ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 08 ኦጎስት 2018

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 33

ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ምስል ልኡክ ጃፓን ለሀድግ
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ እብ
ወዚር ደውለት እት ዉዛረት
ኻርጅየት ሚስተር ማሳሂሳ ሳቶ
ለትመረሐ ልኡክ ጃፓን፡ እት ዮም
ስስ እት ቃዐት ደንደን እንዴ ትከበተ
ሀድገ ምስሉ።
እተ ህድግ ወዚር ሳቶ፡ እት ዮም 9
ዩልዮ እት ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ
ለትፈረመ “ናይ ሕበር አዋጅ ሰላም
ወምስንዮት” ተዪድ ሕኩመት ጃፓን
ሸርሐ።
ልኡክ ሕኩመት ጃፓን እምበል
እሊ፡ እብ ክሱስ እት ሰነት 2019
እት ዩኮሃማ ጃፓን ለገብእ ሳብዓይ
‘እድንያይ ወዕላ ቶክዮ እግል ዐቦት
አፍሪቀ በህለት ‘TICAD’ ተውዴሕ
ሐቆለ ሀበ፡ እግል ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ ዐዙመት መሻረከት ቀደመ
እቱ።
ለልኡክ እብ ተውሳክ፡ ጃፓን ዕዱ
ቄር ሳብት መጅልስ አምን እግል
ትግበእ እተ ትወድዩ ህሌት ጅህድ
ሰዳይት ሕኩመት ኤረትርየ ጠልበ።
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ህዬ፡
እብ ክሱስ ዐመልየት ሰላም ዕሪት
ኤረትርየ ወአቶብየ እብ ዓመት፡
እት አስመረ ለትፈረመ “ናይ ሕበር

አዋጅ ሰላም ወምስንዮት” እቱ ለመጸ
ተጠዉር ተውዴሕ ሐቆለ ሀበ፡ እግል
ዝያድ ፍገሪት መጅልስ አምን እት
ሸክል ወቀድየት ዕድውየቱ አሳስያይ
አትሓያስ እግል ሊዴ ልትቀደም ለህለ
ሊከ ኤረትርየ ክም ተአይዱ ወደሐ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ፡ እብ ርኢስ ዉላየት(ክልል)
ኦሮምየ አሰይድ ለመ መገርሰ ወወዚር
ኻርጅየት ወርቅኔህ ገበዬሁ ለትከወነ
ዉቁል ልኡክ ሕኩመት ፈደራልየት
ጅምሁርየት ኢትዮጵየ እንዴ ትራከበ
ሀድገ ምስሎም።
እሊ እት ዮም ስስ አጎስት እት
አስመረ ለገአ ህድግ፡ እት ፈዓልየት
“ናይ ሕበር አዋጅ ሰላም ወምስንዮት
ኤርትርየ ወአቶብየ” ለረከዛ ቱ
ለዐለ።
ርኢስ ኢሰያስ ወዉቁል ልኡክ
ሕኩመት ኢትዮጵየ እብ ተውሳክ፡
እብ ኽሱስ እት መንጠቀት ቀር
አፍሪቀ ለህለ ተጠዉራት ሀድገው።
ሀደፍ ዝያረት ዉቁል ልኡክ
ሕኩመት ኢትዮጵየ፡ ምስል ሜርሐት
ጀብሀት ተሕሪር ኦሮሞ እግል ልህደግ
ቱ።

ህድግ ዕሬ ሕኩመት ኢትዮጵየ ወጀብሀት ተሕሪር ኦሮሞ
እት አስመረ ገብእ
ሕኩመት
ፈደራልየት
ደመቅራጥየት
ጅምሁርየት
ኢትዮጵየ ወጀብሀት ተሕሪር
ኦሮሞ፡
07 አጎስት 2018
እት አስመረ ህድግ ዕሬ
ወደው።
እግለ ህድግ፡ እብ ጀሀት
ሕኩመት ኢትዮጵየ ርኢስ
ዉላየት ኦሮምያ አሰይድ ለመ
መገርሰ፡ እብጀሀት ጀብሀት
ተሕሪር ኦሮሞ ህዬ ርኢስለ
መነዘመት አሰይድ ዳዉድ
እብሳ ቶም ለወደዉ።
እተ
መናሰበት፡
ወዚር

ኻርጅየት
አቶብየ
ዶ/ር
ወርቅኔህ ገበዬሁ ሓድር ዐለ።
ክልኢቶም ለጀህት ሐቆለ
ህድግ እተ አፍገረዉ ናይ
ሕበር ሸሬሕ፡ እት ቀድየት
ኦሮሞ ወኦሮምየ፡ ክምሰልሁመ
እት ቀድየት ኢትዮጵየ እብ
ዓመት እብ ሕበር እግል
ልሽቀው ትፋሀመው።
እብ
አሳስለ
ትበጸሐት
መፋሀመት፡
እግል
ስኒን
ብዙሕ እት ፍንጌ ሕኩመት
ኢትዮጵየ ወጀብሀት ተሕሪር

ኦሮሞ ለዐለ ሐርብ እንዴ
አክተመ፡ ጀብሀት ተሕሪር
ኦሮሞ እት ቀድየት ኢትዮጵየ
እብ ገበይ ሰላም ንዳለ እግል
ቲዴ ቱ።
ወካይል
ሕኩመት
ፈደራልየት
ደመቅራጥየት
ጅምሁርየት
ኢትዮጵየ
ወጀብሀት ተሕሪር ኦሮሞ
እት ደንጎበ፡ ለእቱ አተፈቀው
ንቃጥ እት ፍዕል እግል
ልውዐል ወለ ታርፍ ህለ
ለተአትራቴዕ ልጅነት እግል
ትትአሰስ ትፋሀመው።
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መህረጃን ኤረትርዪን ስካን ከነደ
እብ ሰርገል ተምም

ኤርትርዪን ስካን ምፍጋር ጸሓይ
ከነደ 18ይ ናይ ሖል መህረጃኖም፡
“ሩእየት እብ ክድመት” እት
ሐንቴለ ትብል ስቅራት፡ ምን ዮም
04 አስክ 06 አጎስት እት መዲነት
ቶሮንቶ እብ ገበይ ናይረት
ሰርገለው።
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን፡
ሰሚናራት ወህድግ እት ሓድር
ተጠዉር ወዶር ናይለ እት ኻርጅ
ለነብሮ መዋጥኒን እት ብናእ
ወጠን፡ ክምስለሁመ በራምጅ
ርያደት ወዓዳት ለሸምል ክምስለ
ዐለ፡ ምነ አካን ለበጽሐተነ ሐብሬ
ተአፍህም።
መስኡል ሽኡን ቁንስልየት እት
ከነደ አሰይድ አሕመድ ኢማን
እተ ወደዩ ሰሚናር፡ ተጠዉራት
መንጠቀትነ እብ ዓመት፡ ሓድር
ተየልል ወጠን ህዬ እብ ፍንቱይ
ለኸስስ ተውዴሕ ክም ሀበ፡

እትሊ ሐቆ እት ፍንጌ ኤርትርየ
ወአቶብየ ለትፈረመ አዋጅ ሰላም
ወምስንዮት ትትርኤ ለህሌት
ሰእየት ለተሀይብ መርሐለት፡
ሕሉል አሳሲ ለለአመጽእ ተጠዉር
እግል ልትአከድ ዝያድ ሽቁል ክም
ለአትሐዜ አፍሀመ።
ሙሽተርከት እተ ሀበዉ ረአይ፡
መህረጃን ሀዊየቶም ወዓዳቶም
እቱ እንዴ ሓፈዘው አተላላይ
ሕሽመቶም ለለአክዶ እቱ ሙሁም
ወጠንያይ መናሰበት ክምቱ እት
ሸርሕ፡ ወጠን ጥዉር እግል
ብንየት እተ ገብእ ህለ ጅህድ
መስኡልየቶም እግል ልርፈዖ
መዳሊቶም አከደው።
እሊ እግል ሰለስ አምዕል
ለአተላለ መህረጃን ኤርትርዪን
ምፍጋር ጸሓይ ከነደ፡ እት ከነደ
ለንብሮ ወምን ኤረትርየ ለመጸው
ሰብ-ወራት ፈን ናይር ዐለ።
ገጽ

ዝያረት ልኡክ ኤረትርየ እት ስዑድየ ከርቱም፡ ኤረትርዪን ወአቶብዪን ተእዪዶም እግል ሰላም ሸርሖ
ኤረትርዪን ወአቶብዪን ስካን
ኸርቱም ወድዋረ-ሱዳን፡ እግለ እት
ፍንጌ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ሰላም
እንዴ ትመደደት ወእግል ናይ
ሕበር ሸራከት ወዐቦት መንገአት
ለትከስት፡ እት ዮም 9 ዩልዩ እት
አስመረ ለትፈረመት “እትፋቅየት
ሰላም ወመስንዮት ለቦምቱ ተእዪድ፡
እብ ናይር አሴራር ሸርሐው።
ለእት ዮም 3 ኦጎስት ለገአ
አሴራር፡ እብ ጃልያት ኤርትርየ
ወኢትዮጵየ ለትነዘመ እት ገብእ፡
ኣላፍ
መዋጥኒን
ክልኢተን
ለድወል፡ ስቅራታት እት ለአሰመዖ
ወመንዴራት እንዴ ረፍዐው፡ እግለ
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ወርኢስ
ውዘረእ ኣቢ አሕመድ እተ
ወደዉ ተእሪካይ ህድግ ለትበጸሐት
እትፋቅየት እግል ትሰርገል ደለ

እብ
ወዚር
ኻርጅየት
አሰይድ
ዑስማን
ሳልሕ
ወጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ
ገብረኣብ ለትአሰሰ ውቁል
ወፍድ ሕኩመት ኤረትርየ፡
ዮም 5 ኦገስት ዲብ ጅደ ምስል
ወዚር ካርጅየት ስዑድየ ዓድል
አልጁቤሪ፡ እንዴ አምሐበረ፡ ዲብ
አደቀቦት ዕላቀት እብ ዓመት፡
ትጃረት ወክስአት ረአስ-ማል
እብ ፍንቲት ሀድገ።
እትሊ ልቃእ፡ ክልኢቶም
ለጅሃት ዲብ ሓድር ተጠውራት
ቀር አፍሪቀ አግደ ህዬ ወቀይ
ሰላም ኤረትርየ ወኢትዮጵየ
አፍካር እተ ትባደለው እተ
ኢነት፡ ወዚር ዓድል አልጁቤሪ፡
- ዐዱ እሊ እግል ልትደቀብ
ዶረ እግል ትቀድም ዱሊት
ክምተ አከደ።
ዝያረት ርኢስ ፈደራልያይት

ጀምሁርየት ሶማል መሐመድ
ዐብዱላሂ ዲብ ኤረትርየ እበ
ከስስ ዲበ ወደወ መፋሀመት፡
እሊ ዲብ መንጠቀት ቀር
አፍሪቀ
ልትርኤ
ለሀለ
ተጠውራት ሐዲስ ጀምሁርየት
ሶማልየ
ተሐድያተ
እግል
ትትዐዴ ክም ሰድየ ዳምናም
ክምቶም ሸርሐው።
እተ
መናሰበት፡
ወዚር
ዑስማን እግል ወዚር ዓድል፡
ዲብ ኤረትርየ ዝያረት እግል
ሊዴ ለቀደመየ እቱ ዐዙመት
ወዚር ዓድል ትከበተየ።
ዝያረት
ውቁል
ወፍድ
ሕኩመት
ኤረትርየ
ዲብ
ስዑድየ፡ አተላላይ ናይለ ርኢስ
ኢሰያስ አፍወርቂ ቀደም ክልኤ
ሳምን ዲበ ዐድ ለወደየ ናይ
ሽቅል ዝያረት ተ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

ምኖም ትጠለብ እግል ለአትምሞ
መዳሊቶም ክም አከደው፡ ምነ
አካን ለበጽሔነ ተቅሪር አፍሀመ።
መስኡል ሽኡን አትመቃርሖት
ሽቅል ሰፋረት ደውለት ኤረትርየ
አሰይድ ኢብራሂም እድሪስ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ለእትፋቅየት፡
ክልኢቱ ለገባይል ግረ እንዴ
ኢለአትቃምት፡ ለእግሉ ከስረ
ወቅት ወአብካት እብ ናይ ሕበር
ጅህድ እግል ልብሎሱ አርደት
ለትአጠፌሕ ክምተ እት ሸሬሕ፡
እሊ አሳስ እሊ እግል ልደቀብ
ዶር ናይ ክሎም መዋጥኒን ክምቱ
ሐበረ።
መስኡል ሽኡን አትመቃርሖት
ሰፋረት
ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጅምሁርየት
ኢትዮጵየ አሰይድ አምሳሉ

ሀብቴ እብ ተረቱ፡ ክልኢቶም
ለሜርሐት እምበል ሳልሳይት
ጀሀት እበ በጽሐወ እትፋቅየት
ሕሉል አሳሲ ክም ልትአከድ
ሸክ ክም አለቡ እት ሸሬሕ፡
ኤርትርዪን ወኢትዮጵዪን ስካን
ኸርቱም ወድዋረ ለቦም ተእዪድ
እግል ልሽረሖ ለወደዉ አሴራር፡
ተኣምርተ ናይለ እት ሰላም
ወሸራከት ለቦምቱ ምራድ ክምቱ
ወደሐ።
ጃልያት
ኤርትርዪን
ወኢትዮጵዪን ስካን ኸርቱም
ወድዋረ እብ ተውሳክ፡ ተእዪዶም
እግለ እንብትት ህሌት ዕሪት
ወሰላም ለትሸሬሕ ልእከት፡ እግል
መስኡሊን ሽኡን አትመቃርሖት
ሰፋራት ኤርትርየ ወኢትዮጵየ
ሰለመው።

ሳወ፡ ሰሚናር እግል አንፋር 32ይት ደውረት ክድመት ወጠን

ቃይድ መርከዝ ተእሂል ክድመት
ወጠን ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ፡ ዋጅብ
ወጠኖም እግል ለአግዱ ወናይ 12
ፈስል ድራሰት አካዲምየት እግል
ለአትምሞ እተ ሐልፈት ሳምን ሳወ
ለትከረው ሙሽተርከት 32ይት
ደውረት ሰሚናር ሀበ።
እትሊ እት ዮም 4 አጎስት
ለወደዩ ሰሚናር፡ ዶር ሳወ እት
በቃዐት አካዲምየት ወምህነት
ሸባባት፡ ረበዮት ወጠንያይ ሰዋልፍ፡

ብንየት ገሮብ ወዐቅል፡ መፍሁም
ሀውየት ወናይ ሕበር መንበሮ
እቱ ዋሴዕ ሸሬሕ ለቀደመ ኮሎኔል
ደበሳይ፡ እተ ሐልፈየ 23 ሰነት
እትሊ መጃል እሊ፡ ክምሰልሁመ
እት ሄራር እስትስማር ዐማር
ወመዳፈዐት ዶር ዐቢ ክም አግዴት
ወደሐ።
“ክል ግም፡ ናዩ ምዕራፋት
ተእሪክ ልትዐዴ” ለቤለ ኮሎኔል
ደበሳይ እሊ እት ሰእየት ለተሀይብ

መርሐለት አስክ ሳወ ክሩይ ለህለ
ግም፡ ፈህሙ ወፈዛዐቱ እንዴ ወቀለ፡
ሩእየት ፊራሮ ዐማር እብ ዋጅብ
እግል ልሰርግል ወሙስተቅበል ባርህ
እግል ለአድምን እብ መትሰባል
እግል ልክደም ትፋነ።
ሙሽተርከት እተ ሀበዉ ረአይ፡
ዕልም እንዴ ረክበው እግል ሸዕቦም
ወወጠኖም እግል ልወቅሎ እብ
መዕጸም እግል ልክደሞ ለቦምቱ
መዳሊት አከደው።

መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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4ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
ለዶር እሊ ጽሓይ ምንለ
ተሐምብስ ዲቡ ለትመዬት
ማያይ ክፈል እዲነ እግለ
እብ ብርድ ከራፊ ጋብእ
ለዐለ ቅሩር ክፋል ምድር
እድንየ በርሀት ወሐፋነት
እግል ተሀብ ትውዐል “ሰኒ
ሙዩያም ማሚ፡ ብርድ ከፎ
ትመየ ዲብኩም ክርክምት
ትትፈሰስ፡ አዳም ወንዋይ
ግድም መውዕሉ ልብጸሕ
ልትፋረሮ” ለትብል መስል
ዐለት። ዑመር ዲብ ሸፍግ፡
“ዐቤት ተአከርኪ፡ አዜ እሊ
ልባስኪ
እንዴ
ጀረብኪ
አጊድ እግል ኒጊስ ቀይሪ
ከምጽኢ፡ ላመ መድረሰት
ነሳፈት ህሌት ምኒነ ምን
እጨዕት
ሼክ
ሁመድ
ስጋደት ውልእመ ረያም
ተ” ቤለየ ወልባሰ እት ዘርፍ
መጠየ። ዐቤት ዮም ክም
ትወለደት መስለት ዲበ።
አጊድ በጊዳይ ትዳለይ፡
ልባስ ዲብለ ረአስኪ ለሀለ
ወርክዩ ምንኪ፡ ረቢ ልክርዑ
ህቱ ህዬ ልርእዉ የዐለው
አፎ ኢሸፍጠዉ እግልኪ
ዐቤት? ወእንቲ ሽፎጡ
እግልዬ ኢትብሊ ወኖስኪ
ኢትሸፍጢ፡ ደሐን ሐሬ
ዕርኪ ምን ገብእ እንዴ
ነስአክዩ ሸፌጡ ጣይ አቡኪ!
ህቱማ ዶል ምን መድረሰት
ትትፈደሲ መሻቀዪ ናይ
ቤት ገብእ እግልኪ ሸጠ
ለክፈ ወሸፍጠ ለብሰ ልብል
ሰብ መሰል ትግሬ” ቤለየ
ከንዋያቱ እግል ልንሰእ
አስክለ ዶሰ ለክም መክዘን
ልትነፈዕ እቡ ቀንጸ ምነ።
ዐድ ሑመድ ዐቤት እት
እዴሆም ኢገብአት ግድም።
ሰብ
ለልትሐሰር
እበ
ረክበት፡ ልባስ ጋረ ድራሰት
ግንሐት ከንፈር ክሉ እግለ
ለለአተብል
ትመለአ።
ዐቤት ክመ ዑመር ለሀበያቱ
ተውጅሃት እብ ሸፋግ እንዴ
ቀየረት ዶል ፈግረት ምነ
ቤት እሲት ዑመር ሓዋ
“ ንዒ እለ ነብረ ብልዒ፡
ሐሬመ መዓል መድረሰት
ተአሚሩ ማሚ፡ አፍጠርኪ
ወለ… ትቤ ወሐሬ እመ
እት ገጸ ትባጠረት እግለ
መስለኒ እንዴ ትሰብሰበት
“ፍዛኪ ዐቤት ምን እምመ
ሰኒ ርሒመት፡ ጸጋይት፡
ዕጽምት፡ እምበል አትቃረቦት
አትራያም
ለኢተምር፡
ሕልብዬ ወድራርዬ ምን

ዐቤት ምን እብ ህዳይ ዕሞመ ዲብ ዲፕሎመ

ንሳለ ለኢልትፈንተየ ምናመ
ተረፍኪ
ዐረር
ግብኢ
ዐቤት፡ደሐን ረቢ ሻኑ ወዴ
ገ’ደእምኪ! በስ አዜ ዲብ
ድራሰት ተረዲ ተዐለሚ፡
ወደለ ዲበ ተሐገኪ አስእሊነ
እንዴ ኢትከጅሊ”ትቤ ሓዋ
አነብዐ እበ ዞቲ ጭፍር
አራብ
ላብሰቱ
ለዐለት
ዲብ
መስስ።
ምሴትምሴት
ወፈጅር-ፈጅር
ከሊመት ህዳይ ትትገረር
ለዐለት ዐቤት እድንየ ምሴ
ወፈጅርተ ኢኮን ድረሲ
ወተዐለሚ አፍጠረት።

ዕመር ወዐቤት አሰር
አድሕድ
ዲብ
ገበኦ
እጨዐት ሐቆ ትከረው፡
“ሚቱ
ረአይኪ
ዐቤት፡
ድራሰት ተሐዚ ሚኢኮን
እንዴ ይእንደሌኪ ትበገሲ
እምቤለኪ፡
ረአይኪ
ወሸንሀትኪ
እንዴ
ይእንደሌ”
ቤለ
ዕመር
እበ እዴተተ ክም ታትየ
ለሀለ ዲብ መስል እንዴ
ጸብጠየ። ዐቤት ፍጥሽ እብ
ብካይ ወዴት “ሚ ገብአኪ
ሃልኪቱ? መድረሰት አቤክየ፡
መዓሌሽ
አዜመ
ረዪም
ዐድነ ይህሌነ፡ ነአቀብል
በስ አባይኪ ልብኬ” ቤለ
ከእንዴ ትገሰ አናቤዕ ዐቤት
እበ ቴትሮን ጸዐደ ዕመቱ
ማሰሰ፡ ወሐሬ “ነአቅብል
ጣይ አቡኪቱ፡ በደል ትበኪ
በዲር ወአሰአልኪኒ እግል
ኢንትዐብ” ቤለየ ከሐር
ትወለበ። ዓቤት እሊ ዶል
እሊቱ “አነ--አነ--” ትንፋሰ
እንዴ ትስሕብ እለ እዴዬ
ሐቆ አቡዬ ቱቱዬ እበ አለቡ
ከአቡዬ ለፈግረ እግልዬ
መስሌኒ ዲኢኮን መድረሰት
የአቤኮ አቡዬ ዑመር እንተ
ኢከለጥከ፡ ለታቴ ጸልዕዬ
እትሐሶሴት ዲብዬ። በስ
መድረሰት ላዝም እግል
እድረስ ብዬ፡ ረቢ ንሰእ
ሰኔት ለቤለዩ ክእነ ክምሰልዬ
ወእከ
መስሎ
ልትረከቦ
ከሀደፎም በጸሖ” ትቤ ዲብ
ነስቅ ወተሀቀብቅብ። አሰር
አድሕድ ቱር-ቱር ዲብ
ልብሎ
ህዬ
ጋድሞታት
ዕጨዐት እንዴ አክለሰው፡
ስጋደት
ውልእ
እንዴ
ጤመው ስዕክት ተዐሮረው
ከአስክ እንድላል ፈግረው።
ዑመር እበ ብካየ ወለቴለቱቱ
ዝክርያተ ምን ዐንደል መርር
እንዴ ልትሃጀእ፡ ወዐቤት

እት እገሩ ዲብ ተአላይም
መድረሰት በርሀት እንድላል
ገንገአው።
መድረሰት
በርሀት እንድላል ምነ ዲብ
ሕሩር አራዲ ኤረትርየ
ለትአሰሰየ መዳርስ እብ
መቅደረት
ሰውረት
ኤረትርየ በሀለት ጀብሀት
ሸዕብየ ወናይ ዮም ደውለት
ኤረትርየ እት ሰማንያታት
ለትአሰሰየ መዳርስ ተ። እለ
መድረሰት እለ ህዬ ምነ እሊ
እዋን እሊ እንዴ አድረሰት
አስክ እለ ተሐለልኮ እንዴ
ኢትብል እት መቅደረት
አዳም ለትወቀለት ተረት
ለ ግ ዴ ት
ወተአገዴ

ለ ህ ሌ ት
መድረሰት
ምን
ዘበን ሰውረት ለዐለትተ።
ሰውረት
ኤረትርየ
እበ
ለዐለት እግለ መቅደረት
እስትራተጅየት ህዬ እግል
እለ መድረሰት እለ ምስለ
ለዐለ
መራሕል
ንዳል
እሊ ጨቢብ ወደግ እግል
ለአንግፈ
ቀድር
እንዴ
ትበሀለ እቱ ተሀንደሰት።
ዐቤትመ ዲብ እሊ ወደግ
እሊቱ
ለመድረሰት
አሰተብዴት። እሊ ወደግ
እሊ ዓላቡ ምንመ ልትበሀል፡
እበ መድረሰት ልትሰሜ
ዐለ። በህለት መድረሰት
በርሀት እንድላል።
ዐቤት መድረሰት አቴት።
ፈስለ እንዴ ረአው ህዬ
ምስል ደረሰ ስነነ ወግ’መ
አምሐበረት።
እተ
ዶለ
አውል ክምክሉ ደረሳይ
ለገበአ አግውኒቶም እግል
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ትግበእ ትቀድር፡ ለኪን
አክለ ወቅት ጌሰ እንዴ
ትልእም ወትለምድ ጌሰት።
ዕመር እግለ መራቅቢን
ናይለ መድረሰት ለዐለው
ከረ
መርሑም
እቡነ
ሓምድ
ሙሰ
ወአቡነ
ዕመር ወድ ዐሊ ወምን
መደርሲን
ለረክበዮም
አንፋር እንዴ ትፋነ እበ
አስክ ጋሩ ሸንፈረ። “እብ
መዓይር ደሐን እደልየ፡
አዜዲ አስክ መድረሰት
ትትፈደስ ተወላለብ እንዴ
በጽሕኮ እግል አቅብልቱ”
እንዴ ቤለ ፊናታቱ እንዴ
አትባዝሐ ጌሰ። ሳዐት 12፡
45 በሀለት ደረሰ ዶል
ፈደሰው ዕመርመ ተለው
ቤለ። ወለቱ እንዴ ነስአ
እንዴ ለዐይሮ፡ “ድራሰት
ከፎ ረከብክየ ዐቤት?”
ቤለየ አዜመ ምንለ
አስቡሕ
ለሳደፈቱ
ዲብ ልትሓፈዝ።
“ ተ ማ ም
ወእንሻአለህ እንዴ
ደረስኮ ወተዐለምኮ
ፈ’ከ
ዲብ
ዐድ
ደሐን
እፈዴካቱ
እገብእ፡ በዐለ ዕዳይ
ሐድጌኒ ምን ገብእ”
ትቤ ዐቤት ዲብ እገሩ
ዲብ ተአላይም። አነ
ጣይ አቡኪቱ እንዴ
ደረስኪ ደረጀት ሰኔት
ዶል በጽሒ ፈኪ ትፈደ
በስ፡ ለምነ እትፋኔኪ ምከሔ
ናይ
እሎም
ድራሰትኪ
ለሐዙ ለይህለው ኢቲደይኒ፡
ወዐቤኪ ወደረስኪ ምን
ገብእ
እግል
ወልናመ
ነሀዴኪ
ኢኮን፡”
ቤለየ
እንዴ ልተልሀየ። ከሊመት
ህዳይ ዐቤት እፍንድቅተ
ክም ህሌት ዕመር ሰበት
ኢደላቱ ዲብ ኢኮን፡ ከረ
እሊ ጋድኦት እግል ርሑ
ኢፈትዩ
ወእግል
ጸሩ።
ዐቤት ምን እለ አምዕል እለ
ወሐር እብ ትሉሉይ እንዴ
ኢተአትካርም በሀለት ክልኤ
ሰነት ዲብ ደርሰን ተርፈት
ዲብ 3ይ ፈስል ወሐሬመ
ዲብ
6ይ
ዲብኢኮን፡
እምበል
እትካራም
ደርሰት። ሰዳይት ዑመር
እንዴ ኢተአትካርም ምነ
ወዐቤት
ዲብ
ደርስቱ
ዐስር
ወኦሮት
ፈስል
ክም
በጽሐት
አመተ
ኢተአመረት
ዑመር
እድንየ ትሰረሐ ምነ፡ እብ
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ሕማም ትወፈ።
ሞት ዑመር ከሳረት
ዐባይ ተ ለዐለት እግል
ዐቤት። ለሞትመ ሰኔት
ድረሰተ
ቅሩብ
ዲብ
ህሌትቱ
ለሐስለት።
ዐቤትመ
ሰኒ
ደንገጸት
ላኪን ምን-ምን ተአተክሬ
ወሐሬ
ተአተክሬ
ወገበአት
በዲር
እመ
ወአቡሀ ወየሀበት ወአዜመ
ለሜሳይ እንብዕ ይትምናሀ
ላቱ ዑመር። ዐስር ክልኤ
ፈስል መድረሰት ሐቆ
ደብአት አስክ ሳዋ እግል
ልትበገሶቱ
ልትብሀል
እቱ ለዐለ አውካድ ቱ።
እት ትትወሀም ምኑ ዐሊ
ወድ ዑመር “አብሽርኪ
አናመ
ለአቡዬ
ወድየ
እግልኪ ለዐለ እብ ክሉመ
ይዐሬ እንድኢኮን፡ እብለ
መቅደረቼተ
እሳዕደኪ
ወአዜ ድራሰት ዲብ ሳወ
ወደወ ሕኩመት። ሳወ
እግለ ትዳለይ በስ አዋክረ
እግል ተአብጽሕየ ብኪ
ላዝም” ቤለ ዲብ ቤቶም
እንዴ
ትላከየ።
እቡዬ
ዑመር
ረቢ
ልርሐሙ
ግረ ታርሀት ሓድግ ክም
የሀለ ለአምር፡ ላኪን አነ
ሳወ ላቱ በሪ ቴለለ” ትቤ
ጭብዕተ ዲብ አፉሀ እንዴ
ትናክሽ ዐቤት። “ሐበት
ምሽክለት አለብኪ ወሐሬ
እንቲ
በይንኪ
ኢኮን
ትትከረይ ለህሌኪ ምን
ኩለ
ወጠን
ኤረትርያ
ቱ፡ በስ ተረዲ አብሽርኪ
አናመ
ፍርሰት
ዲብለ
እረክብ ዲቡ ወቅት እግል
እጋነሐኪቱ ዲብ ሳወ”
እንዴ ቤለየ አትሳጅዐየ።
ዐቤት ሰነት 2003 ምስል
17ይት ደውረት ክድመት
ወጠን ወደረሰ_ ዋርሳይ
ይከአሎ
ወብክር
ሳወ
እግል ድራሰት ትከሬት።
ዲብ ሳወ ዐቤት ምነ እብ
አደቦም
ወድራሰቶም
ሕሙዳም ለገብአው ደረሰ
ዲብ እንተ ሰነት ድራሰተ
እብ 2.3 ደረጀት ዲብ
ማትሪክ እንዴ አምጸአት
ተዐወተት።
ማይ-ነፍሒ
እንዴ ሐልፈት ህዬ እብ
ገበይ
አድረሶት
እብ
ዲፕሎማ እንዴ ትደሐረት
ምን
እብ ህዳይ ዕሞማ
ዐቤት
ዲብ
ዲፕሎማ
አተበለት።
ገጽ
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ዲብ ሸረክ ሳሕል-ሰሕረ
ብንያም ሀይሌ
ሓይሳም ቄርአት ዕንጃረ፡ እለ ተሌ ምን ክታብ መቐይሮ ሓርያመ ለሀሌነ ቅሰት አንሳት ጀለ ተሕሪር እለ
ዮም እንገንድል እተ ለሀሌነ ሕርርት ኤረትርየ ለሓለፈያሁ ንዳል እግል ተአርኤ ትቀድር ለእንቤለ ቅሰት አማን
እግል ንቀድም እኩምቱ። እግል ዮም 1ይ ክፋል፦
ፎቃየ እንዴ ሐከት ነግፈቱ።
ቅሎዕ
ምንኬንለ
ምዱድ
ወድቀት ለትትባለሕ እቡ ብስር
አስክ ድፍዖም ለአቅበለው ገሌ
ጋድም ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
መሀዘት። ገጸ ዲብ ሖጸ እንዴ
ዐሳክር ዲብ ርሽመትለ ደብር ዲብ
ሳሕል ለሐውጽ እት ህለ ነፍስ
ደገለት እደየ ክምሰል መስቀል
ልትቃሰው ልትረአወ እንዴ ዐለው
ትፈትዩ ዐለ። እንክር ምፍጋር
እንዴ ማደደት ግናዘት እግል
ምክራዮም ትቀዌት። የምክን ህተ
ጸሓይ ዔጻትከ እንዴ አትሌከ፡ እብ
ትምሰል ዲበ ምድር ትመደደት።
ለኢትርእዮም ዋርድየት ምን
ምራየት ቀደምከ ለህሌት መሳፈት
ለዲብ መርከበ ለዐለት ሸንጠት
ቅብላት አው እብ ክሻፈት ሪም
ዶል ተአቀምት ምድር ወዐስተር
ሕክምነ እግል ተአፍግረ ላኪን
ናይለ ህተ ዐለት እቱ ጋድም
ክምሰለ ዝላም ለጽሄት ለህለ ምኑ
በክት ኢረክበት።
እግል ልራቁቡ ቀድሮ ዐለው።
ወዳሐት ለልትመጣወር ዐለ። እተ
እብ ዶል-ዶሉ እብ እንክር
ለገአት ሐረከት እግል ኢቲዴ
ዶሉ ህዬ ሙናድል ደሚሩ እብ
ናይለ ደባበት ለዐለት እቱ ባካት
ህዬ ትጀመለት። ብዙሕ ክምሰል
ገናዐት ዲብ ልትለወቅ ልትረኤ።
ልሰትመዕ ለዐለ ዘብጥ፡ “የምክን
ጸንሐት ላኪን እብ መልሃየ ሸንጠተ
ውላድ ስርየተ እግል ሉለ፡
እግለ ገናይዝ ዘብጦ ህለው”
እንዴ ሐርጠት፡ እግለ ቃስን ለዐለ
እሊ በክት እሊ ኢሰአነው። ምናተ፡
እበ ልብል ወግም ሰኒ ወአማን
ገሮበ አትዐረፈቱ።እብ ሰበብ ለህበት
ለደባባት ቆፎሀ ክምሰለ ትከመሀ
ንየተ ሓጨረት። “ተበብ! ጭዝ”
ረስሰ ለዐለ ገሮባመ ሐከቱ። “ምን
ንህብ ዲብ ቀደሞም እት ልትገናበየ
ዲብ ልብል እብ ረአሰ ክምሰል
እለ መለገት እለ ህዬ ከአፎ እግል
ስካብ ከልአያሆም። እግል ስኒን
ሐልፈ ገሮበ ሰኒ ወአማን ሸዐለለ።
እትባለልሕቱ?” ለትብል ሀመት
መምለከተን እንዴ አወጀየ ነብረ
ለኣንፊብያን ሰኒ ክምሰል ቀርበተ፡
ዲብ ሙከ ዐንበልበለት።
እቱ ለዐለየ ጋድም ሙናድሊን
ምራቀ እንዴ ቀርደዐት ወሐጠቱ።
ለዘብጥ ዲብ ረይም ወለሐውን
ዔረው እቱ። እተ ዶሉ ሐቴ
ናይ ደንጎበ ምን እድንየ ለትሳርሐ
አክለ ጌሰ፡ እግል መስለሐተ
ረሻሽ ለጸዐነት መኪነት ድርዕት
ርሳሰት እግል ትትከበት ህዬ ለሸም
ክም ኢኮን ፈሀመት። ሰእየተ
(ኣንፊብያን) ዲብ ትለክፍ እቶም
ብህል ዐለ ዕንታተ ሰኒ ወአማን
ዲብለ ክትል ሙናድሊን ለዐለት
አስኮም ትገምቤት። ጣግየት ሐጺን
ጨቅጠቱ።
ተአተንፍስ
እት
ጽልመት ሌጠ ተሐደደት። ምናተ
(ሄልመት) ለለብሰው ዐሳክር ህዬ
ህሌት፡ ለምለዐል ጫቅጠተ ለዐለት
ዐሳክር አባይ እበ ህተ ዐለት እተ
እት መሸንገለ እንዴ ገብአው ዲብ
ሸንጠት ዝያደት ገሮበ ሀንዘዘት።
አካን እንዴ ኢለአቀባብሎ ክምሰል
ኔሽኖ ዲብ ተንሺን ለአተ ሙናድል
ለኣንፊብያን ክምሰል አደገት ምነ፡
ኢልውዕሎ እሙርቱ። እብ አማን
እግል ልግለው ልትባደሮ ዐለው።
እብ እገሮም መጹኡወ ለህለው
ላኪን “ግናዘት ተ” እንዴ ቤለው
ላሊ መክረሀት ምዩያም ለዐለው
መስለ እተ። እብ ሸፋግ “አንሳይት
እት ልርኡወ ለሐልፎ ገብእ?
ዐሳክር ደርግ፡ ለዐለ እቶም ፍጀዕ
ክምሰል አነ ለአሌሉኒ ገብእ?”
ክምሰለ አጀኒት ቤቼ ቤትከ ዲብ
ዲብ ረሕመት ለአለቡ አዋይን
እንዴ ትቤ አርወሐተ ትሰአል
ልብሎ ወልተልሀው ለሰኩቡ፡
ትበደለ።
እት ህሌት፡ እግል ግናዘት ተብዐት
ህታመ ትተርጀግ ለህሌት መስለ
ግረ ታርፈት ለዐለት ሉለ
ብዙሕ ክምሰል ኢልትአየሶ እቡ
ዐለ። “ወንበዴ እሻጥረኛ” ዲብ
ለትትበሀል
ሐኪመት፡
እተ
እንዴ ሐስበት ቱ።
ልብሎ ጸፈፍዕ ዲብ ወድወ
ሳምን ለሀ ምን አምን ሰውረት
ገሮብ አንሳት መብዝሑ ዶል
ወነሱኡወ ሰበት ትካየለ እለ ሰኒ
ለመጽአዮም የማኔ ለልትበሀል
እብ መባትኩ ልትሌሌ። ፍይሔ
ሸዕለለት።
ሙናድል ከብዱ እንዴ ትዘበጠ
ጸሎ፡ ነሐር ወሕጭር። ናየ ላኪን
ሖጸ፡ አክል ሕድ ክምሰል
ዲብ ልሽሕግ ምን ቃብል ረኤቱ።
አክል እሊ ለልትፈረግ ኢኮን። እብ
መርተበት እግል ትስከብ እቱ
“ከላስ፡ እግል ልትጸበጥ ቱ” እንዴ
ፍንቱይ ዲብ ውሕዳቶም ተድሪብ
ውጡይ ቱ። እብ ሐርብ ወሄራር
ትቤ ዲብ ተሐስብ፡ ናይበት ቃእድ
እት እንተ፡ ጸረ ተአትጌግዮም
እንዴ ተአንጎጌ ዐልከ፡ ሐሬ
መጅሙዐት ግምጀ ወልዳይ እብ
ክምሰል ዐለት “መለሀይ ነዐ ምስል
እብ ራሐት ዶል ትሰክብ ዲቡ
ሸፋግ “ግስኮ ግስኮ” እንዴ ቴለተ
ኒሺን” ዲብ ልብሎቱ ለየንዱነ
ከፎ ወጠዐመ፡ ምናተ ለቴለል
ክምሰል ሰሬረት ነፍረት። ምነ
ዐለው። ላመ ጀብጀብ (ሙሩን)
ክምሰልሁ ይዐለ። ሉለ፡ እብ
ልትሰመዕ ለዐለ ወጀዕ ናይለ
ጭገረ ምን ገብእመ፡ ክሉ ሙናድል
ህሙም ዲብ ተዐርግ ወትትከሬ
ተሐከረው ሙናድሊን ባካት፡
ወድዩቱ ለዐላ ቱ። ለኣንፊብያን
መጦር እሊ ተዐብ ልትጸዐን እተ
ርይም ክምሰል ትቤ፡ እብ ክለ
አስክ ዐስር ምትር ቀርበተ።
ዐለ። አከይ-ውዳይ ለውድየ ዐዶ
ሒለቶም ለልስዑ ሙናድሊን
ፈርሀት ቅያሰ ሓልፈት ዲብ ሐጠር
እግል ኢለቅህም ዲበ እት ትፈርህ
ምን ቃብል ረኤት። ሸንጠት
ሰበት ትትበደል “ኖሶም ለአምሮ”
ሙከ እብ ሸፋግ ፈየገ። ከንፈረ
ገዛፍ ሕክምነ እንዴ ጾረት እት
ዲብ ትብል እግል አርወሐተ
ነክሸት። ጨቅጠየ ምንገብእ ወለ
ረአሱ ክፉፍ እንዴ ወሰከት ዲብ
አትሓጠረት። ለደባበት ክምሰል
ምን ባልሰ ትንፋሰ እንዴ ሐብዐት
ተሀረክርክ፡ ገጽ ግረ ውልብ
ሐልፈተ፡ አሰልፍ ሞቶረ ተአረምሽ
ማይተት
እግል
ትትመሰል
ትቤ። ለአንፊብያን ክሉ ረአሱ
ለህሌት መስለ እተ። ትረይም
ዳሌት።
ድገለባይ
ስምጠ፡
እብ
እተ ኢትጸበረተ ነሳፈት ክምሰል
ክምሰል ዐለት እግል ትፍሀም ላኪን
ደም ሽሂድ ተፈሪ ጥሉል ሰበት
በጽሐት ልብ ክሬት። ግምጀ እብ
ይአደገት። ለዶል፡ ሖጸ ቄቄ ለዐለ
ዐለ፡ ዲቡ ክምሰል ትዘበጠት
አመተ ኢተመረት ቀደመ እንዴ
አንፈ “ፊፍ-ፊፍ” እንዴ አበለት
እግል
ልእመኖቱ
ሰእዮበ።
እምበል እብ ብዝሔ ሀወእ እንዴ
ሰሐበት ትንፋሰ ሐቤዕ ቀደም
ክልኤ ሳዐት ለሞተት እግል
ትምሰል ገሮበ እግል ተአንሽፍ
እግል ትቅደር በ።
ክርን ዐሳክር ዲብ ትቀርብ
መጸአት፡ “ወንድ ነው ሴት?”
ለልብል ሰኣል ልትሰመዕ እት
ህለ ሉለ አክደር ልባስ ለለብሰው
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ጦር ሰራዊት ጸላይም ትካየለው
እለ። ከርከለሕ ልብል ለዐለ
ዐስከሪ ላኪን ዐፍሽ ረፍዕ ለህለ
መስለ እተ። ብዕድ ዐስከሪ ዲበ
እንዴ ሸአገ “ሴት ነች መስለኝ”
በልሰ።
“እንዴ!
ዮም
ሸዕብየት
አዋልድ አንሳት ሌጠ እትብግሰት
ዐለት መስለኒ፡” ቤለ ለሳልፋይ
መስእላይ።
ካልኣዩ ዲብ ልትሰሐቅ፡
“ዕውር ሕደግ ወሐንኪሽ ልብሎ
እት ህለው እግል ልፍገረ ሰበት
ኢቀድረያቱ” ልብል እት ህለ፡
ሉለ ዲብለ ሕመት ለመስል
ሕብሩ ባርህ ወቀይሕ ዕስር
ትዋሰፈ እለ። አክል ሕድ ዕስር
ከራይ ትሰሐቅ መስለ እተ።
እተ ዶሉ ፈርድ ዲብ ለዐምር
ሰበት ሰምዐቱ ጭገረተ ትረበበት።
ዝናድ ክምሰል ትሰሐበ ቀዕ
ለትብል ክርን ክምሰል ሰምዐት
ላተ እት ረአሰ ለሀንጦጥል ለዐለ
መለክ-አልሞት ትገልጸጸ ምነ።
ለፈርድ ናይ ኮምሽኔር ስርየተ
ገብአት ምንገብእ ላተ ርሳስ
ክምሰል አለቡ ተአምር ዐለት።
ሐቆ ወቅት ሑድ ዲብለ ሖጸ
ሸለሐፍ-ሸልሐፍ ዲብ ልብል
ሐከሽ እገር ሰምዐት። ሉለ
ለመጻንሒ እግል ልግበእ እለ
እንዴ አብዘሐት ለሰሐበቱ ሀወእ
እብ መልሃየ አፍገረቱ። ወቅት
ዲብ ተዐቅብ ወረአሰ እብ መልሃየ
ዲብ ጣዌ ባካተ አቅመተት።
ክሉ ክፉፍ ወሸንጠተ ንሱእ
ዐለ። ልሰዕ ቃስን ለዐለ ገሮበ
እንዴ ኢተሐርክ፡ ምን ሐዲስ
ክርን አዳም ሰምዐት። አዜመ
አስክ ቀሩበ እንዴ ታኬት ሀወእ
ብዙሕ ዲብ ትስሕብ ከብደ
ነፈሐት ወትንፋሰ ሐብዐት።
ለጭፍር ናይለ አዳም ዲብ ቀርብ
መጸአ። ህታመ እብ መጆቡ
ገሮበ ዝያደት ቀርሰሰ። ዎሮት
ዐስከሪ ዲብ ፈንዶተ እንዴ
አርቡዕ 08 ኦጎስት 2018

ረድሀየከ “ይህችም ሴት ናት”
ቤለ። ሽውየ ሓልፍ ምነ ለዐለ
ብዕድ ዐስከሪ ህዬ፡ “ሆድወ ነች
የተመታችው” ለትብል ህግየ
ሽርዕብት ሰምዐት። ዲብ ገሮበ
ለዐለ ደም እንዴ ረአ ልትሃጌ
ክምሰል ህለ ህዬ ጌመመት።
ጭልን-ጭልን ለትብል ክርን
ሐጺን ሰበት ሰምዐት ህዬ ሰኒ
ወአማን ገኖበተ ትካረበት።
“በዋሪዶም ምን ፎቃዮም እግል
ልክረው አው እግል ልርፍዕዉ
ልትሰመዕ ለዐለ ናይ መናዱቅ
ክርን ገብእ” እት ትብል
አርወሐተ ቃሸሸት። “መን
ኣመረ?’ እንዴ ትቤ ለጌመመቱ
ብስር ህዬ ለዐውተ ክምሰል ዐለ
ልብ ከሬት። ምን ሐዲስ ናይ
ነቢር ሰእየት ወዴት።
እት ረአስ ደምቀተ ስቅልት
ለዐለት ጸሓይ ኢኮን እንዴ
ትመደድከ እግለ፡ እብጣርካመ
ለትርሕም ይዐለት። ረመጭ
ወካቤት እግል ኖሱ ለለአነድድ
ዐለ። ለዲብ ገሮበ ዐለ ደም
ሽሂድ መለሀየ ናሽፍ ምንመ
ዐለ፡ መትዘባጡ ላኪን ልሰዕ
ልትካየል እለ ወለሽዐልለ ዐለ።
ምን አርወሐተ ህዬ መሽገት።
ላኪን እብ ሰበት መንገፎሃቱ
ትሻቀል ለዐለት። ጽልመት
ክምሰለ ወክድ ለሀይ ርምጭት
እለ ኢተአምር። እተ ዶሉ
ህዬ እብ ሕሳበ ዲብ ዝክርያት
ወመዓላት ብርጌደ ተዐዴት።
ክልኤ ቦጦሎኒ ናይ ብርጌድ
23፡ ዲብለ ስርጉል ህጁም
ተሰነይ ሐቆለ ሻረከየ ምስለ እት
ጀብሀት ሐልሐል ለዐለት ቦጦሎኒ
ሰለስ አስክ ወድጃበ ትብገሰየ።
ሉለ ዲብ ሕክምነ እንዴ ዐለት
ተሓበረት እቶም። ዲብ ዴሸ
እንዴ መጽአት ምስል መልሂተ
እት ትትባደር ዲብ ገበይ እት
ህሌት ክሉ ለቴል ትዋሰፈ እለ።
ትተላሌ . . .
ገጽ
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እድራብ ደረሰ ወሸቃለ ጀላብ ሐቅ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ
አለም-ሰገድ ተስፋይ ምን ፈደሬሽን
አስክ እስትዕማር ወሰውረት (19521962) እበ ልብል አርእስ ለከበዩ
እት ምዕራፍ 15 ለትከተበ አዋይን
መቃወመት ዲብ ኤረትርየ በህለት
“እድራብ ደረሰ ወሸቃለ ” ለታይን
ጽበጥ እግል ዮም 10ይ ክፈሉ፡

እድራብ ሸቃለ ወፍገሪቱ
አትኒን 10 ማርስ 1958 አምዕል
ዕድም ሰበት ዐለት፡ ምን ሳዐት 6፡00
ናይ አስቡሕ አዳም እግል ልጀመዕ
አስተብደ። ምድር ዲብ ጸብሕ ክምሰል
ጌሰ፡ ብዝሔ ሸዐብ ምን መስኢት
ወለዐል ዲብ በዝሕ ግያሱ፡ ክሎም
ዲቡ ለሻረከው ለለአኩደ አማንተ።
“እድራብ ናይ ሸቃለ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ናይ ሸዐብ ኤረትርየ ገብአ፡”
ቤለ ጸጋይ ከሕሳይ። እምበል ሼቅየት
ባኒ፡ ሸቃለ ማይ ወከህረበት ላቶም
እግል አርወሕ ለለትሐዜ መአሰሳት፡
ብዕድ ለትከሰተ መስነዕ ልግበእ
ወድካን ይዐለ። “አስመረ ትሸለለት”
ቤለ ዎሮ ናይ ካርጅ ሱሕፊ።
መትነዛምለ እድራብ፡ እብ ክሉ
ጀሃቱ ታምም ጀላብ እግል ልግበእ
ጌማም ዛይድ ለገብአ እቱቱ ለዐለ።
አሰልፍ፡ እግለ እድራብ ሕጌ እንዴ
ወደው ለገብአ ናይ ዝልም ወዘማቴ
ላቱ መዋዲት ጀላብ እግል ኢለሀሌ፡
700 ዲብ መናክቦም ናይ አምን
ክምቶም እሻረት ለአስረው ሰብ
ዐጀላት እግል አስመረ እብ ግዲደ
ዲብ ደውሮ ክምሰል ራቅቦ ገብአው።
ዲብ ቀበትለ ኣላፍ ሸዐብ ለተአከበ
አግደ ናይ እድራብ አካን ህዬ ናይ
መህረጃን ዕፌ ለመስል ተማሲል
ገብእ ሰበት ዐለ ፋሬሕ ወልውቅ
ደሚር ዓሽል ዐለ። ገሌ ምነ ቀርበ
ተማሲል እሊ ለመስል ዐለ፦
- ዕንታቶም እብ ሻሽ ለትገልበበ 68
ነፈር፡ “አንፋር ምጅልስ ሕጁባምቶም
ለለአሰሜዕ አሴራር፡
- ምስል እሎም ለልሄርር፡ እት
እዘኖም ግጥን ለትላወሸ 6 ነፈር፡
“6 ስክሬተርያት ሕኩመት ኤረትርየ
ጸማይም ቶም” ለተመዐነቱ።
- 33 ሸሜዕ እንዴ አብረሀው
ፍቴሕ፡ ንዛም፡ አማን ለጠልቦ - እግል
መሓብር ሸቃለ ለወክሎ።
- እግል እሎም ክሎም ለመሬሕ፡
ዎሮ አቡስዱር ለጸብጠዩ እብ ምርኩሽ
ለልትመንቀሽ ሻብ - እግል “ዕኑን
አግቡይ ማርሒት” ናይለ እብ ሕማም
ዕሬ ለለሐንክሾ ሜርሐት ሕኩመት
ለወክል አው ለለአትዐግብ…
ዲብለ ናይ ሰልፍ፡ እብ ጀሀት
ፖሊስ ለትረአ ለገብአ ልግበእ
ናይ መኔዕ መዋዲት ይዐለ። ሐቴ
ዶል ምን ገጽ ፈጅር፡ እብ ሜጀር
አርጋቸው እመሻው ለልትበሀል ናይ
ፖሊስ ዛብጥ ለልትመረሖ አንፋር
ፊልድ ፎርስ፡ ሽውየ ናይ አትፋረህ
መዋዲት እርኡያም ምንመ ዐለው፡
ይአተላለዉ። እብ ቃብል እሊ እት
ረአስለ እድራብ እግል ልግበእ ለአጀዘ፡
ኮሎኔል ተድለ ዑቅቢት ለሸቃለ
መክረፎናት ዐባዪ እንዴ ትካረው
መሓደራት እግል ለአስምዑ ሰበት
ሰምሐ፡ ለእድራብ እብ መስኲበት
እግል ልተላሌ ውጡይ ቴለል ከልቀ።

እለ እጃዘት እለ ለሀይብ እት ህለ
ተድለ ዑቅቢት፡ ለሐሬ ልትወደሕ
እት ሕድ ለኢበይእ ቴለል አፍካሩ
ለለርኤ ህግየ ተሃገ።
“ክምሰል
ሑኩም
እግል
እምከረኩም? አነ እንዴ አሰርኮኩም
ወእንዴ ዘበጥኮኩም ወዐገብኮኩም
ለእብ ክልኤ እዴሆም ለበለዖ፡ ዲብ
ክልኦት ኩርሲ ግሱያም ለአጽበሐው
ምን ልትፈሀሞም እንዴ እቤ ወቅት

መሕለፊ ክምሰል ረክበው ህዬ፡ ዲብለ
መክረፎን ለዐለ እቱ መስረሕ ዐርገው።
ገሌ ምኖም ሜርሓይ ሕዝብ፡ አስፈሀ
ተሃገ ምንገብእ እግል ለአክፍእ
እትናቱ ምነ ትብል ፈርሀት፡ ለአዳም
እግል ልፈንጡሩ ሓሳባም ዐለው።
ለበዝሐው ላኪን እግል ልታከው
ቀረረው። አስፈሀ ህዬ ተሃገ። ጸጋይ
ከሕሳይ እብሊ ለተሌ ልዘከሩ፦
አስፈሀ ፈዳብ መትሃግያይ ቱ።

ጀላብ እግል እርከብ፡ እግልኩም
ህዬ ሰበት ይአሰኬኩምቱ ክምሰልሁ
ለወዴኮ። አዜ ላኪን ሒለትኩም
ወብዝሔኩም ርእያሙ ህሌነ። ዐድ
እጽልሙታም ህሌኩም። ምን እለ
ወለዐል ለትወዱዎ አለቡ። እሊ ሰበት
ወዴኩም ምጅልስ ዮም አምዕል እንዴ
ትጀመዐ ለቃኑን እግል ልበድሉ
ኢኮን። ሰበት እሊ፡ ዲብ ሽቅልኩም
አቅብሎ። … አነ ህዬ ለእብ ክልኤ
እዴሆም ለበለዖ ዲብ ክልኦት መንበር
ጉስያም ለአጽበሐው ኖሼ እግል
እትሃገዮም ቱ…”
በሀል ተድለ እግለ ሸቃለ ሰኒ
አትፈከረዮም። ምስለ ቀደም እድራብ
አስክ ናይ ሰነት 1963 ክሉ ረአሱ
አስክ ልትቀየር ህዬ ግረ እድራብ፡
ነስኡዎ ለዐለው ምስዳራት ክሉ ረአሱ
ሰበት ኢትመሳነ፡ አትዐጀበዮም።
ወቅት ሰበት ይአሰአለዮም ላኪን፡
መክረፎናቶም እንዴ ተክለው አስክ
ተዕቢያቶም ወመሓደራቶም ጌሰው።
ሳዐት 11፡00 ክምሰል ገብአ፡
ሜርሓይ ሕኩመት አስፈሀ እግል
ርኢስ ወናይብ ርኢስ ምጅልስ፡ በህለት
እግል ሓምድ ፈረጅ ወዲመጥሮስ፡
ክምሰልሁመ
እግል
ስክሬታሪ
ሽኡን እጅትማዕየት ዐሊ ራድኣይ፡
ዳይሬክተር ሽኡን ከርስ አዝማች
ዘርኦም እግል ተድለ ዑቅቢት እንዴ
መርሐው አስክለ አካነትለ እድራብ
ጌሰው።
ሸዐብ፡ በረ ምን ዘሪበት ከኒሰት
ማርያም አስክ ምስግድ ዐቢ እግለ ህለ
ፋዬሕ ሜዳን መልአዩ፡ እብ ዐስሮታት
ኣላፍ ለልትዐለብ ቱ። ቀደም ለሀ
ተኪኤ እልፈ፡ ዘሚካኤል ዑቅባሚካኤል
ወጸጋይ ከሕሳይ ልትሃገው ሐቆለ
ጸንሐውቱ ሜርሓይ ሕኩመት መጽእ
ህለ ከትከቦቱ ለልብል ትእዛዝ ተድለ
ዑቅቢት ለመጽአ። አስፈሀ ወቴልየቱ
እብ መካይን አስክ እትጀህ ሜዛን እበ
ህሌት ምን ግረ ለህሌት መንገአት
(ካንቼሎ) ከርስ ሐረት ከኒሰት
ማርያም ክምሰል አተው፡ መካይኖም
እቱ እንዴ አዝመው ምኑ ምቀደም
እተ ሸዐብ ተሓበረው። እብ ምግብ

ቅድረት ክም ቡ ቱ አምር ለዐልኮ።
ክምሰለ አምዕል ለሀ ህግየ እኪት ዲብ
ልትሃጌ ሳምዑ ይአነ። “እሊ ጅምዓም
እግሉ ለህሌኩም እድራብ ናይ
አደብ ለአለቦም ሽቅል ቱ።” ቤሌነ
ለአወላይት ዘዐቱ። “ምእት ወክልኤ
ማዳት ለቡ ቃኑን እንዴ ገብአ፡
ለምእት ወሐቴ እንዴ ትከበትኩም፡
ሐቴ ሰበት ትወሰከት እቱ ይእትከበቱ
ለልብል ነፈር ገሊል-አደብ ቱ።
እብ አቡኩም ወአብዕኩም ለይዐለ
ቃኑን፡ እብ ፈድልዬ ፈድል አስፋሃቱ
ለትረከበ… አነ ህዬ እት አምርቱ
ክምሰልሁ ለወዴኩዉ። ጽዕነት ገመል
እት ዎሮ አድግ ምን ትጽዕነ ዔጻቱ
ፍት ትብል…” ምነ ሸዐብ ሆሆ ዲብ
ልብል ህግየ ከልአዩ።
በርሄ ዐንደሚካኤል እብ ጀሀቱ
እሊ ለተሌ ዘክረ፡
(አስፈሀ) ምስለ ነዐር ለወዱ ገዳይም
ለኢትትመሳኔ ህግያቱ ለተሃገ።
“…እለ መቅደረትነ ኢኮን። ሕነ
መሕበር ንኡሽ ሕነ ሕኩመትመ
ይእንቀድር። ጽዕነት ገመል እት አድግ
ምን ትጽዕኑ እግል ልትሰበር ኢገብአ
ምንገብእ ኢቀድሩ።… ለተሐዙዉ
እብ ገበይ ሰላም እብ ብሼሽ ለገብእ
ጋር ቱ። ዮም ቤጭ፡ ለትመጽእ ሰነት
ህዬ ዲርሆ…” ክምሰል ቤለ… ሸዐብ
ትከሬ እግል ሊበሉ ወእግል ልቅበቡ
አምበተ። ሕነ ላተ ሕደጎ እምቤ…
ለ ሆሆ! ዕየርመ ሰበት ተሓበረ
እቱ ዲብ ደግሽ እግል ኢልሕለፍ
ሰበት ትፈረሀ፡ ሜርሐት ሸቃለ ወቅዋት
አምን እግል አስፈሀ ወቴልየቱ እንዴ
ከርደነው እት ከርስ ዘሪበት ከኒሰት
ማርያም ኣተዎም። እበ አዳም ለይዐለ
እተ ተአቴ ዲብ ህሌከ ምን ግረ ለህለ
ቤባይ ዲብ ባር ትሬ-ስቴለ (Tre
Stelle) እንዴ ትከረ እት ከልል አስክ
መክተቡ አቅበለ።
ግረ ለተርፈ ተድለ ዑቅቢት፡
“ሜርሓይ ሕኩመት እብ ተማሙ እት
መጸአኩም ህግየ ሰበት ከልአኩሙ
አቅበለ። አዜ ዲብ አሽቃላትኩም
አቅብሎ…ለትብል
ህግየ
ኖሱ
እብ ገበይ ርኢስ መሕበር ካቫሌር
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መሐመድ እብ መክረፎን አዘዘ።
ቀደም ለሀ እት ሽቅል ኢነአቀብል
ለልብል ትእዛዝ መሕበር ሸቃለ
ለሰምዐው ሰብ እድራብ ላኪን፡ አስክ
አብያቶም ወብዕድ ወራታቶም እግል
ልትፈንጠሮ አስተብደው።
ፖሊስ ላኪን በርናምጅ ብዕድ
ዐለ እሎም። ልሰዕ ለሸዐብ እንዴ
ኢልትፈንጠር ህዬ፡ ዐጀላት ምን
ሰብኡ አው ጻብጣመን ለዐለው ዲብ
ነዙዑወን እግል ለአኩበን አምበተው።
እሻረት ሰበት ገብእ ቱ፡ ለገብአ ናዬተ
ለቤለ ነፈር ፈጅራተ ምን መክተብ
ፖሊስ ትራፊክ እግል ልንሰእ ቀድር
ዲብ ልብሎ ህዬ፡ እግለ አዳም እግል
ለአሪሙዉ ጀረበው። እብሊ ለፈርሀው
ሜርሐት፡ ምን አካን ዲብ አካን ዲብ
ልዳወሮ፡ እግለ ረክበው ሸቃላይ እብ
ሰላም ሌጠ እግል ሊጊስ ዐጀለቱ
ለትነሰአት ምኑ ህዬ ፈጅራተ እንዴ
ጌሰ እግል ልሰአል ዲብ ለአፍህሞ፡
ምን መክተብ ትራፊክ አስክ
ፋርማቺያ ሐማሴን፡ ምኑ አስክ ማይ
አበሻውል ወጀዛረት (ማቼሎ) ክምሰል
በጽሐው፡ ናይ አስመረ ቃእድ ፖሊስ
ማጆር ጎይትኦም ገብረዝጊ ለትጸዐነ
እተ ማትረየስ ለጸብጠት ጂፕ እት
ተሐልፍ ረአው።
“ለቴለል አትፈከሬነ፡” ልብል
ጸጋይ ከሕሳይ። “ጎይትኦም ትርሺ
እንዴ ጸብጠ አስክ አያቱ ለገይስ? ዲብ
ንትበሀል፡ ዲብ እሊ ዮም ሼል ዑቅበ
ሀይሌ ለብእተ፡ እተ ወክድ ለሀይ አካን
ኖረት ለዐለት ክምሰል በጽሐነ ዘብጥ
ሰምዐነ።… ዲብ አዳምቱ ሚ ለዐል
ምስሎም ይዐልነ። ላኪን ለዘብጥ እት
ልትደቀብ ጌሰ።… በርሄ ወዘሚካኤል

እግልዬ ቤቼ እምበ-ጋልያኖ እንዴ
አብጸሐው እት ለአቀብሎ ባካት
ካርቸሊ ክምሰል በጽሐው…ምስል
መኪነቶም ካዜርመ ሙሶሊኒ እንዴ
አብጸሐው አሰረዎም።”
ባካት ሳዐት ሐቴ ናይ አደሐ
እግል ጸጋይመ እንዴ አሰረው
ጅማዐቱ አትዐረዉ። አስክ አረቡዕ
ሰኣል እንዴ ኢልትቀደም እቶም
ወእንዴ ኢልትሐረኮ ጸንሐው።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ለዘብጥ
አስክ አትኒን ምሴ አተላለ። ምናተ
ለእብ ሰበቡ ለትፈንጠረው ሸቃለ እት
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ኖስኖሶም እበ አትሐላለፉዉ ለኣይክ
ፈጅራተ እንዴ ተአከበው ሓለትለ
እሱራም ለዐለ ሜርሐቶም በህለት
ጸጋይ፡ በርሄ ወዘሚካኤል እግል
ልድለው ሰበት ዋፈቀው፡ አተሉት
እስቡሕ ምን ሐዲስ እት ድዋራት
ከኒሰት ማርያም ተአከበው።
ዲብለ አምዕል ለሀ፡ እግሩ
እንዴ ትዘበጠ እግል ዲመ ለመስከነ
ሀብተማርያም ዮሃንስ እሊ ለተሌ
ዝክርያትለ ሐደስ ለሀይ ህለ እሉ።
አተሉት እንዴ ትጀመዐነ እት
ቀደም ከኒሰት ማርያም ለህለ ጋድም
እንዴ ትገሴነ ቴለል አሲሪንነ ትሰአልነ።
ትፈንጠሮ እንዴ ትበሀልነ ክምሰል
አቤነ፡ ሰብ ፈረስ ላቶም ፖሊስ እንዴ
መጽአው እብ መረዊ ወአፍሩስ ዲብ
ዘብጦ ወዳርኮ ፈንጠረውነ። አነ
ጀሀት ስዩም አለመዮህ እንዴ ሀረብኮ
አስክ ቤቼ እግል እጠዌ እት ሐስብ፡
ማጆር ጎይትኦም ወገሌ ቴልየቱ ዲብ
ጂፕ እንዴ ገብአው ዲብ ዘብጦ እትነ
ረኤኮ። ሐቴ ርሳስ እብ ረአሼ እንዴ
ሐልፈት ብነ ክምሰል ሸወጠት፡ “አነ
ሚ እግል ትሕደግ እቼ” እንዴ እቤ
ሸንከት ባር ሮመ ሀረብኮ።… ላኪን
ሐቴ ርሳሰት እግርዬ ሰበት ረክበት፡
ዲቡ ወደቅኮ።… ክልኦት ብዕዳምመ
ምስልዬ ትዘበጠው … ማርቼድሳት
እንዴ መጽአየ እግል ሰልሲትነ
አስክ እስብዳልየት ነስአያነ።… ዲቡ
ገብረስላሴ ጃምቦ ለልትበሀል ምስል
ዎሮ እብ ክቡድ ለተሐከረ ሐሸላ
ለልቡሉ ተሓበረው እትነ።… ምኒነ
ለሞተ ይዐለ።
እብ ሰበት ብዝሔ ናይለ ሞተው
ብዙሕ ዋዴሕ ኢኮን። ለትፈናተ
ዔማት ክመ ለሀይቡ ለዐለ፡ ዕልብለ
ሞተው ምን 9 አስክ ምእት
ለበጽሕቱ። እብ ዋዴሕ አክል እሊ
ሞተው አው ክምሰለ ገሌ ዔማታት
ለልብሉ፡ ዎሮ ከማን ኢሞተ ለልብሉ
ደሊል ሳብት ወሐብሬ ላኪን እግል
ንርከብ ኢቀደርነ።
ዲብለ አያም ለሀይ ላኪን፡ ቀድየት
ማይታም አሰፍ ድቁብ ካልቅ ክምሰል
ዐለ ለለአፍህም ስለላይ ሐብሬ ህለ።
እሊ ለተሌ ንርኤ፡
ማሌ አምዕል፡ ፖሊስ ለለአነቤዕ
ቀናብል ወስለሕ እግል ልትነፈዕ
ሰበት ትቀሰበ ዲብ ክልኢቱ ጀሀት
ሐክር ሱዱፍ ህለ። ትጃር እስላም
ብዝሔ ማይታም ወሙጀርሒን
እንዴ ኢተአመረ ደካኪኖም ክምሰል
ኢከስቶ አትአመረው። እሊ ለቤለው
እቡ ሰበብ፡ እብ ስያሲ መሐመድ
ዑመር ቃዲ እንዴ ትመከረው፡
ምጅልስ ቅራን እዴሁ እግል ለኣቴ
ሰበት ሐሰበውቶም።
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ክም መምሬሕ ውዛረት ዓፍየት
ጅነ ውልድ ክም ቤለ ዲብ ቀበት
ሰር ሳዐት እት ጥብ እሙ እግል
ልትጸበጥ ወምን ሸቢቀ እግል
ልትሰመል ሀሌት እሉ። እሊ ሀዬ
ዲብ ዕያዳት እግለ ወልደ ሌጠ
ለኸስስ ኢኮን። ምን ኣመረ እብለ
ገብአት ምስምሰ ግድዐት ክድመት
ዓፍየት ምን ቀሰበተ ልግበእ ወጅነ
ምን ሸፍገየ እት ቤት ለትወልድ
እምመ ምን ገብእ ለጅነ ትትከበት
እሞልድ ወምስለ ለሀየለ ፈተች
ወቅሩብ እግለ ሐራስ እት ቀበት
ሰር ሳዐት ጅናሀ እግል ተአጥቤ
እግል ለአትናይታሀ ዋጅብቱ።
እሊ እግል እም ምንገብእ
ወውላደ ምኑመ እንዴ ሐልፈ
እግል ሙጅተመዕ መንፈዐት ሰኒ
ዐባይ ብእቱ። ለጅነ አጊድ ጼነ
እሙ ለአምር ወፍንጌሁ ወእሙ
ለሀሌት ፈተ ምነ ኢነት ለሀ ቅርድ
ሕጡጥ እግል ትውዴ ተአነብት።
ለጥብ ክም ትጠበ አጊድ ለሐሊብ
ለአቀዝር ሆርሞናት እንዴ ትቀስቀሰ
እም እግል ጅናሀ ሐሊብ እግል
ትድረር ሰዴ። ለዶል ለነሰኦ ሸቢቅ
ሀዬ እግለ ሐዳስ ስርዐት ሓቀቆት
ነብረ ምን አፍ እንዴ አንበትከ
አስክ ከርሸት ወአምዓይት እንዴ
አትሓመለዩ ምን ለገብአ ለለአዜ
ጀራሲም ወሓጃት ብዕድ ወርዖ።
እብለ ሀዬ እት ዐለም ለለአነብተን
ደቃይቅ ሰልፉ እብ ራሐት
ወሰዓደት ለአነብተን።
ላመ እም ምነ ስድት መደት
መሐጽ እንዴ ትፈረጀት ውላደ
እት እዴሀ እንዴ ትከበተት እት
ሕቅፈ ወጥበ ትጸብጦ ዲብ ሀሌት
ክለ ለመጺጸት እንዴ ትረሰዐት
እብ ለውቀት ወሐናነት ትሽዕር።
ጥብ ጅነ ክም መግመገዩ ሀዬ
ለርሕም እግል ልትጨቀም ወእት
አካኑ እግል ለአቅብል ለአናብት።
ከጥባይ ምነ ምዕል ሰልፍ እግል እም
ወውላደ እብ ሽዑር ለለአትጻብጥ፡
ገበይ ዓፍየት ለፈቴሕ ወሐንገል
ጅነ ለልስሕል ህያብ ረቢቱ።
እብ ዕን ሙነት ረኤናሁ
ምንገብእ ጅነ ሐሊብ እሙ ለሔሰት
ልትዓደለ ለአለቡ ሙነቱቱ። እለ
ጠቢዐት ኖሰ ለአዳሌተ እሉ ሙነት
እብ ተአስትህል ረክበየ ምንገብእ፡
ዮም ክም ጅነ እግል ልዕቤ
ወፈጅር ክም ስነት አዳም እግል
ለአውቄ አሳስ ዐቦቱ ወፈሳሐት
ሐንገሉተ። እግልሚ ምን እንብል
ጠቢዐት ኖሰ እግለ እት እድንየ
ሸብብ ለሀለ ንኡሻይ ሐዲስ እንዴ
ትቤ ለአዳሌቶ፡ ምስለ ደረጀት
ዐቦት ገሮቡ ለናስብ፡ ምስል
መቅደረት ሓቀቆት ነብረ ናይለ
ጅነ ለትመሳኔት፡ ክለ ደለ እግሉ
ተአትሐዜ ሙነት አው መቀዝያት
ክም ከረ ፕሮቲን፡ ካርቦሃይድረይት፡
ሽቤሕ፡ ቪታሚናት፡ መዓድን ክም
ከረ ሐጺን ወካልስዩም መስል
ለከምክምቱ። ህቱ ሌጣመ ኢኮን!

ሐሊብ እም፡ ዔማት ሐዮት ወዳበሮት
እሊ ንኡሻይ ዲብ እለ ዐለም ሐዳስ
መጽእ እት ሀለ ለአምሩ ለኢነብረ
ቫይረሳት፡ ባክቴርያታት ዕሳሳት
ወህቱ ለጻውሩ ገሮብ ለከምሆ
አሽያእ ምኑ ምልእት ምን ገብአት፡
ምን ክሉ እሊ እግል ልዳፌዕ
ሒለት ለለሀይቦ ዝሕሮታት ሀለ
ዲቡ። እበ አፍ ውልደቱ ሸነብኡ
እንዴ ተአረረ ኒሞንየ እግል
ኢትርከቡ፡ ረክስ እዘን እግል
ኢለትቀባብሉ፡ ለትፈናተ ሕማማት
ስርዐት አተንፈሶት ወፍጋር እግል
ኢልርከቡ፡ ሒለት ምን መዳፈዐት
አምራድ እግል ተሀሌ እሉ ሐሊብ
እም ሰኒ ለአትሐዝዩ።
ሐሊብ እም እግል ራክብ
ወሓግል እግል ክሉ ጅነ አክልአሕድ ለአትሐዝዩ። ዲብ እሊ
ብዙሕ ምን ሸዐብ ዐለም እብ
ድብር ወሕግላን፡ እብ ነዐር
ወአከይ መቅሬሕ እት ሓለት
እኪት ለሀለ ዲቡ ዘበን ሐሊብ እም
ለዎሮ ወሐይሶ ለኢትረከበ ዔማት
ሀለዮት ወአከዶት ዐቦት ናይ ጅነ
እት እንቱ ርኩብ ሀለ። እም እትለ
ትሰደደት ሓለትመ ዲብ እንተ
አስክ እብ አርወሐተ ሀሌት እግለ
ጅነ ምን ሐሊበ ዲብ ተሐንኩ
ለመራር እግል ለሓልፈ ህተ ዲብ
ተሐልፍ እሉ እት ዕልብ አዳም
እግል ልትሓበር ለተአቀድር እበ
ሙነት እሊ ሐሊባቱ።
ሐሊብ እም እግል ክለ
ወላዲት
ለተሀየበት
ንዕመት
ውላድ ምንማተ፡ ክል ውላድ እበ
ተአስትህለ እግል ልርከበ ቀድር
ሀለ በህለት ኢኮን። እብሊቱ
ለሕስር ሙነዘመት ዓፍየት እዲነ
አክሎም እዩሳም እግል ልትሀየበ
ለአስተሀለት። እብ ሰበት ዓፍየት
እም ወጅነ ወመትቀራራብ እም
ወጅነ እግል ወላዲት ክምሰልሁመ
ምስለ ለሀለው አዳመ እግል
ልትሀየብ ምህምቱ። እሊ እብ
ዶልዶሉ ዲብ መአሰሳት ዓፍየት፡
እዕላም ወብዕድ አግቡይ ተድሪስ
ለገብእ አትፋዝዖት እብ ምልሃሁ
ዲብ መካይድ ናይለ ሙጅተመዕ
አሳስ እንዴ ከረ ክም ሰቃፈት
እንዴ ሰብቀ ጅነ ዑፉይ፡ እም
ዑፊት ወሸዐብ ዕጹም እግል ለሀሌ
እነ ለሰዴቱ። ሰበት እሊ ለገብአ
መዋጥን ምነ ቤቱ ወዕያለቱ እንዴ
ትበገሰ እት ክሉ ደዋሒሁ እም

ጅናሀ እብ ጥበ እግል ተዓቤ
ለተአቀድረ ሓለት እግል ትጥፈሕ
ግዴቱ እግል ሊዴ ሀሌት እሉ።
እድንያይት መነዘመት ዓፍየት
እተ ሐልፈ ርቡዕ ዘበን (26 ሰነት)
ዲብ ሰነት ሐቴ ሳምን እድንያይት
ሳምን ሐሊብ እም ክም ትፈቀድ
ወዴት። እብ ዶልዶሉ ለፈቅዳሀ
ድወል ሀዬ እት ወስከ ገይሰ
ሀለየ። ዲብ ኤረትርየ እለ ሳምን
እለ እግል ትፈቀድ ምን አንበተት
እላተ 22 ሰነት አዶረት። ምን
ሄለል ኦጎስት አስክ ሰቡዕ ኦጎስት
እት ክለ ወጠን ትዘከረት። ዲብ
አቅሊም ምግብ እት 03 ኦጎስት
2018 ዲብ ምዴርየት በሪኽ እንዴ
ትፈቀደት ወዐለት። እተ ምዕል
ለትፈናተ ልእኮታት ትቀደመ።
ምን ኤሪነ እበ ረከብናሀ
ሐብሬ፡ መስኡል ፈሬዕ ውዛረት
ዓፍየት አቅሊም ምግብ፡ ዶክተር
ተስፋይ ሰለሙን ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ እብ ደረጀት ወጠን
98% እማት ውላደን እብ ጥበን
ክም ለዓብየ አከደ። ክል ሰነት
ዲብ ወሬሕ ኦገስት ለትትዘከር
እድንያይት ሳምን ሐሊብ እም፡
አህምየት ወመንፈዐት ሙነት
ጠቢዐት ዓሉቅ እግል ትትአመር
ለአመመት ክምተ ሀዬ ሸርሐ።
ሐሊብ-እም፡ ምስል ዕልም
ሙነት ወደማነት ነብረ ዕላቀት
ሰበት ቡ፡ አውለውየት እንዴ
ተሀየበ ፈሀም ሙጅተመዕ እብ
ዓመት ናይ እማት ህዬ እብ
ፍንቲት እግል ልዕቤ ልትከደም
ክም ሀለ ዶክተር ተስፋይ እብ
ተውሳክ አትፋቀደ።
ወኪል መክተብ መነዘመት
አጀኒት መነዘመት መጅልስ ቅራን(
ዩኒሴፍ) ዲብ ኤረትርየ ዶክተር
ጆፍሪ ኣካዬ ህዬ፡ ከመ ከደማት
ዓፍየት ሐቅ ክሉ መዋጥን ክምቱ
እንዴ ተአከደ፡ ዲብ ክሉ እግል
ልብጸሕ ልትከደም እግሉ ለሀለ፡
ሐሊብ እም’መ ለኢትነጽፍ ፍቲ
ለትትረከብ ምኑ ወደማነት ዓፍየት
ወዐቦት ለትትሐፈዝ እቡ ሐቅ ናይ
ክል ጅነ ክምቱ አብርሀ።
ወኪል እድንያይት መነዘመት
ዓፍየት ዲብ ኤረትርየ ዶክተር
ቴድሮስ ተከስቴ እብ ጀሀቱ፡ ክሎም

አጀኒት እበ ትትቀድር ተ አስክ
ክልኤ ሰነት ለአደውሮ ሐሊብ
እሞም እግል ልትመወኖ ከም
ወጅብ ሐበረ። ለናይ ጥባይ ነባሪነ
ሰኒ እግል ልትሐፈዝ ወቀደም
እግል ልሄርር ሀዬ ትፋነ።
ፈን እግል ተቅዪር ለሔሰ
መትሻቀዪ ምን ገብአ ለምዕል
ጅነ ሐሊብ እሙ እት ጠቤ እግል
ልዕቤ ለለትናይት ወአሀምየት
ሐሊብ እም እበ ሸሬሕ በራምጅ
ፈን እሽብርቅት ዐለት።
እትለ ሳምን ሐሊብ እም ክል
ሰነት ለትፈናተ ሸዓር እንዴ ተሐረ፡
እት ጥባይ ለሀለ መዐናቅፍ እንዴ
ትፈረገ ሐል ለረክብ እቡ አግቡይ
ክም ልትናቀሽ ወሐል ለወዴ
አግቡይ እግል ልትረኤ እሉ ገበይ
ትትሐበር።
ዮም ዓመት “ሐሊብ እም አሳስ
ሐዮት ወዓፍየት” እት ሐንቴለ

ትብል ስቅራት ለትፈቀደት ሳምን
ሐሊብ እም፡ እንዴ ትፈቀደት
እግል ትሕለፍ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ጥባይ እብ ተአስትህል
እት ፍዕል እግል ልውዐል ለሰዴ
ገሌ አስክ ፍዕል ለነትል መባደራት
ነስእ ክም ለአትሐዜ እትፉቅድት
እግል ትግበእ ትትሰኤ። ሀደፍ
ክሉ ለአሽቃል፡ ለእበ መናሰበት
ልትሀየብ መንፈዐት ሐሊብ እም
ለኸስስ ኔፍዓይ ሐብሬ ሀዬ ዲብ
ክል ቤት ወክል ዕዱ ሙጅተመዕ
እንዴ በጽሐ ሙጅተመዕ ምን
ኣመሮት ሌጠ እንዴ ሐልፈ
መባደረት እግል ልንሰእ እብ
ዕጹፍ እግል ልትሸቄ ለለትበግስ
ቱ። ጥባይ እበ ኸስስ ለሀለ እነ
ለልአሸንን ነባሪ እንዴ ተሐፈዘ
እግል ልንበር ወምኑመ ወኬን
እግል ልትጠወር ክልነ ሕበር
እግል ንክደም ውዛረት ዓፍየት
ትላኬት።

ፊነ ሳምን ሐሊብ እም
 ዕንዳይ ወሕንጢት ምን ከብድ እሞም ክም ፈግረው እት ቀበት
ሰር ሳዐት ጥብ እሞም ክም ጠቡ ኒዴ
 ጥብ ሐሊብ አስክ ደርር እንዴ እንቤ እግል ዐልቀት ማይ ስከር
ልግበእ ወብዕድ ለሙሽ በታተን ኢነሀብ
 ጅነ አስክ ስስ ወሬሕ ለአደውር ሐሊብ እሙ ሌጠ ልትመወን።
 ስስ ወሬሕ ክም አዶረ ወሱክ ነብረ ለአንብት
 ወሱክ ነብረ ኢትደንጉሩ ወኢትቀዱሙ፡ ቀደም ስስ ወሬሕ
እምበል ሐሊብ እም ለጅነ ማይመ ልግበእ እት ወሱኩ ሕጉዝ ኢኮን።
 ስስ ወሬሕ ክም አዶረ ሐሊብ እሙ በኑ ለእለ ቀዝረ ምን ቀዝር
ኢከፍዩ
 ጅነ እተ እለ ሐዘ አካን ወኢነት እግል ልጥቤ ሐቁ ሰበት ገብአ፡
እም እሊ ሐቅ እሊ እብ ከፎ ተአተምም እሉ ገበይ አጥፍሖት ብትር ሹም
ወስዑርተ (መስኡልየት) ክል መዋጥንተ።
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ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ኣሳር ቅዱም መትባዳል ተጃረት አግዳም
በሐር ቀየሕ ኤረትርየ
አብርሃም ዘርኣይ
ቅዱም ኣሳር ቅብለታይ ክፈል
ቀር አፍሪቀ እግል ናይ በዲር
መዐደይ ሕዱድ ወራታት ተጃረት
ለልአፍህም መሰል ሰኒ ለገብእ
እስባታት ጻብጥ ህለ። አግዳም
በሐር ቀየሕ ኤረትርየ እግል እሊ
ኣሳር እሊ ለወዴሕ እስባታት ጻብጥ
እብ ሀለዮቱ፡ ምህመቱ እብለ ዕን
ትርድት እግል ልትርኤ ቀድር።
እስትራተጅያይ ክጡጥ በሐር
ቀየሕ፡ምግባይ በሐር፡ ወምሒጥ
ህንዲ፡ እግለ እትሊ አግዳም ማያይ
ክፈል ለዐንበበየ ሰልጠናት ቅዱም፡
እቱ ለአሰረ እብ ግብአቱ፡ እትሊ
ሰልጠናት እብ ፍንቱይ እት 1ይ
ክፈል ዘበን ቀደም መትወላድ
አስክ 1ይ ክፈል ዘበን ግረ
መትወላት ነብየለ ዒሰ ለትረአ
ወራታት ትጃረት መዐደይ ሕዱድ
እግል ልአትናይት ቀድረ።
እት ሰልጠናት እሊ ማያይ
ክፋል እበ ገብአ ለትፈናተ ብሑስ
ለትረከበ ኣሳር፡ መፋሂም ባሕሲን
ዕሉም ኣሳር ቅብለታይ ክፈል
ቀር አፍሪቀ ህቱ ሰበት መርብዩ
ፈተሾቱ ለአትሐዜ። እብ አሳስ እሊ
መትጻባጥ ምስል ድዋራት እሊ
ኣሳር፡ አስእለት ብዞሕ ለልሀርስ
ጋር ምንመ ገብእ፡ ሸክል ወጽበጥ
ዕሉም ኣሳር ቅብለታይ ክፈል ቀርአፍሪቀ እንዴ ታየነ መትመዳድ
ወርሕብ እትሊ ለትሰመ መራሕል
ታሪክ ለትረአ ወራታት ተጃረት
መዐደይ ሕዱድ፡ እሊ ክፈል ዐለም
እሊ ምስል አቅሊምያይ ወእድንያይ
ሰልጠናት እግል ንርኤ ሰዴነ።
እሊ መፋሂም እሊ አሳስ እንዴ

ወዴነ፡ እት አግዳም በሐር ቀየሕ
ኤረትርየ ለትረከበ ኣሳር ምህመቱ
እት መርበዮት ወራታት ትጃረት
መዐደይ ሕዱድ እግል አቅመቶት
እሊ ክቱብ እሊ ዱሉይ ህለ።
አግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ
እብ ዓመት፡ ቅድምት ሚነት
አዱሊስ ህዬ እብ ፍንቱይ እት
መርበዮት አቅሊምያይ ወራታት
ተጃረት መዐደይ ሕዱድ ወዕላቀት
ቅብለታይ ክፈል ቀር አፍሪቀ
ለተልሀዩ ዶር፡ ሽከረት እሊ ቃርብ
ለህለ ክቱብ እት ገብእ፡ ዕላቀት
ቅዱም ወራታት ተጃረት መዐደይ
ሕዱድ እሊ አቅሊም እሊ እብሊ
ለተሌ ተፋሲል እግል ልትሸረሕ
ቀድር።
ስጅል ቅዱማም ምስርዪን እተ
እብ ምድር ፑንት ልትአመር ለዐለ
አቅሊም፡ ድቁብ ናይ ተጃረት
አትኣመሮት ዋድያም ቶም። ለእት
ቅዱም አቅብር ቀዳምያም ምስርዪን
ስጁል ለህለ እት ወክድ መልከት
ሃትሸፕሱት ለገብአት አትአመሮት
ተጃረት ዝያድ ለገብአ ለልትርኤ
ወእት ቅዱም ኣሳር ውሱቅ
ለህላቱ።
እሊ እት ደንጎበ 3ይ ክፈል ዘበን
ቀደም መትወላድ ዒሰ ወሰልፍ
2ይ ክፈል ዘበን ቀደም መትወላድ
አስክ ምድር ፑንት ክምሰለ
ተሀደገ አትኣመሮት ምህመቱ
ቅዱም መትጻባጥ ግብለታይ በሐር
ቀየሕ ምስል ቅብለታይ ክፈል
ቀር አፍሪቀ ምስል ሰልጠናት ኒል
ለልአሽር ቱ። እሊ መፍሁም ዕሉም
ኣሳር እሊ እግል ወክድ ረዪም
እግለ እት ድዋራት ተጃረት ለህለ

መትጻባጥ ጆግራፍያይ ሕዱድ
ምድር ፑንት እንዴ ኬደ ለትጠወረ
ሕሳባት ወአፍካር ክምሰልሁመ
ተሐሊላት ሒለት ለሀባቱ። አስክ
እለ እትሊ ወክድ እሊ ለትበጽሐ
ብሑሳት ኣሳር ወሕፍዝ ዕሉም
ሐያት (molecular biology)
ክምሰለ ለሐብሩ፡ለበዝሐ ክፋል
አግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ
አስክ ምውዳቅ ጸሓይ ቀላቅሎታት
ምድር ፑንት ክም ዐለ ወዴሕ።
እብ አሳስ እሊ መፍሁም ምህመት
አግዳም በሐር ቀየሕ እት መርበዮት
ወራታት ተጃረት መዐደይ ሕዱድ
እሙር እት ገብእ፡ ቅድምነ እለ
ዕላቀት ተጃረት እለ እት አግዳም
በሐር ቀየሕ ኤረትርየ ለዐንበበ
ሰልጠናት እት ወድሖት ለገብእ
ብሑስ ኣሳር ዶሮም ዐቢቱ። ቅርድ
ሰልጠነት ቀዳሚት አዱሊስ ምስል
እሊ እት ለዐል ለትሀደገ ወራታት
እብ ዐቢሀ ለትትሰሜ እት ትገብእ፡
ለትወቀለ ስልም ዐቦት እለ ቅድምት
ሚነት ምን 1ይ ክፈል ዘበን ቀደም
መትወላድ አስክ 1ይ ክፈል ዘበን
ሐቆ መትወላድ እብ ግብአቱ ህዬ
እግለ እትለ መርሐለት እለ ለዐለ
ወራታት ተጃራት ለህለ መትጻባጥ
ለወዴሕ ኣሳር እብ ታየኖት
ቅብለታይ ክፈል ቀር አፍሪቀ
ምስል ፋይሕ ክፈል ሰልጠናት
ምግባይ በሐር ወምሒጥ ህንድ
ለዐለ እግሉ ወራታት መዐደይ
ሕዱድ ወመትጻባጡ እግል ንርኤ
እንቀድር።
እት ክፈል ዐለም ለትረከበ
ቅዱም ኣሳር እግል መትጻባጥ
ወተአሲራት
ናይ
ለትፈናተ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 33

ምን ዐድ ህብቴስ አሚር ወድ ገበህ ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር
ለልትበሀል ሓልያይ ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ ለሐለየ ሕላየት እግል
ንርኤ። ዐሊ ጃንጌ ሀርማይ እንዶ ዐለ ሐር እት ዘበን ጢላን ዐድ አተ
ወአበረ። ከሐቴ ምዕል እግል ዎሮት ምነ ውላዱ እብ ሀወት ዲብ ምዕጥን
አውረደዩ። ለወልዱ ህዬ ማዩ እንዴ መልአ እት ፈግር፡ ሰብ አስፈደ
ትከበተዎ። ከትሰአለዎ “እናስ አዪ ምድር እንተ?” ቤለዎ። ህቱ ህዬ
ወድ ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር አነ” እት ልብል በልሰ እሎም።
ህቶም ህዬ፡ “ሕጻን ካይን ወዛልም ወሳርቃይ ገብአከ ከማ” እንዶ ቤለዎ
ለማዩ ሰተዎ ምኑ። ወሐር ለሕጻኑ ክም ደግመ እሉ ዐሊ ጃንጌ እለ
ሕላየት ሐለ፦
ሓልብነ ጃለለት ትፈዴት ዲብነ አስፈደ
እሊ ኣድም ዝላማ ቱ ለዲብ ለረአስነ በረጀ
ክስእት ላተ ምን ዔረት ወዓይረት ላተ ምን ከስአ
ምን ሐርደ ስጋሁ ምን በልዐ ወሐሊብ ማሉ ምን ሰተ
ከረ ሰሊም መስምዳይ ለባትከት እብለ መንፈሰ
ዮም ሰሊም ምን ጸኔሕ እት’ለ ሐቴሀ ወወደ
ነፍስነ ሐወነት ወኢእንረቴዕ እብ ሸከ
ግሔትመ ክሌሕ ዲብ ትወዴ ዘብጦ ዲበ ደምቀተ
ምን እለ ለእለ ትገበአነ አልሄቶ ሐመድ ወመጽአ።
ሰልጠናት ለልሐብር ቱ። እሊ
ኣሳር እሊ ህዬ ክም አሽቃል
ከላት (pottery)፡ነቁሽ እበን፡
መሻቀዪታት ሐጺን (metal
objects)፡ ግዛዝ (glass) ወብዕድ
እት ገብእ፡ ቅርድ እሊ ኣሳር
እሊ(origin and production)
ወመትመዳዶም (patterns of
distribution) እንዴ ፈተሽና እት
ፍንጌ ለትፈናተ ሰልጠናት ተአሲሩ
ወመጻባጡ እብ ሑድ እግል
ፍሂም ሰዴ። እት አግዳም በሐር
ቀየሕ ኤረትርየ እብ ዓመት እት
ቅድምት ሚነት አዱሊስ ህዬ እብ
ፍንቱይ ለትረከበ ኣሳር ቅዱም ህዬ
ምስል እሊ እበ ልትመሳሰል እግል
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ንርአዩ ለአትሐዜ።
እት ቅድምት ሚነት አዱሊስ
ወአግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ
ለትረከበ እብ ኣምፎራ(amphorae)
ለልትአመር ኣሳር አሽቃል ከላት
ዎሮት ምነ እሊ እት ለዐል
ለሰሜናሁ መትጻባጥ ለአፍህሞ።
እሊ ኣሳር ከላት እት ሰልጠናት
ሮማ ወግሪክ ፈሩ ለዐለው ክም
ቶም እስባታት ኣሳር እት ገብኦ፡
አስክ
ግንራሪብ
ፖርቱጋል፡
ስፓንየ፡ ብሪጣንየ፡ምግባይ ምፍጋር
ጸሓይ፡ አቅሊም ምግባይ በሐር
ኤጅያን ክምሰልሁመ ቅብለታይ
እንክር ቀር አፍሪቀ ፈሩ ክም
ዐለው ወሳይቅ ኣሳር ለሐብር።
እብ ፍንቱይ ኣሳስ ወመትመዳድ
ለእብ ሰልጠነት ሮማ ፈሩ ለዐለው
እግል ለትፈናተ መራሕል ለወክሎ
ሰበት ገብአው፡ እት ሕመረት
እሊ ሰልጠናት ወግራሁ ህዬ እት
ለበዝሐ ክፋላት እስትዕማር ሮማ
እብ ብዝሔ ልትሸቀው ክም
ዐለው ልትአመር። እሎም ክም
መጽበጢ ዜድ ፡ነቢት እብ ዋጅብ
ለትጸበጠው ዓሳታት ወተመር
ጻብጣም ለዐለው ምን ከላት
ለትሸቀ መሻቀዪታት መትጻባጥ
ሰልጠነት ሮማ ምስል አቅሊምያይ
ወእድንያይ
ሰልጠናት
እብ
ለትፈናተ
መጃላት
ወክል።
እብ አሳስ እሊ እትሊ ለትፈናተ
መራሕል እሊ ሰልጠናት ለትሸቀው
አምፎራታት፡
እሎም
ምን
ከላት ለልትሸቀው እብ ባሕሲን
ዕሉም ኣሳር ለትፈናተ አስማይ
ልትሀየቦም። እሊ አስማይ እሊ
ህዬ ቅርድለ ሽቅል ወመትመዳዱ
ወክሎ።
ልተላሌ…
ገጽ
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እት ሸበት ለልትረከቦ ሸባብ ምኒነ ሚ ለሐዙ?

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እት ቅንጸት ለህለው ሸባብ
ወሻባት
ፍንጌሆም
ወፍንጌ
ምጅተመዕ ለህሌት ዕላቀት
ሰኔት ወእብ ፍንቱይ ዋልዴኖም
ክምሰለ ትትሐዜ ኢኮን እሊ
ለገብእ እቡ ሰበብ ብዞሕ ምንመ
ገብእ፡ ለአግደ ላኪን ለሸባብ ወለ
ሻባት ምን ንእሽት እት ሽንግላት
ሰበት ልትዐደው ጠባይዕ ሐዲስ
ሰበት ጠውሮ ወለምጅተመዕ
ሰበት ኢልፍህሞም ቱ።
እሊ ጠባይዕ እሊ ህዬ እብ
ዋልዴን ወምጅተመዕ ከብቴ ሰበት
ኢረክብ እት ፍንጌ ክልኢቶም
ኢመፋሀመት ትትከለቅ። ከእለ
ጋሪት እለ እግል ባልሖት እሎም
እት መትዐዳይ ሸባብ ለህለው
ሸባብ ወሻበት ምንእንእነ ሚ
ለሐዙ ለልብል አርእስ እንዴ
ሀረስነ ለህሌት ኢመፋሀመት
እግል ባልሖት ምህመት እት
እንተ ሰበት ረከብናሀ፡ እግለ እትሊ
ዕምር እሊ ለህለው ሸባብ ወሻባት
ምጅተመዕ እግል ልፍሀመክምቱ
ለትሐዙ ጋር ሚት እንዴ እንቤ
ስኡላሞም ዐልነ።
ሸባብ ወሻበት ዓማሮም ምን
14 ወልዐል ዶል ገብእ ቱ
ፍንቱይ ጠባይዕ ለልአመጽኦ፡
እትሊ ወክድ እሊ ለሻብ አው
ለሻበት እት ጠቢዐታይ ክልቀቶም
ገሌ
ተቅዪራት
ለአመጽኦ፡
ብሉቅ በሀለት እግል ውልደት
መትዳላይ ወመቅደረት ገሮብ
እንዴ ዓበው ሒለት ወጣቀት
ለዓቡ፡ እብሊ ህዬ “አነ ምን

አክልዬ” ለልብል ጠባይዕ እንዴ
ጠወረው ለገብአ ነፈር ወሂገ
ክም ኢሰምዖ ለወድዮም ፍጥር
ሐዲስ ለአነብቶ።
እሊ ለርአው ዋልዴን እግልሚ
እግልነ ኢሰምዖ ወኢጠይዖ እንዴ
ቤለው ምስሎም እት መሻክል
ልትከረው፡ እሊ ለገብኦ እቡ
ሰበብ ህዬ ለጅነ ንኡሽ እት
እንቱ እግል ዋልዴኑ ልትለአክ
ወሰምዖም ሰበት ዐለ፡ ለናይ በዲር
ሕንቃቄሆም እግልሚ ይእንረክበ
ሰበት ልብሎ ወለ እት ሸበት
ለትዐደ ጅና አው ወለት ህዬ
“ምን እሊ እስትዕማራቶም ፈገርኮ
ሕርየት ኖስ ዐለንኮ፡ አዜ ምን
ነቅመኒ እብ ሒለት ልግበእ ወእብ
ፍክር አክልዬ አለቡ” ለልብል
መፍሁም ሰበት ጸብጦቱ። እለ
ጋሪት እለ እበየ እግል ትትባለሕ
ትቀድር መስለኩም፡ እሎም
መንደሊታት እሎም እት ሐያት
ሐዳስ ምን ልትዐደው ወእሎም
ዋልዴን እሎም ህዬ “አጀኒትነ
እግልሚ እግልነ ኢሰምዖ” ምነ
ልብሎ ምስምሰ እንዴ ትበገሰው
ኢሰካበት ሽፍር ከልቆ። እለ
ጋሪት እለ እግልዬመ ክል ዶል
ተአትሐስበኒ ዐለት፡ ከአሰልፍ
ለፈርግ ፍንጌ እሎም ክልኦት
ግም ለህለ እግል እድሌ ምስለ
እተ ዕምር ለህለው ሸባብ እንዴ
አምሐበርኮ ምሽክለቶም እግል
እድሌ እንዴ እቤ ዎሮት ሰኣል
እንዴ ትሰአልኩዎም በሊሶም
እግል እድሌ ጅሩብ ዐልኮ፡

ለሰኣል “ምጅተመዕ ሚ እግል
ልፍሀመኩም ተሐዙ” እንዴ
እቤሎም ስኡሎም ዐልኮ፡ ህቶመ
እትሊ ሰኣል እሊ እሊ ለተሌ
ረአይ ሀበውኒ።
ለሸባብ ምስል ዕምር ለመጽእ
ሐዲስ ጠባይዕ ለአርኡ፡ እግል
መሰል እት መባትክ ገሮቦም፡
እት ንየቶም ወሓዚሆም ለህለ
ተሰርፋቶም
እብ
ዋልዴን
ለኢልትፈቴቱ፡ መሰለን ለጅነ
እት ጭገሩ ለልአመጽኡ አስሉብ
ሕላገት፡ እት እደዩ ለወድዩ
ካትሞታት እት ስጋዱ ለወድዩ
ሰለስል ወብዕድ ናይ ግርመት
ለልሐስቡ ሰርጎ እብ ዋልዴኑ
ክም መዐየን ወአከይ ጥባዐት
ሰበት ልርእዉ እሊ ምኑ እግል
ልእዘም ለሐዝዉ ወልትሃገዉ
ህቱ ላኪን እሊታት ሰበት ረይሑ
እግል ልእዘም ምኑ ኢቀድር እሊ
ህዬ ሰበብ ኢመፋሀመቶም ገብእ።
እምበል እሊመ ለሽንጉል እት
ከደን አትማሳይ ወምስል ስናቱ
መትሃጃት ወዘበን አብደዮት
ለአነብት እሊ ህዬ አምዕል እብ
ሪመ ወዶል ዶልመ ላሊ እብ
ሪመ እበ ነፍዕ ወለኢነፍዕ ተቀም
እግል ሊበል ለአነብት፡ እሊመ
ለዋልዴን ኢፈትዉ እግሉ ወሰበብ
ኢመፋሀመት ገብእ። እት ረአስ
እሊ ለዐቤት ጋሪት ለጅነ ክም
በዲሩ እግል ልኡክ እንዴ ቀንጸ
እብ ንየት ፋርሐት ኢልሀደግድግ
ወኢልትለአክ እግሎም እሊ
ለወዴ እቡ ሰበብ ለጅነ እሻረት
“አነ ግድም ዐቤኮ ምንቱ እግልዬ
ለልአዝዝ” ለልብል ፍክር ሰበት
ጠውርቱ እሊ ጅነ እሊ እብ
አትሓላይ
ኢጌሰ
ምንገብእ
ልትኣገስ ወምስል ዋልዴኑ እት
መትሀራሃር ለአቴ ዋልዴን ህዬ
ለሀርቆ ከእት ኢመፋሀመት
ለአቱ።
ለወለትመ እብ እንክረ ወክደ
እት አትጋራም ወምስል ምራየት
ለትሐልፉ ዘበነ በዝሕ፡ እግል እመ
ወአቡሀ ክም በዲረ ኢትሰምዖም፡
ለበዝሐ ወክደ ምስል ሕላይ
አፍላም ወጌማት ተሓልፉ፡ ህተመ
ክምሰለ ጅነ ምስል መሳኒተ
እንዴ አምሐበረት ወክደ እት
ድግም ተሓልፉ፡ እሊ ክሉ ህዬ
ዋልዴነ ሰበት ኢልትከቦቱ ምስለ
እት ኢመፋሀመት ልትካረው
ወልትበአሶ።
ከእተ ሰኣልዬ እግል አቅብል
ብኩም፡ ፍንጌ ምጅተመዕ ወእትሊ
ሕፉን ዕምር ለህለው ሸባብ
ወሻባት መፋሀመት እግል ተሀሌ
ሚ ለአትሀዜ ለልብል ሰኣል?
ክል ዶል ክል ዕምር ናዩ ጠለብ
ሰበት ቡ ለዐባዪ ወልዴን እተ
ዕምሮም እንዴ ገብአው በደል
ልርኡነ ወህቶም ለልሐዝዉ ሌጠ
እግል ኒዴ በደል ለሐዙነ እተ ሕነ
ለህሌነ እቱ ዕምር እንዴ አተው
እግልሚ ክእነ እንገብእ እግል

ልፍሀሙነ ምንጀርቦ ለሐሴ ቱ
እንዴ ቤለው ረአዮም ከምክሞ።
ከሕነ እብ ከፎ እት ዕምሮም
እንዴ አቴነ እግል ንትፋሀም
ምስሎም ብነ፡ እሊ ሰኣል እሊ
እግልነ ለዋልዴ ወለ ሐው ለዐባዪ
ለከስስ ቱ መስለኒ።
እሊ እግል ልግበእ ገብአ
ምንገብእ እግል ኒደዩ ለብነ ሓጃት
ህለ ምንገብእ ለወለት ወለ ሕጻን
ምን በዲሮም እትለ ደረጀት እለ
እንዴ ኢበጽሖ አደብ ሰኒ እቡ
ክም ልትረበው ወደያነቶም እተ
እንዴ ሐጠጠው ሐቅ ዋልዴን
እሕትራም ምጅተመዕ ወኖስ
እንዴ ደርሰው ክም ልትነፍዖ
ውድየት ለአወላይ ጽዋር እት
ገብእ፡ግራሁ ዘበኖም እብ ዋጅብ
ክም ልትነፍዖ እቡ ውድየት ሕነ
እግል ኒደየ ለብነ ምህመት ተ፡
እሊ ህዬ ለጅነ እትሊ ዕምር እሊ
እንዴ ኢበጽሕ እንዴ አድረስናሁ
ቱ። እት ምኩ ክም ሰብቅ እግል
ኒደዩ ብነ እብ ፍንቱይ ህዬ
ለጅነ ምስተቅበሉ እብ ድራሰት
እግል ለአክዱ ሌጠ ክም ቀድር
እንዴ እት ምኩ ወቀርናሁ እግል
ንጽነሕ ብነ፡ እሊ ጠባይዕ እሊ
እንዴ አልበስናሁ ዶል እንጸንሕ
እትሊ ዕምር እሊ ለልአርእዩ
ጠባይዕ እለ አከ ምን ለአኬ
ምን ገበዩ ክም ኢልአወልጥ
ወድዩ እግልሚ እትሊ ዕምር
እሊ ለመጽኡ ተቅዪር ጠባይዕ
እግል ልጋብህ ስልሓሙ ሰበት
እንጸንሕ።
ለዐቤት ጋሪት ላኪን ለጅነ
እተ ናዩ ዕምር እንዴ አቴነ ርሕነ
እግል ንትሰአል ብነ እግልሚ
ሕናመ እትሊ ዕምር እሊ እት
ህሌነ ናይነ እኩይ ጠባይዕ እቡ
ቀደሞም እግል ዋልዴነ እኩይ
እርኡያም ሰበት እንገብእ፡ አዜ
ህዬ እሊ ዕምር እሊ ሰበት
ተዐዴናሁ ወእኪት ወሰኔት ሰበት
ኣመርነ ለህቶም ወድዉ ውዳይ
እብ ዕነ ዶል እንገንሑ እንዴ
አደብ ወዓዳት ምጅተመዐነ

ለይሐሸመ ሰበት መስል እትነ
በደል እብ ዕነ እብ ዕንቶም እንዴ
ገንሐናሁ ለእግሉ ወዱ ጌጋታት
ክም ጠቢዒ እንዴ ሐሰብናሁ እብ
ቀልብ ናስሕ እግል ልትባለሕ
ክም ቀድር እግል ንሕሰብ ብነ፡
እብሊ ህዬ ለጅነ ወለ ወለት ክም
መሳኒትነ እንዴ ሐሰብናሆም
ቀደም እትሊ ዕምር እሊ
ልትዐደው እብ ክሱስ እሊ ኦምር
ወእቱ ለሳድፎም ጠቢዐታይ
ተቅዪር ዶል እንዳግሙ እግሎም
ህቶመ እብ ቀልብ ናስሕ እንዴ
ትከበተዉ ለእግለ ንሀይቦም
ምክር እግል ሊደው ወምን እሊ
ሕነ ለይንሐዝዩ አከይ ወደዲት
እግል ልድሕኖ ቀድሮ።
እሎም ውላድነ እት ሐቴ
ኢነት ሽቅል ምሕተረም ወገበይ
ራትዐት እግል ልጽበጦ በደል
ንሐዝዮም እተ ናዮም ኦምር
እንዴ ትከሬነ እብ ገበይ ሃድአት
እለ ፍላን እለ ፍላነት ክእነ
ወዴኩመ ምንገብእ ክእነ እግል
ትርከቦ ቱ፡ ሰበት እሊ እለ ምን
ትወዱ ለሐይስ እንዴ እንቤሎም
እግል ንትጋሜ ምስሎም ብነ።
ለእት ሸበት ልትዐደው
ለህለው መንደሊታት መንፈዐት
ዘበን ወእት ሐያቶም ለቡ
ተአሲር፡ አደብ ወመንፈዐቱ
ንኡሽ እግል ዐቢ ለሐሽም ወምኑ
እንዴ ሰምዐዩ ተጃርብ ሐያት
እግል ልክሰብ ክል ከጥወት
እት ሐያቶም ተአሲር ክም በ
እብ መሰል ለተሌት ድግም እበ
እት ኖኣብዮም ወንአትፋግሆም
እትለ ደረጀት እለ ዶል በጽሖ
ምስል ክል ተቅዪር ጠቢዐት
እግል
ልፍሀሙነ
ቀድሮ።
እምበል እሊመ እኩይ ለወዴ
ጅነ ልግበእ ወወለት በደል
ንትናሀሮም ወእንዛብጦም እብ
ንዛም ወእንዴ ቀረብናሆም
እግል ንንስሖም ወንሐብሮም
ብነ እሊ ዶል እንወዴ ሕነ
እግል ንፍሀሞም ወህቶመ እግል
ልፍሀሙነ ሰድዮም።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ረደ ዋልዳይ
ዎሮት እናስ ድግለል ዐለ።
ለእናስ ሰለስ ውላድ ዐለው
እሉ ወምስል እሎም ውላዱ
እብ ሕበር እብ ፈተ ወለውቀት
ነብሮ ዐለው።
ምዕል ሐቴ ለአብ ሐመ።
ወመጢጠቱ ምን ምዕል እት
ምዕል እት ወስክ አስክ ሞት
ቀርበ። እሎም ሰለስ ውላዱ
ህዬ፡ ረዳሁ እግል ልንሰኦ አሕድ
ልትባደሮ እቱ ወዎሮትከ “አነ
ሀርሱ ወእተንትኑ” ልብል
ዐለ።
ለምንኣሾም ህዬ፡ “ምዕል
ሐቴመ ትግበእ፡ እሊ አቡዬ

እግልዬ እዘሞ ምኑ ወአነ
ምስልዬ ቤቼ እግል እንስኡቱ
ወእግል እተንትኑ። ምን ክሉ
እግል እትገሴ እሉቱ” ቤለዮም
ከትረጀዮም። ዶለ ሰልፍ ለሐዉ
አበው እሉ፡ ምናተ ሐር ምን ክለ
ሐዞቱ እትለ ሜራስ ለትበጽሑ
እግል ልእዘም እሎም ክም ቱ
ዶል ሐበረዮም፡ ዋፈቀው እሉ።
ለንኡሽ ኩሎም ሕጻን እግል
አቡሁ እንዴ ሀረሰዩ አስክ ቤቱ
ነክሰዩ፡ ወምስል እሲቱ እንዴ
ገብአው እት ራዕዉ ወእት
ተንቱኑ አስክ ምዕል ሞቱ
ከድመዉ።

ለጅነ ላሊ ሐቴ እት ስካቡ
አቡሁ ረአ፡ ወእት አካን ሰኒ
ረያም ገሌ ዝሕረት ሓቤዕ ክም
ሀለ አሰለዩ። ምድር ክም ጸብሐ
ለጅነ አስክለ አካን ለአቡሁ
ወስፈየ እሉ ጌሰ፡ ወዲበ
ሰንዱቃይ ንኡሽ ምን ሰርጎ
ወማል ለትመለአ ረክበ። ለጅነ
እግለ ሰንዱቅ እንዴ ሀረሰዩ
አስክለ ሐዉ ጌሰ እቡ ወክሉ
ለጋር ደግመ እሎም። “እንተ
ሐዞትከ ምን ማል አቡከ በዲር
ሰበት ትናዘልከ ምነ፡ አዜ ዲብ
እሊ ማል እሊ ሐበት ሐቅመ
አለብከ” ቤለዉ ወለማል ህቶም

እብ ክሱስ እዲነ ለትበሀለ
- “እለ እዲነ ብዞሕ እህታማም ለወጅበ እንዴ ገብአት እግል
ትትርኤካቱ፡ እሊ እንተ ትትሰሐቅ ወትትለወቅ ገብአከ ምን ገብእ
ቱ።” (ቻርሊ ቻብሊን)
- “ማይ ወሒዝ ክልኤ ዶል ኢንትሐጸብ እቱ” (ህርቀሊስ)
- “ እዲነ ክመ እተ መዐፍየት ተ፡ ዶል ትሰሐቅከ እለ ለሔሰት
ፍገሪት ትረክብ።” (ሙስጠፈ ከማል)
- “ምስል እዲነ በቲክ ሰእየት ይሀለ፡ ወምስል በቲክ ሰእየትመ
እዲነ ይህሌት” (ሙስጠፈ ከማል)
- “እዲነ እብ ዕን ዐልቀት፡ ብካይ ወጽርሓት ተ፡ ወእብ ዕን
ወለት መትገሬራም ወመትሰሬጋይ ተ፡ ወእብ ዕን ድንግል ህዳይ ተ፡
ወእብ ዕን እሲት ተጅሪበት መክረሀት ተ።” (ቦብሊልዮስ ሴሮስ)
- “እዲነ እምበል ሰእየት ለዘት አለበ።” (ሀርቀሊስ)
- “እዲነ ሐጫር ተ፡ ምናተ ለመሳይብቱ ረያም ለወድያሀ።”
(ዐረብ)
- እዲነ ሕልም ተ፡ ወእሊ ሕልም እሊ ሞት ተአትሐሶሴነ
ምኑ”(ፋርስዪን)
- “እዲነ ሚተ ሐቆ ኢነአምር ሞት ህዬ ሚ ክም ተ እብ ከፎ
እግል ነኣምራ ቱ።”(ኮንፊሾስ)
- “እዲነ ባቡር ገያድ ተ፡ ለእለ ተዐደ ሕልም ተ፡ ወታርፈት
ምኑ ለህሌት ወሀም ተ።” (ተውፊቅ አልሐኪም)
- (ረጀብ ንበር ዐጀብ ትርኤ” (ዐረብ)
- “እዲናሁ እት ዐመል ኬር ለሓለፈየ መብሩክ ቱ፡ ህቱ ዲብ
ዐመል ሸር እግል ኢለሓልፈ ሰበት ተሐጭር እቱ ቱ።” (ኮንፊሾስ)
- “እዲነ ጀላቡ ለእንካፌሕ ጋር ሐቆ ሰአነ ዲበ፡ ተርጀመት
አለበ” (ላማርቲን)
- “እዲነ ክመ እተ ምጽብጥ ተ፡ ከእበ እሳቱ እግል ንታከስ
ብዲብነ አውመ ህዬ እንዴ አቅሰናሁ ዲብ ጽልመት ንንበር።”
(ቆተ)
- (እዲነ ስልሐት አለበ በዲረ ማይተት ተ” (ቆተ)
- እዲነ አስክ ደንጎባሀ እግል ትቅረአ ለብዲብከ ርዋየት ግርም
ሰበት ተ፡ ለለአስፍከ ሰጥር ሳደፌከ ምን ገብእ ክሉ ረአስከ ኢትብጠር
እቱ፡ ምን ኣመረ ለደንጎባሀ ግሩም ገብእ።” (መሐመድ አልሸዋፍ)

በሀል

በሀል

ዎሮትመ ለፈቴከ ሐቆ ሰአንከ፡ ነፍስከ ኢትእቤ።
ናይ ኖስከ ረአይ ወፈሀም ሐቆ አለብከ፡ አረይ ረአይ ብዕዳም
እግል ትግበእ ቱ።
ብዕዳም እግል ተአተንሴ ሰብር ለአትሐዜከ፡ ብዕዳም እግል
ለአተንሱከ ገብአው ምን ገብእ ህዬ መውህበት ተአትሐዜከ።
ገሌሆም ውላድ ኣደሚ አክል-ሕድ ክመ እተ ቆሬዕ ቶም። ወለ
ዲብ ናይ ደሀብ ክርሲ ምን ተአትገስዮም’መ፡ ብት እንዴ ቤለው ምኑ
ከዲብለ ለቤዕ ልትለወሾ።

ነስአዉ።
ሓሪት ላሊመ እሉ መስል
ሕልም ተሐለመ፡ ወለማል ክም
ረከበዩ እንዴ ሀረሰዩ አስክ ሐዉ
ጌሰ እቡ፡ ህቶምመ ለማል እንዴ
ትከበተው ምኑ ክመ ቀዳሚቶም
ቤለዉ።
ለጅነ እሱፍ እት እንቱ እብ
ክልኤ እዴሁ ብራቀን ዐዱ ዔረ፡
ወክም ሰክበ እት ሕልሙ አቡሁ
ረአ፡ አቡሁ ህዬ ዲብለ ረዪሞም
ለህሌት ገርሀቶም እት ቀበት
ከሌዕ ዎሮት ርያል ካሪ ክም
ዐለ አሰለዩ። ለጅነ እትለ ሐዉ
እንዴ ጌሰ ከበርለ ርያል ዶል
ደግመ እሎም፡ እት ልተርጀጎ
እቱ፡ “ ዎሮት ርዬላይ! እሊ
ርዬላይ እሊ ላቱ ዶል ሐዜከ ጊስ
ኖስከ ንስኡ እግልከ” ቤለዉ።

ለለአትፈክር መዕሉማት
- ክልኢቶም እንክራት ገጽ ወድ ኣደሚ አሕድ ኢመስሎ፡
ሐቴ ምነ ዕንታት ምነ መልሀየ ሸበህ ተዐቤ፡ ወድማናይት እዝን
እትለ በዝሐ ወቅት ምነ ድግለባይት ህተ ትትወቀል።
- እንቆሐት ሰገን ለዐቤት እንቆቅሐት ሰራይርተ፡ ህተ ምን
ክትርመ ሰኒ ገዛፍተ 12 እናስ እግል ተአጽግብ ትቀድር።
- ሐቴ ምዕል ምን አምዕሎታት ሰነት 1945 የም አለቡ
ሰራይር እት ረአስለ እግል ደቃይቅ ለለሐስብ አርቃም ሳዐት ቢግ
ቤን ትጀመዐየ፡ እብሊ ሰበብ ለሳዐት እግል ሐምስ ደቂቀት ተአከረት፡
ምናተ ሐር እግለ ጃሪ ለዐለ ዕጥል ተስሊሕ ገብአ እሉ።
- ምን ሜዛንከ ሐቴ ኪሎ ግራም እግል ተአንቅስ ሐቆ
ሐዜከ፡ እንዴ ኢትበጥር እግል መሳፈት 34 ማይል እግል ተአሴርር
ብእትከ።
- ዐቦት ጭፍርለ ምግባይት ጭብዕትነ ሰኒ ሻፍግ ቱ፡ ምናተ
ጭፍርለ ሐባሪቶ ጭብዕትነ ህዬ እብ ምልሃሁ በቅል።
- ዲብ መዲነት ሞምበይ እንዴ ገብአከ ዶል ተአስተንፍስ፡
ድዋርለ መዲነት ሰኒ ክሶሕ ሰበት ቱ፡ እት ሐቴ ምዕል አክል ክልኦት
ባኮ ወሰር ምን ሰጃይር ለአትነንከ ልትዐለብ።

ለንኡሾም አስክለ ገርሀት
እንዴ ጌሰ እግለ ርያል ነስአዩ፡
ወአስክ ዐድ እት ለዐቅብል
እት ገበይ ዎሮት እናስ ድግለል
ክልኤኦት ሐባይ ዓሰ እንዴ
ረፍዐ ለልትዛብዩ ምኑ እት
ለሐዜ ተሐት ወለዐል እት
ለአንጎጌ እቦም
ትከበትዩ።
ህቱ ህዬ ቅርብ እንዴ ቤለዩ
እሎም ክልኦት ዓሳከ እብ ከም
ተአዘብዮም ህሌከ?” ትሰአለዩ።
ለእናስ
ድግለል
ህዬ፡
“እምበል ዎሮት ርያል ሐቴመ
ይሐዜ ዲቦም” ቤለዩ። ለርዬላዩ
ሀበዩ ወእግለ ክልኦት ዓሰ ነስአ
ምኑ። ከዐድ ክም ዔረ እግል
እሲቱ እንዴ ሀበዮም ነብረ
እግል ትውዴ እሎም ትረጀየ።
ለእሲት ሰኪነት እበ እግለ
ከብድለ ዓሰ ዶል ሰጥረተ ገሌ
ለልአንጨዋሬሕ ጋር ረኤት፡
ከምን አፍገረቱ ሐቴ ዐባይ
ጀውሀረት እት እንተ ጸንሐተ።
አዜመ እበ ሰኪነተ እግለ ካልኣይ
ዓሰ ዶል ከምሀት፡ አዜመ አመተ
አለበ ብዕደት ጀውሀረት እት
ቀበትለ ዓሰ ረክበት።
እሊ ከበር እሊ ክሉ ለአዳም
ሰበት ሰምዐዩ እት ደጉሙ ክሉ
ለምድር ክም በጽሐ፡ ለመልክ
ከበርለ ጀዋህር ክም ሰምዐ፡
እግለ እናስ ትላከዩ ወለክልኤ
ጀውሀረት እንዴ ነስአ ምኑ እት
አካነን የም አለቡ ማል ማጠዩ።
ረደ አቡሁ ወአማነት ምስል
ሐዉ ሰበት ዐለት እሉ፡ አመተ
አለቡ ረቢ የም አለቡ አርዛቃት
መነሐዩ ልትበሀል።

ዝበድ ዘዖታት

ምን ኣምሳል ገባይል
ትመጽእ ለህሌት ስዕመት ትትፋቀደ፡ ወለሐልፈየ ሰዓማት
ትትረሰዐን። (ፈንለንድዪን)
ለገብአ ነፈር እግል ሕሽመቱ ህቱ ኖሱ ቱ ለሸቅየ። (እንግሊዝ)
ፎካሁ ምን ቀሸብ ላቱ ነፈር ክል ዶል እሳት እግል ኢትጽበጥ እቱ
ፈርህ። (ፈረንስዪን)

መዕሉመት

- እት አምዕል ሐቴ
ሐበት ብርቱካን ዶል ንትናወል
እት ገሮብነ ለልትረከቦ ጀራሲም
ወሜክሮባት ምኖም እነጌ።

ጣዓሞ
እምበል ሸንሀት ለትወደዩ
መእየስ ለገረማ ቱ..ሻም እምበል
ቃሻሽ ለሔሳ ቱ..ወመስንዮት
እምበል መስለሐት ለዐርያመ
አለቡ።
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በዐል አማን ኢልምሕል..በዐል
ደማነት ነፍስ ኢለአመሳምስ..
በዐል ቀልብ ሳፊ ኢልተዐስ..ጸጋይ
ህያቡ ኢለአስእል..ወበዐል ሻምመ
ኢመሽግ።

ተበሰም

ክልኤ አቅሕሞተት እግል ዎሮት ሐርማዝ ምን ረአየ፡ “መለሀይ ነዐ ምስልነ ተልሄ፡ የለ ሕድ
ንትጋደል” ቤለያሁ። ሐርማዝ ህዬ፡ “እላቱ..ከአነ አዜ ምዶል ግሉል ገብአኮ ከዎሮት ዲብ አነ
ምስልክን ክልኤ እትጋደል” ቤለየን ልትበሀል።

በሀል እሙራም
ወድ ኣደሚ ሕጁብ ሰበት ገብአ ኢኮን ለእብ አሰፍ ወትዕስ ለልሽዕር..ህቱ
እግል እሊ ጋር እሊ እግል ልትሐመሉ ዶል ኢቀድረ ሌጣ ቱ ለዲብ ክምእነ ልትካሬ።”
(ምልቶን)
“አየ ግርመት ተ ገብእ ዲብ እለ እዲነ እግል ግርመት እሲት ፈታይት
ለትትዓደል።” (ላማርቲን)
ወድ ኣደሚ ሕሜት ወሐምዴ አክል-ሕድ እንዴ ኢትካፈለያሁ ክሉ ረእሱ
አክላቅ ታምም እግል ለሀሌ እሉ ኢቀድር።” (ቃስም አሚን)
አርቡዕ 08 ኦጎስት 2018
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ዓዳት
ቀጬ ምጨር
ክል
ምጅተመዕ
ምስል
ዓዳቱ ወሰዋልፉ ለገይስ አግቡይ
መንበረት
ወብስር
መልክ።
ምጅተመዕ ትግሬመ ክም ብዕድ
ምጅተመዓት እዲነ ምስል ዓዳቱ
ወመንበረቱ ለገይስ ብስር ምን
ዘበን ቅዱም እንዴ አንበተ ምስሉ
ልሄርር ነብረ። እብ ፍንቱይ እት
ዘበን ቅዱም ምጅተመዕ ትግሬ
እት ረዪም አካናት እንዴ ምን
ሕድ ትራየመ ነብር እቱ ለዐለ
ወክድ፡ ምስል ይዐለዮት እብ
ገበይ ዕልምየት ለዳለ አድውየት፡
ምን ዘበን ረዪም ወቅዱም
እንዴ አንበተ ምነ እት ድዋሩ
ለልትረከብ ፈርያት ዕጨይ ክም
ነብረ ወስራይ እግል ልትነፈዕ እቡ
ቃድር ዐለ። እሊ መልቀም እሊ
ህዬ እት መንበረትለ ምጅተመዕ
አካን ዐባይ እንዴ ጸብጠ ምን ጂል
እት ጂል እት ልትዐዴ ወልትወረስ
ሰበት ሄረረ፡ አስክ እለ ክብት እት
እንቱ ነብር ለህለ ወእት መንፈዐት
ለልትረከብ ቱ። ምነ ክም ነብረ
ወስራይ እንዴ ገብአ ከድም
ለጸንሐ መልቀም ከደን ገሌ ዶል
እንርኤ ህዬ ቀጬ፡ምልሕጠ፡ሻሞት፡

ቀጬ እት ዐዳገ መዲነት ከረን
ዐጋም፡ሐኮ፡ ልባን፡ ክስረ፡ ሕክዔ፡
ለልትበሀል መልቀም ከደን ምስለ
ረኩብ፡ ደዐሮ፡ ዐካት፡ አመንኩር፡
ጸንሕ እብ አሳስ እሊ እም ቀጬተት
ክዕን፡ ሻምጌ ወብዕድ እግል
ምነ እት ሓበ እንዴ ከሬተ እግል
ንስሜ እንቀድር። ገሌ ምን እሊ
ነብረ ወስራይ ለትአፈግር ምነ
እብ ምጅተመዕ ትግሬ ክም ነብረ
ዕቅረቲታተ።
ወገሌሁ ህዬ ክም ነብረ ወስራይ
ቀጬ ምሌሕ ለቤለ ጽበጥ
ልትነፍዖ እቡ ለዐለው ቱ። ምን
አሲድ ለመልክ ቱ፡ ምናተ
እሎም ላኪን ቀጬ ዶል እንገንሕ፡
ጠዐመትመ ቡ። እሊ ሰበት ገብአ
እዴ ዛይደት ለቡ መልቀም ከደን
ህዬ ለእት ቀላቅል ዐድነ ለልትረከብ
እት እንቱ እንረክቡ። እግልሚ፡
ምጅተመዕ ትግሬ እንዴ አረዩ እት
ቀጬ ምስለ እግል ስራይ ለገብእ
ከብዱ ለህለ ፍሬ እንዴ አፍገረ
መልቀም ሰበት ገብአ፡ ለገብአት
ምኑ ምስል ክም ልትከምከም
ጼወ እንዴ አከበቱ እግል ረዪም
ወሸክል ክሎሊት ክም አከለት
ወክድ ጸኔሕ ባከ።
እንዴ ሀበዉ እብ አዱግ አውመ
እም ክል-ዶል ረሐመት ተ፡
እብ እንሰ አስክ ዐዳጋታት እንዴ
ክምሰልሁ ምን ገአት፡ ስራይ
ጌሰው እቡ ለአዘብዉ። ገሌሁ ህዬ

እባሁ ሸክል ወርሕ እንዴ ጸብሐ
እብ ቀረፉ ወፍሬሁ ልትዘቤ።
አዳም ህዬ እግል ልብልዑ በሀለት
ልምጸጹ ወገሌሁ እት ቤት ክም
ስራይ ወጽቤሕ እግል ልትነፈዕ
እቡ ልትዛበዩ ነብረ። ቀጬ ጽብሕ
መሳኪን ቱ፡ መሳኪን መቅደረት
ዶል ልስእኖ ወልትገድዖ እንዴ
አሽተረዉ ጸብሕዉ ወአከለቶም
በልዖ እቡ፡ እሊ ጽብሕ እሊ ምነ እብ
ጽብሕ ከብደ (ሽለል) ለትትበለዕ
አከለት ለሔሰ ወለጠዐማቱ።
እምበል እሊመ አዳም ሐምመ
ምንገብእ ክም ቅርጨ(ወጀዕ
ከብድ) ዶል ሳድፍ፡ የባስ ከብድ
እግል አጥለሎት፡ መላርየት ዶል
ጸብጡ ወብዕድ እግሉ ክም ስራይ
ልትነሰእ ወልትሰቴ ቀጬ።
እምበል እሊመ ቀጠፍ ቀጬ
ዘበን እብ ሰፍረ ስዱ ሐልፈ
ምንገብእ እንዴ ትበሸለ ልትበለዕ
ነብረ። እት 40ታት ለልትረከብ
ግም ምኑ ወለዐል ለልትረከብ እብ
ክሱስ ቀጬ ምን ንትሰአሎም ምን
ናዮም ተጃርብ እግል ልዳግሞ
እግልነ ቀድሮ። እሊ ስራይ እሊ
ምስል እማት ለጸንሕ ክም ቱ
ወአከደው እግልነ።
ምስል እሊ ዘበን እሊ መንፈዐት
ቀጬ ክምሰል በዲረ ምህመት
እንዴ ትሀየበት ልትሸቄ እበ
ምንመ ይህለ፡ አስክ እለ እተ

ልባስ፡ ግርመት ወጅንስየት ምጅተመዕ ሽሬሕ
ክል ምጅተመዕ እቡ ለልትሌሌ
ዓዳት ቡ፡ ልባስ ህዬ ዎሮት ምነ
መፈረጊሁ ቱ። እሊ ልባስ እሊ
ህዬ ክም ቆምየት ወምጅተመዕ
ለሀይከ ምን ለሀይ ለልትፈንቴ
ወልትአመር ወድዩ። እት ቆምየት
ትግሬ እንዴ አቅበልነ እግል አንስ
ወተብዐት ለልትዳሌ ልባስ ምስል
ዕምር ለገይስ ግርመት ወደረጀትለ
ምጅተመዕ ለልሐብር ቱ። ጅነ
ቀሚሽ ወስርዋን፡ሻብ ቀሚሽ፡
ጅዋኒ፡
ስርዋን
ወመስደረት፡
እናስ ታምም ህዬ ቀሚሽ፡ጅዋኒ፡
ስርዋን መስደረት፡ጣግየት ዕመት
ወሰማዲት ወዴ ወልትገራረም፡
እሊ ህዬ ዕምር፡ ዓደት ወሕሽመትለ
ምጅተመዕ ወሺመቱመ ሸሬሕ።
እብ እንክር አንሳትመ ርኤነ
ምንገብእ፡ እግል ወለት ንኢሽ
ቀሚሽ፡ ዐባይመ እት ዘበን
ቅዱም መዐንደቂት ወዞቲ እት
መዳይን ላኪን እስኬርቲ ፡ብሉዘት
ወመገልበብ፡ መርዒ ወእማት ህዬ
ውሽጢ፡ቀሚሽ፡ ጠርሐት ወብላይ
ገሌ ምነ ልትለበስ ለጸንሓቱ።
እትሊ ዘበን እሊ ላኪን እሊ
ልባስ እሊ እት መናሰባት ሕዱድ
ክም ከረ ዮም ጅምዐት ወዓያድ
እትኢኮን ክል አምዕል ልትለበስ
ይህለ። ወለት ወሕጻን መናጥሊን
ወምስሉ ለገይስ ልባስ እንዴ
ለብሰው እት ብሩር ወመዳይን
እሙር
እድንያሆም
ሳይሮ
ልትረከቦ። እሊ ልባስ እሊ ላኪን
ዓዳትነ ወስሜትነ ለሸርበ እት
እንቱ ልትርኤ ለህላቱ። እግልሚ፡

እሊ ልባስ እሊ ምን አሮብዪን
ለመጸ ሰበት ገብአ ምጅተመዐነ
ለልትሌለው እቡ ግሩም ልባሱ
እንዴ ሰልበ ወአብደ ሸባብ
ወሻበት ምን ገበዮም ወዓዳቶም
ክም ለአወልጦ ዋዲሆም ህለ።
ለሰበብ ለትፈናተ ምንመ ገብእ፡
እብ አዋልድ ለልትሀየብ ሰበብ
እብ ገበይ ዓዳት እግል ልትከበት
ምነን ለኢቀድር መሰምስ ወሀበየ
እቱ ዐለየ።
እብ ውላድ ላኪን ምስል
ሽቅል ወሐረከት ብዝሕት ውጡይ
ኢኮን። አጊድ ረስሕ ወብዕድ
መሰምስ ሰበት ለአመጽኦ እግል
መከምከም ወሽቅል መናጥሊን
ክም ለብሶ ወለምዶ ለአፍህሞ።
እምበል እሊመ ምስል ዘበን ለመጸ
ልባስ ሰበት ገብአ ላዝምቱ እንተ
ወድ ዘበን ሰበት ገብአከ ምስል

ዘበን ለገይስ ልባስ እግል ትልበስ
ህለ እግልከ፡ ምነ ልብል ፍክር
እንዴ ትበገሰው ወለት ልግበእ
ወሕጻን መናጥሊኑ ወፍሌንያቱ
ሳዶ እቶም ከልትበገሶ። እሊ ነፈር
እሊ እምበለ ናይ ዓዳት መሻክል
እብ ዕን ዓፍየትመ እት ለትፈናተ
ወሳይል እዕላም ክምሰለ ልትሐበር፡
እት ዓፍየት መደረት ለሰብብ ቱ።
ልባስ ስዱድ እግለ ገሮብ ሰበት
ራሐት ከልኡ ድቁጣት ነፍስ
ወጸልዕ እግል ልሰብብ እቱ ቀድር
ልብሎ። ከአዜ ሚ እግል ኒዴ ብነ
ገብእ? ምስል ዘበን እግል ኒጊስቱ
እንዴ እንቤ እብ ፍንቱይ አንሳት
ምነ ዓዳተን ወሕሽመተን ለልአክድ
ልባስ ዓዳተን ወጅንስየተን እንዴ
አወለጠየ እት መናጥሊን ሐሸክል
እግል ልግበእ በን መኢፋለን?
ዎሮት መልሀዬ እግል ሐቴ
ክልኦት እንዴ ወልደት ባጥረት
ለዐለት መርዓት እግለ ለቤለየ ሂገ
አዘከሬኒ እሊ ሰኣላት፡ ለመርዓት
አጀኒተ ሱርሓም እግለ ዐለው፡
ዓማሮም ዝያድ 4 ሰነት ገብእ፡
ህተ ወብእሰ ህዬ ሸቃለ ሕኩመት
ቶም።
ለመልሀዬ እት ልሀራጅጅ
ምስለ፡ “መልሀይ ሚ ቱ አፎ
እሎም አጀኒትኩም ኢትወስኮ
እቶም” ክም ቤለየ፡ ወላሂ
መልሀይካቱ እሊ ሰኣል እሊ
እግሉ ከስስ እግሉ በሉ ቴለቱ፡
ዲብ ትተልሄ ምስሉ። ህቱመ
ይአዝመ ምነ። “መልሀዬ አማኑ ቱ
ህቱመ እንቲመ ትቀየርኪ ምስሉ
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መናጥሊን እንዴ ለበስኪ ሐቆ
እት ሽቅል ላሊ ወአምዕል ሄረርኪ
ገሮብኪ በርሰሰ ወምን መሻዕርለ
እሲት እግል እናስ ተሀይቡ
ፈገርኪ ከእናስ እናስ መስሊ እቱ
ሰበት ህሌኪ እበየ እግል ልስከብ
ምስልኪ ተሐዚ ህሌኪ?” እንዴ
ቤለየ አትሰሐቀየ፡ ከእለ ሂጋሁ
እብ ዎሮ እንክረ ናይ ሀራጃጅ
ምንማተ፡ እበ ብዕድ እንክር ህዬ
አማን ተ፡ ለአማነ አንሳይት ልባስ
አንሳይት እንዴ ለብሰት ገሮበ እግል
እናስ ለልስሕብ ግሩም ኢገብአ
ምንገብእ፡ ላመ እናስ መሽግ
ምነ፡ ሰበት እሊ በደል መንጠሉን
ለወዴት አንሳይት ልባስ እማተ
ወአቦታተ እንዴ ለብሰት ከነን
ለትብል እግልካተ
መ ሻ ዕ ር ከ
ለትስሕብ እሊመ
ገሌ ምነ እኩይ
ክፈሉ
እግል
ልግበእ ቀድር።
ለ ዋ ጅ ብ
ላኪን
ልባስ
እናስ
ልግበእ
ወ ተ ብ ዐ ት
ምስል ተጠውር
ወ ብ ዕ ድ
አስባብ
እት
ነአትሳንዩ ጊስነ
እቡ ምንገብእ
እብለ
ዓዳትነ
ወእብላመ እት
ሽቅል ወብዕድ
መ ና ሰ ባ ት
አርቡዕ 08 ኦጎስት 2018

ረዪም ብሩር ለነብረ ዓይላት ወእብ
ፍንቱይ እማት አዜመ ሸቅሊተን
ኢትሐግሉ እግልሚ እብለ ስራይ
ወእብላመ ህዬ ታርፌ ቀዳምያት
እማተን ሰበት ገብአ።
መዲነት ከረንመ እለ ምህመት
እለ ምነ ለአምረ መዳይን ዐድናተ፡
እት ዐዳገ መሓዝ ዕጨይ ክል
አትኒን እማት ለፈርሻሁ ቀጬ እሊ
ፍሬ እሊ ምህመቱ አስክ እለ ክም
ህሌቱ ቱ ለልአርኤከ። እማት እግል
እሊ ብዞሕ ስኒን ክም ስራይ እንዴ
ገብአ አስክ ዐቦት ለአቀደመየን
ፈርያት ወመልቀም ከደን እግል
ልትረስዓሁ ወቅርዱ እግል ልንቀል
ኢሰምሐየ እግሉ፡ አስክ እሊ ዘበን
ጥዉር እንዴ ረፍዐያሁ ሂሩራት
ሰበት ህለየ ለሽቅል እግለ አዜ
ለህለ ዳርስ ግም ለተርፍ ቱ።
ጽበጡ እንዴ ትደለ ክም ስራይ
ወነብረ እግል ንትነፈዕ እቡ ለዐቤት
መስኡልየቱ ተ። እማት ምስለን
እንዴ ትዳግም ዐልከ ለህግያከ ናይ
ሐስድ ወብዕድ እኩይ ፋል መስለ
እተን ምንገብእ “ቀጬ ምጨር”
ልብላከ። እሊ ለልአተብለን ህዬ
ሽርከ ልክለአነ፡ ቅጸጽ ምንእነ፡ ረቢ
ለእንተ ትብለ ለህሌከ ኢልአርኤነ
ወብዕድ ለተአሰምዕ ተ። እሊ ህዬ
ቀጬ ምን ሐስድ ወሕማም ዕንመ
ክም ነፍዕ ለሐብራከ ህለየ እበ
ፈሀመን።

ውጡይ ለገብአ ልባስ እንዴ
አትዳሌነ እግል ንትሰሜ እቡ
እንቀድር፡ ሰበት እሊ ልባስና
ዓዳትነ ወጅንስየትነ ሰበት ገብአ
በደል እት መናሰበት ሕዱድ
ሌጠ ንትነፈዕ እቡ እብ ገበይ
ጥውርት እንዴ አትዳሌናሁ ምን
ንትነፈዕ እቡ ምህም ቱ። እብ
ፍንቱይ አንሳት ግርመተን እብ
ልባስ ዓዳተን ክም ገርም እንዴ
ኣመረየ ዕንተን እቱ እግል ልክረየ
በን። እለን እትሊ ክቱብ እሊ
ለህለ ስወር ህዬ እሊ ፍክር እሊ
ለሰንድ ቱ። ለሻበት ወለመርዓት
እብሊ ልባስ እሊ ዝያድ ግርመተን
ወጀላለን ትትርኤ፡ እሊ ህዬ
ዝያደት ብዕዳት ክም ልትፈተየ
ወልትሐሸመ ወድየን።
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ፈሪቅ በሐር ቀየሕ ሻምፕዮን ኩረት እግር አቅሊም ምግብ ገብአ
እግል አውርሐት ልትጋየስ
ለዐለ ጅግረ ሻምፕዮን ኩረት
እግር ዲቭዝዮን ኤ ሰነት ርያደት
2017/2018 ለሐልፈት ሰንበት
ዐባይ እት ስታድዩም አስመረ
ተምመ። ምን ጽባብሑ ሻምፕዮን
ክም ገብአ እኩድ ለዐለ ፈሪቅ
በሐር ቀየሕ እተ አምዕል ለሀ
እግል ፈሪቅ አዱሊስ 2 እብ1
እንዴ ቀልበ ናይ ኢመትቀላብ
ስሜቱ እንዴ ወቀለ ካስ ረፍዐ።
ለእግል 18 ሳምንቱ ለአተላለ
ጅግረ እት ካቲማሁ ለሐድረው
መስኡሊን
ርያደት
ወፈተች

አትሓየሰ።
ለእት ፍንጌ ፍረቅ ገዘባንደ
ወደንደን ለዐለ ጅግረ እተ ናይ
ሰልፍ 45 ደቂቀት እምበል ጎል
ተምም እት ህለ እት 51 ደቂቀትለ
ትልህየ ፈሪቅ ደንደን ጎል ሰበት
ኣተ ትልህየ እግል ልምረሐ ቃድር
ዐለ። መተልህየት ፈሪቅ ገዘ-ባንደ
እግል እሊ ጎል እሊ ልብለሶ ብዞሕ
ምንመ ጀረበው እግል ልትዐወቶ
ኢቀድረው፡ እብ ድዱ ፈሪቅ
ደንደን አዜመ እት 89 ደቂቀትለ
ትልህየ ጎል ሰበት ኣተ ሜርሒቱ
እት 2 እብ 0 ወቀለየ። እት ኣክር

ርያደት እተ ሐድረወ መናሰበት
አሰልፍ ጅግራሁ ወዴ ለዐለ ፍረቅ
ደንደን ወገዘባንደ ዐለው፡ ፈሪቅ
ደንደን ሰበት ተዐወተ ህዬ ደረጀቱ

ለአተ ጎል ሰበት ይዐለ ፈሪቅ ደንደን
ሰለስ ንቅጠት እንዴ ረክበ ደረጀቱ
ለአትሓይስ እት ህለ ፈሪቅ፡ ገዘበንደ
ህዬ እት 2ይ ዲቪዝዮን ትከረ።

እት ፍንጌ ፍረቅ በሐር ቀየሕ
ወአዱሊስ ለገብአ ጅግረ እግል
ክልኢቱ ለፍረቅ ለልአትሐዜ ሰበት
ዐለ፡ ትልህየ ምን ጽባብሐ ጀርቤታት
ለበዝሐ እተ ዐለት። ለአተ ጎል
ሰበት ይዐለ ትልህየ እብ ናይ ሕበር
ዐውቴ እግል ዕርፍ ትፈንተው
ምነ። ግረ ዕርፍ ለተላለ 2ይ ክፋለ
ትልህየ ሀዳፍ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ
ላቱ ሻም ፍሳሃዬ እግል ፈሪቁ
በሐር ቀየሕ ሜርሒት ለልአጸብጥ
ጎል ወእግሉ ህዬ ብዝሔ አግዋሉ
እት 15 ጎል ለወቀለ ዐለ። እሊ
እት 53 ደቂቀትለ ትልህየ ዐለ፡
ግራሁ እት ናይ 8 ደቂቀት ፈርግ
እት 61 ደቂቀት ፈሪቅ አዱሊስ
እግል ልትዓደል ለሰደዩ ጎል ሰጀለ።
እሊ ጎል እሊ ህዬ እብ ተመስገን
ክብሮም ለትረከበ ዐለ።
ትልህየ እብላሀ እት ትተላሌ
መተልህያይ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ
እብ ከርት ቀይሕ ሰበት ፈግረ ፈሪቅ
በሐር ቀየሕ እብ 10 መተልህያይ
ፈሪቅ አዱሊስ እግል ልጋብሆ
ድቁጣት ነፍስ ዋዲ እቶም ዐለ።
ለሓለት ክእነ እት እንተ ሀዳፍ ፈሪቅ
በሐር ቀየሕ ሻም እት 69 ደቂቀት
ጎል ሰበት ሰጀለ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ
አርወሐት ትዘረአት እቶም ወእግል
ልቅለቦ ሒለት ለብሰው።
እብለ ፍገሪት እለ ህዬ 2

እብ 1 እንዴ ቀልበ ፈሪቅ በሐር
ቀየሕ ካስ ነስእ እት ህለ ፈሪቅ
አዱሊስ ለዐለ እተ 2ይት ደረጀት
እብ ፈሪቅ ደንደን እብ አግዋል
እንዴ ትቀደመ ትትነሰእ ምኑ እት
ህሌት፡ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ እብ 48
ንቅጠት 1ይ ፈግረ ወካስ ምን እዴ
ሓክም አቅሊም ምግብ ትሰለመ።
ፈሪቅ በሐር ቀየሕ መዳልያት
ካስ ዐባይ ወ20,000 ነቅፈ ነስእ
እት ህለ ፡ ፈሪቅ ደንደን 2ይት
ደረጀት ሰበት ጸብጠ እብ 42
ንቅጠት መዳልያት ፍደት ወ15
አልፍ ነቅፈ ነስአ።
3ይት
ደረጀት
ለጸብጠ
ፈሪቅ አዱሊስ 10 አልፍ ነቅፈ
ወመዳልያት ንሐስ ትከበተ። እብ
16 ጎል ለሔሰ ሀዳፍ ለጅግረ
ገብአ ሻም ፍስሃዬ ካስ ወ15

አልፍ ነቅፈ ልትሀየብ እት ህለ፡
እብ ዓመት እት ሻምፕዮን ኩረት
እግር አቅሊም ምግብ ሰነት
2017/2018 ሱፐር ዲቭዝዮን
ኤ ኢንተርናሽናል ሕካም ተክሉ
ሞጎስ፡ዮናስ ዘካርያስ ወሴድያይ
እድንያይ ዳንየ ሚካኤል በረከት
ወሴድያይ ፈደራል ዳንየ ሲራክ
ሳምኤል ክል ምኖም ካስ ወ1500
ነቅፈ ተሀየበው። እትሊ ጅግረ
እሊ ፈሪቅ አዱሊስ ናይ አደብ
ካስ ነስእ እት ህለ፡ እትሊ ዮም
ዓመት ለገብአ ጅግረ ሻምፕዮን
ኩረት እግር አቅሊም ምግብ ገሌ
አከይ-አደብ እት መተልህየት ሰበት
ትረአ ዲቡ ምን ጽባብሑ ለትከስሰ
ጀሀት እግል ትሰይሑ ክም ወጅበ
ምን ገሌ ፈተች ርያደት ለመጸት
ሐብሬ ተአፍህም።

ካሜሩን ምን መትሐዳር ካስ አፍሪቀ 2019 ትትሓከክ
እት ቃረት አፍሪቀ ክም ምህም
ሐድስ ኩረት እግር ለልትርኤ እት
ክል ክልኤ ሰነት ለገብእ ጅግራታት
ኩረት እግር ድወል አፍሪቃቱ።
እት ሰነት 2019 ካሜሩ እግል
ትትሐደሩ መስኡልየት ራፍዐት
እግሉ ለዐለት ካስ አፍሪቀ፡ ካሜሩን
እሊ ምህም ሐደስ እሊ እግል ተአዳሌ
ኢቀድረት ምንገብእ፡ ለበክት እግል
ሞሮኮ እግል ልትከሰትቱ። እሊ
ልትበሀል ለህለ ለዐድ እት ኣክር
ደቃይቅለ ጅግረ ቀደም አንባቱ እት
ትትሓከክ ትትርኤ ሰበት ህሌት ቱ።
እሊ ልትበሀል ለህለ ወሳይል እዕላም
አፍሪቀ ካሜሩን እት ቀደመ ለህለ
ተሐዲ ማልየት ወመዳላይ ቴክኒክ
ምስለ ቀደም ክልኤ ሰነት እግል
አዳላይ ካስ አፍሪቀ ሰነት 2019
እት ወክዱ እግል ተአትምመ ሰበት
ኢቀድረት ወወክድ ዲበ ተምመ
ኢነትቱ።
ካሜሩን እት ካስ አፍሪቀ

ለሻርከ ድወል 24 ደውለት እት
ገብአ፡ ለትመጽእ ሰነት 2019 እት
ከረም ወእብ ፍንቱይ ህዬ ምን
7-30 ጁላይ እግል ልግበእ ቱ።
እተ ሐልፈ ወክድ መስኡል ካፍ
ላቱ አሕመድ አሕመድ ካሜሩን
ካስ አፍሪቀ ሰነት 2019 እግል
ትትሐደር ክም ቱ እኩድ ዐለ።
ምናተ
ካሜሩን
ለአርኤቱ
መትአካር እተ ተሐደደ ወክድ
እግል ልትመም ለወጅቡ ሜዳናት
ወናይ መዳላይ አካናት ክምሰለ
ትበሀለ ሰበት ኢትዳለ፡ እግል እለ
ጋሪት እለ ለታብዕ ለጅነት ቴክኒክ
እብ ካፍ አስክ ካሜሩን እንዴ ጌሰት
ለሓለት እግል ትድሌ እተ መጽእ
ለህለ ወሬሕ ኦክቶበር እግል ቲጊስ
ክም ቱ ልትሸረሕ ህለ። እለ ለጅነት
እለ ለሓለት እንዴ ርኤት ለትሀይቡ
ተቅሪር እቱ እንዴ ተንከበ ካፍ ካስ
አፍሪቀ ሰነት 2019 እት ካሜሩን
አውመ እት ደውለት ብዕደት እግል

ትግበእ እግል ልቀርር ቱ።
ካሜሩን ለእግል ትብነዮም
ምስል ካፍ እት መፋሀመት
ባጽሐት እቱ ለዐለት ሰለስ ዐባዪ
ስታድዩማት እግል ትብነዩ ቃድረት
ይህሌት። እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ
ሸቃላለ እስታድዩማት ክል-ዶል
ግርፈ(እድራብ) ሽቅል ወዱ ሰበት
ህለው፡ እሊ ወዱ እቡ ለህለው ሰበብ
ማህያቶም እንዴ ኢነስኦ አውርሐት
ብዞሕ ሰበት ጸንሖ ምኖም ቱ።
እምበል እሊመ ካሜሩን እግለ
እስታድዩማት እት ወርሕ ዲሰምበር
እግል ተአትምሙ ከትሰልሙ
መፋሀመት ባጽሐት ምንመ ዐለት፡
ዮም ዓመት መሻርከት ካስ አፍሪቀ
ምን 16 ፈሪቅ እት 24 ፈሪቅ ሰበት
ትወቀለ እግለ እብ ሕግላን ወብዕድ
መሻክል ስያሰት ትትዐዘብ ለህሌት
ካሜሩን ምን ቅድረተ ወልዐል ጋብእ
እተ ህለ ለካድም። ለልጅነት እትሊ
አውርሐት ቅሩብ ሓለት ዐረዮት

መዳላይ ካሜሩን እግል ካስ አፍሪቀ
ሰነት 2019 እት እሻረት ሰኣል
አቴት ምንገብእ ካፍ እብ ናይ ኖሱ
መባደረት እት ብዕደት ደውለት
አፍሪቀ እግል ልትዳሌ አዋምር
እግል ልሓልፍ ቱ፡ እሊ ወክድ እሊ
ለእብ ምራድ ኖሰ እግል መትሐዳር
ካስ አፍሪቀ ጠልብ ለዐለት ሞሮኮ

እግል ተአዳልዩ በክት ዐቢ ክም በ
ልትሸረሕ ህለ።
ሞሮኮ ቀደም እለ ካስ ዐለም
2026 እግል አዳላዮት እተ ገብአ
ጅግረ እብ ድወል ላቲን አሜሪከ
ክም ከረ ሜክሲኮ፡ ከነደ ወአሜሪከ
ክም ቀለበት ለልትአመር ቱ።

ቢንያም ግርማይ እት መርከዝ ተአሂል ዩ.ሲ.ኣይ

እት መርከዝ ተአሂል ዐጀላት፡
መሕበር ዐጀላት ዐለም (UCI)
ተአሂል ነስእ ለህለ መትባድራይ
ዐጀላት ቢንያም ግርማይ እት
ጠወሮት መቅደረቱ ዐቦት ለአርኤ
ክምህለ እተ ገብአ ጅግራታት
ፍሌንየትለ ፈሪቅ እንዴ ለብሰ
ዲብለ ሻረከ እቱ ለሰጀለዩ
ዐውቴታት እቡ እኩድ ህለ።

ምን መትጃግረት ሸባብ 1ይ
ፋግር ክም ዐለ ለልትአመር እት
ገብእ፡ ለሐልፈት ሳምን እተ ገብአ
ጅግረ ቤልጁም ወሰለስ መርሐት
ለከምከመ ጅግረ እቱ እተ
ሰልፋይት መርሐለት ልትዐወት
እተ እት ህለ፡ እተ ሳልሳይት
መርሐለት ላኪን ሱሳይ ፈግረ።

ቢንያም እተ ሐልፈት ሰነት

እብ ዕሙማይ እተ ገብአት ሰለስ
መርሐለትለ ጅግረ 3ይ ፈግር እት

ህለ፡ ምንነ እተ ጅግረ ለትዐወተ
መትባድራይ እብ 4 ደቂቀት
ወ8 ካልኢት እንዴ ተአከራቱ
እለ ደረጀት እለ ለረክበ። እብ
ንቃጥመ መትባድራይ ዐጀላት
ላቱ ግርማይ እብ 33 ንቅጠት
4ይት ደረጀት ወእት ሐየት
ስጋደት ለገብአ መትበዳርመ
እብ ሕድ ለሸብህ ንቃጥ 4ይት
ደረጀት እንዴ ጸብጠ ጅግራሁ
እትሙም ህለ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 33

አርቡዕ 08 ኦጎስት 2018

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሑዳይ እብ ክሱስ ኒል፡ ከዛን አስዋን፡ ብሔረት ናስር ወዴልተ ኒል

ነሀር ኒል፦

ነሀር ኒል ምን ብሔረት
ቪክቶርየ ለልትብገስ ኒል ጸዐደ
ወምን ብሔረት ጣነ ናይ አቶብየ
ለልትብገስ ኒል አልአዝረቅ እንዴ
ትበሀለ ዲብ አትበረ ሱዳን ህዬ
ነሀር አትበረ እንዴ ትወሰከ እቱ
አስክ መስር ሄራሩ ለአተላሌ።
ነሀር ኒል 95 ምን ምእት
ናይ ሸዐብ መስር እት ግንራሪቡ
ነብር። ለበዝሐ ምኑ ህዬ እተ እት
ግንራሪብ ኒል ለህለየ መዳይን ዐባዪ
ክምሰል ከረ ካይሮ ወለክሳንደርየ
ወብዕድ መዳይን ለነብር። እብሊቱ
ህዬ ኒል አርወሐ መስርዪን እንዴ
ትበሀለ ለልትወሰፍ።
መስርዪን ምን ምን እሊ ነሀር
እሊ ለረኩቡ መናፍዕ ክምሰለ እት
ለዐል ለተሀደገ ምንማቱ። ዝያደት
ላኪን እግለ ሰሕረ ላተ መሰር
እት እት ጀነት ለበድል፡ እተይ
ሐርስ ለትጃቅፍ ምኑ ሰበት ገብአ፡
እሊ እግል መስርዪን እበአማንመ
አርወሐቶምቱ ምን ልትበሀል ምን
አማን ለሬመ ኢኮን። እብ ፈድል
እሊ ነሀር እሊ ህዬ ለምን ክል
አካን እንዴ ሐጽበ ለጌልለ ርሽድት
ትርበት እትሊ ምድር እሊ ሰበት
ለሐድረ፡ መስርዪን እንዴ ሐርሰው

እተይ ሰኒ ወሳፊ ለኣቱ። እብሊቱ
ህዬ ምን ዘመን ቅዱም እንዴ
አስተብደው እት አጥራፍ ነሀር ኒል
ለትፈናተ ወእብ ፍንቱይ ክምሰል
ሽንራይ፡ እንጣጥዕ ወፔፕሪስ
ለልትበሀል እት ዘበን በዲር ውላድ
መስር ወረቀት ሸቁ ምኑ ለዐለው
ተክል ለአፈሩ ዐለው።
ምነ እት ግንራሪብ ነሀር
ኒል ለህለ ብዕድ ከዛናት ረኤነ
ምንገብእ፦
ከረ ከዛን ሮዘርስ፡ ከዛን ሲናር፡
ከዛን አስዋን፡ ከዛን ዖዌን ገብእ እት
ህለ፡ ነሀር ኒል እት ክል ምዕል ሐድ
300 ሚልዮን ምትር መክዐብ
ለውሕዝ።

ከዛን አስዋን፦

እሊ ከዛን እሊ ዎሮ ብሔረት
ናስር ለትትከወን ምኑ ከዛን እት
ገብእ፡ ምነ አወላይ መጀርበብ አስክ
አስክ ሳልሳይ 480 ኪሎሜተር
ነሳፈት ለገልብብ እት ገብእ፡ ምነ
እት ሰነት 1902 ለትበነ ገዲም ገዛን
አስዋን እት መሳፈት 6 ኪሎሜተር
እተ ሪመ አካን ለተባናቱ።
ከዛን አስዋን እት ሰነት 1958
እግል ልትሸቄ ዶል ትኤተነ፡ ሀደፉ
እት መደት ጀፋፍ አው የባስ እት
መንፈዐት ሐርስ እግል ልውዐል
ክምሰልሁመ ዔማት ጣቀት ከህረበት
እግል ልግበእ እንዴ ትበሀላ ቱ።
እሊ ከዛን እሊ እት መጥ-መጦር
ነሀር ኒል እት ሰነት 1960 እንዴ
አስተብደ እት ሰነት 1970 በህለት
ሐቆ ዐስር ሰነት ለተማ ምነ እት
ባካት ነሀር ኒል ለሸቀው ለዐበው
ከዛናት ዎሮ ቱ።
ምን መናፌዕ እሊ ከዛን እሊ፦
እሊ እት መደት ሕክም ጀማል
ዐብደናስር ለትሸቀ ከዛን አስዋን
እግል መሰር ዐቢ ፋእደት ምነ
ለሀይቦ ዔማት አርዛቅ ቱ። ገሌ
ምኑ 132 ኪሎሚተር መክዐብ
ማይ እት መንፈዐት ለለውዕል
እትገብእ፡ እሊ ከዛን እሊ ሐድ
33,600 ኪሎሚተር አርድ እብ
መስኖ እግል ለአስቴ ቀድር።
እሊ መስኖ እሊ ህዬ እግል መስር

ብሔረት ናስር፡
እለ ብሔረት እለ ክምሰል
ፍገሪት አው ነቲጀት ብነ ከዛን

አስዋን (አሰድ አልዓሊ) በህለት
እሊ ሰድ እሊ ምን ሰነት 1958
አስክ ሰነት 1970 ክምሰል
ትሸቀ ለትወለደት ብሔረት ተ።
ለብሔረት እብ ስሜት ጀማል
ዐብደናስር ትሰሜ እት ህሌት
ጀማል እተ ወክድ ለሀይ በህለት
ምን ሰነት 1952 እንዴ አንበተ
ሜርሓይ ሰውረት መስር ለገብአ

መከረዪ ጥያራት ዙሪኽ ስዊዘርላንድ
እንዴ ወደውቶም ለገይሶ ወበጸሖ።
ደውለት ሊችቴኒስቲን እብ አሚር
ትትመቀረሕ። እለ ደውለት እለ
55651 ሸዐብ ለህለ እለ እት ገብእ፡
ፍይሔ ምድረ 160 ኪሎሜተር
መረበዕ ቱ። እለ ደውለት እለ እት
ዐለም እብ ንእሸ ሱሳይት ደረጀት
ትጸብጥ።
እተ ትመጽእ ጥብዐት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ እብ ሰበትለ እት
ዐለም እብ ንእሽናሀ ሓምሳይ ደረጀት
ለትጸብጥ ደውለት ሳን ማሪኖ
እግል ንርኤቱ፡ አስኩ እት ደሐን
ጽንሖ።

ክምሰልሁመ ካልኣይ ርኢስ መስር
ለዐላ ቱ። ጀማል ዐብደናስርቱ
ህዬ እሊ መሽሮዕ ብነ ሰድ ዓሊ
ለአትበገሰ።
ብሔረት ናስር አው ሰድ ዓሊ
132 ኪሎሜተር መክዐብ ማይ
ጸብጥ እት ህለ፡ እለ ብሔረት
እለ ለትገልብበ ርሕብ ህዬ 5250
ኪሎሜተር መረበዕ ቱ። መጀርበብ
አው እትለ ብሔረት እለ ማየን
ለጀሌሕ ድወል ህዬ መሰር ወሱዳን
ተን። ቁሪነ ናይ እለ ብሔረት እለ
25.2 ምትር ሰበት በጽሕ እግል
ሐረከት ጀላብቭ አው በዋቢር
በሐር ውጢት ተ።

ዴልተ ኒል፦

ነሀር ኒል በሀለት ኒል አልአዝረቅ
ወኒል አል አብየድ ዲብ ዓሲመት
ሱዳን ላተ ከርቱም ዲብ ሕድ
ልትሓበር እት ህለ ዲብ መስር ህዬ
ምን ሐዲስ ዲብ ክልኤ ልትከፈል።
እለ እት መፈንተይ ናይለ ክልኦት
ነሀር ለህሌት መስለስ ርክን ለበ

አካን ህዬ ደለተ ኒል ትትበሀል። እለ
ደልተ እለ እብ ርሽድት ትርበት
ለትረዘቀት አካን ሰበት ገብአት ህዬ
እግል ሐረስቶት መስር ዝያደት
እተይ ሐርስ ተሀይብ። ሐቆ እላቱ
ህዬ ለዝያድ 6 አልፍ ኪሎሜተር
ልሄርር ለልዐለ ኒል ዲብ ምግባይ
በሐር
ለልትሓበር
ወደእሙ
ለገብእ።።

ርክን ስወር

ርክን ስወር

10 ለነአሸየ ድወል እዲነ ተአሙረን ማሚ፡
ደውለት ሊችተንስተይን
(Liechtenstein)
ደውለት
ሊችቴኒስቲን
(Liechtenstein) ህግየ ጀርመን
ለትትሃጌ ደውለት እት ገብእ፡ ዲብ
ዐለም ለሐቴ ደውለት እብ ተማመ
እብ አድብር ለትከለለት ተ። ደውለት
ሊችቴኒስቲን (Liechtenstein) ፍንጌ
ድወለ ስዊዘርላንድ ወአውስትርየ
ህሌት።ሊችቴኒስቲን ለጸግበት ደውለት
እት ዐለምተ። እምበል እሊመ ለሐደ
ሕግላን ሽቅል ብእተ። እለ ደውለት
እለ ምስል ግዋሬሀ ለለአትራክበ
መከረዪ ጥያራት አለበ። ክሎም
አስከ ለገይሶ ቤጽሐት እብ ገበይ

ክምሰሁመ ሑድ ምኑ እግል ሱዳን
ለነፌዕቱ። መዳይን ወቀወሺ መስር
ማይ ሲቶ ካፊ ክምሰል ረክብ
ወደ። ዓሳታት እግል ጀለቦት ሰደ።
ነሀር ናይል ምን ተርቅ ክምሰል
ልትሀወን ገብእ። እሊ ህዬ እት
ግንራሪብ ናይል ለሀለ መዳይን
ዝያደን ደሐን ምን ተርቅ ለሀይብ።
ዔማት ጣቀት ከህረበት ገብአ። እሊ
ህዬ እግል መሳኔዕ ልግበእ ወእግል
መብረሀት ወብዕድ ወራታት ሰደ።
ለከዛን እት ክል ሰነት ከምን መርግ
ሰበት ልትመለእ እሊ መርግ እሊ
ክምሰል ሽፍር እንዴ ገብአ እት
መንፈዐት ሐርስ ልውዕል ወእብ
ፈድሉ እተይ ሰኒ ልትረከብ።ማይለ
ነሀር እብ እሙር ቅያስ ሰበት ገይስ
ሰነት እብ ግዲደ ጅላብ እግል
ልትሐረክ ዲቡ ሰዴ።

እሊ “ርክን ሰወር” እበ ልብል አርእስ ምን ኢንተርኔት ወብዕድ ወሳይቅ ታሪክ እንዴ ሐናፈልነ ለረከብናሁ
ስወር እት ገብእ፡ ሕነ ማሌ ሚ እመስል ዐልነ? ልባስነ፡ መናበረትነ፡ መጽዐንነ፡ ተዋብነ፡ ጽዋርነ ወራታትነ፡
ክምሰልሁመ ምድርነ ወብዕድ ለሸሬሕ ስወር ዎሮት ምን ሕራብ ዓሙድ ነፌት አምርቱ። እሊ ስወር እሊ
ለበዝሐ ምኑ እት ዘበን ጥልያን ለትሰወረ እት ገብእ፡ ሐድ ምእት ሰነት ወዐረዴሁ ግረ ለበልስ ቱ። ከእግል ዮም
እለ ትርኡወ ለህሌኩም ሱረት ዕፈወ ወእብ ዕንኩም ለዘተ አዳውሮ።

እለ ሱረት እለ እት ሰነት 1920 ለትሰወረት ናይ ሐቴ ፍርቀት ዓዳት ትግሬ እት ገብእ። እለ ፍርቀት እለ ምን
ሳሕል ሐባብ ተ። ኣላት ሙሲቀተ ህዬ ክመ ትርእዉ ለህሌኩም ክልኦት ዕንድር ወመሰንቆ ቱ። ድቪዘት ናይለ
ፍርቀትመ ዕፈዉ በለሊት ስባዒ ውኑዝፍት ህሌት። እለ ሱረት እለ እት ዓሙድ መዐፍየት ለህሌት ሱረት ተ።
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