ዓስራይት ሰነት ዕልብ 8

አርቡዕ 22 ፈብራይር 2017

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አስመረ፡ ኣጅትማዕ ውዛረት ሕኩማት አቃሊም ልትሰርገል

ውዛረት ሕኩማት አቃሊም፡ ዲብ
ዮም 20 ፌብራይር እት መዲነት
አስመረ ዲበ ሀለ መክተበ መርከዚ፡
ተቅዪም ሽቅል ሰነት 2016 እንዴ
ወዴት በራምጅ 2017 ኤተነት።
ውዚር ሕኩማት አቃሊም
አሰይድ ወልደንኪኤል አብርሀ
ዲበ ቀደመዩ ተቅሪር፡ እት ሰነት
2016 ዲብለ ፈይሐ ድዋራት
ዐድነ ዝላም ካፍየት ሰበት ዐለት፡
ምስለ እብ ደረጀት ሕኩመት
ወሐረስቶት ለገብአ ጅህድ፡ ምን

ክሉ ጅንስ ዘርእ እተይ ሰኒ ከም
ትረከበ ሐበረ።
ወዚር ወልደንኪኤል እንዴ
አትለ፡ ጽበጥ አግቡይ እዳረት አርድ
እግል ልትደረሰ ለገብአ ጅህድ፡
ተዐዲል አራዲ፡ ንዛም መቅርሕ
አርድ እግል መትነፍዐት፡ ባልሖት
ወጽብጠት ቀድያት መክሐደ
አርድ፡ መትከምካም ደገጊት፡
አደቀቦት ዕጨይ ወሔዋናት ከደን፡
ካረሮት መዳንን ዲብ ግንራሪብ
ምውዳቅ ወምፍጋር ጽሓይ ለከስስ

ተውድሕ ሀበ።
እምበል እሊ፡ ቅድረት እዳረት
ወመዓወነት ዲብ ክሉ ደረጃት
ለህለው መስኡሊን፡ አደቀቦት
እተይ ወጠን፡ ፍዓልየት አዋጅ
አርድ፡ ቀድየት መትካርየት ወሰብ
አብያት፡ ጀምዕ ደራይብ ሕኩመት
በቃዐት መራቀበት ዲበ ልብል
ጋራት ተሀደገ።
ሕካም ስስ አቃሊም ህዬ፡ ዲብ
አቃሊሞም ለትሰርገለ በራምጅ
ዐማር፡ ለዐለ መካስብ ወለሳደፈ

ተሐድያት
ለከስስ
ተቃሪር
ቀደመው።
እት ደንጎበ፡ እትለ ሰነት እለ እብ
ሰበት ፍዓልየት ለትኤተነ በራምጅ
ዐባዪ ሐቆለ ገብአ ህድግ፡ ወራት
ዐማር እብ ዓመት፡ ዲብ ወክድ
መልሐተይ ወከረም ለልትኤተን
ሽቅል ህዬ እብ ፍንቲት ሕዱድ
ወቅት እግል ልግባእ እግሉ፡ ሸዐብ
ከደማት ሻፍግ ወራትዕ እግል
ልርከብ መራቀበት እግል ትቀደብ፡
ምስል ክለን ሰብ-ሽርከት ላተን

ውዛራት እንዴ ትዓወንከ ከዲም፡
ሄራር ዐማር እግል ልትዐወት
ተእሂል
ወአትፋዝዖት
እግል
ልትደቀብ ክም ቱ ትሸርሐ።
ወዚር ወልደንኬል አብርሀ እተ
አስምዐየ ናይ ካቲመ ከሊመት፡
ፋግር ለሀለ በራምጅ ዐማር
አቃሊም እበ ተደሜዕ ገበይ እግል
ልትሸቄ እቡ፡ ጅህድ ሕበር ከም
ለአትሐዜ እንዴ ሐበረ፡ መሻረከት
ሸዐብ መትሐሳር እግል ልትሀየበ
አትፋቀደ።

መጅልስ አቅሊም ምግብ 16ይ ርቱብ እጅትምዑ ሰርግል

መጅስል አቅሊም ምግብ
“እቅትሳድ ድቁብ እብ እንታጅ
ውቁል” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት፡ እት ዮም 17 ፎብራየር
16ይ
ርቱብ
እጅትማዑ
ሰርገለ።
ርኢስ መጅልስ አሰይድ
አብርሃም ሰመሬ እተ ቀደመዩ
ተቅሪር፡ እት ሰነት 2016
ለትሰተተ በራምጅ እብ ዐውቴ
ክምስል ትሰርገለ እት ሸርሕ፡ እት
እጅትማዓት መጅልስ ክምሰል
ፊነ ለሐልፈ ጠለባት ሸዐብ፡ እብ
አውለውያቱ ወመራሕሉ በሊስ
ረክብ ክም ህለ ወደሐ።

አሰይድ አብርሃም እንዴ
አትለ፡ ለበዝሐ ምን ሸዐብ ብሩር
ነዳፈቱ ለተአከደ ማይ እግል
ልስቴ ምን ቀድረ፡ ተኣምርተ
ናይለ እግል ድዋራት ረዪም
ለልትሀየብ መትሐሳር ክምቱ
እት ሸርሕ፡ ሕሉል መሓግዝ ማይ
ሲቶ አስመረ እግል አርሀዮት፡
ክምስለሁመ እዳረት ማይ ናይ
ቦጣት እግል አርተዖት ጅህድ
ትሩድ ገብእ ክም ህለ ሐበረ።
መጅልስ
ጣቀት
ከርስ፡
ከደማት መዋሰላት ወእትሳላት፡
መንዕ በረ ምን ቃኑን ላተ
ተጃረት፡
ሕፍዘት
ነዳፈት
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መዲነት፡ አደቆቦት ወራታት
ርያደት ወብዕድ አርእስ እቱ
እብ ፋይሕ ተሀደገ እቡ።
ሓክም
አቅሊም
ምግብ
ሜጀር ጀኔርላ ረመዳን ዑስማን
አውልያይ
እተ
አስመዐየ
ከሊመት፡ ናይ ከርስነ ሰላም
ወመስኩበት አሳስ ናይለ እግል
ንብጽሑ ለነሐዜ ዐማር ክምቱ
እት ሸርሕ፡ ዝያድ እግል ንረብዩ
ወነሓፍዝ እቱ
ክል ኔብራይ
ዶሩ እግል ለዓቤ አትፋቀደ።
እተ እጅትማዕ፡ መስኡል
ጀብሀት
ሸዕብየት
እግል
ደመቅራጥየት
ወዐዳለት

እቅሊም ምግብ አሰይድ ዩስፍ
ሳይቅ፡ ወኪል ዉዛረት እዳራት
አቃሊም፡ ሀይአት ተንፊዝየት
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እት
አቅሊም
ሙዲሪን
ሙዲርያት ወካይል መሓብር
ወብዕዳም ሓድራም ዐለው።

ገጽ

መፈወድየት ተዕሊም ወቁል እብ ማስተርስ ዲግሪ ተአድሕር

መፈወድየት ተዐሊም ውቁል
ኤረትርየ፡ እብ መዓወነት ጃምዐት
‘ስዊስ
ማናጅመንት
ሰንተር
ወጃምዐት ግብለት አፍሪቀ እብ
በርምጅ መራሰለት ለአድረሰቶም
47 ሸቃለ፡ ዮም 18 ፌብራይር እብ
ማስተርስ ዲግሪ አድሐረት።
ለምን ሰለስ አስክ አርባዕ ሰነት
ለነስአ ምህሮ፡ ዲብ መጃላት እዳረት

ትጃረት፡ እዳረት መቅደረት አዳም፡
ማልየት ወራቀቦት፡ ወሜርሒት
ትጃረት ለረከዛ ቱ።
ሀደፍለ ምን ወርሕ ኣብሪል
2013 ለአንበተ ናይ መራሰለት
ተዐሊም አርዛቅ አዳምነ እብ
አምር አደቀቦት ከም ቱ እንዴ
ሐበረት፡ ዲብ
መፈወድየት
ተዐሊም ውቁል ኤረትርየ ሙዲረት

መክተብ እምትሓናት ወደረጀት
ተቅዪም ዶክቶረት ብስራት ገብሩ፡
ለትደሐረው ለከስበው አምር ዲብ
በራምጅ ዐማር ወጠን ዶሮም እግል
ልቀድሞ እቡ አትፋቀደት።
ወዚር ተዐሊም አሰይድ ሰመሬ
ርእሶም ህዬ፡ እትሊ እብ መዓወነት
ጃምዐት
‘ስዊስ
ማናጅመንት
ሰንተር ወጃምዐት ግብለት አፍሪቀ፡

ሳወ፡ ደረሰ መዳርስ ፈንየት ተድሕር
መደት ስስ ወርሕ ዋጅብ ተድሪብ
ዐስከሪ ነስኦ ለጸንሐው 1,460 አንፋር
30 ደውረት ከድመት ወጠን ላቶም
ደረሰ መዳርስ ፈንየት ሰንበት ንኢሽ
ዮም 18 ፌብራይር ትደሐረው።
ዲበ ዓደት፡ ቃእድ መርከዝ

ተድሪብ ክድመት ወጠን ኮሎኔል
ደበሳይ ግዴ፡ ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡
ለምን ሰቦዕ መዳርስ ምህናት
ለመጽአው 689 አንሳት ለብእቶም
ደረሰ፡ ለትሀየበዮም ናይ ዐስከርየት፡
ስያሰት ወገሮብ ተእሂል እብ ዋጅብ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህራ ዓሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ከም ታብዐው እንዴ ሐበረ፡ ለእለ
ከስበው በቃዐት እብ ዓመት አንሳት
ለአርአያሀ መሻረከት ህዬ እብ ፍንቲት
ሐመደ።
ዲበ ደረሰ መድረሰት ዋርሳይ
ይካኣሎ ወሙሽተርከት ተእሂል

ምህናት
ለሐድረወ
ዓደት
ለትደሐረው ለአዳለው ዕፌ ወብስር
ዐስከሪ እተ ክምስልሁመ በራምጅ
ፈን ትቀደመ።
ዲበ ገብአት ጅግረ ለትዐወተው
ወምን መልህያሞም ለፈደበው
ሙደርቢን
ወለትደረበው
እተ
ከምስልሁመ ውሕዳት ጀዋእዝ
ሐቆ ትሀየበው፡ ለትደሐረው ቀሰም
ከረው።
ቃእድ መርከዝ ተድሪብ ቅዋት
ድፋዕ ኤረትርየ ብርጋደር ጀነራል
ተክሌ ልብሱ እብ ጀሀቱ፡ ለትደረሐው
አሰናይኩም ሐቆ ቤለ፡ ወጠን ለጠልቡ
በራምጅ ዐማር እቱ እብ መትሰባል
ዶሮም እግል ልቀድሞ ሸዐብ ወወጠን
ከም ደምኖ ሸርሐ።

ልትሀየብ ለሀለ ተዐሊም መራሰለት
ምስል እሎም ልትሐደሮ ለህለው
47፡ ዲብ ሰለስ መጅሙዐት 126
ሸቃለ ሕኩመት ወጀብሀት ደርሶ
ክም ጸንሐው እንዴ ሐበረ፡ ለተርፈ
ዲበ መጽእ አውርሐት ድራሰቶም
እግል ለአትምሞ መስኢት ከም ሀለ
ወደሐ።
ለትደሐረው እብ ጀሀቶም፡

ለትሀየበዮም በክት ወለገብአት
እግሎም መዓወነት እበ እንዴ
ሐመደው፡ ዲብ ዐቦት ዐዶም ዶሮም
ከም ቀድሞ ገለድ በይአው።
ለትደሐረው፡ 9 እብ ጃምዐት
ግብለት አፍሪቀ፡ 28 ህዬ እብ
ጃምዐት ‘ስዊስ ማናጅመንት ሰንተር
ለተሀየበዮም ተዐሊም እብ ዐውቴ
አትመመው።

ስካን ሰልዐ ወከርከበት፡ እግል
ዐቦት ህግየ እም ልጻገሞ፡
ስካን ሰልዐ ወከርከበት፡ ተዕሊም ህግየ እም እግል ልደቀብ ለቦም ቱ
መዳላይ አከደው።
ህቶም እሊ ለሸርሐው፡ አሀምየት መትከምካም እት ዐቦት ናይለ ድዋር
እተ ለሀድገ ወዕላ ቱ።
እተ ስክርቴረት ጀብሀት ሸዕብየት እግል ደመቅራጥየት ወዐዳለት እት
አቅሊም ዐንሰበ አሰይደ አመቴ ንጉሴ፡ ክምስለሁመ ሙዲሪን ክልኢተን
ለሙዲርያት፡ ሰብ-ገጽ ወሜርሐት ዲን ለሐድረው እቱ ወዕለ፡ ስካን እግል
መኻስብ መትከምካም እብ ዋጅብ እንዴ ፈህመው፡ እተ ለተሐደደ እሎም
አካን እግል ልሕደሮ ወመናበረት ጣፍሐት እግል ልሳይሮ፡ ሓክም አቅሊም
ዐንሰበ አሰይድ ዐሊ መሕሙድ ሐበረ።
ሙዲር ሙዲርየት ከርከበት አሰይድ ዐብደልከሪም እድሪስ ወሙዲር
ሙዲርየት ሰልዐ አሰይድ ወኤላ መሐመድ ዐሊ እተ አስመዐወ ከሊመት፡
እት ክልኢቱ ለሙዲርያት እግል ትስከን እቱ ወእግል ተዐምር ዲቡ ዉጡይ
ሰበት ገአ፡ ስካን ምን መናበረት ስብክ ወስግም እንዴ ትባለሐው፡ ምን ቅሩብ
ከደማት እጅትማዕየት እተ ረክቦ እተ አካን እግል ልሕደሮ አትፋቀደው።
ስካን እብ ተረቶም፡ እበ ገብእ እሎም ህለ ተውዕያት ትሉሉይ መናፍዕ
ተዕሊም እብ ዓመት ህግየ እም በህለት እብ ብዳዊየት ለልትሀየብ ተዕሊም
ህዬ እብ ፍንቱይ እብ ዋጅብ ሰበት ፈህመው፡ አጀኒቶም እት ተዕሊም እግል
ልንደኦ ወለአትናይቶ ክምቶም አከደው።
እት ካቲመ ናይለ ወዕለ፡ ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ ዐሊ መሕሙድ፡
እት ሙዲርየት ከርከበት ሽቁይ ለህለ ኸዛን ወክእሉል ለህለ ርዝቅ ማይ እት
መንበሮ’ለ ድዋር አሆታይ ተእሲር ክምቡ ወእት ዐማር ለለአትናይት ሰበት
ገአ፡ ስካን እት መናፍዖም እግል ለአውዑሉ አትፋቀደ።

ፎሮ፡ ዝላም ዐገብ እት አዳም መደረት ትሰብብ

ዲብ ዮም 17 ፌብራርይ ላሊ እት ምዴርየት ፈሮ እበ ዘልመት ዝላም
ዐገብ፡ ሰለስ ነፈር ውሒዝ ከም ነስአዮም ወኪል ኤሪነ ለከስሶም ጅሃት እንዴ
ትስአለ ሐበረ።
እበ ምን አድብር ለደነ ውሒዝ ለትነስአው ወድ 65 ሰነት አብ ወወድ19
ሰነት ሻብ ገናይዞም ዲብ ባካት ኢራፋይሌ ልትረከብ ዲብ ሀለ፡ ለሳልሳይ
ላኪን አስክ እለ ግናዘቱ ከም ኢትረከበት ለበጽሐተነ ሐብሬ አፍሀመት።
ለብቆት ጠቢዐት፡ ዲብ ንዋይ ወማልመ ደረር ከም ሰበበት ተአመረ።
ቀደም ክልኤ ሰነት ዲብ ሽብህ መዲነት ፈሮ ለዘልመት ዝላም ዐገብ፡
ውሓይዝ ትሩድ እንዴ ሰበበት ዲብ ብንየት ትሕትየት ደማር ከም አጅሬት
ልትዘከር።
አርቡዕ 22 ፈብራይር 2017

ገጽ

2

ዓም በያናት ቃኑን ውፋቅ (ውዑል)
ክታብ በያናት መደንያይ ቃኑን ክልኦት ምህም ዔማት ዋጅባት ካትብ እንረክቦ። ህቱ ሀዬ፦
1. ምን እትፋቅየት ለትበገሰ
ዋጅባት
2. ምን እትፋቅየት ባረ
ለልትበገስ ዋጅባት ልትበሀሎ።
እሊ ክቱብ እሊ ዲብ ናይ
እትፋቅየት ዋጅባት ለረክዝ እት
ገብእ ዲብለ አግደ ኣሳስ መፍሁም
ቃኑን እትፋቅየት ለረከዘ ሸሬሕ
ዋዲ ሀለ።

1. ማዕነት ውፋቅ
መቃብል ቃኑን ኤረትርየ
1. መዕነት ውፋቅ አው ውዑል
አፍራድ እት ናይ ክል ምዕል
ሓረካቶም እት ውዑል ፈሪሞም
ለኢተርፍቱ ምን ልትበሀል አትራዛቅ
ኢኮን። ለለስተህሉካ ብዳዐት ምን
ደካኪን እግል ልትዛበው፡ ምን አካን
ዲብ አካን እግል ልብጽሑ ናይ
መዋሰላት ዶል ደፈዖ፡ እት ኣካናት
ፋግዖት ብሌዕ አው ሲቶ እንዴ
ጠልበው ዲብ ልትነፍዑ ለአግርሶ
እቡ ወኢለአግርሶ ውዑል ወዱ።
ለኢልትሓረክ መምተልካት ዲብ
ዝቤ ወመትዛባይ ወኣካረዮት፡ እት
ተስዲር ወኣተዮት ብዳዐት እተ
መስል ዕላቃት ሕቁቅ ወዋጅባት
ናይ ሰብ እትፋቅ እበ ለትበጸሐ
ውዑል አው እትፋቅ ልትቀየድ።
ከእትፋቅ እት ናይ ክል ምዕል
መንበሮነ ለኢተርፍ ሐቆ ገብአ እብ
ቃኑን ለተሀየበቶ መዕነት ኣመሮት
ምህምቱ።
ዲብ መደንያይ ቃኑን ውፋቅ
በህለት ክልኦት አው ምን ክልኦት
ለበዙሕ አንፋር እት ፍንጌሆም
ዋጅባት/ጻብጦም ለከልቆ ዲቡ፡
ለልሓልፎ አው ለበድሎ እቱ አውመ
ክም በቄዕ ለወዱ ዲቡ እትፋቅ
በህለት ቱ፡ ለትብል መዕነት ወሸሬሕ
ህዩብ ሀለ። ዲብ እሊ ኣሳስያይ ቃኑን
ክቱብ ለሀለ መዕነት እትፋቅ አው
ውዑል እት ፍሂም እግል ልትወጤ
ዲብ እሊ መዓኒሁ ዝኩር ለሀለ አግደ
ንቃጥ አው አጥዋግ እብ ሐትሐቴ
ርእየቶም ምህም ቱ።
ክልኦት
አው
ምንክልኦት
ለበዝሑ ሰብ ውዑል፦ ኦሮ ነፈር
ምስል ነፍሱ ውዑል እግል ሊዴ
ኢቀድርኒ። እትፋቅየት ገብአት
እግል ልትበሀል ገብአ ምንገብእ ምን
ልውሕድ ክልኦት ነፈር ኣግል ለሀሉ
ቦም። ዲብ እሊ እግል ልትዘከር ለሀለ
እሉ ላኪን ኣደሚ ለጠቢዒ ወእብ
ቃኑን ሀውየት ለተሀየበቶ መአሰሳት
ለሸምል ክምቱ እግል ልትአመር
ቡ።
ውዑል ልትበሀል እት ሀለ ለእት
ውዑል ለአቱ ጀሃት ሓዲስ ዋጅባት
ለከልቆ ዲቡ አው ለበድሎ እቱ
አውመ ክም ለአከትም ለወዱ ዲቡ
እግል ልግበእ ቀድር። ሰበት እሊ
ለልትወዓዓሎ ለረፍዕዎ ዋጅባት
አው እግል ለአትሙሞ ገለድ
ለአተው እቡ ጋር ፡ ገለ ሸይ እግል
ሂበት፡ እግል አትመሞት አውመ
እግል የአትመሞት ለገብእ ውፋቅ
እግል ልግበእ ቀድር። እብሊ ሸብህ
ዐገል ቀደም እለ ታምም እተ ዐለ

ውዑል እግለ ዐለ ዋጅባት እግል
በደሎት አውመ ኩሉ ስሙ እግል
አፍረሶቶም እንዴ ትበሀለ እት ፍንጌ
ሰብ ውዑል ለገብእ ውፋቅ ክትፈት
ናይ እለ መዕነት ቶም።
ውዑል ልትበሀል ዲብ ሀለ
መፋሀመት አው ውፋቅ በህለትቱ።
ሰብ ውዑል ላቶም ጀሃት ኣህዳፎም
እግል ልሰርግሎ፡ ለገብአ ሽቅል እግል
ልሽቀው ወለመስሎ እንዴ ቤለው
ኖስኖሶም ለረፍዕዎ ዋጅባት ወእብ
ምራድ ኖሶም ለበጽሕዎ ውፋቅ
ሰበት ገብአ እትፋቅ ልትበሀል።
እብ ብዕድ ወስፍ፡ ንየት ወአፍካር
እሎም አፍራድ እንዴ ተመት
እግለ እሉ ኣማም ሀለው ዳይ እግል
ልሰርግሎ ንየቶም ሸርሑ ሀለው
በህለትቱ። እትፋቅ ምን አስሉ
ምን ውዑል ፍይሕ ለልብል ጽበጥ
ለቡ መፍሁም ቱ። ሰበት እሊ እት
ቃኑን ውዑል ፍንቱይ መትደጋግ
ወእንትባህ ለትሐዜነ። እግልሚ
ኦሮ እትፋቅ፡ ውዑል እግል ኒበሎ
ገብአነ ምንገብእ ውዑል ለወዱ
ጀሃት እት ፍንጌሆም ክም ቀይድ
እንዴ ገብአ እግል ልጽበጦም
ክምቱ እንዴ ኣመረው እት ሐቴ
ፍክረት ክም ሀለው እግል ለአክዶ
ወጅብ። እሊ በህለት ኩሎም እት
ፍንጌ ኣፍራድ ለገብእ እትፋቅያት
ለቀይዶ ኢኮን። ሰበት እሊ ኩሎም
ውዑላት እትፋቅያት ገበኦ እት
ሀለው ኩሎም እትፋቅያት ላኪን
ክም ውዑላት እግል ልትነሱእ ክም
ኢቀድሮ እግል ልትአመር ቡ።
እግል መሰል፦ እት ህዳይ ናይ
ኦሮ ፈታይካ እግል ትሻርክ አውመ
ገለ ሰዳይት እግል ተሀብ ለአቴካሁ
ገለድ መዋፈቀት ለሸሬሕ ምንመ
ገብእ ለእሉ አቴከ ገለድ እግል
ተአትምም ንየት ምን ትነቅስ ምንከ
ቅኑን እግል ልትሰአለከ ክምቱ እንዴ
ኣመርከ እንዴ ኢገብእ ንየት ሰኔት
እግል ተአርኤ ለተአተ ገለድ ዶል
ገብእ እብ ቃኑን ለለጸብጥ ለቀይድ
ውዑል ትበጸሐ እግል ልትበሀል
ኢቀድር። ሰበት እሊ ዲብ እሊ
መሰል እሊ ውፋቅ ትከየደ ምንገብእ
እብ ቃኑን ለቀይድ ዋጅብ ኢሀለ።
ቃኑን ውዑል ብዙሕ አህዳፍ
ወአሀምየት ቡ። ኦሮ ምነ አግደ
አህዳፉ እግለ እት ፍንጌ ኣፍራድ
ለልትአቴ ለትፈናተ እትፋቅያት
እብ ቃኑን ፈዓልየቱ ለለአደምን
ሰበት ገብአ እግል ውዑል አው
ውፋቅ ለወዱ ጀሃት እት ገለዶም
ኣግል ልሕጠጦ ሒለት እንዴ ሀበ
እግለ ገብእ ወራታት ተጃረት ኣንዴ
ከጠጠው እግል ልሰርግሎ አርድየት
እንዴ አጥፈሐ እት ዐቦት እቅትሳድ
ወጠንመ ተረቱ ወዴ።

2. መባድእ ቃኑን ውዑል
2.1 ናይ መትወዓዓል ሕርየት፦
ኦሮት መትወዓዕላይ ውዑል
እግል ሊዴ፡ ምስል ምን ውዑል ክም
ወዴ እግል ልሕሬ፡ ጽበጥ ውዑሉ
ሚ እግል ልግበእ ክም ወጅብ እግል
ልቀርር ታምም ሐቅ ወሕርየት ቡ።
ሰብ ውዑልከ መን እግል ልግብኡ
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ክም ቦም እግል ትሕሬ ሕርየት
ሰበት ለሀይብ፡ አፍራድ ብዳዐቶም
አው ክድመቶም እግል መን ክም
ለሀዩበ፡ አውመ ለለትሐዝዮም ዐፍሽ
ወክዳማት ምን እግል ለአቅርቦ
እሎም ክም ለሐዙ ክምምራዶም
እግል ልሕረው ሕርየት ታመት
ለሀይቦም።
ለውዑል ወዱ ጀሃት ጽበጥ
ውዑሎም እግል ልቀርሮ ሑር
ገአው ምንገብእ በያናት ቃኑን
ውዑል
እግልሚ
ለአትሐዜ?
ዲብለ ልብል ሰኣል በሊስ ሂበት
ምህም ገብእ። ኦሮ ምን አሀምየት
በያናት ውዑል ኦሮ ውዑል እግል
ለአትምሞ ላቡ ጽበጥ ውዑል
ለሸርሑ ምን ገብአውቱ። ህታመ
ዲብ እንተ ለውዑል ወዱ ጀሃት
ምኖም ለትፈንተ ውፋቅ እግል
ሊደው ለሰሙሕ ቶም። ምናተ
ውዕል ለወዱ ጀሃት ኩሉ ምስል
ውዑል እንዴ ትጻበጣ ለቀንጽ
አስእለት እት ውዑሎም ለኢወዱ
እቱ ክምሰልሁመ ዲብ ውዑሎም
ለወድዎ
ውፋቅ እብ ቃኑን
ከብቴ ለአለቦም እንዴ ገብአው
ለጸኑሕ እቱ ቴለል ሳድፍ። እት
ክእነ ትመስል ሓለት ሀዬ በያናት
ቃኑን ውዑል እግለ እብ ሰብ
ውዑል ውፋቅ ለትበጸሐ እቶም
ቅደይ ኣንቃስ እንዴ አትመመው
ናይ ሲናዶ ተረት ሰበት ተሀሌ እሉ
ሀለዮት ቃኑን ውዑል ሰኒ ምህም
ወድዮ።
2.2 ምህም ቀዋኒን
ለበዜሕ በያናት ቃኑን ውዑል
እግል ጽበጥ ውዑል ለሸርሑ
ለለአጅዞ በያናት እት ገበኦ ዶር
ሲናዶ ሌጣቱ ለቦም። እሎም ክእነ
መስሎ በያናት ለለአጅዞ በያናት
በህለት ውዑል ለወዱ ጀሃት እብ
ንየት ኖሶም እት ውዑሎም እግል
ልትነፉዖ እቦም ለቀድሮ ለኢቀይዶ
በያናት እበ ልትአመሮ። ህታመ ዲብ
እንተ ቃኑን ውዑል እብ ውዑል
ለወዱ ጀሃት ለልትጻረር እትፋቅያት
እግል ለአብጼሕ እሎም ለኢቀድር
እብ ቃኑን ለልትቀሰቦ እብ ዐድል
ወመስለሐት ሸዐብ ለልትሐዘው
ገሌ በያናት ወመርሒታትመ ካትብ
እንረክቦ። እሎም ለቀስቦ አው
ለቀይዶ በያናት እት ቃኑን ውዑል
ሌጠ እንዴ ኢገብእ እት ብዕድ
ቀዋኒን ወጠንመ እግል ልትረከቦ
ለቀድሮ ዲብ ገበኦ፡ አፍራድ ምን
እሎም ለቀይዶ ቀዋኒን እንዴ
ፈግረው
እግሎም
ለልትጻረር
ውዑል እግል ሊደው ኢቀድሮ
አው ኢልትሰመሕ እሎም። እግል
መሰል፦ እግል ኦሮ ክም ጀሪመት
ለልትዐለብ ዐመል እግል ቲዴ
ለልትበጸሕ ውፋቅ ክቡት እግል
ልግበእ ኢቀድር። ክም ኢቃኑናይ
ውዑላት ናይ ዝቤ ሙኸደራት፡
አው ሐቴ ቤት እግል ትስረቅ
ለገብእ ውዑላት እብ ቃኑን ከብቴ
ለአልቦም፡ ምን ገብኡመ ለቀይዶ
ክም ኢኮን ለለሐብር መብዳእ ቱ።

2.3 ለቀይድ ጠባይዕ ውዑል
መደንያይ ቃኑን ኦሮ እብ ባቄዕ
ወቃኑናይ አግቡይ ለተአተ ውዑል
ዲብ ውዑል ለወደው ጀሃት ለቀይድ
ገብእ እት ልብል በያን ዋዲ እሉ
ሀለ። እሊ መብዳእ እሊ ሀዬ ውዑል
ለወዱ ጅሃት፡ ደማነት ሕድ፡ ንዛም፡
መስኩበት ረታዐት ወዐድል እግል
ለአማድድ ደማነት ለለሀይብቱ።
2.4 ደሚር ላጼሕ ወመሻረከት ዓድለት
ሐቴ ውዑል ለትወዴ ጀሀት
እት ውዑል እግል ትእቴ እግል
ትህደግ ላዝም ገብእ እት ሀለ፡
ዲብ እትፋቅ እንዴ ኢትበጼሕ እብ
ትርፈተ መስኡልየት ኢትረፌዕ
(ሰኣል ኢመጸአ)። ምናተ ለገብአ
እት ውዑል ለለአቴ እትለ ለአቴ
ዲቡ ውቀት እተ ውዑሉ እብ
ደሚር ናሴሕ ወገበይ ዓድለት
እግል ልሽቄ ሀለ እሉ። ሰብ ውዑል
እሊ ዋጅባት እሊ እግል ልደንኩኮ
አውመ ሐድ እግል ሊደው እቱመ
ኢቀድሮ። ከጀሀት ሐቴ ምስለ
መለሀየ ዲብ ውፋቅ እግል ትብጸሕ
ቀረድ እንዴ አለበ፡ እት ህድግ
እግል ትእቴ ልግበእ ወእተ ህድግ
እግል ተአተላሌ አከይ ደሚርቱ።
እብ አከይ ደሚር ለተሀድግ አውመ
እግለ ህድግ ለተአትካርም እትለ
ብዕደት ጀሀት ናይለ ትጀሬ ከሳር
መስኡልየት ትረፌዕ።
2.5 ልሙድ ላቱ አግቡይ ሽቅል
መደንያይ ቃኑን ሰብ ውዑል
እብለ ትዋፈቀው እቱ ልሙድ
አግቡይ ሽቅል፡ አው እት ፍንጌሆም
ካልቃሙ ለሀለው ለመድ ሽቅል
ወአግቡዩ እቡ ልትቀየዶ እት ልብል
ብዩን ሀለ። ልሙድ መካይድ አው
አግቡይ ሽቅል በህለት ሀዬ ለሰብ
ውዑል እት ፍንጌሆም ለአተላሌ
እብለ ጸንሐ ናይ ሽቅል ወብዕድ
ዕላቃት እንዴ ደጋገመው ለወድዎ
አፍዓል አው መካይድ እት
መፋሀመት ለትበጸሐት ዲቡ እግለ
ልትነሳእ ጋራት ለወክልቱ። እምበል
እሊ ለሰብ ውዑል እት ፍንጌሆም
እበ ትለመደ ሌጣ እንዴ ኢገብእ
ዲብለ ሻረከው እቱ መጃል ሽቅል
ቅቡልየት እብለ ረክበ ወእብ ርቱብ
ለልትሐሸም ልሙድ አግቡይ ሽቅልመ
ቅዩዳም ቶም። እሊ መስል አግቡይ
ሽቅል ላኪን ዐዳለት ለናቅሰት ምኑ
ዶልለ ገበኣተ እግል ልትቀየዶ እቡ
ኢቀድሮ።
እግል መሰል፦ ዎሮ መስነዕ
ጎልፎ (ፈላይን)፡ ለእግሉ ለአፈሬ
ለትፈናተ አሽካል ለቡ ጎልፎታት
ዲብለ ትፈናተው ዘባይና መኬፍለት
ዲብ ለአበጼሕ ለአዘቤ ዐለ ኒበል።
ኦሮ ዐሚል ሀዬ ዶልከ ምነ ማል
(ጎልፎታት) ለትከበተ ዲበ ኢነት ዲብ
ቀበት ክልኤ ሳምን ዲብለ ብዝሔ
ወኑዕየት ናይለ ጎልፎታት ለሀለ ነቃስ
እግለ መስነዕ ለአስእል፡ እግለ ነቃስ
ለቡ ጎልፎታት ሀዬ በልሶ ዐለ። እሊ
ዘቡን እሊ ክምለ ልሙድ ነቃስ ለቡ
ጎልፎታቱ እተ መስነዕ ክም በልሰዩ
በዐል መስናዕ ይእትከበቶ ምንከ እግል
ሊበሎ ኢቀድርኒ። እግልሚ ፍንጌ
መስነዕ ወዐሚሉ ለእብ ሰበትለ ዲብ
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ብዝሔ ወኑዕየት ናይለ ጎልፎታት
ለሀለ ነቃስ እት ቀበት ክልኤ ሳምን
ለልትሐበር ወለለአቀብል እተ ለዐለት
ገበይ ሽቅል፡ ክም ኦሮ ልሙድ ንዛም
ለተአሰሰ ሰበት ገብአ፡ እግለ መስነዕ
ክም ውዑል እንዴ ገብአ ቀይዶ።

3. ተርቲብ አው ኑዕ ውዑል
ውዑል ለገብአ እቡ ዐገል፡
ውዑል ለተመ እቡ ተርቲብ፡
ፈጽም ውዑል፡ ብዝሔ ሰብ ውዑል፡
ወለመስሉ ለልብሎ መምዘኒታት
አሳስ እንዴ ገብአ፡ ውዑላት ኣንዴ
ፈናቴከ ርእየት ለልትቀደርቱ። እብ
አሳስ እሊ ለገብእ ተርቲብ ውዑላት
ኣሊ ለተሌ ከምክም።

ውዑል ባይን ወኢባይን
ለእብ ውዑል ባይን ለልትሸረሕ
ጅንስ ውዑል እብ ህግየ አው
እብ ክቱብ እግል ልግበእ ለቀድር
እት እንቱ፡ ሰብ ውዑል ላቶም
ጀሃት እብ ገበይ ዋድሐት
ፍክሮም ወጽበጥ ውዑሎም ሐቆለ
ሸርሐው
ለለአተሙሞ
ጅንስ
ውዑልቱ። መቃብል እሊ ሀዬ
ኢባይን(ለልትዋገም)
ለልትበሀል
ውዑል ለሰብ ውዑል እብ ሂገ
ልግበእ ወክቱብ ለአትመመዎ
ውፋቅ ባይን እንዴ አለቦም፡ ምነ
እሉ ወደው አፍዓል ወዓም ቴለሎም
ወእት ፍንጌሆም ለሀሌት ዕላቀት
እንዴ ትበገስከ እት ፍንጌሆም
ውዑል ክም ትበጸሐ እት ካቲመ
እግል ልትበጸሕ ለልትቀደር ዲበ
ሓለት ተ። ውዑል ባይን ክምለ
ስሜቱ ለተሐብሮ ውዴሕ ውፋቅ
ናይለ ሰብ ውዑል አሳስ ለወደ
ሰበት ገብአ፡ ብዙሕ ለለትሃጌ ኢኮን።
ኢባይን ለልትበሀል ጅንስ ውዑል
ዝያደት ለወዴሕ እሊ ተሌ መሰል
ንርኤ።
እግል መሰል፦ እት ኸጥ
መዋሰላት ታክሲ፡ እትጃሀን አየ
ክምቱ እሙራት ላተን ተካሲ ለበጥረ
እተ አካን መሳፍር ባብ እንዴ ከፍተ
ልትገሴ ከሰዋግ ታክሲ አስክለ
እሙር እትጃህ ልትበገስ። መሳፍር
አካን ለዲበ ልትከሬ እንዴ አብጠረ
ሰላዲሁ እንዴ ደፍዐ ልትከሬ። ዲብ
ክምእነ ትመስል ሓለት ኦሮ መሳፍር
እትለ አካን እግል ተአብጸሐኒ ወአነ
ማል እግል እድፈዐከ ውፋቅ ዋዴሕ
ኢወዴነ ሰበት እሊ ይእደፈዐከ እንዴ
ቤለ እግል ልትቃረም ኢቀድር።
ናይ
ክቱብ
ወህግየ(አፍ)
ውዑላት
ናይ ህግየ ውዑል በህለት፡
መትወዓዕለት እብ ህግየ ለወድዎ
ውፋቅቱ። ናይ ክቱብ ውዑል
ለልትበሀል ሀዬ መትወዓዕለት
ለበጽሐዎ ውፋቅ፡ ናይ ዐድሕድ
ዋጅባት ወሕቁቆም እብ ክቱብ
ዶል ልትሰነድ ቱ። ቃኑን እብ
ፍንቱይ ተርቲብ እግል ልትዳለው
እግለ ጠልቦም አጅናስ ውዕል እንዴ
ሐደግከ ለተርፈ ውዑላት እብ
ሂገ (አፍ) አው መዋፈቀት እግል
ልሽረሕ ለትቀድር ለገብአት እሻረት
እግል ልትመም ቀድር።
ዲብ ገጽ 6 ልተላሌ...
ገጽ
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ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ፡ እግል ዮም 4ይ
ወናይ ደንጎበ ክፋል መቃበለት
ርኢስ እግል ንቀድም እግልኩም
ቱ፡ እትሊ ራብዓይ ክፋል ቅደይ
ካርጅ ወመንጠቀትነ እግል ንርኤ
ቱ፡ ቅራአት በኪተት፡
ሰኣል፡ እት ናይ መንጠቀትነ
ቅድየት አቶብየ እግል ንርኤ፡ ደዓም
እት አቶብየ መቃወመት ገባይል
አምሐረ፡ ኦሮሞ ወብዕድ ድዋራት
ቃንጽ ዐለ። ምናተ ወያኔ፡ አዋጅ
ብጽዐ አፍገረ፡ ከለመቃወማት
እግል ለሀውን ጀረበ። እብ አማን
አትሀድአዩ ገብእ ወለቴለል አስክ
አየ ነስአነ?
እለ አዜ ለትፈርገዐት ዛህረት
ምን አየ መጽአት፡ መሀንድሰተ
ለናይ ዐሚም አጄንደት እንዴ
ጸብጠው እዲነ ዎሮት ቅጥብ
ለልሐዙ እት ቀበቱ ለመጽአት
ምሽክለት ተ። ተፋሲለ ወክምለ እት
ታሪክ ለነአምረ፡ ለአግደ ምሽክለት
ለእብለ፡ ሸዐብ አቶብያ ቱ አረይ ናይ
እሊ መሻክል ገብእ ለሀለ። የምክን፡
እብ ዕን ንዛም ወያኔ ለዲብ አቶብየ
ጃርየት ህሌት ደማር ናይ እለን
25 ሰኖታት፡ ምን ቁሪናሀ እግል
ትትአመር በ። ሰበቡ እሊ ለትረአ
ፍገሪተ ሰበት ገብአ። “ኤረትርየ
ከልቀቱ፡ መስር አቴት እቱ ወብዕድ
አትሳወረዩ…” ለልትበሀል ሀገጊት
ለገብአ አዳም እግል ልክለጥ እቡ
አለቡ። እት ዋሺንግቶን እለ ስያሰት
እለ ለከጠጠው፡ “ኤረትርየ እግል
ትትአደብ በ፡ ኤረትርየ እግልነ
መትገ’ባር አቤት፡ ኤረትርየ ሕነ
ለእንቤላተ እግል ትርዴ በ…፡”
ለልትበሀል ሀገጊት፡ በዲር ለትሃጌነ
እቱ አርእስ ሰበት ቱ፡ ንእዘም ምኑ።
ለብዕድ ላኪን፡ አቶብየ እብ መንገአት
ኬንየ ምሕል ናይለ አጄንደት
ጀላብ እግል ትግበእ፡ ለኢትወጠነት
ሰዳይት ይዐለት። ኦሮት ምነ
ወደዉ ዐባዪ አክላጥ፡ ወዲብ ኩሉ
ድዋራት ዐለም ለልትነፍዖ እቡ
በሀለት ቱ፡ እት ዒራቅ ምን ገብእ፡
እት ሊብየ ወብዕድ ለትፈናተ
ድዋራት ምን እንረኤ፡ አስክላመ
“መትልእከትነ ወከ’ደምና ቶም”
ለልቡሎም፡ እሎም ጀላብ እግል
ልደይሮ፡ ለንቃጥ ድዕፍናሆም
ሽሙይ እግል ለኣሙሮ ወልጽቦጡ
ቦም። ናይ ቀበቶም መትሻለዕ
እግል ለሀሌ ብእቱ፡ እብ ቆምየት፡
እብ ደያናት ወብዕድ አግቡይ
እንዴ ካፈልካሆም፡ እግለ ንዛም ዘሆ
ናይከ እንዴ ወዴካሁ ሽሙይ ክም
ከድመከ ትወዴ ወትትነፈዕ እቡ።
እት ሰነት 1994-95፡ ደስቱር ናይ
“ፈደራልያይት ዲሙቅራጥያይት
አቶብየ” ለልትበሀል ትየመመ፡ ምናተ
“ፈደራልያይት ዲሙቅራጥያይት
አቶብየ” እታሀ ስሜት ሌጣ ተ
እብለ አነ። ለጽበጡ ላኪን፡ እግል
ሸዐብ አቶብየ እንዴ ፈናጠርከ
ተአስተዕምሩ። ለናይ ወያኔ ቃናይ
ፍክርመ ህቱ ሰበት ዐለ፡ “እግል
ነአስተዕምሩ ይእንቀድር፡ እብ
ለትፈናተ አስባብ ብዝሔ፡ ተእሲር

ወብዕድ አሽየእ እት ወግም እንዴ
ኣቴከ፡ ላኪን ሸዐብ አቶብየ እንዴ
ጫረምከ ተአስተዕምሩ” ቅያስ
እብ ውቅል ክርን ልትሃገው እቡ
ለዐለው ናይ ወያኔ ዋድሐት
አጄንደት ቱ። ለናይ 1994-95፡
“እሊ ኢፋሉ፡ ኢለአትፋግረነ” ምን
እንቤሎ’መ፡ ለአጄንደት ናዮም ሌጠ
ሰበት የዐለት፡ ቅዋት ካርጅመ እንዴ
ሰጀዐዎም፡ “ሰኒ ህሌኩም ፍራስ፡
አተላልወ ሌጠ” እት ልትበሀሎ፡
“ፈደራልያይ ተምሳል ናይ ንዛም
ሕኩመት እግል ትግብኦ ቱ”
እት ልቡሎም፡ እግል ትትጋረም
ወልባስከ ትቃይር ትቀድር ላኪን፡
እብ ከአፎ እት ኦሮ ደስቱር ናይ
ብዕደት ደውለት አስክ ነፊግ
ሐቅ ተቅሪር መሲር እግል ተኣቴ
ትቀድር? ማደት 39 ለትትበሀል
ማደት አነ ዎሮት ምነ እሰልፍ
እተ ደስቱር ለረአወ አዳም ዐልኮ
እግል ኢበል እቀድር። ለበይአተኒ
ሰልፋይት ፍክረት፡ እብለ ገበይ

እንክራት አቶብየ እት ቀበት እለን
25 ሰነት ለረኤናሁ፡ ክራሀት እት
ረአስ ውላድ ትግራይ እብ ከለጥ
ክም ተሀሌ እንዴ ገብአ፡ ሸዐብ
ትግራይ ኖሱ አረይ ወደዉ። እሊ
ንዛም ወያኔ ለተበዐዩ ስያሳት እት
ለገብአ ምድር ዐፋር፡ አምሐረ፡
ኦሮሞ ወእት ምድር ሶማል ጊስ፡
ንዛም ወያኔ ለተበዐየ ስያሰት
እግል ክራሀት ውላድ ትግራይ
ለአመመት ዐለት። ሚ ሰበት ወደው
ቱ መሳኪን? ዎሮት ሐሽም እብ
ስሜቶም ሰበት ሸቀ ሌጠ፡ ህቶም
ጽላእ ገብአው። እሊ ፍሬ ናይለ
ወያኔ ወመናቢቱ እት ቀበትለ
25 ሰነት ለሐብከወ ስያሰት አከይ
መካይድ ቱ። ለብዕዳት ቆምያትመ
እብ ምስንዮት ወመትሳዳይ እግል
ልንበረ ለወጅበን፡ እት ሰነት 1992
እት አዲስ-አበበ ሙእተመር ክም
ገብአ፡ ሸክ’ለ ደስቱር ቀደም
ፈግር፡ ለዐለ እግልነ ዐገል ስያሰት
ኩሉ ወሳይቁ ሀለ። እት እዲናነ

ክልቅት ለህሌት ስያሰት እስትዕማር
ክፍለ፡ እተ በዲር ለዐለ አንዝመት
ሀይሌስላሴ ወደርጊመ ርኢት
ኢኮን። ምን ከልቀየ፡ ኤረትርየ
ከልቀተ? መስር ከልቀተ፡ ምን ቱ
ቀሪመ! መሀንድሳይ ናይ እሊ ኩሉ
አዜ እት አቶብየ እንርእዩ ለህሌነ
ተየልል ወያኔ ቱ።
ካልኣይ እቅትሳድ ትራቅብ።
እቅትሳድ ለትራቅብ እበ ህዬ፡
ለበዝሐ ሸዐብ እት ቃሽሽ፡ እትለን
ሰኖታት ሕክም ሐሽም ወያኔ ናይ
በረ ሸክሉ ለልአጭረዋሬሕ ናይ
እቅትሳድ መካስብ ክምለ ረክበ
እት ቀበት ትግራይ ገሌታይ ናይ
መሴሕ ሽቄላይ ትወዴ ከክምለ
እግል መስለሐት ሸዐብ ትግራይ
ለሸቄከ ትትመሰል። “ዕጹፍ ዓላብ
ዐቦት እቅትሳድ አምጸአነ” ወብዕድ
ሀገጊት አውሃም ተአመጽእ። ናይ
ሴርቀት ንዛም ቱ። ምን ዲብ እስዉ
ሕሳብ ባንከት ካሪ ሀለ፡ ለመአሰሳት
እስወን ተን፡ አክል ሚ ሰላዲ ወዲብ

እለ ደውለት እግል ትብኔ ትቀድር
ገብእ? ለትፈናተ ደስቱራት እግል
ቲዴ ትቀድር፡ ላኪን ደውለት
አስክ ዐማር እግል ትሄርር በ
ድኢኮን፡ እግል ትትፈናጠር አለበ።
ወክድ ብዙሕ ተሃጌነ እቡ፡ ላኪን
ኢትዐወተ። “ክምሰልሁ ልትበሀል
ኢሀለ፡ እንቱም ናይኩም እዲነ
ብኩም ወሕነ ናይነ፡ አቶብየ እብለ
ገበይ እለ ሌጠ እግል ነአስተዕምረ
እንቀድር” ትበሀለ። ለገብእ ዐለ
መትጋራም ወለንዛም ለብ’ሰ ለዐለ
ጅ’በት እት ቀበት እለን 25 ሰነት
ለረኤናሁ፡ ቅያስ አለቡ። እለ አዜ
እት አቶብየ ሱድፍት ለህሌት
ብቆት ፈንጨጋር ወመትካፋል፡
እብ ለትኬለመት ለትአዘ ዲበ
ሸዐብ ትግራይ ቱ። ሰበቡ ለፍገሪት
ናይለ ወያኔ ወመሽቅየቱ ለከጠጠዉ
ስያሳት፡ እግል ሸዐብ አቶብየ እብ
ኖስኖሱ እብ ዐዱ አቶብየ ጀላብ
እግል ተአብድዩ፡ እግል ትካፍሉ
ከትጽበጡ ብከ፡ ለካፈሎት ላኪን
እግል ኢትትፈደሕ ሸክል ግርመት
ተአጸብጡ፡
“ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
አቶብየ”፡
ተአተምብሉ። እት ለትፈናተ

ወመንጠቀትነ ሐዳስ ዛህረት ወዲብ
አቶብያመ ዛህረት ሐዳስ ሰበት
ትከለቀት፡ እንዴ ትሳዴከ ሸዐብ
አቶብየ ኩሉ እት ሐቴ ዐግሎ ክም
ነብር ወውሕደቱ እብ ሸበህ-ሸበህ
ክም ትትደቀብ ለወዴ ተየልል
እግል ልትከለቅ ሸገብነ ምስሎም።
ኢሰልጠ ላኪን።
“ ፈ ደ ራ ል ያ ይ ት
ዲሙቅራጥያይት
አቶብየ”
ለትትበሀል፡ ለናይ ግዳም ሸክለ
ለልአጭረዋሬሕ ወለልአከ’ጤ፡ ናይ
ከርሰ ጽ’በጠ ላኪን ሸዐብ አቶብየ
ለፈናጥር ዐለት። ኣክረቱ ህዬ እግሉ
ለልአሸቄ “ኢህወደግ” ለልትበሀል
ንዛም ትከልቅ ከወካይል ተአመጽእ
እሉ። “ምን ኦሮሞ ዎሮት፡ ምን
ዐፈር ዎሮ፡ ምን አምሐረ ዎሮ…
ራክባም ህሌነ፡ እንዴ ትጀመዐከ፡
ግድም እለ ሕነ አተሐድነ ወሰኔነ!”
ትብል ወሱረት ሰኔት ተሀይብ።
ዮመቴ ‘ኢህወደግ’ አየ ህለ? ናይ
ካፈሎት ክጠት ተ። ትነፈዐነ ብህላም
ዐለው፡ ኣክረቱ ህዬ፡ “እቅትሳድመ
እግል ንራቅቡ ብነ” ትበሀለ፡ ወያኔ
ወመሽቅየቱ ለሸቀው ዲቦም ሰለስ
ፍሮዕ ቶም። እለ አዜ እት አቶብየ

አየ ካርያቱ ህለየ ምን እንብል፡
እት ናይ ዎሮት ሐሽም ከርያሁ
ህለየ። ዎሮት ሐሽም ወመሽቅየቱ
ውላድ ካርጅ ለመሉኩ እቅትሳድ
ቱ ለትከለቀ። “እስትስማር ክሱት
ሀለ፡ ዐማር ክስትት ህሌት” እት
ልትበሀል፡ እሊ ሐሽም እሊ እብ
ናዩ ናይ ፈሳድ አግቡይ ሰላዲ
ናይ ሸዐብ አቶብየ ዘምት ሀለ።
ሐሽም ወያኔ ወመናቢቱ ሸዐብ
አቶብየ ዘምቶ ጸንሐው፡ እተየ ሀለ
ዮም ሸዐብ አቶብየ? እብ ስያሰት
ካፈልካሁ፡ እብ እቅትሳድመ ሐን
ምልክ ኣቴካሁ። ነናይከ ደካኪን
ትጃረት እንዴ ከሰትከ ትድህኩ፡
እሊ እት ሸዐብ አቶብየ ለከልቀዩ
አትማራር (Resentment) ቀሊል
ኢኮን።
እትሊ 25 ሰነት ሸዐብ አቶብየ
ሚ ኢረአ! ምስል ኩሉ እሊ ናይ
አትጋራም ደዓያት፡ ሸዐብ አቶብየ
ሃለከዉ ወዘሙቱ ጸንሐው። እሊ
እት ደንጎበ ለትረአ ርበሽ ህዬ፡ በሊስ
ዲብለ ንዛም ወያኔ ወመሽቅየቱ
ለተበዐዎ ዐገልቱ። መአሰሳት
ተሃግግ፡ አካናት እስትስማር ትዘብጥ፡
ደካኪን ተአትሃግግ፡ ለሸዐብ ለሐረዩ
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አሻይር (targets) ዶል እንርእዩ፡
ኖሱ ለልሐብረነ ዐዋምል ቱ። እሊ
ህዬ ወያኔ ለከልቀዩ መሻክል ቱ።
ለሳልሳይ ህዬ ሒለት ተ፡ ቅወት
ዐስከርየት ሐቆመ ብከ፡ ትትነፈዕ እበ
ወተአትፋርህ እበ። እሊመ ለዎሮት
ጨቅጥ ቱ፡ እግለ መደት ሰልፉ
ሸቀ እግል ልግበእ ቀድር፡ ምናተ
እት ቀደምለ ጥልቅት መቃወመት
ሸዐብ እግል ልብጠር ኢቀድረ እበ።
ናይ ብጽዐ አዋጅ ፈግረ ወብዙሕ
ተዕቢኣት ገብአ፡ ላኪን ለመስአለት፡
እለ ዛህረት እለ ዝያደት ለአደንገጸቱ
ንዛም ወያኔ ወመሽቅየቱ ዐለው።
እብ ተሐት-ተሐት፡ “ርዕብ ሱናሚ”
ቤለው፡ እብ አመተ የአምሮ ምን
ምግብ እገር ሰበት ትበርተገ ዲቦም፡
ክምሰለ ናይ ብርካን አንቀጥቀጢን
ቱ ትበሀለ። ለዲብ አሮበ ወአሜሪከ
ለህለው መናቢት ወያኔ ህዬ፡
ንዛም ወያኔ እግል ኢልትደርገግ
ምኖም ከለአጄንደቶም ኢትፍሸል
ዲቦም፡ ለወደዉ መትሳስዓይ ሑድ
የዐለ። እሊ ሱናሚ እሊ እብ ከአፎ
ተአፈሽሉ፡ እግል ልትዐወት ቱ
መኢፋሉ እት ሸቀላት ትካረው።
እተ ጽበጥ ዶል እንረኤ ላኪን፡ እብ
ክእነ ለመስል መትኣታይ ሕየል
ካርጅ ለሰኔ ወቀስን ሸይ ኢኮን።
ለእስትራተጅያይ ከጠእ ናይ ክራም
ወያኔ፡ ለጸብጠየ ቃና ኢሰርገለዩ።
ለሸይ እግል ልትሰመዕመ ኢሐዘ።
ሰበት እሊ፡ ክል ዶል “ኤረትርየ
ክእነ ወዴት፡ መስር ክእነ ፈዐለት”
እት ትብል፡ ትሉሉይ ራዐዮት እግል
አቶብየ ገብእ ጸንሐ። ምን መራዐየት
ሐበት ለትፈንትዩ ጋሪትመ አለቡ።
ናይ አምን ራዐዮት፡ ናይ እቅትሳድ
ራዐዮት ወናይ ስያሰት ትሉሉይ
መርዒት ገብእ ጸንሐ፡ ላኪን
ኢሸቀ። ኢኮን ኤረትርየ፡ መስር
ወብዕዳም እደይ አትኣተው ዲብዬ
እንዴ ቤልከ እግል ትትሃጌ፡ እግለ
ነዐር ሸዐብ ለመርሐ ተናዚም ዐለየ
ወለኢኮን? ተናዚም መቃወመት
እት ቀበት ዐድ ወካርጅ እግል
ለሀልየ እሎም ቀድረል፡ ኩለን ህዬ
ኣቢ ወያኔ ለከልቀየን ተን። ተናዚም
ለመርሐያሁ ወኤረትርየ ለትሓበረቱ
ነዐር ሸዐብ እግል ቲበሉ ኢትቀድር።
ጥልቅት መቃወመት ሸዐብ ተ
ለዐለት። “እብ ክእነ ትትመረሕ
ወትትደረክ ዐለት” ኢትብለ።
“ኤረትርያ ተ መሰውጋይተ፡ እብ
ሱዳን፡ እብ ኬንየ ወእብ ኡጋንደ
ለነዘመቶም መትቃውመት ቶም፡
ክእነ ጸበጥነ ምኖም ወብዕድ
ሀላፍቴ” እት ትትጋሄ፡ ክል ምዕል
ሀገጊት ቀሽ ልትነዘሕ ዐለ፡ ኣክረቱ
ህዬ፡ ሸዐብ እድንየ ኩሉ ለኣመረየ
ጋሪት፡ እሊ ፍቶሕ መትፈርገዕ ናይ
መቃወመት ሸዐብ ቱ ለጸንሐ።
እት ሶማልመ፡ ወኪል በሀለት
ፖሊስ ናይ እሊ ባካት ትወዴ።
ሸዐብ ሶማል እብ ገበይ ወያኔ
ገብአየ ምንመ ይእንብል፡ እብ ገበይ
መሽቅየቱ ላኪን እግል ልትጀረብ
ቀድር። ለፈናጣር ትብል ዐቂደት፡
ዲብ ገጽ 5 ልተለሌ.....
ገጽ
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ምን ገጽ 4 ለተላለ
ክም እብን አሳስ ናይለ መሽቅየት
ወያኔ ሰበት ልትዐለብ፡ ሰኒ ምህመት
ተ። ሸዐብ ሶማል፡ ኦሮት ዲን፡ ሐቴ
ህግየ ወሐቴ ቆምየት ሰበት ቱ፡ እብ
ክእነ አዜ እንርእየ ለህሌነ ገበይ
እት ቀባይል ወዐዶታት እንዴ
ካፈልካሁ፡ እትሕድት ሶማል ክም
ኢትሀሌ አግደ ለሸቀ ወኪል ናይለ
መሽቅየት ክራም ወያኔ ቱ። እብ
አማን ፈርሀት ሐረከት አሸባብ እት
ሶማል ገልጸጸወ ገብእ፡ ኢፋሎም።
እግለ አጄንዳቶም መሰምስ ሰበት
ለአትሐዜ፡ 25 ሰነት እግል አሸባብ
አርደት ርሽድት እት ከልቆ እሎም
ቱ ሸቁ ለጸንሐው። እት ከደን
ለልትሰመዕ ሀገጊት ብዕድ ቱ፡
ኣክረቱ ላኪን ሸዐብ ሶማል ቱ አረይ
ለገብአ። ሸዐብ ሶማ አየ ሀለ? ሐቴ
ምነ ዐባዪ ቅደይ እለ መንጠቀት
ህዬ ቅድየት ሶማል ተ። እሊመ
ፍገሪት ናይለ መሽቅየት ወያኔ
ለወደዉ አፍዓል ቱ። እት ሱዳንነ
እተ ክምሰልሀ። ሕናመ እት ቀበትለ
አጄንደት ናይለ መሽቅየት ወያኔ
ለሳደፌነ ርእያሙ ህሌነ፡ ናይ በይነ
ምሽክለት ላኪን ኢኮን። ሕነ ሸዐብ
አቶብየ፡ ሸዐብ ሶማል፡ ሸዐብ ሱዳን፡
ኬንየ ወኡጋንዳ፡ ቴለል ሐዲስ እግል
ንክለቅ ወቀደርነ፡ ‘ኢጋድ’ እግል
ሚ አሰስናሁ እንቤ ምን ገብእ፡
ናይ ሓረቦት የባስ መነዘመት ተ
ለዐለት፡ ክም እለ እት እንቱ፡ እት
እዲነ ለመጽእ ተቃዪር እት እንረኤ
ዲብ መዓወነት ዐማር ንበድሉ
እንዴ እንቤ አትበገስናሁ። ሸዐብ
እለ መንጠቀት ምስል እንዴ በጥረ
ብዙሕ አሽየእ እግል ልትሸቄ ቀድር
ልትበሀል ዐለ እተ እንቡተቱ ናይ
1990ታት። እሊ ክሉ ላኪን ብላሽ
ለበደ በክት ዐለ እግል ልትበሀል
ልትቀደር። እሊ ፈሸል እሊመ እበ
ዔመት ወመሽቅየት ወያኔ ለመጽኣ
ቱ። አዳም ክል ዶል መትቀሽሽ
ሰበት ቱ፡ “እግል ኤረትርየ ሕና
ቱ ሕርየተ ለመጤናሀ፡ 6ይ ወራር
ለአፍሸልነ እግለ፡ ሕናቱ ደባባት
እንሰውግ እግለ ለዐልነ፡ ሕናቱ
መዳፌዕ ለአዋገርናሀ” ልቡሉ
ለዐለው፡ ሚ ከሰዮም ዲብ ክምሰልሁ
እንዴ አተው ናይ 19ይ ክፈል
ዘመን ለዐለ ተየልል ታሪክ እግል
ልቀይሮ ለወጥኖ፡ ለማሌ አርወሐትነ
ለሀብነ እቱ፡ ወቅትነ ለሓለፍነ እቱ
ወሹሀደእ ለደፍዐነ እቱ ተየልል
እግል ተአሽክፍ ወጠኖት ለልትቀደር
ኢኮን። እግል መስለሐት ሕበር
እብ ዐቢሁ እት እንሸቄ ለመጽአነ፡
አዜ ዲቡ ኢንትከሐድ። እሊ ማሌ
እት አቶብየ ለትፈርገዐ ፍቶሕ
መቃወማት ሸዐብ፡ “ኤረትርየ
ለሀረሰቱ ቱ” ምንመ ልብሎ፡ እሊ
ሕሰይ እሊ ዕንታት ለገብአ እግል
ልዳፍን ኢቀድር። ለዐለት አማንመ
ለገልብበ ኢኮን። ናይ ወያኔ
እንዴ ኢገብእ ህዬ ናይ መሽቅየቱ
አጄንዳት ቱ። እሊ ኩሉ ሀንደሶታት
ወሕሰይ ህዬ፡ ለአማን እግል ልገላቦ
ምን ሐዘው ሌጣ ቱ። እሊ አዘ
እሊ ህዬ እግል ትሳርዩ ትቀድር?
እት ሸዐብ አቶብየ ናይ ኖስ-ኖሱ
ክሉቅ ለሀለ ከራህያት፡ እት ሸዐብ

መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ.......
ትግራይ ማጽአት ለህሌት ጽልእ
ናይለ ብዕድ እንክራት ወገባይል
አቶብየ፡ እሊ ለካጢ ሄራር ወያኔ
ለከልቀዩ ቱ። መሀንድሲኑ ወያኔ
ወመናቢቱ ቶም። እሊ ክሉ ወድዉ
ለህለው መትሳስዓይ ህዬ፡ ለውጀዕ
እግል ለሀውኖ መሀድእ አስፕሪን
እግል ልሆቡ ምንመ ቀድሮ፡
ላኪን ለተየልል እግል ተሃም’ዱ
ላተ ኢልትቀደር። ዝያድ ኩሉ
መንጠቀትነ እግል ትህደእ ገብአት
ምን ገብእ፡ ንዛም ወያኔ መሽቅየቱ
እት ረአስ ሸዐብ አቶብየ ካርያሙ
ለህለው ምድገ ፍትነት ሐል እግል
ልርከብ ወልርመሽ ቡ።
ሰኣል፡ ኤረትርየ ለእብ ስዑድያ

ነሐዜ መትዓዋን ወሕሽመት ሕድ
እግል ንክለቅ ሐቆመ ገብአነ ወሰኒ
ጀላብ እግል ነአውቄ፡ እሊ ለሳደፌነ
ፈንጨጋራት እግል ንባልሑ ሀለ
እግልነ። እንዴ ፈናቴከ እብለ እርሃብ
ሀለ ለትብል ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
አሳስ ናይለ ስያሰት እሰልፍ ሰኒ
እግል ንርአየ ብነ። እትሊ 25 ሰነት
እለ መንጠቀትነ ከአፎ ሄረረት ምን
እንብል፡ እብ አፍጋኒስታን ነአንብት፡
ቅድየት አፍጋኒስታን ካቲመ ናይ
ሐርብ ብሩድ ወመትፈንጣር
እትሓድ ሶቬት ምእታይ ተ ለዐለት
እግል ኒበል እንቀድር እለ ናይ አዜ
ጣሊባን። ኢመስኩበት ምን መሳጥር
ተ ለትመጽእ። እተ ሐልፈ ሰኖታት

ለልትመረሕ ልፍን ናይ ድድ
እርሃብ እቱ ለባተ ሐዞት ቀደም እለ
ሻርሐ ዐልከ፡ ሐዲስ ተጠውራት
እትሊ መጃል እሊ ሚ መስል?
ሰኣል ምህም ቱ፡ ለቅድየት
በይነ እንዴ ኢገብእ እት ቀበት
ኤታን እግል ትትረኤ ወጅበ። እት
ናይ ካርጅ ስያሳትነ ህዬ እንሸቄ እበ
ለጸንሐነ ሐቴ ቃዕደት (Doctrine)
ብነ። ለዓም ስያሰት ካርጅነ እተ
ገወውርነ ለእንብሉ ድዋራት፡ ናይ
መስኩበት፡ ናይ መትዓዋን፡ ናይ
ሐሸሞት ሕድ ወናይ ሽርከት ተየልል
እግል ንክለቅ ብነ ወለኢትትበደል
እብን አሳስ ቱ። እሊ ላኪን እብ
ሸሬሕ ዓም ለትሐልፉ ሸይ እንዴ
ኢገብእ፡ እተ ናይ 25 ሰነት ለትረአ
ተየልል መንጠቀትነ እቱ ነአቀብል።
ሕነ ለመንጠቀትነ አው ግዋራነ
ለእንብሉ፡ እብ ጆግራፍ ከአፎ ቱ
ለእንሸርሑ? የምክን ለልአትክሕድ
ገብእ ላኪን፡ መንጠቀት በሐር
ቀየሕ፡ መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ፡
መንጠቀት ሐላይል ወመንጠቀት
ኸሊጅ ለእንብለን ተን። እሊ
ለአርበዕ ገሮብ ናይለ ግዋሬና ቱ።
እት ሚ ተየልል ክም ሀለ ዋዴሕ
ቱ፡ ሰበቡ ክምለ በዲር ለእቤለ፡
ናይ ዐሚም፡ ንየት ከሊቅ ዎሮት
ቅጥብ፡ ናይ ጨቂጥ ወዘሚት
ዐሎባጥ ስያሳት ካርጅ እትለ ሐልፈ
ሰኖታት እትለን ገወውርነ ለከልቀዩ
ሐማራግ እብ ቀላል ለልትዋገም
ኢኮን። ምስለ ገወውርነ ለእሉ

ሰላም እት ገወውርነ እግል ትምጸእ
ለይአተቅደረ ንቁሳት ሑድ ኢኮን።
ለንቁሳት ህዬ ደርብ-ሕድ ልትከለቆ
ጸንሐው። ምስጣር አፍጋኒስታን
ትከለቀት ወኢትባልሐት፡ የምክን
ምነ ግዋሬነ ረያም ተ እግል ኒበል
እንቀድር፡ ላኪን ተእሲር አለበ
እግል ኒበል ይእንቀድር። እትለ
ሐልፈ 25 ሰነት ምነ ትረአ ቴለል
ቅሩብ መንጠቀትነ ናይ ዒራቅ
ሓለት ተ፡ ክም ምራድከ እግል
ትቅርኡ ትቀድር፡ ናይ ሰዳም ንዛም
አቤነ ልብሎ እንዴ ዐለው፡ አዜ
ዒራቅ ደግደገት ገብአት፡ እት ሺዓ፡
ሱኒ ወእት ኩርዲ ትሻልዐት ከክም
ደውለትመ ሀለዮተ በደ። ለበዝሐ
ክዙን ብትሮል በ ለልትበሀል
ደውለት፡ እብ ሰበብ መትኣታይ
ካርጅ ኢሰክበት እትለን 25 ሰነት።
መስር እት እተ ሰላሰ ወከም ሰነት
እት መደት ሕክም ሙባረክ እተ
ከሪጠቶም ይዐለት፡ ምስር ምስለ
ደቅበ እግል ሚ እት መትቀዳም
መንጠቀትነ ኢሸቄት እተ ሐልፈ
ሰለስ ዕቁድ ምን እንብል፡ ህታመ
እግል ትትሸለል ሰበት ሐዘወ ወዶር
ናያመ ምተሐት ዜሮ ጌሰ። እሊ
ህዬ ገዛፍ ምስጣር እትሊ ድዋራት
ከልቀ። ሶማልመ ምብከእ ዐባይ ተ
እግል ኒበል እንቀድር። ናይ ሱዳንመ
እት ቀበት እሊ ሰኖታት ለትረአ
መትካፋል ግብለት ወቅብለት፡ እት
እኩይ ተየልል ለትሸመመት፡ ሐቴ
ምነ ለአስፍ ብክኦ ቱ። “መቀየም
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ዐረብ” ለልትበሀልመ ማሌ መጽአ
ወእግለ መባክእ ሰኒ ወአማን
አርሐበዩ፡ እግል ሊብያመ እብ
ለትፈናተ መሰምስ አተው ዲበ
ከፈነጥር ወደወ። ሸበህ መስኩበት
ብእተን ለልትበሀለ ድወል ኸሊጅ
ተን፡ የመን እንዴ አፍገርከ ምነን።
እርሃብ እብ ለትፈናተ አሽካሉ፡
አልቃዕደ
ምን
አፍጋኒስታን
ለአንበተት ወአስክ እለ ተረርፈ
ልትመንቀሽ ለሀለ ወለአቅሹነ፡
ወለማሌ መጽአት ዳዕሽ ምን
እንርእዮም፡
ተየልል
ርሹድ
ትከለቀ እሉ ከመጽአ። አልቃዕደ
እት አፍጋንስታን ምን አትበገሰየ
ዶል ትብል፡ ቅሰት ረያም ተ።
ኩሉ ናይ ዳዕሽ ልግበእ ወብዕድ
ሐረካት ሙተጠርፊን እግል ሚ
መጽአ ወእብ ከአፎ? ናይ ደያናት
መትጠራፋት
እግል
ልግበእ
ቀድር፡ ኣክረቱ ላኪን፡ መሻቀዪ
እግል ልግበእ ቀድር፡ ሐረት ሶቬት
ለዐለት ጀላብ እግል ትዝበጥ እቡ፡
እብ አፍጋኒስታን እንዴ አንበተ
ለአተላለ ናይ አልቃዕደ ተንዚም፡
እግለ ሀደፍ እግል ልክደም እንዴ
ትበሀለ ለትሸቀ ዲብ እንቱ ቱ
እትለ ደረጀት እለ ለበጽሐ። እት
ለትፈናተ ድዋራት ክም ምውዳቅ
ጸሓይ አፍሪቃመ እት ከረ ናይጄርየ
(ቦኮሐራም) ሐረካት እብ ጀሜዕ
ዶል ትርእዩ፡ እሊ ዛህራት እሊ
እግል ሚ ቀንጸ? እትለ መንጠቀትነ
ኖሰ ለልትረኤ ርበሽ እብ ሐትሐቴ
አስባብ ለቡ ቱ። እትሊ ዶር
ድወል ከሊጅ ወክሱሰን ናይ
ስዑድያ፡ ማሌ ‘አልረቢዕ አልዐረቢ’
ክም መጽአ እንዴ ኢገብእ፡ እብ
ትሉሉይ፡ ሓለትለ ገወውርነ እለ
ሰበት ገብአት፡ ንዕኖ ሐሰብኩም
መቅደረት ብኩም፡ እግል ትትሐረኮ
ትቀድሮ፡ ሕነ መቅደረትነ ሕድድት
ተ፡ የምክን ለምራድ ለሀሌ እግልነ
ላኪን፡ መቅደረትነ ሕድት ተ።
እንቱም ክም ዐባዪ መሽተርከት
ናይ ገወውርነ ወዐባዪ ሐውነ፡
እንቱም ለትወድወ መሻረከት
እግል ኩሉ እሊ መሃግም እግል
ትድበእ እግልነ ትቀድር። ስዑድየ
እተ ሐልፈ ስኒን እብ አስባብ
ብዙሕ እት ድሁር ተየልል ሰበት
ጸንሐት፡ አስክ መደት መልክ
ሰልማን እተ ትመጽእ ወሐዲስ
ናይ መንጠቀት አጄንዳት እግል
ለሐርክ አናባቱ፡ እት ቅሳን ዐለት
እግል ኒበለ እንቀድር። ስደው
እግልነ እንብል ይህሌነ፡ ላኪን ዶር
ናይ ስዑድየ እትለ መንጠቀት
ቀሊል ኢኮን፡ ርዝቅ ብኩም፡
መስርመ እተ ክምሰልሀ። ሰበት
እሊ ለእግል ንክለቀ ነሐዜ ለህሌነ
ናይ መስኩበት፡ ናይ ሰዳይት
አርደት፡ ሐቴከ እብ ቅድረተ
ጀላብ እግል ትሻርክ እቱ፡ አግደ
እግል ልሻርኮ ዲቡ ለቦም፡ ሐዞቶም
እግል ለኣምሮ ቦም ቱ ለአግደ
እንሸቄ እቱ ለጸንሐነ መብደእ።
እሊ ህዬ እት ወረቀት እንዴ
ፈረምከ ሌጠ ለገይስ ሸይ ኢኮን፡
ናይ አምን፡ ናይ እቅትሳድ፡ ናይ
አርቡዕ 22 ፈብራይር 2017

ዲፕሎማሲ ወስያሰት አፍረዐት ቡ፡
እሊ እግል ልትደቀብ ህዬ፡ ሩእየት
ሕበር እግል ንክለቅ ብነ። እሰልፍ
ምስል መልክ ሰልማን እተ ገብአት
ጀልሰት፡ እለን አርእስ እለን ዲበን
ትፋሀምነ። ቅደይ ገወውርነ እንዴ
ጫረምነ እግል ንርአዩ ይእንቀድር።
እብ ዓመት እግል ንርአዩ ሰበት
ብነ፡ ኦሮትከ ሐዞቱ እግል ሊዴ
ህዬ አርደት ሰኔት እግል ነአጣፌሕ
እሉ ብነ። ለልአትሐዝዩ አግቡይ
እግል ንቅፈር እሉ ብነ፡ እት ገሌ
ቅደይ ዎሮትከ ናዩ ሩእየት እግል
ተሀሌ እሉ ትቀድር፡ ኣክረቱ ላኪን
ለናይ ሕበር ሀደፍነ ኦሮት ሰበት
ቱ፡ ረብሸት እንዴ ወርኬነ ሰላም
እት ገወውርነ እግል ንምደድ ብነ፡
ተጠውር እቱ እግል ኒጊስ ብነ፡
አርዛቅነ ሕድ እግል ንካፍል ብነ፡
እስትስማር፡ ዐማር ወብዕድ እት
ድዋራትነ ለእንወድዩ በራምጅ
ምስል ለልአመጽእዎ መካስብ
እግልነ ወምኒነ ወኬን ብዙሕ ርቤሕ
ሰበት ለአመጽእ፡ እግል ንትዓወን
ምሽክለት አለብነ።
ምስል መስርመ፡ ሱዳን፡ ቀጠር፡
እማራት ወብዕዳት ድወል ኸሊጅ
ለንትሃጌቡመ እሊ ንቃጥ እሊ ቱ።
ናይ የመን ናዩ ፍንቲት ቡ። እት
ቀበት እሊ መሃግፍ እሊ፡ እብ ናይ
ቀበቱ ቱ መ እብ ቅዋት ካርጅ
ለምሽክለት ቀንጸት፡ እለ ለሓለት
አማን ናይ እለ መንጠቀትና ተ፡ እት
መንጠቀትነ ልትሐናቀቆ ለህለው፡
እኪት ለሐብኮ ለህለው ምን ቶም
እንቤ ምን ገብእ፡ እብ ደረጀት
እዲነ ለእንረትቦም መዐንቅፈት
ህለው። እብ ፍዕል 25 ሰነት
ለኮከሰዉ ሕየል ህለው። ወቅት
ሓር እግል ንሽርሖም እንቀድር፡
እምበልሆም’መ “ናይ መንጠቀትነ
ሀረሚት እግል ንግበእ ቱ”
ለልብሎመ ህለው። እሊ ዐናቃፍ
እሊ ሰኒ ወአማን ለኬሉሙ።
ለሳልሳይት ደረጀት ጸብጦ
ናይ ቀበት ዐድ መሐንክረት
ህለው፡ እሎም ህዬ አጄንዳት
ናይለ መናቢት እሎም ለልአሸቁ
እት ክል ድዋራቶም ህለው።
እት ኣክር፡ እሊ ዕድዋን ሕበር
እብ ሩእየት ሕበር እግል ነሓርብ
ወዲቡ ለአተርገዘት መዓወነት
እግል ተሀሌ እግልነ በ። እለ ህሌነ
ዲበ መንጠቀት ሰኒ ሐሳሲት ሰበት
ተ፡ ለምስል መስር ወስዑድየ
ለእንወድዩ መዓወናት እግል
ገባይልነ ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግል
እዲናመ መሳሌሕ ለቡ ሰበት ቱ፡
ለሐዞት ሕበር ሰኒ ምህም ጋር
ተ። ምን ሰነት 2015 እንዴ
አንበትነ፡ ደዓም ወዮም ዓመት
ምስል እት ንትፋሀም ወናይ
ሙስተቅበል በራምጅ እት ነሐስብ
ንሄርር ህሌነ፡ ገሌ ተየልል ዶል
ልትረኤመ እብ ሕብዔ ወሕሜት
እንዴ ኢገብእ፡ ገጽ እብ ገጽ
ለንትፋሀም እቱ ተጠውራት ዲቡ
ብጾሕ ሀለ፡ ወእግል ነአደቅቦመ
ህዬ ብዕድ ሒራን ለአለቦም ጋራት
ሰበት ቶም፡ ምን ገወውርነ እንዴ
አንበትነ ዲበ ብዕድ እግል ንዕዴ
እንቀድር።
ገጽ
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ድዋራት ዐለት። መሰለን ነሀር
ኒል ዲብ መስር፡ ነሀር ጢግሪስ
ወኢፍራጢስ ዲብ መሰፖታሚያ
ዒራቅ፡ ነሀር አማዞን ዲብ ግብለት
አሜሪከ ወብዕድ እግል ልትሀደግ
ቀድር።

ከእብ ዓመት መናፍዕ
ማይ እብ ከአፎ ልሸረሕ?

ማይ እምብል እት ህሌናነ
ማይ ምን አየ ወእተየ ልትረከብ?
ማይ ምነ እት ገጽ ምድር ለህለ
ክሉ መክሉቅ አምበልሁ እግል ልንበር
ለኢቀድር ንዕመት አው ሐያት ቱ። ማይ
ዲብ ምሒጣት፡ አብሑር፡ መራታት፡
አንሃር፡ ወለመስሎ ልትረከብ። እሊ
እት ምድር ለህለ ማይ እብ ናይ ጸሓይ
ሐፋነት ለሀፍፍ ወዲብ ዐስተር ለዐርግ።
ክምሰል በርደ ህዬ ምን ሐዲስ ክምሰል
ቅጠር አው ዝላም እንዴ ገብአ ዲብ ገጽ
ምድር ለቀብል። እሊ ህዬ እብ ትሉሉይ
ለልትረኤ አዋይንቱ።

ማይ እብ ዓመት እት
ከም ልትከፈል?
ዲብ እለ እነብር እተ ለህሌነ ምድር
ለሀለ ማይ እብ ዓመት ዲብ ሰልአስ ኑዕ
ልትከፈል። ማይ ጬወት፡ ማይ በረድ፡
ወማይ ጥዑም ህዬ ልትበሀል።
ማይ ጬወት፡- ሐድ 97% ምና ዲብ
ምድር ለህለ ማይ ጬወት እትገብእ፡
መብዝሑ ዲብ አብሑር ወሚሒጣት
ለልትረከብ ማይቱ።
ማይ በረድ፦ ሐድ 2% ጽበጥ ማይ
እዲነ እብ ሸክል በረድ ዲብ እንክር
ግብለት ወቅብለት ዓለም ለህላቱ።
ማይ ጥዑም፦ ምን ቅያስ ወለዐል
ሑድ እትገብእ፡ ምን ዓመት ማይ
ምተሐት 1% ገብእ። እሊ ማይ እሊ
እግል ሲቶ አዳም ወሔዋን ክምሰልሁመ
እግል አትክል ነፌዕ። እሊ ማይ ዲብ
መስለሐት አዳም፡ ሔዋን ወአትክል
አካነቱ ዐባይተ።

ዔማት ማይ እተየ
ልትረከብ አውኪር?
ዔማት ማይ ማይ ቱ። ህቱ ህዬ
ለዲብ ምድር ህለ ማያታት በህለት
ዲብ አብሑር፡ ምሒጣት፡ መራታት፡
አንሃር ወብዕድ እብ ሐፋነት ጸሓይ
ክምሰል ሀፈ ዲብ ዕርጌ ለዐርግ ወዲቡ
ክምሰል በጽሐ በርድ ወረግእ። ሜዛኑ
ክምሰል ወሰከ ህዬ ምን ሐዲስ ዝላም
እንዴ ገብአ እብ እብ ቅጠር፡ ፍፈእ፡
ዔደር፡ መታዊት ወለመስሉ ክም ደቅቡ
ምን ሐዲስ ዘልም ወዲበ ብጉስ ምኑ
ለዐለ ዔማቱ ለቀብል። ማይ ምህምቱ።
አምበል ማይ ሐያት ክሉ ረአሰ
እግል ትንበር ኢትቀድር። ሀለዮት
ሔዋን ወነባት ህዬ ዲብ ሀለዮት ማይ
ትተንከብ።

ማይ እግል ሚ ወእብ
ከአፎ ንትነፋዕ እቡ?

ማይ እግል ክሉ ርሕ ለቡ
መክሉቅ ምህም ወአሳሲ ጠቢዐታይ
ርዝቅ ቱ። እብሊ አሳስ አርዋሕ
አምበል ማይ ክሉ ረአሱ እግል
ተሀሌ ኢልትቀደር። መሰለን 2
ሙሰለስ ገሮብ ወድ አዳም፡ ሰልአስ
ርቡዕ ገሮብ ደወርህ፡ 80% ጽበጥ
ቱፋሕ እብ ማይ ለትከወናቱ። እሊ
ህዬ ሰማዕ በሲር ናይለ ማይ እግል
አርዋሕ ለቡቱ መናፍዕቱ።
ማይ ዲብ ታሪክ ወድ አዳም
እብ ከአፎ እብ ከአፎ ክምሰል
ልትወሰፍ ህዬ ተአምሮ ማሚ?
አይዋ ታሪክ ዶል እምብሕስ
ወድ አዳም መናበረቱ ምስል ማይ
ለትጻበጠ ክምሰል ዐለት ታሪክ
ለሓኬ። መሰለን ሐዳረት ወድ
አዳም እት አጥራፍለ ማይ ለብእቱ

ምን ገጽ 3 ልተላሌ
እግል መሰል፦ እግለ ኢልትሐረክ
መምተልካት ለኸስስ ውዑል፡ አው ምስል
ሕኩመት ለልትአተው ውዑል ላዝም እብ
ክቱብ እግል ልግበእ ቡ።
ውዑል ባቄዕ (ሕጡጥ)፡ እግል
ልፍረስ ለቀድር(ውዑል ፈራስ)፡ ፍገሪት
ለአለቡ(ውዑል ፋርስ)
እሊ መስል ተርቲብ እብ ደረጀት ፈጽም
ወበቃዐት ውዑል ለገብእቱ።
ውዑል ባቄዕ አው ሕጡጥ፦ ቃኑን
ለጠልቦ ዐዋምል እምበል ሐበት ነቃስ
ለአትመመ ወእግል ሰብ ውዑል ለቀይድ
ታምም ፈጽም ላቡ ውዑል በህለት ቱ።
ፈራስ አው እግል ልፍረስ ለቀድር
ውዑል፦ በህለት ለገብአ ውፋቅ ገሌ ነቃስ
ላቡ እንዴ ገብአ፡ እግለ ውዑል እግል ልፍረስ
እለ እብ ቃኑን ሐቅ ለተሀየበት ጀሀት ፡ዲብ
መሕከመት እበ ቀደመዩ ሸከ አው ናይ ጠለብ
ክቱብ እግል ልፍረስ ለቀድር ጅንስ ውዑልቱ።
እግለ ውዑል እግል ልፍረስ እሉ እብ ቃኑን
ሐቅ ለተሀየበ ጃንብ ላኪን፡ እትለ እብ ቃኑን
ለትሰመሕ እሉ ሐድ ውቀት ጠለብ እንዴ
ኢቀድም ዶል ተርፍ ለካቲመ ገአት እሉ
ውዑል ክም ውዑል ሕጡጥ እንዴ ትነሰአ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 8

ማይ ዲብለትፈናተ መናፍዕ እግል
ነውዕሎ እንቀድር። መስለን ጽምእ
እግል አርወዮት፡ ነብራ እግል አዳለዮት፡
ወራታት ሐርስ እግል ሰርገሎት፡ አርወሕ
ሔዋን ወአትክል እግል አተላለዮት፡
መሳንዕ እግል ሐረኮት፡ ቅወት ከህረበት
እግል አሰሶት፡ አብያት ወብዕድ ብንየት
ትሕትየት እግል ዐመሮት፡ ርስሐት እግል
አንደፎት ወለመስሉ እግል ልትሀደግ
ቀድር።
ከአውኪር ማይ መንፈዐቱ እለ ሐቆ
ገአት እብ ከአፎ እግል ንጽበጡ ብነ?
አይዋ ማይ አርዋሕ ናይ ክሎም
ሔዋናት ወአትክል ሐቆመ ገብአ።
እለ ቃልየት ንዕመትና ወናይ ጠቢዐት
ርዝቅነ እብ ተአስትህል እግል ንትነፋዕ
እቡ፡ እግል ንራዕዩ፡ ለአስትህለነ። ሀለዮትነ
አምበል ማይ እት ክልኤ ሰበት ቱ እሊ
ረኪስ ለምስል ላኪን ምን ክሉ ለቀሌ
ማይ እግል ንደገግ እቱ ወመንፈዐቱ ሰኒ
ወአማን እግል ነኣምረ፡ ወእንዴ ኣመርነ
እት መስለሐትነ እግል ነውዕሉ ወጅበነ።
ኣቤ ማይ ቃሊ ወአሳስ ሐዮትነ ሰበት
ገብአ።
ማይ…….ማይ……..ማይ………
ማይ……….ማይ………….

ለልተግበር ውዑል ገብእ። እብሊ ሀዬ እግል
ልፍረስ ለቀድር በህለት ቱ።
እግል መሰል፦ ዎሮ ወድ 11 ሰነት
ጅነ እግል ኦሮ ወድ 30 ሰነት ለበጽሐ
ነፈር ብዕድ እብ 500 ነቅፈ ዓጀለት እግል
ለአዝቤ ዲቡ ውዑል ዶል ወዴ፡ ለውዑል
አስክ ዋልዴን አው መስኡልየትለ ወድ 11
ሰነት ሸከ እንዴ ቀደመው ውዑል ልፍረስ እነ
እንዴ ቤለው ጠልቦ፡ ለውዑል ክም ውዑል
ሕጡጥ ልትዐለብ።
ፍገሪት ለአለቡ አው ውዑል ፋርስ፦
በህለት ምን አሳሱ ቃኑናይ ፈጽም እግል ለሀሌ
እሉ ለኢቀድር ጅንስ ውፋቅቱ። እብ ህግየ
ብዕደት፡ ክእነ ለመስል ውፋቅ፡ እብ ቃኑን
እግል ለኣምሮ ለኢቀድሮ ወእግል ልተግበር
ለኢቀድር ውፋቅ ቱ።
እግል መሰል፦ ነፈር ዎሮ እግል ዎሮ እብ
ስርቅ ለልትአመር ነፈር ምን ቤት ሐቴ እሲት
እግል ልስረቅ ወእት አካነ 5000 ነቅፈ እግል
ልትደፈዕ አተፈቀ። እብሊ ለውፋቆም ቃኑናይ
ሰበት ኢኮን ለእብ ስርቅ ልትአመር ነፈር
እግለ ነፈር ብዕድ 5000 ነቅፈ እግል ልድፈዖ
ሸክወት እግል ልቀድም ሐቅ አለቡ።
ልተላሌ

አንያብ ሽንጉል
ጀሃሪ፡ ኒብ ከልብ፡ አልሓይ-ቀደም፡አልሓይ
አትሐዘዮት አንያብ-ንእሽ(አንያብ-ሰልፍ)
አዳም ብዞሕ ወእብ ፍንቱይ ህዬ
ዋልዴን “አንያብ-ንእሽ እግል ልትሻረፍ
ቱ” እንዴ ቤለው ምህመት ኢልሀዩቡ።
እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ አረይ ዐሽዐሾት
ገብእ። ሐካይም አንያብመ እት ዶሉ
እግል ልትሳሬ ለወጅቡ አንያብ ሰልፍ
ሰበት ለአመሾ ምኑ ከርብ። ምን እሊ
አቅመቶት ወሐቃይቅ እንዴ ትበገሰነ
አትሐዘዮት አንያብ-ሰልፍ ሚ ቱ ለልብል
ሰኣል እግል ነሀርስ ላዝም ቱ። አንያብሰልፍ እንዴ ትሻረፈ አንያብ-ዕብ እግል
ልበድሉ ሰበት ቱ፡ አትሐዘዮት አለቡ
አው ህዬ እግል ወቅት ሕዱድ ሌጣ
ቱ ለልአትሐዜ ለልብል አፍካር ናይ
ብዝሓም አንፋር ረአይ ቱ። ምናተ፡
አንያብ-ንእሽ እብ አንያብ-ዕብ ምንመ
ልትበደል እት ወቅቱ እብ ዋጅብ እግል
ልትሻረፍ ሀለ እግሉ እት ኢኮን እብ
ሰበብ ሕማማት አው ህዬ ኢመትአያስ
እግል ልትሻረፍ አለቡ። አንያብ-ንእሽ
አስክ ወቅቱ እንዴ ተመ ልትሻረፍ
ምህም ቱ። ሰበት እሊ፡ እግል ልትሻረፍ
ቱ ለልብል ፍክር ከለጥ ቱ።

እት ወቅቱ ኢመትሻራፍ
ለከልቀየ መደረት
ሰበቡ ህዬ፣
1. አንያብ ንእሽ አስክ ልትሻረፍ
ዲብ ጅወ ዐጭም ዕስር አካነት ፍትሕት
ዶል ተሀሌ፡ እግል ዐቦት ዐጭም ነከክ ዶር
ምህም ሀለ እግሉ። እሊ በህለት እግል
ዐቦት ዐጭም ነከክ ለሐርክ ወፋስስ።
ቀደም ዶሉ ሐቆ ትሻረፈ ላተ ዐጭም
ነከክ ልንእሽ፣ ተጠውሩ ህዬ ልትደንገር
አው ሕዱድ ገብእ።
2. ግርዝ
ለተአትሐዝዩ ነብረ
እግል ልምጨር ሰድዩ።
3. እግለ በድሉ አንያብ-ዕብ አካን
እንዴ ጸብጠ እግሉ ሰበት ጸኔሕ ዲብ አየ
እግል ልብቀል ክምሰል ወጅቡ ገበይ
ለሐብሩ። ምናተ፡ እብ ሰበብ ዐሽዐሾት
አው መደረት ቀደም ዶሉ ሐቆ ጌሰ
ለጅነ አንያቡ ሰኒ እንዴ ትነዘመ ኢበቅል።
ግዋሬ ናይለ ጌሰት ኒብ ለሀለ አንያብ ህዬ
ዲብ አካነተ ልትደለል። ዲብ አካን ናይለ
ጌሰት ኒበት እግል ትብቀል ለወጅበ ኒበት
አካነተ ሰበት ትጸበጥ ምነ እንዴ ትከርዐት
ተርፍ አውመ ህዬ ጥልፍ እንዴ ገብአት
ትበቅል።
4. እብ ዋጅብ እግል ትትሃጌ
ወእግል ግርመት አዳም ዶሩ ዐቢቱ።
እብሊ ክሉ አስባብ ዐይላት አንያብ-
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ንእሽ ግምሽ ለልትለከፍ ክምሰል ኢኮን
እግል ልፈሀመ ለአትሐዜ። አንያብ-ንእሽ
እግል ለዐሽዕሽ ሐቆ አንበተ ለወጅብ
ስራይ እግል ልግበእ እግሉ ለአስትህል።
እሊ ወዴነ ምን ገብእ ለአንያብ ሸክል
ናይለ ነፈር ለሐፍዝ። ለጅነ ናይ መጪር
ወናይ ህግየ መቅደረት ለሀሌ እግሉ።
አንያብ ዕብ ዲብለ ትወጅቡ አካን በቅል።
አጀኒት ምን መጺጸት ወእንትሃባት
ልትነጀው።
ክልኤ ተሓትያት ናይ ሰልፍ ጀሃሪ
ለአብቀለው ፋርሓም አጀኒት፡ እግል
ነአንድፈን እግሎም ወአስክ ልትሻረፈ
እግል ንራዕየን ስሕቅ እንዴ ወዱ
ለዐዝሙነ ህለው።

አትሐዘዮት አንያብ
አንያብ ነብረ እግል ንምጨር፡ ንንተል
ወነአታክም ዶሩ ሰኒ ዐቢቱ።
1. ነብረ እግል ምጭረት/አትከሞት
ቀደም እለ ክምሰለ ትሸርሐ አንያብ ነብረ
እግል መጪር ለከድም ለትፈናተ ሸክል ሀለ
እግሉ። ነብረ ዶል እንበሌዕ ዎሮት ኖዕ ሸክል
ለቡ አንያብ ዲብ ሕድ እንዴ ለጥአ ለእንበልዐ
ነብረ እት ፍንጌ እንዴ አቴት ትጠሐን። ነብረ እብ
አንያብ ሰኒ ሐቆ ትመጨረት ዲብ ከርሸት ክምሰል
አቴት እግል ወራት ሓቀቆት ነብረ ሰኒ ሴድያይ
ቱ። ሰበቡ ህዬ እብ ዋጅብ ለኢትመጨረት ነብረ
እት ከርሸት ክምሰል በጽሐት እብ ዋጅብ እግል
ትሕቀቅ መሻክል ትከልቅ። እብሊቱ አትሐዘዮት
አንያብ ዑፉይ እት ወራት ሓቀቆት ነብረ
ምህም ለገብእ።
2. እግል መትሃጋይ
አንያብ ከሊማት እብ ዋጅብ እግል ነአንቅም
ወንትሃጌ ሰኒ ምህም ቱ። እምበል ሀለዮት
አንያብ ብዞሕ ከሊማት እብ ዋጅብ እግል
ነአንቅሙ ይእንቀድር። እግል መሰል፡ ሐቴ አው
ክልኤ ኒብ ዶል ነቅሰ እግል ነአንቅመ ለነሐዜ
ከሊመት ትነቅስ።
3. እግል ዐቦት ገጽ ወነከክ ሰዴ
ዲብ አፍ እሲሩር ለሀለ አንያብ ገጽ
ሸክል እግል ልጽበጥ ሰኒ ምህም ቱ። እሊ ህዬ
ተጠውር ነከክ እግል ግርመት ገጽ፡ መትፈትሖት
አፍ ወጀላል ዶር ዐቢ ክምሰል ሀለ እግሉ
ለአሰብት።
4. አስዑድ መጃቅም ወከናፍር እግል
ርፍዐት ሰዴ
አንያብ ለአለቡ ነፈር ከናፍሩ ወመጃቅሙ
ጅወ ተርቅ። ግርመት ገጹ ህዬ ጀላል ትስእን።

ገጽ
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ጀዚረት ሼክ ስዒድ ተአሙረ ማሚ?

ምን ሐልየት ዐድ- ትማርያም
ሰልማን ወድ መስመር እግል መስመር ወድ መሐመድ እት
ለሐምድ ለቤለ ሕላየት
እዲነ ሐርጠ ዲበ ግራጂ ከእዲነ ነፍረ ስካበ
መንሰዕ ከሬር ከልአየ እብን-ሕንስ ወፍ-ላበ
እት ተውሀሌ ተሐለለት ሻረፈዩ ለክታበ
ወገባር ሐቅ ከልአየ ከጢላን ደብአ ክል-ባበ
ገባር ዲብ ሚ ተሐሜከ ለገመሚተ በዳ በ።

ናይ ሰልፍ ለትቀተረት አካን
ዲብ ኤረትርየ ጀዚረት ሼክ ስዒድ
ዲብ ከሊጅ ሕርጊጎ ለህሌት
እት ገብእ፡ እብ እንክር ግብለት
መዲነት ባጽዕ እት መሳፈት
ዎሮ
ኪሎሜተር
ራይመት

ለህሌት ተ። ጀዚረት ሼክ ስዒድ
0.095 ኪሎሜተር ፍይሔ ለበ
እት ገብእ ሪመ ምን ጠረፍ እት
ጠረፍ 0.25 ኪሎሜተር ወዕርደ
0.21 ኪሎሜተር ገብእ።
ዲብ መዲነት ባጽዕ ምስለ
ህለ እግለ ቅርብ ሃድእ ሄራይ
ሸማል በሐር ወርዝቅት ክልቀት፡
ጀዚረት ሼክ ስዒድ እብ ብዝሓም
ቤጽሐት ቀበት ዐድ ወካርጅ
ትትበጸሕ።
ጃሜዕ ሼክ ስዒድ ፍንጌ
16ይ 19 ክፈል ዘበን እብ
መደት ሕክም ትርክ ትበነ።
ለምስግድ እግል ዎሮ ቅዱስ
ወድ የመን ላቱ ሼክ ስዒድ

እንዴ ትበሀለ ክምሰል ትበነ
ልትሀደግ። ህቱ ዲበ ጀዚረት
ሞተ ወዲበ ትቀበረ። ምን እሊ
ወክድ እሊ እንዴ አንበተት ህዬ
ጀዚረት ሼክ ስዒድ ትበሀለት።
ብዝሓም ምእምኒን ህዬ ዲመ
ልዛዮረ።
ሰ ራ ይ ር
ወጋብሌታት
በሐር፦
ናይ ቅሩብ
በሐስ
ክምሰለ
ሰጀለዩ ጀዚረት
ሼክ
ስዒድ
ዝያድ 10 ኖዕ
ሰራይር
ህለ
እተ።
እምበል
እሊመ
እት
ግንራብ በሐር
ናይለ ጀዚረት
ጋብሌ
በሐር
እብ
ብዝሔ
ብእተ። እሊ ህዬ ለጀዚረት
እግል ትዛይረት ወትትፋገዕ እተ

ሴድያይ ወድየ።
ዕንቦባታት በሐር፦
ለበዝሐ ክፋል ናይ ጀዚረት
ሼክ ስዒድ እብ ዕንቦበ በሐር
ለትገልበባቱ። እብ ፍንቱይ እብ
ጀሀት ቅብለት ወምፍጋር ጸሓየ
ለህለ ጋምል ሰበት ቱ ጀላል
ናይለ ጀዚረት ቱ።
ሰዐር ወትክል በሐር፦
እምበል እሊመ ተሐት ማይ
ለህለ አትክል ወሰዐር በሐር
ለፈይሐት አካን ናይለ ጀዚረት
ግልቡብ ህለ። እሊ አትክል እሊ
ክምሰል ዔማት ነብረ ናይለ ዲብ
በሐር ለነብር መክሉቅ ነፌዕ።
ማያይ ቅቱር ሚ በህለት
ቱ?
ቅትርት
አካን
እግል
መትነፈዐት እጅዝት ምንማተ።
ዲብለ ቅቱር አካናት እንዴ
አቴከ ዕንቦበታት በሐር፡ ሰዐር
በሐር፡ ጬዋይ አትክል ቁሪነ
በሐር ወለመስሉ እግል ሕፍዘት
እንዴ ትበሀለ ሰዴ።

ድመል አሉለ እዲነ ዐለ ከራበ
ወድመል ዐሊ ወድ መዖተ ለሃመ ዐደ በዳ በ
ድመል ቤት ዐሊ ፈዝዕወት ምነ ስካበ
ወድመል አብ ሐምዴ ከብደ ጌሰት እብ ሃበ
ጠይዑ አቤት እዲነ ከእብ ጅንግላይ ዐራ በ።
ወድ ከንቴባይ ግሬነት ወሉድ እበ ሱሰቱ
እብ መሓርጋቱ በአወ መን ፈርሐ እለ ሺመቱ
ለገባር ኢቀርደት ክል ቤት ጸብጠ ገረቱ
ቤት አስገዴ ኢገመ ደብአ ዲበ መንገአቱ
መርከብ ህንዲቱ መምባዬ ኣይተት እንተ መበሽረቱ
ወርሕ ዐስር ወአርበዕ ሰብዐት እንቶም ማርሐቱ
ፍጉር ናይርቱ መምባዬ ሽእግ እንቱ ለሀይደቱ
ጸጋይ አማናት ከፋክፈ ዝሕረቱ
ወሓጥር እማናት ሔር ለካሪ ነፍሰቱ።

መርሐባቡ ወድ ጅናይ መርኬ አፎ ልደቤ
ዓጽም እንዶ ሳብር ስገ እንዲ ገዴ
ገኖ እንዶ ጠብሕ መቅደድ እንዶ ፈንቴ
ዐንደል መን መጭሮ ሕዋይ ለኢልትረዴ
ዝላም ሀጽፍ ገአከ ዘህፈት እንዶ ትወዴ
በልቀት ዐላል ገአከ ለኬደየ ትተጌ
ስገ ነፍር ገአከ ጥልሓም ለአጊድ ከርሴ
መንቱ እምበል ወድ ጅናይ ለእለን ከለን ወዴ
ጋሩ ሐቆከ እሊ አድሁይ ሰብክ ገብእ መ ሐጌ።
ቤት አብ ሀሌት ትረክበከ ለተክሩር እበ ውላደ
ኢትትከለብ ጋሻየ ለአክለዐተ ክም ትታኬ
ዶል ተአምር እት ቅታል ጀርደት ተአምር ሕራጠ
ወዶል ተአምር እት ብለዕ ጥራይ ተሓብር ወማደ
ረቢ እንዶ ፈርሀከ ኢተአወልውል ሕሻከ።
እለ ክምሰል ሐለዩ ህቱ ህዬ ምን ጥልበት ጠለቀዩ።
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ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

አንሳት ፍንቱይ ሻም እት ፍንቲት መርሐለት እግል ለኣምረ
እሊ አርእስ ክም ርኤነ ሻም
ላተ እት ሐምስ ውካን ሌጣመ
ልአትሐዜ፡ እት ክል ወክድ
ለልአትሐዜነ ህቱ ቱ ማሚ፡ ሀወእነ
ለእቡ ነአተንፍስ እምበል ሻም ቱ
ለልብሎ እግል ለሀሉ ቀድሮ።
ምናተ እትሊ ሐምስ ወክድ
ሻም ዝያድ ለገብአ ወክድ እግል
ነአርኤ እቱ ለሔሰ ወለቀለ ወክድ
ሰበት ገብኣቱ ፍንቱያሙ እግልኩም
ለህሌነ።
ሻም
ወረሐመት
ብዕዳም
ለንሐዜ እቱ ወክድ ወክድ ጽጋብነ
እንዴ ኢገብእ ወክድ መሐገዝና
ቱ። እትሊ ወክድ እሊ ለትገብእ
እግልነ ረሐመት ወፈተ ዝያድ
ለገብአት ሓጀት ለቀለያ ተን። እት
ሐያትነ እሊታት ምን ኣመርናቱ
ሻም ለወልዱ ፈተ ወረሐመት እት
ሐምስ አውካድ ለካፈልናሁ።
ለሳልፋይ ወክድ፦ ወክድ
ወዲቅናቱ፡ ወዲቅ እግል ለገብአ

ልጽበጡ ወጅቡ። እት ሐያት ዕስ
ፍቲነ ዐቦት ሽቅልነ ወለንትሰርገየ
ዐውቴ ምን አኖካይ ወኬን ሰበት
ሸርሕ እግልነ ለእቡ እንዋሴ ምርክሽ
ሐያትነ ሻም እግል ልግበእ ቡ።

ነፈር ለሳድፍ እት ገብእ፡ ለበዝሐው
ምንእነ እግ’ለ ክእነ ለሳድፎም
መልህያምነ በደል መጦሮም እንዴ
ገብአነ እንሰድዮም ምን ሻምነ
ለልትወለደ ፍቲ ወረሐመት እበን
በደል ነአትሃድኦም እግል ንስኬ
ምኖም ሌጠ ነሐሬ።
እትለ መርሐለት እለ ለበዝሐነ
ሰአየት ለእንበትክ እተ ደረጀት ተ፡
እትለ ደረጀት እለ ህዬ ረሐመት
ወፍቲ ብዕዳም ለአትሐዜነ።
ገሌነ ላኪን እግ’ለ ሳደፌነ ወዲቅ
ክም ኢሴመ እንዴ አተምሰልናሁ
እግል ንሕለፉ ሰበት ንሐዜ፡
ቀደም እለ ለረክብናሀ ዐውቴ እት
እንዳግም እነብር። እሊ እግል ኖሱ
ተጃርብ ክም ለሀይበነ ወእንደርስ
ምኑ እንሸርሕ።
አንሳት ምን ገብአ ወሰብ ጼዋሃን
እት ሐያቶም እብ ለገብአ ልግበእ
ሰበብ ኢመፋሀመት ዶል ጀሬ፡
ለአንሳይት እግለ ጼዋሃ ዝያድ ክም
ፈትዩ ወተአሕተርሙ እብ ፍዕል
እግል ተአርእዩ በ እግልሚ እናስ
ጀላሉ ወግርመቱ አንሳይት ሰበት
ተ። ለእናስመ እግል ልድረር ሰበት
ቡ እሊ ሻማ እት አካኑ እግል

እምበል እሊመ እግ’ለ እት
ምግብነ ለህለው አንፋር ለራትዐት
ሱረትነ እግል ልኣምሮ ገበይ ነሀይቦ
ሰበት ህሌነ ምኖም እግል ንርከቡ
ለእንቀድር እሕትራም እግል ለሀሌ
እግልነ ኢኮን።
ሰበት
እሊ፡
እብ
ገበይ
ምሕተረመት ዶል ንትዓመል
እሕትራምነ ወቂመትነ ሰበት ሸርሕ
ዝያድ ከባረት እንወስክ። ወእብ
አከይ ገበይ እጅትማዕየትነ ሸርሐነ
ምንገብእ እሊመ ምነ መተቅብላይነ
ሀያነት ነፍስ ሰበት ረክበነ ምን
ስብእነትነ ለአነቅስ። ምናተ ቀደም
ለገብአት ምህመት ክል አምዕል

ለካልኣይ ፍንቱይ ወክድ፦ ሻምነ
እግል ንካፍል እቱ ለብነ ወክድ ምስል
አዳምነ፡ መልህያምነ ወአግዋርነ
እተ ነሀሌ እቱ ወክድ ቱ። እሊ
ወክድ እሊ ክልኦት ለእንክር እናስ
ወለ እሲት በሀለት ቱ እሕትራም
ወፍቲ ሕድ እግል ነአርኤ ብነ፣
እብ ፍንቱይ ጼወይት እግል ጼዋሃ
ገበይ ጽብጠተ ወገበይ እጅትማዕየተ
እብ ተአስታህል ወሽቅል እግል
ተአርእየ ወጅበ።እግልሚ እት
ቀደም እሎም አንፋር እሎም ወለማ
ኢነፍዕ ሀራጃጅመ እት ሀርተቶት
እሕትራም እናሰ ምንገብእ ወናይ
ሕበር እግል ልዕቤ ሰበት ቀድር
ቱ።

ፍቲ እግል ነሀብ ወንንሰእ ክም
ወጅባናመ እግል ንትረሰዕ አለብነ።
ለሳልሳይ ፍንቱይ ወክድ ህዬ፦
በዐል ቤትነ እግል ፍንቲት ሓጀት
ልትዳሌ እት ህላቱ። እትሊ ወክድ
እሊመ ፍቲነ ወእሕትራምነ እግል
ንሽረሕ እግሉ ለሰዴነ ለሔሰ ወክድ
ቱ። እትለ ፍንቲት ለሐዘት እለ፡
ለልትሀየብ ሻም እሆታይ ወፍገሪት
ለቡቱ። እግልሚ እብ ገበይ ሻም
እንዴ ወዴነ፡ ፍቲነ እምነትነ፡
እሕትራምነ ወመትዳላይነ እንሸርሕ
እግሉ ሰበት ህሌናቱ።
ለኢልትበአስ፡
ለኢልትጌጌ፡
እኩይ ለኢወዴ ነፈር ይህለ።
እሎም ሓጃት እሎም ኢፋሉታይም
ምንመ ገብኦ፡ ምን ጌጋነ እንዴ
ደረስነ ወትሰይሐነ ሐያትነ ነአተላሌ
እት ህሌነ ዝያድ ለዘት እንረክብ
እቶም።ክምሰለ
ለኢልትበአስ
ለአለቡ ወለኢልትዓሬመ ይህለ
ለልብል ብሂል፡ እት ጌማም ኣተዮት
ምህም ቱ።
ለራብዐይት ፍንቱይ ህያብ ሻም
ለነሀይብ እተ፦ ምን ርያደት ገሮብ
ለትበገሰት ራሐት ነፍስ ለወልዱ
ሻም ኖስ፡ ዓይለት ወአግዋር ቱ።
መሰል እግል ንንሰእ፡ ሐቴ
ሻ’በት ፈጅር ሐቴ ርሐ ሰበት
ኢትረይሐት አስክ ሕክምነ ጌሰት፡
ለደካትራመ ወክድ እንዴ ኢነስኦ
ፍሑሳት ወደው እግ’ለ ወአስክ
ፍገሪተ ለሐቡረ እተ ከደን እግል
ትጸበር ሐበረወ።
ለሻ’በት እግል ገሌ ወክድ
ትትጸበር ሐቆለ ጸንሐት፡ ፍገሪተ
ለጸብጠ ደክቶር መጸየ። ለፍገሪተ
ሰኒ ወአማን ሰአየት ለተአበትክ
ዐለት፡ “እንቲ ምን እለ እዲነ እግል
ትትሀርበቢ ናይ 2 ወርሕ ወክድ
ሌጣ ታርፍኪ ህለ!”፡ እሊ ህዬ
ለሕማምኪ እብ ሸፋግ እት ዶሉ
ሕክምነ እግል ቲጊሲ እቡ ሰበት
ኢቀደርኪቱ”፡ እንዴ ቤለየ ከበር
ለኢወዴ ከበር አስመዐየ።
ሰኒ ወአማን ደንገጸት፡ ለመጽእ
ዐላመ ዒድ ክም ኢተሐድሩ
ኣመረት፡ እሊ ከበር እሊ ህዬ
እግል በዐል ሻማ ወዐደ ከፎ ክም
ተሐብሮም ቱ መሲረ ቀዌት፡
እትላሀ ክም ግንዳይ እንዴ ቀሴት
እታሀ ተሀነነት።
እትለ እት እንተ ወፍንጌ
ፋጥን ወቃምር እት እንተ አዜመ

ለደክቶር ሰኒ እንዴ ጸብጠ መጸየ።
“ስምዒኒ አዜ ዎሮት ከበር እንዴ
ጸበጥኮ ማጽእኪ ህሌኮ፡ ህቱ ህዬ
እት ክል ፈጅር ናይ 30 ደቂቀት
ርያደት ወዴኪ ምንገብእ እትለ
እዲነ እግል ትጽንሕዩ ለትቀድሪ
ወክድ እብ 30 አምዕል እግል
ትወሲኩቱ”፡ ቤለየ።
እሊ ወክድ እሊ ፈርሐተ ምን
ቅያስ ወለዐል ገብአት፡ ለእግ’ለ
ትጸብጥ ወትጠልቅ ሰአነት፡ አዜመ
ለደክቶር፡
“እባኪ
ለርያደት
አተላሌክየ ምንገብእ ህዬ ዕምርኪ
እባሁ እት ወስክ እግል ሊጊስ ቱ”
ቤለየ ከሳርሐየ።
ለሻ’በት ምነ አምዕል ለሀ ስካብ
እንዴ አዝመት ምኑ አስቦሕአስቦሕ እንዴ ቀንጸት ርያደት እት
ወዴ አውርሐት ጌሰ ወለ እግል
“ትጽንሕዩ ኢኮን!” ትትበሀሉ
ለዐለት ዒድ ጠበሽ ወደ፡ እለ ዶል
እለ ለህግየ ለሀ ሰበት ትዘከረት
ፈርሐተ ቅያስ ሰአነት እግለ፡ ምናተ
ርያደተ እንዴ ወዴት ዒደ እብ
ፈርሐት ምስል በዐል ሻመ ወዐደ
ሓለፈቱ።
ለሕማም
እግሉ ሐመደት፡
እግልሚ ሕምት
ምን
ኢትገብእ
እለ ፈርሐት እለ
ወኢረክበተ ዐለት፡
እት
አምዕላይ
ወራታታመ ሰኒ
ወአማን ፈደበት
እግልሚ ራሐት
ደሚር ወዓፍየት
ሰበት ረክበት።
ለሓምሳይት
ፍንቱይ
ህያብ
ሻም ለነሀይብ እተ
መርሐለት ህዬ፦
ምን በአስ እት
ዕሬ ለንአቴ እተ
መርሐለት
ተ፡
እለ
መርሐለት
እለ
ለትደቀበት
ወ ለ ተ ረ ደ ት
እትናተ። እትለ
መርሐለት
እለ
ክልኢትነ
ቱ

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ድቁጣት አውመ ህዬ መትፈላል
ኖስ እቡ ለእንሽዕር።
ለሐልፈ አክላጣትነ ምኑ እንዴ
ደረስነ አሳስ ኢመፋሀመት ለገብአ
እግልነ አረእ ምኑ እንዴ አሪምነ
አፍካር ራትዕ እቡ አድሕድ እግል
ንስዴ ብነ። እብ ነሳሕት ዶል
ንትጋሜ ወሻምነ እግል ሕድ ዶል
እንሸርሕ ቱ እለ መርሐለት እለ
እተ ዕዉታም ለእንገብእ።
እብለ ገበይ እለ ህዬ፡ እግ’ለ
ክቡድ እትነ ለህለ ጋር እግል
ነአትቃልሉ እንቀድር። ለሰበብ
እት ለገብአ ወክድ ዝያደት ክሉ
ሰዳይት ወአትሳጅዖት ለንሐዜ እቱ
ወክድመ እሊ ሰበት ገብአ ቱ።
እሊ እግል አንሳት ዝያድ
ለከስስ ሰበት ገብአ ሻባት አንሳት
እሊ እት ጌማም እንዴ ኣተየ እግል
አብእስተን ፍንቱይ ሻም እት
ፍንቲት መርሐለት እግል ልመጥየ
በን። ተብዕንመ ክም ከበተው እግል
ዝያዳሁ ልመጡ ሐያት ለትጠልቡ
ቀዋኒን ነቢር ቱ።

ገጽ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ለነፌዕ ዝዖታት
- ክም ምራድከ ውዴ...ምናተ
ዎሮትመ ኢትዝለም።
- ክም ሐዜከ ፍንቱይ ግበእ...
ምናተ ክሉ ረእሱ ኢትትከበር።
- ክም ሐዜከ እቤ ወፍቴ...ምናተ
ዎሮትመ ኢተዐይር።
- ክም ምራድከ ሕረቅ...ምናተ
ዎሮትመ ኢትሽተሕ (ምን አከይ
ደዐት ትደገግ)።

ገበይ ዐውቴ
ወሰርገል

ስፍሩይ እትከ ለሀለ እት ክል አካን ለሐዜከ!!

ሐቴ ሽንብሬበት ዲብ በኬ አስክ
ኣብዕበ እንዴ ጌሰት ክምእነ ቴለቱ፣
አነ እብ ክሉ ቀልብዬ እግል ዎሮት
ነፈር ፋትየት ህሌኮ፡ ወህቱመ ሰኒ
ፈቴኒ።
አብዕበ ህዬ ክምእነ ቤለየ፣
ለሻሙ እምበል ሕቤዔ ደግመዩ
እግልኪ??
ለሽንብሬበት ህዬ፡ ኢፋሉ፡ ምናተ
ክሉ ላሓላቱ ክመሰልሁ መስል
ቴለቱ።
አብዕበ ህዬ፡ አነ ዲብ እሊ
ሰኣልኪ በሊስ እግል ሀበኪ ገብአኮ
ምን ገብእ፡ እት ሰልፍ እንቲ እግለ
አነ እት ሰአለኪቱ ሰኣል እግል
ትብለሲ ብእትኪ ቤለየ። ከስፍሪት
ህሌኪ ምን ገብእ ሚ ትወዲ?
እትለ ቀበትለ ቤት ገሌ ነብረ
ምን እረክብ እለ ወሐዜኮ።
ከእትለ ቀበትለ ቤት ነብረ
ምን ኢትረክቢ ህዬ ሚ ወወዴኪ?
ቤለየ።

ሱግ እንዴ ትከሬከ እትለ
መጣዕም ወሐዜክወ ቴለቱ።
ስፍሪት ምን ኢተሀሊ፡ ወእተ
ቤት ነብረ ልትትበሀል ምን ኢተሀሌ፡
ጀላብ ነብረ እንዴ ትበይ ተሐት
ወለዐል ትብሊ መኢፋልኪ? ቤለየ።
ከስፍሪት ሐቆ ይህሌኮ እግል ሚ
እንዴ እቤ ጀላብ ነብረ ተሐት ወለዐል
እት እብል ርሕዬ አትዕብ ህሌኮ?
ቴለቱ?
ለሰኣልዬ አክል ሕድ ራቴዕ
በሊስ ራክበት እሉ ህሌኪ። ከአነ አዜ
ለሰኣልኪ እቱ በሊስ እግል ሀበኪ ሰኒ
አተንሲኒ ቤለየ። ወክምእነ ቤለ፣ እሊ
ነፈር ለእሉ ፋትየት ህሌኪ፡ እንቲ እብ
አማን ነብራሁ ሐቆ ገብአኪ፡ ምነ ገጹ
አወልጢ። ተሐብዒ ምኑ። ወአስክ
ኖሱ እንዴ ሐዜኪ ረክበኪ በታተን
ኢትትረአዩ። ከእት ሓዚኪ ሐቆ
ኢትበገሰ ህቱ ሰፍረ ሻማትኪ ሰበት
ይህሌት እሉ እትለ ዶልኪ ትዋሌጡ
ቤለየ።

ለትፈናተ ሐቃይቅ

- ውላድ ኣደሚ ሜዛኖም 50% ወሪሞም እብ አርበዕ
ቡሰት ምነ ምን ቀደም 100 ሰነት ገጾም ወኬን ለዐለው
ሐዎም ክም ዛየደ ልትአመር።
- እት ቀበት 5000 ሰነት፡ ዎሮት ሕማም ሌጣ ቱ ምን
ገጽ ምድር ክም በዴ ጋብእ ለሀለ፡ ህቱ ህዬ ሕማም ጅዝሪ
ቱ።
- ኮሎምቦስ እግል ክልኤ ኣምሪካታት እትለ ረክበ እቱ
ወቅት፡ ዲበን ነብር ለዐለ አዳም 90 ምልዮን ገብእ ዐለ፡
እሊ ህዬ ሳልስ እዴ ናይ ሱካን እዲነ በህለት ቱ።
- እሊ ለአዜ ህሌነ እቱ ወቅት፡ ለሔሰ ወቅት ሰላም ዲብ
እለ እዲነ ኩላ ቱ።
- አምሪካ እት አፍጋንስታን ለወዴቱ ሐርብ፡ እት ክሉ
ታሪከ ለሬመ ሐርብ ተ።
- ናፖልዮን ሐጪር ይዐለ፡ እብ ዐክስ እሊ ምስለ እትለ
ወቅት ለሀይ ነብሮ ለዐለው ፈረንስዪን ምን ልትባደር፡ ሪሙ
ምን ምግባይ ሪም ናይለ እተ ወቅት ለሀይ እት ፈረንሰ
ነብሮ ለዐልው አዳም ገብእ።
- እት ሰነት 536 ሐቆ ተውሊደት ነቢ ዒሰ፡ ኩለ እዲነ
እግል መደት ሰነት ካምለት ለገልበበት ናይ ጨበል ጊመት
ዐለት። ለጊመት እግል ጸሓይ ሰበት ሐጅበት አልሀሽ ወየም
አለቦም ሕማማት ክም ተረአው ልትአመር።

-

“ለሔሰት ዐውቴ ዲብ
እለ እዲነ፡ እንተ እበ እለ
ተሐዜ ገበይ እግል ትንበር
ዶል ትቀድር ቱ።”
- “ወድ አደሚ ለናይ
ፍክሩ
እትጃሃት
እግል
ልበድል ሒለት ዶል ረከባ
ቱ፡ ለእዲናሁ እግል ልበድል
ለቀድር።”
- “ምን ብዕዳም ብዞሕ
ለልትዐለም
ምትዐልም
ግበእ፡ ምናተ ለልፍህም ህዬ
ዓቅል ገብእ፡ ወእት ብዕዳም
ለልትመለክ ህዬ ድቁብ ገብእ፡
ምናተ እት ነፍሱ ለልትመለክ
ህዬ ምን ክሎም ለትደቅባ
ቱ።”
- “ዐውቴ እተ እለ
ባጼሕ ህሌከ ደረጀት ኢኮን
ለትትቀየስ...እበ እሎም ተዐዴከ
መታክል ወለእቡ ሐለፍከ
ተጃርብ ትትቀየስ!...”
- “ በሐስ እግል ወድ
ኣደሚ ሕኔት እግለ እሉ
ወደ ቀልጣት እሉ ለሐቤዕ
ወእግሉ ዳፌዕ፡ እብለ ቀለጡ
ክም ለአዕተርፍ ወእቡ ክም
ልትፋወሽ ወድዩ። ከእዕትራፍ
እብ
ቀለጥከ
ለትደቀበት
ሒለት ቱ።”
ከዕዉት ምን ቱ ገብእ?
ዕዉት እግል ሸንሀት ብዕዳም
እንዴ ኢገብእ እግል ህቱ
ኖሱ
ለልትሸንሁ
ጋራት
እት አማን ለበድል፡ ወምኑ
እንዴ ትበገሰ መንበረቱ ዲቡ
ለበርምጅ ነፈር ቱ። ከነፈር
ለዕዉት እኢ ለክል ዶል
ድዋሩ ወሽቅሉ ከፎ ክም
ልትመሳነው ለለአምር ነፈር
ቱ።

ዝበድ
ደዖታት
ልብ ካርያም እሉ ገብእ ሕነ
-

እሲት እብ ክሱስ ገሌ ጋር ትሰአለተከ ምን ገብእ፡ ክል ዶል
ለሔሰት ለአማን እብ አካነ ወክም ህሌት ምን ተአስእላተ ለሐይሰከ።
ምስምሰ እሊ ህዬ፡ ህተ 70% ምነ እቡ ትትሰአለከ ጋራት ለበሊሱ
አክል ሕድ ምን በዲረ ኣምረቱ እት እንተ ትሰአለካ ቱ። ወእት
ረአስ እሊመ እሲት ሐቴ ምነ ለትወቀለት ደረጀት ባዮሎጃይ ሕስ
ለመልኮ መክሉቃት ክም ተ ትትኣመር፡ እሊ ጋር እሊ ህዬ ለአማን
ወቅት እንዴ ኢትነስእ እተ ሰልፋያት ደቃይቅ እግል ተኣምረ
በክት ዓቢ ለሀይበ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 8

እዲነ አክል ሕድ ክመ
እተ ክታብ ተ። ምናተ ሰፍሓት
ለክታብ እብ ቀደም ትሌ እግል
ንንበረን መጅቡሪን እተን ሕነ።
ከለእለ ነሐዜ ሰፍሐት እግል
ንቅለዕ ለልትቀደር ኢኮን...
ከክሉ ትከበቱ፡ ወምን ኣመረ
ለሐቆ እለ ትቀለዐ ሰፍሐት
ለሒሰት ወለገረመትመ ትገብእ
ኢኮን።

ምን አምሳላት ገባይል

የሀ ወድ ሚን ኣደም፡ እግል ሞት ኢትትረሰዐ ህተ ኢትትረስዐከ።
(ቱሩክ)
ጃህል አዳም እንዴ ገብአ ምን መንፈዐት ዕጫይመ ኢለአሰውር፡
አው ክም ንዋይ እንዴ ገበኣመ እብ ሐቴ ኢትሰሌሕ ምኑ። (ፈረንስዪን)
መንፈዐት ለቦም ሜርሐት መንፈዐት ለቡ ገቢል ለአነትጆ።
(ሆለንድዪን)
ልብ ከርየ ወእዝን ትነሰአ ብለስ፡ ወለ እት ወቅት ደአልመ ልግበእ
(ትቤት)

ተበሰም

ዎሮት ሙወዘፍ ማህየቱ ምን ሐደት እቱ አስክለ መስኡሉ
እንዴ ጌሰ እግለ ማህየቱ እግል ትትወሰክ እሉ ትሰአለዩ።
ለሙስኡሉ ህዬ ክምእነ ቤለዩ፣
- ሎሂ አድግ ትርእዩ ህሌከ?.ክም ልትሰሐቅ ወዴካሁ ምን
ገብእ፡ ለእለ ተሐዜ ህሌከ ዝያደት እግል እውደየ እግልካ ቱ
።
- ለሙወዘፍ እትለ አድግ ጌሰ ወእብ ሰሓቅ በረግዕ ክም
ገብእ ወደዩ፡ ወእትለ መስኡሉ አቅበለ።
- ለመስኡሉ፣ ኣዜመ እንዴ አቅበልከ እቱ ክም በኬ ወደዩ
ቤለዩ።
- ለሙወዘፍ አስክለ አድግ አቅበለ ወእብ ብካይ ሲቅ ክም
ልብል ወደዩ።
- አዜመ ልሙዲር እሊ ኢከፈዩ ከእግለ ሙወዘፍ፣ እሊ
ናይ ደንጎበ ጠለብዬቱ፡ እሉ ወዴከ ምን ገብእ ምራድከ እግል
አትምም እግልካቱ..ለአድግ እንዴ ጊስከ እቱ ክም ለሀርብ
ውደዩ ቤለዩ።
- ለሙወዘፍ ለጠለብለ ሙዲሩ ትከበተዩ ወአስክለ አድግ
እንዴ ጌሰ፡ ቅርብ ዶል ቤለዩ፡ ለአድግ ህዬ ክመ ከራይ ለአብሀደት
እቱ ነሃቃት እት ወዴ ተረግ እብ ሰከይ ቤለ።
- ልሙዲር እሊ ክም ረአ እግለ ሙወዘፍ ክምእነ ቤለዩ።
እሊ እሉ ረኤነ ጋራት እብ ከፎ ክም ወዴካሁ ዳገምከ እግልዬ
ምን ገብእ፡ እጃዘት እግል ሀበካቱ፡ ወላመ እለ ተሐዜ ህሌከ
ዝያደት ማህየት እግል እውደየ እግልካ ቱ፡ ከእት ሰልፍ እብ
ከአፎ ክምሰልሁ ክም ወዴከ አስእለኒ ቤለዩ።
- ለሙወዘፍ ህዬ፡ እት ሰልፍ እግለ አድግ አነ ሙወዘፍ አነ
እቤሉ፡ ወህቱ ህዬ እለ ክም ሰምዐ እብ ሰሓቅ ሞተ ዲብዬ።
ለዶል ለካኣይት ህዬ አነ እት ሸሀር 100 ዶላር ለትገብእ
ማህየት እነስእ ክም እቤሉ ምን ብካይ በጢር አበ። እት ደንጎበ
ህዬ ነዓ ምስልዬ ሽቄ ምን እቤሉ እብ ድንጋጽ ምክራይ እገሩ
እንዴ ኢፈጥን እብ ሰከይ ምድር ጠለቀ ቤለዩ..?!
ሀርበ እሉ መስኪናይ...

ምን
በሀል እግል
ኒበል

- ጽላል ለእለ ትትሸነህ ሰንዐት ግበእ፣ ፈተ ትሸነህከ ምን ገብእ ፍቴ።
አማን ትሸነህከ ምን ገብእ ህዬ በዐል አማን ግበእ። ክል ዶል ለእለ
ተሀይብ ተ ለእለ ትትከበት። ወሀብከ ምን ገብእ ላዝም ትነስእ።
- በደል ምስል ጽልመት እት ትትራገም ትነብር፥ ሐቴ ሸምዐት ምን
ተአበርህ ልትፈደል።
- ምን ሐዲስ እብ ብጣርከ እግል ትግበእ ትጀራርብ ህሌከ ምን
ገብእ፡ ለፈሸልከ ብዞሕ ሕስር ኢለአተውዴከ።
- አከለ ሰቃፈት ወሰክካተ መሻክልከ በዜሕ።
- ለትገብእ እግለ ኢትገብእ፥ እት አየ ትነብሪ? እት
ትብል ምን ትሰአለተ፡ ዲብ ሕልም ሰብ ሴመ
ቴለተ።

መዕ

ሉመ

ት

ት
መ
ዕሉ

መ

ፋንዲን ለትትበሀል መልከት፡ ለፍንቱይ ሐላግ ረአሰ ሰለስ ሰነት
ክም ልትሰጀን ወዴ ቱ፡ ምስምሰ ናይ እሊ ስጅን እሊ ህዬ፡ እተ ረአሰ ልልዔ
ለዐል ሺብ እግል ኢልትአመር እተ ምን ሐዜት ቱ።
አርቡዕ 22 ፈብራይር 2017
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መሓመድ እድሪስ

ሄራር ተዕሊም ኤረትርዪን እት ሱዳን

መምህር ሑሴን ማሕሙድ ዕሜራ
ውላያት በሐር ቀየሕ ወከሰለ ምነ
ምስል ኤረትርየ ለልትሓደድ ውላያት
ሱዳን እት ገብእ፡ ምን ዘበን ንዳል ምስል
ሰውረት ኤረትርየ ለዐለት እሉ ዕላቀት
እት ግውርነት ሌጠ ለትትሐጨር እንዴ
ኢትገብእ፡ ምስለ እቱ ለነብር ሸዐብ
ኤረትርየ ለህለ እሉ ናይ ዓዳት ወለመድ
ዕላቀት ክምሰልሁመ መትሐድራይ ሸዐብ
ኤረትርየ ወሰውረቱ እንዴ ገብአ ማሌ
እት ታሪክ ንዳል ወዮምመ ምስለ እት
ቀበቱ እንዴ ተአሰሰ እት ክድመት ሸዐብ
ፍሩር ለህለ ጃልያት ኤረትርየ ለአገድዩ
ለህለ ዶር እብ ቀሎ-ቀሎ ለልትረኤ
ኢኮን።
ዎሮ ምነ እትለን ክልኤ ውላየት
ክምሰል መሰል ሰኔት ወሄራር እት ዐቦት
ምዋጥኒን ለልትረኤ ህዬ፡ ለእብ ዶልዶሉ
እት ፈዬሕ ወዘይድ ገይስ ለህለ ሄራር
ተዕሊምቱ። እት ውላየት በሐር ቀየሕ
ወከሰለ ጃልያት ኤረትርዪን ክምሰል
ተአሰሰ፡ እት ሰነት 2013 ህዬ እት ሐንቴ
ውዛረት ተዕሊም ወሰፋረት ኤረትርየ
ለልትመቃረሕ መክተብ ተዕሊም
ወዓዳት ክምሰል ትከወነ፡ እሊ መክተብ
እሊ መዳርስ እንዴ ከስተ እግለ እቱ
ለነብር ሸዐብ እብ ለሀ ተዕሊም መኔሕ
ዶል ትርእዩ ውዛረት ተዕሊም ክምሰሁመ
ሰፋረት ኤረትርየ እት ሱዳን ወጃልያት
ኤረትርዪን ዲብ ተዕሊም ምዋጥኒን
ቀዱሙ ለህለው ወቀይ ሰመዕ በሲርቱ።
ውላየት በሐር ቀየሕ ሱዳን ረኤነ
ምንገብእ ምን ወክድ ንዳል መትሐድራይት
ሸዐብ ኤረትርየ ወሰውረቱ እብ ዓመት
ወመዳርስ ኤረትርየ ልግበእ ወብዕድ
መአሰሳት ጀብሀት ሸዕብየት ለዐለት ተ።
እት ሰነት 1979 እንሰሓብ እስትራተጂ
ክምሰል ገብአ፡ ለዲብ ዜሮ በህለት አፍላግ
እስስት ለዐለት መድረሰት ሰውረት ምነ
ዐለት እተ አካን ክምሰል አንሰሐበት፡
አሰልፍ ለሐድረት ወሀያይ ለትቤ እቱ
ምድር ሱዳን ውላየት በሐር ቀየሕ ዐለ።
ጭልሕንቴ ህዬ ምነ እት ታሪክ መድረሰት
ሰውረት ለትዘከር አካንተ። እት ከርስ
ሱዳን ወእብ ፍንቱይ ፖርሱዳንመ እት
እት ለትፈናተ አሕየ ናይለ መዲነት
ለተአሰሰ መዳርስ ሰውረት ክምሰልሁመ
እት ካምፖኒ ለደርሶ ኤረትርዪን ሕዳም
ይዐለው።
እሊ ናይ ማሌ ታሪክ መዳርስ
ኤረትርየ ሐቆ ሕርየትመ ይአትካረመ።
ለዲብ ሰነት 2013 እት ሐንቴ እሽራፍ
ሰፋረት ኤረትርየ እት ሱዳን ለተአሰሰ
መክተብ ተዕሊም ወዓዳት እትለትፈናተ
ውላያት ሱዳን መዳርስ እንዴ ከስተ
እግለ ግዱዕ አው ሕጉዝ ላቱ ሸዐብነ
ዐባይ ሰዳይት ተዕሊም አካዳምየት ልግበእ
ወምህነት ቀድም ህለ። እሊ መዳርስ
እሊ ምን ረውደት እንዴ አምበተ እብ

መንሀጅ ኤረትርየ ወሱዳን እት ለአደርስ
እግል ኤረትርዪን አግማም ዕልም ካፍል
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ኤረትርዪን ደረሰ
እብ ሰበት ሀውየቶም ወወጠኖም ለለሀሌ
እሎም ፈሀም ወፈዛዐትመ እት ለአዘይዱ
ክምሰል ገይስ ሸክ አለቡ። እትሊ
መዳርስ እሊ ህዬ ብዝሓም ኤረትርዪን
ደረሰ ደርሶ ሀለዮቶም መክሰብ ዐቢ
እግል ኤረትርያቱ።
ዲብ ውላየት በሐር ቀየሕ ምን
ረውደት እንዴ አምበተ ዝያድ 3 አልፍ
ደረሰ ለለአደርሰ ሐምስ መድረሰት
ህለየ። እሊ መዳርስ እሊ ህዬ እተ
እቱ ለትወለደው ኤረትርዪን አጀኒት
ምህሮ አካዳምየት ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ወጠንየት ቅየም ወሰዋልፍ ወጠን ዲብ
ደረሰ ክምሰል ሰብቅ ሰበት ወዴ። ክሉ
ዲቡ ለነብር ምዋጥን ምን ምዕል እት
ምዕል ዲብ ልትዐሸሙ ወልትነየቱ ገይስ
ለህላቱ። ኤረትርዪን ሽባን እብ ሰዋልፍ
ወጠኖም ወእብ ዓዳት ዐዶም እንዴ
ትረበው እት ክሉ ለገብእ ወራታት ሻርኮ
ህለው። እሊ ህዬ ዲበ ህለው እቱ ምድር
ፍረቅ ዓዳት፡ ፍረቅ ርያደት፡ አግመሎት
ዓያድ ወጠን ወብዕድ ምኖም ለልጠለብ
እግል ለአግዱ ወዝያደት ክሉ ህዬ እብ

ሀውየቶም ወጅንሰየቶም እግል ልሽነኖ
ሰዴ ህለ። እብ ፍንቱይ እት ወክድ
ዓያድ ወጠን እሊ መዳርስ እሊ ስቅራት
ወጠን እት ረፌዕ ወዲብ ሐረቱ ነሺድ
ወጠን ዲብ ነሽድ፡ እት ወራታት ዓዳት
ወርያደት ዶሩ ዲብ ቀድም ምኑ ለፈሩ
ሽባን አስክ ኤረትርየ እንዴ ጌሰው
እት መናሰባት ወጠን ዲብ ለአሻርክ
ለልትሐመድ ወቀይ ለአወቄ ህለ።
እሊ መዳርስ እሊ ናጅሓም ደረሰ
እግል ለአፍሬ ገብአ ምንገብእ፡ እዩሳም
ወፈዳብያም መደርሲን እግል ለሀሉ
እቱ ላብድቱ። እብሊቱ ህዬ ለዲብ እሊ
መዳርስ እሊ ለለአደርሶ መደርሲንመ
ናጅሓም ደረሰ ጀላብ እግል ለአፍሩ
ኖሶም ብቅዓም እግል ልግበኦ ቦም።
እብሊቱ ህዬ እትሊ መዳርስ እሊ እግል
ለአድርሶ ለልትየመሞ አሰልፍ እምተሓን
እንዴ ገብአ እሎም ወደረጀቶም እንዴ
ትረኤት ቱ ለልትሐረው። ሐቆ እሊቱ
ህዬ ዲብለ እት ዴም አኑር፡ ወሌዕ፡ ዳር
ኣነዒም ወሰዋክን ለህለ መዳርስ እንዴ
ትካፈለው ለለአደርሶ። እሊ ምን ወክድ
ዲብ ወክድ ዲብ ፈዬሕ ወጠለቡ ዲብ
ዘይድ ገይስ ለህለ መዳርስ ህዬ ዲብ
ረበዮት ምዋጥኒን ዶር ዛይድ ለአገዴ
ክምሰል ህለ ሙሽርፍ መክተብ ወዛረት
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ተዕሊም ወዓዳት ዲብ ውላየት በሐር
ቀየሕ እስታዝ ሕሴን መሕሙድ ዕሜረ
ሸርሕ።
አምበል እሊመ እብ ሰዳይት ጃልየት
ክምሰሁመ መሕበር ሸባብ ጀብሀት
ሸዕብየት ዲብለ ውላየት ለልትመቃረሕ
ምነ ህግየ እንግሊዝ ወኮምፕዩተር
ለለአደርሶ መረሲን እንዴ የመመ ለዲብ
ለዓሊት ደረጀት ለደርሶ ደረሰ ለለአደርስ
ወኮርስ ኮምፕዩተር ለለሀይብ አፍሱል
እንዴ ትከሰተ ለአድርስ ህለ። እሊመ
ዎሮ ምነ እብ ጃልየት፡ መክተብ ተዕሊም
ወዓዳት ክምሰልሁመ ሸባባት ለትነዘማቱ።
እስታዝ እድሪስ መሐመድዐሊ ምነ ህግየ
እንግሊዝ እት ለአደርሶ ለጸንሐውናቱ።
ህቱ እብ ክሱስለ ዲብ ሱዳን ልተህየብ
ለህለ ተዕሊም እብ ዓመት ክምሰልሁመ
ደርስ ህግየ እንግሊዝ ዲብ ልትሃጌ፡
መክተብ ተዕሊም ወዓዳት ምስል ጃልየት
ኤረትርዪን ውላየት በሐር ቀየሕ ወፈሬዕ
ሸባባት ጀብሀት ሸዕብየት ዲብ ልትዓወን
እተ እት ጽላል ጃልየት ክስትት ለህሌት
መድረሰት ተቅውየት እንግሊዝ ወኮርስ
ኮምፕዩተር ለሀይብ ህለ። እብ ፍንቱይ
እት ውቁል መዳርስ ለደርሶ ኤረትርዪን
ለዲብ ሉቀት እንግሊዝ ለህለ እሎም ድዕፍ
እግል ሀወኖት እንዴ ትበሀለ እት ሳምን

3 ምዕል ሉቀት እንግሊዝ ክምሰል ደርሶ
ክምሰልሁመ ኮርስ ኮምፕዩተር ክምሰል
ታብዖ ወእብሊ ለልትሀየብ ደርስ ካምል
ወሻምል ክምሰል ገብእቱ ለጸገም ቤለ።
ምን ውላየት በሐር እት ውላየት ከሰለ
ስድ ንትዐዴ። እትለ ውላየት እላመ ስስ
መድረሰት 2 ዲብ መዲነት ከሰለ፡ ሐቴ
ዲብ ሸገራብ፡ ሐቴ ዲብ ወደልሔለው፡
ሐቴ ዲብ ሐልፈ ወሐቴ ዲብ ግርበ
እንዴ ትከሰተየ እግለ እት ዘበን ሰውረት
እሱሱ ለዐለ መዳርስ አተላላይ እንዴ
ገብአየ ለአደርሰ ክምሰል ህለየ ሙሽርፍ
መክተብ ተዕሊም ወዓዳት ዲብ ውላየት
ከሰለ እስታዝ ናፍዕ ዑስማን ሸርሕ።
እስታዝ ናፌዕ ዑስማን እሊ መዳርስ እሊ
ዲብ አርተዖት መሓግዝ ሙዋጥኒን ዐቢ
ዶር ለአገዴ ክምሰል ህለ ወደሐ። እብ
ፍንቱይ ምን ሰነት 2013 እሊ እት ሐንቴ
ውዛረት ተዕሊም ወሰፋረት ኤረትርየ
ለትከሰተ መክተብ ተዕሊም ወዓዳት ምን
ልትአሰስ ዝያደት መርሀዮ ክምሰል ከልቀ።
እሊ ህዬ ለሳድፈከ መሓግዝ ምን ቅሩብ
ክምሰል ረቴዕ፡ መሐግዝ አክትበት ዶል
ሳድፍመ ለትከሰሰ ጀሀት እንዴ ትሰአልከ
መሐገዝከ እት ዶሉ በሊስ ሻፍግ ክምሰል
ረክብ፡ ዲብ እንግሊዝ ሳድፍ ለዐለ ነዋቅስ
እግል አትመሞት ህዬ ህግየ እንግሊዝ ምን
አወላይ ፈስል ክምሰል ትደረስ እንወዴ

ህሌነ ልብል።
መድረሰት ዓይዱን ከሰለ ሐቴ ምነ
እት ሐንቴ መክተብ ተዕሊም ወስቃፈት
ሰፋረት ኤረትርየ እት ሱዳን ለህሌት እት
ገብእ። እት መዲነት ከሰላ እግለ እቱ
ለነብሮ ሙዋጥኒን ክድመት ለተሀይብ
ሐድ 250 ደረሰ ለተአድርስ መድረሰት
ተ። እለ መድረሰት እለ እት ሰነት 1976
ሐንቴ እሽራፍ ማሕሙድ ሳልሕ ሰቤ
ተአሰሰት ተ። እለ መድረሰት እለ ህዬ ምን
ዘበን ሰውረት እግለ እት ሱዳን ለነብር
ሸዐብ ኤረትርየ ክድመት ተሀይብ ለዐለት
ወለህሌት መድረሰት ተ። አዜመ ምን
ገብእ መድረሰት ኦኣይዱን ክምሰለ ብዕድ
እት ከርስ ሱዳን ክሱት ለህለ መዳርስ እግል
ሸዐብ ክድመት ለተሀይብ ወመሐገዝ ሽዐብ
ለተአረቴዕ ወእግል ኤረትርዪን ሙዋጥኒን
እት ከሰለ ለነብሮ ለትከድም መድረሰት
ተ። ምን እለ መድረሰት እለ ብዝሓም
ደረሰ ክድመት ወፋእደት ተዕሊም እንዴ
ረክበው እብ ዶልዶሉ ምነ ለትከረጀው
እትለፈናተ መናስብ ውቁል ሸቁ ወእግል
ሸዕቦም ከድሞ ህለው። እብ ፍንቱይ እለ
መድረሰት እለ እት ሰነት 2007 ወ2014
ርትበት ሸረፍ እት ውዛረት ተዕሊም
ወተርብየት ሱዳን ለረክበት ክምሰልታመ
ለልትረሰዕ ኢኮን። አዜመ ደረሰሃ
ዝያደት እንዴ ነጅሐው እት ውቅል
አካን እግል ልብጸሖ ሰእየት ክምሰል
በ ሙዲረትለ መድረሰት እስታዘ ስዒዳ
ሳልሕ ኢብራሂም ሸርሐት።
እምበል እለ እት ሐንቴ ጃልየት
ኤረትርየ
ከሰለ
ለትትመቃረሕ
እብ መንሀጅ ኤረትርየ ለተአደርስ
መድረሰትመ ህሌት። እለ መድረሰት
እለ መድረሰት አልአመል ትትበሀል።
ሙድርለ መድረሰት እስታዝ መሐመድ
ዓብደልቃድር እብ ክሱሰ ተወዴሕ ዲብ
ለሀይብ ክእነ ልብል፦
መድረሰት አልአመል እት ሰነት
2014 እብ ጠለብለ እት ከሰለ ለነብሮ
ምዋጥኒን ክምሰልሁመ ጃልየት ኤረትርየ
ከሰለ ወመዓወነት መክተብ ተዕሊም
ወዓዳት ሰፋረት ኤረትርየ ትከሰተት።
አግደ መትከሳት ናይ እለ መድረሰት
ህዬ ለዲብ ከሰለ ነብር ሸዐብነ ውላዱ
እግል ለአድርስ ለሳድፉ መታክል
ብዙሕቱ። ህቱ ህዬ መሐገዝ ወኢረኪብ
ማል። ሰበት እሊ ሕኩመት እሊ እንዴ
ኣመረት ሸዐብነ እተ እለ ህለ ለሀሌ፡
አጀኒቱ እግል ለአድርስ ሰበት ህለ እሉ፡
እለ መድረሰት እለ ትከሰተት። ሀደፍ
ናይ እሊ ህዬ እሊ ጂል ሐዲስ አሰልፍ
እግል አርወሐቱ ወግራሁ እግል ዓይለቱ
ወዲብ ደንጎበ እግል ወጠኑ እግል
ልግበእ ገብአ ምንገብእ፡ በክት ተዕሊም
እግል ልርከብ ሰበት ህለ እሉቱ። መሃም
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መምህር መሓመድ ዓብደልቃድር
መክተብ ተዕሊም ወዓዳት እትሊ መጃል
እሊ እበትወቀለት ሸቄ ወለአወቄ ለህለ።
መድረሰት አልአመል እብ ህግየ ትግርኛ
ወዐረቢ እብ መንሀጅ ወጠን አስክ ሳድስ
ፈስል ለተአደርስ መድረሰት ክምሰልተ፡
እስታዝ መሐመድ ሸርሕ።
ብዕድ ፋእደት እሊ መዳርስ እሊ
እሎም እት ቀበት ሱዳን ለትወለደው
አጀኒት እብ ሰበት ዐዶም ለለአሙሩ
አለቦም፡ እሊ ምን ገብአ ህዬ እሎም
አጀኒት እሎም ሀውየቶም ወህግየ
ዐዶም ሰዋልፍ ወዓዳት መጀተመዖም
እንዴ ኣመረው ዶሮም እግል ወጠኖም
ጀላብ እግል ለአግዱ ገብአ ምንገብእ፡
እግል ልድረሶ ወልትዐለሞ ብእቶም።
እብ ፈድል እሊ መዳርስ እሊ ህዬ ታሪክ
ዐዶም ወሸዕቦም ክምሰልሁመ ቅየም
ወሰዋልፍ ወጠኖም እግል ለአምሮ
ኢለሐይሎም። ሕኩመት ኤረትርየ
ህዬ እለ አማን እለ እንዴ ኣመረት እተ
ኤረትርዪብ እብ ብዝሔ ለነብር እቱ
ድዋራት መዳርስ እንዴ ከስተት ሸዐብነ
እትሊ መዳርስ እሊ አጀኒቱ ክምሰል
ለአድርስ ወውላዱ እብ ሀውየት ወጠን
ክምሰል ልትረበው ትወዴ ህለ።
ዲብ ደንጎበ መስኡል መክተብ
ተዕሊም ወዓዳት እት ሰፋረት ኤረትርየ
አሰይድ ቦኽረጼን ተስፋሚካኤል
እብ አሳስለ እትለፈናተ መናሰባት
ለገብአ ምስሉ መቃበላት። ሀደፍ እሊ
መክተብ እሊ ሸዐብ እተ እለ ጌሰ
ሊጊስ ወእተ እለ ሀለ ለህሌ ለዲብ
ኤረትርየ ገብእ አብካት ወዝያደት ምን
ተዕሊም እግል ኢልትሐረም እንዴ
ትቤ ሕኩመት ኤረትርየ ድራሳት
እንዴ ወዴት፡ እትለትፈናተ ውላያት
ሱዳን እብ ሰዳይት ውዛረት ተዕሊም
ክምሰልሁመ ሰዳይት ሰፋረት ወጃልያት
ዲብ ትትዓወን፡ ለዲብ ሱዳን ህለ ጂል
ዐዱ፡ ሸዕቡ፡ ሀውየቱ ወጅንስየቱ፡ እግል
ለኣምር ወእብ ሰበብ ኢረኪብ ማል
ልግበእ ወብዕድ መሓግዝ ምን ተዕሊም
እግል ኢልትሐረም እንዴ ትበሀላቱ ሀደፍ
ናይ እሊ ሄራር ተዕሊም ኤረትርዪን ዲብ
ሱዳን ለአትሐዘ ልብል።
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ሜሮን ኣብረሀም ወርቅ መዳልየት ልትሰርጌ ወጠኒያይ ብድረ ሰዐይ ከደን ገብአ
ዲብለ ሐልፈት ሰንበት ንኢሽ
እትለ ገብአ ጅግረ ናይ አዋልድ
አንሳት ናይ ጽርግየ ብድረ ሞሳነ
ደበሳይ ሓምሳይት፡ ወሓዚት ኪዳኔ
ሳድሳይት፡ ወጋሕተ ገብረሂወት
ህዬ ታስዓይት እንዴ ገብአየ ምስል
አወሎት 10 መትጃግረት ትልህያሀን
አትመመየ።
ወጠኒያይ ፈሪቅ ብድረ ዐጀላት
ኤረትርየ ዲብ እሊ ናይ ዮም ዓመት
ሻምፒዮን ብድረ ዐጀላት አፍሪቀ
እብ ክልኢቱ ጅንስ በህለት ውላድ
ወአዋልድ ዲብ ክሉ ሐድ ዕምር
አርበዕ መዳልየት ደሀብ፡ ሰለስ ወርቅ፡
ዲብ መስር ገብእ ለአስመነ
ሻምፒዮን ብድረ ዐጀላት አፍሪቀ
2017 ሰንበት ዐባይ ዲብለ ተ’መ
እተ ኢነት ኤረትሪ ሜሮን አብረሀም
ስርጉይ መዳልየት ወርቅ ገብአ።
ዲብለ እት መዲነት ልቅሱር
ለገብአት 163.6 ኪሎሜተር ለገልበበ
ናይ መትምሞ ብድረ፡ ዲብ ደንጎበ
ዲብለ ገብአ ድቁብ ጋይድ ጅግረ፡
ሜሮን አብረሀም እብ ሰኒ ጨቢብ
ላቱ ፈርግ እብ ወድ ግብለት አፍሪቀ
ዊሊ ስሚዝ እንዴ ተሐለፋቱ ካልኣይ

ደረጀት ጸብጠ።
እምበል እሊ ዩነታን ሀይሉ ሓምሳይ
ዐወት ሀብቶም ህዬ ታስዓይት ደረጀት
እንዴ ጸብጠው ወጠኒያይ ፈሪቅ

ዐጀላት ኤረትርየ ለሔሰት ፍገሪት
እግል ልሰጅል ቀድረ።
ዲብ ተሐት 23 ሰነት መትባድረት
ሜሮን አብረሀም ስርጉይ መዳልየት
ደሀብ ጋብእ ህለ።

ወሐቴ ነሓስ ትሰርገ።
እሊ ክእነ እት እንቱ ዲብ ዱር ዖማን
ሻርክ ለአስመነ ኤረትሪ መትብዳራይ
ናዲ ‘ዳይሜንሽን ዳተ’ መርሃዊ ቅዱስ
ለሔሰ ሻብ መትባድራይ እንዴ ገብአ
ጅግራሁ አትመመ።
ዲብ ስስ መራሕል ለዐለ እሉ
ናይ ክልኤ ሒለት ፈረስ ጅግረ፡ ወድ
ግብለት አብሪቀ ናዲ ‘ዳይሜሽን ዳተ’
እብ ደረጀት ፈሪቅ አወላይ እት ገብእ
ጅግራሁ አትመመ።
መርሃዊ ዲብ ዓም ወቅትመ ምን
ስርጉል ወድ ጀርመን ላቱ ቤን ሀርማን
እብ 58 ካልኢት ሌጠ እንዴ ደንገረ
ራብዓይት ደረጀት ለጸብጠ።

ደንደን እብ ፋዬሕ ልትዐወት

ማሌ ለሀ ዲብለ ገብአ ጅግረ ሻምፒዮን ፍረቅ ሱፐር ዲቪዥን ኤ አቅሊም ምግብ፡ ደንደን እግል ዕዳገ ሐሙስ
4 እብ 1 ቀልብ እት ህለ ቀይሕ በሕሪ ወአስመረ ቢረ ህዬ 0 እብ 0 ትፈናተው።
ደንደን፡ ዲብ ካልኣይት ደቂቀት እብ ገበይ ሚካኤል ዘርኣይ እበ ሰጀለዩ ሀደፍ ሜርሒት ናይለ ጅግረ እግል
ልጽበጥ ለቀድረ። እብሊ እንዴ ኢልትከረዕ ደንደን፡ እብ ድግማን ዲብ 20 ደቂቀት ናይለ ትልህየ እንዴ ትበደለ
ለአተ ፋኑኤል ጎይትኦም እንዴ ወደ 2 እብ 0 እንዴ መርሐ እግል ዕርፍ ፈግረ።
ግረ ዕርፍ እትለ ዐለ ትልህየ ዕዳገ ሐሙስ ዲብ 63ይት ደቂቀት እብ ገበይ ሜሮን ኣካሌ እበ ሰጀለዩ ሀደፍ
እግለ ፍገሪት እግል ልብደሉ ምንመ ኢቀድረ እግል ትንከር ህጁማት ደንደን እግል ልክረዕ ላተ ኢቀድረ። ሙሃጅም
መድሃኔ ስዩም ዲብ 67ይት ደቂቀት ክምሰልሁመ እት 72ይት ደቂቀት እበ ሰጀለዩ አህዳፍ 4 እብ 1 ተዐወተ።
እንዴ አትለ እህትማም ለተሀየበዩ ጅግረ ቀይሕ በሕሪ ወአስመረ ቢራ ቱ። አስመረ ቢረ ዲብ 32ይት ደቂቀት
እግል ሙሃጅማየ ስምኦን ትቦሰ እብ ከርት ቀይሕ ሐቆሁመ እግል ሙዳፍዓየ ተክሊት ሐጎስ ዲብ 55ይት ደቂቀት
እብ ክልኦት አስፈር ካርት ምን ሜዳን ሰበት ሐግለ፡ እግለ ተርፈ ትልህያሁ እብ ሴዕ መተልህየት አተላለ።
እግል ገሌ ምነ ገብአ ጀርቤታት ዶል እንረኤ፡ ዲብ 49ይት ደቂቀት መተልህያይ በሐር ቀየሕ ሚልኪያስ
ቀላሚጦስ ምን ረዪም ለጀረበዩ እንዴ ትጸገዐት ለፈግረት ኩረት፡ ናሆም ሐድጉ እግል ፉጹም ሀብተሚካኤል እንዴ
ዐጽፈ ለመጠየ ከለ ኢተዐወተት ኩረት፡ እብ ጀሀት አስመረ ቢረ ህዬ ዲብ 61ይት ደቂቀት እግለ ትረከበ ሾት ጀዘ
እብ መዳፈዓይ በሐር ቀየሕ ዮነታን በርሄ ለትከረዐት፡ ሙሃጅም አስመረ ቢረ ሳሚኤል ተ/ገርግሽ አስክ መንገአት
ቀይሕ በሕሪ ለሳረሐየ ወእብ ዩነታን በርሄ ለፈግረት ዲብ 77ይት ደቂቀት ሳሙኤል ተ/ገርግሽ እብ ዔቅባይ መርመ
ቀይሕ በሕሪ ሀኒባል ግርማይ ለትጸበጠት ወለመስሉ ልትሀደግ።
ለሀደፍ እት ረአ እተ ትልህየ 0 እብ 0 ተመት። ግራሀ ትልህየ፡ ሙደርብ አስመረ ቢረ ሙሴ ብርሃኔ ፈሪቁ
ክልኦት መተልህየት እብ ከርት ቀይሕ ፈጊሮም ሰኒ ክምሰል ተአዘ ተሃገ።
ናይ በሐር ቀየሕ ተንጃሁ ሚካኤል ከሕሳይ ህዬ “መተልህየትነ ሰበት ተሀመለው እግለ በክት እግል ልትነፈዖ
እቡ ኢቀድረው” እት ልብል ተሃገ።
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ወጠኒያይ ብድረ ሰዐይ
ከደን ኤረትርየ 2017፡ እግል
19ይ ወክድ ዲብ ዐዲ አቤቶ
አቅሊም ምግብ ዲብ ሰንበት
ንኢሽ ዮም 18 ፌብራይር
ገብአ።
ዲብለ
ብዝሓም
ፈተች
ርያደት ወስካንለ ድዋራት
ለሐድረው እቱ እት ክል ሰነት
ለገብእ ወጠኒያይ ጅግረ ምን
አቃሊም ምግብ፡ ግብለት፡ ጋሽ
በርከ፡ ዐንሰበ ክምሰልሁመ
ውዛረት ድፈዕ ወእብ ብሕተ
ለትወከለው አትሌታት ሻረከው
እቱ።
ዲብለ ምን ገጽ ፈጅር
አሰልፍ ናይ 6 ኪሎሜተር
ጅግረ
ለወደየ
አትሌታት
አዋልድ ምተሐት 20 ሰነት እት
ገብእ፡ ዲብ መከለስ አትሌታት
አቅሊም ምግብ ኪዳኑ ተሾሜ፡
ስሚረ መብረህቱ፡ ወመርሃዊት
ተኪኤ ምን 1ይ-3ይ እንዴ
ፈግረየ ተዐወተየ።
እንዴ ተለየ ዶልሺ ተስፋይ
- ውዛረት ድፈዕ፡ ዮሃነ ፍትዊ
- አቅሊም ምግብ - ልኡለ ወ/
ገብረኤል ህዬ ምን አቅሊም
ምግብ አስክ ሳድስ ደረጀት
እንዴ
ትረተበየ
ጅግራሀን
አተመመየ።
ውላድ ተብዕን ምተሐት 20
ሰነት ዲብለ ወደው ጅግረ ናይ
8 ኪሎሜተር ፊልሞን ዐንዴ
ምን ግብለት፡ ኮከብ ገብሩ ምን
ምግብ፡ አሌክሳንደር ርእሶም
ምን ግብለት፡ ጎይታኦም ሰህሌ
ምን ጋሽ በርከ፡ ኤፍሬም
ጴጥሮስ እብ ብሕተ፡ ብርሃኔ
ክብረኣብ ህዬ ምን ምግብ አስክ
ሳድስ እትለ ህሌት ደረጀት
እንዴ ጸብጠው ዕውታም ናይለ
አምዕል ገብአው።
ዲብ ወጠኒያይ ብድረ እግል
ሰልፍ ወክድ ለአምበተ ናይ
ክልኢቱ ትልህያታት አትሌታት
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ለሻረከው እቱ ጅግረ መትከባባት
ሞረ አትሌታት ለሰጀለው ናይ
ፈሪቅ ፍገሪቶም እግል አከዶት
እግል መተቅብለት ለጀዝበ
ጅግረ አርአው።
ዲብ መከለሲሀ ጅግረ ህዬ
እግል ዐወት ሀብቴ፡ ተስፉ
ተወልደ፡ ናጽነት ነጋሲ ወሄለን
ገብሩ
ለአሻረከ
አቅሊም
ግብለት ልትዐወት እት ህለ፡
እግል
አትሌታት
ብርሃኔ
ተስፋይ፡ ሳምሶን ካሳሁን፡ ዘቢብ
ተስፋገግሽ ወሉችየ ሰጊድ
ለአሻረከ አቅሊም ምግብ ካልኣይ
ክምሰልሁመ እግል አትሌታት
አሕመድ
ዑመር፡
ፉጹም
ተስፋሁነይ ወፍዮሪ አስመላሽ
ግደይ መንግስተኣብ ለአሻረከት
ውዛረት
ድፈዕ
ሳልሳይት
ደረጀት
እንዴ
ጸብጠው
ጅግራሆም አተመመው።
ዲብ መከለስ እትለ ገብአ
እግል
ሲንዮር
አትሌታት
ክልኢቱ ጅንስ ለትጃገረ ናይ
10 ኪሎሜተር ጅግራ ቱ
ለዐለ። ኦሎምፒካይ አትሌት
ሜሮን ክፍሌ ምን ሰልፍ ናይለ
ጅግረ አስክ ደንጎበ ለአርአየ
መቅደረት ሰኒ ጀዛቢት ዐለት።
እሊ ህዬ እግለ አቅሊም በደለ
ላቶም
አትሌታት
እግል
አፍረዮት ልጻገም ለህለ ናዲ
አትሌቲክስ ሰገን ኮኒስትራክሽን
እንዴ ወከለ ልትጃገር ለህለ
ሰእየት ለቡ አትሌት፡ ዲብ
ጅግረ
ጂንዮር
ወሲንዮር
አትሌታት ዮም ዓመት እግል
ሳልሳይ ትሉሉይ ሰነት ዐውቴ
እንዴ ሰጀለ ስሜቱ ወቀለ።
ዲብ እሊ ወጠኒያይ ጅግረ
45 አዋልድ አንሳት ለብእቶም
157 አትሌታት ሻረከው።
ዕላቃት ዓም መፈወድየት
ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ
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መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

ዓደት ከብቴ ጅነ ሐዲስ

ለደርሰየ ናይ ለመድ እምሞልዳት እት ዕያዳት ሆላንድ ሶረን
ዐቢ ቱ። ለበዝሐየ እማት ሆላንድ
እት ቤተን እብለን ናይ ለመድ
እም-ሞልዳት እግል ልውለደ
ልሐርየ። እት ወቅት ምሕጽነ
ለቀደም ምሒጽ ታብዐ ለዐለ ሐኪም
እብ ህግያሆም “ካራምፓከት”
ለልትበሀል፡ ለለአአትሐዜ አላት

አውለዶት እት ቤተ ለአዳሌ እግለ
ወህቱ ምን ከደን እት ለአትውዕለ
ለናይ ለመድ እም-ሞልድ ህዬ
ተአወልደ። ለዐምሳት እት ዕያደት
እግል ትውለድ ሐቆ ሐሬትመ
ለናይ ለመድ እሞልድ ምስለ
ሐኪም እንዴ ገብአት ትታብዐ
ወምክር ተሀይበ።
ለእብ ሕኩመት ለትወዝዐት
ሙመርደት (ነርስ) እግለ ሐራስ
እግል ትራቅብ ምስለ ሳምን ጸንሕ።
እምበል መታብዐትለ ሐራስመ
ቤተ ትራፍዕ እግለ፡ ነብረ ተአዳሌ
እግለ ወጋሻሀ ትትሐደር እግለ

በሀለትቱ።
እት ነይጄርያ፡ ለዐለቅ እግል
አወል መረቱ ለልትሐጸብ እተ
አምዕል እግል ሐሸሞት ፡ ዐዙመት
ትገብእ። እተ ዐዙመት ህዬ ንዋይ
ልትሐረድ ወነብረ ትዳሌ ሐቆ እለ
ሐቴ ምን አቦታቱ አው ክለን እግለ
ዐለቅ ለሐጽባሁ በሀለት ቱ።
እት ጓቲማላ፡ ሐራስ ቀደም

አርበዐ ዮም ምን ቤተ ኢትፈግር።
ነብራሀ ህዬ መረቅ ወስገ ደወርህ
ሌጣ እቱ። ሐቆ እለ ናይ ርእየት
ጸሓይ ዓደት ትገብእ እግለ።
አዋልድ ጃፓን ዐመሲ እምበል
በንጅ እግል ልውለደ ለሐርየ።
ለሰበብ ህዬ ለምስል ውላድከ
ለሀሌ እግለ ሻም ጽኑዕ ምስለ
ናይ ወሊድ ወጀዕ ሰበት ልጻባጥ
ቱ ለልብል ዓዳትቱ። ለሐራስ እብ
ልሙድ ዶል ወልድ እግል ሐምስ
አምዕል እት ዕያደት ጸንሕ እት
ህሌት፡ እብ ዐመልየት ዶል ወልድ
ህዬ እግል ዐስር ዮም እት ዕያደት

ትጸንሕ። ብእሰ ምን አወሉ ምስል
እሲቱ እንዴ ገብአ ናይ ራዐዮት
ዓሉቅ ኮርስ ናስእ ሐቆ ዐለ እተ
ዕያደት እንዴ መጽአ ውላዱ
እግል ልርኤ ቀድር። ለኮርስ ናስእ
ሐቆ ኢገብአ ላኪን አስክ ቤተ
ተአቀብል ውላዱ እግል ልርኤ
ኢልትአጀዝ እግሉ። እት ለመድ
ጀፓን ሐራስ ምን ዕያደት ሐቆ
ፈግረት እት ዐድ አብዕበ እብ
እማቱ ለትመጽእ። ዲቡ ህዬ ሸሀር
ትጸንሕ። አቃርበ ለትፈናተ ህያባት
እንዴ ጸብጠው ዶል መጽእወ ህዬ
ምን አደንገል ወሩዝ ለትሸቄት፡
“ኦስኪሃን”ለትትበሀል
ጪፎት
በልዖ። እት ጀፓን ሐራሳት ፍንቲት
ሕሽመት ትትሀየበን። እት ለገብአት
አካን ህዬ አውለውየት ልትሀየበ።
75 ምእታይት፡ ምን ዐመሲ
ትርክ እብ ዐመልየት ወልደ። እት
ለመድ አትራክ ሐራስ 20 ዮም ምን
ቤተ እንዴ ኢትፈግር ጸንሕ። ሐቆ
እለን አምዔላት እለን ህዬ፡ “ሎሁሳ
ሰርበቲ” ለትትበሀል መናሰበት
ትገብእ እግለ። ሐቆ እለ ለእም
ጅኔታየ እንዴ ነስአት እግለ በጽሐወ
አንፋር እግል ትበጽሕ ተአነብት።
ለእሎም ትበጽሕ አንፋር ህዬ
“ዑፉይ ላቱ ውላድ” ለተርጀመቱ፡
ሐቴ ቤጨት እት መንዲል ጻዕደ
እንዴ ዐቅረው “መፈተይ ላቱ ጅነ
ወለድኪ” ለተርጀመቱ፡ ከረሜለ
እንዴ ዐቅረው ለሀዩበ። ሐቆ
እለ ለሐራስ ምነ ቤቶም እንዴ
ኢትሳረሕ፡ ሰብለ ቤት እብ ሐሪጭ
እት ብሶት ወጭገር ናይለ ዐልቀት
ሕንጣጣት ወዱ ተርጀመቱ ህዬ
ዕምር ጥዉል በሀለት ቱ።

ክእናመ ሀለ

ኦሮት እት ሰፈር ለዐለ ብርጣኒ ሻብ
፡ እግል እሲቱ መጽእ ክም ሀለ ወእት
መጣር እግል ትጸበሩ ለአስእለ፡ ላመ
እሲት ዕንቦበ ክብቴ እንዴ ጸብጠት እት
መጣር ተለው ትቤ።
እግል እሲቱ እንዴ ቀርበ እተ ክም
ሐቅፈየ፡ ህታመ ሰፈላለ እግል ትሽረሕ
ሰበት ሐዜት፡ ሰኒ ሐልገት እቱ። ስድፈት
ላኪን ምጽአተን ለኢደሌት አንሳት፡
“እንተ ሐሳይ ሰዕሉግ” እት ልብለ እብ
እደየን ወቦርሳተን ደግደገት ወደያሁ።
እሲቱመ ኢሐምቀት እግለ እብ ድንጋጽ
ፈዘን ጋብእ ለዐለ ሻብ እት ፎቃዩ ነክሸቱ
ወሐር እብ ጽፍዐት ጃደመቱ።
ለምስጢር እግል ለአተክሩ ለመጸው
አንፋር አምን ናየ መጣር ክም መጸው
ተአከደ።
ቀደም ሰፈሩ፡ ሳክብ እት ሀለ እሲቱ
እት ሞባይሉ ምስል ብዕደት ወለት
ደውር ክም ሀለ ለለሐብር ሐብሬ
ራክበት ሰበት ዐለት፡ እት ሰፈር እት
ሀለ ምስለ ወለት ትራከበት። ህታመ እብ
እንክረ እግል እሲቱ፡ “አምበልኪ ልብዬ
ብዕደት ለፈተየ አለቡ ልብለኒ ምንመ
ዐለ እት ፌስቡክ ለተኣመረ ምስለ
ፈታይት ክምቡ ተአከድኮ” እት ትብል
ሸርሐት እግለ።
ሐቆ እለ ሰልሲተን እንዴ ትራከበየ

ምስል
እግል
ክምቱ
ሐስለ

ውዳዩ ለልትሳነን አከይ ሐበን
ለአልብሳሁ አተፈገየ። ለፋህም
እግል ነፍሱ ለቀሸ ሻብ ህዬ እበ
ዲቡ ዝበጥ እት ዕያደት ሰክብ

እት ሀለ፡ እሲቱ ጠለብ ሕድጎ አቅረበት
እቱ ወለሰለስ ለህቱ እግል ልተልሄ
እበን እምቡት ለዐለ ለለአቀንአ መሳኒት
ጋብአት ልትረከበ።

ናይ ስደፍቱ ገብእ?

እናስ ወእሲት ምስል ሰለስ አጀኒቶም፡ እግል ልትፋግዖ እት ከዛን እት
ለሐምብሶ፡ ብክር ቤቶም ላቱ ወድ 6 ሰነት ዓሰ ዐቢ ጀልበ ። ክሎም ህዬ
ፋርሓም እት እንቶም ዓሳሆም እንዴ ነስአው ቤቶም አቅበለው። ቲሞሲ
“ኖሼ ጸብሕ እግል እሽቄ እግልኩም ቱ፡ እንዴ ቤለ፡” እት ጥብሐት ዓሰሁ
ገብአ። ስድፈት ላኪን ለቀደም 7 ሰነት ባድየት ለዐለት ካትም እሲቱ እት
ቀበተ ዓሰ ጸንሐቱ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 8

ለኢትፈትሐ መስአላት

ዲብ ሸሀር 4/1969 ለስሙይ ኢጣሊ መነቅሻይ ብሩኖ ኣማድዮ፡
እግል ነቁሽ ለትገብእ እግሉ ቅሰት እግል ልርከብ ሰበት ቤለ እት
ሸዋርዕ መዲነት ሮመ ለአንገዋጌ ዐለ። ስድፈት ህዬ፡ እብ ሰፍረ
ለትዘየረ ዶን ቢዮኒሎ ለልትበሀል ጅኔታይ የቲም እት በኬ ወረምቅ
ጸንሐዩ። ብሩኖ እግለ ጅኔታይ ቤቱ እንዴ ጌሰ እቡ “ጀነ ለበካይ”
ለሰመየ ለትሐሬት ነቁሽ ነቀሸ እቡ። ሐቆ እለ ህዬ እግለ ጅኔታይ
ቀረጨዩ ወልባስ ትዛበ እግሉ ወሳርሐዩ።
ብሩኖ እግለ ጅኔታይ እንዴ ሳርሐ ክም አቅበለ ቤቱ እንዴ ነደት
ጸንሐቱ። ለለአትፈክር ህዬ ምን ክሉ እተ ቤት ለዐለ ዐፍሽ ለነቁሽ ናየ
ጅኔታይ ሌጠ እብ ትርፈተቱ።
አግዋር እግል ልርድኦ ክም መጽአው፡ እት መዲነት ሮመ መአሰሰት
ለዐለት እግሉ ታጅር እግለ ነቁሽ ክም ረአየ “እሊ ጅነ መርጉምቱ፡
በዲር ምስለ ትጃር ለዐለው ዋልዴኑ ነብር ዐለ፡ ምናተ አዪ እብ እዴሁ
ለተምተመየ ሓጀት እብ እሳት ነድድ ሰበት ዐለት፡ ዋልዴኑመ ምስል
ዐፍሾም እት ቤቶም ነደው ወዋልዴኑ እቱ ሰበት ሞተው ፡ ህቱ የተመ
ወእት ሻርዕ ነብር ሀለ” ቤለዮም ።ብርኖ ላኪን እግል እሊ ብሂል እሊ
እግል ልእመኑ ኢሐዘ። ነቁሽ “ለበካይ ጅነ” እግል ብርኖ በዐል ኬሩ
ገብአት። እብ ብዝሔ ሰበት ዘቤት እግሉ እተይ ብርኩት ረክበ ምነ።
እተ ክምሰልሁመ መሰል ዐዛብ አጀኒት ሰበት ትሸርሕ እድንያይት
ከብቴ ረክበት።
ብሩኖ፡ እግለ ጅነ ኢትረስዐዩ። ክም ተአምርተ ኢመትረስዖቱ
ህዬ እብ ትሉሉይ እት ሸዋርዕ ሐዘዩ ሐዞቱ እግል ለሀቡ። ላኪን
ኢተዐወተ። መደት ሐቴ እት ስሙያት ጀራይድ እብ ነቁሸ ጅኔታይ
ለተሌት ሊከ እፍጉር ዐለ “እት እዲነ ህሌከ ምን ገብእ ዐይብከ
ምጽአኒ” ለትብል ሊከ ሐቆ ስዕ ሰነት፡ ሐቴ ምሴት ብርኖ ቤቱ ክም
አቅበለ፡ እት ሐንቴ ባቡ ዘርፍ ረክበ። እተ ቀበተ ዘርፍ ህዬ ክእነ
ለልብል ክቱብ ጸንሐዩ። “ እግል እምጽአከ ወይ አቤኮ ላኪን መጸአኮከ
ምን ገብእ አዜመ ለብዕድ አርዛቅከ እግል አብዴ ምንካቱ ሰበት እሊ
ምን ኢንትርኤኒ ለሐይሰከ። ላኪን ዐይብከ ሞቼ ሐቆ ሰምዐከ እብ
ሕሽመት ክም እትሳረሕ ወዴኒ” ትብል።
እት ሰነት 1978 ፡ ብሩኖ “እተ መዲነት ስድፈት መኪነት
ሰበት ነደት እት ጅወተ ለዐለ ሻብ ሞተ፡ ምናተ ነቁሽ ብርኖ ኢነደት
በይነ ደሐነት” ለልብል ከበር ሰምዐ። መሐቅቀት ፖሊስ እት ዔጻትለ
ነቁሽ “ሚ በክትቱ እሊ ዶል እፈርሕ ወሐርቅ ለተምተምክወ ሓጀት
ትነድድ” ለልብል ክቱብ ክም ቀርአው፡ ለቀኒመት ኖሱ ለጅኔታይ
ክምቱ ተአከደው። ብርኖመ መዲነት ሮመ ለአትሃጌት ዓደት ቀብር
ወደ እግሉ። እት ክል አምዕል ናይ አምሱይ ፡ ብርኖ ወጅማዐቱ
እብ ክሱስለ አስክ ቤት አማኑ ለሳርሐዉ ጅነ እት ልትሀጀኮ፡ ለበዐለ
ባር እግል ሕሽመት ብሩኖ እንዴ ትቤ ሳቅለተ ለዐለት “ለበካይ ጅነ”
ለትብል ነቁሽ፡ ስድፈት በደል እንብዕ ስሓቅ እንዴ ትረሰመ ዲበ
ረአወ እሊ ህዬ እግል ሰር ሳዐት ሌጠ ቱ ለትረአ። ለመስአለት እለ
ኢትፈትሐት አሰሩመ ለተለ መሳእል እተ ክምሰልሁ።
እት ዮም 4 ሰብተምበር 1985፡ መጀለት ዮርክሻየር “ሐቆ ሞት
ዶን ቢዮኒሎ ለተለየ ሰኖታት ለነቁሽ ስቅልት ዲቡ ለዐለ አብያት ክሉ
ክም ነደ። ምናተ ለነቁሽ ምነ ነድ እብ ሰለመ ተርፍ ክም ዐለት”
ተቅሪር ምስል ተፋሲሉ አቅረበት። ብሩኖ 28 ብዛሕ ንቁሽ ዐለ።
ለነድ ህዬ እት ለትፈነተ መዳይን ዐለም በሀለት ለሱረት ስቅልት እቱ
ለዐለት አብያት ትረአ።
ሰበት እሊ ለበዝሐ አዳም ለነቁስ እለ ርግምት ክምተ አምነ።
ክም ፍገሪቱ ህዬ እብ 2500 ለትፈናተው መነቅሸት ለደገመት”
ለባካይ ጅነ”ለትብል
ነቁሽ እት ሻርዕ ነደ። ምናተ ለመስአለት
ኢትፈትሐት።
አርቡዕ 22 ፈብራይር 2017
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