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አቅሊም ምግብ፡ ጌማም ወራታት ተዕሊም ገብእ

ፈሬዕ ዉዛረት ተዕሊም አቅሊም
ምግብ፡ ጌማም አወላይ ዉካን ሰነት
ድራሰት 2019/2020 እት ዮም
13 ማርስ እት አስመረ ሰርገለ፣
መስኡል ፈሬዕ ዉዛረት ተዕሊም
አቅሊም ምግብ መምህር በላይ
ሃብቴጋብር፡ ለጌማም አተላላይ
ናይለ እብ ደረጀት መዳርስ
ሙዲርያት ገብእ ለአስመነ ክምቱ
እት ሸርሕ፡ ለዐለ ጀዋንብ ፈዳብ
ወሐዋን እንዴ ትፈረገ አትሓያስ
እግል አምጸኦት ክምቱ ሐበረ፣
እተ
ጌማም፡ ቅያስ ነጃሕ
ምስል ናይ ደዓም እት ልትርኤ
ክምሰል ዜደ፡ ምናተ፡ እት ገሌ

መጃላት ሕዉነ ልትርኤ ሰበት ህለ
ወሱክ ጅህድ ክምሰል ለአትሐዜ
ትሸረሐ፣
እምበል እሊ እት በርናምጅ
ደሪስ ወአድረሶት ተእሲር ትወዴ
ለህሌት
ብንየት
ተሕትየት
ወመሓግዝ ሙደርሲን ሕስር እግል
ትርከብ መትፋቀዲ ትቀደመ፣
እት
ዉዛረት
ተዕሊም
ሙዲር ዓም ቅስም ተዕሊም ዓም
አሰይድ ሙሰ ሒሴን ናይብ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ እት ወራት
ደሪስ ወአድረሶት ተቅዪር መጽእ
ክምስል ህለ እት ወዴሕ፡ መታክል
እግል ልትወርኬ ገብእ ለሀለ

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 18 ማርስ 2020

ጸገም ወመትነፈዖት ዲጂታል እት
ተዕሊም ዝያድ እግል ልትከደም
እቡ አትፋቀደ፣
ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
መጋዴዕ ወእብር ኮምፕዩተራት
ሕሉል እግል ልትባሰር እሉ፡ ገሌ
አክትበት አወላይት ደረጀት ጌማም
እግል ልግበእ እቱ፡ ዋልዴን እት
ታበዖት አጀኒቶም እዩሳም እግል
ልግበኦ፡ እግል እማት አጀኒት ላተን
ሙደርሳት፡ እት መዳርሰን ዱሉይ
ለህለ መውዐሊ አጀኒት ፍገሪቱ
እብ ቀለ-ቀሎ ሰበት ኢትትርኤ
እብለ ወስዐ እግል ልትከደም እሉ
ለልብል ወብዕድ ኣራእ ቀደመው፣

ቫይረስ ኮሮነ እት ዐድነ እግል
ኢልእቴ ምህም ምስዳራት ልትነሰእ
ውዛረት ዓፍየት እድንያይት ገሽለት ኮሮነ ቫይረስ እግል ኢትእቴ
ለከሬዕ እት እድንያይ መከረይ ጥያራት አስመረ ለለስትህል መትደጋግ
ወዴ ወምህም ምስዳራት ትነስእ ሀሌት።
ዲብ እድንያይ መከረይ ጥያራት አስመረ መስኡል ፈሊ (ወሸቦት) ሻብ
ኤፍሬም ወልዴሊባኖስ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ መጦርለ ሸዐብ እግል
ልፍዘዕ ገብእ ለሀለ ተዕቢኣት ዘበናይ ናይ ፍሑሳት ኣላት ሕክምነ እንዴ
አተ፡ ዲብ ኤረትርየ ለመጽኡ ጋሸ ዋጅብ መርመራታት ገብእ እሎም ክም
ሀለ ሸርሐ።
እሊ እድንያይት ገሽለት እምጹእ ለሀለ ቫይረስ እግል ልትከረዕ፡
ክሎም ሙሳፍሪን ዲብ ኤረትርየ ክም አተው እባሆም ምን ቀብል ሐፋነት
ገሮቦም ለትቀይስ ከሜረት እበ ክም ለሐልፎ እት ገብእ ቅያስ ሐፋነቶም
ክም ልትነሰእ ለሐበረ ሻብ ኤፍሬም፡ እት ረአሱመ ዲብ ብሶት እንዴ
አቅረብከ ሐፋነት ለቀይስ መትሻቀዪታት ክም ሀለ፡ ዶል ለአትሐዜ ዲብ
ሽቅል እግል ልውዐል ክምቱ አፍሀመ።
እት ደንጎበ ሻብ ኤፍሬም፡ ዱቅሪ ምነ እብ ቫይረስ ኮሮነ ድሙዓት
ለሀለየ ድወል ለትበገሰ አውመ እብ ትራንዚት እበን ለሐልፈ ሸክ ለገብአት
እቱ ነፈር እባሁ ዲብ ቅስም ከልከሎት (ወሸቦት) ክም ልትነደእ እንዴ
ሸርሐ፡ ዲብ ኤረትርየ ለለአቱ መሳፍሪን፡ እትለ ለአቱ እቡ ባብ ምን አየ
ደውለት ክም መጽአው እት ሐበሮት መዓወነቶም እግል ለዓቡ ትፋነ።

ሰዳይት እግል ዓይላት ድቡራት ትገብእ

ቅ/በ/ቀ፡ ለትረአ ወራር ዐምበጠ ለጌምም እጅትመዕ ገብእ
ዲበ ለሐልፈ ሰቦዕ-ወሬሕ እት
እቅሊም ቅብለት በሓር-ቀየሕ
ለትርአ ወራር ዐምበጠ እብ ዓመት፡
እተ ለሐልፈት ሳምን-ዲብ ጀዛይር
ዳህላክ ለትርአ ህዬ እብ ፍንቱይ
እግል ራቀቦት ለገብአት ፊራሮ
ወፍገሪተ ለጌምም እጅትማዕ እት
ዮም 15 ማርስ ገብአ።
ለዲብ ጀዛይር ዳህላክ ለገብአ፡
ሰብ መቅደረት-ሐርስ፡ እግለ ሽቅል
ለመርሖ ቅያደት-ዴሽ፡ ሙዲር
ምዴርየት
ዳህላክ
ወብዕዳም
ለሻረከው እቱ እጅትማዕ፡ እት
226 ሄክታር ዓሽል ለዐለ ዐንበጠ

ክል

እግል አብደዮት፡ ሐድ 340
ነሐር-አዳም፡ 08 ሰብ መቅደረት፡
06 መንኪነት፡ ክምሰልሁመ ሐቴ
ባኽረት ወሰለስ-ጀልበት ክም
ሻረከው ትሸርሐ።
ዲብ ፈሬዕ ውዛረት ሐርስ
መስኡል ዐማር ብቅል አሰይድ
ተስፊት ገ/እግዚኣብሄር እተ ሀበየ
ሓብሬ፡ ዕሽል ዐምበጠ እተ እቅሊም
እብ ብዝሔ ወፊሒነ እት ክልሰነት ለልትፈናቴ ምንማቱ፡ ፊራሮ
መራቀበት ቱሉሉይ ክምቱ ሓቆለ
ሸርሐ፡ ዮም ዓመት ዲብ ረአስለ
ለትረአ ዐምበጠ፡ ምን ግዋረ ላተን

አርቦዕ

ድወል እንዴ ነፍረ ለአተ ወሱክዕሽል ክም ትረአ፡ እሊ ህዬ እግለ
መትመዳድ እንዴ ዓበ፡ ሽቅል እግል
ልትደቀብ ክም ወደ ሐበረ።
ለዲብ ጀዛይር ዳህላክ ለትርአ
ዕሽል እት ራቀቦቱ፡ ዶር ቅዋት
ድፋዕ ኤረትርየ እብ
ዓመት፡
ናይ ቅወት-በሐር ኤረትርየ ህዬ
እብ ፍንቱይ፡ እተ ክምሰልሁመ
መትዓዋን
እዳረት
አቅሊም
ወውዛረት ሓርስ ለሐመደ አሰይድ
ተስፊት፡ ካፍየት መቅደረት አዳም፡
ማሽነሪ ወድድ-ባልዒን ስራይ፡ ምን
ደቅብለ ፊራሮ ክም ዐለ ሽርሐ።
መሽተርከት
እተ
ለሀበዉ
ረአይ፡ እብ ጅሀት ስካን፡ ዲብ
አትሓላለፎት ሐብሬ ሻፍገት
ድዕፍ ሰበት ህለ፡ እትሊ ለሰዴ
ተእሂል እግል ልትሀየብ፡ ወሕዳት
ቅዋት በሓር ቱሉሉይ ተፍቲሽ
እንዴ ወደው ሐብሬ እግል ልአክቦ
ወዲብ ለከስሰን ጀሃት እብ ሸፋግ
እግል ለሓልፎ፡ ለትረሽረሸ ስራይ
ድድ-ባልዒን
ህዬ ዲብ ድዋር
ወዓፍየት መሻክል እግል ኢለአትሌ
መታበዐት እግል ትግባእ ሊካሆም
ቀደመው።

እብ13ይት
ትግራይት
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ፈሬዕ ዉዛረት ዐመል ወደማነት
እጅትማዕየት አቅሊም ምግብ፡ ምስል
ሰብ-ሽርከት እብ መትዓዋን፡ መጋድዕ
እቅትሳድ እግለ በን 47 ዓይለት እብ
ንዋይ ወተጃረት አትሐድረት፣
ሰዳይት ለገአት እለን ዓይላት፡
ሬፍዐት የታይም፡ ክምሰልሁመ ዓይላት
ሹሀደ እት ገበአ፡ እግል ክል ምነን
10 አልፍ ነቅፈ እንዴ ትረተበ፡ እት
ብሩር ናይ ንዋይ ወእት መዲነት ናይ
ተጃረት ሰዳይት ገአት እለን።
ሰዳይት ለገአት እሎም እንፋር እተ
ሀበዉ ረአይ፡ እለ ሕኩመት ለወዴተ
እሎም ሰዳይት፡ ምን ግድዐት እግል
ልርተዑ ሰዳይት ዐባይ ክም ትገብእ
እት ለሐብሮ፡ መናበረቶም እግል
ለአስኑ እብ መትሰባል ክም ከድሞ
አከደው፣
አንፋር ልጅነት ሰዳይት እብ
ተረቶም፡ በርናምጅ ፈረጎት ናይለ
ዓይላት እብ መቅሬሕ ሰኒ ክምሰል
ትሰርገለ እት ለሐብሮ፡ ልግዱዓም እበ
እለ ተሀየበው ሰዳይት እንዴ ትናየተው

ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
18 ማርስ 2020

መናበረቶም እግል ለአስኑ ትፋነው፣
እት ፈሬዕ ዉዛረት ዐመል
ወደማነት እጅትማዕየት አቅሊም
ምግብ መስኡል ዉሕደት መንገፎ
እጅትማዕየት አሰይድ ቴድሮስ ፍሰሃዬ
እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ደዓም
61 ዓይለት እብ ክእነ መስል አግቡይ
ክምሰል ትሰደየ እት ሸሬሕ፡ እት
ዉዛረት ዓፍየት ወብዕዳም ሰብ-ሽርከት
እብ መትዓዋን እግል 515 ዓይለት
ወሬፍዐት ለአለቦም የታይም ዝያድ
ዎሮ ሚልዮን ነቅፈ ሰዳይት ክምሰል
ገአት ወደሐ፣
እምበል እሊ፡ መጋድዕ እጅትማዕየት
ለቦም አጀኒት እብ ዓመት ምስክነ ለቦም
ህዬ እብ ፍንቱይ፡ መጦር ተንጃታቶም
ድራሰት አካዲምየት እብ ዋጅብ እግል
ልታበዖ ወእተ ትትሐዜ ደረጀት እግል
ልብጸሖ፡ እት ሰነት 2019 እብ ዝያድ
200 አልፍ ነቅፈ እግል 540 ደረሳይ
ልባስ መድረሰት ወርሱም ድራሰት
ልትደፈዕ እሎም እት ህለ፡ 1,273
ግዱዓም ደረሰ ህዬ ኣላት ተድሪስ እብ
ለሀ ክምሰል ነስአው ሸርሐ።
ጀሪደት

ገጽ

ምን ዲብሎማየት ገቢል

ዲብ ለትፈናተ ድወል ለነብሮ
ኤረትርዩን፡ 8 ማርስ- እድንያይት
አምዕል አዋልድ አንሳት እብ
ለትወቀለት ነያረት ዐየደወ።
እብ አሳስ ምን ለትፈናተ አማክን
ለበጽሔነ ሐብሬ፡ ኤረትርዩን
ስካን መልበርን - አውስትራልየ፡
አልቓህረ፡ መስር፡ ቩተርታል፡
ፉልዳ፡ ፍራንክፈርት፡ ሽቱትጋርት፡
ዱዘልዶሩፍ፡ ጊሰን፡ ቢሊፈልድ፡
ሙንሸን፡
ካይዘረስላውተር፡
ሃምቦርግ፡ ኑርንበርግ፡ ፍራይቦርግ
ወካስል - ጀርመን፣ ጀዳ ወርያድ
- ስዑድየ፣ ጁበ - ጅምሁርየት
ግብለት ሱዳን፣ ናይሮቢ - ኬንያ፣
ጆሃንስበርግ - ግብለት ኣፍሪቀ፣
ለንደን፡ በርሚንግሃም፡ ማንቸስተር፡
ኖቲንግሃም፡ ኮቨንትሪ፡ ሸፊልድ፡
ኒውካስል፡ ሊቨርፑልን ሊድስ
- ብሪጣንየ፣ እተ ክምሰልሁመ
ስቶክሆልም - ስዊድን ኦሮትከ እብ
ጀሀቱ ለነዘመዉ መናሰበት፡ እግል
ሕሽመትለ አምዕል ወመትሰባል
ኤረትርያይት
አንሳይት
እበ
ለለአርኤ በራምጅ ንዉር ዐለ።
ዲበ
መናሰበት፡
ከሊመት
ወጠንያይ ማሕበር አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ዲብ ልትቀረእ፡ ሱፈረእ

ናይለ ድወል ቁንስልያት፡ ውቁላም
ኬትበት ወመስኡሊን ጃልያት
ወመጅተማዕ ሽኡን ኤረትርየ እተ
ለአስመዐወ ከሊመት፡ ኤረትርያይት
አንሳይት እት ጅወ ዐድ ወካርጅ፡
ሕርየት ዲብ አምጻኦት፡ ወእስትቅላል
ዲብ ዕቅበት፡ ምን ሰርጎሀ፡ አስክ
አርወሐተ ወአጀኒተ ለትበርዐት
- አሳስ- ፈራሰት ኤረትሪ ክምተ፡
ዲብ ዐማር ወጠንመ ዶር ዐቢ
ተአገዴ ክም ህሌት ሸርሐው።
ህቶም እንዴ አትለው፡ 8 ማርስ
እሊ ቅየም እሊ እንዴ ተዐቀበ፡ ዲብ
አጅያል ሐዲስ እግል ልትወረስ
ለተአትፋቅድ አምዕል ክምተ እንዴ
ሸርሐው፡ እብ ድራሰት ወምህነት
ለአሳደረ ጂል እግል አትፋዘዖት
ዲበ ገብእ ለህለ ጅህድ፡ መጅተማዕ
እብ ዓመት ዶሮም እግል ለዓቡ
ክም ወጅብ አትፋቀደው።
ሰማን ማርስ፡ እብ አትሓላይ
አው ምን ዋጅብ ወለዐል እብ
ጠሊብ እንዴ ኢገብእ፡ እብ ንዳል
ወእብ ፍዕል ለትአከደ ሕቁቅ
አንሳይት እግል ልዕቤ ወልትሐፈዝ፡
አዋልድ አንሳት ክርንተን ለወቅለ
እተ፡ አምዕል ዐባይ ክምተ ዲብ
ልትሸረሕ፡ እግል ኤረትርያይት

አንሳይት እብ ኩሉ ጃንብ እግል
አትደቀቦት፡ ኩሉ ዶሩ እግል
ለአግዴ መትፋቀዲ ቀርበ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ኤረትርዩን
ስካን ሱዳን፡ 8 ማርስ - እድንያይት
አምዕል አዋልድ አንሳት፡ ዶር
ወመሻረከት ኤረትርያት አንሳት
እበ ተአርኤ ነያረት ዐየደው።
እተ ዲብ ሐረት ሰፋረት
ኤረትርየ ዲብ ከርቱም ለገብአ
በርናምጅ፡ መስኡል ሽኡን ሰፋረት
ኤረትርየ አሰይድ እብራሂም
እድሪስ እተ ለአስመዐየ ህግየ፡
ዶር ኤረትርያይት አንሳይት እት
ኣምጽኦት ሕርየት ወሐሸሞት
እስትቅላል ታእሪክ ስጁሉ ለህለ
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ እብ ፈዓልየት
መሳዋተን እግል ለአክደ ለወደያሁ
ንዳል ወለትረከበ ዐውቴ ደማነት
እግል ተሀሌ እግሉ፡ ወዲብ ለመጽእ
ጂል እግል ልትዓዴ ለለአትናይት
ሽቅል፡ እት ሸባብ እብ ለትወቀለ
እግል ልትከደም አትፋቀደ።
ርኢሰት ማ/ወ/አ/አ/ኤ እት
ከርቱም ወድዋረ አሰይደ ኤደን
ታደሰ እብ ጀሀተ፡ ሰማን ማርስ ምነ
እበ መናሰበት ለትትፈቀድ እተ
ወለዐል፡ አትያሙ ለህሌነ ሐዲስ
ዘመን ታእሪክ፡ ለእት መደት ንዳል
ለትበነ ሀደፍ ወሕሽመት እንዴ
ሐፈዝነ፡ እተ ለትወቀለት ደረጀት
እስትቅላል እግል ንብጻሕ፡ ቆልነ
ለነአትሐድስ እተ አምዕል ሰበት ተ፡
ለወዴናሁ ሄራር ረዪም፡ ወታርፍነ
ለህላመ ብዞሕ ክምቱ እንዴ አመርነ፡
ተንዚምነ ወእተሐድነ ክመ ዲብ
ዲማነ እንዴ አተረድነ እብ ደረጀት
ውቅል እግል ንክደም ክም ወጅብ
አትፋቀደት።
እተ
መናሰበት፡
ወካይል
ወመስኡሊን መሓብር አዋልድአንሳት ሱዳን፡ ማሕበር ምስንዮት
ሸዐብ ኤረትርየ ወሱዳን ወዐዙመት
ለገብአት እግሎም ጋሸ ሓድራም
ዐለው።

አቅርደት፡ ፊቃዶ
ሰንበት ጸላም

አርበዐ ወሓምሳይት ሰነት ናይለ እብ ‘ሰንበት ጸላም’ ለትትአመር እት
09 ማርስ 1975 እብ ንዛም ደርግ እት አብርያእ ስካን መዲነት አቅርደት
ለጀረ ፈነ፡ እት መዲነት አቅርደት ትፈቀደት።
ለምን 07 አስክ 09 ማርስ ለአተላለ በርናምጅ ፊቃዶ፡ እግለ ለጀሬት
ጀሪመት፡ መትሰባል ሸዐብ ኤረትርየ፡ እግል ሕርየቱ ወሕሽመቱ ለደፍዐዩ
ዐውል ቃሊ ለለአርኤ በራምጅ ለከምከመ ዐለ።
ሙዲር ፈሬዕ ዓዳት ወርያደት ጋሽ-በርከ አሰይድ እድሪስ ሳሌሕ እተ
ለአስመዐየ ከሊመት፡ ሀደፍ ናይለ በርናምጅ፡ እግል ሕርየት ለትደፍዐ ዐውል
ቃሊ እግል ፍቅደት ወሰጀሎት፡ ክምሰልሁመ ሐዲስ አጅያል ክም ለአሙሩ
እግል ልግበእ ክምቱ ሸርሐ።
ሙዲር ምዴርየት አቅርደት አሰይድ ይስሓቅ ጥዑም እብ ጀሀቱ፡ ፈነ
ሰንበት ጸላም እግለ ዴሽ አባይ እት ለትፈናተ ድዋራት ኤረትርየ እት አግሩዝ
ወእማት ለልትረከቦ እቶም አብርያእ ኤረትርዩን ለአጅረየ ፈነ እብ ጅምለት፡
ወመትሰባል ሸዐብነ ክምቱ እንዴ ሸርሐ፡ እግለ “ኤረትርየ፡ አርደ እንዴ ኢኮን
ሸዕበ ኢለአትሐዜነ፡ ዓሰ እግል ተአብዴ፡ በሐር አንሽፍ” እበ ልብል እኩይ
አፍካር አባይ ለጀረ ጀራይም እግል ፍቅደት፡ ንዳል- እግል ሕርየት ወለትደፍዐ
ዐውል እግል አትዋያን ወናይ ለመጽእ ሄራር እግል ኤተኖት ክም ሰዴ
አፍሀመ።
ዲበ መናሰበት፡ ወዚር ሕኩማት አቃሊም አሰይድ ወልደንኪኤል አብርሀ፡
ቃእድ ጀብሀት-ምውዳቅ-ጸሐይ ብርጋዴር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ፡ ሓክም
እቅሊም ጋሽ-በርከ አሰይድ አብርሀ ጋርዘ ለብእቶም ሰብ-ሰልጠት፡ እግል
ፊቃዶ ጀሪመት ለጀሬት እቶም አብሪያእ ‘ሰምበት ጸላም’ እት ኣቅብር ሹሀደእ
ሰምበት ጸላምመክሊል ዕምቦበ ዲብ ከሩ፡ ምነ ጀሪመት ኣባይ ለነግፈው ህዬ
ፊቃዶሆም ሓከው።
እብ ሕክም እስትዕማር ኢትዮጵየ፡ ዴሽ አባይ ቀደም 45 ሰነት ዲብ
አቅርደት እበ ለአጅረዩ ፈነ-ጅምለት፡ እት ሐቴ ሰንበት ሐድ 370 ኤረትርዩን
አብርያእ እብ ለተአትሻዕልል ገበይ ክም ትቀተለው ልትዘከር።

መስነዕ ሰልሰት በናቶም እንታጁ ለዓቤ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ 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

እት አለቡ ሙዲርየት ሀይኮተ
ለትትረከብ ሸሪከት ‘ባናቶም’ እት
ለትፈናተ ድዋራት አቅሊም ጋሽበርከ ለፈረ ጠማጥም እንዴ ዐሸገት፡
ጠለብ ሰልሰት ከርስ ዐድ እግል
ትወጅድ ትከድም ክምስል ህሌት
ተሐበረ፣
እት አምዕል 5 አልፍ ኩንታል
13ይት ሰነት ዕልብ 12

ጠማጥም ናይ ተስኔዕ መቅደረት
ክምሰልበ ለሸርሐ መመቅረሓይ
ሽቁል ናይለ ሸሪከት ሌቴናል
ኮሎኔል ተከኤ ወልዱ፡ እት መሻርዕ
ገርሰት፡ ፋንኮ-ራዊ፡ ፋንኮ ጽሙእ፡
መሎቤር፡ ዐድ-ዑመር፡ አፍሂምቦል
ወከርከበት ለፈረ ጠማጥም እንዴ
ትከበተት፡ እት ናይ 250 ወ450
አርቡዕ 18 ማርስ 2020

ግራም ዕለብ
ትዐሽግ ክምስል
ህሌት ወደሐ፣
እት ሀይአት ዘርእ ወንዋይ
መስኡል እዳረት ወቴክኒክ አሰይድ
መሐመድ ዐብደለ እብ ተረቱ፡
ለሸሪከት እምበለ ጠለባት ከርስ ናይ
ሳልሰት እግል ትወጅድ ለትወድዩ
ጅህድ፡ ስካን ናይለ ድዋር ምስል
ዘመናይ ሐርስ ወኣግሮ ኢንዳስትሪ
እግል ልትኣመሮ ወእንዴ ከድመው
መናበረቶም
እግል
ልሳይሮ
ለትሰድዮም አርደት እጥፍሕት
ክምስለ ህሌት ሐበረ፣
ሸቃለ እብ ተረቶም፡ ለሸሪከት
አብካት ሽቅል ካስተት እሎም
ክምስለ ህሌት ሸርሐው፣
ምን ለትፈናተ ኩልያት ወናይ
ምህናት መዳርስ
ለትደሕረው
ሸባብ ህዬ፡ ለእግሉ ረክበው ምህሮ
እብ ፍዕል እግል ልሽቀው እቡ
ወተጃርብ እግል ልርከቦ ክምስለ
ሰዴቶም አፍሀመው፣
ገጽ

2

ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

ለተምሲልየት

1ይ ክፈል
ዲብ ሄለል ሰነት 1979 ቱ
ለዐለ። ለእብ ካምሲን በህለት
ኤተቢት ወጸሓይ ነድድ ለዐለ
ጨብላይ ሕብር እንዴ ትከደነ
ሓጊ ለዐለ ጋድሞታት ቅብለት
ምፍጋር ጸሓይ ሳሕል ምስለ ናይ
አውል ነግእ ዲብ ሰርሰዐሮ ሕብር
ክምሰል ትቀየረ ላተ፡ እግል ትሄርር
ወትገንድል እቱ ነፍስ ለትፈትዩ
ስራይ ዕንታት ገብአ። አባይ ህለ
ለልትበሀል አዳሙ ወጽዋሩ እንዴ
ሐየበ ምን ምግብ አቶብየ ዲብ
ለአደፋርስ ወቅብለት ሳሕል ዲብ
ሐንቴ መራቀበቱ እግል ልብለስ
ምንመ ጀረበ፡ እግል ሐረከት ናይለ
ዲብ ሳሕል ልጀወሎ ወሸዐቦም
ለአፈዘዖ፡ ነዝሞ ወለዐንድቆ ለዐለው
አንፋር ጀማሂር ሳሕል ላኪን አክል
እሊ ዴሽ ወክቡድ አስለሐቱ ግረ
እግል ልብሎሱ ሒለት ወደቅብ
ይዐለት እሎም።
ለቀደመ ወራር እንዴ አምበተት
ምን ሕዳቅ ድዋራት አግረዕ አስክ
ቅሮረ ምን ማርሰ ቴክላይ አስክ
አፍላግ እንዴ ትፈንጠረት ዲብ
አፍዘዖት ገቢል ፍርርት ለዐለት
መጅሙዐት ጀማሂር ላኪን፡ ምን
20 ነፈር ተሐልፍ ይዐለት።
እተ ወክድ ለሀይ ምስል ቴለል
እንሰሓብ ምስል ዴሽ አባይ ዲብ
ትትባደር ምስለ ክሉቅ ለዐለ ቴለል
ሐዲስ ወእስትራተጅያይ ጸቢጥ
ሰዋትር ለገይስ ለትፈናተ ወራታት
ጀማሂር እግል ሊዚድ ላብድ ዐለ።
ዎሮ ምነ ወቀይ ህዬ እግለ አባይ
ለራቅቡ ምድር ለተርፍ ሸዐብመ
እንዴ ትነዘመ ክድመት እግል
ሸዕቡ ወሰውረቱ ክምሰል ትገብእ
ጀላብ እግል ልግበእ እንዴ ትበሀለ፡
ለውሕደት ጀማሂር ምስል ወቅት
ትትባደር ዕለት።
ለቅብላት አባይ ውጁህ ለዐለ
ወራታት መዳፈዐት ህዬ እብ ከላሽን
ወመድፍዕ እንዴ ኢገብእ እግለ
ዲብለ ዲብ አፍዘዖት ወነዘሞት
ክስኣም ለዐለው ጀማሂር እግለ
ሸዐብ መጦር ሰውረቱ ክምሰል
በጥር ወልትዐንደቅ ወዱ ዐለው።
ለሐድ 20 ነፈር ለዐለው
እተ መጅሙዐት ጀማሂርመ እት
መደት እንሰሓብ ምን ግረ ከጥ
አባይ ወከበሰ ምነ ትከረው ብዕዳም
አንፋር ጀማሂር ትወሰከው እተ።
ዕልበ ህዬ እብ ዕጹፍ እንዴ ወሰከ
ዲብ 45 ትወቀለ። ለወክድ
ለሀይ ለመጅሙዐት አንፋረ ዲብ
ሐቴ ትርድት ፈሲለት ጠወረት።
እብሊ ህዬ ዲብ ክልኤ አካን እንዴ
ትገመዐት ዲብ አራግ ወቅሮረ
እንዴ ገብአት እብ ገበይ ሐዳስ
እንዴ ትነዘመት እግል ትትሐረክ
ወቅት ኢነስአ ምነ።
ውሕደት
ጀማሂር
ሳሕል
ምስለ ብዕዳት ውሕዳት ጀብሀት
ሸዐብየት በህለት ስለለ ወሀንደሰት
ክምሰሁመ ምሔርባይ ዴሽ ናይ
ሽቅል መቅሬሕ እንዴ ከልቀት
ዲብለ ፍንጡር ለዐለ ሸዐብ ስቡላም
ምዋጥኒን እግል ትረቤ ወትነዝም
ሐስበት። እሊ ትሰርገለ ምንገብእ

ህዬ ለዲብ ቀበት ከጥ አባይ ህለ
ሸዐብ ለትፈናተ ሐብሬ አስክ
ሰውረቱ እግል ልንደእ ክምሰል
ስለለ እንዴ ገብአ እግል ልታይን
ወለሐብርቱ ሀደፍለ መትነዛም።
ለመጅሙዐት ምን ቅሮረ እት
ትትበገስ ህዬ ዲብ ድዋራት አስራይ
ወመብአ አስክ ግንራሪብ በሐር ዲብ
ትትሐረክ ተአወቅዩ ለዐለት ወቀይ
ወመትሰባል ኤማን ወስሙድ እብ
ቀሎቀሎ ለልትረኤ ኢኮን። ምስለ
ጋሻይ ውሒዝ ለመስል ዲብ ክሉ
እንክር ለስሐብብ ለዐለ ዌራይ ዴሽ
ዲብ ትትባደር ህዬ ፍንጌ ክልኤ
እሳት ሕኒት ዲብ እንተ ተአወቅዩ
ለዐለት ወቀይ ዝያደት ብስር፡
ስሙድ ወመትሰባል ለጠልብ
ዝያደት ክሉ ህዬ እብ ምስጢር
እግል ልጸበጥ ለዐለ እሉ ቱ።
አባይ ህለ ለልትበሀል ስልሑ
ወደባቡ እንዴ ሰርሰረ እበ ፋየሕ
ጋድም ዲብ ልትሀርበብ እግል
ቅብለት ሳሕል ጻብጠ ምንመ ዐለ፡
ልሰዕ ለአሰልፍ ዲብ ሰነት 1977
ዲብ ሐንቴ ጀብሀት ሸዐብየት
ለአቴት ቅሮረ እግል ልብለስ ላኪን
ኤማን ኢረክበ። ለእምሀሚሜ እግል

ገብእ? አው ዲብ መሸንገለ ገናድ
ደብር ደንቦብየት እግል ልፍገሮ
አው ህዬ ምስል ሕኩመት ሱዳን
እንዴ ትፋሀመው ሕዱድ ጸሮም
እግል ልትዐደውቱ። እብሊ ህዬ
አርወሐቶም ፍንጌ ኮፍ ወፈረጀ
አቴት።
ላኪን ምነ ሓለትለ አባይ ወኬን
ስካብ ለከልእ ብዕድ ሸይ እት ቀበቶም
ዐለ። እሊ ህዬ ምነ አርወሐቶም
ለኢልትፈንቴ መምተለካት ሰውረት
ቱ። ለዲብ መዐስከሮም ክዙን ለዐለ
ከፊፍ ወምግባይ አስለሐት አስክ
አየ እግል ልንስኡዉ። እግል
ኢልርፍዑዉ ሒለቱ አለቦም፡ ዲብ
ምድር እግል ኢልቅቦሩ ህዬ አስክ
ምዶል? እግል ኢለአንዱዱ ህዬ
ለዐቤት ከሳር ተንዚም ሰበት ቱ።
ለአባይ እብ ስልሑ ወሴፋሁ ለትብል
ስቅራት ጀብሀት ሸዐብየት ግምሽ
እግል ትግበእ ቱ። ስለሕከ ተረግ
እንዴ አበልከ እብ ርሕ አፍግር
ምነ መዐስከር እግል ኢልፍገሮ ህዬ
እሊመ ዓዳት ምናድል ጀብሀት
ሸዕብየት ኢኮን። ክእነ ዓዳት
ዔብ ሰበት ቱ እግል ቲሙት እቱ
ወትቅተል ሌጠ ብከ።

እት እዴ አባይ እግል ኢልእቴቱ
ፈርሀቶም
ለዐለት።
እግልሚ
ጀብሀት ሸዕብየት ኢኮን ስለሕከ
እብረትካመ ምንገብእ ዲብ እዴ
አባይ እግል ትእቴ አለበ ለልብል
መብደእ ዕንድቅት ዐለት።
እትሊ ወቅት እሊ ዴሽ አባይ
ዲብ ልሽሕግ ወቀርብ ጌሰ። ምስለ
ህንዶዶሁ ወጠናገሆተ ደባቡ ምስለ
ምድር ወሰመ በጭብጭ ለዐለ
መዳፍዕ ወሰዋሪክ ለምናድሊን
እት ቀደም አክል እሊ ዴሽ እንዴ
በጥረው እግል ልዳፈዖ ወልስመዶ
ቅድረት ምንመ ይዐለት እቶም
ለስልሖም ላተ እብ ሰላሙ እግል
ልፍገር ለትፈናተ አብሳር እት
ባስሮ ጸንሐው።
እተ ወክድ ለሀይ እምበለ
ናይ ጀማሂር መጅሙዐት ወዎሮ
ክልኦት ነፌራይ ስለለ ለትሰረረተ
ብዕድ እግለ ስለሕ አው ለመዐስከር
ለተአድሕን ቅወት ሴመ ይዐለት።
ዴሽ ጀብሀት ሸዕብየት ዲብ ብዕድ
አካናት ምስል ዴሽ አባይ ልትሓነቅ
ዐለ። እብ ደባባት ለተለ ዴሽ አባይ
ህዬ ጋድም ዕሳሱ ዲብ ልትፈተል
ቅሮረ እት አፌተ ሸአገ። ለዲብ

ልብጸሕ ለዐለት እሉ ሸፋግ አስክ
ቅሮረ እግል ልብጸሕ ላተ ዲብ
መጫፋር አተ። ቅሮረ ምን ቅብለት
ዲብ ልትከለለ ወእብ ክሻፋት ዲብ
ለአትናጽረ ሸንከት ልሽሕግ። ላኪን
ደቅብ ወሒለት ሰበት ለሐግል
አዜመ ግረ ለአቀብል። ምነ ዲብ
ከርስ ድጌ ቅሮረ ለዐለው ሓዩት
ወገመኔታት ሰበት ፈርህ ህዬ ድማን
ወድገለብ ዲብ ልትከለለ እግለ
ባካት ስካብ ከልአዩ። ለለአንርር
ደባባት ምስለ ጀምጅም ጀበካት
ወዲብ ዐስተር ለሎሆብል ጥያር
ምድር ቅብለት ሳሕል ክሉ ዲብ
ጨብብ ጌሰ።
እሊ ቴለል ሐዲስ እግለ ዲብ
ቅሮረ ለዐለት ወሕደት ጀማሂር
ተሐዲ ወፈርሀት ዐባይ ዐለት።
አባይ እበ ቡቱ ብዝሔ ደባባት
ወአገሙደ ዴሽ ሐቴ ዶል እንዴ
አቀመጨ ትወጀሀ እተ ምንገብእ
ለእብ አጫብዕ ልትዐለቦ አንፋር
ጀማሂር አስክ አየ እግል ልርቶዖቱ

እንሰሓብ ክምሰል ገብአ ገሌ
ናይ ድጌ ውሕዳት ጀብሀት
ሸዕብየት ምስኩናም ሐርብ አጀኒት
መድረሰት ሰውረት ወብዕዳም
ሕዱድ እንዴ ተዐሮረው እብ እገር
ዲብ ሐወልዕ ወእብ መካይን ዲብ
ምድር ሱዳን እንዴ አተው ዲብ
ዐየት ምንመ ዐለው፡ ለዲብ ሕዱድ
ዐለት መጅሙዐት ጀማሂር ላኪን
እሊ እግለ ተሐዲ ዐቢቱ ለዐለ።
ለሕዱድ ምስል ስልሐ ወኖሰ
ከፎ ክምሰል ትትዓደዩ ሐካኪቶቱ
ለዐለ።
ለዲበ መዐክሰር ክዙን ለዐለ
ሐድ 180 ከፊፍ ወክልኦት’
ግረኖፍ ዲብ እዴ አባይ ወድቀ
ምንገብእ እሊ እግል ሰውረት
ከሳር ወደማር ዐቢቱ። እግለ
‘ዘራፍ እት ልብል ክምሰል እሳት
ዐልመት ለአላይም ለዐለ ዌራይ
ዴሽ ህዬ በክት ዐቢ ሰበት ገብአ፡
ለምናድሊን አንፋር ጀማሂር እግል
እሊ ዲብ መዐስከሮም ለህለ ስለሕ

ባካት ዐላኬብ ሻፍፍ ለዐለ ዴሽ ህዬ
አስክ ባካት ቅራር ቀዬሕ ሸሐገ።
ክሉ ሰበጣናቱ አስክለ ጀማሂር
ለዐለው እቱ መዐስከር ቅሮረ
ወጀሀዩ። ላመ ዲብ ቅሮረ ለዐለው
ምናድሊን እግል ሞት ወሐዮት
ዳለው።
እለ ሓለት ታበዖ ለዐለው
አንፋር ጀማሂር ወስለለ ጀብሀት
ሸዕብየት ላብድ እሊ ኬን ወእንሰር
ልትረገስ ለዐለ ዴሽ አባይ ብዝሔ
ጄሹ ወስልሑ እግል ለኣምሮ ዐለ
እሎም። እብሊቱ ህዬ ክልኦት ነፈር
ምን ጀማሂር ወስለለ (ዐብደልከሪም
ወወድ እዛዝ) ቴለል ናይለ ቅሩቦም
ረዪሞም ለዐለ ዌራይ ዴሽ አባይ
እግል ልታይኖ ሰብ ንዋይ እንዴ
ትመሰለው ዐራሪግ እንዴ ለብሰው
እብ ክልኦት መርበይ አጣል
ወአባግዕ እት ጌሎ ሸንከትለ
መዐስከር ሸአገው።
ለዲብ ዐላኬብ ለዐለ ብዝሔ ዴሽ
ወደባባት አባይ ህዬ እግል ልታይኖ
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ወክድ ኢነስአ ምኖም። ምስለ ዴሽ
ለዐለየ ሐድ ስስ ለገበአ ኣንፊብያን
ለጅንሰን ደባባት ክምሰልተን ህዬ
አከደው። ኣንፊብያን ናይ ህጁም
ደባባት ተን። ለደባባት ምስል
ብዙሕ ዴሽ ዲብ ዐላኬብ ዕስኩራት
ዐለየ። ለዴሽ ለናይ ህጁም ደባባቱ
እንዴ ትነፈዐ ሐቴ ዶል ዲብለ እት
እዴለ ምሔርበት ለዐለ መዐስከር
ቅሮረ ደገሐየ ምንገብእ ዲብ ቀበት
ደቃይቅ እግለ መዐስከር እት
ሐን መራቀበተን እግል ለኣትያሁ
ክምሰል ቀድረ ሸክ ይዐለ። ላኪን
ለዌራይ ዴሽ ፈርሀት ብዕደት ዐለት
እቱ ዲኢኮን ቅሮረ እግል ልእቴዲ
ኬርዓይ ክምሰል አለቡ ለአምር
ዐለ። ለዴሽ አባይ ሐቴ ዶል አስክ
ቅሮረ ትወጀሀ ምንገብእ ለሕዳም
ምናድሊን አንፋር ጀማሂር ምን
እንሰሓብ እንዴ ሐልፈው ለወድዉ
ሴመ ይዐለ። ለዲብ መካዝን ለህለ
ስለሕ ህዬ ዲብ እዴ አባይ እግል
ልብረድ ቀድር። ለፍንጌ አንፋር
ጀማሂር ወዴሽ አባይ ለዐለ ንዳል
ናይ ሞት ወሐዮት ክምሰል ገብእመ
ሸክ ይዐለ።
ምናድል
እንዴ
ተሓረበ
ወአስተሽሀደ ምን አባዩ ለነዝዐዩ
ቃሊ ላቱ ፍሬ ተዕበቱ ዝያድ ክሉ
ህዬ ስልሑ እብ ቀላል እግል አባይ
እግል ልሕደጉ ገብአ ምንገብእ
አው እግል ልጥለም አውመ ምስል
እግል ለአስተሽህድ ህለ እሉ። አባይ
ህዬ እግል ስለሕ እሊ እግል ልስለብ
ገብአ ምንገብእ ገናይዝ ናይለ
ምሔርበት እንዴ ተዓደ ኢገብአ
ምንገብእ ምሔርባይ እብ አርወሐቱ
እት ህለ ስልሑ ዲብ እዴ አባይ
እግል ልእቴ ላተ ሕልም አደሓ ቱ
ለዐለ።
እበአማንመ እሊ ምን አባይ
ለትሰለበ ስለሕ ሰኒ ወአማን ቃሊ
ቱ። ምናድል እግል አባይ እብ
ሴፋሁ ወስልሑ ልብል እት ህለ፡
እግል እሊ እብ ደሙ ወዓጭሙ
ለሰልበዩ ስለሕ ሰበት ደምን ቱ። ምን
አባይ ለነዝዐካሁ ስለሕ ህዬ አክል
ሕድ ክምሰለ ትመልከ አርወሐትከ
ቃሊቱ። ዝያድ ክሉ ህዬ እሊ ስለሕ
እሊ እብለገብአት ገበይ እት እዴ
አባይ እግል ለአቅብል አለቡ። እት
እዴ አባይ ጀላብ እግል ኢልእቴ
ህዬ ዐውል እግል ትድፈዕ እሉ
ተሐሬ። እሊ ወክድ እሊ ለእብ
ደባባት ወደረዓት መካይን ለተለ
ዴሽ ዐዶ፡ ለእብ አጫብዕ ልትዐለቦ
ጀማሂር እግል ልደምር ለአትሳቅር።
ላመ ሑዳም አንፋር ጀማሂር ለዲብ
መክዘኖም ህለ ስለሕ ሰውረት እት
እዴ አባይ እግል ኢልእቴ ለአሳቅሮ።
ለፍንጌ ክልኦት መትብእሰት ገብእ
ለዐለ አትሳቃር ህዬ ፍንጌ አቅሕመ
ወሐረምዝ ገብእ ለዐለ መስል።
አትሳቃር እብ አትሳቃር ላኪን አዪ
ምኖምቱ ገብእ ለቀልብ፡ መምተለካት
ምናድሊን እግል ልድሐንቱ ገብእ
መ ዲብ እዴ አባይ እግል ለአቅብል
እብ ከአፎ? ለቴለል ሐቴሀ እግል
ልውለድ ቱ።
ልተላሌ…
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

“አንሳይት አርወሐተ እግል ተአትሐምቅ አለበ”
አሰይደ ሰሚረ እድሪስ ዓፈ ምን
ስካን ዳሕየት ናሮ አንስ እት ገብእ፡
ሽቅለ ህዬ እት ምዴርየት አፍዐበት
ዳሕየት ግልቡብ መመቅረሓይት
ሽቅል እንዴ ገብአት ትሸቄ ህሌት።
ከዲብ ዮም 23 ፌብራይር 2020
ለመንጠቀት እንዴ በጽሐነ አሰልፍ
ምስል ዳሕየት ግልቡብ እግል
ተአትኣምረነ ስእላመ ዐልነ። እሊ
ለተሌ ተውዴሕ ህዬ ሀበተነ።
እዳረት ደዋሒ ግልቡብ ክልኤ
ቆምየት በህለት ትግሬ ወረሻይደ
ነብራሁ። ረሻይደ ሀዬ ትበዜሕ እቱ።
ግልቡብ እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ምዴርየት አፍዐበት ሀሌት።
እተ ምዴርየት አስክ እለ እት ድጌ
ለኢትከምከመ ሸዐብ ለበ ህታተ።
ኢመትከምካም ሀዬ እግል ሸዐብለ
ባካት ምን ክዳማት ማይ፡ ተዕሊም፡
ሕክምነ ወብዕድ እትሩፉ ሀለ።
ለሸዐብ እተ ሕጻጽ በሐር ለሀለየ
ሐምስ ቀርየት ዲበን ፍንጡርቱ።
ለአማክን ህዬ አብድርባቡ፡ ግልቡብ፡

“አወል ለአንሳይት እት ቤት ሕብዕት
እንዴ ኢትገብእ ዛህረት እግል
ትግበእ ብእተ። ዕልም እንዴ ረክበት
ፍክረ ክም ልትሰመዕ እግል ቲዴ
ሀሌት እለ” ትቤ። ነፍሰ ክም መሰል
ዲብ ተአቀርበ ሀዬ፡ መድረሰት እት
1996 ሳብዓይ ፈስል ክም ሐልፈት
ንእሸ ወትልህየ እንዴ ቀሸየ ስናተ
እንዴ ተሓረሰት በጥረት ምነ፡ እት
1997 ሀዬ ተሀዴት።
አሰይደ ሰሚረ፡ እት ሰነት
2015 ለእት ትልህየ ሐልፈ ወክድ
ሰኒ አተዐሰየ ወዲብ መድረሰት
እግል ተአቅብል ነዌት፡ እብ ጅህድ
አቴት ሀዬ። እት 2018 ናይ ካልእ
ደረጀት ድራሰተ እንዴ አትመመት
እት አፍዐበት ማትሪክ ወዴት።
ወድ ብክረ ዲብ ሳወ ወህተ
ዲብ አፍዐበት እት ሐቴ ሰነት
ማትሪክ ወደው። ለፍገሪተ ምስል
ሰለስ ለመስኡልየተ፡ እት እዳረት
መመቅረሓይት ሽቅል ሀሌት፡ ምስለ
እት ክል አካን ፍንጡር ደዋሒ

ክዋላይ፡ ከዛን፡ እምብሬ ልትበሀለ።
ብዝሔሁ 1,115 እብ ቤት ወ7,690
ሀዬ እብ ትንፋስ፡ ገብእ። መንበሮሁ
ዲብ ሐርስ ወርዕዮ ወሑድ ምን
ተጃረት ተአተርግዝ። ሸዐበ ምን
ኢተአከበ መርከዝ እዳረት ደዋሒሀ
ዲብ ቃም-ጬዋ ቱ ለሀለ። ምናተ
እብላሁ እግል ልንበር ኢኮን፡ እግል
ልትከምከም ተዕቢኣት ገብእ ሀለ
ወአካን ሕሪት ሀሌት፡ ለአካን ግርጀ
ትትበሀል። ለተሐሬት እቡ አስባብ
ሀዬ ሀለ እግለ።
እሊ ልግበእ ወእብ ዓመት
መንበሮ አንሳት እተ እዳረት ደዋሒ
ለተአበርህ እነ፡ እም አርበዕ ጅነ
ወለት 39 ሰነት ላተ መመቅረሓይት
ሽቅል ናይለ እዳረት ደዋሒ አሰይደ
ሰሚረ እድሪስ ዓፋተ። ከሰሚረ
ትብል ”ለእበ ሐሬናሀ ለአካን
ምግባይት ተ፣ ምስል ምዴርየት
አፍዐበት ምን ቅሩብ ተአትራክብ።
እብ ናሮ አንስ፡ ምዕጥር ወአፍዐበት
እት ምግብ ሀሌት። አስክ ባጼዕ፡
ግልቡብ ወናሮ ለትገይስ ጽርግየ
ሀዬ ብእተ።” ለመትከምካም ሀዬ
እግል ክሉ ለልሐይስ ምንማቱ
እግል እማት ወአጀኒት ህዬ እብ
ዝያድ መንበሮሆም ለአቀልል።
መንበሮሀን እግል ትሒስ ወዶረን
እግል ልትወቀል አንሳት ለወድያሁ
ወቀይ እብ ወስፍ አሰይደ ሰሚረ

እት ክል ቀርየት ዲብ አከድን ዲብ
ትትመዬ፡ መስኡልየት ዕያልመ
እት መሸንገለ ሀሌት፡ ምስሉ ምህሮ
ታቤዕ ሀሌት፡ ምስል ክሉ እሊ ላኪን
እት እምትሓን ማትሪክ ንቅጠት
ናይ ሰርትፍኬት ረክበት።
ለህተ ትወድዩ ሀሌት ጅህድ
ላኪን በኑ ካፊ ክም ኢኮን ተአምን።
አነ ሐቴ ሰሚረ በይንዬ እንዴ
ተዐወትኮ ለእበድለ ሐበት አለቡ”
ትቤ። ክምሰልሀ አምኣት እግል
ለሀልየ ሀዬ እተ ከብድ ዐደ ሐድ
ቅድረተ ተአፍህም ወመሓደራት
ተሀይብ። መንበሮሀን እግል ትሒስ
ሐካይም፡ መዐልማት፡ እዳርያት፡
ሐረስቶት ዳርሳት እግል ልግበአ፡
እብ ዕልም እንዴ ትወቀለየ
ክምሰልሀ ወምነ ወለዐል ሰብ
ዲፕሎመ ወዲግሪ እግል ልግበአ
ተአትናይት። እብሊ ለትናየተየ ሀዬ
እት ወስከ ገይሰ ሀለየ እግል መሰል
11 እሲት ዮም ዓመት 11ይ ሀለየ
ወሰነት ሓሪት እት ማትሪክ እግል
ልሻርካቱ። ዲብ ካልእ ደረጀት
ለተዐደየ ምን ታስዓይ ወለዐልመ
ሕዳት ኢሀለየ። ለመድረሰት ሀዬ
አወል እግል ረሐ ቱ ወሐር እግል
ለህተ ትረብየ ዓይለት። ህተ ዳርሰት
ኢገአት ምንገብእ ለዓይለት ናፍዐት
እግል ትግበእ ቀሊል ኢኮን፡ ዓይለት
ሐቆ ኢነፍዐት ደውለት ትርድት

እግል ትብኔ ስዱድ ክምሰልቱ ተ
ለተሓኬ ሰሚረ።
አንሳት ግልቡብ ወናሮ ዲብ ቃምጬዋተን ለደርሰ ካልእ ደረጀት ዲቡ
ሰበት ሀሌት ወላመ መርከዝ ናይለ
እዳረት ደዋሒ ዲቡተ። ሰሚረ ሀዬ
መስኡለት መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ ምንመ ኢትገብእ
ክለ አንሳት ለትወቅል ጋሪት ምነ
ሐር ኢትብል። እት ተዕሊም ሀዬ
ብዙሕ ትጨቅጥ። እት 20182019 ሴዕ እሲት ማትሪክ ወደየ።
ብዕድ ህተ ለትመረሐ እዳረት
ለትከድም ወተአትፋዜዕ ዲቡ መጃል
ናይ ዓፍየት ቱ። ምንለ ዕያደት
ገብአት እት ውላደት ትሳድፍ
ለዐለት ሞት ሰኒ ክም ሐደት
ትሸሬሕ አሰይደ ሰሚረ። አጀኒትመ
ምነ ቀትሉ ለነብረ ሕማማት ብዙሕ
እብ ክታበት ወሕክምነ ምን ነጀ ዮም
ሞት አጀኒት ብዙሕ ሕድት ሀሌት።
ዝያድ ክሉ አዳም ኣመረ ምንገብእ
ደሐኑ ኖሱ ለዐቅበ ምንገብአ
ተዕሊም ዓፍየት እብ ሐካይም ናይለ
ደዋሒ፡ ናይ ምዴርየት ወአቅሊም
ገብእ። እግል ልድሐነ ምኑ ቀድረ
ለዐለየ አስባብ እቡ እት ሞት እግል
ኢልብጸሐ ዲብ ሕክምነ እግል
ልቅረበ ለኢለአትካርም ተዕቢኣት
ገብእ ሀለ። ህተንመ ገሌ ምን ወሬሕ
ብዝሓት ሀዬ ምን ሰለስ ወሬሕ
ዕምስናሀን ሕክምነ ለአትቀባብለ።
እቡቱ ለመደረት ትውሕድ ለሀሌት።
ህዳይ ተሐት ዕምር እግል ልትረፍ፡
ክሽቦ አንሳይት እግል ልስረት፡ ምን
ሼች ኣይ ቪ ኖሰን ወውላደን እግል
ልትሰለመ፡ ለገብአ ዐዋዲ ዴራይ
መደረቱ እብ ዕልም እንዴ ኣመረያሀ
ኖሰን ወገቢለን እት ገበይ ደሐን
እግል ልዋልየ እብ እህትማም ክም
ልትሸቄ ወፍሬ ልትረከብ ምኑ ክም
ሀለ አሰይደ ሰሚረ ትሸሬሕ።
ሽቅል ኬወ አንሳት ለአለቡ
ኢልትሰርገል ሌጠ እንዴ ኢገብእ
መሻረከተን ዛይደትተ፡ ድዋር ጽሩይ
ደማን አዳም ጽሩይ ክምቱ ሰበት
ለአምረ እት ነዳፈት ድዋር እብ
ንዙም ሸቅየ። ክል ሰምበት ንኢሽ
ዓም ድዋር በህለት መድረሰት፡
ሕለት፡ ሱግ . . . ለአነድፈ ወክል
ሰምበት ዐባይ ዕያደት ወድዋረ
ለአነድፈ።
መቃብል
ሽቅለን
ለልታከያሀ ሀዬ ሐበት አለበን።
ነዳፈት እግል ርሕነ እምበልተ፡ እብ
እንክር ዕነ ሰኔት ትርኤ እብ እንክር
ሀዬ ደማን ዓፍየት እንረክብ ተን
ለልብለ። እብ ኖሰን እንዴ ትበገሰየ
እብ መጃሜዕ እንዴ ትካፈለየ ሰበት
ሸቅየ ክል ሐቴ ዳየ ኣምረትተ።
ክሽቦ አንሳት እግል ልስረት
እበ ገብአ ጅህድ ዮም ክም ኢሀለ
ምስልነ ነሐስቡ ለትቤ አሰይደ
ሰሚረ፡ እግልሚ አዳም ክሽቦ
እምበል መደረት ፋኢደት ክም
አለቡ ኣመረ፡ ለደማር ህቱ ለአጀርየ
አክል ሕድ ትቀለዐት፡ እብ ዲንመ
እግል ልግበእ ቡ ለልብል ሐበት
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ደሊል ምን ኢትረከበ፡ ወነፍስ እግል
ልድረር ለልትሰመሕ እሉ ኣደሚ
ክም አለቡ እብ እስባታት ምን
ትሸረሐ፡ ምስሉመ ሀዬ ቃኑን ፈግረ
እሉ ከትመነዐ፡ ዮም ህድጉ ኖሱ
ባዲ ሀለ። ሕናመ በደ ገድም እንዴ
እንቤ ሳክባም ኢሀሌነ፡ ለአዋልድ
ሐንቴ እማተን ሰበት ልተርበየ አዪ
እም ወለተ እግል ኢተአክሽብ እት
ክል እጅትመዕ እንዴ ይእንመክር
ወኢነዐልም ኢነሐልፍ። ዮም አዪ
እም እት ቤት እግል ትውለድ
ክም አለበ ሸዐብ ሐብሬ ህይብቱ
ሰበት ገአት እት ቤት ለተአወልድ
እሞልድ ኸጥወት ትነሰእ ዲበ፡
ለአክሸበትመ ክምሰልሀ። ምን
ቅድረትነ ወለዐል ለገአት ሀዬ ዲብ
ምዴርየት ተሐልፍ።
ህዳይ ተሐት ዕምር ሀዬ ዎሮ
እግል አንሳይት ሐር ለበልስቱ።
ከለል ዲብ ዓፍየተ ወመንበረተ
ለአመጽእ። እለ እግል ኢትሕሰል
እብ ሕክምነ እብ ማርሐት
ደያናት መዓወነት ዐባይ ትገብእ
እነ፡ እንዴ ኢጀሬ ሀዬ ለዐልሞ
ወለአፍህሞ። ማርሐት ደያናት
ወሰብ ምህነት ዓፍየት ለመዕሉመት
እግል ልርኮበ እግሎም ቀልል
እግልሚ ለሐኪም እግል መርመረ
ደም እግል ልምጽእዉቱ ወላመ
ማርሓይ ደያነት ዐቅድ ውዴ እነ
እግል ሊቦሉቱ እትሊ ወክድ እሊ
ለወለት ታመትተ መተሐት ዕምር
እግል ለአተድሌ ትሳደ ምንገብእ
ለመራቀበት ትቀልል ወላመ ሸዐብ
ምን ሜርሓይ ደያነቱ ለመጽኡ
ምክር ወሐብሬ እት ልቡ ትቀጥር።
ወህቶም እግል እዳረት ሐብሬ
ሻፍገት ሀበው ምንገብእ ለሐልመ
እት አጊዳት ልትረከብ።
ብዕድ አንሳት እብ እቅትሳድ
ረሐን እግል ልቅደረ ምነ ሰድየት
ዎሮ መሊክ አራዲ ሐርስቱ። እት
ምዴርየት ግልቡብ አራዲ ሐርስ
ለመከ አንሳት እት ወስከ መጸአ
ሀለየ። መተንካበን እት ኖሰን እንዴ
ወደያቱ ለሸቅየ። እት ለሀርመ፡
መዕጨድ እንዴ ነስአየ እት በትከ
ወወቀዐ፡ ጀራዲነን እንዴ ወደየ
ለለሰትየ ወከስክሰ ልትረየ። ሰዐረን
ለአዘብየ። ነቲጀተን ወምርካበን
ምስለ ሱግ ገይስ የምክን ለሱግ
ውድቅ ብህል ዲበን ሀለ ህተን ላኪን
ኢተሐለለየ። በዲር አንሳት ቤተን
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ኢልሕለፈ ወከደን ከደን ኢሊበለ
ልትበሀል ነብረ። ዮም ላኪን ሰብ
እትሊ መክተብ እንዴ መጽአው
እሲቼ ጃርዲን ለኢትትሀየብ እቡ
ሚቱ ዲብ ቤት እንዴ ትገሴት ከፎ
እግል ንትዐወት እባቱ እለ መንበረት
እት ልብሎ ሰብአን እት መካትብ
እዳረት እት መጽኡ ሸኩ ወጠለቦም
ቀድሞ ሀለው ትቤ ሰሚረ።
ሸዐብ ሳሕል ዲብ ሐንቴ ሰውረት
ለዐበ፡ አንሳት እብ ማየ ወነብራሀ፡
እብ መዕሉማተ ወሐብሬሀ ትሻርክ
ሰበት ዐለት፡ ወቀይ አንሳት ማሌ እብ
ዐመል ረአዩ ወዮምመ ልርእዩ ምን
ሀለ አንሳይት ሐር እንዴ አቅበለት
እዴ እናስ ሌጠ እግል ተአተቅብል
ምን ለሀበተ እግል ትደረር ወምን
ከልዐ እግል ቲቢት እግል ልሕደገ
ደሚሩ ኢሰሜሕ እሉ። እግል ትሽቄ፡
ትትዐለም፡ በዐል ማል ወረአስማል
እግል ትግበእ ለአትናይተ ሀለ እብ
ሸሬሕ አሰይደ ሰሚረ።
እት ደንጎበ አሰይደ ሰሚረ
ለአንሳት ክሉ ባባት ፍቱሕ እለን
ሀለ። ኖሰን እንዴ ከፍተየ እተ እለ
ሐዘየ እግል ልእተየ ለመነዐን አለቡ።
ኖሰን ላኪን እግል ልትበገሰ ሀሌት
እለን፡ ነፍሰን እግል ለአትሓምቀ
አለበን፡ ምን እናስ ለተአተርፍ
ሴመ አለበን፡ ምን ቀደሜሀን ቅዱም
ለሀለ ሙጅተመዓት ሐር ለትበልስ
አለበን። መስኡላት ምን ነፍሰን
ኖሰንቱ። ለነፍሰን እግል ልርፈዓሀ
ለሀለ አብካት እት መንፈዐተን
እግል ለአውዕላሁ ሌጠ ሀሌት እለን
ለትብል ልእከት ሓለፈት። እግል
ውላድ ተብዕን ሀዬ አዋልዶም
ወአንሶም እት ዕልም እግል
ልደሩከን ትፋኔት። ዕልም ሀለ
ምንገብእ ክሉ መጽእ፡ ፍክር ፈዬሕ
ወዐቦት መለሀይ ፍክር ፋዬሕተ
ትቤ።
ነሐምደኩም መሐመድ እድሪስ
ወመሐመድኖር የሐየ

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
ለእብ ሀይሌስላሴ ወልዱ ለትከተበ
ወእብ ከልሹም መሐመድ ለተርጀመ
“ሓምድ ዐዋቴ ምንቱ?” እበ ልብል
አርእስ እብ ትሉሉይ ዲብ ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ ፈግር ለህለ ክቱብ
ምን ምዕራፍ ሴዕ 10ይ ክፈል እግል
ንርኤ፦

መዐረከት አዳል - 26
ሰብተምበር 1961
አክል-ሕድ ቀደምለ እት ጀሪደት
ለፈግረ ሸሬሕ ዲብለ ዐለት ምዕል
25 ሰብተምበር 1961፡ ከረ ሓምድ
ዐዋቴ እት አታሃይ ሞጎራዬብ ዐለው።
እቱ ዲብ ህለው ህዬ፡ ሐቴ እብ
ካፒቴን ያሲን በሺር ለትትመረሕ
ቅወት ቅታል (ስትራይኪንግ ፎርስ)፡
እት ቀነብያትለ ዐድ ትሊት ክም
በጽሐት ትደሌት ወሐር፡ ከረ ሓምድ
ሸዐብ ሑሩዱ እሎም ለዐለ አጣል
እንዴ ሐድገው፡ እንጌረ ሌጠ እንዴ
በልዐው፡ አስክለ እግል ልሕብዖም
ወለአዳፍዖም ለቀድር ምድር ሰከው።
ሐቆ ሄራር ሳዐት ህዬ፡ እት ሕግስ
ደብር አዳል እተ ህሌት ዔለ ጥልያን
(ቡምበት) ዓረፈው። እት ምሴተ ነታዬ
ለልትበሀል ዐድ አተው። ፈጅራተ
እት ነታዬ እት ወደግ ዎሮ ሕብዓም
እንዴ ትመየው፡ 26 ሰብተምበር
አስቡሕ አስክ ክርበ ኮርቶ ጌሰው።
እቱ ዶል በጽሐው ህዬ ለቴለል
ትበደለ። ለዶል ዋርድየት ለዐለ
ዐዋቴ መሐመድ ፋይድ ኢትሀመለ
እሎም እንድኢኮን፡ ለምን ዐድ ክሰብ
ለትበገሰ ዴሽ አባይ አስቡሕ ባካት
ሳዐት 9፡00 ሽእጎም ዐለ። ዐዋቴ
መሐመድ ፋይድ፡ እግል እሎም
ፍንጡራም ወሻፍጋም እት እንቶም
መጽእዎም ለዐለው ዐሳክር፡ እንዴ
ኢቀሩቡ ምን ረዪም ሰበት ፈረገዮም፡
እት ልስዔ እት መልህያሙ እንዴ
ጌሰ፡ “ሕኩመት ትመጽአነ ህሌት፡
ፖሊስ እት ልትሳስዐው ለአቱ ዲብነ
ህለው” እት ልብል ሐበረ።
ሓምድ እብ ሸፋግ፡ ክል ነፈር
እት ረአስለ ምን ሕቅፉ ለኢፈንትዩ
መንዱቁ፡ ዐፍሹ እንዴ ከምከመ፡
ሰይፉ ወሞራሁ እንዴ ሀረሰ፡ ህቱ
አስክለ መርሖም እበ እግል ልትለዉ
አዋምር ሓለፈ እቶም። ድፈዕ እተ
ጸብጦ ዲቡ አካናት ቶም ለጌሰው።
በገስ አስክ እንክር ምፍጋር ጸሓይ
አዳል።
ሕግስ አዳል እንዴ ነስአው
ስጋደት እበ እት ፈግሮ፡ ለክልኦት
ዐዶ ሕድ ረአው። “ሓምድ ብጠር!
ተሐይስ ዲብከ ብጠር!” እት ልብሎ
ደርብነ ገብኦ እት ህለው እንሰምዖም
ዐልነ” ልብል ቀደም ሳልስ ምዕል
ሑቡሮም ለዐለ ከራር ኣድም ሐዞት።
ገዲም ምናድል ከራር ምስል ሓምድ
እት መደት እስትዕማር እንግሊዝ እት
ሽፍትነት ቶም ለልትኣመሮ። ሓምድ
እት ንዳል ክም ፈግረ ህዬ፡ “ከራርመ
ምን እግሩ ኢተር፡ እግል ልትለዩ ቱ”
እንዴ ትበሀለ ፖሊስ ለሐዝዉ ሰበት
ዐለው ቱ እንዴ ሰከ ለዐረ። ህቱ ቱ
ህዬ መዓል መዕረከት አዳል ለዳገመ
እግልነ።
ሓምድ ምነ ደርቦም ገብእ ለዐለ
ዴሽ አባይ ኢትአሰፈ ወኢቀበዩ።
ላኪን፡ ምነ እብ ዕንታትከ እት ትርእዩ

ደርብከ እት ገብእ ለልሃጅመከ አባይ
ብዞሕ፡ ለእንዴ ኢትርእየ ለትሃጅመከ
ሒለት ንኢሽ ተ ለአኬት ምድረት
ለትአጀሬ ዲብከ ለልብል ፍክር
ሰበት ዐለ እሉ፡ ብዕድ ለኢትደሌት
ቅወት እተ አስክ አዳል ለትአፈግር
ገበይ እንዴ ጸብጠ እተ ርሽመተ
ደብር እንዴ ፈግረ እብ ስምጥ እግል
ኢትዝበጦም፡ አልቢኒ ጻውራም
ለዐለው ከራር ኣድም ወሸንግራይ
ዐማር ለአከ።
እሎም ክምሰለ ለትበሀለወ ቀደሞም
እንዴ ሐልፈው፡ እተ ትትሐዜ አካን
እንዴ በጽሐው፡ እት ብለቅ ዐባዪ
ሰዋትር እግል ልጽበጦ፡ ምን ትሊት
ለትበገሰ ዴሽ ቅታል (ፊልድ-ፎርስ)፡
እበ ሓምድ አትሸከከየ አካነት እግል
ልሽበቦ ሐቴ ገብአት። ከረ ሽንግራይ
እተ ዐለው ዲበ አካን አትሀበሰው።
ለሆም ህዬ አስክ ርሽመት አዳል
ገጾም አተላለው። ሽንግራይ ዐማር
“ንልከፍ፡ ንልከፍ” እንዴ ቤለ ተንሸነ
ከጠልገት ሐቴ ለክፈ። ከብሱለት
እንዴ አፍገረ ጠልገት ብዕደት እግል
ለዐምር ወቅት ወኢነስአ ምኑ።
አካነቱ እግል ኢትትአመር ላኪን
ኢደግመ። እብለ ገብአት ለትለከፈት
ጠልገት ዎሮት ዐስከሪ አባይ ሰበት
ጀርሐት፡ እብ ተእኪደት እንዴ
ወድቀ “ኡይ” እት ልብል መጺጸቱ
ትትሰመዕ ዐለት። ገሌ ምነ ፖሊስ
እግለ ወድቀ ነፈሮም ትጀመዐው
እቱ፡ ወእንዴ ሀረሰዉ እት ወደግ
ዎሮ ትከረው እቡ ከትሐበዐው።
ለተርፈው ብዕዳም እተ ብሮርሐት
ኦሮትከ እብ ጀሀቱ ደርበሽ-በሽ እት
ልብሎ ልትረአው ዐለው። እግል
እሎም ለአተቃብል ለዐለ ከራር
ኣድም እብ ጀሀቱ፡ ልሰዕ እት ሓለት
ረብሸት እት ህለው ወድዋራቶን
እንዴ ኢራቅቦ፡ ጠልገት ሐቴ ፌረቀ
ዲቦም። ትዘበጠ ከንዶእ መኢትዘበጠ፡
ዎሮት መድፈዐጂ ብሬን ክብልል
እተ ምድር ወደ። ሐቆ እለ ጥለግ
እብ እስዉ እንክር ዘብጦም ክም
ህለ ለፈሀመው ዴሽ አባይ፡ ስልሖም
አስክለ ክልኦት ዐሳክር ዐዋቴ ለዐለው
እቡ እንክር እንዴ ወጀሀዉ፡ ለክፍ
ቅዙር ናይ አብዐሸረ እቡ ለምድር
ሐርሰው።
ሽንግራይ ወከራር ዘብጥ ክም
ትደቀበ ዲቦም፡ ምነ ዐለው ዲቡ ብለቅ
ገጾም ተሐት እንዴ ትሸልሀተው፡
እት አስዕር ሰበት አተው እግል
ልንጀው ቀድረው። አካን እግል
ልቀይሮ ላዝም ሰበት ዐለ ህዬ፡ እት
ልትጫፈሮ እበ ስጋደት ለዐል ዶል
አተንከበው፡ ስድፈት እግል ሓምድ
ረክበው። ምስል ሓምድ መናዱቅ
ለይዐለ እሎም በተሪት ሌጠ ዐለው።
ከረ ሽንግራይ እብ ሰበትለ እብ
ጀሀቶም ለዐለት ሐረከት አባይ
እግል ሓምድ አሰአለዉ። “እምበል
ሸክ ዎሮ ላቱ እውዱቃም ምኖም
ህሌነ” ቤለዉ። እግለ ሀበዉተ ሐብሬ
ወኖሱ ታብዑ ለጸንሐ ተየልል
እንዴ አትመጣወረ፡ “አብሽርኩም፡
እግል ንትዐወት ዲቦም ቱ” እንዴ
ቤለ፡ እብ ሐዲስ አስክለ ቅብላቶም
ለዐለት አኬነት ብዕደት እንዴ
ተዐደው፡ ለስጋደት እግል ልድብእወ
አመረዮም። ሀደፉ ላኪን ምድረት

እንዴ ኢትገብእ እቶም እት ዳፍዖ
ምነ ባካት እግል ልትጄቀቆ ቱ
ለዐለ።
ሽንግራይ እግል ከራር እት
መሬሕ፡ ክልኢቶም ደርብ ሕድ
ሰዐው። እተ እገሮም ጥለግ ተናናት
እት ቤርቅ እቶም፡ እተ ትበሀለወ
ስጋደት ተዐደው። ላኪን፡ ከራር
እተ እንዴ ትገፍተአ መልህያሙ
እት ልታኬ፡ ሽንግራይ እብ መረዊት
እንዴ ትከረ ገበይ መዓል እንዴ ጌሰ፡
እት ቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ ሀይኮተ
እት ደብር ኤሊት ትረአ። እብላሁ
ክም ጌሰ፡ ሐቆሀ ይአቅበለ።
ሓምድ እግለ መናዱቅ ለይዐለ
እሎም በተሪት እንዴ ጸብጠ ደርብ
ከራር ገብአ። እንክር ድማኖም እት
ልትሐረኮ፡ እት አባይ ለክፎ ለጸንሐው
ዐብዱ መሐመድ ፋይድ ወሓጅ
ለልትበሀሎ አንፋር ተሓበረዎም።
ኣሕመድ ጋድፍ እግለ ራፍዑ
ለዐለ ምን ማይ ምሉእ ለዐለ ሀወት
አትከበተዮም። ጽሙእ ለዐለ ምነ ማዩ
ክም ረወ፡ ርፈዕ እግል አቅለሎት
እግለ ታርፍ ለዐለ ማይ ገሌ እንዴ
ከዐው ምኑ፡ እብ ሸፋግ ትበገሰው።
ምስል እበን ወዕጨይ እት ልትማሰሎ
አስክ እንክር ምውዳቅ ጸሓይ ገጾም
ጌሰው። ሐቴ ገበይ ዐባይ እንዴ
ቀርጨይ ልትዐደው ዲብ ህለው ሰበት
ትረአው ላኪን፡ ጥለግ ትከዐ ዲቦም።
ምናተ ዎሮትመ እንዴ ኢልትዘበጥ
ምኖም አካን ምሕባዕ እተ አተው
ወእብ ሰላሞም ተዐደወ።
ዐዋቴ መሐመድ ፋይድ ለዐለ
ዲበ ብዕደት መጅሙዐት ሓምድ፡
ነፍሶም እግል ለአንግፎ እት ልትሓረቦ
አስክ እንክር ቅብለት ደብር አዳል
ጌሰው። እሎ’መ እንዴ ኢደሉ እት
አባይ ሰበት አተው፡ ለክፍ በዝሐ
እቶም። ሰእየት ሰበት ኢበትከው ቱ
ድኢኮን፡ አባይ “ሰልሞ” እት ልብል፡
እብ እዴሁ እግል ልጽበጦም ልስዔ
ዲቦም ዐለ። ሓምድ ህዬ ምስሎም
ለሀለ ሰበት መስለ እቶም፡ “ሓምድ
ተሐይሰከ ብጠር” እት ልቡሎም
ቱ እብ እግር ፈረሶም ለትመለሸው
ምኖም።
ሄራር ክምኩም ዝያደት እግል
ከርዶን ቅሎዕ ክም ቱ ለፈሀመ
ሓምድ፡ እት ክርበ ዎሮ እንዴ ፈግረ
ለባካት እቱ እት ለአትቃምት እግል
ልፈክር እንበተ። ለለክፍ ኢሀድአ፡
እብ በታከት ሰበት ትበገሰ ላኪን፡
እትለ ሰልፋይት መዳፍዐቱ አዳሙ
እግል ኢልክሰር፡ መልህያሙ እብ
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ከአፎ እት መርሖም አርወሐቶም
ክም ለአድሕን ሌጠ ሐስበ።
ለዶል ለሀ ምድር ክም ምፍራቅ
እብረት ጨባብ እት እንተ፡ ትምባክ
ትረኤቱ። ምን ክትረት ሕሳባት ቱ
ገብእ፡ ከዶስ (ፒፖ) እንዴ አቅረሐ
ፍሪሪቅ አንበተ። ስጃረቱ ምነ ክም
ትከየፈ፡ ለእለ ሐስበ እንዴ ሐስበ
ምነ ዕንክለት እንዴ ትከረ፡ ለሔሰት
ወትዐውተነ ለቤለየ ከጥወት ነስአ።
እግለ በዝሐው ምነ ምስሉ ለዐለው፡
ሕሊል መረዊት ድገለቦም እንዴ
አትለው፡ እት ለአሴሮ ደብር ዎሮ
እንዴ ፈግረው፡ እቡ ገጾም ኬን እግል
ልትከረው አማውር ሓለፈ እቶም።
ምናተ ለእብ ጀሀት እንኮርቶ ለዐለት
መጅሙዐት ፖሊስመ እተ ሐርብ
ሰበት አቴት፡ ድማን ወድገለብ እት
ክልኤ ትገመዐው ወምግዓዞም ሌጠ
አተላለው።
እሊ ኩሉ እት ገብእ፡ አቡ-ስታ
ሐጫር ወሰይፍ ራፌዕ ለዐለ ዑስማን
ቤረግ ለምዕል ለሀ ሕሙም ሰበት ዐለ፡
ምን ርሑ እት ዳፌዕ እግል ልፍገር
ሒለት ሰአነ። በይኑ ምነ ዐለ ዲበ
አካነት እንዴ ኢፈግር፡ እት ዎሮት
ሰዐር ጋምል ለአቴ እት ሀለ ሰበት
ትረአ፡ እግል ልፍገር ኢደቅበ። እበ
ምን ቅብላት ለረአዉ፡ ወእብ ሐዲስ
እንዴ ትነዛዘመው ሓምድ እግል
ለዐሩ እብ ደብር ኮንታሪ ፈግሮ
ለዐለው ፖሊስ እንዴ ትከርደነ ሰበት
ትጸበጠ፡ ለሰልፋይ አሲር ሰውረት
ኤረትርየ ገብአ።
ለስለሕ አለቦም መልህያም
ሓምድ እበ ደብር እንዴ ፈግረው
ገጽ ኬን ክም ደነው፡ ተሐየበው
ወዲብ ወደግ ዎሮ ትከረው። እንዴ
አተናሰው ደርቦም ሐበት ክም
አለቡ ክም ተአከደው፡ ግረ እንዴ
ኢልትወለቦ ወአዳም ታርፍ ምኖም
ክም ሀለ እንዴ ኢደ’ሉ፡ መልህያሞም
እንዴ ሐድገው ስ’ረት ገብአው።
ለወደግ አስክ ቀላቅል አክለ ትከረ
እት ፈዬሕ ሰበት ገይስ፡ ህቶም መ
እብ መጆቡ እት ሴር ክምለ ይዐለው
ትፈንጠረው። እምበለ ምስሎ ለዐለው
ወለኢፈንተው ምኖም ስሉሓም ከረ
ዐብዱ መሐመድ ፋይድ፡ ከራር
ኣድም ወሓጅ ኩሎም ብጠሮ
ለቤለዮም ይዐለ፡ ንዕኖ ለቤለዮም’መ
ይዐለ፡ ዎሮትከ እብ እትጅሁ የክ
አምደደ። አምዕል ሐቴ መዕረከት
እንዴ ረአው፡ ካልእ እንዴ ኢደግሞ፡
ንዳል ምኑ ቶበው።
ሓምድ እብ ጀሀቱ ለእሉ ጸብጠ
እንዴ ጸብጠ እብ እንክር ብዕድ
አስክ ደብር ኮንታሪ ሄረረ። አባይ
እንዴ ዐረዩ ቅሩብ ጽብጠቱመ
በጽሐ። ግረ እንዴ ትወለበ፡ ሰኒ እንዴ
ኔሸነ ዎሮት ሰበት አውደቀ ምኖም
ላኪን፡ መደቲት ሰበት በጥረው ምኑ፡
ትንፋስ እንዴ ረክበ ሄራሩ አተላለ።
ምድር ክም መሰ ህዬ ምስለ ለዐረዉ
ከረ ዐዋቴ መሐመድ ፋይድ ለዐለው
እቶም አስክ ዐድ ሰጎ ተዐደ።
እተ ገብአት መዐረከት፡ እበ
ትትወጤ እግልከ ምን ቅባል አባይከ
እግል ትጋብህ፡ ኢገአ ምን ገብእ
ህዬ፡ ምስል ለኢጠወረ ስለሕ ወአዳም
ሑድ እንዴ አተርገዝከ እግል ትላክፍ
ወትዝበጥ ኢትቀደረ። ምንክብ እንዴ
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ረክበ ለፈግራመ፡ እብ ጀሀት ብዕደት
ለጸንሖ ፖሊስ ከርዕዎ። ምኖም ሐቆ
ሀርበ፡ ለብዕዳም እብ አርወሐቱ እግል
ልጽቦጡ ልትካሮፉ ሰበት ዐለው፡
ምሽክለት ትርድት ተ ለዐለት።
ዑስማን ቤረግ ለጸብጠው ዐሳክር
እንዴ ጠሐረው፡ መዐነውየት ሰበት
ረክበው፡ እግል ፋሽ ወሺመት ኩሎም
ዎር-ዎሮቶም እግል ልጽበጦ አስክ
ጀሀት ደብር ኮንታሪ ሄረረው። እብ
ምንተሐት እግል ዐብዱ መሐመድ
ፋይድ፡ እግል ከራር ኣድም ወሓጅ
ሰበት ረአዎም፡ አስኮም ገጾም ተሐት
ትከረው።
ሰልሲቶም እብ ግድምለ መሓዝ
ገይሶ እንዴ ዐለው፡ ንትዐዴ ምኑ
ቤለው። ለኣሱሩም ናይ ዎሮት ጀላብ
እግል ልምሰል፡ አሰርለ መርሖም ሀለ
እት ካይዶ፡ ሓጅ እት መርሖም
ክልኢቶም ደርቡ ገብአው። ኩሎም
ግረ እንዴ ትወለበው ክም ተዐደው፡
ለኣሱሮም እግል ኢልትረኤ እበን
ወዕጨይ እት ካይዶ ሰኒ አሬመው
ከደብር ሰርቀት ፈግረው። ደርቦም
ገብኦ ለዐለው ፖሊስ ዐሬናሆም እት
ልብሎ፡ ኣሱሮም ሰበት ደርበሸዮም፡
አስክ መረዊት-ተሓት እንዴ ትከረው
ክም ተሐበዐው ምኖም ህዬ፡ ስፍሩያም
ወጽምኣም ሰበት ዐለው፡ ብለዕ ወሲቶ
እግል ልሕዘው፡ እብ ሐዲስ አስክ
መረዊት-ለዓል አቅበለው።
እብ ተዕበት እንዴ ተከለው እት
ልትመንቀሾ እት ገበዮም ኮከን ማይ
ርሶሕ ሰበት ረክበው፡ መንፈሶም
ተሐደሰ። ላኪን ምሽክለት ረክበው።
ለማይ እብ ሕፍንከ እንዴ ጀቀፍከ
እግል ትስቴ ምኑ እተ ኢልትቀደር
ምኑ ልቅብ ግንድ ሕመራይ ዐለ።
ለዕጨት እግል ኢልብተኮ ሒለት
ሐግለው! ዕጨት ሕመረት ስፍሩይ
እት እንተ እግል ትቅረጨ ኢኮን፡
ጽጉብ ዲብ እንታመ የአሶ፡ ኬወ
ተአትሐዝየ። ሰበት እሊ እግል
ልርወው ኢኮን፡ ብሽረ ማይመ ሰበት
ሐግለወ ክሌሕ-ክሌሕ ጸብጠቶም።
ሐር ላቱ ኢሐምቀው፡ እንዴ ባሰረው፡
ቅሽን ቀጢን ምነ ሕመረት እንዴ
በትከው፡ እግለ ልሕጹ ክም ዕንድር
እግል ልትነፍዖ እቡ እብ ምልሃዮም
እት ልትደገጎ አምለቀዉ። ወእግለ
ዕንድር እተ ግብ ልቅብ ለዐለ ማይ
እንዴ ኣተዉ ማዮም እት ጀብዶ
ሽሙይ ረወው ምኑ። ትዕባም ሰበት
ዐለው ወምድርመ እንዴ ጸልመተ
ገበይ ሰበት በዴት ምኖም፡ ምነ
ለዐለው ዲበ ወስ ኢወደው። እታሆም
ሳክባም እት እንቶም፡ ወሬሕ ሰበት
ፈግረ እንዴ ቀንጸው፡ ክም ሐዛዘው
ለገበይ ሰበት ረክበወ፡ አስክ ጀሀት
ኮንታሪ አተላለው ከዲብ ዐድ-ሃቦክ
አተው። እለ አካነት እለ ማርየ ነቡረ
ለዐለው ክፋል መረዊ ለዓል ተ።
እቱ እግል ዎሮት ልትዓወን ምስሎም
ለዐለ እናስ ማርያይ እንዴ ሀረሰው፡
ከበር ሓምድ ረክበው ምኑ ወሐር፡
ሐሊብ አምጸአ እሎም ወእንዴ
ሰተዉ ገበዮም አተላለው። ወቅት
ሰላት አስቡሕ ሳዐት 5፡30 ለገብእ
ህዬ፡ ከረ ሓምድ እተ ዐለው ዲቡ
ዐድ ሰጎ በጽሐው። ምስል ሓምድ፡
ዐዋቴ መሐመድ ፋይድ ለብእቶም
ሑዳም አንፌራም ሌጠ ጸንሐዎም።
ገጽ
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ኖቨል ኮሮነ
ቫይረስ
እግል እዲነ ዲብ ሸቀላት
ካሪሀ ለሀለ ኖቨል ኮሮነ ቫይረስ
ለስሙይ
ጀርሱም፡
ቀደም
እለ ዲብ ውላድ ሚን አደም
ለኢትረአ ጅንስ ቫይረስ ቱ።
ዲብ ደንጎበ 2019 እግል ሰልፍ
መደት ዲብ ቻይነ እት መዲነት
ዉሃን ትረአ።
ህቱ፡ ኦሮት ክፋል ምን ሓሽም
ኮሮነ ቫይረሳት ገብእ እት ሀለ፡
ዲብ አዳም ወሔዋናት ሕማማት
ሰብብ። አሻይር ወሐብሬ እሊ
ሕማም፡ እብ ደረጀት ደረጀቱ፡
ምን ግንፋእ ቀላል አስክ እት
ብቆት ለከሬ
ዕድር ክፋል
አተንፈሶት ወሞት ሰብብ።
መደረቱ ሻፍገት ወቄትላይት
ላተ ኬልም ሕማም ዐደዮ ቱ።
ኮሮና ቫይረስ፡ ዲብ ሔዋናት
ወእብ ፍንቱይ ዲብ ዕዝሎ/ዕዉር
ላሊ ወአራዊት ልትረኤ። ምኖም
ህዬ ዲብ ለትፈናተ ፍሬታት
ወሐመሊት እግል ልትሐላለፍ
ቀድር። ዲብ ቻይነ ስገ ደወርህ
ወሔዋናት ብዕድ ዲብ ዐዳገ
ምስል ልትዘበው። ሰበት እሊ
ሐት-ሐቴ ዶል ለሳድፍ ምንማቱ፡
ምን ሔዋናት ዲብ አዳም ናይ
መትሐላላፍ መቅደረቱ ዛይደት
ተ።
እሊ ጅንስ ቫይረስ እሊ፡
እሰልፍ ዲበ ስገ ዓሰ ወብዕዳም
ናይ በሐር ሔዋናት እተ
ለልትዘቤ ዲበ አካን ቱ ለትረአ።
እትለ ከሮነ ቫይረስ ለትረአ ዲበ
አካን ዐዳገ፡ ሔዋናት ብዕድመ
እብ ሕያዩ ልትዘቤ ዲበ ዐለ።
ሐዲስ ዐደዮት ከሮነ ቫይረስ
እሊ ሕማም እተ መደት
ሰልፍ
ዲብ መዲነት ዉሃን
ናይ ቻይነ ሕዱድ ዐለ። ምናተ፡
ዲብ ወቅት ሐጪር ዲብ ብዕድ
መዳይን ወአቃሊም ቻይነ እግል
ልትረኤ አምበተ። ዮም ላኪን
ዲብ ክለን ቃራት ዐለም ንሹር
ሀለ። አስክ እትጅሁ ከፎ ክምቱ
ሀዬ ወለሐቴመ እምርት ህሌት
አለቡ።
ዝያደት ሀድፍ እሊ ሕማም
እሊ ለገብኦ ምንቶም፧

ለትፈናተው አንፋር እብ
ሰፈርያት፡ ዲበ ለሕማም ለሀለ
ዲቡ ባካት ምን ገይሶ አውመ

ክም ከረ ባብ፡ ለዐት፡ ምነ ህቱ
ለተምተመዩ ለትፈናተ አግርበት፡
ወሐት ሐቴ ዶልመ ምን ሽን

ምስለ እበ ሕማም ጽቡጣም
ለዐለው አንፋር፡ ናይ ቅሩብ
ዕላቀት ወምስንዮት ለዐለት
እግሎም አንፋር፡ ሀድፍ ዐደዮ
እሊ ቫይረስ እሊ እግል ልግበኦ
ቀድሮ። እብ ተውሳክ፡ ደገልል፡
ሒለት መዳፈዐት ሕማማት
ሐዋኒት ለቦም፡ ዳይም አምራድ
ሸነብእ፡ ከንከላዊ፡ ወሕማም ስከሪ
ለቦም አንፋር፡ ዝያድ ለብዕዳም
እብሊ ቫይረስ እሊ እግል
ልትጸበጦ ለሀለ እግሎም በክት
ዐቢቱ።
እሊ ሕማም እሊ፡ እብ ከአፎ
ለዐዴ፧
ክምሰለ አስክ እለ እሙር ለሀለ፡
ወቅት መትፋራዩ ወመትረኣዩ፡
ምን 2 አስክ 14 አምዔላት እተ
ለሀለ ወቅት ቱ። ለእበ ቫይረስ
ለትጸበጠ ሕሙም ዲብ አዳም
ብዕድ ለለዓድዩ ዲቡ ወቅት
ህዬ፡ ምነ ቫይረስ ናይለ ሕማም
ለረክበዩ ዲቡ ወቅት አስክ ምነ
ሕማም ለሐዬ - በህለት ለቫይረስ
ምን ነፍሱ አስክ በዴ ወበይን፡
ክምሰልቱ ኣመሮት ምህምቱ።
እሊ ሕማም እሊ እብ ከአፎ
ክም ለዐዴ አስክ እለ አክል-ሕድ
እብ ትብትት እሙር ኢሀለ።
ምናተ፡ ለበዝሐው ሐሽምት ከሮነ
ቫይረስ፡ ኦሮት ጅንስ ዐደዮ ክም
ሀለ እግሎም ልትጌመሞ። ህቱ
ህዬ እብ ስዕለት፡ እብ ህጣሸት፡
እት ንትሳለም እደይ ወገጽ
ናይለ ሕሙም ዶል እንተምትም፡
ለሕሙም ጻብጡ ለዐለ መትሻቀዪ

ከደን እግል ልዕዴ ክም ቀድር
ልትሀደግ። ዲብ ቀበት 14
አምዕል ህዬ፡ አሻይር ናይ እሊ

ሕማም እሊ ክም ከረ ስዕለት፡
ሐዝ፡
ሕጭር/ዴግ
ትንፋስ
ወመትሐርሓር ሐለቅም ለረአው
አንፋር፡ እብ ሸፋግ ዲብ ባካቶም
እተ ልትረከብ መርከዝ ዓፍየት
እንዴ
መጽአው፡
ራድኢት
ስራይ ወሰዳይት ሰብ መቅደረት
ዓፍየት ሻፍገት እግል ልጥለቦ
ወጅቦም።
እብ ፍሑሳት ለልትፈረግ
እቡ አሻይር፡
አስክ እለ ዲብ መራክዝ
ዓፍየት እበ ለሀለ መትሻቀዪ
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ለልትፈረግ
አሻይር
እሊ
ሕማም፡ ሐዝ፡ ሐርቅ አው
ስዕለት ወመሻክል አተንፈሶት
እት ገብእ፡ እብ እሻዐት ዲብ
ሸነብእነ ሐብሬ መእረር አውመ
እንተሃባት ልትረኤ። ከስክ እለ
እሙር ስራይ ምንመ አለቡ፡
አርወሐት አዳም ምን ብቆት
ሞት እግል ተአድሕን ለትቀድር
ራድኢት ወሰዳይት ዓፍየት
ትገብእ እግሉ።
እሊ ሕማም እሊ፡ እብ ከአፎ
እንዳፌዕ ምኑ፧
ሸዐብ ሀድፍ እሊ ሕማም
እሊ እግል ኢልግባእ አውመ
ህዬ፡ እግል ኢልዕዴ ዲቡ፡ እግል
ልትሓፈዝ፡ እሊ ተሌ እት ዐመል
እግል ለአውዕል እንመክር።
 ምስል ሻፍግ ሕማም
ንዛም አተንፈሶት ለቦም አንፋር
ለህሌት እግልነ ዕላቀት ሐድ
ኒዴ እግለ።
 እደይነ ክል-ዶል፡ እብ
ኣልኮል አውመ እብ ማይ
ወሳቡን እግል ነአንድፉ ብነ።
 እት ወቅት ስዕለት
ወህጣሸት፡ አፉነ ወኣንፍነ እብ
መንዲል ሽልቱት አው ወረቀት
(ሶፍት) ንድበእ። ለሶፍት ሐቆ
ትነፈዐናቡ፡ ዲብ አዳም ብዕድ
ለኢረክቡ ዲበ አካን ሽንክት
ንልከፉ። እብ ሸፋግ ህዬ፡ እደይነ
እብ ዋጅብ ነአንድፍ።

ርሶሕ

እደይነ ክሶሕ አውመ
እንዴ ሀለ፡ ዕንታትነ፡

ኣንፍነ፡ ወአፉነ ኢንተምትም
ወኢንድከክ እቡ። ሐዝ፡ ሓርቅ
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ወናይ አተንፈሶት ምሽክለት
ምን ትሳድፈነ፡ እብ ሸፋግ
ራድኢት ዓፍየት ክም እንረክብ
ንትጻገም። እትሊ ወቅት እሊ፡
ምን መትነፈዕ መዋሰላት ሸዐብ፡
ደሩሪ ለኢገአ ሰፈር በረ ምን
ዐድ ልግበእ ወእት ቀበት ዐድ፡
ሸዐብ ለልትአከብ እቱ መናሳባት
ምኑ ንትሐጨር! ሱፉራም ዐልነ
ምን ገብእ ህዬ፡ እግል ሐኪምነ
አው ለኸስስሱ በዐል መቅደረት
ዓፍየት እብ ዋጅብ ነሐብሩ።
ነበሪትነ ወእት እንቱ ስገ
ወቤጭ ሰኒ እግል ልብሸል፡
ሐሊብ ሰኒ እግል ልፍላሕ
ወእብ ነዳፈት ወእህትማም
እግል ልትጸበጥ ለአስትህሉ።
ኖቨል ኮሮነ ቫይረስ፡ ክታበት
ቡ ገብእ፧
አስክ እለ ምን እሊ ሕማም
እሊ ለተአበይን አውመ ምኑ
ለትዳፌዕ ክታበት ኢሀሌት።
እደይነ እብ ሳቡን ወኣልኮል
እግል ነአድፍ ለወጅበነ ዲቡ
ወቅት ሚዶል ቱ፧
• ሐቆ ስዕለት አውመ
ህጣሸት
• እበ ቫይረስ ለሐ’መ
ነፈር ሐቆ ተምተምነ
• ነብረ ቀደም ንስአትነ
• ምን ሽቃቅ ሐቆ ፈገርነ
• ዲብ እደይነ ለትትረኤ
ርስሐት ሐቆ ህሌት
• ክምሰሌሁመ፡ ሔዋናት
ወጨፍዖም ሐቆ ተምተምነ፡
እደይነ እብ ማይ ወሳቡን
አውመ እብ አልኮል ሰኒ እግል
ንሕጸቡ ወጅበነ።
ክምሰለ ዲብ ለዐል ለትበሀለት፡
ኮሮነ ቫይረስ ምን ግንፋእ ቀላል
አስክ አሻይር ሕማም ክፋል
አተንፈሶት ወሞት ሰብብ ለሀለ፡
እት ብቆት ለከሬ ወእብ ዐደዮ
ለልልዔ ሕማም ቱ። ሰበት እሊ፡
መጅተማዕ እለ እንዴ ኣመረ፡
ለተአትሐዜ ሐብሬ እግል ልርከብ
ወኩለ ለትትቀደም ሐብሬ ዲብ
ፍዕል እግል ለአውዕል ንትፋኔ።
እብ ፍንቱይ ምነ እሊ ሕማም
እሊ ርኡይ ዲበን ለሀለ ድወል
ዐለም ለመጸኩም ሙሳፍሪን፡
እግለ ውዛረት ዓፍየት ለአፍገረቱ
መምሬሕ እንዴ ሐሸምኩም፡
ለለአትሐዜ ፍሑሳት እግል
ቲደው ነሐብር።
ውዛረት ዓፍየት!

ገጽ
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ኣሳር
ገዳማት ወአድባራት

ገዳማት ወአድባራት እት ክል
አካን እብ ፍንቱይ እት አጻድፍ
ለበዝሐ እቱ አው ህዬ ውቁል
አካናት ኤረትርየ እብ ሕስበት
ሐድ 20 ለገብኦ እንረክብ። እሎም
ገዳማት ወአድበራት ናይ ረዪም
ዘመን ተእሪክ ለአከበው ምስል
እትየት ዲን ክስታን እት ኤረትርየ
በህለት ዲብ 4ይ ክፈል ዘመን
ሜርሐተ ዲን ክስታን እግል ለውዕዞ
ምን ሮማን ወብዕድ ክፈል ዐለም
እተ ለለጅአው እቱ አውካድ ክም
ዐለ ልትሀደግ። ገሌ ምነ መሽሁሪን
ቅዱሳን ገደማት ደብሬ ሲነ።
እንደ-ጻድቃን በራኽነሀ፡ ደብሬ
ቢዘን፡ ደብሬ ሀዋርያት ሃም እሎም
ናይ-ናዮም ፍንቱይ ምስጢራት ህለ
እሎም።
ደብሬ ሲነ፦ ምን መዲነት ከረን
ሐድ 30 ኪሎ መትር እንዴ ሬመት
ለትትረከብ ምን ብለቅ ለትጸረበ
ቤት መቅደሳት ወብዕድ ለትመልክ
ገዳም መስተንክራይት ተ።
እንደ-ጻድቃን በራኽነህ፦ እለ
ገዳም ገዲም መበኒ (ኣርኪቴክቸር)
አው ሸክል እብ ዕጨይ ወእበን
ለትሸቄት ቤት ክስታን ተ።
ደብሬ ቢዘን፦ እለ እብ ብጽእ
አቡነ ፍሊጶስ ለትአሰሰ። ምን ለዐል
መዲነት ነፋሲት ልትረከብ። እሊ
ለትፈናተ (1000) እት ብራነ አው
ቅራብ ለትከተበ አክትበት ቅዱስ
ህለ እሉ። ደብር ቤዘን ክል ሰነት
10 አጎስት ንግደት ትገብእ እሉ።
ደብሬ ሀዋርያት ሃም፦ እት
ድዋራት ሰንዓፌ ለህላቱ። እትሊ
መስትንክራይ ደብር እብ ዕልብ
60 ለበጽሕ ለየብሰ ገናይዝ
(ሙሚፋይድ) ልትረከብ። እሊ
ሐቆ ሞት እግለ ቅዱሳም ቅብረት
ክም ኢዐላቱ ለለርኤ።
ሰምበል ገዲም ‘ድበን’
ሐቴ ምን እለን እት ደዋሒ
አስመረ ለልትረከበ ተእሪካይ
አካናት ኤረትርየ ለገአት። እት
ድዋራትነ ረዪም እንዴ ይእንገይስ
ለእንረክበ ሰምበል እለ ተእሪካይት
አካን እለ ምን ከኒሰት ኪዳኔ
ምህረት ሰምበል እትጀህ ምውዳቅ
ጸሓይ ሐቴ ኪሎ መትር ራይመት
ትትረከብ።
ጃምዐት አስመረ ፈረዕ አሳር
ገዲም እተ ለሐልፈየ ሰኖታት እተ
ለወደዩ ሐፍር ወድራሳት ምን

800-400
ቀደም
ተውሊደት ነቢየላህ
ዒሰ ለዓማሩ ገዲም
መሳክብ አው ድበን
ክምሰል ዐለ ተ እብ
ዕሉም
ተአከደ።
እትሊ
ወራታት
ሐፍር
ለትፈናተ
ሸክል ትረከበ። ህቱ
ህዬ ብነ ለትፈናተ
ቅያስ ለቡ ብስር ከላት
ወብዕድ ሸምል። እሊ አርድ እሊ
ዎሮ ምነ ገዲም እት ቀር አፍሪቀ
እብ ዳይም። ሸዐብ እብ ሐርስ
ወርዕዮ ነብር እቱ ለዐለ ክምቱ
እግል ልትአመር ቃድር ህለ። እሊ
ተእሪካይ አካን እሊ ወብዕድ እት
ድዋራት አስመረ ለልትረከብ አግደ
ዔማት ተጠውር ገዲማት መደይን
እት ኤረትርየ ወቅብለት አቶብየ።
ከምሰልሁመ እሊ በካት እሊ ቀደም
ንዛም (ሕኩመት) አክሱም ክም ዐለ
ለባሕሲን እብ ድራሳቶም ሸርሖ።
ምናተ ለድራሳት ልሰዕ ለአተላሌ
ወእት አወሉ ክም ህላቱ እግል
ልትበሀል ለቀድር።

እት መዲነት ከረን ምነ
ለህለው ገዲም መባኒ
እትሊ ወክድ እሊ ሐፍር እተ
ልተላሌ እቱ ለህለ ለልአትዐጅብ
ሸይ ልትርኤ እቱ ህለ። እሊ ካምል
ሐፊር ወድራሳት ክምሰል ገብአ እቱ
ምኑ እበ ለልትረከብ አሳር እንዴ
ረከዝከ። እግል ዓም እጅትማዒ።
ትጃሪ ወቱራሲ ወራታት እትሊ
ወክድ እሊ። ናይለ ዐለ እግል
ልትአመር እግል ልቅደርቱ።
ለአግደ ወምህም ጋር በገ ሸዐብ
እብ ሰበት አሳር ገዲም ካፊ አምር
እግል ለሀሌ እግሉ። ወእንዴ አመረ
እት ሕፍዘቱ ወአከቦቱ ጀላብ እግል
ልሸርክ ቱ።

ምን ሰዋትር ሰውረት
3ይ ክፈል
ግሎብ፡እሊ ድፈዕ እሊ። ክምሰለ ብዕድ
ድፍዓት ገጽ ዲብ ገጽ እንዴ ሸፈፍከ
እግል ትትሓረብ ዲቡ ለኢትቀድር
ቱ። ክምሰልሁ እግል ቲዴ ጀረብከ
ምንገብእ። ምን ግራከ አረይ
ለክፍ አባይ ትገብእ። ሰበት እሊ
እብ ክሌብ እንዴ ትከለልከ እግል
ትሽፈፍ ትትቀሰብ። አባይ እግል
ልትዐደዩ ለኢቀድረ ዲብ ስጅል
ሰዋትር ስሙድ ስሜቱ ዐባይ ላተ
ድፈዕ ቱ።

ኢጣልዪን ፍርስነት ወሽዑር ወጠን
ለዐለ እቶም ምሔርበት ኤረትርዪን
ሽዑር መቃወመቶም ዲብ ክሉ
ሸዐብ እግል ኢለዓዱ፡ ዲብለ እብ
ክሉ አሽናከ እብ ልገት በሐር
ለትከለለት ጀዚረት ንክረ እንዴ
ነስአዎም ዲበ ለሐቡሶም ዐለው።
ለሐብስ ለሀይ ወአቅብር ናይለ
ዲበ ውቀት ለሀይ መቃወመቶም
ሸረሖ ለዐለው ኤረትርዪን ሰመዕ
በሲር ህለ። ሰበት እሊ፡ እለ ስሜት
እለ ምን በሐር ቀየሕ ዲብ ጀብሀት
ነቅፈ ለትበደለት እቡ ሰበብ እግል
ለሀሌ ላዝም ቱ።
ናኩረ፡ ለዲብ ሀሪነ ወወለት
ደንደን ለተሀሌ ቅወት አባይ፡
ወዝያደት ህዬ ለዲብ ባካተ
ልትረገሶ ህዬ ቅርብት ወእብ
ለሃሚተ ለልርኡወ ሰበት ገብአት፡
ዲበ ለሸፍፍ ጄሽ ሰውረት፡ ክሉ
ሐረካቱ ላሊ እብ ጽልመት እግል
ልግበእ ልትቀሰብ ዐለ። እብሊ
ሰበብ እሊ፡ ምን ገጽ አምዕል እግል
ቲሺንመ ምንገብእ ስዱድ ሰበት
ዐለ ዲብለ እብ ላሊ ለአቴከ ዲቡ
ድፈዕ እንዴ አጭፈርከ ዲብ ትናክ
ለትሸይን እቱ ድፈዕ ዐለ። እብሊቱ
ሙናድሊን ናኹረ ለትብል ስሜት
ለአተምበለወ። ዲብ ድፈዕ ናኹረ
እንዴ ኢተአቴ ክሉ ለለትሐዜከ
ሽእ ምስል ላሊ ይአምጸአካሁ
ምንገብእ፡ እግል ቲሺን ሌጠ እንዴ
ኢገብእ እግል ትትማቀእ ወሸማል
እግል ትትከበህመ ስዱድ ዐለ።
ረአስ አዳም ወርሳስ አስክ ጸሓይ
ትወድቅ ሕድ ዲብ ለዐቅብ ቱ
ልውዕል ለዐለ።`
አምበለ እሊ ምስል መካሪቱ
ወዲቡ ሳድፍ ለዐለ ምስተንክራት
እብ ሙናድሊን አስማይ ፈግር እሉ
ለዐለ ድፍዓት። አስል ስሜቱ እንዴ
ኢቀይር ልስሜ ለዐለ ድፍዓትመ
ሑድ ኢኮን። ምዖ፡ ክርበ ቀረጥ፡
ዕጢት ምህረት፡ ስዋረ፡ ዐቢ ልበ፡
ኩቡብ ብዕራይ፡ ደልቀ፡ ሽጌ፡
ጠባይት፡ በርጅ፡ ሐጅፈት፡ ላበ፡
አርወ፡ ትክሴ፡ ሀሪነ፡ ቤት ሕመድ፡
አምበ፡ መንደዐት ወብዕድ እግል
ልትሀደግ ቀድር። እብ ዓመት
ላኪን እሊ ድፍዓት እሊ፡ ዲብ
ታሪክ ሰውረት ኤረትርየ አካኑ
ቀላል ኢዐለት። ላሊ ወአምዕል ዲብ
ነድድ ወተንን፡ ምሔርባይ እብ

ንክረ፡ንክረ ምነ ብዝሓት ጀዛይር
በሐር ቀየሕ ሐቴ ምንማተ፡ እብ
ስሜተ ላተ ዝያደት ክለን ጀዛይርነ
ትዝከር። ክምሰልሁ ለገብአት እቡ
ሰበብ ላኪን ህለ። ምስተዕምረት
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ነቅፈ ሐቴ ምነ ለበዝሐ ሕላይ ለተሐለ እለን መዳይን ኤረትርያተ።
እት መደት ንዳል እግል ተሕሪረ፡ ስሙደ፡ ሐጣጠተ፡ መካሪተ ወብዕድ
እብ ለትፈናተ ሀገጊ ኤረትርየ ተሐለ ወትሰናቀ እግለ። እሊ ህዬ ነቅፈ
ምስለ ሐልፈት እቡ ምሲር ስሙድ ልውሕድ ዲበ ዲኢኮን ኢበዝሕ
ዲበ። ምናተ ነቅፈ እሊ ዲብ ወክድ ንዳል ወተሕሪር ለተሐለ እግለ
ሐልየት ሰልፍ ሕላየ የዐለ። ቀደሙመ ዲብ ዘበን ቅዱም ቀደም 100
ሰነት ብዙሕ ሐልየት ልትሐሌ እግለ ዐለ። እግል መስል እለ ዲብለ ዲብ
ሰነት 1913 ለትጠበዐ ክታብ ሐይለት ትግራይት ለረከብናሀ ሕላየት
እያሱ ወድ ህብቴስ ነቅፈ ዲብ ለሐምድ ክእነ ቤለ።ነቅፋ ምድር አብዕብዬተ - ሐሰት ኢኮን ወበረ
ቅዱይ ትንፍሳተ - ዘባድ ጼኔ ወልወለ
በዐለ ንጻፍ ኢሐዜ - ዒዶ መስል ከደረ
በዐለ ነብረ ኢሐዜ - እክል ወሐሊብ ፋጨለ
ጬወቱ እት ናውድተ - ድግድግ ለመስከብ ዐሸረ
አታፍእ ዐቡድ እት እክድተ - እብ መን ባይት አድረረ
በዲርመ የዕቆብ ወድገርጊስ - መጋቡ ዲበ ትሰበረ
ሰመራልዑል ከንቴባይ - ነጋጊሩ ዳፈነ
ገበይ ሰረጥ ወዐንደፍ - አግቡይ ለአዜ ትቀፈረ።
ምነ ዲብ ሰነት 1913 ለትከተበ ክታብ ሐይለት ትግራይት እያሱ
ወድ ህብቴስ እግለ አብእስተን ሐወን ወአበወን እት ሸፍ ለትቀተለው
አንስ እግል ለአደፋፍእ ለሐለየ ሕላየት ህዬ ክእነ ትብል።አምበልኪመ ወፋጥነ - አንስ ክሉቱ መንበለ
ክሉ ግሰት ይዓረ - ወክሉ ተነት ኢሰሐነ
ምን እንዴ ወኬን - አርእስ ሑዱቱ ትገደለ
ወለረአስ ጌሳቱ - ወለጽፍረ ደገነ
ኣምነ ሐቆ አቡኪ - ትሰሐቀ ሚቡ ወደአለ
ምን ሞተ አብዕብኪ - ዮም ላሊ አክረረ
ዐሜካሊቱ አቡኪ - ወእንቲ ወለት ደፈረ
ዐሜካሊ እብ ገብአ - አቡኪመ ኢደሐነ
ዐድነ ግልብዝ ሐርማዙተ - እበ ለሸየም ትቃተለ
ዐድ ለፋላት ኢለዐድም - ዋሰ ወለደንገረ
ትበአሰ ሕመድ ወድ ጀሚልቱ - እት ቀበተ ትወገረ
በዐል ጆር ወድ በዐል ጆርቱ - ለእለ ቤለ አሽበረ
ትበአሰ ኤሎስ ወድ ድራርቱ - ዓየ ለአልባብ ሳጠረ
እግል ለኦሮት ቀትላቱ - ወእግል ለኦሮት ሓከረ
ጸገም ሰኒ እሊቱ - እትለ ዛምተት ትካፈለ
ልቡ ለፈረስ ይአበ - እብ ትላበደ ወትጸሐለ
ወልቡ ለመንዱቅ ይአበ - ባሮት ለሕፉን ስረረ
ወልቡ ለአዳም ይአበ - ለደገል ደገል ጸቅለለ
ጥርፍ ሐረምዝቱ - ደራበዎ ከጠሐረ
ምን ሽንጌረ ምን ቀንጸ - ዲብ አፍዐበድ አትሰአለ
እብ ሚ ለማይት ኢቀብረ - ወእብ ሚ ለታርፍ ይአደአለ
ወድ አብ ሳጥር መንባሁ - ደብር ደንደን ትሸፈለ።
ለህበቱ በነዩ ወእብ ደሙ ዐቅበዩ።
ዲብ እሊ ሰዋትር እሊ ልትከዔ
ለዐለ ጅሌል ወቀናብል ህዬ ኢኮን
አዳም እበን ወዕጨይመ ክምሰል
ልደቀቅ ወልትከንቴ ለወዴ ምንመ
ዐለ ቀደም ስሙድ ምሔርበት
ላኪን ክሉ ፈሽለ። ነቅፈ ህዬ እብ
ፈድል ስሙድ ናይለ ዲብ ቀበት
እሊ ሰዋትር እሊ ሻፋም ለዐለው፡
ሰምደት። እብ ደሞም ወዓጭሞም
ህዬ ምን መባጥረ እንዴ ኢትሸክፍ
ሐ’ጠት። እብሊቱ ዲብ ታሪክ
ሸዐብ ኤረትርየ ነቅፈ እም ስሙድ
አርቡዕ 18 ማርስ 2020

ወዓሲመት ንዳል ለትበሀለት።
ፍዴል ፔ።ፍዴል ፐ (ሐርፍ ፐ) መሓዝ
ሕዳይ እንዴ አትመምከ አስክ
ነቅፈ ዲብለ ለአሸብብ ምፍጋር
አው ጽርግየ ለህለ ድፈዕ ቱ። እሊ
ድፈዕ እሊ ገበይ እግል ትድበእ
ወእግል ትዕቀብ ምን አግደ
ድፍዓት ቱ። ሰበት እሊ ሸክል
ናይለ ድፈዕ እግል ሐርፍ ፐ ሰበት
መስል ሙናድሊን እለ ስሜት እለ
አተምበለው።
ገጽ

7

ዑመር ዑስማን

ት
ቦ
ዐ
ወ
ም
ል
ዕ
ስ
ሳ
አ
ት
በ
ሪ
ጅ
ተ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ክሎም ለወዴካሆም አክላጣት
አው ለስደፍውከ መሻክል እብ ዕን
እኪት ወክም እግል ኢትትዐወት
ሐር ለበልሱከ እግል ትረአዮም
አለብከ, እሊ ብህለት የምክን
ናይ ዮም አክላጣትከ፣ስልም
እግል ናይ ናይ ፈጅር ዐውቴከ
እግል ልግበኦ ሰበት ቀድሮ፣።
እት ሐቴ ሓጀት ክልኤ ዶል
ከሊጥ እት አንተብሆት እግል
ለኣቴነ ወጅብ። ምን አወል
መረት ለስደፌከ ከለጥ እንደርስ
ገአነ ምን ገብእ ክል ዶል
አክላጣት እግል ልሳድፈነ ለሀለ
በክት ሑድ ቱ፣ ልግበእ ደአም
ምስል ደረጀት ናይለ ተሐልለ
ህሌከ መስአለት ብዞሕ እግል
ትክለጥመ ትቀድር።።
ጌገ/ከለጥ ክል ዶል ክም
እኩይ እግል ንርአዮም ኢወጅብ።
ለእንወድዮም አክላጣት እት
ዎር መጅል እግል መተዐዋት
ዐባይ ትረት ቦም። ከም ዶል
እንዴ ወደቀ ቀኒጽ ቱ ትርድነከ
ለጀረብ። ሰበት እሊ እንዴ
ወደቅነ እግል ንቅነጽ ወንትዐወት
ዱሉያም ንግበእ፣ ሰበቡ ምን
ኢመትዐዋትነ
ለእንርረክቦም
ተጂርብ ሌጣ ቶም እት ዐውቴ
እግል ልምርሑነ ለቀድሮ። ክም
ሸባብ ህዬ፣ እግል ንውደዩ ለብነ
ብዞሕ፣ ሸዐውብ ወደውለት ምኒነ
ለልትጸቦሩ ብዞሕ፣ ወለብናቱ
ተጃሪብ ሑድ ሰበት ገበአ እግል
ንክለጥ ወ ወምን ጀዲድ ንትበገስ
ዱሉያም እግል ንግበእ በነ።
ሰበቡ ከለጥ እንዴ ፈርሀነ፣ ሐቆ
ትገሴነ፣ ተጠውር ወመትቀዳመ
ምስልናቶም ለበጥሮ።
ኢመትዐዋት ወሽንርብ ሐቴ
ለገበኦ እቱ ወቅት ህለ። እት
ክሎም እግል ትትዐወት ገአከ
ምን ገብእ ህዬ እግል መጺጸትከ

እንዴ ከሀልከ አምዕላይ መንበሮከ
እግል ትምረሕ ብከ። እት ድህርት
ሓለት መንበሮ እድንየ ለልትረከቦ
ህርኩታም አንፋር እት ገሌ
ሽቅል ፈሽሎ እት ህለው ክሉ
አዳም ቱ ለደንግጽ ወልርሕም
እቶም። ህኩያም አንፋር ፈሽሎ
አው ኢልትዐወቶ እት ህለው
ላኪን ክሉ ኣዳም ልትሰሐቅ
እቶም። እሊ ህዬ ህኩያም አንፋር
ክሉ ሽቅሎም እብ አፎም ሰበት
ለአተሙሙቱ።
ሰሮም ደረሰ ሽቅል ቤት
አው ፈስል እተ ልትሀየቦም እቱ
ወቅት፣ ከለጥ ምን ውድየት ሰበት
ፈረሆ ምን መህያሞም እት ነግሎ
ወሸቁ ልትረአው። እብሊ ሰበብ
እሊ ህዬ እት ወቅት እምተሓን
ተርፎ። እብ ድድ ናይ እሊ
ህዬ ለምን ከለጥ እንዴ ኢፈረሆ
ሽቅል ቤቶም ወፈስሎም ኖሶም
ለሸቁ ደረሰ ምን አክላጦም ሰበት
ደርሶ ክልዶል እት ልትዐወቶ
ልትረአው። ሰበት እሊ ከለጥነ ክ
ቅድረትነ እግል ኣመሮት ለሰዴነ
መባድእ እግል ንርአዮ ወጅብ።
ክሉ ወቅት ለልትዐወት ነፈር
አለቡ። እሎም ለክልዶል ዕዉታም
እንዴ እንቤ ለእንሰምዮም አንፋር፣
ልነአሽ መልዕቤ ፈሽል ክም
ሳድፎም እግል ነአንተብህ እሉ
ለወጅበነ ጋር ቱ። እግል መሰል
ለዐበ ምህዛይ ክምቱ ለልተአመር
ቶማስ ኤዲሰን፣ ሐጀረት ዐረብየት
እግል ምህዘት ሐድ 10000
ከለጥ አው ፈሸል ክም ስዱፉቱ
ልተአመር። እት ደንጎበ ላኪን
እሎም ለኢልትሕለሎ ዑለመእ
እግል ናይ ዶሉ ጌገ ወመሻክል
ሰበት ኢአብረከው ለግል ክለ
ሐያት ወድ አዳም ለቀየረ
ምህዞሆም ወፈው ከሐልፈው።
ለገአ መሻክል እተ ሳድፈከ
እቱ ወቅት ምን ዐወድድ

ወለዐል መትሻቃል ሰኒ ኢኮን።
እት ዶሉ እብ ከአፎ ትባልሑ
እግል ትሕሰብ ብከ። ጠባዕከ
መባጽሕከ ህዬ ለትመሳወው ክም
ገበኦ እግል ትክደም ብከ። እግል
እሊ ሐቆ አንተብህከ እት ወቅት
መሽክል ራቴዕ በሊስ እግል ተሀብ
ተቀድር። እት መባጽሕከ እግል
ትብጸሕ ህዬ እብ ምስል አብሳር
እብ ክለ ቅድረትከ ክደም።
እሙር ስያሲ ወኬትባይ
ራልፍ
ዋልዶ
ኤመርሰን፣
“ሒለትነ
ምን
ህኮትናቱ
ለትትፋሬ” ልብል። አማኑ ቱ
ህዬ ክልዶል እተ ትወድዩ እቅል
ሐቆ አንተብህከ እት ትትተረድ
እግል ቲጊስ ለሀለ በከት ፋዬሕ
ቱ። እግል መሰል ህኩይ ክም
እንተ ሐቆ አስተብህልከ እግል
ትሽቄ ክም ብከ ደርስ። ፈሸል
አው ከለጥ መረ መሪር ለገብእ
እቱ አውቃትመ ህለ። እት
ፈሽል ህዬ ክልዶል ናይ ወቅት
ልግበእመ ናይ ብዕድ ሓጃት
ከሳር ህለ። እግል ዐውል እሊ
ከሳር ክም ሽቅል እብ ንሰአት
እት ደንጎበ እት መንፈዐትከ
እግል ተአውዕሉ ትቀድር።
ፈሸል ዶል ሳድፈከር አክላጣትከ
እት ተዐልብ ወቅት ኢተአብዴ።
በ በዲር ለረከብካሆም ዐውቴታት

ተሐበን ወለሱዱፍከ ህለ መሻክል
ክም ትባሌሕ ሸቄ። ሄለን ከለር
ናይ ርእየት ወስምዐት መሻክል
ዐለ እለ፣ ላኪን እግለ ሳደፈየ
ናይ ጠቢዐት መሻክል እብ ዐለ
እግለ ፈሀም እት መንፈዐተ
ሰበት ቀየረቱ፣ እምር ስያስየት
ወበዐል ውዳይ ስን እግል
ትግበእ ቀድረት። ራልፍ ዋልዶ
ኤመርሰን ክእነ ልብል። “እብ
ሰበብ ነቂስ ገሌ ክፋል ገሮብ፣
ትሩድ ሕማም ጸብጠከ እት
ህለ፣ ዐቢ ናይ ግሩሽ ካሳር ዶል
ሳድፈከ፣ እት ህለ እግል ዶሉ
ሐል ክም ለአለቦም መሻክል
እግል ልትረአውከ ቀድሮ።
እምበል እሊመ እሎም መሻክል
እሎም ናይ ከርስ ሒለትከ
ወመዳፍዐትከ እግል ትፈትሽ
ገበይ ለአርሕቦ እግልከ። ገሌ
አጀኒት አው ሸባብ ለዓብዎም
ለዐለው
ዋልዴኖም
ዶል
መይቶ ምኖም ሐያቶም እግል
ልምረሖ ለወድዉ መሳስዒት
መረ ለለአትዐጅብ ቱ ወእንዴ
ተዐወተው ዶል ትርእዮም ህዬ
ዝያድ ለቤልናጉ ለአትፈክር”
ልብል።
ወቅት ዐቢ ምደረስ ቱ
ወጠባዬዕ
ናይለ
ሳደፈውከ
መሻክል እግል ተኣምር ሰዴከ።
እግል ለገአ ፈሸል ዘርእ ቡ።
ለሔሰ ወቅት እግል አሌለዮት
ዘርእ ናይለ ሳደፈውከ መሻክል
ህዬ አዜ ቱ። እግል ዘርእ ናይለ
ሐልፈው መሻክልከ ባሐሶት
ወአማሮት ሰኒቱ። ክልእ ዶል
ክምሰልሁ ከለጥ እግል ኢትትገም
ክም ትትሓፈዝ ወዴከ።
እብ መትአካድ ለልትደጋገም
ኢመትዐዋት እግል ልሳድፈከ
ቀድር። ልግበእመ እንዲ ኢኮን
ምኖም አምር ወተጃሪብ ተአክብ
ም ተዐሌ ምን ለአከ ኢመትዐዋት
ትትሐፈዝ። እት ለበዝሐው
አንፋር
ሰበብ
ኢመትዐዋት

ወከሳር እሎም ለተሉ ንቃጥ
ቶም።
1. እሙር መባጼሕ እንዴ
አለብከ ሐያትከ እግል ትምረሕ
ጀረቦት።
2. ለሳደፌከመ
መሻክል
እንዴ ኢትባሌሕ እት ብዕድ
መሻክል አቲ።
3. አ ጅ ት ማ ዕ የ ት ከ
ወዓልቃትከ እት ምጅተመዕ
ድህርት ሐቆ ገበአት።
4. ለከፌ ናይ አካዳሚ
ደርስ ኢረኪብ ወረታዐትከ እት
ተአምር ጎማት ኢበቲክ።
5. ነፍስከ ኢመሊክ ወእት
ለኢነፌዕ ሽቅል መትፈራር።
6. ስምዒትከ
ኢከሬዕ፣
ንሳልከ ኢመሊክ፣ ወምለዐል ክሉ
ሰአየት ኢሀለዮት።
7. እብ
ሰበብ
እኩይ
ሕሳብ ወድህር ሙነት ዓፍየትከ
አንቀሶት።
8. ህርኩት
ኢግበአት
ወለአንበትካሁ እት መባጽሑ
ኢአብጸሖት።
9. እብ ሕግላን፣ ሕማም
ወመትፈንታይ
በዐል
ሻም
ጨቅት(stress) ሀለዮት፣ ሕርየት
ኢረኪብ ወሞት ፍርሀት።
10. ሸሪክ ሐያትከ እት
ሕርየት መትጌጋይ አውመ መረ
ድጉግ ግብአት አውመ ምን
ዐደድ ወለዐል ኢመትሓፋዝ።
11. ወቅትከ ወግሩሽከ እብ
ግምሽ አብደዮት ወራቴዕ ሽቅልከ
እት ኣመሮት መትጌጋይ።
12. ኢከሀሎት
አውመ
ጤርዓይ ወኢእሙን ግበአት።
13. አነ ለእቤለ ትግበእ
ብሂል ወእኪት እብ እኪት እግል
ትፍዴ መትበጋስ።
ወእት ኣክር ኢመትሳባል
እግለ እቱ ትበገስከ ጋር።
ከሓይሳም ቄረአት እሎም ግሌ
ምን አስባብ ፈሸል ቶም። ምኖም
እንዴ ተሓፈዝነ ህዬ እብ ዋጅብ
ሐያትነ እግል ንምረሕ ወጅብ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

አስነዮት ተናቁዳት
ፍሬድ ስሚስ ለልትበሀል መአስሳይለ እምርት ሸሪከት ፌድራል ኤክስፕሬስ
Fedማሲ ምድርቱ፡ ለወለቲት ምስል እመ እንዴ ትበአሰት ምነ ቤት እንዴ ፈግረት
አስክ ከደን ተሀርበበት። ወእብላሀ እተ ሸዋሬዕ እት ተአንገዋጌ፡ እት ጂበ ምን
ማል ሐበት ክም አለቡ ምስለ ፈቅደት። ምን ለሐምቅመ አስክ ቤት ተለፎን
ለትወዴ እቡ ሰናቲም መ ክም ይዐለ ጎረ ፈሀመት።
እተ ወቅት ለሀይ እብ ቀደም ዎሮት ናይ መከሮነት ድካን ሐልፈት። ለጼናታት
ቅዱይ እበ ኣንፎታተ ክም ትነሸዐቱ አመት አለበ እብ ሰፍረ ሸዐረት። ዝብድየቲት
መከሮነት ምልእት ትዋሰፈት እለ ወእለ ትሸነሀት፡ ምናተ ማል ይዐለ ጎረ። በዐለ
ዱካን እተ ቀደምለ ድካኑ እት ትትበጣጠር ክም ረአየ ክምእነ ቤለየ፣
የሀይ ወሌተት፡ እንቲ መከሮነት እግል ትብልዕዒ ተሐዚ ህሌኪ? ቤለየ።
“ላኪን… ላኪን አነ ማል ኣለቡ ጎርዬ” ክጅል ዋድየት እት እንተ በልሰት
እቱ።
አብሽርኪ..ኖስዬ እግል አብለዐኪቱ እንዴ ቤለየ ንዒ እተይ መከሮነት እግል
አብሽል እግልኪቱ ቤለየ።
ሐቆ መደቲት መከሮነት ብሽልት ሀበየ፡ ከገሌ ክም በልዐት ምነ፡ እበ መሌትሓተ
አናቤዕ አትቃጠረት።
ደሐንኪቱ፡ ሚ ገብአኪ” እት ልብል ትሰእልየ።
ወለ ሐቴመ ኢኮን፡ ለረሕመትከ ወለሐናነትከ ህተን ትሰምዐያኒ! ቴለቱ
ለአናብዐ እት ማስስ። ለእሉ ይአምር ጋነ ነፈር እት ሻሬዕ ሰበት ረክቤኒ መከሮነት
እንዴ ሸቀ እግልዬ እለ ለአበልዐኒ እት ሀለ፡ እምዬ ዋልዳይትዬ ህዬ ክም ትበአስነ
ምነ ቤት ትዳገነተኒ!! ትቤ እስፍት እት እንተ።
ለበዐለ ዱካብ እብ ክለ ሒለቱ እንዴ አተንፈሰ፣
እንቲ ወለት፡ ከእሊ እብ ሚ ቱ ገብእ መስለኪ? ለጋር ምን ሐዲስ ሰኒ እንዴ
ወዴኪ ሕሰቢ እቡ። አነ እምበል እለን ሐባትለ መከሮነት ሐቴመ ዋዲ እግልኪ
ይህሌኮ፡ ምናተ እንቲ ለጋር አክል እሊ አትዓቤኪሁ። እምኪ ህዬ እት ድርጸ ሰነት
ወእት ሕቅፈ ክልኤ ሰነት ወሐቆሁመ አስክ እለ እት ተዓቤኪ ጸንሐት። ከእንቲ
እትሊ ክሉ አፎ ይሐመድኪሀ፡ ወእግልሚ ተዐስየ ወሂጋ ትሰምዒ ይህሌኪ?
ቤለየ።
ለወለት እሊ ክም ሰምዐት ክሉ ረእሱ እት ባለ ለይዐለ ወእት ወግም ኡቲቱ
ለኢትአምር ጋር ገብአ ዲበ። ወምስል ነፍሰ እት ተሐስብ አንበተት፣ “እብ
ሚቱ እሊ ጋር እሊ ቀደም እለ እት ባልዬ እግል ልትከሬ እግልዬ ለኢቀድረ፡
እለን ሐባትለ መከሮነት ለእሊ ጋነ ነፈር ሀቤኒተን ክም ዐቢ ዕዳይ ሐሰብክወን፡
ወዋልዳይትዬ ምንመ ትወለድኮ አስክ እለ እት ተዓቤኒ ወእት ተአሰኔ እግልዬ
ሐቴመ ምዕል እለ ሰኔተ ኣምረተ እለ የዐልኮ!” ትቤ።
ከእት ገበየ አስክ ዕድ እተዐቀብል እግል ዋልዳይተ ሚ ክም ትብለ ምስል
ረሐ እተሐስብ፡ ዶል ለቤት ተአቴ ተ፣ “ይመ አነ ከለጥኮ ወለከአጥዬ አክል
ሕድ ኣምረቱ ህሌኮ። ሐሰብኪ ህሌኮ ሳምሒኒተ ኢትጽበጢ እቼ” እግል ቲበለ
ሰተተት።
ከዐድ ክም አቴት እበ ስልም ገጸ ለዐል ፈግረት። ዋልዳይተ ሰኒ ሃመት እት
እንተ፡ ወእግል እለ ትርከብ እበ ወዴቱ ተሐት ወለዐል ምን ቅያስ ወለዐል ትዕበት
እት እንተ ረኤተ። እመ ህዬ ዶል ለእለ ረኤታተ፡ እሊ ክሉ ሀመት ወተዐብ እተ
ዶሉ እንዴ ትረሰዐቱ፡ እበ ዛይደት ረሕመተ ትከብተተ ወክምእነ ቴለት “ሕልብዬ
ወድራርዬ፡ ንዒ እተይ፡ ምን ቅያስ ወለዐል ስፍሪት ክም ተሀሌ ቃውየት ይህሌኮ።
ሩዝ ወዴኮ ወለነብረ እዱሊተ እግልኪ ህሌኮ፡ የለ እንዴ ኢትበርድ ምንኪ እዴኪ
ሕጸቢ ከንዒ እግል ትብልዒ” ቴለተ።
ለወለት እለ ሂጋ ዋልዳይተ ክም ሰምዐት፡ ረሐ መትመላክ እለ ሰበት አቤት
እብ ብካይ ፍጥሽ ትቤ።
ሕነ ዲብ እለ ሐያትነ ሐት ሐቴ ዶል እግለ ቀሊል ጋራት ለምነ እት ድዋራትነ
ለሀለው አንፋር ለእንረክቡ ብዞሕ እት ነሐምዶም እቱ ንትረኤ። ምነ ቅሩባምነ
ላቶም አንፋር ወካሰተን ህዬ ዋልዴነ ጅላብነ ለልርእወ ክርበት ወጅርሰት ክም
ሽእ ጠቢዔ እንርእዩ። ረሕመት ወእህትማ ዋልዳይ እብ ዐውል ለኢልትቀየስ፡
ምንመ ንትወለድ አስክ ነዐቤ ለልትሀየበነ ጋር ቱ። ዋልዴነ ህዬ እለ ዐውል ለአለበ
ሰኔቶም እግል ንብለሰ እቶም ኢልታከዉነ፡ ምናተ ሕነ ህዬ እለ ቃልየት ድሕረት
እለ ሐቴመ ዶል ትግበእ ንትፈከረ ወአክለ ዐውለ እንተምነ ገብእ?

ተርጀመት መሰል

“ሐቴ ዕንቱ ቀበት ሕጁባም ልትሸየም”
ሹም እግል ትግበእ ሓይስለ ባካትከ ለህለው እግል ትግበእ ክም
ለአትሐዜከ እሙር ቱ። ወእተ ክም ሰልሁ እንተ ለህሌከ እቱ ድዋራት
ምንከ ለለሐምቆ ሌጠ ሀቆ ህለው እቱ፡ እንተ ወለ ምን ተሐምቅመ ምኖም
ተሐይስ ሐቆ ትገብእ፡ ላዝም ቱ እንተ ሹሞም እግል ትግበእ። ከሹም
እግል ትግበእ ወሓይስ ሓይሳም ትገብእ ወእተ ክምሰልሁ ሓይስ ሐምቃመ
ሐምቅ እት እንቱ ሓይሶም ሰበት ቱ ሹሞም ገብእ።

መዕሉመት

- ዎሮት ነፈር እግለ እተ ባኩ ለዐለ ነፈር እንዴ አቅመተ፣ ስመዕ
ወሰብ፡ አነ ሼጣን እግል እርኤ ሽኑህ ህሌኮ፡ ከገበይ ለእበ እረክቡ ሚ
ተሐብረኒ? ቤለዩ። ለእናስ ህዬ እት ሰልፍ ተማም ኣቅመተዩ ወሐር፣
ከከላስ እለ ምን ገብእ እተ ቀደምለ መዐፍየት ብጠር ቤለዩ።

ተናቁዳት እንብል እት ህሌነ፡
ለተየልል ሕድ ዶል ልትጻረር፡
ዐደም ተፋሁም አውመ ዐዳወት
ወአበ ሕድ እት ፍንጌ ክልኦት
አውመ ምኖም ለበዝሖ አንፋር ዶል
ሳድፍ ቱ። እሊ እብ ምስምሰ ዐደም
ተፋሁም፡ እብ ክሱስ ገሌ ጋሪት
እግል ለለሀሌ ለቀድር ክላፍ፡ እብ
ሰበብ መትጻራር ሕሳባት፡ እምነት፡
ወአፍካር እግል ልትከለቅ ቀድር።
እሊ መስል መሻክል አውመ
ተናቁዳት እግል ተአስኔ ዶል
ተሐዜ፡ ክም እሎም ተሉ ደዖታት
እቦም ትነፈዕ፣ “ፍህምከ ህሌኮ፡ እብ
ሐቴ ላተ አነ አተፍቅ ምስልከ፡ እሊ
እሉ ትብሉ ለህሌከ እት አካኑ ሀለ፡
ምናተ..እንዴ ትቤ፡ ለእለ እግል
ቲበል ተሐዜ ህሌከ ፍክረት ሕሌ
ወሰናቄ።
እሊ ክምእነ መስል አግቡይ፡
ለጋር ክም ልትሸበህ ወድዩ ወአስክ
ግሩም ወእግል ዐደም መፋሀመት

አካን ለኢለሐድግ ንቃሽ መርሐነ።
ገሌ ክምእነ መስል ተናቁዳት እግል
ተአስኔ እተ ትትበገስ እቱ ወቅት፡
ምን ገበይ ሸኽስየት ለሬመ ወሳእል
ህድግ ክም ከረ ኢሜል አውመ
እብ ናይ እጃበት ማሺን አወመ
እብ መሴጅ ለትገብእ ሂጋ ምነ
አሪም፡ እሎም መስሎ አግቡይ ዶል
ትትነፈዕ ላጋሪት ምነ ዐለት እቱ
ወኬን እግል ትትኬለም ትቀድር፡
ከለእሉ ትወዴ ንቃሽ ሙባሸረተን
እብ ገበይ ሸክስየት አው ምን
ለሐምቅመ ለንቃሽ እብ ገበይ
ተለፎን እግል ልግበእ ብዲቡ።
እግለ ምስሉ ትትሃጌ ህሌከ
ነፈር፡ እግል ልትሃጌ በክት ሀቡ፡
ወእብ ገበይ እድብት ምነ ሰበብ
ለክምእነ እግል ልሕሰብ ደርኩ ሀለ
ትሰአሉ፡ ወብዕድ ከያር አውመ
እስትራቴጂ ሚ ክም ሀለ ትሰአሉ።
ሐቆ እለ ምስለ እሉ ለሀይበከ ሀለ

በሀል እሙራም
በርትራንድ ራስል (ወድ ብሪጣንየ ላቱ ፍላስፈ ወኬትባይ ወርያዲ
ቱ)
ከእሊ ተሌ ገሌ ምን መባልሱ ቱ።
•ዐደድለ ህቱ ኖሱ እት ርሑ ለልስእዩ ሸረፍ ለቡ ሸዐብ ክሉ ረእሱ
የሀለ፡ ወእተ ክምሰልሁመ ዎሮት ሸዐብ ዐደድለ ብዕዳም ሽዑብ
ለልስእዉተ ሸራር ላቱ ሸዐብመ የሀለ።
•ሀደፍ ናይ ፈልሰፈት፡ እብ ሕድት ወሰኒ በሲጠት ወምን ክትርመ
በሲጠት ተ እግል ተአንብት እበ ለኢተአስትህል ጋሪት እንዴ
አንበትከ፡ እት ደንጎበ እት ሐቴ ሕድ ለልትጻረር ወምን ክትርለ
መጻራርለ ሕድ ዎሮትመ እግል ልእመን እበ ለኢቀድር ጋሪት ዶል
ተአተምም ቱ።
•ሕነ አማን ዶል ሐዜነ፡ ክልኤ መጦር ሕድ ለነብረ ሰንያት እንመልክ፣
ለሐቴሀን እንመክር እበ፡ ምናተ ሕነ ይእንዳውም እተ። ወለሐቴሀን
ህዬ ኖስነ እንዳውም እተ እት ህሌነ እግል ብዕድ እት እንመክር እበ
ለንትረኤ እቱ ወቅት ሰኒ ሑድ ቱ።
•ምን ሻም ዶል እንፈርህ እሊ በህለት ፈርሀት ምን እዲነ (ሐያት)
ቱ፡ ወፈርሀት ምን እዲነ ህዬ ሰለስ ርቦዕ ሞት ተ።
•ክመ እግልዬ ለትመስለኒ፣ ዎሮት ነፈር አኪደት ለቡ ጋር ክም የሀለ
ለአምን ሐቆ ገብአ፡ እተ ክምሰልሀ ገሌ ጋራት ህዬ ምን ገሌ ጋራት
ወለዐል ቅሩብለ አኪደት ክም ህለው እግል ልእመን ወጅቡ።
• ሐርብ ምንቱ ለእት ገበይ አማን ወሰዋብ ሀለ ለተሐድድ ኢኮን፡
ህተ ምንቱ ለምስል ታርፋም ተርፍ ሌጠ ተሐድድ።
•ሕድት ሕርየት መስኩበት መ’ድድ፡ ወሰኒ በዝሐት ምን ገብእ ህዬ
ፈውደት ከልቅ።
•ዎሮት ምነ አግደ ለውቀት እግል ለጅለቦ ለለአትሐዙ ዐዋምል፡
ለነፈር ገሌ ምነ ምራዱ ላቶም ጋራት እግል ልሕገል ብዲቡ።
•ወጠንዩን ቶም ለልትበሀሎ አንፋር ክል ዶል እብ ክሱስ ሞት ጀላብ
ዐዶም ለልትሃገው ቶም፡ ምናተ ህቶም እብ ክሱስ ጀላበ ለገብእ
ቀትል ኢለአሀድጎ።
•እዲነ ክል ምኒነ ሕኔት አረይ ገብእ፡ ምጅርም እግል ልግበእ
ለልትሸነህ እተ ጅግራ ተ።
•ወድ ኣደሚ መትሂግያይ ላቱ ሔዋን ቱ ትበሀለ፡ አነ ህዬ ጡል
ሐያትዬ እሊ በሂል እሊ ለለአክድ አድ’ለት ሐዜ ህሌኮ።
•ሕኩመት እብ ቀላል ቀላሎ እምበል ቃኑን እግል ትትረከብ ትቀድር፡
ምናተ ቃኑን ላተ እምበል ሕኩመት እግል ልትረከብ ክሉ ረእሱ
ለልትቀደር ኢኮን።
•ዎሮት ግሉል እብ ክሱስ ዎሮት ለቢብ ለቤለየ ሂገ አክል ሕድ
እግል ለአስእል ኢቀድር፡ እሊ ህዬ ለግሉል እንዴ ኢልትአመሩ ለእሉ
ሰምዐ እት ህቱ ኖሱ ለልፍህሙ መዓኒ ሰበት ተርጅሙ ቱ።
•ምሽክለት ናይ እለ እዲነ፡ ግሉላም ወምትሸድዲን ላቶም አንፋር፡ ክል
ዶል እት ርሖም ዐባይ ደማነት ነፍስ ልስኡ፡ ልቢባም ህዬ ልትሸከኮ።
•ውላድ ኣደሚ ጃህላም እንዴኢኮን ግሉላም እት እንቶም ኢልትወለዶ፡
ምናተ ሐር ተዕሊም ቱ ለግሉላም ውድዮም።
•ዲሞቅራጥየት በህለት፡ ለአዳም ሕሜት ለከሬዕ እሎም ነፈር እግል
ልሕረው በክት ለተሀይብ ዐመልየት ተ።
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ረአይ ተአተፍቅ ሐቆ ትገብእ፡
እግለ ጋሪት ነፍስከ ክሪ እንዴ
አበልከ ትከበተ።
ምነ ዐበየ ተሐድያት እት
አስነዮት ተናቁዳት ለልትረአየ፡
እግል ሕርቃንከ እብ ከፎ ትትመለክ
እቱ፡ ወምን በቲክ ሰእየት እብ ከፎ
ክም ትድሕን ቱ፡ ሐት ሐቴ ዶል
ትም እንዴ ትቤ ገሌ ወቄታይ
ዶል ትነስእ ሰኒቱ፡ እሊ ህዬ ላጋሪት
ዝያደ እብ ገበይ መውዱዕየት ክም
ተአቅምተ ወዴከ። እሊ እሉ ተወዴ
ህሌከ ንቃሽ ምነ ገበዩ እንዴ ፈግረ
ሸንከት ብዕድ እትጃህ ለምሽክለት
ለኣኬ እግል ኢልንሰአከ፡ እግለ
ምን ጀዋንብ ለልትሓብሩከ ሀገጊት
መጃል ኢትሕደግ። ነፍስከ ክሪ
አብለ፡ ወሰኒ ለቢብ ግበእ ወእት
ረአስ እሊመ ዐገል ሂገ አምር
ወመካሪተ አክል ሕድ ፍጠን፡
ወለተርፈት ህዬ ኖሰ እት ገበየ
እግል ትእቴ ቱ።

ጠዓሞ
ለገብአ ልግበእ ጋር ምስል
ጌሌ እሕሳስከ እተ ልትጻበጥ እቱ
ዋን፡ እግል ቲደዩ ኢወጅበከ። እብ
ክሱስ ገሌ ጋሪት እሕሳስከ ለብ
ዋዲ ዲብ እንቱ ቀራር ዶል ትነስእ፡
ፍገሪቱ ለትትሐመድ እግል ትግበእ
ኢኮን። እት ሰልፍ ለሀለ እግልከ
እሕሳስ ተማም እግል ትትመለክ
እቱ ለአትሐዜክ፡ ወሐቆሀ ለእለ
ትሸነህከ ፈዐል ወትረክ። “እሕሳስ”
እንብል ዲብ ህሌነ፡ ክም ከረ እት
ገሌ ተየል ለመጸነ፡ ክም ሻም፡
አበ፡ ፈርሀት፡ ፈርሐት ወለውቀት፡
መትአሳፍ ወሐዘን፡ ክፍር፡ ሐሩቀት፡
ክጅል፡ መትዐጃብ ወፍክር ወእሎም
ለመስሎ ቶም። ከእሎም አሓሲስ
እሎም እተ እሉ እነስእ ቀራር ሰኒ
አሳሲ ላቱ ተእሲር ወዱ። ከአክል
ሕድ ምልክነ ኢወዴናሆም ምን
ገብእ፡ ዲብለ እሎ ነሐስብ ህሌነ
ጋራት ዐባይ መደረት ልግል
ልሰብቦ ቀድሮ።

ተበሰም
ዎሮት ነፈር እግለ እተ ባኩ
ለዐለ ነፈር እንዴ አቅመተ፣ ስመዕ
ወሰብ፡ አነ ሼጣን እግል እርኤ
ሽኑህ ህሌኮ፡ ከገበይ ለእበ እረክቡ
ሚ ተሐብረኒ? ቤለዩ። ለእናስ
ህዬ እት ሰልፍ ተማም ኣቅመተዩ
ወሐር፣ ከከላስ እለ ምን ገብእ
እተ ቀደምለ መዐፍየት ብጠር
ቤለዩ።
ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

7ይ ክፈል

ውራቅ በሐስ ዐቦት ትግራይት

ዲበ ሐልፈ ለትከተበ አክትበት ትግራይት፡ ክምሰልሁመ ትግራይት
እብ በራምጅ ሬድዮ እብ ፍንቱይ ለእብ ሰኒ ማይሳም ትትአመር ለዐለት
እብ እስትዕማር ዲብ አስመረ እት ሰነት 1969 ለአስተብዴት ሬድዮ
ትግራይት ረኤነ። ሬድዮ ዲብ ዐቦት ትግራይት ሚ ዶር ክምሰል በ ህዬ
ርእያም ምንመ ዐልነ፡ እትሊ ናይ ዮም ዲብለ እት ሰነት 1979 እት
ሕሩር አራዲ ኤረትርየ ለተአሰሰት ክርን ገቢል ወእብ ፍንቱይ በርናጅ
ትግራይት ዲብ ሕፍዘት ዓዳት ወዐቦት ትግራይት ሚ ዶር አግዴት
ዝያደት ምነ እተ ወቅት ለሀይ ልጠለቅ ለዐለ አክባር፡ በራምጅ ወልእኮታት
ምን መተንስየት ሚ መስል ክምሰል ዐለ ወክርን ገቢል ምን ወቅት ዲብ
ወቅት ተርእዩ ለዐለት ተጠውራት እግል ንርኤቱ፦

ክርን ገቢል ኤረትርየ

ሐቆ 10 ሰነት መትአምባት
ራድዮ አስመረ እብ ትግራይት
ዲብ ዮም 18/08/1979 ዲብ
ሳሕል አራግ ዲብለ ልትበሀል
ድጌ ሰውረት ለናይ ሰልፍ ከበር
አንበተት።
ከእንዴ አትሌነ ገሌ ምነ ዲበ
አያምለ ሰልፍ ልትቀደም ለዐለ
አክባር ከመ ዐለዩ እንዴ ይእንወስክ
ወኢነአነቅስ እግል ንርኤ፡ለናይ እስትንቡረት ከበር
ክ.ር.ገ.ኤ. በርናመጅ ትግራይት
(18/08/1979)

አክባር እብ ተፍሲል፡
1. ዲብለ ሕሩር አርድ
ኤርትራ፡ እብ ናይ ጀብሀት
ሸዐብየት ተሕሪር ኤርትራ ራድዮ፡
ክርን ርሒብ ገቢል ኤርትራ ዮም
18 ነሐሴ 1979 እብ ትግሬ
ናይ አምዕል በራምጁ ለአነብት፣
እለ ሃመት ነቅጠት እለ እግል
ዕልብ ናይ ክ.ር.ገ.ኤ. በራምጅ
ለልትሐላለፍ እቦም ሂጋ ዕልብ
ሐምስ በጽሐ፣ ክ.ር.ገ.ኤ. ምን
ሕሩር አርድ ኤርትራ፡ እግል
ልትሐላለፍ ምን አምበተ በህለት
ምን 1 ጥሪ 1979 እንዴ አምበተ
እግል ረኪስ ደዓያት ፋሽሽታይ
ደርግ እግል ልቅላዕ ወናይ ርሒብ
ገቢል ኤርትራ ፍናን ሐጣጠት
ወፈዛዐት እግል ልርፋዕ ራታዐት
ግድለ ሸዐብ ኤርትራ እግል
ገባይል አቶብየ ወብዕዳት ግዋራ
ለገብአየ ዐዶታት እንዴ ሸርሐ ዐቢ
ገርዛ ሃይብቱ፣
2. ምን ምልዮን ወለዐል
ለገብእ ዕልቡ ገቢል ኢራን እግል
ተንዚም ሕርየት ፈለስጤም እብ
ስድየት ቅብላት እምብራልየት
አሜርከ ወጽዮናይት እስራኤል

መሐመድ ዳፍለ

ዲብ ብዝሓት መዳይን ኢራን
ማሌ 17 ነሐሴ 1979 ዐቢ
ናይ ሰላም አሴራር ወደው፣
ናይ ሰላም አሴራር ለወደው
እግል እምብራልየት ወጽዮናይት
ለለአስተንክር ናይ አሜርከ እት
ኢራን ኣተዮት እንዴ ልትቃወም
ወብዕድ እግሉ ለምስል ስቅራት
ለትከተበ እቶም ታቤላት ጻብጣም
ዐለው፣ እት ገሌ ምንለ ናይ ሰላም
አሴራር ለትጋየሰ ዲበን መዳይን፡
ናይ አሜርከ ወእስራኤል ባንዴራት
እብለ ናይ ሰላም አሴራር ነደ፣
አክባር ዮም 19/08/1979
1. እት ክፍለት ምፍጋር
ጸሓይ ለልትረከብ ምነ ፋርስ
ጄሽ ሸዐቢ ተሕሪር ኤርትርያ
ገሌ ቅዋት ማሌ ላሃ ጅምዐት
17/8/79 እምባትከላ፡ ጊንዳዕ
ወሑጺት እትለልትበሀል አካን
ለዐለ መዐስከር አባይ እበለትዐጅብ
ህጁማት ጨበል ዕዴ ወደው፣
እትለ ምን ሳዐት 4 – 5 ጽብሐት
ምድር እግል ሐቴ ሳዐት ለትጋየሰ
ድቁብ ህጁም፡ አንፋር ፋርስ ጄሽ
ሸዕቢ ተሕሪር ኤርትርያ እግለ
እተ መዐስከር ለዐለው ዐሳክር
ፋሽሽታይ ደርግ ክም ህለው እት
በዱ፡ እቱ ለዐለ አግርበት እንዴ
ነዝዐው ከምተተው፣
2. እትሊ ለሐልፈ ሰኖታት
እት ስምጥ ሜርሓይ ተንዚሙ
ጀብሀት ሸዕብየት ተሕሪር ኤርትርየ
እንዴ ገብአ እት ናይ ሕርየት
ዐድ ግድላነ ሕሙድ መትሳዳይ
ለአርአ ርሒብ ገቢል ክፍለት
ግብለት፡ እትለ ሐልፈ ወሬሕ ናይ
ማል ወ ቅድወት
አትፋገሮት
ኬወ ወደ፣ እሊ 21247 ርያል፡
234 ኪስ እክል ወብዙሕ ጣቀት
ደሙርየት፡ ወናይ አክባር ርዋዲ

ወክምሰልሁመ እግል ጅርሓም
መትጋድለትነ እንዴ ቤለው 4
ወአት እግል ጀ.ሸ.ተ.ኤ. ሀበው፣
አክባር ዮም 24/08/1979
እብ 21/8/79 ቅዋትነ እት
ክፍለት ግብለት እግለ እት ገበይ
አስመረ ወከረን ፍንጌ እምበደርሆ
ወሰረጀቃ እት ቶከር ለዐለ መዐስከር
አባይ፡ እንዴ ሀጅመየ ድመረያሁ፣
እትለ ምን ሳዐት 6-7 ናይ አስቡሕ
ለትጋየሰ ድቁብ ሐርብ 31 ዝቡያም
ዐሳክር ፋሽሽታይ ደርግ ሞተው
ወተሓከረው ወለተርፈው ፈነጥር
እንዴ ገብአው አስክ ሰረጀቃ
ሰከው፣ እግለ እተ መዐስከር ለዐለ
ሙምተለካት አባይ ክመ ሀለ
መምተላካት ሰውረት ገብአ፣”
ልብል ዐለ፣
እሊ ሑዳይ ምነ ዲብ መአምበት
ክ.ር.ገ.ኤ. በርናምጅ ትግሬ ለዐለ
አክባር ወሬሕ 8 ናይ ሰነት 1979
ቱ ለዐለ፣
አይወ! እትሊ ናይ አርበዕ
አምዕል አክባር በህለት ናይ ዮም
18,19,21 ወ 24 ናይ ወሬሕ
8/1979 ለዐለ ነዋቅስ ምን ለሀሌ
ብዙሕ
ለለአትዐጅብ
ኢኮን፣
እግልሚ ትግራይት ምን በሕ
እንዴ ትበገሰት ናይ ሰልፍ በራምጅ
አክባር ዲብ ራድዮ እት መደት
ንዳል ለአምበተት እቱ ወክድ ሰበት
ዐለ፡ ወለ እሊ በርናምጅ አክባር
ለአምበተው አንፋርመ ቀደም ለሀ
ሐቴ ተጅሪበት ራድዮ ለይዐለ
እሎም ሰበትቶም ነዋቅስመ ምን
ለዐሌ ሕሜት አለቦም፣ መሰለን ዲበ
ናይ መአምበት ወክድ ለዐለ ገሌ
ነዋቅስ ረኤነ ምንገብእ፡ ናይ ቀደም
ትሌ ነቃስ፡ ናይ አንስ ወተብዐት፡
አስማይ አወረሐት፡ ናይ ከሊማት
ምን እሊ ሚ እግል ንፍሀም
እንቀድር፡ ክሉ ዲብ ራድዮ ክርን
ርሒብ ገቢል በርናምጅ ትግራይት
መጽእ ለዐለ ዐቦት ወተጠውር ምን
ወክድ ዲብ ወክድ ዲብ ልትሓየስ
መጽእ ክምሰል ዐለ ኖሱ ዲበ ናይ
ሳምን ምዕሉ ዋዲ ለዐለ በርናምጅ
አክባር ልትረኤ ለዐለ በድሎት

13ይት ሰነት ዕልብ 12

ወሕርየት ከሊማት ምን ወቅት
ዲብ ወቅት ዲብ ሰኔ ወለሐይስ
መጽእ ዐለ፣
እግል መሰል
ዲብ ዮም 18/8/79 ለዐለ ከበር
ኤርትራ ለትብል ዲብ ካልኣይት
ምዕሎም ኤርትርያ ትበሀለት፣
19/8/79 ለዐለ ከበር አግርበት
ትብል ለዐለት ከሊመት፡ ዲባ ናይ
24/8/79 አክባር ሙምተለካት
ትበደለት ወአስክ እላመ እቡ
ትገይስ ህሌት፣ ክምሰልሁመ ዲበ
አምዔላተ ሰልፍ ጥሪ ወ ነሐሴ
ልትበሀል ለዐለ አስማይ አሽሁር
ዲበ ተለየ አምዔላት ወርሕ ሐቴ
ወ ወርሕ ሰማን ዲብ ልብሎ እግል
ልቅርእዎ አምበተው፡ ጨበል ዕዴ
ትብል ለዐለት ከሊመትመ ዲባ
ናይ ዮም 21 ሐቆ አርበዕ ምዕል
ደመረው እበ ትብል ከሊመት
በደለወ ወአስክ እለ፡ እሊ ክቱብ
እንክተብ እተ ለህሌነ ሳዐት
ወሬሕ ሐቴ ወወርሕ ክልኤ ዲብ
እምብል እንገይስ ህሌነ፣ እሊ ህዬ
ክርን ርሒብ ገቢል ዲብ ሄራራ
ተአመጽኡ ለዐለት ዐቦት እግል
ልትወሰፍ ቀድር፣
ክርን ገቢል ሀደፈ ሸዐብ
ኤረትርየ እብ ክሱስ ሰውረቱ
እግል ለኣምር፡ እግል ልፍዘዕ
ወእግል ልትነዘም ወሐቆሁ እግል
ሕርየቱ
ወእስትቅላሉ
እግል
ልትሰለሕ፡ ለአወላይ ሀደፍ እት
ገብእ፡ ክምሰል ካልኣይ እብ ገበይ
ክርን ገቢል ኤረትርየ ለትፈናተ
ለለአደርስ፡ ለለአትፋጌዕ ወሐብሬ
ለለሀይብ በራምጅ ልትሓላለፍ
ዐለ፣ እተ ወቀት ለሀይ እለ ክርን
እለ ለአምበተው አንፋር አው
መዳልየት ሑዳም ምን ክልኦት
ሰለስ ለለሐልፎ ይዐለው፣ ናይዝጊ
ወልዱ፡ ዑስማን ዳፍለ ወአማይር
አድሐነ ህዬ ለመአምብተት ናይለ
ምዕል ለሀ ዐለው፣
ምነ እተ ወቀት ለሀይ ምን
ወርሕ 8 አስክ ወርሕ 12 ናይ
ሰነት 1979 ለዐለ ናይ ሳምን
በራምጅ ክርን ገቢል ኤረትርየ
እሊ ለተሌ በራምጅ ሳምን ዐለ
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እግለ፡1. በርናምጅ አክባር ሳምን
2. ዐድነ ንብኔ 3. ረአይ 4. ምን
እሊ ወሎሂ 5. ሕላይ ወአናሺድ
6. ገቢል ልፍዘዕ፡ ልትነዘም
ወልትሰላሕ፡ 7. ዓዳት 8. ዕልም
ስያሰት 9. ተዕሊቅ 10. ምን
እንዜ ወኬን 11. ዐን ኤረትርየ ሚ
ተአምሮ?
እሊ ምነ ክ.ገ.ኤ. በርናምጅ
ትግራይት ዲበ ናይ ሰልፍ አርበዕ
አውረሐት እምባተቱ ለዐለ በራምጅ
ምንማቱ፡ እብ ዶልዶሉ ዲብ ለዐቤ
ወዲብ ልትባደል ወሐዲስ ዲብ
ልትወሰክ ገይስ ዐለ ወእብለ ክርን
ገቢል ኤረትርየ ምን ወክድ ዲብ
ወክድ ዲብ ተዐቤ ወተአሳድር
ጌሰት መዳልየተ ህዬ እብ ተጃርብ
ዲብ በሽሎ ወእብ ዐደድ ዲብ
ዘይዶ ሰበት ጌሰው ክርን ገቢል
ገጽ ቀደም እግል ተኣሳድር ላዝም
ገብአ፡
ክርን ገቢል ሐቆ 10 ሰነት
ምን መትአምባተ?
እንዴ አትሌነ እሎም ዲብ ዮም
18/08/1989 ሐቆ ዐስር ሰነት
ምን መትአሳሰ ክ.ር.ገ. ለትቀረአው
ሰለስ ከበር ንርኤ፡
1ይ ከበር ዕለት 18/8/89
ጃኢሪን ዐሳክር ደርግ ክልኦት
ሙዋጥኒን እብ ጠልገት ቀትለው፣
ሸዐብ እግል ለዐዝብ እት 14
አቁስጥስ ምን ድዋር ዐዲ-ቀይሕ
ጸዕደ እትለ ትትበሀል አካን
ለትፈረረው ዐሳክር አባይ አዝመረ
ዐይኖም ተስፋይ እግለ ትትበሀል
ወለት
14 ሰነት ቀትለው፣
ለዐሳክር እብ ቅዋት መሊሻ ሸዕቢ
ክም ትዘበጠው ደአም ለእሉ
ኣማም ዐለው ሀደፍ ፈነ እንደይ
ለአገዱ ዐቅበለው፣ ኦሮ ዐስከሪ
አባይ ጋሕታይ እትለ ትትበሀል
ቂሾት ናይ ዋረ እግል ጼዋይት
ፈረጅ ሓጅ መሐመድ ለልትበሀል
ሙዋጥን እግል ልቅጨፍ ወጠነ፣
ፈረጅ ክም ትጋደለዩ ህዬ እብ
ጠልገት ቀተለዩ፣ ላመ ዐስከሪ እብ
ሞረ ደምቀቱ ድምዕት ሰበት ዐለት
እንደይ ጸኔሕ አጊድ ሞተ፣
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ኣድም
አብሐሪሽ
ፋጥና
ኣድም

ንያት ርእሶም ወናዲ ሰምበል ሕሳል ማርሒቶም ሐጠጠው
‘ደሐን ዲብ ብዕ ወሽረ ለተአቴ
ክምሰል ኢኮን ሸዋሂድ ለለትሐዝዩ
ምንመ ኢኮን፡ ብቆት እብ ብዝሔ
እተ ትትረኤ እቱ መጃል ርያደት፡
ምን ልውሕድ ሳልፋይ ራድኢት
እግል ልተረድ፡ ምንኬኑ ህዬ አስክ
እስብዳልየት ለበጽሕ አስሉል
በዐል መቅደረት ወኣላት ሕክምነ
እግል ለሀሌ ወትወጀበ። ምናተ
ለሐልፈት ሰምበት ዐባይ ዲብ ባካት
ጃልየት ዲብለ ሳደፈ ትሉሉይ
ብቆት መትጃግረት ዐጀለት፡
ሸፋግ ወሰኔት ትልህየ ለትረአ እተ
ምንማተ፡ እብ ጭብ ገበይቱ መ
እክ ዐጀላት እብ ትሉሉይ ብቆት
ለትረኤት እቱ ዐለ።
አስክ ዳ ኮርሶ ለተዐደው
መትጃግረት አቅሊም ግብለት፡
ምን መርሐለት እት መርሐለት
መቅድረቶም ለአከደው እተ
ጅግረ፡
ብቆት
ለሳደፈቶም
መጃግረት ረሕመት ወመርዒት
ለአተበገሰዮም መተቅብለት እብ
መካይን
አስክ እስብዳልየት
ለትነሰኦም፡
አምቡላንስ….
አምቡላንስ….አምቡላስ !? ምን
ትበሀለ፡ አምቡላንስ ላቱ ተግ ወአካን
ብራቀ- ገብአት። ለለትዐጅብቱ።
እት ክእነ ለመስል ትልህየ
አምቡላንስ እንዴ ኢተአዳሌ!
ዲብ እለ ናይ ሰንበት ዐባይ
ካልኣይት መርሐለት ትልያቱ
ህዬ መትባድራይ አወላይ ደውሪ
ክለብ ኤሪቴል ንያት
ርእሶም
ክምሰልሁመ ክለብ ሰምበል እግል
ክሉ መታክል እንዴ ተዐደው
ዲብ አወላይት መርሐለት እግለ
ጸብጠዉ ሕሳል ማርሒቶም እግል
ለሐጥጦ ለቀድረው።
ዲብ ናይ እስትንቡረት ሴር፡
71 መትጃግራይ አወላይ ደውሪ፡
120 ኪሎሜተር እግል ልገልብቦ
እተ አካን ሐድረው። ሐቆ ናይ
ብዙሕ መጃሜዕ መትአሳስ፡ ዲብ
40 ኪሎሜተር ዲብለ ትረተበ
አወላይ ቮላተ ንያት ርእሶም እግል
ናሆም ዘርኣይ ወፍሊጶስ ክብረኣብ
ክልኢቶም ምን ፈሪቅ ሰምበል

እንዴ ሐልፈ ተዐወተ። ሕድ እብለ
ሸብህ ዲብ 80 ኪሎሜተር ዲብለ
ትረተበት ቮላተ፡ ሜሮን ክብረኣብ
ምን አስቤኮ አወላይ ፈግረ።
አቤል ኤፍሬም ምን ሰምበል፡ ሃገር
ዐንደማርያም ምን ኤሪቴል ህዬ
ደርቡ አተው፡ ናይ ባቅሺሽ ወቅት
ህዬ ተሀየበው።
እብ
ዓመት
ናትትናኤል
ተስፋጽዮን ወአክሊሉ ገብረሂወት፡
ምን ሰምበል ለወደዉ ናይ መሊጭ
ጀርቤ፡ ሚካኤል ሀብቶም ምን
ኤሪቴል ለከልቀየ መጅሙዐት
አሰልፍ
እግል
መትባድረት
ኤሪቴል ሐቆሁ ህዬ እግል አንፋር
አስቤኮ እግል ልጃገሮ ለአተቅደረት
ምነ እተ አምዕል ለሀ ለትረአ
አሕዳስቱ።
ዲብ ደንጎበ ዲብለ ገብአ ሻፍግ
ጅግረ፡ 44.2 ዲብ ሳዐት ዲብ
ልትሀርበብ ጅግራሁ ለአትመመ
ሳምሶም ሀብቴ ምን አስቤኮ እግል
ወድ ፈሪቁ ቶማስ ጎይትኦም
እንዴ ተለዩ ተዐወተ። ዩኤል
አስመሮም ደንደን፡ ምን ወዲቅ
እንዴ ቀንጸ ጅግራሁ ለአተላለ
ናትነኤል
ፍሰሐጽዮን
እብ
ብሕተ፡ ሰሚር ብርሃኑ - ግብለት፡
አክሊሉ ገብረሂወት - ሰምብለ፡
ናሆም መልኣኬ - አስቤኮ፡ ሀገር
ዐንደማርያም ወሜሮን ክብረኣብ
- አስቤኮ፡ ክምስለሁመ ናሆም
መኮንን - ኣኤሪቴል አስክ ዓስራይ
እግለ ህሌት ደረጀት ጸብጠወ።
አወሎት አርበዕ ህዬ ባቅሺሽ ወቅት
ተሀየበው።
እብ ክእሉል ወቅት፡ ንያት
ርእሶም እብ 5 ሳዐት፡ 09 ደቂቅ
ወ23 ካልኢት ማርሒቱ ለሐጥጥ
እት ህለ ፊሊጶስ ክብረኣብ እብ ስስ
ካልኢት ፊልሞን ነጋሲ ምን አስቤኮ
እብ ሴዕ ካልኢት መትፈናታይ
ትከተረው እቱ።
እብ ፈሪቅ፡ሰምበል እብ 15 ሳዐት፡ 29
ደቂቀት ወ21 ካልኢት አወላይ
ደረጀት ትጸብጥ እት ህሌት፡
አስቤኮ እብ ክልኤ ካልኢት

ኢሪቴል እብ አርበዕ ካልኢት
እንዴ ደንገረየ ተለያሀ።
መትጃግረት አዋልድ አንሳት
ዲብለ ወደያሁ ሕድ ለሸብህ ናይ
ወቅት ጅግረ 79.3 ኪሎሜተር
ገልበበየ። ዲብ 26ይ ኪሎሚተር
ዲብለ ትረተበት አወላይ ናይ ሸፋግ
ጅግረ ደሴት ኪዳኔ ምን ጋለ ነፍሒ
እግል ሚለነ ያፌት - ሰራይር ሳወ፡
አድያም ዳዊት፡ - ደንደን እንዴ
አትዐሬት ተዐወተት። ሕድ እብለ
ሸብህ ዲብ 52ይ ኪሎሚተር
ዲብለ ትረተበት ሻፍገት ብድረ
ብስራት ገብረመስቀል ምን ጋለ
ነፍሒ አድያም ዳዊት ምን ደንደን
ክምሰልሁመ ብርክቲ ፍሰሃዬ ምን
አራግ አወሎት ለሰለስ ገብአየ።
ዲብ ደንጎበ ደሴት ኪዳኔ ዲብ
ሳዐት 35 ኪሎሜተር እት ትከይድ
ትትዐወት እት ህሌት ብርክቲ
ፍሰሃዬ፡ ሚለነ ያፌት፡ እልልተ ኪዳኔ
ምን ጋለ ነፍሒ፡ ሱዛነ ፍሰሃዬ ምን
ፈሪቅ ግብለት፡ ፌቨን ሀይሌ ምን
አራግ ቅሳነት ወልደሚካኤል ምን
ሰራይር ሳወ፡ ኤደን ተስፋሚካኤል
ምን አራግ፡ አድያም ተሰፈአለም
ምን ጋለ ነፍሒ ክምሰልሁመ
ሊድየ ምስጉን እብ ብሕተ አስክ
ዓስራይት ደረጀት ፈግረየ።
እብ ዓመት፡ ደሴት እብ 4
ሳዐት፡ 10 ደቄቀት ወ47 ካልኢት
መርሐት። ሚለነ ያፌት ኣብ 11
ካልኢት ክምሰልሁመ ብስራት ገ/
መስቀል እብ 12 ካልኢት እንዴት
ትፈናተየ ተለያሀ።
መትባድረት ካልኣይ ደወሪ
እትለ ወዱዉ ናይ ንቅጠት ጅግረ፡
ዳንኤል ይሕደጎ ምን ፈሪቅ
አስቤኮ ተዐወተ። ውላድ ፈሪቁ
ሄኖክ ተክሌ ወናሆም ዘመንፈስ
ህዬ ካልኣይ ወሳልሳይ ፈግረው።
ዩኤል ሀብተኣብ ምን ኤሪቴል፡
ብሩክ ስልጣን ምን ደንደን፡
ሀብቶም
ብርሃኔ
ወሳምኤል
ትወልዴ ክልኢቶም ምን ሰምበል፡
ተክሊት ፍሰሃዬ ምን ዲ ኤች ኤል፡
ፋኑኤል ሓይልኣብ ምን ኤሪቴል
ክምሰልሁመ ዳንኤል በርሄ ምን
አስቤኮ አስክ ዓስራይ ለፈግረው
መትጃግረት ቶም።
ዳናኤል ይሕደጎ እብ 22
ንቅጠት መሬሕ እት ህለ ሄኖስ
ተክሌ እብ 17 ንቅጠት ክምሰልሁመ
ዩኤል ሀብተኣብ እብ 13 ንቅጠት
ግራሁ ርቱባም ህለው።
69.15 ኪሎሜተር ምነ ገልበበ
መትጃግረት
ሳልሳይ
ደውሪ
ሳምኤል ዳዊት ምን ጎዳይፍ
ተዐወተ። ናትናኤል ተስፋሚካኤል
ዲ ኤች ኤል፡ ኣሮን ሀብተማርያም
ምን ጽንዓት፡ ሮቤል እስትፋኖስ
ወሜሮን ግርማይ ክልኢቶም
ምን ኣክርየ፡ ኤቨን ምሕረትኣብ
እብ ብሕተ፡ ሜሮን ነጸረኣብ ምን
ጽንዐት፡ ኤቨን የማኔ ወሮቤል
ዳዊት ክልኢቶም እብ ብሕተ፡ ምን
ካልኣይ አስክ ሳልሳይ ፈግረው።
እብ ዓመት ኣሮን ሀብተማርያም
ምን ፈሪቅ ጽንዓት እብ 16
ንቅጠት መርሕ። ሜሮን ግርማይ

13ይት ሰነት ዕልብ 12

ምን ኣክርየ እብ 15 ንቅጠት
ለዐርዩ እት ህለ፡ ሳምኤል ዳዊት
ምን ጎዳይፍ እብ 11 ንቅጠት
ሳልሳይት ደረጀት ጻብጥ ህለ።

ሳልሳይት መርሐለት ጅግረ
ደዋር ካስ አቅሊም ምግብ ዲብለ
ትመጽእ ሰንበት ዐባይ ዲብ ባካት
እንደማርያም እግል ልተላሌ ቱ።

ደውሪ አፍሪቀ 2020 ተአጀለ
ምን ዮም 22 አስክ 29 ማርስ ዲብ ሞሪሸስ እግል ልግበእ ሕሱብ
ለዐለ ጅግረ ዐጀላት ደውሪ አፍሪቀ 2020 እብ ሰበብ ፈርሀት ሕማም
ቫይረስ ኮሮነ ክምሰል ተአጀለ ኮንፈደራልየት ብድረ ዐጃላት አፍሪቀ
አትአመረት።
ለኮንፈንደራልየት አስክ ኮንፈደራልየት ብድረ ዐጀላት ኤረትርየ ዲብለ
ነድአተ ልእከት፡ ፈርሀት ቫይረስ ኮሮነ እድንያይ ጋር ሰበት ገብአ ምስል
ፈደረሽን ዐጀላት ሞሪሸስ እንዴ ትፋሀመት ለጅግረ ዲብ ወርሕ ጁን እግል
ልትራየም ክምሰል ትቀረረ ዕላቃት ዓም ኮንፈረደራለየት ብድረ ዐጀላት
ማሌ ለሀ አትአመረት።

ሳወ ተእሂል ኩረት
ግንራሪብ ብሐር ተሀየበ

መርክዝ ተድሪብ ክድመት ወጠን ምስል ወጠኒያይ ፈደረሽን ኩረት
ባስኬት ቦል መፈወድየት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ እንዴ ትዓወነ ተድሪብ
ሙደርበት ኩረት ሰለት ሰዋሕል በሐር ወዳንነት ምን ዮም ም6-14 ማርስ
ዲብ ሳወ ክምሰል ገብአ ዕላቃት ዓም ኩረት ሰለት ኤረትርየ ሐበረ።
እሊ ዲብ ስዖታት ቀደም አድህር ገብእ ለዐለ ተእሂል እብ ነዘር ወፍዕል
ለተለ እት ገብእ፡ ፍንጌ ኩረት ሰለት ወሰለት ግንራሪብ በሐር ለህለ ፈርግ
እብ ዓመት፡ ዲብ መጃል ቴክኒክ ክምሰልሁመ ጽብጠት ንቀጥ ወመትነፈዕ
አሻይር ወብዕድ እግል መደርሲን አንፋር ናይለ መዐስከር እብ ዓመት
እግል 31 መተልህያይ ተሀየበ።
ለዲብ ክልኤ እንዴ ትካፈለ ለተሀየበ ተእሂል ዲብ ፈድሬሽን ኩረት
ሰለት መስኡል ጅግረ ወንዛም ሙሴ እምባዬ ወነፈር ሐብሬ ወተውዕየት
ዳንየ ፊልሞን ተወልዴ ተሀየበ።
እተ ናይ መድሐራት መናሰበት ቃእድ መርከዝ ተእሂል ክድመት
ወጠን ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ ለመናሰበት ለከስስ ሸሬሕ ሐቆለ ሀበ ዲብ
ደንጎበ እግለ ደርሰው መተልህየት ለትዳለ እሎም ጀዋእዝ ተሀየበ።

አርቡዕ 18 ማርስ 2020

ገጽ 11

ኣድም አብሐሪሽ

(3ይ ክፋል)
አቃሊም ቅብለት ወግብለት
በሐር ቀየሕ ክም መሳክብ ናይ
አንበጠ ልትዐለቦ። ሰበቡ ህዬ ምን
መዐደይ በሐር ለመጽኦም ወእት
ቀበቶም ለፈሬ ወራር አንበጠ
ሰበት ሀለ። ከአንበጠ ወሸዐብ
ስሕል ዲመ መልህያም ቶም።
እት ክል-ሖል ለሸብቦም ምንማ
ቱ፡ ህቶም ላተ ህሙላም እሉ
ኢኮን። እብ ነሐሮም፡ ማሎም
ወንዋዮም እት ክርፋሁ ክስኣም
ቶም። ከእት ክፍለት ፌብርዋሪ
2020፡ እት ምዴርየት ቅሮረ
ባካት ግራት ወእምሀሚሜ ዝያረት
ሽቅል ዋድያም ዐልነ። ምስል
ስካንለ ምዴርየት ወሰብ መቅደረት
ሐርስ እተ ባካት ለሀይ ለህለው
ለወዴናሀ መቃበለት እንዴ ተሌት
ትትቀደም።

አሰይድ ዑስማን እድሪስ

ምዴርየት ቅሮረ፡ ቅያስ 100
ኪሎ ምትር መትመዳድ ምን
ግራት አስክ ቅሮረ በ። እለ ረሓም
መሳሐት፡ አጥራፍ በሐር ወጠላለት
ዝላም ስሕል ሰበት በ፡ አንበጠ እግል
ልትፋሬ ዲበ ውጢት ተ። ሰበቡ

አሰይድ ሓምድ ዑስማን

አንበጠ ጠላለት ብቅል ወምድር
ሰበት ፈቴ። ገሌሁ አንበጠ እት
ሖጸ ልትዋለድ ዲብ ሀለ፡ ገሌሁ
ህዬ ለቤዕ ክም ፈቴ ሰብ መቅደረት

አሰይድ አድም ሳሌሕ

ክርፈ አንበጠ፡ እት ሰዋሕል ኤረትርየ
ሐርስ ለሓኩ።
መስኡል መዲነት እምሀሚሜ
ላቱ ሻብ ዑስማን እድሪስ አብር፡
እብ ክሱስ ሓለት አንበጠ እት
ምዴርየቶም እት ልትሃጌ፡ “እግለ
ደዓም ዐለየ፡ ዮም ዓመት እትሊ
ባካትነ ለአንበጠ ቀሊል ሀለ። ምናተ
ሑድ ሀለ እንዴ እንቤ ግሱያም ምኑ
ይህሌነ። እት እክል ለበጽሐ፡ ሑድ
ሐሽምት ዐታብ ሀለ። ጥርምባት
እንዴ ተሀየበው ለሐረስቶት ኖሶም
እተ ግርሁ ረሽሩሹ ህለው። ሸዐብ
ኩሉ ምስል እሊ አንበጠ እግል
ለአብዴ ዕንዱቅ ሀለ። እት ሂበት
ሐብሬ አንበጠ ህዬ ለአግደ ዒን
ሐብሬ ሸዐብና ቱ” ልብል።
በዐል መቅደረት ሐርስ ወእብ
ፍንቱይ ራዐዮት ብቅል ሓምድ
ዑስማን ሓምድ እብ ተየል’ለ
ብቆት አንበጠ ስኡላሙ ዐልነ።
ከሓምድ፡ “አንበጠ ወድ ረሸት
ቱ፡ ዝላም ሐቆ ህሌት አንበጣመ
ሀለ። ከሕነ ክል ዶል ዝላም ስሕል
ዶል ትቀዝር ለንታከዩ ሸይ ቱ
አንበጠ። ከምስል ቅያስ ዝላም
ዶል እንርእዩ፡ እተ ትርበት ምን
15 ሰንቲ ምትር ወተሐት ለህሌት
ትርበት ለትአጠልል ዝላም እተ
ልትፋሬ። ቀደምለ ምጽአት አንበጠ
ለመካይን ናይለ ታየኖት ምስል
ሰብ መቅደረት እንዴ መጽኤነ፡
ሓለት ዝላም፡ ምድር ሰዐር ወገማል
ለሐፍዝ ከጸኔሕ። አንበጠ ምን
ምድር ፈግር አስክ ነፊር በጼሕ
35 ምዕል ለአትሐዝዩ። ሰበት እሊ
እትሊ ዕምር እሊ ዲብ ሀለ እግል
ልትቃተል ሰበት ቡ፡ እብ ረሻሻት
መካይን ወአገር ስም ልትረሽረሽ፡
” ልብል።
እት ምዴርየት እም ሀሚሜ ገሌሁ
አርድ አስክ እለ ምን አልቃም ናይ
እስትዕማር ናጊ ሰበት ኢኮን፡ ሸዐብ
ማዩ እት እንሳሁ እንዴ ጸዐነ፡ ባቃት
ረሽረሾት ደዋሁ እት መሸንገሉ
እንዴ ጾረ፡ ደለ ዛህረት አንበጠ
ትረኤት ዲበ አካነት እተ ልትመዬ
ወልውዕል ጸንሔነ። ለሸቅለት
ህዬ ዕውትት ክምሰል ተ ኩሎም
ሰብ መቅደረት ሐርስ ምዴርየት
ቅሮረ ወሸዐቦም ለሓኩ። መካይን
ለልአትዩ ላኪን፡ እብ መካይን እት
ረሹሹ ዲብ እክል ወብቅል ብዕድ
ክም ኢበጼሕ ወዱ።
አንበጠ ዲብ ምዴርየት ቅሮረ
ወካሰተን እምሀሚሜ ወድዋራተ
እብ ጀሀት ግብለት ምን ግራት
ክም ተዐደ ዲቦም ሓምድ ዑስማን
ወዴሕ። ዳሕየት ግራት ዝላም
ሰኔት ራክበት ሰበት ዐለት፡ ምነ
ገጹ ተሐት እብ ሕጣጥ ክም
ደነ እት ለሓኬ፡ “አንበጠ ሕዱድ
ለአለቡ፡ አባይ ናይ ክሉ ኣደሚ፡
ሔዋን ወብቅል ሰበት ቱ ህዬ፡
እብ ጅህድ ሕበር ምኒነ እንዴ
ሐልፈ፡ እት ድወል ግዋሬ ልግበእ
ወቀበት ኤረትርየ ደረር ክም
ኢወዴ ንትቃርሑ ህሌነ” ወስክ
በዐል መቅደረት ብቅል እት ፈሬዕ
ውዛረት ሐርስ ምዴርየት ቅሮረ
ሻብ ሓምድ ዑስማን።

እሊ ጅንስ አንበጠ ናይ ባዶብ
አንበጣ ቱ። መትመዳዱ ህዬ ምን
ገልዐሎ አስክ ቅሮረ እስሕቡብ
ሀለ። እግል እሊ ወራራ አንበጠ
ለልሓርቦ ምነን አርበዕ ንቃጥ
ፊራሮ ህለየ። ህተን ህዬ፡ ንቅጠት
አፍተ-ዙለ፡ ንቅጠት ወቂሮ፡ ንቅጠት
ግልቡብ ወንቅጠት ግራት ተን።
መካይን፡ ደወ ወሰብ መቅደረት፡
ክምሰልሁመ ኣላት መንገፎ ምን
ስም-አንበጠ ምን እለን መራክዝ
እለን ቱ ለልትወዘዕ።
ዲብ አንበጠ ለልዐናቅፈከ
አሽየእ፡ አካነቱ ኢደሌት ምን
ገብእ፡ ለምድር ሕሽክብ ወመካይን
ለኢለአትዩ ዶል ገብእ ወዲብ
ደረጀት ነፊር ለባጼሕ ገብአ ምን
ገብእ ህዬ ሰበት ልግዕዝ ምንከ፡
እግል ትቃትሉ ወትሰምሙ ስዱድ
ቱ። እት ምዴርየት ቅሮረ ምን
ዮም 9 ዲሰምበር አስክ እለ ዮም፡
ኩሎም ሸቃለ መክተብ ውዛረት
ሐርስ፡ ሸዐብ ወእዳራቱ ዲብ ክርፈ
እሊ አንበጠ ሌጠ ክስኣም ህለው።
ኣድም
ሳልሕ
ማሕሙድ
መስኡል ፍሮዕ ሐርስ ምዴርየት
ቅሮረ እት ገብእ፡ ህቱመ ዲብ
ክርፈ እነበጠ እት ባካት ግራር
ጸንሔነ። መካይን ለኢለአትዩ ባካት
እቱ ሰበት ህለው፡ ሸዐብ ግራት
እብ መክተፎም ረሻሻት እደይ
እንዴ ጾረው፡ ገበይ ሳዐት ወክልኤ
ሳዐት እብ እገሮም እንዴ ትሼበዉ
ለአበድዉ ጸንሐውነ እግለ ዐታብ።
ከኣድም ለቴለል እት ወስፍ፡ “
እሊ ሸዐብ እሊ ስካን ደብዐት እት
ገብእ፡ 80 ምእታይት ምኑ እብ
ሐርስ ወርዕዮ ልትናበር። ዮም
ዓመት ህዬ ዝላም ስሕል እትሊ
ባካትነ ክሽፍት ዐለት። ከለሐርስ
አወላይ እተይ ለበትከው ብነ፡
ካልኣይ እተይ ወሳልሳይ እተይ
ልታከው ለህለውመ ብነ” ልብል።
እት ምዴርየት ቅሮረ 31,000
ሄክታር ለገብእ ምድር እግለ እት
ምዴርየት ቅሮረ ለሓድራም፡ ምን
አዶብሐ ወነቅፈ ለሳብካም እግል
ልትሐረስ ለትካፈላ ቱ። ምናተ
እሊ አርድ እሊ ለሸዐቡ እተ ረአሱ
እንዴ ሐድረ ለልሐርስ ሰበት
ኢኮን፡ ዝላም ዶል ትቀዝር መጽኦ
ከልሐርሶ ወዝላም ከሽፈት ምን
ገብእ ሰበት ኢመጽእዉ፡ ለምድር
ኩሉ ገጽሕድ ልትሐረስ ክም ኢሀለ
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ሻብ ኣድም ሳልሕ ወዴሕ።
እት ምዴርየት ቅሮረ ለአግደ
መሓዛት ክም ፈልከት፡ ወድጋን
ወብዕድ ህለ። ምናተ እብ
ጀሪፍ ዘርኦ ለዐለው ሐረስቶት፡
ለጀሪፍ ወሓይዝ ክም ሓረመዩ
ምኖም፡ አስክ እለ ሽቁይ ሰበት
ኢሀለ፡ ለወሓይዝ በሐር ለአቴ
ሀለ። መብዝሖም ሐረስቶት ህዬ
ዝላም ለዐል ለልታከው ጋብኣም
ህለው። መሰለም ፋዬሕ ምድር
ሐርስ ለብእቱ ክም ጋድሞታት
ጭርሕምት ወመልዔት ዝያድ 10
አልፍ ሄክታር ለልትሐረስ ምድር
ክም ብእተን ወምን እሊ 1500
ሄክታር ሌጠ እት መስለሐት ሐርስ
ልውዕል ክም ሀለ ሻብ ሓምድ
ለአፍህም። ሰበብ ኢመትሐራስለ
አርድ ህዬ ኢመትከምካም ሸዐብ
ክም ቱ ለአስእል።
እት ምዴርየት ቅሮረ፡ አጣል፡
አባጌዕ፡ እንሰ ወሐ ልተወብ።
እግሉ ለገብእ ምድር ሰዐር ፋዬሕ
ህዬ ሀለ። እት ሓጋስ አድብር
ወጋድሞታት ህዬ፡ ደለ ምዕጥን
ረክበው ዲበ እተ ለልሐድሮ እግሉ
መርዕየት ህለው። ሰዐሩ ለበዝሐ፡
ዕግሬረይ፡ ሰገናይ፡ ቅጥበት፡ ዕላም፡
ዕርብ ወብዕድ አስዕር ዋጅድ ቡ።
ምድር ርዕዮ ወሐርስ ላቱ ስሕል፡
ትከደመ ምን ገብእ ግራይ ኩለ
ኤረትርየ እግል ልግበእ ለቀድር
ጋድሞታት ብእቱ።
እለ መንጠቀትነ (ሰዋሕል)
ለአንበጠ ልትሻበበ። ደዓም ምን
ድወል ሱዳን ወየመን ለመጽኤነ
አንበጠ ዐለ። እብ ወቀይ ሰብ
መቅደረት ሐርስ፡ አድውየት፡
መካይን ወሸዐብ ሳምድ ሰበት
ሓረብናሁ እትሊ ሐርስነ ወርዕዮነ
እዴ ኢወደ። ሰዋሕል በሐርነ ህዬ
እግል መትፋራይ አንበጠ ውጡይ
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ምድር ቱ፡ ድበብ፡ ባዶብ ወጠላለት
ለቡ ሰበት ቱ።
አፍረዐት ውዛረት ሐርስ ዲብለ
አንበጠ ለልትረኤ እቱ አማክን፡
ቴውረት (ስካውት) ድሩባም
ወእድሩሳም ሰበት ቶም፡ ለሐብሬ
ናይ አንበጠ ምን ገብእ ወዝላም
እቦም ትመጽኦም። ጂፒኤስ እቡ
አካነትለ አንበጠ ለአሽሮ (ለአስሮ)
ወሐር ሰብ መቅደረት ሐርስ መጽኦ
ወከጥወት ናይ ረሽረሾት ደወ
ተአትሐዜ ሐቆመ ገብአት፡ እብለ
ሐብሬለ ጂፒኤስ እብ ዐረባቶም
መጽኦ ከረሽሩሸ። እምበል እሊመ፡
እብ መክተፎም ደወ ለረሽርሾ ሕጌ
ለገብእ እሎም ልባስ፡ ጅዌንትያት፡
ዕማም ወብዕድ ኣላት እንዴ ሀበው
ምነ መደረትለ ስም ክም ልድሕኖ
ልትጻገሞ።
ሸዐብ ወሕኩመት ምስል
ለሰደው ዲቡ አንበጠ ህዬ፡ ምድረቱ
እንዴ ኢትዘይድ ወዐደዱመ ምን
እዴ እንዴ ኢፈግር ሐን መራቀበት
ለኣትዉ ህለው። ለሽቅል ህዬ፡
“ምኒነ ለልሐልፍ አንበጠ አለቡ”፡
“አንበጠ አባይ ሕበር ቱ፡ ሰበት
እሊ በዳሁ እብ ካድም ሕበር”
እበ ልብል ስቅራታት ህዬ፡ ዮመቴ
አዳም እክሉ፡ ሰዐሩ ወዕጨዩ እግል
ኢለሀቡ ዕንዱቅ ጸንሔነ። እት
ባካቱ ለትረአ ሸዐብ እሲት እብ
ጀሀተ፡ እናስ እብ ጀሀቱ፡ አጀኒት
ወሰብ ንዋይመ እብ ጀሀቶም፡
ለሐብሬ ናይለ ረአዉ አንበጠ እተ
ትከስሰ ጀሀት ናይ ውዛረት ሐርስ
ወእዳረት ለአበጽሕወ ወከጥወት
ሕበር ትትነሰእ። ‘እደይ ብዞሕ፡
ሽቅል ነስር’ ክምለ ልትበሀል ህዬ፡
ካድም ሕበር እትሊ አባይ ሕበር
ሰኒ ልሄርር ሀለ።
ልተላሌ….
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