ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ምጅልስ ውዘረእ እጅትምዑ ሰርግል
እጅትማዕ መጅልስ ውዘረእ
ኤረትርየ ዮም 11 ኖቨምበር 2017
እት አስመረ ቃዐት ሀገር ትሰርገለ።
መጅልስ ውዘረእ ኤረትርየ፡ እብ
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ለትቀደመ፡
አትሓያስ ሸክል ወወራታት ሚዛንየት
እብ መጆብ አውለውያት በራምጅ ዐማር
ለወድሕ ሸርሕ ፋይሕ ሐቆለ አተንሰ፡
እግል ሰነት 2018 እተ ልትሰተት ዐባዪ
መሻርዕ ዐማር ወሜዛንየቱ ክምሰልሁመ
ዔማት ሜዛንየት፡ ቀድየት ረሸዶት
እተይ ወተካሊፉ፡ አደቀቦት እስትስማር
ወበራምጅ ዐቦት እቅትሳድ እቱ እብ
ፋይሕ ናቀሸ።
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ እግል
መጅልስ ዉዘረእ እተ ቀደመየ
ወረቀት፡ እት ፈዓልየት ዐባዪ በራምጅ
ዐማር እተ ንትዐዴ እተ ህሌነ
መርሐለት፡ እተ ሐልፈየ 25 ሰነት
እት ወራታት ሚዛንየት ለዐለ ተጃርብ
እንዴ ትጌመመ፡ እግል ዝያድ ወቀይ
ወራትዕ መትነፈዖት አርዛቅ እብ
ድግማን፡ ሸክል አትሓያስ ወኢዓደት

አብያት፡ አትሓያስ ከደማት መዋሰላት ወእትሳላት፡ ወሰኮት
ብንየት ተሕትየት ተዕሊም ወዓፍየት፡ ወጀዶት አድውየት
ወሙሁም ኣላት ብነእ ክምሰል ሸምል ሐበረ። ሚዛንየቱ ሚ
ክም ትመስልመ ተውዴሕ ቀደመ።
ርኢስ ኢሰያስ እንዴ አትለ፡ “ተምዊል ሚዛንየት እብ
ከፎ?” እተ ልብል አርእስ፡ አግደ ዔማት ሚዛንየት ረሸዶት
እተይ ክምቱ እት ሸርሕ፡ ርኢስ ኢሰያስ እብ ተውሳክ፡
መቅደረት ተምዊል እግል ዓበዮት፡ ከእለሎት፡ እስትስማር
ወተሕዊለት መትሐሳር ዐቢ እግል ልትሀየቡ ክምቱ፡ ራቀቦት
ወአደቀቦት ዕምለት፡ ወሰዖት ወጠወሮት ከደማት ባንካት፡
ራቀቦት መሀረባት፡ ተስዲር ፈርያት ሐርስ ወበሐር፡ አደአቅቦት
ወራታት ተዕዲን ወስናዐት ሙሁም ክምቱ አፍሀመ።
መጅልስ ዉዘረእ፡ እብ ርኢስ ኢሰያስ ለትቀደመ ሸርሕ
ሐቆለ አተንሰ፡ እት አትሓያስ ሸክል ወወራታት ሚዛንየት
ንቃሽ ፋይሕ ወደ፡ እግል ሰነት 2018 ይምምት ለህሌት
ሚዛንየት ናይ ክሉ አጅህዘት ሕኩመት፡ እብ አሳስለ ተሀየበ
መምርሕ እብ ድግማን እንዴ ትረአ፡ እት ወቅት ሐጪር
እግል ልትሀደግ እቱ ህዬ ትፋሀመ።
መጅልስ ዉዘረእ እት ደንጎበ፡ እብ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
ለትቀደመ፡ ሓድረት ስያሰት፡ ተጠዉራት ዲፕሎማስየት
ወመስኩበት መንጠቀትነ እበ ከስስ ሐብሬ እንዴ አተንሰ
ሐቆለ ሀድገ እቱ፡ እግል ሐቴ አምዕል ለሰርገለዩ እጅትማዑ
አትመመ።

ነዘር ክም ለአትሐዝዩ አፍሀመ። እብ
መጆቡ፡ ለዐለ ሽሩጥ ተቅዲም ወእም’ር
ሚዛንየት ተፋሲለ ወጽበጠ ሐቴ
እብ ሐቴ እንዴ ትረኤት፡ አትሓያስ
ለለአትሐዝዩ መጃላት አትሳናይ እግል
ልግበእ እቱ ሐበረ።
ርኢስ ኢሰያስ ሐቆ እሊ እት
አውለውያት ሚዛንየት 2018 ለልብል
አርእስ እቱ እንዴ ተዐደ፡ እት የመሞት
ሚዛንየት 2018፡ አውለውየት ናይ
አውለውያት ጋብእ ለህለ አትሓያስ
ማህየት ሸቃለ ክምቱ ሐበረ። እት
ሚዛንየት ዐማር ህዬ፡ ወሰዖት ዔማት
ጣቃት ሐዲስ፡ ወሰዖት ሸበካት
ከህረበት፡ አድመኖት ወረሸዶት
ፕትሮል ወእስትራቲጅያይ ነብረ
እስትህላክ፡ እስትስማር ረሸዶት አርዛቅ
ንዋይ ወበሐር፡ ወሰዖት ከደማት ማይ፡
ወሰኮት መቅደረት ማሺኔሪ ወዘመናይ
ኣላት ዐመል፡ ሕፍዘት ማይ ወድዋር፡
አዜዶት ከዛናት ማይ ወጠወሮት ንዛም
መስኖ፡ ብነእ ወወጀዶት ጽርግያታት፡
ሚናት፡ መከረዪ ጥያራት፡ ብናእ

ከበር እስትሽሃድ
ነፈር ሀይአት አድውየት ወኣላት
ሕክምነ ኤረትርየ ገዲም ሙናድል
ወልዴሚካኤል ክፍሉ (ወዲ ክፍሉ) እበ
ሳደፈቱ ብቆት እት እስብዳልየት ኦሮታ
ሕክምነ ራድኢት ገብእ እሉ ሐቆለ ጸንሐ፡
ዮም 10 ኖቨምበር እት 64 ምን ዕምሩ
አስተሽሀደ።
እት ሰነት 1975 እት ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ ለተሓበረ ሸሂድ ወልዴሚካኤል፡
ምን ሰነት 1987 ምስል ቅያደት
መርከዝየት ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ
(ሳግም) እት ጀብሀት ሸዕብየት ተሕሪር
ኤረትርየ ለተሓበረ እት ገብእ፡ ሰልፍ
እት ለትፈናተ እስብዳልያት እብ ደረጀት
ላቦራቶሪ ቴክኒሻን፡ ሐቆሁ እብ ደረጀት
መስኡል ቅስም ላቦራቶሪ፡ አስክ አምዕል እስትሽሃዱ ህዬ እት ሀይአት አድውየት
ወኣላት ሕክምነ ኤረትርየ እብ ደረጀት መስኡል እንዴ ትየመመ እግል ሸዐቡ
ወወጠኑ እብ መትሰባል ለከድመ መሔርባይ ቱ።
ሸሂድ ገዲም ሙናድል ወልዴሚካኤል ክፍሉ፡ በዐል ፈረዕ ወአብ ክልኦት
ዉ’ላድ ቱ፡ ዓደት ቀብሩ ህዬ ዮም 12 ኖቨምበር አዝህር እት መቅበረት
መሔርበት አስመረ ገብአት።
ውዛረት ዓፍየት ወሀይአት አድውየት ወኣላት ሕክምነ ኤረትርየ እብ እስትሽሃድ
ገዲም ሙናድል ወልዴሚካኤል ክፍሉ ለትሰመዐዮም ሐዘን እት ሸረሖ፡ እግል
ዐይለቱ፡ መልህያሙ ወመሻቂቱ “ኤማን ወሰብር ለሀበኩም” ልብሎ።

እድንያይት አምዕል ስከሪ እት ዐሰብ ትዘከር
እድንያይት አምዕል ስከሪ እት
ዮም 14 ኖቨምበር “ሕማም ስከሪ
ወአዋልድ አንሳት መስተቅበል ሰኒ
ሕቁቅናቱ” እበ ትብል ስቅራት እብ
ደረጀት ወጠን እት መዲነት ዐሰብ
ትዘከረት።
ስክርቴር ወጠንያይ መሐበር
ስክሪ ኤረትርየ ደክቶር ጎይትኦም
መብረሀቱ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
ሕማም ስከሪ ምነ አግደ መታክል
ዓፍየት 21ይ ክፈል ዘበን ክምቱ
እንዴ ሐበረ እድንያይት አምዕል
ስከሪ ፈሀም ወፈዛዐት ሕሙማም
ወሴድየቶም እብ ክሱስለ ሕማም
እግል ወቀሎት ለሰዴ ወራታት
እቡ ክም ትዘከር፡ ዮም ዓመት
ህዬ ሕሙም ናይ ኖሱ ሐኪም
እንዴ ገብአ እግል ልክደም
ዕልም ወመቅደረት እግል ልርከብ
አትፋዝዖት ወተአሂል ክም ገብአ
ሐበረ።
ውዛረት ዓፍየት እግል ሕሙማም
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ለገብእ ስራይ እብ ለሀ አዳለዮተ
ኤረትርየ እብ ደረጀት መንጠቀት
እግል ለአስምየ ለቀድር ፍገሪት
ትትረከብ ምኑ ክም ህሌት ለሸርሐ
ደክቶር ጎይትኦም፡ ሕሙማም እተ
ቀደም 19 ሰነት ለተአሰሰ መሕበሮም
እግል ልትከምከሞ ወክም ፍገሪቱ
መትነፍዐትለ ህለ አብካት እግል
ልግብኦ ትፋነ።
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ዓፍየት
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
አሰይድ አሰፋው ገብሬሚካኤል እብ
እንክሩ ሕማም ስከሪ እንዴ ራቀብነ
ዑፉያም እግል ንግበእ ለገብአ፡
ነፈር ሜዛን ገሮብ ሕዱድ እግል
ለሀሌ እግሉ፡ ትሉሊት ሐረከት
ገሮብ እግል ሊዴ ወለትመዛዘነት
ነብረ እግል ልትመወን እብ ድዱ
ህዬ ምን ትንባክ ወፍገሪት እግል
ልትሰለም ወሓለት ዓፍየቱ እግል
ልድሌ ምህም ክም ቱ እንዴ አከደ፡
ሕሙማም እብ ዋጅብ ስራዮም
ወመታብዐት ዓፍየት እግል ሊደው

አትፋቀደ።
ናይለ ዝክረት በርናምጅ እት
ፍንጌ ደረሰ እበ ገብአ መዐሉማት
ዓም አንፋር መሕበር ስከሪ፡
ወህቶም ለሻረከው እቱ አሴራር
ሰላም፡ ክምሰልሁመ እብ ጽበጥ ፈን
ጋምል ዐለ።
ሓክም አቅሊም ግብለት በሐር
ቀየሕ ሰፊር መሐመድ ስዒድ
መንታይ እተ ቀደመየ ከሊመት
ህዬ፡ ሕማም ስከሪ ለኢልሐዬ
ሕማም ምንማቱ፡ መራዐየት ሰኔት
ወትሉሊት ሐረከት ገሮብ ተሌከ
እቡ ምንገብእ፡ እግል ትራቅቡ ክም
ትቀድር እንዴ ወደሐ፡ ለልትሀየብ
ተአሂላት እት መዓሉ አውዐሎት
መስኡልየት ክልነ ክም ተ አከደ።
እት ደንጎበ እተ ገብአ ጅግራታት
ለትዐወተው አንፋር ምን ቃእድ
ቅያደት ጀብሀት ምፍጋር ጸሓይ
ብርጋደር
ጀኔራል
አብርሃም
ዐንዶም ወሰፊር መሐመድ ስዒድ
መንታይ ጀዋእዞም ትከበተው።
ገጽ

መህረጃን ኤርትርዪን ስካን ርያድ ተምም

መህረጃን ኤርትርዪን ስካን
ርያድ ወድዋረ፡ “በርሀት ዐማር
ወዐቦት” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት፡ 09 አስክ 11 ኖቨምበር
2017 እብ ነያረት ትሰርገለ።
እሊ እብ ለትፈናተ ጽበጥ
ለለአተላሌ እት ክል ሖል
ለገብእ መህረጃን፡ እብ ዉቁል
ልኡክ
ሕኩመት
ወጀብሀትስክርቴር ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ደመቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
አልአሚን
መሐመድ
ስዒድ
ወወዚር እዳራት አቃሊም አሰይድ
ወልዴንክኤል አብረሀ ትከሰተ።
ሰፊር ደውለት ኤርትርየ እት
ስዑድየ አሰይድ መሐመድ ዑመር
መሕሙድ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን፡
መዳፈዐት ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ እት ክሉ መጃላት
ዐውቴታት እተ ሰጅል እቱ ህለ
ወቅት ገብእ እብ ሀለዮቱ ፍንቱይ
ክም ወድዩ እት ሸርሕ፡ እት ኻርጅ
ለነብሮ መዋጥኒን ዉሕደቶም እንዴ
አተረደው ዶሮም እት ወጠንያይ
በራምጅ እግል ለአዚዶ ክምቱ
ወደሐ።
ርኢስ መመቅረሓይት ልጅነት
ዓያድ ርያድ ወድዋረ አሰይድ
ግርማይ የማኔ እብ ተረቱ፡
ለልትሰርገል መህረጃን፡ ተኣምርተ
ናይለ
ዉሕደት
ኤርትርዪን
ወዐላቀቶም ትርድት ምስል ዐዶም
ለሸርሕ ክምቱ እት ለሐብር፡
ሰዋልፍነ ወዉርስ ዓዳትነ እት
አግማም ሐዲስ እት ዐደዮት ዶር
ዐቢ ለአገዴ ክምሰል ህለ ሸርሐ።
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን
ርያድ ወድዋረ ዶር ወመሻረከት
መዋጥኒን እብ ዓመት ወጃልየት
ህዬ እብ ፍንቱይ እት ብናእ
ወድፋዕ ወጠን እበ ኦሮ እንክር፡
በራምጅ ዐማር ወሄራሩ ህዬ እበ
ብዕድ እንክር ለሸርሕ ጽበጥ
ለከምክም ቱ።
ለመናሰበት መክሰቲ፡ ደረሰ
እድንያይት መድረሰት ጃልየት
ኤርትርዪን ስካን ርያድ ወድዋረ፡
ሸባባት ጀብሀት፡ አንፋር መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤርትርየ
ወልጅነት ድፋዕ እበ አዳለዉ ጽበጥ

ፈን፡ ዕፌ ስወር፡ ዕፌ
ለበብስ፡ ክምስለሁመ
ምን ኤረትርየ ለጌሰት
ፉርቀት ዓዳት እበ
ቀደመቱ
በራምጅ
ናይር ዐለ።
እሊ ክእነ እት
እንቱ እብ ስክርቴር
ጀብሀት
ሸዕብየት
እግል ደመቅራጥየት
ወዐዳለት
አሰይድ
አልአሚን መሐመድስዒድ ወወዚር እዳረት
አቃሊም
አሰይድ
ወልዴንክኤል አብርሃ
ለትከወነ
ዉቁል
ልኡክ
ሕኩመት
ወጀብሀት፡
እት
ሓድር ተየልል ወጠን
ወናይ
መንጠቀት
ተጠዉራት
እብ
መጆብ
እድንያይ
አሕዳስ
ሰሚናር
ሀበው።
እተ እት ዮም
10 ኖቮምበር ለገአ
ሰሚናር፡
ለዉቁል
ልኡክ ብንየት ወጠን
ወወጠንየት፡ ስያሰት
ዐላቀት
ኻርጅ
ወሄራረ፡ እግል ሰነት 2017 ወምን
ኬነ ለትሰተተ ክምኩም በራምጅ
መዳፈዐት
ወዶር መዋጥኒን፡
ክምስለሁመ አደቀቦት ጀብሀት
ሸዕብየት እተ ልብል አርእስ
ተውዴሕ ፋይሕ ሀበ።
ሸዐብ ኤርትርየ እግል 50 ሰነት
ለወደዩ ንዳል ስያሲ ወዐስከሪ፡
ኣላፍ ሕሩያም መዋጥኒን እንዴ
ደፍዐ እብ ዐውቴ ሐቆለ አትመመ፡
ወጠን ጥዉር እግል ብንየት ፈድለ
ወደዩ ጅህድ፡ ስያደቱ ክምስለሁመ
መስኩበቱ ወስያሰቱ እንዴ አድመነ
አሳስ ትሩድ እት ዐማር እቅትሳድ
እግል ልምደድ ክም ቀድረ እት
ሸርሕ፡ ለእግሉ ለአፈሽል ህለ
ጻብኢት ወዋይዲባት፡ ተኣምርተ
ስሙዱ
ወመዳፈዐቱ
ክምቱ
ወደሐ።
ለልኡክ እንዴ አትለ፡ እተ
ሐልፈየ 26 ሰነት፡ እት መጃላት

እቅትሳድ፡ ስያሰት፡ ዲፕሎማስየት
ወብዕድ ለትሰተተ ወጠንያይ
በራምጅ፡ እብ ዛይደት መሻረከት
ሸዐብ ፍገሪት ሰኔት ክም ትረከበት
ምኑ እት ለአክድ፡ መዕየ ለአሳሱ
ሄራር በራምጅ ዐማር እግል
አደቀቦት፡ ዲብለ ትሰተተ በራምጅ
2017 ወሐቆሁ ተፋሲል ቀደመ።
“አደቀቦት ጀብሀት ሸዕብየት
ምን አግደ ናይ እለ መርሐለት እለ
መሃምና ቱ” ለቤለ ዉቁል ልኡክ፡
እት ኻርጅ ለነብሮ መዋጥኒን
ዶሮም እት ብናእ ወጠን እግል
ለአዚዶ አትፋቀደ።
ለልኡክ ሕኩመት ወጀብሀት
እት ደንጎበ፡ ምን ሙሽተርከት
እግለ ቀርበ አስእለት በሊስ ሀበ።
መህረጃን እተ ናይ ደንጎበ
በራምጁ፡
እት
ወጠንያይ
እምተሓናት ምግባይ ወካልኣይ
ደረጀት ንቃጥ ዉቁል ለሰጀለው
ደረሰ እድንያይት መድረሰት

ጃልየት ጀዋእዝ እንዴ ነስአው
ተመ።
እት ዮም 11 ኖቮምበር እት
ሐረት ሰፋረት ደውለት ኤርትርየ
እት ስዑድየ እተ ገብአት ዓደት
ሂበት ጀዋእዝ፡ ለመሰል ሰኒ ላቶም
ደረሰ ለትዳለ እግሎም ጀዋእዝ
ምን ስክርቴር ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ደመቅራጥየት ወዐዳለት
አሰይድ አልአሚን መሐመድ
ስዒድ ወሰፊር ደውለት ኤርትርየ
እት ስዑድየ አሰይድ መሐመድ
ዑመር መሕሙድ ትከበተው።
እት ሰነት ድራሰት 2016/2017
እት ወጠንያይ እምተሓን 8ይ
ፈስል ምነ ሻረከው 156 ደረሳይ
ናይለ መድረሰ ለ153 ክም
ነጅሐው፡ እት እምተሓን ሸሃደት
ካልኣይት ደረጀት ምነ ሻረከው
70 ደረሳይ ህዬ 28 ናይ ዲግሪ፡
13 ናይ ዲፕሎመ ወ13 ህዬ ናይ
ሸሃደት ንቃጥ ክም አምጸአው እተ

መናሰበት ትሸረሐ።
ሙሽተርከት ናይለ መህረጃን
እተ ሀበዉ ረአይ፡ ለመናሰበት እት
አተረዶት ዉሕደት ወወጠንየት፡
ዉርስ ዓዳት ወታሪክ ክምስለሁመ
ረበዮት ግም ሐዲስ ለባቱ ዶር ዐቢ
ክምቱ ሸርሐው።
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን
ኤርትርዪን ስካን ርያድ ወድዋረ
እብ ሰሚናር ዉቁል ልኡክ
ሕኩመት ኤርትርየ ወጀብሀት፡
ዕፌ ስወር፡ በራምጅ ዓዳት፡
ክምስለሁመ እት ሸባባት ወአጀኒት
ለረከዘ ለለአደርስ ወለ ለአትፋጌዕ
ጽበጥ እቡ ናይር ክም አስመነ፡
ለኣይክ ዉዛረት እዕላም ምነ አካን
ሐበረው።
መህረጃን ኤርትርዪን ስካን
ጀደ ወድዋረ ምን ዮም 1 አስክ
3 ኖቮምበር እብ ሕድ ለሸብህ
አግቡይ ወጽበጥ ክም ትሰርገለ
ልትአመር።

አስመረ፡ ዝክረት ተዓውን መሕበር ‘ሱኬ’
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

ናይ ስዊዘርላንድ መሕበር
“ሱኬ’ ዝክረት 40 ሰነት ተአሲሱ
እት ዮም 11 ኖቮምበር እት አስመረ
ቃዐት ‘ኣልሲኮሞሮ’ ዐየደ።
መአስሳይ ወርኢስለ መሕበር
ዶክቶር ቶኒ ሎሄር እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ ምን ወቅት ንእሹ እንዴ
አንበተ እት ሰውረት ኤረትርየ
ልትአየስ ክምስል ዐለ እንዴ ሐበረ
ሐቆ እስትቅላልመ መሕበሮም
ዲብለ
ሕኩመት
ኤረትርየ
ለትወድዩ በራምጅ ብናእ ወዐማር
ለህለ እሉ ደማን ሐድ መቅደረቱ
ሰዴ ክምሰል ዐለ ሸርሐ።
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‘ሱኬ’፡ ምስል ኮንፈደራልየት
ሸቃለ
ኤረትርየ፡
መድረሰት
ጸማይም ወሕጁባም፡ መሕበር
ወጠን ምስኩናም መሔርበት
ሐርብ ኤረትርየ ወመሕበር ቴበት
ንህብ፡ መሕበር ብደሆ፡ መሕበር
ሙሲቅዪን፡ መአሰሰት ነዛራት
ወብዕድ እት ልትዓወን ሸቄ ክምሰል
ዐለ ለአሸረ ዶ/ር ቶኒ፡ ናይ አማን
ሱረት ኤረትርየ ወመዕጸም ሸዕበ
እት ወደሖትመ ክም ነሽጥ እብ
ተውሳክ አፍሀመ።
ሰፊር ተስፋሚካኤል ገረህቱ
እብ ጀሀቱ፡ ለእሕትፋል፡ ለምን
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ረዪም ወቅት እንብትት ለዐለት
ዐላቀት ኤረትርየ ወስዊዘርላንድ
ለለአርኤ ክምቱ እት ለሐብር፡
‘ሱኬ’ ምስል ለትፈናተው ናይ
ኤረትርየ መሓብር ወመአሰሳት
ለወድዩ ወራታት ሐመደ።
እተ
መናሰበት፡
ዉዘረእ
ወብዕዳም ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት
ወጀብሀት፡ ክምስለሁመ አንፋር
መሕበር ‘ሱኬ ወብዕዳም ዐዙመት
ለገአት እሎም ሓድራም ዐለው።
ናይ ስዊዘርላንድ መሕበር
“ሱኬ’ እት ሰነት 1977 እት
ሳሕል ለተአሰሳ ቱ።
ገጽ

2

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

ግውሐ ተልቡስ በድረዩ

3ይ ክፋል
ሐቆ ሰለስ ዮም ዐረፈ ጠበሽ
ትቤ። ወገቢል ደዋዬሕ እንድላል
እግል ሰላት ዒድ አስክለ እት
ረሃበት እንድላል ዐባይ ለህለ
መስግድ ሰይድነ ሃሽም እብ
ክል እንክር ተለክ እግል ሊበል
አስተብደ። እለ አምዕል እለ
አምዕል ዒድ ወፈረሕ ሰበት
ገብአት ህዬ ኣድም ለባርህ
ልባሱ እንዴ ለብሰ፡ ህቱመ
ምስል ወልዱ መሐመድ አሰር
አድሕድ ተክቢራት እት ወዱ
ዲበ ምስግድ ተለው ወደው።
ሐቆ ሰላት ዒድ አዳም
እግል አሕድ “አልዐፎ ልለህ”
እት ልብል እት አሕድ ዶረ።
ኣድም’መ ከምሰል አዳሙ ደለ
ቀደሙ ጸንሐዩ እት ልሳለም
ወዐፎ ልለህ እት ልብል እግለ
እት ቀደሙ ለዐለው አዳም
ትሳለመ።
እሊ ወክድ እሊ አቡዬ
ወኣድም ዲበ አካነትለ ሰላት
ክምሰል
ትዋጀሀው
አቡዬ፡
“ሰኒ ተዓፌከ ማሚ ኣድም?”
እት ልብል ሰኣል ወጀሀ እቱ፡
ህቱመ “ረቢ ሐመድኮ ሓሎ አዜ
ላተ ሸር አለብዬ በኪት ህሌኮ”
ቤለዩ።
ህቱ
ክል-አምዕል
ዒድ
እሰልፍ እት ቤትነ መጽእ ሰበት
ዐለ፡ ቤት እግል ሊጊስ ምስልነ
ዮም በገ ምስልነ ወዐል አቅሎሌ
ምስል ሐውከ ቤለዩ አቡየ። ወድ
ሓጅመ “አነ ሓሎ ምስልኩም
ወግስኮ ላኪን አዜ እለ ወለቼ
ዜነብ ምን ምን እጃዘት መጸኮ
ባጽሐ ይአነ፡ አዜ አስከ እግል
ኢጊስቱ” ቤልዩ። ወሕናመ
ህጅኩ ወመሓብሩ ስፍሉላም
እት ሕነ አስክ ዐድነ ጊስነ ምኑ።
አምዕል ዒድ ሓልፈት ካልእ ዒድ
ወሳልስ ዒድ መጽአት ወወድ
ሓጅ እግል ውላድ ሑሁ እግል
ልሕረስ እብዕረት ቀርነ ወሐሬ
ለሐ’ርስ እንዴ ዐለ፡ እብዕረቱ
ጣለቀ ወሱግ እንዴ ጌሰ እግል
ሐርስ ወሰፈር እምበሀረ እግል
ሊዱር ስቱት ሰበት ዐለ፡ መዳሊቱ
እግል ሰፈር ወደ።
ሴፋሁ እክል ወወለፉ ሐቆ
አትቃደ፡
አርወሐቱ
ሰበት
ይአመ’መአቱ አስክ ቤቱ አቅበለ
ወለ እግል ሰፈር ፈጅር ሓስቡ
ለዐለ ዐፍሽ እተ በረንደት ሰቅለዩ።
ወላሊ ውላድ አዋልዱ ለአተልሄ
ሐቆለ ጸንሐ ሸንከት እሲቱ
ወአዋልዱ አቅመተ። ለአዋልዱ
ሰረን
ሁዱያት
ወዋልዳት
ተን። ኣድም ዲብ ለአክሞምስ
“ሓክኔ፡ አዜ አነ ምንዲ እመይት
እሊ አጀኒት ሞቼ ወኣመረው
ገብእ?” እት ልብል ሰኣል ወጀሀ
እተን። ህተንመ ምነ ናዩ ሰኣል
ድንጉጻት እት እንተን፡ “ይበ
አባይከ ረቢ ፍረህ፡ ወዓፍየት
ለሀበከ እግልነ። አፎ ክእኒ

ትቤ?” በለያሁ። አዜመ እግል
በሊስለ ስኣል ክእኒ እት ልብል
በልሰ እተን፡ “እሊ ወድ ዑስማን
አብዕብዬ ሰነት ለእለ ሞተ አነ
አምሩ፡ እናስ በዐል ሸከም ጸዕደ
እት እንቱ እትዘከሩ” ቤለ። እሊ
ወድ መሐመድ ላኪን ሞት
አብዕብዬ አነ ይአምረ እግል
ሊበልቱ” ቤለየን።
እሊ ወክድ እሊ ክለን አዋልዱ
ወእመን ምስል ትረበበየ። ፋጥነ
እሲቱ ሰኒ ሓርቀት ዲብ እንተ
“ስምሓን አለህ! ክእነ ኢቲበሎም
እንሻለ
ሕጻዮም
ወህዳዮም
ተሐድር አብ-ኣምነ” ቴለቱ።
ለእግል ክሉ ክሪት ወእግል ክሉ
ክትብት ላተ ሞት አርወሐተ
ሰበት ሸዕለለት ምነ።
ህቱ እግል ሰላት አልዕሸ ቅንጽ
ወደ ምነን ወሐቆ ምን ሰላት
አቅብለ፡ “ስምዒ እም-ኣምነ”
ቤለየ እግል ፋጥነ እሲቱ።
ህታመ፡ “ሚ ትቤ ወድ
ሓጅ?” እት ትብል ገሌ ምን
መዳሊት ፈጅር ናቅስ ምኑ እግል
ኢለሀሌ ሸክ ሰበት ወዴት።
ኣድም ላኪን እበ ሰፈር ብዙሕ
እንዴ ኢልትሻቀል ወልቡ ሓድር
ዲብ እንቱ፡ “ለብላይ ወለቅዲት
ወለ ሳቡነት ሀለ ማሚ?” እት
ልብል ሰኣል ወጀሀ እተ።
እሊ ወክድ እሊ እም-ኣምነ
ገሮበ አቅሱስ ትጋየሰ እቱ
ወአርወሐተ ድይዕት ወነፍሰ
ሸሪክ ሐያተ ላቱ ኣድም ሓጅ
ምስለ እት እንቱ እብ ንየት
ሐጫር አቅመተቱ። ትም ትቤ
ወሐር እት ሕሳባት ወሸቀላት
ሽምት ዲብ እንተ ወመትፈንታዩ
ምን ዐንደል ማርር እተ ዲብ
እንቱ፡ እድንየ ግራሁ ጠምጠም
ወለዘት
ክምሰል
ተሐግል
እተ እት ተአምር፡ ዲበ አካነ
አድኖኔት ወአስተንተነት። ወድ
ሓጅ እምበሀረ ኣምም ሀለ ሚ
ሰፈር ብዕድ እት ሸክ ገብአት።
ኣድም ላኪን ልሰዕ እተ
ሰኣሉ ዲብ እንቱ፡ “እግልኪ
ኢኮን እም-ኣምነ” ሐቆለ ቤለ፡
ህታመ ምነ ህግያሁ ርብት ዲብ
እንተ፡ “አየ እግል ኢልጊስ ሀለ”
ቴለቱ።
“ከላስ
አነ
አርወሐቼ
ተአመመአኒ ይህሌት ወእንቲ
እብ አርወሐትኪ ወውላድኪ
እትፋኔኪ፡ እለ አርወሐትኪ
ዳይቀት ሰበት ህሌት ሓለትኪ
ተአፈረሀኒ ህሌት” እት ልብል
ናይ ኖሱ እግል ኢሊዴ እብ
ሓለተ ሹቁል ክምሰል ህለ
አሰአለየ።
እለ ላሊ እለ እም-ኣምነ
ወአዋልደ ኢሰክበያሀ። አርድ
ምን አፍ-ሾመት ጨበ እተን።
ክለ ለላሊ ህዬ ዲብ ለዐንበልብለ
ወለዐሎብጠ ትመየየ።
ኣድም ኤማኑ ሳብት እት

እንቱ ገሮቡ እንዴ ኢለአመምኡ
እግል እድንያሁ ዲብ ልብል
አብዕረቱ እንዴ ቃረነ ለከረምከረም ሰኔት እግል ትግበእ እሉ
ዲብ ልተምኔ “ነዐ ሆኔ…” ዲብ
ልብ ወእበ ተስቶት አብዕረቱ
ለኣትየ ሚ ኢለኣትየ እንዴ
ኢደሌ ገርሀቱ ዲብ ለሐርስ
ወእክሉ ዲብ ዘርእ፡ ወእበ ካልእ
ህዬ፡ ብላይ ከፈኑ ወቅዲቱ እንዴ
አዳለ እግል አልኣክረ ዲብ
ልዳሌ ወድዩ ለዐለ መዋዲት
ክምሰል አትዋየንኮ እሊ ለተሌ
ወዐዝ ፈቀድኮ፡
“اعمل لدنياك كاْنك تعيش
ابدن وأعمل لألخرتك كاْنك متوت
” غدآ
በህለት “እግል እድንያከ
ክደም ክምሰል ዲመ ትነብር፡
ወእግል ፈንጎሕከ ክደም ክምሰል
ትመይት
ፈጅር”
ለትብል
ዕብረት አፍቀደተኒ።
ኣድም’መ እሊ ወዐዝ እሊ
እንዴ ኣመራቱ ገብእ፡ እግል
ርሑ ወዓይለቱ እት ልብል
አብዕረቱ እንዴ ቃረነ ለሐርስ፡
በኔ ወለዐምር፡ ወናይ ፈንጎሕመ
ድሊት ኢኮን እንዴ ቤለ እብ
ብላይ ከፈኑ ወቅዲቱ ዲብ
ለአውሀሌ ለእድንየ ወለአልኣክረ
ክልኢተን
ምስል
ልታከየን
ክምሰል ዐለ ትትየቀን።
ኣድም ክምሰለ እት ለዐል
ለትበሀለ በዐል ተሊለት ቱ
ወበዐል ሕላይ፡ እሊ ህዬ በዐል
እድንየ ወበዐል አልኣክረ ምን
ገብኣቱ። መባልስ ወስፍ ወአምር
ህግየ ሰበት ቡ ህዬ፡ ሐቴከ እበ
ገበየ ወስፈ። ተሊለት ምን ትብሉ
ተልትል ወሕላይ ምን ትብሉ
ለሐሌ። እግል መሰል ኣድም
ክሉ አስክ ኣልኣክረ ክምሰልቱ
እብ ክእነ ወስፍ፦
ቤቼ ኢኮን ቤተ ተኮበት
ቤቼ ሐንለ ድርቦበት
ገሌ ሰምበት ልብል
ወለዐልብ ፍጉር
ወገሌ ሼልብ ህለ አስክ
ስጡር
አነ ቤቼ ኢኮን ቤተ ብኩር
ልነጄኒ ምኑ መለክ ግርጉር።
አማኑቱ ኣድም ልነጄነ ምኑ
መለክ ግርጉር። መደት ሐቴ
ኣድም ምነ እግል ጠቢዐት፡
ንዋይ፡ ፍቲ፡ ምድር ወለመስሉ
ለሐለዩ ሐልየት ሕሌ እግልነ
ክምሰል እምቤሉ፡ ክሉ ሐቴከ
እበ ገበየ ደርብ ሕድ ካተረዩ
እግልነ። ለሐቴ ምነ ለሐለየ
ሕላየት እበ ግሩም መካሪት
ህግያሁ
ወከሊማቱ
“አናዲ
ወውላድ ፍቲ ሰዓማት ይእፈቴ”
እንዴ ቤለ እግል ፍቲ እብ ክእነ
ወስፈየ።
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አናዲ ወውላድ ፍቲ ሰዓማት ይእፈቴ
ወለት ለእግለ ፋቲ አነ ምነ በ’ረ እትገሴ
እበ ዕንነ ሕውሬርዬ አተቅብለ አመሴ
ህታመ ተአምር ቀልብዬ ወተአምር ክሉ ለአደብዬ
ቅብላቼ ትትገሴ ወመባልሼ ተአተንሴ
ትሰሐቅ እበ ህሽክሌብ አስሜዕ ኢኮን ወአርኤ።
ወለት ለእግለ ፋቲ አነ ሰድር ዛይደት ተ ምን አዳም
ዐደ ሳሕል ዋዲቱ ፎጌ ወለይ መቀዳም
እበይንዬ እትሃጌ ክምለ መጅኑን በዐል አሕላም።
ሻምኪ እንቲ ወሌተት ሀረሴኒ ምን ስካብ
ዐጄ ጌሰው መሻይክ ክያሮታት ወሕሳብ
ሼክመ በርዱ ኢትገሰ አቅሩድ ቤለ ወሕጃብ
ወክሉ ሻምኪ ዜደዩ ከሰሀር ገብአ ወዐዛብ።
ሐመልማል አዋልድተ ሀጥፎ ዲበ ክም ናብል
ሰሓቀ እብ ህሽክሌብቱ ወሀገጊተ እብ መዓግል
ሀተክ መተክ ኢትብል ወአዝወዓት ኢትዋቅል
አብሀሩጣይተ እተ ሮረ ሾከንተ እተ ቀላቅል።
አተንሱኒ ወውላድ እግል ሀበኩም ስፋተ
ደሀብ እተ ወሪዳቱ ወሶሚት እተ አስማጠ
እመ እብ ደሀብ ነደአ ወእብ ደሀብ ጠነሐ ሐማተ
እብ ደሀብቱ ርቀየ ወእብ ደሀብቱ ላመ አጥማደ
እብ ደሀብቱ ትብሉ ካርያይላመ እሳተ
ምን ዐርቀይ ዲብ ዐራት መጆብ ወረብ ዲባተ
ነሳኑሰ ማይ ሰንደል ቀጣን ረአስለ ፍራሸ።
ሐሊብ ዐጣል ኢትሰቴ እት አፍያተ ኢትናቀ
ሐሊብ ሐ ኢትሰቴ ኢተአምረ ዕላተ
መዐር ወስከር ለኮ እለ እንዴ ልብሎ ነብራተ
መዐርመ ወስከር ትደውዮም፡ ትውዕል ምኖም እብ ማጠ
ማጣመ ትደውዩ ትበርጭቅ ምኑ ምራቀ።
ምን ዐጣል ነሀይበ አረ ስጣር ሞራ ተ
ወምን እንሰ ነሀይበ ዶንክ ለጠሊም አስማጠ
ምን ሓመ ነሀይበ ረአስ ክሉ ማልና ተ
ሎሂ በርቅቱ ገብእ ሚ ሰሓቀ
ሚ በርቅቱ ትብለኒ ቀብር ግበእ ህታተ
አቀልወጠ ልቡሉ ለይዕንታቱ ለተሃገ።
ኣድም መሐመድ አልሓጅ
2012
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ከልሹም መሐመድ

ክልኤ ግዋረ ምን ሕድ ሰትረ
ክልኤ ግዋረ፡ ምን ሕድ ሰትረ
ፈረጀ ወዘህረ ክልኢተን ዲብ
አቅሊም ምግብ ምዴርየት አኽርየ
እዳረት ደዋዬሕ ድርፎ ነብረ።
መስከበን ባክ-ሕድ ወአድሕድ
ፈትየ። እት ቀድየት ወጠን ላኪን
ሐቴከ ገበየ ኣምረት ወጻብጠት
ነብረት። ክል ምነን ምስል ጅኑድ
ክም ትሳዴ እብ ልበ ተአምር፡ ምናተ
እግል ሕድ እላተ እንዴ ቤለየ
ህግያሀን ምን ሕሳብ እንዴ ሐልፈት
አፉሀን ሓልፈት ኢኮን።
ፈረጀ እድሪስ በኪት ምን ሰነት
1980 አስክ ምዕል ሕርየት 1991፡

ፈረጀ እድሪስ በኪት ዲብ ገርሀተ
እት ከብድ አባይ ምነ ስቡላም
መነዘማት ጀማሂር ጀብሀት ሸዕብየት
እንዴ ገብአት ከድመት። ሙናድሊን
እብ ሽቅል ሰውረት አስክ ምን ነቅፈ
እንዴ መጽአው ዲቡ ሽቅሎም ዲብ
ለአገዱ አባይ መጽአዮም ምንገብእ
እንዴ ይእትሃለግ ወይእፈጄዕ ስርዋን
ወጀላሊብ ብእሼ ሀይቦም ከክምለ
ሰብ ንዋይ ሞራሆም እት ምንክቦም
እንዴ ወደው እንዴ ኢልትአመሮ
ዲብ ጸሮም ክም ልትሓበሮ
እወዴ ዐልኮ ዲብ ትብል ትፈቅደ
ለቀዳሚት። እሊ ዲብ እንወዴ ላኪን
ምስጢርነ ሰኒ ዕቁብ ነብረ፡ ሑነ
ነአስእል የዐልነ ወብእስነ ወደለ ገብአ
ፈታይነ፡ ምስጢርነ እምበ’ለ ምስሎም
ንትራከብ ኦሮመ ደልዩ የዐለ።
እት ከብድለ ሸዐብ እዘነን እንዴ
ፈትሐያቱ ለለዐይሸ፡ ለአዳም እት
አካን ፍላን ጀብሀት ረኤነ እንዴ
ልብል ለሀድግ ሰምዐየ ምንገብእ፡
“ውላድ እለ አካን ቀይሮ ምነ
ወሰዐትለ
እጅትመዕ
ቀዩረ”
ልብላሆምከ ምን መለገት ለፈግሮበ
ገበይ ለሐብራሆም። ለምስለ ሸቁ
ዐለው ሙናድሊን ዲብ ትትፋቀድ
ለአስተሽሀደው፡ ጀነት ተአትባርዶም
ወላመ ሀለው ደሐን ትትለዮም እንዴ
ትቤ ከረ ሀብቴማርያም ወዲረቢ
ከረ ገረመሽ፡ ወለት ኣፍሮ አዜ
ዲብ መንደፈረ ሀሌት፡ ለከምክሙነ
ለዐለው ቶም። ክምለ ሐቴ እንሸቄ
ለይሀሌነ እንዴ ትመሰልነ፡ ምን
ለሐምዎም፡ “አማንኩምቱ!” እት
እንብል ጃንብለ ሓምየት ጻብጣም
ክም ሀሌነ ዲብ ንትመሰል እት
ከብድ አባይ እግል ርሕነ ወእግሎም
ዲብ ነሓፍዝ ወእንሰትር አልሐምድለ

ሕርየት መጽአተነ ወምነ ጽልመት
ዲብ ብርሃን ሕድ ረኤነ።
ሕነ እሳትነ ትቀስን የዐለት፡ ላሊ
እብ ሪመ እት ነአበሽል ወእንሸቄ፡
ልብ ለከረ ከ፡ “ሊሊት እሳትኩም
ቃስነት ኢኮን ደሐንኩምቱ?” ለቤለ፡
እግል ኢለአፍትን ወኢልትሃየፍ
እንዴ ቀርበዉ ክም ልትነዘም
ወድዉ፡ እሙን ሰበት እንተ ምስልነ
እግል ትሽቄ ነሐዜከ ሀሌነ ልቡሎ
ከነዙሞ ነብረው ውላድ ዐድነ
ንዙማም ከረ መርሑም ወድሐጂ
ወሑዬ ወብዕዳም ጸሮታቶም።
እሊ ምድር እበ አምሐረ ፍልክ

ልብል ዐለ፡ ሕነ ላኪን እብ በሰርነ
ምስሎም ሰኒ ንትዓመል፡ ጅኑድ
አደሐ ጸዕደ ምን ሳሕል ማጽኣምነ
ዲብ እንቶም፡ “እሊ ሚ ጋሻቱ?” ዶል
ልብሉነ፡ “እሎም አዳምናቶም፡ ምን
አፍዐበት ማጽኣምቶም” እብሎም
(አፍዐበት እት ሐንቴ አባይ ሰበት
ዐለት)። ወደለ እብ በዐል ገመል
ለለአክዎ ወኖሼ ለአከብክዎ ሳሕል
ለገይስ ዐፍሽ ወሴፈ እንዴ አካከብኮ
እነድእ።
ምነ ብዙሕ አሽቃለ ሐቴ እግል
ትፍቀድ እነ ክም ትሰአልናሀ ፈረጀ፡
ሰነት ሐቴ ሕጻን ሻብ ሐመድ
ልቡሎ ወድ ባጼዕ እንዴ ሐ’መ ምን
ጀማዐቱ ተርፈ። አምሐረ ቅሩባይነ
በጽሐት፡ አቴት ዲብነ በስ። ዮም
እግል ልርከቡኒ ቱ ከአፎ ኢዴ
ፈረጀ ክም ቤለየ፡ አብሽርከ ሐቴ
ኢትፍረህ እንተ በስ ህደእ ቴለቶ።
ቀሚሽ ወስርዋን ናይ ብእሰ ሀበቶ
ወለለበብሱ እንዴ ጤመት እት
መገጎ አቅረሐቶ። ወሞራሁ እንዴ
ሀበቶ ከሸንጠት እንዴ አርፈዐቶ
ምስለ ሰብ ንዋይ ሑብር እንዴ
ትቤ ክምለ አ’መት ሐቴ አለብከ
ጊስ ትቤ ከአትበገሰቶ። ዐጋመት
ልቡለ ስጋደት እበ እንዴ ፈግረ
ዲብ ጸሩ ተሓበረ ወእብ ሰላመቱ
ክም አተ ልኡክ መጽአየ። ፈረጀ
ሐቆ እንስሓብ፡ ጀብሀት ሸዕብየት
ምን ከበሰ ሰበት አሬመት እምበልለ
ጅኑድ ናይ እስትኽባራት ወብዕድ
አሽቃል ከብድ አባይ ብዕዳም ትርኤ
ሰበት የዐለት እሊ ወቀየ ልትአመር
ከፈጅር እት-ናይ ልትዐለብ መስል
እተ የዐለ። ሕርየት ክም መጽአትመ
እለ እወዴ ዐልኮ ወእገብር ኢትቤ።
ለሀ ሐልፈት ከዲብ ብርሃን ፈገርነ

አነ ለወጠን ከፎ ትትሐረር ድኢኮን
ሀመት ብዕደት የዐለት እዬ። ውላድ
ላኪን ለታሪክዬ የአብደዎ ሕርየት
ክም መጽአት ወቀዬ ለትሽህድ
ወረቀት ወደው እዬ ወሱረትቼ
ለሰገው ዲበ ከሀበዉኒተ። ረቢ
ልትሐመድ እለ ደይልርኤ ለጌሰ
ለሐምቅ፡ እሊ እግል ኖሱ አክል
ብዝሕት እርእዩ አነ ትቤ ፈረጀ።
ፈድል ንዳለን ወንዳል ሐወን
ወሐዋተን ዮም እኪተን ዲብ ረህየት
ዳግማሀ ሀለየ። ፈረጀ ዮም ምድር
እንዴ ነስአት ማል እንዴ ትሰለፈት
ምስል ውሒዝ ወባልዒን ዲብ
ትጋደል ጀራዲን ተዐምር ወንዋይ
ዐደድ ዐቅመ እንዴ ተወበት ዕያለ
ተአነብር ሀሌት።
ዘህረ ሓምድ ዐሊ ኖር ሀዬ ግዋረ
ወመስንየት ፈረጃተ። ምን 80ታት
እንዴ አንበተት ምስል ሙናድሊን
እግል ትሳዴ አንበተት። ብእሰ
ንዙም ሰበት ዐለ እግል ሙናድሊን
ለትዳሌ ነብረ ኖሰ ትወድየ፡ ፈታን
እግል ኢልኣምር እቦም ለልትቀደረ
እት ትወዴ እሳቶም ተሐዬ ትመዬት
እግል ኢትትበሀል መጣርቅ ዲብ
ተዓሽብ፡ ነብራሀ ተአዳሌ ከተሀይብ፡
ወክሩዩ ተአክብ። ህቱ አካን ፍላን

ህቱዲ ታኪንቱ ለእሉ ረኤኮ እንዴ
ትቤ ክም ትከሐደተነ፡ ብእሼ እሊ
ሕጻን ወድዐድቱ ወኣምራሙ ሰበት
ሀለው ኢልምጸእ እትለ አካን እንቤሎ
ወቀላቅሉ ትከረ። ምስልነ ለልትራከብ
ምስግነ ወልዳይ ሌጠ ገአ። ለዶል
ነብረ ጽጉባም(ስፍሩያም) ሰበት ዐልነ
ለእለን እንረክብ ፋፋ ወስከርተ
እለ ነሀይበን። ሐር ለወዴናሁ በሰር
ውላድ ዐድ ዲብለ ምሊሸ ሽንራይ
ክም ልትዐስከሮ ገብአው ከምነ
ናይለ ምሊሸ እስቤዘት ለሀይቡነ
ወእተ ቀበሌመ እብ ስሜት ሐቴ
እስጁላሞም ሰበት ዐልነ፡ ለነብረ
ነአዳሌ እሎም ገብአነ። ንዋይ ሞተ
ምን ገብእ ግዚ እንዴ ንትዛቤ እሎም
በደለ ክም ረክቦ እንወድዮም።
ክእነ እብ ጽልመት ጽልመት
ሌጠ ዲብ ንትረኤ አርድ ተሐረረ
አልሐምድለ ወሐቆ ከም እያም
ለአካን እቱ ልውዕሎ ወልትመየው
መጽአው ከሳወረዎ ወወሰቀዎ።
ሰውረትነ አሰናይ ሕኩመት ገአት
እነ ወምን ጽልመት ዲብ በርሀት
አትረኤነ ለነሐዝየ ዐልን ረከብናሀ።
ለእሉ ሸቄነ ወጠን እግል ትትሐረር
ድኢኮን እግል ልትከተብ ወልትዐለብ
እንወድዮ የዐልነ። ዑመር ጀቢብ

ቀልብነ ሐቴ እለ ሐደግነ አለቡ።
አልሐምድለ አርድ ነስአነ ከሐረስነ
ከሸዌት በልዐነ ወዘይቱን ምን ግረህነ
ቀንጠሽነ። ውሒዝ ምን ምድርነ
እንዴ ጨርም ገይስ ወሕነ እት
በዲረ እንበልስ ጨሕ ዲብ ዐማር
እንብል ሀሌነ። ምስግነ ወልዳይ
ያረቢ እለ እንዴ ሸቄት ተአበለዐነ
ለሀሌት እሲት እት ምን ላሊ ዲብ
አምዕል ንርአየ ልብል ዐለ። ህቶም
ባክነ ምን ዐለው ለአስክ አስመረ
ልትላከፍ ዐለ መዳፌዕ ዲብ ባክነ
እግል ልትካሬ ክም አንበተ አሪምዎ
ምን ቤለዎም አሬመዎ ምንእነ።
ህቶም ምን ኢልውዕሎ ምስልነ
መን ወአሰአለ እነ። አነ እምበል እለ
ድርፎ እለ አምር አለብዬ ወለአዳም
ኩሉ ዲብ ሰውረቱ ዐለ እግል
ኢበሎ እቀድር። አስክለ አጀኒትነ
ሙናድሊን እትሊ አድብር ዲብ
ልርእዎም ሸዋሂሆም እንዴ ከዐው
ልግዕዞ እንዴ ልርእዎም እለ ረኤነ
ወእለ ሰዐነ ኢልብሎ።
ዘህራመ ዮም እሲት ሐረስታይት
ዓይለተ ኖሰ ለትረፌዕ እም
ዕያል እንዴ እንተ ምስል ግረህ
ወጀራዲን እት ክድመት ሀሌት።
ክምለ ሕኩመት ድራረ እግል
ትምለክ እብ ሰልፈት ወሰዳይት
ለአትሐድረተ፡ አዜመ ለትነቅስ ምነ
እግል ተአትምም እለ ትስኤ። ገሌ
ክፈል ምን ገርሀተ ውሒዝ ሰበት
ነስአዩ ምነ ወዔላሃመ ስምንቶ እንዴ
ኢረክበት እለ እግለ ትንደቀ ቃድረት
ሰበት ኢሀሌት፡ እሊ ውሒዝ ካልእ
ውላበት ዲበ እንዴ ኢለቀብለ አርደ
እንዴ ከድመት እግል ትድሐን ምኑ
ተሐዜ።
ነፍስ ሐቴ ምን ትረክብ ብዕደት
ተሐዜ፡ ምራድነ ቀዳም እብ ሕርየት
ምን ረከብናሁ አዜመ እት ዐማር
ወሰኮት ንተምኔ። ወለዐድነ ለሀለ
እሊ ክዳማት እት ሰኔት እንዴ ወሰከ
ልዕቤ እነ እንፈቴ፡ ሐቆ ትቤ፡ እለ
ሸባብ ለቀዳሚት እግል ኢትረሰዕ

ወረቀትኪ ምን ወለት ምቁር ንስእየ
እንዴ ቤለ ክም አሰኤሌኒ ናይ
ትስዒን ላቱ ሐደት እቼ ቀደሙ
እሸቅዮ ለዐልኮ ኢኮን በዜሕ
እቤሎ ከአስክ አዜ ናስአተ ኢሀሌኮ
ድኢኮን ወረቀትቼ ማጽአት ሀሌት።
እግል ዐድነ ወወጠንነ ሸቄነ እብ
ርሒብ ልብነ ወሸቄነ እብ ምሉእ

ወእማነት ዋልዴነ እንዴ ረፍዐት
እግል እለ ወጠነ እግል ትክደመ
ወእንዴ ተዓብየ ረሐ እግል ተዓቤ
ትተምኔ። እለን ክልኤ ግዋረ ዮም
እት ሰላም ወአማን እብ ሰበትለ
ሐልፈት እግል ልዳግመ ረቢ ዕምር
ወዓፍየት ምን ሀበየን ፋርሓት
ወልዉቃት ተን።

ዘህረ ሓምድ ገሌ ምነ ውሒዝ
ለሸልዐዩ ምድረ ዲብ ተአርኤ

እገይስ ሀሌኮ ኢልብለ ወህተ አየ
ትገይስ እንዴ ኢትብሎ፡ እብ ልቦም
ሌጠ እት ልትፋሀሞ ነብሮ ዐለው።
ምን ሰነት 1990 ላኪን ረስሚ እምር
መነዘመት ገአት። እለ ፈረጀ ትርእየ
ከዲምለ ሰውረት እግል ልትወጤ እነ
ለይ ዐንቀር ዲቡ ባክ ሕድ ሓድራም
እንዴ ሕነ ወክልኢትነ ንዙማት ዲብ
ሕነ አነ ሚ ትሸቄ ይአምረ ወህተ
ሚእሸቄ ወምስል መን እትራከብ
እንዴ ኢተአምረኒ ሕርየት መጽአተነ፡
ትቤ ዘህረ። ምን ‘90 ወሐር
እብ ጽልመት እጅትማዓት ገብእ
እነ ወይማም ሽቅልነ ልትሀየበነ።
ተወልዴ ደበሳይ ለልትበሀል ናይ
እስትኽባራት ሙናድል ወድ እሊ
ዐድ ዲብ እንቱ እትለ ሰበት ትነዘመ፡
ሐቴ ምዕል ዲብ ቤትነ ዲብ ለአቴ
እሲት ሐቴ ረኤቶ። ታኪንተ ክናየቱ
ከትቤ እሊ ታኪንቱ ለማሌ ርኤክዉ
እትለ ቴለነ። አበደን ታኪን በዲር
ሜዳን ጌሰ ማሚ? አየ ሀለ እንቤለ።
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ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

በሲክዲረ
2ይ ክፋል

ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ፡ እት ረአስ ሸዐብ
ኤረትርየ ለጀረ ጀራይም እስትዕማር
እሊ ወእሊቱ እንዴ ትቤ እግል
ትድገም ወተሓኬ እቡ ስዱድቱ።
ለሀይከ ምን ለሀይ ለአኬ። ከእለ
ታሪክ ተጃርብ ንዳል ለተሓኬ ምነ
እብ ክሱስ ጀራይም መስተዕምረት
ለትከተበ ክታብ ጀራይም ነጸሬኣብ
ኣዛዚ፡ “በሲክዲረ ፈነ እት ምስግድ”
እበ ልብል አርእስ ለከትበየ ቅሰት
እግል ዮም 2ይ ክፋለ፡
ማሲ ምድር፡ ቃእድ ናይለ
ዐሳክር እግል ክልኦት ዐባዪ
ዐድ እንዴ ትላከ ወረቀት እንዴ
ከተበ ሀበዮም። እብ ሸፋግ ዲብለ
እብ ጀሀት ሕሊል ዐንሰበ ለህለ
አድብር ለዐለ መስኡሎም እግል
ለአብጽሕወ እንዴ ሐበረዮም
ህዬ፡ ዎሮ ዐስከሪ እንዴ አትለ
አትበገሰዮም። ለውቁል መስኡል
እብ ጀሀቱ እንዴ ትከበተየ ሐቆለ
ቀርአየ፡ በሊስ ዲብ ብዕደት
ወረቀት እንዴ ከትበ ሀበዮም።
ህቶም ህዬ፡ ለእግል ሞት መ
እግል ዐፎ ለትፈርዶም ወረቀት
እብ ዕጽፍተ አስክለ ለለአከዮም
መስኡል አቅበለው እበ።
ኢጸንሐት፡ ለእምበለ እት
መቅጠኖም ለህለ ልባስ ሰንቲም
እንዴ ኢለሀርሶ ምነ ቀይም ምድር
ዔጻቶም ለሀበወ ዐዶም፡ ሃልሃል
እት ትብል ወተናናተ አስክ ዐስተር
እት ለዐቦርግ ምነ ጅምዓም እተ
ለዐለው አካን አቅመተወ። ለዲበ
ቂሾት ፍንጡራም ለዐለው ዐሳክር፡
እግል ክል ተክሊብ ቀደም እሳት
ቀረሖ እቱ፡ አስክለ ነአሸ ኮስኮስመ
እንዴ ኢተርፍ ዛምታሙ ዐለው።
ሸዐብ ዐዱ ምን ነድ እግል ትድሐን
እሉ እት ልስኤ ለወደየ ጀርቤ፡
ክምሰለ እት ዐስተር ለዐቦርግ
ለዐለ ተናን ግምሽ ገብአት። ግረ
እለ ፈርሀቱ ወሸቀላቱ ዝያደት
ወሰከ። እምበል ደዐ ዲብ ካልቅ
ብዕድ እግል ሊደየ ለቀድር ሴመ
ክምሰል ይህሌት አግረሰ። ክሉ
ለሸዐብ ህዬ፡ ሕዩር ወርቡሽ ዲብ
እንቱ ደዓሁ እት ረቢሁ ወቀለ።
ኢጸንሐው ለዐሳክር ምነ ግሱያም
እተ ለወዐለው ዕጨት ብርድት
እንዴ ሀረሰው አስክለ ትነድድ
ለዐለት ቂሾት አትበገሰዎም።
ገበይ ረያም እንዴ ኢገይሶ ህዬ፡
እግለ ዐድ ሽብብ ክምሰል ቤለዉ፡
እምበል ሰለስ እብ እመን ለትነደቀ
አብያት ወምስግድ፡ በሲክዲረ እብ
ተማመ እብ እሳት ጨበልቢሎ
እንዴ ገብአት ዲብ ጨበል ሞሻት
ብድልት እት እንተ ረአወ። እበ
ለአደንግጽ ቴለል ለትሰመዐዮም
ገሀይ ሓርቃም ወሕዩራም ዲብ
እንቶም ህዬ እግል ልላቁሰ ሑድ
ተርፈዮም። እግል ኢልቅቶሎም
ሰበት ፈርሀው ላኪን፡ ገሀዮም
ወሐሩቀቶም እንዴ ወሐጠው ትም
ዲብ ልብሎ ሄራሮም አተላለው።

ፈነ

እት

ገጾም ላኪን ፈሐም ጸሊም ማስል
ዐለ። ዲብለ ልሰዕ ተንን ለዐለት
ቂሾት ክምሰል አተው፡ ለዐሳክር
መምሬሕ ሐዲስ ሀበዎም።
“አዜ ጥያራት መጽእ ሰበት
ህለ፡ አባይ እንዴ መስለዩ እግል
ኢልልከፍ እትኩም ለአስላም
እት ምስግድ ወለክስታን ዲብ
ቤት ክስታን እተው፡” ቤለዎም።
በሲክዲረ ሰሮም እስላም ወሰሮም
ክስታን እብ ሐርስ ለነብሮ ሸዐብ
ለነብር እተ ቂሾት ዐለት። ክምሰለ
በዝሐየ ዐዶታት ምድር ብሊን
ህዬ፡ መሐመድ ለስሜቱ ክስቴናይ
ወእብ ቃብል እሊ ስሜት ክስታን
ለትሰመ እስሌማይ እግል ትርከብ
እተ ህዬ ጠቢዒ ቱ ለዐለ። ምን
ሐቴ ዓይለት ለትወለደው ሐው፡
ለዎሮ አስክ ምስግድ ወለካልኣዩ
አስክ ቤት ክስታን እንዴ ጌሰው
ልደዐው። ዲብ ሒን ከረን ዝላም

ፈሀመወ።
ግረ እለ፡ እግለ ሸዐብ እብ
ክልኤ ሪገት እንዴ ሰርሰረዉ እብ
ቅጭቀጭ ዲብለ ምስግድ ኣተዉ።
እብ ጽምእ ወሰፍረ ምስለ ሸዐብ
እኪት ትርኤ ለዐለት አሰይደ
ሕሪትመ ምስል ውላደ አስክለ
ምስግድ ትወከለት። ዲብ ምግብለ
ምስግድ ምስል ውላደ ለትቀሴ እተ
ምሽብሼበት ህዬ ረክበት። ምስግድ
ብሲግዲረ ምን ናይ ዲን ተጀሜዕ
ወኬን እግል ሰልፍ ኢነት አዳም እት
ረአስ አድሕድ እንዴ ጣየመ አስክ
ዐንቀሩ ትረገሐ። ለወክድ፡ ሰሮም
ምነ እግል ትምጸኦም ለትቀድር
ጅልፈት-ሞት እግል ልንገፎ ዲብ
ረቢሆም ደዐው። ሰሮም ህዬ፡
“ሚ እግል ሊደውናቱ….?” ዲብ
ልብሎ ሹቅላም ዲብ እንቶም
ጪጭ እት ልብሎ ወሰእየት እት
በትኮ ትረአው። ለምስግድ እተ

ተአድግ ምኖም እት ህሌትመ፡
ክሎም ስካነ (እስላም ወክስታን)
ምስል እንዴ ትጀመዐው ልደዐው።
ህቶም ሌጠ እንዴ ኢገበኦ፡ ሸዐብለ
ድዋራትመ ደያነት ናይ ዎሮ ረቢ
ለዓለሚን ዲኢኮን፡ ሰበብ ፍንቲት
ምስል ሑከ ክምሰል ኢኮን ምን
ዘበን በዲር ዝያደት ክሉ ዓልም
ለለአምሮ ቶም።
“ምን
እንመይት
ምስል
እንመይት ወምን ነሀሌመ ምስል
ነሀሌ” ለልብል ዎሮ መብደእ እንዴ
ጸበጥከ ምስል ቄትላይከ መትከሓድ
ርኡይ ኢኮን። ሸዐብ ብሲክዲረ
ላኪን ዲብለ ስድት ኢነት ለሃመ
ክምሰ’ለ እት በዲሩ እት መባጥሩ
ወመብደእሁ ሐጠጠ። አባያሙ
ለሀዩቡቱ ለዐለው አማውር ብዙሕ
ኢተሃለገ እቡ። “ሕነ እስሌማይነ
ወክስቴናይነ ሐው ሕነ። እግል
ንትፈናቴ
ይእንቀድር፡
እሊ
ምስግድ ህዬ እግል ክሊነ ካፊቱ፡”
ቤለዎም ዐባዪ ዐድ። ለዝያድ 220
ለገበኦ አንስ ወአጀኒት፡ አብጸሐት
ወደገልል፡ ሐራሳት ወዐመሲ፡
ለዐስር እብ ስስ ምትር ለፍይሔሁ
ጃሜዕ፡ “ከፌናቱ!” እንዴ ቤለው
እት
መባጥሮም
ሐጠጠው።
ለመደት ለዐሳክር ለእብ ዲን እግል
ልፈናትዎም ለሐስበወ ከይነት
ክምሰል ኢትሰርገለት እተ ዶሎም

ዶሉ ዲብ ወድነ በቲክ ሰእየት
ትበደለ።
ምን ብክር ሳልሳይት ላተ
እርፍኤለ፡ ትንፋሰ ክምሰል ሐጭረ
እተ፡ “እሊ እትለ ለህለ አዳም
እግል ልትቃተል ገብአ ምንገብእ፡
አነ ምን እለ እግል እፍገርቱ፡”
ቴለተ እግል እ’መ ከብግስ ትቤ።
ልሰዕ ልብ ለይዐለ እለ ጥፍልተ
ለዐለት። ዋልዳይተ አሰይደ ሕሪት
“ንዒ!” እንዴ ትቤ እብ እዴሀ እንዴ
ጸብጠተ፡ “አብሽርኪ ወለቼ! ዮም
አምዕል በዐል-ማርያም ቱ፡ እምዬ
ወአቡዬ ለለብዑሉ በዐል። ማርያም
እምነ ህዬ ምነ እለ እንፈረሀ ለህሌነ
ክርበት ተአነግፈነ አው እት
ሰመ ትትከበተነ ትገብእ። አናመ
ምስልኪ ህሌኮ አብሽርኪ! ትገሰይ
ወለቼ!” ዲብ ትብል ክምሰል
ትትገሴ ወዴተ።
ለሓለት ምን ደቂቀት ዲብ
ደቂቀት ሰእየት ለተአበትክ ዲብ
ገብእ ትገይስ እቱ ለዐለት ወክድ፡
“መስኡል መጽእ ሰበት ህለ፡ ሰብ
ተብዕን አጣቅዖ! ወአንስ ህዬ
ዐልለ!” ለልብል ትእዛዝ ምን ጎፍ
ከደን መጽአ። ለወክድ ለሰብ፡
ለለሀንጦጥል እቶም ለዐለ መለክአልሞት ለትገልጸጸ ምኖም መስለ
እቶም ከክምሰለ ትበሀለወ እብ
ሰፍገት ምድር በለሰው። ላመ
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ምስግድ

አንስ ዕላላተን ወቀለየ።
ለጣቅዒት
ወዕላል
እንዴ
ኢበርድ ላኪን ምስሉ ድቁብ ዘብጥ
ትከሰተ። እብ መንገአትለ ምስግድ
ርሳስ ክምሰል ቅሎ ተበብ ዲብ
ልብል ትከዐ እቶም። ለምክራይ
እግር እንዴ ሐግለ ጪጭ ልብል
ለዐለ አዳም ህዬ፡ ዲብለ ሕጌ
ለአለቡ በላጥ እብ ባሮት ዲብ
ልትቀሌ ረአስ አድሕድ ገረሜሕ
እግል ልግበእ አስተብደ። ለምስግድ
እግለ እኩብ እቱ ለዐለ መክሉቅ
እብ ሐትሐቴ ለልትፈረድ እተ
አካን እንዴ ገብአ ርሳስ እምበል
አትካራም ፋጸ ዲቡ።
ዲብለ ናይ ሞት ኢነት፡
አሰይደ ሕሪት ክምሰል ዎሮ በዐል
ተጅርበት ዐስከሪ፡ “ዕንታትኩም
እንዴ አቀመጭኩም በጥ በሎ!”
ቴለቶም እግል ውላደ። ልንኡሻይ
ወልደ መድሃኔ፡ እብ ሕማም
እንዴ ሰቅመ አርወሐቱ እግል
ልርፈዕ ለኢቀድር ለነአሸ ነፈርለ
ዓይለት ሰበት ዐለ፡ አሰይደ ሕሪት
እሉ እንዴ ሐቅፈት ዲብ ምድር
ገርሜሕ ገብአት። ገብረሚካኤል፡
እርፍኤለ፡ ፍሬ ወአይመን ላኪን
ለትበሀለዉ እግል ሊደው ለቀድሮ
ሰበት ዐለው፡ ትእዛዝ ዋልዳይቶም
እንዴ ሰምዐው ዲብ ምግብለ ሸዐብ
እንዴ ትቀርፈጨው ዲብ ምድር
ነሽበው። ሚ ክምሰል ሳድፎም ላኪን
አክል-ሕድ ለአምሮ ይዐለው። እብ
አማንመ ፍንጌ ሞት ወሐዮት ለህለ
ፈርግ እግል ለኣምሮመ ስዱድ
እቶም ዐለ። ለወድ አርበዕ ሰነት
ዐለ ፍሬ እት መጦሩ ለዐለት እሲት
እንዴ ተሐከረት ደመ እት ልትከዔ
ክምሰል ረአዩ፡ “አላላ…እለ እሲት
መዘለት ቀየሕ ወዴት…”ዲብ
ልብል ትሰሐቀ እተ። እርፍኤለ
ላኪን እበ ዘብጥ ወመውዒ
ልበ ክምሰል ተዐመመ እተ፡
እንዴ ቀንጸት እግል ተዐሎብጥ
አስተብዴት።
ዲብ ስጋዱ አሻም ለአስረ
ገሮቡ እብ ለህበት ለተሐጸበ ባሌዕ
ሳቲ ዐስከሪ ድማን ወድገለብ
ዲብ ለአተርቴ እምበል ረሕመት
ርሳስ ሌጠ ከዐ እቶም። እት
ቅብላቱ ትቀሴ ለዐለት እርፍኤለ
እብ ድንጋጽ አዜመ እት ቅያብ
ገብአት። እመ እት ምድር እንዴ
ገብአት፡ “አክርሪ እርፍኤለ!” ዲብ
ትብል ረምቀተ። እርፍኤለ ላኪን
እምበለ እዘን ለናቅር ዘብጥ ርሳስ
ወመውዒ አዳም ብዕድ ትሰሜዕ
ይዐለት። እንዴ ኢጸኔሕ ህዬ፡ ምን
ጀሀት ባብ መጽእ ምነ ለዐለ ርሳስ፡
ጠልገት ሐቴ ዲብ ፈንዶተ ክምሰል
ተአተመት እለ ልብ ከሬት። እተ
ዶለ ህዬ እገረ፡ ገሮበ እግል ልርፈዕ
ሰበት ኢቀድረ፡ ህታመ እት ቀደም
ዋልዳይተ እተ ምድር ወድቀት።
“ዋይ ወለቼ! ፍዛኪ እግበእ!
በደርኪኒ?” ትቤ አሰይደ ሕሪት።
እርፍኤለ ላኪን፡ “ህሌኮ ኢሙትኮ
ይመ! እንቲ ሌጠ እግል ኢቲሙቲ
ትም በሊ፡” ትቤ ፍንጌ ሞት
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ወሐዮት ዲብ ሴንግ። ደመ ክምሰል
ማይ እግል ልተንክር አስተብደ።
እመ ላኪን እተ ወቀት ለሀይ
ለትወድዩ ሰበት ይዐለ እለ፡ ትም
ዲብ ትብል አቅመተተ። እርፍኤለ
ጅርሐ እብ ሸለትት እንዴ ዓሸበ
እለ ደመ ለከሬዕ እለ ክምሰል
ሐግለት፡ አርወሐተ እግል ትሴንግ
አስተብዴት። እት ባከ ለዐለ
ህብተዝጊ ወዲ ዐሰመ ለልትበሀል
እናስ ክምሰል ትጀረሐ፡ እተ ዶሉ
አርወሐቱ ፋግረት ዐለት። ዲብ
ባካትለ አሰይደ ሕሪት ለዐለት እተ
አካን በህተ ለልትበሀል
ሑሁ፡
“ዎ… ህብተዝጊ ዎ… ህብተዝጊ
ሑዬ ሆይ እንዴ በለኒ! አነ እግልካቱ
ለሐዜ አነ እግልከ ሐዜ ህብተዝጊ
ሑዬ!” ዲብ ምግብለ ሸዐብ እንዴ
ቀንጸ እብ ትሉሉይ ትላከዩ። በሊስ
ሑሁ እንዴ ኢረክብ ህዬ ዲብ
ምግብ እግል ኖሱ ዲብ ምድር
ወድቀ። ምን ክትርለ ሐሩቀት
ወድንጋጽ ህዬ እት ቅያብ ገብአ።
ቀደም አምዕሉ ገይስ ሰበት አለቡ
ላኪን ምነ መለገት ለሀ ተርፈ።
እግለ አምዕል እንዴ ቤለየ
ለትገደለየ ወለተሐነነየ ሸበንርብ፡
በል እንዴ አበልከ ለኢትገነሖም
አብጸሐት ዐድ፡ እግል ልትፈረጀ
ዮም ፈጅር ለልብለ ዐመሲ ወናይ
አውረሐት ሌጠ ዕምር ለዐለ
እሎም አግሩዝ፡ ሀም ለአለቦም
አጥፋል፡ ምርኩሽ ለጸብጠው
ደገልል ዲብለ ምስግድ እብ ሕበር
ልትጬፈው፡ ለሃፍቶ ወለዓልጆ
ክምሰል ይዐለው፡ ዲብ ቀበት ሑድ
ደቃይቅ ትም ቤለው። ለዘብጥ
ላኪን አተላለ። ሰሮም አጥፋል እት
መሕዘል እማቶም እት እንቶም
አረይ ገብአው። ሐገን ሰሮም እብ
ርሳስ ክምሰል ትጨፍጨፈ ፈረትቱ
ዲብ ብነ ናይለ ምስግድ ትናፈረ።
አክቡዶም እብ ብዝሔ ርሳስ
ክምሰል ትባክአ አምዓይቶም እንዴ
ተልተለ ዲብ ምድር ልሰሐብ ዐለ።
ዐመሲመ ትንፋስ ናይለ እንዴ
ሐቅፈየ እግል ልስዐማሆም ዲብ
ልተምነየ ውላዴሁ ልታከየ ለዐለየ
ፍሬ ርሕመን እንዴ ለከመየ፡ አረይ
ናይለ ትትከዔ እተን ለዐለት ባሮት
ወስረር ገብአየ። ህተን ወዲብ
ከብደን ለዐለ ውላደን ህዬ፡ ሞት
ለአከይ-ሞት ምስል ተሓወለያሀ።
ቀበትለ ጃሜዕ እብ ደም ወከዐስ
ሸዐብ ላጼሕ ጨንደቀ። እብ
አርወሐቶም ለተርፈው ትንፋሶም
እግል ልሕብዖ እብ ሬሕ አፍግር እት
ሐንቴለ ማይታም ለዐለው ገናይዝ
ተሐበዐው። ዐሳክር፡ ለደም ገብእ
አስከረዮም ሰኒ ወአማን ለምስግድ
እሳት ጠለቀው እቱ። ምን ክትርለ
ዘብጥ መናዱቆም እንዴ ሐፍነ
እግል ልትነን አስተብደ። ገሌ ምነ
ርሳስ ስገ አዳም እንዴ በክአ ምስለ
መንደቅ ልዳገሽ ወምኑመ እግለ
እመን እንዴ ፋለመ እመን ወሖጸ
ዲብ መቅጠነ አረይ ልትከፍከፍ
ዐለ።
ትተላሌ…..
ገጽ
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ወነን ወነገል
ሐቴ መደት ወነን ወነገል ዲብ
ሰፈር ታለው። እት ገበዮም እት
ልትሃጀኮ ገይሶ ሰበት ዐለው፡ ዎሮከ
ህጅክለ መልሀዩ ዐጅበቱ። ወእባሆም
መሳኒት ገብአው። ክመ ተአሙሩ
ወነን ዎሮ ምነ ቤልዐት ስገ ወሰኒ
ሽዉክ ወትሩድ መትንዕያይ ቱ።
ቱሉዩ ለሀለ ህዬ፡ ምን ርሑ ወለ
ሐቴ እግል ልክረዕ ለኢቀድር፡
ዲመ ወነን ለልትነዐዩ ወለበልዑ
ሔዋንቱ። ምናተ እበ ህጅኩ ሰኒ
ሰበት ፈተዩ ወትመሳነዩ ስገ መስኒሁ
እግል ልብለዕ ኢትሸንሀ። ነገል
ላኪን የአምነዩ ወየአግነዐ እግሉ።
ክእነ ህዬ ቤለዩ፡- “አነ ወእንተ
እትለ ገበይ ቱሉያም ህሌነ። ሐቆ
ታሌነ ህዬ ሕድ እግል ኢንጥለም
ንትጋለድ” ቤለዩ።
ወነን ህዬ፡ “ከሚ ንትጋለድ?
አነ ላቱ ስገ መስኒዬ ስርዑ ሰበት
ህሌኮ ኢትፍረሀኒ።” ቤለዩ። ነገል
እብ እንክሩ፡ “መልሀዩ ለጠልመ
እኪት ለእለ ወዴ ዲብ ውላድ
ውላዱ ልርከበ። እብለ ንትጋለድ፡
እንተ እለ በል ወአነ እብለ” ቤለዩ።
“ከላስ መልሀዩ ለጠልመ ምኒነ
ገለዱ ጠልመ ወገለዱ ለጠልመ
ዲብ ውላድ ውላዱ ልርከበ። ዲብ
ውላድ ውላዱ ልርአየ” ቤለው
ወመሐለው።
እብላሆም ህዬ፡ ምስል እግል
ልንበሮ ትዋፈቀው። ሐቆ እለ
ክልኢቶም እት ደብር ዎሮ እንዴ
ገብአው ነብሮ ዐለው። እተ ተሓትለ
ደብር መሓዝ ዘረ ዐለ። ክልኢቶም
እትሊ ደብሮም በልዖ ወእግል ሲቶ
ለመሓዝ ወርዶ ዐለው። ወነን
እተ ደብር ለረክበዩ ሔዋን-ከደን
እት ልትነዔ ልትመወን እት ሀለ፡
ነገል ህዬ ምነ አስዕር ወለአቀጥፍ
ናይለ ደብር በልዕ። ምን ብዕዳም

መትንዕየት ህዬ ሐሰብ ወነን ጋብእ
ወእብ ሰላም ነብር ዐለ። እብሊ ነገል
ሰኒ ትረሸደ ወገረመ። ወነን ለሕዉዝ
ወሓምል ገሮብ ነገል ዶል ረአ ሰኒ
ትረቀበዩ። አርወሐቱ መትመላኩ
ሰበት አቤት ገለድ እግል ልጥለም
ሐዘ።
አምዕል ሐቴ መሓዝ ክም
ወርደው፡ ወነን፡ “ስምዐኒ ነገል እንተ
እብ እንክር ተሐቼ እንዴ ገብአከ
ስቴ” ቤለዩ። “መርሐበ እንተ
ለቴልካሀ ክለ እወዴ” ቤለ ወምን
ተሐት ሰተ። ወነን ምን ሐዲስ፡
“ዎ ነገል ሐምረግካሁ ዲብዬ ለማይ
ሐምረግካሁ” እት ልብል ገጹ እንዴ
ቀፍጠነ ትወለበዩ። “ነገል እብ ልቡ
ማይ ገጹ ተሐት ደንን እት ኢኮን
ለዐል መለአቀብል፡ ወአነ ምን ተሐቱ
ህሌኮ” ቤለ። ሓዚ ሰበብ ቱ።
“ከላስ ደሐንቱ አስክ እንተ
ትሰቴ አነ እበጥር” ቤለ ነገል።
እትሊ መሓዞም እንዴ ውዕላም
ዐለው ምድር ክም መሰ ዲበ
ደብሮም ዔረው። ወነን ዲበ ረአስለ
ደብር ለትወቀለት እበነት ብልቶት
እንዴ ገንሐ ዲበ ሰክብ እት ሀለ፡
ነገል ላኪን ወነን ለለዐርገ ሰበት
ኢለዐርግ ሸበህ ምኑ ረዪም ዲብ
አካን ጣፍሐት ልትመዬ ነብረ።
ላሊ ሐቆ ትከፈለት ወነን “ዎ
ነገል! ገለዱ ለጠልመ ሚ ልግበእ
እምቤ?”
ቤለዩ።
“ትረስዐካሀ
ማሚ አፎ እዬ ትሰአልከ ምነ። አነ
ወእንተ ክልኢትነ እብ ኦሮት አፍ
ኢመሐልነ? ዲብ ውላድ ውላዱ
ትጽንሑ ሙሽ እምቤ” በልሰ ነገል።
“ስምዐኒ ነገል፡ እሊ ገሮባይከ ሓምል
እብለን ክልኤ ዕንቼ ዲብ እርኤ
ከአፎ እዘም ምንከ? ሐሬ ህዬ፡
ሑድመ የአተቅበልኮከ። አስክ እለ
እምበሌከ አክል እሊ ዲብ ጀፈርዬ

አጥዐሚቶ

ምስልዬ እንዴ በልዕ ወሰቴ ለከልአ
ሔዋን አለቡ። ከውላድ ውላጄ
ህዬ ምን እግል ልርአዩ እግልዬቱ?
አሆ አዜ እግልከ እንዴ ቀልጨምኮ
ይእትደረር እግልዬ” ቤለ ወነን።
ነገል በዲሩመ ሰር ልቡ ዲብ
እንቱቱ ለምስል ወነን ነብር ዐለ።
አዜ ህዬ ገለጄ እጠልም ህሌኮ እብ
እዝኑ ዶል አስመዐዩ ልቡ እብ
ፈርሀት ቀርበቱ እንዴ ሰጥረ እግል
ልንፈር ሐዘ። ወነን ህዬ፡ “እትሊ
ደብር በይንነ አነ ወነገልቱ ለህሌነ።
እሊ መስኪናይ ሔዋን እሊ ምን
እዴዬ እግል ልፍገር ኢቀድር”
ቤለ። ምነ አካኑ እንዴ ትዳለ እግለ
ዲብ ምተሐቴሁ ለዐለ ነገል ክመ
እግለ ብዕዳም ሔዋናት ለወድየ
እበ ስጋዱ እንዴ ተሀልፈተዩ ስጋዱ
እግል ልስበር ነወ። ሰኒ እንዴ
ትከምከም ምን ረአስ እበነት ብት
ዲብ ስጋድ ነገል ቤለ። ነገል ህዬ
እበየ መጹ ክም ሀለ ኣምር ሰበት
ዐለ፡ ዶል ለእለ ሰረ ዲቡተ ምነ
አካኑ እብ ጀፈር ዎሮ ነጥረ ምኑ።
ወነን እት ስጋድ ነገል ለሐስበየ ኖሱ
እብ አምዒቱ ዲብ ክርሜደት ትከረ
ወካልእ ኢቀንጸ ምነ። ካቲማሁ ዲበ
ረአስለ ክርሜደቱ ገብአት።
ከፍቱያም አጀኒት፡ ጣልም
አማነት ኢሊዴነ በሎ። አማነት ሰኒ
ትርድት ተ። አማነት ለጠልም ህዬ
እግል ጸሩ ለሐስበየ ከያነት ተአክየ
ረክብ። ርኤኩመ አዜ እት ወነን
ለጀሬት! አማነት እንዴ ኢጠልም
እት ገለዱ እንዴ ሰብተ ምስል
ነገል እብ ሰላም ምን ነብር የምክን
ሞት ክፍእት ወኢሞተ። ሰበት እሊ
ፍቱያም አጀኒት ገለድ ቅያስ አክል
አዪ ትሩድ ክምቱ ነኣምር። ገለድ
ዶል እንበይእ ህዬ ዲብ ገለድነ
ንስበት።

ዎሮት ነፈር ዲብ ሸዐብ ለነብር ዲቡ ድዋራት፡ “ሕማም እኩይ
ማጽእ ሰበት ሀለ ማይክም እንዴ አፍለሐክም ስተው! በሪ ህሌኮ ምንክም
ማይክም አፍልሖ” እት ልብል ሐብሬ ለሀይብ ዐለ። አዳም እብ መትዐጃብ
ለአተንስዩ እንዴ ዐለ፡ ዎሮት ነፈር ዲቡ እንዴ ቀርበ፡ “ስምዐኒ ወድሰብ፡ እንተ ሐኪም እንተ ወለ ሚ ቱ ሽቅልከ? ” እት ልብል ትሰአለዩ።
“ሐኪም ላተ ኢፋለቼ፡ ሐኪም የአነ። አነ መዝብያይ ፈሐም አነ” እት
ልብል በልሰ ዲቡ። ዐጃይብ! ማልከ እግል ተአዝቤ ወትርበሕ እንዴ ትቤ
ለሀለ ወለ የሀለ አክባር ትነሽር! ክእኒ መስል ምኑ ንትሓፈዝ።

አዋልድ አንሳት ምን ውላድ ተብዕን
ወኬን ፍንቲት መቅደረት ክምሰል በን ነአምር
ገብእ?
• ከሃሎ፡ ናይ ካሃሎ መቅደረት ውላድ ወአዋልድ እግል ምዝነት
እንዴ ትበሀለ፡ ክል-ምኖም ዲብ ማይ ሰኒ ብሩድ (በረድ) እዴሆም እንዴ
ቀምሸው እግል ልጽንሖ ክምሰል ተሐበረው አዋልድ አንሳት እብ 19%
ለመጺጸት እግል ልክሀለ ቀድረየ።
• ናይ መትዘካር አው ፊቃዶ ቅድረት፦ ጃምዐት
ቦስተን ናይ ብሪጣብየ እበ ወዴቱ ሕፍዝ መትዘካር አዋልድ አንሳት ምን
ውላድ ወለዐል ክምሰል ቱ አከደት። እሊ ህዬ፡ እግለ ደርሰያሁ ሐቆ
ክልኤ ደቂቀት፡ 15 ደቂቀት፡ 24 ደቂቀት ክምሰል ፈቅዳሁ ተአከደ።
ለለአትዐጅብ ህዬ፡ ዕምር እንዴ ወስክ አክለ ጌሰ ለፈርግ ናይ መትዘካር
እንዴ ልርሕብ ገይስ። እሊ በህለት ናይ ውላድ ዝያደት ለሐምቅ በህለት
ቱ።
• መቅደረት ኮምፕዩተር፦ እብ አሳስ በሐስ ጃምዐት ሳሲክ
ናይ ብሪጣንየ አዋልድ አንሳት ዲብ ትልህያታት ኮምፕዩተር፡ ክታበት፡
ሀንደሰት ናይለ ኮምፕዩተር ሸፋገተን ምን ውላድ ወለዐል ክምሰል ቱ
እኩድ ህለ።
• ምህሮ፦ እብ አሳስ በሐስ መትመራምረት ጃምዓት ጆርጅየ
ወኮሎምብየ አዋልድ አንሳት ዲብ ጽብጠት ምህሮ ወእግለ ረክበያሁ ምህሮ
እት ዐመል እብ ተርጀሞት ምን ውላድ ወለዐል ክምሰል ተን እሙር ህለ።
እብ አሳስ እሊ፡ ዲብ ኩልያት ለተርፎ ደረሰ መብዝሖም ውላድ ክምሰል
ቶም እኩድ ህለ።
• ዕምር፦ እብ መጃል ዕልም-ነፍስ ዶል እንርእዩ ህዬ፡ አዋልድ
አንሳት እበ ለህሌት እግለን ከሃለት ወዐቅል ክሩይ፡ ምን ውላድ ወለዐል
እግል ልንበረ ክምሰል ቀድረ እሙር ህለ። እብ አሳስለ መትመራምረት
አሜሪከ ለወደዉ በሐስ ምነ ምን 100 ወለዐል ለወደው አንፋር 85%
አዋልድ ክምሰል ተን አከደው።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
አንያብ አጀኒትነ ፍርሸት
እንዴ
ትነፍዐነ
ከአፎ
ነአነድፉ?

አጀኒትነ እብ ከአፎ አንያቦም
ክምሰል ለአነድፎ እግል ነአድርሶም
ምህም ቱ። ሰበቡ ህዬ ጅነ ሐያቱ
ታመት ለመድ ሰኒ እግል ለአጠውር
ሰድዩ።
አጀኒት አግቡይ አንደፎት
አንያብ እግል ልድረሶ ወለመድ
ነዳፈት አንያብ እግል ለአጠውሮ

ዶር ዋልዴን ሰኒ ምህም ቱ። ጅነ
ምነ ለትወለደ ዲበ አምዕል አስክ
ስስ አው ሰቦዕ ሰነት ወዴ ነዳፈት
ወመራዐየት አንያብ መስኡልየት
ዋልዴን ቱ።
ሐቆ እሊ ዕምር እሊመ፡ ለጅነ
ኖሱ እግል ልውደዩ ምንመ ቀድር፡
ሰኒ አንደፈዩ ሚ ኢኮን ትሉሊት
መራዐየት ለሐዜ። ሰበት እሊ፡
ሰዳይት ወመራዐየት ዋልዴን አግደ
ክምሰል ቱ እግል ነአንተብህ እቱ
ለወጅብ ጋር ቱ።
አጀንኒትነ እት አምዕል ክልኤ
ዶል አፉሆም ወአንያቦም እግል
ለአንድፎ እግል ነአትናይቶም
ምህም ቱ፣ አሰቦሕ ወላሊ ሐቆ
ድራር ለሔሰ ወቅት ቱ።
ትቀደረ ምን ገብእ ግረ ክል
ሙነት ፍርሸት እግል ትውዴ ሰኒ
ቱ። ምናተ፡ ክል ዶል ለልትቀደር
ኢኮን። ሰበቡ ህዬ ብዞሕ ዶል ምነ
ንዝምት ሙነት (ፍጡር፡ ጸቤሕ፡
ድራር) በረ ጠዓሞ፡ ሻሂ ወጠማጣም
ሰበት ኢተርፍ፡ አሰቦሕ ወምሴ
ፍርሸት ውድየት ዲብ አንያብ

ላጥእ ለጸኔሕ ዐከር እግል ልወርኬ
ቀድር።
ቀደም ስካብ መትመያጽ አው
ፍርሸት ውድየት ሰኒ ምህም ቱ።
ሰበቡ ህዬ አዳም ክምሰል ሰክበ
ምራቅ ሰበት ልውሕድ ዲብ አፍ
ለልትጀመዕ ዐከር እግል ወቅት
ረዪም ዲብ አሲድ ቅዩር እት እንቱ
ጸኔሕ። እሊ ቴለል እሊ አንያብ
እግል ለአሽዕሽ ምስመሰ ዐባይ
ገብእ። ሰበት እሊ፡ እብ ፍንቱይ
ምሴ፡ አንያብ አጀኒትነ አንደፎት
አሽዐሾት አንያብ እግል አንቀሶት
ሰዴ።

ሀለ እግልነ። ዋልዴን ነዳፈት
አንያብ ውላዶም እግል ልሕፈዞ
ወመራዐየት እግል ልውደው ለዐበ
ዶር ወመስኡልየት ህሌት እግሎም።
ከገድም ጅነ ክምሰል ትወለደ ሐቆ
ገሌ አምዔላት ነዳፈት አፍ እግል
ትትአንበት እግሉ ወጅብ። ዋልዴን
ለጅነ ምነ ለትወለደ ዲቡ ወሬሕ
እንዴ አንበተው እብ ጥሉል
ወነዲፍ ሽልቱት ዕስር ወአፍ ጅነ
እግል ለአንድፎ ወጅብ። ለዲብ
አፍ ጅነ ለህሌት ርስሐት ዶል

ትትወርኬ ለጅነ ሰኒ ልትሰምዑ
ወልትለወቅት። አጀኒት ምነ ዲብ
ፍንጌ አንያብ እንዴ ለጥአው
ለተርፎ ጥዑም ነበሪት ክምሰል ከረ
ችኮላተ ወፓስቴ እግል ንክርዖም
ይእንቀድር። ሰበት እሊ እንዴ
ታብዐናሆም ስከርያት ለቡ ነብረ
ዶል ነስኦ ፍርሸት ክምሰል ወዱ
እግል ንትጻገም ሀለ እግልነ።
ልተላሌ .....

አጀኒትነ አንያቦም እግል
ለአንድፎ ኖስነ ንስደዮም
ምን ልውሕድ ክልኤ ዶል እት
አምዕል(አስቦሕ ወምሴ) አንያቦም
እግል ለአንድፎ ነአትናይቶም
አንያብ አጀኒት ክምሰል ናይ
ዐባዩ ዕኩክ ኢኮን፣ ቀጢን ቱ። ልሰዕ
ደረጀት ተጠውር ሰበት ይአትመመ
አጊድ ለአሽዕሽ። ሰበት እሊ፡ እብ
ዋጅብ ክምሰል ነድፍ እግል ነአክድ
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ገጽ

6

ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ቅዱም ኣሳር ወታሪክ ጀዛይር ደህላክ

ኖር ወድ ጉሙሕ ምን ሔልየት ዐድ ትማርያም እግል ዐድ
ትማርያም ወመንሰዕ ዲብ በኬ ለሐለየ ሕላየት

መባትክ ምድር ጀዛይር ደህለክ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እት
ሐንቴ ሰፍሐት ኣሳር እንዴ ትዳለ
ልትቀደም እግልኩም ለህለ ጽበጥ
እብ ሰዳይት ኮንፈደራልየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ምስል ውዛረት
እዕላም ለልዳሌቱ። ዮም ህዬ፡ እብለ
ቅዱም ኣሳር ወታሪክ ጀዛይር ደህላክ
ማጻምኩም ህሌነ፡ ከእተ እግል እለ
ጥብዐት እለ ዱሉይ ለህለ አወላይ
ክፈሉ እግል ንዐዴኩም።
ክምኩማት ጀዛይር ደሀለክ
እት ምግብ ክፈል በሐር ቀየሕ
ለልትረከበ እት ገብአ፡ ምን ሚነት
ባጽዕ 56 ኪሎ-ምትር እት እንክር
ቅብለታይ ምፍጋር ጸሓይ ህለየ።
ደህላክ ህዬ ምነ ክምኩማት ጀዛይር
ለዐቤት እት ገብእ፡ 643 ኪሎ-ምትር
መረበዕ ርሕብ ለበ ጀዚረት ተ።
ናይ በዲር (ቅዱም ወሳይቅ ምን
100 ሰነት ቀደም መትወላድ ዒሰ
ዐለይሂ ወሰላም፡ እለን ክምኩማት
ጀዛይር እለን እብ “ኢላያ” ለትብል
ስሜት ልትአመረ ዐለየ። ክም ከረ
አርቲሚዶሮስ ለመስሎ አክትበት
ክምሰልሁመ ለእብ ፔሪፕላስ ኦፍ
ኢሪትርያን ሲ( Periplus of the
Eritrean Sea) ቅዱም ክቱብ
ቴ’ሸት እግል እለን ጀዛይር ክም
አግደ ዒን ለእብ ቅድምት ሚነት
አዱሊስ እግል ተስዲር ልትዳሌ
ለዐለ ድብል ዔጻት ጋብሌ ክም ዐለ
ልትአመር።

ሕዩባት ጀዛይር ደህላክ ምን
ዘበን ቅዱም እንዴ አንበተየ አግደ
ሸበከት መትራከቢ፡ ተጃረት፡ ዓዳት
ወመሕበራይ ዕላቃት እግ’ለ እት
አግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ
ወሖር-ዐረብ ለትረአው ሰልጠናት
እብ ግብአተን እግል ብዞሕ አዝቡን
ምህም ዶር ለተልሀያ ተን።
ምን 7ይ ክፈል ዘበን ሐቆ
መትመዳን ቅድምት ሰልጠነት
ሚነት አዱሊስ ጀዛይር ደህላክ እት
ሐንቴለ ምን ሖር-ዐረብ ለመጸው
ውላድ ዐረብ አተየ።
እት መአንበት 8ይ ክፈል ዘበን
ህዬ፡ እት ሐንቴ ታመት ምልክየት
ምን ሕጃዝ ለመጸው እብ ውላድ
ኡመያ (Ummayads) ለልትአመሮ
ዐረብ ወድቀየ። እብ አሳስ እሊ ህዬ፡
እት ስትራተጅያይ ከጥ በሐር ቀየሕ
እሱሳት ለህለየ ጀዛይር ደህላክ እብ
ፍንቱይ ምን ሌሂ ዘበን ሌሂ እንዴ
አንበተየ ምሕል ተጃረት ወስያሰት
እለ መንጠቀት እለ ክም ዐለየ እተ
ጀዛይር ለህለ ኣሳር ለሐብር። ጀዛይር
ደህላክ እግል ክሉ ክጡጥ ተጃረት
እብ ራቀቦት አግደ ምሕል ትጃረት
በሐር-ቀየሕ እብ ግብአተን ለትፈናተ
ዐፍሽት ምን ሰዋክን ወባጽዕ እንዴ
ትከበተየ አስክ ሽብህ ጀዚረት-ዐረብ
ልልእከ እት ህለየ፡ ለምን ብዞሕ
ድዋራት ምሒጥ ህንድ አስክ ዐባዪ
ዐዳጋታት ምግባይ በሐር ልትዐዴ
ለዐለ ዒን ጼነ ቅዱይ ላቱ አቀጥፍ፡

ቀመም፡ ሐብኮ-ልባን፡ ደሀብ፡ ነግዋት
ሐርማዝ፡ ሉል ወጠወሺ-ጋብሌ
እንዴ ትከበተየ ለዐድያሁ ዐለየ።
ተጃረት እሊ መዋድ እሊ
እግል ጀዛይር ደህላክ እተ ዘበን
ለሀይ እግል ልትቀደመ ለሰዳየን
እት ገብእ፡ እብ ብዕድ እንክር
ህዬ፡ እትለን እኩባት ጀዛይር እለን
ተጃረት አግብር እግል ቲዚድ ሰበት
አንበተት ገሌ ክፈለ ተሸሽ እብ
ሑድ-ሑድ ሰልጠት ስያሰት እግል
ልጽበጦ እተን ቀድረው።
ክም ፍገሪት እለ ሐረከት
ትጃረት ወዕላቃት እጅትማዕየት
እለ እትለ ጀዛይር እለን ለተአሲር
ምን አግዋር ለመጸው ሱልጣናት
ዐባስዪን ወፋጥምዪን፡ ክምሰልሁመ
ዝቤድዪን ምን የመን እት ለትፈናተ
አውቃት ትረአው።
ክምኩማት ጀዛይር ደህላክ
አስክ መዲነት ባጽዕ ለቀርበየ
እት እስትራተጅያይ ከጥ ባጽዕ
ወቅድምት
ሚነት
አዱሊስ
ለልትረከበ ሰበት ተን፡ እት ታሪክ
ሸዐብ ኤረትርየ ዶር ሰኒ ትልሁያት
ተን። እለን ክምኩማት ጀዛይር
እለን እግል አዝቡን ረዪም እት
ሐንቴ ምልክየት ዐረብ፡ አትራክ፡
ምስርዪን ግራሁ ህዬ እት ሐንቴ
መስተዐምረት ኢጣልየ ወአቶብየ
ክም ዐለየ፡ ጻብጣቱ ለህለየ ቅዱም
ኣሳር ወታሪክ ለአክድ።
ልተላሌ……
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ዐድ ትማርያም ወመንሰዕ ለመጽአተኩም ኣሙረ
ዘበን-ዘበን መስሐሊት ቱ ክል-ቤት ሰቴ እብ ዱረ
ለሆም አፍዐበድ ትከለአው ጋድመት ለምስል ነቡረ
ወእሎም ሀይገት ትከለአው ለእብ ሐሰብ ፈጉረ
አቡከ ገበይ አንገፋቅ ካይደ ኢኮን ወሕቡረ
አንስ ክም ለእንሰ እብ ክል-ክልኤ ጫሙረ
ንዋይ ክምለ ንዋየ እት ክል ሕብር ጻጉረ
አብቁል ክምለ አብቁለ ወአፍሩስ ክምለ አፍሩሰ
ወአቶም ክም ጠሊት ተ እግል ሐምስ ቀቱለ
እከለቶም ዕቤላ ተ እብ መራይር ካሹነ
ስታዮም ሜስቱ ወማሰ እብ ወነጪት ካፉለ
ኣክር ዘባን ምን መጽእ ከራይ ወመስሐሊት ገርጉረ
መጽዐኖን ፎቃዮምቱ እልበት እቱ ሰቁለ
ኣውለቶም ወቂሮተ ዲብ ረብረበት ቃቱለ።
እግል መስሐሊት ዲብ ለሐምድ ቅብላት ኖር ወድ ጉሙሕ፡ ፍካክ
ሕመድ ዐጋት ለቤለ ሕላየት ህዬ ክእነ ትብል፦
ከግምሽ ቤለ ወድ ፍካክ ሰኒመ ሐቴ ሚ ኢቀዌ
ሓግለት ኢኮን መስሐሊት አካባታት ወድጌ
ሰልፈ እት ገለብቱ ወደንጎባሀ ተረክቤ
ምግበ ሕጥምሎ ቱ እግል ሺመት ኢ’ተርሔ
“ዐሬ” ቦሉ አብ-ግሳስ ኖር መአከይ ምን ለሐዜ
ለምዕላይ ዲብ ቅጥበ በዴት ምንከ ትትፈሌ
ምስል አንስ ወውላድ ስጋድ ጻብጥ እት ትሰኬ
ዐድነ ሐቆ ትሸበበ ታይቦታቱ ኢሰኬ
ወዐድነ ሐቆ ትሸበበ ዑረት ዲቡተ ወምክሔ
ጽዋሩ ሰናዲር ቱ ሮማይ ለአልባብ ለአበዴ
ሓይዘት ኢኮን መአከይነ ኢፋለተ ቤት-አብርሄ
ፈንጎሕ እግል ንሰአልቱ ድጌ ገለብ ምን ነአቴ
እልከ ታሌት ምንገብእ ነጋሲዲ እለ ኢወዴ
ወኢፋለቼ ምን ትብል ዲብነ ብቆት ኢትስኤ
ተሐደርነ እብ አብያት ወተሀየብነ እብ እዴ
ሹም ለሓጠት ከንፈሩ ወሹም ለመርባት ኢተዌ
ሹም ለጋሻይ ልትሐ’ደር ሽዒር ወሽርናይ ለአተርቴ
ወድ ህብቴስ ወድ ተክሌስ አባዩ ሴመ ኢልውዴ
እንተ ሕላይ ሚ ተአምር ወሓምድ እልነ አተንሴ
ዐድ-ሕድ እግል ንመንክልቱ፡ ኖር ምንዲ ኢልትገሴ።
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ገጽ

7

ዳን

ብ
ይ
ታ
ሕዱግ ስሌማን

ረመ
ቴለል ለእለ ትሰደደ ምን
ልትሰደድ እንዴ አግረስከ እቡ
እብ ህዱእ ወእት መስተቅበልከ

ለሰዴከ ምስዳራት ኢነስአከ እቱ
ምንገብእ እግል ርሕከ፡ዐድከ ወ
ወጠንከ እግል ትግበእ ለህሌት
እግልከ መቅደረት ሰኒ ወአማን
ድህርት ተ። ገበይ መንበረት ዐድከ
እለ እንዴ ወረስከ እግል ትሄርር
ለህለ ዘበን ለልአጅዝ እግልከ ሰበት
ኢኮን፡ እግል ትተለየ ለብከ ሐያት
ምን ተሀሌ ሸበትከ ወንእሽከ እት
ድራሰት እንዴ ሓለፍካሁ እብ ገበየ
መስተቅበል እግል ትታይን እቡ
ለትቀድር ዕልም እግል ትክሰብ
ሌጠ ህለ እግልከ።
እለ ፍክረት እለ ለወርሰ ሻብ
መሐመድ እድሪስ ሓምድ ዐዱ
እብ ሐርስ ወርዕዮ ምነ ልትናበር
ምጅተመዕ ሰበት ዐለት አሀምየት
ተዐሊም እተ ወክድለ ሰልፈ
ትፍህመ ሰበት ይዐለት፡ እብ ናዩ
መባደረት እት ዐግሎ ተዐሊም እንዴ
ተዐገለ እብለ እግል መንበረቱ እት
ከድም ወእብላመ እት መድረሰቱ
ሰበት ትጻገመ ዮም እት መድረሰት
ጃሚዐት አስመረ እብ ደረጀት
ደክተረት ድራሰቱ ታብዕ ለህለ
መሰል ሰኔት ሻብ ቱ። ከእግል ዮም
እት ሰፍሐት ሽባን እምሕቡራም
ምስሉ ህሌነ ቅራአት በኪተት እት
ንተምኔ እግልኩም ለእግልዮም
ዱሉይ ለህለ 1ይ ክፈለ መቃበለት
እተ እግል ሓልፈኩም።
ሰኣል፡ አሰልፍ ምስል ርሕከ ምን
ተአትኣምረነ?
እግል እሊ በክት እሊ እብ
ሂበትኩም እግል ሐምደኩም እፈቴ
ሐዋኒቼ እግል እዳግም በክት ሰበት
ሀብኩኒ። ሐምድ፡ ምስል ርሕዬ እግል
አትኣምረኩም ከብድ እቼ፡ እግልሚ
ዎሮት ሻብ እግል አርወሐቱ አነ
ምን አነ ዶል ልብል እብ ብዞሕ
አግቡይ እቡ እግል ልሽረሐ ሰበት
ቀድርቱ። ምናተ አነ መሐመድ
እድሪስ ሓምድ ዑመር እት ሰነት
1991 እት አስቃቅ ለልትበሀል ድጌ
ሀበሮ ጸዐደ ትወለድኮ። ግራሁ እት
ገብገብ ለልትበሀል ደገ ምዴርየት
አፍዐበት እቱ ምስለ እብ ንዋይ ስብክ
ወስግም ተሓልፍ ለዐለት ዓይለቼ
እንዴ ገብአኮ ዕምርዬ አስክ ወድ
9 ሰነት ገብእ እት ንዋይ እትፈረር
ወዐይር ዐልኮ።
ሰኣል፡ መደረሰት እብ ከፎ
አቴከ?
እሊ ሰኣል እሊ እግል እብለስ
ገብአኮ ምንገብእ ሐር እት ከዝነት
ዝክርያት ምክዬ እግል አቅብል ብካቱ፡
የም ለአለቡ ሓጃት እተ ወክድ ለሀይ
ተአሲር ዋዲ እቼ ለዐለ ለድዋርዬ

“ተዐሊም ለአለቡ ግም እትሊ ሐዲስ ዘበን አካን አለቡ!”
ለእቱ ዐቤኮ፡ ምስሎም ለዐቤኮ አጀኒት
ምን እንክር አፍዐበት ወዐንሰበ እንዴ
መጸው ድራሰቶም ለአተላሉ ለዐለው
ተአሲር ምነ ወደ እቼቱ እብል
ብዕድመ እት ቅርኣን ንትዋጃህ እት
ህሌነ እት ከደን ለልትረከብ ሕገር
(እበን) እቡ እንከትብ ወእት ምድር
ንሐናጥት ዐልነ፡ እት አክር ህዬ ምን
ዐጄ እንዴ ፈረርኮ ሀበሮ እቱ እንዴ
መጸኮ እብ ናይ ኖሴ ምስዳር እት
ድራሰት እግል ኢቴ ቀረርኮ።
ሰኣል፡ ምስል ምን አቴከ እት
ሀበሮ?
ሀበሮ ክም መጸኮ ዐመቼ ምስለ
እግበ ወለ ሐልቼ ምስለ ኢቴ እብል
ዐልኮ፡ እግልሚ ክለንመ ናየን መሻክል
ዐለ እግለን፡ እግልሚ ዐመቼ ምን
አፍዐበት ሱግምት ሰበት ዐለት ሐጋይ
ህዬ ምስልም እግል ሓልፉ ቱ? ሐልቼ
ህዬ እት ሀበሮ ጸሊም ሰበት ህሌት
ወዐድነ ገርሀቶም እት ሀበሮ ጸዐደ
ሰበት ህሌት እግሎም አቡዬ እግል
ልምጸኒ ቀድር እንዴ እቤ ምስል
ዐሜቼ እንዴ ተንከብኮ እግል እሰጀል
አንበትኮ።
ለመሰጃልዬመ ናዩ ካዙግ ዐለ
እግሉ፡ መድረሰት ክም ጊስኮ ወኪል
ሐዘውኒ፡ እትሊ መሐምድ ስዒድ
ወድ ሓጅ መሕሙድ ለልትበሀል
አስክ እለ ለሰዴኒ ነፈር እግል
ለአሰጅለኒ ሐበርኩ፡ ህቱ ህዬ “አቡከ
ሐቆ ይህለ ከፎ ኒዴ” ቤሌኒ ከፈርሀ፡
እተ መድረሰት ክም ጊስኮ መዲርለ
መድረሰት መሐመድ ስዒድ ሓምድ
ዐለ፡ “እግል እስጀል መጸኮ” ክም
እቤሉ ወኪልከ አምጽእ ቤሊኒ ወእት
መሐመድ ስዒድ ሓጅ መሕሙድ
እንዴ መጸኮ፡ “አነ መድረሰት ጊስኮ
ወትሰጀልኮ ወኪልከ ክም ቤለውኒ
እግልከ ሃይብ ህሌኮ እንዴ ጊስከ
ፍረም እዬ” እቤሉ ከእንዴ ቀሸሽኩዉ
ጊስኮ እቡ ከሰጀልኮ። እብለ ገበይ
እላቱ ድራሰት ለአንበትኮ ዐጄመ
ለመውዕላዮም አነ ሰበት ዐልኮ እለ
ወዱ ሰበት ሐግለው ዐረውኒ።
ሰኣል፡ እት ድራሰት ከፎ ዐልከ?
ወላሂ እት ድራሰ ሰኒ ዐልኮ፡
ሐቴ ከለጥኮ ምንገብእ እበኬ ዐልኮ
እት አወላይ ፈስል
እት አነ
ለከልጥኩዉ ዎሮ ስኣል ዐለ። እስታዝ
እድሪስ ዑመር አዜ አስታዝ እት
እሮተ
ምዴርየት አስማጥ ለህለ
በሀልት ቱ። እት እምትሓን “ለ__፡
__ ሺን” ለልብል ዳሽ ወደ እግልነ፡
አነ ህዬ ሰበት አበ እግልዬ ለኢቲሽን
ወዴኩወ ህተ ላኪን “ለከላሺን”፡
“ለረዋሺን” ወብዕድ ፈግር ዐለ። አነ
ላኪን ሰበት ጌጌኩዉ ታመት አምዕል
እበኬ ወዐልኮ፡ እግልሚ እግል እክለጥ
አለብዬ ለልብል መፍሁም ሰበት ዐለ
እግልዬ።
እት መክተብ ሐርስ ምዴርየት
ሀበሮ ለህለ አድም ዶፈ፡ “አብሽርከ
ኢትብኬ ከራሪስ እግል ሀበካቱ፡ እሊ
ምን ከልጥ ብዕድ ህለ!” ልብለኒ
ወልአሰጅዐኒ ዐለ። ኣድም ዶፈ ምነ
ለአሳጅዑኒ ሰብ ሰኔቼ ዎሮት ቱ፡ አነ
ላኪን እሰምዑ ይዐልኮ። እለ ሰነት
እለ ሳልሳይ ፈግርኮ ወጃእዘት ምንመ

ደረሳይ መ/እድሪስ ሓምድ ምን ኩልየት ደክተረት አስመረ
ነስአኮ፡ እግልሚ ሌሂ ለሐልፈኒ ህለ
እንዴ እቤ ሰኒ ወአማን ሰዐተኒ።
ሰነት ሓሪት 1ይ ፈገርኮ እብሊ
ህዬ ምግባይ ንቃጥዬ ዝያድ 95 እት
አመጽእ እት መአንብተይት ደረጀት
ድራሰቼ አትመምኮ።
ሰኣል፡ ፍገሪትከ ክም ረአው
ዋልዴንከ ሚ ልብሉከ ዐለው?
ወላሂ ቅያስለ ሽዑሮም እት
ገሮቦም እንዴ አቴኮ እግል እቀይሱ
ምንመ ይእቀድር ሰኒ ወአማን
ፋርሓም ክም ዐለው እት መድረሰቼ
እግል እፈድብ ለአትሳጅዑኒ ሰበት
ዐለው ወእብ ፍንቱይ አቡዬ እት
መድረሰት እግል እሰጀል መባደረት
ምንመ ኢነስአ እበ ወድዩ እግልዬ
ለዐለ ነሲሓት ወአትሳጅዖት ፈሀሙ
እት ተዐሊም ለዐለ እግሉ ውቁል

ሒለት እንዴ ወሰኮ አነ ኖሼ ክም
እትዳሌ ገብአኮ ክም ፍገሪቱ ህዬ እት
ኣምትሓን ጀነራል 94 ምን 100 ሰበት
አምጸኮ ምን ክሉ አቅሊም ዐንሰብ
እንዴ ትወቀልኮ ጃእዘት እግል እንሰእ
ሰዴኒ በሀለት ቱ።
ሰኣል፡ ለጃእዘት ሚ ሰዴተከ?
ጃእዘት እለ ገብአት ትግበእ
ንኢሽ ወዐባይ እግል ትግበእ ትቀድር
ለእተ ህሌት ለዐቤት ምህመት ቅያሰ
ወቀላየት እንዴ ኢገብእ እለ ጃእዘት
እለ እግል ኢትትሀመት ወእት ሽቅልከ
እግል ኢትርሄ ለሰደተኒ ተ ጃእዘት ተ
እግልሚ መዐነውየቼ እንዴ ወሰከት
እተ ሓስቡ ለዐልኮ ሀደፍዬ እግል
እብጸሕ ለሰዴተኒ ፍንቲት ሓጃት
ዐለት።
ሰኣል፡ እት 2ይት ደረጀት ህዬ

ክም ቱ ልትርኤኒ። ዮም እት አካኑ
እንዴ ገብአኮ ወምስለ ህቱ ለዐለ
እቱ ዝሩፍ እግልሚ መድረሰት ክም
ይኣቴኒ ልትፈሀሚ ህለ፡ እግልሚ ህቱ
ሐያቱ ምስል ርዕዮ ወሐርስ ንዋይ
ለትጻበጠት ሰበት ገብአት እቡ ሌጠ
እግል ልሕሰብ ጠቢዒ ሰበት ገብአ።
ሰአል፡ እት ምግበይት ደረጀት
ህዬ ከፎ ሄረርከ?
እት ምግበይት ደረጀት ሰኒ ፈደብኮ፡
እቱ ለዐለው መደርሲን እስታዝ ያቆብ
እድሪስ እስታዝ እብራሂም ጅምዕ፡
ዐብደልከሪም መ/ኣድም እስታዝ
ስዒድ ወብዕዳም መደርሲን ዐለው
እሎም መደርሲን እሎም ዝያድ
ለቦዳም ደረሰ መስኡልየት እግል
ለአርፍዑኒ ወእግለ ደረሰ እግል እስዴ
ለሰዴተኒ በዳሪት ናስኣም ዐለው። እተ
ወክድ ለሀይ መንሀጅ ናይ ምግበይት
ደረጀት ቅዩር ሰበት ዐለ ወአክትበት
ካፌ እብ ይዐለዮቱ ለዐለ አክትበት
መደርሲን ምኑ እንዴ ሀበውኒ እግለ
ደረሰ እግል አድርሶም ወአፍህሞም
አንበትኮ። እሊ ህዬ ምስለ ዐለት
እግልዬ ንየት ተዐሊም ሰኒ ወአማን

ከፎ ጊስከ?
እት እምትሓን ጀነራል ንቅጠት
ውቅል እንዴ አምጸኮ ሰበት ሐለፍኮ
ንየቼ እግል ድራሰት ሰኒ ወአማን
ፋትሐት እት እንተ እት 2ይት
ደረጀት ተዐዴኮ እተ ናይ 2ይት
ደረጀት ድራሰትነ እት ሀብሮ እግል
ተአንብት እግልነ ሰበት ቀድረት
አነ ምን ግያስ ደቀምሐሬ አስማጥ
አውመ ነቅፈ አባሬኮ። ምናተ 2ይት
መድረሰት ሽሂድ ሳልሕ ጠጠው
ዐሪታይ አንበተት።
እለ መድረሰት እለ ተአነብት እት
ህሌት ስሜት መዲር መድረሰት ወዎሮ
መደርስ ባዮሎጂ ሌጠ እንዴ ጸብጠት
አንበተት። አዜ እት 2ይት ደረጀት
ለህለ ሕሳስ ለመዲርለ መድረሰት
እግል ልጽበጡ ትቀሰብ። እግልሚ
ህቱ ለእሉ ጻብጥ ሕሰስ ምስለ ምህነቱ
ለኢገይስ ሰበት ዕለ መሻክል ሳደፌነ፡
እምበል እሊመ ክል ደረሳይ እት
ዐሪታይ እግል ልድረስ ገብአ ምንገብእ
ቤቱ እግል ለአጅር ወመንበረት ኖስ
እብ በይኑ እግል ልምረሕ ህለ ኣግሉ
አናመ ክም አዳምዬ እንዴ አጀርኮ

እብለ ርብዒቼ ምን ሀበሮ አመጽአ
ወእት ጣሑነተ ማያ ዕጨየ ወሐር
ህዬ ኣት ከልዐ እትበገስ ዐልኮ። እለ
ሓለት እለ ሰኒ ወአማን እስርት እቼ
ዐለት ምናተ ሀደፍዬ ተዐሊም ሰበት
ዐለ እግል እትዐደየ ላዝም ዐለ።
ሰኣል፡ እግል ተአድርስ እምቡት
ዐልከ መስለኒ እትለ መድረሰት
እላመ?
እግል አድርስ ለአትናየቴኒ
በዲር ለእት ምግበይት ደረጀት እብ
መደርሲንዬ ሂበቼ ለዐለት መስኡልየት
አድረሶት ናፍዐቼ ሰበት ዐለት
ኢሐደሰ እቼ ምናተ እግልዬ ለዐለ
አምር ወእግሉ ለዐለ አምር አክል
ሕድ ቱ እግልሚ ህቱመ እቡ ሰበት
ኢትደሐራቱ። ለፈርግነ ህቱ እንዴ
ተመመ ክም ሽቅሉ እንዴ ጸብጠዩ
ለከድም እቡ ነፈር ቱ ወአነ ህዬ ጅነ
ንኡሽ መስተቅበሉ እብ ተዐሊም እግል
ለአክዱ ለክድም ወንየት ብዝሕት
ዝያድ ዕልም ለቡ ነፍር ዐልነ።
እተ ወክድለ ሰልፍ እግለ ደረሰ
ኖት እግል ሀቦም አንበትኮ። ግራሁ
ለናዬ መቅደረት ክም ረአ አዜመ
ሽራህ እግሎም ቤሌኒ እተ ወክድ
ለሀይ አክትበት 2ይት ደረጀት ሰበት
ይዐለ ለመደርስነ አቅሊም ግብለት
ልትነፍዖ እቡ ለዐለው አግቡይ
አድረሶት ወክቱብ እንዴ ጸብጠ
ማጽእ ዐለ ህቱ ጭመም ወገበይ ሌጠ
ዐለት ለመደርሲን።
አነ እተ ወክድ ለሀይ እግል 9ይ
ፈስል ፊዚክስ ወኬሚስትሪ ጻብት
እግሎም ዐልኮ፡ እተ ድዋርነ ለምስሉ
ንትጃገር አዳም ወመዳርስ ሰበት
ይዐለየ ሰኒ እንደርስ ህሌነ መስል እቼ
ዐለ። አያም ዎሮ ከረን ክም ጊስኮ እት
አካን አክትበት ለልትዘቤ እተ እንዴ
መጸኮ አክትበት ፊዚክስ ኬሚስትሪ
ወባይሎጂ ምነ ሕነ እንደርሱ
ወዝያድ ሰበት ረከብኮ እንዴ ትዛቤኩ
ዐሪታይ ደነንኮ እበ። እሊ ህዬ ምስለ
ክታብ እግል አትቃርኑ ወእናቅሽ እቱ
ሰዴኒ።
እሊ አክትበት እሊ ህዬ እግል
አርወሐቼ መልህያምዬ (ደረሰ)
ወስሜት መድረሰትነ እግል እክደም
ለሰዴኒ ዐለ። ሐቆ ገሌ ወክድ እግል
ፊዚክስ እስታዝ እምጽኣም እግልነ
ዐለው ለመደርስ ሐቆ ገሌታይ ሰበት
አዝመ ምንእነ አዜመ ለሕሰት እቼ
ትከሬት።
ሰኣል፡ እምትሓን ምን ለአወዴከ
ዐለ?
እሊ ሰኣልከ ሐቴ ሓድሰት
አትዘከሬኒ ለመደርስነ አያም ዎሮት
እግለ ደረሰ ጀርቤ ውዴ እግሎም
ቤሌኒ አነ ላኪን ላለእ እስታዝ አነ
ደረሳይ አነ እንተ ለእምትሓን አዳሌ
ወአነ ክም ደረሳይ ምስለ ደረሳዬ
እምትሓንዬ እወዴ እቤሉ ወህቱመ
ለገስጄ ሰበት ፈሀመዩ እምትሓን
ህቱ ለአፈግሩ ወአነ ምስለ ደረሳዬ
አምትሕን ዐልኮ።
ሰኣል፡ አስክ ከም ፈስል
አድረስከ?
አስክ 11 ፈስል ፊዚክስ ላተ
መደርሰ አነ ዐልኮ እግል ኢበለከ
እቀድር ለመጸ እግላከ ሰበት ሐድገ
ዐለ አነ ከሽ እብል እበ ዐልኮ።
ልተላሌ…

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዕዉታም አንፋር ለወድወን ጋራት

ሸሬፍ እት ሀጌም ልትሰሐቅ
እት ዎሮት ድጌ ሹም ነብር
ዐለ። ለሹም ገሌ ሕማም ጸብጠዩ፡
ወእብ ሰበብ እሊ ሕማም እሊ ኣንፉ
እግል ልግረብ ትቀሰበ። ለኣንፉ
ለገርበ እቡ ሰበብ፡ ለሐኪም ምን
እሊ ለሐይስ ብስር ሰበት ኢረከበ
እሉ፡ ወህቱመ ካልእ ሒራን ሰበት
ሰአነ፡ ለጋር እንዴ ዋፈቀ እቱ
ትከበትዩ።
ለመልክ
ዐመልየት
ወደ
ወእግለ ኣንፉ እንዴ ገርበዩ፡ ምነ
ዐለ እቱ ሕማም ክም ኣባረ፡ ዶል
ሓሪት አስክለ መክተብለ ርኢስለ
ውዘረእ እንዴ ጌሰ፡ ምስለ ወዚሩ
ዶል ትዋጅሀ፡ ለርኢስለ ውዘረእ
ህዬ ለሓለቱ ዶል ረአ ሰኒ ትፈከረ
ወሰሓቁ ሰበት ኢትመለከ እሉ
ትሰሐቀ ዲቡ። ለመልክ ህዬ፡ እሊ
ሰሓቅለ ርኢስ-ውዘራሁ ሰበት
አትሐረቀዩ፡
ለሐኪም
ነቅመ
ወአግለ ኣንፍለ ርኢስ ውዘራሁ
እግል ልግረቡ አዋምር ሀበዩ።
አምዕል
ሓሪት
ለብዕዳም
ውዘረእ ኣንፍለ መስኡሎም ግሩብ
እት እንቱ ክም ረአዉ፡ አስክ በኬ
ትሰሐቀው እቱ። ወምን ቅያስ
ወለዐል ሓርቅ እት እንቱ እትለ
ሹም ጌሰ ከለጋር እግሉ ዳግመዩ።
ለሹም አዜመ እግለ ሐኪም
እንዴ ነቀመ ለውዘረ ክሎም
ኣንፎታትቶም እግል ልትጋረብ

አዋምር ሰበት ሀበ፡ ክሎም
ኣንፎታቶም ትጋረበ ምኖም ወሕድ
መስለው።
ሐቆ እለ አምዕል ሐቴ ለሹም
ገሌ ናይ ሸዐብ ጋራት እግል
ልባሌሕ ህቱ፡ ርኢስለ ውዘራሁ
ወክሎም ለውዘረእ ሕድ እንዴ
ጸብጠው ምስለ ሸዐብ ትዋጅሀው።
ለሸዐብ ህዬ ሹም ወውዘራሁ
ኣንፎታቶም ጉሩብ እት እንቱ ዶል
ርአዎም ትሰሐቀው እቶም።
ለመልክ ህዬ፡ እለ ክም ጀሬት
ክሉ ለሸዐብ ኣንፎታቱ እግል
ልትጋረብ ወለልትወለዶ አጀኒትመ
እተ ክምሰልሁ ነኣይሽ እት እንቶም
ለኣንፎታቶም እግል ልትወርኬ
እግለ ሕኪም አዋምር ሀበ።
ሐቆ ገሌ ስኒን፡ ዎሮት ጋሻይ
ነፈር ዲብለ ድጌ ዶል መጸ፡ ክሎም
ለአዳም ኣንፎታቶም ጉሩብ እት
እንቱ ዶል ርአዮም ሰኒ ተፈከረ።
ለሸዐብ ህዬ፡ እግል እሊ ነፈር
ጋሻይ ዶል ረአው፡ “የሀው ረአው
እግልኩም እሊ እናስ ለእበ ኣንፉ!”
እንዴ ቤለው፡ ክሎም ትሰሐቀው
እቱ።
ከጠቢዐት
ወድ-ኣደሚ
ክምእነ ሰበት ተ፡ ሓይሰት
ትግበእ ወሐምቀት፡ ምነ ሓለቶም
ለትትፈንቴ ጋሪት ዶል ለአቀምቶ
ክል ዶል ተአትስሕቆም።

ጠዓሞ

ምነ አግደ አከይ መዛጅ ለሰብቦ ዐዋምል፡
ሰቦዕ ምዕል ክርን ናይለ ትፈትዩ ወትትረየሕ እሉ ለዐልከ
ነፈር እንዴ ኢትሰሜዕ ዶል ተሓልፈን ቱ። ከአብሓስ እብ
ክሱስ እሊ ክ’መ ሸርሐዩ፡ መደት ሳምን ክርን እሊ ነፈር እሊ ምነ
ለኢሰምዐከ እቱ እዋን ክም ሐልፈት፡ እብ ዎሮት አንክር ፈርሀት
ትወርሰከ እት ህሌት፡ እበ ካልእ አንክርመ ክሎም እሉ ለከሶ እት
ወቅት ሐያቱ ለዐለው እሉ ለሔሰው ጋራት ክሎም ምክራዮም
ክም ትቀዌት ልትሰምዐከ፡ ወእብለ ምስምሰ እለ ነፍስከ
ትትሰራበብ ወትትአሰፍ ምንከ።

መዕሉመት

“ዮጂን ሾማከር” ዓልም ናይ ጂኦሎጂ ቱ። እሊ እናስ እሊ
ለዎሮት ዲብ ታሪክ እለ እዲነ ገደድሉ እት መቅጠን ወሬሕ ለትከረ
ወድ ሚን ኣደም ቱ፡ እሊ ህዬ እት ሰነት 1999 ዐለ።

ዝበድ ደዖታት
ሐያትከ እግል ተአትሓይሰ ብእትከ ትበሀልከ ምን ገብእ..
..እሊ በሀለት እግል ትበድለ ብእትከ በህለት ኢኮን.. ..ሚ ደአም
እብ ዕን ሰኔት እግል ተአቅምተ ብእትከ በሀለት ቱ።

እት 20ታት ምን ዕምሮም
ለህለው አንፋር ለነስእዉ ቀራራት
ወለለሐርዉ ክያራት አሳስ ትሩድ
እግለ ትመጽእ ናይ ምህነት
ሐያቶም ገብእ። ምን ናይ ኖስከ
ተጅርበት ትትዐለም እት ህሌከ
ክም ሰኒ ምህመት ላተ ምስምሰ
ዐውቴ ወለ ምን ትትሐሰብመ፡
ገሌ ምንለ ሔሰ ዕዉታም ላቶም
ሰብ ማል ወትጃረት ለሐልፈው
እቡ ተጃሪብ ምን እንርኤ፡ ህቶም
እት ወቅት 20ታት ምን ዕምሮም
ለተንከበው እቱ አሳስ ሚ መስል
ክም ዐለ እግል ነኣምር እንቀድር።
ከእለን ለተልየ ገሌ ምነ ዕዉታም
ላቶም አንፋር እት ዕስራታት ምን
ዕምሮም እት ህለው ለወደወን
ጋራት ሰበት ተን፡ ሽሙይ ምን
ነአቀምተን
ሐቴመ
ኢከርየ
ምኒነ፦
1 - ወቅትከ እብ ከፎ ክም
ትደይሩ ትመሀር
ለበዝሐው መንደሊታት እት
ሰልፍ ሐያቶም ለወቅቶም እብለ
ተአትሐዜ ገበይ እንዴ ደየረዉ
ከእንታጆም ክብ እግል ለአብሎ
እተ ወድዉ ጅሁድ፡ መታክል
ብዞሕ ሳድፎም። ከወቅትና እብ
ገበይ ስርግልት እግል ንደይሩ
ገብአነ ምን ገብእ፡ ለገብአት
ጋሪት ሕ’ዱድ ወቅት እግል ነሀበ
ለአትሐዜ ወእት ዎሮት ወቅት
እት ብዝሓት ወራታት እግል
ንትፈረር አለብነ።
2 - ወፈሮት ማል
እት አልፍ ነፈር ለገብአት
ድራሰት ክምለ አከደቱ፡ 69%
ምነ ዕምሮም እት ፍንጌ 18
– 29 ለሀለው አንፋር፡ ክሉ
ረእሱ ማል ለልትበሀል ክም
ኢወፍሮ ሸርሐት። እብሊ ሰበብ
እት እንቡተትለ ሐያትከ ማልብዞሕ እት ትጃረት ወአሽቃል
እግል ትክሰእ ለለአትሐዜ ኢኮን።
ከዲብ እሊ ወቅት እሊ ሕሳብ

ነዛረት አልበርት
ኢንስታይን

ኢንስታይን ክሉ ረእሱ ምነ
ነዛረቱ ለልአገኔዕ እቱ ወቅት ይዐለ
እሉ..አምዕል ሐቴ እግል ልብለዕ እት
ዎሮት መጥዐም አተ። እተ ዶል ለሀ
ለነዛረቱ ምስሉ ክም ይህሌት ፈቅደ።
ሐር ለጀረሶን (ሙባሽር) ቃእመትለ
ነበሪት ለብእተ ተክተት እበ እንዴ
መጸዩ፡ ከምነ ለእለ ለሐዜ ነበረ እግል
ልሕሬ አሰአለዩ። ኢንስታይን ህዬ
ነዛረቱ ሰበት ይዐለት ምስሉ፡ እግለ
ጀረሶን ሚ ክም ብዲበ ቅርኡ እግልዬ
ቤለዩ። ለጀረሶን ህዬ፡ “ኢትጽበጥ
እትዬ እንድኢኮን፡ አናመ እተ
ክምሰሌከ አሌታይ ቀሺማይ ወቃዊ
አነ” ቤለዩ።
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እግል ትወዴ ወእግለ እት ሓሪት
ለለአትሐዜከ ማል እግል ትወፈር
ወጅብ።
3- ጥሙሕ
እት ወቅት ሸባብነ መታክል
ብዞሕ፡ ክም መትጠራዝ ምን
ሽቅል አውመ በጢር ምን ዕላቀት
ሐዳስ፡ አውመ እትለ እሎም
ይሙማም ለዐልነ መሻሬዕ ፈሸል
እግል ልሳድፈነ ቀድር። ከእብሊ
ሰበብ ምነ እቦም ነሐልፍ አክጠእ
እግል ንትዐለም ወእዴነ እንዴ
ኢነሀይብ ገጽነ ቀደም እግል
ነአተላሌ ለአትሐዜ። ተጃሪብ
ክምለ ለአክዱ፡ ፈሸል ደንጎበ እዲነ
ኢኮን። ከሸባባት እት ጥሙሓቶም
(ለእሉ ለአኖኩ ጋራት) እግል
ልብጽሖ
ወአህዳፎም
እግል
ለዐሩ ገብአው ምን ገብእ፡
ሸንሀት ውቅልት ናይ አተላልይ
ገጽ ቀደም እግል ተሀሌ እሎም
ተአትሐዜ።
4- ክሉ እግል ተአርዴ
ኢትወ’ጥን
መደት 20ታት ናይ ዕምርነ፡
አሳስያይት መርሐለት ናይለ ሓር
ወራታትነ ለሰንድ ምህም ላቱ
ዕላቃት ለእንበኔ እቱ አዋይን
ተ። ከዕላቀት ሰኔት ምስል
ርኢስከ
ወመሻርከትከ
ዶል
ተሀሌ እግልከ፡ ለሔሳቱ። ምን
ኣመረ ለኢልትመሳነውከ አውመ
ዕላቅት በኪተት እግል ትብኔ
ምስሎም ለኢትቀድር አንፋር
እግል ልትከበቱካመ ቀድሮ። እሊ
ለመስል ጋር ህዬ፡ ጠቢዒ ሰበት
ቱ፡ ለወራታትከ ሌጠ እተ ገበዩ
ለራትዐት ለአሴርር ለሀሌ እት
ኢኮን፡ እሎም እግል ተአርዴ እንዴ

ትቤ፡ ላዝም እት ርሕከ ተቅዪራት
እግል ቲዴ ኢለአትሐዜከ። እብ
ሰበብ እሊ ለመስል ዕላቃት
ለትመጽእ ሀ’መት ህዬ፡ እግለ
እት ሽቅልከ ለትወድዩ ምህዞታት
ወለእሉ ትረክብ ዐውቴታት ጌዳን
ክም ለሀሌ እሉ ትወድዩ።
5 - አተላላይ ተዕሊም
እት ሰልፍ ሐያትነ ለነሐልፈ
መርሐለት ተዕሊም ምነ አግደ
አሳስ ምስተቅበልነ ላቶም ጋራት
ቱ። ምናተ ዲብ እለ ደረጀት
እለ እግል ነአትካርም አውመ
እግል ንብጠር አለብነ። ቅራአት
ወተዕሊም እንዴ አተላሌነ እግለ
እት ሽቅልነ ለመጽእ ተጠውራት
እግል ንትመጣወሩ ለአትሐዜነ።
እት ረአስ እሊመ ተዕሊም
ወቅራአት ዶል ነአተላሌ፡ እት
መርሐለት ጃምዐት ለኢከሰብናሆም
ተጃሪብ እግል ንርከብ፡ ርሕነ እግል
ንጠውር ወመቅድራትነ እንዴ
ዓቤነ ምስተቅበል ዕዉት እግል
ንብኔ ሰዳይት ገብእ እግልነ።
6 - ነፍስከ ምን ብዕዳም
ኢትክረመ
ምነ አግደ ዐዋምል ዐውቴ እት
መደት 20ታት ዕምርነ፡ እብለ እለ
ብከ ሒለት ምን ናይ ብዕዳም
ተጃሪብ ዶል ትትነፈዕ ቱ። ከምን
ብዕዳም እንዴ አምሸሽከ እብ
በይንከ ትከረምከ ምን ገብእ፡
በክት ዐቢ ወአሳር ሐዲስ ናይ
ዐውቴ ለትትዐለም እቱ ወክድ
መልጭምንከ። ከዕላቃትከ ምስል
ለትፈናተው እት ድዋርከ ለህለው
እንዴ አተረድከ፡ ተጃሪቦም ንሰእ
ውምስሎም ለሀለ ሐዲስ አግቡይ
ክሰብ።

ተበሰም

ሐርማዝ ለደብዐት እንዴ አዝመ ምነ አስክ ከደን ፈረ።
ሐር ለጀማዐቱ፡ “ደሐንካቱ መለሀይ፡ አፎ ሀረብከ?” ቤለዉ።
ህቱ ህዬ፡ ክምእነ ቤለዮም፡ “ሐየት ለገብአት ዘራፈት እግል
ትትቀተል ቀራር አፍገረ ማሚ” ቤለዮም። ህቶም ህዬ፡ “ከእንተ
ሐርማዝ ምን እንተ፡ ሚ ዶል ዘራፈት ገብአከ?” ቤለዉ። ህቱ
ህዬ፡ “እለ ላተ ባድየት ምንዬ ይህሌት፡ ምናተ ሐየት ለጋር ክሉ
ዲብ እዴ አድግ ካሪሁ ሀለ” ቤለዮም።

በሀል

- ህግየ ሕሽመት፡ ለሕሩፈ ዐደድ እለ መፍሁም ኢመስል..
ገሌሆም ፈታ ተ እት ልብሎ ፈሱረ ወብዕዳም ህዬ መስለሐት ትመስል
እቶም።
- ሐዮትከ አምዔላት እግል ትወስክ እተ ሒለት አለብከ፡ ምናተ
ለአምዔላትከ ሐዮት እግል ትወስክ እተን ላቱ ሒለት ብዝሕት ብከ።
- ክሎም ክም ዐቤከ ለተአምሮም ጋራት፡ ምን በዲር ለዐለው
ቶም። ምናተ እንተ ምን ርእየቶም ትንእሽ ሰበት ዐልካቱ ለአስክ እለ
እንዴ ኢተአምሮም ለጸንሐከ።
- እንተ ክል-ዶል እት ዎሮት በክት አውመ ምስተቅበል
ሕዱድ ለትከተርከ ክም ይእንተ ፍቀድ። እዲነ ምነ እንተ ሐቆ እለ
ኢልትደገም እንዴ ትቤ ሕንኮከ ለትገብእ እቱ ጋር ወኬን ፋይሐት
ክምተ ኣምር።
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ድድ ኤረትርየ ለትቀረረ
መኔዕ እግል ልትረፈዕ ቡ
ምጅልስ አምን ናይ መነዘመት ምጅልስ ቅራን፡ ዲበ
ሐልፈ እያም እብ ሰበት አትራያም
እት
ኤረትርየ
ለትቀረረ መኔዕ ናቅሽ አስመነ። ለመኔዕ እብ ሐቴ ሰነት
እግል ልትራየም ለትበየነት መምስወደት ቀራር፡ ዲብ ገሌ
ወክድ ናይለ ሰነት “ምን ሐዲስ እግል ትትርኤቱ” ለትብል
ንቅጠት ምንማበ፡ ለመኔዕ እግል ሰነት ክምሰል ልትራየም
ጋብእ ህለ።
ክምሰለ ልትፈቀድ፡ ዲብ ኤረትርየ ለትቀረረ መኔዕ፡
“ኤረትርየ እግል አሸባብ ናይ ሶማል ትሰዴ” እበ ትብል
ሸክወት፡ ዲብ ወሬሕ ዲሰምበር 2009 ቱ ለትቀረረ። እለ
ሸክወት እለ፡ ሐቂቀት ትግበእ ወቃኑናይ አሳስ ለአለበ፡
ለአግደ መሀንድሰት ናይለ ቀራር ወለፈይሐ ክፋል አንፋር
መነዘመት ምጅልስ ቅራን ክምቱ ዋዴሕ ዐለ። ምናተ፡
እዳረት ዋሽንግቶን፡ ዲብለ ወክድ ለሀይ “ኤረትርየ ጃዘዮት”
ለትብል ስያስያይት አጄንደት ተአሳውር ሰበት ሰበት
ዐለት፡ ዲብሎማስያይ ተእሲረ እንዴ ትነፈዐት፡ ለቀራር፡
ዲብ
ናይ ዕውድዋድ ኢነት ፈርወንተር ‘ክሪስትማስ’
ናይለ ሰነት ለሀለ ክምሰል ለሐልፍ ወዴት።
እሊ እት ኤረትርየ ደረር እግል ልጅሬ እንዴ ትበሀለ
ለትበገሰ መኔዕ፡ እት ፍዕል ምን ልውዕል እሊቱ ሴዕ
ሰነት ሑሉፍ ህለ። ዮም፡ መብዘሐን አንፋር መነዘመት
ምጅልስ ቅራን፡ ለሸክወት አሳስ ክምሰል አለበ ሰኒ ወአማን
ለአምረ። ምናተ፡ ምጅልስ አምን፡ እግል እሊ ኢቃኑናይ
መኔዕ እግል አትራያም፡ ተርጀመት ወመትጻባጥ ለአለቡ
ቅደይ መትናዋል ወጫማር አተላለዩ።
ለዝያደት ተአትፈክር ወተአትሀምም ምጅስል አምን፡
እግል እሊ መኔዕ እሊ ናይ አትራያም ቀራሩ እግል
ለሓልፍ፡ እግለ ኖሱ ለሀተከየ ምዕራፍ 7 ሚሳቅ መነዘመት
ምጅልስ ቅራን መትናዋሉ ቱ።
አቶብየ፡ ሚሳቅ ምጅልስ ቅራን ወእተሓድ አፍሪቀ፡
ክምሰልሁመ እብ ዜረኖት ወደማን ምጅልስ አምን ኖሱ
ለትበጸሐት እትፋቅየት አልጀዛእር እንዴ ኬደት፡ እግል
ዝያድ 15 ሰነት፡ ስያደት አራዲ ኤረትርየ ጻብጠት
ህሌት።
እትፋቅየት አልጀዛእር፡ ለትበጸሐት እትፋቅየት ናይ
ደንጎበ ወለቀይድ ቀራር እት ፍዕል አውዐሎት ዲብ ረአስለ
ሐረነት ጀሀት፡ እብ አሳስ ምዕራፍ 7 ሚሳቅ ምጅልስ
ቅራን ጀዘ ክምሰል ልትሐከም እቱ ቅሩር ቱ። ምጅልስ
አምን ህዬ፡ አቶብየ እግል እፋቅየት አልጀዛእር ወቀራር
መፈወድየት ሕዱድ ኤረትርየ ወአቶብየ እንዴ ኬደት
ስያደት አርድ ኤረትርየ ጸቢጠ፡ እግል ናይ መንጠቀት
ሰላም ወመስኩበት ዲብ ብቆት ኩሪቱ ክምሰል ህሌት ሰኒ
ወአማን ለአምር።

“አንሳት ወስከሪ” ልእከት ውዛረት ዓፍየት
እብ መናሰበት እድንያይት አምዕል ስከሪ

ዲብ ዐለም ሐድ 200 ሚልዮን
ለገበአ አንሳት፡ (በህለት ሐቴ ምን
ዐስር ) ምስል ስከሪ ክም ነብረ፡
ክልኤ ምን ሐምስ ምን እለን ሀዬ
እት ዕምር ውልደት ክም ሀለየ
እድንያይት ፈደራልየት ስከሪ ዲብ
እለ ሰነት እለ ዲብለ ነሽረቶ ሐብሬ
አትአመረት። እት ረአስ እሊ፡ ኦሮ
ምን ሰቡዕ ሕርስ እብሊ ሕማም እሊ
ተእሲር ክም ገብእ እቱ ወለዘይድ
እት ድህር ድረጀት መንበሮ ለሀለየ
አንሳት መደረት ክም ትገብእ እተን
ለእድንያይት ፈደራልየት ተሐብር።
ሕማም ስከሪ እብ ደረጀት ዐለም
ክምለ እት ገሽለት እብ ገያደት
ለሓምም እብ ሀለዮቱ፡ እት እቅትሳድ
ወእጅትማዕየት መደረት ወዴ
ሀለ። ዲብ አንሳት ሀዬ ወለዘይድ
ዲብ ዕምር ውልደት ለሀለየ እት
ረአስለ
ብዕድ
እጅትማዕያይ
ወእቅትሳድያይ መጫቅጥ፡ ጾር
ወስክ እተን ወምን አፍረዮት
ለዐንቅፈን ክም ሀለ ተሐበረ። እት
ዕምር ውላደት ለሀሌት ሕማም ስከሪ
ለብእተ አንሳይት እብ ተአስትህል
ቀደም ውልደት መርመራታት
ኢወዴት ምንገብእ፡ ው’ላድ እግል
ትንደእ አውመ ገሌ ነቃስ ለቡ
እግል ትውለድ ለሀሌት ዲበ ብቆት
ዛይደት ተ። እብ ሕማም ልብ እግል
ትደመዕ ለሀሌት እተ ብቆትመ ምንለ
ብዕዳት ስከሪ ለአለበን አንሳት እብ
ዐስር ዕጹፍ ትዘይድ። ሰበት እሊ፡
ሕማም ስከሪ እት ክል ሰነት ሐቴ

ምዕል እግል ንፍቀዶ እንዴ ኢገብእ፡
እት ዳፍዖቱ አፍራድ ምንገቡእ
ወብዕዳም ለኸስሶም ጀሃት ምስዳር
ፈዓልየት ንስአት ለአትሐዜ። እብ
ዐባየ ክል ነፈር እብ ሰበት ገበይ
ዳፍዖት ወመርመራታት አምር ካፊ
ክም ረክብ መትጻጋም ለአትሐዜ።
ለፈዛዐት ትወቀለት ምንገብእ፡ ገሌ
ምንለ አግደ አስባብ ስከሪ ለልትበሀሎ
ጋራት እንዴ ተአመረው አዳም
እግል ልትሰለም ምኖም ቀድር።
እሎም ሀዬ ክም አንወዕ ነብረ
ወበሰር መትመዋን፡ ባቄዕ ሐረካት
ገሮብ ለሚድ፡ ምን ትምባክ ወእማተ
መትሐራም፡ መደረት ከምረት
መትራያም፡ ምን ጨቅጥ ወረብሸት
ሐንገል አስተርሖት ለመስሎቶም።
ገሌ ምን ጠባዬዕ እሊ ሕማም፡
ለወላዳት እግል ስከሪ ቅልዓት
ለወድየን መካይድ ሐያት እት
መደት ዕምስነ ዝያድ ልዝህር እተን።
ዋጅብ መርመራታት ወለተአስህል
መራዓየት ኢገአት እሉ ምንገብእ
ሀዬ፡ ዓፍየት እም እንዴ ገድዐ፡
ከለ እሉ ትወልድ ጅነ ገሌ ነቃስ
መማኒት ክም ለሀሌ እቱ እንዴ
ወደ አረይ ዝያድ ጨቅጥ ወተዕበት
እግል ሊደየ ቀድር።
ዐድነ ሐቴ ምነ እት ድሁር
ተጠውር
ለሀሌት
ደውለት
ምንገብአት፡ እሊ ቴለል እሊ እብ
እኪት እግል ለአስር ዲብነ ክም
ቀድር እሙርቱ። ክል ሰነት መላዪን
አዳም ለአፈኔ ወለአመስክን ለሀለ

ሕማም ስከሪ እት መራቀበት እግል
ልእቴ ከምን መደረቱ እግል ንንጄ
ሐቆ ገብአነ፡ ዲብ ራቀቦቱ ናይ
ሕኩመት ወብሕተ መአሰሳት ናየንተ
እግል ሊደየ ሀለ እለን። ሙስተቅበል
ሰኒ ናይ ዎሮ ሙጅተመዕ ዲብ
አፍረዮት ወዓፍየት አንሳይት
ልትበኔ። ኩሉ ዕዱ ሙጅተመዕ ሀዬ
ዲብ ዳፍዖት ወራቀቦት እሊ ሕማም
ተረቱ እግል ለአውፌ፡ ወአተላላዩ
ለተአከደ ወቀይ እግል ለሀሌ እሉ፡
እግል አንሳት እብ ፍንቱይ እት
መደት ዕምስነ ወውልደት ፍንቲት
ሰዳየት ወመራዐየት እግል ሊዴ
ወጅብ። ዐመሲ ሀዬ እብ ፍንቱይ
ምንለ ሕቡሉክ መሻክል ዓፍየት
እግል ልስለመ ዳፍዖት ወእት ሐንቴ
መራቀበት ኣተዮቱ እግል ልትቀደር፡
ኩሉ ዕዱ ሙጅተመዕ ተአስትህሎ
እግል ሊዴቡ። እብ ፍንቱይ ዐመሲ፡
ለልትዘከር ጸንሐ መሻክል ምኑ
እግል ልድሐነ፡ እት ቅሩበን ለሀሌት
መአሰሰት ዓፍየት ዲበ እት ገይሰ
ቀደም ውልደት ለትገብእ መራዐየት
እብ ተአስትህል እግል ልታበዓሀ፡
እብ ሰብ ምህነት ዓፍየት ለትትሀየበን
ነሲሐት ወሐብሬ እብ ዋጅብ እት
መዓለ እግል ለአውዕላሀ ውዛረት
ዓፍየት እብለ መናሰበት እለ ልእከተ
ተሓልፍ።
ውዛረት ዓፍየት 14 ኖቨምበር
2017

ልእከት ምን ውዛረት ዓፍየት
ደወ ድድ ባክቴርየ ሰኒ ምህም ምንማቱ እት መደት ሐጫር ምን መንፈዐት እግል ልፍገር ቀድር። እሊ አድውየት
እሊ እብ ሰበብለ ዲብ ክለ እዲነ ገብእ ለሀለ አከይ መትነፍዖት፡ ለባክቴርያታት እንዴ ለምደዩ ከህላት እንዴ ወደ ምኑ ምን
ወቀይ እት ፈግር መጽእ ሀለ። ገሌ ምነ ዐበ መሻክል ሀዬ፡ እብ ኖሱ ለለሐዬ እብ ቫይረስ ለመጽእ ሕማማት ክም ከረ
ግንፈእ ወፍጋር እሊ ድድ ባክቴርየ አድውየት እንዴ ልትሀየብ እግለ መንፈዐቱ ለአፈስድ ሀለ። ሰበት እሊ እብ ቫይረስ
ለመጽእ ሕማማት እብ ድድ ባክቴርየ እግል ትዳውዮ ጀረቦት ሕርያን ዓግል ኢኮን። ድድ ባክቴርየ ዲብለ ኢለትሐዜከ
አውካድ ትነፈዕ እቡ ሀሌከ ምንገብእ፡ ክም ሐዜካሁ እግል ልሽቄ እከ ክም ኢኮን ኣመሮት ለትሐዜ። ለተዘዘ ደወ ድድ
ባክቴርየ እምበልለ እግሉ ተአዘዘ እግል ብዕድ አዳሙ፡ ቅሩቡ ወጼዋሁ መስል እግል ልንስእዉ ወልትነፍዑ እቡ እግል
ልትሰመሕ አለቡ። ከክል ዎሮ መትነፍዓይ እትለ ቀድየት እለ ዋከቱ እግል ለሀርስ ሀሌት እሉ።
ዲብ እሊ እድንየ ትወድዮ ለሀሌት ጅህድ ናይካተ እግል ቲዴ ሐቆ ገአከ፡ ድድ ባክቴርየ ላቶም አድውየት ምስል
በዐል ምህነት ዓፍየት እንዴ ኢትገሜ ኢትንሰእ። በዐል ምህነት ዓፍየት ድድ አንፋስ ላቱ ደወ ክም ኢለትሐዜከ ዶል
ለሐብረከ ሀዬ፡ ለሂጋሁ እንክር እንዴ ከሬካሀ እብ እዴ ኖስከ እንዴ ትዛቤከ ምን መትነፍዖት ተዐቀብ።

ላኪን እብ ትሉሉይ ጨቅጥ አሜሪከ፡ ምጅልስ አምን
- እግል እሊ ርኡይ ከዪድ እድንያይ ቃኑን፡ ርኢ ዲብ
እንቱ ክምሰል ኢረአ እግል ልግበእ ሐረ። እብ ጀሀት
ብዕደት፡ ምጅልስ አምን፡ ቃኑናይት ቀድየት ኤረትርየ
እግል ትትሀመሽ ወእህትማም ዐለም ምነ አቶብየ ዋድየቱ
ለህሌት ኪደት እንድያይ ቃኑን እግል ልትሸንኬ፡ ለምን
አሳሱ እብ እዳረት ዋሽንግቶን ለተሀንደሰ፡ ድድ ኤረትርየ
ለተሐከመ መኔዕ እግል ልተላሌ ቅሩር ህለ።
አዜመ ምንገብእ፡ ቃኑናይ ወመዕነውያይ ዋጅብ ምጅልስ
አምን ናይ መነዘመት ምጅልስ ቅራን ለይዓድለት ምስዳር
ሰይሖት ዲኢኮን፡ ለትፈናተ መሰምምስ እንደ ከለቅከ፡
እግለ ዛልም መኔዕ አትራያም ኢኮን።
ውዛረት እዕላም
አስመረ
13 ኖቨምበር 2017

እለ ዶል ይእንወዴ ባክቴርየ እግለ ንትነፈዕ እቡ ለሀሌነ ደወ እንዴ ትላመደ ከህላቱ እግል ሊዴ ሰበት ሰድዮ፡ ለእብ
ቀላል ንትዳዌ ምኖም ለዐልነ ሕማማት ሐቆ መደት ሰኒ እኩያም እንዴ ገብአው እት ቄትለት እግል ልትጠወሮ ቀድሮ።
ሰበት እሊ፡ አድውየት ድድ ባክቴርየ ቀደም ንስአትከ ጎማት ሰብ ምህነት ዓፍየት ንሰእ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 46

አርቡዕ 15 ኖቨምበር 2017

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርዪን ኣትሌታት እት ካርጅ
ማሌ ለሀ እት ስፓንየ አታፑርካ
ለገብአ 14ይ ጅግረ ሰዐይ ከደን
ምን ኤረትርየ አትሌት ኣሮን
ክፍሌ ሳልሳይ ፈግር እት ህለ፡
አትሌት የማኔ ሀይሌስላሴ ህዬ
ምስለ ሰልፋያም 10 እንዴ ፈግረ
ጅግራሁ አትመመ። እትሊ 9
ኪሎ-ምትር ለገልበበ ጅግረ ዐዴል
ሚካኤል እተ ሰልፋያም ለክልኦት
ኪሎ ምትር ናይለ ጅግረ እበ
ሀረሰየ ሸፋገት፡ ለአትሌታት
ፈነጥር ክም ገብኦ ለወደ እት
ገብእ፡ እግል ዎሮት ኪሎምትር
እብ ጌማም እብ 2 ደቂቀት
ወ50 ካልኢት ሰበት አትመመዩ፡

እት ሜርሒት እንዴ ገብአ 20
አትሌታት እት ዋሌ ሄራሩ
አተላለ። ሐቆ እሊ ሐደስ እሊ
ናይ ሜርሒት መስኡልየት እት
ረአስ ኪፕሊሞ ተዐዴት።
እሊ ወድ ኡጋንደ ላቱ ሻብ
አትሌት፡ እት ሜርሒት ለዐለት
መጅሙዐት እተ መርሐ እቱ
ወክድ፡ ሐምስ አትሌታት እንዴ
ተለዉ ገጽ ቀደም አሳደረ እቦም።
እትለ መጅሙዐት እላቱ ኣሮን
ክፍሌ ምስል ወድ በሕሬን
አትሌት፡ ወወድ ኢቶብየ አወቄ
አየሌው፡ ኢማኔ መርጋን ወብዕዳም
እንዴ ተዐደ እት ዐውቴ እግል

ልብጸሕ ለቀድረ። እተ ዕርፍ
ለኢለሀይብ ሰዐይ እብ አትሌት
ኪፕሊሞ ለትመረሐ ኣሮን ክፍሌ
ወወድ አቶብየ አትሌት ታምሬ
ሞላ ሌጣቶም እግል ልክሆሉ
ለቀድረው። እት ናይ ደንጎበ እት
150 ምትር ለገብአ ጅግረ ህዬ
አትሌት ኣሮን ክፍሌ ግረ ታምሬ
ሞላ ወጃኮም ኪፕሊሞ እንዴ ተለ
ሳልሰይት ደረጀት ጸብጠ።
እትሊ ሪም እሊ ለትጃግረ
አትሌት የማኔ ሃይሌስላሴ ምን
ኤረትርየ እት ገብእ ሳምናይት
ደረጀት እንዴ ጸብጠ ጅግራሁ
አትመመ።

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ እት ዱር ርዋንደ ሰነት 2017

ማሌ ለሀ ቀዳሚት እት ናይ ወክድ
ጅግረ አወላይት መርሐለቱ ለገልበበ
ጅግረ ዱር ርዋንደ መትባድራይ
ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ ናትናኤል
መብርሀቶም ሳልሳይ ፈግረ። ምን
ኪጋሊ እንዴ ትበገሰ እት ሁዬ ለተመ
ጅግረ እተ ሰልፋያት 40 ኪሎምትር
ናይ 120.3 ኪሎ ምትር ለገልበበ
ብድረ ሰጋይድ ድቁብ ለከምከመ
ጅግረ 1ይት መርሐለት መትጃግረት
እት ሸሪጥ ዐውቴ (ወለት ሳተ) እግል
ልብጽሖ ለአርአወ መጃገረት እተ

ወድ ርዋንደ ነፈር ፈሪቅ ሌስ ኣሚስ
ስፖርቲቭ ሳሙኤል ሀኪሩዘይ እት
ስጋደት ለትዳሌት ቮላታ እብ ንስአቱ፡
10 ንቅጠት እግል ለአኬልል ቃድር
ህለ።
ሳምኤል ምስል ወድ አቶብየ
ርድዋን ኢብራሂም ምን ፈሪቅ

ቤኔዲክሽን አሌክስ ኒዜይማን እት
ስጋደት ለአሰሰየ መጅሙዐት ለታርፈት
ለዐለት መጅሙዐት እግል ተዐርየ እተ
ብሩር ጋድም እብ ሸፋገት ለገብአ
ብድረ ዐረዮ መትጃግረት እት ሳዐት
52.5 ኪሎ ምትር እት ልሄሮ፡ እት ናይ
ደንጎበ ከጥ እግል ልብጽሖ ለሰደ ዐለ።
ለሐልፈት ሰነት እት ሁዬ ለትዐወተ
መትጃግራይ ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ
ወድ ርዋንደ ዮሴፍ አሬሩየ እብ
ድግማን እግል ልትዐወት ለዐለ እግሉ
ስታት ተ’መ እግሉ፡ እግል ወድ ፈሪቁ

ኬንት ሜይን ናይ ሐቴ ደቂቀት ወ34
ካልኢት ፈርግ እንዴ መ’ደ እግሉ
ዕዉትለ መርሐለት ገብአ።
ነፈር ፈሪቅ ወጠኒ ናትናኤል
መብርህቶም እብ ደቂቀት ወ36
ካልኢት ምን አሬሩየ እንዴ ተአከረ
እግለ ምስሉ ለዐለት መጅሙዐት እብ

ቮላተ እንዴ ሐልፈየ ሳልሰይት ደረጀት
ረክብ እት ህለ፡ ነፈር መትባድራይ ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳታ መትከል እዮብ ህዬ
4ይ ፈግረ። መትባድራይ ነፈር ፈሪቅ
ኤረትርየ ኣሮን ደብረጼን 5ይት ደረጀት
ጸብጥ እት ህለ፡ ወድ ፈሪቁ ተስፎም
ዑቕበማርያም ህዬ ምስል ናትናኤል
እብ ሕድ ለሸብህ ወክድ 7ይ እንዴ
ገብአ ጅግራሁ አትመመ። ለሐልፈት
ሳምን እት ዱር ቡርኪኖፋሶ ምስል
ፈሪቁ ሰምበል መቅደረት ሰኔት ለአርአ
ነፈር ፈሪቅ ኤረትርየ ሳይሞን ሙሴ፡
ክምሰልሁመ ወድ ፈሪቁ አማንኤል
ጸጋይ 15ይ ወ29ይ ፈግረው። እሎመ
ምስል ናትናኤል እት ዎሮ ወክድ ቱ
ጅግራሆም ለአትመመው።
ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ ጋብእ ለዐለ
ናይ 3.3 ኪሎ ምትር ጅግረ እብ ውላድ
ርዋንደ ጄንስ ቦስኮን ቫሌንስንዳይሲኔገ
ክምሰልሁመ ወድ ግብለት አፍሪቀ ነፈር
ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ ስቴፈን ዲ ቦርድ
ናይ ሰማን ካልኢት ፈርግ ለገብአ እቱ
ዮሴፍ አሬሩያ፡ ወቅት እብ ከሲቡ ናይ
ደቂቀት ወ28 ካልኢት ፈርግ እግል ቦስኮ
እንዴ ወሰካ እቱ፡ ሜርሒት ዱር ርዋንደ
ጻብጥ ህለ። ቫሌንስ እብ ደቂቀት ወ30
ካልኢት እንዴ ቀደመ ሳልሰይት ደረጀት
ጻብጥ ልትረከብ። ምን ወጠንያይ ፈሪቅ
ኤረትርየ ተስፎም ዑቅበማርያም እብ
ደቂቀት ወ42 ካልኢት እንዴ ሬመዮም

ፈሪቅ ኤሪ-ቴል እት ዱር
ፋዝሁ 5ይት ደረጀት ጸብጠ

ፈሪቅ ኤሪቴል ሻርክ እቱ ለአስመነ ጅግረ ዐጀላት ዱር ፋዝሁ ናይ ቻይነ
ለሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ ተ’መ፡ እት 5ይት መርሐለትለ ጅግረ ሜሮን ኣብርሃም
ሲራክ ተስፎም ምን ዕዉትለ ጅግረ ወክድ እንዴ ኢከስሮ 12ይ ወ16ይ ፈግረው።
እብ ሕድ ለሸብህ ወክድ ሚልዮን አማንኤል ወሚካኤል ሃብቶም ህዬ 46ይት
ወ62ይት እንዴ ፈግረው ጅግራሆም አትመመው። ሐቆ ደቂቀት ወ56 ካልኢት
ጅግራሁ ለአትመመ ዳንኤል ሃብቴሚካኤል 102ይ ዘመንፈስ ሰለሙን ግረ 2
ደቂቀት ወ44 ካልኢት 107ይት ደረጀት እብ ኪሉል ወክድ ህዬ መትጃግራይ
ፈሪቅ ስኮት ሚቼልቴን ወድ ኣውስትራልየ ጃይ ሂንዴርሌይ ዕዉት ጅግረ ፉዝሁ
ገብእ እት ህለ ናይ ደቂቀት ወ14 ካልኢት ፈርግ ለዐለ እግሉ ሚልዮን አማንኤል
ህዬ 10ይ ፈግረ፣ ሜሮን አብርሃም 14ይ ፈግር እት ህለ ፈሪቅ ኤሪቴል ህዬ 5ይ
ፈግረ።
እት ናይ ሐየት ስጋደት ግድለ ህዬ ነፈር ፈሪቅ ሚንስክ ስታኒስላው እብ 38
ንቅጠት ልትዐወት እት ህለ ዳንኤል ሃብቴሚካኤል እብ 14 ንቅጠት ራብዓይ ፈግረ።
እብ ፈሪቅ፡ ፈሪቅ ክሎስ ልትዐወት እት ህለ ሰንበት ንኢሽ ለገብአ ጅግረ እቱ ፍገሪት
ሰኔት ለሰጀለ ፈሪቅ ኤሪቴል እብ 5 ደቂቀት ወ12 ካልኢት እንዴ ትአከረ ምን 22
ፍረቅ እት 5ይት ደረጀት ጠፍሐ።
እት ረአስ 12ይት ደረጀት ግሱይ ዐለ።
ካልአይት መርሐለት ዱር ርዋንደ
ማሌ ምን ገጽ ምሴ ምን ንያንዛ እንዴ
ትበገሰት፡ እት ሩባችቩ ለተምም ናይ
180 ኪሎ ምትር ሪም ለገልበበ ዐለ።
እለ መርሐለት እለ ህዬ፡ ለሬመት
መርሐለትለ ጅግረ እብ ግብአተ ስስ
ናይ ስጋደት ቮላታ ዐለየ እተ። እትለ
መርሐለት እለ ምን ፈሪቅ ወጠኒ
መትከል እዮብ ምነ አወላይ ለፈግረ
ሳይሞን 4ሳዐት 32 ደቂቀት ወ30
ካልኢት እብ ደቂቀት ወ30 ካልኢት
እንዴ ተአከረ 5ይ ፈግር እት ህለ፡ ወድ
ፈሪቁ ተስፎም ዑቅባማርያም እብ ሐቴ
ደቂቀት ወ33 ካልኢት እንዴ ተአከረ
6ይ ሰበት ፈግረ፡ እብ ጅምዕ ደረጀቱ

ምን 12ይ እት 6ይት ውቁለ ህለ።
እምበል እሊመ ሳይሞን ሙሴ 33ይት
ደረጀት ጸብጠ። አስክ እለ እበ ትረከበት
ፍገሪት እብ ዕሙማይ ንቃጥ ፈሪቅ
ርዋንደ እብ 23 ሳዐት 36 ደቂቀት ወ09
ካልኢት ሜርሒትለ ጅግረ ጻብጥ እት
ህለ።ፈሪቅ ኤረትርየ እብ 17 ደቂቀት
ወ08 ካልኢት እንዴ ተአከረ እት 5ይት
ደረጀት ህለ። ዱር ርዋንደ እበ ህሌት
እግሉ ምህመት እት ሰነት 2019 እት
ደረጀት 2.1 እግል ልትወቀል ምስል
ዩሲኣይ መፋሀመት ጋብአት ክም ህሌት
ልትአመር። ሳልሰይት መርሐለት ዱር
ርዋንደ 95 ኪሎ ምትር ለትገልብብ እት
ገብእ፡ ዮም ምን ሩበቩ አስክ ሙሳንዚ
እግል ትግበእ ቱ።

ፈሪቅ ሰኔጋል ሐቆ 16 ሰነት እት ካስ ዐለም ወፈሪቅ ኢጣልየ ሐቆ 60 ሰነት ልትሰለም
ድወል አፍሪቀ እተ ሐልፈ ሰነብት
ለወደያሁ ናይ መጫረዪ ጅግራታት
ካስ ዐለም ሰነት 2018 ፈሪቅ ሰኔጋል
ምን ሜዳኑ በረ አስክ ስታድዩም ፔተር
ሞካበ እግለ እብ ባፋና ባፋና ለትብል
ስቅራት ለልትአመር ፈሪቅ ግብለት
አፍሪቀ እቱ እንዴ መጸ ናይ ሞት
ወሐዮት ጅግረ ወደ። እግል ብዞሕ
ሰኖታት ምነ እብ እዲነ ከብቴ ሰኔ ለቡ
ጅግረ ካስ ዐለም ቃይብ ለዐለ ፈሪቅ
ሰኔጋል በክቱ እንዴ ሰነ ፈሪቅ ግብለት
አፍሪቀ ትልህየ እብ 72% እት ሐንቴ
መራቀበቱ ኡቱያ ምንመ ዐለ፡ ቀደም
ዕርፍ መተልህየት ግብለት አፍሪቀ ሳንክ
ወማክሂዜ ለአተወን 2 ጎል እበን እንዴ
ቀልበው አስክ ካስ ዐለም ሰነት 2018
ለትአበጽሕ ተስከረት በትከ ፈሪቅ
ሰኔጋል።

እለ እት ምውዳቅ ጸሓይ አፍሪቀ
ለትትረከብ ደውለት እለ ሐቆ 16
ሰነት እግል ሰልፍ ዶላ ቱ እት ካስ
ዐለም ሰነት 2018 ትበጽሕ ለህሌት።
እሊ ታሪክያይ ሐደስ እሊ እቱ ምን
መትዘባጥ እንዴ ትሸበሀ ለመጸ ሳድዮ
እተ አተ አግዋላት እዴ ዐለት እግሉ።
እሊ መሃጅም ፈሪቅ ሊቨፑል ላቱ
መትጃግራይ ግራለ ፍንቲት ለዘት ለበ
ዐውቴ እተ ሀበዩ ረአይ፡ ፈሪቁ እት
ጅግረ ካስ ዐለም ሰነት 2018 ሩስየ
ሐበን አፍሪቀ እግል ልግበእ ሰአየቱ
ሸርሐ። ፈሪቅ ሰኔጋል እብለ ዐውቴ
እለ እንዴ ትሰደ እብ 11 ንቅጠት እበ
እት መጅሙዐት አርበዕ እት ሳልፋይት
ደረጀት ልትወቀል እት ህለ፡ፈሪቅ
ግብለት አፍሪቀ እብ አርበዕ ንቅጠት
ግራለ ክለን ስስ ንቅጠት ራክባት ለህለየ

ብርኪኖፋሶ ወኬፕቨርድ ርቱብ ህለ።
ፈሪቅ ግብለት አፍሪቀ ምስል ፈሪቅ
ሰኔጋል ለወደየ ትልህየ ሰኒ ጀርቤታት
ምንመ ወደ እብ ኢመትዐዋቱ ላኪን
“በዐል አከይ ብሶት” ብሁል ህለ።
መደርብለ ፈሪቅ ስትዋርት ባክስቴር
ፈሪቁ ምንመ ተርፍ ዐቦት ለአርኤ ክም
ህላቱ ለልትሃጌ። እት ካሜሮን ለገብእ
ካስ አፍሪቀ ሰነት 2019 እግል ንስአት
እብ ክለ ሒለቱ እበ ክም ከድም
ለአፍህም። ሐሊፍ ፈሪቅ ሰኔጋል እት
ካስ ዐለም ሩስየ እግል መደርብለ
ፈሪቅ ወድ ሰኔጋል ኣሊዉ ሲሴ ስሜት
እግል ልርከብ ሳዲሁ ህለ። ካፕተን
ፈሪቅ ናይጄርየ ለዐለ መደርብ ፈሪቅ
ሰኔጋል እት ካስ ዐለም ዐዱ እንዴ ወከለ
ለተልሀ፡ ግራሁመ ክም መደርብ ዐዱ
እት ካስ ዐለም እግል ትሻርክ ለወደ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 46

መደርብ ቱ።
መደርብ ሰኔጋል ለህለ ሲሴ ህዬ
አዜ እግል ኬሺ ልትሓበሩ ህለ ሰኔጋል
እግል ናይጄርየ ወምስር እንዴ ተሌት
ሳልሳይት ምነ ሐምስ እት ካስ ዐለም
ለሻርክ ፍረቅ ድወል አፍሪቀ ጋብአት
ህሌት።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ምን አሮበ ጅግረ
ፍረቅ ኢጣልየ ወስዊድ እህትማም ዐቢ
ህዩቡ ህለ። ለእተ ሐልፈተነ ሰንበት
ንኢሽ ለገብአ ጅግረ እት ስዌድ ቱ
ጋብእ ለዐለ። ኢጣልየ ህዬ እብ 63%
ጅግረ እንዴ ደምቀት መተልህየተ
573 ዶል ኩረት ባለሰው። ምን እለን
ህዬ ስስ እግል ጎል ለገብአ ጀርቤታት
ወደው። እብሊ ህዬ ፈሪቅ ኢጣልየ እተ
ምሴት ለሀ ለጅግረ እግል ልትዐወት
እቱ ክም ቀድር ለአከደ መስል ዐለ።

አርቡዕ 15 ኖቨምበር 2017

ምናተ እት ቀደም መሰጅዒነ እብ
37% ሌጠ ልተልሄ ለዐለ ፈሪቅ ስዌድ
ግረ ዕርፍ እንዴ ትቀየረ ለአተ ጃኮብ
ጆሃንሴን ለኣተዩ ዎሮ ጎል እቡ እንዴ
መርሐት 3 ንቅጠት ረክበት፡ እብሊ
ህዬ ኢጣልየ እት ዎሮት በክት ህቱመ
እት ዐደ ለትገብእ ጅግረ፡ ዝያድ ዎሮ
ጎል እቡ እግል ልቅለብ ዐለ እግሉ
ምናተ በክቱ እንዴ አከ ለልትሐዜ
ለዐለ አግዋል ወዐውቴ እግል ልሰጅል
ሰበት ኢቀድረ፡ ሐቆ ሰነት 1958 ምን
ካስ ዐለም ሰበት ቄበ ታሪክ ጸሊም
ስጁል ህለ። እብሊ ህዬ ካስ ዐለም ሩስየ
ሰነት 2018 እምበለ እብ ረብሸቶም
ለልትአመሮ መተልህየት ኢጣልየ
እግል ልግበእ ዱሉይ እብ ሀለዮቱ
ጠምጠሙ ሽውየ እግል ኢልሐውን
ፈርሀት ካልቅ ህለ።
ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

ኣላፍ ስኒን ለወደ ዓዳት
ወለመድ አስክ ዮም እት ሐያት
መስርዪን ተአሲር ዐቢ ወዴ ሀለ።
ገሌ ምኖም ምስል ዕምስነ ወውላድ
ለልትጻበጥቱ።
ውላድ ለተአከረ ምነ መስርየት
ለትፈናተ በሂል ወለመድ እግል
ትትነፈዕ ትትቀሰብ። ሐቆመ
ወልደት፡ ለውላደ ዑፉይ ወትሩድ
እግል ልግበእ እግለ ለለመድ
ተአተላልዩ።
ምነ አግደ ውላድ ለተአከረ
ምነን ለወድያሁ “ከሊል ራምሲስ”
ቱ። ለሰበብ ህዬ ምን-ኣመረ
ለመሽክለት ምን ሰብአን ገብአት
ምንገብእ፡ ወ’ላድ ክም ዐለ
ለልትአ’መን ራምሲስ፡ እት አምዕል
እግል ተምሳሉ 20 ዶል ክ’ላሁ
በሀለትቱ። እሊ ከሊል እሊ ህዬ፡
እግል ሳምን እብ ግዲደ ገብእ።
እምበል
እሊመ
አልቂረ
ለልትበሀል ሀለ። “አልቂረ” በሀለት
ዕን ገብእ እት ህሌት፡ እሲት
ለውላድ ልትአከር ምነ፡ እግል
ብእሰ ክሉ ሰርጎሀ እንዴ ሀበት
ብዕደት ክም ለሀዴ ትወድዩ። ሐቆ
እለ ለእሲት ለሐዳስ ክም ዐምሰት
ለውላድ እኩር ምነ ዐለ ሔመ እብ
ቅንእ ክም ተዐምስ ለልብል እምነት
ሰበት ቦምቱ። እተ ክምሰልሁመ
እሲት ሐቆ ደንገጸት ርሕመ ፈሬ
ለልብል እምነት ሰበት ልብሎ፡
ው’ላድ ለተአከረ ምነ እሲት ብእሰ
አው ሑሀ እንዴ ነስአት ከደን
ገይስ ወእንዴ አትሀመለ ወምን
ፈራብ ክም ጸድፍ ወድየ። ላመ
እት ብሩር መስር ለነብረ አንስ
ምን እሊ ለይልትፈንቴ መዋዲት
ወድየ። እግል መሰል፡ እት ስከት
ባቡር ምን በዲር እግል ክእነ
ለትሸቀ መሕብዒ ክም ሰክበ
ወድወን ወለባቡር እብ ረአሰን
ክም ሐልፈ ሰኒ ሰበት ደንግጸ
እበ ለኢነት ትከለቅ ድንጋጽ ክም
ለዐምሰ ለአምነ። ለአስሉብ እሊ
እት መስር ልሙድ ወለልደጋገም
ሰበት ገብአ፡ እግል ገሌ አዳም
አትራዛቅ እግል ልምሰል እቱ
ቀድር። ለለአትፈክር ላኪን፡ እሊ
ለመድ እሊ ወለ ለዳርሳም ላቶም
መስርዪን እብ ፋዬሕ ልትነፍዖ እቡ
ህለው።

ጅንስለ ለልትወለድ ጅነ
ለፈርግ ኮምፒተራት እትሊ
ወቅት እሊ እብ ብዝሔ
ምንመ ሀለ፡ ምስል ወቅት
እት ዓፍየትለ ጅነ ተአሲር
ክም ወዴ ሰበት ለአምኖ፡
እበ ናይ ለመድ ገበይ
ፈረጎት ጅንስ ለልትነፍዖመ
ሑዳም ኢኮን።
ገሌ ምነ አሻይር ፈረጎት
ጅንስ እሊ ለተሌቱ። እት
ከብደ ለህሌት ዐልቀት
አጊድ ሐቆ ተሐረከት ሕጻን
ክምቱ ወእንዴ ተአከረት
ሐቆ ተሐረከት ወለት
ክምተ ለአምኖ። እምበል
እሊመ፡ ለዐምሳት ገሮበ ሐቆ
ገረመ ወከብደ ግዝፍ ሐቆ
ትቤ ወለትተ ወሐቆ ከፍአት
ወከርሸተ ተሐት ሐቆ ተሐንጀቀት
ሕጻን ቱ ልብሎ።
ለልትወለድ
ጅነ
እግል
መስተቅበል ታጅር እግል ልግበእ፡
እትቡ እት ነሀር ኒል ትትለከፍ፡
ሰሮም ህዬ፡ ምን ዕንታት አዳም
እንዴ ትበሀለ እትብ ጅናሆም እት
ሽቃቅ ለኣትወ ወገሌሆም ህዬ
ምስል ዐዱ ወአርደቱ ሻም እግል
ልጠውር እንዴ ትበሀለ እትቡ እት
ገርሀት ዐድ አቡሁ ቀቡረ።
ክም ሽብህ እሊ ከማን ለጅነ
እግል አወል መረት አጭፋሩ እት
ነውኮ ምኑ፡ እት አዴሁ ርያል
ለአስሮ እግሉ።

ለጅነ እግል ኢልሕመም እንዴ
ትበሀለ ህዬ፡ ስነት ለብዲበ አንሳይት
ወሸከሞም ለሉጽያም ሰብ እግል
ልርአዉ ኢልትአጀዝ እግሎም።
እግል ግርመት እንዴ ትበሀለ
ህዬ፡ እብ እት እሳት ለረስነት
እብረት እንዴ ወደው እግል
እዝንለ ወለት ፈሩቀ ወመርወድ
ወዱ እተ፡ ዕንታተ እግል ልዕከክ
ወልገርም ህዬ እብ በሰል ልክሑሉ
ወገሮበ ሓምል ወመፈተይ እግል
ልግበእ እንዴ ትበሀለ እብ ሐሊብ
ለሐጹበ።
ለልትወለድ ጅነ፡ እት ዲኑ
ትሩድ
ወሙሕተረም
እግል
ልግበእ እንዴ ትበሀለ እት እዝኑ
እት አምዕል ሰለስ ዶል ቁርኣን
ወእንጂል ልትቀረእ እግሉ። በሀለት
ጅናከ እበ ዲን ዋልዴኑ በሀለትቱ።
ለጼወ ተአመይት ሐቆ ዐለት፡
እግለ ጅነ ስም ክፍአት ለአፍግሮ
እግሉ። እግል መሰል፡ ክም ረማቅ፡
አድግ ወለመስሉ አሳሚ ክፉእ
ለአፈግሮ እግሉ። ዋልዳዩ እት
ከብድ ሐድገዩ ምንገብእ ህዬ፡ ስም
ዋልዳዩ ወርስ በሀለት ቱ።
ዓፍየት ለይአለቡ ወክልዶል
መትከምህ ላቱ ጅነ፡ ስሙ ከብደት
እቱ ሰበት ልትበሀል፡ ስም ትትቀየር
እግሉ። ወልደ ምን ዕን አደም
ለፈርሀት እቱ እም፡ ጅንስ ወልደ
እብ ሕብዐት፡ እግል ቤጽሐተ
ትቃሽሾም። በሀለት ሕጻን እት
እንቱ ክም ወለት ተአፍህሞም።

እክናመ ሀለ ጻነ?

አከይ እማነት ለአግደ ሰበብ ሕድጎ እት ፍንጌ ሰብ ጼዋ ተ።
እተክምሰልሁመ ሰብ ጼወ እብ ብዕድ ሓጃት ዶል ልትበአሶ ምሽክለቶም
እግል ልሕለሎ ወሕድ እግል ልሳምሖ ቀድሮ። ምናተ ኦሮ ምኖም እት
ረአስ በዐል ዐቅዱ ዶል ከይን፡ እብ ቀሊል-ቀሊል እግል ልሳምሖ ኢቀደሮ፡
እብ ድድ እሊ ኦሮከ መርባት እግል ልትፈዴ ለሐዜ።
ሐቴ ብእሰ ምስል ብዕደት ወለት እት ዘኔ ለረክበቱ፡ ቤተ እንዴ አቅበለት፡
“ጤልማይ” ለልብል ክቱብ እብ ሕብር-ቀይሕ ከትበት እግሉ ወእት ባብ
ሖሾም “አሰናይ እብ ደሐን መጽአከ ጤልማይ አማነት” ለልብል እብ
ሐርፍ ዐቢ ለትከተበ ክቱብ ወዴት እግሉ። ለጤልማይ ላቱ ሸሪከ ክምለ
ሐቴ ኢዋዲ እት ገናድል ክም መጽአ፡ ለክቱብ ቀርአ። እምበላመ ክታበት
ዐድ እሲቱ አሹከ ጋብኣም ረአዮም። ለሓለት ለአፍረሀቱ ወመዋዲቱ
ለአክጀለዩ ሻብ ልባሱ እግል ልንሰእ አስከ ዶላብ ጌሰ። ምናተ እሲቱ
ቀደም ህቱ መጽእ ልባሱ ወእስእኖታቱ እግል መሳኪን ወሬምቀት ውዝዕቱ
ጸንሐቱ።

10 ፍንቲት ሕዜ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 46

ለኢትፈትሐ መሳእል

ዮም 5/7/1943፡ ሃሪኪን ለልትበሀለ ጠያራት ሐርብ፡ እግለ እት ጠረፍ
በሐር ፈረንሰ ለዐለ ንቃጥ እምዳድ ጀርመን ዘብጠ እት ሀለየ፡ ረድ ፍዕል
ቅዋት ጀው ጀርመን ምነ ሐልፈ ወቅት ለተረደ ዐለ። ሰርጄንቲ ፍራንክ
ዊልያምስ ሰለስ ምን ጅማዐቱ ጣኢራቶም ክም ትዘበጠየ እብ መደላት እት
ልትከረው ረአዮም። ብዕዳመ ቀደሞም ምስል ጥያራቶም ናዳም ዐለው።
ሀደፈ ጥያረት ፍራንክ ለዐለ ጠልገት ረሻሽ ሬሻነ ኢሰሐተት። ሰርጄንቲ
ፍራንክ እግለ እት ቀደሙ ተሐንጦጥል ለዐለት ሱረት እሲቱ እግል ዲመ
ናይ ስርሐ ረአየ ወምስል ጥያረቱ እት በሐር ተርቀ። አክል-ሕድ ሳዐት11፡
30 ናይ ላሊ፡ ነፍሰ ለዶል ሰርጄንቲ ፍራንክ ወጥያረቱ ለትዘበጠው እተ
ኢነት፡ እተ ለነብር እተ መዲነት ካርዲፍ እግል ፈተቹ ኢልሙድ ሓጃት
ሐስለ እቶም።
እተ ኢነት ለሀ መልሂት ወእስረት ዋልተር ኦወን ለልትበሀል ገልገላይ
ሰርጄንቲ ፍራንክ ምን ሐርብ እብ መትሳርሖቶም ለትሰምዐቶም ፈርሐት
ሽርሐት እት ሀለው፡ ስድፈት ዋልተር፡“እብለ መናሰበት እብ ስም መልሀዬ
ሰርጄንቲ ፍራንክ ዊልያምስ ችርስ ኒበል” ክም ቤለዮም፡ ክሎም እተ ቤት
ለዐለው ችርስ እግል ሊበሎ እደዮም ለዐል ረፍዐዉ። እትሊ ወቅት እሊቱ
ዋልተር ጻብጠ ለዐለ ክባየት እት ክልኤ እብ መትከፋለ ለዲበ ዐለ ዋይን
ቀይሕ እት እዴሁ ትከዐ። ብዕደት ክባየትመ እተ ክምሰልሀ ደግመት።
ላመ እት በለፎን ለዐለት ምራየት ወድቀት ወለቤት እብ ሰበብር ግዛዝ
ትመልአት። እተ ቤት ለዐለው አንፋር እበ ለረአዉ ሓጃት ደንገጸው።
ለሐዋድስ ላኪን እብሊ ኢተመ። ለምን ሽቅል እግል ሰኖታት ባጥረት

ለዐለት ሳዐት ሰድፈት 11፡30 ናይ ላሊ እግል ተአስእል ጀረስ ዘብጠት።
እሊ ክሉ መስአላት አስክ ዮም ድሉይ ኢሀለ።
እብ ብዕድ እትጀህ ናይለ መዲነት፡ ጂን ዋትክዝ ለትትበሀል ሐልቱ
እግል ፍራንክ እት ስካብ ጥዑም እት ህሌት፡ እብ ሕልም ፍራንክ እት
ልሰሐቅ አስከ እት መጽእ ርኤቱ። ስድፈት ላኪን እብ ሐዘን ጠርመት
ገብእ ወአስክ ምድር ረዪም ሳፍር ክም ሀለ ለሐብረ ወምን ገጸ እት በዴ
ምነ ተሐለመት። ጂን ብህርርት እት እንተ ምን ስካበ ቀንጸት ወእግለ
ለአድሄ ለዐለ ተለፉነ ሀረሰት። ተአተስል ለዐለት እሙ እግል ፍራንክ
ቪክቶርያ’ተ። ህተ እት ተአስነቃንቅ “ጂን ሕቼ ፍራንክ ወልዬ ማይት
ሀለ” ቤለተ እግለ ጂን ለትሐለሙቱ ሕልም እባሁ እት ዳግም እግለ። ጂን
እግል ሕተ እግል ተአትሳጅዕ ምንመ ጀረበት፡ ምን ጅወተ ላኪን ሹቅልት
ዐለት። ህግየ ተለፉን ክም አትመመት ምን ሐዲስ ሳዐት ቤተ ጀረስ
ዘብጠት። ሳዐት 11፡30 ናይ ላሊ ትብል ዐለት።
ጆን ልዊዝ ወሂል ጄራን ወመሳኒት ፍራንክ ቶም። አስክ ምስካቦም
እት ገይሶ፡ ጆን “ዮም ላሊ፡ ላሊ በኪተትተ፡ ክርን ጥያራት ኢሰምዐነ እተ”
ክም ቤለየ እግል እሲቱ፡ ሳዐት ቤቶም 11፡30 ናይ ላሊ ለለሐብር ጀረስ
አስመዐት። ለጀረስለ ሳዐት እንዴ ኢተምም እተ ከሺነት ክርን መትሳባር
ዐፍሽ ሰምዐው። እተክምሰልሁመ ለጆን ወፍራንክ ለትሰወረወ ሱረት፡
አስክ ድገለብ እንዴ ተዐነነት ረአወ። ለልኡክ ለፈሀመ ጆን እት ነብዕ፡
“መዐሰላመ ፍራንክ መልሀዬ” ቤለ። እግለ ሱረት እት ለአሳኔ።
ብዕድ መልሀይ ፍራንክ ዊልያምስ እት ቤቱ እንዴ ገብአ፡ ፍራንክ
እግል ምስሉ ለዐለ ወልዱ እግል ልራቅቡ እግሉ ለተሐብር ርሳለት ከትብ
ዐለ። ለእተ ሔጠት ስቅልት ለዐለት ሳዐት ቤት ሳዐት11፡30 ናይ ላሊ ክም
ዐለ ለለሐብር ጀረስ ክም አስመዐቱ ላኪን፡ ለሰኒ ከትብ ለዐለ ቀለም ምን
ክታበቱ አትካረመ። ላመ “ለእፈቴከ መልሀዬ ፍራንክ” ትብል ለዐለት
መአተዪ እት ቀይሕ ትቀየረት።
ለምስጢሩ ኢደለ መስእል እግል እሲት ፍራንክ ጄሲ በጽሐየ። ህተ
ምስል ጥያረቱ እት ነድድ ክልኤ ዶል እብ ትሉሉይ ተሐለመቱ ወምን
ስካበ ክም ትነፈዘት ሳዐት11፡30 ናይ ላሊ ርኤት። ሐቆ እለ እሲቱ ነፍሰ
ሰበት አስአለተ እንዴ ቲትሰክብ ምድር ጸብሐ ዲበ። ምድር ክም ጸብሐ
ጄሲ እት ሖሽ ኬን ወእንሰር ነዋወለት፡ ለለአትፈክር ላኪን ፍራንክ እንዴ
ዘርአየ ሓረት ለዐለት ዕንቦበት እንዴ ወሽዐት ወሕቴ ዕንቦበት ቀየሕ እንዴ
አፍገረት ረኤተ። ቅዋት ጀው ብሪጣንየ እስትሽሃድ ፍራንክ ወጅማዐቱ
ሐቆ ሰለስ ዮም ምንመ አስአለው፡ እስረቱ ወጅማዐቱ ላኪን እት ሳዐት
ለህቱ ሞተ እተ እብ ምስጢሩ ለኢደለ ሳምዓም ዐለው።
አርቡዕ 15 ኖቨምበር 2017
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