ፡ ምን እለ ለእለ ለሐስብ ሀለ ፍክረት በጥረ ምን ገብእ ለሔሰት
ደረጀት ተቅዲር እግል ለሀቡ ክም ቱ ገለድ አተ እሉ። እሊ እት ርሑ ደማን ዐባይ
ለዐለት እሉ ወሕልሙ እት እዴሁ ጫቅም ለዐለ ደረሳይ እግለ ምደርሱ ክምእነ
እት ልብል በልሰ እቱ፣ “እንተ እሊ ሓይስ ተቅዲርከ እግል ርሕከ ሕፈዙ፡ ወአነ
ሕልምዬ ብጎርዬ፡ እሉ እግል ሕፈዝ ወዕቀብ ቱ።”
ፍሬድ ለመሽርዑ ሐቆ መድሐራቱ እት ወቅት ሐጪር እብ ሑዳይ ዐፍሽት
አንበተዩ፡ በህለት ሰማን ጠርድ ለሰልፋያም እግል ልንዶኦም ለትበገሰ ዐፍሽት
ዐለው። እትለ ወቅትለ ሰልፉ ብዞሕ ማል ከስረ ወብዝሓም እት ልተርጀጎ እቱ
መጸው፡ ምናተ ህቱዲ አተላለ ወእሊ ሕልሙ እት አማን እግል ልበድል እምበል
ሕላሌ ከድመ ወትጻገመ። አዜ ዲብ እሊ ወቅት እሊ ለሸሪከቱ ምነ ዐበየ እትሊ
መጃል እሊ ለከድመ ሸሪካት ጋብአት ህሌት።
ታሪክ ስም ናይለ እግል እሊ ደረሳይ እሊ ተቅዲር ደዒፍ ለሀበ ምደርስ
ኢዘክረዩ። ምናተ ታሪክ ወጆግራፍየት ክሎም ምስል (ጥያራት ወሻሕናት ፍሬድ
እት ክለ ለእዲነ ሽቱታት ወእትለ እዲነ ህተን ለኢበጽሓሀ አካን ይህሌት)። እግል
እሊ ነፈር እሊ ለስሙ እብ ምን ኖር ለትሸቀ ሕሩፍ እንዴ ከትበየ ዘክረያሁ፡
እሊ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ምልያራት ዶላራት ለተበኑ ሕሩፍ እቡ ከትበያሀ፡ ለእት
ሰልፍ ዶሉ ለሳደፈዩ ፈሸል ህዬ ምነ ገበይ ሕልሙ እግል ሐቴመ ዶል ክም ሸክፍ
ኢወደዩ፡ ከእንታመ ለመሲርከ እንተ ሌጠ ክም ተሐድዱ ወእትከ ሌጠ ክም
ልተንከብ ክል ዶል እግል ትፍቀድ ብእትከ፡ ለእትጀህ ለእቡ ትትወጀህ እንተ
ሌጠ ትመልኩ ወትወጅሁ። እንተ ሌጣቱ ለእግል ምስተቅበልከ እበ ለእሉ ተሐዜ
መርበይ እግል ትርሰሙ ለትቀድር። ከእብ ብዕዳም ለትወድዩ መሻቅል ምን እሊ
ምስተቅበልከ እግል ልሻቅለካቱ፡ ወምስል እኩያም ለትወደዩ ህድግ ሰኔት ኢፈዴከ፡
አሰር እኩያም ዶል ትገብእ ወሕሳልከ እግሎም ዶል ትመጥዩ ለእሉ ተአኖኬ
ሕልም ሐያትከ ለዐለ ጋራት እንዴ ኢተበጽሖም እግል ትትረፍ ቱ፡ ፈሸል ህዬ
ሰልፍለ ገበይ ዐውቴ ቱ።

ተርጀመት መሰል

አምሳል ክል ዶል ፋይሐት ወዐባይ ተርጀመት እብ ሐጫር ገበይ
ለለሓልፍ ዎሮት ምነ ሰኒ ምህማም ላቶም አግቡይ ሂጋ ቶም፣ ከሂገ ትግራይት
ሐቴ ምነ ሰኒ ብዞሕ ወምህም ላቱ አምሳል ለበን ሀገጊት ተ። ከእግል ዮም እለ
ተሌ መሰል ምስል ተርጀመተ እዱሉያም እግልኩም ህሌነ። ለተርጀመት እብ
ኬትባይ ለትሀየበት ሰበት ተ፡ እብ ጀሀትኩም ኢፋለ እለ ክም እላተ ለትብሎ
ዶል ተሀሉ፡ እብ ዕንዋን እለ ጀሪደት ንድእዎ ዲብነ።

“ማይ እበን ለአትሃግዩ ወአዳም ዕልም”
ሂገ ናይ ዓቅላም በህለት ዝያደት ዐቅል ለቦም ወካሰተን ህዬ ናይ ውላድ
ኣደሚተ። ማይ ህዬ ዎሮት ምነ መትሄግየት ለኢኮን መክሉቃት ቱ፡ ምናተ ለመሰል
እትሁጊቱ ህሌት፡ በህለት ወሒዝ እት ቀበትለ መሓዝ እብ ደቅብ እት ለአሴርር
ለእበን ሕድ ክም አዛበጠዩ ክርን ወዴ ወእለ ክርን እለ ክም ክርን ማይ አውመ
ሂገ ማይ እንዴ አተምሰለ ምመስላይ እፍሁምነ ሀለ። ወድ ኣደሚመ ጃህል ሐቆ
ገብእ ምን ልትሃጌመ ተርጀመት ለበ ሂገ እግል ልትሃጌ ሰእየት ኢትወዴ እቱ።
ከተርጀመት ለበ ሂገ ሰብ ዕልም ሌጠ ልትሃገወ።
ከእለ መሰል እግል ተሀበ ለሐዜት ሐብሬ፡ አሀምየት ዕልም አክል አየ ዐባይ
ክም ተ እግል ተአክድ ወወድ ኣደሚ እምበል ዕልም ወአምር ጽሙም-ልጉም ክም
ቱ እግል ተአስእል ወትሽረሕ ምን ተሐዜት ቱ።

ምን አምሳል ገባይል

ሰኔት ዋልዳይ ምን ርሸም አድብር ትትወቀል፡ ወሰኔት ዋልዳይት
ምን አቅሩድ ምሒጣት ትቆሬ። (መሰል ጃፓን )
ሻምከ እግል እሲትከ ወምስጢርከ እግል ዋልዳይትከ ሀቡ። (መሰል
አየርላንድ)
ወልከ አስክ ምዕል ለእለ ለሀዴተ ወልካቱ፡ ወወለትከ አስክ ቅራርለ
ሕፍረትከ ትከይድ ወለትካተ። (አየርላንድዩን)

መዕሉመት

- አቅሕሞተት ትበለሰት ምን ገብእ እብ አንክር ማነ ሌጠ
ትትበለስ።

ዎሮት መልክ ዎሮት ነፈር
እንዴ ሸየመ እት ገሌ ምነ
ድዋራትለ መምለክቱ ነድአዩ።
ለነፈር እትለ ድዋራት ለሀይ እት
ለሐክም መደት ሰኒ ረያም ወደ፡
ሐር ሐቴ ምዕል ዎሮት ምነ ሰብለ
ዐዶም ጋሻይ እት እንቱ መጸዩ፡
ትሳለመዩ ወሰኒ እንዴ አርሐበ እሉ
ሕራቡ ነብረ እተ ቀደሜሁ ከረ
እሉ። ለነፈር ሰኒ ስፍሩይ ሰበት
ዐለ ለነብራሁ እት ልትጋሌ፡ ህቱ
ህዬ አክባር ዐድ እቱ ሁሉግ ሰበት
ዐለ ሰኣል አስር ሰኣል ወደ እቱ።
ከክምእነ ቤለዩ፣ ወድ ዑመር ሚ
መስል ዐለ ቤለዩ (አቡሁ በህለት ቱ)፡
ክመ እለ ትፈቴ ሌጠ ሀለ፡ ማሽአለህ
ለምድር ውላድ ወአዋልድ ሌጠ
መልአዩ ቤለዩ። ወለት ዐሊ ህዬ ሚ
ትመስል ህሌት? (እሙ በህለት ተ)
ማሽአለህ ከላፍ አለበ። ለቤትነ ህዬ
ከፎ ህሌት? ማሽአለህ እበ አዳም
ዓምረት ወልውቅት ሌጠ ህሌት።
ወከልብነ ሐሊባይ ህዬ? ጀለ ጀላሉ
ነቤሕ ልውዕል ወልትመዬ ሌጠ ሀለ።
ገመልዬ ሐዋይ ህዬ ደሌ ማሚ፡ ህቱ
ህዬ ከፎ ሀለ? ሰኒ ወኖር ሌጠ ሀለ
ቤለዩ። ወክሉ ልቡ እተ ነብራሁ
ዋድሁ ውእለ ልትጋሌ ዐለ። ለሹም
ለሓለቱ ሰበት ኢረይሐቱ፡ እተ
ካድሙ እንዴ ትወለብ፣ ነዐ ለጢሾ
ምነ ሐንቴሁ ሀርሰ ቤለዩ። ለካድም
እግለ ጢሾ ሀረሰየ፡ ለእናስ አስክ
እለ ጽጉብ ይዐለ፡ ከምን ሐዲስ
ሰኣል ወጀሀ እቱ ከክምእነ ቤለዩ፣
ሰመዕ ወድ ሰብ ሰኒ፡ ለእሉ ትብለኒ
ጸንሐከ እስኬ ምን ሐዲስ ድገሙ

እግልዬ ቤለዩ። ለጋሻይ እናስ ህዬ
“ክም ሐዜከ ትሰአለኒ” ቤለዩ፡ ህቱ
ህዬ፣ “ሐሊባይ ከልብነ ሚ መስል
ዐለ?” እት ልብል ትሰአለዩ። ህቱ
ህዬ፡ “ሐሊባይ ከልብኩም ላተ ምኑ
ለሐይስ ለሀበኩም እት ኢኮን በዲር
ሞተ” ቤለዩ። “ከሚ አሞተቱ?”
እት ልብል ዶል ትሰአለዩ፡ ህቱ ህዬ፡
“ዐጭም ዎሮት ምነ ዐጭሞታት
ሐዋይ ገመልከ እት ቀራጥጥ
ተሐነቀ እቡ ከሞተ” ቤለዩ።
“ሐዋይ ገመልዬ ህዬ ሞተ ትብለኒ
ህሌከ?”፡ “አይወ ሐዋይ ሞተ
ሌጠ፡ ከሚ ጀሬት እቱ ከሞተ?”
“እት ቀብር ወለት ዐሊ ማይ
እት ደንኮ እቡ ጸድፈ ከገረድም
ገብአ” ቤለዩ። “ላሐውላ ወላ
ቅወተ እለ ብላህ! ወለት ዐሊመ
ሞተት?” “አይወ ረቢ ልርሐመ
ሞተት።” ከሚ ጀሬት ዲበ እብ ሚ
ሞተት?” እት ልብል ትሰእለዩ።
ህቱ ህዬ ወድ ዑመር ክም ሞተ
ምን ክትርለ ሐዘን ዲቡ ምን ብካይ
በጢር አቤት ወትብሉ እንዴ ዐለት
ህታመ ዐሬቱ ረቢ ልርሐመ” ቤለዩ።
“ላኢላሀ እለ ላህ! ወድ ዑመርመ
ሞተ?” “አይወ ሞተ።” “ከእብ
ሚ ሰበብ ተ ለሞቱ?” “ለቤት
ህተ ወድቀት እቱ” ቤለዩ። “ላመ
ቤት ወድቀት?” “አይወ ወድቀት
ከሀደድሽ ገብአት” ዶል ቤለዩ፡ እተ
ባኩ ለዐለት ሞረ እንዴ ሸትፈ እግለ
እናስ ጠነብብ ወደዩ፡ ለእናስ ህዬ
መስኪናይ እብ ሬሕ አፍግር ምነ
ቤት እት ሰኬ እብ ሰዐይ ብርግልሽ
ቤለ ወገበዩ ጨርመ ልትበሀል።

እብ ክሱስ ዋልዳይት
- ምስተቅበል ጅነ እት እዴ ዋልዳይቱ ቱ።
- ዲብ እለ እዲነ፡ ለውቀት ወፈርሐት ዋልዳይት እብ ዐውቴ ውላደ
ለትትዓደል ፈርሐት ወለውቀት ይህሌት።
- አብ ለእለ ወደ ምን ወዴ እግል ወልዱ እናስ ተብዐት እግል ሊደዩ
ቅድረት አለቡ፡ እለ እግል ትግበእ ገብአት ምን ገብእ ዋልዳይት
ሐዞተ እግል ተሀርስ ወጅበ።
- አንሳይት ሳልሐት፡ እም፡ ሕት፡ መስንየት ወእሲት ተ።
- እምበል ሕቅፍ ዋልዳይትዬ እት አካን ብዕደት ክሉ ረእሱ
እጥምእናን አለብዬ።
- ዲብ እለ እዲነ ምን እሲት ለልትፈደል ዎሮት ጋር ሀለ፡ ህቱ ህዬ
ዋልዳይት ሌጣ ተ።
- ልብ ዋልዳይት ክመ እተ ዑድለ ሰንደል ቱ፡ ክልመ ነዳከ ቀዶት
ትትፌረቅ ምኑ።
- ለትለወቀ ወቅት ናይ ወለት አንሳይት ለሳዐት ለናይ ዲመ ደማይን
እኑሰተ (በህለት ወለት አንሳይት ክምተ) ለተሐቅቅ እተ ወቅት ቱ፡
ህተ ህዬ ዶል ለእለ ትወልዳ ተ።
- ዋልዳይት ውላደ እግል ተአርቴዕ ረሐ ትዘልም።
- ዶል ለእዴኪ እግል እስዐም እደንናተ፡ ወአናቤዕ ለሕምቅናዬ
እተ ነሐርኪ አትቃጥራተ፡ ወዲብለ ዕንቴታትኪ አሻይር ረዳኪ
አትቃምታተ፡ እተ ዶል ለሀ ሌጣቱ ለእናስ ካምል ክም ገብአኮ
ለልትአመረኒ።
- ለእም ለእግል ዐርቀይ እብ እዴ ማነ ተሀንድድ፡ እግል ክለ እለ
እዲነ እብ እዴ ገለበ ተሀንድደ።
- ለሔሰ እት ሐያትዬ ለቀረእክዎ ክታብ ዋልዳይት ተ።
- እትለ እዲነ እም ለገብአት ሰንዐት ተ፡ ህተ እት ወቅት ሐዘን
አትሓጠሮት፡ ወእት ወቅት በቲክ ሰእየት ሰእየት ዐባይ ወእት ወቅት
ሕምቅነ ደቅብ ወሒለት ተ።
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በሀል
እሙራም

• ዐውቴ በህለት ምራድከ
ለዐለት ዶል ትረክብ ገብእ እት
ሀለ፡ ለውቀት ህዬ ለእለ ረከብከ ዶል
ትትሸነህ ቱ።” (ዴል ካርኔ)
• ምህዞ
ላዝም
ፈዳብ
መትዳላይ፡ ወትሉሉይ መትላማድ፡
ወየም አለቡ ጸገም ናይ ተዕሊመት
ወከሲብ ለለአትሐዙ መዋቂት
ለአትሐዝዩ። እብለ ገበይ እለ ሌጣቱ
ለነፈር ሒለትለ አፍካሩ ለለአትአምር
እበ ወክም ትትሸከል ለወዴ እበ
ወእት መጃል ፍንቱይ ለፍክረቱ እት
አማን ለበድል እበ ፍርሰት ለረክብ።”
(ደ. ሻክር ዐብዱል ሐሚድ)
• ምን በሕ እግል ልትመሀዝ
ለቀድር ጋር ይሀለ።” (ሎክሬትዮስ)
• “ሐቴነት እናስ ምስል ካልቁ
ለተአከርብ ሰንዐት ሐቴነት እናስ
ምስል እናስ ተአከርብ።” አድሞንድ
ቦርክ)

ዝበድ ዛዖታት

ምስል ታርፋም ለተርፍ ክል
ዶል ድቁብ በዐል ሒለት ኢኮን
ወዓቅል በዐል ብስር ኢኮን፡ ህቱ
ምስለ ሐዲስ ተየልል እግል
ልትመሳኔ ሒለት ወብስር ለቡ
ነፈር ሌጣ ቱ።

በሀል

- እት
ሽቅል
እግል
ተሓልፈን ለወጅባከ ውቄታት፡ እብ
ብዕድ ጋራት እት ተአሕተፍል
ኢተሓለፈን።
- ወቅትከ እትለ ሳድፉገከ
አትዐገቦት በሊስ እግል ትሀብ
ኢትሓልፉ።
- እለ እዲነ እግል ትንበረ
ክም ተአስትህል ውደየ።
- ጅዙእ ምነ ሐል ሐቆ
ኢገብአከ እለ ምን ገብእ እንተ
ጅዙእ ምነ ምሽክለት እንተ።
- ዲብ እለ እዲናከ ለእሉ
ተአቀምት ረአይ፡ ወእግል ትብጽሑ
ለተአኖኬ ሀደፍ ክም ለሀሌ እግልከ
ወዴ።
- ለአግደ ምህማም ላቶም
አውለውየት ለትሀይቦም ሐምስ
ጋራት ኣምር።

ተበሰም
ዎሮት ነፈር እት ልስዔ
እተ አፌትለ ቤቱ እንዴ ፈግረ
መውዒታት ወደ። ደለ ሰምዐዩ
እት ረድእ ክም መጸ፣ “ደሐንካቱ
ሚ ጀሬት?” ቤለዉ። ህቱ ህዬ፣
“ሐማቼ እበ ሽባክ እግል ትትደርገግ
ከቲሙት ተሐዜ ህሌት” ቤለዮም።
ህቶም ህዬ፣ “ከእንተ አዜ ሚተ
ለአክል እለ ሃለገተከ?”ምን ቤልዉ፣
“ለሽባክ መትፈትሖት አበ እለ”
ቤለዮም።
ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

የሀው ግንሖ! ምን እበን
ለትሸቀ ክታብ
መዐረድ ባይበር ዎርልድ
እት ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ
ወእብ ፍንቱይ እት ዱበይ፡ እተ
እግል ሳድስ ኢነቱ እተ ቀደመዩ
መዐረድ እት ታሪክ እዲነ ስልፍ
ክምቱ ለትሸርሐ ምን እበን
ለትሸቀ ክታብ ቁርኣን ከሪም
ቀደመ። እሊ ክታብ ክሉ ጽበጡ
ምን እበን ለትዳላቱ ምን ዕጨይ
ለትሓበረ እቱ ጽበጥ አለቡ፡
እግል ሚ ከሀላቱ እግል ማይ
ለትደቀበት እግል ልግበእ። እሊ
እብ ሸሪከት ብራክስ ባይበር
ምን ብሪጣንየ ለትዳለ ክታብ
ብዝሓም አንፋር አትዐጀበ፡ እብ
ፍንቱይ ለምን እበን ለትሸቀ
አውራቁ (ሰፍሓቱ)። እሊ ምን
እበን ለትሸቀ ሰፍሓትለ ክታብ
እምበል ምሽክለት ክም ሐዜከ
እግል ትለዋልዩ ለትቀድር እት
ገብእ እት አዳለዮቱመ ብዞሕ

አዳወሮት ሽዕር
ዶል ኢንትሰማመዕ. . .
ኢትጽበጦ እቼ ሚ ክም ሕነ አስክ አዜ ይአምር
ወኢትቀስቡኒ ዐይብኩም ናይ ልብዬ እግል አፍግር
ምስጢር እግል ኢልምሰለኩምመ ሐቴ አለብዬ ለእለ
እሰትር
እለ ዐቅር አልብዬ ወእለ እበርብር
ቴልያይቼ እግል ይኢበለ ዲብ ገሌ ሓጃት ኢንተላሌ
ፈታይቼ እግል ይኢበለ ንትፋቴ ላኪን ኢንደላሌ
ዴደባንዬ ከፎ ኢበለ ኖሼ ምን ሻባይ እንዴ ይአባሬ
ሸሪከትመ ክብድትተ እግለ ተርጀመተ ደሌ
ከመደርሰት ዐቅል ኢበለ ለምን ጸብር መዐር ተዓሬ?

ጣቀት ኢለሐዜ። እሊ ህዬ እት
ስናዐት ሐቴ ምስዳር ገጽ ቀደም
ክምቱ ብዝሓም ሰብ መቅደረት
ለሐብሮ። አውራቅ እሊ ክታብ
ለበዝሐ ጽበጡ 80% ምን እበን
ጂር ካርቦናት ካልስዩም ለትዳላ
እት ገብእ፡ ለተርፈ ክፈሉ ምን
ብዕድ በሀለት እግል ድዋር
ለኢደርር ኪማኢ ምኑ ለትዳላቱ።
እሊ ምን እበን ለልትዳሌ አውራቅ
እት ምስተቅበል እግል ጥብዐት
አክትበት፡ ገብእ ወብዕድ ናይ
መክተብ አግርበት እግል ልትዳሌ
እቡ ክም ቀድር ልትሸረሕ ሀለ።
እሊ አውራቅ እሊ ምነ ብዕድ
አውራቅ ፍንቱይ ለወድዩ፡
ዝያድ ኩሉ ማይ ወባክቴርየ
እግል ልክሀል ለቀድር ሰበት
ገብኣቱ። እብ ቀሊሉ እግል
ልትሸረም ወልብሌመ ለቀድር
ኢኮን።

እበ ገብአት ሚ ክም ሕነ ብዞሕ ኢከስስ
ለድሩስ እንዲኢኮን ላዝም ኢኮን እግል ነኣምር ጠቢዐተ
መደርስ
ዶል ሕድ ንትዓየር እግል አድሕድ እንሳይስ
ዶል ለእለ ነሐርቀ ሐድ እንቃይስ
አፉነ ዶል ልትሰሐቅ እብ ከብድነ እንበኬ
ምን ሕድ ኢንትራየም ላኪን ምን ሕድ ንትወርኬ
አፉነ ኣዝም እት እንቱ እብ ህጅክ ምስል ንደርኬ
ከረምነ ፈንጨጋር ወቀይምነ ኢለአኬ
አከይ ሐበን ነአዳውር ሐበን እግል ንሰርጌ

ምን ድያሪዬ

እብ እሳት ለሐልፈ ደሀብቱ ለመክቱም ልትበሀል ወሳፊ
ከአነ ወእለ መደርሰቼ አልባብነ እኪት ናፊ
ሄራር ቱ ለአትሐዜነ፡ እብ እስእን ልግበእ ወእብ ሓፊ
ዶል ኢንትሰማመዕ ክም ንሰማመዕ እሊ በሊስ ካፊ።

ዮም 19/7/019 ሳዐት 9፡00 አስቦሕ መለብሶ

ደሚር ለረዬሕ ወቀይ

Moዳ

እለ ኤረትርየ ሰኒ አቅነአተኒ፡
እብ አማን እብል ህሌኮ፡ በዐል
በክት ተ እትለ እዲነ። ሸዐበ አክል
አዪ ፈትየ ? ርሕዬ እት አካን
ኤረትርየ እግል እክረየ ወይአቤኮ፡
ላኪን ህዬ ፈርሀኮ፡ ምን ትምኔት
ምን ለአውሕድ እንዲኢኮን አክል
ኤረትርየ እግል እግበእ እብአየ
እግል ልደቀበኒ? ክምሰል ኤረትርየ
ምፈተይ እብ አየ እግል እግበእ ?
ለኤረትርየ ትትፈቴ እቡ ሓጃት
ምን አየ እግል እርከቡ? የየ አክል
ጭገርዬ አፎ ይአትገደል፡፡ እሎም
ደረሰ ኬወ ከረም ረአው እት
ምተሐቴዬ ከፎ ለሀርሞ ሀለው፡
መሸአለህ! ሓስድ ዘሊል ልግበእ
ምኖም ፡ ዎሮት ልትባጠር አለቦም
ተብዐቶም ወአንሰቶም፡ ክሎም
ሀሞም ወቀልቦም እተ ለእግሉ
መጽአው ሽቅሎም ካርያሙ
ህለው። እምበልሆመ አርበዕ

እናስ ወሐቴ እሲት ምስሎም
ሸቁ ሀለው። ደረሰ ላተ ኢመስለኒ
መረ ዐበው፡ አሀ ዎሮ ምኖም
ልትላኬ ሀለ፡ ስምዬ ሰሜ ሀለ
እግልዬ ልትላኬ ሀለ መሰለኒ። ረቢ
ኢልባርኩ እስታዝ መ/እድሪስ
ሙዱይቱ ምን አፍካርዬ ነፈዜኒ።
ኣቤ! እሊ ክሉ ዮም ጅምዐት
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አስቦሕ እት ጋድም መለብሶቱ።
አነ እብ ጋሪቼ እት ዐድ ኦሮት
ጋይስ እት አነ፡ እተ ጋድም እት
ሐቴ ገርሀት እስረት ሸውሀደ
ደረሰ ወመደርሲኖም እብ እክላስ
ወመስኡልየት
ለሀርሞ
ክም
ርኤክውም እት አካን ውቅል
እንዴ ትገሴኮ እብ ክሱሶም
በስጤዬ እት ወረቀት እከትብ እተ
ለዐልኮ ዲበ ኢነትተ፡ ሽቅል ከረም
እብ ደረሰ ምን ትስዓታት ለዐለ
ወጠንያይ ቀራር ምንማቱ፡ ናይ
እሎም ደረሰ ኬወ ላኪን፡ ፍንቲ ትቤ

እትቼ፡ መትፈንታዩ ህዬ፡ ንየቶም፡
መዕጸሞም፡ ረፍዕ መስኡልየቶም
ወአትናያት መሽቅየቶም ቱ። አነ
ኖሼ እብለ ሓለት ለህቶም ለሐልፎ
እበ ሀለው፡ ሓልፍ አነ። ሽቅል
ኬወ ከረም ሐለፍኮ እቡ፡ ሀረምኮ፡
አክረት ካረርኮ ወዕጨይ ሸተልኮ፡
አማን ተሐይስ ላኪን ዶል-ዶል
ህኮት አርኤ ዐልኮ፡ ለሰበብ ላኪን
ምን እሎም ደረሰ ፈሀምክዉ፡ ሚቱ
ትበው? እምበል ሸክ ለለአሸቄከ
ነፈር በደል ሽቅል እንዴ ሀቤከ
እብ ግረ ጌለከ፡ ምስልከ ዶል ሸቄ፡
ዝያድ ትትናየት ወመስኡልየት
ትረፌዕ። ሰበት ትላከውኒ ምን
ቅሩብ መጽአክዎም። ለደረሰ
ነኣይሽ ሰበትቶም ክሎም ምንመ
ይአምሮም ወድ ዐድ ግብአቼ
ሰበት ኢተርፍ ኦሮት-ክልኦት
እግል ኣምር ላዝምቱ። ለእግሎም
ለአሸቁ ዐለው መደርሲን ላኪን
ምስልዬ ደርሶ ለዐለው ወስነንዬ
ሰበትቶም
ተማም አምሮም።
መዐልመት ዛህረ ስፋፍ ዐሊ፡
እስታዝ እስማዒል መሐመድ
ሓምድ፡
እስታዝ
መሐመድ
አቡበከር ኢብራሂም፡ እስታዝ
መ/እድሪስ
ዐብደለ
ሙዱይ
ወቄድራይ ሐርስ ላቱ አሰይድ
ዑስማን መሐመድኑር
ቶም።
ሐቆ ሰላም ትባሀልነ ህቶም ምስል

12ይት ሰነት ዕልብ 33

ደረሳሆም እት ሀረሞ ወግርገር
ሰዐር ገብአው።
ለደረሰ ወለመደርሲኖም እብ
ንየት ወመዕጸም ከድሞ ክም
ዐለው ምነ እደዮም ለሕብር
ሰዐር ናስእ ወልባሶም ለእብ
ለቤዕ ወጨበል ርሶሕ ትፍህም።
አናመ ለሽቅሎም ሰበት ዐጅቤኒ
ወአትናየቴኒ
ወለመስኡልየት
ለህቶም ራፍዓመ ዐለው እግል
ክልነ ክም ሸምል ሰበት ኣመርኮ
እንዴ ኢልትፈሀመኒ ምስሎም
እት አፍገሮት ሰዐር አቴኮ። እት
ምግብ እግል ዎሮት እብ መሼቀር
ክሩፍ እብ ሽዑር ለሀርም ለዐለ
ደረሳይ፡ “እግልሚ ትሸቄ ህሌከ”
እት እብል ትሰአልክዉ። ህቱ
ምን ሽቅሉ እንዴ ኢለአትካርም
‘እግል ራሐት ደሚርዬ’ ቤለኒ።
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ሰኣል፦ አወል እብ ሰላም እግል
እብደር። ምነ እንዴ አትሌኮ ፈርግ
ፍንጌ መሰልሰለት ወ ‘ፊቸር ፊልም’
ሚቱ? ሹክረን ሳብር አቦበከር ምን
ከረን
በሊስ፦ ሳብር ክምሰለ እብ
ተለፉን ለቤልካኒተ ብዞሕ አፍላም
ወመሰልሰላት ርኢ እንተ። እተ
ክምሰልሁመ ምነ ሂጋከ መሰልሰለት
ወ ‘ፊቸር ፊልም’ እግል ትፋርጉ
ቃድር ህሌከ። ከእብ አሳስ እሊ ገሌ
ፈሀም እጥዉር ህሌከ በሀለትቱ።
ፈርግ ፍንጌ ‘ፊቸር ፊልም’
ወመሰልሰለት፡ እብ ሸክሉ ወቅቱ፡
መጋይሱ ወአካናቱ ልትፈንቴ።
እግል
መሰል
‘ፊቸርፊልም’
ሐቴ ቅሰት ሓጫር አው ሓድስ
እንዴ ነስአከ አጠወሮት ወፍታሕ
አምጽኦት ቱ። ትልም ‘ፊቼርፊልም’
ዎሮት ከጥ ቱ። እት ‘ፊቼርፊልም’
መአንበት ወመከለስ ባክሕድ ቱ።
እት ‘ፊቼርፊልም’ ምንለ ህግየ፡
ሐረከት ወህግየ ካሜረት ትበዝሕ።
ወቅት ‘ፊቼር ፊልም’ ምን 90-120
ደቂቀትቱ።
መሰልሰል ላኪን እብ ዐክስ እሊ፡
ትልሙ ርዪም ወክም መቅደድ
አትላም ንኡሽ ለቡቱ። አው አፍሉቅ
ወአቅሹን ለቡቱ። ለአፍሉቅ ላኪን
እት ኣክር እት ተምም እትፍታሕ
ናይለ አግደ ጋር ለአበጼሕ።
መሰልሰል ሕዱድ ወቅት አለቡ
ወአስክመ እግል ሰኖታት እግል
ልተላሌ ቀድር። እት መሰልሰል
ህግየ ወአካናት ብዞሕቱ። ሐረከቱ
ሕድትተ። ከለ ዐባዪ ፈርግ ናይ
‘ፊቼር-ፊልም’ ወመሰልሰል እሊቱ።
እተ ሰኣልከ ህዬ ሐምደከ። ሰበቡ
ብዝሓም ኣምራም ለይዐለው ሰበት
አትአመርከ።
ናይ አማን ደሚር ለረዬሕ ሽቅል
ቱ። ምን እሊ እንዴ ትበገስኮቱ
እት መአንበት ናይ እሊ ክቱብዬ፡
ኤረትርየ ለአቅነአተኒ። በዲር
አበውነ፡ እማትነ፡ ሐዋትነ ወሐውነ
ለቀሌት አርወሐቶም ትባልሐው
ምን አጅል ፍቲሀ ወናይ ዮም
ጂልመ ምን አጅል ፍቲሀ ለህበቱ
ወፈሬ አፍካሩ ደፌዕ እግለ ሀለ።
ናይ አማን እለ ዐድ በዐል ሸገናተ።
እት ኣክር እሎም መሽነኖ ወጠን
ላቶም ሕሹማም ወሕሹማት ደረሰ፡
መደርሲን ወእዳረት
ዳሕየት
መለብሶ በስጤዬ እት እሽሬሕ
እግሎም፡ እብለ ብሂል ክቱብዬ
አተምም፦ ‘ ሸውሀዳከ ሐሸሞት፡
ፍቲ ወጠንቱ ወእብ መትሰባል
ክድመት፡ ወጠንከ ክም ፈትዩ እብ
ፍዕል አርአዮትቱ።’
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ኣድም አብሐሪሽ

ካስ ኮሙኒቲ ሺልድ እት
እዴ ማን-ሲቲ በርደ

እተ ሐልፈተነ ሰንበት ንኢሽ እግል ጅግረ እት ካስ ‘ኮሙኒቲ ሺልድ’
ለተልሀው ፍረቅ፡ ለክልኦት ሀረሚት አሮበ ላቶም ማንቼስተር-ሲቲ
ወሊቨርፑል ዐለው።
ትልህየ እብ ናይ ሕበር መሳዋት ትሄርር እምሱይ ምንመ ዐለ፡
ሊቨርፑል ላቱ ምን ጽባብሖም ለካስ እት እዴሆም እግል ለአብርዶ ሑድ
ኢትጻገመው።
ምን ማንቸስተር ሲቲ ረሒም ስተርሊን እት 12 ደቂቀት ጎል ሰበት
ሰጀለ፡ እብ ማርሒት ማን-ሲቲ 1-0 እግል ዕርፍ ፈግረው። በክቶም
ከልአዮም ድኢኮን፡ ምን ማን-ሲቲ ዝያደት አብካት ጀርቤታት ጎል ረክቦ
ለዐለው ላተ ሊቨርፑል ቶም።
ወእብሊ ምነ 7 ሰንያት ጀርቤታቶም ‘ብራቮ’ ለልትበሀል ሓርስ ማንሲቲ ለበልሰየን፡ ኦሮት-ጎል እት 77 ደቂቀት እብ ጆኤል ማቲፕ ለረክበው
ሊቨርፑል፡ ለ90 ደቂቀት ዲበ 1-1 ሰበት ፈግረው፡ ወቅት ትወሰከ ወአዜመ
ተዓደለው። እበ ደሮን ሐቴ-ሐቴ ሰበት አትመመወ፡ ሪጎሌታት ተሀየበ።
ሊቨርፑል ሐቴ ሰበት ሰሕተው ወማንቼስተር ሲቲ ሐምሲተን ሰበት
ሰጀለው፡ 5-4 ማን-ሲቲ ተዐወተ ወካስ ኮሙኒቲ ሺልድ ናይ እሊ ምውስም
ሁጉል ሀለ። ምናተ ሊቨርፑል ፈሪቅ ትሩድ ክምሰል ቱ እትለ ትልህየ እለ
በቃዐቱ እርኡይ ለሀለ ፈሪቅ ሰበት ቱ፡ ኩሎም ምስሉ እግል ልተልሀው
እት ኤታን ትልህያታት ዕጽ ህሩሳም ለህለው ፍረቅ እት በህጀት ወሀረከት
ሌጠ ኩሩያም ህለው።

ጅግረ ዐጀላት አቅሊም
ምግብ ተምም
እብ መናሰበት ኢዮቤል ፍደት
መትአሳስ ሳዋ ወመትአንባት
ስታቲብ
ክድመት
ወጠን
ለትነዘመ ናይ ክልኤ መራሕል
ጅግረ ዐጀላት አቅሊም ምግብ
ለሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ እት
ድዋራት ሸርከት ተእሚናት
ተመ።
እተ ሐቴ ዱረቱ 3.3 ኪሎ

ምትር ለዐለ ጅግረ፡ አወላይ
ዲቪዝዮን 120.1 ኪሎምትር
እቱ
ትባደረው።
እትሊ
ምን መልሂትከ መትፌታት
ብዞሕ ለትረአ እቱ ጅግረ፡
ፕሮፌሽናል መተልህየት ዳንኤል
ተኽሌሃይማኖት፡
ዳንኤል
ሀብቴሚካኤል፡
ክምሰልሁመ
አኽሊሉ ገ/ሂወት ምን ሰንበል
እብ ሸፋገት ገጾም ቀደም ምንመ
ሄረረው፡ ሐቆ ናይ 16 ኪሎምትር

ፈሪቅ በሐር-ቀየሕ፡ ካስ ኢዮቤል ፍዲ ልትሰርጌ
እብ
መናሰበት
ኢዮቤል
ፍዲ መትአሳስ ሳወ ወእንቡተት
ክድመት ወጠን እት ፍንጌ ዐስር
ፈሪቅ ሱፐር ዲቪዝዮን ኮበሪት
እግር አቅሊም ምግብ ገብእ ለጸንሐ
ጅግራታት ተስፍያት እብ ዐውቴ
ፈሪቅ ቀይሕ-በሐር ተመ።
ፍረቅ በሐር ቀየሕ ወአስመረ
ቢራ እግል ካስ እተ ወደያሀ
ትልህየ ሳዐት 4፡00 ሰንበት ዐባይ
አንበተያሀ። መተልህየት አስመረ
ቢራ ሄርሞን ገብሬገርግሽ፡ ፊልሞን
ቶምቦሳ ወናሆም ሃብቶም እት
26፡ 30 ወ36 ደቂቀት ለወደወን
ጀርቤታት፡ እግል ሓርስ ፈሪቅ
በሐር ቀየሕ ሳምኤል ስዩም እት
ሽቅል ትሩድ ሻማቱ ዐለየ። ምን
መተልህየት ፈሪቅ በሐር ቀየሕ’መ
መዋእል ተስፋይ ለጀረበየን ክወር
ሰኒ ዐለ።
ክልኢቶም ፍረቅ ዕርፍ እግል

ሄራር፡ እበ መጅሙዐት ለዐባይ
ትወሐጠው። ጅግረ እግል
ልትመም 18 ኪሎምትር ክም
ተርፈት
ምኑ፡
ፕሮፌሽናል
መትባድራይ መትከል እዮብ
ምን ፈሪቅ ትራንጋኖ፡ ሀገር
ዐንደማርያም
ምን
ፈሪቅ
ሰንበል ወአስገዶም ደበሳይ እብ
ብሕቶት እንዴ ነስአ እብ ሸፋግ
ገጹ ቀደም ትፈንተ። እተ ቅሩብ
ቲማሞለ ጅግረ ላኪን እብ ዐባይ
መጅሙዐት ትወሐጠ።
መትጃግራይ ፈሪቅ ኤሪቴል
ናሆም መኮነን (ሲምባ) ህዬ፡
እግለ ጅግረ እብ 2 ሳዐት፡
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ልፍገሮ ክም ቀርበው፡ መዋእል
ተስፋይ እት 44 ደቂቀት እብ
ሕክም-ጀዘ ሪጎሌ ሰበት ተሀየበ፡
እግል በሐር ቀየሕ ሜርሒት እንዴ
አጽበጠየ ዕርፍ 1፡0 ፈግረው።
ሐቆ
ዕርፍ
መተልህያይ
አስመረ ቢራ ናሆም ታደሴ
እግል ልእቴ ለቡ ክወር ልስሕት
ወልትጸበጥ ምኑ ምንመ ዐለ፡
ጎል እግል ለኣቴ ላተ ኢቀድረ።
በሐር ቀየሕ እትዕሩፋሙ ለዐለው
መተልህያዮም ዐሊ ስሌማን
ክወር ሰኒ ጀርብ ማሲ እንዴ
ዐለ፡ እት 73 ደቂቀት ጎል እንዴ
ኣተ፡ እግል ፈሪቁ ሜርሒቱ
ደረዐ እሉ። ወእብሊ ትልህየ እብ
ዐውቴ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ 2፡0
ተመት።
ቀደሞም’መ እግል ደረጀት
ሳዐት 2፡00 ትልሁያም ለዐለው
አዱሊስ
ወገዛባንዳ
ቶም።

ለሰልፋያት 45 ደቂቀት እምበል
ጎል 0፡0 ዕርፍ ፈግረው። ሐቆ
ዕርፍ አዱሊስ እት 67 ደቂቀት
እብ
መተልህያዮም
አቤል
ዐንዴብርሃን ጎል ሰበት ኣተ
እሎም፡ 1፡0 ሕሳል ሜርሒት
ተአልበጠት።
ኣክረቱ ሂበት ጀዋእዝ ገአት።
እግለ ናይ ካስ ትልህየ ለሐክመው፡
እድንያይ ሐከም ዮናስ ዘከርያስ፡
ሐከም
ፍድራሊ
ቴድሮስ
አኽሊሉ፡ ሚካኤል ሀይሌ፡ ኣሮን
ገዴ መዳልያት ደሀብ ልትሰርገው
እት ህለው፡ ሳልሳይ ደረጀት
ለፈግረ ፈሪቅ አዱሊስ መዳልየት
ነሐስ፡ ካልኣይ ለፈግረ አስመረ
ቢራ ፍደት ወዕዉት ናይ እሊ
ካስ ኢዮቤል ፍዲ መትአንባት
ክድመት ወጠን ወሳወ ላቱ ፈሪቅ
በሐር ቀየሕ ህዬ መዳልያት ደሀብ
ወካስ ትሰርገው።

39 ደቂቀት ወ22 ካልኢት
አወላይ ልትዐወት እት ሀለ፡
ሳምሶም ሀብቴ - አስቤኮ፡ ዩኤል
አስመሮም - ደንደን፡ ቶማስ
ጎይትኦም - አስቤኮ፡ ናሆም
ዘርኣይ - ሰንበል፡ ንያት ርእሶም
እብ ብሕቶት፡ አማኑኤል መሓሪ
- ኤሪቴል፡ ሜሮን ገ/ዬሱስ ደንደን፡ ተስፋይ ምሕረትኣብ ሰምበል፡ ክምሰልሁመ ተመስገን
ክብሮም -ደንደን ምን 1ይ-10ይ
አተው።
እብ ዓመት ሳምሶም ሀብቴ
ምን ፈሪቅ አስቤኮ እብ 5 ሳዐት፡
6 ደቂቀት ወ51 ካልኢት እንዴ
ተዐወተ ካስ ወመዳልየት ደሀብ
ልትሰርጌ እት ሀለ፡ 2ይ ናሆም
መኮነን ምን ኤሪቴል እብ ናይ
ክልኤ ካልኢት ፈርግ መዳልየት
ፍደት፡
ወሳልሳይ
ቶማስ
ጎይትኦም ምን ፈሪቅ አስቤኮ
እብ ናይ ሰማን ካልኢት ፈርግ
መዳልየት ነሐስ ረክበው።
እብ ፈሪቅ ኤሪቴል እብ15ሳ፡
21ደ፡15ካ ፋርስ ኩሎም ፍረቅ
ገብአ ወካስ ዐቢ ነስአ።
አዋልድ እተ ወደያሀ ናይ
69.3 ኪሎምትር፡ ደሴት ኪዳኔ
ምን ፈሪቅ አራግ እብ 1፡51፡58
ወቅት ተዐወተት። ወለት ፈሪቀ

ዳናይት ፍጹም፡ ሚለና ያፌት
ወቤትኤል ፍጹምብርሃን ህዬ
ምን ፈሪቅ ሰራይር-ሳዋ ዲያና
ዳዊት እብ ብሕቶት፡ ኣድያም
ተስፋኣለም - ጋላነፍሒ፡ ኤደን
ተስፋሚካኤል - አራግ፡ ዮርዳኖስ
ርእሶም - ደንደን፡ ቅሳነት
ወልደሚካኤል - ሰራይር-ሳዋ
ሱዛና ፍስሃዬ ምን ግብለት፡ ምን
2ይት አስክ 10ይት ትረተበየ።
እብ ዓመት እት ናይ ክልኤ
መራሕል እብ ፈሪቅ ሰልሲተን
መትጃግረት ሰራይር ሳዋ ሚለና
ያፌት እብ 3፡36፡09፡ መዳልየት
ደሀብ፡ ቅሳነት ወልደሚካኤል
እብ ፈርግ ሐምስ ካልኢት
መዳልየት ፍደት፡ ወቤትኤል
ፍጹምብርሃን እብ ናይ 14
ካልኢት ፈርግ መዳልየት ነሐስ
ትሰርገየ።
እምበልሁመ ናይ ጁንየር
መንደሊታት (ውላድ) ናይ
79.2 ኪሎምትር ጅግረ ዋድያም
ዐለው። እቱ ህዬ እብ ብሕቶት
ለትጃገረ ናሆም ገዛኢ እብ
ወቅት ተዐወተ ዲቡ።
ነኣይሽ ሽክል ህዬ ዲብ ናይ
59.4 ኪሎምትር ትጃገረው።
ተመስገን ክፍላይ ምን ጎዳይፍ
ተዐወተ ዲቡ።
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ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል!

ስወር፣
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