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ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

እትለ ሐልፈ ሳምን ለአንበተት መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ ካልአይ ክፋለ  አተላለ

እትሊ ካልኣይ ክፋል መቃበለቱ፡ 
ርኢስ ኢሳይያስ ለትቀደመ ዲቡ 
አወላይ ሰአል፡ አተላላይ ናይለ እተ 
ሐልፈ ሳምን እግል ሓለት አቶብየ 
ለከስስ ለትቀደመ እቱ ሰኣል ዲብ 
ገብእ፡ ለአግደ ሀደፍ ህንዲዶ ንዛም 
ወያኔ ለገአ ሸዐብ ትግራይ ለከስስ 
ዐለ።

ርኢስ ኢሳይያስ እተ ሀበዩ በሊስ፡ 
እለ አዜ ለሳደፈት ዛህረት፡ ፍገሪት 
ታሪክ ረዪም ክምተ ተውዴሕ 
ርሒብ ሀበ ዲቡ። ንዳል ሸዐብ 
ትግራይ ምን አሳሱ ቀድየት አከዶት 
ዐድል ወመሳዋት ቆምየት ክም 
ዐለ ለሸረሐ ርኢስ ኢሳይያስ፡ እተ 
አወላይት መርሐለት ናይለ ንዳል፡ 
ወያኔ ለቀንጸ እቡ ሀደፍ ፈንተዮት 
ትግራይ ምስል ወቅት መፋሀማት 
ዲብ ገብእ ዲቡ ክም ትሰይሐ 
ሐበረ። ምናተ፡ ሐቆ ወዲቅ ንዛም 
ደርግ ሜርሐት ወያኔ ለተበዐወ 
ስለል ደጉስ፡ ናይለ ዲብ 1970ታት 
ለዐለት እግሉ ሻክፈት ስያሰት 
ወፍልስፍናሀ እት ገብእ፡ ለሄረረ እቡ 
ቃኑን ሕኩመት ነቢር እብ ዐዳለት 
እንዴ ኢገብእ፡ ትጨቀጥኮ ዲብ 
ትብል ብዕዳም እግል ትዕመም ክም 
ዐለ ዲብ ሸሬሕ፡ ወያኔ ኖሰ እሊ 
እት ዐመል እግል ተአውዕል ሰበት 
ኢትቀድር፡ መተንከብ እት ብዕዳም 
ዲብ ለሐዜ ገብሮም ክም ገብአ፡ 
አክረተ ህዬ መቃወመት ሸዐብ 
እንዴ ሀረሰ ሰበብ ወዲቀ ክም ገብአ 
ሽርሐ። ወያኔ ምን ሰልጠት ክም 
ትወርኬት ህዬ፡ ምን ሕኔት ሰበብ 
ወዲቅ ለገብእ ጌጋታት ትሰዬሕ፡ 
ሕርያነ ሰከይ ገጽ-ቀደም እንዴ 
ወዴት፡ እሊ ለሐልፈ ህንዲዶታት 
ክም ሰበበት አብረሀ።

ሸዐብ ትግራይ ምስል ሸዐብ 
ኤረትርየ ልግባእ ወብዕድ ገባይል 
አቶብየ ለለትብእስ ለገብአት 
ምሽክለት ክም አለቡ ለሸርሐ ርኢስ 
ኢሳይያስ፡ እሊ ህንዲዶ እሊ ሕርያን 
ሸዐብ ትግራይ እንዴ ኢገብእ፡ እት 
ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ ለመጸት 

ሰላም እግል ሐምረጎት አጀንደት 
ካርጅ ለሀረሰቱ ክምቱ እት ለሐብር፡ 
ሸዐብ ትግራይ ሀድፍ ክም ገብአ 
ህዬ አፍሀመ። እሊ ዲበ እት ሰነት 
1992 ለገብአ ዋዕለ እብ ስሜት 
ኢህወደግ ፈደራልያይት ሕኩመት 
እንዴ አሰስከ እዴ ለዐሊት እግል 
ትጽበጥ ከትፍገር ለሀደፉ ትልም፡ 
ክምሰልሁመ እት ሰነት 1994 
ማለሊት ለኤተነቱ ደስቱር ሕኩመት 
ዲቡ ዋዴሕ ክም ህለ ለዘክረ ርኢስ 
ኢሳይያስ፡ እሊ ማሌ ለገአ ሰለስ 
ህንዲዶታት ወያኔ፡ እግል  ሸዐብ 
እለ መንጠቀት እብ ዓመት፡ ሸዐብ 
ትግራይ ህዬ እብ ፍንቱይ  ለዐበ 
ምህሮ ክም ዐለ ወድሐ።

እት ዕላቀት ኤረትርየ ወሶማል 
ርኢስ ኢሳይያስ፡ ከልፍየት ታሪከ 
ሐቆለ ሸርሐ፡ ኤረትርየ ሕርየተ እተ 
ረክበት ዲቡ ወክድ፡ ካቲመት ሐርብ 
ብሩድ፡ ሶማል ምስል ውድቀት 
ንዛም ስያድ ባሬ ለትከለቀ ዲበ 
መትሻራም ሕክም፡ እግለ ገዚፍ 
ናይ በረ ወከርስ መትአታይ በክት 
እንዴ ከልቀ፡ መትዐካራር ሸዐብ እት 
ደረጀት ቀባይል ወዐዶታት እንዴ 
ትከረ፡ ሶማል፡ ፋሽለት ደውለት 
ዋዲሀ ክም ጸንሐ እት ሸሬሕ፡ 
ወጠንየት ሶማል እት አካን በዲረ 
እግል ተአቅብል እብ አውለውየት፡ 
ስያደት መአሰሳት፡ አግደ ህዬ እግል 
ሸዐብ ሶማል ወውሕደቱ ለከድም 
ወጠንያይ ዴሽ እግል ትብኔ ክም 
ለአትሐዝየ አፍሀመ። እብሊ 
ህዬ፡ ወላመ ሰዳይት ዐባይ ምን 
ኢልትበሀል፡ ኤረትርየ እብ ቅድረተ 
በዳሪት እንዴ ነስአት ሐዞተ ክም 
አግዴት ወድሐ።

ምናተ አዜመ፡ ሶማል መስኩበት 
እግል ኢትርከብ ለናይ ካርጅ 
መትኣታይ ልሰዕ ክም ኢዐረፈ 
ለትወዴሕ ውሕደት ወመስኩበት 
ሶማል ናይ መንጠቀት ሐዞተ ቀላል 
ሰበት ኢኮን፡ ክለን ድወል ምስል 
እንዴ በጥረየ እግል ልሽቀየ እተ 
ለወጅበን ቀድየት ክምተ አፍሀመ። 

ዝያድ ኩሉ ላኪን እለ መስኡልየት 
እለ ናይ ሸዐብ ወሕኩመት ሶማል 
ክምተ አከደ።

ዕላቀት ኤረትርየ ወኬንየ ዲበ 
ከስስ ሰኣል ርኢስ ኢሳይያስ፡ እት 
መደት ሕክም አራፕሞይ ጥዉር 

ለዐለ ዐላቃት ሐቆሁ እብ ለትፈናተ 
አስባብ እግል ሰዳይት መንጠቀት 
ወክልኢተን ድወል ለሰዴ ክም 
ኢዐለ፡ ምስል ምጸት ርኢስ ዊልያም 
ሩቶ ላኪን፡ እብ ሰበብ ላዋሽ 
እደይ ካርጅ ክሱር ለዐለ አብካት 
ለአአቀብል እበ አርደት ጣፍሐት 
ክም ህሌት ሸርሐ።

ሽርከት መንጠቀት እበ ከስስ 
እብ አሳስለ ሀለ መፍሁም፡ ኢጋድ 
ክም መነዘመት መንጠቀት እግል 
ውሕደት ወመዓወነት ናይለ 
መንጠቀት እግል ትሽቄ ቀድረት 
ምን ገብእ፡ ኤረትርየ እተ መነዘመት 
እግል ተአቅብል ምሽክለት ክም 
አለበ አከደ።

እለ መነዘመት መንጠቀትነ እብ 
ሐዲስ አትሳናይ እት ረሐ እንዴ 
ወዴት ሀደፈ ወአግቡይ ሽቅለ እግል 
ትጠውር ክልኢተን ድወል ምስል 
ክም ሸቅየ ሐበረ።

ኤረትርየ ድወል መዳንን ኒል፡ 
ቀር አፍሪቀ፡ በሐር ቀየሕ ወከሊጅ 
ዐረብ፡ ክም ሐቴ ግዋረ፡ ሕድ ዲብ 
ሰምደ እግል ልሽቀየ ክም በን ረአይ 

ምንመ በ፡ እት መደት ሐርብ ብሩድ 
ምስለ ዐለ ናይ ድቁባት ጅግራታት፡ 
ሐቆሁመ ኦሮ-ቅጥቡ ንዛም ዐለም 
እግል ከሊቅ እበ ገብእ ለዐለ ገሌ 
ድወል እንዴ ቀየድከ፡ ናይ ዐሚም 
ወዘሚት ስያሳት፡ እት ድወል 
ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ ለሀለ ሕየል 
ዐስከርየት ካርጅ፡ ምስል ድወል 
ግዋሬ መፍሁም ሕበር እንዴ ከለቅከ 
ምስል እግል ትሽቄ ለለአተቅድር 
ክም ኢዐለ አብርሀ።

አዜ ላኪን ምስለ ህለ እድንያይ 
ተቅዪር እንዴ ትሳነ፡ ለናይ ቀየዶት 
ስትራቴጅየት ዲብ ፈሽል ሰበት 
መጸት፡ ድወል ከሊጅ፡ ዕላቃት 
እቅትሳደን ምስል ድወል ኤስየ 
ወላቲን አሜሪከ ሰበት ጠወረ፡ 
ብዕድ ሕርያናት እግል ለአትቃምተ 
ወዕላቃተን እግል ለአርሕበ ሰጅዐን 
ክም ህለ አፍሀመ።

ርኢስ ኢሳይያስ፡ ምስል ሐዲስ 
ተፍኪር ዕላቃት ናይ እለን ድወል 
እት ኖስ ኖሰን ምን ገብእ ወግዋሬሀን 
መርበይ ሰኒ ጻብጣት ክም ህለየ 
አትአመረ።

ከሊመት ወዚር ካርጅየት እት ወዕለ እተሓድ አፍሪቀ
ሳልሕ፡ ዲብ ዮም 19 ፌብርዋሪ 

ዲብ አዲስ አበበ እተ ገብአ 36ይ 
እጅትማዕ መጅልስ ሜርሐት ድወል 
ወሕኩማት እትሓድ አፍሪቀ ከሊመት 
አስምዐ።

ወዚር ዑስማን እተ ሸርሑ፡ 
ለሄረርናሀ ገበይ እንዴ ጌመምነ 
ወለኢለአተግንዕ ዐቦት ወመሻክል ለቡ 
ፈሸልነ እብ ዋድሕ እግል ነአርኤ 
በክት ሰኒ ክምቱ አብረሀ።

“ዮም አፍሪቀ፡ ፈድለ ገብአ 
ለለአትዐጅብ ግድለ ወለትደፍዐ 
እስትሽሃድ ለትረከበት ዐውቴ፡ ምን 
እስትዕማር ፈግረት፡ ምናተ ውሕደት 
ለበ፡ ዳቅበት ወቅድምት አፍሪቀ ናይ 
ብንየት ሕልም፡ ናይ ከርስ ተሐድያት 
ወናይ ካርጅ አትባያእ እደይ ንሂብ 
ምንመ ብእቱ፡ ዲብ አካኑ ሀለ” ለቤለ 
ወዚር ዑስማን፡ ዲብ ገባይል አፍሪቀ 
እብ ዓመት ሸባብ ህዬ እብ ፍንቱይ 
ጥውርት ለህሌት ለሔሰት ፈዛዐት፡ 
አማነት፡ ወስሙድ ወበታከት ሰአየት 
ለለሀይብ ክም ቱ ወደሐ።

ለአማን እላመ ምን ትገብእ፡ 
አፍሪቀ አስክ እለ ዲበ እግል ትብጽሐ 
ለወጅበ ደረጀት ከም ኢበጽሐት፡ 
ሽዑበ ወሸባብመ፡ ዲበ እግል ልግብእወ 
ለለሐዙ ክም ኢህለው ለሸርሐ ወዚር 
ዑስማን ፡ ምን ካርጅ ለልትሳወር ደግሽ 
ሸፍ፡ እቡ ትትደመር ክም ህሌት፡ 
ወድሐ።

ወዚር ዑስማን እንዴ አትለ፡  
አሻይር ሰኒ ምንመ ሀለ፡ ዐማር አፍሪቀ 
አስክ እለ ሳብተት ክም ኢኮን፡ እብ 
አርዛቅ ጠቢዐት ራክባም ምንመ ሕነ፡ 
አስክ እለ ደማነት ነብረ እግል ነአክድ 
ከም ኢትቀደረ፡ ደረጀት ስናዐት 
ቃረትናመ ድርህት ክም ተ፡ ብንየት 

ትሕትየት አሳስየት 
ታመት ክም ኢኮን፡ 
ንዛም ተዐሊምነ 
ዲብ አፍረዮት 
አምር ወምህነት 
ብቆዕ ለጾረ ሸባብ 
ከም ኢተዐወተ፡ 
ድብር ዲብ ሸዐብነ 
መሐልከ ጋብእ 
ክም ሀለ፡ አጀኒትነ 
እብ ቀሊል እግል 
ልትሳሬ እበ ቀድር 
ሕማማት መይቶ 
ክም ህለው፡ 
አርዛቅነ አስክ 
እለ ልትዘመት፡ 
ዕ ም ለ ት ና መ 
እምበል ገበይ ቃኑን 
ትወስክ ክም ህሌት 
እብ ተፋሲል ሐቆ 
ሸርሐ፡  ለሓለት ናይ ሕበር ወአሳሲ 
ምስዳራት እግል ልትነሳእ ለልትላኬ 
ክምቱ አፍሀመ።

ለአማን እላመ ምን ትገብእ፡  
አፍሪቀ አስክ እለ እግል ትብጽሐ 
ለወጅበ ደረጀት ከም ኢበጽሐት፡ ሽዑበ  
ወሸባበ ዲበ እግል ልግብአወ ለለሐዙ 
ደረጀት ክም ኢህለው፡ ለሐበረ ወዚር 
ዑስማን፡ ምን በረ ለልትሳወር ደግሽ 
ወሕሩባት እቡ ትትረበሽ ወትደመር  
ክም ህሌት፡ ክርን ስላሕ እግል ትብዴ 
ከም መበገሲ ለበጽጥናሀ ሰነት እምበል 
ተቅዪር ከም ሐልፈት ወድሐ።

እሊ ህዬ ዲብ  ናይ ስያሰት፡ 
እቅትሳድ፡ እጅትማዕየት ዓዳት፡ 
ወአምን ናይለ መጽእ ወክድ ዕላቃት 
አግቡይ ወዐገል ሐዲስ ከም ጠልብ 

አተበተ።
እት ደንጎበ ወዚር ዑስማን፡  ለህሌነ 

እተ ሓለት፡ እብለ ገብአ ልግባእ ምቅያስ 
ከብቴ ክም አለበ፡” እንዴ አመንነ፡ እግል 
አስነዮተ  ሐቀቆት ምራድ ገባይልነ 
ለሰዴ  ምስዳራት ሻፍግ ወዋጅብ 
እግል ልትነሳእ ክም ለአትሐዜ፡ 
ፈሸል ወመጋድዕት ናይ መንጠቀት 
ተናዚም እንዴ አርተዕነ ዲብ መዓወነት 
እቅትሳድ መንጠቀት፡ ሰላም ወአምን 
ለለአደምዕ ዶር ክም ለህሌ እግለን 
እግል ልግብአ፡ ወእብ ሰበብ ጨቅጥ 
ካርጅ ወተአሲሩ ለትዐወተ እትሓድ 
አፍሪቀ ወራት አትሐሶሳይ አደቀቦት 
ወአድምዖትለ መነዘመት እትሊ እብ 
ሸፋግ ልትባደል ለሀለ እድንያይ ቴለል 
ናይ አውለውያት አውለውየት እግል 
ልትሀየቡ ክም ወጅብ ሸርሐ።



መጅልስ አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ፡ “ካድም ትርድት እግል 
መዳፍዐት ወዐማር “ እበ ትብል ስቅራት  ዲብ ዮም 17 ፌብርዋሪ 19ይ 
ርቱብ እጅትምዑ ዲብ መዲነት ዐሰብ ሰርገለ።

ርኢስ መጅልስ አሰይድ ዐሊ ኑር፡ እተ አስምዐየ ከሊመት፡ ምስል 
ተሐድያት ወመጋድዕት እብ መዓወነት ክሎም ጅሃት ለትሰርገለ ሽቅል 
እንዴ ሐመደ፡ እትለ ሰነት እበ ትወቀለት እግል ለአተላሌ፡ አንፋር መጅልስ 
ዶሮም ሜርሓይ እግል ልቀድሞ አትፋቀደ።

እተ እጅትማዕ፡  ዲብ መጃላት ተዐሊም፡ ዓፍየት ከደማት ማይ፡ ሐርስ፡ 
ዐማር ወመንገፎ እጅትማዕየት  ናይለ ትሰርገለ ወራታት ተቃሪር ትቀደመ።

ከደማት ዓፍየት እግል ልጠወር እበ ገብአ ጅህድ፡ እስብዳልየት ዐሰብ 
ኣላት ፊዝዮትራፒ ጥዉር፡ ራጂ፡ ላቦራቶሪ ገብእ እተ ዲብ ሀለ፡ ዲብ ክለን 
ዕያዳት ፈሐስለ ኢለዐዴ ሕማማት  ክም አንብተየ፡ ፍድኢት ወማዕየ ለአሳሰ 
ነዳፈት ድዋር ህዬ ክም ዐቤት ትሸርሐ።

እግል አድመኖት መንገፎ እጅትማዕየት  እበ ትሰርገለ ሽቅል፡ ዓይላት 
ግድዓት  ወዓይላት ሹሀደ እብ ማል ወመዋድ ሰዳይት ከም ረክበ፡ መሻረከት 
ሸዐብ ዲብ በራምጅ ሕፍዘት ማይ ወትርበት ወሽቅየት ወአስነዮት ዐግም 
ለልትሐመድ ክም ዐለ በርሀ።

እብ አሳስ ለተቃሪር፡ ዲብ 22 ድጌ ሱዱፍ ለዐለ ከሪብ መሻርዕ ማይ  
እንዴ ሰነ ክድመት ከም አንበተ፡ እዳረት ማይ ለታብዐ ልጃን ዲብ ክል 
ድጌ ክም ተአሰሰየ፡ ደራይብ ንዋይ ላኪን ክመ ልትሐዜ እግል ልትጀማዕ 
ከም ኢቀረ ተአመረ።

 አንፋር መጅስል ዲበ ትቀደመ ተቃሪር ሐቆለ ወደው ህድግ፡ ደራይብ 
ንዋይ እብ ዋጅብ እግል ልትጀማዕ፡ መሻርዕ ማይ መራዐየት እግል ትግባእ 
እግሉ፡ መሻረከት አንሳት ዲብ ተዐሊም እግል ትዕቤ ዲበ ትነዘመ ዋዕለ 
ለሐልፈ ቀራራት ዲብ ፍዕል እግል ልውዐል ለልብል ወብዕድ ፊናታት 
ሓለፈው።

ሓክም አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ፡ ሰፊር መሐመድ-ስዒድ መንታይ 
እተ ቀደመየ ከሊመት ካቲመ፡  ሸዐብ ኦሮት ከእብ መትነዛሙ ዲብ 
በራምጅ መዳፍዐት ወዐማር ለቀደመዩ ዶር ወለአርአየ መሻረከት ፋዝዐት 
እንዴ ሐመደ፡ እትለ ሰነት  እለ እግል ልሰርገል ኢቱን ለሀለ በራምጅ እብ 
ተፋሲል ቀደመ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

መዳልያይ፦
- መሐመድ እድሪስ 

ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ

* ፋጥነ ኣድም 

ተለፎን፡ 121797/07121322 
ፋክስ፡127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247

ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454

አትአመሮት፡ 
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

2ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 08 አርቡዕ 22 ፌብርዋሪ 2023

ውዛረት ሐርስ፡ ማሕበር ጎማት ዐገል ዘርእ ትወዴ
ውዛረት ሐርስ ዲብ ዮም 16 

ፌብርዋሪ እግል ተዐዲል ዐገል 
ዘርእ ለከስስ ወጠንያይ ማሕበር 
ጎማት ዲብ አስመረ ወዴት

አግደ ሀደፍ ናይ እሊ 
እብ ቅስም ከደማት ቀዋኒን  
ወመራቀበት ወናይ ሽቅል ሰብ 
ሽርከቱ ለትነዘመ ማሕበር ጎማት፡ 
እብ ደረጀት ወጠን- ዘርእ ካፊ፡ 
ብቆዕ ወደማነቱ ለቡ እብ ገበይ 
ቀላል እግል ልትረከብ ለለአቀድር 
ዐገል ዐደሎት ቱ።

ሙዲር ዓም ቅስም ከደማት 
ቀዋኒን ወመራቀበት አሰይድ 
ተክለኣብ ምስግነ ዲበ አስምዐየ 
ከሊመት፡  አስክ እለ ንትነፋዕ እቡ 
ለጸንሐነ ዐገል ዘርእ፡ ቀደም 20 
ሰነት ዲብ ሰነት 2002 ለትኤተነ 
ሰበት ቱ፡ ምስል ወቅት ዲብ አርድ 
ለመጽእ ተቅዪራት ወአግቡይ  
ዲብ አስነዮቱ ምነ ቀሰብ ጋራት 
ክምቱ ሸርሐ።

ጽበጥ ናይለ ተዐዲል ለገብአ 
እቱ ዐገል፡ እብ ወካይል ከደማት 
ቃኑን ወመራቀበት፡ መአሰሰት 

ሐርስ፡ ወቅስም ኤክስተንሸን ሐርስ  
ክም ትቀደመ፡ ሙሽተርከት እብ 
ረአይ ወፊነ ረዘቀው። 

ሙሽተርከት ወመመቅረሐት 
ናይለ ማሕበር- ጎማት፡ ሀለዮት 
ዐገል ዋድሕ ዘርእ አህምየት 
ስትራተጅየት ክም ቡ እንዴ 
ሐበረው፡ ጸብጡ ምስል ወቅት 
ለገይስ እግል ልግባእ፡  መታብዐት 
እግል ትግባእ እቱ ክም ወጅብ 
አትፋቀደው።

ወዚር ሐርስ አሰይድ ኣረፋይኔ 
በርሄ፡ ህዬ ብቆዕ፡ ወደማን ለቡ 

ዘርእ አሳስ አከዶት ቅዘእ ለበ 
ሙነት ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ለጸንሐ 
ዐገል ዘርእ፡ ከም መበገስ እንዴ 
ገብአ ክም ሸቀ እንዴ አትፋቀደ፡ 
እግል ልትሐደስ ወቅት ለጠልቡ 
ክምቱ ሸርሐ። 

ወዚር አረፋይኔ እብ ተውሳክ፡ 
እብ ቴክኖሎጂ ለተለ፡ ምስል ሓለትነ 
ለገይስ ብቆዕ ወካፊ ዘርእ ጠወሮት፡ 
ናይ ስትራትጅየት ወደሐን 
አህምየት ክም ቡ እንዴ ሐበረ፡ 
ለከስሰን ጅሃት ወሰብ መቅደረት 
እግል ልክደሞ እቱ ትፋነ።

ግብለት በሐር ቀየሕ፡ እጅትማዕ መጅልስ

ምግብ፡ ፖሊስ እግል ደረሰ መሐደራት ለሀይብ

ደረሰ፡ ዓፍየቶም 
ወመስተቅበሎም ለደምር ወለፍ 
ምኑ እግል ሊሪሞ ወዲብ ድሩሶም 
እግል ልረክዞ፡ ቃእድ አወላይ 
መርከዝ ፖሊስ አቅሊም ምግብ 

ካፕተይን ግርማይ ፍሰሐጽዮን ሊከ 
ቀደመ።

እት ዮም 17 ፌብሩዋሪ 
መድረሰት ካልአይት ደረጀት 
እምበሀረ ወመአምብታይት 

ወምግባይት ደረጀት አልአመል 
እትለ ወደዩ ሰሚናር፡ ካፕተይን 
ግርማይ፡ ፖሊስ ጀራይም ወዐገብ 
እብ ዳፍዖት ሰላም ወአምን እግል 
አድመኖት እትለ ወድዩ ጅህድ፡ 
ዶር መጅተመዕ እብ ዓመት፡ 
ፈዛዐት ደረሰ ህዬ እብ ፍንቱይ 
ምህም ክምቱ ሸርሐ።

መስኡል ዳፍዖት ጀራይም 
አሰይድ ፍጹም ካሕሳይ እብ 
ጀሀቱ፡ ምን ወሬሕ ሰብተምበር 
አስክ ወሬሕ ዲሰምበር ናይ ሰነት 
2022 ዲብ አወላይ መርክዝ ፖሊስ 
43 ጀሪመት ወ 296 ዐገብ ክም 
ትሰጀለ ሐቆለ ሐበረ፡ ዲብ ባንከት 
ሕሳብ ካፊ ለአለቦም ዲብ እንቶም 
ቸክ ለበትኮ 15 ሰብ መአሰሰት፡ 
ፋይሎም ዲብ ሙደዒ- ዓም እንዴ 
ሐልፈ ምስዳር ቃኑኒ ክም ትነስአ 
እቶም አብርሀ።

ለመስኡሊን ዲብ ደንጎበ፡ 
ደረሰ ምን ብቆት ትራፊክ እግል 
ልድሐኖ፡ ዲብ መትነፍዖት ጽርግየ 
እግል ልደገጎ ወዲብ ዐጀለት  
እግል ኢልትገርበቶ  ትፋነው።

ዲብ እስብዳልየት ከረን፡ ናዙር 
ዕንታት እግል ልትሸቄ አስተብደ
እት እስብዳልየት ከረን ለህለ ቅስም ሕክምነ ዕንታት፡ ናዙር ዕንታት 

እንዴ አፍረ እግል መትነፍዐት እብ ለሀ እግል ለሀብ አንበተ።

መስኡለ ቅስም አሰይድ ካሕሳይ ስዩም እግል ኤሪነ እትለ ሀበየ ሐብሬ፡ 
መትነፍዐት ለህለ እግሎም መሻክል እብ ፍሑስ ሐቆለ ተአመረ ለልትቀረር 
እግሎም ናዙር ምን ቅሩብ ወእብ ለሀ እግል ልርከቦ ቃድራም ክም 
ህለው፡ እሊ ህዬ ለልትሀየብ ከደማት ሕክምነ ዕንታት ሰዳይት-ዐባይ ክምቱ 
አፍሀመ።

እትለ ሐልፈት ሰነት እግል ዝያድ 750 መዋጥን ዕዉትት ዐመልያት 
ቅርሐት ቀበት ዕን፡ መስረጥ/ዐጭም ዕንታት ወኬፍራይ/ትራኮመ  ክም 
ገብአ፡ እትለ ሰነት ጎናመ እት ክል ሳምን ሐድ 45 ዐመልየት ወዴ ክም 
ህለ፡ ለትረከበት ሐብሬ አፍሀመት።

መሻክል ዕንታት፡ ምስል ርክስ፡ ጠቢዐታይ መሻክል፡ ብቆት፡ ዕቢነ፡ ወእት 
ገሮብ ለጸንሐ ሕማማት ለትጻበጠ ክምቱ ለሐበረት በዐል መቅደረት ሕክምነ 
ዕንታት ሄርሜለ ምስግነ፡ እብ ፍንቱይ ለእብ ነቃስ ነዳፈት ለተሉ ወምስል 
ለጸንሐ ሕማማት እንዴ ትጻበጠ ለመጽእ ሕማማት፡ መራዐየት ወመታብዐት 
ሰኔት እንዴ ወዴከ እግል ትራቅቦም ክም ልትቀደር አፍሀመት።

እት አቅሊም ዐንሰበ፡ እብ ብዝሔ ለልትርኤ ሕማማት፡ ግላኮመ፡ ቅርሐት 
ወርክስ ክምቱ ልትሐበር።

ለሰብ ምህነት ዲብ ደንጎበ፡ ደወ ግላኮማ ክመ እት ገሮብ ለጸንሐ 
ሕማማት ጨቅጥ ደም ወስከሪ ትሉሉይ ወእብ ለሀ ለልትሀየብ እበ 
ገበይ እግል ተሀሌ፡ መጅተመዕ ህዬ ስራይ ግሉላት ምን መትነፍዖት 
እግል ልትሐፈዝ ወእብ ሰብ-መቅደረት ለኢትቀረረ ናዙር ዕንታት እግል 
ኢልትነፋዕ ትፋነው።

ቅስም ሕክምነ ዕንታት ከረን፡ ምን አቅሊም ዐንሰበ፡ ክምሰልሁመ ምን 
ገሌ ክፋላት አቃሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ወጋሽ-በርከ ለመጽአው ከደማቱ 
ለሀይብ።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

አልፍ ላሊ ወላሊሸሀሪዛድ፡ “ሓይስ መልክ፡ ዎሮት 
እናስ ራክብ በዐል ማል ወጀህ ዐለ 
ልትበሀል። 

ሐቴ አምዕል ሰፈር እሙም እት 
እንቱ ፈረሱ እንዴ ትጸዐነ ምነ መምለከቱ 
ፈግረ ልትበሀል። ጸሓይለ አምዕል 
ለሀ እሉ እግል ተአጅግሕ ስትትት 
ለህሌት እት መስል፡ እብ ሃባተ ወካቤተ 
ለብለበቱ። ገሮቡ ክምሰል አትናደደት 
ምኑ፡ ምነ ጸሓይ እት ለሃፍት ወእት 
ለዐልጅ እት ሐንቴ ሐቴ ዕጨት አጽለለ 
ምነ ልትበሀል። እግለ እዴሁ ህዬ እተ 
ከርጁ እንዴ ሎሸየ ክስረት (ሕበዘት) 
ወተመር አፍገረ ምኑ። ወምኑ እት 
አፉሁ ለወውሽ ወደ። ክምሰል ጸግበ 
እግለ ውላደ ተመር ዋገረዩ ምኑ። እሊ 
ስድ እሊ ፈጅአት ዎሮት ጅን (ዕፍሪት)
አቅመተ። ነሐር ገዚፍ ወብጥረት 
ረያም ወሰይፍ እት እዴሁ እት እንቱ 
ጀፈረ ታጅር ቃርብ እት እንቱ ረአዩ፡
፡ ለታጅር ድንጉጽ እት እንቱ እብ 
ክእኒ ትባለሰዩ። “ቅነጽ ወለትሰረረተ 
እግል እቅተለካቱ። ክምሰለ እንተ እግል 
ውላጄ ቃተልከሀ” ቤለዩ። ላመ ታጅር 
ንየቱ ሐጫር እት እንተ “ሚ ወዴኮ 
ክምሰል ወልከ ቀትልኮ ትትባለሰኒ 
ለህሌከ” በልሰ እቱ እብ ጀሀቱ። 
ወልዬዲ እበ ውላደ ተመር ለእግሉ 
ትዋግር ዐልከ እት ነሐሩ ዘበጥካሁ (ስር 
ዕምሩ ዘበጥከ) ወእብለ ቃትሉ ህሌከ፡ 
እተ ሳዐቱ ህዬ ሞተ” ቤለዩ። 

ለእናስ ለታጅር ሰኒ ድዮዕ ወፈርሀት 
ኣትየቱ እት እንተ ምነ ረአየተ ጅን 
ወለ መብህሉ፡ እብ ክእነ በልሰ እቱ፡ 
“አነ ዴን ብዲብዬ ወማልዬ እት ክል 
አካን ስርቱክ ሀለ፡ አዜ ውላጄ ወእሲቼ 
እግል እወጅህ ወአትባግስ ወክል ዎሮተ 
ከሐቁ እግል ሀቡ በክት ሀበኒ፡ ወክምሰል 
እመጸከ ህዬ ገለድ አቴ እግልከ። እለ 
ለእግለ እብለከ ህሌኮ ህዬ ረቢ ኖሱ 
ደልየ” ቤለዩ። 

ላመ ጅን ህግያሁ ሰምዕ ሐቆለ 
ጸንሐ በክት እንዴ ሀበዩ ለታጅር አስክ 
ዐዱ ጌሰ ወቴለሉ እግል ዐዱ ዳገመዪ። 
ወዴኑ ፈደ ወትፈደ ወማሉ አትዋረሰ። 
አንሱ ወውላዱ ወጃሩ ህዬ እበ 
እግሉ ሳደፈ አከይ ቴለል እብ ብካይ 
ወመውዒታት ሳርሐዉ። ሐቆ ዎሮት 
ሖል ህዬ፡ እበ ምስለ ጅን ጉሉደ ለዐለ 
ገለድ፡ ከፈኑ ሐንቴ ህብጡ እንዴ ሎሸዩ 
አስክለ ጅን አቅበለ። እተ አካነ ዕድሞም 
እተ ጃርዲን ክማም ገብአ እቱ። እለ 
አምዕል እለ ህዬ ተማም ሰነት ቀዲመት 
ወእትየት ሰነት ሐዳስ ዐለት ልትበሀል። 
ለታጅር እት በኬ፡ ዎሮት ሼክ ሾከን 
እብ እንዴ ሰለስል አሰረ መጽአዩ። ክእኒ 
እት ልብል ህዬ ትሰአለዩ፡ “ሃልካቱ? 
እንተ መልሀይ እብ በይንከ እትለ 
ምንዲ ትገሴከ? እሊ ለእቱ እጅሉስ 
ህሌከ ህዬ መሳክብ ወመእወ ጅኑን ቱ። 
የሀ ቃዊ፡ ተአምር ማሚ?” ቤለዩ።

ላመ ታጅር ቴለሉ ደግመ እግሉ። 
ለሼክ እግለ ቴለለ ታጅር ክምሰል 
ሰምዐ እብ ክእኒ በልሰ እቱ፡ “ወላሂ 
ሽእ ናይከ ሽእ ክቡድ ወሽኩፍ ቱ። 
አናመ ሐቆ መዳግምከ ክምሰል እሊ 
ለህለ ቴለልከ እንዴ ኢደሌኮ ይእገይስ 
ምንከ’ ቤለዩ ወምስሉ ትገሰ። ለታጅር 
አዜመ ምን ፈርሀት ወመሻቀለት 
ኢትነጀ፡፡ ወለሼክ እት ጀፈሩ ትጌሰ። 
ካልአይ ሼክ ተለው ቤለዮም። ምስሉ 
ህዬ ክልኦት ከልብ ሽልሓም ጸላይም 
ዐለው። ሐቆ ሰላም ትራባለሰው እብ 

3ይ ክፈል

ሰበብ መትገሳዮም እትለ አካን እለ 
ወህተ መስከብ ናይ ጅን ክምሰልተ 
እበ ትሰአለዮም። ለካልአይ ሼክ እንዴ 
ኢልትገሴ ወተየልሎም እግል አድሕድ 
እት ዳግሞ፡ሳልሳይ ሼክ በቀል እት 
ዋሌ ተለው ቤለዮም። ህቱመ ክምሰለ 
ቀደሜሁ ማጽኣም ለዐለው አንፋር 
እብ ሰበብ ምግሳዮም እትለ አካን እለ 
ትሰአለዮም፡፡ ህቶምመ እግለ ቅሰት እብ 
ከማለ ደገመወ እግሉ። 

እትሊ ወክድ እሊ ፈጅአተን ጊመት 
ለትመስል ሰረፍሪፈት እብ ጽልመተ 
አብሀዘት እቶም። እት ፈርሀት ኩሩያም 
እት እንቶም ምነ ቀበተ ጊመት ለጅን 
ህቱ አብሀዘ እቶም። ዕንታቱ ስረር 
ልትናፈር ምኑ ሀለ እት መስል ወሰይፉ 
ሓርጥ እት ሀለ ተለው ቤለዮም። 
እግለ ታጅር ህዬ እብ ክለ ሒለቱ ምነ 
ምግቦም እብ ሒለት ሸነኩ ሰሐበዩ። 
እብ ክእነ ህዬ ትባለሰዩ፡ “ክምሰለ ወልዬ 
ወሰመረት ፈኣጄ ለቀተልከ አናመ 
እግል እቅበተካቱ” ቤለዩ። እሊ ወክድ 
እሊ ላመ ሰልአስ መሻይክ ሰኒ ድይዓም 
እት እንቶም፡ አፍችቶም እት ልትወዔ 
ወዕንታቶም እት በኬ እት አድሕድ 
ሐነን ቤለው ክምሰል ዐጣል እት 
ነዋይዱ ዓይር። ለሰልፋይ ሼክ እንዴ 
ቀንጸ እተ እዴለ ጅን እግል ስዕመት 
ረጀ ወክትል እት ደንን፡ እብ ክምሰል 
እሊ ተሐሰበዩ። 

ሓይስ በዐል ሺመት ወዐግል 
መልክ ጅኑን መዳግምዬ ምስል እለ 
ቀዛለት (ሾከን) ምንዲ እዳግም እግልከ 
ቅሰቼ ወአትፈከረተከ ወትዐጀብከ እበ 
መስለኒ። እትለ ሰልአስ እዴ ምን ደሙ 
ወአድመንከኒ ገብእ”? ቤለዩ ከእግል 
ረጀ ወሐሰብ እት ሐንቴሁ ደምአ 
እግሉ። ህቱመ መዳግምከ ክምሰለ 
እግለ ትብል ለህሌከ ዐጂብ ገብአ 
ምንዲ ርከብ ኢትስአን” ቤለዩ።

ላመ ሼክ ሕካየቱ እግል ልዳግም 
ክርንቱ ሐሳሐሰ፡ ወእብ ክእኒ ተየልሉ 
ምስለ እግለ እንዴ ዋሌ ለመጽአ ሾክነት 
ዳገመ እግሎም። “እለ ሾከን ለእግለ 
ትርኤ ለህሌከ፡ ሕቼ ወለት አቡዬ እብ 
ሞላድ እንዴ ትገብእ እሲት ሐላልዬ 
ወልባስ ላሊዬ ወጀህ አድሓዬ እግል 
ትግብእ ለሐሬኮሀ ተ። እንዴ ኢትወልድ 
ህዬ ሰላሰ ሖል እግሎም ምስል አዱርነ። 
ሐቆ እለ አነ ካልእ አመቼ ለዐለት 
እሲት እግል ህዴ ትቀሰብኮ እብ ሓዚ 
ውላድ። እለ ለእግለ ሀዴኮ እሲት ሕጻን 
ትበከረት ምንዬ ወአሰናይክም ትበሀልነ 
ምስል። ሐቴ መደት አነ እብ ጋርዬ 
ልግበእ ወክሱስየት ሽቅልዬ አስክ ካልእ 
መዲነት ሳፈርኮ ወእት ግራዬ እለ ለአዜ 
እት እዋልየ ማጽእ ለህሌኮ ሾከን ስሕር 
እንዴ ትዐለመት ጸንሐተኒ፡ ከእግለ 

ወልዬ ወለ እሲቼ ቅያር በልሰቶም። 
እግለ እሲት ለምነ ወለድኮ ወአት 
ወእግለ ሕጻን ህዬ ለገ ቀየረቶም። 
እግል በዐል ንዋይ እንዴ ሀበቶም ህዬ 
እት አካን ርዕዮ ነድአቶም። አነ ክምሰል 
አቅበልኮ ምን ወልዬ ወእሙ ክምሰል 
ትሰአልኮሀ፡ አመትከ ሞተት፡ ወልከ 
ሀርበ አየ ክምሰል ጌስ አነ የአምር” 
ቴለኒ። ሰልአስ ሰነት እብ ልብዬ እት 
ሐዝኖም እቶም፡ ወእብ ክልኤ ዕንቼ 
እት እበክዮም ከልአኮ። ሐቆ እለ ሐቴ 
አምዕል ዐረፈ እግል ናይዬ ተላይ ወአት 
ሕውዝት አምጸአኒ እቤሉ። ወህቱመ 
ክምሰለ እግለ ብህሉ ዐልኮ ወደ። 
እለ ወአት እለ እግል ሕረደ ክልኤ 
እዴዬ ትሻመክኮ ከመጽአኩወ፡፡ ክምሰል 
ቀረብኩወ ክልኤ ዕንተ እብ ብካይ 
በጢር አበየ። አርወሐቼ አርዳይ እበ 
ሰበት አቤት እግለ ተላይ እንዴ ትላኬኮ 
ሐርደየ እግልዬ። ለሕውዝት እት እንተ 
ለተሐረደት ወአት ዓጭሞታት ሌጠ 
ገብአት። 

አዜመ ለገ ሕውዝ እግል ለአምጽእ 
እግልዬ ትሰአልኮሁ። ህቱመ አምጸ 
እግልዬ። ላመ ለገ ክልኤ ዕንቱ እት በክየ 
እብ አትራሐሞት ክምሰል ወድ ሚን 
አደሚ እት ለዐሎብጥ ትከለሌኒ፡፡ አናመ 
አርወሐቼ አርዳይ እቡ አቤት እግልዬ። 
እብለ እግል እዘም ምኑ ትጀበርኮ። 
ለተላይ እንዴ በልሰዩ እብ ካልእ ወአት 
እግል ልምጸአኒ አሰአልኮሁ። ለተላይ 
እግለ ለገ እተ ሽፍር በልሰዩ። አሰረ 
መውዕላዩ ህዬ እተ ቤት አተ እቶም። 
ለወለተ ተላይ እግል አቡሀ ክምሰል 
እሊ ትቤ፡ እሰልፍ ገጸ ገልበበት ምኑ 
ወሐር ትሰሐቀት ወበኬት ከአቅመተቱ። 
እሊ ሰድ እሊ አቡሀ “ሃልኪቱ? አፎ 
ትገላበብኪ ወበኬኪ ወትሰሐቅኪ? 
ቤለየ። “እንተ ሚ ገብአከ እናስ ጋነ 
እቡ ምንዲ መጸአከነ” ቴሉ። ህቱመ 
እብ ጀሀቱ እተየ ሀለ ጋነ እናስ” ቤለየ። 
“እሊ ለእቡ ማጽእ ህሌከ ለገ ወለ እናስ 
ለታጅር ለንዋዩ ነአውዕል ህሌናቱ። 
እሲት አቡሁ እንዴ ሸሐረቱ ቱ ለሱረቱ 
ትቀየረት። ለአትሰሐቄኒ ጋር እግሉ 
እግል ልሕረዱ ክምሰል ሐዘ አርወሐቱ 
ወድሀ እግሉ አቤት። ወለ አብኬኒ ህዬ፡ 
እግለ እሙ ሐርደየ ምኑ” ቴሉ። 

አዜመ ለተላይ አስክለ ራክብ እናስ 
አቅበለ። እበ ራክበ ለዐለ ብሻረት 
ዳገመ እግሉ። ለታጅር እግለ ጅን 
ክእኒ ዳገመየ እግሉ፡ “ለተላይ እንዴ 
አቅበለ ሐቆ ክልኤ ነሃር ክለ ፍንጌሁ 
ወፍንጌ ወለቱ ወለ ለገ ለሐስለ ተየልል 
ዳገመዩ እግሉ። “አነ እሊ ስድ እሊ 
እብ ፈርሐት ከበር ቅርጢጥ ገብአኮ፡
፡ ላሊ አትዋግረ ሐቆ ትመዬኮ ጽብሕ 
ምድር አስክ መስከብ ንዋይዬ ግስኮ። 

ወለ ወለተ ተላይ ምስለ ትዋጅሀኮ። 
ህተ ህዬ ስሕር ምን ሐቴ እሲት ዐባይ 
ክምሰል ተዐለመቱ ደግመት እግልዬ። 
እግለ ወልዬ ህዬ እተ ሱረቱ ለቀዳሚት 
እግል ትብለሱ እግልዬ ትሐሰብኮሀ፡፡ ምነ 
ሐንቴ አቡሀ ልትወዐል ለዐለ ንዋይዬ 
ወዝያደት ምኑመ ምንዲ ትትሸነህ እግል 
ሀበ ክምሰልቱ ደገምኮ እግለ። ለወለትለ 
ተላይ ላኪን እት ማላት ወንዋይ እንዴ 
ኢትትገሀፍ ሽንህተ ለእግሉ እት ሱረቱ 
ቀዳሚት ለትበልስ ወልዬ እሲቱ እግል 
ትግበእ ክምሰልቱ ሽንሂተ አሰአለተኒ። 
“ርኬበ” እቤለ። ማይ እት ጢሾ እንዴ 
ወዴት ትቀርእ እቱ ሐቆለ ጸንሐት። 
እግለ ለገ እተ ሱረተ በዲርከ ረቢከ 
ካልቀ ለዐለ ሱረት አቅብል” ቴሉ። 
እብ ቅድረት ረቢ ወለ እራደቱ ህዬ 
አቅበለ። እግለ ሱረት ወልዬ ወእሙ 
ቅይርት ለዐለት እሲቼ እግል ትስሐረ 
ክምሰልቱመ አሰአለተኒ። ላመ እግል 
ወልዬ ወእሙ ስሕርት ለዐለት እሲቼ 
ክምሰለ ህተ እግሎም ወዴተ ማይ ስሕር 
ሀበተኒ እግለ ወእት ሰክብ ህዬ ክምሰለ 
ወዲተ እግለ ለገ ወዴኮሀ። ረቢ ልነጄከ 
ምነ ህዬ እላተ ሱረት ትቀየረት። አዜ 
እሊ እግለ ትርኤተ ሾከን ገብአት” 
ቤለ ከደግመ እግሉ። ለድግም እንዴ 
ኢተምም አርድ እግል ጽብሕ ምድር 
አትባርሀ። ሽሀሪዛድ “ግድም ረቢ 
አዝመ ምንዬ ምንዲ ገብእ ወሓይስ 
መልክ ሳምሔኒ ምንዲ ገብእ ፈጅር 
አተምም እግልክም” ቴሎም። መልክ 
ሸሀሪባር እግለ ተማመ ቅስት ልስመዕ 
ትረመጨ። “ወላሂ ትግበአኒ እግል 
ይእቅተለኪ ደንጎበ ድግምኪ አስክ 
ኢሰምዐኮ” ቤለየ።

ላመ ወዚሩ አብሀ እግል ሽሀሪ 
ዛድ ከፈን ወለቱ እት ሐንቴ ህብጡ 
እንዴ ወደ ክማም ገብአ እቶም ጽብሕ 
ምድር። ሐቴ ልብ ተአብየ ላኪን 
ኢሰምዐ። ሐምዴሁ እግል ረቢ እት 
ወዴ ወዐለ። መልክ ሸሀሪባር ላኪን 
ደንጎባሀ ድግም እግል ልስመዕ መዓለ 
አምዕል እለ ስኒን ገብአ እቱ። 

ድናር ዛድ ንኢሽ ሕተ እግል 
ሸሀሪ ዛድ ተ፡፡ “ድግምነ አትምሚ 
እግልነ” ቴለ እግል ሽሀሪ ዛድ ሕተ 
ላሊሀ ሓሪት። ሸሀሪ ባርመ ድግምኪ 
አትሚመ እግልነ” ቤለየ። ሽህሪ ዛድ 
እንዴ አትሌት ህዬ፡ ሓይስ ወሕሹም 
ዓድል እት ሕክሙ ወፍርዱ። “ለጅን 
እበ መዳግመለ በዐለ ሾከን ታጅር 
ሰኒ ትፈከረ። እት ልትዐጀብ ህዬ 
እግለ እግል እደመኑ ብህል ለዐለ  
ሼክ ለእግል መሰለስ ምን ድሙ 
አተድመነዩ” ቅሰትከ ዐጂበተ ዎሮት 
መሰለስ ምን ደሙ እግሉ እድሙንከ 
ህሌኮ” ቤለዩ።

“አዜመ ለዶር ናይለ ሼክ ለበዐለ 
ክልኦት ከልብ መጽአ። እንዴ አትለ 
ህዬ ሕካየቱ ደግመ እግሉ፡ ቤለዩ። 
“ሓይስ ወሹም መልክ ጅኑን ወበዐል 
ገጽ ጅኑን። እሎም እግሎም ትርኤ 
ክልኦት ከልብ ሐውዬ ቶም። አቡነ 
ትወፈ ወማል ሰኒ ብዞሕ ሐድገ 
እግልነ። ምነ ማል ለምኑ ወረስናሁ 
ድካን ፈትሐነ ወርቤሕ ሰኒ ልትሐመድ 
እግሉ ረብሐነ። ሐቆ እለ ለዎሮ ምነ 
ሐውዬ እግል ዝያደት መክሰብ ምስል 
ትጃር ሳፈረ። አነ ህዬ እተ ድካንዬ 
ጸንሐኮሁ። ህቱ ላኪን እብ ክልኤ 
እዴሁ እብ ሃለን አቅበሌነ። አናመ 
እንዴ ይትበአስ ምስሉ አልበስኩሁ 
ወአብሽርከ እቤሉ፡፡ ሐቆ እላመ አነ 

እግል እሳፍር ሐውዬ አጅበረው እቼ። 
አነ ላኪን አቤ እግሎም ዐልኮ። እብላነ 
ሐድ ስስ ሰነት እት ደካኪነ ሸቄነ። 
ርብሕ ለልትሐመድ ረብሐነ። እምበለ 
ረአሰ ማል ህዬ ስስ አልፍ ዲናር 
ገብአ እግልነ። መክሰብነ አክል አሕድ 
እት ሰልአስ አካን ካፈልናሁ። እግለ 
ሰልአስ አልፍ ሐት ሐቴነ አልፍ እንዴ 
እነስእ፡ ለሰልአስ አልፍ ህዬ እት ሐንቴ 
ምድር እግል ንድፈነን መከርክዎም። 
ዝሕረት እግል ልግበአ እግልነ። 
እግል ወቅት ስድት ወመሐገዝ ገብአ 
እግልነ እቤሎም። ምን እለ ወሐር ህዬ 
መራክብ ትዛቤነ ወእቡ እት እንሸቄ 
ማላትነ በዝሐ። አዜመ ሐውዬ እግል 
እሳፍር ቀሰበውኒ። አነ ላኪን ምራጄ 
ይዐለ ለሰፈር። አልምህም ሳፈርነ 
ወእተ እግሉ በጽሐነ ምድር ሰኒ 
መክሰብ ከሰብነ። 

ሐቴ አምዕል ህዬ እት ግንራሪብ 
ናይለ በሐር ሐቴ ወለት ሉለት 
ለትመስል ግርመተ ምስል ግርመት 
ወበርሀት ወሬሕ ለትትጃገር፡ ልባስ ባሊ 
ወርሶሕ ለላብሰት እግለ ሬኤኮ። ህታመ 
እግል ሰላም እዴሀ እት መጤኒ፡ እግል 
ስዕመት ህዬ እት እዴዬ ደነት እግልዬ። 
እብሊ ሰኣል ህዬ ትሰአለተኒ። “ሓይስ 
ሰብ!!” እሕሳን ወሰኔት ሓዝየት ምንከ 
ህሌኮ። ሰኔት ወእሕሳን ለወዴ ህዬ ሰኔት 
ረክብ ወጀዘ እሕሳን ረክብ” ቴለኒ። 
“አናመ ሰኔት እግል ዌድያየ ሰኔት ተ” 
እቤለ። ምራደ እግል ተአስእለኒ ህዬ 
አተንሴኮሀ። 

ንየተ ህዬ ክምሰል እሊ ዐለት። 
“ምስልከ ንስአኒ ወህዴኒ። እብ ረቢ 
ለአመንኮ ወርሳለት ነቢ ለትከበትኮ 
ምእምነት አነ” ቴለኒ። እብለ ህዬ 
ምስልዬ አስክ ዐጄ ነሰኮሀ። እብ ፍቲሀ 
ህዬ ላሊ ወአምዕል ምን ጀፈረ ረዪም 
አቤኮ። ትጃረትናመ እብ ዕጹፋት 
ወሰከት። ሐውዬ እብ ቅንእ እቼ ስካብ 
ላሊ ወፈያገት አድሐ አበ እግሎም። 
እት ደንጎበ ህዬ ምክር ሼጣን እንዴ 
ሰምዐው እግል ቀትልዬ ገመው።”

“ላሊ ሐቴ አነ እት ሕቅፍለ ሉል 
ወጅውሀር ለትመስል እሲቼ እት 
እሰክብ፡ እንዴ አትሀመለውኒ መጽአው 
ወእት በሐር ወግረውኒ። ለምስለ 
እሰክብ ለዐልኮ በዐል ቤቼ ቀንጸት ወእተ 
ወቅተ ጅንየት ትቀየረት ወእግልዬ 
እንዴ ይእመይት እት ጀዚረት ሐቴ 
አንገፈተኒ። እንዴ ጌሰት ምንዬ ህዬ እብ 
ሱረት ወድ ምን አደሚ አቅበለተኒ። 
አነ እሲትከ አነ ምን ከይነት ሐውከ 
እግል አንግፈከ መጽአኮ” ቴለኒ። “አዜ 
ህዬ ለእግል ሞትከ ለሐዘው ሐውከ 
እግል እቃትሎምቱ” ቴለኒ። አነ ህዬ 
ሞት ወድ እሙ ለለሐዜ ሰበት ይሀለ 
አቤኮ እግለ። ህታመ እብ ቀቲሎም 
አትፋርሀተኒ። ክሉ ክሉ ምክር 
ሼጣን ሰምዐው እንዴ ኢኮን ህቶም 
ወኢወደው እቤለ ወአቤኮ እግለ። 

ጽብሕ ምድር ክልኦት እሎም 
ከልብ እሱራም እት እንቶም እቶም 
ፈዝዐነ። እሊ ሚ ቱ? ምንዲ እቤለ 
እሎም ለሐውካቶም ሕቼ ህተ እግል 
ዐስር ሰነት ቅያር በልሰቶም” ቴለኒ። 
ሓይስ ሹም ጃን አዜ እሎም እግሎም 
ትርኤ ቶም። አነ ህዬ እግል እሊ ታጅር 
ለቅሰቱ ክምሰል ዳገመ እግልዬ እብ ሚ 
ክምሰል ትፈርዱ እግል እስመዕ ምስሉ 
ትገሴኮ” ቤለዩ። ላመ ሹምለ ጅኑን 
“ድግምከ ዐጂበት ተ ስልስ ድሙ 
እድሙንከ ህሌኮ” ቤልዩ።
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መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ 
ሰኣል፡ ምስል እሊ ለልትጻበጥ፡ ሰኣል፡ ምስል እሊ ለልትጻበጥ፡ 

እት ተየልል አቶብየ ልግበእ እት ተየልል አቶብየ ልግበእ 
ወእብ ዓመት እት ናይ መንጠቀት ወእብ ዓመት እት ናይ መንጠቀት 
ወእድንየ ተእሲር ትወዴ ለጸንሐት ወእድንየ ተእሲር ትወዴ ለጸንሐት 
ስያሰት አሜሪከ ወሰብ-ሽርከተ ስያሰት አሜሪከ ወሰብ-ሽርከተ 
እቱ ለተንከበት መሐልካይ ላዋሽ-እቱ ለተንከበት መሐልካይ ላዋሽ-
እደይ ቱ። እሊ እተ ሐልፈ ሰር እደይ ቱ። እሊ እተ ሐልፈ ሰር 
ክፈል ዘበን ወእብ ፍንቱይ እተ ክፈል ዘበን ወእብ ፍንቱይ እተ 
ሓርያት ሰለስ ዑቅድ (Decades)፡ ሓርያት ሰለስ ዑቅድ (Decades)፡ 
መደምራይ ዶር ክም ዐለ እሉ መደምራይ ዶር ክም ዐለ እሉ 
ሸክ አለቡ። አዜ እትለ መርሐለት ሸክ አለቡ። አዜ እትለ መርሐለት 
ሐዳስ ወናይ መትዐደዪት፡ ሐዳስ ወናይ መትዐደዪት፡ 
ዋሺንግተን ሐዳስ ዐስር ሰነት ዋሺንግተን ሐዳስ ዐስር ሰነት 
ለትአሸቅየ ስትራተጅየት አምን ለትአሸቅየ ስትራተጅየት አምን 
ዐለም ስትትት ህሌት። እሊ ሐዲስ ዐለም ስትትት ህሌት። እሊ ሐዲስ 
ስታቲብ እት እድንየ ወመንጠቀት ስታቲብ እት እድንየ ወመንጠቀት 
ሚ ተእሲር እግል ለአምጽእ ቱ ሚ ተእሲር እግል ለአምጽእ ቱ 
ትብል?ትብል?

በሊስ፡ እተ አሳስ ምን ነአቀብል፡ 
እት መደት ሐርብ ብሩድ፡ 
ቀደሜሀ ወግራሀ፡ እት እዲነ እግል 
ሚ ቱ ሰላም ተአማድድ ለይህሌት 
ለልብል ሰኣል ቱ ለበድር። ሰበቡ፡ 
ወእትሊ አዜ እምጽኣሙ ለህለው 
ወሳይቆም’መ ምን ገብእ ለሀገጊቱ 
ወዘዖታቱ እት ባድሎ፡ እግለ 
ተፍኪር ለቀዳም ለአትሳነው እት 
መስሎ፡ እት ምግቡ ለልትቀረእ 
አስጡር ሸጣረት እት ለኣቱ፡ ሚ 
ሐዳስ ብእቱ፡ ወየምክን ቀየረው 
ገብእ? እንዴ ትቤ ረኤካሁ ምን 
ገብእ፡ አስል ናይለ ተፍኪሮ 
ወስያሰቶም በታተን ለልትቀየር 
ኢኮን። ሰበቡ ህዬ፡ እት ካቲመት 
ናይ ሐርብ ብሩድ፡ እግለ ኦሮ 
ቅጥበ እዲነ (ዩኒፖላር) ለልቡሉ 
ንዛም እግል ንፍጠር ቱ ዶል 
ቤለው፡ ተፍኪር ሐዲስ ኢመጽአ። 
እተ መደት ሐርብ ብሩድ፡ እት 
ፍንጌለ እብ ሶቬት ለትትመረሕ 
ሐረት ወፍንጌሆም እበ መጽአ 
መጃገራት ወድድያቱ እበ እለ 
ሐዜነ ምን እንፈስሩ፡ ናዩ ጠባዬዕ 
ዐለ እሉ። እሊ ጠባዬዕ እሊ 
እግል ሚ ቱ ዲብ ናይ በርጠጠዕ 
ተየልል ናይ ኦሮ-ቅጥቡ ተፍኪር 
ተዐደ፡ ወህቱ እትሊ ለሐልፈ ሰላሰ 
ዑቅድ ለአምጸአዩ መሻክል ህዬ 
ሚ ቱ ወግረ እለ መርበዩ አስክ 
አያ ቱ? ትቤ ከሐሰብካሁ ምን 
ገብእ፡ ለአግደ ፍክረት፡ እብሊ 
አዜ ለመጽአ ተሐርካት ሩስየ 
ዶል ትጌምሙ፡ ለጠባይዖም ሚ 
ክም መስል ግረ እት ታሪክ እግል 
ንትወለቡ ብነ። እትሊ አሜሪከ 
ለልትበሀል ጆግራፍ ለዐለው አስል 
ቀዳም ለቦም ገባይል ዮም ህለው? 
ኢህለው-አስረተዎም። እት ከናደ 
ዮም ክእነ ትረከበ ዶል ልብሎ፡ 
እግል ቀባይል ቀዳም ምድሩ 
እግል ትዝመት ተአበድዩ። እሊ 
እት አሜሪከ እብ ከአፎ ትጠወረ 
እንቤ ምን ገብእ፡ እግል ዘማቴ 
ቀባይል ትውሔ -ከመስከቡ ብራቁ 
ትወድዩ። ብዕድ ክም ሐግለው፡ 
እሊ በሰር በደ እቡ ገባይል አፍነው 
ወአሰሮም ጨርሐገው ከአርዶም 
ጸብጠው ምኖም። “ለምድር ናይ 
ምን ቱ ወሰብኡ አየ ረትዐው?” 
ትቤ ምን ገብእ፡ ‘ኢህለው 

2ይ ክፋል

-ፈነው’ልብሉከ። ሐቆሀ ለምድር 
እግል ለአግሙሉ ዶል ትበገሰው 
ህዬ፡ አግብር አትሐዘዎም። ምን 
እሊ ኩሉ አግብር አፍሪቀ፡ ዲብ 
ምሒጥ አትላንቲክ ለተርቀ ወእብ 
ሕማም ለከምደ፡ ምኑ ለተርፈው 
ዮም 20 ምእታይት ለገብኦ 
ጸላይም ውላድ አሜርከ አግብር 
ቶም ለዐለው። ለሐርስ እቦም 
ቱ ለትጠወረ -እለ ህዬ ዓደቶም 
ተ። ግብርነት እት አሜሪከ እግል 
ስኒን አተላሌት። ለገብሮ ዐለውመ 
ሑዳም ዛልማም ወዜምተት 
ዐለው። 

እሎም ለአስበቀዉ ንዛም፡ ሐሬ 
ዲበ መጽአ አንዝመት ተጠውር 
ወስናዐትመ ምን በረ ገብር ወእብ 
ረኪስ ለሸቄ እግልከ ተአመጽእ 
እቱ። ለአሳስ ቃናሆም ህዬ መግሀም 
ወሓዚ ኢናይካ ቱ። አግብር እሎም 
ተአሸቄ፡ ትዘልም ወትዘምት፡ እሊ 
ህዬ እግሎም ልሙድ ሸይ ቱ። 
እሊ አዜ እት 21ይ ክፈል-ዘበን 
እንርእዩ ለህሌነ ንዛሞም፡ ምነ ናይ 

19ይ ወ20 ክፈል ዘበን እብ ሚ 
ልትፈንቴ? ክእነ ለወደው አሜሪካ 
ቶም እንዴ እንቤ እግል ንትሃጌ 
አለብነ፡ አሜሪከ ዶል እንብል 
ሸዐብ ወምድሩ እንብል ሰበት 
ህሌነ፡ እሎም እዲነ ሰላም ካልኣም 
ለህለው ሑዳም ቶም። እብለ 
ወእብ ሎሀ ላኪን፡ እተ ወክድ 
ሐርብ ብሩድ መደቶም ሰበት 
ሀበቶም፡ ዐመው። ለልትዘመት 
ዲብ ዘምቶ፡ ወለልትጨፍለቅ 
እት ጨፍልቆ ሑድ ኢዐመው። 
ናይ ቬትናም ወብዕድ አምሳል 
እግል ንህደግ እንቀድር። እለ 
ዓደቶም ተ፡ ተፍኪሮም ቱ። ብዕድ 
ቃነ አለቦም። እት ኢምድርከ 
ትቀትል፡ ትዘምት፡ ትዜርን ወክም 
ምራድከ ትወዴ። እለ ዓደት እለ 
ዲብ ዓጭሞም ሰብቀት። አከይ 
አመል ህዬ ኢልትቀየር። ለወክድ 
ሐርብ ብሩድ ምሽክለቶም ሌጠ 
ኢዐለት፡ ሶቬት ትትበሀል ለዐለት 
ሐረትመ ናየ መሻክል ሰበት ዐለ 
እለ፡ ጎርባቾቭ መጽአ፡ ወደርቡመ 

ለዐለው፡ ታቸር፡ ሬጋን እት 
ለአጣቅዖ እሉ ወለአትቀባጥሮ 
እሉ፡ እግል እትሓድ ሶቬት 
ፈረትክ ወደየ። እሊ ህዬ 
እግሎም አስከረዮም። ለኦሮት-
ቅጥብ ምን አየ አምጸአዉ እንቤ 
ምን ገብእ፡ ምነ ሐርብ ብሩድ 
መትጃግራይት ሰበት ተ፡ ሶቬት 
ለልትበሀል ምድር ትፈራተከ ምን 
ገብእ ህዬ ሐቆሀ ለእዲነ ናይና 
ተ፡ እግለ መጽእ ለሀለ ክልኦት 
ሰለስ አጅያል እግል ንራቅባ ቱ። 
ለልትጃገረነ እግል ለሀሌ አለቡ፡ 
እብ እቅትሳድ ለልትጃገረነ ኢሀለ፡ 
እብ ቴክኖሎጂ ወዐስከርየትመ 
ለልትጃገረነ እግል ለሀሌ ኢኮን፡ 
እት ጅግራነ ለቀንጸ ህዬ ነሐንቁ፡ 
ለሐድ (ለኮንተይንመንት)ምናቱ 
ለአምጸአወ። እሊ እግል አተላላይ 
ናይለ ዓደቶም ለመጽኣቱ፡ እት 
እዲነ ሰላም ኢህሌት፡ ወለሰበብ 
ኩሉ ህቶም ቶም። እሊ ኩሉ 
ርበሽ እት 20 ክፈል ዘበን 
ወአዜ ለህሌናሁ ሰበቡ ምኖም 

ቱ። ለአኬት ህዬ ምስል ካቲመ 
ሐርብ ብሩድ፡ ህቶም ኢትገሰው፡ 
ለብዕድ ድወል ሰበት ራቀብናሁ፡ 
ክብ እግል ሊበል ለሐዘ እግል 
ልትሀጨቅ ብእቱ። አርዛቅ ዐለም 
ትዘምት ወእዲነ እት ሀገግም እንዴ 
ካፈልካሀ ኖስኖሰ ሕድ ክም በሌዕ 
ትወድየ ወተአስተዕምረ። 

እሊ ሐዲስ ወሳይቆም ህዬ፡ ምነ 
ናይ በዲር ፍንቱይ ጋር ሚ ብእቱ 
ዶል እንብል፡ ‘ጅግረ’ለትብል ቃል 
ብእቱ። ህቶም ጅግረ ኢለአምሮ። 
ጅግረ እግል ለአክልጦ እበ ምን 
ሐዘው ቱ ድኢኮን፡ ለናዮም ጅግረ 
ዜሮ ክእሉል ቱ። ንዕኖ ንትጃገር 
ልብሉከ ወሐር እግል ኢትብደሮም 
ሕልክ ከሩ እግልከ ከለአወድቁከ። 
እሊ አዜ ክቱብ ለሀለ ውራቅ 
ሐበት ፋእደት ወተቅዪር አለቡ 
ዲቡ። እብ እሊ 30 ሰነት ለጀረበዉ 
ወለፈሽለ ዲቦም ንዛም ኦሮ-ቅጥብ 
እብ ከአፎ ሸክል ለአጸቡጡ፡ 
EU ኢሀለ፡ ኔቶ በዲር ትፈራተከ 
ወሀምረ፡ አዜ እብ ምስምሰ ዩክሬን 

አርወሐት እግል ልብለሶ ዲቡ 
ዋጥኖ ህለው። እትሊ ለሐልፈ 
30 ሰነት፡ ምስል ተጃርብ ሐርብ 
ብሩድ እንዴ ቃረነው ትትረአዮም 
ለዐለት ጋሪት፡ ለእትሓድ ሶቬት 
ለዐለ ሩስየ ሰበት ቱ፡ እግል ሩስየ 
ቀየድከ ምን ገብእ፡ ዐሚምከ ዲብ 
ዐለም ተአክድ። ለሐለኮት ህዬ 
እብ ሰልፍ እግል ሩስያ ቶም 
ለሐስበዉ፡ እት ክሬምየ ምጸእ፡ 
እት ኡክራንየ ምጸእ ወብዕድ እተ 
መንጠቀት ለሀለ ድወል፡ ኣክረቱ 
እግል ሩስየ እት ከርዶን ተኣትየ 
ወክም ኢትትጃገር ትወድየ። 
ሰበቡ እብ ቴክኖሎጂ ወዐስከርየት 
ሶቬት መትጃግረይቶም ሰበት 
ዐለት ቱ። ለወክድ ለሀይ ለዐለ 
ወካጢ ዐገሎም ለእብሉ፡ ቻይነ 
ቤት ጣቀት ሰበት ተ እግል 
ንትነፈዕ እበ እንቀድር። ለኪሰት 
ሒለት ወጣቀት፡ ክምሰልሁመ 
መበገስ ለገብእ መሳኔዕ ሰበት ሀለ፡ 
ቻይነ እግል ንትነፈዕ እበ ሐቆመ 
ገብአነ ኩሉ ናይ አሜሪከ ልግበእ 

ወአሮበ ምህዞታት ወቴክኖሎጂሁ 
አስከ ተዐድዩ ወረኪሰት ጣቀት 
ወነሐር አዳም ሰበት ሀለ እግል 
ትዝመተ ትቀድር። ትሪልዮናት 
ዶላራት ህዬ ትጃቅፍ ምነ። 
ለዐሚም ሽሙይ ጀላብ እግል 
ልራቁቡ። እትሊ ሰላሰ ሰነት ላኪን፡ 
ድድለ ሕልሞም፡ ቻይነ በርገሽ 
ወዴት እቶም። ቻይነ ዮመቴ እብ 
እቅትሳድ፡ ቴክኖሎጂ፡ ዐስከርየት 
ወመቀየሲታት ብዕድ አወላይት 
ተ ምን እንብልመ ሐሰት ኢኮን። 
ለመጽአ 20 ሰነት ህዬ ቻይነ አየ 
ክም ትበጼሕ እሙር ቱ፡ አሜሪከ 
ወመሳኒተ ህዬ ለዐል እግል ሊበላ 
ቱ ገብእ፡ እበየ። 

አዜ ተቅዪር መጽእ ሀለ። 
እሊ አዜ ልትሻበብ ለሀለ ሄራር 
ህዬ፡ ዕልብ ሐቴ ፈርሀቶም ቻይነ 
ጋብአት ህሌት። ከሐለኮት ቻይነ 
ህዬ እብ ከአፎ ትዋልዩ ቱ ሀሞም። 
እትለን ለሐልፈየ አምዔላት 
ልውዕዉ ለዐለው ምስለ ውራቆም 
ለገይስ ኢኮን። ናይ ክፍለ ጅግረ 

ልብሉከ፡ ላኪን ህቶም እብ ጅግረ 
ኢለአምኖ ወእት ረአሶም ዜሮ 
ክእሉል ሃይባሙ ቶም። ሰበት 
እሊ ቻይነ ስቅ እግል ለአጽቡጠ 
ቦም። ስደፍ ህዬ ቻይነ ወሩስየ፡ 
እት ክልኢቶም ብጉስ ለሀለ 
ህጁማት ልትረአዮም ሰበት ሀለ፡ 
ሰዳይት ሕበር እትብጉሳም ህለው 
ወእትጅሀ ጻብጠት ህሌት። ዩክሬን 
እብ ምስምሳ ተ ሀድፍ ጋብአት 
ለህሌት። ዩክሬን ቅድየት ኢኮን፡ 
ላኪን እት ቀበት እሊ ሰላሰ 
ሰነት ምስለ ተቃዪር ተየልል 
እድንየ፡ እግል ነአስስ እንዴ 
ቤለው ለአንበተወ አጄንደት ኦሮ-
ቅጥቡ ንዛም ፋሽል፡ እግሉ እብ 
ከአፎ ለአትሳኑ ወለቅድየት እት 
መስለሐቶም በዱላ ቱ ለብስር። 
ለልትጃገሮም እግል ለህሌ አለቡ፡ 
እዲነ እግል ልጭቆመ ብእቶም 
ወለእለ ሐዘው እተ እለ ሐዘው 
ሳዐት እግል ልርኮበ ብእቶም። 
ኣክረቱ መትጃግራይ ለአለቦም 
እግል ልንበሮ ብእቶም። 

ለተየልል ህዬ እግል 
ክምሰልሁታት ሰሜሕ? አነ ሕልም 
ቱ እብል። ሓለቶም ሰበት ኢደሉ፡ 
ሸንሀት ተ በስ፡ ወእብ ሽዑር 
ቀበቶም እግል ለአድሙነ ሰበት 
ለሐዙ፡ እሊታት እግል ልፍሆሙ 
ኢቀድሮ። እሊ ምራድነ ለአተምም 
እግልነ እንዴ ቤለው እምጻሙ 
ለህለው ውራቅ ሰበት ቱ፡ ናዮም 
ጌገ ቀመሮት (ሕሳብ) ለልአክድ 
ሌጣ ቱ። እብሊ ለከሉቁ በርደደህ 
ህዬ አስባቡ እሊ እንርእዩ ለህሌና 
ቱ። እንዴ ሐስበው ወሀድአው፡ 
ገብእ ወኢገብእ እንዴ ሜመው 
እግል እድንየ ረሀየት ወሰላም 
እግል ለአምጽኦ እለ ኢቀድሮ። 
ድራር ዎሮ ትነዜዕ ወሐርመ 
ጸቤሕ ብዕድ፡ ኦሮ ትሸውጡ 
ወኦሮ ትከይዱ፡ እት ንዛም ፋሉል 
ለአተርገዘ ሄራር ቱ። እሊ አዜ 
እንርእዩ ለህሌነ ሐቆ ሐርብ 
ብሩድ አክተመ ዲብ ነአመስል፡ 
ሐቆ ሕርየትነ እብ ሐዲስ አብሀዘ፡ 
እትሊ ሰላሰ ሰነት እድንየ የምክን 
ትትቀየር ወትሰኔ ገብእ እት 
እንብል አክለ አተቅበልናሁ፡ እሊ 
ናይ ማሌ ምስል መካይድለ ክራም 
ልግበእ ወብዕዳም አግብሮም እት 
ለትፈናተ አምዳር ክሉቅ ለሀለ 
ፈንጨጋር፡ ኩሉ ሰበቡ ህቶም 
ቶም። ብዕድ አስባብ ቡ እንዴ ትቤ 
እግል ትትሃጌ ኢትቀድር፡ መሻቀዪ፡ 
መሻቀዪ ቱ፡ ለትትበለዕ ህሌት እዬ 
ወመክሰብ ብዬ ዲበ ትብል ክመ 
ናይ ወያኔ ከዋድር ዐባዪ ለልቡሉ፡ 
ጸፈዐከ ወሐር ርያል ሐቆ ሀቤከ 
እንታመ ምስሉ ትገይስ ልብሉከ። 
ትትጸፈዕ ወርያልከ ትነስእ። እሊ 
ኩሉ ርበሽ ዐለም ምን አየ ነዜሕ 
ሀለ ትቤ ምን ገብእ፡ ኣክረቱ 
ለዔማቱ ምኖም ተ። እት አጥራፍነ 
ሚ ቱ ለተእሲሩ፡ ለናይ ሰላሰ ሰነት 
አጄንዳት ግድም እዴሆም ጠለቀ 
-ትፈርተከ ምኖም። 

     እት ገጽ 7 ልተላሌ...     እት ገጽ 7 ልተላሌ...
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መሐመድ እድሪስ

ሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳልሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል

እድሪስ ሕመዳይ ለዲብ ኤረትርየ 
ዲብ መንጠቀት ምራረ ዲብ ዳንኩር 
ለአስተብደ ሄራር ተዕሊም፡ አስመረ 
አተ እቡ ከዲብ መድረሰት መደበር 
ወመሐድ ኹለፈእ አራሽዲን 
አተላለዩ። ምኑመ ዲብ ሱዳን 
ከሰለ ዲብ ከልወት ወሐቆሁ ዲብ 
ከርቱም እምድርማን ዲብ መሐድ 
አፍሪቀየ ወምኑ እንዴ አተላለ ዲብ 
መስር ዲብ አልአዝሀር በጽሐ። ክሉ 
እሊ ንዳል ጀላብ ተዕሊም እትገብእ 
ምን መስርመ ዒራቅ እንዴ ትሼበ 
ዲብ ጃምዐት በቅዳድ ባጽሕ ህለ። 
መጥ-መጦር እሊ ንዳል እግል 
ተዕሊም ንዳል ጀላብ ሕርየትመ 
ለአተላልዩ ዐለ። ሰውረት እንዴ 
አስተብዴት ዲብ መናጥቅ ኩፍልት 
ህሌት ወዐምልያት ዐስከሪመ ገብእ 
ህለ፡ ከቴለል ናይለ ዲብ ሜዳን እብ 
ስለሕ ናድሎ ለዐለው ወዲብ ካርጅ 
ዲብ ደርሶ ዲብለ ንዳል ንዙማም 
ለዐለው ከረ ሕመዳይ ዲበ ዐለው 
እቱ መዐደይ አብሑር እንዴ 
ገብአው ንዳሎም ሰዱ ወለይዶ 
ዐለው።

ሕመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 
ደርስ ዲቡ ለዐለ ወክድ ቴለል 
ዐዱ እብ ከበር ረክብ ዐለ፡ ምነ 
ዲብ ክርስ ኤረትርየ ለዐለው ሰቦዕ 
ሐዉ ለክልኦት ሳልሕ ወኖር ምስል 
ሰውረት ልትዓወኖ ዐለው። ሳልሕ 
ዐረብየት ዕጨይ ምን አስመረ አስክ 
ምራረ ለተትቀባብል ሰበት ዐለት፡ 
እት ቀበተ ዕጨይ አስክ ዲብ ከርስ 
አስመረ ለዐለው ፍድእዪን ለገይስ 
ስለሕ ነድእ ዐለ። እተ ወክድ 
ለሀይ ፍዳእዪን ዲብ አበሻውል ቤት 
እጃር ዐለት እሎም። ክምሰልሁመ 
ካልኣይት ቤት ዲብ ኪዳኔ ምህረት 

ሑመዳይ ምስል  ውላድ መድረሰቱ በቅዳድ 1970ሑመዳይ ምስል  ውላድ መድረሰቱ በቅዳድ 1970

እድሪስ ሕመዳይ  ዲብ ጃምዐት እድሪስ ሕመዳይ  ዲብ ጃምዐት 
በቅዳድ 1969በቅዳድ 1969 ምናድል እድሪስ ሕመዳይ ምናድል እድሪስ ሕመዳይ 

2023 አስመረ2023 አስመረ

ሽሂድ ሳልሕ ሕመዳይ (1970 ምራረ)ሽሂድ ሳልሕ ሕመዳይ (1970 ምራረ)

5ይ ክፋል

ዐለት እሎም። ለፍድእዪን ምን 
እሊ አብያት እሊ ዲብ ልትበገሶ 
ዐመልያት ወዱ ዐለው። ወኖርመ 
ዲብ ምራረ እንዴ ገብአ እግለ 
ሸዐብ ወጄህ ወለትመቃረሕ ዐለ። 
ወእብሊ ውላድ ሕመዳይ እድሪስ 
ዲብ ካርጅ ሳልሕ ወኖር ህዬ ዲብ 
ኤረትርየ እንዴ ገብአው እግለ ገብእ 
ለዐለ ንዳል ተሕሪር ሰንዶ ወሰዱ 
ዐለው። እሊ ሓለት ንዳል ወቴለል 
ዐድ ሕመዳይ ዲብ ገብእ፡ እድሪስ 
ሕመዳይ ዲብ በቅዳድ ድራሰቱ 
ዋስል ወህቱመ እትለ ገብእ ለዐለ 
ንዳል እበ ትትቀደሩ ልትዓወን ዐለ።

እድሪስ በቅዳድ ዲብ እንቱ 
አሰልፍ ለትከበተዩ ሽሂድ ሓምድ 
ቱርኪቱ። ሕመዳይ ሓምድ ክምሰል 
ጸንሐዩ ርሑ ይአገውነ፡ ዝያደት 
መዕነውየቱ ትወቀለት ወእምቡቱ 
ለዐለ ሄራር ተዕሊም እግል ለአተላሌ 
ህዬ ዝያደት ትናየተ። እትሊ ወክድ 
እሊ ዲብ በቅዳድ መክተብ ጀብሀት 
ተሕሪር ሰበት ዐለ ሓምድ ትርኪቱ 
ዲቡ አዳም ልትከበት ወነዝም 
ለዐለ። ምስል እሊመ ሕኩመት 
ዒራቅ እተ ወክድ ለሀይ ክመ ናይ 
መስር እግል ክሎም ዲብ ዒራቅ 
ለገይሶ ጠለበት ኤረትርየ ልትከበቶ 
ወዲብ ጃምዐት ልግበእ ወዳኽልየት 
ክምሰሁመ ሰነውየት ለኣቱዎም 
ዐለው። ዝያደት ክሉ ህዬ ዒራቅ 
ዲብ ቀድየት ሐቅ መሲር ሸዐብ 
ኤረትርየ ወሕርየት ኤረትርየ 
መውቀፈ ለልትሐመድ ዐለ።

መስርመ ምስል ሸዐብ ኤረትርየ 
ወእብ ፍንቱይ ምስለ ዲቡ ደርሶ 
ለዐለው ደረሰ ትትዓወን ወሰዴ 
ምንመ ዐለት ምስል ዝያረት ንጉስ 
ሀይለስላሴ ሽውየ ዲብ ልትሀነእ 
ጌሰ። ዒራቅ ላኪን እተ ወክድ ለሀይ 
አስለሐት አስክ ኤረትርየ ትነድእ 
ወምስል ምናድሊን ትትዓወን ዐለት። 
እሊ ህዬ መንዱብ ናይ ጀብሀት 
ተሕሪር ምን ዒራቅ አስለሐት ዲብ 
ጥያረት እንዴ ጸዐነ አስክ ዐደን 
ነድእ ወዲብ ዐደን ልትከቦቱ ከእብ 
ጅላብ አስክለ ሰውረት ለዐለት 
እቱ ምድር ልደነክ ዐለ። እሊ ህዬ 
ፈድል ዒራቅ ዲብ ሰዳይት ሰውረት 
ኤረትርየ እብ ቀሎ ቀሎ ክምሰል 
ኢልትረኤ ለርኤከ።

እድሪስ ሕመዳይ ድራሰቱ 
ዲብ ዋስል ወምስል ሰውረት 
ዲብ ልትዓወን ዲብ ጃምዐት 
በቅዳድ አርበዕ ሰነት ዲብ ኩልየት 

አልሕቁቅ መጃል ቃኑን ወስያሰት 
ደርሰ። እሊ ህዬ ምን ሰነት 1966 
አስክ ሰነት 1970 ዐለ። ዲብ ሰነት 
1970 ህዬ እብ ቃኑን ዲብ ጃምዐት 
በቅዳድ ትከረጀ። ሐቆ እሊመ 
ማጅስቴር እግል ልንሰእ ክቡታሙ 
ምንመ ዐለው፡ ሕመዳይ ክሉ ሀሙ 
ወቀልቡ ዲብለ ዲብ ሜዳን ለዐለ 
ንዳል ተሕሪር ሰበት ዐለ፡ ግረ እለ 
ድራሰት እግል ልወስክ ኢትሸነሀ፡ 
ስለሕ እግል ልርፈዕ ሰበት ሐዘ ህዬ 
አስክለ ዲብ ሜዳን መይቶ ወቀትሎ 
ለዐለው ምናድሊን ዲብ ወሬሕ 
ዐስር ናይ ሰነት 1970 ምን ዒራቅ 
አስክ ሜዳን ትወከለ።

ሕመዳይ ምን በቅዳድ ዲብ 
ሱዳን ትከረ ወምኑ ሜዳን አተ። 
እተ ወክድ ለሀይ ቅያደል ዓመ እብ 
ሽሂድ መሐመድ አሕመድ ዐብዱ 
ትትመረሕ ዐለት። አሰልፍ ዲብ 
ከርቱም ትከበተዉ፡ ግራሁ ምን 
ከርቱም አስክ ከሰለ ነድአዉ። ወምን 
ከሰለ ጀዋብ እንዴ ከትበው እሉ 
አስክ መሐመድ አሕመድ ዐብዱ 
ሜዳን ነድአዉ። ወሕመዳይ ርሳለቱ 
እንዴ ጸብጠ ምን ከሰለ በርከ በህለት 
ፎርቶ ሳወ አተ ወእግለ ርሳለት 
ዲብ ፎርቶ ሳወ እግል መሐመድ 
አሕመድ ዐብዱ ሰለመየ። ወአስክ 
ወሬሕ ምስል መሐመድ አሕመድ 
ዐብዱ እግል ልትሐረክ አስተብደ። 

እትሊ ወክድ እሊ መሐመድ 
አሕመድ፡ እድሪስ ሕመዳይ 
ቃኑን ዳርስ ሰበት ዐለ መሕከመት 
ዐስከርየት ወመሕከመት መደንየት 
ጽበጥ እግልነ ቤለዩ። እትሊ ወክድ 
እሊ እድሪስ ሕመዳይ እት ክእነ 
ቴለል ዲብ ህለ ለዲብ ምራረ እንዴ 
ገብአ ምስል ሰውረት ልትዓወን 
ለዐለ ሳልሕ ሑሁ እብ ሰበብ 
ጀዋሲስ ምስል ሰውረት ክምሰል 
ልትዓወን ሰበት ተአመረ፡ አቶብየ 
እንዴ መጽአው ዲብ ምራረ 
ቀትለው። ሕመዳይ ከበር ሑሁ 
ክም ሰምዐ ሰኒ ትሻቀለ ወገሀ፡ 
እት ክእነ ሓለት ዲብ እንቱ እግል 
ልሽቄ ለቴለል ሰበት ትሰደደ እቱ፡ 
ምስል መሐመድ አሕመድ እንዴ 
ትፋሀመ ምራረ እግል ልብጸሕ 
ዋልዴኑ እግል ልርኤ እብለ ምስምሰ 
እለ እንዴ ትነፈዐ እጃዘት ጠልበ 
ወክልኦት ጅንዲ እንዴ ሀበዩ አስክ 
ዐዱ በህለት ምን ፎርቶ ሳወ አስክ 
ምራረ ሳረሐዩ። ለገበይ ረያም 
ወመራር ዐለት፡ እብ  ሮረ ሐባብ 
ፈግረው ወምኑሙ ረያም ገበይ 
እንዴ ካተረው ሽዕብ አተው 
ወምኑ እብ ፍልፍል ሰለሙነ ምራረ 
ፈግረው ወእብለ እድሪስ ሕመዳይ 
ዲብለ ትወለደ እተ ዐዱ ሐቆ 14 
ሰነት አተ።

እትሊ ወክድ እሊ እድሪስ 
ሕመዳይ ዐዱ ክምሰል ቀደመ 
ኢጸንሐቱ። ለዐድ እብ ንዛም አቶብየ 
ዲብ ሐቴ አካን እንዴ ትከወነ 
ጸንሐዩ። ለፈትዩ ሑሁ ሳልሕመ 
ጀላብ ሕርየት ወእስትቅላል ዲብ 
ልብል ወምስል ሰውረቱ ዲብ 
ልትዓወን እብ ዐሳክር አባይ 

አስተሽሀደ። እብሊ ህዬ 
እግለ ኢረክበዮም አቃርቡ 
ወውላድ ሐዉ፡ እድሪስ 
ማጽእ ዐለ ወሰለመ 
እትኩም እንዴ ቤለ ለዐለት 
እሉ ሐጫር እጃዘት 
እንዴ አትመመ ዲብለ 
ትበገሰ ምነ አካን አቅበለ። 
ለለአስፍ ላኪን ዋልዴኑመ 
ዲበ አካን ማጽኣም ሰበት 
ይዐለው እግል ልርከቦም 
ኢቀድረ። እግልሚ ዲበ 
ፍሸይ መዐስከር አቶብየ 
ሰበት ዐለ፡ ከረ ሕመዳይ 
ዲብ ምራረ ብዙሕ እግል 
ልጽነሖ ኢቀድረው።

ሐቆ እሊ እድሪስ ሕመዳይ ምን 
ምራረ እበ መጽአ እበ ገበይ አስክ 
በርከ ፎርቶ ሳወ አቅበለ ወዲብ 
መሐመድ አሕመድ ዐብዱ መጽአ። 
ወእትሊ ወክድ እሊ ጀብሀት ተሕሪር 
ዲብ መንጠቀት ኣር ምሕራም 
በርከ ወዐንሰበ ዲብ ወሬሕ 1 ሰነት 
1971 ሙእተመር ዐዋቴ እግል 
ቲዴ ትዳሌ ሰበት ዐለት ፡እድሪስ 
ሕመዳይ ዲበ ትየመመ እቱ ሽቅል 
እንዴ ኢልትፈረር አሰልፍ ዲበ 

ሙእተመር እግል ልሻርክ ክምሰል 
ቡ ተሐበረ። ወለ ሙእተመር እብ 
አሳስለ ዱሉይ እሉ ለዐለ ምን 
ሜዳን ወምን ካርጅ ለሻረከው ደረሰ 
ክምሰልሁመ ምን ቅያደት ከረ 
ሕሩይ ተድለ ባይሩ ወኢብራሂም 
ገደም ወስሌማን ስራጅ ሐድረው 
እቱ። ወእትሊ ቅያደልዓመ እግል 
እድሪስ ሕመዳይ ነፈር መዳልያይት 
ልጅነት እግል ልግበእ የመመው።

እትሊ ወክድ እሊ ቴለል 
ሜዳን ሰኒ ይዐለ፡ መትፈናታይ 
ክምሰልሁመ ቅዋት አሸዕብየ 
ሊተሕሪር ኤረትርየ ምን ጀብሀት 
ተሕሪር ለትፈንተው እቱ ወክድ፡ 
ፍንጌ መናጥቅ ለዐለ መትፈናታይ 
ወለመስሉ እግል ሕመዳይ ብዙሕ 
ይዐጅበዩ። እግልሚ እትሊ ወክድ 
እሊ ዲብ ከርስ ጀብሀት ተሕሪር 
ብዙሕ ለትፈናተ ረአይ ልትረኤ 
ዐለ። 

እተ ገብእ ለዐለ ሙእተመር 
ሰሮም ለቅያደት አጊድ ኢሻረከው፡ 
መሰለን ኣድም ሳልሕ ሼደሊ ነፈር 
ቅያደል ዓመድ ዲብ እንቱ ዲበ 
ሙእተመር አጊድ እግል ልምጸእ 
ኢቀድረ። እትሊ ወክድ እሊ ዖበል 
እግል ለአንፍስሎ ልዳለው ለዐለው 

እቱ ወክድ ቱ። ኣድም ሳልሕ ለእት 
ቀበት ጀብሀት ተሕሪር ጀሬ ለዐለ 
እንፍሳል እግል ልብጠር ክምሰል ቡ 
እበ መዳልያይት ልጅነት ተሐበረ። 
እግልሚ እትሊ ወክድ እሊ ቅዋት 
አሸዕብየ እንፍልስት ህሌት፡ ዖበልመ 
እግል ለአንፈስሎ ለሐዙ ህለው። 
ለልጅነት ኣምረት ይዐለት ዲኢኮን 
እድሪስ መሐመድ ኣድም እግል 
ኖሱ እብ ምስጢር ምስሎም እትፉቅ 
ዐለ። 

ሐቆ እሊ ለመዳልያይት ልጅነት 
እት ክሉ ጀብሀት ተሕሪር ለዐለው 
እቱ አካናት ትወዘዐው። ሕመዳይመ 
ጋሽ በርከ በጽሐዩ። እሊ ምስለ ዲቡ 
ለዐለ ጄሽ እጅትመዕ እግል ሊዴ። 
እብሊ ለልጅነት ዲብ ኤረትርየ 
ዲብ ሱዳን ትፈንጠረት። እሊ ክሉ 
ክምሰል ገብአ ሐቆ ሰለስ ወሬሕ 
ዲብ ከሰለ እጅትመዕ እግል ሊደው 
ክምሰልሁመ ዎሮ ወፍድ አስክ 
ቀደም ቅሩብ ወክድ ምን ጀብሀት 
ተሕሪር ፍንቱያም ለዐለው ቅዋት 
አሸዕብየ ወፍድ ነድአው።

እድሪስ ሕመዳይ  ዲብለ ዐለ 
እቱ ጋሽ በርከ ወዲቡ ለጸንሐዩ 
ጄሽ ሰኒ ትከበተዩ ወህቱመ እግለ 
ጄሽ እጅትመዕ እንዴ ወደ እብ 
ክሱስለ ሙእተመር ተውዴሕ 
ሀበዮም። እምበል እሊመ ምስለ ዲበ 
ደዋዬሕ ለህለ ሸዐብመ እጅትመዕ 
ወደ። እትሊ ወክድ እሊ ኣድም 
ሳልሕ ሼደሊ ዲብ እድሪስ ሕመዳይ 
ርሳለት እንዴ ከትበ ዎሮ ጅንዲ 
አስክ ሕመዳይ ነድእ። ለርሳለት 
ሚ ትብል “እሊ ትወድዩ ለህሌከ 
እጅመዓት ሕነ ኢንትከበቱ፡ አሰልፍ 
አናቱ ነፈር ቅያደል ዓመ ወመስኡል 
እለ መንጠቀት አዜ እሊ ምስል ጄሽ 
ወሸዐብ ትወድዩ ለህሌከ እጅትመዕ 
አብጥሩ” ለትብል ዐለት።

ሕመዳይ እለ ርሳለት እለ 
ክምሰል መጽአቱ ህቱመ ዲብ ኣድም 
ሼደሊ ክእነ ለትብል ርሳለት ነድአ። 
“እንተ ክእነ ትብል ለህሌከ ኖስከ 
ነፈር ቅያደል ዓመ እንተ ወአነ እለ 
ሰላሕየት እለ ለሀበተኒ ቅያደል ዓማ 
ተ ወአነ ዕዱ መዳልያይት ልጅነት 
አነ። ሰበት እሊ አነ እጅትመዓት 
ምስል ጄሽ ልግበእ ወሸዐብ እግል 
ኢዴቱ ወእሊ እንተ ትብሉ ለህሌከ 
አነ ይእትከበቱ” ለልብል በሊስ 
ሀበዩ።
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ፈንቅል እብ ዕን ብዜን ፈንቅል እብ ዕን ብዜን 
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መርከብ አንበሳ ተ መመርከብ 
መስከረም ከንዶእ ርስዕት ሀሌኮ 
ድኢኮን እት ረአስለ መምተልካት 
ወወሳይቅ ባንከት፡ እብ ፍንቱይ እግል 
ዓይላት ሰብሰልጠት ሕኩመት፡ ዐሳክር 
ወኢሰፓ ጽዕነት ዐለት። ለሐብሬ ምነ 
ምስልነ ዲብ መርከብ ‘ስታር ኦፍ 
ማሳወ’ ጽዑን ለዐለ ሸዐብ ሰምዐክወ። 
አስክ ለእግል ከዋድር ኢሰፓ እብ 

ምስጢር ለገብአ እጅትመዕ እትለ 
መርከብቱ ለኣመርክዉ ወለትበየነ 
እዬ። 

እግለ ሸዐብ ጽዕናት ለዐለየ 
መራክብ ተጃረት፡ መራክብ ናይ 
ሐርብ እንዴ ትከለለያሀን ለዐቅባሀን 
ዐለየ። ምድር ለኢትርኤ ዲቡ እት 
ምግብ በሐር በጢር ክም ሬመ ዐቅልነ 
አጽበብነ ወንየይነ ሐጭረ። ምኑ 
ብዙሕ እንዴ ይእንረይም ሀዬ ዎሮ 
ፍልም ለመስል መርኢት ርኤነ። 

ኣንቶንዮ ለልትበሀል እናስ 
ሐንፈጽ ወድ ገራርቱ። ህቱ ካፕትን 
ናይለ ‘ቪዞፒና’ ለትበሀል መርከብ 
ተጃረት ዐለ። ምን ዐሰብ ጣፍ ወብዕድ 
ለትፈናተ ቅድዎታት ወተረብ እንዴ 
ጸዐነ ዲብ ሚነት ባጽዕ እግል ልትጸገዕ 

2ይ ክፋል

ዮም ዓመት “ፈንቅል ገለድ ሕጡጥ ”እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት 
33ይት ሰነት ዐመልየት ፈንቅል ወተሕሪር መዲነት ባጽዕ ዐየድነ። ክል 
ዎሮ ምስለ ዐመልየት ለልትጻበጥ ናዩ ዝክርያት ብእቱ። ለሐርብ ለቀንጸያተ 
እተ መዲነት ሽብህ ጋሻይት እንዴ እንተ እት ዐድ ኦሮ ትሸቄ ለዐለት 
ወሐቴ እንዴ ኢትደሌ እት ተሀርብ እብ በሐር እንዴ ፈግረት፡ እብ ጥያረት 
ወምድር እት ትግዕዝ ዐደ ለአቴት ቢዜን ብርሃኔ ለትበሀል ሻበት ቀደም 
33 ሰነት ለጀሬት እተ ቅሰት ተሓኬነ ሀሌት። እለ ምን ክታብ ፈንቅል 
ለተርጀምናሀ ቅሰት፡ እተ አወላይ ክፋለ፡ ብዜን እብ በክት እት መርከብ 
ክም ትጸዐነት ከአስክ ዐሰብ ክም ትበገሰት ርእያም ዐልነ፡ ዮም ካልእ ክፋለ 
ልተላሌ፦    

ማጽእ ዐለ። ምናተ ሓለት ሚነት 
ባጽዕ እንዴ ትባደለት ጸንሐቶ። 
ኣንቶንዮ ላኪን ኢበጥረ። ወእግል 
ለቅብልመ ኢሐዘ። ለከበትን መራክብ 
ኢትዮጵየ “እንዳትጠጋ!” (አወዕ! 
ኢትጸገዕ) እት ልቡሎ ተሕዚር ትሩድ 
ምንመ ሀበዎ፡ ከብትን አንቶንዮ ላቱ 
“ዓይለቼ እግል አፍግርቱ” እንዴ 
ቤለ በልሰ እቶም ከእተ እሳት አተ። 
እት እንረኤ ምንለ ገያድያት ጅላብ 
ቅዋት በሐር ጀብሀት ሸዕብየት እበ 

ትለከፈት እተ ቅምብለት ተናን ጸሊም 
እግል ለዐቦርግ ምነ አንበተ። ለእግል 
ኢልትጸገዕ ለሐቡሮ ለዐለው ከበትን 
መራክብ ኢትዮጵየ ሀዬ “እምቤለከ 
ማሚ” እት ልቡሎ ሰምዐነ። 

ለመራክብ ምነ ባካት እግል 
ለአሪማነ ኢቀድረየ። መራክብ ሐርብ 
እንዴ ትከለለያሀን እት ባካት ሚነት 
ባጽዕ እት ለአንኮለ ወክድ በልዐየ። 
ለሸዐብ እት ምግብ በሐር ክምለ 
አንቶንዮ ገብአየ እግል ኢልግበእ 
ፈርሀ። “የሀው አፎ ኢትትሐረኮ 
ከኢትነስኡነ፡ እብ ሎሀይ ሸነክ ደህላክ 
አፎ ኢተረይሙነ” እት ልብል እግል 
ከብትን ጸጋይ ጪጭ ቤለ እቱ። 
ከብትን ጸጋይመ ፈርሀቱ እት ገጹ 
ትትረኤ ዐለት። “የሀው ሸዐብ አብሬ 

አፍግረነ በሎ! ትመህለሎ!” ክም ቤለ 
ሰኒ ወአማን ርዕብ አቴነ።

ለመራክብ ካርዕ ለዐለ ሰበብ 
ሐር ቱ ለተአመረ እነ። ከብትን 
ጸጋይ እተ ትወቀለት ረሽመት ናይለ 
መርከብ እንዴ ፈግረ እብ መክረፎን 
“ሸዐብ በዐል ደሐን ጽዕናም ሀሌነ፡ 
ዐይብኩም ምን አጅል ኣላፍ አራዌሕ 
ላጽሓም መሐኩነ . . .” እት ልብል 
እተ በሐር ክርንቱ እግል ትሰመዕ 
ተሀራሀረ። ምኑ ወሐር ለቅንጩባት 
ወሻፍጋት ለእተ በሐር ልትሸወረ 
ለዐለየ ጅላብ ናይ ሙናድሊን ክም 
ተን ኣመርነ። ጊማይ ብቆት እት 
ረአስነ ለአንጦጥል ክም ሀለ ሀዬ 
ፈሀምነ። ብዝሓት ዐመሲ ሀዬ እት 
ኢወክደን እግል ልምሐጸ ወልትዋለደ 
አንበተየ። ትንፋስ እግል ኢትሕጨር 
እተን ወሀወ እግል ልርከበ ሀዬ እተ 
ለዐል ለአማክን ቅሉዕ እንዴ ፈግረየ 
ዋለደየ። ወእግለ ሸዐብ ከደን እግል 
ኢልትሻበብ መንዐዎ። 

እለ እላነ ዲብ እንተ፡ ብቆት ሐርብ 
እት ረአስነ ዲብ ተዐውል ወበሐር 
ጸላም ግልሕም-ሕም ዲብ ትብል እትነ 
ጸሓይ ወድቀት ወበርቀት። ለወክድ 
ሒን ከረም ስሕል ሰበት ዐለ ዝላም 
ትረሽሽ እትነ ዐለት። ምነ መሳፍሪን 
ገሌ አንፋር ላሊ ከቤርቶ እንዴ 
ትገላበበው ከደን ፈግሮ ከእተ አካናት 
ፍቱሕ ሰጃይር ወልዑ። ህቶም ሰጃይር 
ውልዕ ለለቡላተ ለጅላብ ገያድያት 
ምነ እተ ሀለየ ጠበሽ ልብለ። ሐቆ 
እለ ገድም ሕናመ ለበረ ፈግሮ ዐለው 
አንፋር ምስል ሻዕብየት ለልትሳደው 
ወሰብሾረቶም እግል ኢልግብኦ እግል 
ንትሸከኮም አንበትነ። 

ሐቆ ክልኤ ምዕል ጅላብ ሸዕብየት 
ሰበት ሬመየ ምዕል አተላተ (13-2-

1990 ገብእ ሀለ)፡ ዐሰብ እግል ንእቴ 
ሰእየት ወዴነ። ሸዐብ ዐሰብመ ነብራሁ 
እንዴ አዳለ አተላተ እት ናዲ ሚነት 
ልትጸበረነ ወዐለ። ምናተ ለበሐር ምነ 
ጅላብ ገያድያት ናግየት ገብእ የዐለት 
አተሉትመ ኢትበገስነ እተ በሐርነ 
ወዐልነ። ፈጅራተ - አረቡዕ (14-2-
1990) ዐሰብ አቴነ። 

ምነ በሐር ጸላም ዲብ ምድር 
ንጸገዕ እት ሀሌነ ለመሳፍሪን “ሎሃተ 
ሚነት ዐሰብ” እት ልትበሃሀሎ ጉም-
ጉም እግል ሊበሎ አንበተው። አናመ 
“እብ አማን እት ምድር ትጸገዕነ 
ጸርነ!” እት እብል፡ ምነ እተ መርከብ 
ዐለ አዳማታት ነፈርመ ሰበት የአምር፡ 
እብ ሰበብ በይን ታውቀት እቱ ምነ 
ዐልኮ ሕሳባት ኖሼ ትነፈዝኮ። ሚነት 
ዐሰብ ምን ባጽዕ ብዙሕ ለትትዐመር 
እንዴ ገአት ትረኤተኒ። 

ምነ ሚነት ርይም እንዴ ቤለየ 
መጸግዒ ልትጸበረ ለዐለየ ብዝሕ 
ለቤለየ መራክብ ምንመ ጸንሐያነ 

‘ስታር ኦፍ ማሳዋ’ ላቱ እበ-እባሀ 
ትጸገዐት፡ ብሮሲሀ ለክፈት። እግል 
ንትከሬ ምነ ክም ተአዘዝነ አነ እምበል 
ሐቴ ርሕዬ ሐበት ዐፍሽ ሰበት የዐለ 
እዬ አጊድ ምስለ ቀዳምያም ትከሬኮ። 
ምነ መርከብ ክሪ ዶል ወዴነ እባሆም 
እት መካይን እንዴ ጸዐነዉነ አስክ 
ናዲ ሚነት ነስአዉነ። 

ዲቡ ለሸዐብ ክሉ አስክ 
ለአምሐራመ ሰኒ ትከበተያነ። ነበሪት 
አንወዕ ወአሽካል ዱሉይ ዐለ። ምናተ 
ሸንሀቱ ኢረከብነ ምን ነብረ ትደበእነ 
መትበልዖት አበ እነ። ብዝሓት 
አዋልድ አንሳት ብካይ መሪር በክየ 
ዐለየ። አነ እግል ኖሼ “ምጽአት ዲ 
መጽአኮ አዜ አየ እግል እቴቱ?” እንዴ 
እቤ እት ሀማት ገብአኮ። ምን ናዲ 

ሚነት ሕነ እት አካን ክትል ነስኡነ 
እት ሀለው ለዓይላት ከዋድር ኢሰፓ 
ወሰብ ሰልጠት ላኪን አስክ ‘እንዳ ኒኖ 
ወዘርኣይ ደረስ’ ለልትበሀል  ሆቴላት 
ነሰአዎም ወዲቡ ዓረፈው። 

እግል ትርሓስ ለለአምሮ አንፋር 
ዲብ እንደ ኒኖ ክም ሀሌት ሰበት 
ሐበረዉኒ ሀዬ እት እትሐበር እተ 
አካን መጽአኮ። ምን እገይስ ትርሓስ 
እለ ኢኮን ምስል እመ፡ ወዳይተ 
ወአጀኒተ፡ ክለን እተ አካን ጸንሐያኒ። 
ክም ትረኤነ ህተን እበ ምጽአቼ 
ተዐጀበየ ወአናመ ለመዋዲተን ዐጀብ 
ገአ እቼ። ትርሓስ ወወዳይተ አብረሀት 
ከፎ ክም መጽአኮ ትፈከረየ። እት ገጽ 
እምዬ ለምለም ለቀርአክዉ አሻይር 
ፈረሕ ወስሩር ሀዬ ኢትፈሀመ እዬ። 
ሐቆሁ እግል ንትካበር አንበትነ። 

እምዬ ለምለም ምነ ህግያሀ 
በሪአት ለዐለት ትመስል። ህተ ባብ 
እንዴ ደብአት ከደን ፍግር ዶል 
ወዴት ለእግል እምዬ ለምለም እግል 

ልንሰእ ለመጽአ ትርሓስ ለለአከቶ 
ሰዋግ መኪነት ንኢሽ ህድፍ ወህድፍ 
ትባሀለው፡ ምነ አካነ ሽትፍ እንዴ 
አበለየ አስክ ሚነት እት ገይስ እበ 
”እንዴ ሐቴ ኢነት ወለት ሀሌት እዬ” 
ምን ቴሎ ክም ኢሰምዐየ ሸርሐት 
እዬ። 

እግል አብረሀት ወዳይት ትርሐስ 
ሽሙይ በሽተንክወ። ዐቅምዬ ገአት 
እዬ ከ ሀሩርዬ አፍገርኮ እተ፡ አስክ 
“ጤልማይት እንቲ አብረሀት” እት 
እብል ተዓየርክወ። ህተ ላኪን “ምን 
ሽቅል አጊድ አቅብሊ ብህለትኪ ዐልኮ 
ማሚ አፎ ክምሰልሀ ኢወዴኪ?” 
ቴለተኒ። ክምሰልሁመ ሰፈር ክም 
ሀለ ዳልየት ክም የዐለት ወንቅም 
እግል ኢቲበል ምን ትርሐስ ተሕዚር 
ህይብት ክም ዐለት አሰአለተኒ።

ዕንጃ
ረ

ዕንጃ
ረዕንጃ
ረ

ዕንጃ
ረ

ከልሹም መሐመድ
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መቃበለት ርኢስ 
ምን ገጽ 4 ለአተላለምን ገጽ 4 ለአተላለ

አዜ እብ ገበይ ዩክሬን እግል 
ሩስየ እንዴ ቀልበው ኩሉ ሸይ እግል 
ለአትሙሙ ቱ ትቤ ምን ገብእ፡ እበየ 
መቅደረት! እግል ቻይነ እግል ለሐልኮ 
ወለአጅግሖ ለወድዉ አመልህየ ህዬ 
ፋንጎሕ ካርጆም መስል? እሊ እግል 
ልክሎቁ ለሐዙ ለህለው ዲብ ፓሲፊክ 
ወብዕድ ድዋራት፡ ሐትሐቴ ዶል 
እግል ህንድ ምስል ቻይነ ተአትብእሰ፡ 
ዶል-ዶል ህዬ፡ እግል ህንድ ምስል 
ፓኪስታን ተአትሐዋርር፡ ምስል ጃፓን፡ 
አውስትራልየ፡ ግብለት ኮርየ፡ እንዴ 
ሰናንዐከ መልህያም ትከልቅ፡ እት ፊሊፒን 
ገሌ ትገስእ፡ ናይ ለረምሸ ወለጠፈሸ 
ምህዞ እብሉ አነ፡ ለጠፈሸ ነፈር ለትፈናተ 
አብሳር-ሀላፍቴታት ልትአላበጥ። አሜሪከ 
እብሊ አዜ ለህሌቱ መካይደ አስክ አያ 
ተ ገብእ፡ እሊ ኩሉ ለከስረቱ ከሳይር 
እግል ትብለሱ ትቀድር? ቅያስ 32 
ትሪልዮን ዶላር ዕዳይ ለበ ደውለት፡ 
ዶላር ዲብ ጠቤዕ እግል ትወዜዕ ዶል 
ወጥን፡ ፈጅር አየ እግል ትብጸሕ ቱ?እሊ 
አዜ እብ ምስምሰ ዩክሬን ለአርኡና ቱ 
ለህለው መዕረድ አስለሕ አስክ አያ ቱ 
ወፈደፉ ሚ ቱ? ዕንክሊል እንዴ ትብል 
ዐልከ፡ እሊ ሕማሞም ደወ አስክ ኢረክበ 
ከኢትከረዐ፡ እት አጥራፍነ ልግበእ 
ወበረ ምኑ አሽየእ ብዞሕ እግል ንታኬ 
እንቀድር። ምለዐል ኩሉ ላኪን እግል 
ሰላምነ ወረሀየትነ ስትራተጅየትነ እንዴ 
ኣመርነ እበ እንሸቄ። እሊ ተሐድያት 
እሊ ለሀላ ቱ፡ ዕምሩ እንዴ ሐጭረ እግል 
ለአክትም ቱ እግል ቲበል ትቀድር፡ 
ህቶም ላኪን እብ ዮም ወፈጅር 
ለልአተክቱሙ ጋር ኢኮን። ማሌ ቅሩብ 
ከም እሊ ሕሩባት ናይ ክራም ወያኔ 
ሐብከው ወአክተመ፡ ላኪን ተመ እንዴ 
ቤለው አዜመ ሰክቦ ኢልትመየው። እበየ 
ወእብ ከአፎ መሻክል ትከልቅ፡ እብ ከአፎ 
ተአትብእስ ወተትሓርሽ? እብ ከአፎ 
ትነዜ ወትዘምት? እሊ ዓዳት እሊ እግል 
ልቀዩሩ ቶም ዶል ልትበሀል፡ ክመ ናዮም 
ዲብ ጌገ እግል ትትሸመም ምን ኢገብእ፡ 
ረሀየት ኢትትረኤከ። እሊ አዜ እምጽኣሙ 
ለህለው ውራቅመ፡ ሚ ልብል ሀለ እግል 
ትቅርኡ ብከ። ለእግል ለሐሉከን ለሐዙ 
ህለው እሰልፍ ሩስየ፡ ደርበ ቻይነ፡ ኢራን፡ 
ቅብለት ኮርየ፡ ለአስባብ እንዴ ቤለው 
ሻርሓሙ ለህለው፡ ሊስተቱ ብዝሕት ተ። 
ወእቡመ ለትአቀብል ኢኮን። ለፈልሰፈት 
ወቃነ ሐንገሎም አስክ ኢትቀየረት፡ 
ዐሚም ዐለም ምን ሐንገሎም አስክ 
ኢፈግረ፡ መሻቀዪ እግል ሊደዉ ለልሐዙ 
ተጀሙዓት ምኑ አስክ ይአዝመው፡ እት 
ክል አማክን ለልአመጽኡ መሻክል እንዴ 
ኣመርከ ሐል ትባስር እሉ ወትዳሌ። እት 
መንጠቀት ቀር አፍሪቃመ፡ ሰላም ነሐዜ። 
ሐርብ ምን ሐንገልነ እግል ንምስሑ 
ነሐዜ፡ አስክ ዐማር እግል ነአተጅህ ሀለ 
እግልነ ወረሀየት እግል ትምጸእ በ። 
እሊ ለልአትክሕድ ጋራት ኢኮን፡ ክእነ 
ለመስል መሐልካይ ዲብ ሀለ እብ ከአፎ 
ተአደምኑ? እግል መሐልካይከ ለከድም 
ገብር ዲብ ሀለ እብ እስወ ገበይ አስክ 
ረሀየት ክም ትሄርር እግል ትድመን 
ብከ። ለሰኒ ጀዋንቡ እንዴ ፈረግከ እግል 
ትሽቄ ዲቡ ብከ። እሊ ህዬ እብ ትምኔት 
ለመጽእ ሰበት ኢኮን፡ እግል ትድፈዕ 
ወተአስተሽህድ ዲቡ ከትአክዱ ብከ። 
ኣመሮቱ ላኪን ሰኒ ቱ። ሰበቡ፡ ለመጽአከ 
መታክሉ እብ ሐትሐቴ ጀላብ እግል 
ተኣምሩ፡ ለተፍኪሮም እግል ትፍሀም 

ወጅበከ። እሊ ጨቂጥ ወጨፍለቆት 
ህዬ ምን አምኣት ስኒን ለተበዐወ 
ስያሰት ሰበት ተ፡ እድንየ በጭበጨወ። 
እድንየ ህዬ ምኑ እግል ትፍገር ሰበት 
በ፡ ክል ቃረት ናየ አብሳር እግል ቲዴ 
ትቀድር፡ እትለ መንጠቀትነ ህዬ ዝያደት 
ሸዐብ እለ ደውለት 80 ሰነት ትንፋስነ 
ሓጨረው ዲብነ፡ ምን 1941ወእንዜ። 
ሕነ ክም ኩሉ ሸዐብ አፍሪቀ ወድወሉ 
ሐቅ አለብነ? መስለሐቶም ለአለቡ ዲቡ 
ምድር በታተን ሰላም ኢለሀዩቡ። 

ሰበት እሊ እግል ልድኮኩ ብእቶም። 
እብ ሰበቦም ለቀንጸ ንዳል ሸዐብ 
ኤረትርየ ዶልከ ዲብ ለሐሉኩ፡ “ኢደርሶ 
ማሚ፡ ኢልትዕቦ?” ለአተብል። እግል 
ኦሮ ሸዐብ ሑድ ወደውለቱ ንኢሽ ክእነ 
ጻብኢታት ትሉሉይ እግል ሚ አትሐዘ? 
ማሌ ሐርብ አክተመ ዲብ ትብል፡ እብ 
ሐዲስ እብለ ወእብ ሎሀ ሕሰይ ወምነይ 
ዲብ ትፈጥር፡ ቅሳን ከልአውነ። ዝያደት 
ለገብአ ሸዐብ ብዕድ ሕነ ሰላም ነሐዜ፡ 
ሕነ ሐርብ ኢነሐዜ፡ ምስል ገወውርነ 
እብ ረሀየት ወሰላም እግል ንንበር 
ቱ ሸንሀትነ። እሊ እብ ዋጅብ እግል 
ንርከቡ ገብአነ ምን ገብእ ህዬ በይነ 
እንዴ ኢገብእ፡ ምስል ገወውርነ ወዐለም 
ብዕደት፡ እብ መንጠቀትነ ልግበእ ወእዲነ 
ለህሌት እልነ ዕላቀት እበ ዋጅበተ 
ጀላብ እግል ንነዝመ ምን እንቤ፡ እለ 
ሕነ ዲብ ርበሽ ሸመውነ። እለ ሽንርብ 
ለዋድያም ዲብነ እንዴ ትረሰኦአናሆም 
ዲብ ብዕድ እግል ኒጊስ ይእንቀድር። 
እግሎም ላኪን፡ ለልሐሱቡ ወለወድዉ 
እን ሐትሐቴ እግል ነኣምሩ ሰበት 
ወጅበነ፡ እንዴ ቀየምናሁ እተ ቤንያይ 
ሃዳፍነ ጀላብ እግል ንብጸሕ፡ ኤታንነ 
እፍጉራም ህሌነ። እት ፍንጌነ ወአቶብየ 
እግል ንብነየ ለነሐዜ ረሀየትመ እትለ 
ስያሰት እለ ተአቴ። ህቶም ለልአትበጉሱ 
አሽየእ እብ ፍዕል ዳርሳም ምኑ ሰበት 
ህሌነ፡ ንትዳሌ እሉ ወእንሸቄ። ቀደም 
ኩሉ፡ ለብናቱ አርዛቅ እግል ንምለኩ 
ሀለ እግልነ። ዐለም ዲብ ሚ ህሌት፡ እሊ 
እፍጉራሙ እለ ለህለው አውራቅ ናይ 
ረአስ ሕሙም (Sick mind)ቱ ለእብሉ። 
እብሊ ተፍኪር ህዬ ብዕዳም እት ዘምት፡ 
ትሰርቅ፡ ተአትብእስ ወትረብሽ ነብር። 
እለ እዲነ ሚ ትመስል ህሌት፡ አፍሪቀ 
ቅብለተ፡ ግብለተ፡ ምፍጋረ ወምውዳቀ 
ሚ ሀለ ዲበ? ናይ አሮበ ሰብ ሽርከት 
ወዐነክር፡ ናይ ዝምረት ዋሺንግቶን ሚ 
ወሚ ወዱ ወሸቁ ህለው? ሚ በራምጃት 
ከጥጦ ህለው፡ አስክነ ወአጅፋርነ 
ለትወጀሀ በራምጃቶም ሚ መስል? እት 
ብቆት ጀላብ እግል ኢንትካሬ ወአብካትነ 
ኢንክሰር፡ እብ ከአፎ ክም እንሸቄ እግል 
ነኣምር ሰበት ወጅብ እሊ ምህምጋር 
ቱ። እሊ አዜ ቅሩብ ለሓለፍናሁ ሰለስ 
ወራራት ወበርጠጠዕ ወያኔመ በይኑ 
እንዴ ኢገብእ፡ እት ቀበትለ አጄንደቶም 
ለልትሐቀፍ ቱ። 

ሰኣል=ሓይስ ሪኢስ፡ እትለን ለሐልፈየ ሰኣል=ሓይስ ሪኢስ፡ እትለን ለሐልፈየ 
80 ሰነት ለዐለ ዐዳዋት አሜርከ ዲብ 80 ሰነት ለዐለ ዐዳዋት አሜርከ ዲብ 
አሪትርየ ሻርሑ ህሌከ። እብ ቅብላት እለ አሪትርየ ሻርሑ ህሌከ። እብ ቅብላት እለ 
እግል 10 ሰነት ትሸቄ ለቤለወ “መንገፎ እግል 10 ሰነት ትሸቄ ለቤለወ “መንገፎ 
ዐለም” ለልቡለ እስትራተጅየት፡ ዐለም” ለልቡለ እስትራተጅየት፡ 
ለዲብ አሪትርየ ለጸንሐት እግሎም ለዲብ አሪትርየ ለጸንሐት እግሎም 
ለኢተአትካርም ጸብኢት እግል ትትበደል ለኢተአትካርም ጸብኢት እግል ትትበደል 
ሚሰአየት ትገብእ ዲበ፧ሚሰአየት ትገብእ ዲበ፧

በሊስ=”እብ አማን ወእብ ፍዕል 
እግል ንትሃጌ ገብአነ ምን ገብእ ወለ ሐር 

እንዴ አቅበልነ ምን እንርእዩ፡ ለትትቀየር 
ስያሰት ወእስትረተጅየት ተሀሌ ገብእ 
ኢቲበል። ለለአትፈክር፡ እሊ ኩሉ 
ዐባዪ እንዴ ትበሀለው እለ ኩለ ሒለት 
እንዴ ቦም፡ ዲብ ፋእደት ወተርጀመት 
ለአለቡ ትልህየ አጀኒት እግል ልእተው፡ 
ህቶም ልግበኦ ወብዕዳም ሚከስቦ ምኑ 
ለለአተብልቱ። ቀደም ጆ ባይደን ትራፕ 
እንዴ ሀለ፡ ረአዮም እግል ልቀይሮ ቀድሮ 
እንዴ ትቤ ለልትሰኤ ወለትትሀመል 
እግሉ ኢኮን ላኪን፡ ምን ሄራር እለን 
ለተሐልፈየ 80 ሰነት ገሌ ሚደረስኩም 
ምኑ አፎ ኢእምብሎም ትባህለ። 80 ሰነት 
እብ ተማመን ለኢለአትካርም ዐዳዋት 
እግልሚ፧ ለጸብኢት እግል ኖሰ ሰበበ እሊ 
ወእሊቱ እንዴ ትቤ እግል ተአመስምስ 
እበ ኢትቀድር። እሊ ህዬ ታሕሊል እንዴ 
ኢገብእ እብ ፍዕል ለትረኣ ቱ። ምን 
ሰነት 1941 አስክ እሊ አዜ ለህሌና ዲቡ 
ወቅት፡ ለኢለአትካርም ሄራር ስያሰት 
ካጥየት ወኩሉ ለለአትበጉሱ ስያሳት 
ወእስትራተጅያት እንዴ ፈሽል ወክጅል 
እንዴ ልትገልበብ እግልሚቱለ ምን 
አክላጦም እግል ልድረሶ ለኢቀድሮ፧ 
ገሌ ክም መትፋቀዲ ገብእ እግሎም 
እንዴ ትባህላ ቱ። አነ ክምሰለ ለእትዘከሩ 
እሊ ኩሉ ለቴልካሁ እግል ኢአተፍቅ 
ዲቡ እቀድር ላኪን፡ እግል መስተቅበል 
እብ ሕበር እግል ንሽቄ እንቀድር! እንዴ 
ልብል በሊስ ሀበ ሪኢስ ትራፕ። እሊ ህዬ 
ስያሰቶም እግል ልቀይሮ ቀድሮ እንዴ 
እምቤ እንዴ ኢገብእ ወኖሱ ትከልጦ 
ህሌኩ ምን እምብሎ ሚትከሬ መኒነ 
ወሚዔብ ብዲበ፧ እግለ ረአዮም ኢቀይሮ 
ለትብሎመ ኢፋልኩም ትከልጦ ህሌኩም 
ብሂል ከለጥ አለቡ። ሐቆሁ ላኪን 
ኢአተላለ። ገሌ ገሌ አሻይርመ ሀለ። 
ወድዉ ለህለው አክላጥ እብ ፍንቱይ 
ዲብ አፍሪቅየ ወዲብ መንጠቀትነ ለራቅቦ 
ለትፈናተው ጀሃትመ ህለው። ለሰብ 
ቀራር ላኪን ናዮም ፈውደት፡ ትምኔት 
ወሕልም ለቦም ሰበት ቶም፡ ምኖም 
ለትትጸበሩ ጋር አለቡ። እግልነ ምን 
ቅሩብ ለከሰነ ለናይነ ሌጠቱ ናይ ብዕዳም 
ኢከሰነ እግል ልትበሀልመ ኢልትቀደር። 
ሕነ ዲበ ተርቲብ ዲብ ደንጎባቱ ለህሌነ። 
የምክን አባያምናቶም እንዴ ቤለዎም 
ለልትዐዳወዎም ቅዋት ዐባይቶም። ሕነ 
ሐሬቱ ለእንመጽእ። ሰበት እሊ ዓመተን 
ዲብ እስትራተጅየቶም ተቅዪር እግል 
ለአምጸኦ ቀድሮ እንዴ ትቤ ለልትሰኤ 
ኢኮን። ወኖሱ እብ ከአፎቱለ ክምሰሌሁ 
እግል ልሕሰቦ ቀድሮ፧ እሊ ለበህለት 
ላኪን፡ ሰላም ወዐዳለት እግል ልምጸአ 
ወልትአከደ፡ ድዶም ምን ትትጋደል ሌጣ 
ቱለ እግል ልትረከበ ቀድረ። ኢገብአት 
ምን ገብእ እብ ትምኔት እግል ተአክደን 
ኢትቀድር። ምስሎም እንዴ ተሃጌካመ 
እግል ትፍትሑ ለትቀድር ጋር አለቡ። 
እሊ ህዬ ዲብነ ሌጠ እንዴ ኢገብእ 
ዲብ ለትፈናተ ቃራት ዐለም ልትረኤ 
ለሀለ ተየልል ቱ። ዲብ ምውዳቅ ጸሓይ 
አፍሪቅየ፡ ዲብ ግብለት አፍሪቅየ፡ እት 
ቅብለት ለሀለ ወእሊ ዲብ ባካትነ እት 
ምግብ ለሀለ ኩሉ ሐቴ እብ ሐቴ ምን 
ሕድ ለልትፈናቴ ኢኮን። ኩሉ ለሀለ 
መሻክል ዲብ ሕድ እንዴ ከምከምካሁ 
ምን ትርእትዩ መጆብ ሐቴቱ። ዲብ 
ባካትነ እት መንጠቀት በሐር ቀየሕ፡ 
ቀር-አፍሪቅየ፡ ዲብ በይጂን ጋልፍ ለሀለ 
መሻክል እብ ናዮም መትኣታይ፡ ዐሚም 

ወህንዲዶ ለአመጽኡ 
ለሀለ መሻክል 
መትበጭባጭ ቱ። 
ሰበት እሊ ሕነ ድዋርነ 
ለእምብሉ ወእግል እለ 
ለህሌነ ዲበ መንጠቀት 
ምን ቅሩብ ለከስስ፡ 
መንጠቀት መዳንን 
ነሀር ኒል፡ በሐር ቀየሕ፡ 
ወመንጠቀት ከሊጅ 
ህለየ። እሊ መናጥቅ 
እሊ ለሀይከ እግል 
ለሀይ ለሰዴ መናጥቅ 
ቱ። ለእት ፍንጌሆም 
ለህሌት ዕላቀት እብ 
ደረጀት አቅሊም 
ዲብ ዐማር ምን ሕድ 
ለልትወራረሶ፡ ሐቴ መንጠቀት ምነ 
ብዕደት መንጠቀት እንዴ ፈንቴከ እግል 
ትርአየ ኢትቀድር። ክል መንጠቀትከ 
በነ እብ ተፋሲል እግል ትርአየ ትቀድር 
ላኪን፡ ዲብ ደንጎበ እንዴ ፈናቴከ 
ለልትረአየ መናጥቅ ኢኮን። ከእትሊ 
መናጥቅ እሊ ህቶም ለኢለሐምሩገ 
ኢህሌት። የምክን ነኣይሽ ወዐባዪ ናዮም 
ወካይል እግል ለሀሉ እግሎም ቀድሮ። 

ናይ መናጥቅ ሕየል ድቁባም ሕነ 
ለልብሎ፡ እብ ለትፈናተ አግቡይ እግሎም 
ለከድሞ ወለገብሮ ህለው። በህለት እግል 
አትመሞትለ ትምኔት ወሸንሀት ዔመት 
ቶም ለሸቁ። እት ቀበት ክእነ ለመስል 
ናይ ቃራት ወዐለም መሐባልክ፡ ለሀለ 
ተየልል ከአፎ እግል ንርአዩ ወእንቀርኡ 
እንቀድር፧ እንስእዮም ሚ ኢእንስእዮም፧ 
እሊ ወእሊ ተጠውራት እግል ልምጻእቱ 
ኢእምብል ላኪን እግልነ ለካርጀነ፡ 
ለገብአት ትግባእ ዐዳወት ወመሐለኪት 
እንዴ አፍሰልነ ወጋባህነ እግል ነአፍሽሉ 
ወሄራርነ ረአሱ ቀደም እግል ነአተላሌ 
ብነ። 80 ሰነት እብ ተማመን ሸዐብ 
እለ ወጠን እለ ሚ ወደ፧ ዐውቴሁ እብ 
ስድፈት ለትረከበት ኢኮን። ሀደፎም 
ወትምኔቶም አክል ሕድ እንዴ ኣመረ 
እንዴ ዳፍዐ እትለ አዜ ለሀለ ዲበ 
ደረጀት በጽሐ። እብሚ መቅደረት፡ 
እብ ሰዳይት ምን ወእብሚ ሐቂቀት 
ምን እምብል፡ እብ ኤማኑ ወሰባተቱ 
ወእብ እስትሽሃዱ ለአከደዩ ሌጣ ቱ። 
እለን እምብለን ለህሌነ 80 ሰነት ሐቴ 
እብ ሐቴ ምን እንጌምመን፡ ለንትፋወሽ 
እቡ ኢኮን ላኪን፡ እሊ ሸዐብ እሊ ናዩ 
ጠባዬዕ መዳፈዐት ፍንቲት ለቡ ታርክቱ 
ለሐልፈ። እሊ አዜ እብ ዕጹፍ እግል 
ነአደቅቡ ብነ። እሊ ዓዳት ወታእሪክ እሊ 
እግል ነአደቅብ ላኪን፡ ለኢተአትካርም 
ጸብኢት ወዐዳዋት፡ እስትራተጅየቶም፡ 
ሃዳፎም፡ ወለ ኢትትቀየር ስያሰቶም 
እግል ንራቅብ ወነኣምር ዋጅብ ቱ። 
እሊ እንዴ ፈሀምነ ህዬ፡ ምን እለ ወሐር 
እብላሆም እንዴ ለዐሞ ወለሐማርጎ አክል 
አዪ ወቅት እግል ልጽነሖ ቀድሮ፡ እሊ 
እንርእዪ ለህሌነ ዲብ ዪክሬን ካልቃሙ 
ለህለው መሻክል መከለሲሁ ከአፎ እግል 
ልግባእ ቀድር፧ ዲብ መናጥቅ ብዕድ 
ከሉቁ ለህለው ጀብሃት ህዬ እብ ከአፎ 
እግል ለአተላልውቶም፧ እብ ደረጀት 
ዐለም እግል ልከሉቦም ለሐዙ ለህለው 
ዐባዪ ወነኣይሽ ቅዋት ሚ ወሚ መንፈዐት 
ወመክሰብ እግል ልርከቦ ምኖምቱ፡ ዲብ 
ሀደፎም ወእስትራተጅየቶም ሐቴመ 
ተቅዪር እንዴ ኢወዱ አተላለው በሎም። 
እትሊ አዜ ለህሌነ ዲቡ ወቅት፡ ለሀለ 
መትነዛም እብ ገበይ ጥልቅት ለሄርር 
ሀለ። ናይ አትሓያስ ወአደቀቦት ሕልፍ 

ኔቶ ዐለ እግሎም ወአዜ እብ በርናምጅ 
ወእብ ስታት ሸቁ ዲቡ ህለው እግል 
ልትበሀል ኢልትቀደር። ለሀለ ቀይድ 
ለአለቡ ሄራር ጥሉቅ ቱ። መሻክል ክም 
በዝሐ ዲቦም፡ ለሐን መራቀበቶም ለጸንሐ 
ባካት እግል ልራቁቡ ክም ኢቀድሮ 
ክም ተአከደ እግሎም፡ ሄራሮም እግል 
ለአትሓይሶ ወጥኖ። ሰበት እሊ ሐርብ 
ዩክሬን መሰምስ ሌጣቱ። ከለ ከያነቶም 
ክም አትሓያስ እግል ትትሐሰብ እግሎም 
እንዴ ቤለው፡ ዕልብ ተአትባዜሕ፡ ስዊድን 
ወፊንላድ እተ ሕልፍ ኔቶ ለአትያ 
ሚኢለአትየ፧ ኔቶ እግል ኖሱ ሀለ ሚ 
ኢሀለ፧ በዲር ለአቅሀመ አዜ ምን ሐዲስ 
አርወሐት እግል ትዝረእ ዲቡ ድወል 
ሐዳይስ ትወስክ ዲቡ፡ ተአትፋይሑ 
ወሱረት ዐባይ ገዛፍ ተሀይቡ፧ እተሓድ 
ኣሮበ እግል ኖሱ ሀለ፧ እሎም ዲብ ሻሻት 
ተለፍዝዮን ዐስር ዶል ለልትደጋገሞ 
አውጀሀት፡ አምሸገው። 

እተሓድ ኣሮበ ሀለ ወሸቄ ሀለ 
እንዴ ትቤ እግል ትትሃጌ ኢልትቀደር። 
እትቀበት እለን ለሐልፈየ 30 ሰነት፡ 
ለዳቅባም ሕነ ለልብሎ ዔመት 
ትምኔቶም እግል ለአትምሞ ለከልቀው 
አከይ ተየልል፡ እብ ተማሙ ሰበት 
ፈሽለ ወትፈንጠረ፡ ለተፍኪር አዜ ዲብ 
ለሔሰት ደረጀት ሀለ። የምክን ዲብ ሰነት 
ወክልኤ ሰነት ተቅዪር እግል ልምጻእ 
ቀድር እንዴ ትቤ ለልትሰኤ ኢኮን ላኪን፡ 
ለሄራር ሐቴ እብ ሐቴ ምን እንርእዩ 
እንዴ ልትሓየስ መጽእ ሀለ። አክለ ሐር 
ጌሰውከ ህዬ፡ ለእግል ለአትሐውነን እንዴ 
ሐዘው ልትካሮፈን ወከርዱነን ለዐለው 
ቅዋት፡ ምን መራቀበቶም እግል ልፍገረ 
ክምተን እግል ለኣምሮቱ። ፍጥር ሐዲስ 
እግል ለአምጸኦ ቀድሮ ላኪን ወቅት ክም 
ሐልፈ ሐቴመ እለ ለአፈሬ አለቡ። እለ 
አዜ ጻብጣመ ለህለው ገበይ ህዬ፡ አስክለ 
ለኢተአቀብል ምኑ ጸደፍ ለትዋሌተ። 
ገሌ ተቅዪር ኢወዱ እግል ኒበል 
ኢእንቀድር ላኪን፡ ለናይ ሐርብ ብሩድ 
ተፍኪሮም ወእስትራተጅየቶም ወቅቱ 
እንዴ ነስአ ሐልፈ። እትለን ለሐልፈየ 
30 ሰነት ህዬ በክት ሐዲስ ረከብነ እንዴ 
ቤለው በጭበጨውነ። ምን እለ ወሐርመ 
ኢበጭብጩነ እግል ኒበል ኢእንቀድር 
ላኪን፡ ሕነ ሚ እንወዴ፡ እግልነ ለመስሎ 
ህዬ ሚወዱ፡ እብ ሕበር ህዬ ከአፎ እንሸቄ 
እንዴ እምቤ እግል ንሕሰብ ብነ። ምኖም 
ህዬ ተቅዪር ሰኒ እግል ልምጸአነ ክም 
ኢቀድር እሙርቱ። እግልሚ፡ ለዐሚም 
ወዘማቴ ዲብ ደሞም ለተሓበረ ሕማም 
ሰበት ገብአ፡ እሊ ሕማም እሊ ስራይ 
እግል ልትረከብ እግሉቱ ቀድር እንዴ 
እምቤ ይእንሰኤ”።

ዲብ ገጽ 10 ልተላሌዲብ ገጽ 10 ልተላሌ
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ሸባብ ወወለፍ
መደረት አትነኖት ሰጃይር

ዲብ እዲነ እብ ግዲደ ኣላፍ ለገብእ አንዋዕ ናይ ወለፍ ክም ሀለ ብሑስ 
ለአከደየ ሐቂቀት ተ። ለልትወለፍ አሽየእ ብዞሕ ምንማቱ፡ እት ዐድነ ለሀለ 
ወለፍ ቀልል ወልትሰሀል። ሰበቡ ዲብ ዐድነ ኤረትርየ ምን ቃኑን እንዴ 
ፈግረ ክም ምራዱ ስሜት ወጠን ለልአከፍእ ወመጅተመዕ ለልአከርብ 
ኢሀለ። ዲብ ብዕዳት ድወል ረኤነ ምን ገብእ ላኪን፡ እብ ወለፍ አስክ 
ዐቅሎም ዘውል ክምሰል ዐየይን ለልትሐሰቦመ ኢልትሐገሎ። ከእግል ዮም 
እብ ብዕድ ወለፍ እግል እትሃጌ ይሐዜኮ። እብ ስትየት አው አትነኖት 
ሰጃይር ሌጣቱ። 

ስታይ ሰጃይር መደረቱ ምን ቅያስ ወለዐል እኪት ተ። “ኒኮቲን” 
ለልትበሀል ወለፍ ለለአጸብጥ ቀመም ክምቡ፡ ወአትነኖት ስጃር ዲብ 
ዓፍየትነ ናይ አተንፈሶት መሻክል፡ ሰረጣን ሸንብእ፡ ጸልዕ ግርጉመ፡ ሕማም 
ልብ፡ ደቅጥ ደም፡ ወዲብ እማት መሻክል ወሊድ ወእሉ ለመስሉ ሕማማት 
ሰብብ። እብ አሳስ መነዘመት ዓፍየት ለወዴቱ ሕፍዝ ዲብ ሰነት አስክ 
3 ሚልዮን ለገበኦ አንፋር እብ ሰበት አትነኖት ሰጃይር ክም መይቶ 
ወብዝሓም አግሩዝ ክም የትሞ ልትአመር። 

ከእግል ሸባብ አግደ አስባብ ወለፍ ለወዴ፡ ኦሮት ነፈር ምነ ቤት ወለፍ 
ሰጃይር ሐቆ ቡ፡ መራቀበት ዋልዴን እብ ዋጅብ ሐቆ ይህሌት፡ ዋልዴን 
እብለ ትፈናተ አስባብ ምስል አጀኒቶም ሐቆ ኢህለው፡ ዲብ ፍንጌ ዋልዴን 
ትሉሉይ በአስ ሐቆ ሀለ። እሊ በሀለት ዋልዴን ዶል ልትበአሶ ለአጀኒት 
ኩሎም ምን ቤት ፈግሮ ወዲብ ሻሬዕ ልትጠለቆ፡ ወእብሊ ሰበብ እሊ ዲብለ 
ኢለአትሐዜ ወለፍ ሰጃይር ልግበእ ወከምረት ልትካረው።  

  ወለፍ ወመደረቱ 
ዲብ ድራሰት ድህርት ፍገሪት አው ነቲጀት፡ ቅያብ ወመትጠራዝ ምን 

መድረሰት፡ ቀደም ዶሉ ጅመዕ አንበቶት፡ ለኢትሰተተ ዕምስነ፡ እብ ጅማዕ 
ለልሐልፍ ሕማማት ክም ከረ ኤይድስ፡ ሐለግ ወበጀን፡ ስርቅ ወቃጨፎት 
እግል ልሳድፍ ቀድር። እሊ ኩሉ ዲብ ለዐል ለእንቤሉ ሳድፍ ሐቆ ገአ፡ 
አሰሬሁመ ለኢትሐሰበ ብዕድ ወለፍ ክም፡ ትልህየ ቅማር፡ ስታይ ከምረት 
ወብዕድ ዲቡ እግል ልዋሌነ ክም ቀድር እግል ንትረሰዐ ለአለብነ ንቅጠት 
ተ። ለገአ ልግበእ ወለፍ ቀደም ክሉ እግል አፍካርነ ለአድዕፍ፡ ማሽጋም 
ወዴነ፡ ሰእየት ለአበትከነ፡ ወመትጸብረት ምን እዴ ብዕዳም ወዴነ።

ምን ወለፍ አባረዮት
ዲብ ሐያትነ እብ ስታት ለእንገይስ እግል ንግበእ፡ በሀለት ኩሉ ወራታትነ 

እብ ኤታን ልግበእ። ርያደት ምን ብዞሕ አወልፍ ሰበት ተአነግፈነ ርያደት 
ንውዴ፡ ንቅረእ፡ ዲብ ወለፍ ለጀብሩነ ሓጃት እግል ኒሪም ምኖም፡ ምን 
ዋልፋም ላቶም አንፋር እግል ኒሪም ወጅብ። ሰበት እሊ ሸባብ ደማን 
መስተቅበል ሰበት ቶም፡ ምነ ዲብ ለዐል ለሸርሐናሀ መደረት ሰጃይር እግል 
ልትነጀው ወእግል ስናቶም ወለአሰሮም ህለው አጅያል መስል ሰኔት እግል 
ልግበኦ ህሌት እሎም። ወለፍ አምበል አብደዮት ማልነ፡ ወደማር ነፍስነ፡ 
በአስ ምስል መሳኒትነ ወሐውነ ወአስክ ዲብ ከረ ስርቅ እግል ንጀበር 
እንቀር። ከሰበት እሊ ምን አወልነ ምን ወለፍ ለጸብጠነ ዲቡ አካናት እግል 
ንትራየም ለአስትህለነ። 

                          ዔማት፡ ጀሪደት እርትርየ አልሐዲሳ                           ዔማት፡ ጀሪደት እርትርየ አልሐዲሳ 

ነጃት ዑስማን

መስኡል መ/ወ/ ሸ/ደ/ኤ ምዴርየት መስኡል መ/ወ/ ሸ/ደ/ኤ ምዴርየት 
አስማጥ አሰይድ ሓምድ ጅምዕ መ/አድም አስማጥ አሰይድ ሓምድ ጅምዕ መ/አድም 

ሰኣል፡ ፈሬዕኩም ፈሬዕ መሕበር ሰኣል፡ ፈሬዕኩም ፈሬዕ መሕበር 
ወጠን ሸባብ ወደረሰ ዲብ እለ ወጠን ሸባብ ወደረሰ ዲብ እለ 
ምዴርየት መትነዛሙ ከአፎቱ ወከም ምዴርየት መትነዛሙ ከአፎቱ ወከም 
ለገብኦ ሸባብ ህለው እሉ ርሱም፡ ለገብኦ ሸባብ ህለው እሉ ርሱም፡ 
እሎም ሸባብ ዕድውየት እግል ተሀሌ እሎም ሸባብ ዕድውየት እግል ተሀሌ 
እግሎም ለደፍዕዉ ሚቱ ወሚ እግሎም ለደፍዕዉ ሚቱ ወሚ 
ከደማት ትቀድሞ?ከደማት ትቀድሞ?

በሊስ፡ አወል እበ ለረከብናሁ ናይ 
ውዛረት እዕላም ፍረስ እግል ሐምድ 
እፈቴ፡፡ መትነዛም ፈሬዕ ሸባብ ወደረሰ 
ኤረትርየ ዲብ ምዴርየት አስማጥ 
እብ አሳስ ነዘሞት ናይ መሕበር 
ናይነ ደረሰ ወሸቃለ ሕኩመት 
ወሸባብ ደዋሒታት ለእንብሉ ምን 
ደረሰ ወሸቃለ ሕኩመት በረ ለህለው 
ዲብ እሊ ሰለስ እንሸቄ። ናይ ደረሰ 
ምን 6ይ ፈስል ለአነብት ዲብ 
6ይ-ወ7ይ ቀይሕ ዕንቦበ እንብሎም 
እቦም ለአነብት፡ ዲብ 8ይ ፈስል ህዬ 
ፊተውራሪ ለእንብሎም እግሎም 
ነአደርስ፡፡ እሎም ዲብ 6ይ ወ7ይ 
ለነአደርሶም ዲበ ለህለው ለትፈናተ 
ነሸጣት ዲብ ወዱ ጸንሖ ዲብ 8ይ 
ፈስል ህዬ ናይ ፊተውራሪ ለእንብሉ 
ደርሶ፡፡ ዲብ 9ይ ፈስል ክም ሐልፈው 
ህዬ ታእሂል ናይ ሕመረት ነሀይቦም፡ 
ታእሂል ሕመረት ታሪክ ናይለ 
ለሐልፈ ምስል ወጠን ለልትጻበጥ 
ደርሶ በህለቱ። ዲብ 10ይ ፈስል ህዬ 
ምን እሎም ፈዳብያም እግለ ገብአው 
ምግባይት ደረጀት ናይ ካድር 
መድረሰት ነሀይብ እብ ደረጀት 
አቅሊም ምን ክለን ምዴርያት እግለ 
ለትፋገረው። ምኑ እንዴ አትሌነ ህዬ 
እግለ ናይ 11 ወዲብ ሳወ ለገብእ 
ነሻጣቱ እንታብዕ። እሊ እግል ደረሰ 
እበ ከስስቱ። እግል ሸቃለ ሕኩመት 
እበ ከስስ ህዬ ዕምሮም ምን 18 አስክ 
40 እግለ ለህለው ሸባብ እነዝም።

ሰኣል፡ ክሎም እትለ ምዴርየት ሰኣል፡ ክሎም እትለ ምዴርየት 
ለህለው ደረሰ ንዙማም ቶም ለህለው ደረሰ ንዙማም ቶም 
ዕድውየት ደፍዖ እግል ኒበል ዕድውየት ደፍዖ እግል ኒበል 
እንቀድር?እንቀድር?

በሊስ፡ ምን 6ይ ወለዐል ክሎም 
ንዙማምቶም እብ ፍንቱይ ህዬ ዲብ 
ቦርዲን ለህለው። አዜ ዲብ 6ይ 
ለህለው ዲብ ሰነት 12 ነቅፈ ደፍዖ። 
ወዲበ ካልአይት ደረጀት ለህለው 
ህዬ ዲብ 10ይ ክም ሐልፈው ካድር 
ነአደርሶም። አዜ ምኑ እንዴ አትሌነ 
ዲብ አንድየት እንካፍሎም ክም 
መስለ ናዲ መረሕ፡ ዓፍየት፡ ቅራኣት፡ 
በህሊ ዓዳት፡ ሚኒ-ሜድየ ለእንብሉ 
አንድየት ዲቡ እንካፍሎም። እብ 
ዓመት ዲብ 5 እንካፍሎም እብ አሳስ 
ነሻጥ ናዮም ህዬ ዲብ እለን ሸቁ። እብ 
ካስ ህዬ እሎም ለእንቤሎም አዕዳእ 
ናይ ጨቢብ ነዘሞት እንብሎም። 
ዲብ እሊ እግቡይነ ርሒብ ወጨቢብ 
አግቡይ ለልቡሉ ብነ ዲብ ቦርዲን 
ርኤነ ምንገብእ ዲበ ርሒብ ለእንብሉ 
ሐድ 2 አልፍ ወዝያድ ብነ። 

ሰኣል፡ ዲበ ሸቃለ ሕኩመት ሰኣል፡ ዲበ ሸቃለ ሕኩመት 
ወማሓብር ለትወድዉ መትነዛም ሚ ወማሓብር ለትወድዉ መትነዛም ሚ 
መስል?መስል?

በሊስ፡ ዲብ እሊ ክመ ለሀደግክዉ 
ዕምሮም ምን 18 አስክ 40 ለገብእ 
ዲብ ሽቁል ሕኩመት ለሸቁ ዲብ 

መቃበለት ምስል መስኡል ፈሬዕ መ/ወ/ሸ/ደ/ኤ መቃበለት ምስል መስኡል ፈሬዕ መ/ወ/ሸ/ደ/ኤ 
ምዴርየት አስማጥ (ሻብ ሓምድ ጅምዕ መ/ኣድም)ምዴርየት አስማጥ (ሻብ ሓምድ ጅምዕ መ/ኣድም)

ክል ፈረዕ ንዙማም ቶም እብ አሳስ 
እሊ መትነዛሞም ህዬ እሽትራክ ዲብ 
ሰነት 36 ነቅፈ ደፍዖ። ድፍዕየቶም 
ምነ ደረሰ ልትፈንቴ። እግልሚ 
ህቶም መ እብ እቅትሳዶም ምኖም 
ሰበት ሐይሶ። እሎመ ለትፈናተ ነሻጥ 
ለአትጋይሶ፡ ርያደት ዓዳት (በህሊ)
ክምሰሁመ ናይ ደርስ ወአድረሶት 
ዲብ ቀይሒት ዕንቦበ ወሕመረት 
ለጅህድ ናዮም ዲብ እሎም በዙሉ 
በህለትቱ። ዲብ ክል ክልኤ ሰነት ህዬ 
እግል እሊ ፈረዕ ሸባብ ለትመርሕ 
ለጅነት ለሐሩ። ክም መስል አዜ ዲበ 
ለሐልፈት ሰነት ዮም 5-3-2022 
እጅትማዕ እንዴ ገብአ ወካይሎም 
ሐርያም ዐለው።

ሰኣል፡ እብ ዓመት እትለ ሰኣል፡ እብ ዓመት እትለ 
ምዴርየት አክል አይ ለገብኦ ሸባባት ምዴርየት አክል አይ ለገብኦ ሸባባት 
አዕዳእ ብኩም?አዕዳእ ብኩም?

በሊስ፡ ዲበ ፈረዕ ሸቃለ ሕኩመት 
260 ለገብኦ ንዙማም ረስሚ 
ዕድውየቶም ለደፍዖ ብነ። ዲብ 
ክለን ውዛራት ታዕሊም፡ ሕክምነ፡ 
ሐርስ፡ ወብዕድ ዲብ ክለን ለህለው 
ቶም። ዲበ ፋይሕ ተንዚም ህዬ ምን 
ለዐል 2000 እግል ኒበሉ እንቀድር። 
ጨቢብ ነዘሞት ለእንብሉ ህዬ 
እግል 130 አዕዳእ ለሐቅፍ። እሊ 
ፊተውራሪ ወቀይሒት ዕንቦበ እንዴ 
ኢትአቴ ዲቡቱ ዲብ ቦርዲን ሌጠ 
ለንዙማም ሸባብ።

ሰኣል፡ ሸባባት ለልትፋግዖ ሰኣል፡ ሸባባት ለልትፋግዖ 
ዲቡ ወለ ደርሶ ምኑ እንድየት ዲቡ ወለ ደርሶ ምኑ እንድየት 
ወሜዳናት ለትሐዝዮም ከ እንቱም ወሜዳናት ለትሐዝዮም ከ እንቱም 
ክአፎ ህሌኮም ወለ ክልሐቴታ ዲብ ክአፎ ህሌኮም ወለ ክልሐቴታ ዲብ 
ዓቅቤትት ዓቅቤተት ቱ ለህለ?ዓቅቤትት ዓቅቤተት ቱ ለህለ?

በሊስ፡ ግሩም ለብንየት ትሕትየት 
ርኤነ ምንገብእ እብ ክሱስ እተሓድ 
ሸባብ በህለቱ እለ ለህሌነ ዲበ፡ ክለብ 
ናይ እተሓድ ሸባብ ህሌት ዲብ ቀበተ 
ቃዐት ለብዲበ ክም ሰሚናራት ወዕፌ 
ለልትጋየስ ዲበ ለዐቤት ቃዐት ህሌት 
እግልነ፡ ዲብ መጃል ኩረት ርያደት 
ህዬ ዲብ እሊ ሜዳን ምግብ ናይ እለ 
ዘሪበትነ ለህለ ናይ ቦሊቦል ወባስኬት 
ቦል ነአትጋይስ። እሊ እብ ትሉሉይ 
ነሻጥ ናይ ሸባብ ለልዐዝምቱ፡ እለ 
ዘሪበት ናይነ ህዬ ለሔሰው ሸባብ 
ለተኣፈሬተ። ብዕድ ንዛም ናይ 
ቅራአት ቱ፡ ዝያድ እዩሳም ለገብአው 
ወፈዳብያም ወዝያድ ነፍሶም እግል 
ለዓቡ ለልሐዙ ሸባብ ወደረሰ ህዬ 
ዲብ እለ መክተበት ብነ። ዝያድ 
ዲበ እንዴ መጽአው ሙትነፍዐት 
ወቄርአት ገብኦ። እምበል እሊ 
መጃል ናይ ታእሂላት ነሀይብ፡ ናይ 
ምህነት በህለት ሻፍገት ራድኢት 
ናይ ሕክምነ ነሀይብ፡ ናይ ኮምፒተር 
ምህነት ነአደርስ እሊ ህዬ ዲብ ቀበት 
ዘሪበትነ ለነትጋይሱ ነሻጣት ቱ።

ሰኣል፡ ሸባብ ምስል ዐውለመት ሰኣል፡ ሸባብ ምስል ዐውለመት 
እግል ኢልትገለው ታሪክ አበዎም እግል ኢልትገለው ታሪክ አበዎም 
ወአብዕቦታቶም እግል ልውረሶ፡ ወአብዕቦታቶም እግል ልውረሶ፡ 
እብ ወጠንየቶም እግል ልትሐበኖ እብ ወጠንየቶም እግል ልትሐበኖ 
ወዕሉማም እንዴ ገብአው ወዕሉማም እንዴ ገብአው 
ሙጅተመዕ ለልአደርሶ እግል ሙጅተመዕ ለልአደርሶ እግል 
ልግብኦ ሚ ጅህድ ትወዱ?ልግብኦ ሚ ጅህድ ትወዱ?

በሊስ፡ እብ ክሱስ አድረሶት፡ 

ዲብ ታሪክ ወጠን ወወጠንየት 
ዲበ ለልብል፡ ናይነ መጃል ህለ 
ክል ወሬሕ ለነሀይቡ እግል ፋይሕ 
ተንዚም ልግበእ ወጨቢብ ተንዚም፡ 
ካሰተን ህዬ እግል ጨቢብ ተንዚም 
ለነሀይቡ ክቱብ ህለ እብ ደረጀት 
መሕበር እንዴ ትዳለ ለመጽአነ። 
ክም መሰል ታሪክ ኤረትርየ ምን 
ዘበን ቅዱም አስክ ሕርየት ለልብል 
ክታብ ህለ ዲቡ እንዴ ረከዝነ፡ ክል 
ወሬሕ እግል ሕመረት ወካድር 
ላቶም ሸባብ አርእስ እንዴ ርኤነ 
ነአደርስ። እብ አሳስ እሊ ለሻብ 
ታሪክ ወጠኑ ሚ መስል ዐለ፡ ሕርየት 
እግል አምጽኦት አክል አዪ ተዐብ 
ተሐለፈ፡ ለሐልፈው ሽባን ህዬ ሚ 
ዶር ተልሀው፡ ዲብ እሊ መጃል እሊ 
ዝያድ ክም ደርስ ወወርስ ገብእ። 
እብነ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ብዞሕ 
ታሪክ ለሐለፈ ወአጅያል እግል 
ለአድርሶ ለልአህተምሞ አንፋር 
ሰበት ህለው፡ እብ አሳስ እሎም ህዬ 
ዲብ ለትፈናተ መጃል ለትፈናተ 
ጋሸ እንጠልብ እሎም፡ እብ ክሱስ 
እሊ ህዬ ድራሰት ልትሀየቦ።

ሰኣል፡ እሎም ዲብ ሐንቴኩም ሰኣል፡ እሎም ዲብ ሐንቴኩም 
ለህለው ሸባብ አማነት ናይለ ለህለው ሸባብ አማነት ናይለ 
ለሐልፈው ለልአተሞ እግል ልግብኦ፡ ለሐልፈው ለልአተሞ እግል ልግብኦ፡ 
ዲብ እለ መንጠቀት ለህለው ጀሃት ዲብ እለ መንጠቀት ለህለው ጀሃት 
ታዕሊም፡ እዳረት፡ ጀብሀት ወብዕዳም ታዕሊም፡ እዳረት፡ ጀብሀት ወብዕዳም 
እት ሽቅልኩም ለወድወ እግልኩም እት ሽቅልኩም ለወድወ እግልኩም 
መዓወነት ሚ ትመስል? መዓወነት ሚ ትመስል? 

በሊስ፡ ዶር ናይ እሎም 
መሳኒት ሸባብ ለእንብሎም በህለት 
አፍረዐት ሕኩመት ለእንብሎም 
ክመ ለሀደግናሁ ክሎም ለእንቤሎም 
ምኒነ ወለዐል ሸቁ እግል ኒበሎም 
እንቀድር። ወለክምሰልሁ ምን 
እንብል ሕነ አርደት እንከልቅ 
ወሻብ እነዝም እንዲኢኮን ዲብ 
ፈዛዐት ናይ ሸባብ፡ አውረሶት ታሪክ 
ዓዳት ወሰዋልፍ ዝያድ ምኒነ ከድሞ 
እግል ኒበሎም እንቀድር። እብ 
ፍንቱይ ውዛረት ታዕሊም አዜ ሕነ 
ሽርከት ናዮም ሕነ። ለመሕበርነ ዛቱ 
ማሕበር ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ ቱ 
ልትበሀል። ክሉ ምስሎም እብ ሕበር 
እንሸቅዩ በህለት ቱ። እሊ ህዬ ዲብ 
ጽላል ናይ እዳረት ወጽላል ናይ 
ጀብሀት እንዴ ገብአናቱ ለእንሸቅዩ። 
ዝያድ ምኒነ ወለዐል ነሻጥ ወዱ 
ምን እንብልመ ምን አማን ለርምነ 
ኢመስል እቼ።

ትተላሌ….ትተላሌ….



ተበሰምተበሰም
•	 ዎሮት	ጋሻይ	እት	እንቱ	ዲብ	ዎሮት	እናስ	ዔረ።	ለእናስ	ዕዮት	

እንዴ	ሐርደ	ወተማም	እንዴ	ማደዩ	 እተ	ቀደሜሁ	ከረዩ	 እሉ፣	 ለጋሻይ	
ሰኒ	ስፍሩይ	ሰበት	ዐለ	ነተትሕ	
እት	ወድዩ	ምን	ረአዩ፡	ለእናስ		
ክምእለ	ቤለ።-	“እሊ	ናተፎት	
ለእሉ	ትናትፉ	ህሌከ	ለልርኤ	
ላቱ፡	 ኣላሁ	 የዕለም	 ሐቴ	
ምዕል	እሙ	ራድሀትከ	ለዐለት	
መስሉ!”	ቤለዩ።	ለጋሻይ	ህዬ	
አቅመተዩ	ከ	“እላቱ!	ከእንተ	ህዬ	አፎ	አክል	እሊ	ረሐምከ	ዲቡ	እሙ	
እጥቢትከ	ዐለት	ገብእ?!”	ቤለዩ።	

9ገጽ16ይት	ሰነት	ዕልብ	08 አርቡዕ	22	ፌብርዋሪ	2023

ዩስፍ	እድሪስ	አሚር

አደብ	ወድ	ዐጂን	ቱ

ምን	 ምእት	 ዐረብየት	 ሐርብ	
ለትከወነት	ሐምለት	ፈርዑን	ትበገሰት።	
ምነ	 ፈዳብ	 ወምሔርባይ	 ላቱ	 ሐረስ	
ፈርዑን	 ክልኦት	ምእት	 ፋርስ	 ዐለው	
ዲበ።	 ወእተ	 ሰልፍለ	 ቴቴ	 ልብል	
ለዐለ	ስፉፎም	ምስል	ገሌ	ምነ	ኡመረ	
ወለመለልሂቱ	 ለመልክ	 መሬሕ	 ዐለ።	
እብ	 አንክር	 ማኑ	 አሚር	 “ረዕኾፍ”	
ወእብ	አንክር	ገለቡ	“አርቦ”	ለቃይድ	
ዐለው።

ለሐምለት	እግል	ኒል	እት	አንክር	
ገለበ	 እንዴ	ሐድገቱ	ሸንከት	ቅብለት	
አስክ	 መዲነት	 “ኦን”	 ተሀርበበት።	
ለምድር	ለሀንቀላቅል	ዐለ።	አጭፋርለ	
ዐጅላትለ	 ዐረባቶም	 እምበል	 ሀዱድ	
ሐቴመ	 መስል	 ይዐለ።	 ምረሐሬሆም	
ለዐቦርግ	 ለዐለ	 አድብር	 ለመስል	
ረብረብ	 ፍንጌለ	 ምን	መዲነት	መነፍ	
ለግርም	ለለአቀምት	ወፍንጌለ	 ዐረባት	
ለጽዑን	 ዐለ።	 ወለ	 ፍራስ	 ለእተ	
አፍሩሶም	ጽዑናም	ዐለው፡	ወለ	አጋር	
መሔርበት	ለአስዩፎም	እት	መራክቦም	
እንዴ	ሳቀለው	ከወኒቶም	ወአግሉቦም፡	
እንዴ	 ረፍዐው	 ወድሩዓቶም	 እንዴ	
ለብሰው	ገናድሎ	ለዐለው	ጋብእ	ዐለ።	
ለሓለቶም	 ለልርኤ	 ለቀደም	 ክልኤ	
ምእት	ሰነት	እግል	ቅብለት	ዐቢ	ዐውቴ	
ለአድረረው	 ወውሕደት	 ትርድት	

ወለሐብን	ታሪክ	ለሰጀለው	መሔርበት	
“ሚነ”	ለአትዋይን።

እሊ	ኩሉ	ጽዋሮም	ወሴፋሆም	እንዴ	
ረፍዐው	 እት	 ሐንቴ	 ማርሒት	 እሊ	
ስሙ	ዶል	ትሰሜ	አልባብ	ለለአርዐዴ	
ምኑ	 ወዕንታት	 ተሐት	 ለግንሕ	 ምኑ	
መልክ	ገጾም	ቀደም	አሴረረው።	ጀላብ	
ወራር	 አውመ	 ሐርብ	 ቅብላት	 ጄሽ	
ይዐለ	እሊ	ፊራሮሆም።	ጀላብ	ሓሰሮት	
ጀኔታይ	ግርዝ	ወድ	ጥብ	ወአስክ	እለ	
ሽንቱ	ጣህረት	ወዕንታቱ	ምን	በርሀት	
እለ	 እዲነ	 ለበህርር፡	 እብ	 ዘዐት	 ናይ	
ሸሐርታይ	ክም	ዐዶ	ናይ	ለዐበ	ዐርሽ	
ዲብ	 እለ	 እዲነ	 እንዴ	 ገበአ፡	 ለሐጥረ	
ልብ	መኽሉቅ	ለለአርዐዴ	ምኑ	ሰበት	
ተሐሰበ	ቱ።

ለጋድሞታት	 እብ	 ሸፋግ	 ለሐሉፉ	
ዐለው።	 ወለ	 ደጋታት	 ወለ	 ደገጊት	
ክመ	እተ	በርቅ	ለሐሉፉ	ዐለው።	ወእበ	
ዕንታቶም	ምንኬኖም	ወሐረሶም	አስክለ	
ምድር	 ለለአፍርሆም	 ዐለ።	 ለምድር	
ለግርዝ	ወድ	ጥብ	ለአቅዳር	ናይ	ከጠር	
ዶር	እግል	ልተልሄ	ለሐሬቱ	ለዐለ	እቱ	
አስኩ	ለአቀምቶ	ዐለው።

ምን	ረዪም	አጨብል	እት	ለዐቦርግ	
ረአው።	ምናተ	ምረሐሬሁ	እንዴ	ገበአ	
ለሀርሱ	 ለዐለ	 ከልቅ	 እግል	 ልርአዉ	
ኢቀድረው።	 ለመሳፈት	 ፍንጌሆም	
ወፍንጌለ	አጨብል	ለዐለት	እብ	ምልሃሀ	

እት	 ተሐጭር	 ሰበት	መጸት	 ጀማዐት	
እብ	 አፍሩሰ	 አስኮም	 እትጅህት	 እት	
እንተ	 እት	 ትሳስዔ	 እግል	 ልርአው	
ቀድረው።	 ሐቴ	 ምን	 መቃጠዐት	
ረዕ	 ለትበገሰት	 ፍርቀት	 ክምተ	 ሸክ	
ኢወደው።	 ህቶምመ	 ሰኒ	 ወአማን	
እት	ቀ’ሩቦም	መጸው።	አሰር	ኦሮቶም	
ልትሳስዐው	ለሀለው	ፉራስ	ክምቶም	ሰኒ	
ትወደሐ	እሎም።	እሊ	ነፈር	እሊ	አው	
ባድሮም	 ሀለ	 አውመ	 ህዬ	 ልትካሮፉ	
ህለው	ትባሃሀለው፣	ሐር	ክም	ቀርበዎም	
ላቱ	እሊ	ሸክ	እውዱዮም	ለዐል	ጋር	
ተማም	ትፈጠነ	እሎም።	ለእተ	ቀደሞም	
ትስዔ	ለዐለት	እሲት	ዲብ	ፈረስ	እብ	
ብራቁ	 ለትጸዐነት	 ዐለት።	 ለሸላይክለ	
ረአሰ	 እንዴ	 ትፋተሐ	 ወትነፈሸ	 እበ	
ምረሐሬሀ	 እበ	 ውልዋል	 ክመ	 እተ	
ቤረግ	 ረፋርፍ	 ዐለ።	 ወምን	 ክትርመ	
ተዐበት	ለሒለተ	ባጥረት	ዐለት።	እሎም	
ለልትካሮፈ	 ዐለው	 እንዴ	 ዐረው	 እበ	
ምን	ክል	አንክረ	ገበአው	እለ።	

እሊ	 ህዬ	 አክል	 አሕድ	 ምስለ	
ምጽአት	 ፈርዑን	 ወጄሹ	 ሳደፈ።	
ለናይ	 ፈርዑን	 ጄሽ	 ገሌ	 ተሳዱም	
እግል	ኢልሕሰል	 ሰበት	ፈርሀው	እብ	
ምልሃሁም	 እግል	 ሊጊሶ	 ቅሱባም	
ዐለው።	ከፈርዑን	ልግበእ	መለጀማዐቱ	

እበ	 ተሀርብ	 ለዐለት	 እሲት	 ልግበእ	
መለ	 ልትካሮፈ	 ለዐለው	 ሕስርመ	
ይዐለ	 እሎም።	 የምክን	 እት	 ዋጅቦም	
ለትበገሰው	ፖሊስ	ገብእ	ቶም	መስለዩ	
ከትም	 እትልብሎ	 እግል	 ልሕሎፎም	
እት	 ለሐዙ	 ለእሲት	 ክምእለ	 እትብል	
መውዒት	ወጀሀት	እቶም፦

-	የሀው	ጅኑድ	ርድኡኒ!	ርድኡኒ!	
ሐስብኩም	 ወዐይብኩም	 አተክሩኒ!	
እሎም	አስክ	ፈርዑን	ናውየት	እት	አነ	
ገበይ	ከልኡኒ	ህለው!

እተ	ዶል	ለሀይ	ፈርዑን	በጥረ	ወለ	
አሰሩ	ገብእ	ለዐለ	ዐረባትመ	ትባጠረ።	
አስክለ	 ሰብ	 ለእሲት	 ክሉባም	 ዐለው	
እንዴ	 አቅመተ	 ከእበ	 ናይ	 አዋምር	
ክርንቱ፦

-	“ሕዶገ	ለእሲት”	ቤለዮም።
ህቶም	ላቱ	እሊ	አዋምር	ለሀይቦም	

ለዐለ	ሰበት	ኢደለዉቱ	መስለኒ	ባልመ	
ይሀበዉ።	ከኦሮት	ምኖም	በዐል	ሩትበት	
ዛብጥ	አስኩ	እንዴ	ትቀደመ	እብ	ክርን	
ቀልዐት	ክምእለ	ቤለዩ፦

-	 ሕነ	 ቁወት	 ምን	 ሑራስ	 ኦን	
ሕነ።	አዋምር	ናይለ	ዓቢ	ካህንነ	እግል	
ንነፍዝ	 ማጽኣም	 ህሌነ	 እንቱም	 ህዬ	
ምን	 አየ	 መዲነት	 እንቱም።	 ወሚ	
ተሐዙ	ህሌኩም?

ለመግለ’ለ	ዛብጥ	ሰኒ	አትሐረቀዮም።	
ከ	 “አርቦ”	 ተህዲድ	 ወደ	 ዲቡ	

ወሐዘረዩ።	ምናተ	ፈርዑን	ዕንቱ	ሰበት	
ጨቅመ	 እሉ	 ሰኒ	 ሓርቅ	 እት	 እንቱ	
ትም	ቤለ።	ፈርዑን	ለጀማዐት	ካህን	ረዕ	
ሰበት	ፈቅደው	እሉ	ምነ	ሐሩቀቱ	ዲብ	
ተፍኪር	 ወአትዋያን	 ተዐደ።	 ከእግለ	
ዛብጥ	 እብ	 ምልሃሁ	 እግል	 ልትካበሩ	
ሰበት	ሐዘ	ትሰአለዩ፦

-	 ወእለ	 እሲት	 ሚ	 እት	 ተሐዙ	
ትትካሮፈ	ህሌኩም?

ለዛብጥ	ንኩድ	እት	እንቱ	ክምእለ	
በልሰ	ዲቡ፦

-	አነ	ለእቱ	እትበገስ	ሽቅል	እምበል	
ርኢስዬ	ኦሮትመ	ኢሓስብ	እቱ።

ፈርዑን	ሓርቅ	እት	እንቱ፡	“ለእሲት	
ጠሉቀ”	ቤለዩ።

ለጅኑድ	ደናገጸው።	ወእት	ቀደም	
ኦሮት	ሰኒ	ከጢር	ላቱ	ረኢስ	ክም	ህለው	
ሰበት	ትየቀነው፣	ለእሲት	ጠለቀወ	ወህተ	
ህዬ	እት	ተሀራብጥ	አስክለ	ዐረብየትለ	
መልክ	እንዴ	ሰዔት	እብ	ፈርሀት	እት	
ተሀልክብ	እተ	ሐንለ	 ዐረብየት	 እንዴ	
ወድቀት	ክምእለ	ትቤ፦

-	 ርድአኒ!	 መንባዬ	 ርድአኒ!	
ሐሰብከ	ወዐይብከ	ህሌኮ	እለ	ጀማዐት	
ኢተሀበኒ።	

“አርቦ”	 ለቃይድ	 ምነ	 ዐረብየት	
እንዴ	 ትከረ	 ከዲብለ	 ዛብጥለ	 ቁወት	

ቀርበ።	ለሀይ	ህዬ	እተ	ፎቃዩ	ዕላመትለ	
ንስር	 ወለ	 እሻረት	 ለፈርዑንየት	 ክም	
ረአ	ርዕብ	አተ	ዲቡ።	እተ	ዶል	ለሀይ	
ናይ	ንዛም	ወእሕትራም	ብጥረት	እንዴ	
በጥረ	ሰይፉ	ሐርጠ	ከሰላም	ዐስክርየት	
ወደ።	 ወእግለ	 ጀማዐቱ	 ክምእለ	
ቤለዮም፦

-	 ሰላም	 ቦሉ	 እግል	 እሊ	 ቃይድ	
ሐረስ	ፈርዑን።

ለጅኑድ	አስዩፎም	ሓረጠው	ወክመ	
እተ	ተማሲል	ትቃሰው።	

ለእሲት	ህግያለ	ዛብጥ	ክም	ሰምዐት	
እት	 ቀደም	 ረኢስ	 ሐረስ	 ፈርዑን	
ክምህሌት	 ኣመረት።	 ክብጣረ	 እንዴ	
ገበአት	እት	ትትረጀዩ	ክምእለ	ትቤ፦

-	 መንባዬ፡	 እንተ	 እብ	 አማን	
ርኢስ	 ሐረስ	 መንባነ	 መልክ	 እንተ?	
እብ	 ሐቅ	 ኣልሀት	 እት	 ረጄከ	 ሀሌኮ	
አስኩ	 እግል	 ትምረሐኒ።	 አነ	 እብሊ	
ሀረቦዬ	 አስክ	 ሮሻን	 ፈርዑን	 ኣመት	
ዐልኮ፡	 አፌት	 ፈርዑን	 ለኩሉ	 መስሪ	
ልግበእ	መመስርየት	ኬር	ለጃቅፍ	ምነ	
-	“አርቦ”	ትሰአለየ፦

እግል	ቲቤለ	 ለተሐዚ	 ሰንዐት	ሚ	
ህሌት?

ለእሲት	 እት	 ተሀልክብ	 ክምእለ	
ትቤ፦

-	ሰኒ	መንባዬ።	እት	ከብድዬ	ሰኒ	
ከጢር	 ላቱ	 ምስጢር	 ዓቅረት	 ህሌኮ።	

ህቱ	ህዬ	እግለ	መዕቡድ	ላቱ	ፈርዑን	
ሌጠ	እግል	ሓክዩቱ።

ፈርዑን	 እግል	 ልስመዕ	 እዘኑ	
አተናከለ።	“አርቦ”	ክምእለ	ቤለ፦

-	እሊ	እሉ	ተሀድጊ	ህሌኪ	ምስጢር	
ሚቱ?

እት	 ትትሕሰቡ	 ክምእለ	 በልሰት	
ዲቡ፦

-	 እግለ	 ቅዱስ	 መንባዬ	 ሌጣቱ	
ለሓክዩ።

-	አነ	ኬድማዩ	ወአሚን	ምስጢሩ	
አነ።

ለእሲት	 ሸከከት	 ወዲብለ	 አዳም	
ኬን	 ወእንሰር	 ትዋለበት።	 ለገሮበ	
ጨብላይ	 ወለዕንታተ	 እተ	 አግመኣቱ	
እቱይ	 ዐለ	 ወእብ	 ፈጀዕ	 ተአርዐዴ	
ዐለት።	ከለቃይድ	እብ	ምልሃሁ	እግል	
ለአትሀጋግየ	ሰበት	ሐዘ	ክምእለ	ቤለየ፦

-	 ስምኪ	 ምንተ?	 ወእት	 አየ	
ትነብሪ?

-	መንባዬ	አነ	“ሰርጀ”	እትበሀል።	
ወአስክ	 ፈጅር	 እለ	 ዮም	 ዲብ	 ሮሻን	
ካህን	 ረዕ	 ለዐቢ	 ክም	 ከዳሚት	 እሸቄ	
ዐልኮ፣

-	ከእብ	ሚ	ሰበብ	ቱ	ልትካረፉኪ	
ለጸንሐው።	መንባኪ	እብ	ገሌ	ጋራት	

ተሀሜኪ	ገብእ?
-	 መንባዬ፡	 አነ	 እሲት	 ላጽሐት	

ወሸሪፈት	 አነ።	 ምናተ፡	 መንባዬ	 ላቱ	
ሰኒ	ዲብዬ	ይዐለ፡

-	ከምነ	አከይለ	ውዳዩ	ቱ	ተሀርቢ	
ለዐልኪ?	 እት	 ፈርዑን	 እግል	 ትሽከዩ	
ሳተት	ህሌኪ?

-	ኢፋሉ	መንባዬ፡	ለመስአለት	ምን	
እሊ	 እንተ	 ተሐስቡ	 ለህሌከ	 ወኬን	
ለትኬለመት	 ተ።	 አነ	 እግል	 መንባነ	
መልክ	 እት	 ብቆት	 ለከሬ	 መስጢር	
ኣመርኮ።	 ከእግል	 እሊ	መዕቡድ	 ላቱ	
መንባነ	 ሕሳቡ	 እግል	 ልውዴ	 እግል	
አስእሉ	 ዋጅብዬ	 ሰበት	 መስሌኒቱ።	
እብ	እሊ	ሰበብቱ	መንባዬ	እሊ	ቅዱስ	
ዋጅብዬ	 እቡ	 እግል	 ይእትዐወት	
እ’ሎም	 እሎም	 ትርኤ	 ህሌከ	 ጅኑድ	
እግል	ልጽበጡኒ	አሰርዬ	ጠለቀዮም!

ለዛብጥ	እብ	ፈርሀት	እት	ለአርዐዴ	
ወምን	ርሑ	እግል	ልዳፍዕ	ሻፍግ	እት	
እንቱ	ክምእለ	ቤለ፦

-	በዐለ	ቀዳሰት	እት	ፈረስ	እንዴ	
ጸዐነት	 አስክ	 መነፍ	 ተሀርብ	 ለዐለት	
እሲት	እንዴ	ዐሬነ	እበ	እግል	ንጽበጠ	
አምሬነ።	ከለ	ተሀየቤነ	አዋምር	እ’ነፍዝ	
ዐልነ	እት	ኢኮን	ሕነ	ምን	እሊ	ወኬን	
እብ	 ክሱሱ	 ልግበእ	 መእብ	 ክሱሰ	
ሐቴመ	ዳልያም	ይዐልነ።

ዎሮት	 እናስ	 ግንዳብ	 ወሰኒ	 ለቢብ	 እተ	 ግንራሪብለ	 መሓዝ	 ትገሰ፡	
ወእግለ	ግርመትለ	ድዋራቱ	እት	ልትፈከር	ሀተምተም	ልብል	ዐለ።	አመተ	
አለቡ	ዐርቀብ	ዲብለ	ማይ	እት	ወድቅ	ረአ።	ለዐርቀብ	ርሐ	ምን	ተሪቅ	
እግል	ተአድሕን	እት	ተሀላፍት	ርአየ።	ለእናስ	ህዬ	እግል	ለአድሕነ	ሰበት	
ሰተተ	እዴሁ	መደ	እለ።	ህተ	ህዬ	ገሕ	እብ	ንዝዐት	አበለቱ!

ለእናስ	ምን	ክትርለ	መጺጸት	አፉሁ	እት	ልግዕር	እዴሁ	በጣበጠ፡	ምናተ	
መደቲት	 እንዴ	ኢተሐልፍ	 አዜመ	 እግል	 ለአድሕነ	 እዴሁ	መደ	 እለ።	
ህታመ	ምን	ሐዲስ	ዘዕ	አበለት	ምኑ።	አዜመ	ጽርሓት	እት	ለሀይብ	እዴሁ	
አከበ።	ሐቆ	መደቲት	አዜመ	እግል	ሳልስ	ዶሉ	እግል	ለአድሕነ	ጀረበ!!

እተ	ቁሩባዩ	ነፈር	ዎሮት	ግሱይ	ዐለ።	ወእግለ	ሽቅሉ	ትም	እት	ልብል	
ገንሑ	 እንዴ	 ዐለ	 ክም	 እለ	 ቤለዩ፣	 “እንተ	 እናስ	 ከፎ	 ትረክብ	 ህሌከ?	
ለቀዳሚትከ	ምን	ኢከፌተከ	ላመ	ሓሪት	ኢመሀረተከ፡	ከአዜመ	እግል	ሳልስ	
ዶልከ	እግል	ተአድሕነ	እዴከ	ትመጥየ	ህሌከ”።

እሊ	ለቢብ	ለግንዳብ	ህግያለ	እናስ	ሕስርመ	ኢወደ	ዲበ።	ለጀርቤታቱ	
አስክ	ልትዐወት	አተላለዩ	ወእግለ	ዐርቀብ	ምነ	ማይ	አፍገረየ	ከአድሐነየ።	
ሐቆ	እለ	አስክለ	እናስ	እንዴ	አተጀሀ	እተ	ፉቃዩ	እንዴ	ጠብጠበዩ	ክምእለ	
ቤለዩ፣	 “ስምዐኒ	ወልዬ፡	 ዐርቀብ	እብ	ጠቢዐተ	ምን	ደለ	ቀርበየ	ትነዜዕ፡	
ምናተ	አነ	ጠቢዐቼ	ረሕመት	ወሐናነት	ተ።	ከእግልሚቱ	እንተ	ለጠቢዐትለ	
ዐርቀብ	እትለ	ጠቢዐቼ	እግል	ትትዐወት	ትሐዜኒ	ሀሌከ?”

ምን	እለ	ሓድሰት	እለ	ለንትዐለሙ	ጋር።	ውላድ	ሚን	ኣደም	ለእለ	
አከው	 	ምን	 ለአኩ	 እትከ	 ወለእለ	 አምጸጸዉከ	ምን	 ለአመጹከ፡	 እንተ	
እብ	ናይ	ኖስከ	ጠቢዐት	ተዓመሎም	ወታለዮም	እት	ኢኮን	እበ	ጠባይዖም	
ኢተዓምሎም፣	ወእሎም	ለምን	ቅብላት	ፍላን	እለ	ሰኔትከ	ኢለአስትህለ	ኬን	
በሉ	ምንከ	ለልብሉከ	ወለ	ሰኒ	አደብከ	እግል	ለአጠልቁከ	ተሐት	ወለዐል	
ለልብሎ	ብዞሕ	ባልከ	ኢተሀቦም	ወኢትስመዖም።

77ይይ	ክፈል	ክፈል ተመህ ቀደርተመህ ቀደር



ሕላይ ቀዳምያምሕላይ ቀዳምያም
  

ዲብለ ዲብ ሰነት 1913 ዲብለ ዲብ ሰነት 1913 

ለትከተበ ክታብ ሐይለት ለትከተበ ክታብ ሐይለት 

ትግራይት ብዙሕ ሐይለት ህለ፣ ትግራይት ብዙሕ ሐይለት ህለ፣ 

ጀሪደት ኤረትርያ ሐዳስ ምን ጀሪደት ኤረትርያ ሐዳስ ምን 

ሐልየት ዳምር ወድ ግብጣን ሐልየት ዳምር ወድ ግብጣን 

እግል ትትናወልቱ። ከዳምር እግል ትትናወልቱ። ከዳምር 

ወድ ግብጣን ሔልየት ምን ወድ ግብጣን ሔልየት ምን 

መንሰዕ ቤት-ርብርሄ ዲብ ገብእ መንሰዕ ቤት-ርብርሄ ዲብ ገብእ 

እብ ለትፈናተ አስባብ ወድመል እብ ለትፈናተ አስባብ ወድመል 

ለቤለዩ ሐልየት ቱ። ከአሰል ለቤለዩ ሐልየት ቱ። ከአሰል 

እለ ዐዱ ምን ጠልመዩ እግል እለ ዐዱ ምን ጠልመዩ እግል 

አርወሐቱ ለበከየ ሕላየት እግል አርወሐቱ ለበከየ ሕላየት እግል 

ንርኤ።-ንርኤ።-

መስኒነ ጠልሜነ - ለምስሉ መስኒነ ጠልሜነ - ለምስሉ 

ሐጽሕጽ ትዋዴነሐጽሕጽ ትዋዴነ

ወክል ፈታይነ ጠልሜነ - እት ወክል ፈታይነ ጠልሜነ - እት 

መንሰዕ ብዝሓም ሳኔነመንሰዕ ብዝሓም ሳኔነ

አባይነ  ነአብዮ - እግል አባይነ  ነአብዮ - እግል 

ፈታይነ ሀሌነ ፈታይነ ሀሌነ 

ዕሽረት ተ ለእበ ንትረደእ - ዕሽረት ተ ለእበ ንትረደእ - 

ምን መን እንዶ ትመሼነምን መን እንዶ ትመሼነ

ለትበርበረ እንሸልክ - ለትገሰ ለትበርበረ እንሸልክ - ለትገሰ 

እት ሐንቴነእት ሐንቴነ

ለሐስዐ ነሓስሶ - ዲብ ሰብ ለሐስዐ ነሓስሶ - ዲብ ሰብ 

ተሀምል እዴነተሀምል እዴነ

እንተርፍ እት እምብልቱ - እብ እንተርፍ እት እምብልቱ - እብ 

ሰብ ሰኒ አቴነሰብ ሰኒ አቴነ

ሰኒ ሰኒ ክል ወክድቱ - ሐበን ሰኒ ሰኒ ክል ወክድቱ - ሐበን 

ለሐዜ ወዜነለሐዜ ወዜነ

በዲር ሰበር ለተዐደ - ጸባብመ በዲር ሰበር ለተዐደ - ጸባብመ 

ረሓብ  ቡ ምንኬነረሓብ  ቡ ምንኬነ

ዘርእ ግሳስ ሰልመ - ረሃዊ ዘርእ ግሳስ ሰልመ - ረሃዊ 

ለጋምል ግሬነለጋምል ግሬነ

መስተከ ወህንዲ - በረፍ ትወዴ መስተከ ወህንዲ - በረፍ ትወዴ 

እብ ጼነእብ ጼነ

ደንጎበ ዕደትና ታ - ተክሌስመ ደንጎበ ዕደትና ታ - ተክሌስመ 

ለዮም ሸቤነ፣ለዮም ሸቤነ፣

10ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 08 አርቡዕ 22 ፌብርዋሪ 2023  

መሐመድ ዳፍለ

ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋም ትግራይት እተ ወደዉ በሐስ 

ወድራሳት፡ ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ከዮም ክብት ትግራይት እግል አጅያል ለሐዲስ ጋብእ 

ለህለ አክትበት፡ እግል  መትሃግየት ትግራይት ዝሕረት ዐባይ ቱ። ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን ህዬ ዲብ 

ተእሪክ፡ ዓዳትነ ወሕላይነ ለአግደዉ ዶር እብ ቀሊል ለልትረኤ ኢኮን። ከሰፍሐት ፈን ወዓዳት እሊ እት አክትበት 

በዲር ለህለ ርዝቅ ህግያነ ክሉ አዳም ጀላብ እግል ልርከቡ፡ ለኣምሩ ወልትነፈዕ እቡ፡ እትሊ ዓሙድ እሊ ምነ ብዞሕ 

ጽበጥለ አክትበት ዲብ ነሐሬ እንቀድም እኩም ህሌነ። ከእግል ዮም’መ ምን እሊ አክትበት እሊ ለአዳሌናሁ ጽበጥ 

ጀበእ እምለኩም፡ ከቅራአት በኪተት፦

ዓዳትነ ነኣምርዓዳትነ ነኣምር

ዎሮት እናስ ዕጨይ እት ለአሬ 
ምን ጀፈር መሓዝ አርዌ ዐርገ 
እቱ። ለአርዌ እግለ እናስ ምን 
እገሩ እንዴ አስተብደ አስክ ረአሱ 
ትለዋለ እቱ። ለእናስ ህዬ እግለ 
አርዌ ትከሬ ምንዬ ቤሉ። ምናተ 
አርዌ “አቤኮ ይእትከሬ ምንከ” 
ቤሉ ወአበ እግሉ። 

ለእናስ ህዬ ሰኒ ሓርቅ ዲብ 
እንቱ እግል ልቅተሉ ሐዘ ደአም  
እበ ቀትሉ ብኡይ ኢረክበ እቱ። 
አርዌ ወለ እናስ ክእነ ዲብ እንቶም 
ወድ ሐሺል መጽአዮም። ለእናስ 
እግል ወድ ሐሺል ክምሰል ረአ 
ወድ ሐሺል ዲመ ሻጥር ሰበት 
ገብአ፡ ለእናስ ዲብ ወድ ሐሺል 
እንዴ ትወለበ ክእነ ቤሉ፦ “እሊ 

ነፈዕ ወድ ዕትማን
ኢኖ ሊትማን

ምን ገጽ 7 ለአተላለምን ገጽ 7 ለአተላለ
ሰኣል፡ሰኣል፡ እብ ደረጀት ዐለም ራቴዕ፡ 

ቃኑን ለለሐሽም ወእግል ኩሉ 
ለከምክም ሄራር ኢጸንሐ። እትሊ 
ወቅት እሊ ላኪን፡ እብ ፍንቱይ ምን 
ጀሀት ግብለት ዐለም፡ ለዐለ ሄራር 
ለትትቃወም፡ ወእግል ሐዲስ ወራቴዕ 
ንዛም ዐለም ለትጠልብ ክርን እንዴ 
ተዐቤ ወትበዜሕ ትመጽእ ህሌት። 
ለመጽእ ሄራር እለ ክርን እለ አስክ 
አያቱ፡ ወዲቡ ለሀለ ረአይ አሪትርየ 
ለከስስ ተውዴሕ ሐጪር እግል 
ተሀበነ፧ 

በሊስ፡ “ናይ ግብለት ዐለም ሌጠ 
ኢኮን። እበ ናይ በዲር በሀል ሳልሳይ 
ዐለም ለልቡሉ፡ አፍሪቅየ፡ ግብለት 
አሜርከ፡ ወኤስየ እንዴ ትቤ እግል 
ትትሃጌ ለሸክል ናይለ ዐለም እግል 
ኖሱ ትቀየረ። እብ ዐቢሁ ምን እንርእዩ 
እት ፍንጌ ሲን ወሩስየ ትትከለቅ 
ለህሌት ሸራከት ትግባእ ወሕልፍ፡ 
ናዮም ሕርያን እንዴ ኢገብእ፡ እበ 
እግል ለአትሐዉኖም ወልውሮሮም 
ጅርቦ ለህለው ቅዋት ከሉቁ ለህለው 
ዉፋቅቱ። ለዲብ ፍንጌ ሲን ወሩስየ 
ለህሌት መዓውነት እብ ድራሳት 
ወእብ ስታት ወሕርያ ኖሶም ትገብእ 
ለህሌትተ እንዴ እምቤ እግል ንትሃጌ 
እትሊ ወቅት እሊ ኢልትቀድር። 
ላኪን እብ ሰበብለ ዲብ ረአሶም 
ጀሬ ለሀለ ጨቅጥ፡ ዐሚም፡ ከርዶን፡ 
አትፋርሆት፡ ወወታወቶት እደይ 
ሒለት ለከልቀዩቱ። ሩስየ፡ ሲን፡ 
ህንድ ወብዕዳት ነኣይሽ ላተን ሕየል፡ 
እብ ደረጀት ዐለም እግል ሊደያሁ 
ለቀድረ ሚ ወሚቱ፧ አክል ሕድ 
እኩድ እግልነ ለኢሀለ ጃፓንዪን፡ 
እብሊ ክራም ወሽንግንተን 
ለሄርሩ ለሀለ ሄራር ቃንዓምቶም፡ 
ምስል አግዋሮም ዲመ እንዴ 
ልትዳገሾ እግል ለአተላሉ ካርጆም 

ወለአከስቦም ገብእ፧ ግብለት ኩርየ 
ክምሰለ አዜ ለህሌቱ እግል ተአተላሌ 
ትቅደር ሚኢኮን፡ እት ፍንጌ ግብለት 
ኩርየ ወቅብለት ኩርየ ለሀለ ክላፋት 
ክምሰሌሁ እግል ልምበር ቀድር፧ 
ጃፓን፡ ህንድ፡ አውስትራልየ ግብለት 
ኩርየ ወብዕዳት እንዴ አከብከ 
ለገብእ ሐረካት እበ ምን እንክር 
ግብለት ዐለም ትትረኤ ለህሌት 
ሐርከት ቅቡልየት አለበ።

እምበለ ናይ ስያሰት ቅዋት 
ወሕኩማትመ፡ እብ ደረጀት ገባይል 
ምን እንረኤ፡ አዳም መስኩበት፡ 
ሰላም፡ ዐማር ወረሀየት ለሐዜ። 
ለኢለአትካርም ክምሰል እሊ ለመስል 
መትበጭባጭ፡ ሕሩባት፡ ክላፋት፡ ነዐር 
ወአከይ መቅሬሕ ሚ ለአከስቡ፧ እሎም 
እምበል ከሊቅ ክላፋት ወመሻክል 
ሚ ፋእደት አምጸአው እግለ እለ 
ዐለም፧ አዳም ኢለሐስብ፡ እሊ ለሀለ 
ቴለል ተቅዪር እስትራተጅየት እግል 
ልፍሀሙ ኢቀድር እግል ልትበሀል 
ኢልትቀደር። ለፈሀም ክምሰለ 
ዲብ መደት ሐርብ ብሩድ ለዐለ 
ለለአትሐሶሴ ወለቀስቅስ እቡ ምንመ 
አለቡ፡ አዜ እብሊ እት ክል አርካን 
ዐለም ልትረኤ ለሀለ ተጠውራት፡ 
መጅተማዕ እድንየ መሽገ ምኑከ 
ወነዩ። ሐርብ ብሩድ ትከለሰ ክም 
ትባህለ በደላሁ ሚ ከልቀው፧ ኣልቃዕደ 
ዲብ አፍጋንስታን ምን ከልቀየ ምን 
ትትበሀል፡ ነጂብ-አላህ እንዴ ሀለ 
ሩስየ እግል ለአትሐውኖ፡ እሎም 
እሽትራክዪንቶም ዲን አለቦም እንዴ 
ትበህለ አልቃዕደ ከልቀው። ዳዕሽ 
ወብዕዳት ሐረካት ወተናዚም እርሃብ 
ምን ከልቀዮም ወዲብሚ ለትመስል 
መርሐለት ትከለቀው ምን እምብል 
ክለን እት ቀበት እለን ለሐልፈየ 30 
ሰነትቱ ለትከለቀው። ከእሊ ህቶም 
ካልቃሙ ለህለው እብ ፍንቱይ ዲብ 

ባካትነ ለሀለ መትበጭባጭ ወደማር 
ቀሊል ኢኮን። ለሀድፍ እርሃብ ወነዐር 
ህዬ እለ ግብለት ዐለም ትትበሀል 
ለህሌት መንጠቀት ተ። እብሊ 
መሻክል እሊ ዲብ ሸዐብ ለመጽእ 
አልሀሽ፡ ገሽላት ሕማማት፡ ወነዐር 
መከለሲ አለቡ። ምን እለ ዐባይ 
እስትራተጅየት ክራም ዋሽንግንተን 
መደረት ትገብእ እቱ ለህሌት ምንቱ 
ምን ልትበሀል ሸዐብ እሊ ለትሸርሐ 
መናጥቅቱ። አፍሪቅየ 1.2 ቢልዮን 
ሸዐብ ለበ ቃረትተ። ምስል ብዝሔ 
እሊ ዕልብ እሊ ለዐቦት ረኤናሀ ምን 
ገብእ ፈጅር እብ ዕጹፍ ክም በዝሐ 
ሚ እግል ሊዴ ቀድር፧ ፈጀር ሚ 
እግል ልብላዕቱ፧ እብሊ ህቶም ከሉቀ 
ለህለው መሻክል እብ ከአፎ እግል 
ልምበር ቀድር፧ ለሸዐብ መንጠቀት 
ግብለት ዐለም፡ ፍንቱይ ሰበት ጸንሐ፡ 
በክት ዐማር ወዐቦት ሰበት ኢረክበ፡ 
መንበረቱ ሰበት ኢሰኔት፡ ምነ ዲብ 
ቅብለት ለሀለ ሸዐብ ዐለም ፈሀሙ 
ዘይድ እግል ቲበል ትቀድር። 
እግልሚ፡ ሕነ እግልሚ ኢዐመርነ፡ 
እግልሚ አረይ ሕማማት ወታእኪር 
እንገብእ ህሌነ፧ እግልሚ ዲመ ዲብ 
ነዐር ሐርብ ወለኢልትወሔ ክላፋት 
እንብር ህሌነ ልብል ሰበት ሀላቱ። 
ምን ሐረስ እሊ ንዛም ዐለም ሐዲስ 
እግል ልምጻእቡ። ለተኤተነ ስታት 
ተቅዪር ንዙም ዐለም ሐዲስ እግል 
ለአምጽእቱ ምንመ ኢእምብል፡ 
ለፈሀም እተ መንጠቀት ግብለት 
በዜሕ ሰበት ሀለ፡ እግለ መጽአ 10 
ልግበአ ወ20 ሰነት ህዬ፡ ለኢፋል 
ለልብል ለሀለ ሸዐብ ለበዝሐ ክፋሉ 
ለዲብ ግብለት ለሀላቱ። ዝያድ 
ብዕዳም በልዐ ወኣመረ ኢኮን። 
ሕርያን ብዕድ አለቡ። ለመንበሮሁ 
ለለሐምርግ ወሄራሩ ረአሱ ቀደም 
ለሐልክ ለሀለ አስባብ እግል ልሸንክ 
ምን ልትጋደል ዔብ ኢኮን። እሊ 
አዜ ለሀለ ደዓያት ዲብሎማስየት 

መቃበለት ርኢስ…

ሞራከ እት እዴከ ወአርዌከ ሐንቴከሞራከ እት እዴከ ወአርዌከ ሐንቴከ
አርዌ እንዴ ይእትዐረድ እቱ ክእነ 
ትርእዩ ለህሌከ ትላዋለ እቼ ወእግል 
ልቅተለኒ ለሐዜ ህለ፡ ትከሬ ምን 
እቤሉ እበ እግልዬ” ቤሉ። 

ወድ ሐሺል ሰኒ ዲብ ልሰሐቅ 
ዲብ አርዌ እንዴ ትወለበ “ ትከሬ 
ምኑ ሚ ወዴከ መስኪናይ ኣደሚ፡ 
ተዓረው ዕሬ ረቢ ወሔዋን ክሉ 
ፈትዩ አባይነ ልትበአስ፡” ቤሉ።

እለ ዘዐት እለ ክምሰል ሰምዐ 
ለዲብለ እናስ ልዉሉይ ለዐለ አርዌ 
እንዴ ትበራበረ ምኑ ዲብ ምድር 
ተረብ ወደ ወዲብለ ሐንቴሀ እናስ 
ኩስኩስ እግል ሊበል አስተብደ።

እሊ ለአቀምት ለዐለ ወድ 
ሐሺል ህዬ ዲበ እናስ እንዴ 
ትወለበ “ዎ አደሚ ገድም ሞራከ 

እት እዴ ወአርዌከ ሐንቴ” ዲብ 
ልብል ኔገረዩ። 

ላመ እናስ እሊ ወክድ እሊ 
እንዴ ኢልትአከር ሐር ወቀደም 
እንዴ ትሰደደ እግለ አርዌ ቀትለዩ።

ለአርዌ ክምሰል ትቀተለ 
ለእናስ ዲብ ወድ ሐሺል እንዴ 
ትወለበ ክእነ ቤለዩ፦ “እንተ ሰኒ 
ወዴከ እልዬ፡ አናመ ሰኔት እግል 
እፍዴካቱ፡ እትለ አካን ጽንሐኒ፡ ፈክ 
ሰኔትከ ገሌ ነዊድ እግል አምጽእ 
እግልከ “ቤለዩ። 

ለእናስ እብ ሸፋግ አስክለ 
ዐጣሉ እንዴ ረትዐ ወድ ሐሺል 
እግል ልቅተል ከልብ እት ሐን 
ብላዩ እንዴ ሐብዐ ዲብ ወድ 
ሐሺል እንዴ መጽአ እቡ ጠለቀዩ 

እቱ።
እሊ ወክድ እሊ ለከልብ ዲብ 

ወድ ሐሺል ሰዐ። ደአም ወድ 
ሐሺል ክም ረአዩ እንዶ ሰከ 
ነፍሱ አፍገረ። ወድ ሐሺል ነግፈ፡ 
ለእናስ በደል ሰኔት፡ እኪት ምን 
ወደ ወድ ሐሺል ዲብ ልሰሐቅ 
ሐጫር እዝኑዲ ጭቅጥ አብሎ፡ 
ቤለ ልትበሀል።

ከአዜ ምን እለ ድግም እለ 
ክልኤ መሰል መጽአየ ህተን ህዬ 
‘አርዌከ ሐንቴከ ወሞራከ እት 
እዴከ፡’ ለካልኣይት ህዬ፡ ‘ሐጫር 
እዝኑዲ ጭቅጥ አብሎ ቤለ ወድ 
ሐሺል’ ልብሎ።

ዔማት፡ ክታብ አድጋማት ዔማት፡ ክታብ አድጋማት 
ትግራይት 1910ትግራይት 1910

ክራም ዋሽንግንተን፡ ዲብ አሜርከ 
እጅትማዕ አፍሪቅየ ወአሜርከ 
ገብእ ሀለ ልትበሀል። ፍቲ አፍሪቅየ 
እግል ትክለቅ ወትዝራእ በህለትቱ። 
አራዌሕ አዳም ዲብ እሳት እንዴ 
ተኣቴ ወተአበዴ አዜ እግል ትቅሸሽ 
ተሐስብ ወትፈክር፧ ሸዐብ ምግባይ 
ምፍጋር ጸሓይ ወከሊጅ ዐረብ እግል 
ለአትፋቱ እንዴ ቤለው ዲብ ስዑድየ 
እንዴ መጸው እጅትምዓት ወዱ 
ምን እግል ልስመዖም፧ ወለ ለዲብ 
መደት ሐርብ ብሩድ ናየን ክፍለት 
ለዐለት እግለን ድወል ለአክለነ እተ 
ለልብለ ክላሰት ባጽሓት ሰበት ህለየ፡ 
እሊ እንዴ ከምከምከ ዶል እንርእዩ፡ 
ለሸዐብ ግብለት ዐለም ምን እለ 
ለትመስል መንበረት እግል ልትባላሕ 
ወልፍገርቡ። ኢለሐስብ አውመ 
ለመርሑ ሰበት ሐግላ ወበክት 
ሰበት ኢረክባቱ እንዴ ትቤ እግል 
ተአትንእሹ ወትቅበቡ ኢትቀድር። 
አክለ ሐር ጌሳከ እግል እሎም ናይ 
ሀይመነት ወዐሚም ትምኔት ለቦም 
ልትቃወም ለሀለመ ሸዐብ እለ 
መንጠቀት ግብለት ቱ። ለሰበብ ህዬ 
ለዔመት ኖሶም ለከልቀው ቱ። እሊ 
ህዬ ለዐባዪ ወናይ መናቅ ወቃራት 
ዳቅባት ሓይላት ተን ለልትበሀለ 
ድወልመ እምበል እሊ ለትባህለ 
ሕርያን ብዕድ እግል ለአሽቅየን 
ለቀድር በሰር ወገበይ በን፧ እምቤ 
ምን ገብእ ለሀለ ኢመስለኒ። 
እሊ ተየልል እሊ እግል ልቀይሮ 
ምን አሜርከ ወአሮበ ዲብ ኤስየ 
ወአፍሪቅየ እንዴ ለአውሀሉ ገሌ 
ተቃዪር እግል ልውደው ለባሱሩ 
በሰር ቅሽሽ እግልሚ ቱ፧ ለእግል 
ልምጻእ ለቀድር ተቅዪር ልትረአዮም 
ወለ ሽዑር ወትምኔት ናይለ ዲብ 
ግብለት ዐለም ለሀለ ሸዐብ ለአሙሩ 
ሰበት ህለው፡ እግል ቅሽሽ ወአትባዳይ 
ወቅት ልትነፈዖቡ ለህለው ለበለ 
አብሳርቱ”።



እት ፍንጌ 13 ናይ 2ይ ዲቪዝዮን ፍረቅ ኮበሪት እግር አቅሊም ምግብ 
ገብእ ለዐለ ጅግራታት፡ ሰንበት-ዐባይ 19 ፌብርዋሪ፡ ብዝሓም ፈተች ርያደት 
ዲበ ሐድረወ መናሰበት እብ ዐውቴ ፈሪቅ እዳረት ደዋዬሕ ቲራቮሎ ተመ።

እሊ ናይ ካቲመ ትልህያታት፡ እግል ደረጀት ሳዐት 1፡30 አድህር ፍንጌ 
ፍረቅ ደንደን ወማይ-ተመናይ እበ ገብአት ትልህየ አስተብደ። ፈሪቅ ደንደን 
ቀደም ዕርፍ እት 13 ደቂቀት እበ ረክበዉ ኦሮ ጎል እንዴ መርሐው እግል 
ዕርፍ 1-0 ፈግረው።

ሐቆ ዕርፍመ እት ካልኣይ ሾት፡ ደንደን ክልኦት ጎል እብ መተልህያዮም 
ውቅያኖስ ፍስሃዬ ክልኦት ጎል ሰበት ኣተው፡ 3-0 ተዐወተው።  

ሐቆሆም ለመአይደት ብዝሓም ልታከወ ለዐለው ትልህየ ፍረቅ ቲራቮሎ 
ወመረብ-ሴቲት ገብአት። እለ ትልህየ ናይ ካስ ሰበት ዐለት፡ መተልህየት 
ክልኢቶም ፍረቅ ጅግረ ሰኔት አርአው። ቲራቮሎ ቀደም ዕርፍ እግል ልምርሖ 
ለልአተቅድራሆም ጀርቤታት ምንመ ወደው፡ 0-0 እግል ዕርፍ ፈግረው። 

ሐቆ ዕርፍመ ትልህየ ሰኒ ግርም ወለትረዬሕ ዐለት። መረብ-ሴቲት ከጥ 
ድፈዕሆም ሰኒ አተረደዉ። ቲራቮሎመ እግለ መጽኦም ለዐለ ህጁማት እት 
ለአተቀልዖ ትረአው። ምናተ ክልኢቶም ፍረቅ ጎል ሰበት ኢኣተው፡ ትልህየ 
ዲብ ሪጎሌታት ተዐዴት። ቲራቮሎ ህዬ 4-3 እብ ሪጎሌ ካስ ሻምፕዮን 
አቅሊሙ ትሆገለው።

   ደርብ ቲራቮሎ፡ ፈሪቅ መረብ ሴቲት ካልኣይ፡ ወሳልስ ህዬ ፈሪቅ 
ደንደን እንዴ ትረተበው፡ ናይ ወርቅ ወነሓስ መዳልያት ተሀየበው። 

ለሔሰ መተልህያይ ናይለ ደውሪ፡ መተልህያይ ፈሪቅ መረብ ሴቲት 
ዳንኤል መሓሪ እብ 10 ጎል ሰበት መርሐ፡ ናይ ማል ወተቅዲር ጀዋእዝ 
ትሰርገ።

11ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 08 አርቡዕ 22 ፌብርዋሪ 2023

ኣድም አብሐሪሽ

ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ዲብ ብድረ ዐጀላት ሩዋንዳ 2023 ዐውቴታት ሰጅልሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ዲብ ብድረ ዐጀላት ሩዋንዳ 2023 ዐውቴታት ሰጅል

እተ ዲብ ዮም 19 ፌብርዋሪ 
ለአንበተ ዙር ጅግረ ዐጀላት ርዋንዳ፡ 
ሰለስ ኤረትርዪን መትባድረት 
ዐጅላት ምስለ ሰልፋያም 10 
ዕዉታም ሰበት አተው፡ እግለ 
ጅግረ ነያረት ሀበዉ። 

እተ 115.6 ኪሎምተር መሳፈት 
ለገልበበት ሰልፋይት መርሐለትለ 
ጅግረ፡ ሻምፕዮን አፍሪቃ 2023 
ለነስአ ኤርትሪ መትባድራይ ሄኖክ 
ሙሉብርሃን 3ይ ደረጀት እት ነስእ፡ 
ዩኤል ሀብትኣብ 5ይ፡ ወአኽሊሉ 
አረፋይኔ ህዬ 10ይ ተርቲብ እንዴ 
ጸብጠው ጅግራሆም አትመመው።  

እግል እሊ ጅግረ - ‘ሶዳል-ኲክ 
ስቴፕ’ወድ እንግሊዝ መትባድራይ 
ቬሮን ኤታን ልትዐወት ዲቡ እት 
ሀለ፡ ምን ፈሪቅ ቶታል ኢነርጂ 
ጃኔር ኤሚለን ህዬ ካልኣይ ደረጀት 
አተ።  

እሊ እብ ድቅብት ቮላተ ለተመ 
ጅግረ፡ 93 መትባድረት እት ሳዐት 
41.8 ኪሎምተር እት ልትፌተቶ 
አትመመዉ። 

እትሊ ጅግረ፡ ክሎም 
ኤረትርዪንን መትጃግረት፡ ወቅት 
እንዴ ኢከስሮ ቱ ጅግራሆም 
ለአትመመው። 

እብ አሳስለ ፍገሪት አወላይት 
መርሐለት፡ ኤርትሪ መትባድራይ 
ዩኤል ሀብትኣብ እት ናይ ሸባብ 
ጅግረ 2ይ ደረጀት ጻብጥ ሀለ። 
እተ ናይ ፈጅር 2ይት መርሐለት 
ህዬ፡ ለሔሳ መትባድራይ እግሉ 
ለትትሀየብ ፍሌንየት ጸዕደ እንዴ 
ለብሰ እግል ልትጃገር ቱ። 

እሊ ሰእየት ለቡ መትጃግራይ፡ 
እታ ሐልፈት ሰነት ዲብ መስር 
ዲባ ገብአ ሻምፕዮን ጅግረ ዐጀላት 
አፍሪቀ፡ ዲብ ናይ ጁንየር ብድራ 
ካስ ሻምፕዮን ክም ነስአ ልትዘከር። 

እግል መደት ክልኤ ሰነት 
እብ ትሉሉይ ካስ ሻምፕዮን 
ጅግረ ዐጀላት አፍሪቀ ለነስአ 
ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ እትሊ ጅግረ 
እባ ለአርአዩ በቃዐት ወፍገሪት-
ሰኔት “ለሔሳ መትጃግራይ ወድ 
አፍሪቀ” እንዴ ገብአ፡ ሊናይት ናይ 
ሕሽመት ፍሌንየት ህዩብ ህለ።

 እትሊ ናይ ዮም ዓመት ዱር 
ርዋንደ፡ ወጠንያይ ፈሪቅ ዐጀላት 
ኤርትርየ ሐምስ መትጃግረት እቦም 
ሻርክ ዲብ ሀለ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ 
መትከል እዮብ፡ ዳዊት የማኔ 
ወናሆም ዘርአይ ህዬ ምስል ናይ 
አሮበ ፍረቆም ልትጃገሮ ህለው።

ወጠንያይ ፈሪቅ ዐጀላት 
ኤርትርየ ክም መስኡሉ እንዴ 

አስክ እለ ሰኒ ልሄርር ለሀለ ቬሮን ኢታን (እት 2ይት መርሐለት)አስክ እለ ሰኒ ልሄርር ለሀለ ቬሮን ኢታን (እት 2ይት መርሐለት)

መርሐዩ ልትጃገር ለህለ 
ገዲም መትባድራይ ዳንኤል 
ተኽሌሀይማኖት፡ እት ሰነት 2010 
እትሊ ጅግረ ዕዉት ክም ዐለ 
ለልትፈቀድ እት ገብእ፡ እት ሰነት 
2019 መርሃዊ ቅዱስ እት ሰነት 
2020፡ ክምሰልሁመ እት ሰነት 
2022 ህዬ ናትናኤል ተስፋጽዮን 
ዕዉታም ክም ዐለው ልትዘከር።

ዱር ርዋንደ 2023 እት ዮም 
20 ፌብርዋሪ ሰጋይድ ለበዝሐ ዲባ 
132.9 ኪሎ ምትር ለትገልብብ 
ካልአይት መርሐለት እበ ክም 
ተዐደ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን ደርብ 
ቬሮን ኤታን ካልኣይ አተ። 

እሊ ማሌ ምሴመ እት 

ሳልሳይት ደረጀቱ ዕዱይ ለአምሰ 
ጅግረ፡ ምን ሁዬ አስክ ሙሳንዜ 
199.5 ኪሎምትር መሳፈት ዲበ 
ትባደረው። 

ዱር ርዋንዳ 2023፡ ሰማን 
መርሐለት ለብእቱ እት ገብእ፡ 
መርሐለት1 ምን ኪጋሊ አስክ 
ርዋማጋና 115.6 ኪሎምትር፡ 

ፈሪቅ ቲራቮሎ እንዴ ኢልትቀለብ ካስ ልትሆገልፈሪቅ ቲራቮሎ እንዴ ኢልትቀለብ ካስ ልትሆገል

ሻምፕዮን 2023 ፈሪቅ ቲራቮሎሻምፕዮን 2023 ፈሪቅ ቲራቮሎ

ፍረቅ ፕሪመርሊግ እት 24ይት ሳምንቱ
ለዐባዪ ፍረቅ እንግሊዝ እተ ሐልፈ ሰነብት ወአትኒን ትልህያታቱ ዋዲ 

ዐለ። ገሌሁ ፍረቅ ቅልብ እት ልትባሸር፡ ገሌሁ ላኪን ተዐወተ ከፈግረ።
አርሰናል እግል አስቶንቪላ 4-2፡ ቦርኔማውዝ እግል ዎልቭስ 1-0፡ ፉልሃም 

እግል ብራይቶን 1-0፡ ኤቨርቶን እግል ሊድስ 1-0፡ ሳውዛምፕተን እግል 
ቼልሲ 1-0፡ ሊቨርፑል እግል ኒውካስል 2-0፡ ቶተንሃም እግል ዌስትሃም 
2-0 ወማንቼስተር ዩናይትድ እግል ሌሴስተር ሲቲ 3-0 ቀልበዎም።

ብሬንት ፎርድ ወክሪስታል ፓላስ 1-1፡ ኖቲንግሃም ፎሬስት ወማንቼስተር 
ሲቲ ህቶም’መ 1-1 ትፈናተው። 

እሊ ሊግ መሬሕ ለሀለ ፈሪቅ አርሰናል እት ገብእ፡ 54 ንቅጠት፡ ካልኣዩ 
ማንሲቲ እብ 52 ንቅጠት፡ ሳልስ ህዬ ማንዩናይትድ እብ 49 ንቅጠት ደርብ 
ሕድ ህለው።

ማንዩናይትድ 3-0 ሌሴስተርሲቲማንዩናይትድ 3-0 ሌሴስተርሲቲ

ሊቨርፑል ኒውካስል (2-0)ሊቨርፑል ኒውካስል (2-0)

መርሐለት2 ምን ኪጋሊ አስክ 
ጊሳጋራ 132.9 ኪሎምትር፡ 
መርሐለት3 ምን ሁዬ አስክ ሙሳንዜ 
199.5 ኪሎምትር፡ መርሐለት4 
ምን ሙሳንዜ አስክ ካሮንጊ 
138.3 ኪሎምትር፡ መርሐለት5 
ምን ሩሲዚ አስክ ሩባቩ 195.5 
ኪሎምትር፡ መርሐለት6 ምን ሩባቩ 
አስክ ጂኩምቢ 157 ኪሎምትር፡ 
መርሐለት7 ምን ንያማታ አስክ 
ሞንት ኪጋሊ 115.8 ኪሎምትር 
ወመርሐለት8 እት ቀበት መዲነት 
ኪጋሊ ድዋራት ካናል ኦሊምፒያ 
እግል ለአትምም ቱ። 

እሊ ዱር 1130.1 ኪሎምትር 
እግል ልገልብብ ቱ። እግል ለሔሰ 

ናይ ሰጋይድ መትባድራይ ዐጀላት፡ 
ለሔሰው መትፌተት፡ ለሔሰ ሻብ 
አፍሪቀ እት ዐጀላት፡ ለሔሰ 
መትባድራይ ዐጀላት አፍሪቀ 
ወለሔሰ ፈሪቅ ዐጀላት ጀዋእዝ 
እግል ልንስኦ ቱ።  

እት መርሐለት ክልኤ ዱር 
ርዋንዳ ሄኖክ ምሉእብርሃን ደርብ 
ወድ እንግሊዝ ላቱ ቬሮን ኢታን 
ካልኣይ ዲብ ፈግር፡ እግለ እት 
መርሐለት ሐቴ ቀደሙ ኣቲ ለዐለ 
ወድ ፈረንሰ ሚጀርስ ጄሮወን እንዴ 
በድራቱ 2ይ ዕዉት ለገብአ። እግለ 
ናይ 132.9 ኪሎምትር መሳፈት 
ህዬ እብ 3ሳዐት፡21ደቂቀት 
ወ30ካልኢት አትመመየ።አስክ እለ ሰኒ ልሄርር ለሀለ ቬሮን ኢታን (እት 2ይት መርሐለት)አስክ እለ ሰኒ ልሄርር ለሀለ ቬሮን ኢታን (እት 2ይት መርሐለት)
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እብ መዳልየት ለልትዳሌ

ገሌ እብ ሰበት ዴንማርክገሌ እብ ሰበት ዴንማርክ
ዴንማርክ እብ እኩባት ጀዛይር 

ለትአሰሰት ደውለት ተ። እለ 
ደውለት እብ ዓም 406 ለበጽሐ 
ጀዛይር መልክ። ደንማርክ ጀዛይረ 
እንዴ ኢትሐስብ ለራሕበ ክፋል 
አርደ ዲብ ቅብለታይ ሸነክ ቃረት 

አሮበ ልትረከብ።
እለ ዲብ ሽብህ ጀዚረት 

ጁትላንድ ለትትረከብ ደውለት 
ጄራነ ሐቴ ደውለት አልማን 
እትገብእ ምስል ሽዌደን ለለትራክብ 
ዐቢ ክብሪ ትመልክ። እምበል እሊ 
ምን ቅብለታይ በሐር እንዴ ትበገሰ 
እግል ግንራሪብ ቅብለት ምፍጋር 
ጸሓይ እንዴ በትከ አስክ በሐር 
ባልቲክ ለልትመደድ ግንራሪብ 
በሐር መ ትመልክ። እምበል 
እሊ ዴንማርክ እግል ቤጽሐት 
ለልስሕብ ፍንቱይ ጠቢዐታይ 
ሸክል ለባተ። ለበዝሓው ዲብ እለ 
ደውለት ለልትረከቦ ምን አካን 
ዲብ አካን እግል ትብተክ ለሰዱ 
አግቡይ (ጽርግየ) ውጡይ ወትክ 
ለብህል እትገብእ ቤጽሐት እብ 

እገሮም ልግበእ ወእብ ዐጀላት 
እግል ልትሐረኮ ዲቡ ለቀላቱ።

ዴንማርክ እግል ብዙሕ አዳም 
እብ ርሕብናሀ ዐባይ ደውለት እንዴ 
ገብአት እግል ልትሰምዖም ቀድር። 
ምናተ ክመ ብዙሕ አዳም ለቀይሙ 
ወለ ልሐስቡ እንዴ ኢትገብእ 
ንኢሽ ደውለተ። እለ እብ እኩባት 
ጀዛይር ለትከወነት ደውለት ርሕበ 
43,098 ኪሎ መትር ሙረበዕ 

ፍንቲት ሰወር ሕዘው

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን

በጽሕ። ዐባዪ ጀዛይር ግሪላንድ 
ፋርኦን ህዬ ዲብ ሐንቴ መምለከት 
ዴንማርክ ልትመረሐ። እግለ 
ለዐበየ ጀዛይር እንዴ ኢትሓብር 
ርሕብነ ዴንማክ ምስል ኤረትርየ 
ዶል ተአትመጣውሩ እብ ተቅዪም 

ዎሮ ሙሰለስ ሌጠ ገብእ። እብ 
አሳስ ዲብ ሰነት 2019 ለገብአ 
እሕሳእያት ብዝሔ ሸዐብ ዴንማርክ 
5.8 ሚልዮን ገብእ። ሙዋጥኒን 
ዴንማርክ ዳኒሽ ልትበሀሎ። 
ዓሲመተ ህዬ ኮፐንሃገን ትትበሀል። 
እለ መዲነት ሐድ 883 ኪሎ 
መትር ሙረበዕ ርሕብነ መልክ። 
ከምሰልሁመ እብ አሳስ ዲብ 
ሰነት 2017 ለገብአ እሕሳእያት 
ሸዐብ ዝያድ 600 አልፍ ስካን 
በ። እምበል እሊ ተቅይም ዕምር 
ሙዋጥኒን ዴንማርክ 77 ሰነት 
በጽሕ።

ዴንማርክ ምግባይ ሐፋነት ለቡ 
ሓለት ጀው ለባ ደውለት ተ። 
ለበዝሐ ወክድ ግየም ለቡ ሓለት 

ጀው መልክ። ዳንሽይን እግል 
ልትዛወሮ ለቀድሮ ዲብ ፍንቱይ 
ወክድ ዲበ ብሩድ ውልዋል ለቡ 
ወክድ ሐጋይ ወዲብ ጠላለት 
ከረምቶም። ዲብ ዴንማርክ 
እብ ተቅዪም 170 አምዔላት 
ዝላም ዘልም። እብሊ ሰበብ እሊ 
ለበዝሐው ሙዋጥኒን ናይ እለ 
ደውለት እለ መደለት/ጽላል ምን 
እዴሆም ኢፈንቱ። ዲብ ክል ቤት 

ለለትዐጅብ ሐቃይቅለለትዐጅብ ሐቃይቅ
• ዲብ አሜሪከ እት ክል ሰነት ሐድ 85 ሚልዮን ቶን ውራቅ ዲብ 

ክድመት ልውዕል።

• ክልኦት ምን ሐምስ ነፈር ሌጣቶም ምስለ ሰልፋይ አው ሰልፋይት 
ፈተቾም ዐቅድ ዲብ ለአስሮ ለልትረአው።

• እምበል አትካራም እግል 24 ሳዐት ዓላብ እግል ተዐልብ ዶል 
ትጀርብ፡ ዎሮ ትሪልዮን እግል ትብጸሕ ምን ልውሕድ ዝያድ 31 አልፍ 
ሰነት እግል ልንሰእ ምንከ ቀድር።

• በጣርየት ናይለ በዝሐየ መካይን ቅያስ ሒለተ 12 ቮልት ሌጣ 
ተ።

• አሜርክዪን ዲብ ሰነት ዝያድ 16 አልፍ ቶን ከኒን አስፕሪን በልዖ 
አው ልውሕጦ። 

• እብ አሳስ ተቅሪር ኢልሙድ አስማይ ለቦም ውላድ ምነ ልሙድ 
አስማይ ለቦም መሻክል ዐቅል ዲብ ሳድፎም፡ እሊ ልሙድ ወኢልሙድ 
አስማይ ዲብ አዋልድ ላኪን ለሰብቦ መሻክል ዓፍየት ክምሰል አለቡ 
ተአምሮ ማሚ?

ህዬ ምን ቅሩብ ስቅልት እግል 
ትርአየ ጠቢዒቱ።

ሙዋጥኒን ዴንማርክ ዲብ 
እዲነ ለትወቀለት ፈርሐት ለቦም 
ሸዐብ ክምቶም ልትሀደግ እት ህለ፡ 
ኮፐንሃገን ህዬ እበ ለባቱ ጣፌሕ 

ከደማት ሰኔት መዲነት እንዴ 
ትበሀለት ትሸረሕ። እተ ደውለት 
ለህለ ብዝሔ ለቡ ክጡጥ ዐጀላት 
ወሻፍግ ከደማት መዋሰላት ሸዐብ 
ዲብ ስን ናየ ምነ እብ አውለውየት  
ለልትሸራሕቱ። ምን ሸዐበ ሰሩ ናይ 
አምዕላይ መናበረቱ እግል ልክደም 
እብ ዐጀላት ዲብ ልትሐረክ ሰበት 
ትርእዩ ዲብ ገበዩ ህዬ ሐረከት 
ርያደት ሰበት ወዴ፡ እሊ ህዬ 
ለደውለት ለኢትከሰሐ ነዲፍ ሀዋእ 
እግል ለሀሌ እግለ ሴድያይቱ። 
ሂገ ረስምየት ናይ ደውለት 
ዴንማርክ ዳኒሽ እት ገብእ ሕልፍ-
ሕልፍ እንዴ ትቤ ህዬ አልማንየ 
ልትሃገው።
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