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ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ወጠንያይ ወዕለ ነዳፈት ድዋር
ወጠንያይ ወዕለ ነዳፈት
ድዋር ዮም 11 ዲሰምበር እንዴ
አንበተ እት ሆቴል አስመራ
ፓላስ ልትሰርገል ህለ።
እትሊ
ክልኤ
አምዕል
ለጸንሕ፡ ዉቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት፡ ወካይል
አቃሊም ሰብ-ገጽ፡ ሰብ-ሽርከት
ወብዕዳም ዐዙመት ለገአት
እሎም ጋሸ ሻርኮ እቱ ለህለው
ወዕለ፡ መርበይ ኤረትርየ እት
አድመኖት
ነዳፈት
ድዋር
አደቀቦት ሽቁል መአሰሲ እት
ነዳፈት ድዋር፡ ጎማት እት ነዳፈት፡
ክምሰልሁመ
አትመቃረሖት
መዕየ እት ኤረትርየ፡ መባደረት
ወጅህድ ሕኩመት ኤረትርየ
እት አድመኖት ሙስተረሓት፡
ዶር መሰል ሰኒ ላቱ ሸሪካት
እት ነዳፈት ወብዕድ ሸርሕ
ትቀደመ።
ወዚረት
ዓፍየት
አሚነ

ኑርሕሴን
እተ
አስመዐተ
ከሊመት
መክሰቲ፡
ዓቅቢት
ነዳፈት ወአድመኖት ወጀዶት
ማይ እት ፈዓልየት በራምጅ፡
ቅያስ ሕማማት ወሞት እት
አንቀሶት ወነውዕየት መንበሮ
ሙጅተመዕ እብ ዓመት አጀኒት
ህዬ እብ ፍንቱይ እት አትሓያስ
ተረት ዛይደት ክምሰል ለአገዱ
አፍሀመት።
ወዚረት አሚነ እንዴ አትሌት፡
ክምሰል ክፋለ ፈዓልየት ዐቦት
ዳይመት፡ መዕየ ለዋልየ ናይ
ሕበር ነዳፈት ድዋር ወብዕድ
ምስል ነዳፈት ድዋር ለልትጻበጥ
በራምጅ እግል አደቀቦት ዉዛረት
ዓፍየት ጅህደ እግል ተአደቅብ
ክምቱ አከደት።
ወኪል መአሰሰት አጀኒት
መነዘመት መጅልስ ቅራን እት
ኤረትርየ ሚስተር ፕዬር ንጎም
እብ ተረቱ፡ እለ መናሰበት እት

ቀድየት ነዳፈት ድዋር ሙሁም
ናይ ሹረት መርሐለት ክምተ እት
ሸርሕ፡ እግለ እት ሰነት 2022
እት ኤረትርየ እት አድመኖት
ነዳፈት ድዋር ስቱት ለህለ ሀደፍ፡
ኤረትርየ አራእ፡ እስትራቲጅያይ
ስታት
ወፈዓልየት
እንዴ
አምጸአት፡ ለሀደፍ ቀደም ወቅቱ

ክም ልትሰርገል ሰእየቱ ሸርሐ።
ህቱ እንዴ አትለ፡ ነዳፈት
ድዋር ምስል ደረጀት ሙነት
ወዓፍየት አጀኒት ሌጠ ክምሰል
ኢልትጻበጥ ምስል ተዕሊም ወስን
መንበሮ ናይ ሙጅተመዕ’መ
ክምሰል ልትጻበጥ ወደሐ።
እተ መናሰበት ደረሰ እበ

ቀደመዉ አሀምየት ነዳፈት ድዋር
ለሸርሕ ጽበጥ ፈን ትቀደመ።
እሊ ክእነ እት ህለ እት ዮም
8 ዲሰምበር እብ መናሰበት
ነዳፈት ድዋር እት ፍንጌ እት
አቅሊም ምግብ ለልትረከበ 10
መዳርስ ምግባይ ደረጀት ጅግረ
አምር ዓም ገአ።

አስመረ፡ ቦርድ ኣትሌትክስ ድወል
ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ እጅትምዑ ሰርገለ
ቦርድ ፈደሬሽን ኣትሌቲክስ
ድወል ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቃ ናይ
ሖል ርቱብ እጅትማዑ እት ዮም 9
ዲሰምበር እት አስመራ ሰርገለ።
እተ
ወካይል
ወጠንያይ
ፈደሬሽናት አትሌቲክስ ኤረትርየ፡
አቶብየ፡ ኬንየ፡ ኡጋንደ፡ ሱዳን፡
ሩዋንደ ወግብለት ሱዳን ለሐድረው
እቱ እጅትማዕ፡ ርኢስ ናይለ ቦርድ
ወርኢስ ፈደሬሽን ኣትሌቲክስ
ኬንየ ጄኔራል ጃክሴን ትዌል እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ለእጅትማዕ
እት መንጠቀት ቀር አፍሪቀ
ሰእየት
ለተሀይብ
መርሐለት
ሰላም ለትበሸረት እተ መናሰበት

ከበር እስትሽሃድ
ገዲም ሙናድል አብርሃም ዐንዴማርያም
(ሐዎም) እበ ዐለ እቱ ሕማም እት 71 ምን
ዕምሩ እት ዮም 10 ዲሰምበር ሰነት 2018
አስተሽሀደ።
ሙናድል አብርሃም፡ ምን ሰነት 1971 አስክ
ሰነት 1974፡ እት ተንዚማት ጀብሀት ተሕሪር
ወቅዋት ሸዕብየ ክም መነዘማት ጀማሂር
ናድል ሐቆለ ዐለ፡ እት ማዩ ሰነት 1975 እት
ቅዋት ሸዕብየ ተሓበረ። አስክ ሰነት 1977
እት ዴሽ ቅታል ሐቆለ ከድመ ህዬ እት ቅስም
መዋሰላት ትቀየረ።
ሙናድል አብርሃም ዐንዴማርያም፡ እት
መንበሮ ንዳሉ እት ቅስም መዋሰላት፡ ሐቆ
ሕርየት ህዬ እት እዳረት አቃሊም፡ ዉዛረት
ጣቀት ወመዓድን፡ ዉዛረት አርድ ማይ ወድዋር
እብ ምህነቱ ወእብ ለትፈናተ መስኡልያት
እግል ወጠኑ ወሸዕቡ እብ መትሰባል ለከድመ
መሔርባይ እት ገብእ፡ በዐል ፈረዕ ወአብ ክልኤ ዉላድ ቱ።
ዓደት ቀብር ሸሂድ ገዲም ሙናድል አብርሃም ዐንዴማርያም (ሐዎም) ማሌ ዮም 11
ዲሰምበር ሰር አምዕል እት መቃብር መሔርበት አስመረ ገብአ።
ዉዛረት አርድ ማይ ወድዋር እብ እስትሽሃድ ገዲም ሙናድል አብርሃም ዐንዴማርያም
ለትሰመዐየ ሐዘን እት ሸርሕ እግል ዓይለቱ ወመሊሃሙ ኤማን ወሰብር ለሀበኩም ትቤ።
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ልትሰርገል እብ ሀለዮቱ፡ ፍንቲት
ክምሰልቡ እት ሸርሕ፡ እግል ሰርገል
ናይለ እጅትማዕ ክሎም አጅህዘት
ርያደት ኤረትርየ ለወደዉ መዳላይ
እግሉ ሐመደ።
መፈወድ ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ
እብ ጀሀቱ፡ ኤረትርየ ክም ዕዱ
ደውለት ናይለ እብ ደረጀት ዓለም
እት ዐቦት ጅግረ ኣትሌቲክስ
ተረት ዛይደት ተአገዴ ለህሌት
መንጠቀትነ እበ ኦሮ እንክር፡
እግል ዝያድ ዐቦት ኣትሌቲክስ
እለ መንጠቀት አሀምየት እግል
ተሀሌ እሉ መስኢት ለትገብእ

እሉ እጅትማዕ እግል ትትሐደር
ምን ቀድረት እበ ብዕደት እንክር
ህዬ ሐበን ክምሰል ልትሰመዐ እት
ሸርሕ፡ ሙሽተርከት ምነ እጅትማዕ
ፍገሪት ሰኔት እግል ልጽበጦ ለቡተ
ሰእየት ሸርሐ።
ለእጅትማዕ ቦርድ እት ናይ
ሐቴ አምዕል እጅትማዑ፡ መትነዛም
ጅግራለ መንጠቀት፡ በራምጅ
እዳረት
ወማልየት፡
ጠወሮት
መቅደረት በሸር ወብዕድ አርእስ
እቱ ንቃሽ ሐቆለ ወደ፡ እግል ዐቦት
ኣትሌቲክስለ መንጠቀት ለሰዴ
ፊናታት እንዴ ሓልፈ እጅትማዑ
አትመመ።

ከበር እስትሽሃድ
ገዲም ሙናድል፡ ተኪኤ ተወልዴ፡ ዲብ
ዮም ዲሰምበር ዲብ 62 ሰነት ዕምሩ እብ ሕማም
አስተሽሀደ።
ሙናድል ተኪኤ፡ ዲብ ግድለ እግል ሕርየት
እት ዴሽ ቅታል እንዴ ትየመመ፡ እብ ፈራሰት
ለትሐረበ ወአትሓረበ ምሔርባይ ቱ።
ጅራሕ ክቡድ ክም ሳደፈዩ ህዬ እት ዕያደት
ራዐዮት ምስኩናም ሰዋክን፡ ሐቆ ሕርየት ህዬ እብ
ራዕየት ማሕበር ምስኩናም ሐርብ ምሔርበት
ኤረትርየ ወ ዛረት ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት
ዲብ መዐስከር ምስኩናም ደንደን ልትራዔ
ጸንሐ።
ሸሂድ ገዲም ሙናድል ተኪኤ በዐል ፈራዕ
ቱ።
ዓደት ቀብሩ ህዬ ዮም 9 ዲሰምበር ሰር አምዕል
ዲብ መቅበረት ሹሀደ አስመረ ተመት።
ውዛረት ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት እብ እስትሽሃድ ገዲም ሙናድል ተኪኤል
ተወልዴ ሐዘነ ዲብ ትሸርሕ፡ እግል ዓይለቱ፡ መሻቂቱ ወመልህያሙ “ኤማን ወሰብ ለሀበክም
“ ትብል።
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ገጽ

ጅግረ መዕሉማት - እት ሳወ ለስውራት
ስወር፡ ሳሙኤል ዮውሃንስ

ለክል ሰነት እት ካቲመ ሰነት
ገዲመት ወእት እትየት ሰነት
ሐዳስ ክርን ገቢል ኤረትርየ ምስል
ሰብ ሽርከተ ለትወድዩ ጅግረ
መዕሉማት ዓም እንቡተት ሰነት
2019 ለሐልፈት ዮም ሰንበት
ንኢሽ 8 ዲሰምበር እት መዲነት
ሽባብ ላተ ሳዋ ገብአ።
በርናምጅ እብ ዝክረት ሹሀደእ
ክም አስተብደ፡ መስኡል ክርን
ገቢል ሽዕበት ትግራይት አሰይድ
ሙሰ መ/ኣድም (ወድ መንደር)
ከሊመት አሰናይ ናይ ስርሐ
ሰነት 2018 ወከብቴ ሰነት ሐዳስ
2019 እንዴ አስመዐ፡ ፍንቲት
እሊ በርናምጅ፡ እት አዋይን ሰላም
ወመስኩበት ወዲብለ መስከብ
ዕልም ላተ ሳወ ገብእ እብ ሀለዮቱ
ክም ቱ አፍሀመ።
አሰይድ ሙሰ እንዴ አትለ፡
እሊ በርናምጅ እተ መርከዝ
መትወራራስ ወጅበት ሐበን ላተ
ሳወ ምስለ መውረሰት ገዳይም ሽባን
ማሌ ወዌርሰት ውላዶም ወውላድ
ውላዶም ላቶም ሽባን ዮም ልውዕል
እት ሀለ፡ ዝያድ ኩሉ ነያረት ክም
ለሀይቡ ወደሐ። “ጅግረ መዕሉማት
ዓም ሰነት 1995 እት ሳወ ምስል
አንፋር 3ይት ደውረት ክድመት
ወጠን ለወዴት ክርን ገቢል ፍሮዕ

ትግራይት፡ አዜመ ሐቆ ዝያድ
ክልኦት ዕቁድ ተአቀብለ እት ህሌት፡
ወለበርናምጅ ጅግረ መዕሉማት
እምበል አትካራም እግል 25 ሰነት
አተላላዩ ህዬ አሀምየቱ ለልአርኤ
ወቀይ ቱ” ህዬ ቤለ።
ደርቡ፡ ቃይድ መዐስከር ሳወ
ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ፡ እተ አስመዐየ

ከሊመት፡ እሊ ጅግረ ለመትጃግረት
ሌጠ ለከስቦ ምኑ እንዴ ኢገብእ፡
ኩሉ ሸዐብ ኤረትርየ እንዴ
ታብዐዩ ለደርስ ምኑ፡ ለልትፋገዕ
እቡ ወአምሩ ለልአዘይድ ምኑ
ሰበት ቱ፡ አሀምየቱ ጌዳን ክም
አለበ እት ለሐብር፡ እሊ ጅግረ
አርበዕ ክፈል ዴሽ በሀለት 1ይ
ወ2ይ ክፈል ዴሽ ምን አዋልድ፡
ወ3ይ ወ5ይ ህዬ ምን ውላድ እብ
ሰማን መትጃግረት በሀለት አርበዕ
አዋልድ ወአርበዕ ውላድ ለገብአ
እት ገብእ፡ እብ ዐውቴ ናይ 2ይ
ክፈል ዴሽ ላተን አዋልድ ተመ።
ያስሚን ኢብራሂም እድሪስ
ወመሓስን ጃብር መሐመድ ካልኣይ
ክፈል ዴሽ እንዴ ወከለየ ለሻረከየ፡
ምነ ተሀየበየን ስዕ ሰኣል፡ ስስ ሰኣላት
ሰበት በልሰየ፡ 6x4=24 ንቅጠት
እንዴ ረክበያ ተን ለትዐወተየ።
ደርበን ለተለ 1ይ ክፈል
ዴሽ ዲብ ገብእ፡ ዐብዱ ዑስማን
መሐመድ ወእብራሂም መሐመድ
እድሪስ ቶም ለዐወተዉ። ህቶም
ምነ ትቀደመው እቶም 9 ሱኣል፡
ሐምስ ሱኣል እንዴ በልሰው፡
5x4=20
ንቅጠት
ጀምዐው
ወካልኣይ
ተርቲብ
ጸብጠው።
ደረሳይት ያስሚን ኢብራሂም እድሪስ
ሳልሳይት ደረጀት እትሊ ጅግረ
መዕሉማት ዓም ለረክበው ህዬ፡
ምን 5ይ ክፈል ዴሽ ላቶም ማህር
እድሪስ ኢብራሂም ወመሐመድ
ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
ሳልሕ ዑመር እብ 16 ንቅጠት
መዳልያይ።
ቶም።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
እብ
ዓመት
መቅደረት
ናይብ መዳልያይ።
መትጃግረት
አክል
ሕድ
ዐለት
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
እግል ቲበል ትቀድር። ሰኣላትመ
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ምግባይ ቱ ለዐለ። ታሪክ፡ ርያደት፡
ዘህረ ዐሊ
ኣምሮ እግልዬ (ሚም)፡ ዓዳት፡
ተለፎን። 121797
ዓፍየት፡ አካዳሚ ወመዕሉማት
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ዓም ለሐቅፈ ሰኣላት ህዬ ትቀደመ
ተውዝዕ ጀሪደት።
ዲቦም።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
እተ ጅግረ ምነ 1ይት ለፈግረየ
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
ያስሚን ኢብራሂም እድሪስ ናይ
ፈርሐት ሽዑረ እት ሸሬሕ፡ “ሳወ
ፍሬሀ እሊ ናይ ዮም ዐውቴ እት
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 51

መዕሉማት ሌጠ ኢኮን። ምስተቅበልነ
ለትሐድድ ንቅጠት ተሐውልተ፡
ክሱሰን አንሳት ህዬ፡ ምን ሳወ
እንዴ ሐረግረገየ ሙስተቅበል እግል
ልብነየ ወአዳም ታምም እግል
ልግበአ ኢልሕሰባሁ! ድራሰት እት
ሳወ ኢኮን፡ ምንኬን አብሑርመ
ገይሰ አዳም” እት ትብል፡ አንሳት
ሳወ እበ እግል ልሕለፈ ወዲብ
ክድመት መጅተምዐን ወረሐን
ሐዞተን እግል ለአዚደ ትፋኔተን።
እተ ጅግረ ክም መተቅብላይት፡
ምናተ እብ ሽዕረ ህዬ መሻርካይት
ለዐለት፡ ንዕመ መሐመድስዒድ
ዑስማን፡ እመ ዘህረ ዐሊ ከድር ነፈር
3ይት ደውረት ክድመት ወጠን
እንዴ ገብአት እት ሰነት 1995
እት ዕሸሽ ግንድዔ ለትደረበት
ወደርሰት እተ ሳወ፡ ዮመቴ እት
ሃንገራት ጥዉር ወምህሮ ቴክኖሎጂ
ማሽኔሪ ወአካዳሚ እንዴ ተዐዴት
እት 32ይት ደውረት ትሻርክ እተ

ክም ህሌት እት ሸሬሕ፡ “እምዬ
ዋልዳይቼ፡ አብሽርኪ ለእማነትኪ
ዋርሰተ ህሌኮ፡ ደለ ምንዬ ትጠለብ
ክ’ለ እግል ወጠንዬ ወሸዐብዬ
እግል ኢዴ፡ እሰልፍ ዕልም እግል
እትዐንደቅ ወሐር እግልኩም እግል
እግበእ ብግስት ሰበት ህሌኮ፡ ድምኖ
እቼ ዋልዴንዬ!” እት ትብል፡ እለ
ለተሌ “ተረቼ” ለትብል ሽዕር
ቀደመት እግልነ። ለዌርሳይት አማን
ላተ ንዕመ፡ ሽዕረ እተ ረአስ ተባሩ
እንዴ በጠርኩም፡ ትረውሖ ምኑ!
ከከሊማት ሽዕር ንዕመ እት ሰፍሐት
12 ህለ እኩም።
ለሳዐት አርበዕ አልዐስር እብ
ዝክረት ሹሀደ ለአንበተ በርናምጅ
መዕሉማት ዓም ክርን ገቢል፡
አክልሕድ ሳዐት 5፡30 አመቅረብ
ተ’መ። እተ በርናምጅ ውቁላም
መስኡሊን መዐስከር ሳወ ወእቱ
ለህለየ መአሰሳት ተዕሊም፡ ደረሰ
ወምረብዪን ሓድራም ዐለው።

ደረሳይት ንዕመ መሐመድስዒድ ዑስማን
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ድ ዑስማን
ዒ
ስ
ድ
መ
መሐ
እግል ሄከል ምን ዐዛብ፡
ሰፈላል ወሀመት ይትምነ ለትነፍዑ
ወለተአትፋግዑ ሐቴ ጋሪት ዐለት ትልህየ። አድሐ እብ ግዲደ ዲብ ሐ
እንዴ ልውዕል ሐቆ ድራር እግል
ልተልሄ ዲብ ምሕል ገይስ። ምሕል
ትልህየ ደገ መዐረብ ዲብ ኮረት
ለትትበሀል ምነ ዐድ ገበይ ሰርሳዐት ለትገብእ አካን ዐለ። ደነግል
ወሸባባት አልዕሸ ዲብ ኮረት እንዴ
ትጀምዐው እብ ውርድ ውርድ
እት ልተልሀው ልትመየው። ሄከል
ሰኒ መደግድጋይ ወሔልያይ ሰበት
ዐለ መተልህየት ፈትዉ ዐለው።
እብ ሰይፍ ዶል ሰርር ምን ሰመ
ኮከብ ከሬ ለህለ መስል ዲብከ።
ሶምየ ዶል ደግድግ መካሪት እገሩ
ምስል ዝብጠት ከበሮ ሰበት ልትሳዌ
ብዝሓም መደግድገት እት ውርድ
ምስሉ እግል ልተልሀው ለሐሩ።
ትልህየ ምን ሶምየ እንዴ ትቀየረት
ሸሊል ዶል ለአነብት ሄከል ከበሮ
እንዴ ትከበተ እግለ አዋልድ እብ
ግርመተን ወቅድረት ስስዒተን
ፋርየን እት ህለ፡ ገሮበን እንዴ
ትነሸገ እግለ ጊማይ ለመስል
ጭገረን ኬን ወእንሰር እንዴ
ለሀዋላሁ ዕፈዉነ ወሕረዉነ
ልብለ።
ሄከል እብ ሰበብ ይትምናሁ
ተላይ ምንመ ዐለ፡ ምስል አዳም
ሑቡር፡ ዕሹር ወዕጉል ሰበት ቱ
ክሎም ውላድ ረብዐት ወምሕል
ትልህየ
ፈትዉ
ወለሐሹሙ
ነብረው። ለዐድ ለምስሉ ዐለ ህዬ
ፍሩህ ወግዉይ ሰበት ቱ ክምሰል
ወድ-ፍካክ እንዴ ተሐሰበ ለአረዴ
እቡ አለቡ። ሄከል ተላይ እት እንቱ
እብ ረአፈቱ ወዕሽረቱ ብዝሓት
አዋልድለ
ረብዐት
ፈትያሁ
ወእግል አርወሐተን ለተምነያሁ
ምንመ ዐለየ፡ ሻም ዳፍአት ላተ
እግል ክለን ሓልፍ ዐለ። እብ ሰይፍ
ዶል ሰርር ልበ ምስሉ ገጽ ለዐል
ልትወርወር። ዲብ ዐድ እግል
ትትሃጀክ ምስሉ ሰበት ኢትቀድር
እት አካን ትልህየ ተፈን ዐሸመ
እግል ተአፍግር ለትልህየ ሸሊል
ዶል ትትቀየር ስስዒት እንዴ
አዝመት ምነ እብ መጦሩ እንዴ
ገብአት ተሐሌ ወተአጣቄዕ። እቡ
ትትዐጀብ ክምሰል ህሌት እግል
ተአክድ እግሉ ህዬ ስሕቅ ዲብ
ትወዴ ሕውርር ትብሉ። ሄከል
አርወሐቱ እግል ልጽበጥ ምንመ
ጀረበ፡ አክለ ሀነነ ሕማጥ ሻማት
ዳፍአት ዲብ ገሮቡ እት ልትዘረእ
ጌሰ።
ትልህየ እንዴ ተመት
አዳም እግል ልትዓየር ዶል ልብል
ዳፍአት ወነስረ ለትትበሀል ወለት
አቡሀ ምስል ለዐይረ። ነስረ ለአግደ
መስንየት ዳፍአት ምን ገብአት
ክሉ ምስጢረን ምን አድሕድ
ሰበት ኢሰትራሁ ዳፍአት ሄከል
ክምሰል ትፈቴ አሰአለተ። ነስረ
እግል ሄከል እብ ወቀዩ ወረአፈቱ
ትፈትዩ ምንመ ዐለት መትቃራብ

ቅረዲትለ
ሻም ሰበት ይዐለ እግለ እግል ሻም
ሄከል ወዳፍአት እንዴ ትከበተቱ፡
እህግል መልህየተ ዳፍአት መናግእ
እግል ትፋቴሕ እግለ ሰተተት።
ሻም ዳፍአት ወሄከል እንዴ
ኢልአነብት ክልኢተን ለመሳኒት
ውላድ ረብዐት እንዴ ሳርሕወን
ባካት ዐደን ለአብጽሕወን ዐለው።
ዳፍአት ህጅክ ሄከል ክምሰል
ለምደት ላተ ምስሉ ለትወድየ
ደቂቀት ክም ናይ ሰነት ሙነት
ሰበት ትገብእ እግለ ምን ምሕል
ትልህየ አስክ ዐዶም እንዴ
ልትሃጀኮ እግል ሊጊሶ ምን ሐዜት
እግል ነስረ መልህየተ ናይ ልበ
አስአለተ። ነስረ ቴለል መልህየተ
እንዴ ፈሀመት ሄከል ክል-ዶል
ምስለን እግል ልዒር አሰአለቱ።
ትልህየ እንዴ ተመት አዳም ዎሮት
ከሸንከት ዐዱ ዶል ቀንጽ ሄከል
እት ምግብለ እብ ሻመ ጽቡጥ
ለዐለ ዳፍአት ወነስረ መልህየተ
እንዴ ገብአ ዲብ ልትሃጀኮ ዐድ
ለዐይሮ። ምነ ትልህየ ክምሰል
ትሳርሐው እት ፍንጌ ዐድ ወከደን
እት ህለው፡ ነስረ በክት ህጅክ
እግል ተሀቦም ቅድም ትብል
ምኖም። ዳፍአት ወሄከል ህዬ እት
ልትሃጀኮ ወመባልስ ፍቲ ዲብ
ልትባደሎ ለዐርወ።
ሐቴ ምሴት ምስል እንዴ
ለዐይሮ ዳፍአት ዲብ ክምኩመ
ሄከል ቅርብ እንዴ ወዴት፣
“ሄከል ሑዬ፡ እንተ አድሐ
ዲብለ ንዋይ አክልአይ ትትዕብ፧”
“ተዐብ ለህላቱ፣ እንዴ
ተዐብከ ሐቆ ተዐወትከ ምሽክለት
አለቡ።”
“ክለ ለአድሐ እንዴ
ትዕብ ዐልከ ዶል ተዐይር ከረ
እምዬ ኢልትሐሰረ እብከ፣ አነ ላተ
እፈርሀን እንድኢኮን ምነ ሐሊብ
ለሕቃን እግል ሀበከ ሐዜ። እምዬ
እግል ኢትትበአሰኒ ህዬ እፈርህ፡
” እግለ ደንባይ ድግድጋሁ እት
ማርን ትትሃገዩ ዐለት።
“ሹክረን! ዳፍአት ሕቼ፣
እምበሌኪ መን ብዬ፣ ምናተ፡ እብዬ
ኢትሻቀሊ፣ አድሐ ሰበት ንትበረህ
ይእሰፍሬ።”
“አነ እንተ እብ ንዋይ
ዶል ትትናጠፍ እሊ ምድር ምን
አፍ-ሾመት ጨብብ እቼ። በሪ
ለእባቱ በይን ትትሰምዐኒ ወምን
ክለ ርሕዬ እመሽግ።”
“አነ ህዬ ዲበ ከደን
ጸሊም ሚ እረክብ መስለኪ፣
እሊ ስሔቃይኪ ወእለ እዴተትኪ
ብርድት ዲብ ገጬ ትትዋሰፍ።
እንቲ ሙነት ሐያት እንቲ፣” ዲበ
ምልትሔተተ ለጀቃሚት ስዕም
አበለየ። ዳፍአት ዲብለ ነሐሩ
ልጥእ እንዴ ወዴት ትንፌሳይ
ሕፉን ጤረፈት እቱ። ፋኑስ
ለመስል ዕንታተ ዶል ለሐበራብር
መራት ቀለውለወ መስል። ስሕቅ
ትብል እት ህሌት ህዬ አፉታየ
ሐሊብ መጢቅ ልትክዔ ምኑ።
ጸሎታይ ውቁል፡ ሀፌባይ ባዲ፡
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ነሐር ናፍር ወሱዩር ከናፍር ምስለ
ዲብ ሕቀተ ለትበጽሕ መሃይቲበል
እብ መንያተ መካፍላይት ግርመት
ትመስል እትከ።
ዓፈ ለልትበሀል እግል ዐድ ፍካክ
ቅሩቦም ላቱ ተላይ አባግዕ እግል
ሄከል ኢፈትዩ። መስኡልየት ናይለ
ሐ እግል ሄከል ሰበት ተሀየበት እብ
ቅንእ እንዴ ትቀለ ደለ ትመክርሀት
ወዴ። ብዞሕ ዶል ትልህየ ምንመ
ኢገይስ ሐቆ ጌሰ መካይድ ሄከል
ወዳፍአት ለአትቃምት። ዳፍአት
እግል ትትሃጀኩ ምንመ ልትላሴ
ዲበ ህቱ ዶል መጽአ ገሮበ
ሐሳስየት ለጸብጥቱ መስል እተ።
ዓፈ በረፋይ፡ በዐል ተሓቲት እብ
መዋዲቱ ወሸክሉ አከይ-ግነሕ ላቱ
መንደላይ ቱ። ዳፍአት ገጽ ክምሰል
ከልአቱ ዲብ ነስረ እግል ልትቃረብ
ጀረበ። ነስረ ሰኒ ዳርገት ወዳይዐት
ሰበት ገብአት አክለ ጀፈረ ኬደ፡

“ ኬ ን
ቅ ረ ብ
እንተ፣ አፎ ክም ከልብ ድምነት
አንሸዋሸልከ፧” እት ትብሉ ትንህሩ
ወሰእየት ተአበትኩ። ዓፈ ምን
ህጅክ
ክልኢተን
ለሸበርንብ
ክምሰል ትበተከ ዲብ አከይድስ
ትወከለ። ደለ እበ ጌሰየ እግል
ለዓይነን ወምስል መን ክምሰል
ቀርበ እግል ለአትውዕለን አንበተ።
እብ ፍንቱይ ዳፍአት ምስል ሄከል
ትትሃጀክ ወትተልሄ ክምሰል ረአየ
ጸብዒቱ ዲብ ርሽመተ በጽሐት።
ክልዶል እግል ሄከል ልትሻረሩ
ወእብ ወለት ገበይ አከይ-ሀገጊ
ላክፍ ዲቡ።
ሄከል ሰኒ ጫምም ወመትብእሳይ
ምንማ ቱ፡ ዓፈ አቅራብ ዐድ ፍካክ
ሰበት ገብአ፡ ሐቴ እግል ሊበሉ
ኢቀድር። እግሉ ሐቆ ትበአሰ
ምን ትቀልል እቱ ምን አሽፍር
ልትዳጎኑ ምን ከብድ እቱ ህዬ
ምስዳር ብዕደት ነስኦ እቱ።
መዋዲት ዓፈ እንዴ ልርእዩ በክት
እግል ኢለሀቡ ከብዱ ሀሮር እንዴ
ፈግር ምነ ትም ልብል ምኑ። ዓፈ
ላተ እንዴ ገርገረ፡ “አሀ፡ ዳውድ
አዋልድ፣ መካይድከ እንርዩ
ህሌነ፡ ምስል ደረጀትከ ለኢገይስ
መዋዲት ትወዴ ህሌከ ሐሬ ላተ
እግል ትተዐሳቱ፡” ልብሉ።
ሄከል ብሩዳይ እት እንቱ፡
“ዓፈ፡ ረቢ ልባርከከ ሸርከ ክረዕ
ምንዬ።”
“አነ ሸር ብዬ፧”
“አነ ምስልከ ህግየ አለብዬ
ዎሮት ከሽቅሉ ሰበት ቡ።”
“አነ ሽቅልዬ እወዴ ህሌኮ፣
እንተ ላኪን ሽቅልክ እንዴ ሐደግከ

በዐት
ዲብ አዋልድ መናቢትከ ትትዳከክ
ህሌከ።”
“ዓፈ እሊ ሀገጊት እሊ እዘም
ምኑ፡ ሐሬ ህዬ መናቢትነ በል።
አነ ተላይ ሐ አነ ወእንተ ተላይ
አባግዕ።”
“እላቱ! አዜ ህዬ ምስልዬ
ትትሳነን ህሌከ፧ አነ እሊ ሽፍርዬ
ቱ ወለዐድ ዐጄቱ፣ እንተ ገጽከ
ቀደም ተላይ እንተ፣ ምስልዬ
እግል ትትጃገር ሐቆ አንበተከ
መለክ መጽኤኮ።”
ሄከል ሐቆ እሊ ገድም እንዴ
ኢበልስ ዲቡ ጌሰ ምኑ፣ ዓፈ ህዬ
እት ነዌ ተርፈ። ዲብ ፍካክ እንዴ
ጌሰ ህዬ ሄከል ለሐ ዲብ ደብር
እንዴ ሸፈለየ ሰክብ ክምሰል
ልውዕል፣ እት ምዕጥንመ ሰኒ
ክምሰል ኢለአሰትየ ፈትነዩ። ፍካክ
እግል ሄከል እንዴ ትላከዩ እብ
ቅሩቱ ትሰአለዩ። ሄከል እሱፍ እት
እንቱ፡ ለሐ ሰኒ ረሽደ ክምሰል ህለ
እንዴ ደግመ እግሉ ሐቴ አምዕል
ሕሙም ሰበት ዐለ ቀሜተት
ክምሰል ነስአ እብ ወዳሐት
አስአለዩ። ፍካክ ህግየ ሄከል አማን
ሰበት መስለት እቱ፡ እኪት እንዴ
ኢበልስ “ደሐን ቱ፡ ረቢ ልስዴከ
ለሐ እብ ክለ ሒለትከ ክደመ፡”
እንዴ ቤለዩ አዝመ ምኑ። ሄከል
ለመክሩህ ዓፈ ክምሰል ፈትነ
እቡ ኣምር ሰበት ዐለ፡ ለጋሪት
እግል ልተርምሸ ሰበት ሐዛቱ እብ
ሰበብ ሕማም ሳክብ ክምሰል ዐለ
ለአስአለዩ።
ዳፍአት ወሄከል ምን ትልህየ
ዲብ ለዐይሮ ነስረ መንገአት እንዴ
ፈትሐት እግሎም ልትሃጀኮ ምንመ
ዐለው፡ ሄከል ለቀዳሚት ፍትነት
ዓፈ እንዴ ትዘከረ፣
“ስምዒኒ ዳፍአት ዮም ዲበ
ትልልህየ ዓፈ ዐለ፧”
“ኣቤ ዐለ፣ እበ እንክረ ድማን
ምስል ከረ አብር ወድ-ሓምድ
ለሐሸካሽ ዐለ።”
“እንዴ
ልተልሄ
ላተ
ኢርኤክዉ።”
“እንታማዲ… ዓፈ ትልህየ
ለአምር፣
ክምሰል
ገመል
ምን ኢበራድህ ምስል አዳም
ዲብ ውርድ እግል ልውረድ
ኢቀድር።”
“ሐሬ አየ ጌሰ፧”
“አነ ኢደሌክዉ፡ ጽባቤዕ እት
እንቱ ሕርጥ ሐርጠቱ።”
ሄከል እግለ ዲብ መርከብ
ዳፍአት ካሪሀ ለዐለ እዴሁ ሸንከቱ
እንዴ ልስሕበ ወእሱፍ ዲብ እንቱ፡
“አለ ኢነዐሉ ፈታን! እሊ በዐል
እኪት ቱ፡” ቤለ።
ዳፍአት እግለ ሸማል ልትባደር
ለዐለ ግንቦሀ እብ እዴሀ ምን
ሸንከት ቀደም ሸንከት ሐር እት
ትዋግሩ፡ “በሪታይ! ሚ እግል
ኢልውዴ። ወላሂ አነ ስሙ እከሬ፣
ናጥል በዐል ኢሴመ፡ ኢትፍረህ
ምኑ።”
“ፈርሀት ኢኮን፡ ‘ዎሮት ወድእም አለቡ ዕጨት ክፍኩፍ ሐበጠ፣
አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ኢጠርቅ እት መሕበር ወኢልትሃጌ
ክም ፈተ፡’ ቤለ ወድ-አሚር። እሊ
መክሩህ እሊ ምን ልትዐዳዌነ ሑድ
ዋዲ ይህለ። ሕሳብነ እግል ንውዴ
ምኑ ወጅብ። ዐድኪ አነ ወእንቲ
ክምሰል ንትፋቴ ሐቆ ኣመረው
እግልዬ ብቆት ተ።”
“ህቱ-ዲ አማንካ ቱ፣ እግል
ክልኢትነ ብቆት ቱ።”
“እንቲ ሚ እግል ኢትግበኢ፧
ወለት ሸየም እንቲ ማሚ፣ መስኪናዩ
ለተላይ ጨብላይ።”
“አላ… ሄከል ሑዬ፣ ክምሰልሁ
ኢቲበል። አነ ወእንተ ዐጭም
ወክትፈት ሕነ። እንዴ ፈቴከ ሚ
ቱ ተላይ ለገብአከ፡ አምር ረቢ
ረዳቱ፡ ዋልዴንከ ምንዲ ለሀሉ
ምንለዐል ስናት ወህሌከ። እንተ
እግልዬ ሐያት እድንያዬ ወሽፋዬ
እንተ፣ እሊ ፈታን ህዬ ጽነሕ ምኑ
እምዬ እግል ነሀርስ ዲቡ ቱ።”
ሄከል ለምሴት ለሀ ሰኒ
ልትሰምዑ ይዐለ። ዓፈ እንዴ ሸበ
ምነ ትልህየ ጊሰቱ አሰፍ ካልቅ
ዲቡ ዐለ። እብ ፍንቱይ እት ወቅት
ሸሊል ዳፍአት ምስሉ ትትሃጀክ
ሰበት ዐለት እንዴ አትካበደ እግል
ኢልፍተን ፈርሀ።
“ዐሌከ አለ ትረስዑ እሊ
ጅግሉብ፣ ዮም ለምድር ከአፎ
ቅሩር ህለ!” ዲብ ሄከል እንዴ
ትጸግዐት መነ ብላዩ ትከደት
ወልጥእ ትቤ ዲቡ። እተ ነፍሱ
ዶል ትከምተተት ለአቅርን ፍሉይ
መስለ አጥቤያተ ዲበ ነሐሩ
ራገዘዩ። እለ ዶል እለ ሄከል ናይ
ሪሐት ሸዐሊለት ዐርገቱ። ለዲብ
ገጹ ልትዋየን ዐለ መዋዲት ዓፈ
እንዴ ትረስዐዩ ዲብ ሽዑር ናይ
እናስ ተብዐት ትካረ። እንዴ
አተድሀረ ለአተንፍስ እት ህለ
ዳፍአት እግለ ትንፋሱ ክምሰለ
እግል ስራይ ለልትሀየብ ሔሳስ
ትትነሽዑ ዐለት። ክልኢቶም ዲብ
ሕድ ሕንኮኮ ጋብኣም እት እንቶም
እት ጀፈርለ ዐድ ለዐለት በልቀት
ክምሰል በጽሐው ግሲ ወደው።
ዳፍአት እግል ጨገር ሄከል እት
ትማርን ወሄከል ምነ አሬባይ
ለመስል ስጋደ እንዴ አንበተ እደዩ
ገጹ ተሐት ሸንከት ነሐረ እት
ለአለምሙ እበ ቀልዓት እዴያቱ
ጣሰሰየ። ዳፍአት ትትሸምሐር
እግሉ እንዴ ዐለት ለእደዩ ባካት
ሕንብራሀ ክምሰል በጽሐ፣
“አወዕ! ምነ ኢትሕለፍ፡ ምን
ሕንብረ ወለዐል ናይከ፡ ምን ሕብረ
ወተሐት ናይ በዐለ።”
“መን ቱ በዐለ፧”
“ትንፌሳየ እንዴ ሰሐበት፡
እንተ ትግበእ ወፈቴኮ፣ ምናተ…
በዐለ አቡዬ ለሐረዩ እምበል ሚ
ኢገብእ።”
“አቡኪ እግልዬ ምን ለሐሬ
ህዬ፧”
“እለ ለእበ ተአመንቲተ!
ቤለው ሰብ መሰል።”
“ከአነ ናይ ህጅክ ወጣሰሶት
እንዴ ገብአኮ እግል እትረፍ ቱ፧”
ትተላሌ . . .
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

ኣድም ኣብሓሪሽ

መሻሬዕ ዐማር መንጠቀት ግ/ም/ጸሓይ ጋሽ-በርከ
መሽሮዕ ገርሰት፡ ለአግደ እት
መሻሬዕ ዐማር ግብለታይ ምውዳቅ
ጸሓይ ጋሽ-በርካ ቱ። ለመሽሮዕ
እትለ መደት እለ ወጂብ ዘርእ
ብቅል እግል ልዝረእ ናይ ኖሱ
ሐዲቀት አብቀሎት ዘርእ (ዕንጌሽ)
እዱሉይ ሀለ። ለመርከዝ ብቅል፡
ናይ ዕጨይ መርከዝ ብቅል እት
ገብእ፡ ብዙሕ ምነ አምጸአዉ ዘርእ
እንዴ በቅለ፡ እተ መሽሮዕ ወዲብ
ብዕድ መሻሬዕለ መንጠቀት እንዴ
ትዘረአ፡ ለክም ማንጉስ ወተመር
መስል እት ፍሬ ባጼሕ ሀለ። እሊ
መርከዝ ብቅል ሸቲል ዕጨይ
ወራታቱ ዶል እንረኤ፡ እግለ እት
አቅሊም ጋሽበርከ ሰኒ ለበቅል ወፍሬ
ሰኒ ለልሀይብ ዕጨይ እንዴ አሌለ፡
ለአበቅሎም ወሐር እተ መሻሬዕ
እንዴ ወዘዐ፡ እት ራቅብ ደረጀት

ለኢለአዜ ክምሰል ቱ እብ ሕፍዝ
ለገብእ ጋር ሰበት ቱ፡ እብ
መትደጋግ ወዕልማይት ገበይ
ክምሰል ወድዉ ሸዊት ተሐብር።
“አዜ እበ ሕድት መቅደረትነ ኖስነ
እግል ነአብቅል ቃድራም ህለኢነ።
እት ሙስተቅበልመ፡ እት ነአትሓይስ
ወንጠወር እግል ኒጊስ ቱ ስታትነ።
ናቅስ ለሀለ አሽየእ አስክ ተምም
እግልነ ህዬ፡ እበ ህሌት እልነ እት
ኣንባስር ነአበቅል ህሌነ። ክል ምዕል
ህዬ ለነዋቅስ እት ነአታምም እሉ፡
ለነኣይሽ አትክል ክምሰለ ጅኔታይ
ለመራዐየት ለሐዜ እት እንራዕዩ፡
ፍገሪት ሰኔት ነአመጽእ ክም ህሌነ
ቅዩማም ህሌነ። እት ነአበቅል
ወነአዳቅል ለሸተልናሁ ማንጉስ
ወአራንሺ፡ ዮመቴ እት ደረጀት
ሰኔት ሀለ። ማንጉስ ናይ ብዕድ
ድወል፡ ምስለ ናይ ኤረትርየ እት
ነአዳቅል፡ ጀርቤታት እንወዴ ህሌነ”
ትወስክ ሸዊት ገብሬሂወት።
እት ዐሊ ግድር ለሀለ መርከዝ

ዐቦቶም ለአክድ።
ምን ኩልየት ዕሉም ሐርስ
ሐመልማሎ እብ ዕሉም ነባት እብ
ዲግሪ እንዴ ትደሐረት እት ገርሰት
እተ መርከዝ ብቅል ትሸቄ ለህሌት
ሻበት ሸዊት ገብሬሂወት፡ እብ ናይ
ኖሶም መቅደረት ብቅል ጀላብ እግል
ለአትዳሉ እት በሐስ ክም ህለው
ሸርሐት እግልነ። “ቀደም እለ ናይ
ኖስነ መርከዝ ብቅል ሰበት ይዐለ
እግልነ፡ ለምን ሱዳን እግል ጀርቤ
አምጸአናሁ ብቅል ፈሽለምኒነ።
ምን ሱዳን እት መጽእ፡ እግል
ትግበእ እሉ ለወጅበ መራዐየት
ሰበት ኢገብአት እሉ፡ እንሰር እግል
ልብቀል ኢቀድረ። ሰበት እሊ፡
እግል ሚ ኖስነ ኢነአበቅል? እንዴ
እንቤ ክም ትበገስነ፡ እሊ ቱ አዜ
ለትፈናተ ዕጨይ እንዴ አብቀልነ፡
ምን እተዩ እግል ንጃቅፍ ንታኬ
ለህሌነ።
እት ወቅት አብቀሎቱ፡ ክም
ቅያስ ጠላለት፡ በርሀት ጸሓይ
ወበሰር አስተዮትመ እግለ ብቀለት

ብቅል-ዕጨይመ እት ብቅል ሐዞቱ
ሰኒ ዐባይ ህሌት። መሽሮዕ ሐርስ
ዐድ ዑመር ምኑ እት ነስእ ለአበቅል
ክም ሀለ ሻበት ሸዊት ትወዴሕ።
እብ ፍንቱይ ለክም ከሌብ እግል
ጀራዲን ወዐባዪ መሻሬዕ ሐርስ
ለነፌዕ ደመስ ለልትበሀል ዕጨይ፡
እት ገርሰት እንዴ አብቀለዉ፡
እት ኩሉ መሻሬዕለ መንጠቀት
ልትሸተል ወለአስሐብብ ክም
ሀላመ ወደሐት እግልነ። ዕጨይ
ደመስ ሰኒ አስቴካሁ ወራቀብካሁ
ምን ገብእ፡ እት ሰነት ምን ብጥረት
ገመል ወለዐል ለበጼሕ ሻፍግ ጅንስ
ዕጨይ ቱ። እተ ግን ናይለ ግረህ
ክም ወዴካሁ፡ እተ መሽሮዕ ዝሩእ
ለሀለ ዕጨይ፡ ኣካል፡ ሐምሌ ወብዕድ
አዝረአት፡ ሸማል እንዴ ከርዐ ምኑ፡
ከሌብ ምን ብዕድ ሔዋናት ከደን
ወዐድመ ገብእ እሉ። ዲመ ጋምል
ወአክደር ሰበት ቱ ህዬ፡ ግርመት
ድዋር ወበራደት ለሀይብ።
በዐል መቅደረት ሐርስ መሽሮዕ
ገርሰት አሰይድ ተስፋልደት ሐጎስ፡

ስወር፡ ኣቤል በረኸት
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 51

“ለምን ኩልያትነ እብ መጃል ብቅል
እንዴ ትደሐረው ለመጽኦ ሰብ
መቅደረት ቶም እግል እሊ መርከዝ
ብቅል-ዘርእ
ልግበእ
ወብዕድ
ወራታት ሐርስ ሰርግሎ ለህለው።
ምን ሐመልማሎ ልግበእ፡ ዐዲሃሎ
ወማሞስ እብ መጃላት ሐርስ እንዴ
ትደሐረው እትሊ መሻሬዕ እብ
በቃዐት ወቅል ወዕልማይ አግቡይ
ሸቁ ለህለው። ሰበት እሊ ናይ ሰብ
ምህነት ልግበእ ወሰብ መቅደረት
መሕገዝ አለብነ” ልብል።
መሽሮዕ ሐርስ ገርሰት፡ እት ሐን
ከዛን ገርሰት ለገምል መሽሮዕ ሐርስ
ፋዬሕ እት ገብእ፡ ተዋብ ንዋይመ
ሓቅፍ ምስሉ ቱ። እግል ሚ፡ ሐርስ
እክል፡ሐምሌ ወፍሬታት ሐቆ ብከ፡
ምኑ ለልትረከብ ቃንጪ ልግበእ
ወአስዕር ሀረሞ፡ ለበሌዕ ከልተወብ
ንዋይ እግል ለሀሌ እግልከ ላዝም
ቱ። እግል ንዋይ ለገብእ ምድር፡
ማይ ወሰዐር ህዬ እት ገርሰት ሰኒ
ዋጅድ ረኤናሁ። ደዓም ዝላም
ሰበት ከሽፈት፡ ማይ ካፊ ጻብጥ
ለይዐለ ከዛን ገርሰት፡ ዮም ዓመት
ከረም ሰኔት ምን ትረከበት፡ እት
አፉሁ እንዴ መልአ፡ ጀሌሕ ሀለ።
ሓለት ሐርስለ መሽሮዕ ምን ሰኔት፡
እቱ ለልተወብ ንዋይ ክም እንሰ፡
ሐ ወአባጌዕመ እት ርሽድ ሌጠ
ጸንሔነ። ምን አሽፋሩ እት ጸግብ
ህዬ፡ እማት ነኣይሽ ወመቃርብ እት
እንቱ ጸንሔነ። እት መሽሮዕ ገርሰት፡
አራንሺ፡ ማንጉስ፡ ለይሙን፡ ተመር፡
ለይሙን፡ ከመዶር፡ በሰል፡ ደመስ
ወቃንጪ-ሽከር ምነ ሰኒ ለበቅል
አዝረአት ቱ። ንዋይመ አስክ 13

አልፍ ረአስ ምን አባጌዕ፡ 800 ረአስ
ምን ሐ ወአስክ 400 ረአስ ምን
እንሰ እትሊ መሽሮዕ ልተወብ ሀለ።
አዜ እት ገርሰት ሌጠ ሰኒ እት ፍሬ
ባጼሕ ለሀለ ምድር 240 ሄክታር
ክም ቱ አሰይድ ተስፋልደት ሐጎስ
አከደ እግልነ።
አሰይድ ተስፋልደት፡ ሓለት
ናይለ ምን ኩልያት ለመጽእዎም
ሰብ ምህነት ወመቅደረት ሐርስ
እት ወዴሕ፡ “ ለእብ ሸሬሕ ደሩሱ
ዐለው ምህሮሆም፡ አዜ እብ ፍዕል
እት ሸቁ፡ ምኒነ ለገዳይም ተጃርብ
እት ነስኦ፡ ዮመቴ እግለ ወራታት
ሐርስ እንዴ መልከዉ፡ ለሐርስ ምን
ገብእ ወአርወሐቶም እት ጠወሮት

አሰይድ ሐይሊዝጊ ሀብቴ
ዶሮም ሰኒ ውቁል ህለ፡ ለሔሰው
ሰብ መቅደረት ሐርስ ክምሰል ቶም
ህዬ እብ ፍዕል እርኡያምነ ህለው”
እት ልብል፡ በቃዐትለ ሰብ ምህነት
ሸቃላሆም ደማን ክም በ ልትሃጌ።
መሽሮዕ ሐርስ ገርሰት፡ እግል
መስነዕ ሰልሰት አለቡ አግደ
ዔማት ከመዶር ቱ። እምበልሁመ
እተ ከዛን ዓሳታት ልትፋሬ ሰበት
ሀለ፡ እት ሱግ ቀበት ዐድ ወካርጅ
ምንመ ኢልትዘቤ፡ እተ ድዋራት
እግለ ህለው አንፋር ቍኣት ድፈዕ
ክም ነብረ ጋብእ ሀለ። ለሸዐብመ
ነብረ ዓሰ እግል ልትላመድ ዶሩ
ሰኒ ውቁል ቱ። እት መሽሮዕ
ሐርስ ገርሰት ለህለው ሰብ ምህነት
ሸቃለ አስክ 400
ገብኦ እት ህለው፡
እተ ወክድ እተይ፡
ሸዐብለ
ባካትመ
እትሊ መሽሮዕ ሰበት
ሸቁ ወምኑ ሰበት
ልትደረሮ፡
እሊ
መሽሮዕ ሐርስ እት
ዕዳጋታት ድዋራቱ
ምን ገብእ ወአስዋግ
ዐድነ ለዐባዪ ሐዞቱ
እብ
ቀለ-ቀሎ
ለትትረኤ ኢኮን።
ለመሽሮዕ ዔማት
ማዩ ምነ ከዛን ቱ፡
ማይ እግል ኢልትባዴ
ለዕጨይ ምን ገብእ
ወሐምሌ፡ እብ ቅጠር ቱ ለሰቴ።
ማይከ እንዴ ሐፈዝከ እበ ሔሰት
ገበይ እት ተአሰቴ ሰነት እብ ግዲደ
ዔማት ማይ ክም ኢነጽፍ ምንከ
ዊደት ህዬ፡ እግለ መሽሮዕ ደማነት
ዛይደት ለልሀይብ በሰር ቱ። ከዛን
ገርሰት ካፊ ማይ ምንመ ብእቱ፡
ኩሉ እግል ለአስትዩ ለቀድር
ምድር ለአሰቴ ኢሀለ። ግረ እለ
ላኪን፡ ምስል እሊ ሰእዮብ ሰኔት
አሰይድ ተስፋልደት፡ “ምድር
ሐርስ እዱልያሙ ህሌነ፡ እግል
ሐርስ ወተዋብ ውጡይ ክምሰል ቱ
እበ እሉ ረከብነ ተጃርብ እኩዳም
ህሌነ። ለዐለ ነዋቅስ እንዴ ታመመ
እት ዝያደት ፍሬ ለንሄርር ወእግል
አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ዐድነ ወሱግ ካርጅ ለእንገብእ ላኪን
አዜ ቱ” ወስክ።
እት ዓፍየት ንዋይ ክም ሐኪም
ሔዋናት (በይጠሪ) እንዴ ገብአ
ሸቄ ለሀለ ሻብ ሜሮን ርእሶም፡
እት ገርሰት ሐ፡ አባጊዕ ወእንሰ
ክም ተውቦ፡ እሊ ሔዋናት እግል
ኢልሕመም ክም ራዕዉ ወዳውዉ
ወደሐ እግልነ። “ለንዋይ እብ ዕን
እንዴ ረኤናሁ ለሕማሙ ነአምሩ።
ኣላት መዕመል ሰበት አለብነ ላኪን፡
ለልአትሸክከነ ሕማማት እግል
ዝያደት ፈሐስ አስክ አስመረ
እነድኡ። እብ ዕን ለልትሌሌ
ሕማማት ላኪን አጊድ ነአምሩ
ወእንዳውዩ” እት ልብል፡ ክም
ዐበቅ፡ አንሰ ወጥዕም እብ ብዝሔ
ለልትረኤ ሕማማት ክም ቱ፡ እት
አባጌዕ ህዬ ሕማም ሰንቡእመ ዶል
ዶል ለልትረኤ ክም ቱ ሐበሬነ።
እትሊ ወክድ ጎነ ቀይም ሰበት
ቱ፡ እት ገርሰት ለሀለ ንዋይ ሰኒ
ርሹድ ሀለ። ሐጋይ ዶል መጽእመ
ምን ይቡስ ልግበእ ወጥሉል ደማነት
ሰዐር ወዐለፍ ክም ቦም ለሰብ
መቅደረት አፍሀመውነ። “ንዋይ
እግል ትተውብ፡ ፍሬታት ለልሀይብ
ዕጨይ እግል ተአበርክት፡ ተመር፡
ሽከር ወብዕድ እግል ቲዴ፡ ካፊ
ድራሳት እንዴ ገብአ፡ ግረ እለ እት
በገስ ዐማር ሌጠ መትበጋስ ታርፍነ
ሀለ። ማይ ስኒን ለከፌነ ሀለ እግልነ።
ለከዛን ሐንቴሁ ለሀለ ምድር እብ
ማይ ከርስ እትጁሩ ሀለ። ለባካት
ኩሉ እግል ለአግምል ለቀድር ከዛን
ቱ” ልብል መስኡል መሻሬዕ ዐማር
መንጠቀት ግብለታይ ጋሽበርከ
ለሀለ አሰይድ ሐይሊዝጊ ሃብቴ።
ከምድር ፋዬሕ ወትርበቱ ሰኔት፡
ማዩ ዋጅድ፡ ንዋዩ ሕሩይ፡ ዘርኡመ
እብ ናይ መቅደረት ኖስ እት
ተአትዳቅሉ ለተአትሓይሱ መሽሮዕ፡
እት ሙስተቅበል ደማነት ለቡ ክም
ቱ እብ ኩሉ አዋይኑ ልትወደሕ
እግልከ። ገርሰት ወብዕድ መሻሬዕ
ጋሽበርከ ህዬ እብ ሕኩመት ልግበእ
ወአፍራድ እት ፈሬ፡ ዐድነ እም
ጀራዲን ወገማል ክም ትገብእ
አኪድ ቱ።
ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ሐረከት
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ
አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ ምን
ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር ወሰውረት
(1952-1962) እበ ልብል አርእስ
ለከትበዩ ክታብ፡ ሐረከት ተሕሪር
ኤረትርየ ለታይን ጽበጥ ካትብ ህለ።
ከእግል ዮም 1ይ ክፈል
ናይ ደረሰ ወሸቃለ ሐረካት እንዴ
ትከየደ፡ መንዴረት ትከሬት፡ ስሜት
ወዕላመት ኤረትርየ ክምሰል ትነወከት፡
ሕቁቁለ ደውለት እብ ገበይ ሰላም
እግል ልምጸእ ክምሰል ኢኮን እግል
ክሉ ወድሐ። ስያስያይ ጨቅጥ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እቅትሳድያይ ሀጎጋይ
ለሰበበዩ ዐጸቦ ወመሻክል መናበረትመ
እግል ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ሸቀላት
ወበቲክ ሰእየት አውደቀዩ። ልጁእ
አስክ አቶብየ፡ ሱዳን ወድወል ዐረብ
ዳይም ወናይ ክል ምዕላይ ገብአ።
እብ ኢረኪብ ሽቅል እት ክል አካን
ለለአንጎጉ ሽባን በዝሐው። ተሐለ
ወትሰንቀ እግሉ ህዬ፡
ማርያም ተለመኒየ፡ ማርያም
ተለመኒየ
ጐበዝ ይነብዕ ኣሎ ማርቻፒየደ
ኾኑየ።
ክምሰል ከረ አተወብርሃን ሰጊድ
ላቶም ሔልየት ወኬትበት እግል ንእሽ
ናይለ ወክድ ለሀይ ለሸሬሕ ወለፈዴህ
ቃነ ወሕላይ ነሽረው - ሰሩ ረስሚ
ዲብ እት አካናት ዕፌ፡ ሰሩ ህዬ እብ
ስቱር ዲብ አካናት መራይስ
*
ድኻ ኾይነ ድኻ ኾይነ..
ሐጋዚ ስኢነ
*
ተርጀመተ፦
ሐገልኮ ሓግል ገብአኮ….
ሴድያይ ሐገልኮ
አስላማይ ክስታናይ ወዲ ቆለ
ደገ
ንምኽሪ ጸላኢ ኣይተሃቦ ዋጋ
ኣይተሃቦ ዋጋ ከይትኸውን ዕዳጋ
		
*
እላመ ተርጀመተ፦
እስሌማይ ክስቴናይ ወድ ከበሰ
ቀላቅል
እግል ምክር አባይ ኢተሀቡ
ዐውል…..
*
ኣጒዶ ነይረትኒ፡ አጒዶ ናይ
በይነየ
ጐጆ ነይረትኒ፡ ጎጆ ናይ ልበየ
ኢዶም ኣይስኣኑ፡ ወሲዶለየ

ምስሉ።
አዜመ ዲብ እሊ ለቀርበ ናይ
ወግም ተቅሪር እንዴ ተንከበው፡
አስፈሀ እብ ሰበትለ “ኢንሸኣላህ…
እንሸኣለህ” ቤለ ለትበሀለ ደበሳይ
ጋርዘ እለ ለተሌ ምስዳር አው ቀራር
ነስአ።

ተርጀመት ናይ እላመ፦
ተክሊብ ዐለ እዬ፡ ተክሊብ ናይ
በይንዬ
ረሴት ዐለት እዬ፡ ረሴት ናይ
ልብዬ
ዐመሎም ልክፈዮም፡ ነስአወ
ምንዬ።
አስክለ ዲብ ሰነት 1961 ናይ
ተወልዴ ረደ፡ “ሽገይ ሀቡኒ” ናይ
ህጁም ወተሐዲ ቃነ ወጽበጥ ለሐሌ፡
እግል እሊ እት ለዐል ለትበሀለ
ለመስል ናይ እስትንተን፡ ላኪን
ህዬ ለለትሐሶሴ አልሓን ዝያደት
አትፋዘዐ። ምናተ፡ መጦሩ ለገይስ
አው እግለ ቀደሙ ለዐለ ሐረካት
ደረሰ ወሸቃለ እግል ልበድል ለቀድር
መትነዛም ምን ከርስ እግል ልትበገስ
ኢቀድረ። እብአማን፡ ምንመ ልጀረብ
ረዪም እንዴ ኢገይስ ወፈሽለ። እብ
ትሉሉይ ክምሰለ ዘርዘርናሁ፡ ኤረትርየ
እብ ተማመ አስመረ ምን ገብእመ
ነኣይሽ ልቀኣት ወህጅክ ናይ ጀማዐት
- ሰሮም ክሉ ረአሱ ባካት ወራታት
ስያሰት ለይዐለው - እበ ለአስእሎ
ወለትቃምሞ መትከብተት ቤለቤለው
ዱይግት ዐለት።

እንዴ ቤለው እንዴ ኢለአትናዩቶም
ልትሳረሖቱ ይእንብል።
ለ “ዲብለ መጸኣ ለህለየ አዬማት”
ለትበሀለ፡ ምጅልስ ኤረትርየ እግለ
አስክ እለ ለዘርዘርናሁ ሕርያን
ሳልሳይት ደውረት እግል ንናቅሽ
ልጠባጠብ እሉ ለዐላ ቱ። ዲብ እለ
ለገብአ ልግበእ ደሊል ለኢቀርበ
እቱ ጌማም ናይ ዎሮ ጃሱስ እንዴ
ትበገሰ ላኪን፡ እዳረት አስፈሀ እት
ረአስ አርበዕ ምስል ተድለ ባይሩ
ለትዋጀሀው አንፋር፡ በህለት አስፈሀ
ወልደማርያም (ነፈር ምጅልስ)፡ ምስግነ
ገብረዝጊ፡ ኣደም ቁስመለህ ወጣህር
ኢማም ሙሰ ለደቀበት መራቀበት
እግል ትግበእ ቀረረ፣ ወሳይቅ ፖሊስ
ክምሰል አከደዩ፡ ለደሀረት ሐረከት
ናይ እሎም ለተሀደገው ዲብ ሐንቴ
መራቀበት አቴት።
ምነ ወክድ ለሀይ እንዴ ይእንፈግር፡
እሊ ለተሌ ዲብ ዮም 22 ማርስ 1960
ልእከት ናይ ዎሮ መዐይናይ ንርኤ፡
ተድለ ባይሩ ማጽእ እስሙን ዐለ።
ስዩም ከሕሳይ (ሙዲር ምዴርየት
አከለጉዛይ ለዐለ) መኪነቱ ዲብ ረያም

ልብ ከሬኮ እሉ። ደበሳይ ገርዘ
ዲብ አቁርደት ናይ cosulta
municipal (ጌምያይ ቤት ጎማት
መዲነት) ዋድያሙ ክምሰል ህሌኩም
ልብ ክረው፡ ቀደም ክሉ ክምሰል
ልትሸጠብ ደው።
ምን ሽቅል ጠረዘ በህለት ቱ።፡
እለ ቀላል መሰል ናይለ እት ለዐለ
ለተሃገው አው ሸክ ለገብአ እቶም
አውመ
ሐስበው
ለትበሀለው
ሙዋጥኒን እብ ብሕተ ጀሬ ለዐለ
ጨቅጥ ወመኔዕ ቱ። ዲብ እሊ መጃል
እሊ ናይ ፖሊስ አግቡይ ሽቅል ሻፍግ
ወበክት ለኢለሀይብቱ ለዐለ። ለእብ
ተድለ ባይሩ ለተአወጀ ከ፡ እብ አስፈሀ
ለፈይሐ ወእምበል ገበል እት ፍዕል
ለወዐለ አዋጅ ዕልብ 1 ናይ ሰነት
1955መ እግል ሰርገለ ምስዳራት
ፖሊስ ለለአትሻፍግ ቱ ለዐለ።
ተሓትያም ደረጃት ፖሊስ ልትአሰር
ለቤለው ነፈር እብ ፌርመቶም አስክ
አስፈሀ ለሐልፍ፡ አስፈህ ህዬ፡ “እብ
አሳስ ለተሀየቤኒ መዝ እግል ልትአሰር
እዙዙ ህሌኮ…” ዲብለ ትብል
ፈርም። እብ አምኣት ለልትዐለቦ እብለ
ገበይ እለ ተአሰረው። ለእብ ሐትሐቴ ምስዳር እንዴ ኢትገይስ መኔዕ
ወቀየዶት ህዬ፡ ለእብ ሕበር እግል

ምን መራቀበት ለልትነጄ ነፈር፡
በዐል ሰልጠት ወበዐል ሰኔተ እግል
አቶብያመ ልግበእ፡ ክሉ ረአሱ ይዐለ።
ለለትዐጅብ፡ ዲብለ ኢተአከደ ሸክ
ወናይ ኖስ ተሕሊላት መዐይነት እንዴ
ተንከበው ከረ ደጃዝማች አስፈሀ
እት ረአስ አዳም ምስዳር ነሰኦ ሰበት
ዐለው ቶም። እግል መሰል፡ ዲብ
ማርስ 1960፡ እተ መደት ለሀ ነፈር
ምጅልስ ውቁል (Senate) አቶብየ
ላቱ ደጃዝማች ተድለ ባይሩ፡ ለሐመት
እሙ እግል ልብጸሕ አስመረ መጽአ።
ዎሮ መዐይናይ አው ጃሱስ እንዴ
መጽአ ለሀበዩ ጌማም እሊቱ።
ክመ እብ መሰል “እግል መርበይ
ከበሮም ለአዘቡ ብዕራዮም” ለልትበሀል፡
እግል መርበይ ዋልዳይቶም እግል
ረኪብ ምስል ብዝሓም ቅብላት
ደሚሮም
ወሕኩመቶም
ለሸቁ
ሰብ እኪት እንዴ ኢትረከበው
ወኢትከረመው
ኢትሳረሐው።
የምክን ለትከረመው ወለትጋመው
ቅርዱ እግል ነኣምሩ ሐቆመ
ኢቀደርነ ፊሺ ዲኢኮን ብዕድ ዘረኦ
እንዴ እምቤ ሸክ አለብነከ፡ ዝያደት
ክሉ እግል እሊ መጽእ ለህለ አያም
የምክን ዎሮ ክልኦት እብ ከብዶም
ለልተራቀሞ ኢልትሐገሎ ገበኦ ከ፡
“ኢትፍረሆ፡ ለህሌት እኩም ተሃገው”
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አካን እንዴ ከረ፡ (ዲብ አልቤርጎ
ቺያዎ) ረክበው። ምን ሳዐት 09፡
30-23፡50 ምስል ደበሳይ ገርዘ
ትወጃሀው። ደበሳይ፡ “እንሸአለህ…
እንሸአለህ” ዲብ ልብል ትሳረሐ
ምኑ። ዮም ፖሊስ እንዴ ትላከው እብ
ብዕደት ገበይ እንዴ ኢመርመረዉ
ኢተርፎ። ምስጢሩ ኢሸርሐ ዲኢኮን፡
ክምሰል ትዋጀሀ አከደ እሎም።
ዲብ እለን ክልኤ አምዕል ኩርሽምርሽ እንዴ ኢልትዋጀሆ ኢተርፎ።
ክምሰል ከረ አዝማች ተስፋይ በራኺ፡
ከረ ኤርሚያስ (ገብረስላሴ)፡ ከረ
ይሕደገ፡ አበበ ሙጬመ ትወጀሀየ

ልግበእ ለቀድር ንዳል ምነ ከርዐ ሐቴ
ሰበር ዐባይ ገብአ። ለፍንቲት ማደት
10 ናይለ አዋጅ (Articolo 10) ሰኒ
ፍሩህ ወጽሉእ ቃኑን ገብአ።
እለ ዔማይት ሓለት እለ ላኪን፡
ገሌ ሽባን እብ በዳሪቶም እበ መስሎም
ገብእቱ ለቤለው ምስዳራት ምን
ንስአት ይከርዐዮም። ዲብ ፌብራይር
1958 ዲብ ዐሰብ ለሳደፈ ንርኤ።
ዲብ እሊ ለትበሀለ ወሬሕ፡ ሀጸይ
ሀይሌስላሴ ዐሰብ እግል ልብጸሕ ዲበ
መዲነት ክምሰል አተ፡ ሀይሌ ፍሰሐ
ወእምባዬ ሕድሩ ለልትበሀሎ ክልኦት
ምዋጥኒን፡ መንዴረት ኤረትርየ ሌጠ
አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ዲብ ለአንበልብሎ ምስለ መትከብታይ
ሸዐብ እግል ልትሓበሮ ጀረበው።
እህትማመ ሸዐብ ወቅዋት አምን
ሰበት ሰሐበው ህዬ፡ እብ ትእዛዝ
ሙዲር ምዴርየት ደንካልየ ዲብ
ሐንቴ ቀይድ አተው። “ለቀድየት
በህ ለኢተአብል እት ረአስ ግብአተ
ቅብብ እግል መንዴረት አቶብያመ
ሰበት ገብኣቱ ለአሰርኩዎም…” ህዬ
ቤለ ለሙዲር።
በናቢን ትርእዩ ዲብ ህሌከ ከነትፍ
ለመስል፡ ክምሰል ትከእለለ ላኪን
እግል ዕሙቅ ዐቦት ወሽዑር ሸዐብ
ለሸሬሕ አሕዳ እት ክል አካን ወእብ

ተድለ ባይሩ

ዶልዶሉ ገብእ ዐለ። ዲብ ዎሮ ናይ
ኦጎስት 1959 ተቅሪር ፖሊስ፡ ዎሮ
ሰርጀንት እግለ አቅረበዩ ንርኤ፡
ዲብ ዮም 24/08/1959 እበ
ተሀየቤኒ ትእዛዝ አስክለ ተሐበሬኒ
አብያት ዐብደለ ሳልሕ ዐብደለ፡
ሻሬዕ ማርኮኒ ዕልብ 44 እንዴ ጊስኮ
ፈተሽኮ። 39 እብ ዐረብ፡ 23 ህዬ
እብ ትግርኘ ለትከተበ ማኒፊስቲኒ
ህዬ ረከብኮ። እግሉ ወመሻቂቱ እንዴ
አሰርኮ እግል መስኡልዬ ሐበርኮ።
እሊ ሐቆለ ቤለ፡ እብ ደሚር
ለተሓበረው ምስሉ እግለ ቤለዮም
አርበዕ ነፈር፡ በህለት ዐብደልሓሚድ
እድሪስ ጸዕዱይ፡ ኢብራሂም መሐመድ
ሑሴን፡ እስማዒል ሓጅ መሕሙድ
ወኪሮስ ሀብተስላሴ ክምሰል አስረዮም፡
ላኪን ካፊ ደሊል ሰበት ኢረክበ እቶም
ክምሰል ተዐተቀው ሐበረ። “እግል
ዎሮ ሀይሉ ተስፋይ ለልትበሀል ላኪን
ሐብሬ ሰበት ረከብነ እቱ ምስል
ዐብደለ ሳልሕ ዐብደለ አሰራሙ
ህሌነ…” ቤለ።
እሎም አሰልፍ ስሜቶም ዲብ
ትሰሜ ለኢትሰመዐት፡ ፍንጌሆም
ክምሰል ኪሮስ ሀብተስላሴ ወእስማዒል
ሓጅ መሕሙድ፡ ተዕሊም ሰኒ ለዐለ
እሎም ለሐድረው እቱ ቱ። እብ ጀሀት
ጀሀቱ፡ እሊ ለመስል ሓዚ ወበዳሪት
ክምሰል ዐለ ህዬ ጌምሞ።
እብ ዶልዶሉ፡ እሊ ናይ ብሕተ
በዳሪታት እሊ ሐሩቀት ወቀሀር ዶል
ልትወሰክ እቱ፡ እተ ለሐልፈ መዋዲት
ለአመርሕ ክምሰል ዐለ ለለአፍህም
ክልኦት ሐደስ እግል ንህደግ።
ልተላሌ…..
ገጽ
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ርክን ምህዞ

ገብኦ። ለኣለት ዲብ ሙኽ ክምሰል
አቴት እግለ ከሊማት ዲብ አዳም

ዐጃይብ ሙክ ወድ-አዳም

እግል ልፈሀሙ ለቀድር አሻይር

ፍቱያም አውኪር፡ ዎሮት ነፈር

አምሪከ እብ ገበይ ዕሉም እግል

እግል ትቀይር ለትቀድር እግል

ገጹ እንዴ አቅመትከ፡ “ዮም ሚ

እሊ ቀረድ እሊ ለሰርግል በስር

ትግበእ ህለ እግለ። ለፍከረት ክእነ

ጋብእ ህሌከ? ሕሙም አው ህዬ

አምጽአው።

እለ ፍክረት እለ

ለትመስል ኣለት እግል ምሂዝ ቱ።

ትዕብ ትመስል” ትብሉ። እሊ ህቱ

ዲብ ስፐርየር ቴምፖራል ጋይረስ

እለ ፍክረት እለ ሐቆ ተዐወተት

እንዴ ኢልአስእለከ፡ ኖስከ ሓለቱ

ለልትበሀል ክፋል ናይ ሙኽ ነሻጣት

ብዝሓም እብ ህግየ መሻክሎም

እንዴ ቀርአከ ለትፍህሙቱ። ሓለት

ኤለክትሮኒክ እንዴ ወጨልከ እብ

እግል ልሽርሖ ለኢቀድሮ ሐማይም

ናይ

ከእብ

ትሉሉይ ታብዖት ቱ። እሊ ክፋል

መንፍዐት እግል ልርከቦቱ። እብ

ቅድረቱ ምን ምንመ ልፍሀመ፡

እሊ ህግየ ለትትከለቅ ዲቡ መስከብ

ሰዳይት ኣለት፡ ፍክር አዳም እንዴ

ቀደም እለ መቅደረት ናይ ፍንቱያም

ሰበት ገብአ፡ ለከሊመት ዲብ ሞጅ

ፈሀምከ መሻክሉ እግል ተአርሄ እግሉ

አንፋር ገብእ ጸንሐ። ዲብ ሰነት

ናይ ኤለክትሪክ እንዴ ትቀየረው

እብ አማን ገጽ-ቀደም ለልአብል ጋር

2013 ላተ ሐሽም መትመራምረት

ተርጀመት

ቱ።

አዳም

ክል-ዎሮት

ክምሰል

ትትሀየቡ

መዕሉማት እብ ክሱስ ገሌ ድወል ግዋሬነ

ርዋንደ

ፍቱያም አውኪር እብ ክሱስ
ግዋሬነ ላተን ክልኤ ደውለት
ገሌ እግል ኒበል። እለን ክልኤ
ደውለት ክልኢተን ዲብ ምፍጋርጸሓይ አፍሪቀ ልትረከበ። ህተን
ህዬ ኬንየ ወርዋንደ ልትበሀለ።
እብ ክሱሰን እንዴ እሊ ለተሌ
መዐሉማት ንግነሕ።

ስሜት ረስምየት - ጅምሁርየት
ርዋንደ፡
ፍይሔ ምድረ - 10,169
ኪሎ ምትር መረብዕ ገብእ፣
ብዝሔ ገቢለ - 7,718,000
ገብእ፡
ዓሲመት ኪጋሊ እት
ትገብእ ብዝሔ ሸዐብ ናይለ
መዲነት
ሐድ
300,000

ኬንየ
ረስምየት
ስሜተ
ጅምሁርየት ኬንየ ትትበሀል።
ፍይሔ ምድረ - 224,961
ኪሎ ምትር መረበዕ ገብእ
ዓሲመተ ናይሮቢ
ትገብእ እት ህሌት፡ ሰቦዕ ዐባዪ
ቆምያት ወብዝሓት ነኣይሽ
ለትመልክ ደውለት ተ።
ህግየ - እንግሊዝ፡ ሰዋሕሊ፡
ኪኩዩ ወብዕድ ትትነፈዕ።
ደያነት - እብ ዓዳት ለጸንሕ

ወዲን ክስታን ትተበዕ።
እቅትሳድ - እብ ሐርስ፡
ርዕዮ ንዋይ፡ ስያሐት፡ ተስዲር
ህዬ ክምሰል ከረ ቡን ወእሉ
ለመስል
እንዴ
ትትነፈዕ

ገብእ፣
ቆምያት ሁቱ፡ ቱትሲ፡
ቱወ ልትበሀሎ፣
ህግየ - ናይ እለን ለትሰመየ
ቆምያት ሀገጊ ወህግየ ፈረንሰ
ትትነፈዕ።
እቅትሳድ - በናነ፡ ለትፈናተ
ኣካል፡ ተስዲር ቡን፡ ቀጠፍ ሻሂ፡
ተዋብ ንዋይ ወብዕድ ለከምክም
አርዛቅ ትመልክ፣

ትትናበር።
ዕምለት ናይ እለ
ደውለት ህዬ ናይ ኬንየ ሽልን
ልትበሀል።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
• እብ ንክሸት ከልብ፣
ልጽበጠ ሀለ እግሉ። እሊ ላኪን
እሎም ሔዋናት እሎም
ምዕራፍ 11
•
እብ
ሐርፈጮት
ድሙ፣
እግል ወቅት ረዪም እግል ልግበእ
መንበረትነ ለትጻበጠው
11. አዘ አንያብ
ወገጽ
እግል ትትነሰእ
ለወጅብ ምስዳር
• ለፈግረት ኒብ እብ ሸፋግ
ዲብ አካነ በህለት ዲበ ምሽራፍ
እግል ተአቅብል ሀለ እግለ፣
• ለጽቡጥ ጅነ ኖሱ እግል
ለኣትየ አው እግል ልብለሰ
ቀድር፣
• ዲብ ቤት ሐቆ ሳደፈ
ዋልዴን ኖሶም እግል ለኣትወ
ቀድሮ፣
• ዲብ ቤት ምህሮ ሐቆ
ሳደፈ ህዬ መደርስ እግል ለኣትየ
እግሉ ቀድር።

ለሔሰት ፍገሪት ጀላብ እግል
ትትረከብ ለኒብ ምን ትትነቀል
ዲብ ቀበት 15 ደቂቀት እት አካነ
እግል ተአቅብል ሀለ እግለ።

እግል ልግበእ
ለወጅብ
• ለነጥረት ኒብ ክምሰል
ትረከበት እብ እንክር ቀደም
ተሀርሰ፣ እብ ማይ ሌጠ ተሐጽበ።
ለኒብ እግል ትወርዐ( ዲብ ማይ
ሕፉን እግል ተኣትየ) አው ህዬ
እግል ትሕከከ ኢወጅብ። እብ
እንክር ቀደም እንዴ ጸበጥካሀ
ዲብ አካነ እግል ትብለሰ ጀርብ፣
• ለጅነ አው ነፈር ዲብ
ሐኪም አንያብ አስክ በጼሕ
እግለ ለአቴት ኒብ እብ ሽልቱት
አው ህዬ እብ እዴሁ እግል
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 51

ሰበት ኢቀድር፡ ለብዕድ ሕርያን፣
• እት ሐንቴ ንሳል አው
ህዬ እብ እንክር መጃቅም ናይለ
ዝቡጥ እንክር እግል ትጽበጠ
ትቀድር፣ እሊ ሐቆ ኢልትቀደር
ህዬ፣
• ዲብ
ሐኪም
አስክ
ትበጼሕ እት ክባየት ሐሊብብሩድ እግል ትክረየ ትቀድር።
ለክባየት እብ ተማመ እብ ሐሊብ
እግል ትትገልበብ ሀለ እግለ።
እሊ ክሉ ሐቆ ወዴከ ለኒብ እግል
ተአድሕነ ለሀለ በክት ሰኒ ውቁል
ቱ።

እብ ሔዋናት ለትጀሬ
መደረት
•እብ
ወበቀል፣

ፍርጸት

አድግ

• እብ ንክሸት ገመል----ዲብ
መጅተመዕነ
እብ
ሔዋናት ዲብ አዳም ለትጀሬ
መደረት ሜዛን ሑድ ልትሀየበ።
ዲብ ብሩር ልግበእ ወመዳይን
ንክሸት ከልብ ለበዝሐት መደረት
ለተአጀሬ ትገብእ እት ህሌት፡
እብ ደመሚት፡ ከንዚር፡ ፍርጸት
አድግ ወበቀል፡ ንክሸት ገመል
ወእሉ ለመስል እት ገጽ ለሳድፍ
ደረር ሑድ ኢኮን።
ዲብ ዐድነ እብ ዓመት ወዲብ
ብሩር እብ ፍንቱይ አምዕላይ
መንበረትነ
ምስል
ሔዋናት
ቱ። ዲብ ሐርስ፡ ፊራሮ ሽቅል
ወመዋሰላት ምስል ሐ፡ አዱግ
ወአብቁል፡ እንሰ፡ እተ ክምሰልሁመ
እግል ዔቅቢት ምስል አክላብ
ወደመሚት እንውዕል ወንትመዬ።
አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ምስል
ቶም።
እብ ሐረስ እሊ እብሎም
ለትሸርሐው ሔዋናት ዲብ ገጽነ
ወብዕድ ገሮብነ ለትጀሬ መደረት
ቀላል ኢኮን።
ለመደረት
ምን
ቀሊል
መትሸትሖት አው መትሐርካክ
ገሮብ፡ አስክ ደረር ክቡድ
ለልአጀሬ መትቀራጭ ከናፍር፡
መትሰባር ዓጭም ነከክ፡ ደማር
ገጽ---- እግል ልግበእ ቀድር። እብ
ሔዋናት ለትጀሬ መደረት አስክ
ሞት ለተአበጼሕ ምንመ ትገብእ፡
ናይ ሐንገል፡ ገጽ ወስጋድ ደረር
ላተ እብ ብዝሔ ልትርኤ።
ዲብ ገጽ ቀደም ለሻብብ
ክፋል ክምሰል ኣንፍ፡ ነከክ፡
እዝን---ወእሉ ለመስል ገሮብ
ልትደመዕ። እብ ዝያደት ህዬ
አጀኒት ልትደምዖ።
ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ከናከኖት ምቅሮሕ እግል ኣሳር
እብ ዳዊት አርአይ

2ይ ክፈል
ኤረትርየ ዐድነ ለትደባበለ
ወለትሐባለከ ታሪክ ወድ ሚን
ኣድም ለትመልክ ታጅረት ዐድ
ተ። እሊ ክእነ ምንማቱ፡ እሎም
ቃልያም ላቶም ዝሕሮታት ክምሰለ

እት ዐለምነ ሳድፍ ለህለ ናይ
ጠቢዐት ወአዳም ለከልቁ አሕዳስ
እት ብቆት ኩሩያም ለህለው እት
ገብኦ፡ ሓለቶም እት ትትኬለም
ገይስ ህሌት።
እሊ ህዬ መታብዐት ትርድት
ወእዳረት ራትዐት ኢገብአት እግሉ
ምንገብእ፡ እሎም ታሪክነ እግል
ንኣምር ወለዘቶም እግል ንአዳውር
ሰዴነ ለህለ ታሪካይ አካናት ወኣሳር
በዲር እግል ልትመም ለኢቀድር
ፈነ እንዴ ሳደፈዮም እግል ዲማ
እግል ንሕገሎም ቱ።
ኣሳር በዲር ሰኒ ወአማን ሐሳሴን
ወእግል ብቆት ለትቀልዐው ሰበት
ገብአው፡ ለትመቅረሐት ደማነት ለበ
እዳረት ድዋር ወብቆት ዶል ንተበዕ፡
ለሰበብ እግል ልንቀስ፡ ልትከረዕ
ወንሰይጥር እቱ እንቀድር።
ክም
ውሓይዝ፡
እርዕዳይ
ምድር፡ ብርካን፡ ዝሃይፍ ዝላም፡
ከምሲን ወእግሎም ለሸብሆ እብ
ስድፈት ወእብ ብዝሔ ደማር
እግል ልሰብብ ምነ ቀድር ብቆታት
ቱ። እብ ብዕድ እንክርመ እብ
ስድፈት ለጀሬ ተቅዪር ሓላት ጀው
(ሐፋነት ወበራደት) ሓለት በራደት
ጥል እንዴ ሰበበት እብ ሑድ እት
ኣሳር በዲር ደማር እግል ልሰብብ፡
ታርፌ በዳለ ለአለቡ ሰበት ገብአ
ክእነ ደማር ለሰብብ አዋይን ምን
ጽባብሑ እግል ንክርዑ ወጅበነ።
እሊ ለልትቀደር ምንማቱ ለትትሐዜ
ምስዳር እት ወክደ ኢገብአት
ምንገብእ፡ ፍገሪ ተ እት ትትኬለም
ትገይስ። ለታርፌ ህዬ እት
ጠቢዐተይት ሓለቱ እግል ትብለሱ
ሰኒ ድቁብ ገብእ።
ለመደረት ብዕደት ህዬ ለእብ
ገበይ አፍራድ ወመአሰሳት እንዴ
ትሰተተ ለገብእ ወራታት እቡ
ለትጀሬ ደማር ተ። እሊ ህዬ

እትተአምር ወእንዴ ኢትአምር
እግል ቲደየ ለትቀድር መደረት
ተ።
ምን እሊ ህዬ ለእብ ሰብ
መቅደረት ሐፊር ኣሳር ለልትበሀሎ
ዓልማም ዕሉም እሊ መጃል ለሐፍሮ
እት ህለው ለትገብእ ደማርመ
ሀሌት።

እብ እንክር ብዕድመ እት
ወራታት ብነእ ብንየት ትሕትየት
ትዳሌ እት ህሌት፡ እተ በሐስ
ለኢገብአ እግሉ ወለ ኢደለ
አካናት ኣሳር ለትጀሬ ብቆት ተ።
ሰበት እሊ ሐፊር ኣሳር እግል
ልግበእ እተ ለልትሐሬ እቱ ወክድ
መደጋግ ትሩድ ወእግል ዲማ
ደማነት ለልሀይብ ብስር እግል
ልግበእ ቡ። ለእብ በራምጅ ለገብእ
ሐፊር ብዝሓም መትመራምራት
ዕሉም ኣሳር ክምሰለ ልአምኖ እቡ
ወራታት ሐፊር ክም መደምራይ
ልትሐሰብ። እሊ ለትበሀለ እቡ
ሰበብ እብ ቀደም ትሌ እተ ንዛምለ
ሐፊር እግለ እት ምልዐል ምድር
ለህለ አውመ እተ ናይ ሰልፍ
ክፋል ምድር ለህለ አሰር ምነ
ታሪከይት አካኑ እንዴ ተሐንፈለ
ወትረፍዐ እት ሐዳስ አካን ሰበት
ልግዕዝ፡ ለናይ አማን አካኑ ሰበት
ምነ ረይም ጠቢዐታይት ግርመቱ
ወመዐነቱ ለአነቅስ።
ለብዕደት ንቅጠት ህዬ፡ እተ
ወራትለ ሐፊር አውመ እት
ወክድ አግዐዞቱ መትሰባር ወእክ
ሰበት ልትሰበብ እግሉ ወአሰር
ሐሳስ ወእግል ዲማ እግል ትርከቡ
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ለኢትቀድር ሰበት ገብኣቱ። ምናተ
እብ ሕፍዝ እንዴ ተለ እግል ልግበእ
ላዝም ሰበት ቱ። መጥመጦር እሊ
ለገብእ ወራታት ተውሲቅ፡ ኣሳር
ለልትከሬ እተ አካን ለልትሐፈዝ
እተ እግል ትግበእ ወጅብ።
ሰበት እሊ ወራታት ሐፊር እብ
ገበይ በሐስ ጣፍፍ ወመደጋግ
ክምሰልሁመ ለልትከሬ እተ አካን
ኣምነት እግል ትግበእ ለአትሐዜ።
ምህመት እሊ ህዬ ክም ወሲቀት
እግለ መጽእ ህለ አግማም እግል
ልግበእ ቱ።
ለእንዴ አስለፍነ ለእንቤሉ እግል
ለሀሌ ህዬ ዳርሰት መቅደረት አዳም
ወሜዛንየት ማል እትሊ መጃል
እሊ ተአትሐዜነ በሀለት ቱ። እት
አትመሞት ህዬ ለትሐፈረ አካናት
ኣሳር ናይ ዳፍዖት ወዓቅቢት
ወራታት እግል ልግበእ እቱ
ለአስትህል። እሊ ሐቆ ኢገብአ
ላኪን ደማር ወሕግላን ዝሕሮታት
ኣሳር እግል ለሀሌ ቱ። መሰል ሰኔት
ናይ እሊ፡ ለእት ወክድ እስትዕማር
እተ አግደ ምህም ለገብአ አካናት
ኣሳር ወታሪክ ኤረትርየ ለትርኤ
ደማር ተ፡ እሊ ህዬ ለእት አዱሉስ
ወመጠረ ለጀረ ሐፊር እንዴ ተሌት
ለመጸት ብቆት ተ።
ናይ በዲር ሚነት አዱሌስ እተ
ለጀረ እት ሰነት 1868፡1905፡
1974 ክምሰልሁመ እት ቅዱም
ኣሳር መጠረ እት ሰነት 1963 እብ
ለትፈናተው ለልትሐረኮ ዕለመእ
ኣሳር እንግሊዝ ኢጣልየ ወፈረንሰ
ሕፉራት ተን። እሊ ሐፊር እሊ ህዬ
ናይ በዲር ታርፌ እግል ልርከብ
ሀደፍ ለወደ ሰበት ዐለ ብዞሕ
ታርፌ ኣሳር እንዴ ተሐፈረው
አስክ ብዝሓት ድወል ትነስአ።
እምበል እሊመ ለትነዘመ ስታት
ለቡ ወገበይ ከናከኖት ሐፊር ኣሳር
ለተለ ሰበት ይዐለ፡ እሊ አካናት
እሊ እግል ብቆት ለትቀልዐ ሰበት
ገብአ እግል ሰኖታት እት ረአሱ
ደማር እግል ትጅሬ በክት ሃይብ
ልትረከብ።
እሊ ምስሉ ለልትጻበጥ ቅድምት
ሚነት አዱሊስ እተ ተሐባለከ
ወትሉሊት ወራት ጠቢዐት ምድር
ክም ከረ ብርካን ወእርዕዳይ

ዲባ እት ሰነት 1913 ለጠበዐ ክታብ ሐይለት ትግራይት
ዝያድ 800 ለትፈናte ሐይለት እብለትፈናተው ሔልየት ክቱብ ህለ፣
ከእንዴ አትሌነ እለ መሐምድ ዐሊ ወድ ፋላት ምን ሐባብ ዐድ
ህብቴስ ከንቴባይ ጃውጅ ክምሰል ሞታ ለቤለየ ሕላየት ንርኤ፡ማሌ ፈግረ ቤሉነ - ምን ደከነ ወሰምሀር
እግል ልንሰእ ሺመቱ - ንጋረቱ ወመንበር
እግል ለአፍርህ ወለአፍቴ - እብ መናዱቅ ወዐሽከር
ዮም ሞታ ቤሉና - መስእል እኩይ ኢለአቅብል
አባይከ አቅረደ - ትከረ ምኑ መስገደል
ፈታይከ ቀርቀረ - ክሉፍ ህለ እብ ሐዘን
እትለበዐልዬ መነዩ - ምን ሐይስ አምበል ደሐን
አንኮለልነ ኢኮኒ - ከፎ ኒዴ ወንግበር
እሽዎ እሊ መንባነ - ወለእሉ ንትከተል
በዲር አብ ኣምነ - ምን ክሉመ ልትቀተል
ጾሩ ጾረ ወጾሮም - ክቡድ ጾሩቱ ወጀደል
ጋሻይ ዐዱ አቅበለ - እንዶ ጌሰ ክል ከሰር
ወሐር አብመልከ - ገምየ ህመም መሸንገል
አበ-ገደቦ ስካብ ሚቡ - ኣምበል ሰሀር
መሓዛት ለጅውጅ ደንኖ - ሰብኡ ልትወዔ ወልትገዐር
አድማይ ደንን ሳሳቱ - ሳክዮታቱ ልትፈንጠር
ስም መሰመም - እግል አባይ ልትበሸል
እት ሔሳስ በርበሬቱ - እት አስርየት ኢልትከሀል
እት ወሓይዝ አብደላምቱ - ለመሓዝ ዐቢ ልጸቅለል
ዐድ ሕድ በጽሕ ኣብ ሃክብ - ለከረም ምንዲ ትትሀንደር
እት አራዊት ኮከባይቱ - ኢለአትፋኔ ልትአዘር
ጽፍሩ ጸብጥ ወአርግሁ - አቡሱሰ ለወነን
ኢሀይቦ ቅታሉ - ኢሐድጎ እብ ደልደል
ግሎት በሌዕ እበኑ - ዐቅበ ናቅል ወሕመር
ከአዜ ሰኒ ወለድከ - ምንመ ትመይት ትትቀበር
እት ፈረዕ በደ ኢተሐስብ - ጋንከ ልስከብ ኢልስሀር
አባይኩም እበዎ - ለተአመስሎ በዐል አከር
ፈታይኩም ፍተዎ - ለእት ገሮብኩም ልትአመን
ማርሓይ ሰኒ አምርሑዎ - ሰኒ ሊበል ወልግበር
ታይላይ ሰኒ አትልዎ - ደረብኩም እግል ኢልደልደል
ትግራይ ሰኒ አምብሮ - ዲብኩም እግል ልትከተል
ኢትዝበጦ እብ ሞራ - ወኢተዐይሮ እብ ከንፈር
መቅስናይ መርባት ብጎነ - ለላሊ ተርህ ዲብ አከር
አዜመ ስልጣን ብጎነ - ለሹም ግሱይ ረአስ መንበር
አዜመ ጸጋይ ብጎነ - ለጋሾታቱ ልደረር
ለደፈአነ ብጎነ - ገድም ዲብ መን ንሰፍለል፣
ለልትርኤ እቱ አካናት ሰበት ህሌት፡
ለትገብእ እቱ ድዋር እቱ ሰበት
እግል ብዞሕ ሰኖታት እብሊ ናይ
ትትረከብ እቡ ለልትከለቅ ተቅዪራት
ጠቢዐት ብቆት እት ትተምተም
እት ወክድ ከረም ወሐጋይ እግል
ጻንሐት ህሌት።
ብቆት ለኣሳር ለልዐድም ቱ።
አሰልፍ እብ ወሓይዝ ሐዳስ
ምስል እሊ ለገይስ እተ ናይ
ኩመይሊ ወዐሊ ገዴ እንዴ ረፍዐዩ
በዲር ሚነት አዱሊስ በቅል ለህለ
ለመጽእ ጨበል እቡ ትደፈን
ሻፍቅ ዕጨይ ህጭም ወዐቅበ
ህሌት። ክምሰልሁመ እት ወክድ
ቅድምት ሚነት አዱሊስ እት
ወክዱ እበ ቀንጽ ሰረፋሪፍ በሐር
ድብልት ብቆት ወሐሳስ ላቱ
እቡ ለልትከለቅ ድበብ (አድብር
ድዋራት እቱ ሰበት ትትረከብ ቱ።
ጨበል) እቡ ትደፈን ትትረከብ።
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ፡ አሳሱ እንዴ
እት ረአስ እሊ ቅድምት ሚነት
ትቀናቀነ እግል ምድር ልሸውጥ
አዱሊስ እት ድዋራት በሐር ሰበት
ቃርብ ለህለ መባኒሀ፡ ምነ ታሪክ
ትትረከብ፡ እብሊ ጽበጥ ጬወት
እቡ እግል ልአክርር ለሀንጦጥል
እሊ ለህለ ኣሳር እግል ልሕቀቅ
ለህላ ቱ። እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ
ወልሰግር ግራሁ እግል ልደመር
ቅድምት ሚነት አዱሊስ እግል
በክት ህለ እግሉ። ክምሰልሁመ ክል
ትትዐቀብ ወትትወሰቅ ለከብደት
ዶል ለልትርኤ ሐረካት አምዋጅ
መስኡልየት ትታኬነ ክምሰል ህሌት
እግለ ህለ ታርፌታት እግል ልሳብር
እግል ልትአመር ወጅብ።
ወልአብዴ መቅደረት ቡ። እምበል
እሊመ ተቅዪር ሓለት ጀው ብዝሕት
ልተላሌ . . .
አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ሸባብ ዕልም ዶል ልትዐንደቆ፡ መሐለኪት እዲነ እግል ልባልሖ ቀድሮ

ሸባብ

ሻብ መሐመድ ዐሊ ሐሰን

ሕዱግ ስሌማን
ክሉ መሐለኪት ሐያት ለባልሕ ማል
ወሽቅል ነሐር እንዴ ኢገብእ፡ ዕሉም ክምቱ
እንዴ ኣመረ እት ዐዱ ለህሌት መንበረት
ድህርት ወመሐገዝ ሽፍር እት ልአምሩ
እግል ዲማ ለባልሑ ሕሳል ዕልም እንዴ
ጸብጠ ሶዳን፡ ምኑ እት ቅሮረ፡ ምኑ እት
ነቅፈ፡ ምኑ እት ሳወ ወምኑመ ህዬ እት
ውቁል ረወሪት ዐድነ ለህለ ኩልያት አስኩ
እንዴ ሄረረ እግል ሀደፉ አሳስ ለከረ ሻብ
ቱ። ማል መርሀዮ ወራሐት ነፍስ ለልሀይብ
እንዴ ኢገብእ፡ ሐንገል ምን ዕልም ዶል
ጸግብ፡ እደይ እብ ሸሃዳት ወምህናት ዶል

ሸግብ ቱ እሊ ለገብእ።
እሊመ ሻብ እሊ ምክር ወጎማት እንዴ ረክበ እተ ትወቀለት ርሽመት
ሐያት ለተአበጽሕ ገበይ እንዴ ጸብጠ ልሄርር ለህለ ሻብ ቱ፡ ምን ተጃርቡ
እንዴ ከሰብኩም ሄራሩ እግል ትተለው እንዴ ሰተትነ ዮም እት ዓሙድ
ሸባብ ዓዝማሙ ህሌነ፡ ቅራአት በኪተት።
1ይ ክፋል
ሰኣል፡ አሰልፍ ምስል ርሕከ
እግል ንትኣመር?
መሐመድ
ዐሊ
ሐሰን
መሐመድ ዐሊ እትበሀል፡ እት
ሰነት 1988 እት ሶዳን ትወለድኮ።
ናይ መአንብተይት ወምግበይት
ደረጀት እት ቅሮረ ክም ደረስኮ፡
ናይ 2ይት ደረጀት ድራሰቼ እግል
አተላሌ አስክ ነቅፈ እንዴ ሄረርኮ
ድራሰቼ አተላሌኮ ወምኑ ምስል
20 ደውረት ክድመት ወጠን ሳወ
እንዴ ትከሬኮ፡ ሐቆ ሰነት ደረስኮ
እተ ገብአ እምትሓን መአተዪ
ጃሚዐት ናይ ዲፕሎማ ንቅጠት
እንዴ አምጸኮ እት ኩልየት
ተጃረት ወዕሉም እቅትሳድ ሐቆ
ድራሰት ሰለስ ሰነት ትደሐርኮ።
ሰኣል፡ እት ድራሰት ከፎ
ዐልከ?
እት ድራሰቼ ፈዳብ ዐልኮ፡
እግልሚ አነ እግል ድራሰት እንዴ
እቤቱ መሐገዝ ዐጄ እብ ገለብዬ
እንዴ ከሬኩዉ ዘበንዬ ክሉ እት
ድራሰት ሰበት አበድዩ ዐልኮ
ቱ። እሊ እተ ናይ አከዳምየት
ድራሰቼ ምን 1-12 ፈስል ለዐለ
ቴለል ቱ። እሊ ህዬ አክል እሊ
ለረይሔኒ ንቃጥ እት ማትሪክ
እግል አምጽእ ምንመ ኢቀደርኮ፡
ለመቅደረት እት ምክዬ ሰበት
ዐለት፡ ሐቴ አምዕል ክሉ እንዴ
ተዐዴኮ ድራሰቼ እበ ለትወቀለት
ደረጀት እግል አትምመ ክም ቱ
ዳምን ዐልኮ።
ሰኣል ሚ መጃል ነስአከ
ወፍገሪት ኩልየትከ ሚ ትመስል
ዐለት?
መጃል
መሓሰባት
እቡ
ትደሐርኮ። ለድሩስ ሰኒ ድቁብ ዐለ
ምናተ ሀደፍዬ በክት አተላለዮት
ድራሰቼ እግል አክድ ገብአኮ
ምንገብእ፡ እት ድራሰት ኩልየት
ንቅጠት ሰኔት እግል አምጽእ ህለ
እግልዬ እንዴ እቤ ሰበት ከደምኮ፡
እብ ውቅልት ንቅጠት በሀለት

3.5 እንዴ አምጸአኮ ትደሐርኮ።
ሽውየ በክቼ ሰበት ገብአ ምነ
ደውረትነ ክል ደረሳይ እበ ምን
ሳወ ለምጸአየ ንቅጠት ማትሪክ
እባቱ ድራሰቱ ለልአተላሌ ቤለውነ
እት ኢኮን፡ በዲር ናይ ኩልየት
አወለይት ሰነት ቱ ልትርኤ ለዐለ፡
እብሊ ህዬ ናይ ዲግሪ ወናይ
ዲፕሎም እንዴ ቤለዎም ካፉሎም
ዐለው፡ እሊ ሰበት ኢትረከበ ህዬ
ድራሰቼ ክም አትመምኮ እግል
ክድመት ወጠንዬ እት መጃል
አድረሶት እቱ ትፈረርኮ።
ሰኣል፡ እት አድረሶት ለሳደፌከ
መታክል?
ወላሂ ብዞሕ ዐለ እግል ኢበሉ
ይእቀድር፡ ምናተ ክም መደርስ
እት አቅሊም ግብለት በሐር
ቀየሕ እተ አድረስኮ እቱ ወክድ
ሸዐብለ አቅሊም ሸዐብ ምሕተረም
ወፍቱይ ቱ፡ ድራሰት ለፈቴ ሸዐብ

ሰበት ዐለ እብ ንየት እግል ትሽቄ
ለአትናይተከ። እሊ ህዬ ለሽቅል
ምን ጽባብሑ እግል እፍተዩ
ሰዴኒ።
ለልአትዐጅበካቱ እሊ ሸዐብ
እሊ እምበለ እት ፈስል ለትሀይቡ
ደርስ እት ቤት እንዴ መጸከነ ወልዬ
አድርስ እግልዬ እንዴ ቤለውከ
ምን ሕድ ልትናዝዑከ። እሊ ህዬ
አሀምየትለ ተዐሊም ሰበት ለአክድ
እግልከ ለዘበን እንዴ ኢትርእዩ
ተምም ምንከ፡ እለ ሐያት እለ
ፋቲሀ እት አነ ዝሩፍ ዐድ ምስለ
ሪምለ ምድር ተእሲር ሰበት
ወደ እቼ፡ እት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ እንዴ ትቀየርኮ እት
መዲነተ አፍዐበት ክም መደርስ
ምግበይት ደረጀት እግል አድርስ
አንበትኮ።
እትሊ ወክድ እሊ በክት
አተላለዮት ተዐሊም እግለ ንቅጠት
ሰኔት ለቦም ደረሰ ኩልየት
ልትሀየብ ህለ ሰበት ሰምዐኮ፡
እግል አተላሌ ብዞሕ ዶል ምንመ
ጀረብኮ፡ አዜዲ ክድመት ወጠን
ወኩልየት አትምም ሰበት ቤለውኒ፡
ብዞሕ ዶል ለበክት ለሐልፈኒ ዐለ።
ለሰበብ ሚ ቱ ይአምር ለእግልዬ
ምነ በክት ለሐረሜኒ፡ እብለ ገበይ
እለ ብዞሕ ወክድ ሰበት ሐልፌኒ
ሰአየት ሰበት በተክኮ ስታት ብዕድ
ሰተትኮ ወእቡ ከሽ እግል ኢበል
አንበትኮ።
ሰኣል፡ ለስታትከ ሚ ዐለ?
ለስታቼ
ለህለት
እግልዬ
ዘበን እቡ እንዴ ትነፍዐኮ እት
ሐያት እጅትማዕየቼ ወእቅትሳጄ
ለአትሓይስ እቡ በርናምጅ እንዴ
አፍገርኮ እቡ እግል ሄርር ቱ
ለዐለ። እብ አሳስ እሊ ህዬ ህዳይ
ወዴኮ ወእት መዲነት አፍዐበት
ምስለ እቱ ለህለየ ደናግል እንዴ
ትፋሀምኮ መድረሰት ብሕተ እተ
ናይ ምግበይት ደረጀት ላቶም
ደረሰ ለደርሶ እተ መድረሰት

ብሕተ
ፈትሐኮ።
ማሽአለህ
ለሽቅል ሰኒ ጌሰ እግልዬ፡። ደረሰ
ምስል ዋልዴኖም እንዴ ትፋሀምነ
ሰበት ነአደርሶም እት መቅደረቶም
ናይለ ደረጃት ለሀይ እት ተዐቤ
መጸት ወምን አቅሊምናመ እንዴ
ኢተርፍ እት እምትሓናት ወጠን
ጀዋእዝ ነስኦ ዐለው፡ እለ ፍገሪት
እለ ህዬ፡ ለደረሰ አሳስ እንዴ ትከረ
እግሎም እት ናይ 2ይት ደረጀት
ድራሰቶምመ ፍገሪት ሰኔት እግል
ለአምጽኦ ሳዲሆም ዐለ።
ሰኣል፡ አድረሶት እግልከ ሚ
ነፍዔከ?
አድረሶት እግልዬ እሊ አዜ
ለህለ መሐመድ ዐሊ ሐሰን
ለራትዕ መርበዩ እግል ልጽበጥ
ለሰዴኒ ህቱ ቱ እብል። ዘበንዬ
እብ ዋጅብ እግል አመቅሬሕ
ክል ሓጃት እብ ስታት እግል
እሽቀየ ደረስኮ ምኖም። ሽቅል
አድረሶት ስታት ክምሰልሁመ
እግል ተአፍህም እግል ትፍሀም
ህለ እግልከ ለልብል ቀዋኒን ለቡ
ሰበት ገብአ ሰኒ እግል አድርስ
እንዴ እቤ፡ ለኢልትሀኬ ዕጹም
ወኬድማይ ነፈር እንዴ በደሌኒ፡
እት ክሉ ወእብ ፍንቱይ ህዬ አምር
ወቅድረት ሂገ እንግሊዝ እግል
እወቅል ለበኔኒ ቱ። ክምሰልሁመ
መዐሉመቼ እት አዳም እግል
ሓልፈ ሰዴኒ። እምበል እሊመ
መፋሀመት ፍንጌ ብዝሓም እግል
እጠውር ሒለት ሀቤኒ፡ እሊ ህዬ
እተ ተለ ናይ ድራሰት ዘበንዬ እበ
ትወቀለት ደረጀት እግል አትምም
አሳስ ለከረ እግልዬ መጃል ቱ
መጃል አድረሶት።
ሰኣል፡ ግራሁ እበየ ረትዐከ?
ግራሁ ምነ አድረሶት እት
መክተብ መዲርለ መድረሰት
እት እሸቄ፡ ዎሮት ምን አቅሊም

ለመጸ ምሽርፍ ዮመ ዓመት እግል
ልድረስ ለልሐዜ ንቅጠት ሰኔት
ለቡ ነፈር አለብኩም! ክም ቤለዩ
እግለ መዲርለ መድረሰት አነ ህሌኮ
እስታዝ እቤሉ ወእብሊ በክት እሊ
ክሉ ለልትመለእ ወሳይቅ እንዴ
አምልኤኒ ምን ባጽዕ አስመረ
ወምኑመ አስክለ ኩልየት ጊስኮ
ወድራሰቼ አንበትኮ።
ሰኣል፡ ድራሰትከ እተ ከፎ
ዐልከ?
ወላሂ እት ድራሰት ፈዳብ
ዐልኮ፡ እግልሚ መስለከ ክምሰለ
እንዴ አስለፍኮ ለሐበርኮካተ
መደርስ ሰበት ዐልኮ ከፎ እንዴ
ወዴኮ ምነ መደርስ ለመዐሉመት
እፍህም ወለ ተርፈ ህዬ እብ ኖሼ
ምን መክተበት እብ ለሐጭረት
ገበይ ከፎ መዐሉማት እረክብ
ለእቀድር እቡ በሰር ምን
ተጅርበት መደርስ ለረከብኩወ ቱ፡
እሊ ህዬ እት ዘበንዬ ሚ እወዴ
ወከፎ እንዴ መቅረሐኩዉ ክም
እገይስ ገበይ ናስእ ሰበት ዐልኮ
ክሉ እንዴ ቀለ እግልዬ ንቃጥ
ግሩም ሰጀልኮ።
እተ ዶለ ሰልፍ ለእቡ ናይ
ዲፕሎማ ድራሰቼ ናስእ ለዐልኮ
መጃል መሓሰበት ቱ እግል
አተላሌ እቡ ሐዜ ዐልኮ፡ ምናተ
ግረ እንዴ አቅበልከ ሰለስ ሰነት
እግል ትድረስ ቱ ሰበት ትበሀልኮ
በደል ግረ እንዴ አቅበልኮ ለእግሉ
አምር መጃል እደግም አፎ መጃል
ብዕድ ይእነስ እቤ ከእብ ክሱስ
እቅትሳድ ዓም ለልአደርስ መጃል
እቱ አቴኮ ወአልሐምድልላህ
ረቢ ሰዴኒ እት ሰነት 2018 እት
ወርሕ ሰብተምበር እበ ትወቀለት
ንቅጠት 3.86 እንዴ አምጸአኮ
ትደሐርኮ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 51
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዓቅል እብ ምፍራቅ ሾመት ፈግር!
እት ወቅት ሰኒ ቅዱም፡
እትለ ነኣይሽ ደገጊት ህንድ፡
ዎሮት በዐል አከይ በክት ላቱ
ሐረስታይ ነብር ዐለ። እሊ
ሐረስታይ እሊ ምን ዎሮት እተ
ድጌ ማል ሰልፍ ለዐለ ነፈር
የም አለቡ ማል ስሉፍ ዐለ።
እሊ መስልፋይለ ማል - ዎሮት
ድግለል ክፉእ ነብረ። ህቱ
ወለትለ ሐረስታይ ለግርም እበ
ልቡ ስሉብ ዐለ። ከእብሊ ሰበብ
ገለ እትፋቅ ቀደመ።
እሊ ሐረስታይ እግለ ወለቱ
አትሀደዩ ምን ገብእ፡ ክሉ ለእሉ
ለአውዱ ማል እግል ልጠልቅ
እሉ ክም ቱ ሸርሐ። ለሐረስታይ
ወለ ወለቱ እበ ዐለ ዲቦም ዴን
ስካብ ወቅሳን ስእናም ሰበት
ዐለው፡ እሊ ሐል እሊ ክም
ሰምዐው ለረሖም ይአቤቱ።
እተ ዶል ለሀይ እሊ ቀሻሽ
ላቱ መሰልፋይ ማል፡ ለሓረስታይ
ወለወለቱ እት እዴ ቀደር እግል
ልክረዮም ክም ቱ፡ ወለጋር
ለቀደር እግል ልቀረሩ እሉ
እግል ልታኬ ክም ቱ፡ ወእለ
እግል ትግበእ፡ ክልኤ ሕጽሕጸት
ሐቴ ጸዕደ ወሐቴ ጸላም እትለ
ዐሺነትለ ሰላዲ እግል ልክሬ፡
ወለወለት እትለ ዐሺነት እዴሀ
እንዴ ከሬት ሐቴ ምነ ክልኤ
ሕጽሕጽ እግል ትንሰእ ለልብል
ረአይ ቀደመ። ከለውለት፣
- እግለ ሕጽሕጸት ለጸላም
ነስአት ምን ገብእ፡ እግል
ትድሀደዩ ክም ወጅበ፡ ወእት
ቅብላት እሊ ህቱ ለዴን አቡሀ
እግል ልጠልቅ እለ፡ ወእግለ
ሕጽሕጸት ለጸዕደ ነሰአት ምን
ገብእ፡ ኢትትሀደዩ፡ ምናተ ህቱ
ለዴን አቡሀ እግል ልጠልቅ።
- ምን እለን ሕጽሕጽ
ሐቴ እግል ተሀርስ ሐቆ አቤት
ህዬ፡ አቡሀ እግል ልትሰጀን ክም
ቱ ክም ሸርጥ ትቀደመ።
እተ ዶል ለሀ ለአዳም ክሉ
እትለ ገርሀትለ ሐረስታይ፡ እት
ስለል ምን ሕጽህጽ ለትመለአት
ልትባጠሮ ዐለው። ከእሊ ንቃሽ
እትለ ገብእ እቱ ዐለ ወቅት።

ለምሰልፋይለ ማል ሕጽሕጽ
እግል ለሀርስ ድንን ቤለ።
ለወለት ኖር ዕንታተ ሰኒ ፈዳብ
ሰበት ዐለ፡ ለእናስ ክልኤ ጸላይም
ላተን ሕሕጽሕጽ እንዴ ሀረሰ
እትለ ዐሺነትለ ሰላዲ ክም ከረየን
ሰኒ ፈረገተን። ለእናስ እለ ክም
ወደ እግለ ወለትለ ሐረስታይ
ሐቴሀን እግል ተአፍግር ጠልበ
ምነ።
ለወለት እዴሀ እትለ ዐሼነትለ
ሰላዲ እንዴ ሎሸት፡ ከሐቴ
ሕጽሕጸት እንዴ ጨቅመት
አፍገረተ፣ ወእንዴ እዲሀ ፈትሐት
እግለ
ሕብርለ
ሕጽሕጸት
እንዴ ኢትርኤ እተአምር እዴ
ተዐንቀፈት ለሕጽሕጸት እትለ
ስለል ለምነ ሕጽሕጽ ምልእት
ዐለት አውደቀተ። እሊ በሀለት
ሕብ’ረ ለወለት ህርስተ ዐለት
ሕጽሕጸት ክምእኒቱ እግል
ልትበሀል ለልትቀደር ይዐለ።
“አላ..እሊ
መግለልዬዲ፡
ምናተ ደሐንቱ እተ ዐሺነትለ
ሰላዲ ታርፈት ለህሌት ሕጽሕጸት
ህሌት ኢኮን፡ እለ ዶል እንርኤ፡
ሕብርለ አነ ህርስተ ለዐልኮ
ሕጽሕጸት ለዶል ለሀ እግል
ንፈርጉ ቱ ትቤ።” ከእተ ዐሺነትለ
ሰላዲ ታርፈት ለዐለ ሕጽሕጸት
ጸላም ሰበት ተ፡ ለወለት ህርስተ
ለዐለት ሕጽሕጸት ጸዕደ እምበል
ሚኢትገብእ፡ ወምሰልፋይለ ማል
ቀሻሽ ክም ቱ እግል ልትአመር
እቱ ሰበት ይሐዘ ትም እግል ሊደ
ትቀሰበ። ከለወለት እበ ዛይድ
ዐቅለ፡ እግል እሊ ምስተሒል
ወሐቴ እግል ትትበደል እቱ
ለኢትቀድር
ቴለል፡
እት
መንፈዐት ዐባይ ለትትረከብ
ምኑ ተልል በደለቱ።
ከምን እሊ እግል ንፍሀሙ
ለእንቀድር ደርስ ሀለ ምን ገብእ፡
ለከፍአ ወምን ቅያስ ወለዐል
ለትሐባለከ ተየልልመ፡ ላዝም
ቱ ሐል እግል ልርከብ። ምናተ
ሕነ ልብ እንዴ ከሬነ ወእብ
ረዋገት እግል ንፈክር ወምን
በቲክ ሰእየት እግል ነአሪም ሌጠ
ለአትሐዜነ።

በሀል
እ’ሙራም

- ተየልል እዲነ መ’ረ እትከ ምን ገብእ ኢትግሄ፡
ወሬሕ ክለ ጽልመት በዝሐት እቱ ከበርሀት ወስክ ወሰኒ
ወአማን ኖር ወግርመት ገልብባሁ።
- ሐት ሐቴ ዶል፡ ለገረመው ጋራት ዲብ እለ እዲነ፡
አመቶም እንዴ ይእንወዴ ወጀላቦም እንዴ ይእንሸቄ ኖሶም
ጠበሽ ልብሉነ። እለ ህዬ እዲነ ኖሰ ለትመነሓናተ ወህበት
ተ። “ኣና ፍሮይድ”
- ምን ቅያስ ወለዐል ፈቃዲት ቅውትት ለአለቡ
ነፈር..ምን በዲሩ እት ሐሰት ምን ኢለአባጼዕ
ተሐይስ እሉ። “ሜሼል ዴ ሞንቴን”
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ለገረመት
አማን
- ሐግነትከ፡ ክል ዶል
እግል ተአትራስዐከ ወዔብለ
እሎም ትፈቴ አንፋር እግል
ትሕበዕ ምንከ ትጀራርብ።
ከእብለ
ምስምሳ
ቱ
ለዶል ለእለ ቀልጦ ዲብከ
ለኢትጸብጥ እቶም ወእት
ሳምሖም ለትትርኤ።
- እትለ እሉ ትወዴ
ተማሪን እግል ነፍስከ ምን
ቅያስ ወለዐል ዶል ተአትዕበ፡
ዶል ዶል ከባዴ ሜዛንከ እት
ትትወስክ ትመጽእ።
- ክል
ዶል
እብ
ብዕዳም
እብ
ክሱስከ
ለልትበሀል ተዕሊቃት እት
ዛይድ አክለ ጌሳተ፡ ለናይ
ምህዞ ቅድረትከ እት ወስክ
ወትዛይድ ትመጽእ።
- እብ ዔጻቶም በህለት
እብ ምንቅዕራሮም ለሰክቦ
አንፋር፡ ምነ ብዕዳም እብ
10 ዕጽፍ ከዋቢስ በህለት
ለለፈሬህ ሓላም እት ዶል
ስካቦም እግል ልትረአዮም
ቀድር።
- ናይ
ቪድዮ
ትልህያታት እግል ደረሰ እት
ድሩሳቶም ለትወቀለ ኑቃጥ
እግል ለአመጾኦ ምስምሰ
ገብእ እሎም።
- ለበዝሐው
አዳም፡
እግለ ፈትዉ ነፈር እትለ
ለአቀምቶ እቱ ወቅት ህግየ
ትበዴ ምኖም።

እግል ነፍስያት ወህግየ ገሮብ
ለከስስ መዕሉማት
- ለትኬለመ እግል ሐግነት ለሳድፍ ተየልል፡ እት ቅብላት
ግሩማም ላቶም ወነፍስ ለትፈትዮም ኣንፋር ለትወድየ ድቅብት
መቃወመት ተ።
- ነፍስከ እት ቀደም መዐፍየት እንዴ በጠርከ ዶል ተአትሃጅከ
ወተአትሓጥረ፡ ሓለት ነፍስያትከ እት ትትደቀብ ትመጽእ።
- እት ዶል ህግየ እደይ እት ጂብ ዶል ለአቴ፡ እሊ በሀለት፡
ተሐዲ ወሕሽመት ርሕ ለተአከድ ሐረከት ተ፡ ወለነፈር
ለእለ ወዴከ ውዴ እሊ ለሻቅለኒ ጋር ኢኮን እንብሉ ለህሌነ
እንመስል።
- እግል ሰኣላት ግሉል እብ ተርጀገት ዶል እንበልስ እቱ፡
ዐቅልነ ናሴሕ ክም ሀለ ለለአክድ ጋር ቱ።
- ብጥረቶም ረያም ላተ አንፋር፡ ምነ ብዕዳም ህቶም ዝያደ
ልዉቃም ወፋርሓም ቶም።
- ዑለመ ነፍስ ክመ ሀዱጉ፣ ዎሮት ነፈር ለነፍሱ አስር ዎሮት
ነፈር ትገብእ ምኑ ወእግለ ነፈር ብዞሕ ለዐጅቡ ወለአኖክዩ
ገብአ ምን ገብእ፡ ወእሊ ሽዑር እሊ ምን አርበዕ ወሬሕ
ወለዐል አተላለ ምስሉ ምን ገብእ፡ እሊ በህለት ለነፈር እት
ሻም ትሩድ ክሩይ ሀለ በህለት ቱ።
- አቀመጮት ዕንታት፡ ለእሎም ትረሰዕከ ጋራት እብ ቀሊል
ክም ትፈቅዶም ወዴከ።
- ናይ ዕልም ነፍስ ድራሰት ክመ ተሐብሩ፡ እንተ ዐዛቢ
ገብአከ ምንገብእ፡ ክል ዶል ልዉቃም ላቶም ሰብ ፈረዕ ሌጠ
ልትረአዉከ፡ ወሃዲ ገብአከ ምን ገብእ ህዬ ክል ዶል ልዉቃም
ላቶም ዐዛበ ልትረአዉከ።
- ሐቴ እት አምሪከ ለገብአት ድራሰት ክመ ሸርሐ ቱ፡ እግል
መልሂቶም እት ወቅት እምትሓናት እብ ቅሽሽ ለሰዱ ደረሰ፡
ህቶም እብ አማን መሳኒት አማን ክም ቶም፡ ምናተ ለቃሸሾት
እት እምትሓን እብ ዕን አክላቅ ልግበእ ወመባድእ ተዕሊም
መርፉድ ምንማ ቱ፡ ምስል እሎም መስሎ አንፋር ምስንዮት
እግል ኔዴ ለሔሳ ቱ ትበሀለ።
- እት ልብከ አካን ዐባይ ለቡ ነፈር፡ ምስጢርከ እግል ትሕበዕ
ምኑ ለልትቀደር ጋር ኢኮን።

ጠዓሞ

ዲብ አምሪከ
ዎሮት
ሰራቅ
ምን ቀበት ሐቴ
ዐረብየት ካሜረት
ሰርቀ። ምናተ ሐር
ለካሜረት አቅበለ እበ
ወእተ አካነ በልሰየ።
እሊ ለወደ እበ ምስምሰ፣
ህቱ በዐለ ካሜረት፡ እብ
ሕማም ሰረጣን ሕምት
ለዐለት
እሲት
ክምተ፡
ወአዜ እብለ ካሜረት
እንዴ
ወዴት
እግል
ረሐ ስወር ትነስእ ክም
ዐለት፡ ወእሊ ስወር
እሊ ሐር ህተ ክም
ሞተት፡ ክም ፌቃዶ
እግለ
አጄንያመ
እንዴ
ትቤ
ትነሱኡ
ክም
ዐለት
ዶል
ኣመራ ቱ።

ተበሰም

ሐቴ
እሲት
እ ግ ል
ብእሰ
ክምእነ
እትብል
ትሰአለቱ፣ አነ ሙትኮ
ምን ገብእ
ከፎ እግል ትባስር ቱ?
ህቱ
ህዬ፡
እምበል እትዐየን ሚኢኮን
ቤለየ። ህተ ህዬ፣ እሊ በህለት .. ..እንተ ሐቆዬ ብዕደት
እሲት ኢተሀዴ በህለት ቱ? ቴለቱ። ህቱ ህዬ
ረ’ቢቱ ዓልም ወዕዩን ኢወድየ ህዬ ሚ
ህሌት ገብእ? ቤለየ።

ዝበድ ዘዖታት
ዎሮትመ እግል ዘበን ገጹ ሐር እንዴ በልሰ እዲነ ሐዲሰት
እግል ለአንብት ለቀድር ነፈር ክሉ ረእሱ ይሀለ። ምናተ ህቱ አዜ
እንቡተት ሐዲሰት እግል ልክሬ ወደንጎበ ሓዲስ እግል ልሰጥር
ሌጣ ቱ ለቀድር።

መዕሉመት
-

ወላዐት (ላይተር) ቀደም ዑዳይ ክርቢት ተአመረት።

አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ
ኣስማይ ወአጅናስ
አስዩፍ

ለእሙር ወስም ለቡ ወእት ፍጉ ለልትነሰእ አጅናስ አስዩፍ እሊ ለተሌ
ቱ። ምናተ እሊ አስዩፍ እሊ ኢጸዉሮ። ክምሰል ሰኒፈት አው ውርስ እንዴ
ገብአ ዲብ ቤት ልትአከብ። እሊ ለተሌ 20 ገሌ ምን አስማይ አስዩፍ
ቱ።
ጸሊም፡ ኤላይ፡ ሌብሌብ፡ ቀጣን፡ ሕልውይ፡ አልቤናይ፡ ዐውል አማት፡
ሰር ወርቅ፡ ካቤላይ፡ እንዱል፡ ዐሽከራይ፡ ቃጤዕ፡ ሻፍግ፡ ጸዕደ፡ በለዕ
እንገዖ፡ ቅርጽ፡ ሳክክ፡ ዐውል ዐጣል፡ ኣብ ገራብ፡ ዓርባይ፡

አጅናስ አስዩፍ
አስዩፍ እብ ዐላይሙ ልትፋረግ ከወጂብ ወከለል ልትበሀል፡ ወክል ጅንስ
ሰይፍ ህዬ ስሜት ቡ። አፍረንጂ፡ መሃዊ፡ ካር፡ አቡ-ትዕስ ወቦንካይ ህዬ ለሰኒ
እሙራም ወስሙያም ቶም።
እሊ እስዩፍ እሊ ናይ ኖሱ ዐላይም ቡ ወለዐላይሙ ህዬ ክእሊ ቱ።
1- አፍርንጂ
እሊ ጅንስ ሰይፍ እሊ ስናሪ ወጂብ ቱ። ዐላይሙ ህዬ ምን ለዐል
እት በርሸሙ ሐድ ሰድር ለገብእ ሸራይጥ ህለ እቱ። እሊ ህዬ አፍርንጂ
በሕሩ ልትበሀል።
ምስለ ሸሪጡ ንጋረት ወአስሀዲ አው ሐየት ኣውመ ህዬ
ጭንጫይ ምን ጸኔሕ እቱ እሊ አፍርንጂ ስሌማኒ ልትበሀል። ወምነ ቀዳም
ህቱ ወጅብ።
ኣፍርንጂ ጸሊም፡ እሊ ጅንስ ሰይፍ እሊ ከበሳይ ቱ። ዕላመቱ ህዬ
ሐድ ሰድር ዕቁቅ ቱ። ምን ለዐለ በርሸሙ ጭንጫይ ብዲቡ። እሊ ሰይፍ
እሊ ወጂብ ወጽኑዕ ቱ።
2- መሃዊ
መሃዊ ሽክነ ሐሪሽ ብዲቡ። ወጂብቱ። ወዐላይሙ ህዬ ሐድ ሰድር
ለገብእ ሸሪጥ ብዲቡ።
መሃዊ ሐር ዋርድ ላተ፡ እስክ ረአሱ ሸራይጥ ብዲቡ ህቱ ሀመጃይ
ቱ። ለኦሮት ሸሪጡ ምን ረይም ወለክልኦት ምን ለሐጭሮ ወሰርቅ ወርሑ
ከደን ምን ተሌ መሃዊ በሐር ዋርድ ልትበሀል። እሊ ከለል ቱ።
3-ካር
ካር ድቡእ ዐላይሙ ክእናቱ። ምንለ በርሸም ወለዐል ሐድ ስድር
ለገብእ ድቡእ ቱ። ወሐቆሀ ዕቁቅ ገብእ አው ህዬ ምስለ መደበእ ምንለዐል
ምንለ ርሽመቱ እንዴ አምበተ ሐድ ሰድር ለገብእ ልደበእ ወእተ ምግቡ
ዕቁቅ ገብእ። እሊ ጅንስ ሰይፍ እሊ መሐናግግ ምን ብዲቡ ወጂብቱ።
ወእሊ ተበኑ ክምሰል አፍርንጂ ቱ። ካር ድቡእ አው ህዬ ዓርባይ
ልትበሀል።
ካር ረአሱ ቀደም ምን
ልትዐቀቅ ከለል ቱ። ወሰይፍ
ዳውረት ሌጠ ገብእ።
4-አቡ-ትዕስ
አቡ-ትዕስ
ዲብለ
በርሸሙ
ዕላመቱ፡
ኣርባዕ
መሐናግግ ብዲቡ። ወምንለ
በርሸም ሐድ ሰድር ለገብእ
ልትዐቀቅ። እሊ ሰይፍ እሊከለልቱ
ወዲብ መዛብጡ ሐቴ አምዕል
ጸላም ትጸኔሕ እቱ።
5- ቦንካይ
እሊ ጅንስ ሰይፍ እሊ
ከለልቱ። ብዙሕ እግል ፋሻት
ገንድል እቡ አለቡ።
ዔማት ክታብ ዓዳት
ወአድጋማት ትግራይት 1910

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 51

መሐመድ ዳፍላ

ምን ደያሪዬ
ረቢ ጀነት ለሀበኪ!
ቀደም ሰቡዕ ሰነት ቱ።
አክባር እት ተለፍዝዮን እግል
እቅረእ ለአንበትኮ እተ ኢነት።
እተ ወክድ ለሀይ ለምስለ
እነብር ለዐልኮ ዐመቼ ፍንቲት
ወለ ይእትረሰዐ ምስዳር ናስአት
ዐለት፡ አክባር እግል ትቅረእ ቱ
እተ ትበሀልኮ እተ ኢነት፡ ምን
ሰላዲ እት ጂብዬ ዐለት አለቡ፡
ህቶም ህዬ በድለት እንዴ ትዛቤከ
ምጸእ ብህላምዬ ሰበት ዐለው
እበ ሹቁል እት አነ ቤት ዓይር
ዐልኮ፡ እት ቤት ክም ደረርኮ
ወትካበረተኒ ክሉ ዳገምኮ እግለ፡
ሐቆለ ድግም ህዬ ምነ አሰፍዬ
እንዴ ተአሰፈት “አብሽርከ
ሕልብዬ እንዴ ቴለኒ 5000
ነቅፈ እት እዴዬ ሰለመተኒ።
እብሊ ህዬ ምሽክለቼ ሕሉል
እንዴ ረክበት ፋርሕ ትመዬኮ።
ፈጅራተ ክእነ ክም ዮም ቀደም
ሰቡዕ ሰነት 12-12-2011 ምን
ሱግ በድለት እብ 3700 እንዴ
ትዛቤኮ ለተርፈ ማል 1300 ክም
በለስኮ እተ ወለ በድለቼ እንዴ
ለበስኩወ ዶል አርኤኩዋተ፡ ሰኒ
ወአማን ሰበት ትረይሐት፡ እብ
ዕላል ምድር ብልስት ዐለት።
ለእግሉ እወዴ እግለ ዐልኮ ምስለ
ሽቅል ዋልደይት ለትሓበረ እቱ
ሽቅለ ዶል አትመጣውሩ መዐነት
ለሐግል እቼ ህለ። ምናተ ምነ
ብዞሕ ደረስኮ፡ ዮም እትለ ኢነት
እለ እርእየ እት ህሌኮ ለመሐገዝ
ኢትፈቴ ንየተ ወደሚረ እተ ዐለ
እግልዬ ቅር ምን እኪት ልትጀመዕ
ህለ። እት ሄራር ሽቅልዬ ለእርእዩ
መሐገዝ ብዕዳም ደሚርዬ ሰበት
ረግዝ እግል እባልሑ እብ
ደሚርዬ እትበገስ እቱ ህሌኮ።
እሊ ለእግሉ እክተብ ህሌኮ
ሽቅል ምኑ ወለዐል ለወዱ ምናተ
ለይሰምዉ ክም ህለው አምር አነ
ላኪን እትለ አምዕል ዝክርያት
ሰበት ብዬ ሐዋኒቼ እትሊ ከራስዬ
እግል ሐናጥጠ ሐሬኮ።
ዐመቶ ረቢ ጀነት ለሀበኪ
ዮም ለቀደም 7 ሰነት እት ዮም
12-12-2011 ሳዐት 10.24 ናይ
ምሴ ለከተብኩዉ ክቱብዬ ምስለ
እት ገበይ ሳድፈኒ ለህለ አሕዳስ
እንዴ
አትጻበጥኩዉ
እግል
እዳግሙ እግልኪ ምን ሐዜኮ
ቱ እከትቡ ለህሌኮ። ለማሌ
ዐለ እግልዬ መሐገዝ ብደል
ተዐዴኩዉ፡ አዜ ምነ እት ረአሼ
ለሀንጦጥል ለህለ ልባስዬ ለሰለስ
በድለት ተን እሊ እምበለ እት
ሽቅል ለህለ እዬ ልባስዬ ወእት
ብዕድ አብያቼ ለህላ ቱ። ትዘከሪ
“አነ ጅንስዬ ክእነ አነ ወአዳምዬ
እት አፍዐበት ህለው፡ እሊ ሞላድ
እሊ ሰበት ብዬቱ እዴ ጥልቅት
ለገብአት እት ኢኮን ዎሮ እንክር
እቡ ውልድት ምን እገብእ ኮሕ

ወገብአኮ!”
ት ቢ ሉ
ለ ዐ ል ኪ ፡
እለ
ሂጋኪ
እብ
ሽቅል
አ ፍ ዐ በ ት
ጋይስ እት አነ
ትዘከርኩወ፡ ጂብዬ ሰላዲ ሰበት
ዐለት እቱ እት መዲነት አፍዐበት
ዲርሆ እግል እዛቤ እንዴ እቤ
እት ዐዳገ ደወርህ እንዴ ጊስኮ
እግለ ደወርህ ለአዘብየ ለዐለየ
እማቼ፡ “እሊ ከም ቱ?” ክም
እቤለን፡ “እሊ እብ 35.0 ነቅፈ
ንስኡ” ክም ቤለያኒ አነ ላተ እብ
እንክር እሱፍ ምነን እት አነ
ወእብ እንክርመ ለሽልሕለ ዲርሆ
እት እርኤ፡ “ከላስ እብ 25 ነቅፈ
ሀባኒ ቱ!” እቤለን ወከርዐኩወን።
እብሊ ህዬ እት ልትሳሐቀ ምስልዬ፡
“መልሀይ እናስ እንዴ አፍገረ
ደፍዕ ከገይስ እትኢኮኒ ምስል
አንስ እንዴ ትባጠረ ለልአትራክስ
ርእያም ይሕነ” ቤለያኒ። አናመ
እግል እትወጸዕ ሰበት ይሐዜኮ፡
“ስምዓኒ ለሰብ ለሀይ መግለል
ዐለት እቶም፡ አዜ ለህለው ሰብ
ለገብአት ተዐሪፈት መዐነተ ሰበት
ለአምሮ እብ ብላሽ ኢሳርሕወ
ምኖም” እቤለን፡ ምናተ አማን
እግል እትሃጌ ገብአኮ ምንገብእ
ሳምያቱ ለዐለየ ዐውል ሐቁ
ይዐለ፡ እግልሚ ህተን እግል
እለ ሰላዲ እለ ብዞሕ ለሓለፈየ
ሰበት ዐለያቱ እብ ናዬ ጌማም።
ግራሁ አስክ ደሪበት ንዋይ እንዴ
በጽሐኮ እግል እምጸአን ሰበት
ሰተትኮ አስክ ገበይ ነቅፈ እት
እገንሕ ጠለቅኮ፡ ምግብ ዶል
በጽሐኮ ወእበ ዐዳገ ንዋይ ዶል
ዎሮት አብ ሰአልኮ “ወገህ አዜ
ንዋይ ኢጸንሐከ በዲር ትካረጀ”
ቤሌኒ። ለወክድ ሳዐት 2.30
ገብእ። ግራሁ እት አቀብል ሐቴ
እብ ዕምር ዐባይ ላተ እም፡ ልባሰ
ሽውየ እቡር፡ ወገጸመ ጭሩሙጥ
እንዴ ቀርበተኒ፡ “ወልዬ እሊ
ዕጨይ እቡ መጸኮ ወመዘባይ
ምንዬ አበ፡ አዜ አጀኒታምዬ
ስፍሩያም እቼ ህለው 10 ነቅፈ
እብሉ ዐልኮ አዜ ምድር መሴ
እቼ ህለ ዐይብከ ህሌኮ ዛበዩ
ምንዬ!” ቴለተኒ። እለ ዶል እለ
እንዴ ከሊመት ይእበልስ አክለ
ዕጨየ ገንሐኮ 4 ኮም ቀብል ሕድ
ለትከረ ዐለ። ምስሉ ህዬ ክልኦት
አድገ ለእቡ መጸው ርኤኮ፡ ከላስ
ተአሰፍኮ እሊ ክሉ ተዐብ እንዴ
ርኤት እቡ ምን ቀለስ 10 ነቅፈ
እት ትብሉ ኢዘበ ምነ! እንዴ እቤ
ትረገስኮ እብ እንክር ህተ እግል
ትዒር ወተዓርፍ ወእብ እንክርመ
ክም እምዬ ለትሓልፈ ህሌት
ጅርሰት ሰኒ ወአማን ተአሲር
ወዴት እቼ። “ከላስ ይመ እዘሚ
አርቡዕ 12 ዲሰምበር 2018

ምኑ ንዒ ምስልዬ ግራብ ብኪ?
እቤለ፡ “ኣቤ እተ ባክለ ዕጨዬ
ህለ” እንዴ ቴለተኒ አነ ቀደምኮ
ምነ ወህተ ግረ እንዴ አቅበለት
ናይለ 10 ነቅፈ ላቱ ኪስ ስነይ
ወዮም ዐውሉ እሊ እንዴ
ብዞሕ ተዐብ ርኤት እቱ ምን
በር መዲነት አፍዐበት ኣትየት
እቡ ለህሌት ዝቤ ለአበ እተ
ዕጨየ እንዴ ረፍዐት ዐሬተኒ።
“ዐሚልኩም ለእክል ትዛበው ምኑ
እሱ ቱ?”ክም እቤለ መርሐተኒ
ወእት ዎሮት በዐል እክል መጸት
እብዬ፡ “ፍላን አየ ህለ?” ትቤ
ወልዱ ሰበት ጸንሐየ፡ “ፋግር
ህለ” ቤለየ።
እትለ ኢነት እለ “ይበ እግል
ኢልቅሌ እትከ ወድዐከር ዛቤ
እዬ!” ሰበት ቴለተኒ ወአናመ
እግል ልብዘሕ እግለ እሉ እግል
እዛቤ እግለ ስቱት ሰበት ዐልኮ፡
እሊ እክል ከም ህለ እቤሉ 34.0
ነቅፈ ቤሌኒ፡ ከይል እግለ እቤሉ፡
ከየለ እግለ ከበጥረ፡ ድገመ ዶል
እቤሉ እለ ኢነት እለ ምስል ክል
ግብአ እግልዬ እግል ኢትድረር
ፋርሀት እት እንተ፡ “ገድም ከፌኒ
ሕልብዬ ካልአይት ተነከት ይሐዜ
እሊ ከፌኒ!”ቴለተኒ “ላላእ ይመ
እሊ ሑድ ቱ ሐር ህዬ አነ ወልኪ
አነ ማሚ! እንዴ እቤለ ካልአይት
ተነከተ ክም ትትከየል እግለ
ወዴኮ፡ ግራሁ እንዴ ደሐረተኒ
ጌሰት ምንዬ።
እለ ምሴት እለ ኢሰከብኮ፡
እግልዬ ለይአስከበት ሚ ዐለት
መስለኩም፡
ለዕጨይ
እግል
ልስደየ እንዴ እቤ ኢነስአኩዉ
ምነ፡ ምናተ እግሉ እግል ተአዝቤ
እንዴ ትቤ እግል ኢትጸበር
ወምድር ኢልምሴ እተ ያሬት
ናስኡ ምነ ወገብአኮ እገረ ወተለየ
ዐለ እቤ። እንዴ ሕስብ ንአብል
እለን እግለን አፍገርርኩወን ሰላዲ
እት ደወርህ ዋዲሀን ምን እገብእ
ሚ ወረከብኮ ምነን ዐልኮ? አነ
ስገ እንዴ ሐዜኮ ደወርህ እግል
እብለዕ ወብዕዳም እዬ ለመስሎ
ሐውዬ ፍሬ እድም እንዴ ሰአነው
እግል ልንብዖ ኢፋል እለ ላተ
ኢትገብእ፡ ፈጅር እሎም ሐውዬ
ደረጀት ሰኔት እንዴ በጽሐው
ብዝሓም ሰዱ ገብኦ ወእለ
እምዬመ ፍሬ ተዐበተ ትረክብ
ወትሰከብ ለልብል ሕሳባት እት
ገሮብዬ ሰበት ትዘረአ ሽውየ
ራሐቲት እበ ሸዐርኮ።
አብ ፋጥነ
አስመረ
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርዪን አትሌታት እት ካርጅ
ሰንበት ዐባይ እት ታይፔይ -ታይዋን እተ ገብአ ጅግረ መራቶን እቱ ምነ
ሻረከው ኤረትርዪን አትሌታት፡ አትሌት መርሃዊ ከሰቴ ሳልሳይ ፈግረ። እተ
ጅግረ አትሌት አርዐዶም ጥዑማይ ምን አቶብየ እብ 2 ሳዐት 16 ደቂቀት
ወ59 ካልኢት ልትዐወት እቱ እት ህለ፡ መርሃዊ ህዬ እብ 2 ሳዐት 17 ደቂቀት
ወ1 ካልኢት እንዴ ሰጀላቱ እለ ደረጀት እለ ለረክበ። 2ይት ደረጀት ህዬ እብ
ወድ አቶብየ ላቱ አትሌት ሬጋሳ ምንዳዬ ተ ለጸበጠት።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ አትሌት ጸጋይ ጥዑማይ እት መራቶን ጉዋንዙ 4ይ
ፋግረ። እተ ጅግረ አትሌት ጸጋይ ጅግራሁ እብ 2 ሳዐት 10 ደቂቀት ወ54
ካልኢት እንዴ አትመመዩ ቱ እለ ደረጀት እለ ለረክበ። እተ ጅግረ ለትዐወተ
አትሌት መሐመድ ዘያኒ ምን መሮኮ እት ገብእ፡ እብ 2 ሳዐት 10 ደቂቀት
ወ44 ካልኢቱ 1ይ ለፈግረ።
እብ ብዕድ እንክር፡ እት አቡዘቢ ለገብአ ጅግረ ማራቶን እቱ ምነ ሻረከው
ኤረትርዪን አትሌታት፡ አትሌት ክብሮም ገብሬእዝጋብሄር 8ይ እንዴ ፈግረ
ጅግራሁ እትሙም ዐለ።

ደሀይ ፕሪመርሊግ እት 15ይት ወ16ይት ሳምንቱ

አውሀተቦት ማን ሲቲ እብ ቼልሲ፡ ሊቨርፑል እት ሜርሒት ልሀንቅብ
እት 15ይት ደውረት ኩረት እግር
እንግሊዝ እግል ዋትፎርድ 2 እብ 1
እንዴ ቀልበ ለፈግረ ፈሪቅ ማን-ሲቲ
ይሀለዮት ሀዳፍለ ፈሪቅ አግዌሮ ምን
ጽባብሑ ተአሲር ወዲ እቱ ክም ዐለ
ለፍገሪት እክድት ዐለት። እት ክእነ
ሓለት እት እንቱ ህዬ እት 16ይት
ደውረት ኩረት እግር እግል ልእቴ
ቅሱብ ዐለ። እትለ ሳምን እለ ዝያድ
እህትማም ህዩቡ ለዐለ ጅግረ ማን
ዩናይትድ ወአርሰናል ዐለ፡ ምናተ
ለጅግረ እብ ናይ ሕበር ዐውቴ 2 እብ
2 ተምመ። እት ፍንጌ ፈሪቅ ቼልሲ
ወዎልቭስ ለገብአት ትልህየ ህዬ
ፈሪቅ ዎልቭስ እግል ፈሪቅ ቼልሲ 2
እብ 1 ቀልቡ ዐለ። ፈሪቅ ሊቨርፑል
እግል ፈሪቅ ብሩኔይ 3 እብ1 ተዐወተ
እቱ። ፈሪቅ ቶተንሃም እግል ፈሪቅ
ሳውዝሃምፕቶን 3 እብ 1 ቀልብ እት
ህለ፡ ፍራቅ ፉልሃም ምስል ሌስተር
ሲቲ ክምሰልሁመ ኤቨርቶን ምስል
ኒውካስል እብ ናይ ሕበር ዐውቴ 1
እብ 1 እትሙም ዐለ።
ጅግረ ኩረት እግር (ፕሪመርሊግ)
እትሊ ለሐልፌነ አውካድ ለሔሰ
ትልህየ ለትረአ እቱ እንዴ ኢገብእ
እግለ ሊግ እት ሚርሒት እዴ ዛይደት
ጻብጥ ለዐለ ፈሪቅ ማን ሲቲ እንዴ
አውሀተበ፡ እግለ ልተለዩ ለዐለ ፈሪቅ
ሊቨርፑል ወሀዳፉ ላቱ መሐመድ
ሰላሕ ስልም ሜርሒት ሊግ ወአግዋል
ጸብጥ ዋዱሁ ህለ።
ለበዝሐ ትልህያታት ለሊግ ዮም
ሰንበት ንኢሽ ዮም 8 ዲሰምበር
ለገብአ ዐለ እትሊ ትልህያታት እሊ
ህዬ አሰልፍ ፈሪቅ ሊቨርፑል ወፈሪቅ
ቦርንማውዝ ለተልሀው እቱ ገብእ እት
ህለ፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል እግል ፈሪቅ
ቦርንሞውዝ 4 እብ 0 እተ ቀልበ እቱ
ወክድ፡ ሀዳፍለ ፈሪቅ ላቱ መሐመድ
ሰላሕ ለሰልስ ጎል ኖሱ ሰበት ኣተዮም
ሃትሪክ ሸቀ። እሊ ህዬ እግል መሐመድ
ሰላሕ ምን ጽብብሕለ ጅግረ ሜርሒት
ሀዳፌን ፕሪመርሊግ እብ 10 ጎል
እግል ልጽበጥ እግዱሩ ህለ፡ እሊ
እግል መሐመድ ሰላሕ መዐነውየት
ለወስክ ሰበት ገብአ፡ ግረ እለ ትልህየ
እለ መሐመድ ሰላሕ እብ መተልህየት
ፈሪቁ ምን ገብእ ወመደርቡ እቱ
ደማን እንዴ ወደው ሰኒ እግል ልተልሄ
ወአብካት ለሜርሒቱ እት አግዋል

ለወቅል እቱ ዘበን እግል ልትከለቅ
እግሉ ቱ። ለልአትዐጅብ እተ አምዕል
ለሀ ለሔሰ መተልህያይ ለትልህየ
እንዴ ትሰመ ለትሀየበቱ ጅእዘት እግለ
5000 ዶል እት ፕሪመርሊግ ክም ከረ
ለአከደ ካብትንለ ፈሪቅ ሙለር እግሉ
ትበረዐየ። እሊ ወብዕድ ህዬ መሐመድ
ሰላሕ ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ ሰነት
2018 እቱ ገብእ ለህለ ጅግረ እቱ
እግል ልስደዩ ቱ።
ፈሪቅ አርሰናል ለኢተሐሰበ ስቅ
ሂድርስፊልድ ታውን ጋሊሁ አምሰ።
እሊ እተ ግረ ሊቨርፑል ለዐለ ወክድ
ለወደየ ትልህየ ዐለት። እት ኣክር ላኪን
ፈሪቅ አርሰናል ምን እሊ ስቅ እሊ
ለባልሐዩ ጎል እት 80ታት ደቃይቅለ
ትልህየ እብ ገበይ አክሮባት ለአተዩ
ጎል 3 ንቅጠት እግል ልክሰብ እቅዱሩ
ህለ።
ፈሪቅ ብሩኔይ እግል ፈሪቅ
ብራይቶን 1 እብ 0 ቀልቡ እት
ህለ፡ ፈሪቅ ክርዲፍ ሲቲ እግል ፈሪቅ
ሳውዝሃምፕቶን አከጀህ ሰርከዩ 1
እብ 0 እንዴ ቀልበዩ 3 ንቅጠት ነዝዐ
ምኑ።
ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እትለ ሳምን
እለ ሽውየ ዕርፍ ለልሀይቡ ፈሪቅ
ምስሉ ሰበት ተልሀ 4 እብ 1 እግል
ልቅለብ ቀድረ። እሊ ህዬ ምስል ፈሪቅ
ፉልያም ለወደየ ትልህያተ።
ፈሪቅ ዌስትሃም እግል ፈሪቅ
ክሪስታልፓላስ 3 እብ 2 እንዴ ቀልበዩ
ጸልዐቱ ክም ትትነከእ እቱ ዋዲሁ ህለ።
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ ህዬ ቀደም ፈሪቅ
ቶተንሃም እዴሁ ሀበ 2 እብ 0 እንዴ
ትቀለበ።
ለደቀበት ወሸክል ፕሪመርሊግ
ለትቀይር ትልህየ እት ሳዐት 8.30
ደቂቀት ናይ ምሴ እብ ዐለቦት
ኤረትርየ ለአንበተት ፍንጌ ፍረቅ ማን
ሲቲ ወቼልሲ ለዐለት ትልህያተ። እለ
ትልህየ እለ ህዬ፡ ናይ እለ ሳምን እለ
ለደቀበት ወለገረመት ዐለት። ለትልህየ
እት ሜዳን ቼልሲ ለትገብእ ሰበት ዐለት፡
እዴ ዛይደት እግል መተልህየት ፈሪቅ
ቼልሲ ሂብት ዐለት። እግልሚ ትልሀ
ምስል መሰጅዒነ 12 መተልህያይ እብ
11 ሰበት ገብአት።
ክል መደርብ ናዩ ገበይ ቴክኒክ
እንዴ ተለ ሜዳን እግል ልትከሬቱ
ልትበሀል ምንመ ዐለ ክልኢቶም
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 51

ለመደርቢን ለተለዉ ገበይ ጽብጠት
አካን መተልህየት ተሽኪለት ሐቴ
ዐለት 4፡3፡3 እሊ ህዬ መደፍዐት እንዴ
አደቀብከ ለትሃጅም እበ ተሽኪለት
ዐለት።
ትልህየ አንበተት። ምናተ ፈሪቅ
ቼልሲ ምስል ክል መሰጅዒኑ ትልህየ
ሰኔት እንዴ ኢለአርኤ እት 30 ደቂቀት
ለትልህየ ብጾሕ ዐለ እትሊ ወክድ እሊ
ህዬ ጽብጠት ኩረት ቼልሲ 35%
ወለተርፈ እግል ፈሪቅ ማን ሲቲ ህዩብ
ዐለ። ግራሁ ላኪን መተልህየት ማንሲቲ
ኩረት ሰበት ሓፈነወ ትልህየ ሰኔት
እግል ትትርኤ ቀድረት፡ መተልህየት
ፈሪቅ ማንሲቲ ክል ዶል ባብ ቦርተ
ቼልሲ ከርክሖ ዐለው። ምናተ ጎል
እግል ልኣቱዲ ኢቀድረው።
ትልህየ እብላሀ እት ተአተላሌ እት
45 ደቂቀት ክም በጽሐት ኤደን ሃዛርድ
ኩረት እት ጌልል ከጥ 18 አተ። እትለ
ኢነት እለ መተልህየት ሲቲ አስኩ ክም
ዐሽለው እብ ምግቦም እንዴ አሽለዐየ
ምን ከጥ 18 እንዴ ፈግረ አክልሕድ
ቃብል ቦርተ ሲቲ ለዐለ መሃጅም ቼልሲ
ላቱ ኮንቴ በጽሐት፡ ኮንቴመ ይሐምቀ
ለእግለ ቡ ሔለት እንዴ ትነፍዐ አክል
ሕድ 90 ዲግሪ ሾተየ፡ ቦርተ ማን ሲቲ
እንዴ ኢልርእየ ህዬ እት ሽግዒቱ ሰበት
ዐንኮለለት ፈሪቅ ቼልሲ መዐነውየት
ዘርአት እቱ ወፈሪቅ ማን ሲቲ እዴሁ
ሀበ። እሊ ወክድ እሊ አክልሕድ 45
ደቂቀት ዐለ።
ለትወሰከ ናይ 2 ደቂቀት ዘበን
እምበል ፍሬ ተ’መ። እብሊ ህዬ ፈሪቅ
ቼልሲ እብ ናይ 1 እብ 0 ሜርሒት
እግል ዕርፍ ፈግረ፡ ለልአዐጅብ ላኪን
ፈሪቅ ቼልሲ ኣትለን ናይ 47 ደቂቀት
ትልህየ ዎሮመ ኮርነዕ እንዴ ኢረክብ
ፈግር ዐለ።
ግረ ዕርፍ ለገብአት ትልህየ ፈሪቅ

ርኢስ መሕበር ኩረት እግር
አፍሪቀ እት ኤረትርየ ዝያረት ወደ
ርኢስ መሕበር ኩረት እግር
አፍሪቀ አሰይድ አሕመድ እበ
ገብአት እግሉ ዐዙመት ርኢስ
መሕበር ኩረት እግር ኤረትርየ
አሰይድ ኢስያስ አብርሃም እግል
ሐቴ አምዕል ለጸንሐት ዝያረት
እት ዮም 04 ዲሰምበር ወደ።
እትለ ናይ ሐቴ አምዕል ዝያረቱ
ምስል መፈውድ ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ ወብዕዳም መስኡሊን
እንዴ ትዋጅሀ ዐቦት ኩረት እግር
አፍሪቀ እተ ድወል ለቅዱማት
በደል ትትሐጨር፡ ዝያዳሁ እግል
ትሄርር እግል ልትከደም እተ ክም ወጅብ ወደሐ። ህቱ እት ቀር አፍሪቀ
ትትርኤ ለህሌት ሰላም እግለ መጃል ለትሰንድ ክም ተ እንዴ ሸርሐ፡
ኤረትርየ እትሊ መጃል እሊ ክምሰለ ልትሐዜ እግል ትክደም ሰዳይቶም
ክም ኢትትፈንተየ አከደ።
እምበል እሊመ መስኡሊን ፈደሬሽን ኩረት እግር አቶብየ፡ ሶማል
ወጅቡቲ እት ኤረትርየ ዝያረት ሽቅል እንዴ ወደው እለን ድወል እለን
ለሻርከ እቱ ጅግረ እግል ልግበእ ሰአየቶም ሸርሐው።

ፈሪቅ ዐጀላት አስቤኮ እት ጅግረ
ዐጀላት ቻይነ ደምቅ

12 ፍረቅ ለሻረከው እቱ
ጅግረ ዐጀላት ፓንዚሁወ ለበዝሐ
መዳልያትለ ጅግረ እት እዴ
መተልህየት ፈሪቅ አስቤኮ አተ።
እተ ናይ ደንጎበ ደረጃት ፍሌንየት
ቢጪ ለገብአ ጅግረ 1ይ ዳዊት የማኔ፡
2ይ ኣሮን ደብሬጽዮን 3ይ ሄኖክ
ሙሉእብርሃን ገብኦ እት ህለው፡ እት
ናይ ሐየት ስጋደት ጅግራመ 1ይ
ዳዊት የምኔ 2ይ ሄኖክ ሙሉእብርሃን
እንዴ ገብአው ጀዋእዝ ነስአው።

እት ናይ ንቅጠት ህዬ በሀለት
ፍሌንየት አክደር እተ ለገብአ ጅግረ
1ይ ሄኖክ ሙሉእብርሃን 2ይ ዳዊት
የማኔ እንዴ ገብአው እብ ብሕተ
ጀዋእዞም እንዴ ነስአው እብ ደረጀት
ፈሪቅመ ፈሪቅ አስቤኮ 1ይ እንዴ
ፈግረ ጅግራሁ ክም አትመመ ሸበከት
ቢቢሲ ሐበረት።
እት 1ይት መርሐለትመ ምን 1ይ
አስክ 3ይ ለህለ ደረጃት ጻብጣም
ክም ዐለው ተአመረ።

ቼልሲ መዐነውየቱ እንዴ ወቀለ ለአተየ
ሰበት ዐለት፡ ብዞሕ እግል ለአድምዕ
ቀድረ፡ እትለ ሓለት እት እንቱ ህዬ
ፈሪቅ ቼልሲ እት 80 ለትልህየ እብ
ዴቪድ ልዊስ ምን ኮርነር ለመጸቱ ኩረት
2ይ ጎል ሰበት አትመ፡ ፈሪቅ ማንሲቲ
እዴሁ እንዴ ሀበ ገረምሕ ገብአ። እት
ደንጎበ ህዬ ለትሀየበ ወክድ እቱ ለመጸ
ተቅዪር ሰበት ይዐለ፡ ፈሪቅ ቼልሲ እብ

ፈሪቅ ማን ሲቲ እንዴ አክረረ እብ
34 ንቅጠት ህዬ ግራለ 36 ንቅጠት
ራክብ ለህለ ፈሪቅ ቶተንሃም እንዴ
ተለ፡ እት 4ይት ደረጀት ልትረከብ
ህለ። ፈሪቅ ማን ሲቲ ግረ ፈሪቅ
ሊቨርፑል እብ 41 ንቅጠት እት 2ይት
ደረጀት ልትሸልሀት እት ህለ፡ ፈሪቅ
ሊቨፑል እብ 42 ንቅጠት ሜርሒትለ
ፕሪመርሊግ ጻብጥ ህለ።
መደርብ ፈሪቅ ቼልሲ ማውሪዝዮ
ሳሪ እተ ሀበዩ ርሸርሕ ሰሕፊ፡ “አነ
እብለ ዐውቴ እለ ሰኒ ፋርሕ አነ፡ ሰበቡ
ድድ ማንሲቲ ለትገብእ ትልህየ እተ
እግል ትትዐወት እተ ስዱድ ሰበት ቱ።
መተልህየት ለአርአወ ትልህየ ወቴክኒክ
ሐምድ፡ አዜ ሰኒ እንቡታም ህሌነ እበ
እግል ንአተላሌ ሰአየት ብዬ” ቤለ።
ሕሩይ መተልህያይ ፈሪቅ ማን
ሲቲ ሰርጅዮ አግዌሮ ሰበት ይዐለ
እሊመ እግል ማን ሲቲ ምነ እዴሀ
እግል ተሀይብ ለቀሰበ ዐለ።
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ሳወ፡ ጅግረ መዕሉማትስወር ሳምኤል
ዓም
ክርን ገቢል 2018
ዮሃንስ

ተረቼ

ተረት ህሌት እት ብለዕ፡ ጢሾ
ሐቆ ትትዐገል
ተረት ህሌት እት ምብላስ
ግብጪት እግል ትትበርበር
ተረት ህሌት ዲብ ህዳይ ፍጉር
ሐቆ ልትገበል
ተረት ህሌት እት ወቀይ እግል
ዐቦት ወሰርገል።
ከእለ ምን ገብእ፦
ተረቼተ አናመ እግል ሕደረ ሳወ
ለሰኒ አዳመ
እለ ባርህ ገጸ ተዐሸምክወ ሰላመ
ድንስት ወመፈተይ ሰኒ ፋለ
ዕልም ወተርብየት ምን አቅዋረ
ሕሪት እት ሞዳይነ እለ ሰኒ ብቃለ
እሎም ሽባን ምስተቅበል፡ ምስሎም
ትጥዕም ለሕዋለ።
ምዶል ዐቤ ዲብ እብል
አትዋየንኮ፡ ሳወ ስከር ነባት
ሳወ ጼነ ደባት
ዳግም እዬ አቡዬ እንዴ በርብር
ታሪከ
ትዳግም እዬ ዋልዳይት ቀዳሚተ
ወሓሪተ
ሳወ መስከብ መራነት - ሳወ
መስከብ ሐናነት
አነ ማጽአት ህሌኮ እግል እውረስ
እማነት፡
እንዴ እትዐሸመ፡
ወእንዴ እትሐለመ
መጽአክወ አነ ሳወ ሕልወ
እምዬ ለኬደተ ዲብ 3ይ ዱር
ኖሼ እግል እውረሱ ለኤማን
ቅዙር።
ኣቤ!
እግል እውረስ መጽአኮ ፈራሰትለ
ቀዳምያም
ዕልም እግል እጃቅፍ ጀላብ
ዐቦት-መትቀዳም
አካደሚሻን ‘ግል እግበእ እት
ሰብለ ስልጠት ወሕካም
ዐስከርየት ‘ግል እክሰብ በዐል
እንድባጥ ወንዛም
ውሕደት ገቢል ‘ግል ኣምር ክልከ
ሕበር መትከምካም
ማይ ሳወ ለኢሳቲ ናቅስ ገብእ
ምን አዳም
ኣቤ፡ እሊ ጋድም ለኢካይድ
ሐዋን ቦሉ ዲብ አዳም!
ንዕመ መሐመድስዒድ ዑስማን
8 ዲሰምበር 2018 - ሳዋ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 51
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