ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ገለብ፡ ዐቦት ከደማት እጅትማየት ዘይድ

እት እዳረት ደዋይሕ ምሕላብ፡
ሙዲርየት ገለብ ፍንጡር ለዐለ
ደገጊት ሐቆለ ትከምከመ፡ አሳስያይ
ከደማት እጅትማዕየት ትወጀደ
እሉ።
መስኡ’ለ እዳረት ደዋይሕ
አሰይድ ሓምድ አስፈዳይ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ዐዶታት
ገርበት፡ ኖረት፡ ኮሬረ ወባብሓሪሽ
እት ምሕላብ ምን ትከምከመየ
ሐምስ መርከዝ ተውዚዕ ማይ፡ ምን
ረውደት አስክ ምግባይት ደረጀት፡
ክምስለሁመ መርከዝ ዓፍየት እንዴ
ትበነ መናበረት ጣፍሐት ሳይር
ክምሰልለ ህለ ሐበረ።
መስኡል መርከዝ ዓፍየት
ምሕላብ ሴድያይ ነርስ የማኔ
ክፍሌገርግሽ ህዬ፡ መርከዝ ዓፍየት
ምሕላብ፡ እት ረአስለ አምዕላይ
ወራታቱ፡ ከደማት ፍድኢት ተሐት
ወዝያድ ሐምስ ሰነት አጀኒት፡
ክምስለሁመ መታበዐት ዐመሲ
ወዉላደት ክም ትትሀየብ ወደሐ።
ከደማት ተዕሊም እበ ኸስስ፡

ምን መድረሰት ፍሬሰላም መምህር
በሺር ሑሴን፡ እት መርከዝ
ምሕላብ 540 ደረሳይ ለብእተ ናይ
እብትዳእየት መድረሰት ወ183
ደረሳይ ለትትሐደር ናይ ምግባይት
ደረጀት መዳርስ ክም ህለ እለ
እት ሸርሕ፡ ሕዲነ ሙደርሲን
ወኢሀለዮት ዘሪበት ሕሉል እግል
ልትባሰር እሉ አትፋቀደ።
ስካን እተ ሀበዉ ረአይ፡
ለዐለ እሎም መጣልብ ከደማት
እጅትማዕየት ምን ወክድ እት
ወክድ ተምም ክም ሀለ እት
ለሐብሮ፡ ሰኒ ጋድዖም
ለህለ
ከደማት መዋሰላት ሕሉል እግል
ልትባሰር እሉ ትፋነው።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ መሐገዝ
ማይ እዳረት ደዋይሕ መዛባጥ
እግል ልቅለል፡ እብ ሐድ ሰለስ
ሚልዮን ነቅፈ መሽሮዕ ማይ
ልትዳሌ ሀለ።
እሊ 10 ምእታይት ምን ተካሊፉ፡
ነሐር ስካን ለከርዐዩ መሽሮዕ ማይ፡
አዳላይ አርበዕ ኪሎ-ምትር ሕፈር፡

መዲድ ወረከቦት ዐነድር፡ ወቲድ
ጣቀት ጽሓይ፡ ወአዳለዮት ሰለስ
መርከዝ ተውዝዕ ከምክም።
ስካን እብ ዓመት፡ እማት ህዬ
እብ ፍንቲት ገበይ አርበዕ ኪሎምትር እንዴ ጌሰው እብ ኖሶም
ወመጽዕን ወርዶ ክም ዐለው እንዴ
ሐበረ መስኡለ እዳረት ደዋይሕ
አሰይድ ማሕሙድ እድሪስ-ኖር፡
ለመሽሮዕ ከም ተመ፡ ዲበ ባካት
ክምኩማም ለህለው ዝያድ 2,200
ስካን ከደማት ማይ ጽሩይ እግል
ልርከቦ ክም ቶም ሸርሐ።
ስካን እብ ጀሀቶም፡ ለመሽሮዕ
መሐገዞም ለለአቀልል ሰበት ቱ፡
አስክ ተምም እብ ክለ ቅድረቶም
እግል ልክደሞ ዱልያም ክም ቶም
አከደው።
ሙዲር
ምዴርየት
ገለብ
አሰይድ አሕመድ ዑስማን ፍሩጅ
እብ ጀሀቱ፡ ስካንለ ምዴርየት 20%
ሌጠ ማይ ጽሩይ ረክቦ ክም ህለው
እንዴ ሐበረ፡ ዶር ወመባደረት
ስካን ክም ሐመደ፡ ማይ እዳረት

ሳፍየት ከም ለሐዜ አፍሀመ።
እምበል እሊ ስካን እዳረት
ደዋይሕ በዛባጥ፡ ምን ሕማማት
ዐደዮ እግል ልትሰለሞ፡ 200
ምስርሓት ከም ሸቀው፡ ወእግል
ገማል ዕጨይ ክም ሸትለው ወኪል

ኤሪነ ሐበረ።
እዳረት ደዋይሕ መዛባጥ፡
400 ደረሰ ለትትከበት መድረሰት
አወላይት ደረጀት፡ መአሰሰት
ዓፍየት፡ ከደማት ሞባይል ወምን
ወአስክ ከረን ለትገይስ ገበይ
ወመሕከመት ድጌ ብእተ።

ዐምበርበብ ሼር ካምፓኒ አንፋረ ተአድሕር
‘ዐምበርበብ ሼር ካምፓኒ’
እብ አሳስ መቃዪስ ሼርከት
ቶሮተ ናይ ጃፓን እብ ፍዕል
ወነዘር
ለአድረሰቶም
16
አንሳት ለብእቶም 74 ቴክኒሻን
ወጼብጠት መምተልካት ዲብ
ዮም 17 ኖቨምበር አድሐረት።
ለእብ
መናህጅ
ሼርከት
ትዮተ- ምን 67 አስክ 250
ሳዐት ለነስአ ተእሂል፡ 5 መጃላት
ሽቅል ሀበለት፡ ፈተሾት ወአሰነዮት
ሞቶር፡
እዳረት
መክዘን
ወተውዝዕ፡ ወባትላሜረ ወለበኮት
ሕብር ለከምክም ቱ።
እት ዓደትለ መድሐራት
መመቅረሓይ ሽቅለ ሼርከት

አሰይድ ግርማይ አብረሄ ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ “ ዐምበርበብ
ሼር ካምፓኒ፡ ወኪለት ናይ
ሰለስ ዐባዪ ሼርካት ጃፓን፡
በሀለት ቶዮተ፡ ያማሀ ወኮማትሱ
ክምተ፡ እለን ሼርካት እለን ህዬ
ፈርያተን ዋጅብ ናይ ግረ ዝቤ
ከደማት እግል ልርከብ፡ ለእሉ
በጽሐ ቴክኖሎጂ ዲብ ወካይለን
ሰበት ለሓልፋሁ፡ መአሰሰቶም
መትነፋዓይት እሊ በክት እሊ
ጋብአት ክም ህሌት አፍሀመ።
ዐምበርበብ ሼር ካምፓኒ፡ ምን
ሰነት 1997 እብ መናህጅ ናይለ
ትወክለን ሼርከት ለልትመረሕ
መርከዝ ተእሂል እንዴ አሰሰት፡

አንፋረ ተአሂል ከም ተሀይብ፡
ምስል ውዛረት ርዝቅ በሐር ፡
ኩልየት ዕሉም ወቴክኖሎጂ በሐር
ወቅዋት በሐር ዲብ ትትዓወንመ

ተአሂል ከም ትነዝም እንዴ ሐበረ
አሰይድ ግርማይ፡ ለዲብ አርድ
ልግባእ ወበሐር ርኩብ ለሀለ ናይ
መካይን ቴክኖሎጂ፡ እግል ክሉ

ለልትሐሰር ክፋል ሙጅተማዕ
ክሱት ክም ቱ ሸርሐ።
ወኪ’ለ ትደሐረው መሀንድስ
አብርሃም ዳኒኤል እብ ጀሀቱ፡
ለትሀየበዮም ተእሂል ሽቅል
ሕበር፡ ገናዐት ዘባይን ወድሐን
አውለውየት ለለሀይብ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ መሐገዝ አክትበት
ጥዉር ሐል እግል ልግባእ እግሉ
አትፋቀደ።
እተ መናሰበት፡ ዲብ ዐመልየት
ተፍቲሽ ወአሰነዮት መካይን እብ
ሰዳይት ኮምፕዩተር ብጹሕ ለሀለ
ተጠውር ለለአትኣምር በርናምጅ
ትቀደመ።

ምግብ፡ ፍገሪት እምተሓን ሳምናይ ፈልስ ልትጌመም
እት አቅሊም ምግብ፡ ፍገሪት
እምትሓን ሳምናይ ፈስል ናይ
ደዓም ለቀይም እት 10 ኖቨምበር
እተ ገብአ እጅትመዕ፡ 64%
ሌጠ ክም ሐልፈው ወእሊ ምነ
ቀደሙ እብ 11% ክም ልትደሀር
ትሸረሐ።
ሰበብለ መትድሃር፡ አደጎት
ወተውዚዕ ሙደርሲን፡ ደረሰ
ሰዳይት ለረክቦ እቡ አግቡይ
የአጥፍሖት፡ ሐዋኒት መታብዐት
ዋልዴን፡ ወቅያብ ደረሰ ከምቱ
ተሐበረ።
እተ እጅትማዕ፡ ክል መድረሰት
ወራታት ሽቅለ ወፍገሪቱ ለከስስ
ተቅሪር ሐቆ ቀደመት፡ እተ
ሳድፍ ለሀለ አግደ መሐለኪት
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ወአግቡይ ባልሖቱ ህድግ ገብአ።
መስኡል ፈሬዕ ውዛረት ተዐሊም
አቅሊም ምግብ፡ መምህር በላይ
ሃብተጋብር እተ አስምዐየ ከሊመት፡
ፍገሪትለ ትደሀር ወትትወቀል
ከም ጸንሐት እንዴ
ሐበረ፡
መዳርስ ምን ሕድ ተጃርብ እት
ልትባደለ፡ መዳሊት ካፊ እግል
ሊደየ አትፋቀደ።
እት ውዛረት ተዐሊም ሙዲር
ዓም ቅስም ተዐሊም ዓም አሰይድ
ሙሰ ሕሴን ናይብ ህዬ፡ ተዐሊም
አሳሲ እንዴ ኢልትደቀብ ዲብ
ለዓል ፍገሪት ሰኔት እግል
ትትረከብ ሰበት ኢትቀድር፡ እበ
ትደቀበት እግል ልትከደም እግሉ
ትፋነ።
ገጽ

ዐቦት መሐጠት ጣቀት ከህረበት ሕርጊጎ

መሐጠት ዒን ጣቀት ከህረበት
ሕርጊጎ ተአፈርዩ ለጸንሐት ቅያስ
ጠቀት ከህረበት እብ ሐድ 60%
እግል ልዕቤ ናይ98.6 ሚልዮን
ዶላር መሽሮዕ ትሰርገለ፣
እሊ ናይ ሼርከት ‘ስፌኮ’
(SFECO) ከትሰርገለ መሽሮዕ፡
ወቲድ ለቀደም እለ ለመሐጠት
ተአፍረየ ለዐለት ጣቀት ከህረበት
እብ 46% ለወቅል ቱ፡
ዮም 15 ኖቭምበር ዲብ ሐረትለ
መሐጠት እተ ገብአት ወዚር ብነ
አብርሀ አስፍሃ፡ መስኡል ቀድያት
እቅትሳድ ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
ሐጎስ ገብርሂወት
ወውቁላም
ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት ወጀብሀት
ለሐድረወ ዓደት ሰለሞት፡ ወዚር
ጣቀት ወምዓድን ጀነራል ስብሐት
ኤፍሬም ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡
እሊ ሐዲስ መሽሮዕ ወቲድ
ጀነራተር፡ ክፋል ናይለ ዲብ
አድመኖት ጣቀት እብ ሕኩመት
ትገብእ ለህሌት ክስአት ረአስማል
ክም ቱ ሸርሐ።
ወዚር ስብሐት እንዴ አትለ፡
ለመሽሮዕ ለሰርገለት ሼርከት ቻይነ፡

ለበርናምጅ ዲበ ወክዱ እግል
ልትመም፡ ወዲብ አትሐደሶትለ
ቀደም እለ ሸቄ ለዐለ ጀነሬተራት
ምስል ኤረትርዪን ሰብ መቅደረት
ለአርኤተ መዓወነት ሐመደ።
ሰፊር ጀምሁርየት ቻይነ ዲብ
ኤረትርየ ሚስተር ያንግ ዚጋንግ
እብ ጀሀቱ፡ እሊ አዜ ዲብ ካቲመ
ባጼሕ ለሀለ መሽሮዕመ ክፋል ናይለ
ፍንጌ ኤረትርየ ወቻይነ እብ ዐውቴ
ልትሰርገል ለሀለ ሽቅል ሸራከት
ክምቱ አፍሀመ።
መመቅረሓይ ሽቅል ሼርከት
ቻይነ ‘ስፌኮ’ ሚስተር ቸን ዩ እብ
ጀሀቱ፡ ለሼርከት ዲብ በራምጅ
ዐማር ኤረትርየ እግል ትሻርክ ምን
ቀድረት ሕብንት ክም ተ እንዴ
ሐበረ፡ ወራታቶም እግል ልሰርግሎ
እብለ ትፈናተው ጅሃት ለገብአት
እግሎም መዓወነት ሐመደ።
መመቅረሓይ ሽቅል ሼርከት
ከህርበት
ኤረትርየ
ኢንጂነር
አብርሃም ወልደሚካኤል እግል
ኤሪነ ዲበ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲበ ሐልፈየ
ሰኖታት ዲበ ጣቀት ለትርአ መሻክል
አትሐደሶት ወወቲድ ጀነሬተራት
ከም ቀሰበ እንዴ ሐበረ፡ እሊ ዱሉይ
ለሀለ መሽሮዕ ምስለ ምስለ ብዕድ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ልሰርገል ለሀለ እንዴ ትወሰከ እግለ
ወጠንይያት ሸበከት ደቅብ እግል
ለሀበ ከምቱ ሸርሐ።
ሸዐብ እግለ ዐለ መሐገዝ ጣቀት
ለአርአየ ከህላት እንዴ ሐመደ፡
ሕኩመት ደማን ከደማት ከህረበት
እግል ተአክድ ትሸቄ ክም ህሌት
አትአመረ።

ሐመልማሎ፡ መድሐራት መሻሬዕ ዐማር

ወዚር ሐርስ አሰይድ አረፋይኔ
በርሄ ወወዚር አርድ፡ ማይ ወድዋር
አሰይድ ተስፋይ ገብረስላሴ፡ ዲብለ
ትፈናተ
ድዋራት
ምዴርየት
ሐመልማሎ ለትዳለ መሻርዕ ዐማር
ድሐረው።
ለዲብ ዮም 15 ኖቨምበር
ለትደሐረ መሻርዕ፡ ከዛን ባሸሪ፡ እብ
ጣቀት ጽሓይ ለሸቄ መሽሮዕ ማይ
ድጌ-ምራድ፡
እተ-ክምሰልሁመ
ከዛን ሙሸ ወመድረሰት አወላይት
ደረጀት አጀርበብ ከምክም።
እት
ዓደትለ
መድሐራት
ሙዲር ምዴርየት ሐመልማሎ
አሰይድ የቆብ እድሪስ እተ አስመየ
ከሊመት፡ አህምየትለ መሻርዕ
ዲብ ዐቦትለ ድዋር ወአጥፍሖት
መናበረት መዋጥኒን እንዴ ዘክረ፡
ስካን እብ ዋጅብ እግል ልትነፍዖ
እቡ አትፋቀደ።
ምን አድብር ላልምበ፡ ሊበነ፡
ሕቡብ
ወአፍጭሩቅ
ለደንን
ውሓይዝ ለአክብ ከዛን ባሸሪ፡ ሐድ

6.5 ሚልዮን ነቅፈ ከም ፈግረ
እግሉ፡ ለሽቅል ለታብዐ ኢንጂነር
ኣድም ሙሰ ሐበረ።
መሽሮዕ ማይ ድጌ-ምራድ ህዬ፡
ባስከት፡ መዲድ ክጡጥ፡ ሽቅየት
መራክዝ ተውዝዕ፡ ወአዳለዮት
ጣቀት ጽሓይ ለከምክም ዲብ ገብእ፡
ዝያድ ሰለስ ሚልዮን ነቅፈ ከም
ፈግረ እግሉ፡ ዲብ ፈሬዕ ዐማር ብነ
እዳረት አቅሊም ዐንሰበ ሴድያይ
መሀንድስ አሰይድ መሓሪ ሃብታይ
አፍሀመ።
እምበል እሊ፡ ዲብ አጀርበብ
ወሳንቃ እግል 366 ዓይላት ፡ ዲብ
ሐን ከዛን ሙሸ ለለዐምሮ 25
መሰል ሰኔት ሐረስቶት፡ ወእግል
መድረሰት አጀርበብ ኣላት ጣቀት
ጽሓይ እንዴ ትዳለ እት ክድመት
ወዐለ።
ስካን ዲበ ሀበው ረአይ፡ ለትዳለ
እግሎም መሻርዕ እብ ዋጅብ እግል
ልትነፍዖ እቡ ወልራዕው ክም ቶም
አከደው።

እሊ ክእነ እት እንቱ እት
መዲነት አሰመረ፡ እብ ጣቀት ጽሓይ
ለሸቄ ናይ ሸዋርዕ መብረሀት እብ
ብዝሔ ልትወተድ ክም ሀለ፡ ዲብ
እዳረት አቅሊም ምግብ፡ መስኡል
ፈሬዕ ጣቀት አሰይድ ግርማይ በርሄ
እግል ኤሪነ ሐበረ።
ለምስል ሕኩመት ቻይነ እበ
ትበጽሐት መፋሀመት ልሰርገል
ለሀለ ሽቅል፡ ምን ሰምበል ባካት
መስናዕ ሳቡን እንዴ አንበተ እብ
ስፔስ ወሻርዕ ዋርሳይ አክስ ገራጅ
መዋሰላት ሸዐብ፡ እብ ጀሀት
ቅብለት ህዬ ሸዐብ እተ ልትሐረክ
እቱ ድዋራት፡ ምን ካልኣይ መርከዝ
ፖሊስ እብ ዐዳገ ዐርቢ ወአክርየ
አስክ ሐን ምህራም ጭረ ወገበይ
ዐዲ
ንፋስ፡
እተ-ክምስልሁመ
ሞዶሽቶ፡ ዐዳገ ሐሙስ ለከምክም
10 ኪሎምትር እቱ ለልትመደድ
ዝያድ 300 ዓሙድ ለሸምል
እት ገብእ፡ ከድመት ከም አንበተ
አሰይድ ግርማይ አፍሀመ።
ለበርናምጅ፡ እምበል እሊ ዲብ
ሽዋርዕ ፡ አካናት ሸዐብ ወአካናት
ለውቀት ጋብእ ከም ሀለ፡ ለኣላት
ለታብዖ ወሐቆ ከርበ ለለአሰኑ ሰብ
መቅደረት ተእሂል ናስኣም ከም
ህለው ሸርሐ።
እት ሰነት 2013 ዲብ አወላይት
መርሐለትለ ሽቅል፡ ምን መከረዪ
ጥያራት አስክ መስናዕ ሳቡን፡
እተክምሰልሁመ ምን ባርጅመ አስክ
ኤክስፖ ወደዋይሕ ሲነመ ሮመ 3.5
ኪሎምትር ክም ትመደደ ሐበረ።
እት ደንጎበ፡ አሰይድ ግርማይ፡
ለክድመት ብዙሕ እግል ትዳይም
መራዐየት
ከም
ተአትሐዝዩ
አፍሀመ።
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እድንያይት አምዕል ስከሪ ትዘከር
እድንያይት ኣምዕል ሕማም ሱከሪ፡ “ሱከሪ ወአንሳት” እበ ትብል
ስቅራት እት ኣቃሊም እብ ለትፈናተ ወራታት ትፈቀደት።
እት 19 ኖመምበር እብ ደረጀት አቅሊም ምግብ እት መዲነት አስስመራ
እታ ገብአ በርናምጅ፡ ደረሰ እብ ሰበትላ ሕማም ለጸንሐ ፈሀም ወፈዛዓት
ለለዓቤ ስቅራት እንዴ ጸብጠው፡ ምን ብሎኮ ጎዳይፍ እስክ መደረሰት
ሕጁባም ኣብረሀ ባህታ አሴራር ወደው።
ርኢስ ሕማም ሱከሪ እት አቅሊም ምግብ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኔ
ገብረማርያም እታ አስመዓየ ከሊመት፡ ሕማም ሱከሪ እት ዐለምነ እት
ለአሰሕብብ፡ ሸባባት ወአጀኒት ለአደምዕ ሰበት ህለ፡ ጅህድ ዳፍዖቱ እግል
ልትዐወት ክል ዕዱ ሙጅተመዕ መሻረከቱ እግል ለዓቤ አትፋቀደ።
እት ፈሬዕ ወዛረት ዓፍየት አቅሊም ምግብ መስኡል ለኢለዐዴ ሕማማት
ኣሰይድ ተወልዴ ብርሃኔ እብ እንክሩ፡ እት አቅሊም ምግብ እብ ትሉሉይ
እት ቀበት 10 ሰነት ዕልብ ናይለ እብ ሕማም ሱከሪ ለልትጸበጦ ምን 2
እስክ 9 አልፍ ክም ዜደ እት ሸርሕ፡ ለትመቃረሐ ጅህድ መኣሰሳት ዓፍየት፡
ከምሰልሁመ አትፋዘዖት ወተቅይር ጠቢዐት ሙጅትማዕ እህትማም ዐቢ
እግል ልትሃየቡ ክምቱ ሸርሓ።
እት መዲነት አቁርደትመ፡ እት ሕማም ሱከሪ ወመደረቱ ለረከዘት
መሓደረት ተሀየበት።
እተ መናሰበት ሰብ-ምህነት ዓፍየት ወአንፋር መሕበር ሕማም ሱከሪ
እት አቅሊም ጋሽ-ባርከ ወቴለል ናይላ ሕማም እብ ደረጀት ዐለም፡ ወጠን
ወአቅሊም ለከስስ ተውዲሕ ለሀይቦ እት ህለው፡ ሐማይም አድዊየቶም እብ
ዋጅብ እግል ልታበዖ ወእት ሙነቶም መደጋግ እግል ሊደው መትፋቀዲ
ትቀደመ።
14 ኖቮምበር እድንያይት አምምዕል ሱከሪ እብ ደረጀት ወጠን እት
ዓሰብ ክም ትዘከረት ለልትፈቀድቱ።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

ግውሐ ተልቡስ በድረዩ

4ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
እለ አምዕል እለ አምሱይ
ምስል
ዋልዴንዬ
ወእም
ዕያልዬ ወአጀኒቼ እዳግም
ወእሰሐቅ
ምንመ
ዐልኮ፡
ለአምዕል ቀዳሚት ዲብ ንሕሱ
እግል ንዕደዱ ለጊስነ ወሐርመ
እት ምስግድ እት ሰላት ዒድ
ለትዋጀሀኮ ምስሉ ኣድም እት
ገጬ ትጋየሰ እዬ። አድም
መሕበር ዕጉል ሰበት ገብአ
ዲመ ለአድጋሙ ወለደአሉ
ኢልትወነን። ህቱ እበ እንክር
ለዎሮ ወድ ዐመቼ ወእባመ
ካልእ ወለት አቡዬ ሃዲ ሰበት
ገብአ፡ ለሞላድነ እት ሕድ
ለዐጽፍ። ላኪን ኣድም ሰበት
ትሞለድክው እንዴ ኢገብእ፡
ኣድም እግል ክሉ ቅሩብ
ወረዪም እብ ዕሽረቱ ወእብ
ጸገሙ እብ ስምዐቱ ወሱሰቱ
ፍቱይ ሰበት ገብአ ምስል ክሉ
ለልትዋፈግ ወምስል ክሉ እብ
ፍቲ ወሕሽመት ለነብር ነፈር
ቱ።
አናመ እለ ምሴት እለ
ስካብ ክሉ ረአሱ ጤረ ምንዬ።
ለሀገጊት ወለ ኤማን ኣድም
ዲብ አትዋይን ህዬ፡ እት
ምትክራርዬ እንዴ ገብአኮ
እጸብጥ ወእጠልቅ ዐልኮ።
እተ ምትክራርዬ ዲብ አነ
ህዬ፡ እብ አስሉል ሐያትነ
ሐስብ ዐልኮ። ለድግሙ ህዬ
ፈቀድኮ። ኣድም ሐቴ ቅሰት
ዱጉም እዬ ዐለ። ህተ ህዬ፡
“አስሉል ሐያት” ለትብል
ቅሰት ዲብ ሬድዮ ክርን ገቢል
ሳምዐ ለዐለ ቅሰት ተ። ለቅሰት
ክምሰለ እተ ሬድዮ ትደገም
ለህሌት ህዬ እብ ክእነ ደግመየ
እግልዬ። አናመ ሳምዐ ሰበት
ይዐልኮ “አሀ” ዲብ እብል
አተንሴውክዉ።
ለኣድም
ደግመየ እዬ ቅሰት ህዬ፡ ለቀደም
እለ እት ሬድዮ ክርን-ገቢል
ለሰምዐየ እብ ሰበት አስሉል
ሐያት ለተሓኬተ። ክመ ዐለተ
ህዬ ደግመየ እዬ።
“ክሉ አርወሕ ለቡ ሕያይ
ልትወለድ ወወልድ። እሊ
ህዬ ለዐለ ወለህላቱ። ወድ
ሚን ኣድም’መ እሊቱ ምን
ልትከለቅ እብለ ገራቢት እለ
ለሄርር ህለ። እት ሞትመ
ምንገብእ እተ ክምሰልሀ። እሊ
ናይ ሞት ወወሊድ አዋይን
ህዬ አስክ ዮመልቅያመ እግል
ልተላሌቱ።
ዲብ እሊ ለህሌነ ዲቡ
ዘመን፡ ሸዐብ እዲነ እብ በላዪን
አው ኣላፍ መላዪን ልትዐለብ
ህለ። ምን መደት መትከላቁ
ህዬ ቅያስ ለአለቡ አዳም ፈነ

ወእሉ ለበድል ሐዲስ አዳም
ትወለደ። ሕናመ እሎም ዮም
ለህሌነ እምብል ህሌነ፡ ፈንጎሕ
እግል ነሀሌ ኢኮን - እግል
ነዐርዮምቱ።
እለ እተ እ’ነብር ለህሌነ
እዲነ ህዬ ቤት ክራይተ።
ምዶል ነአዝም ምነ ኢነአምር።
ላኪን ካቲማሀ እንዴ በጽሐት፡
ወድ ሚንድም እትለ እዲነ
ሀለዮቱ ክም ለአከትም ሸክ
አለቡ። ምን ኣመረ እብ ክእነ
ልተላሌ ገብእ ህዳይ፡ ዕምስ፡
ወሊድ፡ ወለኢተ’ርፍ ሞት
ንፍቴ ወንእቤ ለሀይከ ለሀይ
በድል እንኢኮን ለልትበደል
ኢኮን።
ወል እግል አቡሁ፡ አብመ
እግል አቡሁ፡ አብዕብ እግል
አብዕቡ ዲብ በኬ ወጃምም ቱ
እለ እዲነ አስክ እለ ለበጽሐት።
ቀቢር ዲብ ሕፈር ወአንደዶት
እብ እሳት ግረ እላመ እግል
ለአተላሌቱ። እነብር እንዴ
ዐልነ፡ ዲብ ደንጎባ እብር እንዴ
ሔሌነ ዲብ ንትከርከር ወእብ
ምርኩሽ ዲብ ንትመንቀሽ አስክ
መንገአት ሞት ለእንሽሕግ
ወባብ ሞት ለእንከርኬሕ፡
እሊ ህዬ በዲር ለዐለ ወለህለ
ወግረ እላመ ለኢልትበደል
ወለኢተርፍ
በክትናቱ።
ትትወለድ፡ ትሽሕግ፡ ታክብ፡
ገናድል፡ ተአለምቤ፡ ተዐቤ፡
ትሸንግል፡ ደግልል ወእት
ደንጎባ ህዬ እተ ናይ ሕበር
መድረሰ ተአደርስ።
እሊ ሞት ለልብል ቆል
በተን
ወአብደን
እግል
ንበድሉ ወእግል ንቀይሩመ
ይእንቀድር። ክሉ መክሉቅ
መንበሮ እዲነ እንዴ ኢመሽገ
ወእግል ዲመ እንዴ ልስእየ፡
ዕምር ጥውል ወዓፍየት ታመት
ዲብ ልተምኔ እግል ልምበር
ለሐዜ። ዐጃይብቱ። ከም ወከም
ኢጌሰው። ለነኣይሽ፡ ለዐባዪ፡
ለመንደሊታት፡
ለሸበንርብ፡
ለትጃር፡ ለመሻይክ፡ ለሸየም
እግል ክሉ ምስል እንዴ
ኢተዓሬ ወኢትፈናቴ ተሐይቡ
ሌጠ።
“እግል ሚ ቱ እግል ትንበሮ
ለተሐዙ?” እንዴ ትቤ ምን
ትሰአል፡ ለለአትስሕቅ አው
ለልአትዐጅብ በሊስ ወረከብከ።
ሰሮም እንዴ ወለድኮ እግል
ዓቤ፡ ውላድ ወላጄ እግል
እርኤ፡
ወቤለው።
ሰሮም
ህዬ፡ እግለ ሳድፈኒ መታክል
ወአስቡር እንዴ ተዐሮሬኮ
ዲብ
እወድቅ
ወእቀንጽ
ለናይ ዓለም ኩንትራቼ እግለ

ኢትተርፍ ሞት እሰልም እግል
ሊበሎ ቀድሮ። ሰር ገሌመ
እብ ሐያቶም ዲበ ጸነሖ ዲቡ
እዋን
ዐባዪ
ምስተንክራት
እንዴ ሐቀቅኮ ዲብለ እግል
ዲመ ለልዘከር ስጅል ታሪክ
ስሜቶም እንዴ አስመው እግል
ልሕለፎ ወሐዘው። እብ ዓመት
ክምሰል ሓዚ ወምራድ ወድ
ሚን ኣድም ለትፈናተ አብሳር
ወለትፈናተ ሓዚ ወቀርበ ዐለ።
እስዉቱ ለራቴዕ ወእስውቱ
ለካጥእ እንዴ እምቤ ምን
ንትሃጌመ ለእንክረክቡ ሐል
እግል ለሀሌ ኢኮን። ላኪን ሕነ
ዲብ እለ እዲነ አስክ ህሌነ ሚ
እግል ኒዴ ወጅበነ? ንሕሰብ
እንዴ።
አስሉል
ሐያትነ
አስክ
ለአከትም ላኪን መስኩበት
እንዴ ሐገልነ ሰብር ወሰእዮብ
እንዴ
ተዐንደቅነ
ፈንጎሕ
ክምሰል እመይት ኣምራም እት
ሕነ፡ ክምሰል ይኣምራም እንዴ
ገአነ ምስል ክሉ አፍካርነ ዲብ
ንትከሐድ ዳይማም ክምሰል
ይሕነ ዲብ ነአምር ክምሰል
ኢነአምር እንዴ ገአነ እት
ቀደም ዓለም ብዕድ እግል
ንምሰል እንጀርብ። እሊ ላኪን
ግምሽ ሰበት ገብአ፡ ክልነ
ውላድ ኣድም ወሓወ፡ እብሊ
እንዴ ኣመንነ ወልብ እንዴ
ከሬነ ሕድ ዲብ እንረፌዕ
ወሕድ ዲብ እንፈቴ፡ ሕድ
ዲብ ነሀይብ ወሕድ ዲብ
እንሰንድ፡ ዲብ እሊ ናይ በልሸም ዕምርነ እብ ፍቲ ወሐምዴ
ሕድ ንንበር። ሕድ ንርሐም፡
አይወ ክልነ ለብነ ወለአለብነ
ሓግላም ሐያት ሰበት ሕነ
ወላመ ኢትምሕክ ሞት እግል
ክልነ ሐቴ ሰበት ገአት።
ኣድም ለዲብ ሬድዮ ሰምዐየ
ቅሰት ክምሰል ደግመ እግልዬ
እለ ዕዛል ምሴ ወፈጅር ላተ
እድንየ መሸግክወ። ሐቆ እለ
ላተ ኣድም ሓጅ እት ቀደምዬ
ዲብ ልትካየል እዬ ወአናመ
ለድግሙ ዲብ ትትዋሰፍ እዬ
ገብ እብ ስካብ እቤ ወእት
ሐንርር አምበትኮ። ኣድም
ላኪን እለ ላሊ እለ ላሊሁ
ይዐለት። ለመስሕቃይ ወፈታይ
ክሉ
ኣድም
ኢጸብሐት
እግሉ።
አክል-ሕድ ሳዐት ክልኤ
ናይ ላሊ ክምሰል ገብአ፡ ኣድም
ምነ ቅሳኑ ሐሶሰ ወሐር፡ “እም
ኣምነ አዳም ትላከየ እቼ ጸገም
ትሩድ ማጽእክን ህለ” ቤለየን።
ሐቆ እለ ላተ ኤማኑ ዛይድ፡
ገጹ ባርህ ወመባልሱ ክምሰል
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በዲሩ ዲብ እንቱ ሸሃደቱ
ጸብጠ።
ህቱ እተ ንሕሱ ወሕናመ
እት ዐድነ እት ሕነ፡ ጽቤሕምድር እምዬ ህግያሀ ወቅል
ዲብ እንተ የሀው ዐድ፡ “እም
ሃሽም” ትቤ እግል እሲቼ።
ህታመ ሳክበት ሰበት ይዐለት፡
“ሚቱ ዐመቶ?” እት ትብል
እብ ሰኣል ሻፍግ ትከበተተ።
“አብዕብ ፈዝዐ ማሚ?
ኣድም ሓጅ ትወፈ ልብሎ
ህለው” እት ትብል ለመስእል
እኩይ አሰአለተነ።
እሊ ወክድ እሊ ለህግየ
እምዬ ዲብ እዝንዬ ሰበት ጀበት
ንፉዝ ዲብ አነ ምነ ምክራርዬ
ፈግ እንዴ እቤ፡ “ሚ ትብሊ?”
እቤ ወምነ ምስካብዬ ፈግ
እቤ።
ሐቆ እሊ መስእል እሊ
ላተ አነ ወሑዬ ወአቡዬ አስክ
አካን ቀብር ትባደርነ። ሳልስ
ዒድ ሰበት ዐለት ክሉ ለአዳም
ለእግል ዒድ ላብሱ ዐለ ጸዕደ
ልባሱ ልሰዕ እሉ እንዴ ለብሰ
አስክ ቀብር ኣድም ገይስ እት
ህለ፡ አነ ላተ ኣድም ክሉ
ለአውሳፉ ትካየለ እግልዬ፡
ለቀደም ሑድ አምዔላት አነ
ወእምዬ እግል ንዕደዱ እት
ቤቱ እት ሕነ ልብለናቱ ለዐለ
መባስል ወሐርመ እት ሰላት
ክምሰል
ትዋጀሀነ
ለዐለት
ሓለቱ ትዋሰፈት እግልዬ። እብ
ደሚርዬ ግረ እንዴ አቅበልኮ
ህዬ፡
“አክፊነ ሸረ እድንየ! እብ
ዎሮ ገጸ ላተ ኢተአከትም።
ጠዐመ ወጠምጠመ እንዴ
ኢተአዳውር ጠልመከ ከዕጉል
መሕበር ልትፈንጠር፡ ግንዳሌሀ
ዲብ አድኖናይ ልትበደል፡ ቅርበ
እት ሪም፡ ፊቲሀ እት ሰፈላል፡
ወመርኢተ እት ኢመርኢት”
እቤ ወሐር ነፍሼ እንዴ
አትሓጠርኮ፡ ምነ ጅማዐቼ
ገረዊነት እንዴ ነስአኮ፡ ለናይ
ደንጎበ ቤት አማን ኣድም
ላተ ሕፍረት እግል ሕፈር
አስተብዴኮ።
አይወ፡
ለመስሕቃይ
ወመድእላይ
ኣድም
መሐመድ ሓጅ ዕመር እት
ዮም 28/06/2017 ስርቤብ
ወሰፈላል እንዴ ካፈሌነ ለሓስበ
ዐለ ግውሐ አስክ እምበሀረ
እብ ተልስቡስ አስክ አልኣክረ
በድረዩ። ምነ ፉርሽት ዐራቱ
ህዬ አስክለ ናይ ደንጎበ ቤት
አማኑ ሳፈረ። ረቢ ጀነት
ወረሕመት ለሀቡ።
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ታሪክ
እብ ታሪክነ ንዳግም ወታሪክነ ነሓኬ
ታሪክ ስትር አለቡ አስክ ወድ ወል
ልትሃጌ
ታሪክነ አስበተ ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ
ረቢ ጀነት ለሀቡ ወእት ፈርዶስ
ልትኣቴ
መርሐባቡ ሓምድ ወድ ዓዋቴ
ሓምድ ፍድዖ ቤለ ምን ህርጋቴ
ወሓምድ ለሸዐብ እት ልትላኬ
ምን ሞት እት እስትዕማር ተሐይስ
ቤለ ደማቴ
አምዕል ለእለ ትበገሰው ሑዳም
ዐለው ወሕንካቴ
አጀኒቶም የተመ አንሶም እንዴ
ልትባኬ
ሐድገዩ ከጌሰ ሕርየት እግል
ለኣቴ።
መጠአተነ ሕርየት ወገበይ ህቶም
ጠርበወ
ኢንትረሰዐ አዴመ ህግየ ለሓምድ
ቤለየ
ክልነ ሕበር ንዕቀበ ወክልነ ሕበር
ንግመየ
ምነ አርበዕ ጠረፈ እት ከብድነ
ኒደየ።
ሓምድ ትፋነ ምን ጥልም
ወአትቀባባል እት ግረ
ሓምድ ፈግረ እብ ኖሱ ምድሩ
እግል ለሐርረ
መንዴረትነ ከዱረት ክልነ ሕበር
ነዓድለ
እለ ከድረ እት ዐለም ገጥ
እግልናተ ወግረ
ከድረ ለብዱሕ አቅሹነ እብ ደም
ሸባብ ነዐምረ
ወድ ጋናመ ትመነየ ዐዱ እግል
ለአምስለ።
ምድር ኣላፍ ሹሀደ ክል ፋርስ ነበረ
እትኪ እግሩ ለከሬ መቅበረቱ
ለኣምረ
ፍራስ ብድሕት ዋልደት ተ ለሀይ
ከምን ለሀይ ስትረ
ደሙ እግል ለአስትየ ስጋሁ እግል
ለአምጭረ
ምን ሀወእ እግል ትትነጄ እት
ገሮብነ ነሓብረ
እለን ክለን ለኢወዴ ነፍሱ ከፎ
ፈስረ።
ሕነ እለ ፍራስነ ኢተሀይቡ ለወጠን
ዐራታት ኢለሐዱ መጋሲቶም ረአስ
እበን
ወነበሪት ኢለሐዱ መዳነኖት እት
ድበን
አስክ መጥእ ሕርየት ከደን ሰክነው
ክም ወነን
ምን ልሸነሀ ከዱረት ለሓዩት እንዴ
ገናድል
ወምን ልሸነሀ ከዱረት ፍጆዕ ላቱ
ወሓጥር።
መርሐባበ ከዱረት ከድረ ለግዊት
እት ጤነ
ሓዩት ምንዲ ለዐቅበ በዲር እምርተ
እዴነ
ወገመኔ ተዐቅበ ቃረጨቱ ግሬነ
ምስል ዐዶ ከዱረት ኢንሳኔ
አዴመ።
መርሑም፡ ኣድም መሐመድ አልሓጅ
ገጽ
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አፍሬት ወበዐልተ
ፈርግ ተውሊደቱ ወእስሽሃድ
አቡሁ ናይ ሳምንቱ። እሙ ላኪን
ዳልየት ምን የዐለት እብ ምጽአት
ወድ ብክሮም እግል ትበሽሮ ለናይ
ክቱብ ከበር ካፊ ምን ኢመስለ እተ፡
ምን ኢመጽእ ከምን ኢልሐቅፎ
ወኢለአሰምዮመ እበ ክልኤ ዕንቱ
በል እግል ለአብል እቱ፡ ከአስክ
መጽእ እት መሕፉደቱ እግል
ለአክቦ፡ ዶልከ እፍግር እት ለአብል
ስዕም እግል ለአብሎ እንዴ ትቤ፡
አሰወረቶ ከእብ ጀዋብ ለአከቶ
ዲቡ።
በለድ ሐቆ አባይ ትቃረሐዩ
ንኡሽ ኢልትሐቀፍ ወኢልትላጼ፡
እም ኢተአስተሬሕ ወበዐል ሻም
ኢረዌ፡ እብ ሐጪሩ ዕንታት
ስፍሉል ወዳር ግዱፍ ዲብ እንቱ፡
ወጠን ቀደም ኩሉ ምን ገብአት
በዐል ዐጽም ሕያይ እት ዓቅቢተ
ወደሐነ ልትፈረር። ሕሴን ዐሊመ
ክምሰልሀ ወደ። እት ሰነት 1998
ወያኔ ሕማም አብዕቦታቱ እንዴ
ደግሰዩ እት ስያደት ኤረትርየ ክም
ተዐደ፡ “እስትዕማር አቶብየ እት
ኤረትርየ እግል ልዳይም! ማሌ
ኢገብአት ወዮም ኢትገብእ” እንዴ
ቤለ መርዓቱ ሕኖት ዲብ ብእተ
ምን ረእየታመ እንዴ ኢጸግብ እት
ሽፍረ ሐድገየ። ምስለ ሸፍፈ ዴሽ
ሸዕቢ ሻፍፍ ዲብ እንቱ ወራራት
እት መትከላሱ ዲብ ሰነት 2001
አስተሽሀደ። ወልዱ ሀዬ እት ከብድ

ክም ሐድገዩ ገጹ ኢኮን ሱረቱመ
እንዴ ኢልርኤ ሕነ እብ ትንፋስ
እግል ንምበር ትንፋሱ ሀበ ከዲብ
ዕልብ ሹሀደ አተ።
ጼዋይቱ
ኣምነ
ሓምድ
መሕሙድ ሀዬ እግለ ፍሬሆም
ምንለዐል ስናቱ ምን ኢገብእ
ምንተሐቶም እንዴ ገብአ ክም
ኢልትሰምዖ፡ ወድ ሽሂድ የቲም
ገማም ክም ኢገብእ እንዴ ነዌት
ክም ሰብ ወዐረድ ሰብ እግል
ተዓብዮ ምስል ነፍሰ ገለድ አቴት።
ንኢሽ ሐዳስ ምንመ ትገብእ
እት ህዳይ ወወሰኮት ውላድ
ኢትገሀፈት። ሐወ ወሐዋተ፡ አበወ
ወእማታመ ሐቴ ክም ኢገሰረው

ምነ ትትሃጌ። ምናተ ኣምነ
ሕኩመት ምን ገብእ ናይ ዓይለት
ሽሂድ ሰዳይት ክል ሸሀር 500
ነቅፈ ተሀይብ፡ አነ ላኪን እግለን
ሌጠ እግል አምሴ ኢሐዜኮ፡ እብለ
ገብአት ማን ወገለብ እንዴ እቤ
ርሕዬ እግል እቅደር ብዬ ለትብል
ምርወት እበ ቀንጸት።
እት ሰነት 2007 ውዛረት ዐመል
ወራዐዮት እጅትማዕየት እግል
ሕጉዛት ወግድዓት ለገአየ ዓይላት
እግል ተአትሐድር ዲብለ ትነዘመ
መሽሩዕ አቴት። እለን ለትፈረገየ
አንሳት ሐቴከ እበ ትነፈዐኒ ለቴለ
ክም ተሐድር ገብአት። ግረህ
እንዴ ነስአየ ለሐርሰየ ወጀራዲን
ለዐመረየ፡ እብ ተጃረት ለሐይሰነ
እንዴ ቤለየ ደካኪን ወብዕድ ሽቅል
ተጃረት ዲቡ ለትፈረረየ፡ እብ
ንዋይ ለሐረየ ከአጣል ወብዕድ
ንዋይ ለነስአየ እንዴ ገብአየ እት
አትሓያስ ምዔሸተን ትጻገመየ።
ኣምነ ሀዬ ነአት ነስአት።
እለ ነአት እለ ምን መሕገዝ
ለተአረተዐ ህያብ ረቢ እንዴ ገአት
ትረኤተ። ለተትሐዝየ መራዐየት
ትወዴ እለ ወህታመ እብ ዕጹፍ
ትከድመ። መስከበ እት አቅሊም
ምግብ ምዴርየት አኽርየ እዳረት
ደዋዬሕ ድርፎ ቱ። እሊ ምድር
እሊ ገበይ መንኪነት ኢነብረት
እሉ። ለሸዐብ ላኪን መናበረቱ
ምስል አስመረ ለትጻበጠትተ።
አርድ ጀራዲን ምን ገብአ ዶል

ፍሬሁ አስክ ዕዳጋታት አስመረ
እግል ልክረዮ ገብአ ምንገብእ
መጽዕን ለሐዜ። ኣምነ እለ ነአተ
እግል ሰብ ጀራዲን፡ ሰብ በለስ
ወሰብ አቅራድ ብዕድ ዲብ
ተአጅረ ብዙሕ ምን መሓግዘ
እግል ተአርቴዕ አንበተት። አፍሬት
ነአተ ምን ኦሮ ረአሰ ዲብ ትበዜሕ
ወትፈስስ ጌሰት። ሳምን ረአሰ
ገአት፡ ለእሎም ወልደት ክሎምመ
ምን ኢለሀሉ ለኦሮ ከራይ በልዐቶ
ወለ ክልኦት እብ ሕማም ሞተው
ምነ ወኣምነ እተ ሀለው ሊዴ እዬ
እንዴ ትቤ ምን ክድመት ወርዕዮ
ኢትባረደት። ምን ተጃርበ ብዙሕ

ተዐለመት፡ ሕማመ ወሐዮተ
ተአምር፡ ኢተዓፌት ምንገብእ
ምን ምኤምረት ዓፍየት ንዋይ
ናይ ውዛረት ሐርስ ምክር ክም
ትረክብ ትወዴ። ህቶምመ እብ
ክሉ ቀልቦም ክም ልትዓወኖ ምስለ
ሐብሬ ወደወ ክም ለሀዩበ ሀዬ
ተሐብር። ለሕርየት ወለረታዐት
ምን መሓግዝ ክም ረኤት እት
ትጥዕም ወትጥዕም እተ ሰበት
ጌሰት፡ እት ሰኔት እግል ትወስክ
ሌጠ ገብአ ቀልበ። ወቀየ ዲብ
ተዋብ እንሰ ሌጠ ለትከረዐ ኢኮን
ኣምነ። መጎጎ አድሐነት ከፎ ክም
ልተከል ሰበት ተዐለመት፡ እት
ድርፎ መጎጎ አድሐነት ተክል፡
እትለ ገብአት አካን ምህነተ እንዴ
ኣመረየ ለጠልባሃመ ተክል እለን።
እምበልሁመ በዐል መንበር መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ዲብ እዳረት ደዋሒ ድርፎተ።
አፍሬት ምን ትወልድ ሐሊበ
እሰቴ፡ ምን ትጸዐን እብ ክራየ
እነብር። አዜ ሀዬ ለሀለው ውላደ
እምበል ሐቴ ክሎም ስነት ጽዕኔ
ጋብኣም እዬ ሀለው ትብል።
ወልደ ማሕሙድ ሕሴን ዐሊ
እግል እሙ ኦሮ ህቱቱ ውላደ።
ህተ ላቱ ክም ኦሮ ኢትርእዮ፡ እግለ
አክል አቡሁ፡ አክል ብዝሓም
ሐዉ ወሐዋቱ ትርእዩ። ምን
ክትረት ዲቡ ለሀሌት እለ ስቀት
አጊድ እንዴ ሀዴት እሉ በዐል
ፈረዕ እንዴ ገብአ ሐዉ ወሐዋቱ

እግል ልውለድ ለቀድር እብ
መስኡልየት ለልሽዕር ውላድቱ
ለትብል እምነት ብእተ።
መሕሙድመ በዐል ንየት
ዐባይቱ። እማነት አቡሁ እት
ረአሱ ክም ረፈዐ ለአክድ።
እንዴ ተዐለመ እትለ ዐዱ እንዴ
አቅበለ ለበልደት ለዓቤቶ እግል
ልክደምተ ንየቱ። አዜ ደረሳይ
ምግባይት ደረጀት ሀለ። እለ
ክም አትመመ እት አስመረ
አው ግንደዕ እንዴ ጌሰ እግል
ልድረስ እግል ልትቀሰብቱ።
ኣምነ ላኪን እት አዳም ጾር
እግል ልግበእ ሰበት ኢተሐዝዮ
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ምነ እት ዐድነ ለሀለ ቦርዲናት
ምን ገብእ ለቀርበት ደቀምሐሬ
ወለትሰረረተ እተ ገብአት ትግበእ
ቦርዲን ወትከበተዎ እዬ ለደሚርዬ
ወትረየሓቱ ለትብል።
እለ አዜ ትረክበ ለሀሌት
መዓወንተ ህቱ ካልእ አካን
ክም ጌሰ እግል ትርከበ ክም
ኢትቀድር ምንመ ተአምር፡
ለሔሰ ሙስተቅበሉ ዲብ ተዕሊም
ክም ሀለ ሰበት ተአምን፡ ለህቱ
እግል ተዕሊም ቀይበን ምነ
ሰኔታት እንዴ ተሐመለት እግለ

ሔሰት ዐባይ ምን ተአጠፌሕ ክም
ልትፈደል እት ልበ ዋድየታተ።
እግልሚ መሕሙድ እዴ
ማናቱ። መድረሰቱ ምን ገጽ
ምሴ ሰበት ገብአት፡ አስቡሕ ክለ
ለእግለ እንሰ ተአትሐዜ እንዴ
አትመመ እት ደብረ እንዴ
ሸፈለየ የም ምህሮሁ ገብእ ወምን
ምህሮ ክም ትፈደሰ ለአትዓይረ።
ዲብ ሰነብት ሀዬ እንሰ በደል ሰብ
ክራይ ነስእወ ኖሱ እንዴ ጸዐነየ
ሱግ ለአቴ ወለተትሐዜ ቅድወት
እንዴ ጸዐነ ሀዬ ለአቀብል እበ።

አንሳይት ዮም፡ መሕበር ተዐግል ወትፈርድ

ማሌ አንሳይት መሕበር ትጠርቅ ምን የዐለት ወቀድየተ ህተ ዲብለ ኢሀሌት
ዲቡ መሕበር እንዴ ተዐገለ እለ ትትቀረር ምን ተዐሌ፡ ዮም ፈድል ንዳል
አንሳት ወተብዕን ኤረትርየ ሕሳል ቀድየተ ዲብ እዴሀ ገብአ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ኖሰ መሕበር ለተዐግል ወፍርደ ለተሀይብ ጋብአት ሀሌት። ዲብ
መሓክም ደገጊት ዐድነ ምን ልውሕደ መሰለስ ተን ወምን በቀዐ ምኑ ወለዐል።
እትለ ዳይናታትመ ናይ ምግብ ብእተን ወናይ ድማን። እሊ ሀዬ እግል ሕቁቅ
አንሳት ዔጻት ገብእ እሉ።
ዘህረ ሐጂ ዐሊ ምን 1984 እት ንዳል ተሕሪር ለተሓበረት ወአዜ እት
ሐያት መደንየት እንዴ አቅበለት ክም ዳይነ ናይ እዳረት ደዋሒ ድርፎ እንዴ
ገብአት ሸዐበ ትከድም ለሀሌት ሙናድለትተ። ሙናድለት ዘህረ ክም ዳይነ
10 ሰነት ለሸቄት እም ዕያልተ። ምስል ሰብ ተብዕን እንዴ ትገሴት ቀድያት
ሸዐብ እግል ትስመዕ ወፍርደ እግል ተሀብ ለተአግመ አለቡ። እብለ ሸዐብ
ለሀሌት እለ ቅቡልየት ሀዬ እብ ፈድል ንዳል ለሸዐብ አንሳይት ወተብዐት
እንዴ ኢገብእ ለለሀምም ምንቱ ለገበይ ራትዐት እንዴ ጸብጠ ፍርድ ዓድል
ፈርድ ሰበት ኸስሶ፡ አነ አንሳይት ቀበት ሰብ ሀሌኮ እንዴ እቤ ለእትአሰፍ እበ
አለብዬ ትብል።
ምን እሊ ሽቅል ለረክበቶ መክሰብ ተጃርብ ምስል ተዕሊምቱ። እግልሚ
ለዲብ መሓክም ደገጊት ለሀለው ዳይናታት እብ ፈሀም እግል ልሽቀው ደውራት
ልትሀየቦ ወልትዐለሞ ምንገብአውቱ። ለሸዐብነ አወል ለእቡ መጽእ ቀድያት
አክል እሊ ክቡድ ኢኮን እምበል ዳይነ ለሸዐብ ዳይነ ኖሱ ሰበት ገብአ፡ እት
መሓክም ኢለአበጽሖ ቀድያቱ። ለዲብነ መጽእ ገርሀትቼ አብለዕከ ወግንዬ
ደረክካቱ።
እሊ ሸዐብ ፋህምቱ ሐጊገትተ ላኪን ላመ አዋልድ አንሳት እት ኩሉ
መጃላት ሐያት ናይ ማርሒት ልግበእ ወዐማር እግል ልሻርከ ወሀለዮተን እብ
ዐመል እግል ለአርእየ ረአሰን እንዴ ረፍዐየ ሐቀን እግል ለአርተዐ መባደረት
እግል ልንሰአ ሀሌት እለን። ደሐንቱ
ሊደዎ ህቶም ሀለው ማሚ ዲብ እንብል
አውለውየት እግለ ናይ ምዕላይት መንበሮነ
እንዴ ሀብነ ጀፈርነ ጸበጥነ ምንገብእ
ቀደም እግል ኒበል ሰበት ይእንቀድር፡ እት
ኩሉ ሀሌነ እግል ኒበል ብነ ለልብል ረአይ
ሀለ እለ። ዘህረ አንሳት ገበይ ለእበ ልዝህረ
ክምተ እንዴ ኣመረየ እግል ተዕሊም እብ
ቀላል እግል ኢልርአያሁ ትትፋኔ።
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ገጽ

4

መ/እድሪስ መሐመድ

በሲክዲረ
3ይ ክፋል

ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ፡ እት ረአስ
ሸዐብ ኤረትርየ ለጀረ ጀራይም
እስትዕማር እሊ ወእሊቱ እንዴ
ትቤ እግል ትድገም ወተሓኬ
እቡ ስዱድቱ። ለሀይከ ምን ለሀይ
ለአኬ። ከእለ ታሪክ ተጃርብ
ንዳል ለተሓኬ ምነ እብ ክሱስ
ጀራይም መስተዕምረት ለትከተበ
ክታብ ጀራይም ነጸሬኣብ ኣዛዚ፡
“በሲክዲረ ፈነ እት ምስግድ”
እበ ልብል አርእስ ለከትበየ ቅሰት
እግል ዮም 3ይ ክፋለ፡
ለዘብጥ ስድፈት አትካረመ።
ለዲብ ባካተ ምስግድ እንዴ
ገብአው አስክ እደዮም ልትሃደል
ዘብጦ ለዐለው ዐሳክር ዓረፈው።
ለወክድ መውዒ ወጥርዓን ናይለ
እት መፋገረት ሬሕ ለዐለው
ላጽሓም ትሰመዐ። ዐሳክር፡ “አሀ…
ልሰዕ እብ አርወሐቶም ለተርፈው
ህለው!” እንዴ ቤለው እግለ
ባሮት ልትገረር ለዐለ መናዱቆም
ምን ሐዲስ ዐመረው። መስእላይ
ለአለቦም እግል ለአትሩፎም ለእብ
ጀሀት ምውዳቅ ጸሓይ ለዐለ ሽባክ
እንዴ ከስተው እብ ዎርዎሮ
ዲብ ከርስለ ምስግድ አተው።
ለኢሞተው እንዴ ቤለው ሸክ
ለወደው እቶም ህዬ እብ ዎርዎሮ
አትዐረዎም። ለተርፈ ምኖም
ክምሰል አለቡ ዶል ተአከደው፡
ሕድ ዲብ መረሖ ምነ ምስግድ
ፈግረው።
“ልሰዕ አዜመ ህለው! ክርን
ትሰመዕ ህሌት!” ተሃገው ለምነ
ምስግድ ፈግሮ ለዐለው ዐሳክር።
ግረ እንዴ አቅበለው አዜ እብ
አርወሐቱ ህለ እንዴ ቤለው ሸክ
ለወደው እቶም አንፋር ቶግ ቶግ
ዲብ ለአብሎ አትዐረዎም። አዜመ
ሕስ እግል ልስመዖ አተናሰው።
ጥርዓን ናይለ ፍንጌ ሞት ወሐዮት
ለዐለው ላጽሓም ላኪን ልሰመዕ
ዐለ።
ግናዘት ረአስ ግናዘት ርዱም
እት እንቱ፡ ዎሮ ዐስከሪ ሻብለቱ
እንዴ ሐርጠ እግለ ባብ እብ
ሒለት እንዴ ከስተዩ ዲብ አፌትለ
ምስግድ ቀሰ። ዲብ ባካት አሰይደ
ሕሪት ለዐለት እሲት ክሌሕ ትብል
ዐለት። ለበዐል ጀርደት ዲብ ቀሴ
ክምሰል ረኤቱ፡ “እውይ! ክምሰል
ሰብ ሮረ ቤት-ገብሩ እብ ጅረድ
እግል ልሕረዱነ፡” ቴለተ እግል
አሰይደ ሕሪት። አሰይደ ሕሪት
ህዬ፡ “ረቢ ህለ!” እንዴ ትቤ ዲብ
ረቢሀ ተኬት።
ለዐስከሪ ሰኪነቱ ዲብ ወታውት
ዲብ አፌትለ ምስግድ እንዴ
ገብአ፡ ምን ሞት ለነግፈ ነፈር
እግል ኢለሀሌ እግል ክሉ ረአስ
ሕድ ርዱም ለዐለ ገናይዝ እብ
ዕንታቱ
አቅመተዩ።
አሰይደ
ሕሪት ለረአየ ሰበት መስለ እተ

እክርርት እት እንተ ገሮበ እብ
ፈርሀት አርዐደ። እብ በሀጅ አስክ
ሽንተ ለኢትራቅብ እተ ደረጀት
በጽሐት። ለዐስከሪ ምስለ ተአፈርህ
ግንሐቱ እት ምግብለ እብ ሽን
ማይ ወከደን ለጨንደቀው አረይ
እንዴ አተ አትቃመተ። አርወሐቱ
ገብእ ኢወዴት እሉ፡ “ሞተው።
ለተርፈው ህዬ ዲብ መፋገረት
አርወሕቶም
ለህለው፡”
እት
ልብል ምነ ቀበትለ ገናይዝ አስክለ
በዋሪዶም እንዴ ዐመረው ዲብ
ከደን ልታከው ለዐለው መልሂቱ
ጌሰ።
ወእባሆም
ለልታከው
ዐለው ዐሳክር ምስሎም ምነ አካን
ትበነገው። ግረ እለ ይአቅበለው።
ዲብ ደንጎበ ለዐሳክር እብ
መስኡሊኖም ለተሀየበዮም ዳይ
እብ ዋጅብ ክምሰል አትመመው
አከደውከ፡ እግል በሲክዲረ ዔጻቶም
እንዴ ሀበወ ክባባይ ገብአው።
እም እንዴ ሞተት ዲብ ሕንጎሰተ
ለዐለ ውላደ ለነግፍ እቱ፡ እማት
ብዝሓት ለፈትያሆም ውላደን
ዲብ ቀደም ዕንታተን ሙዱዳም
ለልርእየ እቱ፡ ዓይላት ብዝሓት
አምበል ናፍራይ ለተርፈየ እቱ፡
ሰር ህዬ እብ ዐጃይብ ክሉ ረአሱ
እንዴ ኢልተምተመ ለደሐነየ እቱ
ፈነ ብሲክዲረ ህዬ ደእሙ ገብአ።
አትኒን 30 ኖቨምበር 1970፡
ዲበ ምስግድ ሐድ 120 ለገብእ
ገናይዝ ወሐድ 100 ለገብእ ጀሬሕ
ወገሌ ምን ከልዕ ፋሌሕ ለፈግረው
እብ ሕበር እምበል ለገብአ
ልግበእ አክራን ትም ብህላም
ዐለው። ጸሓይ እት ወዲቀ፡ ናይለ
ባካት ካህን አበ ተወልደብርሃን
ገብረመድህን (አብ ሶኺነ)፡ ከበር
እግል ልድሌ መኪነቱ እንዴ ሀረሰ
ምን ፈርሔን ምስል ሰለስ ዐባዪ
ዐድ አስክ በሲክዲረ መጽአው።
ዲበ ድጌ ክምሰል አተው ላኪን፡
ዐድ ምን ጠረፍ እት ጠረፍ
አብያተ እንዴ ነደ፡ ተወዝ ለልብል
መክሉቅ ወድ አዳም ለኢትርኤ
እተ ድምነት ጸላም እት እንተ
ጸንሐቶም። ሸዐብ ልግበእ ወዐሳክር
እግል ልርአው ሰበት ኢቀድረው፡
ለሓለት አትፈከረቶም። ሐሬ
ላኪን፡ “ዐሳክር እግለ ሸዐብ ዲብ
ጌሉሉ አስክ ከረን ናስኣሙ ህለው
በህለት ቱ” ለልብል ፍክር እት
ሕሳቦም መጽአ እሎም። አዳም
ምን ረክቦ እግለ ተንን ለዐለ
ድጌ እብ ክል እንክሩ ዶረዉ።
ላኪን አሰር ኢረክበው ወረአስ።
ዲብ መሸንገል ምስግድ ሸንከት
ከረን ለተአቀምት ዕንክለት እንዴ
ፈግረው አተቅበለው። አዜመ
ለገብአ ልግበእ መክሉቅ ኢረአው።
ለእብ ዐጃይብ እንዴ ኢነድድ
ለተርፈ መስል ለዐለ ጃሜዕ ላኪን
ልብ ከረው እግሉ። እት ሕሳባት
ሽሙማም እት እንቶም ህዬ
ሸንከትለ ምስግድ አሳደረው።
ዲብ መንገአትለ ምስግድ

ፈነ

እት

እበ ፈነ ልቡ ለበደ እቱ እንዴ
ነቀምካሁ ለኢበልስ ነፈር ረአው።
ሓለቱ እግል ልድለው ዲቡ
ክምሰል ሸአገው፡ እብ ባብለ
ምስግድ ደም አዳም ክምሰል ንቀዕ
አስክ ከደን ዲብ ጀሌሕ ረአው።
አመተ ኢተአመረት ሰበት ገብአ
እቶም ዲበ ዐለው እተ አካን
ገሮቦም ሰከኬሕ ጋብኣም ዲብ
እንቶም አትቃመተው። ለሓለት
ዲብ ልርእወ እግል ልእሞነ
ኢቀድረው። “ኣዑዝብላሂ ምን
አሸይጣን
አልረጂም!”
ዲብ
ልብሎ ረአሶም እት ነዋኑ ለቴለል
ሕልም መስለ እቶም። ሐቆ
መደት ላኪን ሕኔት አድኖናይ
ለአረይ እግል ልርደኦ ላብድ ዐለ።
ገሌ እብ አርወሐቱ ለለሀሌ አዳም
ኢልትሐገል ገብእ እንዴ ቤለው
ህዬ፡ ሰእየት ወደው። “ትንፋስ
ለብእቱ ልፍገር! አርወሐቱ ለህሌት
ልፍገር!” ዲብ ልብሎ እብ ትሉሉይ
ተሀራሀረው። ለእግል ኢልትቀተሎ
ቀበትለ ገናይዝ ሕብዓም ለዐለው
ነፈፍር ላኪን፡ እግል ክርን አበ
ተወልደብርሃን
ኢኮን
እግል
ለአሌሉዎ እግል ልስምዑዉመ
ኢቀድረው። እዘኖም እብ ዘብጥ
ጸ’መ። ገሮቦም እብ ገናይዝ
ወገረርብ ክተፍ አዳም ትጫቀጠ።
ሸማሎም እብ ጼነ ባሮት ወስረር
ትመንከለ። እብ ደም ወከዐስ እብ
አሽያናት ከዐስ አዳም ለቀበትለ
ምስግድ ዲብ ሕድ ዐጂነት ገብአ።
እግል ልስመዖ፡ እግል ልርአው
ወልጼኑ እተ ለኢቀድሮ ዲበ
ደረጀት ዐለው።
አበ ተወልብርሃን ልሰዕ ሰእየት
እንዴ ኢበትክ አስክ ባብ እንዴ
ሸአገ፡ “አነ አባቴ አነ! አባይ ጌሰ
እብ አርወሐትኩም ለህሌኩም
ፍገሮ!” ዲብ ልብል ምን ሐዲስ
ሐበረዮም። ለወክድ ለእብ ሐያት
ተርፈው ሕስ እግል ሊደው
አስተብደው። ልእከት ደሐን
ምጽአተ እበ ዎሮ እንክር ወእበ
ካልእ ህዬ እግል ማይታሞም እግል
ልላቅሶ ወእብ ጅርሖም እግል
ልጥረዖ በክት ሰበት ረክበው፡
ለምስግድ ምን ሐዲስ እብ ክርን፡
መውዒ ወጥርዓን በለሰዉ። እግል
ልፍገሮ እንዴ ቤለው ምን ጀረበው
ገሮቦም እንዴ ትፈናተ ወተሃደለ
ምኖም፡ ምን ምልኮም ፈግረ።
ሰሮም እብ ቃብል እሊ አርወሐቶም
አክል ሾከትመ እንዴ ኢትተምተም
ጸንሐቶም። ለበዝሐው ላኪን ሕስ
ይዐለ እሎም።
ለወክድ ለእብ ሐያት ተርፈው
ምስል መውዒሆም እግለ እት
ባካቶም ለዐለው እብ አስማዮም እት
ልትላከዎም ምነ ናይ ዲመ ስካቦም
እግል ለአትሐሶስዎም ጀረበው።
ለበሊስ ለሀይቦ ላኪን ሰኒ ሕዳም
ዐለው። መጺጸት ወሞት፡ ብካይ
ወመውዒ፡ ክሉ ዲብ ሕድ እንዴ
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ተሓበረ እግለ ጃሜዕ ለሙቀደስ
ዲብ ጀሀነብ በደለዩ።
አሰይድ ጎይትኦም፡ ለስነት
እርፍኤለ ለገብእ ገርጊስ ወልዱ፡
ገሮቡ እብ ርሳስ እንዴ ተሀተከ
ማይት ክምሰል ጸንሐዩ፡ እግለ
ጅተቱ ምን ቀበትለ ገናይዝ እንዴ
ሀረሰ ዲበ ሽባክ አተክረረዩ።
ልትቀበር እት ህለ ጀላብ እግል
ልትአመር ህዬ፡ ለዲብ ስጋዱ ዐለ
መስቀል ለብእቱ መዕተብ እንዴ
አፍገረ ዲብ ስጋድለ ግናዘት
ወደዩ። ሐቆሀ፡ “ ለእብ አርወሐቱ
ህለ ምነ ማይት ለሐይስ፡” ለልብል
ፍክር እት ፍዕል እግል ለአውዕል
እግለ ወልዱ እንዴ ኢቀብር፡ እግለ
እግል ትድሐን ለትቀድር እርፍኤለ
እግል ለአድሕን ሰእየት ሰበት ወደ
እንዴ ትሆገለየ ምነ ምስግድ ፈግረ
እበ። ምራቁ አስክ ውሒጥ ለአቤ
እሉ ሕልቅሙ እብ ተናን ወባሮት
ድብእት እት እንተ፡ ልቡ ምስለ
ሐድገየ ግናዘት ወልዱ ወእገሩ
ህዬ አስክ ፈርሔን ገጹ ሄረረ።
አሰይደ ሕሪትመ፡ ዲብ ረአሰ
እበ ትከዐ ደም ክሉ ገሮበ ሻትር
እት እንቱ እግል መድሀኔ ወልደ
እንዴ ሐዝለት፡ ለእብ ድንጋጽ
እት ቅያብ ለዐለው አይመን፡ ፍሬ
ወገብረሚካኤል እንዴ ሐየበት
ደርብ አሰይድ ጎይትኦም ምስል
ሸዐበ እት ተአለምቤ እግል
በሲክዲረ ዔጻተ እንዴ ሀበተ ህታመ
አስክ ፈርሔን ሀረክረከት።
ለምን ከሌዕ ፋሌሕ ፈግረው
ምነ ምስግድ ፈግሮ እት ህለው፡
ረአስ እንዴ ትነተፈ እበይኑ ዲብ
ምድር፡ አምዒት እንዴ ተልተለ
ዲብ ምድር ምዱድ፡ ሒለት ለቡ
እንዴ መስለዩ እግል ልቅነጽ እንዴ
ጀረበ ዲብ ምድር ገረሜሕ ለገብእ፡
ክሉ ለለአሽዐልል አዋይን እብ
ዕንታቶም ትካየለዉ። ዲብ ሐካኪቶ
ለኢሰምዐዉ፡
ዲብ
ሕልሞም
ለኢረአዉ፡ ዲብ ፍክሮም ሓስባም
እቡ ለኢለአምሮ እግል ሰልፍ
መረት ለሳድፈዮም ለለአበህርር
አዋይን ቱ ለዐለ። ሰሮም ክሉ
ረአሱ
ለኢተምተመው
ዲብ
እንቶም ገሮቦም ላኪን እብ ደም
ወከዐስ መልሂቶም ሰበት ተዐጀነ፡
ለገሮቦም ለትባከአ እዙያም እብ
ሳውሪት እንዴ ትጸወረው፡ ሸበህ
ለዐለው ህዬ እግለ እብ እገሮም
ለልትመንቀሾ ዲብ ልታለው አስክ
ፈርሔን ገጾም ሀርበው። ሸዐብ
ፈርሔን ዐቢ ልግበእ ወንኡሽ እብ
ተማሙ እግል ልርደእ ትሳሰዐ።
ሰሩ ለረፌዕ ወለለሐዝል፡ ለተርፈ
ህዬ ለለአትመንቅሽ ነብረ ወማይ
ለማጤ ገብአ። አበ-ተወልብርሃንመ
እግለ መጀርሒን መትከበቲ ለገብእ
ናይ አወላይ ራድኢት ሕክምነ
ዲበ ዐድ (ፈርሔን) እብ ሸፋግ
አሰሰ። ለሐድ መቅደረቶም ጅረሕ
ሱዱፎም ለዐለ ደሞም እንዴ
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ሐጽበው እግል ዝያደት ሕክምነ
ላሊ ምድር አስክ ከረን ትለበሰው።
ለተርፈው እዙያም ህዬ እግል
ዝያደት ራድኢት እብ ገበይ ሐሊብ
መንተል ወቁኒዕ እንዴ ወደው
ከረን እግል ልእተው እብ አዳም
እት ልትሰደው ትመንቀሸው።
አሰይደ ሕሪትመ ግራሀ ዲብ
ፈርሔን ለገብአት እለ ናይ
አወላይት ራድኢት ሰዳይት፡
ረዪም እንዴ ኢትከልእ እብ
ጽልመት ክምሰል አዳመ አስክ
ከረን ትበገሰት። እግል መድሀኔ
ምን-ቀደም እንዴ ሐቅፈት፡ እግለ
ሕክርት ለዐለት እርፍኤለ ህዬ
ህንበኦ እንዴ ወዴተ ረዪም ክምሰል
ሄረረት፡ ጽብሕ ምድር ‘ቁኒዕ’
አቴት። ምኑ ህዬ ሰብ ቁኒዕ እግል
ክልኢቶም ውላደ እንዴ ጾረው
እለ ዲብ ጽርግየ ጸላም ከረን
አስመረ አብጸሐወ። ፈጅራተ ዖነ
ሳዐተ እንዴ ተመት እግል ትንደድ
አስተብዴት። ለወክድ ለክምሰል
ሰብ ረሕመት እንዴ ትመሰለው
አስክ እስብዳልየት ከረን እግል
ለአብጽሑወ ዲብ መኪነቶም
ለጸዐነወ ዐሳክር አባይ፡ እብ ጀሀት
ዖነ ዘብጥ ክምሰል ሰምዐው፡
“ትከረይ! ወንበዴ!” እንዴ ቤለው
ዲብ ከደን አብስ እንዴ ሐድገወ
ገጽ ቀደም ተሀርበበው። ምነ ናይ
ዖነ ጀሪመት እንዴ ሀርበው ምን
ከረን አስክ ዐዶም ገይሶ ለዐለው
አቃርበ (ስፋፍ ወነዋር) ዲብ ብሎኮ
ክምሰል ረክበወ ህዬ፡ እንዴ ነስአወ
አስክ እስብዳልየት ጌሰው እበ።
እብ አሳስ ዓዳት ወለመድ
በሲክዲረ ወድዋራተ፡ ዎሮ ነፈር
ዶል መይት፡ መስእል ዲብ ክሉ
ግዋሬ ዐዶታት ገይስ። ለመስእል
ትነደአ እቶም ዐድ ህዬ፡ ሐቆ
መልቀስ ሐጪር ምስል ማይት
እበ ቦምቱ ቅርብ ወአቶም እት
ጌ’ሎ አስክ ቀብር ልትበገሶ። ዲብ
ቤት ማይት ክምሰል በጽሐው፡
ገሀዮም እግል ልሽረሖ እግለ
ወአት አሰልፍ እብ ሰይፍ አው
እብ ጀርደት እንዴ ዘብጠው
ለአወዱቀ። ዓይለት ማይት እብ
ተረቶም ዲብ አምዕል ቀብር
ላብድ ወአት ለሐርዶ። ለግናዘት
ህዬ ምን ረዪም ወቅሩብ እበ
መጸኦ ዓይለት፡ ሜርሐት ደያናት፡
አቃርብ ወውላድ ዐድ እንዴ
ተሌት እብ ሕሽመት ትሳረሕ።
ሐቆ ቀብር ማይት ንጻፍ እንዴ
መደው ለሐዝኖ። ዐስር ክልኤ፡
አርበዐ፡ ሰር ሰነት ዲብ ልብሎ
ነናዩ ዓደት ወዱ እግሉ። እግል
ዎሮ ማይት እሊ ክሉ ለገብእ
እሉ፡ ለ16 ዐመሲ ለብእቶም
120 ሹሀደእ በሲክዲረ ህዬ
ሚ ለመስል ዓደት ቀብር ገብእ
ገብአት እሎም?

ትተላሌ…..
ገጽ
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አውኪር ወአቦቶም ዳፍአት

ውላጄ
አውኪራም
ከአፎ
አስመንኩም? እንዴ ንዒ ኣምነ
ወለቼ ዮም ቡን ውደይ እግልዬ።
ለአምዕል ዲብ ቤትክም ማጸት ዲብ
አነ ለወዴክየ እግልነ ቡን ለለዘተ
አስክ እለ ዲበ ረአሼ ትትጋየስ
ህሌት።
እለ ቡን ለቀላል! ሰኒ እወድየ
እግልኪ አቦቶዬ! እንቲ ቶቤኮ ቡን
ሰኒ ትፈትየ። እንዴ ምነ አድጋማትኪ
ለጥዑም ቡን ለከስስ ገሌታይ በሊ
እግልነ።
ሰኒ እብል እግልክም፡ ዲብ ገቢል
ትግሬ ቡን አካነ ሰኒ ዐባይ ተ። ቶቤኮ

መዐሉማት

ምን ብዕድ ወቀዩ ዝያደት ወቀይ
ወለዘ ቡን ለአምር ወለአትዳውር።
ቡን ዲብ ገቢልነ አካነ ሰኒ ዐባይ
ተ። ክምሰል መትሐድራይት ጋሸ፡
መሕበር፡ ህጅክ ወአካን ምህሮ
ወውርስ ትትነሰእ። ሰብ በዲር
ህዬ ዶል ለሐምወ ወዶል ለሐልወ
ነብረው። እድሪሳይ ወድ-ህመድ
በዐል ማርየ-ጸላም፣ ቡን ምስል
ስተይ ብዕድ እንዴ ለአትመጣውር፣
መንፍዐተ ሚ ክምሰል ተ፡ ሲቶሀ
ህዬ ዲብ መን ክምሰል ወጅብ እግል
ልሽረሕ ምን ሐዘ ክእነ ቤለ።
				

ሼደሊ

ሼደሊ ክሉ ሰተየ ከእበ ክእነ
ትቦጀለት
ሼደሊ ንኡሻይ ሰተየ ትንክለቱ
ኢፈግረት
ስታይ ፈቐራተ ኢልአብወ እብ
መረት
ስታይ ትጃር ተ ለዴዋን እተ
ልትሐረጅ
ስታይ መሪሰት ኢኮን ለሰብአ ሕድ
ጀልፍ ክም ሰክረት
ስታይ ትንባክ ኢኮን ለአፍ ዐከር
ወዴ ወለንሳል ልትለተት
ሼደሊ መሕበር ተ ለአመት ዲበ
ክም ጀልሰት

አጥዐሚቶ

• ሰገን ዕንታተ ምን ሐገን ደምቀተ ክምሰል ለዐቤ ነምር ገብእ?
• እብ ለመድ ሰገን ሐንገለ ዲብ ምድር ትደፍኑ ልትብሀል። ምናተ እብ አሳስለ
ዲብ መደት 80 ሰነት እት 200,000 ሰገን ለገብአት ድራሰት ሐንገለ ለትደፍን ሰገን
ኢትረከበት።
• ጭንጫይ ለዘት ናይ ሐቴ ሓጀት እብ እገሩ ክምሰል ፈርገ ህዬ ፈሀም ብነ ገብእ?
• ሐረምዝ እግል ልስረሮ ለኢቀድሮ መጥብየት ቶም።
• ሰሬረት ዲብ ፍደእ ምንዲ ትነድአ እተ ዶለ ትመይት፡ ሰበቡ ህዬ ነብረ እግል ትውሐጥ ዶል ተሐዜ
ስሕበት ተአትሐዝየ።
• ዲብ ኮርየ ደመሚት ለበሌዕ ወሰቴ ዲበ ገሀወት ህሌት። ለገብአ ነፈር ዲበ ገሀወት እንዴ ጌሰ ድሙሁ
ለአሰቴ ወኖሱመ ምስለን ልተልሄ።
• ዲብ ቬትናም እብ ሐጺን ክምሰል ሸክል ናይ ድራጎን ለልትበሀል ሔዋን ለትሸቀ እብ አፉሁ እሳት ፌርቅ
ለሀለ ለመስል ክብሪ ህለ። እሊ ህዬ ዎሮት ምን ዐጃይቦታት ብና ቱ።
• ዲብ ህንድ ዎሮት ነፈር ወድ 16 ሰነት እት እንቱ ዕጨይ እግል ልሽተል አንበተ። ለነፈር አዜ ወድ
47 ሰነት ህለ። እትሊ ወቅት እሊ ዲብ ናይ ኖሱ ደብዐት ነብር ህለ። ለደብዐት እብ አወንን ወብዕድ ሔዋናት
ምልእት ተ።
• ሲን እትሊ ቅሩብ ወቅት ለበዝሐው መትሃግየት እንግሊዝ ለበ ደውለት እግል ትግበእ ቱ። ሰበቡ ህዬ
አዳመ እትሊ ወቅት እሊ እንግሊዝ እግል ልትሀጌ ለሐዜ ወዲብ ዐለም ለበዝሐ ሰበት ቱ።
• ዲብ ስዑድየ ወቬኔዝዌለ በንዚን ምን ማይ ረክስ
• ህንድ ምን ክሉ ሸዐብ አሜሪከ ለበዜሕ ምን 120 ወለዐል IQ ለቡ አዳም ህለ እግለ።

ክልኦት መሳኒት ዲብ መሕበር እንዴ ተሓበረው ልትሃጀኮ ዐለው።
ለዎሮት ሰኒ በረፋይ ወሐሳይ ሰበት ቱ እግል ልዳግም አንበተ። “ያጅማዐ
አነ አምዕል ሐቴ ሱፉር ዲብ
አነ ሀመም ሕልዉይ ትከበቴኒ።
ለሀምም እበ ግርመት ወእበ
ግዝፍ መስሉ አለቡ። ለዘነቡ ህዬ
ሰማን ምትር ገብእ፡” ዶል ቤለ፡
ለመልሀዩ ለአትራዝቅ ክምሰል
ህለ ሰበት ኣመረ፡ “ለሐሰቱ እግል
ለአትሓይሰ ቆጨበዩ። ለሐሳይ
“አ--- ለዘነቡ ሐምስ ምትር
ገብእ!” ቤለ። አዜመ ምን ሐዲስ
ለመልሀዩ ቆጨበዩ። ለሐሳይ እብ
መዋዲቱ እሱፍ ዲብ እንቱ፡ “ኣቤ፡
ክልኤ ምትር ገብእ፡ እግል ኢበል
ቱ፡” ዶል ቤለ ለመልሀዩ ክም አመሉ አዜመ ቆጨበዩ። ለበረፋይ ሓርቅ
ዲብ እንቱ፡ “እዘም ምንዬ ያኪ! ዘነብ አለቡ እግል ኢበል ተሐዜኒ
ህሌከ!” በለዩ ልትበሀል።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
አግሩዝ ለመድ
መትነፍዖት ፍርሸት
እግል ለአጠውሮ ለገብእ
አብሳር

• አግሩዝ ለበዝሐ ወቅት
አንደፎት አንያቦም ኢፈትዉ።
ዋልዴን አጀኒቶም እብ ዋጅብ
ነዳፈት አፍ ወአንያብ እግል
ለአልሙዶም በሰር እንዴ ለሐዙ
ወልትጀረሶ ልትርአው። ምናተ፡
አጀኒት
መትነፍዖት
ፍርሸት
ምንመ ለአቡ፡ ዋልዴን አንያብ

አጀኒቶም እግል ልንደፍ ወልትዓፌ
ክለ ለትትቀደሮም እግል ልውደው
ለአስትህል፣
• አግሩዝ እግል ልትናየቶ
ወልልመዶ ፍርሸት እንዴ ሀብካሆም
አንያብከ ክምሰል መይጾ እግልከ
አው ህዬ አንያብ ባምቡለቶም
ክምሰል ለአነድፎ ውድየት ሰኒ
ሴድያይ ቱ። ክእነ ሐቆ ወደው
እብ ቅሩቶም ለምዶ።
• አግሩዝ እብ ፍርሸት
እግል ልተልሀው አጅዞ እግሎም፣
አንያቦም እግል ለአንድፎ ንባስር።
ሐቆ እሊ እብ ዋጅብ አንያቦም
አንደፈው ሚ ኢኮን ንራቅቦም፣
• ብዕዳም አጀኒት አንያቦም
እንዴ ለአነድፎ ለልአርኤ ስወር
አቅመተው ምን ገብእ እግል
ለአትናይቶም ቀድር፣
• ዋልዴን ኖስነ አንያብነ
እንመይጽ እት ህሌነ አጀኒትነ
እግል ልትናየቶ ክምሰል ለአቀምቱነ
ንውዴ፣
• ለሔሰት ወስርግልት ገበይ
ዋልዴን ኖሶም አፍሆም ነዲፍ
ዶል ገብእ ቱ። ሰበቡ ህዬ አጀኒት
መረ መንተብሀት ሰበት ገብአው፡

እብ ዋልዴን ለገብእ ክሉ ክምሰል
መሰል ልትመርሖ እቡ። ዋልዴን
ዲብ መትነፍዖት ፍርሸት መረ
ልትአየሶ ሐቆ ገብአው አጀኒትመ
አሰሮም እግል ልጽበጦ ቀድሮ፣
• ምስል እሊ ለትሸርሐ እብ
ትሉሉይ ዲብ ዕያደት መርመረ
አንያብ ውድየት ፍገሪቱ ሰኔት
ተ። ሐኪም እብ ከአፎ አንያብከ
ክምሰል ተአነድፍ ምክር እግል
ለሀበከ ቀድር። ሰበቡ ህዬ፡ ገበይ
ራትዐት መትነፍዖት፡ መንፍዐቱ
አክልሕድ ክምሰል ፍርሸት ሰኔት
ወመዕጁን መትነፍዖት ቱ፣

ወጅብ።
እሊ እት ለዐል ሽሮሕ ለሀለ
እብ ዋጅብ ትነፍዐነ እቡ ምን
ገብእ፡ አፍ አጀኒትነ ነዲፍ ወምን
ክሉ ጀራሲም ናጊ እግል ልግበእ
ቀድር። ለመዕጁን ምን አፍ ጅነ
እግል ልፍገር ወእግል ኢልትወሐጥ
አጀኒት አፉሆም ክምሰል አንደፈው
እግል ልመጭሙጩ ለአስትህል።

ገበይ ጽብጠት አው
መራዐየት ፍርሸት
• ለበሌት ፍርሸት እብ
ዋጅብ እግል ተአንድፍ ሰበት

ኢትቀድር እግል ትትቀየር ሀለ
እግለ፣
• ዲብ ክል ሰለስ አው
አርበዕ ወሬሕ ፍርሸት እግል
ትትቀየር ወጅብ፣
• ፍርሸት ክምሰል ትነፍዐነ
እበ እግል ኢትክሰሕ እንዴ
ተሐጸበት ዲብ ናሽፈት ወሀወእ
ለትረክብ እተ አካነት እግል ትትከሬ
ወጅብ፣
• ግርዝ ሕሙም እንዴ ዐለ
ክምሰል ትሸብሀ፡ ልትነፈዕ እበ ለዐለ
ፍርሸት እግል ትትቀየር ለሐይስ።\
ልተላሌ .....

• እግል አጀኒት እንዴ
ትበሀለ ለልትዳሌ አክልሕድ ቅያስ
ወፍርሸት ሓምለት መትነፍዖት
ለሐይስ፣
• ለፍርሸት ሸንከት ቀደም
ወግረ እንዴ ተሐርከ ክሉ ለዐከር
እግል ልትወርኬ ቀድር፣
• ንሳል፡ ነጋድ ወክሉ
እንክራት ናይለ አንያብ በህለት፡
ነብረ ለእንመጭር እቡ እንክር
ፍርሸት እግል ንውዴ እቱ
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ገጽ

6

ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ቅዱም ኣሳር ወታሪክ ጀዛይር ደህላክ

ምን ሐልየት መንሰዕ ቤት አብረሄ አውዐለ ወድ መሕሙድ

2ይ ክፈል

ቅ ዱ ም
ኣሳር
እለን
ክ ም ኩ ማ ት
ጀዛይር እለን፡
ሸክለ
ዐለት
ሰልጠነት ዐባይ
ለ ል ሐ ብ ር
እት
ገብእ
ለትፈናተ ኣሳር
በዲር፡ ቅዱም
አቅብር፡ እት
ዘበን ቅዱም ለትከተበ ክቱብ
ዐረብ፡ ለትፈናተ ቅያስ ለቡ
ናይ በዲር ባስካት ማይ ወናይ
በዲር ኣሳር መባኒ ጻብጥ
ህለ። እሊ ህዬ ታሪክ እለን
ክምኩማት ጀዛይር እግል
ብዞሕ አዝቡን ለጸብጠ ክም
ቱ ለልአክዶ እት ገብኦ፡ እት
ማያይ ክፈል እለን ጀዛይር
ለህለ እት ለትፈናተ አውካድ
ለቶቀ በዋቢር ክፈለ ታሪክ
ወኣሳር በዲር ናይ እለን
ጀዛይር እለን ቱ። እሊ
ታውቅ ለህለ በዋቢር ምን
ወአስክ
ቅድምት
ሚነት
አዱሊስ ገብእ ለዐለ ወራታት
ትጃረት
አሕዳስ
ሐርብ
2ይ እዲነ ክምሰልሁመ እት
መደት ክፈሕ መሰለሕ ሸዐብ
ኤረትርየ ገብእ ለዐለ ወራታት
ለልአፍህም ቱ።
እብ ዓመት ታሪክ

እግል ከንቴባይ ቴድሮስ እት ለሐምድ ለቤለየ ሕላየት፡
ባይራይ ቢሻቱ ወድ ዕሉም ኢቲቦሉ ተአሰረ
በየእ እት አልጉግ ግርግረ ወወሐለ
ፈጋር ምን አብሑር ወምን ለዐል ምን
ለአምሐረ
ሼሊ-ሚሊ ቱ ከንቴባይ መአዜ አዝወዓት ዋቀለ
ሀተል-መተል ቱ ከንቴባይ ክም ኢወዴ ተሐበረ
ወኢለሐሴ ከንቴባይ ከብዱ ኣክል ከንፈረ

ክፋል ኣሳር መስተዐምረት ጥልያን እት ጀዛይር ደህላክ
ለአፍህም፣።
ወቅዱም ኣሳር ክምኩማት
እት 10ይ ክፈል ዘበን
ጀዛይር ደህላክ ምን 1ይ
እትለን ክምኩማት ጀዛይር
ክፈል ዘበን ሐቆ መትወላድ
እብ ትሉሉይ እግል ሰልጠናት
ነብየላህ ዒሰ አስክ 16ይ
ዐባስዪን ወፋጥማንዪን ናይ
ክፈል ዘበን ለልትመደድ እት
ምስር ክምሰልሁመ እግል
ገብእ፡ ኣሳር ሓርያይ አዝቡን
አማይር ዘቢድ ናይ የመን
መስተዐምረትመ ለከምክም
ለወክል ሱልጣን ክም ዐለ
ቱ። ሀለዮት ኣሳር ለትፈናተየ
ልትአመር። እት 11-12
ሰልጠናት
እትሊ
ክፈል
ክፈል ዘበን (1093-1250)
በሐር ቀየሕ ጀዛይር ደሀለክ
እለን ጀዛይር እለን እግል
ወምውዳቅ ጸሓይ ክፈል
ወራታት ትጃረት አግዳም
ምእታይ ዐረብ ምን ቀደም
በሐር ቀየሕ እት ሐንቴ ኢል
ምጸት ዐቢ አድያን ክስታን
ሙባረክ ለአሰሰዩ ለትፈናተው
ወእስላም እት አግዳም በሐር
ሱልጣናት እግል ልራቅበ
ቀየሕ እንዴ አንበተ ዕላቃት
ቀድረየ። እት መአንበት 16
ትጃረት
ወሰዋልፍ
ክም
ክፈል ዘበን ሐሽም ባክራት
ዐለ ለአፍህም። ለህለ ኣሳር
በርቱጋልዪን እግለ እተ ወክድ
ለትፈናተየ ሐዳራት እትሊ
ለሀይ ለዐለት ተጃረት ቀመም
ክፈል አግዳም በሐር ቀየሕ
እግል ራቀቦት አሰልፍ እግል
እንዴ አንበተ ዕላቃት ዓዳት
ባጽዕ እት 1511 ግራሁ ህዬ
ወተጃረት ክም ዐለ እግሉ
እግል ጀዛይር ደሀለክ እት
ሰነት 1513 እንዴ ራቀበ
እት ጀዛይር ደሀለክ ወሼዕ
ለዐለ ሐዳራት ምን እሊ
ወክድ እሊ እንዴ አንበተ
እግል ልትረኤ ክም አንበተ
ልትሸረሕ። ሕድ እበ ሸብህ
አሕመድ
ቢን
እስማዒል
ለትበሀለ ናይ ኣክር ሱልጣን
እለን ክምኩማት ጀዛይር
እለን፡ እት 29 ጃንዋሪ ናይ
ሰነት 1939 ክም ትረሐመ
እት ቅዱም አቅብር ደህለክ
ለትረከበ ናይ እበን ክቱብ
ለለሐብር ቱ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 47

ኢልትዐንደቅ ከንቴባይ እብ ዘነንብ ደለለ
መምበ ወለት እም-ደርዓይ ወለሕተ ክምሰልሀ
መምበ ቀይሕ ወጸሊም ለፈርፈር መአዜ ትገደለ
ዲብ እንደ ለወግሬተት ዎሮ በኑ አብሸለ
ህዳይ ከንቴባይ ዕልቡ መአዜ ተአመረ
ዕውር ወሐንኪሽ ምን መርገም ትደረረ
ዋቅየት ግድረት እዴሀ፡ ወዕጽም ትነብር እብ
ነሐረ
ኢበርድ ተገሪት ምንመ ጀቅፍ ምን ዘረ
ምንሚ ሕረስ ኢልብል ክል ቤት ለእለ ደረረ
መትብእሳዩ ቀብቦ ሐጭረ ልብል ወደሀረ
ሐር ህቱ ልትዐወት ከናፍር ክምሰል ተሓጨረ
ጸባብ ዛምት ቱ ከንቴባይ ወተንፊቅ ዛምት ምን
ለዐለ
ዘማት አይባበ ማሞታት ጻገረ
ውላድ ለመንገአት ከስተ ለሞዳይ ክምሰል
ትሰጠረ
አለብኩም ጥራይት ክል ቤት ሓረት ተ እብ
በዐለ
እበልዕ ወኢቤለ ብእምነትመ ለእለ አፍገረ
ክሉ ሀይብ ከንቴባይ እምበሌዬ አውዐለ
እብ ውሕርነ ኢኮኔ ኖሼ አከይ ዐመለ።
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ታይ

ሕዱግ ስሌማን

“ሕውነ ርሕከ ኣመሮት እት ዐውቴ ለተአበጽሕ ስለል ተ!”
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እተ
ሐልፈት ጥብዐትነ እት ሰፍሐት
ሽባን ምስል ደረሳይ ኩልየት
ደክተረት አስመረ ሻብ መሐመድ
እድሪስ
ሓምድ
ለወዴናሀ

መቃበለት
1ይ ክፈለ
ቅዱማም እግልኩም ዐልነ፡ ዐዱ
ስብክ ወስግም እቡ ልትናበሮ
ለዐለው ሰበት ቶም ወህቱ ርዕያይ
ንዋዮም ሰበት ዐለ፡ እት መድረሰት
እግል ልሰጁሉ ሰበት ኢቀድረው፡
እብ ገበይ ኖሱ መድረሰት ክም
ሰጀለ፡ እብሊ ህዬ፡ መአንብታይት
ድራሰቱ እብ ንቃጥ ውቁል ክም
አትመመየ፡ ግራሁ ህዬ፡ ናይ
ምግባይት ደረጀት ድራሰት እተ
ክም በጽሐ መደርሲኑ እግለ ምስሉ
ደርሶ ለዐለው ደረሰ እግል ልክተብ
እግሎም ወልስደዮም ሰበት ሰደዉ፡
እት መቅደረቱ ወደማነት ኖሱ
ሒለት ክም ወሰከ እግሉ እብሊ
ህዬ፡ ምን ፈስሉ 1ይ እት ፈግር፡
እብሊ ህዬ እት እምትሓን ጀነራል
አው መዐደዪ አስክ 2ይት ደረጀት
እብ ንቅጠት ውቅል 94% ክም
ሐልፈ፡ 2ይት ደረጀት እት ዐሪታይ
ሰበት አንበተት እቱ እግል ልድረስ
ክም አንበተ፡ እተ ሰነትለ ሰልፍ
መደርሲን እግል እለ መድረሰት
እለ ለመጸው ሕዳም ሰበት ዐለው
ከሚስትሪ ወፊዚክስ እግል ለአድርስ
ክም አንበተ፡ እብሊ ህዬ፡ መቅደረቱ
እግል ለዓቤ ክም ቀድረ ወጅህዱ
እት ለዓቤ አስክ 11 ፈስል ክም
በጽሐ ርእያም ዐልነ። ዮም ህዬ
2ይ ክፋለ መቃበለት ልተላሌ፦

ሰኣል፡ ጃእዘት ሻሎት ነስእ ክም
ዐልከ ከበረ ብዬ፡ እብ ክሱሰ ሚ
ትብለነ?
መ/እድሪስ፡ ፍገሪቼ እት 11
ፈስል ሰኒ ወአማን ውቅልት ዐለት
96.9 እምጹእ ዐልኮ፡ እብሊ ህዬ
ሻሎት እግል ፈዳብያም ደረሰ 11
ፈስል አቅሊም ዐንሰበት ለትትሀየብ
ጃእዘት እግለ ነስአኮ።
ሰኣል፡ ለጃእዘት ሚ መስኡልየት
አርፈዐተ’ከ?
መ/እድሪስ፡ ወላሂ እለ ጃእዘት
እለ መስኡልየት ዐባይ አርፈዐተኒ፡
እግልሚ፡ አነ እተ ድዋራት አቅሊም
ለህለው ደረሰ ምስሎም እትጃግር
ዐልኮ፡ እለ ጃእዘት እለ ክም ነስአኮ
ላኪን፡ ርሕዬ እግል ሒሰስ፡ አምር
እግል እርከብ ብዞሕ እግል እክደም
ለዐለ እግልዬ አምር ወቀደም እለ
ለትሀየበተኒ ሕሽመት እግል ሓፍዝ
እተ ገለድ እግል ተአብየአኒ
ቀድረት። ሰበት እሊ፡ ዝያድ እግል

እክደም ሒለት ገብአት እግልዬ
ከአስክ ሳወ ሄረርኮ እበ።
ሰኣል፡ ሳወ ከፎ ረከብካሀ?
መ/እድሪስ፡ ለወክድ ለሀይ
ምነ መድረሰትነ እግል ሰልፍ ዶል
ሕናቱ ምን ዐሪታይ ለትበገስነ፡
ሳወ መዐስከር ዐስከሪ ሌጠ መስለኒ
ዐለ፡ አነ ምነ መድረሰቼ አስክ ሳወ
እትከሬ እት ህሌኮ፡ ለልአትሐዜኒ
መዳላይ እንዴ ወዴኮ እግል
እምትሓን እንዴ ትዳሌኮ ቱ ሳወ
ክሩይ ለዐልኮ። እግልሚ፡ ግረ እለ
ሐቴ ታርፈቼ ይህሌት እብል ዐልኮ።
ሳወ ክም ከሬኮ ላኪን፡ ፈሀምዬ
ትቀየረ፡ ደረሰ እብ ለትፈናተ
አክትበት ወአምር ለመጸው እት
እንቶም ረከብኩዎም። መዳላዬ ህዬ
ሐዋን ክም ህለ ሰበት ኣመርኮ፡ አነ
አሌፍ እንዴ እቤ እንቡት ክም
ህሌኮ ወህቶም “ላም አሌፍ ወየእ”
ባጽሓም ክም ህለው ኣመርኮ።
እብሊ ህዬ፡ እግል እቅረቦም
ወምስሎም እግል ሒፈዝ ከራሪሶም
ወአክትበቶም እግል እቃሌዕ ሰበት
ቀረርኮ፡ ለዐለ እግልዬ ሕውነ እንዴ
አሌሌኮ ትበገስኮ።

ሰኣል፡ ሕውናከ ከፎ ተአምሩ?
መ/እድሪስ፡ ወላሂ እት ለገብአ
ነፈር ለዐቤት ምሽክለት እንዴ
ገብአት ለትትረከብ ጋሪት ምን
ተሀሌ፡ ሕውናከ ኣመሮት ሌጣ
ተ። አነ ሕውናዬ ለኣመርኮ እቡ
ሰበብ፡ እግል እሽርሑ እልካቱ። አነ
96.9 እበ ምን አቅሊም ዐንሰበ
እንዴ ትወቀልኮ ጃእዘት ሻሎት
ለነስአ ነፈርቱ ሰበት ትበሀለው ገሌ
ፈዳብያም ደረሰ፡ አስእለት እንዴ
ጸብጠው መጸውኒ፡ አነ አዜ ምነ
አስእለት በሀለት ምነ ሐምስ ሐቴ
በለስኮ ምንገብእ፡ ለተርፈየ ህዬ
አስክለ ምንዬ ወልዐል ለአምሩ
ለእንብሎም ደረሰ እቶም ምስል
ጊስነ እቡ፡ እብሊ ህዬ፡ ህቶም
ለሐምስ ስኣሎም በሊስ ረክበ
ወአነ ህዬ ለአርበዕ ሰኣል ለእሉ
ይኣመርኮ እግል ኣምር ቀደርኮ።
አዜ እሊ እግል ክልነ መንፈዐት ቱ፡
ህቶም ተዐወተው ወአነ ተዐወትኮ።
እሊ ህዬ፡ ሕውናከ እንዴ ኣመርከ
እት መንፈዐትከ አውዐሎት ሰበት
ወዴኮ ተዐወትኮ እቡ። ብዕዳም
ላኪን ለእግለ ነስኦ ጃእዘት
ወስሜት ፍድብነ ሰበት ቀሽሾም፡
እግል ክእነ ለመስል አስእለት እቡ
እግል ኢልፈቱሾም ወአበ እግሎም
እግል ኢልትበሀሎ ለሰኩ ምኑ
ወሕውናሆም እግል ልሕብዖ እብሊ
ህዬ እግል ልትአዘው (ልትደምዖ)
እቡ ለቀድሮ ብዝሓም ህለው።
እሊ ወብዕድ ቱ ሕውነ ክም ህለ
እግልዬ እግል ኣምር ለሰዴኒ። እሊ
ህዬ፡ ለናይከ ሕልም ቱ ለልሐድዱ፡
ሀደፍከ እግል ትብጸሕ ለሳድፈከ
መታክል እብ ነሳሐት እግል
ትጋብሁ ህለ እግልዬ ለልብል ፈሀም
ዶል ትትዐንደቅ፡ ክሉ ቀሊልቱ።
ሰኣል፡ እምትሓን ሳወ ቀደም
ድራሰት እቱ ፍገሪትከ ከፎ
መዘንካሀ?

መ/እድሪስ፡ ወላሂ ሳወ እቱ
ለገብእ እምትሓን መትኣማር
ብሑሳት እት ደረሰ ወመቅደረት
መዳርስ ለፈትሽ ቱ እብል አነ።
እሊ እምትሓን እሊ ህዬ፡ ብዞሕ
አድረሴኒ። እግልሚ፡ አነ ዝያድ
እትሚ ሓለት ክም ህሌኮ እግል
ኣምር ሰዴኒ። ለሕሰስ ለእተን
ሐዋን ህሌኮ እንግሊዚ ወፊዚክስ
እግል ኣምር ቀደርኮ። እት ገሌሁ
ህዬ ክም ከረ ባዮሎጂ ህዬ 100%
ሰበት አምጸኮ እተ ወአሰርዬ
ለትወቀለት ንቅጠት ለአምጽአ
86% እምጹእ ዐለ፡ ምን ምእት
እሊ ለርአው መደርሲን ሳወ ሰበት
ፈከረው እንዴ መጸውኒ እንተ ሚ
ነፈር እንተ መድረሰትከ ሐዳስ
ወክእነ ፍገሪት ተአመጽእ ቤለውኒ
ወአትሳጅዐውኒ። ለመድረሰቼ እሊ
ከበር እሊ ሰበት ሰምዐዉ ወስሜት
መድረሰቼ ሰበት ወቀልኮ ህቶም’መ
ጃእዘት እንዴ አትዳለው ለአከው
እቼ። እብ ዓመት እተ ገብአ
እምትሓን 3.8 አምጸኮ ወድራሰቼ
አተላሌኮ።
ሰኣል፡ እት እምትሓን ማትሪክ
ከፎ ሄርርከ?
መ/እድሪስ፡ እት እምትሓን
ማትሪክ አዜመ ደሐን ጊስኮ፡
ይሐመቅኮ እብል፡ 3.8 አምጸኮ
ለእንግሊዚ ለእሻረት ሕውነ እት
እምትሓን መዳላይ ሳወ አዜመ
ህታተ ምነ ናስአን ለዐልኮ ሰቦዕ
ሕሰት ለእንግሊዝ አዜመ እት
‘B’ ትከሬት ምንዬ፡ እብሊ ህዬ፡
ለብዕድ ማዳት ‘A’ እምጹእ እቱ
ሰበት ዐልኮ ዕሙማይ ንቃጬ 3.8
አምጸኮ።
ሰኣል፡ ሕርያንከ ሚ ዐለ?
መ/እድሪስ፡ ምን ሰልፍዬ እት
2ይት ደረጀት እት አነ እተ ዐድ
ለዐለው ሐካይም አጋር ረይሑኒ
ሰበት ዐለው፡ መጃል ዓፍየት
እፈትዩ ዐልኮ። እብሊ ህዬ፡ ሐኪም
በር ለልብል ክታብ ወብዕድ እብ
ዐረብ ለትከተበ እርኤ ወእቀርእ
ምኖም ዐልኮ። እብሊታት ገብእ ቱ፡
ለአወላይ ሕርያንዬ መጃል ዓፍየት
ዐለ። እግልዬ ለጸንሐ መጃል
ዓፍየት እት ክልኦት ኖዕ ክፉል
ጸንሔኒ እብሊ ህዬ፡ ለአወላይት
ፊአት፡ እተ ወክድ ለሕነ ነሐሬ
እቱ ዐልነ እት አስመረ ሰነት
እንዴ ደረስከ ምን እሎም ፋርማሲ
ፈግሮ ምንከ ወለ ብዕዳም እግል
ሰነት ለአተላሉ፡ እብሊ ህዬ፡ ሰነት
ሓሪት ደክተረት አንያብ ለደርሶ
ወደክተረት ዕሙማይት ለደርሶ
ደረሳ ቶም። እብሊ ህዬ፡ ለጭሩያም
ጭሩያም ልትሐረው። ለካልኣይት
ፊአት ህዬ ነርሲን ለልቡሉቱ፡ እሊ
መጃል እሊ ህዬ፡ ነርሲን እብ
ደረጀት ዲግሪ ለደሩሱ ቱ።
አነ ህዬ፡ እሊ እት ጌማም
እንዴ ኣቴኮ፡ አሰልፍ ምስለ ህለ
እግልዬ ንቃጥ ወለ ህሌት እግልዬ
መቅደረት ወአብካት እንዴ ደሌኮ
እግል ሒሬ ሰበት ዐለ እግልዬ፡

ደረሳይ መ/እድሪስ ሓምድ ምን
ኩልየት ደክተረት አስመረ

በሐስ እግል ኢዴ ከሒሬ ህለ
እግልዬ እቤ።
አዜ ለንቅጠቼ 3.8 ሰበት
ዐለት፡ ከም ደረሳይ ቶም ምልዐልዬ
ለህለው 4 ለአምጽአው? እትሊ
መጃል እሊ ለልሐሩ ከም ቶም?
እት ብዕድ መጃላት ለልሐሩ
ህዬ፡
ክምቶም?
ለትደቀበ
ወመስተቅበልከ ለልሐድድ ቴለል
ሰበት ገብአ፡ እንዴ ሐሰብካቱ
ለትአትዩ። እብሊ ህዬ፡ አነ ረቢ
እንዴ ሰዴኒ እተ አወላይ መጃል
አቴኮ ወእት አስመረ 1ይት ሰነት
ደረስኮ፡ እብሊ ህዬ፡ ብዝሓም
ፈዳብያም ደረሰ ሕድ ለትዋጀሀነ
እተ ሰነት ዐለት ወረቢ እንዴ ሰዴኒ
እብ ንቅጠት ሰኔት አዜመ እት
2ይት ሰነት ተዐዴኮ። ግራሁመ
ሰበት ተዐወትኮ እብ 3.8 እት
መጃል ደክተረት አቴኮ። ምስልዬ
ታምም ንቃጥ ለአምጽአው ደረሰ
ምኖም 34 ደረሳይ ምስልዬ
ህለው። ምስል እሎም እግል
ትጃገር ገብአከ ምንገብእ፡ እግል
ትትጻገም ህለ እግልከ፡ እግልሚ፡
ቀደምነ ሰለስ ገበይ ህለየ እግልነ።
ሰበት እሊ፡ ለሽቅል እት አወላይ
ሰነት ሰኒ ድቁብ ዐለ እብል።
ምናተ ምነ እት ሳወ ለወዴክዉ
ጅህድ ምኑ ወለዐል ለልትደቀብ

ወተሐት ለአምጽአው ብዝሓም
ዐለው እተ። እትለ ሰነት እለ ታምም
ንቃጥ ለአምጽአው 2 ነፈር ሌጠ
ዐለው፡ እሊ ህዬ ለሽቅል አክል አዪ
ትሩድ ክም ዐላቱ ለልአርኤ።
ሰኣል፡ ግራሁ ለተ ሰኖታት ከፎ
ዐለ?
መ/እድሪስ፡ እተ ካልአይት ሰነት
ደካትረ አንያብ ተርፈው ምኒነ።
ግራሁ እት 25ይት ወ26ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ምስልነ
እግል ልሄርሮ በክት ረክበው፡ እብ
ሰበብ ተቅዪር መናህጅ ቱ፡ ሐቴ
ለይሐበርኮካተ ንቅጠት አነ ምን
ሳወ ክም መጸኮ ሰበት ሐመምኮ፡
ሰነት እንዴ ዓረፍኮ ድራሰቼ ምስለ
ግራነ ለዐለው ደረሰ አተላሌኮ።
ሰኣል፡ ድራሰት ደክተረት አክል
አዪ ክብድት ተ?
መ/እድሪስ፡ ወላሂ ሰኒ ድቁብ
ቱ፡ እግልሚ፡ እንተ ክም ደረሳይ
ደክተረት መደርስ ሐብሬ ለሀይበከ
ወብሑስ
እትካቱ።
መሰለን፡
እብ ክሱስ ተጠውራት ሕማም
ኤች.ኣይ.ቪ እግል ትክተብ ሐበሬከ
ምንገብእ፡ እለ ፈተሽከ እንዴ
ፈተሽከ እትሊ ወክድ እሊ ሕማም
ኤድስ እተየ ደረጀት ባጽሕ ክም
ህለ እንዴ ፈተሽከ እግል ትጽነሕ
ህለ እግልከ። ሰበት እሊ፡ አክትበት፡
ኢንተርኔት ወብዕድ ትፈትሽ እሉ።
ሰበት እሊ ለጅህድ ሰኒ ወአማን

ጅህድ ወዴኮ ለልአተብል ይዐለ።
አነ በክቼ እንዴ ሰነ እት 24ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ምልዐል
3 ንቅጠት እምጽኣም ለዐለው
ሽባን ምን እዴ ሓይስ ርኢስ
ኢሰያስ አፍወርቂ ላፕቶፕ ህዩባም
ሰበት ዐልነ፡ ሐቴ ምነ እት ሐያቼ
ቀደም እግል እትቀደም ለሰዴተኒ
ዐለት። እብሊ ህዬ፡ እተ አወላይት
ሰነትመ 3.8 አምጸአኮ። እለ 3.8
ንቅጠት እለ ላኪን ክምሰለ ናይ
ሳወ ለአምጸክወ ንቅጠት ኢኮን፡
ለትትርኤ
ወለ
ትትሐሰብ።
እግልሚ፡ ምነ ምስልነ እብ ንቃጥ
ታምም ማጽኣም ለዐለው ምንዬ

ትሩድ ቱ። እግልሚ፡ እትሊ ዎሮት
ደረሳይ እንዴ ካየዴከ ንቃጥ
ውቁል ዶል ለአመጽእ ወእንተ
ምኑ ዶል ተሐምቅ፡ አተላለዮትከ
እት ብቆት ሰበት ልትካሬ ስካብ
አለብከ። ሰበት እሊ ዘበን እግልከ
ሰኒ ምህምቱ። መሰለን፡ አዳምከ
እንዴ መጼከ ፈገርከ ወክልኤ ሳዐት
አብዴከ ምንገብእ፡ ክም መአወድ
ቱ ለትዐልቡ ወእብሊ ፈጅር ምነ
ወክድለ ስካብከ ትበልሱ። እብሊታት
ህዬ፡ አስክ ዐድ ለልትበሀል ግያስ፡
መሻዊር ልግበእ ወመናሰባት እግልነ
ኢከስስ።
ልተላሌ…

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 47
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ገጽ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

አንዋዕ ውላድ ኣደሚ ወምስሎም ለንትቃረሕ እቡ አግቡይ

ለዕነት ረቢ ትስበቅ እቱ
እት ወቅት ቅዱም ርኢስ
ውዘረእ ብሪጣንየ ለዐለ ቸርችል፡
ክምእነ ቴለል ዳገመ። አምዕል
ሐቴ መቃበለ ምስል (BBC)
ሰበት ዐለት እግልዬ፡ ታክሲ
እንዴ ትጸዐንኮ ሻፍግ እት አነ
አስክለ መክተብለ መሐጠትለ
እዛዐት እገየስ ዐልኮ።
እተ መክተብለ እዛዐት
ክም በጸሕኮ፡ ሰዋግለ ታክሲ
መደት አርበዐ ደጊገት እግል
ልትጸበረኒ ጠለብኮ ምኑ።
ለሰዋግ ኢትጽበጥ እትዬ
እንዴ ቤሌኒ፡ ክምእነ እት ልብል
ህግያሁ አተላለ። እሊ ጠለብከ
እግል እውደዩ ይእቀድር። አነ
አዜ ቤት እንዴ አቅበልኮ፡ ናይ
ዊንስቶን ቸርችል መቃበለት
ምስል (BBC) ሰበት ህሌት፡
እለ እግል አተንሴቱ ቤሌኒ።
...(ለሰዋግ እሊ እተ ታክሲሁ

ምስሉ ጽዑን ለዐለ ቸርችል
ኖሱ ክም ቱ ኣምር ይዐለ)።
ቸርችል እለ ክም ሰምዐኮ፡
ለእናስ ህግያዬ እግል ለአተንሴ
ዐደድ እለ ስፍሉልዬ ክም
ሀለ ዶል ኣመርኮ ምን ቅያስ
ወለዐል ፈርሐኮ ወተሐበንኮ
ልብል። ሐር እዴዬ እት ጂብዬ
እንዴ ከሬኮ፡ ዐስር ጀኒ እንዴ
አፍገርኮ ምን ቅያስ ወለዐል
ብሱጥ እት አነ እግለ ሰዋግለ
ታክሴ ሀብክወ።
ለሰዋግ ህዬ እሊ ማል እሊ
ክም ርአ፡ ረአዩ እንዴ ቀየረ
ክምእነ
ቤሌኒ።
ቸርችል
ወመቃበለቱ ህዬ ለዐነት ረቢ
ትስበቅ እቱ። ከላስ አስክ
ተአከልስ ወለ እግል ሳዖታት
እግል እታኬካቱ፡ ጊስ ሽቅልከ
እንዴ አትመምከ ከእብ ምልሃከ
አቅብለኒ ቤሌኒ ቤለ።

በሀል
እ’ሙራም

- ቀለጥከ እንተ ሓግል እት እንተ ሰበት ተወለድከ ኢኮን፡
ምናት ናይከ ቀለጥ እንተ ሓግል እት እንተ ዶል ትመይት ቱ። (ብል
ጌትስ)
- ገለ መታክል እንዴ ኢሳድፉከ ለተሐለፈ ምዕል ዶል ትሳድፈከ፡
እንተ ምነ ገበይ ሻክፍ ክም ህሌከ ተአከድ። (ሰዋሚ ፊፌካ ናንዳ)
- ዐውቴ ሰጀልከ ምን ገብእ፡ ለገበይ ለእበ ተዐወትከ እግል ትሽረሕ
ለለአትሐዜ ኢኮን። ምናተ ሐቆ ትፈለልክ፡ ሰበብለ
መፍለልከ እግል ትሽረሕ ምን ኢተሀሌ
ለሐይስ። (አዶልፍ ሂትለር)

ለትደቀበት ሒለት

አንዋዕ ውላድ ኣደሚ ለትፈናታ
ቱ። አደቦም ፍንቱይ ወምስሎም
ለንትቃረሕ እቡ አግቡይመ እተ
ክምሰልሁ ለትፈናታ ቱ። ከእሊ
ተሌ ናይ ወድ ኣደሚ አደብ
ወምስሎም ለእንወድዩ መቅሬሕ
እቱ ለለአትሐዜ ብስር ንርኤ፣
1 - ፈታይ ጠሩ ወሽሉጥ ላቱ
ነፈር፡ እሊ ነፈር እሊ ክም እሊ
ተሌ ጠባዬዕ ቡ። ሃድእ ቱ፡ ገጹ
ክል ዶል ባርህ ቱ፡ ወዓሳቡመ ሰኒ
ርህያት ወባርዳት ተን። ከብዱ
ጸዕዳ ተ፡ ወክል ዶል እግል ጋሻዩ
ለአርሕብ ወእብ ብዕዳም ከብቴ ለቡ
ነፈር ቱ። ምነ ፈርህ ሐቴመ አለቡ፡
ደማን እት ብዕዳም ወእት ርሑ
ቡ። ምን ብዕዳም ሐምዴ እግል
ለአተንሴ ፈቴ፡ በዐል አደብ ሰኒ
ወበዐል ዕሽረት ቱ። ወሰኒ መድእላይ
ወፈታይ ትልህየ ወያንዲን ቱ። ምነ
እብ ክሱስ ሽቅል ለትመጽእ ህግየ
እግል ለአወልጥ ፈቴ፡ ህቱ ሰኒ ክም
ሀለ ወብዕዳመ ሸር ክም አለቦም
ልትረአዉ።
ከእሊ መስል ነፈር ክም ከአፎ
ንትቃርሑ ገብእ?
እብ እሕትራም ወሕሽመት
ንትከበቱ። ወዶል ለእለ ልትሃጌተ
ሰኒ ወሽሙይ ነአተንስዩ። እተ
እግል ንቃሽ ክሩይ ለሀለ ጋር
ንስበት ወምኑ ኢነአወልጥ። ለህግየ
እትጀህለ ሀደፍ ለልትሐዜ ሀለ
እግል ተአሴርር ዐደድ ሒለትነ
ንጀራርብ። ዶል ለአትሐዜ ህዬ
እብ ጅድየት (እብ አማን አማና)
ንትቃረሕ ምስሉ።
2 - ዐደም ሰባት ለልትረኤ
እቱ ነፈር፡ እሊ ነፈር እሊ ሕግላን
ደማነት ነፍስ ቡ። አሻይር ሀ’መት
ወክጅል ልትርኤ እቱ። ለእለ
ወዴ ወለሐድግ ክል ዶል ሳብተት
ኢኮን፡ ቀራር እግል ልንሰእ ስዑባት
ዋጅሃሁ፡ እት ቀበት ብዝሓም
ሒራናት በዴ፡ ዝያደ እት ስርዖታት

ወቀዋኒን እግል ለአተንክብ ፈቴ።
ብዞሕ ልትጋለድ ወእግል ወቅት
እህትማም ኢለሀይብ፡ ክልዶል እብ
ብዞሕ ማዕሉማት ወተውኪዳት
ልትሰአል፡ ህቱ ሻክፍ ክም ሀለ
ወለብዕዳም እት ገበዮም ክም ህለው
ልትረአዉ።
እሊ መስል ነፈር ህዬ፡ ክም
ከአፎ ንትቃርሑ ገብእ?
እት ቀደም ክሉ ደማነት ነፍስ
ክም በኔ ንውደዩ። እብ ገበይ
ረሕመት ዋልዳይ እንዴ ቀረብናሁ፡
ምነ ሓለትለ ክጅል ወለሀመት
ክም ልትባለሕ ንውደዩ። እት
ነስእ ቀራር ንስደዩ ወተእኪር እሊ
ለለአመጹኡ ደረር ንሽራሕ እሉ።
እግል ልስደዩ ለቀድር ሰኒ ላቱ
ንዛም መዕሉማት ንወፍር እሉ።
ዝያድ ተውኪዳት ነሀቡ። ዐደም
ሰባት እት ቀደም ክሉ እግል በዕሉ
ክም ለአዜ ወእተ ክምሰልሁመ
ምስል ብዕዳም ለህሌት እሉ ዕላቀት
ክም ለአፈስድ ነአፍህሙ። ወድ
አደሚ እብ ሰባቱ ወቀራር እግል
ልንሰእ ለህሌት እሉ ቅድረት ክም
ልትሐሸም ነአፍህሙ።
3 - ጽኔዕ (ዕናድ) ለብእቱ
ነፈር፣ እሊ ነፈር እሊ ለወጅሀት
ነዘርከ ለአመሽሽ ምነ ወእግል
ለአተንሴካመ ሸንሀት አለቡ።
ደረጀትለ ጽንዒናሁ አክል አያ
ክምተ እግል ለአክድ እግልከ ላመ
ሳብታት ላተን ሐቃይቅ ነክረን
እትከ። ሰኒ ጽኑዕ ቱ ወረሕመትመ
አለቡ። ሕሽመት ብዕዳም ሰበት
አለቡ ህዬ እግል ልካይደከ ሌጠ
ጀራርብ።
እሊ መስል ነፈር እብ ከፎ
ንትቃርሑ?
ብዕዳም እንዴ አሻረከ ምስልከ፡
ቅብላትለ ረእዩ ናይ ብዝሓም
ረአይ ወሕድ። እት እትፋቅ እግል
ትብጸሕ ምስሉ፡ እግል ወቅት
ሐጪር ወጅሀትለ ነዘር ብዕዳም

በሀል

- ሸምዐት እግል ብዕደት ሸምዐት አብረሀት ምን ገብእ፡ እለ ትከስር
ሐቴመ አለበ፡ ሀደፍነ እግል ንትዐወት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ላመ ብዕዳም
እብ ከፎ ክም ልትዐወቶ ሰዳይት እግል ኒዴ እሎም ብነ።
- ሕነ እት ቀበት ልብነ እግል ብዕዳም አካናት ኢነአትጣፌሕ፡ እሊ
ጋር እሊ ለወዴ ለመዋዲቶም ሌጣ ቱ።
- ምን ኣመረ ጋራት ግሩም ደንግር ገብእ፡ ምናተ ላዝም እግል
ልምጸእ ቱ።
- እበ እሎም ትወዴ ጌጋታት እግል ትክጀል አለብከ፡ እንተ ወድ
ኣደሚ እንተ፡ ምናተ ምን ሐዲስ እንዴ ደገምካሁ ከመቃዲርቱ ሐቆ ትብል
ላቱ እግል ለአክጅለከ ብዲቡ።

- እት ወቅት ሐሩቀት ረዋገትከ ዶል ተዐቅብ።
- እብ ለውቀት እንዲ ኢትሽዕር ልዉቅ ክም ህሌከ ዶል
ተአትአምር።
- ርሕከ ብካይ እት ተሐዜ እትከ ገጽከ ዶል ተአበርህ። (ተበሰም
ዶል ትወዴ)
- መጢጠትከ እንዴ ትረስዐከ እብ ብዕዳም ዶል ትትሻቀል።

መዕሉመት

ሰገን ብዞሕ እግል ብእሰ ለትፈቴ እሲት ተ፡ ከለብእሰ ሞተ ምን ገብእ፡
ጡል ሐያተ ኢትትረስዑ ወአስክ ትመይት ተሐዝን ዲቡ።
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እግል ልትከበት ጥለብ ምኑ። እለ
ወጅሀትለ ነዘሩ እንተ ሐር ሰኒ
ልዉቅ እት እንተ እግል ትድረሰ
ክም ቱ አስእሉ። ምስሉ እተ ትወድዩ
ንቃሽ፡ ሰኒ ህሌከ…ምናተ…እት
ትብል ትፋሀም ምስሉ።
4 - ለነፈር ለሕፉን፣ እሊ ነፈር
እሊ በዐል አከይ መቅሬሕ ቱ
ወረሕትመ አለቡ፡ አስክ ነፍሱመ
ኢልርሕመ፡ ምን ብዕዳም ረአይ
እግል ልንሰእ ወእግል ልፍሀሞም
ኢለሐዜ፡ እሊ ህዬ ህቱ እት ብዕዳም
ደማን ሰበት ኢወዴ ቱ። ምን
አትካረሞት ህግየ ቅብላቱ ለሀለ
ነፈር ለአበዜሕ፡ እሊ ህዬ ህቱ እተ
ረእዩ ሌጠ ላጥእ ክም ሀለ ለአርኤ።
እት ብዕዳም ህቱ ዝያደ አሀምየት
ለቡ ነፍር ክም ቱ ለለአርኤ ሽዑር
እግል ልጥበዕ ጀራርብ፡ በዐል ምክሔ
ሰበት ቱ እብ ብዕዳም ከብቴ አለቡ፡
ቅድረት ናይ ንቃሽ መልክ፡ ወእት
ረአሳመ አነ ለእቤለ ሌጠ ትግበእ
ልብል፡ ርሑ ሰኒ ክም ሀለ ትትርአዩ
ወለብዕዳም ህዬ ለአሰኑ መሰንያም
ለህለው ኢመስሉ።
ምስል እሊ መስል ነፈር ህዬ ክም
ከፎ እግል ንትቃረሕ እንቀድር?
ዓሳብነ አክል ሕድ እግል
ንዝበጠን ወህዱእነ ወረዋገትነ
እግል ንዕቀብ ለአትሐዜ። እዝን
እንዴ ከሬነ እሉ አክል ሕድ እግል
ነአተንስዩ ንጀርብ። ምስሉ እግል
ንትቃረሕ አክል ሕድ ዱሉያም
እሉ ክም ህሌነ ንትአከድ። እግል
ንቀዋቅሉ አለብነ ወእብ ምልሃነ
“ብለቲ ህየ አሕሰን” ንህደግ ምስሉ።
እበ እሉ ለሀይበነ መዕሉማት ወእበ
ናዩ ፍክር እግል ንትነፈዕ ንወጥን።
አክል ሕድ ንፍሀሙ፡ ሕሹም
ነፈር ህዬ አክለ እግል ብዕዳም
ለለሐሽመ ሰበት ቱ። አክል ሕድ
አማንካቱ...ምናተ...ለትብል ገበይ
እበ ንትቃርሑ።

ዝበድ
ዛዖታት

ተሀይብ ወተሀይብ ወትነሴሕ ወትመክር እንዴ ዐልከ፡ ዶል
ለሒለትከ ትበጥርተ ዎሮትመ ሰንደከ ትስእን..!!! ከእለ ሐቆ ትገብእ
አንተ ምን ዎሮትመ ቃብል እንዴ ኢትታኬ ሀብ፡ ወዲብ እለ
እዲነ ክም መዝብያይ ቅዲት ገብእ። ለሐምቀው ለጼናከ
ቅዱይ ከፍዮም፡ ወለሔሰ ህዬ ደለ ገረመት ልትዛበው
ምንከ....!!

አርቡዕ 22 ኖቨምበር 2017

ተበሰም

ክልኦት እት ስጅን
ክሩያም ለዐለው አንፋር
ዕዳም ሕኩም እቶም ዐለ..
ለዎሮቶም ሓስድ ዐለ። እተ
ምዕል ለዕዳም እግል ልትነሰእ
እቶም ተሐዛተ፡ እግለ ዎሮቶም
“ቀደም ሞትከ ሚ ትትሸነህ?”
ቤለዉ። ህቱ ህዬ፡ “አነ እምበል
ርእየት ገጽ ዋልዳይትዬ፡ ብዕደት
ወለ ሐቴመ ሸንሀት አለብዬ”
ቤለዮም። ምኑ ዲብለ መልሀዩ
ለሓስድ
እንዴ
ተዐደው፡
“ወእንተ ህዬ ሚ ትትሸነህ? የለ
ናይ ደንጎበ ሸንሀትከ አስእለነ”
ቤለዉ። ህቱ ህዬ፡ “አነ
ሸንሀትዬ፡ እሊ መልሀዬ ክሉ
ረእሱ ገጽ ዋልዳይቱ
ኢ ተ አ ር እ ዉ ”
ቤለዮም።

ገጽ
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ኣድም አቡሐሪሽ

አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
ዎሮት ምን አቃሊም ዐደነ እት ገብእ፡
እበ እት ግንራሪብ በሐር ቀየሕ
ለጸብጠ አካነት፡ ክም እድንያይት
ገበይ እንዴ ገብአ፡ ስትራተጅየት
ውቅል ወለትፈናተ አርዛቅ ጠቢዐት
ለቡ አቅሊም ቱ። እሊ ህዬ ሚነት
ዐሰብ ወእስትራተጅያይት ገበይ
ባብ-መንደብ ዶል ልትወሰካሁ፡
አሀምየትለ
አቅሊም
ዝያደት
ደምቅ። ለአቅሊም እለ ለሀደግናሀ
እስትራተጅየት እጥ በሐር ቀየሕ
ሰበት ህሌት እሉ፡ መስተዕምረትመ
እርትርየ እተ እግል ልጽበጦ
ለልትበገሶ እቱ ወክድ፡ ክም
ሰልፋይት ምክራይ እግሮም ገብእ
ነብረ።
ሐቆ ሕርየት ህዬ፡ ሕኩመት
ኤረትርየ ስካንለ አቅሊም ምነ ዐለ
እቶም ዝልም መስተዕምረት እግል
ልትባልሖ፡ ለትፈናተ ክዳማት
እጅትማዕየት ክም ልትሸቄ እሎም
እንዴ ወዴቶም፡ ዮመቴ ምን
መዳርስ፡ ዕያዳት፡ ከህረበት፡ ማይ
ወአግቡይ መዋሰላት ምድር፡ በሐር
ወጀው ሐዞቶም ክም ረክቦ ዋድየት
ህሌት። ከምስል ሰፊር መሐመድ
ስዒድ
መንታይ
ለገብአት፡
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
ምስሉ ለትአትኣምረኩም፡ ሰሕፊ
ጀሪደት “እርትርየ አልሐዲሰ”
መሕሙድ ዐብደለ (አቡክፋሕ)
ለወደየ መቃበለት እንዴ ተሌት
ትትቀደም፦
ሰኣል፡ ምስል አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ እግል ተአትኣምረነ
ሕሹም ሰፊር?

በሊስ፡ እብ ጀሀት ግብለት
ምውዳቅ ጸሓይ ምስል አቶብየ፡ እብ
ምፍጋር ጸሓይ ወቅብለት ምስል
በሐር ቀየሕ፡ እብ ቅብለት ምውዳቅ
ጸሓይ ምስል አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ወእብ ግብለት ምፍጋር
ጸሓይ ምስል ጅቡቲ ለልትሓደድ
እት ገብእ፡ 49% ናይለ አቅሊም
እብ አድብር ለትገልበበ፡ 44%
ጋድሞታት ወ7% ህዬ እበን ብርካን
ጸሊም ብእቱ። መብዝሖም ስካንለ
አቅሊም እብ ርዕዮ ለልትናበሮ እት
ገብኦ፡ እት ለዋው በሐር ለነብሮ ህዬ
እብ ጀለቦት ዓሰ ልትናበሮ።
ሓለት ሐርስ ዲብለ አቅሊም
ዶል እንርኤ፡ ሐፋነት ውቅል ሰበት
ህሌት፡ እት መብዝሑ አራዲለ
አቅሊም ለትሰጄዕ ምንመ ኢትገብእ፡
እተ ሽብህ ኣውለት ላቱ መናጥቅ
ክም ገሕሮ፡ እንከዕሌ፡ አቦ፡ በይሉል፡

አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ ወክዳማቱ

ሰራይቶ፡ ክሜለ፡ ጢዖ ወድዋራተ
ወሓይዝ ወመሓዛት ብዞሕ ለከይዱ
አራዲ ሰበት ብእቱ፡ እግል ልትሐረስ
ወእተይ ብዙሕ እግል ልትጃቀፍ
ምኑ ለቀድር ምድር መልክ። ሰበት
እሊ፡ ሕኩመት እትሊ አካናት እሊ፡
እት ሐርስ ምን ገብእ ወተዋብ
ንዋይ ተስጄዕ እንዴ ወዴት እሎም፡
ሐረስቶት መናበረቶም ለልአሰኑ እቡ
አብሳር ልትጀረብ ሀለ። መሰለን
ሐርስ-ክምኩም ናይ እክል፡ ደወርህ
ወንዋይ ምስል እግል ሊደው ኤታን
ፋግር ሀለ። እሊ ህዬ ሐረስቶት እት
ኩሉ ለሒናት ሰነት እተይ ክም ረክቦ
ለወዴ ቱ።
ሰኣል፡ ክዳማት እጅትማዕየት እት
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ ሚ
መስል?
በሊስ፡ እት መደት እስትዕማር፡
እምበል ከረ መዲነት ዐሰብ ወጢዖ
ለመስል አካናት ሐዳረት፡ ለብዕድ
ምድርለ አቅሊም ምን ክዳማት
እጅትማዕየት ሕሩም ዐለ። ሐቆ
ሕርየት ላኪን፡ ሕኩመት እግለ

አቅሊም ክዳማት ተዕሊም፡ ዓፍየት፡
ማይ ሲቶ ወብዕድ ክዳማት ክም
ረክብ ወዴት። ሰበት እሊ 85 ድጌ
ወመዲነትለ አቅሊም ማይ ነዲፍ
ረክበ፡ ላኪን ገሌሁ ለመራክዝ ማይ
አጊድ ከርብ ከልትዐጠል ገብአ።
ሰኣል፡ ክዳማት ተዕሊም ዲቡ
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ ሚ
መስል?
በሊስ፡ እት መደት እስትዕማር
ለይዐለ በክት ተዕሊም፡ እትሊ
አውካድ ሕርየት ሕኩመት ኤረትርየ
መዋጥኒነ እግል ልድረሶ እበ ከስተቱ
አብካት ምህሮ፡ 20 ረውደት፡ 38
መአንብታይት ደረጀት፡ 13 ምግባይት
ደረጀት ወሰለስ ናይ 2ይት ደረጀት
(ሐትሐቴ እት ዐሰብ፡ አፋምቦ
ወጢዖ) ህለየ። ሰበት እሊ፡ እት
ለትፈናተ አካናት አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ፡ 74 መአሰሳት ተዕሊም

ክሱታት ህለየ።
እተ
መጃል
ተ ዕ ሊ ም ፡
አዋልድ ብዙሕ
ደርሰ ኢህለየ፡
ገሌሀን
ኩሉ
ረአሱ ምህሮ
ኢለአትየ፡
ገሌሀን
ሐቆ
አተየ
ምን
ሳድስ ፈስል፡
ሳምናይ ወዓስራይ ለልሐድጋሁ
ህለየ። ሰበብ ናይ አትካራመን
ህዬ፡ እት ባካተን ለልአተላልየ ዲበ
መድረሰት ሰበት ለሐግለ፡ ምድር
ብዕድ ዲቡ እግል ልድረሰ ዋልዴነን
ኢሰምሖ እለን፡ ገሌሀን ልትሀደየ
ወገሌሀንመ ኢልትሰጀዐ። 86 አንሳት
ለብእቶም 418 ምደርስ ብነ፡ እሎም
ካፍያም ቶም። ሰበት እሊ እት ምህሮ
አዋልድ ጅህድ እግል ኒዴ ክም ብነ
ልትረኤ’ነ። ውላድ ላኪን ደርሶ
ህለው ወዐደዶም ምን ሰነት እት
ሰነት ዲብ ዘይድ መጽእ ሀለ።
ሰኣል፡ እት ክዳማት ዓፍየት ህዬ
ሚ ትብለነ?
በሊስ፡ ሐቆ ሕርየት፡ እትሊ
አቅሊም 12 ክሊኒክ፡ ኦሮት መርከዝ
ዓፍየት ወክልኤ እስብዳልየት ዐባዪ
ህለየ።
እምበልሆም’መ
ዎሮት
እስብዳል መርጀዒ ሀለ። ዐደድ
ናይለ ክዳማት ዓፍየት ረክቦ ለህለው
መዋጥኒን ህዬ እት በዜሕ ገይስ ሀለ፡
መሰለን፡ እትለ ሰነት ጎነ 39 አልፍ
ለገብኦ ምን ስካንለ አቅሊም ክድመት
አስርየት እት ዕያዳት ረክበው። እሊ
ህዬ ምስል ብዝሔ ስካንለ አቅሊም
ዶል ልትረኤ፡ ብዙሕ ቱ። እበ ገብእ
እሎም ተዕቢኣት ሐማይም ወዐመሲ
እት መራክዝ ዓፍየት እግል ልትዳወው
ወቴለል ዓፍየቶም ልድለው ለሰደ
ዐለ። ከእብ ዓመት ለአቅሊም ዲብ
ክዳማት ዓፍየት ቀደም ልሄርር ሀለ
እግል ኢበል እቀድር።
ሰኣል፡ መዋሰላት እት አቅሊምኩም
ከአፎ ሀለ?
በሊስ፡ እትሊ አቅሊም መሕገዝ
መዋሰላት ሀለ። ምን አስመረ አስክ
ዐሰብ ለከጥ ደሐን ቱ፡ ላኪን ምን
ዐሰብ አስክ ባጽዕ አዳም ለእቡ ሳፍር
ባሳት ለሐግል። ለከጥ ለዐቢ እብ
ጨበል ሕሩይ ሽቁይ ሀለ፡ ለምዴርያት
ለልአትራክብ አግቡይመ እብ ጨበል
ቱ፡ ላኪን ውጡይ ቱ። ለመሕገዝ
ላኪን እት ይሀለዮት ናይለ እተ
ክጡጥ ለሸቄ መካይን ቱ። አግቡይ
ዐሰብ-በይሉል-ዋዴ፡
ዕዲ-አፋምቦ፡
እግቡይ ሰኒ ቱ። ላኪን ባሳት እቱ
ለሸቄ ኢሀለ። ከሕኩመት እትሊ ሐል
እግል ልግበእ ትሸቄ ህሌት፡ እተ
መጽእ አውካድ ቅሩብ ሐል እግል

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 47

ልርከብ ህዬ ሰእየት እንወዴ።
ሰኣል፡ ዲብ እትሳላት ህዬ ከአፎ
ህሌኩም?
በሊስ፡ ምነ ዶል-ዶል ለልትረኤ
ከሪብ ክጡጥ እትሳል፡ ለአቅሊም
እት እትሳላት እብ ሞባይል
ወምድር መትመዳዱ ሰኒ ሀለ። እተ
እትሳላት ለኢበጽሑ አማክንመ፡
ክጡጥ እትሳላት እግል ልእቴ
ጅህድ ገብእ ሀለ።
ሰኣል፡ መትከምካም ሸዐብ እት
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
ከአፎ ገይስ ሀለ?
በሊስ፡ በርናምጅ መትከምካም
ደገጊት፡ ኦሮት ምነ ሕኩመት እግል
ተጠውር መዋጥኒን ወረኪብ ክዳማት
ለወዴቱ መሽሮዕ ዐቢ ሰበት ቱ፡
ሕናመ ሸዐብ ዲብለ ውጡይ አካናት
እግል ንጅምዑ ሸቄነ ወአዜመ እግል
ነአተላልዩ ቱ።
ሰኣል፡ ወቀይ መሕበር ምጀልበት
ዓሰ እት አቅሊምኩም ከአፎ
ትቀይሙ?
በሊስ፡ እሊ አቅሊም መሓብር
ምጀልበት ብዝሓም ብነ፡ ህቶም
እግል ስካን ወዴሽ ዓሰ ለካፍሎ እት
ገብኦ፡ ሕኩመት እተ ሐልፈየ ክልኤ
ሰነት ሸግዒ ጀለቦት ወመቶራት
ጅላብ እንዴ ሀበቶም ሰኒ ገይሶ
ህለው። እተዮም ከማን ሸበህ ዜደ።
ላኪን ምሽክለቶም እት ዕዲ፡ በርዐሶሌ

ወጢዖ ለዐለ መራክዝ ሐየቦት ዓሰ
ምን ሽቅል ባጥር ሰበት ሀለ፡ ዲብ
ዎሮት መርከዝ ሸሪከት አከእላል ዓሰ
ዐሰብ ሌጠ ለአመጽእዉ ሰበት ህለው፡
ለዓሰ እት ሐቴ መካፈሊት ትጀመዐ
ምን ገብእ በውር ዲቦም ወለልትዛቤ
አዳም’መ እት ኩሉ ኢበጼሕ። አዜ
እብ ሕኩመት ሕሱብ ለሀለ ሽቅል፡
እብ አንስ መሳኔዕ ነኣይሽ ሸግዒ ለሸቄ
እግል ልግበእ ወመራክዝ ተዕሺገት
ዓሰ እግል ልግበእ ክምሰልሁመ
መሓብር ጀለቦት ዓሰ ምኖም ዓሰ
ለጀሜዕ መራክዝ እግል ልብዘሕ
ሕሱብ ሀለ፡ እተ መጽእ አውካድ
እት ሚ ክም በጽሕ እግል ንህደግ
እቱ ቱ።
ሰኣል፡ እሊ አቅሊም ኣሳር ታሪክ
ብዞሕ ብእቱ፡ እግል ሕፍዘቱ ለገብእ
ጅህድ ሚ መስል?
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በሊስ፡ እብ አማን እሊ አቅሊም
እሊ አካናት ኣሳር ርዙቅ ወታሪክ
ብዞሕ ለብእቱ ቱ። ላኪን አስክ እለ

ሰፊር መ/ስዒድ መንታይ
ብሑስ እግል ልግበእ እተ በክት
ኢረክበት። እግል መሰል፡ እት
ምዴርየት አረዕተ ለሀለ ምስግድ
ምዕድር ምነ አግደ ታሪካይ አካናት
እት ገብእ፡ ካልኣይት ቡዕሰት ሰሓበት
ለመጽአት እቡ ምድር ቱ። አስክ እለ
ላኪን ታሪኩ ሕኑፉል ኢሀለ። ቅስም
ስያሐት አቅሊም ግብለት በሐር
ቀየሕ ህዬ፡ ለምስግድ ብሑስ እግል
ልግበእ እቱ ለትከስሰ ጀሀት ሕቡር
ሀለ። ሰበት እሊ፡ ሰብ መቅደረት
ብሑስ ኣሳር እንዴ መጽአው፡ ናይ
እሊ መስግድ ልግበእ ወኣሳር ብዕድ
እግል ልወስቆ ሰብ ሰእየት እት ሕነ
ንታከዮም ህሌነ።
ሰኣል፡ እት ሕፍዘት ዕጨይ
ወሔዋን ከደን፡ ስካን አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ ከአፎ ልትቀየሞ?

በሊስ፡ ስካን አቅሊም ግብለት
አብሐር ቀየሕ እት ዐቂብ ሔዋን
ከደን ምን ገብእ ወዕጨይ ሰኒ
እሙራም ቶም። እሊ እግል አትራዝቅ
እንዴ ኢገብእ፡ እትሊ አቅሊም እናስ
እት ፎቃዩ ፋስ ለራፌዕ ኢትረክብ።
ሔዋናት ከደን ለልትነዐውመ ኩሉ
ረአሱ ኢህለው። ሰበት እሊ ቱ
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ እብ
ርዝቅ ሔዋናት ከደን ወድበዕ ዕጨይ
እት አግዳም መሓዛት እት ሓለት
ሰኔት ለእንረክቡ።
ሰኣል፡ እት ኣክር እለ መቃበለት
እግል ቲበለ ለትሐዜ ምን ህሌት?
በሊስ፡ ሸዐብ አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ፡ እግለ ሐቆ ሕርየት
ለትበነ እሉ መአሰሳት ክዳማት
እጅትማዕየት እብ ለትወቀለት እግል
ልትነፍዖ ምኑ ወእግል ልዕቆቡ፡
ክምሰልሁመ ለሰኒ ዐዋዲሆም እግል
ለሓፍዞ እቱ ወለእኩይመ እግል
ልንኮሩ እትፋነዮም። እት ተዕሊም
ህዬ ሕስር ውቁል እንዴ ወደው፡
አንሳት መጦር ሐወን እግል ልድረሰ
ወሸዐብ እት መንበረት ሐርስ
ዝያድ ሕስር እግል ሊዴ ክም ቡ
አትፋቅድ።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርዪን አትሌታት እት ካርጅ

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ እት ዱር ርዋንደ ደምቀ

እት ቫሌንሽየ ለገብአ ጅግረ ማራቶን ኤረትርያይ አትሌት ሳሙኤል
ጸጋይ ሱሳይ ፈግር እቱ እት ህለ፡ አወላይ ለፈግረ አትሌት፡ ምን ኬንየ ሳሚ
ኪትዋረ ዐለ፡ እብ 2 ሳዐት 5 ደቂቀት ወ15 ካልኢት ህዬ ተዐወተ እቱ።
እት ብዕድ ጅግረ አትሌቲክስ በሀለት እት ፊላዴልፍየ አሜሪከ ለገብአ
ናይ 8 ኪሎ ምትር ጅግረ ጽርግየ አትሌት ዐወት ሀብቶም ምን ኤረትርየ
ተዐወተ እቱ። እት ፈረንሰ ለገብአ ጅግረ ሰር ማራቶን እቱ ለሻረከ
ህዝቅያስ ተወልዴመ እብ እንክሩ 1ይ ፈግረ። እትሊ ናይ 21 ኪሎ
ምትር ጅግረ አትሌት ህዝቅያስ እብ ሳዐት 13 ደቂቀት ወሐቴ ካልኢት
ለአተምሙ እት ህለ፡ ብዕድ አፍወርቂ ብርሃኔ ለልትበሀል ኤርትሪ አትሌት
ሳልሳይ ፈግረ።

ተአሂል መአህለት አትሌቲክስ ልትሀየብ ህለ

ፈደሬሽን አትሌቲክስ ኤረትርየ
ክም
አተላላይለ
መቅደረት
መአህለቱ እግል ልወቅል ወድዩ
ለህለ ካድም፡ ምን ዮም 16
ኖቨምበር እንዴ አንበተ እት
አስመረ እግለ እት አወላይት
ደረጀት ለልትረከቦ መደርቢን

(East
Africa
Regional
Development Center ) ለመጸ
ኢንስትራክተር (በዐል መቅደረትለ
መጃል) ወድ ኡጋንደ ሚስተር
ጃርሌስ እት ስታድዩም አስመረ
ልትሀየብ ለህለ ተአሂል ቱ።
እትሊ ተአሂል እሊ ምን አቃሊም፡

ለልትሀየብ
ተአሂል(Leve-1
Athletics coaching course)
አንበተ።
ለእብ ነዘር ወፍዕል ልትሀየብ
ለህለ ተአሂል እግል 10 አምዕል
ለልተላሌ እት ገብእ፡ ምን እት
ናይሮቢ ኬንየ ለልትረከብ መርከዝ
አትሌቲክስ ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ

ውዛረት ድፈዕ፡ መፈውድየት
ዓዳት ወርያደት፡ መዕሀድ ዕሉም
ወቴክኖሎጂ ኤረትርየ ለመጸው
ሰለስ አንሳት ለከምክሞ 24
መሻርከት ሓቅፍ ክም ህለ፡ ምን
ዕላቃት ዓመ መፈውድየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ለትረከበት
ሐብሬ ተአፍህም።

ዕጽ ካስ ዐለም ሰነት 2018 ጅምዐት እግል ልትሌሌቱ
ጅግረ ካስ ዐለም ሰነት 2018 ሩስየ ምስል መትሐያብ ዘበን እት አውርሐት
እንዴ ትከረ አምዕሉ ልትጸበር እቱ ለህለ አውካድ፡ እት አሌላት ዲሰምበር
ለትመጽእ ህሌት ጅምዐት እት ቤት ሕኩመት ሩስየ ክሬምሊን እግል ልግበእ
ክምቱ ትወደሐ።
እብ አሳስ ፊፈ ለአፍገርየ ሐብሬ መትጃግረት ፍረቅ እብ አሳስለ እት ወሬሕ
ዐስር ለፈግረ ደረጃት ፍረቅ ድወል ለትዳለ እት ገብእ፡ እት አርበዕ መጅሙዐት
እንዴ ትካፈለ ክል መጅሙዐት ህዬ 8 ፈሪቅ እግል ለሀሌ እታቱ። እብ አሳስ እሊ
ህዬ፡ ሩስየ ምስለ ድቁባት እዲነ እንዴ ትበሀለየ እት መጅሙዐት ሐቴ ለህለየ፡
ጀርመን፡ ብራዚል፡ ፖርቱጋል፡ አርጀንቲነ፡ ቤልጅዩም፡ፖላንድ ወፈረንሰ እት ገብአ፡
እት 2ይት መጅሙዐት ህዬ፡ ስፓንየ፡ፔሩ፡ስዊዘርላንድ፡እንግሊዝ፡ኮሎምብየ፡ሜክሲኮ፡
ኡራግዋይ ወክሮኤሽያ ተን። እት መጅሙዐት ሰለስ ህዬ ዴንማርክ፡ኣይስላንድ፡
ኮስታሪከ፡ ስዊድን፡ ቱኒዝየ፡ምስር፡ ሰኔጋል ወኢራን፡ እት ራብዓይት መጅሙዐት
ሰርብየ፡ናይጄርየ፡አውስትራልየ፡ ጃፓን፡ሞሮኮ፡ግብለት ኮርየ ወስዑድየ እት ገብአ፡
እብ ዓመት እት ካስ ዐለም ሰነት 2018፡ 32 ፈሪቅ እግል ልሻርክ ቱ።

እት ሳልሳይት መርሐለት ዱር
ርዋንደ ተስፎም ዑቅባማርያም ሱሳይ
ደረጀት ጸብጥ እት ህለ፡ ነፈር ፈሪቅ
ዳይመንሽ ዳታ መትከል እዮብ ህዬ
5ይት ደረጀት ጻብጥ ዐለ። እት ጅግረ
ስጋደት ህዬ ወድ ግብለት አፍሪቀ
ግሪን ኤድዋርድ እብ 28 ንቅጠት
ሜርሒት ጻብጥ ዐለ፡ ምን ፈሪቅ
ኤረትርየ ህዬ ናትናኤል መብረህቶም
እብ 10 ንቅጠት ወሳይሞን ሙሴ እብ
7 ንቅጠት ራብዓይ ወሳብዓይ ፋግራም
ዐለው። እብ ደረጀት ፍረቅ አስክ
ሳልሰይት መርሐለት ዱር ርዋንደ
እብ ደረጀት ፍረቅ፡ ፈሪቅ ርዋንደ
እግል ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ ናይ
ግብለት አፍሪቀ እብ ደቂቀት ወ53
ካልኢት እንዴ በድረዩ 1ይት ደረጀት
ጻብጥ ዐለ። ፈሪቅ ኤረትርየ ህዬ፡
እት ራብዓይት ደረጀት እንዴ ገብአ
ለአተቃብል አስመነ።
እት 4ይት መርሐለት ዱር ርዋንደ
ለትረከበት ፍገሪት ዶል እንርኤ ህዬ፡
እተ መርሐለት ለትዐወተ መትጃግራይ
ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ መትከል እዮብ
እት ገብእ፡ ለ121 ኪሎ-ምትር እብ
2 ሳዐት፡ 52 ደቂቀት ወ54 ካልኢት
አትመመዩ። ምን ፈሪቅ ኤረትርየ ህዬ
ምን መትከል እብ 2 ደቂቀት ወ33
ካልኢት እንዴ ተአከረው ናትናኤል
መብርህቶም 8ይ ወኣሮን ደብረጽዮን
ህዬ 10ይ ፈግረው።
አስክ ራብዓይት መርሐለት ለዐለት
ፍገሪት እብ ወክድ በሀለት 13 ሳዐት
7 ደቂቀት ወ41 ካልኢት ፍሌንየት
ቢጪ ወድ ርዋንደ ጆሴፍ አሬሩ
ናስአ ዐለ። እትለ መርሐለት እለ 1ይ
ለፈግረ እዮብ ህዬ እብ 38 ካልኢት
እንዴ ተአከረ 2ይት ደረጀት እንዴ
ጸብጠ ልተለዩ ዐለ።
እት ጅግረ ሐየት ስጋደት አስክ
ራብዓይት መርሐለት ለዐለ ጅግረ እለ
ለተሌ ፍገሪት ርክብት ምኑ ዐለት።
ወድ ግብለት አፍሪቀ ኤድዋርዶ እብ
31 ንቅጠት 1ይ፡ ወድ ርዋንደ ጃን
ባስኮ እብ 30 ንቅጠት 2ይ ወወድ
ኤረትርየ ናትናኤል ሃብቶም እብ 20
ንቅጠት 3ይ ርቱባም ዐለው።
እብ ደረጀት ፈሪቅ ህዬ ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳታ እብ 39 ሳዐት 29
ደቂቀት ወ14 ካልኢት ሜርሒትለ
ጅግረ ስሉም ዐለ፡ ፈሪቅ ርዋንደ 2ይ
ወፈሪቅ ባይክ ኤይድ ህዬ 3ይት
ደረጀት እት ጸብጥ ፈሪቅ ኤረትርየ
እት ራብዓይት ደረጀቱ እስቡር ዐለ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 47

እተ ተለ ብዕድ መራሕል ለትረከበት
ፍገሪት አክል እለ ይዐለት፡ ምናተ እት
ሱሳይት መርሐለት መትከል እዮብ
ምን ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ ዐውቴ
ደግመ። ግረ ክልኤ መርሐለት እግለ
ናይ 86.3 ኪሎምትር ሪም፡ እብ ሳዐት፡
58 ደቄት ወ55 ካልኢት ተዐወተ
እቱ።
እትለ መርሐለት እለ ምን ፈሪቅ
ኤረትርየ መትጃግራይ ዐጀላት ኣሮን
ደብሬጽዮን ወክድ እንዴ ኢከስር
3ይት ደረጀት ጻብጥ ዐለ፡ ተስፎም
ዑቅባማርያም ህዬ 9ይ ፈግረ እቱ።
ሳይሞን ሙሴ ህዬ 11ይት ደረጀት
ፋግር ዐለ እተ 6ይት መርሐለት።
አስክ ሱሳይት መርሐለት ለዐለ ጅግረ

እቱ ለትረከበት ፍገሪት ብዞሕ ተቅዪር
ለትአመጽእ ሰበት ይዐለት፡ በሀለት እብ
ደረጀት አንፋር እትለ መርሐለት እለ
1ይ ለፈግረ ነፈር ፈሪቅ ዳይመንሽን

ዳታ መትከል እዮብ እብ 35 ካልኢት
እንዴ ተአከረ ግራለ እብ ጀምዕ ወክድ
እብ17 ሳዐት ወ23 ደቂቀት ወ7
ካልኢት ሜርሒት ጻብጥ ለዐለ ወድ
ርዋንደ ጆሴፍ አሬሩ አተ።
ምናተ እትለ መርሐለት እለ
እግል “ሐየት ስጋደት” ገብእ ለዐለ
ጅግረ እቱ ወድ ኤረትርየ ነፈር ፈሪቅ
ወጠኒ ናትናኤል መብረህቶም እብ
40 ንቅጠት ሜርሒት ሐጠጠ። እብ
ፈሪቅ ህዬ ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ
1ይ፡ ፈሪቅ ርዋንደ 2ይ፡ ፈሪቅ ባይክ
ኤይድ ሳልሳይ ወፈሪቅ ኤረትርየ ህዬ
ራብዓይ ትረተበው።
እተ ናይ ደንጎበ መርሐለት ለገብአ
ጅግረ 120 ኪሎ ምትር ለገልበበ እት
ገብእ፡ ዮም ሰንበት
ዐባይ 19 ኖቨምበር
ገብአ። እትሊ ጅግረ
እሊ ህዬ፡ ነፈር ፈሪቅ
ኤረትርየ ናትናኤል
መብራህቶም እብ
48 ንቅጠት ሐየት
ስጋደት ገብእ እት
ህለ፡ ወድ ኤረትርየ ነፈር ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳታ መትከል እዮብ ህዬ
ወድ ፈሪቁ ኡሩርየ እንዴ ተለ 2ይ
ፈግረ።

ደሀይ 12ይት መርሐለት ፕሪመርሊግ

እተ ሐልፈ ሰነብት ለገብአ ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ለበዝሐየ
እት ሰልፋያም ለሐምስ ለህለው ፍረቅ ሰልሰለስ ንቃጥ እንዴ ከስበው
ልትዐወቶ እት ህለው፡ ፈሪቅ ቶተንሃም ላኪን እብ ፈሪቅ አርሰናል አከይ
ግበእ ገብአ።
እትለ ሳምን እለ ምነ ገብአ ጅግራታት እህትማም ዐቢ ለትሀየበተ
ትልህየ ምን ተዐሌ፡ ለእት ፍንጌ ፈሪቅ አርሰናል ወቶተንሃም ለገብአት ተ።
እግልሚ፡ ፈሪቅ ቶተንሃም ወአርሰናል ክልኦት ፈሪቅ እት ሐቴ መዲነት
ለነብሮ ወካስ እግል ልንስኦ ሰአየት ለትገብእ እቶም ፍረቅ ሰበት ዐለው
ቱ። ምናተ ፈሪቅ አርሰናል 2 እብ 0 እንዴ ተዐወተ፡ ሰለስ ንቅጠት ነዝዐ፡
እብሊ ህዬ ሄራሩ ገጽ ቀደም አተላለ።
እትለ ሳምን እለ እተ ሐልፈ ወክድ ምን ደረጀቱ በሀለት ምን 2ይት
ደረጀት ህንቅልቁል ለዐለ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ለርሄት እግሉ ሳምን
ዐለት። እግልሚ፡ ድቁባም እብ ሐክር ስእኖም ለዐለ መተልህየቱ ፖግበ
ወኢብራሂሞቪች እት ትልህየ ሰበት ዐቅበለው ቱ። እብሊ ህዬ፡ ምስል ፈሪቅ
ኒውካስል ለወደየ ትልህየ እተ 4 እብ 1 እንዴ ቀልበ፡ እብ 26 ንቅጠት
አሰርለ ሜርሒት ፕሪመርሊግ ጻብጥ ለህለ ፈሪቅ ማንሲቲ ልሄርር ህለ።
ምን ሐክር ለዐቅበለ ፖግበ እት 54 ደቂቀትለ ትልህየ ምነ አርበዕ
ለአግዋላት ጎል ዎሮት ኣተ።
ፈሪቅ ቼልሲ እግል ፈሪቅ ዌስት ፕሮሚች 2 እብ 0 ቀልቡ እት ህለ፡
ፈሪቅ ማን ሲቲ እግል ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ 2 እብ 0 እንዴ ሔለዩ ንቃጡ
እት 34 ወቀለዩ። እብሊ ህዬ፡ ምነ ግራሁ ለህለ ፍረቅ እብ ፈርግ ብዞሕ
ልተለዮም ሀለ።
ብሩኔይ እግል ስዋንሲ 2 እብ 0 ወሊቨርፑል እግል ሳውዝሃምፕቶን 3
እብ 0 እንዴ ቀልበው እብ 22 ንቅጠት እት 5ይት ደረጀት ልትረከቦ።
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ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

= ከዋርዕ፡ ለትፈተ ናይ ዓዳት
ነብራቱ። እሊ ለምን ሸካኒ ዐጣል
አው አባግዕ ለልትሸቄ መረቅ ገብእ
እት ሀለ እብ በኑ ሰትዉ አው
ባኒ ረጭቆ ዲቡ። ከዋርዕ እግል
ዐመሲ፡ አጀኒት ወራጡበት ለቦም
አንፋር ዝያድ ክሉ ክም ነፍዖም
ልትአመን።
= እት ኮርየ “ሳናካጂ”
ለትትበሀል ጅንስ ነብረ ህሌት።
‘ስናካጂ’
ለልትበሀል
ነብረ፡
ኦክቶቡስ (ምን ሔዋናት በሐር)
እንዴ ኢመይት እባሁ እት
ሸሓን ለሀይቡካቱ በህለትቱ ሐቆ
እሊ እብ ሰኒን ቀርጭ ወትበልዕ
ምኑ። “ብዮንዲጂ” ህዬ ምን
አበዕበቀ ለልትሸቄ ለትፈተ ጅንስ
መረቅ ገብእ እት ሀለ፡ እት ቻይነ፡
ቬትናም ወብዕድ ድወል ኣስየ፡ ስገ
ወንዋያት ከብድ አራዊት ብልዐት
ልሙድቱ።
= ህንድ ሐቴ ምነ ሕቁቅ
አዋልድ አንሳት ለካይዳት ድወል
ምንመተ ፡ “ኻሲ” ለትትበሀል
ሐቴ ምንቀባይል ህንድ ላኪን
እብ ድድ እሊ ኩሉ ተየልል
አምዕላይ
መንበሮሆም
እብ
አንሳት ለትዐመመቱ። ህቶም
እግል አዋልድ አንሳት ደረጀት
ዕባደት ባጽሓም እተን ቶም።
እተክምሰልሁመ አንሳት አተላላይ
ዘርእ ወድ አዳምተን ልብሎ።
እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ እትለ
ቀቢለት እለ ወለት ውልደት ክም
ህያብ ዐቢ ሰበት ልትነሰእ ዋልዴን
ወለት እግል ልውለዶ አው እግል
ለአልእሞ ልትባደሮ። እብ ቅባል
እሊ ሕጻን ዶል ወልዶ ሐበት
ምን መነሰበት ኢወዱኒ። ለሰበብ
ህዬ እትለ ቀቢለት ‘በደል ሕጻን
ውልደት ሽሉ ውልደት ትትፈደል’
ለልብል ብሀል ሰበት ቦምቱ። አዪ
ጅነ እብ ስም እሙ ልሰሜ ወማል
እሙ ወርስ። እተ ቀቢለት ውላድ
ተብዕን እምበል ልባሶም ወዐጀለት
ብዕድ ዐፍሽ እግል ልተውቦ
ኢልትአጀዝ እግሎም። ለልትሐረስ
ግራህ ወኣብያት ሰከን ሰበት አለቦም

ህዬ ምስል እሞም አው ሐዋቶም
ነብሮ። እብሊ ህዬ ለእሲቶም
ለትቆልጡ እግሎም መቅየስ እት
ልጸበሮ ነብሮ። ውላድ ተብዕን እት
ጋራት ናይ እስረቶም ወቀቢለቶም
ረአዮም እግል ለሀቦ ኢልትአጀዝ
እግሎም። ለለአትፈክር ሰብ ተብዕን
ናይ እለ ቀቢለት ለምን ቀደም
አምኣት ስኒን ለወርሰዉ ለመድ፡
ምን መስኡልየት ወተዐብ ንጁዮም
ክም ሀለ ሰበት ለአምኖ፡ ምን
ልቦም ክቡታሙ እብ ግብአቶምቱ።
እምበል እት ገሃዊ ወብዕድ አካናት
መትፋግዒ ውዒል ወሊከ አንሶም
አክበሮት ብዕድ ለእቱ ልትሰአው
ሽቅል ወመስኡልያት አለቦም።
= ብርጣንዪን፡ መዐያሆም ክም
አትመመው እብ ሪገት ክምሰል
ምጽአቶም ለአቱ። ወለ ክልኦት
ምኖም እት ሐቴ አካን ዶል
ልትራከቦ አወል ለመጸ አውለውየት
ልትሀየብ ። እት አካን መዋሰላት
ልግበእ ወእት አካናት ክድመት
ለለሀይብ መአሰሳት ፡ ሪገት እንዴ
ኢትወዴ ሕልፈት ክም ዔብ
ትትነሰእ።
= እት ብርጣንየ ምልክየት
እስረት መልክ ላቱ ዐፍሽ እምበል
እጃዘት ተምተሞት፡ መምኑዕቱ።
እብሊ ሰበብ እሊቱ ህዬ ፡ መጀልበት
ዓሰ እት ብርጣንየ ፡ “ሾርትኖቭ”
ለልትበሀል ዓሰ ክም ምልከየት
እስረት መልክ ለልትአመር ፡

ለኢትፈትሐ መሳእል

ወለእብ ቀለጥ ከለበዉ ምን ገብእ
እት ረአሰ መልክ ወእስረቱ ለህሌት
እግሎም ሕሽመት እግል አርአዮት
እተ በሐር በሉሱ።
= እት ብሩር ስዑድየ፡ ለነብረ
አንሳት ገጸን፡ ወለ ምን ሰብአን
ወክሎም ውላድ ዐድን ሰበት
ገልብባሁ፡ እሞም አው ለገብአት
አዳሞም ፍላነት ግርምተ ሐቆ
ቤለቶም ገጸ እንዴ ኢልርኡ
ለሀድወን ወዲመ ገጸን እንዴ
ኢልርኡ ነብሮ ምስለን። እናስ
ገጽ እሲቱ፡ ህተ ቀደሙ ሞተት
ምንገብእ ሌጠ ቱ ለልርእዩ።
ለገብአት ወለት ህዬ ምን ዕምር
11 ወለዐል ሕጻን ገጸ ኢተአርእዩ።
እሊ ቃኑን እሊ እንዴ ኬደ ገጽ
እሲቱ እግል ልራኤ ለጀረበ እናስ
ህዬ፡ ክም ሓድገ ሰበት ልትነሰእ
ሐቆ እንዴ ሀበየ ሳርሐ።
= እት አጥራፍ ምፍጋርጸሓይ ህንድ ለልትረከብ ቀባይል፡
‘ሞት ለሔሰት ምዕራፍ እት
ሐያት ወድ አዳም” ክምተ ሰበት
ለአምኖ፡ አዳሞም ዶል መይት እብ
ከባቢር ወለውቀት ሳርሕዉ። ጅነ
ዶል ልትወለድ ላኪን እብ ጽራር
ወሐዘን ልትከቦቱ።
= እት ጀዚረት ኣንድማን፡
መብላት አስክ ካልእዶል ልትሀደየ፡
ሐንገለ ለሞተው አብእስተን እት
መሸንገለን እግል ልርፈዐ ለጀብር
ቃኑን ሀለ።

ስደፍቱ ገብእመ?

ናይ ቡልጋርየ መአሰሰት እትሳላት “ሞቢተል” 5 ኦሮ ዕልብ
ተለፉን ለዐለ እግሎም ዘባይን እት ቀበት 10 ሰነት አሰር-ሕድ
እብ ሞቶም፡ እግለ ዕልብ ምን ሽቅል በረ ወዴቱ።
ሰልፋይ በዐል እሊ ዕልብ0888
888 888
ለዐለ
መናጀር ቭላድሚር ግራሽኖቭ እት ዕምር 48 ስድፈት እብ
ደርበት ልብ ክም ሞተ፡ ለዕልብ እት ሐራጅ እት ልትከሬ
አሰር-ሕድ ብዕዳም 4 ዐሚል ትነፍዐው እቡ። ክሎም ህዬ
ምን ሕድ ክል-ክልኤ ሰነት እንዴ ትደንገረው ስድፈት እብ
ደርበት ልብ ሰበት ሞተው፡ ለመአሰሰት እሊ ዕልብ እሊ ፋል
ሰበትቱ፡ ምን ክድመት ልብጠር ቤለው ወእግል ለአብጡሩ
ሐደደው።
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“ሐቴ ለየለቡ ሰቦት፡ መአበይ ላቱ ሸማላት፡ እትክል አካን ለትዘርአ
ዓጭሞታት፡ ለለአብሀርር አክራን ላሊ -ላሊ ለልትሐረኮ ጅኑን ወ እግለ
ደዋይሕ ለተአበርህ መብረሀት ዶል ትርኤ ለአካን ናይ ሞት ክምተ
ክምዝሓም ለልትሰማምዖ እቱ ቱ። ኣተክምሰልሁመ እት ከርሰ ብዞሕ
መሻጢር ለሐብዐ ሰቦትቱ” እት ልብል ሸርሑ እግል መቃብር ቻውቺፐ፡
ቄድራይ ኣሳር ላቱ ወድ ሜክሲኮ ፕሮፌሰር ኹዋን ሲዛር።
አንፋር ቀቢለት ናዝከ ፡ እግል እሊ እት ግብለት ፔሩ ለልትረከብ
መቃብር፡ ቀደም 500ቱ “አካን ፈርሀት ወሐዘን” እት ልብሎ ለሰመዉ።
አቅብር ቻዉቺፐ ምን ሰነት 1901 አዳም ልብ እግል ልክሬ እግሉ
ለአንበተ። ቄድራይ ኣሳር ላቱ ወድ አሜርከ ማክስ ኦይ እተ አካን ክም
በጽሐ ለአፍገረዩ ተሕሊል ክም ወድሑ፦
ለአቅብር ምን ለዐል 2200 ሰነት ለወደ ሀይከል ብዲቡ። ለመስአለት
ላኪን ለዓችሞታት ክም ቀበረው እብ ምስጢረ ለኢደሌት ገብይ በረ እብ
ፍግረቶምቱ። አንፋር ቀቢለት ናዝከ ፡ እሊ ናይ 300 ነፈር ሀየክል፡
ሰነት-ሰነት እንቀብሩ ፈጅረተ ላኪን በረ ጸንሐነ ልብሎ። በዐል ገጽ ናየ
ቀቢለት፡ ‘ለለመድ እሊ ቀደም አላፍ ሰኖታት ለአንበትናሁቱ፡ ሰነት-ሰነት
ምን ወንጌሎም እግል ንትነጄ እንዴ እንቤ እንዴ አቆሬነ እንቀብሮም፡
ምናተ ፈጅረተ በረ ፋግር ጸንሐነ’ እት ልብል ወስክ።
እግለ ምስጢር አመሮት ፡ ብዞሕ ወቅት በዳሪት ትነስእ ምንመ ዐለት፡
ፍሬ ኢትረከበ ምኑ ። ለሀይከላት ሐቆ ትቀበረ እግል ልዕቀቦ እተ አካን
ለልትመየው ፡ እበ ለለአርዕድ ሐረካት ምን ምስካቦም እግል ልቅነጾ ቀዲር
አበው፡ ጭገሮም እት ሐጪር ወቅት ሸይብ ወሞይቶ ሰበት ገብአው ፡
ለአካን ደብለ ትሰአነ።
ዓልም አሳር ላቱ ማክስ ኦይ፡ ምስል ስስ ነርፈር ለትከምክም መጅሙዐቱ
ለመሳጢር እግል ልወስቆ እተ መቃብር ምዩያም ዐለው። ምናተ ለእቡ
ሰውሮ ዐለው ከሜራት እት ሐጪር ወቅት ምን ሽቅል በረ ገብአ። ህቱ፡ “
አክል-ሕድ ሰር ላሊ አክራን መጋይስ እገር ሰምዐነ ፡ ጽንሕ እንዴ ቤለ ህዬ
ዕንታትከ ለትጣይፍ በርሀት ድቅብት ምነ መቃብር ወለዐት ዲብነ ፡ ሐቆ
እለ ለአቅብር እት ክልኤ ትገምዐ ወለ ሀየክል ፈግረ፡ እሊ ክሉ እት ወቅት
ሐጪርቱ ለዐለ፡ ለአምዕል ለሀ ለትሰምዐተኒ ፈርሀት አስክ ዮም ፋግረቼ
ይህሌት” ልብል ማክስ ኦይ። ለለአትሐዝን ማክስ ወጅማዐቱ ምን መርገም
ናይ መቅበረት ኢደሐነው፡ ምክር ውላድ ቀቢለት ናዝከ እዝን ጽምት
እንዴ ሀበው እተ መቅበረት ሐቆ ትመየው ቅስመተ ቀደሞም ሐልፈው
ኢሰረቶም ፡ ሰሮም እብ ሓድስ ወሰሮም ርሖም ኖሶም ቀትለው።
እት 1972 እግል መቅበረት ቻዉቺፐ እግል ልድፈር ለኢቀድረ
ዓልም ኣሳር ላቱ ወድ ሜክሲኮ ፕሮፌሶር ዅዋን ሲዛር፡ እተ ባምበ
ካርቦኒረ ለትትበሀል ጀፈርለ መቅበረት ለትትረከብ ቂሾት እንዴ ሐድረ
ኣግል ልታብዐ አንበተ። አስቦሕ እብ አንፋርለ ቀቢለት እት ልትመረሕ
እተ መቅበረት ክም በጽሐ ፡ ምስለ አላፍ ሰኖታት ለወደ ሀየክል ፡ ሀይከል
ሐዲስ ረክበ። እብ ዕልም ለተለ እስባት ሰበት ኢረክበ እግሉ ህዬ እበ ውላደ
ቀቢለት ለሀበዉቱ በሊስ አግነዐ። ህቶም፡ “እት ከርስ እሊ መቃብር እብ
ሚልዮናት ለልትጌመም ደሀብ ሀለ፡ እሊ ሀይከላት ለሐዲስ ህዬ ፡ ለደሀብ
እግል ልሕፈሮ ለመጽኦ አንፋር ስድፈት ልትበአሶ ወሕድ ቃትሎ ወለ
ኣክር በይኑ ለተርፍ ነፈር ህዬ ርሑ ቀትል” እት ልብሎ በልሰው እግሉ።
እለ አዜ መቅበረት ቻውቺፐ ትትበሀል ለህሌት አካን ፡ ቀደም አላፍ
ሰኖታት ኦሮት ሐረስታይ ደሀብ ክም ረክበ እተ ወ ክሎም ኔብረት ባምበ
ካርቦኒረ ደሀብ እግል ለረአው እተ አካን ወሐዘው። ሐር ሐቴ እሲት
ዓባይ ለአካን መቀደሰት ክምተ ወደሀብ እግል ልእረው ምነ ክም አለቦም
ሐበረቶም ። ህቶም ላኪን እግለ እሲት እንዴ ቀትለው ኣሪ ደሀቦም
አተላለው። ሐቆ እለ አክል ሕድ ሰር -ላሊ ሳክባም እት እንቶም ወለትዝላም ዘብተቶም ወለ 300 ነፈር ምስል ሞተው ልትበሀል። እብሊ ናይ
እሊ ወቅት ሕሳብነ ሰለስ ፌብራየር ዐለ።
አስክ አዜ ህዬ እትለ ዕለት እለ እተ መቅበረት ወድዋረ ኢንቡር ሓጃት
ርእየት ክም ዓዲ ትነስአ። ገሌ ምነ ኢንቡር ሓጃት፦ ከርሀበት እግል ወቅት
ሐጪር ትቅስን፡ መካይን ወብዕድ መዋሰላት ስድፈት ለዐክስ ወበርሀት
ዳምዐት እግለ ጽልመት እት አድሐ ትቀይረ።

ፍንቲት ርከብ

አርቡዕ 22 ኖቨምበር 2017
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