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ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 19 ዲሰምበር 2018

ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ ዲብ
ኢማራት ዝያረት ወዴ

ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ ማሌ
ለሀ ዮም 17 ዲሰምበር እት ዴዋን
ሕኩመት አቡደቢ፡ ምስል ወሊ
አልዐሀድ ወናይብ ቃእድ ዓም ዴሽ
ድፋዕ ኢማራት ሼኽ መሐመድ
ቢን ዛይድ አልነህያን እንዴ
ትዋጀሀ፡ እት ሄራር ወአደቀቦት
ሰደይት ዕላቀት ክልኢተን ለድወል
ህድግ ፋይሕ ወደ።
ርኢስ ኢሰያስ ወሼኽ መሐመድ
ቢን ዛይድ፡ እተ አግደ እት ዐላቃት
ኤረትርየ ወኢማራት እት መጃላት
ስያሰት፡ እቅትሳድ ወእጅትማዕየት
እግል ወቀሎት ለወደዉ ህድግ፡ እት

ተጠውራት ናይ ሕበር አሀምየት
ለቡ ናይ መንጠቀት ወእድንያይ
ቅደይ አረእ ትባደለው።
ርኢስ ኢሰያስ፡ ዝያረት ሽቅል
እግል ሊዴ ማሌ-ለሀ አስቡሕ
አቡደቢ እተ አተ ዲቡ ወክድ፡
ወሊ አልዐሀድ ወናይብ ውቁል
ቃእድ ዴሽ ድፋዕ ኢማራት ሼኽ
መሐመድ ቢን ዛይድ አልነህያን
ለልትረከቦ እቶም ውቁላም ሰብመዝ ከብቴ ናይረት ወደው እሉ።
ርኢስ ኢሰያስ ማሌ ለሀ ፈጅርቱ
ዝያረት ሽቅል እግል ሊዴ አስክ
አቡደቢ ለሳፈረ።

ኤረትርየ ዲብ መስር እተ ገብአ ዕፌ ትጃረት ትሻርክ
ኤረትርየ ምን ዮም 11
ዲሰምበር ዲብ ዓሲመት መስር
- አልቃህረ እተ ገብእ ለሀለ ዕፌ
ትጃረት አፍሪቀ እግል ትሻርክ፡
ናይ ትጃረት ወክስአት ረአስማል
አብካት እት ኤረትርየ ለለአርኤ
ዕፌ ቀደመት።
እሊ እብ ርኢስ ውዘራእ
ጀምሁርየት መስር ዶክተር
ሙስጠፈ ማድቡሊ ለትከሰተ
7 አምዕል ለጸንሐ ዕፌ፡ እብ
መዓወነት መፈወድየት እትሓድ
አፍሪቀ፡
አፍሪክሲም
ባንክ
ወሕኩመት መስር ለትሰርገላ
ቱ።
እብ መስኡል ቅደይ እቅትሳድ
ጀብሀት
ሸዐብየት
እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ

ሐጎስ ገብርሂወት ለትመረሐ
ወፍድ ኤረትርየ፡ ዲበ ዕፌ እተ
ገብአት ዐቦት ትጃረት ወክስአት
ረአስማል ዕላቃት ድወል አፍሪቀ
ለከስስ ወዕላታትመ ሻረከ።
መስኡል ሽኡን እቅትሳድ
ጀብሀት
ሸዐብየት
እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
ሐጎስ ገብርሂወት፡ መጥመጦርለ
ዕፌ፡ ምስል ርኢስ አፍሪክሲም
ባንክ ዶክተር በነዲክት ኦራማህ
እንዴ አምሐበረ ዲብ አደቀቦት
ዕላቀት ተምዊል መሻርዕ ሀድገ።
እትሊ ዕፌ፡ ናይ ኤረትርየ
ወዲብ ኤረትርየ ለመርከዘን
ሸርካት ካርጅ ፈርያተን እግል
ዕፌ ቅዱማት ዐለየ።

ታሪካይ ሰዋትር ነቅፈ አትሳናይ ገብእ እቱ
እት መደት ንዳል ተሕሪር
እብ ፍንቱይ ህዬ ምን ሰነት
1978 አስክ ሰነት 1988 ለዐለየ

10 ሰነት መስተንክር ወፈራሰት
ለገብአ እቱ ታሪካይ ሰዋትር
ጀብሀት ነቅፈ እብ ዋጅብ እንዴ
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ተሐፈዘ ታሪክ እት አግማም እግል
ልትዐዴ አትሳናይ ገአ እቱ።
ለሰዋትር ‘ግሎብ’ ተበት

‘ሰላም ወድዋራት ፊደል ፔ
ለሸምል እግል ዝያድ ክልኤ
ኪሎ ምትር ለልትመደድ ዋድቅ
ለዐለ ድፈዓት፡ ናይ ከርስ ምድር
ስጅላት ወካናሌታት ናይ አትሳናይ
ካድም፡ እብ ሰዳይት ማልየት
አንፋር ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ደመቅራጥየት ወዐዳለት ፈርዕ
ዩቴቦሪ-ሽዌደን ወመሻረከት እብ
ነሐር ስካን መዲነት ነቅፈ ክምሰል
ትሰርገለ ወኪል ኤሪነ ሐበረ።
“ሰዋትርነ ዳይም ትምሳል
ታሪክነ ወሀውየትናቱ” ለቤለው
እተ ወራት ለሻረከው ስካን
መዲነት ነቅፈ፡ ለምን ክፍለት
ወርሕ ኖቮምበር ለአንበተዉ
ካድም እብ ሰፋየት ክምሰል
ተ’መ እት ሸረሖ፡ ሰዋትር
ንዳል ኤረትርየ እብ ዓመት ናይ
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ጀብሀት ነቅፈ ህዬ እብ ፍንቱይ፡
እት አፍሸሎት ወራራት ትሉሉይ
ወሕፍዘት አርወሕ ሙናድል
ተረት ዛይደት ለዐለት እሉ፡ እት
ታሪክ ንዳል ክፈሕ ሙሰለሕ
ሸዐብ ኤርትርየ ምዕራፍ ዐቢ ለቡ
ሙሁም ኣሳር ታሪክ ንዳል ሰበት
ገአ፡ ምን ግም እት ግም እግል
ልትዐዴ መቅደረቶም ለትሰምሑ
ዶር እግል ለአግዱ ዱሉያም
ክምቶም አከደው።
ነፈር መትሐፍ ወጠን አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ አሰይድ
ኢሰያስ ተስፋዝጊ እተ ሀበየ
ሐብሬ፡ ለናይ አትሳናይ ወራት፡
ፈድል ስብልት መሻረከት ሸዐብ
ወብዕዳም አጅህዘት እተ ለተሐደደ
እሉ ወቅት ክምሰል ተመ እት
ሸርሕ ሐምዴሁ ቀደመ።
ገጽ

ር
ሪ
ቅ
ተ

ር
ሪ
ቅ
ተ

ዝያረት ርኢስ ኢሳይያስ ዲብ ሶማልየ ወኬንየ

ኢሳቕ መሓሪ
ስወር - ሳልሕ ዐብደልቃድር
ከሚስ 13 ዲሰምበር 2018 ሰዓት
8፡00 ቀደም አድህር፡ ሓይስ ኢሳያስ
አፈወርቂ፡ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ፡ ጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ወሙዲር
መክተብ ርኢስ አሰይድ አሚን ሐሰን
እንዴ ተለዉ፡ አስክለ እግል ረዪም
ሰኖታት እብ መትኣታይ ወዋይዲባት
ድወል ጋነ ለቀንጸ ሐርብ፡ ትትዐዘብ
ለዐለት ፈደራልያይት ጀምሁርየት
ሶማልየ ትወከለ።
ርኢስ ኢሳይያስ ምስል መልሂቱ
ናይ ክልኤ ሳዐት ወሰር ሐቆለ
ዖለውቶም ዲብ ዐደን ዐብዱለ
ለልትበሀል እድንያይ መከረዪ ጥያራት
ሞቃዲሾ ለበጽሐው። ሓይስ ርኢስ
ፈደራልያይት ጀምሁርየት ሶማልየ
መሐመድ ዐብዱላሂ መሐመድ
ፈርማጆ፡ ውዘረእ፡ አንፋር ምጅልስ

ዶር. ዘካርያ ማሕሙድ ሓጂ ዓብዱ

ውቁላም ቅያደት ጄሽ ወሓክም
መዲነት መቃዲሾ ህዬ ናይረት ከብቴ
ወደው እሉ። ግረ እለ ኪሎ አርበዕ
እበ ለልትአመር ሻርዕ ዐቢ እንዴ
ኬደው፡ ሄራር አስክ ዴዋን ሕኩመት
ዐለ። መባኒ ዴዋን ሕኩመት ሶማሊያ
(ቪለ ሶማሊያ) ክምሰል ትምሳል
መንዴረት ናይለ ደውለት እብ ጸዕደ
ወሊኒ ሕብር ሌጠ ለትናቀሸ እት
ምግቡ ዕጨይ ዐባዪ ምኑ ለትረገሐት
ሐረት ቱ።
ለለሐልፎ እቡ ዐለው ሸዋሬዕ
እብ አግቡይ ሀንደሰት ግሩም ወብስር
ለትከጠጣ ቱ። ምነ ብዙሕ መባኒ
ሽንርብ ናይለ ሐልፈየ 30 ሰነት፡ ዲብለ
ደውለት ቅርሕት ለዐለት እሳት ልሰዕ
ትትረኤ እቱ ዐለት። ለእብ ጋምል
አክደር አቀጥፍ ለትሰርገ ዕጨይ

ዐባዪ ላኪን፡ “ምን ምድርነ ተወዝ
ይእንብል” እበ ልብል ደሚር ዕላመት
እንዴ ገብአ ዲብ ሸንን ልትረኤ።
እብ አማንመ ምን ሐርብ ለትትረከብ
ፋኢደት ይህሌት። ዲብ ሶማልየ ህዬ
ሽንርብ ዐባይ ሐድገ።
አምሱይ፡ ውቁል ልኡክ ሕኩመት
ኤረትርየ፡ ዲብለ እግል ሕሽመቱ
ለዳለ ድራር አስክ ሮያል ሆቴል
ትወጀሀ። ክልኢቶም ሜርሐት ዲብለ
ትዳሌት እሎም አካን-ሸረፍ ክምሰል
ትገሰው ህዬ፡ ፍረቅ ዓዳት ዕፌ
ግሩም ቀደመየ። ለእብ ናይ ዓዳት
ወዘመናይ አግቡይ ቀርብ ለዐለ
ሐልየት፡ ግርመት ሶማልዪን ለሸሬሕ
ወወጠንያይ ኤማኖም ለለስእል ሰበት
ዐለ፡ ክምሰል ዓዲ ሕላይ ለልትረኤ
ኢኮን። እግል ክሉ ለተምትም ምስል
ለለአበኬ ወምስል ለለአስሕቅቱ ለዐለ።
ገሌ ምን ጽበጥለ ሕላይ ህዬ “እንታ
ወድ ዐድ እተየ ህሌከ?” “እንተ
ወድ ዐጄ ሶማሊ እበየ ህሌከ?” እንቲ
አፍሪቀ ስደይነ ምስል ገጽ-ቀደም
እግል ንሄርር” ወለመስሉ ለልብል
ወጠንያይ ፈን ወሕላይቱ ልትቀደም
ለአምሰ።
“ሶማል-ኤርትራ” ለአርእሰ እብ
ህግየ ትግርኛ ለትሐሌት ሕላየት ህዬ፡
ለወፍድ ዝያደት ለጀዝበት ወእግለ
ሙሉእ ዐለ ዕንታት ክሉ ጀለም
ለአበለት ዐለት።
ዲበ መናሰበት ዶር. ዘካርያ
ማሕሙድ ሓጂ ዓብዱ ነፈር ምጅልስ
ሶማሊያ’ቱ። ህቱ ተርጀመት ናይ
እለ እብ ርኢስ ኢሰያስ ጋብአት
ለህሌት ዝያረት ሸርሕ እት ህለ ክእነ
ልብል፦
“እለ ዝያረት ዐባይ ተ። ሸዐብ
ሶማልየ ፈርሐ፡ ርኢስነ ፈርሐ፡ አናመ
ፋርሕ ህሌኮ። እለ ፍንቲት አምዕል ተ።
እብ ከርስ ዐድ መንጠቀት ወእድንየ
ፍንቲት ተ። እግል ሕውትነት ገባይል
ኤረትርየ ወሶማልየ ክምሰልሁመ
እግል እሊ እምቡታሙ ለህሌነ ንዳል
ዐማር ለትደሬዕ ተ። አቶብየ፡ ሶማልየ፡
ኤረትርየ፡ ወብዕዳት ድወል ናይ እለ
መንጠቀት፡ ዲብ እለ መንጠቀት ናይ
ዐቦት ዐማር ሰብ ሽርከት ሰበት ገብአየ፡
እግል ቀር አፍሪቀ ጸብሐት በኪተት
ተ፡ ዲብለ እድንያይ አሀምየተ ህዬ፡ እለ
መንጠቀት እለ፡ አካን አከይ-መቅርሕ
ወነዐር እንዴ ገብአት ለጸንሐት ተ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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አዜ ላኪን አስክ ምዕራፍ ሐዳስ
እንዴ ተዐዴት አስክ ናይ ዐማር ስለል
ትሄርር ክምሰል ህሌት ለትአርኤ
ዝያረት ተ።
ዶክቶር ዘከርያ እንዴ አትለ
“ሶማልየ አዜ ሰላም ምድት እተ
ህሌት።
መስኩበት
ትትመደድ
ህሌት። ሕኩመትነ እት አካነ ቃብለት
ህሌት። እለ ህዬ ናይ ሶማልየ
መርሐለት-መዐዳዪት ተ። ኤረትርየ
እትለ መንጠቀት ዛይደት እዴ ህሌት
እለ። እብ ፍንቱይ ህዬ ዲብ ሶማልየ።
ርኢስ ኢሰያስ ወሸዐብ ኤረትርየ፡
ሶማልየ ሕኩመተ እንዴ ዋተደት
እግል ልርአወ ዝያደት ክሉ ልስህሮ
እለ ዐለው። ምን እለ ወሐር ህዬ፡ እብ
ትጃረት፡ እብ ዕሉም፡ እብ ቴክኒክ
ወብዕድ እብ ናይ ተዕሊም ወቅደይ
አምን ዝያደት መዓወነት እግል
ተሀሌቱ። እሊ ምስል እግል ኒደዩ
ለወጅብ ወቀይ ቤትና ቱ” ቤለ።
ፈናኔን አድዋን መሐመድ ዐብዱ
ፈረሕ ወአሰይደ ፋጥነ ዑመር ሑሴን
ህዬ፡ “ ርኢስ ኢሰያስ እት ምግብነ
ሀለዮቱ ሸዐብ ሶማልየ እብ ተማሙ፡
ፋርሕ ቱ። ዎሮ ሸዐብ ሕነ። ዮም
ህዬ ዲብ እለ አምዕል እለ ፈርሐትነ
እንሸሬሕ ህሌነ። ርኢስ ኢሰያስ ወሸዐብ
ኤረትርየ ዲብለ ሐልፈ 30 ሰነት
ምኒነ ለኢትፈንተው ፈተችናቶም።
ዮም ዲብ እለ ምጽአቶም እግልነ
ፍንቲት አምዕል ተ።” እት ልብሎ
ሸርሐው።
እብ አሳስለ ዱሉይ ለዐለ ወቅት
ለበርናምጅ እግል ልትመም ክምሰል
ቀርበ ክልኢቶም ሜርሐት እንዴ
ቀንጸው፡ እግለ ቃልየት ምሴት
እግሙላም ለአምሰው ፍረቅ ዓዳት
እብ ናይ እዴ ሰላም “ሹክረን” እንዴ
ቤለው ምነ ቃዐት ትሳረሐው።
ፈጅራተ አስቡሕ፡ ሱሕፍዪን
ሐያት ናይለ መዲነት እብ ዕንታቶም
እግል ልርአው፡ አስክ ሸዋርዕ ፋግራም
ዐለው። ምናተ ለአምዕል ጅምዐት
ሰበት ዐለት በክት ኢረክበው። ክሉ
መአሰሳት ዱቡእ ጸንሐዮም። እበ
ረአው ላኪን ፈርሐው። ክምሰለ እብ
ወሳእል እዕላም ለልትበሀል እንዴ
ኢገብእ፡ መቃዲሾ ዲብ ዳይመት
ሓለተ እቅብልት ጸንሐቶም። ለተርፍ

ብዙሕ ምንመ ህለ፡ ምስል ክሉ ለሳድፍ
መታክል ሰኒ እሱዱራም ህለው።
ዲብ ደንጎበ ለእብ ሓይስ ርኢስ
ኢሰያስ ለልትመረሕ ወፍድ ሕኩመት
ኤረትርየ፡ ዲብ ቪለ ሶማልየ ለገብአ
ናይ ክልኢቶም ሩአሰ ልቀእ ተአምበተ።
ቀደም አድህር እብ ርኢስ መሐመድ
ዐብዱላሂ መሐመድ ፈርማጆ ለዳለ
ህያባት እግል ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
ወመታሊቱ ተሀየበ። ግረ እለ ዲብ እለ
አምዕል እለ ምስለ ዲብ ሐቴ ቃዐት
እንዴ ገብአው እግል ርኢስ ኢሰያስ
ወእግል ርኢስ መሐመድ ልታከው
ለዐለው አንፋር ፍርቀት ዓዳት ድፈዕ
መዋጀሀት ሐጫር ገብአት። ወምስል
ሜርሐት ናይ ሕበር ሱረት ትነሰአት።
እበ መናስበት ርኢስ ኢሰያስ፡ እግለ
ፍርቀት ዓዳት ዲብ ኤረትርየ እግል
ትምጸእ ዐዙመት ክምሰል ቀደመ
እተ፡ ዲብለ አንፋር ዛይደት ፈርሐት
ትረኤት።
ልቃኣት ክልኢቶም ሜርሐት፡
ነፍሰ ለምዕል አደሓመ ትሉሉይ
ወዐለ። ለዲብ ወርሕ ኦጎስት ዲብ
አስመረ ለወደወ ርኢስ ወዘረእ አቶብየ
ዶክተር አቢ አሕመድመ ሓድር
እተ ለዐለ እግል ሰልሲተን ድወል
ለትሸምል ወለትከምክም ወሰልሲተን
ድወል ለትነፌዕ መፋሀመት አሳስ
እንዴ ወደ፡ ዲብ ቪለ ሶማልየ ትሉሉይ
ልቀኣት ወደው። ፍንጌ ክልኢተን
ድወል ለጸንሐት ታሪካይት ዕላቀት
እንዴ አደቀበው ዲብለ ትወቀለ ናይ
መዓወነት ተየልል እግል ልትዐደው
እብ ታመት ንየት ክምሰል ትፋሀመው፡
ምነ ለአፍገረዉ ሸሬሕ ሕበር እግል
ንፍሀም ቀደርነ።
እብ ክእነ ውቁል ናይ መብደእ
ወምስንዮት ሕድ ናይረት ለአስመነት
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ዝያረት፡ እብለ አንበተት እቡ ደሚር
እብ ዐውቴ ተመት። ምን ገጽ ምሴ
ህዬ ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
እብ ሓይስ ርኢስ ፈደራልያይት
ጀምሁርየት ሶማልየ እንዴ ተለ
አስክ እድንያት መከረዪ ጥያራት
መቃዲሾ እንዴ ሄረረ ምን ሶማልየ
እብ ሕሽመት ትሳረሐ።
ምን ሶማልየ ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ፡ አስክ ጀምሁርየት ኬንየ
አተጀሀ። ዲብ መከረዪ ጥያራት
ኬንያተ ክምሰል በጽሐ፡ ወዚረት
ካርጅየት ኬንየ ሰፊረት ሞኒከ ጆማ፡
እብ መዐረድ ዐስከሪ ለተሌት ናይረት
ከብቴ ወዴት እሉ። ፈጅራተ ዮም 15
ዲሰምበር 2018፡ እት ዴዋን ሕኩመት
ኬንየ ምስል ርኢስ ኡሁሩ ኬንያተ እት
አደቀቦት ዕላቃት ክልኢተን ለድወል
ወናይ ሕበር አሀምየት ዲብላቡ ናይ
መንጠቀትነ ቅደት ትፋሀመው። እተ
ወደዋ ጀልሰት ዲብ ኤረትርየ ወኬንየ
ለህለ አብካት ዐባዪ እንዴ ፈሀመው
እት መጃላት ትጃረት ወእስትስማር
ለትገብእ መዓወነት እግል ልወቅሎ፡
ክምሰልሁመ ዲብ ፈደራልያይት
ጀምሁርየት ሶማልየ መስኩበት እግል
ትትመደድ እብ ሕበር እግል ልሽቀው
ትፋሀመው።
እብ ርኢስ ኢሰያስ እበ ገብአት
እሉ ዐዙመት፡ ርኢስ ኬንየ ኡሁሩ
ኬንያተ ዲብ ሄለል ወርሕ የናይር
2019 ዲብ ኤረትርየ ዝያረት እግል
ሊዴ ቱ።
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ እት
ክልኢተን ድወል ለወደየ ዝያረት
እንዴ አትመመ ሰንበት ንኢሽ 15
ዲሰምበር 2018 አምሱይ ዐዱ
አተ።
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ድ ዑስማን
ዒ
ስ
ድ
መ
መሐ
“ረቢ ፈራጅ ቱ። አቡዬ ኖስከ
ተአምሩ፡ እናስ ሰኒ ጽኖዕ ቱ፡ ምኑ
ወኬን ህዬ ስሌማን ሑዬ። ስሌማን
ምስልከ ኢኮን ምስል ውላድ
አቡዬመ ምን ልርኤኒ ዕምርዬ እግል
ለሓጭር ነዌ። መረ መትብእሳይ
ቱ። ትልህያታት ወሕላይ ህዬ
ኢፈትዩ። ሕነ ጸንዒት ሕነ ወለትነ
እምበሌነ ብዕድ ኢለሀድየ እት
ልብል ልትፎጀጅ ወልትፋወሸ።”
“እሊ ቴለል ክእነ ክቡድ ሐቆ
ገብአ ሻምነ እት ልብነ እንዴ ወዴናሁ
ግረ እለ አድሕድ ኢንቅረብ።”
“ለርሕነ ምን ትቀድረ።”
“ስምዒኒ ዳፍአት እት ምሽክለት
እግል እክሬኪ ይሐዜ፣ አናመ ህዬ
ምዔሸቼ ተዐቤ እቼ።”
“ዎይ አነ! ለልብዬ ህዬ ሚ
ኢደዩ፧”
“ረቢ ፈራጅ ቱ፡ እግል አዜ ህዬ
ምን ሕድ ንብጠር።”
ህቶም እት ልትሃጀኮ፡ ለምድር
እምበለ በርሀትለ ከዋክብ እብ
ጽልመት ትክ-አኑን ጋብእ ዐለ።
ሄከል ዲብ ክምኩመ ዳፍአት ላጥእ
እት እንቱ እት ቅሩቦም ክርን
መጋይስ እገር ናይ አዳም ለሰምዐ
መስለ እቱ።
“ዳፍአት
መጋይስ
አዳም
እሰሜዕ ህሌኮ፡” ቤለ ህሉግ እት
እንቱ ሄከል።
“አዳም ከአፎ፧”
“እንዴ ጽንሒ፣ አይወ አዳም ቱ፡
ለመካይዱ ትሰምዕዩ ህሌኪ፧”
“እሰምዐ ህሌኮ። ናይ ዎሮት
ነፈር ኢኮን፣ ክልኦት ወምኖም
ወለዐል ቱ።”
“ኢትንቀሚ (እት ለሐሸክሽክ)
ትም በሊ።”
ክልኢቶም ለሰብ ሻም ምን ህግየ
እንዴ አዝመው እግለ ግያስ ዲብ
ለአተናሱ ምን እንክር ተሐቶም
በጣርየት
ትወልዐት
እቶም።
ለብጣርየት ዲብ ዕንታቶም ሰበት
ትወልዐት እግል ኢልትፈረጎ እንዴ
ትገልበበው ትም ወደው። በጣርየት
ውልዓም ለዐለው አንፋር ሰኒ
ክምሰል ትፋጠነዎም በጣርየቶም
ሽንከት እንክር ግረ እንዴ አግነሐው
ጌሰው ምኖም። ሄከል ወዳፍአት
እተ አካነቶም እብ ድንጋጽ በራይድ
ገብአው።
“መን ቶም፧” ትሰአለ ሄከል።
“አነ ሚ ደሌኮ፣ ምናተ፡
ለመክሩህ ዓፈ ወቴልየቱ እግል
ልግብኦ ቀድሮ።”
“ህቶም ሐቆ ገብአው ላተ
ትዘመትነ!”
“ኤማን ውዴ፣ ገድም ለትገብእ
ጋብአት ህሌት።”
“አዜ ሚ ንባስር፧”
“ዐስተር ገበይ ሚበ፣ እብ ቅሩትነ
እንዴ ንትሓበዕ ንዒር።”
“እለ ምን ገብእ፡ እግል እሳርሐኪ
እሰልፍ እንቲ ዒሪ። አነ እንዴ
ጸንሐኮ እግል ዒር።”
“አማንካ ቱ እለ ንውዴ።”
ሐቆ እሊ ገድም ዳፍአት ወሄከል
አክለ ልዉቃመ ለዐለው ፋርሃም እት

ቅረዲትለ
እንቶም አስክ ዐዶም ትበገሰው።
ምነ ግሱያም ዲበ ለዐለው በልቀት
ክምሰል ቀንጸው እንዴ ኢልትሃገው
ጀፈርለ ዐድ ክምሰል በጽሐው ሄከል
ተርፈ ወዳፍአት አስክ ቤት እመ
ሄረረት። ዳፍአት እተ ሽፍር ትሽእግ
እት ህሌት ሕንጁር ለልትበሀል
ከልቦም እብ ንብሓት ምድር ዶል
መንከለ፡ አቡሀ ምን ስካብ እንዴ
ቀንጸ፡ “ሁይ! መን እንተ፧” ቤለ።
ዳፍአት ላተ ኢበልሰት ዲቡ።
ለከልብ ነብሕ እንዴ ዐለ ዳፍአት
ክምሰል ተ ዶል አሌለ እት ለሻልሽ
ትም ወደ። አቡሀ ዲብ አፍ-ቤት
እት በጥር እንዴ ጸንሐየ እብ ሀድፍ
ትከበተየ።
“ዲብ አየ ዐልኪ፧”
“ዲብ ትልህየ፡” ሰኒ ፋርሀት እት
እንተ በልሰት እቱ።
“ትልህየ እብ በይንኪ ትገዪሰ፧”
“ነስረ መልህየቼ ዐለት ምስልዬ፣
አዜ አስክ ቤተ ጌሰት።
“ደሐን ቱ፣ መካይድኪ ባዲ
ምንዬ ይህለ፡ አጊድ ቤትኪ እተይ
ቅይር በዐል አከጀህ!” እበ እት
እዴሁ ለዐለት ሞረ እተ ፈንዶተ
ሸወጠየ። ዳፍአት ድንግጽት እት
እንተ ዲብ ዐርቀይ እመ ብት
ወዴት። እመ በአስ ዳፍአት ወአቡሀ
ሰበት ሰምዐቱ፣
“አብ እድሪስ፡ ለወለት ረቢ
ፍርሆ ምነ፣ ምስል መሳኒተ ትተልሄ
ዐለት። ንኡሽ በዲር ትልህየ ፈቴ።
እንቱምመ እብ ዶልኩም ትተልሀው
ሚ ይዐልኩም፡ ወለት አብዬ!” እንዴ
ትቤ ወለተ ትከበተት።
ፍካክ ሰኒ ሓርቅ እት እንቱ፡
“ትም በሊ መንኩበት፡ ለአከይድስ
ክሉ ምንኪቱ፡” እት ልብል እግል
ክልኢተን አትፋርሀየን።
ሄከል ለአተናሴ እንዴ ጸንሐ
እብ ቅሩቱ ዲበ እት ጀፈር ንዋይ
ላተ ምስካቡ ክምሰል በጽሐ እግለ
ዒዶሁ እንዴ ነጸፈ እክርር ወደ።
ምስካቡ ምነ አብያት ሽንኪ ዋድየት
ሰበት ዐለት ለከልብ ኢሰምዐዩ።
እግል መደት ለገብእ እብ ክሱስለ
ሳደፈዮም ሐቆለ ሐስበ አድሐ እብ
አውዐሎት ወላሊ እብ ትልህየ ትዕብ
ሰበት ዐለ እንዴ ኢልትአመሩ ሰካብ
ነስአዩ ወዲብ ሕልም አተ።
ፍካክ ለወለት ክምሰል ሰክበት
ረክበቱ እንዴ ነስአ ሽንከትለ አካነትለ
መጅልስ እንዴ ጌሰ እሳት ሓየ። ዲበ
አካነትለ ምግሳይ ስሌማን ወልዱ፡
ዓፈ ወኣድም ለልቡሉ ወድ-አቡሆም
መጽአዉ። ዓፈ ምን ጽባብሕ እብ
ክሱስ መዋዲት ዳፍአት ወሄከል
እስኡሎም ሰበት ዐለ ምዕያሮም
ልትጸበሮ ዐለው። ስሌማን ህዬ ምስል
ዓፈ እንዴ ጌሰ ምሴት እብ ግዲደ
ለአትቃምቶም እንዴ አምሰ ዲብ
አካን ህጅኮም እት ህለው በጣርየት
ወልዐ እቶም ወእግለ ዓፈ ልብሉ
ለዐለ እብ ዐመል አከደዩ።
“አነ እሊ ጅነ ክእነ ወዴ አመስል
ይዐልኮ፡ እሊ ሀተኮት ሸረፍ ቱ!”
ተሃገ ሰኒ ሓርቅ እት እንቱ ፍካክ።
“ዓፈ መካይድ ናይ እሊ ተላይ
ወእለ ወለት እኩይ ክምሰል ህለ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 52

ብዞሕ ዶል ደግም እግልነ ዐለ። ሕነ
ላተ ይአመናሁ። ዮም ላሊ ህዬ እብ
ዐመል አከድናሁ፡” በልሰ ስሌማን
ሑ-ዳፍአት።
“ሚ ርኤኩም፧ እንዴ ኢትወስኮ
ወኢተአነቅሶ አስእሉኒ።”
“ክልኢቶም
እት
በልቀት
ቅርጫይ እንዴ ተሓቀፈው አድሕድ
እት ቀማቅሞ እብ ዕንታትነ
ርኤናሆም፡” አተበ ስሌማን።
“ስሌማን
ዮም
ረአዮም፣
አነ ህዬ ምን ዐስር ዶል ወለዐል
ርኢሆም አነ። ዲበ ቀበትለ ትልህየ
እት መርከቡ እንዴ ትልውሌት
ትትሐራገዕ እቱ። ህቱ ለወድዩ ህዬ
አነ አዜ ቀበት መሕበር ይእደግሙ፣
መዋዲት ገቤሕ ቱ።”
“አነ ወድ ዕሉም! እብ እዴ
ኖሼ አኬኮ። ወለቼ እሊ ቅዩር
ተላይ እግል ልተልሄ ዲበ! አዜ ሚ
ንውደዩ፧”
“ እ ለ
ጎማት አለበ

ን ቅ ተ ሉ
በስ!” በልሰ
ለመትብእሳይ ሰሌማን።
“ምን እለ ተአኬ ሚ እግል
ልውዴ፣ ሸረፍ ገቢለትነ ወዕዘትነ
ሀተከ፡” ሰድዩ ዓፈ እግል ኖሱ ተላይ
እት እንቱ።
ኣድም ለአተንስዮም እንዴ
ጸንሐ፡ “የሀው፡ አፎ ሰብር
ይእንወዴ፣ ረገበት ወድ-አዳም
ቀላል ሰበት ኢኮን እሰልፍ ሚ ወደ
ነአተብት። እለ ወለት መን ኣመረ
እምበል ህጅክ ነሐረ ባጽሕመ
ኢገብእ ኢኮን። እሰልፍ ወለትነ
ንፈትሽ ወክልኢቶም ንትሰአሎም
ወነአትፋርሆም፡” እት ልብል ጎማት
ሰብ-ሰብር ገመዮም።
ስሌማን ሰኒ ሓርቅ እት
እንቱ፡ “እግልሚ ንትሰአሉ፡ እብ
ዕነ አከድናሁ ማሚ፣ ለዶል ዲብ
በልቀት እት እንቱ፡ ሰኪን ወወዴኮ
እቱ፣ ምናተ፡ አደብ አቡዬ ሰበት
አምር ኢልአምነነ እንዴ እቤ አዘምኮ
ምኑ። እግልሚ ምድር ነአተጽብሑ
ህሌነ፧ እብሊ ሰይፍ ስጋዱ እግል
እንሰእ ቱ፡” እንዴ ቤለ እተ ጀፈሩ
ለዐለ ሰይፍ ሀረሰ።
“ኢፋልከ፣ ደም አዳም ብሩድ
ኢኮን፡” ኣድም እግለ ሰይፍ
አትሐደገዩ።
“አነ ሸረፍዬ ተሀተከ ወሕሽመቼ
ትከየደት። ዲብ እሊ ተላይ ምስዳር
ኢነስአኮ ምን ገብእ ፈንጎሕ ፈጅር
ብዕዳም እግል ለአርቁ እብዬ ቱ።
ምንመ ይእንቀትሉ ለተአደንግጽ
ምስዳር እግል ንንሰእ እቱ
ወጅበነ።
“አነ አምዕል ሐቴ፡ ትገሴ እለ
ወለት ተሓገለ ምን እቤቡ፡ ‘እንተ

በዐት
ኖስከ ተላይ ክምሰልዬ እንተ ማሚ፡
ሚ ከሰተከ’ ቤሌኒ ወአትፋርሄኒ፡”
እግለ ጋር ሰኒ ወአማን ኬለመዩ።
“አባይከ ተላይ ልግበእ፡ እንተ
መሐገዝ ወዴካተ እንድኢኮን፡
ክምሰልሁ ልኩፍ ሚ እንተ፣ ለወለት
ህዬ ሕትከ ሰበት ተ እግል ትዕቀበ
ላዝም ቱ፡ ዕምርከ ልትጠወል፡”
ሐመደዩ ፍካክ እግለ ፈታን ዓፈ።
ኣድም ስሕቅ እንዴ ወደ፡
“ያጅማዐ፡ እሊ ሕጻን ለወለትነ
ምንዲ ትረይሙ ክእነ ወወደ
መስለኩም፧ ክሉ ረአሱ ወኢቀርበየ።
ወለት ሸረፈ ጻብጠት እናስ ኢቀድር
ዲበ። አዜ ሕነ ኢንትገለል፣ ለቴለል
እብ ቅሩትነ ንርአዩ። እግሉ ቀተልነ
ምን ገብእ ዝንብ ወጀሪመት እግል
ልጽበጠናቱ።
“እሊ ዘናይ ቱ፡ ወዘናይ
ልትቀተል፣ ክሉ ረአሱ ዝንብ
አለቡ። ጀሪመት ለቤልካሀ ህዬ
እንዴ ቀተልናሁ ድየቱ እንደፍዕ፣
ረቢ ሐመድነ ማል ብነ ወአዳም፡”
ስሌማን ትመክሐ ወአትፋርሀ።
ዳፍአት ክሉ ረአሱ ስካብ
ኢነስአየ። አቡሀ ምስል ከረ ስሌማን
ወዓፈ ክም አምሐበረ፡ እመ ክምሰል
ሰክበት እበ ቅንቤት እንዴ ፈግረት
ክሉ ለልቡሉ ተአተንስዮም ዐለት።
ንቅተሉ አክለ ቤለው ልበ ጤባይ
ገብእ እት ህለ፡ መከሐደ አቡሀ
ኣድም ልበ ትበለስ ዐለት። አጬብዓተ
እት ተአትናቅዕ ደለ ትበሀለት ክለ
ሰጀለተ።
ኣድም ምብላስ ስሌማን ክምሰል
ሰምዐ እብ ዕልም እግል ልትቃረሞም
አንበተ። “ስምዐኒ ስሌማን፡ ረገበት
አዳም እንዴ ነስአከ እብ ድየት
መትፋዋሽ ቀሊል ኢኮን፣ ህቱመ ዐድ
ኢልሐግል ወገቢለት። ዲበ ዘናይ
ለቴልካህ ህዬ፡ ዎሮት ነፈር እብ ዝነ
እግል ልትቀተል አው ልትረጀም
ሐቆ ገብአ፡ ምን ክልኦት ነፈር
ወለዐል ሸዋሂድ አክልሕድ ክምሰል
ዐኬተት እት ሜለል ርኤነ እንዴ
ቤለው እብ ዲኖም እግል ልምሐሎ
ህለ እግሎም። እንተ ምስል ግሱያም
እት እንቶም ርኤካሆም እንድኢኮን
እት ረአሰ ኢርኤካሁ። ምንመ
ትርእዩ እብ በይንከ ክም ሻሁድ ካፊ
ይእንተ፡” እት ልብል በልሰ።
“ከሚ ኒደዩ ትብል ህሌከ፧”
ትሰአለ ፍካክ።
“እብል ህሌኮ፡ አዜ ላሊ ቱ፣ ለጅነ
ህዬ እለ ገይስ ምኒነ አለቡ። ለጋር
ምስል ብዕዳም ላ’ባም ሐውነ እግል
ንግንሑ አዜ ምድር ነአተጽብሕ፡
ሐሬ ወንቅተል ወንምሐክ።”
“እለ ምን ገብእ፡ አዜ ንስከብ፡
ፈጅር ህዬ ቀራር እነስእ። ምናተ፡
እግል እሊ ሸዐብ መሰል ለትገብእ
ምስዳር እግል ንንሰእ ህለ እግልነ።
ምን እለ ሳዐት እለ እሊ ተላይ ክምሰል
ስጁን ሕሶቡ። ፈጅር አስክ ቀራር
እነስእ እት ቤት እግል ንድብኡ ቱ፣
እንተ ዓፈ ህዬ መራቅባዩ ህሌከ። ለሐ
ግረ እለ እንተ እግል ተአውዕላቱ።
ወልነ ሰበት እንተ ህዬ ምነ ናዩ
ወለዐል ዝያደት እግል ንውዴ
እግልካ ቱ። አዜ ደሐን ትመየው
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ሰክቦ፡” ጎማት በትከ ፍካክ። ሐቆ
እሊ ገድም ዎሮትከ ምስካቡ በጽሐ።
ዓፈ ሄከል እግል ልራቅብ እብ ቅሩቱ
እት ለአትጫፍር ረዪሙ ቅሩቡ
አክረረ።
ዳፍአት ለሰብለ ጎማት ክምሰል
ትሳከበው ምነ እት ቤቶም ለዐለ
ሐሪጭ ምክላት እንዴ መልአት ወምነ
ዕከት ዲብ ቅሮረት ሔሳስ እንዴ
በልሰት እት ተአትጫፍር እት ሄከል
መጽአት። ህግያሀ እግል ኢትትሰመዕ
እንዴ ትቤቱ እብ ቅሩተ ትሻምሉ
ወተሀርሱ ዐለት። ለረዪሞም ቅሩቦም
ሰክብ ለዐለ ዓፈ እግል ኢልስምዖም
ህግያሀ ሰኒ ድህርት ዐለት። ሄከል
ምን ስካቡ ክምሰል ሐሶሰ ለቴለል
እግል ትድገም እግሉ አንበተት።
“ሄከል
ሑዬ፡
ትዘመትነ
ወትጠረርነ፡ እት ምሽክለት ትከሬነ።
ለፈታን ዓፈ ዐድ ክሉ አትአመነዩ።
ክለ ላሊ እብዬ ወእብከ ገሙ
አምሰው።”
“ሚ ቤለው፧” “ለቴለል ስኒ
ክቡድ ቱ። በክትነ አዜ ቱ በስ።
ፈጅር እንዴ አስረውከ ቀራር እግል
ልንስኦ እትካ ቱ። አቡዬ ወስሌማን
ንቅተሉ ልብሎ እት ህለው፡ አቡዬ
ዳም ለጋሪት ሰኒ ንድለየ ልብሎ
ህለው።”
“ከሚ ንውዴ፧” “እንከ እሊ
ሐሪጭ ወእሊ ሔሳስ እንዴ ነስአከ
ህቶም እንዴ ኢፈዝዖ ህረብ
እግልከ።”
“እግልኪ እንዴ ሐደግኮ ከአፎ
ሀርብ፧” “እግልዬ ሐቴ ኢወዱኒ።
ዐድነ ተአምሮም ማሚ ወለት ምን
ተሀዲድ ወዲብ ቤት ክርዐት እለ
ወድወ አለቦም፣ ዐይብከ ህሌኮ
እትሊ ሽፍር ኢተአጽቤሕ።”
“ለሓዬ
ለምስሎም
ህሌት
ህዬ፧” “ትፍህመኒ ይህሌከ፡ እግል
ልቅተሉካ ቱ፣ ሓከ እዘም ምነ ርሕከ
አድሕን።”
“እሊ ክሉ ሰኖታት እንዴ
አውዕል ዐልኮ።” “ሄከል ዐይብከ
እኪት ኢትአርኤኒ። አነ ወእንተ ረቢ
ክምሰል አትርኤነ እግል ንትርኤቱ።
አዜ ትወከል።”
ሄከል ሀሮር ፋግር ምኑ እት
እንቱ፡ ዐፍሹ እንዴ ከምከመ እግል
ልህረብ ሰተተ። ዳፍአት እንዴ
ትለውሌት እቱ እት ብሶቱ ስዕም
አበለቱ። ለዶል ለሀይ አናብዐ
ክምሰል ዘረ ተንክር ዐለ። ሄከል እብ
እንክሩ እግል ልብኬ ምንመ ሐዘ
እናስ ኢበኬ ለትብል ዓደት ሰብ
ትግሬ ሰበት ከርዐቱ ኤማን እንዴ
ወደ እግል ዳፍአት አትኣዘመ። ምነ
አካኑ አስክ ከደን እግል ልትበገስ
ምንመ ሰተተ ደሚሩ “ሓከ ለእግለ
ትትዕብ ዐልከ ኢትሕደገ፡” ሰበት
ቤለዩ፡ ምነ ሐ ደለ ወጂበት ተ እንዴ
ጌለለ እግል ሊጊስ እንዴ ሐዘ፣ ዲብ
ቀበትለ ሐ አተ። ለሐ ሳክበት ዲብ
እንተ አዳም ሰበት መጽአየ እንዴ
ደንገጸት ፈረግጽ ገብአት። ገሊብ
ናይለ ሐ ዓፈ ሰበት ሰምዐዩ ምን
ምስካቡ ሐሶሰ። እለ ዶል እለ
ሄከል ቅንጸት ዓፈ ክም ሰምዐ እግል
ልንስአ ሓስብ ለዐለ ሐ እንዴ አዝመ
ምነ እብ ሰዐይ ትጠለቀ።
ትተላሌ . . .
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ
መሕበር
ወጠን
አዋልድ
አንሳት ምዴርየት አፍዐበት ሐድ
4,300 አንሳት ለከምክም እት
ገብእ፡ እት ለትፈናተ ደዋዬሕ
እዳራት ወመጃሜዕ እንዴ ትካፈለ
ህዬ ለትፈናተ ወራታት ሰርግል።
እሊ መሕበር እሊ ዲብ ብዞሕ
ወራታት ለአወቄ። ዲብ ወራታት
ኬወ ልግበእ ወወራታት ሽቅል እዴ
ክምሰል ናይ ሐጠብ፡ ከዐሌ፡ ሸዲቅ፡
ሲንጀር ወብዕድ ዲቡ ነሽጥ።
እምበል እሊመ ዲብ ምህሮ ዐባዪ
አንሳት እግል ልድረሰ ክምሰል በን
ለአትናይት ወራቅብ።
ዓፍየት፦ ዲብ አንሳት ወዓፍየት
ዲብ ምዴርየት አፍዐበት ረኤነ
ምንገብእ፡ ለልትሐመድ ቱ እግል
ልትበሀል ቀድር። እግልሚ፡ እብ
ሓለት ወሊድ ተሃጌነ ምንገብእ፡
በዲር ሰለስ ርቦዕ አንሳት ዲብ
አብያተን ወልደ ዐለየ። አዜ
ላኪን እብ ጅህድ ናይለ መሕበር
ወሰብ ሽርከቱ ለገብእ ተውዕያት
ወአትፋዝዖት ሐቴ አንሳይት ሕኔት
ዲብ ቤተ ትወልድ፡ አስክ ዕያደት
ዲብ ተገይስ ወዲብ ሐን ራዐዮት
ዓፍየት እት ወልድ ዶል ትርእየ፡
እሊ ኖሱ ዎሮ ምንለ ልትረኤ
ለህለ ተጠውራት እግል ልትበሀል
ቀድር። እሊ ህዬ፡ ዲበ እበ
መሕበር ወውዛረት ዓፍየት ለገብእ
ተውዕያት፡ ሐቴ አንሳይት ዲብ ቤት
ትወልድ እት ህሌት ሕዲነ ደም
ወብዕድ አባጸዖት እግል ልሳድፈ
ቀድር። ምስል እሊመ ለዐልቀት
እት ንእሹ እግል ትትሀየቡ ለወጅበ
ድፍዲት ኢረክብ። እሊ ህዬ፡ ምን
ወሊድ ዲብ ሕክምነ ለረክባሀ
መስለሐት እሰልፍ እግል ረሐን
ምን ገዳፍ እግል ልድሐነ ወእብ
ገበይ ዕልምየት እግል ልትፈረጀ
ወሐርመ እግል ውላደን ለትፈናተ
መርዒት ጀላብ እግል ልርከብ
እንዴ ትበሀላቱ።
እሊ ህዬ፡ ምስለ ዲብ አንሳት
ትትረኤ ለህሌት ፈዛዐት ወፈሀም
ዐመሲ ልሰዕ እት ው’ላድ እንዴ
ኢበጽሐ አርበዕ ወክድ እብ ክሱስ
ዓፍየተን እግል ልድለየ ወለትትሐዜ

ወቀይ አንስይት እት ክሉ
መዓወነት እግል ትግበእ እለን ምን
ተሐዘ፡ አስክ ወልደ ዲብ ሕክምነ
እት ለአትቀባብለ ከሽፍ ናይ ክሉ
ወድየ። ምስል እሊመ ለልትወለዶ
አጀኒት ክምሰልሀን መርዒት ገብእ
እሉ። ወእብሊ ዮም እት ቤት
ለትወልድ አንሳይት ህሌት እግል
ኢበል ይእቀድር።
ካልእ ለእማት፡ እብ ፍንቱይ
ምዴርየት አፍዐበት ለወስዐት
ወብዝሔ ሸዐብ ለህለ እተ
ምዴርየት ምን ምዴርያት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ተ። ለረዪም
አካናት መሰለን ክምሰል ከረ ዐገት
ለህለየ ክል አምዕል እት ዕያደት
እግል ለአትቀባብለ ሰበት ኢቀድረ፡
መጸበሪ አው መታከዪ እንዴ ትሸቀ
እለን አስክ ልትከማከመ ዲቡ ጸነሐ።
እሊ ህዬ፡ እሰልፍ ዲብ ቃምጬወ
በጸሐ ወምኑ ህዬ መኪነት እስዓፍ
ሰበት ህሌት እንዴ ነስአተን አስክ
ወልደ እንሰር ጸነሐ።
ክሽቦመ ዎሮ ምነ ድንጉር
ወዲብ አንሳት ደረር ዐቢ ሰብብ
ለዐላቱ። እትሊ ወክድ እሊ ላኪን
እበ ገብእ ለህለ ጅህድ ወአትፋዘዖት
እት ሰርት ጌሰ ወክሉ ረአሱ ቅሩብ
በደ ክምሰል ሀለ እግል አክድ
እፈቴ። እግልሚ ክሽቦ አንሳይት
እምበል መደረት ረሸድ ለአለቡ
ወእግል አንሳት ምነ እት ብቆት
ለካሬቱ። እብሊቱ ህዬ መሕበር
አንሳት ዲብ ክል አጄንደቱ
ወለወድዩ
እጅትመዓት
እብ
ሰበቱ ተውዕያት ለሀይብ። ወእብ
ፈድል እሊ ተውዕያት እሊ ህዬ
ዮም ክሽቦ አንሳይት ዲብ ሰርት
ገይስ ህለ። እሊ ልትበሀል እት
ህለ ላኪን አንሳት እት ዓፍየተን
ልግበእ ወብዕድ ወራታተን እግል
ልትዐወተ ገብአየ ምንገብእ፡ ዶር
ውላድ ተብዕን ምህምቱ። ምህም
ሰበት ገብአ ህዬ እትሊ ወክድ እሊ
ሰብ ተብዕን አንሶም ዲብ ዕያደት
እግል ልውለደ ለአትናይቶ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እግል ከሽፍ ሊደየ
እተ መጸአ እቱ ወክድ ምስለን
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መጸኦ ወሓለተን ምን ቅሩብ
ደሉ። እሊ ህዬ እግል ኖሱ እናስ
ወእሲት ምስል ኢገብአው ወሕድ
ይዓወነው ወኢረፍዐው ምንገብእ፡
እሲት እበይነ ለተአገድየ አለቡ።
እብሊቱ ህዬ እትሊ ወክድ እሊ
ብዝሓም ሰብ ምስል አንሶም
መጸኦ ወሓለተን ምን ቅሩብ ደሉ
ለህለው።
ተዕሊም፡ አንሳት አፍዐበት እት
ታዕሊም መሰል ሰኔት እግለ ብዕድ
አቃሊም ክምሰልቱ እብ ፍዕል
ነቲጀት ርኢት ህሌት። እግልሚ፡
አንሳት አፍዐበት እት ምህሮ እግል
ዐባዪ ለሔሰት መሻረከት ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ፡ ለሔሰ ነጀሕ
ለአርአየ ወእግለ ብዕድ ምዴርያት
መሰል ሰኔት ለገብአያተን። እብሊ
ህዬ፡ ዮም ምስል ውላደን ዲብ
ደርሰ፡ ምስል ክል መጋድዕተን
ቀለም ወከራስ እንዴ ረፍዐየ
ዲበ ትወቀለት ደረጀት እግል
ልብጸሐ ለልጻገመ ወፍሬ ተዕበተን
ለረክበ ሕዳት ኢኮን። ዲብ ደርሰ
ወእምተሓን ማትሪክ ዲብ ወድየ
መሐጽ ለመጽአየን ወአስክ ዕያደት
ለትጸወረያመ እትለ ምዴርየት
ህለየ። እምበል እሊመ እት ምህሮ
እግል ዐባዪ እንዴ ሻረከየ እት
ደረጀት ውቅል ለበጽሐየ፡ ዮም
ሰረን ዲብ ባንከት፡ ሰረን ዲብ
ኤሪቴል፡ ሰረን ክምሰል ምደርሳት
ወሰረንመ ዲብ ውዛረት ማልየት
ሸቅየ ወዓይለተን ሰድየ ህለየ።
እሊቱ ህዬ እግለ ብዕዳት ተስጄዕ
ለገብአ።
እብሊ ህዬ እሊ እብ 12 እሲት
ለአምበተ ምህሮ እግል ዐባዪ
ነቲጀቱ እንዴ ትረኤት ምን ወክድ
ዲብ ወክድ ብዝሓት አንሳት ዲብ
ልትወሰከ እቱ አስክ እለ አርበዕ
ድፍዐት ማትሪክ እንዴ ወደየ
አዜመ እግል ሓምሳይት ድፍዐት
ልዳለየ ህለየ። እብሊ እምበለ
ኖሰን ፋእደት መድረሰት እንዴ
ኣመረየ ለወድያሁ ላመ መሕበር
ዲብ ክል ቤት ወድጌ ዲብ ደውር

ወዲብ ለአትፋዝዐን ወክምሰለ እት
ድራሰት ለተዐወተየ ሐዋተን እግል
ልድረሰ ወድራሰት ፋእደተ ዐባይ
ክምሰልተ፡ እግል ረሐን ልግበእ
ወእግል ውላደን ነአትናይተን።
ወማሽአለህ፡ እብሊ ለገብእ አትናያት
ህዬ ዮም አንሳት አፍዐበት እግል
ረሐን እንዴ ገብአየ፡ እግል ብዕድ
መናጥቅ መሰል ሰኔት ለገብአ እቱ
ወክድ ቱ። እሊ ህዬ እግለ መዲነት
ሐያተ ቀየረ እግል ልትበሀል
ቀድር።
ብዕድ፡ እትሊ ናይ ተዕሊም
ዋልድ አንሳት ዲብለ ምን
አፍዐበት በረ ለህለ አካናት ክምሰል
ከረ ቅላመት፡ ፈልከት ወብዕድ
አወላይት ወምግባይት ሐቆ ደርሰየ
ካልኣይት ደረጀት ዲብ አፍዐበት
ደርሰ፡ እሊ ህዬ ንየት ሐቆ ህሌት
ከረዐከ ሰበት አለቡ ምስል አቃርበን
ልግበእ ወብዕድ አብያት እንዴ
አጀረየ ደርሰ ወማትሪከን ወድየ።
እሊ ህዬ፡ እግል ኖሱ ለተቅዪር
ለዲብ አዋልድ አንሳት መጽእ
ህለ ዛይድ ክምሰልቱ ለርኤከ።
ምኑ ክምሰል አትመመየ ህዬ፡ ዲብ
ዐደን እንዴ ገብአየ ሽቅል ጸብጠ፡
ምድርሳት ልግበእ እንሸአለህ ናይ
ረውደት አድረሶት ወረበዮት
ደረሳመ ምንገብእ።
እሊ ልትበሀል እት ህለ ላኪን
እምበል አትናያት ወተውዕያት
መሕበር አንሳት ፋእደት ሰበት
ኢለአመጽእ፡
ለመሕበር
እበ
ትትቀደሩ ዲብ ክል-ዐድ ወብሩር
ዲብ ልትሐረክ አንሳት እግል
ልድረሰ ክምሰል በን፡ አንሳይት
ዳርሰት ህዬ መጅተመዕ ጥውር
ሰበት ተአፈሬ፡ ለአንሳት እሊ እንዴ
ኣመረያቱ፡ ዶረን ወተረተን ዲብ
ምህሮ እት ለዐቤ ወዘይድ መጽእ
ለህለ። እግል መሰል፡ ለመሕበር
ዲመ ሓለተን ታቤዕ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እግል ልቅረአ መክተበት
ወደ እለን፡ ክምሰልሁመ ኮምፕዩተር
አምጸአ እግለን። እሊ ህዬ ዎሮ ምነ
ገብእ እለን ለሀለ አትናያት ቱ።
እምበልሁመ፡
አንሳት
አርወሐተን እግል ልቅደራመ
ጅህድ ገብእ፡ እሊ ህዬ ምን ባንከት
ግሩሽ እንዴ ትሰለፈየ አካናት
ፍረሽ ፋትሓት ተን። ገሃዊ ወጠባሊ
እንዴ ፈትሐየ መናበረተን እግል
ለትሓይሰ ልትጻገመ። እምበል
እለንመ ጃራዲን እንዴ ወደየ
መናበረት ለሳራመ ህለየ። በዲር
ወለት-አንሳይት ዲብ እሊ ሱግ
እንዴ ፈግረት ትሸቄ ይዐለት፡
ዮም ላኪን ለፍገሪት እብ ዕንተን
ልርእያሀ ሰበት ህለየ አብእስተን
እንዴ ኢልጸበረ ልትዛበየ ወለአዘብየ
ዶል ትርእየን፡ ለዲብ አንሳት ማጽእ
ህለ ተቅዪር ልትረኤከ።
ካሰተን እሊ ናይ ጀራዲን ወራት
ትሩድ ምንማቱ፡ ነቲጀቱ ሰበት
ረአየ እንዴ አንተጀየ ዲብ ለአዘብየ
እግል ረሐን ወውላደን ጋብኣት
ለሀለየ አንሳት ሕዳት ኢኮን። ክም
መሰል ረኤነ ምንገብእ፡ ምን እተየን
አርቡዕ 19 ዲሰምበር 2018

አሰይዳ ፋጥነ ሓምድ
መቶራት ለትዛበያመ ህለየ፡ ሰረንመ
እብ መጃሜዕ እንዴ ትከምከመየ
ዲብ ከረ ቃምጬወ እት ወራታት
ጃርዲን ለትፈረረየ ህለየ። እሊ
ህዬ እብ ዓ’መት ለዲብ አዋልድ
አንሳት መጽእ ለሀለ ተቅዪር ዐቦት
እግል ልትበሀል ቀድር።
እምበል እሊመ፡ ቀደም እለ እት
አፍዐበት እግል ወራታት አንሳት
ለትሰዴ ሐቴ ማኒቴዜ ለትትበሀል
መነዘመት ዐለት። እለ መነዘመት
እለ እግል አንሳት ብዙሕ ፋእደት
ወዴት። ህቱ ህዬ፡ እብ ሸዲቅ
ልግበእ እብ ከዐሌ ወሐጠብ
ለትፈናተ አሽካል ክምሰል ከረ
ሽነጥ፡ መጥበጋት ወቀነብር ለመስል
ክምሰልሁመ ክያጠት ዙርየ ክምሰል
ርክያሞ ወብዕድ ዳርሳት ዐለየ።
እሊ ህዬ ዲብ መናበረተን ተቅዪር
አምጸአ እለን። መሰለን ምን
እለን 45 እሲት ደርሰየ ወምህነት
ወሰከየ። አዜመ ምን እሊ እንዴ
ትበገሰያቱ ዮም ዲብ ዐዳገ እንዴ
ከረየ ለለአዘብየ ወልዛበየ ህለየ።
እሊ ንየት ናይለ አንሳት እንዴ
ትረአ ህዬ እበ መሕበር አዜመ
እግል ሲንጀር ወሐጠብ ክልኤ
ድፍዐት ስጁላት ህለየ።
ብዕድ ለዝያደት ክሉ አንሳት
አፍዐበት ልትሐመደ እቡ ጋር
ሀለ ምንገብእ፡ ዲብ ወራታት ኬወ
ለህለ እለን መሻረከት ተ። እትሊ
ረኤነ ምንገብእ፡ ዲብ ጸሪግ አግቡይ
ልግበእ ወወራታት ሕፍዘት ማይ
ወትርበት፡ ነዳፈት ድዋር አስክ ዲብ
ሽቅየት ከዛናት ለሻርከ ህተንተን።
እብሊ አንሳት አፍዐበት ዲብ ኩሉ
ወራታት እጅትማዕየት መሻረከተን
ዛይደት ተ።
ዲብ ደንጎበ አሰይደ ፋጥነ
ሓምድ መስኡለት መሕበር አዋልድ
አንሳት
ምዴርየት
አፍዐበት፡
ለትፋኔታ ፊነ ምን ተሀሌ፡ ህታመ
እግል ዐቦት አዋልድ አንሳት
ለትከስስተ። አዋልድ አንሳት
አፍዐበት አጀኒተን ወአብያተን
ተረግ እንዴ አበለየ አስክ ተዕሊም
ልትባደረ እት ህለየ ምን እሊ
ለለዐቤ ተቅዪር ዐቦት ይህለ። እብ
ጀሀት ሕኩመት እሊ እንዴ ትረአ፡
ዲብ ባካተን አካናት ኮምፕዩተር
ምን ልትከሰት እለን ከምን ቅሩብ
ምን ደርሰ፡ ክምሰልሁመ ለህሌት
እለን መክተበት እንዴ ፈይሐት
ወእግለ ለገብእ አክትበት እንዴ
ትመለአት ክም ምራደን ምን ቀረአ
እሊ እግለን ምህምቱ። ወሹክረን።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር ወሰውረት (1952-1962) እበ ልብል
አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ ለታይን ጽበጥ ክቱብ
ህለ። ከእግል ዮም 2ይ ክፈል
ዲብ ባካት ወርሕ ኣፕሪል
1961፡ ደረሰ ካልኣይት ደረጀት
ኢያሱ
ዮሃንስ
ወእስጢፋኖስ
ዘርአክርስቶስ (ቺነ)፡ ምን አብያቶም
አስክ መድረሰቶም እት ገይሶ፡ ዲብ
እሊ ናይ ዮም ሻሬዕ ሹሀደእ፡ ባካት
ሲነመት ሮመ፡ ምስለ እብ እገሩ
ልሄርር ለዐለ ደጃዝማች አስፈሀ
ወልደሚካኤል ሕድ ትከበተው።
እበ እት ቤቱ ልግበእ ወእት ክለ
መዲነት ምዱድ ለዐለ ናይ ሐሩቀት
ወበቲክ ሰእየት ሓለት ሰኒ ተእሲር
ጋብእ እቶም ሰበት ዐለ፡ እት ረአስ
አስፈሀ እቢ ዛይደት ባይአቶም
ዐለት። “አስፈሀ ምን መይት አው
ምን ልትወርኬ ክሉ ሐል ወረክበ
ዐለ..” ምነ ትብል ክላሰት ህዬ፡
እተ ዶሎም ናይ ቀትል ፍክር
አትበገሰው።
ክልኢቶም ምተሐት 18 ሰነት
ለዓማሮም
ወብዕድ
ስያስያይ
ተእሲር ለኢዐለ እቶም እት እንቶም፡
ዲብለ ፍክር ለሀይ ሕድ ተለው።
ለበርናምጆም እት ጽርግየ ዲብ ቤት
ሰከን አስፈሀ እግል ሊደው ክምሰል
ኢትወጠ እሎም ህዬ፡ ዲብ መክተቡ
እግል ልነፉዙ፡ ፈጅር ሐቴ (እብ
ዝክረት ኢያሱ ዮሃንስ 20 ማርስ
1961 አው 12 ማርስ 1953 እብ
ግእዝ) ሰኪነት ወፋስ ዲብ ጂብ
ወካቦት እንዴ ሐብዐው ዋርድየት
እንዴ ቀሸው ዲብ ከርስ መክተብ
አስፈሀ አተው።
ለመብነ ዮም መክተብ ውዛረት
ማልየት ለህለ፡ ዲብ ሐረት መካትብ
ሕኩመት ለህለ ሽብህ ቪለት ቱ።
ለገብአ አምር ናይለ እት ከርስ
ለህለ ቅረፍ ለይዐለ እሎም ክልኦት
መንደላይ፡ ሜርሓይ ሕኩመት
እግል ልሕዘው ባባት ዲብ ካሰቶት
አተው። ዲቡ ለዐለ መትልእካይ
ምስል ዎሮቶም ክምሰል ትጋደለ፡
ዲብ ፎቃዮም ለዐለ ፋስ እት በላጥ
እንዴ ወድቀ ክርን ሰበት ወደ
ፈደሐዮም።
እብሊ እንዴ ኢደንግጾ ኣላቶም
እንዴ ሀረሰው ባብ ዲብ ከስቶ፡
ዲብ መክተብ ኬትባይ አስፈሀ፡
እግል አርአየ ሐጐስ እንዴ ሐልፈ
ዲብለ ናይ አስፈሀ አካን ክምሰል
ሸበ፡ ለመትልእካይ ፖሊስ እንዴ
ትላከ ሰበት ዐረዮም፡ ምስል ፋሶም
ወሶተሎም ትጸበጠው።
ጀርቤ ናይ እሎም ክልኦት ደረሳይ፡
እብ ፍንቱይ ፍንጌ ለለአሙሮም
ሽባን ሽዑር ወመትዐጃብ ዛይድ
ከልቀ። እብ ኮሎኔል ተድለ ዑቅቢት
ወኮሎኔል
መንግስቱ
ክፍላይ
ለልትመረሖ ሰብ ሰልጠት ፖሊስ፡
ምን ግራሆም ለተአትሻክት ቅወት
እግል ኢተሀሌ ሰበት ትሸከከው፡ ህለ
ለልትበሀል ወእግል ለአተበልብል
ለለአቀድር ናይ ጅርበት ወተህዲድ
መዋዲት ወደው እቶም። ህቶም
ላኪን እብ በዳሪቶም ክምሰል
ወደዉ፡ መንዴረት አቶብየ ክምሰል

ኢለአምሮ ወመንዴረት ኤረትርየ
እብ ዝልም ክምሰል ትከሬት፡ እበ
ወደዉመ ክምሰል ኢልተዐሶ ሌጠ
ሸርሐው።
እብ ማደት 10 አው ኣርቲኮሎ
ድየቺ ናይ አዋጅ 1/1955
ለትጸበጠው ኢያሱ ወእስጢፋኖስ
ምን እሙራት ዓይላት ሰበት ዐለው፡
አስፈሀ ለንኡሽ ዕምሮም እንዴ ረአ
ዐፎ እግል ሊዴ እሎም እስትዕዛር
ወምክር ተሀየበዩ። እብ አሳስ እሊ፡
ብዙሕ እንዴ ኢልትአሰሮ እምበል
ፍርድ ወወሱክ ሐብስ እብ ዐፎ
ደጃዝማች አስፈሀ ተዐተቀው።
ግረ እለ እግል ረዪም ወቅት
ለአትሃገ ጀርቤሆም ሌጣቱ እብ
ሰበት መሕበር ሸውዐቴ (ሐረከት)
ለሰምዐው።
ግራሁመ
ዲቡ
ትነዘመው። ዲብለ ካልኣይት መሰል
እግል ንትዐዴ።
ደጃዝማች አስፈሀ እብ ሕማም
ዕሬ ልጀረስ ሰበት ዐለ፡ ምስል ገሌ
መሳኒት አው መሻቂት እብ እግር
ናይ ግያስ ለመድ ዐለ እሉ። አምዕል
ሐቴ፡ ዲብ ምግብ ሐጋይ1960፡

ምስል ደጃዝማች ሓምድ ፈረጅ
ካምፖ ቺቸሮ፡ ገበይ ከረን እንዴ
ጸብጠው እብ’ለ ዮም መስነዕ ኮከ
ለብእተ አካነት ተከሽ እት ልብሎ
ለአቀብሎ እት ህለው፡ ለኢታከው
ሳደፈዮም። ዲብ እሊ ዮም እንክር
ግብለት ማይ ተመናይ ጋብእ
ለህለ እተ ወክድ ለሀይ ዐኔክላት
ነኣይሽ ለዐለት በልቀት ለትወገረት
ቅምብለት ምኑ እት መሳፈት
ቅርብት እብ ክርን ድቅብት ምድር
ሰበት በለሰት፡ ዕሬ እንዴ ትረሰዐ
አስፈሀ ወመለሀዩ እብ ሰዐይ እንዴ
ትሸንከው፡ ዲብ ድካን ገረንሰኤ
(ፓራዲዞ) ትከተለው። ሐቆ መደት
ሐጫር መኪነቶም ሰበት ዐሬት ህዬ
ዲበ እንዴ ትጸዐነው አስክ መዲነት
አተው።
እለ ጀርቤ እለ፡ ሐቴ ምነ
ተድለ ዑቅቢት ወፖሊስ ኤረትርየ
ለይኣመረዉ ምስጢር እት ገብእ፡
አስክ ግረ እስትቅላል ለጸንሓቱ።
ዲብ ኬትባይ እግል ትብጸሕ
ለቀድረትመ፡ ለነፈዘየ ስብሐት አበረ
ሐሬ ለንትናወለ መቃበለት ዲብ
ገብእ እሉ፡ እት እግር ገበዩ ሰበት
ቤለየ ምን ትትነሸርመ ክምሰል
ኢልትቃወም ሰበት አከዳ ቱ።
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 52

ሐ ረ ከ ት
ዲብ ሰነት 1960፡ ስብሓት
ኣበረ 29 ለዕምሩ ናይ ዱጋነ
እንስፔክተር ዐለ። አብዕቡ አዝማች
(ሐሬ ደጃዝማች) ምራጭ ጒዱም፡
ሹም ሊባን ለዐለ፡ እብ ሰበብለ ፍንጌ
ሊባን ወሐበለ ለዐለ በአስ ወሓለት
ሽፍትነት እብ ቀራር አስፈሀ ሽመቱ
ምልጥጥት ምኑ ዐለት። እሊ ፍንጌ
አስፈሀ ወዓይለት አዝማች ምራጭ
አከይመቅርሕ እግል ልክለቅ ላብድ
ቱ።
ስብሐት አበረ ላኪን፡ እግል
እሊ ክምሰል ናይ ረዪም ከልፍየት
ዲኢኮን ክምሰል አግደ መበገስ
ናይለ ህቱ ለወደዩ እግለ ናይ
አስፈሀ ናይ ቀትል ጀርቤ ክምሰል
ኢነስኡ ሸሬሕ። እብ ዝያደት ዲብ
ደቀምሐሬ ምስል ሓሉ ግራዝማች
ተክለሃይማኖት በኹሩ ሰበት ዐበ፡
እበ ናይለ ቤት ስያሰት ኤረትርየ
እግል ኤረትርዪን፡ መሕበር ሽባን
ፈደራሊስት
ወሐረከት
ሸቃለ
ዝያደት ተእሲር ክምሰል ገብአ እቱ
ለሀድግ።
ክርየት መንዴረት ወበደሎት
ስሜት ሕኩመት ወብዕድ ናይ
አስፈሀ ዐገብ ዲብ በዜሕ ክምሰል

ዕውር ሕደግ ወሐንኪሽ ሀርበ።
ዕሬ አስፈሀ እበ ክምሰል በደ፡ እተ
ጽልመት ግራሁ እንዴ ስዔነ ህዬ፡
አካን ገረንስኤ አተ። ገረንስኤመ
ርኤኒ ወትሸከኬኒ። ላኪን ይአሰአለ
እብዬ።
ኬትባይ፡ እግል ክልኢቶም በዐል
ድካን አሰይድ ገረንስኤ፡ አስክ እሊ
ቅሩብ ወቅት እት ቅስም ማይ ናይ
እዳረት መዲነት አስመረ ሸቄ ለዐለ
ወዲብ ሰነት 2011 ለትረሐመ
አረጋይ ተፈሪ ትሰአለዩ። ክልኢቶም
እግለ ሐደስ እበ ስብሐት አበረ
ለሸርሐዩ እንዴ ዘክረው፡ እብ
ዶልዶሎም ህቱ ክምሰል አጅረዩ
ወክምሰል ለአሙሩመ አከደው።
እለ
ለትወቀለት
ርሽመት
ዲብለ ስዱድ ለዐለ ሽዑር ሸዐብ
እግል ልንሰእ ቀድር። ሰበቡ፡ ልዕቤ
ልንእሸ፡ ልብዘሕ ልውሐድ፡ እብ
በዳሪት አዳም፡ መሳኒት፡ አቃርብ፡
ግዋሬ አው መሻቂት ለገብእ፡ እግል
ፖሊስ ሸቀላት ለከልቅ፡ መዋዲት
ብዙሕ ዐለ። ተቃሪር ፖሊስ
ክምሰለ ለሐብሩ ፍላን ነሽረዩ አው
ለሰገዩ ለኢልትበሀል መናሺር ዲብ
ጽርግያታት ትለከፈ አው ዲብ

ጌሳቱ፡ እብ በይኑ እግል ልቅተሉ
ለቀረረ። ናይ ሽቅሉ ፈርድ ዐለ እሉ
ላኪን፡ እብ መመርምረት ጀላብ
እግል ኢልትአመር፡ ቅምብለት
እንዴ ትዛበ፡ እግል መደት ረያም
ሐረከቶም ታበዐ። ዲብ እለ ናይ
ዮም ቤት ክስታን ኪዳኔ ምህረት
ለህሌት እቱ ጋድም ፓራዲዞመ
እግል መደት ረያም ትጸበረ። ዲብ
እለ ለትበሀለት አምዕል ላኪን፡
ዲብ ረአስ ዕንክለት ማይተመናይ
እጭፉር ዲብ እንቱ፡ ለትወጠ በክት
ረክበ።
ሳዐት ሰማን አልዕሸ ሓልፈት
ዐለት። እብ መኪነቱ ከረን ለጌሰ
መስሌኒ ከሰእየት ባትክ ዐልኮ። ላኪን
እተ ጽልመት ተከሽ እት ልብል
አሌሌኩዉ። ምንተሐቼ ክምሰል
በጽሐ ቅምብለቼ እንዴ ፈትሐኮ
እግል እፌትተ እቱ ዲብ እብል፡
እብለ መጽአ ለይእቤሉ ጅነ ክማም
ገአ እቱ። ለለሐንክሽ ጅነ ፓራዲዞ
ቱ እብ ግያሱ ፈረግኩዎ። ዎሮ
ጅናቱ እግለ ዓይለት። ቅምብለት
ህዬ ዲብ እዴዬ ዲብ እንተ ጪጭ
ትብል እግል ትለክመኒ ሐዜት።
ለጅነ እግል አድሕን ዲብ እብል
እንዴ አሪምኮ ለከፍኩወ።

መናድቅ ወአብያት ክስታን እንዴ
ትለሰገ ጸኔሕ ክምሰል ዐለ ውሱቅ
ቱ።
እግል መሰል፡ ያሲን ዓቅደ
ለልትበሀል፡ ሐሬ ምን አግደ
መትሐርከት ሐረከት አው መሕበር
ሸውዐቴ ላቱ፡ ነፈር ሐረከት እንዴ
ኢገብእ ምስል ገሌ ጅማዐቱ ዲብ
አስመረ ሐቴ ፓንፍሌት ለትለክፍ
መጅሙዐት ክምሰል አሰሰ ሸሬሕ።
ጽበጥ ናይለ መብዝሑ ዲብ ዐዳገ
ዐርቢ፡ ዕዳገ ሐሙስ፡ አክርየ፡ ሐዲሽ
ዐዲ ወርበዕቴ አስመረ ልትለከፍ
ለዐለ ፓንፍሌታት፡ “ዕየር፡ እኩይ
ጀዋንብ ናይለ ንዛም ፈደሖት ዐለ።”
ምነ ልትዘከሩ ያሲን ዓቅደ። “…
አማን ተሐይስ፡ ምን እሊ ወለዐል
እግል ኒዴ ይእንቀድር። ሰበቡ፡
ሒለትነ ህታተ ለዐለት - ዕየር።”
አግደ አህዳፎም፡ አስፈሀ፡ ዲሜጥሮስ
ወጃንብ
አቶብየ
ለጸብጠው
መሻይክመ።
ምን 1950ታት እንዴ አንበተ
ዲብ ንዳል ተሕሪር ነሽጥ ለዐለ፡
እተ ወክድ ለሀይ መምህር ለዐለ
ወልደንክኤል አብረሃመ ለናይ
ያሲን ዓቅደ ለመስል ወራታት
ዘከረ። ተእሲር ስያሰት ቤለ
አርቡዕ 19 ዲሰምበር 2018

ወልደሚካኤል፡ ዲብለ በዜሕ እት
ክል ቤት ቱ ለዐለ። እግል መሰል፡
እግሉ አግደ ዲብ ስያሰት ለኣተዩ፡
ምን ቅሩብ ራቅቡ ለዐለ አፍካር
ወወራታት ሑሁ ጸሃዬ አብርሀ
ክምሰል ዐለ ሸርሐ። ጸሃዬ አብርሀ፡
ምን መደት ወዕለ ቤት ገርጊስ
(1946) እንዴ አምበተ፡ ቴልያይ
ወምን አግደ መአይድ አሰይድ
ወልደኣብ ወመሕበር ኤረትርየ
እግል ኤረትርዪን ለዐላ ቱ።
ለናይ ደረሰ ወሸቃለ እድራባትመ
ኖሱ ወልደሚካኤል ለሻረከ እቱ
ወዝያደት ለተአሰረ እቡቱ ለዐለ።
እት ሐረከት እንዴ ኢለአቴ ላኪን፡
ህቱመ ምስል ገሌ ጅማዐቱ ማኒፈስቲ
አው ፓንፍሌታት ፈንጥር ዐለ።
እብ ፍንቱይ ህቶም (ከረ ጸሃዬ
አብረሀ) እግልዬ ወእግል ዎሮ
አብርሀ ሐጎስ ለልትበሀል መለሀዬ
ማኒፈስቲ ለሀይቡነ ዐለው። ሕነ ህዬ
እት ክል አካን እንፈንጥር - ነኢሽ
ናይ አያይ ወቀይ ልትሀየበነ ዐለ።
… ሕነ ህዬ ዲብ ከናይስ ወመሳጊድ
እነሽሩ… አብሳር እንወዴ… እሊ
ዲብ ግርመት 1950ታት ቱ ለዐለ።
መበገስ ናይ ንዳል ቱ እግልዬ።
…ጽበጥ ናይለ መናሺር እብ
ሰበትለ ዐለ ቴለል ቱ ሸሬሕ ለዐለ።
እብ ፍንቱይ ዲብ አሰምበልየ
እንዴ ገብአው እብ ኢፋሉ ለሸቁ
…አግደ ሀድፍ ህዬ አስፈሀ
ወልደሚካኤል፡ መልአኬ ሰላም
ዲሜጥሮስ - “መልአኬ ሰላም እንዴ
ኢገብእ መልአኬ ሼጣን ቱ…”
ልብል… ክሎም ለጠልመውነ
ፍላን ወፍላንቶም እት ትብል
አስማዮም ፈደሖት ቱ ለዐለ። ናይ
ሕኩመት አቶብየ መትደንጋር፡
ዲብ ሐንቴ እስትማረት እትየት
ለአምጸአዩ መሻክል… እግል ሸዐብ
ለለአትፋዜዕ ቱ ለዐለ።
ክእነ ላቱ ናይ አፍራድ በዳሪታት፡
እብ ሐጠር አው ዘጋነት አው
እብለ ሐሰብካሁ አፍካር አው እብ
ናይ ንኡሽ ደሚር ናይለ ሰብ ፍዕል
ሌጠ እግል ልትነሰእ ኢወጅብ።
ዲብ ቀበትለ ዲብ ሸዐብ ለዐለ እብ
ደረጀት ደረጀቱ አስክለ ትወቀለ
መዋዲት መቃወመት፡ በህለት አስክ
እግል ሀደፍከ እግል ትቅተል ወእግለ
ጀረ እግል ትትሐመል ወትትከበት
ዱሉይ ግብአት ለገይስ ሽዑር ወጠን
እግል ልትረኤ ወጅብ።
እብ ህግየ ብዕደት ዲብ ኤረትርየ
እግል ሰውርያይ አው ንዳል ስለሕ
ሀረሶት ለለዐዝም ቴለል ምዱድ
ዐለ። እግል ልግበእ፡ ክሉ ሸዐብ
አክል ሕድ እበ ለቡተ ደረጀት
ፈዛዐት እስትዕማር እግል ልትባጠር
ላብድ ኢኮን። ካፊ ናይ መቃወመት
ደሚር ክምሰል ዐለ ላኪን መትከዋን
ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ (ሐረከት)
መትነሻር መሕበር ሸውዐቴ እበ
ሀረሰው ሕፉን መትረማጭ ወሰእዮብ
ለትረአ ትንከር ተናዚም ሰመዕ
በሲር ቱ። ለእንዴ አትሌነ እግል
ንብለሱ ለእንጀርብ ሰኣል፡ “ሐረከት
ተሕሪር ኤረትርየ (ሐረከት) አው
መሕበር ሸውዐቴ እለ በዳሪት እለ
እት ሰእየት ወመታካይ ሸዐብ
ለትነስእ ተ?” ለልብል ቱ።
ገጽ
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ሄራር ተጠውር ዐርሽ ወመባትክ እዲነ
ዲብ ዘበን ቅዱም ዐለም ክብት
ለልብል አፍካር የዐለ። ዲብ ምግባይ
ዘመን ገሌ ዑለመእ /ምኤምረት/
ዐለም ክብት ተ ለልብል አፍካር
አምጸአው። ቀደመ ላቱ ዐለም
ኩሉ ጣፍሕ ጋድሞታት ተ እንዴ
ትበህለ ልትአመን ዐለ። ሰበት እሊ
አዳም እብ ዎሮት እንክር ወእብ
ሐቴ ገበይ ረዪም እግል ኢልሳፍር
ፈርህ ዐለ። ለተአፈርሆም ዐለት
ህዬ እብ ዎሮት እንክር ትሄርር
ወዐልከ ምን ገብእ። ጠረፍ ናይለ
ምድር /እዲነ/ እግል ትብጽሕ ሰበት
ትቀድር እባከ ረአስከ ኬን እግል
ኢትትደርገግ ቱ ለፈርሀቶም።
ወድ አዳም ዲመ ተጃርብ
ወሕፍዝ ሰበት ለአትጋይስ እለ
እብ ረአየተ ጣፍሐት ትመስሉ
ለህሌት ዐለም ኣክረተ /ጠረፈ/
ዲብ አያቱ እግል ለኣምር ዲመ
ልትሐለም ነብረ። ሰበት እሊ ዎሮት
ምነ ኣክረት /ኣክራይ ጠረፍ/
እዲነ እግል ለኣምሮ ስካብ ልስእኖ
ለዐለው ማጄላን ቱ። ሕልሙ
እግል ለሐቅቅ ህዬ እብ በሐር
ሰፈሩ አንበተ። ህቱ ዲበ ሰፈር
ምንመ ሞተ ለምስሉ ብጉሳም
ዐለው ብዕዳም ሰብ ጅላብ ለመሲር
ዲብ ኣክረቱ አብጸሐው። ግረ
እንቡተት ማጄላን ላቱ ሰፈርያት
በሐር እምበል ፈርሀት አተላለ።
ወድ አዳም ናይ ምድር ሕልሙ

ሐቆለ አከደ። አዜመ ናይ ዐስተር
ሕልም ስካብ ከልአዩ። እለ ክምሰል
ርቅየት ግልብብትነ ለህሌት ሰመ
/ዐስተር/ ሚ ክምሰል ትመስል
ወእብ ከአፎ እግል ትትበጸሕ
ክምሰል ትቀድር ዲብ ሕልም ሓር
አተ። ክምሰል ሰራይር ደነብር
እግል ሊዴ ተምነ። ሰበት እሊ
ዲብ ዐስር ሳምናይ /18/ ዘመን።
እብ ባሉናት ጀርቤታት ነፊር
ዲብ ሰመ ገብአ። ዲብ ኣክር ህዬ
ዲብ ሰነት 1903 ክልኦት ውላድ
ራይት ለልትበሀሎ ሐው አወላይት
ጣኢረት መሀዘው። ክልኦት ደነብር
ለበ glider ለሰመወ አወለይት
ጥያረት ተ በሀለ ቱ።
ሐቆ 50 ሰኖታት ጣኢራት
ፍደእ መልከያሁ። እሊ ናይ
ጣኢራት ነፊር ዲብ ዐስተር
አወላይ እንቡተት እግል ብዕድ
ምህዞታት ሕፍዝ ዐርሽ ገብአ።
ሐቆ ሑድ ወቅት ምህዞ ሮኬታት
መጸ። ሮኬታት ምን ናይ ጣኢራት
ወለዐል ዲብ ሰመ ሰበት ልትፌተተ
እግል ዝያድ ሕፍዝ ሰደየ በሀለት
ቱ።
እትሓድ ሶቭዬት አወላይት
ዐድ ዲብ ሕፍዝ ዐርሽ ገብአት።
ሐቆሆም አምሪክዪን መ ኢሰክበው።
ምናተ ዲብ ፍደእ እንዴ ነፍረ

እንዴ በጽሐ እብ ሰላመቱ ለአቅበለ
ወድ ሩስየ ዩሪ ጋጋሪን ቱ። ዩሪ
ጋጋሪን ዲብ ዮም 12/04/1961
ቱ ዲብ ሮኬት እንዴ ትደብአ ዲብ
ፍደእ ለዐርገ።
ሩስዪን ዑለማእ ሕፍዝ ዐርሽ
እግለ ሐረዎም አንፋር ትሩድ
ተዐሊማት ለሀይቦ ዐለው። ዲብ
ኣክር ላተ ዩሪ ጋጋሪን ሌጠ ተሐ’ረ
ምኖም። ጋጋሪን ዲብ ሐያቱ
ለትደቀበ ተድሪባት ወጀርቤታት
ተሀየበ። ዲብ ሐያቱ ለኢልትረስዑ
አስክ አፍ ሞት ለለአበጽሕ
ለትሀየበዩ ጅንስ ተድሪባት ቱ። ህቱ
እምበል መልሀይ ዲብ ጽልሙት
ሓጀት እግል ብዙሕ ሳዖታት
ድቡእ ዲብ እንቱ እግል ልጽነሕ
ልትቀሰብ ዐለ።
“ክርን አለቡ። ሐረከት አለቡ።
ወለ ለሐምቀት ሐረከት ሀወእ
ኢትርኤ። ንየትከ ለትሓጭር
በይን። ክሉ ረአሱ ለሓለት ለሀ
እግል እትዘከረ ከማን ክብድት
ተ። ዐቅል ተአጨብብ።” ዲብ
ልብል ሸርሐ ጋጋሪን። እሊመ ዲብ
ዐስተር ነፊር ተድሪባት ነስአ።
ሐቆ
እሊ፡
ዲብ
ዮም
12/04/1961
ዲብ
ፍደእ
ለልትሐረክ ወነብር ዲቡ ልባስ
ለመስል መሻቀዪ እንዴ ለብሰ ዲበ
ናይ ዐርሽ ሮኬቱ አተ። እዴሁ
ድማን ወድገለብ እንዴ ወርውር
እግለ ዲብ ምድር እንዴ ገብአው
እግል ስርሓሁ ጅምዓም ለዐለው
አዳም ‘መዐ ሰላመ። የለ እነ
ንትፌተት! ለዐል ንትወቀል!’ ዲብ
ልብል አትሳቀረ እግሎም። ለሮኬት
ናይ ሐረከት ክርን እንዴ አስመዐት
እብ ቅሩተ ትበገሰት። ሐቆ ሑድ
ካልኢታት ሸፋገተ እንዴ ወሰከት
ቅያስ ኢትትፈረግ 28,000 ኪሎ

ምትር ዲብ ሳዐት እንዴ ትትፌተት
ዲብ ዐስተር ትወርወረት። ዲብ
ዐስተር እንዴ ትፌተተት ዲብ
ሐንቴሀ ለዐለት ዐለም እንዴ ከለት
ዲብ ምድር አቅበለት። ጋጋሪን
ዲብ ዐስተር ለጸንሐዩ ወቅት ዲብ
ቀሪእ ወለሀሌ ክምሰል ሓለፈዩ
ለሓኬ።

ለአንበተ ሕፍዝ ዐርሽ። ዮም ዲበ
ትወቀለት ደረጀት እንዴ በጽሐ
ብዝሓት ዐዶታት ዐለም ለዐርጋሁ
ወልትከረያሁ ህለየ። ምን ሕፍዝ
ጠባይዕ ፍደእ እንዴ ሐልፈ እግል
ስያሐት ወመትፋግዖት ለገዩሱ
ሚልዮነራት ሰብ ማል መ ሑዳም
ይህለው።

እግል ሰልፍ ዶል ዐርሽ እንዴ
ፈግረ ለአቅበለ ጋጋሪን ናይ አሰናይ
ደሐን አቅበልከ ዐባይ ከብቴ ዲብ
መጣር ዓሲመት ሩስየ ሞስኮ
ገብአት እግሉ። ሸዐብ ዲብ ፈራሰቱ
ዲብ ልትዐጀብ ‘ፋርስ ምድር
ወዐስተር’ ቤለዩ። ጋጋሪን መ እብ
እንክሩ ክለ ሐያቼ ወቅድረቼ
ዲብ ተጥዊር ዕልም ፍደእ እግል
እወፍያቱ ቤለዮም።
ወእብሊ እብ ሮኬት ጋጋሪን

ክሉ እንቡተት ለሐዜ። ለትአንበተ
መተላለዪ ኢልስእን። ከረ ጋጋሪን
ክምሰል ክሉ መኽሉቅ ውላድ
ስዕ ወርሕ ቶም። ለኢትአንበተት
እት ኢኮን ለኢትትቀደር ክምሰል
አለቡ ለአከደው ፍራስ ቶም።
ወድ አዳም እበ ሳድፉ መታክል
ሰአየት እንዴ ኢበትክ ከድመ ምን
ገቢእ። ምስተሒላት እግል ልትዐዴ
ቀድር።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
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12. አከይ-ብቅለት
አንያብ
መብዝሑ ዶል ዲብ ብቅለት
አንያብ አጀኒት፡ እብ ፍንቱይ
አንያብ-ንእሽ እብ አንያብዕብ ክምሰል ትበደለ፡ ጥልፍ፡
ዲብ ረአስ አድሕድ ለትከወነ
አንያብ ወእብ አከይ-ገበል
ለበቅለ ልትርኤ። እሊ ህዬ
እግል
ግርመት ገጽ ናይለ
ጅነ እንዴ ጀግልቡ ልትርኤ።
ሰበብ ወዳፍዖት አከይብቅለት
ሰበብ
አንያብ
ንዙም
ኢሀለዮት( ጥልፍ፡ እት ረአስ
ሕድ በቂል፡ መትከዋን፡ አንያብ
ለዐል ገጽ ጅወ፡ አንያብ ተሐት
ህዬ ሸንከት በረ በቂል) ሰኒ

ብዞሕ ቱ። ገሌ ምነ አስባብ፦
1. አንያብነ፡ ዲበ እግል
ልብቀል እቱ ለወጅብ ሐቆ
ኢበቅል
መብዝሑ ወቅት አንያብ
ዲበ እግል ልብቀል እቱ
ለወጅብ ወቅት በቅል። ምናተ፡
ሐት-ሐቴ ዶል ዲበ ዋጅብ
ወቅቱ ኢበቅል።

ገሌ አንያብ ህዬ ምነ እግል
ልብቀል እቱ ለወጅብ ወቅት
ሰበት
ልትደንገር
አካነቱ
ትጸበጥ ከትጸንሑ። አካን
ሰበት ለሐግል ህዬ አው እንዴ
ትቀበረ ተርፍ አው ህዬ ጥልፍ
ገብእ።
ጀሃሪ አንያብ ሰልፍ ሰበት
ኢትሻረፈ፡ አንያብ ዕብ ዲብ

ዕስር ባቅል ልትርኤ
2.
ነከክ እብ ክልቀቱ
ንኡሽ ሐቆ ገብአ፣
ለበቅል አንያብ ዕብ አካን
እንዴ ሰአነ እንዴ ኢበቅል
ተርፍ። ሰሩ ገሌ ህዬ አካን
እንዴ ለሐዜ ጥልፍ ገብእ
ከበቅል። አው ህዬ አካን እንዴ
ለሐዜ ሽንኩይ እንቱ በቅል።

ሐት-ሐቴ ዶል ምነ እግል
ለሀሌ እግልነ ለቀድር ዐደድ
ወለዐል ዶል በቅል፡ ለአንያብ
አካን እንዴ ሰአነ ዲብ ረአስ
ሕድ ልትከወን።
4. እብ ጠቢዐት አው እብ
መደረት ሰሩ ገሌ አንያብ
ዶል ነቅስ፣

ሰሩ ገሌ ምነ እግል ልብቀል
እቱ ለወጅብ ወቅት እንዴ
ሸፍገ በቅል። እብ ፍንቱይ
ህዬ አንያብ ዕብ።
አንያብ-ንእሽ
ልሰዕ
እንዴ ኢልትሻረፍ ወአካን
እንዴ ኢልሐድድ፡ አንያብ
ዕብ ዶል በቅል አካን ሰበት
ልስእን ምፍጋር እግል ልሕዜ
እብ አካነት ብዕደት እንዴ
በቅለ፡ ጥልፍ ገብእ። ሰሩ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 52

3.ምነ እሙር ቅያስ
ወለዐል አንያብ ዶል ለሀሌ፣

ሐት-ሐቴ ዶል አንያብ
ሰበት ኢልትጠወር እንዴ
ኢበቅል ተርፍ። ሰበት እሊ
አንያብ ናቅስ እግል ልግበእ
ቀድር። እሊ ሐቆ ጀሬ ዲብ
ነከክ ፈረገት አው አካናት
ፋዬሕ ለሀሌ፣ ለበቅል አንያብ
ህዬ ሸንከትለ ፈረገት ልትደለል
አው ልትሸንኬ።
አርቡዕ 19 ዲሰምበር 2018

ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

ከናከኖት ምቅሮሕ

እግል ኣሳር
እብ ዳዊት አርአየ

3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

እተ እት ሰነት 1913 ለጠበዐ ክታብ ሐይለት
ትግራይት እያሱ ወድ ህብቴስ ምን ሐባብ ነቅፈ እት
ለሐምድ እለ ሕላየት ሐለ፡

ምን እሊ እበ ኢልትፈንቴ
እት ሰነት 1960ታት እት መጠረ
ለገብአ ሐፊር ለትአሽዐልል ደማር
አጅረ ወአተላለ። እትሊ አካናት
እሊ ለትረከበ ኣሳር ቃሊ እንዴ
ተሐፈረ አስክ ካርጅ ገዐዘ። ለናይ
በዲር ቅዱም ብነእ እግል ጠቢዐት
ወእብ አዳም ለትጀሬ ብቆት እንዴ
ትቀልዐ እግል ልብዴ አውካዱ እት
ለዐልብ ጻንሕ ህለ። እለ እተ ለህሌነ
መርሐለትመ እብ ይሀለዮት አምር
ወአመቅርሖት ምስል ሰብ ሽርከት
እት ኣሳር ገብእ ለህሌት ደማር
ቀላል ኢኮን። ብቆት እግል ትንቀስ
ወትትከረዕ መቅደረት እት ህሌት፡
እሊ እግል ልግበእ ላኪን መቅሬሕ
እዳረት ዝሕሮታት ወዕሉም ኣሳር
ምስል ሰብ ሽርከተ እንዴ ትመሳነ
ትሸቀ እቡ ምንገብእ ቱ።
እት ዐድነ እት ወክድ አዳለዮት
ብንየት ትሕትየት ለልትደመር
ኣሳር በዲር ብዞሕ ቱ። አዳለዮት
ብንየት ተሓቲት ሐቴ ዐድ እት
ዐቦት
እቅትሳድ
ምጅተመዕ
ወዐቦት አካን ዐባይ ምንመ በ፡
ምስል ብዝሔ ሸዐብ ወጠለባት
መደይን እት ፈይሕ ወእግለን
ለገብእ ብንየት ተሓቲት እት
ሸፍግ ሰበት ገይስ፡ እግል ሕኩመት
ወምጅተመዕ ለሳድፍ ተሐዲ ክም
ቱ እሙር ምንመ ገብእ፡ ምስል እሊ
ለልትጻበጥ ዓዳት ወንየት አዳም

እብ ሸፋግ ሰበት ልሄርር እሊ እግል
አትመሞት ለልትርኤ ምህዞታት
ወብዕድ አብሳር እብ ብዝሔ እግል
ልትርኤ ቀድር። ምናተ ለናይ
ማሌ ኣሳር ሕፉዝ ምን ኢጸንሕ
እሊ ናይ ዮም ሰበት ወኢትበጸሐ
ወናይ መስተቅበል እግል ትጌምም
ሰበት ኢልትቀደር፡ እለ ለትዳሌት
ብንየት ተሓቲት ክም ጽርግያታት፡
ከዛናት፡
ሐንፈሎት
መዓድን፡
ክጡጥ ክድመት ማይ፡ መትመዳድ
መዳይን ወሽብህ መዳይን ወብዕድ
እት ሻፍገት ክድመት መዋሰላት፡
ፊራሮ እት ተዐሊም ወዓፍየት
ክምሰልሁመ እት ሰከን ደማን ለቡ
መባኒ ማይ ወከሀረበት ለአትሐዜ፡
እሊ ጠለባት እሊ ምን ለገብአ
ሓጃት አውለውየት ለልትሀየቡ ቱ።
እሊ እት ገብእ ላኪን እት ቅዱም
ኣሳር ለትጀሬ ደማር ብዝሕት ተ።
ሰበት እሊ መክሰብ ወጠን እግል
አከዶት እት ረአስ ኣሳር ለገብእ
ደማር ለዐቤ ሰበት ህለ፡ እግል ክርዐቱ
እብ ቀደም ትሌ ለትመቅረሐት
እዳረት ኣሳር ወድዋር ምን ንተሌ
ወመትሳዳይ ለከስሰን መአሰሳት
ምን ገብእ ሌጣ ቱ።
እሊ እት ፍዕል እግል ልትበደል
ገብአ ምንገብእ ህዬ፡ ለገብአት
ወራት ቀደም አንበቶትነ እብ
መቅርሖት ለከስሰን ጀሃት ሕፍዝ
ውድየት ወብቆት ለይሰብብ ሐፊር
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ውድየት ለአትሐዜ።
ለሐልፈ ሰኖታት እብ ቆሪነ
ለታየነ ምንመ ኢገብአ እት ገሌ
ናይ ጽርግያታት ብንየት፡ሐፊር
መዓድን ወአሰሶት መዐስከር ናይ
ሽራከት ወራታት ገብአ። ምን እሊ
ፍገሪት ሰኔት ለትረከብት ምኑ
በሐስ ለእት መዲነት ደቀምሐሬ
እት ሰነት 2005 ናይ ገበይ በሐስ፡
እት ገበይ ደርዐ-ሐዋጹ ለገብአ
ሻፍግ አሽከፎት፡ ክምሰልሁመ
እት ብዞሕ ናይ ተዐዲን አካናት
ለገብአ ሕፍዝ ወተውሲቅ ገሌ
ምነ ልትሰሜ ወራታት ቱ።
እሊ ክእነ እት እንቱ እብ
ኢመፋሀመት
ወኢመቅርሖት
ሰብ ሽርከት እት አዳለዮት
ብንየት ተሓቲት፡ሂበት አራዲ
ጤሰ ወአዳለዮት አብያት እት
አካናት ቅዱም ኣሳር ደማር ምነ
ሰብብ ህላቱ። እግል መሰል፡ ገሌ
ምነ ልትርኤ ወሳድፍ ለህለ ዶል
እንርኤ እት ቆሐይቶ ወመጠረ
እብ ሰበብ ምድር ጤሰ ወሐርስ
እት ኣሳር መጽእ ለህለ መሻክል
በደ፡ እት ኮርባርየ ወወቐርቲ እግል
ገበይ ለገብእ ጨበል ሕሩይ እግል
አከቦት እት ኣሳር ስብብቱ ለህሌት
ደማር፡ ክምሰልሁመ እት ድዋራት
አስመረ እበ ትገብእ ለህሌት
ብንየት ተሓቲት፡ብንየት አብያት
ወሂበት ምድር ጤሰ እት አካናት
ኣሳር ለአጅረየ ደማር ዐባይተ።
እት ኣክር ቅድም ወታሪካይት
ዝሕረት ወጠን ለትፈናተ መካስብ
ወስሜት ለትሀይብ ሰበት ገብአት፡
እግል ንታይኖም፡ ለዘቶም እግል
ንአዳውር፡እግል ንወስቆም ወእግል
ንከናክኖም ወጅበነ። እሊ ግም
እሊ ምን እሊ እንዴ ረብሐ እግለ
ተሌ አግማም እቱ እግል ልዐድዩ
ዋጅቡ ቱ። ሰበት እሊ መትሰዳዳይ፡
እዳረት ወብስር እግል ናይ ዓዳት
ወድዋር ዝሕሮታት እግል ንታብዕ
ዋጅብናቱ።

ነቅፋ ምድር አብዕብዬታ - ሐሰት ኢኮን ወበራ
ቅዱይ ትንፋሳታ - ዘባድ ጼኔ ወልወለ
በዐለ ንጻፍ ኢሐዜ - ዒዶ መስል ከደራ
በዐለ ነብራ ኢሐዜ - እክል ወሐሊብ ፋጨለ
ጬወቱ እት ናውድታ - ድግድግ ለመስከብ ዐሸራ
አታፍእ ዐቡድ እት እክድታ - እብ መን ባይት አድረራ
በዲርማ የዕቆብ ወድገርጊስ - መጋቡ ዲበ ትሰበራ
ሰመራልዑል ከንቴባይ - ነጋጊሩ ዳፈና
ገበይ ሰረጥ ወዐንደፍ - አግቡይ ለአዜ ትቀፈራ፣

እምበል እላመ እያሱ ወድ ህብቴስ

እግለ
አብእስተን ሐወን ወአበወን እት ሸፍ ለትቀተለው አንስ
እግል ለአደፋፍእ ለሐለያ ሕላየት ክእና ትብል፦
አምበልኪመ ወፋጥነ - አንስ ክሉቱ መንበለ
ክሉ ግሰት ይዓረ - ወክሉ ተነት ኢሰሐነ
ምን እንዴ ወኬን - አርእስ ሑዱቱ ትገደለ
ወለረአሰ ጌሳቱ - ወለጽፍራ ደገና
ኣምና ሐቆ አቡኪ - ትሰሐቃ ሚቡ ወደአለ
ምን ሞታ አብዕብኪ - ዮም ላሊ አክረረ
ዐሜካሊቱ አቡኪ - ወእንቲ ወለት ደፈረ
ዐሜካሊ እብ ገብአ - አቡኪማ ኢደሐና
ዐድና ግልብዝ ሐርማዙተ - እበ ለሸየም ትቃተለ
ዐድ ለፋላት ኢለዐድም - ዋሳ ወለደንገራ
ትበአሳ ሕመድ ወድ ጀሚልቱ - እት ቀበታ ትወገረ
በዐል ጆር ወድ በዐል ጆርቱ - ለእለ ቤለ አሽበረ
ትበአሰ ኤሎስ ወድ ድራርቱ - ዓያ ለአልባብ ሳጠረ
እግል ለኦሮት ቀትላቱ - ወእግል ለኦሮት ሓከረ
ጸገም ሰኒ እሊቱ - እትለ ዛምተት ትካፈለ
ልቡ ለፈረስ ይአባ - እብ ትላበዳ ወትጸሐለ
ወልቡ ለመንዱቅ ይአበ - ባሮት ለሕፉን ስረረ
ወልቡ ለአዳም ይአበ - ለደገል ደገል ጸቅለለ
ጥርፍ ሐረምዝቱ - ደራበዎ ከጠሐረ
ምን ሽንጌራ ምን ቀንጸ - ዲብ አፍዐበድ አትሰአለ
እብ ሚ ለማይት ኢቀብረ - ወእብ ሚ ለታርፍ ይአደአለ
ወድ አብ ሳጥር መንባሁ - ደብር ደንደን ትሸፈለ።
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ ዕልም ዶል ልትዐንደቆ፡ መሐለኪን እዲነ እግል ልባልሖ ቀድሮ

ሸባብ

ሻብ መሐመድ ዐሊ ሐሰን

ሕዱግ ስሌማን

ክሉ መሐለኪት ሐያት
ለባልሕ ማል ወሽቅል ነሐር
እንዴ ኢገብእ፡ ዕሉም ክምቱ
እንዴ ኣመረ እት ዐዱ
ለህሌት መንበረት ድህርት
ወመሐገዝ ሽፍር እት ልአምሩ
እግል ዲማ ለባልሑ ሕሳል
ዕልም እንዴ ጸብጠ ሶዳን፡ ምኑ
እት ቅሮረ፡ ምኑ እት ነቅፈ፡
ምኑ እት ሳወ ወምኑመ ህዬ
እት ውቁል ረወሪት ዐድነ
ለህለ ኩልያት አስኩ እንዴ
ሄረረ እግል ሀደፉ አሳስ
ለከረ ሻብ ቱ። ማል መርሀዮ
ወራሐት ነፍስ ለልሀይብ እንዴ ኢገብእ፡ ሐንገል ምን ዕልም
ዶል ጸግብ፡ እደይ እብ ሸሃዳት ወምህናት ዶል ሸግብ ቱ እሊ
ለገብእ።
እሊመ ሻብ እሊ ምክር ወጎማት እንዴ ረክበ እተ ትወቀለት
ርሽመት ሐያት ለተአበጽሕ ገበይ እንዴ ጸብጠ ልሄርር ለህለ
ሻብ ቱ፡ ምን ተጃርቡ እንዴ ከሰብኩም ሄራሩ እግል ትተለው
እንዴ ሰተትነ ዮም እት ዓሙድ ሸባብ ዓዝማሙ ህሌነ፡ ከእግል
ዮም ካልኣይ ወናይ ደንጎበ ክፈለ መቃበለትእንቀድም እግልኩ
ህሌነ፡ ከቅራአት በኪተት።
ሰኣል፡ መጃል እቅትሳድ ሚ
ቱ?
እቅትሳድ ዎሮ ምነ ዕሉም
እጅትማዕየት እት ገብእ፡ እብ
ክሱስ ምጅተመዕ፡ ለህለ እግሉ
ዝሕሮታት እብ ዋጅብ ከፎ
ክም መቅርሑ ለልአርኤ መጃል
ቱ። እምበል እሊመ እት እዲነ
ለህለ ዝሕሮታት ሕዱድ እግለ
ሕዱድ ለአለቡ ሓዚ ምጅተመዕ
እግል አትመሞት በሰር ወገበይ
ለልሐብር መጃል ቱ። እሊ መጃል
እሊ እት ክሉ ለልአቴ ወእት
ሐያት ምጅተመዕ ህዬ ለልትርኤ
ወለ ኢልትርኤ ተአሲር ለወዴ
ቱ። እግል መሰል እሊ መጃል
እሊ እት ክልኤ ልትከፈል ለዐበ
መጃል እቅትሳድ ወለ ሐደ
መጃል እቅትሳድ እንዴ ትበሀለ፡
እቅትሳድ እብ ደረጀት ደውለት
ቃረት
ወዐለም
ለልሐፍዝ
ወለመርቤቱ። ለብዕድ ህዬ ምን
ዎሮ ነፈር እንዴ ትበገሰ እት
ዓይለት ለልትሐጨር መአሰሳት
ወሜዛንየት ንኢሽ እበ ለለአተላሌ
ቱ።
ሰኣል፡ ሸባብነ እብ ዕን
እቅትሳድ ዶል እንርእዮም ከፎ
ቶም?
እሊ ሰኣል እሊ እግል ንብለስ
ገብአነ ምንገብእ አሰልፍ ሕፍዝ
ወገበይ ዕልምየት እበ ለትዳለ
እት በሐስ እንዴ ተንከብነ
ለንሀድግ እቡ ዓላብ እግል ለሀሌ
እግልነ ምንመ ወጅብ፡ ሕነ ክፈለ
ምጅተመዕ እብ ዓመት ወሸባብ
ህዬ እብ ፍንቱይ ሰበት ገብአነ፡

ለሓለት ኖስነ ሰበት ህሌነ እተ፡
ሸባብነ መበዝረት እንዴ ገብአው
ልትረአውኒ። እሊ ለእቤ እቡ
ሰበብ ለእት እዴሆም ለመሉከ
ዝሕረት ዘበን ምንገብእ ወማል
እንዴ መቅረሐወ እተ አግደ
ሓጃት ወአውለውያተ እንዴ
ረተበው ሰበት ኢሸቁ ቱ። ክእነ

ገብኦ ለህለው ሸባብ ክልዶል
በደል እብ ፍክር ወሕሳባት
ልሄሮ እብ ሽዑሮም ለልሄሮ
ሰበት ገብአው፡ ለእግለ ትሸንሀው
ሓጀት እግል ልምለኮ ለሰትቶ
ሰበት ገብአው፡ ምነ አሳስያይ
ጠለባት እተ አሳስያይ ለኢገብአ
ሓጃት እቱ ለልአበድዉ ማል
ሰበት በዝሕ፡ ምኖም ቱ። ሰበት
እሊ ክእነ ለመስል ሻብ ህለ
እግልነ ምንገብእ ምስለ ህለ
ዝሕሮታትነ መበዝረት ሕነ
እግል ኢበለል እቀድር።
ሰኣል፡ ምጅተመዕ ሸባብ
ሕኔት መበዝረት መተድብረት
እግል ልግብኦ ሚ ትብሎም?
እት ዕሉም እቅትሳድ ደርስ
እት ህሌከ ሐቴ ታመት ሕስበት
ህሌት፡ ለሕስበት ሚ ትብል
መስለከ፡ ለህለ ዝሕሮታት ዐለም
ሕዱድ ቱ፡ ምናተ ሓዚ አዳም
ህዬ ለኢትሐደዳቱ ለትብል ተ።
ምን እለ ታመት ሕስበት እለ
እንዴ ትበገስነ ዶል ንትሃጌ እሊ
ለህለ ዝሕሮታት ሕዱድ ምስለ
ንየትነ ለክሉ ተሐዜ ከፎ እግል
ንመቅርሑ እንቀድር ለልብል
ሰኣል እቡ እግል ንሕሰብ ብነ።
እብሊ ህዬ እበ እግለ ረክበነ
ዝሕረት እንዴ አግነዐነ እግል
ንሄርር
እንቀድር
ለልብል
መፍሁም ዶል እቡ ንሐስብ
ወእብ ቀደም ትሌ በርናምጅ
እንዴ ወዴነ ለህለ እግልነ ማል፡
ዘበን፡ አብካት ወብዕድ እንዴ
ትነፈዐነ እቡ ዶል እመቅርሑ

ወእብ ንዛም ዶል ንትነፈዕ
እቡ ክል ሓጀት እት ዶለ ዶል
ንትነፈዕ እበ እንዴ ይእንፈቴ
መተድብረት እንገብእ።
ሐር ህዬ ተድበሮት እንብል
እት ህሌነ፡ ለገብአት ሓጀት
ምን ርሕነ እግል ንአሪመ
ወንትቀወሕ እተ እንዴ ኢገብእ፡
እብ ንዛም ከፎ እት መንፈዐት
ርሕነ ነአውዕለ ለበሀለት ቱ።
ሰበት እሊ፡ እት ንዛም ወገበይ
ነብራከ፡ መትዛባይ ዐፍሽ ወልባስ
ክምሰልሁመ
እት
ወረቀት
ለልትከተብ ወለ ልትጌመም
ሽቅል ዶል እንወዴ ወእቡ ዶል
ንሄርር፡ አስክ አየ ንሄርር ክም
ህሌነ እብ ምቅሮሕ ዝሕሮታት
ሽቅል ወመስተቅበል እግል
ንሽዐር እንቀድር እብል።
ሰኣል፡ ናይ መስተቅበል
ስታትከ ሚ ቱ?
ወላሂ ለሄራርለ ተዐሊምዬ
አንበትኩዉ
እትኢኮን
ይአትመምኩዉ፡ ሰበት እሊ
ትቀደረ ምንገብእ፡ እት ኩልየት
እንዴ ተረፍኮ ክም መደርስ
እንዴ ገብአኮ እብለ ክድመት
ወጠንዬ እግል ሐውዬ እግል ሀብ
ወእብላመ ህዬ እተ ናዬ ደረጀት
እግል እወስክ ሰአየት ብዬ።
እላመ ኢገብአት ምንገብእ፡ እተ
ትየመምኮ እቱ ሽቅል እት አነ
ድራሰቼ እግል አተላሌ ሰአየቼ
ጌዳን አለበ።
ሰኣል፡ እት ኣክር እግል ሸባብ
ለትብለ ምን ተሀሌ?
ሸባብ
ቀደሞም
ብዞሕ
አብካት ወተሐድያት ህለ። እሊ
እግል ልትነፍዖ እቡ ገብአው

ምንገብእ፡ እግል ልትዐለሞ ቦም፡
ዕልም ማል ቱ። ዕልም ልባስ ቱ።
ዕልም ሴፋ ቱ። ዕልም ክሉ ቱ።
ሰበት እሊ፡ ክለ ሒለቶም እት
ዕልም እግል ሊደወ ወጅቦም።
አነ አዜ ምን ቅሮረ አነ ኣክር
ሕዱድ ኤረትርየ፡ ምጅተመዕ
ለእቱ ህለ እምበል እብ ርዕዮ
ወሐርስ እብ ተዐሊም ብዞሕ
ተአሲር ለኢገብአ እቱ ቱ፡ ሰበት
እሊ አነ ክምሰልሁመ ዋልዴንዬ
በክት እንዴ ሀበውኒ አስክ እፍህም
እት ድራሰት ምንዲ ኢሳርሑኑ
ወአናመ እንዴ ሐጠጥኮ እበ
አሰረ እት ሄርር፡ ቅሮረ፡ ነቅፈ፡
ሳወ፡ ድባርወ ምንዲ ይእብል እበ
ከአሰረ ምን ይእግዕዝ ወይሐድር
እለ ደረጀት እለ ወእትለ አካን
እለ ሻንን ወሕሹም ወይህሌኮ።
ሰበት እሊ ለአብካት ዶል
ልትሀየበነ ንትነፈዕ እቡ ወምን
ኢልትሀየበናመ አሰሩ እንዴ
ጊስነ እግል ንሕዘዩ ቡ እብል
እግለ ሸባብ።
አዜ ህዬ ምስል እለ ማጸት
ለህሌት ሰላም ክል ነፈር እብ
ደረጀት ምህሮሁ እት ሽቅል
እግል ልትፈረርቱ። ሰበት እሊ፡
ዮም ሸሃደት ሰኔት ለይአጽነሐ
ፈጅር እብ ድራሩ ለልዐይር
ምነ አካን እግል ተሀሌ እግሉ
ኢኮን። ሰበት እሊ ድረሶ!
ድረሶ! እብሎም።
ሰፍሐት
ሸባብ፡
ሽክረን
ንሐምደከ፡ እግለ ታጅር ተጃርብ
ሐያትከ።
መሐመድዐሊ፡ አናመ እበ
ተሀየቤኒ በክት ሐምድ፡ ሐዋኒቼ
እግል እዳግም ወእካፍል ምን
አተቅደርኩኒ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዐጃይብ

ፍሬ ሰብር ወከሃላት
ምን ተሃደው አርበዕ ሰኖታት
ሑሉፋም ዐለው...ለአዳም እብ
ክሱስ ህዳዮም እት ልትሃጌ
አንበተ...እሎም
ኢወልዶ..
ወለዔብ ህዬ ዲብ ምን ምኖም
ክም ሀለ በሪ፡ ረቢ ደሌ።
ዎሮትመ ለለአምር ይሀለ..
ህቱ ወእሲቱ ሕድ ነስአው
ከአስክ ዕያደት ጌሰው..ፍገሪትለ
እሉ ወደው ተሓሊል..ለእሲት
ኢትወልድ..ለእናስ ህዬ ዑፉይ
ክም ቱ አከደየ። ለእናስ እብ
በይኑ አስክለ ሐኪም አተ..
ከትሰአለ..ለሐኪም ህዬ ክምእነ
ቤለ፣ እሲትከ ኢትወልድ..
ህተ ሕምት ህሌት። ለእናስ
መደቲት ፈከረ ከእግለ ሐኪም
ክምእነ ቤለዩ..እሲትዬ እግል
እትላኬ እግል ኢጊስቱ..ምናተ
ለዔብ ዲብዬ ክም ሀለ ወህተ
ዑፊት ወሰሊመት ክም ተ እግል
ተአስእለ ሐዜከ ህሌኮ ቤለዩ።
ለሐኪም እግል እሊ ኢትከበተዩ፡
ምናተ ሐር ለእናስ ብዞሕ ክም
ተሐሰበዩ ህዬ ዋፈቀ እሉ።
እንዴ ጌሰ እግል እሲቱ ምነ
ቃዐትለ ጸብሬ እንዴ ነቅመየ
እተ ሐኪም አተ እበ..ለሐኪም
ህዬ..እንተ ፍላን (እግለ እናስ)
መካን እንተ! ወእግል ትሕዬመ
እምበለ ረቢ ወድየ ሰእየት
አለቡ እትከ። ለእናስ እትለ
ቀደምለ እሲቱ እብሊ ከበር እሊ
ሰኒ ሐዝን ክም ሀለ አተምሰለ...
ወቤት አቅበለው፡ ...ብዞሕ
አምዔላት እንዴ ኢለሐልፍ
ለከበር እት ክሎም አቅራቡ
ወገውውሩ በጽሐ...
ሐምስ
ሰነት
ሐልፈየ..
ወእሎም
እናስ
ወለእሲቱ
ሳብራም ሌጠ ዐለው።ሐቴ
ምዕል ለእሲት ክምእና ትቤ፣
መለሀይ አነ ብዞሕ ተሐመልኮከ፡
እለ አነ 9 ሰነት ትታኬኮከ።
አዜ ሐቆ እለ ወረገት ሕድጎዬ
ሌጠ ሀበኒ። ወእብሊ ህተ እት
ቀደምለ አዳም እሲት በኪተት
ወሕሽምት ክምተ ዐለነት።
ወምስል እሊ እናስ መካን
ሴዕ ሰነት ወዴት፡ ወሐቃቱ
አተበለት። ወለእናስ ህዬ ዓፍየቱ
ወገበይ ለእበ ልትሳሬ ዲበ ብዞሕ
መእየስ ይአርአ ትበሀለ።
ለእሲት አና እናስ ብዕድ
እግል እትሀዴ ወውላድዬ እግል
እርኤ ሐዜ ህሌኮ ቴለት።ለእናስ
ህዬ፣ ሐሰብኪ እት ልብል
ትረጀየ። ህተ ህዬ፡ ከላስ አነ እለ
ሰነት እለ ሌጠ እግል ሓልፍ
ምስልካቱ ቴለቱ። ለእናስ ሰእየት
እት ረቢሁ እንዴ ኢለአበዴ፡
ለህግያሀ ትከበተየ።
ሐቆ እሊ ተየልል እሊ ብዞሕ
አምዔላት እንዴ ኢለሐልፍ፡

ለእሲት ፈሸል ከላዊ አድመዐየ።
ወእብሊ ሰበብ ዓፍየተ ሰኒ
ትኬለመት። ከለምሽክለት ክለ
እት መሸንገል ብእሰ ከሬተ..
ለሰበብ ህቱቱ..አፎ ኢጠልቀኒ
ወወረገት ሕድጎዬ ኢለሀይበኒ..
እግል እትሀዴ ወውላድዬ እግል
እርኤ ሐዜ ህሌኮ ትቤ።
ለእሲት እብላሀ ዕያደት
አክረረት፡ ወለእናስ ህዬ ገሌ
ጋር ሰበት ሀለ እግልዬ፡ አስክ
ካርጅ እግል እሳፍር ቱ፡ ወሐቆ
መደት እግል አቅብል ቱ ቤለ።
ለእሲት ህዬ፣ እግል ትሳፍር
ቱ፧ ቴለቱ..አይወ እንዴ ሳፈርኮ
እግልኪ ክንክልኦት እግል ሕዜ
ቱ ቤለየ። ሐቆ መደት ተለፎን
አስክ እሲቱ እንዴ ወደ፡ አነ
ነፈር እብ ክንክልኦቱ ለልትበረዕ
እግልኪ ራክብ ህሌኮ..ወእት
ቀበት እሊ ወቅት-ሐጪር እግል
እምጸእቱ ቤለየ።
እብ ሐቴ ምዕል ቀደምለ
ዐመልየት፡
ለነፈር
ለእበ
ክንክልኦት
ትበረዐ
ምጽአ፡
ወእግለ እናስ ወአብለ እሲት
ወሑሀ ትሳለመ ..ወሰኒ ሰኔት
ላተ መድሐር ትከበተ።
ለእናስ አዜመ ገሌ እግል
ለአትምሙ ለለአሐዜ አሽቃል ሀለ
እግልዬ እብለ ትብል ምስምሰ፡
አስክ ካርጅ እግል ሊጊስ ምን
እሲቱ እጃዘት ጠልበ።
ለዐመለየት ገብአት ወሰኒ
ዕውትት ዐለት። ሐቴ ሳምን ክም
ሐልፈት ለእናስ ዐቅበለ፡ ወእት
ገጹ ገሌ አሻይር ተዐብ ወፈተር
ልትርኤ ዐለ። ለክንክልኦት ለሀበ
ህቱ ኖሱቱ፡ ወተበሬዕ ልትበሀል
ለዐለ ህዬ ክሉ ተምሲልየት ቱ
ለዐለ።
አይወ እግል እሲቱ እብ
ክንክልኦት ትበረዐ እለ.ወእለ
ውዲቱ ዎሮትመ ዳሊሀ ይዐለ...
ኣላህ!
ሐቆ ሴዕ ወሬሕ ምንለ
ዐመልየት ለገብአት እቱ ወቅት..
ለእሲት ዐምሰት..ወናይ ብከረ
ጅኔታይ ወልደት።ፈርሐት ክሉ
ተሓወለየ፡ አቅራቦም፡ ገወውሮም
ወኖሶም ለእሲት ወለእናስ።
ለተየልል ሮገ ወእት ሓለት
በዲሩ አቅበለ። እለ ድግም
ለዳገመ ነፈር ክምእነ ቤለ፣
ምስሉ ሱፉር ዐልኮ። ደፍተርለ
መዘክራቱ እትለ ጣውለትለ
መክተቡ ትረሰዐዩ፡ ከእንዴ ሀረሰዩ
እትለ አካኑ እንዴ ኢበልሱ
ትረሰዐዩ ከሳፈረ። እትግራሁ
ለእሲቱ ለዐፍሽት እት ተሀራርስ
ሰበት ረክበቱ ቀርአቱ። ከእት
በኬ ተለፎን ወዴት ዲቡ..ምነ
ብካየ በከ..ወምነ ብካዩ በኬት።
ገሌ መደቲት እንወዴ ሐቴ
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ምዕል ምስል ግሱያም ዐለነ..ሰለስ
ወሬሕ እንወዴ ወአስክ እለ ለዐል
በል እንዴ አበለት እቅምትትዬ
ይህሌት፡ ገሌ ተሀጋገየ ምን ገብእ
ለዕንተ ተሐት ሌጠ ተአቀምት
ወክርናመ ድህርት ተ..ለሐልፈየ
ዐስር ሰኖታት እኪት ወመራር
ርኤኮ ዲበን..እበኬ ዐልኮ..ምናተ
አናቤዕዬ ለሻለተ እግልዬ ይዐለ።
ህታመ ትበኬ ዐለት..ምናተ
አናብዐ አነ እማስሱ እለ ዐልኮ..
አነ ምስል ቅሩባምዬ ዲብ አነ
ክም ጋና እመስል ዐልኮ..ወህተ
ክም እሲት ሐኒነት ወረሒመት
ትትርኤ ዐለት።
አነ ክም ቀልጣን ወህተ
ቀለጥ ክም አለበ ..ወእሊ..
ወእሊ..ወእሊ..
ምናተ እዜ ላቱ..ምነ አናቤዕ
ከፍዩ መስለኒ..ወእሊ እትለን
ሰኖታት እለን ለሓለፈዩ ሰብር
ወከሃላት ረቢ ከፎ ጃዘዩ እቱ
ግብእ።

መዕሉመት
ቤጫይት አውመ ሕብር
ደሀብ ለበ ሰመከት፡ ፊቃዶሀ ሰለስ
ሳንየት ሌጠ ልትጸበር።

በሀል
እ’ሙራም

- ሸባባት እት ሰልፍ ሻም
ወሐቆሁ ማል ወሐር ዓፍየት
እግል ተሀሌ እሎም ልተምነው።
ምናተ ሐቴ ምዕል ህሌት እት
ሰልፍ ዓፍየት ወእት አሰረ ማል
ወእት ደንጎበ ሻም ለልተምነው
እተ። “ጄራልዲ”
- መስንዮት እንዴ ዐቤት
እት ሻም እግል ትትበደል ትቀድር
ትገብእ፡ ምናተ ሻም ላቱ ሐር
እንዴ አቅበለ መስንዮት እግል
ልግበእ ኢቀድር። “ቤሮን”
- አነ እብ ምልሃዬ አሴርር
ህሌኮ፡ ምናተ ሐቴ ከጥወት ገጽዬ
ሐር ለዐቅበልኮ እተ ምዕል ላተ ክሉ
ረእሰ ኢትትአመረኒ።”አብራሃም
ሊንኮለን”

- ደብልዩ ሬጅናልድ በራይ ለልትበሀል ወድ እንግሊዝ ላቱ
እናስ፡ ለለአትፈክር ወድ ኣደሚ እት እንቱ ዐለ። የም አለበን
ጠዋቤዕ በሪድ (ድመቅ) ወተዛክር ባቡር ጃሜዕ ነብረ። ወአስክለ
ዕሙማይ ደሊል (ዳይሬክቱሪ) ናይለ መስለሐትለ በሪድ እንዴ
ኢተርፍ ምስሉ እሕትፉዝ እቡ ዐለ። ከምን እሊ እንዴ ትበገሰ
ለነአሸ እብ ቡስጠት ለትለአከ ጋር ንህበት ክም ዐለት፡ ወለዐበ ጋር
ህዬ ሐርማዝ ክም ዐለ ኣመረ። ከእሊ እግል ልጀርብ ምን ሐዘ፡
ረአስ መንተሌ እብ ቡስጠት ለአከ። ወለልኡክ አስክ ርሑ ዋድሁ
ዐለ። ወእሊ ህዬ እት ሰነት 1900 ቱ ለጀረ።
- ዲብ አምሪከ ዎሮት ሄንሪ ቦክሰን ብራውን ለልትበሀል
ገብር ዐለ። እግል ርሑ እብ ገበይ ቡስጠት ምን በርጂንየ አስክ
ፔንስልቫንየ እግል ልንደአ ሐዘ፡ ከእለ እግል ልውዴ ርሑ ዲብ
ሓውየት (ኮንቴነር) መራክብ በዳዬዕ ለነደአ እቡ ግራብ እንዴ
ከረየ ከአሳፈረየ። ወእሊ ለወደ እቡ ሰበብ ህዬ፡ ህቱ ምነ ዐለ ዲበ
ግብርነት እግል ልትዐተቅ ምን ሐዛቱ። እሊ ህዬ እት ሰነት 1948
ቱ ለጀረ።
- ኤልሳቤጥ ዶግላስ ወዴዚ ሶልማን ለልትበሀለ ክልኤ እሲት
ህዬ፡ ረሐን እብ ቡስጠት አስክ ርኢስ ውዘረ ብሪጣንየ ነድአያሀ።
እሊ ለወደየ እበ ምስምሰ ህዬ፡ ህተን እብ ሐቅ ወለት አንሳይት
እግል ለአትፋቅዳሁ ምን ሐዘያቱ።
- እግል ሔዋናት ክም ሐሸራት ወእለን ለመስል እብ ገጠር
ተዝከረት እንዴ በተከ እለን እግል ተአሳፍረን ለልትቀደር ሰበት
ኢኮን፡ እብ ገበይ ቡስጠት እግል ልትለአከ እብ ቃኑን ሰማሕ
ህዩብ ዐለ። ከምን እሊ እንዴ ተበገሰው እት ወቅት 2ይት ሐርብ
እዲነ፡ ዎሮት ጀኔታይ እሙ ወአቡሁ እትለ ሐርብ እንዴ ሞተው
እብ በይኑ ዶል ተርፈ፡ አስክ አቦቱ እግል ልንድእዎ ምን ፈረንሰ
አስክ ብሪጣንየ፡ እብ ገበይ ቡስጠት ለአከዉ። ከእለ እግል ሊደው
ጠዋቤዕለ ቡስጠት እትለ ጃኬቱ አትላጥ አዉ እሉ።
- 1914 ማይ ቤርስቶፍ ለትትበሀል ወሌተት እብ ቡስጠት
ለአከወ። እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ርሱምለ ቡስጠት ምን ተዝከረትለ
ባቡር ረክስ ሰበት ዐላቱ። እተ ወቅት ለሀይ 70 ሰንቲም ዐለ።
ህተ ዲብ ቡስጠት እንዴ ኢለኣትወ እትለ ባቡር ናይለ ቡስጠት ቱ
ለአትገሰወ። ከአቡሀ እግለ ጠዋቤዕለ ቡስጠት እትለ እግለ ፍንቲት
ለዐለት ሸፈት አትላጥአዩ ከነድአየ።

ዝበድ
ዘዖታት
ፍንጌ ውላድ ኣደሚ
ለህሌት ዕላቀት እብ
እንከ ወሀባተ ለትዳይም፡
ወለተየልል እግል ክሉ
ለለአረዴ ዶል ገብእ ህዬ፡ ሰኒ
ወአማን ትገምል። ምናተ
ተድቂቃት ሐቆ በዝሐ
ተሐምም ወተሕቂቅ
ህዬ
ከዋትመ
ለአበጽሐ።

ተበሰም

ዎሮት ነፍር ጀነ ዐለ እሉ። እሊ ጀናሁ
ነብረ መጸት ምን ገብእ በሌዕ ወክም
ጸግበ እት ዐራት እብ ምንቅራሩ
ልትለከፍ፡ ወምን ወቀይ እት ሐቴመ
ልትበገስ ምን ኢረአዩ፡ ሐቴ ምዕል፣
“ስመዕ የሀ፡ ሚቱ እንተ አፎቱ ክም
በዐል ጀነት እት ዐራት እብ አስማጥከ
ምን ትባለስከ? የለ ትፈረር ወምን
ተሐውንመ ድራር ርሕከ ክረዕ፡ አነ
ግድም ደግለልኮ ወሒለት እከ እሸርፍ እበ
አ ለ ቡ
ዲብዬ” ቤለዩ። ለጀነ ህዬ፣ ይበ ሚ ትብል
ህሌከ? አነ ክመ እተ ዕጨትለ በናና አነ፡ ህተ እመ እንዴ ኢሞተት ፍሬ
ኢትረፌዕ ቤለዩ።
አርቡዕ 19 ዲሰምበር 2018

ጠዓሞ
ዎሮት
ወድ
ሽዌደን ላቱ ሰራቅ፡
ጽበጥ ናይለ እሉ ሳርቅ
ዓለ ላፕ-ቶፕ እት ፍላሽ
ሜሞሪ “USB” እንዴ ዐደዩ
አስክለ በዐለ ስሩቅ ለዐለ ላፕቶፕ ነድአዩ። ለላብ-ቶብ ናይ
ዎሮት ናይ ጃምዐት ኡስታዝ
ለዐለ ነፈር ቱ። ህቱ ለሸንጠቱ
እብ ሀመሌ ሰበት ሐድገየ፡
ለኮምፕዩተት ለእተ ቀበተ ዐለ
እግል ልትሰረቅ ቀድረ። ጽበጥ
ናይለ እትለ ኮምፕዩተር ዐለ
መዕሉማት ህዬ፡ ናይ ለኡስታዝ
እት ቀበት 10 ሰነት ለአትጋየሰዩ
ብሑሳት
ወለትፈናተ
እተ
ጃምዐት
ለአደርሱ
ለዐለ
ሙሓድራት ከምክም ዐለ።
እብሊ ሰበብ ለኡስታዝ በዳ
ናይለ ከምብዩተሩ ሰኒ ሹቁሉ
ዐለ። ምናተ አመተ አለቡ
ለሰራቅ፡ እግል ክለን
ለቡሑሳቱ ወለመሓደራቱ
እት ፍላሽ እንዴ
ከምከመየን ነድአየን
እቱ።

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ
ከ ዋ ክ ብ
ከዋክብ ዲብ ዐስተር ዝሩእ ለህለ
ወእብ ፍንቱይ ምን ገጽ ላሊ ዐስተር
እንዴ ሰርጌ ዲብ ለአጭረዋሬሕ
ለልትረኤነ ክልቀት እትገብእ፡ እብ
ትግራይት ለትፈናተ ኣስማይ ለቡ
ከዋክብ ህለ። መሰለን ምነ ብዙሕ
አስማይ ከዋክብ ኮከብ ዐቢ(ልብ)፡
ስሄል፡ ግሬጥ፡ ዐረቅብ፡ ዐርገብ
ዐቢ፡ ዐርገብ ንኡሽ፡ ስልማን፡
ሰመዕ ስልማን፡ ኬማ ወድ ኬማ
ጽሩይ(ጠራቅ አው ባዱሽ)፡ ጀህረት፡
ኣጽላም፡ ወድ አጽላም (ምርዝም)፡
ሰብዐት እማን፡ ሰብዐት ፍናን፡ ጃህ፡
ቅሬን፡ ልሔ ዕኩክ፡ ልሔ ቀጢን፡
ገርዋ፡ ሰዐድ አልመስዑድ፡ ሰዐድ
አልዓይም፡ ሸውላታት፡ ሐዊት
ወወለት ሐዊት እግል ንስሜ
እንቀድር።
እምበል እሊ-ማ እምሖሌዕ
ለልትበሀል ከዋክብ ሀለ። እሊ
ከዋክብ እሊ ብዙሕቱ። ምን ቅብለት
አስክ ግብለት ልትመደድ አውህዬ
ምን ምፍጋር አስክ ምውዳቅ
ጸሓይ ስንፉር ለህለ ከዋክብ

ቱ። እብ እንግሊዚ Milkway
Galaxcy(ጋላክሲ ገበይ ሐሊብ)
ልትበሀል።

ገሌ ምን አድጋማት
ከዋክብ
ኮከብ ዐቢ በዐል ገጽ ከዋክብ
ቱ። እሊ ኮከብ እሊ ሕብሩ ቀይሕ
ቱ። እት ድዋሩ ብዝሓም ከዋክብ
ህለው። ክሎም እት ስምጡ
ለህለው ከዋክብ ህዬ መውዕለቱ
አው ተለቹ ቶም። ኮከብ ዐቢ
ሹም ናይ ክሎም ከዋክብ ሰበት
ገብአ ዲቡ ልትሻከው። ወአዳምመ
እግል ኮከብ ዐቢ ብዙሕ ለሐሽሙ(
ለአከብሩ) ወዝያድ ክልኤ መደት
ኢለአተቅብሎ። እት ዘበን በዲር
ኮከብ ዐቢ ፋግር ህለ ምንገብእ
መርዓት አው መርዓዊ ምን ቤትም
ፈግሮ ይዐለው። እሊ ህዬ እግል
ሕሽመቱ እንዴ ትበሀላቱ። ኮከብ ዐቢ
እግል ኬመ ሐሙሃቱ ልትበሀል።
እብሊቱ ህዬ ዶል ለኮከብ ዐቢ
ፈግር ምኑ እግል ትትሐበዕ ዲብ
ትብል አጊድ ለትወድቅ።

ድግም ኬመ ወወልደ
ኬመ ወወልደ ዐሊ ዐጣል
ዐለ እሎም ወሐር እሊ ዐጣሎም
ትዘመተ ምኖም። ለዜምተቱ ገሌ
ቅሬን ቶም ልብል ወገሌመ አጽላም፡
ዶላ ዘማቴ ዐሊ ወድ ኬመ ረደአ
ወእግለ ዐጣል ምንለ ዜምተት
አተክረዩ፡ ወአስክ እለ አሰር እሙ

መሐመድ ዳፍላ

ሰብዐት ሰቡዕ ሐው ቶም።
ጀህ
መጽአዮም
ከለአብዕቦም
ቀትለ። ወእንዴ ሰከ እት ቅሬን ጌሰ
ወእግሎም ዐይብኩም ደውኒ አነ
እንዴ ሰሐትኮ ሑ ሰብዐት ቀተልኮ
ወአዜ እት መርባትለ ሑሆም
እግል ልቅተሉኒ ቱ ቤሎም። እሊ
ወክድ ቅሬን እግል ጀህ ዐይብ ረቢ
ግበእ ወሕነ ህዬ ለዐይብነ እግል
ኒሙት ዲቡ ወእግል ንቅተል ቱ
እት ልብሎ አስዩፎም ሓረጠው
ወእንዴ አሳቀረው ትሐደረዎ።
ምናተ ህቶም ምነ ኣአካኖም እንዴ
ገዐዘው እት ፍንጌ ጀህ ወሰበዐት
ሐድረው። እሊ ህዬ ጀህ ዐድ
ሰብዐት እግል ልክረዖ ምኑ እንዴ
ቤለው ቱ። ወእግል ሰብዐት ህቶም
ከርዐዎም ምኑ። እብለ ዐድ ሰብዐት
ዲብ ጃህ እግል ኢልሕለፎ ቅሬን

ምድር ምን ሐመዱ ጫቅም
አነ
ዐስተር ምን ሄለለ - ፋግር አነ።
ወዐስተር ምን ንቅረተ - ፋግር
አነ
እት ልብል ሐለ ልትበሀል።
ዐሊ ጃንጌ ወድ ሕመድ ድራር
ምን ሓባብ እብ ሰበብለ ፍንጌ ጀህ
ወሰብዐት ለቀንጸ አከይ መቅርሕ
እብ ክእነ ሐለዩ፦
ድመልዬ ክም ለእት ሰብዐት ዐስተር ዐብቀት ትሰቀለት
ሰብዐት ጆረት እት ረቢ ግናዘት ቀብር ወአስተሀለት
ሐቆ ቀብረትመ - ኢአቅሰነት
ወኢትበሀለት
ምን አንስ ማሰሰት - ከንፈር
ከሬት ወትመሐለት
ለዐባዪ ሐሜነ - ልብ ወርሕ
ወኬመ ወጀህረት
ክልኦት ምን እብ ስቃር አሰይፍ ሓረጠት
ኤማን ለእት ጀህቱ - ሓቴ
አካን ወኢትከህለት
እት ልብል ሐለ፡ ወሐር ምን
ሐዲስ እግል ሰብዐት እበ እት

ለዐቅቦ ህለው ወአስክ እለ እትለ
አካን በዲሩ ፈግር ህለ። ወእብለ
ቅሬን ፍንጌ ሰብዐት ወጃህ ዲብ
ፈግር ልትረኤ። ደለ እበ ዶረው
ደውሮ እሎም ህለው። ወእብለ
ገበይ ዐድ ሰበዐት ለመርባቶም
አስክ እለ ትዊት ህሌት።
ሰብዐት ላተ ሑሆም ለሳቤዕ ክም
ትቀተለ፡ ለግናዘቱ ይእንቀብረ አስክ
መርባት ኢቀስነት እንዴ ቤለው
አስክ እለ እግለ ግናዘት ሑሆም
ዲብ ዐራት ዲብ ጸውሮ ሰልአስ
ምን ቀደም ወሰልአስ ምን ሐር
ሼሉቡ ህለው። ወእብሊ ክል-ዶል
ጀህ እግል ልቅተሎ ለሐዙ ህለው።
ጃህ ለሑ ሰበዐት ክምሰል ቀትለ
እለ ሕላየት ሐለ። ለሕላየት ህዬ
ዐድ ሰበዐት ዕሪት ምን ሐዙ እግል
ልትዐረዮም ክም ፈቴ፡ ወበአስ ምን
ሐዙመ መትብእሳዮም ክምቱ እት
ለሐስብ ክእነ ሐለ።
ሑኩም ምን ትወዱኒ ሑኩም አነ
ቅሩብ ምን ትወዱኒ - ቅሩብ
አነ
ጋሻይ ምን ትወዱኒ - ጋሻይ
አነ
ጋነ ምን ትወዱኒ - ጋነ አነ
ሀርማይ ምን ትወዱኒ ሀርማይ አነ
ሰብዐት ለሳብዓዮም - ቃትል
አነ

ረአስለ ማይት ሑሆም ለህሌት
እሎም ረሕመት ወድመለ ቄትላይ
ዲብ ለሐሌ ክእኒ ወሰከ፡
ዐድ ሰብዐት ልብዞሕዕ - እሊ
ሑሆም ፈቱዉ
ሰለስ ገይሶ ቀደሙ - ወሰለስ
ምን ሐር ተልዉ
ስቡር ተንትኖ - ዲብ ቤት
እንዴ ለአቱዉ
ወማይት ቀብሮ - ዲብ
ሕፍረት ከሩዉ
ግናዘት ቀብር ወአስተህለት እሊመ ራይዳም ወዳው
ወድ እም በዲርመ እግል እለን
ሐዝዉ
እሲቱ ወሩሰ - ወዉላዱ
ለዓብዉ
መርባቱ ለአቀስኖ - ወዒዱ
ረፍዕዉ
ቀብር ግዱዕዲ ስምሓኑ ለሀይዲ ጋባት ተልዩ
ቅሬን እግለ ዐይበ - እብ
ነሳሐት ትገምዩ
ወኤማን ለእት ጃህ ቱ - እት
ሐቴ አካን እንርእዩ።
እሊ እት ዘመን ቅዱም ኣብ
ለትፈናተው ሔልየት ወመዳግመት
ትግራይት ለትበሀለ ክምሰልቱ
ወምን እሊ ሰብ ትግሬ እግል እግል
ጠቢዐት አክል-አዪ ወሱፋ ክምሰል
ዐለው ለርኤ።
ዔማት ክታብ ዓዳት ወአድጋማት
ትግራይት 1910

ከብቦ ህለ ወለ ፍንጌ ኬመ ወወልደ
ለህለ ከዋክብ ለዐጣልቱ ልብሎ።

ድግም ሰብዐት፡
አማን፡ ጀህ ወቅሬን

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 52

ምን ደያሪዬ

እብር ማይ ልግበእ

አዜ አክል ሕድ ሳዐት 7.00 ናይ
አስቦሕ 18 ምን እሊ ወርሕ ጎና ጋብእ
ህለ፡ ዮም ዎሮ ጋሻይ እግል እትከበት
እንዴ እቤ ምን ስካብዬ አጊድ እግል እቅነጽ ስቱት ምንመ ዐልኮ፡ ስካብ ላተ
መትጸጋብ ሰበት አበ እተ ዐራቼ ጻብሕ እት አነ ለእግሉ እጸበር ዐልኮ ጋሻይ
ምስል ካልኣዩ እበ ቀደምለ ቤትነ ለህሌት ብሮርሐት አስክለ አነ ሳክብ እተ
ለዐልኮ ቤት ልሄሮ ክም ህለው ከበር ሰበት መጼኒ፡ ምነ ዐራቼ እብ ርደእ ርደእ
እንዴ ቀነጽኮ ለእግለ እጸብጥ ወእጠልቅ ሓግል እት አነ፡ እተ ቤት ዙንዙን
እት እብል ጸንሐኩዎም። “አሰላም ወዐለይኩም” ክም ቤለው፡ እት አፌት ክም
ህለው እንዴ ተአከድኮ ምኖም ምነ ቤት ፍግር እንዴ እቤ፡ “መርሐበ ዐለይኩም
ወሰላም” እንዴ እቤሎም ትከበትኩዎም ወምስልዬ አስክለ ቤት ለእተ ሳክብ
ዐልኮ ሐለፍኮ እቦም።
ምን ዐድ ሳዐት ሰለስ ናይ ላሊ ብጉሳም ቶም፡ ሰፈርያት ዐድነ ቃኑን
ለልቡሉ ለአለቡ እብ ምራድለ በዐለ ዐረብየት ለልትነሰእ ቀራራትቱ ዝያድ
ለከድም። ዐረብየት ሕኩመት እግል ክድመት ሸዐብ ለመጸተ ምንማተ፡ ለሰዋግ
ላኪን ለነቅሙ አለቡ ለሐዘ ቃኑን እግል ልኣቴ ስሙሕ እግሉ መስል። ሳዐት
ክልኤ ሰለስ፡ ዐርበዕ፡ ሐምስ ወብዕድ ሳዖታት ላሊ እቱ እግል ንሳፍር ቱ
ልብል። አናመ እሊ ወእግሉ ለመስል ሰበት አምር ዐጄ እንዴ በጽሐኮ እግል
እምጸእ ይእትናየት። ትርሃን ወተዐብ እብለ ወእብላመ እብ ብዝሔ ሙሳፍሪን
ለትንፋስ ትስእን እተ ዐረብየት ሐራት እግለ 60 ኪሎ ምትር ለገብእ ሪም
ተአትምም እብ ሰላምከ እግል ትብጸሕ ለትወድዩ ደዓታት ወመትሻቃል ሰበት
ለአኬ እቼ ቱ።
እሎምመ መሳኪን ላሊ እብ ግዲደ ስካብ ለበደ ምኖም መስሎ እቼ ህለው።
እተ ጽብሐትለ ምድር ህቶም እብ ብርድ ወትርሃን እንዴ ትከራፈፈው ከረን
ለአቱ እት ህለው፡ ህቱ ላተ ማላትለ ላሊ እብ ሪማ ልሓስቦም ለትመየ ሙሳፍሪኑ
ለዐድድ ክም ዐለ ሸክ ይዐለ እግልዬ። ለጋሻዬ አቡዬ ወሓልዬ ዐለው፡ አቡዬ
ሰፈር እብ ዐረብየት ለፈቴ ሰበት ይዐለ አክለ እት ዐረብየት ዐርገ ልትቦለል
ወጠርሽ፡ አዜመ እሊ ሰፈር ላሊ ምስል እሊ ሕማሙ ሕማም ውሱኩ ዐለ፡
እተ ጽልመት እበ ሽባክ እንዴ ሸበ ዖዕ እት ልብል ዐረብየት ሰበት ነፍረት
እቦም እበ ብሶቱ ለሽባክ ዘብጠ ወእብ ደም ጣሊታት እንዴ ተሐንገረ ሰበት
ረከብኩዉ ድንጉጽ ምኑ እት አነ፡ “አባይኩም ይበ ሚ ገብአኩም” እቤሉ፡
“ደሐንቱ ዐረብየት ተ” ዶል ቤለ፡ ምነ እግሉ ፋርህ ዐልኮ በአሰ ገብእ ለልብል
ሽኩክ ምኑ ባልዬ አስከበ ከእግል ሰደይቱ ሳስዔኮ፡ ለስገት እንዴ ትዛቤነ ህዬ
በሳሰርኮ ከሰፈፍኩዉ።
ግረ እሊ ህዬ ምነ በራዶም እግል ልሕፈኖ ወሒለት እግል ልርከቦ ፈጡር
ወሻሂ እቡ ተሐደርናሆም። አነ ወአቡዬ ምን ኢንትርኤ ሐምስ ወርሕ ዋድያም
ዐልነ፡ እትሊ ሐምስ ወርሕ እሊ ህዬ አቡዬ ምን አንያብ ጀሃሪሁ ሐቴ ኒበት
እንዴ ትሸረፈት ምኑ ግርመቱ እንዴ አንቀሰት እብር እብ ሑድ-ሑድ ሸብቡ
ክም ህለ ለትሐብር እሻረት ርኤኮ እቱ። “እለ ኒበት ህዬ ሚ ጀረ እግለ” ክም
እቤሉ፡ “እላመ አያመ ዐደት ከትሳርሐት፡ ገድም አዜ ምን እለ ወሐር ለጅስም
እብ ሑድ-ሑድ ለልትሳረሕ እት ኢኮን ለመጽእ ወለ ከድም አለቡ እቱ፡ ረቢ
አክረትነ ለአስኔ በል ወልዬ” ቤለ።
ለምስሉ ዐለ ነፈር ሓልዬ ቱ፡ ‘ደሐንቱ እንቲመ ሽፍር እግል ለዐሬ ብኪቱ!”
ዶል ቤሌኒ፡ እግል ኢልትዐወት እቼ እንዴ እቤ፡ “ላለእ አነ ምን እሊ እብር
ቤት ለህቱ ኢለአትየ እግል ኢቴ ቱ” እቤሉ። “ያየ እለ ቤት እለ ምን ተሀሌ
ቀደሜከ ሕነ ወአቴናሀ!” ክም ቤለ፡ “ላለእ ምስል ዘበን እብር ለልአበዴ ስራይ
እግል ልትመሀዝቱ። እግሉ እግል እጸበር ቱ” እቤሉ ወትሳሐቅነ። ምናተ እብር
ግርመት ለጀጋልብ፡ ሰባት ለፈናጥር፡ ሒለት ለፈራሽክ፡ አፍካር ለሻትት ክም
ቱ ሰበት ተአመሬኒ፡ እሊ እብር ማይ ልግበእ እቤ፡ ማይ ለገብእ ክም ኢኮን
እት አምሩ።
ለወክድ ቀደም እለ እብ ሰበት እብር ለትበሀለ ሽዕር ፈቀድኮ። ለሽዕር
እግል እሊ ግርመት ንእሽ ለከማጅን ወጀጋልብ እብር ለትበሀለት ተ። ክእነ
ህዬ ትብል፦
የአስተሀሌብ አርወሐቼ - የብሰት ዲባ ቀርበተ
ዕንታቼ ጊመት ለብሰቱ - ወንሳልዬ ትለተተ
ዕስር ተርፋ መልሀዲት - ነብረ ሰአነ ምጭረተ
ሓድር ቃይብ ገብአ - ኣንፍ ምንዲ ትከሰተ
ጥይኢት ወለቅዲት - ሐቴ ገአት ሸመተ
እዝንዬመ አክነተት - ግድም በጥረት ሕጀተ
ወዔጻቼ ትገርደመት - ፍት ምነ ሕቀተ
እዴ ቀይቀይ ትቤ - ረጅፈት አምበል ንየተ
ወእግርዬ ትጨውጬት - ሰመ ገንሐት በርሰተ
ነፍስ ሐቆ አበረት - ጀላል ሚበ ግንሐተ
ትሼክብ ወተሀኮኬ - እንዴ ደዐፈት ሒለተ
መንቀሺቼ ሰአንኮ - ወአቤት እዬ ርፍዐተ
ደከቼመ ምን ትፈተሐት - ቀዋኩዋ እስረተ
ስምሓን አለ እድንየ - እለ ትገብእ ኣክረተ።
አብ ሕፉን ምን ከረን
አርቡዕ 19 ዲሰምበር 2018

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ ሰልፋይት ዐውቴሁ ለአክድ አቅሊም ጋሽ-በርከ ቴለል ርያደት ጌመመ

እግል
ብዞሕ
አውርሐት
ተማሪን ወዴ ለዐለ ምንተሐት 20
ሰነት ለዓማሩ ፈሪቅ ኩረት እግር
ኤረትርየ ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ
ምን ፍረቅ ዐዱ በረ እት ሜዳን
አስመረ፡ ፈሪቅ ግብለት ሱዳን
እንዴ ዐዝመ እተ ወደየ ትልህየ
መቅደረቱ እግል ልጌምም ቃድር
ህለ።
እተ ናይ ሰልፍ ትልህየ ፈሪቅ

ኤረትርየ ሬድ ካመልስ መዳፍዓዩ
ምሩጽ ሀብቶም ምን 45 ምትር
ሪም እንዴ ሾተየ ለአተ ጎል እቡ
እንዴ መርሐ እግል ዕርፍ 1 እብ
0 ፈግረ።
እተ ግረ ዕርፍ ለገብአት ትልህየ
ህዬ ክልኦት ለፈሪቅ ትልህየ ሰኔት
እግል ለአርኡ ምንመ አንበተው፡
ጎል እግል ልእቴ ለቀድረ እብ
መተልህየት ፈሪቅ ኤረትርየ ዐለ፡

መሃጅም ፈሪቅ ሬድ-ካመልስ
መዋእል ተስፋይ፡ ክምሰልሁመ
መካፍላይ ስምኦን አስመላሽ ለአተ
ክልኦት ጎል ኤረትርየ 3 እብ0 እንዴ
ቀልበት እግል ትፍገር ሰደየ።
እለ መናሰበት እት ጌማም እንዴ
ኣተ መደርብ ፈሪቅ ኤረትርየ
አሰይድ አለምሰገድ ኤፍሬም
መተልህየቱ ለትሀየበዮም ሽቅልቤት እብ ዋጅብ ክም አትመመዉ
ሐበረ። እተ ምሴት ለሀ ለገብአት
መናሰበት ድራር ፈሪቅ ግብለት
ሱዳን እግል ሕድ ለሸብህ ሀደፍ
ፈሪቅ ኤረትርየ እት ግብለት ሱዳን
እንዴ ጌሰ እት ጁበ እግል ልተልሄ
ምስሎም ዐዙመት ቃርበት እቱ
ህሌት።
ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ
እተ ገብእ ጅግራታት ሴካፋ እግል
ልሻርክ መዳላዩ ወዴ ክም ህለ እት
ልትሐበር፡ ናይ ምስንዮት ትልህያሁ
ምስል ፈሪቅ ሶማልመ እግል ተሀሌ
እግሉ ክም ትቀድር ለትረከበት
ሐብሬ ተአፍህም።

መሐመድ ሰላሕ ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ ሰነት 2018

ነፈር ፈሪቅ መስር ወሀዳፍ
ፈሪቅ ሊቨርፑል ላቱ መሐመድ
ሰላሕ እብ ገበይ ሸበከት ሐብሬ
ቢቢሲ ለገብአ ሕርያን እግል
ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ ናይ
እለ ሰነት ምንቱ ለልብል ሰኣል
እብ ክርን ዛይደት ሰበት ቀልበ፡
ዮም ዓመት እብ ትሉሉይ እግል
2ይት ኢነቱ ፡ ኮከብ መተልሂት
አፍሪቀ ገብአ።
ህቱ እትለ ደረጀት እለ እግል
ልብጸሕ ለቀድረ ምስለ እት
ናይ ደንጎበ ሕርያን ለበጽሐው
5 አፍሪቅዪን መተልህየት ቱ፡
እሎም ህዬ ምህዲ ብንያትያ፡ካሊዱ
ኮኡሊባልየ፡ሳድዮ ማኔ ወቶማስ
ፓርቴይ ዐለው።
መሐመድ ሰላሕ ለሐልፈት
ሰነት እግል ፈሪቅ ሊቨርፑል
እት 52 ትልህየ 44 ጎል እንዴ
ሰጀለ ለሔሰ መሰጅላይ አግዋል
ፕሪመርሊግ እንዴ ትሰመ ጃእዘት
እት ነስእ፡ ፈሪቅ ዐዱ አልፈራዕን
እግል ሳልስ ኢነቱ ሐቆ ሰነት 1990
እት ካስ ዐለም እግል ልሻርክ እበ
ለቀድር ናይ መጻረዪ ተስከረት ምነ
እግል ልርከቦ ለወደ ዐለ፡ ምናተ
እት ካቲመ ጅግረ ሻምፕዮንስ
ሊግ እዴሁ እንዴ ትመልቀቀት
ምነ ትልህየ ፋግር ሰበት ዐለ፡ እተ

እት ሩስየ ለገብአ ጅግረ ካስ ዐለም
እግል ዐዱ ክምሰለ ሰአየት ለገብአት
እቱ ምን 1ይት መርሐለት እግል
ለዐድየ ኢቀድረ። ቢቢሲ እብ
ክሱስ ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ
ለከስስ 650,000 ክርን ጀምዐት፡
እትለ ህዬ ሰላሕ ለልብሎ እዴ
ዛይደት ዐለት እግሎም።
እትለ ሰነት እላመ መሐመድ
ሰላሕ እተ ዶለ ሰልፍ ክምሰለ
ልትሐዜ ዶሩ እግል ልቀድም
ምንመ ኢቀድረ፡ አዜ ላኪን እት
ለሔሰት ደረጀት ልትረከብ። ፈሪቁ
ሊቨርፑል ምን ካስ ሻምፕዮንስ
ሊግ እግል ልትረፍ እት ለሀንጦጥል
እት ፈሪቅ ናፖሊ ምህም ጎል
እንዴ ኣተ ክም ለሐልፍ ወእት
ደውረት 16 ክም ለሀሌ ወደ።
እምበል እሊመ ፈሪቁ ሊቨርፑል
ሕሳል ፕሪመርሊግ እግል ልጽበጥ
አተቅደረ።
አስክ እለ እተ ገብአ ጅግራታት
ፕሪመርሊግ እት 17 ጅግረ እብ
10 ጎል ህቱ ወኣቡምያንግ እት
ሜርሒት ሀዳፌን ፕሪመርሊግ
ህለው።
ክእነ ናዩ ክልኤ ሰነት አሰርሕድ
ለትዐወተ ምን ለሀሌ ጀይ ጀይ
ኦካሻ ወድ ናይጄርየ ዐለ። ግራሁ
እብ መሐመድ ሰላሕ ልትደገም
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ህለ እሊ ታሪክ እሊ።
ቀደም ሰላሕ እለ ጃእዘት እለ
እት ሰነት 2016 ወድ አልጄርየ
ምሕረዝ፡ እት ሰነት 2015 ያያ
ቶሬ፡ እት ሰነት 2014 ያሲን
ብራሂሚ፡ እት ሰነት 2013 ያያ
ቶሬ፡ ሰነት 2012 ክሪስ ካቶንጎ
እብ ቀደም ትሌ ምነ ነስአዋ ቶም።
እት ግብለት መስር ለህሌት እብ
ናግርግ ለትትአመር ቀርየት ቱ፡
እት ዮም 14 ዲሰምበር ለገብአት
መናሰበት አስአሎት ታብዕወ
ለዐለው ስካንለ ቀርየት ግራ ዐውቴ
መሐመድ ሰላሕ እብ ፈርሐት
ክም ዐየደወ እት ልትአመር፡
አቡሁ እግል መሐመድ ሰላሕ
እብ መትዐዋት ወልዱ ስገ ካፍል
ክም አምሰ እት ልትሸረሕ፡ ሰላሕ
እተ ሀበየ ሐብሬ እለ ጃእዘት
እለ እብ ትሉሉይ እግል ልንሰአ
ክም ለሐዜ እት ለአፍህም፡ ሰነት
ሓሪትመ እንሻለህ እትለ አካን
ንትዋጀህ ቤለ። ህቱ እንዴ አትለ
ምስል ፈሪቁ ሊቨርፑል ብዞሕ
ናይ እድንየ ወናይ አንድየት
ዐውቴታት እግል ልሰጅል ክም
ለሐዜ እሊ እግል ለአክድ ህዬ ክሉ
ምኑ ለልትሐዜ እግል ለአግዴ ክም
ቱ ሻርሕ ህለ።
ጃእዘት ለሔሰ መተልህያይ
አፍሪቀ ወብዕድ ጀዋእዝ እብ
ደረጀት ፍረቅ፡መደርብ፡ ቦርቴሌ
ወብዕድ
ለትትሀየብ
እት
ገብእ፡ ዓሲመት ሰኔጋል ዳካር
ተሐደረቱ።
መሐመድ ሰላሕ እብ ደረጀት
ዐለም በሀለት ፊፋ ለልትሀየብ
ምቅያስ ለሔሰ መተልህያይ ዐለም
እቱ እት 3ይት ደረጀት ርቱብ
ህለ። እት መጀለት ኩረት እግር
ፈረንሳ ህዬ 6ይት ደረጀት እተ
ልትረከብ።

እት አቅሊም ጋሽ-በርከ፡ ዲብ ክሉ መጃላት ርያደት ለጸንሐት ዐቦት ወራታት
ርያደት ለለዐንቅፍ መሐለኪት እንዴ ትፈረገ፡ እግል አደቀቦቱ አፍረዮት ርያድዪን
ሸባብ ጅህድ እግል ልግበእ ወክዱ ክም ቱ ትሸርሐ።
እተ ዲብ ዮም 10 ዲሰምበር እት መዲነት ባርንቶ ለገብአ፡ ወካይል ርያደት፡
መስኡሊን ውሕደት እዳረት ወማልየት ምዴርያት ለሻረከው እቱ እጅትማዕ ጌማም፡
ዲበ ሐልፈየ ሰኖታት እብ ሰበብለ ዐለ ነዋቅስ አትመቃርሖት ርያደት፡ መጋድዕት
ሜዛንየት ወኣላት ፡ ኢበቃዐት መያዲን ርያደት፡ ኢመትሐሳር፡ ወራታት ርያደት
ዲብ ዓያድ ወጠን ሌጠ እንዴ ትከለበ ገይስ ክም ጸንሐ፡ እብ ሰበቡ ህዬ፡ መቅደረት
ሸባባት ዲብ ርያደት እግል ትትፈተሽ ከም ኢቀድረት ትሸርሐ።
መስኡል ፈሬዕ ርያደት አቅሊም ጋሽ አሰይድ ተስፋይ ተኪኤ፡ ዲበ አቅሊም
ትልህየ ኩረት እገር፡ ባስኬት ቦል፡ ቮሊቦል፡ ኣትሌቲክስ፡ ብድረ ዐጀላት፡ ባድሜንተን
ወቴንስ አርድ፡ ናይ ዓዳት ርያደት ወብድረ እንሰ ከም ገብእ፡ ምናተ እብ ሰበብ
ለትፈናተ መሐለኪት፡ ዲብ ሕዱድ አጅናስ ርያደት ሌጠ ክሉባም ልትጃገሮ ሰበት
ጸንሐው ክም ሐወነ እንዴ ሐበረ፡ እሊ ሐል አሳሲ እግል ልርከብ መዓወነት ወዶር
ክሉ ሙጅተመዕ ወጅሃት ሕኩመት እግል ልትደቀብ ተሐሰበ።
ወራታት ርያደት እግል ለሐሶሴ ዲብ 13 ምዴርየት ወካይል ርያደት ክም
ትየመመው ወለትፈናተ ናይ ሕካም ተአሂል ክም ተሀየበ እንዴ ሐበረ፡ አሰሶት
ጅሃት ፈደሬሽናት ወርያደት አሳስ ማዕየ እንዴ ጸብጠ ለልአተላሌ እበ አርደት እግል
ትጥፈሕ ልትከደም ክም ሀለ አፍሀመ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡ እበ ገብአ ተቅዪም ዲበ አቅሊሞም ለሀለ አብካት
ወለጸንሐ መጋድዕት እብ ዋጅብ እግል ለኣምሮ ክም ቀድረው እንዴ ሸርሐው፡
ዲበ መጽእ ወክድ መስአለት መሻረከት አንሳት ዲብ ክሉ ጅንስ ርያደት መትሐሳር
እግል ልትሀየቡ፡ መያዲን እግል ልስኔ ወተአሂል እግል ልትሀየብ ለልብል ወብዕድ
አራእ ወአፍካር ቀደመው።

ደሀይ 17ይት መርሐለት ፕሪመርሊግ
ሻኪር እግል ማን ዩናይትድ አሽከረ
ለሐልፈ ሰነብት ለገብአ ትልህያታት 17ይት ሳምን ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ብዞሕ አሕዳስ እንዴ ጸብጠ ሐልፈ። እብሊ ህዬ፡ ለእት ዮም 15 ዲሰምበር ለገብአ
ትልህያታት ዶል እንርኤ ፈሪቅ ማንሲቲ እግል ፈሪቅ ኤቨርቶን 3 እብ 1 እንዴ ቀልበ
ሰለስ ነቅጠት ረክበ፡ፈሪቅ ቶተንሃም እግል ፈሪቅ ብሩኔይ እብ 1 ጎል እንዴ ቀልበዩ
ምን አባጽዖት ደሐነ።ፍረቅ ኒው ካስል ወክሪስታል ፓላስ እግል ፍረቅ ሂድልስፊልድ
ታውን ወሌስተር ሲቲ እብ ቀደም ትሌት 1 እብ 0 እንዴ ቀልበው፡ ህቶም’መ
ንቃጥ ታምም ረክበው።
ፈሪቅ ዋት ፎርድ እግል ፈሪቅ ካርዲፍ ሲቲ 3 እብ2፡ፈሪቅ ዎልቨር ሃምፕቶን
እግል ፈሪቅ ቦርን ማውዝ ህዬ 2 እብ 0 ተዐወተው እቶም። ፈሪቅ ዌስትሃም እግል
ፈሪቅ ፉልሃም ህዬ 2 እብ 0 ቀልበዩ።
ለትደቀበ ጅግራታት እት ዮም 15 ለገብአ ጅግራታት ፕሪመርሊግ ዐለ፡ እግልሚ
ለእት ሜርሒት ለዐለ ፈሪቅ ሊቨርፑል ለተአምትሕን ትልህየ ምስል ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ ሰበት ዐለት ቱ።
እለ ትልህየ እለ ምን ገጽ ምሴ ሳዐት 7 ተ ለአንበተት፡ ቀደም እለ ትልህየ ፈሪቅ
አርሰናል እብ ፈሪቅ ሳውዝ ሃምፕቶን እብ ሰለስ እብ ረአስ ለአተ አግዋላት እንዴ
ትቀለበ 3 እብ 2 እንዴ ፈግረ ደረጀቱ እተ እግልለአርእየ ቃድር ለዐለ ዐቦት እንዴ
ሐግለ፡ ትልህያሁ እትሙም ዐለ፡ ፈሪቅ ቼልሲ ህዬ እግል ፈሪቅ ብራይቶን 2 እብ 1
እንዴ ቀልበዩ እተ ጅግረ ሜርሒት ፕሪመርሊግ ለገብእ ሐርብ እግል ልሻርክ ክም
ቱ እኩድ ዐለ።
ፈሪቅ ሊቨርፑል እቱ እግል ንአቅብል፡ ሀዳፍለ ፈሪቅ ላቱ መሐመድ ሰላሕ
መዐነውየቱ ውቅል ሰበት ዐለት ምኑ ብዞሕ እተ ንትጸበር ምኑ ለዐልነ ወክድ በሀለት
እብለ፡ ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ ክም ተሐረ ለትአከደ እቱ ወእብላመ ፈሪቁ እት
16ይት መርሐለት ጅግረ ሻምፕዮንስ ሊግ ሐሊፉ ለአከደ እተ ኢነት ሰበት ዐለት ቱ፡
ምናተ መሐመድ ሰላሕ ብዞሕ ይአድመዐ።
ለጅግረ እት ሜዳን ፈሪቅ ሊቨርፑል ገብእ ሰበት ዐለት መሰጅዐት ፈሪቅ ሊቨርፑል
ምን ጽባብሖም እተ ጅግረ ሓድራም ዐለው፡ እሊ ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግለ እምር
ሕላየቶም “በይንከ ኢትሄርር፡ ምስልከ ህሌነ” እት ለአሰምዖ ትልህየ ተአንበተት። እብሊ
ህዬ እተ ናይ ሰልፍ 15 ደቂቀት ለገብእ ወክድ ክልኢቶም ለፍረቅ ብዞሕ ክምሰለ
ልትሐዜ ትልህየ እግል ለአርኡ ቃድራም ይዐለው፡ ምናተ መሃጅም ፈሪቅ ሊቨርፑል
እት ከጥ 18 ለረክበየ ኩረት እት ጎል ሰበት በደለየ መዐነውየት መተልህየት ሊቨርፑል
ለረፍዐት ዐለት። እብሊ ህዬ ትልህየ እት መስለሐት ሊቨርፑል እተ ትበደለት እተ
ኢነት ፈሪቅ ማንዩናይትድ ለትዓድሉ ጎል ሰጀለ እለ ትልህየ እለ እግል ልቀይር ለሰተተ
ጆርጋን ክሉፕ መደርብ ሊቨርፑል ሻኪሪ እት ሜዳን ከረ፡ ሻኪሪመ ይሐምቀ፡ እግል
ፈሪቁ ለተአመርሕ ኩረት እት ሸግዒት ማን ዩናይትድ ወሸቀየ።
ትልህየ ህዬ እብ ዐውቴ ፈሪቅ ሊቨርፑል እግል ዕርፍ እንዴ ፈግረው ምነ እተ
ተለ አውካድመ ሻኪር እግሉ 2ይ ጎል ወእግል ፈሪቁ 3ይ ጎል ሰበት ሰጀለ ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ እንዴ አሽከረ ምን ሜዳን አፍገረ።
መደርብ ፈሪቅ ማን-ዩናይትድ ሄራር ትልህየ ልርእዩ ምንመ ዐለ፡ፖል ፖግበ
ወአንቶንዮ ማርሻል እት ለአምር እት መንበር ቅያር እንዴ አትገሰዮም ክም ለዐፉ
ሌጠ ዋዲሆም ዐለ፡ እብለ ፍገሪት እለ ህዬ ማን ዩናይትድ እብ 26 ንቅጠት እት 6ይት
ደረጀት እት ለሀሌ፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል እብ 45 ንቅጠት እት 1ይት ደረጀቱ ሳብት ህለ።
ፈሪቅ ማን ሲቲ እብ 44 ንቅጠት ልተለዩ እት ህለ፡ ፈሪቅ ቶተንሃም እብ 39 ንቅጠት
አሰሮም ጻብጥ ለህለ እት ገብእ፡ ፈሪቅ ቼልሲ እብ 37 ንቅጠት እት ራብዓይት ደረጀት
እንዴ ትወቀለ ረዪሞም-ቅሮቦም ልሄርር ህለ። ፈሪቅ አርሰናል ህዬ እብ 34 ንቅጠት
እት 5ይት ደረጀት ሳክብ ልትረከብ።
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ገጽ 11

ዝያረት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
ዲብ ሶማልያ

ዲዛይን
ስወር

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 52

አርቡዕ 19 ዲሰምበር 2018
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