ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017
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ወዚር ሕኩማት አቃሊም ገረንፊት በጼሕ
ወዚር ሕኩማት አቃሊም
አሰይድ ወልደንክኤል አብርሀ፡ እት
ዮም 14 አፕሪል እበ ጀሬት ብቆት
ነድ እግለ ተአዘው ስካን ዐዲ-እምኒ
እዳረት ደዋይሕ ገረንፊት በጽሐ።
እተ ዝያረት ወዚር ወልደንክኤል
ለብቆት እት ሙምተለካት መደረት
ዐባይ ለአጅሬት ክም ዐለት ሐቆለ
ረአ፡ ስካን እት ሙስተቅበል እለ
ትመስል ብቆት ለኢሰብብ አግቡይ
እቡ አብያቶም እግል ልንደቆ
ወነብረ ንዋይ እት ደማን ለበ አካን
እግል ለአክቦ ትፋነ።
መመቅረሓይ ሽቅል እዳረት
አቅሊም
ጋሽ-በርከ
አሰይድ
ዑመር መሐመድ እብ ተረቱ፡
መጥ-መጦርለ ከስሶም አጅህዘት
ሕኩመት እግለ አረይለ ብቆት

እግል
ልትሰደው
ለልትነሰእ
መባደራት፡ ስካን መናበረቶም
ርትብት እግል ልምረሖ እግል
ልትጀሀዶ ወምን ሕድ ለትሸብህ
ብቆት እግል ልትደገጎ ትላከ።
እምበል እሊ ወዚር ወልደንክኤል፡
መሕገዝ ማይ ሲቶ ስካን እዳረት
ደዋይሕ ሽላሎ ሙዴርየት ጋሽለዓል እግል አርሀዮት እት ሐንቴ
ከዛን ሜጌል ለገብእ ወራታት፡
ክምሰልሁመ እት ሐንቴ ከዛን
ገርሰት ለገብእ
ስርጉል ጀርቤ
ፈዋክህ ወተኪል ሸትል ሐዲስ ረአ
ወምነ ከስሶም መመቅረሐት ሽቅል
ተውዴሕ ተሀየበ።
ወዚር ወልደንክኤል እብ
ተውሳክ፡ ምን ለትፈናተ ድዋራት
ወጠን እት አፍህምቦል ወከርከበት

ለሐድረው ሐረስቶት፡
እብ
ገበይ መስኖ እንዴ ዐመረው እት
ደረጀት እተይ ባጽሕ ለህለ ዕፉን
ረአ ወምስለ መመቅረሐት ሀድገ።
እት ሙዴርየት ጋሽ-ለዓል
እዳረት
ደዋይሕ
ገረንፊት
ለትትረከብ ዐዲ-እምኒ እት ዮም
14 አፕሪል እበ ሳደፈት ብቆት
ነድ፡ መአሰሳት ለልትረከብ እቱ
ዝያድ 230 አብያት ምስል ታምም
ዐፍሹ፡ ንዋይ ክምሰልሁመ 2019
ኩንታል ምን እክል፡ እብ ዓ’መት
ሰቦዕ ሚልዮን ነቅፈ ለልትዋገም
አርዛቅ ነደ ዲቡ። ለእሳት ለኬለመ
ሀዬ ወላዊል ድቁብ ወእት አብያት
ሰከን እኩብ ለዐለ ቃንጪ ክምቱ
ተአመረ።

23ይት ሰነት ዝክረት ፈነ ርዋንደ ትዘከረት
ዕስረ ወሳልሳይት ሰነት ዝክረት
“ፈነ ርዋንደ” ለከስስ በራምጅ
እት ዮም 25 አፕሪል 2017 እት
አስመረ ሄራር እብ እገር ለሸምል
ገብአ።
እተ ውቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት
ወጀብሀት፡
እት
ኤረትርየ ለመርከዞም ሱፈረእ፡
ዕዙማም፡ ክምስልሁመ ርዋንድዪን
መትባድረት ዐጀላት ለሻረከው እቱ
በርናምጅ፡ መመቅረሓይት ሰደይት
እንሳንየት መነዘመት መጅልስ
ቅራን ወወኪለት በርናምጅ ዐማር
እት ኤረትርየ ሚስ ክሪስቲነ
ኡሙቶኒ እተ አስመዐተ ከሊመት፡
“እግል ሕሽመቶም ንሄርር” እበ
ትብል ስቅራት እት አስመረ
ለትነዘመ ናይ ዝክረት በርናምጅ

እግል ልግበእ ሕኩመት ኤረትርየ
ለአርኤቱ መትዓዋን ሐመደት።
ወዚር እዕላም አሰይድ የማኔ
ገብረመስቀል ህዬ፡ እት ሰነት 1994
ምን አስል ቱትሲ ሌጠ ሰበት ገአው
ለፈነው ሐድ ሚልዮን አብርየእ
ርዋንድዪን እግል ፊቃዶ ለትነዘመ
በርናምጅ ክልኤ ልእከት ዐባዪ ክም
ለሓልፍ፡ ለሐቴ እግለ ምነ እግል
ልትሸነክ ለቀድር ለዐለ እት ቀደም
ብዙሕ እድንያይ መአሰሳት ለጀረ
ፈነ እብ አርወሖም ለነጀው ብሕል
ብሂል፡ ለካልኣይት ወለ ምህም
ልእከት ህዬ ክእኒ ላቱ ጀራይም
እት ረአስ እንሳንየት እግል ኢልጅሬ
ገለድነ አጀደዶት ቱ” እት ልብል
ሸርሐ።
ወዚር የማኔ እንዴ አትለ፡

ሸዐብ ኤረትርያመ እግል ሐድ
70 ሰነት እብ ቅዋት ካርጅ አረይ
ሕድ ለሸብህ ጀራይም እት ረአስ
እንሳንየት ክም ገአ እት ለሐብር፡
ሸዐብ
ወሕኩመት
ኤረትርየ
ለሽንርብ ሰበት አሙረ፡ ምስል አረይ

ፈነ ርዋንደ ረሕመቶም እት ሸርሖ፡
ክእኒ ጅንስ ፈነ ግረ እለ እት ዓለም
እግል ኢልትርኤ እብ ክርን ውቅል
“ከፌ!” ክም ልብሎ ወደሐ።
እተ መናሰበት፡ ልእከት አሚን
ዓም መነዘመት መጅልስ ቅራን

እብ መናሰበትለ ዝክረት ወሐቆለ
ፈነ እት ርዋንደ ለትሰጀለ ተቅዪር
ወዐቦት ለለአርኤ ፍልም ወሳእቅ
ልትቀደም እት ህለ፡ ምነ ፈነ
ለትነጀው ርዋንድዪንመ ረእዮም
ሀበው።

ከዛናት ምዴርየት ግንደዕ ማይ ከርስ ምድር
እት ምዴርየት ግንዳዕ ለትሸቀ
ከዛናት ማይ፡ ሐን አርድ ለሀለ
ማይ እንዴ ረዘቀ ዲብ አቅለሎት
መሓግዝ ማይ ዶር ዐቢ ቀድም
ክም ሀለ፡ ሙዲርለ ምዴርየት
አሰይድ ዑመር ያሕየ ሐበረ።
አሰይድ
ዑመር
ምስል
መስኡሊን
ናይለ
ትፈናተየ
መአሰሳት ሕኩመት፡ እዳራት
ደዋይሕ ወወካይል ሸዐብ እተ
ወደዩ ልቃእ፡ ዲብ እዳራት
ደዋይሕ ነፋሲት፡ እምባትካለ፡
መሓባር
ወአልዓሰ ለትሸቀ
ከዛናት ፍገሪት ሰኔት ሰበት
ትረከበት ምኑ፡ ዲብ እዳራት
ደዋይሕ ደማስ፡ ለዓይተን፡ ዐድሹመ፡ ሸብህ መዲነት ጋሕቴላይ
ወደንጎሎመ
ከዛናት
እግል

ልትሸቄ በርናምጅ ክም ሀለ
አፍሀመ።
እት ክሉ ለትሰርገለ ወእት
ሽቅል ለሀለ በራምጅ ዐማር
ለህሌት መሻረከት ሸዐብ እንዴ

ሐመደ ህዬ፡ እትለ ሰነት እግል
ልትሰርገል ኢቱን ለሀለ ወራታት
ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡ አሰነዮት
ዐግማት፡
ሸትል ወአስነዮት
አግቡይ
እግል
ልትዐወት፡
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መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ
ሜርሓይ ዶሮም እግል ልቀድሞ
ከም ወጅብ አትፋቀደ።
ሙሽተርከት፡ ዲበ ልትሰርገል
በርናምጃት ኬወ ሐቆ ሀድገው፡
አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017

ረዝቅ

ዶር ሜርሐት መዐየ እግል
ልትደቀብ፡ ወራታት ርያደት
እግል
ለሐሶሴ፡
መሻረከት
ሙጅተመዕ እግል ቲዚድ ወብዕድ
ለልብል ረአይ ቀደመው።

ገጽ

ውቁል ልኡክ ኤረትርየ ምስለ ትፈናተው መስኡሊን ቻይነ ልትዋጀህ

እብ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌማያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለትአሰሰ
ልኡክ ሕኩመት ኤርትርየ፡ ዲብ
ቻይነ ለአንበተየ ዝያረት ሽቅል
እንዴ አተላለ፡ ምስለ ትፈናተው
ውቁላም ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት
ወሕዝብ ሀድገ።
እብ አሳስለ ወዚር ኻርጅየት
ጅምሁርየት
ቻይነ
ዋንግ

ዩ ወደየ እሉ ዐዙመት፡ ምን
ዮም 17 አፕሪል ዲበ ዐድ
ለአተ ውቁል ወፍድ ሕኩመት
ኤረትርየ፡ ዲብ ዮም 19 ኣፕሪል
ምስል ወዚር እድንያይ ቀድያት
ወልጅነት መርከዝየት ሕዝብ
ሹዒ ሚስተር ሶንግ ታኦ፡ ዲብ
ዮም 20 ኣፕሪል ህዬ ምስል
ወጠንያይ ጌምያይ
ያንግ
ጄቺ፡ እንዴ አማሕበረ፡ አደቀቦት

ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት ወልክኤ
ለደውለት ለከስስ እድንያይ
ወናይ መንጠቀት ቀድያት እቱ
ህድግ ፋይሕ ወደ።
ምስል ናይብ ርኢስ ሚስተር
ሊ ዪዋንቻኦ ዲበ ገብአ ልቃእ፡
ወዚር ካርጅየት አሰይድ ዑስማን
ሳልሕ ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡
ሰላም ወትምኔት ሰኔት ርኢስ
ኢስያስ አፍወርቂ ዲብ ርኢስ ዢ

ጂን ፒንግ ሐቆ ቀደመ፡ ቻይነ
ዲብ መደት ሐጫር ለሰጀለተ
ዐቦት እንዴ ሐመደ፡ ዲብ
ኤረትርየ ገብእ ለሀለ ዋይዲባት
ወኪደት ምልክየት ቃኑን እግል
ልብጠር ዶረ ምህም እግል
ትቀደም ተሐሰበ።
ኤረትርየ ዐቦት እቅትሳድ
እግል ትሰጅል ዲበ ትወድዩ
ለህሌት ጅህድ፡ ሰዳይት ቻይነ
ሕሽመት ዐባይ ከም ተሀይበ፡
እሊ ሀዬ መሳልሕ ክልኤ ለጀሀት
እበ ተአክድ ገበይ ሰኒ እግል
ልትደቀብ እብ ጀሀት ኤረትርየ
ለህሌት ንየት ሰኔት እንዴ ሸርሐ
ወዚር ዑስማን፡ አህምየት ቻይነ
ዲብ መስኩበት አምን ወዐቦት
እቅትሳድ መንጠቀትነ አከደ።
ምስል ወጠንያይ ጌምያይ
ያንግ ዴቺ ዲበ ገብአ ልቃእ
ህዬ፡ ወዚር ዑስማን፡ ቻይነ፡
ዲብ እድንያይ ቅደይ ለባቱ
ዶር በናይ እብ ዓመት፡ ምስል
ኤረትርየ ለትወድየ ሰዳይት
ህዬ እብ ፍንቲት እንዴ ሐመደ፡
ቻይነ ሰላም ወመስኩነት ቀር
አፍሪቀ እግል ልትአከድ፡ ድወል
እለ መንጠቀት መስኩበተን
ወውፋቀን እግል ለአድምነ
አርዛቅ እቅትሳደን እብ ዋጅብ

እግል ለሐንፍለ ወመሳልሐን
እግል ለአክደ ዶረ እግል ተዓቤ
እንዴ ትላከ፡ እሊ አህዳፍ እሊ
እግል ልትበጻሕ ዲበ ገብእ ንዳል
ሽከረት መሳልሕ ቻይነ እግል
ልትሐፈዝ መትዳላይ ኤረትርየ
አከደ።
እተ ህድግ ወዚር ዑስማን፡
ሰዳይት ቻይነ ዲብለ ኤረትርየ
ድድ ለገብእ ዋይዲባት እግል
ትጋብህ ለትወድዩ ንዳል እንዴ
ዘክረ፡ እብ አቶብየ ጽቡጥ ለሀለ
አርድ ስያደት ኤረትርየ እግል
ትፍገር ምኑ፡ ወምን ቃኑን
ወዐድል በረ ላቱ መኔዕ እግል
ልተረፍዕ ዶረ እግል ትቀድም
ከም ወጅብ ሸርሐ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ጌምያይ
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብርኣብ፡
ዲብ ናይ ቻይነ መአሰሰት
አካዳሚ
ዕሉም
እጅትማዒ፡
ሓድረት ሓለት ቀር አፍሪቀ
ወናይለ መጽእ ወክድ አዋይነ
እቱ ለረከዘ መሓደራት ለሀይብ
ዲብ ሀለ፡ ምን ሙሽተርከት
ለትቀደመ እቱ ስኣላት እቱ
በሊስ ሀበ፣
ለውቁል ልኡክ፡ እት ዮም 18
አብሪል ምስል ወዚር ኻርጅየት
ዋንግ ዩ ከም ሀድገ ልትአመር።

ደረት፡ መሽሮዕ ማይ ልትበኔ
እት ሙዲርየት አቁርደት፡
እዳረት ደዋይሕ ደረት ለትበነ
እብ ጣቀት ጸሓይ ለሸቄ መሽሮዕ
ማይ እግለ ዐለ መጋድዕ እት
አርሀዮት ዶር ዐቢ ለአገዴ
ክምህለ ትሸረሐ።
ስካን እግል ኤሪነ እተ ሀበወ
ሐብሬ፡ እንዴ ትፈንጠረው ምነ
ነብሮ እቱ ለዐለው አካናት
ሐቆለ
ትከምከመው፡
እብ
ሕኩመት ናይ እብትዳእየት
ወምግባይት ደረጀት መዳርስ
ወመርከዝ ዓፍየት ክም ትበነ
እግሎም እት ለሐብሮ፡ ብኑይ
ለህለ መሽሮዕ ማይ ህዬ ምስል
ብዕድ ከደማት እንዴ ትወሰከ

ረህየት መንበሮ ክም ከልቀ
እግሎም ሸርሐው።
መስኡለ እዳረት ደዋይሕ
አሰይድ ሁመድ እድሪስ እተ
ሀበየ ሐብሬ፡ ለመሽሮዕ ማይ
ሐምስ መርከዝ ተውዜዕ ለቡ
ሰበት ቱ፡ እተ ድዋራት ለዐለ
መጋድዕ ማይ እት አርሀዮት
ዶር ዐቢ ለአገዴ ክም ህለ
ወድሐ።
እምበል እሊ፡ እግል ንዋይ
ለከድም ሽርም ክም ትሸቀ
እሎምመ ሐበረው።
ደረት፡
ምን
መዲነት
አቁርደት እብ እንክር ግብለት
27 ኪሎ ምትር ትረይም።

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

ዐሰብ፡ ወጠኒያይ በራምጅ ለከስስ ሰሚናር ሽባን ልሰርገል

እት መዲነት ዐሰብ፡ ምን
ለትፈናተ አጅህዘት ሕኩመት
ወመዳርስ ምግባይ ወካልኣይ
ደረጀት ለትወከለው ሸባባት፡
እት ዶር ሸባባት እት ወጠንያይ
በራምጅ ለረከዘ ሰሚናር ገአ።
ስክርቴር ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ደመቅራጥየት ወዐዳለት
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
አሰይድ ኣድም ዐሊ እተ ሀበዩ
ሸርሕ፡ መትነዛም እብ ሀደፍ
ወደሚር ክም ልትዐወት እት
ሸርሕ፡ እብ ደረጀት ፈርዕ
ወአፍረዐት
ንኡሽ
ለገብእ
በራምጅ፡ ምስል ሓድር ተየልል
ለገይስ
ክምሰልሁመ
አሳስ
ትሩድ እት ብናእ ሀዊየት ወጠን

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 17

ለለአደቅብ እግል ልግበእ ክም
ወጅቡ ወደሐ።
አሰይድ ኣድም እብ ተውሳክ፡
እትሊ እብ ቴክኖሎጂ ወዕልም
ለሄርር ለህለ ዘበን፡ ሸባባት
ለእግሉ ረክቦ አብካት ተዕሊም
ወተእሂል እብ ዋጅብ እግል
ልትነፈዖ እቡ ወእብ መትሰባል
እግል ልክደሞ ትላከ።
ጀብሀት ሸዕብየት፡ አደቀቦት
ፈዛዐት፡ መትነዛም ወዕልም
ሸባባት ለተሀይቡ መትሐሳር፡
እት በራምጅ ብናእ ወጠን
ተአግድዩ ለህሌት ዶር ቀሊል
ክም ኢኮን እት ሸርሕ ህዬ፡
እግል ዝያድ ረህየት መትቀዳም
አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017

ወመትነዛም መሻረከት ሸባባት
አከዶት ምን አውለዊያቱ ክምቱ
ወደሐ።
ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
ሓድር ተየልል ወጠን ለኸስስ
ሰሚናራት አሀምየቱ ዛይደት
ሰበት ተ፡ አተላላይ እግል ለሀሌ
እሉ ትወሰው።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ መክተብ
ጀብሀት
ሸዕብየት
እግል
ደመቅራጥየት ወዐዳለት እት
ሙዲርየት አቁርደት፡ እብ ሸዐብ
ወሸቃለ አጅህዘት ሕኩመት
እተ ትሰርገለ ወእት ዐመልየት
ካድም ለልትረከብ በራምጅ
ዐማር እቱ ተሀደገ።

ገጽ 2

2. ዔቅባይ ቃኑን
• እብ ፖሊስ እግለ ገብእ
ወራታት
መርመረ
ራቀቦት፡
ምርሐት ወምህም ዲብለ ገብእ
እቱ ወቅት ወራታት መርመረ
ፈጽም ጀሪመት ዊደት።
• እብ
ፖሊስ
ለገብእ
መርመራታት ጀሪመት ወቀየዶት
ሽክ ለጋብእ እቶም፡ ዲብ ቃኑን
ለተንከበ ክምቱ አከዶት።
• አኪድ
ዶል
ገብእ
ወራታት ፍርድ ጀሪመት ክምሰል
ልትበገስ ዊደት
• እግል ደውለት እንዴ
ወከልከ ምጅርሚን ዲብ ፍርድ
አቅረቦት ወዲብ ይግባይ ልግበእ
ወብዕድ ቅደይ ጀሪመት ዲብ
አብያት ፍርድ ኤረትርየ እግል
ደውለት እንዴ ወከልከ ቀሪብ።
• ዲብ ሐብስ፡ መራክዝ
ፖሊስ ወብዕድ መቀይዳይ አካናት
አግቡይ ጽብጠት አሲሪን ወቅዩዳም
መርመሮት።
• መስለሐት
ሸዐብ
ወሕኩመት
ዲብለ
ተምትም
መደንያይ ቅደይ ክምሰል ከረ
መደኒያይ ሸክወት አሰሶት ወዲብለ
ተአሰሰ ሸክዋት እዴከ እንዴ ኣቴከ
መትቃራም ህዬ ዓም ወቀይ
ዔቅበት ቃኑን ቱ።

3. አብያት ፍርድ
• ቀደም ጀልሰት መርመሮት፦
ሽክ ለጋብእ እቶም ዲብ ቀይድ
ክምሰል አተው ዲብ ቀበት 48
ሰዓት ዲብ ቤት ፍርድ እግል
ልቅረቦ ክምሰል ወጅብ ስርዐት
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ብዩን
ህለ። እሊ ህዬ ሸክ ለጋብአት
እቱ እግል ሰልፍ ኢነት ዲብ ቤት
ፍርድ ለቀርብ እቱ ወክድ እት
ገብእ፡ ዲብ እሊ ቀሪብ እሊ ቤት
ፍርድ ሸርዕየት ቀየዶት ናይለ ዘን
ጋብእ እቱ ተአክድ ወእግል ደማን
እብለከስስ ትቀርር።
• ናይ በይን ሰልጠት ወራት
ፍርድ፡ ለገብአ ውዳይ ጀሪመት
እምበል አብያት ፍርድ እብለገብአ
ብዕድ ናይ ሕኩመት ልግበእ
ወኢሕኩመት ጀሃት ወራት ፍርድ
ክምሰል ኢገብእ እቱ ስርዐት
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ወዴሕ።
ሰበት እሊ፡ ዊደት ወራታት ፍርድ
ጀሪመት ናይ አብያት ፍርድ
ወቀይ ሌጠ ክምቱ በያናት ስርዐት
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ወድሕ።
•ናይ ብሕተ ሰልጠት አተንሳይ
ሸክወት ይግባይ፦ እሊመ ሕድ
እብለ ሸብህ ሸክወት ይግባይ ናይ
አተንሳይ ሰልጠት ናይ አብያት
ፍርድ ሌጠ ክምተ ወዴሕ።
• ናይ ብሕተ ሰልጠት ፍንቲት
ርእየት ፍርድ እብ ድግማን፦
አሰልፍ ቅርርት ለዐለት ቀድየት
እግል ትረኤ እተ ለትቀድር እቱ
ቴለል፡ በያናት ስርዐት ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ ውድሑ ህለ።
እብ አሳስለ እሊ፡ ቅሩር ለዐለ ጋር፡
ምን ሐዲስ ርእየቱ ሰልጠት ናይ
አብያት ፍርድ ሌጠ ክምተ ስርዐት

ስርዐት ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ

ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ወዴሕ።
• ዲብ ሐብስ፡ መራክዝ ፖሊስ
ወብዕድ አካናት ቀይድ ለህለ ቴለል
ወመራቀበት ዲብ እሊ ለትሸረሐ
አካናት ለህለው አሲሪን ወቅዩዳም
እብ ዋጅብ ወእንሳኒ ላቱ አግቡይ
ክምሰል ለጸበጦ እግል አከዶት
ምህም ትእዛዛት ሂበት።
• ጀልሰት ዋጅብ ወራታተ
እግል ትሰርግል፡ ስርዐት ጀልሰት
እግል ትትሐፈዝ ለለትሐዜ ትእዛዛት
ሂበት። ሰልጠት ወዓም ወቀይ
አብያት ፍርድ ክምቱ በያናት
ቃኑን ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ወድሕ።

4.ሐብስ ወእስላሕያት፡
• እብ ትእዛዝ ወፍርድ
አብያት ፍርድ እግለ ቀርቦ እሲሪን
መትከባት ወቃኑን እንዴ ትበዐከ
ትእዛዝ አው ፍርድ አብያት ፍርድ
ሂበት።
• አሲሪን ጀዛሆም እብ
ዋጅብ ለለአተሞ እቱ ወእንዴ
ሰልሐው ጤይዐት ቃኑን ወናጅሓም
ሙዋጥኒን ለገበኦ እቱ ቴለል እግል
ልትከለቅ ህዬ ዓም ወቀይ አብያት
ፍርድ ወሐብስ ወእስለሕያት ቱ።

እሊ እብ ዓም ሽሮሕ ለህለ
ወራታት ጀሃት ስርዐት ጀሪመት
ዐድል፡ እብ ተፋሲል ምን
እንርእዩ፦
1. ናይ ጀሪመት መርመረ
እብ መጆብ ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ፡
ወራት ስርዐት ጀሪመት ዐድል
እብ መትከባት አው እብ ርክበት
ሐብሬ ጀሪመት ክምሰል ለአነብት
ስርዐት ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ወዴሕ። ሐብሬ ጀሪመት ዲብለ
ናይ ሰልፍ መርሐለት ወራት
መርመረ ጀሪመት እት ገብእ፡
ዎሮ ጀሪመት ክምሰል አጅረ አው
ለአጀሬ ክምሰል ህለ አው እግል
ዊደት ጀሪመት ልዳሌ ክምሰል ህለ
ለለሐብር ምነትፈናተ ዔማት እብ
ክቱብ፡ እብ ቃል፡ እብ ኤለክትሮኒካይ
እትሳላት …ወለመስሉ እግል
ልቅረብ ለቀድር ሐቃይቅ ዲብ
ወራት መርመሮት ወፍርድ እበ
ተሌ እስባታት ለልትአከድ ተቃሪር
ቱ። ሰበት እሊ፡ እብ ሰበትለ ጀረ
አው ገብእ ለህለ አው ህዬ ዲብ
ምስተቅበል ለትገብእ ጀሪመት
እብለትፈናተ
አግቡይ
ዲብ
እህትማም ናይ እሊ ጀሃት ስርዐት
ጀራይም ዐድል (እብ ፍንቱይ ህዬ
መክተብ ዔቅባይ ቃኑን ወፖሊስ)
ዶል በጼሕ ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ለአነብት።
እብ አሳስ ስርዐት ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ፡ ለገብአ ነፈር
ሐብሬ ጀሪመት ዲብለ ከስሰ ጀሀት
እግል ለአብጼሕ ሐቅ ቡ። ሐብሬ
ጀሪመት እግል ዎሮ መርመረ
ጀሪመት እግል ሊዴ ሰልጠት
ዲብለ ኢለብሰ ነፈር አው ጀሀት
ዶል ትቀርብ፡ ለእብ ቃኑን ሰልጠት
ለኢተሀየበቱ ነፈር አው ጀሀት
እግለ በጽሐቱ ሐብሬ ጀሪመት
ዲብ ፖሊስ አው መክተብ ዔቅባይ

ቃኑን ክምሰል ትበጽሕ እግል ሊዴ
ስርዐት ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
መስኡልየት ለአረፌዕ። ሐብሬ
ጀሪመት ዱቅሪ ዲብ መክተብ
ዔቅባይ ቃኑን ዶል ትበጽሕ ህዬ
ለመክተብ ኖሱ መርመረ እግል
ሊዴ አው ህዬ መርመረ እግል
ልግበእ ዲብለ ከስሶም ፖሊስ እግል
ልልአከ ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ መስኡልየት ለአረፍዑ።
ሐብሬ ጀሪመት ለቀርበት እቱ
ፖሊስ አው ህዬ ዔቅባይ ቃኑን
እግለ እብ ብዕደት ገበይ ለበጽሐቱ
ሐብሬ ዲብ ክቱብ እንዴ በደለ “ካፊ
ምን ገብእ” እግለ ሐብሬ ለአቅረበ
ነፈር እግል ለአፈርሙ ክምሰል
ወጅብ ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ በይን። ስርዐት ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ “ካፊ ምንገብእ”
ለልብል ጦግ ለለኣቴ እቡ ሰበብ፡
ሐብሬ ጀሪመት እብ ውጁድ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ እብ ተለፎን፡ እብ
ቡስጠት፡ እብ ኢ-መይል ወብዕድ
ኤለክትሮኒካይ አግቡይ እትሳላት
ዲብ እህትማም ጀሃት ስርዐት
ጀሪመት ዐድል እግል ልበጸሕ
ክምሰል ቀድር ዲብ ወግም እንዴ
አተ እግለ እብ ውጁድ ለኢቀርበው
ሐብሬ ጀሪመት ዲብ ክቱብ ሐቆለ
ትበደለት እግለ ሐብሬ ለአቅረበ
ነፈር አፈረሞት እንዴ ኢለትሐዜ
ወራት መርመሮት እግል ትትበገስ
ክምሰል ቀድር እግል ሐበሮት ቱ።
እሎም ለከስሶም ጀሃት ስርዐት
ጀሪመት ዐድል ዲብለ ረኩበ
ሐብሬ እንዴ አተንከበው ጀሪመት
ጃርየት እግል ትግበእ አው ገብእ
ህሌት አው ህዬ እት ምስተቅበለ
እግል ትጀሬ ትቀድር እተ
ትብል ክላሰት ክስመል በጽሐው፡
ወራታት መርመረ እግል ሊደው
ስርዐት ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
መስኡልየት ለአረፌዕ። ምናተ
መመርምራይ ፖሊስ፡ ለቀርበት እቱ
ሐብሬ ወራታት መርመረ እንዴ
ወደ ካፊ መበገስ አለቡ እተ ትብል
ክላሰት በጽሐ ምንገብእ፡ አው ህዬ
ወራታት መርመረ እት ወዴ ድድ
ሸክ ለጋብአት እቶም ሸክወት እግል
አሰሶት ለለአቀድር አስባብ መበገስ
አለቡ ዲብለ ትብል ክላሰት በጽሐ
ምንገብእ፡ እግለ ሐብሬ እንዴ ጸብጠ
ለቀርበ ነፈር እለ ክላሰት ወዲብለ
ክላሰት እግል ትብጸሕ ለደረከዩ
አስባብ እግል ለሐብሩ መቃወመት
ሐቆ ቡ ዲብለ ከስሱ መክተብ
ዔቅባይ ቃኑን እግል ልቅረብ ምስል
ስሜት ወታምም ዕንዋን ናይለ ከስሱ
ዔቅባይ ቃኑን እንዴ አትለ እግል
ልንድኡ ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ መስኡልየት ለአረፌዕ።
ፖሊስ ልግበእ ወዔቅባይ ቃኑን
እብ ክእነ ለተሀደገት ገበይ ዲብለ
ትቀርብ እቶም ሐብሬ ጀሪመት
እንዴ ተንከበው መርመረ እግል
ሊደው ዶል ቀርሮ ህዬ ለሐብሬ
እንዴ ጸብጠ ለቀርበ ነፈር እብ
ሰልጠት እት ረአስለ ዔቅባይ ቃኑን
ዲብለ ህለ ብዕድ ዔቅባይ ቃኑን ናይ
መቃወመት ሸክወቱ እግል ለአቅርብ
ቀድር። እለ ናይ መቃወመት
ሸክወት ለቀርበት እቱ ዔቅባይ
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ቃኑን ናይ መርመረ ወራታት
እግል ሊዴ ካፊ መበገስ ህለ ዲብለ
ትብል ክላሰት ክምሰል በጽሐ፡ ኖሱ
ወራታት መርመረ እግል ሊዴ አው
ህዬ እግል ክምሰልሁ ሀደፍ ዲብለ
ከስሰ ጀሀት ፖሊስ እግል ለውጅሁ
ስርዐት ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
መስኡልየት ለአረፍዑ። እሊ ዲብ
ደንጎበ ናይ መቃወመት ሸክወት
ለትቀርብ እቱ ዔቅባይ ቃኑን አዜመ
ክምሰለ እብ ሰልጠት ዲብ ሐንቴሁ
ለህለ ዔቅባይ ቃኑን ወፖሊስ
ለቀረረው ሕድ ለሸብህ ቀራር ዶል
ለሀይብ ላኪን፡ ለሐብሬ እንዴ ጸብጠ
ለቀርበ ነፈር ናይ ይግባይ ሐቁ
ለአከትም።
ምናተ፡ ክለ ዲብ መክተብ ዔቅባይ
ቃኑን አው ፖሊስ ለትበጽሕ ሐብሬ
ጀሪመት እተ ዶለ ወራት መርመረ
ጀሪመት ተአነብት በህለት ክምሰል
ኢኮን እግል ንፍሀም ለአትሐዜ።
እብ አሳስ ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ፡ መትአምባት መርመረ
ጀሪመት እት ክልኤ ልትከፈል።
ለሰልፋይ ናይ ብሕቶት ጀራይም
ለከስስ ገብእ እት ህለ፡ ለካልኣይ ህዬ
ሸዐብ እብ ዓም ለከስስ ጀራይም
ቱ።
ናይ
ብሕቶት
ጀራይም
ለልትበሀል፡ ምነ አረይ ናይለ ሐደስ
እንዴ ሐልፈ ዲብ መጅተመዕ
መደረት ዐባይ ለኢሰብብ አው ህዬ
እግል ሰላም ወስርዐት መጅተመዕ
እት ብቆት ለኢካሬ ጀራይም ቀሊል
ክምሰል ከረ ዕየር፡ ሕሜት፡ ዝነ፡ ዘባጥ
ቀሊል ወለመስል ገብእ እት ህለ፡
ዓም አው መጅተመዕ ለከስስ ላኪን
ሰላም ወመስኩበት ሸዐብ እግል
ለሐምርግ ወእግል ክሉ ወራታት
ዐቦት መጅተመዕ ወድ ምንክብ
እግል ልግበእ ለቀድር ጀራይም
ክቡድ ክምሰል ፈሳድ፡ ስርቅ፡ ቅሽሽ፡
ዘማቴ፡ ሰልጠትከ እንዴ ትነፈዐከ
መስለሐትከ አው መስለሐት ብዕድ
ነፈር ረሸዶት፡ ሰነዖት ሰነድ፡ ቀጭፍ፡
ቀጭፍ ተሐት ዕምር፡ ነዐር፡ ቀትል
አንቃስ ገሮብ …ወለመስሉ ቱ።
ዲብ ናይ ብሕተ ጀራይም፡
ዕጉብ ሸክወት ረስምየት አስክ
ይአቅረበ (እግለ ሸክ ለገብአት እቱ
እግል ልሽከዩ ንየት ክምሰል ቡ እብ
ረስሚ አስክ ይሐበረ በህለት ቱ)
ለሐደስ ጀሪመት ዲብ ፖሊስ አው
ዔቅባይ ቃኑን እብለትፈናተ አግቡይ
ምንመ በጽሕ፡ ወራት መርመረ
ጀሪመት ኢለአስተብዴ። ዲብ ናይ
ዓም ጀራይም ላኪን እብለ ዕጉብ
ሸክወት ረስምየት ምንመ ኢትቀርብ
ሐብሬ ጀሪመት እብለ ገብአት
ትግበእ ገበይ ዲብ እህትማም ናይለ
ከስሶም ጀሃት ስርዐት ጀሪመት
ዐድል ዶል ለአበጽሑወከ ወራታት
መርመረ እግል ልግበእ መበገስ ህለ
ለልብል አዋይን ዶል ለሀሌ፡ ወራት
መርመረ ጀሪመት እግል ተአንብት
ዋጅብ ቱ።
ዲብ ናይ ዓም አው ሸዕቢ
ጀራይም፡ ሼክያይ ለዕ’ጉብ (ዱቅሪ
ለተዐገበ ነፈር ሐቆመ ህለ) እንዴ
ኢገብእ፡ ሕኩመት ተ። ክምሰለ
እት ለዐል ለትሸረሐ ህዬ መክተብ
ዔቅባይ ቃኑን ዲብ ቅደይ ጀሪመት
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እግል ሕኩመት እንዴ ወከለ ሸክወት
እግል ለአቅርብ አስክ ደንጎበ እግል
ልታቤዕ ሰልጠት ለለብሰት ጀሀት
ሕኩመት ተ። ዲብ ክእነ ላቱ
ጀራይም ፍርድ ላኪን ለዕጉብ፡
የምክን ሻሁድ እንዴ ገብአከ ቀሪብ
ኢገብአ ምንገብእ፡ እዴ አለቡ።
ሰበት እሊ፡ ዲብ ናይ ብሕቶት
ጀራይም ዕጉብ ሸክወት ረስመየት
እንዴ አቅረበ ናይ ሸክየት ምራዱ
ክምሰል ሸርሐ ሌጠ ወራት መርመረ
ጀሪመት ተአነብት እት ህሌት፡ ዲብ
ሸዕብያይ ጀራይም ላኪን መክተብ
ዔቅባይ ቃኑን አው ህዬ ፖሊስ
ሐብሬ ክምሰል በጽሐቱ ሌጠ ወራት
መርመረ ጀሪመት ለተአነብት እት
ገብእ ዲብ ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ብዩን ህለ።
ስርዐት ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ብዩኑ ለህለ ብዕድ አግቡይ
መትአምባት ወራታት መርመረ፡
ሸክ ለገብአ እቱ ጀሪመት ክምሰል
አጅረ፡ አው ወዴ ዲብ ህለ አው
እግል ሊዴ ክምቱ ክምሰል ተአመረ
እተ ዶሉ እንዴ ትጸበጠ ዲብ ቀይድ
ዶል ልውዕል ቱ። ዲብ ክእነ ላቱ
ቴልል ሸክወት አው አትአመሮት
አቅረቦት እንዴ ኢለትሐዜ ወራት
መርመረ ጀሪመት እተ ዶለ ክምሰል
ተአነብት ስርዐት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ በይን። ክምሰል እት
ለዐል ለትሸረሐ ላኪን፡ ለጀሬት
ጀሪመት (እብ ንየት ዕጉብ ወራታት
መርመረ ለለአተንብት ወለለአጃዜ
ጀሪመት) ዶል ገብእ፡ ዕጉብ ምን
ልውሕድ እብ ቃል ናይ ሽክየት
ምራዱ እንዴ ወደሐ አስክ ኢሸርሐ
ወራት መርመረ ኢተአሰብዴ ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ ሸክ ለገአ እቱ
እተ ዶሉ ምንዲ ልጸበጥመ ዲብ
ቀይድ ኢለአቴ። አግደ ሀደፍ
ስርዐት ጀሪመት ዐድል አሕዳስ
ጀሪመት እብ መዳፈዐት ንዛም
ወሰላም አድመኖት ምንማቱ፡
እብ ቃብል እሊ ላኪን ዲብለ እብ
ሸክወት ዕጉብ ሌጠ ለለአሸክዩ
ወለለአጃዝዩ ጀራይም፡ ንዛም
ወሰላም መጅተመዐ ለለሐምርጎ
ሰበት
ኢገብአው፡
እምብለ
ኢትሸረሐት ንየት ዕጉብ ዱቅሪ
ቀይድ ኢገብእ።
ሰበት እሊ፡ እብ አሳስ ስርዐት
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ወራት
መርመረ ጀሪመት እብ መተከባት
ሐብሬ ጀሪመት ሸክ ለገአት ዲቡ
እተ ዶሉ ስድ ልትጸበጠ ተአነብት።
መርመረ ጀሪመት ላኪን ሚ ኖዕ
ቃኑናይ ወራታት ትሸምል?
ወራታት መርመረ እምበል
ዲብ አካን ሐደው ጀሪመት እንዴ
ጊስከ ለገብእ አከቦት እስባት
ወቀየዶት ሽ’ኩክ፡ ቃል መርመረ
ሽ’ኩክ፡ መትከባት ቃል ሸሃደት፡
ተፍቲሽ ኖስ ወድዋር፡ ጸቢጥ
ደሊል ላቱ አሽየእ… ወለመስሉ
ከምክም። እሊ ወራታት በሐስ
እሊ ቃኑን እንዴ ተበዐው እግል
ልጅረው ክምሰል ቀድሮ ስርዐት
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን።
እንዴ አትሌነ በገ፡ እሎም በያናት
እሎም
ወእብ ሰበትለ ተሀደገ
ወራታት መርመረ እግለ በየነው
እግል ንርኤ ቱ።
ልተላሌ….

ገጽ 3

ዕን

ጃረ
ከልሹም መሐመድ

ዎሮ ንኡሻይ፡ ልቡ ሎሎ
“እግልሚ ርሑ እግል እሳት
ወባሮት ሰበለ? ሰውረት እግልሚ
ቀንጸት?” እት ልብል
ምን
ልትሰአለነ ለነሀይቦ በሊስ ምን እሊ
ወኢሐልፈ። “ሐቅነ ለስሉብ ዐለ
እግል ንንዘዕ፡ እት ዐድነ ገ’ብሮ
ምን መጽአተነ፡ ሐቁ ለስሉብ ከፎ
ሰክብ፡ በደል እብ ሐቅ ትዉይ
ትሰክብ ሞት ትትፈደል . . . ”
ሐቅ እበየ ረቴዕ? ኩሉ ምን
ልትጻገም
እሉ
ወዐድ-ሕድ
ምን ሰዴ እቱ ዐቢ ረቴዕ። ኦሮ
ዐድ አው ሐቴ ገቢለት በይነ
ላቱ ጸገመ ምንመ ትጻገም እለ
ትበጼሕ ዐውቴ አለበ። ሐቴ እዴ
ለገብኣቱ እብ ጋሪቱ ለልትዐወት።
ነሐር ወፍክር አንስ ወተብዐት
ክም ሐቴ እዴ እት ኦሮ ሀደፍ
በገሰ ምንገብእ ላኪኪን ዐውቴ
ለኢሰርርቱ። እብሊቱ ወጠን ኩለ
ዲብ ሕድ ለትከምክም ገበይ
ወፍክር እቡ ለትበገሰት ጀብሀት
ሸዕብየት ለሐቅ ስሉብ ለዐለ ክም
ለአቀብል እግል ቲዴ ለቀድረት።
ወቀሎት በንዴረት፡ አስበቶት
ስያደት፡ ወአሰሶት ሕኩመት እቡ
ለኢልትከለስ ሐቅ አማን እት
ሰብኡ ዐቅበለ። አንስ ወተብዐት፡
ብሩር ወምድን፡ ሓግል ወራክብ፡
ኦሮከ እበ አስሉ፡ እበ ጅንሱ፡ እበ
ቆምየቱ፡ እበ ህግያሁ፡ እበ ዐቂደቱ
እበ ቅየሙ እት እንቱ ሕሽመቱ
ወዕዘቱ እንዴ ኢትትሀየን እት ገጽ
ፍቴሕ ሐቴ እግል ልትረኤ፡ ምን
ኬር ወጠኑ ዋከቱ እግል ልንሰእ፡
እት ዳይ ወጠኑ ዋጅቡ እግል
ለአግዴ፡ ወሐቁ ምን ክድመት
ተዕሊም ወምህናት፡ ዓፍየት፡
መዋሰላት፡ እትሳላት፡ ማይ ጽሩይ፡
ከህረበት፡ አርዛቅ ወጠን፡ ጠወሮት
ዓዳት ወሰቃፈት፡ ኩሉ መዋጥን
ሰወ እግል ልትሓወል ለንዳል
አስክ እለ ታምም ኢሀለ። ሓልፍ
ታርፍ ለአለቡ ክል ዎሮ ምኑ
ለትትሐዜ ዲብ ወዴ እበ ሀለ
እሉ ሐቅ እግል ልትመተዕ ዶል
ቀድር፡ እለ ኢነት እላቱ ለሐቅ
አክል ሕድ ረትዐ እግል ልትበሀል

ቀድር።
እትለ ኤረትርየ ጀለ ሕርየት
ለገብአ ንዳል አንስ ወተብዐት
ሕበር ምን ሻረከው እቱ ዲብለ
ጀለ ዐማር ለገብእ ንዳልመ ሕበር
እግል ልሻርኮ ልትከደም ሀለ።
አማንተ አንሳት እትለ ናይ ዐማር
መርሐለት ክምለ ወጠን ትሸነሀ
እትለ ዐባዪ መሻሬዕ እግል ልትረአየ
ለይለቀድር ዕልም ወምህናት
ነቅስ ምነን ዐለ። እተ ቀዳሚት
ላመ በክት ምህሮ ኩሉ ረክቦ
የዐለ። ለርካቡ ሀዬ አውለውየት
እግል ተብዕን ለሀይብ ነብረ።
ወመንበሮ እግል ትበደል ለሰዴ
አስሉል ኦሮ ወለዐበ ተዕሊምቱ።
ለተዐለመ ሒለቱ እት ሐረትሙ
እንዴ ኢገብእ እት ም’ኩተ።
ፍክሩ እንዴ ፈይሐ ለእብ ተዕበት
ብዝሕት ገብእ ዐለ አሽቃል እብለ
ቀ’ለት እግል ልትሸቄ ክም ቀድር
ወዴ። ተብዕን ሰብ ሐረትም
ለሐዜ ለዐለ ሐጻይን ወመቶራት
እት ምግሳይከ ለተአዝዞ መከናት
ክም ለአሸቅዮ ገብእ። ዲብ እሊ
ደቅብ ፍክር ለልትጠለብ እቱ
ዱር አንሳት እግል ለሀልየ ወእተ
ተቅዪር ግዴተን እግል ሊደየ ገአየ
ምገብእ ሀዬ፡ እግል ልትዐለመ
ሀለ እለን። ዘበን ክም በዲሩ
እመነቱ እንዴ ከረ እተን ገይስ
ኢሀለ፡ ልትዐለመ ሀዬ ሀለየ። እት
ኤረትርየ ዮም እት ጃምዓት እብ
አጫቤዕ ልትዐለበ ለነብረየ አንሳት
ዝያድ መሰለስ ጋብኣት ሀለየ፡
እት ካልእ ደረጀት ሀዬ ቅሩብ
ሰር ባጽሓት ሀለየ። ማሌ እት ዐደ
ለደርሰት ኤረትርያይት ዶክቶረት
እግል ትርኤ መጆብ ሙስተሒል
ለዐለ፡ ዮም አንሳት ደካትረ እትለ
እለ ጊስከ እስብዳልየት፡ ዲብ ኩሉ
አቃሊም ሸዐበን ዳውየ ወለዐልመ
ሀለየ። በዲር እንጅኔር መሀንድስ
ምን ኢገብእ እንጅኔረት አው
መሀንድሰት እግል ትርከብ ሕልም
መስል ለዐለ ዮም ምን ሀንደሰት
እንዴ ትደሐረየ እትለ መጃለን
ለሐዝየ እተ አካን ፍሩራት

ጸነሓነ።
እትለ እግል በዐል አስመረ
ረዪም፡ ቅርድ ምድር ልትሐሰብ
ለነብረ አቅሊም ጋሽ በርከ
ሻባት መሀንድሳት ዶል ጸነሓከ፡
ኤረትርየ ትበደል ክም ሀሌት
ትርእየ። ትበደል ሀሌት ወለበደለ
እግል ሰኔትቱ። ሰብ ምህነት
ዓፍየት፡ ሰብ ምህነት ሐርስ፡ ሰብ
ምህነት ዓፍየት ወእንሱስ ንዋይ፡
ሰብ ምህነት ብነ፡ ጸሪብ ሐጺን
ወዕጨይ፡
መክነከት
ዐረባት
ተዕዲን፡ ከህረበት ወከሚካላት
… እተየ ኢሀለየ! እሊ ተሀደገ
ምህናት መትዐላም ስኒን ብዙሕ
ነስእ፡ ምህሮ ክም ተምመ ኖስከ
እንዴ ቀደርከ እግል ተአውቄ ዲቡ
መደት ለሐዜ። ሙጅተመዕነ ሀዬ፡
ወለት ስነት አዳም ክም ተመት
ዋልዴነ ወአዳመ እግል ትትሀዴ
ወትውለድ ለሐዝወ። እግልሚ
ለናይ ፍሬ ዕምረ እት ተዕሊም
ወሽቅል እንዴ ሐልፈ ዱር ህዳይ
ወውላድ እግል ኢልሕለፈ ፈሩህ
ወቤተ አስክ ኢከርዐተ ስካብ
ኢረክቦ። አስክለ ካልእ ደረጀት
ወሳልስመ ምንተሐመለወ ኖሱ
ምስለ በዲር ጸንሐት የም አለቡ ቱ።
እለን አዋልድ አዜ ላኪን ከንፈረን
እንዴ ነክሸየ፡ ብዙሕ ለልትበሀል

በዲር እሊ መስል አብካት
ለረክበ
ሕዳት
ወምንቃልስ
ለልትረከበ ምንመ ዐለየ ዮም ላቱ
ዓዲቱ ምንመ ይእንብል ከበር
ሐዲስ ኢኮን። ፈድል እለ ሰዳይት

እዝን ጽምት እንዴ ሀበያሁ
ምህሮሀን ለአተመ ወእት ሽቅለን
ልትፈረረ ሀለየ። ለፍክር እት
ሰኔት ልትበደል ክም ሀለ ሀዬ እት
ሐያት እለን ሻባት እግል ንርአዮ
ለተቅድረነ። አሀምየት ተዕሊም
ለፈሀመው፡ ለተዕሊመን እግል
ረሐን ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግለ
ኩሉ እንዴ ሐድገ ለአድረሰየን
ገቢለንመ እግል ልውዐል ክምቡ
ለፈሀመው ሹረከ ሐያተን፡ ህዳይ
ወውላድ እንዴ ኢለሐልፈን እብ
ኩሉ እግል ለዐርየ ሰዳይቶም ወዱ
እንርኤ። እት ገሌ መርሐለት
ድራሰት ክም በጽሐየ ህዳይ
ለተሀደየ፡፡ እንዴ ወልደየ እብ
መቅሬሕ ሸሪክ ሐያተን ወሰዳይት
ዋልዴነን ውላደን እት ለዐብየ
ለደርሰ ከዲብ መድሐራተን
ውላደን ምስል አበይቶም ዕንቦበ
ፈረሕ ለለትሐቁፈን ርእያም
እንገብእ። እማት ነኣይሽ ዲብ
እንተን ምንሐት ድራሰት ዶል
ረክበ ውላዶም እንዴ ሐቅፈው
ቤተን እብ ሰላመተ ለለጸንሕዋመ
ርእያም ነሀሌ።

ዔማት ሽቅል ወእተይ እት ብዙሕ
አርካን ወጠን ፍንጡር ሰበት ሀለ
እብ ድራረተ ለተአቴ። አንሳይት
ዲብ ትሰስን ትገይስ ሀሌት። እብ
ዕ’ነ ምነ ረኤናሀ፡ እት አለቡ
ለሀሌት ፋብሪከት ሳልሰ ሐቴ ምነ
እግል አንሳት እብ ድራረን እግል
ልዒረ በክት ፋትሐት ለሀሌት
ፋብሪከትተ። አስመ ዐብደለ፡ ኣምነ
እድሪስ፡ ኸዲጀ መሐመድ ዐሊ
ኩለን ዲብ ናይ ነዳፈት ለሸቅየ
ስካንለ ቀርየት ተን። ሽቅለን ናይ
ነዳፈት ቱ። እሊ መስነዕ ዲብለ
ሒን ለከመዶረ በሽል እቱ ላሊ
ወአምዕል ሸቄ፡ ህተንመ ምስሉ
ላሊ ወአምዕል ሸቅየ።
እትለ ሒንለ ከመዶረ
አለቡ ላኪን ምን
ረበርብ ለትናድፋሁ
ድኢኮን ስካብ ለከልእ
ሽቅል አለበን። እግል
ኩሉ ሀዬ ዱሉያት
ተን። እለን አንሳት
እለን እበ እሉ ረክበየ
በክት ሽቅል ብሱጣት
ተን። እግልሚ እብ
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ሕድ እበ እሉ ረክበየ ዕልም
ሕርየት እቅትሳድ እንዴ ረክበየ
ዔማት እተየን ለዓብየ፡ ወጠነን
ከድመ ወመናቢት መሲረን እንዴ
ገብአየ ልትፈረሀ ወልትፈተየ
ሀለየ።
ሕርየት እቅትሳድ ላኪን ጥቅር
ዳርሳት ሰብ ምህናት ሌጠ ኢኮን።
ክል ሐቴከ እበ እለ ትቀድር እት
ዳረ ወሐዳረ ናያተ ምን እተይ
እግል ትወስክ ቃድረት ሀሌት።

አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017

ለህበተን ምነ ረክበያሀ አግሩሽ
ምን ጂበን እንዴ ሐርጠየ
ለአቀድየ ወአጀኒተን እት ድራሰት
ለትበግሰ። ምነን ለመልጨ በክት
ተዕሊም እት አጀኒተን እግል
ልትደገም ኢለሐዝየ። “እት መን

እጊስ እሎም” እንዴ ኢልብለ
ሀዬኒ እብለ ርካበን ቀረደን
ለአገድየ። እግለን ምነ እት ጂብ
ተአቴ ማህየት፡ እንዴ ትፈረርከ
እብ ድራርከ ኢተት ለተሀይበንተ
ራሐት ደሚር ወደማነት እት ኖስ
ተዐቤ። ዝያድ 10 ሰነት ዲብለ
መስነዕ እት አትናዳፍ ለሸቄት
አሰይደ ኸዲጀ መሐመድ ዐሊ
እም ዕያልተ ወብእሰ ምን እለ
እዲነ እብ ሞት ሰበት ትፈንተየ ጾር
ዕያል ዲብ መሸንገላ ቱ። ሰልፍ
እብ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ ፍዕሎ እንዴ
ተዐለመት ገሌ እግል ለዐውነ
ለቀድር እተይ ትረክብ ምንመ
ዐለት፡ ለምኑ ልትረከብ እተይ
ደማነት ለዐለት እቱ ኢኮን። ዶል
ልትዘቤ ወዶልመ ክም ቀልብ
ኢገይስ። እትሊ መስነዕ ባናቶም
ክም አቴት ላኪን ለእለ ትረክብ
ማህየት ትሐድ ወትብዘሕ እት
ምዕለ ለትመጽእ ደማነት ለትገብእ
ዲበ ሰበትተ የአቤተ። አጀኒተ
ተዓቤ እበ ሀሌት።
መሻሬዕ ዐማር እትለ ፍይሐ
ደዋሒ ኤረትርየ መትአሳሱ
ምነ በደለ ሰኔት እግል ንርኤ
ወዴነ ለሀላቱ። እግለ ምድር
ሐርብ ወሀረብ ለዐለ አራዲ
እንዴ አጥለለ ሸዐቡ ምን ሐድረ
አንሳትመ መትነፈዐት ገብአየ።
ዲብ ከርከበት ለሐድረየ ዓይላት
አንስ ወተብዐት እንዴ ኢልብለ
ምስል ሸቅየ ወለዐምረ ሀለየ።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ

ገጽ 4

መሓመድ እድሪስ

ዲብ ክታብ
ካቲመ፡
ጀነራል
ፊሊጶስ ወልደዮሃንስ እብ
ሰበት አብሳር ወፈን ሐርብ
ለከስስ “ሐርብ ምን ዕልም
ወለዐል ብስር ቱ” እበ ልብል
አርእስ ለከትበዩ መውዱዕ
እግል ንትናወል ቱ።
ከእግል ዮም ሳልሳይ
ክፈል ልተላሌ።

ወልደኣብ ወፈሲለቱ ሕብዓም
እተ ለዐለው በዐት፡ ምን መሕለፊት
ጄሽ አባይ ለዐለት ገበይ 20 ምትር
ለኢገብእ ሪም ለዐለ እለ ሰበት ተ፡
አባይ እግል ኢለኣምሮም ፍንጌ ኮፍ
ወፈረጀ እንዴ ተሐሸረው መዓል ከረበ
ውዕላም ዐለው። ክሉ ሀገጊት ናይለ እብ
ባካቶም ለሐልፎ ለዐለው ዐሳክር አባይ
እብ ዋዴሕ ቶም ለአተንሱዎ ለዐለው።
እብሊ ህዬ “ትበገስ!” ክምሰል ትበሀለ፡
“ምን ዮም ሕር እንቲ” እንዴ ትቤ
ክምሰለ ሳረሐካሀ እስርት ሐማመት
እብ ፈርሐት ዲብ ልሳረሮ እግለ
እት መሸንገሎም ለአርሆጥጥ ለዐለ
“መስከብ ደሐንቱ” እንዴ ቤለ አባይ
ጽጉዕ እቱ ለዐለ አካን እብ ቀናብል
ወከላሺን ቀንጸው እቱ።
ፈሲለት ጸጋይ መሓሪ ለዐለት እተ
በዐት፡ ድማናይ እንክር ናይለ ብራር
እት ገብእ፡ ምኑ እንክር ድማን ለህለ
ደይን ክምሰል ትከሬከ ሕሊል ሕዳቅ
ቱ ለተአቴ። ምኑ እንክር ድገለብ
ለህሌት ሖርመት ህዬ፡ ለአግደ ምቀደም
ልትሓረብ ለዐለ ጄሽ አባይ ገጽ ግረ
ዲብለ አካን ቅያደት ደብር ዐቢ እግል
ለአቅብል እበ ተአቀድር ቀጤነት
ገራቢት ለዐለት እታ ተ። ጸጋይ
መሓሪ ለመረሐ ፈሲለት ብራውን፡
ምቀደም ለዐለ ጄሽ አባይ እበ ገበይ
እግል ኢለአቅብል እንዴ እምቤቱ ዲቡ
እጽቡጣመ ለዐልነ።
መጥ-መጦረ ዲብ ሕምብረ አባይ
ኣትየት ለዐለት ፈሲለት ወልደኣብ፡
ለዲብ ሰር ናይለ ደብር ዐቢ እምእደኔ
ሕብዓት ለዐለየ ክልኤ ስርየት
ወፈሲለት፡ ምን አብዓተን እንዴ ፈግረየ
እብሊ ዲብ ትትሓረብ እግል ትፍገሮ
ኢኮን እብ ዕንታትካመ እግል ትርአዩ
ለለአመሽግ፡ እግል ትፈግሩ ሰእየተ
ለለአበትክ አክዑን ዲብ ፈግረ፡ እግለ
ሸፍ አተላለያሁ። ለሰኒ በክት ምን
ረዪም ሰበት ኢትበገሰየ፡ እብ ሸፋግ
ምነ ደብር ዐቢ እንክር ምውዳቅ ጸሓይ
ለልትከሬ ብራር (ምስለ ቀደሙ ለዐለ
አባይ ለለአትራክብ ስልስለት) ሰበት
ትበተከ፡ ገሌ ፈሳይል ነዳይተን እግል
ፈሲለት ጸጋይ መሓሪ እንዴ ሀበየ፡
ምን ምውዳቅ ጸሓይ አስክ ምፍጋር
ጸሓይ ምን ለዐል አስክ ተሐት፡ ዲብ
ልትሓረበ እግል ለአተላልየ በክት

ሐርብ ምን ዕልም ወለዐል ብስር ቱ
ረክበየ። ለእብ ጀሀት ቅብለት ለዐለየ
ህዬ ምስለን እንዴ አስረየ እንዴ
አንቀዕረረየ ገጽ ለዐል ፈግረየ። ለአካን
ክለ ብለቅ ወአክዑን ምስሉመ ታክየት
ስጋደት ሰበት ገብአት፡ ለሸፍ ለበዜሕ
እብ ቀናብል እዴ ቱ ለዐለ። ብሬናት
እግል ልትከሎ እቱ ለቀድሮ ውጡይ
አካናይ ኢዐለ፣
ፈሲለት ወልደኣብ አሰልፍ እግለ

ውቅል ርሽመት ናይ ደብር እምእደኔ
ክምሰል ፈግረት፡ ኣንቴናታት ሬድዮ
ለታበዐው አካነት ቅያደት ኮሎኔል
ካሰ ገብረማርያም ዲብ ቅሩብ ሪም
ዘብጥ ካላሺን ጸንሐቶም። ዘብጥ
ክምሰል ገብአ ዲበ አካን ለዐለ ጄሽ፡
ህጁም ምዳድ ሰበት ወደ፡ ዲበ ሐርብ
ወልደኣብ ቃእዳ ፈሲለት አስተሽሀደ።
ግረ እሊ ለፈሲለት ሽውየ ግረ እንዴ
ቀርበት ዲብ ርሽመት ናይለ ደብር
እንዴ ሰብተት ትትሓረብ ዐለት። ሐቆ
እሊ ላኪን ቅያደት ካሰ ገብረማርያም
እብ ሰለስ እንክረ (እብ ምፍጋር፡
ምውዳቅ ወቅብለት) እንዴ ተሐሸረት
ተርፈት። ለአካነትለ ቅያደት፡ ምቀደም
ለዐለ ጄሽ እብ ሸፋግ ራድኢት እግል
ልንደእ እተ ትእዛዝ ምንመ ተሀየበ
ለገበይ ላኪን እብ ፈሲለት ጸጋይ
መሓሪ ጽብጥት ሰበት ዐለት፡ እግል
ራድኢት ግረ እግል ለአቅብል ለጀረበ
ጄሽ አባይ ህዬ እብ ዘብጥ ፈሲለት
ጸጋይ መሓሪ ወእበ ምን ምውዳቅ
ጸሓይ ሸንከት ምፍጋር ጸሓይ ተሃጅም
ለዐለት ስርየት እንዴ ትፈንጠረት አስክ
ሕዳቅ ለዓል አስክለ ማይ ለዐለ እተ
አካን ትወጀሀ።
አነ ሬድዮ ንኢሽ ዲብ መጋብዬ
እንዴ ከሬኮ፡ ክሻፈቼ ዲብ ዕንታቼ
ዲብ አዳውር እግለ እብ ቀናብል እዴ
ልትረጋረጎ ለዐለው ፍራስ ምሔርበት
እት አቀምት፡ አበድ እብ ሬድዮ PRC
77 ምስል ኦፐሬተራት ዐሊ ማንጁስ
ወመኮነን ተክሌ (ጉብጣን) ለአተስል
ዐለ። ዳዊት ህዬ፡ ዲብ ባካትነ ሐቴ
አበነት እንዴ አትሔገ ሻሂ ለአፈሌሕ
ዐለ። ሱድፈት ህዬ፡ ለባክዬ እንዴ
ትገሰ ለቴለል ታቤዕ ለዐለ ደበሳይ
ገብረመድህን (ወዲ አርበዕቴ) “የሀው!
የሀው! ወዲ-ወልደሃንስ ሚ እርኤ
ህሌኮ!?” እንዴ ቤለ ባሩደቱ ለፍ እንዴ
አበለ ፍርግልጽ ቤለ። ምን አተቅበልኮ
እለ ኢኮን 15 ዐስከር አባይ ምስል ዎሮ
ብሬኖም፡ 20-30 ምትር ራይማም ምኒነ
ዲብ እንቶም ዲብነ እት መጸኦ ረኤኮ።
እተ ዶሉ ህዬ ምን አየ ለመጽአ ክምቱ
ለቀዌነ ዘብጥ እንዴ ትከሰተ ርሳስ እብ
ረአስነ ዲብ ፋጼ ሐልፈ። ክልነ እበ ዐለ
ምስልነ መናዱቅ ተሓረብነ። ዲብ በልሸም ለኢገብእ ወክድ ዲብ ሕባራት

አባይ ለአቴነ እቱ ሐደስ ቱ። ለዐሳክር
አባይ ህቶምመ ለኢታከው ሱደፍ
ሰበት ገብአ እቶም፡ እብ ድንጋጽ
በረጌዕ ጋብኣም እት እንቶም እንዴ
ኢለክፎ እንክር ምውዳቅ ጸሓይነ እትለ
ዐለ ምዕጥን ገጾም ተሀንፈው። ዲብለ
ሕሊል፡ እስቡዕየት (መጋቦ) ቦጦሎኒ
ሰለስ ለዐለው፡ ዘብጥ ሰበት ሰምዐው
ሸንከትነ ገጾም ዲብ ልስዑ ምስለ
ዐሳክር ገጽ እት ገጽ ሰበት ትራከበው
እግለ ልትቀተል እንዴ ቀትለው፡
እግለ በዝሐው ጸብጠዎም። ዐጃይብቱ
እሎም ዐሳክር እግል ራድኢት አስክ
አካነት ቅያደት ኮሎኔል ካሰ ለትበገሰው
ፈሲለት ጸጋይ መሓሪ ወፈሳይል 44.2
ክምሰል ለክዐያሆም፡ እበ ኢተሐሰበ
ህጁም ወጸሓይ ሕፍን ክምሰልሁመ
ጽምእ ዲብ መዐየን ገጾም እት እንቶም፡
ለወድቅ ዲብ ወድቅ ምኖም፡ እብ
ምግብለ ክልኤ ውሕደት ለዐለ ኦስ
እንዴ በክአው አስክለ በዲር ለለአሙረ
አካን ማይ ልቦም እብ ጽምእ ዕሙም
ዲብ እንቱ ዲብ ልስዑ ዲብ ሀድፍ
ብዕድ ለትካረውቶም።
ለእብ ዐረዴነ እንዴ ሐልፈ እግለ
ዐሳክር እንዴ በድረ ዘብጥ ለከስተ
ግርማይ ሀይሌ (ግርማይ ለጎ) ለልትበሀል

ወትመየ። አነ እብ እምባትከለ ምስለ
እብ እግር አስክ ድርፎ ነአንስሕብ
እት ህሌነ፡ ህቱ መኪነቱ እት ሰውግ
አስክ ሰለሙነ እት ልሄርር ባካት
ደንጎሎ በጽሕ እት ህለ አባይ እብ
ባጽዕ እንዴ መጽአ ጋሕቴላይ ሰበት
በጽሐ፡ መኪነቱ እንዴ አንደደ እብ
ከደን-ከደን አስክ ሰለሙነ ለመጽኣቱ።
ደበሳይ (ወዲ-አርበዕቴ) ሳሕል ክምሰል
ትከሬነ ሰዋግ እንዴ ገብአ ምስልዬ ሸቄ
ሐቆለ ዐለ፡ ዲብ ሰነት 1985 ዲብ
መደት ሐርብ ባርንቱ፡ ሰዋግ ደባበት
እንዴ ገብአ ዲብ መከናይዝድ ክፈልጄሽ 74 ትቀየረ። ዲብ ዐመልየት
ፈንቅል ዲብ ደንጎሎ እብ ፈራሰት
አስተሽሀደ። ለህቱ ጻብጠ ዲብ እንቱ
ለትዘበጠት
ወለአስተሽሀደ
እተ
ደባበት፡ እግል ዝክረት ዲብ ደንጎሎ፡
ዲብ ጠረፍ ጽርግየ ዲብ ውቅል አካን
ክሪት ለህሌት ደባበት ክምተ አንፋር
መከናይዝድ ሐበረውኒ። ወዲ-አርበዕቴ
ዕሹር፡ አዳም ለለሐሽም፡ ምስል ዐቢ
ዐቢ ወምስል ንኡሽ ንኡሽ እብ ክሉ
ጠባይዑ ወአደቡ፡ አንፋር ብርጌድ
44 ሌጠ እንዴ ኢገበኦ ዲብ ጀብሀት
ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ ሳሕል ለዐለው
ምናድሊን ወመስኡሊን ብርጌዳት 23፡

ፊተውራሪ ቱ ለዐለ። ግርማይ ለቅዋት
እንዴ ኢልትበገሰ፡ እብ ጀሀት ድገለብ፡
ምን ጅማዐቱ ሰኒ እንዴ ሬማቱ ድፈዕ
ጻብጥ ለአምሰ። ገይሶ እት ህለው ሰበት
ትረሰዐው፡ ዲቡ እበይኑ ዲብ ለዐቅብ
ትመዬ። እተ አካኑ እት እንቱ ህዬ፡
አስክ ሳዐት ክልኤ አደሐ አተላለ። ሕስ
ክምሰል ኢሰምዐ ደሀይ እግል ልድሌ
እንዴ ቤለ፡ ዲብለ ሕነ ለዐልነ እተ አካን
እግል ልፍገር እት ልብል ወዐሳክር
አባይ እትነ እት ገድግዶ እግል ልርኤ
ሐቴ ሰበት ገብኣቱ አሰልፍ ዘብጥ
ለፈትሐ።
ግርማይ ሎጎ ግረ እለ ዲብ ቅዋት
ኢበለስናሁ። ምስል ዐሊ ማንጁስ
ወመኮነን ተክሌ እንዴ ትፋሀምኮ
ምስልዬ እንዴ አትረፍኩዎ ኦፐሬተር
ክምሰል ደርስ ወዴኮ። ምነ ወቀት
ለሀይ ወሐር በህለት ምን ወሬሕ ሰቦዕ
1979 አስክ ወሬሕ ሰማን 1986 ህዬ
ኦፐሬተር እንዴ ገብአ እግል ሰቦዕ ሰነት
ምስልዬ ሸቀ። ሐቆ እለ አስክ ድፈዕ
ንድአኒ እንዴ ቤለ ሰበት ዐሎበጠ፡
ምራዱ እግል ልትመም እሉ አስክ
ድፈዕ ነድአኩዎ። እብ አርወሐት ህለ፡
ደበሳይ ገብረመድህን (ወዲ አርበዕቴ)
ምን ቀደም እንሰሓብ እንዴ አምበተ
ምስልዬ ሰዋግ ለዐላቱ። ዲብ መደት
እንሰሓብ እግልዬ ሰይድሺ-ማይ
አጣል፡ ሰይድሺ -ጋዴን፡ ሰይድሺ
እምባትከለ፡ እት ለአትቀባብል ወዐለ

31፡ 4፡ 76 ለፈቱዎ ምናድል ቱ
ለዐለ። ዳዊት አሰልፍ ሬድዮ ኦፐሬተር
ወሐሬ መስኡል መርከዝ እንዴ ገብአ
አስክ ወክድ ተሕሪር ለናደለ እብ
አርወሐቱ ለህላቱ።
ምቀደም እንክር ምውዳቅ ጸሓይ
ለሀጅም ለወዐለት ጄሽ አባይ ምስለ
ሳድፈቱ መቃወመት ትርድት፡ ጸሓይ
ወጽምእ፡ እት ቀደም ሰዋትርነ እብ
ተዐብ ዲብ ክል አካን እግል ልትጸገዕ
እምቡት ምንመ ዐለ፡ መትፈንጣር
ናይለ ቅያደት ሰበት ኣመረ፡ ህቱመ
አስክ ሕዳቅ ለዓል አስክለ አፎት ማይ
ለዐለት እተ አካን ቱ ልሄርር ለዐለ።
ለእብ ጀሀትነ ሀረስናሁ ህጁም
ቅብለት፡ እብ ድማንዬ ለዐለው
መስኡሊን
ብዕዳት
ውሕዳት
ልግበኦ፡ ወእግለ ናይ አግረዕ ደንበር
ለአትመቃሬሕ ለዐለ ሽሂድ መለሀይ
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ኢሰያስ ተወልዴ (ወዲ-ፍላንሰ)
ክምሰልሁመ ለዲብ ነቅፈ እንዴ
ገብአው እግለ ሐርብ ለአትመቃረሖ
ለዐለው አንፋር መክተብ ስያሲ
ለአሙሩ ይዐለው።
እግል አካነት ቅያደት ኮሎኔል ካሰ
ገብረማርያም ለሀጀመየ ውሕዳትነ፡
ለሐርብ፡ ድቁብ ናይ ቀናብል እዴ
ሰበት ዐለ፡ 23 ሜርሐት ፈሳይል
ለብእቶም ብዝሓም ሙጀርሒን
ወሹሀደእ ደፈዐነ። ለውሕዳት 500
ቅምብለት እዴ እንዴ ለክፈየ ሳዐት
2፡00 ለአምበተያሁ ሐርብ ሳዐት 7፡
00 አመቅረብ እት ግናዘት ኮሎኔል
ክሳ ገብረማያም በጽሐየ። እግል
ሞት ኮሎኔል ካሰ እበ ከስስ አቶብዪን
“አርወሐቱ ኖሱ ቀትለየ” ልብሎ
ምንመ ዐለው፡ ለአማን ላኪን ፈሲለት
ወልደኣብ ዲብለ ውቅል አካን ክምሰል
ፈግረት እብ ስለሕ ከፊፍ ወብሬናት
ወአርፐጂ እበ ገብእ ለዐለ መትባዳል
ዘብጥ ቱ ለትቀተለ።
ለናይ ደንጎበ ዕንክለት ክምሰል
ትጸበጠት፡ ለተርፈ ጄሽ አባይ ክሉ፡
ለምን ቅብለት ለሀርበ ወአስክ ምውዳቅ
ጸሓይ ሸንከት አግረዕ ለሀጅም ለዐለ
አስክ ሕዳቅ ለዓል ቱ ለተአከበ። ማይ
ምን ሕድ ለልትጋሌ ወእብ በቲክ
ሰእየት ኖስኖሱ ሕድ ለለትዐግብ፡
አርወሐቱ ኖሱ ለቀትል፡ መስኡሊኑ
ለቀትል ክሉ ጪጭ ዲብ ልብል
ልሰመዕ ዐለ።
መድር ክምሰል ዐወድወደ፡ ምስል
ወዲ-ፍላንሰ ዲብ ከጥ ሬድዮ እትሳል
PRC-77 ትራከብነ። ለቀደሞም ዐለ
ጄሽ ገጽ ግረ አስክ ሕዳቅ ለአንስሕ
ክምሰል ህለ ዲኢኮን እግልሚ ክምሰል
አንሰሐበ ለእብ ጀሀት ድገለብ ደብር
እምእደኔ ለዐለ ቴለል ድሉይ ይዐለ።
“እሊ ዲብ ቀደምነ ለህለ አባይ
ገጽ ግራቱ ጂቁቅ ለህለ። ሰበት እሊ
ደብር እምእደኔ ወምስሉ ለልጻበጥ
ጀሀት ቅብለት ወምውዳቅ ጸሓይ
ለልትመደድ ትበብ እግል ሃጀሞት
ፈጅር በርናምጅ አፍግሮ እሉ። ምን
አግረዕ ዎሮ ረሻሽ 37 ሚሊሜተር
ወምን ረዪም እግለ ደብር ለዘብጠ
ሐቴ አው ክልኤ ደባበት እግል
ልምጸኣኩምቱ ልብሉነ ሰበት ህለው
ከፎ ምን እንወዴ ለሐይስ?” እት
ልብል ወዲ-ፍላንሰ ትሰአሌኒ።
ወዲ-ፍላንሰ አማኑቱ። ህቶምመ
አማኖምቱ ለዐለ። ሕነ እግለ ገብአ
ነፈር እንዴ ኢነሐብርቱ ለዐመልየት
ለአትመምናሀ።
ፍገሪተ
እግል
ኢነስእሎም ህዬ፡ ለደብር እግል
ልትፈገር ወግናዘት ኮሎኔል ካሰ
ገብረማርያም ክምሰል ትረከበት ገሌ
ምን ስታፋቱ ክምሰል ትጸበጠው
ደሊል ሳብት እግል ልብጸሐኒ ወወዲፍላንሰ እብ ሬድዮ እግል ልርከቢ
ሐቴቱ ለዐለ።
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3 ወናይ ደንጎበ ክፋል
እት ቦርዲን ድራሰቼ አተላሌኮ።
ለእግሉ
ትቀየርኮ
ሀደፍዬ
ኢትረስዐክዉ። እት ፍርቀት ናይለ
መድረሰት እንዴ አቴኮ ክምሰል
ምራጄ ላሊ ወአምዕል እግል ሕሌ
አንበትኮ። መስተቅበልዬ ባርህ
እንዴ ገብአ ትርኤኒ። ሔልያይት
ዐባይ እንዴ ገብአኮ አዳም እንዴ
በሽረኒ ወክስክስ እግልዬ እት
ገጬ ትዋሰፈ። ምነ እሙራት
ሔልየት ትግሬ አክል አየ ምነን
ገብእ እበጼሕ እቤ ወሰኒ ሸፈግኮ።
አቡዬ ወአነ ቀበሊት ሰበት ትመዬነ
ፈርሀቼ ሐልፈተኒ። እብለ አካነቼ
ምህሮዬ ወሕላዬ ዲብ እዋስል እተ
መድረሰትነ መደርስ ሙሲቀት
ወክርን መጽኤነ። እግል ለአድርስ
በርናጅ ሰበት ዐለ እግሉ ምስለ
ለደርሶ ተሐሬኮ። እግል ሰነት
ለገብእ ናይ ክርን ወሙሲቀት
ደረስኮ። እት ገፍለት መድረሰትነ
እበ ለደረስናሁ አግቡይ ሕላይ
እግል ንቀድም ሽቅል ተሀየቤነ።
እብ ክለ ሒለቼ እንዴ ከደምኮ
ሕላየት
አዳሌኮ።
ለሕላየት
መደርስነ እንዴ አትሳነየ እግልዬ
እት ገፍለት መድረሰት እግል
ይ

መለዋሊት ፈን ወአዋልድ አንሳት

ሕላየ ቀረረ።
ወቅት
ገፍለት
መጽአ።
ዐስር-ሐቴ እንዴ አትመምነ ሳወ
እግል ንትከሬ ንዳሌ ሰበት ዐልነ

እትድራሰት ወነሻጣት እት ፍረቅ
አወላይት ገብአኮ። ሐቆ ጀዋእዝ
ፍርቀትነ ሕላይ እግል ተአርኤ
አንበተት።
ቀደምዬ
ክልኦት

ዋልዴነ እት ገፍለት መድረሰትነ
ሐድረው። አቡዬ ሰማዲቱ እንዴ
ወደ እት ቀደም ግሱይ ዐለ።
መደርሲን ተቅዪም ድራሰት
ክምሰል ወደው፡ ጅዋእዝ እግል
ልወዝዖ አንበተው። አነ ምን ክለ
ለመድረሰት እብ አደብዬ፣ ፍድብ

ሔልያይ ሐቆለ ሐለው አሰሮም
እብ ሕላየት ትግሬ ተሀዋለልኮ።
ምነ ሕላየት ክልኤ ቤት ዶል እቤ
ደረሰ፣ መደርሲን ወዲበ መድረሰት
ለሐድረው ሰብ-ሰልጠት ክሎም
በሸረው እግልዬ። አነ ህዬ እብ
ፈርሐት ክርንቼ ሀሮማይት ዲብ

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
ለገብእ ከሽፍ/
መርመረ
እግል ጅነ ለገብእ
አወላይ ከሽፍ ምን 15
አስክ 20 ደቂቀት ለነስእ
ዋጅብ መርመረ አሳሲ
ቱ፦
• ለሐኪም
ገጽ
ጅነ እብ ዋጅብ ለዐቤ ሀለ
ሚ ኢኮን? አንያብ፡ ነከክ፡
ገበይ ንክሸት፡ዕስር ወእተ
ክምሰልሁመ ብዕድ ገሮብ ናይ አፍ
ከሽፍ፣
• አንያብ እሽዑሽ እግል
ኢልግበእ ገኔሕ፣
• ገሌ መሻክል እግል
ኢልሀሌ እግሉ ለአክድ ወምስል
ዋልዴን ገሜ፣
• ዋልዴን ወለጅነ እብ
ከአፎ አንያቦም ክምሰል ለአነድፎ
ወእብ ነዳፈት ክምሰል ጸቡጡ
ለአደርሶም፣
• አትሐዘ ምን ገብእ እሻዐት
ወዴ፣
• መንፍዐት
ፍሎራይድ
ወሲለንት
እግል
ዋልዴን
ለአፍህም፣
• ለጅነ አጫብዑ ናይ ጥባይ
ወንሳሉ ናይ አፍገሮት ለመድ
እግል ኢልሀሌ እግሉ ለአክድ፣
• እብ ክሱስ እግል አንያብ
ለትነፌዕ ሙነት ሰኔት ምህሮ
ወሐብሬ ለሀይብ፣
• አንያብ ሚ ዶል በቅል
ወሚዶል ልትሻረፍ ለአደርሶም፣
• አንያብ ርስሐት ሐቆ
ብዲቡ ክምሰል ነድፍ ወዴ።

እሊ መርመረ እሊ ለጅነ
ልሰዕ ንኡሽ እት ሀለ ዓፍየት አፍ
ወአንያብ እግል ራዐዮት በክት
ለልሀይብ ቱ። እተ ክምሰልሁ
መዓፍየት ዕስር ወአንያብ ጅነ
ታመት እግል ትግበእ ደማነት
ከልቅ።
ለበዝሐ
መሻክል
አንያብ
ነገር-ደሐን እግል ንትሓፈዝ ምኑ
እንቀድር። ሰሮም ገሌ አጀኒት እብ
ጠቢዐቶም ፍጅዓም እግል ልግብኦ
ቀድሮ።
ሐኪም አንያብ ዶል
ቀርቦም መረ እብ ፈርሀት ጪጭ
ልብሎ ወበኩ። እብ ዓመት እግል
ልስደዉከ ኢቀድሮ። እት ክእነ
ቴለል ለጀነ ሕኔት ዲብ ክርሲ
ሐኪም ነአትገስዩ ዲብ ሕቅፍ
ዋልዴኑ እግል ንግንሑ ልትሐሬ።

• መራቀበት ክርን፣ እንትበህ
ናይለ ጅነ እግል ቀየሮት ወእግል
አትረስዖት ከሊማት ጥዑም ወህግየ
ሰኔት እንዴ ትነፍዐ ለአትሃግዩ፣
• ሀመት ጅነ ቀየሮት፣ ግርዝ/
ጅነ ምነ ገብእ እግሉ ለሀለ ስራይ
ተፍኪሩ እግል ቀየሮት ለሐኪም
ሐካኪቶ ወቅሰስ እግል ለአስእሉ
ወጅብ። ሐት-ሐቴ ዶል ሽቅሉ
አስክ ለአተምም እብ ትሉሉይ
ልትሃጀክ ምስሉ፣
• ለለውቅ
አትናየቶት፣
ለጅነ ፈዳብ ሐቆ ገብአ ለሐምዱ
ወለአትናይቱ፣ ለጅነ እግል ልህደእ
ህዬ ሰዳይት ወዴ እግሉ። ጅነ ሀላግ
ወፈርሀት ዋልዴኑ እግል ለአንተብህ
ዲቡ ሰበት ቀድር-እበ ትቀደረቶምዋልዴን ስምዒቶም እግል ልራቅቦ
ወጅብ።

አትፋቀዶት
• ጅነ እት ፍንጌ አወላይት
ወካልኣይት ሰነቱ ከሽፍ አንያብ
ወዴ፣

ሐኪም እግል ልውደዩ
ለወጅብ
• ለአስእሉ፡ ለአርእዩ፡ ወዴ
እግሉ፣ ሐኪም ከሊማት ቀሊል
እንዴ ትነፍዐ ሚ ወእብ ከአፎ
ክምሰል ወድዩ እግሉ ለአርእዩ
ወወዴ እግሉ።
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እንተ ሕላዬ ዋሰልኮ።
አቡዬ ትዋሀመ። “ሕላይ አከል
እሊ ሕሽመት ወወቀይ ህለ እግሉ?
ዐጀብ-ዐጃይብ! ወለቼ ምን እደይ
ፈግረት’’ እንዴ ቤለ ምን ምግሳዩ
እንዴ ቀንጸ በሸሬኒ ወእግል ክለ
ለፍርቀት ግሩሽ ፈንሰረ ዲበ።
ዲበ ሰስዖ ለዐለው አንፋር እንዴ
ተሓበረ ከተይ እብ ስስዒት ቤለ።
አነ ጊመት ፈርሀት ምን ረአሼ
ትረፍዐት። ሕላይ ወአነ እብ
አማን መታሊት ትክምሰል ሕነ
የቀንኮ። እበ ለነስአክወ ምስዳር
ፈርሐኮ።
ለሐፍለት ክምሰል ተመት
አቡዬ ምስልዬ እንዴ ትገሰ፣
እብዬ ፋሬሕ ክምሰል ቱ፣
ወቀደም እለ ለወደዩ አከይ
መዋዲት እግል እሳምሑ እንዴ
ትሰአሌኒ፣ ዲብ ሕላይ ለሰዴኒ
ሓጃት እግል ልውዴ እግልዬ
ክምሰል ቀድር በሸሬኒ። አናመ
እንዴ ይእትአሰፍ “ኦርጋን ትዛቤ
እግልዬ’’ እቤሉ። መቅደረት ማል
ሰበት ዐለት እግሉ እንዴ ትዛበየ
እግል ልንድአ ዲብዬ ቆል ወደ
እግልዬ።
ሐቆ ገፍለት መድረሰትነ ሳወ

ትከሬነ። እት ሳወ ዲብ ምህሮዬ
ወሕላይ እከድም እንዴ ዐልኮ፣
ንቅጠት ጃምዐት ሰበት ረከብኮ
እት ማይ-ነፍሒ እደርስ ህለኮ።
አቡዬ ለኦርጋን እንዴ ትዛበየ
ነድአየ ዲብዬ። እት አስመረ
ምስል አቅራብዬ እንዴ ከሬክወ
እት ዕርፍ እዘብጠ ወአልሓን
አፈግር እበ። እት ዒድ-ሕርየት
ወመሀረጃናት ክምሰል ምራጄ
ሐሌ ወእትለወቅ። በርናምጄ
ላኪን ምን እሊ ወኬን ቱ።
ድራሰቼ ክምሰል አትመምኮ
እት መድረሰት ሙሲቀት እንዴ
አቴኮ ምህነት ሕላይ ወሙሲቀት
እግል አጠውር፣ አማነት ናይለ
ፈን እትለ ደረጀት ለአብጽሐየ
ሐዋቼ ወእማቼ እግል አስብት
ዱሊት አነ። ክእነ ክምሰልዬ ምን
ሕላይ ለልትመንዐ ወመሻክል
ለሳድፈን አዋልድ አንሳት ህዬ
ምን
ቀልብክን
ኢትትከርዐ
ወኢትሕመቀ እብለን። አበውነ
ህዬ ረቢ ፍርሆ ምኒነ፣ ቀልብኩም
ወቀልብነ፣ ስታትኩም ወስታትነ፣
ዘበንኩም ወዘበነ በንበን ሰበት
ቱ ርሕነ አብሕቱነ ወምን ትሰኑ
ስደዉነ እብለኩም።

• ለወላይ ከሽፍ አንያብ
እግል ጅነ ፍንቲት ፊቃዶ ወተአሲር
እግል ትውዴ ዲቡ ሰበት ትቀድር
ሐጫር ወለተአፈርሑ እግል ትግበእ

ለአስትህል። ሰበት እሊ፡ ጅነ ሒለቱ
ታመት ወደሚሩ ልዉቅ እት ሀለ
አስቦሕ ዲብ ሐኪም አንያብ እግል
ንንስኡ ወጅብ።
• ጅነ አንያቡ ዓፍየት
ታመት እግል ተሀሌ እግሉ
ወሰሓቁ መፈተይ ጀላብ እግል
ልግበእ፡ ለገብእ መርመረ እግል
ትምጸእ ለትቀድር መደረት እንዴ
ፈረገ ዲብ መዳፍዐት ለረክዝ እግል
ልግበእ ለአስትህል።

መዐሉማት
•
•

•
•
•

ለአንሳይት ሐናኒት ሌጠ እግል ትንከሽ ክምሰል ትቀድር ህዬ
ነአምር ገብእ?
ዲብ አሜሪከ እት ክል-ሰነት 96 መልዩን ረጥል ናይ ቡን
እት ግማመት ለአቴ። እግል ኖሰ ዲብ ቀበት ለዐድ አዳም እብ
ፈለል ወመሐገዝ እት ልትጀረስ አክል እለ ነብረ እግል
ትትለከፍ ለልአትዐጅብ ኢኮን!
ጨወጪት ሀመት ዶል ትበይኦም ጭገሮም ክምሰል
ልትከፍከፍ ተአምሮ ማሚ?
አስክ እለ ለትወቀለ ርኩብ ለህለ ድያሞንድ (አልማዝ) 3106
ከራት ቱ።
ምን ክሉ ከሊማት እንግሊዝ set ለትብል ከሊመት ለበዝሐ
መዓኒ ህለ እግለ።

አጥዐሚቶ
አምዕል ሐቴ መደርስ እግል ለአድርስ ፈስል ክምሰል አተ፡ ዎሮት
ደረሳይ እት ሰክብ ረአዩ።
መደርስ - እንተ፡ እለ ዐራት ስካብከ ኢኮን። እሊ ፈስል ቱ። እግል
ሚ ትሰክብ ህሌከ?
ደረሳይ - እስታዝ፡ ለክርንከ ክምሰለ ሙሲቀት ሰበት ጠዐመት እቼ
ስካብ መጽኤኒ። እግል ይእስከብ ሐቆ ሐዜከ ለክርንከ ክምሰል
ተነካይ ገርገር አብለ!
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ
መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መትረካብ ቅዱም ኣሳር ዐብዱር ወአስፈት

ቅዱም ኣሳር ለበ ዐብዱር እት
መዳህር ምፍጋር ሐድ 60 ኪሎ
ምትር እብ እንክር ግብለታይ
ምፍጋር ጸሓይ ምን መዲነት በጽዕ
እንዴ ሬመት ለትትረከብ ቅዱምት
አካን ኣሳር ተ።
እት ደነግብ ትስዒናት እግል
ምግባይ ዘበን በሀለት ዘበን እበን
ለልሐብር ዝያድ 125,000 ሰነት
ለወደ አሰር ወተረርፍ ኣሳር ክም ከረ
መሻቀዪታት እበን ወኣሳር ሔዋናት
በሐር ለትረከበ እተ አካን ተ።
እሊ እት አግዳም በሐር ለትወሰቀ
ኣሳር ምስለ እተ ወክድ ለሀይ
ለትረአ እብ interglacial MI5e’
ለልትአመር እድንያይ ኢረታዐት
ሓለት ጀው፡ ለትረአ አሕዳስ ምስሉ
ለልትጻበጥ እት ገብእ፡ ናይ ሰልፍ
መትነፍዖት ዝሕረት በሐር እብ
ቅዱም ጅንስ አዳም ለልአክድ ቱ።
ክም ረድ ፍዕ’ለ ትርአ
ኢመትወጣይ ሓለት ጀው እዲነ፡
እተ ወክድ ለሀይ ለትረአ የባስ
ወሰሪት ሔዋናት ንዕዮ ለሰበበዩ
ድቁጣት ሐያት ቅዱም ጅንስ
አዳም፡ ምን መዳህር ደንከል አስክ
አጥራፍ ምእታይ ቡሬ ወመጻብብ
ዙለ ናይ በሐር ቀየሕ እግል ልግዓዞ
ለቀሰበ ዐለ።
ግረ እሊ መግዕዝ እሊ ለመጽእ
ታየኖት ዝሕረት በሐር እብ
እንክር ብዕድ ቱ። ተቅዪር እት
እስትራትጅየት ሙነት ናይ እሊ ዮም
ለህለ ጅንስ አዳም ለወልደ ቅዱም
ወድ አዳም ለልሐብር ሰበት ገብአ
ምህመት መትረካብ ኣሳር ዐብዱር
እብ አሳስ ለበልሱ አስእለት እት
አወልወሎት ወመትነሻር ወድ አዳም
አሀምየተ ዐባይ ተ።
እግል እሊ አሕዳስ ምግባይ ዘበን
እበን፡ እት ጌማም እንዴ ኣቴነ እት
አግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ ምስል
ኣሳር ዕሉም ምድር ወዕሉም ቅድምነ
ምስል ኣሳር ዐብዱር ለልትሻብሆ

ምን ሐልየት ቤት ጁክ ንሱር ወድም ሐመድኬር እግል በርህ ወድ ረጢ ለሐለየ ሕላየት ክእነ
ትብል

እት በሐር ለልትረከቦ እስባታት
ምህመቶም እምርት ተ።
እብ አሳስ አግዳም በሐር ቀየሕ
ክም ዒን ታየኖት ዝሕረት በሐር
ለወደው ቀዳም ጅንስ አዳም ዮም
እተ እንዴ አስለፍነ ለሐበርናሁ
አውካድ ክፋለ አስክ ግብለታይ
ምውዳቅ ጸሓይ ኣስየ ወምእታይ
ዐረብ ለትፈንጠረው ጅንስ አዳም
ሰበት ገብአው፡ ክፈ’ለ ምን ቀደም
130,000 አስክ 100,000 እት
አፍሪቀ እንዴ ዐለው ዕዉት
መትፈንጣር ለወደው ቶም።
ምስል እሊ ለልትጻበጥ ኣሳር
ዐብዱር ምስለ እት ክላይሲስ ሪቨር
ማውዝ ናይ ግብለት ለትረከበ ኣሳር
(116,000 ሰነት ለወደ) እንዴ
አትቃረንከ እት እዲነ እት ታሪክ
ወድ አዳም ለሳልፋያም ዝሕረት
በሐር ለታየነው እንዴ ትበሀለው
ለትወሰቀው ቶም።
እብ ብዕድ እንክር ህዬ ምን ሰነት
2005-2006 እት አግዳም በሐር
ቀየሕ ኤረትርየ እበ ገብአ ሕፍዝ
ኣሳር እት አስፈት ለትበሀለት አካን
እግል ምግባይ ዘበን እበን ለወክል
ኣሳር ትረከበ።
ቅዱም ኣሳር ለጸብጠት አስፈት
እት ግብለታይ ምውዳቅ ጸሓይ
መጻብብ ዙለ ሐድ 800 ምትር ምነ

አዜ ለህለ አግዳም በሐር ራይም
ለልትረከብ እግል ሰዋልፍ ወአምር
መትቀዳም ሐያት ወድ አዳም
ቅዱም ወጅንስ ዮም እግል ነኣምር
ለሰዴቱ።
አስክ እለ እበ ጋብእ ህለ ብሑሳት
ምን ቀደም 72,000 አስክ ቀደም
62,000 ሰነት ዘበን በረድ ለትረአ
እንዴ አትጻበጥከ ምን ምፍጋር ጸሓይ
ቀር አፍሪቀ ለትበገሰ መትነሻር ቅዱም
ጅንስ ወድ አዳም አስክ ምእታይ
ዐረብ ክም ሳደፈ ልትአመር።
እሊ ሐደስ እሊ እንዴ ተአከረ
ለትረአ እት ገብእ፡ መትነሻር እሊ
ጅንስ አዳም እሊ እተ ወክድ ለሀይ
እብ ግብለታይ እንክር በሐር ቀየሕ
ክም ዐለ ልትሸረሕ።
ምስል እሊ ለልትጻበጥ ኣሳር
አስል (ጄኔቲክ) ቅዱም ጅንስ እሊ
ዮም ለህለ ጅንስ አዳም ምን ቀደም
80,000 ሰነት አስክ ቀደም 65,000
ምን ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ አስክ
ምእታይ ዐረብ ክም ትፈንጠረ እብሊ
ህዬ ዒን አስክለ ብዕዳት ክፋላት እዲነ
ለአስሐበበ ሸዐብ ክም ዐለ ለአክድ።
እት አስፈት ኤረትርየ ለትረከባ
ኣሳር እግል ምግባይ ዘበን እበን
ለወክል መሻቀዪታት እበን ህዬ ኣሳር
ሰዋልፍ ለምን ቅብለታይ ምፍጋር
ጸሓይ አፍሪቀ አስክ ምውዳቅ ኣስያ
ወምእታይ ዐረብ ለትፈንጠረው
ቅዱም ጅንስ አዳም ዮም ቱ።
እት ረአስ እሊ እት ግብለት
ምፍጋር ጸሓይ ወምእታይ ዐረብ
ለትረከበ መሻቀዪታት እበን ወእቶም
ለጸንሐ ዓዳት ወለመድለ ቅዱም
ጅንስ አዳም ምስለ እት ቅብለታይ
ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ ወአጥራፍ
ኒል ወአስፈት ለትረከበ ኣሳር
መትመሳሳል ለአርኤ።
እግል እሊ መትመሳሳል እሊ
እት ጌማም እንዴ አቴከ እት አስፈት
ለትረከበ ኣሳር ክፈል ናይለ እት
ታምም አግዳም በሐር ቀየሕ አፍሪቀ
እት ምግባይ ዘበን እበን ለትረአ
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ድካን እግል አቡኪ ኢተአምሪ ብካዩ
አቡኪ ናዩ ነስእ ወኢናዩ ኩሉ ሕበር ጻብጣዩ
ቀሚሹ ወማሉ እብ ፋረ ወድብዳብ ስኒ ትፈደ ለዕዳዩ
ምን ደሩኩ ኢወድቅ በኑ ሐዬ ግንዳዩ
አቡኪ ጽኑዕ ቱ ለአደቡ ሳደዶቱ ወአርሃዩ
ጋነ ኢልብል ወቅሩብ መቅጠን አዳም ራገዘዩ
ሐቁ ወለሐራሙ ስምጥ ዐድ ሕድ ቱ ለምምያዩ
ምን እሳት ለአፈግሮ መርዕድ እግል ፈታዩ
እብ ቅራር ነድኦ እግል ለገብእ አባዩ
ዳንየ ምድር ቱ አቡኪ ለትከሐደ ህቱቱ ፋርዳዩ
ምን ሰይፍ አፍርንጂ ወምን ከወኒ ለጋላዩ
ሀመሚት ዕሮሁ ቱ ሓዮታት ለበትራዩ
እብ ደንገሕ ቀትሎ ወገሌ እብለ ሀሳዩ
እብ ገመሽተ ቀትሎ ለእናስ ብዙሕቱ ለረባዩ
ገሌ ዲቡ ለአትጋውሕ ወገሌ ዲቡ ምምሳዩ
እግለ ለአምሮ ዙዕ ትግሬ ቅውይ ኢኮን ሕላዩ
እሊ ዙዕነ ምን ጸብጡ እግል ነሐምዶቱ እብ ናዩ
ምን ሰኔት ለካትመቱ ጌሰ እብለ ብላዩ
ነብረ እዲነ አቡኪ በልዐ ሚቡ ክም ናዩ
እብ ብጣሩ ሀበዩ ግሙዕ ዳውር እብ ማዩ
ምኖም ጭገር ለአብዘሐ እግል ልርከብ ቱ ክም ናዩ።

መሳክብ ቅዱም ጅንስ አዳም ዮም
እንዴ ትበሀለ ልትወሰፍ።
እብ ሂገ ብዕደት እሎም ለእተ
ወክድ ለሀይ እት ምእታይ ቡሬ
ወዙለ ለዐለው ቅዱማም ጅንስ አዳም
ዮም ዒን ሙነት በሐር ለታየነው
ሳልፋይ ጅንስ ወድ አዳም እት
ገብኦ፡ ክፈ’ለ እንዴ ተአከረው አስክ
እንክር ግብለት እንዴ ትወከለው
እግል ግብለታይ ክፈል በሐር ቀየሕ
ክም ክብሪ እንዴ ትነፍዐው አስክ
ምእታይ ዐረብ እግል ልሄሮ መጻብብ
ባብ ኤል መንደብ እንዴ ትነፍዐው
አስክ ምእታይ ዐረብ ለትነሸረው
አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017

ገባይል ቶም።
እት ደንጎበ ለህለ ዕልማይ
መትጻጋግ አወልዋል ወመትነሻር
ቅዱም ጅንስ ወድ አዳም ዮም
ለልሐብር ኣሳር እት አግዳም በሐር
ቀየሕ ለረስመዩ ሰበት ገብአ፡ ቅዱም
ኣሳር ዐብዱር ወአስፈት ህዬ እተ
በሐስ አካን ዐባይ ጸብጦ።
ገበይ ሓለት ጀው ወአወልወሎት
ቅዱም ጅንስ አዳም እት ምግባይ
ዘበን እበን እት አፍሪቀ እብ ቆሪነ
እግል ፈሀሞት እት አግዳም በሐር
ቀየሕ ኤረትርየ እት መስተቅብል
ብሑሳት እግል ልግበእ ምህምቱ።

ገጽ 7

ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

ሽባን ሀደፍ እግል ለሀሌ እግሎም ቡ
ሳልሕ ሓምድ እኩድ ልትበሀል
እት ሰነት 1981 እት ረሀዪ
ሮረ ማርያ ቀየሕ ትወለደ
ወዐበ። ሓምድ እብ ንእሹ
እት እስትዕማር አባይ ለዐለ
እቱ ድዋር ሰበት አሌለ፡ እዲነ
ምስል ክርበት እተ ሰበት አብሀዘ
ምን ምኩ ለኢለሀስስ ክል ፈጅር
መግዕዝ ሸቀላት ወኣክራን ጥያር
ወብዕድ ሀውናት አባይ እት
ዛክረቱ ምነ እንዴ ጸብጠው ልሄሮ
ለህለው ሻብ ኤረትርየ ዮም ቱ።
ለኢተሐልፍ ኢመነ ለካልቅ፡ እለ ሓለት እለ ዘበነ እንዴ
ነስኦት ዶል ተሀርበበት ለእት ሽፍረት-እያይ እብ ዳራክ
ጀማሂር እንቡተ ለዐለ መድረሰት እት ኤረትርየ ሕርርት
እግል ለአተላልየ ላዝም ሰበት ዐለ፡ አሰልፍ እት ረሀዪ ግራሁ
ህዬ አስክ ቦርዲን ማርየ ጸላም እንዴ ደነ እበ ውላበቱ እት
ከበሳታት ግብለት እንዴ ተዐሮረ እበ ምን ሐዲስ ቀላቅል ዐንሰበ
እንዴ ትከራበ እት ኩልየት ሐመልማሎ መጃል ሐርስ ወእብ
ፍንቱይ አትክል እንዴ ደርሰ እብ ዲፕሎም ሸሃደቱ ረክበ።
ሳልሕ ሓምድ እኩድ ሳወ እንዴ ጌሰ ማትሪክ ወደ።
ክድመት ወጠኑ እግል ለሀብ እንዴ ቤለ ምን ሳወ እት መርከዝ
ሐምሌ ወፈዋኪ ትየመመ ከሽቅሉ እት ለአተላሌ እግል ብዞሕ
ስኒን ጸንሐ።
ምስል ዘበን ላኪን ለእት ምኩ ክዙን ለዐለ አምር እብ
ሸሃደት እግል ልትወሰቅ እግሉ ሰበት ሐዘ እብ ናይ ኖሱ በገስ
ምን ሐዲስ እምትሓን ማትሪክ እንዴ ወደ ኩልየት ሐርስ
ሐመልማሎ እንዴ አተ እብ ንቅጠት ሰኒ ዲፕሎማ እንዴ ረክበ
እት ሽቅሉ እቅቡል ለህለ ሻብ ቱ።
እት ሄራር ሐያቱ ሰድፉ ለዐለ መታክል ምኑ እግል ንድረስ
እንዴ እንቤ እብለ ሸበቱ እብለ መስኡልየት ሽፍር ወእብለ ህዬ
መሐገዝ እቅትሳድ ወብዕድ ዝሩፍ እት ጌማም እንዴ ኣቴነ
ዮም እት ሰፍሐት ሽባን ዓዝማሙ ህሌነ፡ ከቅራኣተ በኪተት።

ሰኣል፡ እብ ክሱስ አንበቶት
ድራሰትከ ምን ነአነብት?
እት ሰነት 1990 እብ ክረይ
እት ሽፍርየት እያይ እንብትት
ለዐለት መድረሰት እተ አንበትኮ
እት አውዐሎት ንዋይ ወሐርስ
ሐዋን ሰበት ዐልኮ አቡዬ
ምነ ብዕዳም ውላዱ እግልዬ
ሀበዮም ወአነ እብለ ገበይ እላቱ
መድረሰት ለአንበትኮ። ግራሁ
ሕርየት ሰበት መጸት እባዬ
መድረሰቼ ምን 1ይ-5ይ እት
ረሀዪ አትመምኩወ።
ሰኣል፡ እት መድረሰት ከፎ
ዐልከ?
እት ድራሰቼ ሰኒ ሄርር ዐልኮ
ናዬ ምግበይት ንቅጠትመ ዝያድ
ሰማንያታት ሰበት ዐለት እተ
ሳልፋያም ለ5 እፈግር ዐልኮ።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ ምግበይት
ደረጀት
ተዐሊምከ
ምን
ነሀድግ?
ምግበይት ደረጀት እት
ቦርዲን አስማጥ እግል ንድረስ
አስነደ ትከሬነ እቱ ህዬ ሐዳስ

ሐያት እተ አቴነ። አዳም እት
ዕጨይ ለአቴ ወእቱ ደርስ
ጸንሔነ ሕናመ ምስሎም እንዴ
ተሓበርነ ድራሰት 6ይ ወሳብዓይ
ፈስል ደረስነ።
ለወክድ ለሀይ ለዐለው ደረሰ
ምን ለትፈናታ አካናት ምን ከረ
ገለብ፡ ሀበሮ፡ ሐልሐል ወብዕድ
ድዋር ለመጸው ሰበት ዐለው፡
ሰኒ ወአማን ፈዳብያም ቶም።
ምስል እሎም እግል ትጃገር
ገብአከ ምንገብእ ህዬ፡ ምስለ
ዐለት እግልነ ሰዳይት መደርሲን
ፈዳቢት ላሊ ወአምዕል እግል
ንክደም ዐለ እግልነ፡
ሰኣል፡ ፍገሪት ጀነራል ምን
ትትፋቀድ እግልነ?
ወላሂ ጀነራል ማሌ ሰኒ
ወአማን ለአፈርሀነ ዐለ። አናመ
እተ ወክድ ለሀይ መላርየት
እበ ሰበት ሐመምኮ ክምሰለ
ልትሐዜ ንቃጥ ሰኒ ኢረከብኮ።
90% አምጸአኮ። መልህያምዬ
ለፈዳብያም ላኪን 98% ሰበት
አምጽአው እንዴ ሐመቅኮ

ትርኤኒ ወስካብ በደ ምንዬ።
ሰኣል፡ግራሁ እበየ ረትዐከ?
ናይ ካልአይት ደረጀት
ድራሰቼ እግል አተላሌ አስክ
ቦርዲን ደቀምሐሬ ጊስኮ ወእቱ
8ይ ወ9ይ ፈስል ክም ደረስኮ፡
ምነ እት ዐድነ ለዐለየ መዳርስ
ምህናት ክም ከረ ደንበስኮ፡ ማይ
ሐባር፡ ዊና፡ ሐጋት ሐመልማሎ
ለትወከለው
አንፋር
እንዴ
መጸውነ እብ ክሱስ መዳርሶም
ሐብሬ ሀበውነ ወአናመ እበ
ናዮም እንዴ ትናየትኮ ምን
ድራሰት ዓዲ ምህነት እግል
እድረስ እንዴ እቤ ምህነት ሐርስ
እግል እድረስ ሐሬኮ።
ሰኣል፡ ለምህነት ከፎ ዐለት?
ዲብ
መድረሰት
ሐርስ
ሐመልማሎ ክም መጸነ 4 ፈርዕ
ጸንሔነ ህቱ ህዬ ሀንደሰት ሐርስ፡
ሐኪም ንዋይ፡ ዕሉም አትክል
ክምሰልሁመ ዕልም ሔዋናት።
አነ ህዬ ግራለ ናይ ሰነት
ድራሰት ሕበር ምስልዬ ለገይስ
ወፍገሪት ሰኔት እምጹእ እቱ
ዐለ መጃል አትክል ሰበት ዐለ
እግሉ ሐሬኮ ወእቱ ህዬ ፍገሪት
ሰኔት እት አመጽእ ድራሰቼ
አትመምኮ።
ሰኣል፡ ማትሪክ ወዴኩም
መኢፋሉ?
ማትሪክ ወዴኮ። ለፍገሪት
ላኪን
ክምሰለ
ልትሐዜ
ይአምጽአኮ። እሊ ህዬ ቀደምነ
እምትሓን
ለወደ
ወገበይ
ለልሐብረነ ነፈር ሰበት ይዐለ
እት እምትሓን ማትሪክ ምነ
እግል ለዐውተነ ለኢቀድራ
ቱ። እምበል እሊመ መድረሰት
ምህነት እተ ለደርስ ደረሳይ
ንቅጠትመ ምን ለአመጽእ ቀደም
3 ሰነት ክድመት ጃሚዐት
እግል ትእቴ ልትአጀዝ ሰበት
ይዐለ፡ እሊመ ተአሲር እኩይ
ዋዲ እትነ ሰበት ዐለ ፍገሪቼ
እት ማትሪክ ለትሓልፍ ይዐለት
1.2 አምጸአኮ ወተረፍኮ።
ሰኣል፡ ግራሁ እበየ ረትዐከ?
ክድመት ወጠንዬ እግል
አትምም እት መአሰሰት ዕንቦበ
ወፈዋኪህ ማይ ስርወ እንዴ
ትየመምኮ አስክ እለ ሳዐት እለ
እተ መአሰሰት እከድም ህሌኮ።
ሰኣል፡ ሽቅል ከፎ ረከብካሁ?
ወላሂ ለሽቅል ምስለ እት
ወረቀት ለደረስኩዉ እንዴ
አትጻበጥኩዉ
ተጅርበት
ብዝሕት ረከብኮ ምኑ። እተ
ወክድለ ሰልፍ ክም ምሽርፍ
እተ ናይለ ዕንቦበ ትየመምኮ።
ወምን ወክድ እት ወክድ ህዬ
ለእተ መአሰሰት ለህለ ምህናት

ወመሻቀዪታት እግል ኣምር
ቀደርኮ ለእቱ ሸቁ ለጸንሐውኒ
ምህነዪን ውላድ ካርጅ ሰበት
ዐለው ምን እሎምመ
ብዞሕ ደረስኮ ወዮም
ለናዮም
ምህናት
እንዴ ረፍዐነ እግል
ንሽቄ
ቃድራም
ህሌነ።
ሰኣል፡ መንፍዐት
ዕንቦበ
ወፈሀም
ሸዐብነ እብ ክሱሱ
ከፎ ትርእዩ?
ዕንቦበ
ደሚርከ
ለረይሕ ሽይ ቱ ዕንከ
ሰኔት ዶል ትርኤ
ደሚርከ
ልትረየ
ወአፍካርከ ልትሐደስ
እሊ ሰበት ገብአ
እግል ብዞሕ መናሰባት ዕንቦበ
ክም ህያባት ልትሀየብ ወልትነፍዖ
እቡ፡ እት ድወል ጥዉር ህዬ
ክም ዒን ዕጥር ከድም ፈሀም
ሸዐብነ እብ ክሱስ ዕንቦበ
ክምሰለ ትትሐዜ ኢኮን ምናተ
እት ምድን አዜ እት ሓዋሾም
እግል ለአብቁሉ ወልትነፍዖ
እቡ ልትረአው ለአነብቶ ህለው
እሊመ ፋል ሰኒቱ፡ ለመአሰሰት
ላኪን ሀደፈ ሰላዲ ካርጅ እግል
ትጅለብ እቡ ለአመመ ሰበት
ገብአ አስክ ካርጅ ትልእክ
ወእቱ ልትዘቤ ህለ።
ሰኣል፡ ምን ሐዲስ እምትሓን
ማትሪክ ዋዲ ዐልከ እብ ክሱሱ
ሚ ትብለነ?
ወላሂ አነ ምን በዲርዬ
መድረሰት እፈቴ ዐልኮ እለ
ንየት እለ እግል አትምም ምስለ

ህለ እግልዬ መስኡልያት ሽፍር
ወዕያል እብ ምራጄ እምትሓን
ማትሪክ ወዴኮ ወሰበት ሐለፍኮ
እት ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
እንዴ መጸኮ እብ ዲፕሎመ እተ
መጃልዬ ደረጀቼ አትሓየስኮ

ወንቅጠቼመ ሰኔት ተ። ዝያድ
3 እበ ድራሰቼ ሰበት አትመምኮ
አስክ ዲግሪ ለትነስአኒተ ዝሩፍዬ
ምን ሰምሕ እግልዬ አዜመ
እግል እድረስቱ።
ሰኣል፡ ምን ናይከ ተጅርበት
ሽባን ሚ ትብሎም?
ሽባን ሀደፎም እንዴ አሌለው
እግል ልሄሮ ቦም ሐያት ህዬ
እምበል
መድረሰት
ሰበት
ኢትጥዕም ክሉ መጋድእ እዲነ
እንዴ ከሀለው እግል ልድረሶ
ወእተ እግል ለአድምዖ ለቀድሮ
ምህነት እተ እግል ልትሓበሮ
ቦም እብል።
ሰፍሐት ሽባን፡ ንሐምደከ
ሓምድ
ሓምድ፡ አናመ እበ ተሀየቤኒ
በክት ሐምዴዬ ዛይደት ተ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 17

አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017

ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ቻርሊ ቻፕሊን ምንቱ?

ሰኔት ጀላብ ረቢ ውደየ ወፈከ ምን ዎሮትመ ኢትታኬ
እት ዎሮት ጽቤሕ ምድር
እት ባክ ግንራሪብ በሐር
ግሱይ ለዐለ ነፈር ለሐስለት
ለተአትፈክር
ድግምተ።
ለእናስ ምድር አስቡሕ እት
እንቱ እትለ ግንራሪብለ በሐር
ግሱይ ዐለ፡ ወለወቅት አስክ
እለ በድሪ ሰበት ዐለ ለባክ
ኣዳም
ለልትባሀል
ይዐለ
ዲቡ። ከእትለ አካኑ እብ
በይኑ ዲብ እንቱ ግርመትለ
ጠቢዐት
ዲብለ
ድዋራቱ
እለ እት ለአትዳውር’ ዶል
እበ በሐር ወአምዋጀ እት
ልትፈከር
ወዶልመ
ምን
ሐረስ ሰመ ወኬን እንዴ
አቅመተ እብ ዕንታቱ እትለ
ረሒብ ፈደእ ለአኖኬ ዐለ።
ከጻሓይ እት ፈግር አንበተት’
ምስለ ፍግረተ ጸሓይ ምን
ኬን ሐረስለ ረአዩ ገሌ ሰንዐት
ትትሐረክ ረአ። ልብ ከረ እቱ
ወለጋር እግል ልትአከድ ምኑ
ተማም ትፋጠነዩ። እለ ኢኮን
እግል ልትረቅ ለሐዜ ለዐለ
ጀነ፡ ወእብ ርሕ አድሕን
እትለ ባካቱ ለልትረከቦ ጋራት
እት ልትአላበጥ ረአዩ።
ምናተ ለእናስ ሕማሴ ሰበት
ኢለአምር አዜ ሚ ልውዴ
ገብእ፡ ወለባክ እምብለኤሁ
እንዴ ረአ ለጀኔታይ እግል
ለድሕን ለቀድር ዎሮትመ
ይዐለ ዲቡ።
እት ደንጎበ ለእናስ ለአምር
እግል ረቢሁ እንዴ ሰለመዩ፡
ሐር
ወልድሐኖ
ወምስል
ልትረቆ፡ እትለ ማይ እንዴ
ትከረ ለጀነ ለለአድሕን እበ
ገበይ እግል ልባስር ቀረረ።
ለእናስ እትለ ጅነ እንዴ
በጽሐ እግል ለአድሕኑ እት
ጀራርብ የም አለቡ ትጻገመ’
ወእሊ
ወቀይ
እሊ
ሰኒ
አትዐበዩ፡ ምናተ እት ደንጎበ
እንዴ ተዐወተ ምነ በሐር
ፈግረ እቡ።
ዶል ለእተ ግንራሪብለ

በሐር ፈግረውተ፡ ለእናስ ምን
ቅያስ ወለዐል ንፉሕ ወትዕብ
ሰበት ዐለ እት ለሀልክብ
እተለ ሖጸትለ ግንራሪብ እብ
ምንቅራሩ ትለከፈ። ለጅኔታይ
ላቱ እተ ዶሉ እብ ብጣሩ
እንዴ ገብአ ክሉ ለጀረ እሉ
ጋር እግል ዋልዴኑ እግል
ልዳግሙ እብ ሰዐይ አስክ
ቤቱ የክ አምደደ።
መደቲት ክም ዶረት፡ ለጀነ
እሙ እት ቴትዩ ዐቅበለ፡ እትለ
ጀናሀ ለአድሐነ እናስ እንዴ
ቀርበት፡
እንታቱ
ለጀናዬ
ምን ተሪቅ ለአድሐንከ? እት
ትብል ትሰአለቱ። ለእናስ እብ
ዕንቴታት ለእለ ወደ ሰኔት
ወእተ ለጀነ እግል ለድሕን
እብ ርሑ ለካጠረዩ ለረክቡ
ሓምዴ ወሽክር ካጅላት እት
እንተን አቅመተየ፡ ወእት
ረአስ እሊመ ህቱ እሊ ክሉ
እብ ርሑ ካጥር እት ሀለ
ሐምበሶትመ ለአምር ይዐለ።
ምናተ አመተ ለይዐለት እሉ፡
ለእሲት ሓርቀት እት እንተ፡
ለሳዐት ለእት እዴለ ወልዬ
ዐለት ኣየ ህሌት፡ አዲግ እት
እንቱ ተአመጸአ መአዜ እት
እንቱ ፖሊስ እትላኬ እትከ!!!
ቴለቱ። ለእናስ እሊ እት ልቡ
ለይዐለ ለለአከጅል ወጀህ
ለአለቡ ረድ ፍዕል ለእሲት
ክም ሰምዐ ሰድመት ገብአት
እቱ። ወእተ አካነቱ ክርሜዳይ
ገብአ ወለእለ ልብል ወለሐድግ
ትቀዌት እቱ።
ከምን እለ ድግም ለንከበቱ
አምር ሀለ ምን ገብእ፡ ወድ
ኣደሚ ሰኔት ወዴ እት ሀለ፡
ጀላብ ረቢል ዓለሚን ሌጠ
እግል ልውደየ ብዲቡ፡ ወፈክ
እለ ሰኔቱመ ምነ እግሉ አስነ
እግል ልታከዩ አለቡ፡ ፈክ
ሰኔት እንዴ ኢልታኬ ሰኔት
ሌጠ እግል ልውዴ፡ ወፈኩ
ምን ረቢሁ ሌጠ እግል ልታኬ
ክም ብዲቡ ተአደርሰነ፡

- እት ዮም 14 አፕሪል
ሰነት 1889 ትወለደ፡ እሊ
ባህለት እግለ ናይ ናዚ ደክታቶር
ላቱ አዶልፍ ሂትለር እብ 6
አምዔላት ለዐብዩ። ሂትለር ህዬ
እት 20 አፕሪል ሰነት 1889
ትወለደ።
ቻርሊ ቻፕሊን ለሰልፋይ
ምመስል ለሱረቱ እት ቅላፍ
መጀለት ታይም ናይ አሜሪከ
እንዴ ትነሸረት ክም ሸክሰየት
ለሰነት ለተሐሰባቱ።
ህቱ አርበዕ ዶል ምን
ሀዳመ፡ ለሰለስ አንሱ ክለን
ሓደገየን፡ ለራብዓይተን ሌጣ
ተ ለአስክ አምዕል ሞቱ ምስሉ
ለነብረት፡ ወህተ ህዬ ኦነ ኦኔል
ትበሀል።
እግል
ሰልፍ
ዶሉ
ለመሰለ ዲቡ ረዪም ላቱ ናይ
ኮሜዲ ፍልም፡ “ምፍራቅ ሻም”
ለአርእሱ እት ሰነት 1928
ለሸቀዩ ፍልም ቱ። ኤዴር እለ
ፍልም ሴኔት ዐለ ናየ ኤዲተር።
ከብቴ ፋይሐት ረክበት ወእግል
ቻርሊ ቻፕልንመ ምን ቅያስ
ወለዐል ክም ልትአመር ወዴ
ቱ።

ቻርሊ ቻፕሊን እተ
“ለዐቢ ዴክታቶር” ለትብል
ፍልም ክም አዶልፍ ሂትለር
እንዴ ገበአ መሰለ፡ ለፍልም
ህዬ እግል ብዝሓት ናይ
ኦስካር ጀዋእዝ ተዐዴት።
ገሌ ምነን ክም ለሔሰ ፍልም፡
ለሔሰ ሴናርዮ ወለሔሰ
ምመስል ተን።
ቻርሊ ቻፕሊን 11
ውላድ ዐለው እሉ። ሰማን
ምን እሎም ክሎም ምነ እሲት
ለሓሪት ቶም።
ቻርሊ እት ብዳየት
ሐያቱ እት ሐቴ ናይ አጀኒት
ነኣይሽ ፍርቀት ክምኩም ዐለ
ወእብ ሒለት ቱ መስል ለዐለ።
ብዝሓም ለፈትዉ መተቅብለት
ሀዬ ዐለው እሉ። ምናተ ህቱዲ
እሊ እግኑዕ እሉ ይዐለ፡ ለሰበብ
ህዬ ናይ ኮሜዲ ሙመስል እግል
ልግበእ ሸንሀት ሰበት ዐለት እሉ
ቱ።
ቻርሊ ቻፕሊን የም
አለበን ናይ ሐበን ወሕሽመት
ጀዋእዝ ትከበተ፡ ወእት ናይ ሰነት
1975 ምናሰበት ሐዳስ ሰነት፡

- ሐቴ ወለት እንግሊዝ
ላተ
መኤምራይት
ክመ
ነስሐት እቡ፡ ምን መጺጸት
ረአስ ለሸኩ አንፋር ዴብ ሐቴ
ሰኒ ሳህለት ላተ ገበይ እንዴ
ለጅአው፡ ከናይን መጺጸት
ረአስ ዲቡ እንዴ ኢልትሐገዞ
ምነ ሀለ ዲቦም ወጀዕ ረአስ
እግል ልትባልሖ ቀድሮ።
ለገበይ ህዬ ገለም ረሳስ እንዴ
ትናወለው ፍንጌለ አንጃቦም
እግል ልንኩሾ ለአትሐዜ።
- ከእብ
ክሱስ
እሊ
ደክቶረት ጂን ልዩናርድ
ክም እነ ትብል፣ ለበዝሐው
እግል ወድ ኣደሚ ለጸብጦ

መጺጸት ረአስ ሰበቦም እብ
ምስምሰ
ተዐብ፡
ጨቅጥ
ወበቲክ
ሰእየት
ለመጽእ
ዐሰብያይ ጨቅጥ ቶም።
- ወክመ
ሰሒፈት
ዴይሊ ሜይል ለሀበቱ ሸርሕ፡
መጺጸት ረአስ እብ ምስምሰ
መትሳዳት ዐነጭብ ገጽ፡ነከክ፡
ስጋድ ወፈርወትለ ረአስ
መጽእ ትቤ።
- ከዶክቶረት ልዩናርድ
እንዴ ወሰከት፡ እሊ መትሳዳድ
እሊ ምስል መትሳዳድ ዐነጭብ
ነከክ ለትጻበጠ እግል ልግበእ
ቀድር፡ ወእሊ ህዬ እትለ
ነከክ ገሌ ረክስ (መትሰንዳር)

ዎሮት ክታብ ሐበት ምን
ስወር ልግበእ መከሊማት ለአለቡ
እቱ እንዴ ነሽረት ምልዮኔረት
ለገበአት እሲት።
ሐቴ ወለት አሜሪከ ላተ
ሳንዲ
ካሽማን
ለትትበሀል
እሲት፡ ሐቴ ሰኒ ምስተንክር
ላተ ፍክረት ትዋሰፈት እለ።
ምን እለ ፍክረት እለ እንዴ
ትበገሰት ምን ህግየ ወስወር
እብ ብራቁ ላቱ ምን ውራግ
ሌጠ ለትመለአ ክታብ እግል
ትንሸር ቀረረት። ለክታብ ክሉ
ለሰፍሓቱ ጸዕደ እብ ሃሉ ሌጠ
ዐለ! ለክታብ ብዝሓም መልሂተ
ትቃወመው። ወዱርለ ነሽርመ
ሰበት ኢትከበተያሁ መስሩፍለ
ጥባዐት ክሉ ኖሰ ደፍዐቱ።
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ሰርጎ ለሜርሓየ ፋርስ ትከበተ፡
እሊ ሰርጎ እሊ ህዬ ለቀለ እብ
ብሪጣንየ ልትሀየብ ለዐለ ሰርጎ
ቱ። እምበል እሊመ እት ሰነት
1962 ምን ጃምዓት ኦክስፎርድ
ወዶርሃም እት አምር ክቱብ ናይ
ሕሽመት ዶክቶሬት ትከበተ።
ቻርሊ ቻፕሊን እት
ሙሲቀት
ተድሪብ
ናስእ
ወሰሒፈት ሙሲቀት እምበል
ሰዳይት ምለሕኒን እግል ልቅረእ
ቅድረት ምንመ የዐለት እሉ፡
ህቱ ላተ ሐድ 500 ለሐን እግል
ለአፍግር ቀድረ፡ ዎሮት ምን እሊ
አልሓኑ ህዬ ለእሙር “ተበሰም
እብ ሻማት ሙሲቀት” ለስሙ
ለሐን ቱ።

ክም ሀለ ለለሐብርመ ገብእ፡
አውመ እትለ ምሽጥቅ ለሀለ
መፋስል ነከከ ዲቡ ለሀለ
ከለል እግል ልሰብቡ ቀድር።
እሊ ህዬ ምስምሳሁ፡ ለነከክ
ዶል ልትጸበጥ አውመ እት
ዶል ስካብ ለልትረኤ ሐራጻጽ
አንጃብ ለሰብቡ ገብእ።
- ከደክቶረት ልዩናርድ
ለአከደቱ ጋር፡ ቀለም ረሳስ
ፍንጌለ
አንጃብከ
እንዴ
ጸበጥከ ዶል ትነክሹ፡ እሊ
ዐነጭብለ ነከክ ክም ልርሄ
ሰበት ወዴ፡ መጺጸትለ ረአስ
እግል ትትሸበህ ትቀድር።

ሐቴመ ዘዐት ለአለቡ እቱ ክታብ!

አመተ ኢተአመረት ክታብ
ሳንዲ “አንስ እብ ክሱስ ሰብ
ተብዕን ለለአምራሁ ጋራት!”
ለልብል አርእስ እንዴ ጸብጠ
ዲብ ዕዳገ ትከረ።
እሊ ክታብ እሊ ቄርአት እብ
ሰሓቅ ትከበተዉ፡ ወተበኑመ ሰኒ
ረኪስ ዐለ፡ ወእብለ መንገአት
ድግም ፍንጌ አንስ ወሰብ
ፈትሐ፡ ሳንዲ ህዬ ምን እሊ ዋለ
ሐቴ ዘዐቲትመ ለይዐለት እቱ
ክታበ መላዪን ዶላራት ኣቴት።
ክሉ አስተንከረየ፡ ምናተ እብ
ሰበብ እለ ፍክረት እለ መላዪን
ከስበት! ከእሊ እብ ሃሉ ላቱ
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ክታብ እቱ ለህለ ዐውል ሚቱ
እት ልብሎ ምን ትሰአለወ። “አነ
ክታብ አዘቤ ዐልኮ ለቤሌኩም
ህዬ ምን ቱ?” እት ትብል
በሊስ ሀበት። ሳንዲ እብ ክሱስ
በራለ ሰንዱቅ ቱ ለሐስበት፡
ለክታበ ህዬ ቅላፍ እብ ብራቁ
ቱ ለዐለ። ከህተ ክታብ እግል
ተአዝቤ ኢኮን ተሐዜ ለዐለት፡
ምናተ እብ ገበይ ፍንቲት
ዔማት ለውቀት ወትልህየ እግል
ተአዝቤ ሌጠ ትሸነሀት..ከክል
ዶል ምን ፍንቲት ዛውየት
እንዴ ሸበብናሆም ለነአቀምቶም
ጋራት ሒለት ወቅወት ረክቦ።
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ን ወዓዳት

ፈ

ሙሰ መንደር

ስመዕ ክልኦት ከበር
ዑመር ምስለ ለዐለ ዕውድዋድ
አመቅረብ፡ እተ ዶ’ለ ሰልፍ
ለትሳለመያሁ አንሳት ብዞሕ
ፈርገን ኢዐለ። ገሌታይ ሐቆለ
ከልአ ላኪን፡ ፋጥነ ሕቱ ወዓሸ
ወለት ሓሉ ጋንሐ። “የምክን እንዴ
ትሳለመያኒ ድራር ሸቅየ ለሀልየ፧
ላላእ! ለረክበተን ትርከበን ሊኢኮን
ኢህለየ። ከእትሰአል እበን ወለ
አስብር፧ ሰብር ለከአፎ፧” ካህላቱ
ሰበት ትከለሰት “ይማ፡ ፋጥነ ሕቼ
ወዓሸ ወለት ሓልዬ አባየን ምን
ኢረኤክወን እተየ ህለየ፧” እንዴ
ልብል ትሰአለየ። ምናተ፡ ምን
አከቡተ ቀናብል ወዔደር ረሳሳት
ወጅሌል ለኢፈርሀ፡ ምነ እሙ
ለተሀይቡቱ በሊስ ርዕብ አተዩ።
ዋልደይቱ ላኪን ሃድአት
እት እንተ፡ ቀዴማይለ ምጽአቱ
ምስለ ክም ዐለየ፡ ወሐሬመ እንዴ
ትሳለመያሁ ዲብ ቀበትለ ቤት
ክም አተየ ወእተ ክም ህለየ
አክበረቱ። ፋጥነ ወዓሸ ዲብ ሐቴ
ዐራት እንዴ ትገራበተየ ለእባቱ
ከንሮእ እብ ብካይ ልትናሰቀ
ዐለየ። እሊ ተየልል እሊ ለረኤት
እም ዑመር፡ “የምክን ፈርሐትመ
ሰበት ተአበኬ ምጽአት ሑሀን
ዑመር ተአበክየን ተሀሌ ትገብእ
እንዴ ትቤ ጌመመት ወሐሬ ምን
ቅሩብ እንዴ መጸአተን፡ “የሀየ
አዋልድ
ሚረክበተክን፧
እብ
ርሕክን አቅብለ! ወልዬ ቀጣብ
ምነ ለብታለ እሳት እብ ሰላሙ
ምን መጽኤነ ትትባከየ ህሌክን፧
ድቦ ረአየ ለመትናሳቅ እሊ፡ እብ
ዕንታትክን እንዴ ኢትርእያሁ
ጀላብ ወጠን ቤዘ ገብአ ምን
ልብሉክን አውመ ሰርሰሮ ጋብእ
ምን ገብእ ህዬ ሚወወዴን ጠበች፧
ዝዕክን ኢልብዛሕ ምንክን! ሚ
ጸብጠተክን፧” እንዴ ቴለተን
እበ አሰረ ፈግረት ምነን። እም
ዑመር፡ እምበል ሰፈላል ብዕድ
ጋር ለአበክየን ሀለ እንዴ ትቤ
ኢሐስበት። ለፋጥነ ወዓሸ ለአበኬ
ለዐለ ጋር ላኪን፡ ሰፈላል እንዴ
ኢትገብእ፡ ዑመር ዲብ ህዳይ
ፈታይቱ ዓይር ምጽአቱ ወእብ
ሰበቡ ዲብ ዑመር ሑሀን እግል
ልትከለቅ ለቀድር መሻክል ሰበት
ለአምራ ቱ።
ሰሚረ እምበል ምራደ እብ
ቀስብ ለአትሀድወ ሰበት ህለው፡
ዑመር ሚ እግል ሊበልቱ ገብእ፡
ሰሚረ እትሊ ዐሸል ሻትር፡ ዐጂን
ርጩቅ፡ ፍጉር ዓይር፡ ወነብረ
ብሽልት ዲቡ ለህሌት ሜዓድ
ክሉስ፡ ምጽአት ፈታየ ዑመር
ሐቆ ሰምዐት፡ እንዴ አቤት
ወሀርበት ለኢለአትሐዜ መሻክል
ወፈንጨጋር እግል ኢልምጻእ፡
ፈርሀት ፈጥነ ወዓሸ ቅያስ ኢዐለ
እግለ።
እም ዑመር ምነ ግድግድት
ዲበ ለዐለት ቤት እንዴ ፈግረት
ዲብ ዑመር ወልደ አቅበለትከ፡

“ቀጣብ ፊዛከ ሊዴኒ ትሻቀልከ፧
ሐዋትከ እትለ ቤት ህለየ
ሕልብዬ። ሞትመ ምን ኢመርኢት
ለአብወ ቤለው። ህተንመ ሰፈላል
ኢትቀደረት እግለን ከንየተን
ሐጭረት። ፈርሐትመ ተአበኬ
ገ’ደ እምከ” እንዴ ትብል እብ
ሀለዮተን አክበረቱ። እ’ሙ እት
ጀፈሩ እንዴ ትገሴት፡ ረሕመት
ወደፍአት
ዋልደይት
እንዴ
ተአርእዩ፡ እበ ረሓትለ እዴሀ
ገሮቡ ወለሸምለ ጭገሩ እንዴ
ትሻምል ጣሰሰ ቱ። ዑመር ሐቆ
በሊስ ዋልደይቱ ኖሱ እንዴ ቀንጸ
እግል ልትላከየን እተ ቤት ሐቆ
አተ፡ እንዴ በክየ ክም ረአየን፡
“ሚቱ ደሐንክን፧ በዲር እንዴ
ይአስእል ሰበት ግስኮ ወአዜመ
እንዴ ይአስእል ሰበት መጽአኮቱ
ተሐምየ ለህሌክን ወለ ሰፈላል
ኢትቀደረት እግልክን፧” እት
ልብል ትሰአለየን ምነ መተካረን
እብ ግሳየን እግል ልግበአ እንዴ
ገሳግሰን።
ፋጥነ ወዓሸ ክምሰል በዲር
ራክባቱ ለኢዐለ እንዴ መስለ
ምን ሐዲስ ሐቆ ትሳለመያሁ፡
ዓሸ ወለት ሓሉ “ዑመር!”
እንዴ ትብል ክም ንፍዝት
ቀንጸት ወሐሬ “ፈታይትከ ሰሚረ
ትትሀዴ ህሌት!” ነብራከ ባሌዕ
ኢተሀበ ወህግያከ ሳሜዕ! ክምሰለ
ለትትበሀል መስል፡ ዑመርመ
እንዴ ኢልትሃለግ ወኢልትሻቀል
ምስጢሩ እት ከብዱ እንዴ እንቱ፡
“ምንኮርተ እለ! ሕነ ሰፈላልተ
እምብል ዐልነ ወእንትን ኢተሃዴነ
እንዴ ትበየ ትበክየ ህሌክን ሙሽ፧”
ቤለየን እንዴ ልትደአለን ወሐሬ፡
“ደሐን-ደሐን፡
ኢትትሻቀለ
እንትንመ
አምዕል
ኬርክን
ትትሃደየ” እንዴ ቤለየ፡ ለከበር
ህዳይ ሰሚረ ጽባቤሕ ሳልሕ
ሑ ሰሚረ እስኡሉቱ ሰበት ዐለ፡
እንዴ ኢልትሃለግ ምነ መተካረን
ሀረሰየንከ ፈግረ ምነን። ቡንመ
ፋልሐት ሰበት ዐለት ቡን እግል
ልስቴ ጀፈር እሙ ዲብ ዐራት
እንዴ ትኮሽዐ ለዕሉይ እግሉ
ለዐለ ፍጃን ቡን ትመጠ ወምስል
መትሐድረቱ እንዴ ልትሃጀክ
ምሴት በኪተት አምሰ። እሊ ምን
ለዐል-ለዐልቱ ላኪን፡ እብ ከብዱ
ፈሌሕ ወነድድ ዐለ።
ሳልሕ በህለት ሑሀ እግል
ሰሚረ ምን ዐድ ዑመር እንዴ
አቅበለ ዲብ ቤቶም ሐቆ መጽአ፡
እ’ተ ሰሚረ እግል ህዳይ ትትዳሌ
ዲበ ለዐለት ቤት አተ ወእግል
ሰሚረ ከበር ምጽአት ዑመር
በሸረየ። ሰሚረ መስኪነት ፈርሐት
ወድንጋጽ ዲብ ሕድ ተሐባበረየ
ዲበ ከክም ህኑን አፉሀ እንዴ
ለአግህጽ ወዕንታተ ምን ቅያሱ
ወለዐል እንዴ ለአፋዝዝ ክሌሕ
ሌጠ ትከፈለት። መንቀሞ በትከትከ
ክርን ኢአፍገረት። አፉሀ ትለገመ

ወወእደየ
ወእገረ
አቅሕመ
መህደል ትላመመት ዲቡ ምነ
ከቀስነ።
ሳልሕ ለከበር ምጽአት ዑመር
ክም አሰአለየ፡ ከራሪስ መድረሰቱ
እንዴ ነስአ ዋጅብ ቤት እግል
ልሽቄ አስክ ከደን ፈግረ ምነ።
እሊ ወቅት እሊ ሕሳባት ሰሚረ
ክም ደብነ ውልዋል ኣቲ ዲበ
እንዴ ትበጭበጨ፡ “ዑመር አማነቼ
ሰበት ጠለምኪ ምስል እሊ ሕጻይ
ለአትመምኪ ምስሉ ነፈር አዜመ
ለጽባበትኪ አክሊሰ ከተሀደይ!”
እግል ኢሊበለ ወዶልመ ህዬ፡
“በስ አሰናይ ዑመር እብ ሰላሙ
መጽአ። ክም በዲሩ ምን ለሀሌ
ህዬ እምበል መሻክል ምን እሊ
ቅደት መሸንገል ጋብእ እቼ ለሀለ
እናስ እግል ልባልሐኒ ቱ። እንዴ
ሐሳርዬ በዐለ ድቦእ እ’ለ፡ ፍጉር
ቁጹራም ምን ኢለዐሉዲ ደሐን
ለትትቀደሩ ወትጻገመ፡ ላኪን ዲብ
ህዳይ ዓይር ሚ እግል ለአተክሬ
ቀድር፧ ለህዳይ እኩር ምን
ለዐሌዲ እግል ልእከው ኖሱ እንዴ
ዐመስኮ ምኑ ጎማቶም ወፈንጠርኮ
ዲቦም ወአነ ወህቱ ህዬ ትምኔትነ
ወተመት እግልነ” እንዴ ትብል
ወገብእ ወኢገብእ እንዴ ትሸፍት
ወተሐብክ፡ ሐንገለ እብ ሕሳባት
እንዴ ትበጭበጨ ምነ ጽብጠት
ወጠለቀት። ምናተ እብ ሕሳባት
ኢገብአ ምን ገብእ፡ ሂግየ እብ አፍ
እብ ከአፎ እግል ትፍገር ምነ፧
እለ ላሊ እለ ሐናን መስንየተ
ዐደ ጋሻ ዓይሮም ሰበት ዐለ፡ እንዴ
አምሴት ሰሚረ ሐቆ ሰክበት እንዴ
ትትለበስ መጽአት ወህታመ ኦሮት
እንዴ ኢደልየ መጦር ሰሚረ ገብ
እብ ስካብ ትቤ። እለን አምዔላት
እለን እግል ሰሚረ አሌላት ፈርወንተርተን።
ለዑመር
ዲብ
ዐዱ ዓይር ዲበ ለዐለ ላሊ ምነ
ቀዳምያት ሐዋተ ሰኒ ሐጫር
ትመስል ዐለት። ለእሻረት ጽቤሕ
ምድር ለለሐብር ስባቅ ቀይሕ
ለመስል ሕብሽዋር፡ እብ እንክር
ምፍጋር ጸሓይ አትባርሀ። ለምን
አክረረት እብ ስምጠ ካልእ እንዴ
ኢትትበለሰ ምድር ለጸብሐ እተ
ሰሚረ፡ ሐናን እንዴ በድረተ
ቀደሜሀ ሐሶሴትከ፡ “ሰሚረ ቅነጺ
ምድር ጸብሐ ትሰለይ!” ሐቆለ
ቴለተ እበ እለ ላሊ እለ ዲብ ሰሚረ
ክሩይ ለዐለ ስካብ ጀዳል እንዴ
ትትፈከር፡ “ወሊሊት ሚቱ በልቀት
ከአፎ ጨቅጠተኪ ከክም ዲርሆ
አመቅረብ ሰከብኪ በሪ ወዴኪ፧
ሐሬመ እንዴ ኢትትበለሲ ምድር
ጸብሐ ዲብኪ ሕሻኪ ደሐንኪቱ፧”
እንዴ ትቤ ምንመ ትሰአለተ፡
ሰሚረ ላተ በሊስ እበዪ ንሳል
ልፍገር ም’ነ፧ ግንሒኒ ወእገንሐኪ
ሌጠ ገብአየ። ሐናን ላኪን
ለጀሬት ዲበ ሰበት ኢተአመረት
እግለ፡ ክም ነፈር ሕኑቅ ዕንታተ
አተፋዘዘት
ወሐሬ፡
“ሰሚረ
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ኬትባይ፡ ዐሊ እድሪስ አቢብ
ሚጀሬት ዲብኪ ኢደሐንኪ አፎ
ከዐምበልበለት።
ሰሚረ
እተ
ኢትትሃገይ ንሳልኪ ሚ ለግመቱ፧”
ምግሳየ እንዴ እንተ እበ ክልኤ
እንዴ ትብል ሐቆ ትሰለተ፡ ሰሚረ
ለራውያት መሌትሓተ ሓምላት፡
መፋሀመት ጸማይም ለትመስል
መታዊት አናቤዕ አትሻከተት።
እሻረት ወዴት እግለ።
ሰሚረ እት ረአስ አዚመ እምበል
ሐናን ለምሴት ቀዳሚት
መንቀሞ ብካይ ሰበት ወሰከት፡
ዑፊት እንዴ እንተ ሓድገተ
ሐናን ሰሬረት ቤተ ቀዌት
ለዐለት ሰሚረ ፈጅሪተ እብ ሸይ
ገብአት። ለጀሬት ሰበት ይኣመረት
ሐዲስ ጽንሐተ ሰበት አደንገጸየ፡
ሀንደገት ልበ ዐምበልበለት። ክሉ
“ወልወል ገሌነ በዐለ ድቦእ
ለትሰአለታቱ ሰኣላት በሊሱ ሰበት
እ’ለ! ሰሚረ ሚጀሬት ዲብኪ
ኢረክበት፡ በድ-በድ እንዴ ትብል
ኢነጌኪ ሌጠ” እንዴ ትብል
ዲበ ስፍጥለ አስቦሕ፡ ለፈርደ
ዐሎበጠት ወእብ ክልኤ እዴሀ
እንዴ ትሰሌት ተሐሲናተ ትወዴ
ክም በዐል ሰሩር እብ መላትሐ
ለዐለት እም ሰሚረ ፋጥነ እግል
ጸብጠተ። ሐናን ወሰሚረ በነን
ተአክብር አስከ ሰዔት።
ሰበት ዐለየ፡ ሐናን ፈረደ ቀዌት
ልተላሌ......
ምን ገጽ 4 ልተላሌ
እትለ ሕኩመት ለዐመረቶ
ሀዬ እብ ነሐረን እት ሸቅየ እብ
ድራረን ለአይተ ሀለየ። ዲብ ዐድ
ዑመር ወገርሰት እትለ ግረህ
እንዴ ሀረመየ ወፈርያት እንዴ
አረየ ኖሰን ለልትደረረ ወዐደን
ለረፈዐ ሕዳት ኢኮን።
ምን ወሪድ ምዕጥን ረዪም
ወኢረኪቡ
እንዴ
አባረየ
ምንቅሩበን
ሰትየ
ለሀለየ
አንሳትመ እሊ ረከ እሊ ፈድል
ፍክር ወሽቅል ሐወን ወሐዋተን
ለረክበያሁቱ።
ተዕሊም ሐቅ ናይ ኩሉ
መዋጥን ምንማቱ ኩሉ ረክበ
ለሀለ ንዕመት ክም ኢኮን
ኢበዴ ምንእነ። ምናተ እግል
ልትዐለም ለቤለ ክም ሐዘዩ
እግል ለአምጸኦቱ፡ ወክም መጽአ
ኩሉ እግል ልርከቦቱ። ላመ እብ
ዐደም አምር መስለሐቱ “አንሳት
ኢልድረሰ ወዐተበት ኢልትዐደየ”
ልብል ለዐለ፡ እሲቱ እት ዕያደት
ሐኪመት ክም ትከበተተ፡ ወለቱ
እሲት ክም አድረሰተ፡ እት ሽቅል
መስኡለቱ እሲት ክም ገብአት
እት ሐንቴሁ ለትረቤት አንሳይት
ልርኤ ሰበት ፈቴ ቅኒእ ኬር እግል
ልቅነእ ቱ። ወለቱ ወእሲቱ እግል
ለዐልም ቱ። ወእሎምቶም፡ እግል
አንሳት ገበይ ተዕሊም ዳብኣም
ምነን ለዐለው ሙጅተመዓት፡
ሕሳል እግል ለአርሁ እለን
ለአንብቶ። ምን በሕ ለዐለ ዕልብ
ዳርሳት አንሳት ምን ለሐምቀ
ዲብ ደረጀት መአንብታይት

እንዴ አተየ ቅርአት ወክታበት
ለቀሌዕ እለን ጮሬሕ ተዕሊም
በየአን ንረኤ ለሀሌነ። ከለ ተቅዪር
እትሊ መስል ገባይል ብሩድመ
ምን ገብእ መጽእ ሀለ። አፍካር
ገቢልነ እት ሰኔት ልትበደል ሀለ።
ውቀት ትረይም ድኢኮን በደለ
መጽእ ሀለ፡ ኩሉ ታርፍ ለሀለ
እግል ለዐሬ ቱ። እለ መትበዳል
እት ሰኔት እግል ነአሽፍገ ላኪን
ለጾር ክልነ ንህመም እቡ። እት
እንቱ ዲብ እዳራት ለሀለው ምስል
መሓብር ገቢል እት ልትሳደው
እት አፍዝዖት ወዶልመ እግል
መስለሐት ገቢል ለነፌዕ ጨቅጥ
እት ልትነፍዑ እግል ለአትሻፉጎ
ቀድሮ።
ክምለ ዓሸ ዐሊ ሓምድ ምን
ምዴርየት ድጌ ለደግመተ እነ፡
እዴሀ እት ቀለም እንዴ ጠቅሸት
ለትፈርም፡ ስሜተ ለኢትከትብ
ክድመት ኢተሆበ እንዴ ትቤ
ምስል
መስኡሊን
እዳረት
ወማልየት ለወዴተ መፋሀመት፡
ብዝሓት አንሳት እት ምህሮ ዐባዪ
እግል ተአሻርክ ቀድረት። እሊ
መስል እግል መንፈዐት ገቢል
ላቱ ጨቅጥ ወእብ ጅድየት
ታብዖት ሀዬ እግለ ሐር ታርፋት
ለሀለየ አንሳት ክም ለዐርየ ወእግለ
ጂል ሐዲስ ገበይ እግል ልጽረገ
ለሰዴቱ። ክልኤ እዴነ እንዴ
ትነፈዕነ መንበሮነ እት ሰኔት
እግል ትበደል ለእሉ ጻብጣም
ሀሌነ ሄራር ለትሳዌት መሻረከት
ገያደት ንወስኩ።

አንፋር ውዛረት እዕላም ዲብ መሳክብ ዐማር

አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017

ገጽ10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ዱር ኤረትርየ እብ ዐውቴ መትጃግረት ኤረትርየ ተምም

ዮም 20 ኣፕሪል ምን ደቀምሐሬ
አስክ መንደፈረ ለገብአት ሳልሳይት
መርሐለት ዱር ኤረትርየ 2017፡
እብ ዐውቴ ነፈር ናዲ ጀርመን ባይክ
ኤይድ ሜሮን ተሾሜ ተመት
እተ 85 ኪሎምትር ለገልበበት
ብድረ፡ ነፈር ፈሪቅ ወጠኒ ኤረትርየ
ተስፎም ዑቅባርማይም ካልኣይ ወድ
ግብለት አፍሪቀ ክሊንት ሄንድሪክስ
ህዬ ሳልሳይ ፈግረው።
ዱር ኤረትርየ 2017 ራብዓይት
መርሐለተ ዮም 21 ኣፕሪል ምን
መንደፈረ አስክ ባጼዕ ገአት።
እትለ 169.9 ኪሎ ምትር
ለገልበበት ናይ ሰጋይድ ብድረ፡ ነፈር
ናዲ ኣሞረ-ቪታ ወድ ኢጣልየ ሪዳ

ሃሊላጅ አወላይ እንዴ ገብአ ልትዐወት
ዲብ ሀለ፡ ነፈር ናዲ ጀርመን ባይክ
ኤይድ ወድ ኤረትርየ ሚሮን ተሾሜ
2ይ፡ ነፈር ፈሪቅ ወጠኒ ኤረትርየ
ዘመንፈስ ሰለሙን ህዬ ሳልሳይ
ፈግረው።
እምበል እሊ ነፈር ፈሪቅ ግብለት
አፍሪቀ ክሊንት ሄንድሪክስ 4ይ፡
አንፋር ፈሪቅ ወጠኒ ሜሮን አብርሃም
ወተስፎም ዑቅባማርያም 5ይ ወ6ይ፡
ነፈር ናዲ ኤሪቴል ምኪኤል ሃብቶም
7ይ፡ ነፈር ናዲ ሰምበል ዳዊት ሀይሌ
8ይ፡ ነፈር ናዲ አስቤኮ አክሊሉ
ገብርሂወት 9ይ፡ ነፈር ናዲ ኤሪቴል
ሲራክ ተስፎም ህዬ 10ይ እንዴ
ገብአው ብድራሆም አትመመው።

ሐቆ አርባዕ ብድረ፡ እብ ዓም
ናይ ወቅት ፍገሪት ነፈር ፈሪቅ
ወጠኒ አማኑኤል ጸጋይ፡ ለዲብ
ካልኣይት መርሐለት ምን ሜሮን
ተሾሜ ለትሰለመየ ፌሌንየት
ቤጪ ለአተላሌ እበ ዲብ ሀለ፡
ሐየት ስጋደት ነፈር ፈሪቅ ወጠኒ
ዘመንፈስ ሰለሙን፡ እብ ንቃጥ
ህዬ ሜሮን ተሾሜ እንዴ ገብአው
ትልህያሆም እትሉሉያም ዐለው።
እተ ተሌት107.79 ኪሎ ምትር
ለገልበበት 5ይት መርሐለትለ ጅግረ፡
ዲበ ሐልፈየ አርባዕ መርሐለት
ፍሌንየት ሐየት ስጋደት ላብስ
ለአስመነ መትጃግራይ ምኑ እብ

ኤረትሪን አትሌታት እት መራቶን ለንደን

ዮም ሰንበት ዐባይ ለገብአ
ጅግረ
መራቶን
ለንደን
ኤረትርያይ አትሌት ግርማይ
ገብሬስላሴ ሱሳይ ወአማንኤል
መሰል ህዬ ሳምናይ ፈግረው።
እትሊ መቅደረት አዳም
ድቅብት ክምሰልሁመ ከሀላት
ለትረአ እቱ ጅግረ ወድ 24
ሰነት ወድ ኬንየ አትሌት ዳኒኤል
ዋንጂሩ እብ 2 ሳዐት 5 ደቂቀት
ወ48 ካልኢት ተዐወተ እቱ።
ወድ አቶብየ አትሌት ቀኔኔሳ

በቀሌ 2ይ ወ3ይ ህዬ በዳን ካሮኪ
ዐለው።
እትሊ
ጅግረ
እሊ
ፍገሪት ሰኔት እግል ልርከብ
ሰአየት ለዐለት እቱ፡ አትሌት
ግርማይ ገብሬስላሴ ክለ ለአምዕል
ምስለ እት ቀደም ልስዑ ለዐለው
አትሌታት ውዕል ምንመ ዐለ፡
እት ኣክር ምኖም ሰበት መልሸ
ምነ አወላይ እብ ናይ 4 ደቂቀት
ወክድ እንዴ ተአከረ ጅግራሁ
አትመመ።

አትሌት አማንኤል መሰል
ህዬ ናይ 5 ደቂቀት ፈርግ ምነ
አወላይ ለፈግረ አትሌት ወምን
አትሌት ግርማይ ህዬ እብ ናይ
ካልኢት ፈርግ ቱ 8ይት ደረጀት
እግል ለጽበጥ ለቀድረ።
እብ እንክር አንሳት ለገብአ
ጅግረ መራቶን፡ ወለት 37 ሰነት
አትሌት ሜሪ ከይታኒ ምን ኬንየ
እብ 2፡17፡01 ጅግራሀ እንዴ
አትመመት ሐዲስ ስጅል እዲነ
እት መራቶን አንሳት ሰጀለት።

ሕሩይ መተልህያይ ኩረት እግር እንግሊዝ ተአመረ
እት ምግብ ፈሪቅ ቼልሲ
ለልተልሄ
ወድ
ፈረንሰ

ንጎሎ ካንቴ እብ መሕበር
ፕሮፌሽናላት መተልህየት ኩረት
እግር እንግሊዝ ለሔሰ
መተልህያይ
ጅግረ
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ሰነት
2016/2017
እንዴ ትበሀለ ትሐረ።
እትለ ሰነት እለ ምን
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ
አስክ ቼልሲ ለትዐደ
ኮንቴ ፈሪቅ ቼልሲ እብ
32 መልዮን ፓውንዲ
ቱ ለትዛበዩ።
ህቱ ምስል

መልህያሙ እት መትቀዳም
ፈሪቅ ቼልሲ እትለ ሰነት እለ
ምነ ዶር ዐቢ ለቀደመው ዐለ።
እሊ 26 ሰነት ዋዲ ለህለ
መተልህያይ ምነ እተ ጅግረ
ቃርባም ለዐለው መተልህየት
እብ ክርን እንዴ ቀልበዮም ቱ
እለ ጃእዘት እለ ለነስአ።
እተ ጅግረ ኤዲን ሃዛርድ፡ ሃሪ
ኬይን፡ ዝላታን ኢብራሂሞቪች፡
ሮሜሉ
ሉካኩን
ኣሌክሲስ
ሳንቸዝን እግሉ እንዴ ተለው
አስክ ሱሳይት ደረጀት ለረክበው
ቶም።
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ዘመንፈስ ሰለሙን ትነስአት። እሊ
ህዬ እበ ተአትዐጅብ በቃዐት አወላይ
እንዴ ፈግራ ቱ፡ ናይ መርሐለት
ወወቅት ዐውቴ ሰጀለ።
እትለ “ዱር ምስንዮት ወበቃዐት”
እበ ትብል ስቅራት ለገብአት ሐምስ
መርሐለት ለትከምክም ዱር ኤረትርየ
2017 ዘመንፈስ ለእብ ወቅት ኪሉል
አወላይ ለፈግረ ለትትሀየብ ፍሌንየት
ቤጪ፡ ምነ ሰለስ መርሐለት ለአተላለ
እበ ወድ ፈሪቁ አማኑኤል ጸጋይ
ልትሰለመ ዲብ ሀለ፡ ለሐየት ስጋደት
ትትሀየብ ፍሌንየት ዕሮማ አተላለ
እበ።

አንፋር ፈሪቅ ወጠኒ ርዋንደ ጂን
ክላውድ አውዝዬ ወጂን ቦስኮ ሰንጊማነ
ህዬ ዲብ ሐምሳይት መርሐለት
ካልኣይ ወሳልሳይ ፈግረው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ እትለ ብደረ
እብ አቃዐት ውቅል ለአተላሌ ለዐለ
ነፈረ ናዲ ጀርመን ባይክ ኤይድ
እርትሪ ሜሮን ተሾሜ እብ ንቃጥ
ኪሉል አወላይ ፈግረ።
እብ ደረጀት ፈረቅ ህዬ ፈሪቅ
ወጠኒ ናይ ኤረትርየ አወላይ አሰሩ
ህዬ አንድየት ሰምበል ወኤሪቴል
ዐለው።
ዮም 23 ኣፕሪል ዲብ ሸዋርዕ
መዲነት አስመረ እተ ገብአት
125.4 ኪሎ ምትር ለገልበበት
ብድረ ዐጀላት “አስመረ
ቸርኪቶ” መትባድራይ ናዲ
ኤሪቴል ሚኪኤል ሃብቶም
ተዐወተ።
ነፈር ናዲ ሰምበል ዮሃንስ
ተስፋይ እብ ደቂቀት ወ15
ካልኢት እንዴ አደገ ካልኣይ፡
ነፈር ፈሪቅ ወ ጠኒ ሳይሞን
ሙሴ ህዬ ሳልሳይ ፈግረው።
እብ ደረጀት ፈሪቅ፡ ናዲ
ኤሪቴል ልትዐወት ዲብ ሀለ፡
ሰምበል እብ ደቂቀት ወ15
ሳንየት፡ ፈሪቅ ወጠኒ ህዬ እብ
ደቂቀት ወ44 ሳንየት ካልኣይ
ወሳልሳይት ጋብኣም ህለው።

ላሊጋ ስፓንየ
ሜሲ መፍትሓይ ወመልግማይ አግዋል በርሰ

እት ፍንጌ ርያል ማድሪድ ወበርሰሎነ ለገብእ ጅግራታት ምነ እት
ፍንጌ ብዕድ ፍረቅ ዐባዪ ለፈንትዩ ብዞሕ ጋራት ህለ። ገሌ ምኑ እሎም
ክልኦት ፈሪቅ እሎም እብ ደረጀት እዲነ ምነ ህለው ለልትበሀሎ ፍረቅ
ሰበት ገብአው፡ ክምሰልሁመ ናይ እዲነ ለሔሰው መተልህየት ለጸብጠው
ሰበት ቶም እሊመ ለብዕደት ፍንቲቱ ተ።
እት ዮም 22 አፕሪል ሰንበት ዐባይ እት ሜዳን ርያል መድሪድ
ለገብአት ትልህየ ፍንጌ እሎም ክልኦት ፈሪቅ እሎም ብዞሕ መፋጀኣት
ለጸብጠት ዐለት።
እግል ሚ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ እት ጅግራታት ካስ አሮበ አስክ
ለተሌ መርሐለት ሐልፍ እት ህለ ፈሪቅ በርሰ ህዬ ምነ ጅግረ ለትሳርሐ
እተ ኢነት እንዴ ሐልፋቱ ትልህየ ለአንበተ።
ሜዳን ሳንድያጎ በርናቡ እብ አዳም ምክራይ እግር ስእን እት
እንቱ ትልህየ አንበተት። መተልህየት ርያል እት ቤቶም ሸረፎም እግል
ኢልትከየድ መዳሊት ዋድያም ክም ህለው እበ እብ ትሉሉይ እት ቦርቴሌ
በርሰ ጀሩቡ ለዐለው ጀርቤታት እቡ አከደዉ።
እት 28 ደቂቀትለ ትልህየ ህዬ፡ ርያል ሜርሒት ለአጽበጠቱ ጎል ሰበት
ኣተ ትልህየ እግል ሐድ 15 ደቂቀት 1 እብ 0 አተላሌት።
ትልህየ 38 ደቂቀት ክም በጽሐት ሕሩይ መተልህያይ ፈሪቅ እዲነ
ወበርሰ ሜሲ ጎል ተዓድል አተ።
ግራሁ ፈሪቅ በርሰ ካልአይ ጎል ሰበት ኣተ፡ ቃልብ ክም ህለ ሰአየት
እተ ወደ እቱ ወክድ፡ አከይ ርእየት ገብአ፡ ከብትን ፈሪቅ ርያል ማድሪድ
ሴርጆ ራሞስ ሜሲ ሰበት ሀንከለ እብ ከርት ቀይሕ ምነ ሜዳን ፈግረ።
መተልህየት ርያል እብሊታት እንዴ ኢልትሐለሎ ጀርቤታቶም ሰበት
አደቀበው ናይ ትዓድል ጎል ኣተው። እብሊ ህዬ ትልህየ አስክ 91
ደቂቀት 2 እብ 2 ዐለት።
እት ናይ ኣክር ደቂቀትለ ትልህየ ሜሲ እት ከጥ 18 ለረክበየ ኩረት
እት ሸግዒት ርያል ሰበት ወሸቀየ በርሰ እብ መስተንክር ለገብአት ፍገሪት
3 እብ 2 እንዴ ተዐወተት እብ ሐዲስ እት መጃገረት ሜርሒት ላሊገ
እቅቡል ህለ።
እብሊ ጎል እሊ ህዬ
ሜሲ እትሊ ጅግራታት እሊ
ዕልብ 500 እንዴ ትበሀለት
ስጅልት እግሉ ህሌት።
እሊ ማሌ ለሀ ቀዳኒት
ለገብአ ጅግረ ዝያድ 100
መልዮን ሸዐብ ዐለም እብ
ሻሸት ተለፍዝዮን ረአየ።
አርቡዕ 26 ኣፕሪል 2017
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መሓመድ ዳፍላ

ምን

ዓጃይቦታት እዲነ

ለለአትዐጅብ ቀዋኒን

እት ድወል ብዙሕ አስክ እለ
ሸቄ ለሀለ ወለ እተ ጥዉራት
ልትበሀለ ድወል፡ ለለአትዐጅብ
ቀዋኒን ሀለ። ለቀዋኒን እሎም
ምስል
ተጠውር
ዐለምነ
ለልትመሳነው ምንመ ኢኮን፡
እግል ልትረፎ ኢቀድረው።
አትረፎቶም ሰበት ከብዳ ቱ ወለ
መንፈዐቶም ተአመረት ኣላሁ
ዓልም።
እብ ዓዳት ወለመድ ኖርወይ፡
አዪ ነፈር ገጹ ሕብር ጸሊም እግል
ልሽመቱ ወልባስ ጸሊም እንዴ
ለብሰ እት ሻርዕ እግል ልዛወር
ቃኑን ኢለአጅዝ እግሉ። እግልሚ

ለወደዲት እሊ ምስል ሴርቀት
ወሸፈቲት ሰበት ልትጻበጥ።
እት ስዊዘርላንድ ኦሮት ወድ
ኢጣልየ ሰዐት 10፡00 ናይ ላሊ
እት ሐማም ነፍሱ እት ልትሐጸብ
ሰበት ትረከበ፡ ሐዝር ተሀየበዩ፡
ህቱ ላኪን እበ ተሀየበዩ ሐዝር
እግል ልትጀመል ኢቀድረ።
ካልእ ዶልመ እት ልትሐጸብ
ሰበት ትረከበ ምነ ደውለት
ጠርዘዉ። ለሰበብ ህዬ እት
ስዊዘርላንድ ሰዐት 10፡00 እት
ሐማም እግል ትትሐጸብ እግለ
ጄራን ሰበት ረብሽ እብ ቃኑን
መምኑዕ ቱ። እተክምሰልሁመ

ለበዐል በክት ወለት
ኦሮት ወድ ልብናን ላቱ
ታጅር ሻብ፡ ወሳእል አዕላም
ወብዕዳም መሳኒቱ እንዴ ዐዝመ ፡
እተ ምስለ ፈተይቱ ዉዑድ እቱ
ለዐለ መጥዐም ነስአዮም። ክሎም
ዕዙማም አካኖም ክም ጸብጠው፡
ለሻብ እት ሐንቴ ፈተይቱ እንዴ
አብረከ፡ ካትም ህዳይ እንዴ አፍገረ
ወምስሉ ዐቅድ ለጸብጥ እግሉ ቃዲ
እንዴ ነስአ፡ “ትትሀደይኒ” ቤለየ።
ለክሉ መፋጅአት ገብአ እተ እብ
ተጃረት ምኑ ለኢተሐምቅ ወለት፡
እግል ሰኣሉ እንዴ ነክረት ግራሀ
ሀበቱ። ምናተ ሐቴ ምነ እተ
መጥዐም ለሽቅየ አዋልድ፡ ለእብ
ክጅል ወድንጋጽ ልቡ ባዲ ለዐለ
ሻብ እንዴ ቀርበት አብሽርከ አነ
ህሌኮ እግልከ እት ትብል ለካትም
እት እዴሀ እግል ለአትየ ረምቀቱ።
ላመ አከይ ግበእ ጋብእ ለዐለ

ሻብ፡ ሽቅለ ሙባሽረት ሰበት
ዐጅበዩቱ ወለ መርባተ ፈተይቱ
እግል ለአቅስን ሐዘ ከንዶእ፡ ለካትም
እት እዴሀ አተየ እግለ ወእተ ዶሉ
ዐቅድ ወደ እተ። ለእብ ወሳእል
ዕላም “ለበዐል በክት” ትሰሜት
ወለት ምስለ ናይ ስድፈት ብእሰ፡

ስወር ወመናሰባቱ

ዐጃይብቱ ዋልዳይት እግል ውላደ ትላውሽ ዲኢኮን ግርዝ እግል
እሙ እት ላውሽ ብዞሕ ኢልትረአ። ላኪን ሾከትመ ምን ንእሸ ትበሌሕ
ክምሰለ ትትበሀል እሊ ዲብ ሱረት እንርእዩ ለህሌነ ጀኔታይ ዋልዳይቱ
መውን ህለ። እሊ ለገብአ
እቡ ሰበብ ክመ እተ
ሱረት እንርእዩ ለህሌነ፡
ወድ አፍጋንስታን ላቱ
ወድ ክልኤ ሰነት ጅኔታይ፡
እግለ እብ ጣእራት ሐርብ
አሜርከ ክልኤ እዴሀ
ለሐግለት እሙ ኖሱ
ለአበለዐ ህለ። ረቢ ለዓብዩ
እለ!!

ሰንበት ዐባይ ልባስ አው መኪነት
ሐጺብ እጁዝ ኢኮን።
እት ጀርመን ዐረብየትከ
በንዚን እንዴ አክለሰት እት ጠረፍ
ስከት ባጥረት ሐቆ ትረከበት፡
እብ ኢመተአያስ ትሸኬ። ሰበቡ
ህዬ አዪ በዐል ዐረብየት ምን
ቤቱ እንዴ ኢልትበገስ ዐረብየቱ
ካፊ በንዚን ክም ብዲበ እግል
ልትአከድቡ ለልብል ቃኑን ሰበት
ቦም።
እት ኢራን ውላድ ተብዕን
ደወርህ ወቤጭ እግል ለአዝቡ
ኢልትአጀዝ እግሎም።
እት ውላየት አሜርከ ላተ
አለባመ፡ እት አካን ዕባደት እግለ
መጦርከ ለሀለው ምእምኒን፡ እት
ተአምር ለለአትስሕቅ እሻረት
አው ሐረከት ወዴከ እግሎም
ምንገብእ ስስ ወርሕ ትሰጀን፡ እት
ስከት ባቡር ጬወት ነስነሶት ህዬ
ዕዳም ለአፈርድ፡ እት ናይ ግረ
ጂብከ ጀላቶ ክርየት 100 ዶላር
ለአቀርም። እተክምሰልሁመ እት
ሰውግ ዕንታትከ አቀመጮት፡ እት
ታክሲ ሀበይ ጽዕነት ወዐረብየት
ሰዋግ አለበ እብ ቃኑን ለአጃዜ።
እት ሸዋርዕ ሞስኮ ዐሲመት
ሩስያ ዐረብየት ርስሕት እት
ሰውግ ለልትረከብ ሰዋግ 100
ዶላር ልተቀረም።

እግል ሕጽኖት ትርክ ጋይሰት
ህሌት።
ለህዳይ
ዳይም
መኢፋሉ
ብዝሓም ለአትሃጌ ምንመ ሀለ፡
ለሙባሸረት ዐለት እሲቱ ወለህ
ምንመ ልትሓደጎ ከስባኒት ክምተ
እሙርቱ።

ምን ዳያሪ

(አምዕላይ ስጅል ሐያትነ)
ሚ ትወዴ ህሌከ?
ዕለት 19/9/2013 ሰዐት 9፡00 አስቦሕ ባጽዕ
እትለ ሳሚሀ ለህሌኮ ዕለት፡ አነ እት መዲነት ባጽዕ ዐልኮ። ባጽዕ ሐፋነተ
እንዴ ሐደግከ ሰኒ ግርም ዐለት። አነ እብ ለመጄ ባጽዕ ሐቆ ትከሬኮ እት
ግርግሱም እንዴ ይሐንበስኮ ይአቀብል። ለሰበብ ላኪን ሚቱ ይአምር። ምን
ክሉ ለተአትፈክር ህዬ አነ ሐንበሶት እፈቴ ዲኢኮን ሰኒ ይእቀድሩ። ሐንበሶት
ምንመ ይእቀድር ምን ክርየት እት በሐር ግሱይ ይእነ። ወእግል አመሮት
ሐንበሶትመ ብዞሕ ትዕብ ይአነ።
እበ ገብአት እት ግርግሱም በዲር ምስልዬ ደርስ ለዐለ ሓምድ ለልትበሀል
መለሀዬ ረከብኮ። ምስል ሓምድ ምን ኢንትርኤ ስስ ሰነት ዋድያም ዐልነ።
አነ ወሓምድ ክመ ክሉ ለወድየ እብ ሰላም እት ሕድ ወደቅነ። ሐቆ ሕድ
ትካበርነ፡ ሓምድ ሰኣል ክቡድ ትሰአሌኒ። “ሚ ትወዴ ህሌከ?” ቤሌኒ።
ሕሰቡወ ያጀማዐ ሚ ትወዴ ህሌከ እብ ዐባየ ክብድት ተ። አናመ ሰኒ
ሰበት ከብደት እትቼ ሐመጣመጥኮ። ሚ ገብአከ ጠሐመጣምጥ ትበው?
ደሐን እንትም ሚትወዱ ህሌኩም ምን ልብሉኩም ሚ ወበለስኩም። ከንዶእ
ትበው? እበ ገብአት ለሰኣል ሰኒ ክቡድ ቱ። ህቱ እት ልሰአለኒ አነ እት በሐር
እግል እትከሬ ልባስዬ አፈግር ሰበት ዐልኮ። ልባስዬ አፈግር ህሌኮ ወቤልክዉ፡
ላኪን ሰአሉ ናይለ ዶል ውዳዬ ለሐዜ ለዐለ ኢመስሌኒ። “ወላሂ ህሌነ” እት
እብል ምስለ ሰአሉ ለኢገይስ በሊስ ሀብክዉ ወእግል ነሐምብስ እተ በሐር
ትከሬነ። አነ ላኪን ናዬ ሐምበሶት ለኢገብአ፡ ጨባረቆት ሰበትቱ፡ ጨበረቅኮ።
ክምስልዬ ለመስሎ ሰሮም ለልጨባረቆ ወሰሮም ሊፕቶን ላቶም ብዝሓም ሰበት
ዐለው እግል እትፋገዕ ምን ሐዜ፡ መትፋግዐት ካፍያም ዐለው እግልዬ። አነ
ላኪን እበ ሰኣል ሐስብ ዐልኮ።
ለሰኣል ላኪን ወለ በይንዬ እባሀ በደል እበልሰ ሰልፍ ምስል ርሕዬ እግል
እትሃጀክ ቀሰበተኒ። ለህቱ ለቤለኒተ ሰኣል ህዬ እባሀ እግል ርሕዬ ትሰአልክወ።
ርሕከ ኖስከ በደል ትሰአለ ብዕድ አዳም ምን ልትሰአለ ክም ቀልልመ እት
ገበዬ ምን ተጃርብዬ ተአከድኮ። ሚ እወዴ ክም ህሌኮ ህዬ አፍካርዬ እግል
እቅመል አንበትኮ። ገሌ-ገሌ አንፋር መትፈላሳፍ ልቡሉ አነ ላኪን ቀሚል
አፍካር እብሉ። “አነ ዐቤ ህሌኮ መዕምር እወስክ?” ከንዶእ! ያያ ከንዶእ
እሻረት ጥመዕ አፍካርተ። ክሎም ከንዶእ ለልብሎ አፍካሮም ለጠምዖ አው
እግል አፍካሮም ሕርየት ለካልኣም ቶም። እሎም ህዬ ኣክር አፍካሮም ሰበት
መሽምሽ እብ ብጣሮም በትክ አፍካሮም ጼኔ። በሀለት ለዘት ነቢር እንዴ
ኢልጥዕሞ እት ለአተንፍሶ ማይታም እት እንቶም መይቶ። አነ ህዬ ምኖም
እግል እግበእ ስበት ይሐዜ እግል አፍካርዬ ሕርየት እግል ሀቡ ሐሬኮ። ከበደል
እብ ከንዶእ እደብእ ወእደበእ ምስል ነፍስዬ እግል እትሃጀክ ሐሬኮ።
ከለሰኣል እለ እግል እብለስ ገብአኮ ምንገብእ፡ ፈርግ ዐቦት ወ ዕምር
ወሰኮት ኣመሮት ለሔሰ መስሌኒ። ዐቦት፦ አፍረዮት፡ መትቀዳም፡ ዐለዮትከ
ለለአክድ አሰር ሕድገት ቱ።
ዕምር ወሰኮት፦ላኪን እምበል ሀደፍ ሄራር፡ በደል ነፍስየን ተዐቤ ዕብ
ባይሎጂ በሀለትቱ። ከአነ እት አየ ህሌኮ አው ሚ እወዴ ህሌኮ? ክመ መስለኒ
አነ እት ክልኢተን ህሌኮ። ዶል ሐቴ ዕምር እወስክ ወዶል ሐቴ ዐቤ ህሌኮ።
እሊ ላኪን በሊስ ኢኮን። ሐቴ እግል ሕሬ ብዬ። አየ ምነን ላኪን? እብ ንየት
ምንገብእ እግል ዕቤ ወይአቤኮ። ንየት ወዋቅዕ ላኪን በንበን ተን። ጠይብ
አዜመ በደል ፍንጌ-ፍንጌ እገብእ፡ እተ ሐልፈ እት እተዐስ በደል ወሰኮት
ዕምር አተላሌ፡ እግል ዐቦት እግል እትበገስ ብዬ። እግልሚ “ለዔብ ወዲቅ
እት ለብዕ እንዴ ኢገብእ፡ ምነ ወደቅከ እቱ ለቤዕ ኢቅንጸት ቱ” ለልብል
በሀል ላባም እት ፍዕል እት እተርጅመ ሰበት ብዬ። ከእንትምመ ቄርአት እሊ
ዳያሪዬ ሚ ትወዱ ክም ህሌኩም በሊስኩም አምሮ።
Moደ

10 ፍንቲት ርከብ

በሀል ላባም

“እት ለገብአ ሓለት ረአስከ
ኢተአድንን፡ እግል ካልእ ዶል ረአስከ
ለተአሸንን እቱ ወቅት ኢትስአን።”
ዑመር ኣልሙክታር
“በዐል አማን እብ ደፍእቱ ልትቃረም።
ለሐሳይ ላኪን እት ዕየር ወቀዝፍ
ልትባደር”
ጋንዲ
“መርባት ለልትፈዴ ምስል አባያሙ
አክልሕድ ገብእ። ለስምሐ ጠልብ
ላኪን ለሐይሶም” ፍራንሲስ ፒኮን
“ምስል ግሉላም መጣዋይ፡ ከመ እግል
ግናዘት ደወ ሂበትቱ” ቶማስ በይን
“እት ህዳይ ከራይ ገይስ እት ህሌከ፡
ከልብከ ኢትትረሰዕ።” ናጂብ ማሕፉዝ
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