ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ኩልየት ቴክኖሎጂ በሐር ደረሳሀ ተአድሕር

ኩልየት ዕሉም ወቴክኖሎጂ
በሐር፡ መጃላት ሀንደሰት በሐር፡
ርዝቅ
ዓሳ
ወባዮቴክኖሎጂ
ለአድረሰቶም
26
አንሳት
ለብእቶም 94 ደረሳይ እት ዮም
8 ዩንዮ አድሐረት።
ዲበ እግል11ይ ኢነተ ዲብ

ሐረትለ ኩልየት ለገብአት ዓደት
መድሐራት፡ ወዚር ርዝቅ በሐር
አሰይድ ተወልዴ ቀላቲ ዲብ
አሰምዐየ ከሊመት፡ አርዛቅ በሐርነ
እብ ዋጅብ ዲብ መንፈዐት እግል
ልውዐል መትሐሳር ዐቢ እንዴ
ትሀየበዩ ልትከደም እቱ ክም

ሀለ እንዴ ሐበረ፡ ኩልየት ዕሉም
ወቴክኖሎጂ በሐር ትሰርግሉ
ለህሌት ወራታት ትኣምርተ ናይ
እሊ ክምቱ አብርሀ።
ዐሚድለ ኩልየት ዶክተር
ዘክርየ
ዐብደልከሪም
ህዬ፡
ለኩልየት እትለ ሰነት እለ ሐድ

230 ደረሳይ እብ ዲግሪ፡ ዝያድ
130 ህዬ እብ ዲፕሎማ ተአደርስ
ከም ሓጌት ፡መሻረከት አንሳት
ህዬ 50% ባጽሐት ክም ህሌት
እንዴ አፍሀመ፡ ኑዕየት ወደረጀት
ተዐሊም እግል ትስኔ ገብእ ለጸንሐ
ጅህድ ለተአትናይት ፍገሪት
ለሀይብ ከም ሀለ ሸርሐ።
ዶክተር ዘከርየ እንዴ አትለ፡
ደረሰ ዲብ ኩልየት ካስባሙ
ለህለው አምር ክም መበገስ
እንዴ ነስአዉ እብ ፍዕል እግል
ልጠዉሩ ወዝያድ ምህናት እግል
ልወሰኮ እግል ልክደሞ እንዴ
ትፋነ፡ ዲብ ሽቅሎም ሰቡላም
ወመሰል ሰኔት እግል ልግብኦ
አትፋቀደ።
ወኪለትለ ትደሐረው ህዬ፡

አምዕል
መድሐራት-ፍገሪት
ወተኣምርተ ናይለ ሕኩመት
እት መጃል ተዐሊም ወጠወሮት
መቅደረት
አዳም
ትወድየ
ለህሌት ክስአት ረአስ-ማል ክምተ
እንዴ ሐበረት፡ ዲበ ልትየመሞ
እተ አካን እበ ከስበው ምህናት
እብ መትሰባል እግል ልክደሞ
መስኡልየት ለተአረፍዖም አምዕል
ሰበት ተ፡ ዲብ በርናምጃት ዐማር
ዶሮም እግል ልቀድሞ ዱልያም
ክምቶም አከደት።
ኩልየት ዕሉም ወቴክኖሎጂ
በሐር፡ እተ ሐልፈየ ዐስር
ሰነት ዝያድ 1,500 ደረሳይ
እብ ለትፈናተ ምህናት ክም
አድሐረት ወሳይቀ ለሐብር።

መሕበር ለተአትመቃርሕ 13
አንፋር ለበ ልጅነት አትመቃርሖት
ተሐሬት።
እት ውዛረት ተዐሊም ሙዲር
ዓም ፈርዕ ብሑስ ወጠወሮት
መቅደረት አዳም አሰይድ ጴጥሮስ
ሀይሌማርያም ዲብለ አስምዐየ

ከሊመት
ካቲመ፡
መሕበር
መክተባት ወሐብሬ ኤረትርየ፡
ፈሀም ሙጅተመዕ ዲብ አሀምየት
መክተባት ወሕፍዘት ወሳቅይ
እግል ልዕቤ ለለአትናይት ወራታት
ልሰርገል ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡
ሸባብ እብ ዓመት፡ ወምስለ መጃላት

ለገይስ ተዐሊም ለቦም ህዬ እብ
ፍንቲት ዶሮም ከም ለዓቡ ክም
ደምን እቶም ሸርሐ።
መሕበር መክተባት ወሐብሬ
ኤረትርየ፡ ዲብ ወሬሕ ፌብራይር
ሰነት 2000 ለተአሰሰ መሕበር
ሰቃፈት-ቅራአት ቱ።

መሕበር መክተባት ወሐብሬ፡
ሙእተመሩ
ወዴ
ተወልዴ እብ ጀሀተ፡ መሕበር
መሕበር መክተባት ወሐብሬ፡
ዲብ ዮም 9 ዩንዮ እት አስመረ
4ይ ሙእተመሩ ሰርገለ።
ዲብ ውዛረት ተዐሊም ሙዲር
ዓም ተዐሊም ዓም አሰይድ ሙሰ
ሕሴን ናይብ እተ አስምዐየ
ከሊመት መክሰቲ፡ ለመሕበር፡ ዲብ
ስታት ዐገል ወመምሬሕ መክተባት፡
ሓለተን ለታይን ድራሳት፡ ተአሂል፡
አንበቶት መክተባት ዲጂታል፡
አብዝሖት
መክተባት
ማዕየ፡
ወለመጃል
ለከስስ
ተጠውር
ተዐሊም እብ ደረጀት ዲግሪ ዲብ
አንበቶት ዶር ዐቢ ከም ቀደመ
ሸርሐ።
ርኢሰት መሕበር መክተባት
ወሐብሬ ኤረትርየ አሰይደ አዜብ

ምስል ክሉ ተሐድያቱ፡ ዲብ
አፍይሖት መክተባት፡ አብዝሖት
ሰብምህነት መክተባት፡ ተውዜዕ
አክትበት፡ ተውሲቅ ምህም አሕዳስ
ወአስበቆት ለመድ ቅራአት፡ እንዴ
ረከዘ ከም ሸቄ እንዴ ሐበረት፡
ሸባብ እተ መጃል ለሀለ እግሎም
መትሐሳር ለለአትናይት ክምቱ
አብርሀት።
እተ ሙእተመር፡ ዓም ተቅሪር
መሕበር፡ ተቃሪር ሐረከት ማልየት፡
መሓሰባት፡ ወራታት እት አቃሊም፡
ሕርያን ወአስነዮት ደስቱር መሕበር
ለ’ታቤዕ ልጅነት፡ ወሸሬሕ ዲብ
ውርስ ዓዳት ወናይ ቃኑን መጃሉ
ልትቀደም እት ሀለ፡ እት ደንጎበ

ፖሊስ መንሱረ፡ እግል ደረሰ ምህሮ
ፈሀምቃኑን ለሀይቦ
ደረሰ ወሸባብ፡ ፈሀሞም
ዲብ ቃኑን እንዴ ዐበ፡ ዲብ
ዳፍዖት
ጀራይም፡
ዐገብ
ወብቆት መሻረከት እግል
ተሀሌ
እግሎም፡
ቃእድ
መርከዝ ፖሊስ ምዴርየት
መንሱረ አትፋቀደ።
ናይብ
ትሌንቴ
ተክሌማርያም ተኪኤ ምስል
ደረሰ ምግባይት ወካልኣይት
ደረጀት ዲበ ወደዩ ልቃእ፡
ጀራይም፡ ዐገብ ወብቆት
እግል ልትሀወን፡ እብ ሰበት
መስኡልየት ቃኑን ወለሰብቡ
ደረር
ሐሲብ
ወኣመሮት
ምህም ሰበት ቱ፡ ሙጅተመዕ

እብ ዓመት፡ ሸባብ ህዬ
እብ ፍንቲት እብ ቃኑን
ወመምሬሕ
እግል
ሊጊሶ
ወለልትሀየብ መሓደራት እብ
ዋጅብ እግል ልትነፍዖ እቡ
ትላከ።
“እት
ዳፍዖት
ኪደት
ቃኑን፡ ሰልፍ ርሕከ ሐረሮት
ቱ”
ለቤለ ናይብ ትሌንቴ
ተክሌማርያም፡ ደረሰ ወሸባብ
ርሖም ምን ጀራይም ወዐገብ
ሕር እግል ሊደወ፡ ዲብ
ሜርሒት ሙጅተምዖም ህዬ
ዶር ሜርሓይ እግል ልቀድሞ
ወምስል ፖሊስ ዕላቀት እግል
ተሀሌ እግሎም አትፋቀደ።

መስኡል
ዳፍዖት
ጀሪመት ሰርጄንቴ መድሃኔ
ተክሌማርያም እብ ጀሀቱ፡
እብ ሰዋልፍ ሙጅተምዖም
እንዴ ትበነው ለለዐቡ ሽባን፡
ዲብ ዳፍዖት ጀራይም ወዐገብ
ዶር ዐቢ ሰበት ቦም፡ ዓይላት
እትሊ መጃል እሊ እግል
ልሽቀየ ከም ወጅብ ሸርሐ።
መሻርከትለ እጅትመዕ ህዬ፡
እብ የአምር፡ ዲብ ዳፍዖት
ጀራይም፡ ዐገብ ወብቆት
ለጸንሐ እግሎም ዶር ሕዱድ
ክም ቱ እንዴ ሐበረው፡ ክእነ
ለመስል መሓደራት እግል
ለአተላሌ እሎም ትፋነው።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25

ከበር እስትሽሃድ

ገዲም ሙናድል ዮውሃንስ ተኽሌ
ተኽለዬሱስ፡ እት ዮም 10 ዩንዩ
2018 እብ ሕማም እት 62 ሰነቱ
አስተሽሀደ።
እት ሰነት 1974 እት ቅዋት
ሸዕብየት ተሕሪር ኤርትርየ ለፈግረ
ገዲም ሙናድል ዮውሃንስ ተኽሌ፡
አስክ አምዕል ሕርየት እት ብስር
እዴ ወዉሕዳት አስለሕ ክቡድ
ወለትፈናተ ምህናት ወመስኡልያት፡
ሐቆ ሕርየት ህዬ ሰልፍ እት ክፈል
ዴሽ 74 እብ ደረጀት ቃእድ ስርየት፡
ግራሁ እት እዳረት ሚነት ዐሰብ፡ እት
ደንጎበ ህዬ አስክ አምዕል እስትሽሃዱ
እት እዳረት እድንያይ መከረዪ ጥያራት አስመረ፡ እግል ሸዕቡ ወወጠኑ
እብ መትሰባል ለከድመ መሔርባይ ቱ።
ገዲም ሙናድል ዮውሃንስ ተኽሌ በዐል ፈረዕ ወአብ ክልኦት ዉ’ላድ
ቱ። ዓደት ቀብሩ ህዬ፡ ማሌ ለሀ 11 ዩንዩ ሳዐት 4፡00 አልዐስር እት
መቅበረት መሔርበት አስመረ ገብአት።
ውዛረት መዋሰላት ወእትሳላት፡ ክምስለሁመ እዳረት እድናይ መከረይ
ጥያራት አስመረ እብ እስትሽሃድ ገዲም ነፈሮም ሙናድል ዮውሃንስ
ተኽሌ ለትሰመዐዮም ሐዘን እት ሸረሖ፡ እግል ዓይለቱ፡ መሻቂቱ ወፈተቹ
ኤማን ወሰብር ለሀበኩም ቤለየ።
ገጽ

ርከብ፡ ሄራር ተዕሊም ለቀይም እጅትመዕ ገብአ

እት ምዴርየት ሰልዐ እብ
ዓመት፡ እተ ረዪም ላቱ እዳራት
ደዋይሕ ህዬ እብ ፍንቱይ ለህለ
መትመዳድ
ተዕሊም
እንዴ
ትጌመመ አብካት ተዕሊም እግል
ወሰዖት ለአመመ እጅትመዕ፡ እት
ርከብ ትሰርገለ።
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ተዕሊም

አቅሊም ጋሽ-በርከ ኡስታዝ
መሐመድ ዐሊ ኢብራሂም ዲብ
ሓልፈየ ልእከት፡ መደርሲን እተ
ምዴርየት ለህሌት ናይ መካሪት
ምድር ለኸልቀዩ መሻክል ሐረከት
ወመጋዴዕ ኣላት ተዕሊም እብ
መርሐለት መርሐለት ክም ልርሄ

ድባርወ፡ ፈሀም መፍርየት ንህብ
እግል ሊዚድ ተእሂል ልትሀየብ
እት
ምዴርየት
ድባርወ፡
ፈሀም አንፋር ማሕበር መፍርየት
ንህብ እንዴ ዐበ፡ ልሰርገል ለሀለ
ወራታት
እግል
ልትጠወር
ለአመመ ተእሂል ዲብ ዮም 6
ዩንዮ ትሀየበ።
ለእብ ሰብ መቅደረት ለትሀየበ
እብ ፍዕል ለትተ’ለ ተእሂል፡ ዲብ
ጅንስ ቀፎ ወፈርጉ፡ አግቡይ
መትነፈዕ ወፋኢደት ቀፎ ጥዉር
ወናይ በዲር እብ መጆብ ወቅት
ወድዋር፡
እተክምሰልሁመ
ራዐዮት ንህብ፡ መዐር ወ ሸምዕ
ለረከዛቱ።
ርኢስ
መሕበር
አሰይድ
ሰለሙን ርእሶም ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ፈሀም አንፋር እግል

ልዕቤ
ለልትነዘም
ተእሂል
ወመሓደራት፡ ዲብ ዐቦት እተይ
ዶሩ ቀሊል ክም ኢኮን እንዴ
ሐበረ፡ እግል ዝያድ አድምዖት፡
አስክ እለ እብ አፍራድ ሸቁ
ለህለው ቴበት ንህብ ዲብ
መሕበር እግል ልትከምከሞ
ትፋነ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ክእነ ለመስል ተእሂል እብ
ደረጃቱ እግል ለአተላሌ እንዴ
ትፋነው፡ ኣላት ቀፎ እግል
ልትዳሌ እግሎም ጠልበው።
እት ወሬሕ ፌብራይር 2018
ለተአሰሰ መሕበር ቴበት ንህብ
ምዴርየት ድባርወ፡ እትሊ ወክድ
እሊ 81 አንፋር ቡ።

እንዴ ፈህመው፡ መዋጥኒን ክሱት
እሎም ለህለ አብካት ተዕሊም
እብ ዋጅብ እግል ልትነፈዖ እቡ
ትፋነ።
ኡስታዝ መሐመድ ዐሊ
እብ ተውሳክ፡ ወራታት ደሪስ
ወአድረሶት
እተ
ተእሲር
ዋድየት ለህሌት ሓለት ጠቢዐት

ወመሓግዝ ኣላት ተዕሊም እግል
ትወጀድ መሻረከት ሙጅተመዕ
እግል ትዕቤ ትላከ።
ሙደርሲን እብ ተረቶም፡
እተ ምዴርየት ለህለ መሓግዝ
መዋሰላት ወእትሳላት መትሐሳር
እግል ልትሀየቡ አትፋቀደው።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ሸባብ
ክሱት እሎም ለህለ ተዕሊም
ወምህናት እብ ዋጅብ እግል
ትነፈዖ እቡ፡ ሙዲር ምዴርየት
ሰልዐ አሰይድ ውኤላ መሐመድ
ዐሊ ምስል ወካይል ሸባብ እተ

ወደዩ ህድግ ትፋነ።
አሰይድ ውኤላ እንዴ አትለ
ክሱት ለህለ አብካት ተዕሊም
እብ ቀለ-ቀሎ ክም ኢልትርኤ

እት ሸሬሕ፡ ሸባብ መሻረከቶም
እግል ለአዚዶ አትፋቀደ።
ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
ፈድለ ገብእ ህለ አትፋዝዖት
አሀምየት ተዕሊም ወምህናት
እግል ለኣምሮ ክም ቀድረው እት
ሸረሖ፡ እት ልትፋገዖ ተጃርብ
እግል ልትባደሎ መርከዝ ሸባብ
እግል ልትበኔ እሎም ትላከው።

ደቀምሐሬ፡ መሓደረት ዓፍየት እብ ክሱስ ለልዐዴ ሕማማት

ቅስም
ስያሐት
አቅሊም
ግብለት፡ እት መዲነት ደቀምሐሬ፡
እግል ሐድ 70 ሸቃለ እት ዳፈዖት
ለልዐዴ ሕማማት እብ ዓመት፡
HIV/ኤይድስ ህዬ እብ ፍንቱይ
እቱ ለረከዘ ናይ ኦሮ ሳምን ተእሂል
ነዘመ።
እግለ ተእሂል ለሀበት ሲስተር
አልጋኔሽ
ምን
እስብዳልየት
ደቀምሐሬ፡ እግል አስባብ ወመደረት
ናይለ እብ ጅመዕ ለልዐዴ ሕማማት
አግደ ህዬ ኤይድስ እብ ተፋሲል
ሐቆለ ሸርሐት፡ ሀደፍለ ተእሂል

ፈዛዐት እንዴ ትወቀለት ዓፍየት
መዋጥኒን አድመኖት ክምቱ
ሸርሐት።
ሙዲረት ዓም ቅስም ስያሐት
አቅሊም ግብለት አሰይደ አስመረት
አብርሀ እተ አስመዐተ ከሊመት፡
ሙሽተርከት እበ እሉ ረክበየ
ደርስ ተቅዪር እግል ለአምጸአ
አትፋቀደት።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ እት
ምዴርየት ደቀምሐሬ፡ እግል አርበዕ
ወሬሕ ተእሂል ምህነት ለረክበው

145 ሻብ ትደሕረው።
እት ዓደትለ መድሐራት፡
ተእሂል ኮምፕዩተር ለታበዐየ 65
አዋልድ፡ ለረክበያሁ ደርስ እብ
ሽቅል እንዴ ጠወረያሁ መናበረተን
እግል ለአትሓይሰ ክም ከድመ
ሸርሐየ።
ሙዲር ምዴርየት ደቀምሐሬ
አሰይድ የማኔ አበረ እብ ተረቱ፡
ተእሂል ለነስአው እት ድዋራቶም
ተኣምረተ ተቅዪር ወጅህድ እግል
ልግበኦ ትፋነ።

መድረሰት ቴክኒክ ሐጋት ደረሳሀ ተአድሕር

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

መድረሰት ሐርስ ወቴክኒክ
ሐጋት፡ አርበዕ መጃል እግል
ክልኤ ሰነት ለአድረሰቶም 128
ደረሳይ ዲብ ዮም 7 ጁን እብ
ሸሃደት አድሐረት።
65
አንሳት
ለብእቶም
ለትደሐረው፡ 22 ኣግሮ መካኒክ፡
37 ዕሉም ሔዋናት፡ 37 ዕልም
ነባት ወ32 ህዬ ሕፍዘት ማይ
ወትርበት
ወዐማር
መስኖ
ለደርሰው ቶም።
እት ዓደትለ መድሐራት፡
መስኡለ
መድረሰት
ሓው
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25

ኢሳይያስ ጸጋይ ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡
ደረሰ
አክላቅያት
ወደማን ለቡ አምር እንዴ ከስበው
እግል ልፍገሮ ጅህድ ክም ገብእ
እንዴ ሐበረ፡ ለትደሐረው እብ
መትሐሳር ዛይድ ድራሰቶም ክም
ታብዐው አፍሀመ።
ዲብ ውዛረት ተዐሊም ሙዲር
ዓም ተዐሊም ምህናት ፡ቴክኒክ
ወተእሂል አሰይድ ተስፋይ ስዩም
እብ ጀሀቱ፡ መድረሰት ሐርስ
ወቴክን ሐጋት፡ ዲብ ጠወሮት
መቅደረት አዳም ትወድዩ ለህሌት
አርቡዕ 13 ጁን 2018

ዶር እንዴ ሐመደ፡ ለትደሐረው
ለከስበዉ አምር እብ ሽቅል እንዴ
ጠወረዉ መስተቅበሎም እግል
ለአድምኖ እቡ እተ ልሰርገል
በራምጅ ዐማር ህዬ ዶሮም እግል
ልቀድሞ ዳምን ክምቱ ሸርሐ።
ዮም ዓመት፡ እግል 18ይት
ኢነተ
ተአድሕር
ለህሌት
መድረሰት ሐርስ ወቴክኒክ ሐጋት፡
አስክ እለ 873 አንሳት ለብእቶም
2,417 ደረሳይ እብ ለትፈናተ
ምህናት ክም አድሐረት ወሳቀ
ለአፍህም።
ገጽ
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9ይ ክፈል

ናይ ሰልፍ ምደርስ
አነ እት ሐፍር ምን እንክር ከደን
ባብ ለከስት ነፈር ሰምዐኮ። አስክ
እንክር ገለብዬ ድርግግ እቤ። ለነፈር
ክም አተ፡ ምን እገኔሕ ለእብ ገሀይ
ለኢትትሃጌ ለገዶብ እሲት ገብአት።
እሊ ዐድ እግል ልግዐዝ ክምቱ
አምዕል ቀዳሚት እት ልትሀጋገው
ሳምዐቶም ዐልኮ። መስከቦም እንዴ
ጠለቀው እተ እብ እንክር ግራለ ዐድ
ለህለ ረወሪት እግል ልፍገሮ ክምቱ፣
ምን ሐሸካሻኮም ፍርግቱ አነ። እቱ
ሐቆ ነክሶ ናይ ሀረብ በክቼ እብ
ዕጹፍ ክም ልትደበእ ሰበት ኣመርኮ፣
አርድ እት በርህ ምንመ ጌሰ፡ እዲነ
ምን ናይ በዲረ ጨበት ወጸልመተት
እቼ። አነ ገድም ክሉ ሂሉቱ እንዴ
እቤ ምነ እክርርት እተ ለዐልኮ አካነት
ኩስመ ይእቤ። ለድግለሊት እግለ
ሕፍረት ወለጨበል ርኤቱ። ምን
እዲናሀ ማሽገት ሰበት ዐለት፡ ለገብአት
ሰኔት ትግበእ መእኪት ሐቆ ትርኤ፡
እምበል ናይ መትዐጃብ እሻረት፡
ማሽገት እት እንተ እንዴ ኢትነቅምቱ
ተሐልፈ ለዐለት። እንዴ ሐልፈተኒ
እት ረአስለ እት ሐንቴ ድርዕቶሁ
እንዴ ገአ ሐንርር ለዐለ፡ እግል ስኒን
ሶብ ለገልበበየ ተምሳል ከንዚር ላቱ
ብእሰ በጥረት። እግል ልሳዕደ ወእግል
ልላድድ እግለ ተሐዝዩ ምንመ ዐለት፡
ሚ ሐሳብ መጸየ ኢደሌ። ግረ እንዴ
ትወለበት አስክ ከደን ፈግረት ምኑ።
ዐፍሸቶም ክሉ እብ ኮምኮም እንዴ
ላደደቱ እተ አፍያት ከመረቱ። አነ
እተ እግል ህረብ እበ ለሰተትኮ አካነት
እንዴ ገእኮ፣ አዳም እግል መግዕዝ
ዐፍሸቱ እት አፍሩስ እት ማስክ፣
እብ ግፍተእዬ እት አነ አትቃምት
ዐልኮ። ዱመት ሰለስ ነፈር አስከ
እት ግዋሬነ ዐፍሸቶም ላዶ ለዐለው
መጸየ። ገሌ ወቅት ክም ከልአየ
ለሰለስ ዱመት አስክ እንክር ቤትነ
ትወጀሀየ። እተ ወቅት ሰልፍ እግለ
ታርፍ ለዐለ ዐፍሽ እግል ልምሰኮ
ለመጸው አምሰልኩሆም። ዕንታቼ
እንዴ አጨንተልኮ ምን እርኤ፡
ለዎሮ ምኖም እስታዝ ዱሼን ገብአ።
ለክልኦት ህዬ እት መናክቦም እሻረት
ዐስከሪየት ለቦም ምሊሻታት ዐለው።
ለርኤኩው ኢትፈሀመ እዬ። “እስታዝ
ዱሼን እብ አማን እብ ሐያቱ ህለ?”
እንዴ እቤ ሰኒ ትፈከርኮ። ክለ ሐያቼ
እት ናይ በርቀመጭ ወቅት እት
ፈረሕ ወሰእየት ትቀየረት። እተ
ከብደ ፈርሐት እብ እኪት ሸዐርኮ።
ለከንዚር መስል እናስ ሰበት ዐመጼኒ፡
ከጃል ትሰመዔኒ። ወእግለ ርሕዬ
አቤኮሀ ወቀበብኮሀ።
ዱሼን ሐንገሉ ስፉፍ ዐለ። ጸዕደ
ጎዝ ክም ዕመት ልፉፍ እቱ ዐለ።
እዴሁመ እንዴ ትጣየመት ክመ
ሱረት ሌኒን እት ዐረዱ ተአንጦጥል
ዐለት። ዱሼን ምን ረአስ ፈረሱ ብት
እንዴ ወደ፡ እተ ቤት አተ። እግለ እት
ሐንቴ ድርዕቶ እንዴ ገብአ ገዓራት
ሕንረር ለሀይብ ለዐለ ከንዚር ዘዕ እንዴ
አበለ፡ ድርዕቶሁ ገልጸጸ ምኑ። እብ
ክርን ውቅል “ቅነጽ የለ።” ቤለዩ።

******* ዱሼን ******* ተርጀመት፡ ጀዕፈር ሳልሕ

ኬትባይ፣-ቺንግዝ ኣይቶማቶሽ (ሩሲ)
ለኸንዚር ንፉዝ እት እንቱ፣ ዕንታቱ
ምንመ ትብሉ ኢበርደት። እንዴ
እት ዳክክ፣ እግል በሊስ ሀላፈተ።
ትናፈረት እብ መትደጋጋም እበ
እግለ እብ እንክር ክልኤ መጨሪቱ
ሸበጠ እግል ኢትሻውጡ፣ ሒለተ
ለትዋተደየ እሉ መሰደሳት ክም ረአ፣
ሰበት ትከለሰት፣ አሰሩ እት ገይስ
ገሮቡ እት ማይ እንዴ ትበደለ፣ እተ
ወአፉሀ እንዴ ኢልአዝም፣ እበ እለ
ንጻፉ እብ በርሀሙ ዱብ አበለ።
ረክበት እበነት፣ ክቦተት፣ ክርምዳይ
ዱሼን ሓርቅ ወሕፉን እት እንቱ እብ
ምን አጥራፈ እት ተሀርስ ሀጸጽፍ
እዴ ገለቡ ከፈት እንዴ ጨርመዩ፣
ወዴቱ። “ኪደትከ ሰዐር ኢልብቀለ፣
እበ አበሊቱ እንዴ ሰሕበ ክብ አበለዩ።
ጅናዘትካ ግዳል ትግበእ፣ ከጋባት
አዜመ እብ ሒለት እንዴ ሰሕበዩ እት
ልስነው እበ። ዕንታትከ እንዴ
አንፉ እንዴ አልጠአዩ “መንዑል
ኢልትሻመም አቀውዐት ልንስኡ።
ከንዚር፣ ዮም እተ ለትወጅበከ አካን
ያረቢ እግል ዲመ ገጹ ኢተአርኤኒ።
እግል ትብጸሕቱ።” ቤለዩ። እንዴ
ኢበለስ፣ ኢበለስ፣ ኢበለስ።” እት
አትለ ጀላቢየቱ እንዴ ከማተተ እቱ
ትብል አስክ ቤተ አቅበለት።
አስክ ልትሸነቅ ሳዱ እት እንቱ
ጀሬ ለዐለ ክሉ ክም ሕልም ገብእ
“አማንቱ፣ ክም ሐቴ አዜ ለትበቅል
እቼ ዐለ። ሰፍረ ሰኒ እድምዕቼ ዐለት።
ሰዕረት ካየድካሀ። በክታመ ለሰበርከ
ለጸላም እሲት ሀሮረ ክም አፍገረት
እተ መስለከ ገብእ፣ ላኪን ሐቴ
ላኪን አናመ ገሌ ጾር ትከረ ምንዬ።
ጋብአት ኢህሌት። ወኢትአዜትኒ።
እብ ፍንቲት ዱሼን እብ መፋቅኡ
መስተቅበላመ እብ አዜ ህለ። ወቅትከ
ገጹ ተሐት እንዴ ደነ እብ ስምጬ
ግድም ሐልፈ። ወቅታቱ ታርፍ
ገይስ ክም ርኤኩው፣ ለሰፍረ በዴት
ለህለ። እለ ዮም ህዬ ናይ ደንጎበ ምን
ምንዬ።
ዕምርከ እግል ትግበእቱ።” ቤለዩ።
እግለ ወደግ ክም አትመምናሁ፣
ለከንዚር አስእኑ እግል ልልበስ
እብ መሓዝ መሓዝ ብዙሕ ግስነ።
ተሐበረ። ክልኤ እዴሁ ገጹ ሐር
እግለ ሙጅሪም ከንዚር ጻብጣም
እንዴ አስረወን፣ ለክልኦት ሚሊሻታት
ለዐለው ሚሊሸ፣ መሳፈት ፍንቱያምነ
እንዴ ትሳዐደው እት ረአስ ፈረስ
ሰበት ዐለው፣ ዱሼን እግለ ፈረሼ
ደርበው። ዎሮ ምነ ምሊሻታት ፈረስ
አብጠረዩ። እግል ሰልፍ መረቱ ህዬ
እት ዋሌ፣ ዱሼን መጦረ አነ ጽዕንት
እግል ልግነሐኒ አምበተ። “አልቲናይ
እቱ ለዐልኮ ፈረስ ገይስ ዐለ።
ኢትጽበጢ እዬ። ምን እሎም ከረች
ምነ ቤት ፍግር ክም እምቤ፣
እተ ዶልኪ፣ እተ ዶልኪ እግል
ምን ግረ ናይ ገሀይ ወሀሮር ክርን
አተክሬኪ ሰበት ኢቀደርኮ። ኢትጽበጢ
ሰዕነ። ግረ ምን እትወለብ ለጸላም
እግልዬ። ሳምሒኒ አልቲናይ። እንቲ
እሲት መዐንደቂተ ገጸ ለዐል እንዴ
ምንመ ትሳምሒኒ አልቲናይ፣ አነ
ትሸመከት፣ ምልኪተ አካነ እንዴ
ቀለጬ በታተን እግል እትረስዑ
ጠለቀት ገጸ ግረ እት ተዐንበላብል፣
ኢኮን።” ቤሌኒ። አነ እት ረአስ ፈረሼ
ጭገረ ኑፉሽ እት እንቱ፣ ሐቴ
እንዴ ገብአኮ፣ እብ ብካይ ድሽ እቤ።
ፈርደት እስእነ እት እዴ ማነ ረፍዐት
ለሰበብ አክል አድሕድ ይኢትዘከሩ፣
እት እንተ፣ እት ትስዔ ወእት ትውዔ
ላኪን ኩሉ ለሸይ ሰበት ተሐባበረ እቼ
ዐሬተነ። እተ ምስለ ለከላእኩወን 3
ኢልግበእ እብል። ዱሼን ጭገር ረአሼ
አምዔላት፣ ክርንተ ሳምዐት ሰበት
እት ጣስስ፣ እግል መደት እምበል
ኢአነ፣ እብ ሓለተ ሰኒ ደንገጽኮ።
ህስ በጥረ። “ስምዒ አልቲናይ፣
ለጸላም እሲት እንዴ ነፍረት እብ እስእነ
እብ ብሸራት ማጽእኪ ህሌኮ፣ ማሌ
ሐንገሉ ሸወጠት እቱ። ባርኔጠቱ እት
ለሀ አስክ መክተብነ ጋይስ ዐልኮ፣
ትጠባለል አርድ በጽሐት። አዜመ
መዲነት እንዴ አቴኪ ድራሰትኪ
እንዴ ነፍረት ካልእ መረት እበ ሸበጠ
ለተአተላሊ እበ ገበይ እጥፉሕ እኪ
እት ገጹ ሸወጠቱ። መዐንደቂተ
ህሌኮ።” ቤሌኒ።
ሰበት ሐባለከተ፣ ዕጹጽፍት እት እንተ
እት ሐቴ ጽሩይ ማይ ለበ አካነት
እግል ኖሰ አርድ ሸወጠት። ምነ
ክም በጸሕነ፣ አዜመ ክም ሐዲስ
አጨብል እት ትትከፋከፍ ወነፍሰ
አብጠሬኒ። ምን ጂቡ ሳቡነት እንዴ
ግል ትነዝም እት ትትጋደል “እሊ
አፍገረ፣ “እግል ክሉ መኣሲ እንዴ
ዐውለ ጨመምካሁ ደምዬቱ። እንተ
ትረሰዕኪ፣ አዜ ነፍስኪ ተሐጸቢ። አነ
ኩከት። ለሓለፍኮሀ ጸላም መንበረት
እግል እለን አፍሩስ እንዴ ነሰእኮ፣
ዮም እግል ትድፈዓቱ። እትለ
እት ሎሀ ሰዐር እግል አብልዐንቱ።
እዲነ እብ ሐያትከ እግል ትንበር
እንቲ ሐዜኪ ምን ገብእ ልባስኪ እንዴ
ይኢሐዜካኒ አነ። ገድም ከፌከ ናዬ
አፍገርኪ፣ ወኢሐዜኪ ምን ገብእ
ወናይከ መንበረት ክለን ክምቱተን
ምስል ልባስኪ እንሰር ሐምብሲ። ሰኒ
እንተ። ሐቅ ህለ ምን ገብእ፣ ዮም
አልቲናይ።” ቤሌኒ። አነ ሐንገልዬ
እግል ትጥረሹ ብከ።” እት ትብል
እት ነካንክ “ሰኒ” እቤሉ።
ናደት እት እንተ ወእንዴ ኢትበርድ
ዱሼን ምነ ባካቼ ሪም ክም ቤለ፣
ሀለፋለፈት።
ልባሼ እንዴ ሐረጥኮ፣ እተ ዕቃር ማይ
ምን ትትሀደዩ፣ ክእኒ ለመስል ሀገጊ
ደፋእ እት እብል አቴኮ። ለማይ ሰኒ
እግል ትትሃገዩ ናይ ሰልፍ መደተ
ነዲፍ ሰበት ዐለ፣ ለትፈናተ ሓባር ለቦም
በኽት ለረክበት እቱ ወቅት ሰበት ዐለ፣
ሐጸሕጽ ወእበን ነአይሽ ልትረአውኒ
ገሮበ እብ ሀሮር ለአንቀጥቅጥ ዐለ።
ዐለው። እብ እገርዬ ክም እከይዱ
እግል ስኒን ዓቅረቱ ለዐለት ወገሮበ
ለማይ ከበይብ ምወጅ ለአፈግር ዐለ።
እንዴ ጨመ፣ ፈሕመት ለበልሰየ፣
ለማይ እት ብርክዬ ክም በጽሐ፣ እብ
አከይ ግባእ ወሀሮረ ትከፋክፉ ዐለት።
እዴዬ እንዴ ጀቀፍኮ እት ነሐርዬ
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በለስኮ ምኑ። ለማይ ሰኒ ረየሔኒ። እብ
ነዳፈቱ ሰበት ተዐጀብኮመ፣ ጅቅመት
ሐቴ ደርገግኮ ምኑ። ሕርየት ነፍሼ
ሰኒ ሐደሰት እቼ። ወግረ 3 አምዔላት
እግል ሰልፍ መረት ትሰሐቅኮ።
ለለአትዐጅብቱ። እብ ፈርሐት
ወሕርየት እግል ትትሰሐቅ ሰኒ
ጥዑምቱ። እንዴ ኢልትአመረኒ አስከ
ቆሪት አካነት በጸሕኮ። ለማይ ምን
ለዐል ሕምብራዬ ሰበት በጽሐ፣ ክሉ
ገሮብዬ ጅዋለ ማይ እት አተራክሹ፣
እት አመት ትልህያዬ ወሕጽቦዬ
ገብአኮ። “ዎ ማይ ረቢ፣ ክሉ ለእት
እለን 3 ጸለይም አምዔላት ለጀረ እቼ
መኣኪ እንዴ ገልጸጽከ፣ ክምሰልከ
ጣህረት ወላጽሐት ዴኒ!” እት እብል
እብ ፈርሐት ሐሌ ዐልኮ።
ክም ተሐጸብኮ፣ እብ ልብዬ
“ምስትንክር ለትሸቀ እቱ አካናት
እግልሚ አሰርለ ምስትንክር ለሸቀው
ፍራስ ኢጸንሕ እቱ?” እንዴ እቤ
ሐሰብኮ። እተ ለመጸነ እበ ገበይ
አሰር ዱሼን እግል ዲመ ምን ተርፍ፣
ክም ቅበት ዐድ ሲዲ፣ ክልዶል
ወትዛየርኩው። ወእንዴ አግሐምኮ
እት እትሳለሙ ወነበርኮ። እለ
ምን ናይ 3 ዮም ጸላም መንበረቼ
ለትባለሕኮ እበ ገበይ፣ እት ሐያቼ
ፍንቲት ዝክረትበ። እለ ገበይ እለ
ምን ሞት አስክ ሐዮት፣ ምን ባሊ
እት ሐዲስ ናይ ሰእየት ወበርሀት
አፍካር ለትዐዴኮ እበ ገበይተ። ክእነ
እት ሐስብ እግለ እተ ዶለ ተአብህድ
ለዐለት ጸሓይ እንዴ ሐመድኮ፣
ልባሼ እንዴ ለበስኮ እግል ዱሼን
ዐሬኩው።
ግረ ክልኤ አምዔላት ዱሼን
እንዴ ጸብጤኒ፣ አስክ እስትስዮኔ ጌሰ
እብዬ። እግል እሳፍር ክም አነ ክም
ኣመርኮ ሰኒ ፈረሕኮ። እበ እተ 3
ጸለይም አምዔላት ለጀረ እቼ ሰኒ
ካጅለት ሰበት ዐልኮ፣ እት ዐድነ እግል
እጽነሕ፣ በታተን ሐዜ ኢዐልኮ። ምስለ
ለይአምሩኒ ወለይአምሮም አደመታት
ወእተ ለይአምሩ ምድሮም እግል
እስከን ፈቴኮ። አቦቼ ወአብዕብዬ
እግል ሰፈርዬ ለገብእ ሴፈ ሀበውኒ።
እት ወቅት ሰፈርነ ክልኢቶም ክም
አግሩዝ ነአይሽ፣ እብ ብካይ ድሽ
ወደው። ግዋሬነ ክሎም፣ ላመ እግል
ዱሼን እተ ናይ ሰልፍ እጅትማዕ
ዓርዱ ወለአትናእሹ ለዐለ እናስ፣
እንዴ ኢተርፍ፣ እግል ስርሓዬ
ትጀመዐው። ለእናስ እበ በዲር ወደየ
ለተዐሰ መስለ። ክርንቱ ሐዋኒት እት
እንተ “ገበይ ጸዕደ ትግበእ እኪ።
አብሽርኪ ኢትፍርሂ። ክመ ምደርስኪ
ለልብለኪተ ደይ። ሕነ ምን ናይኪ
ብዙሕ ደርስ ራክባም ህሌኒ። ደሐን
እተይ ሌጠ።” ቤሌኒ።
ምስልዬ ደርሶ ለዐለው ንአይሽ
አጀኒት፣ እግል መደት አሰረ
ካሮሰት እት ልትሳስዐው፣ ወእደዮም
እት ወሳውሶ “መዐሰላመ ደሐን
ትጽነሐኪ።” እት ልብሎ ሳርሐውኒ።
እምበልዬ እብ ቀረድ ኖሶም አስክ
መዲነት ለገይሶ ብዝሓም ሸባባት
ዐለው። እት መውገፍ ባቡር ክም
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በጸሕነ፣ ምን ቀርበት ለትሸቄት ጅበት
ዐባይ ለላብሰት እሲት ከበተተነ።
ለግያስ ምንመ ሐዜክው፣ “ከም
መረት እብለ ገበይ እለ እግል
አቀባብልቱ?” እት እብል እብ ልብዬ
ሐስብ ዐልኮ። እንዴ ይእሽዕር እቡ
ልብዬ እት ክልኤ ትከፈለ። ዐባይ
ሓጀት ክም ትረሰዕኮ ህዬ ቀሲን
አቤኮ። ገሌ ሓጀት ሓድገት ክም
ዐልኮ ደአም ኣመርኮ።
ለባቡር ክም መጸ፣ አነ ሰኒ
ትረበሽኮ። ጸሓይመ እብ እንክረ
እት ጸለይም ደበኒት እንዴ አቴት
ተሐበአት። ለአርድ አደሐ እት እንቱ
ጽልመት አቅበለ። ለቢአት እግል
ሓለቼ ወሓለት ዱሼን ለቀርአተ
ትመስል ዐለት። አነ እበ ለይአምሩ
ሽዑር መትፈንታይ ዱሼን ሰኒ ጸንዐት
እቼ። ሻማት ክም በኔኮ እቱመ እተ
ዶልዬ ፈሀምኮ። ሻም ሌጣመ ኢዐለ፣
ሻም፣ ሕውትነት፣ እንሳኒዬት፣ ፈተ፣
ሓናነት፣ መባጥር፣ ሀለዮት ወኢሀለዮት
ኩሉ ሕቡር እቼ ዐለ። እግል እሽረሐ
ለኢቀድር ፍንቲት ዕላቀትተ ለትረቤት
እቼ። ዱሼንመ እበ እንክሩ እተ ዶል
ሰኒ ርቡሽ ዐለ። እብ አፉሁ ምንመ
ኢልትሃጌ፣ አነ ኖሼ ክመ እሉ ሱዱፍ
ለዐለ ሰበት ሳደፌኒ፣ እት ሚ ሓለት
ክም ዐለ እግል እፍሀሙ ቀደርኮ።
እብ ፍንቲት ባቡር ቀደም ምጸተ
እት ስምጬ እንዴ በጥረ፣ ጭገር
ረአሼ እት ጣስስ “አነ ምን ቀድር
ምስልዬ ወአትረፍኮኪ። ላኪን ምን
ገበይ በርሀትኪ እግል እክረዐኪ ሐቅ
አለብዬ። እግል ትድረሲ ወእግል
ትትጠወሪ ብኪ። ክመ ተአሚረ፣
አነ ብዙሕ ዳርስ ይአነ። እንቲ
እንዴ ደረስኪ ሐቴ አምዕል ፈዳቢት
ምደርሰት እግል ትግብኢ ብኪ።
ሐቆ ደረስኪ ህዬ፣ እንሻለ! እግል
እለ መድረሰትነ ትትዘኬረ ትገብኢ።
የምክንመ ትትሰሐቂ እተ ትገብኢ።
እብ ለገብአት ላኪን ጸዕደ ትታሌኪ።
መዐሰላመ!” ቤሌኒ። ለብጥረት ለሀ
ወለ ናይ ስርሐ ኢነት ለሀ፣ አስክ
ሃድልዮም ምን ዕንታቼ ጋይሰት
ኢኮን። ለባቡር መቶሩ ሀረሰ።
ወእብ ፊስካት ትዋዐ። ለአደመታት
እት ገላብ ገብአ። ዱሼን አስክዬ
ሰኒ እንዴ ለጥአ “ገድም አዜ ግረ
ገሌ ደቀይቅ እግል ንትፈናቴቱ።
እንዴ አተረድኪ እግል ትሕፈዚ
ወእት ድራሰትኪ መሻረከት ሰኔት
እግል ቲደይ፣ ወጅበኪ። ድራሰት
እብ ዋጅብ ንስአት፣ መስተቅበልኪ
ለለአርሄ ወለለአበርህ ጋርቱ።” ቤሌኒ።
አነ ደአም ንሳልዬ ምን ሂገ እንዴ
ትለከከ፣ እምበል ብካይ ሐቴ በሊስ
ኢሀብኩው። እዴ ገለቡ ምን ኬን
መርከብዬ እንዴ አዶረ፣ እምብዕዬ
እት ማስስ እዬ፣ ወእበ ለትላደደት
እዴ ማኑ፣ እት ለኣሽር ሐንገሉ
አስክዬ እንዴ አድነነ “አብሽርኪ
ኢትብከይ አልቲናይ! ለአነ ወእንቲ
ለሸተልናሀን ዓጩይ፣ ኢትትረሴዐን።
አነ እግለን እግል አስትየን ወእግል
እትከናከነንቱ፣ ወክል ዶል እበን
እግል እትፋቀደኪቱ። እንቲ እንዴ
ዐቤኪ ወእንዴ ደረስኪ፣ ሐቆ
ትመጺ፡ ህተንመ እንዴ ዐበየ እግል
ልጽነሓኪቱ።” ቤሌኒ።
ትተላሌ ...
ገጽ
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መቃበለት ምስል ሰፊር ተስፋሚካኤል ገራህቱ - ምን ውዛረት ካርጅየት
ምን ውዛረት ኻርጅየት ሰፊር
ተስፋሚካኤል ገራህቱ፡ ምስል
ቅደይ መፈውድየት ተሕቂቃት
ሕቁቅ ኣደሚ ወፍገሪተ ለልትጻበጥ
ናይለ ሀበዩ ተውዴሕ 3ይ ወናይ
ደንጎበ ክፋሉ እሊ ተሌ ቱ፦
ሰኣል፡ እትሊ አውካድ ቅሩብ
እት እጅትመዕ
መፈውድየት
ሕቁቅ ኣደሚ ወሸዐብ አፍሪቀ
ሹርካም ዐልኩም። እብ ሰበተ ገሌ
ተውዴሕ ወሀብከነ?
በሊስ፡ ለመፈውድየት 62ይ ርቱብ
እጅትምዓ ተ ለወዴት። እቱ ተቅሪር
ናይ ኤረትርየ እግል ትቀድሞ ቱ
ሰበት ትበሀለ፡ ተቅሪርነ ነስአነ ከጊስነ።
ስያስያይ፡ እቅትሳድያይ፡ መሕበራይ
ወናይ ዓዳት መጃላት ሕቁቅ ኣደሚ
ወመጅተመዕ ለሸምል ተቅሪር
ፋዬሕ ቀደምነ። ተቅሪር ናይ ኩለን
ድወል አፍሪቀ ምን ቀዳሙ ሰበት
ልትወዘዕ፡ እተ እጅትመዕ ጭመም
ናይለ ተቅሪር ቱ ለልትቀደም።
ለኮሚሳራት ህዬ ምኑ እንዴ ትበገሰው
ለትፈናተ ሰኣላት ልትሰአሎ። እብ
ቃል ወክቱብ ህዬ በሊስ ልትሀየቦም።
እብ ዓመት ለእጅትመዕ ወለገብአ
ንቃሽ ሰኒ ዐለ። እትሊ ለሀለ ዐዳለት
ለአለቡ ንዛም እዲነ ላኪን እግል
ነኣምረ ለብነ ጋሪት ህሌት። ሐቴ፡
ምነ ናይ ዐሚም አብሳር
እተ
ናይ አቅሊም ልግበእ ወመንጠቀት
ተናዚም እንዴ ትለወሽከ። መትለዋሽ
ከእትየት ወተእሲር ክም ሀለ ኣመሮት
ለአትሐዜ መስለኒ። ክምሰልሁ ሰበት
ገብአ፡ እተ እጅትመዕ ሐብሬ ሀቡነ፡
ተውዴሕ ሀቡነ፡ እግል ሚ ክምሰልሁ
ገብእ? እት ልብሎ ለልትስኦሉ፡ እብለ
በዲር ለጸንሐ ጻብኢታት ወሸካዊፍብሩክ ለትመንከለ ሰኣላት ዐለ።
ክድመት ወጠን፡ ደስቱር ወብዕድ
ቅደይ ለከስስ ለሀርሶ። እብ ዓመት
ላኪን ለእጅትመዕ ምን ገብእ
ወልትቀደም እቱ ለዐለ አረእ ሰኒ ዐለ
እግል ልትበሀል ቀድር።
ሰኣል፡ አስክ እለ ለትሐለፈ
ተየልል ሸርሐከ እግልነ፡ ግረ እለ ህዬ
ሚ እግል ንታኬ ቱ?
በሊስ፡ ግረ እለ ሚ ንታኬ ለልብል
ሰኣል፡ ወቀይነ ለበልሱ ቱ። እተ
ሐልፈየ 20 ሰነት ዋይዲባት ብዞሕ
ዕዱያም ህሌነ። እብ ፈድል ፈዳብ
ሸዐብ፡ ስቡል ሸባብ ወለኢትትሀነእ
ሕኩመት ህዬ፡ እብ ሰርገል እግል
ንፍገር ምኑ ወእብ ክልኤ እግርነ
እግል ንብጠር ቀደርነ። አዜመ ለናይ
ዐማር ወብንየት ወጠን ሽቅልነ ቡጉስ
ሀለ። ደማን እቅትሳድ-ገናድ እግል
ንክለቅ ወዐቦት እግል ነአድምን፡
እብ መትነዛም ሐዲስ ወለሀለ እግልነ
አርዛቅ ናይ ለትፈናተ ድዋራት
ኤረትርየ በሀለት ምፍጋር ጸሓይ፡
ከበሰ ወምውዳቅ ጸሓይ እት ወግም
እንዴ አተ፡ እት ለትደቀበት ስለል
ዐማር ለእንበጼሕ እቡ በሰር፡ ኣክረቱ
ህዬ መናበረት እሊ ፋርስ ሸዐብ እግል
ትስኔ ለጅህድ እብ ዕጹፋት እግል
ሊዚድ ለሀደፉ በራምጅ ቱ። እት
አፍሸሎትለ ጻብኢት መትደቃብ እሊ
ሸዐብ እሊ፡ ሕኩመት ወመአሰሳተ
እብ ፍዕል ትረአ። ምስል ኩሉ እሊ

ዋይዲባት አሳስ ስያሰት ድቅብት
እግል ክርየትመ ትሸገበ ዲቡ። እትለ
ደውለት ለገብአ ተጠውራት ስያሰት
ኢሀለ ለልብል ላኪን ብላሽ ቱ።
ውሕደት ሸዐብ፡ ሕቁቅ ወመስኡልየት
መዋጥን ወውቅል መሻረከት ሸዐብ
እምበል ወራት ስያሰት ለልትረከብ
ኢኮን። ብዞሕ ናይ አትፋዝዖት
ወነዘሞት ሸዐብ ሽቅል እግል አደቃብ
ትሸገበ። ቃኑን ወንዛም ሕኩመት
እግል አመርባይ ገብእ ለጸንሐ
መጅሁዳትመ ቀሊል ኢኮን። እተ
ሐልፈ 25 ሰኖታት፡ እምበለ ናይ
ዶሉ ቀዋኒን፡ 178 ለገብእ አዋጃት
ወዝያድ 125 ለገብእ ቃኑናይ
አትአመሮት ፈግረ። ለትፈናተ አስሉል
እዳረት እት ፍዕል ወዕለ፡ ንዛም ቃኑን
እት ዐመል እግል ልውዐልመ አሳስ
ንጹፋም ህሌነ። እብ ብትክት፡ ናይ
ስያሰት ወእጅትማዕየት መአሰሳት
እግል ንብኔ ሰኒ ሂሩራም ህሌነ።
ሸዐብመ እብ ልጃን ወመጃልስ ኖሱ
እግል ልትሐከም አርደት ጣፍሐት
እሉ ህሌት። መሓክም ደገጊቱ እንዴ
ከወናመ ቅደዩ ኖሱ ፈቴሕ ሀለ። እት
ሄራር ተጠውር ለተርፍ ምኒነ አሽየእ
እግል ለሀሌ ቀድር። ምናተ ንጽፍት
ለህሌት አርደት ቀላል ኢኮን።
ዝያት ኩሉ ህዬ፡ ክል መዋጥን
እብ መሳዋት አብካት ወሐቅ እግል
ልርከብ እምበል ፈናታይ፡ ዐዳለት
ለብእቱ አግቡይ እግል ከሊቅ፡ እት
ቀዋኒን ወጠን ትከተበ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ እብ ፍዕል ምስል ኩሉ
በራምጅ ዐማር እት ተአትመጣውር
ልትሸቄ ለሀለ፡ ክብት ናይለ እንበንየ
ሕኩመት ወቃኑና ቱ።
ሰበት እሊ፡ አዜ እግል ኒደዩ
ለብነ፡ እሊ አሳስ እሊ እንዴ ዐቀብነ
አስክ ለረሐበ ተጠውር አሳዳር
ቱ። ክምሰልሁ ወዴነ ምን ገብእ፡
ለጻብኢታት እበ እለ መጽአ ልምጸእ
ኢለሐልለነ። እብለ ገበይ እለ ሰበት
ጊስነ፡ ቀራር ምኔዕ እንዴ ፈሽለ፡
ልትወርኬ መኢፋሉ እተ ልትበሀል
ዲበ ደረጀት ብጾሕ ሀለ። ቅድየት
ሕቁቅ ኣደሚመ እት ክምሰልሁ ገጸ
ትሄርር ህሌት። ለጻብኢታት ልተላሌ
ሰበት ሀለ ላኪን፡ ‘ስፍሩይ ሕልሙ
እብ ነብራቱ’ ክምሰለ ልትበሀል፡ ምን
ለሐልፈ ወሬሕ ኦክቶበር ወእንዜ
እግል ሕቁቅ ኣደሚ ለቄመት ልጅነት
ወለወቅት መስኡልየተ ታምም ሀለ።
ወቅተ ክም ተመ እግል ትትጄቀቅ
ምኒናቱ። ምን ቀዳሙመ እት
ኤረትርየ እለ ልጅነት ለትአትሐዜ
እሉ ሽቅል ይዐለ ወግረ እላመ እግል
ለሀሌ ኢኮን። ምናተ ለአትባዳይ
አዜመ ሀለ፡ አዜመ ክምለ ህቶም
ለሐሱቡ (አዝማት ህሌት በሀለቶም
ቱ) እት ኤረትርየ ክም ሀለ ሰበት
ልስእዉ ለቅድየት ወቅት እግል
ልብልዖ እበ ቀድሮ። ልሰዕ ሕልሞም
ለኢወድሐ እሎም ሰበት ህለው።
ለናዮም ተሸዱድ ክእነ እት እንቱ፡
ሕነ ለአምጸአናሀ ስትራተጅየት
ህሌት። እብ አሳሰ እሊ አዜ ለትሻበበ
ጀርቤታት እግል አፍሻል ንዳልነ
ልተላሌ ሀለ።
ለራድኢት ተአትሐዝዩ አግደ

ሸይ፡ ለቅድየት ሕቁቅ ኣደሚ ናይ
ስያሰት መሻቀዪ ተ። እት ኤረትርየ
ሌጠ ኢኮን፡ ብዕዳት ሀድፍ ለገብአየ
ድወልመ ህለየ። ሀደፉ ህዬ ብዕድ
እንዴ ኢገብእ፡ ሕኩመት አው ንዛም
እግል ቀየሮት ቱ። ሐዲስመ ኢኮን፡
ምን ካልኣይ ሐርብ ዐለም ወእንሰር
እተ ሐልፈ ክፈል ዘመን እግለ
ድገለባያም ሕየል ለልትበሀለ ወሐረካት
ንዳል እግል ልጨፍልቆ ልትነፍዖ ቡ
ለዐለው በሰር ቱ። ከረ መነዘመት ዐፎ
እዲነ ወሁማን ራይትስ ዎች እግል
እሊ ሀደፍ እሊ ለቄመየ መነዘማት
ተን። ኢናይ ሕኩመት ተናዚም እት
መውለ ለልአሸቅያሀን የም ለአለበን
መአሰሳት ወሳተላይታትመ ህለየ።
እት ኤረትርየ ፈብረከት አዝመት
እግል ልክለቆ ቀደም እለ ፍንቲት
ልጅነት ‘ተቅሪር’ እብ ገበይ እለን
መአሰሳት እለን ሸክል አጽበጦቱ
ትሸቀ እቡ። መነዘመት ዐፎ እድንየ
ወሁማን ራይትስ ዎች ለሰልፋያት
ክእነ ለመስል ሸክዋት እግል ልቀድመ
ለአንበተያ ተን። እሊ ለትሀደገ ሀደፍ
እግል ልዝበጠ ህዬ፡ አስክመ ጤልማይ
ወድ-ዐድ ሰላዲ እት ለሀይበ እግል
ለአሽቅያሁ ወጥነ።
ሰበት እሊ፡ ለመጋብሀትነ እግል
ተአተላሌ ቱ። እትለ መጋብሀት እለ፡
እግል ንትረስዑ ለአለብነ አግደ ሸይ፡
ዲፕሎማስየት ሸዐብ ተ። እት ካርጅ
ለነብር ሸዐብነ፡ እግል እለ ናይ ሕቁቅ
ኣደሚ ልግበእ ወናይ መኔዕ ቅድየት፡
አስክ እለ ወድዩ ለጸንሐ ንዳል፡ እብ
ቀላል ኢልትዋገም። እት ሰነት 2016፡
ለድድ ኤረትርየ ትቀደመት ሸክወት
ሕቁቅ-ኣደሚ እግል ልትቃወሞ፡
ምን ኩለ አሮበ ለትሐየበው ዝያድ
14,000 መዋጥኒን ለሻረከው ዲቡ
አሴራር ሰላም ለከልቀዩ ሸቀላት
ወደነግጽ ቀሊል ይዐለ። ለደነግጾም
እተ ቀበትለ ቤት-ጎማትመ ትረአ።
‘አትፋርሀውነ፡ ሀደደውነ፡ ወክእነ
እግል ሊደውነ ጀረበው’ ትበሀለ።
እምበል እሊመ፡ ዝያድ 220 አልፍ
ፌርማት ለቡ ሸካዊ (Petition)
አስክለ መፈውድየት ትነደአ።
ለመፈውድየት እት ተቅሪረ፡ 400

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25

ለገብኦ አንፋር ትሰአልነ ልብሎ።
ለናይ ጀረበተ (Sampling) ገበዮ’መ
ምን ቃኑን በረ ዐለት። ለ400 ነፈር
እብ ዋዴሕ ምን ቶም እሙራም’መ
ኢኮን። ወ400 ክምሰል ቶም አኪደት
አቡ። እብ ድዱ ላኪን ዝያድ 60
አልፍ እት ካርጅ ለነብሮ ኤረትርዪን
ሸሃደቶም እግል ለሀቦ ትሰአለዎም።
ህቶም ለልአምኖ እቡ 45 አልፍ
ሌጣ ቱ። እምበል እሊመ፡ 856
ኤረትርዪን ክልኦት መሰለስ ምኖም
ክድመት ወጠን፡ እብ ብዝሔ አንሳት
ለዐለየ ዲቦም እብ ናይነ ተካሊፍ
ጀኔቨ መጽአነ፡ ሻሁድ እግል ንግበእ
ዱሉያም ሕነ ለቤለው ዐለው። 54
መዋጥን ቪድዮ እንዴ መልአው፡
ሸሃደቶም
ነድአው።
መሓብር
ወመነዘማት ብዝሓት ናይ ኤረትርዪን
እት ቀበት-ዐድ ወካርጅመ ሸሃደት
ሀበየ። ሰበት እሊ፡ እት ካርጅ ለነብሮ
ኤረትርዪን እብ ስለል ዲፕሎማስየት
ሸዐብ ለወደዉ ንዳል ተእሲር ዛይድ
ዐለ እሉ። እለ ድቅብት ፊደት
ናይ ኤረትርዪን እተ ቤት-ጎማት
ሕቁቅ ኣደሚ፡ እተ ወካይል ድወል፡
አጅህዘት መነዘመት ቅራን፡ ወብዕዳም
ለከልቀዩ ደነግጽ ቀሊል ይዐለ። ሰበት
እሊ፡ ኤረትሪ ክእነ ለትመስል ሒለት
ቡ። እለ ሒለት እለ፡ እተ መጽእ
ወራታትመ፡ ለአግደ ደማን ለብነ
ዲቡ ርዝቅ ተ። እትሊ 20 ሰኖታት፡
ምስል ኩሉ ለዐለ እግልነ ነዋቅስ
ወመሻክል ኤረትርየ እግል አተብራክ
ምን ኢትቀደረ፡ ዮመቴ እግል
ልትሐሰብመ ኢቀድር። ሰበት እሊ፡
እንዴ ትደቀብነ ፍጉራሞም ህሌነ።
እብሊ ህዬ፡ ለሃምር ሀለ ጻብኢታት
ሰኒ ወአማን ክም ለሀጎጌ ክም ቱ ሸክ
አለብነ።
ሰኣል፡ እለ ቅድየት ሕቁቅ ኣደሚ
ትትቀደም እት ህሌት፡ መብዝሑ
ወክድ እግል ሸዐብ ክምለ ተሐስብ
እንዴ አተምሰልከ ትትቀደም።
ለበዝሐ ሸዐብነ እብሊታት ለልትቃሸሽ
ምንመ ኢኮን፡ ሑዳም ላኪን እብሊ
ለገብአ አትካፍኦት ለልትቀሸሾ ሰበት
ኢልትሐገሎ፡ እብ ክሱስ እሊ ሚ
ትብለነ?
አርቡዕ 13 ጁን 2018

በሊስ፡ ለዐበ ርዝቅ ኤረትርየ ፈዛዐት
ሸዐባ ቱ። ለሸካዊ ቀንጽ እት ሀለ
እግል ሚ ክም ቀንጸ ሰበት ትፈሀመዩ፡
እብ ኩለ ሒለቱ ትባጠረዩ። ሑዳም
ምነ እት ካርጅ ለነብሮ ምን እሊታት
ረ’ብሖ ለመስል እቶም አዝናብመ
ኢልትሰአኖ። ምናተ እሎም ብዞሕ
ነፈዕ ለቦም ኢኮን። መብዝሖም ህዬ
ጼዋሆም ወዐዶም እግል ለአትናብሮ
ለኢቀድሮ ቶም። እት ቀበት ዐድመ
እብ ኢፈሀመት፡ ለገብእ አትካፍኦት
ለቀሽሾም ኢልትሐገሎ ገብኦ።
ለበዝሐ መዋጥን ላኪን ለተየልል
ኩሉ ልፍህሙ ወለአምሩ።
ሕነ ለትወቀለት አምስኡልየት
ለነዐልበ እማነት ሹሀዳና ተ። እብሊ
ሰበብ ህዬ፡ እት መንገፎ ወጠን፡
መስለሐት ወጠን ወደማን ለቡ
ሙስተቅበልነ እሉ እት ቤዕ ወሽረ
ይእንካሬ። ሕኩመት ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ ሸዐብመ እለ እማነት
ሹሀደ እንዴ ሐጠጠ ልሄርር። ምን
እለ እማነት እንዴ ትበገሰ፡ እት ሐርብ
ወያኔ ምን ገብእ ወግራሁ ለትረአ
ጻብኢታት እቱ ሸዐብ ለአርአየ ከሃሎ፡
አጅያል ሽባን ለረፍዐየ መስኡልየት፡
ለአግደ ዓምል ዐውቴነ ዐለ። እት
ለትኬለመ ተየልል ክእነ መራነት
ወኤማን ለልአርኤ ሽዑብ ዐለም ሑድ
ቱ። እት ብዕድ ድዋራት ዐለምነ ለሀለ
ተየልል እንርእዩ ህሌነ። ኢመትሐላል
ሸዐብ፡ ሕኩመት ወሽባን ኤረትርየ
ላኪን ሰመዕ በሲር ዐለ። አክል ሸባብ
ኤረትርየ ሀድፍ ናይ ዋይዲባት ለገብአ
አለቡ። እሊ ኩሉ ዓደዮት ወገሊል
ሽባን ኤረትርየ አስክ ካርጅ ህዬ፡ እግለ
ሸባብ ምን ክድመት ወዋጅብ ወጠን
እግል አሽከፎት፡ ወናይ ጂል ፈረገት
እንዴ ከለቅከ እለ ደውለት እግል
አተብራክ ቱ። እግል ኤረትርዪን ሽባን
ፍንቱይ ክትል ለልትሀየብመ ምን እሊ
ሀደፍ እሊ ለትበገሳ ቱ። እሊ ዋይዲባት
እሊመ እግል ሽባን ኤረትርየ ኢሐለለ።
እት ዴሽ፡ እት መሻሬዕ ዐማር፡ እት
ውዛራት ወዲብ ወራታት ብሕቶት
እንዴ ትከሰአ እለ ደውለት እብጡር
ለሀላመ እሊ ሻብ እሊ ቱ። ነኣይሽ
ዛህራት ምን ለሀሌመ፡ ብዞሕ ዐውል
ይሀይቡ። ለናይ አትፋዝዖት ወራትነ
ዝያደት እግል ትደረዕ ወጅበ።
እተ ምን ሰነት 2005-2008 ለዐለየ
ሰኔታት ለትረአ ተየልል ዶል እፈቅድ
ለአትፈክረኒ፡ ለፍብርክት አዝመት
እግል በድበዶት፡ እብ ውላድ ካርጅ
ልግበእ ወአዝናቦም ላቶም ውላድ-ዐድ
እብ ለትፈናተ አግቡይ፡ እጅትምዓት፡
ክቱብ ወአትካፍኦት እት ዎሮ ክያል
እንዴ ከሬከ ምን ትርእዩ፡ ሰለስ ሓጀት
ለአስእል ዐለ። ምን 2010-2011
እቅትሳድ ኤረትርየ እግል ልህፈሽ ቱ፡
ሕኩመት እግል ቲደቅ ቱ፡ ደግሽ እግል
ልቅነጽ ቱ ልትበሀል ዐለ፡ ለሓላም
ለሀይ ላኪን ኢገብእ፡ አክል አዪ ለገብእ
ከይናት አፍሸለት እለ ሕኩመት ምስል
ሸዐበ ወሸባበ ዶል ተሐስቡ፡ ድቅብት
ሕኩመት ወደውለት እብ ሸዐበ ክም
ብና ቱ ለወዴሕ እልከ። እብሊ ህዬ፡
እግል ንትሐበን ብነ። ጸብሬነ ወሀደፍነ
ህቱ ቱ። እብ ለገብአት ሙስተቅበልነ
ባርህ ክም ባና ቱ።
ገጽ
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እድራብ ደረሰ ወሸቃለ ጀላብ ሐቅ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ
ላቱ አለም-ሰገድ ተስፋይ ለከትበዩ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት (1952 - 1962)
እበ ልብል አርእስ ለከበዩ እት
ምዕራፍ 15 ለትከተበት አዋይን
መቃወመት ዲብ ኤረትርየ በህለት
“እድራብ ደረሰ ወሸቃለ” ለታይን
ጽበጥ እግል ዮም 5ይ ክፈሉ፡

ዲብ ዮም 25 ማዮ፡ ቅስም
ሽኡን እጅትማዕየት ተሕዚር
ሰሕፊ አፍገረ። ዲብለ ተሕዚሩ ህዬ
ክእነ ቤለ፡ “ናይ እሎም አጀኒት
ደረር ለልተምነው አንፋር፡ እበ
ለሀዩበ ጎማት፡ ሰር ገሌ ደረሰ እብ
ዐጀላት ዲብ ደውሮ እኩይ መክሮ
ህለው… እሎም ዲብ እዴ ፖሊስ
ጀላብ እግል ኢልእተው ዋልዴን
አጀኒቶም ልታብዖ። ብቅዕት
ቅወት ፖሊስ እሊ እግል ትራቅብ
ፍርርት ህሌት አቅብሎ።”
ዲብለ ጥብዐት ለሀ፡ ዘመን
መ ረአየ ሀበት። “ መዐግብ
ዐቢ ልግበእ ወንኡሽ ኢትጃዘ
ምንገብእ ማል ወቃኑን ከፎ
ልትዐቀብ? አግደ ህዬ ንኡሽ
ለዐግብ እት ህለ ለሰይሑ ጀዘ
ወበአስ ኢረክበ ምንገብእ፡ እብ
ሚቱ እዱብ ወንዙም ለገብእ?...
ቀድየትለ መድረሰት ለሰብረው፡
ዲብ መዓፍያይ ወርሕማይ ልብ
ውጁህ ጃንሆይ እብ ሜርሓይ
ሕኩመት ሓልፍ ህለ።… ውላዱ
ዲብ ለኣኩ ትም ለልብል ዋልዳይ፡
ክምሰለ እብ አምዒት ውላደ
ለትተልሄ ዲርሆቱ ለመስል።”
ለእድራብ ወአትካራም ምህሮ
ላኪን፡ እብ ቅያስለ ሕኩመት
ለአፍገረቱ ተሕዚር ወተህዲድ
ኢሀድአ። ዲብ ዮም 26 ማዮ
ዘመን “እብ ደረሰ እንዴ ወደው
እኪት ለከድሞ ካይናም ክምሰል
ህለው፡ ሕኩመትመ ኣምረቶም
ክምሰል ህሌት ከ፡ እሎም እብ
ሸፋግ ዲብ እዴ ቃኑን እግል
ልብረዶ ወለለአስትህሎም ጀዘ
ክምሰል ልትሐከም እቶም ሸክ
አለብነ። እግልሚ፡ ምን ዕንታት
ዐራት፡ ዕንታት ሕኩመት በዜሕ።”
እብሊ አሳስ እሊ እግል ሰር ገሌ
አንፋር እግል መሰል እግል
ዎሮ ሜርሓይ መሕበር ሸቃለ
ለዐለ ጸጋይ ከሕሳይ አስረው።
ለእድራብ እብ ዓመት ላኪን
ሕኩመት ነሰኡ ለዐለት ምስዳራት
እንዴ ኢገብእ እብ ፍገሪት ናይለ
ዲብ ፈደራል ቤት ፍርድ ገብእ
ለዐለ ወራታት ፍርድ በርደ።
ፈደሪክ ራሰል ዲብ ክለ
ለሸክወት ደረሰ ቀሃስ ለትሰመዐት
እተ ወራት እንዴ ሻረከ ዲብ
ምዕላይ ስጅሉ (ደያሪ) መታበዐቱ

ከትበ። እሊ ህዬ፡ እብ ሰበትለ
ዐመልየት ሳፍየት ሐብሬ እግል
ልርከብ እትቅዱርነ ህለ።
ለጀልሰት ክምሰል ምግባይ
ዳንየ መሬሕ ለዐለ ደባስ
ለልትበሀል ወድ ልብናን ናይብ
ርኢስ ናይለ ቤት ፍርድ ቱ
ለዐለ። ህቱ ላኪን፡ ምን ሰልፍመ
ለቀድየት ዲብ ፈደራል ቤትፍርድ እንዴ ኢትገብእ፡ ዲብ
አብያት ፍርድ ኤረትርየ እግል
ትትረኤ ለአይድ ለዐላቱ። እግል
እሊ ላኪን፡ ሕኩመት ኤረትርየ
ይሐዜቱ ቤለ ራሰል። ለእድራብ
ዲብ ክለ ዐድ እንዴ ለዐ፡ አጀኒት
እንዴ ኢተርፎ ሰበት ተሓበረው
እቱ፡ ሕኩመት ኤረትርየ ደረሰ
ወአጀኒት አስረት እንዴ ትበሀለት
እብ ሸዐብ እግል ትሰቀቅ ይሐዘ።
እብ ሕኩመት አቶብየ ገብአ
እግል ልትበሀል እለ ሰበት ሐዜት
ላኪን፡ ለቀድየት እብ ፈደራል
ቤት-ፍርድ እግል ትትረኤ እት
ረአስ ዳንየ ደባስ ጭቅጥ እግል
ሊዴ ሐረ። ደባስመ ለጨቅጥ
እግል ልትዐደዩ ኢቀድረ።
እብሊ አሳስ እሊ፡ ዲብ ዮም
23 ማዮ 1957፡ ሽኩያም ደረሰ
ዲብ ቤት ፍርድ ሸአገው፡ እግለ
12 አሰልፍ ለተአሰረው 13
ሜርሐት እድራብ ለትበሀለው
ሰበት ትወሰከው እቶም፡ ዕልብለ
ዲብ ጀልሰት ለሐድረው 25
ገብአ። እት ረአስ እሎም ምን
108-110 ለገብኦ ዲብ ዐዲኳለ ክምሰል ተሐበሰውመ እግል
ልትፈቀድ ለቡቱ።
ዳንየ ደባስ፡ ካቫሌሬ እድሪስ
ልጃም ደነቄ ለልትበሀል አቶብያይ
ዲብለ ጀልሰት ክምሰል ትገሰው፡
ዳንየ ደባስ፡ ምን ሐምስ ለቀርበ
ሸክዋት፡ ለአርበዕ አብያት ፍርድ
ኤረትርየ ክምሰል ከስስ አትአመረ።
ሐቴ ሌጠ “ዝበጥ ሸቃለ ፈድራል
ሕኩመት” ለትብል፡ ሰልጠት
ፈደራል ሕኩመት ተ ቤለ። እንዴ
አትለ ላኪን፡ ዲብ ረአስለ ጀልሰት
ናይ ተህዲድ ጨቅጥ ሰበት ዐለ፡
ጀልሰት ህዬ እት ትትሀደድ እግል
ልትሽቄ ሰበት ኢትቀድር፡ ለወራት
ክምሰል አጀለየ አትአመረ።
አምዕል ዕድም እንዴ ኢፈንቴ
ህዬ ምስል መልሂቱ ምን ጀልሰት
ፈግረ።
አምሱይ፡ ራስል ወደባስ ምስል
ደረረው። “አዜመ፡ ገሌ አንፋር
እብ ሸዐብ ጀላብ እግል ኢልትዐየቦ
ፈደራል ቤት-ፍርድ ጾሮም እግል
ቲጹር ኢኮን” ቤሌኒ ቤለ ራስል።
“ፖሊስ ኤረትርየ ቃኑናይ ምክርዬ
ሕኔት ሰሜዕ፡ ለቀድየት ዲብዬ
አምጸአወ…” ዲብ ልብል ደባስ
ዲብ መቃወመቱ ሐጠጠ።

ፈጅራተ 24 ማዮ፡ ደባስ ልሰዕ
እግለ ቀድየት ይእርእየ ክምሰል
ቤለ፡ ራስል ምን ሐዲስ አትሃገዩ።
ምነ ቤለዩ ዶል እንረኤ፡
“ገሌ ስያስዪን፡ ሸረፎም ጀላብ
እግል ኢልትከመህ አው ስያስያይ
ዔብ ጀላብ እግል ኢልሰመዖም
እንዴ ትበሀለ፡ ለውላድ እግል
ሐቴ ደቂቀትመ ትግበእ ዲብ
ሐብስ እግል ልጽነሖ አለቦም፡”
እቤሉ። ህቱ ህዬ፡ ለልሙድ በሊሱ
ሀቤኒ። “እሊ ትብሉ ለህሌከ
ሽዑር አምሪክዪን ለትሸሬሕ ሰኔት
ቅራመት ተ። እንተ ክምሰል
አምሪኪቱ ለተሐስብ። አነ ህዬ
አቶብያይ።”
ዱዩግ
ህለ…
እሊመ እብ ዋጅብ ኢሸርሑ…
ሰኒ ሕዩር ህለ…ትረመጨ ብሂል
ልትፈደል።
ናይ ደባስ ምሽክለት፡ ለምን
ሕኩመት ወፖሊስ ኤረትርየ
መጽኡ ለዐለ ጨቅጥ ሌጠ
ኢኮን። እብ ጀሀት አቶብያመ፡
ፈደራልያይት
ቤት-ፍርድ
ለቀድየት ምን ትርእየ፡ አቶብየ
ክምሰል እንግሊዝ ወፈረንሰ፡
ክምሰል መስተዕምራይት ሒለት
እግል ትትረኤ ትቀድር ለልብል
አሰፍ መጽኡ ዐለ። ምስል እሊ
ክሉ ላኪን፡ ዲብ ደነግቡ ለቀድየት
እግል ልርአየ ቀረረ።
ፈደራልያይት
ቤት-ፍርድ፡
ዲብ እሊ ዮም ቤት ፍርድ
አቅሊም ምግብ ለህለ፡ ቅብላት
ሲነመት ሮመ ለዐለት። ዲብ
ዮም 27 ማዮ እብ በ’ረ ዲብለ
ጽርግየ ሰኒ ብዝሓት እማት ሰበት
ተአከበየ፡ እለን ለራቅቦ ፖሊስ
እግለ መሕከመት ክርዱናመ
አስበሐው። ዲብ ከርስ፡ እምበል
ሰለስ ዳንያታት፡ ዔቅባይ ቃኑን
ወመሓሚ
ደረሰ
ህብተዝጊ
ዕቅባዝጊ፡ ራሰል 21 እሱራም
ደረሰ ዐለበ። ብዝሓት እማት 18
ዐሳክር፡ 6 ምኖም ምሰልሒንመ
ሰጀለ።
አሰልፍ ለተሃገ ብላተ ህብተዝጊ፡
ለ21 ሽኩያም እብ ደማነት እግል
ልትዐተቆ ጠልበ። እንዴ አትለ
ህዬ፡ ዳንየ ደባስ፡ ደረሰ እግል
ልትአሰሮ ለአዘዘ እብ አሳስ ማደት
51 ቃኑን ሕኩመት አቶብየ ህዬ፡
እግለ ሽኩያም ዲብ ቀበት 48
ሳዐት ለአስረቶም ቤት-ፍርድ
ክምሰል ቀርቦ ሰበት ኢገብአ፡ ምነ
ቀድየት እግል ለአንስሕብ ጠልበ።
እብ ተውሳክ ጀሪመቶም እንዴ
ኢትትአከድ ክምሰል ምጅርሚን
ሰበት ተዐለበው፡ ማደት 53 ናይለ
ቃኑን ሕኩመትመ ክይድት ህሌት
ቤለ ከ፡ እት ረአስ ደባስ እምነት
ክምሰል ይዐለት እሉ ሸርሐ።
ዲብለ ጀልሰት ለዐለ ራሰል፡

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25

ዳንየ ደባስ ለሓለት ሰኒ እንዴ
አትፈከረቱ፡ እግል ገሌ ኢነት
ሕስ ክምሰል ይአፍገረ ሸርሐ።
እግል አርወሐቱ ክምሰለ ትወቀለ
መስኒ
ወመዳፍዓይ
ናይለ
ሽኩያም ለዐልብ ለዐለ ነፈር፡
“ትወርኬ” እግል ልትበሀል እዝን
ለኢትትከበቱ ጋር ሰበት ገብአ
እቱ።
“ከፈሀምኮከ ምንገብእ እግል
አክድ” ህዬ ቤለዩ እግል ህብተዝጊ፡
“ማደት 51 ክምሰልሁመ ማደት
53 ናይ ቃኑን ሕኩመት ሰበት
ኪድኮ አነ፡ ናይብ ርኢስ ናይለ
ቤት-ፍርድ እግል ልትረፈዕ ከ፡
ርኢስ እግል ልበድለኒ እጠልብ
ህሌኮ?”
ብላተ ህብተዝጊ፡ “አይወ”
ክምሰል ቤለ፡ ደባስ እግል ዔቅባይ
ቃኑን ረአይ ምን ለዐሌ እሉ
ትሰአለዩ። ዔቅባይ ቃኑን ህዬ፡ ምነ
21 ሽኩያም፡ ለ13 እብ ደማን
ምን ፈግሮ ክምሰል ኢልትቃወም
አትአመረ ከ ሰልሲቶም ዳንያታት
እግል ልትሻወሮ ምነ ጀልሰት
ከደን ፈግረው።
ግረ ዐስር ደቂቀት፡ ጀልሰት
ክምሰል አቅበለው፡ ዳንየ ደባስ
ክሎም 21 ሽኩያም ዋልዴኖም
አው ለከስሶም እበ ፈርሞ እቱ
ናይ 100 ርያል ደማነት እግል
ልፍገሮ አዘዘ። እስወ መሕከመት
ከስስ እተ ልብል ንቃሽ፡ ክልኢቶም
ጀሃት፡ መሓሚ ወዔቅባይ ቃኑን፡
ረአዮም እንዴ ጸብጠው እግል
ልቅረቦ ህዬ ዕድም ወደ እሎም።
እንዴ አትለ ደባስ፡ ዲብ ዐዲኳለ
እሱራም ለህለው ደረሳመ ቀራር
ሀበ። እሎምመ፡ ክሎም 109፡ እብ
ናይ 50 ርያል ደማነት እግል
ክል-ምኖም እግል ልትዐተቆ
ቀራሩ ህዬ ናይ ፍርድ እንዴ
ኢገብእ ናይ እዳረት ክምሰልቱ
አትአመረ። እግል ክሎም ደሚን
እንዴ ገብአ ለፈርመ እሎም
ጀዕፈር ለልትበሀል መዋጥን
ክምቱ ብዝሓም ምነ ምሽተርከት
ልሽህዶ ወልዘከሮ።
ክምሰል ክሉ ናይ ደረሰ
እድራባት፡ ለአሲሪን ክምሰል
ትፈተሐው እሊመ ተሀወነ።
ለትወቀለት ርሽመቱ ህዬ፡ ለናይ
ዐዲኳለ ስጁናም እት ገበይ እግለ
ሻለዐዉ አቅሹን ወግሬ እንዴ
ጸብጠው ዲብ ረአስለ ትጸዐነወን
መካይን ሆ! ዲብ ልብሎ አስመረ
ክምሰል አተው፡ እግል ዮም 5
ጁን 1957 ዕድም ለገብአት
እለ ጀልሰት ሸይ ጀዲድ ይዐለ
እተ። ደረሰ እንዴ ትፈተሐው
አስክ መዳርሶም እግል ለአቅብሎ
ቀረረት።
እምበል እሎም ለእድራብ
አርቡዕ 13 ጁን 2018

እንዴ ኬደው ለአተው ደረሰ
ላኪን፡ ለመድረሰት እግለ ተርፈው
እንዴ
ኢትትሐደር፡
ለናይ
ድራሰት ሰነት አክተመት። 12
ምነ አግደ እድራብዪን ለትበሀለው
እግል ዲመ ምነ መድረሰት
ሰበት ጠረዘው ህዬ፡ ሰሮም
መድረሰት ካምቦኒ፡ ወሰሮም እት
ሽቅል፡ ሰሮም ህዬ አስክ ብዕድ
መዳይን አተጀሀው። ክሉ ክሉ
በገ መድረሰት ካልኣይ ደረጀት
ቀሃስ ምን ዮም 18 ማርስ አስክ
ግርበት ሰነት ድራሰት ደብአት።
ለእድራብመ እተ ወክድ ለሀይ
ረስሚ አክተመ።
እድራብ ደረሰ ቀሃስ እግሉ
ለለአይድ ናይ ክለ ደውለት
አትካራም ምህሮ ክምሰል ሐረከት
ናይ ዎሮ ተጀሞዕ ናይ ዎሮ
ክፋል መጅተመዕ እት ኤረትርየ
ናይ ሰልፍ ተጃርብቱ። ቀደሙ
ናይ ስያሰት ሐረከት ዐለት።
እብ ሜርሐት አሕዛብ ለትገብእ፡
ሰር ናይ ሸቃለ እድራብመ እብ
ሜርሐቶም ለልትዋሌ ወለልትበገስ
ዐለ። እሊ ናይ ደረሰ ላኪን፡
ሐቴ ዶል ክምሰል አስተብደ
እምበል መትነዛም ወሜርሐት
እት ክሉ ሰበት ትመደደ፡
ክዝንት ሒለት ገቢል አክል አዪ
እግል ትግበእ ክምሰል ትቀድር
ለለሐብር
መአትሐሶስያይት
አው መፍዘዓይት ልእከት ሀበ።
አኪድ፡ ናይ ደረሰ ሐረከት ሰበት
ዐለት፡ ምነ ጌሰየ ወለዐል እግል
ሊጊስ መስኢት እግል ልግበእ
እቱ ኢቀድር። ላኪን፡ አስክለ
ጌሰየ እግል ሊጊስ ቀዲሩ፡ እግል
ሕኩመትመ አክል አዪ ክምሰል
ሻቀለየ እብ ቀሎ-ቀሎ ለልትረኤ
ኢኮን።
እት ረአስ እሊ፡ ለሐረከት
እብ ዓመት፡ እብ ሰበት ሓለት
ስያሰት ሰኒ ለልፍህም ወእግለ እት
ረአስ ኤረትርየ ልትፈዐል ለዐለ
ከይናት ወዝልም እግል ልናድል
ታምም ጂል ሽባን አፍረ። አሰልፍ፡
ብዝሓም ምነ ዲብለ እድራብ
ለሻረከው ደረሰ፡ አስክለ አተላለ
ናይ መሕበር ሸቃለ ወሐረከት
ንዳል ተሓበረ። ምነ ደርቦም
ለተለው ናይ ምግባይ ወመአንበት
ደረሰ ህዬ፡ አሳስ ሰውረት ኤረትርየ
ዲብ ነዲቅ ዶሮም አግደው።
ለእድራብ በገ፡ ተኣምርተ ናይለ
እተ ወክድ ለሀይ ዲብ ደሚር
ሽባን ዓሽል ለዐለ ወጠኒያይ ሽዑር
እንዴ ገብአ ልዘከር ህለ። ናይ
ምስተቅበል በክት ኤረትርየ ዲብ
ቤዕ ወሽረ ለኢለኣቴ አረእ ለዐቤ
ክምሰል ዐላመ በሸረ።
ልተላሌ…
ገጽ
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አሰይድ ቴድሮስ ሐድጉ
እት ውዛረት ዓፍየት መስኡል
ወጠንያይ በርናመጅ ክታበት ቱ።
ምስሉ ለወዴናሀ መንፈዐት ክታበት፡
መትመዳዱ ወከብቴሁ እብ ገቢል
ለትኸስስ መቃበለት ትተላሌ።
ክታበት እንብል ዲብ ሀሌነ ሚ
በህለትቱ?
ክታበት በህለት አዳም እንዴ
ኢለሐምም እግል ኢልሕመም
ለልትሀየብ አድውየትቱ። ክእነ ሀዬ
ሸቄ፡ ገሮብነ ቀደም አዜ ለኢለአምሩ
ሕማም ለለመጽእ አንፋስ እብ
እበር አው ቅጠር ክም ለአቴ እቱ
ገብእ። ለአንፋስ እሊ ላኪን ገሮብ
ናይ አዘ መቅደረቱ ሰኒ ሐዋኒትተ።
ሒለቱ ማይተት ወዕልቡ ሑድ ዲብ
እንቱ እግለ ገሮብነ እግሉ ለቃውም
ወለለሓርብ ቀመም ድፈዕ እግል
ለአዳሌ ቀስቅሱ። ወዱሉይ ጸኔሕ።
ዶል ለእሊ ጀራሲም (መሰለን ኒፎ)
ዲብ ገሮብ ለአትያተ ለዱሊት
ጸንሐት መዳፈዐት አጊድ እንዴ
ፈረገቱ ክም በዴ ትወድዩ። እብለ
ገበይ እለ ምን ሕማም ዳፌዕ እነ።
እንዴ ኢነሐምም እግል ኢንሕመም
ለንትዳዌ(ለንትከተብ) እቡ ምስምሰ
ሀዬ እሊቱ።
ክታበት ዲብ ኤረትርየ ምን
ምዶል እግል ልትሀየብ አንበተ?
ክታበት እብ ዓመት እት
1980ታት አንበተ ዲብ ኤረትርየ።
ጀብሀት ሸዕብየት ሀዬ ዲብ ሜዳን ገሌ
ገሽለት ሕማማት ዶል ትቀንጽ ወእት
አካናት ሰኒ ሐሳስ እግል መጀርሒን
ድድ መትሰማም ቴታኑስ ለልትሀየብ
ክታበት ዐለ እለ እንድኢኮን እንከትብ
ዐልነ እግል ልትበሀል ኢትቀደር።
የምክን እብ ቅያስ ሕዱድ እትለ
ሸዐብ ክቱል እቱ ለዐለ መዐሳክር
ምን ከረ ኒፎ፡ ፖልዮ፡ ሒቅሒቆ፡
ቲቢ፡ ሕማም ጸሌዕ ሐለቅም እግል
ልትሀየብ እኑቡት ዐለ። እብ ንዙም
እግል ልትሀየብ ለአንበተ ላኪን
ሐቆ ሕርየት ምን 1992 ወሐርቱ።
ለመደት ለሀ መትመዳድ ክታበት
10% ሌጠ ጸንሔነ።
ሐቆ ሕርየት ለዲብ አካናት
ሕዱድ ለጸንሐት ክድመት ዲብ ክሉ
እግል ትርሐብ ወለልትሀየብ አንዋዕ
እት ሰፌ ወእት ወስክ እግል ሊጊስ
አንበተ።
ቀደም ሕርይውት ለጸንሐት
ወለአዜ ሀሌት ክድመት ክታበት ምን
እንቃርን ሀዬ?
እት 1991 ምንተሐት ሰነት
ለዕምሮም ክታበቶም ለአትመመው
አጀኒት ኤረትርየ 9.4% ዐለው።
ሐቆሁ ላኪን ለክድመት እብ መልሃየ
ዲብ ክሉ አራዲ ዲብ ተአስሐብብ
አስክለ ሐርብ ወያኔ ቀንጸየ ዲብናተ
1998 ዲብ 68% ትወቀለ። ሐር
ለሐርብ ለአምጸአዩ መትሻዕታር ሸዐብ
ወመትደማር ገሌ መአሰሳት ዓፍየት
አስክ 2001 ዲብ 54% ትከረ። ምን
2002 ወሐር ላኪን ለደማር ጃሪ ዲቡ
ዐለ መአሰሳት ዓፍየት እንዴ ሰነ፡ እት
መአሰሳት ሌጠ እንዴ ኢገብእ ሀዬ
ምነን እንዴ ትበገስከ ዲብለ ረዪመን
ለሀለ ሸዐብ እት ገይስ ለክታበት
እግል ልትህየብ ምን አንበተ፡ ደረጀት
እብ ደረጀት ዲብ ልትወቀል እትለ

አዜ ሀሌናሀ 98% ምንለ ተሐት
ሰነት ለዕምሮም አጀኒትነ ክታበቶም
እብ ከማሉ ለናስኣም እተ ደረጀት
በጽሐነ። እሊ ሀዬ እብነ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ እድንያይ መአሰሳት እበ
ወደዩ ሕፍዝ ለተአከዳቱ።
ዲብ ዐድነ እብ ክታበት ለእንዳፌዕ
ምኑ ሕማማት አክል አዪ ባጼሕ
ሀለ?
እተ
ሰልፍ
ለልሙዳም
(traditional vaccines) ለልትበሀሎ
እሎም ነሀይብ ዐልነ። እሎም ድድ
ቲቢ፡
ፖልዮ፡
ድፍቴርየ(ጸሌዕ
ሐለቅም)፡ ሒሒቆ፡ ቴታኑስ ወኒፎ
ቶም። ምን 2002 ወሐር ላኪን ዶልከ
ሐዲስ እግል ነኣቴ አንበትነ። ለገብአት
ደውለት ክታበት ሐዲስ እግል ተኣቴ
ገአት ምንገብእ ለሕማም እብ አማን
ሙሽክለት ዓፍየት ገቢል ክምቱ እግል
ተአክድ ትጠለብ ምነ። ዲብ ኤረትርየ
ስፌር ለለመጽእ(ከብደት ለልሓምም)
ሄፓታትትስ ቢ ለልትበሀል ቫይረስ
አዳም ብዙሕ ለሓምም ሰበት ዐለ
እት ጀድወል ክታበትነ እሊ ምነ
ሄፓታይትስ ቢ ለዳፌዕ ክታበት እግል
ልእቴ ጠለብነ። ከብቴ እንዴ ረክበ
ምን 2002 አንበትናሁ። ምን እለ
ሰነት እለ ወሐር ለትወለደው አጀኒት
እግል ክታበት እብለ ገበየ እንዴ ነስኡ
አትመመወ ምንገብእ ምን ሄፓታይትስ
ቢ ለለመጸአ ስፌር(ሕማም ከብደት)
ሕር ቶም በህለትቱ። እት 2008 ሀዬ
ሂሞፊለስ ኢንፍሉዌንዘ ታይፕ ቢ

ብዙሕ ሕማማት ለለአድሕን ምንገብአ
ለመድደ ደሐን አጀኒት ወእት ዐቦት
ገሮቦም ወዐቅሎም ግዴቱ ዐባይ
ምንገብአት አንበቶቱ ፋኢደት ዐባይ
ቡ።
እት 2014 ሀዬ እብ ሮተ
ለልትበሀል ቫይረስ ለመጽእ ፍጋር
ምኑ እግል ንዳፌዕ ሮተ ቫክሲን
አንበትነ። እግልሚ 40% ምነ ፍጋር
እንዴ አትዐበዮም ዲብ ሕክምነ
መጹእ ለዐለው አጀኒት ሰበብለ ፍጋር
ሮተ ቫይረስ ክም ዐለ ሐቆለ ተአከደ
እሊ ጅንስ ክታበት ክም ልትአንበት
ገብአ። ጅነ ዶልከ ፍጋር ረክቡ
ገአ ምንገብእ ማይ ገሮቡ እንዴ
ትጨመመ እብ ነሻፍ ዲብ ሞት
እግል ልብጸሕ ቀድር። ወለመቅዝያቱ
ከደን ሰበት ገይስ እግል ልስኔ
ኢቀድር ሌጠ እንዴ ኢገብእ ምን
ሕማማት ለዳፌዕ እበ ሒለቱ ሰበት
ተሐውን እግል ሕማማት ቅሉዕ
ገብእ ወጠርስ። ፈድል እሊ ክታበት
እሊ እብ ሕማም ሸነብእ ወፍጋር
ዲብ እስብዳልየት መጹእ ለዐለው
አጀኒት ዲብ ልውሕዶ ገይሶ ክም
ሀለው ምነ መአሰሳት ዓፍየት ለመጽእ
ተቃሪር ለሐብረነ ሀለ። እትለ መደት
እለ 11 ጅንስ ክታበት ነሀይብ ሀሌነ
ወእብሊ ክታበት እሊ 40 ለገብእ
ጅንስ ሕማማት ምኑ እግል ልድሐን
ቃድር ሀለ አጀኒትነ። እትሊ እያም
ቅሩብ ሀዬ ምን ኒፎ መስል ሩቤለ
ለልትበሀል ሕማም ለዳፌዕ ክታበት

ለልትበሀል ሸነብእ ለልሓምም ጅንስ
ባክቴርየ ምኑ ለዳፌዕ ክታበት እተ
ጀድወል አተ። እሊ ባክቴርየ እሊ
አብለጋግ(ኒሞንየ)፡ ረክስ ለዓል ስርዐት
ትንፋስ፡ ዐረም ሐገን፡ መፋስል
ለለመጽእ ነሳብቱ። እሊ ሕማማት
እሊ ሀዬ ምንተሐት ሐምስ ለሀለው
አጀኒት እብ ብዝሔ ለልሓምም
ወለቀትልቱ። እሉ ለልትሻበህ ብዕድ
ኒሞኮካል ኮንጂኬይትድ ቫክሲን
PCV ለልትበሀል ዲብ 201ለኣቴናሁ
ሀለ። ዲብ አጀኒት እብ ብዝሔ
ለልትረኤ ረክስ ዐረም ሐገን፡ እዘን፡
አንፍ ወሐለቅም፡ ለለመጼእ፡ መእረር
ሸነብእ(ኒሞንየ) እንዴ አምጸአ እት
ሞት ለአበጼሕ፡ ረክስ ስርዐት ደዊር
ደም እብ ሑድ ቅያስ ሀዬ ናይ
መፋስል ወዐጭምት መእረር እግል
ልሰብብ ለቀድር ባክቴርያቱ። እሊ
PCV13 ለልትበሀል ጅንስ ክታበት
ዐውሉ ሰኒ ቃሊ ምንመ ገብእ ምን

እግል ነአንብትቱ። ክምሰልሁመ
ለእብ ቅጠር ልትሀየብ ዐለ ክታበት
ፖልዮ እግል ዝያድ ደማነት እብ
እበር እግል ልትሀየብቱ። ምን እብ
ህዩማን ፓፒሎመ ለልትበሀል ቫይረስ
ለመጽእ ሰረጣን አፍ ርሕም ለዳፌዕ
ክታበትመ እግል 14-15 ለዕምረን
አንሳት አስክ 2019 -2020 እግል
ልትአንበት በርናምጅ ሀለ።
ክታበት እግል አጀኒት ሌጣቱ
መ እግል እማት አው ዐበዪመ
ልትሀየብ?
ክታበት እት ክሉ ዕምር እግል
ልትሀየብ ቀድር። ላኪን ሚ ተሀይብ
ወእግል ምን ተሀይብ ምስል
መቅደረት እቅትሳድ ለልትጻበጥ ቱ።
እሎም ምንተሐት ሰነት ለዕምሮም
አጀኒት ላኪን እትሊ ናይ መዳፈዐት
ሒለቶም ሐዋኒት ለሀሌት ዲቡ ዕምር
መትነከአት ሰበት ገብአው እምበል
ሕማማት ወዐዛብ ዐበው ምንገብእ
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እግለ ሙጅተመዕ መስለሐት ዐባይ
ብእቱ። ህቶም ሐቆ እብ ዓፍየቶም
ዐበው ጅዙእ ዐቢ ምነ ሙጅተመዕ
ልትዓፌ ሀለ። ከእብሊ እግሎም
አውለውያት ምን አውለውያት
ነሀይቡ። እግል እማት ሀዬ እግለን
ወውላደን ምን ቴታኑስ ለዳፌዕ እለን
ክታበት ልትሀየብ።
ክታበት ክድመት ፈዳቢት ወማል
ብዙሕ ለሐዜ ምንማቱ መቃብሉ
እግል ደሐን ወድኣደሚ ለለሀይበ
መስኩበት እብ ከአፎ ትሸረሐ?
ክታበት ለለሀይበ መንፈዐት ሰበት
ትረኤት ዲብ ዐለም ዲብ ፈዬሕቱ
ገይስ ለሀለ። ዮም ለአዳም ብዙሕ
ተአፈኔ
ወተአመስክን
ለሀሌት
ምላርየትመ እብ ክታበት እግል
ዳፍዖተ ጅህድ ገብእ ሀለ ወሰእየት
ትረከብ ምኑ ሀሌት። ዲብ ገሌ
ድወል ኖሱ ልትጀራረብ ሀለ። እብ
ድራሳት ክምለ ተአከደ እት ኤረትርየ
ሞት አጀኒት ምነ ዐለተ ሰኒ ወሐደት።
እሊ ክታበት በኑ ለአምጸአየ ፍገሪት
ምንመ ኢኮን ግዴቱ ላተ
ኤረትርየ እበ እሉ ወዴት ጅህድ
ለረክበቱ እድንያይ መትአማር አው
ጀዋእዝ ሚ ሀለ?
አማን ተሐይስ ሕነ እብ ኽሱስ
ነፍስነ ኖስነ
ኢንትሃጌ። ዲብ
ኤረትርየ ሚ ዐቦት ትረከበት እብ
ብዕዳም መቀይሰት ክም ትቀየሰት
እት እድንየ ስሜተ ውቅል ትገብእ።
እብ መዲድ ክታበት ኤረትርየ ዲብ
ድወል አፍሪቀ ደረጀተ ሓይሰትተ።
እት 1995 ኤረትርየ ለሔሰት እዳረት
ክታበት ለበ ደውለት ዐለም እንዴ
ትበሀለት ጃእዘት ናስአት ተ። እብ
መዲድ ክድመት ክታበት ኤረትርየ
ለሔሰት ደውለት እንዴ ትበሀለት
ዲብ 1999 ምን 72 ደውለት
ጃእዘት ነስአት። እት 2012 ሀዬ ዲብ
መራቀበት ኒፎ እበ ሰጀለቱ ዐውቴ
ናይ ሰር ምልዮን ዶላር ጃእዘት ሰበት
ነስአት ወሱክ ክታበት ኒፎ እግል
ተኣቴ እቡ ቀድረት። ምን ሕርየት
አስክ እለ እለ ሰለስ ጃእዘት ናስአት
ሀሌት።
እምበል እሊ ራብዓይ ሀደፍ
አልፍየት(MDG4) ምነ በጽሐየ
ቀዳምያት ድወል አፍሪቀ ሐቴተ።
እሊ ራብዕ ሀደፍ ልትበሀል ለሀለ ሞት
አጀኒት ምነ እት 1995 ለዐለተ እብ
ሰለስ ርቡዕ አንቀሶታቱ። ሕነ ሀዬ
ሞት ምንተሐት 5 ሰነት ለዕምሮም
አጀኒት ምን 136 ዲብ 42 ከሬናሀ።
ናይ ተሐት ዕምር ሐቴ ሰነት ሀዬ 73
ምን አልፍ ለዐለ ዲብ 34 ከሬናሁ፡
ከኤረትርየ ለእግል ልትበጸሕ ዐለት
አርቡዕ 13 ጁን 2018

እሉ ሀደፍ በጽሐቱ።
መሻረከት ሸዐብ ዲብ ሰርገል
በርናመጅ ክታበት ከአፎ ትሸርሑ?
ለመትሰባል ናይለ ሕኩመት እት
አካኑ ዲብ እንቱ ለሽዐብ ለአርእየ
መሻረከት እግለ በርናመጅ ምነ
ዐወታቱ። ሰብ ሽርከትነ ሀዬ ሕዳት
እሙራት ወደቅብ ለበን ተን። እብ
ማል ምንገብእ ወቴክኒክ እት መጦርነ
ለሀለየ ክም ከረ ዩኒሴፍ ወመነዘመት
ዓፍየት እዲነ። ሐር እተ ሰልፍ
ዓይላት አጀኒተን እግል ለአክትበ
ተዕቢኣት ገብእ ዐለ አዜ ላኪን ክም
ዓዳት ሰብቀ ክሉ ለለአምሩ ወወድዩ
ወራት ገብአ። እማት ምነ ሐካይም
ወለዐል እብ ክታበት ውላደን ለሀመ
ወውቀተ ለዐቅበ። እብ ዐመል ሀዬ
ለፍገሪት ለሸዐብ ረአየ። ብዝሓም
እብ ኒፎ ለዐውሮ ወጸሞ፡ እብ ፖልዮ
ልትሸለሎ ልርኤ ለዐለ ዮም ክምየዐለ
ገብእ ልርእዩ ምን ሀለ፡ ምስል ሰብ
ምህነት ዓፍየት ሰኒ ልትዓወን። ዲብለ
አካናት ለሰኒ ጽኖዕ ወግምጩይ እግል
ንብጸሕ እንቀድር ለሀሌነ እብ ሰዳይት
ሸዐብቱ። እንሳሁ ለሀይበነ፡ ዲብ ርፈዕ
ለሰዱ፡ ገበይ ለመርሑ ወዴ እነ፡ እብ
ፈድል እለ መዓወነት ሀዬ ዮም
ዲብ ኤረትርየ ክታበት እንዴ ኢነስአ
ለተርፍ ጅነ ሀለ እግል ልትበሀል
ኢቀድር። ለሸዐብ፡ ለሐካይም ለእንዴ
ኢልስእኖ ወኢልትሀከው በራምጆም
እንዴ ረተበው ጅነ ዲብለ እለ ሀለ
እንዴ ጌሰው እቱ ለከቱቡ፡ ለሰብ
ሽርከት ለእብ አድውየት ኣላት
ወቴክኒክ ለሰዱነ፡ ለሕኩመት ለእብ
ክለ መትሰባል ለትሸቄ ምስል ክም
ሐቴ እዴ እንዴ ገብአው ምን ሸቀውቱ
እለ ባጽሓመ ደረጀት ለበጽሐነ።
ታመት ለትበሀል ሰበት አለቡ
ገሌ ሕዳት እግል ልትሀመለ ለአለበን
ሓጃት አትፋቀደ።
ዲብ ክለ ኤረትርየ 349 መአሰሳት
ዓፍየት ሀለየ ምንእለን 285 ስስ
ምዕል ዲብ ሳምን ክታበት ለሀይበ።
እለን ለረይመ ዲበን ዲብ ከረ
መሳፈት 10 ክሜ ለሀለየ ዐዶታት
ሐካይም ኖሶም ገዩሰን፡ እምበል እሊ
እት አግዳም በሐር ወጋድሞታት
ምውዳቅ ለሀለ እብ ስብክ ወስግም
ለነብር ሸዐብ ለክድመት አሰሩ ዲብ
ትግዕዝ አጀኒት እምበል አትካራም
ክታበቱ ክም ለአተምም ገብእ።
ዋልዴን ጅነ ክታበቱ እምበል
አትካራም እግል ለአትምሙ ወቅት
እግል ልዕቀቦ፡ ለወሲቀት ሰኒ እግል
ለአኩበ ወእተ ትትሐዜ እቱ ወክት
እግል ልቅረቦ እበ ክም ቦም እግል
አትፋቅድ ሌጣቱ ለሐዜ።
ገጽ
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ምን አድጋማትነ
ሓይሳም ቄርአት ዓሙድ መዐፍየት፡ ዮም ምነ ቅዱም አድጋማትነ እለ ዲብ ገጽ
ሐቴ(1) ወዲብ ሴዕ (9) ለሀለየ ምነ እት ሰነት 1910 ለትጠበዐ ክታብ አድጋማት
ለነስአናሀን ክልኤ ድግም ለዘተን አዳውሮ።

ድግም ሐየት ወከራይ ወድ ሐሺል
ሐየት ወከራይ ምስል
ጌሰው ወእትለ ገበዮም
ሐየት
ብዕራይ
ረክበ
ወከራይ ወአት ቀየሕ።
ወለ ብዕራይ ወለወአት
ምስል ሓበረዎም፡ ከከራይ
ተአውዕሎም
ዐለት።
ደአም
ሐር
ለወአት
እግል ቲለድ ክም ቀርበት
ሐየት
እግል
ከራይ፡
“ዮም እንቲ እት ቤት
ጽንሒ አነ አውዕሎም”
ቤለየ። ወከራይ ለወአተ
ክም ትወልድ ኣመረት
ምናተ ፈርሀቶ ከዲብ
ዐድ ወዐለት። ወሐየት
ክም
ትፈረራ
ቦም፡
ለወአት ከራይ፡ እጋል
አንስ ወልደት። ወሐየት
ለእጋል
እግል
ኖሱ
እግል ልንሰአ እንዴ ቤለ፡
ለስሌትለ ወአት ነስአ
ወእት አንገብለ ብዕራይ
ሎሸየ።
ደአም
እግል
ለእጋል ሐሊብ ምን እመ
እት ከደን አጥበየ፡ ሐር
ከራይ እት ጠቤ እግል
ኢትርአየ። ወምሴ ክም
ዔረ “ብዕራዬ እጋል አንስ
ወልደ ወእለ ስሌቱተ”
ቤለየ። ወህተ ” ብዕራይ
ክምሰል ወአት እጋል
ወልደ!” ቴለቱ። ሐየት
እንዴ
ትቀጸበ
”አፎ፡
ወልድ
ዐቢ!”
ቤለ
ወእግል ልቅተለ ሐዘ።
ወህተ ፈርሀት ምኑ ከእት
ትበኬ ትገሴት። ፈጅረ

ሐየት ለእጋል፡ ለወአት
ወለብዕራዩ
ትፈረራ
ቦም።
ወከራይ
እትለ
ቤት
ትበኬ
ወዐለት።
ወእት ትበኬ ወድሐሺል
መጽአየ።
ወህቱ
ቤለ
“ሚ ገብአኪ ከራይ?”
ህተ ሀዬ ”ወአቼ እጋል
አንስ ወልደት ወሐዬት፡
ወአትኪ
ኢወልደት
ብዕራዬቱ ለወልደ ቤለ
ከነስአየ ምንዬ” ቴሎ።
ወድ ሐሺል “ትም
በሊ ኢትብከይ፡ ፈጅር
አነ
አትሀይበኪተ”
ቤለየ።
ወእብ
ፈጅረ
ሐየት ወከራይ ምስል
ዲብ
እንቶም
ወድ
ሐሺል ሀወት እንዴ ነስአ
እብለ ስምጦም ሐልፈ።
ወክም ረአዎ ሐየት፡”
አየ ትገይስ ዎ ዓምር
ወድሐሺል?”
ቤሎ።
ህቱ ሀዬ “ሊሊት አቡዬ
ሕጻን ወልደ ከሐሊብ
ሕርሱ እግል እርመቅ
እገይስ ሀሌኮ” ቤሎ።
ሐየት
ሀዬ
“እናስ
ክምሰል እሲት ወልድ?”
ቤሎ።
ዓምር ወድ ሐሺል
ሀዬ
“እናስ
ክምሰል
እሲት ኢወልድ ገብአ
ምንገብእ እግል ከራይ
ለእጋለ
ሀበ።”
ቤሎ።
ከሐየት እግል ልቅተሎ
ሰዐ ዲቡ። ደአም ሐሺል

ተእሪክ ሐያት ጸሀይቱ ...
ምን ገጽ 10 ለተላለ
“አነ እንተ ዝኸውን ሻምበል
ናይ ጸጸራት፡
ናጻ መውጻእክዎም እዞም
ኩሎም እሱራት፡
ስሚንቶ ካርሼሊ ከመይ
ተሰበሪ
ንኣወዳት ገዲፍኪ ነኣዋልድ
ተኣስሪ
ኢሰያስ አፍወርቂ ተከላኻላይ
ታንኪ
ንስኻ ትጋደል ኣደኻ ትበኪ”
ወብዕድ
እግል
ንስሜ
እንቀድር።
ምስል ምጽአት ንዛም ደርግ
ለሐልየተ ፈቱ ለዐለው ገሌ እብ
ፈርሀት ወገሌ እብ ልጁእ ወንዳል
ምን ትፈናጠረው፡ ፈናኔን መሻቂተ
ሀዬ ገሌ ሜዳን ወገሌ ዐለዮ ክም
ጌሰው ጸሀይቱ ኢሰክበት። ዲብ
ማርስ 1977 ሀዬ ዲብለ በዲረ
ንዝምት እተ ለጸንሐት ጀብሀት

ተሕሪር ኤረትርየ ፈግረት።
እበ ምህነተ ዲብ ቅስም
ወጠንያይ ሙሲቃት ወተማሲል
ትወዘዐት። ዲብለ ዐቤት ፍርቀትለ
ተንዚም ሐቴ በነ አንሳይት
ሔልያይት ትግርኛ ወዜብጣይት
መሰንቆ አንሳይት ዐለት። ምስለ
በዲር ተአምሮም ዲቡ ለጸንሐወ
ወብዕዳም መልሂተ ለለትፋጌዕ
ወለፈዜዕ ሐልየት ቀደመት። ገሌ
ምነ እተ መደት ለሀ ለሐሌቱ
ሰራዊት ናይ ደርጊ ዘመቻ
እርይራይ
ጀብሃስ ዓጢቓ’ላ ሰብኡት ኩኑ
ጥራይ
ሰራዊት ናይ ደርጊ ክንህንኩቶ
መንእሰይ ነዓናይ ሜዳ እቶ .
. .
ጸሃይቱ ዲብ ሐፍለት አወላይት
ሰነት ተሕሪር መዲነት ተሰነይ
ዲብ 5/5/1978 ምስል መልሂተ
ዐፌ ዓዳት ዲብ ተአቀርብ ትያረት
እንዴ ለክፈት ህተ ረአሰ ረአሰ

እብ ሐቴ አካን ተሐልወሸ
ምኑ። ወሐየት እግል
ወድሐሺል እብ ቀልጥ
እግል ልቅተሎ እትለ
ግቡ
ተሐበዐ
እሉ።
ከምድር ክም መሰ ወድ
ሐሺል እተ ግቡ መጽአ።
ደአም ዲብ አፌት ለግቡ
አሰር ናይለ ሐየት ረአ።
ከ”ላብድ ለሐዬት እሊ
ግብዬ እቱ ሕቡዕ ገብእ
ሀለ” ቤለ።
“ቤቼ ሰኒ አምሴኪ!”
ቤለ እት አፌት ለግብ
እት ልበጥር። ወሐዬት
ትም ቤለ። ወድሐሺል
ሀዬ፡ ደግመ። “ቤቼ ሰኒ
አምሴኪ? በዲርዲ ምሴቱ
ትስኔ ትብሊኒ አርኤ!”
ቤለ
ሐዬት
ሀዬ
ለቤቱ
ሐቆ
ትትሃገዮ
ዐለት
እንዴ ቤለ እብ ክርን
ዕክት፡ “ምሴቱ ትስኔ”
ቤሎ። ወድ ሐሺል እለ
ክም ሰምዐ ”ቤቼ ቤቼ
ኢገብአኪ፡ አኬ ሐየት
እንተ!”
ቤሎ
ከሰከ
ምኑ።
ሐየት እግል ልቅተሎ
ሐዝዮ
ዐለ
ወክም
ኢረክበዩ፡ ግዶር ከረይ
አቅበለ ወለእጋለ ሀበየ።
ወክምእነ ወድ ሐሺል
እብ ብስሩ እግል ከራይ
እጋለ አትሀየበየ።
ትዘበጠ።
ጸሃይቱ
ጀብሀት
ተሕሪር
ኤረትርየ ክም ትፈራተከት ሱዳን
እንዴ አቴት ዲቡ ሰቡዕ ሰነት
ከልአት ወሐቆሁ እት 1988
ሆላንድ አቴት። ዲቡመ እት
ወራታት ወጠኒ ተአወቄ ዐለት።
ዲብ ፈረንሰ፡ ዐድ እንግሊዝ
ወአሜሪከ እንዴ ጌሰት ዕፌ
ትቀድም ወምኑ ለትረክቡ እተይ
እግል ዓይላት ሹሀደ ትበርዑ ክም
ዐለት ልትአመር። ምነ ትቀድሙ
ዐለት ሐልየት
አዕጽምቶም ከስኪሶም መስዋእቲ
ዝኸፈሉ
ህዝቢ ኤርትራ ሰዓርቲ ጀጋኑ
ዕጨት ሎቢን ወዕጨት ሕነ
አባይነ ጌሰ መዐሰላመ
እለ ርሒመት ዋልዳይት፡
ፋርሰት
ምሔርባይት፡
እምር
ፈናኒት ክልቀት አዳም ምንገብአት
እብ ሞት ምንመ ትፈንቴነ፡ ናይ
ፈን ወቀየ ላቱ እት አልባብ ክል
መዋጥን እግል ልንበርቱ።
መኮነን ኪዳነ (ሻባይ)
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ምን ሐልየት ዐድ ትማርያም ስልማን ወድ
መስመር እግለ ፈዳይብ ወሓጥሮታት ለደመምሎም
እት ለሐምድ ለቤለ ሕላየት
አነ ልብል ክል ዎሮ ክል ሹም ዲብ ለዲቢቱ
አነ ራክብ ሚ ቡ አነ በዐለ ረቢ ቱ
አመት ረቢ ለኢለአምር አመት ነቢ ቃዊቱ
አለቡ ሐቃባት ማይረት ኢኮን ምርሒቱ
ውላድ ለአለቡ እት ረአስ ፋዙቅ ማሲ ቱ
ታዊ ሞቱ እብ ርጅም ዕዳይ ክቡድ ፋዲቱ
ደግማሊሶ በልሰከ መስከብ ኣብዕብ ሓዲጉ
ደግን ሐረምዝ አቅባል አበ ምን ሽሂቱ
ወሀርመ ለውህር ልሰለል ምንዲ መልክ
ለክሊቱ
መሐመድ ሞቱ እት ጽንዕ ናትል ዲብ
ለአስሊቱ
ሽከር ሞቱ እት ቅባ ሽክነ ክይድት ባቂ ቱ
ገናድ ሞቱ እት ግልብ እት አማነት ኣቢ ቱ
ከራምሁዎ እብ ዱለት ምን ቤት አብሁ
ሳኪቱ
ናይብ ሞቱ እት ነብረ ለእቡ ሸይም ባጊ ቱ
ናይብ በዲር ምስማሪ ቱ መምበር ርሳን ካሪ
ቱ
ናይብ አዜ ስም ሌጣ ጽንዑ በደ ወሕርቂቁ
እት ለአውሀሌከም ዳልባይ መስከብ መስከብ
ኣቲ ቱ
ወድ ሼክ ወድ ዕጄል ለምን ክል ሹም ዓሊ
ቱ
ከም ወድ ዐቱል ወድግለል ለሀይዲ ምሕልል
ዐቢ ቱ
ሰለስ ለድጌ አንደደ መድገሎ ለአምዒቱ
ህርብ ሞቱ እት ገነን ዲብ ደቅበቲ ታቂ ቱ
ልጃም ሞቱ እት ብይአት አግዋር ዲበ ሓሚ
ቱ
መርዕድ ሞቱ እት ድመል አጊድ ሳልጠት ተ
ጋሪ ቱ
ለድጌ አዝማቲ ወቤት ጀረብሩክ ለእሲቱ
ሐሰን ሞቱ እት መርባት ለደም አዛዝ ሓዚ
ቲ
ምን መቀዳም ዲብ ዝለ እብ እዴ ዐድ ሕድ
ባዲ ቱ
እት ለሀርሞ ወእት ለሀርም ዕሉም ረጋዝ እሊ
ቱ
ሓይሎ ሞቱ እት ሺመትጋሜ ሌጣ ተ
ሽንሂቱ፡
ወድ ቴድሮስ ሞቱ እት መርባት ፈዳብ
ክልዶልተ ቅንኢቱ።
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“ሻሞት” ባብ ሰአየት ለፈትሐ በርናምጅ
ዮም 7/6/2016 ከሚስ ባካት
ሳዐት 6፡00 ናይ ምሴ ምን ባር
አሜርከ አስክ ሲነመት አስመረ እብ
አዳም ዐቦረገ። ለአዳም ዓዲ ለኢገብአ፡
ልባስ ሰኒ ለላብስ፡ እት ገጹ ፈርሐት
ወሰአየት ለትትቀረእ ወእት ፈን
ወደዋይሑ ለሸቄ አዳምቱ።አናመ
ምስለ አዳም ሰበት ዐልኮ ለሓለት
እብ ሐት-ሐቴ ምን ቅሩብ እታብዐ
ዐልኮ። ሲነመት አስመረ እግል ስኒን
ጽምእት እቱ ለዐለት ብዝሔ አዳም
እግል ትትከበት ክም መርዓት እንዴ
ትሰርጌት ወትከሐለት ተአጭረዋርሕ
ዐለት። እብ ፖስተራት፡ ዕንቦባታት፡
አንዋር ወናይ ሕሽመት ላቱ ነጸጽፍ
ቀይሒት ኢትሕለፉኒ ትብል ዐለት።

እትየት ዕዙማም ምን ሳዐት 7፡007፡30ናይ ምሴ ሰበት ዐለት፡ ሳዐት ሰቦዕ
ለዑሽብት ዐለት ሲነመት ናይ አፍ-ባብ
ግልባቦሀ (ሪበን) እብ ፈናኔን ገዳይም
ሰለሙን ድራር ወከዲጀ አድም
ትቀልዐ፡ ሐቆ እለ ክሎም ዕዙማም እብ
ፈናኔን እንዴ ትመርሐው እተ እብ
ግርመተ ወጅንስ ሀንደሰተ እት ዐለም
መጃግራየ ለሑድ ኣርትዲኮታይት
ሲነመት አስመረ አተው። እግለ ናይለ
ምሴት ለሀ ሓለት ለትፈናተው ፈናኔን
እብ ለትፈናተ አውሳፋት ሸርሐወ።
እግል መሰል ምስጉን ዘርኣይ ወድ
ፈራዳይ “ያሰላም 1995 ወ1996
እንዴ ገብአ ልትርኤኒ ሀለ” ልብል
እትሀለ፡ ገሌ አንፋር ህዬ እብ ናይ

ፈርሐት እንብዕ ሸርሐዉ።
ለበርናምጅ እብ ዝክረት ሸውሀደ
ተአንበተ፡ ሐቆሁ ከልመት መአስሳይለ
በርናምጅ ወመመቅረሓይ ለጅነት
መአንብታይ በርናምጅ ሻሞት፡ እብ
ሻብ ገብሩ ክብረኣብ ትቀደመት።
ታምም ጽበጥ ናይለ ክልመት እሊ

ለተሌቱ፦
“እብ
ክሱስ
መአንብታይ
በርናምጅ ሻሞት ተቅሪር እግል ሀብ
በከት እብ ርክበቼ፡ እብ ስም ዌርሳይ
ጂል ሐምዴዬ አበጽሕ። እሊ ዮም
ሻሞት ሳምያሙ ለህሌነ በርናምጅ
ቀደም ሰማን ሸሀር ለትሐሰበ ወእብ
መዕጸም ወመትሰባል ሸባብ እት ፍዕል
እግል ልተርጀም ሰበት ቀድረ፡ እግል
ብዕዳም በክት ለፈትሕ ባብ እብ
መትጻጋም ሸባብ ፍቶሕ ሀለ። እግል
እሊ በርናምጅ ለመወለት መአሰሰት
ፋግዖት ዋርሰ፡ እት ክእነ ለመስል
እስትስማር ፈን በዳሪት ንስአተ፡ እት
ዐማር ወሕፍዘት ዓዳትነ ወጅንስየትነ
ተረት ዐባይ አውፈዮት ሰበትቱ።

እብ ስም በርናምጅ ሻሞት ወፈናኔን
እሸክረ። ሻሞት እብ ህግየ ትግሬ
ትገብእ እት ህሌት ከረም ወሐጋይ
ለኢተዐብር ዲመ ጋምለት ወፍሬሀ
ለጥዑም ዕጨትተ።
በርናምጅ ሻሞት ክልኦት ሀደፍ
ዐባዪ እንዴ ጸብጠ ልትበገስ ሀለ።
ኔብራይ እግል ልግበእ ፈንያይ አሽቃል
እግል አፍረዮት ለአወላይ ሀደፉ ገብእ
እት ሀለ፡ (እሊ እግል ክሉ ጅንስ ፈን
ከምክም ክምሰል አፍላም ፡ ቪድዮ
ሙዚቃት፡ መስርሕያት፡ አምር ክቱብ
፡ ነቁሽ ወብዕድ በህለትቱ) ለካልኣይ
ሀደፍ ህዬ ጀዋእዝ እብ አዳለዮት
ኔብራይ ላቱ ፈን እግል ሽቅየት
ወአፍረዮት አትናያትቱ። ክምሰለ

ሀደፉ ህዬ እሊቱ ዮም መድሐራት
ሐምስ ቪድዮ ሙዚቃት ወጀዋእዝ
ጅግራታት
ለከምክም
ክልኦት
በርናምጅ እንዴ ከምከመ ማጽእ
ሀለ።
እትሊ መአንብታይ ለሀለ በርናምጅ
ሻሞት ሐምስ ቪድዮ ሙዚቃታት
(ክሊፕ) ፋርያት ሀለየ። ሽቅል እለን

ክሊፕ ለፈንትዩ ምን ለሀሌ ክሉ እብ
መጅሙዐት ሸባብ እብ መትሸቃዩቱ።
በክት ወፍርሰት ለዐበ ህያብ ክምቱ
እሊ ሽቅል ሰመዕ በሲርቱ። አዜመ እብ
ድግማን እብ ስም መጅሙዐት ፈናኔን
ሸባብ ሐምድ። እግል እለን ሐምስ
ቪድዮ ሙዚቃ እግል ሽቅየት፡ እት
ቀደም አዳለዮት (preproduction)
እብ ማርሒት ቅስም ሙሲቀት
መክተብ ሽኡን ዓዳት ባካት 800
ሕላየት እግል ሕርያን ቀርበየ። ምን
እለን ህዬ ሰለስ ሕላየት ሌጠ ሐሬነ፡
በሀለት ‘ሽገይ ሃቡኒ’(እግል ተአሪክ
መአንበት 60ታት)፡ ‘ባቡራዬ’ (እግል
ተአሪክ ንዳል ወሙጅተመዕ ኤረትርየ)
ወ ‘ኮማንዶ’ (እግል መስትንክር
ላተ ወጠንያይት ዐመልየት ኮማንዶ
ለትሸርሕ) ተሐረየ። ለክልኤ ህዬ
‘ሽውላሌ’ እግል ብዝሔ ዓዳትነ
ለትሸርሕ ገብእ እት ህሌት፡
‘የፍቅረኪ ሃገረይ’ ህዬ ተርጀመት
ወጠን ለትሸርሕ ዐለት። ናይ ባካት
ሸሀር ለገብእ ናይ መጅሙዓት ትንከር
አፍካር (brain storm) ሐቆ ገብአ፡
እግል ክለን ትልም አው መድሙን
ቅሰት ፈግረ እግለን ወእግል ልክቶቡ
ወለአዳልዉ እግል ዳይሪክተራት
ተሀየበ። ለእብ ዳይሪክተራት ለትከተበ
ክቱብ ቅሰስ እብ ልጅነት እንዴ
ትረአ ህዬ እት ደረጀት መዳላይ
(production) ተዐደ። እብ ዓመት
አዳላዮት እሊ ክሊፕ መደት ሰለስ
ሸሀር ሐቆለ ነስአ ሽቅል ትሩድ፡ እሊ
ዮም እግል ዕፌሁ ዱልያም ለህሌነ
ፍገሪት ከልቀ።
ለካልኣይ
በርናምጅ
ሻሞት
ሂበት ጀዋእዝቱ። ዮም ዓመት እሊ
በርናምጅ ጀዲድ እብ ግብአቱ እት
አፍላም-ሐጪር ወቪድዮ ሙዚቃት
ርኩዝ ሀለ።
እትሊ በርናምጅ 22 አፍላምሐጪር እግል ጅግረ ቀርበየ። ምን
እለን ለሐምስ አስሉብ አፍላምሐጪር(short subject)
ሰበት
ይአትመመየ፡ እት ብዕድ ስኬዥ
ለልትበሀል ተውዝዕ አተየ። ፍገሪት
ናይለ ቀርበ አፍላም-ሐጪር ክምስለ
ልትሐዜ ይዐለ። እብ አሳስ እሊ ህዬ
እት አየ ምህነት፡ በህለት እት ክቱብ
ፍልም፡ ተምሲል፡ አክራጅ፡ ተስዊር፡
ለጢም፡ ሕርያን አካናት፡ ልባስ ወክርን
እግል ልትሀየብ ሕሱብ ለዐለ ዘዋእዝ፡
እት ኪሉል ጀምዕ ፍልም ሌጠ ርኩዝ
ልትረከብ።
ለካልኣይ ህዬ ጅግረ ቪድዮ
ሙዚቃትቱ። ነገርደሐን እብ ገበይ
ዩትዩብ ከብቴ ራክባት ለዐለየ 72 ክሊፕ
(ሰቦዕ ምን እለን ሐር ለዐረያተን) እግል
ጅግረ ቀርበየ። እትሊ መጃል እሊ እት
ሰቦዕ ምህናት በህለት፡ ሕላይ፡ ተስዊር፡
ለጢም፡ እክራጅ፡ ተምሲል፡ አትማሳል
ወልባስ ሕጹያም ተሐረው። ምኖም
ህዬ እት አየ ምህነት ዕዉት ትሌለ።
እት አትማሳል፡ ልባስ ወተምሲል
ዋድሕ ላቱ አምር ሰበት ኢትረከበ፡
ዮም ዓመት እት 4 ምህናት ባህለት፦
ሕላይ፡ተስዊር፡ ለጢም እተክምሰልሁመ
ጀምዕ ናይ እሊ ክሉ ለትበሀለ፡ እብ
ዓመት እት ሐምስ ምህናት ጀዋእዝ
እግል ልትሀየብቱ።

ፊነ፡

- ፈን፡ እግል ለአትፋግዕ ወለሐብር
ልትሸቄ። ፈን ዐድነ ልትጌመም እት
ሀለ፡ አስክ ፋግዖት ልደለል። ፍሬ
ፈን ምን ፋግዖት እንዴ ሐልፈ፡ እት
ጀዚብ ጅንስ ሐቆ መየለ፡አው ህዬ ምን
ሐበሮት እንዴ ሐልፋ እት አድረሶት
ወአትፋዝዖት ሐቆ መየለ፡ ሕዱዱ ክም
ተዐደ ልትሐሰብ። እብ ፍንቱይ እት
ቪድዮ-ሙዚቃትነ ናይ ፋግዖት ከጡ
እግል ልትዐቀብ ቡ።
- አፍላምነ እት አፍ ሞት ባጽሕ ሀለ፡
ከምን አፍ ሞት እግል ልፍገር ገብአ
ምን ገብእ፡ ተምዊል እግል ልትሐዜ
እግሉ እበ ዎሮ እንክር፡ እበ ብዕድ
እንክር ህዬ፡ አተሐሶሳይ ሲነማታትናቱ።
ከእግል እሊ አተሐሶሰዮት እሊ ናይ ፈን
ሰውረት ለለአትሐዝዮ አግደ ጋርቱ።
- ዮም ዓመት እትሊ መአንብታይ
በርናምጅ ሻሞት ምን ኡጋንደ
ለትለአከ ፍልም-ሐጪር ጁጉር ዐለ
ወእት ዐውቴ ባጽሕ ሀለ። በሀልት
ምነ አርበዕ ለዕዉታም ካልኣይ ፋግር
ሀለ፡ እብሊ ህዬ እግለ እብ ለትፈናተ
አስባብ እት ዐለዮ ለልትረከቦ ሸባብነ፡
ፍሬ ፈኖም እተመጽእ ጅግረ ሻሞት
እግል ልትጀገሮ ምስልነ ናይ ተስጂል
ዌብሳይት እንፈትሕ ክም ህሌነ እግል
ንበሽሮም እንፈቴ።
እት ደንጎበ መአንብታይ በርናምጅ
ሻሞት ባብ ፋትሕ ሰበት ሀለ፡ እግል
እሊ በርናምጅ እሊ እብ መዕነውያት፡
ምህነት፡ አምር አው ህዬ እብ ማል
እግል ልመውል ወልስዴ ለለሐዜ ባቡ
ፍቶሕቱ።”
መርኢት ሕጹይ ክሊፕ ሐቆለ ቀርበ
፡እግል ክሎም እተ ሲነመት ሓድራም
ለዐለው ፈናኔን ወፈተች ፈን ለበሰጠ
ወእት ዝክርያት ለሸመ ዝክር ሸውሀደ
ፈናኔንቱ። ‘ዝኽሪ ከዋክብቲ ጥበብ’
ለትብል ሕላየት እብ ሰምሀር ዮሀንስ
ክም ተሐሌት ምን እድሪስ ወድ አሚር
እንዴ አንበተው አስከ ቀደም ሑዳት

አምዔላት ለትቀበረት ፈናኒት ጸሃይቱ
ባራኪ እብ ሐት ሐቴ ስወሮም ቀርበ።
እንዴ ተለ ህዬ ፡ አስአሎት 4 ሕጹያት
አፍላም-ሐጫይር ወሂበት ጀዋእዝ እግል
አርበዕ ዕዉታም አፍላም-ሐጫይር ቱ።
እትሊ ጅግረ እሊ 4ይ ለፈግረ ‘ስረ
ሓራጅ’ ለልብል ፍልም-ሐጪር ገብእ
እት ሀለ፡ 3ይ ህዬ’መስታየት’ ቱ፡ 2ይ
‘ዘይተወደኣት ሽጋራ ወአወላይ ህዬ
‘ተረፍ’ ለልብል ፍልም-ሐጪርቱ።
ዕዉታም አው ውከላሆም ጀዋእዞም
ምን እደይ ፈናኔን ራሄል ተወልዴ፡
ግዜንሽ መንግስ ወሰለሙን ድራር
ትከበተው። እተ ክምሰልሁመ ራሄል፡
ግዜንሽ ወሰለሙን እት አስአሎት 1ይ
ዕዉት፡ እግል ዔፍየት ለአትሰሐቀት
ተምሲልየት ሸቀው።
ለለአትፈክር ክሎም እተ አካን
ሓድራም ለዐለው ፈናኔን ወፈተቾም
ጽምእ ፈን ክም ዐለት እግሎም
ምን እብ መትሐሳር ታብዖቶም
ወክም እሻረት በስጤሆም ሰፈጎቶም
እሙርቱ።
እንዴ ተለ ህዬ ክም መተሐላለፊ
በርናምጅ ፈርቀት ቦበ እብ ሙሲቃተ
እዘን መተንስየት ሳሬት።
እት ደንጎበ ህዬ፡ አሰአሎት ሕጹያም
ሰብ ምህነት ወዓደት ሂበት ጀዋእዝ
ገብአ።
• ለሔሰት ሕላየት ‘ክንራከብ
ኢና’ እብ ቃልኣብ ተወልዴመድህን
• ለሔሰ ተስዊር ‘ለምለም ዳስ’
ቢንያም ሰመሬ
• ለሔሰ ለጢም፡ ‘ካንዶይ’
ከማል ዐብደልራሕማን(ከማል ዲኖ)
• ለሔሰ ዳይሪክተር ዮናስ
ምሕረትኣብ (እት ሕላየት ክንራከብ
ኢና)
• ለሔሰት ቪድዮ ሙዚቀት
‘ክንራከብ ኢና’ እንዴ ትበሀለየ ጀዋእዝ
ነስአየ።

ሻሞት ባብ ሰአየት ለፈትሐ
በርናምጅ

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እዲነ ክም ስፈት ላሊ ወምዕል ተ፡ ዶል
ትጸቤሕ ወዶልመ ትመሴ
ተየልል ውላድ ኣደሚ ምን
ወቅት እት ወቅት ልትበደል፡
ወንዕመትመ ትዘውል። ከወድ
ኣደሚ ዮም እት ረህየት ሀለ ምን
ገብእ ፈጅር ስድት ተዐይሩ ወላመ
ዐክስ አክል ሕድ ቱ!
ዎሮት እናስ ምስል እሲቱ እት
ነብረ እንዴ ተዐገለ በሌዕ ዐለ።
ለእናስ ታጅር ሰበት ዐለ እት
ቀደሜሆም ክሩይ ለዐለ ነበሪት
እብ አጅናሱ ልግበእ መቅያሱ
ሰኒ ብዞሕ ዐለ። ትጃር ክል-ዶል
ለማእደቱ ምን ለትፈናተ ነበሪት
እግል ልምልእወ ክም ልሙድ
ጋር ናስኣሙቱ። እብሊ ሰበብ
እሊ ንኢሽ ዓይለት ወለክልኦትመ
ዲብ እንቶም ህቶም’መ ክምሰልሁ
ዋድያም ዐለው!

-

ለእናስ ምን እሊ የም አለቡ
ወእብ ኑዕ ኑዑ ዕጉል እቱ ለዐለ
ነበሪት እት በሌዕ፡ ..አመተ አለቡ
ለምድር ላሊ እት እንቱ ለባብ
እት ልትከርከሕ ትሰመዐ። ከዲብ
እሊ መስል ወቅት ጋሻይ እግል
ልምጽኦም ላምዳም ሰበት ይዐለው፡
እግል ርሑ እት ልትሰአል ለባብ
ምን ቱ ገብእ ከርክሑ ሀለ ቤለ።
እሲቱ ህዬ፡ “እሊ እተ ባብ ለሀለ
ምን ቱ እግል እርአዩ እግል ኢጊስ
ቱ” ቴለቱ። ከብጣረ እንዴ ገብአት፡
“ምን እንተ”| ትቤ። ሐር ክ’ሬነት
እናስ ሰምዐት። ለእናስ አነ ነፈር
ሓግል አነ፡ ወሐቴ እለ እበሌዕ
ስእን ህሌኮ፡ ወምን ክትርለ ኦፈ
እግል ኢሙት ሐዜ ህሌኮ፡ ረቢ ኬር
ልጃዜኩም ገሌ ነብረ ሚትረክቦ

ልብ ለይእንከሬ ዲቦም ለሔሰው
ጋራት

ዲብ እለ እዲነ ገሌ ስነዕ ሀለው ክም ሐልፈው እግል ካልእ
ዶል ለኢለዐቀብሎ። (ሂጋ፡ በክት ወወቅት) ቶም።
ልብ ምን እንከሬ እቶም ክል-ዶል እት እዴነ ለህለው ጋራት፡
(ሓላም፡ ሰሓቅ ወለውቀት) ቶም።
ክሉ ለረቅቦም ወድ ኣደሚ ለወዱከ ዲብ እለ እዲነ ለልትረከቦ
ጋራት፡ (ሽቅል እምበል ሕላሌ፡ መዕጸም ወዐውቴ) ቶም።
እብ ዐውል ለኢልተ’መኖ ዲብ እለ እዲነ ለህለው ስነዕ፡
(ሕሽመት-ኖስ፡ አማን ወመሳኒት) ቶም።
ምነ ዲብ እዲነ ለህለው ጋራት ወእግል ወድ ኣደሚ ክል-ዶል
ሐር ለበልሳ ሁ፡ (ሐሰት፡ ምክሔ ወሐሩቀት እብ ጋራት ቀሊል)
ቶም።

ሴርዳይት

እት ወቅት ሰኒ ቅዱም ዎሮት ነፈር ሰኒ ዓቅል ወላብብ ዐለ ልትበሀል።
አስክ ዐዱ ዲብ ሳፍር፡ እት ገበይ ሐቴ ሴርዳይት ሳደፈቱ። ዶለ ሰልፉ
ብዞሕ አትማሸሸ ምነ፡ ምናተ ህተ ላተ መትባልሖት ምኑ አቤት፡ ወክልኦት
ርያል ሌጠ ሀብከኒ ምን ገብእ፡ ክሉ እት ሓሪትከ ልታኬከ ለሀለ ወእግል
ልጋብሀከ ለቀድር ተየልል እግል አስእለካ ቱ ቴለቱ።
ለእናስ ላብብ ህዬ ስሕቅ እት ልብል፡ እብ ገበይ ቀላል ክምእነ እት
ልብል በልሰ እተ። እብ አማን አምር ሰርድ ተአምሪ ምን ተዐሊ፡ አነ አዜ
ዲብ ጂብዬ ዎሮት ርያል ሌጠ ክም ሀለ ጎርዬ ወኣመርኪ ዐልኪ ቤለየ
ወገበዩ ጨርመ ምነ ልትበሀል።

ተበሰም
ዎሮት ጀኔታይ መድረሰት ውዕል እንዴ ዐለ ክም ዐቅበለ፡ እግል አቡሁ፣
“ይባ” ዮም ለኡስታዝነ ዎሮት ሰኣል ትሰአሌኒ፡ ወለሰኣል አነ ሌጠ በለስክዎ”
ቤለዩ። አቡሁ ህዬ፡ “ከለሰኣል ሚ ልብል ዐለ” ዶል ቤለዩ፡ “ማሌ ለሀብኮክም
ቱ ሽቅል-ቤት እንዴ ኢሸቄ ለመጽአ ምን ሀለ” ልብል ዐለ ቤለዩ።

በሀል
-

በሀል

እግል አጀኒትነ እት ሰልፍ ከፎ ክም ልትሃገው ነዐልሞም...ሐቆ
እለ ከፎ ትም ክም ልብሎ እግል ነዐልሞም እንጀራርብ።
በክት ባብ ዶል ከርኬሕ ዲቦም...ገሌሆም ምን ረብሸቱ ጠርዖ።
እናስ ዕጉል..እግል እሲት ምን ዕምረ እግል ልትሰአለ
ኢወጅቡ።
ዓልም ለልትበሀል፡ ለነፈር ለእሲቱ ምነ እሉ ወዴ ተጃርብ
ለኢትትረበሽ ቱ።

እግልዬ” ልብል ዐለ። ለእሲት እተ
ብእሰ እንዴ ዐቅበለት፡ ገሌ ነብረ
ነሀቡ ቴለቱ። ለእናስ ለጋር ጋሻይ
ገብአ እቱ፡ ከክምእነ ቤለ፡ “ነብረ
ብዝሕት አለቡ ጎርነ፡ እት እዴነ
ለህሌት ምኒነ ለኢተሐልፍ ነብራተ
ቤሎ ወትዳጌኑ። ሕነ አዜ እንበሌዕ
ህሌነ ዲቡ ፋድያም ይህሌነ፡ ወላመ
ወቅት አዜ ወቅት ሓግላም ኢኮን”
ቤለየ። ለእናስ መስኪናይ እበ
ሰፍራሁ እት ልትሓመጥ ገበዩ
አተላለ።
ሐቆ መደት ረያም ለእናስ
ለታጅር ተየልል እዲነ ሰበት አከ
እቱ፡ ሐቴ ዶል አመተ አለቡ
ለማሉ ትከለሰ ወሕግላን ትካረፈዩ፡
ወምስል እሲቱ እንዴ ተበአሰ
ለተየልሎም ሰበት ትኬለመ ኣክረቱ

ተሓደገው።
ሕቆ መደቲት ሐልፈት ለእሲቱ
እናስ ብዕድ አክል-ሕድ ክመ ብእሰ
ለሰልፋይ ብዞሕ ታጅር ወጽጉብ
እሉ ተሀዴት።
ሐቴ ምዕል ህተ ወእሊ እናሰ
ለሐዲስ እት ነብረ ዕጉላም እት
እንቶም፡ ለባቦም ክርን እት ወዴ
ትሰመዐ! ለእሲት አስክ ብእሰ
እንዴ ዐቅመተት፡ ለባብ እናስ
ሓግል በጥር እቱ ሀለ” ቴለቱ። ህቱ
ህዬ፡“ ከነብረ ሄቡ፡ አልሐምዱልላህ
ፈድል ረቢ ሚ ሓግላም ህሌነ፡ እለ
ቤት የም አልቡ ነበሪት ብዲበ”
ቤለየ። ለእሲት ነብረ ነስአት
ወእግለ እናስ ለሓግል እንዴ ሀበተ
ክም ዐቅበለት፡ ብእሰ ሰኒ እስፍት
ክም ህሌት ኣመረ። ለብእሰ ምነ
ሰበብለ አሰፈ ትሰአለየ ወክምእነ
ቤለ፡ “ ሐምዴ እግል ረብልዓለሚን
ትግበእ፡ ሕነ የም አለቡ ነበሪት
ሀለ ጎርነ፡ ሃልኪቱ አፎ ክምእነ
ትአሰፍኪ? “ ቤለየ። ህተ ህዬ፡

ጣዓሞ
ዓቅላም፡ ላባም ወብሹላም
ላቶም አንፋር፡ እኪት እብ እኪት
በለስ እተ ለልብል አምር ክሉ
ረእሱ አለቦም ቱ። ምናተ እት
አካን እሊ መብደእ አምሸሾት
ምን ቅያስ ወለዐል ልፍሁሙ።
ህቶም አከይለ ውዳይ ልግበእ
መአከይ መባልስ፡ አከይ አደብ
ናይለ በዕሎም ክም ቶም
እት ኢኮን ምን ሕሽመቶም
ወእሕትራሞም ሐቴመ ለለአነቅስ
ኢትመስሎም። እብለ ምስምሰ
ህቶም ባል ኢለሀዩቡ ወብዞሕመ
ኢልትሐሰሮ
እቱ፡
ወእንዴ
አምሸሸው ምኑ በሊስ እንዴ
ኢለሀይቦ እቱ ለሐሉፉ።

-

-

“እሊ ጋር እሊ ኢኮን ለእሱፍዬ
ሀለ...እሊ እትለ አፍለ ባብነ በጥር
ለጸንሐ እናስ ሓግል ምን ክምቱ
ኣምሩ ህሌከ? ህቱ ለሰልፋይ
ብእስዬ ለሰኒ ጽጉብ ወታጅር ለዐላ
ቱ። አዜ እዲነ ፍሖሀ ሰበት ሀበቱ
እሊቱ አዜ ሓድግዬ እት እንቱ እት
ረምቅ ባብዬ ከርክሕ ሀለ” ቴለቱ።
ህቱ ህዬ፡ “ወአነ ህዬ ምን አነ
ተአምሪኒ?” ቤለየ። እት ትትፈከር
“ከምን እንተ?” ቴለቱ። አነ ለእናስ
ለመስኪን ለሐቴ ላሊ ምስል
ብእስኪ እት ትደረሮ ሰር-ላሊ ባብ
ለከርከሕኮ እትኩም አነ። ለምዕል
ለሀ ብእስኪ እት ረአስ የም አለቡ
ነበሪት ዕጉል እት እንቱ፡ ሐቴ
ልቅመትመ ትግበእ ከልኤኒ። አዜ
ምነ ወቅት ለሀይ ወሐር እለ ሕነ
10 ሰነት ዋድያም ህሌነ” ቤለየ።
ከእዲነ ዶል እብ ገጸ ወዶል
እብ ግራሀ ሰበት ትትወለብ፡ ክም
ስፈት ላሊ ወምዕል ዶል ትጸቤሕ
ወዶልመ ትመሴ። ከዓቅል ላቱ
ሐቴመ ዶል ኢልትፈገዕ እለ።

ለለአትፈክር ሐቃይቅ

ቆሬዕ ንሳለ ምን አፉሀ አፍገረቱ ምን ገብእ፡ ህተ ምን ቅያስ
ወለዐል ሓርቀት ህሌት በህለት ቱ።
በረድ ዛፍፍ ኢልትመየስ፡ እብ ዱቅሪ እት ተናን ልትበደል።
ጸሓይ እት መንጠቀት ቅብለታይ እት ቀበት ሐቴ ሰነት እግል
መደት 186 ምዕል እንዴ ኢትትርኤ ትጸኔሕ።
ዲብ ግብለት አፍሪቃ 11 ረስምያት ላተን ሀገጊት ሀልየ።
ብዝሔ ዲብ ንዩዚላንድ ለልትረከብ ዐጣል 70 ሚልዮን ገብእ
እት ሀለ፡ ዐደድለ ሱካነ ህዬ ምን 4 ምልዮን ኢለሐልፍ።
ዲብ ገሌ ምን ገባይል ህንድ፡ ጀነ እብ ብጥረቱ ምንለዐል
አቡሁ እግል ልግበእ ኢልትሰመሕ እሉ፡ ወለጋር ህዬ ደሩሪ
ሐቆ ገብእ ለጀነ እሊ ምን አቡሁ እብ ማል አውመ ዎሮት
ብዕራይ እንዴ ሀበዩ ከእግል ልትዛበዩ ምኑ ብዲቡ።
ፊንላንደ እብ ሐድ 179585 ለበጽሐ ጃዛይር ትትከወን።
ለወድ ኢጣልየ ላቱ ዓልም ዕሉም ወፍኑን ልዮናርዶ ዳቪንቺ
ሐቴ ሰንዐት ሌጠ እበ ልትፋወሽ ነብረ፡ ህተ ህዬ እግለ ሰላዲለ
መዓድን እብ እዴሁ ለውልየ ሰበት ዐላ ቱ።

እብ ክሱስ እሲት ለትበሀለ

እሲት ቂመተ እተ ምጅተመዕ ተ። በህለት ሰለሕ ናይለ ምጅተመዕ ምን ሰለሕ እሲት ለአነብት። እሊ ህዬ
ህተ ዲብ ተርብየት ወዓበዮት ለመጽእ አግማም አካነ ሰኒ ዐባይ ሰበት ገብአት ቱ።
ሕሽምት አንስ እልሃም ትገብእ እግልከ፡ ወዓቅለተን ሕስርከ ተአትሐሶሴ፡ ወግርምተን ትጀዝበከ፡ ወሽልጥተን
ህዬ ትፈውዝ እብከ።
እሊ ህዬ ለሕሽምተን ክል-ዶል በዐል ኬር ትገብእ እት ህሌት፡ ወዓቅለተን ህዬ አንሳይት ክምተ ለለሐብሮ
አሻይር ሰበት ልውሕዶ እታ ቱ፡ ወለግርመን ክመ እተ ሐበትለ ሐለዋት ገብእ እት ሀሌት። ለሽልጥተን ላተ እብ
ቀሊል ለኢትትረከብ ሰላዲ ተ።

ምን ኣምሳል ገባይል
ህያባት እት ልትመወን ለነብር ሻም፡ ክል-ዶል ስፍሩይ እት እንቱ
ነብር። (እንግሊዝ)
ሰንያተ ሌጠ ለትደግም እሲት ወረታዐቱ ለድግም እናስ ክል-ዶል
ሕሳብከ ውዴ ምኖም። (ፈረንስዪን)
ፈታከ እግል እሲትከ ወምስጢርከ እግል እምከ ሌጠ ድገሙ።
(አየርላንድዩን)

በሀል እ’ሙራም
“ለሔሰ እት ክሉ ዕምርዬ ለቀረእክዎ ክታብ እምዬ ዋልዳይትዬ
ተ።” (አብረሃም ሊንኮለን)
“ከብድ ባርሀት እዲነ እብ ከማለ ትትከበት፡ ወአከር ለተአውድ
ከብድ እት ሰልፍ በዐለ ትበሌዕ።” (ቢትሆቨን)
“ሜዛን ወድ ኣደሚ ቀልቡ ቱ”(ስቤኖራ)

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25

አርቡዕ 13 ጁን 2018

መዕሉመት

- ከልብ ምን ክትርመ ሰኒ
ፈዳቢት ላተ ደረጀት ሰሜዕ ቡ፡
ምን መሳፈት 40 እስእን ክርን
ደጋት ሳዐት እግል ለአተንሴ
ቀድር።

ዝበድ ዘዖታት
እግለ
አከይ
ፈሀም
ለልፍህሙነ መሰምስ እግል
ንቀድም ጅቡራም ይሕነ..
አክል-ሕድ ለለአምረነ አክልሕድ ልፍህመነ..ዕንመ ፈቴት
ምን ገብእ ረሐ ተአትሐሴ፡
ወእዝን አቤት ምን ገብእ
ብዕዳም ተአምን።
ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ
ታሪክ
እተ ዲባ ላጅአት ነብረት
ሆላንደ እት ዮም 24 ማዮ
2018 ለትወፌት ዓደት ቀብራ
እት ዮም 31 ማዮ2018 ሰብ
ሰልጠት ሕኩመት ወጀብሃት
ሜርሐት ደያናት፡ ዐደ፡ ለፈትየ
ሸዐበ
ወፈናኔን እተ ሐድረወ
እት መቅበረት ቅድስቲ ማርያም
ኣስመረ ተመ። ፈናኒት ጸሃይቱ
በራኪ እት ሰብተምበር1939 እት
አቅሊም ግብለት ምዴርየት ማይ
ዓይኒ ኳዓቲት ምን አቡሀ በራኪ
ሓጉስ ወእመ የሁዋለሽት ዘርኡ
ኣሕመዲን ትወለደት።
ወልዳየ
ጅነት እት እንተ
ለሞተ ጸሃይቱ፡ ምስል ወልዳይተ
እስመረ እንዴ ሰክነት ዕምር ንእሸ
እት ኣባሻውል ሓለፈቱ። ወለት
4 ሰነት ዲብ እንተ ምስል ሓልተ
ፓርሱዳን ምንመ ጌሰት፡ ኣስመረ
እንዴ ኣቅበለት እት ስኮለ ሴተ
ምህሮ አንበተት። ምን ምህሮ እት
ፈን ትመይል ሰበት ዐለት፡ ምን
እብ ትዳእየት ኢሐልፈት። ዲብ
ለትፈናተ መናሰባት ፈራሕ እብ
ማሴ ናይ አግመሎት ቅድረት
ለዐለት እለ እመ ዲብ ትጸብጥ
ለዐቤት ጸሃይቱ፡ እግለ ምህነት እመ
እብ ብዕድ ኣግቡይ ጸብጠቱ።
ንኢሽ እት ሀሌት ሀዬ ክራር ክም
አወላይት መስንየተ ሐሬተ። ህተ
ወሐልተ እት ካልኣይ ክፍለት
ኣርብዒናት
ምን
ፓርሱዳን
ለኣምጸእያሀ ክራር ምን ምክራየ
እብ እዴ ኖሰ እንዴ ረፍዐተ
እንዴ ትትሐበዕ እግል ትጀራርበ
አንበተት።
መስነዮተ ምስል ክራር ዓይለተ
ኢፈቴተ እለ። እበ ፈሀም ናይለ
ወክድ ለሀይ “ሓሜን ኣርሆ--ወእሉ መስል እግል ትግብኢ
ይእንሰመሕኒ” ለትብል መቃወመት
ትርድት ምንመ ኣርአወ፡ እት በሐር
ፍኑን እግል ትትመስ ለሓደደት
ጸሃይቱ ላኪን ምክሮም ሰሜዕ
አቤት። እስክ እብ ባሩደት ለገብኣ
ኣትፋረት ዓይላተ እንዴ ተሐዴት
ህዬ ሻማት ክራር ዜደ ዲበ።
እት ዕምር ንእሽነተ ክራር
እግል ትምለክ ለኣሰብዴት ጸሃይቱ
ደረጀተ እንዴ ወቀለት፡ ናይለ
ክም መሰል እግል ልግብኦ እግለ
ለቀድሮ ክም ከረ ኣተውብርሃን
ሰጊድ፡ ጸሃይቱ ገርጊሽ--- ለመስሎ
ረባቤን ወፈናኔን ዓቤቱ። እት
አወል 50ታት ረሐ ክም በዐል
መቅደረት ክራር እግል ትርአየ
ወእግል ትተልሄ ለኣሰብዴት።
ፈናኒት ጸሃይቱ በራኪ እት
ክፍለት ሓምሰታት ወለት 16 ሰነት
እተ ለዐለት እቱ ወክድ ረስምየት
በዐል ክራር እንዴ ገብኣት እት ቤት
ወይዘሮ ውበ እንድርያስ ለትትበሃል
እት ኣባሻውል ለዐለት በዐል ስወ
እግል ትሽቄ አንበተት። እብ ክራረ
ወክርንተ ህዬ አልባብ ናይለ ወክድ
ለሀይ ኤርትርይን ሳለበት። እትለ
ኣካን እለ እስክ 13 ሰዐት እብ
ክራረ ወእብ ሶተ ዘባይን ተትፋግዕ

ሐያት

ፈናኒት

ሳልሕ ገመ ወአብሐሪሽ

ጸሀይቱ

በራኪ

10 ሰነት ሸቄት። ሐይለተ እት
ሸራይጥ እት ልሰጀል እት ገሃዊ፡
ኣተቡሳት ወብዕድ ናይ መትፋግዒ
ኣካናት ልትነሸር ምን ዐለ፡ እት
ብሩር ወምድን ኤረትርየ አጊድ
ተአመረት።
ስም ጸሃይቱ ሰኒ ለትወቀለት
እት 1966 እት ጅዋ ኣስመረ ናይ
ኖሰ ኣካን ስወ ክም ከስተትቱ።
ትሩድ ናይ መትከባት ወሰንቀዮት
መቅደረት ለዐለ እለ ጸሃይቱ እት
መኣሰሰተ ዘባይነ እብ ፍኑን ወጠኒ
ምን ጸቤሕ እስክ መሴ ተትፋግዖም
ዐለት። እብሊ ህዬ ቤተ እብ ስልቀ
ወሕላይ እግል ልትረይሖ ምን
ቅሩብ ወረዪም ለመጽኦ ዘባይን
ሙልእት ትልዕል ዐለት።
ምን 1967-1969 ጸሃይቱ
ምን ኣስመረ እስክ ዔላበርዕድ
ወከረን እንዴ ትደሬት ቤት
ስልቀ ፈትሐት። እት ዔለበርዕድ
ለሰክነተን ሰነት ወሰር ምስል
ጀብሀት ተሕሪር እንዴ ትነዘመት
እብ ስቱር እት ቀድየት ወጠን
ሸቄ ክም ዐለት እት ታሪክ ሓያተ
ስጁል ህለ።
ጸሃይቱ በራኪ 1970 ኣስመረ
እንዴ አቅበለት ዝቤ ስልቀ

70ታት ፈናኒት ጸሀይቱ እት
ለትወቀለት ደረጀት ለዐርገት
እታተ። እት ሰነት 1970 እት አዲስ
አበበ እምር በዐል መቅደረት ክርን
ለዐለት መአሰሰት ተሳጂል ፍሊፕስ፡
እብ አንሳት ለልትሐሌ ሐልየት
ትግርኛ እግል ትሰጅል ክም ተሐዜ
እግለ እቱ ለዐለው ኤረትርዪን
ፈናኔን ክም ትሰአለት፡ እግለ እብ
መውህበተ ወካድመ ዔማት ፈን
እግል ትግበእ ለቀድረት ጸሀይቱ
በራኺ ለሐሬት። እብ ሰዳይት
በዐል መቅደረት ጊታር ወሔልያይ
ተወልዴ ረዳ ህዬ ምን አስመረ
አስክ አዲስ እንዴ ትጠለበት
ጌሰት።
ክምሰል
‘መጀመርያ
ፍቕሪ፡ ሓዳረይ ምን ከኣልየለይ፡
ኣባሻውል ዝባን ጨርሒ፡ ስገመይ፡
ኣዋልደይ ኪዳ ዕበዳ፡ ማርያም
ወደዓሪ ሰላም ቦላ፡ ወይኣኔ ጓሉ’
ለዐለየ ዲበን 12 ሕላየት ህዬ እት
ዘበናይ እስቲድዮ እብ መጆብ
ሸሪጥ ጠብዐቱ። ምስል መትነሻር
ሐልየተ ህዬ፡ ደማነት ነፍሰ ወዴት
ወመፈተይ እብ ግብአተ ቅቡልየተ
እት ዘይድ ምን ጌሰት፡ ሐቴ ምነ
እሙራም ሔልየት ትግርኛ እግል
ትግበእ ቀድረት። ስሜተ ወዜነተ

እስትሽሃደ እት ምህነተ ምን
ሰብተት ህዬ፡ ፈታሀ እግል ምህነተ
ለልአርኤ። እብ ሕላየ ወወጠንየተ
ለትትአመር ጸሀይቱ በራኺ፡ እብ
ዋዴሕ ወምስጢር ብዞሕ እግል
ኤረትርየ ወንዳለ ለአመርከዘ
ሐልየት አፍሬት።
‘አስመራ
ወርቂ ሚለንዬ፡ ዎ ፍረወይኒ፡
ካባኺ ምፍላየ፡ አስካርባይ ጎማ
ክዳነይ ካኪ፡ ዓደይ ክዋገኣልኪ፡

ለትጸብጥ እምር ሕላየተ ክም
ተምሳል በኔተ። ሕላየት ማይ
ጃሕጃሕ እተ መደት ሕፉን ሽዑር
ወጠንየት ለዐለ እሉ ኤረትሪ
ሕሽመተ ሰመ ዐርገት። ስሜት
ወዜነት ጸሀይቱ ህዬ ምን ወክድ
እት ወክድ እት ዘይድ ጌሰት።
እት ጠወሮት ፈን ኤረትርየ
ዶር ውቁል ለበ ጸሀይቱ በራኺ፡
እት ሰነት 1972-73 ምስል

ወመትፋግዒ እብ ዝያደት ዋሰለቱ።
ምስለ ዶል ለሀይ ለዐለ ሽዑር
ህዬ ወጠንየት ለሰጅዕ ወንዳል
ለልሓርክ ሕላይ እብ ሰጃዐት
ሐሌት። ምነ ወክድ ለሀይ ወሐር
ለበዝሐ ሐልየት ጸሃይቱ ወጠንይን
እትገብኦ መጽአ። እተ ወክድ
ለሀይ ቤት ጸሃይቱ መተኣካከቢ
ወጠንይን ስያስይን ገብአት። እብ
ሽቅል መዲነት ለልኣቱ ሙናድሊን
እት ናይ መትፋግዒ ቤተ ለኣቱ
ወንዳል ለፈግሮ
ሸባብመ እበ
ሕላይ ልትሰሐሎ ዐለው።
ዕላቀት ጸሃይቱ ምስል እብ
እጃዘት ምን ኣዲስ ኣበበ ለመጽኡ
ወእት ኣስመረ ለነብሮ ደረሰ
ጃምዐት ትርድት ዐለት። ለምር
እስትዕማር እግል ሸዐብ ኤረትርየ
እግል ለአፍህሞ አግደ እብ ተማሲል
ሸርሑ ለዐለው ደረሰ ጀመዐት፡
ቤተ አግደ መትኣከከቢቶም እንዴ
ወደወ ሸቁ ዐለው። ተማሲሎም
እብ ሐልየት እግል ተኣግምል
እሎም ህዬ እት ሲነማት ለዐዙመ
ዐለው።

ህዬ ምን አልቁብ አባሻውል
እንዴ ፈግረ፡ እት ኩሉ ኤረትርዪን
ነቡሩ ለዐለው አምዳር ኤረትርየ
ወመዐደይ
ሕዱድ
ትነሸረ።
ጸሀይቱ ለአፍሬቱ ሐልየት ዐደዱ
አክልሕድ እግል ልትአመር ምንመ
ኢቀድረ፡ እት መአሰሳት ወሳይቅ
ወጠን እበ ገብአ በሐስ፡ አስክ 90
ሕላየት እት ዲስኮ ወሸሪጥ ወሲዲ
ስጁል እለ ክም ጸንሐ ተአመረ።
ምስለ ለኢትሰጀለ ሐልየተ እንዴ
ዋሰክከ ህዬ፡ ዶረ እት ረዘቆት ክብት
ሐልየት ኤረትርየ ሑድ ይዐለ።
ሐልየተ ላኪን እብ ብዝሔሁ ሌጠ
ኢልትመዘን። እት አሳስ ዓዳት
መጅተመዕ ኤረትርየ እንዴ ትበነ
ለትሸቀ እምር ጅንስየት ኤረትርየ
ለቡ ወድቁብ ክም ዐለ ለሔሰ
እንክሩ እግል ልግበእ ቀድር።
ፈናኒት ጸሀይቱ፡ ፈታይት፡
ሕሽም፡ ድቅብ ወእጅትማዕያይት
ክም ዐለት፡ መሻቂተ ወፈተቸ
ልሽህዶ እለ። ምነ ሐቴ ዶል
ለአቴት እተ ወድነ ፈን እንዴ
ኢትፈግር ህዬ፡ አስክ አምዕል

ኣንቆልቊለ ክወርድ ናብ ማይ
ጃሕጃሕ’ ለመስል ሐልየተ እት
ደሚር ብዝሓም ኤረትርዪን እንዴ
ሰብቀ፡ እት አውሸዖት ወጠንየት
ዶሩ ውቁል ዐለ።
ህተ አስክ ቤት መስንየተ
እግል ትጸበሕ እት ገይስ፡ እት
ማይ ጀሕጀሕ ትትሐጸብ ዲብ
ህሌት፡ ክልኦት ሰኒ ለትአምሮም
መናድሊን ፈዳይን እተ ድዋራት
መንዴረት ኤረትርየ እንዴ ሰቅለው
እት ገይሶ ትቃበለወ። ጸሀይቱ
በራኺ እንዴ ትሳለመቶም ሌጠ
እግል ትሕለፎም መንፈሰ ኢወዴተ
እለ። ሽዑር ፍኑነ ሰበት ቀንጸ እተ
እግለ ለሳደፈተ ሓለት፡ እባሀ እግል
ትሕሌ እበ ቀረረት። እት ክርን
ሸዐብ እንዴ አተንከበት ህዬ፡
“አንቆልቊለ ክወርድ ናብ ማይ
ጃሕጃሕ፡
ጠምየ ኔረ ገዛይ ንክምሳሕ፡
አማዕድየ ርእየካ ተሓጒሰ፡
ሰላም
ክብለካ
ንድሕሪት
ተመሊሰ” ለትብል እት ተርቲብ
ናይለ ሕሩይ ሐልየተ ርሽመት

ፍርቀት
ከዋኽብቲ
ኤርትራ’
እት ባጼዕ ወዐሰብ፡ እት መዳይን
አቶብየ ምስል ለትፈናተው ፈናኔን
ህዬ እት መናሰበት መድሐራት
ሲነመት አፍሪቀ፡ እት ሰፋራት
ለነዝሙ ወብዕድ መናሰባት ብዞሕ
ዕፌ ቀደመት። እተ መደት ለሀ፡
እብ ስሙያም መሻቂተ ‘ጸሃይቱ
አሚረት መሰንቆ፡ እት ኩለ
ኤረትርየ ባና ተአበርቆ” ትትበሀል
ክም ዐለት ህዬ እት ታሪክ ሐያተ
ክቱብ ሀለ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25
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ሐቆ ሐርብ ድዋራት አስመረ
1975፡ ጸሀይቱ በራኺ ሸባብ
ኖስኖሶም ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ምስል
ብነ ወዐዋሚድ ሰስዖ ዲቡ ለዐለው
እብ ናይ “ፈናዲ” ለልትአመር
ትልህየ ፍንቱይ ለቡ ሐልየት
አምጸአት። እሊ ትልህየ እሊ እግሉ
ለአፍገረቱ ሐልየት፡ ሐጠር ለቡ
ወቅሎዕ (እምበል ምስጢር) ምን
ዐለ፡ ሐጠረ ወምህዞሀ ለወደሓ ቱ።
ገሌ ምን ጽበጥለ ሐልየት፡
ዲብ ገጽ 7 ልተላሌ ....
ገጽ 10

ኣድም አብሐሪሽ

ፈሪቅ አስቤኮ ኢትቀደረ
ናይ አርበዕ መራሕል ዕለት
ለዐለት እሉ ጅግረ ዐጀላት ዱር
አቅሊም ምግብ፡ ለሐልፈት ሰነበት
ዐባይ እብ ለትወቀለ ዐውቴ ፈሪቅ
አስቤኮ ተመ።
መትጃግራይ ፈሪቅ አስቤኮ
ዮውሀንስ ወልዴሩፋኤል እግለ
ሔሰት ጃእዘት እሊ ዱር ላተ
ፍሌንየት ህርድየት ነስእ እት ሀለ፡
ወድ ፈሪቁ ላቱ ሄኖክ ምሉእብርሃን
እብ ለትወቀለ ንቃጥ ፍሌንየት
አክደር ነስአ። ምን ሰልፉ ሀርመስጋደት ክምሰል ቱ እብ ፍዕል
ለአርአ ብዕድ ነፈር ፈሪቅ ዐጀላት

አስቤኮ ላቱ ቢንያም ግርማይ ህዬ፡
ጸዕደ-ቀዬሕ መሐልወየ ፍሌንየት
እንዴ ነስአ፡ እግል ፈሪቁ ዝያደት
ለአደምቁ እት ሀለ፡ እብ ፈሪቅመ
አስቤኮ እብ ናይ 44 ካልኢት
ፈርግ ኤሪቴል እንዴ በድረ
ተዐወተ።
ለሐልፈት
ሰንበት
ምን
ድዋራት ሜዳን ሄለለ-ሰብተምበር
-ሞኖፖልዮ ለልትበገስ ናይ 120
ኪሎምትር ጅግረ ዐጀላት፡ ኣላፍ
ለገብኦ መሰጅዐት እንዴ ሐድረዉ
ነያረት
ሃይባዉ
ወዕለው።
ፕሮፌሽናል መትባድራይ ዐጀላት

መክሰብ ደበሳይ እት ለትፈናተ
መራሕለ ጅግረ ለአርአዩ ዋለዮት
ምን ገብእ ወፊተት-ሰዐይ ህጁም፡
ክምሰልሁመ ፈሪቅ ኤሪቴል
ለተበዐዉ በሰር ጅግረ ክሱት፡
ብዝሓም መተቅብለት ለረይሐ
ወእት ሽዑር ጅግረ ለካረ ዐለ።
እብ
ፍንቱይ፡
ሻምፕዮን
አቅሊም ምግብ ዘመንፈስ ዘመንፈስ
ሰለሙን ዐጀለት እንዴ አኬት ምኑ
ክም ተርፈ፡ መቅደረት ሰኔት ለቦም
አንፋሩ ሐር እንዴ አትረፈ ዲብ
ዋሉ ዲብለ አወላይት መጅሙዐት
ለትሓበረው፡
ክምሰልሁመ

ለሻምፕዮን ነስአ ነፈሮም እበ
ሜርሓይት መጅሙዐት እንዴ
ዐረ እግል ልቅለበ ለአርአየ

መጃገረት፡ ኩሎም መሰጅዐት
ሽዑሮም ለበርበረት ሓድሰት
ዐለት።

ፍረቅ ኮበሪት አፍሪቀ ምንኬን ሰር ካቲመት
ፍሪቅ ወጠኒ ኣይቮሪኮስት
እግል እደርብ ዶል አንበትኮ፡
እግል ዲድዬር ድሮግባ ፍክረት
ሐቴ አውከእኮ እሉ። መተልህየት
ፈዳብያም ሰበት ብነ፡ እት ጅግረ
ካስ ዐለም ሰር ካቲመት ወምንኬነ
እግል ንሕለፍ እንቀድር ክም
እቤሉ፡ በሊስ ሐጪር ሀቤኒ።
“ይእንቀድር” እት ልብል በልሰ
ዲብዬ፡ ቤለ ወድ ሽዌደናይ ምደርብ
ሴቨን ጎራን ኤሪክሰን። እብ ክሱስ
ፍረቅ አውጣን አፍሪቀ እት ጅግረ
ካስ ዐለም ለቡ ረአይ ለአነብት።
ማሌ ምስል ቢቢሲ መቃበለት
ለወደ ኤሪክሰን፡ ከሊማት ድሮግበ
ምነ መደት ለሀ፡ እብ ድቀት ክም
አትዋየነዩ፡ ፍረቅ አፍሪቀ ሀሌት እቱ
ግድዐት ሐቴ ክም ተ እት ክላሰት
በጽሐ። ህተ ህዬ መትነዛም!
ቀደም እላመ፡ ኮከብ መተልህያይ
ኮበሪት እግር ዐለምነ ፒሌመ፡ ዲብ
ቀድያት ፍረቅ አፍሪቀ ሐድ ናይ
ወቅት ካሪ ዐለ። ሐቆ ሰነት 2000
ፍረቅ አፍሪቀ ዲብ ጅግረ ካስ ዐለም
እግል ልዕመም (ልፈድብ) ለልብል
ቱ። እት ሰነት 1994፡ ናይጄርየ
ምነ ሓይሳት ከረ አርጀንቲና
ወመረዶናሀ ምን አወልወለት፡ ክም
ከረ ጆርጅ ውያ ወጀይጀይ አካቻ
ህዬ እት አሮበ ክም ጀሀራይ እግል
ልድመቆ ምን ቀድረው፡ ፋል ፔሌ
እት ቀርብ ለመጽአ መስለ። ምናተ
ፍረቅ አፍሪቀ፡ ኢኮን ካስ ዐለም
እግል ልርፈዐ፡ እት ሰር ካቲመትለ
ካስ እግል ልብጸሓመ ሰበር እንዴ
ከርዐተን፡ እለን ተን 18 ሰነት
እድዉራት ህለየ።
እብ ብዝሔ ሸዐበ እት ዐለም
ካልኣይት ላተ አፍሪቀ፡ ዲብ እሊ
ምንተሐት ክልኤ ምዕል ታርፈ ለሀለ
እንቡተት ጅግረ ካስ ዐለም 2018፡
እብ መስር፡ ሞሮኮ፡ ናይጄርየ፡
ሰኔጋል ወቱኒዝየ ውክልት ህሌት።
መሐልሊን ብዝሓም እሊ ፍረቅ
እሊ ጻብጦም ለሀለ ስሙያም
መተልህየት፡ ምን ኬን ርቦዕ ካቲመት
እግል ልብጽሖ ክም ቀድሮ ምንመ
ለአተፍቆ፡ አዜመ ሻን አፍሪቅዪን
መተልህየት፡
ዲብ
ፍሌንየት
ወጠንያይ ፈሪቆም ሓፈዞት ሑድ
ክም ቱ ለአፍህሞ። እት ረአስ እሊ፡
ናይ በዲር መዳፍዓይ ካሜሩን

ላውረን ደረጀት ወጠንያይ ፍረቅ
አፍሪቀ ምን ተሐት ሓይሳም ፍረቅ
ዐለም ሰበት ህሌት፡ እግለ ናይ ሰር
ካቲመት ሀደፍ እግል ልብጽሖ
ለህሌት መቅደረት ሰር-እብ ሰር
ክም ተ ለሐብር። ምን እሎም
ሐምስ አስክ ሩስየ ለአተጅሀው
ፍረቅ፡ ኦሮት ምኖምመ ዲብ 20
ሕሩያም ፍረቅ አውጣን ዐለም
ርቱብ አለቡ። እሊ ህዬ ደረጀት
ኮበሪት እግር ቃረት አፍሪቀ ህጉጊት
ህሌት ክም ለአተብለከ፡ ክልኤ ዶል
ካስ አፍሪቀ ለሀረሰ ላውረን እብ
ተውሳክ ሸሬሕ።
ምስል ናይጄርየ፡ ዲብ ጅግረ
ካስ ዐለም 2010-2014 ለተልሀ
ናይ በዲር መሃጅም ነዋዲ ብሮም፡
ካርዲፍ ወስቶክ ፒተር አደሚንጎ፡
ድወል ቅብለት ወምውዳቅ አፍሪቀ
ዲብ ጅግረ ካስ ዐለም 2018 ምን
በጽሐየ፡ መትመዳድ ትልህየ ኮበሪት
እገር እት አፍሪቀ ልሰዕ ክም ሀለ
ምስል ላውረን ለአተፍቅ።
ዲብ ጅግረ ካስ ዐለም 1994፡
ናይጄርየ ለአርኤተ በቃዐት አሳስ
እንዴ ወደው፡ ሽባን መተልህየት፡
እግል ከረ ብራዚል ወአርጀንቲነ
እት ጅግረ ኦለምፒክ 1996 እንዴ
ተዐወተው ዲበን፡ መዳልየት ደሀብ
መትሰርጋዮም ለፈቅደ አደሚንጎ፡
ድወል ቅብለት አፍሪቀ ገበይ
ትልህየ ኮበሪት እገር አሮበ ምን
ነስአየ፡ ምን ሐምስ ኮተት፡ እግለ
ሰለስ እግል ለሐጥጠ ቀዲረን፡ እብ
አኪድ ለተርፈ መርበይ አፍሪቀ
ህዬ፡ ምንለ ዲቭብ በቃዐት ገሮብ
ለረከዘ ትልህየ ሌጠ እግል ልፍገረ
መክር።
መስር ሐቆ 28 ሰነት ዲብ ጅግረ
ካስ ዐለም አቅበሎተ፡ ክምሰልሁመ
ሞሮኮ ሐቆ 20 ሰነት፡ አስክ ሩስየ
አተጅሆተ ለምስጢር እሊ ክምሰል
ቱ ለአፍህም። ብዝሓት ድወል
ቅብለት አፍሪቀ መተልህየተን ዲብ
አካዳሚ ነዋዲ አሮበ ምን ተዐለመው
ትልህየ ናይ ፍሂም ቅድረቶም
ውቅል ክም ተ ለሐበረ ኣደሚንጎ፡
ሞሮኮ፡ ምነ 23 መተልህየተ፡ ለ17
እት አሮበ ለትወለደው መተልህየት
እንዴ ትወከለት፡ ዲብ እሊ ጅግረ
ተአቴ ክም ህሌት አፍሀመ።
ለካልእ
ዲብ
መተልህየት

አፍሪቀ ለትትረኤ መንካሰ ዲብለ
ዶል ጅግረ፡ ጠሊብ በቅሺሽ ወእግለ
ትልህያታት ክም ጀሆ ጸቢጥ
ልትረኤ። ዲብ ጅግረ ካስ ዐለም
2014፡ ፍረቅ አውጣን ካሜሩን፡ ጋና
ወናይጄርየ ምን ድወሎም በቅሺሽ
ለጠልበው እተ ዛህረት፡ ወሳእል
እዕላም ለትገረረዩ አርእስ ክም ዐለ
ለልትረሰዕ ኢኮን። 3,000,000
ዶላር በቅሺሽ ሰላዲ እብ ጥያረት
ፍንቲት ለትለአከ ዲቦም መተልህየት
ጋነ፡ ምን ተማሪን ሐቆለ በክረው፡
ለአቅበለው ዲበ ዛህረት ፊቃዶ
ናይ ማሌ ቅሩብ ተ። መተልህየት
ካሜሩን ለጠልበዉ በቅሺሽ እንዴ
ኢነስእዉ አስክ ግብለት አፍሪቀ
ጊሰት ምን ትጋረፈው፡ እተ ምሕል
ጅግራታት እንዴ ደንገረው ክም
አተው ልትዘከር።
ናይጄርየ፡ እለ ቅድየት እለ
እግል ተአስክብ፡ ምን ቀዳመ ምስል
መተልህየተ እት ካስ ዐለም 2018
ዋዴሕ መፋሀማት ፍሩርምት
ህሌት። ደውለቶም ለልትሀየቦም
ማል እትእምርቶም ህሌት።
ሐሪን እት ትልህየ፡ ዲብ
መተልህየት አፍሪቀ ለልትረኤ
ሕማም ሌጠ ኢኮን (ቀደም 8 ሰነት
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መተልህየት ፈረንሰ፡ ወድ ፈሪቆም
ኒኮላስ አኔልከ ምስል ራይሞን
ዶመኒክ ሰበት ተሐፋፈነ፡ ምነ ፈሪቅ
ወጠን እግል ልትጠረዝ አለቡ እንዴ
ቤለው፡ ክም ሐርነው ለልትዘከር
ቱ።) እብ መተልህየት አፍሪቀ
መትደጋጋሙ ላኪን፡ አፍሪቃያም
ፍረቅ ቀደም እግል ኢሊበሎ ምነ
ከርዖም ጋራት ለሰልፋይ ቱ።
መቃብሉ፡ ገሌ ፈደሬሽናት
ኮበሪት እግር ድወል አፍሪቀ፡ እግል
ፍረቆም አርደት ክም የአጥፈሐው
ኤሪክሰን እብ ተውሳክ ሸሬሕ።
ህቱ እግል ኣይቮሪኮስት እንዴ
ጸብጠ ምስል ስዊዘርላንድ ትልህየ
ምስንዮት እግል ሊዴ ሐድ ሐቴ
ሳዐት አስክ ተርፉ፡ ለፈሪቅ ልባስ
ወጋረ ርያደት ታምም እሉ ክም
ይዐለ
ለአክድ።
መተልህየት
እስእኖታቶም እት ለሐዙ ወለስነቶም
ለገብእ ፍሌንያት እት ቃይሶ፡
እንዴ ኢልትጋመው ወአካናቶም
ኢለአምሮ፡ እት ትልህየ ለአተው
ዲበ ጅግረ ምስንዮት እግል
መዳሊት ካስ ዐለም ትትዘከር።
ለእሙር ሰሕፊ ኮበሪት እገር
ቀናት ቢቢሲ ጆን ኔልስተን፡
መደርቢን አፍሪቀ እግለ ፍረቅ
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አውጣን ኢራዐዮቶም’መ ክም ሐቴ
ንቅጠት ነቃስ ለሀርሰ። ህቱ ምን
44 መሻርከት ድወል አፍሪቀ፡ ዲብ
ጅግረ ካስ ዐለም (እብ ጀሜዕ በሀለት
ቱ) ለ30 ፈሪቅ እብ ውላድ ካርጅ
ክምሰል ትደረበ ክምሰል ቱ ግረ
እንዴ አቅበለ እሕሳእያት ተቅሪሩ
ቀድም። ሰቦዕ ዶል እት ጅግረ ካስ
ዐለም ለሻረከት ካሜሩን፡ አርበዕ
ዶል እብ ፈረንስዪን ምደርበት፡
ክልኤ ዶል እብ ጀርመኒ ወሐቴ
ዶል እብ ወድ ሩስየ መደርብ
እት ጅግረ ካስ ዐለም ሻረከት።
ዮም ዓመትመ፡ መስር፡ ሞሮኮ
ወናይጄርየ፡ አርጀንቲኒ፡ ፈረንሲ
ወአልማኒ ምደርበት እብ ተርቲብ
እንዴ ጸብጠየ አስክ ሩስየ ጋይሳት
ህለየ። ውላድ ዐድ ለኢገብአው
ምደርበት፡ ቀልብለ እሎም ጻብጣም
ህለው መተልህየት (እብ ፍንቱይ
እት ፈሪቅ ወጠን) እግል ልፍሀሞ
ክም ለሐይሎም ለሐበረ ኔልስተን፡
ሰኔጋል እት ሰነት 2002 እግል
አልዩ ሲሴ ክም በትከት ለሰጀለቱ
መትቀዳም፡ ወቱኒዝየ እግል ነቢል
መዐሎል መዝ ክም አርፈዐት ዲብ
ጅግረ ካስ ዐለም ለአቅበለት እቱ
ሄራረ ልትዘከር።

ገጽ 11

መሐመድ እድሪስ

ለትወቀለ መብነ እት ዐለም

ዮም ዲብ ዐለም ለትወቀለ
መብነ እት ኢማራት ዐረብ መዲነት
ዱበይ ለህለ እብ ቡርጅ ከሊፈ
ለልትአመር እት ገብእ፡ እሊ ሮሻን
እሊ መትወቃሉ 828 ምትር ቱ።
እሊ ህዬ ሐድ ዎሮ ኪሎ ምትር
በህለት ቱ። እሊ ቀደሙ ለዐለ
እት ታይዋን ለህለ ሮሻን ትያፐይ
ለልትበሀል መትወቃሉ 500 ምትር
ላቱ መብናቱ እት ዐለም ለትወቀለ
ልትበሀል ለዐለ።
ቡርጅ ከሊፈ አስክለ እብ
ረስሚ ልትደሐር መትወቃሉ
ልግበእ ወለልትሸቄ እግሉ ለዐለ
አቅራድ ሚ ክምሰልቱ እምበለ
ሼቅየቱ ወሜልከቱ ላቶም ሕዳም
እብ ምስጢር ጽቡጥ ምንመ ዐለ፡
እተ ናይ መድሐራት ረስምየት ቱ
ምስጢሩ እግል ልትበርበር አምበተ።
እሊ ሮሻን እተ ሰልፉ እብ ብርጅ
ዱበይ ልትአመር ምንመ ዐለ ሐሬ
ላኪን ቡርጅ ከሊፈ ለትብል ስሜት
ተሀየበቱ ወአስክ እለ እበ ልትአመር
ህለ። እለ ስሜት እለ እግለ እት
ደውለት ኢማራት እሙር ላቱ ሼክ
ከሊፈ ቢን ዛይድ አነሀያን ርኢስ
ግዋሬ ዱበይ ላተ አቡደቢ ለዐለ
ለተሀየበት ተ።
እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ህዬ
ለሮሻን ክምሰል ተአምበተ ሕዲነ
ሰላዲ ሰበት ሳደፈ፡ ምነ ግዋሬ
ዱበይ ወእብ ቢትሮል ጽግብት ላተ
አቡደቢ ብናሁ እግል ኢልተከል
እንዴ ትበሀለ በላዪን ዶላራት
ክምሰል ክዔት እቱቱ ለስሜት
ምን ቡርጅ ዱበይ ዲብ ብሩጅ
ከሊፈ ክምሰል ትበደለት መጀለት
ኒውዮርክ ታይምስ ሐበረት።
እሊ ሮሻን እሊ ዲብ ዐለም
ለትወቀለ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
እት ቅርዱ ናይለ ትፈናተ አቅራድ
መአሰሳትመ ህለ። እግል መሰል
ዐባዪ መራታት ሕማሴ፡ ምን ምድር
እት ርሽመቱ ወምን ርሽመቱ አስክ
ምድር ለጎርት ሬፍዓይ ኣላት፡
መጣዕም ወሱፐር ማርኬታት
መካዝን ወብዕድ።
እሊ ኣላት ምን ቅርድለ ሮሻን
ዐፍሽ ወአዳም እንዴ ትሆገለ ለረፌዕ
ወከሬ ማሽናት እት ሳዐት አስክ 65
ኪሎሜተር ገያደት ለልትፌተት
እት ገብእ፡ እሊ ክሉ እት መደት
ክልኤ ደጊገት ቱ ለረፍዑ ወከርዩ።
እሊ ኣላት እሊ ምን ኢለዐሌ ህዬ
እሊ ሮሻን እሊ እግል ትንበሩ እንዴ

ኢገብእ ምን ቃብል እግል ትዕፈዩ
ሌጠ ወተሐደደ ዐለ።
ምን ቅርዱ ዲብ ርሽመቱ እትለ
ትፈግር እቱ ወክድ ህዬ ምነ ሕፉን
ሀወእ፡ ሐቴ ዶል ናይ 15 ዲግሪ
ሰንትግረይድ ላቱ ሸማል ብሩድ
እግል ትርከብ ትቀድር። እሊመ
እግል በራደት እንዴ ትቤ እግል
ትፍገሩ ትትቀሰብ። እግልሚ ዱባይ
እት ምግብ ሰሕረ ሰበት ህሌት።
ብዙሕ ዐስተር ለበጽሕ ረዋሺን
ልትሸቄ እት ህለ እብ ሸማል
ልትዓነን እት ህለ፡ እሊ ሮሻን ከሊፈ
ላኪን እግል ለደቀበ ናይ ሰሕረ
ሸማላት ዝያደት ክሉ ለትቀለዓ
ቱ። እብ አሳስ ሐብሬ ሙሀንድስ
ጅኦርጅ ኢስታቲዮ፡ ለሮሻን ምስል
እሊ እበትናስብ ገበይ ክምሰል
ትሸቀ እት ሲኤንኤን እተ ሀበየ
ሐብሬ ሐበረ።
እሊ ሮሻን ምነ እት ከርሱ ለህለ
አዳም እንዴ ፈደ እብራቁ ስድ
ተርፍ ሜዛኑ 500,000 ቶን ዐለ።
ለመብነ ላኪን እብራቁ እግል
ልግበእ ኢቀድር። ሐቆ ሑድ
አውካድ አካን እግል ትትሐገል
እቱተ። ሰበት እሊ አካን እግል
ትጽበጥ እግል ትሸፈግ ብከ።
እግልሚ 90 ምእታይት ናይለ
900 አብያት ሰከን ዝቡይ ሰበት
ህለ።
ቡርጅ ከሊፈ ዲብ ዐለም
ለትወቀለ ሮሻን አው መብነ
እት ገብእ ለትፈናተ መባትክ
ብነ ለከምክም ናይ 21 ክፈል
ዘመን ሮሻን ቱ። እብ መትወቃሉ
ወመባትክ ሀንደሰቱ ምነ እት ዐለም
ለለትዐጅብ ቱ። እብሊ ህዬ ገሌ
ምህም መናፌዕ ናይ እሊ ሮሻን
እሊ ክእነ እግል ልሸረሕ ቀድር።
1. ቡርጅ ከሊፈ ለትወቀለ
መብነ እት ዐለም እት ገብእ
መትወቃሉ 828 ምትር ቱ
መትወቃል ናይለ አዳም ለነብር
እቱ ህዬ 584.5 ምትር ገብእ።
ምን ክትር መትወቃሉ እት ቅርዱ
እንዴ ገብአከ እግል ትርአዩ
ለትቀድር ክፋል ናይለ ሮሻን ህዬ
452.1 ምትር ሌጣ ቱ።
2. 163 ጠዋብቅ ለሀሌ
እግሉ ዲብ ህለ ዎሮ ጣብግ ህዬ
ምተሐት ምድር ለትበናቱ። ምስል
እሊ 58 እት ሽቅል ለህለ ሬፍዓት
አው ሳንሴራት ምን ተሐት አስክ
ለዐል ወምን ለዐል አስክ ተሐት

ለልትሐረክ ሀለ። 2,959 አካናት
መብጠር መካይን፡ 304 ሆቴላት
ወ900 apartments በህለት ሽገግ
ህለ እቱ።
3. ታምም ርሕብ አው
ፍይሔ ናይለ ሮሻን 309,473
ምትር መረበዕ ገብእ። እሊ ህዬ
ናይለ ሮሻን ቱ ዲኢኮን ናይለ እት
ሐንቴሁ ለሀለ ወምስሉ ለይለጥአ
መባኒ ኢከምክም።
4. እሊ ብሩጅ እሊ ልትበኔ
እት ህለ አሰልፍ ዲብ ሰነት 2003
እግል ልትበኔ ኤታን ምንመ
ፈግረ እግሉ ሐር ላኪን እት ሰነት

2004 ረስሚ እንዴ አስተብደ እት
ሰነት 2010 ሐቆ 6 ሰነት ረስሚ
ተ’መ።
5. ቡርጅ ከሊፈ ለትወቀለ
ሮሻን እት ድባይ ኢማራት፡ ምግባይ
ምፍጋር ጸሓይ ወዐለም ቱ።
6. ለሮሻን
ምነ
ሰጀለዩ
አሽየእ፡
ለትወቀለ
ወእምበል
መተንከብ ለበጥር መብነ፡ ለትወቀለ
ጠዋብቅ
ለጸብጠ
መብናቱ።
ለበዝሐ መካዝን ለብእቱ፡ ለሬመት
መሳፈት ለልትሐረክ ሬፍዓይት
ኣላት ለብእቱ፡ ለሬመት ክድመት
ለለሀይብ ኣላት ረፌዕ ወለመስሉ
ሸምል።
7. ጀሜዕ ናይለ እትሊ ሮሻን
እሊ ለህለ አለሙንዩም ሜዛኑ አክል
5 ናይ A380 ጥያራት ገብእ።
ጀሜዕ ኮንክሪት ናይለ ሮሻን አክል
100,000 ሐርማዝ ልትመዘን።
8. እት መደት ብነ ናይለ
ሮሻን እት ክል ምዕል 12000
ሸቃላይ ሸቁ እቱ ዐለው። እሊ
በህለት 22 ሚልዮን ነፈር እት
ሳዐት በህለት ቱ። ‘55000 ቶን
ሐዲድ ወ110,000 ቶን ኮንክሪት
እትሊ ስስ ሰነት ለመብነ ለትሸቀ
እቱ ወክድ ከለሰ።
9. 26,000 አልወሕ ግዛዝ
በናቢን እንዴ ትቃረጨ እት
ግዳማይ ክፋል ናይለ ሮሻን እንዴ

ትሳቀቀ ትሸቀ። 300 ለገበኦ ወላድ
ቻይነ ሰብ መቅደረት ምስል እት
ሸቁ ህዬ እግለ ናይ በረ ስርዐት
ናይለ ሮሻን እግለ ናይለ እትለ
ባካት ለትመጽእ ሐፋነት ክምሰል
ከሬዕ ወልክህል ገብአ።
10. ቡርጅ
ከሊፈ
ሐድ
250,000 ልትር ማይ እት ክል
አምዕል ለትሐዝዩ እት ህለ፡ እብ
ጀሜዕ
ለሮሻን
ለለአስተህልከ
ከህረበት ህዬ አክል ሕድ አክል
360,000 ለምበት ናይ 100 ዋት
እት ሐቴ ኢነት ዶል ትትወለዕ
ትትጌመም።
11. ለሮሻን ፍንቱይ ናይ
መግዕዝ ንዛም ብእቱ። እሊ ህዬ
እግል ራቀቦት ናይ እት መደት
ብቆት በህለት ናይ አምን ልግበእ
ወእሳት ለገብእ እቱ ወቅት ክምሰል
ሰዴ ገብአ።
12. ለመብነ 12 ማሽን ናይ
13 ቶን ክል ምነን እት መቅጠን
መካይን ክምሰል ልሐረክ እንዴ
ገብአ እት ስምጥለ ሮሻን ትኩል
ህለ። 36 ናይ ነዳፈት ሰቡራትመ
ህለ። እሊ ሰቡራት እሊ እግል
24,000 ሸባቢክ ናይለ ሮሻን እግል
ለአንድፍ ለቀድር ቱ።
13. ዓም ተክልፈት ቡርጅ
ከሊፈ 1.5 ቢልዮን ዶላር ገብእ።

እት ዐለም
ለሬመት አንሳይት
ለሬመት አንሳይት ዜንግ ጂንሊያን ለትትበሀል ዲብ
ዮም 26 ጁን 1964 ለትወለደት ወዲብ ዮም 13
ፌብራይር 1982 ኣት 17ይ ምን ዕምረ ለሞተት እት
ገብእ፡ ጂንልያን እት ዐለም ምነ እብ ሪመን ለትሰጀለየ
አንሳት ተ።
ጂንሊያን እት ወክድ ሞተ ሪመ 248.3 ሰንትምትር
ዐለ። ህተ እብ ሰበብ ሪመ እብ ሸፋግ እግል ትቅነጽ
ትቀድር ይዐለት።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 25

አርቡዕ 13 ጁን 2018

ገጽ 12

