በዓል ጥምቀት፡ ዲብ ክሉ ወጠን እብ ነያረት ተዐየደ

ኤረትርየ ወቻይነ፡ ናይ 87.7 ሚልዮን
ዶላር እትፋቅ ሰልፈት ፈርመየ

ሕኩመት ኤረትርየ ወሕኩመት
ጀምሁርየት ቻይነ ዲብ ብንየት
ጽርግየ ቅጥራን ለልውዕል ናይ
87.6 ሚልዮን ዶላር ናይ ሰልፈት
እትፋቅ ፈርመየ።
ለእትፋቅ እብ ጀሀት ሕኩመት
ኤረትርየ ወዚር ማልየት አሰይድ
ብርሃኔ
ሀብተማርያም
ወእብ
ጀሀት ሕኩመት ቻይነ ህዬ ሰፊርለ
ደውለት እት ኤረትርየ ሚስተር

ያንግ ዚጋንግ ቶም ለፈርመው
እቱ።
እሊ ናይ ሰልፈት እትፋቅ፡
ምን ዐዲ-ጓዕዳድ እንዴ ትበገሰት
እግል ሐበለ ወጨዓታት እንዴ
ኬደት አቅርደት ለትበጽሕ 133
ኪሎሚተር ገበይ ቅጥራን እግል
ሽቅየት ለለአቀድር አወላይ ገጽ
ናይለ መሽሩዕ እግል ሰርገሎት
ለልውዕልቱ።

ሰልዐ፡ መሻረከት እት ዐግሎ
ተዕሊም ለከስስ ወዕለ ገብአ
ዲብ አቅሊም ጋሽ-በርከ፡ ምዴርየት
ሰልዐ ዕምሮም ሰነት ተዐሊም ለበጽሐ
እት ዐግሎ ተዐሊም እግል ልሻርኮ
ለአመመ፡ መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ፡
ዐባዪ ዐድ፡ መስኡል አፍረዐት ውዛረት
ተዐሊም ወጅሃት እዳረት ለሻረከው
ዋዕለ ዲብ ዮም 16 ዩናይር እት ርከብ
ገብአ።
ሙዲር ምዴርየት ሰልዐ አሰይድ
ውኤለ መሐመድ ዐሊ እተ ሀበየ ሐብሬ፡
ለምዴርየት ወመካሪት ምድረ፡ ሪም
ወብዕድ መሐለኪት፡ አስክ እለ ከመ
ልትሐዜ ወራታት ብንየት ትሕትየት
እግል ልትዳሌ እግለ ሰበት ኢቀድረ፡
ሸዐብ ህዬ ሰበት ኢትከምከመ፡ መሻረከት
እት ተዐሊም ከመ እለ ትስኤት
ከም ኢሄረረት እንዴ ሐበረ፡ ለሓለት
እግል ትስኔ፡ ክለን እተ ምዴርየት
ለሸቅየ ጅሃት እብ ተአስትህል ከድመ
ክምጸንሐየ፡ ከም ፍገሪቱ ህዬ ለዋዕለ፡
ለሰዴ ድራሳት እግል ልትቀደም ከም
ቀድረ አፍሀመ።
መስኡል ተዐሊም እተ ምዴርየት
እስታዝ እብራሂም እክድ እብ ጀሀቱ፡

ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ዓም ወራታት ተዐሊም ወተሐድያቱ፡
እተክምሰልሁመ ለሀለ መጋድዕት እግል
ልትዐደው ለገብእ ጅህድ እበ ከስስ
እተ ቀደመዩ ተውድሕ፡ መትመዳድ
መአሰሳት ተዐሊም ሰኔ ክም ሀለ፡
ምናተ፡ ኢፈሀም ሙጅተማዕ ምነ ዐቦት
ወመሻረከት ለለዐንቅፍ ተሐድያት
ክምቱ ሐበረ።
እብ አሳስለ ዲብ ክለን እዳራት
ደዋይሕ ምዴርየት ሰልዐ ለገብአት
ድራሰት፡ 5,285 ዕምሮም ስነት ተዐሊም
ለበጽሐ አጀኒት ምንመ ህለው፡ ለዲብ
ዐግሎ ተዐሊም ሻርኮ ህለው ምን
አልፍ ከም ኢበዝሖ፡ እተ መናሰበት
ትሸርሐ።
ሙሽተርከት እተ ትቀደመ ውራቅ
ወሓድረት ሓለት መሻረከት እት
ተዐሊም ሐቆለ ወደው ህድግ፡ ለሓለት
እግል ትትበደል ምኖም ለልጠለብ
እግል ለአትምሞ መዳላዮም እንዴ
አከደው፡ መዓወነት ወመታብዐት
ውዛረት ተዐሊም ወእዳረት እግል
ትዕቤ ትፋነው።
እት ካቲማ፡ መስኡል ፈርዕ ውዛረት
ተዐሊም አቅሊም ጋሽ-በርከ አሰይድ

እት መዲነት አስመረ እተ
ገብአት ኣላፍ ሙእምኒን ለሻረከው
እተ ዓደት፡ ምሴት ቀዳሚት
ታቦታት ምን ክሉ አብያት ክስታን
እብ ሙእምኒን እንዴ ትተለው
ዲብ ማይ ጥምቀት ልትመየው እት
ህለው፡ እብ ማርሒት አሚን ዓም
ቅዱስ ሲኖዶስ ብጹእ አቡኔ ሉቃስ
ወዐዝ ወመሐዳረት ተሀየበ።
መሪጌታ ስምኦን በየኔ ታሪክ
በዓል ጥምቀት ለከስስ ሸርሕ ሐቆ
አስመዐው፡ ለእብ እስትሽሃድ

ቃሊ ወጠን ለሰለመውነ ሹሀደ
ጀነት እግል ለሀቦም፡ ለሐመው
ሽፈ እግል ልትክሬ እቶም ወዲብ
ሐዘን ወመሻክል ለሀለው ህዬ
ሰላም ወውፋቅ እግል ለሀቦም
ትተምነው።
እብ ሜርሒት ብጹእ ወአቡኔ
ሉቃስ ወብጹኣን ጳጳሳት ባሐር
ጥምቀት እንዴ ባረከ ዲብ ሸዐብ
ሐቆ ናዘፈ ምነ፡ ብጹእ ኣቡኔ
ሉቃስ እተ አስምዐዉ ወዐዝ፡ ክሉ
መዋጥን እግል ደሐን ወዐማር

ወጠኑ እግል ልክደም፡ ወዲብ ዲኑ
እንዴ ሰብተ ሰላም እግል ልድዔ
መክረው።
እት ደንጎበ፡ ቡራኬ ክም ትሀየበ፡
ታቦታት እብ ሙእምኒን እንዴ
ትተለው ዲብ አካኖም አቅበለው።
እተ ዓደት መመቅረሓይ ሽቅል
እዳረት አቅሊም ምግብ፡ አሰይድ
ዘርኢት ተወልደብርሃን ወብዕዳም
ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት ወዐዙመት
ለገብአት
እግሎም
ሓድራም
ዐለው።

ቅ/በ/ቀ፡ ንዋይ እት ሰኔት ሓለት ክምሰል
ህለ
ትሸረሐ
ከም ትገብእ እንዴ ሐበረ፡ አስክ

ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ፡ እግል አድመኖት ዓፍየት
ንዋይ እበ ገብአት መታብዐት፡
ፍድኢት፡ ወስራይ ሕማም ከም
ነቅሰ ተሐበረ።
እበ እብ መዓወነት ውዛረት
ሐርስ፡ እዳራት ወሐረስቶት ለገብአ
ጅህድ፡ ዲብ ንዋይ ለልትርኤ
ለዐለ ናይ ጀወ ወበረ ሕማማት
ወባልዒናት ዲበ ትደሀረት ደረጀት
ከም ትከረ፡ ዲብ ፈርዕ አርድ
ወሐርስለ አቅሊም መስኡል ዐቂብ
ዓፍየት ንዋይ አሰይድ ማሕሙድ
ሕሴን ሸርሐ።

እት ሰነት 2017 ዲብ ምዴርያት
ገልዐሎ፡ ፎሮ፡ ባጽዕ፡ ጊንዳዕ፡ ሽዕብ፡
አፍዓበት ወቅሮረ መራክዝ እንዴ
ትከሰተ ዝያድ 673 አልፍ ንዋይ
ፍድኢት እብ ለሀ ከም ተሀየበት
እንዴ ሐበረ አሰይድ ማሕሙድ፡
ምናተ እብ ሰበብ መናበረት ስብክ
ወስግም፡ ምነ እግል ልትፈዳእ
ለወጅቡ ንዋይ፡ 57% ሌጠ
ፍድኢት ሰበት ነስአት፡ ለተርፈ
ፍድኢት እግል ልንሳእ ለጅህድ
ከም ልተላሌ አፍሀመ።
ሕዱድ እንዴ ተዐደ ለመጽእ
ሕማማት እግል ዳፍዖት፡ መታብዐት

እለ ለለአፈርህ ሕማማት ምንመ
ኢሀለ፡ ሐረስቶት ንዋዮም ዲበ
ወክዱ ወሸክ ለወዱ እቱ ሕማም
ሐቆ ሐለ አጊድ ለከስሰ ጀሀት
እግል ለሐብሮ አትፋቀደ።
ውዛረት ሐርስ፡ እት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀያሕ፡ 8 መአሰሳት
ዓፍየት ንዋይ ወዝያድ 20 አልፍ
ሰብ መቅደረት እብ ደዋሆም
ወኣላቶም እንዴ አትፈረረት፡
ዓፍየት ንዋይ እግል ተአድምን
ትከድም ክም ህሌት ልትአመር።

መሐመድ ዐሊ እብራሂም እተ አስምዐየ
ከሊመት፡ ክሎም ጅሃትለ ምዴርየት ለዋዕለ
እግል ልትዐወት ልግባእ ወዲብ ፈረጎት
መሐለኪት፡ ለወደው ጅህድ እንዴ
ሐመደ፡ ለዲባ ዋዐል ሐልፈ ቀራራት

ወፊናታት እት ፍዕል እግል ልውዐል እበ
ትወቀለት ከም ልትከደም አከደ።
ምዴርየት ሰልዐ፡ ዲብ ክፍለት ናይለ
ሰነት ምን አቅሊም ዐንሰበ ዲብ አቅሊም
ጋሽ- በርከ ለትዐዴት ዲብ ትገብእ፡ ርከብ፡

ግርግር-ገርሲ፡ ሸርኢት፡ መርበባዬብ፡
ባድን-ልጊቴ፡ ዴባ-ሳታ፡ ጣሕራ፡ ሓምበክታ
ወሕሩም ለልትበሀለ 9 እዳራት ደዋይሕ
ለትከምክም ሐድ 21 አልፍ ሸዐብ
ለነብራተ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 04

ገጽ

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ እብ ክሱስ ቅደይ ቀበት ዐድ

ሓይስ ሪኢስ፡ እተ ለሐልፈየ
26 ሰነት፡ ሕኩመት ዲብ መባድእ
ዐዳለት እጅትማዕየት ወአከዶት
ለትመጣወረ ሐቅ መዋጥኒን
እንዴ ረከዘት ብዞሕ ሸቄት። እብ
ፍንቱይ ዲብ ከደማት ዓፍየት፡
ተዐሊም፡ ማይ፡ ደማነት ነብረ፡
ወዲብ አሀምየት ዐባይ ለቦም
ከደማት፡ ሰኒ ሄረርነ ልትበሀል።
ምናተ፡ ዲብ ከደማት ስናዐት፡ ርዝቅ
ዓሰ ወስያሐት ለመስሎ ከደማት፡
ፍገሪቱ ክም ትምኔትነ ኢኮን።
ከእትሊ ከደማት እሊ ናይ ወቅት
ቅሩብ ስታትነ ሚቱ?
“ክም መአምበቲ ከደማት እብ
ከደማቱ እግል ትትሃጌቡ ትቀድር።
እምበለ ለትሸርሐ ከደማት ለልትጻበጦ
ከደማት ዐማር አሳስዪን ህለው። ቀደም
ክሉ ለልትረተብ ህዬ ከደማት ማይቱ።
እግልሚ ማይ፡ እግል ለገብአ ሽቅል
ሐርስ፡ ስናዐት ወብዕድ ተረት ዐባይ
ቡ። ለበዝሐ ወቅት በሰር ማይነ ምን
ዝላም ሰበት ገብአ፡ ምን እሊ እግል
ንትባለሕ ብነ። ለጋሪት ክብድት፡
ወቅት ወሒለት ማል ለተሐዜ ተ።
ክድመት ማይ ተመት ምን ገብእ፡
እተ በራምጅ ለብዕድ ለህሌት እግሉ
ተረት ቀላል ኢኮን። ሀለዮት ማይ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ለሀለ እግልከ
ማይ፡ እግል ሲቶ አዳም ወንዋይ፡
እግል ነዳፈት፡ ሐርስ ወስናዐት እተ
ለለአትሐዜ አካናት እግል ተአብጽሑ
ብከ። እምበሌሁ ለገብአ ሽቅል እግል
ትሰርግል ኢልትቀድር።
እብ ካልኣይት ደረጀት ዲብ
ወራታት ዐማር አሀምየት ዐባይ ለቡ
ጋር፡ ከደማት ጣቀት ቱ። ሙአሰሳት
ከደማት እጅትማዕየት፡ ከደማት ማይ፡
ሐርስ ወስናዐት እምበል ቅወት
ከህረበት እግል ትሽቀዩ ለልትቀደር
ኢኮን። እትሊ ለትበሀለ ከደማት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ዲብ ዐቦት ከደማት
ስያሐት፡ ርዝቅ ዓሰ ወብዕድ ለህሌት
እግለ ተረትመ ሰኒ ውቅል ተ። ዲብ
እስትራተጅየት ወጠን ዲብ ሳልሳይት
ደረጀት ለልትረተብ አብያት ሰከን
ወብዕድ እግለ ትፈናተ ከደማት
ለለአትሐዜ መባኒ ቱ። ለትሸቄ
ቅወት አዳም እብ ተአስትህል
እግል ትትነፋዕ እበ ገብአከ ምን
ገብእ፡ ጠለብ አብያት ሰከን ሐል
እግል ልርከብ ለአስትህሉ። እምበል
እሊመ አግቡይ መዋሰላት፡ ሚናት
ወመጣራት፡ እግል ክሉ ከደማት

ሰበት ተምትም፡ እበ ለሔሰት ገበይ
ክድመት እግል ለሀብ ለአስትህሉ።
እብ ተውሳክ ለከደማት እጅትማዕየት
ለልትበሀል ወሰልፍ ክሉ ህዬ ከደማት
ተዐሊም ወዓፍየት እግል ተአክድ
ብከ። እሎም ለትሸርሐው ወራታት
እግል ክሉ ለለአትሐዜ ካድም ዐማር
ታክያት ቶም። ስናዐት በነ እንዴ
ፈንቴከ እግል ትርአየ ኢትቀድር።
እትለን ለሐልፈየ 25 ሰነት
ምስል ለዐለ መታክል ዲብ ስናዐት
ክም ትምኔትነ ረአስነ ቀደም እግል
ነአሳድር ኢቀደርነ። የምክን ሐር
እንዴ አቅበልነ፡ ከደማት ርዝቅ ማይ፡
መዋሰላት፡ ከደማት እጅትማዕየት፡
ጣቀት፡ ሐርስ፡ ተዐሊም፡ ዓፍየት
ወብዕድ እግል ንሰርግል ዲበ
ለሐዜነ ናሀ ስናዐት ሚ መደረት
ወደ? ዕልምት ቅወት አዳምነ እተ
ወራት አክል አዪ ለተአደሜዕ ዐለት?
እግልን ኒበል ብነ። እብ ህግየ ሐጫር
ለዲብ ስናዐት ለተለምናሁ ትልም
ወለወዴናሁ ካድም ዕውት ይዐለ።
ምን ሐረስ እሊ፡ እግል አትመሞት
ጠለብ ቀበት ዐድ ልግብእ ወእግል
ተስዲር፡ ለሀለ እግልነ አብካት አክል
አዪ ንትነፋዕ እቡ ህሌነ? እግል ኒበል
ብነ። መሰለን በለሊት ሐቆ እምቤ
ግጥን እግል ነአፍሬ ብነ። ሐቆ ፍሬ
ለመጽእ ህዬ፡ እት ስናዐት እንዴ
ተዐዴከ ናይለ እተይከ ዐውል እግል
ተአቅሌ ወተዓቤ ወጅበከ። ኢገብአት
ምን ገብእ ግጥን እንዴ አፍሬከ እባሁ
አዝቤካሁ ምን ገብእ ሚ ለአከስበከ?
እግል መዋጥኒንከ በክት ሽቅል
ከለቅከ? ዲብ ዐቦት እቅትሳድ ወጠን
ሚተረት ክም ወዴ እግል ንጌምም
ወጅበነ። ለነኣትዩ እተይ እብ ደረጀት
ዐለም እብ ቅያሱ ልግባእ ወእብ
ጅንሱ መትጃግራይ እግል ቲደዩ
ወተዓብዩ ብከ። ዲብ ደንጎበ ህዬ
ለእግል ተአፍሬ ለትወድየ ተክልፈት
እግል ተአውሕ’ደ ብከ። ሐቆ እሊ
ለናይ ስናዐት እተይነ ማሌ ከአፎ ዐለ
ወዮም እተየ ደረጀት ሀ’ለ እግል ኒበል
ሰዴነ። ብዕድ እት ስናዐት ክም መሰል
እግል ልትሸረሕ ለቀድር ወእተይ
ስናዐት ለለዓቤ እግል አስእኖታት፡
ለበብስ ወብዕድ ለነፌዕ ቅራብ አው
ጅሉድቱ። ጅልድ እንዴ ኢልትሸቄ
እባሁ እግል ተአዝቤ ትቀድር ላኪን፡
ምኑ ለተኣትዩ እተይ ለአከስብ ገብእ?
እግል ለአክስብ ገብአ ምን ገብእ እት

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

ስናዐት እግል ልእቴቡ። እሊ ላኪን
ወቅት፡ መቅደረት ለበ ቅወት አዳም
ብቅዕት፡ ሜዛንየት ማል ብዝሕት
ወእተይ ጅልድ ክም ለሀሌ ለሰዴ
ወመቅደረት እተይ ስናዐት እግል
ልወቅል ለቀድር መሳኔዕ ጥውር
እግል ለሀሌ ቡ። ዲብ ዐድነ ለኢዐለ
መሳኔዕ ይዐለ። ላመ ደሀብ ወፋደት
ነአፈሬ ለልትበሀልመ ምን ገብእ፡
ለሽቅል ስናዐቱ እንዴ ኢትትከለስ
እባሁቱ ለእንልእኩ። የምክን ምስል
ሐጺን ወከሚካላት ለልትጻበጥ
መሳኔዕ ዐባዪ ሰበት አለብነ፡ ምን
እተይ ስናዐት ሐርስ ልግብእ
ወስናዐት ብዕደት ለትፈናተ እተይ
እግል ለሀሌ እግልናቱ። እበ ለቀለት
ገበይ እብ እተይ ሐርስ ንትሃጌ እንዴ
ህሌነ፡ ለእንረክቡ እተይ ዲብ አክያስ
እንዴ ቀጭቀጭናሁ ምን ቀድሞት
ዲብ ዐዳገ ቀበት ዐድ ወኬን፡ ዲብ
ተስዲር ለረከዘ እተይ እግል ለሀሌ
እግልከ ገብአ ምን ገብእ፡ እብ
ለሔሰት ገበይ ለልትሰናዕ እበ ገበይ
ዲበ እግል ንሕሰብ ወጅበነ። ህቱ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እተይ ስጋ ወሐሊብመ
እተ ክምሰሌሁ፡ እበ ለሔሰት ገበይ
ስናዐት ክም ልትዳሌ እግል ልግበእ
ዶል ቀድር፡ በክት ሽቅል ከልቅ ወዲብ
ደንጎበ እት ዐቦት እተይ እቅትሳድ
ወጠን ተረት ሰኔት ተሀሌ እግሉ።
ከዲብ እለን ለሐልፈየ 25 ሰነት ለዐለ
እግልነ አብሳር ስናዐት ለለአስፍቱ።
ዲብ ሐጪር-ሐጪር፡ እግል መዋጥኒን
በክት ሽቅል ለኢከልቅ፡ መክሰብ ሑድ
እግል ትርከብ ምኑ ለትቀድር፡ እንዴ
ተአምበተ ለኢትከለሰ፡ ወዲብ እቅትሳድነ
መትኣታይ ካርጅ ዲበ ለከልቅ ወራታት
ሕዱዳም ጸንሕነ። ምን ሐረስ እሊ፡
ከህላት እንዴ ወዴከ፡ እብ ተቃርብ
ናይ መደት ሐጫር መክሰብ እንዴ
ኢተሐዜ፡ እግል መስተቅበል እንዴ
አንጸርከ፡ ሽቅል ድቁብ እግል ልትሸቄ
ዲቡ ለአስትህሉ ለዓለ ወቀይቱ ላኪን
ክምሰለ ለልትጠለብ ኢትሸቃቡ። ከለ
ስያሰትነ ወለመባድእነ ዲብ አካኖም
እንዴ ህለው፡ ለሄረርናሁ ሄራር እብ
ተአስትህል ወእብ ቆሪነ እንዴ ጌመምነ፡
አብሳር እተይ ስናዐትነ እግል ንቀይሩ
ብነ። ምን ሰነት 2017 ወሐር ላኪን
እብለ ገበይ እለ እግል ነአተላሌ ሰበት
ይእንቀድር፡ ወእሊ እምብሉ ለጸናሕነ
ክም ዓዳት ትለመደ ምን ገብእ፡ እተ
እቅትሳድ ወዐቦት እተይ መደረት
ሰበት ወዴ ወእሊ እት ወቅቱ እግል
ልትጌመም ሰበት ለአስትህሉ፡ እትሊ
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ለህሌነ ዲቡ ወቅት እንዴ ተሀመልከ
“ክእነ ወክእነ እግል ልግባእቱ”
እንዴ ትቤ እግል ትትሃጌ ለልትቀደር
ኢኮን። ከዲብ ስናዐት ዐቦት ለለአርኤ
ወአብካት ሽቅል ለከልቅ ሽቅል እግል
ልትሸቄ ወጅቡ።
ዲብ ርዝቅ ዓሰ ምን እመጽእመ
እተ ክምሰሌሁ። እተ እብ ዓሰ ለተጀረ
ክፋል በሐር ቀየሕ ህሌነ። እግልሚ
ለበዝሐ ርዝቅ ዓሸ ዲብ እንክር ግብለት
በሐር ቀየሕ ሀለ። እሊ ህዬ ርዝቅ
ቀሊል ኢኮን። ዲብ እለ መንጠቀት
አስክ 80.000 ቶን ዲብ ሰነት እግል
ልእቴ ቀድር። ምን እሊ ላኪን ዲብ
ሐቴ ሰነትከ አክል አዪ ምኑ ገፈፍነ
ምን እምብል፡ ዐስር ምን ምእትመ
ኢገፈፍነ ምኑ። ለናይ ዓዳት ወለመድ
ጀለቦት ዓሰ፡ ለሀለ ርዝቅ እግል ንትነፋዕ
እቡ ሰበት ኢለአቀድረነ፡ ዘመናይ
በሰር ጀለቦት ዓሰ እግል ንትነፋዕ ብነ።
እሊመ፡ ረአስ ማል ብዞሕ፡ መቅደረት
አዳም ወቴክኖሎጂ ለሐዜ። ጀለቦት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እት መሳኔዕ እግል
ልእቴቡ። እሊ ህዬ እግለ ዐውል ወቅሉ።
ዲብ ዓሰ ለሀለ እግልነ አብካት፡ ለናይ
ቀበት ዐድ ጠለብ ዓሰ ሕዱድ ሰበት
ገብአ፡ ለዐበ ተርኪዝነ ዲብ ናይ ካርጅ
ተስዲር እግል ልግብእ ወጅቡ። እትለ
ጋሪት እለ ቀደም እለ ሚ ወዴነ እምቤ
ምን ገብእ ወለ ሐቴመ። ምን ሐረስ
እሊ፡ በደል እብ መቅደረት ኖስነ ሌጠ
እንሸቄ ናይ ካርጅ ክስአት ረአስማል
ነአትናይት ዲቡ ምንመ ጸናሕነ፡
አስክ እለ ሰአየት ለተሀይብ ፍገሪት
ኢትረከበት ምኑ። እተይ ዓሰ እግል
ነዓቤ እንዴ እምቤ፡ ዲብ ከረ ገልዐሎ፡
ጢዖ ወዕዲ፡ እግል ጅላብ ለገብእ
መዐሸጊ፡ በረድ ለለአፈሬ ሙአሰሳት፡
ወአስክመ እግል ትስናዕ ለለአትናይት
ጀርቤታት ዋድያም ምንመ ዐልነ፡
ፍገሪቱ ኢክም ሰአየትነ።
ርዝቅ በሐር ዓሰ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ጬወት ወብዕድ እግል
ንትነፋዕ እቦም ለወጅበነ አርዛቅ
በሐር ምንመ ህለው፡ አስክ እለ እበ
ለትትሐዜ ደረጀት ዲብ መንፈዐትነ
ኢአውዐልናሁ። እሊ መታክል እሊ
ህዬ፡ ክምሰለ ዲብ ስናዐት ብዕደት
ለጸንሐ እግልነ መታክልቱ። ክስአት
ረአስማል ካርጅ እበ ለከስስ፡ ምስል ከረ
ምስር ወብዕዳት ድወል ሚ እግል ኒዴ
ክም ብነ፡ ለአናብት ለሀለ ሰበት ቱ፡
ፍገሪቱ ምን እለ ወሐር እግል ንርአያ
ቱ። ምናተ ዲብ ናይ ካርጅ ክስአት
ረአስማል በደል እንረክዝ፡ ናይ ኖስነ
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መቅደረት ስናዐት ወለትሸቄ ቅወት
አዳም ወመትሻቀዪ እግል ነአደቅብ
ወጅበነ። እግሉ ለትከስስ ኩልየት ተአሰሰ
ወለትፈናተ ድራሳት ምህናት ተሀየበ።
ላኪን፡ ለእግል ንክለቀ ነሐዜ ለትከድም
ወለተአፈሬ ዕጽምት ቅወት አዳም
አፍሬናሀ ሚ ኢፋልነ ምን እምብል፡
አስክ እለ ክምሰለ ትትሐዜ ኢኮን።
እብ ሽርከት እግል ንሽቄ ምንመ ነሐዜ፡
እሰልፍ ብንየት ትሕትየት፡ አጥፈሖት
አግቡይ መዓወነት፡ መቅደረት አዳም
ብቅዕት ወብዕድ እግል ነአትዳሌ
ለአስትህለነ።
እት ከደማት ስያሐት፡ “ተጅርበት
እለን ለሐልፈየ 25 ሰነት ሚ ዐለት?”
ምን ልትበሀል፡ ስያሐት ዲብ ወቅት
ሐጪር ወእብ ተቃርብ ርዝቅ እተይ
ማል እግል ልርከብ ምኑ ለቀድር
ምንማቱ፡ እት ስናዐት ስያሐት አስክ
እለ ኢትበገስነ እግል ኒበል እንቀድር።
ዐደድ እሊ ፈናድቅ ነደቅነ፡ መጣዕም
በኔነ ወባራት ፈታሕነ እንዴ ኢገብእ፡
እግል ስያሐት ለትገብእ ብንየት
ትሕትየት መጣራት፡ ሚናት፡ አግቡይ
መዋሰላት ወብዕድ ኢጸንሐ እግልነ።
ከስያሐት ኢትጠወረት። ምነ ስያሐት
ለቀለ ሽቅል ወእብ ተቃርብ መክሰብ
ለልትረከብ ምኑ ቱ እንዴ ትባህለ
ለገብእ ሽቅል እንዴ አዘምነ፡ ምነ
ዲብ ስያሐት እግል ኒደየ ለትወጅበነ
ክስአት ረአስማል አክል አዪ ወዴነ ምን
እምብል፡ 5 ምእታይትመ ይአውቄነ
ዲቡ። ምነ ምን ካርጅ ለመጽኦ
ኤረትርዪን ለትረክቡ እተይ ማል
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ውላድ ካርጅ
እግል ልትሐደር ለቀድር ሙአሰሳት
አው ከደማት ስያሐት እግል ለሀሌ
ቡ። ከም ምእት አልፍ ውላድ ካርጅ
እት ሰነት እግል ልእተው ቀድሮ፡
እትሚ ለረከዘት ስያሐት ልትፈረጆ፡
ወእትሊ ጋር እሊ ሚ ሸቄነ? እምቤ
ምን ገብእ ላኪን ሐበትመ። እግል
ስያሕዪን ለትገብእ ክድመት ለለሀይብ
ሙአሰሳት ብነ ገብእ? ኢመስለኒ።
አብካት ሀለ እግልነ። መካሪት ምድር፡
ዲብ ወቅት ሐጪር እንዴ ሄረርከ
ለትረክበ ሰለስ ሓለት ጀው ወብዕድ
ለናይ ስያሐት መካስብ ጠቢዐት ዲብ
አካኑ ሀለ። ላኪን እግል ተአስተፊድ
ምኑ ብከ። እምበሌሁመ፡ መጥመጦርለ ለብካቱ አርዛቅ ጠቢዐት
ለልትመጣወር ከደማት ስያሐት
እግል ለሀሌቡ። መቅደረት ስናዐት
እብ ድራሰት ለተሌት እግል ትግባእ
ወጅበ። ከእትሊ ለትባህለ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ዲብ ለትፈናተ
አሽቃል ስናዐት እብ ዶል-ዶሉ
ጌማም እንዴ ወዴነ፡ ለእምቡት ለሀለ
እግል ልትደቀብ ወምነ ለሐልፈ
መታክል ሕውናነ እንዴ ፈረግነ
እግል ነአትሓይሱ ብነ። ከለ እምቡት
ለጸንሐ ወራታት ስናዐት፡ ምስል
ከደማት ማይ ወመትመዳዱ፡ ምስል
ቅወት ጣቀት፡ ወምስል ብንየት
ትሕትየት እግል ነአትመጣውሩ ብነ።
እተ ከደማት እጅትማዕየት ወእብ
ፍንቱይ ዲብ ተዐሊም ወዓፍየት፡
እንዴ ኢነአትራዝቅ፡ ሰኒ አሳደርነ
ወለትትሐመድ ፍገሪት ረከብነ
ምኑ እግል ኒበል እንቀድር”።

ዲብ ገጽ 5 ልተላሌ
ገጽ

2

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
ኖሪት ወሳብር ክሉ ሀሞም ዲብ
ሰዳይትለ እናስ ድግለል ዲብ እንቱ
ሳዐት ምህሮሆም ሰበት ሐልፈት ዲቦም
ምስል ወቅት ዲብ ልትባደሮ አስክ
መድረሰቶም አረበዐው። ለወክድ
ሳብር ሓርቅ ዲብ እንቱ ዲብ ኖሪት
እንዴ ትወለበ፡ “ዮም እብ ሰበብኪቱ
ምን መድረሰቼ ለትአከርኮ፡ አዜ
ምደርስ እግል ልጃዜናቱ ወሚ እግል
ኒበሉቱ?” ክምሰል ቤለየ፡ ኖሪትመ
ተአሰፈት ምናተ እብ ሰዳይትለ እናስ
ግንዳብ ኢተዐሰት። ዲብ ለሀናፈኦ
ፈልስ ክምሰል ሸእገው፡ ለፈስል
ሃድእ ዲብ እንቱ ወደርሰ አመት
አለበ ለተሀየበዮም እምተሓን ሕሳብ
እንዴ አትመመው ዲብ ልትፋገሮ
ትከበተዎም። ሳብር ምን እምተሓን
ተረፍኮ እንዴ ቤለ ተአሰፈ ወዕንታቱ
ትማልአ። አዜመ ሳብር ዲብ ኖሪት
እንዴ ትወለበ፡ “እብ ሰበብኪቱ፡ ነዐ
እናስ ንስዴ እንዴ ቴልኪኒ ምን
እምተሓን አትረፍኪኒ” ዲብ ልብል
ነፍሱ ተሐየረት ወዕንታቱ ገሀር ቀዬሕ
ገብአ። ለወክድ ለአተቅብሎም ለዐለ
እስታዝ ጣህር እግል ኖሪት ወሳብር
በረ ጽንሖ ቤለዮም። መሳኪን ኖሪት
ወሳብር እንሰዴ ህሌነ ዲብ ልብሎ
ለአመቱ ኢተአመረት እምተሓን
ሐልፈዮም። ክልኢቶም እሱፋም ዲብ
እንቶም ህዬ ዲብ በረ ታከው።
ሙዲርለ መድረሰት እስታዝ
ጣህር ዲብ ለአትፍዕድ፡ “አሀ! ኖሪት
ወሳብር እግልሚ ተአከርኩም?” ዲብ
ልብል ሰኣል ወጀሀ ዲቦም።
ሳብር እብ ፈርሀት ወሐሩቀት
ገሮቡ ዲብ ረጅፍ፦ “አነ እስታዝ
ዲብ እመጽእ እለ ኖሪት ነዐ እሊ
እናስ ንስደዩ ቴለተኒ፡ ወክልኢትነ
ዐፍሹ እንዴ ረፍዐነ እግሉ አስክ ዐዱ
አብጸሐናሁ ወእብለ ደንገርነ”ቤለ።
ኖሪት ህግያሀ እንዴ ኢትበልስ፡ ኦሮ
አዳለ ለልትበሀል ደንኪብ ደረሳይ
እንዴ ቀንጸ “ሓሳያምቶም እስታዝ፡
ልተልሀው ዐለው፡ ወአነ ኖሼ ክብ
በሎ ክም እቤሎም፡ አበው እግልዬ”
ክምሰል ቤለዩ፡ ላመ ምደርስ ዝያደት
ህግያለ ፈታን አዳለ ሰበት አምነ፡
ዲብ ኖሪት ወሳብር እንዴ ተወለበ፦
“አማኑቱ፡ እንቱም ህዬ ሐሳያም
እንቱም አዜ ህዬ 10 ንቅጠት ናቅሳት
ምንኩም ህለየ ወእግል ትጃዘውቱ”
ቤለ። አዳለ ዲብ ምህሮ ሐዋን ሰበትቱ፡
ክል-ዶል ባክለ ፈዳቢት ኖሪት እንዴ
ትገሰ “አንግሊኒ” እት ልብል ጀርሰ
ሰበት ዐለ፡ ወህተ ይአነግለከ ሰበት
ትብሉቱ፡ እለ ምዕል እለ ክምሰል
ገዱ ወብሶቱ ለረክበ ዲብ መስል፡
ዲብ እስታዝ ለፈትነ እበ። እስታዝመ
አምነዩ። ወእባሁ እስታዝ ጣህር እግለ
ናይ እምተሓን ውራቅ እንዴ ጀምዐ
ክባባይ አስክ መክተቡ ገብአ።
ኖሪት ለእግለ እናስ ድግለል
ወዴተ ሰዳይት ምንመ ይአተዐሰተ፡
ለፍትነት አዳለ ላተ ሰኒ አትሐረቀተ
ወአሰፈተ። እብ ቀሀር ዕንታተ ሙሉእ
ዲብ እንቱ ህዬ፡ ዲበ ከነበተ ትገሴት
ወከራሪሰ እንዴ አፍገረት ተሐት
ዲብ ደምእ እግል ትክተብ ምንመ
አንበተት፡ እብለ ሐሰትለ ደረሳይ
ሰበት ሐርቀት ንየተ ሐጭረት።

ሳብር ላተ እግል ኖሪት ክምሰል
በዐል ገደቦሁ ረአየ፡ “እብ ሰበብኪ
ምን እምትሓን ተረፍኮ!” ዲብ ልብል
አጥረሰየ። ኖሪት ዲብ ተአስተንትን
እብ ከብደ፡ “እስታዝ ከማን እግል እሊ
ሐሳይ አዳለ እብ አማን አምነዩ፡ አነ
ሕጉዛም ምን እሰዴ እኩይ ውዴኮ?
ዐቢ ሐቆ ኢሰዴነ ወሐቆ ኢሐሸምነ
ፈንጎሕ ሕናመ ክምሰል ዐቤነ ምን
እግል ለሐሽመናቱ?ሕሽመት ወሰዳይት
ዐባዪ ህዬ መአዜ እኪት ገብአት አነ
ሚ ዐገብኮ?”ትቤ ወእስፍት ዲብ
እንተ እግለ እብ እምቤዕ ሙሉእ
ለዐለ ዕንታተ እበ ፈርደትለ ጠርሐተ
ማሰሰት። ፋዱስ ክምስል ገብአ ህዬ፡
ክሎም ለደረሰ ምን መድረሰቶም
አስክ ዐዶም ትፈደሰው።
ኖሪት እብ ጠቢዐተ ወእበ ምን
ዋልዲነ ትረክበ ለዐለት ተርብየት
ሰኔት እግል ክሉ ተሐሽም ወትሰዴ
ሰበት ዐለት፡ ገሌ ክምሰል አዳለ
ፈታንያም እንዴ ሐሰው ምደርሲነ
እግል ኢለአትአብወ ትፈርህ ዐለት።
ምን ክሉ ለአሰፈየ ህዬ ፍትነት አዳለ
እንዴ ኢትገብእ፡ እስታዛ እግል አዳለ
እንዴ አምነ ዐስር ንቅጠት ክምሰል
አንቀሰ ምናቱ ዝያደት ለገሄት።
ፈጅራተ ምድር ክምሰል ጸብሐ
ኖሪት አሽቃል ቤተ ክምሰል እግዴት
ከራሪሰ እንዴ ተሆገለት አስክ
መድረሰተ ትትበገስ ዲብ ህሌት፡
ዋልዴነ ደዐ እንዴ ወደው እለ
ሳርሐወ። ቀደም ክሎም ደረሰ ፈስል
እንዴ አቴት ህዬ፡ እግል ትዛክር
አምበተት። በዲርመ ኖሪት ቀደም
ክሎም ደረሳተ ፈስል ተአቴ ለዐለት፡
ምናተ ለአምዕል ቀዳሚት ለእናስ
ድግለል ሰበት ሳደፈያቱ ወግዶዕ
ክምሰል ረኤቱ እግል ተዓውኑ ሰበት
ሐሬትተ ምን እምተሓን ለተርፈት።
ኖሪት ዲበ ከነበተ ሰልፍ ግሲት ዲብ
እንተ ለደረሰ እብ ኦር-ኦሮ ለአቱ
ዲብ ህለው ክሎም ሰበት ፈትወ፡
“አብሽርኪ ኢትትአሰፊ፡ አዳም ለሰዴ
ህዬ ረቢ ሰድዩ፡ ዮም ዐስር ንቅጠት
ምን ነቅስ ምንኪ ፈንጎሕ ዝያደተን
ረክቢ ኢትትሻቀሊ እበን”ዲብ ልብሎ
ሰጅዕወ ዐለው። እት ምግብ ላኪን
ለደንኪብ ወፈታን አዳለ ሸሙይ
እንዴ ፈጥነየ፡ “አሃ ሕትነ! ዮም ህዬ
ለትሰድዩ ነፈር ኢረከብኪ፡ ማሌ ላታ
ነፍዐኪነ፡ እለን ዐስር ንቅጠት ለናቅሳት
ምንኪ ህለየ እበን እግል ሕለፈኪቱ፡
” ዲብ ልብል ልተርጀግ ዲበ እት
ህለ፡ ኖሪት ላተ አደቡ ወሐሰቱ ሰበት
ተአምር ሕስሩ ኢነስአት።
መደወን
ክምሰል
ትደወነ
ሙደርሲን እብ ኦር-ኦሮ እት
አፍሱሎም
እግል
ልእተው
እምበተው። ለወክድ ሙድርስ
እንግሊዚ ጠባሺሩ እንዴ አዳለ
ፈስል ክምሰል አተ፡ ኖሪት ቀደም
ክሉ እግል ሕሽመቱ ብጣረ ገአት።
ክሉም ለደረሰ ህዬ ደርበ ቀንጸው።
ለደንኪብ አዳለ ምነ ምግሳዩ እንዴ
ኢቀንጽ ለምደርስ ሰበት ረአዩ እብ
ዕን ሕውሬር ገንሐዩ፡ ወሐር “አሀ
ዐደድ እለ ዑቁል ህሌከ፡ እግልሚ
ኢቀነጽከ፡ ግረ እለ ክእነ ትወዴ
ኢተሐይስ እትከ፡ ገሊል አደብ” ዲብ
ልብል ክምሰል ሀደደዩ ኖሪት ከብደ
በርደት እቱ። እግልሚ፡ አከይ አደብ
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አዳለ ክሉ ሰበት ኣመረዩ።
አወላይት ሕሰት ክምሰል ተመት
ሙድርስ እንግሊዚ ጠባሺሩ እንዴ
አከበ እት ብዕድ ፈስል ነክሰ ምኖም።
ሐቆ ደቃይቅ ሙዲር መድረሰት ላቱ
እስታዝ ጣህር እግለ ምዕል ቀዳሚት
ሃይቡቱ ለዐለ ውራቅ እምተሓን እንዴ
ሰይሐ ክማም ክምሰል ገብአ፡ አዜመ
ኖሪት ወሳብር ተአሰፈው። እግልሚ፡
እሊ እምተሓን እሊ ዋድያሙ
ሰበት ይዐለው ወምን እምተሓን
ለአትረፈዮም ህዬ ሰዳይትለ ድግለል
ምነ እንዴ አምሸሸው ክምሰል
መልሂቶም ዲብ ፈሰል አትያም ምን
ገበኦ፡ እሊ እምተሓን እሊ ወሻረከው
ዲቡ ዐለው። ኖሪት ህዬ ምንክሉ
ለፈሰል ለፈደበት ሰበት ዐለት፡ የምክን
ዐስር ምን ዐሰር እንዴ አምጸአት
ዝያድ ክሉ ለፈስል ንቃጥ ወጀምዐት
ዐለት።
እስታዝ ጣህር እብ ኦር-ኦሮ
ዲብ ነቅም ወራቆም ለሀይቦም ዲብ
ህለ፡ ሳብር እብ ሰበብ ኖሪት ምን
እሊ እምተሓን እሊ ተረፍኮ እንዴ
ቤለ እግል ኖሪት እብ ዕን እኪት
ለአቀምተ እት ህለ፡ እት ምግብ እብ
እንክረ ሽባክ “እምቤ----ዕ እምቤ---ዕ’’ለትብል ክርን ጠሊት እግለ
ፈስል ረብሸት።ለምደረስ እግለ ደረሰ
ውራቆም ክምሰል ሀበዮም “እምተሓን
ዮም ቀሊል ዐለ፡ መብዝሕኩም ሰኒ
ሸቄኩም፡ ኖሪት ወሳብር ህዬ ከስረው፡
ሐሬ ሰምዐኩም ኖሪት ወቅትኩም
ኖስኩም ተልሄኩም እቡ ዲብ ትልሀየ
ሓለፍኩሙ። እዬ እግል ትቅሸሾ
ኢትሕዘው። አዳም እንሰዴ ዐልነ
ኢቲበሎ። ሙሽ አዳለ ኖሱ ረኤኩም
ዲብ ትተልሀው?” ክምሰል ቤለ፡
ኖሪት እብ ሐሩቀት ወገሀይ ረአሰ
ዲብ ነክንክ እብ ብካይ ፍጥሽ ትቤ፡፡
ለሙደርስ ሕኔት ህግየ ኖሪት ወሳብር
ለአምን ሐሰት አዳለ ሰበት አምናቱ
ለአግሀየ። ብካይ ኖሪት ህዬ እግል
ክሎም ለደረሰ አሰፈ።
ለወክድ ለሀይ ኖሪት ዲብ ደምእ
ወሳብርመ ሓርቅ ዲብ እንቱ እበ
እንክረ አዜመ ለንቃየ ጠሊት አተላለ።
ለጠሊት ትትላኬ ለህሌት እት
መስል እብ ትሉሉይ፡ “እምቤዕዕዕ--እምቤዕዕዕ---- እምቤዕዕዕ----” ዲብ
ትብል እግለ ፈስል ረበሸት። ለጠሊት
እብ ትሉሉይ ነቄ ሰበት ዐለት ወክሉ
ባ’ለ ደረሰ አስከ ሰበት ሰሐበ፡ እስታዝ
ጣህር ሓርቅ ዲብ እንቱ “ሚ ጠሊት
ተ እለ” ቤለ ወምነ ፈስል በረ
ፈግረ። ቴለለ እግል ልድሌ ህዬ፡
እብ መልሃዩ አስክለ ጠሊት ነቄ እቡ
ለዐለት እትጀህ አሳደረ። ለጠሊት
እስታዝ ጣህር ክምሰል ረኤት
ህዬ፡ ሰኒ ወአማን ንቃየ ወቀለት።
ክምለ ናይደ ለትሰፍለለት ህዬ ዲብ
ትትዓለል ጸንሐቱ። እስታዝ ጣህር
ምን አተቅበለ እለ ኢኮን ሐቴ
ርሽድት ወወጂበት ስካይት ጠሊት
ዲብለ ምነ ዘሪበተ መድረሰት በረ
ለዐለት ወግሬተት እስር ዲብ እንተ
ወበዐለ ምነ አፍሱል አሰክ ነፈር
ፈግር ዲቡ ዲብ ልታኬ ጸንሐዩ።
እስታዝ ጣህር ዲብለ ድግለል እናስ
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ክምሰል ሸአገ “አሰለም ወዐለይኩም
ይበ” እበ ልብል ከሊማት ሰላማቱ
ክምሰል ቀደመ ላመ እናስ “መርሐበ
ዐሌኩም ወሰለም ወልዬ፡ ገሌ እስታዝ
ጣህር ወነቀምከ እግልዬ ሙዲር
እለ መድረሰት ህቱቱ ቤለውኒ”ዲብ
ልብል ትሰአለ። እስታዝ ስሕቅ
ዲብ ልብል “እሊ ምስሉ ትትሃጌ
ለህሌካቱ’’ ቤለዩ።
እስታዝ አይዋዋዋ---- እንታቱ
እስታዝ ጣህር! እንተ እስታዝ ፈዳብ
ወእግል ደረሳሁ ሰኒ ለረቤ ወደረሳሁ
ዐባዪ አበዎም ወአብዕቦታቶም እግል
ለሐሽሞ ወልዓውኖ ለትመክር
ወለትምህር ወ ተርብየት ሰኔት
ለትረቤ እንተ፡ ማሌ ትዕብ ወድዩር
ዲብ አነ ውላድ እለ መድረሰትከ
ክሉ ለጻውሩ ዐልኮ ዐፍሽ እንዴ
ትከበተው ምንዬ ዐጄ ኣተውኒ።
ረቢ ልባርኮም እሕትራም ዐቢ
ለለአምሮ አጀኒት”ቤለ ወህግያሁ
ዲብ ለአተላሌ ዲብ ምግብ እስታዝ
ጣህር “ለአጀኒት ምን ልቡሎም ይበ
ገሌ ስሜቶም አሰአለውከ ክምሰል
ቤለ፡ ለበዐለ ጠሊት እናስ ድግለል፡
“ውሽ እንታማዲ!ስሞም ኢኮን
ስሜትካመ ህቶም አሰአለውኒተ።
ምደርሶም ወሙዲር መድረሰቶም
እንተ ጣህር ክምስል እንተ ህቶም
ምን አሰአለውኒቱ ማጽእ ለህሌኮ።
ህቶም ህዬ ወለት ወሕጻንቶም፡
ለወለት ኖሪት ወለ ሕጻን ሳብር
ልቡሎም ረቢ ልነውሮም። አነ
ህዬ እበ ወዲቶም ምንዲ ትበሰጥኮ
ወእበ ተርብየትከ ምንዲ ትረየሕኮ
ዮም ምነ ሑዳት ዐጤላቼ ለእለ
እፈቴ ስኮ ጠሊቼ እበ ፈክለ ሰኔት
ወዲቶም እግል እፍዴኩም ምን
እቤቱ ለመጽአኮ። እለ ገአት ሒለቼ
ድኢኮን እንተ ወደረሳከ ዝያደት እለ
ወአስተሀልኩም እስታዝ ጣህር!”ቤለ
አቡዬ አርሀ ፋሬሕ፡ ልውቅ ወብሱጥ
ዲብ እንቱ።
እስታዝ ጣህርመ እበ ውዲትለ
ሻይብ ሰኒ ወአማን ትበሰጠ ወትረየሐ፡
ወእበ እብ ፈድሎም እለ ሐምዴ እለ
ለረክበ ውላድ መድረሰቱ ኖሪት
ወሳብር ህዬ ሸ’ነ ወተሐበነ። ናጄሕ
ደረሳይ ህዬ አርወሐቱ ወሙደርሲኑ
ክምስል ለአሰሜ ሸክ ኢወደ። ምናተ
እብ ሐሰትለ ደንኪብ አዳለ ሰበት
ትቀሸሸ ሐርቀ ወዲብ ረአስ ኖሪት
ወሳብር ለተበዐዩ ረአይ ሰበት አተዐሰዩ
ረአዩ በደለ። እባሁ እግለ ውዳይ
ሰኔት ወፈኩ ለኢአበደ አቡነ አርሀ
እንዴ ሐመደዩ “እግል አቅብለካቱ”
እንዴ ቤለዩ አስክለ ፈስል አቅበለ
ምኑ።
እስታዝ ጣህር ኦሮ ምነ ደረሰ
እንዴ ነቅመ “እግል አቡዬ አርሀ
ማይ አብጼሕ እሉ” ቤለዩ። ሐቆ እለ
እስታዝ ጣህር እንዴ ትቀሸሸ እበ
እት ረአስ ከረ ኖሪት ለተበዐዩ ረአይ
ትዑስ ውእሱፍ ዲብ እንቱ፡ ዲብለ
ፈስሉ አቅበለ ወቀደመ ደረሰ ዲብ
በጥር፡ እግል ኖሪት ወሳብር ቅነጾ
እንዴ ቤለዮም ለሰኔት ውዲቶም
ወለ እግል ዐባዪ ለቦምታ ሕሽመት
እብ ዓመት ወእግል ኣቡዬ አርሀ
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ለወደዋ ሰዳይት እት ቀደምለ ደረሰ
ሐመደዮም ወክሎም ለደረሰ አሰሮም
እግል ልትለው፡ ዐብዪ እግል ለሐሽሞ
ወሕጉዛም እግል ልስደው ወለርትዖ
መክረዮም።ክሉ ለፈስል ህዬ እብ
አጣቂዒት እግለ ህግየ እስታዝ ጣህር
አግመለ። ኖሪት ወሳብርመ ለቅጡን
ዐለ ወጅሆም ትፈሰሰ ወከብዶም እብ
ፈርሐት ቅርጢጥ ገአት፡ጭግረቶም
ትነፈሸት እት ቀደምለ ፈስል ህዬ
ተሐበነው ወሸነው።
እስታዝ ጣህርመ እብ ወዲተ
ደረሳሁ በሀለት ኖሪት ወሳብር ፋወሻ
ውሻንን እት እንቱ ቀደመ ደረሰ ዲብ
ቀ’ሴ፡ አክለ ኖሪት ወሳብር እግል
ሰዳይትለ ድግለል ወግዱዕ እናስ
ለወደዋ ውዲት ሰኔት ክሎም ለደረሰ
እግል ሊደወ ወዐባዪ እግል ለሐሽሞ
ክምስል ቦም ክም ትፋነዮም፡ እግል
ኖሪት ወሳብር ናይለ ታርፎም ለዐለ
እምተሓን ወደ እግሎም። ክልኢቶም
ፈዳብያም ሰበት ቶም ምነ ቀደሞም
ለአምተሐነው ደረሰ ወለዐል ንቃጥ
ረክበው።
እስታዝ ጣህር ሰኒ ርዮሕ ዲብ
እንቱ፡ እምተሓን እግል ክሉ ኢኮን
ለልትደ’ገም፡ ላኪን እንቱም እበ ምን
ፈስል በረ ለትወድዎ አደብ ወሕሽመት
እግል ዐባዪ፡ እሊ እምትሓን ደገምኮ
እግልኩም። ሰበት እሊ እሕትራም
እግል ብዕዳም ለለርኤ ደረሳይመ ክመ
ዲብ አምትሓን ለረኩቡ ንቃጥ ናይ
አደብ ወሕሽመት ንቃጥመ ክምሰል
ልትሀየብ ኢትቅወው። ወእንተ አዳለ
ግረ እለ ኢትሐሴ” ቤለ።
ዲብ ደንጎባ እስታዝ ጣህር እግለ
ደረሰ ክእነ ቤ’ሎም፡ “እንቱምመ
ግረ እለ ሕኔት ክምሰል ከረ አዳለ
ሐሳያም
ወፈታንያም
ትገበኦ፡
ክምስል ከረ ኖሪት ወሳብር እግል
ዐባዪ ሐሽሞ ወእግል ግድዓም
ስደው ወዓውኖ፡” ኖሪት ወሳብርመ
ምነ ምድናኖም ቀንጸው። ለቅሙድ
ጸንሐ አውጀሀቶም ጀውህር መስለ።
እስታዝ ጣህር ህዬ፡ እግለ ደረሳሁ እለ
ወጂበት ጠሊት ፈንጎሕ ለትፈትወ
ርሕለት እንዴ ጊስነ እበ፡ ዲቡ እግል
ንሕረዳቱ፡ እለ ጠሊት እለ ህዬ፡
እብ ፈድል ኖሪት ወሳብር ራክባመ
ህሌኩም”ክምስል ቤለዮም፡ አዜመ
ለፈስል እብ ፈርሐት ምን ሐዲስ እብ
ጣቅዒት ነወረው። ክሎም ለደረሰ ህዬ
ሰኔት ለወዴ ሰኔት ክምሰል ልትፈዴ
አግረሰው።
ሐቆ እለ እስታዝ ጣህር አስክ
ለፈኩ ኢለአበዴ ድግለል በዐል
ጠሊት እንዴ አቅበለ፡ እብ ስሜቱ
ወስሜት ዐዱ ትሰአለዩ። ላመ
ድግለል እበ ውዲቱ ፋሬሕ ዲብ
እንቱ፡ “አነ ፈኩ ኢለአበዴ ልብሉኒ”
እት ልብል፡ ክምስል በልሰ እግሉ፡
ኡስታዝ ጣህርመ፡ “ሐጊገት ፈክ
ይአብዴኩም
ወአናመ እሊ
ፈክ እሊ እብ ፈድል ደረሰ እለ
መድረሰት ሰበት ረከብኩዉ፡ እት
ታሪክ መድረሰቼ ለሔሰ ፈክቱ። ኣቤ
ለሔሰ ፈክ!”ቤለ እብ ወዲትለ ሻይብ
እናስ ዲብ ልትዐጀብ፡ ወለጠሊት
እንዴ ትመጠ ምኑ ህዬ ስርሐ መስኒ
ወገልገላይ ሳርሐዩ። ከአዜመ ፈክነ
እት ሰኔት እግል ንትፈዴ ሰኔት ኒዴ
ወሰኔት ንክደም።
ገጽ
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ኣድም አብሐሪሽ

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
ለኢጸግበ
ስነይ
ሊጊስ
ለእንቤለኩም እቡ ሰበብ ኣምራሙ
ተሀሉ።
አበችነ
ቀዳምያም
“ለኢጸግበ ጋሽ ሊጊስ” እት ልብሎ
መስሎ ነብረው። ሰበቡ ህዬ፡ ጋሽ
ምድር ንዋይ፡ ምድር እክል፡
ምድር ሰዐር፡ ምድር ዕጨይ፡
ምድር ማይ ወምድር ዔቶት ከደን
ሰበት ነብረ፡ ኔብራዩ ምን ኩሉ እሊ
አክያራት ጋሽ፡ ባይት እት እንቱ
ኢልትመዬ። ናዩመ ታውብ ምን
ኢገብእ፡ ምን ናይ ጸሩ ልትደረር
እንዴ ገስደው ቱ ልቡለ ለነብረው።
ሕናመ፡ “ለኢጸግበ፡ ስነይ ሊጊስ”
ለእንቤለኩም እቡ ሰበብ፡ ኩሉ
እት ሱገ፡ እት ግርሀ፡ እት ጀራዲነ
ወእት ገሃዊሀ ለልትዘቤ አሽየእ
ኩሉ ረኪስ ወእግል መስኪን እብ
ባይታሁ ለኢመዬ ምድር ምን
ረኤናሃ ቱ። ከእግል ዮም ካልኣይ
ክፋል መቃበለት ሰብ ጀራዲን
ምዴርየት ስነይ አሰይድ ኢብራሂም
እድሪስ ጅሜዕ ወአሰይድ ግርማይ
ተስፋጼን ልተላሌ፦

ለኢጸግበ፡ ስነይ ሊጊስ

ይህሌት። ኩሉ ለባካተ ተመር
ሙሰ ደፍነዩ፡ ከእብሊ እምበል ገሌ
ማሼለ እተ ባካተ ልትዘረእ ሀለ
ድኢኮን፡ ለትርዐት እሉ ተአሰቴ
ምድር ኢሀለ እግለ። ለማየ አዜ
ከዛን ለአቴ ሀለ ወለከዛን ህዬ ማልእ
ሀለ፡ ላኪን ድማን ወድገለብ ምነ
ትርዐት ሰቴ ለዐለ ምድር ኩሉ
ልትሐረስ ይሀለ።
እብራሂም፡ እብለ ትርዐት
እት ዘበን ቅዱም ምድር ብዙሕ
ልትዘረእ ወእተይ ልትረከብ ምኑ
ዐለ። አዜ ላኪን ለምድር ምን
ትርዐት ሰቴ ለዐለ፡ እምበለ እግል
ከዛን ለልትሀየብ ማይ፡ ምን ትርዐት
እግል ግረህ ለልትሀየብ ኢሀለ።
ሐቆ ሕርየት ለሽቅለ ትርዐት እት
ለሐውን ጌሰ፡ ምናተ ለአርድ እት
ሐረስቶት ውዞዕ ቱ፡ በስ ለእተዩ
ሐደ። ለትርዐት ድማን ወድገለብ
እተ ሀለ ጋድሞታት ሐርስ እግል
ተአስቴ ወጅበ ዐለ።
ሰኣል፡ ምን ዕጨይ ዌራይ
ወኔፍዓይ ሚ ብኩም?
ኢብራሂም፡ ምነ
ዕጨይ
ለዌራይ
ላቱ ተመር ሙሰ
ሀለ። ምን ሰነት
1988 ወሐር እለ
መንጠቀት ስነይ
ኩለ ለብሰየ ወዲብ
ወስክ ድኢኮን እት
ነቅስ
ኢትርእዩ
ለወራሩ። ዕጨይ
ጀዲብ ቱ። እግለ
ዕጨይ
ለቀዳም
ወኔፍዓይ ለእንብሉ
ክም ክትር፡ ቅስለ
ወብዕድ ቀትለዩ
ወዐመዩ።
እሊ
ተመር
ሙሰ
አስክ
አሰይድ ግርማይ ተስፋጽዮን
ሰኣል፡ ማይ ከርስ ምድር እትሊ
ዲብ ሓየዮትመ ለተናኑ ከጠር
ባካትኩም ከአፎ ሀለ?
ገብአ እሉ ለአንስ። ላኪን፡ እትሊ
ወክድ ጎነ ለዕጨይ በስ ህቱ ገብአ።
እብራሂም፡ ለማይ ኖሱ እተ
ዝላም ለአተንክብ። ዝላም እንዴ
ጋሽ-በርከ ሌጠ እቱመ ባጥር ይሀለ፡
ከበሰ እግል ልፍገር ቅሩብ ሀለ
ቀዝረት ሕሊል ጋሽ ወሓይዝ
ብዞሕ አድነነ ምን ገብእ፡ ለማዩ
ወፋግሩ ሀለ ኖሱ። መንፈዐቱ እግል
ቀዝር ወምንለዐል ጸነሐከ። ዝላም
ንዋይ ዐለፍ ገብእ ለዐሎቡ፡ ለዕጨዩ
ልትሐዬ ወፈሐም ልትፈሐም።
ከሽፈት ምን ገብእ፡ ላኪን ለዐወሊ
ሕፋሩ ሽቅል ትሩድ ለሐዜ። አክለ
እግል ነአብድዩ ሑድ ኢትጀሀድነ፡
እብ እዳራት ወእብ ሐረስቶት።
ምነ ሕሊል እት ረይም ጊስካተ፡
ለዐወሊመ ሰኒ ድሁር ወማዩመ
ላኪን ዕጨይ በዴ ኢኮን ለነሲበቱ፡
ክሹፍ ገብእ። እትጀህለ እመን
እብለ ትባትክ ወእብለ በቅል።
ሰኣል፡ ዐርኮከብ ምን ባታክ
ወሐንለ ዐነክል ለህለው ሰብ
ጀራዲን ሰኒ ልትዕቦ። ከእብሊ
ሐረስቶት ልግበእ ወስካን ከአፎ
ሀለ?
ዶለ ሐጋይ መብዝሑ ጀራዲኖም
ጸምእ።
ኢብራሂም፡
ደማር
ናይ
ግርማይ፡ እትሊ ናይ ማይ- እተ
ዐረክብ ላቱ ይህሌት፡ ይእንባትኩ
ወይእንቀርቡ። ኖሰ ለኢደግለለት
ናይ እብራሂም ለእወስከ፡ እት
ወሬሕ ኣብሪል ወማዮ ለማይ ከሽፍ
ከለኢወድቀት፡ ሕነ ይእንቀርቡ።
ለዐርኮከብ ላኪን ስኒን ረዪም ሐቆ
ወዐወሊ ልትደሀር። አዜ ላኪን እት
ባካት ተለተ-ዐሸር ወአርበዐተ-ዐሸር
ወዴ ልትገርገር ከወድቅ።
ከዛን ዐሊ-ግድር ብኑይ ሰበት ሀለ፡
ግርማይ፡ እትሊ ባካትነ ምነ
ኔፍዓይ ለልትበሀል ዕጨይ ገረድ
ለማይ ዲብ ቀዝር መጽአ ወደሐን
ሀለ አዜ። ወእብሊ እትሊ ወክድ
ሀለ። ሰኒ በቅል ወብጥረት ቡ።
እብለ ግርመት ድዋር ገብእ ወእብለ
ጎነ እት ክል ሒን ለኢለአሰቱ ሰብ
ጀራዲን አለብነ።
እግል ደወ ልትአሬ። መደት ረያም
ሰኣል፡ ትርዐት ጋሽ-ዐሊግድር
ሰበት ወደ፡ የብስ ከወድቅ ወአዳም
ዕጨይ ወድዩ ሀለ። ክም ረአይ
ሽቅለ ሚ ሀለ እትሊ ወክድ አዜ?
ግርማይ፡ ለትርዐት አዜ ትሸቄ
ናዬ፡ ገረድ ሕኔት አስክ ለአብር

ተአዝም ምኑ፡ ገሌሁ ምን ትባትኩ
ወሐዲስ ምን ልትዘረእ ወሔሰ።
ተመር ሙሰ እግል ነአብዴ፡ ገረድ
እግል ንዝረእ ወጅበነ። እት ሱዳን
እብ ክምሰልሀ፡ ለምድር ለተመር
ሙሰ ብእቱ፡ ሕኩመት ሐረስቶት
እቶም ካፈለቱ ወዐወሊ ሐፍረት
እሎም፡ ተመር ሙሰ ባትኮ ወዲበ
አካኑ ገረድ ዘርኦ። ወእብለ ገበይ
እለ ለሓሩቡ ህለው። ተመር ሙሰ
እግል ሐርስመ ጭንጨ-ጸዕደ
(ዋይት ፍላይ) ለልትበሀል መረድ
ለአመጽእ ዲበ ሀለ። ከምድረቱ
ብዝሕት ተ፡ እት በርሀት ወዲብ
ማይመ ጅግራሁ ምስለ አዝረአት
ጌዳን አለበ።
ሰኣል፡ ሐሊብ ወተዋቡ ህዬ ሚ
ብክም ምኑ?
ኢብራሂም፡ ሐሊብ ሰብለ ሰዋጊ
(ጀራዲን) ኦሮትከ ክሪማይ ምን
ሐ ወአባጌዕ፡ ክምሰልሁመ አጣል
ዋዲቱ። ወክል ሐረስታይ እብ
እንክሩ ለአዘቤ። ወአካነት እተ
ልትዘቤመ ዋድያም እሉ ይሕነ።
ላኪን ዎሮት መሕበር ሐሊብ ንዋይ
ዐለ እትለ ተሰነይ። አዜ ላኪን እት
ለሐውን መጽእ ሀለ። እሊ ድዋራትነ
ህዬ ኩሉ ንዋይ ለታውባም ምኖም
ምሉእ ሰበት ቱ፡ ሐሊብ እተ ሱግ
ዋጅድ ቱ። አላሁ ዓልም፡ ሸርከት
ሐሊብመ ምን መጽእ ገበይ ለእበ
ተአዘቤ ለሀዩበ ኢመስለኒ። ሱግ
ኩሉ ሐሊብ ምኑ ምሉእ ትርእዩ።
እሊ ከረርምነ ህዬ እግለ ብዕዳም
ሰብ ንዋይ ሴማመ ኢኮን። ላኪን
አዜ ሐጋይ ሰበት ቱ፡ ለሰብለ ንዋይ
ሐሊቦም ነጥፈ (ከሽፈ)፡ ምናተ ሕነ
ለጀራዲን ወዐሊገት ብነ፡ ሐሊብነ
ለአተላሌ ሀለ። ከብዝሔለ ሐሊብ
እትለ መዲነት ወድዋራተ፡ እት
ከረም ለአተንክብ እግል ኢበል
እቀድር።
ግርማይ፡ አነ ኖሼ ምነ ሐ
ሐልፈ ወኣት ብዬ። ሐሊበ ብዞሕ
ኢኮን። ላኪን ለሐሊበ ወጂብ
ወሕፉስ ቱ ወክል ሰነት ትወልድ።
አዜ ለሐሊብነ ሕፉስ ወሰኒ ሰበት
ቱ፡ እት ቤትነ ክም ነሐልቡ
ዘባይነ እት ቤት መጽኡነ ወነስኦ።
ለመሕበር ተአሰሰ ድኢኮን፡ ሐሊቡ
ምስል እንዴ ጀምዐ ወከዝነ ለአዘቤ
ኢጸንሐ፡ ዎሮትከ ሐሊቡ እብ
ጀሀቱ እት ሱግ ለአዘቤ ዐለ።
ሰኣል፡ ማንጉስመ ልትዘረእ ሀለ
ብህላምዬ ዐልኩም፡ ከከአፎ ሀለ?
ኢብራሂም፡ ማንጉስ ምን ሱዳን
ለመጽኤ’ነ ዘርእ ዐለ “አቡሰመከ”
ለልትበሀል። ሰኒ ባቅል እልነ እንዴ
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ዐለ አዜ፡ ፋንጋስ ለልትበሀል መረድ
አተዩ ወምኑ እተ ሙዝ ዕዱይ ሀለ።
ሕማም እኩይ ቱ እሊ ፋንጋስ።
ሰኣል፡
ምነ
ለአትዕበኩም
ሕማማት ዕጨይ ወዘርእ ሚ ሀለ?
ኢብራሂም፡ እተ
ለይሙን
ንቀጥንቀጥ
ለመስል
መረድ ወዴ ሀለ።
ንቀጥ ቀዬሕ እተ
ከብዱ ወዴ። አርጸት
መስል ህዬ እተ
ዕጨይ እበ አቅሩዱ
ለዐርግ
ወደምሩ
ሀለ። ለአርጸት እብ
ጂር ነሓርበ ህሌነ።
ለሐረስታይ
ህዬ፡
እብ ተጃርብ ሌጠ
ጌሰ ምን ገብእ፡
አስክለ አድውየት
ወለሕማማት
ሰኒ
ለአምር፡ ወክድ ነስእ
ምኑ። ከድራሰት እግለ ሐረስታይ
ሰኔት ተ፡ አው እንዴ ደረስከ
ለትአትዩ መጃል እግል ልግበእ ቡ
እሊ ጀራዲን። ምናተ እት ተጃርብ
ሕነ አዜ 30 ሰነት ወዝያዱ
ዋድያም ህሌነ፡ ምናተ እምበለ
ተጃርብ እብ ድራሰት ለበጥሐናሀ
አለቡ። ለትአዜነ ወለትረሽደነ ላኪን
ነአምረ ህሌነ።
ሰኣል፡
ትርበትኩም
ናይ
ወሒዝ ወቀዳሚተ ከአፎ ትራዕወ
ህሌኩም?
ኢብራሂም፡
ትርበት
እሊ
ጋሽበርከ ትርበቱ ኩለ ሰኔት ተ፡
ማይ ነዲፍ ብነ ወትርበት ርሽድት
(እምበል አኬነት አኬነት)። ለማይ
ጬወ ገብአ ምን ገብእ፡ አርደት
ለአከርብ። ማይ ጥዑም ላኪን
እግላመ ልትዘረእ እቱ ዘርእ ሰኒ
ቱ። ሕሊል ጋሽ እት ወሴዕ ወእግለ
ሐርስ አስክለ ነጌብ እት ልዳገኑ ገይስ
ሀለ። ሕኩመትነ፡ እዳረትነ ወሸዐብነ
ወሐረስቶትነ ምስል እንዴመ
ጋብሀናሁ ኢንትዐወት እቡ። ስኒን
ስኒን ሀለ፡ ሰኒ ለልትደቀብ እቱ። ሕነ
ለሐረስቶት ህዬ እበ እንክረ ሕሊል
ዕጨይ እግል ንሽተል ብነ ወእግል
ኒሪሙ ብነ። ወእግል ልትከደም ቡ፡
መሰለን ሰነት 2016፡ መሓዝ ጋሽ
ምድረት ዐባይ እጅሩይ ቱ፡ ክሱሰን
እተ ሰብ ጀራዲን። 22 ጃርዲን
ትገለው ምኒነ ደዓም። ለዝሩእ
ዐለ በሰል ወቴራብ ብዕድ ኩሉ
ትደመረ። ላኪን ሐሬ ለውሒዝ
ክም ሐልፈ፡ ለማይ ባጽሑ ዐለ
ጀራዲን ምን ሐዲስ ዶል ትዘረአ፡
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ነቲጀት ሰኔት ትረከበት ምኑ። ደለ
ውሒዝ እንዴ አተየ ለቤዕ ለሐድገ
እተ አካን፡ ጠማጢም ክም ዘርአናሀ
እንታጅ ረከብነ ምኑ። እሎም
ጀራዲኖም ለትገ’ለ ምኖም እግሎም
ሕኩመት ምን ገብእ እዳረት
ወመሕበር ሐረስቶት ስነይ ምስል

አሰይድ ኢብራሂም ጅምዕ

ዐደድ ቅድረትነ ሳዐድናሆም፡ ላኪን
ምድረት ናይ ውሒዝ ሚ ዶል
መጽእ ሰበት ኢትደ’ሌ፡ መሓዝ
እግል ንትራየሙ ብነ።
ሰኣል፡ ለከዛን ዐሊግድር ህዬ፡
እተ ጀራዲን ማይ ወዜዕ ማሚ?
ግርማይ፡ ለከዛን ትበነ ወረሐበ፡
ላኪን ለምድር ለእግሉ ስቱት፡
በዲር ናይ መሻሬዕ ግጥን ለዐለ
ወሰኒ በቅል ለዐለ ምድር ሰበት ቱ፡
ሕኩመት የምክን እቱ ተአስተፊድ
ምኑ ትገብእ፡ ምናተ ምነ ማይ
ናይለ ከዛን ቅሩብነ ምንመ ሀለ፡
ሕነ አስክ እለ ንፉዓም ኢሕነ። እሊ
ከዛን ምን ትሸቀ፡ በዲር ማይ ለይዐለ
እሉ አራዲ ምተሐቴሁ ለሀለ ኩሉ
ማይ ገብአ (አስክ ሕዱድ ሱዳን)።
እተ ባካትለ ከዛን ለሀለ ምድር
ለተመር ሙሰ እንዴ ገበብከ ምኑ
ማሼል፡ ሽንራይ አውመ ጣፍ ምን
ልትዘረእ፡ እት እቅትሳድ ደውለት
ዶር ውቁል ወአግደ እንብል።
ለመሽሮዕ በዲር ባጥር ጸንሐ ወአዜ
ለከዛን ክም ትሸቀ፡ እብ ከአፎ
እግል ልሽቄ ቱ፡ ሐንቴለ መሻሬዕ
ግጥን ሰበት ቱ፡ ዳልያሙ ይህሌነ።
ማይ ላኪን ካፊ ማይ ክዙን ሀለ።
ሰኣል፡ ኣክር ለትቡለ ምን
ብኩም፡
ኢብራሂም፡ ሸዐብነ ኬድማይ
ሰበት ቱ፡ ማዩ ወትርበቱ እንዴ
ሐፍደ ምድሩ እግል ልሕረስ፡
ጀራዲን ልግበእ ወሐርስ ዝላም
ወምኑ እግል ልትደረር፡ ካድሙ
ለአዚድ። ሰብ ንዋይ ህዬ ሰብ
ጀራዲን ለዘርአዉ ኢተአብልዖ
እብሎም። ሰብ ጀራዲንመ እግለ
ንዋይ እተ ገርሀቶም ጸብጠዉ ምን
ገብእ፡ ምስለ ሰብኡ እግል ልትሳሀሎ
እትፋነዮም። እት ወጠኑ እንዴ
ሐርሰ፡ እብ ሐላል ምን ምድሩ ዶል
ልትደረር፡ ትውሐድ ወትብደሕ
ምነ ለሐይስመ ሰበት አለቡ፡ ሕነ
ሰኒ ህሌነ አልሐምዱልላሂ ወረቢ
ምነ ጁዱ እብ ዝላም ልወስከነ
ወሰነት ኬር ሊደየ እግልነ።
ገጽ
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ምን ገጽ 2 ለተላለ
ምስል እሊ ሰኣል እሊ
ለልትጻበጥ፡ ዲብ ሰነት 2018፡
አውለውየት ለተሀየበዩ በራምጅ
ዐቦት እቅትሳድ ሚ ሀለ?
“ፍንቱይ እንዴ ትቤ እግል
ትትሃጌ እቡ ለትቀድር አርእስ
አለቡ ላኪን፡ መሰለን ዲብ ከደማት
ማይ ሐቆ ተሃጌነ እትሊ ወቅት
እሊ ዲብ ለሔሰት ደረጀት ህሌነ
እግል ኒበል እንቀድር። ለቅያስለ
ማይመ ብዞሕቱ። መትመዳዱ እበ
ለከስስ ህዬ፡ ዲብ ባካት ሕ’ዱድ
ለትበነ መሻሬዕ ዐማር ማይ ኢጸንሐ
እግልነ። ከለመትመዳድለ ከዛናት
ማይ ለትመጣወራቱ። መሰለን
ዲብ ምውዳቅ ጸሓይ ዲብ ገርሰት፡
ፋንኮ ወብዕድ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ዲብ ከርከበተ ለሀለ እግልነ ርዝቅ
ማይዲ ሀለ እግልነ። ምናተ እግል
ንትነፈዕ እቡ እተ ለእንቀድር ዲበ
ደረጀት በጽሐነ ገብእ? ዐደድ እሊ
ሚልዮን ምትር ሙክዐብ ማይ
ከራዕነ ኢኮን ለለአትሐዜ። እሊ
ለሀለ እግልነ ማይ እብ ተአስትህል
ወክምሰለ ለልትጠለብ፡ እግል ሲቶ
ንዋይ ወአዳም፡ እግል ነዳፈት፡ እግል
ዐማር መሻሬዕ ሐርስ፡ እግል ስናዐት
ወብዕድ እብ ከአፎ እግል ንትነፋዕ
እ’ቡ ክም እንቀድር እግል ነኣምር
ብነ። የምክን ዲብ ከበሰ ለሀለ ከዛናት
ዐማር ማይ፡ እትለን ለሐልፈየ ክልኤ
ሰለስ ሰነት ምግባይት ፍገሪት
እርኡይነ ሀለ እግል ኒበል እንቀደር።
ምናተ ህቱመ ናዩ መታክል
ሀለ እግሉ። ለማይዲ ከራዕናሁ
ኣመርነ፡ ዲብ ሚ መንፈዐት እግል
ነአውዕሉ እንቀድር? እብ ከአፎ
ዲብ መስለሐት መዋጥኒን እግል
ነአውዕሉ እንቀድር? ዲበ እተይ
እግል ልትረከብ ምኑ ለቀድር ከደማት
አውዐልናሁ ገብእ? ኢፋልነ። ዲብ
እትጃህ ምፍጋር ጸሓይ ልትበኔ ለሀለ
ከዛን ጋሕቴላይ ሑድ ምነ ብዞሕቱ።
ምን ሕዱድ ቅሮረ አስክ ረሐይተ
ሚ ለመስል ስታት ከዘኖት ርዝቅ
ማይ ሀለ እግልነ? ዲብ ወረቀት
ርሱም ለሀለ ቅያስ አለቡ። ከእሊ
ንትሃጌ እቡ ለህሌነ ከዛን ጋሕቴላይ
እምቡተት ሌጣቱ። ህቱመ ክምሰል
ተ’መ ዲብ ሚ መንፈዐት እግል
ነአውዕሉ ክምቱ አዜነ እግል ንፈርግ
ብነ። እግል ሚነት፡ ምስል ሚነት
እተ ለልትጻበጥ መሳኔዕ፡ ዲብ ሐርስ፡
እግል ሲቶ፡ ወለ እግልሚ? አየ እግል
ነአብጽሑ ነሐዜ ክም ህሌነ ትልም
ዋዴሕ እግል ለሀሌ እግልና ቡ።
አስክ እለ፡ አስክ 5 ሚልዮን ምትር
ሙክዐብ ማይ ሀለ እግልነ እግል
ኒበል እንቀድር። እት ሰነት 2018
ህዬ፡ እሊ ቅያስ እሊ ወብዕድ፡ ምን
መትጸባር ዝላም ከረም እንዴ አባሬነ
እብ መቅደረትለ እክእሉላሙ ለህሌነ
ቅያስ ማይ እግል ነአስተፊድ ምኑ
ብነ። እሊ እግል ኒዴመ፡ ለመጣልብ
ብዞሕቱ። ከለ ማይ እግል ንትነፋዕ
እቡ ገብአነ ምን ገብእ፡ ሐርስ ጀሪፍ
በህለት መስኖ እግል ልትጠወር፡
ምድር ሐርስ እግል ልጥፈሕ እግሉ፡
ለትሸቄ ቅወት አዳም፡ መትሻቀዪ፡
ዘርእ ሕሩይ፡ ምስል ሐርስ ለገይስ
ከሚካላት ወብዕድ እግል ልትዳሌ
ቡ። ለዲብ እዴነ ለጸንሐ ርዝቅ ማይ

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ እብ ክሱስ...........

ወምድር እቡ ሐቆ ትነፈዐነ ህዬ፡
ዲብ ብዕድ መሻሬዕ ዐማር ሐዲስ
እግል ንትዐዴ ብነ። እሰልፍ ላኪን
ለዲብ እዴነ ለህሌት እግል ነዐምር
ወጅበነ። ከእትለ ሰነት እለ ሐቴ
ምስዳር ገጽ ቀደም እግል ኒጊስ ቱ።
ዲብ እሊ ለመስል ክም ከረ ዐማር
ሐርስ፡ እተይ እክል፡ ተዋብ ንዋይ
ወፈርያት ሐሊብ ወስጋ እግል
ዐበዮት ስታት ብነ። ለስታትነ ላኪን
ዲብ ናይ ሰነት 2018 ሌጠ እንዴ
ኢልትሐጨር፡ ምኑ ወኬን አስክ ሰነት

እለ እግል ሰልሲቱ አቃሊም ዐማር
እቅትሳድ እግል ትእሰር ለትቀድር
ገበይተ። እሊ ለእቤሉ አውለውያት
ቀደም እለ ለጸንሐ እግልነ ወዲብ
ሰነት 2018 እብ ለትወቀለት ደረጀት
እግል ንሽቄ ዲቡ ስቱታሙ ለህሌነ
መሻሬዕ ቱ።
ብዕድ ዲብ ታዕዲን ነአይሽ-ነኣይሽ
ወራታት፡ ምስል እሊ ለእቤሉ መሻሬዕ
ዲብ ሰነት 2018 እግል ልትሸቀው
ለትበሀለው ህለው። እትለን ለሐልፈየ
25 ሰነት፡ ለተአደሜዕ መቅደረት

ድዋራት ባጼዕ ወእት አስመረ ናይ
ኩርየ ለእንብሉ መሻሬዕ አብያት
ጀራረብነ ወገሌ መሓግዝ አርሀ
እግል ኒበል እንቀድር፡ ላኪን፡ ምንለ
አብያት ስኡላም ለዐለው መዋጥኒን
እግል አክል አዮም አርሀ እንቤ
ምን ገብእ፡ ሴማመ ይአርሀ። ብዕድ
መሻሬዕ አብያትመ ልትሸቄ ጸንሐ፡
እተ ባልሖት አብያት መርሀዮሁ
ሚ ዐለት ምን እንብል ላኪን፡ ምን
3% ለትሐልፍ መርሀዮ ኢኮን።
ምሽክለትነ እተ ናይ አብያት

2019 ወ2020 ለልትመደድ ሚ
ክም እንወዴ እግል ንፈክር ብነ።
እምበል ርዝቅ ማይ ከደማት
ከህረበትመ ሀለ። ማይ እት ክሉ
እግል ተአብጼሕ ገብአከ ምን ገብእ፡
ቅወት ከህረበት እግል ተሀሌበ።
መጥ-መጦር መዲድ ከደማት ማይ፡
ቅወት ጣቀት ኢህሌት ምን ገብእ
ሐቴ እግል ነአፍሬ ይእንቀድር።
እሊ እንዴ አትመቃርሐከ ለእተይ
ወጠን እብ ዓመት እግል ተዓብዩ
ወተካሊፍካ እግል ተአውሕድ
ትቀድር። እምበል እሊመ፡ ምን እሊ
ለእቤሉ መሻሬዕ ለልትረከብ እተይ፡
እግል ተአትባጼሕ እቡ ለትቀድር፡
ናይ ቅጥራን ልግብእ ወከረም
ወሐጋይ ለኢለአትካርም ደማነት
ለቡ አግቡይ ረድመየት ውጡይ
ሀለዮት አሀምየት ዐባይ ቡ።
ዲብ ሰነት 2018፡ ምን ባጽዕ አስክ
አስመረ፡ ምን አስመረ አስክ መንሱረ፡
ምን መንሱረ አስክ አቁርደት ወምን
አቁርደት አስክ ስነይ ለለኣቴ ገበይ
ለተአረበሐነ ወአሀምየት ለበ ሰበት
ገብአት፡ ለስታት ትዳለ ላኪን ለሽቅል
አስክ እለ ይአምበተ። ምን አቁርደት
አስክ ግርማይከ ወምኑመ እብ
ተመራት ወአዴበረ ስነይ ለለአቴ
ከጥ፡ ዘለጥ ምንመ ይእምብሉ ናይ
ረድምየት ገበይ እግል ተሀሌበ።
እተ ክምሰሌሁመ፡ ምን ስነይ አስክ
እም-ሐጀር ለህሌት ገበይ መዋሰላት፡
እግለ ዲቡ ለሀለ ወራታት እቅትሳድ
ጀላብ እግል ትስዴ፡ ገበይ ጣፍሐት
እግል ተሀሌ ላዝምቱ። ዲብ ከበሳ
ምን እንረኤ፡ ምን ባጽዕ እንዴ
ትበገሰት እብ ነፋሲት ወማይ ሓባር
አስክ ደቅም-ሐሬ ወምን ደቅም
ሐሬመ እብ መንደፈረ ወዐረዘ
ባርንቶ ወሐሬመ ስነይ ለተአቴ ገበይ
እህትማም ለበ ገበይ ተ። እለ ገበይ

አዳም ብቅዕት እግል ተሀሌ እግልነ
ለወዴናሁ ጅህድ፡ ምስለ ዲብ
ታዕሊም ለአፍገርናሀ ሜዛንየት ማል
ልትመጣወር እንዴ ሀለ፡ ፍገሪቱ
ለትትሐመድ ኢኮን። እሊመ ምን
ሐዲስ እንዴ ትጌመመ እግል
ነአደቅቡ ለተኤተነ በራምጅ ሀለ።
ለትፈናተ በራምጅ ዐማር ለእንሰርግል
እቡ ኣላት ማሽነሪ፡ ብንየት ትሕትየት
ውጢት ወእብ ማይ ወከህረበት
እግል ትትሃጌ ትቀድር። ላኪን ዲብ
ደንጎበ፡ ናይ ክሉ ዐማርከ ዐቦት
መቅደረት አዳምካተ። ርዝቅ አዳምነ
ዲብሚ ደረጀት ሀለ እንዴ እምቤ
እግል ንቀይም ወጅበነ። ከዲብ ሰነት
2018/2019 ወ2020 ዐቦት እሊ
ወራታት እሊ አውለውየት እንዴ
ተሀየበቱ፡ ሜዛንየት ማል ፋግረት
እግሉ ህሌት”።
ሰኣል፡ ሓይስ ርኢስ፡ ደዓም
ማህየት ሸቃለ ሕኩመት ወአብያት
ሰከን አውለውያት ሕኩመት ክም
ቶም ሁጉይ ዐልከ፡ ዮም ዓመት እት
ፈዓልየቶም ሚ ሕሱብ ሀለ?
ርኢስ፡ ምነ አሳስያም ብህሎም
ዐልኮ ኢኮን፡ ለሸቄ አዳም ሀለ፡
ለገብአ መዋጥን ህዬ፡ እብለ ህሌት
እሉ ቅድረት እግል ልሽቄ ሐቆመ
ገብአ፡ ሰከን እግል ለሀሌ እሉ ቡ።
ምሽክለት ቤት እንዴ ኢትባሌሕ
እሉ ህዬ፡ ብዕድ በራምጅ ዐባዪ
እግል ትኤትን ኢተድር። እብ
አማን ተጅርበት ናይ አብያት
እትሊ 25 ሰነት፡ በቲክ ሰእየት
እትለ ደውለት ኢትለመደ ድኢኮን፡
ሰእየት ወአብተከ ዐለ። ደለ ትጀረበ
መሽሮዕ አብያት እት ፈሸል ገጹ
ሌጠ ሄረረ ምን እንብልመ አትራዛቅ
ኢኮን። እሊ በሀለት ላኪን እግለ
ተሐዲ ሰኒ ወአማን አዜደዩ። ቀደም
እለ እብ ለትፈናተ አግቡይ እት

መሻሬዕ ሚ ተ ዶል እንብል፡ እብ
ሐቴ ሰነት ወዐስር ሰነት ለተምም
ጋር ምንመ ኢገብእ፡ እት ክል
ሰነት ገጽከ ቀደም እግል ቲጊስ እቱ
ወጅበከ። ለልአትሐዜከ ዲቡ ላኪን፡
መቅደረት አዳም እሰልፍ ለትመጽእ
ጋሪት ተ፡ ናይ ምህነት፡ መቅደረት
ወበሻለት በቃዐት እግል ለሀልየ
እግልከ በን። ሰበቡ ህዬ፡ ናይ ብንየት
አብያት ወብዕድ ክዳማት አሽቃል
ሰኒ ዐቢ መስነዕ ሰበት ገብአ።
እምበለ ናይ ብንየት ትሕትየት ክም
ከረ ጽርግያታት፡ መጣራት፡ ሚናት
ወብዕድ፡ ለናይ ብነእ መጃል እግል
ልዕቤ ምንመ ዐለ እግሉ፡ ክምሰለ
ለአትሐዜ ኢሄረረ።
እትሊ መጃል እሊ ለልአትሐዜከ
ርዝቅ አዳም ወለትፈናተ ደረጃት
ምህነት፡ ክምለ ልትሐዜ ኢትጠወረ።
ለመትነዛሙመ አስክ እለ ለልአደሜዕ
እት እንቱ ኢጸንሐ። ናይ ካርጅ
መአሰሳት እት ተአመጽእ ለገብእ
ጀርቤታትመ፡ ብዙሕ ለልትሐ’መድ
ይዐለ። እብ ቅድረት ኖስነ እግል
ልግበእ እንዴ ትበሀለ ለትነስአ
ከጥዋትመ እተ ልትሐዜ ለዐለ
ሀደፉ ኢበጽሐ። ምስሉ ለገይስ ህዬ፡
ኣላት ብነእ ለልትበሀል ቱ። መስነዕ
እስመንቲ ምነ አውለውየት እንዴ
ሀብነ ለነአሸቅዩ መስነዕ ቱ ሐቆመ
እንቤ፡ አክል ሚ ምነ ጠለባት አትመመ
ዶል እንብል፡ እት ወ’ድቅ ወአ’ንጽ
ገይስ ለጸንሐ መስነዕ ቱ። ሰበቡ
ህዬ፡ ምሽክለት ናይ ጣቀት ህሌት
እሉ። ጣቀት እግል ባልሖት ለገብአ
እሉ ጀርቤታትመ፡ እግለ መሕገዝ
ኢባልሐዩ። መቅደረት አፍረዮቱመ
ሕድድት ተ። ክምሰልሁ ሰበት
ገብአ፡ እግለ መሕገዝ እስመንቲ
ምን ካርጅ እት ነአስተውርድ ዲቡ
ቱ ታቴ ለእንብሉ። እግለ እተ
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መስነዕ ለፈሬ ልግበእ ወምን ካርጅ
ለትወስኩ እስመንቲመ እት እስዉ
አውለውያት ክም ትከስኡ እግል
ኖሱ ዎሮት ተሐዲ ቱ።
መጦር እሊ ለገይስመ እግል
ብነእ ለልአትሐዜ አሽየእ ክም ሖጸ፡
ሕጽሕጽ፡ እግል ብነ ለገብእ እበን
ወፈርያቱ፡ ብዕድ ፈርያትነ ዲብ
ጦብ፡ ብሉኬቲ፡ ኮንክሪት ወብዕድ
ኩሉ እግል ብነእ ለልአትሐዜ ዐፍሽ
ሕ’ዱድ ቱ። ለገብእ ዐለ ጀርቤታት
ብነእ እብለ ነአሸ አሽየእ ምንመ
ትበጋገሰ፡ እት አግቡይ ጽብጠቱ፡
ዐውሉ፡ ኑዕየቱ ወእብ ኩሉ መቃዪሱ
ለልትሐ’መድ ኢኮን። ምስል እሊ
አትአታታይ ቴክኖሎጂ ምህም ቱ
ወእግላመ ሽቅል ለልአትሻፍግ ቱ
እንዴ ትበሀለ፡ ኦሮት ምን ቀዳሙ
ኣላት ብነእ ለሰ’ኔዕ ‘ፕሪካስት’ ትሸቀ
ወህቱመ እሊ እንርእዩ ለህሌና ቱ።
ለሽቅሉ እግል መተቅብላዩ ለነአዝም
ምኑ ቱ ላኪን፡ ህቱመ ሰኒ ይአለ’ምበ።
ወእብሊ ለመሻሬዕ ብነእ እተ ፈግረ
እሉ ስታቲብ እግል ልትመም
ኢቀድረ። ተፋሲል ብዙሕ ብእቱ፡
አስክ መሻክል እዳረት፡ ናይ ነሐር
ወለትሸቄ መቅደረት አዳም፡ ናይ
ኣላት ወብዕድ ዐፍሽ፡ ናይ ማሽኔሪ
ወኣልያት ብነእ፡ ኩሉ እት ወግም
ለልአቴ ቱ። እሊታት እተ አካኑ እት
እንቱ፡ ሕነ መቅደረት ኣላት ብነእነ
እግል ንወቅል ሰበት ዐለ እግልነ፡
ለወጀዶትለ ሓጃት ብነእ መጦርለ
ስታቲባት እግል ንንድኡ ሰበት
ወጅበነ ዐለ፡ አትሓያስ ቴክኖሎጂ
ለናይ ስፖንጅ (እስፈንጂ) ፍገሪቱ
ሰኔት ሰበት ረኤናሀ፡ እግል ነአፍይሐ
እንዴ ትበሀለ፡ እት ባጼዕ ለሀለ ክም
ልርሕብ ወዲብ ድዋራት አስመራመ
መአሰሰት ሐዳስ ክም ትትበ’ኔ፡ እት
ምውዳቅ ጸሓይ ባካት አለቡ ለሀላመ
ፈርያቱ ጀላብ እግል ሊዚድ፡
አትሳናይ ብዙሕ እንዴ ገብአ ዲቡ፡
ምን ሰነት 2018 ወሐር፡ በራምጅ
ሐዲስ እግል ብንየት አብያት-ሰከን
ኢቱን ሀለ። እት ወረቀት “እሰልፍ
እሊ ሀደፍ እሊ እግል ንዝበጥ ቱ፡
አክል እሊ ቅያስ በሀለት 20 አልፍ፡
30 አልፍ፡ 40 አልፍ ወ50 አልፍ
ቤት እግል ንሽቄ ቱ” እግል ቲበል
ከትርሰም ትቀድር። እሊ ህዬ፡ ምስለ
ጠለባት እንዴ አትጻበጥከ ለገብእ
ቱ። ለሰኒ ውጾዕ ወእብ ሻፍገት
አብያት ሰከን ለልአትሐዝዩ አዳም
እብ ክል ድዋራቱ አክል አዪ ቱ
ለአዳም አው ለጠለብ? ምኑመ እብ
ሰር-ሰር ለዝያደት ውጾዕ ወሻፍግ
ክዳማት ሰከን ለልአትሐዝዩ እት
ተአታምም እሉ ጀላብ እግል ቲጊስ፡
እብ ከአፎ ክም ትሸቅዩ እብ ሀምገም
እንዴ ኢገብእ፡ ከም ምኑ እት ሖል
እግል ትሽቄ ትቀድር፡ ለሐልፈ
ተጃርብነ ህዬ፡ እብ ሰኒ ንየት ውቅል
እንዴ አንበትከ፡ ምናመ 10 አው
20 ምእታይት እንዴ ኢትሸቄ
እት ስቅ እንዴ አቴከ ምን ሕኔት
ተሐስብ፡ እብ ፍዕል ለትሸቅዩ ኤታን
እግል ተአፍግር ብከ። መቅደረት
አዳም፡ ነዘሞቱ፡ ኣላት ብነእ፡ ማሽኔሪ፡
ቴክኖሎጂ ወአስክመ ክስአት ማሉ
ለከስስ አሽየእ ኩሉ እግል ልዕቤ
ሰበት ቡ፡ እሊ አውለውያትና ቱ።

ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ
ገጽ
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እለ መክሉቅ ነብር ዲበ ለህለ ምድር
ቀደም 4,600 መልዮን ሰነት ክምሰል
ትከለቀት ልትአመን። ቀደምለ ወቅት
ለሀይ እለ ምድር መጅገሎ አው ክምሰል
መሀግ ዐለት ልትበሀል። እብ አመተ
ኢትአመረት ለመሀግ ክምሰል መከ
ሕበር-በሮ ናይ ጋዛት ትከለቀ። ለሐፋነት
ዲብ ማይ ክምሰል ትቀየረት አብሑር
ወምሒጣት ተአሰሰ። ሐቆ እሊ ገድም
ሐያት ቀደም 3,500 መልዩን ሰነት ዲብ
ምሒጣት ክምሰል ትከለቀት ልትዋገም።
እትሊ ቃቀት ሐረከት እግል ትትከለቅ
ተረት ዐለት እግለ ልትበሀል።
ለወሎት መክሉቅ ሴላት ክምሰል
ዐለ ልትቀየም። ሐቆ ሚልዮናት ሰኖታት
እሎም ሴላት እሎም ዲብ ስርዐት ለቡ
መክሉቅ እግል ልትጠወሮ ቀድረው።
እሎም ክሉቃም እብ ቅሩቶም ምን
አብሑር አስክ ምድር እግል ልትሐረኮ
አንበተው። ሐቆ እሊ ገድም ለክሉቃም
ምስለ ድዋራት እግል ልትመሳነው
ወአክለ ሀነነው እግል ልትጠወሮ
ቀድረው።
ዑለመ ለውድዉ ብሑሳት ዲብ ኣሳር

ዐ ለ ም ነ

ናይለ ትደቀቀ ብለቅ ሰበት ልተንከብ
ወእሰልፍ ለትከለቀው ሔዋናት ገሮቦም
ሰኒ ረቂቅ ሰበት ዐለ ክምሰል ሞተው ዲብ
ፌሻይ ልትቀየሮ ዐለው። ሰበት እሊ አሰር
እግል ልሕደጎ ኢቀድረው። ለዲብ ባካት
600 መልዩን ሰነት ለትከለቀው ሔዋናት
ላተ ኣሳር ሐድገው። እሊ ቴለል እሊ ህዬ
እግል በሐስ ሰኒ ኔፍዓይ ገብአ። ዕምር
ናይ ስኒን ኣሳር እግል ለኣምሮ ዑለመ
መትሓባር ካርቦን ልትነፍዖ። እሊ ካርቦን
እሊ ለሓጀት ቀደም ከም ሰነት ክምሰል
ዐለት እግል ልፈርጎ ትሰድዮም።
እግል ስርዐት (መካፍል) ናይ ምድር
እብ ዕልማይት ገበይ ለካፈለ ቄድራይ
ዕሉም ላቱ ወድ-ስዊደን ካረል ቮን
ሊኔ እት ገብእ እት ሰነት 1553 እግል
እሊ መጃል እሊ ለከስስ ክታብ ከትበ።
ሐቆሁመ እግል ስርዐት ወመካፍል
ሔዋናት ለሸሬሕ ክታብ እት ሰነት
1758 አትዐረ። ህቱ ለፈጥረዩ አግቡይ
አስክ እለ ዐለም ትትነፈዕ እቡ ህሌት።

ኔፍዓይ በሀል ላባም
እብ ክሱስ መህተመ ጋንዲ ገሌ እግል ኒበል። መህተመ ጋንዲ ዲብ ሰነት
1869 ዲብ ህንድ ለትወለደ ወዲብ ሰነት 1948 ለሞተ ዲብ ወቅት ሐረከት
ገቢል ህንድ ድድ እስትዕማር ስያሲ ወመስኡል ዐቢ ለዐለ በዐል ተእሪክ ቱ።
ህቱ እብ ፈልሰፈቱ ምን ገብእ ወእብ እንሳንየቱ ዎሮት ምነ እሙራም ወዲብ
መራጄዕ ክቱብ ለጸንሖ ሜርሐት ዐለም ቱ። ብዞሕ ናይ ፈልሰፈት ወምክር
በሀል ህለ እግሉ። ጋንዲ ቄትለት ወመውድቀት ለልብለን ንቃጥ ህለየ። እግል
ዮም ገሌ ምነን እግል ኒበል እግልኩም።
• ርዝቅ እምበል ሽቅል፦ እሊ በህለት እንዴ ኢትከድም ወኢትልህብ
እብ ብሩድ መክሰብ ዶል ትረክብ በህለት ቱ። እንዴ ኢትትዕብ ለትረክቡ
መክሰብ ሰበት ኢተዐብከ ዲቡ ዐውሉ ኢልትርኤከ። እሊ እግል ዶሉ ምትዐት
ምንመ መስል እት ደንጎባ ላተ ዲብ ብቆት ለከሬ ሰበት ቱ እንዴ ኢንትዕብ
ዲቡ ለረክብናሁ ማል ኔፍዓይነ እንዴ ኢገብእ ቄትላይና ቱ።
• ለውቀት እምበል ፈዛዐት፦ ብዝሓም አንፋር “አነ ሕር አነ፡” ዲብ
ርሕዬ ምን ለአውደኒ?” እት ልብሎ ክምሰል ምራዶም ህንግጣጥ ወዱ።
ምናተ ሕርየት ለናይ ደንጎበ ዐቦት ወድ-አዳም ኢኮን። እሊ ምን መስደድ
ለረክብካሁ ቱ። ለትወቀለት ዐቦት ወድ-አዳም ዲብለ ሔሰት ደረጀት ዐማር
እንዴ በጽሐው ወናይ ሕበር ቀዋኒን እንዴ አፍገረው እብ ምስንዮት እግል
መትቀዳም ዶል ከድሞ ቱ። ለለአትሐዝን ጋር፡ ሕርየት እግል ወድ-አዳም ዲብ
ትልህየ ትነስኡ እት ህሌት ቱ። ክምሰል ዎሮት ኬትባይ ወድ-ዐድነ ለቤለዩ፡
“ሕርየት እብ ቀሊል ለትትለመድ ኢኮን”
ፈዛዐት ለትትበሀል መስኡልየት ርፍዐት በህለት ቱ። ሰበት እሊ አዳም
ጠምጠም ሕርየት እግል ለትአዳውር ሐቆ ገብአ ፈዛዐት ወፈሀም ታምም እግል
ለሀሌ እግሉ ወጅብ።
• አምር እምበል አደብ፦ አምር ብዞሕ እምበል ጠቢዐት ዕግል አው
ጠቢዐት ዕሽር አክልሕድ ክምሰለ “አምር ሑድ እት ብቆት ከሬ” ለትብል
መሰል ቱ። እብ ዓመት ምስለ ወቅት ኢቀይሮም ለልትበሀሎ መባጥር እንዴ
ሐጠጥከ ከዲም ለአትሐዜ። “ሕነ ገድም ተዐወትነ ወርሽመት በጽሐነ፡” ለልብሎ
አንፋር አርወሐቶም ምነ ናይ ዐውቴ ስለል እንዴ ሸንከወ ዲብ ብቆት ከርወ።
እግል ዎሮት ለኢበሽለ ጅኔታይ ምን ቅድረቱ ወለዐል አምር ዶል ተሀይቡ
እግል ሊጺሩ ኢቀድር። ሰበት እሊ እብ ፈሀም ለኢበሽለው አንፋር አምር
ምንመ ረክቦ እት ግራብ ጥሩቅ ክምሰለ ትከራ ሌጣ ቱ።
• ተጃረት እምበል ደሚር፦ እቅትሳድ ወስያሰት እት ደንጎበ እት ደሚር
ለአተርግዞ። ሽቅልዬ ሰኒ ገይስ እግልዬ ህለ እት ትብል እብ መገሀፍ ርዝቅ
አዳም ሐቆ መጸጽከ፡ እብ አምዕልከ ዲብ ሀፎር ትትከሬ። ተጃረት እምበል
ደሚር ሐቆ ገብአት ምን ዘማቴ ኢትትፈንቴ። ዜምታይ ህዬ ምሕኬ ወረሕመት
አለቡ። ሰበት እሊ ተጃረት ዶል ተአትጋይስ እብ ደሚር ላጼሕ እንዴ ትበገስከ
ገቢል እግል ትክደም ወጅብ። ገቢል ዶል ትከድም ህቱመ ከድመከ ወርዝከ
ዘይድ።
• ዕሉም እምበል እንሳንየት፦ ዕሉም ተክኖለጂ ወተክኒክ እንዴ ገብአ
ሐቆ ተርፈ፡ ድድ እንሳንየት ቱ። ላባም ገበይ ሐቆ ይአጽበጠዉነ ሕነ ውላድአዳም ድድ አርወሐትነ እግል ንሽቄ እንቀድር። እብ ፍንቱይ ሰሮም ገሌ
ሸባብ እግለ ተክኖሎጂ ለሀበዮም ቱ ኣላት እንዴ ቀዋቅሎ፡ ዐለም ዲብ እዴሆም
ለጸብጠወ መስል እቶም። እግለ ተክኖሎጂ ምንለዐል እንሳንየት ሰበት ልርእዉ
ህዬ ዲብ ብቆት መርሖም። እግል እንሳንየት ለተሐልፍ ሓጀት ይህሌት። አዳም
ምንለዐል ክሉ ለልትረተብ ርዝቅ ዐለም ክምሰል ቱ እግል ነኣምር ወጅብ።

አጥዐሚቶ
አምዕል ሐቴ፡ ፖሊስ ናይ
ሐቴ መዲነት ሐብሬ እግል
ልርከቦ እንዴ ለዐንፈዳፍዶ፡
እግለ እት ገበይ ለትከበተዮም
ጅኔታይ፡ “ንዐ እንተ ጅነ፡
እብለ ቀደምነ፡ እናስ ቀዬሕ
አንፉ ገናድ ርኤከ?” እት
ልብሎ ትሰአለዉ። ለጅኔታይ
መደቲት ልትፋቀድ እንዴ
ጸንሐ፡ “ለእናስ መን ልቡሉ?”
እት ልብል ትሰአለዮም። ዎሮት
ምነ ፖሊስ ሻፍግ እት እንቱ፡
“ስሜቱ፡ ኣምራመ ይህሌነ፡
ክናየቱ ላተ ክሩፍ ኣንፉ
ልቡለ፡” እት ልብል ወድሐ
እግሉ። ለጅነ ረአሱ እንዴ
ለሐክክ፡ “ክናየት እዘኑ ህዬ
ምን ልቡለ?”

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
ምዕራፍ 6
6. አትሐዘዮት ዓፍየት
አፍ እግል አዋልድ
አንሳት ወአግሩዝ
ዓፍየት አንያብ እት ወቅት
ዕምስነ
አንያብ ወአልሓይ ምን ሰለስ
አስክ ስስ ወሬሕ ናይ ዕምስነ
(ሕነት እት እንተ) እግል ልትበኔ
ወልትጠውር ለአነብት። አዳም
መብዝሑ ላኪን ዐልቀት ክምሰል
ትወለደ ሐቆ ስስ ወሬሕ አንያብ
ክምሰል ሸበ ለእንበተ መስል
ዲቡ።
ዕምስነ ዲብ ሐያት ወለት
አንሳይት
ፍንቲት
ተጅሪበት
ቱ። ሐቴ ወለት አንሳይት እግል
ትውለድ መትዳላይ ትወዴ ሐቆ
ህሌት አው ሕነት ሐቆ ገብአት፡
አፍ ዑፉይ እግል ለሀሌ እግለ፣
ዓፍየተ ወዓፍየት ናይለ እት ከብደ
ለሀለ ዐልቀት እግል ትትዐቀብ
እግል ተአክድ ወጅብ።
ዕምስነ እብ በርናምጅ ለገብእ
ምንማ ቱ፡ እንዴ ኢትሐስቡ
ለሳድፍመ ሀለ። እብለ ገብአት ምን
ገብእ እት ወቅት ዕምስነ ዓፍየት
አፍ ወአንያብ እግል ትትሐፈዝ
ህሌት እግለ። ለአንሳይት በርናምጅ
ዕምስነ ሐቆ ወዴት ከሽፍ ታምም
እግል ትውዴ ላዝም ቱ።
ዐምሳት እግል ተአክዱ
ለወጅብ
 ለትፋረቀ አንያብ ሐቆ በ
እግል ልትመለእ ሀለ እግሉ፣
 አፍ ምን ገብእ ወዕስር
እትሊ ወቅት እሊ ዝያደት እግል
ልንደፍ ሀለ እግሉ፣
 ለልአትሐዜ ሕክምነ ሐቆ
ሀለ እግል ልትአከር አለቡ። ሰበቡ
ህዬ እትሊ ወቅት እሊ አንያበ እግል
ትሳሬ ሐቆ ሐዜት እብ ሰበብ ዕምስነ
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መጋሲት እግል ልጥዐም ኢቀድር።
እተ ክምሰልሁመ ዐምሳት እትሊ
ወቅት እሊ እብ ሰበብ ዕምስነ
ደቅጥ ሰበት ለህሌ እግለ እግል
ትሳሬ ኢልትወጤ፣
 ምን ለዐል ክሉ ህዬ ዲብ
አፍ እም አሲድ ለሸቁ ባክቴርያታት
እግል ለሀሉ አለቦም። ሰበቡ ህዬ
ለጅነ ክምሰል ትወለደ እግል ልዕዴ
ዲቡ ሰበት ቀድር፡ መራዐየት አፍ
ወአሽዐሾት አንያብ ምህም ቱ።
ሰበት እሊ፡ መራዐየት አንያብ
ዐልቀት እንዴ ኢልትወለድ እግል
ንትአየስ እቡ ለአስትህል፣
 አንያብ እት ወቅት ዕምስነ
ልትበለዕ አው ህዬ ለአሽዕሽ ለልብል
ፈሀም አማን ኢኮን። አሽዐሾት
ምስል ርስሐት እት ኢኮን ምስል
ዕምስነ ለልትጻበጥ ኢኮን።
እት ወቅት ዕምስነ ዕስር እብ
ረክስ ልትደመዕ። ቅያስ ሆርሞናት
ዲብ ወቅት ዕምስነ ሰበት ልትወቀል
አረር ዕስር ልትርኤ።
ሰበት እሊ፡ ዐምሳት እሊ ለተሌ
መራቀባት ሐቆ ወዴት ረክስ አው
አረር ዕስር እግል ትትሓፈዝ ምኑ
ትቀድር፦
• ሙነት ታመት ወካፍየት
እብ ንስአት፣
• ቀደም ወሊድ ትሉሉይ
ከሽፍ እብ ውድየት፣
• ለልአትሐዜ ጅንስ ወቅያስ
ቪታሚናት እብ ንስአት፣
• ነዳፈት አፍ እብ ዋጅብ
ራቀቦት---ቶም።
እሎም ንቃጥ እሎም እብ ዋጅብ
ዶል ገብኦ፡ እብ ሰበብ አሽዐሾት
ለልትከለቅ ዴራይ ባክቴርያታት
ምን እም ዲብ ጅናሀ እግል ልሰብቡ
ለቀድር አዘ ልውሕድ ወደረጀት
ዳፍዖት ወቅል።
ዐምሳት ምን ልውሕድ እግል
ትውደዩ ለወጅበ ኔፍዓይ ጋራት፦
• እብ ፍርሸት ሓምለት
ክልኤ ዶል እት አምዕል አፉሀ
አንደፎት።
አርቡዕ 24 ጃንዋሪ 2018

• ኢራቴዕ
አግቡይ
መትነፍዖት ፍርሸት ዕስር ሰበት
ለአዜ፡ እብ ከአፎ አግቡይ ራቴዕ
ትትነፈዕ ምን ሐኪም እግል
ትድረስ ሀለ እግለ፣
• ሐቆ
ነብረ
አፉከ
መጭመጮት፣
• እት ፍንጌ አንያብ ለህሌት
ርስሐት እግል አንደፎት አንያብ
ለልአነድፍ ኬጥ መትነፍዖት፣
• ቅዘእ ሰኒ ለኢልሀይብ
ነበሪት ምን ብልዐት መትጀማል።
ሰበት እሊ፡ እት ወቅት ዕምስነ
መራዐየት ታመት ናይ ዓፍየት
አፍ ውድየት ወቴለል ዓፍየት እም
ወጅናሀ ራቀቦት ለአትሐዜ።
ሙነት ራትዐት መትመዋን
እት ወቅት ዕምስነ፡ እግል ዓፍየት
አንያብ ልግበእ ወዓፍየት እም
ምህም ቱ።
• ቪታሚን “ሲ” እግል
ዓፍየት እም ምህም ሰበት ቱ እግል
ልትነሰእ ወጅብ፣
• ካልስዩም፡ እግል ዓጭም
ወዓፍየት አንያብ ኔፍዓይ ሰበት
ቱ፡ እም ለትነስኡ ቅያስ ካልስዩም
ሑድ ሐቆ ገብአ፡ አንያብ ናይለ
እት ቀበት እም ለሀለ ዐልቀት
እግል ልትጠወር፡ ገሮብ ዐልቀት
ምነ ክዙን እቱ ለሀለ ዓጭሞታት
እሙ ነስእ። ለክዙን ካልስዩም እም
ህዬ ልትከለስ።
• እብ አሳስ እሊ፡ ሙነት
እግለ ልትወለድ ዐልቀት ልግበእ
ወአንያቡ ሰኒ ምህም ተ። አንያብ
ዐልቀት ሐቆ አንበቶት ዕምስነ እት
ፍንጌ ሳልሳይ ወሳድሳይ ወሬሕ(እት
ወቅት ዕምስነ) ልትጠወር። እም
ምን ራብዓይ አስክ ሳድሳይ
ወርሐ ናይ ወቅት ዕምስናሀ ካፊ
ቪታሚናት “ኤ”፡ “ሲ”፡ “ዲ”
ወእተ ክምሰልሁመ ፕሮቲን፡
ካልስዩም፡ ፎስፎሮስ እግል ትንሰእ
ለአትሐዝየ። ሰበቡ ህዬ ሐቆ እሊ
ወቅት እሊ ገሮብ ጅነ ሽክሉ ሰበት
ጸብጥ።
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ባቡራይ ------- ባቡር ምድር ኤረትርየ

ለሐልፈት ጥብዐት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ እት ዓሙድ
ኣሳር እብ ሰሐፊ ገርጊስ ፍቃድ
ድራር ለትዳለ ወእብ ሰሐፊ ሳልሕ
ገማ ለተርጀመት እብ ክሱስ ባቡ
ኤረትርየ ለሸርሕ ጽበጥ 1ይ
ክፈሉ ቅዱማም እግልኩም ዐልነ፡
ዮም ህዬ 3ይ ወናይ ደንጎበ ክፈሉ
እንዴ ጸበጥነ ማጻምኩም ህሌነ
ቅራአት በኪተት እት ንተምኔ
እግልኩም እተ ታምም ጽበጡ
እግል ንዐዴኩም።
እስትዕማር ጥልያን እት
ኤረትርያ ዘበናይት ወጥውርት
ብንያት ትሕትየት እንዴ አዳለ
መዋሰላት ሻፍገት ክድመት እግል
ተሀብ ለሰርገለዩ ወቀይ፡ ሕክሙ
እግል አርሓቦት፡ሀደፍ ዐስከሪ እግል
አትመሞት ክምሰልሁመ መሳልሕ
እቅትሳዱ እግል ራዐዩት እንዲኮን
እግል መሳልሕ ሸዐብ ኤረትርየ
ይአዳለየ።እለ ለዳሌት ብንየት
ትሕትየት እብ ለህበት ወደም
ወእብ ረኪስ ቅወት ኤረትርዪን
ለበነያተ።

ምናተ እት ኩለን ናይለ ዶል
ለሀይ እት ሐንቴ እስትዕማር ለዐለያ
ድወል አፍሪቀ ለትዳለ መአሰሳት
ወብንየት ትሕትየት ኩሉ እብለ
ለትመስል ገበይቱ ለትበነ።
እብ ሰበት በቡር ምድር
ኤረትርየ ለህለ ፊቃዶ ሰኒ
ብዞሕቱ። ኣነ እግል ኖሸ እት
አወላይ ሰር ናይ 1970 ግርዝ እት
አነ ለእፈቅዶ ህለ።
እት ጠረፍ መዲነት በጽሕ እት
ህለ ምን ረይም ለልሰማዕ አክራን
ጥሩምበት ባቡር ምድር፡ ጸሊም
ባቡር፡ ጸዕዳ ባቡር ሎቶሪና እት
ፈሮብየ በጽሕ እት ህለ ለልትርኤ
መሸቃል ትጃር፡ ሐረከት ሸዐብ
ብዝሕት ምን ዝክርያቴ ኢበዴኒ።
ባቡር ምድር እበ ከስስ
ምን ዶል ዲብ ዶል እት ወክድ
ሰውረት ወቀደሙ ብዙሕ ሓልየት
ተሐለ እግሉ።ገለ እግል ንስሜ
ምኑ ባቡራይ ባቡራይ ኣሴረራ፡
ሎቶሪና ዓይነይ ነቒላ--- ለልብል
ልትረከብ እቱ። እት 1930 እት

ገበይ ባቡር ኤረትርየ ክል አምዕል
38 ባቡር ምድር ልትሓረክ ክም
ዐለ ልትፈቀድ። እብ ሙቃብል
እሊ ህዬ ብዝሓም መትነፍዐት
ኤረትሪን ልትረአው እት ህለው
ለዝያድ ክድመት ሰኔት ለዐለት እተ
ኢነት እት 50ታት ወወ60ታት ቱ
ለዐለ።
ምስል ነሸጣት ገበይ ባቡር
እት ከጥ ለዐለየ መዕረፊ መዳይን
ወሽብህ መዳይን፡ጊንዳዕ፡ ከረን፡
ሓጋዝ፡ ኣቁርዳት ወብዕዳት ነሻጣት
ሐርስ ናየን እግል ልዕቤ ወእግል
ልጠወረ አንበተየ።
እት 1965 ባቡር ምድር
ኤረትርየ እት ቀበት ሰነት ዝያድ
ሰር ሚልዮን ሸዐብ ወ200 ኣልፍ
ቶን ሸሕነት ሓረከ። ሐቆ ፈደሬሽን
ወአንበቶት ንዳል ለነሸጣት እብ
ሑድ-ሑድ እት ትድዕፍ ገይስ
እብ ጽንሐተ እት ሰነት 1976
ባቡር ምድር ኤረትርየ እብ ካምል
ሸቅሉ በጥራ።
እተ ከጥ ሐዲድ ለዐለ ሓጺን
እት ልትፈንጠር ወእት ልትረፋዕ
እግል መሽቀዪ ድፋዕ ትነስአ።ኩሉ
መአሰሳቱ ምን ክድመት በራ እት
ገብእ እብሊ ህዬ እግል ብዕድ
መዓል ክም ልውዕል ገብኣ።
እብ ኩሉ መቀይሱ አሀምየት
ባቡር ምድር እት ወግም እንዴ
ኣቴት ሕኩመት ኤረትርየ ምስል
ኩሉ ኣውለውያተ እብ ነዘሞቱ
ሐቆ ሕርየት
ባቡር ምድር
እብ ድግማን እግል ሀረሶቱ እት
1994 መሽሮዕ አትሓየሶት ባቡር
ምድር ኤረትርየ አትበገሰት።
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ምን ሔልየት ዐድ ህብቴስ ወድ ሽሉ ለልትበሀል ሓልያይ ሐ
ዓመተ እንዴ አኬት ክምሰል ትማየተት ወሐር ዓመተ እንዴ ሰኔት
ክምሰል ሐወዘት ወገረመት ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ ከአወላይ
ክፋለ፡
ከል ትገብእ ዐራዶ ምንዲ ተአኬ ለዓመተ
ክም መአስ ቀፊፍ ትጠየም ምን ልትነዘዕ መተገ
ዲብ ሐውርም ሐዱገ ከነሱእ ምነ ግለደ
ሐቴ ለሳምንተ ዐድ ሕድ ትጋኔሕ ምን በደ
ካልእት ለሳምንተ ተቀብለ ደመተ
ሳልስ ለሳምንተ ህንዲዶሀ ወደአለ
ራብዕት ለሳምንተ ግዴተ ትተምም እት መአሰ
ሽብር ጎ ለዐባኪት ዐንጎ ክምሰል ባለሰ
ወድ ግንድዔሀ ምን ሀጥል ገሮበ ገዓዛት ክም ወደ
ቀደም ጽንዲድ ትትሐለብ ወሐር ደም ለሐልመተ
ራዲ ላቱ ሰትዮ ወበጥር ምኑ ለኢረደ
በዐል አራዊት ሰትዮ እት ኖሱ እበር ለአግረሰ
ገሌ ለጬላይ ጨራፍፍ ወገሌ ለቀረፍ ቃነፈ
ድግለል በኪት ተ ዐራዶ ለመጽአዩ ጣሰሰ
አግዐዚት አንስተ ዐራዶ ኢትፈግረ ዝሕረተ
ከፋካፍ ለዐሺነት ጽመም ለዕከተ
መርዓት ምርዒት ተ ዐራዶ አርፈ ካይረት አርወሐተ
ገላቡበ ምን ዕንታት ካሩ ዲበ ሐጅበተ
ፋይተት ውጅህት ተ ዐራዶ ወዱ ዲበ ደረሰ
ገሌ ለአትቡይ ገራግስ ወገሌ ለስራክ መጥመጠ
ገሌ ገብእ መትቅሕበት ወገሌ ለስርቅ ቃመተ።
ትተላሌ….
እግል ኣጀደዶቱ እሊ ታሪካይ
መሽሮዕ እሊ ህዬ እብ ውላድ
ካርጅ ሰብ መቅደረት ለትሰሜት
ሜዛንየት ሰኒ ወአማን ብዝሕት
ሰበት ዐለት አስነዮትለ መባደረት
እብ መቅደረት ኖስ እግል ትግበእ
ተሐረ ወትዐወተት።
ገዳይም ሸቃለ ባቡር ምድር
ኤረትርየ ካፍየት መቅደረቶም
ወአምሮም እግል ንኣይሽ ሸባብ
እት ለአርኡ መጸው።
ክም ፍገሪት እሊ ህዬ ሐቆ
መሰባል ቅድረት አዳም ቀበት
ዐድ እት 1998 ምን በጽዕ አስክ
ጊንዳዕ ሄራር አንበተ ባቡር ምድር
ኤረትርየ ግረ ሕርየት።ምኑ እብ
አተላላይ ህዬ እት 2003 አስመረ
እንዴ በጽሐ እት ገሌ መናሰባት
ክድመት ለሀይብ ህለ።

አርቡዕ 24 ጃንዋሪ 2018

እትሊ ወክድ እሊ ባቡር
ኤረትርየ ናይ ቀበት ዐድ ወካርጅ
ለመጸው ቤጽሐት እግል ልረይሕ
እበ ህቶም ለጠሉቡ ጅንስ ባቡር፡
ሀፋ ናይ ናፍታ ባቡራት ወሎቶሪና
እብ ነዘሞት ናይ ስያሐት ሰያሓት
ክድመት እት ሂበት ልትረከብ።
እትለ መርሐለት እለ ክእነ ጅንስ
ታሪክ ለቡ ገዲም ባቡር እብ ደረጀት
ዓለም እት ሰኒ ሕዳት ድወል ዐለም
ልትረከብ ህለ። ታሪኩ እት ከጥ
ለመልኮም እት አጸድፍ ወአድብር
ለትበነው ቢንቶታት ወገለርያታት
ግሩም ምስለ እት ሓጫር መሳፈት
ለህለ ተቅይር ክሊማ (ጀው)
ኣውለት አጸድፍ ወቀላቅል እንዴ
ጀምዐ ሰኒ ወአማን ለልስሕብ ወለ
ረይሕ ጋብእ ህለ።

ገጽ

7

ዳን

ብ
ይ
ታ
ሕዱግ ስሌማን

ረመ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ ዮም እት
ሰፍሐት ሽባን እት መጃላት ተዐሊም፡
ፈን (አምር ክቱብ፡ ወራታት ከላት
ወረስም) እበ ዎሮ እንክር ወእበ ካልእ
ህዬ እት ወራታት ቤት ወጼወ ሰኒ
ለሄረረት ሻበት ምስለ እት ዮም 26
ዲሰምበር ሰነት 2017 እት ጀሪደት
“ሐዳስ ኤርትራ” እብ ሚካኤል በርሄ
ለትዳሌት መቃበለት ምህመተ እንዴ
ርኤነ፡ እንዴ ተርጀምነ እቅሩባመ
እግልኩም ህሌነ፡ ቅራአት በኪተት
እት ንተምኔ እግልኩም ምስለ እግል
ንአትኣምረኩም።
ሳሊነ ኢማም ትትበሀል፡ እት ሰነት
1990 ምን አቡሀ ኢማም በላይ ወምን
እማ ፍረወይኒ ጳውሎስ እት ጸዐደ
ክርስትያን ትወለደት ወዐቤት። ናይ
መአንብታይት፡ ምግባይት ወ2ይት
ደረጀት ድራሰተ እተ ዐድ ለልትረከብ
መዳርስ እቱ አትመመተ። እት 22ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ህዬ ዋጅብ
ወጠነ ወናይ አካዳምየት ድራሰተ
እግል ተአተላሌ ሳወ ትከሬት። እት
እምትሓን መአተዪ ጃሚዐት ህዬ
ንቅጠት ዲግሪ ሰበት አምጸአት እት
ኩልየት ተዐሊም (አድረሶት) እንዴ
አቴት እት ሰነት 2015 ህዬ እብ
መጃል ዕልም ለባበት ለትደሐረት
ሻበት ተ። እትሊ ወክድ እሊ ህዬ
በዐል ፈረዕ ወእም ዎሮት ውላድ ተ።
ዮም ምስለ ህሌት እግለ መውህበት
ፈን እግል ንትኣመር ምስለ ዓዝማመ
ህሌነ።
ሰኣል፡ ገበይ ዕበያትኪ ምስል
አምር ክቱብ እንዴ አትጻበጥክየ ከፎ
ትሸርሕየ?
ገበይ ዕበያቼ እት መጃል አምር
ክቱብ እግል እትሓበር ተአሲር
ወዴት እቼ እግል ኢበል ይእቀድር።
እግልሚ፡ ለገብአት ሓጀት ምስል እሊ
መጃል እሊ ለትጻበጥ ሰበት ይዐለት
እታቱ። ምናተ ለእብ ዋልዴንዬ
ትትሀየበኒ ለዐለት ሕርየት ካምለት
ገሌ ተአሲር ዐለ እግለ እግል ልግበእ
ቀድር ለልብል ፈሀም ህለ እግልዬ።
ሰበቡ፡ ዋልዴንዬ እግል እክተብ
ልግበእ ወእቅረእ፡ ክምሰልሁመ ረአዬ
እግል እሽረሕ ሕርየት ታ’መት
ለሀይቡኒ ሰበት ዐለው ቱ።
ምን እሊ ወኬን ብዕድ ከልፍያት
ዐለ እዬ እቤ ምንገብእ ምን አማን
ለሬመ ሰበት ገብእ፡ ገበይ ዕበያቼ
እት አምር ክቱብ እግል እትሓበር
ለገብአ ተአሲር ይዐለ እተ እግል
ኢበል እቀድር። በስ እሊ መጃል
እሊ ክም መውህበት ለመጽእ እንዴ
ገብአ ልትርኤኒ።
ሰኣል፡ እግልኪ ሽዕር ሚ ቱ?
ለገብአ ነፈር ሽዑሩ ወአፍካሩ
ለሻሬሕ እቡ አግቡይ ህለ እግሉ፡
አናመ ክም አዳምዬ ናዬ ገበይ ህሌት
እዬ። ሽዕር ህዬ ሽዑርዬ ወአፍካርዬ
እግል ብዕዳም ለእሸሬሕ እበ ገበይ
ተ እግል ኢበል እቀድር።
ሰኣል፡ሽዕር ወሳሊነ ሚ ዶል
ወእተየ ትራከበው?
ሽዕር እብ አማን እትሊ ወክድ
እሊ አንበትክዉ እግል ኢበል ሽውየ
ከብድ እቼ፡ ምናተ ደረሳይት 2ይት
ደረጀት እት ህሌኮ ገሌ ከሊማት
እከብብ ዐልኮ። እተ ወክድ ለሀይ

ናይ አውቀዮት ደሚር እግል ለሀሌ እግልከ ቡ
አክቡ ለዐልኮ ከሊማት ክም ሽዕር
ተሐሰበ እግልዬ ምንገብእ፡ ህዬ
ሽዕር እት 2ይት ደረጀት እት አነ
አንበትኩዉ እግል ኢበል እቀድር።
ሰኣል፡ ክምሰለ መስለኒ ምን
መጃል አምር ክቱብ እት ሽዕር ሌጠ
ለተንከብኪ ትመስሊ?
ላለእ
ክምሰልሁ
ኢኮኒኒ፡
ለልአትዐጅበከ ምዩልዬ እት ብዕድ
አምር ክቱብ ቱ፡ ላኪን እት መጃል
ሽዕር ሰበት ትዐወትኮ ሌጣቱ።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ ለቀደርኩዉ
ምን ገብእ “እንተ ኪኢለዮ” ለልብል
ክታብ አሽዓር ምን ትሐብሪነ?
እት እንሳንየት ወድ አዳም
እግል ለሀሌ ለቡ ጠባይዕ እቱ
ለተንከበ እግል ልግብእ እዬ ንየቼ
ቱ፡ እብ ዓመት ናይ ዎሮ ዓቅል
ነፈር ጠባይዕ ለከምክም ቱ እብል
አነ እብ ረአዬ። እግል መሰል፡
ሻም፡ረሐመት፡በራአት፡ ዕሽርነ፡
እሕትራም፡ ወብዕድ ለከምክም
እግል ልግበእ እግልዬ ለከደምኮ
እቱቱ፡ እብሊ ህዬ ገሌ ምነ
ቀርአዉ አንፋር እሊ እት ለዐል
ለሸርሐኩዉ ንቃጥ ለተምተመ
ክታብ ክምቱ ሸርሓም እግልዬ
ህለው።
ሰኣል፡ ክትበት ክታብ አክል አዪ
ክቡድ ቱ ትብሊ?
ክምሰለ መስለኒ ክታብ ክትበት
ብዞሕ ለልአትዕብ ቱ ይእብል።
ለእግል ልምጸእ ለቀድር ክብድነ፡
እት ጥብዐቱ ለህለ አንኮላል ቱ። እሊ
ህዬ፡ ለእግል ትጥበዕ እቡ ለትሐዜ
ማል ወእት ተውዝዑ ገሌ ምነ ከብደ
ሽቅሉ ቱ እግል ኢበለከ እቀድር።
ሰኣል፡ እሊ ክታብ እት ጥብዐት
ክም አብጸሐክዩ እም ጅነ ዐልኪ፡
ለእግሉ ትሰሚ ዐልኪ መታክል
ምስል እሊ ከፎ ተዐዴክዩ?
እምበል ገላባብ አነ በይንዬ ምን
እትበገስ እቱ ወኢቀደርኩዉ፡ ፈሀም
ሰኒ ለቡ በዐል ጼወ ህለ እግልዬ።
እብ ናዩ ዶርቱ እሊ ክታንዬ እት
ጥብዐት እግል ልብጸሕ ለቀድረ።
ህቱ መጦርዬ ምን ኢበጥር አስክ
ለገብአ ገብእ እንዴ አትዳሌኩወ
ወከሬኩወ ዐልኮ።
ሰኣል፡ ኬትበት ብዞሕ ሓጃት
ለአስር እቶም ልትበሀል ረአይኪ
ሚቱ?
እብ አማን ብዞሕ ሓጃት ለአስር
እቶም፡ ምነ ምን አዳም ለረኩቡ
ረድ ፍዕል እንዴ አንበትከ፡ አስክ
ናይ ማል ስኣል ለብእቱ በሀለቼ
ቱ። ዐውል ጥብዐት ወምስለ እት
ምጅተመዕነ ለህለ ኢለመድ ቅርአት
እንዴ እት ጌማም ኣቴኮ። እት
ዎሮ ምጅተመዕ ክምሰለ ልትሐዜ
ናይ ቅራአት ለመድ ይህለ እግሉ
ምንገብእ ኬትበትመ እግል ልክተቦ
ለልትናየቶ ኢገብኦ። እግልሚ እተ
ሽቅሎም ለህለ ጠለብ ሰበት ለሐውን
ቱ፡ እብሊ ህዬ ኬትባይ እዴሁ ጀምል
ወአፍካሩ ለአክብ።
ሰኣል፡ ዓደት ቅራአት እት
ምጅተመዕነ ከፎ ወሸርሐክየ?
እሊ ምነ ልአስር እቼ ጋር ቱ።

ምጅተመዐነ ለመድ ቅራአት ሰበት
ይዐለ እግሉ እት ክልነ ለአሰረ
መስለኒ፡ አነ እት ዎሮ ለመድ ቅራአት
ለቡ ምጅተመዕ ዓብየት ምን እገብእ፡
ዮም ፈዳቢት ቄርአይት ወገብአኮ
ዐልኮ፡ እሊ ጠባይዕ እሊ ህዬ እብ
ሸፋግ ለልትበኔ ኢኮን፡ ምስል ዘበን
ለመጽ ቱ ሰበት እሊ እግል ዘበን
ወፈህም ምጅተመዕ ንሕደጉ።
ሰኣል፡ ለሰበብ ሚ ቱ መስለኪ፡
እግል ባልሖቱ ህዬ ሚ ለአትሐዜ
ገብእ?
እሊ ሰኣል እሊ ቀሊል ኢኮን።
እብ ሕጭር ለቤለ በሊስ እንዴ በሐስ
ገብአ እቱ እግል ልትበለስ ለቡቱ
እ ብ ል ።
ም ና ተ

ለመድ ቅራአት እት ምጅተመዕነ
እብ ይዐሎተ ለመጸ መሻክል ቱ
እግል ኢበል እቀድር። እሊ እግል
ባልሖት ህዬ ለከስሶም ጅሃት
አትፋዝዖት ብዞሕ እንዴ ወደው
ለልትባለሕ መስል እቼ ህለ። ለመድ
ቅራአት ምን ደረጀት ጅነ እግል
ልትአንበት ለህለ እግሉ ጋርቱ፡ እሊ
እግል ኒዴ ህዬ ዋልዴን እት ቅራአት
ለህለ እግሎም ፈሀም እንዴ ዓበው
እግል ልክደሞ እቱ ወጅብ።
ሰኣል፡ ምን ቄርአት ለረከብክዩ
ረድ ፍዕል ከፎ ዐለ?
ምን
ለትፈናተው
አንፋር
ለትፈናተ ረድ ፍዕል ረከብኮ፡ ምናተ
እተ ደረጀቼ ለህለው መልህያምዬ
ወመልህያቼ ለልአትናይት ወቀደም
ለልአቀድም ረአይ ራክበት ምኖም
ህሌኮ። ምነ እትሊ መጃል እሊ ህዬ
ናይ ብዞሕ ሰኖታት ተጃርብ ለቦም
አበውዬ ህዬ ብዞሕ ሓጃት ታርፍዬ
ክም ህለ ወምን እሊ ክታብዬ እሊ
ተጃርብ ሰኒ እግል እርከብ ወግረ
እለ ሰኒ እግል እክተብ ክም ብዬ
ደረስኮ ወፈሀምኮ። አነ ህዬ ምን
እሎም አንፋር እሎም ለመጼኒ ረአይ
እግል እትነፈዕ እቡ ብግስት ህሌኮ።
ሰኣል፡ እት ብዕድ መጃላት
ፈንመ ሻርኪ መስለኒ?
ኣቤ፡ እት መጃል አሽቃል ብስር
ከላትመ እሸቄ፡ እለ ምህነት እለ
እትለን ሰለስ ሰነት ለለመድ ኩዋተ፡
ክምሰለ መስለኒ ንየት ወበገስ ዶል
ለሀሌ እግልከ ለትከብድ እትከ
ምህነት ወእግል ቲደየ ለኢትቀድር
ሓጀት ይህሌት እብል። ብስር
አሽቃል ከላትመ ምስል መጃል ፈን
ለትጻበጠ ሰበት ቱ ለመጃል ይሐደሰ
እቼ። እሊ መጃል እሊ ለቡተ
ፍንቲት ምን ተሀሌ እደይከ ወምከ
ምስል ሰበት ሸቄ ሌጣቱ።
ሰኣል፡ ብስር ከላት ለትከስስ

ድራሰት ናስአት እንቲ ማሚ፡ ዳርሰት
ገአኪ ምንገብእ እሊ አክልአዪ
ሰዴኪ?
አይወ ዳርሰት አነ፡ እት አስመረ
ሲራሚክስ እግል 9 ወሬሕ ለገብእ
ደረስኮ። ሚ ትብል ህሌከ ሰዴኒ ሌጠ
ሚ ዶል እንዴ ገብአ፡ ለድሩስ ለሀይ
እትሊ መጃል እሊ እብ ክሉ ቀልብከ
ወሕርየት ኖስ ታመት እግል እሽቄ
ሒለት ለሀቤኒቱ። አነ ምነ ድሩስ
ለሀይ ተጃርብ ሰኒ እትሊ መጃል
እሊ እግል እርከብ ምነ ሰዴኒቱ
ጋራት ዎሮት ቱ።
ለወክድ ለእሊ መጃል እሊ እደርስ
እቱ ዐልኮ ዐምሳት ዐልኮ፡ ምስል
ዕምስነ ለመጽእ ሕማም እተ ወክድ
ለሀይ እግል እሽዐር እቡ ኢቀደርኮ።
እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ህዬ ምክዬ
እተ ሽቅል ሌጠ እትጁህ ሰበት
ዐላቱ። እተ ገብእ ለዐለ ወራታት
ህዬ ፍገሪት ሰኔት አመጽእ ሰበት
ዐልኮ መልህያምዬ እሊ ዶል
ረአው፡ “እሊ እት ከብድኪ
ለህለ ጅነ ሰዴኪ እትኢኮን ክእነ
ለትመስል ፍገሪት ወይአምጸአኪ”
ልብሉኒ ዐለው።
ሰኣል፡ አሽቃል ከላት እት ሸርሕ
ሽዑርከ አክልአየ ሕርየት ለሀይበከ?
ለልአትዐጅበከ ዝያዳለ እብ ሽዕር
እግል ትርከበ ለትቀድር ሕርየት
ግርመት እግል ለሀበከ ለቀድር
መጃል መትበሃሃል ቱ። እግል
ለሀሌ እግልከ ለቡ ጋር መቅደረት
ወሒለት ፍጥር ሌጣቱ። እግል
መሰል ሐቴ ሽዕር እት ዎሮት ምን
ከላት ለሸቄካሁ ግራብ እግል ትነቅሸ
ትቀድር። እብሊ ህዬ፡ አሀምየትለ
ሽዕር እግል ተዓብየ ወእብሊ አዳም
ዝያድ እህትማም እግል ለሀበ ለዐበ
በክት በ። ብስር ከላት ብዞሕ እግል
ቲበል ወቲዴ እቱ ለትቀድር መጃል
ቱ።
ሰኣል፡ እት ሸዐብ ለአቅረብክዩ
ፍሬ ብስር ከላት ምን ለሀሌ?
ኣቤ፡ እት ሰነት 2017 እግል
ሸዐብ ለገብእ ፈርያቼ እቅርብት
ዐልኮ። እብ መናሰበት አምዕል
አንሳት እት ቃዐት ኤረትሮ-ጀርመን
አነ ወገሌ ሰብ መቅደረትለ መጃል
እንዴ ገብአናቱ ለአዳሌናሁ። ምነ
ደሐርኮ እተ አምዕል እንዴ አንበትኮ
እተ ሐጭረ ወክድ ቱ ድሩሼ እት
ፍዕል ለአውዐልኩዉ። ለልአትዐጅበከ
ለዕፌ ምን ጸብሬዬ ወኬን ቱ ለዐለ፡
እብ እተይ ምን ገብእ ወመክሰብ
ተጃርብ ለጃቀፍኮ እቱ ቱ። እሊ

ህዬ፡ እትሊ መጃል እሊ ሰኒ እግል
እክደም ክም ብዬ ለፈሀምኮ ምነ
መናሰበት ገብአት እዬ።
ሰኣል፡ እት ረስም’መ ትከድሚ
መስለኒ፡ እብ ክሱሱ ህዬ ሚ
ትብሊነ?
እት ረስሚ ምነ ሰኒ እግል ሄርር
እቱ ለኢቀደርኮ ምህናቼ ቱ፡ ምስል
እሊ ክሉ እት ረስም ለህለ እግልዬ
ምራድ ወንየት ሰኒ ወአማን ውቅል
ተ። ሰአየት እወዴ ህዬ እተ ሐጭረ
ወክድ ርሕዬ ለረዬሕ ሽቅል እግል
እሽቄ እቡ።
ሰኣል፡ ክታበት ወረበዮት ው’ላድ
ከፎ ትሽርሕዩ?
እትሊ ክልኦት ዐባዪ አስእለት
ህለው፡ ለዎሮት መቅደረት ክታበት
እግል ተዓቤ ለትከድም እቱ ቱ ወለ
ዎሮ ህዬ ዕበያት ወዘበን ኖሱ ለልሐዜ
ው’ላድ ወሐያት ቤት ቶም። እሊ
ክልኦት ስኣል እብ ራትዕ በሊስ እግል
ተአትምሞም ገብአከ ምንገብእ ህዬ፡
ባል ጠዊል ወናይ ውድየትከ ንየት
እግል ለሀሉ እግልከ ቡ መስለኒ።
ሰኣል፡ ምን ተጃርብኪ እት ሐያት
ምህም ጋራት ለትቢሉ ምን ለሀሌ?
እት ሐያት ምህም ለገብአ ብዞሕ
ጋራት ህለ፡ ገሌ ምኑ ህዬ አስልፍ
ሒለት ኖስ ለቡ ናይ ወዲ ደሚር
እግል ለሀሌ እግልከ ቡ፡ እግል ኢዴ
እቀድር ለልብል ደሚር አለብከ
ምንገብእ እንተ ይህሌከ በሀለት ቱ።
ክምሰልሁመ አምር እግል ለሀሌ
እግልካ ቡ፡ እግልሚ ምራድ ወንየት
እምበል አምር ወዕልም እግል
ልትዐወት ሰበት ኢቀድር ቱ። ወእት
ደንጎበ ህዬ እግለ ፈሀም ወንየት
ለልትከበት ምክ ፍቶሕ እግል ለሀሌ
እግልከ ወጅብ እብል፡ እሊ ገሌ ምነ
ብዞሕ ምህም ሓጃት ሐያት ቱ።
ሰኣል፡ እት ኣክር እግል ቲቤሉ
ለትሐዚ?
ለገብአ ነፈር እለን እት ለዐል
ሃድገተን ለህሌኮ ንቃጥ እግል ለሀልየ
እግሉ ንየቼ ተ። እብሊ ህዬ ዶል
እብ ንየት ሰኔት አድሕድ እንሰዴ
ወምስል እንከድም እግል ልትመመ
እግልነ ክምቱ እግል ሐብር እፈቴ።
እት ደንጎበ ህዬ እግል ሕሹም በዐል
ጼዋዬ መሀንድስ ተክሌሃይማኖት
የማኔ ሐምዱ። እግለ ወድዩ እግልዬ
አትሳጆዖት ወእስትሽሃድ፡ ግረ እላመ
ነሐርከ ኢልደበእ እብሉ። አነ ህዬ
ፈኩ እብ ሽቅልዬ እግል እፍደዩ
ቱ እንሻለህ ረቢ ቀብለ ምንዬ።
እምበልሁመ፡ እተ ብክር ክታብዬ
ለሰደውኒ ሐምድ።
ሰፍሐት
ሽባን፡
ሕናመ
ንሐምደኪ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዐጃይብ ወፍክር

ዐቅል ዛይድ
ዎሮት መልክ እግለ ሸዐቡ
ክምእነ እት ልብል ትሰአለዮም፡
“አነ ሐቴ ሰኣል እግል እትሰአልቱ..
ወእለ ሰኣልዬ ዲበ ራቴዕ በሊስ
ለሀበ፡ ብዞሕ ማል እግል እሰርግዩ
ቱ፡ ወእት ረአሱመ ደለ እለ ትሸነሀ
እግል ሀቡ ቱ” ቤለዮም።
ከእሊ
ተሌ
ሰኣል
ትሰአአለዮም፣
ለበዝሐ ጋር አዪቱ? ወለዐበ
ህዬ?
ዎሮት ምነ ከደም ለዲበ ቀስርለ
መልክ ዐለው፡ ዐዱ ክም ዔረ፡ ትገሰ
ወዲብለ በሊስ ለሐስብ ወእብ
በይኑ ዶልከ ምን ቅሽን ዎሮት
ዲብ ቅሽን ብዕድ ልትዐዴ ዐለ።
ለሓለቱ ወለቱ ሰበት ርኤተ፡ እት
ሚ ለሐስብ ክም ሀለ ትሰአለቱ።
ለመልክ ዲብለ ሸዐብ ዎሮት
ሰኣል ውጁህ ሀለ፡ ወእግል እሊ
ሰኣል እሊ በሊስ ለራቴዕ ለረክበ፡
የም አለቡ ማል እግል ልሰርግዩ
ክም ቱ፡ ወእምበሌሁመ ለእለ
ትሸነሀ እግል ልውዴ እሉ ክም
ቱ አሰአለ፡ ወአነ እሊ በሊስ እሊ
ቅዉይ ዲብዬ ሀለ ቤለየ...
ለወለቱ ህዬ፣ ለሰኣል ሚ ልብል
ዐለ? ቴለቱ።
ለካድም ህዬ፣ ለበዝሐ ጋር ሚ
ቱ? ወለዐበ ህዬ? ቤለየ።
ለወለት ህዬ እግል አቡሀ
ክምእነ ቴለቱ፣ “ዲብለ መልክ
እንዴ ጊስከ፡ ለዐበ ጋር ምድርካ
ቱ፡ ወለበዝሐ ማል ህዬ ማልካ ቱ
በሎ” ቴለቱ።
ለካድም ዲብለ መልክ እንዴ
ጌሰ፣ ሕሹም መልክ፡ አነ ለሰኣልከ
ራቴዕ በሊስ ራክብ እሉ ህሌኮ
ቤለዩ። ለመልክህዬ ከእለ ምን
ገብእ ተፈደል ለበሊስ አስእለኒቱ
ቤለዩ።
ለካድም፣ ለብዝሐ ጋር ማልካቱ፡
ወለዐበ ጋር ህዬ እሊ ምድርካ ቱ፡
እት ልብል በልሰ ዲቡ። እተ ዶል

ለሀ ለመልክ እት ልትፈ’ከር፡ “ከእሊ
በሊስ እሊ ምን አየ አምጸእካሁ?”
ቤለዩ። ለካድም ህዬ፡ “ወለትዬ
አሰአለተኒ ቱ ቤለዩ።
ለመልክ አዜመ ምን ሐዲስ፡
እለ ወለትከ እንዴ አቅበልከ
እተ፡ ከእሊ ተሌ ሰኣል እቡ
ትሰአለ። “ላብሰት እት እንተ
ክም ኢላብሰት...ወትገይስ ምናተ
ክም ኢትገይስ...ወሀድየት ምናተ
ሀድየት ለኢትገብእ ሚታ?”
ቤለዩ።
ለካድም አስክ ወለቱ እንዴ
አቅበለ ለመልክ ክምእነ ልብል
ሀለ፣“ላብሰት እት እንተ ክም
ኢላብሰት...ወትገይስ ምናተ ክም
ኢትገይስ...ወሀድየት
ምናተ
ሀድየት ለኢትገብእ ሚታ?”
ቤለየ።
ህተ ህዬ፣ ከላስ እለ ምን ገብእ
እንዴ ጊስከ፡ ሸበከት ወጠሊት
ወክትፈት ናይ ስገ እበን ምጸኒ
ቴለቱ። አቡሀ ለጠለባተ አትፈከረዩ፡
ምናተ ጌሰ ወለእለን ጠልበት
ጋራት ሰለመየ።
ለወለት እግለ ሸበከት ለብሰተ፡
ወእተ ጠሊት እንዴ ትጸዐነት
ወክትፈትለ ስገ እተ እዴሀ እንዴ
ጨቅመተ አስክለ ሮሻንለ መልክ
ጌሰት፡ ከእንዴ አቴት፣ ሕ’ሹም
መለክ፡ አነ ላብሰት ህሌኮ ምናተ
ክም ኢላብሰት ህሌኮ፡ ወእገይስ
ህሌኮ ምናተ እብ እገርዬ እንዴ
ይእገብእ እት ጠሊት ጽዕንት
ህሌኮ፡ ወእለ ክትፈትለ ስከ ሀድየት
እት እንተ እግልከ እምጽእተ
ህሌኮ ምናተ ለሀድየት እንተ ክም
ሀድየት ትትከበተ መኢትትከበተ
ቴለቱ።
ለመልክ ዐቅል ለወለት ሰበት
አትፈከረዩ፡ ሀደየ። ወውላዳት
ወአዋልድ ወልደው ወምስል
እብ ሰላም ወአማን ነብረው
ልትበሀል።

ሰለስ ወሰለስ

- ሰለስ ኢትትመሳነዮም፡ ክ’ቡር፡ ጃህል
ወካይን።
- ወሰለስ ሀበን፡ ፈተ፡ ወፋእ ወእክላስ።
ሰለስ ተረድ ዲበን፣ ፍቴ፡ ትሰሐቅ
ወሳሜሕ።
- ወሰለስ
ትራየመን፣
ኢትንከእ፡
ኢትእቤ ወኢቲኪን።

ለልአትሰሕቅ፡
ለአትፈክር
ወዐጃይብ
ለእንረክብ
እቱ
ጋርዝት ብዞሕ ቱ። ገሌ ምኑ
ቀዋኒን እብ ገሌ ገባይል ለልተሌ
ገብእ እት ሀለ፡ ገሌ ምኑ ህዬ
ናይ ዕልም ሐቃይቅ እት እንቱ፡
ብዞሕ ለለአትፈክር፡ ወገሌመ እብ
አማን ለጀረ ተየልል ገብእ እት
ሀለ፡ ምናተ ብዞሕ ለለትፈክር
ቱ። ከእንዴ እሊ ተሌ አሽየእ
ንርኤ፡ፔተር ዐቢ ለልትበሀል
ናይ ሩስየ ቄሳር ለመህዘዩ ቱ።
ከእብ መጆብ ናይ እሊ ቃኑን እሊ፡
ሸከም ለለአበቅሎ ውላድ ተብዕን
ደሪበት ናይ ማል ትትፈረድ
እቶም ዐለት። ወቂመት ናይለ
ደሪበት አክል ሕድ መጦርለ
ሪምለ ሸከም ወለቡተ ሸፋቀት
ትትመጣወር ዐለት፡ በህለት
ሸከም ሰኒ ረዪም ወሻፍቅ ጭገር
ለቡ ነፈር ዶል ገብእ፡ ዝያደ
ደሪበት ደፌዕ እቱ።
ሐቴ
እት
ማሊዝየ
ለትትረከብ
ቀቢለት፡
እግለ
ንኡሻይ ለአዜ ልትወለድ ለገሮቡ
እብ ቢረት ክም ልትሐጸብ
ተወዴ። እሊ ህዬ እግለ ጀኔታይ
ድፋዕ ምን ሕማም ገብእ እሉ

ለልብል እምነት ሰበት ሀለ እሎም
ቱ።
ዲብ መስር ፈርዑናት፡
አንስለ ሸየም ክም ሞተየ፡
ዐመልየትለ ተሕኒጥ (በሀለት
ለግናዘት እንዴ ኢትከርብ ክም
ትነብር ትወዴ ለዐለት ሸቅለት)
እንዴ ኢትገብእ፡ እግል ገሌ
አምዔላት ለአጸንሕወን ዐለው።
ሀደፎም ምን እሊ ህዬ፡ ለግናዘት
እንዴ ዘ’ፈት ግርመተ እንዴ
አብዴት
እግለ
ዐመልየትለ
ተሕኒጥ ለወዱ አንፋር፡ ሸንሀቶም
እግል ኢተአትሐሶሴ እቶም እንዴ
ትበሀላ ቱ።
ሰብ
አምር
ላቶም
እት ሔዋናት ድራሳት ለወዱ
ዑለመ ክ’መ ሐበረዉ፡ አንሳይት
“አረማዴሎ” (ህቱ እት ቅብለት
አሜሪከ ለልትረከብ ዕንሬት
ለመስል ሔዋን) - ክል ዶል
እንዴ መቅረበት ትወልድ እት
ህሌት 4 ምን ዎሮት ጅንስ ላቶም
ነኣይሽ ትወልድ። በህለት እሎም
ለእሎም ትወልድ አርቢዒቶም
አው አንሳት አውመ ተብብዕን
ገብኦ።
ናይ ፈለክ ዑለመ ላቶም
ለሀበዉ ወግም ክመ ሸርሑ፡

በሀል
እ’ሙራም

- እዲናከ ወለእለ ትመክረሀት ትትመክረህ እትከ ትመሳነየ፡
ኢትልዐነ ወኢትትራገመ። ጋራት ክሉ ረእሶም ኢልትበደሎ፡ ሕና ቱ
ለንትበደል። ሄንሪ ዴቪድ”
- ክም አከይ ግብእ እግል ውላድ ኣደሚ አስክ ሕርየት እብ
ሒለት ለዋሌ ጋር ኢረኤኮ። “ፎልተር”
- ቅራአት ርያደት ዐቅል ተ፡ ምናተ ክም ሸርጥ እግል
ትሕሰብ ወተአስተንትን ብዲብከ። “ሽቴል”

ዝበድ ዛዖታት

ደምከ እንዴ ኢለአትካርም ዶል ልትቃጠር ሐዮትከ እት ብቆት
ህሌት፡ ወእንቤዕከ እትለ ኢለአስታህለ ዶል ትጀምም ሕሽመት ትስእን።
ወክልኢቶም ሰኒ ቃልያም ቶም።
ገጽ ባርህ ኖሱ፡ ለገረመት ክርን ለአለበ ዘዐት ቱ፡ ምናተ ላዝም ልዉቅ
ህሌከ በህለትመ ኢኮን። ላኪን እንተ አክል አዪ እዳረት ርሕከ ለትመልክ
እበ ቅድረት ክም ብከ ወእግል ነፍስከ ክም ሐዜከ ክም ትረቴዕ እበ
ትሸ’ሬሕ።

ተበሰም

ዎሮት ሰኒ መካር ላቱ ነፈር እግል ልትሰሌ አስክ መስግድ ጌሰ። እተ
ሰልፋይ ሰፍለ መስግድ ባክ ዎሮት ሰኒ ሕሹም ወክጁል ላቱ ነፈር እንዴ
በጥረ ልትሰሌ ዐለ። ሐር ለእናስ ለሑሹም ሳጅድ እንዴ ዐለ ብጣሩ ዶል
ገብአ ውልዌላይ ነፍረ ምኑ ወላመ ክርኑ ትሰመዐት። ለእናስ ለመካር ህዬ
እተ ዶሉ ብርትልግ ቤለ ወምነ መስጅድ ፈግረ። ወለጋር ምኑ ክም ሳደፈ
አተምሰለ። ሐር ለእናስ አስክ ዐዱ እት ለዐቀብል እብ ምረሐር እንዴ
ዐረ እቡ፡ “የለ አዲግ ድየት ደፈዕ እግልዬ” ቤለዩ። ህቱ ህዬ፡ “ናይ ሚ
ድየት ተ” ቤለዩ። ህቱ ህዬ፡ ድየት ናይለ እሉ ተሐመልኮ ምንከ ጥረጥ፡
እብ ረቢ እመን ድየት ኢደፈዕከ እግልዬ ምን ገብእ እንዴ ጊስኮ እግል
እዳግም ወዔብ እግል ኢዴካ ቱ ቤለዩ። ለእናስ ህዬ ወገህ ቤለ ወእዴሁ
እት ጂቡ እንዴ ከረ ገሌታይ መጠዩ።
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እለ ናይ “ደርብ ሐሊብ” አው
እም ሖሌዕ በህለት እለ ለከዋክብ
መጅሙዐት ጸሓይ ገሌ ክፋለ
ለሸምሎ፡ ወለሰኒ ገዛፍ ላተ
“አንድሮ ሜደ” ለትትበሀል
ብዕደት እም-ሖሌዕ፡ ሐቆ ክልኤ
ምልዮን ሰነት እግል ልትዳገሸ
ክም ተን ሐበረው።
ቀደም ገሌ ሰኖታት
ትልህየ ኩረት እተ ትገብእ እቱ
ለዐልት ወቅት፡ ዎሮት ዲብ
ጀምሁርየት ኮንጎ ለልትረከብ
ናይ ኩረት እገር ሜዳን ቃቀት
ሸወጠ’ቱ። ከእግል እለ ሓድሰት
እለ እት ስጅል-ዐጃይብ ክም
ትትሰጀል ለወደየ ጋር፡ ለቃቀት
እግል ክሎም አንፋር ናይ ዎሮት
ምነ እተ ትልህየ ሹሩካም ለዐለው
ፍረቅ እብ ተማሞም ትቀትል
እት ህሌት፡ አንፋርለ ካልእ ፈሪቅ
ላተ ሐበትመ መደረት ኢጀሬት
እቶም።
ገሌ
ዑለመ
ምነ
ከሽፈወው ሐቃይቅ፡ ወድ ኣደሚ
ዶል ፈርሀት ትትሓበሩ፡ ገሌ
ፍንቱይ ጼነ ምን ገሮቡ እት ፈግር
ክም ለአነበት አከደው። ወምን
እሊ ወኬን እንዴ ሐልፈው፡
ገሮብ ኣደሚ እሊ ጼነ እሊ ዶል
ፈግር ምኑ፡ አክላብ ወንህብ
ህዬ እብ ሕበር አስክ ዔማትለ
ፈርሀት ላቱ ጋር ህጁማት እት
ወዱ ለአነብቶ። እብ ካልእ ህግየ
አክላብ ወለንህብ ፈርሀት ወድ
ኣደሚ ለጼኑ እበ ቅድረት ቦም
በህለት ቱ።

ጠዓሞ

ጋራት ክል ዶል ክምለ እብ
ለዐል-ለዐል
ለልትረአውናቱ
ኢኮን። እብ ምልሃነ እብ ሐትሐቴ ምን ነአትዋይኑ ለሐይስ...
ሰበት ተሀርገተ እተ ጠረቤዘትለ
መድረሰት
ግፍትእ
ቤለ
ከሰክበ...ለምደርስ እተ ፈስል
ክም አተ ዶል ረአዩ እተ ረእሱ
በጥረ ወእተ ነዳይቱ ዘብጠዩ..
ፈግ ዶል ቤለ ከአቅመተ፡
ለምደርስ እብ ክርን ቅጽብት፡
“ተለፍዝዮን እት ተዐፌ ታርህ
ምዩይ ዐልከ ወአዜመ እሉ
ትትዋሰፍ ህሌከ?” ቤለዩ።
ስሕቅ እት ልብል፡ “አይወ” እት
ልብል በልሰ ዲቡ..ለምደርስ ህዬ
ሰበት ትቀጸበ ምኑ ምነ ፈስል
ትዳገነዩ።
አናብዑ እት ሻልት ምነ
ፈስል ፈግረ። ምናተ ዎሮትመ
ህቱ፡ ለመብል አቡሁ ሕሙም
እቱ ሰበት ዐለ፡ ክለ ለላሊ እሉ
እት ሳሬ ወሓለቱ እት ታቤዕ
ተርህ ክም ትመየ ለለአምር
ዎሮትመ ይዐለ። ለጋራት ክል
ዶል ክ’መ እብ ለዐል ለዐል
ለመሱለ ክም ኢኮን ለለአምር
ዎሮትመ ይሀለ።

ገጽ
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ምን ገጽ 5 ለተላለ
ክምለ እተ ሐልፈ አውካድ
ደለ ሰኒሁ እንዴ ተሃጌነ እት ፍንጌፍንጌ እት አትመሳማስ ሕኔት
ነአቴ፡ እንዴ አንተብሀነ፡ እግል
እሊ ናይ ዮም ዓመት ለነአስተብዴ
እቡ ኤታን ነአዳሌ፡ ለመታክል
እንዴ ፈረግናሁ፡ ሰልፍ እግሉ
ንፍተሕ ወሐር፡ “እለ መቅደረት
እለ ህሌት እግልነ ወተአሸቄ’ነ”
ጀላብ እግል ኒበል፡ እትሊ ኤታን
ዮም ዓመት ንሕለፍ እንዴ እንቤ
ለአፍገርናሁ በራምጅ ሀለ። አናመ
ምን ቅሩብ እታብዑ ወእርእዩ
ላኪን፡ እሊ ወእሊ እትሊ ወክድ
ወእትሊ ባካት እሊ እግል ንሽቄ ቱ
ምንመ ይእብል፡ ለተቅዪም እንዴ
ትገነሐ፡ እግል ዮም ዓመት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ አክል እሊ ለገብእ
ዐደድ አብያት ወእትሊ ለመስል
ባካት እግል ንሽቄ ቱ ሐቆመ
እንቤ፡ እብ አማን ክም እንሸቅዩ
እንዴ ተአከድነ እግል ንትሃጌ ብነ።
ሰበቡ ህዬ፡ ለኢለአትሐዜ ሰእዮታት
ሕኔት ነሀይብ ወበራምጅ እንዴ
ኤተን’ነ ፈንጎሕ ክም ትወጸዐነ
ምኑ፡ “እብሊ አስባብ እሊ ኢደቀብነ
ዲቡ” እንዴ እንቤ መሰምስ እግል
ነሀብ ሰበት ኢለአትሐዜ፡ ለገብአ
በራምጅ ዐማር ቀደም አብያትሰከን እንዴ ረተብካሁ እግል ትሽቄ
ሰበት ኢልትሐ’ሰብ፡ አውለውየት
ናይ አውለውያትነ አብያት ሰከን
ቱ። ሰበቡ ህዬ፡ አዳም ቱ ምልዐል
ኩሉ። አዳም ህዬ፡ ለዲበ ሸቄ
አርደት ሐቆመ ይአጥፈሐከ እሉ፡
እቱ ለነብር አብያት ውጡይ ሐቆመ
አለቡ፡ ክዳማት ብዕድ ምንመ
ተሀይቡ፡ አክል ቤት ኢመጽእ።
ሰበት እሊ አብያት አሀምየቱ ዐባይ
ተ። እሊ ህዬ፡ ምስል ለትፈናተ
ብዕድ እሉ ለተምትም ጋራት
ክም ናይ መሳድር እተይ፡ መሳኔዕ፡
መአሰሳት፡ እስትስማር፡ ማህየት
ወብዕድ አሽየእ ለገይስ ሰበት ቱ፡
ናይ አብያት እብ በይኑ እግል
ትፍትሑ ምን ተሐዜመ፡ ለምስሉ
ገይስ መሳኔዕመ እብ ዋጅብ ሰኒ
እግል ትጽበጡ ሰበት ብከ፡ ለቀደም
እለ ንሄርር እቡ ለዐልነ፡ “ሰእየት
ለልአበትክ ጋር ዐለ” እብሉ አነ።
ለገብአ ተጃርብ ምነ ቀዳሚቱ እት
ልትደቀብ ምን ገይስ ቱ ድኢኮን፡
እት ለሀጎጌ እግል ሊጊስ ኢወጅቡ።
ሰበት እሊ፡ “ዮም ዓመት እሊ እግል
ኒዴ ቱ” እንዴ እንቤ ሐቆ ትበገስነ፡
ለደርቡ እንወድዩ ሐቆሁ እግል
ንርአዩ ቱ።
እተ ናይ ማህየት ጋር፡ ሰነት
2016 እንዴ ተአንበተ፡ ደዓም
እግል ልትመም ለዐለ እግሉ ቱ።
ለዲብ ስጅ’ላት መካትብ ሕኩመት
ለሀለው ሸቃለ ሕኩመት ማህየት
ቦም እግል ቲበል ኢልትቀደር።
አትሳናይ ናይ ማህየት ወንዛመ
ገብእ ሀለ ምን እንብል ወክድ ብዙሕ
ወዴነ ወሀደግነ እቡ ጸንሐነ፡ ላኪን፡
ማህየት ምስል ዓም እተይ ወጠን
እንዴ ትቃረነት እግል ትትረኤ
በ። ሰበቡ ሰልፍ ለመጽእ እተይ
ቱ። በሀለቼ እተይለ ደውለት እት
ዘይድ አክ’ለ ጌሳተ፡ መጥመጦሩ
መንበረት አዳም’መ እት ሰኔ

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ እብ ክሱስ...........

ወኑዕየተ እት ተሐይስ እግል ቲጊስ
ወጅበ። እሊ ህዬ፡ ኣክረቱ እበ
ማህየት ቱ ለልትሸ’ረሕ።
ሰበት እሊ፡ ማህየት እግል ትስኔ
ገብአት ምን ገብእ፡ እሰልፍ እግል
ልትሐሳሐስ ወልትቀ’ፈር ለሀለ
እግሉ አሽየእ ሀለ። ለዓም እተይ
ወጠን ምህም ወአሳሲ እት ገብእ፡
እሊ ህዬ ምስለ መጽእ ተጠውራት
ወጠን ወዐቦት እቅትሳድ ለመጽእ
ቱ። ሰበት እሊ ዐቦት እቅትሳድ
ወጠን ሚ ትመስል ህሌት? እሊ
ክእነ ዲብ እንቱ ላኪን፡ ኣክረቱ
ዎሮት 1000 ነቅፈ ነስእ ለዐለ
አው 1800 ነስእ ለዐለ ነፈር፡
“ማህየትከ ትወሰከት” ትብሉ እት
ህሌከ፡ ሚ አምጸአከ እሉ? ለናይ
አማን ማህየት ትትበሀል እብ እስወ
ገበይ ትጸበጠ?
እበ ማህየት ስሜትመ ህዬ፡
አዳም እግል ትቃሽሽ አለብከ። አዜ
ለማህየት አትሳናይ ገብእ ዲበ እት
ህለ፡ ለናይ አማን ማህየት ቅወት
መትዛባየ ዲብለ ሱግ ዶል ትደቀብ
ሌጣ ቱ። ማህየት አክል እሊ
ጋብአት ህሌት ትብል እት ህሌከ፡
ምነ እግል አምዕላይ መናበረትከ
ለገብ አሽየእ፡ እት ነብረ ወመናበረት
አክል አዪ እግል ትገልብብ እልከ
ትቀድር? እግል ልባስ፡ እግል
ክራይ ወብዕድ ለትፈናተ እግል
መንበረት ለልአትሐዙከ አሳስያም
ሓጃት እግል ልትዛቤ እበ ቀድር
ለማህየት ለእለ ነስእ?
እብ ፍንቱይ እተ ናይ ሕኩመት
ለትደሀረት ማህየት 1800 ነቅፈ
ትግበእ ወነአንብት ትበሀለ። እሎም
ህዬ እግለ እት መአሰሳት፡ ዴሽ፡
አምን ደውለት፡ ፖሊስ፡ ውዛራት፡
እዳራት፡ እት መሓብር ወጀብሀት
ለህለው እግሎም ለከስስ እት
ገብእ፡ እብ 1800 ነቅፈ ሚ እግል
ልርሀው ቀድሮ ወለሰላዲ ናይ
መትዛባይ ቅድረተ ሚ ትመስል?
ለልብል ሰኣል መጽእ። ሰበት እሊ፡
እሰልፍ ለሒለተ ሰላዲ ነአድምነ፡
እት ሐቴ ኢነት ወእብ ዎሮት
ቀራር እግል ተአድምን ኢትቀድር
ትገብእ፡ ላኪን፡ ለትፈናተ ዐፍሽ
እስትህላክ፡ ለናይ አማን ዐውሎም
እቱ እግል ልትከረው ቦም። ዐዳገ
ቀበት ዐድ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡
ዐውለ ብዳዐት እት አስዋግ ካርጅ
ህዬ ሚ ትመስል እግል ንድሌ
ወማህየት ነሀብ ብነ። ናይ ነብረ፡
ልባስ፡ ጋረ፡ ማይ ወከህረበት
ወእግል ክራይ ቤት ለልትሀየብ
ማል፡ እትለ ደውለት ለጸንሐ ናይ
አትዛባጥ ማል ተጃረት ወቀሎተ
ምስለ ለገይስ ሰበት ኢኮን፡ እሉ

እንዴ ኢተአሰኔ፡ ማህየት
ወዴከ ምን ገብእ፡ ለሱግ
ሰመ እንዴ ዐርገ፡ እተ
ለኢሐዜካሁ አሽየእ እግል
ልካሬከ ቀድር። አዝመት
ቀሎት ሰኒ ወአማን ለኣክየ
ዲብከ። ዐውል ነቅፋመ ሰኒ
ተሐት እግል ልብለሱ ቱ።
ወንየት ናይለ እስትህላክ ሰኒ
ወአማን ገጸ ለዐል ተዐርግ
ወአዳም እብ ማሉ ሐ’በት
ክም ኢልትዛቤ ገብእ። እሊ
ህዬ ሰኒ ወአማን እት እኩይ
ተየልል ለነስእ ቱ።
ሰበት እሊ ምን ክእነ ለመስል
ለኢሐሰብናሁ መሐለኪት ጀላብ
እግል ንትሸ’ነክ፡ ሰልፍ ሓለትለ
ሱግ ሰኒ እግል ነአጣፍሐ ወጅበ’ነ።
ቅያስ ሰርፍ ነቅፈ መጦርለ ምስል
ሱግነ ዕላቀት ለቡ ዕምላት ካርጅ
ክም ዩሮ፡ ዶላር፡ ርያል ወብዕድ
ለትፈናተ ዕምላት ካርጅ፡ እብ ሐትሐቴ እግል ንራቅቦም ወነሀውኖም
ለብነ ጋራት ቶም። ነቅፈ ለናይ
አማን ዐውለ እግል ትርከብ በ።
እብ መጆብለ እት ሱግ ለሀለ
እስትህላክ ብዳዐት፡ ዐውል ነቅፈ
መቅደረት ዝቤ ወሰርፍ ሰኒ ክም
ለሀሌ እሉ ትወዴ። እሊታት ገበዩ
ክም አጽበጥካሁ፡ ለዮም ማህየቱ
ትሰኔ እሉ ለህሌት እት ሐቴ ኢነት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግል ዲመ
ረሀየት እበ ለአመጽእ አግቡይ፡
ለማህየትመ ዐቦት ወመንበረት
ናይ አዳም እት ተአትሓይስ እግል
ቲጊስ ሰበት በ፡ ለቴለለ ሱግ እቱ
ልትሸቄ ሀለ። ክም ሐሰብካሀ
ሌጠ ማህየት እግል ተሀብ እንዴ
ኢትገብእ፡ እሊ ለሀደግክዉ አሽየእ
ሱግ እግል ተአድምን እለ ብከ።
ሰበቡ ህዬ፡ ፋንጎሕ ፈጅር፡ ብ ናይ
ሽዑር አስባብ፡ “ማህየት አስኔኮ”
እት ትብል፡ እብ ሐዲስ ለመናበረት
እት ትትኬለም ወትደቀብ ሐቆ
ጌሰት፡ አዝመት ቀለ እት ዘይድ
ወሰርፍ ነቅፈ እት ለሀጎጌ ገይስ
ሐቆመ ሀለ፡ ለእስትህላካት እብ
ረኪስ ሐቆመ ኢረክቡ፡ ለወሰክ
ብላሽ ገብእ። ለሱግ ኢጠፍሐ ምን
ገብእ ወእብ ዋጅብ ኢትነ’ፈዕ ምኑ
ሐቆመ ገብአከ፡ ማህየት ጀላብ
ወሰከት፡ ሱግ ወመንበረት ሰነ
በሀለት ኢኮን። ስድፈት በደሎት
ዕምለት ሐዳስ ናይ ነቅፈ ሰበት
መጽአ፡ ለንዛም ማል አው ሄራር
ሰላዲ ለሸ’ምሉ አግቡይ ሽቅል፡
እብ ዋጅብ እግል ንትነፈዕ እቡ
ወጅበነ። ለጸንሐ ሄራር በይኑ ቱ፡
ሰላዲ ሐዳስ ነአትአታቴ ሰበት
ህሌነ፡ ሰልፍ አግቡይ ሱግ ወዐውል
ሰላዲነ እግል ልጥፈሕ ወልስኔ ሀለ
እሉ ሰበት ትበሀለ፡ እት ሰነት 2016
ሱረት ሰኔት ወመበገስ ለገብእ
እግልነ አሽየእ እንዴ አትበገስነ፡
እብ ገበይ ብዕደት ህዬ ለማህየት
ለአነብት ሀለ ሸቃላይ ለነስአ ሰላዲ
እብ ዋጅብ እግል ልትነፈዕ እበ
ወመናበረቱ እግል ለአስኔቡ እንዴ
ትበሀለ፡ ተአንበተ ወተቅዪራትመ
እብ ሸበህ-ሸበህ መጽእ ሀለ።
እት ቀሎት ምን ገብእ ወአደቃብ
ቅያስ ሰርፍ ነቅፈ፡ ወጀዶት ናይለ
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አሳስያም እስትህላካትመ እት ዘይድ፡
ኣካልመ ምን ማሼለ እት ሽንራይ
ወፊኖ፡ ዜድ፡ ሽከር ወብዕድ ምን
ካርጅ ለነአመጽኡ እስትህላካት፡
እብ መጆብለ ሱግ ካርጅ ሐድ
ናይ ዐውል እንዴ ገብአ እሎም፡
እተ መትነፍዐት እግል ልትዘቤ
ቡ። እሊ እግል ኖሱ ተሐዲ ዐቢ ቱ
ላኪን፡ ለአግደ ብዳዐት እስትህላክ
እት ሱግ እግል ትትወጀድ በ።
አስዋግነ፡ እብ ፈርያት ቀበት ዐድ
ልግበእ ወዝቤ ምን ካርጅ፡ ለጠለብ
እግል ለአትምም ቡ። መጥመጦሩ
አብካት ሽቅል እት ለትፈናተ
መአሰሳት ወመሳኔዕ እት ዘይድ
እግል ልምጸ ቡ። አሽየእ ብዙሕ
ለብእቱ ሰበት ቱ፡ አንበቶት ማህየት
እት ሰነት 2017 እግል ልግበእ ለዐለ
እሉ እት እንቱ፡ ሑድ ምኑ እንቡት
ሀለ። ገሌሁ ላኪን እንቡት ኢሀለ።
ለልትሳኔ አሽየእ ሐቆመ አታመምነ፡
እት ሰነት 2018 ምህየትኩም እላተ
ሐቆ ትበሀለት፡ ምን መአንበት ሰነት
2017 ለትአስተብዴ ተ በሀለት ቱ።
ምስል እሊ እግል ኢበለ ለሐዜ፡ ናይ
ክእሉል ቀድየት ህሌት። ናይ ዕምጽ
ክእሉል ቱ ወለክእሉል ምራድ፡
ለወጀዶት ናይ ሰላዲመ ገዚፍ ናይ
ማህየት ፍጫል እንዴ ወዴከ እሉ፡
እሊ ማል እሊ፡ እት ሱግ ዱረቱ
እንዴ አደቀበ፡ መንበረት ወቀሎት
ጀላብ እግል ኢልእዜ፡ ለሀደግናሁ
መታክል እንዴ ከልአናሁ፡ ክል
ነፈርመ “አነ ቤት ሐዜ ህሌኮ ናይ
ብሕቶቼ” ቤለ ምን ገብእ፡ ምነ
ማህየቱ እት ባንከት ለአከእለለዩ
ማል እቡ እግል ልሽቄ ቀድር። ሰበት
እሊ፡ እት ፍንጌ ፈርያት፡ እስትህላክ
ወተውዜዕ ለልትበሀል፡ ለእስትህላክ
ምህም ቱ። ኩለ ለነስአካሀ ማህየት
እተ ዶለ ትረብርበ እንዴ ኢገብእ፡
ገሌ ምነ እት ሕስብ ክእሉል
ባንከት እግል ትእቴ ሀለ እለ።
እሊ ህዬ እብ ፈሀም ናይለ በዐል
ማህየት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግሉ
ለልትወጤ አግቡይ እግል ትክለቅ
እሉ ብከ። ሰበት እሊ በዐል ማህየት
እግል ልትሰዴ ወሕኩመትመ
በራምጃት እሉ ለልዓውን እት
ወዴ፡ ወሕኩመትመ ማለ ለፈግር
ወለልአቴ እት ተአትመጣውር፡
እግል ትሄርር በ።
ማህየት ሰኔት እንብል እት ህሌነ
እተይ ደውለት ወአትመቃርሖቱ
አክልሕድ ዶል ገይስ ሌጥ ቱ።
ረካሰት፡ ተውዜዕ ወስን ሱግ እት
መንበረት ዶሩ ውቁል ቱ። እሊ
አሽየእ እሊ ህዬ እግል ንይ ዲመ
ረሀየት ኔፍዐት ሰበት ገብአው፡
እብላነ ኒጊስ ወከላስ ረሀየት
አምጸአነ እንዴ ኢገብእ፡ ለኢትደ’ለ
ኣአስባብ ሕቦዕ እግል ኢለሀሌ እሉ፡
እንዴ አጣፈሕነ እግል ኒጊስ ብነ።
ለምህም ልኪን፡ ለዲብ ሕኩመት
ሸቄ ሀለ ሸቃላይ፡ ክምሰለ እት
ብዕድ ድወል ሸቄ ለህለ ሸቃላይ
ለነሐስቡ ኢኮን። ለሸቄ ሀለ አዳምነ
ናድል ለጸንሐ አዳም ቱ። እብ
ለትፈናተ ምህናቱ፡ ድራሰቱ፡ ነሐሩ
ወብዕድ ከልፍያት ለቡ ቱ። ሸቃላይ
ሕኩመት በሀለት እት ውዛረት
ድፈዕ፡ አምን፡ ፖሊስ፡ ውዛራት፡
አርቡዕ 24 ጃንዋሪ 2018

ጀብሀት፡
መሓብር፡
እዳራት
ወብዕድ ከፈፍል ሕኩመት ለሀለ፡
ማሌ እት ቀበት 25 ሰነት ለመጽአ
ሸቅላይ ኢኮን። አካነቱ እት ዐማርለ
ደውለት፡ አካነቱ እትለ እቅትሳድ
ወጠን፡ ክል ዶል እት ወግም
ለልአቴ ቱ። እሊ ሸቃላይ እሊ እብ
ለሀ (እምበል ማህየት) ሸቄ ለጸንሐ
ገዚፍ ክፋል ናይለ መጅተመዕ
ቱ። ቀደም እለ ህዬ ለሀበቱ ረክበ
እግል ቲበል ኢትቀድር። ለአዜ
ትገብእ እግሉ ህሌት ማህየትመ
አክለ ካድሙ ለትገብእ ወለህበቱ
ለትትመጣወር ኢኮን። ሰበት እሊ፡
እሊመ እት ወግም እንዴ ኣቴከ፡
ለናይ ማህየት አትሳናይ ለእት
መጅተመዕ ሀለ እሉ ተእሲር፡
ምስል ናይ ምስተቅበል መሲር
ለገይስ ሰበት ቱ፡ ምስል ዕያል፡
አጀኒት፡ መስኡልየት ዋልዴን
ወብዕድ ዐደድ ለአለቡ ድሩርያት
ለልትጻበጥ ሰበት ቱ፡ ለአትሳናይ
ማህየት እግል እሊ እት ወግም
ለኣተ፡ ለናይ ክድመትከ ለሀበት፡
እግል ሰነት ወክልኤ ሰነት ሌጠ
ንዴ ኢገብእ፡ ለታአተላሌ እግል
ትግበእ በ።
እሊ እብ ቀሊሉ እብሉ ወሐልፉ
ለህሌኮ ቱ ላኪን፡ ለአትሳናይ ማህየት
እትቀበት እሊ ለቤልክዉ አሽየእ
እብ ዋጅብ እት ተሐፍዝ ወትርኤ፡
ለማህየት እብ ሸሃደት ድራሰት ተ፡
እብ ተጃርብ ወምህነት፡ ወለ እብ
አግደምየት ወለ እብ ወቀይ ሽቅልከ፡
እብ ዓመት እግል ኩሉ እት ወግም
ለኣቴት ተ። እት ዎሮ ሽቅል ለሸቁ
ወሐቴ ደረጀት ለቦም’መ ምን
ገብኦ፡ እት ናይ ዕያል መትፈናታይ
እግል ለሀሌ ላዝም ወቂመት እግል
ትትሀየቡ ለቡ ጋር ቱ። አብ
ሐምስ ጅነ ወአብ ክልኦት ጅነ
ሐቴ ኢገብኦ። ተዕሊም እብ ለሀ
ምን ትበሀለ፡ ክል መዋጥን አብካት
ተዕሊም እንዴ ረክበ ምህነት እግል
ልጽበጥ ለትሐሰበ ምንማ ቱ፡ ለአብ
ሐምስ ጅነ እግል ለዓብዮ’መ
ኢቀድር። እት ቀበት ቤት እተ
ጼወ ለሀለ መጣርቅመ ሑድ ሰበት
ኢኮን፡ ምስለ ማህየት ለጾር ናይለ
ዓይለት እብ ከአፎ እግል ሊጊስ
ክም ቡ እግል ልትሐሰብ እቱ
ቡ። እሊ አሽየእ እሊ እት ወግም
እንዴ አተ ልትቀረር ሰበት ሀለ፡
እትለ ሰነት 2018 ሐቆመ ተ’መ፡
ሱረት ታ’መት ኢለሀበናመ፡ እግል
ነአንብቱ ቱ ወእት ገበይነ ህዬ
እት ነአትሳንዩ እንገይስ። ለጾር
ናይ መናበረት ህዬ እተ ምስል
ሕኩመት ሸቄ ለሀለ አዳም ልግበእ
ወብዕድ ከፈፍል መጅተመዕ ርኡይ
ቱ፡ ላኪን፡ ክምሰለ እምብለ ለዐልነ
እት ሰነት 2017 እግል ነአንብተ
ኢቀደርነ።
እሊ በሀለት ላኪን፡ ለሀበትከ
ትበዴ በሀለት ኢኮን። ደዓም እግል
ትንሰአ ለዐለ እግልከ ማህየት
አስክ እለ ማጽአትከ ሐቆ ይህሌት፡
ለታርፍከ ዐለ ወሰክ ክም ክእሉል
እግል ልምጸአካ ቱ። ላዝም እትለ
ሰነት ትደፈዕ እንዴ ኢገብእ፡ ክም
ኢትበዴከ “ክሪት እግልከ ህሌት”
በሀለት ቱ።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ እት 13ይ ዱር ሌ ትሮፒካሌ አሚሳ ቦንጎ 4ይ ፈግረ

እብ ደረጀት ዐጀላት እዲነ ናይ
2.1 ምቅያስ ለቡ ሰቡዕ መርሐለት
ለከምክም እግል 13 ዶሉ ገብእ ለአስመነ
ጅግረ ዐጀላት ሌ ትሮፒካሌ አሚሳቦንጎ
ሰነት 2018 ለሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ
ዮም 21 ጃንዋሪ ምን ቢኬሌ እንዴ
ትበገሰ እት ሊበርቪሌ ዐሲመት ጋቦን
ለተምመ ናይ 140 ኪሎ ምትር ሪም
ለቡ ጅግረ እቡ ካቲመ ገብአት እግሉ።
እትለ ሳብዓይት መርሐለት እለ ወድ
ኢጣልየ መጃግራይ ዐጀላት ሉካ
ፓቺኒ እብ 3 ሳዐት 7 ደቂቀት ወ26
ካልኢት እት መትመሚ ከጥ (ወለት
ሳታ) ሰበት በጽሕ 1ይ ፈግር እት ህለ፡
ወድ አውስትራልየ ብሬንቶን ጆንሰን
ምን ፈሪቅ ዴልኮን ግራሁ አተ፡ ወድ
አልጄርየ ዩስፍ ረጉጉ ህዬ ሳልሳዮም
እንዴ ገብአ ጅግራሁ አትመመ።
ነፈር ፈሪቅ ባይክ ኤይድ ወድ
ኤረትርየ ላቱ መትጃግራይ ሜሮን
አብርሃም ምስለ እተ ጅግረ ተዐወተ

ሉካ እት ዎሮ ዘበን እንዴ አተ 6ይ
ፈግረ። ምን ፈሪቅ ወጠኒ ህዬ ሄኖክ
ሙሉእብርሃን 9ይ ሰበት ፈግረ ምስለ
ሰልፋያም ዐስር እግል ልትረተብ
ቃድር ህለ።
እብ ዓመት እግል ሳምን እብ ተማመ
ገብእ ለዐለ ምን ጅግረ ዐጀላት አፍሪቀ
እት 1ይት ደረጀት ለልትረተብ ጀግረ
ጋቦን ወድ ሩዋንደ ጆሴፍ አሬሩየ
እብ ክምኩም ዘበን በሀለት 23፡52፡24
እንዴ ሰጀለ 1ይ ፈግር እት ህለ፡እብ
18 ካልኢት ለትአከረ ወድ ጀርመን
ኒቆዲሞስ ሆሌር ምን ባይክ ኤይድ
2ይ፡ ወድ ፈረንሰ ዳምዬን ጋውዲን
ምን ፈሪቅ ዳይሬክት ኤኔርጂ ህዬ
3ይት ደረጀት ጸብጠ።
እተ ሐልፈ መራሕል ፍገሪት
ሰኔት እብ ሰጀሎቱ ስሜቱ እት ታሪክ
እሊ ጅግረ እሊ እግል ልሰጅል ለቀድረ
ሄኖክ ሙሉእ ብርሃን እብ 8 ደቂቀት
ወ20 ካልኢት እንዴ ትፈንተ እት

16ይት ደረጀት ረተበ። ተስፎም ህዬ
እብ 8 ደቂቀት ወ36 ካልኢት እንዴ
ተአከረ እት 18ይ ፈግረ።
እብ ንቃጥመ ጆሴፍ አሬሩየ 165
ንቅጠት ሰበት ጅምዐ እብ ድግማን
1ይ ፈግር እት ህለ፡እብ 148 ንቅጠት
ህዬ ዮሴፍ ሬጉጉ ወሉና ፓቺኖ ህዬ
እብ 139 ንቅጠት 3ይ ዐለው። እትሊ
ናይ ንቃጥ መጃገረት እሊ ምን ፈሪቅ
ኤረትርየ ሄኖክ እብ 71 ንቅጠት እት
9ይት ትገሰ።
እግል ሽባን መትጃግረት ለትትሀየብ
ፍሌንየት ጸዐዳመ ምን ዮሴፍ አሬሩየ
ኢፈግረት፡ እብሊ ህዬ አሬሩየ እት
ጅግረ ጋቦን ሰነት 2018 ደምቅ እት
ህለ፡ ምን ፈሪቅ ኤረትርየ ፍገሪት ሰኔት
ለአምጽአ ሻብ መትጃግራይ ዐጀላት
ሄኖክ እብ 8 ደቂቀት ወ20 ካልኢት
ምን አሬሩየ እንዴ ተአከረ 4ይት
ደረጀት ጸብጠ ግራሁ ህዬ ሳይሞን
ሙሴ ወሜሮን አብርሃም፡ እት 5ይት
ወ6ይት ደረጀት ዐለው። ዘመንፈስ
ሰለሙን ህዬ 12ይ ፈግረ።
አንፋር ፈሪቅ ኤረትርየ ተስፎም
ዑቅባማርያም ወሲራክ ተስፎም ዝያድ
ለትረአው እቱ ጅግረ ምን ለዐሌ፡ እት
ሐየት ስጋደት ለገብአ ጅግራ ቱ።
እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ ተስፎም እብ
22 ንቅጠት 1ይ ፈግር እት ህለ፡ ሲራክ
ህዬ እብ 3 ንቅጠት እንዴ ተአከረ ምኑ
2ዩ ገብአ። እብ ደረጀት ፈሪቅ ህዬ
ምን ጀርመን ላቱ ፈሪቅ ባይክ ኤይድ
1ይ ፈግር እት ህለ፡ ፈሪቅ ፈረንሰ
ዳይሬክት ኤኔርጂ 2ይ፡ ፈሪቅ ኢጣልየ
ዊሌር 3ይ ወፈሪቅ ኤረትርየ ህዬ 4ይ

አሌክስ ሳንቼዝ እት ሜዳን
ኦልትራፎርድ ልትዐዴ

መሃጅም ፈሪቅ አርሰናል አሌክስ
ሳንቼዝ እት ፈሪቅ ማንቼስተር
ዩናይትድ ክም ተዐደ ተሐበረ። እግል
አውርሐት አርእስ ወሳእል እዕላም
ጋብእ ለዐለ ሳንቼዝ ጋሪቱ ካቲመ ክም
ገብአ እግለ ልትሸረሕ ህለ።
እት ሜዳን ማን ዩናይትድ
ኦልትራፎርድ ለትረአ ሳንቼዝ ምስል
መደርብ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ አሌክስ
ፍርጉስን ክም ትዋጀሃመ ልትሸረሕ
ህለ። ሳንቼዝ እት ክል ሳምን 600,000
ፓውንድ እት ልደፈዕ እት እዴሁ
ለበጽሕ ማል ላኪን 350,000 እት
ገብእ፡ እት ረአስ እሊ ህዬ 100,000
ምን እተይ ደዓያት መአሰሳት እግል
ልትሀየብ ቱ። እምበል እሊመ ክም
መቅሺሽ 144,000 ፓውንድ እት
ክል ሳምን እግል ልርከብ ቱ።
ውቅልት ማህየት ምነ ደ’ፌዕ ፍረቅ
ላቱ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ክም መበገስ

እግል ፖል ፖግበ እት ክል ሳምን
290,000 ፓውንድ፡ እግል ሉካኩ
250,000 እግል ኢብራሂሞቪች
220,000 ፓውንድ ሰበት ደ’ፌዕ እት
1ይት ደረጀት ልትረተብ። ፈሪቅ ማን
ሲቲ እግል ሰርጆ አግዌሮ 220,000
ፖውንድ ደፌዕ። ምነ እት ሜርሒት
ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ እብ 12 ንቅጠት
እንዴ ትደንገረ እት 2ይት ደረጀት
ለልትረከብ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ
ለፈሪቅ እግል ልተርድ ወእት ፍገሪት
ፕሪመርሊግ ተቅዪር እግል ለአምጽእ
መስኡሊንለ ፈሪቅ እት መትዛባይ
ሐዳይስ መተልህየት ዶሮም ቀድሞ
ህለው።
ኢሰካበት ሳንቼዝ እት መዐነውየት
መተልህየት ፈሪቅ አርሰናል ተአሲር
ዋዲ ክም ዐለ ለሸርሐ አርሰን
ቨንገር እግል አቡምያንግ ምን ፈሪቅ
ዶርትሜንድ ክምሰልሁመ እግል
ሚክታርየ
ም
ን
ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ
እ ግ ል
ልትዛቤ
ለሰተተዩ
ስ ታ ት
አስክ እለ
አኪደት
ስእን ህለ።

ፈግረው።
ጆሴፍ አሬሩየ ግረ ናትናኤል
ብርሃኔ ወወድ ቱኒዝየ ረፋን 3ይ ወድ
አፍሪቀ እትሊ ጅግረ እሊ ለትዐወተ
እንዴ ገብአ እት ስጅለ ጅግረ አካኑ
ጻብጥ ህለ።
13ይ ጅግረ ዐጀላት ሌ ትሮፒካሌ
አሚሳ ቦንጎ ሰነት 2018 ፈሪቅ
ኤረትርየ እት ናይ ሰልፍ መራሕል
ክምሰለ ልትሐዜ መቅደረቱ እግል
ለአርኤ ቃድር ሰበይ ይዐለ፡ ብዕድ
ፍረቅ እለ መናሰበት እለ እበ እንዴ
ትነፈዐ ንቃጡ አኬለለ፡ እብሊ ህዬ፡
እተ ተለ ጅግራታት ብዞሕ ተቅዪር
እግል ለአምጽ ኢቀድረ።
መትጃግረት አንፋር ፈሪቅ ዐጀላት
ኤረትርየ ፍገሪት ሰኔት ለአርው እቱ
መራሕለ ጅግረ ዶል እንርኤ እት

9ይ ወ10ይ ኣትያም ዐለው።
እት ናይ ወክድ ጅግረ ህዬ
ተስፎም 60 ንቅጠት እንዴ ጀምዐ
እት 5ይት ደረጀት ዐለ። እብ ደረጀት
ፈሪቅ እትለ መርለት እለ ፈሪቅ
ኤረትርየ እት 6ይት ደረጀት ክሩይ
ዐለ። እት 3ይት መርሐለት ወድ 18
ሰነት ነፈር ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ
ሄኖክ ምሉእብርሃን እግል ለሔሰ
ሻብ መትጃግራይ ዐጀላት ለትትሀየብ
ፍሌንየት ጸዐደ ለለብሰ እተ ወምን
ፈሪቅ ኤረትርየ እት መስረሕ ለዐርገ
ጋብእ ዐለ።
ምን መትጃግረት ፈሪቅ ዐጀላት
ኤረትርየ እት ሰነት 2018 ለትረከበት
ፍገሪት አክል እሊ ለትትሐመድ ምንመ
ኢትገብእ፡ ምን ፍረቅ አፍሪቀ ላኪን
ቅዱም ሰበት ህለ በሀለት ለሰልፋይም

5ይት መርሐለትለ ጅግረ ዘመንፈስ
ሰለሙን ራብዓይ ፋግር ዐለ፡ እት
ራብዓይት መርሐለት ለጅግረ ህዬ ሄኖክ
ምሉእብርሃን ወተስፎም ዑቅበማርያም

3 ፍረቅ ምን ብዕዳት ቃራት ሰበት
ገብአው፡ እብ ደረጀት አፍሪቀ ለዐለት
እግሉ ሕሽመት እተ እግል ለሐጥጥ
ሰአየት ዋዲ ህለ።

ደሀይ 24ይት መርሐለት ፕሪመርሊግ

እትለ መርሐለት እለ ለገብአ
ናይ ሰነብት ጅግረ ፕሪመርሊግ
ኩረት እግር ጅግረ እንግሊዝ
ፈሪቅ ቼልሲ ምስል ፈሪቅ ብሪቶን
ምን ሜዳኑ እንዴ ፈግረ እተ ወደየ
ትልህየ ሰበት ተዐወተ ንቃጡ
እት 50 እንዴ ወቀለ እት 3ይት
ደረጀት ልትረከብ ህለ።
ፈሪቅ አርሰናል ምስል ፈሪቅ
ክሪስታል ፓላስ ለወደየ ትልህየ
እት ሜዳኑ ወቀደም መሰጅዒኑ 4
እብ 1 እንዴ ቀልበ እለ መርሐለት
እለ እብ ዐውቴ ተዐደየ። እብሊ
ህዬ ንቃጡ እት 42 ንቅጠት ሰበት
ወቀለዩ እት 6ይት ደረጀት ግሱይ
ልትረከብ።ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ
ህዬ እብ 25 ንቅጠት እት 13ይት
ደረጀት ባጥር ህለ።
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ እግል ፈሪቅ
ዋት ፎርድ 2 እብ 0 እንዴ ቀልበ፡
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ ንቃጡ እት
34 ንቅጠት እንዴ ወቀለዩ እት
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7ይት ደረጀት ትረተበ።
እት ሜርሒትለ ጅግረ
ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ እግል
ፈሪቅ ንዩውካስል ዩናይድ 3
እብ 1 እንዴ ቀልበ ንቃጡ
እት 65 ዑሩጉ ህለ፡ እለ
ትልህየ እለ ህዬ እግለ ፈሪቅ
ምህመት ዐባይ ለዐለት
እግለ ዐለት። እግልሚ ናይ
ኢመትቀላብ ሄራሩ እተ
ሐልፈት 23ይት መርሐለት
እብ ፈሪቅ ሊቨርፑል 4 እብ 3
ሰበት ትቀለበ መብጠሪ ጋብእ
እግሉ ሰበት ዐላቱ። እብሊ ህዬ እለ
ትልህየ እለ እግል መተልህየት እሊ
ፈሪቅ እሊ ምህመት ዐባይ ለዐለት
እግለ ዐለት። እግልሚ መተልህየት
ለቀደም እለ ሳደፈዮም መትፈላል
እግል ኢልድገሞ ፈርሀት ዋድያም
እት እንቶም ቱ እትለ ጅግረ እለ
ኣትያም ለዐለው። ሀዳፍለ ፈሪቅ
ላቱ አግዌሮ ህዬ ሃትሪክ ለሸቀ እተ
ትልህየ ሰበት ዐለት፡ ፈሪቅ ማን ሲቲ
እብ ድግማን እት ከምከሞት
ሰለስ ንቅጠት ዐቅበለ።
ምን ማን ሲቲ እብ 12
ንቅተት እንዴ ደንገረ ልተለዩ
ለህለ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ
እብ ያለጢፍ 1 እብ 0 እግል
ፈሪቅ ብሩኔይ እንዴ ቀልበ
ልተለዩ ህለ። እምበል እሊ
ህዬ ፍንጌ ፍረቅ ኤቨርቶን
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ወ ዌስፕሮሚች ለገብአት ትልህየ፡
ክምሰልሁመ ፍንጌ ፍረቅ ዌስትሃም
ወቦርንማውዝ እብ ናይ ሕበር ዐውቴ
ዎሮት ጎል እብ ዎሮት ጎል ሰበት
አትመመወ ክል ምኖም ሐት ሐቴ
ንቅጠት ነስአው። ፈሪቅ ስቶክ ሲቲ
እግል ፈሪቅ ሂዲርስፊልድ ታውን
2 እብ 0 እንዴ ቀልበ እሊ ፈሪቅ
እሊመ ሰለስ ንቅጠቱ ሐየበ።
እት ፍንጌ ፈሪቅ ቶተንሃም
ወፈሪቅ ሳውዝሃምፕቶን ለገብአት
ትልህየ 1 እብ 1 ተመት፡ እብሊ
ህዬ ፈሪቅ ቶተንሃም እብ 45
ንቅጠት እት 5ይት ደረጀት
ልትረከብ ህለ። እተ ሐልፈት
ሰነት ምንገብእ ወእት መትአንባት
ፕሪመርሊግ ሰነት 2018 ሰኒ
ልሄርር ለዐለ ፈሪቅ ቶተንሃም አዜ
ላተ አከጀህ ልትሳረክ ህለ። እብሊ
ህዬ ምን መጃገረት እንዴ ፈግረ
ግራለ እት ሰልፋያም ለሰለስ ገብእ
ለህለ ጅግራታት አስክ እለ ካስሩ
ልትረከብ።

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ማል አውርዝቅ ዒን ፈርሐት
ወለውቀት ክምቱ ለነአምን
ብዝሓም ሐነ። ትጃር “ሓግላም
ቶም ለልዉቃም” ልብሎ እት
ሀለው፡ “ደሐንቱ ለማልኩም
ሌጠ ሀቡነ እንዲኮን እብ ከፎ
ክም ንትለወቅ እቡ ኖስነ እግል
ነአርኤኩም ቱ” ለእንብል ሑዳም
ይሕነ።
ካርል
ራባይደር
ለልትበሀል ወድ ፈረንሰ፡
ጽምእ ተጃረት ሰበት
ዐለት ዲቡ ምን
ንእሹ እንዴ አንበተ
ሐድ ሰር ዕምሩ እት
አምጽኦት ማል ሐለፈዩ።
እብሊ ህዬ እሊ አዜድ 48
ሰነት ለሀለ ነፈር ኦሮት ምን
ትጃር ፈረንሰ ጋብእ ልትረከብ ።
ለተጀረት ክምሰለ ንያቱ ረክበየ።
ላኪን ምን አምዕል -እት አምዕል
እግል ልወስከ እት ልብል ወለ
ሐቴ አምዕል እብ ቀለጥ እግል
ልትፋገዕ ወለትለወቅ እግል ርሑ
በክት ሃይበ ክም ኢኮን ኖሱ

ዐጀብ!
ልሽህድ። እምበል እሊመ “አክለ
ሓግላም ርኤኮ እብ ሰበትቼ ወእዬ
ለመስሎ እኪት ሓለት ለሓልፎ

ክም ሀለው ልሰመዐኒ ዐለ” እት
ልብል ወስክ። ለሽዑር እሊ እግል
ሐንገል ካርል እት ወርሩ ሰበት
መጽአ እት ኣክር ክሉ ማሉ እት

መሓብር ወመአሰሳት ዌድየት
ሰን እግል ልወዝዑ ቀረረ። እብሊ
ህዬ እግለ ዲመ እት ገበዩ ሳድፉ
ለዐለ ኣይስ-ክሬም እት ለአዘቤ
ልትናበር ለዐለ ሻይብ 2ሚልዮን
እንዴ ሀበዩ እድንያሁ ክም መርሕ
ወደዩ ወህቱመ እት ዐረብየት
ደሩክ ለትትዘቤ ብዳዐት ሕድት
እንዴ ወደ እት ሸሀር 1350
ዶላር እት ረክብ እብ ሰላም
እምበል ተዐብ እድንያሁ
መርሕ
ልትረከብ።
ካርል
“ ለዘት
ሓያት ወነቢር ዮም
አደወርክወ፡ ለውቀት
ህዬ እብ ማል ብዞሕ
ትትረከብ ለኢገብአት ፡ እብ
ነቢርከ እት አግነዐከ እግል
ብዕዳም ዶልከድም ትትረከብ”
ልብል።
ለካርል ሚልዮናት ለሀበዩ
ሻይብመ ምስል ሚልዮናት ነቢር
ሰበት ኢትሰማመዐዩ ለማል እግል
እሲቱ ወውላዱ እንዴ ከፈለዩ
ነቢር ዓዲ ነብር ሀለ።

ኣዳወሮት ሽዕር
ምን እንተ ቴልከኒ?
ሃ. . ሃ. . ሃ. . ምን እንተ ቴልከኒ
ምን እሰሐቅ እትከ ገበዬቱ፡ ዐይብከ ከፎ ትሰአልካኒ
ለሰኣልከ ይሐወነት እትቼ ላኪን ከፎ ምን ክም እንተ አስእለኒ ትብለኒ
ናይ አማን እግል ተአምረኒ ምን ተሐዜ
በደል ምንክም እንተ አስእሊኒ ትብለኒ ምን ክም እንተ አርኤኒ ወትቤ
እግልሚ ምን አስአሎት ውዳይ ሰበት ቀርብ
ወአስአሎት አማን ሰበት ሸርብ
እት በረ ሚ ክም ሀለ ከፎ ተአምር እንዴ ኢትሸብብ
እብ ክባብ እግልሚ ትሻቀል ምስካብ እንዴ ኢትረክብ
ዶል ዶል እግል ነአምር እት ነሐዜ
እግልሚ ዕርቅናነ ለአርኤ?

ምን ዳያሪ
ሐንገልዬ ሰፍረ
ከፎ አምሴኪ ዳያሪዬ ለሳምን እለ እጭንቱርኪ ክም ዐልኮ
ልትፈሀመኒ። ላኪን ዮም ክሉመ ለጭንትሮ ምን ይእፈዴኪ እግል
አትሃጅከኪ አምሴቱ። አዚም ወአስቆቃብ እሻረት ኢራሐት ደሚር
ክምቱ እሰምዕ ዐልኮ። ዮም ላኪን እርኤ ህሌኮ፡ መትሃጋይ አው
መትባሃል ህዬ እግለ ራሓት ካልእከ ለዐደ ሓጃት አንፈሶት አው
አቅለሎት ቱ እግለ ከሀለበ ለሀበዩ። ከአነመ ላሳምን አተአዘሜኒ
ኢረኪብ ከህላትቱ እንዲኢኮን እኪ እንዴ አቤኮ ኢኮን ዳያሪዬ። እበ
ገብአት አነ ሰፍረ ሐንገልዬ ምንደረጀት ሰፍረ እንዴ ሐልፈት እት
ጀፋፍ ትጠወር እብ ሀለዮተ እግል እቅደረ ኢቀደርኮ።
ኦፍ! ርሕዬ ጋንጊ ፍሩቅ እንዴ ገብአት ትትሰምዐኒ ህሌት፡
ሐንገልዬ ስፍሩይ ክም ሀለ ፡ አሻይር ብዞሕ ለሀይበኒ ምንመ ዐለ ፡
እግል እፍሀሙ ኢቀደርኮ አውመ ፍህሙ እት አነ እግል እፍሀሙ
ይሐዜኮ። ለሰበብ ላኪን እሊቱ እግል ኢበል ይእቀድር። ላኪን ሸክ
ብዬ። ለሽክዬ ቀደም አማን እግል እብጠር ኤማን ሰበት ሐገልኮ
ኢልግበእ ለልብልቱ። አመንተ አመን መፈተይ ወለትትረዴ ምንመ
ኢኮን አክረተ ላኪን ሰኔት ክምተ፡ ሑዳም ለምርወት ጋብሆተ
ለረክበው ሸርሕወ።
አደም እግል ልዕቤ ገብአ ምንገብእ፡ ሙነት ሐንገል እግል
ልርከብ ክምሰልቡ እሙርቱ። ሙነት ሐንገል ብዝሕት ምንመተ
ለእምር ሙነቱ ላኪን ቅራአትተ። ቅራአት ላኪን ናይ ሚ? ናይ
ጣቢዐት፡ ክትብ፡ አዳም ወለ ቅራአት ሽዑርነ ? ክሉቱ ። አነ በዲር
ምን ክሉ እሊ አጅናስ ሙነት ሐንገል እግል ሐንገልዬ አጸግቡ
ምንመ ይዐልኮ፡ አራዊቱ እቀትል እግሉ ዐልኮ። ምስል ዘመን ላኪን
እብ አልሀሽ ክም መይት ወዴክዉ። መስኪናይ እዬ ለውዲት እብ
በርናምጅ ይዐለት ። ቅያር ነብረ እት መስለኒ ምን ቅራአት እት
ሰማዐት ደለልኮ። ሐያት ሜዛን ክምተሐዜ አናዴ ክም ይዐልኮ ከፈት
ሜዛን ሐያቼ ምን ሰማዐት መልአክወ ወሜዛን ሐያቼ ምን መደላል
እንዴ ሐልፈ ክም ልሰበር ገብአ። ሰማዐት ምን ክሉ በትከተኒ ምን
ክሉ ጅንስ ቅራኣት። ሐያት እብ እዝን ሌጠ ክም ኢትትመረሕ
ወኢትትወጤ እት አምር እት ሰማዐት ሐኔክወ። ሰፍረ ሐንገልዬ
እዝን ጽምት ሐይበ ምንመ ዐልኮ። እዘንዬ እብ ሰማዐት ስምዐት
ክም ትገረፈ እንዴ ይእፈቴ ልብ እግል እክሬ ዲበ ትቀሰብኮ።
ዳያሪዬ ዕምርዬ 54 ሰነት ክምቱ እት ክል ሰፍሐትኪ ክቱብ
ሀለ። ማዕሌሽ እቀሸኪ ዐልኮ ሜዛን ሐያቼ እት ዐቅብ ወሐንገልዬ
እት እመውን ለነበርክወን ሰኖታት ላኪን እንዴ ጀመዐይየ ምን
4 ሰነት ኢበዝሐ አላ! 54-50=4 ከዮም እግል ገለድ ወሸሃደት
ማጽኪ ሰበት ህሌኮ፡ ለምን ክትር ይዐቂብ ሜዛን ሐያቼ ሱዱፍኒ
ለሀለ ጀፋፍ ሐልገልዬ ኣክረቱ ዮም እግል ኢደየቱ ። ምን እለ

ኢነት እለ እንዴ አንበትኮ ሙነት ሐንገልዬ እግል እሬቱ ።
ወእንሸአላ ለታርፋት ሀለየ ----- ዕምርዬ + 4 እንዴ ወዴክወን
------ ገብአ ።
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ሃ. . ሃ. . ሃ. . ምን ክም አነ እግል አስእለከ እግልዬ ወቀለት
አነ ወይ ሐመቅኮ ምን አከቦት ካልማት
ወንሳልዬ ወኢተሀከ ምን እት ህግየ ተርጀመት
ወአነዬ ወሰቀልክወ እት ለትወቀለት ደረጀት
ወእንተ መክዘንከ ወመልአካሁ ምን ሐሰት

ፍንቲት ስወር ርከብ

ምን እንተ ቴልካኒ እብ አማን?
እበ ሰኣል ለትርድት አርኤካኒ ክምእንተ ሐዋን
ክሉ እናስ ክም ኢገብእ ደለ ለብሰ ስርዋን
ወጽጉብ ምን ማል፡ ክም ኢጸግብ ምን ኤማን
ለእብ በሀል አምረ አከድካሀ እግልዬ እንተ በዐል አከይ ደማን

እንተ ኖስከ ርሕከ ተአምረ መእብ አፉከ ተአተኣምረ
ርሑ ለአምር አርአዮት እብ አስአሎት ኢቀይረ
ርስሐት በደል ተሐጽበ እግልሚ ትማርነ
እት ልብል ነብዜኒ ለዐቢ ጅነ
ምን በሊሱ ደረስኮ ርሕዬ ክም ይአምረ
ምን አስአሎት አርአዮት ክም ለሐይስ
ዝያድ ምን መትሃግያይ ሴምዓይ ክም ደርስ
ላብብ ለአምሴ ብዬ በደል ግሉል ፋርስ
ባጥር ልትፈደሉ እምበል መርበይ ገይስ
እሊቱ ቤሌኒ በሊስ ለሰኣልከ በልስ
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