
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 03 አርቡዕ 18 ጃንዋሪ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

ኣውስትራልየ፡ ማህረጃን ኤረትርዪን ትሰርገለ
23ይ ማህረጃን ኤረትርዪን ስካን 

ኣውስትራልየ ወኒዝላንድ፡ ‘’ሐበንነ 
ሑር ዐገልነ’’ እበ ትብል ስቅራት 
ምን ዮም 13 አስክ 15 ጃንዋሪ 
ዲብ መዲነት መልበርን እብ ነያረት 
ትሰርገለ። 

እሊ በራምጅ ዓዳት፡ ዕፌ ስወር 
መባኒ ታሪክ መዲነት አስመረ፡ 
ሄራር ግድለ ስላሕ ወብንየት ወጠን፡ 
ሰሚናር ዲብ ሓድረት ሓለት፡ ሸባብ 
ወአጀኒት ለለአሻርክ  በራምጅ 
ለከምክም ማህረጃን፡  መስኡል 
ሽኡን ተንዚምየት ጀብሀት ሸዐብየት 
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት 
አሰይድ ዩስፍ ሳይቅ ፈትሐዩ።

እተ መስኡሊን ጃልያት 
ወመትነዛም፡ እተክምሰልሁመ 
ዐዙመት ለገብአት እግሎም 
ለሐድረወ ዓደት መክስቲ፡ ቁንስል 

ዓም ኤረትርየ አሰይድ መሓሪ 
ተከስቴ እተ አስምዐየ ከሊመት፡ 
ተርጀመት፡ ሀደፍ ወአህምየት 
ማህረጃን ዲብ ሕፍዘት ዓዳት 
ወአውረሶት ታሪክ ወሰዋልፍ ሐቆ 
ሸርሐ፡ ክል መርሐለት ናየ አብካት 
ወተሐድያት ሰበት በ፡ መዋጥኒን 
በራምጅ ወጠን እግል ልትዐወት 
እብ ፈዛዐት እግል ልሻርኮ ወዶሮም  
እግል ለዓቡ አትፋቀደ።

አሰይድ መሓሪ፡ ሸባብ ዲብ 
ነዘሞት ወፈዓልየት ናይ ዮም 
ዓመት ማህረጃን ለአርአው ሕስር 
ዛይድ እንዴ ሐመደ፡ እብ ማሕበር 
እንዴ ትከምከመው እግል ዝያድ 
መሻረከት መዳላዮም እግል ለአክዶ 
እንዴ ትፋነ፡ ለማህረጃን እግል 
ልግመል ዶር ለቀደመው ሐመደ።

መስኡል መዲነት ብሪምባንክ 

ሚስተር ብሩስ ላንክሻየር  ዲብ 
ኤረትርዪን ለረአዩ ውሕደት 
ወመትነዛም ከም በሰጠዩ እንዴ 
ሸርሐ፡ እዳረቱ ዲብ ክሉ ለነዙሙ 
በራምጅ መጦሮም ክም ህሌት 
አከደ።

እምበል እሊ፡ ርኢስ ጃልየት 
ኤረትርዪን ስካን አቅሊም ቪክቶርየ 
አሰይድ ኪዳኤ ግንቦት፡ ዶር 
ጃልየት ዲብ ብንየት ወበቃዐት 
ወጠኒንዪን ሸባብ እግል ልዕቤ 
ዓይላት መሻረከተን እግል ለአዚደ 
ትፋነ።

መስኡል ሽኡን ተንዚምየት 
ጀብሀት ሸዐብየት እግል 
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ 
ዩስፍ ሳይቅ እግል መሻርከት እተ 
ወደዩ ሰሚናር፡ ታሪክ መዳፍዐት 
ሸዐብ ኤረትርየ፡ ታሪክ አጅያል 

ክምቱ ሐቆ ሸርሐ፡ ዲበ ሐልፈየ 80 
ሰነት ለትርአ ተሐድያት ወፈሀም 
ለከልቀየ መዳፍዐት ትርድት ሸዐብ 
ኤረትርየ፡  ዲብ ዐድ ወካርጅ ለከስስ 
እብ መሰል ለትተለ ሸርሕ ቀደመ።

“ውሕደት፡ ወመትነዛም ትሩድ፡ 
ለትደቀበ መሻቀዪና ቱ፡ ለቤለ አሰይድ 
ዩስፍ፡ ድድ እሊ ለአመመ ዋይዲባት 
ዲብ እንጋብህ ወነአፈሽል፡ በራምጅ 

ብነ ወጠን እግል ልትደቀብ እብ 
ዕጹፋት ለእንሸቄ እተ መርሐለት 
ክምተ እንዴ አትፋቀደ፡ ዲብ ካርጅ 
ለነብሮ መዋጥኒን  እብሊ እንዴ 
ትመርሐው እግል ልሽቀው ትላከ።

እት ደንግኮበ፡ አሰይድ ዩስፍ፡ 
ምን መሻርከት ለትቀደመ እቱ 
ረአይ ትከበተ ዲብ ስኣሎም በሊስ 
ሀበ።

ወራታት እዳራት አቃሊም ልትጌመም

እት ሰነት 2022 እት አቃሊም 
ለትሰርገለ በራምጅ ገማል፡ እግል 
ለሔሰ ወቀይ መጃል ለለአጠፌሕ 

ክምቱ፡ ወዚር እዳረት አቃሊም 
አሰይድ ወልደንኪኤል አብርሀ፡ 
እት ዮም 13 ወ14 ጃንዋሪ እትለ 

ገብአ ናይ ሖል ጌማም ሐበረ።
ሕካም አቃሊም እትለ ቀደመዉ 

ተቃሪር፡ እት ሰነት 2022 እብለ 
ዐለት ከረም-ቅዝር ለትሰርገለ 
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡ 
ምስለ ቀደሜሀ ለዐለት ሰነት ዲብ 
ልትርኤ እተይ ሐርስ ለሔሰ ክም 
ዐለ፡ ወጀዶት ከደማት እጅትማዕየት 
እብ ፍንቱይ ዲብ ብሩር 
እግል አውስዖት ወአትሓየሶት 
ለልትሐመድ ወራታት ክም 
ትሰርገለ፡ ክምሰልሁመ እት ፍንጌ 
ደገጊት ለትትርኤ ኢመፋሀመት 
እብ ዕሬ እግል አስከቦተ 
ለልትሐመድ አሽቃል ክም ገብአ 
ሸርሐው።

እምበል እሊ፡ ዲብ ብናእ ዓማር 
-  እብ ፍንቱይ ዲብ ሽቅየት 
ወአስነዮት መአሰሳት ተዕሊም 
ወአስነዮት ሸዋሬዕ፡ እብ መዓወነት 
ሕኩመት ወሸዐብ ወራታት-
ብዞሕ ክም ትሰርገለ፡ ዲብ መጃል 
መንገፎመ ዶር ሸዐብ ለልትሐመድ 
ክም ዐለ ለወደሐው ሕካማ 
አቃሊም፡ እት ልትመክረህ መጽእ 
ለህለ ሰሪት ዕጨይ ወነድ እግል 
ክርዐት ለገብእ ጅህድ ወለልትነሳእ 
ምስዳራት እብለ ትወቀለ እግል 
ለአተላሌ ክምቱ ሐበረው።

ዲብለ ትቀደመ ተቃሪር ሐቆለ 
ገብአ ህድግ፡ እት ሰነት 2023 

አውለውየት እንዴ ተሀየበዮም 
ለልትሸቄ ዲቦም በራምጅ ገማል 
ወመጋብሀት ለከስስ ተውዴሕ 
ቀርበ።

ዲብ ደንጎበ፡ ወዚር 
ወልደሚካኤል አብርሀ፡ ስታት 
ፋግር እግሎም ለህለ በራምጅ 
ገማል እብ ለትደቀበ ንዛም እግል 
ልትሸቄ ዲቦም፡ ኩሉ ጅንስ 
ደራይብ ሕኩመት እብ ንዛም 
እግል ልትሐየብ፡ ዶር ሕካም 
እግል ልዕቤ፡ እት ፍንጌ ደገጊት 
ለጀሬ ኢመፋሀመት ህዬ፡ ሸዐብ 
ክመ እምቡቱ ለህለ እብ ዕሬ ናይ 
አስከቦት በዳሪት እግል ለአትላሌ 
አትፋዝዖት እግል ልግባእ 
አትፋቀደ።

እት ምዴርየት ባጽዕ፡ መሻረከት አንሳት እት ዐግሎ ተዐሊም ወመጃገረተን፡ 
እተ ክምሰልሁመ  ብዝሔ ምደርሳት ክም ዐበ ትሸርሐ።

እት ሰነት ድራሰት 2018/2019 ሐድ 44 ምእታይት ለዐለት መሻረከት 
አንሳት፡ ዲብ ሰነት ድራሰት 2022/2023 እት 48.7ምእታይት ክም ዐቤት 
መስኡል መክተብ ተዐሊም ዲበ ምዴርየት እስታዝ እስማዒል ሳልሕ ሐበረ።

እምበል እሊ፡ ዲበ ሐልፈየ አርበዕ ሰነት አካዳሚ፡ ብዝሔ ዲብ አድረሶት 
ለሻርከ አንሳት ምን 44.4 ምእታይት  ዲብ 85.2ምእታይት ክም ትወቀለ 
ለሐበረ እስታዝ እስማዒል፡ እሊ ዲብ አትናያት አንሳት ደረሰ ተአሲር ሰኒ 
ክም ቡ አፍሀመ።

እተ ምዴርየት ለትሳወ መትመዳድ ከደማት ተዐሊም ክም ሀለ፡ ፈሀም 
ሙጅተማዕ ህዬ እብ መጆቡ ዲብ ለዐቤ ሰበት መጽአ፡ ዲብ ዐመልየት ደርስ 
ወአድረሶት ዶር ዐቢ ቀድም ክም ሀለ እብ ተውሳክ አብርሀ።

ዝያድ 20 ሰነት ዲብ ምህነት ተድሪስ ሽቅየ ለህለየ ሙደራእ መዳርስ 
ሙደርሰት መአንብታይት ሳሊና፡ መርየም ማሕሙድ ወሙዲረት መድረሰት 
መአንብታይት ኩትምየ ሙደርሰት ሰዓድየ ሐሰን እብ ጀሀተን፡ ዲብ መጃል 
ተዐሊም ትገብእ ለህሌት ክስአት ረአስማል፡ መሻረከት ወመጃገረት አንሳት 
እብ ዓመት ምህነት አድረሶት ህዬ እብ ፍንቲት አርድየት እጥፍሕት ክም 
ህሌት እንዴ ሸርሐየ፡ ዋልዴን አዋልዶም ዲብ ዐግሎ ተዐሊም እግል ለአሻርኮ 
ትላከየ። 

እት ምዴርየት ባጼዕ፥ 12 ረውደት፡ 11 ናይ መአንብታይት፡ ወ7 ናይ 
ምግባይ ደረጀት፡ ወ2 ናይ ካልኣይት ደረጀት እብ ዓመት 32 መአሰሰት 
ተዐሊም ህለየ።

ሐሺሻይ፡ ከዳማት ዓፍየት እት ዘይድ ገይስ ህለ
እት እዳረት ደዋይሕ ሐሺሻይ 

ዲብ ደሐን እም ወጅነ እበ ገብእ 
ለሀለ ጅህድ፡ ዲብ መታብዐት 
ቀደም ወግረ ወሊድ 95ምእታይት 
ክም በጽሐት ትሸርሐ።

መስኡል ዕያደት ሐሺሻይ-
ነርስ ውላደት መንሱር አቡበከር 
ሽንክሓይ፡ እግል ኤሪነ እተ 
ሀበየ ሐብሬ፡ ዲበ ዕያደት  ለዐለ 
መሐገዝ ከጥ ማይ ወጣቀት ጽሓይ 
ሐል ምን ረክብ፡አ ሳድፍ ለዐለ 
መሻክል ከም ቀለ  እንዴ ሐበረ፡ 
ፍድኢት አጀኒት 95 ምእታይት 
ከም በጽሐት አፍሀመ።

 ሰብ ምህነት ዓፍየት እበ 
ለሀዩቡ መሓደራት ወለወድው 
አትፋዝዖት፡ ፍዓልየት ማዕየ ለአሳሰ 
ነዳፈት ድዋር ዝያድ 70 ክም 
በጽሐት ዛህረት ሕማም ዐደዮመ 
ዲበ ትደሀረጀት ክም ትከሬት 
እንዴ ሐበረ ህዬ፡ እትለ ሰነት እለ 
እበ ትወቀለት ደረጀት  ለአተላሌ 
ክም ሀለ አብርሀ።

ነርስ ውላደት መንሱር ዲብ 
ደንጎበ፡ ዲብ ሽቅሎም ተአሲር ለቡ 
እብር ዕያደት ወኢሀለዮት ከሌብ 
ሕስር እግል ልትሀየቡ አትፋቀደ።

እግል ስካን እዳራት ደዋይሕ 

ሐሺሻይ፡ ባዶብ ወሸላብ ከደማት 
ለተሀይብ ዕያደት ሐሺሻይ፡ ምን 
መዲነት ሐጋት ዲብ እንክር 
ቅብለት ምውዳቅ ጽሓይ 20 ኪሎ 
ምትር ራይመት ተ።

ዐዲ-ዃላ፡ ተዕሊም ምህነት እግል ግድዓም ትትሀየብ

እት ምዴርየት ዐዲ-ኳለ፡ ምህናት ለደርሰው 339 ደረሰ ግድዓም ወሬፍዐት ዓይላት 
ዲብ ዮም 12 ጃንዋሪ ትደሐረው።

ለምን ክልኤ ሳምን አስክ 3 ወርሕ ለነስአ እብ ፍዕል ወነዘር ለተሀየበ ተእሂል፡ 
መዲድ ክጡጥ ከህረበት፡ አወላይ ራድኢት፡ ተዋብ ደወርህ፡ ዕሉም እጅትማዒ ለከምክም 
ዐለ።

መስኡል ማሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ አቅሊም ግብለት ሻብ ግርማይ 
ገብሩ፡ ለተእሂል አተላላይ ናይለ  መቅደረት ሸባብ እግል ትትወቀል ገብእ ለሀለ 
ጅህድ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ለደርሰው ዲብ ሽቅሎም እግል ልትጠወሮ እግል ልክደሞ 
አትፋቀደ።

ሙዲር ምዴርየት ዐዲ-ኳለ አሰይድ ዐንደመስቀል አድሐኖም ህዬ፡ ማሕበር ወጠን 
ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ ሰርግሉ ለሀለ በራምጅ እንዴ ሐመደ፡ ለደርሰው እበ ረክበው 
በክት  መናበረቶም እግል ለአጥፍሖ  ወመሰል ሰኔት እግል ልግብኦ ትፋነ።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ ምዴርየት ማይ-ምኔ እብ መትነዛም ሸባብ ሸቃለ ዲበ 
ገብአ አትፋዝዖት፡ ሸባብ ደረሰ ዲብ ተዐሊም እንዴ ረከዘው አምር እግል ልክሰቦ 
ወአክላቅያት ሙጅተምዖም እቡ እግል ሊጊሶ ክም ወጅብ ተሐበረ።

ባጽዕ፡ መሻረከት አንሳት ዲብ ዐግሎ ተዕሊም ትትወቀል



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 03 አርቡዕ 18 ጃንዋሪ 2023

አስመረ፡ ዓዳት ወርያደት ክም ክፋል በራምጅ ወጠን 
እግል ልትረኤ ሊከ ትቀርብ

መፈወድየት ዓዳት ወርያደት፡ 
እት ሰነት 2022 እት አቃሊም 
ለሰርገለቱ ወራታት ለጌመመ 
እጅትማዕ፡ እት 11 ጃንዋሪ ዲብ 
አስመረ ወዴት።

ዲብለ ውቁላም መስኡሊን 
መፈወድየት ዓዳት ወርያደት 
ለሐድረው እቱ እጅትማዕ፡ ዲብ 
ወራታት ርያደት፡ ታያን፡ ሕፍዘት 
ወውርስ ዓዳት፡ ሕፍዘት አሳር፡ 
ብናእ ገዲም፡ ተእሪካይ አካናት፡ 
ነየሮት ዐያድ ወጠን ወአትሐሶሳይ 
በራምጅ ዓዳት፡ ክምሰልሁመ 
ዲብ ጠወሮት መቅደረት አዳም 
ወነዘሞት ተእሂላት ርያደት 
ወዓዳት ወራታት ርሒብ ክም 
ትሰርገለ ትሸርሐ።

እትለ ትቀደመ ተቃሪር፡ 
ሕ’ዱድ ማል፡ መሐግዝ ብንየት 
ተሕትየት ወአላት ርያደት፡ 
ክምሰልሁመ ኢንዝመት መሻረከት 
አቃሊም ዲብለ ልትነዘም በራምጅ 
ወጠን፡ ዓዳት ወርያደት፡ ምንለ 
ትርአ መሻክል ባይን ክም ዐለ 
ትሸርሐ።

መሻርከት ሐቆለ ወደዉ ንቃሽ፡ 
ወራታት ዓዳት ወርያደት ክም 
ክፋል በራምጅ ዐማር ወገማል 
ወጠን፡ ለልትየምም እሉ ማል እግል 
ልዕቤ፡ ተእሪካይ አሳር ለልትረከብ 
ዲቡ አካናት እግል ልትከለል፡ 
ለልትዳሌ ስታት ተጠውር መዳይን 
ብንየት-ተሕትየት ርያደት ዲብ 
ወግም ለአተ እግል ልግባእ፡ 
እት ፈዓልየት ናይለ ልትኤተን 

ጋሽ-በርከ፡  መትነፈዕ ሽፍር 
ጠቢዐታይ ልትናየት

ፈሬዕ ውዛረት ሐርስ አቅሊም 
ጋሽ-በርከ፡ እት ዮም 12 ወ 
13 ጃንዋሪ ዲብ ባረንቱ እትለ 
ወደዩ እጅትማዕ፡ አትዳለዮት 
ወመትነፍዖት ሽፍር-ጠቢዐት 
አአብሳር መዳፍዐት ባልዒን 
ወሕማማት፡ እብ ርሒቡ እግል 
ልትሸቄ እቡ ክም ቱ ሸርሐ።

መስኡሊን መካትብ-ሐርስ ዲብ 
ምዴርያት እትለ ሀበዉ ተውዴሕ፡ 
እብ ሀረሞ በሐር ወተረርፍ ስገ-
ዓሰ ለትዳለ ሽፍር፡ ዲብ መፍርየት 
ሐምሌ ወፍሬታት እብ ለሀ ክም 
ትወዝዐ፡ እግል ዓበዮት እተይ ህዬ 
ተእሂላት ክም ተሀየበ ወአትፋዝዖት 
ክም ገብአ ሐቆለ ሐበረ፡ ለትሻበበ 
ዐንበጠ-ዕጨይ፡ እብ መታብዐት 
ንዝም ናይ ሰብ-ምህነት ሐርስ 
ወሸዐብ እት ሐን መራቀበት ክም 
አተ አፍሀመው።

መስኡሊን ውሕዳት እብ 
ጀሀቶም፡ ዲብ 16 ምዴርየት 

ሽቅል ወመትቀዳሙ ሐቆለ አሸረ፡ 
መራቀበት እግል ትደቀብ ምስለ 
ከስሶም መሽተርከት ጀሃት ለገብእ 
በራምጅ ህድግ ወመትባዳል ሐብሬ 
ለተአትናይት ፍገሪት ትትረከብ ምኑ 
ሰበት ህሌት እግል ለአተላሌ፡ ዲብ 
እቅትሳድ ወዓፍየት መጅተመዕ 
ወድዋር መሻክል ለሰብብ፡ 
ዔማቱ ወጽበጡ ለኢልትአመር 
ዲብ መናፍዕ ሐርስ ለልውዕል 
አድውየት እት መራቀበት እግል 
ልእቴ፡ ሸዐብ ወኩሎም መሽተርከት 
ጀሀት እብ ሕበር እግል ልሽቀው 
ሊከ ቀደመው።

ምዲር ዓም ፈሬዕ ሐርስ 
ወትርበት አሰይድ አቡበከር 
ዑስማን፡ ሽፍር ጠቢዐት ዲብ 
ምዴርያት እግል ልትሸቄ እቡ 
ክምቱ ሐቆለ ሐበረ፡ ዐማር ድንሽ-
ጥዑም ዲብለ ቅዙር ጽበጥ ማይ 
ለቡ ድዋራት ዲብ አውሰዖቱ 
እግል ልትከደም አትፋቀደ።

በራምጅ ርያደት ወዐዳት ህዬ፡ 
መዓወነት ጀብሀት ሸዐብየት እግል 
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት፡ አቃሊም 
ወመሻርከት ጀሃት እግል ልዕቤ 
ትፋነው።

መፈውድ ዓዳት ወርያደት 
ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ እትለ 
አሰመዐየ ከሊመት መትመሞ፡ 
መሓግዝ እግል ልርሄ ወለልትኤተን 
በራምጅ ሰርገሉ እግል አከዶት፡ 
ሕስር ውቁል እንዴ ተሀየበ እግል 
ልትሸቄ  ሐቆለ አትፋቀደ፡ እብ 
ደረጀት ወጠን ስታት ለፈግር 
እግሉ በራምጅ እግል ልትዐወት፡ 
ሰዳይት ኩሎም ጀሃት መፈወድየት 
ወእዳራት አቃሊም ክም 
ኢትትፈንተዩ ደማነቱ ሸርሐ።

አቅርደት፡ በቃዐት ደረሰ አወላይት 
ደረጀት ትጌመመት

ዉዛረት ተዕሊም፡ እት ኩለን 
መዳርስ አወላይ ደረጀት፡ ፍገሪት 
ደረሰ ወበቃዐት ተዕሊም እግል 
ታበዖት ገብእ ለጸንሐ ጅህድ 
ለጌምም ህድግ እት አቁርደት 
ትሰርገለ።

እበ እብ ቅስም ተዕሊም ዓም 
ለትነዘመ እጅትማዕ፡ መስኡል 
ዉሕደት ጌማም፡ መምህር ትኩእ 
ኪዳኔ እተ ቀደመዩ ተቅሪር፡ 
በርናጅ ደሪስ ወአድረሶት እት 
አወላይት ደረጀት እግል ታበዖት 
እት ክሉ አቃሊም እት ህግያ እም፡ 
ሕሳብ ወእንግሊዝ ለረከዘ ንዛም 
ጌማም በቃዐት ክም ትነሸረ፡ እብ 
አሳስለ ምን ሰነት 2018 ገብእ 
ለጸንሐ ሕፍዝ ወመታበዐት ህዬ 
70 ምእታይት ምን ደረሰ እት 
ደረጀት ሰኔት ክምሰል ሀለው እግል 
ልትአከድ ክም ቀድረ ሐበረ።

እት ውዛረት ተዕሊም መስኡለት 
ፈርዕ ጌማም ወጠንያይ እምተሓን 
ዶክቶረት ሐሊመ መሐመድ 

እብ ተረተ፡ ሀደፍ ናይለ ሕፍዝ፡ 
በርናምጅ ደሪስ ወአድረሶት እብ 
ዓመት፡ እት አወላይት ደረጀት 
ለልትሀየብ ኖዕ ተዕሊም ህዬ እብ 
ፍንቱይ እንዴ ትረአ፡ ደረሰ ምስል 
ዓማሮም ለናስብ አግቡይ ተድሪስ 
ወነውዕየት ተዕሊም ለረክቦ እተ 
አርደት እግል አጥፈሖት ክምቱ 
አፍሀመት።

ሙዲር ዓም ቅስም ተዕሊም ዓም 
አሰይድ ሙሰ ሑሴን ናይብ ህዬ፡ 
ለገአ ሕፍዝ ወለ ተሀየበ ጌማም 
በቃዐት፡ እት መዳርስ ወደረሰ ለሀለ 
መጋድዕ እት ፈረጎት፡ ክምሰልሁመ 
ፈዳብ ወሐዋን ጃንብ ደረሰ 
አወላይት ደረጀት እግል ታበዖት 
ተረት ዛይደት ክምሰልቡ እት 
ለሐብር፡ በቃዐት ተዕሊም ወደረሰ 
እግል ልሒስ ለገብእ ሕፍዝ እብ 
በኑ ካፊ ሰበት ኢኮን፡ ሙደርሲን፡ 
ደረሰ፡ ዋልዴን ወሙጅተመዕ ዶር 
እግል ለአግዱ ትፋነ።

ብቆት ወጀራይም ዜደ፡ ፖሊስ ኤረትርየ
ፖሊስ ኤረትርየ፡ ዮም10 

ጃንዋሪ እት አስመረ እተ ወደዩ 
ጌማም ሽቅል ሰነት 2022 ጀራይም 
ወብቆት ክም ወሰከ ሐበረ።

እተ ቃደት ፖሊስ እት 
አቃሊም፡ መስኡሊን አፍረዐት 
ወብዕዳም ዱባጥ ለሐድረው እቱ 
እጅትማዕ፡ ቃእድ ፖሊስ ኤረትርየ 
ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ እተ ቀደመዩ 
ተቅሪር፡ እት አደቀቦት ወራታት 
መዳፈዐት ጀራይም ወብቆት፡ 
መርመረ ጀሪመት፡ እዳረት 
መቅደረት በሸር ወሙምተለካት፡ 
ክምሰልሁመ ወራታት መአሰሲ 
ወመሻረከት ሸዐብ ለትትሐመድ 
ፍገሪት ክም ትረከበት ሸርሐ።

እብ አሳስ ለትቀደመ ተቅሪር፡ 
ደዓም እብ ደረጀት ወጠን ዝያድ 
5 አልፍ ጀሪመት ወ11 አልፍ 
አኽጣኣት እት መራክዝ ፖሊስ 
ክምሰል ትሰጀለ፡ ምስለ ቀደሜሀ 
ዐለት ሰነት ልትርኤ እት ሀለ፡ 
ጀራይም እብ 7.4 ምእታይት፡ 
አኽጣኣት እብ 23.3 ምእታይት፡ 
ናይ ትራፊክ ብቆት ህዬ እብ 55.7 
ምእታይት ወሱክ ክም አርአ፡ ናይ 

ትራፊክ  ለኢገአት ብቆት ላኪን 
እብ 10.3 ምእታይት ክምሰል 
ነቅሰት ወደሐ።

እምበል እሊ፡ እት ሰነት 2021 
ምን 1,777 ዌድየቱ ለኢትፈረገው 
ቅደይ 101፡ እት ሰነት 2022 ህዬ 
ምን 1,633 ዌድየቱ ለኢተመረው 
ቅደይ 188 ክም ፈደሐው 
ተሐበረ።

ለተቅሪር እብ ተውሳክ፡ ቃእድ 
ፖሊስ ኤረትርየ ለልትረከብ እቶም 
አርበዕ አንፋር፡ ምን ዮም 4 አስክ 
9 ዲሰምበር እት አዲስ አበበ እተ 
ገአ 24ይ ናይ ሖል እጅትማዕ 
መስኡሊን ፖሊስ ምፍጋር 
ጸሓይ አፍሪቃ ክምሰል ሻረከው፡ 
ብዝሓም አንፋር ህዬ ተእሂል 
ጀራይም ሳይበር፡ ጀራይም ማልየት 
ወመርመረ እት ቅደይ ፈሳድ ክም 
ታበዐው ሐበረ።

ፖሊስ ኤረትርየ እምበል እሊ፡ 
እት እስትራቲጅያይ ስታት 2022 
አስክ 2027 ሀድገ።

እት ደንጎበ፡ እት ሽቅሎም 
መስል ሰኔት ለገአው 10 ነፈር 
ጀዋእዝ ነስአው።

ባደ፡ ለሔሰ 
እተይ ሐርስ 

ትስኤ
ዲብ ምዴርየት ገልዐሎ፡ 

ሐረስቶት እዳረት ደዋዬሕ 
ባደ እብለ ወደዉ ጅህድ፡ ዲብ 
እተይ ሐርስ፡  አትሐያስ ክም 
ትርአ ትሸርሐው።

ዮም ዓመት እብለ ዘልመት 
መትመዳድ-ሰኒ ለዐለት እግለ 
ዝላም፡ ዲብ 750 ሄክታር 
ለትዘርአ አካል፡ ምስል ናይ 
ደዓም ዶል ልትርኤ ለሔሰ 
ክምቱ፡ ምዲርለ እዳረት ደዋዬሕ 
አሰይድ እድሪስ ጉንሱል ሐበረ።

ሐረስቶት እብ ጀሀቶም፡ 
1,650 ሄክታር ሽሎዕ ለህለ 
አራዲ እግል ሐርስ ዱሉይ 
ዶል ገብእ፡ ለሔሰ እተይ እግል 
ልትረከብ ሰበት ቀድር፡ ሰዳይት 
ማሽኔሪ እግል ትግባእ እግሎም 
ጠልበው።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

እም የታይም

ስሌማን ወሳልም ምነ ውዕላም 
እቱ ለዐለው መዓላቶም አምሱይ 
ምስል አጣሎም ሽፍር ክምሰል 
ዔረው፡ ለዲብ ዐድ ታርፍ ለዐለ 
ናይድ ምስል እማቱ ኔቅ ኔቅ 
እት ልብል ዲብ እማቱ ክምሰል 
ተሓበረ፡ እንዴ ኢለአጣቤ ስሌማን 
ዲብ ልስዔ እግለ ናይድ ክረፍ 
ዲብ ልብል ዲብ መከልከሎቱ 
ዳብአዩ። ሳልም ላኪን ክለ ለሓለት 
ተአትፈክሩ ዐለት። አክል እሊ 
አጣል ወናይድ ዲብ ቶከር ርኢ 
ሰበት ኢለአምር ለቴለል ሰኒ 
ዐጅበዩ።

እድሪስ አቡሁ እግል ስሌማን 
ላተ ዐሙሩ እንዴ አክበሀ ቀበትለ 
አጣል ጠርቀ፡ እግል መደት ህዬ 
ስሌማን ወአቡሁ ናይዶም ዲብ 
ለአዳሮ ወአጣሎም ዲብ ለሐልቦ 
ሐቆለ ጸንሐው፡ ስሌማን ምን 
አቡሁ ዐሙር እንዴ ትመጠ እት 
ቤት እግል እሙ ሰለመየ።

ሳልም ወአቡሁ ላኪን ዲበ ቀበተ 
ንሕስ ለሐዬ ለዐለ ምድጋሆም 
እንዴ ትከለለው ልስሕኖ ዐለው። 
ለምድር ቅሩር ሰበት ቱ ሳልም 
ዝያደት ለለአገግዕ ሰበት ዐለ እግል 
ልሕፈን ዲበ ምድገ። እበ ውዕል 
እቱ ለዐለ መዓላት ምስል አቡሁ 
ዲብ ዳግም ህዬ ክሉ ለቴለል 
ዝያደት በሰጠዩ። “ዮም ዓመት 
አሰናይ ሳገምነ” ዲብ ልብል እግል 
አቡሁ ሐመደ።  

እድሪስ ወወልዱ ንዋዮም 
ክምሰል ሐልበው ወናይዶም 
ክምሰል አዳረረው፡ እግለ አጣል 
ዲበ ንሕስ እንዴ ደብአዉ፡ ዲብ 
ከረ ዐሊ ወሳልም አቅበለው። ንሕስ 
ዲብ ሮረ ዝያደት እሙር ወፍቱይ 
ምን መናዝል ሰብ ሮራቱ። እብ 
እመን እንዴ ትበነ ወምለዐል እብ 
ዕጨይ እንዴ ትከደነ እብ ሖጸ 
ልትገልበብ። እብሊ ህዬ ንሕስ 
ዶል ብርድ ሕፉን ወዶል ሐፋነት 
ብሩድ ላቱ ምን አብያት ሰብ 
ሮራቱ። 

ሳልም ምስል ስሌማን አምዕል 
እብ ግዲደ ዶል ከክረዕ ሐቴ ዲብ 
ፈግር ወሳሰት ሐቴ ዲብ ልትዐሮሬ 
ሰበት ወዐለ ሰኒ ስፍሩይ ዐለ። አክለ 
ሐከሽ ሰምዐ ሸንከተ ባብ ውልብ 
ዲብ ልብል ምዶል ገብእ ንደረር 
ልብል ዐለ እብ ልቡ። ስሌማን 
ለዲብ ጢሾ ሐሊብ ወሔሳስ 

3ይ ክፈል

ለትጸበሐት ገናዲት አከለት እንዴ 
ትሆገለ ዶል መጽአ፡ ሳልም 
“ክምሰል ስፍሩይ ምን ብስምለህ 
ሸፍግ” ልብሎ፡ ለጢሾ እግል 
ትትከሬ ወህቱ እዴሁ ሸንከተ 
እግል ልንደእ ሐቴ ዐለ። ላኪን 
አርወሐቱ ሰበት አትዓየባቱ ገብእ 
ድማኑ ወድገለቡ እት ልትዋለብ 
አሰልፍ ከረ አቡሁ ብስምለ እግል 
ሊበሎ ትረመጨ። እብ ዕንቱ እግለ 
ሔሳስ ሰጥጥ ለዐለት ጸላም ጢሾ 
ወእት ከርሰ እብ ሐሊብ ወሔሳስ 
እንዴ ትከለለት ትሸንን ለዐለት 
ገዛፍ አከለት ሽዒር ዲብ ለአቀምት 
እግለ ዲብ ቶከር ልትዐገል እቱ 
ለዐለ ሸሓናት አትዋየነ።

ሳልም እብ ደሚሩ ቶከር 
ሳፈረ። እግለ ከሚረት አከለት 
ዲብ ጢሾ እንዴ ኢትገብእ ዲብ 
ሸሓን ጽብሕ ሐሊብ ወሔሳስ 
እንዴ ኢገብእ፡ ዶል ሰሊገት 
ወዶል ወይከት እንዴ ትጸበሐት፡ 
ምን እደዩ ዲብ ትትመላሐጥ ለሀ 
ከአሰር ለሀ ዲብ ለኣቴ ለውሽ 
ወልውሕጥ እት ህለ፡ ትካየለ እሉ። 
አከለት ሮረ ላኪን ኢከም አከለት 
ቶከር ለምን ብልቱብ ወበሃም 
ብሽልት፡ አከለት ሮረ ምን ሽዒር 
ወሽንራይ ለትበሸለት፡ ልቅመተ 
ክምሰል አከለት ወይከት ሓምለት 
ወእብ ቀላል ለኢትትወሐጥ እንዴ 
ደርበብከ ዲብ ሐሊብ ወሔሳስ 
እንዴ ቀመሽከ ወረፈትከ ለትለውሸ 
ወትውሕጠ ልቅመት አከለት ሮረ 
ዝያደት ረይሐቱ። 

ሳልም እትለ ሰነት እለ እግል 
ሰልፍ ኢነትለ መንበረት ሮረ 
ወቶከር ዲብ ለአትመጣውር ወአየ 
ምነን ተሐይስ ዲብ ልብል እግለ 
ዲብ ቶከር ሕዱድ ለዐለ አምሩ 
ሰበት አፍየሐ ዝያደት ትለወቀ። 

ምን ቤት ዕሸት ዲብ ንሕስ፡ 
ወምን ተውነት ዲብ በራደት፡ 
ምን ጥሉቅ ጋድም ዲብለ ዉቁል 
ሮረ፡ ምን ዐቂብ ንዋይ ሻዮታት 
ደርብ ጥሉቅ፡ ንዋይ ዶል ከሀፌብ 
ዎሮ ዲብ ልትዐሮሬ ለሓልፉ ለዐለ 
አዋይን ሰብ ሮረ ሰኒ ረይሐዩ።

ሳልም ዲብ ቶከር ሰፍረ ምንመ 
ኢለአምረ፡ ከረ ሐሊብ ወሔሳስ ላተ 
እግሉ ምን ሰመ ለትከረ መህዲ 
መስለ እቱ። ስሌማን እግለ ጥባበት 
ታርፈት እተ ለዐለት ገናዲት ጢሾ 
እንዴ ሀረሰ፡ አስክ ቤት ክምሰል 
ረትዐ፡ እባሁ አቡሁ እንዴ ዐረዩ፡ 
አዜመ ብዕደት ጢሾ እበ ጠበሽ 
ቤለ። ሳልም ሰኒ ትፈከረ ለሓሪት 
ጢሾ ኢትፈረገት እሉ፡ አዜመ 
አስክለ ጢሾ አትቃመተ። ለጢሾ 
ሰኒ ለትበሸለ ስገ እንዴ ትሆገለት 
አቅበለቶም። ሳልም ሰኒ ትፈክረ፡ 
አክል እሊ ስገ ርኢ ኢኮን። ዲብ 
ቶከር ሀይመት ስገ ዝያደት ክሉተ፡ 
ስገ ክምሰል ሐዜካሁ ኢትረክቡ። 
ሐቴ ክትፈቲት እግል ትርከብ 
ስዱድ ቱ። እግልሚ ቶከር ምድር 
ንዋይ እንዴ ኢትገብእ ምድር 
በሃም ቲቶብ፡ ምድር ባብንጄል 
ወብልቱብ፡ ምድር ብርጪቅ 
ወባምየት ተ።

ስሌማን ወአቡሁ አዜመ ለጢሾ 
እተ መሕበር እንዴ ዐገለወ፡ ምን 
ብለዕ አከለት ዲብ ናታል ስገ 
ወቀራጣጥ ዓጭሞታት ተዐደው። 
ሳልም አክል እሊ ስገ ርኢ ሰበት 
ኢኮን እግለ ዲበ ዝብድየት ለዐለ 
ጀቅ እብ መረቁ እበ ዎሮ እንክር፡ 
ወእበ ካልእ ህዬ እግለ ዲበ ጢሾ 
ለዐለ በሃርም ወቃባት ምስለ 
ክቱፍ ወኢትከተፈ ስገ ክም ረአ 
ተበሰም ዲብ ልብል ሸንከት አቡሁ 
ትወለበ። አቡሁመ ሓለት ወልዱ 
ሰበት ኣመረ ዲብ ልሰሐቅ፡ “አሀ 
ሳልም ወልዬ፡ ኢትትፈከር ብለዕ 
ክእነ ዓብያም ሕነ፡ ሮረ ሸላል 
ምድር ሐሊብ ወሔሳስ ሌጠ 
ኢኮን ስጋመ ዎሮ ምን ሕራቡቱ። 
ትረየሕ ምኑ ምጨር ወወሐጥ 
ሌጠ” ቤለዩ።

ሳልም እበ ስገ ዲብ ለሐስብ 
እት አቡሁ እንዴ ትወለበ፡ “ሓኬ 
ይበ እሊ ስገ እሊ ከም ረጥል 
ገብእ፡ ወእብ ከም ዛቤኩሙ?” 
ዲብ ልብል ትሰአለ። ለወክድ 
አቡሁ እድሪስ ዲብ ልሰሐቅ፡ ሕነ 
ስገ ኢንዛበዩ ወኢነአዘብዩ ምን 
ተዋብነ እንሰድቁ ወእንሸንርሑ 
አባይነ ስገ ጸሩ ልዛቤ፡ ስጋነ ምን 

ተዋብነ ወእክለትነ ምን ገርሀትናተ 
ወልዬ ሳልም። ክምሰሌኩም እብ 
ዓጻጽ ወከዋሊ እንዴ ኢገብእ፡ 
ምን እሊ ዲቡ ደህ ዲብ ትብል 
ውዕል ለዐልከ አጣልነ ነሐርድ 
ወነአገርጄ፡” ቤለዩ። 

ሳልም እሊ ክምሰል ሰምዐ 
“ኣሃሃሃ!” ቤለ ለእስቡሕ ዲብ 
ልትፈረሮ ምነ ዐጣል እንዴ 
ዐዝገው ለአትረፈው ነገል ትቅብ 
ቤለ እቱ። “ለነገል ሐረድኩሙ?” 
ቤለ ድንጉጽ ዲብ እንቱ። 

አማኑቱ ሳልም ለእስቡሕ ምነ 
ዐጣል እትርፋሙ ለዐለው ነገል 
እግል ዝቤ ዕዳገ እንዴ ኢገብእ፡ 
እግል ሕራብ ሳልም ወዐዱ እግል 
ልትሰደቅ ሌጣ ቱ እትርፋሙ 
ለዐለው።

እድሪስ ዲብ ስሌማን ወልዱ 
እንዴ ትወለበ “እሊ ሳልም 
እውዓለት ንዋይ ዐልሙ፡ እት 
ቶከር እምበል ውዒል ዲብ ቤት 
እውዓለት ንዋይ ኢለአምር” 
ክምሰል ቤለ ዐሊ ዲብ ልሰሐቅ 
“አማኑቱ ሳልም ከላስ እናስ በዐል 
ንዋይ እግል ልግበእ ቱ” በልሰ 
ዲብ ልደአል።

ሳልም ወስሌማን አምዕል እብ 
ግዲደ ደርብለ አጣሎም ዲብ 
ለአውሀሉ፡ ደለ ጠሊት ኬደተ 
ዲብ ከይዶ፡ ዶል ከደብር ዎሮ 
ዲብ ፈግሮ ወልትከረው ምስለ 
ዲቡ ለጸንሑዎም ሰብ ንዋይ 
ዲብ ልተልሀው ለአምዕል እንዴ 
ኢትትአመሮም መሴት። ሳልም 

ዝያደት ክሉ ፋርሕ ወልውቅ 
ዐለ። ለምን ቅብላት ዲብ ሸንን 
ለአተቅብሉ ለዐለ ገነደታት 
አድብር ወምኑ ለልትከሬ አወድግ 
ወመሓዛት ምስለ ጅንስጅንሱ 
ዓጩይ ወአንውየት ዝያደት 
ራሐት ደሚር ትሰመዐዩ።

ስሌማን እግል ሳልም ወድ 
አቡሁ ክሉ ለኢለአምሩ ዲብ 
ለትአምሩ እግለ ምድር እብ 
ሐትሐቴ ሳሜ እግሉ ዲብ ህለ 
ሳልም እብ ሕስር ወመትአያስ 
ለአተንሴ ዐለ። ከረ እርዱድ፡ 
ስዕክት፡ ቃድረ፡ አማተሬ፡ በርጅ፡ 
መስሐል፡ ሃሆት ወለመስሉ ዲብ 
ሳሜ እግሉ እብ ሰበትለ ምድር 
ለስእሉ ዐለ። ሳልምመ ምን 
ጠቢዐቱ አጊድ ሰበት ጸብጥ እሊ 
ክሉ ዲብ ሐቴ ምዕል ለአሰአለዩቱ 
ምድር ሰምያቱ ወመካሪቱ እንዴ 
ኣመረ ሐንገሉ ምን ቶከር ዲብ 
ሮረ አዶረዩ። ምድር ልሔተ ሰበት 
ዐለ፡ ክሉ ለዕጨይ እበ ዝላም 
መልሐተይ እብ ለትፈናተ ፈርያት 
ስርጉይ ክምሰል ረአዩ ዝያደት 
ትለወቀ፡ ለምን ቅሽን ዲብ ቅሽን 
ለልትናፈር ሰራይር፡ ለዲበ ሳሳት 

ፍንጡር ለዐለ አጠለታት፡ ለዲበ 
ጋድሞታት ቀርጨበዕ ልተልሀው 
ለዐለው መንደሊታት ዝያደት 
ዐጅበዩ።

ስሌማን ገጽገጹ ዲብ ለአቀምቱ፡ 
“አሀ ሳልም ሑዬ ምድርነ ዐጅቤከ 
ሙሽ! ቶከር ህዬ ክእነ አድብር 
ወዐነክል መሓዛት ወአወድግ 
በ? ዲብ ቶከር ንዋይ ብጉስ 
እንተ ማሚ?” ክምሰል ቤለዩ 
ሳልም አሰልፍ እብ ሰሓቅ በረቴዕ 
ገብአ ወሐር “ ሙሽ ለአምዕላይ 
አሰአልኮከ ቶከር ክለ ረአሰ 
ጋድምተ ደብር አለበ ወዕንክለት 
ሙሽ እቤለከ፡ ሐሬ ቶከር ምድር 
ተዋብ እንዴ ኢትገብእ ምድር 
ሐርስ ወእክልተ” ክምሰል 
ቤለዩ ስሌማን ህግያሁ እንዴ 
ኢለአተክልሱ፡ እብ ቶከር ሰኒ 
እግል ልዳግም እግሉ ተሐሰበዩ። 
ሳልምመ ክለ ሓለት ቶከር እብ 
ክእነ ደግመ እግሉ።

ትተላሌ……ትተላሌ……
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ኣድም አብሐሪሽ

ሄራር ተዕሊም እት ምዴርየት አስማጥሄራር ተዕሊም እት ምዴርየት አስማጥ1ይ ክፋል

ምዴርየት አስማጥ ሰማን 
ደዋዬሕ ምነን ለትቀይም እት 
ገብእ፡ እብ መካሪት ምድረ 
መብዝሑ ሕሹኩብ ቱ። ቅያስ 
40 አልፍ ለገብእ ሸዐብ ነብረ። 
ወእብሊ ሸዐብ ኩሉ ገጽ ሕድ እት 
ዳምሮታት ሕዩብ ኢኮን። እትለ 
ምዴርየት፡ 28 መድረሰት ምን 
ረውደት አስክ ካልኣይት ደረጀት 
ህለየ። 

ምን እለን ለ13 መአንብታይት 
ደረጀት፡ ስስ መአንብታይት 
ወምግባይት ደረጀት፡ ወሐቴ 
ካልኣይት ደረጀት (ቦርዲን) ተን። 
እምበልሀንመ ሰማን ረውዳት 
ህለየ።

ዲብ ዐረዮትመ፡ ሰማን ንቅጠት 
ህለየ። ወ30 ለገብአ ንቀጥ ህዬ 
ምህሮ ዐባዪ ህለየ።  

ኩለን ዳሕያት፡ ተዕሊም 
ለኢበጽሐየን አለቡ። ዕልብለ ደረሰ 
ምን ገብእ ወመዳርስ መትመዳዱ 
ሰኒ ልትቀየም። ወእብሊ፡ ምዴርየት 
አስማጥ እት ተዕሊም ሰኒ ትሄርር 
ክም ህሌት ልትረኤከ።

ምናተ ዲብ በቃዐት ተዕሊም፡ 
“ዲብ ኩለ ለደውለት ነዋቅስ 
ሰበት ዐለ፡ ግረ እለ እግል ሰይሖቱ 
ምስዳራት እግል ልትነሰእ እኑቡት 
ሀለ ወሕናመ ሐዞትነ ንታኬ ምኑ” 
ልብል መስኡል ተዕሊም እተ 
ምዴርየት ኡስታዝ እብራሂም 
እክድ እብራሂም። 

ለተዕሊም ምስለ ብዝሔ ስካን 
ከአፎ ልሄርር ሀለ እብ እሕሳእያት 
ምን ንትሃጌ እተ ልብል ሰኣል 
ኡስታዝ ኢብራሂም፡ “ብዝሔ ደረሰ 
ደዓም 5,300 ዐለ፡ ዮም ዓመት 
7,080 ደረሳይ ህለው እግልነ። 
እሊ ዐደድ ዮም ዓመት ለወሰከ 
እቡ አስባብ ምን እንረኤ፡ እዳረት 
ሸዐብ ወእዳረት ተዕሊም ምስል 
ሰበት ሸቄት፡ እት ምህሮ እግል 
ልእተው ለቦም አጀኒት ዐደዶም 
ሰልሙነ እንቤ ወለበዝሐው ዮም 
ዓመት እት አወላይ ፈስል ስጁላም 
ህለው። አዜመ ለተርፈውነ 
ክም ህለው አኪድ ቱ፡ ወዲብ 
ረውደትመ ለዕልብ ክምለ ልትሐዜ 
ኢኮን። 

ሰበብ ናይ እሊ መታራፍ ምን 
ምህሮ፡ እብ ሰበብ ኢትመትከምካም 
ደገጊት ቱ። ለአጀኒት ህዬ እብ 
እገር ምን ረዪም አማክን እግል 
ልድረሶ ኢቀድሮ። ጅነ ዕምሩ 
ስነት መድረሰት ዶል ተምም፡ እት 
ስምጥ መዳርስ እግል ትሽአግ እቡ 
ብከ። 

“እት ሮረ አስክ እሮተ ሪም 
ለሀለ ናይ ሰለስ ሳዐት ቱ፡ ከወድ 
ስስ ሰነት ጅነ ሚ ምን እንባስር እሉ 
ለሐይስ ክም እንቤ፡ መመውነይት 
መድረሰት እግል እሮተ ትግበእ፡ 
ወበዐት ምንኬነ ህሌት፡ በርዱ 
ምድርለ መትከምካሞም ሰበት ቱ 
እግል ተአግዕዞም ምኑ ኢትቀድር፡ 
ወእብሊ ዮም ዓመት ክል ምነን 
እለን ክልኤ ዳሕየት 150 ጅነ 
እስጁላት ህለየ። አስክ ሳልሳይ ፈስል 
በጽሖ ወለዐኮ ከሰኒ ልሄርሮ፡ እትለ 
አካኖም እግል ነአድርሶም ቱ። እት 
ሔናብ መድረሰት ዐረዮት ለዐለት፡ 
እት መአንብታይት ዐዴንሀ፡ ሰበት 
እሊ ሰለስ መአሰሰት መትከሳተን፡ 
ዮም ዓመት ምነ ዕዉትነ ለሀለ 
ወቀይ ቱ፡ መጅተመዕ አው እት 
መስከቡ ትገይሱ ከትአደርሱ 
አው ትከምክሙ” ወስክ ኡስታዝ 
ኢብራሂም። 

ወእብሊ ካድም ኩለን 
አጅህዘት፡ እት ምዴርየት አስማጥ 
ዮም ዓመት 52.5 ምእታይት 
ደረሰ እት አወላይ ፈስል ክም 
ትሰጀለው ወሳይቅ ተዕሊም ናይለ 
ምዴርየት ለአክድ። 

መዳርስ አክለ ትወቀለ፡ 
ዐደድ ደረሳሁ ነቅስ ወክሱሰን 
ዕልብ አዋልድ፡ ከምን እሊ ከአፎ 
ህሌኩም?” እተ ልብል ሰኣል 
ኡስታዝ ኢብራሂም እኩድ፡ 
“ቀዳሚት አለቡ ዲብ ሓሪት 
ኢልትሰኤ” ክመ ልትበሀል፡ 
እትሊ ዐቂብለ ዐደድ ደረሰ ዕረጎ-
ትከረዮታት ብዞሕ ሀለ። እሊ 
ህዬ ገሌሁ ሕነ ፈሮዕ ተዕሊም 
ንትሐመለ መስኡልየቱ፡ ገሌሁ ህዬ 
መጅተመዕ ልትሐመለ። 

መሰለን ዮም ዓመት እት 
መአንብታይት ደረጀት 25 
ምእታይት ዐቦት ርክብት ህሌት። 
ምን ሳድስ አስክ ሳምን ለህለውመ 
13 ምእታይት ውሱካም ህለው፡ 
እሊመ ዐቦት ቱ፡ እተ ምን 
9ይ አስክ 11ይ ፈስል ለህለው 
ካልኣይት ደረጀት 0.3 ምእታይት 
ዐቦት ህሌት። እትሊ ወክድ ጎነ 
እለ ፍገሪት እላመ ክም ሰኔት 
ትትቀየም። ወለአጀኒት ምነ ምህሮ 
እግል ኢልትፋገሮ መራቀበት 
እብ እዳረት ወመክተብ ተዕሊም 
ትገብእ ሰበት ህሌት፡ ግረ እለ ዲብ 
እንሰኔ ክም እንመጽእ ሸክ ኢሀለ።

“እብ ዓመት ስካን ምዴርየት 

አስማጥ ምን ቀዳሞም እት መደት 
ሰውረት ለአድረሰው፡ ወአዜመ 
ሐድ ቅድረቶም ለአደርሶ ለህለው 
ሰበት ቶም፡ መጅተመዕ ፋህም 
ቶም። እግለ መደርሲን መሻሪፍ 
ለስካን እብ ዳሕየት ዳሕየቶም 
ቃይማም እቡ ቶም። መደርስ 
ምን ዕያሉ እንዴ ትፈንተ፡ ክልኦት 
ፈረዕ ሕኔት እቦም ለሐስብ፡ ሐደት 
ምን ገብእ ሙነትለ መደርስ 
ንክረዕ እንዴ ቤለ እብ እዳራቱ 
መሳሪፍ መዐልሚኑ ሕሙል 
ለሀለ ለልሐብን ሸዐብ ብነ” 
ለቤለ ኡስታዝ ኢብራሂም፡ “ሕነ 
እሊ መጅተመዕ እንዴ አድረሴነ፡ 
ዮም ክእነ ውደው ወክእነ ፈዐሎ 
ዶል እንብል ለአከጅለነ፡ ላኪን፡ 
እትሊ መጃል ተዕሊም ጀሀትካዬ 
ሕምቅናሀ ለትአሌሌ ዲበ ደረጀት 
ባጽሓም ህሌነ” ወስክ።

ዋልዴንመ ምስለ መደርሲን 
ውላዶም እግል ልራቅቦ ወክል 
ሸሀር እብ ደረጃቱ ልትሰአሎ 
ቃኑን አፍገርነ። ከዲብ ሐቴ ምነ 
መዳርስነ 68 ጅነ ተርፈው ትበሀለ። 
ከሕፎዞም ወአምጽኡናቶም 
ምሽክለቶም ሐል እግል ኒዴ 
እለ የታይም ቶም፡ ወለዋልዴን 
ኢራቀበዎም ክም እንቤ፡ ለ64 
ዋልዴን ለኢታብዕዎም እት 
እንቶም ጸንሖ፡ ለአርበዕ ምነ 
ምድረሰት ለብእቱ አርድ እንዴ 

ነክሰው እቦም ዲብ ጃዋት 
ለሰክነው እቦም ጸንሐው። 

መሻረከት አንሳት ሚ ህሌት እተ 
ልብል ሰኣል ኡስታዝ ኢብራሂም፡ 
“ውላድ ወአዋልድ ሰር እብ ሰር 
ትብል ለስያሰት ተዕሊም። ምናተ 
እት ኩሉ ለመራሕል ተዕሊምነ 
ምንተሐት ሰር ህለየ። ለሰበብ ህዬ 
መብዝሑ ዋልዴን ለልትሐሞሉ 
ቱ። አትካራም እብ ዓመት ዐለ፡ 
ላኪን ዲብ አንሳት ህዬ ዝያደት። 
እግል ሚ ወለት ዶል ተአትካርም፡ 
እተ ምህሮሀ እግል ትትቀደም 
አትናያት ኢወዱ እለ፡ ህዳይመ 
ህዬ ሽካፉ ነስእ ምነን፡ ወእብሊ 
ብዝሓት አክለ ለዐል ጌሰያተ፡ 
ለአትካርመ።

እሊ ጋር ሕሉል እግል ልርከብ 
በሐስ እንዴ ወዴት ሐል ለትሐዜ 
እሉ ልጅነት ፋግረት ህሌት። 
መሰለን ለልትሃደየ ሐቅ ምን 
ሐቀን ምንመ ገብእ፡ ሳዋ እግል 
ልትከረያመ ሐቅ ምን ሕቁቀን ገብእ 
ሀለ። ሰበቡ ሳወ ለአትመመያ ተን 
ዲበ ሽቅል ሕኩመት አውለውየት 
ለልአትየ፡ ወጠን ለትጠልቡ 
ምነን ዋጅብ ሰበት ቱ፡ ምን 11 
እግል ኢልትሀደየ እንመኔዕ ህሌነ 
ተዐወትነ ምን ገብእ። ወእብሊ 
38 ምእታይት መሻረከት አንሳት 
እትለ ምዴርየትነ ህሌት።

እትሊ ሰልፍ እግል ልክደሞ 

እተ ሐልፈ አውካድ ቅሩብ፡ ነፈር ክርን ገቢል በርናምጅ ትግራይት እተ ሐልፈ አውካድ ቅሩብ፡ ነፈር ክርን ገቢል በርናምጅ ትግራይት 
ሰሕፊ ሙሰ መንደር፡ እት ምዴርያት አስማጥ ወሰልዐ ዝያረት ሽቅል ዋዲ ሰሕፊ ሙሰ መንደር፡ እት ምዴርያት አስማጥ ወሰልዐ ዝያረት ሽቅል ዋዲ 
ዐለ፡ ከምስል መስኡል ተዕሊም ምዴርየት አስማጥ እስታዝ  ኢብራሂም ዐለ፡ ከምስል መስኡል ተዕሊም ምዴርየት አስማጥ እስታዝ  ኢብራሂም 
እክድ ለወደየ መቃበለት እለ ተሌ ተ፦እክድ ለወደየ መቃበለት እለ ተሌ ተ፦

ደረሰ እት መሳክበን ዲብ ለሐፍዘደረሰ እት መሳክበን ዲብ ለሐፍዘ

2ይት ደረጀት ቦርዲን አስማጥ

መስኡል ተዕሊም ምዴርየት መስኡል ተዕሊም ምዴርየት 
አስማጥ ኢብራሂም እኩድአስማጥ ኢብራሂም እኩድ

ወልሰጅዕወን ልቦም ህዬ ዋልዴን 
ቶም። ካልኣይ ህዬ ለእዳረት አው 
ልጅነት ዐድ ተ፡ ዲብ ተዕሊም ፍንጌ 
ተብዐት ወአንስ ፈናታይ ሐቆ 
ወደ እሊ ክም ዝልም ልትረኤ። 
ሕነ ለመጽኡነ ደረሰ እብ ገበይ 
እዳራት ደዋዬሕ ቶም ለመጽኡነ፡ 
ሰበት እሊ መራቀበት ዳሕየት እት 
ተዕሊም ሀዪነት ኢንርአየ። 

እት ብናሁ ለመዳርስ ሚ መስል 
መዳርስኩም?” እተ ልብል ሰኣል፡ 
“ምን መአንብታይት ሻካ ወኢረ፡ 
እግለ ናይ ምግባይት ህዬ መባኒ 
ሰኒ፡ ክምሰልሁመ ቦርዲን ብኒት 
ተ። ሰማን ምነ መአንብታያት 
መባኒሀን ሰኒ ቱ። በዐት፡ ሮረ፡ 
ወግሬት ወሔናብ ኩሉ ኩሉ 
ብነ አለበን እት ዕሸሽ ለአደርሰ። 
ለብኑያትመ ዘራይብ ለአለበን 
በዝሐ እምበል ክልኤ መድረሰት፡ 
ለብዕድ ዘሪበት ለአለቡ መዳርስ ቱ። 
ብናሀን ለደግለላመ ህለየ፡ መሰለን 
ረውደት አስነደ። ሰከን ቦርዲን 
ወአፍሱሎም፡ ወጭብ ናይ አፍሱል 
እት ቦርዲን አስማጥ ሀለ። ዘሪበት 
እት መድረሰት ሐቆ ኢህሌት፡ 
መድረሰት ክየድ ሌጠ ትገብእ፡ 
ለመዳርስ ወሰክ ለአትሐዝዩ ህለ፡ 
ሰበቡ በዲር ቀደም ዐስሮታት ስኒን 
ለትበነ ሰበት ቱ፡ ዐደድ ደረሳሁ 
ሑዳም ዐለው፡ አዜ ለሸዐብ ዘይድ 
ሀለ፡ መጥመጦሩ ዐደድ ደረሰ 
ወብንየት ትሕትየትመ እግል 
ልወስክ ወጅቡ።   

ንየት ናይለ ደርሰ ዲብ ምህሮ 
ከአፎ ህሌት?” እተ ልብል ሰኣልመ 
ኡስታዝ እክድ፡ “እንዴ ትሸቄ 
ዐልከ እግል ምን ቱ፡ ተአከእልል 
ህሌከ ወለ እት ጥሩቅ ተሐልብ 
ለትብል ንቅጠት ምህመት ተ። 
ለፍገሪት እት ትትሓየስ ትመጽእ 
ትርእየ፡ ለንየትመ መጦረ። እግለ 
መደርሲን ተእሂል ነአበዜሕ እቶም 
ህሌነ። እሊ ህዬ እብ ጅንስ ምህሮ-
ጅንስ ምህሮ ቱ። ሸበህ ተቅዪር 
አምጸአነ እግል ኒበል እቀድር። 
ቀደም እለ ንየት ድህር ዐለት፡ 
ዮም ዓመት ላኪን ለሄራር ሰኒ 
ገይስ ክም ሀለ አክድ እግልከ። 

             ልተላሌ…             ልተላሌ…
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መሐመድ እድሪስ

መነቲት እንቤዕ
ኢሳቅ ተስፋማርያምኢሳቅ ተስፋማርያም

ምን ነፋሲት ሸዐብ፡ ምን 
አብያቱ ለአምጸአዩ እክል ወማይ፡ 
እንዴ ሐረቤነ፡ ወሕናመ እበ 
ሸዐብነ ለወደዩ እግልነ ሕራብ ሰኒ 
ልውቃም እት ሕነ ምን ንፋሲት 
ትሳረሐነ። ስጋደት ሰይድሺ እንዴ 
ተአልበጥነ  ትበገስነ። ባካት ሳዐት 
8፡00 አምሱይ ሰይደሺ እንዴ አቴነ 
እተ እግል ንትመዬ ክምሰልቱ 
ተሐበሬነ። ወዲቡ እብ ስምጥነ 
ገብአነ። ለትውቱይ በለሊትነ እንዴ 
ፈትሐነ ህዬ “ክምሰለ ቅርሲስ 
ከበሰ ምስል አባይከ ለአትሓቅፈከ” 
ለልትበሀል፡ ለእትጅሁ ቅዉይ 
እትነ ለዐለ ብርድ ሰይድሺ ልሰዕ 
እንዴ ይእንሰክብ፡ ለልትበለዕ 
ሔዋን ክምሰለ ረክበት ከራይ 
ነተትል እግል ልውዴነ አምበተ። 
ምን ምድር ሕፉን ሰበት መጽአነ 
እግል ንክሀሉ ትሰደደ እትነ። እብ 
ሰበብለ ድቁብ ቅርሲስ ክትት እንዴ 
ኢነስእ ለትመየ ዎሮ መለሀይነ፡ 
ሳዐት ሐቴ ላሊ ክምሰል ገብአ፡ 
“ቅነጽ ዋርድየት በድል” ተበሀለ 
ከ፡ ረአሱ እግል ልቅለዕ እንዴ 
ኢጀርብ “ዋርድየት ዋርድየት 
ኢቲበል ምስልከ ይዐቀብነ ዲኢኮን 
መአዜ ክትት ነስአነ” እት ልብል 
በልስ እሉ እት ህለ፡ ቦጦሎኒ እብ 
ከማለ እት ትሰሐቅ ወሕድ ዲብ 
የንድን ለትመዬት እተ ላሊ ዐለት። 
ላሊ እብ ግዲደ ክትት እንዴ ይነስእ 
ህዬ ምድር ያፈራጅ ቤለ። ሳዐት 

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

3፡00 መጋውሕ ክምሰል ገብአ 
ህዬ፡ ደሐን ልእተው ዋርድዮታት 
እደዮም “ጠቃዕ ጠቀዕ… “ እት 
ለአብሎ ሃረሰውነ።

ዲብ ቀበት ርቦዕ ሳዐት ክል 
ስርየት፡ ዲብ ጽርግየ ሰፍ ጸብጠት። 
ቃእድ ቦጦሎኒ መእከሌ ሼበ፡ እብ 
ክሉ አርካን ከበሰ ክርዱን ለዐለ 
ጄሽ አቶብየ አስመረ ተረግ እንዴ 
አበለ፡ አስክ በርከ ገጹ ለሀርብ 
ክምሰል ህለ ሐቆለ ሐበሬነ፡ “ልሰዕ 
ለኢተሐረረ ምድር ወሸዐብ ሰበት 
ህለ እግልነ፡ ላኪን ሄራር ረዪም 
ልታኬነ ህለ!” እት ልብል ሸርሐ 
እግልነ። እንዴ ኢነአድግ ገበይ 
ሰይድሺ አርበዕርቡዕ እንዴ ጸበጥነ 
ሰንበት ንኢሽ 25 ማዮ 1991 
አክል ሕድ ሳዐት 7፡30 ብሎኮ 
ቤት ገርግሽ በጽሐነ። ብርጌድነ 
ብርጌድ 35፡ ሰር እብ አ’ገር 
ወሰርመ እብ መካይን እብ ገበይ 
ከረን እንዴ ወደ አስክ ምውዳቅ 
ጸሓይ ኤረትርየ ገጹ ለሀርብ ለዐለ 
ጄሽ እግል ተዐሬ ተሐበረየ። ሕነ 
ህዬ፡ ዲብ ካትመት እስትዕማር 
እዴነ እግል ነሓብር ትረመጭነ። 
ምናተ ሐቆ መደት ሐጫር ሐብሬ 
ሐዳስ ሰበት መጽአት፡ ለአባይ 
እግል ነዐሬ ለልብል ስታት እንዴ 
ተርፈ፡ ዲብ ቤትገርግሽ ዓረፍነ።

ጄሽ አባይ፡ እብ ተማሙ እንዴ 
ትፈለለ፡ ቅያስ ለአለቡ ጄሽ ትጸበጠ 

ወጽዋሩ ዲብ ጽርግየ ቤት-ገርግሽ 
እንዴ ተከመረ ክምሰል ጸንሔነ 
እግል ንእመን ኢቀደርነ። ዕንታቼ 
ዲብ ልርኤ ወእገርዬ ዲብ ቀሴ 
እብጣርዬ እትሐለም ለህሌኮ 
መስለ እቼ። ለሓለት እት እርኤ 
ወእሰሜዕ እግል እመነ ኢቀደርኮ። 
እንዴ ኢልትአመረኒ “ህሌኮ 
ኢሰከብኮ” እት እብል ነቀምኮ። 

ዲብ ብሎኮ ቤትገርግሽ፡ ለእት 
ቀደምነ ዲቡ ለበጽሐየ ውሕዳት 
ናይ ፈርሐት ዘብጥ ልተላሌ ሰበት 
ዐለ፡ ቤት ገርግሽ ዲብ ንኢሽ 
ጀብሀት ሕራበት እንዴ ትቀየረት 
ጸንሐተነ። ሕናመ ተኣመርተ 
ፈርሐትነ ምነ ጄሽ አባይ እንዴ 
ሐድገዩ ለጌሰ፡ ስለሕ ዲብ እንረፌዕ 
እግል ንንለከፍ አምበትነ። 
ለልትለከፍ ዐለ ርሳስ ቅያስ ይዐለ 
እሉ። ግረ ሐቴ ሳዐት ገብእ 
ላኪን “ዳለው እግል ንትበገስቱ” 
ለትብል ሐብሬ ተሐላለፈት። 
ክለን ቦጦሎኒታትነ ሰፍ እንዴ 
ጸብጠየ አስክ ምግብ መዲነት 

ገጸን አተጀሀየ። 
አነ ላኪን ዲብ 

ሰ ፍ 

ይአቴኮ። “ኢሳቅ እንተ ሕጻን 
ሚ ትወዴ ህሌከ ሽፈግ!” ለትብል 
ሊከ ቃእድ ፈሲለትነ መለሀይ 
ሙሰ ኢብራሂል /ሀንጀመ/ ምን 
ይእንሰሜዕመ፡ ምነ ፈርሐቼ እግል 
እሽረሕ ቀናብል አርበጂ እት 

እላውሽ አስክ አድብር አርበርቡዕ 
ገጬ እፌትት ምነ ለዐልኮ ኩርበ 
ንኢሽ ክሉ ረአሱ ወኢትከሬኮ።

ዲበ ቅያስ ለይዐለ እሉ ዘብጥ 
እሕትፋል እግል ንትበገስ እት 
እምብል ዲብ ባካትለ ሰፍ ጻብጣም 
እቱ ለዐልነ አካን፡ እግል ክል 
ምናድል ለአፍረሀ ሐደስ ሳደፈ። 
ብጥረት ሰኔት ወገሮብ ትሩድ 
ለዐለ እሉ በዐል ርደ ወጋምበሌ 
ምናድል፡ ምስል ታምም ዕንዳቄሁ 
ግፍትእ እት ልብል ትረኤኒ። 
ምነ ብዕድ ውሕዳት ሰበት ዐለ 
ምን ክምሰልቱ ነአምር ይዐልነ። 
ላኪን ምናድል ሰበት ገብአ ግሄነ 
ወተአሰፍነ። ለሴንግ ዐለ ትንፋሱ 
እግል ነድሕን ምንመ ትባደርነ 

ኢተዐወትነ። ዲብ ቀበት ሐምስ 
ደቂቀት አስተሽሀደ። አላ! ናይ 
ፈርሐት ዘብጥመ ፋርስ ነስእ! 
ሕርየት ሽፍር ክም አቴት እግል 
ስኒን ለትፈንተየ ዓይለቱ እግል 
ልርከብ ዲብ ልትረመጭ ወልታኬ፡ 
ለናደለ እግለ ሕርየት፡ እብ ብሎኮ 
ቤት-ገርግሽ እንዴ ሸበ ክምሰል 
ረአየ ኢቀጽረየ።

ብርጌድ ታመት ዲብ ዎሮ ሰፍ 
አቴነ። አስክ ምግብ መዲነት ገጽነ 
ህዬ ትበገስነ። ልሰዕ ዲብ ብሎኮ 
ቤት-ገርግሽ ሰኒ እንዴ ኢነአሳድር 
ላኪን፡ ሸዐብ አስክነ ትከብሰሰ። 
ምን ብሎኮ ጎዳይፍ አስክ ምግብ 
መዲነት ቅያስ ለአለቡ ሸዐብ 
ትረገሐ። እማት እብ እደየን አፍ 
ልበን እት ዘብጠ ወዲብ ለዐልለ፡ 
አበው እብ አሰይፍ ወገለብ ዲብ 
ልሳረሮ፡ ሽባን ከበሮ ወመሰንቆ 
ዲብ ዘብጦ፡ ዕሙር ጎይለ እንዴ 
ተክለው ጸንሐውነ። እብ ፍንቱይ 
እማት እበ ባርህ ገጸን ዲብ ለዐልለ 
ወተበሰም ፈርሐት እት ልብለ 
መነቲት እንቤዕ እብ መሻድገን 

ዲብ ጀሌሕ “ዕልል….”እት 
ልብለ ልሰመዐ። ምን አብያተን 
ለአምጸአያሁ እክል ወማይ ዲብ 
ማጥያነ፡ አነ ክምሰል አዳምዬ 
ምን ሐቴ ተዐልል ወናይ 
ፈርሐት እንቤዕ ትነቤዕ ለዐለት 
እም ሕምባሸ ትከበትኮ። እብለ 
መጽአት ለይእቤለ እንቤዕ እብ 
ክልኦት ምሽድግዬ ጀረብረብ 
ትቤ። ለእምበል ዕርፍ ትዛሬ 
ለዐለት እምቤዕ እማት፡ ምስለ ምን 
ዕንታቼ ጀሌሕ ለዐለት እንቤዕ 
ምስል ክል ስዕመት ዲብ አሽዱግነ 
ክምሰል ማይ ወሐሊብ እት ሕድ 
ልትሓበር ዐለ። ክሉ ገሮብዬ 
እብ ፍንቱይ ሽዑር 
ትወረረ።  

ክምሰል እለ አምዕል እለ እንዴ 
ወዴኮ ዲብ ሐያቼ እብ  ከማለ 
ለፈርሐኮ እተ አምዕል ክሉ ረአሱ 
ይህሌት።

ከርስ መዲነት ክምሰል አቴነ፡ 
ለቀደም እለ ካይደ ወርኢሀ 
ለይአምር አስመረ ክምሰል ረኤኮ 
ለትሰመዔኒ ሽዑር ፈርሐት እግል 
እውሰፉ ይእቀድር። “አፍሪቅየት 
ሮመ” ዲብ ትትበሀል ለትሰሜ 
አስመረ፡ ምስለ ጥዉር መባኒሀ አስክ 
አርብዒቱ እትጀሃት ለትመደደ 
ኖስኖሱ ሕድ ለልትዐሮሬ  ፋዬሕ 
ወርቶዕ ሸዋሬዕ ሰኒ ዐጅቤኒ። 
ዲብ እሊ ፋዬሕ ሸዋሬዕ ለዐለ 
ሕባራት ጅኑድ ወሸዐብ ምስለ 
ናይ ፈርሐት ሽዑር  ዲብ ለገብአ 
ልግበእ ወቅት እንዴ ጊስከ እግል 
ለአቅብል ለኢቀድርቱ። አነ 
ወመልሂቼ ዲብለ ገብአ ወቅት 
እንዴ አቅበልከ እግል ልደገም 
ለኢቀድርቱ። አነ ወመልሂቼ 
ፈርሐትነ እግል ንራቅበ ሰበት 
ኢቀደርነ አስክ ምግብለ እብ ኣላፍ 
ሸዐብ ክዩል ለዐለ ጎይለ ተሓበርነ።
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ዕንጃረ
ዕንጃረዕንጃረ
ዕንጃረ

ከልሹም መሐመድ

ጌማም እግል ለገየደ ሄራርጌማም እግል ለገየደ ሄራርእት ደንጎበ ሰነት 2022 
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት 
ኤረትርየ ለሰነት ከፎ ክም ተመት፡ 
ሚ ሰርገል ትረከበ ወሚ ተወክ 
ሀለ እግል ልጌምም ሰለስ ዐባዪ 
እጅትማዓት አሰር ሕድ ወደ። ሰልፍ 
ምን ዮም 18 አስክ 29 ዲሰምበር 
ለጅነት ተንፊዝየት ናይለ መሕበር 
ምን ክለን አቃሊም፡ ወአቅሊም 
ሳወ ወለዓሊት ድራሰት፡ መክተብ 
መርከዚ ወካርጅ እት አስመረ እንዴ 
ትጀመዐት ጌማም ወዴት። 

ዲብለ እጅትመዕ ምህሮ 
አዋልድ፡ ፈዛዐት ስያሰት አንሳት፡ 
ሓለት ዓፍየት ወእቅትሳድ፡ ሓለት 
መዳፈዐት ወተሐዲ ወተረት አንሳት 
እንዴ ታየነ መርበይ ለልአሰኔ ኤታን 
ሽቅል ፈግረ።

ቀደሙመ ለመሕበር ልጃን 
ጠወሮት አንሳት እት አቃሊም 
እት ሰለስ ሰነት ለአውቀያሁ እግል 
ጌመሞት ምን 15 አስክ 16 ዲብ 
አስመረ እጅትመዕ ንዙም ዐለ። 

እትለ ናይ መሳኒት መሕበር 
እጅትመዕ፡ ርኢሰት ለመሕበር 
አሰይደ ተኽኣ ተስፋሚካኤል 
ለሀደፍ  እት ጠወሮት አዋልድ 
አንሳት ለገብአ ጅህድ፡ ለሳደፈ 
ተሐድያት፡ እብ ተአስትህል እንዴ 
ትፈተሸ ለትረከበ ዐውቴ እግል 
ልትሐፈዝ ወአተላላይ እግል ለሀሌ 
እሉ፡ ለኢትበጸሐ ሀዬ እብ አጊዳት 
ለልትበጸሕ እበ ገበይ እግል ትረከብ 
ናቀሾት ክምቱ ሐበረት። እንዴ 

አትሌት አንሳይት እት ንዳል እብ 
መሻረከተ ለኬለለተ መቅደረት 
ሐቆ ሕርየትመ ለመሻረከተ ክም 
አተላሌተ እንዴ ሸርሐት ለሄራር 
አስክ ታመት ሕርየት ደማን 
እግል ልርከብ ወእግል ልሽፈግ 
ለኢልትባተክ እብ ታመት መትሰባል 
ለገብእ ሽቅል ክም ልትጠለብ 
አትፋቀደት።  እዳራት ወብዕዳት 
ጅሃት ሕኩመት እት ጠወሮት 
አንሳት ነሰኣሁ ለጸንሐየ መባደራት 
እንዴ ሐመደት ልጃን ጠወሮት 
አንሳት እት ሰነት 2023 እብ ንየት 
ሐዳስ እት ሽቅል ስርጉል እግል 
ልትበገሰ ትወሴት።  ለልጃን ምን 
2020 አስክ 2022 እት መጃላት 
እጅትማዕየት፡ እቅትሳድ፡ ወስያሰት 
ለወደያሁ አሽቃል እብ መቃብል 
ኤታነን ጌመመየ። አንፋር ለጅነት 
ወጠንየት እተ ቀደመዉ ተቅሪር 
ሀዬ ሀድገው። ወእት ደንጎበ ናይለ 
መሕበር ጎማት እት ናይለ መጸአ 
ሐምስ ሰነት ኤታን ስትራቴጅያይ 
እንዴ ተንከበ እግል ሰነት 2023 
እንዴ ትዳለ እት መሻርከት ቀርበ።

ለሳልሳይ እት መክተብ መርከዚ 
ናይለ መሕበር ለትነዘመ እጅትመዕ 

ሀዬ ሰድሲተን አቃሊም፡ ሳብዓይተን 
አቅሊም ሳወ ወተዕሊም ውቁል፡ 
ክምሰልሁመ ክለን እት ካርጅ ለሀለየ 
አፍረዐትለ መሕበር፡  ለሐድረያሁ 
እጅትመዕ ለጅነት መርከዝየት ናይ 
መ.ወ.አ.አ.ኤ. ቱ። ዲብ እሊ ምን 
22 አስክ 23 ዲሰምበር ለገብአ 
እጅትመዕ መሕበር አንፋሩ እግል 
ልጠውር ለወደዩ ተእሂላት፡ እት 
ተዕሊም፡ እቅትሳድ፡ እጅትማዕየት፡ 
ሰልጠት ስያሰት፡ ዐማር፡ ደሐን 
ወአምን ወጠን፡ አስረቶት ዓዳት 
ዴራይ፡ አዳበሮት ከዋድር ሻባት፡ 
ለገብአ አሽቃል፡ ስርገሉ ወነቃሱ 
ትጌመመ።

ሑድመ ምን ገብእ ክሽቦ 
አንሳት ወህዳይ ተሐት ዕምር 
ልትረኤ ሰበት ሀለ እብ ቃኑን ሐድ 
እግል ልግበእ እሉ ጸገም ክም 
ገብአ ትሸረሐ። ለመጽአ ሸካውዊ 
ወቃኑንያይ ቀድያት ዋጅብ በሊስ 
ክም ትረከበ እሉ ሀዬ አከደ። ሐቆ 
እለ እት አሽቃል 2022 ጌማም 
ክም ገብአ ናይ 2023 ኤታን ሽቅል 
እብ አውለውያት ትረተበ። አዜመ 
ርኢሰት መሕበር፡ ኤረትርያት እት 
ዐማር ወብነ ወጠን፡ እት ደሐነ 
ወመስኩበተ ወድያሀ ለሀለየ ሐዞት 
ዛይደት እንዴ ሐመደት ዮምመ 
ክም ማሌሀን ሕድ እንዴ ጸብጠየ 
መቅደረተን እንዴ አመቅረሐየ 

እግል ልሽቀየ ተውስየተ ሀበተን።
እተ እጅትመዕ መጅልስ 

መርከዚ ሓድራት ምነ ዐለየ ሰብ 
ዐድ ወካርጅ ወክደን ክሉ እብ 
ጀድወል ጽቡጥ ሰበት ዐለ፡ ክም 
ቀልብነ እግል ነአትሃግየን ኢቀደርነ፡ 
ምስል ሑዳት ላኪን እግል ወቅት 
ሐጪር ትራከብነ። ሐቴ ምነን 
ምን አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ 
ምን ዐሰብ ለመጽአት ኣስየ ዐሊ 
ለትትበሀል ሻበት ተ።  

ኣስየ 12ይ ፈስል እግል 
ተአትምም ወዋጅብ ወጠነ እግል 
ቲዴ ዲብ 24ይት ደውረት ምን 
ዐሰብ ሳወ ትከሬት። አዜ እት 
መ.ወ.አ.አ.ኤ. አቅሊም ግ/በ/ቀየሕ 
መስኡለት ክዳማት እጅትማዕየት  
እንዴ ገብአት ዋጅበ ተአገዴ ሀሌት። 
አዋልድ አንሳት እግለን ለነፌዕ 
ዕልም እግል ልርከበ፡ ምን ድብር 
እንዴ ትባለሐየ መንበሮሀን እግል 
ትስኔ፡ ምህነት እንዴ መልከየ እብ 
ኖሰን ሽቅል እግል ልክለቀ ወእት 
ዐማር ወጠን ሰብ ናይ እግል ልግበአ 
ለህተ ሀሌት እቱ ፈሬዕ ክዳማት 
እጅትማዕየት ዎሮ ምነ ሽቅሉቱ። 

አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ 
መካሪቱ ጽኑዕቱ፡ ለሸዐብ ነብሮ 

ዐዶታት ምን ሕድ ሰኒ ረዪም፡ 
መዋሰላት እብ ቀሊል ለኢትረክብ 
እቱ ምንገብአ ለመሕበር ክም 
ምራዱ እንዴ ተሐረከ ኢሸቄ። 
ከእብሊ አስባብ ለእግል ልስረት 
ልትሐዜ ለሀለ ክሽቦ አንሳት ወህዳይ 
ተሐት ዕምር አክልሚ ዲብ ዐመል 
ልውዕል ሀለ ራቀቦቱ ወሸዐብ ካፊ 
አምር እግል ልርከብ ናይ ተንዊር 
እጅትማዓት ነዘሞት ቀሊል ኢኮን። 
ምስል ክሉ መሓግዝ ላኪን ለሽቅል 
ሰበት ኢበጥር ተቅዪር እንርኤ ሀሌነ 
ትብል ኣስየ። እትሊ እያም ቅሩብ 
ህዳይ ተሐት ዕምር ምኑዕ ክምቱ 
ለኣመረው ዋልዴን እብ ክሱስ 
መሲር ወለቶም ምንእነ ጎማት 
እት ለሐዙ ክም መጽአው ወእሊ 
እሻረት ፈያሐት ፈሀም ገቢል እት 
መደረት ህዳይ ተሐት ዕምር ክም 
ለአርኤ ሸርሐየ።

መሻረከተን እት ተዕሊምመ እት 
ተዐቤ ትገይስ ሀሌት፡ ተእሂልመ 
በዲር ምን ካልእ አካን ሌጠ 
መጸአነ ለዐለ ዮም ለተዐለመየ 
እግል ለዐልመ ቃድራት ሀለየ። እተ 
መሕበር ለልትነዘመ ሻባትመ ዕልበን 
እት ወስክ መጽእ ሀለ” እንዴ ትቤ፡ 
አንሳት ለለአዜ አከይ ፈሀም፡ ዓዳት 
ወለመድ ምን ክለ ኤረትርየ እግል 
ልስረት ክልነ ምስል ንትበገስ እት 
ትብል ልእከተ ሓለፈት።

ምን አቅሊም ዐንሰበ መዲነት 
ከረን እተ እጅትማዕ ሓድረት 
ለዐለት አሰይደ ዐረፋት እድሪስ 
ዐሊሼክመ እተ ዐለ እለ  ወክድ 
ሐጪር ሀደግነ ምስለ።

አሰይደ ዐረፋት ለቀዳም ተሕሪር 
ከረን (1977) እግል ትናድል ምራደ 
ምንመ ዐለ ንኢሽ ሰበት ዐለት እት 
ቀይሒት ዕምቦበ ከረን ትትሐረክ 
ዐለት። ዋልዳየ እለ ክም ረአ እት 
ንዳል እግል ኢትፍገር ምኑ እት 
ሕተ አስክ ሶዳን ገዳርፍ ነድአየ፡ ህተ 
ላኪን ዲቡመ ምን ሓዚ ገበይ ንዳል 
ኢትገሴት።  እት መክተብ ጀብሀት 
ሸዕብየት ከርቱም እንዴ መጽአት 
ሜዳን ክም ተአቴ ወዴት።  እት 
1979 ተድሪብ ዐስከሪ ወተዕሊም 
ስያሰት ክም ነስአት ሰልፍ እት 
ቅስም ስናዐት(ረሕበ) ትወዘዐት። 
እት ፍርቀት ዓዳት ናይለ ቅስም 
ሀዬ ብሌን ተሐሌ ዐለት። ህተ 
ወስናተ ለዐለው ነአይሽ እት ቅዋት 
አስክ ኢነድአኩነ እንዴ ልብሎ 
ረብሾ ምንመ ዐለው አስክ ሳድስ 

ወራር እተ ቅስም ስናዐት ጸንሐው። 
ለወራር ክም ቀንጸ ላኪን እት ሰነት 
1982 እትለ ተሐዝየ ዐለት ጀብሀት 
ቅታል ትወዘዐት።  ብርጌድ 44 
በጽሐየ ወሐር ቅዋት ጀብሀት 
ሸዕብየት እብ ክፈል ዴሽ ክም 
ትሸከለ ዕዱ ክፈልዴሽ 16 ገአት 
አስክ ሕርየት ሀዬ እተ ጀብሃተ 
ሐርብ ጸንሐት። ውሕደተ እብ 
ደቀምሐሬ አስመረ ለአቴተ ህተ 
መጅሙዐተ እንዴ መርሐት አቴት። 

ሐቆ ሕርየት ምን ዴሽ 
ትሳረሐት ደአም ምን ክድመት 
ሸዐብ የአሬመት። ሰልፍ እት 
እዳራት ደዋሒ ሸቄት ወሐርመ 
እት መሓክም ደገጊት ዳይነ እንዴ 
ገአት አርበዕ ሰነት ከድመት። እትለ 
መደት እለ ሀዬ፡ እት ጀብሀት 
ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት 
ወዐዳለት ፈሬዕ እንዴ ጸብጠት፡ 
መስኡለት እዳረት ደዋይሕ ሐምስ 
ሀሌት። እትሊ ይማመ እንዴ 
ገብአት ሐድ 15 ሰነት ሻቅየት 
ሀሌት። ጼዋሀ ኮሎኔል ያዕቆብ 
እብራሂም እት አያም ቅሩብ ምንመ 
አስተሽሀደ፡ ምን ሐርብ እንዴ 
ተርፈው ተርፎም ርእያም ሀለው፡ 
ክልኤ ወለት ወክልኦት ሕጻን 
ዋልዳም ቶም። 

ዐረፋት አዋልድ አንሳት ነዘሞት 
ዐደድ እለ ክቡድ ኢኮን፡ ሐቴ ሰልፍ 
ነፍሰ ወሐር ቤተ ነዘመት ምንገብእ፡ 
እት ነዘሞት መልህያተ ዕውትት 
ትገብእ ለልብል ረአይ ብእተ። 
ለእቱ ሀሌት ሽቅል ናይ ጀብሀት 
አንሳት ወተብዕን ሕበር ለከምክም 
ምንማቱ አንሳት በዘሐ ዲቡ ትቤ። 
እለን አንሳት ሸህርየተን እት ወክደ 
ክም ደፈዐ፡ ዲብ እጅትማዓት እብ 
መትሐሳር ክም ለሐድረ  ሐበረት። 
ክል ዶል እት እጅትማዓተን አንሳት 
ምን ተዕሊም እግል ኢልትረፈ 

ኖሰን እንዴ ደርሰየ ውላደን እግል 
ለአድርሰ ወረሐን እግል ልርፈዐ 
ለቀድረ እቡ አግቡይ ናቅሸ።

ለምን ክል አካን ሐድረያሁ ናይ 
ጌማም እጅትመዕ መጅልስ መርከዚ 
እት ሽቅለን ኔፍዓይ ክምቱ፡ ተጃርብ 
ምን አቃሊም ወካርጅ ክም ረክበየ 
ወህተንመ ናየን ምን ሀበየ እት 
ሄራረን ሴድያይ ክምቱ ሐበረት። 
ለሽቅል ክልነ ለሀሌነ እቱ ምንመ 
ገብእ ለዲብ ካርጅ ሀለየ ሐዋትነ 
ለወድያሁ ጅህድ ሰኒ ተዐጀብኮ 
እቡ። ሕነ እት ዐድነ እት ሰላም 
ሀሌነ፡ እግል ንነዝም ወእተ ሐዜነ 
እግል ኒጊስ ለትከረዐነ አለቡ። ህተን 
ላኪን ዲብ ኢዐደን፡ ለነዝማሀን 
እግል ኖሰን እት ሐንቴ አዳም ክም 
ምራደን ለኢልትሐረከ፡ ጻብኢት 
ስያሰት ናይለ እቱ ነብረ ድወል፡ 
በረድ ሀለ ወጸሓይ እሊ ክሉ እንዴ 
ከህለያቱ ነዝመ ለሀለየ። ለወቅተን፡ 
ለምን ጂበን ወድያሁ ተካሊፍ፡ 
ለምን ሽቅለን ነሰኣሁ እጃዛት አው 
ካጠሮት እብ ሽቅልከ፡ ለዕያለን 
ሰድየን እቡ ለአለበን አካን ይበ 
ኢኮን ወይመ ለእቱ ነብረ ሀለየ 
ምድር፡ እሊ ክሉ ዶል ተአትዋይን 
ለምርወተን ተዐጅበከ፡ ከእብሊ አነ 
ሐምደን ወረቢ ልስድየን እብል። 
እት ሐንቴሀን ነኣይሽ እግል ለብየ 
ከለተዕበተን ፍሬሀ እት ተርፈን 
እግል ልርአየ ሀዬ እትወሰየን። አመ 
ለምርወተን! እት ሽቅልከ እግል 
ትትረድ መዕነውየት ተአወዴከ ትቤ 
ዐረፋት።

አዋልድ አንሳት ጾረን ብዙሕ 
ዲብ እንቱ እግል ክሉ መቅጠን 
ብእተን፡ ዲብ ደፍዕየት ሌጠ 
ምን እንረኤ ናይ መሕበረን፡ ናይ 
ጀብሀት፡ ናይ መካፈሐት . . . ሀለ፡ 
አሰይደ ዐረፋት እሊ ሐቴ ኢኮን 
እተ ሀደፍ እምነት ወቀናዐት ሐቆ 
ሀሌት እሊ ክቡድ ክም ኢኮን ተ 
ለተአፍህም።

ክሉ ለእጅትማዓት ወመሕበር 
ጎማት እግል ዐቦት አንሳት ቱ፡ 
ላኪን እግል ልዕበየ ወመጦር ሐወን 
አክልሕድ እግል ልግበአ ሐቀን 
ምን ገብአ ሌጠ ኢኮን፡ እግልነ 
ኤረትርዪን አንሳይት በህለት ዔጻት 
ወጠን በህለት ምንገብኣማ ቱ። 
እግልሚ ህተን ፋህማት፡ ዕሉማት፡ 
ርዙቃት ገአየ ምንገብእ ወጠን እት 
አምን ወሰላም እግል ትንበር ደማን 
ክም ለሀሌ እለ ቱ ለልትአመንቱ።
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ማስል (ተመር በሐር)ማስል (ተመር በሐር)መዳልያይ፡ ምስግነ ተስፉ 
ተርጀመት፡ ሳልሕ ገመ

ማስል (ተመር በሐር) ዕሙማይ 
ስሜት ናይ ለትፈናተ ኖዕ ክላም 
ወሞላስክ ቱ። ማስል ምን ኖዕ 
ድረዕ አው ወደዕ ለቦም ለልትበልዖ 
ናይ በሐር ክልቀታት ምን ጅንስ 
ማይቲሊደ ቱ። ዲብ ጬወ ለቡ 
ወጥዑም ማይ ለነብር እትገብእ 
ምስል ብዕዳም ደረዕ ለቦም ሔዋናት 
በሐር ልትርኤ እትህለ እብ ክልኤ 
ለኢትሳወ ደረዕ ለትገልበበ ናይ 
ቤጭ ሸክል ለቡቱ። ምን እሊ ሸክል 
እሊ እብ መትበጋስ ህዬ  ተመር 
በሐር ለትብል ስሜት ህዩብ ህለ። 
ማስል እግለ ዲብ ጥዑም ማይ 
ለነብሮ ደረዕ ለቦም ኖዕ ሉል ማስል 
ሸምል።

ናይ ከደን ደረዕ ማስል እብ 
ክልኤ ለትላገበ ደረዕ ለትበናቱ። 
እብ ናይ ቀበቱ ዐንጸባት ህዬ እብ 

ቀላል ገበይ እግል ልትፈታሕ 
ወልደበእ ቀድር። እሊ ደረዕ እግል 
እሎም ክልቀታት ከም መዳፍዒ 
ናይ ቀበቶም ገሮብ ምን ዕድዋኖም 
ወየባስ ዳፍዕ እሎም። እሊ ደረዕ 
ሰለስ ደረጃት ቡ። እት ሉል ማስል 
ህዬ ለናይ ቀበት ገሮቡ ካልሽዩም 
ካርቦነይት ለቡ ዲብ ገብእ ናይ 
ቀሽ ሕብር ለጸብጠ ምንማቱ ሐቂቅ 
ለመስል ዋድሕ ሕብር ቡ። እሎም 
ደረጃት እሎም እግል ሽቅየት ሉል 
ከድሞ። ለለዓል ደረጀት ጠቢዒ 
ሕብር ቀርበት ለመስል እትገብእ 
“ኲንቺን” ለልትበሀል ፕሮቲን 
ለጻብጥቱ። መንፈዐቱ ህዬ እግለ 
ናይ ቀበቱ ደረጃት ምን መትሐካክ 
ከምሰልሁመ እግለ ዲብ ጥዑም ማይ 
ለነብር ማስል እበ ምን ለመሽመሸ 
አቀጥፍት ለልትከለቅ አሲድ እግል 
ኢልደመር ዳፍዕ እሉ። ክል ምኑ 
ክልኤ ደረዕ ለቡ ክልቀታት ዲብ 
ጥዑም ማይ ለነብር ማስል ዐቢ 
ዐነጽብ ክም መጽበጢ ወመትሐረኪ 
እንዴ ገብአ ከድሙ። ዲብ ጬወት 
ለቡ ማይ ለነብር ማስል ንእሽ ለቤለ 
ዐንጸባትቡ። እሊ“ባይሳል ትረድ” 
ለልትበሀል ፕሮቲን ክም መትላገቢ 
ወምን ዕድዋን እግል ዳፍዖት 
ሰድዩ።

ክሎም ዲብ መሪር ወጥዑም 
ማይ ለነብሮ ማስል ዲብ ማይ 
ለነብሮ ቶም። ንአይሽ ክልቀታት 
እትበልዖ ህዬ ነብሮ። ዲብ መሪር 
ማይ ለነብር ማስል ዲብ ብለቅ እንዴ 

ተአከበ ወእንዴ ለግበ ነብር። እሊ 
አግቡይ እሊ ምን ድቁብ አምዋጅ 
ዳፍዕ እሉ ከምሰልሁመ ዲብ ወክድ 
ድሁር ምልአት በሐር ህዬ እግለ 
ማይ እግል ልርከብ ለኢቀድረ 
ማስል ምን የባስ ዳፍዕ እግሉ። 

ማስል ለትፈናተ ጀንደር 
ለቡቱ። ዲብ ማይ መሪር ለነበር 
ማስል ናይ ከደን ጅንስ መትፋራይ 
ወዴ  ዕጼ(larva) ናይ እሊ ማስል 
ምን ሰለስ ሳምን አስክ ስስ ወሬሕ 
ለልጥዕሙ ባካት እንዴ ረክበ  
አስክ ለአጠፌሕ፡ ምን አካን ዲብ 
አካን ልትሐረክ። ዲብ ጥዑም 
ማይ ለልትረከብ ማስል ህዬ ናይ 
ቀበቱ መትፋራይ ወዴ። ዘርእ 
ተብዐት እት ማይ ልትክዔ ወእብ 
“ኢንካረንት ስፓን” ዲብ ቀበትለ 
አንሳይት ሐቆለ አተ ወክድ ሕኖት 
ዲቡ ልጠወር። እለ ሕኖት እግል 

ዶሉ ዲብ ነፋይ ናይለ አንሳይት 
ማስል ጸንሕ። ሰኒ ሓለት በህለት 
ኦክሲጂን ለቡ ማይ ክም ረክበ ህዬ 
ነፍሱ እንዴ ቀድረ እግል ልንበር 
ለአነብት። ዲብ ገሌ ገሌ ጅንስ 
ማስል ለአንሳይት ዲብ ብቆት እተ 
ለትትከሬ ዲቡ ወክድ ለዕጼ(ሕኖት) 
እንዴ ጀበረ ወትፈንተ እግል ልንበር 
ለአነብት። 

ማስል እንዴ ኢልትሐረክ ዲብ 
ብለቅ እንዴ ለግበ ለነበር ሰበትቱ 
ዲመ ዲብ ብቆቱ። ለአግደ ዕድዋኑ 
ህዬ ውላድ ኣደሚ፡ ኮከብ ዓሰ 
ወሰራይር በሐር ዲብ ገብኦ፡ እግለ 
ዲብ ጥዑም ማይ ለነብር ማስል ህዬ 
ጠቁሳት ወዲርሆ ማይ ቶም። ምን 
ክእነ ለመስሎ ዕድዋን እግል ዳፍዖት 
ማስል ትሩድ ደረዕ እግል ልምለክ 
ልትጀበር።

መትመዳድ ማስል ዲብ ድሁር 
ወምግባይ ምልአት በሐር ወልወል 
አው ምግባይ ሐፋነት ለቡ ባካት 
ከምሰልሁመ ዎር ዎሮ ኖዕ እብ 
ዐደድ ሰኒ ድሁር ለገብአ ዲብ 
ትሮፒካይ ምልአት በሐር ነብር። ሰሩ 
ማስል ዲብ መሪር ወጭፉቅ ሃድእ 
ባካት ነቢር ለሐሬ። ገሌ ሑድ ህዬ  
ምስል ብለቅ እንዴ ለግበ  ዲብ ሰኒ 
ድቁብ ሞጅ ለቡ ባካት ነብር። ዲብ 
ግብለት አፍሪቀ ለልትረከብ ጸዕደ 
ማስል በረ ምን አክላቅ ብዕዳም 
ማስል ዲብ ሖጸ እንዴ ትቀበረ ክልኤ 
ዐነድሩ ገጽ ለዐል እንዴ አፍገረ 

እግል ልብለዕ ወሊሺን ቀድር። ዲብ 
ጥዑም ማይ ለነበር ማስል እምበለ 
ዲብ ዋልተታት ዲብ ክሉ መራታት 
ወመሓዛት ነብር። እሊ ኖዕ ማስል 
ነዲፍ ወብሩድ ማይ ከምሰልሁመ 
ካፊ መዓድን ናይ ካልሹም ካርቦኔት 
እንዴ ትነፈዐ ትሩድ ደረዕ እግል 
ልሽቄ ቀድር።

ማስል ውቁል ጽበጥ ፕሮቲን 
ለቡ ነብረ ሰበት ቱ፡ ጠለቡ ምን 
ወክድ ዲብ ወክድ እት ዘይድ 
ወልዐቤ ገይስ ህለ። ሰበት እሊ 
ሐርስ በሐር አፍረዮት ማስል እግል 
ለአደቅብ ወልዓቤ ቱ ለአንበተ። 
ሐርስ በሐር ማስል እግል አወል 
መረት ዲብ ሰነት 1970 ዲብ 
አመሪከ ለአንበተ ዲብ ገብእ፡ ዲብ 
እሊ ወክድ እሊ ሚልዮናት ዶላር 
ለልትጅቀፍ ምኑ እተይ ጋብእ 
ህለ። እብ ደረጀት ዐለም ልትርኤ 
ዲብ ህለ  ቻይነ 40% ምን ዓም 
ፈርያት ማስል ተአፈሬ። አግቡይ 
አትባዝሖት ማስል ክም ኖዕ ወባካት 
ለትፈናተ እትገብእ፡ ዲብ ገሌ ገሌ 
ባካት እዲነ ሐረስቶት ዘርእ ማስል 
ምን በሐር እንዴ አከበው ዲብ ሰኒ 
ወውጡይ ባካት ዘርእዎ። ገሌ ህዬ  
ቤጭ ማስል እብ አከቦት ቅያሱ 
ሐድ 1 ሚሊ መትር ክም በጽሐ 
እተ ለአዳለዉ አካን እንዴ አግዐዘው 
ለአትፋርዉ። ዲብ ቀበት ሰለስ አስክ 
ስስ ወሬሕ ህዬ አስክ ሰለስ ሚሊ 
መትር እግል ልብጸሕ ቀድር። ሐቆ 
እሊ ለዘርእ ዲብ ዳይም እግል ልዕቤ 
ዲቡ ለቀድር ለግዑዙ። ሐቆ ሰለስ 
ወሬሕ ህዬ ዲብ ትሩድ ሓጃት ክም 
ብለቅ፡ ዕጨይ ወሓባል ለትላጉቡ 
ወምኑ እት ልትሐረክ የም ነብራሁ 
ወዴ። ምስል ብዕድ ደረዕ ለቡ ኖዕ 
ዓሰ ልትርኤ እት ህለ ማስል ሰኒ 
ሻፍግ ዓቦት ለለርኤ ሰበትቱ እተዩ 
ዲብ ክልኤ ሰነት እግል ልእቴ 
ቀድር። ክመ ብዕዳም እብ ሐርስ 
በሐር ለልዐቡ ደረዕ ላቦም ክልቀታት 
በሐር እንዴ ኢገብእ ማስል “ባይሳል 
ትሬድ” ለልትበሀል መትላገቢ ሰበት 
ቡ፡ እብ ቀላለ ምስል ብለቅ በሐር 
ወብዕ ትሩድ ጋራት እንዴ ትላገበ 
እግል ልዕቤ ቀድር።

ካፊ እግል ዐዳገ ለበጽሐ ማስል 
40 ሚሊ መትር በጽሕ። አከቦት 

እተይ ማስል ህዬ ክም ዝርአቱ 
ልትፈናቴ። ዲብ ድሁር ብለቅ በሐር 
ለልትረከብ ማስል እብ ለትጸርግ 
ማሽን በህለት ኣለት ልትአከብ እት 
ህለ፡ ዲብ ዕጨይ ለልዐቤ ህዬ እብ 
ቅወት አዳም ልትአሬ። ዲብ ሐብል 
ለልዐቤ ማስል ሐቆ ገብአ እግለ 
ሐብል እንዴ ቀረጭከ እብ አፍገሮት 
እተይ እግል ልትአከብ ቀድር። 
ሐቆ እሊ ዱሉይ እንዴ ገብአ አስክ 
ዐዳገ በጽሕ። ነዳፈቱ እግል ራዐዮት 
ህዬ ዲብ ማይ በሐር እንዴ ትቀመሸ 
እግል ልጽነሕ ወጅብ።

ማስል እት መጃል ሕክምነ 
መ ብዙሕ መናፍዕ ቡ። ድራሳት 
ክመ ለሐቡሩ ናይ ማስል ‘ባይሳል 
ትሬድ’ ዲብ ወክድ ዐመልየት ክም 
መትላገቢ እንዴ ገብአ ከድም።

ማስል ዲብ ክለ እድንየ እበ 
ለህለ እሉ መትነሻር ከምሰልሁመ 
ለኢልትሐረክ እብ ግብአቱ 
መትፈረጊ ድዋር እንዴ ትበሀለ 
ልትሰሜ። ሰበት እሊ ማስል ክም 
መጀረቢ(sample) እንዴ ትነሰአ 
ክም መሐበሪ ደረጀት ዓፍየት 
ክልቀታት ድዋር እግል ልስዴ 
ቀድር። እብ ክእኒ ህዬ ብዝሔሁ 
ወዕቢናሁ ቅያስ ተለውስ እግል 
ድርሰት ወጠቢዕያይ ቅያስ ናይ 
ድዋር እግል ለሐብረነ ቀድር።

ማስል ክም ነበረ እግል ልግበእ 
ምን ለአነብት ብዙሕ ስኒን ዋዴ 
ህለ። አስክ 17 ለገብእ ጅንስ ማስል 
ህዬ ክም ዔማት ነበረ እንዴ ገብአ 
ነፍዕ ህለ። ማስል ውቁል ጽበጥ ናይ 
ካሎሪ ወፕሮቲን ካርቦሃይድሬይት 
መልክ። ዲብ ለትፈናተ ድወል ህዬ 
እብ ለትፈናተ አግቡይ ልዳሌ። ክም 
መስል እብ ተናን ወእብ ሐፋነት 
እብ አብሸሎት ከምሰልሁመ እት 
ዜድ እብ ቅምደት እግል ልዳሌ 

ቀድር። ክም ብዕዳም ደረዕ አው 
ወደዕ ለቡ ክልቀታት በሐር እንዴ 
ኢገብእ፡ ማስል ምነ ለልትጸበጠ ዲበ 
አስክ እግል ነብረ ልዳሌ እግል 
ብዙሕ ሰዖታት እብ ሐያቱ ጸንሕ። 
ከምስለሁመ ለህለ እግሉ ጽበጥ 
ቀመም እግለ ስጋ እንዴ ኢከርብ 
እግል ልጽነሕ ሰድዩ። ለበዝሐ 
ወክድ ዲብ ወክድ ቅምደት ወደዕ 
ማስል ልትከሰት። እተ ቀዲም ዘበን 
ክም ለመድ በሽል አው ልትቀመድ 
እንዴ ህለ እንዴ ኢልትከፈት 
እግል ትብልዑ ድሙን ክም ኢኮን 
ልትሸራሕ ዐለ። ምናተ ባሕስ ዕሉም 
በሐር ናይክ ርየሎ፡ “እሊ ለመድ 
እሊ ምን ድንጉር ዓዳት ለትበገሳቱ” 
ልብል። ምነ ለወደዩ ድራሳት 
ለ11.5% ዲብ ወክድ ቅምደት 
ኢትከሰታኒ። ሐቆ ቅምደት እብ 
ሒለት እንዴ ከስተ ክም ረአዩ ላኪን 
100% እንዴ በሽለ እግል ትብልዑ 
ድሙን እንዴ ገብአ ጸንሐዩ።

ማስል ክም ምህም ዔማት 
ነብረ ምንመ ገብእ እብ ሰበብ 
ሰኒ ትሩድ ሕምዝ ለቡ ብቀል 
በሐር ዲብ ገሌ-ገሌ ግንራሪብ 
በሐር ለልትረከብ ማስል ሰኒ ዲብ 
ትሩድ ብቆት ለከሬቱ። ክም መሰል 
ዲብ ሒን ብርድ ዲብ ግንራሪብ 
ምውዳቅ ጸሓይ አሜሪከ እብ ሰበብ 
ዲብ እሊ ወክድ እሊ ለልትፋሬ 
ዳይኖፍላጂሌት (ቀይሕ ሞጅ) ዲብ 
እሊ ባካት ለልትረከብ ማስል ስሙም 
ሰበትቱ እግል ኢልትበላዕ ምኑዕቱ። 
ማስል እንዴ ነድፈ ለልትበለዕ 
ምንማቱ ለእት ዳይኖፍላጂሌት 
ለልትረከብ ተሰሙም እብ ሑድ 
ሑድ ዲብ ጅስሙ ሰበት ልትአከብ 
ዴራይ ወድዩ። እምበል እሊ ውላድ 
ኣደሚ እግለ ማስል እተ ለበልዖ 
ዲቡ ወክድ “ፓራላይቲክ ሸል ፊሽ 
ፖይሶኒክ” ለልትበሀል ዲብ ብቆት 
ለከሬ ሕማም እግል ለአምጽእ ቶም 
ቀድር።

ዲብ በሐር ቀየሕ ብዙሕ ኖዕ 
ማስል ህለ። አስክ እለ ለገብአ 
ድራሳት ምንመ ኢህለ  ዲብ 
ግንራሪብ በሐር በህለት ዲብ ብለቅ 
እንዴ ለግበ  ለጸንሕ ማስል ህለ። 
ዲብ ወጠነ ነብረ ማስል ልምድት 
ኢኮን። ምናተ ለበዝሐ ድዋር በሐር 
ቀየሕ ብለቅ ለበዝሐ ዲቡ ሰበትቱ 
እግል አትፋረዮት ማስል ሰኒ ቱ። 
ብዙሕ ኖዕ ማስል ህዬ ህለ ዲቡ። 
ክስሔ እግል ሀለዮት ማስል ለአግደ 
መሻክል ለከልቅ ምንማቱ ዲብ እሊ 
አዜ ለህሌናሁ ወክድ በሐርነ ምን 
ክስሔ ናግየት ስበት ህሌት ሓለት 
ማስል ዲብ በሐርነ ሰኒ ክም ህሌት 
ልትቀየም።

አርዛቅ በሐር
አርዛቅ በሐር
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ተረት ሸባብ እት ውርስ ታሪክተረት ሸባብ እት ውርስ ታሪክ

ነጃት ዑስማንነጃት ዑስማን

ሰኣል፡ ታሪክ እንብል ዲብ ህሌነ ሰኣል፡ ታሪክ እንብል ዲብ ህሌነ 
ዕላመት ናይ ኦሮት ምጅተመዕ ቱ፡ ዕላመት ናይ ኦሮት ምጅተመዕ ቱ፡ 
ወእብ ዐቢሁ ሐቴ ወጠን ለትሰሜ ወእብ ዐቢሁ ሐቴ ወጠን ለትሰሜ 
እቡተ፡ ከሸባብ እብ ታሪኮም እቡተ፡ ከሸባብ እብ ታሪኮም 
አክልአይ ሕቡናምቶም ትብል?አክልአይ ሕቡናምቶም ትብል?

በሊስ፡ አወል ታሪክ ኤረትርየ 
ዲብ አፍሪቀ ልግበእ ወዐለም 
ለሬመ ወለ ትወቀላቱ። እሊ እብል 
ዲብ ህሌኮ፡ እበ ሸዐብ ወስውረቱ 
ለሑሉፉ ስዱድ ወመሪር ንዳል 
ለይአምን ይሀላኒ እግልሚ ወለ 
ኦሮት ኤብያይ እኪት እብ ንኢሽ 
ወዐባይ እብ ሕድት ወብዝሕት 
ለሰዴነ ወምን እኪትነ ለአከ  
አለቡኒ። እብ ውሕደትነ ወቃሊ 
እስትሽሃድነ ሕርየትነ አምጸአነ። 
ከሽባን እሊ ታሪክ እሊ ሰበት 
ለአምሮ እብ ታሪኮም ሕቡናም 
ወሕሹማም ከምቶም ሽክ ለአበ 
አማንተ። አዜ እግል መስል ምን 
40ታት ለዐለ አስክ ወቅት ሕርየት 
ከም ኦሮት ክፋል ናይ ታሪክ ምን 
እንርእዩ፡ ወምን ሕርየት አስክ 
እለ አዜ ባጽሓመ ለህሌነ ደረጀት 
በይናመ ምን ገብእ ኩሉ ንዳል 
ቱ፡ ለሕርየትመ እግል ኖሰ ንዳል 

ጠልብ ምኒነ። ክመ በዲር እግል 
ሕርየት እብ ደምነ ለአምጸናሀ 
ዮመ እግል ተዕሚር ለሀበትነ 
እግል ንሽለት ለአስትህል። አዜ 
ዲብ ኩሉ ከደማት አው አሽቃል 
ሕኩመት ለህለው ሸባብ ቶም። 
አክልአይ እብ ትርድት እማነት 
ሸቁ ከም ህለው ቱ ለለአርኤከ፡ 
እግል መሳልሕ ኖሶም ብጉሳም 
ኢኮን እግል ሸዐቦም ወእግል 
ወጠኖም አምበል ሕላሌ ከድሞ 
ዲቡ ለህለው ወቅት እቱ ህሌነ። 
ታሪክ ለተአወርሰነ ሐቴ ንቅጠት 
ህሌት፣ ክል እስረት ዲብ ኤረትርየ 
ታሪክ ለኢሸቄት ይህሌትኒ። እግል 
መስል ሸሂድ ለይሀበት ዓኢለት 
አለብናኒ ከእስትሽሃድ ምን አጅል 

ሳልሕ መ/ዐሊ ፋግርሳልሕ መ/ዐሊ ፋግር

2ይ ክፋል ስያደት እግል ወጠንከ ተሐርር 
እግል ኖሱ ለዐበ ታሪክ ቱ። እለ 
ወጠን እብ ቃሊ ደም ወእስትሽሃድ 
ተ ለማጽአት። ወዮመ እትለ 
ወጠን ለትበኔት እብ ዓጭሞታት 
ሸሂድ ትትበኔ ህሌት፡ ወለ ረዌት 
ወገምለት እብ ደም ሹሀደ  ከምቱ 
ሸባብነ ግሩም ለአምኖበ። ከሰበት 
እሊ ወለ ሕነ ምን ነዐቤ ወምን 
እንመይት ለታሪክ አካነቱ ባጽሕ 
ከም ሀላቱ ለነአምን ወእንደምን። 
ብዝሓት ድወል ወአፍራድ 
ኤረትርየ ረሐ ኢትቀድር ልብሎ 
ለዐለው ወአዜመ ህለው፡ ዮም 
ላኪን እብ ፍዕል፡ በያን እብ ዐመል 
አርኤናሆም ከአምነው እብነ። 

ሰኣል፡ አዜ ሕነ እብ ታሪክ ሰኣል፡ አዜ ሕነ እብ ታሪክ 
ንትሃጌ ህሌነ፡ ወታሪክ ክመ ስሙ ንትሃጌ ህሌነ፡ ወታሪክ ክመ ስሙ 
ታሪክ ቱ፡ ምስል ቅድረት  ሽባን ታሪክ ቱ፡ ምስል ቅድረት  ሽባን 
እንዴ ትጻበጠ እግል ለአድሜዕ እንዴ ትጻበጠ እግል ለአድሜዕ 
እበ ቀድር ለእንብለ ገበይ ሚ እበ ቀድር ለእንብለ ገበይ ሚ 
ህሌት ወትቤ?ህሌት ወትቤ?

 አስይድ ሳልሕ እት በልስ ክነ 
ልብል፣ እብ ሸባብ ገብእ ለሀለ 
ወጠንያይ  አሽቃል ዲበ ሐልፈ 
ክፋልመ ሁግያም እቡ ዐልነ፡ 
እሊ ሸባብ እሊ ኩሉ ለልጠለብ 

ምኑ ወድዩ ከም ሀለ ነአምር። 
ህቶም ላኪን ሚኒነ ወለዐል 
ምስል ተክኖሎጂ ለአሳድሮ 
እብ ሀለዮቶም ዶሮም ዐቢ 
ከምቱ እግል ለኣምሩ ወጅበነ። 
አዜ ንኡሽ ወዐቢ እብ ደረጀት 
ዕልሞም ቱ ለልትፈናተው ዲብ 
እኮኒ ሕሳቦም ልትፈናቴ። መሰለን 
ምስሎም ለገይስ ወዲብ ተጠውር 
ለደርኮም አሽየእ ለሐዙ ገበኦ። 
እግል እሊ እብ ኮፎ ለዐሩቡ እብ 
ሰብር ወከሃለት ከም ልትበጸሕ 
እግል አትፋቅዶም እፈቴ። ወእብ 
ፈንቱይ ዲብ ተዐሊም ለቦምቱ 
ዶር እግል ልዕቤ ሀለ እሉ እምበል 
ዕልም ለትትበጽሕ ሰበት ይህለት። 
ከእግል ለአድሚዕ እበ ለቀድር 

ገበይ ዕልምየት ሌጣተ፡ እንዴ 
ተዐለምካቱ ለታሪክ ዲብ ወሳይቅ 
እንዴ አቴካሁ እእግለ መጽእ 
አጅያል ከም መርጅዕ እግል ልግበእ 
ለቀድር፡ ዲብ ኢኮን እብ አፍ 
ላቱ ብዞሕ ልትበሀል ወልደገም። 
ከታሪክ ለትከተበ ወዲብ ወሳይቅ 
ለትከረ እግል ልግበእ ምን ድሩሪ 
ቱ። ዮም ሸባብነ ሙሽ ታሪክ 
ዐዶም ታሪክ ናይ ዓለም ለአደርሶ 
ህለው ፈድል ተክኖሎጂ። ዮም 
እንተርኔት ምን ተአቴ ለሐዜካሀ 
ወለ ሰአልካሃቱ ሰኣል ዲብ 
ቀደሜከ ትከርዩ እግልከ፡ ሐቴ 
ምሽክለት አለቦምኒ በስ ለለትሕዜ 
ተዐሊም ሌጣቱ። ወእንተርኔትመ 
ሌጠ ኢኮኒ ለትፈናተ አክትበት 
እብ ሰበት ታሪክ ልግበእ ወብዕድ 
መጃላት ናይ ተጠውር ለእንቀርእ 
ምኑ ከም ምራድከ ሕሬ ወክሬ 
ጋብእ ሀለ ፈድል ሰብ መቅደረት 
ሸባብ ኤረትርዬን፡ እንዴ ዲብ 
ቀበት ኦሮት ወሬሕ አክልአዪ 
አክትበት ፈሬ ከም ሀለ ጌማም 
ነሀብ። ወጦረ ለፈሬ አክትበት 
አክልአይ ነአስተፊድ ከም ህሌነ 
ንሕሰብ ዲቡ። ወእግል ኖሰ እለ 
ዲበ ንትሃጌ ለህሌነ ጀሪደት፣ እብ 
ዐረቢ፡ እብ ትግርኘ፡ እብ እንግሊዚ 
አምዕል አምዕል ትጠበዕ ፋኢደተ 
ንሕሰብ። አምበሌሆመ እብ ኩለን 
ሉቃት ዐድነ መጀላት ልትዳሌ፡  
ምን እሊ እሉ ሰሜነ ሐቆ ቀርአነ 

ከም  ቄርአት ለአስተፊዶ ምኑ፡ 
ዲብ ወግም እግል ነኣቴ ቀሊል 
ቱ። እበ መዛብየት እቦም ቂመቱ 
እግል ነኣምር እንቀድር። ከሰበት 
እሊ ዶር ሸባብ ዲብ ተዕሊም 
አሀመ ሸእቱ ከእበ ቀደረተነ 
ሸባብነ ምን ጢሾ ዕልም እግል 
ሊሪሞ ወልትከረሞ ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ፡ ካፊ ዕልም ቅያስ ከፍዮም 
እግል ልርከቦ ሀለ እሎም። ዶር 
ናይ ሸባብ ምስል ዶርነ ምን 
ነአትጃግሩ፡  ረኤነ ምንገቢእ ሕነ 
ሕርየት ወታሪክ ሸቄነ ህቶም 
ላኪን፡ ምስል ዐለም እብ ጊሰቶም 
ዐስር ዕጽፍ ናይነ ቶም እግል 
ኢበል እቀድር፡ ሰበቡ በክት ናይ 
ተዕሊም ሰበት ራክባም ቶም። ሕነ 

በዲር ሸባብ ንትበሀል ዐልነ ወዮም 
አበው እንዴ ትበሀልነ መውርሰት 
ታሪክ ገብአነ፡ ህቶመ እንዴ 
ወርሰው እእግለ አሰሮም ለሀለ 
አጅያል እግል ለአውርሶም ቱ። 

ሰኣል፡ ምን ምጅተመዕ፡ ሰኣል፡ ምን ምጅተመዕ፡ 
እግል ሽባን ታሪክ ለለአወርስ እግል ሽባን ታሪክ ለለአወርስ 
እስዉ ክፋል ቱ ወትቤ ዝያድ እስዉ ክፋል ቱ ወትቤ ዝያድ 
ለለአሰመዖም ወለ ለአፍህሞም? ለለአሰመዖም ወለ ለአፍህሞም? 

በሊስ፣ እሊ እሙርቱ ታሪክ 
ሰበትቱ አክልሕድ ታሪክ ለሻቂ 
ወለ ለአምር እግል ልግበእ 
ሀለ እሉ ሳክት እኮኒ። መሰለን 
ሙናድሊን ህለው ወዐባዪ እግለ 
ታሪክ ሰኒ ለሓፍዛሙ ወለ 
ሹርካም እቱ። አዜመ ናዬ ረአይ 
ወለ ዲብ መዳርስ እሊ ታሪክ 
ዝያድ ክሉ እግል ነአድርሱ ሀለ 
እግልነ፡ እግልሚ ለንኡሽ ምን 
ንእሹ ለጻብጣ ተ ለእለ ለምድ 
ወዲበ ልትተረድ ከዲብ መንሀጅ 
ተዐሊም [ካሪክለም] እብለ ዐቤት 
ደረጀት እግል ልትሸቄቡ ሀለ እሉ 
እብል። 

ሰኣል፡ ተማም አሰይድ ሳልሕ፡ ሰኣል፡ ተማም አሰይድ ሳልሕ፡ 
ተጠውር ወተክኖሎጂ ሀለ ተጠውር ወተክኖሎጂ ሀለ 
ምንገብእ፡ ምስል ዐለም እንተ ምንገብእ፡ ምስል ዐለም እንተ 
ገጽ ቀደም ለተአሳድር፡ እብ ገጽ ቀደም ለተአሳድር፡ እብ 
መጆብ እሊ ዐውለመት ሀሌት መጆብ እሊ ዐውለመት ሀሌት 
ዲብ ታሪክነ ሚ ተአሲር እግል ዲብ ታሪክነ ሚ ተአሲር እግል 
ትአምጽእ ትቀድር ለዐውለመት?ትአምጽእ ትቀድር ለዐውለመት?

በሊስ፣ ፍዕለን ግሩም ህሌኪ 
ለተጠውር ሰኒቱ፡ ተጠውር ሐቆ 
ትቤ ዐውለመት እግል ተሀሌ 
ላዝምቱ፡ ከዐውለመትመ እኩይ 
ብተ ወሰኒ፡ ለስኔተ ትነሰአ ወለ 
እኪተ ትለክፈ። ከሸባብነ ክሉ 
ለአምሮ የምክን ኦር ኦሮት ምን 
ኢገበኦ ኢልቀሸሾኒ ሰኒ እንዴ 
ፈጥነው ወተአከደው ቶም ለሸቁ፡ 
ዲብ ክል ሓጀት እዴሆም ኢከሩኒ 
ለሰኔቶም። ከሰበት እሊ እት ረአስ 
ሸባብነ ደማን ብነ ወእቤ። የምክን 
ምን አርእስነ ኢንፍገር ዲብ 
ኢኮኒ፡ ዲብ ዓዳት ምደረት እግል 
ቲዴ ትቀድር እግልሚ ታሪክ 
ወዓዳት ለአክተልፎ። ዐዳት ምስል 
ልባስ፡ ሂጋ፡ ምስል ሰዋልፍ ወነባሪ 

ልጻበጥ፡ ከዐውለመት ምስል ዐዳት 
ለጻበጠ ትትረስዕ ዲብ እኮኒ ታሪክ 
ኢተአትረስዕኒ። ታሪክ ስሜት ቱ 
ወስሜት ኢትትቀየርኒ አነ ሳልሕ 
ስሜቼ ዲብ ጀርመንመ ሳልሕ 
አነ፡ ከታሪኩ ለልትረሰዕ ሐዋንቱ 
ወሸባብነ ሐዋንያም ኢኮኒ 
ከዐውለመት ኖሱ ለኢበደ ኦሮት 
ኢትአበዴ።

ሰኣል፡ ዲብ ፈንጌ በዲር ሰኣል፡ ዲብ ፈንጌ በዲር 
ለዐለው ወዮም ለህለው ሸባብ ለዐለው ወዮም ለህለው ሸባብ 
ለፈርግ ሚቱ ወትቤ፡ ዲብ ለፈርግ ሚቱ ወትቤ፡ ዲብ 
ፈራሰት፡ ውሕደት፡ መዐጸም ወለ ፈራሰት፡ ውሕደት፡ መዐጸም ወለ 
መስሉ ለታብዐካሁ ምን ለሀሌ?    መስሉ ለታብዐካሁ ምን ለሀሌ?                          

በሊስ፣ ለናይ በዲር ሀደፎም ኮፎ 
እንዴ ወዴከ እግል መስተዕምረት 
ምን ቅርዶም ልትነቀሎ ቱ ለዐለ። 
ኩሉ ጀራይም ዐዶ እብ ዕንታቶም 
ልርእዉ ሰበት ዐለው። ሀደፎም 
እግል አምጸኦት ሕርየት ወሸዐብከ 

ዲብ ሰላም ወመስኩበት እግል 
ለአማድድ ለልብል ሕሳብ ዲብ 
ሐንገሎም ዐለ። ዛቱ ሕርየት እንዴ 
መጽአት እብ ዕንታትነ እንርእየ 
እንብል ይዐልናኒ። ለጸንሐ ጸነሐ 
ዲብ እንብል ምን ሞት ፈርሀት 
ይዐለትኒ። ዮም ለህለው ሸባብ 
ላኪን እግል ዐቢ ስታት ቶም 
ለቃንጻም እግል ስያደት ወጠን 
ወተዐሚረ ለኣምም ስታት ቱ 
ለእቡ ገይሶ ሀለው፡ ከሰበት እሊ 
ለፈርግ ክነ መስል። ከእብሊ 
ይማም እሊ ከም ይሓልፎ ዲበ 
እግል እኪት ወሰኔት እግል ክሉ 
ዱልያም ከምቶም ዲብ ዓለም 
ተአመረው።                  

ተአተላሌ. . .ተአተላሌ. . .
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተበሰም

2ይ ክፈል

አክራናት ሙሲቀት ናይለ 
ዔቅባይ ፈርዑን ሰበት ትሰመዐ እግል 
መደት ለአዳም ኩሉ ትም ቤለ። 
ህተ እግለ ሰብ ተረት ሑራስ አስክለ 
አካንለ ዓቅቢቶም እንዴ መርሐት 
ከእበ ዲቡ ለዐለው አስክ መሳክቦም 
ተዐቀብል ዐለት። ፈርዑን ህዬ እበ 
ምብላስ “ሚራቦ” ለአስተንትን 
ዐለ። አክራናትለ ሙሲቀት ክም 

ሀምደ ሸንከትለ ወዚሩ ኾሚኒ እንዴ 
ትወለበ፡ ለመፈተይ ተበሰሙ ምነ 
ከናፍሩ እንዴ ኢትበዴ ትሰአለዩ፣-

- ሰብር ምን ዓደት ምሉክ 
ትመስለከ “ኾሚኒ”?

ለእናስ እግል መደቲት እበ 
ዐጫብዑ እግለ ሸከሙ ረዋስስ እንዴ 
ዐለ፦

- መንባዬ፡ ለእግል ዲመ 
ለልትፈቀድ ፌለሱፍነ “ፋቅምነ”፡ 
ወዚር መልክ “ሑቲ” ለዐለ፡ “ሰብር፡ 
ምን በቲክ ሰእየት ለነሀርብ ዲበ 
በዐት፡ ወገለብ ወሕጌ ምን ኩሉ 
መሳይብ ቱ” ልብል ዐለ ቤለዩ።

ፈርዑን እንዴ ትሰሐቀ 
ትሰአለዩ፦

- እሊ “ፋቅምነ” ወዚር መልክ 
“ሑቲ” ለቤለያተ . . “ኾሚኒ” 
ወዚር መልክ “ኾፉ” ህዬ ሚ እግል 
ሊበልቱ ገብእ? 

ለውዚር ፈዳብ እት ለሐስብ 
ወእግል ህግየ እት ልትከማከም 
አንበተ፣ ምናተ አሚር “ረዕኮፍ” 
እግል ልትሃጌ ምህለት ኢሀበዩ። 
ከእብ ሐፋነት ናይ እት ዕስረ ምን 
ዕምሩ ለልትረከብ አሚር ክምእለ 
ቤለዩ፦

- መንባዬ፡ ሰብር ክመ ፌለሱፍ 
“ፋቅምነ” ለቤለ ሰኒቱ፡ ምናተ 
እግል ምሉክ ላቱ ኢፋሉ። ሰብር 
መትሐማል እኪት እት ሐን 
መሳይብ ሰበት ቱ፡ ፍድብነ ምሉክ 
እት ቅብላት እሎም ለለአርእዉ 
ሰብር እንዴ ኢገብእ እግል እብ ከፎ 
ክም ዋጅህዎም እተ ወድዎ በሰር 
ቱ። 

ፈርዑን እተ ምግሳዩ ሰኒ ወአማን 
አንገሳገሰ ወጠፍሐ። ለዕንታቱ እብ 
ሸፋግ አንጭዋርሐ። ለዲብለ ከናፍሩ 
ትትረኤ ለዐለት ተበሰም ምን 
ኢተዐሌ ለጀማይዕ አላህ የዕለም 
እተ መጋሲቱ እት እንቱ ወትሻየነ። 
ህቱ ላቱ ዲብለ ህግያለ አሚር እንዴ 
አተንከበ ለሐልፈት ሐያቱ ትፋቀደ። 
ከእብ ክርን ልውቅት ወምን ወድ 

ሐቴ እሲት ሸንጠተ ምን በዴት ምነ፡ ፖሊስ እግል ትአስእል 
ጌሰት። ለፖሊስ ህዬ፡ “ደሐንቱ ብዞሕ ኢትሻቀሊ፡ እንቲ አዜ ጊሲ 
ቤትኪ ዐቅብሊ፡ ወሕነ ህዬ ለሸንጠት ምን ሐን ምድርመ ልግበእ 
እግል ነአፍግራ ቱ” ቤለወ። ሐር አስክ ዐድ እት ተዐቀብል እት 
ገበየ፡ ሸቃላለ በለድየት እት ለሐፍሮ ምን ርኤቶም፡ ኢትሕመቆ 
ውላጄ ረቢ ልስዴኩም፡ ሕብረ ሸንጠት ጃናይ(ቡኒ) ቱ ቴለቶም 
ልትበሀል።

“ሐት ሐቴ ዶል ለሳድፉነ ተየልል እብ ክሉ ጀዋንቦም እብ ምልሃነ 
እንዴ ኢነአቀምቶም፡ ሰኒ ሻፍጋም እት ሕነ ሕክም ነሀይብ እቶም”። 
ዎሮት ምዲር ናይ ዎሮ መስነዕ ለዐለ ነፈር፡ እተ መስነዕ ሓለትለ ዑማል 
እግል ልራቅብ ለአንገዋጌ እተ ዐለ እቱ ወቅት፡ ዎሮት መንደላይ እትለ 
ሔጠትለ መስነዕ እንዴ ትጸገዐ እምበል ሽቅል እት ተክል ረአ። 

ቅርብ እንዴ ቤለዩ እብ ምልሃሁ ማህየትከ ከም ተ? እት ልብል 
ትሰአለዩ። ለመንደላይ ራውግ ዐለ ወላመ ሱኣል ብዞሕ እትፍኩሩ እት 
እንቱ፣ እብ ወግም ሐድ 200 ዶላር ገብእ መንባዬ፡ ከሚ እት ትብል 
ትሰአለኒ ህሌከ? ቤለዩ።

ለሙዲር ሰኣለ መንደላይ እጃበት እንዴ ኢለሀይብ እቱ፡ እዴሁ እት 
ጂቡ ከረ ወጅድላኑ እንዴ ሐርጠ ምኑ 200 ዶላር አፍገረ ወእግለ 
መንደላይ ናወለየ። (ምነ ሽቅል ልትዳገኑ ሀለ በህለት ቱ) ከክም እነ 
ቤለዩ፣ አነ  ሰላዲ ለእደፌዕ እበ ምስምሰ፡ ለአዳም እግል ልሽቄ እግልዬ 
ሰበት ሐዜኮ ቱ፡ እምበል ጋር ወስልሐት ሳክት እግል ልታከል እግልዬ 
ኢኮን፡ አዜ እለ ለናይ ሸሀር ማህየትካተ መገደመን ሀይበካተ ህሌኮ፡ 
የለ ትካረጅ ፍገር ምነ ለአካን፡ ወሐቆ እለ ክሉ ረአስከ ኢተዐቅብል፡ 
የለ ተሐፈዝ ቤለዩ!

ለመንደላይ እግለ ማል እንዴ ትናወለ ሻፍግ እት እንቱ ፍሖሁ ሀበዩ 
ወእተ ዶሉ እብ ሰዐይ ተሀርበበ። ለሙዲር ሐቆ እለ አስክለ ዑማል 
እንዴ ተወለበ፡ ወእት ለአትፋርሆም፡ እሊ ጋር እሊ እግል ክሎም እትሊ 
መስነዕ ከድሞ ለህለው ዕማል ልታኬ ለሀለ መሲር ቱ። ክመ ልትሐዜ 
ለኢሽቄ ነፈር እተ ዶሉ ምን ሽቅል እግል አብጥሩ ቱ ቤለዮም። 

ሐቆ እለ ለሙዲር ዲብ ዎሮት ምነ እግለ ለዐፉ ለዐለው እንዴ 
ቀርበ፣ “እሊ ለእሉ ትዳገንኮ መንደላይ ምን ቱ፡ ተአምሩ?” ቤለዩ። 
እለ ኢኮን እት ባሉ ለይዐለ በሊስ ጸንሐዩ። መንባነ፡ እሊ ነብረ እግል 
ለአብጼሕ ማጽእ ለዐለ ነፈርቱ፡ ህቱ ምስልነ ኢሸቄ ቤለዩ!

ከሐት ሐቴ ዶል ለጋር ሰኒ እንዴ ይእንፈጥኑ፡ ወእብ ክሉ ጀዋንቡ 
እንዴ ኢነአቀምቱ ሻፍግ ሕክም እት ነሀይብ ንትርኤ። ለጋራት እብ 
ምልሃነ እግል ንፍጠኖም ወተማም እግል ንትአከድ ምኖም ለአትሐዜ፡ 
ወእለ ለትሰረረተ የም አለቦም እት ዐደም መፋሀመት ለከሩነ ተየልል 
እግል ልሳድፉነ ክም ቀድሮ እግል ነኣምር ለአትሐዜ። 

ተመህ ቀደርተመህ ቀደር
አርበዐ ሰነት አስክ ወድ ዕስረ ሰነት 
ለትሸልተፈት እቡ ክምእለ ቤለ፦

- ወልዬ እለ ህግያከ እት አካነ 
ህሌት፡ ወሰኒ ከብጄ አብረድከ 
ከብድከ ትብረድ! አማንተ ሒለት 
ሕሽመት ምሉክተ። ወምን 
ትትአመር ህዬ ሕሽመት ኩሉ ወድ 
ኣደሚተ . . እት ሰልፍ አነ አሚር 
ናይ ሐቴ ንኢሸቲት ውላየት ዐልኮ። 
ሐር መልክ ናይ መስር ትሸየምኮ። 
ወምነ እማረት ዲብለ ዐርሽ 

ለፈግረት እብዬ ሒለት ሌጣተ። 
ክሎም ለዐርሽ ልትሸነሆ ለዐለው 
ልግብኦ ወለ ቅብላቼ ለተዐንደቀው 
ወዕድዋንዬ ለዐለው ክሎም እግል 
ለአብዱኒ ለእለ ኢባሰረው ይዐለት። 
ከአፈችቶም ለላገመት ወእደዮም 
ለጋረበት ወቀጻፋቶም ለነስአት 
ሒለት ሌጠ ትምሰለኩም፣ ሐቴ 
ዶል ኑብዩን ዐሰዉኒ። ከለጀሀሎም 
እት ቅብላቼ እንዴ በጥረው ክም 
ልትዐዳወዉኒ ወደዮም ወእምበል 
ሒለት ምን ቱ ገብእ ዔጻቶም እንዴ 
ሰብረ ወስጋዶም እንዴ ለውለ ክም 
ጠይዑኒ ለወደዮም? ወምን እሊ 
ወኬን ህዬ ምን ቱ ገብእ ዲብ 
ደረጀት ቀዳሰት እንዴ ረፍዔኒ 
እግል ዘዐቼ ክም እት ቀደሜሁ 
ለኢትበጥር ቃኑን ወረአዬ ክም 
ሕክመት ኢላህየት ወጣዐቼ ክም 
ዕባደት ክም ትትነሰእ ለወደ? ሒለት 
ኢትመስለኩም?

እትሊ ዶል እሊ “ሚራቦ” 
ለመሀንድስ ህግያለ መልክ ለአተምም 
ለሀለ እት መስል ክምእለ ቤለ፦

- ወለ እሉህየት ህዬ መንባዬ?
ፈርዑን ለረእሱ እብ ቅብብ እት 

ነካንክ ትሰአለዩ፦
ለመሀንድስ እብ ስቀት ወደማነት 

ነፍስ ክምእለ ቤለ፦ 
ለመልክ እበ ረያም ዘራሁ 

አስክለ ሙሀንድስ እት ለአሽር፦
እንቱም ሙሀንድሲን ህዪ እሊቱ 

ሽቁልኩም! ለአልባብኩም ምን 
ሐምደ አሰቡሕ ለሐምል ወእግለ 
ብለቅ ለጽኖዕ ትሸምሕሮ፣ ምስልከ 
እትከሐድ ዲብ ህሌኮ ምን ቅያስ 
ወለዐል በህ ልብለኒ። ምናተ ሱኣል 
እግል እወጅህ እትካቱ። ወለ ዕሬነ 
ዲብ እሊ ለእሉ ተሀይቡ በሊስ 
እግል ልትወቀፍ ቱ። “ሚራቦ” 
እንተ - ዐስር ሰነት ትወዴ - እት 
ቀበት እሎም የም አለቦም ትሩዳም 
ዑማል ትነብር ህሌከ ወእምበል ሸክ 
ኩሉ ምን ኬን ሰጥያቶም ለሀለ 

ምስጢር፡ ወእብ ጀሀል ለልቡሉ 
ልግበእ መእት ከብዶም ለለዐቁሩ 
ምንከ ለትትሐበዕ ህሌት ኢመስለኒ . 
. ከዲብ ጣዐቼ ለላዝሞ እቡ ወዲብለ 
ተዐብለ አሽቃላት ለለአስብሮ እቡ 
ሰበብ ሚ መስለከ? እምበል ሕብዕ 
ወስትር ለአማን አስእለኒ። 

ለመሀንድስ እግል መደቲት እት 
ፈክር ወፊቃዶታቱ እት ለአክብ 
ትም ወደ፣ ወለ ዕንታትለ አዳም 
ኩሉ እብ እህትማም እሉ ለአኖኪ 

ዐለ። ከእብ ምልሃሁ እበ እምርት 
ህግያሁ ለእብ ስቀት ወደማነት ነፍስ 
ትትአመር ክምእለ ቤለ፦ 

- መንባዬ፡ ለሸቃላነ ክልኦት ኑዕ 
ቶም፦ ለኑዕ ለኦሮት እበ ምን ምድር 
ብዕድ እንዴ መጸው ዲብ እሊ 
አርድነ ለሰክነው ወእበ አሲሪንለ 
ሐርብ ለትከወናቱ። እሎም ህዬ ኖሱ 
ሚመ ወዱ ክም ህለው ኢለአምሮ። 
ወክመ ስፈትለ ገመል ለእተ 
ድዋርለ ዐሳረትለ ስምስም ደውር፡ 
ህቶም እምበል ሽዑር ገይሶ ሌጠ 
ወለዐቀብሎ። ከሞረ ምን ኢተሀሌ 
ወላመ ጅኑድነ ሰኒ ፈዳብያም ምን 
ኢለዐሉ አላሁ የዕለም አሰሮ’መ 
ወኢረከብነ። በዲር እት እንቱ እዴነ 
ወጠለቀው።

ለኑዕ ለሓርያይ ህዬ ለመስርዪን 
ቶም። ወለ በዝሐው ምኖም ምን 
መስር ለዓሊት ቶም። ህቶም ህዬ ሰብ 
ክብር ወሸነን ወሰብ ጅህድ ወኤማን 
ቶም። እግለ ዐዛብ እብ ተአትዐጅብ 
ገበይ ልትሐሞለ ወቀደምለ ክርበት 
ወለ ተዐብ ለለአርእዎ ሰብር ቅያስ 
አለቡ። ወሚ ከድሞ ክም ህለውመ 
ሰኒ ለአምሮ። እሊ እሉ ሸቁ ህለው 
ሽቅል ፈዳብ ወኩለ ሐያቶም ለአፈኑ 
ዲቡ ለህለው፡ ናይ ዲን ዋጅብ ክም 
ቱ ወዲብለ መዕቡድ ላቱ ረቢሆም 
ክም ለአቀርቦም ምን ልቦም 
ለአምኖ። ወጣዐት እግለ ዕንዋን 
ዐቦቶም ላቱ ዲብለ ዐርሽ ግሱይ 
ለሀለ ለሐሱቡ። ከለሽቅሎም ክም 
ዕባደት፡ ወለ ተዐቦም ወክርበቶም 
ክም ለውቀት፡ ወለ ፍዘ ትገብእ 
ረሖም ክም ፈርድ ለሐሱበ . . 
መንባዬ። ዲብለ ወቅትለ አድህር እተ 
ሐንቴለ ሐፋነትለ ጸሓይ ለሳርዐት 
እግለ ብለቅ ሐልየቶም እትለሐሉ 
ወጎወሊቶም እት ጎሉ እበ ቃቀት 
ለመስል ቀለጭሞም ክመ ስፈትለ 
ቀደር እት ለሃዱሹ ዶር ትርእዮም 
ሰኒ ወትፈከርከ።

ልባብልባብ
ሕክም ሻፍግ



ሕላይ ቅመለት
መደት ሐቴ ዎሮት በዐል ንዋይ እብ ንዋዩ እት ክዋነ ምዩይ ዲብ እንቱ 

ላሊ ቅመለት በልዐቱ። አክለ ትበልሰ እንዴ ለሐክክ ላሊሁ ትቀደደት። ሰኒ 
ክምሰል ተዐበ ዲብ እንቱ ምን ምትክራሩ እንዴ ቀንጸ ዲበ ስርዋኑ ለቅመለት 
እት ለሐዜ አንበተ። ህቱ ለሐዝየ ወህተ ዶል ከእብ እንክር ዎሮት እንዴ 
ትደውር አትዐበቱ። ሐቆ ከም ጅርሰት ረክበየ። ዶል ረምተተየ አጊድ 
ሞተት። ለእናስ ሰኒ ትፈከረ። “አነ እብ ሰበብ እለ ንኢሸቲት ክልቀት 
ላሊ እብ ግዲደ ስካብ በደ ምንዬ” እት ልብል አስተንሰነ። እብ ክልቀተ 
ወሕውናሀ ከእነ እት ልብል ሐለየ።

 ሐመድኮከ መንባዬ በዝሐት ዲብዬ ክልቀቱ
አከይ-ንየት አመመ ዎሮት ከእበ ሒለቱ

ብላይ ቅመል ከልአዩ ከ መረት ዲብነ ልብሰቱ
ኢወግእ ወኢረግዝ ዶለ ርምታተቱ

እት ሚ ላሊ ለሀርሰኒ ሕድት ላተ ቅወቱ
እንዴ ቤለየ ዲብ ምትክራሩ ክምሰል አቅበለ፡ ሕተ ብዕደት ተአተንስዩ 

እንዴ ጸንሐት ክእነ ዲብ ትብል በልሰት ዲቡ፦
ኣመርናሀ ሕናመ እኪት ለእንተ ትወስውሰ

ንክሸትነ ዲብሚ ትርእየ ትሩድ ካብ ምን እንተ
ጭፍርከ አስክ ልሰበር ለአካን እግልሚ ተሐክከ

ኢትረክበን እብ ሓዚ ሻክንቴተት ወሕተ
እንበዴ እበ ኢትአምስል ሐቴ ለእንተ ትረምትተ።

ህቱ-መ እንዴ ልትሰሐቅ ወቀብበ እብ ድግማን በልሰ ዲበ።
በዳኪመ አምሩ እምበል ተርፍ ወድሕረት

እመደኪ ዲብ ጸሐይ ለአምዕል ክምሰል ትከፈለት
እቀምሸኪ ዲብ ማይ ዲበ ንቀዕ ወሻከት

ቀበብናኪ ሕንከቶ በዐል ሰሀም ይእንቲ ወዋከት
ቅርብት ርኤናሀ ለሞትኪ ስገ አለብኪ ወቀርበት

ለቅመለት ለካልኣይት ሕላዩ ክምሰል ሰምዐት ዲብ እመ እንዴ 
ትወለበት ሐሌት፦

ትደገጊ እግልኪ ወይመ ለእዴሁ ሐቆ ተሀተምትም
ኢልብለኪ መስኪነት እት ልርኤኪ ኢልአዝም
ሓምልቱ እሊ ገሮብኪ ቀር አለብኪ ወዐጭም

እመ እብ እንክረ ተአተንሴ እንዴ ጸንሐት፡ እት ተአስተንትን 
ወትፈርህ ናያተ በልሰት።

እምኪዲ እንያብ አለበ ጀሃሪ ልግበእ ወአልሓይ
እት መቅጠን ጸርዬ እነብር ከረም ልግባእ ወሐጋይ

ምን እት ወቀል ዲብ ሐንገል ወምን እትደሀር እት ብላይ
ሕድት እንተ ሒለቼ በሰር አምር ክል- ምዕላይ

ለእናስ ምነ ሕላየን ሒለተን ሕድት ምን-መ ትውሕድ እብ ቀሊል 
እግል ልትረአየ ክምሰል አለቡ ኣመረ። በሰር ብዕድ እንዴ ባሰረ እግል 

ለአብድየን ክምሰል ወጅቡ ፈሀመ። ቅመለት ቅንጭብት ወሒለተ ሕድት 
ምንመ ተ መደረት እግል ተአጅሬ ትቀድር።

ዔማት ክታብ እፈ

10ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 03 አርቡዕ 18 ጃንዋሪ 2023  

መሐመድ ዳፍለ

ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋ ትግራይት እተ ወደዉ በሐስ 
ወድራሳት፡ ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ከዮም ክብት ትግራይት እግል አጅያል ለሐዲስ ጋብእ 
ለህለ አክትበት፡ እግለ መጽእ አጅያል መትሃግየት ትግራይት ዝሕረት ዐባይ ቱ። ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን 
ህዬ ዲብ ተእሪክ፡ ዓዳትነ ወሕላይነ ለአግደዉ ዶር እብ ቀሊል ለልትረኤ ኢኮን። ከሰፍሐት ፈን ወዓዳት እሊ እት 
አክትበት በዲር ለህለ ርዝቅ ህግያነ ክሉ አዳም ጀላብ እግል ልርከቡ፡ ለኣምሩ ወልትነፈዕ እቡ፡ እትሊ ዓሙድ 
እሊ ምነ ብዞሕ ጽበጥለ አክትበት ዲብ ነሐሬ እንቀድም እኩም ህሌነ። ከእግል ዮም’መ ምን እሊ አክትበት እሊ 
ለአዳሌናሁ ጽበጥ ጀበእ እምለኩም፡ ከቅራአት በኪተት፦

ዓዳትነ ነኣምርዓዳትነ ነኣምር

ዲብ ሰነት 1910 ዎሮት ዲብ 
ታሪክ ትግራይት አድጋመ ወዓዳተ 
ለሸሬሕ እበ ዲብ ታሪክ ትግራይት 
ሰኒ ዶር ለአግደው ወዲብ ታሪክ 
ክታበት ትግራይት ዲመ ለልዘከሮ 
ኢኖ ሊትማን ወድ ጀርመን ወነፈዕ 
ወድ ዕትማን መንሰዓይ ለትዳለ 
ክታብ ለትፈናተ አዳግማት ዓዳት 
ወሐልየት ክቱብ ህለ። ከዲብ እሊ 
ናይ ዮም ርክን ዓሙድ ዓዳት እለን 
ክልኤ ድግም እግል ንርኤ፦

ፈሸል ወዐለ ዐነጺት
ዐነጺት ምን በዲር ለአባዩ ድሙ 

ቱ። እብሊ ምስምሰ እሊ ዶል ሐቴ 
ዐነጺት ወዐለ አው እጅትመዕ 
ወደ። ክሉ ዲበ ወዐለ ክም ተአከበ 
ክእነ ገመ፡ “ሕነ እብ ድሙ በዴነ 
ሚ ኒዴ” ቤለው።

ዎሮ ምነ ዲበ ወዐለ እኩባም 
ለዐለው ክእነ በልሰ፡  ለለአበዴነ 
ለህለ ድሙ ህሮማይ አው መደወን 
ንእሰር እቱ፡ እግል ልቅተለነ ዲበ 
መጽእ እቱ ወክድ ለመደወን 
ጭልን ጭልን ዲብ ልብል እግል 
ንስምዑ እንቀድር፡ ለክርነ መደወን 
ክምሰል ሰምዐነ ለወክድ ለሀይ 
ንደገግ” ለልብል ረአይ ሀበ።

እሊ ረአይ እሊ ለሰምዐው 
አንፋረ ወዐለ እግለ ረአይ ዋፈቀው 
እቱ። ወእለ ጎማት ሰኔት ክምተ እሊ 
ገብአ ምንገብእ ህዬ እግል ንንገፍ 
እንቀድር ወእክእነ ኒዴ” ቤለው 
ከትዋፈቀው። ወምነ እጅመዕ እለ 
ጎማት እለ እንዴ ጸብጠው ዐድ 
አተው።

ዐድ ክምሰል አተው አብዕብ 
ዐነጺት ዲብ ቤት ታርፍ ሰበት ዐለ 
እግል ለአክቡሩ ትረመጨ። ወእባሁ 
ዲበ ዐነጺት እንዴ ትወለበ “ውላድነ 
ሚ ገሜኩም?” ዲብ ልብል ክምሰል 
ትሰአለዮም፡ ለዐነጺት ህዬ “ሕነ 
ገሜነ እግል እሊ ጅርበት ለርኤነ 
ለህለ ድሙ ዲብ ስጋዱ ህሮማይ 
ንእሰር እቱ ወእሊ ህሮማይ እሊ 
አክለ ሰምዐነ ሽእግነ ክምሰል ህለ 
ሰበት ነአገርስ ንደገግ ወዲብ አግባብ 
ነአቴ” ዲብ ልብሎ በለሰው እግሉ።

ለአተንሴ ለዐለ አብዕብ ዐነጺት 
ዲብ ልሰሐቅ፡ አይወ ለጎመት 
ወለረአይ ላተ ሰኒ ዐለ ውላጄ፡ 
ደአም አዪ ምንኩምቱ ለህሮማይ 
ዲበ ወሪድለ ድሙ ለለአስር?” ዲብ 
ልብል ትሰአለዮም።

እሊ ወክድ እሊ ለአተንሱ 
ለዐለው ዐነጺት እለ መስአለት እለ 

ነፈዕ ወድ ዕትማን
ኢኖ ሊትማን

ሕላይ ቀዳምያም
እያይ ወድ አግዱባይ ለልትበሀል ሓልያይ ምን መንሰዕ ቤት አብረሄ 

እት ሐብስ ጢላን ዲብ እንቱ ወምነ ሐብስ እግል ለአፍግሩ ልስእዩ ለዐለ 
ተስፋንኪኤል ወድ አፍታይ እንዴ ኢለአፍግሮ ምን ሞታ። ኣያይ እብ 
ሞት ተስፋንኪኤል ግሂ ወእሱፍ ዲብ እንቱ እግለ ፋርስ መለሀዩ እብ ክእነ 
ሐለዩ።

ዮም ወህር ሞታ - ተርፋ ምንለ እማቱ
ዮም ጸጋይ ሞታ - ዘረ ህያባቱ

ዮም ሓጥር ሞታ - ዶልለ አትማካቱ
ዮም ሐየት ሞታ - ገንድል እብ ተውያቱ
ዮም ሐርማዝ ሞታ - ድሜ እብ ዐውለቱ
ዮም ወልእ ሞታ - በኪት አድናሳቱ

ወዮም ስልጣን ሞታ - ትርካይ እብ ርሻሹ፣

ዮም ደብር ወድቀ - ትከረ እት ሳሳቱ
ለመርከብ ትፈናጠሻ - ድጌ ምን አፍያቱ
ግርግር ጼደደዩ - ከአብሑር ደነ ባኩ

ቀንበር ደሀብ ሳቅል - ቀሰብ ዋንጨታቱ
ገሌ ጨብላይ ሰቴ - ወግሌ አምያሳቱ
ገሌ ስጋ በሌዕ - ቀንጽ ዲብ ሕራዱ

ወገሌ እክል በሌዕ - ገሺሽ እብ ሔሳሱ

ልብ ካርያም እግለ ሰበት ይዐለው፡ 
ሰኒ ደንገጸው። ወእብለ ለአማን 
ሰበት ተአከደት ለዐነጺት ጎማቶም 
ፈሽለት።

እግልሚ ለገብአት ትግበእ ጎማት 

አው ረአይ ነህይብ ዲብ ህሌነ ክሉ 
እግል ልሳድፍ ለቀድር መታክል 
እት ወግም እግል ልእቴ ለአስትህል፡ 
ወዐለ ዐነጺት ህዬ እግል እሊ እት 
ወግም ሰበት ይኣተው ፈሽለው።

አድጋማት ትግረይት
ደብር ግንድፍሊ

ግንድፍሊ ምስል ዐዱ ትጋደበ። ሐር ማሉ ክሉ ወእሲቱ እንዶ ነስአ 
ገዐዘ። ወእት ረአስ ዎሮት ውቁል ደብር ሐድረ። እተ ደብር እንዶ ፈግረ 
ህዬ ዐድ በኑ እንዴ ወደ እብ እሲቱ ዲቡ ነብር ዐለ። ሐር ዲበ ደብር 
ውላድ ወልደው፡ ወለውላድ ዐበው። ወግንድፍሊ ክም አበረ እግለ ውላዱ 
እት ደብር እግል ልምበሮ ወዐድ በኖም እግል ልግብኦ መክሮም ዐለ። 
ደአም ለውላድ እግል አቡሆም ቀቡቦ ወበዐል ሚ እንተ ልቡሉ ዐለው። 
ግንድፍሊ ህዬ ክእነ ዲብ ልብል በልሰ እሎም፦

ሹት ቱ ግንድፍሊ ውቁልቱ ረአስ መንበሩ
ኢልትሰበር ዕጫዩ ወኢትደወር ስለሉ

ሹት ዎ ውላድ እንቱምዲ ትገብኦ ክምሰልሁ

ወእለን ክም ቤሎም ሞተ። ወለውላዱ ምን ለደብር ትከረው ከዲብ 
ዐድ ብዕድ ተሓበረው። ወለደብር ለሀይ አስክ እሊ ሃድል ደብር ግንድፍሊ 
ልትበሀል ህለ። 
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ኣድም አብሐሪሽ

ዙር ጋቦን ‘አሚሳ ቦንጎ’ 2023ዙር ጋቦን ‘አሚሳ ቦንጎ’ 2023

ዮም ዓመት እግል 16ይት 
ኢነቱ እት ጋቦን ገብእ ለሀለ ኦሮ 
ምን ዐባዪ ጅግራታት ዐጀላት 
አፍሪቀ ዙር ጋቦን አሚሳቦንጎ፡ 
እብ ሰበብ ኮሮና ሐቆ ሰነት 2020 
እትኩሩም እንዴ ዐለ፡ ምን ዮም 
23-29 ጃንዋሪ 2023 እግል 
ልግበእ ቱ። 

እሊ ናይ ዮም ዓመት ጅግረ 
ሰቦዕ መርሐለት ለብእቱ እት 
ገብእ፡ አወላይት መርሐለት 122.5 
ኪሎምትር፡ 2ይት 109፡ 3ይት 
123፡ 4ይት 190፡ 5ይት 130፡ 
6ይት 127.2፡ 7ይት መርሐለት 
ህዬ 130 ኪሎምትር ጅግራታት 
ጽቡጥ እሉ ሀለ። እብ ዓመት 
መትጃግረት፡ 933.7 ኪሎምትር 
መሳፈት እተ እግል ልትባደሮ ቱ።   

ቀደም እለ ገብእ ለዐለ 
ጅግራታት ዙር ጋቦን ዐባዪ ፍረቅ 

አሮበ ብሕታሙ ዐለው። ፈሪቅ 
ዐጀላት ኤረትርያመ ምን ሰነት 
2011 እትሊ ጅግረ ሻርክ ሀለ። 
ወእብሊ እብ አሮብዪን መትባድረት 
ዐጀላት ጽቡጥ ለዐለ ጅግራታት፡ 
ፈሪቅና እት መስለሐቱ እግል 
ልበድሉ ቀድረ። መሰለን፡ እት ሰነት 
2012 ኤረትርየ እተ ናይ ሰልፍ 
መሻረከተ፡ ዳንኤል ተኽሌሃይማኖት 
ናይ 4ይት መርሐለት ዕዉት እንዴ 
ገብአ፡ እግል አሮብዪን እሙራም 
መትባድረት ዐጀላት እንዴ አጅገረ፡ 
ለሰልፋይ ዕዉት አፍሪቂ እት ናይ 
መርሐለት ጅግረ ትሰመ። ናትናኤል 
ብርሃኔመ እተ ናይ ደንጎበ ጅግረ 
6ይት መርሐለት ዕዉት ገብአ። 
ወእብሊ ኤረትርዪን መትባድረት 
ዐጀላት ክልኦት መትጃግራዮም 
እት ታሪክ ዙር አሚሳቦንጎ ጋቦት 
ታሪክ ፍንቱይ እስጁላም ቶም። 

እምበልሁመ እት ሰነት 2014 
ናትናኤል ብርሃኔ ምስል ፈረንሲ 
ፈሪቁ ዩሩፕ ካር እግል ብዝሓም 
አሮብዪን መትባድረት ዐጀላት 
እንዴ አጅገሐ ሕሽመት ፍንቲት 
እት ረክብ፡ አስክ እለ ውላድ 
ጋቦን ዐውቴሁ እብ ነያረት ለዐዩደ 
ህለው። ፍሌንየት ቤጪ ናይለ 
ጅግረ እግል ሰልፍ ኢነት ለለብሰ 
አፍሪቂመ ናትናኤል ብርሃኔ ቱ። 

እት ሰነት 2016’መ 
መትባድራይ ተስፎም 
ዑቕባማርያም እት ናይ ወቅት 
ጅግረ 2ይ ደረጀት እንዴ አብሀዘ፡ 
ለሔሰ መትባድራጅ አፍሪቀ ራክብ 
ቱ። እት ሰነት 2020 ለዐለ ጅግራ 
ዙር ጋቦን (አሚሳቦንጎ)፡ እት ታሪክ 
ዐጀላት ኤረትርየ ፍንቱይ ዐለ። 
እት 2ይት መርሐለት ናይለ ጅግረ፡ 
እግለ ጅግረ ዱሉያት ለዐለየ ሰቦዕ 
ፍሌንየት ሕሽመት እት መቅጠን 
ኤረትርዪን ለትረአየ ዲበ ሰነት 
ዐለት። ምስል ፈሪቅ ቤልጁም 
ኢንተርማርሼ ልተልሄ ለዐለ 
ቢንያም ግርማይ አወላይ፡ ምስል 
ፈሪቅ አሜርከ ትሬክ ልተልሄ 
ለዐለ ናትናኤል ተስፋጼን፡ ካልኣይ 
ፋግራም ክም ዐለው ኢልትረሰዕ።  

ሰበት እሊ፡ እት ናይ ለሔሰ ሻብ 
መትባድራይ ዐጀለት ለነስአው 
ኤረትርዪን መትባድረት ናትናኤል 
ተስፋጽዮን፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን 
ወዳዊት የማኔ ደርብ ሕድ ሰለስ 

ዕዉታም እንዴ ትበሀለው፡ ቀደም 
እለ እት ዙር ጋቦን ርኡይ 
ለኢለአምር ታሪክ ስጁላብ ቶም። 

እትሊ ናይ ዮም ዓመት 
ዱር አሚሳ ባንጎ ጋቦን፡ ሐምስ 
ናይ ዩሲኣይ ፕሮፈሽናል ፍረቅ፡ 
ክምሰልሁመ 10 ፍረቅ ምን 
ድወል አፍሪቀ ክም ሻርክ እሙር 
ሀለ። ወጠንያም ፍረቅ ኤርትርየ፡ 
አልጀርየ፡ ቤኒን፡ ቡርኪናፋሶ፡ 
ካሜሩን፡ ጋቦን፡ ኣይቮሪኮስት፡ 
ሞሮኮ፡ ማውሪሸስ ወርዋንደ፡ እትሊ 
ጅግረ ክም ሻርኮ እትእሙራም 
ለህለው እት ገብኦ፡ ፍረቅ ቶታል 
ኢነርጂ ናይ ፈረንሳ፡ ቢንጎል ናይ 
ቤልጁም፡ ቡርጎስ ናይ ስፐይን፡ 
በይኮዝ ናይ ቱርኪ፡ ኢኤፍ 
ኢዱኬሽን ናይ አሜሪካመ ክም 
ልትጃገሮ እትእሙራም ህለው። 

እት ናይ ዮም ዓመት ዙር አሚሳ 
ቦንጎ ጋቦን ለሻርኮ አንፋር ፈሪቅ 
ጅግረ ዐጀላት ኤረትርየ፡ ሄኖክ 
ምሉብርሃን፡ ዳዊት የማኔ፡ ኤፍሬም 
ገብሬሂወት፡ አኽሊሉ አረፋይኔ፡ 
ሜሮን ተሾሜ፡ ወሚካኤል ሃብቶም 
እት ገብኦ፡ መደርቦም ሳምሶን 
ሰለሙን ቱ።

ቀደም እለ እት አሚሳ ቦንጎ 
ጋቦን ለትዐወተው መትባድረት 
ዐጀላት፡ 

2020- ወድ ፈረንሳ ጆርዳን 
ለቫሱር

2019- ወድ ኢጣልየ ቦኒፌዞ 
ኒኮሎ

2018- ወድ ርዋንዳ አሬሩያ 
ጆሴፍ 

2017-ወድ ፈረንሰ ጄን ዮሃን
2016- ወድ ፈረንሰ ፔቲት 

ኣድርያን
2015-ወድ ቱኒዝየ ጊቶይ ራፌ
2014- ኤርትሪ ናትናኤል 

ብርሃኔ
2013- ወድ ፈረንሰ ጄን ዮሃን
2012- ወድ ፈረንሰ ቻርትዩ 

አንቶኒ
2011-ወድ ፈረንሰ ቻርትዩ 

አንቶኒ
2010- ወድ ፈረንሰ ቻርትዩ 

አንቶኒ ቶም።
ወእብሊ፡ ወድ ፈረንሳ ቻርቲዩ 

አትንቶኒ እት ዙር ጋቦን ደርብ ሕድ 
ሰለስ ዶል ለትዐወተ መትባድራይ 
እንዴ ትበሀለ፡ ለበዝሐ ሰኖታት 
እንዴ ተዐወተ ዲቡ ፍንቱይ ስጅል 
ጻብጥ ሀለ።

ወጠንያይ ጅግራታት ሰዐይ አከድን 2023 ገብአ
ምነ ዐባዪ ጅግራታት አትሌቲክስ 

ዐድነ ላቱ ሰዐይ አከድን እት ዮም 
14 ጃንዋሪ 2023 እት ዐድ ሐሬ 
ምዴርየት መንደፈረ ገብአ። እሊ እት 
ደረጃት ኩፉል ለዐለ ብድረ ዮም 
ዓመት እግል 24 ኢነቱ ገብእ ሀለ። 
ምን ኩሉ አቃሊም ዐድነ ወውዛረት 
ድፈዕ ለትፋገረው ዐባዪ ኦሊምፒካያም 
ዌርሰት ሽባን ለአሻረከ ጅግረ ዐለ። 

5 ኪሎምትር ሪም እቱ ለሰዐየ 
ምንተሐት 18 ሰነት አዋልድ፡ ናይ 
አቅሊም ምግብ አትሌት ማርያ ዐሊ 
ተዐወተት። ኣርያም ሐዲሽ (ግብለት)፡ 
ፍሬሂወት መኮነን (ግብለት)፡ 
ፍርቱና ማእከሌ (ግብለት)፡ ሚካል 
ገብሬሚካኤል (ምግብ) ወሳምራዊት 
ወልዴኣብ (ምግብ) አስክ ሳድሳይ 
ተርቲብ አተየ። 

እት 6 ኪ/ሜ ምንተሐት 18 
ሰነት ውላድ ሰዐይ ህዬ፡ ሐየሎም 
ተኽሌሚካኤል (ግብለት)፡ ምሕረትኣብ 
ሀይሌስላሴ (ው/ድፈዕ)፡ ኤቨን ሙሴ 
(ው/ድፈዕ)፡ ዳዊት ክፍሎም (ምግብ)፡ 

ሚልዮን አብርሃም (ምግብ)፡ ሳይሞን 
ተኽሌገርግስ (ምግብ) ቶም። 

ምነ ሰእየት ለበን አትሌታት ሮዛ 
ሳሌ (ምግብ)፡ እለ ናይ 6 ኪሎምትር 
መሳፈት ክም ማይ ሰቴተ። ደዓም’መ 
ሮዛ እት ዐዲ አበይቶ እተ ገብአ 
ጅግረ ሰዐይ ከደን ሻምፕዮን ናስአት 
ተ። ደርበ ለአተየ፡ ሰሳኒት ሐይሌኣብ 
(ምግብ)፡ ስኒት ማእከሌ (ው/ድፈዕ)፡ 
አስቴር ይባቤ (ምግብ)፡ ፍሬወይኒ 
ተስፉ (ግብለት) ወመርሃዊት ወልዳይ 

ፕሪመርሊግ እት 20 ሳምንቱ
ለድቁብ ፍረቅ እንግሊዝ -ፕሪመርሊግ እትሊ ለሐልፌነ ሰነብትመ፡ 

ትልህያታቱ ዋዲ ዐለ። ፍንጌ 20 ፍረቅ ለገብአየ ዐስር ትልህየ፡ ገሌሁ 
ፍረቅ እት ልትወቀል ወንቀጡ እት ለሐፍዝ፡ ገሌ ህዬ ከሳር ንቀጥ ወቅልብ 
እቱ ኩሩይ ሀለ።

ከፍገሪትለ ተልሀ ፍረቅ ዶል እንረኤ፡ አስቶን ቪለ እግል ሊድስ 
ዩናይትድ 2-1፡ ማንቼስተር ዩናይትድ እግል ማንቼስተር ሲቲ 2-1፡ 
ዎልቭስ እግል ዌስትሃም 1-0፡ ኖቲንግሃም-ፎሬስት እግል ሌሴስተር ሲቲ 
2-0፡ ብራይቶን እግል ሊቨርፑል 3-0፡ ሳውዝሃምፕቶን እግል ኤቨርቶን 
2-1፡ ብሬንትፎርድ እግል ቦርኔማውዝ 2-0፡ ቼልሲ እግል ክሪስታል ፓላስ 
1-0፡ ኒውካስል እግል ፉልሃም 1-0፡ ወአርሰናል እግል ቶተንሃም 2-0 
ቀልበዎም።

እትለ ሳምን ምነ ትረኤት ፍንቲት ህዬ፡ እምበል ቃልብ ወቅሉብ 
ለትዓደለ ከደሮን ለፈግረ ፍረቅ ኢዐለ። ሰበት እሊ ዐስር ፈሪቅ ንቀጥ 
ወአግዋል ዲብ ከስቦ፡ እብ ቅባሎም ህዬ ዐስር ፈሪቅ ንቀጥ ለከስረው ቶም። 

ወእብሊ ለዐስር ውቁላም ፍረቅ እብ መጆብ ንቀጦም እሊም ለተሉ 
ጋብኣም ህለው፦

1. አርሰናል ------------------- 47 ንቅጠት

2. ማን-ሲቲ--------------------- 39 ንቅጠት

3. ኒውካስል-------------------- 38 ንቅጠት

4. ማንዩናይትድ--------------- 38 ንቅጠት 

5. ቶተንሃም------------------- 33 ንቅጠት 

6. ፉልሃም-------------------- 31 ንቅጠት

7. ብራይቶን------------------ 30 ንቅጠት

8. ብሬንትፎርድ------------- 29 ንቅጠት

9. ሊቨርፑል----------------- 28 ንቅጠት

10. ቼልሲ------------------- 28 ንቅጠት

(ግብለት) ተን።  
ውላድ ናይ 8 ኪሎምትር 

ኤፍሬም ተኽሌ (ግብለት)፡ ፊልሞን 
ዳዊት (ግብለት)፡ ፍቃዱ ገ/መስቀል 
(ግብለት)፡ ብርሃኔ ነጋሲ (ምግብ)፡ 
ሚካኤል ስዩም (ግብለት)፡ ወማጆር 
ቴድሮስ ህቱመ ምን (ግብለት) 
ሰልፋያም ስስ ለአተው ቶም። 

ኩሉ ልታከዩ ለዐለ ሰዐይ 10 
ኪ.ምትር ናይ ዐባዪ ውላድ፡ ሞጎስ 
ሹማይ (ግብለት) እብ በቃዐት ውቅል 
ብሌተ ሻምፕዮን ነስአ። ሀብቶም 
ሳምኤል (ዐንሰበ)፡ ኦለምፕያይ አትሌት 
አብራር ዑስማን (ምግብ)፡ መርሃዊ 
ከሰቴ (ጋሽ-በርከ)፡ አብርሃም ሀብቴ 
(ግብለት)፡ወዐወት ሀብቴ (ግብለት) ህዬ 
ምን ካልኣይ አስክ ሱሳይ አሴረረው። 

እትሊ ሰዐይ አከድን እብ ዐባዪ 
አዋልድ ግብለት፡ እብ ውላድ ውዛረት 
ድፈዕ፡ እብ ዕሙማይ ንቀጥ ፈሪቅ ህዬ 
እብ አዋልድ አቅሊም ምግብ፡ ወእብ 
ውላድ አቅሊም ግብለት ሀረሚት 
ሻምፖዮን ሰነት 2023 ጋብኣም 
ህለው።



ገሌ እብ ሰበት ጸሓይገሌ እብ ሰበት ጸሓይ

ምን እለ እነብር ዲበ ለህሌነ ፕላኔት- ምድር ለልዐቤ ጋር ህለ ለኢመስለነ 
ብዝሓም ሕነ። ምናተ እት ምድር እንዴ ገብአነ ዶል እንርእየ አክል 
መሽረፈት እንዴ ገብአት ለትትርኤነ ጸሓይ ምን እለ እነብር ዲበ ለህሌነ 
ምድር፡ እብ 100 ዕጹፍ ተዐቤ። ጸሓይ ምን ምድር 149,597,893 ኪሎ 
ምትር ራይመት ትትረከብ። ዕርድ አው ሰጣር ናይ ጸሓይ 1,391,940 
ኪሎ ምትር በጽሕ። ከባደተ ህዬ አክለ ዲብ ካምል ንዛም ጸሓይ ለህለየ 
ፕላኔታት ሳዌ። ጸሓይ ለበዝሐ ክፋለ እበ ቀላይል ጋዛት ለልትበሀሎ 
ሃይድሮጅን ወሄልዩም ለትበናቱ። እሊ ሄልዩም እንዴ እንቤ ለእንሰምዩ፡ 
ቀደም ዲብ አርድ መትአማሩ ዲብ ጸሓይቱ ለትረከበ። እሎም ጋዛት 
ለጸቡጡ ቅያስ 75% ሃይድሮጅን ጋዝ ገብእ እትህለ፡ ሄልዩም ህዬ 23% 
ከምክም። ለተርፈ ህዬ እብ ብዕድ ክም ሐጺን ወደሀብ ለመስል ለትአሰሳቱ። 
ጸሓይ እተ ለሐልፈ ቅዱም ስኒን ብዝሓም ሽዑብ ክም ረቢ ለዐቡደ ክም 
ዐለው ስጅል ታሪክ ለሐብር።

12ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 03 አርቡዕ 18 ጃንዋሪ 2023

እብ መዳልየት ለልትዳሌ

አድብር ዐድነአድብር ዐድነ

ኤረትርየ ለትፈናተ ድሁር 
ወውቁል አድብር ለትመልክ ዐድ 
ተ። እሊ አድብር እሊ ህዬ ምነ 
ንኢሽ ዕንክለት አስክለ ዝያድ 
3አልፍ ምትር ምን ጠፋሐት 
በሐር ለልትወቀል ደብር እምበ 
ሶይራ ቱ። እት መደት ንዳል 
አድብር ኤረትርየ እት ዐውቴ 
ንዳልነ ዶር ዐቢ አግደው። 
እብሊቱ ህዬ አድብር ዐድነ እት 
ልትበሀል ለተሐለ ወትሰንቀ። 
ዎሮ ምን እሊ ለትበሀለ ታሪካይ 
አድብር ህዬ ለዲብ ድዋራት ነቅፈ 
ለህለ ወእግል ነቅፈ ሕጌ ወገለብ 
እንዴ ገብአ እግል ስኒን ብዙሕ 
ለናደለ ሳትር ወሕጌ ምሔርበት 
ላቱ ደብር ደንደን ቱ። 

ደብር ደንደን ብዙሕ ተሐለ 
ወትሰንቀ። እግልሚ እግል መደት 
ዐስር ሰነት ለዲብ መቅጠኑ ምን 
ምድር ወዐስተር ልዘረእ ለዐለ 
ጅሌል ወቀናብል እስትዕማር 
እንዴ ከሀለ አቤኮ ይእበርክ ለቤለ 
ሳብት ወሳምድ ደብር ሰበት 
ገብአ።

እብሊቱ ህዬ ዮም ዲብ 
ሕርርት ኤረትርየ ስሜት እሊ 
ደብር እሊ ዲበ ለትፈናተ አካናት 
ለእንረክቡ። እግል መሰል ስሜት 
መዳርስ፡ መድረሰት ደንደን፡ 
ስሜት መዐሳክር ዘበን በዲር 
መዐስከር ቃኘው ልትበሀል 
ለዐለ ዐቢ መዐከር አሜሪከ ዲብ 
አስመረ፡ ዮም ሐቆ ሕርየት 
መዐስከር ደንደን ትበሀለ። ሻሬዕ 
ደንደን ምን ፎርቶ አስመረ አስክ 
ዴዋን ሕኩመት፡ ናዲ ደንደን፡ 
ሸሪከት ደንደን፡ ፈሪቅ ደንደን፡ 
ከፈቴርየት ደንደን፡ ዮም ስሜት 
ደንደን ለኢትትረከብ እተ መዲነት 
ኤረትርየ ይህሌት። እብሊቱ ደብር 
ደንደን ሕሽመት ዐባይ ለረክበ። 
ከዓሙድ ነፌት አምር ምን እሊ 
እንዴ ትበገሰት ቱ ዮም እሊ ቃሊ 
ወሕሹም ደብር ለሐሬት ከእንዴ 
ሑዳይ እብ ሰበት ደብር ደንደን 
እግል ንርኤ፦ 

ደብር ደንደን
ደንደን ምነ እግል መደት ዐስር 

ሰነት እብ አውለውየት ልትሰሜ 
ለዐለ ኦሮት ምን ሰዋትር ምሔርበት 
ቱ። እብ ስሜቱ ህዬ ኢኮን ኤረትሪ፡ 
ውላድ ካርጅመ ሰኒ ለአሙሩ። 
ደብር ደንደን፡ ዲብ ርሽመቱ 

ደብር ደንደን

ፍንቲት ሕዘው

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን

ምን በሀል
- ገጽ ቅሉብ በርሀ ምን ገብእ፡ ቄልባይ ለዐውቴሁ ለዘት ወጠምጠም 

ልስእን እተ።

- ራሐት ባል መሻክል እዲነ ዶል ልውሕደ አውመ ልትሰአነ 
ኢኮን ለእንረክበ፡ እት ሚ ደአም፡ ዶል ንትመሳኔ ምስለን ወእብ ከፎ ክም 
እንዋጅሀን ሒለት ዶል እንመልክ ቱ።

- መስርፋይ አው ሙበዝራይ ዶል ትታሌ በደ ማልከ ብዲቡ። 
ወውሕር ዶል ትታሌ በደ ምርወትከ ብዲቡ፡።

- እብለ ይህልየ እትከ ሰንያት ለለሐሌከ ነፈር ኢትእመኑ፡ ህቱ 
እብለ ይህለየ እትከ ዕዩባት እግል ልውሰፈከ ትከርዑመ አለቡ።

እንዴ ገአከ ረዪም አካናት እግል 
ተአቅምት ለለአቀድር ናይ 1969 
ንቅጠት መወቀል ለቡ ምህም 
ወእስራተጂያይ ድፈዕ ቱ። ወግሬ 
ወተሰስ ህዬ ምነ አግደ ለበቅል እቱ 
ጅንስ ዕጨይ ቱ። ስሜት ናይ እሊ 
ውቁል ደብር እብ ሙናድሊን ወእብ 
ስካነ ደዋይሕ ሐቴ ቱ። ደንደን 
ልትበሀል። ዲቡ ዐባዪ አክዑን 
ወአብዓት ክምሰልሁመ ረአስ 
ሕድ ለትከወነ እመን ለትመለኣ 
ቱ። እሊ ርዝቅ እሊ ምስል ስሜቱ 
ዱቅሪ ልትጻበጥ ክምቱ ልትሀደግ። 
ሰበቡ እብ ህግየ ትግሬ “ደንደን” 
በህለት ቃሎት ለትበልስ ክርን ታ። 
ደንደን በዲር ዲብ ምድር ሸፍ 

መርሐባቡ ደንደን 

ደንደን ሕብር አራብቱ - ወሕብር ሰገን
ደንደን ደብር ነስርቱ - እብ ስሜቱ ንትሐበን
ሹሀዳ እከ ትጋወረት - እበ ሻምከ ወደንደን
መርሐባቡ ደንደን - ደንደን ቅብላት ጠባይት

ሓዩት ወአወንን - ረአሱ ትካይድ 
ወህቱ ገላብቦም - ክም ዋልዳይት

መርሐባቡ ደንደን - ቅብላት ኢተዐብር
ሓዩት ወአወንን - እት ረአሱ ነብር
ደሀብ ወአልበስኩዎ - ምን እቀድር
ደንደን ሕልፍ - ትከራ ምና ከይነት
እብ ዕጨት ተበረዐ - ወእብ አበነት
ወራራት አፍሸለ - ሰነት- ሰነት

እብ ሰላሙ ኢጌሰ - ጄሽ ለደንደን ትሸፈተ
ጣኢራቶም ካሬና - ካልሻ እበ ድምረተ

ዐረባቶም አንደድና - ወትምሻምዔል ትሸተተ
ዔለ ኤማን ብዲበ - ነቅፋ ዲበ ቀበተ

ኢለሐረግርግ ወኢሰኬ - ምና ማያ ለሰተ
ኢለሐርግርግ ወኢሰኬ - ምና ማያ ለሰተ።

እንዴ ኢልትበደልመ  እብ ቀሎ-
ቀሎ ለኢልደበል ደብር እብ ሱሰቱ 
ክምሰል ዐለ ልትአመር። ሰበቡ 
ለደንደን ትብል ቃሎቱ ህዬ ዝያደት 
ክምሰል ልትፈረህ ትወድዩ ዐለት። 
ክምሰለ ሐሬ ዲብ ወክድለ ሐርብ 
ወግራሁ እመኑ ለትፋለመ፡ ትርበቱ 
ለትደራሸሸት፡ ወዕጨዩ ለነደ 
ወትከፍከፈ እንዴ ኢገብእ ዲብ 
ቅዱም አዝሙን ደንደን ለትፈናታ 
ሔዋናት ከደን እቡ ስርጉይ ወእብ 
ጋምል ዕጨይ ግልቡብ ዐለ።

ደብር ደንደን ክምሰል  ድፈዕ 
ዳይም ምን ልትሐሬ ወሐር 
ጄሽ ሸዕቢ እት ርሽመቱ ሳብት 
ወዳይም ሰዋትር እንዴ በነ፡ እብ 
አባይ ክምሰል ኢልትከየድ ገብአ። 
ክሉ ልትከፍከፍ እቱ ለዐለ ጅሌል 
ወቀናብል እንዴ ከሀለ ህዬ፡ ዲብ 
መባጥሩ እግል መደት ዐስር ሰነት 
ሐጠጠ ወሰብተ። እግል ዲመ 
እሻረት ወታኣምርተ ስሙድ 
ወኤማን እሻረት እስትሻህድ 
ወነስር እንዴ ገብአ ህዬ እብ ፋሽ 
ወሐበን ሸንን ህለ። ደብር ደንደን 
ዶር ትርኤ እብ ፍርስነት፡ ኤማን፡ 
ስሙድ፡ ሐበን ወሐጠር ትሽዕር። 
ኣቤ! ደንደን ደብር ኤማን ወደብር 
ስሙድ…..!
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