
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 10 አርቡዕ 08 ማርስ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ 3ይ ክፋል መቃበለት እት ዮም 4 ማርስ ወደ

ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ 
ክም አተላላይ ናይለ እት ተየልል 
ግዋሬ ወመንጠቀትነ ክምሰልሁመ 
ተጠውራት እድንየ ለአተንከበት 
እት ክልኦት ክፋል ለቀደመየ 
መቃበለት፡ እት ቅደይ ቀበት ዐድ 
ለአተንከበ 3ይ ክፋል መቃበለቱ 
ዲብ ይም 4 ማርስ ምስል ዔማታት 
አክባር ዐድ ወደ።

እትሊ ሳልሳይ ክፋል፡ ርኢስ 
ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ እት ዕሙማይ 
ኤታን እቅትሳድ ወዐማር 
እጅትማዕየት፡ ጠወሮት ብንየት-

ተሕትየት፡ አካእላል ማይ ወሄራሩ፡ 
ኤረትርየ ለትመልኩ እቅትሳድ 
አርዛቅ በሐር ተሐድያቱ፡ አብካቱ 
ወመትነፍዖቱ፡ ክምሰልሁመ እት 
መጃል ተዕዲን ለህለ አብካት 
ርሒብ ወበራምጅ ምስተቅበሉ 
ለከስስ ተውዴሕ ፋዬሕ ሀበ።

እት ኤታን ዐማር እቅትሳድ 
ወእጅትማዕየት፡ እት ቀበትለ ዲብ 
ሰነት 2019 እብ ርሒቡ ለፈግረ 
ከለትሸርሐ ናይ ምግባይ ወረዪም 
ስታቲባት፡ አካእላል ማይ ወሻርዖት 
መዳንን፡ ጣቀት ወብንየት 

ተሕትየት አውለውየት እግል 
ትትሀየቡ፡ ሸይ-ጠቢዒ ክምቱ ርኢስ 
ኢሳይያስ ሸርሐ።

ወራታት አካእላል ማይ፡ ብንየት 
ከዛናት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ሻርዖት 
መዳንን ወሐስያት፡ ወሸቲል ዕጨይ 
ክም ሸምል እት ለአፍህም ህዬ፡ 
እትሊ መጃል እሊ መሻሬዕ ብዞሕ 
ሽቁይ ምንመ ህለ፡ ምስለ ብናተ 
ንየት ላኪን ምን 20 ምእታይት 
ለዘይድ ክም ኢኮን እት ወዴሕ፡ 
እግለ ኪሉል ለህለ ማይ እብ 
ቴክኖሎጂ ወመቅደረት አዳም 

እንዴ ሰዴካሁ እት መዓል ዐማር 
ሐርስ-ጥዉር፡ ከደማት ወራታት-
ቤት ወብዕድ እቱ ክም ልውዕል 
እግል ልግባእ ለህለ አብካት 
ወስታቲባትመ ሐብሬ ሀበ ዲቡ።

እት አድመኖት አብካት ጣቀት 
ህዬ፡ እግለ ህለ ጠለባት ዋሴዕ 
እምበል አሰፍ ለለአተግንዕ ንዛም 
እንዴ አፍገርከ እሉ እት ዐመል 
አውዐሎቱ፡ እግል ዐማር አግዳም 
በሐር ለትሰዴ ናይ ውልዋል፡ 
ጸሐይ ወሐፋነት(ጂኦተርማል) 
ጣቀት ዲበ በደሎቱ ምንለ እብ 
አውለውየት ለልትሸቄ ዲቡ ካድም 
ክምቱ ወድሐ።

እቅትሳድ-ሊናይ በሀለት ናይ 
አርዛቅ በሐር እበ ከስስ፡ ሕስር 
ዛይድ ለለአትሐዝዩ መጃል ክምቱ 
ለሸርሐ ርኢስ ኢሳይያስ፡ ኤርትርየ 
በሐር ፋይሐት፡ ግንራሪብ-ረዪም 
ወገዛይር ሰበት በ፡ ለህሌት ከዚነት 
እብ ቅያሳ ምን ገብእ ወጅንሳ ገዛፍ 
ክምተ፡ ምናተ እብ አስባብ እሙር 
አስክ እሊ ሃድል-ዮም እሊ ርዝቅ 
እሊ ክም ኢሐንፈልናሁ፡ ለአግደ 
መሐልኪቱ ህዬ፡ ብንየት ተሕትየት 
ናይ ሚናት ወማርሳታት፡ ጣቀት፡ 
ወጀዶት ማይ፡ ኣላት ተብሪድ 
ወብዕድ ክምቱ አፍሀመ።

ርሒብ አብካት ወርዝቅ 
ለብእቱ ሊናይ እቅትሳድ - በህለት 
እቅትሳድ-አርዛቅ-በሐር እብ 

ዋጅብ እግል ንትነፋዕ እቡ፡ እት 
ጀለቦት አርዛቅ ዓሰ ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ፡ እት አፍረዮት ጬወ፡ 
አፍገሮት አርዛቅ መዓድን ምን 
ቀበት-በሐር ወአግዳመ፡ ክዳማት 
ሚናት ወስያሐት ሽቅል ብዞሕ ክም 
ጠልብ፡ እግል ሰርገሉ ህዬ አደቃብ 
ነዘሞት መአሰሳት ወእዳራቱ ክም 
ለአትሐዜ አብረሀ።

እት አርዛቅ መዓድን ህዬ ርኢስ 
ኢሳይያስ፡ ኤርትርየ ለባቱ አርዛቅ 
መዓድን ሰኒ ብዞሕ ክምቱ እት 
ለሐብር፡ አስክ እለ ለትረከበ ምኑ 
ምስለ ህሌት ገዛፍ ከዚነት ርዝቅ 
መዓድን ዶል ልትሳነን እብ ሕፍን 
ሌጠ ክም ቱ እት ለአፍህም፡ “ምነ 
እብ እቅትሳድ ለረብሐናሁ ምኑ 
መክሰብ፡ ለረከብናሁ ምኑ ተጃርብ 
ለዐቤ” እት ልብል ሸርሐዩ።

ርዝቅ መዓድን፡ እት መወሎት 
መሻሬዕ ዐማር ለብዕድ ሐዞት 
ውቅል ሰበት ቡ፡ እብ ለትወቀለት 
እግል ልትሸቄ እቱ ክም ወጅብ 
እት ሸሬሕ ህዬ፡ ለልአትሐዜ 
መካስብ ጀላብ እግል ልትረከብ 
ምኑ፡ ምን ሕኔት ለኢትጫረ 
መዓድን እንልእክ፡ እት ሽቁይ 
ወዱሉይ መዓድን እግል ልትዐዴ 
ሰበት ቡ፡ ለሸቅዩ መሳኔዕ ጠወሮት 
ኦሮት ምነ አውለውያት በራምጅ-
ዐማር ሙስተቅበልና ክምቱ 
አፍሀመ።

ኤረትርየ፡ ዲብ ዋዕለ ሕቁቅ ወድ አዳም ትሻርክ
እብ መስኡል ሽኡን ተንፊዝየት 

ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ ስዌስረ 
ወሳብት ወፍድ ዲብ መአሰሳት 
መነዘመት መጅልስ ቅራን አሰይድ 
ኣድም ዑስማን ለመርሐዩ ወፍድ 
ኤረትርየ ዲብ 52ይ ዋዕለ መጅልስ 
ሕቁቅ ወድ አዳም ሻርክ ሀለ።

እትሊ እግል ዒድ 75ይት 
ሰነት ዝክረት አዋጅ እድንያይ 
ሜሳቅ ሕቁቅ ወድ አዳም እንዴ 
ሓበረ ዲብ ጀኔቨ ገብእ ለሀለ 
ዋዕለ፡ ወፍድ ኤረትርየ፡ ሕቁቅ 
ወድ አዳም አውለውያት ክል 
ደውለት ዲኢኮን፡ ሐቴ ደውለት 
ዲብ ደውለት ብዕደት ለትውዕዝ 
እቡ አውመ ሐቴ ደውለት ምን 
ደውለት ብዕደት መርጃዕ ለትገብእ 
እቡ አጄንዳት ስያሰት ክም ኢኮን 
ለወድሕ ሸርሕ ቀደመ።

ወፍድ ኤረትርየ  ለእብ 
ፍንቱይ ናይ መራቀቅባይ ሕቁቅ 
ወድ አዳም ዲብ ኤረትርየ 
ለትቀደመ አትካፋእ ዲበ አስምዐየ 
መቃወመት፡ ለተቅሪር ክል ሰነት 
እግል አብረኮት ኤረትርየ ወአከይ 
ሰዋልፍ ሸዐብ ኤረትርየ ለልትነዘም 
ከይናት ስያሰት ክምቱ ሸርሐ። 

“ናይ ኤረትርየ ስትራትጅየት 

ዐማር ወሕቁቅ ወድ አዳም፡ ዲብ 
አከዶት ዐዳለት እጅትማዕየት 
ወለትሳዌት መሻረከት መዋጥኒን 
እንዴ ረከዘት ለትበኔት ተ” ለቤለ 
ወፍድ ኤረትርየ፡ ድወል ምውዳቅ 
ጽሓይ ወመአሰሳተን ለልትቀደም 
ቀድያት ሕቁቅ ወድ አዳም፡ 
ኦሮት ምነ ዋድሕ መሻቀዪ ዐዳዋት 
ጋብእ ክም ሀለ አትአመረ።

ለሐልፈየ 10 ሰነት ፡እብ ገበይ 
ፍንቱይ መራቅባይ ዲብ ኤረትርየ 
ገብእ ለጸንሐ ዐዳዋት፡ አጄንዳት 
ወሰብኡ ወኬን፡ ዲብ አርድየት ለሀለ 
ቴለል ወተጠውራት ከም ኢወክል 
ለወድሐ ወፍድ ኤረትርየ፡ ዲብ 
ኤረትርየ “ትትርኤ ለትበሀለት 
ኪደት ሕቁቅ ወድ አዳም እግል 
ልክራዕ እንዴ ኢገብእ፡ እግል 
ፈንተዮት ኤረትርየ ወአብረኮተ 
ለአመመ ክምቱ ፈድሐ። እሊ 
ህዬ፡ ተኣምርተ ናይለ እብ ምስምሰ 
ሕቁቅ ወድ አዳም ለገብእ 
ዋይዲባት አትባያእ እደይ ክምቱ 
አፍሀመ።

ፍንቱይ መራቅባይ ዲብ ናይ 
ሰነት 2022 ተቃሪሩ፡ ሕዱድ 
ሰልጠቱ ዲብ ሐርብ ቅብለት 
አቶብየ እንዴ ሸነከ፡ ህንዲዶ 

አጄንዳት ወያኔ እት ገልበቦት፡ 
እት መቃብሉ ህዬ ዲብ ሸክዋት 
ወአትካፋእ ኤረትርየ  ብጉስ ከም 
ጸንሐ  ለሸርሐ ወፍድ ኤረትርየ፡ 
እሊ እግል ብዕድ ወለዐበ 
አጄንዳት ለገብእ ፍጥር ክም ቱ 
ወድሐ።

እሊ ክሉ እግል ዐንቀፎት 
ናይ ኤረትርየ ሕርያን ወዐገል 
ሑር ወዲብ መተንካብ እት 

ኖሰ ለተአሰሰት ዐማር እቅትሳድ 
ለገብእ ፋኢደት ለአለቡ ዐዳዋት 
ክምቱ፡ እብ ሰበብ ዐዳዋት ቅሎዕ፡ 
ኤረትርየ ዐውል ቃሊ ትደፍዕ 
ምንመ ጸንሐ፡ ዲብ መጃል 
ተዐሊም፡ ዓፍየት፡ ደማነት ነብረ 
ወብዕድ ዐቦት ከም አርኤት 
አፍሀመ።

እት ደንጎበ ህዬ፡ ኤረትርየ 
ምነ ህሌት እተ ናይ ሰላም 

ወዐቦት ስከት እብለ ገብአ ልግባእ 
ከይናት ከም ኢተሀንቀልቅል 
ወፍድ ኤረትርየ አከደ።

ቀድየት ኤረትርየ እበ ከስስ 
ዲበ ተሀየበ ሸርሕ ተቅሪር ፍንቱይ 
በሊስ ምነ ሀበየ 22 ደውለት፡ 
ለ14 ኤረትርየ እንዴ አየደየ ምን 
ዐድል በራ ላቱ ዐዳዋት ድድ 
ኤረትርየ እግል ልብጠር ለገብእ 
ጅህድ እግል ልትደቀብ ትላከየ።



ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

መዳልያይ፦
 መሐመድ እድሪስ 

ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ

  * ፋጥነ ኣድም 

ተለፎን፡ 121797/07121322 
ፋክስ፡127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247

ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454

አትአመሮት፡ 
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

2ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 10 አርቡዕ 08 ማርስ 2023

8 ማርስ፡ “ኤረትርያይት ትጋብህ ወተአደምዕ፡ ትሸቄ 
ወተአለምዕ’’ እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት  ትትዐየድ

“ኤረትርያይት ትጋብህ 
ወተአደምዕ፡ ትሸቄ ወተአለምዕ’’ 
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት 
ትትዐየድ ለሀሌት 8 ማርስ - 
እድንያይት አምዕል አዋልድ 
አንሳት፡ ለትፈናተ በራምጅ ዱሉይ 
ክም ህለ፡ መስኡለት መሕበር ወጠን 
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ አሰይደ 
ተኽአ ተስፋሚካኤል ሐበረት።

ምስል ኤሪነ እትለ ወዴተ 
መቃበለት፡ አሰይደ ተኽአ፡ ዲብ 
ኩሉ አቃሊም ሕሽመትለ አምዕል 
ወተርጀመተ ለለአርኤ በራምጅ 
ንዙም ክም ህለ እንዴ ሐበረት፡ 
ሰሚናራት፡ ሕጉዛት ዓይላት ስድየት፡ 
መትበርዖት ደም፡ ክምሰልሁመ 
ሐዞት አዋልድ አንሳት ዲብ ንዳል 
ወአድመኖት እስትቅላል ለሸሬሕ 
በራምጅ ፈን ለከምከመ ክምቱ 
አከደት።

መሕበር ወጠን አዋልድ 
አንሳት ኤረትርየ፡ ናይ እቅትሳድ 
ወእጅትማዕየት መቅደረት አንፋሩ 
እግል አደቀቦት፡ እት መሕበር 
ተዐውን እንዴ ትከምከመየ ዲብ 
ወራታት ሐርስ ዕዉታት እግል 
ልግብአ ለሰዴ መጃል እብ 
አጥፈሖት ወሐድ 800 ሞቶር ማይ 
እብ ካፈሎት ሸቄ ክም ህለ ለሐበረት 
አሰይደ ተኽአ፡ ለበርናምጅ እግል 
ልትዐወት፡ ሙደራእ ደዋዬሕ 
ወልጃን ደገጊት ዲብ ወዘዖት 

አራዲ፡ ውዛረት ሐርስ 
ህዬ ዲብ ቀረቦት ሕሩይ 
ዘርእ ለወድወ መዓወነት 
ሐመደት።

እት ሰነት 2022፡ 
ዕምር ወመቅደረት 
መሻርከት ዲብ ወግም 
ለአተ ተእሂላት ምህነት 
-ቴክኖሎጂ ኮምፕዩተር፡ 
አርተዖት ስወር፡ ጀላል 
ጭገር፡ ወራታት ከላት 
ወአሻም፡ ነስጅ፡ ፍዕሎ፡ 
ሲንጀር ወተዋብ ንህብ 
እብ ርሒቡ ክም ተሀየበ፡ 
ምን ክል-አቅሊም ህዬ 
እግል 3 አልፍ አዋልድ 
አንሳት አብካት ሰሉፍ ክም 
ትፈትሐ ወአስክ እለ 50 ሚልዮን 
ናቅፈ ክም ትወዝዓመ ወድሐት።

ርኢሰት መሕበር ወጠን አዋልድ 
አንሳት እንዴ አትሌት፡ ህዳይ 
ተሐት ዕምር እምበል አትካራም 
ምን ዐግሎ ተዕሊም፡ ክቡድ 
መሻክል ዓፍየት ገሮብ ወዐቅል 
ክም ለአተሌ ሐቆለ ሸርሐት፡ ዲን 
ወዓዳት እብ አመስመሶት ለገብእ 
ለመድ ኤዝያይ  እግል ልትከራዕ፡ 
ምህም ዶር ለቦም ጀሃት ሰሀሞም 
እግል ልወቅሎ ትፋኔት። 

ዲብ ካርጅ ለህለየ ኤረትርዪን 
አዋልድ አንሳት እብ ገበይ መሽሮዕ 

እት ክል-መዲነት ለአሽቀያሁ 
መራክዝ ተእሂል፡ ዲብለ መቅደረት 
አዋልድ አንሳት እግል ብንየት 
ለልትሰርገል በራምጅ ዶር ምህም 
ክም ቡ ሐቆለ ሐበረት ዲብለ 
ተርፈ መዳይን እሊ ለመስል 
ወራታት እግል ልግባእ ለትኤተነ 
ስታት ቀደመት።

አሰይደ ትኽአ ዲብ ደንጎበ፡ 
ኤረትርዪን አዋልድ አንሳት 
ክምለ ዲብ አምጽኦት ሕርየት 
ወአድመኖት እስትቅላል ለአርአያሀ 
መሻረከት ውቅል፡ ዲብ እለ 
መርሐለት ሐዳስመ መዳሊተን 
እብ ኩሉ ጀዋንብ እግል ለአክደ 
ሊካሀ ቀደመት።

ናይር ዒድ ሰማን ማርስ እት አቅሊም ጋሽ-በርከ
እድንያይት አምዐል አዋልድ 

አንሳት - 8 ማርስ ‘’ኤረትርያይት 
ትጋብህ ወተአደምዕ ወትሸቄ 
ወተአለምዕ’’ እበ ትብል ስቅራት 
እብ ደረጀት አቅሊም ጋሽ-በርከ 
ዲብ ዮም 5 ማርስ እት ባርንቶ እብ 
ነያረት ተዐየደት።  

ሓክም አቅሊም ጋሽ-በርከ ሰፊር 
ማሕሙድ ዐሊ ሕሩይ እተ አስምዐየ 

ከሊመት፡ ናይ እለ ሰነት ዝክረት 8 
ማርስ ምስል ዐውቴታት መርሐለት 
ወመዳላይ እግል በራምጅ ዐማር 
ትሰርገል ሰበት ህሌት ፍንቲት 
ክምተ ሐበረ።

ፍንቱይ ዶር ኤረትርያት 
አንሳት እት ክሉ መራሕል ለሸርሐ 
ሰፊር ማሕሙድ፡ ለተአድምዕ 
መሻረከት ዲብ ክሉ መጃላት እግል 

ትትአከድ ልትከደም እቱ ለጸንሐ 
በራምጃት፡ ዲበ ትትሐዜ ደረጀት 
አስክ በጽሕ ዝያድ ጅህድ ክም 
ለአትሐዜ ወእብ መስኡልየት ሕበር 
ሕስር ፍንቱይ እግል ልትሀየቡ ክም 
ወጅብ አፍሀመ።

 ርኢሰት ማሕበር ወጠን 
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ አሰይደ 
ይሕደጋ ዮውሃንስ ፡ ፍንቲት ናይ 
ዮም ዓመት ዝክረት 8 ማርስ 
እብ መጆብለ ብይእት ለህሌት 
መርሐለት እንዴ ዘክረት፡  አከዶት 
መሻረከት ዛይደት አንሳት ምን 
አግደ መቃዪስ ዐውቴ ሰበት ቱ፡ 
ዲብ ክሉ መጃላት እግል ልትሸቄ 
እቱ ክም ወጅብ ሸርሐት።

እተ መናሰበት ከሊመት ተአዪድ 
ለአስምዐው ጅሃት፡ ዶር ወመሻረከት 
አንሳት ዲብ ክሉ በራምጅ እግል 
ትትአከድ ወትደቀብ ሰሀሞም እግል 
ለዓቡ ገለድ በይአው።

ለናይ ዝክረት በራምጅ ፍርቀት 
ዓዳት ቅያደት ጀብሀት ምውዳቅ 
ጽሓይ፡ ፍርቀት ዓዳት ጋሽ-በርከ 
ወአፍራድ ፈናኔን እበ ቀደመው 
በራምጅ ጋምለት ዐለት።

8 ማርስ እብ ደረጀት 
ምዴርያትመ ምን አወላይት ሳምን 
ወርሕ ማርስ እብ ናይ ዓዳት፡ 
ርያደት ወብዕድ ወራታት ትትዐየድ 
ክም ህሌት ወካይል ኤሪነ ሐበረው።

ልእከት ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ እብ 
መናሰበት 8 ማርስ እድንየይት አምዕል አዋልድ አንሳት 2023

ሓይሳም ቄርአት፡ ዮም 8 ማርስ እድንየይት አምዕል አዋልድ አንሳት ምን 
ገብአት አሰናይነ፡ አሰናይ እትለ ምዕል ሐበን ወስሙድ ንዳል ጀለ መሳዋት 
አብጸሔነ ትብል ጀ/ኤ/ሐዳስ።  ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርያመ እብ 
መናሰበት እለ ምዕል ልእከቱ ሑሉፍ ሀለ፡ እለ ተሌተ።

“ኤረትርየይት ትዳፌዕ ወተአደሜዕ ትሸቄ ወተአለሜዕ” “ኤረትርየይት ትዳፌዕ ወተአደሜዕ ትሸቄ ወተአለሜዕ” 
ናይ ዮም ዓመት 8 ማርስ እድንየይት አምዕል አዋልድ አንሳት፡ “ኤረትርየይት 

ትዳፌዕ ወተአደሜዕ ትሸቄ ወተአለሜዕ” ሐንቴለ ትብል ስቅራት፡ ዲብ ቀበት ዐድ 
ወካርጅ እብ ለትወቀት ደረጀት ሕሽመት ትትዘከር ህሌት።

ናይ ዮም ዓመት 8 ማርስ፡ ዲብ ፍንቲት ታሪካይት መርሐለት ትትዘከር 
ህሌት። ለህሌነ ዲበ መደት፡ ሸዐብ ኤረትርየ እግል አጅግሖት ለአመመ ቅያስ 
ለአለቡ ዐዳዋት እብ መዳፈዐቱ ድቅብት ለፈ’ለ ዲበ፡ ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ እብ 
ፍርስነት ዛይደት፡ እግለ ሰብ መትጤጣይ ወሰቃሳቅ ፍተን፡ ለለአድብ ምስዳራት 
ምስትንክራት እንዴ ነስአ ዲቦም፡ ለተአሸንን ዐውቴ ለአከደ ዲበ፡ ወቅት ሐበን 
ወፋሽ ተ።

መሻረከት አዋልድ አንሳት ዲብ ግድለ እግል ሕርየት ሸዐብ ኤረትርየ እብ 
ኩሉ አሽናከ ታመት እግል ትግባእ ለአቅደረት ክፋል ታሪክ ግድለ ኩሉ ሸዐብ 
ተ። እሊ ሰበት ገብአ፡ እግል አከዶት ስያደት ወጠን እተ ለገብአ ወገብእ 
ለሀለ ግድለ፡ አዋልድ አንሳት መጦር ውላድ ተብዕን ዲብ ጀብሃት ሐርብ 
ልግበእ ወግራሁ እንዴ ሻረከየ፡ ምነን ለልትጠለብ ዋጅብ እንዴ አትመመየ፡ እብ 
ሕሽመት ወሐበን እንዴ ልትዘከር ለነብር ተእሪክ ፍንቱይ ወዳምቅ ሸቀየ። እሊ 
ምስትንክራት እሊ፡ አዜመ እግል ሳልሰይት መደት እብ ዌርሰት ተእሪክ ላተን 
ሻባት አንሳት እብ ፍዕል ትደገመ። ዲብ ቀበት ዐድ ልግበእ ወካርጅ ለልትረከበ 
ኤረትርያት አዋልድ አንሳት ህዬ፡ ዮ’መ ክምሰለ ናይ ዲመ ምስል ሸዐበን እንዴ 
ሰብተየ፡ ለተአሸንን መዳፈዐት ሸዐበን ዲብ ርሽመት ለተአበጼሕ ሰዳይተን እንዴ 
አደቀበየ፡ እለ ለትትሐመድ መሻረከት እግል ተሀሌ ተረት ዐባይ አትመመየ።

መሻረከት አዋልድ አንሳት መቀየሲ ወዕላመት ናይ ኦሮት መጅተማዕ ሌጠ 
እንዴ ኢትገብእ፡ ዲብ ዐውቴ ወውጽዔ ለህሌት እግለ ተረት ዓባይ ክምሰልተ፡ ዲብ 
ተጃርብ እብ ፍዕል ትረኤት። ምን ሐረስ እሊ፡ እለ ወጠን እለ እብ አማን ወጠን 
እግል ትግባእ ገብአት ምን ገብእ፡ መሻረከትነ እብ ኩሉ ቅያሰ ወደረጃተ ምን 
ወቅት ዲብ ወቅት እግል ትዕቤ በ። እብ ለገብአ ልግበእ መሐባልክ ወመሐለኪት 
እንዴ ኢንትከረዕ፡ ዲብ ሀደፍነ እንዴ ሐጠጥነ አተላለዮት ወመትዐዋት ህዬ፡ ሸዐብ 
ኤረትርየ ዲብ ግድላሁ ረዪም፡ ተጅርበት ካፍየት ለረክበ ምኑ ወለመልከዩ ሄራር 
ወበሰር ቱ። እብ ፈድል እሊ ለለሐብን ዓዳት ወነባሪ ኤማን ወመዳፈዐት ሳብተት 
ህዬ፡ እንዴ ተዐወትነ ዲብ መርሐለት ተእሪክ ሐዲስ ንትረከብ ህሌነ። 

ለሐልፈ ሄራርነ ዕዉት ወደማነት ለቡ ለወደዩ፡ ኤማን ሳብት ወመብዳእ 
ሕጡጥ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ለኢልትሐለል ደሚር ወመትሰባል እት ሽቅል 
ወማዕጸም ቱ። አዜመ ዲብ ቀደሜነ ልትጸበረነ ለሀለ በርናምጅ ዐማር ወጠን፡ 
እብሊ ዓዳት ወነባሪ እሊቱ ለተምም ወልትዐወት። 

እግለ ረዪም፡ መሪር ወሕቡሉክ ወቅት እብ ኤማን ሳብት ወምስትንክራት 
ፍርስነት ወከህላት ለተዐዴነ መጅተማዕ፡ እትሊ ናይ አዜ ወቅት ወዲብ ዘበን ሐዲስ 
ዲብ ለሔሰት ወደማነት ለበ መርሐለት፡ ምነ ለሐልፈ አውቃት ዝያደት ለሔሰ 
አብካት እንዴ ሐጠጥነ፡ ዲብ ወቅት መትበጋስ እት ፊራሮ ዐማር ወጠን ንትረከብ 
ህሌነ። ምናተ እለ መርሐለት ሰአየት እላመ፡ እብ ካድም ድቁብ ወለኢለአትካርም 
ግድለ ክም ትትሐለፍ ወናየ መታክል እግል ለሀሌ እግለ ክም ቀድር እግል 
ንትረሰዕ አለብነ። ክምሰል ዲማነ፡ እብ ፈሀም ዛይድ፡ መሻረከት ድቅብት፡ ደሚር 
ማዕጸም ወውፋቅ፡ እብ ደቅብ እግል ንክደም ዲቡ ለብነ ወቅት ቱ። ለሐልፈ 
ሄራርነ እብ ዐውቴ ክም ነሐልፉ ለአቅደሬነ ርዝቅ ወነባሪ ሸዐብነ፡ ኤማን ሳብት፡ 
መትሰባል፡ ማዕጸም፡ ውሕደት፡ ውፋቅ እጅትማዒ ወመሳዋት ለዕላመቱ ነባሪ 
መጅተማዕነ ህዬ፡ እትለ አዜ ለህሌነ ዲበ መርሐለት አከዶት ዐማር ዳይመት፡ 
ደማነት ዐውቴነ እንዴ ገብአ ክም ለአተላሌ ሰአየት ታመት ብነ።

እብ መናሰበት እለ አምዕል 8 ማርስ፡ ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት 
ኤረትርየ፡ እግል ኩለን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ እንዴ ወከለ፡ እትለ መርሐለት 
ሐዳስ፡ ሄራር ወአሳዳር ሽቅል ብናእ ወዐማር ወጠን ረአሱ ቀደም እግል አሽከቶት፡ 
“ኤረትርየይት ትዳፌዕ ወተአደሜዕ ትሸቄ ወተአለሜዕ” እበ ለትብል ስቅራት፡ 
ገለድነ ነአጀድድ ህሌነ።

ሕሽመት ወሐምዴ፡ እግለ እብ እሳት ሕፍን ወቅያስ ለአለቡ መሐለኪት 
ከይነት ወጸብኢት እንዴ ኢልትወጻዕ፡ ምን ዐውቴ ዲብ ለትወቀለት መርሐለት 
ዐውቴ እት መትዐዳይ ለልትረከብ፡ ሳብት ወበዐል ኤማን ሸዐብ ኤረትርየ ምስል 
ፍራስ ቅዋት ድፍዑ።

      
  ሕሽመት እግል 8 ማርስ፡ እድንየይት አምዕል አዋልድ አንሳት  ሕሽመት እግል 8 ማርስ፡ እድንየይት አምዕል አዋልድ አንሳት 

        ዝክረት ዲመ እግል ሹሀዳነ         ዝክረት ዲመ እግል ሹሀዳነ 
        ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ        ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ

        8 ማርስ 2023        8 ማርስ 2023
        ዐውቴ እግል ገቢል!!!        ዐውቴ እግል ገቢል!!!



3ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 10 አርቡዕ 08 ማርስ 2023

ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

አልፍ ላሊ ወላሊ አልፍ ላሊ ወላሊ 
መልክ ዩናን እግለ ህግያሀ ወዚር 

እብ ልቡ ኣብሀ እት እንቱ፡ “እስዉቱ? 
እሊ አባይ ትብሉ ለህሌከ ወአርዛቅነ 
ነዝዕ ወሰልጣነ ወርስ ለሀለ” ቤለዩ።

ለሓስድ ወዚሩ እንዴ ኢልትረደድ፡ 
እግል እሊ ላብብ ሮያን እብለ ህሌኮ” 
ቤለዩ። መልክ ዩናንመ እበ መብህል 
ናይለ ሓስድ ወዚር እት ልትፈከር፡ 
“እብ ለቢብ ሮያን ለመጸአኒ እበ አነ 
ለይእረድየ መጸአኒ ሰበት ህለ፡ አልፍ 
ዲናር እት ክል ሽሀር ዋዲ እግሉ 
ህሌኮ። ሰር ምልክዬመ ምንዲ ልትሸነህ 
ልንሰእ ወለ ሐቴ። እንተ ህዬ እብ 
ሐሳደት ወሐቃደት ሌጠ ትብለ ህሌከ 
ኣምርከ ህሌኮ መክሩህ!፡ ከበርከ ህለ 
እግልዬ ክምሰለ እት መልከ ፍርስ 
ሰርዲያድ ለሐስለት እግል ትሕሰል 
እቼ ትሐዜ እምበል ኢትሀሌ” ቤለዩ። 

ላመ መክሩህ ወዚሩ፡ “መልክ 
ሰርዲያድ ሚ ሓስለት እቱ ተ?” ቤለ 
ከትሰአለ።

“መልክ ሰርዲያድ ሓክም እት 
ምድር ፍሩስ ለዐለ መልክ ቱ። እሊ 
መልክ እሊ እብ ጠቢዐቱ ሰራይር 
ፈቴ ዐለ። እብ ፍንቱይ ህዬ ጭንረዕ፡  
ከህቱ ለረበዩ ሰሬራይ ጭንረዕ ዐለ 
እግሉ። እት ክል ምሽዋሩ ህዬ፡ እት 
እዴሁ ልትሐረክ እቡ። እት ነሐሩመ 
ቀፈስ ምን ደሀብ እንዴ ወደ እግሉ 
ለአትሀንጦጥሉ ዐለ። ሐቴ ነሃር እግል 
ንዕየ ምስል ዐሳክሩ ትፈረረ እቡ። 
ለእግሉ ናስኣም ለዐለው ሸረክ እግሉ 
ሸረከው፡፡ ሐር እተ ሽብሃትለ ሸረኮም 
ሐቴ ሾከን አቅመተው። እተ ሸረክ 
እግል ትእቴ ምን ክሉ ልእትጃሃት 
እግል ለአጭብቦ እተ አሰአለዮም። ምነ 
ጀሀቱ ለሐልፈት ህዬ እግል ልቅተሉ 
ክምሰልቱመ አማውር ሀበዮም። ላመ 
ሾከን እንዴ አቀመጨት አስክለ ጀሀተ 
መልክ እንዴ መጸአት እግለ ክልኤ 
እዴሁ እት አፍ ልቡ ክምሰል ጸብጠን 
ወዴተን። ሐቆ እለ እበ ረአሰ ሐንገለ 
መልክ ሰረት ከሐልፈት። እሊ ስድ 
እሊ፡ እበ ውዳየ ሾከን እት ልትፈከሮ፡ 
ለእግሉ ሃይቦም ዐለ አማውር ሞት 
እት ረአሱ ኖሱ እብ ምጽአቱ ህዬ 
አሕድ እት ገንሖ ጉም ጉም እት 
ልትበሃሀሎ አትቃመተዮም። እግል 
ወዚሩ እንዴ ነቅመ፡ እሎም ዐሳክር ሚ 
ልብሎ ህለው?” ቤለዩ። እበ ውዲተ 
ሸከን ልትፈከሮ ህለው። እበ እግሉ 
እፍጉር ለዐልከ ቀራር ሞትመ እትከ 
እብ ወዲቁ ልትዐጀቦ ህለው” ቤለዩ። 

እብለ መልክ ዮናን “ወላሂ 
ምን አሰረ እግል ይእትረፍ አስክ 
ኢቀተልኮሀ” ቤለ። ህቱ አሰረ እት 
ልስዔ ላመ ሰሬራይ እንዴ ዐረ እበ 
እግለ ክልኤ ዕንተ አንቀዐ ምነ 
ወክምሰል ትዐውር ከትጸንሑ ወደየ 
እግሉ። ህቱመ እንዴ ዐረ እበ እብ 
ፈድለ እግሉ ፈቴ ሰሬራይ ቀትለየ 
ከአርወሐቱ ምን ሞት አድሐነ እግሉ። 
እብላሆም እት ገይሶ አዜመ ለመልክ 
ልግበእ ወለ እተ ጽዑን ለዐለ ፈረስ 
ጽምእ እበ ትናሸፈው። ለእቱ ዐለው 
ምድር ላኪን ሰቦት ሰበት ገብአ 
ለምኑ ሰቱ ምዕጥን እግል ልርከቦ 
ኢቀድረው። ለመልክ ለእለ ወዴ ሐቴ 
ቃዊ እት እንቱ፡ ሐንቴ ሐቴ ዕጨት 
አጽለለ። እለ ኢኮን ለእተ ጀፈሩ 

(6(6ይይ ክፋል) ክፋል)

ለዐለት ዕጨት ማይ መዐር ለመስል 
ሓጀት እት ጀልሕ ምነ አቅመተ። 
ምነ ዒን ለቤለየ፡ እግለ ሰሬራዩ ሻቅሁ 
ለዐለ ቀፈስ (ዐርሽ) ናይ ደሀብ መልአ 
ከእግለ ፈረስ እግል ልስቴ ሀበዩ፡፡ እሊ 
ኢኮን ለሰሬራይ እግለ ማይ እት ከደን 
ከዐዩ። 

አዜመ ለመልክ ኖሱ እግል ልስቴ 
እግለ ቤተ ደሀብለ ሰሬራይ መልአየ 
ከአስክ አፉሁ ዐገለየ። እበ ደነብሩ 
ሀጥፈየ ከከዐዩ ምኑ። ሓርቅ እት እንቱ 
አዜመ እግሉ እግል ለአስቴ መልአዩ 
ከሀበዩ ቱ። ለመልክ ሰኒ ንዱድ እት 
እንቱ “ሄየእ!! መክሩህ ወመአበይ 
ሰራይር” እት ልብል፡ እግለ ሰይፉ 
እንዴ ሐርጠ እግለ ደነብረ ሰሬራይ 
ቃረጨዩ። እሊ ወክድ እሊ እበ ረአሱ 
ለዐለ እግል ልግነሕ አሸረ እግሉ። እሊ 
ኢኮን ለማይ ቱ እንዴ ቤለ እግል ልስተዩ 
ወለአስትዩ ለሐዜ ለዐለ፡ ምን አፍ ናይ 
ሕያይት እት ጀልሕ አቅመተዩ። እብለ 
መልክ ሰርዲያድ እበ እግለ እሉ ፈቴ 
ሰሬራይ ለወደየ ትዑስ እት እንቱ፡ 
ወእት እዴሁ እት ረፍዑ ለሰሬራይ 
ሞተ፡ ወህቱ ዲበ ለኢበልሰ ትዕስ ትካረ 
ልትበሀል። አዜመ አነ ለእብ ሰበቡ 
ምን ክል መክሩህ ሕማም ለትባልሐኮ 
ለቢብ ወበዐል ቅድረት ፍንቲት 
እግሉ እግል ተአቅትለኒ ኢትጀርብ” 
ቤለዩ፡፡ መልክ ዩናን ጎማትለ ወዚሩ 
ነፍሱ ኣብየተ እግሉ እት እንተ፡ እት 
ደንጎበ ብትክት ህግያሁ ክእኒ ቤለዩ። 
“እንታመ አዜ እት ትዕስ ለትካሬኒ 
እግል ኢትግሜኒ”ቤለ።

ለካይን ወዚሩ እት ደሚሩ ድጉለ 
ለዐለ ክይነት እግለ መልክ እንዴ 
አትአመነዩ እት ፍዕል እግል ለአውዕሉ 
ጀርቤታቱ አተላለ። “ሓይስ መልክ 
አነ ኔስሓይከ አነ ምን ሀላክ ወዘማቴ 
ለእግለ ትወዴ እት እዴከ ህሌት 
ክምሰል ሐዜከ ሕሬ፡፡ እግል እሊ ላብብ 
እሊ እት ሻፍገት ኢቀተልካሁ ምንዲ 
ገብእ ክይነቱ እግል ትሽፈግ እትካቱ። 
ግራከ ለተርፍ ህቱ እግል ኢልትዐስ 
እበ አስእለከ ህሌኮ እንዴ ኢኮን ኖሰከ 
ላቱ ሕርያንከ ሐቆ ገብእ ሚ እግል 
ኢበለከ። ክምሰለ ወዚረ መልክ ለካይን 
እግለ ወድለ መልክ ለወደየ እምበል 
ሚ ኢወዴከ” ቤለዩ።

መልክ ዩናን ለወዚሩ ቅሰትለ 
ወዚርለ መልክ ለወደየ እግል ልድገም 
እግሉ ትሰአለዩ። “አይወ ዎሮት 
መልክ እት ጀዛይር ህንድ ነብር ዐለ 
ልትበሀል። እሊ መልክ እሊ ወል ሰኒ 
ትሩድ ወእትንዕየ ለሐልፉ ለአለቡ ዐለ 
እግሉ ልትበሀል። እሊ ወልዱ ለካይን 
ወዚሩ እግሉ ለአታልዩ ዐለ ልትበሀል። 
እተ አውቃት ለሀይ ክለ ሐያት እዲነ 
እት ንዕየ ሌጣ ተ ትተንከብ ለዐለት። 

ገርሀት ለሐርስ ይዐለ ወወአት 
ለሐልብ። አምዕል ሐቴ ኔዋት ንዕያሆም 
እንዴ ትማጠው ምስል ትበገሰው። 
እተ እግል ንዕየ ፍሩራም እቱ ለዐለው፡ 
ብሩር ሐቴ ዔቶት አቅመተው። እግለ 
ዔቶት ለቅድረት ብኡ ወድ መልክ 
እግል ልቅተለ ምንዲ ሐዘ፡ እብ ከይነት 
አነ እግል እቅተለ ቤለዩ ወአሰረ ገብአ 
ወእባሁ መካይዱ ኢትደለ። 

“ላመ ወድለ መልክ ክለ ለእበ 
ረትዕ ትቀዌት እቱ መስኪናይ። ኬን 
ወእንሰር እት ለአንኮልል ህዬ፡ እት 
ገበዩ ሐቴ አንሳይት እት በኬ ጸንሐቱ። 
ሰበት ረሐመ እተ ምነ ፈረሱ እንዴ 
ትከረ እብ ሰበብ ብካየ ትሰአለየ። 
“ጽዕንት እት አነ እብ ህርጋቴ እት 
ገበይ ወደቅኮ ወአዜ ክለ ለእበ እገይስ 
እግለ ይእምር” ቴሉ። ምስሉ እት 
ፈረሱ እንዴ ገርበተ ጸዐነየ። እት ገይሶ 
ህዬ እት ሐቴ ጀዚረት መጽአው። 
“እግል ኢሺንቱ” ቴሉ ከትከሬት 
ምኑ። ህቱመ ግድም ራቀበየ። እት 
ውላደ እንዴ መጽአት፡ ከእብ ዎሮት 
ሕዉዝ ነፈር ማጽአትክም፡ ህሌኮ” 
እት ትብሎም ሰምዐየ። ላመ ውላደ 
“አሽፊጉ እትነ” እት ልትበሀሎ 
ሰምዐዮም። እሊ ዶል እሊ ለወድለ 
መልክ እብ ድንጋጽ አቅሱስ ትጋየሰ 
እቱ። እት ልትራጀፍ ህዬ ህተ 
አቅበለት እቱ። “ሚ ገብአከ አፎ 
ክምሰል እሊ ትራጀፍከ ትፈርህ ህሌከ 
መስለኒ” ቴሉ። ህቱመ እብ ጀሀቱ 
“አይወ” በልሰ እተ። “ከላስ ወድ 
መልክ ገብአከ ምንዲ ገብእ አባይከ 
ወበዐል እኪትከ ማል ሀቡ ምንከ። እከ 
ትሐዜ ማልከ ትንሰእ” ቴለቱ። “ማል 
ለለሐዜ ዐዶ ኢኮን እሊ አርወሐት 
ለሐዜ ቱ ወአዜ አነ መዝሉም ህሌኮ” 
በልሰ እተ። “መዝሉም ሐቆ ህሌከ ረቢ 
ልክፌከ። ቅድረቱ ወረአዩ ወስምዑ 
ለዐቤከ በሉ ሸሩ ኢትርኤ ወምድረቱ” 
ቴሉ ወክምሰሌሀ ደግመ ወረቢ 
ሐጅበዩ፡ እብለከ ሓይስ መልክ አዜመ 
አነ ሐቅ እብለከ ክምሰል ህሌኮ እት 
ደሚርዬ ለህሌት ኖሱ በዐልዬ ደልየ” 
እት ልብሉ ሽዑር ገጹ ራቅብ ዐለ 
እግለ ህግያሁ ልትከበተ ሚ ኢፋሉ 
እት ጌምም። 

ላመ ሓቅድ ወዚር እበ ትትቀደሩ 
እግለ መንባሁ መልክ፡ እግል 
ለአትአምኑ ትረገሰ። እት ደንጎበ 
ህዬ፡ ፍክረት ሞላሁ አስኩ ክምሰል 
ትትደለል ወደየ ወእተ ቅትለትለ 
ዌድያይ ሰኔት ለዐለ ለቢብ ሮያን እተ 
ዋፈቀው።  

ለካይን ወሓስድ ላቱ ወዚር እግለ 
መንባሁ ክእነ፡ ቤለዩ። “ሓይስ ወሕሹም 
መንባነ እሊ እምበል ለገብአት መጺጸት 
ደዋከ እት እዴከ ጽበጡ እንዴ ቤሌከ 

ለሓዬከ ላብብ፡ አዜመ እበ ቀለት ገበይ 
ክምሰል ቀትለከ አነ መትአክድ አነ” 
ቤለዩ።

ላመ መልክ ህግየ ወዚሩ ሰምዕ 
እንዴ ዐለ፡ አማንካቱ በዲር እምበል 
ተዐብ ለዳዌኒ፡ አዜ ህዬ እብ ጼነ 
ክምሰል ቀትለኒ መትአክድ አነ” 
ቤለዩ። እብለ ህዬ እት ፍክረት ቀቲሉ 
እግል ልፈክሮ ትጋመው። 

መልክ ዩናን ወለ ካይን ወዚሩ፡ 
“ስመዕ አዜ እብ ከአፍ ንቅተሉ 
መስለከ? ቤለዩ። ላመ ሰኔት ብዕድ 
ለኢፈቴ ወዚር፡ “ሓይስ መንባነ! 
ክምሰል መጽኤከ፡ እብ ሰይፍ ስጋዱ 
እግል ልትሰየፍ አማውርከ ሀብ። ክሉ 
ክሉ ህዬ በክት እግል ትሀቡ አለብከ። 
ክምሰል ከረ እሎም ለመስሎ አንፋር 
ትሩድ መደጋግ ለአትሐዜ ምኖም። 
ካይን እሰልፍ ገበይ እግል ልቅፈር 
ክምሰል ዌድያይ ሰኔት ቱ ለቀርብ። 
እብ ፍንቱይ ክምሰል ከረ ሮያን እብ 
ብዝሔ አክትበት ለቀርኦ አንፋር 
አብሳሮም ብዞሕ ቱ” ቤለዩ።

እብለ ህዬ ለመልክ እግል በዐል 
ሰኔቱ ላቱ ለቢብ ሮያን እብ ሻፍግ 
እግል ልምጽኡ አትላከዩ። ሮያንመ 
አስክለ ቤተ መልክ ዩናን እብ ሸፋግ 
እግል ልምጸእ ዱሊት እግሉ ለህሌት 
ከይነት እንዴ ኢደሌ አመት መካይድ  
እግሩ እንዴ ኢወዴ ተለው ቤለዩ። 

መልክ ዩናንመ እብ ከይነት ደሚሩ 
ምሉእ ሰበት ዐለ፡ ንፎሕ እት እንቱ 
ጸንሐዩ። እንዴ አትለ ህዬ፡ “እግል 
ሚ ክምሰል ትላኬኮከ ተአምር ገብእ? 
ትሰአለ ዩናን እግል ለቢብ ሮያን። 
“ላለእ ሐቴመ ኣምር ይህሌኮ መንባነ” 
በልሰ ሮያን። ሐቆ ኣምር ይህሌከ ህዬ 
እግል ትትቀተል ቱ። ክምሰለ እብ 
ቀላል ገበይ ሳሬከኒ እብ ቀላል ገበይ 
እግል ኢትቅተለኒ” ቤለ፡ ከአስከለ 
ዐሳክሩ ትወለበ። ህቶመ እግል ቀቲሉ 
ዱሉያም ህሌነ ለትብል ግንሐት ረድ 
ፍዕል እበ ገንሐዉ።

ለቢብ ሮያን ትፋጅአ ክለ ለሓለት 
ትቀዌት እቱ። ክልኤ ዕንቱ እብ አናብዕ 
ድንጋጹ እት ሸርሐ እብ ህግያመ 
ትሐሰበ ወትረጀ። “ኢትቅተለኒ አነ 
ዝንብ አለብዬ፡፡ ክልኤ ዕንቼ ግንሐት 
እኪት ኢፈትየ እግልዬ። ክልኤ 
እዝንዬመ ስመዕ እኪት ኢልሐዝየ። 
እባቱ ለእከ ሳሬኮ። ሐሰብከ ወክትልከ 
እዘም ምንዬ ውላጄ ኢተአየትም 
ወዋልዴንዬ ኢተአብኬ ወእሲቼ 
ኢተአመብል” እት ልብል እት ሐሰቦክ 
ወአጀሮክ ገብአ ለቢብ ሮያን፡፡ 

መልክ ዩናን ላቱ እግል ረጃታት 
ሮያን ትሰምዕ እዝን ይዐለት እግሉ። 
“ስዩፉ ስዩፍ ልግብእ። አነ እንተ 
እትለ እዲነ እት እንተ አማን አለብዬ 
ወሰላም። ሐሬ ጃሱስመ ክምሰል እንተ 
ሳምዕ ህሌኮ። እግል ቀትልዬ ለመጽአከ 
ህዬ ምንዲ አባድር እብከ ለሐይስ 
ወልትፈደል” ቤለ ከእብ ሐሩቀት 
አትጋፈፈ እቱ። ሮያን እት በኬ፡ 
“ሓይስ መልክ ጀዛዬ ክምሰል ጀዛለ 
ትምሳሕ ትወድዩ ህሌከ!? ትሰአለ። 
ሚ ቱ ጀዘ ትምሰሕ ትብሉ ለህሌከ? 
ሰኣሉ እብ ሰኣል በልሰዩ እቱ። ቀበሊት 
እብ ሰኣላቶም አሕድ ሓንያም እት 
እንቶም፡ ክሎም ለናይለ መልክ 
ውዘረእ ወዐሳክር፡ “ምን እኪት ሐቴ 
እት ወዴ ርእያሙ ኢነአምር። እዘም 

ምኑ ወዐፍዩ። ሰበብ ሐዮትከ ወደማነት 
ዓፍየትከ ህዬ ምስል ላብብ ሮያን 
ተ ለርኤናሀ” እት ልብሎ ትረጀው 
እግሉ። መልክ ዮናን ላኪን “በተን 
ወአበደን” ሰበት ቤለዮም፡ አስክለ 
እግል “ዐፎ ወረጀ” ልብል ለዐለ 
ለቢብ ሮያን ከጠዋት እት ለአሳድሮ 
ትረአው። 

ሮያን ግድም ሞት ለኢተርፍ 
ክምሰልተ ትየቀነ። “ከላስ ሓይስ 
መልክ በክት ሐቴ አምዕል ሀበኒ። 
አዳምዬ ወዕያልዬ እግል ቀብርዬ 
ልሕደሮ። ክታብ ህለ እግልዬ እግል 
እከ ህቡ እት አካን ዐቂብ አክትበት 
እግል ትአክቡ። ለእግለ ብእዬ 
ድሩሪያት ሐያትመ እግል እወጅሀ። 
ረቢ ፍረህ ምንዬ እብ ውዳይ ሰኔቼ 
ክምሰል እትዐስ ወዴከኒ” ቤለዩ። ምነ 
ረጃለ ውዘራሁ ወዐሳክሩ ግድም በክት 
ሐቴ አምዕል እግል ለሀቡ ሓዚ እት 
እንቱ፡ “ከላስ እት ሐንቴ መራቅበት 
እት እንቱ ዮም ልዒር ወፈጅር እግል 
ፍርድ ልትነሰእ እት እስቦሕ ልምጽእ” 
ቤለዮም፡፡ እብ ክምሰል እሊ ህዬ ለቢብ 
ሮያን እግል ፈጅር ከጥወት ቀትል 
እግል ትትነሰእ እቱ ሕኩም እት እንቱ 
አስክ ዐዱ ጌሰ። 

አርድ ሰበት እት ጸብሕ ጌሰ 
ሸህሪ ዛድመ ድግመ ደንጎባህ እንዴ 
ኢተአተምም ትመዬት። እግለ ድግመ 
እንዴ ኢተአተምም እት ሕቅፍ ብእሰ 
እብ አማን ወሰላም እት ትሐንርር፡ 
ትመይዬት። ሸሀር ባር ላቱ ክሉ ሕሳባቱ 
ወዕኑቁ ለአድጋማተ ፈተ እሲቱ ሽህሪ 
ዛድ እብ ሚ ገብእ ተአተምም? ቱ 
ለዐለ ሀሙ ወቀሙ።

ጽብሕ ምድር ለቢብ ሮያን አስከለ 
ፍርድለ መልክ ዮናን ሰፍእ ወክታብ 
እንዴ ነስአ ተለው ቤለዮም። ክሎም 
ውዘርእ ወዐሳክር ጅምዓም እት 
እንቶም ጸንሐዉ፡፡ 

መልክ ዩናን ክርንቱ እት 
ልሐሳሕስ። “በገ ለቢብ ሮያን ቀደም 
ትቀደም። ለእግለ ብእከ ወጅሀካሀ 
ማሚ?  ወፊነ  ሚ ህሌት እከ? 
ትሰአለዩ አዜመ። ሮያንመ እብ ጀሀቱ 
ግድም ዐፎዲ ህሌት ትብል ህሌከ 
ኢመስለኒ። ወሰእየቼ ህዬ እሊ ክታብዬ 
ህድየት እግልካቱ። ክምሰል ስጋድዬ 
በተከ፡ እንዴ ፈትሐካሁ ክሉ ተየልልዬ 
እግል ልድገሙ እግልካቱ። ሰልአስ 
ወሐምስ ሰፍሐት ምን እሊ ክታብ 
መሳጢር እለ እዲነ ክሉ እትሊ ክታብ 
እሊ እግል ልጽነሐካቱ። እምበል ሸክ” 
በልሰ እቱ ወእተ አካንለ ፍድር እግል 
ልትሰየፍ ናይ ደንጎበ ግሳየቱ እት 
ሐያት እግለ ትገሰ።

መልክ ዩናንመ እግለ መሳጢር 
ህለ እቱ ለቤለዩ ክታብ እግል ልቃልዕ 
አንበተ። እንዴ ትሰመመ ህዬ ቀደም 
ለቢብ ሮያን ሽንከት አለኣክረ ትቀደም። 
እኪት ለፈርድ እኪተ ረክብ ምን 
ሸር። ፍርድነ አስኔ ሞላይ አክረትነ 
እግል ትገርም። መልክ ዮናንመ እግለ 
በዐል ሰኔቱ ለዐለ ላብብ ሮያን እግሉ 
እስኑይ ምንዲ ለዐሌ ሐዞቱ ምን 
ሰኔት ወረክበ። ክምሰል እትለ ቅስት 
እለ ቀርአናሁ ገሮብነ ከሚን ከይነት 
ወሐስድቱ። እብ ሒለት እት ፍዕል 
ነአበጽሑ ወእብ ሐማቅ ነሐብዑ አው 
እንደግሉ። አዜመ ጀዘ እሕሳን ሰኔት 
ወአማን ተን ሌጠ።
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መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ ዲብ ቅደይ ካርጅ33ይይ ክፋል ክፋል
ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ፡ ድወል ምግባይ ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ፡ ድወል ምግባይ 

ምፍጋር ጸሓይ ዕላቀተን ምስል ድወል ምፍጋር ጸሓይ ዕላቀተን ምስል ድወል 
እዲነ ወኤረትርየ እብ ከአፎ እግል እዲነ ወኤረትርየ እብ ከአፎ እግል 
ልትሸረሕ ቀድር? ልትሸረሕ ቀድር? 

በሊስ፡-በሊስ፡- ለተፋሲል ብዙሕ ምንማቱ 
እብ ሐት-ሐቴ ምን እንርእዮ ምስለ ሕነ 
ግዋሬነ ለእንብሉ ባካት ለልትጻበጥ ቱ። 
ለሕነ ድዋርነ ለእንብሉ ፋዬሕ ናይ ቃራት 
አፍሪቀ፡ ኣስየ፡ ላቲን አሜሪከ እንዴ እንቤ 
እግል ንትሃጌ እንቀድር፡ ላኪን ምኑ ወዲቡ 
ለድዋርነ እንብሉ ሕነ መዳንን ነሀር ኒል 
ለአወላይ ፍልቁቱ፡ ቀር አፍሪቀ ካልኣይ 
ፍልቅቱ፡ መንጠቀት በሐር ቀየሕ ለሳልስ 
ወራብዕ ህዬ መንጠቀት ከሊጅተ። እሊ 
መካሪት ጆግራፍየት እሊ አድሕድ 
ለልአታምምቱ። አርብዒቶም ዕላቀት 
ምስል ሕድ ቦም ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ 
ዕላቃቶም ምስል ብዕድ ከፈፍል ዐለም 
እት አፍሪቀ፡ አሮበ ወብዕድ፡ ክምሰልሁመ 
ምስል ዳቅባም ለቦምተ ዕላቀት ህሌት። 
ለሜዛን ብዙሕ መሐባልክ ብእተ። 
ለልሙድ ነብር ዐለ ክልኤ ፍሩጋት 
ሐሮታት በህለት እትሓድ ሶቬት 
ለትመርሑ ወለሰብ ምውዳቅ ለመረሓሁ 
ሌጠ ዐለ። ሐርብ ብሩድ ክም አክተመ 
ለመጽአ ዐለም ኦሮት ቅጥበ እግል ተሀሌ 
ገብእ ለዐለ ጀርቤ እትለን ሐልፈየ ሰላሰ 
ሰነት ሚ ክም አምጸአ ርእያሙ ህሌነ።

ዐለም ሐቴ ቅጥበ እግል ተሀሌ 
ገብእ እተ ዐለ ጸገም ለዐባዪ መኤምረት 
ስትራቴጂ ለልትበሀሎ ኤታኖም 
ወመካይዶም መደረት ለለአጀሬ ጀብሃት 
እግል ከሊቅ ዐለ። እሊ ወደኒት መደረት፡ 
አነ እብ ወስፍ ቀሊል “ዕመም ወግደብ” 
ቱ ለእብሉ። ፈልሰፈት መግሀፍ ተ። እብ 
ፍንቱይ ለእብ ብትሮል ትጃር ላተን 
ዐዶታት ክም እግሎም ሌጠ ለትከሰሰት 
ዝሕረት ናስኣመን ነብረው። እብ ከአፎቱለ 
ብሕቶቶም ገብአ ለህለየ፧ ለናይ ብትሮል 
አርዛቀን ሐንቴ መራቀበትከ ተኣትዩ። 
እሊ ህዬ እግለ እድንያይት ሀይመነት መ 
ዐሚም ድሬዕ ገብእ እለ። እግል ትዕመም 
ገአከ ምን ገብእ ሒለት እቅትሳድከ እግል 
ተአርኤ ብከ። ለሒለት እቅትሳድ ምን 
ርዝቅ ኖሶም ምን ዋሽንግቶን ወኤሮበ 
ለተሐንፈለ ኢኮን። ምን እሊ ድዋርነ 
ምን መአንበት 19ይ-20 ክፈል ዘበን 
በህለት 1930- 1940 ምኑ እንዴ አንበትነ 
ዐለብናሁ ምን ገብእ ሐድ ምእት ሰነት 
ገብእ አክባት ወአርዛቅ እለ መንጠቀት 
ለሐፋቱቱ ጸንሐው። ግደብ ወዝመት ተ። 
ለምስምሰ ወእተ ሕኩማት ለዐዶታት እግል 
ልስበቅ ለሐዘው አፍካር፡ “ለነዐቅበኩም 
ወምን ክል በለ ለነድሕነኩም” ሕናቱ 
ለልብልቱ። ህተንመ “ዓቅበት ደሐንነ 
ወመንገፎነ ህቶም ቶም” እንዴ ቤለየ ክም 
ለአምነ ገብአየ። ፍንጌለ መንጠቀት ኖስ-
ኖሰ ለዐለ ክላፋት እት ለአትፋይሖ ሀዬ፡ 
እት መስለሐቶም እት ለውዑሉ ጸንሐው። 
ከይራት እለ መንጠቀት እግል ለሐፋቶ 
ለከልቀው ቅሰስ ኢልትከለስ፡ እለ ስርቅ 
ወዘማቴ እለ ባይነት ተ።

እብ መቃብል እሊ እተ ዐለም ኦሮት 
ቅጥበ እግል ልክለቆ ክም ተዐንደቀው እብ 
ዐስከርየት ለልትጃገረነ አው ባክነ እግል 
ልሽአግ ለቀድር እግል ለሀሌ አለቡ፡ እብ 
ቴክኖሎጂመ እተ ክምሰልሀ፡ እብ ከአፎ 
ሀይመነቶም ለለአክድ ትልሞም እንዴ 
በየነው ልትሐረኮ ዐለው። እትሊ ድዋርነ 
ክልኤ ጋሪት ተን ለዲበን ሸቀው። ለሐቴ 
ሀለዮትከ ዐስከሪ አከዶት ተ። ሀለዮት 
ዐስከርየት በህለት በደለ በህለት ቱ። ዲብ 
ሶማል፡ በሐር ቀየሕ፡ ከሊጅ፡ ወለመስሉ 

ክል ሐቴ ናየ መሐጠት እንዴ ወዴት 
እግል ዴሽ አሜሪከ ክድመት ለለሀይበ 
ሑዳት ኢኮን። እሊ በህለት ሚቱ፡ 
እትፋቅየት ድፈዕ ፍንጌ ክልኤ ጀሀት 
እንዴ ትበሀለ እትፋቅያት ገብእ፡ ዴሽ 
ዲቡ ልትገሴ ቅወት በሐር ትግበእ ቅወት 
ጀው እብ ጆግራፍየት ሸክል ትጸብጥከ፡ 
ለተአባሬ ምኑ ዐሚም ወዘማቴ ለተላሌ። 
ለሓለት ክእነ ዐለት ወክም ክብትት ንስእት 
ጸንሐት። እተ አንዝመት ለጸንሐው ሰብ 
ገጽ ገዳይም እግል እሊ ክም ክቡት 
ነስአው። “እምበል አሜሪከ ወአሮበ 
ለለዐቅበነ አለቡ፡ ናይ እስትራተጅየት 
መሳልሕነ፡ እስትራተጅየይት ሸራከትነ” 
እበ ልብል ሸክል ሸቄ ለጸንሐ መካይድ 
እትለን ለሐልፈየ ሰላሰ ሰነት ተዕሊመት 
ዐባይ ትነሰአት ምኑ። ዐሚም ስዱ ሐልፈ፡ 
“መንባኩም አነ” በዝሐት ወዐለም 
ሄራረ ገበይ ብዕደት ነስእ ሀለ። ከዲብለ 
መንጠቀት ለመጽአ መሳወየት አው ሜዛን 
ምስለ እድንያይ ተቅዪር ከአፎ ትመቅረሐ 
አው ሚ መደረት ወደ እቱ እብ ተፋሲል 
እግል ልትረኤ ቀድር።  እትለን ሐልፈየ 
ሰላሰ ሰነት ስትራቲጅየት ከሬዕ (con-
tainment) ለልቡለ መጽአት። ከሬዕ 
አንዋዕቱ፡ እብ አሳስለ ህቶም ሐሳስ አው 
ብቆት ለልቡሉ ወሀሞም፡ አወላይ፡ ካልኣይ 
ወሳልሳይ ደረጃት  ረተበው እሉ። ክምለ 
ክል ዶል ለንትሃጌ እቱ አምር ዩክሬይን ቱ። 
ዩክሬን ሀድፍ ወምስምሰ ገብአት ሊኢኮን 
ለአግደ ሀደፍ ከሬዕ ሩስያቱ። እትሊ 
ከሬዕ ሩስየ፡ ዩክሬን ሚ ትወዴ፧ እትሐድ 
አሮበ ሚ ወዴ፧ አሜሪከ ሚ ትወዴ፧ ምስለ 
መትሻቂተ መሐባልክ  ትከልቅ።  ምስለ 
ሐር ሐቆ መትፈርታክ እተሐድ ሶቬት 
ለመጽአ ተቅዪር እተ ጆግራፍ እንዴ ኣቴከ 
ለከሬዕ ሸክል ጸብጠ። እተ እያምለ ሰልፍ 
ለዐባዪ መፈክረት ወመከጥጠት ስትራቴጂ 
ናይ አሮበ ወአሜሪከ ክም አወላይት 
ብቆት እንዴ ገብአት ትትረአዮም 
ለዐለት ሩስያተ። አዜ እብ ዛህር ምንመ 
ኢልትሃገው እቡ ሐቆ እሊ ሐርብ ዩክሬን 
የምክን ሩስየ እት ካልእ ደረጀት ርትብት 
ተሀሌ። እትሊ አዜ ለህሌነ ዲቡ ወቅት 
ለአወላይት ክም ብቆት ለልርእወ ቻይና 
ተ። እግልሚ፡ ብዙሕ አስባብ እግል 
ልትፈሰር ቀድር፡ ለአግደ ላኪን ለአዜ 
ህሌት ወሐቆ ሐምስ-ዐስር ሰነት እግል 
ተሀሌ ለትቀድር ሓለት ዐቦት እቅትሳድ 
ምን ገብእ ወቴክኖሎጂ  ቻይነ፡  ለሐቴ 
ቁጥበ ዐለም እግል ተሀሌ ለዐለ ሕልሞም 
ፈንጠረቱ ምኖም። ሰላሰ ሰነት ለሸቀው 
ዲቡ ጀርቤ ከርዕ ኢተዐወተ። እሊ ቴለል 
እሊ ምስል እለ መንጠቀት ከልጅ ከአፎ 
ልትጻበጥ። ምስለ እብ ትሉሉይ ከሉቁ 
ለጸንሐው ክላፋት ወመደረቱ ወምስል 
ክል ዱለት ልታለዉ ለጽነሐው አብሳር፡ 
ምስል እሊ እብ ደረጀት ዐለም መጽእ 
ለሀለ ተቅዪር ከፎቱ መቅርሑ፧ እለን 
ድወል እለን ምስለ እግል ዝያድ ሰላሰ 
ሰነት ስትራቴጅየት ከሬዕ ለተለመ ናይ 
ኦሮት ቅጥብ ስያሳት ዐሚም ወገዲብ እት 
ልትባደል መጽአ።

ብትሮለን እት መን ለአዘብያሁ፧ 
ብትሮለን አሮበ እግል ትትዛበዮ ትቀድር፡ 
አሜሪካመ ናየበ ወምነንመ እግል 
ትትዛቤ ትቀድር ላኪን ዕዳጋሀን ኣስያተ፡ 
እግልሚ እቅትሳድ ዲቡቱ ለሀለ። ዐቦትለ 
እቅትሳድ አትዋየንከ ምንገብእ ፈጅር 
ብትሮል፡ ጋዝ ወብዕድ አርዛቀን ዲቡ 
እግል ሊጊስ ቱ። ናይ እቅትሳድ ዕላቃተን 
በዲር ለይዐለ አዜ እትለን ሐልፈየ ሰላሰ 
ሰነት ሌጠ ምስል ኣስየ ወእብ ዐቢሁ 

ምስል ቻይነ እት ለትፈናተ መጃላት 
ጥዉራቱ ሀለየ። ለአፍካር ዐሚም እቡ 
ለገይሶ እግል ትከረዕ ለብእተ ሩስየ ሌጠ 
እንዴ ኢትገብእ ቻይናመ ሄራርረ እግል 
ልትከረዕ ሐዘያሁ። ቻይነ ዲብ አፍሪቀ 
ትወድዩ ለህሌት አስሐባብ፡ ሸረክ ዴን 
(Dept Trup) ልቡሉ ለህለው በሀል 
ከአፎ እግል ቻይነ ትጋብህ ቱ። ዕዳጋታት 
ብትሮል እትጀህ ቀይር ሰበት ሀለ ወእለን 
ድወል ፈንጉሕ ፈጅር ሑር ሕርያን 
ዕዳጋታተን ምስለ ፈርያተን ለለአተርብ 
እቅትሳድ እግል ልትወለበ ሰበት ገብአየ 
ወአስኩ መትደላል ለኢተርፍ ሰበት 
ገብአ፡ እግል ልትቀየደ ህሌት እለን። 
ኦፔክ ፕላስ (OPEC ) ሚ ቤለ፡ ተስዊት 
ከአፎ ዐለ እት ትብል አትፋረሆት 
ወሀደዶት ሀለ። ቻይነ ኢትሽአጎ ወምስለ 
እግል ትሽቀው አለብኩም ለለሰሜዕ ቱ። 
ከሬዕ ሩስየ ናዩ አግቡይ ጸንሐ እግሉ፡ 
አዜ ላኪን እበ ፈሀሞም ለመለክ ብቆት 
ጋብአት ሀሌት ቻይናተ። ምስል ቻይነ 
ሌጠ ኢኮን፡ ምስል ህንድ፡ ፓኪስታን፡ 
ኢንዶኔዥየ ውብዕዳት ድወል ኣስየ 
ለብእተን ዕላቃት እት ለትፈናተ መጃላት 
እት ፈይሕ መጽአ። መሳንዐን እብ ከአፎ 
ጠወረያሁ፡ እቅትሳደን ዲብ ሚ ልተንከብ፡ 
ናይ ብንየት ተሕትየት በርናምጀን ሚ 
መስል፡ ዐቦት እቅትሳደን ምስል እለ 
ትትባለስ ለሀሌት ሓለት እድንየ አስክ 
አየ እግል ለአብልቱ፧ እሊ ክሉ አስእለት 
በሊስ እግል ልርከብ ለፈሀም እት ለዐቤ 
መጽአ። ምን ሐረስ እሊ ሕርያነን እግል 
ልበይናበን። 

አናቱ ዐቅበከ ለህሌኮ” እተ ለልቡለ 
ህግየ  ለትደገም ናይ መልክ ዐብደለ 
ወማድሊን ኦልብራይት ሐቴ ቅሰት 
ናይ ከራይ ወከልብ ሀሌት።  መልክ 
ዐብደለ ማደሊን ኦልብራይት “ሕነ እግል 
ንዕቀበኩምቱ” ክም ቴለቱ እለ መሰል 
አምጸአ እለ። 

ኦሮት ተላይ ንዋዩ አከሪት እግል 
ኢልብልዑ ምኑ ከልብ እግል ለአምጽእ 
ሐዘ። ለከራይ ምነ ንዋይ የምክን እት 
ሳምን ሐቴ ጠሊት ትነስእ ዐለት። ሐር 
ለከልብ ለንዋይ ለዐቅብ ክም መጽአ ነብረ 
ሐዘ። ሸርፉ ምነ አጣልቱ፡ እት ምዕል 
ሐቴ ጠሊት በለዕ። ከአዪ ምኖም ሐይስ፡ 
ለእግል ልዕቀበከ መጽአ ዐስር ዕጹፍ ናይለ 
ለአፈረሀከ በልዕ ሐቆ ገብአ፧ ክልኢቶም 
እግል ትሕረዮም ኢትቀድር። 

ክእነ ዕጾ ናይ አፍካር ለቡ እት ሕድ 
ለኢበይእ ወመሳዋት ለአለቡ ዕላቃት - 
ዕላቃት ኢኮን። እግል ክሉ ለለአረቤሕ 
ኢኮን፡ ሰበት እሊ ሕርያንከ እግል ተኣምር 
ብከ። ለዐቅበኒቱ አው ሰዴ እዬ እንዴ ትቤ 
ለአምጸእካሁ ምነ አባይከ ለትመክረሀት 
መደረት ወዴ እትከ ገብአ ምንገብእ 
እግል ትፍጠን ወሕርያንከ እግል ተኣምር 
ወጅበከ።

እሊ አምሳል እሊ እንክር ንሕደጉ፡ 
እሊ አዜ እንርእዮ ለሀሌነ ሌጠ ኢኮን 
ለመጽእ፡ 3-10-20 ሰነት ለቴለል አዪ 
መርበይ እግል ልጽበጥቱ፡ እሊ እንዴ 
ኣመረው ሕኩማት መንጠቀትነ ሕርያነን 
እግል ልፈርጋበን። እብለ እለ ሀለየ እግል 
ለአተላልየ ኢቀድረ ወለእንስእየ ምነን 
አለቡ። እት ክእነ ለመስል ተቅዪር እት 
እቅትሳድ ወሓለት ዐለም ላመ አፍካር 
ምስሉ እግል ልትሳኔ ወልትበደልቡ። 
እት ሄራር መርሐለት መዐደዪት ቱ 
ለሀለ እግል ኒበል እንቀድር ላኪን፡ ምን 
ወክድ እት ወክድ ሸክል እት ጸብጥ ክም 
ገይስ ሸክ ኢሀለ። ሰብ ዕመም ወግደብ 
ላኪን እምበል አትፋረህ፡ ተህዲድ 
ወዐጪር ብዕድ ሕርያን ሰበት አለቦም 
እብላሆም እግል ለአተላሉቶም። “አው 
ምስልነ ግቡኦ አው ድድነ!” እት ትብል 
ወዲብ ተአትፋርህ ለትገብእ አለቡ። እብ 
መሳሌሕ ምን ትርእዩመ፡ አየ ተሐይስ 
እሎም እንዴ ረአው እግል ልሕረው 
ሐቅ ስያደቶም ቱ። እሊ ሸክል እት 
ጸብጥ ገይስ ክም ሀለ እግል ትጌምሙ 
ክቡድ ኢኮን። እቅትሳደን ምንገብእ 
ወለናይ አምን ለልትበሀል ጋራት እብ 
ከአፎ እግል ልትጸበጥ ቱ፡ እግል ተፍኪር 
ናይለ ሕኩማት እብ ከአፎ እግል ለአስር 
እቱቱ ትበሀለ ምንገብእ እግል ትጌምሙ 
ለልትቀደር ቱ። ሑር አፍካር እት 
ልትጠወር መጽእ ሀለ፡ በራምጅ ዐሚም 
እት ልትቀበብ ወእት ልትደንከክ ገይስ 
ሀለ። እት ምግብ ለሀለ ጀርቤታት ናይ 
አሜሪከ ወአሮበ ለልትበሀል፡ ናይ ኔቶ 
ሓለቶም እንዴ አትራተዐው፡ ውሕደት 
አሮበ እብ ሐዲስ እንዴ በነው ዕላቃት 
ወእትፋቃት ሐዲስ እንዴ አሰሰው 
ሓለቶም እግል ለአስኑ ቀድሮ፡ እት 
ርያድ’፡ አሜሪከ ወብዕድ እብ ትሉሉይ 
ገብእ ለሀለ እጅትማዓት እግለ ሄራር 
መትዐዳይ ለለአክድ ሰበት ገብአ እንዴ 
ልብል ዐለ እለን ድወል እለን ምን ረኬዕ 
እግል ቅዋት ካርጅ እንዴ ፈግረየ እብ 
ሑር ሕያነን እግል ሊጊሳቱ እንዴ ትቤ 
እግል ትከምክም ትቀድር”።ል ትከምክም ትቀድር”።

ሰኣል፡ እሊ ሄራር እሊ እት ዕላቀት ሰኣል፡ እሊ ሄራር እሊ እት ዕላቀት 
ኤረትርየ ወለተሀድገን ለጸንሐከ ድወል ኤረትርየ ወለተሀድገን ለጸንሐከ ድወል 
ተረቱ ሚተ፧ተረቱ ሚተ፧

በሊስ፡ በሊስ፡ ክምእነ ትመስል ሓለት እት 
ዕላቃትነ መደረት በ። ለበዝሕ ዕላቃት እብ 
ክልኦት ሸክል እግል ንርአዩ ብነ። ምስለ 
ጸንሐ ተፍኪር ገይስ ለጸንሐ አንዝመት 
ጣዬዕ ተረት ቅዋት ካርጅ ዐለት። ላመ 
እት ቀበትለ መንጠቀት ለሀለት መጃገረት 
ትግበእ ወመትዐካራር እት ሕሳብ እንዴ 
ኣቴከ እተ መአሰሳት ወሕኩማት ለጸንሐ 
አፍካር እብ ካርጅ ለልትቀወድ ቱ። 
ለተእሲር ካርጅ አዜመ ኢሀለ በህለት 
ኢኮን። ዶር ኤረትርየ እትለን ድወል 
ወዕላቀት ክልኤ ዱለት ለልትሐዜ ሸክሉ 

ጻብጥ ኢዐለ፡ እግልሚ ሕርያን ሑር 
ሐቆ ኢሀለ ወሑር ዕላቃት እግል ተአስስ 
ኢልትሰመሕ እከ ሐቆ ገብአ፡ ከአፎ እግል 
ትብጽሑ ወተአክዱ፧። ለጸንሐ ተፍኪር 
ናይ ለበዝሐው ርዙቃም ወጽጉባም ሕነ 
ምነ ልብል፡ እት ናይ ጥረቂት አው 
ራድኢት ለትደለለ አፍካር አዜ እት 
ልትበደል መጽእ ሀለ። ብዕዳም መሳልሕ 
ዐባዪ ሀለ፡ ደሐን ወብቆት ለከስስ ለትፈናተ 
አብሳር ሽንኩይ እንዴ ልትደጋገም ነብር 
ዐለ። ዲብ እሊ ምስል ትሉሉይ ናይ 
ዋሽንግቶን ወቴልየተ ዔማይት ስያሰት 
መብዝሑ ለለአበዴ ወለአቀዌ ሐብሬታት 
ቱ።  ዕላቀት ኤረትርየ ምስል እሊ መናጥቅ 
እሊ እግል ኢትጠወር ለኢትጀረበ ከይናት 
ኢሀለ። እሊ አዜ እት ሰኔ ገይስ ለሀለ 
ዕላቃት ምስለ አግደ ላተን ድወል ንዛሙ 
እንዴ ጸብጠ ገይስ ሀለ እግል ኒበል 
እንቀድር። እግልሚ ክምለ እለ እብለ 
ለጸንሐኮ ሕርያነን ምስል ኣስየ ሌጠ እንዴ 
ኢገበእ ሰልፍ ምስለ ዲብ ባካትነ ለሀለየ 
እግል ልስኔ ሰበት ለአስትህሉ፡ ዕላቀት 
ፍንጌ ኖስኖሰን እት ቀበት ለመንጠቀት 
ምስል ኤረትርየ ህዬ እብ ዐቢሁ መርበይ 
ሰኒ እንዴ ጸብጠ ልትበገስ ሀለ እግል ኒበል 
እንቀድር። ለጸንሐ መካይድ ወአፍካር 
ብርዱድ እንዴ ሐደግከ ወተዐዴከ እተ 
ናይ አማን መካይድ ትመጽእ። 

እሊ እግለ ዘከርኩሀ መንጠቀት 
ለመፍሁም ናይ መንጠቀት ኖሱ እት 
ዋቄዕ ለተንከበ ሰበት ገብአ፡ ምስል ላቲን 
አሜሪከ፡ አሮበ፡ ኣስየ አሜሪከ ዕላቃተን 
እት ለዐቤ ገይስ ጸንሐ፡ ምኑ ወዲቡ ህዬ 
እትለ መንጠቀት ለጸንሐ እለን ረአይ 
እት ልትበደል ማጽእ ሀለ። እት አቶብየ፡ 
ሶማል ሱዳን ለሀለ ቴለል ወእብ ዓመት 
እት ቀር አፍሪቀ ወምንኬን ቀር አፍሪቀ 
ለሀለ ዕላቃት ምስል ለመጸ ተጠውራት 
እት ልቀይር ገይስ ሀለ። እተ መጋይስ 
ኦር-ኦሮት መትሸላሃት እግል ለሀሌ ቀድር፡ 
እተ ፈሀም ናይለ ሓላት ገሌ ፈርግ እግል 
ለሀሌ ቀድር ምናተ ለአግደ ምስል ሓለት 
ዐለም እንዴ ትመቅረሕከ ከአፎ ትገይስ 
ሌጠ እንዴ ኢገብእ እትለ መንጠቀት 
እለ አው ለድዋርነ እንብሉ ለህሌነ ባካት 
ዕላቃት ሰኒ እግልነ ብዙሕ ሰበት ለሀመነ፡ 
ዱቅሪ እት ኤረትርየ እብ ፍንቱይ ሚ 
ረአይ ብእቱ እንዴ ኢገብእ፡ እብለ ፈይሐ 
እትለ መንጠቀትነ ለሀለ እለን ፈሀም እት 
ለአረተዓሁ ገይሰ ሰበት ሀለየ ወእሊ ለሔሰ 
ዝሩፍ መንጠቀት እግል ልክለቅ ሰበት 
ቀድር፡ ዕላቃትነ ፍንጌ ክል ዱለት እት 
ነአትሳንዩ እግል ነአደቅቡ ብነ። ለዓም 
መርበይ ላኪን አስክለ እሉ እብል ሀሌከ 
ውጁህ ሀለ። ኦር-ኦሮት እግለ ሓለት ሰኒ 
ለይፈሀመወ እተ ኢለትሐዝዮም ናይ 
ዋሽንግቶን ናይ ጀሳሰት መአሰሳት እት 
አሮበ ለሀለየ ለለሀይባሆምቱ ተውጂህ እትለ 
መንጠቀት እለ ዳቅባት ሕነ ለልብለ እግል 
ለአቅውያሁ ለወጥነ መካይድ መደረት 
ኢወዴ በህለት ኢኮን። እሊ ላኪን ወክዱ 
እንዴ በልዐ ለሰኔ ሰበት ገብአ አስክለ 
ለነሐዝዩ እትጀህ ገይስ ሀለ እግል ኒበል 
እንቀድር። ገሌ-ገሌ ገበዮም ለትቀዌት 
ዲቦም እግል ቅዋት ካርጅ ለጠይዖ 
ለነስእው መካይድ ወምስዳራት ጊጉይ 
እግል ለሀሌ ቀድር። እግልነ ላኪን ልብነ 
ለለአቀሴ ኢኮን። ዱቅሪ እግልነ ለከስስ 
ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግል መንጠቀትነ 
ለከስስ ረአይ እት ለሐይስ መጽእ ምስል 
ሀለዮቱ ለሰኔት ሓለት ሰበት ከልቅ 
እንትባህነ ዲቡ እንዴ ወዴነ እግል ንሽቄ 
ብነ። ላኪን እት መርሐለት መዐደዪትቱ 
ለሀሌነ። ዲብ ገጽ 6 ልተላሌዲብ ገጽ 6 ልተላሌ
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መሐመድ እድሪስ

ሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል ሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል 

ሐቆ እሊ ሕመዳይ እግል 
መደት ሰለስ ወሬሕ ምስል ሸዐብ 
ወጄሽ እጅትመዓት ዲብ ወዴ ዲበ 
መንጠቀት ተሐረከ፡ ዲብ ደዋዬሕ 
ተሰነይ ወባርንቶ ወብዕድ አካናት 
ጋሽ በርከ ልትሐረክ ዐለ። እትሊ 
ወክድ እሊ ለሸዐብ ኖሱ ምስለ 
ሰውረቱ ሰበት ዐለ ክሉ ሳድፍ ለዐለ 
መሻክል ልግበእ ወመሓግዝ እበ 
ሸዐብ ረቴዕ ዐለ።

ሕመዳይ ናይ ሰለስ ወሬሕ 
እጅትመዓት እንዴ ወዴ ዐለ 
ክምሰል አትመመ ከሰለ አተ። ዲብ 
ከሰለ ክምሰል አተ ምስለ ጅማዐቱ 
ናይ ልጅነት ተሕዲርየት ሽቅሎም 
ለጌሞ እቱ እጅትመዕ ወደው። 
ሕመዳይ እተ እሉ አቅረበ ተቅሪር 
ለእብ ኣድም ሳልሕ ሼደሊ ለሳደፈዩ 
ወምን ሸዐብ ወጄሽ ለረክበዩ ተእዪድ 
ለከስስ ተቅሪር አቅረበ፡ ላኪን ዎሮ 
ምነ ልጅነት ተሕዲርየት ኣድም 
ሼደሊ ዲብ ለአይድ ወእግሉ ዲብ 
ዳፌዕ ትረአ።

እትሊ ወክድ እሊ ሕሩይ ተድለ 
ባይሩ ምስል እድሪስ መሐመድ 
ኣድም ልቀእ ዐለ እግሉ። እትሊ 
ወክድ እሊ ሕሩይ ተድለ ባይሩመ 
እግል ኣድም ሳልሕ ለተሌ 
መቃወመት ዲብ ለአርኤ “ኣድም 
ሳልሕ ምናድልቱ ወጀላብ ሸዕቡ 
ናድል ለህለ ነፈርቱ ወእንተ እሊ 
ተቅሪርከ እዓደት ነዘር (ምን ሐዲስ 
ረአይ) ዲብ ልብል ተሃገ። 

ሕመዳይ እግለ እብ ሕሩይ 
ተድለ ባይሩ ለተሀየበዩ ረአይ 
እቱ ዲብ በልስ፡ “ኣድም ሳልሕ 
ዲብ አልቃህረ ጣልብ ዲብ እንቱ 
ሰኒ ክምሰል ለአምሩ፡ ወህቱ ድድ 
እሊ ሕሱብ ለህለ እጅትመዓት 
ወመዳልያይት ልጅነት ባጥር 
ክምሰል ዐለ በሊሱ ሀበዩ። ሕሩይመ 

ሕመዳይ ወመሐድስዒድ ክሉ ምስል ሸዐብ ዲብ ገዳረፍ፡ ምነ ባጥራም ሕመዳይ ወመሐድስዒድ ክሉ ምስል ሸዐብ ዲብ ገዳረፍ፡ ምነ ባጥራም 
ለህለው ምን ገለብ አስክ ድማን ካልኣይ ወሳልሳይለህለው ምን ገለብ አስክ ድማን ካልኣይ ወሳልሳይ

ምናድል አሕመድ መሐመድ ምናድል አሕመድ መሐመድ ናስርናስር

ምናድል እድሪስ መ/ኣድምምናድል እድሪስ መ/ኣድም

ምናድል ዐብደለ እድሪስምናድል ዐብደለ እድሪስ

ምናድል ሕሩይ ተድለ ባይሩምናድል ሕሩይ ተድለ ባይሩ

ምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረ

ሕመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969ሕመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969

(7(7ይ ይ ክፋል)ክፋል)

ሐቆ እለ ኢነቅመ፡ ወላመ ልጅነት 
እግል ሕመዳይ ሰበት አየደት 
ወእበ ህቱ ለአቅረበዩ ተቅሪር ሰበት 
አግነዐት ክሎም ልትቃወሞ ለዐለው 
እግል ልህደኦ አስተብደው። ሐቆ 
እሊ ለልጅነት ምን ሐዲስ ተውዜዕ 
ወዴት ወሕመዳይ መንዱብ ናይለ 
ልጅነት ዲብ ቦርሱዳን ገብአ። 
እሊ ህዬ ክሉ አሽየእ ምን ካርጅ 
እብ ገበይ ቦርሱዳንቱ ለአቴ ሰበት 
ዐላቱ። እብሊ ህዬ እግለ ዲብ 
ቦርሱዳን መጸኦ ለዐለው ወፍድ 
ጀብሀት ተሕሪር ከረ ኢብራሂም 
ስልጣን፡ እድሪስ መሐመድ ኣድም 
ክምሰልሁመ ምን ስዑድየ ወሜዳን 
መጸኦ ለዐለው ውፉድ ልትከበት 
ወወጅህ ዐለ። 

ሐቆ እሊ ለሕሱብ ዐለ 
ሙእትመር ዲብ ሜዳን ገብአ፡ ወዲቡ 
ክሎም ዲበ ሙእተመር ለኢሻረከው 
እግል ልሻርኮ ክምሰልሁመ ዕላቀት 
ምስል ቅዋት ሸዕብየት እግል 
ትግበእ ወህተ ለትሰረረተ ምስዳር 
ዐስከርየት እግል ትትነሰእ ልብል 
ዐለ። እትሊ ሙእተመር እሊ ርኢስ 
ተንዚም እንዴ ገብአ ለተሐረ 
እድሪስ መሐመድ ኣድም ርኢስ 
ልግበእ ትበሀለ፡ እትሊ ወክድ እሊ 
እድሪስ መሓመድ ኣድም ምስል 
ኣድም ሳልሕ ሼደሊ እብ ምስጢር 
እትፉቅ ክምሰል ዐለ ለአምር ዐለ 
አለቡ። ናይብ ርኢስ ህዬ ሕሩይ 
ተድለ ባይሩ ገብአ ወካልኣይ ናይብ 
ዐብደለ እድሪስ ቱ ለተሐረ።

እብሊ 15 ነፈር አዕደእ 
ቅያደ አሰውርየ እንዴ ትበሀለው 
ትየመመው። ምስል እሊ መሓብር 
ሸቃለ ወአንሳትመ እግል ልትአሰስ 
ትቀረረ። ወ13 እተ አካኖም ምነ 
ሙእተመር ተሐረው። ክምሰሁመ 
19 ነፈር ልጅነት ተንፊዝየት 
ተሐረው። እሎም ልጅነት 
ተንፊዝየት እሎም መሬሕ ለዐለ 
ኢብራሂም ቶቲል ገብአ። ሕመዳይ 
ህዬ መስኡል መክተብ ቀደእ መደኒ 
እንዴ ገብአ ተሐረ።

ሐቆ እሊ ሕርያናት እሊ ክል 
ነፈር እበ ተሀየበዩ መሃም ሽቅሉ 
አስተብደ። እትሊ ሙእተመር እሊ 
ምን አንፋር ውሕደት ስላስየት 
ለሻረከ ሰበት ይዐለ ሐቆሀ ሙእተመር 
ዲብ እሎም ውፉድ ቲጊስ ትበሀለ። 
እብ አሳስ እሊ ህዬ ወፍድ ዲብ ዓለ 
ምስል ቅዋት ሽዕብየት ካልኣይ ክፈል 

እግል ልትዋጀህ ጌሰ ወትከበተው። 
ከረ ኣድም ሳልሕ ላኪን ረፍደው።

እትሊ ወክድ እሊ ሐርብ ኖስኖስ 
እግል ልትወለዕ ቀራር ለአፍገረው 
ሕሩይ ተድለ ባይሩ ወዐብደለ 
እድሪስ ቶም። እድሪስ መሐመድ 
ኣድም ላኪን ርኢስ ተንዚም ምንመ 
ዐለ ካርጅ ጌሰ ወእብሊ ይአየደ 

ወኢትቃወመ። እድሪስ ሕመዳይ 
እትሊ ወክድ እሊ ረአዩ መፋሀመት 
ኒዴ ለልብል ዐለ።

እትለ መደት እለ ምን ሕሩይ 
ተድለ ባይሩ ወዐብደለ እድሪስ 
ርሳለት ዲብ ሕመዳይ ትትለአክ።  
ወለወክድ ለሀይ ህቱ ወመሕሙድ 
ቸኪኒ ዲብ ሰበር እጅትመዕ ወዱ 
ዐለው። እግልሚ ዲበ መደት ለሀ 
መሕሙድ ቸኪኒ መስኡል ጀማሂር 
ወሕመዳይ መስኡል ቀደእ ሰበት 
ዐለው። እሊ ሐቆለ ሙእተመር ዲብ 
ሰነት 1972 ቱ ለዐለ። እትሊ ወክድ 
እሊ ክልኤ ርሳለት ዲብ ሕመዳይ 
ወቺኪኒ እበ ቅያደት ናይለ ተንዚም 

ትለአከየ። 
ሕመዳይ ወመሕሙድ ቺኪኒ 

ዎሮቶም ናይ ቀደእ ወዎሮቶም 
ናይ ጀማሂር መስኡሊን ዐለው፡ እት 
ሰበር እግል ሸዐብ እጅትመዓት ዲብ 
ወዱቱ ህዬ ምን ኢብራሂም ቶቲል 
ርሳለት ለመጽአቶም። ለርሳለት 
ተስፍየት ቅዋት ምዳደት ወዖበል 
ትብል ዐለት። ምዳደት እግል ቅዋት 
አሸዕብየ ትትበሀል ዐለት። እብሊ 
ህዬ እድሪስ ሕመዳይ ዲብ ድዋራት 
ተክረሬት ለህለየ ውሕዳት ወሸዐብ 
እንዴ ጌሰ ተዕቢኣት እግል ሊዴ 
ወተውጅህ እግል ለሀብ ተአመረ። 
መሕሙድ ቺኪኒ ህዬ አስክ ድዋራት 
ህካኖ እንዴ ግስከ ዲበ ሐርብ ለሻርኮ 
ጅማዐት ምስሎም ግበእ ለለብል 
ዐለ። ሕመዳይ እሊ ከበር እሊ 
ክምሰል ሰምዐ ሰኒ ተአሰፈ ወእሊ 
ልትበሀል ለዐለ እብ ልጅነት ህድግ 
እግል ልትአመር ቡ ዲኢኮን ምን 
ጠረፍ ሐርብ ኖስኖስ እግል ተሀርስ 
ለልብል ክሉ ረአሱ ዲብ ሐንገሉ 
ይዐለ። ሕመዳይ ምን እሊ እንዴ 
ትበገሰ ህቱመ ዲበ ቅያደት ጀዋብ 
እንዴ ከትበ መቃወመቱ ሸርሐ 
እሎም። 

ቸኪኒ እሊ ቴለል እሊ ክምሰል 
ሰምዐ ህቱመ ሰኒ ተአሰፈ ወገሀ፡ 
እግል እድሪስ ሕመዳይ ህዬ “ወድ 
ሕመዳይ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ 
ከላስ አንተሄት! ከፎ ሐርብ ልብሎ፧ 
እሎም ሐውና ቶም፡ ሕነ እግል 
ነሓርቦም አለብነ፡ እግል ንትፋሀም 
ብነ” ቤለዩ። ልጅነት ናይለ ሐርብ 
እብ ቅያደት ዐብደለ ጸጋይ፡ 
መሕሙድ ሐሰብ፡ ወኢብራሂም 
ቶቲል ቶም እተ ቅያደት ለዐለው። 
ሐቆ እለ ህግየ ቺኪኒ፡ ሕመዳይ 
አስክ ተክረሬት ወቺኪኒ አስክ 
ሸሸሕ ጌሰው። ወጀብሀት ተሕሪር 
ጄሾም እንዴ አዳለው አሰልፍ እግል 
ዖበልዪን ሰፈዎም፡ ለልጸበጥ ትጸበጠ 
ወለልትቀተልመ ትቀተለ። ድድ 
ቅዋት አሸዕብየ ለገብአ ሐርብመ 
ዲብ ሽዕብ አስተብደ።

ግረ እሊ ሐርብ እሊ ሐቆ 
አሽሁር እጅትመዕ ተንፊዝየት እግል 
ልግበእ እብ ጀሀት ከረ ሕመዳይ 
ጠለብ ቀርበ። እትለ መደት እለ 
ዐብደለ እድሪስ ዲብለ ዲብ ገረግር 
ሱዳን ለገብአ ሐርብ አድሕድ 
ትጀረሐ። ሕሩይ ተድለ ባይሩ 
ካርጁ ጌሰ። እብሊ ሰበብ እሊ ነቃስ 
ቅያደት ሳደፈ። ላኪን እብ ጀሀት 
ልጅነት ተንፊዝየት ወመጅልስ 
አሰውሪ ለጠለበ ጠለብ እጅትመዕ 
እብ ቅያደት ዐብደለ እድሪስ ዲብ 
ግርበት ሰነት 1972 ዲብ ህምቦል 
ገብአ።

እትሊ እጅትመዕ እሊ ምን ጀሀት 
ልጅነት ተንፊዝየት ለቀርበ ሰኣል 
ዐለ ምንገብእ “ለሐርብ እግልሚ 
ወዴኩሙ?” ለልብል ዐለ። ከረ 
ቶቲል፡ ሕመድ ኩሉ፡ ስሌማን ሓጅ 
ወብዕዳም ዐለው። ወለሐርብ ለሀይ 
ከለጥ ዐለ ክም ቤለዎም፡ አዜመ 
ሕኔት እብሊ ረአይ እሊ ገይሶ “ከላስ 
አዜ ዲብ ሳሕል ክርዱናሞም ሰበት 

ህሌነ እግል ንሰፍዮምቱ” ለልብል 
በሊስ ተሀየበዮም።

ሐቆ እሊ እጅትመዕ ህምቦል፡ 
ክል ዎሮ ከዲብ ዳዩ ጌሰ። ሕመድ 
ክሉ መስኡል ወመነዘማት ጀማሂር  
ሰበት ዐለ እትሓድ አዋልድ አንሳት 
ወመሕበር ሸቃለ አሰሰ። እትሊ 
ወክድ እሊ ጀብሀት ተሕሪር 
እግል ኤረትርየ ዲብ 12 ውሕደት 
እዳርየት ኩፍልተ ዐለት። ሕመዳይ 
ዲብ ክል ውሕደት እዳርየት ቃዲ 
ገብአ። ወእብሊ መጃል እሊ እግል 
ክሎም ቃኑን ዳርሳም ለዐለው ወምን 
ክል አካን ለመጽአው እሎም ነዘመ 
ወክል ዎሮ ከዲብ እሊ መጃል እሊ 
እግል ለአውቄ የመመዮም። ሕመድ 
ክሉ ህዬ ዲብ ከርስ ዐድ ወዲብለ 
ዲብ ሱዳን ለዐለ መዐሳክር ላጅኢን 
ዲብ ገይስ ምስል ሸዐብ ለአመሕብር 
ወነዝም ዐለ።

ሐቆ እሊ ጀብሀት ተሕሪር ዲብ 
ሰነት 1975 ሙእተመር ወዴት 
ወሕመዳይመ ዲብ እሊ ሙእተመር 
እሊ ሐድረ። እሊ ሙእተመር እሊመ 
ገጽ ቀደም ለነድእ ይዐለ፡ አዳም ክል 
ዎሮ ከወድ ቀቢለቱ ወቅሩቡ እግል 
ልሕሬ ክምሰል አስተብደ፡ ሕመዳይ 
ለሓለት ሰበት ይአመመአቱ ዲብ እሊ 
ሙእተመር እሊ ኢትሕረውኒ ቤለ። 
እሊ ህዬ ሕመዳይ ምስል ከረ ዐብደለ 
እድሪስ ወሕሩይ ተድለ ባይሩ ኽላፍ 
ሰበት ዐለ እሉ፡ እብ ክእነ ምስሎም 
እግል ልሽቄ ይሐዘ። ለሙእተመር 
ንዙም ይዐለ ወእግል ብዙሕ ወክድ 
ምን አካን ዲብ አካን ዲብ ነክስ 
ገብእ ምንመ ዐለ አቶብየ ሰበት 
ኣመረቱ እብ ጥያራት ዲብ ትትነዐዩ 
ቀዝፍ ትወዴ ዲቡ ዐለት ወእብሊ 
ዎሮ ምን ቅያደት ነፈር እተሓድ 
ዑማል ወዕዱ ልጅነት ተንፊዝየት 
ለዐለ ዐሊ ሕንጢ አስተሽሀደ። 
ለበዝሐ አዳም እግለ ገብእ ለዐለ 
ሐርብ ኖስኖስ ልትቃወመ ሰበት 
ዐለ፡ ንየት ናይ እሊ ሐርብ እሊ እብ 
ሑዳምቱ ልሰወግ ለዐለ። ወእብሊ 
ምን 9 ነፈር ለትትከወን ልጅነት 
ዕሬ ዲበ ሙእተመር ትከወነት። 
ምን እሎም ክልኦት ምን ልጅነት 
ተንፊዝየት፡ ክልኦት ምን መጅልስ 
አሰውሪ ወሐምስ ነፈር ምን ከዋድር 
ምንመ ተሐረው ለውቅልት ቅያደት 
ላኪን እሊ ይሐዜቱ፡ ሐርብ ኖስኖስ 
እግል ለአተላሌቱ ብግስት ለዐለት። 
ሕመዳይ ኢትሕረውኒ ሰበት ቤለ 
ምን ልጅነት ተንፊዝየት ወምን 
ሀይአት ቀደ ትከረ ወዲብ ውሕደት 
እዳርየት ረቅም ሐምስ ምስል ከረ 
ስዒድ ሳልሕ ወአብረሃለይ ክፍሌ 
ትየመመ። ወእብሊ ለሙእተመር 
ርኢስ ጀብሀት ተሕሪር አሕመድ 
ናስር እንዴ ገብአ ተመ።

ልተላሌልተላሌ
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መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ እት ቅደይ ቀበት ዐድ
ሰኣል፡ ሓይስ ርኢስ፡ ዲብ መናሰበት ሰኣል፡ ሓይስ ርኢስ፡ ዲብ መናሰበት 

ዒድ ሕርየት ሰነት 2019 ለሸርሐካሁ ዒድ ሕርየት ሰነት 2019 ለሸርሐካሁ 
11 ንቃጥ ለከምክም ዓም ስታቲብ 11 ንቃጥ ለከምክም ዓም ስታቲብ 
ዐማር እቅትሳድ ወእጅትማዕየት ዐለ። ዐማር እቅትሳድ ወእጅትማዕየት ዐለ። 
እሊ እግል አግቡይ መዋሰላት፡ ሚናት እሊ እግል አግቡይ መዋሰላት፡ ሚናት 
ወአግዳም በሐር፡ ከደማት መዋሰላት፡ ወአግዳም በሐር፡ ከደማት መዋሰላት፡ 
ከደማት ስናዐት፡ ነዳፈት ወፍገሪተ፡ ከደማት ስናዐት፡ ነዳፈት ወፍገሪተ፡ 
ፈዓልየቱ ወብዕድ ለከስስቱ። ለልትሸቄ ፈዓልየቱ ወብዕድ ለከስስቱ። ለልትሸቄ 
አሽቃል ብዞሕ ምንመ ሀለ፡ ምስለ ለጸንሐ አሽቃል ብዞሕ ምንመ ሀለ፡ ምስለ ለጸንሐ 
መታክል እንዴ ትቃረነ እበ ለትትሐዜ መታክል እንዴ ትቃረነ እበ ለትትሐዜ 
ደረጀት ሸፋግ ገይስ ሀለ እግል ልትበሀል ደረጀት ሸፋግ ገይስ ሀለ እግል ልትበሀል 
ኢቀድር። ክም ክፋል ናይ እለ ኢትንት ኢቀድር። ክም ክፋል ናይ እለ ኢትንት 
ለጸንሐት ዕሙማይት ስትራተጅየት ለጸንሐት ዕሙማይት ስትራተጅየት 
ዐማር፡ ዲብ ሰነት 2023 አውለውየት ዐማር፡ ዲብ ሰነት 2023 አውለውየት 
እንዴ ተሀየበቶም ለልትሸቀው በራምጅ  እንዴ ተሀየበቶም ለልትሸቀው በራምጅ  
ለከስስ፡ ሚ ተውዴሕ ተሀይብነ?ለከስስ፡ ሚ ተውዴሕ ተሀይብነ? 
   በሊስ፡ ለአርእስ ፋዬሕ ሰበት ቱ፡ 
ዓመተን ዲብ ኦሮት አርእስ እንዴ 
ከምከምከ እግል ትትሃጌቡ አክል-ሕድ 
እግል ትሽርሑ ኢትቀድር። ናይ ክልኤ 
ሰነት ወናይ ሰለስ ሰነት ኤታን እንዴ 
እምቤ እግል ንትሃጌ እንቀድር። እግልሚ፡ 
ለናይ ዐማር በራምጅ ኖስ-ኖሱ ዲብ 
ሕድ ለተሐባለከ ወለሀይከ ምን ለሀይ 
ለኢልትፈንቴ ሰበትቱ፡ ለአውለውያት 
ለእምብሎም እሙራም ቶም። ዲብ 
ለገብአ ሽቅል ዐማር ወስናዐት እሰልፍ 
እግል ልትመም ለቡ ሀለ። ከሕነ እብ 
መፍሁም ዓም፡ ዐማር ማይ፡ እዳረት 
አትመቃርሖቱ፡ መትነፈዖቱ፡ ማይ 
ወተጠውር ቴክኖሎጂ፡ ማይ ሲቶ፡ እግል 
ነዳፈት፡ እግል ተዋብ ንዋይ፡ እግል 
ሐርስ፡ እግል ስናዐት ወእግል ብዕድ 
አሀምየቱ ዐባይ ወእምበሌሁ ሐቴመ 
እግል ትግባእ ሰበት ኢትቀደር እሰልፍ 
ልትረተብ እግል ኒበሉ እንቀድር። 
ከማይ ዲብ ኩሉ ሰበት ለአቴ፡ ካልኣይ 
ወሳልሳይ ተርቲብ ለልትረተብ እቡ 
አስባብ ሰበት አለቡ፡ እቡ ገይስ 
ጸንሐ። ለናይ ዐማር ማይ በራምጅነ፡ 
ክምሰለ ለተምኔናሀ ወለኤተናሁ ገብአ 
ወአድመዐነ ዲቡ ሚ ኢኮን፡ ሚ ወሚ 
መታክል ሳደፌነ እምቤ ምን ገብእ፡ 
ለጋር ፋዬሕ ወአርወሐቱ ለቀድራ ቱ። 
አሰሬሁ ለመጽእ ከደማት ጣቀትቱ። 
እሎም አሀምየት ዐባይ ለቦም ከደማት 
ዐባዪ እንዴ ኢተ’ሞ መሻሬዕ ብዕድ 
እግል ልትጠወሮ ኢቀድሮ። ምን ሐረስ 
እሊ እሎም አውለውያት ቶም እምብል። 
ምስሎ’መ፡ ብንየት ትሕትየት ህሌት። 
ብንየት ትሕትየት እምብል እንዴ ህሌነ፡ 
ፋይሐት ተ። አግቡይ መዋሰላት፡ ምስሉ 
ለገይስ ለትፈናተ መትሻቀዪ መዋሰላት 
በሐር፡ ምድር ወሰመ፡ መትሻቀዪ 
ብነእ፡ አግቡይ ባቡር፡ ክጡጥ አስላክ፡ 
ወብዕድ ዲበ በራምጅ ዐማር እንዴ 
ትረደፈው ለገይሶ ወእግል ኖሶም ዲብ 
አውለውየት ለልትረተቦ ቶም። ዓመተን 
ላኪን፡ ዲብ አውለውየት አውለውያት 
በራምጅ ዐማር ብዞሕ ሐዲስ ፍጥር ሀለ 
እግል ኒበል ይእንቀድር። ለዐበ ሰኣል 
ሚ ወዴነ፡ ለኤተናሁ በራምጅ ክምሰለ 
ለትኤተነየ ዲብ ዐመል ወዐለ ሚ ኢኮን፧ 
ለአርእስ ፋዬሕ ክምሰልቱ እግል ነኣምር 
ብነ።  ከክም መሰል ከደማት ማይ እንዴ 
እምቤ ምን ንትሃጌ፡ አርእስ ዐቢቱ። 
ብዞሕ ወቅት ወእብ ዛህር ለንትሃጌቡ 
ላኪን፡ ምነ ዐባዪ ወራታትነ እሰልፍ 
ለረተብናሁ ሽቅል ካረሮት መዳንን ቱ። 
ለሀለ እግልነ ወሓይዝ ዐባዪ፡ ምግባያም 
ወነአይሽ ለልትበሀሎ እብ ጆግራፍየቶም 
እንዴ ትፈረገው ለመዳንን እግል 

ልትካረር ወልትሻረዕ ወዲብ ደንጎበ 
እግል ልትከረዕቡ። ለእሉ እንከሬዕ 
ማይ ናይ ዝላም ልግበእ ወዲብ ሐንቴ 
ምድር ለሀለ ርዝቅ ማይ፡ ማይ በሐር 
ወብዕድ ሀለ። ዝያደት ለነአተንክብ 
ዲቡ ማይ ዝላም ሰበት ቱ፡ እግሉ እንዴ 
አከእለልከ እግል ትትነፈዕ እቡ ገብአከ 
ምን ገብእ፡ እብ ደረጀት ወጠን ኤታን 
እንዴ አፍገርከ እግሉ እብ መናጥቅ 
ሐስያት ወመዳንን ማይ እብ ሐትሐቴ 
እንዴ ትሌለው ወትፈረገው ዲብ 
ከሪጠት እንዴ ትሰወረው፡ ለሀለ እግልነ 
ወሓይዝ፡ ሄራሩ ወመካሪት ምድሩ ዲብ 
ሕሳብ እንዴ ኣቴከ፡ እግል ልትሸቄ 
ለነሐዝዩ ሽቅል አክል አዪ ክምቱ እግል 
ልትወደሕ ቡ። ክልዶል ከዛናት ዐባዪ 
ሌጠ እምብል፡ ምነ ለነአሸ አሽረዐት፡ 
አክረት፡ ረሀያታት፡ አሽራም፡ ነኣይሽ፡ 
ምግባያም ወዐባዪ ከዛናት እንዴ ትሸቄ 
ዲብ መንፈዐት እግል ልውዐሎ ገብአው 
ምን ገብእ፡ ለቀጥረት ቅጥረት ማይ 
ዲብ መንፈዐትነ እግል ነአውዕለ ብነ። 
መጥመጦር እሊ ለገይስ ርዝቅ ትርበት 
ወጂበትመ ክፋል እሊ በርናምጅ ቱ። 
እሊ ሌጠ ኢኮን ለናይ ዐማር በራምጅ። 
ለካርዖት መዳንን ማይ፡ ክል-ሰነት ለገብእ 
በራምጅ ሸቲል ዕጨይመ ክፋሉቱ። 
እሊመ ዲበ አከእላል ማይ ሲቶ አዳም፡ 
ንዋይ፡ ሐርስ፡ ነዳፈት፡ ስናዐት ወብዕድ 
እግል አትዳለዮት ተረቱ ዐባይ ተ። ከለ 
ናይ ዐማር ማይ በርናምጅ ወክል-ሰነት 
ዲብ ዐመል ለወዐለ ምኑ እግል ትጌምም 
ቀሊል እንዴ ኢገብእ፡ በርናምጅ ፋዬሕ ቱ።  
ዲብ በራምጅ ክርዐት ማይ ብዞሕ ትሸቀ 
እግል ልትበሀል ልትቀድር፡ ላኪን አነ 
እብ ናዬ ተቅዪም፡ አስክ እለ አዜ ምነ 
ለልአትሐዜነ 20 ምእታይትመ ኢትሸቀ። 
ክም መሰል ብዞሕ አዳም ልብ ለከሬ ዲቡ፡ 
ከዛን ከርከበት ትሸቀ። እሊ ከዛን እሊ 
ዝያድ 300 ሚልዮን ምትር ሙከዐብ 
ማይ ጸብጠ እንዴ እምቤ እግል ንትሃጌ 
እንቀድር። ከሽቃይ ከዛን ወክርዐት 
ማይ ለናይ ደንጎበ ሀደፍ ኢኮን። ለማይ 
ከርዐናሁ፡ ምናተ ዲብሚ መንፈዐት 
አውዐልናሁቱ ለሰኣል። ምነ ዐባዪ 
መሓዛትና ለኢተምተመ ጋሽ ወዐንሰበ 
ህለው፡ መሓዛት ዐባዪ ቶም። ነሀር ሴቲት 
የምክን ለሬማቱ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ 
አርእስ ወቅደይ ብዕድመ ለከምክም 
ጋርቱ። እሊ ወሓይዝ ዐባዪ እሊ እግል 
ኖሱ እግል ንራቅቡ እንቀድር፧ ወዲብ 
መንፈዐትነ አውዐልናሁ ገብእ፧ እተ 
ለለአትሐዜ ወቅት ወአካን እንዴ ከርዐነ 
ለማይ ዲብ መንፈዐትነ እግል ነአውዕሉ 
ቀደርነ ሚ ኢፋልነ እምቤ ምን ገብእ፡ 

እብሊ ለእቤሉ 
ቅያስ ሌጠ እግል 
ንሽርሑ እንቀድር። 
ከእግል እሎም 
ሰለስ ወመሓዛት 
ዐባዪ ዲብ ሕሳብ 
እንዴ ኣቴከ፡ ኦሮት 
ምኖም እንዴ ከርዐነ 
ማይ እክእሉላም 
ህሌነ። ለካርዓሙ 
ለህሌነ ዝያድ 300 
ሚልዮን ምትር 
ሙከዐብ ማይ 
ዲብሚ መንፈዐት 
አውዐልና፧ ክምሰለ 
ለ ል አ ት ሐ ዜ 
ትነፈዐናቡ፧ ምን 
ልትበሀል እብ 

አማን፡ ብዞሕ እግል ንትሃጌቡ ለእንቀድር 
ለትሸቀ ሽቅል አለቡ። ዓመተን ላኪን 
ለከደማት ዐማር ማይ አሳሲቱ። ለሐልፈየ 
ክልኤ ሰለስ ሰነት እብ ፍንቱይ፡ ናይ ሲቶ 
ስካን አስመረ እንዴ እምቤ ንሕሰብ። 
እሊ ክም ናይ ከርከበት ወናይ ከደማት 
ሐርስ ብዕድ ኢኮን። ናይለ ስካነ መዲነት 
ወብዕድ ጠለባት ማይ ለለአተምም ከደማት 
ማይ ሀለ፧ ለህለው ከዛናት ቶከር ልግበእ 
ወማይ-ነፍሒ እተየ ህለው፧ ሚክድመት 
ለሀይቦ ህለው፧ ዓመተን እግል እሊ ዲብ 
መዲነት ለሀለ መጅተመዕ ከደማት ማይ 
እግል ለሀሌቡ። ደማነት ተአትሐዜ። ስካን 
ከረን ወስካን ባጽዕ ከደማት ማይ እግል 
ልርከቦ ቦም። ለእብ ብዝሔ አዳም ሰክነን 
ለህለ መዳይን ዐባዪ ከደማት ማየን እምበል 
አሰፍ ደማነት እግል ልርከብ ወጅቡ። 
እግል ነዳፈት፡ እግል ሲቶ፡ እግል ስናዐት 
ወብዕድ ከደማት መዳይን ማይ እግል 
ለሀሌቡ። ከለ ናይ ማይ ከደማት ዲብ 
ደንጎበ አስክ አየ ክምቱ ለለአትቃርም 
አለቡ ላኪን፡ ለከፌ ማይ ልትረከብ 
ሀለ፧ ለልትሰቴ ማይ ጭሩይ በህለትቱ።  
ናይ ስካን መዳይን ማይ ሌጠ ኢኮን። 
ዲብ ብሩር ለሀለ አዳም ህዬ ነዳፈቱ 
ለተአከደት ማይ ሲቶ ቡ፧ እበየ፡ ምን አየ 
ወምን እስዉ ዔማት ለረክበዩ ቱ፧ መርበይ 
ራቴዕ ጻብጣም ህሌነ፡ አውለውያትነ 
ኢበዴ መኒነ፡ ለሀለ እግልነ አርዛቅ 
እንዴ አትሐሶሴነ በራምጅ ዐማርነ እግል 
ንሽቄ ለከርዐነ አለቡ። ለበራምጅ ላኪን 
ቅያስ ለአለቡ ሰበት ቱ፡ ሖል እብ ሖል 
እንዴ ትሸቀ ታምም ለሀለ እግል ንርኤ 
እንቀድር። ከእሊ አርእስ እሊ በኑ 
ምን እነስኡ እንዴ አማደድነ ምምያይ 
አለብነ። በራምጅ ዐባዪ ትሸቀ ብሂል ምን 
ሐንገልነ ወተፍኪርነ ነአፍግሩ። ለእለ 
ሐዜነ ሸቄነ ምንመ ልትበሀል፡ ቀናዐት 
ለለሀይብ ኢኮን። ሰበት እሊ ለነአቀኔዕ 
እቡ ሽቅል እግል ንሽቄ፡ እብ ለትደቀበት 
ወሸፋገት ለሔሰ አሽቃል ዐማይ ማይ 
እግል ነአትዳሌ ብነ። ከለ በራምጅ ዐማር 
ማይ፡ ክም አርእስ ፋዬሕ ቱ። እት ክል 
ባካት ለህለው ስካን ለትፈናተ ዐዶታት፡ 
ወእብ ክል አርካን ለሀለ በራምጅ፡ 
ለወጅቡ ከደማት ማይ ጀላብ እግል 
ልርከብ፡ ትልምነ ምንኬን እሊ ለእምቤሉ 
ለልሄርር እግል ልግበእ ቡ። እግል ናይ 
ሐርስ በራምጅነ፡ ማይ አከብነ፡ ለአከብናሁ 
ህዬ እብ ዋጅብ ንትነፈዕ እቡ ህሌነ፧ 
ሚወሚ ነአፈሬ እቡ ህሌነ፧ 300 ሚልዮን 
ምትር ሙከዐብ ማይ ትከእለለ እንዴ 
ኢገብእ፡ ዲብ ሐቴ ሰነት ከም እተይ 
እግል ነኣቴ ምኑ እንቀድር፡ ሚ ጅንስ 

ዘርእ እግል ንዝረእ እንቀድር፡ እሊ ሌጠ 
እንዴ ኢገብእ ለትሰንዐ እተይ እግል 
ንርከብ ለተአቀድረነ መቅደረት ስናዐትነ 
ዓበዮት ምስሉ ለትገይስተ። ከእብ ዓ’መት 
እተ እሰልፍ ለረተብናሁ በራምጅ ዐማር 
ክምሰለ ለሐሰብናሁ ሰበት ኢትቀደምነ፡ 
እበ ለትደቀበ ሄራር ወለሸፍገት ፈዓልየት 
ሽቅል በራምጅ ዐማርነ ዲብ ፍዕል እግል 
ነአውዕል ብነ። ምን ሰነት 2023 እንዴ 
አንበትነ እትለን ለመጽአ ክልኤ ሰለስ 
ሰነት ከአፎ እግል ነሄርር ብነ እንዴ 
እምቤ እግል ንሕሰብ ብነ። ለሰኣል፡ ለዲበ 
ሐልፈየ ሰነዋት ለኤተናሁ ኤታን ሀደፉ 
በጽሐ ሚኮን እንዴ ኢገብእ፡ ለፍገሪቱ 
እግል ኖሰ ቀናዐት ለትሀይብ ሰበት 
ኢዐለት፡ እብ ከአፎ ቀናዐት ክም ለሀይቦ 
ረአሱ ቀደም ክም ነአሸክቱ ለለአቀድረነ 
ሽቅል ወትልም እግል ለሀሌ እግልናቡ። 
ለተፋሲል የምክን ሐቴ እብ ሐቴ አዳም 
እግል ለኣምሩ እግል ልትሸረሕቡ። ክል 
መዋጥን ህዬ መስኡልየቱ እንዴ ረፍዐ 
እግል ልትበገስቡ። ከለ ናይ በራምጅ 
ዐማር አውለውያትነ ቀደም ኩሉ ናይ 
ከደማት ማይ፡ ዲብ ጣቀት አው ከህረበት፡ 
ዲብ ከደማት ብንየት ትሕትየት፡ 
መዋሰላት ወዲብ ከደማት እጅትማዕየት 
እግል ኖሱ ሰልፋይ ካልኣይ ወሳልሳይ 
እንዴ ትቤ፡ እት ኩሉ ለለአትሐዜ ከደማት 
እብ ቀደም ትሌ እግል ልትረተቦ ገብአው 
ምን ገብእ፡ ዲብ ኖስ- ኖሶም ለሀለ 
እግሎም መትቃራን ወዲብ ፈዓልየቶም 
ለሀለ እግሎም መትራካብ ወአታማም 
ሕድ፡ አርእስ ፋዬሕ ሰበት ገብአ ወቅት 
እንዴ ትፈንተ እግሉ እብ ቆሪነ እግል 
ልትሸረሕቡ ለልብል ረአይ ብዬ።  
ሰኣል፡ ክምሰለ ለቴልካሁ፡ ምስል እሊ 
ለሀለ ተቅዪር ሓለት ጀው ሕኩመት 
ምን መትጸባር ማይ ዝላም ክም 
ነአባሬ ለለአቀድር ናይ አክአለሎት 
ማይ መቅደረት እግል ተዓቤ፡ ለብንየት 
ትሕትየት ማይ ወለትፈናተ በራምጅ 
ልትሸቄ ዲበ ጸንሐ። መሰለን ከዛናት 
ከርከበት፡ ገሕቴላይ፡ ምስላም፡ ሎጎ፡ 
ገርሰት፡ ፋንኮ ራዊ፡ ፋንኮ ጽሙእ 
ወባደሚት፡ እብ ክምኩም 532 ሚልዮን 
ምትር ምከዐብ ማይ እግል ልጽበጥ 
ለቀድር ከዛናትቱ። ከምስል እሊ እበ 
ለትትጻበጥ፡ ከደማት ዐማር ሐስር እግል 
ጠወሮት ሚልትሐሰብ፧ ወእብ ፍዕል 
እግል ልትሸቄ ለትኤተነ ስታት ሀለ፧   
በሊስ፡ ለእሰልፍ ለሸርሐክወ ንቅጠት 
ዲቡተ ለትመጽእ። ለለአትሐዜ አከቦት 
ዝያድ 500 ሞልዮን ምትር ምከዐብ ማይ 
ኢኮን። የምክን ለክሮዕ ለሀለ ዝያዱመ 
እግል ልግበእ ቀድር። ክል ምትርምከዐብ 
ማይ ዲብሚ መንፈዐት አውዐልናሁ፡ እግል 
ኒበል ብነ። እሊ አዜ ዲብሚ ለአመጸአነ፡ 
ዲብ መትነፈዖት እብ ማይ መረሐነ። 
እብ ረይ፡ እብ ቅጠር፡ እብ ጀሪፍ ሐርስ 
ለመድ፡ ወለ እብ ብዕድ በሰር፧ ለሐርስ 
ለመድ ለልትበሀል ምን ተፍኪር አዳም 
እግል ልፍገርቡ። እትሊ ዐወሊ ሀለ፡ ዲብ 
እሊ ከዛናት ወአሽራም ሀለ ወምኑ እብለ 
ለእምቤለ ገበይ ሐርስ ጀሪፍ እብ ለመድ 
ሐምሌ፡ ፍሬታት ወፈዋክህ ልትዐመር 
ሀለ እምቤ ምን ገብእ፡ ሰልፍ ክሉ ለናይ 
ለመድ በሰር ሐርስ ወመትነፈዖት እብ 
ማይ እግል ልትረፍ ለቡ በሰር ቱ። እሉ 
እግል ተአትካርም ላኪን በደላሁ እግል 
ለሀሌቡ። ለበደለ ለእምብለ ሚተ፡ ማይ 
ለኢለአበዴ በሰር ሐርስ ጥዉርቱ። በሰር 
ሐርስ ጥዉር ለልትበሀል እግል ኖሱ 

ብዞሕቱ። ከሕነ እበ ለሐደ ቅያስ ማይ 
ለበዝሐ እተይ ክም ነኣቴ እግል ንክደም 
ብነ። ማይ ምን ከዛናት ዲበ እግል 
ነዐምሩ ለነሐዜ ግረህ ከአፎ ለአቴ፡ ለማይ 
እተ ዘርእ ለበጼሕ እበ ሒለት ናይሚተ፡ 
ናይ መቶራት፡ ቅወት ከህረበት፧ እሊ 
በሰር እሊ እግል ኖሱ ከሳሩ ቅያስ አለበ። 
ዲብ ለልትሐዜ እተይ ለህሌት እግሉ 
ፍገሪትመ ለተአደሜዕ ኢኮን። ከሕነ 
መካሪት ምድር ብነ። አድብር ወዐነክል 
ውቁል ብነ። ዲቡ ምነ ከዛናት ለልትመለእ 
መራክዝ ተውዜዕ ማይ በህለት ባስካት 
ዐባዪ እንዴ በኔከ ምኑ እብ መጀርበብ 
በህለት እብ ስሕበት እበ ለሐደት 
ተክልፈት ወደማነት እበ ለልሀይብ ለቀለ 
ብሰር ሐርስ ጥዉር እግል ተዐምር 
ብከ። ቀደሙ ላኪን ለእግል ነዐምሩ 
ነሐዜ ለህሌነ ምድር ፍይሒናሁ አክል 
አዪቱ፡ ሓለት ጀው ከአፎተ፡ ለንትነፈዕ 
እቡ ዘርእ ሚቱ፧ ወብዕድ ጋራት ዲብ 
ሕሳብ እንዴ አተው፡ እብ በሀል ሰብ 
መቅደረት ሐርስ፡ እበ ጥዉር ለልትበሀል 
በሰር ሐርስ ለትትነፈዕ እቡ ወእበ ናይ 
ለመድ በሰር ሐርስ ለትትነፈዕ እቡ ማይ፡ 
እት ፍንጌሆም ፈርግ ዐቢ ሀለ። እምበል 
እሊመ ቅያስ ለአለቦም ቀድያት ህለው። 
እግል ሚ ንዛም አው በሰር ሐርስ ጀሪፍ 
ጥዉር ሚ በህለት ቱ፧ ቅያስ ለአለቡ 
ቴክኖሎጂ ስናዐት ሀለ። ምኖም ምስልከ 
ለናስብ ለልአረበሐከ በሰር እግል ትሕሬ 
ትቀድር። ዲብ ለትፈናተ ሓለት ጀው 
ምድር፡ ዲብ ሐፋነት ውቁል፡ ምግባይ 
ወዲብ ብሩድ ምድር ወብዕድ፡ ለእግል 
ትትነፈዕ እቡ ለሐሬካሁ ቴክኖሎጂ 
ምስሉ ለናስብ እግል ልግበእ ቡ። ለናይ 
ሓለት ጀው ሌጠ ኢኮን፡ ለሀለ እግልከ 
አብካት፡ ጅንስ ትርበት ወብዕድ እንዴ 
ትነፈዕካመ፡ እብ ናይ ዝላም ማይ ሐርስ፡ 
ዲብ ሰነት ኦሮት እተይቱ ለልትረከብ።  
ማይ እንዴ ከረዕከ እብ በሰር ሐርስ 
ጥዉር ወእብ ጀሪፍ ዶል ትትነፈዕ 
ላኪን፡ ምን ክልኤ ወሰለስ ወዲብ ሰሩ 
ገሌመ አስክ አርበዕ ዶል እተይ እግል 
ተኣቴ ምኑ ለለአቀድር አብካት ሰበት ሀለ 
መክሰቡ ብዞሕቱ። እሊ እግል ትውዴ 
ላኪን፡ ለተሐርዩ በሰር ቴክኖሎጂ ፍገሪት 
ወእተይ ብዞሕ ለትረክብ ምኑ ክምሰልቱ 
እግል ተአክድ ብከ። ክምሰለ እሰልፍ 
ለሸርሐኩሁ ለዐባዪ ለእምብሎም ከዛነት፡ 
ዲብ መንፈዐትነ ለኢአውዐልናሁ ርዝቅ 
ማይ ብዲቦም። ምን ሐረስ እሊ እበ ለሀለ 
እግልነ ወሓይዝ ኢትነፈዕነ፡ ወእብ ናይ 
ሐንቴ ምድር ርዝቅ ማይነ ኢትነፈዕነ። 
እግሉ ለለአትሐዜ አክረት፡ አሽረዐት፡ 
አሽራም፡ ከዛናት ወዲበ ለለአትሐዜ 
ዲቡ ወቅት ወአካናትመ ዐወሊ እንዴ 
ሐፈርከ ለሀለዮት ርዝቅ ማይ እግል 
ተአክዱ ብከ። ከእብ ደረጀት ወጠን 
ክል-ሰነት እግል ነአከእልሉ ለእንቀድር 
ማይ፡ ዲብ ዐባዪ፡ ምግባይ ወነአይሽ 
ከዛናት፡ ምን ዐወሊ ወምን ዝላም 
ለትትረከብ ዔማት ማይነ እንዴ ትወስክ 
እግል ቲጊስበ። ቅያስለ ወሰኩ ህዬ እብ 
መካሪት ጆግራፍየት እግል ትሽርሑ 
ትቀድር ወእብ ሓለት ጀው ወምርድ 
እግል ትቀይሱ ትቀድር። ከለ ንትነፋዕ 
እቡ ለህሌነ በሰር ሐርስ ወመትነፈዖት 
እብ ማይ ክምሰለ ለነሐዝዩ ኢኮን።  
             

         ዲብ ገጽ 7 ልተላሌዲብ ገጽ 7 ልተላሌ

ምን ገጽ 4 ለተላለምን ገጽ 4 ለተላለ
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መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ
ዐማር ማይ ወሐርስ ልትበሀል እንዴ 

ሀለ እሊ ሌጠ ኢኮን። ርዝቅ ተዋብ 
ንዋይ አጣል፡ አባጌዕ ሐ ወእንሰት 
ወብዕድ ለትፈናተ ሔዋናት ዲብ ሕሳብ 
ለለኣቴ፡ ምስለ ርዝቅ ተዋብ ንዋይ 
ለገይስ፡ እተይ ስገ፡ ሐሊብ ወብዕዳም 
ለትፈናተው እተይ ለልትረከብ ምኖም 
ከደማት ዓበዮትመ ሀለ። እሊ ከደማት 
እሊ ኩሉ ዲብ ማይ ሰበት ረክዝ፡ ዐለፍ 
ንዋይ፡ ማይ ሲቶ ተዋብ ንዋይ፡ አስክመ 
እተይ ዓሰ ምነ እምብሉ ለህሌነ ከዛናት 
ዲብ ሕሳብ እግል ልእቴቡ። እሊ 
ወለመስሉ አብሳር እቡ እግል ንትነፋዕ 
ወነዓቤ፡ ለከረዕናሁ ማይ ዲብሚ ክምሰል 
አውዐልነሁ እግል ንፈርግ ወንጌምም 
እንቀድር። ምስሉመ እግሉ ለትነፌዕ 
እዳረት ብቅዕት እግል ተአትዳሌ እግሉ 
ወጅብ። ከእተይነ ዲብ ሐርስ ምን ሰነት 
ዲብ ሰነት እንዴ ወስክ እግል ሊጊስ 
ለአስትህሉ። 

እሊ አዜ ለህሌነ ዲቡ ወቅት አነ 
ወቅት መትዐደዪቱ ለእብሉ። እተ 
ለሐልፋ አውቃት ተጃርብ ብዞሕ ሰበት 
ረኤነ ዳርሳም ምኑ ህሌነ። ለለአሸቄነ 
ለትበህለ አብሳር ሐርስ ጥዉር በቃዐቱ 
ወፍገሪቱ እንዴ ትጌመመት እብ 
ፍዕል ዲብ ሽቅል ርኡይ ሰበት ሀለ፡ 
እትለን ለመጽአ ሰነዋት ለሔሰ በክት 
ሀለ እግልነ። ምን ካርጅ ለነአተርቡ 
ቴክኖሎጂ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ናይ 
ኖስነ ፍጥር ወስናዐት እግል ነዓቤ 
ወጅበነ። እሊ ላኪን ምስል ሓድር 
ተየልልነ እበ ለናስብ ገበይ በህለትቱ። 
እሊ አዜ እግለ ናይ ማይ ክድመት 
እንዴ ለአፈይሐ ዲብ አርእስ ወክፋላት 
ዐባዪ ካፍለ። እሊ እግል ትሽቄ ክምሰለ 
ለእቤሉ ቅወት ጣቀትመ ህሌት። ሐርስ 
በኑ ኢገይስ ወኢለአፈሬ። ሒለት 
ከህረበት አሀምየተ ዐባይ ተ። ጣቀት 
መቶራት እንዴ ወተድከ እብ በንዚን 
እግል ትሽቄ እንዴ ኢትገብእ፡ እብ 
ጠቢዐት እንዴ ትነፋዕከ፡ ወእግል እሊ 
አዜ ለሀለ በሰር ለልትጀደድ ቅወት 
ወዔማት ከህረበት እቡ እንዴ ትነፋዕከ፡ 
ለተካሊፍከ ተአውሕድ ወእተይከ 
ተዐቤ። እሊ ሄራር እሊ ህዬ፡ ፍገሪቱ 
ምን ወቅት ዲብ ወቅት እንዴ ልትቀየስ 
እግል ለሄርር ለአስትህሉ። 

እትሊ አዜ ለህሌነ ዲቡ ወቅት፡ 
ዲብ ዐማር ሐርስ ለአከስበነ ለእብሉ 
ሕርያን ሓርያም ህሌነ ለእብል ዲቡ 
ወቅት ኢኮን። ለተጠውር ሐርስ እት 
ኩሉ ሀለ። ቅጠር፡ ጀሪፍ፡ ረሽ፡ ረይ 
ወብዕድ ለልትበሀል አብሳር ዐማር 
ሐርስ እሰልፍ እግል ንምለኩ ብነ። ከለ 
ከዛናትነ ጻብጡ ለሀለ ማይ 500 ወ600 
ሚልዮን እንዴ እምቤ ለንትሃጌቡ፡ ኖሱ 
ምን ኢንትሃጌቡ ወሔሴነ እግልሚ፡ ክም 
ማይ እሊ እኩባሙ ለህሌነ ብዞሕ ኢኮን። 
ከለ ለአትሐዜ ጋር ብዝሔ ወሕዴ ማይ 
እንዴ ኢገብእ ዲብ መትነፈዖቱ ወእተዩ 
ቱ። እት ረአስ እሊመ እግል ትትረሳዕ 
ለአለበ መቅደረት አዳም ህሌት። በሰር 
ሐርስ ጥውር ኣቴነ፡ ከዛናት ሸቄነ፡ 
ዐወሊ ሐፈርነ፡ አሽርዐት ወአክረት 
አትዳሌነ እግል ኒበል እንቀድር ላኪን 
ዲብ ደንጎበ ተረት ዐባይ ለቡ አዳምቱ። 
አዳም አምሩ፡ ፈሀሙ ወመትነፈዖቱ 
ወመቅደረቱ እበ ለሀለ እግሉ ለትፈናተ 
አርዛቅ ማይ፡ ትርበት ወተጠውር 

ሐዲስ ለአዳምቱ ለልትነፋዕ እቡ። ከለ 
መቅደረት አዳም ብቅዕት እምብለ 
ለህሌነ፡ ምን ዐዶታት ዲብ እዳረት 
ደዋዬሕ ምዴርያት፡ አቃሊም ወእብ 
ደረጀት ወጠን እት ኩሉ እግል ተሀሌ 
ወትትመቃረሕ ለአስትህለ። ምስሉመ 
ዲበ ሽቅል ዐማር መሻረከት ኩሉ ሸዐብ 
እግል ትትአከድ፡ ለለአትሐዜ መትሻቀዪ 
እግል ልትዳሌ፡ እግሉ ለትከድም 
እዳረት እግል ትትየመም፡ ለለአትሐዜ 
መትነዛም እግል ለሀሉ ገብአው ምን 
ገብእ ቅወት አዳም ተአትሐዜ። እት 
ፈዓልየት እሊ ለመስል በርናምጃት ህዬ 
እዳራት ተረት ዐባይ ህሌት እግሎም። 
ካረሮር ወሻርዖት መዳንን ወካርዖት ማይ 
እበየ ገበይ፧ ምን በዳይል ወገረውንያት 
እንዴ አንበትነ አስክ ለትወቀለ ማይ 
ለልትከረዕ እቡ ሀለ ለልትበሀል 
መትሻቀዪ አው ማሽነሪ፡ እግል ልሻርክ 
ወእብ ፍዕል እግል ልሽቄቡ። ከእሊ 
ዲብ ፍዕል እግል ነአውዕል ገብአነ ምን 
ገብእ፡ አትመቃርሖት ለብናቱ አርዛቅ 
ወጠን ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ነዘሞት 
ለሀለ እግልነ ርዝቅ ቅወት አዳምመ ናዩ 
ተረት ወፍገሪት ቡ። 

ዓበዮት ወአፍየሖት ኮርሳት 
ወድራሳት ምህነትመ ሀለ። መጥ-
መጦሩ አምር ናይ ለትፈናተ ተጠውር 
ቴክኖሎጂ ዐማር ሐርስ፡ ሕርያን 
ለንትነፋዕ እቡ አጅናስ ዘርእ፡ እግለ 
ዘርእ ለሳድፍ መታክል፡ አትዳለዮት 
ወኣመሮት ለትፈናተ ሕማማት 
ለልክህል ጅንስ አዝርአት እግል 
ንፈርግ፡ ዲብ ተዋብ ንዋይ ለሳድፍ 
ሕማማት ወስራዮም እብ ዶሉ አከዶት 
ወብዕድ በርናምጃት፡ ዲብ መቅደረት 
ቅወት አዳም ለረከዘው ሰበት ቶም፡ 
ማይ እንዴ ከራዕከ ወለትፈናተ አጅናስ 
ቴክኖሎጂ እንዴ ትነፋዕከ ለመቅደረት 
አዳምከ ምስሉ ሐቆመ ኢትወቀለት 
ወኢትመጣወረት፡ ዲብ ለገብአ ልግባእ 
ሽቅል እግል ተአድሜዕ ኢትቀድር። ከለ 
ናይ አዳምነ መቅደረት እብ ለትደቀበት 
ደረጀት እግል ትትነዘም ወትሻርክበ። 
ከደማት ጣቀት ልግባእ ወብዕድ ሐቴ 
እብ ሐቴ እግል ንርአዮም እንቀድር። 
ለእግል ነኣምረ ለብነ ላኪን፡ እሊ 
ካርዓሙ ለህሌነ ርዝቅ ማይ ብዞሕ 
ኢኮን። ለአስክ እለ ትምቱማሞም 
ለኢህሌነ መሓዛት ጋሽ ወዐንሰበ እብ 
ከአፎ ዲብ መስለሐትነ ነአውዕሎም፧ 
እተየ አካን ወዲብ አዪ ወቅት እንዴ 
ከረዕነ ንትነፋዕ እቦም፡ ከዛን እተየ 
እንወዴ፧ ወእግሉ ለገብእ ሚመትዳላይ 
እግል ኒዴ ብነ፧ ብዝሓም ወዲብ ሽቅል 
ለህለው መሻሬዕ ወስታቲባት ህለው”።

ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ ዲብለ ዝያድ ሰኣል፦ ሓይስ ርኢስ ዲብለ ዝያድ 
ሕስር እት ረክብ ገይስ ለሀለ መጃል ሕስር እት ረክብ ገይስ ለሀለ መጃል 
እቅትሳድ እግል ንትዐዴ፡ እቅትሳድ እቅትሳድ እግል ንትዐዴ፡ እቅትሳድ 
ዝሕረት ማይ (Blue Economy)፡ ዝሕረት ማይ (Blue Economy)፡ 
ኤረትርየ  በሐር ፋይሐት ወጀዛይር ኤረትርየ  በሐር ፋይሐት ወጀዛይር 
ብዙሕ ምንመ ብእተ፡ እብ አስባብ ብዙሕ ምንመ ብእተ፡ እብ አስባብ 
ብዙሕ እለ ዝሕረት እለ እግል ተሐንፍለ ብዙሕ እለ ዝሕረት እለ እግል ተሐንፍለ 
ወትነዐም ምነ ቃድረት ኢሀሌት፡ ከዲብ ወትነዐም ምነ ቃድረት ኢሀሌት፡ ከዲብ 
እሊ መጃል እሊ እግል ልተግበር እሊ መጃል እሊ እግል ልተግበር 
ለልትሐሰብ አው እሙር እግል ልትሽቄ ለልትሐሰብ አው እሙር እግል ልትሽቄ 
ለትኤተነ ሚ ሀለ፧ለትኤተነ ሚ ሀለ፧

በሊስ፦በሊስ፦  እሊ ምነ ኢለሰክብ አርእስ 
ቱ። ፍንጌ ሽኡን ወዐሸም ወፍንጌ 
ሓድረት ወጋብአት ለሀለ ፈርግ ዐቢቱ። 

እት ነባሪነ በቲክ ሰእየት ለልቡሉ ፍክር 
ሰበት ኢሀለ ኢትበገርኒ- እት ተሐዲ 
ተአቴ። እግልሚ፡ ለዝሕረት አርዛቅነ ሰኒ 
ዐባይ ገዛፍተ፡ እብ ህግየ ዕሙማይት እት 
ሰነት ምን 80 አስክ 120 አልፍ ቶን 
ምን ርዝቅ ዓሰ ለለሀይበነ ርዝቅ ክሩይ 
(መድሙን) ብነ። መብዝሑ ለዓሳታት 
ሰብክ ወሳግም ምን ገብአ እላመ 
ዝያደት ብድሆተ። እንዴ ትጀለበ እግል 
ኢልትወሔ ለለአስፍ ኢኮን ደዋመት 
ብእቱ ብዙሕ ስኒን እግል ትነፈዕ ምኑ 
ለአቀድረከ። ለ120 ቶን እንዴ አዘምነ 
ምኑ ዲብ 80 አውመ ምኑ ወተሐት 
ምን ነሀድግ ለኑዕየት ናይለ ዓሰ 60 
ምእታይት ነአይሽ ዐውሉ ብዙሕ ቃሊ 
ለኢገብኣቱ፡ ለ40 ምእታይት ላኪን 
ምነ አንወዕ ለቃሊቱ። ከእለ ዝሕረት 
እለ እግል ነሐንፍለ ወእት መዓልነ 
እግል ነአውዕለ ቀደርነ መ ኢኮን ምን 
እንብል ለትነፈዕነ ምኑ ሰኒ ሑድ ቱ። 
እትለን ለሐልፈየ 20 ሰነት ለጀለብናሁ 
ምን 20 ቶን ለልሐልፍ ኢኮን ምን 
ንኡሹ እት ዐቢሁ። ኢኮን እት ካርጅ 
እግል ነአስድሩ፡ እት ዐድ ለሀለ እግሉ 
ለከፌመ እንጀልብ ኢጸንሐነ። እግልሚ 
እለ ከዝነት ክሪት እግል ንትነፈዕ ምነ 
ኢቀደርነ፧ ለመቅደረት ጀለቦት እግል 
ትጠውር አወል ሰልፍ ለጀልብ አዳም 
ለአትሐዜከ፡ ሐቆሁ ጅላብ፡ ትሮለራት 
ወብዕድ እተ ሽቅል ለለትሐዜ አሽያእ 
እግል ተአዳሌ ብከ። እግሉ ለገብእ 
ሚናት ወመርሳታት እግል ልትዳሌ 
ብእቱ። እሊ በርናመጅ ልትሐሰብ ዲብ 
ሀለ ክም መበገስ ለገብእ ዲብ ጢዖ፡ 
ገልዐሎ፡ ዕዲ እግል መጀልበት ዓሰ 
ለገብእ መርሳታት አው ሚናት ንኣይሽ 
ልትአሰስ፡ መሽቀዪ በረድ፡ መብረዲ 
ለገብእ ኣላት፡ ጅላብ ለሰኔ ዲቡ ውረሽ 
ዐመል(ገራጃት) ትዳለ። ለወክድ ለሀይ 
ለትሸቀ ሚናት አው መርሳታት አየ 
ሀለ፡ በረድ ልትሰነዕ ሀለ፧ ኢፋሉ፡ ባደመ 
ከተርፈ። እሊ ናዩ አስባብ በሊስ እግል 
ለሀሌ እሉ ቀድር። 

እትሊ አግዳም በሐርነ እግል 
ጀለቦት ዓሰ ለለሰልጥ ክዳማት እግል 
ነአዳሌ ብነ። ከህረበት፡ ማይ በሐር 
ሌጠ ኢኮን ለንትነፈዕ ምኑ ማይ ብዕድ 
ለትሐዜ፡  መዋሰላት እብ ምድር ወጀው 
ለትሐዜ፡ እግል ጀለቦት ወወጀዶት 
ዓሰ ለተትሐዜ ብንየት ተሕትየት የም 
አለባተ። ለእግል እሊ ሀደፍ እሊ እት 
ዕዲ፡ ጢዖ ወገልዐሎ ለትዳሌት ብንየት 
ተሕትየት ዮም ኢሀሌት። እሊ ላኪን 
ሰእየት ለለበትከነ ኢኮን፡ ተጅርበት 
ነስአነ ወተዐለምነ ምኑ። እቅትሳድ 
ርዝቅ ማይ እግል ንጠውሮ ገአነ 
ምንገብእ፡ እግል ክሉ አግዳም በሐርነ 
ዋጅበት ብንየት ተሕትየት እግል ኒዴ 
ዲቡ ብነ። እሊ አዜ ልትሸቄ ዲቡ 
ለሀለ በህለትቱ።  ክሉ መትሳለጢ ክም 
ከህረበት፡ ማይ ካፊ፡ ናይ ሽብህ ስናዐት 
ተክኖሎጂታት ለብእቱ ዝያድ ክሉ ሀዬ 
ባቅዐት መቅደረት ለቡ አዳም ለሀለ 
ዲቡ  ሚናት ነኣይሽ ወዐባዪ ሚናት 
አዳላይ። ቀደም 20 ሰነት ስትራቴጅየት 
ጠወሮት አግዳም በሐር ክም መምሬሕ 
ሄራር ዐማር ትከጠጠት። እት ክሉ እሊ 
አግዳም በሐር ሚቱ እግል ንውደዮ 
ለእንቀድር፧ አልፍ ወሸይ ኪሎ ሜተር 
ብነ እግል ቲበል ትቀድር ለናይ ጀዛይር 

ወሰከክ እቱ ምንገብእ ዝያድ 1200-
1300 በጼሕ፡ ወእት መካሪት ሐሳስ 
ሀለ፡ ከይራቱ ሐድ አለቡ ከእሊ እግል 
ንትነፈዕ እቡ ገአነ ምንገብእ ሰኒ ዐባይ 
ላተ ብንየት ተሕትየት ለሐዜ። 

ማይ እተየ ልትረከብ ወሐይዝ 
እበየ ደንን፡ ማይ ከርስ ምድር እተየ 
ልትረከብ፡ አዪ አንዋዕ ዓሰ እተየ 
ልትረከብ፧ ሰኒ እንዴ ትደረሰ ወተሐፈዘ 
እግሉ ለትበቄዕ ብንየት ተሕትየት እግል 
ትዳሌ ብእተ። እሊ እተ ስትራጅየት 
ዲብ ከጥጦ ቀሊል እግል ልምሰል ቀድር 
እት አርድየት ላኪን ቀሊል ኢኮን። 
እት አጅፋር በሐር ታመት ክድመት 
ለለሀይብ ጽርግያታት፡ ሰኒ ለሸቄ ጅላብ 
ወመራክብ፡ በረድ ለሰኔዕ መራክዝ፡ 
እግሉ ለልአሸቄ ማይ ወክድመት 
ከህረበት አስክ ኢወዴከ፡ አርዛቅ በሐር 
ብዬ እንዴ ትቤ እግል ትፋወሽ ምን 
ኢገብእ እግል ተሐንፍሉ ለልትቀደር 
ኢኮን። አዜ እትለ መደት እለ ምን 
ራስ ቄሳር አስክ ዱሜረ ሚ ትመስል 
ብንየት ተሕትየት ብእቱ፧ ጽርግያታት 
እግል ልትሸቄ ትጀረበ፡ ዶልከ እት ሰኔ 
ለልትጋየስ ድኢኮን ክድመት ታመት 
ለለሀይብ ጽርግያታት ኢኮን። ሚናትመ 
ለዐባዪ ባጽዕ ወዐሰብ ተን ለሀለየ፡ 
እምበልሀን እግል እለ ክድመት ለበቄዕ 
ሚናት ወመርሳታት እግል ለሀሌቡ። 
እሊ ወእሉ መስል ክዳማት ክም ገብአ 
ለእተ አግዳም በሐር ሀለው መዋጥኒን 
ሰዳየት ታመት እንዴ ረክበው፡ እበ 
ሀሌት እሎም መቅደረት አዳም እንዴ 
ትነፈዐው ለብንየት ተሕትየት ምን 
ገብእ ወለልአቴ ቴክኖሎጂ እግል 
ልትነፍዖ ምኑ እግል ልቅደሮ ቦም። 
ክሉ እሊ እት ሕድ እንዴ አትሳኔካሁ 
እግል ትሽቄ ቀሊል ኢኮን ወእት ሐቴ 
ክልኤ ሰነት ለልትከለስ ዳይ ኢኮን፡ 
ምናተ ላመ ዐለ እነ አብካት ክምለ 
ልትሐዜ ኢትነፈዕነ ምኑ፡ እግልሚ 
በከርነ ምኑ ዲብ ተሐዲ ኡቱይነ ሀለ፡ 
ለስትራቴጅየትናመ ለወራትነ እግል 
ንእዘም ምነ ኢኮን። እበ ሐልፌነ 
አብካት እንዴ ዐሬነ እብ ዕጹፋት እግል 
ነአለምቤ ንትሳሰዔ ሀሌነ።

እት ዐባዪ መጀልበት ዓሳመ እግል 
ኒጊስ ብነ። እት ስናዐት ርዝቅ በሐር 
ለነፌዕ ኣላት እግል ነትኣቴ ብነ፡ ዓሰ 
ሐዲስ እት ዐለም ወአግዋርነ፡ ለተለጀ፡ 
ለየብሰ፡ ለበሽለ እግል ነአዝቤ ለለቀድረነ 
አርዛቅ ሀለ እነ። እሊ እተ ዐቦት 
አግዳም በሐር ለትከስስ ስትራቴጅየት 
ለልትሐቀፍቱ፡ እብ ተፋሲል ዶል 
ልትረኤ ላኪን እተ ወራት እንዴ 
ተዐወትከ እት እቅትሳድ ናይለ ዐድ 
ተቅዪር ዐቢ እግል ተአምጽእ ብከ። 
አስክ እለ ክእነ ዋድያም ኢሀሌነ። 
አስኩ ለለበጽሕ አግቡይቱ ልትሐዜ 
ለሀለ ድኢኮን እብ ትቡት እለ ሀሌት 
ለእንበለ አለቡ። 

አርዛቅ በሐር ዓሰ ሌጠ ኢኮን 
ጬዋመ ሀለ፡ እሊመ ክም አርእስ ዎሮ 
ናይ በይኑ ምሒጥ ቱ። ፈርያት ጬወ 
ናይ ሰሊነ ወብዕድ ሀለ እግል ኒበል 
እንቀድር ላኪን እበ ተአስትህል ኑዕየት 
ሰኔት ለቡ እት መሳኔዕ ለልውዕል 
ወአስክ ካርጅ ለሰድር ጬወ ኢሀለ። 
ካርጅ ለገይስ ኢኮን እት ዐድመ 
እምበለ እት ብላስቲካት እንዴ ተዐሰበ 

ልትዘቤ ለእንርእዮ ካፊ ወኑዕየት ሰኔት 
ለቡ ጬወ እግል ነአቅርብ ቃድራም 
ኢሀሌነ። እምበል ጬዋመ ምነ ባሐር 
ለእንረክቦ እት ለትፈናተ መዓል 
ለልውዕል ከይራት ሀለ። ክም ሀረሞ 
በሐር እግል ትርበት ለረሽድ ሽፍር 
ልትሰነዕ ምኑ ብነ። በራምጅ ገማልመ 
እግል ነትኣቴ ብነ እሊ አግዳም በሐር 
እግል ልግመል ብእቱ። ጠቢዐትለ 
ምድር ወጀዉ(ኤኮሎጂ) ሰኒ ሕፍዝ 
እንዴ ገአ እቱ ርዝቅ ጠቢዐት ናይለ 
አግዳም ሐር እግል ነአዳብሮ ብነ። ዓሰ፡ 
ጬወ ሀለ ወብዕድ መዓድን እንዴ ትቤ 
ዲቡ ለልትከለስ ኢኮን። ለበሐር ምን 
መዓድንመ ጽግብት ተ። እሊ ክሉ ክል 
ሐቴከ እብ መጃለ ናየ እንዴ ኣመርከ 
እግለ ለገብእ በራምጅ ዐማር እት 
ሕድ እንዴ ትጀመዐ እግሉ ለትበቀዕ 
ብንየት ተሕትየት አዳለዮት ቱ። 
ማይ ወጣቀት- ከህረበት ለአግዳቱ። 
ለአግዳም በሐር እት ረአስ ጣቀት 
ጸሓይ ጣቀት እግል ተፍግር ምኑ 
ለትቀድር ወላውል ብእቱ፡ ክምሰልሁመ 
ለምን ረዪም ንትሀገኖ ለሀሌነ ጣቀት 
ሐፋነት ምድር (ጂኦተርማል) መልክ። 
እግልሚ ለመካሪት ኖሱ እት ምስጣር 
ምድር(ሪፍት ቫሊ) ቱ ለሀለ። ክምለ 
እት ኬንየ ለረኤናሁ እሊ መካሪት 
ምስጣር ምድር ምኑ ለፈግር ቅያስ 
ጣቀት ሐፋነት ምድር ቀደም 10 ሰነት 
20 ሜገዋት ለዐለ ዮም ዝያድ 1100 
ሜገ ለአፈሩ ሀለው። ሕናመ እሊ መስል 
በክት ሀለ እነ። ለአርእስ ሐዲስመ 
ኢኮን፡ እት ዘበን በዲር ሕፍዝ ለገአ 
እቱ አስክ እለ ሀለ - ሀለ እት ልትበሀል 
ነብር ለሀላቱ። ንፉዓም እቡ ኢሀሌነ፡ 
ህቱ አክል አዪ እትሊ በርናመጅ ዐማር  
ማይ አዳም በሐር ወነፍዔነ። ሰበት 
እሊ ለበሐር ዓሰ ሌጠ ኢኮን አርዛቀ 
ብዙሕቱ። ከእሊ መጃል እቅትሳድ 
እሊ በገ ምን አወል ናይ አውለውያት 
ወጠንያይ በርናመጅናቱ። ዓሙድ 
እቅትሳድነ እብ ሰለስ ፊአት እቅትሳድ 
ቀይም እንብል ሀሌነ ምንገብእ፡ 
አግዳም በሐር፡ ከበሳታት ወጋድሞታት 
ምውዳቅ ጸሓይ እንዴ እምቤ እብ 
ጆግራፍ ወሓለት ጀው እንካፍሉ 
ሐቆ ሀሌነ፡ እሊ ናይ አግዳም በሐር 
ርሒብቱ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ለዲቡ ሀለ 
ተሐድያት መ ሐድ አለቡ። ከወክድ 
እንዴ ኢገይስ ለብንየት ተሕትየት 
ናይ ማይ፡ ከህረበት፡ መዋሰላት እግል 
ልትዳሌ ሀለ እሉ። እቱ ንትባደር ሀሌነ፡ 
ኢሰላጠቱ አው ዲቡ ለሳድፍ መካልፍ 
ወምኑ ለነስአናሁ ተጃርብ ደቅብ ጋብእ 
እነ ሀለ። እግለ አዜ እንወድዩ በራምጅ 
ሀዬ ብዙሕ እግል ልስዴናቱ እግልሚ 
ለድዕፍነ ሰኒ ወአማን ፈረግናሁ። 
ሸንሀትነ እግልሚ ኢተመት እነ፧ ለልብል 
ሰኣልመ በሊስ ራክብ ሀለ። እግል እሊ 
እቅትሳድ ርዝቅ ማይ እግል ንሽቄ 
እቱ ወምስሉ ለገይስ በራምጅ ዐቢ 
ናይ ሚናት፡ ክዳማት፡ ስያሐት ሀለ። 
ለመጃል ሰኒ ርሒብቱ፡ ዲብ እሊ አዜ 
እት ንዛም ሽቅልነ ተቅዪር እግል ነአርኤ 
ብነ። መጦርለ እግል ኒደዮ ለብነ እግል 
ነአሳድር ብነ፡ እለ ወእለ ረከብነ ወእለ 
ነቅሰት ምንእነ ሌጠ  ኢኮን፡ አስፈዮት 
ንዛም ሽቅል ወአትመቃረሕ መእዳረት 
እብ አትማሻሽ ለልሐልፍ ኢኮን። 

                                                                                                             
ዲብ ገጽ 10 ትተላሌዲብ ገጽ 10 ትተላሌ

   ምን ገጽ 6 ለአተላለ
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

እም ወዚረት ተእም ወዚረት ተ

ዶ/ር ዑመር ዑስማን                                     ዶ/ር ዑመር ዑስማን                                     

“እም  ወዚረት ተ፡ ሐቴ 
ወዚረት ሌጠ እንዴ ኢትገብእ 
ህዬ፡ ወዚረት ተዕሊም ተ። 
ወዚረት ዓፍየት ተ፡ ወዚረት 
ሐርስ ወሽቅል ተ፡… እብ ሐጪር 
ወዚረት ክሉ ውዛራት ተ። ወእት 
ረበዮት ፈዳብ ወዕዉት ሻብ ህዬ 
ልትዓደለ አለቡ።” 

 
ሰኣል፡ አሰናይ ደሐን መጽአከ ሰኣል፡ አሰናይ ደሐን መጽአከ 

እስታዝ ሙሰ፡ ምስል ነፍስከ እስታዝ ሙሰ፡ ምስል ነፍስከ 
እግል ተአትኣምረነ?እግል ተአትኣምረነ?

በሊስ፡ እበ እሉ ሀብኩኒ በከት 
እግል ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ 
እት ሐምድ፡ አነ ሙሳ ሓምድ 
ሕመድ ሼካይ እትበሀል። 
እት ሀበሮ ጸሊም ሰነት 1988 
ትወለድኮ ወናይ መአንብታይት 
ወምግባይት ደረጀት ምህሮዬ እቱ 
እንዴ ደረስኮ፡ ካልኣይት ደረጀት 
ምህሮ ህዬ እት መድረሰት 
ካልኣይት ደረጀት ሳልሕ ጠጠው 
ዐሪታይ ደረስኮ።

ሰኣል፡ ሓለት ድራሰትከ ሰኣል፡ ሓለት ድራሰትከ 
እትለን ለሰሜካሀን ደረጃት ምህሮ እትለን ለሰሜካሀን ደረጃት ምህሮ 
ከአፎ ዐለት?ከአፎ ዐለት?

በሊስ፡ እት መአንብታይት 
ደረጀት ምህሮ እክር እንዴ እቤ 
ቱ ለአንበትኮ፡ በህለት መድረሰት 
እት አነብት ሽውየ ምነ ስናቼ 
ዐቢ ዐልኮ። እሊ እግልዬ ሰኒ 
ክም ኢልትሰምዐኒ ወምን ስናቼ 
ተረፍኮ ለልብል ሽዑር ክም ለሀሌ 
እዬ ምንመ ወዴኒ፡ እት ኣክር 
ላኪን ነፍዔኒ። ለልትሀየብ ድሩስ 
እት ፍሂም ምን ገብእ ወእግል 
መደርሲንዬ ዲብ እትሰአል 
እት መስለሐቼ አውዐልኩሁ። 
መትጃግራይ ወምን ጃእዘት 
ለኢተርፍ ነፈር ዐልኮ እግል 
ኢበለከ እቀድር። እት ናይ 
ምግባይት ደረጀት ድራሰቼመ 
ኢሐመቅኮ።

ሰኣል፡ እትለ ደረጀት እግል ሰኣል፡ እትለ ደረጀት እግል 
ትብጻሕ ወክሱሰን ህዬ እት ትብጻሕ ወክሱሰን ህዬ እት 
መድረሰት እግል ትፈድብ ተረት መድረሰት እግል ትፈድብ ተረት 
ዋልዴንከ እብ ከአፎ ትሸረሐ?ዋልዴንከ እብ ከአፎ ትሸረሐ?

በሊስ፡ አቡዬ ጅንዲ ቱ 
ለዐለ። ላኪን እተ ለመጽአናተ 
ኢነት “አብሽርከ” ልብለኒ 
ወለአትሳጅዐኒ ዐለ። ተረት 
እምዬ ምስል ክል መሓግዘ ሐቴ 
ኢመሕከት ምንዬ። እምዬ ምን 
ገብእ ወአቡዬ፡ “ኢትሕመቅ፡ 
አክል ስናትከ ግበእ፡ ሕነ 
እብከ ንትሐበን ወእንሸንን፡ 
ፈድብ!” ልብሉኒ ሰበት ዐለው 
ምን አጅሎም ወአጅል ርሕዬ 
ለይእወድየ ኢዐለት። ክእኒ ሰበት 
ዐለው ህዬ አስክ እለ ባጽሐ 
ለህሌኮ እሎም እግል እረዬሕ እት 
እብል ለወዴኩሁ ቱ ምን እብለከ 
አትራዛቅ ኢኮን። እግልዬመ 

ሻብ ሙሰ ሓምድሻብ ሙሰ ሓምድ

ለጅህዶም ወአትሳጅዖቶም ዕዉት 
ሻብ እግል ዐዱ ወገቢሉ ለከድም 
ዋዲዬ ሀለ። ዶር ናይ ዋልዴን 
ህዬ እት ፍድብነ ደረሰ ሰኒ ምህም 
ቱ። እት ወጠንያይ እምተሓን 
ምግባይት ደረጀት(ጀነራል) ህዬ 
ፍገሪት ሰኔት እንዴ አምጸእኮ 
አስክ ካልኣይት ደረጀት ተዐዴኮ።

ሰኣል፡ እብ ሰበት ካልኣይት ሰኣል፡ እብ ሰበት ካልኣይት 
ደረጀት ምህሮከ ህዬ ሚ ትብለነ?ደረጀት ምህሮከ ህዬ ሚ ትብለነ?

በሊስ፡ ክመ እት ለዐለ 
ለሸረሕኩሁ እግልከ ካልኣይት 
ደረጀት ምህሮ እት ዐሪታይ 
ደረስኮ። ዓሪታይ ምን ሀበሮ 
ጸሊም 17 ኪሎ ምትር ራይመት 
ተ። አነ ህዬ የምክን ሰነብት በክት 
ረከብኮ ምን ገብእ ዋልዴንዬ 
እግል እስዴ እንዴ እቤ ቱ፡ እት 
ሾለቢ እት አነ እግል እድረስ 
ለሐሬኮ። 

ሰበቡ ዓኢለትነ ክም ለበዘሐየ 
ዓይላት ወጠነ፡ እት ሐርስ ወርዕዮ 
ለአተንከበት መንበሮ ሰበት ዐለት 
እለ፡ ላዝም እግል እስደዮም 
ዐለ እዬ። ወእት ድራሰቼመ 
በሀለት ካልኣይት ደረጀት ምነ 
ለዐልኩሁ ወሰኮ ወነቲጀት ሰኔት 
እት እረክብ መድረሰት ዋርሳይ 
ይከኣሎ -ሳወ ግስኮ።

እት መድረሰት ዋርሳይ 
ይከኣሎ በህለት ዲብ 25ይት 
ደውረት ክድመት ወጠን ህዬ 
ዝያድ ጅህድ እት እወዴ፡ ናይ 
ዲግሪ ንቅጠት ረከብኮ ወእት 
መዐሀድ ዕሉም ወተክኔሎጂ 
ኤረትርየ ማይ ነፍሒ ክልየት 
ዕሉም ቅስም ርያደት አቴኮ። 
እትለ እግል ኢበለ ለሐዜ ሚ 
ምስተቅበል እግል ለሀሌ እግልከ 
ትተብኔ ወአየ ኩልየት እግል 
ትእቴ ተሐዜ እግል ተኣምር 
ወእግለ ለገብእ ጅህድ እግል ቲዴ 
እግለ ብከ። እት ክም እለ ሓለት 
ቀደሜከ ጃምዐት ለአትመመ 
አው አዜ እት ኩልየት ለህለ 
ነፈር እንዴ ሐዜከ፡ ሚ መዳለይ 
ወከአፎ አግቡይ ሕፍዝ እግል 
ትትነፈዕ ክም ብከ ፈተሾት እት 
ዐውቴ ናይ ኦሮ ደረሳይ ዐቢ ዶር 
ክም ቡ እግል አክድ እፈቴ።

ሰኣል፡ እባከ እግለ ሐዳይስ ሰኣል፡ እባከ እግለ ሐዳይስ 
ኩልየት ለለአቱ ሸባብ ሚ ምክር ኩልየት ለለአቱ ሸባብ ሚ ምክር 
ወሀብካሆም? ወሀብካሆም? 

በሊስ፡ እት ፍንጌ ካልኣይት 
ደረጀት ምህሮ ወኩልያት ምን 
ገብእ ወጃምዓት፡ ፈርግ ሀለ 
ወእግል ወእሉ ኣመርከ ምን ገብእ 
እት ዐውቴ ደረሰ ዐባይ ተረት 
ቡ። እግል ሚ፡ እት ካልኣይት 
ደረጀት ምህሮ ጽበጥ ድራሰት 
ሑድ ቱ። መደርስ ሰዳይት 
ብዝሕት ለሀይበከ። እት ኩልያት 
ላኪን ለጽበጥ ናይለ ድራሰት 
ብዞሕ ቱ። መደርሲንመ ክም ስነት 

ሰብ ለበጽሐ ወአግቡይ ሕፍዝ 
ለልአምር ደረሳይ እንዴ ሐስበው 
ሰበት ልርኡከ፡ ክሉ ለካድም 
እትከ ልተንከብ። ወቅትመ እት 
ኩልያት ብዞሕ ወቅት እግል 
ትሕፈዝ ለአትሐዜከ። 

እግል እሎም ነኣይሽ ደረሰ 
ለእብለ ህዬ፡ ክሎም ምስልከ 
ለህለው ደረሰ ፈዳብያም ወእንዴ  
ትጃገረው ለመጽአው ክም ቶም 
እንዴ ኣመርከ፡ ምስል ምራድከ 
ለገይስ መጃል እንዴ ሐሬከ፡ እብ 
ክለ ቅድረትከ እግል ትክደም 
እቱ ወጅብ። ብዕድመ ምን 
ሰልፍከ ናይ ክል ምዕል ድሩስ 
እንዴ ኢልትአከብ ዲብከ እት 
ሕፍዝ እግል ትትፈረር ብከ።

ሰኣል፡ ምን ኩልያት እንዴ ሰኣል፡ ምን ኩልያት እንዴ 
ትከረጀው እት ሽቅል እግለ ትከረጀው እት ሽቅል እግለ 
ልትፈረሮ ሸባብ ህዬ?ልትፈረሮ ሸባብ ህዬ?

በሊስ፡ ለበሊስ እት ኤታን 
ወበርናምጆም ቱ ለልትንከብ። 
ስታቶም ረዪም ወዐባይ 
ለልርኤ እግል ልግበእ ቡ። እበ 
ትትቀደሮም ሸዐቦም ምኖም 
ብዞሕ ክም ልትጸበር፡ ለራፍዓመ 
ህለው መስኡልየት መናበረት 
ሸዐቦም እግል ቀየሮት ክም ተ 
እንዴ ኣመረው፡ ዋጅቦም እግል 
ለአግዱ ቦም እብል። ናይ ኣክር 
ሀደፍ ድራሰት ህዬ እግለ ደረስካሁ 
እት መስለሐት ገቢል አውዐሎት 
ወደሚርከ ረይሖት ቱ። ብዕድ 
ሕነ እምበል ግርሽ ወተዕሪፈት 
እግል ንድረስ፡ እብ ዓፍየት እት 
ሕር እርትርየ እግል ንድረስ ምን 
አጅል ወጠነ ለአስተሽሀደው 
ሹሀደእ እንዴ ትዘከርነ፡ እት ክል 
ለትፈረርነ እቱ ወቀይ፡ አማነት 
ሹሀዳነ እግል ነአትምም ወምራድ 
ሸዐብነ እግል ኒዴ ብነ። እት ክል 
ምዕራፍ ናይ ሐያትነ ጌማም 
እግል ንውዴ ለአስትህለነ።

ሰኣል፡ ከእት ሽቅልከ እግል ሰኣል፡ ከእት ሽቅልከ እግል 
ንትዐዴ፡ ስያሰት ሚ ተ? ንትዐዴ፡ ስያሰት ሚ ተ? 
ወአሀምየተ ህዬ?ወአሀምየተ ህዬ?

በሊስ፡ ስያሰት ዎሮ ፍሮዕ ምን 
መሕበራይ ዕሉም እት ገብእ፡ 
አሳስ ውሕደት፡ ነቢር ምስል፡ 
ተንዚም ወምን አጅል ብዝሓም 
ነፍስከ ፍዘ ለትወዴ እበ ወሲለት 
ተ እብል። ክል ነፈር ህዬ፡ ፋዜዕ 
ወስያሰት ወጠኑ፡ መንጠቀቱ፡ 
ወእድንየ እግል ለኣምር ቡ። 
ሀደፍ ሀለዮትከ እግል ርሕከ፡ 
ዓይለትከ፡ ሸዐብከ ወወጠንከ 
እንዴ ኣመርከ፡ መዋቅፍ ራቴዕ 
እግል ለሀሌ እከ ህዬ እት ስያሰት 
መትሐሳር ለአትሐዜ።

ሰኣል፡ ዕላቀት ተእሪክ ኣል፡ ዕላቀት ተእሪክ 
ወስያሰት እብ ከአፎ ትትሸረሕ?ወስያሰት እብ ከአፎ ትትሸረሕ?

በሊስ፡ ቤት እት በኔ ለምህም 
አሳስ ትሩድ ወለህተ ትትሸቄ 
እቡ ጦብ ቱ። ታሪክ ህዬ እብ 
አፍካር፡ ዐቅል ወለባበት ለትበነ 
ብነ አው ቤት ስያሰት ቱ።

ሰኣል፡ ከእስታዝ፡ አብ ሰኣል፡ ከእስታዝ፡ አብ 
አሀምየት ኣመሮት ተእሪክ አሀምየት ኣመሮት ተእሪክ 
ሚ ትብለነ? ወክሱሰን ተእሪክ ሚ ትብለነ? ወክሱሰን ተእሪክ 

ኤረትርየ?ኤረትርየ?
በሊስ፡ ታሪክ ኤረትርየ 

ሐያትነ፡ ሻረት ሀለዮትነ፡ እብ ደም 
ወዓጭሞታት ሹሀዳነ ለትነደቀ፡ 
ምን ለከብደው ንዳላት እድንየ 
ወለሬመ ምን አጅል ሕርየት 
እት ቃረት አፍሪቃ ቱ። ብዞሕ ቱ 
ብርቡር ኢሀለ። እግል ንሕፈዙ፡ 
ንኣምሩ፡ ንትሐበን ወንሽነን እቡ 
ለአስትህል። ታሪክ ክም ዕሉም 
ውሕደት፡ ተንዚም ወብዕድ 
እግል መክሰብ ናይ ሕበር ለሸቄ 
እንዴ እቤ ወሸረሕኩሁ። ተእሪክ 
ኤረትርየ እት እድንየ ፍንቱይ 
ወለልአትዐጅብ ቱ።

 ሰኣል፡ መስለሐት ዕሉም ሰኣል፡ መስለሐት ዕሉም 
ስያሰት እግል ሸባብ ሚ ተ?ስያሰት እግል ሸባብ ሚ ተ?

በሊስ፡ ስያሰት ኣመሮት በደል 
ትጸበር፡ ተረትከ እግል ተአግዴ፡ 
ፋዜዕ ወፋህም እግል ትግበእ 
ሰድዩ። ዶርከ እት ገቢል ሚ 
ክም ቱ እት ኣመሮትመ ተረተ 
ውቅል ተ።

ሰኣል፡ ሸባብ ኤረትርየ ምን ሰኣል፡ ሸባብ ኤረትርየ ምን 
ተእሪክነ ሚ እግል ልድረሶ ተእሪክነ ሚ እግል ልድረሶ 
ወጅቦም ትብል?ወጅቦም ትብል?

በሊስ፡ ኤረትርዪን ሻባብ 
ምን ተእሪክ ቅዱም ምን ገብእ 
ወተእሪክ ንዳል ወአድመኖት 
ስያደት እግል ልድሮሱ ለቀድሮ፡ 
ክም አማነት፡ ምስንዮት፡ 
መትሰባል ምን አጅል ወጠን 
ወሸዐብ፡ አነ እግል ሕለፍ እንተ 
ጽነሕ፡ ፈተ ሕድ፡ አሀምየት 
ውሕደት ወወጠን ቀደም ክሉ 
ውድየት እግል ልድረሶ ቀድሮ።

ሰኣል፡ ገሌ ምነ ለልዐጅቡከ ሰኣል፡ ገሌ ምነ ለልዐጅቡከ 
ወለአትፈክሩከ አፍካር እት ንዳል ወለአትፈክሩከ አፍካር እት ንዳል 
ኤረትርየ ምን ሸሬሕ እግልነ ሰኒ ኤረትርየ ምን ሸሬሕ እግልነ ሰኒ 
ዐለ?ዐለ?

በሊስ፡ አነ እግል አስተሽህድ 
እንተ ጽነሕ፡ እሊ እት ሕድ 
ለህሌት እግልከ ረቅበት፡ ሕሽመት 
ወፈተ ለለአርኤ ወግራሁ አማነቱ 
ክም ተአተምም ኣምንከ ክም ሀለ 
ለልአርኤ፡ እት አምጸኦት ሕርየትነ 
ተረት ዐባይ ለአግደ፡ ፍክር ሌጠ 

እንዴ ኢገብእ፡ ክም ፈልሰፈትመ 
እግል ንርአዩ እንቀድር። 

ብዕድመ፡ ክም ክሉ ሐቆ 
ደውለት ለልብል ፍክር ቱ። 
እሊ ህዬ ሸበቼ ኢትብል፡ ዕያልዬ 
ኢትብል ወብዕድ። ምን አጅል 
ወጠን ክሉ ትደፌዕ። ምን 
እብረት አስክ መድፌዕ ክሉ 
ሐቴ ቱ ለልብል ፍክር፡ እግል 
ክሉ መምተለካት ሰውረት 
እብ መትሓፋዝ እግል ትጽበጥ 
ለወዴቱ። ስቅራትናመ ቀላል 
ኢኮን፡ “ዐውቴ እግል ገቢል”፡ 
ዐውቴ እብ አማን ዐውቴ እግል 
ትምሰል ወለዘት ትርከብ ገአት 
ምን ገብእ፡ ናይ ክሉ ገቢል ዶል 
ትገብእ ሌጠ ክም ተ ለትሸሬሕ፡ 
ወክሉ ለገብእ ካድም ምን አጅል 
ዐውቴ አንፋር እንዴ ኢገብእ፡ 
ምን አጅል ሸዐብ ወደውለት 
እግል ልግበእ ክም ቡ ለትሸሬሕ 
ተ።

ሰኣል፡ እት ኣክር፡ እግል ሸባብ ሰኣል፡ እት ኣክር፡ እግል ሸባብ 
እግል ቲበለ ለትሐዜ ምን ተሀሌ?እግል ቲበለ ለትሐዜ ምን ተሀሌ?

በሊስ፡ ሸባብ ኤረትርየ ዋጅቦም 
አግደው ወለአገዱ ህለው። 
አዜመ ገጽ ቀደም ነአሴርር። 
ሕድ ንስዴ፡ መሳሬዕነ ኢንብተክ፡ 
ወጠንየትነ ነአተርድ፡ እብ ክለ 
ቅድረትነ ምን አጅል ወጠነ 
ኤረትርየ ንክደም፡ ኢንትሐለል፡ 
ርእየትነ ፋይሐት ትግበእ ወእትለ 
ግስናሀ ሽብር አማነት ሹሀዳነ 
ኢንትረሰዕ እብሎም።

 ስስ አሳስ ዐውቴ ላተን ንቃጥ
1. አዜ ልግበእ መክሉ ወቅት ምን ለዐለ ለትሸቅዩ ወለትደፍዑ 

ሽቄ። ምስጢር ሐያት ምንለዐለ አዳም ለልትጸበረከ ሽቅየት ቱ። እት 
ሽቅል ዕጹም ግበእ ወአካንከ ለደብእ ነፈር ክም ይህለ እመን። 

2. ማልከ ወአዳምከ ዐልብ። አክልአይ ምህም እንተ ወአግደ 
ሽቅል እግል ሽቅየት ብጉስ ክም ህሌከ ዶል ትዘከር፡ ፈርሐትከ እግል 
ተአቅብል ቱ። ጸሓይከ እግል ትፍገር ቱ፡ ሐቆሁ እተ ናይ አማን 
ሐያትከ እግል ትትበገስ ቱ። 

3. አክላጥከ ሐቆ በዝሐ አውመ እት ሐያትከ ኢመትዐዋት ሐቆ 
ሳደፌከ፡ ብዞሕ እብ ሰበቱ  ኢትሕሰብ። አክላጥነ መደርሲን ሐያትና 
ቶም። ለትፈናተ ሓጃት እግል ንውዴ ለተአሸክተከ ቅድረት፡ ምነ 
አስክ መባጽሕከ ለትሸቄ እበ ገበይ እግል ትትፈንቴ ኢትቀድር።  

4. ክል ወቅት ፍሬ ተዐበትከ ላቱ ዐውቴ ምስል ሐውከ ወሐዋትከ 
ወዋልዴንከ ለዘቱ አዳውር። እግል አዳምከ ፍቴ። እት ክል ሓጃት 
ምን ኢትትዐወትመ ለትፈትየ ዓይለት ሐቆ ብከ ዕዉት እንተ።

5. አፍዓልከ (ሽቅልከ) ወኪልካ ቱ። እግል ተጠውርከ ሐር ለበልሶ 
አሽየእ ክም ሐሰት ወቅብብ ምኖም ተሓፈዝ። ነፍስነ ምኒነ ወለዐል 
እግል ልቅሸሸ ለቀድር አለቡ።

 6. ክል-ምዕል ናይከ ህያብ ተ። ሐያት ክል-ዶል ራትዐት እግል 
ትግበእ ሰበት ኢትቀድር፡ እግል ፍክርያትከ ወበራምጅከ ለለዐናቅፎ 
ሓጃት በክት ኢተሀቦም ዲብከ።



ተበሰምተበሰም
ዎሮት ነፈር እግለ መለሀዩ እት ልትሰአል፡- ስመዕ መለሀይ፡ ለኬትበት 

እግል ሚቱ ገብእ ለክታብ ገሌ እብ ሃሉ ለኢትከተበ ሰፍሓት ለልሐድጎ 
ዲቡ? ቤለዩ። ለመለሀዩ ህዬ፡ እግለ ቅራአት ለኢለአምሮ እግል ልግበአ 
እንዴ ቤለው ሓድጋመን ሀለው ቤለዩ።

9ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 10 አርቡዕ 08 ማርስ 2023

ዩስፍ እድሪስ አሚር

88ይይ ክፋል ክፋል

- በሪታይ … መንባዬማዲ! 
ከሰላመት እሊ ጀኔታይነ እግል 
እለ እግል ትግበእ አውመ እግል 
ኢትግበእ ለትቀድር ሰእየት ተረግ 
አበልካሁ? 

- “ረደ ዴዲት” እለ እብ 
ሚ ትቢለ ህሌከ? አነ ምነ ዶል 
ለስርጀ ሀርበታተ - ትም እንዴ 
እቤ ኢትገሴኮ - እግልኩም እግል 
ተአድሕን ለትቀድር ገበይ እበ 
ሐስብ ዐልኮ። መንባዬ ህዬ ገሌ 
በሰር አስአሌኒ። ምናተ እንቲ 
ሐራስ ሰበት ህሌኪ ለተዐብ 
ትክሂሉ ሰበት ኢመስሌኒ ዲብኪ 
እፈርህ ህሌኮ። 

ከእት ትትረጀዩ ክልኤ እዴሀ 
እንዴ ሀበቱ እት ትትሐሰቡ ክም 
እለ ቴለቱ፦

- ደሐን እሊ ወልነ ለትስኤ 
ዲበ አዜ እት እንቱ ውደየ። እሊ 
ተዐብዬ ወድዕፍዬ ባልከ ኢተሀቡ። 
አነ ረሕመትለ ዋልዳይት ምን 
ሕያያም ወለዐል ሒለት ወደቅብ 
እግል ተሀበኒ ቱ።

ለካህን ሰኒ ማጽጽ እት እንቱ 
ክም እለ ቤለ፦

- ረደ ዴዲት፡ እግል ተኣምሪ፡ 
አነ ዐረብየት አዳሌኮ ወምን 
ሰዐር መለእኮሀ። ወዲብለ ቀበቱ 
ምስል ጀናኪ ለተአከሪ ዲበ አካን 
እዱሉይ እኪ ህሌኮ። ወገነዲት 
ናይ ዕጨይ እንዴ አምጸእኮ 
ለቀበቱ ፈርፈርኮሀ። ከእብ 
ምለዐል እተ ረአስኩም ከወንኮሁ 
ምን ገብእ ክም ኢትትረአው 
እግል ልውዴኩም ቱ። ለእምን 
መስንየትኪ “ካታ” እንዴ ነስአተኪ 
ዲብ አቡኪ ሑ አቡኪ አስክ ድጌ 
“ሰንከ” እግል ትንሰአኩም ቱ። 

-“ካታ” ኖሳመ ሐራስ ህሌት። 
ዮም አስቡሕ ምድር ሕጻን 
ወልደት። እግል “ዛያ” ለከዳሚት 
ንቀም።

ለእናስ ሰኒ ተዐጀበ ወክም እለ 
ቤለ፦

- “ካታ” ወልደት? ከደሐንቱ 
“ዛያ” ማ እብ እክላሰ ትግበእ 
መአማነተ ምን “ካታ” ኢተሐምቅ 
ህታመ። 

- ወእንተ ህዬ? መን ኣመረ 
ለተየልል ረቢ ለአምሩ። ምስጢርለ 
ወልነ ፈርዑን እንዴ በጽሐ ከጅኑዱ 
ነድአ እትከ ምን ገብእ፡ ለጀነ ወለ 
እሙ እቦም ምን ልትሰአሉከ ሚ 
እግል ቲበሎም ቱ?

ለካህን ሙሽክለት ምን ተሐስል 
እግል ርሑ ሕሳብመ ዋዲ ይዐለ። 
ምናተ ሀሙ ክሉ ዲብለ ገበይ 
ለእሲቱ እበ ወልደ ለአድሕን 
እበ ሌጠ ዋድሁ ሰበት ዐለ፡ እሊ 
ጋር እሊ ዲብ ሕሳብመ ይኣተዩ፣ 
ከእብሊ ሰበብ ቱ እግል እሲቱ እብ 
ሐሰት ክምእለ ቤለየ፦

- ደሐንቱ፡ “ረደ ዴዲት” እሊ 
ጋር እሊ ብዞሕ ኢትትሻቀሊ እቡ 
“ሰርጀ” ምነ ጅኑድዬ ትፈግር 
ኢመስለኒ። እግልኪ እብ ሕብዔ 
አሰኬ እቡ ለህሌኮ ሰበብ ምን 
ኣመረ ምን አመተ ኢተአመረት 
ሕሳብ እግል እውዴ ምን 

ዎሮትከ ዐመሉ ፈግር እቱዎሮትከ ዐመሉ ፈግር እቱ
እናስ ሰኒ ሓግል ዐለ። እሲቱ ዝብደት ትወዴ እሉ ወእለ ዝብደት እንዴ 

ነስአ ሱግ ልትከሬ እበ ወእት ዎሮት በዐል ድካን ለአዘብየ ነብረ። ለእሲቱ 
እግለ ዝብደት ክመ እተ ሀይአትለ ኩረት ክቦበት  ትወድየ ዐለት ወሜዛነ 
አክል ሐቴ ኪሎ ገብእ ዐለ። ህቱ ዲብለ በዐለ ድካን ለአዘብየ ወእበ ዐውለ 
መሓግዝ ቤቱ ለአረቴዕ ነብረ።

አምዕል ሐቴ በዐለ ድካን ሜዛንለ ዝብደት ሸክ ሰበት ወደ ዲቡ እግለ 
ክቦበትለ ዝበድ ክለን ምን መዝነየን ሐቴሀንተ ከ 900 ግራም ሌጠ 
ትመዘነት። ለበዐል ድካን እተ እናስ ለሓግል ምን ቅያስ ወለዐል ትቀጸበ። 
ለእናስ ለሓግል አምዕል ሓሪት ዶል አቅበለዩ ሰኒ ሓርቅ እት እንቱ እንዴ 
ትከበተዩ፡ “እንተ ቀሻሽ፡ አነ ሐቆ እለ እሊ ዝበድከ ይእዛበዩ ምንከ። 900 
ግራም ክም ኪሎ እንዴ ሐሰብካሀን ተአዘብየን እትዬ ወትቀሸኒ ትነብር 
ዐልከ” ቤለዩ። ለዶል ለሀ ለእናስ ሰኒ ተአሰፈ ወረእሱ አድነነ ወክም እለ 
ቤለዩ፡ “መንባዬ፡ ሕነ ሜዛን አለብነ፡ ምናተ ምንከ ሐቴ ኪሎ ስከር ትዛቤኮ 
ወእለ ዝብደት እግል እምዘን እበ ክም መቀየሲ እትነፈዕ እበ ዐልኮ።”

ሐቴ አካን እምበል ሸክ እግል ነኣምረ ብእትነ፡ ህተ ህዬ “ዐመልነ እተ 
እለ ኪድነ ጸንሐነ።”

ሐዜኮቱ። ወለ ጀሬት ምን ትጀሬ 
ከላፍ ይእወዴ ወተየልልዬመ እት 
ቅሩብ ወቅት እግል አትዐሬኪ ቱ።

ለፈርሀተ ወለ መሻቅለ እግል 
ኢሊዚድ እተ ሰበት ፈርሀ ምነ 
ሕሳባተ እግል ልሸንክየ፡ እብ 
ብጣሩ ገብአ ወእበ ሀዱድ 
ለትመስል ክርንቱ እግል “ዛያ” 
ነቅመ። ለከዳሚት ሻፍገት እት 
እንተ እት ትስዔ መጸት ወእብ 
እሕትራም ረአሰ አድነነት እሉ። 
ክምእለ ቤለየ፦

- እግል እለ መንባይትኪ 
ወለጅኔታየ እግል አዳልዮም 
እግልኪቱ። እንዴ ነሰእክዮም አስክ 
ድጌ “ሰንከ” እግል ተአብጽሕዮም 
ቱ። 

ለከዳሚት እብ እኽላስ ክምእለ 
ትቤ፦

- ከመንባይትዬ ምስል እሊ 
መብሩክ ጀናሀ ፍዳሆም ሌጠ 
ልውዴኒ፣

ለካህን እንዴ ረፍዐየ አስክለ 
መኽዘንለ እክል እግል ልንሰአ 
እግል ትስደዩ ጠልበ ምነ። 
ለከዳሚት እሊ ጠለብ እሊ 
አትዐጀበየ። ምናተ ለእለ ትበሀለት 
ወዴት። ለእናስ ለእሲቱ ዲብለ 
ልሓፍ ለከፊፍ ከረየ። ከለእደዩ 
እበ ሐንለ ስጋደ ወለ መናክበ 
ወደዩ። ዛያመ እበ ፎካሀ ወለ 
መጋባተ ሀረሰተ። ወእተ አፌት 
ፈግረው እበ። ከእበ ስልም አስክለ 
ሖሽ እንዴ ትከረው እበ፡ እተ 
መኽዘን አተው እበ ወእተ ቀበትለ 
ዐረብየት እዱሉየ እለ ለዐለ አካን 
እተ አተክረረወ። ሐቆ እለ ለካህን 
ምን ሐዲስ ለዐል እንዴ ፈግረ 
እበ ጀኔታይ መጸ። ውሊቅ ወዴ 
ወልጣረሕ ዐለ። ተማም እንዴ 
ሰዐመዩ እተ ሕቅፍ እሙ ከረዩ። 
ከምን ሐረስለ ዐረብየት እግል 
መደቲት አቅመተዮም። “ረደ 
ዴዲት” እብ አናቤዕ ጀለም እት 
ተአብል ወሰኒ ሹቅልት እት እንተ 
ክም ረአየ ልቡ እት ልትመጨር 
ምኑ ክምእለ ቤለየ፦

- ጀላብ እሊ ጀኔታይነ ኤማን 
ወሰብር ውደይ ወፈርሀት እግል 
ትትሓበረኪ ገበይ ኢትሄበ፣

ለእሲት እት በኬ ክምእለ 
ትቤ፦

- እንተ አስክ እለ ሳሚሁመ 
ይህሌከ . . 

ተበሰም እት ወዴ ክምእለ 
ቤለ፦

- እብ ስም አቡዬ ለግዋር 
“ኦዞሪስ” ካርር ሀለ ትላከዩ። 
ደደፍ፡ ደደፍ ረዕ፡ ደደፍ ወድ ረዕ 
ቤሉ። አለሁመ ለስሙ መብሩከት 
ውደየ ወሸር እኪት ክልኡ፣ ሐቆ 
እለ ለገነዲት እንዴ አምጸአ እተ 

ምለዐሌሆም ከወነዩ። ወእግል 
“ዛያ” እተ አካንለ ስዋገት እንዴ 
አትገሰየ እግለ ሐስለትለ ክልኦት 
ብዕራይ ለዐረብየት ልስሕቦ እንዴ 
አጽበጠየ ከክም እለ ቤለየ፦ ትበገሲ 
ሕፍዝ ወአማን፣

ለዐረብየት እብ ምልሃሀ ክም 
ትበገሰት ለዕንታቱ አናቤዕ ቅዙር 
ጀራበበ። ለዕንታቱ ምነ አናቤዕ 
ሙሉእ እት እንቱ አስክለ ሖሽ እንዴ 
ሐልፈት ከምረሐርለ ባብ እንዴ 
ዶረት ትትሐበዕ ምኑ ለአተቃብለ 
ዐለ። ዶል ለምን ኬንለ ባብ ዶረት 
ምኑተ እበ ስልም ገጹ ለዐል ክም 
መንደላይ እት ልትናፈር ፈግረ። 
ከዲብለ ቅብላትለ ገበይ ለዐለ ሽባክ 
እንዴ ጌሰ ምን ቅብላት እግለ ልቡ 
ወሀለዮቱ ወቀልቡ ራፍዐት ለዐለት 
ዐረብየት ለአተቃብል ዐለ።

አመተ ኢተአመረት ፈርሀት 
ሸበቱ። እት ወቅት ሻፍግ እሊ እግል 
ልሕሰል ቱኩዩመ ይዐለ። ግድም 
ህቱ ሒለቱ ላተ ወደየ ምናተ 
አዜ ለኢልትወሰፍ ርዕብ ወፍጀዕ 
አተ ዲቡ። ሰፈላለ መትፈናታይ 
ወጀውለ ሳርሖት ወረሕመትለ 
ዋልዳይ ሐቴ ዶል ምክራየን 
ትቀዌት። ምን ክትርመ እብ 
ፈርሀት ወፍጀዕ ነደ ኩሉ ለልቡ 
በደ ምኑ። ከለ ክልኤ እዴሁ ዲብ 
አሕድ እንዴ ጨቅመየን እብ ኩለ 
ሔለቱ ለነሐሩ እት ደናፍእ እበን 
ክምእለ ልብል ዐለ፦ “እንተ ረቢ 
ረዕ፡ እንተ ረቢ ረዕ” ወልብ እንዴ 
ኢከሬ እለ ዘዐት እለ ሌጠ ደጋግም 
ዐለ። ወለ ዕንታቱ ዲብለ ፈጅአተን 
እበ ለፈትለ መዕበድ አሰር አሕድ 
እት ልትበደደ ለመጸአየ ዐረባት 
ጄሽ ፈርዑን ለአቀምት ዐለ። 
ለዐረባት እብ ሸፋግ ወእብ ሰኒ 
ለተአትፈክር ገበይ እግለ ሮሻኑ 
ሓሰረያሁ። ላመ ዐረብየት ለእሲቱ 
ወለ ጀኔታዩ ዐለው እተ እትለ 
ምግብለ ሕሳር ዐለት።

እንተ ናይ ሰመ ረቢ። ጅኑድ 
ፈርዑን ምነ እግል ልትሐሰብ 
ለቀድር ወለዐል ሻፍጋም እት 
እንቶም መጸአው። ወእሊ 
ለለአስእሉ ሐብሬ ሀለ ምን ገብእ 
“ሰርጀ” እበ እሉ ወዴት ሀረቦ 
ምንለ ጅኑድ እንዴ ፈግረት ክም 
ተዐወተት ወሀደፈ ክም በጽሐት 
ለለአርኤ ጋር ቱ። እለ ምን 
ኢትገብእ ክምእለ ለኣይክ ሞት 
እብ ክምሰል እለ ለትመስል ሸፋገት 
ክማም ወኢገብአው እትነ።

ጅኑድ ፈርዑን እበ ደቅቦም 
አፍሩሶም እት ለሐማሕም 
ወዐጀላትለ ዐረባቶም ሐጨልጨል 
እት ልብል ወለ ጽዋሮም ዲብለ 
እንጭሮርሓይለ ጸሓይ መስመስ 
እት ልብል ማጽኣም ህለው። 

ሚ እት ለሐዙ ገብእ መጸአው? 
እሊ ጀኔታይ ለበሪእ ወምን ልቡ 
ለፈትዩ ወእት ኣክር ዕምሩ ረቢ 
እንዴ ሀበዩቱ ምን በቲክ ሰእየት 
ለአንገፈዩ እሉ እግል ልቅተሎ 
ማጽኣም ህለው ገብእ። 

ለካህን አስክ እለ እበ ክልኤ 
እዴሁ ለዲብ አሕድ ጭቁማት 
ዐለየ ለነሐሩ ደናፍእ ወክመ እተ 
ሀበል ረአሱ ኬን ወእንሰር እት 
ነዋንዩ ወክም እሲት ወልደ ማይት 
ከትላቅስ ክምእለ ልብል ዐለ፦

- “እንተ ረቢ፡ ጀማዐት ሐቴ 
እግለ ዐረብየት ልትከሎበ ህለው። 
ኦሮት ምኖም ዲብ “ዳየ” አስእለት 
ወጅህ ሀለ። እብ ሚ ገብእ ልትሰአለ 
ለሀሌ! ወሚ ገብእ እግል ትብለስ 
እቱ ቱ? ወእሊ መርመረ እሊ 
ህዬ ለነቲጀቱ ሚ እግል ትግበእቱ 
ገብእ? ሐያት እሲትዬ ወወልዬ 
ዲብ ጭቅመት ሐቴ ዘዐት ምን 
“ዛያ” ለትፈግር ሌጠ ህሌት። 
መውላዬ! እንተ መዕቡድ ረዕ! 
ኤማን ክሬ ዲበ ወልበ አስብት 
ወዲብ አፉሀ ዘዐት ሞት እንዴ 
ኢትገብእ፡ ዘዐት ሐዮት ክሬ እለ። 
ወእሊ ለእቡ በሸርከ ቀዳእከ እት 
አማን እግል ልትበደል እሊ ፍቱይ 
ጀኔታይከ ኖስከ አድሕኑ ቃድር 
እንተ መውላዬ ቃድር እንተ።

ምን ክትርለ ፈርሀት ወለፍጀዕ 
ቅሩብ መዕየት በጽሐ። ለወቄታይ 
ለጅንዲ እግል “ዳየ” እንዴ 
ትሰአለ አስክለ ሽባክ ደብእ እተ 
አምዕሎታት እት እንተን ለሐልፈ 
ለሀለየ መስለየ እቱ። ኦሮት ምኖም 
ሸክ እንዴ ወደ እግለ ገነዲት ምን 
ለሃርሱ ሚ ገብእ እግል ትጅሬቱ። 
አውመ ህዬ ለጀነ ምን በኬ። 
ያለጢፍ ኖስከ አልጥፍ ዲብነ።

- ትም ውዴ ወልዬ፡ አለሁ’መ 
እሙ ለጥበ እተ አፉሁ እግል 
ትክሬ እሉ እልሃም ሀበ፡ ትም ውዴ 
ወልዬ፡ ሐቴ ክሬነት ምን አፉከ 
ለትፈግር ካቲመት ሐያትከ ክም 
ተ ኢትቅዌ፡ መውላዬ ለልብዬ 
ልትፈራተት ሀለ ወርሕዬ አስክ 
ሰመ ተዐልጅ ህሌት!

አመተ ኢተአመረት ለካህን 
ምነ ሀላፍቴ ትም ቤለ። ወለ 
ዕንታቱ አፋዘዘ ወእብ ክርን 
ውቅል ክምእለ ቤለ፦

- ሐምዴ እግል ረዕ ትግበእ፡ 
ህቶም ገጾም ቀደም ለአሴሮ 
ህለው ወለ ዐረብየት እብ ሰላመተ 
ገጸ ኬን ረትዐት፡ እብ ስም ረዕ 
ትትበገስ ወእብ ስም ረዕ መስከበ 
ትብጸሕ፡ ሐምዴ እግልከ ትወጅብ 
እንተ ረሒም ረቢ፡ እት ልብል እበ 
ደሐንለ ው’ላዱ ሐምዴሁ እግል 
ረቢሁ አብጸሐ።

ተመህ ቀደርተመህ ቀደር
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ምን ገጽ 7 ለአተላለምን ገጽ 7 ለአተላለ መቃብለት ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ እት ቅደይ ቀበት ዐድ
ሰኣል፡ ምስሉ ለልጻበጥ ምስል ሰኣል፡ ምስሉ ለልጻበጥ ምስል 

በራምጅ ዐማር መጃላት ርዝቅ በራምጅ ዐማር መጃላት ርዝቅ 
መዓድን ለከስስ ምስል ብዕድ መዓድን ለከስስ ምስል ብዕድ 
እቅትሳድ እንዴ ተሓበረ፡ ዲብ እቅትሳድ እንዴ ተሓበረ፡ ዲብ 
ዐቦት እቅትሳድ ወጠን ለለሀሌ እሉ ዐቦት እቅትሳድ ወጠን ለለሀሌ እሉ 
ዶር እሙርቱ። ዲብ እሊ መጃል ዶር እሙርቱ። ዲብ እሊ መጃል 
እሊ ገብእ ለጸንሐ ወራታት ህለ፡ እሊ ገብእ ለጸንሐ ወራታት ህለ፡ 
እሊ ለህለ እግልነ ክዙን ርዝቅ እሊ ለህለ እግልነ ክዙን ርዝቅ 
እብ ተአስትህል እግል መትነፈዕ፡ እብ ተአስትህል እግል መትነፈዕ፡ 
ለትጸበጠ በራምጅ ሚ ህለ?ለትጸበጠ በራምጅ ሚ ህለ?

 በሊስበሊስ፡ እሊ ምህዞ ሐዲስ ለቡ 
ጋር ኢኮን። ዲብ እለ ደውለት ለህለ 
መዓድን እብ ቅያስ ናይለ ጂኦግራፍ፡ 
ዶል ትርእዩ ሰኒ ፋዬሕቱ። እሊ ህዬ 
ሐዲስ አዜ ለመጽአ እንዴ ኢገብእ፡ 
ምን ቅዱም ዘበን እስትዕማር ለመጽአ 
ቅደይ ብዞሕ ህለ። እሊ አዜ ነሀድግ 
እቡ ለህሌነ ናይ ቢሸ ወናይ ዘረ 
ተዕዲን እንዴ ትቤ እግል ትትሃጌ 
ምስለ ክእሉል ጽበጥ ሜዛን ቡ። 
ዲብ እሊ መጃል እሊ ሚ ሰርገልነ? 
እብ አማን ተዕዲን መከለስ ቡ፧ ናይ 
መዓድን አሀምየት ዲብ እቅትሳድ 
ዐቦት ሒለት ሰበት ቡ፡ እሊ ርዝቅ 
ዐቢ ቱ። እሊ ርዝቅ እሊ እብ ዋጅብ 
እግል ትትነፈዕ እቡ ዲብ ወክዱ 
እግል ትትነፈዕ እቡ ብከ። ዲበ ብዕድ 
መጃላት አው ናይ ስናዐት ወራታት 
ደማን አው ዶር ዐቢ ሰበት ቡ፡ ዲብ 
እለ ዐድ ለህለ ክዙን ርዝቅ መዓድን 
እብ ዋጅብ እንዴ ትጌመመ ለምን 
ቅሩብ እግል ልትዐደን ለቡ ሻፍገት 
ክድመት እግል ለሀብ ቡ።

ዲበ ሐልፈ ለገብአ ወራታት 
ተዕዲን ስርጉል ዐለ እንዴ ትቤ እግል 
ትትሃጌ እቡ ለልትቀደር ኢኮን። 
ሰርገል ለእምብሉ ህለ ምንገብእ፡ ምነ 
ሐልፈ ተጃርብ ብዞሕ ሰበት ከሰብና 
ሌጣ ቱ። እሊ ህዬ፡ ንየት ሌጠ እንዴ 
ኢትገብእ ሚ ወእብ ከአፎ እግል 
ንትነፈዕ እቡ ክምሰል እንቀድር፡ ናይ 
ወቅቱ ወናይ ዲመ ተሐዲ እቅትሳድነ፡ 
ሚ ወሚ እግል ልስዴነ ቀድር እንዴ 
ትቤ እግል ትትሃጌ ትቀድር። አዜ 
ደሀብ እንዴ እምቤ ተሃጌነ ምንገብእ፡ 

ደሀብ ብዞሕ አሽየ ከምክም፡ እትለ 
መስፈ አው መጫረዪ አለብነ። ምን 
እሊ 80 ምእታይት እንዴ አጻሬነ 
አስጅ ካርጅ ነአሰድር። እሊ ዲብ 
ካርጅ ልሰፌ ወዲብ ካርጅ ልትከሬ። 
አስክ እለ ምን ቢሸ እንዴ ተሐንፈለ 
ለፈግረ ደሀብ ሚ ፋእደት ወዴነ 
ወዲብ ሚ መዓል ወዐለ? ክዙን ርዝቅ 
ናይለ ደውለት ናይ ሰላዲ ልግበእ 
ወብዕድ ሚ ዶር ተልሀ? ዲብ ደማን 
እቅትሳድ ህዬ ሚ ተቅዪር አምጸአ፡ 
ወለ ሐቴ። ደለ እበ መጽአ የምክን 
አስተህለክናሁ እግል ኒበል እንቀድር፡ 
ላኪን እግል ትሉሊት ዐቦት ናይለ 
ስናዐት አው እቅትሳድ ምህም ዶር 
አግደ እንዴ ትቤ እግል ትትሃጌ እቡ 
ኢትቀድር። እሊ ልትበሀል ዲብ ህለ 
አሰልፍ ደሀብ ትከለሰ ወግራሁ ነሓስ 
በሀለት ኮፐር መጽአ። 

እትሊ ገሌ እንዴ ሸፈግነ ለነስአናሁ 
ቀራራት፡ አዜ እንዴ አቅበልነ እንርዩ 
ዲብ ህሌነ ለልአትዕሰነ፡ ለህለ ሑድ 
ኢኮን። እግልሚ እሊ ኮፐር ለደንከ 
መካይን እግል እለ ክለ ገበይ ምን ቢሸ 
አስክ ሚነት ባጽዕ ለገብእ መካሲር 
ጎመ፡ ብትሮል ወብዕድ ለሃልከ ለህለየ 
እግልሚ ቱ? ዲብ ደንጎበ መዋድ 
ነሓስ ሌጠ ትነድእ ህሌከ በህለትቱ። 
እሊ መዋድ እሊ እንሰር እግል 
ትሰንዑ አው ትሰፍዩ ኢልትቀደር ምን 
ገብኣቱ ወለ ብዕድ? እሊ እንሰር ምን 
ልሰነዕ ዝያደት ፋእደት አው ፈገሪት 
ወአምጸአ ዐለ። እንሰር እንዴ አስፌከ 
ዲብ ዕዳጋታት ዐለም እግል ተአዝቤ 
ወትቀደረ ዐለ። በርከት ናይ እሊ ሚ 
ቱ እምቤ ምንገብእ፡ እለን ደንካሁ 
ለህለየ ዲብ ጎማሀን ወፔትሮለን 
ልውዕል ህለ። እሊ እብ መካይን 
ለገብእ ከሳር ምኑ ምን ንትነጄ እብ 
ዐውል እሊ ዎሮ እንሰር ለልሰነዕ እቡ 
መስነዕ ወትወተደ ዐለ። ሕኔት አክል 
እለን መካይን ምሴ ወፈጅር አግቡይነ 
ዲብ ደምረ ገይሰ፡ እግልሚ አግቡይ 
ብዕድ ይእንታይን? ናይ ቢሸ ትከለሰ 
ግራሁ ናይ ዘረ መጽአ አዜመ ናይ 

አስመረ ህለ ልትበሀል።
ሰበት እሊ፡ ለሐልፈ ተጃርብ 

ዝያደት ክምሰል እንለብብ ምኑ 
ጋብእ ህለ ዲኢኮን፡ ብዞሕ ረብሐነ 
አው ትነፈዐነ ምኑ እግል ኒበል 
ይእንቀድር። አዜ ምን እሊ ዳርሳሙ 
ለህሌነ ሚ እግል ኒዴ እንቀድር? 
ዲብ እለ ደውለት ለህለ ክዙን ርዝቅ 
መዓድን እሊ ወእሊቱ እንዴ ትቤ 
እግል ትትሃጌ እቡ ኢትቀድር። 
አዜመ ፖታሽ መጽእ ህለ፡ ፖታሽ 
እግል ስሰ፡ ሰማንየ አው ምእት ሰነት 
እግል ልትዐደን ቀድር ወብዕድ ዲብ 
ልትበሀል የም አለቡ ሀገጊት ህለ። 
እሊ ርዝቅ እሊ እብ ከአፎ እግል 
ንጠውሩ እንቀድር? ምን ኩሉሊ 
እግል ነአስድሩ ገብአነ ምንገብእ፡ 
እብ ከአፎቱ ለነአሰድሩ አው አስክ 
ካርጅ እብ ከአፎ እነድኡ? አክል 
እሊ አግማም ለገይስ አርዛቅ እት 
ዐደኖቱ እግል ንጠውሩ ብነ። 
ጠወሮት እምብል ዲብ ህሌነ፡ እግሉ 
ለተአትሐዜ ብንየት ትሕትየት እግል 
ተሀሌ በ። ሚነት ወብዕድ እግል 
ትብኔ እሉ ትቀድር፡ እግል መጎረቲ 
ናይለ መዋድ ለትገብእ ገበይ እግል 
ተሀሌ በ። ስከት ባቡርመ ለሔሰ ዶር 
እግል ተአግዴ ወቀድረት። ብዕድ 
ኣላትመ እግል ለሀሌ ወቀድረ። እሊ 
ፈግር ለህለ ፖታሽ ሐቆመ አስክ 
ካርጅ እግል ልትሰደር ገብአ፡ ወዲብ 
ዐዳጋታት ዐለም እግል ልውረድ 
ገብአ ምንገብእ፡ እንሰር እግል ልሸቄ 
ህለ እግሉ። ናይ ስናዐት መአሰሳት 
እግል ለሀሌ ቡ። እሊ ህዬ፡ ዲበ ባካት 
ናይ ከህረበት አው ጣቀት ሒለት 
እግል ተሀሌ በ። ናይ ምህነት ወነሐር 
ወራታት ለሰርግሎመ እግል ለሀሉ 
ቦም። አክል እሊ መዳሊት እንዴ 
ኢትወዴ ክምሰል እሊ ናይ ቢሸ እብ 
መካይን ዲብ ትጽዕን እግል ልትጎረት 
ወአስክ ካርጅ እግል ነአስድር 
እንቀድር፡ ላኪን ምኑ መንፈዐት 
እንረክብ እንዴ ትቤ እግል ትትሃጌ 
ኢትቀድር። ምነ ሐልፈ ተጃርብ 

ክምሰለ ዳርሳሙ ለህሌነ ክምሰልሁ 
ጌገ እግል ልደገም አለቡ።

ሰበት እሊ፡ እሊ ናይ ፖታሽ በክት 
እግል ንትነፈዕ እቡ ቀደርነ ምንገብእ፡ 
እበትወቀለ ቴክኖሎጂ እንዴ ሰነዐነ 
አስክ ናይ ዐለም ዐዳጋታት እግል 
ንንድኡ ይእንቀድር ገብአነ ምንገብእ፡ 
ኣላት ስናዐት እንዴ ኢነአዳሌ 
ነአሰብዴ ለልብል ህለ፡ እሊ ላኪን 
ክቡት ኢኮን። እምበል እሊመ ብዕድ 
ርዝቅ ህለ፡ እግል መሰል እስምንቲ 
እግልሚ ምን ካርጅ ነአወርድ? ዐድነ 
እብ ስምንቲ ርዝቅት ሰበት ገብአት 
ዲብ እለ ዐድ ለህለ መዋድ ስምንቲ 
ቀሊል ኢኮን። ናይ ገደም መስነዕ 
ስምንቲ ሌጠ እንዴ ትቤ እግል 
ትትሃጌ ኢትቀድር። መስነዕ ገደም 
18 አው 20 ሚልዮን ቶን ምኑ 
ኢለሐልፍ ገብእ፡ ዲብ ጢዖ ለህሌት 
ከዚነት እስምንቲ ዝያድ 100ሚልዮን 
ቶን ገብእ። ዲቡ መስነዕ እንዴ 
ተከልከ እግል ቀበት ዐድ ሌጠ 
እንዴ ኢገብእ አስክ ተስዲር እግል 
ተአቅምት ትቀድር።

ብዕድ አዳም ብዞሕ ልብ ለኢከሬ 
እግሉ አርዛቅ ህለ፡ እሊ እመንቱ፡ 
አጀነደ እንዴ ጊስከ ዲቡ ለህለ 
ማርሞ ቅያስ አለቡ። እሊ ርዝቅ 
እመን እግል ኖሱ ምስል ደሀብ 
ወወርቅ ኢልትዓደል እንዴ ትቤ 
እግል ትትሃጌ ኢትቀድር። እሊ 
እግል ኖሱ ርዝቅ ዐቢቱ። ፔትሮል 
ወጋዝመ ህለ። ቀደም እለ አነዳርኮ 
ለትትበሀል ሸሪከት አሜርከ ፍትሽቱ 
ዐለት። ትረከበ ክእነ ወክእነ ትበሀለ። 
እብ ሐጺን ተሃጌነ ምንገብእመ፡ 
ዲብ እለ ዐድ ለህለ ሐጺን ቅያስ 
አለቡ። እሊ ህዬ ዮም ልትበሀል ለህለ 
እንዴ ኢገብእ በዲር ታያን እንዴ 
ገብአ ዲቡ ለትአመራ ቱ። አስመረ 
ወድዋራተ ዝያድ 20 ሚልዮን ቶን 
መዋድ ሐጺን ህለ እቱ። እሊ እበ 
ዲብ ዘበን ጥልያን12 ምትር እንዴ 
ሐፈርከ ለገብአ ጌማም ቱ። ምን 
እሊ ለትበሀለ ቁሪነ ወተሐት ምን 

ልትሐፈር ህዬ አክል አዪ መዓድን 
ወትረከበ እምቤ ምንገብእ አስክ 
200 ሚልዮን ቶን መዋድ ሐጺን 
ህለ እግል ኒበለ እንቀድር። እሊ ዮም 
ንትሃጌ እቡ ለህሌነ ናይ ቢሸ አዜ 
ለመጽኣቱ፡ ቀደሙ ዲብ ድባርወ 
ልግበእ ወብዕድ አካናትመ ሑድ 
መዓድን ኢኮን ለህለ። እለ ደውለት 
አካን እብ አካነ ምን ትትፈተሽ 
ወትታየን ለህለ ርዝቅ መዓድን ሰኒ 
ብዞሕ ቱ እግል ልትበሀል ቀድር። 
እሊ ህዬ ምነ ረክሰ ለልትበሀል እመን 
እንዴ አንበትከ አስክለ ቀለ እለ ዐድ 
እብ መዓድን ርዝቅት ተ። እለ ናይ 
መዓድን ስናዐት ህዬ እግል ዮም ሌጠ 
እንዴ ኢትገብእ፡ እግል ስኒን እግል 
አጅያል ለትገይስ ሰበት ተ፡ ዲብ 
እቅትሳድ ለህለ እግለ ዶር ህዬ እብ 
ቀለቀሎ ሰበት ኢልትረኤ፡ እሊ እግል 
ንጠውሩቱ እንዴ እምቤ ነሐስብ ዲብ 
ህሌነ፡ ስትራተጅየት ሰኔት እንዴ 
አሰስነ እሉ ዲብ ፍዕል ለነውዕል እቡ 
ስታቲባት እንዴ ትኤተነ እሊ ወእሊ 
እንዴ እምቤ አውለውያትነ እግል 
ነሐድድ ብነ።

እሊ ክሉ እግል ልግበእ ህዬ 
ክምስለ አሰልፍ ለእቤለ ናይ ጣቀት 
ወብንየት ትሕትየት መውሰላት 
ወቴክኖለጂ ለከስስ አብካት እግል 
ጠወሮት ምህም ሰበት ቱ፡ ምስል 
እሊ ለትበሀለ ናይ ተዕዲን ልግበእ 
ወብዕድ መጃላት እሊ ክሉ እግል 
ልትመም ህለ እግሉ። ሰበት እሊ አስክ 
እለ ዲብ እለ ዐድ ለህለ መዓድን 
ክምሰለ ልትሐዜ ትንፈዐነ እቡ 
እምቤ ምንገብእ ኢትንፈዐነ እንዴ 
እምቤ እግል ንትሃጌ እንቀድር። ግረ 
እለ ላኪን ሐቴ ዋድሐት ወሳፍየት 
እስትራተጅየት እንዴ ከጠጥነ እሊ 
ለትበሀለ ወራታት ተዕዲን እበ ሔሰት 
ወእበ ጠወረት ገበይ እግል ንትነፈዕ 
እቡ ብነ። ሰበት እሊ አስክ እለ 
ተዕዲን ተጃርብ ረከብነ ምኑ ይእምቤ 
ምንገብእ ከሰብነ ምኑ እግል ኒበል 
ይእንቀድር።

ድግም ረቢ ወቆም 
አዳም

ረቢ እግል አዳም ክም ከልቀዮም 
ቤሎም፡ “እት ምድር ብዝሖ፡ 
ውለዶ ወትለዶ።” ወእብሊ ቆመ 
አዳም ሰኒ በዝሐ። ሐቆሀ እሊ ቆም 
እትሊ ምድር እግል ረቢ ዐሰው 
በሀለት ህቱ ለኢረድዩ አፍዓል ዲቡ 
ትከሰአው። ከረቢ እግል አዳም 
እብ ድግማን እንዴ ጀምዐዮም 
ቤሎም፡ “እንዴ አዳም ውለድ 

ዓዳትነ ነኣምር
ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋም ትግራይት እተ ወደዉ በሐስ 

ወድራሳት፡ ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ከዮም ክብት ትግራይት እግል አጅያል ለሐዲስ ጋብእ 
ለህለ አክትበት፡ እግል  መትሃግየት ትግራይት ዝሕረት ዐባይ ቱ። ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን ህዬ ዲብ 
ተእሪክ፡ ዓዳትነ ወሕላይነ ለአግደዉ ዶር እብ ቀሊል ለልትረኤ ኢኮን። ከሰፍሐት ፈን ወዓዳት እሊ እት አክትበት 
በዲር ለህለ ርዝቅ ህግያነ ክሉ አዳም ጀላብ እግል ልርከቡ፡ ለኣምሩ ወልትነፈዕ እቡ፡ እትሊ ዓሙድ እሊ ምነ 
ብዞሕ ጽበጥለ አክትበት ዲብ ነሐሬ እንቀድም እኩም ህሌነ። ከእግል ዮም’መ ምን እሊ አክትበት እሊ ለአዳሌናሁ 
ጽበጥ ጀበእ ንብለኩም፡ ከቅራአት በኪተት፦

ነፈዕ ወድ ዕትማን

ኢኖ ሊትማን

ወቅበር፡ እግል ትእኬ ወትግሄ!” 
ወእብለ ምን እለ መርገም እለ 
ወሐር ዚረት ኣደሚ እትሊ ምድር 
ወልድ ወቀብር ነብር ሀለ ልብሎ።

 

አስረዓት አው ሕርም አስረዓት አው ሕርም 
ናይ ሰብ ትግሬናይ ሰብ ትግሬ

ክል እዝን መትሃግየት ትግሬ 
ስሬዕ በነ ሀለ እለ። እብ ብሂል 
ገባይል ትግሬ፡ ስርዑ ለበሌዕ 
አዳም እት ገሮቡ ስእልል ፈግር 
እሉ አው አንያቡ ልትሻረፍ፡ አው 
ለዐውር አው አካኑ ሐቴ ትመስክን 
ምኑ ልብሎ። ምናተ እብ ኢአምር 
ለስርዑ ምን በሌዕ፡ ወሐር ስርዑ 
ክም በልዐ ዶል ለአምር፡ እብ ጸሐት 

ልትወረዕ። ወክል አዳም ስሬዕ ፈርዑ 
እግል ኢልብለዕ ወእግል ኢልግነሕ 
ወኢልተምትም ሰኒ ልትዐቀብ አው 
ልትደገግ። ከአዳም ለሰርዑ ገሌ 
አስማይ እሊ ተሌ ቱ፦

ልብ ለኢበልዖ፡ ወመንተሌ 
ለኢበልዖ ወኢልርኡመ ህለው። 
ዔጥሮ ለሰርዖ ወለኢበልዕወ 
ወኢልርእወ ህለው። ገሌ ህዬ አብዐኬ 
ሰርዖ ከምስል ሔሳስ ወሐሊብ ኢበልዖ 
እቡ። በኑመ ኢሰትዉ ወኢበልዕዉ። 
ንሳል ለሰርዖ ወለኢበልዖመ ህለው። 
ገሌመ ሸንበአት ኢበልዖ፡ ገሌ ህዬ 
መነፈሐት ኢተምትሞ ወኢጠብሖ፡ 
ዝየሕ ለሰርዖ ወኢተምትሞመ 
ህለው። ከንሳል ለሰርዖ ምን ቀባይል 
ትግሬ ምን ቶም ወእግል ሚ?   

ርግባት እግል ሚ ንሳል ሰርዖ ርግባት እግል ሚ ንሳል ሰርዖ 
ገብእ?ገብእ?

ርግባት ሐቴ ምነ እት ኤረትርየ 
ለሀለ ዝያድ ዕስረ ወአርበዕ ገባይ 
ሳሕል ተ። ምናተ ዲብ ብዞሕ 
አምዳር ትግሬ በሀለት አቅሊም 
ግብለት፡ አቅሊም ምግብ፡ ጋሽበርከ፡ 
ዐንሰበ ወቅብለት በሐር ቀየሕ 
ለትነብር ቀቢለት ተ። 

ርግባት ክምለ ብዕድ ቀባይል 
አስረዐት ብዞሕ ምንመ ለሀሌ እለ፡ 
ለእሙር ስርዐ ላተ፡ እት ስገ ንሳል 
ኢበልዖ። ከእግል ለኣምር ለትሰአለ 
ለሰበብ ሚ ቱ ገብእ? 

ርግባት ንሳል ሰርዖ፡ ከአንሶም 
ወተብዐቶም ኢበልዕዉ። ወለእበ 
ሰርዕዉ ምስምሰ ክእናተ። አብዕብ 

እዝን ርግባት፡ ምስል እናስ ዎሮት 
እብ ገሌ ጋሪት ትያመመ። ላኪን 
ሐሬ ለመለሀዩ ለምስሉ ዩሙም ዐለ 
ከንፈር በደለ እቱ፡ በሀለት ጠልመዩ። 
ወብሊ አብዕብ ርግባት፡ “እለ ከይነት 
ጥልም ሰበበ ንሳል ቱ” ምነ ልብል 
ፈሀም፡ እግል ንሳል፡ “እቼ ወእት 
ተርፍዬ ተሐረም” ቤለዩ። ወእብሊ 
ሰበብ ለታርፌሁ አስክ ሃድል ዮም 
ንሳል ሰርዖ ህለው። ከናይ አብዕብከ 
ዓደት ሐጠጦት ለልቡለ ክእና ተ።

መሐመድ ዳፍለ
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ኣድም አብሐሪሽ

ወራታት ርያደት መዳርስ አቅሊም ምግብ ልተላሌወራታት ርያደት መዳርስ አቅሊም ምግብ ልተላሌ

እብ ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም 
አቅሊም ምግብ ለትነዘመ ጅግራታት 
ርያደት መዳርስ አቅሊም ምግብ፡ 
ለሐልፈ ሰነብት ምን ገጽ አስቦሕ 
እት ለትፈናተ መያዲን ትሉሉይ 
ክም ወዕለ፡ ሀይአት ዕላቃት ዓም 
ፈሬዕ ተዕሊም አቅሊም ምግብ 
ሐበረት።

ሰንበት ንኢሽ 4 ማርስ እተ 
ገብአ ትልህያታት፡ እብ ኮበሪት 
እግር አዋልድ ዕምር 15 
ወምንተሐቱ፡ መድረሰት እምበሀረ 
እግል ርእሲ ዐዲ 4-0፡ ሐላይ 
እግል ሰማእታት 3-0፡ ኢብራሂም 
ሱልጣን እግል ልምዓት 2-1 እት 
ቀልባሀን፡ ደንደን ምስል ኢሳቅ 
ተወልዴመድህን 0-0 ትፈናተየ። 

እት ነፍሱ ለዕምር እብ 
ኩረት እግር ውላድ፡ መድረሰት 
በሐር ቀየሕ እግል ኢሳቅ 
ተወልዴመድህን፡ ወሰማእታት 
እግል ሐላይ 1-0 ዲብ ቀልቦ፡ 
ደንቤ-ሰምበል እግል ማይ ነፍሒ 
ወበርከ እግል ሰምበል 2-0 እት 
ቀሉቦም፡ ክምሰልሁመ እምበሀረ 
እግል ሓርነት፡ ኢብራሂም ሱልጣን 
እግል በሐር-ቀየሕ፡ ወአስመረ 
ሐፈሻዊ እግል ድያእ 3-1 
ቀልበዎም። እምበል እሊመ ደንደን 
እግል ጸዕደ-ክርስትያን 6-0 እብ 
ፈርግ ርሒብ ቀልበዎም።  

ሰንበት ዐባይ ለአተላለ 
ትልህያታት 16 ሰነት ወምለዐሉ 
ዓማር፡ እት ትልህያታት አዋልድ፡ 
አስመረ ሐፈሻዊ እግል ሐላይ 1-0፡ 
ወበርከ እግል ጸዕደ-ክርስትያን 2-1፡ 
ዲብ ቀልባሀን፡ እብ ውላድ ነፍሱ 
ለዓማር ሓርነት እግል ሐላይ 2-1፡ 
አስመረ ሐፈሻዊ እግል ኢብራሂም 
ስልጣን ህዬ እብ ሪጎሌታት 5-4 
ቀልበው።    

እት ቮሊቦል አዋልድ፡ አስመረ 
ሐፈሻዊ እግል ሓርነት 3-1፡ ደምቤ 
ሰምበል እግል ልምዓት 3-0፡ እት 
ቀልባሀን፡ ምን ውላድ ህዬ ሓርነት 
እግል ማይ-ነፍሒ፡ ወቀይሕ ባሕሪ 
እግል እብራሂም ሱልጣን 3-1 

ቀልበው። 
እት ጅግራታት ኩረት ሸግዒት 

(ሰለት) አዋልድ፡ ሰማእታት እግል 
በሐር ቀየሕ 37እብ21፡ ወበርከ 
እግል ደንደን 47እብ32 እት 
ልትዐወተ ዲበን፡ እብ ውላድ ህዬ 
መድረሰት ሰማእታት እግል በሐር 
ቀየሕ 54እብ36፡ ወበርከ እግል 
ልምዓት 49እብ32 ቀልበው።   

እብሊ ህዬ፡ እት ጅግራታት 
ኮበሪት እግር አዋልድ ሐላይ 
ምስል ጸዕደ ክርስትያን እግል 
ደረጀት፡ አስመረ ሐፈሻዊ ምስል 
በርከ እግል ካስ ለልትዋጅሀ እት 
ገብአ፡ ውላድ ህዬ፡ ሐላይ ምስል 
ኢብራሂም ስልጣን እግል ደረጀት፡ 
ወአስመረ ሐፈሻዊ እግል ካስ ክም 

ልተልሀው እሙር ሀለ።  
እት ቮሊቦል አዋልድ ሓርነት 

ምስል ልምዓት እግል ደረጀት፡ 
አስመረ ሐፈሻዊ ምስል ደምቤ-
ሰንበል እግል ካስ፡ ውላድ ህዬ 
ማይ-ነፍሒ ምስል ኢብራሂም 
ሱልጣን እግል ደረጀት፡ ወሓርነት 
ምስል በሐር ቀየሕ እት ትልህየ 
ካስ እግል ልትራከቦ ቱ።  

እት ኩረት ሸግዒት (ሰለት) 
አዋልድ በሐር ቀየሕ ምስል 
ደንደን እግል ደረጀት፡ ሰማእታት 
ምስል በርከ እግል ካስ ለልትዋጅሀ 
እት ገብአ፡ እት ናይ ውላድ ህዬ 
በሐር ቀየሕ ምስል ልምዓት እግል 
ደረጀት ወሰማእታት ምስል በርከ 
እት ካስ እግል ልተልሀው ቱ።

ሻምፕዮን ባስኬትቦል አቅሊም 
ምግብ ለአተላሌ ሀለ

ምን አወላይ አስክ ሳልሳይ ዲቪዝዮን ለሀለ ፍረቅ አቅሊም ምግብ 
ወድዩ ለሀለ ጅግራታት ባስኬትቦል፡ ለሐልፈ ሰነብት እት ሜዳን ቦቾፊላ 
አስመረ ትሉሉይ ዐለ።  

ሰንበት ንኢሽ ምን ገጽ ምሴ፡ ሰልፍ ለተልሀው ፍረቅ ሳልሳይ ዲቪዝዮን 
ውላድ ዐለው። እትለ መጅሙዐት ለህለው ፍረቅ አልጌን ወተስፋ እተ 
ወደወ ትልህየ፡ አልጌን ቶም እብ ሰለስ ንቅጠት ታማት ለፈግረው። ምን 
ፈሪቅ አልጌን መተልህያይ አብረሃም ኢሳቅ 14 ንቅጠት እንዴ ኣተ፡ ዲብ 
ዐውቴ ፈሪቁ ዶር ሰኒ አውፈ። 11 ንቅጠት ለኣተ ምን ፈሪቅ ተስፈ 
ሰናይ ንጉሴ ወምን ገልጌን ምን ምግብ ሜዳን ንቀጥ ለኣቴ ለአምሰ ናኦድ 
ጥዑምዝጊ ምን መትፈርጀት ሐምዴ ረክበው።   

ምን ካልኣይ ዲቪዝዮን ፍረቅ ኮከብ ወራሕቦት ለወደወ ትልህየ 
መትፈርጀት ለረይሐት ዐለት። እለ ትልህየ እብ ዐውቴ ፈሪቅ ኮኸብ 
61እብ55 ተመት። 

ናይለ ምዕል ሳልሳይት ወናይ ደንጎበ ትልህየ፡ እት ፍንጌ አዋልድ 
አወላይ ዲቪዝዮን ፍንጌ ሓሬና ወእዳረት አርበዕቴ አስመረ ለዐለት እት 
ገብእ፡ ሓሬና ተን 32እብ31 ለትዐወተየ ዲበ።

ምን ሳልሳይ ዲቪዝዮን ሰንበት ዐባይ ለተልሀው ህዬ፡ ፍረቅ ንስር 
ወአማዞን እት ገብኦ፡ አማዞን 55እብ17 እብ ፋዬሕ ቀልበው። ሐቆሆም 
ምን አወላይ ዲቪዝዮን ለትዋጅሀው ፍረቅ ዐንበርበብ ወብድሆ ዲብ ገብኦ፡ 
ዐንበርበብ 53እብ41 ቀልበው። 

ኣክር ለተልሀው ፍረቅ ሳዋ ወንስር ዲብ ገብኦ፡ መትፈርጀት ለረይሐት 
ትልህየ አርአው። ኣክረቱ ህዬ ሳዋ እበ እለ አርአው ጅግረ እግል ዐውቴ 
ወሕሳል ሜርሒት፡ 66እብ62 እንዴ ተዐወተው፡ ሰለስ ንቅጠት ታማት 
ጀቅፈው።  

እምበል እሊመ፡ ዮም አርቦዕ፡ ፍረቅ አዋልድ 2ይ ዲቪዝዮን እብ 
መናሰበት 8 ማርስ እድንያይት አምዕል አንሳት ጅግራታተን እግል ሊደየ 
ክምሰል ቱ፡ ለረከብናሀ ሐብሬ ተአፍህም። እብ አሳስ እሊ፡ ፈሪቅ ሳሊና 
ምስል ሰሰን፡ ሮያልስ ምስል ተስፋ ወዕዳጋ ሐሙስ ምስል አልፋ እግል 
ልተልሀየ ክም ቱ እሙር ሀለ።

ፕሪመርሊግ እት 26ይት ሳምንቱ *ሊቨርፑል አርወሐት በልሰ*

እተ ሐልፈ ሰነብት ለድቁብ 
ፍረቅ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ 
ትልህያታቱ ዋዲ ዐለ። እትሊ 
ገሌ ፍረቅ እግል ልክሰር ወገሌመ 
እግል ልክሰብ ሸይ ጠቢዒ ቱ። 
ብዝሓም መትፈርጀት ልትጸቦረ 
ለዐለው ለዲብ ፍንጌ ፍረቅ 
ሊቨርፑል ወማንቼስተር ዩናይትድ 
ለገብአት ትልህየ ዐለት። ሊቨርፑል 
ምን ጽባብሑ እግል እሊ ናይ 
ዲመ መትጃግራዩ ላቱ ፈሪቅ 
ማንዩናይትድ እግል ለአጅጌሕ 
ለትዐንደቀ እት መስል ሜዳን አተ።  
ሊቨርፑል ምን እንቡተት እሊ 
ምውስም ርያደት እት ለሐናክሽ 
ወገጹ ተሐት እት ለሀጎጌ ልትረኤ 
ለዐለ ፈሪቅ ዲብ ገብእ፡ እት 
ሳምናይት ደረጀት ናይለ ፍረቅ ዐለ።  
ምናተ ሰንበት ዐባይ አልዕሸ 
ለአርአየ ትልህየ፡ ለሔሰት 
ወአብካቱ ለትፈተሐ ዲበ ዐለት። 
ኮዲ ጋክፖ እት 43 ደቂቀት ወ50 
ደቂቀት ክልኦት ጎል፡ መሐመድ 
ሰለሕ ዲብ 66’ ወ83 ደቂቀት 
ክልኦት ጎል፡ ዳርዊን ናኔዝ እት 
47’ ወ75 ደቂቀት፡ ክምሰልሁመ 

ብራይተን አስቶንቪላ ክም ቀልበው (4-0)ብራይተን አስቶንቪላ ክም ቀልበው (4-0)

ሮበርቶ ፈርሚኖ እት 88 
ደቂቀት አግዋል ላወሸው። 
ሊቨርፑል እሊ ፋዬሕ 
ዐውቴ እት መትጃግራዩ 
ፈሪቅ ማንቼስተር 
ዩናይትድ ረክብ ለሀለ እት 
ታሪክለ ፍረቅ እግል ሰልፍ 
ኢነት ቱ። ቀድም 128 
ሰነት ሊቨርፑል 7-1 እግል 
ማንዩናትድ ቃልብ ክም 
ቱ ወሳይቅ ፕሪመርሊግ 
ቅዱም ለአክድ። 
መሐመድ ሰለሕመ 129 
ጎል ለሰጀለ ሰልፋይ 
መተልህያይ ሊቨርፑል እንዴ 
ገብአ ታሪክ ፍንቱይ ለጨቅመ 
ዲበ ምሴት ጋብአት ህሌት።   
ፈሪቅ ማንቼስተር ዩናይትድ 
ሕንጉል ምንመ ቤለ፡ በሕ ወአካን 
ብራቀ። ወእብሊ ሊቨርፑል ናይለ 
ሐልፈ አውካድ ሕንኩሹ እንዴ 
ሳረ ዲብ እለ 7-0 ለቀልበ ዲበ 
ትልህየ ገዛፍ መትዐዳዩ፡ ብዝሓም 
ፈተቹ ለበሸረ ዐውቴ ራክብ ሀለ። 
እተ ብዕድ ትልህያታት ምን 
እንረኤ፡ ብሬንትፎርድ እግል 

ፉልሃም 3-2፡ ሳውዛምፕተን እግል 
ሌሴስተር ሲቲ 1-0፡ ብራይተን 
እግል ዌስትሃም 4-0፡ ዎልቭስ 
እግል ቶተንሃም 1-0፡ አርሰናል 
እግል ቦርኔማውዝ 3-2፡ አስቶን 
ቪለ እግል ክሪስታል ፓላስ 1-0፡ 
ማንቼስተር ሲቲ እግል ኒውካስል 
2-0፡ ክምሰልሁመ ቼልሲ እግል 
ሊድስ ዩናይትድ 1-0 ዲብ ቀሉቦም 
ኖቲንግሃም ፎሬስት ወኤቨርተን 
2-2 ደሮን ትፈናተው። ከሰቡረት 

1, አርሰናል     ------ 63 ንቅጠት 
 2, ማንሲቲ      ------- 58 ንቅጠት 
 3, ማንዩናትድ   -------- 49 ንቅጠት 
 4, ቶተንሃም    --------- 45 ንቅጠት 
 5, ሊቨርፑል   ---------- 42 ንቅጠት 
 6, ኒውካስል   --------- 41 ንቅጠት 
 7, ፉልሃም     --------- 39 ንቅጠት 
 8, ብራይቶን   ------ 38 ንቅጠት

ውቁላም   ሰማን  ፍረቅ  ፕሪመርሊግ  

ፕሪመርሊግ ተርቲበ ክእነ ተሌ 
ጋብእ ሀለ።



12ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 10 አርቡዕ 08 ማርስ 2023

ስወር፡ 
ኤረትርየት፡ ዳፌዕ ወተአደሜዕ

ትሸቄ ወተአለሜዕ!
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