
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 07 አርቡዕ 15 ፌብርዋሪ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ምስል ዔማት አክባር ዐድ መቃበለት ወዴ

እትሊ አወላይ ክፋል መቃበለት፡ 
ርኢስ ኢሰያስ ለትቀደመ ሰኣላት፡ 
ዔማት ወአትሻካት ሰለስ ህንዲዶ 
ወያኔ ወእትፋቅየት ፕሪቶርየ 
ወለትበጸሐ ተጠውራት ወናይ 
ሙስተቅበል ተወጅሃቱ ለትከስስ ተ።

ርኢስ ኢሰያስ እት በሊሱ፡ አግደ 
እሊ ሐርብ እሊ እግል ሚ አትሐዘ 
እበ ልብል ሰኣል ቱ ለአንበተ። 
ክራም ወያኔ እት መደት ስልጠቱ፡ 
እት አቶብየ ደማር ዐባይ እንዴ 
አጅረ፡ ለትልህያሁ እክትምት ዐለት። 
እት ሰነት 2018 ፍንጌ ኤረትርየ 
ወአቶብየ ለትበጸሐት እትፋቅየት 

ሰላም ወምስንዮት፡ እትለ መንጠቀት 
ሰእየት ሐዳስ ካልቀት ምንመ ዐለት፡ 
ንዛም ዋሽንግቶን ወሰብ-ሽርከቱ 
ላኪን መስኩበት ኢከልቀ። ምን 
ሐረስ እሊ ህዬ፡ እተ ሐልፈ ሰለስ 
ሸፍ፡ እሊ እግል ሐምረጎት ለትከለቀ 
ክምቱ ወደሐ።

ለእብ ካጥእ ትልም ለገአ 
ትሉሉይ ሕሩብ እት አዳም ለአጅረየ 
ደማር ዐባይ ክምተ ለሸርሐ ርኢስ 
ኢሰያስ፡ ክእነ ትመስል ከሳር፡ 
እምበል መስኡልየት እግል ትሕለፍ 
ክም አለበ ወመሳአለት እግል ተሀሌ 
ክምሰል ወጅበ ወደሐ። ፈሽል ናይለ 

ሸፍ ሐቆለ ተአከደ፡ እትፋቅየት 
ፕሪቶርየ አርወሐት ሜርሐትለ 
ክራም እግል አተክራይ እብ ሰዐይ-
ሰዐይ ለመጽአት ናይ ዋሽንግቶን 
ጨቅጥ ክም ዐለት ህዬ አፍሀመ። 

ኤረትርየ እለ እትፋቅየት እለ 
እት ፍዕል እግል ትተርጀም ገአት 
ምን ገብእ፡ መሻክል ክም አለበ 
ለሸርሐ ርኢስ ኢሰያስ፡ አዜመ 
ለትረከበት ሰላም ወቅት እንዴ ነስአከ 
እግል አፍሸሎተ ለገብእ ትልህያታት 
ክምሰል ሀለ እንዴ ሐበረ፡ ሰበት እሊ፡ 
ፈዓልየት ናይለ እትፋቅ መታበዐት 
ትርድት ክም ተአትሐዝየ ወደሐ።

እንዴ ተለ እት ርኢስ ኢሰያስ 
ለትቀደመ ሰኣል፡ ስያሰት ወጠንያይት 
መንገፎ አሜሪከ ወምነ ለልትበገስ 
መሐምርጋይ ወመትኣታይ እግል 
እድንያይ ወናይ መንጠቀት ተየልል 
እብ ለትወቀለት ደረጀት ተእሲር 
ትወዴ ለጸንሐት እት ገብእ፡ ሐቆ እሊ 
ክሉ ደማር ወፈሸል፡ እትሊ ወክድ 
ጎነ አሜሪከ ሰትትተ ህሌኮ ለትብለ 
ሐዳስ እድንያይት እስትራተጅየት 
መንገፎ ሚ መስኢት ገብእ እተ? 
እብ ደረጀት ዓለም እብ ቃኑን 
ለልትቀየድ እድንያይ ንዛም ላጼሕ 
ናይ ጅግረ አርደት እግል ትትኸለቅ 
ለህሌት መቅደረት ሚ ትመስል? 
ተእሲረ ህዬ እት መንጠቀትነ 
ወኤረትርየ ሚ እግል ልግበእ ቀድር 
ለልብል ቱ።

ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ እትሊ 
ሰኣል እት በልስ፡ ለአግደ መሻክል 
እት አስል ወጠባይዕ ፍክር ክምቱ 
እት ወዴሕ፡ ለዐለ ኢናይከ አርዛቅ 
ሕዝየት ናይ ዐሚም ወመግሀፍ 
ፍክር እንዴ ትሸነከ፡ እብ ጅግረ 
ሰላም ወመሳዋት እግል ነቢር 
መዳላይ ክምሰል ኢሀለ፡ እለ ሐዳስ 
ስያሰትመ ምን ገብእ፡ እብ ገበይ 
ክጡጥ ትትቀረእ እት ህሌት፡ 
ለዐለ ፍክር ላኪን ክም ኢትበደለ 
ለልአሽር ጽበጥ ክምሰል በ፡ ለእብ 
ደረጀት ዓለም ለልትርኤ መስዳራት 
ህዬ፡ መትጃግረት ላቶም ቅዋት 
እንዴ ተሐደደው፡ እግለ ፈሽለ 
ለኦሮ እንድንያይ ቁጥብ ናይ 

አሰሶት ጥሙሕ እንዴ አትሳኔከ 
እግል ዐወቶት እንዲኮን፡ አሳስያይ 
ተቅዪር እግል አምጸኦት ክም ኢኮን 
አፍሀመ።

ለአማን እለ ዲብ እንተ፡ እት 
ሙጅተመዕ ዓለም ለፈዛዐት እት 
ትትወቀል ትመጽእ ሰበት ህሌት፡ 
ለመጽእ ተቅዪር፡ ምኖም እንዴ 
ኢገብእ አግደ እሊ ለጋብህ ናይ 
ንዳል ምስንዮት አሰሶት ሌጠ ክምቱ 
አብረሀ።

ሸዐብ ኤረትርየ እብሊ ስያሳት 
እሊ እግል 80 ሰነት መስኩበት 
ክም ኢረክበ ምናተ፡ ለሰድዩ 
እንዴ ኢለአትቃምት፡ እብ ስሙድ 
መዳፍዐቱ ክሉ ለመሻክል እንዴ 
ተዐደ እትለ አዜ ለህሌነ እተ ደረጀት 
ክምሰል በጽሐ ለሸርሐ ርኢስ 
ኢሰያስ፡ ሕኩመት ኤረትርየ እት 
መደት እዳረት ትራምፕ፡ አሜሪከ 
እት መንጠቀትነ ትተበዐ ለዐለት 
ስያሰት ካጥየት ክም ኢትነፈዐ 
ወእግል ተአርተዐ ክምሰል ወጅብ 
ለትሸሬሕ ሙዘክረት ቅድምት ክም 
ዐለት፡ ምናተ ለአረትዕወ እንዴ 
ትብል ሰበት ኢልትሐሰብ፡ ለሔሰት 
ገበይ፡ እብ ደረጀት መንጠቀት ሖድ 
ኒል፡ ቀር-አፍሪቀ ወበሐር ቀየሕ 
አድሕድከ እንዴ ትቀርእ ሰላምከ 
ወመሳልሕከ አከዶት ሌጠ ክምቱ፡ 
እሊ ህዬ ጅህድ ድቁብ ክም ጠልብ 
አፍሀመ። መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ 
አፈወርቂ እተ ትመጽእ ሳምንመ 
እግል ትተላሌ ቱ።

33ይት ሰነት ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል እብ ነያረት ትዘከረት

ዝክረት 33ይት ሰነት ዐመልየት 
ፈንቅል፡ “ፈንቅል ገለድ ሕጡጥ” 
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት፡ 11 
ፈብሩዋሪ ሐቆ አድህር፡ ርኢስ 
ኢሰያስ አፈወርቂ፡ ውዘረእ፡ 
ወውቁላም ቃደት ዴሽ ወጀብሀት፡ 
መሓብር ወጠን ወዕዙማም ጋሸ 
ዲበ ሐድረወ መናሰበት እብ ነያረት 
ተዐየደት።

ሓክመት አቅሊም ቅብለት 
በሐር ቀየሕ አሰይደ አስመረት 
አብረሀ ዲበ አስመዐተ ከሊመት፡ 
ዐመልየት ፈንቅል፡ ብስር 

ወመዓወነት ጀብሀት ሸዐብየት እብ 
ዓመት፡ ናይ በሐር ስትራተጅያይ 
ሐርብ ጀብሀት ሸዐብየት ህዬ 
እብ ፍንቱይ እብ ፍዕል ለትረአ 
ዲበ ምስትንክር ሰበትተ፡ ሸዐብ 
ወሕኩመት ኤረትርየ እት ክል 
ሰነት እብ ነያረት ክም ለዐዩደ እት 
ተሐብር፡ ናይ ዮም ዓመት ዝክረት 
33ይት ሰነት ዐመልየት ፈንቅል፡ 
ዲብ ሰእየት ለትሀይብ መርሐለት 
ትትዐየድ ሰበት ህሌት፡ ፍንቲት 
ክም ተ ሐበረት።

አባያምነ እብ ሰዳይት 

መናቢቶም ዲብነ ለካስአዉ 
ሐርብ እግል ጋብሆት ለትርኤት 
ፈራሰት ወእብ ሸዐብ ለገብአ ዶር 
ወአትናያት ዲብለ መጽእ ናይ 
ዲመ ተምሳል ዲብ ክል-መዋጥን 
ለሰብቀ ሐበን ሰበት ቱ፡ ዲብ 
አጅያል እብ ዋጅብ እግል ልትዐዴ 
ህዬ ዳምነት ክምተ ሸርሐት።

እሊ ሕሹም ወታሪካይ ዒድ 
እግል ልትነየር ለትሳደው ጀሃት 
ሕኩመት ወጀብሀት፡ ክምሰልሁመ 
ሸዐብ ወጅህድ ትሩድ ወዴ ለህለ 
ናይ ገማል ዴሽ ወአፍራድ እብ 

ስሜት እዳረት አቅሊም ቅብለት 
በሐር ቀየሕ ሐመደት።

መስኡለት መመቅርሓይት 
ልጅነት ዓያድ አሰይደ ዘይነብ 
ዕመር እብ ጀሀተ፡ ዲብ ቀበት 
ዐድ ወካርጅ ለነብር ሸዐብ 
ኤረትርየ “አሰናይነ” ክም ትቤ፡ 
ታሪካይ ዒድ 33ይት ዝክረት 
ዐመልየት ፈንቅል፡ ሐዳስ 
መርሐለት፡ መስኩበት፡ ሰላም፡ 
ወብናእ ለትአከደ ዲቡ ወቅት 
እቱ ትትዐየድ ክም ህሌት እንዴ 
ሸርሐት፡ ለዒድ እግል ልትነየር 

ጅህድ ለወደው ኩሎም እብ ስሜት 
መመቅረሓይት ልጅነት ዓያድለ 
አቅሊም ሐመደት።

ለዒድ፡ ለትረኤት ፈራሰት እበ 
ሸሬሕ ወናይለ መጽእ ወራታት 
ለለአርኤ ዕፌ ዓዳት እቡ ናይር 
ዐለ።

ዒድ 33ይት ሰነት ዝክረት 
ፈንቅል፡ እብ ጅግራታት ርያደት፡ 
ዕፌ መዕረድ ስወር፡ በራምጅ ዓዳት 
፡ ዕፌ አርዛቅ ክምሰልሁመ ዳሳት 
መጅተመዕ ወብዕድ ወራታት 
ጋምል ዐለ።



ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

መዳልያይ፦
 መሐመድ እድሪስ 

ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ

* ፋጥነ ኣድም 

ተለፎን፡ 121797/07121322 
ፋክስ፡127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247

ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454

አትአመሮት፡ 
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

2ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 07 አርቡዕ 15 ፌብርዋሪ 2023

ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ ርኢስ 
ጅምሁርየት ኬንየ ዊልያም ሩቶ እበ 
ወደየ እግሉ ዐዙመት ዲብ ኬንየ 
ናይ ክልኤ-ምዕል ዝያረቱ እንዴ 
አትመመ፡ እት ዮም 10 ፌብርዋሪ 
ገስ አስቡሕ አስመረ አተ።

ርኢስ ኢሰያስ እት ኬንየ እተ 
ጸንሐዩ ወቅት፡ ምስል ርኢስ ዊልያም 
ሩቶ ሐቆለ ሀድገ፡ ዲብ ደንጎበ 
ለፈግረ ወውዘራእ ቀድያት ካርጅ 
ለፈርመው ዲቡ ናይ ሕበር ሸሬሕ፡ 
ክልኢተን ለደውለት፡ ዲብ ስያሰት፡ 
እቅትሳድ፡ እጅትማዕያይ ወናይ 
ዓዳት እብ ዓመት፡ ዲብ መጃል 
ተጃረት ወክስአት ማል፡ ስያሐት፡ 
ሐርስ፡ ተዕዲን፡ ተዕሊም፡ መዋሰላት 
ጀው፡ ለትትሐደስ ጣቀት፡ እዳረት 
ማይ ወናይ መንጠቀት መዓወነት 
ህዬ እብ ፍንቱይ እግል ልትሳደየ 
አተፈቀየ።

ዲብለ ናይ ሕበር ሸሬሕ ክምለ 
ተሐበረ እት ፍንጌ ኤረትርየ 
ወኬንየ ዐቦት ተጃረት እግል 
ትትሻፈግ መዋጥኒን ምን ወአስክ 
እተ ወድዉ ሰፈርያት ለጸንሐ 
ንዛም ቪዘት እግል ልትረፍ 

ወኬንየ ዲብ ኤረትርየ ውካለት 
ዲፕሎማስየት እግል ተሀሌ እግለ፡ 
ዲብ መፋሀመት ትበጽሐ።

እምበል እሊመ ክልኢቶም 
ለሜርሐት ሽርከት መንጠቀት፡ 
ወናይ አቅሊም ሰላም እግል 

አከዶት፡ አምን ወተጠውር ቃረት 
አፍሪቀ እብ ሕበር እግል ልሽቀው 
እቱ ወእት ፍንጌሆም ትሉሊት 
ጎማት እግል ተሀሌ ወመፈውድየት 
ተዓውን-ሕበር እግል ቲቂም፡ ዲብለ 

ርኢስ ኢሰይያስ አፈወርቂ፡ ናይ ኬንየ ዝያረቱ እንዴ 
አትመመ ዐዱ አቅበለ

መናሰበት አተፈቀው።
ረአሰእ ኤረትርየ ወኬንየ፡ 

መዓወነት መንጠቀት እግል 
ትትአከድ፡ ዲብ ዕላቃት ስያሰት 
ክልኢተን ድወል ህድግ ወዱ እት 
ህለው፡ ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ 
ኤረትርየ ዲብ ናይ መንጠቀት 
መነዘመት ኢጋድ እግል ተአቅብል 
ለነስአየ መባደረት፡ ርኢስ ዊልያም 
ሩቶ ሐምዴሁ ቀደመ። ክልኢቶም 
ረአሰ ለናይ መንጠቀት መነዘመት፡ 
ምራድ መንጠቀትነ እግል 
ተአትምም እበ ተአተቅድር ገበይ 
እግል አጀደዶተ ምስል ኩለን 
ድወል አዕደእ እግል ልህደጎ 
አተፈቀ።

ዲበ ህድግ ወዚር ካርጅየት 
ኤረትርየ አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡ 
ጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ 

ገብሬኣብ ወሰፊር በየኔ ርእሶም 
ሓድራም ዐለው።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ ርኢስ 
ዊልያም ሩቶ እግል ሕሽመት 
ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ ወምስሉ 
ለሳፈረ ልኡክ ዐዙመት ጸቤሕ 
እንዴ ወደ ተሐደረዮም።

እምበል እሊመ ርኢስ ኢሰያስ 
አፈወርቂ ወርኢስ ዊልያም ሩቶ፡ 
ምስንዮት ኤረትርየ ወኬንየ 
ለልአሰብት ዲብ ቀስር ረኣሰት 
ሸትል ሸትለው።

ዲብ ደንጎበ ርኢስ ኢሰያስ ምን 
መዲነት ናይሮቢ ሐድ 150 ኪሎ-
ምትር እንዴ ሬመት ለትትረከብ 
አካን ለትአሰሰ መሽሮዕ ጣቀት-
ሸማል በጽሐ።

ርኢስ ኢሳይያስ እትለ ናይ 
ኬንየ ጀውለቱ፡ እምበለ ምስል 
ርኢስ ሩቶ ለወደየ ህድግ፡ ምስል 
ብዝሓም ውዘራእመ እንዴ ትዋጀሀ 
ሀድገ።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ እት 
ዮም 8 ፌብሩዋሪ ገጽ ምሴ፡ 
አንፋር መሕበር ጃልየት ኤረትርየ 
ዲብ ኬንየ እግል ርኢስ ኢሳይያስ 
አፈወርቂ ወምስሉ ለሳፈረ ውቁል 
ልኡክ ትሳለመው።

ሸሬሕ ሕበር፡ ኤረትርየ 
ወጅምሁርየት ኬንየ

1. ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ እብ ዐዙመት ርኢስ ጅምሁርየት ኬንየ 
ዊልያን ሩቶ፡ ምን ዮም 8 አስክ ዮም 9 ፌብርዋሪ 2023፡ ዲብ ኬንየ 
ዝያረት ርስምየት ወደ። ለውቁል ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ፡ ወዚር 
ካርጅየት ወጌምያይ ርኢስ ለከምክም ዐለ።

2. ርኢስ ዊልያም ሩቶ እብ እንክሩ፡ እብ ወዘረእ ካርጅየት፡ ድፋዕ፡ 
መዓድን፡ አርዛቅ በሐር ወመዋሰላት፡ ጌምያይ አምን ወጠን፡ ዔቅባይ 
ቃኑን ወብዕዳም ውቁላም ሰብ ስልጠት ለተ’ለ ዐለ። 

3. ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ወርኢስ ዊልያም ሩቶ ዲብ ዮም 9 
ፌብርዋሪ 2023፡ ዲብ ናይሮቢ እብ ደረጀት ውቁላም ሜርሐት ህድግ 
ወደው። ለዲብ ሰነዋት ረዪም ለትበኔት ዕላቀት ታሪክ ወመዓወነት 
ክልኢተን ለድወል፡ ሕውትነት ወግውርነት ለትረአ ዲበ ህድግ፡ እት ናይ 
ሕበር መሳሌሕ ወአሀምየት፡ ዲብ ናይ ክልኤ ለዱለት፡ ናይ መንጠቀት፡ 
ወዐለም ለከስስ ጋራት እንዴ አተንከበው ሀድገው።

4. ክልኢቶም ለሩአሰ፡ ዲብ ናይ ስያሰት፡ እቅትሳድ፡ እጅትማዕየት 
ወዓዳት በህለት፡ ዲብ ሐርስ፡ ትጃረት ወክስአት ረአስ ማል፡ መዋሰላት 
ጥያራት፡ ተዐዲን፡ ታዕሊም፡ ጣቀት፡ እዳረት ርዝቅ ማይ፡ ስያሐት፡ 
አርዛቅ በሐር ወመቅሬሕ መንጠቀት ለልትረከብ ዲቡ ለትፈናተ ከደማት 
ለከምክም ናይ መዓወነት ወሲቀት ስታት እግል ትትዳሌ አተፈቀው።

5. እት ፍንጌ ክልኢተን ለድወል፡ ትጃረት ወመትባዳል ተጃርብ 
እግል አደቃብ፡ ክልኢቶም ለሜርሐት መዋጥኒን ክልኤ ለዱለት ምን 
ወአስክ እተ ለወድው ሰፈርያት፡ ቀደም እለ ልትጠለብ ምኖም ለዐለ 
ቀዋኒን ቪዘት፡ ምን ዮም 9 ፌብርዋሪ እግል ዲመ እግል ልብጠር እንዴ 
ትፋሀመው፡ ውዘረእ ሕስር ቀበት-ዐድ ድወሎም፡ እሊ ስታት እሊ ዲብ 
ፍዕል እግል ለአውዕሎ ዲበ ለአትሐዜ ቀዋኒን ወሽሩጣት እግል ልክደሞ 
ቀራር ሓለፈው።

6. ርኢስ ዊልያም ሩቶ፡ ኬንየ ዲብ ኤረትርየ ናይ ዲፕሎማስየት 
ወኪል እግል ለሀሌ እግለ ክምሰልቱ ለአትአምር እት ሀለ፡ ወዚር ካርጅየት 
ዲያስፖረ፡ እሊ ዲብ ፍዕል እግል ልተርጅም ለልአትሐዜ ምስዳራት እግል 
ልንሰእ አማውር ሀበ።

7. ውዘረእ ካርጅየት ክልኢተን ለድወል፡ እት ለትፈናተ መጃላት 
ለትበጸሐት እትፋቅየት መዓወነት ሕበር እተ ፈረመው። እምበል እሊመ፡ 
እተ ዲብ እትፋቅየት ለትበጸሐ ዲቡ ጋራት ህድግ እግል ትግባእ፡ ዲበ 
መጽእ ወቅት ቅሩብ እጅትመዕ መፈወድየት መዓወነት-ሕበር እግል 
ልግባእ ትፋሀመው።

8. ሜርሐት ኤረትርየ ወኬንየ፡ ናይ መንጠቀት መቅሬሕ እግል 
አከዶት፡ ዲብ ዕላቃት እስትራተጅየት ክልኢተን ለድወል፡ እንዴ አቆረው 
ክም ሀድገው፡ ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ኤረትርየ ዲብ መነዘመት 
መንጠቀት በህለት መነዘመት ኢጋድ ለዐለት እግለ ዕድውየት ክም በዲረ 
እግል ተአቅብል እበ ለነሰአየ ምስዳር ርኢስ ዊልያም ሩቶ ሐምዴሁ 
ሸርሐ። ክልኢቶም ለረአሰእ፡ ለመነዘመት፡ መጣልብ ወትምኔት ሸዐብ 
ወድወል መንጠቀትነ እግል አትመሞት፡ እበ ለትትቀደር ደረጀት ምን 
ሐዲስ እግል ትትነዘም ምስል ክለን አንፋርለ መነዘመት ላተን ድወል 
እግል ልህደጎ አተፈቀው።

 
9. ክልኢቶም ለሜርሐት፡ ዲብ መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ ሰላም፡ አምን፡ 

ዐቦት ወመስኩበት አከዶት ወለህሌት እግለ አሀምየት እብ ዋዴሕ 
አከደው። ስያደት ወምልክየት ድወል ዲብ አከዶት፡ ክምሰሌሁመ፡ ዲብ 
ቀድያት ስያሰት ድወል አፍሪቀ ለገብእ ላዋሽ-እደይ ዲብ ጄቀቆት እብ 
ሕበር እግል ልሽቀው ትፋሀመው።

10. ክልኢቶም ለሜርሐት፡ ኩሉ ወራታት ለትከምክም መዓወነት 
እግል አደቃብ፡ ለሀለ እግሎም መትዳላይ ወንየት ታመት፡ እብ ድግማን 
ለአክዶ እንዴ ህለው፡ ርኢስ ጅምሁርየት ኬንየ ዊልያም ሩቶ፡ ኬንየ ዲብ 
ቤት ጎማት ምጅልስ አምን መነዘመት ምጅልስ ቅራን ዕድውየት እግል 
ትትሀየበ እተ ለወዴቱ ጅህድ፡ ለዐለት ተረት ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ 
ሐመደ። ምን ድወል ቃረት አፍሪቀ ወኬንየ ለልትከለቅ ተቅዪር፡ ዲብ 
ሸዐብ አፍሪቀ ለሰብባ መደረት ተአተላሌ እተ ለህሌት ዲቡ ወቅት፡ ተረት 
አፍሪቀ ዲብ ቀድያት ዐለም እግል ትዕቤ ለገብእ መዓወናት ሕበር እግል 
ልትደቀብ አተፈቀው። 

ናይሮቢ ጅምሁርየት ኬንየ፡ ዮም 9 ፌብርዋሪ 2023ናይሮቢ ጅምሁርየት ኬንየ፡ ዮም 9 ፌብርዋሪ 2023
ዶክቶር አልፍሬድ ሙቱዋ -ወዚር ካርጅየት ጅምሁርየት ኬንየ፡ዶክቶር አልፍሬድ ሙቱዋ -ወዚር ካርጅየት ጅምሁርየት ኬንየ፡

ወዑስማን ሳልሕ - ወዚር ካርጅየት ደውለት ኤረትርየወዑስማን ሳልሕ - ወዚር ካርጅየት ደውለት ኤረትርየ



3ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 07 አርቡዕ 15 ፌብርዋሪ 2023

ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

አልፍ ላሊ ወላሊአልፍ ላሊ ወላሊ 2ይ ክፈል

ሸሀሪ ዛድ መዳግምለ ቅሰት 
ምን አፍ አቡሀ ትሰምዕ ሐቆለ 
ጸንሐት፡ “ደሐንቱ በስ አነ እግል 
እትሀደዩ ቱ ወሐር አው ቶበት 
በልሳቱ፡ አው አነ ፍዘ ገብአኮ 
እንዴ ኢኮን ሐቴሀ ህሌት” ቴሉ። 
እግለ ሕቼ ለንኢሽ ዲናር ዛድ 
“አምጽኡኒ ተ እቤ ምንዲ ገብእ 
ምጽኡኒ ተ” ቴሎም ከእግል ዐደ 
ትፋኔት እበ።  እብሊ አስባብ እሊ 
እግል እሊ ምኮሕ ወበዐል አከይ 
ፍርድ እት እንቱ ለዐለ መልክ 
ዛልም፡ ሽሀሪ ዛድ እብ ምራደ 
ወሕርያን አርወሐተ እት ሽፍሩ 
ዔረት ቱ። ተሀዴቱመ እንዴ 
ኢትገብእ እት ሸረክ መካጠረት 
ትከሬት። እሊ ህዬ እበ ዐለ እግለ 
አምር ወደማነት ነፍስ ሌጣ ቱ።

መልክ ሸሀሪ ባር ለወዚሩ 
እግል እለ ወለቱ እግለ እንዴ 
ጸብጠ ሐቆ መጽአዩ፡ ሰኒ እብ 
ፈርሐት ወለወቀት ትከበተዩ። 
ወሐቆ አተ እተ ህጥቅ እብ ብካይ 
ትቤ እቱ። ህቱመ እብ አስባብ 
ብካየ ትሰአለየ። “ለንኢሽ ሕቼ 
ትሰፍለልኮ። እግለ አተምጸአኒ” 
ቴሉ። እግል ለአምጽኡዋተ ልኡክ 
ሻፍግ አስክ ዐደ ነድአ። ሕተ 
ክምሰል መጸአት ቤት አተ እበ 
ወብክር ሕሽመት አንሳይት ነስአ 
ምነ። ላመ ሕተ ግድም ምን 
አድሕድ ትዳለው ክምሰል ትቤ፡ 
እተ ሐንቴለ ዐራቶም ግሲት እት 
እንተ፡ ክእኒ ቴለ እግል ሸሀሪ ዛድ፥ 

“ሸሀሪ ዛድ ሕቼ ትርሃን 
ላሊነ ለልትካፈለነ ድግም ዳግሚ 
እግልነ” ቴለ። 

“ሸሀሪ ዛድ  እብ ጀሀተ እሊ፥ 
ሓይስ በዐል ዐድ ወከደን፡ መልክ 
ምሉክ፡ መንበ መናቢት፡ ሜልካይ 
ልብዬ ወበርሀት አፍያትቼ ወኑር 
ክልኤ ዕንቼ፡ ሴምዓይ ድሚርዬ፡ 
ልባስ ላሊዬ ወሕሽመት አድሓዬ፡ 
ኔስኣይ ሕሽመት አንሳይቼ፡ ዔማት 
ክሉ ጀዋርሕዬ ህቱ ሐቆ አጀዘ 
እግልዬ እግል ጠለብክም ሰምዐን 
ወጣዐን እዳግም እግልክም” ቴለ። 
መልክ ሸሀሪ ባር እብ ጀሀቱ፡ 
ትፈደሊ ሕናመ እግል ንስመዐኪ 
ሰምዐን ወጣዐን” ቤለየ።

አምዕል ሐቴ ምነ እቱ አከይ 
ፈርድ ፈርድ ለዐለ ስኒን እግለ 
እት ክል ፈጅር ረቢ ለልልእኩ 
ለዐለ ወዚሩ ክምሰለ ክል አምዕላይ 
ህዬ ክምሰለ እዩዱ ወአመሉ ሐቴ 
በዐል አጀል እግለ እግል ለአምጽእ 
እግሉ አማውሩ እንዴ ሀበዩ እግል 
ተንፊዙ አማውሩ ልትጸበሩ ዐለ። 
ላመ ልትለአክ ለዐለ ወዚር ሰኒ 
ሕዩር እት እንቱ እግል ምራደ 
ለአትምም ልትፈረረ እግሉ ዐለ። 
ክለን አዋልድ አንሳት ህዬ፡ ምን 
ሓክም ለዛልም መልክ መፋግር 
ስእናት እት እንተን ሐቴተ ከለ 
መክሩህ ፍርድ እት ረአሰ እግል 
ኢልአጽርር እግለ እት ደዐ 
ጋብኣት እት እንተን ነብረ ዐለየ 
መሳኪን ሕረመ ወቅት ለሀይ። 
ክለን ምን እሊ ፍርድ እሊ እብ 
ኮፎ ፈግረ ለእግለ ወድየ ቀወየ።

 እብ ክምሰል እሊ ቴለል ስኒን 
ጌሰ ወመጽአ። ሐቴ አምዕል ህዬ 
ለሐዞተ ቄብታይ አስክ ሽፍሩ 
ትደለለት። ላመ ወዚር ሰኒ ሕዩር 
እት እንቱ ወለቱ ልብ ከሬት 
እግሉ፡፡ እብ ክእኒ ህዬ ትሰአለቱ፥ 

“ይበ ሚ ቱ አክል እሊ ምንዲ 
ትሻቀልከ ወሀምምከ? ገጽከ 
ክምሰል በዲሩ ይሀለ። አባይከ 
ኖር ወጅሁ ትበደለ። ወመስከብ 
ሀማት ወሸቀላት ገብአ ይባዬ!!” 
ቴሉ። ላመ ወዚር እሊ ስድ እሊ 
መሻቀላቱ ወፈርሀቱ ምነ ዛልም 
መልክ እት ረአስ አዋልዱ ክምሰል 
ሀለ ሸርሐ እግለ። ለዐባይ ወለቱ 
ሸህሪ ዛድ ትትበሀል። ወለንኢሽ  
ዲናር ዛድ ትትበሀል።  ሸሀሪ ዛድ 
ለዶር እተ በጽሕ ክምሰል ዐላመ 
ሸክ ይዐለ እግለ።  ሸሀሪ ዛድ ላኪን 
እንዴ ኢትፈርህ ክምሰለ ብዕዳት 
ህዳይ ሸሀርባር እብ ንየት ክምሰል 
ትትከበቱ እግል አቡሀ እብ ክእኒ 
ደግመት እግሉ። ጠቢዐት ሸሀር 
ዛድ ምነ እትለ ጀዛይር ለሀይ ነብረ 
ለዐለየ አዋልድ ፍንቲተ ለዐለት። 
ምኤምራይት ቅሰስ ወቄርአይት 
አክትበት ቀዳምያም አቅዋም ሰበት 
ዐለት እብ ዛይድ ፍክር ወሃድእ 
ዐቅል ትትፈንቴ ዐለት። ዝያድ 
ምን ስነነ ወግመ። እብ ምራደ  
ህዬ ህዳይ ምስሉ እብ ፈርሐት 
ክምሰል ትከበተቱ አሰአለቱ እግል 
አቡሀ። እብ ክእኒ ህዬ እግል አቡሀ 
ለወዚር ደግመት እግሉ፡ 

“ይበ አነ እትሀደዩ። አው 
እግለ መዋዲቱ አትሐድጉ። 
አውመ ፍዘ እግል ክለን አዋልድ 
አንሳት ሐዋቼ እገብእ” እት 
ትብል ደግመት እግሉ። 

አቡሃመ መባልስ ወለቱ 
ክምሰል ሰምዐ፡ እብ ክእኒ ረአዩ 
ሸርሐ እግለ፦ 

“በስ ክምሰለ ትትደግሞ  
እንሰምዐ ቅሰት ለሐረስታይ በዐለ 
አድግ ወብዕራይ ኢትጅሬ እትኪ” 
ቤለየ። ሸህሪ ዛድ እብ እንትበህ 
ወተርኪዝ ወፈጥን ትሰምዑ ሐቆለ 
ጸንሐት። ሚ ጀሬት እቶም? እት 
ትብል ትሰአለት። “ለእቶም ጀሬት 
ላቱ እንቲዲ ሸረ ልክለአኪ። እግል 
እድገመ እኪቱ ስምዒ ሌጠ” 
ቤለየ። 

“ሰኒ ይባዬ” ለሐረስታይ 
እናስ ሰኒ ጽጉብ ወራክብቱ ለዐለ 
ልትበሀል። እምበሌሃመ ረቢ ሐቴ 
ምዕጅዘት ካፍሉ ዐለ ልትበሀል። 
“አይወ! ሚተ ገብእ!? ጽንሒኒ 
እንቲዲ እግል እድገመ እግልኪቱ። 
እለ ሕክመት አው ምዕጅዘት 
ለእቤለ ለህቱ ነብር እቱ ለዐለ 
ምድር ብሩር ቱ። ላመ ብዞሕ 
ማላቱ ወተዋብ ንዋይ ወሐርስ 
እግል ልግበእ ቱ ጠብዐን። ህቱ 
ቅድረት ናይ አምር ህግየ (ልቀት) 
ክል ሔዋን ለአምር ዐለ ልትበሀል። 
እላተ ህዬ ለናዩ ምዕጅዘት ፍንቲት 
ወለቼ።”

“ሐቴ አምዕል ምነ አምዔላተ 
ስኒን ለህቶም ነብሮ እቱ ለዐለው። 

ብዕራይ እት ሐርስ ወዕል እንዴ 
ዐለ ሰኒ ድዩር ወፋትር እት እንቱ 
አስክለ አድግ እሱር እተ ለዐለ 
ሻየት ነወል ወደ። ሐር ሰኒ እንዴ 
ወደ እግለ አድግ አትቃመተዩ 
ወአዜመ አስክለ እተ ምብለዑ 
ክዉን ለዐለ ሽዒር እብ ድሚር 
ቅኒእ ገንሐዩ። “እብ ክምሰል እሊ 
ህዬ ትባለሰ ምስሉ፡ “እንተ ረቢ 
ሀቤከ። ክልዶል ዑሩፍ ወርዮሕ 
እት እንተ እርኤከ። አነ ህዬ 
እግል ዲመ እት ተዐብ ወጅርሰት 
እነብር ህሌኮ። ሐርስ እውዕል 
ወዕርፍ አለብዬ ወራሐት። እንተ 
ሸቄካመ ምንዲገብእ ሐቴ ዶልተ 
ወበዐልከ እንዴ ትጸዐኔከ ሽዒርከ 
ከሬ እግልከ ወእግሉ ትገሽግሽ፡ 
ትውዕል ወትትመዬ” ቤለዩ።

አድግመ ህግያሁ ሐቆለ ሰምዐ፡ 
እብ ክእነ በልሰ እቱ፥  “ክላስ 
ለእበ ትዓርፍ ወትትረየሕ እግለ 
እግል አስእለከ ወእምከረከ” ቤለዩ 
አድግ። “ሰኒ ወዴከ”  በልሰ 
ብዕራይ እብ ጀሀቱ።

“እሎም ትርእዮም ለህሌከ 
ወላድ ሚን ኣደሚ እግለ እት 
ሐንቴ ምልኮም ለትገብእ እግሎም 
ሓጀት ክምሰል ፈተው ወሐዘው 
ወድወ። እንታዲ ኢትትሀመል 
ወኢትትጌለል እግሎም። መግዘም 
እት ዐረድከ ሐቆ እግል ልክረዉ 

እግልከ ሐዘው፡ አክርር ምኖም። 
ዛበጤካመ ምንዲገብእ ኢትትሃለግ 
እቶም። ሐቆ ሀሬሴካመ ካልእ 
ዶል አክርር ምኑ። አዜመ ሀረሴከ 
ምንዲ ገብእ እክራረት ድገም 
ምኑ። ምን ብለዕ ወሰታይመ 
ሑድ እንዴ በልዐከ እዘም ምኑ። 
ሐቴ አምዕል ወሳልስ ዮም ጽነሕ። 
መቅጠንከ እግል ልሸልሕ ቱ። 
ጭገረትካመ እግል ትትረበብ 
ቱ ወገሮብከ ልህመር። እብላቱ 
ለዕርፍ ትረክብ” ቤለዩ።

እሊ እት ልትባለሶ ለበዕሎም 
ሰምዖም ዐለ። ፈጅራተ ብዕራይ 
አስከ ሐርስ ክምሰል ነስአዉ 
ክምሰለ አድግ ማክሩተ ለዐለ፡ 
አመት ምትክራሩ ወደ። ደለ እበ 
ቤለዉ ሕላሌ አድወ እቶም። 
ወሽት እብ አቢ ወደ። አምዕል 
ሓሪትመ እግለ አድግ እንዴ 
አትበገሰው እት አካን ብዕራይ 
ለሐርሶ እቡ ወዐለው። ማሲ ምድር 
አድግ ክምሰል ዔረ እብ ፈተር 
ወተዐብ ገጹ ትነወከ ወሐቴ እንዴ 
ኢበልስ አመት ምትክራሩ ወደ። 
ብዕራይ እበ አድግ ሀበዩተ ፍክረት 

ክምሰል ዓረፈ ሽክሩ ወሐምዴሁ 
እግል አድግ ቀደመ። ሳልስ ዮሙ 
ክምሰል ትፈረረ አድግ ስጋዱ እብ 
ጽዖት ጸልዕ እንዴ ገብአት ምኑ 
ዔረ። አዜመ ብዕራይ ሐምዴሁ 
ወሽክሩ እግል አድግ አስመዐ። 
እሊ ወክድ እሊ አድግ እበ እግል 
ብዕራይ ሀበየ ምክር ትዑስ እት 
እንቱ፡ ክእኒ ቤለዩ።

“ደሐን ሐምዴከ ውሽክርከ 
ሳምዐ ህሌኮ በስ አዜ እግልከ 
ሓስበ ለሀለ በዐልነ ፍክረት እግለ 
እግል አስእለከ ቱ” “አሀ እንሻልህ 
ኬር”? ትሰአለ ብዕራይ። “ኬር 
ኢኮን ወደሐን። ሞት ማጸአትከ 
ህሌት ብዕራይ። እግል ትዓርፍ 
እት ትሐዜ ድራርከ እግል ጸርከ 
ትሐድጉ ህሌከ ብዕራይ!” ክእነ 
እት ልብል ሰምዐኮሁ በዐልነ” 
ብዕራይ ፈጅር ኢትፈረረ ምንዲ 
ኢገብእ ጀዛር (ሔርዳይ) እግል 
አብጽሑቱ” ልብል ዐለ። “እንተ 
ህዬ እስቦሕ እንዴ ቀነጽከ አስክ 
ሽቅልከ ጊስ። በደል ትትሐረድ 
ምንዲ ትሐርስ ለሐይስ መስለኒ። 
ላለእ ትቤ ምንዲ ገብእ ፈጅር 
ሓሪት ቀርበትከ እግል ልምደድ 
ቱ ሌጣ” ቤለዩ። 

ፈጅራተ ብዕራይ ኖሱ አስክ 
አካን ሐርስ ትፈረረ። በዐሉ ምስል 
እሲቱ እት በጥር ምንዲ ጸንሐዩ 
። ዘነቡ እት ለሻልሽ እግሉ ወምን 
ኖሱ እግዒሮ እት ወዴ አስክ 

ምውዓሉ ትሳርሐ ምኖም። 
በዲር እግል መዳግሞም ቀዳም  

ለሳምዕ በዐሉ ወአዜ መዋዲቱ 
ሓር ክምሰል ረአ ሰኒ ሰበት 
አትፈከረዩ ምን ልቡ ትሰሐቀ። 
ላመ እሲተ ታጅር እናስ፡ እግለ 
ሰሓቅ ብእሰ ክምሰል ሰምዐት፡ ዲብ 
ሚ ትሰሐቀከ? እንዴ ትቤ ጀብረቱ 
እግል ብእሰ።

“ህቱ እንዴ በልስ፥ አነ  እግልዬ 
ለትአስሕቅ ሰምዐኮ ወርኤኮ” 
ምንመ ቤለየ ምን ገብእ እግል 
ልስምዑ ወልእመኑ።” ላለእ 
ክሉ ክሉ ሐቆ ይአሰልከኒ አነ 
ይሐድገከ” ቴሉ ለእሲት እግል 
ብእሰ። ፍንጌ እለ ወሌሀ ትሐነ። 
እግል ኢለአስእለ እግል ሊሙት 
ቱ። ህተ እግል ኢትሕደጉ ተሪፍ 
ምኑ አቤት። እት ረአስ እሲቱ ለዐለ 
እግሉ ዛይድ ሻም ወሕሽመት እብ 
እኪት እግል ልትበደል ይሐዘ። 
እብ ሞላድመ ወለት አብሁ ሰበት 
ገብአት ትሐሰበየ። እሊ መስጢር 
እሊ ሐቆ ዳገማመ እግል ሊሙት 
ክምሰል ቱ አሰአለየ። ሰብ ምግብ 
እንዴ ትላከው “ኢገበይኪ’ 

ወኢውዳይኪ” ቤለወ። እሲትለ 
ጽጉብ እናስ ላኪን ለሀ እንዴ 
ኢተአፈርሀ ወእለ እንዴ ኢትሐሽም 
ወኢትከጅል ሽት እብ ኣቢ ትቤ። 
ሕላሌ ለደዌት እቱ ብእሰ እግል 
ልሙት ማላቱ አትዋረሰ። 

ግድም እግል ሞት ሴፋሁ 
እግል ልንሰእ እግል ልትወዴ 
ሸንከተ ቀዐረተ ንዋይ ቅንጽ ወደ።  
ዎሮት ጂክ ዐለ እግሉ። እሊ ዲርሆ 
እሊ እት ሐንቴሁ ሕምሰ ደወሪህ 
አንሳት ዐለየ ምስሉ። ለከልበ እናስ 
ለታጅር እንዴ ለአትቃምቱ ዐለ 
እግለ ዲርሆ፡ እብ ክእኒ ትባለሰ 
ምስሉ፡፡ “እንተ እብ ፈርሐት ሂር 
ትብል ህሌከ ወበዐልነ መይት 
ሀለ። ሚ ትገብእ ህሌከ በሪ ግበእ” 
ቤለዩ።

“ሚ ሐስለት እግሉ? መስኪናይ 
አባዩቱ ሞተ” ቤለዩ ለዲርሆ። ላመ 
ከልብ እግለ ቅሰት ደገመየ እግሉ። 
ለዲርሆ ህዬ እብ ክእነ በልሰ እቱ 
ልትበሀል። “አነ ፈድል ረቢ እለ 
አነ ሕምሰ (50) አንስ ብዬ። 
እግል እለ አፈቴ ወእግል ሌሀ  
እት እትበአስ ክምሰል ሽንሂቼ 
ወምራጄ እወድየን ህሌኮ። ህቱ 
ላኪን እሲቱ ሐቴተ ወሐቴ እብ 
ሐቴሀ አዜ እግል መስጢር ሰሓቁ 
ትአምር ሞቱ ተሐዜ ለህሌት።  
እሊ ህዬ በዐል ፍክር ወአምር እብ 
ኢግብአቱ ቱ በዐልነ” በልሰ እቱ። 
አዜመ ለከልብ ሰኣሉ ደግመ። 
“ከአዜ እንተ ሚ እግል ሊዴ 
ሀለ እግሉ? ትብል” እግል በሊስ 
ዲርሆ ትጸበረ ከልብ። “አፎ አስክ 
ትመይት አው አስክ ቶበት ትበልስ 
እት ቤት እንዴ አተየ ኢዛብጠ” 
ቤለዩ። 

እግል መባልስ ዲርሆ ወከልብ 
ሰምዕ ለጸንሐ ታጅር እናስ እንዴ 
አቅበለ እት ቀበት ቤት እንዴ አተ 
እግለ እሲት ትላከየ። እግለ ባበተ 
ቤት እንዴ ጋፈለ እተ። እብ ሞረ 
አስክ እት ቀፈላት ትትካሬ ፈሊል 
ወደየ። እሲት አርወሐተ ክምሰል 
አተቅረበት። ሐሰብ ወክትል እት 
ትብል እት እደይ ወሸካኒ እብ 
ስዕሞታት ወድቀት እግሉ። እት 
ደንጎበ ህዬ ቶበት ወዴት። እብለ 
ህዬ ለእግል ሞቱ ልትጸበር ለዐለው 
አዳም እብ ፈርሐት ትበሸረው። 
ላመ ምን ሞት አድሐነቱ ፍክረት 
ናይ ዲርሆተ። አዜመ ለእተ ጀሬት 
እግል ኢትትጅሬ እትኪ ፈርሀኮ” 
ቤለየ።

 (እግል እለ ቅሰት እለ 
ለትመስል ላኪን እት ዐድነ 
እት ቆምየት ትግርኛ እብ ክእኒ 
ትትዳገም ትትሰመዕ፥ ለከልብ 
ክምሰለ ትበሀል አክላብ ህቶም 
መጽእዉ ወምስሎም ልትባልስ። 
ሐሬ ህዬ ለእግሉ ልትሰአሎ ለዐለው 
አክላብ ሰበት ገብአው፡ “እሲት 
እግል ኢልሕደጎ ምድር ለሐድጎ” 
እት ልብሎ ክምሰል ትባለሰው 
ምስሉ፡ ለእናስ እለ ክምሰል ሰምዐ 
እግለ እሲቱ ሐድገየ ልትበሀል። 
ምን እለ አምዕል እለ አንበተ 
ሕድጎ እንዴ ልትበሀል ልትዳገም። 
ቀደሜሀ ላኪን ወድ ሚን ኣድም 
ለሐድግ ይዐለ ልትበሀል።)

              ትተላሌ. . .  ትተላሌ. . .  
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መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ

ሰኣል፡ ሓይስ ርኢስ፡ በክት ሰበት ሰኣል፡ ሓይስ ርኢስ፡ በክት ሰበት 
ሀብከነ እንዴ ነሐምደከ፡ እሰልፍ ሀብከነ እንዴ ነሐምደከ፡ እሰልፍ 
እበ ምን ቅሩብ ለከሰነ ተየልል እበ ምን ቅሩብ ለከሰነ ተየልል 
እለ መንጠቀትነ እግል ነአንብት። እለ መንጠቀትነ እግል ነአንብት። 
ሓድር ተየልል አቶብየ እብ ፍንቱይ ሓድር ተየልል አቶብየ እብ ፍንቱይ 
ወመንጠቀትነ እብ ዓመት እግልነ ምን ወመንጠቀትነ እብ ዓመት እግልነ ምን 
ቅሩብ ተምትመነ። ደዓም ዲብ ወሬሕ ቅሩብ ተምትመነ። ደዓም ዲብ ወሬሕ 
1 እተ ለገብአት መቃበለት፡ ህንዲዶ 1 እተ ለገብአት መቃበለት፡ ህንዲዶ 
ወያኔ ክም የአክተመ፡ ክምሰሌሁመ ወያኔ ክም የአክተመ፡ ክምሰሌሁመ 
ክራም ወያኔ እግል ለአድሕኖ እብ ክራም ወያኔ እግል ለአድሕኖ እብ 
መናቢቱ ለገብእ ጅህድ ለከስስ መናቢቱ ለገብእ ጅህድ ለከስስ 
ተውዴሕ ሃይብ ዐልከ። ክምሰለ ተውዴሕ ሃይብ ዐልከ። ክምሰለ 
ቴልካሁ ህዬ፡ ወያኔ ክመ ለሐልፈየ ቴልካሁ ህዬ፡ ወያኔ ክመ ለሐልፈየ 
ክልኤ ጀርቤ፡ ዲብ ወቅት ከረም ክልኤ ጀርቤ፡ ዲብ ወቅት ከረም 
ለሐልፈት ሰነት ሳልሳይት ጀርቤ ለሐልፈት ሰነት ሳልሳይት ጀርቤ 
ወደ። ዲብ ደንጎበ ህዬ እንዴ ኢፈቴ ወደ። ዲብ ደንጎበ ህዬ እንዴ ኢፈቴ 
እትፋቅየት ከሪ ስላሕ እግል ልፈርም እትፋቅየት ከሪ ስላሕ እግል ልፈርም 
ትቀሰበት። ከእትሊ ተየልል እሊ ትቀሰበት። ከእትሊ ተየልል እሊ 
ለአብጸሐ ናይ ስያሰት ወዕስክርየት ለአብጸሐ ናይ ስያሰት ወዕስክርየት 
አስባብ እብ ዋዴሕ ሚ ቱ፧ ለመጽእ አስባብ እብ ዋዴሕ ሚ ቱ፧ ለመጽእ 
መርበዩ ህዬ ሚ እግል ልግበእ ቀድር፧መርበዩ ህዬ ሚ እግል ልግበእ ቀድር፧

በሊስ፡ “ዲብ አንበቶትለ ቅዱም 
ለሀለ ሰኣል፡ ዲብ ተፍኪር ክል አዳም 
ለመጽእ፡ እሊ ሐርብ እሊ እግልሚ 
አትሐዘ ለልብል ቱ። የምክን እለ ናይ 
ደንጎበ እግል ትትበሀል ለትቀድር 
ሳልሳይት ጀርቤ ህንዲዶ ቁማር፡ ምን 
አየ ትበገሰ እንዴ ትቤ ዲብ ቀበት 
ወቅት ሐጪር በደል ትጌምሙ፡ 
እንዴ አቆሬከ ወሐር እንዴ 
አቅበለከ እግል ትርአዩ ብከ። ክልኤ 
ጀርቤታትዲ ገብአየ። ለሳልሳይት 
ጀርቤ ህዬ እግልሚ አትሐዜት 
ወዲብ ሚ ለትመስል ሓለት ተ 
ለመጽአት እግል ቲበል፡ ክልዶል 
እግል ሚቱ ለሐርብ ተሐዘ፡ እግል 
ኒበል ብነ። ሰልፍ ለሐርብ እንዴ 
ኢልትአንበት ሰላም መጸአት እተ 
ለትበህለ ዲበ መደት፡ ለትልህየ ቁማር 
ክም ትከለሰት ቱ ለሰላም መጽአት። 
ምናተ ክራም ወያኔ እንዴ ኢገብእ፡ 
አነ ክራም ዋሽንግንቶን ቱ ለእብሉ። 
እግል ልስከቦ ወልቅሰኖ ኢቀድረው። 
እት ፍንጌ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ 
ለትመጽእ ሰላም እብ ፍንቱይ እግሎም 
ሕማም ረአስ ተ። ለሰኣል እበየ ወእብ 
ከአፎ ሰላም መጽአት እንዴ ኢገብእ፡ 
ለመጸአ ተጠውር ሰላም ለከልቀዩ 
ዲቦም መትበጭባጭ ወዐሎባጥ ዐቅል 
አክል ሕድ ልትረኤ ዐለ። እብ 
ረአዮም ህዬ እለ ለትረከበት ሰላም 
እግል ተሐምርገ ብከ፡ መትሻቀዪ 
ናይለ ሐምረጎት ሰላም ህዬ ወያኔ 
ተ። 30 ሰነት እግል ዐወቶት ሃዳፎም 
ለሸቄቱ ሽቅል፡ እግል ኢትዮጵየ ዲብ 
ሚ ለመስል ረወክ ብቆት ሻ’መ ክም 
ሀለ እግል ንፍሀም ስዱድ ኢኮን። 
እግልሚ እብ ዐመል ልትረኤ ሰበት 
ሀለ። ክራም ወያኔ ክም ገብር አው 
መትሻቀዪ ለትትቀደሩ ሐቆ ወደ፡ 
ክም ዋጅብ እንዴ አክተመ ቅፈቱ 
እንዴ ረፍዐ ዲብ ግድፍ ግማመት 
እግል ልትለከፍ ዐለት እግሉ። 

1ይ ክፈል
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ 

ዲብ ቀድያት ቀበት ዐድ፡ መንጠቀትነ 
ወዐለም ለረከዘት ምን መዲነት ባጽዕ 
እብ ዔማታት አክባር ዐድ ሙባሽር 
ለተሐላለፈት መቃበለት፡ እግል ዮም 
ሰልፋይ ክፋል እግል ንርኤ፡ ከአሰልፍ 
ዲብለ አወላይ ሰኣል እግል ንትዐዴ፦ 

ለእግሉ ለለአገብሮ ላኪን ኢሰክበው 
ወኢቀስነው። ለትልህየ ቁማር 
ትከለሰት እተ ለትበህለት ዲበ መደት፡ 
አዜመ ምን ሐዲስ እብ ከአፎ ክም 
ለአነቡተ ለፈብረከዉ ከይናት፡ ፍገሪቱ 
ዲበ አወላይት ጀርቤ ለትረኤት ተ። 
ለጋሪት ክራም ወያኔ እግል ሊዴ 
ሒለት ወመቅደረት ቡ ሚ አለቡ 
እንዴ ኢትገብእ፡ ለልትሐበክ ለዐለ 
ከይናት እግልነ ለአትፈክረነ ወሻቅለነ 
ዐለ፡ እግልሚ፡ እሰልፍ እተ መናሰበት 
ፈቴሕ ሕዱድ እምሐጀር-ሑመረ፡ 
እግለ ሜርሓይ ክራም ወያኔ እግል 
እርከቡ ንየት የዐለት እግልዬ። ዲብ 
ደንጎበ ላኪን፡ ሰር ደቂቀት ትግባእ 
ወክልኤ ደቂቀት እንዴ ረከብክዉ 
አፎ ይእትሰአሉ ለልብል ረአይ 
ምስለ መናሰበት ፈቴሕ ሕዱድ 
እምሐጀር ሰበት መጽአ፡ እግልሚቱ  
ለእግል ሐርብ ትትዳለው ህሌኩም፧ 
አየ እግል ትብጸሖ ምን ሐዜኩምቱ 
ዲብ ሐርብ ተአቱ ለህሌኩም 
ወእግልሚ ሀደፍ፧ እቤሉ። ኢትገብእ 
ለልብል በሊስ ሀቤኒ። ኢገብእ ኢኮን 
ለሰኣል እግልሚ ሀደፍ እግል ሐርብ 
ትትዳለው ህሌኩም፧ በሊስ ኢትረከበ። 
ሐቆሁ ለክፍ ሚሳይላት ለብዲቡ 

ህንዶዶ መጽአ። ዲብ ኤረትርየ 72 
ሃዳፍ እንዴ አሌሌከ  እግል ትዝበጥ 
ወጠኖት፡ እሊ ለመስል ህንዲዶ ሀለ 
ላኪን ኢተሐበረ ወኢተአመረ። 
እት ወቅቱ ወሳዐቱ ላኪን እግል 
ልትሐበር ቡ። እሊ ክሉ መትዳላይ 
ናይለ መደትለ ሰልፍ ሕነ እንርእዩ 
እንዴ ህሌነ፡ ናይ ለከስረ ወለ ጠፈሸ 
ታጅር መቃመረት ቱ እግል ቲበል 
ትቀድር። ለልትቀደር መትዳላይ 
ወደው እግሉ። 

ለመደት ለሀ ለዐለት ትምኔቶም 
ወተፍኪሮም ለርክብት ለዐለት 
ሰላም ወመፋሀመት እንዴ ሐምረግከ 
ወፈንጠርከ አብካት ሐዲስ ከሊቅ 
ቱ። ለዶል ለሀ ለዐለ ሀደፎም ክምሰለ 
ዲመ ለወድዉ ህጁማት፡ ሐርብ 
ወወራር፡ መቃመራት ወስሒት ሌጣ 
ቱ። ለናይ ክራም ዋሽንተን ተፍኪር 
ካጢ እግለ ሸንሀት ክራም ወያኔ 
አትሻከተየ ወዳረከየ። ምን ሐርስ 

እሊ ለወያኔ ለለአሸቁ ጀሃት፡ ወያኔ 
ክምሰለ ሽቅል ዐቢ ለሸቁ ወመቅደረት 
ለቦም መስለዮም። አስመረ እብ 
ሚሳይላት ምንዲ ትዘብጥ ተቅዪር 
ዐቢ እግል ለአምጽእ ቀድር ለልብል 
ፈሀም ዐለ እግሎም። ዲብ አስመረ 
ለሀለ መካትብ ሰፋራት ለሰዋሪክ 
ዲብ አስመረ ክም ትከረ፡ እግል 
አትራዘቆት ወአትዓባይ ጥሩምባት 
ደዓያት ለዘብጥ መስሎም ዐለ። እሊ 
ህዬ እግለ ዲብ ቀበት ዐድ ለሀለ 
ኢለአትፈክሩ ገብእ። እግለ ምን በረ 
ለአተቅብል ለሀለ ላኪን ሚ ገብእ ክም 
ሀለ አጊድ እግል ልፍሀም ኢቀድር። 
ሕነ ላኪን ብዞሕ ለለአትፈክረነ 
ጋር አውመ ፍዕል የዐለ። ቁማርቱ 
ወቁማር እግል ልትከለስ ቱ። ለከስረ 
መተልህያይ ቁማር ማሉ ክም ትበልዐ 
ምኑ እንዴ ትሰለፈ ልተልሄ፡ እሊመ 
ክም ሐግለ ምን ሐዲስ ልትሰለፍ 
ወእተ ብቆት ቁማር ለአተላሌ። 
ዲብ ካርጅ ህዬ ለለአሸቁ ሴድየት 
ዐለው እግሎም። ህቶም ለቤለውከ 
ትብል ወውደየ ለቤለውከ ትወዴ። 
ለአወላይት ጀርቤ ትከለሰት። 
እግሎም ላኪን ኢትከለሰት እግል 
ተአተላሌ በ። ለአወላይት ጀርቤ እብ 

ከአፎ ትበገሰት ወእብ ከአፎ ትከለሰት 
ብዞሕ እግል ንትሃጌ እበ እንቀድር 
ላኪን። ዲብ ለሐጭረ ወቅት ሐል 
እግል ልርከብ ለወጅቡ እንዴ እንቱ 
ሐል ኢረክበ ወመክርዒ። ከለ ጀርቤለ 
ሰልፍ ለክፍ ሰዋሪክ ልግበእ ወወዲ 
ህጁማት እንዴ ኢገብእ፡ ምንኬኑ 
እግል ሊጊስ ዐለ እግሉ። ለተአድብ 
ጽፍዐት መራር እግል ልርከቦ ዐለት 
እግሎም። ምናተ ለበክት ተዐንቀፈ። 
እብለ ወእብ ሎሀ እንዴ ባሰረው 
ምን ብቆት አድሐነዎም። ሐቆ እለ 
ለሕርያን ለካልኣይ አስክ ኮምቦልቻ 
ወወሎ እንዴ ትወለብከ ስግም አስክ 
ኣቲ አዲስ አበባ ቱ ትበህለ። እግሉ 
ለለአትሐዝዮም ተማሲል ከትበው 
ወአትዳለው እግሉ ከበክት ካልኣይ 
መጽአ ትበህለ። እብ አማንመ 
ካልኣይ በክት ቱ። ዲብ ምድር 
ፋዬሕ ወዲብ ለኢትፈግር ምኑ 
ተማስ ብቆት እንዴ አቴከ ለትወድዩ 

ጀርቤታት፡ ለሰልፋይ ሰበት ኢተዐወተ 
ዲብ ካልኣይ ትትዐዴ። ለመደት 
ለሀለ ለዐለ ተየልል ዮም ሐር እንዴ 
አቅበልከ ልትረኤ እንዴ ሀለ፡ ቀሺም 
ሌጣቱለ ትልህየ ምድግብ ክልስት 
እንዴ እንተ ለልተልሄ። ምናተ 
ህቶም ወመናቢቶም በክት ርኩብ 
ሰበት ሀለ እበ እለ ቦም ሒለት 
ወበሰር አስክ ግብለት እግል ልትበገሶ 
ሐረው። ምን ሸዐብ ለተአከበት 
ወእንዴ ትቀሰበት ለትጀነደት ቅወት 
ሸባባት ዶል ትርእየ፡ እግለ ለዐለ 
መቃመራት ብዴ ወአብዴ እብ ዕጹፍ 
አትሻከተየ ወአትናየተየ። ስልሖም 
እግል ነአክርዮም ወነአርከዖም 
እንቀድር፡ ሒለት ካፍየት ብነ፡ እብነ 
ኢትትሸከኮ፡ እንዴ ቤለው ህቶም 
ወመናቢቶም በኖም እንዴ ገመው 
አተው ዲበ። ለናይ ደንጎበ ፍገሪቱ 
ላኪን ምን በዲረ እምርት ዐለት። 
ዲበ ለኢተአምሩ ምድር ፋዬሕ አስክ 
አዲስ አበበ እንዴ አተው ለተየልል 
ዲብ መስለሐቶም እግል ልበዱሉ 
ወለብጽሕት ለዐለት ሰላም እግል 
ለሐምርጎ ሐሲብ መዕየን ሌጣ ቱ። 
ለበክት እንዴ ትረከበ ለካልኣይት 
ጀርቤ ተአንበተ፡ ምናተ እለ ጀርቤ 

እላመ ክምሰለ ሰልፋይት ጀርቤሆም 
ተዐንቀፈት። እግልሚ እበ ናይ ክራም 
ዋሽንግንተን መቃመረት፡ ለበረ-በረ 
ለልትበሀል ሀገጊት ብዕድቱ ላኪን፡ 
ለሐርብ እግል ልብጠርቡ ወህጁም 
መዓክስ ዲብ ምድር ትግራይ እግል 
ልግበእ አለቡ ትበህለ። እብሊ አስባብ 
እሊ ለካልኣይ በክትመ ተዐንቀፈ 
ከሐልፈ እንቤ። ምናተ በዐል አመል 
አመሉ ሰበት ኢለሐድግ ለሳልሳይት 
ጀርቤመ እግል ትምጻእ ሰበት ተ እብ 
ሰብር ንትጸበረ እንቤ። 

መትዳላይ መጸ፡ እብ ሒለት፡ 
እብ ቅሽሽ፡ ወእብ አትፋርሆት 
ለተአከበት ቅወት አዳም ቅያሰ 
እሊቱ እግል ትትበሀል ኢትትቀደር። 
እለ ጀርቤ እለ ክምሰለ ደርጊ 
ልብሉ ለዐለ ናይ ደንጎበ ሐርብቱ 
ትበህለት። ለገብአ ደዓያት ሌጠ 
እንዴ ኢገብእ፡ ለገብአ መትዳላይ 
ለለአትዐጅብ ቱ። ክም መተቅብላይ 

እንዴ ትርኤ ህዬ ትትሰሐቅ። ወለ 
ለተዐየነ አዳም አክል እሊ ከለጥ 
ከልጥ፧ ለለአተብል ቱ። ለገብአት ምን 
ትገብእ፡ ለክልኦት አብካት አደቦትለ 
ህንዲዶ ጀኣረት ሐልፈው። ለሳልሳይ 
አዜ መጽእ ሀለ ላኪን እሊ በክት 
እትሊ ክሉ-ክሉ እግል ልሕለፈነ 
አለቡ ትበህለ። ለመትዳላይ ወረበርብ 
ደዓያት ለአተላሌ ወለ ነጋጊር ሐርብ 
ልትሀናደድ እንዴ ዐለ፡ ሳልሳይ ወናይ 
ደንጎባ ወመሲርነ ለቀርር ሐርብ! 
ትበህለ ወእግሉ ለገብእ መትጠባጣብ 
እብ ክሉ ገብአ እሉ። እሊ ከይናት 
ወመትዳላይ እግል ሕሩባት ወዘርእ 
ነዐር፡ እብ ሒለት ወመቅደረት ወያኔ 
እንዴ ኢገብእ እበ እግሉ ለለአሸቄ 
ክራም ዋሽንተን ለተሐበካ ቱ። 
እግልሚ ምን ልትበሀል ህዬ፡ ለእሰልፍ 
ለትከለቀት ሰላም ሰበት ኢልትከቦተ 
ወኢተአከስቦም፡ እግለ እንዴ ፈንጠርከ 
ወሐምረግከ፡ እበ ለትረክቡ በክት 
እንዴ ትነፈዕከ እግል ትፈንጥር ብከ። 
እትሊ ሽቅል እሊ ህዬ ለድማነይት 
እዴሆም ክራም ወያኔ ተ። ክራም 
ወያኔ ህዬ ሸዐብ ትግራይ እንዴ 
ቀሽሽ፡ እንዴ ቀስብ ወለአትፋርህ 
ዲብ ለትፈናተ እብ አማን ወሐቂቀት 
ለኢልትበጻሕ ሕልም እንዴ ለሀንድስ፡ 
እግለ ለአሸቅዩ ለሀለ መንባሁ እብ 
ከአፎ ከድም ወገብር እግሉ፡ ወያኔ 
ለትከሬዕ ዐለት አለቡ። ለፈብሩኩ 
ወለአትበጉሱ ለዐለው ላኪን ብዕዳም 
ቶም። 

እምበለ ሸንከት ቅብለት ወግብለት 
እንዴ ትበገስከ ለገብእ ሐርብ፡ ዲብ 
ምድር ሶዳን ለገብአ መትዳላይ 
ሰኒ ዐቢቱ። እብ ሸንከት ምውዳቅ 
ጸሓይ ምስል ሶዳን ለተአትራክበነ 
ገበይ እግል ትትፈታሕ በ፡ ለትብል 
እስትራተጅየት ወተፍኪር ሰበት ዐለ 
እግሎም፡ ምን መዐስከራት ላጅኢን 
አዳም አክብ፡ ዲብ ዴሽ ሕፍዝ ሰላም 
ዳርፎር ጋይሰት ለዐለት ቅወት 
ትከምከመትከ ምን ሐዲስ ዴሽ ሐዲስ 
ነዘመው። እሊ እብ ሸንከት ምውዳቅ 
ጸሓይ ገበይ እግል ትትፈታሕ ለገብአ 
መትዳላይ ቱ። እብ ምፍጋር ጸሓይመ 
ክምሰሌሁ፡ ጅቡቲ ተአትዳሌ ወዴሽ 
ተሐርክ፡ ወዲብ ሕዱድ ለሀለ 
ክላፋት ነኣይሽ ተአትሳውር ወተዓቤ 
ከክርቢታይ ትሸምት ዲቡ፡ እላመ 
ጀብሀት ሐቴተ። ሰበት እሊ ለሐርብ 
ዲብ ሸንከት ቅብለት ወግብለት 
ለረከዘ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግል 
ፈቴሕ ገበይ እብ ምውዳቅ ጸሓይ 
ወአትቃርሖት ወአትፋይሖት፡ ነዐር 
እብ እንክር ምፍጋር ጸሓይ እግል 
አደቀቦት ዝያድ 6 ወሬሕ ለነስአ 
ለከፌ መትዳላይ ገብአ እግሉ። እግለ 
ናይ ሐርብ ሒለት እግል ለአደቅብ 
ቀድር ለትበህለ ለትፈናተ መትሻቀዪ 
ወስለሕ ላሊ-ላሊ እብ ጥያራት 
ለትደነከ ዛህር ወስቱር መከለሲ 
አለቡ። ሳልሳይ በክት ትመጠጠ፡ 
ደሐንቱ ለፍልም ልምጻእ ሌጠ ሐቆሀ 
ከአፎ ክምቱ እንርእዩ እንቤ። ለወቅት 
ሰበት ተመ ህዬ ሐርብ ሳልሳይ ወናይ 
ደንጎበ በክት ተአንበተ። 

ዲብ ገጽ 7 ልተላሌ..ዲብ ገጽ 7 ልተላሌ..
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መሐመድ እድሪስ

ሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳልሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል

ከረ እድሪስ ሕመዳይ እግል 
ሰፋረት አቶብየ አንደደወ። 
እሊ ክሉ እንዴ አንደደው ዲብ 
ለአቀብሎ ከረ ረመዳን፡ ዕመሮ 
ወዐብደልከሪም ወክልኦት ብዕዳም 
ክሉ ክሎም ሐምስ ነፈር፡ ፖሊስ 
እንዴ ዐረዎም ጸብጠዎም ከአስክ 
ስጅን ጌለለዎም። ለብዕዳም ላኪን 
እንዴ ትፈንጠረው አስክ አብያቶም 
አቅበለው።

እትሊ ወክድ እሊ ሰፋረት 
አቶብየ ዲብ መስር ምስል ክሉ 
መምተለካተ እብለ ዲብ መስር 
ደርሶ ለዐለው ኤረትርዪን ጠለበት 
ክምሰል ነደት ወለሐምስ ምነ 
ጠለበት ክምሰል ተአሰረው፡ ክሎም 
ለደረሰ መልሂቶም እግል ልፍገሮ 
ዲብ ናዲ አፍሪቅየ እንዴ ጌሰው 
አሴራር ሰላም ኒዴ ወመቃወመትነ 
ንሽረሕ እንዴ ቤለው፡ አዜመ 
አስክ ናዲ ዘማልክ ትወጀሀው፡ 
ወለመሜርሐቶም ክምሰል 
ተአሰረው አዜመ ዎሮ ኢብራሂም 
ዐማር ለልትበሀል ሜርሓይ ሐዲስ 
እንዴ ወደው አስክለ አካን ጌሰው። 
ወጠለቦም እግል ሰብ ሰልጠት 
መስር ቀደመው ወበርቅየት ዲብ 
ጀማል ዐብደናስር ነድአው። 
ወእብሊ ጀማል ዐብደናስ ዲበ ናዲ 
አፍሪቀ ለእሱራም ለህለው ጠለበት 
እግል ልፍገሮ ክምቶም ሐበረዮም 
ወለእድራብ እብላሁ እብ ዐውቴ 
ጠለበት ኤረትርየ ተመ።

ክመ ልዘከር ሓምድ እድሪስ 
ዐዋቴ ንዳል ኩፈሕ መሰለሕ አሰሰ 
ለልብል ከበር ዲብ መስር ወእብ 
ፍንቱይ ዲብለ ዲቡ ለዐለው ጠለበት 
ክምሰል ትነሸረ፡ ቀደም አንደዶት 
ሰፋረት አቶብየ ዲብ መስር ሐቆ 
እሊ ገሌ ምነ ጠለበት፡ ሕኔት ዲብ 
መስር ልትገሰው ኤረትርየ እንዴ 
መጽአው ሰሮም ዱቅሪ ዲበ ኩፈሕ 
መሰለሕ እግል ልሻርኮ ወሰሮምመ 

እድሪስ ሕመዳይ  ዲብ እድሪስ ሕመዳይ  ዲብ 
ጃምዐት በቅዳድ 1969ጃምዐት በቅዳድ 1969

ምናድል ረመዳን መሐመድኑርምናድል ረመዳን መሐመድኑር

ምናድል እድሪስ ሕመዳይ ምናድል እድሪስ ሕመዳይ 
2023 አስመረ2023 አስመረ

ምናድል መሐመድዐሊ ዕመሩምናድል መሐመድዐሊ ዕመሩ

4ይ ክፋል

ዲብ ከርስለ አቶብየ ለዐለት እቱ 
መዳይን ዐባዪ ናይ ኤረትርየ እንዴ 
አተው ንዳሎም እብ ስያሰት ወስለሕ 
እግል ለአተላሉ ትከማከመው። 
እግል መሰል፡ ክልኦት ምነ ዲብ 
መስር ለዐለው ጠለበት ኢብራሂም 
እድሪስ (ብሌናይ) ወስዒድ ሕሴን 
አስክ ሱዳን ሳፈረው። ስዒድ 
ሕሴን አስመረ መጽአ ወዲብ 
ከርስ አስመረ ተርቲብ ወዴ ዐለ። 
ኢብራሂም እድሪስ ህዬ ዲብ 
ሶዳን ልትሐረክ ወለአትመቃሬሕ 
ወእትሳላት ወዴ ዐለ። 

ክመ ዲበ ሐልፈ ክፋል 
ለረኤናሁ ለዲብ መስር ዐለው 
ጠለበት፡ እግለ ዲብ መስር ለዐለት 
ስፋረት አቶብየ ለአንደደው 
ጠለበት፡ እግለ እብ ሰበብለ ነድ 
እሱራም ለዐለው መልህያሞም ዲብ 
ዘማልክ ናዲ አፍሪቅየ እንዴ ጌሰው 
እድራብ ክምሰል ወደው ወዲብ 
ጀማል ዐብደናስር በርቅየት ክምሰል 
ነድአው ለጅማዐቶም ተዐተቀው፡ 
ላኪን ኤረትርዪን ጠለበት እብለ 
ኢትገሰው፡ ንዳሎም እብ ስያሰት 
ዲብ መስር ለአተላሉ ዐለው።

ሕመዳይ ዲብ ናዲ ጠለበት 
ዕዱ ወመስኡል መክተብ እንዴ 
ገብአ ክሉ ሀሙ ወቀልቡ ዲብለ 
ንዳል ዐለ። ዲብ እሊ ናዲ እሊ ህዬ 
ለጠለበት አክትበት ወእብ ፍንቱይ 
ኤረትርየ ወአቶብየ ለከስስ ቀርኦ 
ወጀሪደት ለአፈግሮ ወቅድየት 
ኤረትርየ ክሉ ክምሰል ለአምረ 
ወዱ ለዐለው እቱ ወክድ ቱ። 
እግል ክሎም ዲበ ናዲ ለዐለው 
ለከምክም ህዬ ሽሂድ ሓምድ 
እድሪስ ልትበሀል። ሐቆ ሕርየት 
ዲብ አስመረ ዲብ መሕከመት ሸቄ 
ዐለ።

እትሊ ወክድ እሊ ሰውረት 
ኤረትርየ እንብትት ሰበት ዐለት፡ ላመ 
ዲብ ካርጅ ለዐለው ሽባብ ኤረትርየ 
ወእብ ፍንቱይ ዲብ አልቃህረ 
ለዐለው ጠለበት ምስለ ሰውረቶም 
እብ ለፈትፈናተ አግቡይ ልትዓወኖ 
ወልሳደው ዐለው። እትሊ ወክድ 
እሊ ዲብ አልጀዛእር ሰውረት ዐለት 
ወእብ ሰበት እለ ሰውረት እላመ 
ብዙሕ ታብዖ ወተእዪዶም ድድ 
እስትዕማር ፈረንሰ ሸርሖ ዐለው። 
ካልኣይትመ፡ ሰውረት የመን ዐለት 
ወእብሊ ለኤረትርዪን ጠለበት ምስለ 
ዲቡ ለዐለው ጠለበት አልጀዛእር 
ወየመን ልትዋጀሆ ወዕላቀት 
እሱሳም ዐለው። እት ክእነ ዲብ 
እንቶም ዲብ ሰነት 1963 ለቅያደት 
መጅሙዐት ምን ጠለበት ዲብ 
ሱርየ እንዴ ጌሰው ለልደረቦ ነሐዜ 
ህሌነ ቤለው። እትሊ ወክድ እሊ 
ረመዳን፡ ዕመሮ ወዐብደል ከሪም 
ምስል ብዕዳም ዐስር ነፈር ገብኦ 
ተድሪብ ዐስከሪ እግል ልንሰኦ አስክ 
ሱርየ ጌሰው። ወእብሊ ሽዑር ናይለ 
ጠለበት ሰኒ ውቁል ዐለ። ሰሮም 
እንዴ ግስነ እግል ንትሓረብ ልብል 
ወሰርመ ድራሰትነ እንዴ አትመምነ 
ሰውረትነ እግል ንክደም ወዲብ እለ 
ጎርነ እግል ጀላብ ሕርየትነ እግል 
ንክደም ለለልብል ቱ ለዐለ።

እብሊ ለዲብ መስር ዐለው 
ጠለበት ልሰዕ እምበለ እብ መናሺር 
ሰውረት ኤረትርየ እግል ለትኣምሮ 
ወድዉ ለዐለው አትፋዝዖት 
ልሰዕ ድድለ ዲብ መስር ለዐለው 
ዲብሎማስዪን አቶብየ ንዳሎም 
ስያሲ ለአተላሉ ዐለው። እብሊ 
ህዬ ሕመዳይ አዜመ ዲብ ሰነት 
1966 እግል ካልኣይ ወክድ ዎሮት 
ምነ ሰፋረት አቶብየ ዲብ መስር 
ለአንደደው ዐለ። እትሊ ወክድ 
እሊ ሕመዳይ ሸሃደት ካልኣይ 
ደረጀት እትሙም ዐለ። ወዲብ 
ጃምዐት አልቃህረ ቃኑን እግል 
ልድረስ ስጁል ዐለ።

እትሊ ወክድ እሊ መስርዪን 
እግለ ዲቡ ለዐለው ኤረትርዪን 
ጠለበት ተድሪብ ዐስከሪ እግል 
ነሀበኩም መጅሙዐት ነሐዜ 
ምንኩም ህሌነ ቤለዎም። ዲብ 
እሊ ወክድ እሊ ርኢስ ተንዚም 
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ እድሪስ 
መሐመድ ኣድም ዐለ። እድሪስ 
እጅትመዕ ምስለ ጠለበት እንዴ 
ወደ፡ “ዲብ አልቃህረ ለህሌኩም 
ተድሪብ ዐስከሪ ለነሰኦ ጠለበት 
ነሐዜ ህሌነ” ቤሎም። ሕመዳይ 
እሊ ከበር እሊ ክምሰል ሰምዐ ዲበ 
እግል ልደረቦ ለትበሀለው ጠለበት 
ትሰጀለ። ግራሁመ እብ 
ዎርዎሮ ዲብ ልሰጀሎ 
ሐድ 30 ነፈር በጽሐው። 
ለወክድ ተድሪብ ዐስከሪ 
እንዴ ኢለአነብቶ፡ ንጉስ 
ሀይለስላሴ እብ ዝያረት 
ዲብ መስር መጽእ። እትሊ 
ወክድ እሊ መስርዪን 
እግለ ኤረትርዪን መልክ 
ሀይለስላሴ መጸአነ ሰበት 
ህለ ሽውየ ሰብር ደው፡ 
ሕነ ወህቶም እግል ንትፋሀምቱ 
ለልብል ቴለል ሐዲስ ትከለቀ። 
ክምሰለ ክልነ ነአምሮ ዲብ መስር 
ርኢስ ናይ ሐቴ ደውለት መጽአ 
ምን ገብእ፡ እግለ ዲቡ ለህለው 
አፍሪቅዪን ጠለበት እግል እስትቅባል 
ዲበ መጣር ለአኩቦም።

እትሊ ወክድ ኤረትርዪን ጠለበት 
ያፍተት እግል ልክተቦ አተፈቀው። 
ለያፍተት እብ ትግርኘ “ሀይለስላሴ 
ልውደቅ” ለልብል ጽበጥ ዐለ እተ። 
ወእብለ መንዴረት ኤረትርየ ወእሊ 
እብ ክቱብ ለዐለ ጠለበ እንዴ 
ረፍዐው፡ መጣር እግል ሊጊሶ 
ወሰሮም ዲብ ሰፋረት አቶብየ እንዴ 
ጌሰው ክመ ቀዳሚት እለ እግል 
ለአንድዶ ትዋፈቀው። ወእብለ 
ሕመዳይ ምነ መጅሙዐት ለሰፋረት 
እግል ተአንድድ ለትየመመው 
ገብአ። ሕመዳይ፡ መሐመድስዒድ 
አንጠጠ፡ ያሲን ፍካክ፡ ኢብራሂም 
መሕሙድ፡ ወብዕዳም እንዴ 
ገብአው ዲብ ግዛዘት ለምበ እንዴ 
ወደው ለሰፋረት እግል ለአንድዶ 
ዲበ ሰፋረት ክምሰል ጌሰው ዲበ 
ባብ ዎሮት ባልዕ ሳቲ ዋርድየት እብ 
ባሩደቱ ልትከበቶም። ወእባሆም 
እግለ ዋርድየት እበ ባሩደቱ 
ጸብጠዉ ወትገሴ እንዴ ቤለዉ ዲበ 
ሳፈረት ሐልፈው እግል ለአንዱደ።

እሎም ጠለበት እሎም ሰሮም 
ተድሪብ ዐስከሪ ናስእ ሰበት ዐለ 
እብ ስለሕመ ምንገብእ ምሽክለት 
ይዐለት እሎም፡ እግልሚ መስርዪን 
ደሩቦም ዐለው። እብሊ ህዬ ለሰፋረት 
እግል ካልኣይ ዶል አንደደወ። 
እትሊ ወክድ እሊ ፖሊስ መስር 
መጽአው ወገሌ ምኖም ጸብጠው 
እሊ ህዬ ምነ ሰፋረት ለአንደደው 
ሐድ 15 ለገብኦ ጸብጦ ዲብ 
ህለው፡ እግለ ዲብ መጣር ለዐለው 
ሐድ 30 ለገብኦ ጸብጠው ምኖም። 
ወላመ መስርዪን እበ ውዲትነ 
ሰኒ ትነከደው፡ እግልሚ “እንቱም 
እግል ጋሻይነ ክእነ እግል ቲደው 
ይዐለ እግልኩም፡ እኩይ ወዴኩም” 
ቤለዎም።

ሀይሌስላስ እሊ ክምሰል ረአ፡ 
እተ ምስል ዐብደናስር ለወደዩ 
ህድግ፡ አቶብየ ምነ እብ ሰበት መስር 
ለዐለ እግለ መባጥር እግል ትቀይር 
ለልብል ዐለ። እግልሚ እተ ወክድ 
ለሀይ ድወል ምውዳቅ ጸሓይ ከናል 
ስዌጽ ከናል ደውልየ እግል ልግበእ 
ለልብል ዐለ። አቶብያመ ረአይ 
ድወል ቀርብ ተአይድ ዐለት። 
ምስሉመ ዲብ ነሀር ኒል፡ ቤን አቶብየ 
ወመስር አከይመቅርሕ ክሉቅ ዐለ። 
እሊ ዲብ ሰነት 1966 ቱ ለዐለ። 

ወእትሊ ወክድ እሊ ዲብ ኤረትርየ 
ሰውረት ጠወረት ወመዓርክ ብዙሕ 
ገብእ ዐለ። ወእሊ ዲብ ከርስ 
ኤረትርየ ገብእ ለዐለ መዓርክ 
ወልትረከብ ለዐለ ዐውቴታት፡ እብ 
ገበይ ሱዳን እንዴ ወደ ዲብለ እት 
መስር ለዐለው ጠለበት በጽሕ ዐለ።

እትሊ ወክድ እሊ ሀይለስላሴ 
ለሓለት ክለ ክምሰል ረአየ፡ እግል 
ትትሀወን ገብአት ምንገብእ ዕላቀቱ 
ምስል ድወል ዐረብ እብ ዓመት 
ወምስል መስር እብ ፍንቱይ አስነ 
ምንገብእ ለቴለል እግል ልትሀወን 
ቀድር ለልብል ተፍኪር ዐለ እግሉ። 
እብሊ ህዬ ሀይሌስላሴ እግል ጀማል 
ዐብደናስር ክእነ ቤሉ፦ “እንቱ 
ሰዳይት እግለ ሰውረት ትወድወ 
ለህሌኩም አብጥሮ፡ ክም ካልኣይ 
እሎም ስያስዪን ለእንሰር ህለው 
ከረ ኢብራሂም ስልጣን፡ ወልደኣብ 
ወልደማርያም፡ እድሪስ መሐመድ 
ኣድምሰልሙነ፡ ወእግል እሊ 
ወልደኣብ ሸቄ እቱ ለህለ ራድዮ 
አብጡሩ። ወእግለ እንሰር ለህለው 
ጠለበት ኤረትርየ ጅንስየት አቶብየት 
ለአለቦም እግል ትትከቦቱ አለብኩም 
እግልሚ ዲብ ካርጅ ለትወክሎም 
አቶብያተ ዲኢኮን ኤረትርየ ኢኮን፡ 
ወለካስታሙ እግሎም ለህሌኩም 
ናዲ ልትደበእ፡ እንዴ ቤለው ጠለብ 

አቅረበው።
እሊ ወክድ እሊ ጀማል 

ዐብደናስርመ በሊሱ ሀበ። ዲበ 
በሊሱ “አወል ስያስዪን ኤረትርዪን 
ይእንበልሶም፡ እግልሚ ደስቱር 
መስር ኢሰምሕ፡ ወሕነ እግል 
እሎም ክምሰል ላጅኢን ስያስዪን 
ክቡታሞም ሕነ። ካልኣይት እብ 
ሰበት ጅንስየት አቶብየ ለከስስ እግለ 
ጠለበት ኖስኩም ተዕብየት ውደው 
እሎም። አትአሙኖም፡ አክተንዐው 
ምንገብእ፡ እሎም ከስስ ቤሎም።

እትሊ ወክድ እሊ አቶብየ ሚ 
ትቤ፡ ሕነ ምነ ዲብ ከናል ስዌጽ 
ለዐለ እግልነ ረአይ ንትናዘል 
ወመጦርኩም እንበጥር፡ ክምሰልሁመ 
እንቱም መስርዪን እብ ማይ ነሀር 
ኒል ክምሰል ምራድኩም ትነፍዖ፡ 
ወእብሊ ፍንጌ መስር ወአቶብየ 
ሸበህ ውፋቅ ገብአ።

መስርዪን ህዬ ሀይለስላስ ክምሰል 
ጌሰ፡ ለኣስራሞም ዐለው ጠለበት ሐቆ 
ከም ዮም ጠለቀዎም። ወዲበ ጠለበት 
እንዴ ጌሰው እንቱ ወናዲኩም ክም 
ምራድኩም፡ ቤለዎም። እትሊ ወክድ 
እሊ እድሪስ ሕመዳይ ዲበ ጃምዐት 
ክምሰል ጌሰ እንተ አየ ዐልከ ብዙሕ 
ቂብከ ወአዜ እግል ንትከበተከ 
ምሽክለት ቱ፡ አዜ ዲብ ሰር እግል 
ንትከበተከ ይእንቀድር” ቤለዉ። 
እትለ መደት እለ ቅያደት ጀብሀት 
“ከላስ ሐቆ ጃምዐት አልቃህረ 
ኢትከበተተከ አስክ ዒራቅ ጊስ 
ወዲብ ጃምዐት በቅዳድ ወረቀትከ 
ቀድም” ቤለዉ። ሕመዳይ እንዴ 
ኢደንግር ምን መስር አስክ ዒራቅ 
ሳፈረ ወእባሁ ዲብ ጃምዐት ሕቁ 
ትሰጀለ፡ ወዲበ አተ። 

እድሪስ ሕመዳይ ለዲብ ኤረትርየ 
ዲብ መንጠቀት ምራረ ዲብ ዳንኩር 
ለአንበተዩ ሄራር ተዕሊም፡ አስመረ 
አተ እቡ ከዲብ መድረሰት መደበር 
ወመሐድ ኹለፈእ አራሽዲን 
አተላለዩ። ምኑመ ዲብ ሱዳን ከሰለ 
ዲብ ከልወት ወሐቆሁ ዲብ ከርቱም 
እምድርማን ዲብ ጃምዐት አፍሪቀየ 
ወምኑ እንዴ አተላለ ዲብ መስር 
ዲብ አልአዝሀር በጽሐ። ክሉ እሊ 
ንዳል ጀላብ ተዕሊም እትገብእ፡ 
ምን መስርመ ዒራቅ እንዴ ትሼበ 
ዲብ ጃምዐት በቅዳድ ባጽሕ ህለ። 
መጥመጦር እሊ ንዳል እግል 
ተዕሊም፡ ንዳል ጀላብ ሕርየትመ 
ለአተላልዩ ዐለ። ከሕመዳይ 
ዲብ ጃምዐት በቅዳድ ህዬ ገበይ 
ጣፍሐት እበ እግል ልሄርርቱ ገብእ 
ዲበ መጽእ ክፋል ንታቤዕ።
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ፈንቅል እብ ዕን ብዜንፈንቅል እብ ዕን ብዜን  (1(1ይይ ክፋል) ክፋል)

ሽሞንዲ ዑቕባሚካኤልሽሞንዲ ዑቕባሚካኤል

ርሕዬ እግል አትፋጌዕ ትመሼኮ 
ላኪን ጠምጠም ኢረከብኮ እቱ። 
መድረሰት ክም ደብአት እግል 
እሽቄቱ ምን መንደፈረ ባጽዕ 
ለትከሬኮ። አቡዬ እግል እምዬ 
ለምለም እንዴ አምነ ሳረሔኒ። 
“እማነትኪ ለምለም ሕቼ እለ 
ወለት ነፈርመ እሉ ተአምር 
አለበ” ምን ቤለየ፡ ክምለ እት 
ዋልዳይትቼ ትርዔኒ ወተውዕለኒ 
ዐለት። እተ እለ ውዕለት ዐልኮ 
እንዴ ወዐልኮ ሀዬ ምሴ እተ 
እምዬ ለምለም ምስል ወለተ 
ትነብር ዲበ ለዐለት ጥዋሎት 
ዐይር ዐልኮ። ወክድ ክፍተት 
መዳርስ ክም መጽአ መንደፈረ 
እግል አቅብል ምንመ ዐለት እዬ፡ 
ረኪብ ወረቀት እጃዘት ሐረከት 
መታክል ምን ሳደፈየ ሒን ምህሮ 
ዞለ ምንዬ።

ለምስለ እግል ንስከን ሳምሐት 
እነ  ለዐለት ትርሓስ ለትበሀል 
ወለት እምዬ ለምለም፡ መስኡለት 
አዋልድ አንሳት ዐለት። ብእሳመ 
ዎሮ ያቆብ ለልትበሀል ኮሎኔል 
አቶብያይ ዐለ። ላኪን እተ ቤት 
ብዙሕ መጽእ እርእዮ የዐልኮ። 

ኦሮ ዐድ ታሌኮ፡  ሽቅልዬ 
ወራት ቤት አስለጦት ዐለ ፡ 
ምናተ እተ  ዲቡ እሸቄ  ዐልኮ 
ዐድ ሐቴ ላሊመ ምዪት የአነ። 
እት መዲነት ባጽዕ ጋሻይት ሰበት 
ዐልኮ፡ ሽቅልዬ ክም አምዴኮ 
አጊድ አስክ ቤት ትርሐስ 
አቀብል። ወምስል አብረሀት 
ለትበሀል ወዳይት ትርሓስ ሌጠ 
እትሃጀክ። 

ምዕል እስተርእዮ ማርያም 
ምስል እምዬ ለምለም እት 
ቤትክስታን ማርያም ጥዋሎት 
እንዴ ጊስኮ ትዛየርኮ። ለአንስ 
ለዲቡ ዐለየ እብ ቆናታት ጥዑም 
እት ለሐልየ ልተልሀየ ዐለየ።

እዞም በዓል ኣያና ኣንሶላ እዞም በዓል ኣያና ኣንሶላ 
ክዳኖምክዳኖም

ጽባሕ ኣደይ ማርያም ክንመጽእ ጽባሕ ኣደይ ማርያም ክንመጽእ 
ኢና’ሎምኢና’ሎም
በህለት በህለት 

ከረ አያይነ ለብላዮም ልባሶም ከረ አያይነ ለብላዮም ልባሶም 
ፈጅር ምዕል ማርያም መጽኣም ፈጅር ምዕል ማርያም መጽኣም 

ሕነ ቤለውሕነ ቤለው
ልብለ ወዐለየ። እምዬ ለምለም፡ 

“ቅናጺ እነ ቢዘን ወለቼ ሰምዐወን 
ምን ገብእ እንዴ ነስአወን እት 
ስጅን እግል ለኣትወን ቱ” እት 
ትብል አስክ ቤት ጌሰት እብዬ። 
ሐቆ ነግድ እስተርእዮ ማርያም 
እት ቀበት ሰለስ አምዔላት ደርግ 

እግል ብዝሓም ገባር (ሸዐብ) 
ስላሕ ርፍዑ እንዴ ቤለ እት 
ገርግሱም አከበዮም። 

ምዕል አረቡዕ ምሴ ወከሚስ 
አስቡሕ አክራን ዘብጥ እንሰሜዕ 
ዐልነ። ሸዐብ ብዙሕ ልትሃጌ እቡ 
ምንመ ዐለ እግልዬ ላቱ ዐደድ 
እለ ኢሻቀሌኒ። እት ዐድነ እሊ 
መስል አክራን ክል ዶል ሰበት 
እንሰምዖ ወለ ባልዬ ኢሀብክዎ። 
እብ ክሱስለ  እሸቅዮ ለዐልኮ 
ሽቅል ወእት ዐድነ ለኢሀለ ዲብ 
ባጽዕ እርእዮ ለዐልኮ መናዝር 
እቡ እት እትዐጀብ እገይስ 
ዐለኮ። እግል ዐባዪ ወስያስዪን 
ላቱ ሰኒ እት ሸቃላት ወብቆት 
ለካሬ ቴለል ዐለ። 

አምዕል ከሚስ እግል አንፋር 
ኢሰፓ (እት ንዛም ደርግ ለኦሮ 
ወማርሓይ ሕኩመት ለዐለ 

ሕዝብ) ሌጠ ለከስስ እጅትመዕ 
ገብአ። ለእጅትመዕ ሸዐብ 
ዓዲ ለለአምሮ የዐለ። ክል ዕዱ 
ኢሰፓ ወዓይላት ሰብ ሰልጠት 
ሕኩመት ወአንፋር ዓይለቱ 
እንዴ ኢልትአመሮ ወሐረካት 
እንዴ ኢወዴ ምንለ እት ሐንቴ 
መራቀበቶም ለዐለየ ከፈፍል ባጽዕ 
እብ መራክብ እግል ልህረብ 
መምሬሕ ተሀየበ። እብ አሳስ እሊ 
ጅምዐት ሽቅልዬ እንዴ አምዴኮ 
አስክ ቤት ትርሐስ ምን እመጽእ 
እምበል እምዬ ለምለም ትርሐስ 
ውላደ ወወዳይተ ኢጸንሐዉኒ። 
እግል እምዬ ለምለም ምን 
ትሰአልኮ፡ ትርሐስ ውላጄ ንድኡ 
እቼ እንዴ ትቤ መንኪነት ነድአት 
ከነስአተን ትብለኒ። “አስክ አያ!” 

መ ይእቤለ። ሐር ላኪን “ንዒ 
እነ ከመ ብዜን ወለቼ” ክም 
ቴለተኒ ቱ አስክ አየ እት እብል 
ለትሰአልኮ። አስክ ወልደንኪኤል 
ለልትበሀል እት ጅወት ባጽዕ 
ለነብር ወልደ እግል ኒጊስ ክምቱ 
ዶል አሰአለተኒ ትበገስኮ ምስለ። 
ምናተ እብ ለትፈናተ ባባት 
ፈገርነ። “እንኪ እሊ መፍትሕ፡ 
እንዴ ደብአክዩ አስክ እንደ 
ማርያም ሕለፊ” ትብለኒ። ወህተ 
እበ ባብ ዎሮ ትፈግር። 

አነ አስክ ሬድ ሲ እንዴ 
ሐለፍኮ ምን ትጸበርክወ 
ደንገረተኒ። “ሄየእ! እለ እሲት 
አየ ጌሰት?” እንዴ እቤ ቤት 
እንዴ አቅበልኮ ምን እርኤ፡ ክሉ 
እንዴ ትዳበአ ጸነሐኒ። አስክ ዐድ 
ወልደ ጊሰት ተሐይስ እቼ እንዴ 
እቤ እት እትሰአል ለቤት ዐድ 
ወልደ ረከብኮ። እግል አቡዬ 
ወልደንኪኤል ምን ትሰአልክዎ፡ 
“ከንዶእ፡ ከአየ ጌሰየ?” እንዴ 
ቤለ ለሰኣል ዲብዬ በልሰዩ። እንዴ 
እትፈከር ከለልኮ ወከለልኮ ከእት 
ጥዋሎት አቅበልኮ። 

ክም አቅበልኮ ለቤት 

ክፍትት ጸንሐተኒ። ሰልፍ እምዬ 
ለምለም አምሰልኮ፡ ወሐር ምን 
እርኤ እሲት አቡዬ ዐንዴ እብ 
ውላደ ቤት እንዴ ከፍተት ዲቡ 
ጸንሐተኒ። ዓንዴ በህለት ዲብ 
ዕዳገ ነብር ለነብረ ብዕድ ወልዳ 
እግል እምዬ ለምለም ቱ። 

ጅምዐት እት ባካት ዕዳገ 
ወእንደ ምክኤል ሐርብ ድቁብ 
ውዕል ዐለ። ሸዐብ ባጽዕ ሀዬ 
ርፍዕ እንዴ ቤለ ጥዋሎት አተ። 
ለናይ ሰነት 1977 ባጽዕ ናይ 
ሐረሮት ጀርቤ ጀብሀት ሸዕብየት 
ተሕሪር ኤረትርየ እት ፈቅድ፡ 
ለሐርብ እግል ከረ ጥዋሎት፡ 
ጅወት ባጽዕ ወረአስ- ምድር 
ኢለዐሬቡ ለልብል ወግም ለዐለ 
እሎም ኢልትሐገሎ።

ለውላደ እንዴ ከምከመት 
ምን ዕዳገ እት ተሀርብ ጥዋሎት 
ለአቴት እሲት አቡዬ ዐንዴ ክም 
ረኤተኒ ትፈከረት እቼ” ሚ እግል 
ቲደይ ተረፍኪ በሪ ወዴኪ?” 
ትብለኒ።

“ምን አየ?”
“ምስል ከረ ትርሐስ አፎ 

ኢጊስኪ?”
እት ገይሰ ክም ኢረኤክወ ዶል 

አሰአልክወ “አዜመ ጊሲ እኪ፡ 
እለ ሐቴ ርሕኪ ሚ ጸብጠተኪ 
ከእትለ ምስልነ ተርፊ፡ ሕናዲ 
አጀኒት ብነ አየ ኒጊስ እቦም፡ 
እተ እንገይስ አለብነ። እተ ሚነት 
እንዴ ግስኪ እተ ዲበ ልትጸገዐ 
መራክብ ትጸዐኒ” ትብለኒ። 
ክእነ እንዴ ትቤ ክም መክረተኒ 
ለዶልቱ ሰፈር ከረ ትርሐስ 
አስክ አየ ክምቱ ሸበህ እግል 
ልትፈሀመኒ ለአንበተ። ምናተ 
መጋይስ እምዬ ለምለም አክለ 
ሀነነ ፍክር ገአ እቼ። እብ በንበኑ 
ባባት ክም እንፈግር ለወዴትመ 
እግልዬ እግል ትሕደግ እንዴ 
ትቤ ለአምጸአቶ ፍክር ከይነት 
እንዴ ገአ ትረኤኒ። 

ክምለ እሲት አቡዬ ዐንዴ 
ታበተተኒተ እግል ኢዴ አስክ 
ለሚነት ግስኮ። ሚነት ኣይተት 
የአምር ላኪን እተ አፌት 
በጽሐኮ። እግል እትዐወት ምን 
ኢቀደርኮ ሀዬ አቅበልኮ። ምስል 
ዓይለት ዐድ ዐንዴ ዲብ ቤት 
ትርሓስ እት ሀሌነ ሙናድሊን 
ለለክፈወ ቁምብለት ከሺነት 
ትርሓስ ሸወጠት። ሐቴ መደረት 
ምንመ ኢወዴት እብ ድንጋጽ 
በረጌዕ ገአነ። ለእበ እንገይስ 
በዴት ምንእነ። 

እብ ሐዲስ ሰንበት ንኢሽ 
ገጬ አስክ ሚነት ግስኮ። ለታግ 
ቦት(ጀልበት) ምን ቃብል ሸዐብ 
ትጽዕን ረኤክወ። ደአም ምነ 
ሸዐብ ለብዙሕ ሑድ-ሑዳይ 

ዮም ዓመት “ፈንቅል ገለድ ሕጡጥ” እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት 
33ይት ሰነት ዐመልየት ፈንቅል ወተሕሪር መዲነት ባጽዕ ዐየድነ። ክል ዎሮ 
ምስለ ዐመልየት ለልትጻበጥ ናዩ ዝክርያት ሀለ እግሉ። ለሐርብ ለቀንጸያተ 
እተ መዲነት ሽብህ ጋሻይት እንዴ እንተ እት ዐድ ኦሮ ትሸቄ ለዐለት 
ወሐቴ እንዴ ኢትደሌ እት ተሀርብ እብ በሐር እንዴ ፈግረት፡ እብ ጥያረት 
ወምድር እት ትግዕዝ ዐደ ለአቴት ቢዜን ብርሃኔ ለትበሀል ሻበት ቀደም 
33 ሰነት ለጀሬት እተ ቅሰት እግል ተሓኬ እናቱ።

ሌጠ እንዴ ነስአት ትገይስ 
ዐለት። ለሚነት ትዘበጥ ሰበት 
ዐለት ሀዬ እንዴ ሰክነት አዳመ 
ትጽዕን የዐለት። 

ሽነጥ ለአብዘሐት ሐቴ ወለት 
እተ ባብለ ሚነት ጸንሐተኒ። 
እግል እትሰአለ እት እብል ሀዬ 
ሐቴ መንኪነት ዐስከርየት እት 
ባክነ በጥረት። ህተ እሉ ትታኬ 
ሰበት ዐለት አጊድ ዐፍሸ ወነፍሰ 
ትጸዐነት፡ ለበዐል መንኪነት 
እግልዬመ እግል እትጸዐን ክም 
አሸረ እዬ ምስሎም እንዴ 
ትጸዐንኮ ሚነት አቴኮ። 

ለለትፈክር አነ ቀደምለ 
ሴድያይ ለዐለ እለ ወለት እብ 
ሽነጠ እተ ታግ ቦት አቴኮ። 
ህተ ዐፍሸ ምን መንኪነት አስክ 
ትከሬ ወአስክ እት መርከብ 
ተአሽእጎ እብ ቅሩብ ወክድ 
በደርክወ ከአቴኮ። ደንጎበ ናይለ 
መጅሙዐት ለሀ አናቱ ለዐልኮ። 
ዕርግ ለወዴክዋተ ለከብትን 
“እሎም አብጽሕ- ትበገስ!” 
እንዴ ትበሀለ ተአዘዘ።

ምን እለ ሰዐት እለ ወሐር 
ክቡድ አስለሓት ጀብሀት 
ሸዕብየት እተ ሚነት እግል 
ልትዋገር አንበተ። ለጽዕነትነ 
ዐለት ታግ-ቦት እግልነ እት 
ሐሌብ ለትበሀል መርከብ 
ተአነክሰነ ዲብ ሀሌት፡ ብዕደት እለ 
ትመስል ሀዬ እግለ ምንእነ እንዴ 
ተርፈው ዲብ ሚነት ልትጸበሮ 
ለዐለው እንዴ አቅበለቶም እግል 
ትጽዐኖም እንብትት ዐለት። 
ለግራነ ዐለው ክሎም ከዋድር 
ኢሰፓ ክም ዐለው ለምስልዬ 
ጽዑን ለዐለ አዳም ልትሃጌ እቦም 
ዐለ። እሎም አንፋር እሎም 
እት መርከብ ብዕደት እግል 
ልትዐደው ስበት ገአውቱ እግለ 
ታግ-ቦት ለሐቴ እግል ልታከው 
እንዴ ሐደግናሆም ለመጽአነ። 
ምናተ በክት ኢወደው፡ እተ 
ታግቦት እግል ልትጸዐኖ ክም 
አንበተው ቀዝፍ ክቡድ አስለሓት 
እግለ ታግ-ቦት ወእግለ እተ 
ዐለ አዳሚን እት ሕድ እንዴ 
ረጭቀ አብደዮም። ለዲብ ሚነት 
ምስልዬ እንዴ አቴት ግራዬ 
ለተርፈት ወለት ምስሎም እት 
ትጸበር ሐደግክወ። ለብቆት ክም 
ሳደፈቶም እግለ እንዴ ፈቀድኮ 
ደንገጽኮ ወግሄኮ። 

እተ በሐር መራክብ ብዙሕ 
ወለትፈናተ ዐለ። ምነን ስታር 
ኦፍ ማሳወ ለትበሀል አዳም 
ብዙሕ ጽዕነት ዐለት። ሕናመ 
ምን መርከብ ሐሌብ ዲብ 
መርከብ ስታር ኦፍ ማሳወ 
ተዐዴነ። ምን መርከብ እት 
መርከብ እንነክስ እት ሀሌነ ዐፍሽ 
ወሽነጥ የም አለቡ እት በሐር 
ተርቀ። እት ረአስለ ዐለ ፍጀዕ 
ወመትሀላግ ለልዐድያነ ዐለየ 
ክመ እት ጀልበት ቀላይል ሰበት 
ገብአየ ብዙሕ ልትሐረከ ዐለየ።
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አተላላይ መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ…..
እትለ እግል ትትዘከር ለበ 

ለአወላይ ወለካልኣይ ሕሩባት 
ክምሰለ ለልትሐዜ መትዳላይ 
ኢገብአ እግሎም። እግል ወያኔ 
ልግበእ ወመናቢተ ለአክለጠ፡ 
ፈደራል ለልትበሀል ዴሽ አለቡ። 
በህለት ናይ ኢትዮጵየ ዴሽ ወጠኒ 
ለልትበሀል የሀለ። ወያኔ ህዬ 
አክልሕድ ሰበት ተአምሩ ወእግል 
መደት 30 ሰነት እግል ፈንጠሮቱ 
ሰበት ሸቄት፡ እግል ትዳፌዕ ወትክራዕ 
ለትቀድር ቅወት አለቡ። ለዲብ 
ጀብሀት ቅብለት ኢትዮጵየ ለዐለ 
ዝያድ 32 አልፍ ቱ። ምኑ ለዝያድ 
10 አልፍ ከዋድር ወያኔ ዐለው 
በህለት ናይ ወያኔ ዐሳክር ቶም። 
እተ ወቅት ለሀይ እግለ 32 አልፍ 
ዴሽ ጀብሀት ቅብለት ኢትዮጵየ 
እንዴ ከርደንከ ስለሕከ ክሬ እንዴ 
ቴልካሁ እግል ትፈንጥሩ ለቀለ 
ሽቅል ዐለ። ከዲበ ሰልፋይት ጀርቤ 
እግል ወያኔ ወመናቢተ ለአክለጠ 
ኢሀለዮት ዴሽ ፈደራሊ ቱ። እብ 
አማን ህዬ እስትራተጅየት ወያኔ 
ሸዐብ ወወጠን እንዴ ትፈንጥር፡ 
ኖስ-ኖሱ ሕድ እንዴ ተአበልዑ፡ 
ዲብ ለኢፈግር ምኑ ክላፋት ወነዐር 
ሸሚሙ ወአትሐወኖት ዴሽ ወጠን 
ሰበት ዐለ፡ ለቅወት ዴሽ ፈደራል 
እዴ ጋብአት ዲበ ዐለት። ሕልም 
ወእስትራተጅየት ወያኔ ትትበገስ 
እንዴ ህሌት እግል አቶብየ እብ ከአፎ 
እግል ትምርሕዋቱ ምን ልትበሀሎ፡ 
እለ ዐድ እለ እግል ንምራሕ ገብአነ 
ምን ገብእ፡ እንዴ ፈንጠርናሀ እግል 
ነአትመቃርሐ ብነ። እትለ ለቅም 
ወእት ሎሀ ለቅም እንዴ እንደፍን 
እግል ንምረሐ ብነ ለትብል ተ። ምን 
ሐረስ እሊ ዲብ ኢትዮጵየ ደሐን 
ወአምን ለለአክድ ሙአሰሳት አምን 
ወዴሽ ወጠን የዐለ ወኢትበነ። ከለ 
አወላይት ጀርቤ አስባብ እሊ ዐለ። 
ለተፍኪር ላኪን ሐቆ መራቀበት 
አዲስ አበበ፡ ሸንከት ቅብለት 
በህለት አስክ ኤረትርየ መትወላብቱ 
ለሕልም። እተ ካልኣይት ጀርቤ 
ምነ አወላይ ወራር እበ ለትረከበ 
ተጃርብ፡ እብ ጀሀት ፈደራል ለሔሰ 
መትዳላይ ገብአ እግል ልትበሀል 
ቀድር፡ ምናተ ለሐርብ እት እዴሆም 
የዐለ። ወያኔ ወመናቢቱ ቶም 
ለቀሩሩ። ሕነ እግል ኖስነ ዲብ ናይ 
80 ሰነት ታእሪክነ፡ ሕርያን ሐርብ 
ዲብ እዴነ የዐለ። ለሕርያን ናይ 
መትበግሰቱ ቱ። እንተ ህዬ እግል 
ርሕከ ወሀለዮትከ እግል ትዳፌዕ 
እበ ሕርያኖም እንዴ ትቀሰብካቱ 
ለተአቴ ዲቡ። ከለ ሕርያን ናዮም 
ሰበት ዐለ፡ ለካልኣይ በክት መጽእ 
እንዴ ሀለ ለከፌ መትዳላይ ጋብእ 
ዐለ። መቅደረት ብቅዕት ዐለት፡ 
ወናይ ወያኔ ህንዲዶ እግል ትክረዕ 
ለትቀድር ሒለት ዐለት እንዴ ትቤ 
እግል ትትሃጌ ኢትቀድር። ምናተ 
ዲብ ኢትዮጵየ አትፋዝዖት እግል 
ልግበእ ሰደ። ለመርሐለት ለሀ፡ 
ፈሀም ወቀለት ወለዐለ መትዳላይ 
ወመትከምካም አትሐሶሴት። ምናተ 
ክምሰለ እለ እምቤ ሰበት ትከለፈት 
ዲበ ለትትሐዜ ደረጀት ኢበጽሐት።

ምን ገጽ 4 ለተላላምን ገጽ 4 ለተላላ

እትለ ሳልሰይት መደት፡ ሐርብ 
ድድ ንዛም ፌድራሊ ዲብ አቶብየ 
ወሙአሰሳቱ ወምለዐል ኩሉ ድድ 
ስያደት ኤረትርየ ሐርብ ተዐለነ። 
ሕነ ህዬ እብ ከአፎ ምን እንሽቄ 
ለሐይስ፡ ሚ እግል ኒዴ ክም ብነ፧ 
ምነ ለለሐልፈው ክልኦት ወራራት 
ለደረስናሁ ሰበት ሀለ፡ አዜ እትለ 
ሳልሰይት መደት አግቡይ ወበሰር 
ሽቅልነ እግል ነአትሳኔ ወነአትሓይስ 
ብነ! ለልብል ረአይ ትከለቀ። እሊ 
ህዬ እት ፍንጌ ከሊነ መቅሬሕ 
ሽቅል ሕበር ከልቀ። እት ረአስነ 
እብ ዛህር ሐርብ ሐቆ ተዐለነ፡ 
ለሐርብ ሕርያነ ኢኮን ላኪን እብ 
ሕበር እግል ንሽቄ፡ ምነ ሐርብ 
እግል ሰላመት ሕበር እግል ንዳፌዕ፡ 
እሊ ክራም እሊ ወመናቢቱ፡ 
እምበል አትካራም ምን ወራር 
እት ወራር እግል ልትዐደው በክት 
እግል ነሀቦም አለብነ። እትለ ለህሌነ 
ዲበ መንጠቀት ሰላም ወመስኩበት 
እግል ልትመደዳበን፡ ዲብ ድወል 
ግዋሬናመ እተ ክምሰሌሀ ሰላም 
ወአምን እግል ለሀልየ ገብአየ ምን 
ገብእ እሊ ህንዲዶ እሊ እግል 
ልትአደብ ቡ ለልብል ተፍኪር 
ትከለቀ። ከለ ወዴናሁ ተቅዪር ዮም 
ልትረኤ እንዴ ሀለ፡ እተ ሽቅል ሕበር 
ተረት ዐባይ ዐለት እግሉ እግል 
ልትበሀል ቀድር። ምን ሐረስ እሊ 
ሚ ወሚ ሓስባም ክም ህለው፡ እበየ 
ወእበየ እግል ለሃጅሞ ክምቶም፡ 
መቅደረቶም ከአፎተ፡ አክል አዪ 
አዳም ወጽዋር እትዱልያም ክም 
ህለው ምን ቅሩብ አምራሙ ሰበት 
ህሌነ፡ ለሕርያነ ሐርብ ላኪን ናዮም 
ሰበትቱ ወህቶም እበ ለሐረወ ገበይ 
ወለለአነብቶ ዲቡ ወቅት ክሉሳሙ 
ሰበት ህለው፡ ሕነ ምን እለ ብቆት 
እለ እግል ንዳፌዕ፡ እብ ሕበር 
ንትዳሌ ትባህለ ወምስል ሸቄነ።

እብ ናይነ ረአይ እሊ ሳልሳይ 
በክት ምን እዴነ እግል ልምለጭ 
አለቡ እግልሚ ሕነ፡ ወድዋርነ 
ሰላም ወመስኩበት እግል ንርከብ 
ወህቶምመ እግል ልትአደቦ 
እግል ልቅደሮ ቦም። ለትሰረረተ 
ዲመ ዲብ ህንዲዶ እግል ልንበሮ 
ገብአው ምን ገብእ፡ ለመንጠቀት 
እግል ትትበጭብጭ ሰበት ትቀድር 
እግል ልትሰይሖ ቦም። ህቶም 
ሒለቶም ወመቅደረቶም ክሉ 
ረአሱ ኢለአምሮ። ክሉ ለለሐሱቡ 
ወለወድዉ ሕልም ቱ። ለገምዎም 
ወአማውር ለለሀዩቦም እግል ኖሶም 
ምኖም ልትኬለሞ። ናይ ዋሽንግቶን 
ንዛም ወቴልየቱ ክእነ ወክእነ ወደው 
እት ልብሎ ዳሩኮም። ህቶም ላኪን 
እብ ኖሶም እግል ልጌሞ ለቀድሮ 
ኢኮን።

ሰበት እሊ፡ ህቶም እሊ በክት 
እሊ ምህምቱ ልብሎ ዲብ ህለው 
እብ ደሚሮም ሰበት አምነው 
እቡ ቱ። እለ ህቶም ናይ ደንጎበ 
ወምህምተ ለቤለወ እግሎም 
ድራሰት ለተሀይብ እግል ትግበእ 
በ። እብ አማንመ ሰላም እግል 
ተአምጽእ ወሐርብ ካቲመት እግል 

ቲዴ እግሉ ገብአከ ምንገብእ፡ 
ልብጉሳም እሉ ህለው በርናምጅ 
እግል ለአክትም ቡ። ለዲብ አርድ 
ለዐለ ተጠውራት ረኤካሁ ምን 
ገብእ፡ እብ አማን ተምሲልየት 
ቱ። ለናዮም መዳሊት ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ ለእብ ቃብሉ እግል ህጁም 
ምዳድ ለገብአ መትዳላይ ምነ 
ሐልፈ ተጃርብ ለትከሰበት አፍካር 
ወአግቡይ መትነዛም እት ወግም 
እንዴ አተ፡ ወቅት ኢነስአ። ሰበቡ 
ለገያደት እግል ኖሰ፡ ወለጀሬት 
ከሳር እት ጄሽ ወያኔ እሊ እግል 
ቲበሉ ኢትቀድር። ዲብ ቀበት 
ሰለስ ሳምን ለኢተምም ወቅት 
ክለ ሜርሐት ክራም ወያኔ እግል 
ትብኬ አስተብዴት። እግል ትህረብ 
ትትከማከም ዐለት። እግልሚ 
ለተጠውራት ምን ቅያስ ወለዐል 
ሻፍግ ወድቁብቱ ለዐለ። ለሸቀላት 
ዝያደት ምን ክራም ወያኔ እት 
ንዛም ዋሽንግቶን ትዘይድ ዐለት። 
ሚ ኒዴ ወሚ ንፍዐል፡ አድሕኑነ 
ወአተክሩነ ትበሀለ። እብ አሳስ 
እሊ ዲብ ዮም 24 ኦክቶበር 
2022 እጅትመዕ ፕሪቶርየ እግል 
ልግበእቱ ትበሀለ። ዲብ ጅቡቲ 
ለሀለ ጄሽ አሜሪከ ጥያረት ነድአ፡ 
መቀሌ ትከረይ ትበሀለት፡ ወምን 
መቀሌ ዲበ እጅትመዕ ለሻርኮ 
ሜርሐት ወያኔ እንዴ ነስአት ጅቡቱ 
አቅበለት ወምኑ አስክ ፕሪቶርየ 
ግብለት አፍሪቅየ አብጸሐቶም። 

ዲብ ፕሪቶርየ እለ ዱሊት 
ለህሌት ወረቀት ፈርሞ እተ 
ትበሀለው። ንዛም ዋሽንግቶንቱ 
ክሉ ለአትመመዩ። እብለ አብሳንጆ 
ህለ ወእብለ ኡሁሩ ወብዕዳም፡ 
ለወረቀት እንዴ ትዳሌት ፈሩመ 
ትበሀለው፡ ሕርያን ብዕድ ሰበት 
ይህለ ክመ ትበሀለወ ፈርመው። 
እለ አዜ ናይለ ገይስ ለዐለ 
ቴለል እግል ዐንቀፎት ለትመሀዘ 
ታክቲክቱ። ምን ሽሬ አስክ አክሱም 
ዐድወ ወዐዲግራት ወመቀሌ እንዴ 
ትቤ እብ ጂኦቅራፍየት እግል 
ትትሃጌ ትቀድር ላኪን፡ እብ ዓመት 
እግለ ሰተተዉ ህንዲዶ ዲብ ሰኒ 
መብቅያይ አዋይን ሰበት ኣተዮም፡ 
እሊ ህዬ ለእለ ወደው እንዴ ወደው 
እበ ገብአት ገበይ ወመሰምስ እግል 
ለዐንቁፉ ቦም። እትሊ ወክድ እሊ 
ክራም ወያኔ እምበል አንግፉነ 
ወአድሕኑነ ለወድዩ ሴመ አለቡ። 
ለሆምመ እግል ለአድሑኖም ግረ 
ኢትዋለበው፡ ላኪን እግልሚ ዲብ 
ፕሪቶርየ፧ እግልሚ አካን ብዕደት 
ኢተሐሬት ወግራሁ እግልሚ 
ዲብ ናይሮቢ፧ እንዴ ትቤ ሰኣላት 
ብዙሕ እግል ትሰአል ትቀድር 
እሊ ወክዱ ክምሰል ተመ እግል 
ልትሀደግ ዲቡ ቱ። ላኪን ለናይ 
ደንጎበ በዴነ ክምሰል ትበሀለ በደው 
ሰበት እሊ ነድሕኖም ንባለሖም 
ወነአተክርዮም ትበሀለ ወእለ ናይ 
ጅቡቲ ዐመልየት መጽአት ወዲብ 
ፕሪቶርየ ፈርሞ ትበሀለው ወዲብ 
ወረቀት ፈርመው። ሰላም ሰላም 
ትበሀለ። ሰኒ፡ ናይ ቀሰቦት ኢኮን 

ለመስአለት፡ እብ አማን ስልሖም 
እግል ልሰልሞ ወዲብ መዐሳክር 
እግል ልእተው ገብአው ምንገብእ፡ 
ላብድ ኢኮን ለሕሱብ ሀለ ሽቅል 
እግል ልትመም።

አዜ ለናይ ንዛም ዋሽንግቶን 
ሸጣረት ሚተ፡ ምን ሐዲስ እግሎም 
ምነ ክሩያም እተ ለዐለው ተልገ 
እንዴ አፍገርከ፡ እንዴ ፈጥነወ 
እግሎም ለገብእ እግል ልባስሮ እቱ 
ለቀድሮ አዋይን ትከልቅ። እብ 
ብሼሽከ ህዬ ትወጠ እግልከ ምን 
ገብእ ሐርብ ሐዲስ ተሀርስ። ሕነ 
እብ ጀሀትነ ብዙሕ ለለአስፍ ቴለል 
ይዐለ እግልነ። እትፋቅ ትበሀለ፡ ሰኒ 
ለእትፋቅ ክምሰለት ተበሀለዩ ዲብ 
ፍዕል ልውዐል፡ እት ፍዕል እንዴ 
ኢልውዕል እሊ ወሎሂ እንዴ እምቤ 
እግል ንትሃጌ ይእንቀድር እብ ፍዕል 
እንርእዩ። በዐል አመል አመሉ 
ሰበት ኢለሐድግ ላኪን ክሉ ሽእ 
አክተመ እንዴ እምቤ ኢንትሀመል 
እግሉ። ለእብ ጀሀቶም ለሀለ በሰር 
ሐዲስ ሚቱ እምቤ ምንገብእ፡ 
“ሕነ ሰላም አምጸእነ ሰበት ናደልነ 
ወሰበት ትጻገምነ” ልብሎ፡ ሚ 
ሰላም አምጸአው፧ ናዮም ሐሰት 
ወአደፋራስ ቅያስ አለቡ። እብ ሰበት 
እሊ ለሰላም ለለሀንእ ለትፈናተ 
መሰምስ እግል ልምጸእ ቡ። እሊ 
ሐቆ ፌርመት ለመጽአ እብ ንዛም 
ዋሽንግቶም ለልትፈብረክ ቱ። ኦሮ 
ምኑ ኤረትርየ ኢፈግረት፡ ኤረትርየ 
ልሰዕ ዲብ ምድር ትግራይ ህሌት፡ 
አዳም ትቀትል ወመምተለካት 
ትዘምት ህሌት ልትበሀል። እሊ 
ክሉ መሰምስ እግለ ለፈርመው 
እተ ወሲቀት ሰላም እግል 
ሐምረጎት ወአትራየሞት ወቅት 
ቱ። ዲብ አትራያም ወቅት እግል 
ልምጸእ ለቀድር፡ እብሊ እንዴ 
ትነፈዐከ አዜመ ከአፎ ስታቲብ 
ሐዲስ ተአመጽእ፡ እሊ ዲብ ንዛም 
ዋሽንግቶም በሰር ሓዲስ ኢኮን። 
ዲብ ብዕድ ድዋራት ዐለም ዶል 
ትገይስ ልትረኤከ። ለኢተአምሩ 
ተጠውራት መጽኤከ ምንገብእ፡ 
አስክ ተአምሩ ትምህጹ ወነዐር 

ትከልቅ። ዲብ ቀበተ ነዐር ወቅት 
ተአትራይም ወዲብለ ትራየመ 
ወቅት ስታቲባትከ ተአትሳኔ። እላተ 
ዲብሎማሲ እት ልብሎ ለለሃዱገ 
ትልህያሆም።

አዜ እሊ ክሉ ገብእ ለሀለ 
ፊራሮታት እዘን ለለአጸምምቱ። 
እሊ ወእሊ እንዴ ትቤ እግል 
ትፈንትዩመ ኢትቀድር። እብለ 
ናይ ዋልቃይት ሀለ ወእሎም ምን 
እሊ ምድር እሊ ኢፈግረው፡ ዲብ 
ትብል ወቅት ለለአበዴ ፊራሮታት 
ለልትወሔ ኢኮን። እሊ ለትፈረመ 
ሕኔት ዲብ ፍዕል ልውዕል ዕንቦ-
ዝላሞ ትብል። ብዕድ ሕርያንመ 
ኢሀለ። ራብዓይ ህንዲዶ እግል 
ልትአምበት ገብአ ምንገብእ፡ ምን 
ኣመረ ኢልትአመር፡ ላኪን ዲቡ 
ለነስእ ቴለል ወበክት ሰኒ ጨቢብ 
ቱ። እግልሚ አዜ ሐዲስ ጄሽ 
እንዴ ነዘምከ መሰምሰ እግል ቲዴ 
ስዱድቱ ላኪን እሊመ ወክዱ 
ክምሰል ተመ ንትሃጌቡ። ሕናመ 
እትሊ ለህሌነ እቱ ወቅት እንረኤ 
ወእንታቤዕ። ጋብእ ለሀለ እትፋቅ 
እት ፍዕል ልውዐል ወኢልውዐል 
ለነህይቡ ፍርድ ኢሀለ። 

እብ አምዕል አምዕሉ ልትወሰክ 
ለሀለ ሐዲስ አፍካር ሀለ። ዲብ 
ደንጎበ ላኪን ፈድል እሊ ለገብአ 
ሰብር ወለትነሰአት ምስዳር አደቦት፡ 
ዲበ ለሔሰ አዋይን ህሌነ እንዴ 
ትቤ እግል ትትሃጌ ትቀድር። እሊ 
ጋብእ ለሀለ እግል ልትበደልቱ 
እግል ቲበል ኢትቀድር፡ ምናተ 
እሊ ናይ ማሌ አድረሰዮም እግል 
ልግበእ ቀድር፡ ከም አምኣት ኣላፍ 
እፍኑያም ህለው። ክእነ ለመስል 
ዲብለ ገብአ ልግበእ ሐርብ ርኡይ 
ወስሞዕ ኢኮን። የምክን እሊ 
ለለአሙሩ ተቃሪሮም እግል ለሀቦ 
ቀድሮ። ፈንጎሕ ፈጅር ላኪን እሊ 
ህንዲዶ እሊ ካልቁ ለሀለ ደማር 
ወከሳር እሊ ወእሊቱ እንዴ ትቤ 
እግል ትናቅሽ እቡ ለልትቀድር 
ኢኮን። 

ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ...ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ...
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ዘርእ ወጂብ
ነጃት ዑስማንነጃት ዑስማን

ዘርእ ወጂብ እንብል ዲብ 
ህሌነ፡ እብ ክሉ ሓለቱ ሕሩይ 
ወግሩም ዘርእ ለእንብሉ ቱ። 
ከእትሊ ናይ ዮም መክቱብዬ፣ 
እብ ሰበት ዘርእ እግል እትሃጌ 
እንዴ ኢገብእ፡ እብ ሰበት እሎም 
ዘርእነ ወዔማት ሀሌዮትነ ላቶም 
ሽባንነ እግል እትሃጌ ምን ሐዜኮ 
ቱ። ከእግል ሽባንነ ከምስል ዘርእ 
ወጂብ እግል እውሰፎም ምን እቤ 
ቱ። ሸባብ ኤረትርየ፡ ከምስል ዘርእ 
ወጂብ ምን እወስፎመ ምን አማን 
ለሬምኮ ከም ኢኮን ክሉ ለአምረ 
አማን ተ።  ሰበቡ ዘርእመ ወጂብ 
ምን ዘርእ ቀዳም ለዘአርካሁ ወለ 
ጀረብካሁ ሐቆ ገብኣቱ ለትትአከድ 
ምኑ። 

ከሕናመ ሸባብነ ምን አስሎም 
ሳፍያም፡ ዋቅያም፡ ዕጹማም፡ ሰብ 
ሰብር ወከሃለት፡ ዌርሰት ታሪኮም፡ 
ዓዳቶም ወነባሪሆም ለአምሮ ክም 
ዘርእ ወጂብ ለእንሸርሖም ቶም። 
ዘርእ ሰኒ እግል ልግብኦ ህዬ፣ 
ለቀዳምያም ዋልዴኖም ዘርኦም 
ወአስሎም ምን ሰነ ሌጣ ቱ። 
ሸባብ ኤረትርየ፡ ምን 40ታት 
አስክ እለ ዮም ለህሌነ እቱ ወቅት፡ 
በዲር እግል እለ ቃልየት ወጠን 
ምን እዴ ምስተዕምረት እብ ቃሊ 
እስትሽሃድ ወክቡድ ምስክነ እንዴ 
ደፍዐው ቱ ለሕርየት ወእስትቅላል 
ዲብ እዴነ ለሰለመውና ተ። እብ 
ሀለዮቶም ቱ ህዬ ለህሌነ፡ ዮም 
ህዬ፣ እግል ዐቂብ ስያደት እለ 
ወጠን  ወዐማረ ምህሮቶም ሳዳም 
ዲብ እንቶም እንርእዮም ለህሌነ 
እቱ ወቅት ቱ። 

ክምሰለ ክሉ ለአምረ እለ 
ወጠን በዲር እብ ደም መጽአት፡ 
ወዮም እብ ካድም እሎም ወጂብ 
ዘርእ ለእንቤሎም ሸባብነ ምስለ 
እሊ ታሪክ ለአውረሰዎም ሕርየት 
ለአምጸአው ሙናድሊን ሌጠ 
ገብእ ለሀለ ትሩድ ካድም ወዐቢ 
ወቀይ ሸባብና ቱ። ሸባብነ ምን 
ረዪም ወቅት፡ እብ ለትፈናተው 

ምስተዕምረት አግቡይ ዐለዮ 
ወአከይ መንበረቱ እቱ እብ 
መትቀሰቦቶም፡ ወዮምመ እበ 
ሰኔት ወተጠውር ሸዐብ ኤረትርየ 
ለኢፈቱ እብለ ፈናተው መትኣታይ 
ሰብ ካርጅ ለእት ፍንጌ ደያናት፡ 
ቀባይል ወቆምያት እበ ወዱዉ 
ፈንጨጋር ቱ ለአግቡይ ዐለዮ 
ዝያድ ክሉ ስዱ እግል ልሕለፍ 
ለቀድረ። 

ከሰበት እሊ ሸባብነ ለእሉ ወዱ 
ክሉ እግል ወጠኖም ወሽዕቦም 
ለገብእ ዋጅባት አስክ እለ እብ 
ራትዕ አግቡይ ቱ ለአተላልዉ 
ህለው። ዮም ዐድነ ኤረትርየ ረኤነ 
ምን ገብእ፣ እብ ሰበት ውላደ 
ምለዐል ክሉ ጋብአት ህሌት። 
እብ ፈድል ዋቂ ወኬድማይ ላቱ 
ውላድ ርሕመ ሰኔተ ምን ኖሰ 
ጋብአት ትትረከብ። ክመ ክሉ 
ለአምረ ዐድነ ኤረትርየ እብ 
ምስተዕምረት ጨበል ተሐተ እንዴ 
ፈግረ፡ ድምርት ከም ዐለት ክሉ 
ለአምረ አማን ተ።  ዮም ምን 
ትትረኤ ህዬ፣ እግል በዐል ሰኔት 
ልብ ለትረይሕ፡ ወእግል በዐል 
እኪት ልብ ለትቀርሕ እት ደሚር 
ቅንእ ከም ተአነብሩ ጋብአት 
ህሌት። ምን አምዕል ሕርየት አስክ 
እለ ክዱም ለሀለ አሽቃል ብነእ 
ወተዕሚር እብ ቀሊል ለልትጌመም 
ኢኮን። ሰበት እሊ ዶር ሸባብነ፡ 
እብ ቀሊል ለልትጌመም ኢኮን፡ 
ከእሊ ወለመስሉ ቱ እግል ሸባብነ 
ክም ዘርእ ወጂብ ለወሰፍናሆም 
እቡ። 

ዮም ክሉ አርካን ወጠነ፡ እግል 
ስያሐት ሌጣ ትትሸንሁ፡ ክመ ክሉ 
ለአምረ፣ ዲብ ክሉ ዐድነ ብዞሕ፡ 
መዳርስ እት ረዪም ብሩር፡ ዕያዳት፡ 
ዐባዪ ከዛናት፡ ወደማር ሓስለት እቱ 
ለዐለት መአስሳት ወአብያት ሰከን 
ወለትፈናተ መምተለካት ደሚርነ 
ለረይሕ ጋብእ ሀለ። እምበል እሊመ 
ክሉ ሚናትነ መካዝን ዝሕረትነ 

እንዴ ገብአየ እብ ደረጀት ዐለም 
ከድመ እቱ ለህለየ ወቅት ባጽሓም 
ህሌነ። 

እሊ ሌጠ ኢኮኒ፣ ክሉ ጀዛይር 
ዐድነ፡ እብ ክሉ አርዛቁ ለአግደ 
ዔማት እተይ ርዝቅነ እብ ደረጀት 
ወጠን ወዐለም ጋብአት ህለየ። 
እትሊ ክሉ ረኤነ ምን ገብእ፣ እብ 
ወቀይ ሸባብና ቱ ለልትመቃረሕ 
ወለ ልትሸቄ። ከእሊ እሉ እንቤ 
ሑዳይ ምነ ሸባብነ ለለአወቁ 
እቱ አካናት ወሸባብ ለአወቅዉ 
አሽቃልቱ። እት ካርጅ ለህለው 
ሸባብመ ዶሮም ሰኒ ዐቢ ቱ። 
እብ ፍክሮም ወማሎም ለውዱዉ 
ወጠንያይ አሽቃል ሰኒ ብዞሕ ቱ። 
ገሌ ምኑ ምን እንረኤ፣ 

1. ሓለት ሓድረት ዐድነ ዲብ 
ሚ ከም ህሌት እግለ እት ካርጅ 

ተመህ ቀደርተመህ ቀደር

ፈርዑን እብ ኢመትሐሳር 
ፈወቂቱ እንዴ ነክነከ እብ ክርን 
ተአበህርር ክም እለ ቤለ፦

እግል ርሑ ሌጠ ለሸቄ ክም 
እግል ፈነ ለሸቃ ቱ። ለአትሳጅዖትዬ 
እንዴ በጠርከ ምኑ ከአስእለኒ፦ 
እሊ ለኣልሀት ዐርሽ መስር እግል 
ተአውርሱ ዓቅረቱ ለህሌት ነፈር 
ተአምሩ?

ለሳሕር፦
- ሰኒ መንባዬ፡ ህቱ አዜ ሀድረ 

ለትወለደ ግርዝ ቱ። በርሀት እለ 
እዲነ ዮም አስቡሕ ረአየ።

- ከአቡሁ ምን ቱ?
አቡሁ ላቱ “ መን ረዕ” ቱ። 

ለዐቢ ካህን ናይ ረዕ ወመዕቡድ 
ኦን ቱ። እሙ ህዬ ለሽንብሬበት 
መንባይት “ረደ ዴዲት” ተ። 
ለካህን እት እዋን ድግልልናሁ 
ሀደየ ወእሊ ግርዝ ለዲብ ስጅል 
ቀደር ክም ሓክም ስጁል ለሀለ እሉ 
ወልደት እሉ።

ፈርዖን ክምሰል ስፈት 
እግል ብት ሊበል ለሐዘ ሐየት 
ፍርግልጥ ቤለ ወእተ ብጥረቱ 
ክሉ ግሱይ ለዐለ አዳም ብጣራቱ 
ገበአ። ከክልኤ ምስዳር ሸንከትለ 
ሸሐርታይ ቀርበ። ለእናስ ዕንታቱ 
ፊርፊር ቤለ ወለ ትንፋሱ በጥረ። 
ከክም እለ ቤለዩ፦

- “ዲዲ” እለ ህግያከ ምትአክድ 
ምነ ህሌከ?

ለሳሕር እብ ክርን ሕድት ክም 
እለ እት ልብል በልሰ ዲቡ፦

- መንባዬ፡ አነ ሰፍሐትለ ቄብ 
ለከልዐቱ እዬ እሉ አ’ሰአልኮከ!

ለመልክ ህዬ ክም እለ ቤለዩ፦
- ኢትፍረህ ወኢትሕዘን። 

እንተ ልኡከ አብጸሕካሁ። 
ወእግልከ ለለአስትህል ጀዘ ሰኔት 
እግል ትትከበት ቱ፣።

ከኦሮት ምነ ኡመናለ ሮሻን 
እንዴ ነቅመ።፡ “ዲዲ” ለሳሕር ናይ 
ሕሽመት ሕራብ እግል ልውደው 
እሉ ወሕምሰ ግጥዐት ናይ ደሀብ 

ለነብሮ ካፍየት ወራትዐት ሐብሬ 
ለሀይቦ። 

2. እግል ሰዳይት ምጅተመዕ 
ወወጠን ለገብእ እሽትራካት ዲቡ 
ሻርኮ። 

3. እግል ዓኢላት ሹሀደ 
ለገብእ ለትፈናተ ሰዳይት ወዱ። 
ከሸባብነ እብ ክሉ እትጀሃቶም 
እግል ወጠኖም ወሸዕቦም ለከድሞ 
ክም ቶም ለአከልሕድ ደሚር ክሉ 
መዋጥን ለትረይሕ ዐባይ ወመዕነት 
ለበ ምህመት ንቅጠት ተ። 

ከሸባብነ ምን አስል ለጻንሕ 
ዘርእ ወጂብ ክም ሕነ እንዴ 
ኣመርነ፡ ለህለ እግልነ ፍክር 
ወአምር፡ እብ ፍዕል ወደሚር እግል 
ወጠነ ወሸዐብነ እግል ንክደም 
እቡ ከም ዐባይ መስኡልየት 

እግል ንትሐመለ ሀለ እግልነ። 
ክሉ አሽቃል እብ ሸባብ ሰበት 
ልትሸቄ ወልትከደም ክሉ ሽቅልመ 
ሐን መራቀበትነ ወመስኡልየትነ 
ክምቱ እግል ንትረሰዕ ኢወጅብ። 
ሸባብነ፡  ዮም ለኢትከደመት 
ፈጅር ከም ኢትትረከብ አምበል 
ሸክ እግል ነኣምር ሀለ እግልነ 
ከሰበት እሊ ክሉ አሽቃልነ እብ 
መስኡልየት ወሕሽመት እግል 
ንክደሙ ዋጅብ ክል መዋጥን 
ክም ቱ እግል ንትረሰዐ ለኢወጅብ 
ምህመት ንቅጠት ተ። ክል ኦሮት 
ለእተ ሀለ እት ዐድ ለሀሌ ወካርጅ 
እብ መስኡልየት ወለ እለ ራፍዕ 
እማነት እግል ልሽቄ ለአስትህል። 
እሊ ሸባብ እሊቱ ህዬ ለዘርእ 
ወጂብ እምቤሉ።

ዔማት፡ መጀለት መንእሰይዔማት፡ መጀለት መንእሰይ

እግል ለሀቡ አምረ። ለእናስ 
ትከበተዩ ወምስል ጌሰው።

አሚር “ረዕኾፍ” እት ሓለት 
ሰኒ እኪት ዐለ። ለዕንታቱ ቀሳወትለ 
ልቡ ሻመቱ ዐለት ወለ ወጅሀቱ 
ከ’ራቢትመ ክም ልኡክ ሞት 
አምሰለቱ። ፈርዑን ላቱ ለሐሩቀቱ 
ዲብ ስቅራት ወመትሳራር 
ኢትበደለት። ምናተ እት ከብዱ 
ሰበት ከትመየ ዲብ ስረት ውቅል 
አድብር ለትደውሽሽ ወመሳይብ 
ለተሐርክ ትቀየረት። ከሽንከት 
ወዚሩ “ኾሚኒ” እንዴ ትወለበ 
እብ ክርን ውቅልት ትሰአለዩ፦

- እንተ ላብብ “ኾሚኒ” ረአይከ 
ሚቱ። መትሓብዖት ምን ቀደር 
ፋእደት ትትረከብ ምኑ መስለከ? 

“ኾሚኒ” ሐወጅቡ ለዐል 
ከምከመየን ከሐስበ ወአስተንተነ። 
ምናተ ሰኒ ሕዩር ወሓዝን ሰበት 
ዐለ ለከናፍሩ አሕድ ጠላቅ እሉ 
አበየ። ከለመልክ እት ለዓትቡ ክም 
እለ ቤለ፦

- እንተ ለአማን እግል 
ኢተአስእል ትፈርህ ህሌከ። ወእዬ 
እግል ተአርዴ ልባብ ተሐብዕ 
ህሌከ። ክምሰልሁ ኢኮን “ኾሚኒ” 
መንባከ አማን ሌጠ ፈቴ።

“ኾሚኒ” ላቱ ፈረህ ይዐለ 
ወቀሻሽ። ምናተ እኽላስ እግለ 
መልክ ወዌርሳይለ ዐራቱ 
ሰበት ዐለ እሉ፡ እግል ለሀልጎም 
ወለአምጽጾም ሰበት ኢፈታቱ። 
ከለህግየ ላዝም ሰበት ገብአት እቱ 
እብ ክርን ድህርት ክም እለ ቤለ፦

- መንባዬ! ዛዐትለ ልባብ 
ለመስርየት ለአልሀት እግል ሰልፍነ 
አሰአለተ። ወሐር “ፋቅምነ” እግለ 
ሓርነ ለደግመየ ህተ ማጽአትነ 
ህሌት። ምን ቀደር ሕሳብ 
እንዴ ወደ ለልትዐወት ላቱ ሀለ 
ኢመስለኒ።

“ኹፉ” እተ ዌርሳይለ ዐራቱ 
እንዴ ትወለበ ትሰአለዩ፦

- እንተ አሚር ህዬ፡ ቀደር 
ለከስስ ሚ ረአይ ሀለ እግልክ?

ለአሚር ክም ሐየት ሸረክ 
ጻብጡ እት መስል እበ ገሀር 
ቀይሒት ጋብእ ለዐለ ዕንታቱ  
አቡሁ አቅመተ። ፈርዑን ተበሰም 
እንዴ ወደ ክም እለ ቤለ፦ 

- ሕሹማም ወፍቱያም። ቀደር 
ክም እለ እለ ትብሎ ህሌኩም ሐቆ 
ገበአ፡ ክልቀት መዕነት ወይሀሌት 
እለ። ወልባብ ምን እዲነ ወበዴት። 
ወኣደሚ እሕትራም ወኢረክበ። 
ወጅህድ ወእንቅዕራር አክል አሕድ 
ወገብአው። ወእተ ክምሰልሀ፦ 
ሽቅል ወከሰል፡ ስካብ ወፈዛዐት፡ 
ሒለት ወድዕፍ፡ ወሰውረት 
ወበሪክ፡ ኢፋሉ ሕሹማም። ቀደር 
ፋስድ ኤማን ቱ። ሰብ ሒለት 
ህዬ እዴሆም እግል ልሰሉሙ 
ኢወጅብ።

ለቃይድ “አርቦ” ሐማስ ሰበት 
ትቀረሐ ዲቡ ክም እለ እት ልብል 
አትሳቀረ፦

- መንባዬ፡ ልባብከ ልትወቀል፡
ፈርዑን ተበሰም እንዴ ወደ 

እብ እጥምእናን ክምእለ ቤለ፦
- እት ቀደሜነ ወዲብ እሊ 

ቅሩባይነ ግሬዳይ ወድ ጡብ ሀለ። 
እንተ ቃይድ “አርቦ” ሐምለት 
ናይ ዐረባት ሐርብ አዳሌ እግልነ። 
ኖስዬ እንዴ መረሕኮሀ እግል ኦን 
እግል ንውረር ቱ። ወእሊ ንኡሻይ 
መክሉቅ አቅዳር። እብ ኖስዬ 
እግል እዋጅሁቱ። 

“ኾሚኒ” ዕጁብ እት እንቱ 
ክም እለ ቤለ፦

- ፈርዑን እብ ኖሱ እግል 
ልጊስ ቱ?

ለመልክ እንዴ ትሰሐቀ ክም 
እለ ቤለ፦

- ጀላብ ዐርሽዬ እግል እዳፍዕ 
ሐቆ ኢትፈረርኮ ሐቆ እለ ምዶል 
እግል እትበገስ ቱ? የለ ሕሹማም  
ክልኩም አሰርዬ እንዴ ገበአኩም 
እለ ፍንጌ “ኹፉ” ወለ አቅዳር 
ለትገብእ መዕረከት ትርድት እግል 
ትዕፈው ዓድምኩም ህሌኮ።

ልተላሌ…….ልተላሌ…….
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተመህ ቀደርተመህ ቀደር
ተስዬሕ ዲብ ቅሰት ‘ተመህ ተስዬሕ ዲብ ቅሰት ‘ተመህ 

ቀደር’ቀደር’

ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት 
ኤረትርየ ሐዳስ፡ ለእብ ዩስፍ ኤረትርየ ሐዳስ፡ ለእብ ዩስፍ 
እድሪስ አሚር ምን ቅሰስ ነጂብ እድሪስ አሚር ምን ቅሰስ ነጂብ 
መሕፉዝ ለተርጀመት ወዲብ መሕፉዝ ለተርጀመት ወዲብ 
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እብ ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እብ 
ከፈፍል ትፈግር ለህሌት ቅሰት ከፈፍል ትፈግር ለህሌት ቅሰት 
“ተመህ ቀደር” ምን 2ይ ክፈል “ተመህ ቀደር” ምን 2ይ ክፈል 
ወሐር አካን ሰበት ሰረት፡ ምን እሊ ወሐር አካን ሰበት ሰረት፡ ምን እሊ 
ክፈል እሊ ግረ እንዴ አቅበለት ክፈል እሊ ግረ እንዴ አቅበለት 
ጀላብ እግል ትጻበጥ እግልነ ዲብ ጀላብ እግል ትጻበጥ እግልነ ዲብ 
ሳምሑነ ግረ እንዴ አቅበልነ ምነ ሳምሑነ ግረ እንዴ አቅበልነ ምነ 
ንጡር ለዐለ ጽበጠ ትተላሌ፡ ንጡር ለዐለ ጽበጠ ትተላሌ፡ 

ሓቆ መደቲት ሐ’ጫር አሚር 
“ሆርዳዴፍ” ምስል ኦሮት ብጥረቱ 
ሐጫር ወመማኒት ገሮቡ ሰኒ 
ትሩድ ላቱ እናስ ዐቅበለ። ለእናስ 
ግንሓቱ ሰኒ ትርድት ውዕንታቱ 
ሰም ለኢልብል። ወለረአሱ እብ 
ሺበት ለትካፈለ ወለነሐሩ እብ 
ገዚፍ ሸከም ለትገልበበ ዐለ። 
ዕ’መት ባርሀት እንዴ ዐ’መ ጸገት 
ረያም ወሰኒ ዕክት እበ ልትመንቀሽ 
ዐለ። ለአሚር እንዴ ረክዐ ክም 
እለ ቤለ፦

- መንባዬ! ገብርከ ወፈታይከ 
ላቱ “ዲዲ” ለሸሐርታይ ማጽእ 
ሀለ፣

ለሸሐርታይ እተ ቀደምለ 
መልክ እንዴ ሰጅደ እግለ እተ 
ሐንለ እገሩ ለዐለ ምድር ሰዐመ። 
ከእብ ክርን ድህርት ክምእለ ቤለ፦

- መንባዬ ወድ ኸኑም። 
በርሀትለ ፋግረት ጸሓይ። ወረቢ 
አልዓልሚን። መጅዱ ሊዱም 
ወለውቀት ወፈርሐት ልዒራሁ!

ለመልክ እብ ረሕመት 
ትከበተዩ ወእተ ጀፈሩ እተ ኩርሲ 
እንዴ አትገሰዩ ክም እለ ቤለ፦

- ዲብ እለ እዲነ እብ ሰብዐ 
ዓመት ባድርዬ ዲብ እንተ ሚቱ 
አስክ እለ ምን ኢትረኤነ?

ለድግለል ሸሐርታይ እብ 
ሕሽመት ክም እለ እት ልብል 
በልሰ፦

- ረቢ ዕምር ጥዉል ወዓፍየት 
ወነፍስ ጥሪት ለሀበከ እንሻለ። እዬ 
መስል ክም ትላኬካሁ መጸአከ፣

ለመልክ ተበሰም ወደ። ወሰኒ 
እዩስ እቡ እት እንቱ እንዴ 
አቅመተዩ ትሰአለዩ፦

- “ዲዲ” አማን ቱ እንተ 
ብዙሕ ዐጃይብ ወምስተንክር 
ትሸቄ ሰምዐኮ። እብ እማን እንተ 
አ’ዳም ልግበእ መሔዋን ክም 
ምራድከ ትወድዮም። ወምን ገጽ 
ዘመን ሕርበት ቄብ ትሸንኬ?

ለእናስ እግለ ረአሱ ለሸከሙ 
እተ ነሐሩ አስክ ልትከሬ አድነነዩ። 
ክክም እለ ቤለ፦

- እለ ላተ ሸክ ኢትውዴ እተ 
መንባዬ፣

ለመልክ ህዬ፦
- እለን ዐጃይብከ ምነን 

ገሌታይ እግል እርኤ ሐዜኮ፣
ለወቅት ተመ። ለዕንታት 

ኩሉ አፋዘዘ ወላመ አግጸት ዐቢ 

6ይ ክፈል

መትአያስ ትረአ ዲቡ። “ዲዲ” 
ለሽቅሉ ኢሸፍገ እቱ። እግል 
መደቲት እተ አካነቱ ክም ዕጫይ 
ወእበናይ በጥረ። ሐር እበ አንያቡ 
ባቅዕ ተበሰም ክም ወደ ሻፍግ 
እት እንቱ እግለ አግጸትለ አዳም 
አቅመተ፣

ከእግለ መልክ ክም እለ ቤለዩ፦
- እብሊ አንክርለ ማንዬ እብሊ 

ፍዕልዬ ለኢለአምን ልብ እት 
ለሀንድግ ልትሰመዕ ሀለ፣

ጸር ፈርዑን ተዐጀበው 
ከአሕድ አትቃመተው። ለመልክ 
ፈራሰትለ እናስ አፍረሐቱ ከእግለ 
ጸሩ ትሰአለዮም፦

- እት ፍንጌኩም እብሊ 
ምስተንክር ናይ “ዲዲ” 
ለኢለአምን ምን ሀለ?

“አርቦ” ለቃይድ እብ ቅብብ 
ረአሱ ነክነከ። ከዲብለ መልክ 
እንዴ ቀርበ ክም እለ ቤለዩ፦

- መንባዬ፡ አነ እሊ ቃሸሾትለ 
ሸሐረቲት በታተን ይአምን እቡ፣ 
ገሌ ፋድያም ላቶም ወሽቅል 
ለአለቦም ለወድዉ ኑዕ ናይ 
ምህዞታት ሌጠ መስለኒ፣

አዜመ ለመልክ፦

- ከለእናስ እሊ እተ ቀደሜነ 
ለህላቱ ማሚ? እለ ህግያከ አዜ ሚ 
ፋእደት በ? ሀየ ሐየት ሳርዕ እንዴ 
አምጸእኩም፡ እሉ ጠልቆ ዲቡ። 
ከከፎ ክም ሸምሕሩ ወእት ሐን 
እራደቱ ወድዩ እግል ንርአዩቱ፣

ለቃይድ ላኪን ህግያለ መንባሁ 
ልቡ ሰበት ኢከረየ እሉ፦

- መንባዬ፡ እንዴ ኢት ጸብጦ 
ዲብዬ፡ ሓዩት ሕነ ሚ ሐዜነ 
ምኖም፡ አነ ኖስዬ እተ ቀደሙ 
እብጥር ህሌኮ ማሚ። ለሽሕሩ 
ወለ ቦዛሁ ዲብዬ ልጀርቡ። ክም 
ሸንሀቱ - ለእለ ሐዘ ልውዴኒ - 
እት ሐን እራደቱ ለኣቴኒ ወዲብ 
ሒለትዬመ ልትሰለጥ ሊበል ክም 
ምራዱ . .

እግል መደት ረያም ትም 
በሐተት። ገሌ አግጸት ጸልመተ። 
ገሌሁ አግጸት ህዬ በርሀ ወእግል 
ዓፊ አኖከ፣ ወክልኢቶም ለጀማይዕ 
እሊ ጽኑዕ ቃይድ ሚ ገብእ እግል 
ትጀሬ እቱ ቱ እት ልብሎ እግለ 
ሸሐርታይ አትቃመተው። 

ህቱ ላተ ሰኒ ፋይግ ወርዩሕ 
እት እንቱ ወለ ናይ ደማነት ነፍስ 
ተበሰም እተ ከናፍሩ እት እንተ 
ረአርው፣ ለመልክ እብ ክርን 

ውቅል እንዴ ትሰሐቀ ከእግል 
“አርቦ” ልተርጀግ እቱ ክምሀለ 
እበ ትመስል ገበይ ክም እለ 
ቤለዩ፦

- “አርቦ” ለነፍስከ እግኑዕ ምነ 
ህሌከ ገብእ?

ለቃይድ እብለ ለአትፈክር 
ሐጠር ክም እለ እት ልብል 
በልሰ፣-

- ርሕዬ አክለ ዐቅልዬ 
ለትልህያታት ሸሐረቲት 
ኢልትከበት ሌጠ እፈትየ፣ 

አሚር “ሆርዳዴፍ። ለገጹ እብ 
ሐሩቀት ሕመት ገልቡብ እት 
እንቱ። ወእብ ክርን ሰኒ ቀልዐት 
እግለ ቃይድ ክም እለ ቤለዩ፦

- ከክም ሸንሀትከ ትግበእ እከ፣ 
መንባዬ መልክ። ግድም “ዲዲ” 
እሊ መትፋራድ እሊ እግል 
ልብለስ ዲቡ አጅዞ እሉ፣

ለመልክ እግለ ሓርቅ ለዐለ 
ወልዱ እንዴ አቅመተ። አስክለ 
ሸሐርታይ ትወለበ ወክም እለ 
ቤለ፦

- ከየለ። ለሽሕርከ እግል ጽንዒነ 
መለሀይነ “አርቦ” እብ ከአፎ ክም 
ለአተክሙ እስኬ አርኤነ፣

‘አርቦ” ለቃይድ እግለ 
ሸሐርታይ እብ ዕን ቅብብ ፈዘ 
ዲቡ። ወእበ ቅብብ ምን ግንሐቱ 
እግል ልስኬ እሉ ልትጸበር ዐለ። 
ምናተ አመተ አለቡ ሰኒ ትርድት 
ላተ ሒለት አስክለ ዕንታትለ 
እናስ እት ትትናዝዑ እበ ሸዐረ። 
ሐሩቀት እሳት ከዔት ዲቡ ወስጋዱ 
እንዴ ሳደደ። እግለ ዕንታቱ ምነ 
ትነዝዑ ለዐለት ትርድት ሒለት 
እግል ልባልሑ ጀረበ። ምናተ 
ሒለት ሰአነ ወትፈለለ። ለዕንታቱ 
ዲብለ ክልኤ ዕን “ዲዲ” ክመ 
እተ መዐፍየት አፋዘዘየ። ሐፋነት 
ወእንጮጨሓይ ጸሓይ ለዐክሰ 
ለዐለየ እተን ትሰመረየ ምኑ 
. . ለኑረን እግል ኑር ዕንታት 
“አርቦ” ሰበት አጥፈሸያሁ ለእዲነ 
ጸልመተት ዲቡ። ወእሊ እናስ 
ለትሩድ ለሒለቱ ሰበት ሐምቀት 
እት ቀደሜሁ እምበል ሰለሞት 
ወጣዐት ሒራን ብዕድ ሐቴመ 
ኢተርፈ እሉ፣

“ዲዲ” ዶል ለተማም ምነ 
ውዳዩ ተአከዳተ። እብ ብጣሩ 
እንዴ ገበአ አስክለ ኩርሲለ 
ቃይድ እንዴ አሸረ እብ ገበይ 
አዋምር “ትገሴ” ቤለዩ . . 
ለቃይድ ለትበሀለቱ ወደ። ወክመ 

እተ ሰክራን ማን ወገለብ እት 
ለአሸክት ክመ ርሕ ለአለቡ 
እቱ እት መስል ዲብለ ኩርሲ 
ድብ ቤለ፣ ለዔፍየት ህዬ ናይ 
መትዐጃብ አክራን አስመዐው። 
አሚር “ሆርዳዴፍ ከብዱ ሰበት 
በርደት ተበሰም ወደ። “ዲዲ”  
እብ እሕትራም አስክ ፈርዑን 
እንዴ አቅመተ ከእብ አደብ ክም 
እለ ቤለዩ፦

- መንባዬ፡ አነ አዜ ክምሰል 
ሐዜኮ ወአመርኮሁ ወህቱመ 
በታተን እግል ልእቤ እዬ ሒለት 
አለቡ ዲቡ። ምናተ አነ ኦሮት 
ምነ ዐባዪ ፍራስ ዐድነ ላቱ ቃይድ 
ወፈታይ ወመለሀይ ፈርዑን ላቱ 
እናስ እግል ሀይን ርሕዬ ኢትወድየ 
እግልዬ። ከመንባዬ እሊ እሉ 
ርእያም ህሌኩም ከፌኩም ማሚ?

ፈዑን እብ ሙዋፈቀት ረአሱ 
ነክነከ፣  

ለሸሐርታይ ሻፍግ እት እንቱ 
አስክለ ሓለቱ አቅበለ፡ ወእበ 
አጬብዕቱ እብ ምልሃሁ እተ 
ብሶቱ ጣሰሰዩ። ወእብ ክርን 
ድህርት ቀደም እለ ስምዓት 
ለኢኮን ተዕዊዛት ወደ። ለእናስ 

እብ ምልሃሁ እት ልትፋሰስ 
አንበተ። ወለ ርሑ እብ ብሼሸ 
ዲብለ ገሮቡ እንዴ አቅበለት እሉ 
ፌገ። እግል መደት ሰኒ ሕዩር 
ዲብ እንቱ ህዬ ክመ ሐቴ ኢዳሊ 
ለባካቱ እት ለአትቃምት ጸንሐ። 
ለዕንታቱ ዲብ “ዲዲ” ክም ትከረ 
ለቴለል ሰበት ፈቅደዩ ለገጹ እብ 
ሕሩቀት ገሀር ቀይሕ መስለ። 
ምናተ ግንሐትለ እናስ ትዋለጠየ። 
ከእብ ብጣሩ እንዴ ገብአ እብ 
ቀሀር ወረብሸት መካሪት እገሩ 
እንዴ ኢደሌ አስክለ ኩርሲሁ 
ረትዐ፣

ለመልክ ተበሰም ወደ እሉ 
ወእብ ረሕመት፦

- “መለሀይከ ሐሳይ ኢልምሰል 
እትከ!” ቤለዩ፣ 

ለቃይድ ረአሱ እንዴ አድነነ 
ከእብ ክርን ድህርት ክም እለ 
ቤለ፦

- ጀለ ጀላለ ሒለት ኣልሀት። 
ምስተንክሮታተ ሰመ ወምድር ተ! 
ሐመድኮከ ወትፈከርኮከ ሞላዬ፣

ለመልክ ህዬ እግለ ሸሐርታይ 
ክም እለ ቤለዩ፦

- እንተ በዐለ ሒለት እናስ 
ግሩም ሌጠ ወዴከ፣ ምናተ ክመ 
ስልጠት ለዲብ መክሉቃት ብካተ 

ምን ኬን ቄብ ለትደውር ስልጠት 
ህዬ ብከ ሚ ኢኮን?

ለእናስ ሰኒ እጥምእኑን ወርሑ 
ዳምን እት እንቱ፦

- ሰኒ መንባዬ፣
ለመልክ እት ሰልፍ ተማም 

ሐስበ። ወሚ ሰኣል ክም ወጅህ 
ዲቡ ተማም ምስል ርሑ ትሻወረ። 
ወለ ገጹ እብ ኖር ህዳየት በርሀ 
ከእግለ ሳሕር ክም እለ ቤለዩ፦

- እሊ ዐርሽ ናይ መስር። ምን 
ዙርየትዬ ላቶም ምሉክ። አስክ 
ምዶል ክም ልትገሰው እቱ እግል 
ተአስእለኒ ትቀድር? ዲብ ልብል 
ትሰአለ።

እተ ገጽለ እናስ አሻይር 
መሻቅል ወፈርሀት ትረአ። ፈርዑን 
እትለ ረአስለ እናስ ደውር ለሀለ 
ጋር ሰበት ኢተሐበዐ ምኑ ክም 
እለ ቤለ፦

ክምሰል ሐዜከ እግል ትትሃጌ 
ሕርየት ሃይብከ ህሌኮ። ወእበ 
እለ ትብል እግል ይኣክዘከ 
ወይእሰአለከ ገለድ አቴ እግልከ። 
አብሽርከ ሐቴ ኢትፍረህ።

ለእናስ ህዬ እግለ ገጽ መንባሁ 
ተማም ፈጥነዩ። ረአሱ አስክ ሰመ 
እንዴ አንቀዕረረዩ ሄ ደዐ ወደ 
ወእግል መደት ረያም ህግየ ኢኮን 
ወሐረከት ኩስኩስ ሰአነ። ከዶል 
ለአስክለ መልክ ወለ ጸሩ ትወለባተ 
ለገጹ ጸልመተ ወለ ከናፍሩ 
ትረማጠጠ ወለ ግንሐቱመ ሰኒ 
ሕይርት ዐለት። እተ ዶል ለሀይ 
አልባብለ ቆም ፈርሀት ወርሰቱ 
ወሸር ድቁብ ለዐይሮም ክምሀለ 
ትየቀነው። አሚር “ረዕኾፍ” 
ሰብሩ ሰበት ትከለሰ ክምእለ ቤለ፦

ሚ ጀሬት እትከ አፎ 
ኢትትሃጌ፡ ፈርዑን ምንለ ገብአት 
ትግበእ ብቆት ገለድ አተ እግልከ 
ማሚ?

ለእናስ ለለሀልክብ ዐለ ትንፋሱ 
እንዴ ሐበዐ። እግለ መልክ ክም 
እለ ቤለዩ፦

መንባዬ፡ ዐርሽ መስር ግድም 
ሐቆከ ምን ዙርየትከ ላቱ ኦሮትመ 
እግል ልትገሴ ዲቡ ኢኮን!

እለ ዘዐቱ ክመ እተ አመተ 
ኢተአመረት ሰረፍሪፈት እግለ 
ፋይግ ለዐለ ድዋራት ፈነጥር 
ለትወድዩ ለአልባብ ሻተፈት 
ምኖም። ወኩሎም እበ ክም 
ምድጋለ እሳት ለፈዳቢት ለስረር 
ልትናፈር ምኑ ለመስል ዕንታቶም 
አስኩ አፋዘዘው። ፈርዑንመ 
ትቀጸበ ወለ ገጹ ገጽ ሐየት እብ 
ሐሩቀት ጥሕር መስለ። ገጽ አሚር 
“ረዕኾፍ” መ ሕመት ጸላም 
ገልበበቱ ወለ ከናፍሩ ዲብ አሕድ 
ሰበት ለጥአ ለሓለቱ እምበል ሸር 
ወሀላክ ሐቴመ ተአስእል ይዐለት። 

ለሳሕር ምነ ጀረ ሀላግ እግል 
ለአትሻጅዕ ሰበት ሐዘ ክምእለ 
ቤለ፦

ምናተ መንባዬ ላቱ እብ 
ሰላም ወዓፍየት አስክ ደንጎበ እሊ 
ጥዉል ወልዉቅ ዕምርኩም እግል 
ትሕከሞ ቱ።

ዲብ ገጽ 8 ልተላሌ...ዲብ ገጽ 8 ልተላሌ...
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ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል ወቅዋት ድፈዕ
ዐመልየት ፈንቅል እት ሐንቴ፡ 

“ፈንቅል፡ ገለድ ሕጡጥ!” ለትብል 
ስቅራት እግል 33 ሰነተ እተ ለትዐየደት 
እቱ እብ ሀይአት ሐብሬ ወተዕቢኣት 
ውዛረት ድፈዕ ለትቀደመ በራምጅ 
እግለ ቃልየት አምዕል ዝያድ ነያረት 
ምነ ለሀበ ጽበጥ ጋብእ አስመነ።

ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ እብ 
መናሰበት ዝክረት 33ይት ኢነት 
ዐመልየት ፈንቅል፡ ዲብ ተምሳል 
ሹሀደ ጥዋለት ዕምቦበ ከረ።

እምበል እሊ ስካን መዲነት ባጼዕ፡ 
እብ መናሰበት ዝክረት 33ይት ኢነት 
ዐመልየት ፈንቅል፡ ዮም ሰምበት 
ዐባይ 12 ፈብሩዋሪ ዳሳት መዐየ 
እንደኣዳለው ምን ሰር ምዕል ጋሻሆም 
ተሓደረው።

እብ ሀይአት ሐብሬ ወተዕቢኣት 
ውዛረት ድፈዕ ዝክረት ዐመልየት 
ፈንቅል እግል ነወሮት ምነ ለትዳለ 
በራምጅ፡ ጅግረ ቮሊቦል ግንራሪብ 
በሐር፡ እት ፍንጌ ሴዕ ፍረቅ ውላድ 
ወሰማን ፈረቅ አዋልድ፡ ጅግረ 
ሐንበሶት ህዬ እት ፍንጌ 9 ፍረቅ 
ውላድ ወአዋልድ፡ ዕፌ ታሪክ መ 
ሸክል ወረስም፡ ክምሰልሁመ ሰዐይ 
ሕበር (Mass sport) እብ መናሰበት 
እድንያይት አምዕል ርያደት ዐሳክር 
ለሸምልቱ ለዐለ።

ክቡድ ተሐድያት እንዴ ተዐደ፡ 
አርወሕ እንዴ ደፍዐ እግል እለ 
ዐመልየት ለሐቀቀ ንዳል ኤረትርየ 
ለአሳሱ ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ፡ እለ 
አምዕል እለ እግል ለአግምል ወዲብ 
አጅያል እግል ለዐድየ፡ እት ክል 
ሰነት ለልትነዘም ለትፈናተ በራምጅ 
ልትቀደም ጸንሐ። ዮም ዓመት ህዬ፡ 
ክምለ እት በዲሩ ታሪክ ለከስስ 
ወለልአትፋግዕ ጽበጥ እበ ለትነዘመት 
ገበይ እግል ዕፌ እብ ቀደሞት ምን 
መትፈርጀቱ  ሐምዴ ዛይደት እግል 
ልርከብ ቀድረ። 

ዎሮ ምን በራምጃቱ ህዬ፡ ዲብ 
ዮም 10 ፌብርዋሪ መጥመጦርለ ዲበ 
አምዕል ለገብእ ውላድ ወአዋልድ 
ለልአሻርክ ኤረትርዪን አትሌታት 
ሰዐይ ዐውቴ ሰር-መራቶን ምፍጋር 
ጸሓይ አፍሪቀ ሰነት 2023፡ እብ 
ሀይአት ሐብሬ ወተዕቢኣት ውዛረት 
ድፈዕ ለትነዘመ ሰዐይ ሕበር (Mass 
sport)መ ገብአ። እሊ “መስንዮት 
እብ ርያደት” ምነ ትብል ንየት 
ለትበገሰ ሰዐይ ብዝሓም፡ ምን ጥዋሎት 
እንዴ ቀንጸ፡ ዲብ ሲነመት አይደ 
ተመ። እትሊ ጅግረ ዎሮ ኖዕ ፈላይን 
ለላብሳም፡ ገሌ ህዬ ልባስ ዐስከከርየት 
ዴሽ ኤረትርየ ለለብሰው ዝያድ 300 
ነፈር ምን ቅዋት ድፈዕ ሻረከው ዲቡ።

እምበል እሊመ፡ ዲብ ሳዖታት 
አዳሕየት እግለ እብ ረሳሜን አንፋር 
ቅዋት ድፈዕ ለትዳለ ዕፌ ረስም 
ወአሽካል እብ ቃይድ ቅዋት በሐር 
ኤረትርየ ሜጀር ጀነራል ሑመድ 
አሕመድ ካሪካሬ፡ እብ እዳርዪን፡ 
ቅያደት ዴሽ ወመስኡሊን ጀ.ሸ.ዲ.ዐ 
እንዴ ተለ ክም ከስተዩ፡ እት 
ልትደዋወሮ ትፈረጀዉ። እትሊ ናይ 
ዮም ዓመት ዕፌ ዲብ ሰነት 1975 ዲብ 
ወኪድበ፡ መቅበረት እንዳማርያም-
ገጀረት፡ ዝባን ስንቀይ፡ ድርፎ፡ ዐዲ 
በዃኮይ፡ ክምሰልሁመ እብ ዔማይ ዴሽ 
አቶብየ ዲብ ለትፈናተ አካናት አስመረ 
ወብዕድ ድዋራት ለገብአ ጀራይም 

ለሸሬሕ፡ ሐያት ወመትደቃብ ንዳል፡ 
ውሕደት ሸዐብ ወሙናድሊን ለገልህ 
ጽበጥ ዐለ እቱ።

እብ ፍንቱይ፡ ለዲብ ሰነት 
1975 ለዐለ አዋይን ለሸሬሕ፡ 
ልብ መትፈርጀት ለሰልበ፡ ወግረ 
እንዴ አቅበለ ጀራይም እስትዕማር 
ለልአትፋቅድ ክም ዐለ ምን ረአይ 
መትፈርጀት እግል ልትወደሕ ቀድረ። 
ዕፌ አሽካል ወስወር ሀይአት ሐብሬ 
ወተዕቢኣት ውዛረት ድፈዕ እግል 
ሰለስ አምዕል እተ ለጸንሐ እቱ ወክድ 
ሸዐብ ሰኒ ብዞሕ ዐፈዩ።

ለእብ ሓክመት አቅሊም ቅ/በ/ቀየሕ 
አሰይደ አስመረት አብርሀ ለትከሰ 
ጅግረ ቮሊቦል ለዋው በሐር ቅዋት 
ድፈዕ ህዬ፡ እግል መደት ሐምስ ምዕል 
ዲብ ገርጉስም ገብአ። ሐቆ ናይ አርበዕ 
አምዕል (Double Elimination) 
ጅግረ ዲብ ደንጎበ እግል ካስ ለተልሀየ 
ምን ፍረቅ አዋልድ ሐሬነ ወሰንጥቅ 
ተን። እትሊ እግል ሓምሳይት ሰነቱ 
ገብእ ለሀለ ጅግረ አርበዕ ወክድ ፈሪቅ 
ሐሬነ ልትዐወት እት ሀለ፡ ሐቴ ዶል 
ህዬ ዐንበርበብ ክም ተዐወተ ስጅላት 
ናይለ ጅግረ ለአክድ። እትሊ ናይ 
ደንጎበ ጅግረ ሐሬነ እግል ሓምሳይ 
ዶሉ እግል ልትዐወት ወሰንጥቅ ህዬ 
እግል ሰልፍ ኢነቱ ካስ እግል ልርከብ 
ለወደወ መጃገረት እግል መትፈርጀት 
ለረይሐ ዐለ። ዲብ ደንጎበ ሰንጥቅ 
እግል ሐሬነ እንዴ ቀልበ ሻምፕዮን 
ቮሊቦል ግንራሪብ በሐር ቅዋት ድፈዕ 
ሰነት 2023 ገብአ። ካልኣይ ህዬ 
ፈሪቅ ሐሬነ ወሳልሳይ ፈሪቅ ሳወ 
ተዐወተው። 

ጅግረ ቮሊቦል ግንራሪብ 
በሐር ውላድ እብ ውቁል ተእዪድ 
መትፈርጀት ለተለ ዐለ። ምን ዶል 
ዲብ ዶል መጃግረቱ እንዴ ቀልብ 
ለመጽአ ወዲብ ካስ ለበጽሐ ፍረቅ ሳወ 
ወሐሬና ቱ ዲብ ደንጎበ ለትዋጅሀ። 
እትሊ ትሩድ ጅግረ ፈሪቅ ሐሬነ እግል 
ፈሪቅ ሳወ እንዴ ቀልበ ሻምፕዮን 
ቮሊቦል ግንራሪብ በሐር ቅዋት ድፈዕ 
ኤረትርየ ሰነት 2023 እግል ልግበእ 
ቀድረ። ፈሪቅ ሳወ ካልኣይ ወፈሪቅ 
ዐንበርበብ ህዬ ሳልሳይ ገአው። 

ጅግረ ሕማሴ ቅዋት ድፈዕመ፡ 
ዎሮት ምነ እግል ዝክረት ፈንቅል 
ለነወረ በራምጅ ርያደት ቱ። ብዝሓም 
አንፋር ቅዋት ድፈዕ ወስካን መዲነት 
በጽዕ ትፈረጀዉ። ለዲብ ባካት ረአስ 
ምድር ለገብአ ጅግረ ሕማሴ፡ እግል 
መትጃግረት ለአምተሐነ ወመጃገረት 
ትርድት ለትርኤት ዲቡ እት ገብእ፡ 
እት ናይ 50 ምትር ሐመሶት 
ምን አዋልድ አወላይት ሚለን 
ሀይሌማርያም ምን ፈሪቅ ዐንበርበብ፡ 
ካልኣይት ትዕግስቲ በላይ ምን ፈሪቅ 
ሳወ ወሳልሳይት ራህወ ሀብቶም ምን 
ፈሪቅ ሸዑለ ተዐወተየ።

ዲብ ናይ 100 ምትር አዋልድ 
አወላይት ክርስቲና ታደሴ ምን ፈሪቅ 
በኒፈር፡ ካልኣይት ዮሃነ ተስፋይ ምን 
ፈሪቅ ሰንጥቅ ወሳልሳይት ርግኣት ተ/
ማርያም ምን ፈሪቅ ሓሬነ ልትዐወተ 
እት ህለየ፡ ዲብ ከሀላት አዋልድ 
አወላይት ሳሮን ተክለኣብ ምን 
ፈሪቅ ዐንበርበብ፡ ካልኣይት እንትሳር 
ስዒድ ምን ፈሪቅ ብድሆ ወሳልሳይት 
ሳምራዊት ሐለፎም ምን ፈሪቅ ሸዑለ 

ተዐወተየ። 
ጅግረ ሕማሴ እግል ታሴዕ ሰነቱ 

ገብእ ለህለ እት እንቱ፡ ዲብ 100 
ምትር አወላይ መሕሙድ ዩስፍ 
ምን ፈሪቅ መኸቴ፡ ካልኣይ ሳሙኤል 
ተስፉ ምን ፈሪቅ ሓሬነ ወሳልሳይ 
ኤቨን ገብረሂወት ምን ፈሪቅ በኒፈር 
እግል መጃግረቶም እንዴ ቀልበው 
ተዐወተው። ዲብ 200 ምትር 
ውላድ አወላይ ተመስገን ዮውሃንስ 
ምን ፈሪቅ መኸቴ፡ ካልኣይ ዜናዊ 
ተክልኣብ ምን ፈሪቅ ብድሆ ወሳልሳል 
እዝረ ናትናኤል ምን ፈሪቅ ሰንጥቅ 
ገብአው። 

ከህላት-ሕማሴ ውላድ አወላይ 
አማን ደባስ ምን ፈሪቅ ብድሆ፡ 
ካልኣይ ሲራክ ወልደሚካኤል ምን 
ፈሪቅ መኸቴ ወሳልሳይ ጀማል አዳል 
ምን ፈሪቅ በኒፈር ዕዉታም እንዴ 
ገብአው አትመመው። 

እብ ፈሪቅ ደረጀት ንቀጥ እንዴ 

አከእለለው ምን ፍረቅ ውላድ ፈሪቅ 
መኸቴ ተዐወተ። ደርቡ ህዬ ፍረቅ 
ብድሆ ወበኒፈር ገአው። እብ ደረጀት 
ፈሪቅ አዋልድ ህዬ እብ ዕሙማይ 
ኑቅጠት አወላይ ፈርቅ ዓንበርበብ፡ 
ካልኣይ ፈሪቅ በኒፈር ወሳልሳይ ፈሪቅ 
ሰንጥቅ እንዴ ገብአው ጅግራሆም 
አትመመው። እብ ፈሪቅ ልግበእ 
ወእብ አፍራድ እግለ ተዐወተው 

መትጃግረት ህዬ ምን ለትፈናተው 
መስኡሊን ዴሽ ለትዳለ እግሎም 
ጀዋእዝ ማል ወካሳት ትከበተው።

እግል ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል 
እብ ሀይአት ሐብሬ ወተዕቢኣት 
ውዛረት ድፈዕ ለገብአ በራምጅ 
ወመዳሊቱ ህዬ፡ 33ይት ዝክረት 
ፈንቅል-2023 እብ ነያረት ክም 
ተምም ለወደ ወቀይ ዐለ።

ጥዑምዝጊ ተስፋይጥዑምዝጊ ተስፋይ

 እሊ ጀሪመት ቱ። ሀደፍ 
ለአለቡ ሐርብ እንዴ አወጅከ ወራር 
እግለ ኢከስሱ መስኪና ሸዐብ ዲብ 
ተአፈኔ እት ብቆት እንዴ ከሬከ እለ 
ክለ ከሳር ወበክት ደንጎባሁ እግል 
በዳከ ዲብ ገብእ ለትትሰአሉ አዳም 
ኢሀለ። ምኑ ተሀርብ ወመሰምስ 
ትከልቅ። ክእነ ቀጭፈው ወክእነ 
ዘምተው፡ ክእነ ለልትበሀል ኢሀለ። 
አምዕል ሐቴ ሰኣል እግል ለሀሌቡ። 
ክእነ ላቱ ህንዲዶ ሰሳለ ሰነት እብ 
ግዲደን ሸዐብ አቶብየ እብ ቆምያት 
ወቀባይል እንዴ ፈንጠርከ ደማር 
ለሰበብከ እቱ፡ እሊ በህለለት ኢኮን። 
ዲብ እለ መንጠቀት ለትከለቀ አዋይን 
ቀሊል ኢኮን። እሊ ማሌ ቅሩብ እብ 
ሰለስ ደውራት ለገብአ ደማር እብ ሚ 
እግል ተአመስምስ እቡ ትቀድር፧

አዜ አነ እግል ኢበለ ለእቀድር፡ 
እግልሚቱ ሐርብ ለአትሐዘ፧ 
እግልሚቱ አክል እሊ ደማር ወፈነ 
ጀረ፧ እብ እሱዋ ስያሰት ቱ ዲብ ሐርብ 
ለአተው፧ ለናይ ደንጎበ ሀድፍ ናይ 
እሊ ሐርብ ሚቱ፧ ሚ እግል ልብጸሖ 
ሰበት ሐዘውቱ ዲብ ክእነ ላቱ ሐርብ 
ለትሸመመው፧ ናይለ ለአገቡሮም 
መናቢቶም ዲብ እለ መንጠቀት 
ለሀለ እሎም ኤታን እት ፍዕል እግል 
ለውዕሎ ለወደዉ ቱ። ለአጄንደት 
ኢትበደለት፡ ንዛም ዋሽንግቶን እብሊ 
ዲብ እለ መንጠቀት ለሀለ አዋይን 
ፋሬሕ ኢኮን። ሰበት እሊ፡ ዲመ 
መታክል ወመሻክል እግል ልክለቅ 
ሀለ እሉ። ክምሰል ክራም ወያኔ ምን 
ረክብ ሰኒ ወህቱ ኢትረከበ ምንገብእ 
ወያኔ ለመስል ብዕድ ልኡክ እግል 
ለአምጸኦ ቦም። አዜመ ምንገብእ 
እብሊ ለልትከሰብ ምንመ ኢሀለ፡ ልሰዕ 
ለናይ እዲነ ሸቀላት ወመሻክል ዲብ 
ዘይድ መጽእ ሀለ። እለ ማሌ ለጀሬት 
ደማር ቀላል ኢኮን፡ ክእነ ላተ ደማር 
ዶል ትመጽእ እግል ነአብጥረ ሌጠ 
ብነ።

እሊ ሰለስ ህንዲዶታት ወዲበ 
ሐልፈ ሰላሰ ሰነት ለትረአ ቴለል እንዴ 
ትቤ እግል ትትሃጌቡ ትቀድር። እሎም 
አፍካሮም ዲብ ፕሪቶርየ ወናይሮቢ 

ለገብአ እትፋቅያት እብ ፍዕል እንዴ 
ተርጀመዉ እንዴ ሰክበው እግል 
ልትመየውቱ ወለ ብዕድ ስታቲባት 
ቦም። እሎም የምክን ምኑ ለሀርቦ 
ገበኦ፡ ላኪን ክእነ ለትመስል ካልኣይት 
ትልህየ ዲብ ትግራይ እግል ልተልሀው 
በክት አለቦም። ቀደም እላመ ኢዐለ፡ 
ለትፈናተ አስባብ ወመስምስ ዲብ 
ለአመጸኦ ዶል ናይ ምክሔ፡ ዶል 
ብዕድ ዋይዲባት ዲብ ከልቆ የምክን 
ሸቄ ገብእ። እሊ ናይ ደንጎበ ማሌ 
ለገብአ ላኪን ድራሰት ዐባይ ቱ። 
ድራሰት ዐባይ እምብል ዲብ ህሌነ 
ለእብ ቀስብ እበ ኢክሰሱ ሃባት 
ለትቃመደ ሸዐብ ትግራይ ወለሳደፈት 
ደማር ወከሳር ምስለ ገብአ እግል 
ተአትጃግሩ ኢትቀድር። እለ ከሳር 
እለ መስኡልየተ እግል ልረፈዖ ቦም። 
ሕናመ እሊ ለጀረ እግል ንጌምም 
ገብአነ ምንገብእ ለአሕዳስ እብ 
ደረጀት ደረጀት እግል ንርአዩ ብነ። 
እሊ ድድነ ለገብእ ከይናት ብዙሕቱ፡ 
ሐሬ 80 ሰነት ክእነ እግል ሊደውነ 
ኢልትሐለሎ፧ እግልሚቱ እት ረአስነ 
ሐርብ ለለዐልኖ፧ ሕነ እብ ሰላም 
እግል ንንበር ኢልትሰመሕ እግልነ፧ 
ሕነ ምኖም ለእንጠልቡ ጠለብ 
አለብነ። ላኪን ክምሰል ክሉ ሐቅ 
ብነ። ኤረትርየ እግል ስትራተጅያይ 
መሳልሕነ ኢትከድም ዲብ ልብሎ 
ለለትዐግቡነ እግልሚቱ፧ ወእግልሚቱ 
ምነ ሳድፎም ፈሸል ለኢመሽጎ 
ወኢደርሶ፧ አፍካሮም ወሄራሮም እግል 
ልበድሎ ኢቀድር፧ ሐርብ ብሩድ 
አክተመ፡ እብ ዓመት ዲበ ቴለል 
ምን ነአቀብል እትሊ ሰለስ ጀርቤታት 
እብ ናይነ ረአይ ሐርብ ተመ። 
ላኪን ለጠፈሸ ደላል ምን ገብእ እዬ 
እንዴ ቤለ ዲመ ጀርብ። ሕነ ላኪን 
እበ ትትቀደረነ አፍሸልናሁ። አዜመ 
ምንገብእ ግረ እለ ደማን ብነ እንዴ 
እምቤ እግል ንትሀመል ይእንቀድር። 

እብ ዓመት ላኪን እሊ ሰለስ 
ጀርቤታት ዐቢ ተጃርብ ወድራሰት 
ርክብት ምኑ ክምሰል ህሌት እግል 
ንጌምም እንቀድር። እሊ ህዬ ሕነ 
ምስል ፈደራል ጄሽ እብ ሕበር ሰበት 
ሸቄነ እቱ ወለረከብናሁ ተጃርብ 

ሑድ ኢኮን። ላኪን ፍንጌ ኤረትርየ 
ወአቶብየ ሰላም እግል ትምጸእ 
እግሎም ሕማም ጨዳቂት ሰበት ገብአ 
እሊመ ስካብ ክምሰል ከለኦም ወእግሉ 
እግል ለሐምርጎ ክምሰል ልትጻገሞ 
ሸክ አለቡ። እብ ከአፎ ኤረትርየ 
ወአቶብየ ተአትብእስ፡ እሊ ህዬ ዲበ 
መንጠቀት ሶማል ሱዳን ግብለት 
ሱዳን እግል ለተሐምርግ እቡ ቴለል 
እግል ልክለቆ እንዴ ኢሰክቦ ክምሰል 
ልትመየው እሙርቱ። እብ ሰበብ እሊ 
ዋይዲባት እሊ ዲብ እለ መንጠቀት 
ወእብ ፍንቱይ ዲበ ለሐልፈየ 80 
ሰነት ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ 
ለዐለ ቴለል ወእሊ ማሌ ለሀረሰው 
ሰለስ ህንዲዶታት ወለሳደፈት 
ደማር ወከሳር እብ ቀሊል ለትትረኤ 
ኢኮን። ሰበት እሊ፡ ምን እሊ ሰለስ 
ወራራት ሚ ደረስነ፧ ተፋሲል ናይለ 
ገብአ አሕዳስ እብ ሐት ሐቴ እግል 
ልትረኤ ቀድር። እሊ ተጃርብ ዐቢቱ 
ድራሰት ህዬ ክስብት ምኑ ህሌት። 
እብ ጀሀትነ እሊ ሳልሳይ ወራር 
አው ህንዲዶ ወያኔ አክተመ። ለዐበ 
ተጃርብ ለትከሰበ ምኑቱ። ለጀሬት 
ደማር ህዬ እብ ዐስሮታት ኣላፍ 
እንዴ እንገብእ እብ አምኣት ኣላፍ 
ዐለት እግል ትትበሀል ትቀድር። ሕነ 
ህዬ ዲብ እሊ ሰለስ ወራራት ለዐለ 
እግልነ ዶር ሌጠ እንዴ ኢገብእ ዲብ 
እለ መንጠቀት ሰላም ወመስኩበት 
እግል ልትመደዳ ለትጻገምናሁ ቀሊል 
ኢኮን። እሊ ለእንወድዩ ጸገም እግል 
ሐምረጎት ለገብእ ዋይዲባትመ እተ 
ክምሰልሀ ዐቢ ቱ። 

ምን እሊ እንዴ ትበገስነ ስሙድነ 
ወመዳፈዐትነ ዲብ ኤረትርየ ወአቶብየ 
እንዴ ኢልትሐደድ እትለ መንጠቀት 
እግል ልፍየሕ ወልዕቤ ቡ። ክእነ 
ለመስል ካልእ ዶል ህንዲዶ እግል 
ኢልምጸእ እብ ጀሀትነ እግል ንትዳሌ 
እግሉ ብነ። ህቶም ምዶል ስልሖም 
ከሩ ወምዶል ዲብ መዓሳክር ለአቱ 
ኢኮን ለሰኣል። ዲመ ምኖም ወምነ 
ለአገቡሮም መትደጋግ ለትሐዜ። ዲበ 
ዐለ ቴለል ተዐወትነ ወምኑ ተጃርብ 
ብዙሕ ከሰብነ ሌጠ እንዴ እምቤ 
ለንትገሴ እንዴ ኢእንገብእ፡ ዕላቀትነ 
እግል ንጠውር ወመዓወነትነ እግል 
ነዓቤ ላዝምቱ።

አተላላይ መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ…..
ምን ገጽ 7 ለተላላምን ገጽ 7 ለተላላ

መሐመድ ዳፍለ
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ኣድም አብሐሪሽ

ኤረትርየ፡ ሻምፕዮን ብድረ ዐጀላት አፍሪቀ 2023 ነስአትኤረትርየ፡ ሻምፕዮን ብድረ ዐጀላት አፍሪቀ 2023 ነስአት

ኤረትርየ እተ ዲብ ጋና እግል 
19ይት ኢነቱ ገብእ ለአስመነ 
ሻምፕዮን ብድረ ዐጀላት አፍሪቀ 
አወላይት ፈግረት። ኤረትርየ እብ 
ፈሪቅ ውላድ እት ሻምፕዮን ብድረ 
ዐጀላት አፍሪቀ ለሻረከት እት 
ገብእ፡ እብ ሄኖክ ሙሉእብርሃን ተ 
ለትዐወተት። ደዓምመ ኤረትርየ 
ሻምፕዮን አፍሪቀ እብ ሄኖክ 
ምሉእብርሃን ናስአቱ ተ። 

ኤረትርየ ምን እንቡተትለ 
ጅግረ አወላይት እግል ትፍገር 
ትትስኤ ዐለት። ሰበቡ ህዬ፡ ምን 
ሰነት 2010 ወሐር እተ ሀለ 
ሰኖታት፡ ሰለስ ሰነት ሌጠ ግብለት 
አፍሪቀ ለበድረተ ኤረትርየ፡ ሰማን 
ሰነት ደርብ ሕድ ሻምፕዮን ጅግረ 
ዐጀላት አፍሪቀ ለነስአት ደውለት 

ሰበት ተ፡ ለትወቀለት አካን 
ህይብተ ዐለት።

ኤረትርየ እሊ ሻምፕዮን 
ዐጀላት አፍሪቀ፡ እት ሰነት 
2010፡ 2011፡ 2012፡2013፡ 
2015፡ 2016፡ 2017፡ 2018፡ 
2019 ወ2022 ዕውትት ዲቡ 
ተ። እምበል እሊመ እት ናይ 
ብሕቶት ናይ ወቅት ጅግረ፡ ሄኖክ 
ምሉእብርሃን ሳልሳይ ደረጀት 
እት ረክብ፡ አክሊሉ አረፋይኔ 
ናይ ምተሐት 23 ሰነት መዳልየት 
ወርቅ ረክበ። 

እተ ማሌ-ለሀ ለገብአት 
ካቲመትለ ጅግረ፡ ናትናኤል 
ብርሃኔ ወሜሮን ተሾሜ ዋልዉ 
ለዐለው ጅግረ፡ እግል ሄኖክ 
ምሉእብርሃን አርደት አጣፍሐው 
እሉ። 

ዩኤል ሀብትኣብ፡ አክሊሉ 
አረፋይኔ፡ ሚልኪያስ ቅዱስ፡ 
ኤፍሬም ገብሬሂወት ወናሆም 
ዘርኣይመ እተ ቮላተ እግል 
ዐውቴ ፈሪቆም ለከድመው እት 
ገብኦ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን እግል 
መትጃግረቱ እንዴ ሐልፈ ከጥ 
ነሃየት ለኬደ ዐለ። 

ወእብሊ ሄኖክ፡ ምስል ናይ ደዓም 
ክልኤ ዶል ደርብ ሕድ ሻምፕዮን 
ዐጀላት አፍሪቀ ለነስአ፡ ምስል 
ናይ 2011 ወ2012 ደርብ ሕድ 
ሻምፕዮን ዐጀላት አፍሪቀ ለነስአ 
ናትናኤል ብርሃኔ ሰወ ጋብእ ሀለ። 

እት ምንተሐት 23 ሰነት ዓማር 
ህዬ አክሊሉ አረፋይኔ 2ይ ደረጀት 
ረክበ። ሰበት እሊ፡ ኤረትርየ ደዓም 
ዲብ ሸርም-አሼኽ መስር ለረክበቱ 
ዐውቴ፡ ዮም ዓመት 2023 እት 
ኣክራ-ጋና ዳግመቱ ህሌት። 

ኤረትርየ እሰልፍ እት ሰነት 
2010 እብ ዳንኤል ተኽሌሃይማኖት 
ዕውትት ሻምፕዮን ዐጀላት አፍሪቀ 
ገአት፡ ደርቡመ እት ሰነት 2011 
ወ2012 እብ ናትናኤል ብርሃኔ 
ሻምፕዮን ትሰርጌት። እብሊ 
ለኢትከረዐት ኤረትርየ፡ እት ሰነት 
2013 ወ2016 ዝያድ ኩለን 
ድወል አፍሪቀ ለአሽነነየ ሻምፕዮን 
ዐጀላት አፍሪቀ እብ መትከብታይ 
እማነት ተስፎም ዑቕባማርያም 
ነስአት።

እምበልሁመ፡ እት ሰነት 2017 
ሌጠ እብ ግብለት አፍሪቀ ለትበደረ 
ሕሩይ ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ፡ እት 
ሰነት 2018 ወ2019 ደርብ-ሕድ 
እብ አማኑኤል ገብሬእግዚኣብሄር 
ወመክሰብ ደበሳይ ሻምፕዮን 
አፍሪቀ ናስእ ቱ።   

አዜመ ደዓም 2022 ወዮም 
ዓመት 2023 ደርብ ሕድ 
ሻምፕዮን ጅግረ ዐጀላት አፍሪቀ 
ረክበት ወጅበት ሐበን ለብሰት። 
እብ ክልኢተን ደዓም ወዮም 
ዓመት ሄኖክ ምሉእብርሃን ቱ 
ኤረትርየ፡ ሻምፕዮን አፍሪቀ እት 
ዐጀላት ለረክበት እቡ።

ሻምፕዮን ሰር-ማራቶን ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ ተ’መሻምፕዮን ሰር-ማራቶን ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ ተ’መ
24ይ ሻምፕዮን ሰር-መራቶን 

ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ፡ እት 10 
ፌብርዋሪ 2023 እብ ናይረት ዐውቴ 
አትሌታት ኤረትርየ እት መዲነት ባጽዕ 
ተመ።  

እብ ክልኢቶም ውላድ ወአዋልድ 
ለትነዘመ ጅግረ፡ ሰልፍ እብ ናይ አዋልድ 
አንበተ። ለጅግረ ምን ሰልፉ፡ እብ 
ኦለምፕያይት አትሌት ናዝሬት ወልዱ 
ትዋለ።  

ኦለምፕያይት ናዝሬት ደዓም እሊ 
ጅግረ እብ 74፡00 ደቂቀት እትምምቱ 
ሰበት ዐለት፡ ዮም ዓመት እብ ምንተሐት 
70 ደቂቀት እግል ተአትምሙ ተ 
ለትዳሌት። ሐዲስ ረቅም ቅያሲ እግል 
ትርከብ ትስዔ ለዐለት ናዝሬት 15 
ኪሎምትር ክም ስዔት፡ እት ረሐተ 
ገሌ ስር ትጸበጠ፡ ወሸፋገተ አንቀሰት፡ 
እግለ ጅግረ ህዬ እብ 1፡14፡12 እምበል 
መትጃግራይት አትመመቱ። ወእብሊ 

ለናይ ደዓም ሕሽመተ ዮም ዓመትመ 
ሕጥጥተ ህሌት። 

ናዝሬት 45 አልፍ ነቅፈ፡ መዳልየት 
ደሀብ ወካስ ዐቢ ትሰርጌት። ናይ ፈሪቅ 
ግብለት አትሌት ርግቤ ወልዱ 2ይት፡ 30 
አልፍ ነቅፈ ወመዳልየት ወርቅ ረክበት። 
3ይት ህዬ ምን ፈሪቅ ደንደን (ውዛረት 
ድፈዕ)አትሌት ንጽሃ ንጉሴ 22,500 

ነቅፈ ወመዳልየት ነሓስ ተዐወተት። ናይ 
ደንደን ሙዚት ተስፉ 15 አልፍ ነቅፈ፡ 
ናይ ግብለት አትሌት መርሃዊት ወልዳይ 
11,250 ነቅፈ፡ ናይ ደንደን አትሌት 
ዮርዳኖስ ሀብቴስላሴ 7,500 ነቅፈ ምን 
ራብዓይ አስክ ሳድሳይ ተርቲብ ከስበየ።  

ለናይ ውላድ ሰዐይ ሰር መራቶን፡ 
ምን ኬንየ፡ አቶብየ፡ ታንዛንየ፡ ወኡጋንደ 
ለመጽአው መትባድረት ሰበት ዐለው 
ዲቡ፡ ምን ሰልፉ ድቁብ ዐለ። ምናተ 
ሻምፕዮን ሰር መራቶን 2021 ለናስእ 
አትሌት ብርሃኔ ጸጋይ እት መርሖም 
ትረአ።   

መጅሙዐት ሜርሓይት ውላድ 
ኬንየ ወአቶብየ ሰበት ዐለው ዲበ፡ እግል 
ኤረትርዪን አትሌታት ለልአሰክብ ጋር 
ይዐለ። ወድ ኬንየ ሙተቲ ዳንኤል፡ 
እቶቢ በላይ ጥላሁን ወኡጋንዲ ሊዮናርድ 
ቼመንጎስ ምነ መሬሕ ለዐለ ኤርትሪ 
አትሌት ብርሃኔ አፍወርቂ ፍንቱያም 
ሰበት ይዐለው፡ ለጅግረ ሰኒ ትደቀበ።

ፕሪመርሊግ ዲብ 23ይት ሳምንቱ
ፍረቅ እንግሊዝ -ፕሪመርሊግ እተ ሐልፌነ ሰነብትመ፡ ናይ ኮበሪት እግር 

ጅግራታቱ እትሉሉይ እስንቡት ቱ።
ፉልሃም እግል ኖቲንግሃም ፎሬስት 2-0፡ ሌሴስተር ሲቲ እግል ቶተንሃም 

4-1፡ ወዎልቭስ እግል ሳውዝሃምፕተን 2-1 እት ቀሉቦም፡ ዌስትሃም ወቼልሲ 
1-1፡ አርሰናል ወብሬንትፎርድ 1-1፡ ወክሪስታል ፓላስ ወብራይቶንመ 1-1 
ትፈናተው።

ማንቼስተር ሲቲ እግል አስቶንቪለ 3-1፡ ሊቨርፑል እግል ኤቨርቶን 2-0፡ 
ማንቼስተር ዩናይትድ እግል ሊድስ ዩናይትድ 2-0 ዲብ ቀሉቦም፡ ቦርንማውዝ 
ወኒውካስል 1-1 ትፈናተው። ወእብሊ ሰቡረት ንቀጥ 10 ሰልፋያም ፍረቅለ ሊግ 
እለ ተሌ ተ፦

1, አርሰናል    =51 ንቅጠት       
2, ማንሲቲ     = 48 ንቅጠት
3, ማንዩናይትድ = 46 ንቅጠት
4, ኒውካስል    = 41 ንቅጠት
5, ቶተንሃም    = 39 ንቅጠት

አትሌት ዮውሀንስ ሀብቴገርጊስ፡ 
እትሊ ናይ ዮም ዓመት ሰር መራቶን 
33ይት ሰነት ዝክረት ፈንቅል አወላይ 
ዲብ ልትዐወት፡ ደርቡ አትሌት ብርሃኔ 
አፍወርቂ 2ይ ሰበት አተ፡ ዐውቴ 
ሻምፕዮን ሰር መራቶን ፈንቅል ኤረትርየ 
እብ ኤረትርዪን ትበሐተ። ወድ ኬንየ 

ሙተቲ ዳኒኤል ህዬ 3ይ ፈግረ። ደርቡ 
ኤረትርዪን አትሌታት ፊልሞን አብረሃ፡ 
ፔትሮ ማሞ ወዑቕባይ ጸጋይ ምን 
ራብዓይ አስክ 6ይ አተው። ክምለ ናይ 
አዋልድ ለዐለ ጀዋእዝ ህዬ፡ ምን 45 
አልፍ ነቅፈ አስክ 7,500 ነቅፈ ጀዋእዝ 
ጃቀፈው።

6, ብራይቶን   = 35 ንቅጠት
7, ፉልሃም     = 35 ንቅጠት
8, ብሬንትፎርድ = 34 ንቅጠት
9, ሊቨርፑል    = 32 ንቅጠት
10, ቼልሲ     = 31 ንቅጠት
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ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል እብ ስወር

እብ ፈሬዕ ስወርእብ ፈሬዕ ስወር
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