
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 02 አርቡዕ 11 ጃንዋሪ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

በዓል ልደት እት ክለ ወጠን ተዐየደ

ሰንበት ንኢሽ 7ፈብሩወሪ በዓል ልደት እት ክለ ወጠን እብ ሰኔት 
ተዐየደ። እብለ መናሰበት ቤትክስታን ተውሃዶ ኤረትርየ ልእከት ሓለፈት። 

ሔፍዛይ መንበር ቅዱስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤትክስታን 
ኤረትርየ - ብጹእ አቡነ ጴጥሮስ፡ እብ መናሰበት በዐል ልደት እተ ሓለፈወ 
ልእከት፡ “አሰናይ እትሊ በዓል-ዐቢ እብ ሰላም አብጽሔነ” ሐቆለ ቤለው፡ 
ተእሪክ ወአሳስ በዓል ልደት ወከባደት መዕነቱ እብለ ከስስ ሐብሬ ሀበው።

በዓል ልደት በዓል መትሰዳዳይ ሰበት ቱ፡ ራሐት ደሚር እግል ንርከብ፡ 
እግል ሕጉዛም እግል ነሀብ ወነርሄ፡ ዲብ ሐዘን ለህለው እግል ነዓዜ 
ወነድፍእ፡ ሐማይም እግል ንጋንሕ፡ ለዐርቀው እግል ነአልብስ፡ መሳጂን 
ንብጸሕ፡ ክምሰልሁመ አከር ወድመል ምን ልብነ እግል ንሕደግ ትፋነው።

ብጹእ አቡነ ጴጥሮስ ዲብ ደንጎበ፡ ሰነት 2023 እግል ወጠነ ወእግል 
ኩለን ድወል እዲነ ሰነት ሰላም  እግል ትግበእ ተምነው።

ብቆት ትራፊክ እግል ልትሀወን ሊከ ትትቀደም
ክል ሰነት ዲብ ዘይድ 

ትመጽእ ለሀሌት ብቆት ትራፊክ 
ወመሻክለ እግል ልትሀወን፡ ክሎም 
መትነፈዐት ጽርግየ ቃኑን ትራፊክ 
እግል ለሐሽሞ ወልትደገጎ፡ ዲብ 
ፖሊስ ኤረትርየ መስኡል ቅስም 
ፖሊስ ትራፊክ ሌተናል ኮሎኔል 
መሓሪ ንጉሴ ትላከ።

ምስል ኤሪነ እተ ወደየ 
መቃበለት ዲብ ሰነት 2022 እብ 
ደረጀት ወጠን ለሳደፈ 3,686 
ብቆት ምነ ናይ ሰነት 2021 እብ 
50 ምእታይት ከም ወሰከ፡ እብ 
ሰበቡ ህዬ 94 ነፈር ከም ሞተው፡ 
ዲብ ማል ህዬ ደማር 38 ሚልዮን 
ነቅፈ ከም ጀሬት ሸርሐ።

ለብቆት፡ 2,393 እት አቅሊም 
ምግብ፡ 365 ዲብ አቅሊም ጋሽ-
በርከ፡ 351 ዲብ አቅሊም ግብለት፡ 
312 ዲብ አቅሊም ዐንሰበ፡ 241 
ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ 
23 ህዬ እት አቅሊም ግብለት 

በሐር ቀየሕ ለጀረየ ክምተን እንዴ 
አብርሀ፡ ለአግደ ሰበብ ብቆት 
ኢሀዪብ አውለውየት፡ ኢጸቢጥ 
ገበይከ፡ ኢዐቂብ መሳፈት፡ ግያስ 
እምበል ገበል፡ ወኢራትዕ አግቡይ 
ስዋገት ክም ቱ አፍሀመ።

እብ ኪደት ቃኑን ትራፊክ  
ለትሸከ ዐረባት እበ ከስስ ህዬ፡ 
ሌተናል ኮሎኔል መሓሪ፡ ዲብ ሰነት 
2022 ዝያድ 127 አልፍ ክም 
ዐለየ፡ እብ ዓመት 22 ሚልዮን 
ነቅፈ ቅራመት ክም ደፍዐየ እንዴ 
ሐበረ፡ ምስል ናይ ሰነት 2021 ዲብ 
ልትርኤ፡ ብዝሔለ ትሸከየ ዐረባት፡ 
ናይ 68.4 ምእታይት ወሱክ ክም 
አርአየ እብ  ተፋሲል ሐበረ።

እት አቃሊም ምግብ ወቅብለት 
በሐር ቀየሕ እበ ገብአት መታብዐት፡ 
ዲብ ምን ቃኑን በረ ላቱ ወራታት 
እት ሸቅየ ለጸንሐየ 220 መካይን 
ቤት ክም ትጸበጠየ፡ ክል ምነን ከ5 
አልፍ ነቅፈ ወመደት ሰለስ ወርሕ 

ዕልበን ከም ትከረ ምነን አብርሀ።
እት ደንጎበ፡ ህዬ፡ መአሰሳት 

መዳርስ ስዋገት፡ ምን መክሰበን 
ወኬን መስኡልየት እግል ልርፈዐ፡ 
ሰዋጌን ህዬ ዓፍየት መካይኖም 
እብ ዋጅብ እግል ልታብዖ እንዴ 
አትፋቀደ፡ ለዲብ ወክድ ቦሎ 
ቅጣዕ ቅያር ውሕስ እቡ ለቀሾ 
፡ መሻክሉ ክቡድ ክምቱ እንዴ 
ፈሀመው እግል ልትጀመሎ 
አትፋቀደ።

ዐዲ-ቀይሕ፡ ወራታት ፊዝዮትራፒ 
ልትሰርገል

እት ወርሕ ኖቨምበር ሰነት 2022 ዲብ እስብዳልየት ዐዲ ቀይሕ ኣላት 
ጥዉር ለገብአ እቱ መርከዝ ፊዝዮትራፒ፡ እግል መትነፍዐት ምን ተዐብ 
ወከሳር እንዴ አንገፈ ለልትሐመድ ወራታት ሰርግል ክም ሀለ ተሐበረ።

መትነፍዐት ዲበ ሀበው ረአይ፡ ለመርከዝ እንዴ ኢልትከሰት፡ አስመረ 
ገይሶ ከም ዐለው፡ እሊ ህዬ አረይ ተዐብ ወከሳር ወድዮም ክም ዐለ እንዴ 
ሐበረው፡ እትሊ ወክድ እሊ ምን ዓይላቶም እንዴ ኢረይሞ እበ ረክቡ 
ለህለው መርዒት ዲብ ዓፍየቶም ዐቦት ከም መጽአት ሸርሐው።

ዲብ እስብዳልየት ዐዲ- ቀይሕ መስኡል ከደማት ፊዝዮትራፒ አሰይድ 
ተሾሜ ተክሌ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ለመርከዝ ለለአትሐዜ ኣላት ዱሉይ እግሉ 
ሰበት ሀለ፡ ምን ምዴርያት ዐዲ-ቀይሕ፡ ጸሮነ፡ ሰንዐፌ፡ ወፈሮ እግለ መጽኦ 
ሐማይም ከደማት ለሀይብ ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡ መርሀዮ ጋብእ ክም ሀለ 
አብርሀ።

ምግብ፡ ወራታት መሕበር 
መፍርየት መዐር ዐቦት ለአርኤ

መሕበር መፍርየት ንህብ 
አቅሊም ምግብ፡ ደማን ለቡ ወጀዶት 
መዐር እብ ዐዉል ረኺስ እግል 
ልትዘቤ እብ መትሰባል ልትሸቄ 
ክምሰል ሀለ፡ ስክርቴርለ መሕበር 
አሰይድ ገብረሂወት ፋሲል እግል 
ኤሪነ ሐበረ።

መሕበሮም፡ እብ መዓወነት 
ዉዛረት ሐርስ ወእዳረት አቅሊም 
ምግብ እት ሰነት 2009 ክምሰል 
ተአሰሰ ለሸርሐ አሰይድ ገብረሂወት፡ 
እት ለትፈናተ አውካድ ለነዘመዩ 
ተእሂላት ወብዕድ ደጉፍ፡ እት ሰነት 
2016 ሐድ 48 ኩንታል ለዐለ 
እተይ ሖል፡ እት ሰነት 2022 ምስል 
ዐቦት ዕልብ አንፋር፡ ለፈርያት እብ 
ዝያድ 10 ዕጹፍ ክምሰል ዜደ 
ሸርሐ።

እብ አንፋር መሕበር ለልትመለክ 
ዝያድ 3 አልፍ ዘመናይ ወናይ 
ለመድ ቀፎ እብ መሕበር ህዬ፡ 
እዳረት አቅሊም ምግብ እት 
ሙዲርየት ሰረጀቀ ለሰምሐቱ 
እሎም ዝያድ ኦሮ ሄክታር እብ 
ዓጩይ ለትገልበበት ሕዝዐት፡ 
አዕዳእ ተጃርብ እግል ልትባደሎ 
ለልትሐመድ ዶር ተአገዴ ክምሰል 
ሀሌት አትአመረ።

እት ደንጎበ ህዬ፡ ምን ለትፈናተ 
አካናት እንዴ መጽአ እት ዐዳጋታት 
ልትዘቤ ለሀለ መዐር መራቀበት እግል 
ትግበእ እሉ፡ እት ክሉ አቃሊም 
ለከድም መሓብር መፍርየት ንህብ 
ህዬ፡ እት ኦሮ ወጠንያይ መሕበር 
ለልትከምከመ እተ አርደት እግል 
ትጥፈሕ ትላከ።

ምዴርየት ገሉጅ፡ እተይ ብርኩት ተኣቴ
እት ሙዲርየት ገሉጅ እበ 

ዐለት ዝላም ቅዝር፡ እት ሐድ 
98 አልፍ ሄክታር ለትዘረአ ኣካል 
ለልትሐመድ እተይ ክምሰል 
ትረከበ ምኑ፡ ሙዲርለ ሙዲርየት 
አሰይድ ደሴ ዘርኤሚካኤል ሐበረ።

እግል ፈዓልየት ለትሰተተ 
በራምጅ እበ ኸስስ እተ ገአ 
እጅትማዕ አሰይድ ደሴ፡ እዳረት 
ምዲርየት ምስል ብዕዳም አጅህዘት 
ሕኩመት ወሸዐብ እንዴ ተዓወነት 
እበ ሰርገለቱ ካድም፡ እት ሕፍዘት 
ማይ ወትርበት፡ አከቦት ደራይብ 
አርድ ወንዋይ፡ ራቀቦት ኢቃኑንያይ 
ወራታት ሐርስ ወተጃረት፡ ብንየት 
መድረሰት አወላይት ደረጀት 
ሳንዳሽና፡ ወብዕድ ወራታት 
ክምሰል ትሰርገለ ወደሐ።

እምበል እሊ እት ዕሸሽ ለአደርሰ 
ለሀለየ መዳርስ እግል ልትሓየሰ 

ከበር እስትሽሃድ
ዲብ ውዛረት እዳረት አቅሊም 

- ምዲር ምዴርየት ሐልሐል ለዐለ 
ገዲም ምናድል ሐምድ መሐመድ-
ዐሊ ዑስማን፡ እብ አመተ ኢተአመረት 
እት ዮም 6 ጃንዋሪ ዲብ 71 ሰነት 
ዕምሩ አስተሽሀደ።

ዲብ ወሬሕ ዲሰምበር 1972 ዲብ 
ቅዋት ሸዐብየት ተሕሪር ኤረትርየ 
ለተሐበረ ገዲም ምናድል ሐምድ፡ 
ዲብ መደት ንዳል እግል ሕርየት - 
ዲብ ዴሽ አገር አስክ ደረጀት ምሽርፍ 
ቦጦሎኒ፡ ክምሰልሁመ ዲብ ዕላቃት 
ካርጅ፡ ፈሬዕ እዳረት አቅሊም ወፈሬዕ 
አካዳምየት ዴሽ እብ ለትፈናተ ደረጃት 
እብ መስኡልየት ከድመ።

ሐቆ ሕርየት ህዬ፡ ዲብ ውዛረት ቀድያት ካርጅ፡ ዲብ ወጠንያይት 
ፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ፡ ክምሰልሁመ ዲብ ውዛረት እዳራት አቅሊም 
- ምዲር ምዴርያት ሀበሮ፡ ሐጋት አዶብሐ፡ ገልዐሎ፡ ዳህላክ ወሐልሐል 
እንዴ ገብአ እግል ሸዕቡ ወወጠኑ እብ መትሰባል ለከድመ ምሔርባይ ቱ። 

ገዲም ምናድል ሐምድ መሐመድ-ዐሊ ዑስማን፡ በዐል ፈራዕ ወአብ 
6ውላድ ቱ።

ዓደት ቀብሩ ህዬ፡ ዮም 6 ጃንዋሪ 2023 ሳዐት 4:00 አልዐስር ዲብ 
አካን መቅበረት ሹሀደ አስመረ ተመት።

ውዛረት እዳረ አቅሊም፡ እብ እስትሽሀድ ገዲም ነፈረ ምናድል ሐምድ 
መሐመድ-ዐሊ ለትሰምዐየ መሪር ሐዘን እት ሸሬሕ፡ እግል ዓይለቱ፡ 
መልህያም ንዳሉ ወመሻቂቱ፡ “ኤማን ለሀበኩም” ትብል።

መባደረት እግል ትትነሰእ፡ ምስል 
ብዝሔ ሸዐብ ለልትመጣወር ወሱክ 
ሰብ-ምህነት ዓፍየት እግል ልግበእ 
አትፋቀደ።

መሻርከት እብ ተረቶም፡ 
መጋድዕ ማይ ሲቶ መዲነት ገሉጅ 
ሕሉል እግል ልትባሰር እሉ፡ 

ምን ወአስክ ስነይ- ገሉጅ ርቱብ 
ከደማት መዋሰላት ሸሪከት ሐራት 
እግል ልትየመም፡ ብቆት መካይን 
እግል አንቀሶት መራቀበት እግል 
ትግበእ፡ ለብዕ ለመልአ አሽራም 
ህዬ መትሐሳር እግል ልግበእ እሉ 
ትፋነው።



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 02 አርቡዕ 11 ጃንዋሪ 2023

ጋሽ በርከ፡ ዲብ ሰነት 2022 በራምጅ ብዞሕ ክም ትሸቀ ትጌመመ

እት አቅሊም ጋሽ-በርከ፡ 
እት ሰነት 2022 ዲብ ፈዓልየት 
በራምጅ መጋብሀት-ሕበር፡ ዶር 
ሸዐብ፡ ሕኩመት ወጀበሀት ውቁል 
ክም ዐለ፡ ፈድለ ዐለት መዓወነት 
ህዬ በራምጅ-ዐባዪ ክም ትሸቀ፡ 
እት ዮም 3 ወ 4 ጃንዋሪ 2023 
እተ ገብአ ጌማም እዳረት አቅሊም 
ትሸረሐ።

ሙደረእ ምዴርያት፡ መስኡሊን 
አቅሳም ወአፍረዐት ዲብለ 
አውለውየት ለተሀየበዩ በራምጅ 
እንዴ ረከዘው ሰበት ሸቀው፡ ለዐበ 
ክፋለ ሽቅል ክምሰል ተዐወተ 
ትሸረሐ።

እብ አሳስለ ተቃሪር፡ እተይ 
ሐርስ ከረም እግል አደቃብ 
እበ ገብአ ካድም፡ ዲብ ለበዝሐ 
ድዋራት ከረም ሰኔት ሰበት ዐለት፡ 
ምነ ናይ ሰነት 2021 ለልሐይስ 
እተይ እግል ልትረከብ ክም ቀደረ፡ 
ምንለ እብ መስኖ ለገብእ ላኪን 

ልሳዕ ጅህድ ትሩድ ልትጠለብ ክም 
ህለ ተሐበረ።

እምበል እሊመ፡ ዲብ መጃላት 
ዓፍየት፡ ተዕሊም ወደሐን 
መጅተመዕ፡ መሓግዝ መሕበራይ 
እቅትሳድ ለባሌሕ አሽቃል ሰኒ 
ክም ትሸቀ ልትሸረሕ እት ህለ፡ 
ዲብ ሕርያን መስኡሊን እዳረት 
ወመመቅርሐት ሽቅል፡ ተበረዓት 
እግል ቅዋት ድፈዕ፡ ክምሰልሁመ 
ፊራሮ እግል ገማል፡ ሐየቦት 
ደራይብ ወምስል ሓድረት ሓለት 
ለገይስ ሰሚናራት ክምሰል ገብአ 
ትሸርሐ።

ሓክም አቅሊም ጋሽ-በርከ 
ሰፊር መሕሙድ ዐሊ ሕሩይ እተ 
አስመዐየ ከሊመት፡ መጥ-መጦርለ 
አትሓያስ ለገብአ እግሉ ከደማት 
እዳረት እግል ወአውሰዖቱ እተ 
ገብአ ጸገም፡ ሸዐብ እግል ዓይላት 
ሹሀደ፡ ሕጉዛም ወዲብ ድፈዕ 
ወጠን ለትፈረረው እግል ስድየት 

ለነስአየ መባደረት፡ ፍገሪት ሰኔት 
ክም ትረከበት ምነ አፍሀመ።

ሰፊር መሕሙድ ዲብ ደንጎበ፡ 
እተይ ሐርስ እግል አበርካት ለሰዴ 
አብሳር እግል ልጠወር፡ እዳረት 
ወወጀዶት ከደማት እጅትማዕየት 
ወአርድ ለከስስ ጠለባት በሊስ 
እግል ልርከብ ጅህድ-ትሩድ እግል 
ልግበእ፡ እተይ እግል ሊዚድ 
ወደራይብ እግል ልትሐየብ ኩሎም 
ጀሃት ሕኩመት አውለውየት 
እንዴ ሀበዉ እግል ልሽቀው ዲቡ፡ 
ቅደይ እብ ዕሬ ለሰክብ እቡ ለመድ 
እግል ለሀሌ፡ ክምሰልሁመ ሰብ 
ንዋይ ዐለፍ ንዋይ እብ ገበይ ሰኔት 
እግል ልትነፍዖ እቡ ወምን ነድ 
መታብዐት ትርድት እግል ሊደው 
እት ለሐብር፡ እዳራት ወአጅህዘት 
ብዕድ፡ መትነዛም ሸዐብ ዲብ 
አደቃብ እብ ሕስር ዛይድ እግል 
ልሽቀው ትፋነ።

ባጽዕ፡ መሕበር ጎማት እት 
አንቀሶት ብቆት ገብእ

እት አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ እብ ጠቢዐት ምንገብእ ወእብ እዴ 
አዳም እግል ትጅሬ ለትቀድር ብቆት ጢዐት፡ ወእግል ተአትልዩ ለትቀድር 
ደማር እግል ልንቀስ ለሰዴ ሕፍዝ ከፎ ልትደቀብ ወልሐሶሴ ዲቡ ለለሀድግ 
መሕበር ጎማት፡ እት ዮም 3 ጃንዋሪ ዲብ ባጼዕ ገብአ።

ፕሮፌሰር ገብሬብርሀን ዑቕባዝጊ እትለ ቀደመዩ ተውዴሕ፡ እብ ብቆት 
ጠቢዐት ለጀሬ ደማር፡ ክም አንቀጥቀጢን፡ ጀፋፍ . . .፡ ክምሰልሁመ እብ 
አዳም ለትጀሬ ብቆት ክም ሰሪት ዕጨይ፡ ክስሔ ድዋር . . . እግል ልንቀስ፡ 
ምን ቀዳምከ መዳላይ ምህም ክምቱ ሐቆለ ሸርሐ፡ ብቆት ቀደም ምጽአተ 
ሸነኮተ ወሐቆ ጀሬት ሐል ባሰሮት፡ ክምሰልሁመ እት ወክድ ብቆት 
ለልትነሰእ ምስዳራት ለከስስ፡ ሕፍዝ ዓም ዲቡ ለተንከበ ተውዴሕ ሀበ።

ፕሮፌሰር ገብረብርሀን፡ እት ረአስለ ኖሱ ለአትዳለዩ፡ ‘’ብቆት 
አንቀጥቀጢን አርድ፡ መፈትጅራይ ብርካን እት ቅብለት በሐር ቀየሕ’’ 
ለልብል ክቱብ ሕፍዝ-ዓም፡ ብቆት ሐለት ጀው፡ ሐርስ ወድዋር እት 
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ለከስስ እብ ዶክቶር ወልዴስላሴ ዑቕባዝጊ፡ 
ክምሰልሁመ እብ ክሱስ ብቆት በሐር ዲብ ግንራሪብ በሐር እብ ዶክቶር 
ዘከሪየ ዐብደልከሪም ለትዳለ ክቱባት ሕፍዝ-ዓም ትቀደመ።

መንፈዐትለ መሕበር ጎማት ለሸርሐው መሻርከት፡ ፈዛዐት መጅተመዕ 
ዲብ ጠቢዐታይት ወእብ አዳም ለትጀሬ ብቆት እግል ቲዚድ፡ እሊ ለመስል 
መሕበር ጎማት እግል ልትነዘም፡ ክምሰልሁመ ርሒብ ወምን ከርስ ለትበገሰ 
ክቱብ-ሕፍዝ እግል ልትዳሌ ትፋነው።

ዲብ ደንጎበ፡ ሐክመት አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ አሰይደ አሰመረት 
አብርሀ፡ ዲብ ሕፍዝ ለተንከበ መዳፍዐት ብቆት ጠቢዐት ወእብ አዳም 
ለትጀሬ፡ ዲብ ስታት ወሄራር በራምጅ ገማል ምህም ክምቱ ሐቆለ ሐበረት፡ 
እብ ብቆት ለተሌ መሻክል እግል ልንቀስ ዲብ ሕፍዝ ለተንከበ መባደራት 
እግል ልትነሰእ፡ አቅሊም ለተአትሐዜ ሰዳይት ክም ወዴ አከደት።

አንፋር ኩልየት ዕልም ወሱክ 
ምህናት ረክቦ

ዲብ ኩልየት ዕሉም ማይ-ነፍሒ እብ ለትፈናተ ምህናት ተእሂል ለነስአው 
167 ደረሳይ   ወአንፋርለ ኩልየት፡ እት 04 ጃንዋሪ ትደሐረው።

ለእግል መደት ሰለስ ወሬሕ ለትሀየበ ተእሂል፡ ለዲብ ፈስል ልትሀየብ 
ድሩስ፡ እብ ገበይ ዲጂታል ዝያድ እግል ልጠዉሮ ለሰዴ ወዲብ ናይ 
አካዳምየት ድሩሶም ዋቅያም እግል ልግብኦ ለለአትናይት ክም ቱ፡ ዲብለ 
መናሰበት ተሐበረ።

ዐሚድለ ኩልየት ፕሮፌሰር ገብራይ አስገዶም፡ ክልኤ-ሰነት ዲብለ 
ኢተምም ወቅት ሳልስ ውካን ለትነዘመ ተእሂል፡ ተአምርታለ ወቅት 
ለጠልቡ ምህነት ወቴክኖሎጂ ለተዐንደቀ ሻብ እግል አፍረዮት፡ መሕበር 
ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ አቅሊም ሳወ ወውቁላት መአሰሳት 
ተዕሊም ወድዩ ለህለ ወራታት ክምቱ አብርሀ።

መስኡል መክተብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤርትርየ ዲብለ 
ኩልየት ሻብ ረመዳን መሐመድ ኑር እብ ተረቱ፡ 39 ነፈር መክተብ 
ለልትረከቦ ዲቦም 83 እብ አርትዖት ምትሐርክ ስወር፡ 44 እብ ግራፊክስ፡ 
40 ህዬ እብ ወተዶት ድሽ ተእሂል ለነስአው ክምቶም ሐበረ።

መስኡለት መ.ወ.ሸ.ደ.ኤ. አቅሊም ሳወ ወውቁላት መአሳት ተዕሊም 
አሰይደ መንሱረ እስማዒል ህዬ፡ እግል ሸባብ ለልትሀየብ ተእሂል ዲብ 
ስትራቴጅያይ ስታት መሕበር ለተንከበ ክምቱ እንዴ አብረሀት፡ እት ሰነት 
2022 ዲብ ዋወ ወኩልያት 2029 ሻብ ተእሂል ምህነት ክም ተሀየበው 
አፍሀመት።

ዶር ከዋድር ጀ.ሸ. እግል ልትደቀብ መትፋቀዲ ትቀደመ
በራምጅ ሕኩመት ወጀብሀት 

እግል ልትሰርገል፡ ካድራት ጀብሀት 
ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት 
ወዐዳለት ዶሮም እግል ለአደቅቦ፡ 
ሐክም አቅሊም ግብለት አሰይድ 
ሀብተአብ ተስፋጽዮን አትፋቀደ።

ህቱ እሊ ለአትፋቀደ፡ ለጀብሀት 
እት አቅሊም ግብለት እት ሰነት 
2022 ለሰርገለቱ ወራታት እግል 
ጌመሞት፡ እት 05 ጃንዋሪ ዲብ 
መዲነት መንደፈረ እት ለወዴቶ 
እጅትማዕ ቱ።

ሰክረተቴረት ጀ.ሸ.ዲ.ዐ. 
አቅሊም ግብለት አሰይደ አመቴ 
ንጉሴ እትለ ቀደመቱ ተቅሪር፡ ምስል 
ሰነት 2021 እብ አትመጣወሮት፡ 

እት ሰነት 2022 ለሔሰ በራምጅ 
ማሕበራይ-ስያሰት ወደሐን ክም 
ትሰርገለ ሐቆለ ሸርሐት፡ ዶር 
መጅተማዕ ዲብ ስድየት ዐይለት 
ሹሀደ ወሕጉዛም ክምሰልሁመ 
ቅዋት ድፋዕ ሐመደት።

ፈዛዐት ስያሰት እግል ትዕቤ 
ወመትነዛም እግል ልስፌ፡ መሻረከት 
ወዶር መዋጥኒን እግል ልትወቀል 
ዲብ ኩለን ምዴርያት እብ ደቅብ 
ክም ትሸቀ ሐበረት፡ ወዶር 
መጅተማዕ ዲብ ኩሉ በራምጅ 
ወጠን እግል ወቀሎት ወጠወሮት 
እብ መዓወነት እግል ልትከደም 
አትፋቀደት።

ወራታት ተንዚም ወስያሰት 

እበ ከስስ እትለ ቀርበ ተውዴሕ 
ህዬ፡ ሸዐብ እብለ ነስአየ መባደረት 
ዝያድ 12 ሚልዮን ናቅፈ እብ 
ግሩሽ ወዐፍሽ እግል ቅዋት ድፋዕ 
ኤርትርየ ሰዴ እት ህለ፡ ዝያድ 619 
አልፍ ናቅፈ ሰዳይት ግሩሽ ህዬ 
እት ዐይላት ሕጉዛት ክም ትካፈለት 
ትሸርሐ።

መሻርከት ዲብለ ትቀደመ 
ተቅሪር ሐቆለ ሀድገው፡ ዲብ ከደማት 
እትሳላት ተለፎን ወመዋሰላት፡ 
ክምሰልሁመ እብ መአጅረት 
ልትጠለብ ለህለ ሕዱዱ ለሐልፈ 
ዐውል እጃር ቤት ሐል እግል 
ልርከብ እግል ልትነሳእ ለወጅብ 
ምስዳራት ረአዮም ቀደመው።

ደቀምሐሬ፡ ሰዳይት እግል ቅዋት ድፋዕ ኤረትርየ
ዲብ 2 ጃንዋሪ፡ ሸዐብ ምዴርየት 

ደቀምሐሬ፡ እግል ቅዋት ድፋዕ 
ኤረትርየ ዝያድ 6ሚልዮን ነቅፈ 
ሰዳይት ማል ወመዋድ ወደ። 

ለሰዳይት ዲብለ ምዴርየት ለሸቅየ 
መአሰሳት ወሸቃለ ሕኩመት ዝያድ 
4 ሚልዮን ነቅፈ  እብ ማል፡ ስካን 
ህዬ ኦሮት ከእብ እዳረቱ ዝያድ 
2.1ሚልዮን ነቅፈ  እብ መዋድ 
ለትበርዐወ ክምተ መመቅረሓይ ሽቅል 
ለመዴርየት አሰይድ ግርማይ እሴት 

ሸርሐ።
እምበል እሊ ዲብ 18 እዳረት 

ደዋይሕ ናይ 350 ዓይለት ሹሀደ 
ወግድዓም ግራህ እብ ኬወ ልትዐጨድ 
ዲብ ሀለ፡ ናይ 198 ዓይለት ሀዬ እብ 
ኬወ አተ።

መዲካል ዳይሬክተር እስብዳልየት 
ደቀምሐሬ ዶ/ር ዮሴፍ የማኔ እብ 
ጀሀቱ፡ ሸዐብ እብ ገበይ ልጅነት ዓፍየት 
እግለ እስብዳልየት ለገብእ ዐነድር ማይ 
እግል ልትዛቤ ወለትፈናተ ብንየት 

ለገብእ ዝያድ 185 አልፍ ነቅፈ 
ሰዳይት ክም ወደ ወለተአሰሰ ሐዲስ 
መርከዝ ፊዝዮትራፒ  ክድመት ከም 
አንበተ ሐበረ።

እት ደንጎበ ሙዲር ምዴርየት 
ደቀምሐሬ አሰይድ የማኔ ኣበረ፡ 
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት እበ 
ትወቀለት እግል ለአተላሌ፡ ክሎም 
ስካን ህዬ እግል ሰርገል በራምጃት 
መዳፍዐት  እብ ፈዛዐት እግል ልሻርኮ 
ትላከ።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

እም የታይም

ዐሊ ዕያሉ እንዴ ነስአ አስክ 
ቶከር ክምሰል ትወከለ፡ ለዎሮ 
ምኑ ለኢልትፈንቴ ወልዱ ለዲብ 
ጠቤ እሙ ለትረሐመት ሳልም 
ቱ። ሳልም ዝያደት ክሎም ሐዉ 
ሕንቁቃይ ሰበት ዐለ ህዬ ክሉ 
ጠለባቱ እብ ብካይ ሸርሑ ዐለ። 
ዐሊ እግለ ንኢሸት ወለቱ ስተል፡ 
ጽዕንት እቱ ለዐለት አድግ ዲብ 
ጌልል ወዶልዶል አክለ ገበይ 
ጣፍሐት በጽሐ እግል ሳልም ዲብ 
ቀሐት ምስለ ሕቱ ልጽዕኑ፡ ሰበት 
ኢደምን ላኪን መጦረ አድግ ዲብ 
ልሄርር እግል ኢልውደቅ ጸብጡ 
ዐለ። 

ሳልም ላተ ምን ቀሐት 
ሐመልሚል ዝያደት ለፈትዩ 
መገሰይ ፎቃይ አቡሆ ቱ። አይወ 
ሳልም ዝያደት ምነ ቀሐትለ 
አድግ ፎቃይ አቡሁ ፈቴ። እበ 
ለቱት ንሴላዩ ምስል አቡሁ ዲብ 
ዳግም፡ ወዶልከ ጀበብ ብሩድ 
ምለዐለ ለአጅሮርግ እቱ ለሰፈር 
ልትአመሮም ይዐለ። ዐሊ ክምሰል 
እም ወአብ እንዴ ገብኣቱ እግለ 
አጄንያሙ ለዓቤ ለዐለ። ለምን 
ክባየት ኢለሐልፍ ዕሽናግ ለዐለ 
እግለ ሐምበል ጠሊቶም ህዬ 
ምንሕት ሳልም ዐለት። 

ዐሊ ወዕያሉ ምነ ነብሮ እተ 
ለዐለው ቶከር ሐቆ ሰማን ሰነት 
ምድሮም ክምሰል ሳገመው ላተ፡ 
ለብሩድ ሸማል ሮረ ዝያደት 
ፈተዉ። ሳልም አስክ ቶከር እተ 
ሰብከው እተ ሰነት ልሰዕ ወድ 
ክልኤ ሰነት ሰበት ዐለ እት ረአስ 
ፎቃይ አቡሁ ምንመ ሰብከ፡ ሐቆ 
ሰማን ሰነት ምን ቶከር አስክ ሮረ 
ሳግሞ እት ህለው ላተ ሳልም ወድ 
10 ሰነት በጽሕ ዐለ። ምን ቶከር 
አስክ ሮረ ህዬ እብ እገሩ ሳገመ። 
ዐሊ ሐቆ ሔማሁ እሲት ብዕደት 
ሰበት ሀደ ምናመ ክልኦት ዋልድ 
ዐለ። 

ሳልም ለወድ ክልኤ ሰነት 
ዲብ እንቱ ለትፈንተዩ ሮረ ወድ 
10 ሰነት እንዴ ገብአ ለአቀብሉ 
ዲብ ህለ ለልትዘከሩ አለቡ። ክሉ 
ዝክርያቱ ቶከርተ ለዐለት። ማሲ 
ምድር እት ሽፍሮም ክምሰል 

2ይ ክፈል

አቅበለው ለልታከዩ ዐለ ስነቱ 
ስሌማን ወድ አቡሁ እድሪስመ 
እብ ገጽ ፋርሕቱ ለትከበተዩ። 

 ሳልም ምነ ዲብ ሮረ ለአተ 
እተ አምዕል እንዴ አንበተ ምን 
ስሌማን ኢትፈንተ፡ ምስሉ ዲብ 
ዐጣል ልትፈረር፡ ምስሉ ልተልሄ 
ወደለ ህቱ ወደየ ዲብ ወዴ ህዬ 
ህቱመ በዐል ንዋይ ገብአ። ሳልም 
ምስለ ስነቱ ላቱ ስሌማን ወድ 
አቡሁ እድሪስ ዲብ አጣል እት 
ልትፈረር ዶል ከምድር ዎሮ 
ዲብ ልሼቤ ለበለድ ሰኒ ዐጅበዩ። 
ለሓምላይ ገሮቡ ህዬ እብ ቅርሲስ 
ሮረ እግል ልቀርፍብ አንበተ። 
ብርድ ሮረ ሰኒ ትሩድ ቱ። እብ 
ፍንቱይ ዲብ ሒን ቀይም ወሐጋይ 
ለልትቀደር ኢኮን። 

ዐድ ዐሊ ሐቆ 8 ሰነት ምን 
ቶከር ሮረ ክምሰል ሳገመው 
ስሌማን ሰኒ ፋርሕ ዲብ እንቱ፡ 
እግል ሰልፍ መረት ለእብ ከበር 
ሰምዕ እቡ ለዐለ ሳልም ውድ 
አቡሁ ዐሊ እንዴ ነስአ እብ አጣሉ 
አስክ መዳንን ጃርቆ ልትፈረር 
እት ህለ፡ ሰኒ ብሱጥ ወርዮሕ 
ዐለ። ስሌማን እግለ ስናቱ ዲብ 
ልትፎፈል “እሊ ሳልም ወድ አቡዬ 
ዐሊቱ፡ ምን ቶከር ሳገመው” አክለ 
ቤለ ሰኒ ልትረየሕ ወለንበስጥ። እብ 
ክእነ ህዬ ስሌማን ወሳልም ምስል 
አጣሎም ዲብ ከቦ አስክ መዳንን 
ጃርቆ አተጀሀው።

ለክልኦት ሐው ውላድ አብ 
ላቶም ስሌማን ወሳልም ደርበ 
አጣሎም ዲብ ገበኦ ወመዓል በኪት 
እግል ልውዐሎ ዲብ ልተምነው፡ 
አመት አለበ እድሪስ አቡሁ እግል 

ስሌማን ምን ግረ እንዴ ዐረዮም፦
“ውላድ ለዐጣል ምቀደም 

ክሮፉ እዬ” እንዴ ቤለ ቀበትለ 
አጣል ሽክ ወደ። ስሌማን ዲብ 
ልትፈከር አቡሁ ሚ ወዴ ህለ 
አትቃመተዩ። ዐሊ ምነ አጣል ዎሮ 
ዕሮ ሕውዝ ነገል እንዴ ጸብጠ፡ 
አትረፈዩ ምኖም። ዐሊ እግለ ነገል 
ዲብ ከርክር አስክ ዐድ አቅበለ 
ወስሌማን ወሳልም ህዬ ደርበ 
ልትበገስ ለዐለ አጣሎም ጌሰው። 

ለወክድ እበ ሓለት ልትፈከር 

ለዐለ ሳልም ዲብ ስሌማን እንዴ 
ትወለበ፦

“አቡከ ለነገል እግል ለአዝብዩቱ 
ገብእ” ክምሰል ቤለዩ፡ ስሌማን 
ዲብ ልሰሐቅ፡

“ኢመስለኒ” ቤለዩ ግረ ሸንከት 
ዐድ ዲብ ለአተቅብል።

ሳልም ምነ አምዕል ለእግሩ 
ዲብ ምድር ዐዱ ከረ እበ አድብር፡ 
እበ ዕጨይ፡ እበ መሓዛት ወእበ 

አንውየት ሰኒ ልትፈከር ዐለ። 
ስሌማንመ እሊታት ሰበት ለአምር 
ዲብ ሳልም እንዴ ትወለበ “ሓኬ 
ሳልም ቶከር ክእነ አድብር በ?” 
ዲብ ልብል ክምሰል ትሰአለዩ፡ 
ሳልም ዲብ ልሰሐቅ፡ ኢኮን አድብር 
አለበ እብ ሖጸ ለልትከመር ድበብ 
ሌጠ በ። ዲበ ድበብ እንዴ ነዐርግ 
ንትጋለብ ወንተልሄ አርድኩም 
ላኪን ክሉ አድብር ቱ” ክምሰል 
ቤለዩ ስሌማን “ቶከር አድብር ሐቆ 
አለበ ንዋይኩም እተየ ልሸፈል?” 

አዜመ ሰኣል አትሐደሰ እቱ። 
ለአተንስዩ ለዐለ ሳልም ሓርቅ ዲብ 
እንቱ “የሀ ንዋይ አለብነ ንዋይነ 
ክእነ ናይኩም ብዙሕ ኢኮን ወህቱ 
ዲብ ሻየት ልውዕል” ክምሰል 
ቤለዩ ስሌማን ዲብ ልሰሐቅ “ሚተ 
ሻየት ህዬ?” አዜመ ለከሊመት 
ሰበት ኢትፈሀመቱ ትሰአለዩ።

ሳልም ሰኣል ስሌማን እግል 
ልብለስ ሰኒ ርዮሕ ወብሱጥ ዲብ 
እንቱ 

“እንተ ሻየት ኢተአምር? ሻየት 
ሐብል ለንዋይነ ነአስር እቡቱ፡ 
ክምሰል ቤለዩ ወህግያሁ እንዴ 
ኢለአተምም ስሌማን “ውሽ ዕቆት 
ኢትብለኒ፡ ሕነ ዕቆት እንብሉ” 
ቤለ ወሐር እግለ አጣል ዲበ 
ደብር እንዴ ሸፈለዉ ዲብ ሐቴ 
ውቅል አካን እንዴ ትገሰው ዳግሞ 
ዐለው። ዎሮቶም እብ ቶከር 
ወዎሮቶም እብ ሮረ። 

ስሌማን አዜመ ዲብ ሳልም 
እንዴ ትወለበ፡ 

“ሓኬ ሳልም ቶከር ክእነ ዕጨይ 
በ?” አዜመ ክምሰል ትሰለአለዩ 
ሳልም ዲብ ልሰሐቅ

“የሀ ዕጨይ አለበ ሙሽ 

እቤለከ፡ ቶከር ዕጨይ ወአድብር 
አለበ እቤለከ” ዲብ ልብል በልሰ 
እሉ። 

ስሌማን ዲብ ልሰሐቅ፡ 
“ከለዐቅዋተ ንዋይኩም ዲብ ሚ 

ተአሱሩ?” አዜመ ትሰአለ ስሌማን 
እግል ሳልም። ሳልም ህዬ፦

“የሀ ሙሽ ንዋይነ ዲብ ሻየት 
ነአስሩ እቤለከ፡ ሻየት ህዬ ምድር 
እንዴ ሐፈርከ ለሐብል አሰልፍ 
ተዐቅዱ ወሐር ዲበ ሕፍረት 
እንዴ ከሬካሁ እብ ጨበል ደፍኑ 
ወደግድጉ፡ ሐቆሀ ጠሊትከ አው 
አድግከ ተአስር እቱ” ዲብ ልብል 
በልሰ እግሉ። 

ስሌማን ሰኒ ዲብ ልትፈከር 
“ዕጨይ ወአድብር ሐቆ አለቡ 

ላተ ቶከር አዳም ከፎ ነብር እቱ?” 
ቤለ ወምነ ግሱያም እተ ለዐለው 
አካን ደርብለ እተ ከሬር ፍንጡር 
ለዐለ አጣሎም ሄረረው።

ስሌማን ወሳልም ዲብ ዎሮ 
ዐቢ አበናይ እንዴ ትገሰው እግለ 
ንዋዮም ዲብ ለአተቅብሎ ስሌማን 

ዝያደት ፋይግ ዐለ። ሳልም ላኪን 
እበ መካሪተ ምድር ልትፈከር 
ዐለ። ለምን ጠረፍ እት ጠረፍ 
ስርሱር ገነደታት አድብር ዲብ 
ለዐፌ ወእግለ መዳንን ወሐስያት 
እት ለአቀምት፡ ለምድር እበ ዕጨዩ 
ወእበ ሰዐሩ አክለ ረአ ልትፈከር 
ወልትዐጀብ ዐለ። 

ስሌማን ሓለት ሳልም ሰበት 
ለአምር እበ ምድር ዳግም እግሉ። 
እብ እዴሁ ዲብ ለኣሽር ህዬ፡ 

“ሎሂ ጋድም ትርእዩ ህሌኬ 
ጠህረ ልትበህል ወሎሂ ዲበ ቀበቱ 
ለህለ ደብር ህዬ፡ ደብር ግሩብ 
ልትበሀል፡ እሊ ድማንነ ምን ሕሊል 
ጃርቆ ገጹ ለዐለ ለህለ ደብር ህዬ 
ድቡር እምብሉ፡ ሎሂ ምንኬን 
ደብር ግሩብ ለህለ አድብር ለጸሓይ 
እቡ ትወድቅ፡ ስሜቱ ይአምሩ 
የምክን ከረ አቡዬ ለአሙሩ፡” ዲብ 
ልብል ዶል ከዲብ ቅሽን ዎሮ ዲብ 
ሰርር ወዳግም ለአምዕል እንዴ 
ኢትትአመሮም መሴት። ወህቶመ 
ለእስቡሕ አስክ መዓላቱ ፍሩራም 
እቡ ለዐለው አጣሎም ዲብ ከቦ 
አስክ ሽፍር አቅበለው።

ልተላሌ….ልተላሌ….

ቶከርቶከር

ሮራ
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ሳሌሕ ገመ

ጄሽ መራቀበት ሕዱድ ወሰዳይቱ እግል ሸዐብ

እተ አሳሲ መንበረት ሸዐብነ 
ከአፎ ትመስል ለልብል ሰኣልከ፡ 
ሕነ እብ ዐቢሁ ዐሳክር ሕነ፡ ናይ 
ዐስከርየት ሽቅል እንሸቄ ምንመ ሕነ፡ 
ናይ ሸዐብ ሓለትመ ክም ሽቅልነ 
እንዴ ርኤናሀ ዲብ መናበረቱ ልግበእ 
ወዓፍየቱ እብ ዕሙማይ ለሸዐብ ምኑ 
ሰበት ሕነ፡ እት ለትፈናተ መሻክሉ 
እንሰድዩ ወምስሉ እንበጥር። እሊ 
ደዋሒ እሊ ሐርስ አለቡ፡ እብ ርዕዮቱ 
ለነብር፡ ወለ ርዕዮሁ አዜ ክመ ናይ 
በዲር ኢኮን። ለንዋዩ እት ልውሕድ 
ገይስ ህለ። እሊ ሸዐብ እሊ ዲብ 
ለሔሰት መናበረት እግል ልትዐዴ 
አዜ ጅህድ ጀዲድ ለአትሐዜነ ክም 
ህለ ክሉ መዋጥን ለልአምሩቱ። እሊ 
ባካት ክልኤ ሂጋ ለልትሃጌ ሸዐብ 
ብዳዌት ወትግሬ ለነብር ዲቡቱ። 
እተ መራቀበት ናይለ ሕዱዱ ልግበእ 
ወሰዳይት እግልነ ዶሩ ዐቢቱ። እሊ 
ሸዐብ እሊ መዋጥን ሐቂቂቱ። 
መናበረቱ ርኤነ ምን ገብእ ላኪን፡ 
ብዞሕ ድብር ክም ቡ ዲበ ገሮቡ 
ትርእዩ ወዲበ መናበረቱ።

ሰኣል፡ ዲብ መራቀበት ሕዱድ ሰኣል፡ ዲብ መራቀበት ሕዱድ 
ለህሌኩም ዴሽ ምን መደት ቀዲመት ለህሌኩም ዴሽ ምን መደት ቀዲመት 
እግል እሊ ሸዐብ ብዝሕት ሰዳይት እግል እሊ ሸዐብ ብዝሕት ሰዳይት 
ቱ ለትወዱ ወእብ ፍንቱይ ህዬ ዲብ ቱ ለትወዱ ወእብ ፍንቱይ ህዬ ዲብ 
ተዕሊም ለህለ እግልኩም እህትማም ተዕሊም ለህለ እግልኩም እህትማም 
ዐቢቱ ልትበሀል፡ እሊ ከአፎቱ?ዐቢቱ ልትበሀል፡ እሊ ከአፎቱ?

በሊስ፡ እሊ ሸዐብ እሊ ሐቆ 
ኢትቀደመ ሕናመ ሴድያይ አለብነ፡
፡ አዜ ሐቴ ምነ ሕነ እንወድየ 
ሰዳይት ሙደርስ መጼነ ምን 
ገብእ ምን ውዛረት ታዕሊም ሰኒ 
ንትከበቱ፡ ከምሰልሁመ ደረሰ ምን 
ረዪም ባካት ሰበት መጽኦ ወዐዶም 
እግል ለአቅብሎ ሰበት ኢቀድሮ 
ምስልነ ነአበልዖም ወነሰትዮም ወዲበ 
መዐስከርነ ዐራታት ናይ ሓባል እንዴ 
ወዴነ እግሎም ምስልነ ሰክቦ። አዜ 
ሚቱ ለደረሳይ ክም ዎሮ ዐስከሪ 
ርእያሙ ሕነ፡ ከልፍየት ለናዩ ሰበት 
ነአምር እበ እግል ንስዴ ብነ ምነ 
ለልብል ሽዑር ሰበት ብጉሳም ሕነ፡ 
አስክለ አጀኒት ፈሀም ናይ ድራሰት 
ወዱ ብዞሕ እንትዕብ ወለክሉ እንዴ 
እንወዴ ለኢልትገሰው እግልናመ 
ህለው። ፈሀም አስክ ረክቦ ላመ 
ገይሶ እንዴ ግስነ ነአመጽኦም። አከር 

ናይብ ተለንተ ከራር ሳልሕ ናይብ ተለንተ ከራር ሳልሕ 

እግል ኢሊደው ህዬ፡ እብ ሰኒ ገበይ 
እንጸብጦም። እብ አማን ለሙደርሲን 
እንሰዴ ወለ ደረሰ እንሰዴ። ዋልዴን 
መጸአው ምን ገብእ ህዬ፡ ውላዶም 
እግል ልስደው እንዴ ኢገብእ፡ 
ህቶመ ምስልነ ወለ ምነ ድራርነ 
እንዴ ፈጨልነ ነሀይቦም። እሊ ጅህድ 
እሊ ሚ አምጽአ ዲብ ምዴርየት 
ሰልዓ ርከብ ምን 6-10 ፈስል 
ለደርሶ ደረሰ እብጹሓም ህሌነ። 
ሕነ ክሉ ድሩስነ ምስልነ ለደርሶ 
ዐረዮት ለልቡሉ ቱ። ምስልነ ለህለየ 
አርበዕ እዳረት ደዋሒተን ደርበሳተ፡ 
መርበባዬብ፡ ባድንለጌቴ ወሀምበክታ 
ተን። ደዋሒ ከክልኤ መድረሰት 
ናይ ዐሬቡ(ዐረዮት) ብዲበን እምበል 

ናይ ሀምበክተ። አዜ እለን 6ይ ፈስል 
በጽሖ ዲብ ህለው፡ አስክ 6ይ በጽሖ 
እንጨቅጥ ዲቦም ሙደርሲን እንዴ 
ኢተርፎ ምስልነ እትሊ እንጸብጦም።

ሰኣል፡ ሽቅልኩም ዐስከርየት ቱ፡ ሰኣል፡ ሽቅልኩም ዐስከርየት ቱ፡ 
እሊ እግል ቲደው መሻክል ኢገብእ እሊ እግል ቲደው መሻክል ኢገብእ 
ዲብኩም?ዲብኩም?

በሊስ፡ መስኡሊነ ምን ለዐል 
ለህለው እሊ እግል ኒዴ ጨቅጥ 
ወዱ ዲብነ ከለ ኮሎኔል ዮናስ። ምን 
አፉኩም እንዴ አንቀስኩም እግሎም 
ሆቦም ልብሉነ። ሰበት እሊ፡ እለ 
እግልነ መዕነውየት ተ። እምበልሁ 
ዲብ ከብድለ ሸዐብነ እንዴ ህሌነ 
እባሆም እግል ኢልትረፎ ወአከይ 
ሓል እግል ኢልግብኦ ሰበት እንብል 
ወለዐበ ሀደፍነ ምስል ሽቅልነ፡ ስድየት 
እሊ ሙጅተመዕ እብ አውለውየት 
ሰበት እንርእየ እሊ ክም ሀደፍ 
ጸብጣሙ ሕነ።

ሰኣል፡ ለሸዐብ ከአፎ ልርኤኩም ሰኣል፡ ለሸዐብ ከአፎ ልርኤኩም 
ወለ ደረሰ እብ ሚ ልፍህሙኩም? ወለ ደረሰ እብ ሚ ልፍህሙኩም? 

ለሸዐብ ህዬ አክል አዪ እሊ ፈድል ለሸዐብ ህዬ አክል አዪ እሊ ፈድል 
እሊ ለአምሩ እግልኩም ትብል?እሊ ለአምሩ እግልኩም ትብል?

በሊስ፡ እንዴ ደረስኩም በሊስ፡ እንዴ ደረስኩም 
ሙስተቅበል እግል ትብነውቱ እግል 
ርሕኩም እንዴ ገብአኩም ፋንጎሕ 
ፈጅር እግል ዋልዴንኩም እግል 
ትስደውቱ። እግል እሊ ሸዐብ 
ለኢደርሰ እግል ተአድርሶቱ ሰበት 
እምብሎም እብለ ንቅጠት እለ 
ሰኒ ልትናየቶ። እግል ልድረሶ ህዬ 
ንየቶም ዐባይተ። ሐቴ ንኢሽ ጨቅጥ 
ለህሌት እግልነ፡ ሂገ እም እበ እግል 
ልድረሶ ወጅብ እተ ሂገ ብዳዌት 
ሽወየ መሕገዝ ህለ። ለለአደርሶ 
ትግሬ ወትግርንያ ቶም ለሙደርሲን። 
ህቶም ህዬ ለብዳዌት ክመ ተአትሐዜ 
ሰበት ኢለትሐላሉፈ ዲቦም፡ ዲብ እሊ 
መሕገዝ ህለ። እሊ እግል ልርሄ እግለ 
መጽአነ ብዳዌት ለልፍህም ገብአ 
ምንገብእ አፍህሞም እት እንብል 
ጅህድነ ነአተላሌ ህሌነ። አዜ ምን 
ዶል ዲብ ዶል ንየቶም እት ሰኔ ወዲብ 
ልትናየቶ መጽኦ ህለው። ለዋልዴን 

ህዬ ለልብል ሰኣልከ፡ ሰብ ንዋይ 
ሰበት ቶም ወመሕገዞም ሰበት ልርኡ 
ወመንፈዐት ድሩስ ሰበት ኢልፍህሞ፡ 
አጀኒትነ ነስአው ምኒነ ልብሎ 
እንዲኢኮን፡ አጀኒትነ ሙስተቅበል 
እግል ልንፍዑና ቶም ደርሶ ለህለው፡ 
ልትዐለሞ ህለው ዲበ ለልብል ፈሀም 
ወአምር ደረጀት ባጽሓም ኢህለው። 
ሰሚናራት ወእጅትምዓት ምስለ ዴሽ 
ሸዕቢ እንወዴ እንዴ ህሌነ ለሸዐብ 
ንትላከዩ ከነአደርሱ። መድረሰት 
ሚተ ፋኢደተ፡ ሚቱ እግል ንብጽሑ 
ነሐዜ ለህሌነ ሀደፍ፡ ዓመተን እብ 
ፋዬሕ ሰበት ነአደርሶም፡ አዜ ምን 
ዶል ዲብ ዶል እንዴ ልፍህሞ ገይሶ 
ህለው። ካልእ ሐቴ ሰዳይት ለህሌት፡ 
ዲብ እሊ ደዋሒ እሊ በዲር ጀብሀት 
ሸዕብየት ለዐለት ዲቡ ሰበት ቱ፡ ምነ 
ብዕድ ደዋሒ ለፈሀሙ ደሐንቱ። 
እንዴ ጨቀጥከ አፍሀምካሁ ምን 
ገብእ ለልፍህም ሙጅተማዕቱ።

ሰኣል፡ ብዕድ ርኤነ ምን ገብእ፡ ሰኣል፡ ብዕድ ርኤነ ምን ገብእ፡ 
ለመንጠቀት ሰሕረእ ወመጻምእ ለመንጠቀት ሰሕረእ ወመጻምእ 
ተ። ማይ እብ ቀሊሉ ለልትረከብ ተ። ማይ እብ ቀሊሉ ለልትረከብ 
ዲበ ኢኮን፡ ከእሊ ፍንጡር ለህለ ዲበ ኢኮን፡ ከእሊ ፍንጡር ለህለ 
ሸዐብ ዲብ ሐቴ መንጠቀት እግል ሸዐብ ዲብ ሐቴ መንጠቀት እግል 
ከምከሞቱ ምስል እዳረት ለብክምቱ ከምከሞቱ ምስል እዳረት ለብክምቱ 
ተዓውን ሚቱ እግል ኒበለ እንቀድር?ተዓውን ሚቱ እግል ኒበለ እንቀድር?

በሊስ፡ እሊ ለእዳረት እብ ርሒቡ 
በሊስ ተሀይብ ዲቡ፡ እብ ጃንብነ 
ላኪን ሸዐብነ ዲብ ሐቴ መንጠቀት 
ጀመዐ ወሐድረ ምንገብእ፡ ክሉ 
ለእሉ ነሐዜ ለህሌነ ሀደፍነ እብ 

ሸፋግ እግል ንብጸሕ እንቀድር። 
ለመሽክለት ናይ ማይተ። አዜመ 
ማይ ለእሉ ሰቴ ህለ ናይ ንቀዕ ወዶል 
ዝላም ለትከረዐ ወሑድ ዓያንቱ። 
እሊ ህዬ፡ ማይ ርሶሕቱ፡ የም ለአለቡ 
ጀራሲም ለብዲቡቱ። እሊ እንዴ ህለ 
ህዬ፡ ሕነ እግል ኖስነ ምኖም በረ 
ኢሕነ እንዴ ሓፈነ ወአንደፍነ ምኑቱ 
ለእንሰቴ። ዲብ ሐትሐቴ ደዋሒ 
ላኪን ማይ እግል ልእቴ ሰእየት 
ህሌት። ባድን ለጌቴ ትምክአይ ዔለ 
በዲር ሕፍርት ዐለት፡ አዜ እንዴ 
ሰኔት እብ አግቡይ ጥዉር ማይ 
እግል ልስቴ በርናምጅ ፋግር ህለ 
ወልትሸቄ ዲቡ ህለ ወሰእየት ሃይብ 
ህለ። ለካልአይት ህዬ፡ ዲብ ሀምበክተ 
እተ ክምሰልሀ። አዜ ለክልኤ እዳረት 
ደዋሒተን ታርፋት ህለየ እንዲኢኮን፡ 
ለክልኤ ዲብ ሰእየት ህለየ። ሀምበክተ 
ለእንብለ ህዬ እብ ፍንቱይ ብዞሕ 
ሸዐብ ለእኩብ ዲባ ተ። መድረሰትመ 
ጥውርት ጋብአት ዲበ ህሌት። አዜ 
ክም ሽብህ መዲነት ጸብጠት ህሌት። 
ዲብ ዴበሳተ ትምክአይ መ መድረሰት 
ብኒት ህሌት፡ አዜ ክልኤ መድረሰት 
ብኑያት ህለየ። ለሙጅተመዕ እግል 
ልንበር ገብአ ምንገብእ ህዬ፡ እግል 
ልሕደር ወልትከምከም ቡ፡ ምናተ 
አርበዕ ድሩርያት ለአትሐዝያሁ፡ 
ህተን ህዬ ማይ፡ መድረሰት፡ ከደማት 
ዓፍየት ወገበይ ሰበት ተን፡ እትሊ እለን 
እግል ልትበነየ እግሉ ህለ እግለን። 
እለን ህለየ ምንገብእ፡ ሸዐብ እምበል 
ንየቱመ እግል ተአክቡ ትቀድር።

ሰኣል፡ ዓፍየት ለከስስ ዶል ንትሃጌ፡ ሰኣል፡ ዓፍየት ለከስስ ዶል ንትሃጌ፡ 
ምስለ መዋሰላት ወእትሳላት ኢሀለዮቱ ምስለ መዋሰላት ወእትሳላት ኢሀለዮቱ 
እንዴ ጻበጠ ለሳድፍ መሻክል ክቡድ እንዴ ጻበጠ ለሳድፍ መሻክል ክቡድ 
ዲቡ እንቱም ሚ ሰዳይት ትወዱ?ዲቡ እንቱም ሚ ሰዳይት ትወዱ?

በሊስ፡ ዲብ ቀበትለ ዴሽነ አጋር 
ሓኪም ህለው እግልነ። እግልነ ሳሩ 
ወዲብ ሸዐብ ለሳድፍ ሕማማት ሳሩ። 
እምበልሁ ምን ውዛረት ዓፍየት 
ለልትሀየብ ከደማት ህለ። አዜ ዲብ እለ 
ዕያደት ህሌት ዲበ ልትሳረው። ዲብ 
እሊ ባካት ለትፈናተ ኔብራይ ሕማም 
ህለ፡ እሊ ህዬ ምንዶል ዲብ ዶል 
እበ ገብእ ናይ ነኣይሽ ሕክምናታት 
እት ልትሳሬ ገይስ ህለ። ምናተ ክመ 
ለአትሐዜ እግል ልግበእ እለን አርበዕ 
እዳረት ደዋሒ ክል ምነን ናየ ዕያደት 
እግል ትግበእ እለ ህለ እሉ። አዜ 
ሰኔት ሚ ህሌት መስለከ፡ ሰሩ ምስል 
ዴሽ ልትሳሬ ወሰሩ ከደማት ረክብ 
ህለ። አስክ ምግባይት አካን ህዬ 
እብለን ነኣይሽ መካይነ ልትለአክ። 
እምበልሁመ ናይ ዐመሲ ለከስስቱ፡ 
ክለን ምን ሰቦዕ ወሬሕ ዲብ እለ 
ሕክምነ ናይ ርከብ መጽአ ወዲብ 
ርከብ ወልደ። እብ እንሰ ለመጽእወን 
ወአስክ አርብዒነን ገብእ ወለ ጅነ 
ተጥዒም ነስእ ኢነስእዋኒ። እሊ ክለን 
እለን ለእቤለካተን እዳረት ደዋሒ 
ከምክም። ውዛረት ዓፍየት ወድዩ 
ለህሌት ካድም እግሉ እንዴ ሰምዐው 
ዲብ ከደን ለትወልድ ዐምሳት 
ይህሌት እግል ልትበሀል ቀድር። 
እሊ 80 ምእታይት ባጽሕ ህለ፡ 20 
ምእታይት ህዬ ምስለ ለህለ መሻክል 
ዲብ መስከበን ለወልደ ኢልትሰአነ።

ሰኣል፡ ወራታት ዐማር ለከስስ ሰኣል፡ ወራታት ዐማር ለከስስ 
ዲብ አስነዮት አግቡይ ወብዕድ ሸዐብ ዲብ አስነዮት አግቡይ ወብዕድ ሸዐብ 
ርሑ ለቀድር እቡ አሽቃል ዲቡ እሊ ርሑ ለቀድር እቡ አሽቃል ዲቡ እሊ 
ናይኩም ሴክተር ሚ ዶር ቡ?ናይኩም ሴክተር ሚ ዶር ቡ?

በሊስ፡ መራቀበት ሕዱድ ለቀንጽ 
እቡ አሽቃል ብዞሕ ምንማቱ፡ ሕነ 
ምስል ሸዐብነ እንዴ ገብአነ ሰሚናራት 
እንወዴ። ሸዐብ ዲብ በራምጅ ዐማር 
እንዴ ትደቀበ እግል ልሽቄ ፈሀም 
ነሀይብ። ካልኣይት ዲብ ዐማር 
ለልትሸቄ አሽቃል ምስልነ እንዴ 
ገብአው ክምሰል ሻርኮ እንወዴ። 
እግል መስል ሚቱ ለልትሸቄ አግቡይ፡ 
አብያት ዳሳት ወትክል ለመስል ዲቡ 
ምስልነ ሸቁ። በዲር አምር ሽቅል ኢዐለ 
እሎም። አዜ ለገብአ ሽቅል ምስልነ 
ክም ሸቁ ንዙማሞም ሕነ። ሐቴ መረ 
ፍንቲት ለገብአት ለተአትናይተከ 
ናይ እሊ ሸዐብ እሊ ኑቅጠት ህሌት። 
ንዋይ ልግበእ ወአዳም ጀዲድ 
መጽአ ምንገብእ አው አሰር ረአው 
ምንገብእ እብ ሸፋግ ለሐብሩከ። 
መዋጥኒን ሙክልሲን ቶም እምበል 
ጀብሀት ሸዕብየት ብዕደት ስያሰት 
እት ሐንገሎም ኣትየት ኢኮን። 
ሕናመ ንትዓወን ምስሎም ወምስለ 
ለህለ እግሎም መሕገዝ መንበሮናመ 
ሐቴተ። ምስልቱ ለእንበልዕ ወእንሰቴ።

ሰኣል፡ ዲብ ደንጎበ ሚ እግል ሰኣል፡ ዲብ ደንጎበ ሚ እግል 
ቲበል ተሐዜ፡ እለ ምዴርየት እት ቲበል ተሐዜ፡ እለ ምዴርየት እት 
ኣክር ለትአሰሰት ምዴርየት ተ። ኣክር ለትአሰሰት ምዴርየት ተ። 
ከእሊ ሸዐብ እሊ እግል ልትከምከም፡ ከእሊ ሸዐብ እሊ እግል ልትከምከም፡ 
ልትዐለም ወልትዓፌ ገብአ ምንገብእ፡ ልትዐለም ወልትዓፌ ገብአ ምንገብእ፡ 
ሚ እግል ልውዴቡ ህቱ ኖሱ? ሚ እግል ልውዴቡ ህቱ ኖሱ? 
ለትከስሶም ጀሃት ህዬ ሚ እግል ለትከስሶም ጀሃት ህዬ ሚ እግል 
ሊደው ቦም ትብል?ሊደው ቦም ትብል?

በሊስ፡ ሕነ ለትምኔትነ ክመ 
ረአይ ረዪም ለትርእዩ ምዶል ገብእ 
እግል ንብጽሑቱ ለትብሉ ክመ 
በዲር ሕርየት ለአምጽአነ እቡ ሀደፍ 
እግል ንብጽሑቱ እንዴ እንቤ እንሸቄ 
ህሌነ። ለዐባይ ህዬ፡ ምን ሕኩመትነ 
ሰበት ንትጸበር እብ ሕኩመትነ እግል 
ትግበእ እግልናቱ ለንታኬ ወእንስኤ። 
ክመ ለእቤለከ መሻክል አግቡይ 
ወማይ ሲቶ ነዲፍ ለዐቤት መደረት 
እት እንቱ ሀለ ዲብነ። አዜ ለጌቴ 
ሰኒ አጻምእተ ለመዐስከር ጋብእ ዲበ 
ለህለ ትግበእ ወለ መድረሰት ለህሌት 
ዲበ አካን፡ ገበይ ክልኤ ሳዐት እንዴ 
ግስናቱ ማይ ለእንረክብ። ለሳእየትነ 
ህዬ ሕነ ለትትቀደረነ ወዴነ ምንገብእ፡ 
ሕኩመትነ እግል ቲዴ እግልናቱ ሰበት 
እንብል፡ ምዶልቱ እንዴ ይእንብል 
እብ ሰእየት ንታኬ።

ሱሕፊ ሙሰ መንደር ምዴርየት ሰልዐ እንዴ በጽሐ ምስል መስኡል 
ራብዓይ ሴክተር ላቱ ምናድል ከራር ሳልሕ እተ ወደየ መቃበለት፡ ጄሽ 
መራቀበት ሕዱድ ዲብ አትሐደሮት ወመናበረት ናይለ ዲብ እሊ መናጥቅ 
ለነብር ሸዐብ ለወደየ ሰዳይት ወመዓወነት ሚ ክምሰል ትመስል ዲብ 

ሸሬሕ ክእነ ልብል፦፡ 
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መሐመድ እድሪስ

መነቲት እንቤዕ

ኢሳቅ ተስፋማርያምኢሳቅ ተስፋማርያም

ውሕደት ክፈል-ጄሽ 88 ከሚስ 
ዮም 8 ፌብራይር 1990፡ ዲብ 
ህጁም ዐረዘ ወድዋራተ ሐቆለ 
ሻረከት፡ እብ ምውዳቅ ጸሓይ 
ቀላቅሎታት ትግራይ ወሀዘሞ እንዴ 
መጽአት፡ ዲብ ጀብሀት ዐዲሮሶ 
ወሰሜናዊ ባሕሪ እግል ዝያድ 
ሰነት እብ ግዲደ ሻፈት ዐለት።

ጅምዐት ዮም 24 ማዮ 1991 
ጽብሕ ምድር ሳዐት 5፡30 ለእምበል 
ክርን ኣው-ከደን ብዕድ ሕስ ባትክ 
እት እንቱ ለትመየ ድዋራት፡ 
ምድር ቅሎዕ ክምሰል ወደ ክለን 
ፈሳይል ስርየትነ፡ ዴደማነን እንዴ 
ሐድገየ፡ ምን ክሻፈት አባይ እት 
ልደገገ ምነ ትመየየ እቱ ሰዋትር 
እንዴ ፈግረየ፡ ዲብለ ዲመ 
ነአጻቤሕ እተ አካን ጀመዐየ። ዲበ 
ሳምን ለሀ ጄሽ ደርግ እበ ዲብ 
ዮም 19 ማዮ 1991 ሰንበት ዐባይ፡ 
ዲብ ጀብሀት ደቀምሐሬ ለጠለቀ 
እቱ ህጁም ሰነት እብ ግዲደ ምነ 
ሸቀዩ ድፍዓት እንዴ ትነሐ አስክ 
አስመረ ገጹ ለሀርብ ክምሰል ዐለ 
እብ ሬድዮ ክርን ገቢል እንታቤዕ 
ዐልነ። ምናተ እበ ዐልነ እተ ጀብሀት 
ዲብ ረአስ ጄሽ አባይ ህጁም እንዴ 
ኢልትነሰእ እስትዕማር እግል 
ለአክትምቱ ለልብል ወግም ይዐለ 
እግልነ። ላኪን፡ ዲብ መስኢትነ 
ለይዐለት ሐቴ ለተአትፈክር 
ልእከት መጽአት።

ቃእድ ከቲበትነ መለሀይ 
ማእከሌ (ሼበ) አስክ ቃእድ ስርየትነ 
መለሀይ ኤልያስ ሀይሌሚካኤል 

1ይ ክፈል

(ሀጸይነት)፡ “እሊ እት ቀደምነ 
ለዐለ ዐቦበቀ እብ ተማሙ እንዴ 
ትከምተተ ዲብለ መራት ዐባይ 
ገጹ ልትገሸሽ ሰበት ህለ አዜ እንዴ 
ሸፈግኩም ትክረው!” ለትብል 
ልእከት ሬድዮ ለአትሐላልፍ እት 
ህለ ሰምዐናሁ። እግል ትእመነ 
ለኢትቀድር ህግያተ ለዐለት። እበ 
ሓለት ዲብ ንትፈከር እበ ተሀየቤነ 
ትእዛዝ  እግል ንትበገስ ትሻፈግነ።

መለሀይ መእከሌ ሼበ፡ እት 
ቀደምነ እት ቀሴ፡ “እሊ ምቀደምነ 
ለህለ ጄሽ አባይ እብ ተማሙ 
አስክ አስመረ ፋግር ህለ፡ ሰበት 
እሊ….”እንዴ ቤለ እብ ዕንታቱ 
ገጽ ክል ምናድል ከልል እንዴ 
ዐለ፡ “እብ ሸፋግ እግል ንትበገስቱ 
ጄሽ አባይ ዐሬናሁ ምንገብእ ዲብ 
እለ ናይ ካቲመ ዓደት ቀብሩ ሐት-
ሐቴ እመነት ንልከፍ። ይዐሬናሁ 
ምንገብእ ህዬ፡ ምስለ እግል ስኒን 
እብ አኖካይ ልታኬነ ለዐለ ሸዐብነ 
እብ ሕበር ጎይላነ ንትከል!” እንዴ 
ቤለ ሐብሬሁ አትመመ።

እብ ሕሊል ጸልሜ እንዴ 
ወዴነ፡ ለጨቢብ አወድግ እት 
እንበይእ አስክ እምባትከለ ሄራር 
አስተብዴነ። እግለ አባይ ለዐለ 
እቱ ድፍዓት ዲብ እንካይድ 
ንሄርር ሰበት ዐልነ፡ ለቀም እት 
ብቆት እግል ኢልካሬነ፡ ክል ምኒነ 
ምን ሰፍ እግል ኢልፍገር፡ “ዎሮ 
ለከይዱ ኪድ!” ለትብል ሐብሬ፡ 
አሰልፍ ምን ቀደም ገጽ ግረ 
ተሐላለፈት። ሕሊል እንዴ ጸበጥነ 
ነአቅሎሌ ምንመ ዐልነ፡ ጄሽ አባይ 

ናይ ለዐል ወተሐት አልቃም እግል 
ልሸግር እቱ ክምሰል ቀድር ሸክ 
ሰበት ዐለ እግልነ፡ ሄራርነ ደማን 
ካፊ ይዐለ እግሉ። ለመሓዛት 
ጨቢብ እረድ ወአስቡር ለበዝሐ 
እቱ ሰበት ዐለ፡ ክምሰለ እግል 
ነአሳድሩ ለእንቀድር ነአሳድር እቱ 
ይዐልነ። ፈርሀትነ ኢሰረተነ። ገበይ 
ሐጫር ክምሰል ጊስነ፡ “ጂም…
ጂም…” ለትብል ክርን ድቅብት 
እግለ ጨቢብ ወደግ በለሰት። እብ 
ድንጋጽ ዲብለ ክርን ለሰምዐነ 
እተ አካን አቅመትነ። ጄሽ አባይ 
ምስለ እት ጠረፍ ሕሊል ለበቅለ 
አስዕር ረዪም እንዴ አትማሰለ ዲብ 
ምግብ ሕሊል ለሸገረዩ ለቀም ዎሮ 
ገጽ ቀደም እግል ልሕለፍ እት 
ልብል ምን ሰፍ ለፈግረ ምናድል 
ክምሰል ሰሐበዩ ትፈርገዐ። እበ 
ለቀም አንፋር ሐቴ ፈሲለት ናይ 
ስርየትነ ላቶም 10 ምናድሊን እብ 
ክቡድ ወከፊፍ እንዴ ተሓከረው 
ወድቀው፣ እብ ፍንቱይ ለክቡድ 
ጅረሕ ከብድ ለሳደፈዩ መለሀይነ 
አፈወርቂ ፍሰሓጽዮን እብ ውጀዕ 
ለዐሎብጥ ዐለ።

ለትዘበጠው እንዴ ኢተርፎ፡ 
እግለ ወጀዕ ድቁብ ናይ አፈወርቂ 
ልብ እንዴ ከረው እሉ “አነ 
ደሐን ህሌኮ አፈወርቂ ርድኦ 
አሕ” ዲብ ልብሎ እቡ ልሻቀሎ 
ዐለው። እሎም መጀርሒን አወላይ 
ራድኢት እንዴ ገአት እሎም አስክ 
ሕክምነ ትለአከው። አፈወርቂ ሐቆ 
ሕርየት እት ዮም 27 ማዮ 1991  
ዲብ ምግባይ ሕክምነ ዐዲቀይሕ 
ክምሰል አስተሽሀደ ሰምዐነ።

ግረ እለ ብቆት እለ፡ አክል ሕድ 
ሳዐት 11፡45 አደሐ እምባትከለ 
አቴነ። ቦጦሎኒ ሐቴ ወሰለስ፡ አሰልፍ 
ሳዐት 9፡00 እምባትከለ ሰበት አተየ 
እቱ ዲብ ልታከያነ ጸንሐየ። ሸዐብ 
እምባትከለ፡ ሰሩ ጎይለ ልተልሄ 
ወሰሩመ እክል ወማይ እንዴ ረፍዐ 
ዲብለ ምናድሊን ለዓርፎ እቱ 
ለዐለው አካናት እት ለአትቀባብል፡ 
ፈርሐቱ ወስፍ እንዴ ሐግለ እለ 

ኬን ወእንሰር እት ልብል ጸንሔነ። 
ዲብ እምባትከለ ህዬ አምዕል 
በኪተት ወዐልነ።

ዲብ እምባትካለ እት ህሌነ፡ 
አነ ወነጋሲ ገብረዝጋብሄር፡ ምነ 
ፈሲለትነ ተዓርፍ እቱ ለዐለት 
ዕዛል አስክ ጽርግየ ጸላም እንዴ 
ፈገርነ፡ ዲብ ጠረፍ ጽርግየ፡ ዎሮ 
ቀይሕ ረዪም ትሩድ ምናድል፡ እበ 
ዞድያክ ለጅንሱ ሬድዮ “ሀለው 
መሕተ፡ እሰመዐከ ይህሌኮ…” 
እት ልብል ሰምዐናሁ። ገሌ ሐብሬ 
ሐዳስ ምን እንረክብ እንዴ እምቤ 
ህዬ ሽውየ ምስዳራትነ እንዴ 

አትጨርነ፡ ክሉ እህትማምነ አስኩ 
እንዴ ወዴነ አተንሴናሁ። “ለጁጅ 
ማጁጅ ክሉ እንዴ ጠየመ እግል 
መራት ዐባይ እንዴ ሐድገየ አስክ 
ምውዳቅ ጸሓይ ገጹ  ለሀርብ ህለ!” 
ለትብል ዋድሐት ህግየ ዲብ እዘነ 
በጽሐት። አነ ወነጋሲ፡ ለሓለት 
ሰበት አትፈከረተነ እተ አካነትነ 
ዲብ እንቀሴ ሕድ ገንሐነ።

ነጋሲ፡ “ለመራት ዐባይ 
በህለቱ ፍህመ ህሌከ ማሚ ኢሳቆ 
መለሀይ?” ዲብ ልብል እብ ክልኤ 
እዴሁ እንዴ ሐቅፈ ሰምዔኒ።

አናመ እብ ክትር ፈርሐት 
ዕጹፍ እንዴ ወዴኮ እት 
እስምዕሙ፡ “አስመረ በህለቱቱ?” 
እት እብል በለስኮ እግሉ። ምኑ 
ወኬን እግለ ሰምዐናሁ እግል 
ውሕደትነ እግል ንበሽር ወቅት 
እንዴ ይእነስእ ትበገስነ። አስክ 
ነስእሎም ትረመጭነ፣ “እሊ ህምል 
እብ አማን እለ አስመረ እንዴ 
ሐድገየ ለሀርብ ህለ በህለት ቱ?” 
ዲብ ንትበሀል ምስዳርነ ዲብ ሰዐይ 
ወአሳዳር እንዴ በደልነ ፈሲለትነ 
አስክለ ዑርፍት እተ ለዐለት አካን 
በጽሐነ። እግለ ሰምዐናሀ ብሸራት 

እንዴ ጸበጥነ አሰአልናሆም። 
ለሀበውነ በሊስ ላኪን፡ “ክሉ ረአሱ 
እግል ልግበእ ለኢቀድርቱ። ጄሽ 
አባይ እብ ዕንታቱ እት ልርኤ 
ምስል ሸዕበ እምበል ለገብአ 
ለግበእ ሐርብ እግል ልእዘም ምነ? 
በታተን ኢገብእ” ለልብል ዐለ። 
ለሀበውነ በሊስ እግልናመ እት 
ሸክ ወዴነ። ፍንጌ ለሀለ ወለሀ ህዬ 
ተዐጨርነ።

እተ ዶሉ “የለ እንዴ 
ደረርኩም ዳለው” ለትብል ሐብሬ 
ተሐላለፈት። ሕነ እንዴ ኢንትበገስ 
፡ ምናድሊን ለጸዐነ የም አለበን 

ማርቼድሳት እብ ግንደዕ እንዴ 
መጽአየ አስክ ነፋሲት ገጸን ዲብ 
ለሐልፈ ረኤናሀን። ዲብ መቅጠነን 
ለዐለ ምናድል እብ ፋሬሕ ደሚር 
ህካካት ዲብ ወዴ ገጽ ቀደም 
ልትሸወር ዐለ።

ውሕደትነ አክል ሕድ ሳዐት 
4፡00 አምሱይ ምን እምባትከለ 
እንዴ ትበገሰት ሳዐት 5፡30 ነፋሲት 
በጽሐት። ሸዐብ ነፋሲትመ፡ እግለ 
ዲብ መካይን ጽዑናም ለዐለው 
ምናድሊን አስክ እደዩ ለደልዐብ 
እት ዋሼ እሎም ወእግለ እብ እገር 
ንሄርር ለዐልነ ህዬ እክል ወማይ 
እንዴ ረፍዐ እግል ክል ምኒነ እት 
ጠስስ ወልስዕም ሰኒ ተሐደሬነ 
ወሳረሔነ። ምን ክትረትለ ፈርሐት 
እብ ዶልዶሉ ክምሰል ቀወሬዕ 
ከረም ዕላል ወቅለ ለዐለየ እማት 
ወሸበንርብ ከበሮ ዲብ ዘብጠ፡ ፡ 
“አሰናይነ ጸሓይነ በርቀት ጸሓይነ” 
ዲብ ልብለ  እት ለሐልየ ወሰሰዐ፡ 
እብ ዶልዶሉ ሕላይ ዲብ በድለ 
“መንበ ፈንቅል መዐርዬ ምስልካቱ 
መዓልዬ” ዲብ ልብለ ልተልተሀየ 
ዐለየ።

ዔማት ክታብ ካቲመዔማት ክታብ ካቲመ
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ዕንጃረ
ዕንጃረ
ዕንጃረ
ዕንጃረ

ከልሹም መሐመድ

ክልኦት፡ ልቦም ዎሮ፡ ጠዐም ዐውቴ ለዳውሮክልኦት፡ ልቦም ዎሮ፡ ጠዐም ዐውቴ ለዳውሮ
ክምለ እተ አወላይ ክፈል 

ቃርኣሙ ለሀሌኩም ዓይለት ዐድ 
መሐመድ እብራሂም ወድ ሹም 
ሐሊብ  ቅዌት ለይአብደ ዎሮመ 
አለበ። ለወለት ብክሮም ኣምነ ዶል 
ድሪት -ም/አዶብሐ፡ ዶል ዐሪታይ- 
ም/ሀበሮ ወዶል አስነደ -ም/አስማጥ 
እት ትብል ሐቆ ደርሰት፡ ዮም እተ 
ዓበየ ሸዐብ እንዴ አቅበለት ነርስ 
ገብአት ከትከድሞ ሀሌት። ሕሜት፡ 
አከይ ፈሀም ወመባልስ ሐዎም 
ወስናቶም ሐር እንዴ ኢበልሶም 
እለ ደረጀት ለአብጸሐወ ዋልዴነ 
ሀዬ ምን ክሉ ቀልበ ተሐምዶም። 
እት ብዳዌት አዋልድ እንዴ ምን 
ቤተን ፈግረየ እግል ልድረሰ ክም 
ዔብ ወንብሪት ለሐሱቦ ምን ገአው 
እግላመ እት ተዕሊም ዲብ ሀሌት 
“እሎም ጥሉቃም ቶም” ለልብል 
ወብዕድ ብዙሕ አከይ ስመዕ ሰምዐት 
ወረኤት።  ምናተ ዋልዴን መጦረ 
ምን በጥረው ህተ ምን ገብእ ወሐዋተ 
ዋልዴነን ለተሸንን ድኢኮን እግሎም 
ለተደንን ኢወደየ። ተዐለመየ ወሰብ  
ምህነት ገብአየ።  ኣምነ እት ዕያደት 
ዘባይነ ትዳዌ ወእት ቤተ ውላደ 
ተዓቤ፡ ወእት መሕበር አንሳት 
ሐዋተ ትነዝም ወተአፈዝዕ ሀሌት።   

ኣምነ፡ “አዳም ትበገሰ ምንገብእ 
ለእለ ለሐዜ እግል ልብጸሐ ክም 
ቀድር እግል ልኣምር ቡ” ትብል። 
ተአተላሌ፡ “አዜመ ለአረእ አስክ 
እለ ሰበት ኢትበደለ ለቆምየት እት 
ተዕሊም እብ ዓመት ወተዕሊም 
አንሳት እብ ፍንቱይ ግረ ታርፈት 
ሀሌት። ሕነ መሰል ሰኔት ጋብኣም እለ 
ሀሌነ፡ እግልነ እንዴ ረአየ ብዝሓት 
አዋልድ እግል ልትለያነ ሀዬ ሰእየት 
ብዬ” ትወስክ። ዐተበት ቤትከ እንዴ 
ተዐዴከ እት ተዕሊም መትፈራር፡ 
እብ ምህነትከ ሸዐብከ ከዲም ምን 
አሰሶት ዓይለት፡ ምን ውላድ ወዳር 
ለከርዕ ክም ኢኮን ሀዬ እብ ዐመል 
አርኤት። አምነ እለ ተሪፍ ለቆምየት 
ምን ተዕሊም አክል አዪ ልበ ታክሰት 
ክም ሀሌት እት ክርንተ ዲብ 
ትትአመር “ምን ሕርየት ሌጠ 31 
ሰነት አዱርነ ወእትሊ ስኒን እሊ ምን 
ውቁል ተዕሊም ለትከረጀው ውላድ 

ዓይለት መሐመድ እብራሂም ሹም ሐሊብ(ቤት ዐባይ)ዓይለት መሐመድ እብራሂም ሹም ሐሊብ(ቤት ዐባይ)

አሰይደ ፋጥመ እት መክተበአሰይደ ፋጥመ እት መክተበ

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

እለ ቆምየት ምን ዕልብ አጫብዕ 
ኢበዝሕ። አስክ እለ ቀደም ተአብለነ 
ለኢሀሌት እግል ተዕሊም ለዋጅብ 
ዐውሉ ነሀይቡ ምን ኢሀሌና ቱ” 
እት ትብል ለሸዐብ እለ ሓለት እለ 
ግራሁ እንዴ ሀበየ እት ዐቦት እግል 
ለአሴርር ትወሴት። 

አሰይደ ፋጥነ ስዒዳይ መስኡለት 
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት 
ናይ ምዴርየት ሰልዐ እንዴ ገብአት 
መክተበ እንዴ ጸብጠት ትሸቄ ዲብ 
ሀሌት እግል ለስናተ መሰል ሰኔት 
ጋብአት ክም ሀሌት እሙርቱ። 
ብዝሓት እለ ናየ ልብጸሐ ፈትየ። 
ለምነን ሐልፈ በክት ውላደንመ ምን 
ኢረክበዩ “ያሬት እሊ አጀኒትነ ክእነ 
ናይኪ እድሩሳሙ ወገአነ!” ልብላሀ። 
ሐቴ እዴ በይነ ኢተአጣቅዕ ወዎሮ 
እያድ በይኑ ኢለሐዬ ክምለ 
ልትበሀል፡ እሲት በይነ እብ ሐዜቱ 
ለገብእ ወቀይ ወልትረከብ ተቅዪር 
አለቡ። እግል እም ኣምነ ለዐወተየ 
ሀዬ እናስ ወእሲት ልቦም ወሕሳቦም 
ሐቴ ምን ገብአ እብ መቅሬሕ ሰኒ፡ 
ናቅሰት ዐድ-ሕድ ለአተሞ ምን 
ገብአው ክምቱ ተአምን። እት 
ክል እጅትማዓት መሕበር ልግበእ 
ወብዕድ መናሰባት “አጀኒትነ 
ሙስተቅበልናቱ፡ ዮም ጽጌ ወጅር 
ፍሬ ቱ፡ ነዐልሞ ወገበይ ነአጽብጡ” 
እት ትብል ተ ለተትፋዜዕ። ለጅነ 
እበ እንተ ተሐዝየ ገበይ እግል 
ሊጊስ ምን ንእሹ እግል ተአርእዮተ 
ወተአፍትዮተ ክም ወጅብ ሀዬ 
ትሸርሕ። ለዓይለት ዐድ መሐመድ 
እብራሂም ለበጽሐተ እግል ልብጸሐ 
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ምኑ ለትጠወረ 
ደረጃት ዲቡ እግል ልብጸሐ ሀዬ 
ትትዐሸም። 

አሰይድ መሐመድ እብራሂም 
ካልእ ዕያልመ ብእቱ። እት ቤት 
ንኢሽ ስስ ጅነ ዋልድ ቱ። እሎምመ 
ክምለ ሐዎም ዐባዪ  ደለ ዕምር 
ድራሰት በጽሐ እት መድረሰት 
ኡቱዮም ሀለ። ለክልኦት ነኣይሽ 
እንዴ ሐደግከ ሕጻን ወሰለስ ወለት 
ምን አወላይ አስክ ሳድሳይ  ፈስል 
ባጽሓም ሀለው። አስክ እት እድንየ 

ሀለ ውላዱ ልግበእ ወውላድ 
ጸሩ ተዕሊም ጽዋሮም፡ ሴፋሆም 
ወመስተዮም አስክ ኢወደዎ ምን 
ምክር ወሐብሬ ክም ኢልትሀኬ 
ለአክድ። “አነ እተ መደት ሰውረት 
ብዙሕ መሻክል ሳድፈኒ ዐለ፡ እብ 
እኩይ ለኣቴክዉ ወእብ ሰኒ፡ እብ  
ቡንየት ለኣቴክዉ ወእብ ንየት፡ 
እትሊ ደዋሒ ኡሚ/ቃዊ እብ 
አጫብዕ ለፈርም በህለት ስሜቱ 
ለኢከትብ የዐለ ተብዐት ልግበእ 
ወአንስ” ልብል። ገሌ ምነ ሳድፎ 
ዐለ መዐናቅፍ ዲብ ለሀድግ ሀዬ 
“እሊ ሙጅተመዕ ሕዳረብ ገሌ 
ደዋሒ አስክ ስሜት ናይለ ተዕሊም 
አንሳት ዶል ተሀርስ ለሰኬ ምንከ 
ዐለ፡ አዜ ላኪን እሊ መራሕል እሊ 
ተሐለፈ፡ አዳም አዜ ለሐይስ ሀለ” 
ፈቅድ።  እምበል ካፈሎት ተብዐት 
ወአንስ፡ ንኡሽ ወዐቢ፡ እብ ሐቴ ዕን 
እንዴ ገንሐዎም መርሐለት እግል 

ለአብጽሕዎም መስኡልየት ለዋልዴን 
ክምተ እት ክሉ እጅትመዕ ልትሃጌ 
እቡ፡ ምን እለ ወሐር ጀሀል እንዴ 
ተሐለፈ እት መርሐለት ሰኔት እግል 
ልትዳገም ልስኤ። “አነ አዜ ላቱ ከፌኒ 
እብል ሀሌኮ ላኪን አዜመ ሀሌኮ ዲበ 
ጀብሀት ሸዕብየት፡ እብር ማጽእ ሀለ 
ዎሮ ኢዶሩ ኢሸቄ እብር ኢከርፌኒ 
ምንገብእ ለተዕቢኣት ሀሌኮ ዲቡ። 
ዐዶ ቱ ኢትድረስ ልብለከ ድኢኮን 
ሰዲቅከ ምን ዕልም ኢከረዐከ። ሕነ 
ክምሰል ናይ ዘበን ኢጣልየ እት 
ራብዓይ ፈስል እግል ነትቃብል 
ኢኮን። አዪ ኤረትሪ ተብዐት ልግበእ 

ወአንስ ምን ኡምየት እንዴ ፈግረ 
መርሐለት እግል ልብጸሕ እንስእየ 
ለሀሌነ ወተሐት ወለዐል እንብል 
እለ ለሀሌነ ህታተ ወእንሻለህ ረቢ 
ሰዴነ እበ” እት ልብል ትምኔት ልቡ 
ተሃገ።

 ምዴርየት ሰልዐ ምን ስፍር 
ብዝሓም ሳወ ለትከረው ሀለው ክም 
ሀለው ለሐበረ ወድ ሹም ሐሊብ፡ 
ሸዐብ ምነ ናይ በዲሩ ዲብ ለሐይስ 
መጽእ ምን ሀለ፡ ምን ቅዌት እግል 
ልድሐንቱ ለትብል ሰእየት ዲበ ሀለ። 

እም ኣምናመ ረአየ ምኑ 
ለልትፈንቴ ኢኮን፡ ተብዐት ወአንስ፡ 
ጅንስ ወቀባይል ለኢፋርግ ክሉ 
ምስል እግል ልድረስ ወርሑ እግል 
ልርፈዕ ተሐዜ። “መስተቅበልነ፡ 
ገጽነ ወብሶትነ አጀኒትነ ሰበት ገብአ 
ህቱ እንዴ ደርሰ እነ ምነ ጽልመት 
እት በርሀት እግል ለፍግረነ እግል 
ንምርሑ ብነ። መድረሰት መራር 

እንዴ ረኤከ ወእንዴ ተዐብከ ትረክበ 
ድኢኮን እብ ግሳይ ወእብ ብርድት 
ኢትረከብ” ክም ትቤ፡ እለ እንዴ 
ኣመርከ ክሉ ለልትሃደፈከ መሻክል 
ክም ሰኔት እንዴ ረኤካሁ እተ እለ 
ሐሰብከ ብጽሐት ሰበት ለትሐዜ፡ 
መጅተመዕ ብዳውዬት ክሉ ለሳድፉ 
ተሐዲ እንዴ ተዐደ ተቅዪር ጀዲድ 
እግል ለአምጽእ ትወሴት።

ጼዋሃመ “አማናቱ እም ኣምነ 
ዮም እት ሕርየት ኢኮን በዲር ዲብ 
ሐንቴ ሰውረትመ እንዴ ካፍሕ 
ደርሰ አዳም። ዮም ለተፈረሀከ 
አለቡ፡ እት አምን ወሰላም እንዴ 
አስተረሕከ ልደረስ ሀለ። አስክ ሰቡዕ 
መድረሰት ፍቱሓት ሀለየ።  አማን 
ተ ለሸዐብ ሪም ምን አካናት መዳርስ 
ወመሕገዝ መዋሰላት ለዐናቅፎ 
ለሀሌ። ገሌ መጋድዕ ለተርሄ 
መድረሰት ቦርዲን እግል ትፈተሕ 
ሀዬ ድራሳት ጋብእ ሀለ። ሕነ 
ለዋልዴን ሀዬ እግለ ውላድነ ሕቁቅ 
ናይ ድሩሶም ንዕቀብ እሎም ወምን 
ኡምየት ነአፍግሮም” ለትብል ሊከ 
ቀደመ። ለትከስሰ ጀሀት ሕኩመት 
ለልትወሴበ ሀዬ ብእቱ።  እት 2005 
ልብል ህቱ፡ እት መክተብ ጀብሀት 
ሸዕብየት ዲብ አነ ዲብ ለኮዬብ 
አጀኒት እብ ሉቀት እም እብ ሕሩፍ 
ላቲን ደርሶ ጸንሐዉኒ ወገሌ 20 
ለገብኦ ሑሉፋም ዐለው ክሎም 
ኢዋሰለው እግል ልግብኦ ቀድሮ። 
ምነ እት ቦርዲናት እብ ትግሬ አው 
ትግርኘ ለደርሰው ለእብ ሉቀት 
እም ለደርሰው ፈድቦ እት ልብሎመ 

እሰምዕ” ከለተዕሊም እብ ሉቀት 
እም እበ ሕሩፋት ላቲን እት ክሉ 
ለመናጥቅ ብዳውየት እግል ተሀሌ 
ተሐሰበ።

ኣምነ እብ ክሱስ አንሳት 
ወዓፍየተን እተ ናይ ሽቅል ተጃርበ 
እንዴ ተንከበት አንሳት እት 
መራዓየት ዓፍየተን ወክሱሰን ምስል 
ውላደት እበ ልትጻበጥ ለትሀይቦ 
ረአይ “ለሙጅተመዕነ ዲብ ዓፍየት 
ለሀለ እሉ ሕስር ለሐይስ፡ ብዝሕት 
እኪት ሰበት ረአ። እብ ኢረኪብ 
ምህሮ ለነቅስ ላኪን ብዙሕ ቱ። አነ 
እብ ረአዬ ለሕኩመት ጀለ መስለሐቱ 
እት ተዕሊም እግል ትቀስቦ ብእተ። 
ረደ ወኢረደ ለስነት ተዕሊም በጽሐ 
ጅነ እግል ልድረስ ለቀስብ አብሳር 
እግል ተአትኣቴ ብእተ። ምን ሕርየት 
ወቀደሙ ጀብሀት ሸዕብየት ምን 
አቴቱ ለምድር ሰር ዘበን ጋብእ ሀለ፡ 
ምስል እሊ ክሉ ላኪን ለተዐለመው 
ሰኒ ሕዳም ቶም። ከለሕኩመት 
እብ ዕን ፍንቲት እግል ትግንሑ 
ወምስዳር ፍንቲት እግል ትንሰእ 
እትወሴ። አነ ለቆምየት እለ ምን 
ተዕሊም እንዴ አምሸሸት ግረ ተሪፈ 
መረ ትወጀዐኒ ወእሊ ወጀዕ እሊ 
እግል ልትሳሬ ተቅዪር እግል እርኤ 
ብዬ ወለተቅዪር እግል ልምጸእ ክመ 
እለ እቤ ሕኩመት ለረዪም ወለሽቱት 
መሓድር ናይለ ሸዐብ እት ሕሳብ 
እንዴ ኣቴት ፍንቱይ መትኣታይ 
እግል ቲዴ ሐዜ።” 

እመ፡ አሰይደ ፋጥነ ስዒዳይ 
ወአቡሀ መሐመድ እብራሂምመ 
እተ ሂገ ወለቶም ወሰከው። ፋጥነ 
“እትሊ ሙጅተመዕ ሕኩመት ሚተ 
ወስያሰተ ከፎተ ለኢልአምር ብነ። 
ከእቡቱ እብ ካስ እንዴ ረኤተነ 
ተውጂህ እግል ተሀብ ለሐዜ” ክም 
ትቤ፡ ጼዋሃመ እተ ሪም ምድር 
እት ለሀድግ “ከዋድር ልግቡእ 
ወሐካይም አስክ አርበዕ ምዕል 
እብ እንሰ ወእገር እንዴ ገይሶቱ 
ለተዕቢኣት ዓፍየት ወተንዊር ስያሰት 
ለለሀይቦ” ቤለ። እትለ አምዳር 
ረዪም እማት እብ ሕዴ ደም እንዴ 
ተዐበየ እት ውልደት ለካጥረ ወሞት 
ለበጸሐ ዐለየ፡ አዜ ፈድል ለልትሀየብ 
ሀለ ዕልም ምን ኣመረየ ባክ ሕክምነ 
ጸነሐ ክም ሀለየ ለሓኬ። እት እዕላም 
ሀዬ እለ ወሲየት ሀበ። “እዕላምመ 
ክል ዶል ለሸዐብ እንዴ ትጋንሑ 
ሓለቱ እግል ትድለው ወተስእሎ 
እት ተቅዪር ሰበት ነፍዕ ምን ጋንሖት 
ኢትገሰው እብለ ኢትእዘሞ።”

አጀኒት ረውደት እት ሽብህ መዲነት ርከብአጀኒት ረውደት እት ሽብህ መዲነት ርከብ
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ለለትዐጅብ ሐቃይቅ አርዛቅ በሐርሙሃንድስ መዋእል ደበሳይሙሃንድስ መዋእል ደበሳይ
ተርጀመት = ሳልሕ ገመተርጀመት = ሳልሕ ገመ

ዝላም ዓሰ
እተ ለሐልፈ 100 ሰነት “ዮሮ” 

እተ ለትትበሀል ዲብ ሆንድራስ 
ለህሌት መዲነት ኢጠቢዒ ሓለት 
ጀው ክም ልሙድ ጋብእ ህለ። 
እሊ ኢጠቢዒ ሓለት ጀው ለበዝሐ 
ወክድ ዲብ ወሬሕ ማዮ ወጁን 
ለሳድፍ ዲብ ገብእ “ናይ ዓሰ 
ዝላም” ለትብል ስሜት ህይብቱ 
ህሌት። ዲበ መደት አበረቅ 
ድቁብ ምስል ሀዳይዱ ለተሌት 
ድቅብት ዝላም ህዬ እብ አምኣት 
ለልትዐለብ ዓሰ ምን ሰመ ዲበ 
መዲነት ዘልም። ክእኒ ለመስል 
ስደፍ ምን ልትርኤ ብዙሕ ሰኖታት 
ዋዲ ምንመ ህለ፡ እግሉ እበ ከስስ 
ለትሀየበ ናይ ዕሉም ጠቢዐት 
አምር ላኪን ሑድቱ። ለበዝሐ 
ድራሳት ክመ ለሐብሩ ናይ ዓሰ 
ዝላም እብ ሰበት ድቁብ ወላዊል 
እብ ገበይ ማይ በሐር ለልሐልፍ 
እግለ ንኣይሽ ዓሰታት እንዴ 
ረፍዐ እት ለትፈናተ በካት ሰበት 
ለክፎም ቱ ልትበሀል። ምናተ እሊ 
ውልዋል እሊ እግለ ለሰሜናሁ 
ነአይሽ መክሉቃት እግል ሐጫር 
መሳፈት ቱ ለገልዮም። ሰበት እሊ 
ለእንዴ ትገለ ለመጽአ ናይ በሐር 
ክልቀት ዲበ ለቀርበ ናይ ማይ 
ክፋልቱ ለበጽሕ። ዐባዪ ስካን ናይ 
እለ ዐድ ላኪን ዐክስ ናይ እሊቱ 
ለህለ እሎም ረአይ። ህቱ ህዬ 
ናይ ዓሰ ዝላም ክም ምን ካልቅ 
ለመጸት መድሐር ነስእወ። መበገስ 
ህዬ ዲብ ሰነት 1860ታት “አበ 
አማኑኤል ሳብሪነ” ለልትበሀል 
ወድ እስፓንየ መስሕያይ ዲበ 
መዲነት እተ ለበጽሐ ዲቡ ወክድ 
እበ እብ ዕንቱ ለረአዩ ድቁብ 
ጀፋፍ ወሰፍረ ዲብ ካልቅ “ረቢ” 
እበ ለወደየ ደዓቱ ለጀሬ ልብሎ።

ፒያኖ በሐር
ናይ በሐር ፒያኖ፡ ሶት ናይለ 

ሞጅ ዲብ ግንራሪብ በሐር ዲበ 
ለበጽሕ ዲቡ ካምል ሽዑርከ ዲብ 
ናይ እምብሳጥ ሓለት ለልአቴ 
እትገብእ፡ እብ አኪድ ክም ናይ 
ፍቲ ሙሲቃት እግል ልትሸራሕ 
ቀድር። እሊ ናይ በሐር ፒያኖ 
ዲብ ግንራሪብ በሐር ክሮኤሽየ 
ለልትረከብ 72 ምትር ለሪሙ 
መሻቀዪ እትገብእ እብ ሐረከት 
በሐር እንዴ ትነፈዐ እግል ትስምዑ 
ለረይሕ ሙሲቃት ለልአሰምዕቱ። 
ፒያኖ በሐር ለትአሰሰ ዲቡ እት 
ሰነት 2005 እትገብእ እሊ ህዬ 
ሐቆ መትበናይ ሐዲስ ዐባዪ 
መዐሸጊ ናይ ስያሐት በዋቢር 
እብ አርክቴክት “ኒኮላስ ባሲ” 
ቱ። ምን ለዐል ትርእዩ እት ህሌከ  
ለፒያኖ ዎሮ ዐቢ ናይ ማርሞ 
ስልም ተምሳል ለጻብጥ እትገብእ  
ገሌ ክፋሉ ዲበ በሐር ለአተ ምን 
ተሐት እሊ ናይ ማርሞ ስልም 
ህዬ አክል አድሕድ መትመዳድ 
ለቡ ጸቢብ ከናል ምስል 35 ናይ 
ፒያኖ ዐነድር ልትራከብ። እሊ 

ናይ ፒያኖ ዐነድር ምስል 5 ናይ 
ለትፈናተ ቃነ ናይለትመቅረሐ 
ለሐን ለትረተበ እትገብእ ድቁብ 
አምዋጅ ዲበ ለመጻ ዲቡ እበ 
ዲቡ ለለትከለቅ ውልዋል በሐር 
እበ ዐነድር እንዴ ወደ ዲበ 
ፒያኖ በጽሕ። ሐቆ እሊ ዎሮ 
ሶት ልትከለቅ። ቤጽሐት ናይለ 
በካት ለልትከለቅ ሶት ዲብ ዐቅልከ 
ክልዶል ለለትቃብል ለለአፈዝዝ 
እቃዐት ብዲቡ ልብሎ። እለ ናይ 
በሐር ፒያኖ ዲብ ሰነት 2006 
ዲብ ሐቴ መናሰበት ጃኢዘት 
ናይ አሮበ ስርጊት ዐለት። ሰበቡ 
ዲብ ሒን ውድቀት ጸሓይ እት 
ግንራሪብ በሐር ኖሰ ለበሐር እብ 
ሙሲቀት እግል ተአተልሄከ ምንቱ 
ለኢፈቴ። 

ተዕዲን ጬወ ክም ደወ
ዩክረይን ዲብ ናይ ዓዳት 

ለመድ ለልአምኖ እቡ አግቡይ 
ሳረዮት ሕማም አተንፋስ ክም ህለ 
ተአምሮ ማሚ? ህቱ ህዬ ሐድ 
300 ምትር ምን ተሐት አርድ 
ለኢከሰሐ ናይ ጬወ  እግቡይ 
ተዕዲን  እብ ሕፍረት ለትዳለ 
ናይ ሳረዮት መርከዝ መልኮ። እብ 
አሳስ እሊ ምን ሕማም ሐሳስየት 
ለሳሬ እስፒዳሌ ዲቡ ለትለአከው 
ምስል ሕማም ሸነብእ ወአትንፋሶት 
ለልትጻበጥ ሕማም ላቦም አንፋር 
እተ ጽልመት ወጠላለት ለበ 
ሕፍረት ልትለአኮ። እተ ሕፍረት 
ለልትረከብ ጬወ ለብዝሐ ዲቡ 
ሀዋእ ህዬ ለትፈናተ መዳጋሽ ናይ 
አተንፈሶት እግል ልወስክ ክም 
ቀድር ለአምኖ። እሊ እብ ናይ 
ጬወ በዓት ሳረዮት ለልትአመር፡ 
ዲብ ሰነት 1950 “ፈሊክስ” 
እበ ለልትበሀል ሐኪም ለታየነ 
እትገብእ ለእብ ሕማም ቲቢ እት 
ልትጀረሶ ለነብሮ ክምሰልሁመ 
ናይ አተንፈሶት ድቁብ ውጃዕ 
ለዐለ ዲቦም ሸቃለ ናይ ጬወ፡ እተ 
ቀበት ናይ ጬወ ሕፍረት ዶል 
አቱ ለልርእዎ ተቅዪር ቱ ምኑ 
ለትበገሰ። እሊ አግቡይ ሳረዮት 
ዲብ ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ 
ወዲብ አሮበ ልሙድ ምንማ ቱ 
ዲብ ብዕድ ቃራት ላኪን እሙር 
ኢኮኒ።

መትቃርነት አንግለርፊሽ 
ተብዐት አንግለርፊሽ ፍቲ እተ 

ለልሐዜ ዲቡ ወክድ እግለ እት 
ጅር ለረከዘ “ፈሮሞን” ለልትበሀል 
(ዎሮ ሔዋን ብዕድ እግል አርደዮት 
ለወጀቡ ኪማእያት እሻረት) 
ጀቢብ ለአርኤ። ለአንሳይት ህዬ 
እግለ “ባዮሉሚኒስንት” ለልትበሀል 
ለቃሽሽ ሽእ እንዴ አርኤት እብ 
ዝያድ መትቃርነት ዲብ ሕዝየት 
ትነሽጥ። ለተብዐት ብቅዕት እግሉ 
ለትገብእ እሲት ክም ረክበ ዲብ 
ከብደ ነክሸ ከ ቀርበቶም ወአስራር 
ደሞም ምስል ልጻበጥ። እሊ 
ህዬ እግለ ተብዐት ምን ደም 
አንሳይት ለለትሐዝዩ ክሉ ነብረ 

እግል ልንሳእ ለቀድሩ። ለክልኦት 
ለዓለው ዓሰ ህዬ ዲብ ዎሮ ለቀብሎ 
ክእኒ ዲብ ለዐል ለሸረሕናሁ 
ገሮቡ ምስል ገሮበ ሰበት ለጥእ 
ክምሰል ሐመሶት ወብለ ለመስል 
ለመስል ክል አምዕል ለወድዩ 
ለኢተርፍ ወራታት ናይለ ተበዐት 
ዓሰ መሽክለት ኢገብእ ዲቡኒ። 
ክሉ እግል ገሮቡ ለልሐዝዩ ምነ 
አንሳይት ለረክቡ ዲብ ገብእ ለ 
ዎሮ በደለ ለአለቡ ሽቁል ናይለ 
ዓሰ ለአንሳይት ዓሰ እግል ትፍሬ  
እተ ትዳሌ ዲቡ ወክድ፡ ዘርአ 
አዳለዮት ሌጠ ገብእ። ምናተ እሊ 
ለመስል ዲብ ክሉ አንግለርፊሽ 
ህለ እግል ልትበሀል ኢቀድር። 
ዲብ ብዕድ ክፋል ዲብ ክለ 
ሐያቶም እብ ሕር ገበይ እግል 
ዶሉ ሌጠ ምስለ አንሳይት እንዴ 
ቀርበ ለልትፋሬ ተብዐት ህለ። 
ሰበት እሊ፡ እተ ሽቁል ጅመዕ 
ዲመ ብዙሕ ኣንግላርፊሽ እግል 
ለሀሌ ለፍንቱይ ናይ መትቃርነቱ 
ዕላቀት ምህም ገብእ። 

ሳረዮት ነድ እብ ቀርበት ዓሰ
ብራዚልዪን ሐካይም እብ 

ቀርበት “ቲላፒየ” ለልትበሀል 
ጅንስ ዓሰ ዲብ ሳረዮት ገሮብ 
ወድ አዳም እግል ልውዐል ዲብ 
ድራሳት ልትረከቦ። እብ ለመድ 
ዲብ ለትፈናተየ ድወል፡ እግል 
ነድ እሳት እበ ዲብ ቀርበት ናይ 
ክንዚር አው ህዬ ዲብ እንሳን 
ለልትረከብ (tissue) “ኮላጅን” 
ለልትበሀል መብረዲ ፕሮቲን እንዴ 
ወደው ቶም ሳርዎም ለዐለው።

 
ካልኣይ ወሳልሳይ ደረጀት ነድ 

ህዬ ሰኒ ትሩድ ውጃዕ  ለሰብብ 
ወዲብ ግሮብነ እንዴ አማደደ ሞት 
እግል ልሰበብ ለቀድርቱ። እግል 
እሊ ልትነፍዖቡ ለዐለው አግቡይ 
ሳረዮት ቀርበት ናይ ክንዚር አው 
ህዬ ናይለ አዳም ገሮብ ዲብ 
ከሚካል ክሬም እግል ልትቀየር 
ለመጅሙዓት ብዕድ ሕርያን ዲብ 
ሕዝየት ህለው። ገሌ ምን እሊ 
ህዬ፡ ቀርበት ቲላፒየ እትገብእ 
ዲብ ቀርበቱ ድራሳት እተ 
ለወደው ዲቡ ምነ ለትጸበረዉ 
ወኬን ረክበው። ዲበ መአሰሰት 
ናይ ነድ በዐል መቅደረት ላቱ 
ዶ/ር ኤድማር ማሲየል እግለ 
ለረክበወ ነቲጀት ክእኒ እት ልብል 
ሸርሐ፡ “ወለ አካሊት (tissue) 
መትነፍዖት እግለ ናይ ሐዮት 
አግቡይ እግል ለሻፍጉ ለቀድር 
ምንማቱ ዐደድ ናይለ ሐክር 
እግል ሳረዮት ላኪን ሰኒ ምህም 
ላቱ 1 ወ3 ኖዕ ፕሮቲን ኮላጅን 
ምነ ዲብ ቀርበት አዳም ወከንዚር 
ወለዐል እት ቀርበት ቲላፒየ እብ 
ብዝሔ ክም ህለ ክም ርኤነ፡ ዐቢ 
ወለ ኢትታኬናሁ ጋርቱ ለዐለ። 
ሰበት እሊ ቲላፒየ ዲብ ወሓይዝ 
ወሐርስ ዓሰ ለልትረከብ ዓሰ ዲብ 
ገብእ ዲብ ሳሬዮት ነድ ቀርበት 
እብ ቀላል ክም ትትሳሬ ለወዴ 
ክምቱ ራክባሙ ህሌነ” ልብሎ።

አርዛቅ በሐር
አርዛቅ በሐር
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ተረት ሸባብ እት ውርስ ተእሪክ

1ይ ክፋል
  
 አሰይድ ሳልሕ መ/ዐሊ 

ፋግር አወል ኩሉ እተ ዐዙመትነ 
እንዴ ሐሸምከ ለመጽአከናተ 
እግል ሐምደከ እፈቴ። ከእብ 
ክሱስ ተረት ሸባብ እት ውርስ 
ተእሪክ እግል ንትሃጌ ለሐሬናቡ 
ሰበብ፡ ተእሪክ ለአለቡ ስሜት 
አለቡ ወዕላመት ምን እንቤቱ። 
ከተእሪክ እብ ተእሪኩመ ህዬ፡ 
ተእሪክ ሸዐብ ኤረትርየ ናይ 
ፍርስነት ወሐበን እብ ግብአቱ 
እሊ አርእስ እሊ ሓርያም 
ህሌነ። 

ሰኣል፡ ሸባብ ምን ቶም ሰኣል፡ ሸባብ ምን ቶም 
ወሚዶር ለአወቁ ፍንቱያም ወሚዶር ለአወቁ ፍንቱያም 
እብ ግብአቶም?እብ ግብአቶም?

በሊስ፣ ዶር ናይ ሸባብ 
ረኤናሁ ምን ገብእ፡ ዲብ ኩሉ 
አማክን ወአርካን ወጠን ሸባብ 
ለሸቅዮ እብ ቀሊል ለልትረኤ 
ኢኮን እግልሚ ዲብ ሕኩመት 
ልግበእ ወምጅተመዕ ለዐበ ዶር 
ለቡቱ። ከሸባብ ክል መረት 
ዔጻት ሕኩመት ወረአይ 
ወስመዕ ናይ ምጅተመዕ ቶም። 
ሸባብ አትፋዝዖት ነስአው 
ምን ገብእ ወምስለ ገዳይም 
ሙናድሊን ወዐባዬ ትገሰው 
ምን ገቢእ ብዙሕ ተእሪክ 
እግል ልውረሶ ቀድሮ። እሊ 
ዮም ልትረኤ ለሀለ መዐጸም 
እት ሽቅል፡ መዳፍዐት ስያደት 
ወጠን፡ ወመሰባል ዲብ ሽቅል 
እግል ኖሱ ለዐበ ውርስ ተእሪክ 
እግል ኒበሉ እንቀድር፡ ምኑ 
ለለዐቤ ሸእ ይሀላኒ። መተራዶም 
ዲብ ውሕደት፡ ፍቲ ሽቅል፡ 
ሕሽመት አድሕድ፡ እግል ኖሱ 
ውርስ ተእሪክ፡ ውርስ ዓዳት፡ 
ፍቲ አው ዐሸም ተዐሊም፡ ወለ 
መስሉ እግል ኖሱ ለሔሰ ወለ 
ገረመ ውርስ ቱ እግል ኒበሉ 
እንቀድር። ከሰበት እሊ እብ 
ውርስ ተእሪክ ዲበ ትወቀለት 
ባጽሓም ህለው ምን እብል 
ለሐይስ፡ እግልሚ፣ ምን ሕርየት 
ወእብ ፍንቱይ ምን 1998 
ገጽ ሐር ገብእ ለሀለ ተእሪክ 
እሊ አጅያል እብ ቀሊል ኢኮን 
ለልትቀየም። ሰበቡ ደማን 
ወሀለዮት ወጠን ለአስበተው 

ሳልሕ መሐመድዐሊ  ፋግርሳልሕ መሐመድዐሊ  ፋግር

 
 ዶር ውርስ ተእሪክ እግል ሸባብ ዐባይ አሀምየት ሰበት ቡ እግል 

ንትናወሉ ሐሬነ፡  ከዮም ሰፍሐት ሸባብ፡ እብ ክሱስ ተረት ሸባብ እት 
ውርስ ተእሪክ፡ ምስል ሙናድል ሳልሕ መሐመድ ዐሊ ፋግር ለወዴተ 
መቃበለት ጻብጠት ሀሌት፡ ቀደም በሎ።

ከቅብላት አባይ ወፈታይ 
ለአሽነነውና እሎም ናይ ዮም 
ሸባብ ምስል ናይ በዲር ሸባብ 
ወናይ ዮም ሙናድሊን ዲብ 
መዋቅፍ ሰኒ ምን በጥረውቱ 
ለሀለዮትነ አከድነ። ለተጃርብ 
ምን ሰብ ተእሪክ ቀዳም 
ልትወረሰ ሰበቱ ዮም ሐበኔነ 
ወዐንደቄነ። ከሰበት እሊ ሸባብነ 
እት ዔቅቢት ወውርስ ተእሪኮም 
ዐቢ ዶር ለአገዱ ህለው። 
ዝያድ ኩሉ ፖሊሲ [ቃኑን] 
ናይ እለ ወጠን እብ ታማሙ 
ዲብ መዓሉ ለአውዐለው እሎም 
ሸባብ እሎም ቶም እግል እበል 
እቀድር። ክመ እለ እታብዕ 
ዲበ ትወቀለት መርሐለት ከም 
ህሌናቱ ለልትረኤኒ። ፈዛዐት 

ሸባብነ እብሚ ተአምረ መስለከ፡ 
ኦሮት ነፈር ምነ ተጃርቡ 
ዶል ለአትካፍሎም ምነ በዐለ 
ተእሪክ ዝያድ ዲብ ለአሰንወ 
ወልትሓፈዞ ዲቡ ትርእዮም፡ 
ዮም እግል ተእሪክ ከም 
ልትወረስ ወዱ ለሀለው ህቶም 
ለሸባብ ቶም። ህቶም እግል 
ኖሶም ዳርሳም ሰበት ቶም 
ለዐለም ሚ ክም ትመስል ተማም 
ለአሙረ። ከግለ ተእሪክ ዐዶም 
ዲብ ክል ሽብር ዲብ ወሳይቅ 
እግል ልግበእ ዲብ ከትቦ 
ወሰጅሎ ትረክቦም፡ እግልሚ 
ህቶም አፍካሮም ጀዲድቱ 
ወእብ ዕልም ለትበናቱ። ሸባብ 
ኤረትርየ ምን በዲር ለፍቲ 
ወጠን ዲብ ዓጭሞም ወደሞም 
እንዴ ተሓበረት ክልቅት ተ 
ዲብ ኢኮን ዮም ለመጽአ ሐዲስ 
ሽእ ኢኮን።           

ሰኣል፡ ዮም ለህለው ሸባብነ ሰኣል፡ ዮም ለህለው ሸባብነ 
ዲብ ውርስ ተእሪክ ዶሮም ዲብ ውርስ ተእሪክ ዶሮም 

ሚቱ ወትቤ እብ ረአይከ?ሚቱ ወትቤ እብ ረአይከ?

በሊስ፣ ወላሂ ዮም ለሀለው 
ሸባብነ ምስለ ናይ በዲር ለዐለው 
ሸባብ ዶል እንርእዮም ለተእሪክ 
ሰኒ ወሩሱ ህለው ወእቤ፡ 
እግልሚ ለበዲር ዐለው ሸባብ 
እብ ኮፎ እግል አባይ እንዴ 
ተሓረብከ ሕርየት ተአመጽእ 
ቱ ለዐለ ሀደፍ፡ ዮም ላኪን 
ዲብ ሕርየት እት ሰላም፡ እት 
ተዕሚር፡ ዲብ ተዐሊም፡ ዲብ 
ተጠውር፡ ዝያድ ዲብ ውርስ 
ተእሪክ ዶር ከም ሀለ እሎም ቱ 
ለአምን አና ኖሼ። ክመ እሉ 
እብለከ ህሌኮ ለናይ በዲር ንዳል 
እግል ኦሮት ሀደፍቱ ለዐለ ዮም 
ላኪን፣ ንዳል እግል ሰያደት 
ወጠን፡ ንዳል እግል ዐማር 
ወጠን፡ ንዳል እግል ተዕሊም፡ 
ንዳል እግል ተጥዊር ዲቡ 
ፍሩራም ህለው፡ ከሰበት እሊ 
ተእሪኮም ወርሶ ህለው። እሎም 
ዮም ተእሪክ ለአወርሶ ለህለው 
ገዳይም ሙናድሊን አው ዐባዪ 
ዋልዴነ፡ ዲብ ወቅት ንዳል 
ዕምሮም 20ታት ዐለ ንየት ናይ 
ድራሰት ወለ ትጽነሕ እሎም 
ለትደቀበ ሀደፎም አምጸኦት 
ሕርየት ሌጣ ዐለ፡ ኩሉ ዕምር 
ሸበቶም ዲብ ንዳል ሓልፍ 
ቱ። ዮም ለሀለው ሸባብ እት 

ዔቅቢት ወጠን ወመንገፎ ሸዐብ 
ለወድዉ ጅህድ ቀሊል ኢኮን። 
አዜ ዲብ ቀር አፍሪቀ ረኤከ 
ምን ገቢእ፡ ዝያድ ኩሉ ዲብ 
ፍቲ ወሕማየት ከም መስል 
ለልትሀደጎ ሸባብ ኤረትርየ 
ቶም። ኦሮት ሻብ ኤረትሪ ዲበ 
ሀለ ምን ለሀሌ ዐዱ ወወጠኑ 
ኢልትረሰዕ። አዜ እሊ ክመ 
እለ እቤለከ፡ ለፍቲ ወጠን 
ዓጭም ወደም እንዴ ሐልፈት 
ዲብ እንገዖ ለትሓበረት ፍቲ 
ወጠን ምን እብሉመ አትራዛቅ 
ኢኮን። ከእሎም ሸባብ እሎም 
ዲበ ሔሰት ደረጀት ሰኔት ናይ 
ውርስ ተእሪክ ህለው። ወምን 
ቅሩብ አፍካር እብ ሰበት ስያሰት 
ምን ሕኩመቶም ወሸዕቦም ዲብ 
ልትባደሎ ለልትበነው ሸባብ እብ 
ግብአቶም ምን ቅያስ ወለዐል 
ለሐብኑነ ወስሜትነ ራፍዓም 
ሀለው። ስሜት ኤረትርየ 
ዲበ እለ ጌስከ ትጸነሐከ፡ እብ 
ተዕሊም፡ ብዝሓም ዳርሳም ብነ፡ 

እብ ርያደት፡ እት ፈን ወብዕድ 
መጀላት ብዞሕ እግል ንስሜ 
እንቀድር። 

ሰኣል፡ ተእሪክ እግል ሰኣል፡ ተእሪክ እግል 
ልትወረስ ምን ሼቅያዩ ትወርሱ ልትወረስ ምን ሼቅያዩ ትወርሱ 
ወዲብ አጅያል ልትሐላለፍ ከለ ወዲብ አጅያል ልትሐላለፍ ከለ 
ገበይ ለውርስ ዲብ አካነ ህሌት ገበይ ለውርስ ዲብ አካነ ህሌት 
እግል ኒበል እንቀድር?እግል ኒበል እንቀድር?

በሊስ፣ እግል ልውረሶ ገአው 
ምንገብእ፡ ሕናመ ለገብእ ዐለ 
ተእሪክ እብ ተማሙ አምበል 
ሕብዕ ወስትር እግል ነሓክዮም 
ቱ ሀለ እግልነ። እለ እግል ፈጅር 
እግል ኒበል አለብነ፡ እብ ተእሪከ 
እግል ቲሙት ቀድር ወእግል 
ተአሪም። ከየምክን ገሌ ምነ 
ሽቁይ ተእሪክ ለኢትሐንፈለ 
ሀላመ እግል እበል እቀድር፡ 
ብዝሓም ሰብ ተእሪክ አስክ እለ 
እግለ ተእሪክ ለየአውረሰው 
ህለው። እሊ እብ እኪት ኢኮን 
እብ ይዕርዮት ወሪም ምድርመ 
ገብእ። እግል መስል ረኤነ ምን 
ገቢእ ዮም ተጠውር መጽአ 
ወተጠውር ሐቆ መጽእ ኩሉ 
ለልትሸቄ እብ ገበይ ሚድያቱ 
እብ እዕላምቱ ለልትረኤ 
ወልሰመዕ። ከእግል እሊ በክት 
ለአዜ ዲብዬ እንዴ መጽአኩም 
ርኩብ ለሀለ ለይረክበውመ 
ኢልትሐገሎ። ከለ ገበይ ውርስ 

አስክ እለ ክመ እለ ትወዱ 
ህሌኩም ለተእሪክ ኩሉ ምስል 
ለልርእዩበ ገበይ እግል ትደቀብ 
ሀለ እለ። ተእሪክ ኤረትርየ 
ቀሊል ኢኮን፡ የምክን ኦሮት 
ጅነ ምን ልትወለድ አስክ ለዐቤ 
እብ ሰበት ተእሪክ ወጠኑ ሑድ 
ወብዙሕ ሐቆመ ይኣመረ እለ 
ዐድ እብ እስትሽሃድ ወምስክነ 
ለማጽአት ኢትመስል ዲቡ። 
ከሰበት እሊ ተእሪክ እግል 
ልትወረስ ገአ ምን ገቢእ ጅህድ 
ናይ ክል መዋጥን ለአትሐዜነ። 
ናይ ሙናድል ኢኮን፡ ናይ 
ዋልዴን ኢኮን ወናይ ሸባብ፡ 
መስኡልየት ኩሉተ። አዜ ገብእ 
ለሀለ ጅህድ ቀሊል ኢኮን፡ እብ 
ሽክል ክቱብ ከም አክትበት 
መጀላት ወጅራይድ፡ ተማሲል፡ 
ሐጫይር ወመሰልሰላት 
. . . እብሊ  አግቡይ እሊ 
ልትወረስ ሀለ። የምክን ለንቁስ 
ኢልትሐገልኒ፡  ደአም ለውርስ 
ዲብ ገበየ ህሌት እብል። 

ከም ሐቴ ንቅጠት ለእብለ 
ምን ተሀሌ፣ ክል መረት እሊ 
በርናምጅ ውርስ ተእሪክ እግል 
ሸባብ ለልትሀየብ እብ ዋጅብ 
እግል ልትከተብ ወልሰጀል 
ላዝም ቱ። አዜ ብዝሓም ሸባብ 
እብ ተእሪክ ዲብ ልሰአሎ 
ለመጽኡነ ሑዳም ኢኮን፡ 
ተእሪኮም እቡ ከም ልሀ’ሞ 
ሸክ አለቡኒ። አዜ ዶር እዕላመ 
እግል ለሀሌ ቡ፡ ተእሪክ እብ 
ገበይ እዕላም እት ምጅተመዕ 
እግል ልብጸሕ ህሌት እሉ። 
ከሸባብነ እበ ትወቀለት ገበይ 
ለዐለ ወአዜ ገብእ ለሀለ ተእሪክ 
ወርሱ ከም ሀለ ለአርኤከ።                      

ሰኣል፡ አሰይድ ሳልሕ ሰኣል፡ አሰይድ ሳልሕ 
መሐመድ ዐሊ፡ ተእሪክ ወርሶ መሐመድ ዐሊ፡ ተእሪክ ወርሶ 
ህለው እንቤ ምን ገቢእ፡ ህለው እንቤ ምን ገቢእ፡ 
ለመውርሰት ለአወሩሱ ህለው ለመውርሰት ለአወሩሱ ህለው 
እግል ኒበል እንቀድር ገብእ? እግል ኒበል እንቀድር ገብእ? 

በሊስ፣ አወል ወቀደም ኩሉ 
እግል አንፋር እዕላም እግል 
ሐምዶም እፈቴ ሰበቡ ምኒነ 
ወለዐል ተእሪክ እግል ልትወረስ 
ወምን ጂል ዲብ ጂል እግል 
ልትሐላለፍ እብ ክድመቶም። 
እግለ ወድዉ ሀለው አትፋዝዖት 
ሀዬ ምን እለ ወለዐል እብለ 
ትወቀለት ገበይ እግል 
ለአተላሌ ሀለ እሉ። ምለዐል 
ኩሉ ለንትረየሕ እለ ንቅጠት 
ህሌት ምን ገብእ፡ ሸባብነ 
ፋዝዓም ከምቶም ለነአምር እበ 
ገበይ ህሌት። ምስል አምር 
ተእሪኮም፡ አጥራፎም ሚ ክም 
መስል ግሩም ለአምሮ፡ ከኦሮት 
ነፈር አጥራፉ ሚ ክም መስል 
ሐቆ ለአምር ኢኮን ተእሪክ  
ወጠኑ ወዐዱ፡ ናይ ብዕዳት 
ድወል ተእሪክ ሚቱ ለአምር። 
አዜ ብዝሓም ዳርሳም ላቶም 
ሸባብ ህለው። እግል  እሊ 
ተእሪክ እሊ እብ ድራሰት 
ሓፍዛሙቶም። እብ ምህነት 
ወድራሰት ለኣመርዉቱ፡ እብ 
ክሱስ ተእሪክ እብ ሐትሐቴ 
ዲብ ካርዉ ዶል ሰምዖም 
ትትረየሕ እግሎም። ከሸባብ 
እብ ኖሶም እንዴ ትበገሰው 
ልግበእ ወእበ ሕነ ለነሀይቦምቱ 
ለመውርሰት ወህቶም እግለ 
ተእሪክ ሕጡጣሙ ህለው 
እብል። 

ተአተላሌ . . .ተአተላሌ . . .

ነጃት ዑስማን
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተመህ ቀደር ተመህ ቀደር 

ዎሮት ነፈር ሰኒ ታጅር እተ ለዓልያይ ጣብቅ ናይለ ዐማረቱ ዐለ። 
ሐር ባብለ ዐማረት ልትከርከሕ ክም ሰምዐ እበ ሸባክ እንዴ ሸበ ምን 
አቅመተ ዎሮት እናስ ረአ። 

“የሀ እናስ ሚ ሓዜከ?” ቤለዩ።

ለእናስ ህዬ፡ “እሰልፍ ነዐ ትከሬ ዲብዬ ምን ቅሩብ እግል አስእለከ” 
ቤለዩ። ለእናስ ለታጅር እለ ክም ሰምዐ ምነ ለዓል ለዐማረቱ ትከረ። 
ለእናስ ህዬ፡ “መንበ አነ ነፈር ሓግል አነ፡ አዜ ገሌ ሰዳይት እት ሐዜ 
ማጽእከ ህሌኮ ረቢ ልባርከከ” ቤለዩ። ለእናስ ለታጅር እለ ክም ሰምዐ ሰኒ 
ሐርቀ ምናተ ለሐሩቀቱ እት ከብዱ ወደየ ወእግል ለእናስ ለሓግል፡ “ነዐ 
አሰርዬ ግበእ” ቤለዩ።

ክልኢቶም አሰርሕድ እት ገብኦ እተ ለዓልያይ ዶር ናይለ ዐማረት 
ክም ፈግረው፡ ለእናስ ለታጅር አስክ ለሬምቃይ እንዴ ትወለበ፡ “የፍተሕ 
አ’ለህ!” ቤለዩ።

ለእናስ ለሓግል ህዬ እለ ክም ሰምዐ፡ “ላሐውላህ ወላቅወተ እለ ብላህ፡ 
ከአፎ ተሐት ዲብ ሕነ ክምሰልሁ ኢቴልከኒ?” ቤለዩ። 

ለታጅር ህዬ፡ “እንተ ህዬ እግልሚ ከሬከኒ፡ ለንየትከ አፎ ለዐል እተ 
አካንዬ ዲብ አነ ይአሰልከኒተ?” ቤለዩ። 

መቀደመት

እሊ ክታብ እሊ እት ታሪኻይት እሊ ክታብ እሊ እት ታሪኻይት 
ቅሰት ለተንከበ ክታብ ቱ። ለክታብ ቅሰት ለተንከበ ክታብ ቱ። ለክታብ 
እበ እ’ሙር ወድ ምስር ላቱ እበ እ’ሙር ወድ ምስር ላቱ 
ኬትባይ ወእበ ደውለት ልትትሀየብ ኬትባይ ወእበ ደውለት ልትትሀየብ 
ናይ ሕሽመት ጃእዘት፡ ወእተ ናይ ሕሽመት ጃእዘት፡ ወእተ 
ክምሰልሁመ እዱንያይት እት አምር ክምሰልሁመ እዱንያይት እት አምር 
ክቱብ ለትትሀየብ ጃእዘት ኖብል ክቱብ ለትትሀየብ ጃእዘት ኖብል 
ለትከበተ ነጂብ መሕፉዝ ለትከተበ ለትከበተ ነጂብ መሕፉዝ ለትከተበ 
ቱ። ቱ። 

ኬትባይ ጠቢዐትለ ሙጅተመዕ 
እተ እዋን ለሀይ እበ ክመ ህቱ 
ለትዋሰፈየ እንዴ ወደ አቅረበዩ 
እግልነ።

አናመ ለቅሰት እት ብዙሕ 
መጃላት ትነፍዕ ትገብእ ለልብል 
ሕሳብ ሰበት ወዴኮ፡ ወእብ ዐቢሁ 
እተ እብ ህግየ ትግራይት ለትከተብ 
ወእብ አዜ ለልትከተብ ክም 
ሙሳሀመት ሰበት ሐሰብኮሀ ትርጁመ 
ህሌኮ።

በዐለ ናይ ካልቅ ክብር ወለ ናይ 
ረቢ ሂበት “ኹፉ ወድ ኸኑም”፡ 
እተ አፌትለ መስከቡ ቅብላትለ ሰኒ 
ረሓብ ላተ ጅኔነትለ ሮሻኑ - ለናይ 
ዲመ ጀነት መነፍ - እበ ጸዓዲ 
ሕብርለ ከሌበ፡ እት ፍንጌ ጀማዐት 
ምን ውላዱ ወፈተቹ - ዲብለ ናይ 
ደሀብ ኩርሲሁ ትገሰ። ለሐሪራይት 
ዕመቱ እበ ናይ ደሀብ መካፍፈ 
እተ ሐንቴለ ዕንጭዋርሕ ናይለ 
ጸሓይለ ምሴ ተሀለባልብ ዐለት። 
ለመሕበሩ ሰኒ ሃድእ ወሽሉጥ 
ዐለ። እበ ዔጻቱ ዲብለ እብ ደነብር 
ሰገን ሕሹይ ለዐለ መተርአስ ጽጉዕ 
ዐለ። ወእበ ምንክቡመ ዲብለ ናይ 
ሐሪር ወእብ ደሀብ ስሩጊት ለዐለት 
መከደት እትንኩብ ዐለ። ለክብሩ 
ዲብለ ውቅልት ብሶቱ ወለ ተሐት 
ተአድኖኔ ለዐለት ግንሐትለ ዕንታቱ 
ልትረኤ ዐለ። ወለትርድት ሒለቱመ 
እበ ርሒብ ነሐሩ ወለ ገናደታት 
ቀለጭሙ ወእተ ኣንፉ ለገዚፍ 
ትትአመር። 

ለክልኤ ፈዳብያት ዕንታቱ 
እት ፍንጌለ ውላዱ ወለ ፈተቹ 
ኬን ወእንሰር በላልሰን ዐለ። ወለ 
ባሉ ምን ሐረስለ ዕጨይለ ተመር 
ዲብለ እትጃህለ ምውዳቅ ጸሓይ 
ካሪሁ ዐለ። ወዶልከ ገጹ ማን 
አስክለ ሮሪባይ ለእተ ቅብላት “ዐቢ 
አቡ ሆል” ልትረከብ ወእት ቀበቱ 
ዐጭሞታት አብዕቦታቱ ወአበዉ 
ሳክን ለዐለ። ወዲብለ ረአሱ ኣላፍ 
አዳም ጨበሉ እት ናግፎ ወለ 
ብለቁ እት ሳጥሮ፡ እግለ እግል ዲመ 
አልዳይም እግል አዳም ክም ፊቃዶ 
እንዴ ገብአ ለነብር ሀረም ፈርዑን 
ለገብእ ዐቢ አሳስ ሸቁ እቱ ለዐለው 
ውልብ ልብል ዐለ።

ፈርዑን እሊ ክምሰል እሊ 
ለመስል መሕበር ምስል ውላዱ 
ወፈተቹ ምን መሻቅል እዲነ ባልሑ 
ሰበት ዐለ ሰኒ ፈትዩ ነብረ። ምነ 
ናይ ለመድ አግቡይ ሰበት ለአፈግሩ 
ህዬ ክም አብ ረሒም ወመለሀይ 

ፍቱይ ለአመስሉ ዐለ። ከህቱ 
ወለ መልህያሙ ህጅክ አሕድ 
ለአተንሱ። ወእብላሆም አማን 
ወደአል ለሓብሮ ዐለው። ዲብ እሊ 
ህጅኮም ልትደአሎ። እትፋቅያት 
ወዱ ወምሲር ሙስተቅበሎም 
ቀርሮ። እተ አምዕል ለሀ፡ እለ 
አምዕል ክም ብዳየት ናይ እለ 
ድግምነ እግል ትግበእ ለሐሬተ - 
ለድግም እብለ ሀረም “ለኹፉ” ክም 
ናይ ዲመ ደማይን መስከቡ እግል 
ልግበእ እሉ ለሐስበዩ አስተብዴት። 
“ሚራቦ” ለመሀንድስ ለፈዳብ 
ለእግል መስር እት ርሽመት ዐቦት 
ወሸነን ለአብጸሐ፡ እግለ መንባሁ 
ለመልክ፡ እሊ ዐቢ ወቀዩ ሸርሕ ዐለ። 
አሀምየት ወአካነት ናይ እሊ እግል 
ዲመ ደማይን ለነብር ወህቱ መርሑ 
ለሀለ ሽቅል ወእሉ እግል ለዐውት 
ወድዩ ለሀለ ምህዞታት ወወቀይ 
እት ለአበርህ፡ ለመልክ እዝኑ 
ወቀልቡ እንዴ ከረ እግለ መለህዩ 
ላቱ መሀንድስ ለአተንሴ ዐለ። ሐር 
ለዐስር ሰኖታት ለዲብ ተርቲብ ሌጠ 
ክሉሳት ዐለየ ሰበት ፈቅደ፡ ቅሩብ 
ሸክ ክም ወደ ኢሐብዐ። ከእግለ 
መሀንድስ ክምእለ ቤለዩ፦

- ሕሹም “ሚራቦ”፡ ለፍድብከ 
እት አካኑ እት እንቱ፡ ግድም እለ 
እንተ ክል ዶል እብ ክሱስ እሊ 
ዐጂብ ሀረም እት ተአትሃጅከኒ። 
ምናተ እብ ዐመል አስክ እለ 
ሐቴመ መስጠበትመ ትግበእ ርኢ 
ምኑ ይህሌኮ። ምን ለአነብት ህዬ 
እለ ዓስራይት ሰነቱ ተ። ዲብ ቀበት 
እለን ስኒን እለን አነ ሰኒ ፈዳብያም 
ላቶም እብ መላዪን ለልትዐለቦ 
ሸቃለ አዳሌኮ እግልከ። ወምን እሊ 
ሸዐብዬ ህለው ለልትበሀሎ ፈዳብያም 
ምኤምረት ልግበኦ  አው ሰብ ወቀይ 
ወውቅልት መቅደረት እት መጦርከ 
ፈረርኮ። ምናተ ሐቆ እሊ ኩሉ አስክ 
እለ፡ እሊ ልትበሀል ለሀለ ሀረም፡ ዲብ 
ምድር ላቱ አሰሩመ ርኢ ይህሌኮ። 
ከአስክ ምዶል እግል እታኬካቱ? እሊ 
ኩሉ ማልነ ወመጅሁድነ በላሽ በዴ 
እግል ኢለሀሌ ሸክ እወዴ ህሌኮ” 
ክም ቤለ፡ ለሐመልሚል ወሓምል 
ገጽ ሚራቦ ላተ ፍጀዕ ትረአ ዲቡ። 
ወዲብለ ፋይሐት ብሶቱ ናይ ረብሸት 
መትቀማጣጥ ትረአ። ወእበ ድህርት 
ወሓምለት ክርንቱ ክምእለ ቤለ፦

- መንባዬ! ሓሽዕ ወከለ። አነ 
ወቅት እምበል ጋር ወስልሐት አበዴ 
ወመዕነት ለአለቡ መጅሁድ ወተዐብ 
እወዴ ይህሌኮ። አነ እለ መስኡልየት 
ናይ እሊ መስከብ ዲመ ደማይን 
ናይ ፈርዑን ላቱ ሀረም እትከበት 
ዲብ ህሌኮ፡ እት ነፍስዬ ዐባይ 
ደማነት ዐለት እግልዬ። ወእግል 
እሊ መስከብ ፈርዑን ለአግደ ወምነ 
እት ቀደሜሁ እት መስር ለትረአው 
ምስተንክር ላቶም ሓጃት ወለዐል 
እንዴ ገብአ እግል ኩሉ ለለአትፈክር 
ወእት ቀደሜሁ ለዐለው ዐጃይቦታት 
ክም ለአትረስዕ እግል ልግበእ ምን 
ሐዜኮ ቱ። ከሕነ እለን ለሐልፈየ 
ዐስር ሰኖታት በላሽ ኢሓለፍናሀን። 
ሰኒ ቅዉታም ላቶም ወሽያጢንመ 

1ይ ክፈል

እግል ለአውቅዎ ለኢቀድሮ 
ወራታት ፈዳብ  ስርጉላም ህሌነ። 
ለብለቅ እንዴ ሳጠርነ ከምን ነሀር 
ኒል አስክለ ሮሪብ ለሀረም ልትሸቄ 
ዲቡ ሀለ ለልትደሬ መሓዝ ሸቄነ። 
ወምነ ደብር አክል ዐነክል ለገብእ 
እበን እንዴ ሳበርነ ከአዳሌናሁ፡ 
ወዲብ እዴነ ምን ዐጂነት ወኬን 
ክም ልትባለስ ዋድያም ህሌነ . 
. ከምን ቅርድ ግብለት አስክ 
ንቅረት ቅብለት ደነክናሁ። መንባዬ 
ለመራክብ ትርእየን ህሌከ አክዋምለ 
እበን እንዴ ጾረየ ዲብለ ነሀር እት 
ለአምሆልለ እምበል አድብር ተዓዊዝ 
በዐል ስሕር ፈዳብ ለለሐረከን ሚ 
መስለ? ወእሎም ሸቃለ ረኤ እብ ክለ 
ሒለቶም ወቀልቦም እት ከድሞ ወለ 
ሮሪብ እት ለሐናፍሎ ለአርደት ምነ 
ቀደም ኣላፍ ስኒን ትመስለ ለዐለት 
ሓለት ለትበደለት ትመስል! ለመልክ 
ተበሰም ወደ ወእት ልትደአል ክም 
እለ ቤለ፦ 

- ዐጃይብ፡ ሀረም ሽቄ እግልነ 
ምን እንቤለከ እንተ ነሀር ሰጠርከ 
እግልነ። ከመውላከ መልክ ናይ 
ዓሳታት መስለከ ሀለ? ለመልክ 
ትሰሐቀ ወለ መልሂቱመ ተበሰም 
ወደው። ዌርሳይ ዐራት ለዐለ 
ኣሚር “ረዕኮፍ” ላቱ ለመስአለት 
እብ ደአል ወቀላል ቀላሎ ኢረአየ። 
እብ ዕምር ወለ ንኡሽመ ምን ዐለ 
ሰኒ ከለም ወበዐል ሾከት ዐለ። ምን 
አቡሁ ለሾከቱ ወርሰ እንዴኢኮን 
ምነ ረሕመቱዲ ሐራም። ከእግለ 
መሀንድስ ክምእለ እት ልብል 
ትሰአለዩ፦

- አማን እግል ንትሃጌ ዶል 
ገበእነ፡ አነ ላቱ እሊ ኩሉ ስኒን 
ለዲብ መትዳላይ ወተርቲብ ሓልፍ 
ሀለ ሰኒ ለአትፈክረኒ። ለሀረም 
ለእግል መልክ “ሰንፈሮ፡ ሩሑ 
ትትቀደስ ለትበነ፡ ምን ብዳየቱ አስክ 
ከማሉ እት ምን እሊ ለእንተ እት 
መትዳላይ እብዱዩ ለህሌከ ወቅት 
ወተሐት ቱ ለተመ። “ሚራቦ” 
ለረሐትለ እዴሁ እተ ብሶቱ እንዴ 
ከረየ ከእብ አደብ ወእሕትራም ክም 
እለ ቤለ፦

- በዐለ ውቅልት ናይ ሺመት 
ሕሽመት፡ ዲብ እለ ሙስተንክር ላቱ 
ወዲብ - ሰውረት ለመከ፡ እግል 
ከማል ለልትጋደል፡ ወእግል መሰል 
ሰኔት ለሸቄ ዐቅል ሀለ። ሐቆ የም 
አለቡ መጅሁድ ሐቴ ሰኒ ፈዳቢት 
ላተ ፍክረት እት ባልዬ ክም ትትከሬ 
እግልዬ ወደ። ወአነ እለ ፍክረት 
እለ እብ ዐመል ዲብ አማን እግል 
እበድለ ርሕዬ ስቡል እለ ህሌኮ። 
ከሰብር ምነ በዐለ ክብር። ወሰብር  
ምነ በዐለ ውቅልት ናይ ሺመት 
ሕሽመት ሌጠ ለአትሐዜኒ!

ተአተላሌ. . .ተአተላሌ. . .

አካን ሑ ምን ለዐርየ?

አልሐጃጅ በኒ ዩስፍ እግል ሰለስ ነፈር እብ ገሌ ትህመት አስረዮም 
ልትበሀል። ሐር ለአንፋር ሰልሲቶም አስግደቶም እብ ሰይፍ እግል ልትለንፌ 
ሐክመዮም። አልሐጃጅ እተ ባካቱ ምን አቅመተ፡ ሐቴ እሲት ምን ክለ 
ከብደ እብ ብካይ እት ተሀነክንክ ረአ። ከእንዴ ለአከ እተ አምጽኡኒተ 
ቤለ። ከዶል ለእተ ቀደሜሁ በጥረት ተ፡ ምነ ለአበክየ ለሀለ ጋር ትሰአለየ።

ህተ ህዬ፡ “እሎም አስግደቶም እግል ልትናተፍ አዋምር ሃይብ ለህሌከ 
አንፋር፡ ዎሮቶም ብእስዬ ቱ፡ ወለዎሮት ሑዬ ቱ፡ ወለሳልሳዮም ህዬ ወልዬ 
ወድ ርሕምዬ ቱ። ከአፎ ይእበክዮም” ቴለቱ።

አልሓጃጅ ጀላብለ እሲት ዎሮቶም እግል ልሳሜሕ ቀረረ። “ከዎሮቶም 
ሕረይ እንዴ ሳመሕክዎ እግል እጠልቁ እግልኪ” ቤለየ። ህተ ለወልደ ተሐሬ 
መስል እቱ ዐለ። ለአዳም ክሉ ትም ቤለ፡ ወክሎም ለእሲት ምን እሎም 
ሰለስ ምን ገብእ ተሐሬ እግል ለኣምሮ ክሉ ለዕንታቶም እለ ለአቀምት 
ዐለ። ለእሲት እግል መደቲት ትም እንዴ ትቤ ክምእነ ትቤ..”ሑዬ ሓርየት 
ህሌኮ!” ቴለት።

አልሐጃጅ ለሒራን ልታከዩ ሰበት ይዐለ፡ ለምስጢር ለአሰር እሊ ሒራነ 
ሀለ ምኑ ትሰአለየ። ከክም እለ እት ትብል በልሰት እቱ፦

እናስ ላቱ ሀለ፡ “በህለት እናስ ብዕድ እሉ ትትሀዴ ኢተሐግል” ወላመ 
ውላድ ሀለ “በህለት ዶል ሓር እንዴ ተሀዴት ጀነ እግል ቲለድ ሰበት 
ትቀድር” ባዲ ለሀለ ለሑ ቱ “በህለት እመ ወአቡሀ እትለ እዲነ እብ 
ሐያቶም ሰበት ይህለው፡ ሑ እግል ትርከብ ኢትቀድር”። 

ወእብሊ፡ እለ ህግያለ እሲት ክም መሰል ወልባብ ትነሰአት። አልሐጃጅ 
ህዬ እሊ ፈጥነ ወልባበ ሰበት አትፈከረዩ፡ ክሎም እግል ልሳምሖም ቀረረ። 
ከአካን ሑ ደበአ አለቡ፡ ወአካን ሑ ወሕት ህዬ ዎሮቶም ለሰአነ ሌጠ 
ለአምረ።

ልባብልባብ

ተበሰም
ተበሰም



10ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 02 አርቡዕ 11 ጃንዋሪ 2023  

መሐመድ ዳፍለ

ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋ ትግራይት እተ ወደዉ በሐስ ወድራሳት፡ 

ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ከዮም ክብት ትግራይት እግል አጅያል ለሐዲስ ጋብእ ለህለ 

አክትበት፡ እግለ መጽእ አጅያል 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 እምለኩም፡ ከቅራአት በኪተት፦

ዓዳትነ ነኣምርዓዳትነ ነኣምር

ትግራይት ወመትሃግየተትግራይት ወመትሃግየተ
ህግየ ትግራይት እት ብዞሕ 

አምዳር ኤረትርየ ልትሃገወ። 
ሰብአ ብዝሓም ቶም ወዲብ ኩሉ 
አቃሊም ዐድነ ፍንጡራም ነብሮ። 
ትግራይት ለህግየ ዲብ ገብእ፡ 
ለሰብአ ህዬ ትግሬ ልቡሎም። ሂገ 
አብሆም ወእሞም ትግራይት ላተ 
ገባይል ህዬ፡ እተ ሐልፈየ ጥባዓትነ 
ምነ ትግራይት ለልትሃጌ ገባይል 
ክልኤ-መንሰዕ፡ ክልኤ-ማርየ፡ ሰለስ 
መፍለስ በሀለት ሐባብ፡ ዐድ-
ትማርያም ወዐድ-ተክሌስ፡ ቤት 
ጁክ (ጀሪብሩክ)፡ ሰለስ ሞጥዐት 

በሀለት ዐሱስ፡ ግምሆት ወዓይለት፡ 
ነበረ ወገደም-ስገ፡ መስሐሊት፡ ሰብ-
ምዱን፡ ዐድ-ሹመ፡ ዐድ አሐ ወዐድ 
ዐሽከር፡ ዋይረ ወአፍለንደ፡ ጻውረ፡ 
ዐድ-መዐልም ወአስፈደ፡ ዐድ ሼክ፡ 
ቤት መዐለ፡ ግኒፍሩ ወቤት መዐሾ፡ 
ክምሰልሁመ አልገዴን ወሰብደራት 
ቃርኣም ዐልኩም። ዮም’መ ምን 
መትሃግየት ትግራይት ላቱ ገባይል 
ገሌ፦

ዐድ ሃስሪዐድ ሃስሪ
ሂጋሆም ትግራይት ተ፡ ላኪን 

ብዳዌትመ ለአምሮ። ኩሎም 
እስላም ቶም። መንበሮሆም እብ 
እንሰ፡ አሐ፡ አጣል ወአባጌዕ ተ። 
አብያቶም ናይ ተካይብ ቱ። 
ድጌሆም ህዬ ዘጋ ልትበሀል። ዐድ 
ሃስሪ ሰብኮ ወሳግሞ። መጽዕኖም 
እንሰ፡ አብዕረት ወአዱግ ነብረ። 
ዐድ ሃስሪ ገሌሆም ምን እንሰር 
ሕዱድ እት ቀበት ኤረትርየ ነብር 
ወገሌሆም’መ ምንኬን ሕዱድ እት 
ሶዳን። 

ነፈዕ ወድ ዕትማን
ኢኖ ሊትማን

ሕላይ ቀዳምያም

ምን ሐልየት ዐድ ተክሌስ

መሐመድ ወድ ግርሚት እናስ ሓይላይ ነብረ። ህቱ ምን ዐድ-ተክሌስ 
ቱ። መደት ሐቴ እዛዝ ወድ ጀሚል ለልትበሀል እናስ፡ እት ወራር ብጉስ 
እንዴ ዐለ እብ ኣሩዩ ክም አተ፡ ወድ ግርሚት ክእነ ሐለዩ።

ለአጽጋማቱ እግል ነሓኬ ግድም ለኣጁል ቀርበዩ
ወዴቱ ዐለ ከትገሰ ባይራይ ለዕሉም እደዩ

ቁሽ ዛምት ቱ ለእት ማርየ ዘረ እንዴ ተዐደዩ
ሽሔም ወመሓዝ ምሽልታፍ ጌሰ ህቱ ለሐጠዩ

ቤት ሙሼ ዛምት ቱ ለኣሩይ ምነ ኣተዩ 
ለድጌ ዋዝንተት ሰኒ ወአማን ደዐከዩ
ለድጌ መራጋዝ እብ እገሩ ረድሀዩ
መነሴዕ ዛምት ቱ ሐሊቦታት ለደሀዩ
ለድጌ አፍ-ዐበድ ሰለስ ሰነት ሰክነዩ

ገሌ ለሕጻጽ ዘብጣቡ ወገሌ ጎሁ ሰቅለዩ
ፍጉር ናይር ቱ መምባዬ ለበዓላት ክምሰል ሐልፈዩ
ወሬሕ ሳምን ቀረማን ለሞዳይ ሕበር አብረሀዩ። 

ወድ ግርሚት እግል እዛዝ ወድ ጀሚል እለ ሕላየት ዶል ሐለዩ 
ወአት ሀበዩ። ህቱ ህዬ ለወአት ቀበየ ከከረዐ አጽበሐ። ሐር እዛዝ ለአሐ 
ለእለ ዛምት ዐለ እግል ለአዕዝ ክም መጽአ፡ መሐመድ ወድ ግርሚት እለ 
ሕላየት ወሰከዩ።

ዎ ዕሉም እልከ እት እብል ለጸርዬ ትዳለ ከጌሰ
ለእለ ሐምረግከ ወለእለ አጽሬከ
ለእለ አብሸልከ ወለእለ አጥሬከ 

ሐቴ እንጆት እብ በነ ከአፎ ትደፍእ አፌተ
እግርዬ ሐቆከ ኖሰ ውዕለት ተ እት ቤተ።

ሐቆሀ እዛዝ ወድ ጀሚል እበ ሕላዩ ሰበት ትረይሐ ወአት ወሰከዩ። እለ 
ዶል እለ ወድ ግርሚትመ ሰኒ ሰበት ፈርሐ፡ እብ ሐዲስ ለክልኤ ወአቱ 
እበን አስክ ዐዱ እግል ሊጊስ ዶል ትዳለ፡ እግል እዛዝ ወድ ጀሚል፡ እለን 
ከሊማት ሕላይ ወሰከዩ ከሐበነዩ፦

እዛዝ ወድ ጀሚል ደንጎባለ ወጃይብ
እንዴ ኢበልስ ሐዋኒት ብሮሕ ገብአ ወሻይብ
መልሀዩ እብ ስሕታን ማይጡ ኢኮን ወሃይብ

ዕሉም ዓሲ መደንገጽ ቱ እት ድግለል በልስ ወእት ናይብ። 

መሐመድ ወድ ግርሚት ሕላዩ ብዞሕ ቱ። መደት ሐቴመ እት ምድር 
ሐባብ ምስል ከንቴባይ ሓምድ ነብር ዐለ። ወሐር መሐመድ ወድ-ሽከር 
ሹም ዐድ-ትማርያም ጋሻይ ዲብ እንቱ እት ምድር ሐባብ መጽአ። ወድ 
ግርሚት ህዬ እብለ ሕላየቲት ትሳለመዩ፡ እግል ሐባብ እት ለሐሜ ሰበት 
ኢሀበዉ። 

መርሐበ ወመርኬ ወድ ጅናይ ለውህር እሱር እት ዕቆት
ነገል ምልጭ ቱ ሐደግኮ እብ ሐሰቼ ወእብ ጠሮት

ሳልስ ዓመቼ ተ ምን ጠለቅኮ ሐገጎት
ምስልከ እግል ኢጊስ እግል ዒዘግ ምን ክልኦት። 

እለ ክም ቤለ፡ ከንቴባይ ሓምድ ህዬ፡ “ወድለ-ጣራድ ለዕዉር! ጠሊት 
ምድገ ወዴኮ እልከ” ቤለዩ።

ሂገ ትግራይት ለልአምር ሂገ ትግራይት ለልአምር 
ገባይል ብዕድገባይል ብዕድ

ህግየ ትግራይት ለልአምር 
ገባይል፡ ሂገ አብዕቦም ብዕደት ዲብ 
እንተ ትግራይት ክም ካልኣይት 
ህግያሆም ልትሃገወ። እሊ ገባይል 
እሊ ሂጋሆም ወቆምየቶም ብዕደት 
ተ። ህግየ ትግራይት እብ ለመድ 
ምን ገወውሮም ወመታሊቶም 
ለምደወ። ገሌሆም ህዬ ለትግራይት 
ምነ ሰብአ ወለዐል ለልትሃገወ 
ህለው። ከገሌ ምን እሊ ገባይል 
እግል ንርኤ፦

ብሌንብሌን
ሰብ ምድር በላይን ኩለ 

ህግያሆም ብሊን ተ። ላኪን ኩሎም 
ህዬ ትግራይት ለአምሮ። ብሌን 
በዲር ክለ ክስታን ዐለት ምን አስለ። 
ደአም ሐሬ ሰሮም አመስለመ። 
መምበሮሆም እብ ሐርስ፡ ተዋብ 
አሐ ወዐጣል ተ። ደገጊቶም እት 

አካን አካኑ ነብር በሀለት ኢልግዕዝ። 
አብያቶም ቅሻሻታት አው አትኩል 
ቱ። መጽዕኖም አብዕረት፡ አዱግ 
ወአብቁል ነብረ። አዜ ላተ እንሳመ 
ልጽዑነ ወተዉበ ህለው። መብዝሖም 
መትሃግየት ብሌን፡ ምስል ትግሬ 
ገወውር ሰበት ቶም፡ ትግራይት እብ 
ጠላቀት ልትሃገወ። 

ሚን-ዓምርሚን-ዓምር
ሚን ዓምር ህግያሆም ብዳዌት 

(ሕዳረብ) ተ። ላኪን ለበዝሖ ምኖም 
ትግራይት ለአምሮ። ዲኖም ኩሎም 
እስላም ቶም። መንበሮሆም እብ 
ተዋብ እንሰ፡ አጣል፡ አባጌዕ ወአሓ 

ተ። ድጌሆም ዘጋታት ልትበሀል። 
ሐትሐቴ ዶል ህዬ ልግዕዞ። አብያትለ 
ዘጋታት ምን ተካይብ እት ገብእ፡ 
መብዝሑ ሐመምር ቱ። አልቦ’መ 
ለወዱ ህለው። መጽዕኖም አንሳተ። 
እተ ዘበን ቅዱም አዱግ ወአብዕረት 
ልጽዕኖ ነብረው። እንሰ ወአፍሩስ 
እብ አክዋር ወሕወይ ልትጽዖኖም።   
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ኣድም አብሐሪሽ

ራሄል፡ መዳልየት-ደሀብ እት ሰለስ ምዕልራሄል፡ መዳልየት-ደሀብ እት ሰለስ ምዕል

ኤረትርየት ኦሊምፒካይት 
አትሌት ራሄል ዳንኤል፡ እተ 
ሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ 8 ጃንዋሪ፡ 
እት ስፐይን እተ ገብአ እድንያይ 
ሰዐይ አከድን እብ ሐዲስ ዐውቴ 
ናይረት ሰጀለት።

ኦሊምፒካይት አትሌት ራሄል፡ 
እትሊ እብ እድንያይ መሕበር 
አትሌቲክስ ናይ ደሀብ ቅያስ 
ለልትሀየቡ ጅግረ እግለ መሳፈት 
7.6 ኪሎሜተር፡ እብ 25 ደቂቀት 
ወ43 ካልኢት ሰበት አትመመት፡ 
ምን መትጃግረተ እንዴ በድረት 
ናይ ደሀብ መዳልየት ለነስአት። 

ወለት ኬንየ ኢዲናህ ጄብቶክ 
ምን ራሄል እብ ሰማን ካልኢት 
እንዴ ደንገረት መዳልየት አስራዚ፡ 
ወወለት በሕሬን ዊንፍሬድ ያቪ 
ህዬ 15 ካልኢት እንዴ አከረት 
መዳልየት ነሐስ ረክበየ።

መትጃግረት፡ እተ ግየም ለዐለ 
እተ ሓለት ጀው እግል 400 
ምትር እብ ደቂቀት ወ31 ካልኢት 

ሰበት ሰዐየ ብሩዳት ለህለየ መስለ 
ምንመ ዐለየ፡ ሐቆ እሊ እበ 
ለወሰከት ሸፋገት ህዬ፡ ራሄል 
ለብእተን ስስ አትሌት ተን ሕሳል 
ጅግረ ለትአልበጠየ።  

እትለ መደት ጎነ ሐቴ ምነ 
እት ዐለም ፈዳብያት አትሌታት 
ዲብ እንተ እብህዝት ለህሌት 
ራሄል ዳንኤል፡ እት ደንጎበ ምስል 
አዋልድ ኬንየ፡ አቶብየ ወበሕሬን 
አትሌታት እተ ወዴተ ጅግረ-ሔሶ፡ 
እት ደራባት እንዴ ሐድገተን 
ቱ ዕውትት ናይ 79ይ እድንያይ 
ጅግረ ሰዐይ አከድን ‘ኢልጎይባር 
ኽዋን ሙጓሬዝ’ ለገብአት።  

ራሄል ዳንኤል ምስለ ደዓም 
ሕሽመተ እግል ትዕቀብ እንዴ 
ትቤ ዑርፍት ለዐለት ወለት 
ኬንየ ኢዲናህ ጄቢቶክ ለወዴተ 
ጅግረ-ኢትሕመቅ፡ ወኣክረቱ ዲብ 
600 ምትር እበ ለስዔቱ ሰዐይ፡ 
ምን ብዝሓም ምኤምረት መጃል 
አትሌቲክስ ሐምዴ ራክበት ህሌት። 

ራሄል፡ ዮም ዓመት ለሰልፋይት 
እት 79ይ እድንያይ ጅግረ ሰዐይ 
አከድን ለትዐወተት ኤረትርያይት 
አትሌት ጋብአት ህሌት። እት 
ቀበት ሰለስ ምዕል ክእነ ዐውቴታት 
እግል ትጃቅፍ ምን ቀድረት ህዬ፡ 
ብዝሓት ቀነዋት ርያደት ዐለም 
ኑውላተ ህለየ። 

ራሄል ዳንኤል፡ ዲበ ሐልፈት 
ጅምዐትመ ዲብ ኢጣልየ እተ 
ገብአ ሰዐይ፡ አወላይት እንዴ 
ፈግረት መዳልየት ደሀብ ናስአት 
ክም ዐለት ልትዘከር። ራሄል፡ 
እት ኢጣልየ እተ ገብአ ሰዐይ፡ 
መዳልየት ነሓስ ናስአት ለዐለት 
ሻምፕዮን ዐለም ወለት ኬንየ 
ኪፕኬምቦይ ወብዕደት ወለት 
ኬንየ ሻምፕዮን ሰዐይ አከድን 
አሮበ ናስአት ለዐለት ናድያ እንዴ 
በድረት ቱ ዕውትት ለህሌት። እት 
ቀበት ሰለስ ምዕል፡ ክልኤ ዐውቴ 
ሰበት ረክበት ቱ ህዬ ለሔሰት 
አትሌት ስሚት ለህሌት። 

ኤረትርየት ኦሊምፒካይት 
አትሌት ራሄል ዳንኤል፡ እብሊ 
ናይ ክልኤ ምዕል ንቀጠ፡ እግል 
ወለት ኬንየ ሚርያም ቺበት እንዴ 
ሐልፈት ቱ እት ሰዐይ አከድን 
ዐለም እት ሰልፍ ሕውጽት 
ለህሌት። እለ ምን ንእሸ እት 
መርከዝ ርያደት መረብ-ሴቲት 
ለዐቤት ራሄል፡ እት ሰነት 2022 
ለሔሰት መትባድራይት ሰዐይ 
አከድን ገብአት። ሐቆ ወሬሕ 
ዲብ አውስትራልየ ዲበ ገብእ 
ሰዐይ አከድን ህዬ ኤረትርየ እንዴ 
ወከለት እግል ትሻርክ ቱ።

ጅግራታት ዐጀላት ማውንቴን እት 
መዳርስ ገብአ

እብ ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም 
ምዴርየት ግብለት ምፍጋር ጸሓይ 
ለትነዘመ ጅግራታት ዐጀላት 
ማውንቴን መዳርስ ምግባይት 
ደረጀት፡ ለሐልፈት ሳምን እት 
ማይድምነት-ቤት ገርጊስ ብዝሓም 
ዋልዴን ወፈተች ርያደት እተ 
ሐድረወ መናሰበት እብ ነያረት 
ክም ገብአ፡ ምን ፈሬዕ ውዛረት 
ተዕሊም አቅሊም ምግብ ለረከብናሀ 
ሐብሬ ተአክድ።   

እሰልፍ ለትጃገረው 86 
መትጃግረት ውላድ እት ገብኦ፡ 
30 ኪሎ ምትር መሳፈት ዲበ 
ትጃገረው። እሊ እብ መስኡል 

ተዕሊም ምዴርየት ግብለት ምውዳቅ 
ጸሓይ መምህር አብርሃለይ አረፋይኔ 
ለትደሐረ ከአንበተ ብድረ ዐጀላት፡ 
መትባድረት 29 ኪሎምትር 
እት ሳዐት ዲብ ልትፌተቶ ቶም 
ጅግራሆም ለአትመመው። 

ኣክር እተ ገብአት ቮላተ ህዬ፡ 
1ይ ህያብ አብረሃም፡ 2ይ ናእሚ 
ሙሴ ክልኢቶም ምን መድረሰት 
ባና፡ 3ይ ናታን አሰፋው ምን 
መድረሰት ደምቤ-ሰምበል፡ 4ይ 

ሚልክያስ ጸሃዬ ምን መድረሰት 
ፊንላንድ ሚስዮን፡ 5ይ ሊያን 
ስሌማን ምን መድረሰት ብድሆ 
ወ6ይ ህዬ ክብሮም ዘከርያስ ምን 
መድረሰት ባና እንዴ ገብአው፡ 
ብድራሆም አትመመው።  

ሐቆሆም እት ጅግረ ለአተየ 
አዋልድ ዐለየ፡ 23 ወለት ዲብ 
10 ኪሎ ምትር ትባደረየ። 
ሰምሀር አብረሃም ምን ፍኖቴ-
ጥበብ ሰልፋይት ዲብ ተአቴ፡ 
2ይት ናእሚ መንግስ ምን ፍሬ 
ሰላም፡ 3ይት ሲልቫና ተኽሉ ምን 
ፊንላንድ ሚስዮን፡ 4ይት አርሴማ 
ሙሴ ምን መድረሰት ግንቦት 24፡ 

5ይት ቤትኤል መብራህቱ ምን 
ፊንላንድ ሚስዮን፡ ወ6ይት ህዬ 
ሶፍያ ሀይሌ ምን ፍኖቴ-ጥበብ 
ተን።

እትሊ ጅግረ ለትዐወተው፡ 
ጀዋእዝ መዳልያት ደሀብ፡ አስራዲ 
ወነሓስ ዲብ ልትከበቶ፡ እት ናይ 
አቅሊም ብድረ ዐጀላት 2023፡ 
ምዴርየቶም እንዴ ወከለው እግል 
ልሻርኮ ክም ቱ ለበጽሐተነ ሐብሬ 
ተአፍህም።

ፕሪመርሊግ እት 19ይት ሳምንቱ
ለድቁብ ፍረቅ ኮበሪት እግር 

ብሪጣንየ እተ ሐልፈተነ ሳምን 
በሀለት ምን ሰንበት ንኢሽ አስክ 
ማሌ ትልህያታቱ ዋዲ ዐለ። እብ 
አሳስለ ርክብት ህሌት ፍገሪት ህዬ፡-

ብሬንትፎርድ እግል ሊቨርፑል 
3-1፡ ማንቼስተር ሲቲ እግል ቼልሲ 
1-0፡ ኖቲንግሃም ፎሬስት እግል 
ሳውዛምፕተን 1-0፡ ቶተንሃም እግል 
ክሪስታል ፓላስ 4-0፡ ብራይቶን 
እግል ኤቨርቶን 4-1፡ ፉልሃም እግል 
ሌሴስተርሲቲ 1-0፡ ማንቼስተር 
ዩናይትድ እግል ቦርንማውዝ 3-0 
ቀልበዎም።

እምበል እሊመ ሊድስ 
ዩናይትድ ወዌስትሃም 2-2፡ 
አስቶንቪላ ወዎልቭስ 1-1፡ 

ብሬንትፎርድ እግል አርሰናል  3-1ብሬንትፎርድ እግል አርሰናል  3-1

ቶተንሃም እግል ክሪስታል-ፓላስ 4-0ቶተንሃም እግል ክሪስታል-ፓላስ 4-0

ብራይቶን እግል ኤቨርቶን 4-1ብራይቶን እግል ኤቨርቶን 4-1

ፍረቅ ኢጣልየ ዲብ 
17ይት ሳምንቱ

እብ ‘ሴሪ-አ’ ለልትአመር ድቁብ ፍረቅ ኮበሪት እግር ኢጣልየ ምን 

ዮም 7-9 ጃንዋሪ ጅግራታቱ ዋዲ ዐለ። 

ፍዮረንቲነ እግል ሳሱሎ 2-1፡ ቬሮና እግል ክሪሞኒዝ 2-0፡ ናፖሊ እግል 

ሳምፕዶርየ 2-0፡ አትላንተ እግል ቦሎኛ 2-1፡ ጁቨንቱስ እግል ኡዲኔዝ 

1-0 ዲብ ቀሉቦም፡ ሞንዛ ወኢንተር 2-2፡ ስፔዝየ ወሌቼ 0-0፡ ላዝዮ 

ወኤምፖሊ 2-2፡ ሮማ ወሚላን 2-2፡ ክምሰልሁመ ሳሌርኒታና ወቶርንዮ 

1-1 ትፈናተው። 

 ሰቡረት ሴሪ-አ
1. ናፖሊ   ------------------------------- 44 ንቅጠት
2. ጁቨንቱስ  ----------------------------- 37 ንቅጠት
3. ሚላን    ------------------------------  37 ንቅጠት
4. ኢንተር  -------------------------------  34 ንቅጠት
5. ላዝዮ   -------------------------------- 31 ንቅጠት
6. አትላንተ--------------------------------   31 ንቅጠት
7. ሮማ ------------------------------------ 31 ንቅጠት
8. ኡዲኔዝ -------------------------------- 25 ንቅጠት
9. ፍዮረንቲና ----------------------------- 23 ንቅጠት
10. ቶርንዮ --------------------------------- 23 ንቅጠት

አርሰናል ወኒውካስል 0-0፡ እት 
ልትፈናተው። 

ፈሪቅ ሳውዛምፕቶን እት 
ዝናበት ፕሪመርሊግ ለሀለ እት 
ገብእ፡ እት ርሽመትለ ሊግ ለሀለ 
ፈሪቅ ህዬ፡ አርሰናል ቱ፡ እብ 44 
ንቅጠት። 

ሰልፋያም ሐምፍ ፈሪቅ ሰልፋያም ሐምፍ ፈሪቅ 
1. አርሰናል ---  44 ንቅጠት
2. ማን-ሲቲ ---  39 ንቅጠት
3. ኒውካስል --- 35 ንቅጠት
4. ማን-ዩናይትድ-35 ንቅጠት
5. ቶተንሃም --- 33 ንቅጠት
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እብ መዳልየት ለልትዳሌ

መምልኢ ሐጀር ቴለፎን ዎሮ ኖዕ እግል ልግበእ ሊከ ትቀደመመምልኢ ሐጀር ቴለፎን ዎሮ ኖዕ እግል ልግበእ ሊከ ትቀደመ

10 ፍንቲት ስወር ሕዘው

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን

መጅልስ አሮበ ሞባይላት 
ለለአፈርየ መአሰሳት ዎሮ ኖዕ 
ቻርጀር እግል ልቀድመ ክም 
በን ለትላከ ዲብ ሰነት 2022 
ቱ። ለመጅልስ ምስል እተሓድ 
አሮበ እንዴ ገብአ እተ ለአፍገረየ 
ሐብሬቱ፡ መአሰሳት መፍርየት 
ሞባይላት እግል ክሉ ሐጀር እግል 
ልምላእ ለቀድር ቻርጀር ሌጠ 
እግል ልሽቀየ ክምበን እብ ሽደት 
አትፋቀደ። 

ሀደፍ እሊ ለተሀየበ አማውር 

እግል እትሊ ወክድ እሊ እንዴ 
ፈረ እምበል መንፈዐት ገብእ 
ለህለ ለትፈናተ ኖዕ ቻርጀር እግል 
ራቀቦት ክምቱ ለሐብሮ። እግል 
ክሉ ቴለፎናት ለከድም ዎሮ ኖዕ 
መምልኢ ሐጀር ዶል ፈሬ ምን 
ለኢለትሐዜ ተካሊፍ ወእምበል 
መንፈዐት ለገብእ መዋድ 
ኤለክትሮኒክ ዓፍሽ እግል ንድሐን 
ክም ሰዴ እሊ ተከሱስ ዲቡ ለሸቁ 
ሰብ ምህነት ለአተፍጎ።

ሲንዪን ባሕሲን ዲብ ሀዋእ 
ለለዐስስ ተክሲ እግል ጠወሮት ዲብ 
ዱበይ እግል ጀርቤ ክም ቀደመው 
ዲብ ሰነት 2022 ሐበረው። ለክልኤ 
ሙሳፍሪን ለትጽዕን ለትዓስስ ተክሲ 
ዲብ ሳዓት 130 ኪሎ መትር እግል 
ትፍረር ክም ትቀድር እንዴ ወደው 

ለኢነአምሩ ብዞሕ ቱለኢነአምሩ ብዞሕ ቱ
     እሊ ለተሌ ሐቃይቅ   

• መኪነት ዶል ትትዛቤ፡ ሕብር ፍደት ለበ መኪነት ንሰእ፡ ሰበቡ 
ህዬ፡ ለሕብር እት ገበይ ምን ረዪም ለልትረኤ ሰበት ቱ፡ ብቆት እግል 
ኢትሳድፈከ ለሰዴከ ሕብር ቱ። 

• አንስ ዕጹፍ ናይ ሰብ መጺጸት ትትሰመዐን። ላኪን መጺጸት 
ለልክህለ ህዬ ህተን ተን።

• ቡምስላንግ ለልብሀል ጅንስ አርዌ ነክሼከ ምን ገብእ፡ እብ ኩሉ 
መጣርቅ ገሮብከ ደም ልትከዔ ምንከ (እብ ኣንፍ፡ እዘን፡ አፍ ወለመስሉ)።

• እብ ዕን ቃኑን ብሪጣንየ፡ ዐምሳት እት ክል አካን እግል ቲሺን 
ስሞሕ እግላ ቱ።

• ጨቅጥ ሑድ ብእትከ ምን ገብእ፡ ሓጃት ብዙሕ እግል ትፍቀድ 
ሰዴከ፡ ጨቅጥ ብዞሕ ላኪን ዛክረትከ ጠምስ።

• ዕንታት ኣደሚ ምን ወክድ ተውሊደቱ ኦሮት ቅያስ ቱ፡ ላኪን 
ኣንፍ ወእዘን ዐቦት ኢለአትካርሞ። 

• እት ክለ እዲነ፡ ከሊማት ለአለቡ ነሺድ ወጠን፡ ናይ ስፐይን ነሺድ 
ወጠን ሌጣ ቱ።

• ጫጮተት ለነክሸተከ ዲበ አካነት ረሰተከ ምን ገብእ፡ ቀረፍ በናነ 
ዶል ትብህሽ ዲበ፡ ለረ’ሰት ምክራየ ትትቀዌ ከትበጥር ምንከ። 

• እት እንሰክብ ለኢነሃጥሽ እቡ ሰበብ፡ ለናይ ሃጠሾት ዐሰባት 
(ኔርቭስ) እት ዕርፍ ሰበት ህላቱ።

• እት እዲነ እምበል መዐር፡ ክሎም እግል ንንበር ለልአትሐዙነ 
ቅዝኣት ለብእተ ነብረ አለቡ። መዐር መዓድን፡ ቪታሚን፡ ኢንዛይምስ፡ ማይ 
ወብዕዳም ቅዝኣት ከምክም። 

• ኣንፍከ ሐቆ ጸበጥከ እግል ተሐምሕም ኢትቀድር።

• ብቀለት አናናስ፡ ሐቴ ፍሬተት እንዴ ኢትገብእ፡ ሕበርበሮ ናይ 
ፍሬ ብዞሕ ተ።

• አራንሾኒ፡ ምን ሕብር ፍሬተት አራንሺ ለትወረሰ ሕብር ቱ።

• አክረሾት ለሰብበ ከባደት ገሮብ፡ ክል ሰነት እግል ክጡጥ ጥያራት 
ናይ 275 ሚልዮን ዶላር ከሳር ትሰብብ ዲቡ ህሌት። 

• ዕንቦበ አው ፈርያት ብቅል፡ ሙሲቀት ሰምዐው ምን ገብእ ዝያደት 
ዐቦት ወስኮ። 

ለትዓስስ ተክሲ እግል ጀርቤ ዲብ ዱበይ ትቀደመት

ቶም ለአዳለወ።
ለ ‘ኤክስፔንግ ኤክስቱ’ እንዴ 

ትበህለት ለትሰሜት ለትዓስስ ተክሲ 
ክመ ዲብ ዐስተር እንዴ ዐሰሰየ 
ዲብ መጣር ለልትከረየ ጥያራት 
ወሄለኮፕተራት እንዴ ኢትገብእ፡ 
መጣር ለኢለትሐዝያተ። እብ 

ፍንቱይ ህዬ፡ ሰኒ እበ ርዙቃም 
አንፋር ውቁል መትሐሳር ራክበት 
ህሌት። እተ ዲብ ጀርቤ  ለትዓስስ 
ተክሲ ለገብአ፡ ምነ ተዓስስ ዲቡ 
ለጸንሐት ሀዋእ እምበል መሻክል 
ዲብ አርድ እንዴ ትከሬት ዲበ 
እለ ሐዜት አካን እግል ትብጠር 
ክምሰል ትቀድር እንዴ ገባኣቱ 
ትዛይን ለፈግረ እግለ።

እለ ዘበናይት ለተዐስስ ታክሲ 
‘ኤክስፔንግ ኤክስቱ’ ለትትሐረክ 
ዲቡ ከጥ፡ መምልኢ ሐጀር 
ወብዕድ እግል ልትካመል ለወጅቡ 
ጋር ክም ተመ እለ ደማነተ እንዴ 
ተአከደ ዲብ ክድመት እግል 
ትውዐል ክምተ ሼቅየተ ሻርሓም 
ህለው። 
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