ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 14 ፌብራይር 2018
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ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል እብ ነያረት ተምም

ዝክረት 28ይት ሰነት ዝክረት
ዐመልየት ፈንቅል፡ “ፈንቅል ብሸራት
ሕርየት” እበ ትብል ስቅራት፡ ምን
ዮም 9 አስክ 11 ፌብይር እብ
ዛይደት መሻረከት መዕየ እብ ነያረት
ክም ተዐየደት፡ ሙዲር መዲነት ባጽዕ
አሰይድ ሀይሌ አስፈሀ ሸርሐ።

ለእሕትፋል፡ ታሪክ ወሰዋልፍ
ሰውረት እበ ለአወርስ ጽበጥ ዓዳት
ወፈን፡ ወራታት ርያደት ወብዕድ
ናይር ምን አስመነ፡ እግል መዕነትለ
ዐመልየት ወእት ታሪክነ ለባተ አካን
ፍንቲት ለትሸሬሕ ክምተ አሰይድ
ሀይሌ እግል ኤሪነ ሐበረ።

እግል ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል
ለገብእ ዳሳት መዕየ፡ እት ፍንጌ
እዳራት ደዋይሕ ላጼሕ ጅግረ ሰበት
ከልቅ፡ እት ነያረት ናይለ መናሰበት
ዶር ዐቢ ክምሰል ዐለ እሉ ለሐበረ
አሰይድ ሀይሌ፡ አግደ መሻርከት
ናይለ በርናምጅ ሸባባት ምን ገአው

ለልሐ’ብን ክምቱ ወደሐ።
እተ ውቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት፡ ቤጽሐት
ወስካን መዲነት ባጼዕ እተ ሐድረወ
ዓደት፡ ሙዲር መዲነት ባጼዕ
አሰይድ ሀይሌ አስፈሀ እተ ቀደመየ
ከሊመት፡ መዲነት ባጼዕ እበ ገብአት

እግለ ክስአት ረአስማል፡ ለእብ አባይ
ጀሬት እተ ደማር ዲብ ተሐዬ
ትመጽእ ከም ጸንሐት እንዴ ሐበረ፡
ዲብ ናይ እጅትማዕየት ወእቅትሳድ
መጃላት ዐድነ ለባቱ ዶር እግል
ልዕቤ እበ ትወቀለት ልትከደም
ክም ሀለ ሸርሐ።

እምባደርሆ፡ ዘርእ ኣካል ወጂብ እት ሐረስቶት እግል ልትወዘዕ

እት
እዳረት
ደዋዬሕ
እምባደርሆ እት 14 ሄክታር
እንዴ ትጀረበ እተይ ሰኒ ለትረከበ

ምኑ ኣካል፡ በርከቱ እግል ቲዚድ
እት ሐረስቶት እግል ልትወዘዕ
ክምቱ፡ መስኡል ውዛረት ሐርስ

ምዴርየት ሰረጀቀ አሰይድ
ዳዊት መብረህቱ እግል ኤሪነ
ሐበረ።

ለምን መርከዝ ወጠኒ ብሑስ
ሐርስ ሐልሐሌ ለመጽአ ዘርእ
ወጂብ፡ ሽንራይ፡ ዕፉን ወሽዒር
ክምሰል ሸ’ምል ለሸርሐ አሰይድ
ዳዊት፡ እት ሰነት 2017 ዝላም
ክሽፍት ምንመ ዐለት፡ እብ
ጅህድ ወመታብዐት ለኸስሶም
አጅህዘት ወመኤምረት ሐርስ
ለልትሐመድ እተይ ክም ትረከበ
ሸርሐ።
ለእንቡት ህለ አትባዘሖት
ዘርእ ወጂብ፡ እት እምባደርሆ
ሌጠ እንዴ ኢልትሐጨር፡ እት
ጣዕረሺ ከማን እት ሰለስ ሄክታር
እንዴ ትጀረበ ሐድ 28 ኩንታል
እተይ ምን ክል ሄክታር እግል
ልትረከብ ምኑ ሰእየት ክም

ህሌት እብ ተውሳክ ሐበረ።
መስኡል እዳረት ደዋዬሕ
እምባደርሆ አሰይድ ተኽሊት
በርሄ እብ ተረቱ፡ ምን መአንበት
አስክ ደንጎበ ናይለ ሽቁል ለዐለት
መሻረከት ስካን እት ለሐምድ፡
እት ሙስተቅበል እብ ዝያድ
ደሚር እግል ልሻርኮ ሰእየቱ
ሸርሐ።
ሐረስቶት እተ ሀበዉ ረአይ፡
ለእት ድዋራቶም ለትጀረበ
ዘርእ፡ እት አበርከቶት እተይ
ዶር ዐቢ ክምቡ እት ለሐብሮ፡
እግል በርከት እተይ እብ
መትሰባል ወመቅሬሕ ክም
ከድሞ አከደው።

ከረን፡ አንያብ ለከስስ ተውዴሕ ልትሀየብ

ኦሮ ምን አግደ ክፋላት ገሮብ
አዳም ላቱ አንያብ፡ መርዒት ቀደም
መዳሊት ሌጠ እንዴ ገአ እቱ ምን
ብዙሕ ሕማማት እግል ዳፈዖት
ክም ለአተቅድር ትሸረሐ።
እት እስብዳልየት መዲነት
ከረን ሐኪም አንያብ ዶ/ር
ዑመረዲን ኢብራሂም እተ ሀበየ
ሐብሬ፡ አንያብ እምበለ እት
ምጭረት ነብረ፡ እት ህግየ ልግበእ
ወእት ሕፍዘት ሸክል ወጀላል
ወጅህ ዶር ዐቢ ሰበት ቡ፡ እቱ

ለገብእ መርዒት አሀምየት ዛይደት
ለልትሀየቡ ክምቱ ሐበረ።

ዐምሳት ቀደም ወሊደ ለትነስአ
ነብረ ወሕፍዘት ዓፍየት፡ አሳስ
አንያብ ዑፉይ ቱ” ለቤለ ዶ/ር
ዑመረዲን፡ ምን መደት ንእሽ
ለትገብእ ነዳፈት ወመርዒት ዝያድ
እግል ልትከደም እለ አትፋቀደ።
እት
ሕክምነ
ለልትርኤ
ሕማማት አንያብ፡ ምን ሀ’መሌ
መትሓፋዝ እት አንያብ ለልትረኤ፡

እብ ሸፋግ ሕክምነ ራድኢት
ኢረክበ ምን ገብእ ህዬ፡ መደረቱ
ክብድት እግል ትግበእ ክም
ቀድር እት ሸሬሕ፡ ለገአ ልግበእ
ሕማም አንያብ ለሳድፉ ነፈር
እት ሕክምነ እግል ልምጸእ ክም
ወጅቡ አፍሀመ።
ንድአት አልሓይ ልግበእ
ወአንያብ ክም አወላይ ሕርያን
እግል ልትነሰእ ክም አለቡ
ለአትፋቀደ ዶ/ር ዑመረዲን፡
ምን ወጀዕ እግል ዳፈዖት እንዴ
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ትበህለት ለትትነሰእ ምስዳር
መትሸንካይ አንያብ ወክፍኤ
ሸክል እግል ልሰብብ ሰበት ቀድር፡
ለከርበ አንያብ ልግበእ ወአልሓይ
ምልአት እግል ልትለመድ ለወጅቡ
ዕላጅ ክምቱ ሸርሐ።

ዶ/ር ዑመረዲን እት ደንጎበ፡
ለበዝሐ መሻክል ወሕማም አንያብ
እብ ሰበብ ኢፈሀም ለመጽእ
ክምቱ እብ ሕፍዝ ክም ተአከደ
እት ለሐብር፡ ምስለ ከስሶም ሰብሽርከት እብ መትዓዋን፡ እብ ክሱስ

አንያብ ወአግቡይ ዳፈዖቶም
ተውዕያት እግል ልግበእ በርናምጅ
ክምስለ ህለ ወደሐ።
እት እስብዳልየት መዲነት ከረን
ለልትረከብ ሕክምነ አንያብል ምን
ክሉ አቅሊም ዐንሰበ፡ ክምስለሁመ
ገሌ ክፋል ምን አቃሊም ጋሽበርከ ወቅብለት በሐር ቀየሕ
ለመጽአው እግሎም ክድመት
ለለሀይብ እት ገብእ፡ ኦሮ ሐኪም
አንያብ ለልትረከብ እቶም 9
መኤምረት ህለው እሉ።
ገጽ

ተቅሪር
ባጽዕ፡ 28ይት ሰነት ዐመልየት ፈንቅል እብ ነያረት ትዘከር

እሕትፋል ዝክረት 28 ሰነት
ዐመልየት
ፈንቅል፡”ፈንቅል
ብሸራት ሕርየት” እበ ትብል
ስቅራት፡ 10 ፌብራይር ሐቆ
አዝህር እብ ነያረት ትሰርገለ።
“ፈንቅል ብሸራት ሕርየት”
እበ ትብል ስቅራት ማሌ
9ፌብራርይ ረስሚ ለትከሰተ
በርናምጃት ዝክረት
28
ሰነት ዐመልየት ፈንቅል፡ እብለ
ትፈናተ በርናምጃት ርያደት
ወዓዳት፡ ዕፌ ለበብስ፡ ዕፌ
ስወር፡ ወዳሳት ማዕየ
እብ
ነያረት ትትዐየድ ክም ህሌት
ወካይል ኤሪነ ሐበረው።
እሕትፋል ዝክረት 28ይት
ሰነት
ዐመልየት
ፈንቅል፡
“ፈንቅል ብሸራት ሕርየት’
እበ ትብል ስቅራት ዮም 9
ፌብራይር
ቀደም
አዝህር
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
አሰይድ አልአሚን መሐመድ
ስዒድ ረስሚ ከስተዩ።
ናይ ዮም ዓመት በርናምጅ፡
ብድረ
ዐጀላት፡
ጅግረ
ሐምበሶት፡ ባዛር፡ ዕፌ ፍረቅ
ዓዳት ወዕፌ ለበበስ ለክምክም
ክም ቱ ወኪል ኤሪነ ሐበረ።

ወዐዳለት ስክርቴርለ ጀብሀት
አሰይድ አልአሚን መሐመድ
ስዒድ፡ እብ ሰም ውዛረት
ድፈዕ ቃእድ ሀይአት አርካን
ቅዋት ድፋዕ ኤረትርየ ጀነራል
ፊሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ እብ
ስም ማሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ
አሰይደ
ተኽአ ተስፋምካኤል፡ እብ
ሰም እዳረት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀያሕ መመቅረሓይ
ሽቅለ
አቅሊም
አሰይድ
ክብሮም ዐንደሚካኤል፡ እብ
ሰም እዳረት መዲነት ባጼዕ
ሙዲርለ መዲነት አሰይድ
ሀይሌ አስፍሀ፡ እብ ተርተረት
ዕምቦበ ከረው።
እምበል እሊ እትለ አምዕል
እለ፡ ጅግረ ርያደት፡ ኩረት እገር
ወሰዐይ መራቶን ሐቆ አዝህር
ህዬ፡ አሴራር ሸዐብ፡ ዒድ
ረስሚ፡ ዕፌ ዓዳት ወወስስዒት
ለክምክም በርናምጃት እቡ
ጋምል ዐለ።
እበ መናሰበት ስካን መዲነት
ባጽዕ፡ እግል ዝክረት 28ይት
ሰነት ዐመልየት ፈንቅል፡ ዳሳት
መዕየ እንዴ ትተከለ እብ
ነያረት ዐየደወ።

ፈጅራተ ዮም 10 ፌብራይር፡
ርኢስ ኢሰያስ እግል ዝክረት
ሹሀደ ፈንቅል፡ ዲብ ተምሳል
ሹሀደ ባጼዕ ዕምቦበ ከረ። እተ
ምን ገጽ ፈጅር ለገብአት
ዓደት፡ እብ ሰም ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት

ለእብ ዛይደት መሻረከት
ትሰርገለ እሕትፋል፡ መዕነት
ዐመልየት ፈንቅል እት ታሪክነ
ወለ ባተ አካን ፍንቲት እበ
ሸርሕ አግቡይ፡ እብ ለትፈናተ
በራምጅ ፈን እቡ ናይረት ክም
ዐለት ለኣይክ ኤሪነ ሐበረው።

ስካን እተ ሀበወ ሐብሬ፡
እት ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል
ዳሳት መዕየ ክም ዓዳት ለሰብቀ
ክምቱ እት ለሐብር፡ እት ፍንጌ
እዳራት ደዋይሕ ጅግረ ደሚር
ላጽሕ እንዴ ኸልቀ፡ እት
ነያረት ናይለ መናሰበት ዶር

ዐቢ ክምቡ ሸርሐው።
ርኢስ
ልጅነት
ዓያድ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀያሕ
አሰይድ ስራጅ ሐጂ እብ ጀሀቱ፡
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል፡ ክል
ሰነት ገለድነ እግል አትመሞት

አማነት
ሹሀዳና ለነሐድስ
እተ ክም ተ እንዴ ሐበረ፡
ለዒድ እግል ልግመል ዶሮም
ለቀደመው እግሎም ሐምዴሁ
ቀደመ።
ለበርናምጅ፡ እብ ናይ ፈን
ወዓዳት በርናምጃት ወእብ
ቅዋት በሐር ለትዳለ ዕፌ
ክታር
መራክብ
ወጅላብ
ጋምል ዐለ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ዲብ
ኢጣልየ ለነብረ ኤረትርያት
እማት፡ እብ መናሰበት 28 ሰነት
ክዝረት ዐመልየት ፈንቅል፡ ማሌ
8 ፌብራይር ዲብ ምዴርየት
ግንዳዕ- እት ብንየት ከዛን
ጋሕቴላይ ፍሩራም ለሀለው
ፍራስ ዐማር አትናየተየ።
እተ መናሰበት፡ መመቅርሓይ
ሼርከት ብነ ወዐማር በሐር
ቀያሕ አሰይድ መብራህቱ
ማኤል እተ አስምዐየ ከሊመት፡
ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ዐማር
እግለ ልትፈረሮ ምሔርበት
ወድዩ ለሀል አትናያት፡ ዲበ
ጅህድ ወከህላት ለትጠልብ
ወራት ቀደም ለለአልብል
ክምቱ ሸርሐ።

እማት
ኢጣልየ፡
ዲብ
መደት
ግድለ
አምጽኦት
ሕርየት ወሕሽመት ስያደት
እብ
ዶረን
ወመትሰባለን
ከም ልትፈቀደ እንዴ ሐበረ
አሰይድ መብራህቱ፡ እትሊ
ወክድ እት ዐማር ወጠን እግለ
ፍሩራም ለህለው ውላደን
እግል ለአአትናይተ ለነስአያሀ
መባደረት ሐመደ።
ለእማት፡ እብ ጀሀተን፡ ዲብ
አቃሊም ዐማር ልሰርገል ለሀለ
በርናምጃት፡ ገለድ ሕኩመት
ዲብ ብንየት
ኤረትርየ
ጥውርት ወቅድምት ለለአክድ
ክምቱ እንዴ ሐበረየ፡ ለእግል
ወጠን ወሸዐብ አውለቅየት
ለለሀይቦ ፍራስ ዐማር ሐምዴሀን
ቀደመየ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ከም
ክፋል ናይለ እግል አግመሎት
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል
ገብእ ለአስመነ ወራታት፡ ዲብ
መዲነት ባጼዕ ኬወ ነዳፈት
ገብአት።
ለኬወእት ደዋይሕ ግራር፡
ኣዲስ ኣለም፡ ኣማተሬ፡ ሕጥምሎ
ልዓል ወትሓት ወእምኩሉ ከም
ገብአት ወኪል ኤሪነ ሐበረ።

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
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
3ይ ክፋል
ዕመር ወእሲቱ እት ገበዮም
እብ መዋዲት ወልዶም አድሕድ
ሐርበጥ እት ለአብሎቱ ገይሶ
ለዐለው።
ሐቆ መደት ፈዳቢት ህዬ፡
እት ሽፍር ዐድ ሳልሕ በጽሐው።
ሳልሕ ዲብ ክዋናሁ እት እንቱ
ወጬዋይትመ ምስለ አዌልዳተ
ዕምጉን እት ወዴ ምን ቅሩብ
“ሰላም-ዐለይኩም” ቤለወን።
ጬዋይት ለላሊ ለሀ እንዴ
ኢትሰክበ
ሰበት
ትመዬት፡
አርወሐተ ህሙትልት ወማሽገት
ምነ ዐለት። ጬዋይት ወሐሙሀ
ሰበት ኢልትረው፡ ዕመር አስክ
ወልዱ ሐልፈ ወሳሬት እት
ጬዋይት አቴት።
እሊ ወቅት እሊ ጬዋይት፡
እሎም ክምሰል ረኤት፡ “እንሸአለህ
ኬር በሎ? ሃልኩምቱ አፎ
አግወሐኩም?” እት ትብል ሰኣል
ሻፍግ ትሰለቶም እግል ሐማተ
ሳሬት።
ሳሬትመ ለዐለት እት ልበ
እት እንተ፡ “ኖስናቱ ሕልብዬ፡
ሐቴመ ነበሽ አለቡ” እት ትብል
አትሃደአተ ምነ ወትገሴት።
ሐቆ መደቲት ተሀጃጀከየ ህዬ፡
ሳሬት “አነ ማሌ እለ ገበይ እንዴ
ኢትትረኤ እግልዬ ጋይሰት ምንኪ
አነ ወላሊመ እትሚ ምዩያም ሕነ
ረቢ ደሌ” እት ትብል ቴለል
መሻቀለቶም ሀረሰት እግለ።
እንዴ አትሌት ሳሬት “አቡኪመ
ሓለትኪ ክምስል ሰምዐ መሻቀላቱ
ኢወሕደት። ላሊ ነአትዋግረ
ሐቆ ትመዬነ ጽቤሕ ምድር ህዬ
አስ’ኩም አግወሕነ” ትቤ ከእት
ልበ ለዐለት በርበረት እግለ።
ጬዋይት እንዴ… ተአስተንትን
ዐለት፡ “ግድም አነ በክት ወብሶት
በዲር ረቢ ከልኤኒቱ፡ ሐልቶ ሐው
ወሐዋት ምስሎም ውልድት ምን
እገብእ እሊ ክሉ ወኢጀረ እቼ”
ቴለተ። እንዴ አትሌት፡ “ውላድ
ተብዕንመ አዜ ኢወለድክዎም፡
እምዬ ወአቡዬ እግልዬ እት
ለአተግድዖ ገበይ አማኖም ጌሰው
ምነ እለ እድንየ” እት ትብል
እስፍት ወሕይርት ዲብ እንተ
ለምን ልብ ሳሬት ኢበደ ቴለል
ሐያት ጬዋይት ሓኬት እግለ።
አዜመ ገሌ ፈቅደት መስለኒ
ጬዋይት፡ አስቆቀበት ወሐር ህዬ፡
“አቡዬ ለአድጋማቱ ዕልም ቱ
ወምን ዕልም ነስእ ዐለ። ከክእነ
እት ልብል ሳምዐቱ አነ፡ ዎሮ እናስ
አዋልድ ወልድ ለዐለ እሲቱ እንዴ
ሐድገ ከካልእ እሲት ሀደ። ህተ
ህዬ ክእነ እት ትብል ረደት እቱ
ቤለ” ትቤ ከእግል ሐማተ ለእቡሀ
ምን ሕከም ዐረቢ ሳምዐተ ለዐለት
ህግየ ተርጀመት ከአሰአለተ።
• ሚ ገብአ አብ ሐምደ
ምንዲ ኢመጽኤነ
• ግሱይ ህለ እተ ቤት
ደነቤነ
• ይቁን ሀለ መስለኒ ውላድ
ክምሰል ኢልተለድ ምኒነ
• ወላሂ እሊ ላቱ ኢኮን

ስርበብ ሳርዳይት *******
*******
ዲብ እዴነ
ኢትትፈደሕ ገደ እምካቱ፡ ሐሬ
እተ ሕዘው እግልዬ ወለስረረታ
• ሕነ ገርሀት ሕነ እግለ
ዘርኤነ
• ላመ እግሉ ነአፈግር
ብቅል ለእሉ ሀቤነ
• ሽዒር ለዘርአካሀ ኢተሀይበከ
ሽንራይ አዜመ” እት ትብል
ጬዋይት ምን አቡሀ ሰሊም
ሳምዐተ ለዐለት ቅሰት አብ-ሐምደ
ደግመት እግለ።
ሳሬት አክለ ጬዋይት ሐቴ
ደግመት እግለ ሐቴከ እት አካነት
አካነተ ትወድቅ ሰበት ዐለት፡ እብ
አከይ መዓመለት ወልደ እግል
እሲቱ ከጅለት። ሳሬት ወጬዋይት
እግል አድሕድ እሊ ሐቆለ ትበሀለየ፡
ሳሬት እተ አዋልድ ወልደ እንዴ
ጌሰት እብ ሐት ሐቴ ዲብ ደውር
እግል ትስዐመን አንበተት ወሐር
“አቡክን ወእምክን ለዓቡክን
ሕልባቼ ህቶ’መ መቅረሖም ረቢ
ለአስንዩ እንዴ ትቤ እት ረቢሀ
አተደዔት።
እሊ ወቅት እሊ ዕመር
ምስል ወልዱ እት ክዋነ
ዐለው። ሳሬትመ ለንኢሽ
ወለት ወልደ ሻፌት
እንዴ ረፍዐት አስክ
ብእሰ ወወልደ ነወል
ወዴት። ዕመር እብ
መካልቁ
ሃድእ
ወብሩድ
ሰበት
ገብአ፡ ሕነ ለእግሉ
ማጽኣም ህሌነ ዮም
ኬርቱ ወነበሽ ለበ
ህዬ ሴማመ አለቡ”
እት ልብል ህግያሁ
አስተብደ። እንዴ አትለ
“እሊ አከይ መቅሬሕኩም
እግል ንስመዕ ወንድሌ
መጽአነ” ህግያሆም እንዴ
ኢለአተሞ ሳሬት ሻፍገት ዲብ
እንተ ተለው ትቤ እቶም።
ሳሬት እት ጀፈር ወልደ እንዴ
ትገሴት ምግሳየ አጥፈሐት። ለእተ
ኣንፈ ሳቀቱ ዐለት ልፋፍ ዐቢ
አክል ሕድ ምን ጀሀት ድማን
ሸንከት ድገለብ እንዴ አዶረቱ
“የሀ ሕጻን ስምዐነ ወልብ ክሬ
እግልነ፡ ለእግሉ ማጽኣምኩም
ህሌነ ኬርመ ልግበእ ዲኢኮን፡
ኬር ኢኮን፡ ምን እለ እንተ
ዲብ ረአስ ጼዋከ ናስአ ለህሌከ
ምስዳር ተአኬ አለቡ፡ ቴለልከ ምን
እለ አዜ ዲብ ሕቅፍዬ ለህሌት
ሻፌት ትወለደተ ጬዋይት ወለት
ሰሊም እብ አዋልድ ወለድኪ
ዐርቀየ ትጋረፍካሁ ወአዋልዳመ
እንተ ዋልደን ዲብ እንተ ክም
ኢውላድከ ረኤካሀን። ህታመ
ምን አየ ወሃደሸተን እንተ ምን
ኢትወልደን፡ አዜ ረቢ ቀርብ
ወሕፍረት፡ ጬዋይት ዐገብ ሐቴ
እንዴ አለበ ከእብ ሕረም ወልደት
ለልትሓሮበ ኢኮን”ቴለቱ ሓርቀት
ወንክደት ዲብ እንተ።
ሳሬት ልሰዕ ከብደ ባርደት
እቱ ሰበት ይዐለት፡ “አዜመ
ህግያነ
ሰምዐከ
ምንገብእ፡
ኢገበይከ ኢቲኪድ ወአክል እሊ

ህዬ እሊ ዕዝር እግል ልግበእ
ኢቀድር። ክሉ እግለ እግል
ልብጠርቱ ሌጠ። ዐድ ዕመር
እሲት ወልዶም ግድዐተ ክምሰል
ረአው አከው እተ አምበል ሚ
ኢንትበሀል። ምን ርሕመ ሕረም
ሐራይም እት ወልድ እግልነ
አከይ መዓመለት ኢነዓምለ፡” እት
ትብል ህግያሀ አትመመት።
ህግየ እሲቱ ለአተንሴ ለዐለ
ዕመር ክምሰል በዐል ውርድ
እት ወልዱ እንዴ ትወለበ፡ ለናየ
ሐሩቀት ነፍሱ ኣብየተ እት እንተ፡
“የሀይ እሲት አርወሐትኪ ረቢ
ምልክኪ ሊደየ፡ ህምድ እንዴ
ትበይ ከእብ ለጥፍ ወሀዳአት
ፈሀሚ ወአፍህሚነ” እት ልብል
አሰልፍ እት እሲቱ በልሰ ወሐር
ህዬ ህቱመ ግልቱ እግል ልብለስ
እት ወልዱ ትወለበ።
“ስምዐኒ ስምዐኒ
አብዓሸ ሳል፡
አስልፍ
ነ ቢ

ልሕደረነ
ወ ሼ ጣ ን
ሊሪመነ፡ ወሐሬታኒ ሓስድ ነፍስ
ምነ ለአኬ አለቡ ወአከይ ጎማት፡
እሊ ዐድከ ሐቴ እንዴ ኢለሐግል
እት በሌዕ ወእት ሰቴ እት ወልድ
ወእት ተዓቤ እለን አዌልዳት
ግነሕ ለናይኩም አከይ መቅሬሕ
ሰበት አግረሰየ ገሮበን ስያር ጌሰ
ምኑ። ጎማትከ እንዴ አርተዐከ
ወመቅሬሕከ እንዴ አስኔከ ምንዲ
ትገይስ፡ ዮም ጼዋከ ሓባሩ ክምሰል
እሊ ወኢገብአ። ሰኔት ሰኔት ተ፡
ክሉ ህዬ እት ሐን ጽላል ሰኔት
ለአጸልል፡ ወደሐንከ” እት ልብል
ሐጫር ወትርድት ነሲሐት ሀበዩ፡
ከበሊሱ እግል ልሰመዕ ዳለ።
አብ ዓሽ-ሳሌሕ፡ ህግየ ዋልዴኑ
ሰምዕ ሐቆለ ጸንሐ ለህቶም
ቤለዉቱ ክሉ ምን አማኑ ይቁን
እት እንቱ ለእብ ደሚሩ ለሐስቡ
ዐለ ጋር እቱ ሌጠ ጎማቱ ጨ’መ።
እንዴ አትለ ህዬ ክእነ እት ልብል
በልሰ እቶም፦ “አነ አዜ ዐርቀይ
ወለት ሰሊም እቱ አትካራርዬ ላቱ
ከንሮእ እንዲእኮን ኢመስለኒ”
እት ልብል፡ ህቶም ለኢረድዉ
በሊስ ሀዮም። እንዴ አትለ ህዬ
ሰኔቼ ትሐዙ ህሌኩም ምንገብእ፡
እሲት ወላድ ተብዕን ለእረክብ
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ተ፡ ጀማልኩም ሕፈዞ እ’ኩም”
ቤለዮም።
አብሁ ወእሙ ብትክት ጎማቱ
ሐቆ ሰምዐው ሓርቃም እት
እንቶም፡ “ከአዜ ሚቱ ለናይከ
ፍክር?” እት ልብሎ ህቶምመ
ቴለሉ እግል ልድለው እብ ሰኣል
ጋብሀዉ። ሳልሕ ላተ “አነ ምራጄ
ጸመር ሌጠ ሀለ፡” ቤለ ከብትክቱ
አሰአለዮም።
እሊ ወቅት እሊ ሳሬት እብ
ሐሩቀት ተናን ፋግር ምነ እት
እንቱ “የሀ ሕጻን ትገሴ ትገሴ፡
ሼጣን እት ዳርከ ወዕያልከ
ኢተኣቴ እለ ለእለ ቃፍር ህሌከ
ህዬ ገበይ በደ ወቀዋ ተ አ’ነሰሕ
ልለህ፡ ጸመርመ እበ ትመጽ ዳልሀ
ሚ ህሌከ ህግያነ ወጎማትነ ሰምዐከ
ምን ገብእ ካርዓምከ ህሌነ፡ ወድ
ሐላል ግበእ ነሲሐትነ ስመዕ፡”
ቴለቱ፡ ወምነ ለእግሉ ሓስብ ዐለ
ሕሳብ እግል ለአቅብል ተሐ’ሰበቱ
ሳሬት።
ሳሌሕ ላቱ ምነ እግለ ጋሚ
ዐለ ጎማት አቅበሎት አበ።
ዋልዳዩመ ህግየ እሲቱ ወበሊስ
ወልዱ ለአተንሴ ሐቆለ ጸንሐ፡
“አዜ እንተ ጸመር እንዴ ጸመርከ
ከዐስር ወለት ምንዲ ትወልድ ሚ
እግል ትውዴ ወትባስርቱ?” ቤለ
ከትሰአለዩ።
ሳሌሕ “ይበ ረቢ ፍረህ ወእለ
ኢቲበለኒ ተ። ትረግመኒ ህሌከ
አዜ፡ አፎ ዐስር ወለት ተምኔከ
እግልዬ! በደል ዐስር ወለት ዎሮ
ሕጻን ተብዐት ምን እወልድ
ልትፈ’ደል፡ ትደዔ እዬ ህሌከ ምን
ገብእ፡ ረቢ ሕጻን ተብዐት ለሀቡ
ሌጠ በል ላመ እግለ ሃዲ ህሌኮ
ወለት ሰሊም ምዶል መካን እንዴ
ገብአት፡ ፍሬሀ አንስ ምን ገብኣቱ
ለእበ እት ጸመር እትፈረር ህሌኮ፡
ው’ላድ አዋልድ ህዬ፡ ስሜት
ክሪት ወቅርድ ብቱክ ቱ” ዲብ
ልብል በልሰ እግሉ።
እሊ ወክድ እሊ ዕመር ህግየ
ወልዱ ልቡ ሰበት ተክሰት እቱ ሰኒ
ሓርቅ ዲብ እንቱ ትሰሐቀ ወሐር
“ምንኮር ምን ዐስር ወለት ዎሮ
ሕጻን ተምኔከ፡ ከገድም መትሃየፎት
እት ጸመር ላተ ለውጅህት ጸመር
እብ ኢረኪብ ውላድ ለለአቱ እተ
ምን ኢገብእ፡ አዋልድ ወለድኮ
እንዴ ትቤ ለተአቴ እተ ላተ
ከንዶእ ለኣክረተ” ቤለዩ ልቡ
ናድድ ዲቡ ዲብ እንቱ።
እንዴ አትለ ዕመር እግል
ወልዱ
የምክን
ልፍህመኒ
እንዴ ቤለ አዜመ ዲቡ እንዴ
ትወለበ፡“ያያ ወልዬ ሐቆ በዲር
ኢትጀመልከ ረቢ ሐቅ አንሳይት
ለለትሐክም ሊዴከ፡” እት ልብል
አዜመ ህግያሁ አትመመ።
እሊ ሒን እሊ ሒን ቀይም
ሰበት ዐለ ወአዳም ክሉ እተዩ
ለጌምም እቱ ወክድ ሰበት ገብአ፡
ዕመርመ ግድም እርሁቅ እት
እንቱ አስክ ዳሩ እግል ሊጊስ
ሻፍግ እት እንቱ ቀንጸ ምኖም።
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ሒን ቀይም እት ራወሪት ዐድነ
ፍቱይ ወቅት ሰበት ቱ፡ አርደት
እብ ፈርያት እት አድሕድ ሀነን
ትወዴ ወጀላል እንዴ ትሰርጌት ህዬ
እግል ዕንታት ዔፍየተ ሳሬ ወልብ
ትዳዌ ዐለት። አክለ ክሉ ለዕጨይ
እብ ፈርያት ሀወል እትወዴ
አድረዋራተ ህዬ ጠምጠም ምንበሮ
እግል ተአዳውር ለአትሸነሀከ።
ለእት ረወሪት በቅል ዕጨይ
ረኤነ ምንገብእ፡ ክም ከረ ወግሬ፡
ዐጋም፡ እርግ’ቴ፡ ሻሞት፡ ተሰስ፡
ቅሎሺም፡ ነረድ፡ ሳሰዲሞ፡ ጨዐ
ወብዕድ እግል ትዝከር ትቀድር።
እሊ ሒን ለውቀት ወፈርሐት
ወቅት ሕጻይ ወህዳይ ሰበት ገብአ፡
ሳሌሕ ህዬ ለሐጼ እቱ ገብእ ሚ
ለሀዴ?
ጬዋይት ላቱ እትሊ ወክድ
እሊ ዐድ ሐሙሀ ምስል ወልዶም
ለትባጽሐዉ ሐማተ እብ ሐት ሐቴ
ደግመቱ እግለ፡ ህታመ ሽንሂቱ
ጸመር ክምሰል ህሌት ላቱ ይቅንት
ምኑ ዐለት። ጬዋይት ገድም
ለእቱ የአትገመየ ጋር እቱ እንዴ
ኢትትላሸግ ህታመ ናያተ ገበይ
ቃፍረት ዲብ እንተ ትም ትቤ።
ለእት ረአስ አድሕድ እብ ውላድ
ወላዲት ለትወለደየ አዌልዳቶም
አቡሀን እት ህለ ጤሳይ ኢረክበየ
ወመስሕቃይ። ዎሮ እብ ደሚረን
ወሽንሂተን እንዴ ኢልሰአለን ህዬ፡
አግሞማይ እ’መን ወብካየ ህዬ
ዝያደት አጥረሰየን። አይወ ላመ
ሒን ገድም ቀይም እብ ከይራቱ
ወፈርያቱ ግረ ለሀይብ ሰበት ዐለ፡
አዳም ምን ኣውለት አስክ ስሕል
ለሰብክ እቱ ወቅት መጽአ። እግል
ስብክ ዎሮትከ መጽዐኑ ወንዋዩ
እግል የመሞት መዳሊት ወዱ
ዐለው።
እተ ምን ረወሪት አስክ ስሕል
ለትሰብክ እቱ ሒን አድሁይ ክሉ
ምስል እብ ጎማት ምስል ለሐድር
ወልትበገስ። ዐድ ዕመር እግል
ወልዶም ገድም አምዕል ፍላን
እግል ነሐድድ ፈጅር ዐድከ ዲብነ
አምጽኡ ለልብል ልኡክ ምን
አቡሁ መጽአዩ ሳሌሕ። ህቱ ህዬ፡
ለእት ልቡ እግሩሰ ዐለ ጸመር፡
ዐደ ሰብክ ሰበት ዐለ፡ ለምስሉ ዐለ
ዕያሉ እግል ለአትሐግዩ ሐስበ።
ሐሬ ህዬ ጎማቱ እግል ዋልዴኑ
ሐቆ አሰአለ ህዬ፡ ክሉ ክሉ እለ
ኢትገብእ ክምሰልተ አከደው
እግሉ። እተ ናዮም ወጃብ ሌጠ
እግል ለአግዕዞም አሰአለዉ።
ስብክመ ሐቆ ሰለስ ዮም ልትበሀል
ዐለ።
ሳሌሕ እግል አበው እሲት
እግል ልሕዘው እግሉ ዲብለ እሉ
ታውር ዐለ ዐድ እግል ሊጊሶ እሉ
ትወሰዮም። ህታመ ዐደ ሰብክ
ሰበት ዐለ፡ እብ ሸፋግ ጌሰዎም።
ዕመርመ ፈጅራተ ዲብ ሓሎታቱ
ወአበዉ እንዴ ጌሰ እግል
ለአትሓዝዉ አሰአለዮም። ወእብለ
ጎማቶም እንዴ በትከው ፈጅራተ
ሔዝየት እሲት እት እንቶም አስክ
ዐድ ስዒድ እሽሐቅ አግወሐው።
ልተላሌ …
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

ኣድም አቡሐሪሽ

ሙሰውር፡ ዮናታን የዕብዮ

ስካን ሰልዐ፡ ምን ርዕዮ እት መሐደሮ
ምዴርየት ሰልዐ ምነ 16
ምዴርያት ጋሽ-በርከ ሐቴ እት ገብእ፡
በዲር ምስል አቅሊም ዐንሰበ ለዐለት
ወአዜ ምስል ጋሽ-በርከ ለትሐየበት
ምዴርየት ተ። ምስል አቃሊም
ዐንሰበ ወቅብለት በሐር ቀየሕ
ትትሓደድ። እብ ምውዳቅ ጸሓይ
ህዬ ምስል ሱዳን፡ ክምሰልሁመ እብ
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ ምስል
ምዴርየት ከርከበት ትትጋነድ። እት
ሴዕ እዳረት ደዋዬሕ ለልትመቃረሕ
31ድጌ ብዲበ። ብዝሔ ሸዐበ፡ ዝያድ
22 አልፍ ነሰመት ገብእ። ለነብራሀ
ቆምያት ብዳዌት ወትግሬ ተን።
ለሴዕ ዳሕያተ ሀምበክተ፡ ባድን፡
ምድበባዬብ፡ ዴበሳተ፡ ሸርኢት፡ ርከብ፡
ሕሩም፡ ግርግር-ገርሲ ወጠሕራ
ተን። 99% ምን ሸዐብ ሰልዐ እብ
ርዕዮ ለልትናበር ሰበት ቱ፡ ደለ ማይ
ወሰዐር እግል ንዋዮም ለረክቦ ዲበ
አካን ለአቱ። መትከምካም ናይ
ሸዐብ ዲብለ ክዳማት ተዕሊም፡
ዓፍየት ወማይ ለልትረከብ እቱ
አማክን እግል ልግበእ፡ ምስሉመ
ለሸዐብ ለልሐርሱ ምድር ሰበት
አለቡ፡ እግል ንዋዩ ሰዐር ወማይ
ለረክብ እቱ አካናት እንዴ ተሐፈዘ፡
እት ስታት መትከምካም ዕዱያም
ህለው። ስካን ሰልዐ ምን ርዕዮ ዲብ
መንበረት ሐርስ እግል ልትበደልመ
ለሕፍዝ እት ሕሳብ ኡቱዩ ቱ።
ሰበት እሊ ለትከምከመ ሸዐብ
ኢሀለ። ሸዐብ ብዙሕ ለሳክነ ላኪን
መርከዝ እዳረት ሰልዐ ላተ ሽብህ
መዲነት ርከብ ተ።
ሰልዐ ክም ምዴርየት እት
ሰነት 1997 ተአሰሰት። ክዳማት
እጅትማዕየት እት ክል አካን እግል
ኢትሽቄ ለልዐናቅፍ መባትክ ምድር
ብእተ። ከእብሊ ሰበብ ዲብ ደለ እለ
ኪድከ ዳሕየት ክዳማት እጅትማዕየት
ዱሉይ እሎም ሀለ እግል ቲበል
ኢትቀድር። ጽርግያታት ሰበት
ኢሀለ፡ ክዳማት ወብንየት ትሕትየት
እግል ተአዳሌ ለልትቀደር ኢኮን።
መሰለን እት ክድመት ማይ ሲቶ
ረኤነ ምን ገብእ፡ ምነ 9 ዳሕየት፡
እት ግርግር-ገርሲ፡ ርከብ ወሕሩም
ዐወሊ እንዴ ተሐፈረ፡ ምን አካናት
ተውዜዕ ሸዐብ ማይ ነዲፍ ሰቴ
ሀለ። ለስስ ዳሕየት ላኪን፡ ስካነን
ምን ሻካት ወዐይግ ደማን ለአለቡ
ማይ ሰቴ ሀለ። “መትከምካም ሸዐብ
ለገብእ እቱ አካናት ክም ትፈረገ፡
ለአግደ ምሽክለትነ ገበይ መካይን
ሰበት ተ፡ እለ እግል ንባሌሕ፡ ምስል
ሸርከት ሰገን ሰለስ ጽርግየ እግል
ልሽቀው እልነ እት መፋሀመት
ህሌነ። ጽርግየ ሐቆ ህሌት፡ ለብዕድ
ተጠውራት ደርበ ሰበት መጽእ”
ልብል ሙዲር ምዴርየት ሰልዐ
አሰይድ ዌለ መ/ዐሊ እድሪስ።
እግል መሰል፡ ምን ርከብ አስክ
ጠረፍ ለህሌት ሀምበክተ፡ 171 ኪሎምትር ሪም ለቡ ምድር እት ገብእ፡
መሓዛት ወአድብር ለብእቱ ምድር
ሕሽኩብ ቱ። አስክ ዴበሳታመ ምን
ሕሊል ዐንሰበ እንዴ ኢትሸክፍ
እብ መሓዝ-መሓዝ 70 ኪሎምትር
ትሄርር፡ እሊ ህዬ እት ወክድ ከረም
ዐረባት ኢከይዱ፡ ወሐጋይመ ሖጸት

አሰይድ ውኤለ መ/ዐሊ
ጸበት ቱ ውጡይ ኢኮን።
“ሓለት ምህሮ ሚ ህሌት?” እተ
ልብል ሰኣልነ አሰይድ ዌለ መ/
ዐሊ፡ “እት መትመዳት ተዕሊም
ሸበህ ምንመ ነሀሌ፡ ለድዋራት
ሸዐቡ ቀደም እለ መስለሐት ምህሮ
ለኢለአምሮ ሰብ ንዋይ ሰበት ቶም፡
እግል ተአድርሶም ዶል ትትበገስ፡
እብለ አጀኒት መሳክብ ቀይሮ
ምንከ። መአሰሳት ተዕሊም ህዬ
ደርቦም እግል ልሳግም ወልስበክ

ኢልትቀደር። እብ ደረጀት ወጠንመ
ምን ገብእ፡ እሊ ሸዐብ እሊ እት
ተዕሊም ግ’ረ ታርፍ ሰበት ሀለ፡
አጅህዘት ሕኩመት ክሊነ እብ
አውለውየት ለነአትፋዜዕ ወእንመክር
እተ ቀድየት ተ” እት ልብል፡
ሰለስ ረውደት፡ ስስ መአንብታይት
ደረጀት፡ ሰለስ ምግባይት ደረጀት
ወሰቦዕ መራክዝ ምህሮ ዐባዪ (ዐሬቡ)
ክም ህለየ ለሐብር። መሻረከት
ደረሰ ላኪን ክምለ ለአትሐዜ ኢኮን
ወክሱሰን መሻረከት አንሳት። አክለ
ዲብ ለዐብየ ጌሰያተ፡ ለአንሳት
ዕልበን እት ልውሕድ ገይስ። እብ
ዓመት ላኪን 19 ለገብአ መአሰሳት
ተዕሊም ክም ህለየ እሎም፡ አሰይድ
ዌለ ለሐብር። ለመአሰሳት ላኪን
ሰኒ አድረሰየ ይእንብል። ሰበቡ
ህዬ፡ ተቅዪም ክም ወዴነ ለአስባብ፡
5285 ጅነ እት ዕምር ድራሰት
ዲብ ህለው፡ ምን እሎም እት ኩለ
ለምዴርየት፡ 1100 ሌጣ ቶም እት
ዐግሎ ተዕሊም ለህለው። እሊ ህዬ
ለመትፈንጣርለ ሸዐብ፡ ለመካሪትለ
ምድር፡ ፈሀምለ ገቢል ወብዕድ
አሽየእ ለሰበበዩ ሰበት ቱ፡ አዜ
እት ክፍለት የናይር 2018 ወዕለ
እንዴ ወዴነ፡ ክል ጀሃዝ ሕኩመት
ሐዞቱ እት ተዕሊም እግል ሊዴ
ወሸዐብ ምስል እዳረቱመ ወራታት
ተዕሊም እግል ልወቅል ዶሩ እግል

ልተልሄ፡ እሊ ህዬ
ምነ ትመጽእ ሰነት
እት ፍዕል እግል
ልውዐል
ሰእየት
ክም ቦም ሙዲርለ
ምዴርየት አሰይድ
ዌለ መ/ዐሊ ወደሐ
እግልነ።
እት
ክዳማት
ዓፍየት
ህዬ፡
ምዴርየት
ሰልዐ፡
እግለ ሴዕ ዳሕየት
ስራይ ለልሀይበ ሰለስ
መአሰሰት ዓፍየት
እት ዳሕያት ሕሩም፡
ጠሕረ ወርከብ ህለየ።
“እለን ሰለስ መራክዝ
ዓፍየት እግለ ሸዐብነ
ወለፍይሔ ምድርነ
ካፍያት ኢኮን። ምናተ ዮም ዓመት
ውዛረት ዓፍየት ክልኤ መራክዝ
ዓፍየት እግል ትሽቄ እግልነ
ፉህማም ህሌነ፡ ከሐምስ መርከዝ
ዓፍየት ትበነ እሉ ምን ገብእ፡ ኣላት
ወደወ ክምሰልሁመ ከዋድር ዓፍየት
ትወዘዐው ዲብነ ምን ገብእ፡ ክዳማት
ዓፍየት ሸበህ ክም አ’መትነ እግል
ንግበእ እንቀድር ለልብል ወግም
ብነ፡ ለሐዳይስ ልትሸቀየ መራክዝ
ዓፍየት ህዬ፡ ዲብለ ረዪም ለእንብለን

ሱግ ርከብ
ድዋራት ምዴርየትነ እግል ልትበነየ
ሕቡራም ህሌነ፡” ልብል አሰይድ
ዌለ።
እተ ምዴርየት ለህለየ መራክዝ
ዓፍየት እት ቅሩብ ሕድ ላቱ
ድዋራት ለትበነየ ሰበት ተን፡
እግለ ረዪም ለህለው ስካን ሰልዐ
ክድመት ሰኔት ለሀይበ እግል ቲበል
ኢትቀድር። መሰለን፡ ሀምበክተ
ዝያድ 150 ኪሎምትር ምን ዕያደት
ለብእቱ ድዋራት ራይመት ህሌት።
ላኪን ሰብ መቅደረት ዓፍየት እብ
ሐካይም አገር ልግበእ ወእብ ኖሶም
እት አውካድ ተጥዒም ኖሶም
እተ ረዪም ብሩር እት ልትሐረኮ፡
ፍድኢት ወደወ ለሀይቦ ጸንሐው
ወእግል ልትሐመዶ እቱ ለቦም ጋር
ቱ።
ፈሀም መጅተመዕ እት ንስአት
ደወ ምን ገብእ ወመጽእ እት
ዕያዳት እት ሰኔ መጽእ ክም ሀለ፡
እሊ ለልአብል ህዬ፡ ገሌ አማክን
ምን ዕያደት ረዪም ሰበት ቱ፡
ዐምሳት እት ዕያደት እግል ቲለድ
ቀደም 3 ወሬሕ እተ ዕያደት
እንዴ መጽአው እበ፡ እት መታከዪ
ዳሳት ሰክኖ እበ። እሊ ህዬ እግል
ሰላመት ዐምሳት ወጅናሀ ክም ቱ
ለሸዐብ ፍህሙ ለሀለ ጋር ሰበት ቱ፡
ብዕድመ እብ ሕማምከ እት ዕያደት
ጊሰት ወአሰአሎት ኖሱ ፈሀም ሰበት
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ቱ፡ ለሸዐብ ደሐን ክም ሀለ ለአክድ
አሰይድ ዌለ። ለዕያደትመ መሳሪፍ
ክም ሳዕዶም ወሸዐብ እት ዕያደት
ለመጽእ ብዙሕ ክም ቱ ወሳይቅለ
እዳረት ለአክድ።
ለአግደ መታክል እት መዲር
ክዳማት እጅትማዕየት ጋብእ ለሀለ
ኢረኪብ ጽርግያታት ክምሰል ቱ፡
ለሀለ አግቡይመ ዶል ከረም እብ
ሰበብ ዐባዪ መሓዛት ዐንሰበ፡ በርከ
ወዘረ ክም ከርብ ትወደሐ እግልነ።
ልጅነት ዐማር ጀብሀት ምውዳቅ
ጸሓይ እተ ባካት ሕፍዝ እግል
ቲዴ ዶል መጽአት፡ ገሌ አማክን
እብ ጽርግየ እግል ትብጽሑ ሰበት
ኢቀድረት፡ እብ ሄሊኮፕተር ክም
ጌሰት አሰይድ ዌለ ለሐብር። እሊ
ህዬ ኢመትወጣይ ናይለ ምድር ቱ
ድኢኮን፡ ሕኩመት እንዴ ሀመለቱ
ኢኮን አስክ እለ ለኢትሸቀ። ሰበት
እሊ ለጽርግያታት ምን መሓዛት
እብ ነጌብ ትሸቀ ምን ገብእ፡
ለዳሕያት እግል ልትራከበ ቀድረ።
ለምግባይት አካንመ ርከብ እግል
ትግበእ ኢወጅበ። ርከብ ጠረፍ
ናይለ ምዴርየት ድኢኮን፡ ምግባይት
አካን ኢኮን። ምናተ በዲር ሰበት
ተአሰሰት፡ ክም መርከዝ እዳረት
ጋብአት ህሌት። ጽርግያታት ህዬ፡
አግደ መንገአት ዐማር ክምሰል ቱ
ለልጅነት ሰበት ትፋሀመት እቱ፡ ሰገን
ሰለስ አውለውየት ለልአትሐዝየን
ዳሕያት አስከን ገበይ እግል ልሽቀው
እግልነ ዉፍቃም ህለው።
ክዳማት ሸበከት ኤሪቴል እት
ርከብ ወገሌ ምን ደዋይሐ ሌጠ
ሀለ። ሰበት እሊ፡ ኤሪቴል ታወር
ውቱድ እግልነ ምንመ ሀለ፡ ምን
40 ኪሎምትር ወኬን እግል
ትትመደድ ኢትቀድር። እት ባካት
ሕሩም ወጠሕረ ታወር ብዕድ እግል
ሉውተዶ እግልነ ምስል ኤሪቴል
ንትፋሀም ህሌነ።
ኤለትሪክመ ምን ሸርከት ተዕዲን
ዘረ እግል ትትሀየበነ ስኡላም ህሌነ።
ለሸርከትለ ተዕዲን ምኒነ 8 ኪሎ
ምትር ረያም ህሌት ወ24 ሳዐት
ከህረበት በ። በዲር ጀነሬተር ዐለት
ወአዜ ካርበት ምኒነ ሰበት ህሌት፡
ሕኔት ጀነሬተር፡ ደማነት ለበ
ከህረበት እግል ትትባሰር እግልነ እት
ሰኣል ህሌነ እት ልብል አሰይድ ዌለ
መ/ዐሊ እድሪስ ለሐብር። ምናተ
ሕኩመት ምን ከዛን ከርከበት
ከህረበት እት ስካን ሰልዐ እግል
ትምደድ በርናምጅ ክም ሀላመ
አሰአሌ’ነ።
ሸዐብ እት መናበረቱ ተቅዪር
እግል ልምጸእ ሚ ልትሐሰብ ሀለ
እተ ልብል ሰኣል አሰይድ ዌለ
እንዴ በልስ፡ “እሰልፍ እት ባድን
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እት መደት ሰውረት ልትሐረስ
ለዐለ መሻሬዕ እንዴ ሰነ እጥ ሸዐብነ
እግል ልትወዘዕ ወልትሐረስ፡ እት
ከንፈርታይመ 70 ሄክታር ለገብእ
ምድር ሐርስ እንዴ ሰነ እት ሸዐብ
እግል ልትካፈል፡ እት ደራጋት
ሕሊል ዐንሰበ ለሀል ምድርመ
እንዴ ተሐፈዘ እግል ልትሐረስ፡
እምበልሁመ አግደ እት ከርከበት
እንዴ ጌሰው እግል ልሕረሶ ወምን
እሊ መሽሮዕ ሐርስ መትነፈዐት
እግል ልግብኦ ለዐበ ሀደፍነ ህቱቱ”
እት ልብል፡ አስክ እለ 288 ዓይለት
አስክ ከርከበት እንዴ አግዐዘወን
ለሐርሰ ወዲብ መንበረት ሰኔት
እግል ልትዐደየ ቅሩብ ክም ህለየ
አፍሀሜ’ነ። “እሊ ሸዐብ እሊ ህዬ፡
አስክመ እንዴ ሐርሰ ምን ምድሩ
ልትደረር
ወመንፈዐት
ሐርስ
ለአምር ወለ ዲብ ለአትቃብል
ወልሐርስ እግል ንጽበጡ ነሐስብ
ህሌነ፡ ለሸዐብ ህዬ መስለሐት ሐርስ
ወመንበረት መሕደሮ እት ለአምረ
ገይስ ክም ሀለ ልትረኤከ። ሰበቡ
ደዓም 77 ሐረስታይ ሌጠ እት
ከርከበት ሓርሳም ዐለው ምን ሸዐብ
ሰልዐ፡ ዮም ዓመት እት 300 ዓይለት
በጽሐው፡ ሰነት ሓሪትመ ለዕልብ
ምን እሊ ወለዐል እግል ልወስክ
ክምሰል ቀድር ፍህማም ህሌነ”
ወስክ አሰይድ ዌለ መ/ዐሊ።
እምበል እሊመ ሸርከት ተዕዲን
ዘረ፡ እግል ስካን ሰልዐ እት ሽቅል
እግል ተኣቴ ምን አውለውያተ
ክምሰል ቱ፡ ሰበት እሊ ናይ አዳለዮት
ነብረ ወነዳፈት አንሳትለ ምዴርየት
ጻብጣቱ ክም ህለየ፡ እት ሽቅል
ነሐር፡ ዮምያት ወሳብት ሽቅልመ
ምን ስካን ሰልዐ ክም ለኣቱ፡ እብ
ድራሰት ወምህነት ለተርፎ ምኑ
ሽቅል ላኪን ብዞሕ ክምሰል ቱ፡
እሊ እግል ትዳዌ ህዬ እዳረት ምን
ገብእ ወለሸርከት ተዕዲን 16 ምን
ስካን ሰልዐ ስዋገት ክም ለአደሩሶም
እንዴ ገብአ፡ አሽቃል ጻብጣም ክም
ህለው አሰይድ ዌለ ሐበሬ’ነ።
ወእብሊ ምዴርየት ሰልዐ ግረ እለ
ለበዝሐ ሸዐበ እት መንበረት ሐርስ፡
ትጃረት ወመሕደሮ እግል ልእቴ
ሕኩመት ሕስር ውቁል ሃይበተ ክም
ህሌት ወሳይቅለ እዳረት ምዴርየት
ለአክድ። ሰበቡ ህዬ፡ ዲመ እግል
መርዒት ንዋይ እንዴ ቤለው፡ እተ
ማይ ወሰዐር ለረክቦ እቱ አራዲ
ትጋዐዘው ምን ገብእ፡ ለብዕድ ክል
መዋጥን እግል ልርከቡ ለወጅቡ
ክዳማት ወተጠውራት ምኑ እግል
ልትሐረሞ ሰበት ቱ፡ መሕደሮ፡
ሐርስ ወመትመዳን መስሉ ለአለቡ
አብሳር መንበረት ጋብእ ሰበት
ሀለ።
መትከምካም ደገጊት
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13 ማዮ 1988
ምድር ክም ጸብሐ፡ ኣምነ እብ
ስካብ ወተዕበት ዝይርት እት እንተ፡
ክርን ክም ሰምዐት ምን ስካበ
ሐሶሴት። እብ ሸፋግ እንዴ ቀንጸት
ህዬ፡ እግለ ስምጠ ሰክብ ለዐለ
ረመዳን አስከ እንዴ አቅረበቱ፡
እት ፍንጌ ክልኦት ለእግረ እንዴ
ኣቴቱ፡ እበ አድማይ ምሉእ ለዐለ
ለባሰ ወለበብስ ብዕዳም አትላበሰቱ።
እት ሕቅፈ ለዐለት ሐሊመ ወለተ
እግል ተአልብስ ወቅት ሰበት
ኢረክበት፡ እግለ ዞቲሀ ለከፊፍ እት
ገጸ እንዴ ወዴቱ ክምሰለ ማይተት
ትመሴሰለት። ለደርገገፍ እት ልብሎ
መጽኦ ለዐለው ክልኦት ዐስከሪ እተ
ረአሰን በጥረው። ሐሊመ ክሌሕ
እት ትብል ጸንሐቶም። ሐ’በት
እንዴ ኢልትሃገው ሰኒ ፈጥነወ።
ለዐስከሪ ለገዚፍ ወጸሊም መንዱቁ
ዐመረ። ሐሊመ እብለ ጨርጨለሕ
ለትብል ዕማረትለ መንዱቅ ሰበት
ደንገጸት፡ በረግረግ ትቤ ከአስክ
ገሮብ እመ ለጥአት። ዕንታተ ላኪን
ምንለ ዐስከሪ ኢበልሰቱ። ለዐስከሪ
እግ’ለ ዕሙሩ ለዐለ መንዱቁ አስክለ
ጅነት ወጀሀዩ። ለምስሉ ዐለ ዐስከሪ
ብዕድ ላኪን ገሌ ተሃገዩ። ኣምነ፡
“እዘም ምነ!” ለቤለዩ መስለ ዲበ።
እንዴ ኢለአክሮ ህዬ ሐልፈወን
ከጌሰው።
ለምዕል ለሀ ምን ገጽ አስቡሕ፡
ጦር-ሰራዊት ከርከለሕ እት ወዱ፡
ጥለግ እት ላክፎ፡ ወእግለ ዘምተዉ
ዐፍሽ እት ደንኮ ኬን ወእንሰር
ልብሎ አጽበሐው። ሳዐት 11፡00
አዳውሕየት ጸሓይ ክም ሐፍነት፡
ኩሉ ለሐረካቶም ትም ቤለ። እግል
ኣምነ ወለአጀኒት ላኪን ለትኬለመ
ወክድ ዐለ። ክ’ሉ ለገናይዝ
ለጸሓይ ክምሰል ዘብጠቱ፡ ቃሬት
እት ጼኔ በደን ደሼዕ ዐለ። ክል
ግናዘት እብ ደም ወጸከክ ለወዴ
ሽቤሕ እግለ ዋድቀት እቱ ለዐለት
ምድር ሐንቴሀ ተአጠልል ዐለት።
ጸሓይ ሰኒ አኬት ወመ’ረት። ምስለ
ጼናታት ወአከይ-ርእየት ናይለ
አካን፡ ለኢትክህሉ ተየልል ገብአ
ዲበ። እግለ እት ፍንጌ ክልኦት
እግረ ጫቅጠቱ ለዐለት ረመዳን፡
ትንፋስ ወውልዋል እግል ልርከብ
እንዴ ትቤ፡ እገረ እንዴ ወርኬት
ምኑ እግል ልትሐረክ በክት ሀበቱ።
ረመዳን ላኪን ሐረከት አበ። “ሞተ
ገብእ!” ትቤ ወሐቆሀ እግለ ወለተ
ምን ሐፋነተ ጸሓይ እግል ትሕብዐ
ትትጋደል ወዐለት።
ጸሓይ ክለተ እንዴ አትመመት
እብ ረአስ አድብር ሮረ-መንሰዕ
ሀጎጌት። ለዐምሳት ኣምነ፡ ምነ
ካረት እተ ለዐለት አካነት እብ ከም
ሓይል-ማይል ክብ ወዴት። ትቀንጽ
ዲብ ህሌት እንዴ ኢልትፈሀመ
እግል ረመዳን እብ እግረ ክም
ኬደቱ፡ ክርን ምን ወደ፡ እግል
ትእመን ኢቀድረት። “ረመዳን፡
ረመዳን! ህሌከ…” እት ትብል
ምነ ክሙቱት እቱ ለዐለ ምን ደም
ለትጣለሰ ሸለትት ለፈች አበለቱ።
እተ ነሐረ እንዴ አልጠአቱ ህዬ
ሰዐመቱ። እት ስምጥ ሐሊመ ወለተ
እንዴ አትገሴቱ ህዬ፡ ሐን ጨበል

ሽዕብ ሸዐብየት
ዳፍነተ ለዐለት ጀረካነት ማይ
እግል ተአምጽእ፡ እንዴ ሐድገቶም
ጌሰት። ለጀረካነት ኤተቢት (ሖጸካምሲን) ሰበት ደፍነየ ወአካነተ
ሰበት በዴት ምነ፡ አጊድ ኢረክበተ።
አስክ ትልህብ እት ተሐናፍል ህዬ፡
ኣክረቱ ረክበተ። ለጀሪካነት ሰር
ምንመ ዐለት፡ አዜመ እግል ትርፈዐ
ሒለት ሐግለት እለ። ክምለ እዩደ
እት ትስሕበ መጽአት እበ፡ ወእግለ
አጀኒት ሽሙይ አርዌቶም ምነ።
ክምሰል ምዕል ቀዳሚት ዐጣል
ምን አትቃመተት፡ ሐበት ጠሊትመ
እበ ባካት ኢመጽአት። ኣምነ ላኪን
ኮርየተ እንዴ አ’ዳሌት፡ እብ ሰእየት
ትጸ’በረት። ለዐጣል ክም ጸብረቱ፡
እግለ ጅርሓም ለዐለው አጀኒት
ጸልዖም ፋትሐት እሎም ወእብለ
ምን ርስሐት ሸበህ ቱ ለቴለቱ
ጸነብል ዓሸበቱ እሎም። እንዴ
ቀንጸት ህዬ፡ እተ ጸለምት ማይ
እግል ትሕዜ ተመህ እት ትብል፡
እት ላስቲክ (ፌስታል) ለትአሰረ
ኪሎ ለገብእ ሽከር ረክበት።
አቅበለት ወዲብለ ኮርየተ ማይ
እንዴ በልሰት፡ ምነ ስከር በጭበጨት
ከእግለ አጀኒት አስቴት ወኖሰ
ሰቴት። መሕሙድ ምነ ማይ-ሽከር
ክም ሰተ ሬሕ በልሰ። “ኣምነ ሕቼ፡
ሙሽ ጦር ምን አፍዐበት እንዴ
ሰከው እንሰር መጽኦ ዐለው! እብለ
ህቶም መጽኦ እበ ለዐለው ገበይ
አስክ አፍዐበት አፎ ይእንገይስ”
እት ልብል ገመየ። ኣምነ ላኪን
ለኢትገብእ ፍክረት ገብአት እተ፡
እንዴ ኢትበልስ እሉ ህዬ፡ ኮርየተ
እንዴ ሀረሰት እተ ባካት ዐጣል
እግል ትሕዜ አንበተት። ላኪን
ኢረክበት። ኣምነ ክም ተዐበት እተ
አጀኒት አቅበለት። ኩሎም እት
ስካብ ድቁብ ሽሙማም ጸንሐወ።
ምድር ሰኒ ክም መሰ፡ ለከረች እት
ልትናቄ አስኮም እንዴ ሸአገ፡ ምነ
ገናይዝ እግል ልናትል ወልብለዕ
አንበተ። ኣምነ ክትረትለ ፈርሀት
እት ትድዔ፡ ለተዕበት ሰበት ሔለተ
ስካብ ነስአየ።
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ሳልስ ምዕል ምነ ሐልፈየ
አምዔላት ለአኬት እት እንተ
መጽአት። አበድን ናይለ ረአስሕድ ክሙር ለዐለ ገናይዝ ምን
አስብሑ ለድዋራት እብ ጼናታት
በለሰዩ። ኣምነ እብ ሸፋግ፡ ሓለት
ናይለ እትሱክብቶም ለዐለት አጀኒት
እግል ትድሌ፡ እት ተሀንከሳክሶም
ሃረሰቶም። ምን ቀንጸው ህዬ ማይ
እቡ ትሰአለወ። ለርቦዕ ማይ ታርፍ
እተ ለዐለ ጀረካነት እበ መድበአ፡
ክልክልኤ ዶል አትባሸረቶም ምነ፡
ጽምኣም ሰበት ዐለው እንዴ ኢረዉ
ማይ እት ልቡለ፡ እግለ ጀረካነት
እተ ሕፍረተ ኣቴተ ከደፍነተ።
ለድዋራተ ምን አትቃመተት፡ ወስ
ለልብል ዐስከሪ ኢረኤት። እግል
ስልም ወመሕሙድ ደም ወጨበል
ለትያበሰ ዲቡ ጸልዖም ምኑ
ለዑሹብ እቡ ዐለ ጸነብል እግል
ትፋቴሕ ምኖም አስተብዴት። ምነ
ማይታም ለረክበቱ ሸለትት እንዴ
ጀምዐት፡ እብ ሐዲስ ለጸልዖም
ዓሸበቱ እሎም።
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ኣምነ እግል ፋጥነ ወለተ
ወወለት ሐልተ ኣምነ ዐብደለ፡ እት
ስምጥለ ዋድቀት ለዐለት ቆገት፡
ሕፍረት እግል ለአትሓፍራሀ
አሰአለተን። “ማይ፡ ማይ አስቲነ፡”
ልብላሀ እት ህለየ፡ እት ትትሻበብ
ሐፊር አንበተት። ህተን እት
ሰድያሀ፡ ለገረዊነት ወበዲለት
ኢለሐዜ ሖጸ ትኩም እብ እዴሀ
እት ተሐናፍሉ፡ እግል ሰብዐት
ለጅነ ለትሐቤዕ ሕፍረት ሐፍረት።
ክም አትመመተ፡ እብ ዎርዎሮት
እግል ኩሎም እተ ሕፍረት እንዴ
ኣቴቶም፡ እብ ምለዐል ምነ አቅሹንለ
ቆገት እት ሻሌዕ ዕዛል ሸቄት
እሎም። ለባካተ እት ተአትናጽር
ህዬ፡ እግል ረሐ ለአቅሹን እንዴ
ገልሀት፡ እተ ምግቦም ትለወሸት
ወእበ አቅሹን አፍለ ባቦም ምን
ምተሐት እት ሳሕቡ ወብት
ተአትላብሱ ክምሰል ኢልትረአው
አትማሰለቶም። ለአጀኒት ክል ዶል
ማይ እት ልብሎ ምንመ ረምቀወ
ወትሐሰበወ፡ ክምሰል ትሰምዖም
ለይህሌት ትጻመመቶም ሌጠ።
“ምን እንመይትመ፡ እትለ ምስል
ንትቀበር” እንዴ ትቤ እዲነ ሐዮተ
ጸብረተ። ኣምነ፡ ለበዲር ወልደቶም
አጀኒተ እቦም ዐምሳት ዲብለ ዐለት
እቱ አውካድ፡ እት ዐርቀይ እንዴ
አክረረት ትገብእ እለ ለዐለት
መራዐየት ወሕንቃቄ እት ፈቅድ፡
እዲነ ጸብረተ። ክትረትለ ተዐበት
ህዬ፡ ስካብ ነስአየ። ለአጀኒትመ
ኩሎም ሰክበው። ለምዕል ለሀ
ለገብአት ክርን ልቡለ ኢሰምዐው።
ሐከሽ ምን ሐረከት እንዴ ኢሰምዖ
ህዬ አምዕል ትከፈለት።
ባካት ሳዐት 3፡00 ሐቆ አድህር፡
ኣምነ ወመሕሙድ ሑሀ ክርን ስለሕ
ድቅብት ሀረሰቶም። ኣምነ፡ ጦርሰራዊት እብ ሐዲስ ለአቅበለዎም
መስለየ። ምን ቅብላት እተ መዐደይ
ለክፍ ወአክራናት ዐሳክር ልትሰመዕ
እንዴ ዐለ፡ ሐቆ ሐቴ ሳዐት ለገብእ
ላኪን ኩሉ ሀድአ። ኣምነ ሕልቅመ
ነሽፈት፡ ዕንታተ ምን ቅብላት ርኢ
እግለ አበ። ኩሉ ለሓጃት ሐበሽዊር
ገብአ ዲበ፡ ከዋክብ ለመስል ነኣይሽ
ሓጃት ትልጭ-ትልጭ እት ልብል
ትረአየ። “እሻረት ሞት ቱ ገብእ?”
እት ትብል ሐስበት። ሒለተ እንዴ
ሐያየበት ምን ምግብለ ሳክባም
ለዐለው አጀኒት እንዴ ፈግረት ህዬ፡
እግለ አቅሹን ምነ ረአሶም ጋልሀቱ።
እተ ሕፍረት ሕኔት ትመይት፡
ሸማል ዲብ ልሄርየ እግል ቲሙት
ሐሬት። እበ አርበዕ መሕወር እደየ
ወእገረ እት ትሽሕግ፡ ዲብለ ግናዘት
ዋልዳይተ እምነ ሓወ እንዴ ጌሰት
እተ ስምጠ አክረረት። ስጋደ እንዴ
አድነነት ህዬ ገንሐተ። አፉሀ ሃህ
እብልቱ እት እንተ ዩብስት ዐለት።
እት ህብጠ ዎሮት ጅኔታት ረአሱ
ጭቁጥ ወልባሱ እብ ደም ጡሉስ
ረኤት። እድሪስ ወልደ ክምሰል
ቱ ኢቀዌት። ለዶል ለሀ ለትከሬት
ዲበ ሽመት ሐዘን እግል ትሽረሐ
ኢትቀድር።
እግል
ትትዐየን
ቀርበት። ሰመ እንዴ ገንሐት
ህዬ፡ እት ደርበሽበሽ ናይ አፍካር
አቴት። “ለረክበተኒ ትርከበኒ፡ ምን
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እለ በርገግ ኢበል ገብእ? ለጦርሰራዊት ህዬ አፎ አስቀበው? ምን
እሊ ምድር ገዐዘው በሀለት ቱ?
ላላእ፡ እት ለአምሮ ቱ እትህቡሳም
ለህለው፡ እብ ጽምእ ወሰፍረ እግል
ኢሙት ቱ? እሊ እት ከብጄ ለሀለ
ጅናመ እሙር ቱ ማይት ሀለ፡
እሎም አጀኒት ህዬ ምነ ስካቦም
ቀንጾ እግልዬ ገብእ ወለ እባሆም
መይቶ ዲብዬ?” ምስል ነፍሰ ዲብለ
ኢትትከ’ለስ መክሐደ ሰኣላት
አቴት።
ሐሊመ ወለተ፡ ወለት ክልኤ
ሰነት ሰበት ዐለት፡ እበ ጀሬት እቶም
ጽምእ፡ ሰፍረ ወሐፋነት ጸሓይ ክም
ኢትሐልፈ ትየቀነት። ወድ አርበዕ
ሰነት ረመዳንመ፡ እንዴ ረፍዐቱ
እግል ኢቲጊስ ቅድረቱ ይዐለት
ዲበ። እተ አጻምእ ምድር፡ እብ
እገሩ እግል ልሄርር እለ ሰበት
ኢቀድር፡ ማይት ሌጠ ሐስበቱ።
ወለት ሐምስ ሰነት ፋጥነ ወለታመ፡
“አክል አዪ እብ እገረ እግል ቲጊስ
እዬ!” ትቤ ወሰእየት በትከት።
ሸበህ ኣምነ ተሐይስ፡ ወለት ዐስር
ሰነት ተ ለዐለት። መሕሙድ
ሑሃመ ጅነ ወድ ዐስር-ሐቴ ሰነት
ቱ፡ ላኪን ጅሮሕ ዐለ። ስልም ሕት
ረመዳንመ ወለት ዐስር-ሐቴ ሰነት
ተ። ጠልገት እብ ድማናይ አፍ-ል’በ
እንዴ አቴት ዲበ፡ እብ ድማናይት
ለበከ እንዴ ሰጥረት ሰበት ፈግረት፡
ደም ብዞሕ ጋይስ ምነ ዐለ።
እግል መሕሙድ ወእግለ ከአፎ
ክም ትወድዮም ትቀዌት ዲበ።
ለጎማት ኩለ ክም መ’ረት ዲበ፡
ምነ አካነተ እግል ቲጊስ ሓስበተ
ለዐለት ፍክረት፡ አዝመት ምነ።
ክልኤ እዴሀ እንዴ መ’ደት ህዬ፡
ዲብለ ሖጸት አክረረት። ለአጀኒት
እብ ዎር-ዎሮት እት ቀንጾ ጪጭ
እግል ሊበሎ ዲበ አንበተው።
እግል ኣምነ ክም ሰአነወ፡ ሕድ
እት ካይዶ እግለ ግልቡቦም ለዐለ
አቅሹን እንዴ ወራከው፡ አስክ
ከደን ፈግረው። ጸሓይ እበ ረአስ
አድብር መንሰዕ እንዴ ወድቀት፡
ምድር ዕውድውድ ክም ገብኣ
ቱ ለቀንጸው። ኣምነ ክርን እግል
ኢሊደው አሰአለቶም። እግለ
ጀረካነት እንዴ ሐንፈለት አምጸአተ
ወእበ መድብአ ክልክልኤ ዶል
እትባሸረቶም ምነ። እግል ኖሳመ
ክልኦት እበ መድብእ ሰቴት። እብ
ሐዲስ እግለ ታርፍ ለዐለ ሽከር
እት ኮርየት እንዴ በልሰቱ፡ ማይ
ወዴት እቱ ከበጭበጨቱ እሎም።
እብለ መድብእ ህዬ ሑድ ሑድ
ሀበቶም። ለአጀኒት ማይ ሽከር ክም
ሰተው፡ ከብዶም ጭሩሩቅ እግል
ቲበል አስተብዴት። “ማይ! ማይ!”
እት ልብሎ ሰኒ ወአማን ረበሸወ።
እብ ሐዲስ እብለ መድብእ ጀረካነት
እት ትከይል እሎም፡ ክልክልኦት
መድብእ አስቴቶም። ለጀረካነት
ህዬ ትጨመመት ከሑዳት ማያት
ተርፈየ ዲበ።
“ስምዑኒ፡ ማይነ ክሉስ ሀለ፡ አዜ
እትለ እግል ንትገሴ ለልትቀደር
ኢኮን፡ ከራይ ትብለዐነ፡ አባይ
ልርከበነ፡ በክትነ እግል ንርኤ ምን
እለ እግል ንግዐዝ ቱ። ምን እለ
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መተርጅማይ፡ ኣድም ሳልሕ
ኒጊስ ወለ ዲብ እለ ኒሙት?”
ክም ቴለቶም፡ “ኒጊስ” እት ልብሎ
ኩሎም እብ ኦሮት አፍ አየደወ።
ኣምነ፡ “እሎም እትለ አካነት እግል
ሊሙቶ ረቢ ሰበት ኢቤለየ፡ በክቼ
እግል እርኤ እቦም ቱ፡” እንዴ ትቤ
እግለ ጀረካነት እበ ሐቴ እዴሀ
ዲብ ተሀንጦጥለ፡ እስእኖታት
እግል ትሕዜ እሎም አስተብዴት።
ለአጀኒት ግራሀ ለጀረካነት እግል
ኢልትጃቦበ ሰበት ፈርሀት ቱ
ምስለ ለነስአ’ተ። እት ክል አካን
ፈነጥር ጋብእ ለዐለ ዐፍሽ ደካኪን
እት ፈትሽ ህዬ፡ እግል ኩሎም
አሸብጥ ረክበት እሎም። ሐቆ እሊ፡
እበ እዴሀ ለሐቴ ሐሊመ እንዴ
ሐቅፈት፡ እበ እዴሀ ለካልእ ህዬ
ጀረካነት እንዴ ጸብጠት፡ እግል
ረመዳን ልባሰ እንዴ አጽበጠቱ፡
እተ ጽልመት ሐራስ ትበገሰት
እቦም። መሕሙድ ወኣምነ ዐብደለ
እግለ ጅርሕት ለዐለት ስልም
ወፋጥነ እንዴ ነስአው ምስለ
ሄረረው። ኣምነ ዕንክለት ግዔነብ
ድማነ እንዴ ሐድገተ ዒን እግል
ትእቴ ወሐር ዲቡ ጅኑድ እግል
ትርከብ ቱ ለዐለ ሀደፈ። ነብረ ምን
ኢልርኡ ሳልስ ምዕሎም ዋድያም
ዐለው። ማይ ካፊመ ኢረክበው።
ለሰቦት ሰኒ ረያም ዐለት። ግድርመ
ይዐለ እሎም፡ አምር ምድር
ልግበእ ወእትጅሃቱመ ተአምሩ
ይዐለት። ለቀራር ክቡድ ቱ ለዐለ።
እት ልትሰሐቦ ዕንክለት ግዔነብ
በጽሐው። እግለ ዕንክለት ክም
ሐልፈው፡ ኣምነ ክርን አዳም
ሰምዐት። ዐሳክር አባይ እግል
ኢልግብኦ ሰኒ ፈርሀት። ክትረትለ
ፈርሀት፡ እተ ባካቶም ልትናቄ ለዐለ
አከሪትመ ሕስር ኢወዴት እቱ።
ለአጀኒት ላኪን ምነ ንቃይ አከሪት
ሰበት ፈርሀው፡ ልባሰ እብ ድገለብ
ወድማን እት ልትአላበጦ ገይሶ
ምስለ ዐለው። ኩሎም እብ ጽምእ
ሐለቅሞም ያብስ ሰበት ዐለ፡ እተ
ጀረካነት ታርፋት ለዐለየ ማያት
ትጃበበወን። ገይሶ ምዩያም እንዴ
ዐለው፡ ምድር እግል ልጽበሕ
ቅሩብ እት እንቱ፡ እት ሐንቴ
ሐቴ ዕጨት ዐባይ እግል ለዓርፎ
አትገሴቶም። ምስለ ግሳየቶም፡
ንቃይ ሐ ሰምዐው። እተ ባካት
አዳም ሓድር ክም ሀለ ላቱኒ ኣምነ
ትየቀነት። ሒለተ እንዴ አከእለለት
ህዬ፡ እግለ ህኑኩላም ለዐለው
አጀኒት እታሆም እንዴ አዝመት
ምኖም፡ አስክለ ክርን ሰምዐት
እቡ እንክር ትመንቀሸት። ኣምነ
እተ ጽልመት እንዴ ሐድገቶም
ትገይስ ክምሰል ረኤተ፡ ኣምነ
ዐብደለ ደንገጸት። እንዴ ቀንጸት
እግል ኢትዐርየ፡ ገሮበ እብ ተዐበት
ሀነክል ሰበት ገብአ ምነ፡ መትሐራክ
አቤት። አስክ ትትሀንፌ ምነ ህዬ፡
እብ በቲክ ሰእየት ሳርሐተ። ምን
ረሐ ሰበት መሽገት ቱ ለሰእየት
በትከት። “ለረክበተነ ትርከበነ”
እንዴ ትቤ ህዬ እት ረአስለ አጀኒት
ለብዕድ እክርር ወዴት።
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ክሽቦ አንሳይት፡ እግል ለአክትም ለቡ ለመድ ቄትላይ

ክሽቦ ወለት አንስ እት ክለ
እዲነ እብ ኑዕየቱ ወብዝሔሁመ
ምን ልትፈናቴ፡ ዲብ ክለ እዲነ
ገብእ ለሀለ እግል አንሳት ለደርር
ለመድ መመስክናይ ወቄትላይቱ።
እት ሐቅ አንሳት ዲብ ለአጅሕፍ
ወአረይ ምስክነ እት ወድየን
ሀዬ ነብር ሀለ። ምናተ ንየት
ለኢለትሐጭር ምን ደውለት
ዲብ ደውለት ገያደተ ለትትፈናቴ
ወእግል አስራቱ ለትገብእ ወራት
እምበል አትካርም ትተላሌ ሀሌት።
እለ ዛህረት እድንያይት ለእንቤለ
ዓደት ክሽቦ አንሳይት በደ ዲመ
እግል ትብዴ መነዘመት መጅልስ
ቅራን እብ ጅድየት እንዴ ገንሐተ
እት ሐንቴሀ ለሀለየ መአሰሳት ክም
ከረ እድንያይት መአሰሰት ራዐዮት
አጀኒት(UNICEF)፡ እድንያይት
መነዘመት ገቢል (UNFPA)፡
እድንያይት መነዘመት ዓፍየት (
WHO)
እንዴ አመቅረሐተን
ምስል እብ ሰበት እለ ቀድየት
እለ ናይ ቅሩብ ወረዪም አህዳፍ
እንዴ አፍገረት፡ ክል ዕዱ ናይለ
መነዘመት ለገአት ደውለት ናያተ
እንዴ አክመለት ለእት ሐቅ አንሳት
ለአጅሕፍ ወአረይ ምስክነ ወድየን
ለሀለ ለመድ ኬልም ዲብ አስረቶቱ
ግዴተ እግል ቲዴ፡ ከእብ ወቀይ
ስርጉል እግል ዲመ ምን ገጽ ምድር
እግል ተአስርቶ፡ ለተአትሐዝየ
ሰዳይት ማል ወእድንያይት ሐብሬ
እት ናውል መጦረን እንዴ በጥረት
ትሸቄ ሀሌት።

ክሽቦ አንሳት እት ሚ
ትመስል ሓለት ሀሌት?
ኤረትርየ ሐቴ ምነ ነፍስ
ለትቀጽጽ ምኑ አግቡይ ክሽቦ
ለልታሌ ሸዐብ ለነብረ ደውለት
አፍሪቃተ። እብ ሰበብ እሊ ለመድ
ኤዝያይ ሀዬ ብዝሓት አንሳት
ኤረትርየ ዓፍየተን ተሐባለከት።
ክምሰልሁመ
አዘ
እቅትሳድ
ወእጅትማዕየት
ጀረ
እተን።
ውዛረት ዓፍየት፡ ውዛረት ዐመል
ወረዓየት እጅትማዕየት ወመሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ምስል ክለን መነዘማት ገቢል ናይ
ወጠን ወናይ እዲነ መነዘማት ላተን
ሰብ ሽርከተን እሊ ዓዳት ዴራይ
እግል ልስረት እንዴ ተረደየ ሸቅየ
ሀለየ። ለአግደ ሀደፍ ሀዬ፡ ሸዐብ
እንዴ ፈሀመ ዲብ አፍካሩ ለጸንሐ
ረአይ ኻጢ እንዴ ቀየረ ድዱ እግል
ልትዐንደቅ ለቀድር እቡ ጽዋር
አምር ዐንደቆትቱ። እሊ እምበል
ዕን ለትርእየ ወህተ ኖሰ ለትሰትሩ
ዐዛብ ወመጺጸት ምን ኢገብእ
መክሰብ ብዕድ ለአለቡ ነባሪ እሊ፡
እት ውላድ ኖሱ ወውላድ ጎሩ
እግል ኢልርአዮ ኖሱ እግል ልቶቤ
ምኑ ክሎም ለልትዘከሮ ጸንሐው
ጀሃት እብ ገበይ ዔማት አክባር
ምስል ለረሐበ ገቢል፡ ማርሐት
ደያናት ዕጋል ወዐባዪ ዐድ፡
ማርሐት እዳራት፡ ውዛረት ዐድል
ወብዕዳም ለኸስሰን ጀሃት ቅርብት
ዕላቀት ሽቅል እንዴ ከልቀው ሸቁ

ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ለሐብር።

ሩእየት ዐለምነ እት
አስረቶት ክሽቦ አንሳይት
እለ ክም ከዪድ ሕቁቅ ኣደሚ፡
ዝልም ዲብ አንሳይት፡ ወክም
ጀሪመት ለተአመነ እበ ዲብ ክለ
እዲነ ትጀሬ ለሀሌት አከይ-ገብእ፡
እብ ሀደፍ ሕበር ወመካይድ ሳምር
ዶልከ ተቅዪም ዲብ ገብእ ዲበ፡
ምስለ ዲብ 2030 እግል ልትበጸሕ
ይሙም ለሀለ ሀደፍ ዐቦት ዳይመት፡
ክም ሀደፍ ኦሮ አካኑ ጻብጥ ሀለ።
“ክሽቦመ አንሳይት ምን ዐለምነ
ልስረት” ለልብል ሀደፍ ኦሮ እንዴ
ትከረ እሉ ለኸስስ ንዛም ሽቅል
እንዴ ተኤተነ ልትከደም እሉ ሀለ።
ክል ሰነት እት ሚ ብጽሕት ሀሌት
እብ እሙር መቅየስ ዲብ ልትመዘን
ሀዬ፡ ለመባደራት እንቡት ሀለ።
ኤረትርያመ እግል እሊ ሀደፍ እሊ
ምስለ ብዕድ አህዳፍ አካኑ እንዴ
ኣመረት እሉ፡ እብ ጅድየት እግል
ትክደም ዲቡ ወእብ ዐውቴ እግል
ተአተክትሙ ክምቱ አኪድ ቱ።
ሀለው። ለሽቅል ሀዬ ፍሬሁ እት ሰኔ
መጽእ ሀለ። ክም ተኣምርተ እሊ
ሀዬ፡ ብዝሓት ዓይላት ወዐዶታት
አዋልዶም ክም ኢለአካሽቦ እብ
ዛህር ልትሃገው ሀለው። ምናተ
ለሽቅል አስክ እለ የም ኢሀለ፡
ለተርፍ ምኑ ብዙሕ ቱ።

ትሉሉይ ተዕቢኣት ወመሓደራት

አግደ እብ ክሽቦ ለትጀሬ
መደረት ሕቡልክት፡ ሞት ለልአበጼሕ ነዚፍ ደም
 ከሬዕ ሽን
 እት ዶል ክሽቦ ስብሮ
አው መትፈርቃቅ መፋስል
 ምክንነ
 ረክስ ወመትሰንዳር
 ረክስ ስርዐት ሽን
 ከሪህ ጅመዕ
 መጺጸት ዶል ጅመዕ
 ኢመስኩበት ዐቅል
(ሀመት ወሸቅላት)

በሰር አስረቶቱ
ተዕቢኣት ዲብ ሸዐብ፡ መዳርስ
ወአማክን ሸባብ
ዲብ ሸዐብ እብ ሸኪክ
ወዐዶታት (ኮም) ለገብእ ተዕቢኣት
ዲብ አስረቶት እሊ ዓዳት ዴራይ
ስርጉል
ክምቱ
ልትአመር።
እግልሚ፡ ለእትለ ወራት ክሽቦ
ሻርክ ለሀለ ለዲብለ ሸኪክ ነብር ሀለ
ሸዐብቱ። ህቱ እንዴ ፈሀመ ሐቆ
ድዱ ተዐንደቀ ለመጽእ ተቅዪር
ደማነት ለለሀየብቱ። ለፈጅር ግም
ሐዲስ ለረቡ ሽባን ምን ክልኢቱ
ለጅንስ(አንሶም
ወተብዐቶም)
ውላድ እለ ወጠን ምስል ለዐቡ
ለሀለው ወፈጅር ዓይለት እንዴ
ከወነው ሙጅተመዕ ለገብኦ ህቶም
ቶም። ሰበት እሊ እትሊ ዕምር
እሊ እብ ሰበት መደረት ክሽቦ
አንሳት ሰኒ ፈሀመው ምንገብእ፡
እት አዋልዶም እግል ኢሊደዎ

እት ክልኢቶም ሰወ ገብእ ሀለ።
ወእግል ልተላሌ ሀሌት እሉ።

ከበር ሰኒ
ውዛረት ዓፍየት፡ ውዛረት
ዐመል ወረዓየት እጅትማዕየት፡
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ምስል ክሎም ለኸስሶም
መሓብር ወጠን ወእድንየ ሰብ
ሽርከቶም ወድዎ እበ ሀለው
ጅህድ ኢልትሐለል፡ ለእግል አንስ
ወአዋልድ ኤረትርየ እት ዐዛብ
ወመጺጸት ካርየን ለሀለ ምን ሕድ
ለልትመክረህ አንዋዕ ክሽቦ ዲብለ
ትፈናተ አርካን ዐድነ ገሌ እብ
ገያደት ወገሌመ እብ ምልሃሁ
ዲብ በዴ ገይስ ሀለ። ክም መሰል፡
ዲብ አቅሊም ዐንሰበ ዲብ ክልኤ
ምዴርየት በህለት አስማጥ ወሀበሮ፡
ለሀለየ 72 ቀርየት ምን ክሽቦ ቶበየ
ወእዴሀን ረፍዐየ። “ቶበ” ምን እሊ
ገሮብ ለለአመስክን፡ ሐቅ አንሳይት
ለከይድ ውዳይ እኪት፡ አዋልድነ
ለአባርየ ምኑ ገድም እንዴ ቤለው
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ዲብ ክል ባብ ናይ ክል ቤት እለ
ቤት እለ ምን ክሽቦ ወለት አንስ
ሑርተ፡ ለልብል ክቱብ ሱቅላት
ወእትሉጥኣት ሀለየ።
ሸዐብ ክልኢተን ለምዴርያት
እሊ ዐውቴ እሊ እብ ስሁለት
ወእት አጊዳት ኢረክበዩ። እሊ
ስኒን ወድኒን አቅሩዱ ለዋተደ
ለመድ ለመደረቱ እብ ዐመል
ምን ረአየ ወእግል ልስረት ለቡ
ክምቱ ምን አምነ፡ መደት ረያም
ለነስአ መሓብር ህድግ ዐገለ።
ወእንዴ አመሕበረ ገመ ወተሐይስ
ተሐምቅ ቤለ። እት ኦሮ ረአይ
እግል ልብጸሕ ዲብ ሕድ ለኢበይእ
አፍካር ላቡ ሸዐብ እንዴ ትጀመዐ
አድሕድ እግል ለአትአምን ሕድ
ተሐመለ ወጎማት ሕድ ሰምዐ።
እሊ ሀዬ ጅህድ ትሩድ ናይ ክሎም
ለኸስሶም ሰብ ወቀይ ጠልበ። ሐቆ
ጸገም ትሩድ ሀዬ እብ ሐቴ ክርን
ወኦሮ ቆል “ ገድም ከፌነ ምነ
ዐዛብ አዋልድነ” እንዴ ቤለው ዲብ
ኤረትርየ ለሰልፋያም ክሽቦ አንሳት
ክም ተረከ ለአወጀው መዋጥኒን
ገብአው። እበ ሰርገሎም ሐበን
ክም ልትሰምዖም፡ ዲብለ አላፍ
ሸዐብ ለሻረከ ዲቡ ናይ አዋጅ
በደ ክሽቦ እሕትፋሎም “ቆበትነ
ትዕዴ ዲብኩም!” እት ልብሎ
ፈርሐቶም ሸርሐው። እለ ዐውቴ
እለ እግል ትዳይም ላኪን ምን እለ
ወሐርመ ሽቅል ቀሊል ክም አለቦም
እንዴ ኣመረው ምነ ምዕል ለእለ
አወጀው እንዴ አንበተው ትዳለው
ወተዐንደቀው እሉ።
ዲብ አቃሊም ብዕድመ እሊ
መስል ጅህድ ገብእ ሰበት ሀለ፡
ብዝሓት ዐዶታት ቅሩባይ አወጆት
ሑር ምን ክሽቦ ክም ሀለየ ተቃሪር
ውዛረት ዓፍየት፡ ውዛረት ዐመል
ወረዓየት እጅትማዕየት ወመሕበር
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ጊጉይ ፈሀም እብ ሰበት
ክሽቦ አንሳይት
ወለት ሐቆ ኢትከሸበት እግል
በዐል ሐላለ ኢተአገኔዕ ወእምበል
እናስ ኢትትመዬ!
ወለት ሐቆ ኢትከሸበት ምን
ርስሐት ኢትነጌ ወጼናሀ ኢቀዴ፡
ወለት ሐቆ ኢትከሸበት ለቲራይ
(ቅንጥራይ) እት ለዐቤ ገይስ
ከውላደ ኢለዐቤ.

እት ዐመል ለትረአ
ሐቃይቅ
ወለት ታ’መት እንዴ ትመሀረት
እተ እሉ ሐሬት ውቀት እግለ እሉ
ሐሬት ሸሪክ ሐያተ እንዴ ተሀዴት
እብ ሸረፍ ትናበር ምስሉ ትረኤ
ሀሌት።
ወለት
ታመት
ርስሐት
ዐውረተ
መሻፍጥ ወመሓክር
እንዴ ኢለሐብዖ፡ ክም ቀልበ እት
ተሐጽብ ወተአጸርዮ ገሮበ ጽሩይ
ወጼናሀ ቅዱይ እት ተዐቤ ትወልድ
ወተዓቤ ሀሌት።
ወለት ታ’መት (ለኢትከሸበት)
እት መሐጽ ወውልደት እንዴ
ኢትካጥር ውላድ ሕያይ ትወልድ
ወተዓቤ ሀሌት።
ማሌ እንዴ ኢትከሸብ ለዐቤት
አንሳይት ምን ኢረአየ ሕሜት
የዐለት እለን። ናይ ዮም እማት
አዋልድ ላኪን፡ ለእት ረአሰን ደውር
ዐለ ፍጀዕ እት ኢገበዩ ክም ዐለ፡
ምነ ታ’ማት ዲብ እንተን ለዐበየ
አዋልድ እብ ዐመል ርእያት ሀለየ።
ሰበት እሊ፡ ምን ክሽቦ ወለት እዴሀን
እግል ልርፈዐ፡ቃኑን፡ ዕልም ወሐቅ
አንሳይት ገበይ ጣፍሐት ቃፍራም
እለን ሀለው። ገድም ምን እለ ወሐር
እሊ እንዴ ሐልፈየ ለለአከሽበ እት
እዲነ ወአልኣኽረ ስምሐ ኢሀሌት
እለን፡ ላመ ተብዕን እተ ክምሰልሀ።
ገጽ
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ዳን

ብ
ይ
ታ
ሕዱግ ስሌማን

ረመ

ሽባን ወአምዕል ሻም (Valentine Day)

እሊ እቱ ለህሌነ ዘበን እቱ
ነብር ለህለ ቆም ናይ ኖሱ ገበይ
መንበረት ዓዳት ወሰዋልፍ እግል
ልጠውር ቃድር ህለ። እብሊ ህዬ፡
ክል አምዕል ናይ ኖሰ ታሪክ ወዓደት
እንዴ ጸብጠት ትመጽእ ህሌት። እሊ
ምስል ለትፈናተ አስባብ ወመናሰባት
እንዴ ትጻበጠ እብ ደረጀት ድወል
እዲነ ወመአሰሳት ክም ፍንቲት
አምዕል እንዴ ተሐሰበት፡ እግለ
መናሰበት ለሸሬሕ ዒድ ገብእ
እግለ።
ዮም እት ሰፍሐት ሽባን እሊ ጋር
እሊ እት ጌማም እንዴ ኣቴነ፡ እትሊ
ወክድ እሊ እት ክለ እዲነ እግል
ትትበዐል አቅሩደ ትነድእ ለህሌት
አምዕል ሰብ ሻም (Valentine
Day)፡ እተ ጀሪደትነ ፋግረት እተ
ለህሌት አምዕል በሀለት ዮም 14
ፌብራይር ሰበት ሳደፈት፡ እብ ክሱስ
እለ ዕለት እለ ገሌ እግል ኒበል ምን
ሐዜናቱ እሊ ክቱብ እሊ እንቀድም
እግልኩም ለህሌነ።
ከአሰልፍ ለምጽእ ወእግል
ልትበለስ ለቡ ሰኣል አምዕል
ሰብ ሻም እንብል እት ህሌነ ሚ
በሀለትናቱ? ለልብል ቱ። በሊስ እሊ
ሰኣል እግል ንኣምር ህዬ ግረ እግል
ንብለሰኩም ቱ።
አምዕ ሰብ ሻም (Valentine
Day)፡ እት ክል ሰነት ለትገብእ
መናሰበት ፈረሕ ተ እግል ኒበል
እንቀድር፡ እግልሚ፡ እለ አምዕል እለ
እት ክል 14 ፌብራይር ለትትዐየድ
ሰበት ተ።
እለ አምዕል እለ ምን አየ
መጽአት መስለኩም? ታሪክ እለ
ዕለት እለ ምን ነአቀምት፡ እት 3ይ
ክፈል ዘበን ለበልሰናቱ። ዎሮት
ቫሌንታይን ለልትበሀል እት ሮማ
ኢጣልየ ነብር ለዐለ ቀሽ ምን ዲን
ክስታን ፈሬዕ ካቶሊክ ቱ። እተ
ወክድ ለሀይ ስካን አሮበ ወእብ
ፍንቱይ ከረ ኢጣልየ ምን ዕባደት
ሓጃት እት ዲን ክስታን እግል
ልእተው ልትከደም እቱ ለዐለ ዘበን
ዐለ። እተ ዶል ለሀ ለሐክም ለዐለ

መልክ ክላውድዮስ 2ይ ለልቡሉ
ዐለ። ህቱ እግል ኖሱ ዲን ለይዐለ
እግሉ ነፈር ሰበት ዐለ፡ እግለ ዲን
ልትከበቱ ይዐለ።
እብሊ ህዬ፡ እግለ እት ሐንቴሁ
ለዐለ ዴሹ እብ ክሱስ ሮማ በሀለት
ወጠኖም ሌጠ እግል ልትሐሰሮ
እንዴ ቤለ ህዳይ ምኑ ለመኔዕ ቃኑን
ድቁብ እንዴ አፍገረ እሙሩ ሳይር
ዐለ።
እትሊ ወክድ እሊ፡ እሊ
ቫሌንታይን ለትበሀለ ቀሽ እብ ስቱር
እግ’ለ ዴሽ እበ ገበይ ለዲን ክስታን
ሰምሐ ክም ለሀዱ ወድዮም ነብረ።
እሊ ከበር እሊ ለመጸዩ መልክ እግ’ለ
ቀሽ እት ስጅን ከረዩ። ለቀሽ ህዬ፡
እተ ስጅንመ እት እንቱ እግ’ለ
ምስሉ ለዐለው ቴልየት ዲን
ክስታን ላቶም አሲሪን እብ
ረሐመት ወእንሳንየት
ልትዓመል
ምስሎም
ዐለ።
እምበል
እሊመ
እተ ወክድ ለሀይ ዕውር
ለዐለት ወለትለ መልክ እብ
ረሐመት ወፍቲ ለትዳለ ቅሰስ
እንዴ ከትበ ልልእክ እተ ዐለ። እት
ኣክር ህዬ፡ እት 14 ፌብራይር ሰነት
270 ሚላድየት ቀሽ ቫሌንታይን
እብ ሽንቆ ክም ልትዓደም ገብአ።
ምን እሊ አስባብ እሊ እንዴ ትበገሰት
ህዬ፡ እብ ሑድ-ሑድ ወምስል ዘበን
ስሜት እሊ ቀሽ እሊ እት ክለ
እዲነ እግል ትብጸሕ ወአዳም እበ
ወደዲቱ እንዴ ትዐጀበ ግረ ሽንቆ
ቀሽ ቫሌንታይን እብ 200 ሰነት
እለ አምዕል እለ እብ ስሜቱ እግል
ትትበዐል ትዐለነ። እሊ እዕላን እሊ
እበ ግራሁ ለመጸው ሰብ ደያናት
ክስታን ለትነሰአት ምስዳር ዐለት።
እግልሚ፡ ዲን ክስታን እተ
ወክድ ለሀይ እት ልትአ’መር
ወብዝሓም ምን ስካን ምውዳቅ
ጸሓይ እት ልተለዉ ሰበት መጸው፡
እት ከላንደር ካቶሊክ ክም ሕሽምት
አምዕል እንዴ ገብአት እብ ረስሚ
እግል ትትፈቀድ ትሳደቀ ዲበ።

ምስል እሊ ለትጸበጠ እት
ምግባይ ክፈል ዘበን ሻም ለትሸሬሕ
እብ Chaucer ለትዳሌት ሽዕር እለ
አምዕል እለ አምዕል ሻም እግል
ትግበእ ለቃኔት ዐለት።
እብለ ገበይ እለ ህዬ፡ ናይ
እሕትራም፡ ፈተ፡ ሻም ወረሐመት
ሽዑርከ እግ’ለ እግል ትሽርሑ እግሉ
ለትሐዜ ነፈር በደል ገጽ እብ ገጽ
እንዴ ትዋጀሀካሁ ትዳግሙ እግሉ፡
እብ ምስጢር እንዴ አትዳሌካሁ ክም
ልፍህሙ ውድየት ምን ዘበን እት
ዘበን እት ልትለ’መድ መጽአ።
እሊ ለመድ እሊ ወቅሰሱ እት
ምልእት አሮበ አማደደ። እምበል
እሊመ ምስል ሻም ለትጻበጠ ቅደይ
ሕካም ለዐለየ አንሳት እተ ወክድ
ለሀይ እትለ አምዕል እለ ክም
ልትባለሕ ወድየ ዐለየ።
አምዕል ሻም ሚ እምር እሻረት
በ? እንዴ እንቤ እግል ንሰአል
ጠቢዒቱ። ሰበት እሊ እሻረት እምር
ለበ አምዕል ተ አምዕል ሻም። እሊ
ህዬ እሊ ዮም እብ ለትፈናተ አሽካል

ወጅንስ ልዳሌ ለህለ ከርተሊናታት
እትለ አምዕል እለ ለትመሀዛቱ
እግል ኒበል እንቀድር። እግልሚ፡
እለ አምዕል እለ ለልአብዕሎ ሽባን
ምንገብኦ ወብዕዳም እትሊ ከርተሊነ
እሊ ሽዑሮም ወንየቶም እንዴ
ሸርሐው እግለ ከስሱ ነፈር ለሀዩቡ
ነብረው።
እሊ ህዬ እግለ ልትሀየቡ ለህለ
ነፈር እበ ለሀይቡ ለህለ ነፈር
ለትከተበ ከሊማት እግል ግርመቱ፡
ጽጎቱ ወብዕድ እንሳንየቱ ለሸርሕ
ወትምኔት ሰኔት ለወክል ክቱባት
ለከምከመ ሰበት ገብአ።
እትሊ ወክድ እሊ እለ ምስል
ደያነት መጻባጥ ለበ አምዕል እት
ብዝሓት ድወል እዲነ ክም ዓደት
እንዴ ትነስአት ክም አምዕል ሰብ
ሻም እንዴ ገብአት እግል ትትበዐል
እንብትት ህሌት። እብሊ ህዬ ምስል
እሊ ዘበን ቴክኖሎጂ ጥዉር ሽባን
እግል ሰብ ሻሞም አውመ ሻባት
እግል ሰብ ሻመን ዝያድ ለረይሕ
ህያባት እት ሂበት ወአዳለዮት
ልትረከቦ ህለው። እብሊ ህዬ እትለ
አምዕል እለ እብ በላዪን ለልትዐለብ
ከርቴሊናታት ልትሀየብ ህለ።
እምበል እሊመ ሻም ለሸርሕ
ዕንቦባታት ወብዕድ ልትሀየብ ነብረ፡
እትሊ እቱ ለህሌነ ወክድ ላኪን
ዝያድ ምን ዕንቦባታት እንዴ ፈግረ

እብ ለትፈናተ ሸክል እግል ትትበዐል
እንብትት ህሌት።
ሰብ ሻም እግል ሰብ ሻሞም
እት አካን ፍንቲት ወዝያድ ራሐት
ለትሀይቦም እተ ክም ልትደረሮ እት
አርድ ብዕድ እንዴ ሄረረው እብ
ስያሐት ክም ልሓሉፈ ውድየት
ወለበዝሐው
ሽባን
ለብእቶም
ህዬ እብ ለትፈናተ ሸክል ለትዳለ
ቺኮላታት ክም ህያባት አዳላይ ገሌ
ምነ ልትርኤ ለህላቱ።
እለ አምዕል እለ አዜ እግል ክል
ነፈር ለትወክል ጋብአት ህሌት፡
ሰብ ዕያል እግል አንሶም ውላዶም
ወብዕዳም ህዬ እግል ብዕዳም እብ
ለትፈናተ አስባብ ደሚሮም ለረይሖ
ለትፈናተ ህያባት እንዴ አትዳለው
ለሀዩቦም።
እሊ ለገብአ ኣቡ ሰበብ ሻም
እት ክል ክፈል ምጅተመዕ እብ
ናዩ መቃይስ ወአስሉብ ሰበት ህለ።
እምበል እሊመ ሰብ ሻም እትለ
አምዕል እለ ፍንቲት ምዕራፍ ሐያት
እተ እግል ልትዐደው እንዴ ቤለው
እግለ እብ ሻም ምስል ለሄረረው
ሰብ ሻም ካቲመ ሰኒ ወምን ሰብ
ሻብ እት ሰብ ዕያል ወጼወ
እግል ልትዐደው እተ
ለሐርወ እተ ኢነት ሰበት
ህለው እት ፍንቲት
አካን እግል በዐል ሻሞም
እንዴ ነስአው ፍንቱይ
ህያብ ክም ከረ ካትም
ሕጼ እንዴ አትዳለው፡
“አነ እፈቴኪ እግል ትትሀደኒ
እትሐሰበኪ ህሌኮ!” እንዴ ቤለው
ለአበርኮ
እግለን
ወረሙቀን
ልትረአው።
ገሌመ ፍንቱ ወራታት ክም ከረ
እት ውቁል አካናት ዐሪግ ወእት
ፍንቱይ አካናት ታሪክ ሻረኮ ምነ
ርይሐት ለልሀይቦም ጋር ጋብእ
ህለ።
መአሰሳት ተጃረት እለ አምዕል
ፍንቲት እለ እንዴ ትነፈዐየ ብዞሕ
እግል እለ አምዕል እለ ለትዳለ
ሸዓራት ወአትገራራም ወድየ
ልትረከበ ህለየ። እግል መሰል
ቺኮላተ ለሸቅየ መአሰሳት እግል
እለ አምዕል እለ ለሸርሕ ሸክል
ወሓባር እቡ ለትዳለ ቺኮላታታ እት
አፍረዮት ሌጠ እንዴ ኢልትሐጨረ
እግል አትፋዝዖት ወሐብሬ ለከትባሁ
ክቱብመ ልብ ለሰልብ ቱ፡ ገሌ ምኑ

ዶል እንርኤ ህዬ ክእነ ለልትብል
ቱ፦ “አስክ አካናት ሐለዋኒታት
ሄረሮት ለልአከጅል ኢኮን፡ እግለ
ሐለዌተትከ ሐለዋት ምን ትዛቤ ምኑ
ለልሐይስ አለቡ፡ ሻም እብ ዐውል
ለልትቀየም ቱ መስለከ? ኢፋልከ፡
ሻም ዐውሉ ቃሊ
እብ ማል
ለኢልተመን ቱ፡ ከእትለ ቃልየት
አምዕል እግል እለ ቃልየት በዐል
ሻምከ ለልአፈርሕ ሓጃት እበ እለ
ገብአ ልግበእ ዐውል እግል ትአዳሌ
ወተሀበ ህለ እግልከ፡ እግልሚ እንተ
እብ ዐውል ለኢልተመን ሻም ሰበት
ራክብ ምነ ወደሚርከ ትረይሕ
ቱ!”፡ እግልኩም ለረይሕ ህያባት
እዱሉያም እግልኩም ህሌነ፡ አብሽርከ
እብ ክሱስ ጂብከ ኢትትአሰፍ!
እንተ እግል ትትረየሕ ወህተ እግል
ትትረየሕ ክሉ እዱሉያም እግልኩም
ህሌነ ትፈደሎ!” ለልብል ገሌ ምኑ
ቱ።
ከእሊ ልግበእ ወሌሂ እት
ዐድነ ኤረትርየ እንዴ አቅበልነ
እለ አምዕል እለ ዶል ነአቀምታመ
እብ ሽባን ዝያድ ለገብአት አምዕል
እንትትዐየድ ትትርኤ ህሌት። እብ
ፍንቱይ እተ ዐባዪ መዳይን ዐድነ
ከረ አስመረ ለመስል መአሰሳት
ክዳማት እጅትማዕየት ክም ከረ
ገሃዊ፡ ሲነማት ወአካናት ረግስ እግል
እለ አምዕል እለ ለሸርሕ ሽዓራት
ቀደም ሳምን እንዴ አትዳለየ እት
ዐዙመት ሰብ ሻም ፍሩራት ህለየ።
አናመ እለ አምዕል እለ ርስዐ
እት አነ ማሌ ለሀ ቀዳሚት እብ
ምግብ ሻርዕ ሕርየት እት ሐልፍ
እለ አምዕል እለ ለአትዘከረተኒ
ወረቀት ዐዙመት አካን ረግስ እተ
እንዴ አንተበሀኮ ቱ እግል እዘከረ
ለቀደርኮ፡ ከሕነ ሽባን እለ አምዕል
እለ አክል አዪ ምህመት በ እግልነ?
እንዴ እንቤ ዶል ንትሃጌ እብ
ገበይ ደያነት እጅትማዕየት ፡ዓዳት
ወለመድ ምህመተ አክል ሕድ
እግል ትትርኤነ ወኢትትርኤነ ሰበት
ቀድር እብ አዳም ወደየ በደል
እንስዔ ወእንወድየ መዐነተ እንዴ
አትዳወርነ እግል ንተለየ ህለ እግልነ
መስለኒ።
እሊ እቱ ለህሌነ ዘበን፡ ዓዳትነ
ደያነትነ ወወጠንየትነ እንዴ ሐርጠ
ምንእነ እብ ሃልነ እት ሻርዕ እግል
ኢልሕደገነ መደጋግ ለልትሐዜ
እቱ ዘበን ሰበት ገብአ ልብ ክሩይ
ሰኒቱ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ለለአትፈክር ሐቀይቅ ሐግነት እናስ ወእሲት

ፍንቲት
ፍንጌ
ሐግነት
እናስ ወእሲት፡ እለ ፍንቲት እለ
ለተአትፈክር ወእት ባል ለይዐለት
እት እንተ ትረከበት..ከትፈከሮ!

1 - እሲት ነከድ አለበ፡

ደቅብ ስሕበት ምድር
ወሮት ጀኔታይ አቡሁ ክዳር
ራፌዕ እት እንቱ ዶል ረአዩ እግል
ልስደዩ ሐዘ። ክምነ ዐፍሽት ክሉ
ለብርጪቀት እግል ልርፈዕ ሐረ።
አቡሁ እግል ትክበድ እቱ ክምቱ
ምንመ አሰአለዩ፡ ለጀኔታይ ላቱኒ
አስክ እለ ኢረፍዐኮ እንዴ ቤለ
ሰበት ሐለለዩ፡ ልርፈዐ አዝመ
ምኑ።
ከእበ ስልም ገጾም ለዐል እት
ፈግሮ፡ ለጅኔታይ ለብርጪቀት
ወድቀት ምኑ ከፈለልም ምን
ገብአት፡ ሰበት ደንገጸ ወእኩይ ወደ
ሰበት መስለዩ ሰኒ ተአሰፈ። አቡሁ
ህዬ እት ለአትሓጥሩ፡ “ደሐን ቱ፡
እንተ ሚወዴከ። እሊ ደቅብለ
ስሕበት ምድር ቱ፡ ደቅብ ስሕበት
ምድር ምን ክሊነ ሰበት ልትደቀብ፡
እብለ ምስምሳ ቱ ለብርጪቀት
ወድቀት ምንከ፡ አብሽርከ ባልካመ
ኢትሀ’በ” ቤለዩ።
አምዔላት ሐልፈየ። ሐቆሃመ
ለአብ አምዕል ሐቴ እብ ሐዲስ
ብርጪቀት ራፌዕ እት እንቱ
መጽአ። እለ ምዕል እለ ህዬ፡
ለብርጪቀት ሰኒ ገዛፍ ዐለት።
ለጅነ አዜመ ክምለ እዩዱ አስክ
ኢረፈዕክወ ቤለ። ከዶል ረፍዐየ
ወድቀት ምኑ ወፈነጥር ገብአት።
ለአብ እለ ክም ረአ እግለ ወልዱ፡
“ሰድቀትከ ትግበእ፡ እሊ ደቅብ
ስሕበት ምድር ቱ፡ ደቅብ ስሕበት
ምድር ምን ክሊነ ልትደቀብ፡

-

እብሊ ምስምሳቱ ለወድቀት ምንከ
ጣይኣቡካ ቱ፡ አዜ ህዬ ከራመትከ
ትግበእ ኢትትሐሰር እተ” ቤለዩ።
ለጋር ሐቆ እላመ እግል
አውካድ ብዙሕ ትደጋገመ፡ ምናተ
ለአብ እግለ ወልዱ እግል ለአስፉ
ሰበት ይሐዘ፡ ልብ እግል ልክሬ
ወእንዴ ፈጥነ እግል ለሀርስ ክም
ብእቱ ሕኔት ለሐብሩ፡ እብ ደቅብ
ስሕበት ምድር ለአትመሳምስ እሉ
ዐለ። ከክም ፍገሪት ናይ እሊ፡ ለጀነ
ደቅብ ስሕበት ምድር ምን ሒለቱ
ወለዐል ክም ቱ፡ ወእት ቅብላት
እለ ሒለት እለ ገሌ እግል ልባስር
ክም ኢቀድር እት ለአምን መጽአ..
አዜ ለጅነ ወድ 40 ሰኖታት ባጼሕ
ሀለ፡ ወአስክ እለ ክለ ብርጪቀት
ረፍዓተ ትወድቅ ምኑ ወሰበብር
ትገብእ። እሊ ህዬ፡ ህቱ እት ከርሱ፡
ደቅብ ስሕበት ምድር ምን ሒለቱ
ወለዐል ክም ቱ ሰበት አምና ቱ።
ከውላድነ ክል ዶል፡ ህቶም
እት ቅብላት ለገብአ ጋራት እግል
ልትዐወቶ ክም ቀድሮ፡ ወምን
ዶል እት ዶል እት ልትጠወሮ
እግል ሊጊሶ ክም ብእቶም፡ ወክሉ
ረአሱ እዴሆም እግል ለሀቦ ክም
ኢወጅቦም
ለተአክድ
እሎም
ፍንቲት አማን ምን እንደግም
እሎም ለሔሳ ቱ። እለ ለትሰረረተ፡
ሐያቶም ክምሰል እለ ብርጪቀት
እት ትትፋለም ወእት ትሳበር
ምኖም እግል ልንበሮ ቱ።

ተርጀመት ለውቀት

እግል
እግል
እግል
እግል
እግል
እግል

ሓግላም፡ ማል ወተጃረትተ።
ሕሙማም፡ ሽፈ ወሐዮት ተ።
ሰብ ሻም፡ መርኢት ወውሳል ተ።
ሰብ ዐለዮ፡ እቅባለት እት ዳር ወዐድ ተ።
ስጁናም፡ ሕርየት ወመጣልቅ ተ።
ዝሉማም፡ ዐድል ወፍቴሕ ተ።

ወለት አንሳይት ምን እናስ
ተብዐት ወለዐል ጠቢዐት ደአል
ወትልህየ ትመልክ። ክመ እት
ጃምዐት ስታንፎርድ ባሕሲን
ለአከደዉ፡ አዋልድ አንሳት ምን
ውላድ ተብዕን ወለዐል 50%
ደአል ወትልህየ ፈትየ። ለዑለመ
እግል አንስ ወሰብ ለልአትስሕቅ
ጋራት ሀበዎም፡ ወምን እሊ
እምትሓን እሊ ምን ዝያደት
ተጃውብ ለአርሬ እግል ልፍሀሞ
ምን ሐዘው ቱ። ከእሊ ጋር እሊ
እት ወዱ ሕቦዕ ካሜራት እቡ
እንዴ ትነፈዐው፡ ርዱድለ ፍዕሎም
ሚ ክም መስል እግል ልፍሀሞ እት
ሐን መራቀበት እብ ማግኔታይት
ዘብዘበት ረኒን ለትሰዴት ካሜረት
ከረዎም።
ከለፍገሪት
ለአንስ
ሻፍጋት እት እንተን ናይ ሰሓቅ
ወለውቀት መጃወበት አረየ።
ምናተ ለሰብ ላቱ ለእሉ አርአው
ተጃውብ ድንጉር ወሰኒ ብሩድ
ዐለ።

2 - ወቅት መዐፍየት

ድራሳት ክመ አከደያሁ አንስ
ክልኤ ሰነት ምን ዕምረን እት ቀደም
መዐፍየት ለሓልፋሁ እት ህለየ፡
ሰብ ተብዕን ህዬ 6 ወሬሕ ሌጣ ቱ
ምን ዕምሮም እት ቀደም መዐፍየት

ምነ ዝያደ ለለአትፈክር፡ አንስ
ምን ሰብ ወለዐል እብለ ሔሰት
ገበይ ሰውገ። እሊ ህዬ ለሸፋገን
ወምነ ገበይ ለራትዐት እግል
ለአስተፍስረ እተ ወድያሁ ብጢር
ወሰኣል እንዴ አተንከበ ለትነሰኣ
ቱ። ከሐቴ ናይ ብሪጣንየ ድራሰት
ሐዳስ ክምለ ሸርሐቱ፡ ሰብ ተብዕን
እት ሰነት ወቅት ስዋገት ሐድ
6 ምልዮን ሳዐት ክም ለአበዱ
ተአመረ ወእት ረአስ እሊመ ጣቀት
ለአበዱ ወለምድር እብ ጋዛት
ለአከስሕዉ) እሊ ህዬ ህቶም እት
ወቅትለ ስዋገት ምን መትሰኣል
ምነ እትጃህ ለራቴዕ ክሉ ረእሱ
ሰበት ኢለአትካርሞ ቱ።

4 - አንስ እብ
ጠቢዐተን ርሒማት ተን

እለ ድራሰት እለ ሸክ
ለትአተውዴ ሐቴመ አለበ ወ100%
ራትዐት ተ። አንስ ርሒማት
ተን። እተ ድዋራተን ለልትርኤ
ተቅዪራትመ ሻፍግ ታሲር ወዴ

እት ሰልፋይት ደረጀት ለትከርዮም ወምን ለዐል ክሉ እህትማም
ለተሀይቦም ጋራት፡ ክለ ዐቅል ወበሻለት እት ወስክ መጽአካተ ክህቶመ
እት ልትበዶሎ ምጽኦ። እንተ አዜ ክመ ቀደም ሰለስ ሰኖታት ምን እሊ
ወቅት ለእቱ ህሌከ ለዐልካሀ ይህሌከ። ወሐቆ ሰለስ ሰነት ምን እሊ ለእቱ
ህሌከ ወቅት ወሐርመ፡ እንተ ክምለ ዮመቴ ለህሌካሀ ኢትገብእ። ከእሊ
መትበዳል እሊ፡ እግለ እበ ተሐስብ ገበይ፡ እንጥባዓትከ (ለእሎም ትርኤ
ወትሰሜዕ አሽየእ ለለሐድጉ እትከ አሰር) ወዓመተን እግል ሸክስየትከ
ለከምክም ቱ። ከእሊ ጋር እሊ ክል ዶል ገጹ ቀደም ቱ ለለአሴርር
እንድኢኮን፡ ክሉ ረእሱ ሐር ኢልትወለብ። ምናተ ለመትበዳል እብ
ደረጀት ሸፋጉ ወኑዕየቱ ምን ነፈር እት ነፈር ልትፈንቴ ገብእ።

መዕሉመት

ሰሓቅ ወስካብ ለሔሰው ክልኦት እብ ለሀ
ለልትረከቦ አስርየት ለገብአ ልግበእ መሻክል ወድ
ኣደሚ ቶም። ክልኢቶም ገሮብ ኣደሚ ለትፈናተ ሕማማት
ገሮብ ልግበእ ወዐቅል እግል ልቃውም ለለአትናይቶ ቶም።
ከኣደሚ ዶል ልትሰሐቅ አውመ እግል መደት ረያም
ዶል ሰክብ እብ ኖሱ እንዴ ተዓፈ ምነ ዐለ እተ
ሓለት እት ለሔሰት ሓለት እት ልትበደል
መጽእ።

ክሉ አዳም እለ እዲነ እግል ልበድል ለሐስብ፡ ምናተ ነፍሱ እግል
ልበድል ለለሐስብ ላተ ይሀለ። “ሌዮ ቶልስቶይ”
+ ክሎም ከጢራም መስለው እትከ ምን ገብእ፡ እሊ በሀለት ህቶም
ብዞሕ ዐደድ እለ ከጢሪን ክም ኢኮን ለአክድ። “አብራሃም ሊንኮለን”
ዎሮት ነፈር፡ እት ክለ ሐያቱ ሐቴመ ጉጉይ ክም ኢኮን ዶል
ልትሰምዑ፡ እሊ በሀለት ህቱ ዲብ ሐያቱ ክሉ ረእሱ ገሌ ጋር ሐዲስ ጅሩብ
ክም ኢኮን ለአክድ። “አልበርት ኤንስታይን”

ምን ኬን እለ መጢጠት ህሌት?!..እዲነ እንዴ ጆረት እትከ..ከእት
ገጹ ቱፍ እንዴ ትቤ እሉ እግል ትሕለፉ ትተምኔ ለዐልከ ነፈር፡ እብ ገጽ
ባርህ ክም ትትከበቱ ዶል ትትቀሰብ..ምን እለ ተአኬ ኢትምጸእ!

3- እት ስዋገት ዐረብየት

ዲበን። ወእሊ እብ ሚ ምስምሳቱ
መስለኩም፡ እሲት እናሰ ዕንቦበት
አውመ ዘዐት ጥዕም በልሰ እተ
ምን ገብእ፡ እተ ዶለ 180 ዘ’ረት
ገጸ ለትበልስ ለልአክዱ ጋር ቱ።

5 - ርሽድ ወለውቀት

ንስበት ገሌ ኪሎግራማት እግል
እሲት ዱቅሪ እት መዛጀ ልግበእ
መእት ደረጀት ደማነት ነፍሰ ዐቢ
ተእሲር ትወዴ ዲበ እት ህሌት፡
ምስል እሊመ ንስበት ለውቀተን
ወአሰፈን ተምትም። ዲብ ሰብ
ተብዕን ረኤነ ምን ገብእ ላቱ፡
ለጋር ሰኒ ልትፈንቴ። ድራሳት
ክ’መ አከደያሁ፡ እናስ ርሹድ ምነ
እናስ ለቀጢን ዝያደት ፈርሐት
ወለውቀት ልትሰምዑ። ምስል ነፍሱ
ክሉ ወቅት ሰማሐት ቡ። ሜዛኑ
እግል ለአንቅስ እንዴ ቤላመ ተሐት
ወለዐል እት ልብል ኢልትረኤ።
ወክም አንስ ሜዛኑ እግል ለአንቅስ
እንዴ ቤለ ኢልትሻቀል ወእት
ሀወስ ኢልትከሬ!

6 - አንሳይት ምደርሰት ተ

እት ደንጎበ ለጋር ተዕሊም
ለከስስ ዶል ገብእ፡ አንስ ሰኒ
ፋይጋት ላተን ወለሔሰየ ምደርሳት
ተን። ዕልብለ ክም ምደርሳት
ለሸቅየ አንስ ምነ ምደርሲን ለሸቁ
ሰብ እብ 8% በዜሕ፡ እሊ ህዬ
አንሳት እብ ሰበበለ እት ድራሰት
ለሀለ እለን እህትማም ወእግል
ለአድርሰ ወልረብየ ለህሌት እለን
ሰብር ወከሃላት ቱ።

ጠዓሞ

በሀል እ’ሙራም

ዝበድ
ዘዖታት

ለለአከሉሱ። ምናተ ለእት ቀደም
መዐፍየት ለበጥሮ እተን አዋይን
አክለ ናይለ አንስ ገበአ እት ሀልየ፡
ወቅት ሐጪር ሌጣ ቱ ለበጥሮ’
እሊ ህዬ፡ አንስ ቀደምለ መዐፍየት
በጥረ እት ሀለየ ብዙሕ ተፋሲል
ለቡ ክም መትጃላጥ፡ መትካሓል
ወካሰተን ህዬ ለሸክለን ብዞሕ
እህትማም ሰበት ለሀይባሁ ዝያደት
ወቅት ለአበድየ እቱ።

ተበሰም

ዎሮት ነፈር ከያነት
ለትአደርስ
መድረሰት
ፍንቲት ፈትሐ። ከዲብ
እለ መድረሰት እለ እግል
ልድረሶ ለልሐዙ አንፋር
እት ሰጅል አንበተ። ሐር
ዶል ለዐደድለ ደረሰ ተ’መ
እሉተ፡ ወለሰልፋይት ምዕል
እንባተት ድራሰት ክም
መጸት፡ ስጁላም ለዐለው
ደረሰ
ዎሮትከ
ከራሱ
ጸብጠ ወእተ መድርሰት
ክም መጽአ፡ እተ አፍለ
ባብለ መድረሰት፡ “ገሌ
ክም
ተዐለምኩም
ርከቡኒ” ለትብል
ዘዐት ክትብት
ጸንሐቶም።

ምን በሀል እግል ኒበል፦
- ለጋራት ሕሳሎም እንዴ ጠለቅከ እሎም አምሸሽከ ምኖም ምን ገብእ፡ ምን ምዕል እት ምዕል እት ልትኬለሞ
እግል ለአሴሮቱ።
- ለገብአ ሐል ምሽክለት ሐዲሰት ወልድ።
- ግሉል ለወድየ፡ እምበ’ለ ግሉል ለክምሰልሁ ምን ደግመ።
- ምን ለዐል ስናቱ እግል ልግበእ ለልትሸነህ፡ ምን ዮም እንዴ አንበተ ምስል ዐባዪ ልትረህ።
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በዐል-መዝ ዕጨይ ወሔዋን ከደን፡ ናይ ሖል ጌማም ሽቅሉ ወዴ
በዐል-መዝ ዕጨይ ወሔዋን
ከደን እት ዮም 17 ጃንዋሪ 2018፡
ናይ ሖል ተቅዪም ሽቅል ናይለ
ሐልፈት ሰነት ወስታት ሽቅል ናይ
እለ ሰነት ጎነ እት ቃዐት ወዛረት
እዕላም ወደ። ታምም ጽበጡ እብ
ነስረዲን ኣደምኑር እንዴ ትዳለ፡
ሰልሕ ገማ ትርጁሙ ሀለ፡ ቅራአት
በኪተት፦

መሻክል ለቦም ሰበት ገብአው፡ እት
ሽቁል ክመ ልትሐዜ ይለደምዖ።”እት
ልብል እተ ለሐልፈት ሰነት ለሰደፈ
ናይ ሽቁል ነዋቅስ ወእግል ባለሖቱ
ለትትነሰእ ምስዳር ሐቆለ ሸርሐ እት
ሄራሮም እግለ ተዓወነው ምስሎም
ጀሃት ሐመደ።
እንዴ አትለ እብ አሰይድ
ሙሴ ሮቤል ለትቀደመ ተቅሪር

በዐል-መዝ ዕጨይ ወሔዋን
ከደን እት ሕፍዘት ወአንሰሶት፡
ግርመት ዐድነ፡ ሰጅዖት አርዛቅ
ስያሐት ኩ’ለ ወጠን እንዴ ረከዘት
ለትሸቄ ጀሀት ውዛረት ሐርስ ቱ።
እተ ለገብአ ተቅዪም ሽቅል ወዛረት
ሐርስ፡ ወዛረት ኣርድ ማይ ወድዋር
ወብዕዳም ዓዙመ ለገብአት እሎም
ምን ክል ኣቅሊም ወካይል አፍረዐት
ሓድራም ዐለው።
እተ መናሰበት ከሊመት ለአስመዐ
ዓም መመቅረሓይ ሹቁል በዓል
ሰልጠት ዓጩይ ወሔዋን ከደን
ኣሰይድ ኣብርሀ ገርዛ “ምን አግደ
አህዳፍ አግመሎት ዓጩይ ድዋር
እንዴ ዘርአከ ሸትል እንዴ ትሸተለ
እግለ ብራቁ ለህለ አካናት እብ
ሽትለት መትሸርሸር አርድ ራቀቦት
ቱ። እግለ ሽቱል ለዐለ ህዬ ዋጅብ
ራዐዮት እንዴ ወዴከ እሉ እት
ጠቢዒ ሓለት ክምሰል ለአቀብል ቱ።
ሔዋን ከደን ጀላብ እግል ልትፋሬ
ለህቱ ነብሩ ድዋራት እብ ዋጅብ
እንዴ አግመልከ ለለትሐዜ ዔቅባይ
ውድየት ለትሐዜ። እሊ ሀደፍ እሊ
ሰበት ከደመ፡ ትሩድ ጅህድ ግሩም
እንታጅ ርኩብ ምኑ ክም ህለ
ኩልነ ለነአምረ አማን ተ።’ሐቆለ
ቤለ “ለለትሐዜ ራቀቦት እት በደት
ዓጩይ ወንዕዮ ሔዋናት ከደን
ለገብእ ምንማቱ፡ ምስል መታክል
ብዙሕ ገሌ መሻክል ላኪን ሳድፍ።
ሰበቡ አንፋርነ ለበዝሐው እብ ዕምር
ዐባዪ ወብዕድ ናይ እጅትማዕየት

ፈረዕ ሕፍዘት ገማል ዓጩይቱ። እተ
ለሐልፈት ሰነት እት ዘርእ ዓጩይ
አከቦት ወእግሉ እግል ዝርአት
ለትፈናተ አህዳፍ ዐባዪ ከደመው።
22 አሰሲ ዓጩይ ለብእ ዝያድ54
ኑዕ ሸትል ዕጨይ አዳለዮት ሐድ
800 ኪሎ ግራም ለገብእ ዘርእ
ተአከበ። ለለትሐዜ ራዓዮት ክም
ገብአ እሉ ትዘረአ። ገሌ ምነ
ዓጩይ ህዬ - ጸሐት፡ አውሔ፡
ሐንሴ፡ኒም፡ ሉሲንየ ወጃካራንዳ
ልትረከቦ ዲቦም። እተ ለሓልፈት
ሰነት ምነ እት ክለ ኤረትርየ ለህለ
37 መራክዝ ሽትል ለ29 ቱ እት
ወቀይ ለዐለ። ሰበት እሊ፡ ሰማን
ምኑ እብ ለትፈናተ አስባብ ሸትል
እግል ልሸተል ኢቀድረ። እብ አሳስ
እሊ ህዬ፡ 29 መራክዝ ሽትል ሐድ
ኣርበዕ ሚልዮን ሸትል ዕጨይ እግል
ለአብቀል ቀድረ። 72 ምእታይት
ህዬ፡ እት ኣቃሊም ምግብ ወግብለት
ለሸተላቱ። ምነ እንዴ በቅለ እግል
ልተከል ድሉይ ለገብአ ሸትል ለ27
ማታይት አሳሲ 14 ምእታይት
በረ ምን
አሳሲ 59 ማታይት
ቀላሚጦስ እት ገብእ እብ ዓመት
ብዝሔ አፍለሶት ዕጨይ ምስል ሰነት
2016 ልትርኤ እት ህለ ናይ ሐድ
ዎሮ ሚልዮን ወሰር ዐቦት አርአ።
እት ሳረዮት ማይ መጀራብብ ማይ
አዳለዮት ሸትል ለልሸተል ዲቡ
አካናት ለገብአ ወራታት ዶል
እንርኤ ህዬ፡ እት ኩሉ አቃሊም

እብ ሸዐብ ለትነዘመው ናይ ኬዋ
ወራታት ወእብ ናይ ከረም ፈራሮ
ደረሰ ማይ መጀራብብ እት ሳረዮት
ወመትከሊ ዕጨይ ለገብእ አካናት
እት አዳለዮት ወቀይ ብዙሕ
ትሰርገለ።
አክረት፡
አሽረዐት፡
ከናላት ከምሰልሁመ ሕፈር እንዴ
ተሐፈረ መዳሊት ገብአ። እብ
ሸዐብ ለትሰርገለ ፈራሮ ኬዋ፡ እት
ኣቅሊም ዐንሰባ ዝያድ 22 ኪሎ
ሜትር ለሸምል አሽረዐት፡ ዝያድ
16 ኣልፍ ሜትር መክዐብ ለሸመል
አክረት እግል ልሸቄ ትቀደረ። እት
አቅሊም ምግብ ህዬ ዝያድ 200
ሄክታር ለሸምል አሽረዐት ትሸቀ።
ምና ዮም ዓመት ለፈልሰ ሸትል
ለ3.5 ሚልዮን እት ወክዱ እግል
ልተከል ዱሉይ ህለ። ምን እሊ ህዬ
2.9 ሚልዮን አው 82 ምእታይት
ተከለ። ምነ እተ ሐልፈት ሰነት
ለትረአው መታክል እግል ወደሖት
ህዬ፡ ምነ ለፈልሰ ሸትል ብዙሕ
ፈልስታት እትለ ትመጽእ ለህሌት
ሰነት ክምሰል ልትዐዴ ገብአ።
ናይ እሊ አስባብ ህዬ ከረም እንዴ
ተአከረት ሰበት አስተዴት ቱ፡ እት
አዳለዮት አርድ ወትክለት ዓጩይ
መትአካር ሰበት ትረአ። ካልኣይ እት
መጀራብብ ለገብእ በርናምጅ ተኪል
ዓጩይ ክመ ልትትሐዜ ሰበት ኢዐለ
ዐቢ ተእሲር ዐለ ዲቡ። ምስል
እሊ ኩሉ መታክል እት 2017
ለልተከለ ሸትል ዕጨይ ምሰል
2016 ልትርኤ እትህለ ናይ 32
ምእታይት ዐቦት አርአ።
እት እዳረት ዘርእ ዶል
እንርኤ አስክለ ሐልፈት ሰነት
ሐድ አርባዕ ምእት አልፍ
ሄክታር አርድ እንዴ ትከለበ፡
ዋጅብ እዳረት ገብእ እሉ ህሌት።
ምን እሊ ሐድ ሰለስ አልፍ
ሄክታር ለገብእ እት ሰነት 2017
ለትከለባቱ። እት እዳረት ሕዙእ
አርድ ዋጅብ ዕቅበት ወራቀቦት
ምንመ ገብእ፡ እት ገሌ ደዋራት
አቅሊም ዐንሰበ ወግብለት ላኪን
ኪደት ሕዙእ አርድ ወዋጅብ
ዔቅባይ ኢውድየት፡ እት ወክዱ
ሸትል ዕጨይ ኢትክለት ወእግለ
ጸንሐ ምህም ትራስ ለኢልዐቅብ፡ ከም
ጃንብ ሰልቢ እንዴ ገብአ ትቀየመ።
እብ ዓመት ልትርኤ እትህለ ምነ
እግል ልትሐዘእ ለወጅቡ ደዓም ሐድ
16% እግል ልትሐዘእ ቀድረ።
እት አሰሶት ነዋዲ ገማል
ለሸቀው አህዳፍ ዶል እንርኤ፡እተ
ለሐልፈት ሰነት ሐድ 49 ናዲ
ገማል እግል ልትአሰስ ቃድራት
ዐለየ። ምስለ ሐልፈ ሰኖታት እንዴ
ወሰ’ከ እብ ዓመት ሐድ 536 ነዋዲ
ገማል ህለየ። አሰሶት ነዋዲ ገማል
እብ ሙቃብል መዳርስ ሐድ 49
ምን ምእት ባጼሕ ህለ፡ እብ ዝያድ
ሰር ናቅስ ሰበት ልትረከብ ብዙሕ
ሽቁል ታርፍ ክም ህለ አትፋቃድ
ለአትሐዜ።ምስል እሊ ለገይስ፡ ነዋዲ
ገማል እት ክል መአሰሰት ደያነት፡
ሕኩመት፡ መሓብር፡ ወዴሽ እግል
አሰሶት ትሩድ ጅህድ እግል ልግበእ
ወጅብ።
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እት ደንጎበ በራምጅ 2018
እብ ተፍሲል ቀደመው። ገሌ ምኑ
ህዬ፡ ሐድ ስስ ሚልዮን ሸትለት
አፍለሶት ወትክለት፡ ዋጅብ እዳረት
ሕዙእ አርድ ውድየት፡ አበርካት
ድበዕ ወግንራሪብ በሐር መሐዛት፡
ዐርኮከብ
ወዖበል፡
መትባዳል
ተጃርብ እት ፍንጌ አቃሊም ነዘሞት
ወለትፈናተ ተእሂላት ልትረከብ
ዲቡ።
ምን ፈረዕ ሕፍዘት ዐማር
ወሔዋናት ከደን፡ እብ አሰይድ
ፍጹም ሐጎስ እተ ለትቀደመ ተቅሪር፡
እተ ለሐልፈት ሰነት 11 ወክድ ናይ
ታየኖት ድራሰት ገብአት። ሓድረት
ሓለት ሔዋን ከደን ወሕዘኣት ህዬ
እብ ሰበትለ ገብእ እሉ ለህለ ትሩድ
ራቀቦት ወዓቅቢት እት ሽብህት
ሓለት ክምህለ እግል ልትቀየም
ቀድር። ሓድረት ሓለት አዱግ-ከደን
እግል ራቀቦት ድራሰት ገብአት።
እት ደሐን ሓለት ክም ህላመ እግል
ልትአ’መር ቀድረ። እሊድራሳት
እሊ ምስል ምን ለትፈናተ ድወል
ለመጸው ሰብ መቅደረት እብ ሕበርቱ
ለገብአ። ለሰብ መቅደረት እት
ሙስተቅበል ለትፈናተ ናይ ምህናት
ሰዳይቶም እግል ለሀቦ ክምሰልቶም
ትወሰው ከህለው። እምበል እሊመ፡

ልትርኤ እት ህለ ህዬ፡ ምን 20022017፡ ሐድ 84 ሐርማዝ ማይታም
ህለው። እሊ ልትሸረሕ ለጸንሐ ሐል
ሐቆ ኢገብአ እሉ፡ እት ለትአስፍ
ደረጀት እግል ሊጊስ ክም ቀድር
እግል ልትአ’መር ወጅቡ።
እት ባካት ሸርከት ተዕዲን ዘረ
ለልትረከብ መአከቢ ትፍል፡ ሰኒ
ገበይ ሽቅል ሰበት ኢተበዐ፡ ሐድ 60
ሰራይር ሞተየ እቡ። እሊ ሰዑባት
እሊ ሐል እግል ልርከብ ናይ ወቅቱ
ወዳይም አፍካር እግል አምጽኦት
ምስል መመቅረሐት ሽቅል ናይለ
ታዕዲን ተሀደገ። ምስል ለትፈናተ
ናይ ሙስተቅበል ተፍቲሽ ድራሳት
ገብአ። ምነ ለገብአ ድራሳት፡ እት
ጅንስ ሰራይር ወአረዊት ብዝሓም
ሐዳይስ ለዐለው ጅንስ እግል
ልትፈተሾ ቀድረው። እብ ዓመት
ህዬ፡ 23 ጅንስ ናይ ምድር ወማይ
አረዊት ወብዝሓት ሰራይር እግል
ልትፈተሽ ቀድረ።
እተ ለሐልፈት ሰነት ለትፈናተ
ነዋቅስ ወተሐዲ ሱዱፍ ዐለ።
ገሌ ምኑ፡ ነዋቅስ መትመሚታት፡
ሚዛንየት፡ ሰብ መቅደረት፡ በደ፡
ሕፍዘት ወቅትለት ሔዋን ከደን
ቶም። ምን በራምጅ ዮም ዓመት
ህዬ፡ ሕዱድ ሕዙእ አካናት እት
ምድር አሸሮት፡ ውጁድ አዱግ

እት ለትፈናተ ሔዋን ከደን ዛህረት
ሞት ከፋፍ ጃርየት ዐለት። እግል
ሳረዮቱ ህዬ እት ንዋይ-ዐድ ጀ’ረቦት
(ሳምፕል) እብ ንስአት ለሰበብ እግል
ልትአ’መር ጀርቤ ገብአት። እምበ’ለ
ሕማም’መ ሕዳን ዝላም ለሰበበየ
ሰፍረ እበ ሐድ 40 ሰገን ወ37
አራብ ክም ሞተየ እግል ልትአ’መር
ቀድረ። እሊ መሻክል እሊ ምስል
ምጸት ዝላም እግል ልትሐለል
ሰእየት ገብእ እቱ።
አካናት ሐረምዝ ናይ ደንጎ
ሸክሉ ሰበት ጸብጠ፡ ደዓም እተ
አካናት ለዐለ ጀራዲን ወዐዶታት
እብ ካምሉ ክም ልግዕዝ ገብአ።
ምስል ብልሰት ዎር-ዎሮት ክዋነ
ላኪን፡ እት ፍንጌ ሐረምዝ ደግሽ
እግል ኢልትከለቅ ፈርሀት ህሌት።
እምበል እሊ ወጀዶት ማይ ሲቶ
እግል ሐረምዝ ልሰዕ ሕሉል
ኢገብአ እሉ። እብ ሰበቡ ለሳድፍ
ደግሽ ምስል ስካን ሐል ለኢረክበ
ጋርቱ። እተ ለሐልፈት ሰነት ሌጠ
ሰለስ ሐረምዝ ሞተ። እብ ዓመት

ከደን ደማነት እግል ልርከብ ንኡሽ
ሕዝኣት እግል አዱግ ከደን እት
አርድ ኬለቦት፡መቅደረት ወተጃርብ
አዕደእ እግል ወቀሎት ለትፈናተ
ተእሂላት ውድየት። እምበል እሊ
ታየኖት ወዳፍዖት ለትፈናተ ሕዝኣት
ውድየት ወብዕድ በራምጅ ብዲቡ።
እንዴ አትለ ፈሬዕ ራቀቦት ርዝቅ
ዕጨይ ወሔዋን ከደን ለከድመዮም
ነሸጣት እብ መስኡ’ለ ፈሬዕ ሌ/ኮ
ገብረገርግሽ ስዩም ትቀደመ። ደዓም፡
እብ አግቡይ ረስሚ ምነ ገብአ ባታክ
ዕጨይ ሐዽ 2.5 ሚልዮን ነቅፈ
እብ ሸክል ግብር እተይ ትረከበ።
ምነ አብደዮት ዕጨይ ለወዱ
አንፋር ህዬ እብ ሸክል ጀዛ ሐድ
4.8 ሚልዮን ነቅፈ እተይ ትረከበ።
ምነ ለዐለ መሻክል፡ ንቁስ መካዝን፡
መዋሰላት፡ ሕዲነ ለደርሰው ብቅዓም
አእዕደእ ልትረከብ ዲቡ።
እተ መናሰበት ምን ሙሽተርከት
እተ ለትቀደመ ተቅሪር ለትፈናተ
ረአይ ወአስእለት ቀርበ። ወእበ
ከስሱ ጀሃት ዋጅብ በሊስ ተሀየበ።

አርቡዕ 14 ፌብራይር 2018

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ አስክ ርዋንደ ሄረረ ሜሲ 88 መልዮን ፖውንድ ለትበጽሕ ማህየት ልትጋረፍ

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ ለምን
ዮም 13-18 ፌብራይር እት
ርውንደ ገብእ ለህለ ዕልብ 14ይ
ጅግረ ኮንቲኔንታል ሻምፕዮን
አፍሪቀ ሰነት 2018 እቱ ሻርክ
ህለ።
ለ17 ነፈር ለከምከመ ፈሪቅ
ዐጀላት ኤረትርየ ምን እሎም
ለ8 መትጃግረት እት ዐባዪ
ጅግራታት ወ ጅግረ ተሓት 23
ሰነት እቱ ለሻርኮ ቶም። ሕሩይ
መትጃግራይ ዐጀላት አፍሪቀ
ሰነት 2016 ጋብእ ለዐለ ተስፎም
ዑቅብማርያም
ዎሮት
ምነ
እህትማም ዛይድ ለልትሀየቦም
መጃግረት እሊ ጅግራ እሊ ቱ።
ክልኤ ዶል ሻምፕዮን አፍሪቀ

ለገብአ እሊ ወድ 26 ሰነት
ላቱ መትጃግራይ፡ ዮም ዓመት
ለሔሰ መጃግራይ አፍሪቀ እግል
ልግበእ ቀድረ ምንገብእ ናይ ኖሱ
ፍንቱይ ታሪክ እግል ልሰጅል ቱ።
እምበል እሊመ መትጃግረት ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳታ መክሰብ ደበሳይ
ወአማንኤል
ገብሬዝጋብሄር
አንፋር እሊ ፈሪቅ እሊ ቶም።
እት 2 ጅግረ ዱር ርዋንደ 2ይ
ለፈግረ መትጃግራይ መትከል
እዮብ ወነፈር ፈሪቅ ባይክ ኤይድ
ሜሮን ተሾሜ፡ ሳይሞ ሙሴ፡
ሄኖክ ሙሉእብርሃን ወኤልያስ
አፍወርቂ ምነ እግል እሊ ፈሪቅ
እሊ ሒለት ለልሀይቦ መሓዊት
ትሩድ ለመልኮ መትጃግረት

ፈሪቅና ቶም እግል ኒበል
እንቀድር። እብ እንክር አዋልድ
አንሳት ህዬ እት ጅግረ ኤሊት
ወሓዚት ክዳኔ፡ሞሳና ደበሳይ፡
ብስራት ገብሬመሰቀል ወትዕግስቲ
ገብሬሂወት ገብአ እት ህለየ፡ደሴት
ክዳኔ ህዬ እብ በነ እት ጅግረ
ጂኔር እግል ትሻርክ ቱ። እሊ
እብ መደርቢን ሳምሶም ሰለሙን
ወዮናስ ዘካርያስ ለልትመረሕ
ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ፡ እት
ጅግረ ጂኔር ተብዕን ቢንያም
ግርማይ፡ናታን
መድሃኔ፡ቶማስ
ጎይትኦም ወሀገር ዐንዴማርያም
እሎም እግል ልሻርክ ቱ። እሊ
ጅግረ እሊ እብ ዩሲኣይ ናይ
ኮንቲኔንታል ደረጀት ለትሀየባቱ።

መተትልህያይ ፈሪቅ በርሰሎነ ሊዮኔል ሜሲ ምን ፈሪቅ ቻይነ ለቀርበት
እቱ 88 መልዮን ፖውንድ ለትበጽሕ ማህየት ክም ትጋረፈ ተአመረ፣
ለሐልፈተነ ከረም ሕድ ለትሸብህ ማህየት እበ እት ፍረቅ ቻይነ እግል
ልትዐዴ ለቀርበ እቱ ጠለብ ኣቢሁ ክም ዐለ እት ልትአመር፡ እብ መቃብሉ
ምስለ አዜ ለህለ ምስሉ ፈሪቅ በርሰ እግል 2021 ለትጸንሕ እትፋቅየ
ፈረመ፣
ለእብ ናይ ቻይነ ፍረቅ ለቀርበ እቱ ማል እት ክል ሳምን 1.7 መልዮን
ፓውንድ እት ልደፈዕ እግል ልተልሄ ለጠብ ምንመ ዐለ፡ ፈሪቅ ሜሲ
ላኢን እግሉ እግል ለዐዴ ገብአ ምንገብእ እብ ሑዱ ናይ 622 መልዮን
ፓውንድ ማል እግል ልሕዜቱ፣
ምን ሜዳን ኑህ ካምፕ እግል ልፍገር ለኢለሐዜ ሜሲ፡ እብለ ሐዳስ
መፋሀመቱ ምነ ፈሪቅ እት ክል ሳምን 500,000 ፓውንድ ክም መበገስ
እት ልደፈዕ እግል ልተልሄ ቱ፡ ምስለ እብ ገበይ መቅሺሽ ወናይ እዕላናት
ማል ዶል ልትወሰክ እግሉ ህዬ ለስሙይ ህለ ዕልብ እግል ልትወቀል ክም
ቱ ልትአመር፣
ለዓልየይት ለጅነት ሱፐር ሊግ ቻይነ እት ፍረቆም እሙራም መተልህየት
ኩረት እግር እግል ልኣቱ ስታት ክም ህለ እግሎም ወብዝሕማ ስሙያም
መተልህየት ክም ዘበው ለልትአመር ቱ፣

አትሌት አሮን ክፍሌ መንበ ጅግረ ሰር-መራቶን ፈንቅል ሰነት 2018
እብ መናሰበት
28ይት ዐመልየት
ፈንቅል እት መዲነት
ባጽዕ ገብእ ለዐለ
ወራታት ርያደት
ወእብ ፍንቱይ ህዬ
እት
አትሌቲክስ
ሰር-መራቶን ለገብአ
ጅግረ
(ፈንቅል
መራቶን
2018)
እት ጅግረ ውላድ
ተብዕን
አትሌት
አቅሊም
ምግብ
አሮን ክፍሌ ናይለ
ጅግረ ወክድ እበ
አትሓየሰ እቱ ወቅት
እግል
ልትዐወት
ቀድረ፣ እብ እንክር
አዋልድ አንሳት ህዬ
ምን ፈሪቅ ደንደን
አትሌት
ዶልሺ
ተስፋይ ተዐወተት
እቱ፣
እትሊ ናይ 21

ኪሎ ምትር ጅግረ ሰዐይ ኣሮን እግለ
ጅግረ እብ ሳዐት 1 ደቂቀት ወ8
ካልኢት ሰበት አትመመዩ ለቀደም
እለ ስጁል ዐለ ቅያስ ወክድ እንዴ
ሰብረ ስሜቱ አድመቀ፣
ግራሁ 2ይ ለፈግረ አትሌት
አቅሊም ምግብ አማንኤል መሰሌ
ዐለ፡ ህቱ እብ 2 ደቂቀት ወ26
ካልኢት እንዴ ተአከረ ምኑ ቱ እለ
ደረጀት እለ ለጸብጠ፣
3ይ ለፈግረ አትሌት አፍወርቂ
ብርሃኔ ምን አቅሊም ግብለት እት
ገብእ ምነ ካልኣይ እብ 08 ካልኢት
እንዴ ተአከረ ከጥ ዐውቴ ኬደ፣
አትሌት አብራር ዑስማን ምን
አቅሊም ምግብ፡አትሌት መሓሪ ጸጋይ
ምን ፈሪቅ ደንደን ክምሰልሁመ
ብርሃኔ ተስፋይ ምን አቅሊም ምግብ
አስክ ሱሰይት ደረጀት ለጸብጠው
አትሌታት ዐለው፣
እት ጅግረ አትሌታት አዋልድ
አንሳት ህዬ አትሌት ዶልሺ ተስፋይ
ምን ፈሪቅ ደንደን እብ ሳዐት 16
ደቂቀት ወ28 ካልኢት 1ይት
ፈግር እት ህሌት፡ ምን ዶልሺ እብ

5 ደቂቀት ወ15 ካልኢት እንዴ
ተአከረት ለአቴት አትሌት ልኡለ
ወልዴሚካኤል ምን ፈሪቅ አቅሊም
ምግብ እት ገብእ፡ አትሌታት ኮከብ
ተስፋጋብር፡ ናዝሬት ወልዱ ወፋኑስ
አለም አስክ ሱሰይት ደረጀት
ለጸብጠየ ዐለየ፣
እምበል እሊመ ናይ መካይን
ወመቶር ሳይክል ጅግረ ጋብእ ዐለ፣
እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ እት ናይ 125
ሲሲ ጅግረ መቶር ሳይክል ለገብአ
8 ዱር እቱ ቶማስ አፍወርቂ፡ነቢል
ክያር ወአክሊሉ ሃይሌ ተዐወተው
እቱ፣እት ናይ 2000 ሲሲ ጅግረ
ዐረባት ህዬ መትባድራይ ንጉሴ
ክሎም መትጃግረቱ እንዴ ፈለ 1ይ
ፈግረ፣
እት ናይ 1800 ሲሲ መካይ
ጅግረ ዐቢይ ይሕደጎ 1ይ ወ2ይ
ህዬ በየኔ ስምኦን ዐለው፣
እት ናይ 1600 ሲሲ ጅግረ
መከይን ሐበን ጎይትኦም ልትዐወት
እት ህለ አለክሰንደር ተስፋይ ህዬ
ግራሁ ተ’ለ፣

ደሀይ ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ እት 27ይት መርሐለቱ

እትለ ለሐልፈት 27ይት መርሐለት
ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ፈሪቅ
ማን ሲቲ እት ናይ ሜርሒት ደረጀቱ
እንዴ ሓፈዘ እግል ልሄርር ለትሰዴ
ፍገሪት ሰኔት ረክብ እት ህለ፡ ልተለዩ
ለዐለ ፈሪቅ ማን ዩናይድት ላኪን
ለኢትአመረት ሾከት ለብዕ ሰበት ኬደ
ሰአየት እንዴ በትከ ገጽ ግረ ሰንተእ
ብህል ህለ፣
ፈሪቅ ማን ሲቲ ምስል ፈሪቅ
ሌስተር ሲቲ ለወደየ ትልህየ እተ

ሀዳፍለ ፈሪቅ ለኢትርአ ሃትሪክ እግል
ልሽቄ እተ ለቀድረ ትልህየ እት እንት
ትርኤት። ፈሪቅ ማን ሲቲ እብ ርሒም
ስትርሊንግ እት 24 ደቂቀትለ ትልህየ
ናይ ሰልፍ ጎል እቡ ለአንበተት ትልህየ፡
እብ ሀዳፍ ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ ጂሚ
ቬርዲ ሒለት ለልሀይብ ጎል ተዓድል
ምንመ አተ፡ ግረ ዕርፍ ፈሪቅ ሌስተር
ሲቲ አከጀህ ትሰረከ። ሀዳፍ ፈሪቅ ማን
ሲቲ ሰርጆ ኣግዌሮ ለጀረበየ ኩረት እት
ሸግዒት ሌስተር ሲቲ ሌጠ ዐንኮለለት፡
እብሊ ህዬ እት 48፡53፡
77ወ90 ደቂቀትለ ትልህየ
4 ጎል ሰበት ሰጀለ ትልህየ
5 እብ 1 እግል ትትመም
ትቀሰበት፣
እብለ ፍገሪት እለ
ፈሪቅ ማን ሲቲ እብ
75 ንቅጠት መርሕ ህለ
ወንቅጠት ፈሪቅ ሌስተር
ሲቲ እት 35 የብሰት።

ፈሪቅ ማን ዩናይት እበ እት
ደረጀት ተሓቲት ለህለ ፈሪቅ ኒውካስል
1 እብ 0 እንዴ ትቀለበ ንቃጡ እት
65 ንቅጠት ሌጠ ክም ነሽፍ ወደዩ፣
እብሊ ህዬ እብ 15 ንቅጠት እንዴ
ትበደረ አሰር ፈሪቅ ማን ሲቲ ልሄርር
ህለ።
ለብዞሕ እህትማም ህዩበ ለዐለ ትልህየ
ላኪን እት ፍንጌ ክልኦት ድቁባም
ወእት ሐቴ መዲነት ለልትረከብ ፍራቅ
አርሰናል ወቶተንሃም ለገብአት ትልህየ
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ዐለት። እትለ ትልህየ እለ ህዬ ፈሪቅ
ቶተንሃም
እግል
ፈሪቅ አርሰናል 0
እብ 1 እንዴ ቀልበዩ፡
እት ፈሪቅ አርሰናል
ወመደርቡ
ለህለ
ድቁጣት ነፍስየት
እግል ልወስከ ቃድር
ህለ። ለእብ ሀዳፍ
ፈሪቅ
ቶተንሃም
ሄሪ ኬይን እት 49
ደቂቀት ለአተ ጎል እግል
ኬይን ሜርሒት ሀዳፌን
ፕሪመርሊግ እግል ልምረሕ
ወእግል ፈሪቁ ህዬ እብ 52
ንቅጠት ግረ እንዴ አቅበለ
እት 4ይት ደረጀት እግል
ልትረተብ እቅዱሩ ህለ።
ሄራር ሰኒ እት
ለአርኤ መጽእ ለህለ ፈሪቅ
ሊቨርፑል ምስል ፈሪቅ
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ሳውዝሃምፕቶን ለወደየ ትልህየ እተ
እት 6 ደቂቀት ወ 42 ደቂቀትለ
ትልህየ እተን 2 ጎል ሰጀለ።
እሊ አግዋል እሊ ለሰጀለው ሮቤርቶ
ፌርሚኖ ወመሐመድ ሰላሕ ዐለው።
ፈሪቅ ሊቨርፑል እብ 54 ንቅጠት እት
3ይት ደረጀት ማጽእ ህለ። እምበል
እሊመ ፍረቅ ዌስትሃም ዩናይትድ
ወወትፎርድ 2 እብ 0 ተምም እት
ህሌት፡ ፈሪቅ ስቶክ ሲቲ ወብሩኔት ህዬ
1 እብ 1 ፈግረው።

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ለኢትፈትሐ መሳእል

እት ዐለምነ ማል ብዞሕ
ወሹህረት ለበን ላኪን ቀኒመት
ሐዘን ወግቢእ ላተን ዓይላት፡ ክም
ጼወ ኬኔዲ ለመስለ ብዝሓት ተን።
ገሌ አንፋር ለትረገመየ ዓይላትመ
ልብለን። ከእስረት “ካረዲሻን”መ
ሐቴ ምነ እሊ በከት እኩይ ለበጽሐየ
እስረትተ። እስረት ካረዲሻን ምስል
ክሉ ጽጋበ ወሽህረተ ሐያተ ዲመ
እት ገሀይ ወኢመስኩበትተ።
ከእግል ዮም ሐያት እለ እስረት
ወመሳጢረ እግል ንርኤቱ።
እስረት ካረዲሻን፡ እት ግርበት
1995 ቱ እግለ እት አምዕላይ
መንበሮሀ ሳድፈ ለዐለ ሐዋድስ
ክም በርናምጅ እት ወሳእል እዕላም
እግል ትንሸር ክም አንበተት እግል
ትትአመር ወትተጅር ለቀድረት።
አዋልድ ናይ እለ እስረት እለ
እብ ግርመተን ወመባትክ ገሮበን
አልባብ ሸባብ ለሰልበ እብ
ግብአተን ህዬ እግለ መርናጅ
ቀመም ወሰከዩ። ምናተ ክልኤ
ሰንያት ሰገን ወወለታመ ኢረክበያሀ
ክምለ ልትበሀል፡ ለዓይለት እለ
ቀደብ ክም ዐለ እተ ልተአመን።
እግልሚ ውላድ እሊ ዐድ ምን
ገብኦ ወእግለ አዋልዶም ለለሀዱ
አንፋር ሐያቶም ዓርድ ወመሻክል
ለመልአየ ገብአት። አብ እለ እስረት
ላቱ ሮበርት ካረዲሻን ውሉፍ
ከምረት ወዘናይ ሰበት ዐለ፡ ምስል
እሲቱ ክሪስ ሐቆለ ተሓደገው፡
ሐቴ አምዕል ሻክር እት እንቱ እብ
መኪነቱ እት ልትወርወር ምስል
ዓሙድ ከርሀበት ሰበት ትዳገሸ
ሞተ።
እለ ማል እብ መርገሙ
ክም አተየ ለለሀድጎ እበ እስረት
ካረዲሻን ለይልሙድ ሐዋድስ
እግል ልሳድፈ አንበተ። ሮብ
ካረዲሻን ለነአሸ ናይለ እስረትቱ
። ህቱ እሙ ወሐዋቱ ወለፍ
ግሩሽ ሰበት ጸብጠየን ሮብ እንዴ
ትረስዐየ ፡ መዓለን ወምምሳየን እት
ቀደም ካሜረት ገብአ ወህቱ ወለፍ
ነብረ ሰበት ጸብጠዩ እት ሐጪር
ወቅት ከባደት ገሮቡ ምን ዐደድ
ወለዐል ሰበት ወሰከ ደቅጥ ደም
ጸብጠዩ። እብሊ ህዬ ሰዳይት እግል
ልርከብ እንዴ ትበሀለ፡ እት ሐቴ
እግል ግድዓም መረዐየት ለተሀይብ
መአሰሰት ገዐዘ። ለምስል እሙ
ወሐዋቱ ዐለት እግሉ ዕላቀት ህዬ
እብ ምራዱ በትከየ።

ኪም ካረዲሻን ምንኣሽለ
ብክር ወምን ክለን ሐዋተ ዝያድ
ለትትርኤተ። እት ሰነት 2011
ምን ለዐል 10 ሚልዮን ዶላር
ለከለፈ ህዳይ ምስለ ስሙይ
መተልህያይ ኩረት ሽግዒት ላቱ
ክሪስ ሃፈሪዝ ወዴት፡፡ ለጼወ እሊ
ላኪን ምን ኬን 72 አምዕል እግል
ለተላሌ ኢቀድረ። ክሪስ ሐቆ ህዳዩ
ምስል ኪም፡ ከምረት ሰበት ለምደ
ቅድረቱ እት ትልህየ ኩረት እት
ተሐምቅ መጽአት፡ እተክምሰልሁመ
እት ሐያቱ ድቁጣት እት ዘይድ
መጽእ ሰበት ረአዩ እግል ኪም
እግል ልሕደገ ቀረረ ወሐድገየ።
ሐቆ እለ ኪም እት ዋሳእል ዕላም
እንዴ ቀርበት ክሪስ ፈታይ ነፍሱ
ክምቱ እተክምሰልሁመ ሽዉክ
ወመትብእሳይ ክምቱ እት ጃምም
ሐቆለ ሸርሐት፡ ሽህረት ክሪስ እት
ተሀስስ መጽአት ህቱመ ብዝሓም
መአይደቱ ሰበት አበዉ ምን ዐለም
ርያደት እግሩ አትሐጨረ ። ኣክረቱ
ህዬ ጠፈሽ ወመከደራት ገብአት።
እግል ምንኣሽ ኪም ላተ ኮሊ፡
ሃዲ ለዐላመ እሙር መተልህያይ
ኩረት ሸግዒት አሜርከ ላቱ ላማረ
ኦዶምቱ። ህቱመ እብ ሻም ምስል
ኮሊ ሐቆለ ትቀረነ፡ ስድፈት ምነ
ፈትየ ምህነቱ እንዴ ሬመ ኣክረቱ
መከደራት ወቁማር ገብአት።
እት ሐጪር ወቅት ህዬ ሐያቱ
ተሐምረገት። እግል ኮሊ ክም
ሐድገ ህዬ ምክራዩ ትቀዌት።
መርገም እስረት ካረዲሻን፡
እግለ ብክር ቤት ላተ፡ ኮርቲኒ
ካርዲሻን ሃዲ ለዐለ ስኮት ዲሲክመ

አትዳወሮት ሽዕር

ኢደሐነ ምነ ። ለፈታይ ዋልዴኑ
ነብር ለዐለ ስኮት፡ ሐቆለ ምስል
ካርቲኒ ለተኣመረ እተ ዕለት፡ እግል
ዋልዴኑ ወአቃርቡ እንዴ ትፈንተ
እግለ እግል ሰኖታት እብ ለሀበቱ
ለአከበዩ ማል እት አካናት ፋግዖት
ወከምረት እግል ልፌፍዩ አንበተ።
ምስል ኮርቲኒ ዐቅድ ሐቆ እስረ
ህዬ፡ እት ሐጪር ወቅት ሰበት
ተሓደገው፡ ሰር ማሉ ሀተ ወርሰቱ።
እሊ እግል ልክሀል ለኢቀድረ ስኮት
እብ እዴ ኖሱ ርሑ ቀትለ።
ካንየ ዌስት ኦሮት ምነ እሙራም
ሔልየት አሜርክቱ። ህቱ ካልኣይ
ብእሰ እግል ኪምቱ። በሀለት ሐቆ
ምነ አወላይ ብእሰ ተሓደገት
ለትሀዴቱ ነፈርቱ። ህቱመ ሐቆ
ህዳዩ እት ሐጪር ወቅት ነፍስያት
ሰበት ወደ፡ ክሉ በራምጅ መርኢቱ
እንዴ አጀለ፡ እት ሐካይም ዕልምነፍስ እግል ለአንጎጌ አንበተ። ህቱ
አስክ አዜ ስካብ ሰበት በደ ምኑ
እት ዕላጅ ልትረከብ። “ዕጫይመ
በዐል ኬሩ ልእቴነ” ለመሰላተ።
ብሩስ ጂንዮር፡ ብእስ እም
ውላድ ካረዲሻን ላተ ክሪስቱ።
እሊ እት ዕምር ንእሹ ዕዉት
መትባድራይ ሰዐይ ነብር ለዐለ፡
እት 2015 እብ ዐመልየት ጅንሱ
እግል ልቀይር ትቀሰበ። በሀለት
ምን እናስ እት እሲት እብ ምራዱ
ሐቆለ ትቀየረ፡ መትሃገዪ ወሳእል
ዕላም ገብአ። ሰበብ ቀየሮት ጅንሱ
ህዬ፡ ለምስል ክሪስ ሐለፈየን 10
ሰነት እት ዐዛብ ሰበት ጸንሐየን
ምን እሊ ዐዛብ እሊ እግል ለአባሬ
ክም ወደየ ልትሀደግ።
እት2015፡ ኪም ካረዲሻን እት
ኦሮት ህንዲ ሴርዳይ እንዴ ጌሰት
ለእት እስረቶም ህሌት መርገም
እግል ልርፈዕ ምኖም ሚልዮን ዶላር
ክም ሀበቱ ልትሀደግ። ለሴርዳይ
ላኪን ግሩሹ እንዴ በልዐ፡ “እሊ ምን
ቅድረቼ ወለዐልቱ፡ እለ እትኩም
ለህሌት መርገም እት ወላድኩም
ክም በጽሐት ቱ ለትትፈተሕ”
ክም ቤለየ ልትሸረሕ። ሐቆ እለ
ህዬ እትለን እብ ግርመተን አልበብ
ለሰልበ አዋልድ እንዴ ዘግነ ለቀርብ
ነፈር ሕጉል ክም ሀለ ልትአመር ።
ለምስጢር ላኪን አስክ አዜ ፍቶሕ
ይሀለ።

ቅርኦ ወተዐጀቦ!

ያፍተት እግል ጋሻይ ትገብእ ለሐቴ ኢለአምር
ያፍተት እግል ደዓያትመ ትገብእ አካንከ እግል ተሐብር
ወያፍተት እግል እስባት ትገብእ እግለ ለአማን ነክር
አቤ ያፍተት እግል ህሉግመ ትገእብ ለበዐል አከይ ሰብር
እለ ያፍተት ለዲብ ዕጨት ባቅለት
ሕቃብተ ገብእ እግለ ዕጨት
መናይ ተራፊክ እሻረት?
ሕነ በሊስ ኢወጅበነ፡ ትብለስ ለትከስሰ ጀሀት
ምን ለዐል ክሉ ለለአትፈክረከ ና’የ ተራፊክ ውዳይ
ለጸቢጡ ለኢገብአ ሐበሮቱ እተ ግንዳይ
አፎ ይሐበረ ሐቆ ዐለ በዐል ዳይ
አው አፎ ይአተሃገዩ “ያፍተት ብዲብዬ” እግል ሊበል ለዕጫይ
ሃ! ሃ! ሃ! ሃ! ሃ! ሃ! . . . ያረቢ ሰሓቅ ደዩ እግልዬ!

ቅሰት እለ ሱረት
እለ
እት
ለዐል
እንርእየ ለህሌነ ሱረት
ዮም 4/2/2018 እት
ከረን ለትነስአት ተ።
አነ ወመልሀዬ ሔልያይ
መንግስተኣብ (ተጋዪሼ)
እት ባካት ሻሬዕ ሰያቄን
ለህሌት ሳብሪነ ለትትበሀል
ገሀወት ቡን እግል ንስቴ፡
ዐረብየትነ እተ ባካት እንዴ
አብጠርናሀ እተ ገሀወት
አቴነ። ቡንነ ክምሰል
ሰቴነ፡
መንግስተኣብ
ባርንቱ ገይስ ሰበት ዐለ፡
እብ ዐረብየትነ አስክ ጃምዕ ከረን(ገዲም) ትጨዌነ አስክ ፓላሶ ሪቫ ዶል
አተጀሀነ ስድፈት ነጋሲ ለልትበሀል ተራፊክ እግል ንብጠር አሸረ እግልነ።
ከምሰል በጠርነ ነጋሲ እምበል መፋሀመት ፓቴንት መንግስተኣብ እንዴ
ነስአ ናይ ዕቁባት ወረቀት ቀርጨ እግልነ፡ ለወረቀት ክምሰል ቀርአነሀ
300ነቅፈ ክቱብ እተ ጸንሐ። አነ ወመንግስተኣብ ዲብሚ ንትጃዜ ክም
ህሌነ ሐቆለ ትሰአልናሁ፡ እበ ዐረብየት እግል ትትእቴ እቡ ለኢልትሰማሕ
ሻርዕ ክም አቴነ አስአሌነ። ሕነ ጋሸ ክም ሕነ ምንመ አስአልናሁ እግል
ልስመዐነ ኢቀድረ። ይአመርኮ ምን ሰኣል ቃኑን ክም ኢተአድሕን ነአምር
ወነአምን ሰበት ዐልነ ያፍተት ምን ተሀሌ እግል ለአርኤነ ትሰአልናሁ።
ህቱ ላኪን እት ዕጨት ሐቴ እንዴ አሸረ እግልነ ገበዩ በትከ ምንእነ ። ሕነ
እምበል ዕጨት ያፍተት እግል ንርኤ ኢቀደርነ፡ ለሐስለ ዲብነ ሐካኪቶ
እት መስል ዲብነ እተ ዕጨት ክምሰል ቀረብነ ምስለ ግንደ ሐዲዳይ
ያፍተት ርኤነ። ለቀጠፍ ክምሰል ቃልዐነ ምኑ ላኪን፡ እሻረት ኢትሕለፍ
ለበ ያፍተት ቀያሕ ርኤነ። ከእለ እት ሱረት ትርእወ ለህሌኩም ለያፍተት
ለክም ሾመት ነሐዝየ ዐልናተ። ለለአትፈክርቱ! ያፍተት ምን ቅባል እንዴ
ትርኤት፡ ምን ሓድስ ለትዳፍዕ እት እንተ እት መዲነት ከረን ላኪን እንዴ
ተሐበዐት ለተአጃዜ ጋብአት ርኤናሀ። ዐገብ ለትክስሰ ጀሀት ከረን!!
Moደ

ፍንቲት ስወር ርከብ

ዋልዴንከ ሐሸሞት ረቢ ለፈትዩ ውዳይቱ። ዋልዴኑ ለለሐሽም ህዬ እብ
ረቢ ፍቱይ ወእብ አዳም ክጁልቱ። እተ እት ምውዳቅ-ጸሓይ ተንዛንየ
ለትትረከብ ኪሶንጋሚል ለትትበሀል ቂሾት ላኪን፡ ለገብአ እግል ዋልዴኑ
ለኢለሐሽም ነፈር እብ አንስ ናይለ ቂሾት ክምልትጃዜ ልትአመር።
ዲዳ ሙሳ ለልትበሀል ወድ 26 ሰነት ላቱ ሻብ፡ ላሊ-ላሊ እንዴ ሸክረ
እግል እሙ ረብሽ፡ ልትዓየረ ወማለ ዘምት ምነ ዐለ። እብ ወዳዲትለ ሻብ
ለሐርቀየ አንስለ ቂሾት፡ ስድፈት ሳክብ እት ሀለ እንዴ መጽአያሁ እደዩ
አስረየ ምኑ። ሐቆ እለ እት ቀደምለ ስካን ናይለ ቂሾት 15 ክርባጅ
ሐቆለ ወደየ እቱ፡፡ ጨፌዕ አሐ እግል ልብለዕ ትቀሰበ። ሐቆ እሊ ህዬ
“አነ ዋልደይቼ ለይሐሽም ሻብ ርጉም አነ” ለልብል ክቱብ እት ዔጻቱ
እንዴ ወደየ እግሉ እግል ኩለ ለቂሾት ክም ከልል ወደለ ትከበተቱ እሲት
ክም ጠፍእ እቱ ወደያሁ። እበ ጀዘ ሐለቱ ለከርሀ ሻብ ፡ ግረ እለ እግል
እሙ ክም ለሐሽም ገለድ በአ ወምነ ጀዘ ተዐተቀ።
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