ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 26 ዲሰምበር 2018
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መካትብ ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት
አቃሊም ዐንሰበ ወግብለት ወራታት
ሽቅሉ ጌምም።
ዲብ ናይ ስያሰት ተንዚም
ወእዳረት ለከስስ በራምጅ ጽቡጥ
ለህለ ስታቲባት ክምሰልሁመ ምኖም
ለትረከበ ተጃርብ እግል ጌመሞት
ዲብ ዮም 21 ዲሰምበር 2018
እጅትመዕ ገብአ።
ሙደረእ ክሊቱ አቃሊም ዲብለ
ቀደመዉ ከሊማት ዐቦት እብ
ሽቅል ወጸገም ምዋጥኒን ክምሰል
ትትአከድ፡ ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ህዬ፡ እግል
ወብዕድ ቅየም ዲብ ረበዮት እብ
መትአያስ ሸቄ ክምሰል ዐለ እንዴ
አሸረው፡ መትመዳድለ ጀብሀት

እግል ወሰዖት ወአደቀቦት ለገብእ
ወራታት መትሐሳር ዛይድ እግል
ልትሀይቡ፡ አትፋቀደው።
ስክሬታርያት ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት
ናይለ ክልኦት አቅሊም ህዬ፡
እምበል ባቄዕ ወፋዜዕ መትነዛም
እግል ልጠወር እግል ናይ ሕበር
መስለሐት እግል ለአድምን ለቀድረ
መጅተመዕ ክምሰል ኢህለ እንዴ
አሸረው፡ አደቀቦት ወአግቡይ
ነዘሞት መትነዛም ምህም ክምቱ
ሸርሐው።
ምሽተረከት እብ ጀሀቶም፡
በራምጅ ስያሰት እግል አደቀቦት
ክድመት መዋሰላት አትሓያስ
እግል ልግበእ እቱ ለልብል ወብዕድ
ፊናታት ወረአት ሓለፈው።

ሳዋ፡ ሰሚናር መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ገብእ
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ፡ አዋልድ አንሳት እብ
ተዕሊም ወምህነት እግል ልጠወረ፡
ጅህድ ትሩድ ሰርግል ክምሰል ህለ
ተአመረ።
ርኢሰት መሕበር አሰይደ ተኽኣ
ተስፋሚካኤል እት ዮም 22 ወ23
ዲሰምበር እት ሳዋ እግል አንፋር
32ይት ደውረት ክድመት ወጠን
ወደረሰ መርከዝ ምህናት ወተእሂል
እተ ወዴቱ ሰሚናር፡ አደቀቦት
አዋልድ አንሳት አሀምየቱ እት
ሙጅተመዕ፡ አዋልድ አንሳት
ወምህነት እበ ከስስ ተውዴሕ
ፋይሕ ቀደመት።
አሰይደ ተኽአ እንዴ አትሌት፡

መጅልስ አቅሊም ዐንሰበ ርቱብ
እጅትማዑ ሰርግል
መጅልስ አቅሊም ዐንሰበ እት
ዮም 22 ዲሰምበር እት መዲነት
ከረን 21ይ ርቱብ እጅትማዑ
እንዴ ሰርገለ ወራታቱ ጌመመ።
መጅልስ እብ ክሉ አቅሳም፡
መሓብር ወፖሊስ ለትቀደመ
ተቃሪር ሐቆለ ረአ፡ እት ደፍዕየት
ደራይብ እብ ክሱስለ ልትርኤ
ለህለ መትኣካር ወአግቡይ ባለሖቱ፡
ሄራር ወራታት ሐርስ ወሓለት
ኣካል፡ ለተሐረሰ አራዲ ወፍገሪቱ
እብ ሄክታር፡ ክምሰልሁመ ምስል
ወጀዶት ወደማነት ነብረ ለልትጻበጥ
ብዕድ ቅደይ እቱ ሀድገ ወኣራእ
ቀደመ።
እምበል እሊ፡ እብ ቅስም ብናእ
ዐማር እት ዐመልየት ፈዓልየት
ለህለው፡ ለተመው ወለኢንበተው
መሸርዕ ሽቅየት ከዛናት፡ አሽራም፡
መአሰሳት ተዕሊም ወሕክምነ እንዴ

ጌመመ፡ መጋድዕ እት አርሀዮት
ለረከዘ ህድግ ወደ።
መጅልስ አቅሊም ዐንሰበ እት
ደንጎበ፡ ሸዐብ እግለ መጽእ ከረም
ምን ጽባብሕ መዳሊቱ እግል
ለአትራትዕ፡ ነዳፈት ድዋር እብ
ገበይ ንዝምት እግል ልትሰርገል፡
ከደማት ፍድኢት እት አጀኒት
አተላላይ እግል ለሀሌ እሉ፡ እት
ፍገሪት ተዕሊም ለልትርኤ ሕዉነ
አስባቡ እንዴ ትፈረገ ሕሉል እግል
ልትባሰር እሉ ወብዕድ ፊናታት
ሓለፈው።
ሓክም አቅሊም አሰይድ ዐሊ
መሕሙድ እተ አስመዐየ ከሊመት
ካቲመ፡ ለሔሰ ሰዋልፍ እት
አግማም
ዐደዮት መስኡልየት
ክል መዋጥን ክምቱ እት ሸርሕ፡
እት ሰርገል በራምጅ ዐማር እብ
መትሰባል ክድመት ክም ለአትሐዜ
ሐበረ።

እት አርበዕ ምዴርየት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ተቅዪም
እምተሓን ሸሃደት
ገብእ
እት ምዴርያት አፍዐበት፡ ነቅፈ፡
እዳረት ደዋይሕ ቅላመት ምዴርየት

አዶብሐ ወቅሮረ፡ ቅያስ ሐሊፍ ደረሰ
ዲብ እምትሓን ሽሃደት ሳምናይ
ፈስል ናይ 18.5 ምእታይት ዐቦት
ከም አርአ፡ ዲበ ገብአ እጅትማዕ
ተቅዪም ትሸርሐ።
ዲብ
መስኡሊን
መዳርስ
ናይለ ምዴርያት ለሻረከው እቱ
እጅትማዕ፡ መስኡል አትመቃርሖት
ተዐሊም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀያሕ አሰይድ ዐሊ፡ ናይ ዮም
ዓመት እምትሓን ሸሃደት ሳምናይ
ፈስል ዲብ 65 መራክዝ ከም ገብአ
እንዴ ሐበረ፡ ለዐለ መካስብ እንዴ
ፈረግከ እግል ዝያድ ፍገሪት እግል
ልትከደም ክም ወጅብ አፍሀመ።
እትለ ሰነት፡ ዲበ ምዴርያት
ብዝሔ መዳርስ ምን 68 ዲብ
73 ከም ትወቀለ እንዴ አብርሀ፡
መሻረከት ደረሰ ዲብ ተዐሊም
እግል ቲዚድ እብ
መትሐሳር
እግል ልትከደም አትፋቀደ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ስካን
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አፍዐበት፡ መድረሰት ካልኣይት
ደረጀት እግል ትትከሰት እግሎም፡
ዲበ እሉ ወደው እጅትመዕ
ጠልበው።
ሪም መዳርስ ዲብ መሻረከት
ደረሰ እብ ዓመት አንሳት ህዬ እብ
ፍንቲት እዴ ከም ወደ እቱ እንዴ
ሐበረ ለስካን፡ ምኖም ለልጠለብ
እግል ለአትመሞም መዳላዮም
አከደው።
መስኡል
ፈርዕ
ውዛረት
ተዐሊም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀያሕ አሰይድ ረሺድ መሐመድ
ዑስማን እብ ጀሀቱ፡ ምን ደረሰ
እዳረት ቅላመት አስክ ካልኣይት
ደረጀት ምን በጽሐ፡ ለስካን ዲብ
መጃል ተዐሊም
እምጽኣሙ
ለህለው ፈሀም ለለአክድ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ ጠለባቶም እግል
ልትመም እግሎም ምስለ ከስሶም
ጅሃት ጅህድ እግል ልግባእ ክምቱ
ሸርሐ።

አዋልድ አንሳት ክሱት እለን ለህለ
አብካት ተዕሊም ወምህናት እብ
ዋጅብ እንዴ ትነፈዐየ እቡ መጦር
ሐዋተን እግል ልሄረ ትፋኔት።
ክም ፍገሪት ናይ እሊ ገብእ
ለህለ ተውዕያት፡ አዋልድ አንሳት
ምን ጨቅጥ ዓዳት እንዴ ፈግረየ
ዶረን እት ክሉ መጃላት ልትርኤ
ክምሰል ህለ እት ሸርሕ፡ እሊ ህዬ
እት ለትወቀለት ደረጀት እግል
ልብጸሕ ሙጅተመዕ እብ ዓመት
ወአዋልድ አንሳት ህዬ እብ
ፍንቱይ ጅህደን እግል ለአደቅበ
አትፋቀደት።

ምግብ፡ መሓደረት
እት ዳፈዖት ሕማማት
ትትሀየብ
እት አስመረ፡ እት ዳፈዖት ለለዐዴ
ሕማማት ወራቀቦት ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤይድስ ፈዛዐት ሙጅተመዕ እብ
ዓመት፡ ናይ ሸባባት ህዬ እብ
ፍንቱይ እግል ሊዚድ ለአመመት
መሓደረት ተሀየበት።
እት ፈርዕ ዉዛረት ዓፍየት
አቅሊም ምግብ መስኡል ዉሕደት
ተውዕያት ወሐብሬ አሰይድ ሀብቴ
ገብረመስቀል እተ ሀበዩ ሸርሕ፡ እት
ዐድነ እት ራቀቦት ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤይድስ ለልትሐመድ ሄራር ስጁል
ምንመ ህለ፡ ለዛህረት ናይለ ሕማም
አስክ እት በሕ ትትከሬ እግል
ንትሀመል ክምሰል አለብነ ሸርሐ።
እት
ዳፈዖትለ
ሕማም
ሙጅተመዕ፡ እዳራት ወመሓብር
ተረት ዛይደት እግል ለአግዱ
አትፋቀደ።
እብ ደረጀት ዓለም እት ክል
አምዕል 5000 እብ ኤች.ኣይ.ቪ
ክምሰል ልትጸበጦ ልትሸረሕ።
ገጽ

አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ጌማም ወራታት ሽቅሉ ወዴ

እዳረት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እብ ዛይደት መሻረከት
ሸዐብ ለትሰርገለ ወራታት ሕፍዘት
ማይ ወትርበት ፍገሪት ሰኔት ክም
ትረከበት ምኑ፡ እት ዮም 21 ወ
22 ዲሰምበር እተ ገአ ናይ ሖል
ጌማም እቱ ትሸረሐ።
እተ እት ሰነት 2018 ናይለ
ትሰርገለ በራምጅ እጅትማዕየት፡
እቅትሳድ፡ ሐርስ፡ ብንየት ተሕትየት
ወብዕድ ተቃሪር ለትቀደመ እቱ
እጅትማዕ፡
ሙሽተርከት
እት
ጀዋንብ ፈዳብ ወሐዋን ህድግ
ፋይሕ ወደው።
መጋድዕ ማይ እግል ባለሖት
መሻርዕ ማይ ገልዐሎ ወኢራፋሌ
እት ደረጀት ተሚም ክምሰል
በጽሐ፡ እት እንድላል፡ በቅላ፡
ማሬት፡ ሞዖ ወላባ ለልትረከብ
አሽራም መቅደረት ናይለ ከዝኑ
ማይ እግል ወቀሎት መትወቃሉ
ክምሰል ዜደ ልትሐበር እት ህለ፡
እት ሙዲርየት ገልዐሎ ለልትረከብ
ሔዋናት ከደን አስባቡ እበ ኢትደለ
መይት ክምሰል ህለ ትወደሐ።
ዐማር ሐርስ እበ ከስስ ህዬ፡ እብ
ከረም ኣውለት ሐድ 15 አልፍ
ሄክታር እብ አዉል ህዬ ሐድ
33 አልፍ ሄክታር ልትሐረስ እት
ህለ፡ ዝያድ 27 አልፍ ምኑ እብ
ለትፈናተ ኣካል እንዴ ተዐመረ
እት ሰእየት ለተሀይብ ደረጀት ክም
ልትረከብ ተአመረ።
እት መጃላት ዓፍየት ወተዕሊም
ህዬ መትመዳድ ወበቃዐት ዓፍየት
እግል አድመኖት ክምሰልሁመ

ነዳፈት ድዋር እግል አከዶት
ካድም ሕሙድ ክም ትሰርገለ፡
ብናእ መርከዝ ዓፍየት ዔላ ባቡ
ሙዲርየት አዶበሐ ክም ተመ፡
መአሰሳት ተዕሊም ለይዐለ እቱ
ዐዶታት መዳርስ ስብክ ወስግም
እንዴ ትከሰተ እሉ ከደማት ሀይብ
ክምሰል ህለ ተሐበረ።
ሙሽተርከት እት ደንጎበ፡
አስባብ ሞት ሔዋናት ከደን እግል
ኣመሮት ምስዳር እግል ትትነሰእ፡
እት ዋጅብ ዕምሮም ድራሰት
ለኢረክበው አጀኒት በክት ተዕሊም
እግል ልርከቦ ጅህድ ትሩድ እግል
ልግበእ፡ እተይ ደራይብ አርድ፡
ሐርስ ወንዋይ እግል ወቀሎት እብ
መትሰባል እግል ልትከደም ወብዕድ
አረእ ወፊናታት ሓለፈው።
ሓክም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ብሪጋደር ጀነራል ተከሌ
ልብሱ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
ስቱት ምነ ዐለ በራምጅ ለዐበ
ክፋሉ ክም ትሰርገለ እት ሸርሕ፡
እግል ዝያድ ፍገሪት ጅህድ ሕበር
ምህም ክምቱ ሐበረ።
እት ደንጎበ ህዬ፡ ሰርገሎት
ሕርያን
መሓክም
ደገጊት
ክምሰልሁመ ካቲመ ናይለ እት
ብነእ ለልትረከብ መራክዝ ዓፍየት
ወተዕሊም ገሌ ምነ እት ሰነት
2019 እብ አውለውየት እግል
ልትሰርገል ስቱት ለህለ በራምጅ
ክምቶም እት ለሐብር፡ እት
ዐውቴሆም ለገብእ ጅህድ እግል
ልትሰርገል ትፋነ።

ዐንሰበ፡ ወራታት ሸትል እብ
ለሔሰት ገበይ ልተላሌ
እት ሰነት 2018፡ እት ኣአቅሊም ዐንሰበ ለልትረከብ መራክዝ ሸትል
ምነ ትዳለ እቱ ዝያድ 954 አልፍ ሸትል፡ ለዝያድ 721 አልፍ ክም
ትሸተለ ተሐበረ።
እብ አሳስ ተቅሪር ናይለ አቅሊም፡ ለእብ ደረጀት መዕየ፡ ሐረስቶት
ወአፍራድ ለትሸተለ ሸትል እት ጀላል ድዋር ተረት ክምሰልቡ ትሸረሐ።
ሸዐብ እት ድዋራት ግርሁ ወአብያት ሰከን ሻትሉ ለህለ ሸትል
እምበለ ጀላል ድዋር እት ዳፈዖት መትሸርሻር ትርበትመ አሀምየት ክምቡ
ተሐበረ።
እብ ደረጀት አቅሊም፡ ሙዲርያት ሀበሮ፡ ሐጋት፡ ዐዲ-ተከሌዛን፡ አስማጥ
ወከረን ሰሪት ዕጨይ እብ ብዝሔ ለልትርኤ እተን ክምቱ ለሸርሐ ለተቅሪር፡
ሙዲርያት ገለብ፡ ሐመልማሎ፡ ሐልሐል ወዔለበርዕድ እት ሕፍዘት ዕጨይ
ለሔሰየ ክምሰል ዐለየ ለተቅሪር እብ ተውሳክ ለአፍህም።
እት አቅሊም ዐንሰበ፡ ዐስሮታት ኣላፍ ቀተሪ ክምሰል ህለ ወሳይቅ ናይለ
አቅሊም ለሐብር።

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

ወራታት ዲብሎማስየት ገቢል ትተላሌ
ዲብ
ድወል
ስካንድናቭየ
ወኦስትርየ ለነብሮ ኤረትርዪን፡
በራምጅ ወጠን እግል ልሰርገል
ለአመመ ወራታት ዲፕሎማስየት
ገቢል ሰርገለው።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ፡
ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ ድወል
ስካንድናቭየ፡ ወካይል ጃልያት
ኤረትርዪን፡
ሀይኣት
ውዛረት
ካርጅየት ስዌደን፡ ዲብ ሽዌደን
ለመርከዙ ስፋራት ድወል አፍሪቀ፡
እተክምሰልሁመ መሳኒት ኤረትርየ
ወውላድ ካርጅ ሰሕፍዪን ለሻረከው
እቱ፡ ተጠውራት ሰላም ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ፡
እተክምሰልሁመ
መትረፋዕ ዲብ ኤረትርየ ቅሩር
ለዐለ ምን ዐድል በረ ላቱ መኔዕ
ለትሸርሐ እቱ በራምጅ፡ ዲብ
መዲነት ስቶክሆልም ነዘመ።
መስኡል ቅደይ ተፍኒዚ
ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ ድወል
ስካንድናቭየ አሰይድ ዮናስ ማነ ዲበ
ሀበዩ ተውድሕ፡ ብይእት ለህሌት

ምን ገጽ 3 ለተላለ

“ትገሴ፡ ከሊመት ኢተአፍግር፡
መስተቅበልከ እት ሰብር ህለ፡ አወዕ
ትነቅም፡ ግነሕ ወኢትንቀም፡” ቤለ
ለምሉክ ክርንቱ እንዴ ወቀለ። ሄከል
አፉሁ እንዴ ዐመ ነፍሱ እግል ህግየ
እት ትሼክብ ትም ወደ። እበ አካነትለ
ምስጣር አዜመ ክልኤ ብግዕት ወመደፍ
ፈግረው እቱ። አሰረ አባግዕ ወአት ግርጀ
እብ እጋላ ለምስጣር እንዴ አርሐበት
ብርግሽ ወዴት። ሄከል እብ ፈርሐት
ረአሱ እት ነክንክ ክርን እግል ልውዴ
እግለ ምንመ ቤለ ህግያሀ ምሉክለ በዐት
እንዴ ትዘከረ አፉሁ ጸብጠ። ሐቆ እሊ
እብ ምግብለ ምስጣር ብዕራይ ሰኒ ገዚፍ
ሸበ። ሄከል እብ ከአፎ እግል ልፍገርቱ
እት ልትዐጀብ አተቃበለዩ። ለብዕራይ
እንዴ ልትሐናገል ስጋዱ እበ ምስጣር
ቀደም አሽበበዩ። ምናተ፡ ለስላሙ ሰኒ
ገዚፍ ሰበት ዐለ እት ምስጣር እንዴ
ትጸበጠ ሸብ ቤለ። አሰርለ ብዕራይ
ንዋይ ብዞሕ እንዴ ትከርዐ ልትናቄ
ዐለ። ለብዕራይ ሑድ ጀረበ ወብዞሕ
ለአካን ሰበት ጨበት እቱ ሐር እንዴ
አቅበለ ምን ሐዲስ እግል ልጀርብ ሰበት
ቤለ ግረ ቀርበ። እለ ዶል እለ ሄከል
ለብዕራይ ለአቀብል ህለ ሰበት ቤለ ፊናለ
ምሉክ እንዴ ትረስዐየ፣
“ነዐ ነዐ ዐደልዋይ፡ ነዐ ቀደም በል፡
” ቤለ። ሄከል ክርን ዶል ወደ ልትናቄ
ለዐለ ንዋይ አክራናቱ በደ። ላመ ብዕራይ
ግረ ክምሰል አቅበለ ክሉ ረአሱ ኢሸበ።
ሄከል ለቴለል እንዴ ትቀወ እቱ ኑግ-ኑግ
ትከፈለ። እለ ዶል እለ “ከዕ-ከዕ፡ ከዕከዕ” ለልብል ሰሓቅ ድቁብ ሰምዐ። በዐለ
ንዋይ ቱ እንዴ ቤለ ድማን ወድገለብ
ዶል ትዋለበ፡ “ አዜ ለጀሬት ክም ጀሬት
ኢትትዋለብ። አስብር፡ ኬርከ እት ሰብር
ህለ እቤለከ ማሚ? እግል ተአስብር
ኢቀደርከ፣ ሒለት ጅዋከ ኢመለካሀ፣
ነፍሱ ኢመልክ እግል ለአስብር
ኢቀድር። ምሉክ ናይ እለ በዐት ክርን
ኢፈቴ። እለ በዐት የምአለቡ ቅረዲት
ሓስበት እግልከ ዐለት። ምናተ፡ ሰበት
ተሃጌከ እግል ርሕከ አውሐድከ፣ ክሉ
ልትናቄ ለዐለ ንዋይ ማልከ እት እንቱ
እብ አከይ-ሰብር ሐገልካሁ። ግረ እለ
ሰበት ኢለአቀብለከ እብሊ ራክቡ ለህሌከ
ንዋይ ጸዐደ ትጽነሐከ፣ ወድ-አዳም ምን
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መርሐለት፡ ፍሬ ስሙድ ወመትሰባል
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ክምተ
እንዴ ሐበረ፡ ፍንጌ ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ ክሉቅ ለሀለ ተጠውራት
ሰላም ዲብ ቀር አፍሪቀ እንቡት
ለሀለ ቴለል መዓወነት ወምስንዮት፡
ለምሕል
ደግሽ
ወኢመስኩበ
ጋብአት ለጸንሐት መንጠቀት ዲብ
ገበይ ዐማር ወመትቀዳም ለመርሕ
ክምቱ አብርሀ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ለበራምጅ፡
እብ ሰበትለ
ሐ ል ፈ
መ ራ ሕ ል
ወተየልል
ሓድር ሱረት
ዋ ድ ሐ ት
ለለሀይብ
ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡
እብ ሰበት
ናይለ መጽእ
ሕድቲት ሰብር ብዞሕ ለሐግል። ገድም
ዕድዋንከ ኢቀድሮ እትከ ትወከል ረቢ
ልስዴከ፡” ቤለዩ።
ሄከል እበ ለረክበየ ቅረዲት ፋሬሕ
ወእብ አከይ-ሰብሩ ግሂ እት እንቱ
ንዋዩ እንዴ ጌለለ ምን ገጽ ላሊ አስክ
በርከ ሄረረ። እብ ሰበብ አከይ-ሰብሩ
ለሐግለዩ ንዋይ ራክብ ምን ገብእ
ምን ፍካክ ወለዐል ጽጉብ ወሓይስ
ወገብአ። ምናተ፡ እለ ሰበት ኢገብአት
እበ ለረክበዩ ንዋይ መንበረት ምግበይት
እግል ልሳይር ወለዘት እድንየ እግል
ለአትዳውር አንበተ።
ዐድ-ፍካክ ዳፍአት ወለቶም እብ
ሕማም እንዴ ትጀግለበት ስካብ ወቀሱነት
ክምሰል ከልአቶም ዲብ መሻይክ፡
ሴርደት ወመደይፈት ነስአወ። ምናተ፡
ስራየ ክሉ ረአሱ ኢትረከበ። አክለ
ሀነነት ዲብ ትትኬለም ጌሰት ወመዐየነ
ስዱ ሐልፈ። ሐቆ ብዞሕ ጅርሰት እብ
ጎማት አዳም ዲብ ሐኪም ዐቅል ጌሰው
እበ። ለሐኪም ተእሪክ ዳፍአት ክምሰል
ሐፍዘ ስራይ ሀበየ ወሽሙይ አትጋንዐየ።
ምናተ፡ እግል አቡሀ ወእመ እንዴ ነቅመ
ሰኒ ክምሰል ትሰአለዮም አግደ ሰበብ
ሕማመ ዳገመው እግሉ። ህቱ ገድም
ፋሬሕ እት እቱ ከእነ ቤለዮም።
“ዓፍየት ናይ ወለትኩም ተሐዙ፧”
“ሚ ከሬነ ምነ ሰኒ ነሐዜ።” ትቤ
እመ።
“እለ ወለት ለተሐዬ እበ ክለ
እንወድየ፡” ደግመ አቡሀ።
“እለ ምን ገብእ እለ ወለት ለሕጻን
ለእግሉ ፋትየት ዐለት እንዴ ሐዜኩም
እግሉ አትሀድወ። እለ ወዴኩም ምን
ገብእ ህተ ተሐዬ ወእንቱመ ዕርፍ
ትረክቦ። እምበል እለ ብዕድ ስራይ
አለበ። እለ ሐቆ ኢትወዱ ዲብ ሐኪም
ኢትአንጎጉ ወደሐንኩም ወሰላመትኩም፡
” ቤለዮም።
ፍካክ ወእሲቱ ምን ሐኪም ክምሰል
ፈግረው፡ “ለሕጻን ዲብ አየ ክምሰል
ህለ ምንዲ ነአምር ሰኒ ወሀብናሁ ተ”
እንዴ ትበሀለው ቀራር ነስአው። ዲብ
ዐድ ክምሰል አቅበለው ለቴለል እግል
አዳሞም እንዴ ደግመዉ ሄከል እግል
ልሕዘው ትበገሰው። ምናተ፡ ሄከል እብ
ቀሊል ሰበት ኢትረከበ እግል አንፋር
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ወክድ አዋይን መንጠቀት ቀር
አፍሪቀ ፈሀም ለወቅል ክምቱ
ሸርሐው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ጃልየት
ኤረትርዪን ስካን ኦስትርየ፡ ዲብ ዮም
16 ዲሰምበር ዲበ ገብአ እድንያይ
ዕፌ ባዛር ቬየና፡ ውርስ ታሪክ፡
አርዛቅ ስያሐት፡ ወዓዳት ወሙነት
እተክምሰልሁመ ለበብስ ቆምያትነ
ለለአትኣምር ጽበጥ ቀደመ።
እሊ ዮም ዓመት ዝያድ 70
ደውለት ለሻረከው እቱ ባዛር፡ ሐድ
20 አልፍ ቤጽሐት ገንሐው።

ምን ቀቢለቱ እንዴ አስአለው፡ ቀደም እለ
ለአውዕል እግሎም ክምሰል ዐለ፡ ንዋይ
ሰበት ለአውዶም ንዋዩ እግል ልንሰእ
መጽአ ምን ገብእ ክምሰል ለሀዩቡ ቱ
አሰለዎም። ለአንፋር ናይለ ዐዱ እግል
ሄከል እንዴ ረክበው ለቴለል ደግመው
እግሉ። ሄከል ሰበት ይአምነዮም ለንዋይ
እብ አዳም እግል ልንድእዉ ዲቡ ለአከ
እቶም። ዐድ-ፍካክ ለንዋይ እግል ሰብ
ቀቢለቱ እንዴ ሀበው ነድአዉ እቱ። ሐቆ
እሊ ገድም እብ አዳም እንዴ ረክበዉ
ዳፍአት እግል ልህደየ ክምሰል ቀድር
አስአለዉ። ወለቶም ዕይን ሰበት ዐለት
እግል ኢልእበየ እቶም እት ፈርሆ እብ
ሰእየት ታከዮም።
ሄከል እብ ፈርሐት በረቴዕ ገብአ፣
አዳሙ እንዴ ነስአ ህዬ እግል ሕጻይ
መጽአዮም። ዳፍአት ክርን ሄከል
ክምሰል ሰምዐት ዐቅለ እንዴ ፈየገ እብ
ምግሳየ ገብአት። ለዐድ እብ ክሱስ ህያብ
ወንሰእ ለሀድጎ እንዴ ጸንሐው ለወለቶም
ምንመ ትፈትዩ ሕማም ዐቅል ክምሰል
ብዲበ ደግመው እግሎም። ሄከል ምስሉ
ለመጽአው አዳሙ ሕማም ናይለ ወለት
ምንመ ኢረደዉ፡ ህቱ ላተ ዕይንመ ምን
ትገብእ እግል ልህደየ ክምሰል ቀድር
አተበተ እግሎም። ሐቆ እሊ ገድም፡
ፍሬሆም እንዴ ሀበው ወአምዕል ህዳይ
እንዴ አስረው አስክ ዐዶም አቅበለው።
ፍጉር ክምሰል ተዓየረ ዳፍአት
ምን ሕማም ብርግሽ ወዴት፣ እብ
ሐዘን ሽሙም ነብር ለዐለ ዐድ-ፍካክ
ዕላላት ወሆርያታት ገብአ። ህዳይ
ሄከል ወዳፍአት እብ ገበይ ናይረት
ትሰርገለ። ዐድ-ፍካክ እግል ወለቶም
ምነ ሄከል ለአውዕለ ለዐለ ሐ ሰልፍ
አትለወ። ሄከል እግለ ምን ልቡ ለፈትየ
ወምን ብቆት ለአድሐነቱ ፈታይቱ
ሰበት ረክበ ሰኒ ትበሰጠ፣ ህታመ ምን
ሀመት፡ ሕማም ዐቅል፡ ስርቤብ ወሰፈላል
እንዴ ትባልሐት ፈታየ ሐቅፈት ወለዘት
እድንየ አትዳወረት። ሄከል ወዳፍአት
ገድም ምስል ወልደው ወተልደው።
ለተላይ እንዴ ትበሀለ ልትቀበብ ለዐለ
ሄከል ሓይስ ዐድ እንዴ ገብአ ትሰመ
ወተአተ። ቅረዲት በዐት ላቱ ንዋይ ህዬ
እንዴ ትተወበ ምድር ትገልበበ።
“ተመት”
ገጽ

2
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ዒ
ስ
ድ
መ
መሐ
4ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
ፈጅራተ ምድር ክምሰል ጸብሐ
ዐድ ፍካክ ዲብ ጎማት ገብአው።
እግል ኣድም ህዬ ሰኒ አተዐሰዉ
ወረግመዉ። “አቡዬ ኣድም እት
ተአምር ወዴከናተ፣ ከላስ አከጀህ
ገብአነ፡” ቤለ ስሌማን ሓርቅ እት
እንቱ። ፍካክ እብ እንክሩ ወለጻራት ለፈለገ እሊ፡ እብ ሐሊብ
አዋልድ ሀብረም እንዴ ገዐፈበ እት
ደራባት ሐድጌነ። ገድም ትዕስ
ኬን በሉ ጠይአቡከ፣ አጊድ ውላድ
አቡከ ሳሌሕ፡ ውላድ ሓሎታትከ
ወክሎም መሳኒትከ እንዴ ትላኬከ
ለደብር ንከርድኑ፣ እለ ጌሰ ምን
ገይስ ሰመ ኢካይድ። እት ምንለዐል
ምድር እት ህለ ህዬ ሕነ ኢነሐድጉ፡
” ጎማቱ በትከ ፍካክ።
ዳፍአT እብ ፍንቲት ሄከል
ሓርቀት ምንመ ዐለት ስታተ እንዴ
ትሰርገለ ሄከል ምን እዴሆም ምን
ፈግረ ሰኒ አተቅረደት። እት ዐርቀይ
እንዴ ገብአት ደለ እግለ ቤለው
ህግየ እት አተንሰዮት ገብአት።
“ያረቢ ዖነ-ሶነ ውደዮም፣ ያረቢ
እሊ ሄከል ምድር ሰላም አብጽሑ፣
እንተ ሸማል ወእንትን ሰራይር
ሐሰብኩም
ልእከቼ
አብጽሖ
እግልዬ፡” ትቤ እብ በይነ። እንዴ
አትሌት፣ ክምሰለ ምስሉ ትትሃጌ
ለህሌት እንዴ አምሰለት፡ “ሄከል
ለሰብ እኪት እግል ለዐሩከ ልትበገሶ
ህለው፣ ዐይብከ ተሐጥጠከ ብጸሕ፣
እትሊ ድዋራት እሊ ኢትግበእ
እግሎም። ሓዬ እግል እንሰእ
ኢቲበል፣ እለ ሐ እለ ከራመትከ
ትግበእ ረቢ ምነ ተሐይስ እግል
ለሀበካቱ። ተሐጥጠከ እንዴ በጽሐከ
አስብር፣ ሰብር መንግአት ኬር ተ፡”
እብ ደሚረ ምስሉ ተሃጀከት።
ሄከል ምድር ክምሰል ጸብሐ
እግሉ ምነ ዳፍአት ለሀበቱቱ ሐሪጭ
እበ ሔሳስ እንዴ ረጭቀ እት አፉሁ
ወደ ወምነ ሀወቱ ማይ ሰተ። እንዴ
ትከማከመ ህዬ ክምሰል ስታቱ እብ
ቀበትለ በዐት ጅወ እግል ልሄርር
አንበተ። ቀበትለ ትክአኑን በዐት
መደት ክምሰል ሄረረ ለጽልመት ሰኒ
ወአማን ሰበት ትኬለመት ምክራይ
እግሩ እግል ለኣምር ኢቀድረ።
እትሊ ሄራሩ እት ህለ እብ እንክር
ቀደሙ ሐረከት ፍንቲት ሰምዐ።
እበ እት እዴሁ ለዐለት በጣርየት
ምን አትናወረ ሴመ ኢረአ፣ ምናተ፡
አክለ ሄረረ ለሐረከት ትትሰመዕ፣
ገሮቡ ሸዐሊለት ዐርገቱ ወለ ቴለል
ኢፈተዩ። “አየ ትገይስ ህሌከ፧ አፎ
ኢተአቀብል፧” ቤለዩ ደሚሩ። ሰበት
እሊ ሸንከትለ አፍለ ባብ ግረ ሐቆለ
አቅበለ አኬነት እንዴ ነሐ እክርር
ክምሰል ወደ፡ ላሊ እብ ግዲደ
ታርህ ሰበት ዐለ ስካብ ነስአዩ።
ዐድ ፍካክ እግል ሓዚ ጎማቶም
ክምሰል
በትከው፡
ከወኒሆም
ወአስዩፎም እንዴ ነስአው ወሸባባት
እንዴ ከምከመው ሄከል ለሀርበ እቡ
ድብር ትሸፈለው። ሃዉት ምሉእ
ምን ሐሊብ ወማይ ናስኣም ሰበት
ዐለው አክለ ተዐበው እት ሰቱ
ወልትደርሖ ወዐለው። ለደብር

ቅረዲትለ
እበነቱ ወዕጨቱ እት ፈትሾ
ርሽመቱ ክምሰል በጽሐው ሰእየት
በትከው።
“የሀው፡” ቤለ ስሌማን እበ እተ
እዴሁ ለዐለ ሰይፍ እት ወትውት።
ክሎም ምስሉ ለሐዙ ለዐለው
ሸባባት ሸንከቱ እንዴ ትወለበው
አተንሰዉ።
“እሊ ሕጻን እበ እለ አምሩ ዲብ
እሊ ደብር እሊ ይህለ። አስክ እሊ
ደብር ፍሩቅ ዕዱይ እግል ልግበእ
ቱ። አዜ ሕነ ምድር እንዴ ኢመሴ
እሊ ደብር ፍሩቅ አስኩ ንፍገር፡
” ክምሰ ቤለ፡ ዎሮት ምነ ሸባባት፡
“ኣቤ፡ ደብር ፍሩቅ አብዓት ሰኒ
ፋዬሕ ወጽልሙት ሰበት ብዲቡ
እቱ እግል ልትሐበዕ ቀድር፡”
እት ልብል እግል ስሌማን አየደ።
ደብር ፍሩቅ ሰኒ ውቁል ወታኪ
ምንመ ዐለ ለሸባባት እቅባለት
ሕምቅ ሰበት መስለት ዲቦም
እንዴ ተዐናደቀው እግል ልፍገሮ
አንበተው። ምነ ምግቡ እንዴ
አንበተው ህዬ ዲብ ክል-በዐት
ወደብዐት እት ፈትሾ መዓሎም
ትቀደደ። ለደብር አብዓት ፍንቱይ
ክምሰል ብዲቡ ለለአምር ፍጉራይ
ለለትበሀል ሻብ ምን እበነት ዲብ
እበነት እት ልትናፈር ወልትዳነን
እግለ ሰጋይድ ጣየመዩ። ስሌማን
እብ እንክሩ እንዴ ለአትመቃርሖም
አሰሩ ገብእ ዐለ።
ሄከል እንዴ ሰክብ ዐለ በል
ክምሰል አበለ፡ ህግየ ሰምዐ፣ ህግየ
ለእግለ ኢቀወ - ናይ ስሌማን።
ገሮቡ እብ ድንጋጽ በራይድ
ገብአ። “ሚ እውዴ ቤለ እግል
አርወሐቱ፧” ደሚሩ እት ክልኤ
ትከፈለ፣ እነ ዎሮት እንክር “እትለ
አካንከ አስብር እግለ ረቢ ወደየ፡”
ልብሉ እት ህለ፡ ለካልእ ህዬ፡ “ጅወ
ቀበትለ በዐት እንዴ አቴከ ክምሰለ
ልትበሀል አስክ እብ ከሰለ ትፈግር
ሄርር፡” ቤለዩ። እግለ ወዴ ቃዊ
እት እንቱ ለኢለአምረ ክርን ከመ
ጀረስ እት እዘኑ ትዘበጠት። “ሴመ
ሸር አለብከ፣ ምነ ለህሌከ ዲበ አካን
ሸበህ ሐር እንዴ ቀረብከ ትም በል፡
” ለልብል ምሉክ ተሃገዩ። ዲበ
ቀበትለ በዐት ጽልምትት ሸንከት
ጅወ ቅርብ እንዴ ወደ ትገሰ።
ለሔዝየት ፍጉራይ እንዴ
መርሖም ዲበ ስሌማን ሕቦዕ እተ
ለዐለ በዐት ክምሰል በጽሐው፡
“ተእሪክ ናይ እለ በዐት ተአሙሩ
ማሚ፧” ትሰአለ እግለ ጸሩ።
“ኢነአምሩ ሚ ተእሪክ ህለ
እግለ፧” እግል ሰኣል ፍጉራይ እብ
ሰኣል ከርዐዩ ስሌማን። ፍጉራይ እት
ዐድ ብዕድ ለነብር ወድ-አቡሆም
ቱ። ህቱ እብ ክሱስለ በዐት ብዞሕ
እት ልትደገም ሰምዕ ሰበት ዐለ
ለለአምሩ ደግመ እግሎም፤
“እለ በዐት ለእግለ ትርኡ
ህሌኩም እብሊ አፉሀ አቴከ ምን
ገብእ እብ ከሰለ ትፈግር። እት
ቀበተ ሕያዮታት ሰበት ህለ ጽዋር
ትሩድ ወመሰከራት ለአትሐዜከ።
አነ እብ እንክርዬ ዲበ ለሀሌ አው
እበ ጋይስ እግል ልግበእ ቀድር
እብል።”
“እለ ምን ገብእ፡ ጽዋር

በዐት

ወበጣጢር ሰበት ህለ እግልነ ንእቴ
ዲበ፡ ሐቴ ይእንገብእ፡” ስሌማን
እንዴ ፈርሀ ሐር ኢቤለ።
“እብ ከሰለ ሐቆ ፈግር ገብአ
አፎ ዲብ ሕዱድ እንዴ ገብአነ
ኢንትጸበሩ። እለ ጽልምትት በዐት
ምሽክለት እግል ኢተአጅሬ እትነ፡”
ረአዩ ሀበ ዓፈ።
“ትም በል እንተ እትለ ጎማት
እለ ኢከሰከ፣ ከሰለ ቅሩብ መስል
እትከ ህለ ወገህ፡” ነሀረዩ ስሌማን
እግል ዓፈ ለፈታን። “
እበ እሰምዑ ለዐልኮ እለ በዐት
ምሉክ ህለ እግለ፣ ፈቴከ ምን ገብእ
ለኣቴከ ወአቤከ ምን ገብእ መደረት
ለአጀሬ እትከ ገድም እግል ሐቴሀ
ንትበገስ፡” ቤለ ፍጉራይ እግለ እት
እዴሁ ለዐለ ሰይፍ እት ለሐርጥ።
ሄከል ክእነ እት ልትሃገው
ሰምዖም ሰበት ዐለ፡ እበን ከባይብ
እንዴ አዳለ ወብልብሉ እት እዴሁ
እንዴ ወደ ዐረዉ ምን ገብእ እግል
ልትበአሶም ናዊ እት እንቱ ጅዋለ
በዐት ቀርበ። ዐደዶም እንዴ ረአ
ብዝሓም ሐቆ ገብአው ምን ሕኔት
ህቶም ጸቡጡ እት ቀበት በዐት
ለህለ ኣው እግል ልብልዑ እንዴ
ሐረ ጅወ እግል ልስዔ ትዳለ።
ለሔዝየት ዲብ አፍለ በዐት
ክምሰል በጽሐው እንዴ ተዐናደቀው
ወከወኒሆም ወአስዩፎም እንዴ
ሐርጠው እት አፍለ ባብ ክምሰል
በጽሐው አሰር ናይ አዳም ረአው።
“አሰሩ እሊቱ፡” ቤለ ዓፈ ፋሬሕ
እት እንቱ። ክሎም እግለ አሰር
እንዴ ገንሐው እብ ፈርሐት በረቴዕ
ገብአው። ፍጉራይ እንዴ መርሖም
ህዬ ጅወ ምንመ አተው ሰኒ እንዴ
ኢልትቀደሞ ለኢትጸበረዉ ጋር
ሳደፈዮም። ምን እንክረ ጅወ ጼነ
በዳን ትፌረቀ እቶም። ለበደን ልቦም
እንዴ ዐመ እተ አፍለ በዐት ሐቆለ
ዐንበልበለው እግል ልክሆሉ ሰበት
ኢቀድረው አስክ በረ ፍራራት
ገብአው።
“ፍሸይ ሸለሊት ቱ፡ እሊ
አብዓት እሊ ሸለሊት ነብር እቱ፡”
ቤለ ፍጉራይ።
“ጽንሖ በሰር ምስልዬ ህለ፡
እንክኖ እለ ቅዲት፡” እት ልብል
እግል ክሎም ቅዲት ረሽረሸ እቶም
ስሌማን። ሀወእ ክምሰል ነስአው
ህዬ ምን ሐዲስ ዲበ በዐት እግል
ልእተው ዶል ጀረበው፡ ሰኒ እንዴ
ኢልትቀደሞ ምነ ናይለ ሰልፍ
ለትኬለመ ጼነ አልባቦም ዐመ።
እምበል ፈጥን ህዬ አስክ ከደን
ፍራራት ገብአው።
“ያጅማዐ፣ እለ በዐት እለ ገደር
ብእተ። እት ቀበት እሊ ጼነ እሊ
አዳም እግል ልንበር ሰበት ኢቀድር
ቅነጾ እግልነ እት ብዕድ እንክር
ንሕዘዩ፡” እንዴ ቤለ ጌሰ እቦም
ስሌማን። አምዕል እብ ግዲደ
ለሐዙ ውዕላም እንዴ ዐለው ህዬ፡
ክምሰል ጸብረው እንዴ ፈሽለው
አስክ ዐዶም አቅበለው።
ሄከል ህቶም ክምሰል ጌሰው
ቀደም እንዴ ቀርበ አክልሕድ
አስተርሐ ወምስል ነፍሱ እግል
ልግሜ አንበተ። “አዜ ገድም እብ
ቀበት በዐት እግል ሄርር ሰበት
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ይእቀድር፣ ምን እለ አካን እብ
ገጽ ላሊ እንዴ ፈገርኮ ምን ክሉ
ለምድር እግል እትሸተት ህለ
እግልዬ” ክም ቤለ፡ “ኢፋልከ ሰብር
ውዴ፡ እትሊ ድዋራት ምን ለሀሉ
ህዬ፡ እለን አምዔላት እለን ዲብ እለ
በዐት ምን ትጸንሕ ለሐይስ፡” ቤለዩ
ደሚሩ። እለ ጎማት እለ ለሔሰት
ሰበት መስለት እቱ ህዬ፡ ዳፍአት
ለአዳሌቱ እግሉ ሐሪጭ እብ ሔሳስ
እንዴ ረጭቀ እት ልትመወን እተ
ቀበትለ በዐት አስበረ።
ዐድ-ፍካክ ገድም ምን ሓዚ
ክምሰል ተሐለለው፡ እብ እትንተን
ወዐይን እግል ልታይኖ ትዋፈቀው።
ክሎም ውላድ ሐቴ ዐድ ሰበት
ዐለው ተላዮም ክምሰል ሀርበ
ወወለቶም ምስሉ ዕላቀት ክምሰል
ዐለት እግለ እግል ኢልትደገም
ለሔዝየት ወብዕዳም ኣምራም
ለዐለው አንፋር ገለድ አብአዎም።
ዳፍአት እንዴ ሀርበት ሄከል
እግል ኢትዐሬ ምን ፈርሀው ምን
ቤት እግል ኢትፍገር ወእመ እግል
ትዕቀበ ቀረረው። ዳፍአት ገድም
ምን ትልህየ፡ ሐረከት ክምሰል
ከረ ወሪድ ማይ ወኣሪ ዕጨይ
ተሐረመት። እምበል ቀበት ቤት
ድቆ ወአብሻል ብዕድ ወራታት
ተሐረመ እተ። አዳም ሐዘየ ምን
ገብእ ህዬ እብ ሻፍገት እግል
ለአትሀደወ ትጋመው። ትልህየ
ወሐረከት ለላምደት ዳፍአት እት
ሀመት ሰበት ትሸመመት ሕማም
ዐቅል ገብአ እተ። ላሊ ወአድሐ
መውዒታት እት ትወዴ እግል
ዐደ ስካብ ወቀሱነት ከልአቶም።
እብ ሓባል እንዴ ኣሰረወ ዲብ
ዐርቀይ ከረብን ገብአት ወምን
አዳም ተከረመት። ደለ መጽአየ
ህዬ፡ “ሄከል እንተ፧ ማሸለ አዜ አነ
ወእንተ ሚዶል እግል ንትሃዴቱ፧
ብስምላሂ ወአወል በረከ፣ ሐሊባይ
ቱ ለእብ ሐሊብ ትበገሰ፣ ልሰልመ
እዬ ልሰልመ ስራይ ቤተ ጌሰት ምን
ቤት እመ፡” እት ትብል ዲብ ሕላይ
ወሀጀር ትጠለቀት። ዐድ-ፍካክ
ህዬ ዲብ መሻክል እንዴ ትካረው
ይማሞም ትቀወ ዲቦም። እግል
ልስቶሩ ለሐዘው ምስጢር ሰኒ
ወአማን እንዴ ትኬለመ፡ “ዳፍአት
ወለት ፍካክ ተላዮም እንዴ ፈቴት
ትጀነነት፡” እት ልትበሀል እት አፍ
ወዐለው። እመ እግል ዳፍአት እብ
ሕማም ወለተ እንዴ ትሻቀለት
እግል ብእሰ አተዐሰት። “እለ
ወለት ሐቀ ብእትኩም፣ ኖስኩም
እት ሕማም ካሬኩመ። ሄከል ምን
ትትሀዴ ሚ ወገብአት፣ አዳም ቱ
ማሚ፧ አዜ ህዬ አጊድ መሻይክ
ጊሶ እበ፡” እት ትብል እግል ፍካክ
ስካብ ወቀሱነት ከልአቱ።
ሄከል አምዕል ሐቴ አድሐ እት
ቀበትለ በዐት ሳክብ እት እንቱ
“ጨዕ፡ ጨዕ” ለትብል ክርን ሰበት
ሰምዐ ፍርግጽ እንዴ ወደ ማን
ወገለብ ክም ትዋለበ እት ምሽክለት
ክሩይ ክምሰል ህለ አከደ። እብ
አፍ ናይለ በዐት አሰሀለት ሕልዊት
ሸንከቱ እት ተአላይም ረአየ። ጅወ
እግል ልህረብ ምን ሐዘ ህዬ ኩከት
ጸላም እንዴ ትዋልሙ ረአየ። እለ
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ወዴ እንዴ ትወዌት እቱ እግል
ልውዔ ዶል ቤለ፣
“ትም በል፣ ሰብር ውዴ፡
ኢትንቀም፡” ቤለዩ ምሉክ ናይለ
በዐት። ሄከል እንዴ ኢነቅም እብ
ፈርሀት ማይት እት እንቱ ትም
ወደ። ለአስሀለት እንዴ ተአላይም
እት ገሮቡ ትለውሌት። ሄከል
ሀንደገት ልቡ ምን ምእት ወለዐል
እት ትዘብጥ እግለ ዲብ ሕቀቱ
ለዐለት ጀርደት እንዴ አፍገረ
እግል ልድግሐ ዲበ ክም ቤለ፡
“ትገሴ፡ ኢተሐይሰከ ኢትቀረበ
ለአስሀለት፡” ቤለ ምሉክ ናይለ
በዐት ምን ሐዲስ። ሄከል አምዒቱ
እንዴ ልትረመጭ ወእብ ፈርሀት
እት ልትሐመጥ ኤማን እንዴ ወደ
እግለ ጀሬ እቱ ቴለል ትጸበረ።
ለአስሀለት ገሸሽ እት ትወዴ እብ
እገሩ እንዴ አንበተት ዲብ ነፍሱ
ትለዋሌት። ምናተ፡ ክምሰለ አዳም
እግል ትቅተል ለትወድዩ እንዴ
ኢትጨቅጡ ትም ወዴት። ለኩከት
እብ እንክረ እንዴ መጽአት ዲበ
እገሩ እንዴ ትለዋሌት አተቃበለቱ።
ሄከል ገሮቡ እብ ፈርሀት ሸዐሊለት
እንዴ ዐርገቱ ክል-ክትፈት ከእብ
በይነ ሄረረት። መለክ አልሞት እት
ወሪዱ ሰበት በጥረ እግሉ እድንየ
እንዴ ጸብረ ትም ወደ። ዕንታቱ
እንዴ አቀመጨ እት ረቢሁ ደዐ
እት ወዴ ደለ እግለ ለአምር ምን
ቅርኣን ቤለ።
ለእቅሙጭ ለዐለ ዕንታቱ በል
ዶል አበለ ቀበትለ በዐት እብ
በርሀት እንዴ ትወልዐ ረአዩ።
ለዶል እሊ ለእት ገሮቡ ልውልያት
ዐለየ አስሀለት ወኩከት ምቅናጸን
ትቀዌት። ሄከል ሰኒ ምንመ ፈርሐ
ለበርሀት እብ ከአፎ ክምሰል መጽአት
እንዴ አትፈከረቱ እት ልትዋለብ
ተዐጀበ። እብ በርሀት ናይለ በዐት
እት ልትፈከር አክራናት ናይ ንዋይ
- ሐ፡ አባግዕ፡ አጣል ወእንሰ ሰምዐ።
እት አየ ክምሰል ህለ እንዴ ትፈከረ
ዲብ ልትዐጀብ አትቃመተ። እብ
አመተ ኢተአመረት ምግብ ናይለ
በዐት “ቀዕ” እንዴ ቤለ እበ ከብዱ
ትሰጠረ። ንቃይ ናይለ ንዋይ ህዬ
ሰኒ ወአማን በዝሐ። ሄከል ለበዐት
እግል ኢትውደቅ እቱ ሰበት ፈርሀ
ሸንከትለ አፍሀ ቀርበ።
“ሰብር ወዴ እብለከ ህሌኮ፣
ክሉ ረአሱ ዘዐት ኢትብለስ፣ እተ
አካንነትከ ትገሴ፡” ቤለዩ ምሉክ
ናይለ በዐት። ሄከል አዜመ እንዴ
ኢነቅም ትም ወደ ከአቅመተ።
ለበዐት
አክልሕድ
ክምሰል
ትሰጠረት ወአት ጣለ እበ ምስጣር
መች ወዴት እቱ፣ አሰረ ህዬ
ዎሮት ፍሉይ ፈግረ። ሄከል እበ
ለረአዩ ዐጃይብ እት ልትፈከር እብ
ልቡ “ማሽአለህ!” ቤለ። ለወአት
ወለ ፍሉይ ምነ ምስጣር ክምሰል
ፈግረው እት መጦሩ እንዴ
ገብአው ለወአት እግል ትልሐሱ
አንበተት። አክራናት ናይለ ንዋይ
ሰኒ ወአማን ትደቀበ። ሄከል እሊ
ክሉ ንዋይ እግል ልፍገር እቼ ቱ
እንዴ ቤለ ፈርሐቱ ስደ ሰረት።
ነፍሱ እብ ክትር ፈርሐት ወአከይሰብር “ተሃጌ፡ ለንዋይ ክርን ውዴ
እግሉ፡” ቴለቱ ።
ዲብ ገጽ 2 ልተላሌ
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

ምዴርየት ገሉጅ፡ እት ስለል ዐማር

አሰይድ ደሴ ዘርእማርያም

ምዴርየት ገሉጅ እት እንክር
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ አቅሊም
ጋሽ በርከ ለህሌት ምዴርየት
እት ገብእ፡ እብ ግብለት ምስል
አቶብየ፡ እብ ምውዳቅ ጸሓይ
ምስል ሱዳን፡ እብ ግብለተ ምስል
ምዴርየት
ጋሽ-ለዓል
ወእብ
ቅብለት ምስል ምዴርየት ተሰነይ
ትትሓደድ። መዲነት ገሉጅ፡
ምን ተሰነይ ጀሀት ግብለት 45
ኪሎምትር ራይመት ለህሌት ተ።
እተ ምዴርየት እት 16 ዳሕየት
ለልትከምከመ 52 ደገጊት ህለየ።
እትሊ ደገጊት፡ 120 አልፍ ስካን

ነብሮ። ምን እሎም 6000 ለገብኦ
ስካን መዲነት ገሉጅ ቶም። 90
ምእታይት ምን እሊ ሸዐብ እብ
ሐርስ ወርዕዮ ለልትናበር እት
ገብእ፡ 10% ህዬ እት ተጃረት
ለልትከስኦ ቶም።
ምዴርየት ገሉጅ፡ ለረሸደ
ምድር ሐርስ ወርዕዮ ለትመልክ
አርደት ተ። እትለ ሰነት ጎነ
86,000 ሄክታር ለገብእ ምድር
እንዴ ተሐረሰ፡ እተዩ እት ሓለት
ሰኔት ጸንሔነ። ምናተ ለልትሐረስ
ምድር ገሉጅ ዝያድ 120,000
ሄክታር ገብእ። ለምድር ርሹድ
ወላመ ትዘልም እቱ ዝላም ምን
300-700ሚሊምትር ቅያስ ሰበት
በ፡ ስምስም፡ ማሼል፡ ብልቱብ፡
ለትፈናተ ጅንስ ኩዳር (ከመዶር፡
ባምየት፡
በሰል፡
ምሉክየት)፡

ክምሰልሁመ
አራንሺ፡
ለይሙን፡ ግሬን፡ ማንጉስ
ወብዕድ ለበቅል እቱ
ምድር
ቱ።
ሸዐብ፡
እዳራቱ ወፈሬዕ ሐርስለ
ምዴርየት ምስል እንዴ
ገብአው፡ እግለ ህሌት
ትርበት ሰኔት እተየ እግል
ለአበርክቶ እት ሕፍዘት
ማየ ወትርበተ ክልዶል
ሸቁ ትረክቦም።
እት
ምዴርየት
ገሉጅ ለሀለ ምድር
ሐርስ እት ክልኤ ፊአት ኩፉል
ቱ። እግል ክል ዋጅብ ወጠኑ
ለእትሙም ሴክናይለ ምዴርየት
ክልኦት ሄክታር ልትሀየብ እት
ሀለ፡ ለፊአት ካልኣይት ህዬ
ምስተስምረት ለነስአዉ ምድር
ቱ። ለምስተስምረት ልትበሀሎ
አንፋር መቅደረት ማል ለቦም እት
ገብኦ፡ ክል ምኖም ምን ሐምስ
ሄክታር ወለዐል መልክ። እትሊ
ወቅት ጎነ ዲብ ምዴርየት ገሉጅ
ምን ለትፈናተ እንክራት ወጠን
ለመጽአው ከአርድ ለጠልበው
500 ለገብኦ መሻሬዕ ሐርስ
ለመልኮ ምስተስምረት ክም ህለው፡

ሙዲርለ ምዴርየት አሰይድ ደሴ
ዘርኤሚካኤል ለአክድ።
ምዴርየት ገሉጅ እብ ተዋብ
ንዋይመ ስሚት ተ። አጣል፡
አባጊዕ፡ እንሰ ወሐ ተዋቦም ቱ።
እሊ ንዋይ ለልትረዔ እቱ 12,000
ሄክታር ምድር በረ ምን ሐርስ
እንዴ ገብአ፡ ለመርዕየት ንዋዮም
እቱ ልርዑ። ከዛናት ባደሚት
ወገርሰት ምነ ዲብ ገሉጅ ለሀለ
ለዐበ ዔማታት ማይ ቱ።
መስኡል ውሕደት ዐማር
ናይለ ምዴርየት አሰይድ ዳንኤል
ተወልዴ ክምሰለ ለሐብሩ፡ ስካን
ምዴርየት ገሉጅ እተዮም ምን
ወክድ እት ወክድ ዲብ ልትወቀል
ገይስ እቡ ለሀለ ሰበብ፡ ፈሀሞም
ምን ትወቀለ ክምሰልሁመ እበ
ልትሀየቦም ተአሂል ሰበት ገይሶ

ክም ቱ ወዴሕ። በዲር ምን ሄክታር
ምን 3-4 ኩንታል ለኣቱ ለዐለው
ሐረስቶት፡ ዮመቴ ሰኒ ምቅርሔ
ወሕፍዘት ማይ ወርትበት እት
ግርሆም ክም ኣመረው፡ ምን
ኦሮት ሄክታር እብ ምግባይ
ወግም ምን 10 ኩንታል ወለዐል
ረክቦ ህለው።
ምነ እት ገሉጅ እብ ብዝሔ
ለበቅል ኣካል 70 ምእታይት
ማሼለ እት ገብእ፡ ደርቡ ብልቱብ
ወስምስም ልትረተቦ። ቅስም ምክር
ወሐብሬ ውዛረት ሐርስ ምዴርየት
ገሉጅ ህዬ ለሔሰ ዘርእ በሀለት
ከህላት ሕዳን ዝላም ወሕማማት
ለቡ፡ ክምሰልሁመ እት ወቅት
ሻፍግ ለልአቴ እት ለሀዩቦም፡
ወምን ዝርአት አስክ በቲክ እተ
ለሀለ ወክድ ዲብ ታብዕዎም፡ እት
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት
ክምሰልሁመ ሂበት ድሩስ ምኖም
እንዴ ኢልትፈንተው ሰበት ሸቁ፡
እሊመ እት ወቀሎት እተይ ዶሩ
ሰኒ ውቁል ቱ።
ምዴርየት ገሉጅ ምድር
ሐርስ ወጂብ ወማይ ዋጅድ ለበ
ምዴርየት ተ። ምናተ እብ ረይ
ለሰቴ ሐርስ ላተ ሰኒ ሑድ ቱ።
ለበዝሐ እብ መስኖ (ረይ) ለሰቴ
ሐርስ ለእት ለዋው ነሀር ሰቲት
ለሀለ ጀራዲን ሌጣ ቱ። እት
መጃል አልመዶት ሐርስ ረይ
ለምዴርየት ሕፍዝ ክም ወዴት
ወእተ መጽእ ወቅት ቅሩብ ሐርስ
ረይ ክም ወሴዕ እግል ልግበእ
በርናምጅ ክም ቦም አሰይድ
ዳንኤል ወደሐ እግልነ።
ካፈሎት ምድር እትለ ስካን
እብ መቅደረቶም ለገብአ ሰበት ቱ፡
ገናዐት ክም ቦም ምኑ ወኦሮትከ
ምድሩ እብ ዋጅብ ሰበት ራቅብ
ወከድም፡ እተዩ እግል ልወቅል

ደማን ቡ። ሐረስቶት ምድሮም
እብ ዋጅብ እግል ልገልጉሉ፡
ልሕሮሱ ወለሀሩሙ፡ ክምሰልሁመ
ትርበቱ ወማዩ እግል ልዕቀቦ
ቅስም ምክር ወሐብሬ ውዛረት
ሐርስ ሰበት ለአደርሶም፡ ክልዶል እት ረሸዶትለ እተዮም ዶር
ቡ። እት ክል ሒን ህዬ ለወድዉ
ወራታት እብ ስታት ወድዉ።
ለበዝሐ ሐርስ ጥዉር እት ባካት
ከታይ ወገርሰት ቱ ገብእ ለሀለ።
እግለ ስካን ህዬ እት ደማነት ሽቅል
ዮምየትመ ምን ገብእ፡ አብካት
ሽቅል ሰኒ ካስት እሎም ሀለ።
ናይለ ባካት መሽሮዕ ሰሉፍ
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ወሺቀን ህዬ፡ እት ምዴርየት
ገሉጅ ወራታቱ ለአዘይድ
ሀለ። ሰለፈቱ ህዬ እት
ለትፈናተ ዐዋምል እንዴ
አተንከባ ቱ፡ እግለ ሰልፈት
ለሐዙ ዘባይን አፍራድ
ወመጃሜዕ
ለልሀይብ።
ናይ እሊ ፍገሪት ሰኔት
ህዬ ሰልፈት ለትሀየበቶም
መዋጥኒን፡ እበ ሰልፈት
ለተወበዉ፡ ንዋዮም እንዴ
በርከተ እሎም፡ እተዮም
ዛይድ ሀለ።
መዲነት ገሉጅ ክም
መርከዝ እዳረት ናይለ
ምዴርየት ትትዐለብ። እትሊ
አውካድ ቅሩብ ህዬ፡ ምስል
ውሕዜ አዳሚን እተ መዲነት፡
ላመ ክዳማት እጅትማዒ እት
ዘይድ መጽአ። መጥመጦሩመ፡

ነርስ ጊላይ ሞሳዝጊ

ነሻጣት ሐርስ ወተጃረት እት
መዲነት ገሉጅ እት ወስክ ጌሰ።
ክዳማት ማይ እበ ከስስ፡ መዲነት
ገሉጅ፡ ምን ሰለስ ዐወሊ፡ እት ሰቦዕ
መራክዝ ማይ እንዴ ትመለአ፡ እት
15 ዳሕየት ለልትከምከም ሸዐብለ
ድዋራት ምኑ ሰቴ። አሰይድ
ዳንኤል ክምለ ሐበረዩ፡ ስካን
እብሊ ለህለ ተኽጢጥለ መዲነት
እግል ልትናበሮ ሰበት ኢቀድሮ፡
ምስለ ብዝሔሆም አራዲ ሰከን
ምን ገብእ ወተጃረት እግል

ልትወዘዕ ክም ቡ ሸሬሕ።
እት ምዴርየት ገሉጅ፡ ክዳማት
ተዕሊም፡ ዓፍየት ወብዕድመ እት
ወስክ ገይስ ሀለ። ክል ዳሕየት
ህዬ መድረሰተ ወዕያደተ በ።
አዜ ዲብ ምዴርየት ገሉጅ፡ ሰማን
ረውደት፡ 23 መአንብታይት፡ ሴዕ
ምግባይት ወክልኤ 2ይ ደረጀት
መዳርስ ክም ህለየ፡ ወሳይቅ ፍሮዕ
ውዛረት ተዕሊም እተ ምዴርየት
ለሐብር። ምህሮ ዐባዪመ እት
11 መራክዝ ልትሀየብ ሰበት
ሀለ፡ ስካንለ ምዴርየት ጀሀል
እግል ለአብዱ መስኢት ሀለ።
ክምሰልሁመ ክድመት እትሳላት
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አሰይድ ዳንኤል ተወልዴ

እት ወስክ ትመጽእ ክምሰል ህሌት
መስኡል ውሕደት እቅትሳድ
ናይለ ምዴርየት አሰይድ ዳንኤል
ተወልዴ ወዴሕ።
እት ምዴርየት ገሉጅ እብ
ዓመት 9 መአሰሳት ዓፍየት እት
ለሀልየ፡ ክልኦት መርከዝ ዓፍየት
ወሰቦዕ ዕያደት ሸምል። ምነ
ዳሕያት ሐምስ ሌጣ ተን ዕያዳት
ለአለበን። ምናተ ለክዳማት እብ
ሐካይም አገር ልትባጽሐን ክም
ሀለ፡ መስኡል ፍሮዕ ዓፍየት
ምዴርየት ገሉጅ ኔርስ ጊላይ
ሙሳዝጊ አከደ እግልነ።
ኩለን መራክዝ ዓፍየት እግል
አጀኒት ፍድኢት፡ እግል እማት
ህዬ ቀደም ወሐቆ ወሊድ ፍሑሳት
ወክድመት
ዓፍየት
አጀኒት
ለሀይበ። “ሕነ ሸዓርነ፡ እም እት
ወክድ ወሊድ አርወሐተ እግል
ትሕገል አለበ ለልብል ቱ” ወስክ
ኔርስ ጊላይ።
እብ ደረጀት አቅሊም ረኤነ
ምን ገብእመ፡ ሞት እማት
ወአጀኒት እተ ትደሀረት ደረጀት
ክሪት ህሌት። ክምሰልሁመ ክሽቦ
አዋልድ፡ ህዳይ ንእሽ ወዛህረት
ሕማም ኤድስ ምነ ሰኒ ለትዐወትው
ዲቡ መጃላት ክምሰል ቱ፡ ምናተ
ኩሉ ክዳማት ዓፍየት እተ ዲብ
በዜሕ መጽእ ለሀለ ዐደድ ስካን
ጀላብ እግል ልትባጸሕ፡ መራክዝ
ዓፍየት እግል ልውሰዕ ክምሰል
ወጅቡ ኔርስ ጊላይ ለአፍህም።
እተ
ምዴርየት
ለህለየ
ዳሕያትመ እብ አግቡይ ጨበል
ሩክባት ተን። እሊ ህዬ እግል
ሰፈር ምን ገብእ ወእስትስማር
እት ምዴርየት ገሉጅ ዶር ውቁል
ለቡ ቱ። እምበልሁመ ከዛናት
ባደሚት ወገርሰት እት ዐቦት
ሐርስ ለትወቀለት ሐዞት ክም
ተሀሌ እሎም አኪድ ቱ። ሰበቡ
ህዬ እግል ሐርስ እተ ትትወጤ
ርሽድት ትርበት ጋድሞታት
ክርዓም ሰበት ህለው።
እት ምዴርየት ገሉጅ 12,000
ሄክታር ምድር ሸፉል ንዋይ እተ
16 ዳሕየት ሀለ። ምን ነሀር ሰቲት
አስክ ገሉጅ ለሀለ ምድር ማዩ
ምን ከዛናት ጋብእ ሰበት ሀለ፡ ነሀር
ሰቲትመ ሰነት እብ ግዲደ ሰበት
ጀርውን፡ ወመዓጥን እንዴ ወሰከ
እግል ሔዋናት ከደን ምን ገብእ
ወዐድ ማይ-ሲቶ ውጁድ ሀለ።
እሊ ህዬ እግል መርዒት ሔዋናት
ለሔሰት አርደት ለአጠፌሕ።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ
ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት (1952-1962) እበ ልብል
አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ ሐረከት
ተሕሪር ኤረትርየ ለታይን ጽበጥ
ክቱብ ህለ። ከእግል ዮም 3ይ ክፈል

ታሪክ
ሐረከት
ልግበእ
ወመትአንባት ግድለ ስለሕ እብ
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ፡ አግደ
ምስል ታሪክ ንዳል ተሕሪር
ለልጻበጥ ወናዩ መበገስ ሰበት ገብአ፡
አርወሐቱ እበ ትቀድረት እብ ፋዬሕ
ተፋሲል ወበሐስ እግል ልትሸረሕ
ቡ። ክምሰል እሊ ክቱብ እሊ ዲብ
ለመስል ዔማት ሓከዮት ታሪክ፡
እግል ልትባተክ ዲኢኮን ዋጅብ
ሜዛን እግል ልጽበጥ ሰበት ኢቀድር፡
ዲብለ አግደ ምስል ፈሪስ ፈደረሽን
ለልጻበጥ መጃል ወነሻጥ ቱ እግል
ዶሉ እግል ንሽረሕ።
ዲብ ረአስ እሊ፡ እብ ፍንቱይ እብ
ሰበት ሐረከት አው መሕበር ሸውዐቴ
ዲብለ ነሓኬ እቱ፡ ሰለስ አሳሲ ንቀጥ
ዲብ ሙክነ እግል ንጽበጥ ለትሐዜ።
አወላይ፡ ለተንዚም ዲብለ ወክድ
ለሀይ ለትሰጀለ ተቅሪር አው ክቱብ
ሰበት ኢጸንሐ እሉ፡ ክምሰል አወላይ
ዔማት (primary source) እግል
ልትዐለብ ለቀድር ሰነድ አለቡ።
እብሊ አስባብ እሊ፡ ለሰኒ ብዙሕ ላቱ
እብ መሻርከቱ አው መአስሰቱ ጥቦዕ
ለህለ ቅሰስ ዲብ ዝክርያት ዲኢኮን
ዲብ ወሳይቅ ሰበት ኢልተንከብ፡
ብዙሕ ዲብ ኖስኖሱ ለልትሐባለክ
ተፋሲል ሐብሬ ህለ። ዲብ ፍንጌሀ
ኬትበትመ ኢመፋሀመት ልትረኤ።
ካልኣይ፡ ሐረከት አው መሕበር
ሸውዐቴ፡ ሰኒ ምስጢራይ ሰበት
ዐለ ዔማት ወትፋሲል ውዳዩ፡
መምርሒታቱ፡ መስኡልየቱ ወብዕድ
እብ ዋዴሕ ሚ ክምሰል ዐለ
ኣመሮት ስዱድ ቱ። ዲብለ እብ
አዜ እብ መትመራምረት እግል
ልምጸእ ለወጅብ ፋዬሕ ተፋሲል
ናይለ ቅሰስ ህዬ ክሉ ኢዋዴሕ አው
ዲብ ሕድ ለኢበይእ ጠባይዑ እግል
ልትመጣወር ወልትወደሕ ቡ።
እግል እሊ ለትበሀል ንቀጥ እሊ ዲብ
ሙክነ ጽብጠት እግለ ሔሰ ፈሀም
እግል ልስዴቱ።
ምን መአስሰት ሐረት
መሐመድስዒድ ናውድ

ተእሲስ ሐረከት
መጆብ ክሎም ለእብ ክቱብ ልግበእ
ወመቃበለት ዝክርያቶም ካትባም
ለህለው መአስሰት ወገዳይም አንፋር
ሐረከት፡ ለተንዚም ዲብ ፖርትሱዳን
ክምሰል ተአሰሰ፡ አግደ መአስሳዩ ህዬ
መሐመድስዒድ ናውድ ክምሰል

ዐለ ለአክዶ። ዎሮ ጣህር ፈዳብቱ
ዲብ ሰነት 1959 ዲብለ ተንዚም
ልትሓበር እት ህለ፡ እሱስ ክምሰል
ጸንሐዩ እብ አኪድ ምን ክምሰል
አሰሰዩ ክም ኢለአምር ለልትሃጌ።
ላኪን ህዬ፡ መሐመድስዒድ ናውድ
ነፈር ሕዝብ ሹዒ (ኮሙኒስት) ሱዳን
እት ገብእ፡ ሜርሓይ ናይ ሐቴ ሰቦዕ
ለአንፋረ ምስጢራይት መጅሙዐትለ
ሕዝብ ክምሰል ዐለ ሸሬሕ።
ዲብለ “ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ
(ሐረከት)” ለልብል ክታቡ፡ ናውድ
ነፈር ሕዝብ ሹዒ ሱዳን ክምሰል ዐለ
ቀደም ተእሲስ ሐረከት ህዬ ዲብ
ኤረትርየ እት ልጀወል መዳሊት
ሸዐብ እግል ተእሲስ ሰውረት ክምሰል
ሐፍዘ ሐበረ። ምስለ ቀዳምያም
ኤረትርዪን ምሔርበት፡ ከረ ሼክ
ኢብራሂም ልስጣን እንዴ ተሓበርከ
ናይ ሽቅየት መቅደረት ሰኒ ክምሰል
ሐወነት እቶም፡ ምስል መልሂቱ ምነ
ናዮም ለትፈንተ ተንዚም ዲብ አሰሶት
ክምሰል ትበገሰውመ ሸርሐ።
ጣህር ፈዳብ፡ ናውድ ነፈር
ሕዝብ ሹዒ ሰበት ዐለ፡ እብ ሰበብ
እሊመ መደት ሐቴ እብ አንፋር
አምን ሱዳን ክምሰል ተአሰረ፡ ሐሬ
እብ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ፡
ለትየመመ ወዲብ ሀጊግ ሐረከት
ዶር ለአግደ ክምሰል ዐለ ሻርሕ
ህለ። ሐቂቀት ናይ እለ ተርጀመት
እለ እብ ሰነድ ሌጣ ቱ እግል
ትትአከድ ለትቀድር። ሰነዳት ሕዝብ
ሹዒ ሱዳን (ምን ለሀሌ) ፈተሾት
ሴድያይ ወገብአ። አልምህም፡ ዲብለ
እብ ሰበት ወራታት፡ ጀዋንብ ፈዳብ
ወሐዋን ሐረከት ለንትሃጌ እቡ፡ እሊ
ለትበሀለ ሸነክ ታሪኩ አው በገሱ፡
ዲብ አፍካርነ እንዴ አስከንነ እግል
ንጽነሕ ኔፍዓይ ቱ።
ምናተ፡ ሐሬ እብ ተፋሲል እግል
ንርአዩ ለልትሐዜነ ሓለት ሐረከት
እበ ትበገሰት ትትበገስ፡ ወለ ክምሰለ
ትበሀለ እብ አፍካር ሹዒ ተእሲር
ልግበእ እተ፡ እግለ ኤረትርያይት
ጠቢዐተ፡ ዕድውየተ ወአሀምየተ
ለተምትምቱ ለልብል ቱ። ዶር
ሐረከት ዲብ ሄራር እስትቅላል ከአፎ

ዐለ? እትሊ እንዴ ኢነአቴ በገ፡ ዲብ
ተክዊን ሐረከት ነአቅብል።
ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ፡ ከበሰ
ክምሰል በጽሐት እብ መሕበር
ሸውዐቴ ለተአመረት፡ ዲብ ዮም 2
ኖቨምበር 1958 ዲብ ፖርትሱዳን፡
ዲብ ቤት ናይ መሐመድስዒድ
ናውድ ተ ለትአሰሰት። እትለ
አምዕል እለ እንዴ ኢትትአሰስ ላኪን
ምን ልውሕድ፡ ክልኤ አው ሰለስ
እጅትመዕ ናይለ ተሐደደው አንፋር
ዲብ ገብእ ዲብ አሳሲ ንቀጥ ውፋቅ
ብጾሕ ዐለ። የምክን ዲብ እሊ ናይ
እስትንቡረት እጅትመዓት እሊ
ለሻረከው አንፋር ልትባደሎ ምንመ
ዐለው፡ አው ምስለ ሐሬ ለተሓበረው
ሰበት እት ሕባራት አተው፡ አግደ
መአስሰት ሐረከት ምንቶም ለልብል
ንቃሽ ሀለ። ምናተ ለዲብለ በዜሕ
ዔማት አግደ መአስሰት እንዴ
ትበሀለው ለልትሀደጎ ሰማን ነፈር
መሐመድስዒድ ናውድ፡ እድሪስ
መሐመድ አልሐሰን (ገንሸረ)፡
ሐሰን አልሓጅ እድሪስ፡ ያሲን
ዓቅደ፡ ዑስማን መሐመድ ዑስማን፡
መሐመድ አልሐሰን (ደንከሊ)፡
ሐቢብ ገዐስ፡ ወሳልሕ እያይ ቶም።

ምን መአስሰት ሐረከት
ሳልሕ እያይ
ዲብለ ናይ ሰልፍ ልቃኣቶም፡
መአስሰት አንፋር ሐረከት ሕድ
ለሸብህ ረአይ ወተጃርብ እግለ ዐለ
እሎም ብዕዳም ኤረትርዪን፡ “እብ
ስቱር ነዘሞት፡ መደጋግ ወምስጢር
ዛይድ” እንዴ ሓበረው ዕልቦም ዲብ
17 ወቀለው። ጣህር ፈዳብ ክምሰለ
ሸርሐዩ፡ ለአግቡይለ ነዘሞት ምነ ናይ
ሕዝብ ሹዒ ሱዳን ሰበት ትነሰአ፡
ብስር ናይ ሕርያን ወረሸሖት
አንፋር፡ መትነፈዕ ኮድ ወሰውርያይ
አስማይ ለሸምል ዐለ። እሎም 17
ነፈር እሎምቶም፡ ዲብ ዮም 2
ኖቨምበር 1958 እንዴ ተአከበው
እግል መባድእ ወአህዳፍለ ሐረከት
ክምሰል ትዋፈቀው እተ፡ “ሐረከት
አልተሕሪር አል ኤረትርየ” አሰስነ
ሰበት ቤለውቱ ለዕለት ለሀ አምዕል
ተእሲስ ሐረከት እንዴ ገብአት
ለተአመረት።
ዲብ እሊ ሰልፋይ እጅትመዕ
እሊ፡ ለ17 ሙሽተርከት እግል
ደስቱር ሐረከት፡ መሐመድስዒድ
ናውድ እግለ ቀርበ ይማም አው
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ስታት ንዳል ተሕሪር ኤረትርየ፡
ክምሰልሁመ እግል ተክዊን ዓም
ቅያደት ተንዚም ለከስስ ይማም
ሳደቀ።
ደስቶር ሐረከት
ንስከት ናይለ ዲብ ዮም 2
ኖቨምበር 1958 ለትሳደቀ ደስቱር
ሐረከት እበ ናይ አስል ሸክሉ እንዴ
ትሰነደ ለተሐፈዘ ኢመስል። ናውድ
ልግበእ ወጣህር ፈዳብ ዲብ ክቱቦም
ዱቅሪ ኢሸርሐው። ለዲመ ክምሰል
ደስቱር ሐረከት ለልትሀደግ ወእንዴ
ትሰነደ ምንመ ትነሸረ፡ ለዲብ ሰነት
1962 እንዴ ተሓየሰት ለትሳደቀት
ንስከት ተ። ምን ክሉ ለዲብ ዝክርያት
ናይ ጽበጥ ወአፍካር ፈርግ ሰበት
ኢህለ፡ እበ ናይ ሰነት 1962 ሸክሉ
ሽርሐቱ ለለአምጽኡ ተቅዪር እግል
ለሀሌ ኢቀድር።
አህዳፍ ናይለ ሐረከት በገ፡ ዲብ
እሊ እጅትመዕ ተእሲሲ ለትወደሐ፡
አውለውየት ለተሀየበዩ፡ አክዶት
ውሕደት ሸዐብ ኤረትርየ ዐለ። ዲብ
እሊ ለለአበጽሕ አፍካር ክምሰል እሊ
ለተሌ እግል ልትጨመም ቀድር።
- ሸዐብ ኤረትርየ ፍንጌ እስላም
ወክስታን ፍኑቱይ ሰበት ጸንሓቱ ናይ
እስትቅላል ሀደፉ ለአብደ ወአረይ
ትሉሉይ እስትዕማር ለገብአ።
ውሕደት እምበል ሸርጥ እግል
እስትቅላል ሰበት ገብአ፡ ናይ ዲን
ፈናታይ እንዴ ትነከረ፡ ሸዐብ እብ
ሕውት እንዴ ሕድ ሐቅፈ እግል
ሕርየት ወእስትቅላል ኤረትርየ
እግል ልሽቄ ቡ።
- ስያስያይ አሕዛብ ኤረትርየ
ምራድ ሸዐብ ይአትመሞቶም፡
ምጅልስ ኤረትርየ ህዬ መሻቀዪ
ሕኩመት አቶብየ ክምቱ አንፋሩ
እግል መሳልሕ ረሖም ድድ
አድሕድ መትበጋሶም ከሳር ወነቃስ
ዐቢ ወደው።
- አቶብየ እብ ጀሀተ እግለ
ከድመ እንዴ ለክፈት ሐዳይስ
ዲብ ትየምም ድድ ኩሉ እድንያይ
ቀዋኒን እት ገይስ ተአጀርዩ ለዐለት
ዝልም ወጀራይም ለትትቃወም
ቅወት እግል ትትከወን በ።
- እለ ውሕደት ሸዐብ እግል
ትትአከድ፡ እግል ሸዐብ ለፈናቴ
መዋዲት
እግል
ልትቃወም፡
እስትቅላል ታምም እግል ተአምጽእ
ለትናድል ሐረከት ህዬ፡ ምስጢራይት
እግል ትግበእ በ።
ምስጢር ዲብ መትነዛም፡ አግቡይ
ሽቅል ወማርሒት ሐረከት ለተሐሬት
እቡ ሰበብ፡ ብዕድ ሕርያን ሰበት
ይዐላቱ ልብሎ ገዳይም አንፋርለ
ተንዚም። እብ አሳስ ሐብሬሆም፡
ሰውረት እንዴ አወጅከ ግድለ
ስለሕ አንበቶት ለልብል ፍክርመ
ለተሀደገ እቱ ወቅት ዐለ። ላኪን፡
መጆብ ክሎም ሰውረት ዛህረት
አወጆት ኢካርጅ ዲብለ ትብል
ክላሰት ለአብጸሐ ፈሀም ለአቀርቦ።
ዲብ ከርስ ኤረትርየ፡ ሸዐብ እብ
ሰበብ ጀራይም ሕኩማት ኤረትርየ
ወአቶብየ ወቀይ ምንመ ይዐለ እሉ፡
ንዛም አቶብየ እብ አምሪከ ለትሰዴ
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ቅወት ዐባይ ዐለት እሉ። እሊ ህዬ፡
ሱድፈት ሰውረት እንዴ አምበትከ
እግለ ቅወት ለሀ መትባጣር፡
መብቅያይት ወለ ኢትካርጅ ተ
ዲብለ ልብል ፈሀም አብጸሐዮም።
እት ረአስ እሊ፡ ለዲብ ሱዳን
እንግላብ ዐስከሪ እንዴ ወደ ሰልጠት
ለጸብጠ ንዛም ጀነራል ኢብራሂም
ዐቡድ ምስል ንዛም ሀይሌስላሴ
እብ መትዓዋን ኤረትርዪን ለአስር
ወአስክ አቶብየ ጠርዝ ሰበት ዐለ፡
ለወራት ዲብ ሱዳንመ ምስጢራይት
እግል ትግበእ ቀሰበት። ንዛም
ዐቡድ፡ አቶብየ አስክ ጀዋሲሰ እንዴ
ነድአት ኤረትርዪን እግል ትታቤዕ
ወእግለ ሐዜቶም እግል ትእሰር
ሰበት አተቅደረየ፡ መሐመድ ሽፈ
ወስሌማን አቡበከር ለልትበሀሎ
ለብእቶም
ሐምስ
ኤረትርዪን
አትአሰረት ወአስክ አቶብየ ክምሰል
ልጠረዞ ዋድየቶም ዐለት። እሊ ህዬ
ለእብ ምስጢር ገብእ ዐለ አግቡይ
ሽቅል ዝያደት ረሸደዩ።
ምስጢር በገ፡ እግል ሀውየትለ
ተንዚም ለሸሬሕ ዕላመት ገብአ።
ሐረከት አው መሕበር ሸውዐቴ
ወምስጢር ለኢልትፈናተው ገጻት
ናይ ሐቴ ክትፈት እንዴ ገብአው
ትረአው። እሊ አክልአዪ ክምሰል
ሰብቀ ጀላብ እግል ፍሂም ዲብ ዮም
15 ኦክቶበር 1962፡ በህለት አርበዕ
ሰነት ግረ ተእሲስ ሙእተመር
ሐረከት፡ ሜርሒትለ ተንዚም አስክ
ናይ ሳሕል አንፋሩ ለትከተበ
መምሬሕ ንርኤ።
ዎሮ ላብድ እግል ንህደጉ እኩም
ለእንቀድር ጋር ህለ። ህቱ ህዬ
ምስጢር ዲብ ሽቅል ዩ… ሕነ እቢነ
እግል ሕኩመት አቶብየ ክምሰል
መብደእ አወጆት ኢንትቃወሙ።
ምናተ፡ ለራቴዕ ታክቲክነ ወብስርነ
ምስጢርነ እብ አባይ እግል
ኢልትአመር ቀስበነ። አክል ሕድ

ጀነራል ኢብራሂም ዐቡድ
(ሱዳን)
ህዬ፡ ዲብለ ልትወጤ እግልነ ወቅት
ኢገብአ ምንገብእ፡ ሒለትነ እግል
አባይ እግል ነአርኤ ኢነሐዜ።
ፍገሪት አው ሰበብ ናይ እሊ
ምስጢር እሊ ሚ ክምቱ ሐሬ እግል
ንርኤ ቱ።
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ፍቕሪኤል፡ እት ሰእዮብ ዓፍየት ታመት
መትዳልያይ፡
ዮሴፍ ሀይሌማርያም
ፍቅሪኤል ጠዓመ ግርማይ ልቡለ።
እትለ መደት ጎነ ወለት ሰለስ ወሬሕ
ህሌት። እለ ዐልቀት እት ወክደ ታምም
ትወለደት፡ ሐካይም ወመተቅብለት
ለሻቀለ መሻክል ዓፍየት ምስሉ
ትወለደት። ለአውለደወ ሐካይም
ወኔርሳት እበ ረአወ ዲበ ዐጃይብ
ሓጀት እት ልትፈከሮ ወልትሻቀሎ፡
ዋልዴነ ምን ገብኦ ወአዳመ ላቱኒ፡
እለ ክሪት እተ ለህሌት አከይ-ኖስ
ሰበት አፍረሀቶም፡ አናብዖም ከለሰው
ዲበ። እለ ምሽክለት ዓፍየት ምን
ሚ ክም መጽአት ሰበበ እብ ሕክምነ
እግል ልትአመር ተሐት ወለዐል
ትበሀለ እለ። እት እስብዳልየት ወሊድ
ኦሮታ ክም እለ ምሽክለት ትሳድፍ
ለህሌት እግል ሰልፍ ኢነት ሰበት
ቱ ህዬ፡ ምሽክለትለ ጅነቲት ለባሌሕ

ሐኪም ምን ገብእ ወበዐል መቅደረት
ኢትረከበ። ለጾር ህዬ እት ዋልዴን
ወአቃርብለ ጅነት ትከረ። እብሊ ህዬ
ሕማም ፍቅሪኤል ምለዐል ቅድረት
ወተጃርብ ሐካይም ምን ገብአ፡ ምን
ዕያደት እት ቤት እንዴ ትነስአት
በክተ እግል ትታኬ ትቀሰበት።
ጅነት ፍቅሪኤል፡ እብ ፍሖሀ ላጥእ
ዲበ እት እንቱ ለትወለደት እቡ፡
ምን ሐንገለ ለልዐቤ ምዕቅር ማይ
እቡ ትወለደት። እሊ ክም ሐልዋይ
ለመስል ማይ ወብዕድ ሓጃት
ለመልአ አክል ሕሩመት ለገብእ
ምዕቅር ገናድ፡ ዶል ተምትሙ ነቄዕ
ለሀለ ለመስል ሀመእ-ሀመእ ለልብል
ፌሻይ፡ ምስል ሐግነትለ ጅነት
ላጥእ ሰበት ዐለ ወእግል ፈንተዮቱ
ለትትነሰእ ምስዳር ምን ቀዳመ፡
ሀለዮትለ ጅነት እት ክጡረት እግል
ኢትካሬ ለትአፈርህ ዐለት። ለጅነት
አክለ ዐቤት፡ ላመ ምዕቅር-ማይ እት
ገዝፍ ገይስ ሰበት ዐለ፡ ለሸቀላት ሰኒ
ስዱድ ገብአ። እሊ ሕባጥ እግለ እም
ለጅነት እተ ተአሰክብ እቱ ልግበእ
ወተአጠቤ ወቅት፡ መሻክል ከልቅ እተ
ዐለ። እሊ እት ሐንገለ ጅነት ላጥእ
ለትከለቀ ሕሽኩል-ፌሸት፡ ሐካይም
እስብዳልየት ኦሮተ፡ “ሕበር-ፌሸት
ምኑ ለትመልአ ምዕቅር ቱ” ምነ
ትብል ህግየ ወኬን ሐቴሁ ትቀዌት
እቶም።
ጅነት ፍቅሪኤል ሐቆ ተውሊደተ፡
ግረ ዐስር ምዕል ቱ ዲብለ እት ኦሮታ
ማጽኣም ለዐለው ሐካይም ውላድ

ጀርመን እብ ሰእየት ለመጽአት።
ምናተ፡ እብ ዐመልየት እግል
ልወርክዉ ምነ ምንመ ወጠነው፡
ለጅነት እት እዴሆም እግል ኢትህፈሽ
ዲቦም ሰበት ፈርሀው፡ ለአንበተወ
ዐመልየት እንዴ አብጠረው -“እሊ
ምን ቅድረትነ ወለዐል ሰበት ቱ፡ እግል
ኒደየ ለእንቀድር ይህሌት” እንዴ
ቤለው ለእግል ዐመልየት ባክኣመ
ዐለው አካን እንዴ ሸፍጠው ዲበ
መተቅብለት ለትቀየረው! ሐቆ እሊ፡
ሰእየት ዋልዴን ወአቃርብለ ጅነት
እት ተሀጎጌ መጽአት። እብ ፍንቱይ
ዋልዳይተ አሰይደ ዮዲት ኢሳቅ፡
ምሽክለት ዓፍየት ወለተ ሐካይም
ውላድ ጀርመን ክም ተሐለለው ምነ፡
ሰኒ ደንገጸት። “ከአዜ ሚ እግል ኢዴ
እቀድር?” እት ትብል ወረሐ ዲብ
ሻዋር፡ ወለተ እግል ኢትሕገል ሰበት
ፈርሀት፡ እንበዓተ ሌጠ ተሓወለት።
ለሸቀላት እት ዘይድ ወሰእዮብ
ሐዮት ፍቅሪኤል ጸልምት፡ ብካይ
ወሸቀላት ዋልዳይት ህዬ እት ዘይድ፡
ክልኦት ወሬሕ ሐልፈ። ምስል
ወሰኮት ከባደት ፍቅሪኤል፡ ከባደትለ
እት ፍሖሀ ለዐለ ጾር እት ወስክ
ጌሰ። እት ምግብ ላኪን፡ ሸቀላት
ለልአሸብህ ከበር ትሰመዐ። “ሐካይም
ውላድ ቻይና ማጽኣም ሰበት ህለው
አፎ ዲቦም ኢትአርእየ?” ለልብል
ዐለ። እሊ ለሰምዐት ዮዲት፡ እብ
ሸፋግ ወለተ እንዴ ትሆገለት፡ እት
እስብዳልየት ኦሮታ ጠበሽ ትቤ
እበ። ምስል ውላድ ቻይና ሐካይም
ትዋጅሀት። ሕማም ወለተ አሰአለት
ወአርኤት። ውላድ ቻይና ሐካይም፡
እግል ልትጋመው ዲበ ወክድ ክም
ለአትሐዝዮም እንዴ አሰአለወ፡ ዋጃብ
አስረው እለ ከሳርሐወ። ለከፌ ክም
ትጋመው ህዬ፡ ዐመልየት እግል
ሊደው እለ ሰበት ቀረረው፡ ዮዲት
ትረዴ ሚ ተአቤ እግል ልድለው
ትሰአለወ። ምሽክለት ወለተ እት
ተአኬ ወለእት መሸንገለ ዐለ ምዕቅር
እት ዘይድ ለረኤት ዮዲት፡ እግለ
ዐዙመት ሐካይም፡ እት ረቢሀ እንዴ
ትወከለት ትከበተተ። “ሰኒ፡ ዐመልየት
ውደው ዲበ በስ!” እት ትብል ህዬ
ፍቅሪኤል ወለተ እት ሕቅፎም
ከሬተ ከኬን እንዴ ትወለበት አናብዐ
ማሰሰት።
አምዕለ ዐመልየት መጽአት
ወፍቅሪኤል ቅርፈት ዐመልያት
አቴት። ለመጅሙዐት ሐካይም
ቻይና፡ እሊ ምስል ምክ ለትጻበጠ
ወዲብ ፍሖ ላጥእ ለሀለ ምዕቅር እግል
ልወርኩ ናይ ሰልፍ ተጅርበቶም ክም

ቱ እት ወድሖ፡ እግለ ዐመልየት
ልባሶም ለብሰው ከትዳለው። ቅያስ
ክልኤ ሳዐት ለከልአው ዲበ ዐመልየት
ድቅብት ህዬ አንበተው እለ። ኣክረቱ
ህዬ ለሕሽኩል-ፌሸት ምነ ዐረደ
ወርከዉ። ጅነት ፍቅሪኤል ህዬ፡ እግል
ሰልፍ ኢነት ለዓድየት ከባደት ገሮበ
እንዴ ጸብጠት ትረኤት። ፈርሐት
ሐካይም፡ ዮዲት ወአቃርበ ህዬ ጌዳን
ሰአነት። ውላድ ቻይና መጅሙዐት
ሐካይም፡ እግለ ውላድ ጀርመን
ሐካይም ሕሉላም ምነ ለዐለው
ዐመልየት ምን ሰርገለው፡ ሐብን
ወፋሽ ትከደነዮም። እት ታሪክለ ሰነት
1997 ለአንበተት መዓወነት ውላድ
ቻይና ሐካይም እት ኤረትርየ ህዬ፡
እለ ዐመልየት ለዐበ ዐውቴ እንዴ
ትበሀለት ትሰጀለት።
ዶ/ር ሊን ሺንፊ፡ ወዶ/ር ሊ ጎኦቺ
አንፋር ናይለ መጅሙዐት ሐካይም
ቻይና እት ገብኦ፡ ሰብ መቅደረት
ዐመልያት ዕልም ዐሰባት (ኒውሮሎጂ)
ቶም። እትሊ መጃሎም ህዬ፡ ናይ 14
ሰነት ተጅርበት ህሌት እሎም። እግል
ጅነት ፍቅሪኤል ዐመልየት ለወደው
እላመ ህቶም ቶም። ለቴለል ህዬ እብ
ክእነ ሸርሕዎም፦
“እግል ፍቅሪኤል ለሳደፈ ሕባጥ
ሐንገል ሰኒ ክቡድ ወለልአሽዐልል ቱ።
ሰበቡ አክልሕድ ኣምራሙ ምንመ
ኢነሀሌ፡ ለእም እት መደት ዕምስናሀ
እበ ነስአቱ ደወ እግል ኢልግበእ

ንትሸከክ። ሰኒ ንኢሽ ሰበት ተ፡ እብ
በንጅ ዐመልየት እግል ኢኒዴ ለከርዔነ
ጋር ለሰልፋይ ተሐዲ ዲብ ገብእ፡
ለካልኣይ ተሐዲመ እት እስብዳልየት
ኦሮታ ክም ናይ MRI ወ CT ስካን
ለመስል ሐንገ’ለ ጅነት ሰኒ ለወዴሕ
እግልነ ኣላት ጥዉር ሰበት ኢሀላ ቱ።
ኣክረቱ ላኪን፡ ለትፈናተ አብሳር እት
ንትነፈዕ፡ እብ በንጅ እግለ ሕባጥ
ፈትሐናሁ ወወርኬናሁ ም’ነ። እብ
መትደጋግ ለሕባጥ ምነ ምክለ ጅነት
ፈንቴናሁ ወእላተ ወሬሕ ወሰር እት
ሓለት ሰኔት ህሌት።”
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ለአካነት ለሕባጥ ትወርከ ምነ፡
እተ ሐንገለ ናይ ሰለስ ሰንቲምትር
ቁሪነ ብእተ። እለ ክስትት አካን
ኖሰ እንዴ ሐዬት ኢትደበአት ምን
ገብእ፡ እብ ዓጭም ስናዒ ድብአት
ተአትሐዝየ። እሊ እግል ልግበእ ህዬ
ሐቆ ሰለስ ሰነት ካልእ ዶል ዐመልየት
ክም ተአትሐዝየ ለቄድረት ሸርሖ።
ዓጭም በሰር ዐውሉ ቃሊ ሰበት ቱ፡
አጊድ ትረከበ ምን ገብእ ቀደምለ
ሕሱብ ለህለ ወክድ እግል ሊደዉ እተ
ክም ቀድሮመ ለሐካይም አሰአለው።
እሊ
ዓጭም-ስናዐት
ገብአ እተ ምን ገብእ፡
ምሽክለትለ ጅነት እብ
ተማመ ክም ትትባለሕ
ህዬ
ሰእየቶም
ሸርሐው።
እምለ
ጅነት
አሰይደ ዮዲት ኢሳቅ፡
እምበል
ፍቅሪኤል
ወለት ብክትር ተ።
እተ ብክር ውላደ
ለገብአት
ምሽክለት
ዓፍየት
ኢሳደፈተ።
ዕምስናሀ ወወሊደ ግሩም ክም ዐላ ቱ
ለትሸሬሕ። እት ፍቅሪኤል ለሳደፈየ
ላኪን ሰበት ኢሰኤቱ፡ ሰኒ ክም አግሀየ
ትወዴሕ። “እት ወለቼ ለዐለ ሕባጥ
ምን ረአሰ ለልዐቤ ሰበት ዐለ፡ እግል
አጥብየ፡ አስክበ ወሀርሰ መሻክል
ጋብእ እቼ ዐለ። ተምተምኩሁ ምን
ገብእመ ልትፈርገዕ ለሀለ ምሰል እቼ
ሰበት ዐለ፡ ሰኒ ለአስፈኒ ዐለ። ኩሎም
አቃርብዬ፡ ሐማቼ ወገወውርዬ
ክልኦት ወሬሕ እብ ተማሙ ምስልዬ
ተርሀው እበ። ዮም ላኪን እብ ፈድል
ረቢ ወለገብአት እለ ዐመልየት፡ ኩሉ
ለመሻክል እንዴ ትገልጸጸ ምንዬ፡
እግል ዝያደት ዓፍየተ እት አኖካይ
ሰዳይት በጽሐነ” ትብል።
አሰይደ ዮዲት እንዴ አትሌት፡
“ወለቼ ምነ ዐለ ዲበ አከይ ግነሕ
ምዕቅር-ፌሻይ እንዴ ትባልሐት፡
አዜ ሰኒ ትጠቤ ወትሰክብ ህሌት።
እግለ መጅሙዐት ሐካይም ቻይና
ህዬ ሐምድ። እብ ፍንቱይ ህዬ
ዶ/ር ሊን ሺንፊ ወዶ/ር ሉ ጉኦቺ።
ምናተ ለፈሖሀ ክሱት ሰበት ሀለ፡
እግል ልደበእ እታኬ ህሌኮ። እግል
ዶሉ እብ ሕክምነ ለገብእ እለ፡ ምን
ሰልሰለስ ሸሀር ለልቀየር እለ ፋሾ
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እቡ ጥብሉላሙ ህለው። እብሊ
ፋሾ ምን ክልኤ አስክ ሰለስ ሰነት
እግል ትጽነሕ ክም ቱ ሕቡራምዬ
ሰበት ህለው፡ ለአካነት ኖሰ ትደብእ
መኢፋላመ እክድት ሰበት አለቡ፡
ወለዓጭም ስናዐትመ ልትረከብ
ወኢልትረከብ አኪደት ሰበት አለብዬ፡
ልሰዕ ለፈርሀት እት መሸንገል ጅነቼ
ተሀንጦጥል ህሌት። ክም ምራጄ
እግል ይሐርከ፡ ትትነከእ እፈርህ
ሰበት ህሌኮ፡ ለጅርበት ዲ እቡሪት
ምነ ይህሌኮ። ምናተ ሰኒ ተአተንፍስ
ወትጠቤ ሰበት ህሌት፡ ረቢዬ ሐምድ”
ትወስክ። “መትደጋግ ለአትሐዝየ።
ለዓጭም በሰር ዐውሉ ሰኒ ቃሊ
ሰበት ቱ፡ እናስዬ ክድመት ሰበት
ሀለ፡ እብ ናይነ መቅደረት እግል
ኒደዩ እለ ይእንቀድር። ሰበት እሊ፡
ወለቼ ዓፍየት ታመት ጀላብ እግል
ትርከብ፡ ሰዳይት ናይ ኩሉ ንታኬ
ህሌነ። ለሐካይም ከማን እለ ጅነትኪ
እት ቅድረት ምን ብኪ እት ካርጅ
ዕላጅ ሻፍግ ወረክበት ብህላምዬ
ሰበት ህለው፡ ወለዓጭም በሰር እት
ኤረትርየ ሰበት ኢሀለ፡ አስክ እለ
መቅደረትነ ሌጠ ካርዐትነ ህሌት።
ሰዳይት ናይ ኩሎም ኤረትርዪን
ሐውነ ህዬ ንትጸበር ህሌነ…” ትብል
እመ ዮዲት።
አሰይደ ትምኒት ግርማይ እግል
ዮዲት ነዐልታ ተ። “እለ ወለት እብ
ፈድል እሎም ሐካይም ምን ሞት
ድሕነት ምንመ ህሌት፡ ለክሱት ህለ
ሐንገለ እግል ልትደበእ፡ ምን ቅድረትነ
ወለዐል ቱ። ሸዐብ ኤረትርየ ህዬ
ሰዳይ ሕጉዝ ሰበት ቱ፡ አዜመ ሰእየተ
እት ሐውነ ወረቢ ህሌት” ትብል።
እለ መጅሙዐት ሐካይም ቻይና
እት ኤረትርየ ናይ ሰነት ሽቅሎም
እንዴ አትመመው ዐዶም አስክ
ለአቀብሎ፡ እግለ ጅነት ፍቅሪኤል
ሰኒ ክም ራዕወ ወደሐው እግልነ።
ዐዶም ክም ጌሰው፡ ለጅነት እግል
እመ ናይ ጥያረት ተዝከረት ምን
ልትደፈዕ እለ፡ ዲብ ቻይና እምበል
ሰላዲ እግል ለዓሉጀ ክም ወቀድረው
ሕቡራም ህለው። “እት ቻይነ ምን
ተአመጽኡናተ፡ ለትትቀደር ሰዳይት
ዕላጅ እብ ለሀ ወወዴነ እለ!” ወሰከ
መስኡለ መጅሙዐት ዶ/ር ፓን
ሁዋ።
ገጽ
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ኣሳር
በቃዐት ሆቴላት ለልሐድድ ሓጃት አሳሲ
ዐወት ክንፌ

ቄርአት ዓሙድ ኣሳር፡ እት
ናይ ዮም ሰፍሐት ኣሳር ምስል
በቃዐት ሆቴላት ለልሐድድ ሓጃት
አሳሲ እግል ንአትኣምረኩም ቱ።
እግልሚ ክል ነፈር እግል ዝያረት
አካናት ኣሳር ወታሪክ ክምሰልሁመ
ጠቢዐታይ ርዝቅ ለቡ ድዋራት ዐድነ

ቱ ሽቅለን።
እት መጃል ስያሐት ለትፈረረየ
ለልትጃገረ
መአሰሳት
ሄይበት
ክዳማት እጅትማዕየት ክም ከረ
ሆቴላት፡ እሊ ቴለል እሊ እንዴ ረአየ
ለልሀይባሁ ክዳማት እግል ልወቅለ
ላሊ ወአምዕል እት ጅህድ ወፍጥር
ልትረከበ። ክም አግደ ሀደፍ እንዴ

ልግብአ ወክድ ጠልቡ ለህለ ጋር ቱ።
እት ረአስ እሊ ዐድነ ኤረትርየ እብ
ዝሕሮታት ስያሐት፡አምን ወሰካበት
ምነ አግደ እግል ልትበጸሐ አካናት
ዋዲሀ ህለ። ሰበት እሊ ሆቴላት እሊ
አብካት እሊ እግል ልትነፍዐ እቡ
ወጅበን።
ምን ሆቴል-ቻቴር ለትበሀለት

ምን ሐልየት ዐድ ተክሌስ መሐመድ ወድ ግርሚት
ለልትበሀል ሓልያይ እግል ጅምዕ ወድ ከንቴባይ ጃውጅ ክም
ሞተ ለቤለ፦
ሔሴ ሚቡ ወድ ጀዳል ለጋላይ አስክ ሞላዱ
አውክል ልባብ ሸጌባይ በርከ ሓድ ድንጋቱ
በየድ ወሓምድ ወድ እክድ ፎቲብ ምንለ ስናቱ
ዘምቶ አለቡ እብ ሽንክለ አፍያቱ
ለትበአሰ መለሀዩቱ ወለትደርቤት ኮናቱ
አዳሙ አዳም ኢከርዖ ኩሉ መክሉቅ ጫንጫቱ
ወአፍሩሱ አፍሩስ ኢከረዖ ሐቴ ክልኤ ተ ምክያዱ
እብለ ቀዓሪ ደጋድግ እንዶ ካሬ ዐግዋቱ
ጽዋሩ ጽዋር ኢከረዖ አፍርንጂታት ጸዐዳቱ
ፈጅር እብ ሽክየት ለትሐላልፍ ዉራቁ
ዐድሐ እብ ሽክር አድማይ ሰርቅ ለዕንታቱ
ወሐድ ዶል ገብእ ገመኔ ግንዳሌ ለሐያቱ
ወምሴ ክም አቦት ጨቅም ወበርብር ነግዋቱ።

እተ በጽሕ እቱ ወክድ ክደማት
ሆቴላት እግል ልርከብ ምህም ሰበት
ገብአ እሊ ጽበጥ እሊ ህዬ እት
ሐደዶት ለልሐዝዩ ህለ ሆቴል እግል
ልስደዩ ሰበት ቀድር እግል ንቀድሙ
እግልኩም ቱ፡ ከቅራአት በኪተት።
እትሊ ዘበን ዮም መአሰሳት
ሆቴላት እብ ክድመቱ ወሸክል
መባኒሁ ምን ወክድ እት ወክድ
ዐቦት ለአርኤ ህለ። እሊ ብጾሕ ለህለ
ደረጃት እግል ልትበጸሕ ለሰንደ
አግደ ጋር ምን ለሀሌ ለምን ወክድ
እት ወክድ እብ ለትፈናተ አግቡይ
ለትመሀዘ ጅንስ መዋሰላት ቱ። እሊ
እንዴ ተለ ለትርአ ጠባይዕ መትዛያር
ወድ አዳም እት በርክት ሰበት መጸ፡
ሆቴላት አሀምየት እት ረክበ ትረአየ።
አዳም ዮም ምስለ ህለ እግሉ ብዝሔ
ሽቅል ወድቁጣቱ ምኑ እግል
ልትባለሕ ወልትለወቅ እት ለትፈናተ
አካናት ኣሳር ታሪክ ወናይ ጠቢዐት
ግርመት ለመልክ ድዋራት አስኩ
እት ልሄርር ምን ወክድ እት ወክድ
አዳሙ በርክት ህለ። እሊ ብዝሔ
አዳም እሊ ህዬ እተ እግለ በጽሐው
አካን ለልስሕብ ክዳማት ብለዕ ስተይ
ወመስከብ ሰበት ለአትሐዝዩ ሆቴላት
ምንገብአ ወአብያት ነብረ እሊ እግል
ልውደየ ልትበዳደረ ልትረአየ ህለየ።
እብ አሳስ እሊ ክሉ ወራታተን
ለጋሻይ ክምሰለ እት ቤቱ ለህለ
እግል ልትፈሀሙ ክሉ እት ቤቱ
ረክቡ ለዐለ ክዳማት እግል ልርከብ

ጸብጠያሁ ሸቅየ እቡ ለህለ ህዬ
ለልሀይባሀ ክድመት እግል ጋሻይ
ለትረይሕ ወለ ተአትሀግን እግል
ወድየታ ቱ ሀደፈን።
እሊ እት ለዐል ለትሰመ ሀደፍ
እግል ልትበጸሕ፡ ለገብአት መአሰሰት
እብ ቀደም ትሌ፡ ለሔሰት እዳረት
መአሰሰት፡ ለትአትሐዜ ክስአት
ረአስማል፡ ወመቅደረት አዳም
ዕልምት እግል ተሀሌ እግለ ቡ።
ለገብአ ሆቴል እግል እሊ እት ለዐል
ለሰሜናሁ ሽሩጣት ዶል ለአተምም
ብዞሕ ርቤሕ እንዴ ረክበ፡ እተ
ትወቀለት ደረጀት ክድመት እግል
ልትወቀል ለህለ እሉ በክት ርሒብ
ቱ። እሊ አብካት እሊ እንዴ ትነፈዐየ
እት ዐድነ ለህለየ ሆቴላት ለትወቀለ
ጅህድ ወክስአት ማል እንዴ ወደየ
ሬብሐትለ ለህለ አብካት እግል

ሸበከት ሐብሬ፡ ክምሰለ ትረከበት
ሐብሬ ለትአክዱ፡ እግል ዐቦት
ሆቴላት ለሰዴ አግደ 10 ሽሩጣት
እግል ንርኤቱ።
1. ነዳፈት
ነዳፈት እብ ክሉ ሄይባይ ክዳማት
እብ ፍንቱይ ህዬ እብ ሰብ ሆቴላት
እግል ተሀሌ ለበ ሳልፈይት ነቅጠት ተ።
ክሉ ለልትሀየብ ክዳማት ግረ ነዳፈት
ለልትረተብ ክም ቱ እንዴ ኣመረው
ሆቴላት ውቁል ደረጀት ነዳፈት እተ
እግል ለሀሉ ጋሸ ልትጸበሮ ምኖም።
እብ ዓመት ክዳማት ለገብእ እቶም
አካናት ቅርፈት ስካብ፡ሐማም ነፍስ ፡
ሽቃቅ፡ ቤት ብሌዕ ወስተይ፡መትከበቲ
ጋሻ፡ከሺነት፡ ዕንቦበ ወአትክል ለብእቱ
አካናት፡ ምምያይ መካይን፡ ወብዕድ
ነዲፍ እግል ትርአዩ ለልስሕበከ እግል
ልግበእ ቡ። ልብ ክሬ! እግል ጋሻከ
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ነብረ አውመ ስተይ ዶል ተሀይቡ
እሻረት ኢነዳፈት ረአ እቱ ምንገብእ፡
እተ እብ ዕንቱመ እግል ልርአየ
ለኢቀድረ ከሺነትመ ርስሐት ክም
ህሌት ልትረአዩ፡ ሰበት እሊ አሰልፍ
ነዳፈት አክድ።
2. አማን/ሰካበት ጋሻይ አክድ
እትሊ ወክድ እሊ እብ ደረጀት
ዐለም ጋሻይ ለበጽሑ አካናት
ወለልዓርፍ እቱ ሆቴላት አማን
ወሰካበቶም ልጽነሕ እዬ ለኢለአተብል
ጋር ቱ። ለገብአ ጋሻይ ሚ ቱ እበ
ኢከስስ እት ሆቴል እተ ጸኔሕ እቱ
ወክድ አማኑ ወሰካበቱ እበ ሆቴል
እግል ልትአከድ ደማነት ካፍየት ሰበት
ወዴ፡ ሆቴላት እብ ደረጀት ደረጀተን
ለትፈናተ አብሳር ደማነት/ወሰካበት
እግል ለአክደ እብ ፍንቱይ እግል
አጀኒት፡አንሳት ወዐባዪ እህትማም
ፍንቱይ እንዴ ሀበየ እግል ልሽቀየ
መስኡልየት ረፍዐ። እት መጃል
ደሐን ቴክኖሎጂ ለትወቀለ ዶር
ምንመ ህለ እግሉ፡ ለበዝሐው ጋሸ
እብ ወድ አዳም ለትገብእ እግሎም
ዔቅቢት እተ ደማነት ቦም።
ሸቃለ ሆቴላት ምን ናዮም ጸብሬ
ወኬን ለገብአ ክም እብ ጠቢዐት
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ወእብ መሻቀዪታት አዳም እግል
ትጅሬ ለትቀድር ብቆት እበ እንዴ
አምነው እግል ደሐን ወአማን
ጋሻሆም እብ ቀልብ ናሴሕ እግል
ልክደሞ ቦም። ጋሻይ አማን ወሰካበት
እበ ኢሸዐረ ምንገብእ እግል ልቅሰን
ወልስከብ ሰበት ኢቀድር ዐራት ሰኔት
እግል ትዳሌ እግሉ ወለድዋሩ ሃድእ
ወሳክብ እግል ልግበእ ቡ።
3. ክዳማት ኢንተርኔት
ክምሰለ ልትአመር ዎሮት ምነ
እግል ዐለምነ እት ቂሾት ብዱለ ለህለ
መትመሃዝ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔት
ቱ፡ ክም ፍገሪት እሊ ህዬ ሃይበት
ክዳማት ስያሐት እብ ፍንቱይ ህዬ
ሆቴላት እግል እሊ ዎሮት ምነ
ምህም ጠለባት ጋሻ ጋብእ ለህለ
ቴክኖሎጂ ሬብሐት እግል ልግብኦ
እግል ልሽቀው ምህም ቱ። እብ
ፍንቱይ እብ ክሱስ ሽቅል ተጃረት
ምን አካን እት አካን ለልትሐረኮ
ጋሻ እለ ንቅጠት እለ እግሎም
ምህመት ዐባይ ለበ ሰበት ገብአት
ለትወቀለት ደረጀት ለበ ኢንተርኔት
እግል ልሕዘው ላዝምቱ፡ ሰበት እሊ
መአሰሳት ሆቴላት እሊ እት ጌማም
እንዴ ኣተየ እግል ልክደመ በን።
ልተላሌ …
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ መትመልሃይ ፍቱይ እግል ለህሌ እግሎም

ሸባብ

ምራድ ኖስ እተ ትጸመድ።

3. ዕንዋን ንሰእ ወሀብ

ሕዱግ ስሌማን

ወድ አዳም እንዴ ትወለደ
ምን ከብድ እት ምድር ወክድ
ከይድ ለልሐዝዩ ሰልፋይ ጋር
ምን ለሀሌ ምልህዮት ምስለ ምን
ከብደ ለፈግረ እሙ ተ። እብሊ
ህዬ እት ሕቅፈ ወእብ ረሐመተ
እት ዘግን ወደማን ኖስ እት
ወዴ ሰበት ለዐቤ ወልአምር፡
ግራሁ አስክ አቡሁ ወምኑ እት
ሐዉ፡ አግዋሩ፡ አዳሙ ወምኖም
እንዴ ትከፋከፈ ህዬ፡ ህቱ ኖሱ
እብ ምኩ ወሽዑሩ ለልሐርዩ
መልሀይ እግል ለሀሌ እግሉ
እግል ልሕሬ ልትበገስ።
እሊ ክሉ ለልሐብሩ ምን
ለሀሌ፡ ሐያት እምበል ምልህዮት
ጠምጠም ክም አለባቱ፡ እሊ
ሰበት ገብአ ህዬ ምን አበን
ጀደን አዳም እምበል ምልህዮት
ወምልህዮትመ
ምልህዮት
ታመት ወሰኔት ሐያት ታመት
እግል
ደቂቀትመ
ትግበእ
እግል ለሓልፍ ክም ኢቀድር
አኪድ ለወድዩ ቱ። ሰበት እሊ
ምስል ዕምር እት ንጠወር ዶል
እንገይስ፡ መጣልብ ሐያት እግል
ንአትምም ክም ሸባብ ምልህዮት
ታመት ወሰኔት ተአትሐዜነ።
እለ ህዬ እብለ ታመት ሕስበት
ወእት ወክድ ዎሮትመ ክም
መሰል ለትትነሰእ እግል ንሽረሐ
እንቀድር።
እሊ ህዬ ዶር ምልህዮት
አክል አዪ ምህም ክም ቱ እግል
ንኣምር ሰዴነ፡ “ምን ክም እንተ
እግል ኣምር፡ መልህያምከ
አስእለኒ” ለትብል ተ።
እብ ክሉ እንክራተ ዶል
እንገንሐ ምህመት ዐባይ ለባተ፡
እብሊ ህዬ መልሀይከ እግል ዐቦት
መስተቅበልከ እት ድራሰት፡
ጠባይዕ፡እንሳንየት፡መስተቅበል
ሐያትከ ክም ከረ ህዳይ ወዕያል
ወብዕድ መስኡልየት ሐያት
እግሎም አሳስ ለከሬቱ። እሊ
ሰበት ገብአ ህዬ፡ ሕነ ክም
ሸባብ መልሀይ ሰኒ እግል ለሀሌ
እግልነ ምህም ሰበትቱ፡ ዮም
እት ሰፍሐት ሸባብ መልሀይ
ሰኒ ለልትበሀል እግል ልትረከብ
እግል ለሀሌ እግልነ ለቡ ንቃጥ
እቡ እግል ንህደግ ቱ።

1. አምሐበሮት ፍቴ
እብ አሳስ እግል ትሽቀየ
ለትሐሬ
ወራት፡
ነፈርለ
እንተ ተሐዝዩ ለህሌከ ሽቅል
ለትፈረረት መጅሙዐት ግበእ፡
እብሊ ህዬ ምስሎም እንዴ
አምሐበርከ
ዶርከ
እግል
ተአግዴ እብ ነሳሐት ሽቄ።
እሊ አምሐበሮት እሊ ህዬ፡
ምስለ እንተ ተሐዝዩ ለህሌከ
ጠባይዕ ለመልክ ነፈር እግል
ተአትኣምረከ በክት ለሀይበከ።
እትሊ አምሐበሮት እሊ
ህዬ ክል ነፈር ለእግሉ ቡ
ፍክር ዶል ዳግም እግልኩም፡
ለእግልከ ለመስሎ አንፋር እግል
ተአሌሌቱ። ህቶመ እግሎም
ለመስሎ አንፋር እብ መዛጃት
ወአፍካር እግል ልትራከቦ ሰበት
ቀድሮ፡ አምሐበሮት አሳስ ናይ
መትራካብ ሕድ ክምቱ እንዴ
አመንከ፡ እብ ቀልብ ወንየት
እግል ተአምሐብር ክደም።

2. መሻረከት እብ
ምራድ አርኤ
እት
ሐቴ
እህትማምከ
ለትስሕብ
ሓጀት
አውመ
ምጅተመዕ እቱ ኣቲ ሐቆ ህሌከ፡
ክድመት እብ ምራድ ኖስ ሂበት
ሐዳይስ አንፋር እንዴ ረከብከ

ምስልከ ለገይስ አፍካር
አውመ ምንከ ወልዐል ለገብአ
አፍካር
እረክብ
ምኖም
ለትብሎም አንፋር ሐዳይስ
ረከብከ
ምንገብእ፡
ረቅም
ተለፉኖም አውመ እብ ክቱብ
ለትዳለ ዕንዋኖም ታምም ክም
ከረ ኢመይል ንሰእ ምኖም
ወሀቦም።
እተ ተሌ አምዔላት ህዬ፡
ለምስሉ ለከልአካሁ ወክድ ሰኒ
ክም ዐለ እት ቀደሙ አውመ
እብ ገበይ ጀዋብ ሐብሩ።
ምስል እግል ትናቅሾ፡ እግል

ትትፋግዖ፡እብ
እገር
እግል
ተሄርሮ ክም ተሐዜመ ሐብሩ፡
እሊመ ዝያድ እግል ትትኣመሮ
ወምልህዮት ሰኔት እግል ተአስሶ
አሳስ ለከሬ እግልኩም ቱ።

4. ሰኒ በል

ወሂገ ላበት ብለስ እቱ። እሊ
ዶል ትወዴ ህዬ ሜዛንከ ሰበት
ከብድ እቱ አካን ዐባይ እግል
ለሀበካቱ።

5. ኢትፍረህ

ጅህድ ለትሓበረት እተ
ምስንዮት ክል-ዶል ዕውትት
ተ። ለእግሎም ትቀርብ ህሌከ
አንፋር
እግል
ልትከበቱኒ
ኢቀድሮ ትብል ወትፈርህ
ገብአከ
ምንገብእ፡
ለእግለ
ተሐዜ ህሌከ ምልህዮት እግል
ትርከባመ ሰበት ኢትቀድር
ምን ፍርህ እንዴ ሪምከ ፈዳብ
ወለልአትአምን ነፈር ግበእ።

6. መሻቂትከ ክም
መልህያምከ ረአዮም

መቅደረትከ እግል ተዓቤ ሰበት
ሰዴከ አካን እግል ተሀቡ ብከ።
እትሊ ወክድ እሊ ህዬ
መሻረከት እብ ምራድ ኖስ
ለቦም ሸባብ ሰብ አማን ወሎሎ
ቶም እንዴ ትቤ ሰበት ትነስኦም፡
መልህያም ልብከ ለሰልቦ እግል
ትርከብ በክት ለልሀይበካቱ።
ሰበት እሊ መሻረከት እብ

ዐዙመት እግል ፋግዖት
አውመ እግል አምሐበሮት
እት አካናት ሲነመት፡መጥዐም
ወብዕድ ዶል ቀርብ እትከ
“ሰኒ” በል። እትለ ኢነት እለ
ናይ ኖስከ በርናምጅ ምንመ
ህለ እግልከ እግል ትክሰቡ
እንዴ ትቤ፡ ለሽቅልከ ሰኒ ምህም
ኢገብአ ምንገብእ ወክድ እንዴ
ወዴከ እግሉ አስክለ እግል
ትትመልሀዩ ተሐዜ ለህሌከ ነፈር
ሄርር፡ ክም ረከብካሁ ህዬ እግል
ሕሽመቱ ሽቅልከ ክም ሐደግከ
ሐብሩ። ለሽቅልከ ላኪን ድሩሪ
ገብአ ምንገብእ እግለ ትቀደመት
እትከ ዐዙመት እብ ሕሽመት
እንዴ ትከበትካሀ፡ እግል ትምጸእ
ክም ኢትቀድር እግል ወክድ
ሓር እግል ትግበእ እግልከ
ወወክድ እግል ልቀይር እግልከ
ክም ተሐዝዩ እብ እሕትራም

ለበዝሐ ወክድ ሐያትነ
ምስል መሻቂትናቱ ለንሓልፈ።
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ መሻቂትከ
መልህያምከ
ክም
ገብኦ
ውደዮም። እት ወክድ ሽቅል
ተዐበት አውመ ድቁጣት ሽቅል
ርኤከ እቶም ምንገብእ፡ ሻሂ
ንስቴ በሎም ወእብ ገበይ ሰኔት
ተዓመሎም፡ ህቶመ ክምሰለ
ናይከ ዶል ልብሉከ እብ ቀልብ
ናሴሕ መርሐበ እንዴ ትቤ
ትበገስ ምስሎም።

7. ስአል ወሰኒ ንጠቅ
እብ ኩሱስ ሐቴ ሓጀት እግል
ትትሃጌ ዶል ተሐዜ፡ ምናተ
ለሓጀት እት ነጥቀ ይአመጽአ
ዶል ትብል ወትከጅል አውመ
እክትሻእ ትወዴ ሐቆ ገብአከ፡
ለአንፋር እብ ክሱስለ ሓጃት
ኖሶም እግል ልትሃገው በክት
ሀቦም፡ እግለ ህቶም ልቡለ ሂገ
ህዬ እብ ልብከ ታብዐ ክም ህሌከ
አከድከ እግሎም ምንገብእ፡
ምልህዮት ሰኔት እግል ትፍጠር
እበ ለትቀድር ገበይ ጻብጥ

ህሌከ በሀለት ቱ።

8. እት መናሰባት
ሕያይ(ፋዜዕ) ግበእ
እት
መናሰባት
ዓያድ
ምንገብእ ወመናሰባትለ እግል
ትትመስነዮም ተሐዜ ለህሌከ
አንፋር እንዴ ሐፈዝከ፡ እግሎም
ለገብእ ወእግለ መናሰበት ለእግለ
ዋድያም ለህለው ለሸሬሕ ህያብ
እንዴ ትዛቤከ ዶል ተሀይቦም
እብ ቀሊሉ ልቦም እግል ትክሰብ
ሰበት ትቀድር፡ መንተብህ እግል
ትግበእ ህለ እግልከ።
እምበል እሊመ ለእግሉ
እግል ትትመልሄ ተሐዜ ለህሌከ
ነፈር መሻክል ሐዘን፡ሕማም
ወብዕድ ሳደፈዩ ምን ገብእ፡
ምስሉ ብጠር እሊ ዶል ወዴ
ህዬ እትከ እህትማም ዛይድ
እግል ሊዴ ሰድዩ።

9. ነፈር ናሴሕ ግበእ
እብ ዕምር ለትፈንተ ወእብ
አደብመ ለክምሰልሀ እግል
ልግበእ ሰበት ቀድር፡ ለእግሉ
ሺቡይ ህሌከ ነፈር፡ እብ ነሳሐት
እንዴ
ተሓበርካሁ
ለእንተ
ተሐዝዩ ወለህለ እግሉ ነዋቅስ
ሐብሩ። እምበል እሊመ ዎሮት
ነፈር እበ ናይ ሰልፍ መትኣማርከ፡
“እሊ ክእናቱ” እንዴ ትቤ
ብዞሕ እግል ተሐምዱ ወእግል
ትሕመዩ አለብከ፡ እግልሚ፡ እበ
ዶለ ሰልፍ ለትረክቦም አንፋር
ሐቆ ሄራር ምስል እግል ወክድ
ረዪም ለናይ አማን ጠባይዖም
እግል ትርከቡ ሰበት ገብኣቱ።

10. ወክድ ሀብ
እት ወክድ ሐጪር እግል
ትትአሰስ ለትቀድር ዕላቀት
ወምልህዮት ሰበት ኢተሀሌ፡ እብ
ሑድ-ሑድ እግል ትትኣመሮ
ወለናይ
አማን
መልህያም
እግል ትግብኦ ወክድ ሀቡ።
እሊ ዶል ትወዴ ህዬ ለሀይከ
እግል ለሀይ እት ለምድ
ወነዋቅስ ለሀይ እት ለአተምም
ሰበት ገይሶ ለመፈተይ ወለናይ
አማን ምልህዮት እግል ተአስስ
መቅደረትከ ዐባይ ትገብእ።
ሰበት እሊ ሸባብ እለን
10 ንቅጠት እንዴ ጀረብኩም
ምልህዮትኩም እተ ተቅዪር
ሰኒ ወእት ሐያትኩመ ፈርሐት
ወለውቀት እግል ትሓብሮ
ሰአየትናተ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ጀዋብ ምን ዋልዳይት አስክ ወለተ..

ለድሙ መን ረድሀየ?
ዎሮት ሙዲር ናይ ሐቴ ዐባይ
ሸሪከት ዐለ። እሊ ሙዲር እግል
ሐያቱ ከፎ ክም ነዝመ ወእግለ
ተየልሉ ከፎ ክም ሳይሩ ወምስለ
እት ሐንቲሁ ለከድሞ ሙወዘፊኑ
እብ ከፎ ክም ልትዓመል ለአምር
ይዐለ። ክል-ዶል ለሐርቅ ወጬጭ
ሌጠ ልብል ነበረ። ቀደም ሂጋሁ
ለሐስብ ይዐለ፡ ወጠቢዐቱመ ሰኒ
ሸዋኪት ወመክረሀት ነብረት።
ሐቴ ምዕል እሊ ሙዲር እግለ
ስክርቴሩ እንዴ ትላከ ከክምእነ
እት ልብል ጪጭ ቤለ ዲቡ። እት
መክተብከ እትሱል ዐልኮ፡ እንተ
ላኪን ረድ ይሀብከ! ለስክርቴር
ክርንለ ትሌፎን ክም ኢሰምዐየ
ወእተ ወቅት ለሀይ እት ግዋሬሁ
ለሀለ መከተብ ገሌ ሽቅል ጻብጥ
ክም ዐለ ሸርሐ እሉ፡ ወመዕሌሽ
ኢትጽበጥ እቼ እት ልብል
አዕተዘረ እሉ። ለሙዲር እለ ክም
ሰምዐ እብ ሐሩቀት ገሀር ጋብእ
እት እንቱ፣ ክል ዶል መዕሌሽ
መዕሌሽ፡ እለ ዘዐት ግልት እለ
አነ ሚ እግል ኢዴ እባቱ? እንከ
እሊ ውራግ እንዴ ነስአከ ከአዲግ
አክልሱ ወእግለ ርኢስለ ቅስምለ
ስያነት ሀቡ ቤለዩ።
ለስክርቴር ምነ መክተብለ
ሙዲር እት ፈግር፡ እብ ሰበብለ
አከይ መዓመለቱ እብ ሐሩቀት
ለምድር ጸልመተ እቱ፡ ወክሉ
ረእሱ ሰእየት በትከ። ወእግለ
ውራግ እምበል እህትማም አዲግ
እንዴ አክለሰዩ አስክለ መክተብለ
ረኢስ ቅስምለ ስያነት እንዴ ጌሰ
እቡ፡ እግለ ባብ እብ እግሩ ረድሀዩ፡
ወሰኒ ሓርቅ እት እንቱ እምበል
እዝን እንዴ አተ፡ ልውራግ ቀደምለ
ርኢስለ ቅስም እትለ ጠረቤዘት
እንዴ ከረዩ፡ እብ ህግየ ዐገል
አለበ፣ እሊ ውራግ ሕነ ሕጉዛም
እቱ ሰበት ህሌነ፡ አዲግ እብ ሸፋግ
ኣክልሱ ቤለዩ። ርኢስለ ቅስምለ
ስያነት ሰኒ ሓርቅ እት እንቱ፡ ሐቆ
እለ እንዴ አስተእዘንከ እቴ፡ ወሐር
እብ ገበይ ተሃጌ ቤለዩ። ለስክቴር
ህዬ፣ እብ ገበይ ወእብ ኢገበይ፡
እትሊ እግልከ ለለአቴ ጋር ሀለ
ኢመስለኒ፡ ምህም ጋር ሀለ ምን
ገብእ እንተ እሊ ውራግ ኣዲግ
እብ ሸፋግ እንዴ አትመመካሁ
ሌጠ ብለሱ ቤለዩ። ልንቃሽ እት

ፍንጌ ክልኢቶም ሰኒ ወአማን
ሰበት ትወለዐ፡ ዎሮቶም ተ ከእብ
እንክሩ ክርንቱ ረፍዐ ወእት ሕድ
ጬጭ ሰበት ቤለው፡ ለታርፋም
ዐለው ምወዘፊን ትለመው እቶም፡
ወምስል ሕድ እንዴ አትዓረዎም
ወለስክርቴር ሰኒ ሓርቅ እት እንቱ
ወምስል ርሑ እት ልተራቀም
አስክ መክተቡ ዐቅበለ።
ክልኤ ሳዐት ሐቆ ሐልፈየ፡
ዎሮት ምነ ምወዘፊንለ ቅስም
ስያነት እት መክተብለ ርኢስለ
ቅስም እንዴ መጽአ፡ ጀናሁ ምነ
መድረሰት እንዴ ትከበተ እግል
ለዓይሩ ክልኤ ሳዐት እጃዘት እግል
ለሀቡ እዝን ጠልበ ምኑ። ምናተ
ክመ ሰእየቱ ኢጸንሐዩ፣ እንተ ክል
ምዕል ምን ሽቅል ትፈግር ወሐር
እኩር እት እንተ ተአቀብል ቤለዩ
ወለጠለቡ አበዩ እቱ። እለ ዮም
እሰአለከ እበ ለህሌኮ እጃዘት ሰልፈ
ዮም ኢኮን፡ ሰኖታት እትሰአለከ
እበ ዐልኮ፡ ወሐቴመ ምዕል
ትግበእ እኩር እት አነ ለመጸእኮ
እቱ ወቅት ይሀለ፡ ወእንታመ
እምበል ዮም ኣቢ እግልዬ
ይእንተ። ርኢስለ ቅስም ሰኒ
ሓርቅ እት እንቱ ጌስ መክተብከ
አቅበል ወአካንመ ኢቲጊስ ቤለዩ።
ለምወዘፍ ምስኪናይ እብለ ገበይ
እለ አስክ ጀኔታዩ እግል ሊጊስ
ኢቀድረ፡ ወብዞሕ ሰበት ተአከረ
ምኑ፡ ለጀኔታይ እትለ ጸሓይ እት
ቀሴ ወዐለ፣ ወሐር ለዐቢ ሑሁ
እንዴ መጸዩ ህቱ ነስአዩ ከዔረ
እቡ።
ምድር ክም መሰ ለመወዘፍ
እብ ሰበብለ አከይ መዓምለት
ናይለ ርኢሱ ሰኒ ሓርቅ እት እንቱ
ዐድ ዔረ። ለጀኒታዩ ለኑኡሻይ
እት ልስዔ እንዴ መጽአዩ እት
ሐል ሐቴ መስአለት ናይ
ድራሰቱ እግል ልስደዩ ትሰአለዩ።
ለምወዘፍ ህዬ ሓርቅ እት እንቱ
ጊስ የለ ዲብ እምከ ጊስ፡ ዮም
ክሉ ረአስከ ባክዬ ኢትቅረብ
ቤለዩ። ለጀኔታይ መስኪን እሱፍ
እት እንቱ አስክለ እሙ አቅበለ፡
ወሐር አስክለ ጅኔነትለ ቤት እንዴ
ጌሰ እብ በይኑ እተ ሐነ ዕጨት
ትገሰ። ለዱሙተትቶም ህዬ ክመ
እት በዲረ ምስሉ እግል ትትደአል
ወትህመግ እንዴ ትቤ ዘኒባይ እት

ተበሰም

ዎሮት ነፈር እግለ እተ ባኩ
ለዐለ ነፈር እንዴ አቅመተ፣ ስመዕ
ወድሰብ፡ አነ ሼጣን እግል
እርኤ ሽኑህ ህሌኮ፡ ከገበይ
ለእበ እረክቡ ሚ ተሐብረኒ?
ቤለዩ። ለእናስ ህዬ እት ሰልፍ
ተማም አቅመተዩ ወሐር፣
ከከላስ እለ ምን ገብእ እተ
ቀደምለ መዐፍየት ብጠር ቤለዩ፡
ልትበሀል።

ለሻልሽ ጽግዕ ቴለቱ። ብጣሩ ገብአ
ወእብ ክለ ሒለቱ ሐር ወቀደም
እንደ አፍከከ እግለ ድሙ እበ
እግሩ ረድሀየ። ለድሙ ክመ እተ
ኩረት እት ትትነፌ ምስለ መንደቅ
ክም ትዳገሸት ማጸት እት እንተ
ወእት ተሐናክሽ እብ ሰከይ ረሐ
አፍገረት።
ከአዜ እሊ ጋር ቅሩብ እንዴ
ሐሰብነ እቡ ምን ነአስተንትኑ፡
እሊ ተሌ ሰኣል እት ባልነ
መጽእ፣ ለድሙ መን ረድሀየ?
ለጀኔታይ ለንኡሽ ቱ ገብእ፡
መአቡሁ ለምወዘፍ፡ መርኢስለ
ቅስምለ ስያነት፡ መለስክርቴር ቱ፡
መለምዲር ለቀድባን ቱ።
ከምን እለ ቅሰት እለ ለእነስኡ
ደረስ ሀለ ምን ገብእ፡ ዎሮት
ቀለጥ የም አለቦም አቅላጥ እግል
ልውለድ ቀድር። እሊ ህዬ እሊ
ግሉል ሙዲር ለወድዩ ጋር አክል
ሕድ ክም እሊቱ ለዐለ። ከህቱ
ለናይ ኖሱ መሻክል ምነ ወዚፈቱ
ወምነ ምስል ብዕዳም ለወድዩ
ተዓምላት እግል ልፈንትየ ወጅቡ
ዐለ፡ ወእለ እብ ኢውድየቱ ለእሉ
ሰበበ አድራር እብ ክም እለ
እለ ለርኤነ ገበይ ሰበት ልተላሌ፡
እግል ልምጸእ ለቀድር ከሳር
ሐድ ሰበት አለቡ፡ እሊ መስል
ጋር ብዞሕ እግል ነአንተብህ እቱ
ለአትሐዜነ።

በሀል

እ ግ ል
ለአስተስልም ለኢቀድር
ነፈር፡ እንተ ኣብ ገበይ
ቀላል እግል ትቅለቡ
በታተን ኢትቀድር።
- ዐውቴ ወድ አደሚ፡
እብለ ሪምለ ገጹ ለዐል
ለፈግረየ ገበይ ትትቀየስ እንዴ
ኢትገብእ፡ እብለ ክም ወድቀ
ምነ ምውዳቁ እንዴ ቀንጸ እብ
ሐዲስ እንዴ ፈግረ ለበጽሐዩ
ሪም ቱ ልትትቀየስ።
- ለውቀት
መስከብኪ
ኣያቱ ምን ቤለወ፡ እት አልባብ
ጋንዓም እት ትብል በልሰት።
- ዐዶከ እብለ እንተ
ትፈርህ ምኑ ስላሕ እንዴ
ኢገብእ፡ እበ ህቱ ለፈርህ
ምኑ ስላሕ ሓርቡ።

ዝበድ
ዘዖታት

እዲነ ጀርቤ ወመታክልተ፣
ዶል ትመጥጥ ሰኒ ወአማን
ለብብ፡ ወዶል ትትፈለል ሰኒ
ወአማን ትትቀወት፡ ወዶል ገጽከ
በርህ ህዬ ሰኒ ወአማን በዐል
ፋል ሰኔት ትገብእ።
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እከትብ እትኪ ክም ህሌኮ እግል ተኣምሪ ገሌ ከሊማት እግል
እከተብ እትኪቱ። እብለ ምስምሰ እለ ለልእከቼ በጽሐተኪ ምን
ገብእ፡ እለ ክም በጽሐተኪ ክም እትኣምርተ ንስእየ። ወኢበጽሐተኪ
ምን ገብእ ህዬ እንዴ ኢትደንግሪ አዲግ እብ ሸፋግ አስእሊኒ። እለ
ወዴኪ ምን ገብእ ለጀዋብ ምን ሐዲስ እግል እንዱኡ እትኪ ቱ።
እብ ምልሃዬ እከትብ እበ ለህሌኮ ምስምሰ፡ እንቲ ቅራአት ሻፍገት
ክም ኢትቅድሪ ሰበት አምር ቱ።
እትሊ ለሐፈ ወቅት ቅሩብ፡ አቡኪ ዎሮት በሐስ ቃርእ ዐለ።
ለበሐስ ክመ ሐበረየ፡ ለበዝሐየ ሐዋድስ ምነ ቤትነ ሑድ ኪሎ
ሜተራት ለሪሙ ድዋራት እቱ ክም ለሐስል ፈሀመ። እብሊ ሰበብ
ቱ ምነ ዐልነ እተ ቤት እት ቤት ብዕደት፡ እተ ሰላመትነ ለእንደምን
እቱ ድዋራት ለትትረከብ እተ ነከስነ። ለቤት ለእተ ነከስነ ሰኒ ሰኔት
ተ። ቀሳለት (ሐጻቢት በለሊት) ብዲበ፡ ምናተ አነ ለቀሳለት ሰኒ
ትሸቄ መኢትሸቄ ዳልየተ ይህሌኮ! ማሌ ገሌ ለልትሐጸብ በለሊት
ኣቴኮ ዲበ፡ እተ ምልዐሌሀ ለሀንቶጥል ለዐለ ሐቤላይ ዶል ሰሐብኮ፡
ለበለሊት ክሉ ምክራዩ ተቀዌት! እብሊ ሰበብቱ አነ አዜ ከሬሳይለ
ሓብሬ መትነፈዓይ (ማንዋል) እሉ ሐዜ ህሌኮ።
ላመ ሓለትለ ጀው እንሰር ሰኒ ሰኔት ተ። ዲብለ ሐልፈት ሳምን
ዝላም ክልኤ ዶል ሌጠ ዘልመት። ለሰልፋይት ዶለ እግል ሰለስ
አምዕል ተአተላሌ እት ህሌት፡ ለካልኣይት ዶለ ህዬ እግል አርበዕ
አምዕል አተላሌት።
ለጃኬት ለእለ ተሐዚ ዐልኪ ህዬ፡ ሓልኪ ዮሱፍ ክምለ ቤለየ፡
ምስለ አዝራረ ነደእክወ እትኪ ምን ገብእ ብዞሕ እግል ትከልፈኒ
ቱ፡ እሊ ህዬ ለአዝራረ ሰኒ ክቡድ ሰበት ገብኣቱ። ከእብሊ ሰበብ ቱ
ለአዝራረ እንዴ ናተፍክዉ ምነ፡ ከእት ዎሮት ምነ አጅባበ ዋድየቱ
እግልኪ ህሌኮ። ብልምናሰበ አቡኪ ብዞሕ ሐቆ ትጸበረ ወአስበረ፡
ሐምዴ እግለ በዕለ ትግበእ፡ እት ወቅት ቅሩብ ሽቅል ራክብ ሀለ..
እት ሐንቴ መራቀበቱ 500 ነፈር ህለው! ትዋሴፉ እንቲዲ! ወለ
እብለኪ አማንዬ ቱ..ህቱ እተ መቅበረት ለሀለ ሰዐር እሉ ለዐጭድ
ወእሉ ከሳትር ሀለ።
ሐናን ሕትኪመ ተሀዴት ኢኮን። አዜ አምዕል ፈርሐት ወዕላላት
ትታኬ ህሌት። ምናተ ሕናዲ አስክ እለ ለእሉ ትወልድ ሕጻንቱ
ምወለት እለ ዳልያም ህሌነ አለቡ። ከእብሊ ሰበብቱ አነ አዜ እንቲ
ሐር ዐመት እግል ትግቢኢቱ መሐል እግል አስእለኪ ለኢቀደርኮ።
አሀ እግል ይእትረሰዕ ምንኪ..ወለት ወልደት ምን ገብእ፡ እብ ስምዬ
እግል ትስመያ ቱ..እለ ህዬ አነ እግል ሰልፍ ዶልዬ ነፈር እግል
ወለቱ ይመ እንዴ ቤለ እት ልትላከየ እሰሜዕ እተ ህሌኮ ተ!!
ሰዒድ ሑኪ ህዬ እት ምሽክለት ዐባይ ክሩይ ሀለ..ለዐረብየቱ
እንዴ ኢፈጥን ለመፍተሐ እተ ቀበተ እት እንቱ ደብአየ። እብሊ
ሰበብ ለምፍቴሕ ለብዕድ እግል ለአምጽእ አስክ ቤት እብ እገሩ
እግል ለዐቅብል ትቀሰበ..አነ ወአቡኪ ህዬ አስክ ህቱ ምን ቤት እበ
ምፍቴሕ እንዴ ዐቅበለ ለአፈግረነ እተ ቀበትለ ዐረብየቱ ንታከዩ
ህሌነ።
ለጅዋብዬ እንዴ ይአትምም እግል እትፋኔኪ፣ ወለት ሐልኪ
ዓፌት ሳደፈተኪ ምን ገብእ፡ እምዬ ትሰልም እትኪ ዐለት ቤለ
እግልዬ። ምናተ ሐቆ ኢትሳደፍክን ህዬ ደሐንቱ ወለ ሐቴመ
ኢቲቤለ።
ምላሐዘት፡ ገሌ አግሩሻም እትለ ቀበትለ ጀዋብ እግል እክሬ
እግልኪ ኣመት ዐልኮ። ምናተ ለለአትአስፍ፡ አነ እሊ ጋር እሊ
ለጀዋብ ክም ደብአክዉ ፈቀድክዉ፡ ከሳምሒኒተ ኢትጽበጢ
እቼ።
ተሐፈዚ ..ረቢ ልሰልመኪ!!
ምን እምኪ ዋልዳይትኪ።

ጠዓሞ

ዲብ አልማንየ ዎሮት ሰራቅ እት
ሐቴ ቤት ሰረ። ከእተ ቤት ዶል አተ
ምረብየት አጀኒት ጸንሐቱ። ህቱ ህዬ መሰደሱ
እንዴ አፍገረ ትም እግል ቲበል ቀሰበየ። ምናተ
አጄይናም ነኣይሽ እንዴ መጸዉ፡ ሐቴ መደረት እግል
ኢለአጅሬ እቶም እት ልትሐሶቡ፡ ገለ ማል ዶል
መጠዉ፡ ለጋር ምን ነፍሱ ክም ከጅል ሰበት
ወደዩ፡ ለስርቅ ለእለ ኣምም ዐለ እንዴ
አዝመ ምነ፡ ሐበት እንዴ ኢለሀርስ
እበ አሰሩ አቅበለ።

መዕሉመት

ቃቀት እግል አዋልድ አንሳት ምን ሰብ ተብዕን ወተሐት
ተአደምዐ
አርቡዕ 26 ዲሰምበር 2018

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ምን ደያሪዬ

መድሐር ስርቀት ወሬሕ
ወሬሕ ክም ሰርቀ (ምሴት
ለአዳም ልርእዩተ)፡ ለአዳም ወሬሕ
ሰርቀ እት ልብል እግል ሕድ
ለሰአል። ፈሬሕ ወዲቡ እት ለቀምት
ክእነ ልብል፦ “ሄለል ሙባረክ እት
ኬርከ ንባርክ” ልብል ወሐር ህዬ፡
“እለ እዴ ማንዬ ተ ወእለ እዴ
ገለብዬ” ልብል ወክሎም ልትደሐሮ
እቱ። አንስ ህዬ እት ቤተን እንዴ
ገአየ፡ ለአጽሙደ ቤተን እት ከርከሓ
ቱ ለልትደሐረ ዲቡ።
ለመድሐር ህዬ ክእኒ ትብል፡
“ወረሕ ኬር ወበርከት፡ ወረሕ ሰዐድ
ወበል ፈዐ ግበእ እግልነ። ንሒስ
እብከ ወኒዚድ። ስዱድነ ልርሄ፡
ጋሻይነ ልእቴ፡ በዐል ዐድነ ለአጽቤሕ፡
ዐምሳትነ ቲለድ፡ ሐራስነ ተዓትብ፡

ንኡሽነ ልዕቤ፡ ዐቢነ ልዳብር፡ ፍርትነ
ትዒር፡ ዓይረትነ ተአጽቤሕ ዲብከ
እንሸአለ! ያ ረቢ ሸር በለ ወቀለ፡
ሸር ሓስድ ነፍሱ ኢልምሕክ ወማልነ
ኢጠሜዕ፡ ሸር ዕንዱቅ ወግሱይ
ክልአነ። ምን እኪት አውዕለነ፡
ዐስተር ምን ህማመ፡ አርደት ምን
ለማመ፡ ፈዳብ ምን ዐገቡ ወሐዋን
ምን መርገሙ አውዕለነ። ኢፈርህ
ወኢፈቴ’ ሸር ኢገሜ ወኢሓስን
ክልአነ። ሸር ለዕን ትርእየ ወከብድ
ትፈረሀ፡ ምን ከብድ ትፈረሀ ወእዝን
ትሰመዐ አውዕለነ። እብ ድስከ
አትሐምደነ፡ እግል ማልነ ወአዳምነ
ነሐምደከ፡ እብ ድስ ወፈዐ ስረቅ
እትነ።” ዲብ ልብሎ ልደሐሮ።
ሐቆ እለ ለመድሐር ክም

አትመመው ለአንስ ገሌ ጬወት
ተክበ ከእት እሳትለ ሞሻተን
ልክዕያሀ። ወለጬወት ክምሰል
ትናቅዐት፡ “ሓስድ ማልነ ወአዳምነ
ክእነ ልንቀዕ” ልብለ። ውላድ
ወአዋልድ-ማ ሰዐር ጥሉል ናትሖ
ከለአመጽኦ።
“እንክኖ
ሰርቅ
ወሬሕ” እት ልብሎ፡ እግለ ሰብ
ወለአንስ ክል ዎሮት ከእግል ዐዱ
ወአግዋሩ ምንለ ሰዐር ክልኤ
ሰዕረቲት ሀዩቡ። ወለ ሰብ ወአንስ
ደለ ሰዕረቲት ትከበተ እግል ጅነ፡
“ክም ሰዕረት ዐድ አቡከ ወዐድ
እምከ ትጥለል”ልቡሉ። ወእብ
ክእኒ ልደሐሮ ዐለው ሰብ በዲር።
ዔማት፡
ክታብ
ዓዳት
ወአድጋማት ትግራይት 1910

ሻም እብ ዕን ኣምራም

ከሊመት ሻም ዝያድ ለገብአ
ነፈር እት ዕምር ሸበት ለህለው
ሽባን ቶም ለልትነፍዖ እበ
ለእንብል ብዝሓም እንገብእ።
እሊ ህዬ ምስል ዕምር ሸ’በት
ለመጽእ ተቅዪር ገሮብ ወአፍካር
እንዴ ሐሰብናቱ ለእንብሉ።
እብ ዕን ዕለመእ ላኪን ሻም
እግል ምን ክም ከስስ እግል
ነኣምር ህለ እግልነ። እሊ እግል
ኒዴ ገብአነ ምንገብእ፡ እብ ክሱስ
ሻም ለትከተበ ክቱብ ዕለመ እግል
ንቀዋቅል ብነ።
ከእግልዮም ሑዳይ ምነ እብ
ዕለመእ ለትበሀለ እብ ክሱስ ሻም
እግል ንርኤቱ፡ ምን እሊ ህዬ እብ
ክሱስ ሻም ብዞሕ እንዴ ኣመርነ
ወዎሮካ ዋከት ክም ቡ እትሊ
ጋር እሊ መፍሁም እንረክብ።
ዑለማእ አምር ልባብ ሰአየት፡
አማነት ወሻም ለአግደ ሰለስ
ትከይ ወድ ሚን ኣድም ቶም
ልብሎ። ምን እሎም ህዬ ለአግደ
ምህም ሻምቱ እንዴ ቤለው
ሰምዉ።
ሻም፡ እሕትራም፡ ዕሽረት
ወምልህዮት እብ ሰላዲ እግል
ተአግርሆም ለኢትቀድር አውመ
እግል ትትዓወሎም ለኢትቀድር
ምን ዝሕሮታትና ቶም።
እግል ሰልሲቶም ህዬ እግል

ብዕዳም አንፋር እግል ነሀቦም
ሐቆ ቀደርነ፡ እብ ዕጹፍ ወብርቡር
ለአቀብሉነ ልብሎ።
ሻም ወድ አዳም ምስል
ብዕዳም ሕያያም እለ ምድር
ለልአትራክብ ስልም ሐዲድ
ቱ። እት ልብ መልህያምነ ሐቴ
ፍንቲት አካን ለልሀይበነ ፍንቱይ
መሻቀዪማቱ።
አሳስ ወክብሪ ናይ ክል
ስብእነትማቱ ሻም፡ እት ሐያትነ
ዕዉታም ሕነ መፋሽላም እግል
ነኣምር
ገብአነ
ምንገብእ፡
ለመቀየሲ አክል አዪ ዕውትት
ዕላቀት
ምስል
መልህያምነ

ለህሌት እቡ ልትከየል። ዝያድ
ለገብአ ነፈር ዕዉት ለልትበሀል
ነፈር እግል ክሎም ውላድ አዳም
ፈቴ፡ እግል ሻም ለልስሕብ ነፈር
ገብእ፡ እብሊ ህዬ ህቱ እግል ኖሱ
ዒን ሻም ገብእ።
ለኢለሀስስ
ታሪክ
እንዴ
ከትበው
ምን
እለ
እዲነ
ለትሀርበበው ምህማም አንፋር
እግል ብዕዳም እት ለአትፋርሆ
ወልአርዕዶ እንዴ ኢገብኦ፡ ልብነ
ለሰልበው ሕዱድ ለአለቡ ሻም
ሰበት ዘርአው እትናቱ።
ፍላስፈ
ራልፍ
ወልዶ
ኤመርሰን እሊ እበ ከስስ ሸርሕ

አጸድፍ አርበዕ ርቡዕ
ሳዐት 4 ናይ ምሴ

ዮም 23-12-2018 ቱ ለሀሌነ፡ ሰንበት ዐባይ ሰበት ገብአት
ክል ነፈር ምን ሽቅሉ ዑሩፍ ህለ፡ አነ ላኪን ዕርፍዬ እግለ ልዓርፎ
አንፋር ክድመት ሂበት ሰበት ገብአት ሽቄላይ ድሩሪ እንዴ ረከብኮ
ምን ሽቅል ክሩይ ህሌኮ። አዜ ምን ምግብ አስመረ እብ ተክሲ
እንዴ ፈገርኮ እት ሐያት ሐዳስ ወጠቢዐት አቴኮ። አስመረ ጸሔየት
ሕፍን ዐለት እተ፡ ለእት ከብደ ልትሐረክ ውዕል ለዐለ አዳም
ሑዳይመ ምን ቅብላት እግል ትርአዩ ትቀድር። ዮም ሰንበት ዐባይ
ሰበት ገብአ ክል ነፈር እት ቤቱ ልውዕል። አዜ ምን አስመረ
እፈግር ህሌኮ። እት ብዕደት ሓለት ጀው ኣቲ ህሌኮ መስለኒ፡
ለምድር እግል እርአዩ ዕንቼ ለሳሬ ጋብእ እቼ ህለ። ምነ ረብሸትለ
መዲነት እተ ለሀድእ እዬ ወአክራናት ሰረይር ለእሰምዕ እቱ ምድር
ዕጨይ ወፍንቱይ መባትክ እቱ ሄርር ህሌኮ። ወድ በር ሰበት
አናቱ ገብእ እሊታት እፈቴ ለህሌኮ! አዜ ላተ አርወሐቼ መንበረት
እት መዲነት ወለረብሸተ ተአብዩ ጋብአት ህሌት። አዜ ለታክሲ
እበ ምሽባብ ዶል ረአሱ ተሐት ገንሐ ብነ፡ ለእግለ ንሐዜ ዐልነ
አካን ሰበት በጽሐናሀ እትለ እንዴ እንቤሉ ትከሬነ ምኑ። ለአካን
ብዝሓም አንፋር እንዴ መጸወ ዐረባቶም እንዴ አብጠረው እተ
ርሖም ብሕታም እተ ህለው፡ እግልሚ ህቶመ ክእነ ናዬ ጠባይዕ
ለቦም ቶም መስለኒ። ዝያድ ለዐጅቤኒ ምን ለሀሌ ለጸዐደ ሕብር
እንዴ ጸብጠ እተ አርደት ልትዘረእ ለዐለ ጊም ቱ፡ ገሮብዬ ሰኒ
ፈተዩ፡ እት ከብዱ እንዴ ሓቀቀዩ ለመጸ ኦክስጅን ቱ መስለኒ
እት ከብዱ ዶል አቴኮ ስርዐት አተንፈሶቼ “ማሽአለህ” ለትብል
ልእከት ርይሐት ነድእ እቼ ህሌት፡ ገጬመ ለበርሀ ወእብ ማይ
ነዲፍ ለትሸመተ እብሊ ህዬ ወልዕ ለህለ መስል እቼ ህለ። “እንዴ
ምራየት ሀቡኒ ይሀው!” እግል ይኢበል ከለ ሐዳስ ግርመት ገጬ
እግል ይዒፌ በዐል ምራየት ይህለ ምስልዬ፡ ምናተ እተ ዐለት
እግልዬ ግርመት ጠቢዐት ግርመት ክም ወሰኮ አምር።
እሊ ወክድ እሊ እት መጦርካ ለህለ ነፈርመ ኢትርአዩ፡ ምናተ
ለጊም ቃዊ ኢመስል እንዴ ተማም ክርዱንከ ዐለ፡ “አዜ ከላስ
ብዕደት ወራትኩም ውደው ሐር እግል አቅብለኩም ቱ!” እንዴ
ቤለ፡ ከርተፍ ወዴ ምንከ ከምድር ብራቁ ተርፍ። እሊ ወክድ እሊ
በዐል ገበይ ገበዩ ለአተላሌ ወበዐል ወቀይመ ወቀዩ ሰርግል። እትለ
ኢነት እለ ለእብ ሐወርም ክምሰለ ቦክለ ተናን እት ልትዘረእ ለገይስ
አግያም ምን ረዪም ሰበት ትርእዩ ቀደሙ ለህለ መዳንን ወመባትክ
ምድር እንዴ ዐፌከ ግረ ወሐቆለ ጊም ለልሀይቡ ተ ግርመት እበ
ትትዐጀብ። ለአዳም ለእትሊ በለስ እሊ ህለ መንበረቱ ናይ ስያሕዪን
ትመስል፡ እት ክል ምድናን ወግልብ ዐዴታይ ትርኤ፡ እሊ ህዬ
ለእት ከረ አሮባታት ለህለ ናይ ስያሐት አካናት ለአትዘክረከ፡ እብ
ሽቅል ትዕብ ለአስመነ ገሮብ ወምክ እት ክእነ ለመስል አካናት ቤት
ኖስ እንዴ ተወብከ እግሉ ምን ሐዲስ እንዴ ተሐደሰ እት ሽቅል
እት ልትፈረር ትርኤኒ።
ከላስ አናመ እትለ ናይ ሳዐት ዝያረቼ ምክዬ ተሐደሰ ወትረይሐ፡
ለእት ምግቡ ለህለ መለዋሊት ባቡር ምድር፡ ለእት አወድግ እንዴ
ትበነ ረአሱ ልዐል ለሸነ ከባሪ ወቢንቶታት ሰወር እቼ ሰበት ልብለከ
ምን ስወር ኢትጸግብ ምኑ። እሊ ወብዕድ እቡ እንዴ ትረይሐኮ
አዜመ አስክለ እብ ረብሸት ስካብ ለትከልእ መዲነት አስመረ
እቅቡል ህሌኮ።

እት ህለ፡ ህቶም ወክድ እተ ረክቦ
እቱ እዋን ወለ እግለ ኢለአሙሮም
አንፋር እብ ማል፡ ነብረ፡ መጽሀይ
ወወክድ እግል ልስደዎም ወክድ
ኢነስኦ እቱ፡ ረቢ ህዬ እግል እለ
እተ ለህሌነ እዲነ እብ ተማመ
እግል ልሕከሞ ሒለት ፍክር
ወምህዞ ሀበዮም ልብል።
ክም ፍገሪት እሊ ለምን ልቦም
ለፈግር ሃብ ሻም እግል ክሊነ
በርሀት ወሐፋነት ለሀይበነ። ክም
ሻም ዐቢ እህትማም ለልትሀየቡ
ጋር ይህለ፡ እብ ሰበብ እሊ ህዬ
ብዞሕ አትጃላይ ጀሬ፡ እሊ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 53

አርቡዕ 26 ዲሰምበር 2018

ህዬ እት ወሳእል እዕላም፡ እት
አክትበት፡ እት ህጅክ፡ ሻም ምስል
ለትወቀለት ቅድረት ስምዐት ለበን
እዘን ኩት ልብል ወዕንታትመ
እግል ልርአያሁ ምን ሸግዒተን
ክም ሰጠ ደግም።
ብዞሕመ ሻም እብ ጠቢዐቱ
እሙዱድ ምንማቱ፡ እግል አዳም
ብዞሕ አስክ አዜ ምስጢር እንዴ
ገብአ ነብር ህለ፡ አዳም ሰሩ ሻም
እግልነ ፍንቲት ሒለት ለልሀየብ
ሐት ሐቴ ዶል ህዬ እግል
ታመት ሐያትነ ለልአስተቅል
ምስጢር ሒለት ቱ እት ልብሎ
ሸርሕዉ።
ልተላሌ……
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ጅግረ ዐጀላት አቅሊም ምግብ
ሰነት 2018 ተ’መ

ሳልሰይት መርሐለት ጅግረ ዐጀላት አቅሊም ምግብ ሰንበት ዐባይ ዮም
23 ዲሰምበር ጋብእ ዐለ።
እሊ እት ከብድ መዲነት አስመረ ለገብአ ጅግራታት፡ እግል ሰልፍ
ኢነት ሸዋርዕ ሐዲስ እንዴ ተለ ለትዳለ ዐለ። እብ አሳስ እሊ ምን መብነ
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ እንዴ ትበገሰ፡ አስክ ሜዳን ቮቼፊላ፡ ምኑ ህዬ
እብ ውዛረት ተዐሊም፡ግራሁ እብ ሻርዕ ሹሀደ እንዴ ትሎለበ እተ ትበገሰ ምኑ
መብነ ተአሚነት ኤረትርየ ለልአቀብል ዐለ። እሊ ሪም እሊ 3.3 ኪሎ ምትር
ለገልብብ ሪም ቱ።
እብ አሳስለ ጅግረ እት 1ይ ዲቪዝዮን ለህለው መትጃግረ ዕልቦም 40 እት
ገብእ፡እግሎም ለትዳለ ሪም ህዬ 122 ኪሎ ምትር ቱ፡ እተ ጅግረ ለሻረከው
መወክለት ፈሪቅ አቅሊም ምግብ ምነ ጅግረ 40 ኪሎ ምትር ክም ሀረሰው፡
ሐቴ መጅሙዐት ትከለቀት፡ እለ መጅሙዐት እለ ህዬ ዳዊት የማኔ ምን ፈሪቅ
አስቤኮ፡አሌክሳንደር ሚካኤል ምን ፈሪቅ ኤሪቴል፡ ዳንኤል ጊላይ ወፍሊጶስ
ክብርኣብ ህዬ ምን ፈሪቅ ሰምበል፡ ክምሰልሁመ ክል-ክልኦት መትጃግረት
ፍረቅ ደንደን ወሓድነት ለከምከመት መጅሙዐት ትርኤ።
እለ መጅሙዐት እለ እግል ተዐሬ እበ ታርፈት ለዐለት መጅሙዐት ዐባይ
ምንገብእ ወአፍራድ ሰበት ይዐለ፡ ለጅግረ እምበል ተቅዪር ልሄርር ወዐለ።
እት ደንጎበ ለመጸ ተቅዪ ሰበት ይዐለ እተ ሳልፋይት መጅሙዐት
ለዐለው መትጃግረት ናይ ደንጎበ ብድረ ቮላተ እንዴ ወደው፡ ዳዊት የማኔ
ምን ፈሪቅ አስቤኮ እብ 2 ሳዐት 45 ደቂቀት ወ10 ካልኢት 1ይ ፈግር እት
ህለ፡ አሌክሳንደር ሚካኤል ምን ፈሪቅ ኤሪቴል 2ይ፡ 3ይ ነፈር ፈሪቅ ሰምበል
ፍሊጶስ ክብርኣብ ወዳንኤል ጊላይ ምን ፈሪቅ ሰምበል 4ይ፡ዩኤል አስመሮም
ወአፍሪቀ ተካሊ ምን ፈሪቅ ደንደን 5ይ ወ6ይ ፈግረው።
እተ ናይ አንሳት ጅግረ ምን ንትዐዴ ህዬ፡ 1ይት ደሴት ኪዳኔ ምን ፈሪቅ
አራግ፡ 2ይት ዳናይት ጸጋይ ምን ጋለነፍሒ፡ 3ይት ዮርዳኖስ ርእሶም ምን
ፈሪቅ ደንደን፡ 4ይት ዝናብ ፍጹም ምን ፈሪቅ አራግ፡5ይት ሊድየ አማሬ ምን
ፈሪቅ ኤሌክትሮ ላይት።
እተ ናይ 2ይ ዲቪዝዮን ህዬ፡ ነፈር ፈሪቅ ኤሪ-ቴል ናሆም መኮነን 1ይ
ፈግር እት ህለ፡ 2ይ ዳንኤል ይሕደጎ እብ ብሕተ ለሻረከ፡ 3ይ ሜሮን ክብርኣብ
ምን ፈሪቅ አስቤኮ፡ 4ይ ሳይሞን ተስፋጋብር እብ ብሕተ ለሻረከ፡5ይ ተክሊት
ፍስሃዬ ናይ ብሕተ ገሌ ምኖም ዐለው።
እተ ማሌ 25 ዲሰምበር ለገብአ ጅግረ ዐጀላት አቅሊም ምግብ ሰነት
2018፡ 4ይት መርሐለቱ እት ከጥ ዐዲ-ጓዕዳድ-ሕምብርቲ ለገብአ ጅግረ
ዐለ። እትሊ ህዬ ጅግረ ተብዕን ወአንሳት እንዴ ትበሀለ ርቱብ ዐለ። ምን እሊ
ለእብ አንሳት ለገብአ ጅግረ ዶል እንርኤ፦ እግል አንሳት ለትዳለ ሪም 20
ኪሎ-ምትር እት ገብእ፡ ደሴት ኪዳኔ ምን ፈሪቅ አራግ እብ 28 ደቂቀት፡45
ካልኢት ወ06 ማይክሮ ካልኢት ትትዐወት እቱ እት ህሌት፡ 2ይት አድያም
ተስፈጋብር ምን ፈሪቅ ጋለ ነፍሒ፡ 3ይት ዝናብ ፍጹም ምን ፈሪቅ አራግ
እንዴ ገብአየ ጅግራሀን አትመመየ። እብ ደረጀት ፈሪቅ ለገብአ ጅግረ ህዬ
እብ ኪሉል ንቃጥ ፈሪቅ አራግ እብ 23 ሳዐት 44 ደቂቀት ወ26 ካልኢት
1ይ፡ ፍረቅ ጋለነፍሒ ወደንደን ህዬ ልተለያሁ ህለየ። እት ጅግረ ውላድ እት
ራብዐይት መርሐለት ናይ 34 ኪሎ ምትር ሪም ጋብእ ዐለ፡ እትሊ ጅግረ እሊ
ህዬ ተስፎም ዑቅባማርያም ምን ፈሪቅ ኤሪቴል እብ 40 ደቂቀት ወ1ካልኢት
ልትዐወት እት ህለ፡ 2ይ ኣሮን ደብሬጼን ምን ፈሪቅ አስቤኮ ወ 3ይ ዳንኤል
ሃብቴሚካኤል ምን ፈሪቅ ኤሪቴል እንዴ ገብአው ተዐወተው። አስክ እለ እተ
ጋብእ ህለ አርበዕ በርሐለት ተስፎም ዑቅባማርያም እብ 10 ሳዐት፡ 24 ደቂቀት
ወ45 ካልኢት መርሕ እት ህለ፡ ኣሮን ደብረጽዮን ወቢንያም ግርማይ ህዬ
ልተለዉ ህለው።
እብ ደረጀት ፍረቅ ዶል እንርኤ፦ ፈሪቅ ኤሪቴል እብ 31 ሳዐት፡17
ደቂቀት ወ04 ካልኢት 1ይ፡ ፈሪቅ አስቤኮ እብ ፈርግ 2 ደቂቀት ወ13
ካልኢት 2ይ ወፈሪቅ ደንደን እብ ፈርግ 18 ደቂቀት ወ18 ካልኢት 3ይ እንዴ
ገብአው ልትመራርሖ ህለው። ጅግረ ዐጀላት አቅሊም ምግብ ሰነት 2018 እተ
መጽእ ወክድመ እግል ልተላሌ ቱ።

ደሀይ 18ይት ሳምን ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

ፍረቅ ማን ሲቲ ወቼልሲ፡ እት ዝናበት ፈሪቅ ሊቨርፑል
ለድቁብ ጅግራታት 18ይት
ሳምን ፕሪመርሊግ እንግሊዝ እት
ዮም 22 ዲሰምበር እት ፍንጌ
አርሰናል ወብሩኔይ እት ሳዐት
3 ሐቆ አድሐ ለገብአት ትልህየ
ግራሁ ለዐለ መደቀብ ትልህየ
እቡ እንቡት ዐለ፡ እትለ ትልህየ
እለ ህዬ ፈሪቅ አርሰናል 3 እብ 1
እንዴ ቀልበ ሰለስ ንቅጠት ምህማት
ጀምዐ። እተ ትልህየ ሀዳፍ ፈሪቅ
አርሰናል ኣቡምያንግ ክልኦት ጎል
ሰበት ኣተ እግል ፈሪቁ አርሰናል
እት ዐወቶት ወእግል ርሑ ህዬ
ሜርሓይ ሀዳፌንለ ሊግ ላቱ
መሐመድ ሰላሕ እንዴ ሐልፈ
እብ ፈርግ ዎሮ ጎል እብ 12 ጎል
እግል ልትቀደም ሳዲሁ ህለ።
ግረ ፈሪቅ አርሰናል ለገብአት
ጅግረ ምን ተዐሌ፡ ፈሪቅ ቼልሲ
ምስል ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ ለወደየ
ትልህያተ፡ እትለ ትልህየ እለ ህዬ
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ ዐጃይብ እንዴ
ሸቀ እግል ፈሪቅ ቼልሲ 1 እብ 0
እንዴ ቀልበዩ ረአሱ ተሐት ክም
ሸክት ዋዲሁ ልትረከብ።
ፈሪቅ ቼልሲ እግለ ትልህየ

እብ 72% እት ሐንቴ መራቀበቱ
ምንመ ኣተየ፡ እምበል 17 ዶል
ኩረት አስክ ጎል እግል ልሳርሕ
ምንመ ኢቀድረ፡ ምስል ክል
መቅደረቱ ሰለስ ምህማት ንቃጥ
ከስረ። እብለ ፍገሪት እለ ህዬ
ፈሪቅ ቼልሲ እት 37 ንቅጠት
እንዴ በጥረ፡ እብ አርሰናል እንዴ
ተዐሮረ እት 5ይት ደረጀት
ጭሙር ህለ።
ቀደም ክልኤ ሳምን እት
ሜርሒት ፕሪመርሊግ ለዐለ ፈሪቅ
ማን-ሲቲ ምስል ፈሪቅ ክሪስታል
ፓላስ እንዴ ተልሀ 3 እብ 2 ሰበት
ትቀለበ፡ ህቱመ ሰለስ ንቅጠት
ምህማት ሰበት አብደ እግለ እብ
1 ንቅጠት ቅዱሙ ለዐለ ፈሪቅ
ሊቨርፑል ትንፋስ ክም ረክብ
ዋዲሁ ህለ። እብሊ ቅልብ እሊ ህዬ
ፈሪቅ ማን ሲቲ እብ 4 ንቅጠት
እንዴ ትቀደም እብ 44 ንቅጠት
እት 2ይት ደረጀቱ ህለ።
እምበል እሊ ፍረቅ እሊ፡ ክም
ከረ ፈሪቅ ፉልሃም ምስል ፈሪቅ
ኒውካስል ዩናይትድ እንዴ ተልሀ
0 እብ 0 ፈግሮ እት ህለው፡ፈሪቅ
ዋትፎርድ እግል ፈሪቅ ዌስትሃም
2 እብ 0፡ፈሪቅ ሳውዝሃምፕቶን
እግል ፈሪቅ ሂድርስፊልድታውን

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 53

3 እብ 1፡ ፈሪቅ ቦርንማውዝ እግል
ፈሪቅ ብራይቶን 2 እብ0 እንዴ
ቀልበው 3 ንቅጠት ረከበው።
ፈሪቅ ሊቨርፑል እንዴ አቀደመ
እተ ወደየ ትልህየ እግል ዎልቭስ
2 እብ 1 እንዴ ቀልበ 3 ንቅጠቱ
ናስእ ዐለ። እተ ወክድ ለሀይ
መደርብለ ፈሪቅ የርገን ክሉፕ
ግራለ ትልህየ እግል ወሳይል
እዕላም እተ ለሀበየ ሐብሬ ዶል
እንርኤ፡ “ትልህየ ሰኔት ርኤኮ
፡ ለእት 18 ደቂቀትለ ትልህየ
ለእብ መሐመድ ሰላሕ ለአተ
ጎል ሰኒ ግሩም ወናይ ሐንገል
ሀንደሰት ለአርኣቱ፡ ለካልኣይመ

ክምሰልሁ፡ እሊ ህዬ ምስለ ዐለት
ዝላም ቅዝር እንዴ ተዐወትነ
እንፈግር እት ህሌነ እግልነ ሐበን
ወፋሽ ለልሀይበናቱ! እትሊ ናይ
18 ሳምን ትልህያታት እምበል
ሜርሒትለ ሊግ ናይ ኢመትቀላብ
አካን ፍንቲት ጻብጣም ህሌነ።
ምናተ አዜ እግል ንስከብ ኢኮን
እት ዕርፍ ክሪስትማስመ አስቦሕ
ተማሪን እግል ኒዴቱ፡ እግልሚ፡
ቀደምነ ለትደቀበ ፍረቅ ልጸበረነ
ሰበት ህላቱ። አዜ እትለ ደረጀት
እለ እንዴ ገብአከ ካስ እግል
ንንሰእ ቱ ይእንብል፡ እግልሚ
ቀደም እግል ንሄርረ ለትጸበረነ
ህሌት ገበይ ረያም ሰበት ገብአት
ቱ” ቤለ። መደርብ ፈሪቅ ዎልቭስ
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እብ እንክሩ እተ ሀበየ ሐብሬ፡
“እተ ወክድለ ሰልፍ ትልህየ
ምስልነ ዐለት፡ ግራሁ ላኪን
ፈሪቅ ሊቨርፑል ምን እዴነ እግል
ልንዘዐ ቀድረ። ምስል ሊቨርፑል
ለመስል ፈሪቅ እግል ትተልሄ
ድቁብ ቱ፡ ምናተ እብ ዎሮት ጎል
ፈጊርነ እግል ደሚርነ ለልአሰክብ
ቱ” ቤለ። ፈሪቅ ዎልቭስ እት
ሐያቱ እት ሰነት 1979 6ይት
ደረጀት እንዴ ጸብጠ ጅግራሁ
ለአትመመ እተ ሰነት ሌጣቱ ክም
ታሪክ ለልዘከረ። አዜመ በክቱ ሰኒ
ይህለ፡ እተ መጽእ ወክድ ምስል
ፉልሃም እት 26 ዲሰምበር፡ምስል
ቶተንሃም እት 29 ዲሰምበር፡
ምስል ክሪስታልፓላስ እት ዮም
2 የናይር እግል ለሀሌ እግሉ
ቱ።
ፈሪቅ ቶተንሃም እግል ፈሪቅ
ኤቨርቶን አከጀህ ለሰርከ እተ
ሳምን ምን ተዐሌ፡ እለ ሳምን
እላተ፡ 6 እብ 2 ጎል እንዴ ቀልበዩ
ምን ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እብ 2
ንቅጠት እንዴ ተአከረ እት 3ይት
ደረጀት ህለ።
እትሊ አያም ቅሩብ እብ
ፈሪቅ ሊቨርፑል አከጀህ እንዴ
ትሰረከ መደርቡ ለአድረበ ፈሪቅ
ማን ዩናይትድ እት ሐንቴ ናይ
በዲር መተልህያይለ ፈሪቅ ለዐለ
አዜ ህዬ ክም ናይ ዶሉ መደርብ
እንዴ ገብአ ክድመት ለአንበተ
ሶልስጃየር እግል ፈሪቅ ካርዲፍ
5 እብ 1 እንዴ ቀልበ፡ ፈሪቁ
እብ 29 ንቅጠት እት 6ይት
ደረጀት ምንመ ህለ፡ እግል ለዐሬ
ሰአየት ሃይቡ ልትረከብ። እትለ
ትልህየ እለ ፖል ፖግበ ጎል
ምንመ ኢልኣቴ፡ ትልህየ ሰኔት
ምነ አርአው መተልህየት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ምን ክርሲ ቅያር
እንዴ ተሐረከው እት ሜዳን
90 ደቂቀት እግል ልተልሀው
ለቀድረው መተልህየት ግረ
ሞሪኖ ጋብእ አምሰ።
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

ዒድ
ሜላድ
ወስዒ
2
ድ ሊ 018 በኪ
ደዩ እ
ት
ግልነ
ክሪስማስ (ዒድ ሜላድ) እት ክል ሰነት እት ዮም 25 ዲሰምበር
ለልትዐየድ ዒድ አው መህረጃን ቱ። እሊ ዒድ እሊ እግል ዝክረት ነቢ
ዒሰ ዐለይሂ ሰላም ለከስስ ቱ። እሊ አሰልፍ እብ ዕን ደያነት ልትዐየድ አው
ልዘከር ምንመ ዐለ፡ ሐሬ ምስል ወቅት ላኪን ዲብ ናይ ዓዳት ጠቢዐት
ዲብ ጸብጥ ሰበት ጌሰ፡ እብ በላዪን ለልትዐለብ ሸዐብ ዐለም እት ለዐይዱ
ልትረኤ።
እት ክሪስማስ ለትፈናተ ወራታት ገብእ፡ እግል ዐየዶቱ ለልትወለዕ
አንዋር ወለልትነሸድ አናሺድ ክምሰልሁመ ለእምር ዕጨት፡ ዕጨት
ክሪስማስ እግል ልትሰሜ ቀድር። እለ ዕጨት እለ ሰነት እብ ግዲደ አክደር

እት ገብእ፡ እለ ዕጨት እለ ነርደት (ጽሕዲ) ተ። እለ ዕጨት ህዬ ዲመ
እግል ፊቃዶ እንዴ ክሪስማስ እንዴ ትበሀለት ለትፈናተ አንዋር ዲብ
ትሰርጌ ህዬ ትትረኤ። እሊ ዒድ አው መህረጃን እሊ፡ ቀደም ኣላፍ
ስኒን እግል ልትዐየድ አው ልትዘከር አስተብደ። ክሪስማስ ህዬ ዲብ
ደነግብ ቀይም ወእት መአንበት ሐጋይ ለልትዐየድ ዒድ ቱ።
ዲብ ዝክረት አው መህረጃን ክሪስማስ አዳም ዲብ ሕድ አሰናይነ
ልብል ወሀድያት ነድእ ወልትከበት እቱ፡ እሊ ህዬ ለትፈናተ ህያባት
ወካርተሊናታት ወእሉ ለመስል እግል ልግበእ ቀድር።

እብ ክሱስ እለ ሱረት ሚ
ተአምሮ

እለ ለእለ ትርኡ ህሌኩም
ሱረት እት መደት እስትዕማር
እብ ኦሮት ጄምስ ብሌር ለትባህለ
ናይ ናሽናል ጆግራፊ ሰሐፊ እት
ሰነት 1965 ለትሰወረት ሱረት
ተ። ወእት ዛክረት ክል ምኒነ
ህሌት።
እሊ ነፈር እሊ ቢንዓምራይ
ክምቱ ንአምር ዐልነ፡ ምናተ
ምን ልትበሀል? እብ ሐያት
ህለ ሚ ኢሀለ? ለእለ ነአምር
አለብነ፡ ዎሮት አፈንዲ ሙተቒ
Afendi Muteki “ የኤርትራ
ህልም”( ሕልም ኤረትርየ) እተ
ልብል ክታቡ እሊ ሻብ እሊ፡ ዑመር መሐመድ እድሪስ ክም ልትበሀል
ወቢንዓምራይ ክም ቱ፡ ሐቴ ወለት ክም ወልደ ወህተ እት ከሰለ ሱዳን
ክም ህሌት፡ ወዑመር እት ሰነት 1989 ቀደም 29 ሰነት እት 41 ሰነት
ምን ዕምሩ ክም ትራሕመ ካትብ ህለ።
ሐብሬ ምን Palo Z Paradizo

ለትወቀለ መብነ እት ዐለም

ዮም ዲብ ዐለም ለትወቀለ መብነ
እት ኢማራት ዐረብ መዲነት ዱበይ
ለህለ እብ ቡርጅ ከሊፈ ለልትአመር
እት ገብእ፡ እሊ ሮሻን እሊ መትወቃሉ
828 ምትር ቱ። እሊ ህዬ ሐድ ዎሮ
ኪሎ ምትር በህለት ቱ። እሊ ቀደሙ
ለዐለ እት ታይዋን ለህለ ሮሻን
ትያፐይ ለልትበሀል መትወቃሉ 500
ምትር ላቱ መብናቱ እት ዐለም
ለትወቀለ ልትበሀል ለዐለ።
ቡርጅ ከሊፈ አስክለ እብ ረስሚ
ልትደሐር
መትወቃሉ
ልግበእ
ወለልትሸቄ እግሉ ለዐለ አቅራድ ሚ
ክምሰልቱ እምበለ ሼቅየቱ ወሜልከቱ
ላቶም ሕዳም እብ ምስጢር ጽቡጥ
ምንመ ዐለ፡ እተ ናይ መድሐራት
ረስምየት ቱ ምስጢሩ እግል
ልትበርበር አምበተ። እሊ ሮሻን እተ
ሰልፉ እብ ብርጅ ዱበይ ልትአመር
ምንመ ዐለ ሐሬ ላኪን ብሩጅ ከሊፈ
ለትብል ስሜት ተሀየበቱ ወአስክ እለ
እበ ልትአመር ህለ። እለ ስሜት እለ
እግለ እት ደውለት ኢማራት እሙር
ላቱ ሼክ ከሊፈ ቢን ዛይድ አነሀያን
ርኢስ ግዋሬ ዱበይ ላተ አቡደቢ
ለዐለ ለተሀየበት ተ።
እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ህዬ ለሮሻን
ክምሰል ተአምበተ ሕዲነ ሰላዲ ሰበት
ሳደፈ፡ ምነ ግዋሬ ዱበይ ወእብ
ቢትሮል ጽግብት ላተ አቡደቢ ብናሁ
እግል ኢልተከል እንዴ ትበሀለ በላዪን
ዶላራት ክምሰል ክዔት እቱቱ ለስሜት
ምን ቡርጅ ዱበይ ዲብ ብሩጅ ከሊፈ
ክምሰል ትበደለት መጀለት ኒውዮርክ
ታይምስ ሐበረት።
እሊ ሮሻን እሊ ዲብ ዐለም
ለትወቀለ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እት
ቅርዱ ናይለ ትፈናተ አቅራድ
መአሰሳትመ ህለ። እግል መሰል
ዐባዪ መራታት ሕማሴ፡ ምን ምድር
እት ርሽመቱ ወምን ርሽመቱ አስክ
ምድር ለጎርት ሬፍዓይ ኣላት፡
መጣዕም ወሱፐር ማርኬታት መካዝን
ወብዕድ።
እሊ ኣላት ምን ቅርድለ ሮሻን
ዐፍሽ ወአዳም እንዴ ትሆገለ ለረፌዕ
ወከሬ ማሽናት እት ሳዐት አስክ
65 ኪሎሜተር ገያደት ለልትፌተት
እት ገብእ፡ እሊ ክሉ እት መደት
ክልኤ ደጊገት ቱ ለረፍዑ ወከርዩ።
እሊ ኣላት እሊ ምን ኢለዐሌ ህዬ
እሊ ሮሻን እሊ እግል ትንበሩ እንዴ
ኢገብእ ምን ቃብል እግል ትዕፈዩ
ሌጠ ወተሐደደ ዐለ።
ምን ቅርዱ ዲብ ርሽመቱ እትለ
ትፈግር እቱ ወክድ ህዬ ምነ ሕፉን
ሀወእ፡ ሐቴ ዶል ናይ 15 ዲግሪ
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ሰንትግረይት ላቱ ሸማል ብሩድ
እግል ትርከብ ትቀድር። እሊመ
እግል በራደት እንዴ ትቤ እግል
ትፍገሩ ትትቀሰብ። እግልሚ ዱባይ
እት ምግብ ሰሕረ ሰበት ህሌት።
ብዙሕ ዐስተር ለበጽሕ ረዋሺን
ልትሸቄ እት ህለ እብ ሸማል ልትዓነን
እት ህለ፡ እሊ ሮሻን ከሊፈ ላኪን
እግል ለደቀበ ናይ ሰሕረ ሸማላት
ዝያደት ክሉ ለትቀለዓ ቱ። እብ አሳስ
ሐብሬ ሙሀንድስ ጅኦርጅ ኢስታቲዮ፡
ለሮሻን ምስል እሊ እበትናስብ ገበይ
ክምሰል ትሸቀ እት ሲኤንኤን እተ
ሀበየ ሐብሬ ሐበረ።
እሊ ሮሻን ምነ እት ከርሱ ለህለ
አዳም እንዴ ፈደ እብራቁ ስድ ተርፍ
ሜዛኑ 500,000 ቶን ዐለ።
ለመብነ ላኪን እብራቁ እግል
ልግበእ ኢቀድር። ሐቆ ሑድ
አውካድ አካን እግል ትትሐገል
እቱተ። ሰበት እሊ አካን እግል
ትጽበጥ እግል ትሸፈግ ብከ። እግልሚ
90 ምእታይት ናይለ 900 አብያት
ሰከን ዝቡይ ሰበት ህለ።
ቡርጅ ከሊፈ ዲብ ዐለም ለትወቀለ
ሮሻን አው መብነ እት ገብእ
ለትፈናተ መባትክ ብነ ለከምክም
ናይ 21 ክፈል ዘመን ሮሻን ቱ። እብ
መትወቃሉ ወመባትክ ሀንደሰቱ ምነ
እት ዐለም ለለትዐጅብ ቱ። እብሊ ህዬ
ገሌ ምህም መናፌዕ ናይ እሊ ሮሻን
እሊ ክእነ እግል ልሸረሕ ቀድር።
1. ቡርጅ ከሊፈ ለትወቀለ
መብነ እት ዐለም እት ገብእ
መትወቃሉ 828 ምትር ቱ
መትወቃል ናይለ አዳም ለነብር እቱ
ህዬ 584.5 ምትር ገብእ። ምን ክትር
መትወቃሉ እት ቅርዱ እንዴ ገብአከ
እግል ትርአዩ ለትቀድር ክፋል ናይለ
ሮሻን ህዬ 452.1 ምትር ሌጣ ቱ።
2. 163 ጠዋብቅ ለሀሌ እግሉ
ዲብ ህለ ዎሮ ጣብግ ህዬ ምተሐት
ምድር ለትበናቱ። ምስል እሊ 58 እት
ሽቅል ለህለ ሬፍዓት አው ሳንሴራት
ምን ተሐት አስክ ለዐል ወምን
ለዐል አስክ ተሐት ለልትሐረክ ሀለ።
2,959 አካናት መብጠር መካይን፡
304 ሆቴላት ወ900 apartments
በህለት ሽገግ ህለ እቱ።
3. ታምም ርሕብ አው ፍይሔ
ናይለ ሮሻን 309,473 ምትር
መረበዕ ገብእ። እሊ ህዬ ናይለ ሮሻን
ቱ ዲኢኮን ናይለ እት ሐንቴሁ
ለሀለ ወምስሉ ለይለጥአ መባኒ
ኢከምክም።
4. እሊ ብሩጅ እሊ ልትበኔ
እት ህለ አሰልፍ ዲብ ሰነት 2003
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እግል ልትበኔ ኤታን ምንመ ፈግረ
እግሉ ሐር ላኪን እት ሰነት 2004
ረስሚ እንዴ አስተብደ እት ሰነት
2010 ሐቆ 6 ሰነት ረስሚ ተ’መ።
5. ቡርጅ ከሊፈ ለትወቀለ
ሮሻን እት ድባይ ኢማራት፡ ምግባይ
ምፍጋር ጸሓይ ወዐለም ቱ።
6. ለሮሻን
ምነ
ሰጀለዩ
አሽየእ፡
ለትወቀለ
ወእምበል
መተንከብ ለበጥር መብነ፡ ለትወቀለ
ጠዋብቅ ለጸብጠ መብናቱ። ለበዝሐ
መካዝን ለብእቱ፡ ለሬመት መሳፈት
ለልትሐረክ ሬፍዓይት ኣላት ለብእቱ፡
ለሬመት ክድመት ለለሀይብ ኣላት
ረፌዕ ወለመስሉ ሸምል።
7. ጀሜዕ ናይለ እትሊ ሮሻን
እሊ ለህለ አለሙንዩም ሜዛኑ አክል
5 ናይ A380 ጥያራት ገብእ።
ጀሜዕ ኮንክሪት ናይለ ሮሻን አክል
100,000 ሐርማዝ ልትመዘን።
8. እት መደት ብነ ናይለ ሮሻን
እት ክል ምዕል 12000 ሸቃላይ
ሸቁ እቱ ዐለው። እሊ በህለት 22
ሚልዮን ነፈር እት ሳዐት በህለት ቱ።
‘55000 ቶን ሐዲድ ወ110,000
ቶን ኮንክሪት እትሊ ስስ ሰነት ለመብነ
ለትሸቀ እቱ ወክድ ከለሰ።
9. 26,000 አልወሕ ግዛዝ
በናቢን እንዴ ትቃረጨ እት ግዳማይ
ክፋል ናይለ ሮሻን እንዴ ትሳቀቀ
ትሸቀ። 300 ለገበኦ ወላድ ቻይነ ሰብ
መቅደረት ምስል እት ሸቁ ህዬ እግለ
ናይ በረ ስርዐት ናይለ ሮሻን እግለ
ናይለ እትለ ባካት ለትመጽእ ሐፋነት
ክምሰል ከሬዕ ወልክህል ገብአ።
10. ቡርጅ
ከሊፈ
ሐድ
250,000 ልትር ማይ እት ክል
አምዕል ለትሐዝዩ እት ህለ፡ እብ
ጀሜዕ ለሮሻን ለለአስተህልከ ከህረበት
ህዬ አክል ሕድ አክል 360,000
ለምበት ናይ 100 ዋት እት ሐቴ
ኢነት ዶል ትትወለዕ ትትጌመም።
11. ለሮሻን ፍንቱይ ናይ መግዕዝ
ንዛም ብእቱ። እሊ ህዬ እግል ራቀቦት
ናይ እት መደት ብቆት በህለት ናይ
አምን ልግበእ ወእሳት ለገብእ እቱ
ወቅት ክምሰል ሰዴ ገብአ።
12. ለመብነ 12 ማሽን ናይ
13 ቶን ክል ምነን እት መቅጠን
መካይን ክምሰል ልሐረክ እንዴ ገብአ
እት ስምጥለ ሮሻን ትኩል ህለ። 36
ናይ ነዳፈት ሰቡራትመ ህለ። እሊ
ሰቡራት እሊ እግል 24,000 ሸባቢክ
ናይለ ሮሻን እግል ለአንድፍ ለቀድር
ቱ።
13. ዓም ተክልፈት ቡርጅ
ከሊፈ 1.5 ቢልዮን ዶላር ገብእ።
ገጽ 12

