ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 27 ዲሰምበር 2017
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ሳዋ፡ ሰሚናር ርኢሰት መ.ወ.አ.አ.ኤ

ርኢሰት መሕበር ወጠን
አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ

አሰይደ ተኽአ ተስፋሚካኤል፡
እት ዮም 23 ወ24 ዲሰምበር፡

ዶር
ወመሻረከት
አዋልድ
አንሳት እት ድፈዕ ወብንየት

ወጠን ለወዴሕ ሰሚናር፡ እግል
አንፋር 31 ደውረት ክድመት
ወጠን ሀበት።
“ዶር
አዋልድ
አንሳት
ኤርትርየ እት ንዳል እስትቅላል
ወሐሸሞት ስያደት፡ እብ ሕሽመት
ወሐበን ለልትዘከር ምሰትንክር
ቱ” ለትቤ አሰይደ ተኽአ፡ እት
ንዳል እግል እቅትሳድ ሕርየት
ወዐማር ወጠን ወድያሁ ለህለየ
ዶር’መ፡ ተኣምርተ መትሰባለን
ክምቱ እብ ተፋሲል ሸርሐት።
ምን
ጥረቂት
እንዴ
ኢትትባለሕ፡
እብ
አፍራድ
ልግበእ ወእብ ደረጀት ወጠን
እስትቅላልከ እግል ተአድምን

ሰበት ኢትቀድር፡ መትዐጻም
ወፍጥር
ጠወሮት፡
ኩለን
አዋልድ አንሳት እብ ዓመት
ሻ’ባት አዋልድ አንሳት ህዬ
እብ ፍንቱይ ዝያድ እግል
ልትሐረከ እቱ እት ተአትፋቅድ
ህዬ፡ መባደረት ፋዝዐት እግል
ትትነሰእ ትፋኔት።
ርኢሰትለ መሕበር እት ደንጎበ
ህዬ፡ ሸባባት እብ ዓመት አዋልድ
አንሳት ህዬ እብ ፍንቱይ፡ እግለ
ዉጁድ ህለ አብካት ተዕሊም
ወምህናት እት መሳልሖም እግል
ለአውዑሉ እግል መታክል እት
አብካት እግል በደሎት ጅህድ
ትሩድ እግል ሊደው ትላኬት።

ስነይ፡ ናይ ሰነት ጌማም ሽቅል ገብእ
እት ምዴርየት ስነይ፡ እት
ሰነት 2017 እግል ልትሰርገል
ምነ ትሰተተ በራምጅ ለ90%
እብ መሻረከት ሸዐብ፡ አጅህዘት
ሕኩመት ወብዕዳም ሰብ-ሽርከት
ክም ትሰርገለ፡ እት ዮም 23
ዲሰምበር እት መዲነት ስነይ
እተ ገአ ጌማም ትሸረሐ።
እተ እጅትመዕ፡ ተዕዲል
አራዲ
ሐርስ፡
ራቀቦት
ኢቃኑንያይት
ተጃረት
ወሕማማት መዐደይ ሕዱድ፡
መዕየ ለአሳሱ ኬወ ዐማር፡
ራቀቦት ኢቃኑንያይ ሽቅየት
አብያት፡ ክምሰልሁመ ብናእ
አብያት እግል ምስኩናም፡ እብ
ዐውቴ ምነ ትሰርገለ ካድም
ክምቱ ተሐበረ።
ሸዐብ እብ ድዋራቱ እንዴ
ትነዘመ፡ እት ወቲድ ዐዋሚድ

ከህረበት ወመዲድ ዐነድር ማይ፡
ወራታት ሸትል፡ ክምሰልሁመ
እት ወራታት ሐርስ ለአርአዩ
መትሰባል ለልትሐመድ ክም
ዐለ እተ ትቀደመ ተቅሪር
ትሸረሐ።
እምበል እሊ፡ እብ መዓወነት
እዳረትለ ምዴርየት ወሸዐብ፡
እት በራምጅ ደሪስ ወአድረሶት
መታክል
ጋብአት
ለዐለት
ብንየት ተሕትየት ልትወጀድ
ክምሰል ህለ ወደሐ።
ሙዲር ምዴርየት ስነይ
አሰይድ ተስፈአለም በህተ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ እዳረት
ምዴርየት እት ሰነት 2017
እት ሽቅል ለኣቴቱ መትነዛም
ወእት ፈዓልየቱ ለትተለየ ገበይ
እት ሰርገል ናይለ በራምጅ ዐቢ
ዶር ክም ዐለ እሉ ሸርሐ።

አስመረ፡

ዕፌ ወራታት ብስር እዴ
እብ መናሰበት ሰነት ሐዳስ፡
እብ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ አቅሊም
ምግብ ለትነዘመ ዕፌ ብስር
እዴ እት ዮም 24 ዲሰምበር
እት አስመረ ትከሰተ።
እትሊ እት ሻሬዕ ሕርየት
እት አፌት ውዛረት ተዕሊም
እግል ሸዐብ እንዴ ትከሰተ አስክ
ዮም 31 ዲሰምበር ለለአተላሌ
ዕፌ፡ እብ 27 አዋልድ አንሳት
ለትዳለ፡ ወራታት ከዕሌ፡ ከላት፡
ፈቲል፡ ረስም ወብዕድ ለሸምል
ወራታት ቃርብ እቱ ህለ።
በዐል ወራት ፈን ምሕረት
ገባር እግል ኤሪነ እተ ሀበተ
ሐብሬ፡ ለምን ሰነት 2013
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እት ክል ሖል እት ልትሓየስ
እት ሸዐብ ልትቀደም ለጸንሐ
ጽበጥ፡ እት ረአስለ ሸዐብ ምን
ቅሩብ እግል ልፈርጉ ለቡቱ
ዶር፡ ለሰብ-ወራት ፈን፡ እዳረት
አቅሊም ምግብ ወመሕበር
ወጠን
አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ ለከስተ እለን አብካት
እቡ እንዴ ትነፈዐየ ተጃርበን
እግል ለሓክየ አርደት ክም
ከልቅ እለን ወደሐት።
መተቅብለት እብ ተረተን፡
ለዕፌ
እግለ
ርዙቅ
ላቱ
ዘመናይ ወናይ ዓዳት አብሳር
እዴ ለሸሬሕ እት እንቱ ክም
ረክበዉ እት ሸረሖ፡ ክእኒ
መስል መትነዛም እግል ልተላሌ
ወልትናየት አትፋቀደው።
ገጽ

ዝያረት ሰፊር ሳልሕ ዑመር እት
ኣንጎለ
ሰፊር
ኤረትርየ
እት
ግብለት አፍሪቀ ወድወል
ግብለታይ አፍሪቀ አሰይድ
ሳልሕ ዑመር፡ ምን ዮም 15
አስክ 19 ዲሰምበር እት አንጎለ
እተ ወደየ ዝያረት፡ ምስል
ውቁላም ሰብ-ሰልጠትለ ዐድ፡
እት አደቀቦት ዕላቀት ክልኤ
ለጀሀት ለረከዘ ልቃእ ወደ።
ሰፊር ሳልሕ፡ ምስል ወዚር
ካርጅየት ማኑዌል ዶሚንጎስ
ኣጉስቶ፡ ናይብ ወዚር ሕስር

ቀበት ዐድ ዶክተር ጆስ
ባሞኲና ዛው፡ እተክምሰልሁመ
ምስል ሰብ- ሰልጠት ውዛረት
ዐድል እንዴ አማሕበረ፡ ክልኤ
ለጅሀት ዲበ ከስስ ጋራት ከም
ሀድገ ምን ፕሪቶርየ ለበጽሐተነ
ሐብሬ አፍሀመት።

ለተአሰሰ ሕድ ለሸብህ ተጃርብ
ከም በን እንዴ ሐበረ፡ እሊ
እት ናይ ስያሰት፡ እቅትሳድ፡
እጅማዕየት ወዓዳት መጃላት
እበ ትገብእ መዓወነት እግል
ልትደቀብ፡ እብ ጀሀት ኤረትርየ
ለሀለ መትዳላይ አከደ።

እተ ምስል ወዚር ካርጅየት
ማኑዌል ዶሚንጎስ ኣጉስቶ፡
ለወደዩ ህድግ፡ ሰፊር ሳልሕ፡
ኤረትርየ ወኣንጎለ ዲብ ግድለ

ወዚር ማኑዌል እብ ጀሀቱ፡
ዐዱ ምስል ኤረትርየ ለባተ
ዕላቀት እግል ትዓቤ ከም
ትከድም ሸርሐ።

ወራታት ዲብሎማስየት ገቢል ልተላሌ

መአሰሰት ኮንፊሽየስ ቻይነ ዕፌ
ትቀድም
እብ መዓወነት፡ መፈወድየት
ወመቅደረቶም እግል ልጠውሮ
ዓዳት
ወርያደት
ኤረትርየ
ወመአሰሰት ኮንፊሽየስ እንዴ
ትነዘመ መደት ወሬሕ ለትሀየበ
ተእሂል ረስም እት ዮም 20
ዲሰምበር ተመ።
እተ ናይ ካቲመ ዓደት፡ መፈወድ
ዓዳት ወርያደት ሰፊር ዘመዴ
ተክሌ እተ አስምዐየ ከሊመት፡
ለተእሂል ሸክል ረስም ሐዲስ
ናይ ቻይነ ለለአትኣምር ሰበት ቱ፡
ረሳሜን ዐድነ ለሰዴ ክምቱ እንዴ
ሐበረ፡ ለደርሰው ራክባሙ ለህለው
አምር ክም መበገስ እንዴ ትነፍዐው
እቡ፡ አምሮም እግል ለአፍይሖ

እት
ሸወደን፡
ኖርወይ
ወእስራኤል ለነብሮ መዋጥኒን
እት ሓድረት ሓለት ወጠኖም
ወተጠውራት መንጠቀት፡ እተምሰልሁመ ከደማት ቁንስልየት
ለረከዘ ህድግ ወደው።
እብ አሳስለ ምነ አካናት
ለበጽሐተነ ሐብሬ፡ እትለ ትፈናተ
መዳይን ሽዌደን ወኖርወይ
ለነብሮ መዋጥኒን እተ ገብአ
ሰሚናራት፡ መስኡል ቀድያት
ተንፊዝየት ሰፋረት ኤረትርየ
እት ድወል ስካንድናቭየ አሰይድ

ዮናስ ማነ እተ አስምዐየ ከሊመት፡
እብ መዓወነት ሸዐብ ወሕኩመት
ልሰርገል ለሀለ በራምጅ ዐማር
ወመዳፍዐት ወሄራሩ ለከስስ
ሸሬሕ ክም ቀደመ፡ ቀየሮት
ብጣቃት ጅንስየት ምነ እት
ሰነት 2018 እብ ተአስትህል
ለልትከደም እቱ በራምጅ ክምቱ
ሐበረ።
መስኡል ቀድያት ጃልያት
ወሸዐብ አሰይድ ሲራክ ባህልቢ
እብ ጀሀቱ፡ እብ መዳፍዐት
ሸዐብ ኤረትርየ እት ደማን

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

ለበ መርሐለት ባጽሓም ክም
ህሌነ እንዴ ሐበረ፡ መትነዛም
ወመቅደረት
ምህነት
እንዴ
ትደቀበ፡ እግል ዐውቴ በራምጅ
ወጠን ከዲም ወቅት ለጠልቡ
ምሃም ክም ቱ አፍሀመ።
አሰይድ
ሲራክ
ድድ
ኤረትርየ ገብእ ለጸንሐ አትካፋእ
ወዋይዲባት፡ እትሊ ወክድ እሊ
ክም ፈሽለ ሐበረ።
አት
ደንጎበ፡
ብጣቃት
ጅንስየት ሐዲስ እግል ልትቀየር
ጽቡጥ ለሀለ በርናምጅ ወዶሮለ
መዋጥኒን ለከስስ ተውዴሕ
ትሀየበ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ሰፋረት
ኤረትርየ እት እስራኤል፡ እት
ዮም 16 ዲሰምበር መመቅረሐት
ጃልየት ኤረትርዪን ስካን መዲነት
ኢላት፡ ዲብ ሓድረት ሓለት
ወጠን ለረከዘ ሰሚናር ወደው።
መስኡል ቀድያት ተንፊዝየት
ሰፋረት እተ ዐድ አሰይድ
ሰለሙን ክንፌ፡ እተ ሐልፈየ
20 ሰነት ለሳደፈ ዐዳዋት
ወመዳፍዐት ሸዐብ ኤረትርየ፡
ውሕደት ወወጠንየት ኤረትርየ
እግል ረበዮት እብ ጃልያት ገብእ
ለጸንሐ ጅህድ ወአሀምየቱ እተክምሰልሁመ ቀድያት ቁንስልየት
ለከስስ ተውዴሕ ቀደመ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 52

እግል ልክደሞ ተሐሰበ።
ለተእሂል ለሀበው ናይ ቻይነ
ረሳሜን እብ ጀሀቶም፡ ለተእሂል
ለታብዐው ኤረትርዪን ለተአትዐጅብ
መቅደረት ፍጥር ክም ቦም እንዴ
ሐበረው ለናይ ኦሮት ወሬሕ ተእሂል
ተጃርብ እግል ልትባደሎ በክት ከም
ፈትሐ እግሎም ሸርሐው።
ለደርሰው ህዬ፡ ለሙደርሲን
ተጃርብ ለቦም ወአምሮም እግል
ለሓልፎ ምራድ ወቅድረት ለቦም
ክምቶም እንዴ ሐበረው፡ ሚዘት
ወዝያድ አምር ክም ከስበው ምኖም
አፍሀመው።

ከረን፡ ፈሬዕ ምህሮ እግል ዐባዪ
ጌማሙ ወዴ

እት መዲነት ከረን፡ ምን ለትፈናተ አቃሊም ለመጽአው ምደርሲን ወሙሽርፊን
በርናምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ ለሻረከው እቱ ተእሂል ትሀየበ።
እተ እግል ሐምስ አምዕል ለአተላለ ተእሂል፡ ሄራት ምህሮ እግል ዐባዪ ወናይለ
መጽእ ወክድ በራምጁ፡ አሀምየት አፍይሖት መክተባት ምህሮ እግል ዐባዪ፡ አሀምየት
ምህሮ ዐረዮት ወባጽሐ ለሀለ ደረጀት ዐቦት ለከምክም ክም ዐለ ወኪል ኤሪነ
ሐበረ።
እብ ተውሳክ ናይ ሐምስ ሰነት ስታት እግል ልፍገር ለለአቀድር መምሬሕ
ተሀየበ።
ወኪል ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም አቅሊም ዐንሰበ እስታዝ መሐመድ-ዑመር ዐብደለ
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ እት መጃል አብደዮት ቅዌት ፈሀም እንዴ ዐበ እተ ልትሐዜ
ሀደፍ እግል ልትበጸሕ ጅህድ ትሩድ ከም ለአትሐዜ ሸርሐ።
ህቱ እንዴ አትለ፡ እት በርናምጅ ከደማት ተዐሊም እብ ዓመት አብደዮት ቅዌት
ህዬ እብ ፍንቲት ርኩብ ለሀለ መካስብ እንዴ ተሐፈዘ ወለሀለ ነዋቅስ እንዴ ረትዐ፡
ለልትኤተን ሽቅል እብ ዋጅብ እግል ልሰርገል እበ ትወቀለት እግል ልትቀደም
አትፋቀደ።
እት ውዛረት ተዐሊም ሙዲር ዓም ፈሬዕ ምህሮ እግል ዐባዪ ወሜድየ አሰይድ
ገብረዝጊ ድማም እብ ጀሀቱ፡ ዶር ሙደርሲን ወሙሽርፊን እተ ገብእ ለሀለ ጅህድ
እንዴ ሐመደ፡ በርናምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ እት ድዋራት ረዪም እግል ልብጻሕ ለሀለ
አብካት እግል ልፍየሕ አርድየት አጥፍሖት መስኡልየት ጅሃት ሙጅተመዕ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ ፋዓልየቱ እግል ትሽፈግ ትላከ።
አርቡዕ 27 ዲሰምበር 2017
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ዘህረ ዐሊ ከድር

እበነት ሻም
4ይ ክፈል
ለዐድ ምነ አካን ገበይ ሳዐት
ሰበት ዐለ፡ ሐቆ ናይ ክልኤ ሳዐት
ወሰር ለመፈትሸት አቅበለው።
ስርጉል ለፍክረት እግልሚ ክምሰል
አምጽአየ ቃውያም ለዐለው አንፋር
ናይለ መሕበር፡ ለመፈትሸት ሚ
እግል ሊበሎ ክምሰል ቱ እብ አኖካይ
ትጸበረዎም።
“አሀ፡ ጸርነ ሚ ረከብኩም?”
ትሰአለ ዐብደል።
“ሕነ እግለ ኣምራም ህሌነ
አለቡ። ክሜል ላተ፡ ስርዋን ናይ
አርበድ እንዴ ጸብጠ ማጽእ ህለ።
እግል አርበድ ህዬ ሰኣል ብዬ ብህል
ህለ፡ ሰኣሉ ንስመዕ፡” ቤለዮም እሱፍ
እት እንቱ ፋይድ።
ክሜል ለመሕበር ንኢሽ እግል
ልትጸቦሩ እንዴ ሐበረዮም ለስርዋን
እንዴ ጸብጠዩ ዲብ ዐድ-ራኪ ጌሰ
እቡ። መደቲት እንዴ ጸንሐ ህዬ
አቅበለዮም። እግለ ዲብ እዴሁ ለዐለ
ስርዋን እንዴ ረፍዐ፡ “አርበድ፡ እለ
ደከት ዲበ ስርዋንከ ህሌት መን
ሀቤካተ?” እት ልብል ክምሰል
ትሰአለ አዳም ክሉ ትፈከረ።
“እንተ ዲብ ደከቼ ሚ
ከሰተከ?”
“መን ሸቄተ እግልከ እብለከ
ህሌኮ?” ምን ሐዲስ ሰኣል በልሰ
ዲቡ።
“ብለስ ዲቡ፡ ወለት ምን
ሀበተካተ?” ትሰአለዩ ዐብደል እብ
እንክሩ።
“ሐዋቼ ሸቀያሀ እግልዬ።”
“ለሸቄተ እግልከ ወለት ዲብ እለ
ትምጸእ” አዋምር ሀበ እድሪስ።
“ምን ሐዋትከ ምን ሸቄተ እግልከ
አስእለነ። ርሕከ በርእ ወእግልነ
ጠይአቡከ።” ፋይድ እብ እንክሩ
ቀጭቀጨዩ።
አርበድ እንዴ ኢነቅሞም መደት
እንዴ ጸንሐ፡ “እንቱም እግልሚ
ተሐዝወ ህሌኩም?” ቤለዮም እት
ልትረመጭ።
“እንተ ህዬ እግል ሚ ትሰትረ
ህሌከ? ምነ ሐዋትከ ምን ተ ለሸቄተ
እግልከ?” አፋዘዘ ዲቡ ስሌማን?
“ኣቤ፡ እትለ እንዴ መጽአት
ክምሰል ሸቄተ ክታብ ኢዘብጠት ምን
ገብእ ኢነዝም ምንከ፡” አትፋርሀዩ
በይደ።
አርበድ ምነ ቀበትለ መሕበር
ክብ እንዴ ወደ ሰኒ ሐቆለ አተንፈሰ፡
“እግለ ደከት ጻብጥ እት እንቱ፡ እለ
ደከት ስተል ወለት እድሪስ ሀበተኒ
ተ። ስተል ፈታይቼ ዐለት። አነ
ወህተ ሕሻል ሻማት ምን እንዋሌ
ሑድ ኢወዴነ፡” ቤለዮም።
“አልሐምዱልለ!
አሰናይ
ሸከምዬ እት እሲት ኢበቅለ! አሰናይ
ተዐወትኮ!” ቤለ በይደ ዲበ ሖጸት
እንዴ ለሐረግርግ። ለመሕበር ክሉ
ዲብ አድሕድ ትዋለበ። ዕጋል
ዐድ-ዕጄል ህዬ አርዌ ረአሱ ዝቡጥ
ገብአው።
አርበድ በጼሕ ሰኒ ስዩስ ወመፈተይ
ዐለ። ዲብ ውላድ ረብዐት ዐድ-

ዕጄል ምን ግሙ እብ ዐገል ወጀላል
ለሐልፉ ዐለ አለቡ። እብ ዐገሉ
ወመሰየሱ ብዝሓት አዋልድ ናይለ
ድጌ ልተምነያሁ ዐለየ። ምናተ፡ ህቱ
ላቱ ዕንቱ ለትመልእ ሰበት ኢረክበ
ዲብ ፍላነት ትፈረሮ እግልዬ ኢቤለ።
ዐዱ ደለ አምጸአወ እግሉ ህዬ
“አስብሮ ምነ” እት ልብሎም ወቅት
ነስአ። እት ክእነ ቴለል እት እንቱ
ስተል ወአርበድ ለተኣመረው።
መደት ሐቴ ደገ ዐድ-ዕጄል ምን
ዳምሩ እንዴ ነክሰ እግል መደት
ወሬሕ ዲብ ባካት ደገ ዐድ-ራኪ
ሐድረ። ረብዐት ውላድ ዐድ-ዕጄል
ክል-ምሴት ሰበት ትተልሄ ከበሮታተ
አልዕሸ እንዴ አንበተ ፍግረት
ጀህራይ ለአዝም። ረብዐት ዐድራኪ ምስል ረብዐት ዐድ-ዕጄል ሰበት
ተኣመረት ዲብ አድሕድ እግል
ልውረደ አንበተየ።
እለ ምሴት እለ ምድር ባካት
አልዐስር ዛልም ሰበት ዐለ፡ ከበር
ቅርጢጥ እንዴ ገብአ ሸሜላይ ሰኒ
ብሩድ ጠሳስ ወዴ ዐለ። ወሬሕ
ዐስር-ራብዕቱ ሰበት ዐለት ለምድር
አሰር አቅሕሞተት ትርኤ ዲቡ።
ከዋክብ ምን ሄላል እት ቴላል ዲበ
ዐስተር እንዴ ትዘርአ በርሀቱ እግል
ልካፍል ምንመ ቤለ፡ በርሀት ወሬሕ
እንዴ መልከቱ እንዴ ጠንሸ ትልጭትልጭ ልብል ዐለ። ረብዐት ሽሙይ
ክምሰል ትካመለት ትልህየ እብ
አሶምየ አንበተት። ረብዐት ዐድጄል እግል ሕሽመት ለውርድ እግል
ውላድ ዐድ-ራኪ ሀበዉ። ዐድ-ራኪ
ዎሮት ውርድ ሐቆ ተልሀው፡ ዐድዕጄል ትከረው። ትልህየ አክለ ሀነነት
ዲብ ትደምቅ ጌሰት።
ውላድ ዐድ-ራኪ ዲብ ካልኣይ
ውርዶም ስተል ወለት እድሪስ እግል
ተአተልህዮም ጠልበው። ስተል
ሕፍን እት እንተ እግለ ከበሮ እንዴ
ተሀልፈተት እግል ትሕሌ አንበተት።
ለሀሮማይ ክርንተ፡ ለዳምቀት ዝብጠተ
ወነዋናይለ ስጋደ አልባብ ውላድ
ሳለበ። አርበድ ሕላይ ስተል ሰበት
ጠዐመ እቱ ምስል ውላድ-ዐድ ራኪ
እግል ልተልሄ አንበተ። ምስለ ብጥረቱ
ኦጋይት ለዐል ዶል ነፍር ምነ ዐስተር
ከዋክብ ከሬ ለህለ መስል። ስተል እበ
ድግደጉ እንዴ ትበሰጠት፡ ቀደም እለ
ፉሪቱ ለኢተአምር ከሊማት ተአፈግር
ዐለት።
አነ ኬርዬ ወመርኬ - አባዬ ምን
ገጽከ ልትወርኬ
አነ ኬርዬ ረበርብ - ደብዐት
ሓዩት ለአገልብ
እለ ብጥረት ኦጋይት - ንዕመት
እግል ፈታይት
ሮማይ ረቢ ብዲቡ - እናስ ከሬ
ዲብ ጂቡ
እናስ ከሬ ዲብ ጂቡ - እብ
ሸከሙ ወሺቡ
እሊ ወለመስሉ እት ትብል
ለአዋልድ ለብዕዳት አቅረቦተን
አቤት። ክሎም ውላደ ረብዐት አንሶም ወተብዐቶም እብ ሕላይ
ስተል ትፈከረው። ምናተ፡ ሕላይ ሌጠ
ኢኮን ለአትፈክሮም ለዐለ። ለእልባይ

መስል ከቦሀ፡ ክዕት አንዬባተ፡ ጊመት
ለትመስል መሃይቲበለ እብ መንያተ፡
ቅልንቄላይ ታኪ ብጥረተ፡ አልባብ
ውላድ ክልኤ ለረብዐት ሳለበ።
ክሎም ምንመ ፈትወ ናይ አርበድ
ላቱ በናተ። ምነ አምዕል ለእግለ
ረአየ ሱስ ሻመ ዲብ አስራር ልቡ
መስከብ እንዴ ወደ ምስል ደሙ
እት ገሮቡ ተንከረ። እግል ልትሃጀከ
ለሐዜ ምንመ ዐለ፡ ገበይ እበ ረክበ
ይዐለት እግሉ
እለ ምሴት እለ ጨበል ናይለ
ደግድጎ ለዐለው መንደሊታት
ትደፈን እንዴ አምሴት ብጣረ
ክምሰል ገብአት ምስል መሳኒተ እበ
አርበድ ለዐለ እቡ እንክር ዶረት።
ምስል አዳመ ህዬ እግለ ትልህየ ተዐፌ
አምሴት። ትልህየ ምን አሶምየ ዲብ
ሸሊል ክምሰል ትቀየረት አዋልድ
መብዝሐን ሸሊል እግል ልተልሀየ
ትከረየ። ውላድ ህዬ እንዴ ለሐሉ
ልቦም ዲበ አዋልድ ከረዉ። አርበድ
እንዴ አተደሐነ ዲብ ጀፈር ስተል
ቅርብ ወደ። እዴሁ ዲብ መርከበ
እንዴ ከረየ፡
“ዮም ሰኒ አተልሄኪነ፡ ለሀሮማይት
ክርንኪ መረ ትፈየግኮ እግለ፡”
ቤለየ።
“ያእ! አነ ሚ ክርን እንዴ ብዬ!”
ቴለቱ እበ ኢትትቀደር እግለ ሐየ
ወለት-አንሳይት።
“አነ ብዞሕ ትልሁይ አነ፡ ምናተ
ክእነ ክምሰልኪ ለተአተልሄ ወለት
ርኢ ይአነ፡” ቤለየ ዲበ ምልትሔተተ
ትምትም እት ለአብለ። ስተል
ለእዴሁ ዲብ ምልትሐ ክምሰል
ትከሬት ሸዐሊለት ሻም ዐርገተ። ምን
አጫቤዕ እደዩ ለትበገሰ ሱስ እግል
ጭገረ ካረበ። እለ ምሴት እለ ገድም
ተኣመረው ወተሃጀከው። አቅሉቦም
አድሕድ እንዴ ለሐዜ ህዬ ለላሊ
ሰበት ሐጭረት ዎሮትከ አስክ ዐዱ
ዔረ።
ስተል ሓስበቱ ለኢተአምር
አዋይን ተሓበረ ዲበ። አምዕል
ወላሊ ሰሔቃይ ወመጋይስ አርበድ
ልትረአየ። አክለ ሰክበት ለእዲሁ
ዲብ መርከበ እንዴ ከረየ ትሙትም
እት ለአብለ ልትራአየ። እምበሌሁ
እናስ ተብዐት ህለ ኢመስለየ። ዲብ
ትልሀየ ምስሉ ሰኒ እግል ትትሃጀክ
ኢትቀድር። እብ ክልኤ ሰበብ፥
እሲት ወድ-ሓለ እንዴ ትበሀለት
ሕጺት ሰበት ዐለት እበ ዎሮት
እንክር፡ ወለት ምስል ሕጻን ክምሰል
ምራደ እግል ትትሃጀክ ዕን ዕን ሰበት
ትትከክሬ አተ። ሰበት እሊ፡ አክለ
ዲብ ትልህየ መጽአት እንዴ ሰርቀት
ሕውርር ትብሉ። ህቱመ ልትወለበ።
እብ ክእነ ህዬ አድሕ ባሩ ዐለው።
ሐቆ ክልኤ ሳምን ወሬሕ
ሰበት ገንደበ ምድር እብ ጽልመት
ትበደለ። እለ ጽልመት እለ እግል
ውላድ ረብዐት ሰኔት ምንመ ይዐለት፡
እግል ስተል ወአርበድ ላተ ብድሆ
ገብአት። ስተል እንዴ አተልሄ ዐለት
ብዕዳት ዶል ቀይራሀ እግል ኢሺን
እንዴ ትቤ ፍግር ትወዴ። አርበድመ
እበ ውላድ ለሸይኖ እቡ እንክር
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እንዴ ዶረ መጽአ፣ እግል መደቲት
ህዬ ልትሃገው። ክምሰል ምራዶም
እግል ልትሃጀኮ ወለዘት ሻም እግል
ለአዳውሮ ኢቀድሮ። ምስል ሐቆ
ትረአው፡ ምነ ናይ ዐድ ወኬን እሱል
ውላድ ረብዐት እዴ ወዴ እቶም።
እለ አምዕል እለ አርበድ ሑዳይ ሐቆ
ተሃጀከ ምስለ ቅሮረት ቅዲት እንዴ
ሀበየ ብርግግ ወደ። ቅሮረተ ዲብ
ህብጠ እንዴ ወዴተ ዲብ ትልህያሀ
አቅበለት።
አርበድ ወስተል እግል ልትሃጀኮ
ባስሮ ምንመ ዐለው እግል ኢልርአዎም
ሰበት ፈርሀው ፍቲሆም ምን ቃብል
ገብአት። ክልኤ ለረብዐት እግል
መደት ወሬሕ ምስል ሐቆ ተልሀየ፡
ዐድ-ዕጄል ምን እሊ መስከብ እሊ
እንዴ ገዐዘው ዲብ ዳምሮም እግል
ለአቅብሎ ሰተተው። እለ አምዕል እለ
ህዬ ናይ ደንጎበ ትልህያሆም ዐለት።
ሸንከት ስተል ቅርብ እንዴ ቤለ፡
“ስተሊት ሕነ ፈጅር እግል ንግዐዝ
ቱ፡ ሰበት እሊ መርኢትነ ትራየመ፡
“አዳም ክምሰል ተዓየረ ዲብ እለ
አካን አፎ ኢትመጽኢኒ፡” ቤለየ።
ስተል ኢበልሰት ዲቡ። ህቱ ላተ ምን
ሐዲስ “ዐሊኪ አለ፡ እሰላመት እግል
ኢበሊኒ መጽኢ፡ እግል እትጸበረኪ ቱ፡
” እንዴ ቤለየ ክምሰል ሐቴ ኢብህል
ትወርከ ምነ።
ትልህየ እንዴ ትመት አዳም
ዎሮት ከአስክ ዐዱ ጌሰ። አርበድ
ልግበእ ወስተል ዲበ ምሕል ናይለ
ትልሀየ እግል ልትረፎ ኢቀድሮ።
ምስል መሳኒቶም ዎሮት ከአስክ
ዐዱ ጌሰ። አርበድ አጊድ እንዴ
አቅበለ ዲበ አካነተ ትልህየ ትጸበረየ።
ስተል ላተ ኢመጽአት። “ያረቢ
ዮም አትርኤነ አነ ወእለ ስተሊት፡
” እት ልብል እት ረቢሁ ትደዐ።
ስተል እንዴ ድንግርት ዐለት ምድር
ቅሎዕ ክምሰል ወደ ዲብ ትጫፈር
መጽአቱ።
አርበድ እብ ፈርሐት ምድር
አድሐ ገብአ እግሉ። ሰላም ሐቆለ
ቤለየ ዲበ ነሐሩ አልጠአየ። እግለ
ጅርብብት መሃይቲበለ እንዴ ጣስስ
ወምነ ሕፉናይ ትንፌሳየ እንዴ
ልትሓወል፡ “ስተሊት አነ ትመጽኢኒ
እብል ይዐልኮ፡ ምን ኢትመጽኢኒ
ህዬ…”
“ምን ይእመጽአከ ህዬ?”
“ከንዶእ ለእግለ ወገብአኮ!”
“ሚ እግል ኢትገብእ፡” እበ
ቅርጢጥ እድያተ ዲበ ምልትሑ
ጥስስ አበለቱ። አርበድ ገሮቡ ማይ
ቅሩር ለትከዐ እቱ መለዩ። ስምዒት
ወድ-ተብዐት ምንመ ትደቀበት እቱ
እትለ ምሴት እለ ሕዱድ እግል
ልሕለፍ ይሐዘ። እግለ ድርቦባይ
ለመስለ አክዑባተ እንዴ ጣሰሰ ወምነ
ሱይራት ቀጣይን ከኔፍራተ እንዴ
ትሰመለ፡ “ሰንደለት፡ ገድም ምድር
ጻቤሕ ህለ ንትዓየር። ምናተ ግረ እለ
እብ ከአፎ እግል ንትማጸእ ቱ፡” እት
ልብል ትሰአለየ።
“ከንዶ እምረት ይህሌኮ” በልሰት
እስፍት እት እንተ።
“አነ በሰር ሓስብ ህሌኮ።”
“ሚቱ?”
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“ክልዶል ላሊ ሰንበት-ዐባይ
አዳም ክምሰል ሰክበ፡ እንቲ ዲብ እለ
አካን ምጽኢ፡ አነ ህዬ እመጽአኪ።”
“ፍዛከ ሊዴኒ! አስክ እለ ምድር
ረዪም ቱ እግል ተዐሬ ኢትቀድር።”
“ምሽክለት አለቡ፡ ቀልብ ከልብ
ቱ! አስኪ ለእገይሰ ህዬ ለውቀት
እግልዬ ተ።”
“እግል ኢበለከ፡”
“አሀ።”
“ለገበይ ንትካፈለ። እንተ ምን
ኬን ወአነ ምን እንሰር ዲበ እት
መሓዝ ጣለ ለህሌት በዐት ንትዓደም።
ለገበይ ናይከ ምንመ ትረይም እላመ
ሰዳይት ትገብእ እግልከ። እተ
ክምሰልሁመ እለ አካን እለ ጀፈር
ዐድነ ሰበት ተ ደማነት አለበ።”
“አበደን! እንቲ አንሳይት እንቲ
ትፈርሂ፣ አነ እመጽአኪ።”
“ሕኔት እንተ ትትዕብ ነእዘም
ምኑ።”
“ከአፎ ነአዝም ምኑ፡ አነ ከላስ
ሸሪከት እድንያዬ እንቲቱ፡ እንቲ
ህዬ?”
ስተል እግል መደቲት እንዴ
በጥረት፡ “አናመ…” ትቤ እብ ክሬነት
ድህርት። አርበድ ዲበ ምልትሐ
ምትቅ አበለየ። ህተ ላተ ክጅል ቱ
ከንዶእ ሚ ቅዌት ኢሰዐመቱ። ድንን
ወዴት ምኑ።
“እስእልትከ ህሌኮ ለገበይ ሐቆ
ኢትካፈልናሀ፡ አነ ይእመጽእ፡” ምን
ሐዲስ ደግመተ እግሉ።
“እለ ምን ገብእ አድሕድ
ንትቃበል፡ ምናተ አነ ኣው ከደን
እፈርህ እትኪ ህሌኮ።”
“በው! ዲብ ፈርሀት ኢትገብእ!
አነ አከሪት ርኤኮ ምን ገብእ ምስልዬ
ክርቢት እንዴ ነስአኮ እሳት እቀሬሕ፡
ከራይ እሳት ሐቆ ርኤት ኢትቀርበኒ፡”
እት ትብል ለልአተግኔዕ በሊስ ሀበቱ።
“ገድም ደሐን ትመየይ ሰንበትዐባይ እብ ሰላመትነ ንትርኤ፡” ዶል
ቤለየ፡ ስተል እንዴ ተምኔት ለሸቄተ
ደከት ዑርት ዲብ ጂብ ስዴርየቱ ከሬት
እግሉ። ዲበ ጽልመት እግል ልርአየ
ምንመ ኢቀድረ፡ እግል ሀድየተ ርዮሕ
እት እንቱ ዔረ።
እለ ደከት እላተ ህዬ ለሐሬ እበ
ትረከበ። መስንየት ስተል ላተ ዐማረ፡
ክሜል ክምሰል ትሰአለየ፡ ደከት እት
ትሸቄ ክምሰል ርኤተ፡ ምን ውላድ
ዐዶም ህዬ እግል ነፈር ክምሰል
ይሀበተ እስእልቱ ዐለት። ለተሀም
ዲብ አርበድ ክምሰል ገበአ ለደከት
እግሉ ሃይበተ እግል ትገበእ ትቀድር
እበ ልብል ተሀም ቱ ልባሱ እግል
ልትፈተሽ ጠለብ ለቀደመ። ለደከት
ክምሰል ትረከበት ህዬ ህታተ ሚ ኢኮን
እግል ለአክድ እንዴ ቤለ እግል ዐማረ
አርአየ። ዐማረ ህዬ ህተ ክምሰል ተ
አከደት እግሉ።
ስተል ወአርበድ ምነ አካነቶም
ስፍሉላም እት እንቶም ዎሮት ከአስክ
ዐዱ ጌሰ። እት ፍንጌ ለዐለየ ስስ
አምዕል ህዬ አክል ወሬሕ እንዴ
ገብአየ ዲቦም እብ ሰፈላል እት
ልትረመጮ አስመነው።
ትተላሌ ....
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

አድም ሳልሕ ኣቡሓሪሽ

ጣቀት ጸሓይ ዐዲሃሎ

እትሊ ወክድ ቴክኖሎጂ እሊ፡ ጣቀት
ሐቴ ምነ አግደ መቶር ተጠውራት
ዐለምነ ጋብአት ህሌት። እምበል ጣቀት
ለገብአ ሽቅል ስናዐት፡ ክታበት፡ ሐብሬ፡
ድራሰት ወአስክመ ብሻል ነብረ እብ
ጣቀት ቱ ገብእ ለሀለ።
ጣቀት ዶል እንብል ላኪን እብ
ከህረበት ለትትወለድ ጣቀት ተናን አለበ
በሀለትና ቱ ድኢኮን፡ ጣቀት ዕጨይ
ኢኮን። ሰበት እሊ እተ ጥዉራት ድወል
ምን ገብእ ወእተ ዲብ ገበይ ተጠውር
ገጸን ልሄርረ ለህለየ ድወል፡ ጣቀት
ይህሌት ምን ገብእ፡ ለመቶር ተጠውረን
እተ ኢነቱ ክም ረምሽ አኪድ ቱ። ከምን
እሊ እንዴ ትበገሰት ሕኩመት ኤረትርየ
ምን ሕርጊጎ ለዔማተ ጣቀት ከህረበት
እት ኩሉ ብሩር ወመዳይን ዐድነ
ተአትባጼሕ ጸንሐት ወህሌት።
ምናተ ጣቀት ከህረበት ክል
ዶል ደማነት እግል ተሀሌ እለ ሰበት
ኢትቀድር፡ ብዕድ አብሳር ጣቀት እቱ
እግል ተአቅምት ላዝም ገብእ። ጣቀት
ጸሓይ!
ጣቀት ጸሓይ ዲመ ምን ጸሓይ
ሐፋነት እንዴ አከእለለ ለጸብጥ ሸሓናት
እንዴ ዋተድከ እለ፡ ከህቱ ለከዝነየ
ሒለት ጣቀት እት መስለሐት ተአውዕለ
ዲብ ህሌካ ቱ። ከዲብ ድዋራት ዐዲሃሎ
እብ ፍራስ ዐማር ላቶም ሽባን ለትወተደ
መርከዝ ጣቀት ጸሓይ፡ ምስል መስኡል
መአሰሰት ኢቴክ ላቱ ሜጀር ኣክሊሉ
ሃብተማርያም ለገብአት መቃበለት፡ ምን
ክርን ገቢል ኤረትርየ ቅስም ትግርኛ
ሰሕፊ ገረመስቀል ገብረእዝጋብሄር
ዋዲሀ ምስሉ ሀለ፡ ከእት ናይ ዮም
ዓሙድ ዐማር እለ እግል ልትናወል ቱ፡
ቅራአት በኪተት፦
ሰኣል፡ እሰልፍ መአሰሰት ኢቴክ ሚ
ተ ወሚ ዶል ተአሰሰት?
በሊስ፡ መአሰሰት ተክኖሎጂ ኤረትርየ፡
እት መአንበት ሰነት 2004 እብ ናይ
ብሕቶት ወናይ ሕኩመት በዳሪት እብ
ሕበር ቱ ክም መአሰሰት ለቄመት። አግደ
ሽቅለ እተ መደት ለሀ እት አትላጥኦት
ኣላት ኮምፕዩተር ለረከዘ ወጠለባት
ዕልም እብ ኮምፕዩተራት ለልአታምም
ሌጠ ዐለ። ሐቆሀ ላኪን እት ትጠወር
ክም ጌሰት፡ ምን ሰነት 2014 ወሐር
ምስለ ተርኪበት ኮምፕዩተራት እት
በዲል ጣቀት ጸሓይ (Renewable
Energy) እንዴ ተዐዴት፡ ምን ሐፋነት
ጸሓይ ለትትጀመዕ ጣቀት እንዴ
ትነፈዐከ፡ ገሌ ድዋራት ወጠን እብ
ጣቀት ጸሓይ ከህረበት ክም ልትነፈዕ
ውድየት እቱ አቴነ።
ሰኣል፡ እለ ጣቀት አስክ አየ ለትበጼሕ
ተ ወመትነፈዐተ እስዎም ቶም?
በሊስ፡ እለ እት ጣቀት ጸሓይ
ለረከዘት መአሰሰትነ፡ እተ ገብእ ለሀለ
ወራታት ዐማር ወጠን፡ ክም ወሰክ
ዶረ እግል ተአውፌ ምን ተሐሰበት ቱ
ለትአሰሰት። ሰበት እሊ፡ ጣቀት ጸሓይ
እት ኩሉ በራምጅ ዐማር ለትነፌዕ
ሰበት ተ፡ እትለ ምግባይት መንጠቀት
ዐማር ሐዞተ ውቅል ክም ትገብእ ሰበት
ተአመናበ፡ እት ቀበት እለ መንጠቀት
ዐማር እግለ ህለየ ደገጊት፡ ወርሻትሽቅል፡ ወራታት ሐርስ፡ አሽቃል አግቡይ
ወብዕድ ወራታት ዐማር እግሉ ለትሰዴ
መአሰሰት ተ። እምበል እሊመ ምን እለ
መአሰሰት ጣቀት ጸሓይ እተ አግደ ከጥ
ከህረበት እንዴ ተሓበረት፡ እት ለትፈናተ

ሜጀር ኣክሊሉ ሃብተማርያም
አሽቃል ክም ትውዕል እግል ውድየት
በሊስ፡ እለ ጣቀት-ጸሓይ እብ ዕን
ቱ። ለንዛም ናይ አዳቃል ከህረበት
እቅትሳድ ዶል እንርእየ፡ እለ መአሰሰት
(Hybrid System) ሰበት ቱ፡ ምን
እለ እግል 30 ሰነት ክድመት ክም ተሀይብ
ጀነሬተራት እንዴ ፈጨልከ፡ ለሽቅል
ሕስብት ህሌት። መሰለን፡ ጀነሬተር ዲብ
እት ወክድ ላሊ ክም ወሰክ እት ገብእ፡
ትትነፈዕ፡ ለጀነሬተር እት ሳዐት 400
ኢነት አደሐ ህዬ፡ አግደ ዔማት ከህረበት
ሊትር ጃዝ ነስእ ገብአ ምን ገብእ፡ እብ
ምን እለ ጣቀት ጸሓይ ክም ልትረከብ
ሑዱ 400ሊትርx8ሳዐትx365ምዕል=
ጋብእ ከሽቁይ ሀለ። ሰበት እሊ፡ ዶል
1,168,000 ነቅፈ ሰላዲ እት ሰነት
ላሊ ለጀነሬተራት ቀንጸ ከልአበረሀ
እንወፍር። እሊ ህዬ፡ እብ እቅትሳድ
ወለጣቀት ጸሓይ ትዓርፍ፡ ዶል-ዶል ህዬ
ሰኒ መክስባይ ቱ። እግል ጣቀት-ጸሓይ
ለጣቀት ጸሓይ እት ሒን ላሊ ተአሸቅየ
ለትአፈግረ ከሳረት ናይ ሕጽቤ ከሳረት
ወዲበ ከጥ ከህረበትመ ክም መደቅባይት
ሌጣ ተ። እብሊ ህዬ፡ እት ጀነሬተራት
ትወስከ። ምን እሊ እንዴ ትበገስነ፡
በዴ ለዐለት ከሳር ጃዝ ወቅጠዕ ቅያር

ለመንፈዐተ ዐባይ ተ።
ሰኣል፡ ለእለ ተሀይቦ ጣቀት ጸሓይ
ቅያሰ ወመትመዳደ ሚ መስል?
በሊስ፡ እለ ዔማት ጠቀት ዐዲሃሎ
ክልኤ ሜጋዋት ተአከእልል። እሊ
ክልኤ ሜጋዋት፡ መሰለን አስመረ ዐስር
ሜጋዋት ተአስተህልክ እንዴ እንቤ
ሐቆመ ቀየምነ፡ እለ ናይነ ጣቀት ጸሓይ
1/5 ናይለ ናይ አስመረ ጣቀት፡ እግል
ተአሽቄነ ትቀድር፡ ነብረ እግል ተአብሽል
እበ ትቀድር ወብዕድ ወራታት ዐማርመ
እቱ ዶር ለሀሌ እለ ቀድር እንዴ ትበሀለ
ክም ተጅርበት ቱ ለትአንበተት። ሰበት
እሊ፡ እትሊ ባካትነ ለሀለ ዐነድር-ማይ ምን
ገብእ ወወራታት ሐርስ ሰኒ ክም ሸቄ፡
ክምሰልሁመ እትሊ ባካት ለሀለ ደገጊት
እት ሽብህ መዳይን ገጹ እግል ልትጠወር
ሰበት ቱ፡ ገሌ ውረሽ፡ መአሰሳት ሽቅል
ወመሳኔዕመ እትሊ ድዋራት ሰበት ሀለ፡
ለመሽሮዕ ጣቀት አስክ እት አርበዕ
ሜጋዋት እግል ንጠውሩ ሓስባም ህሌነ።
እት ገርገራመ እተ ክምሰሌሁ ናይ
አርበዕ ሜጋዋት-ጣቀት ጸሓይ እግል
ኒዴ መዳሊት ዋድያም ህሌነ። ሰበት
እሊ፡ እ’ተ ድዋራት ለሀለ መዳርስ፡
መአሰሳት ወአድሁይ ኩሉ መትነፈዓይ
እግል ልግበእ ቱ።
ሰኣል፡ መናፍዕት ጣቀት ጸሓይ
ወአሰአልከነ ሰኒ ዐለ?

ምነ እግል ነአባሬ ገብአነ ምን ገብእ፡
ጣቀት-ጸሓይ አውለውየት እግል ነሀበ
መርሐለት ለትጠልቡ ዋጅብቱ። ጣቀት
ጸሓይ ወተድነ ምን ገብእ፡ ለጀነሬተር
25% ሒለቱ ሌጠ እበ እግል ልሽቄ
ቱ። ወእብሊ፡ ለጣቀት ጸሓይ እት ኢነት
አደሐ ለ75 ምእታይት ሒለት ከህረበት
ጀነሬተር እንዴ በደለት እግል ትሽቄ ቱ።
እምበልሁመ እት ጠወሮት መቅደረት
አዳም ዶል እንረኤ፡ እትለ ለህለው ሽባን
እግል እለ መአሰሰት ክም መድረሰት
እንዴ ነስአናሀ፡ እሊ ሽቅል እሊ ክሉ
ነአትላምዶም ቱ፡ ሰበቡ ህዬ ለናይ
ፋንጎሕ መሽቅየትለ መአሰሰት ህቶም
ሰበት ቶም፡ ለሽቅል እብ ከአፎ ክም
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ልትሸቄ እዴሆም ለኢከሩ እተ፡ ሐበት
ታርፈት ይህሌት። ለዐበ እስትስማርነ
ዲብ እለ መአሰሰት ህዬ፡ እሎም ሽባን
እሎም ክም መቶር ናይ እለ መአሰሰት
እንዴ ተሐሰበው እግሎም ለዐለምናሀ
ምህነት ተ። አዜመ እለ መአሰሰትነ ክም
መድረሰት እንዴ ዐለብናሀ ምነ እንዴ
ትበገስነ፡ መሻሬዕ ጣቀት-ጸሓይ ብዙሕ
እግል ኒዴ ኢቱናም ህሌነ። ሕኩመትመ
ክእነ ናይ ጣቀት-ጸሓይ ለመስል ኔፍዓይ
መሻሬዕ ተስጄዕ ሰበት ትወዴ እሉ፡ እግለ
መአሰሰትነ ለልአትሐዜ ኣላት ዕንድቅተ
ሰበት ህሌት፡ መሻሬዕ ስርጉል እግል
ንሽቄ ሰእየት ብነ፡ ተጃርብናመ ምስሉ
እት ልትወቀል ገይስ ሀለ። ነአስተብዴ
ዲብ ህሌነ፡ እብ እዴነ ብራቀ ብጉሳም
ሕነ። የምክን እተ መጽእ አውካድ
እግል ኤረትርየ ኩለ ለትከፌ 120
ሜጋዋት ጣቀት-ጸሓይ ዲበ እንጠውሩ
እንገብእ፡ እበ ቅድረትነ ለድህር ላኪን፡
እግል አዜ እብሊታት ብጉሳም ህሌነ።
መአሰሰትነ ህዬ ተዐቤ ክም ህሌት
ለልአርኤነ መቀየስ፡ እተ እንቡተትነ
እብ 30 ሸቃላይ ለአስተብዴነ፡ ዮመቴ
መአሰሰት ቴክኖሎጂ ኤረትርየ 300
ለገብኦ ሸቃለ ሰብ ምህነት ጻብጠት
ህሌት። ኢቴክ ግረ እለ እት ከርከበት
ናይ 8 ሜጋዋት፡ እት ገርገረ፡ እት ብዕድ
ደገጊት፡ እት ዐድሃሎ ኖሰ ለልትመደድ
መሻሬዕ ጻብጠት ሰበት ህሌት፡ ግረ እለ፡
እትሊ ናይ ዐዲሃሎ መሽሮዕ ጣቀትጸሓይ ሌጠ እግል ንብጠር ኢኮን።
ሰኣል፡ ጣቀት ጸሓይ እብ ከአፎ
ትነፈዐነ?
በሊስ፡ ለንዛምለ መራቀበታ ቱ
ለቀይደ። ሕነ ለጣቀት እንወትደ፡
ወሐሬ እተ ከጥ ለዐቢ ናይለ
ከህረበት (Grid line) ክም ትትሓበር
ሻቅያመ ህሌነ። እተ ከጥ ሑብርት
ሐቆ ኢገብአት ህዬ፡ እብ ጀነሬተር
ክም ሸቄ እንቀድየ። እተ ከጥ
ከህረበት ሓበርካሀ ምን ገብእ ላኪን፡
እግለ ከጥ ተዓብዩ (ተአዘይዱ) እብ
ኖሰ ትሸቄ (ተረድድ - frequency
ወቅያስ
ቮልቴጅ)
ተሀይበከ።
ሀዳአተ እግል ንራቅብ ሌጠ እግለ
መራቅባይ ሺቀን ጃዝ ነአሸቄ ወህቱ
ኖሱ ቃይረ።
ሰኣል፡ እትለ መአሰሰትኩም ለሸቁ
ሽባን ከአፎ ለመስሎ ቶም?
በሊስ፡ ለንየቶም ሰኒ ውቅል ተ፡
ደለ ትወዘዐ ዲብነ እብ ሸፋግ ቱ እተ
አሽቃልነ ለልትሓበር። ለሸፋገቶም
ተአትፈክረከ፡ ለአሽቃል ክሉ ናይ አከድን
ዲብ እንቱ፡ ለመትሰባሎም፡ ለምስንዮቶም
ወለበታከቶም ሰኒ ለዐጅበከ። እትሊ
ባካትነ ህዬ፡ እሎም ሽባን እሎም መሰል
ሰኔት ቶም፡ ክል ዶል እት አካን
ሽቅሎም ትረክቦም። ሀደፎም ለአምሮ፡
እግል ሽቅል ዱሉያም ወስቡላም!
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ሰበት እሊ፡ እግል እሊ እንሸቅዩ ለህሌነ
መሻሬዕ፡ እብ አማን ለልአደምዖ እቱ
ሽባን ቶም። እብ ዕሳስ እት ልትዳፈኖ
ቶም ሸቁ ለዐለው በዲር፡ ዝላም ዶል
መጽእ ህዬ፡ እሊ አግቡየ ማይ ክሉ ለቤዕ
መልእ። እንሰር ለህለ አዳም ላኪን ምን
መስኡል እንዴ አንበትከ አስክለ አንፋር
ለዓድያም እብ ሰኬሎታት እት ደኑኩ
ወእት አልበዐት እት ልሄርሮ ቶም ሸቁ
ለዐለው። እሊመ ተሐለፈ ከዮም እት
አርደት ነዳፍ እንሸቄ ህሌነ። እብሊ
መትሰባል እሊ ቱ ህዬ፡ ለሽቅል እት
ወቅቱ ተምም ለሀለ።
ሰኣል፡ እት መትነፈዕ ጣቀት-ጸሓይ
ሓለት መንጠቀትነ ከአፎ ትመስል
ወመቅደረትነ ህዬ ምስሉ ትገይስ
ገብእ?
በሊስ፡ እሊ ድዋራትነ ጣቀት ጸሓዩ
ነዳፍ ተ፡ ወእብ ፍንቲት ከበሳታት
ኤረትርየ። እተ ዔማት ጣቀት ለልትረከብ
ምኑ ድዋራት መንጠቀትነ ዶል እንርኤ፡
ኤረትርየ ምስለ ሰልፋያት አርዛቅ
ጣቀት ለበን ድወል ትትረተብ። ናይ
ማይ ወውልዋል ጣቀት ሰበት አለብነ፡
ኤረትርየ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ አስክለ
ጽጉባት ክም ከረ ስዑድየ ለመስለ
ድወልመ፡ እትለ ጣቀት-ጸሓይ ለአትየ
ህለየ። “Smart Cities” ለልብል
አካናት ጣቀት-ጸሓይ ትወዴ ህሌት
ስዑድየ ምስል ኩሉ እሊ ርዝቅ ብትሮለ።
ሕናመ ላዝም ቱ እዲነ ለሔስ እዬ እተ
ትብሉ መሻሬዕ እግል ንቀይር። ሰበት
እሊ፡ አርዛቅ ጸሓይ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ናይ ውልዋል ርዝቅመ ሰበት ብነ፡ እት
ድዋራት ለዋው በሐር ዐድነ (ከረ ዐሰብ)
እግል ንትነፈዕ እቡ ወእት መሳሌሕነ
ነአውዕሉ ወጅበነ። ኢቴክ ህዬ ክምለ
እት በዲረ ንኢሽ ኢኮን ለህሌት። ዐቤት፡
መቅደረት አዳማመ ሰብ መቅደረት
ከህረበት (ኤለክትሪሻናት)፡ መሀንድሲን
ዐማር፡ መሽቅየት፡ ሼቅየት ወሰብ ምህነት
ብዝሓም ሕይብት ሰበት ህሌት፡ እት
ቀበት ዐድ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ እት
ካርጅመ መትጃግራይት እግል ኒደያ ቱ
እንሸቄ ለህሌነ።
ሰኣል፡ እት ደንጎበ እግለ ሼቅየት
ዐጃይብ ዐማር ላቶም ሸባብ ወሸዐብ
እግል ቲበለ ለትሐዜ?
በሊስ፡ ትበገስከ ወንየት ወመትሰባል
ሓበርከ ምን ገብእ፡ እግል ልግበእ
ለኢቀድር አለቡ። ኢቴክ በዲር ንኢሽ
እት እንተ ለዐለቱ ኢኮን ዮም ለህሌቱ፡
አዳም ከማን አርደት አጥፈሐከ እሉ
ምን ገብእ፡ ለእለ ኢወዴ አለቡ። ቀደርከ
ምን ገብእ እግል እዲነ ለትገብእ መርሀዮ
ሽቄ፡ ኢቀደርከ ምን ገብእ ህዬ እግል
ወጠንከ ሽቄ፡ እቱ ኢቀደርከ ምን ገብእ፡
እግል ዕያልከ ሽቄ፡ እቱመ ኢደቀብከ
ምን ገብእ፡ እግል ርሕከ ሽቄ ወነፍስከ
ክረዕ!
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ምነ እብ ሰበት ተጃርብ
ንዳል ለትከተበ ወእብ ፍንቱይ
ጀራይም እስትዕማር እት ረአስ
ሸዐብ ኤረትርየ ለለሓኬ ክታብ
ጀራይም ለትፈናተ ቅሰስ አማን
እብለትፈናተው ኬትበት ክቱብ
ህለ፡ እሊ ህዬ ኤረትርየ እበ አርበዕ
ጠረፈ እት ሸዕበ ወትርበተ እት
ንዋየ ልግበእ አስክ ኣው ከደነ
ለጀረ ጀራይም እሊ ወእሊቱ እንዴ
ትቤ እግል ተዐብሩ ኢትቀድር።
ከዮም ዓሙድ ምን ስጅል እለ
እብ መሐመድ እድሪስ ለትከተበት
“ዐረብራብ እት ዐሬርብ” እበ
ልብል አርእስ ለዳሌት ቅሰት
ካልኣይ ወናይ ደንጎበ ክፈለ እግል
ንርኤ፦
እብ አድብር ገዛይፍ ለትከለለት
ወእት ሕዱድ ኤረትርየ ወሱዳን
ለሀሌት ዐሬርብ፡ ለመደት ለሀ፡
ሐቴ ምንለ ታሪካይ መሳክብ
ሰውረት ተ ለዐለት። ለትፈናተ
መሳኔዕ ወገራጃት ዲበ ብኑይ
ዐለ። ለዐቤት ጥውር እስብዳልየት
ጀብሀት ሸዕብየትመ ዲበ ዐለት።
ለአስክ ኤረትርየ ወሱዳን ለትዐዴ
እስትራተጅያይት
መስከብመ
ዐሬርብ ዐለት። እለ ምሓባር ናይ
መሓዛት ብዙሕ ላተ ዐሬርብ፡ እት
ወክድ ላሊ ምን ሱዳን ልግበእ
ወምን ሜዳን አስከ ለልአቴ
ወምነ ለልትበገስ ክታር መካይን፡
ምናድሊን፡ ምሳፍሪን…. ዐደድ
ይዐለ እሎም።
ዐሬርብ እብ ፍንቲት ለዲብ
ወክድ ላሊ ጂጅ ለልብል አክራናት
ጀነሬተራት ምስለ ሓን-ሓን ለልብል
አክራን መካይን፡ እት ክል አወድገ
ወመሓዛተ ለትበነ መሳኔዕ ወዲበ
ዕስኩራም ለዐለው ምናድሊን
ወሸዐብ፡ እግለ ኬን ወእንሰር
ለልአትቃብለ መካይን ዶል ትርኤ፡
መጆብ ዓሲመት ንዳል ድኢኮን፡
ብዕድ እግል ቲበለ ኢልትቀደር።
እብሊ ህዬ፡ እት ሱዳን ልግበእ
ወሜዳን፡ “ዐሬርብ” ለኢልብል
አዳም ይዐለ። ለዲብ ጀብሃት
ልግበእ ወግረ አባይ ለዐለው
ምናድሊን ምን ገብኦ ወእት ቀበት
ዐድ ወካርጅ ለዐለው ምነዘማት
ጀማሂር፡ ተጠውራት ተንዚሞም
እግል ልርአው ሐቆ ሐዘው፡
ላዝም ቱ ዐሬርብ እግል ልብጽሖ
ለልትሸንሆ። ዐሬርብ ምንለ ዴሽ
እስትዕማር አቶብየ ሻፍፍ እቱ
ለዐለ ጀብሃት ቅታል ሰኒ ረያም
ሰበት ዐለት፡ አባይ እግል ልብጸሐ
ከልጽበጠ ላቱኒ ክም ሕልም ቱ
ልትዐ’ለብ ለዐለ።
አስቡሕ
ለምን
በረፍ
ለትበገሰው
ምሳፍሪን
እግለ
ኢተምም መስል ለዐለ ሕሊል
ዐይተዋይ ለረዪም እንዴ አክለሰው፡
እት መውገፍ ዐሬርብ በጽሐው።
“አልሐምዱልላህ!” እት ልብበሀሎ
ምነ ዐረባት እንዴ ትከረው፡
መዓላቶም ጸብጠው። ለመካይንመ
ክምለ ናይ ዲማሀን እተ ዕጨይ
ለዳሊ ወሐን ምድር ለትሸቀ እለን

ዐረብራብ እት ዐሬርብ

መሳጥር ዲቡ ትሸተተየ ከትዓሸገየ።
ገሌ ምንለ ምሳፍሪን አድሁዮም
እተ ባካት ሰበት ዐለ፡ እግል ከረ
ዑስማን መዐሰላመ እንዴ ቤለው
እብ እገሮም ሄራሮም አተላለው።
ለተርፈው ላኪን፡ አዶብሐ እግል
ልብጽሖ ምግዓዝ ሐቴ ምሴት
ታርፈቶም ዐለት። ዑስማን፡ ሰለስ
ሐዋቱ እብ አብእስተን ወውላደን
እት ጽላል ዕጨት ሐቴ እንዴ
ትገሰው፡ እብ ሰበትለ እብ ሓይልማይል ለፈግረው ምኑ ውሒዝ
ሕሊል ዐይተዋይ ወእብ ሰበትለ
ቀደሜሆም ልታከዮም ለዐለ ተየልል
ንዋዮም እት ዳግሞ አንበተው።
ለአጀኒትመ እግለ ባርህ አግጸት
እማቶም ወአበዎም አክለ ረአው
ፋርሓም እት እንቶም፡ ኬን ወእንሰር
እት
ልትገራጠጦ
ልተልሀው
አጽበሐው። ከላስ መስከቦም እግል
ልዒሮ ቃርባም ሰበት ዐለው፡ ኩሎም
ስእያም ወፋርሓም ዐለው።
ከረ
ዑስማን
መስከቦም
እግል ልብጽሖ ነሳፈት ሕድት
ተ ታርፈቶም ለዐለት። ምን
ዐሬርብ እብ አግማል መስከቦም
እግል ልብጽሖመ ብዙሕ ረዪም
ይዐለ። ምድር አጊድ እንዴ መሰ
እሎም፡ አፍያትለ እቱ ትወለደው
መሳክቦም እግል ልካይዶ ሰኒ
ሸፍገው። ምድር ላኪን ልሰዕ ገጽአስቡሕ ቱ ለዐለ። ዐስማን፡ ሐዋቱ
ቡን እንዴ አፍለሐየ አወል እግል
ለአስትያሁ ምነ ምስለን ግሱይ
ዲብ እንቱ ወእት ልታኬ፡ ሓምድ
ለልትበሀል እናስ ነቅመዩ። ምስሉ
ናይ ሰላዲ ሕሳብ ሰበት ዐለ እሉ
ቱ ምነ ፋልሐት እት እንተ ክሪት
ለዐለት ቡን አወል እንዴ ኢሰቴ
ለትላከዩ። ዑስማንመ ለጀበነት
እት ልትሐውረር፡ ከርተለፍ ወደ
ወአስክለ እናስ ጌሰ።
ለሸዐብ እት መውገፍ ዐሬርብ
እሳታቱ እንዴ አትቃርሐ፡ ነበሪቱ
እት ለአትባሽል ወአብዋናቱ እት
ለአትፋሌሕ እብ ፈርሐት በሌዕ
ወሰቴ እት ሀለ፡ ጅኔታይ ስተልመ
ክም አዳሙ እተ ሰእየት ለትገልበበቱ
ተየልል ምስለ ሕኩኩይ እቡ ለዐለ
አጥባይ እሙ እምህጉን ዐለ። ምነ
እሳታቶም አስክለ ዐስተር ለዐቦርግ
ለዐለ ተናናት ላኪን፡ እምበል
ዎርዎሮት
ምኖም፡
ለብዕዳም
ልብ ካርያም እቱ ይዐለው። ገሌ
ምኖም ላኪን፡ ለተናን ገሌ ሰበብ
ኢለአምጽእ እቶም እብ ከብዶም
እት ልትአሰፎ ምኑ ቶም ምስለ
አ’መቶም ልትሃጀኮ ለዐለው።
ዑስማን ወአሰይድ ሓምድ ምነ
ሸዐብ ኬን ርይም እንዴ ቤለው፡
ለበዲር ልትኣዎደ ዐለው ሰላዲ
ሕድ እት ማጡ፡ አ’መት አለበ
እዘን ለልአጸምም አክራን ጥያራት
ሐርብ እብ ጀሀት ግብለቶም
ትሰመዐ። ለአክራን እግለ ዐባዪ
አደንገጸዮም ወእግለ ነኣይሽ ህዬ
ልቦም ሰርፈ ምኖም።
ዐሬርብ ምነ ሕሩባት ድቁብ
ገብእ እቱ ለዐለ ጀብሃት ረያም
ምንመ ተዐሌ፡ እት ጀብሃት

ቅብለት ሳሕል ወነቅፈ ገብእ ለዐለ
ሕሩባት መሪር፡ አክባሩ እብለ
እንዴ ትጃርሐው እግል ዕላጅ
ለመጽእወ ምናድሊን ተ ትረክቡ
ለዐለት። ምን ዐሬርብ ለአክራናትለ
ሐርብ እግል ትስመዕ ለልትቀደር
ይዐለ። አባይ ምነ ሻፍፍ እቱ ለዐለ
ጀብሃት ቅታል፡ እብለ ልትመከሕ
እቡ ለዐለ ክቡድ አስለሐቱመ ምን
ገብእ፡ እንዴ ለክፈ እግል ለአትዐርየ
ቀድር ይዐለ። እብሊ ሰበብ ቱ ህዬ፡
ሰላም ወመስኩበት ክዱናተ ለዐለየ።
ለመስኩበተ ላኪን፡ ሰር-ሰሮ ድኢኮን፡
ካምለት ይዐለት። ሰበቡ፡ እግለ
አጌራይ ዴሽ ወክቡድ አስለሐቱ
ተ ረያሙ ለዐለት ድኢኮን፡ እግለ
አስቡሕ ወምሴ እንዴ አትሀመለየ
ለአትቃብለ ለዐለየ ጥያራት ሐርብ
ላቱ ረዪመን ይዐለት።
‘ሚግ’ ለጅንሰን ጥያራት ሐርብ፡
ክትረትለ ልትደሀረ ከመጽአ ዐለየ፡
ምድር እግል ልስዐመ ለሐዝየ
ለህለየ እት መስለ፡ እት ዐስተር
ዐሬርብ ልትባለሰ። ለሳክብ-ቃስን ዐለ
መስከብ ሰውረት፡ እብ ውጫጫተን
ትረበሸ። እማት ወአጀኒት ህዬ እብሊ
አክራናተን ፈርሀው ወረዕደው።
ስተል ሹቅልት እት እንተ እግለ
ጅኔታየ እት አፍ-ልበ ሸብ እንዴ
አበለቱ፡ እግለ ብዕዳም ውላዳመ
እት ሕቅፈ እንዴ አተንከበቶም፡
ገጸ ለዐል ለዐስተር አትቃመተት።
ለዶል ለሀ፡ ለዲብ ሕቅፈ እት
ትልህያሁ እምህጉን ለዐለ ጅኔታይ፡
ምነ ክርን ጥያራት ሰበት ደንገጸ፡
ዊጭ እብ ብካይ ቤለ። ለብካዩ
አምዒትከ ለአበለዐ’ከ! ለጃእራት
ጥያራት ሐርብ ላኪን፡ ለናይ ደማር
አጽዋረን እት ረአስለ መውገፍዐሬርብ ለዕሙር ከፍከፈያሁ።
ብዝሓት ምነ ገዛይፍ ቀናብል
ህዬ፡ እት ምግብለ እት ፈረሕ
አብዋናቱ ሰቴ ወእከሎታቱ እንዴ
አትባሸለ እግል ልትጸ’በሕ ዱሉይ
ለዐለ ሸዐብ ዘልመየ። ስረር እሳት
ለትሓበረዩ ጸሊም-ጊማይ-ተናን ህዬ
ገጹ-ለዐል እት ዐስተር ዐቦረገ።
ምንለ ሐዋቱ እርይም እቡል
ለዐለ
ዑስማን
ለልአሽዐልል
ቴለል ኢደሐን ክም ረአ፡ እንዴ
ኢልትአመሩ፡ “አዋልድ!” እት
ልብል
ተሀራሀረ።
አርወሐት
ሐዋቱ ወውላደን እግል ለአንግፍ፡
አስክለ ተናናት ወረበርብ ለዐመየ
አካን ሰዐ። እግል ልእቴ ምን
ቤላመ፡ ለተናናት ወረበርቡ እበየ
እግል ለሓልፉ! ለእለ ወዴ ሰበት
ቀወ፡ ፍክሩ ትበጭበጨ። ዕንታቱ
እንዴ አቀመጨ እት ልትፌተት
እተ ተናናት አተ። በክቱ ኢሰነ።
ሰልሲተን ሐዋቱ፡ ምስል አጀኒተን
ወአብእስተን እብ ስኮጆታትለ
ቀነብል እንዴ ትከተፈየ ጸንሐያሁ።
ለብዕድ አንስ ወአጀኒትመ እተ
ክምሰልሀ፡ ገሮቦም እንዴ ትጫረመ
ወአምዓይቶም እንዴ ተላተለ፡
ምስለ እብ ደሞም ለትጣለሰ ጨበል
እንዴ ተሓበረው ጸንሐዉ። ለምን
ዴሽ አባይ ሰኒ ረያም ትትበሀል
ዐሬርብ፡ እትለ ምዕል እለ ላቱ
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እግለ መሳኪን ጋሻሀ እኪት እንዴ
ፈዴት ጠልመቶም።
ዑስማን ገሮቡ እት ረጅፍ፡
እግል ምን ክም ለሀርስ ወምን
ምኑ ክም ለአዝም፡ ለእለ ወዴ
ትቄት እቱ። እንዴ ኢደንግሮ፡ እተ
ባካት ለዐለው ከረ ስብሃቱ ክፍሌ
(ሚሊሸ) ለዐለው እቶም ምናድሊን
አንፋር እዕላም፡ እብ ሰዐይ ጠበሽ
ቤለው። ለትባተከ ገሮብ አዳም
እት ክል አካን ስንፉር ክም ረአዉ
ሰኒ ተአሰፈው። ኬን ወእንሰር እት
ልትሳስዐው ህዬ፡ እበ ምስሎም
ለመጽአው እቡ ካሜራቶም ለሐደስ
ሰወረዉ ወወሰቀዉ።
እት ስምጦም ለጸንሐው ናይለ
ብዕድ አጅህዘት ምናድሊንመ
ረድአዎም። እተ አካን ክም
በጽሐው ላኪን፡ ህቶም’መ እስዉ
ለሀርሶ ወምን እስዉ ልእዘሞ እንዴ
ተአገመ እቶም፡ እግል ደቃይቅ
ለገብእ ወክድ ክም ገነዲት
ትቃሰው። ገሌሆም ገኖበቶም
እብለ ሃብ እንዴ ትለሀፈት ስገ
ብሹል ትመስል እት ህሌት፡ ገሌመ
ለትባተከ ስገ ከከፍል ገሮቦም
እተ ክትሪት ስርቱክ ክም ረአዉ፡
ነፍሶም ትሳረደት። ለጥያራት
ካልእ ዶል እግል ኢለአቅብለ
ፈርሀት ሰበት በይአቶም፡ እምበለ
ምናድሊን፡ ለአዳም ብዕድ ለአካን
አጊድ ኢመጽአየ።
ለሬድአት ምን ገብኦ ወለ
ምሰውሪን
ምናድሊን፡
እግለ
ጀሬት ጀሪመት እብ ካሜራቶም
እት ወስቆ፡ ደለ እብ አርወሐቱ
ለጸንሐዮም አዳም ምን ሀረሶት
ወኬን ለወድወ ትቀዌት ዲቦም።
ስተል ምስል ሰለስ ውላደ እብለ
ተአሽዐልል ገበይ ሞተት፡ ስተል
ሕተ ሰለስ ውላደ ሞተው ወህተ
ገሮበ እንዴ ትጀላጅዐ ሰራሪተ
ሌጠ ውንግ ትብል ጸንሐቶም፡
ፋጥነ ሕታመ አርብዒቶም ውላደ
ትቀተለው ወህተ ጅርሕት ዐለት።
ዑስማን፡ 16 ትንፋስ ምን ሐዋቱ
እት ውላደን ወዘመችቱ እት ናይ
በልሸም ወክድ ጅሉፋም ክም ረአ፡
እብ ገሀይ ርሑ እግል ልቅበት
ይአበ። “ምን ከሌዕ ፋሌሕመ
ትድሕን” ክምለ ልትበሀል፡ እት
ቀበትለ ገናይዝ ናይ አውረሐት
ዕምር ለዐለ እሎም እብ አርወሐቶም
ለጸንሐው ክልኦት ጅነ ትረከበው፡
መሐመድኑር ዑስማን ወሓምድ
መሐመድኑር።
መሐመድኑር፡ እሙ ስተል
ወሰለስ ሐዉ ክም ትቀተለው፡ ምን
ሕቅፍ ዋልዳይቱ እንዴ ተዐዘገ በይኑ
ቀበትለ ገናይዝ ልኩፍ ጸንሐ። ምን
ደም ገናይዝ ሐዉ ወእሙ እንዴ
ትጣለሰ እግል ትፈርጉ ልትቀደር
ሰበት ይዐለ፡ ዶለ ሰልፍ ወድ ምን
ክም ቱ ፍሩግ ይዐለ። ሓምድመ
እሙ፡ አቡሁ ወሐዉ ኩሎም ክም
ትጀለፈው፡ እት ቀበቶም እብ
በይኑ እበ ሉታይ ንሴላዩ እት በኬ
ወወይጭ ጸንሐዮም።
እተ ምዕል ለሀለ፡ ለምን ምድር
ሱዳን ዐዶም ለአቀብሎ ለዐለው
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አብርየእ፡ ምስለ ድቅብት ሰፈላሎም
ወኢመርኢት አዳሞም፡ ምድሮም
ወንዋዮም እት እንቶም፡ መሳክቦም
እንዴ ኢበጽሖ እበ ጃእር ጥያራት
ሐርብ ትገለደው። ማይታም ዝያድ
20 በጽሐው፡ ክተፎም እት ክል
አካን ስርቱክ ወሉኩፍ ለጸንሐ ህዬ፡
እብ ሐት-ሐቴ እት ልትአሬ ክም
ትጀመዐ፡ እት ሐቴ ሕፍረት ምስል
ትቀበረ። ሬሕ ለዐለት እቶም ህዬ፡
እግል ዕላጅ ሻፍግ አስክ ዕያደት
ተንዚም ትራፍዐው። ጥያራት
ሐርብ አባይ ቀደም እለ ጀሪመት
እላመ፡ እተ ሸዐብ ድ’ቡል እቱ ለዐለ
መዐስከር ሰለሙነ ወመድረሰት
ሰውረት ዐሬርብ ላክፋት ዐለየ።
ሐቴ ምንለ ለዶል ለሀ እብ
ምናድል ስብሃቱ ክፍሌ (ሚሊሻ)
ወመለልሂቱ ለትሰወረ ስወር፡ ዲብለ
እት ዮም 24 ዲሰምበር 2016 እተ
ታሪካይት ሻባይ-መንደር (አፍዐበት)
እተ ገብአ ወዕለ መሕበር ጀማሂር
ሳሕል፡ ምስል ብዕድ ስወር ብዞሕ
እግል ዕፌ ቅድምት ዐለት። እትሊ
ዕፌ እሊ፡ ለምነ ጀሪመት ለሀ
ለተርፈ ዑስማን መሐመድ-ዐሊ፡
እግለ ሱረት እት ቀደሜሀ እንዴ
በጥረ ክም ረአየ፡ 30 ሰነት ለገብእ
ወክድ ገጽ ግረ እንዴ በልሰቱ፡
አዋይን ናይለ ምዕል ለመክረሀት
ሰበት አትፋቀደቱ፡ ገጹ ምን ገብእ
ወመንፈሱ እግለ ዶሉ ላተ ትቀያየረ
ምኑ። ኩሉ ለእንዴ ትባተከ ዲብ
ክል አካን ስንፈር ጋብእ ለዐለ
ገሮብ ስተል ሕቱ፡ ውላድ ሐዋቱ፡
አቃርቡ ወውላድ ዐዱ እት ገጹ
ትጋየሰ። እብለ ሱረት እለ ህዬ፡
ለዲብ አባያሙ በዲር ለዐለት እሉ
እቢሁ፡ ዲብለ ምዕል ለሀ ዝያደት
ዐቦረገት።
ለምን ከሌዕ ፋሌሕ ፈግረ
መሐመድኑር፡
ዋልዳይቱ
ወሰለስ ሐዉ እግል ዲመ እብ
ሞት ልትፈንተዉ ዲብ ህለው
ልትፈሀሙ ሰበይ ይዐለ፡ ለአምዕል
ኩሉ ረአሱ ኢፈቅደ። ምስለ ለዶል
ለሀ መርዓት ለዐለት ምነ ብቆት
ጥያራት ለደሐነት ሕቱ ዐባይ
ወአቃርቡ እንዴ ገብአ እት ለዐቤ
ቱ፡ እትሊ ዮም ለህለዩ ደረጅ እግል
ልብጸሕ ለቀድረ። መሐመድኑር
ሐቆ ሕርየት እት አዶብሐ “ሀ”
እንዴ ቤለ ለአንበተየ ድራሰቱ፡ እት
መድረሰት 2ይት ደረጀት ጸብረነቅፈ አስክ 11 ፈስል ደርሰ። እት
ሰነት 2010 ህዬ፡ 12ይ ፈስል
እግል ልድረስ ወተድሪብ ዐስከሪ
እግል ልክሰብ፡ ምስል አንፋር
23ይት ደውረት ክድመት ወጠን
መድረሰት ዋርሳይ-ይከኣሎ ሳወ
ትከረ። ሐቆሀ ናይ አድረሶት
ድሩስ ምህነቱ እግል ለአተላሌ፡
እት ክል ከረም እት መዕሀድ
ምደርሲን አስመረ (ቲ.ቲ.ኣይ) እት
ለአትቃብል፡ ደረጀቱ አትሓየሰ።
ክምለ ምራዱ ለዐለት ህዬ፡ ዲብለ
ድራሰት ለአንበተ እቱ ድዋራት
አዶብሐ እንዴ ትየመመ፡ ረበዕ
ዲብለ ትትበሀል አካን፡ ለኢደርሰ
ሸዐቡ ዲብ አድረሶት ክሱእ ሀለ።
ገጽ
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ው’ላድ ዑፉይ ወመፈተይ
እግል ለሀሌ እሉ ለኢለሐዜ ኦሮመ
ክም ኢልትረከብ ሸክ ኢሀለ።
ዕበያት ውላድ ዑፉይ ወመፈተይ
ላኪን መስኡልየት ዐባይ ሰበት
ለአረፌዕ፡ እለ መስኡልየት እለ ክሉ
ልትዐወት እበ በህለት ኢኮን። ጅነ
እት ከብድ ዲብ ሀለ፡ ውልድ ክም
ቤለ፡ ሰር ሖል፡ ሖል እት ትብል
አስክ ሐምስ ሰነት ለአደውር
ገሮቡ እት ሻፍግ መትነዳቅ ሰበት
ሀለ፡ ለብነ ለሐዝየ ብዝሕት ተ።
ለአግደ ሀዬ ሙነት ተ። እብ
ክሉ ሸክለ ታመት፡ እት ወቅተ
ለትረከብ፡ ነዳፈተ ለትትአመን፡
ነጎተ ለተአከደት ሙነት እግል
ዐቦት ኦሮ ጅነ አካነ ዛይደትተ።
ልትትሀየብ ነብረ ከብድ ለትመልእ
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ ለተአውክ
እግል
ትግበእ
ለአትሐዜ።
ለተአውክ ነብረ እስዋተ፡ እግል ጅነ
እብ ከአፎ ትትሀየብ አምር፡ ሰብር፡
ብስር ወፍጥር ተሐዜ። ብዙሕ
ምን አቅራድከ እንዴ ሐደግከ ካፊ
ወቅት እግል ተሀበ ወክድመት
እግል ውላድ አውፈዮት ለሐዜ።
እለ ሐቆ ኢትወዴ ለእሉ ትተምኔ
ኢልትሀለብ ወኢልተከስ ጅነ
ዑፉይ ወመፈተይ እግል ትሕቀፍ
ወትርከብ ቀሊል ኢገብእ።

ለተአውክ ነብረ ትበሀል
ለሀሌት ሚተ፡ ወመንፈዐተ ከፎ
ትትወሰፍ?
• ነበሪት ኡከት - ቅዘእ
(nutrients) ብእቱ፡ ወእለ አውኬ
እለ እግል ንንበር፡ ንዕቤ ወንትዓፌ
ትሰዴነ።
• ነብራነ ኡከት አው ቅዘእ
ለአለበ ገአት ምንገብእ፡ ገሮብነ እብ
ነቃሰ ለመጽእ ሕማማት ረክቦ። እለ
ምንገብእ፡ ለእለ እንበ’ሌዕ ነብረ
ለለአውክ ጽበጥ እግል ለሀሌ ዲባቡ
ዓፍየት እግል ትልበሰነ።

ነበሪት እብለ እሉ ለሀይብ
መናፌዕ ዲብ ስስ ፊአት
ልትከፈል፦
1. ፕሮቲን፦ ነፍስ ለበኔ
ወለትደመዐ ክተፍ (ቲሹታት)
ለበልስ
2. ካርቦሃይድሬት፦ ሒለት
ወሐፋነት ለልሀይብ
3. ሽቤሕ፦ ህቱመ ሒለት
ወሐፋነት ለሀይብ
4. ቪታሚን፦ እት ዳፍዖት
ምን ሕማም ለነፌዕ
5. መዓድን፦ እት ዐቦት
ወብነ ገሮብ ለነፌዕ
6. ማይ፦ እት ነዘሞት
ሐፋነት ገሮብ ለሰዴ
ኦሮ ኣደሚ እሊ እት ለዐል ለሀለ
ፊኣት ነብረ እብለ ወጅብ ቅያስ
ኢረክበ ምንገብእ፡ አክል ዐደድለ
ነቃስለ ነብረ ለገቢእ አከይ ዓፍየት
ተሀሌ ዲቡ። እት ዐቦት ገሮብ፡
ዕምስነ፡ ጥባይ፡ ሽቅል ነሐር፡ ከህላት
ምን ሕማማት ወሐዮት(ቀኒጽ)
ምን ሕማማት ለተሀሌ መቅደረት
ተሐውን።
ለእት ዐቦት ሻፍገት ለሀለ ጅነ

ነብረ ወኡከት

እብ ተረቱ ሙነቱ እንዴ ሻለተ
ምኑ፡ እት ሕዳን መቀዝያት እግል
ልካርዮቱ።
ጅናነ እት እሙር ውካኑ
ዐደድለ እለ ትነየተ ክም ነስእ
እግል ነአልምዶ፡ ዶል ሕማሙመ
ነብረ እግል ልንሰእ እነ እብለ እለ
ሐዘ (እብ መንከት፡ እብ እዴነ፡
ትሸነሀ ምንገብእ እብ ኖሱመ) ክም
በሌዕ እነ ነአትናይቱ።

ቀደም ወቅቱ ነብረ
አንበቶት

ጅነ ኖሱ እግል ልብለዕ ሕርየት ነሀቦ
ሀዬ ለዝያድ ልትአዜ ወለትረክቦ
አጊድ እት ቀበት ሰር ሰዐት
መደረት ክለ ሐያቱ ለትነብር ምስሉ
አንበቶት
ሰበት ገብአት፡ እግል ነአቅልለ
2. አስክ ስስ ወሬሕ ለአተምም
ለአለብነ መስአለትተ። ጅነ ደሐን
ሐሊብ እም ሌጠ መወኖት
እንዴ ጸንሐ እብ ገሌ አስባብ ለእለ
3. አስክ
ክልኤ
ሰነት
ልትአወክ ነብረ ትገደዐት እቱ
ለአደውር ጥባይ አተላለዮት
ምንገብእ፡ ነፍሱ አጊድ ትትከ’ለስ፡
4. ስስ ወሬሕ ክም አዶረ
ሜዛንመ ህዬ ኢወስክ፡ ገሮቡ
እት
ረአስ ጥብ እሙ እግል ልብለዐ
ልትሓበጥ፡ ወምን ሞት ሻፍገትመ
ለቀድር ብዙሕ ረቃቅ ለኢገብአት
ለአፈርህ።
ሕፍስት አው ትክምት ወሱክ ነብረ
ለሰፍረ መለሀዩ ገብአት ምንገብእ
አንበቶት
ላኪን ገሮቡ ምስለ ዕምሩ ኢለዐቤ
5. ለትዳሌ ነብረ ጅነ ምንለ
(ልትገሽገሽ)፡ ዲብ ፈሀምመ ብሩድ
ልምድት ሙነትለ ዓይለት ወኬን
ገብእ፡ ሕማማት ኢልክህል ወእብ
ምን ልውሕድ ቤጭ፡ ሐልምሌ፡
ሰበብለ ድዒፈት ሒለት መዳፈዐቱ
ድበ ድንሽ ለመስል ክልኦት ኖዕ
ሕማማት እት ደጋግሞ፡ እት ሞት
ለተሓበረ ዲበ ለተአውክ ነብረ
እግል ለአብጽሖ ቀድር።
መወኖት
6. ለጠቤ ምን ልውሕድ
ክልኤ ዶል ወለኢጠቤ ምንለ ሰለስ
ውካን ነብረ ለኢልውሕድ አውካድ
መወኖት
7. ለትአትሐዝዮ፡ ለልአውክ
ጽበጥ ለበ ነብረ እትለ ለአስትህል
አውካድ መወኖት (አክለ ዕምሩ
ወሓለት ጥባዩ ምን ክልኤ አስክ
አርበዕ ወክድ ዲብ አምዕል ክም
ነስእ መትጻጋም)
ሕዋዜ ለመስል እብ ሕዳን መቀዝያት
8. ምን መዓድን ሐጺን
ለመጽእ መትሓባጥ አርሱቅ
ለርዙቅ ነበሪት ሂበት (ከረ ከብደት፡
ለምሽክለት እት ኦሮ ግም
ዳምቅ ሰዐር-ሰዐሮ ላቱ ሐመሊት)
ለትበጥር ኢኮን፡ እግል መሰል
ጅነ ገሮቡ ወሐግነቱ ሰኒ እግል
ሐቴ ዐምሳት ኢትትአወክ ገአት
ልትበኔ ወሱክ ነብረ እትለ ወክደ
ምንገብእ፡ ህተ ወዐልቀተ ሜዛን
እግል ትትአንበት እሉ ሀሌት እለ።
ኢወስኮ፡ ለትወልዶ ጅነ ቅንጩብ
ለጽበጣመ ካፊ እግል ልግበእ ቡ፡
ተሐት ሜዛን ገብእ፡
ለተሐት
ሸርቤ ማይ-ማዮ ሐቆ ነሀይቦ ከብዱ
ሜዛን ጅነ ካፍየት ነብረ ኢረክብ
እንመልእ እሉ ህሌነ ድኢኮን፡
ከነፍሱ ወሐንገሉ ክምለ ዋጅብ
ገሮቡ ይእ’ነድቅ።
ኢለዐቤ። እብለ ለዐቤት ሀዬ
ዲብ ነአዳልየ ሀዬ እደይነ ጽሩይ፡
ፈጅር እም እግል ትግበእቱ።
ለእቱ እንወድየ ግራብ ጽሩይ፡
ከእብሊ ስልስለትለ ክሎሊት አስክ
ወለእቡ እንመውን አግርበት
ኢትበተከት፡ ለአግማም እተ ክሊት
ጽሩይ እግል ልግበእ ክምቡ እት
እግል ልንበር ቀድር።
ልብነ ኒደየ። ጅናነ ገሮቡ ሕማማት
ጅነ ሰኒ እግል ልዕቤ ለትነፍዑ ወጀራሲም እግል ልሓርብ ለሀሌት
አውኬ ከፎ ረክብ? እለን ተልየ እሉ ቅድረት እግል ትዳብር ውቀት
ሰማን ንቅጠት ጅነ ምን ሕዳን ተሐዜ። እግልነ ለዐባዪ ለኢተሓምም
ርስሐት እግሉ ዲብ ፍጋር ወጥራሽ
አውኬ ለለአነግፋ ተን።
1. ውልድ ክም ቤለ ጥባይ እግል ትካርዮ ትቀድር። እሊመ
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ስስ ወሬሕ እንዴ ኢለአደውር
እት ነብረ ሐቆ ሸፈግናሁ ሸንሀቱ
ዲብ ጥብ እግል ትንቀስ ከመቀዝያት
እግል ልውሐድ እቱ ቀድር። እሊ
ሀዬ፡ እግል ሕማም ቅሎዕ ወድዩ።
ለትወሰክ ሀሌት ነብረ፡ እትሊ ዕምር
እሊ እግለ ጅነ ሒለት ዳፍዖት
አምራድ ኢተሀይቡ፡ ሐሊብ እሙ
ሌጣቱ እትሊ ወቀይ እሊ ለሰሌሕ።
አክለ ሐሊብ እም ሀዬ ደማነት
ላበ ነዳፈት አለቡ፡ ወሒለት
ሓቀቆቱመ ኢረክብ። ናይ ጥባይ
አውካድ ክም ሐደ፡ ለእም ጅነ
ሓር እግል ትዕመስ ለሀለ በክትመ
ሰበት ለአፈይሖ፡ ቀዳም ምን ጥብ
እሙ እንዴ ኢረዌ ጅነ ሓር እግል
ለአሽክቶ ለሰሜሕ ቴለል መጽእ።
እሊመ ዲብ አትሐመቆት ገሮብ
ወዓፍየትለ ጅነ ናዩተ ወዴ።

ዲብ አንበቶት ወሱክ ነብረ
ደንገሮት
እሊመ መደረቱ ብእቱ። ጅናነ
ስስ ወሬሕ ክም አዶረ ለምን እሙ
ረክበ ኡከት ኢትከፍዮ። እት ረአስ
ጥብ እሙ ገሮብ ለበኔ፡ ሐፋነት
ለለሀይብ ወምን ሕማም ለዳፌዕ
ነበሪት ለሐዜ። እተ ለአስትህሎ
ዕምር ወሱክ ነብረ ኢረክበ
ምንገብእ ሀዬ፡ ዕቢነ ገሮቡ ወምኩ
በርድ፡ ወእብ ሕዳን መቀዝያት
ለመጽእ ሕማማት ለአደምዖ።

መወኖት ጅነ ዶል ሕማሙ
ጅነ ሕሙምመ ለሀሌ፡ ክም
በሌዕ ወሰቴ ኒዴ። ላኪን ኢንቀስቦ።
ንኢሽ-ንኢሽ እት ክል ውላበት፡
ምነ ዝያድ ለፈትዮ ጅንስ ነበሪት፡
ወሕበር ለትፈናተ መቐዝያት ላቡ
ነአዳሌ እሉ። ጥባይ ሀዬ ዝያድ
ለአውካድ ዓዲ ሰበት ለሐዝዮ፡ እተ
እለ ሐዘ ክም ጠቤ ኒዴ። ጅናሀ
ለሐመ ወላዲት ዝያድ ሰብር፡
ዝያድ ውካን ጥባይ፡ ዝያድ ውካን

ነብረ፡ ዝያድ ሙነት ኡከት እግል
ተሀብ ትጠለብ ምነ። ሰዳይት ናይ
ክሉ ምስለ ለሀለ ሀዬ ተሐዜ።

ዲብ ኤረትርየ አግደ አስባብ
ሕዳን
ኡከት
(መቀዝያት)
ሚቱ?
ለአግደ ሐዋኒት ገበይ መወኖት
ጅነ ክምተ ውዛረት ዓፍየት ፍርግተ
ሀሌት። ምስሉመ ደጋጋስ ፍጋር
ወረክስ ስርዐት ትንፋስ፡ ነዳፈቱ
ለኢተአከደት ማይ ወግድዕት
ነዳፈት ገሮብ ወድዋር፡ ወላድያት
እግል ኖሰን ለልትመወናሀ ነብረ
ለኢተአውክ ምን ገብአት፡ ደማን
ለአለበ ሓለት ዝላም ወየባስ ለሰብበ
ሐ’ሮ ወግድዐት ነብረ እት ኡከት
ወዕበያት አጀኒትነ እዴ ወዴ
ለሀላቱ።

ከሚ ንባስር ገብእ?
ሙነት እት ዐቦት ሐንገል
ወገሮብ ኦሮ ጅነ ተረተ ልትዓደለ
ክም አለቡ ረኤነ። ጅነ ሀዬ ሐቴ
ዶልቱ ለለዐቤ። ፈጅር ኢለአምር፡
ዮም ለኢረክበየ ዲመ ኢረክበ።
ዮም ለይመወናሁ ፈጅር እት
መድረሰት ኢሰልሐ’ነ፡ አፍካርከ
ጨ’በ፡ ወወቀይከ ሐወነ እንዴ
እንቤ እተ ነሐምዮ አለቡ። እንዴ
ኢልትሐ’ነን እሙ ንረሽድ እሉ፡
እት ከብድ ዲብ ሀለ እሙ ነአስኔ
እሉ፡ ውልድ ለቤለያተ ምን ሸቢቅ
እሙ ልጽገብ፡ ስስ ወሬሕ ምን ጥብ
እሙ ልርዌ፡ ሐቆ ስስ ወሬሕ እንዴ
ኢንትቀደም ወኢንትደንገር ወሱክ
ነብረ ነአንብት እሉ፡ ዶል ወሱክ
ነብረ ለቀሌት ኢነአናጤ፡ ምነ ሸርፍ
ዓይለት እበ እግል ጅነ ትናስብ
ነአዳልየ። ምነ ሐሪጭ ቤትነ ሸርቤ
እንዴ ወዴነ ንኢሽ ምን ድበት፡
ድንሸት፡ ቤጨት፡ ሐምሌተት፡
ከመዶረት፡ . . . እቡ ሑፍስ እንዴ
አበልናሁ ክም እከለት ረቃቅ እንዴ
እንወዴ እግል ነሀቦ እንቀድር።

ዶል ሕማም ዝያድ ውካን ነብረ ምስል ሰብር ዛይድ
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ውርስ ሰዋልፍ ሰዋትር ነቅፈ
(2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል)
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እተ
ሐልፈት ጥብዐት ጀሪደትነ እት
ሐንቴ ዓሙድ ኣሳር እብ ክሱስ
ኣሳር ሰዋትር ነቅፈ 1ይ ክፋል
ቅዱማም እግልኩም ክም ዐልነ
ለልትአመር ቱ፡ እግል ዮም ህዬ 2ይ
ወናይ ደንጎበ ክፈሉ ልተላሌ።
እብ መናድሊን እብ አጅባብ
በሀለት ‘ጁባታት’ ክፈለ ሰዋር እብ
እንክር አባይ ለትበነ ሐረከት አባይ
እግል ራቀቦት ወእብ እንክር ሕሩር
አራዲ ለትበነ ህዬ ምስለ ሕሩር
አራዲ እግል መትራካብ ወአምዕላል
ወራታት መናድሊን እግል አከዶት
ለትዳለ ዐለ።
ለበዝሐ ክፈል እሊ አንሑስ ሐን
ምድር ለትሸቀው መካትብ አዋምር
ሜርሐት ዴሽ ወብዕድ እት ድዋራት
ነቅፈ ምነ ልትረከቦ ቶም። እሊ እግል
ኣሳር ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ ለሸሬሕ
ሰዋትር እብ ለትፈናተ ስቅራታት
ወስወር ለትጋረማቱ። ገሌ ምን
እሎም መአዘዚ አካናት ሜርሐት
ዴሽ ሸዐቢ፡ ሜርሐት ጀብሀት
ሸዐብየት፡ ለጅነት መርከዝየት
ጀብሀት ሸዐብየት ለዐለ ምን ሕድ
እት ነሳፈት ንኢሽ ለትዳለ ከናድግ
እብ ግብአቱ እግል ናይ ሕበር
መፋሀመት ወምስዳራት ለትወጠ
ክምቱ ለአፍህም። እሊ ሰዋትር እሊ
ምስለ እት ሕሩር አራዲ ለዐለው፡
እት መጃላት ስያሰት፡ዐስከርየት፡
ሎጀስቲክ ወጋራት እጅትማዕየት
ለከድም መካትብ መትጻባጥ ሰበት

ዐለ እግሎም፡ እስትራቴጂ መዲነት
ነቅፈ ወምህመተ ድዋረ እብ ዋዴሕ
ለልሐብር ቱ።
ለበዝሐ ምን እሊ እት ሐን ምድር
ለህለ አብያት አንሑስ ሰዋትር ነቅፈ
እት ሰነት 1980 ለትበና ቱ። እትሊ
ወክድ እሊ ሐድ 500 ለገብእ እት
ሐን ምድር ሽቁይ ለዐለ አብያት
ጠቢዐታይ ሸክሎም ወቅርዶም
ለይአብደው እት ገብኦ፡ ሐድ
600 ለገብኦ ላኪን ገሌ ክፈሎም
ሁጉግ (ድሙር) ህለ። ለተርፈው
ህዬ ሻምለት ደማር ለጀሬት እቶም
ቶም። ዕልብ ብርኩት ለቦም ምን
እሎም እት ዝክረት 25ይት ሰነት
መትሐራር መዲነት ነቅፈ እት ሰነት
2002 እብ ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ
ገሌ አትሳናይ ለገብአ እግሎም ክም
ቶም ልትአከድ። እትሊ ወክድ
እሊ ገሌ ምን እሎም ለልአትሐዜ
አትሳናይ ለገብአ እግሎም ቶም፡ ክም
ከረ መካትብ ፡መስከብ መናድሊን
ወሸቃለ ሕኩመት ወሸዐብ እንዴ
ገብአ እት ክድመት ልትረከብ።
እት ድማናይ እንክር ሰዋትር
ነቅፈ፡ ክም ፍዴል ፔ፡ታ’ባ ሰላም፡
ግሎብ፡ሪጎሌ፡ዋንጫ፡ ደንደን፡ወለት
ደንደን፡ እንዳ ናፓል፡ፋርኔሎ፡ቴስታ፡
ሰውራ፡ሰምበል፡አፍንጫ፡ተዐጠቅ፡
ክቡብ ብዕራይ ወሽጌ ለመስል አስማይ
ለጸብጠው ከፈፍል ሰዋትር እት
ገብኦ፡ እት ድግለባይ ክፈል ሰዋትር
ነቅፈ ክም መርከብነ፡መዳት፡ ማይ
ከላሺን፡ አርወ፡ተአማመን፡ናኹራ፡
እንደ
ስገ፡ሳልፈር፡ቮሊቦል፡አጓዱ፡
እንዳ
ክርቢት፡ተክሴ፡ስፓርታኩስ
ሓሙኽሽቲ፡ኩባንየ እግል ንሳሜ
ምኑ እንቀድር። አስማይ እሊ

ገሌ ምነ እት ሐን ምድር ለትሸቀ አንሑስ ሰዋትር ነቅፈ

ሰዋትር እሊ ክምሰለ ኖሱ ለልሐብሩ
እብ መናድሊን ለትፈናተ ቴለል
ለልሐብር አስማይ ቱ። መታክል
ጠቢዐት፡ክድመት፡መባትክ ምድር
ወአድብር፡ ለትሸቄት እቱ ፍርስነት፡
ሪም ምን አባይ ወብዕድ ለሸሬሕ
እብ
መናድሊን
ለትሀየበዮም
አስማይ ቱ። መዐነውየት ውቅልት
ለቡ፡ ጠቢዐታይ ውርስ ንዳል
ኤረትርያቱ።
እትሊ ወክድ እሊ ሰዋትር
ነቅፈ ክብት ታሪክ ንዳል ሸዐብ
ኤረትርየ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እት
ረአሱ ለትገብእ ድማር ጠቢዐትመ
ምነ ለአስፍ ቱ። ገሌ አትሳናይ
ምንመ ገብአ እግሉ፡ ለበዝሐ ምኑ
እህትማም ዛይድ ምነ ለአትሐዝዩቱ።
መዲነት ነቅፈ ኖሱ ለልትሃጌ ኣሳር
ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ ለጸብጠት
እብ ግብአተ፡ መባትክ ምድረ፡
እግል ፍጥር ወለባበት ሸዐብ
ኤረትርየ ወመናድሊኑ ለሸሬሕ
ኣሳር ለጸብጠት ተ። መትጻባጥ
እስትራተጅያይ መካሪተ ወምስል
በቃዐት ዴሽ ለልሐብር ለትፈናተ
እግል ዳፍዖት ለከድመ ክጡጥ
ናይ አስደሮት አዋምር አካናት፡
ሎጀስቲክ ወመመቅርሐት እግል
መስተቅበል እለ እተ ለህሌነ
ኤረትርየ እት አማን ለበደለ ወአሳስ
ለከረ መአሰሳት ምስል መባትክ
ምድረ፡ ፍንቱይ መሰል ንዳል ሸዐብ
ዐለምናቱ። ምህመት ነቅፈ ህዬ ምነ
እት ከርሰ ለህለ ኣሳር እብ ሑዳዩ
ትትአከድ። መዲነት ነቅፈ ህዬ፡ ሐቴ
ዶል እብ ዴሽ ጀብሀት ሸዐብየት
ክም ተሐረረት እግል ሰልፍ ወዲመ
አባይ ለኢኬደየ ተኣምርተ ስሙድ
ሸዐብ ኤረትርየ ወዓሲመት ንዳልና
ተ።
እት ረአስ እሊ፡ መዐነውየት
ውቅል፡
ውሕደት፡መዐጸም
ወእስትሽሃድ ለሸሬሕ እት ከብድ
እሊ ሰዋትር እሊ ካርር ለህለ ኣሳር
እት ብንየት ወጠንየት ዐቢ ዶር
ለቀደመ ሰዋልፍ ህዬ ክፈል ውርስ
ዓዳት፡ ሰዋትር ነቅፋቱ። ምስል
ደቅብ ታሪክ ለትደፍዐ እስትሽሃድ
ብዞሕ፡ ስሜተ ዲማ እግል
ትዳይም ለሰልፋይት ሰላዲነ ነቅፈ
መትሰማያመ ተኣምርተ እሊታት
ቱ። ዐቂብ እሊ ትምሳል ንዳል ላቱ
ሰዋትር ነቅፈ ኣሳር ንዳል እግል
ኢልብዴ ዓቅቢቱ እግል ክል ነፈር
ምን ምጅተምዕ ኤረትርየ ለከስስ
ጋር ቱ።
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ኣድም ወድ ዐጂብ ለልትበሀል ሓልያይ ምን ሔልየት
ዐድ ተክሌስ፡ እግል ምድር ዐድ ተክሌስ ምን ሐመዎ ህቱ
ህዬ እት ለሐምዶ እለ ቤለ፦
ሀበሮ ዎ መንታይ አፎ በዝሐ ለሐምያቱ
በዲር ዘበን አበውነ ለእክሉ አክል ሖጻ ቱ
ወእሊ ሴርቀት ትብሎ ዘበን አዜ መጽኣ ቱ
እግል ነዐይሮ ለዕጨይመ እንዳ ቱ
ለአድግ ጋብእ አጠልማይ ኢተልያቱ እማቱ
አበንጉለት ወአስቃቅ ልጎ ወጋድም- ለውያ ቱ
ምን ክልኤ እት ዐቅበት ክርበ-ቀረጽ ለሰዕራቱ
እጋል ዐስም አስቱ ለደርቡ ቲረድ እማቱ
ገብገብ ጋብእ ዝላለ ማልአት እንተ መራቱ
ክም-ጎፍ ወመጽሖት-አምበጠ አጊድ ትረጅዕ እማቱ
እገር-ሰሐቶ ለክብት ረቢ ከአፎ ማንሃ ቱ
መቀር ዲብ ለረወርብ ወመሐረጥ እት ለሳሳቱ
ምን ትትከሬ ቃር-ዖበል፡ ከምንዲ ትሰቴ ለአጽያቱ
ወድ ከረዶይ ወገዓር እጋል ጽእራን እላ ቱ
ለቀድሐት ወድ ድብሎይ ዕድረ ወርድ ሌጣ ቱ
ተረከበ አንቅዕ እለ ለመሓዝ እት ለዔጻቱ
ሕመረት ፍርቅት ለገ’ሎ ድልድል ጀድዓቱ
ጋድም ሕመር ወጨይሒት ማይ-ሾፍ እብ ለገልዋቱ።
እብ ሓዚ ለሸቢበት እሊ መስከብ ቀልሃ ቱ
ምን መትዘማት እት አድር እሊ መስክብ ጥቅራ ቱ
ምን ቀላቅል ደብር ቱ ለብዙሕ ትበሌዕ እማቱ
ግርዕ ምንዲ ትደሬ ማይ ለተንከር በጽዓ ቱ
ለተሐለበት ትትሐለብ እምበል ለብዝሕት ምክያዱ
ለሑዳት ቅመዕ-አብቀጢን አክል ብዝሓት እላ ቱ
መዝረት ወፌንክ ወድ ዕንድር ሊፈት ወፍሉይ ቀዳዱ
ምን ትትከሬ ቀላቅል ዓዩን ፋግረት ዔሻቱ
ከረም ተቀብል ዲብ ጥረት ዕንሱብ ለዓይረት ባክራቱ
ሸላል ለቆጠ ነዛንዝ ግልሓይት ትገብእ ባክራቱ
እንዜ ወኬን ትትዓዴ ትብሌዕ ምንለ ገልዋቱ
ስምጥ ቀረፍ ወአብ-ዋጥል አሐ ለኣውለት ስብካ ቱ
እት መነትል ወግርበት ግርዕ ሐጪር ለሰዐራቱ
ቆይደ ለእበ ልትናበር ማይ ዝልዝለት ቡ እት ተሓቱ
ማይ ዝልዝለት ለምዕጥን ሱራት ረቢ ድሕራ ቱ
ወአት መክሸን ኢትፈርህ ወቅለዕ ታርፍ ሰልያቱ
እት ሰጋይዱ በለቲት ቡ ወኩቡብ እበን እት መሓዙ
ጸዕደ እንቱ ልትበገስ ባሊ አቴ ልባሱ
ለትውሕዝመ ምንዲ ለመሴ ቃበት ተአቴ እማቱ
እግል ነሐምዶ እሊ መስከብ ደሐና ቱ
ዎሮት እናስ ነብሮ እብ ቤተቱ ወወኣቱ
ለስሕል እግል ኢነሐምድ ብዝሕት ሀሌት ኮናቱ
ሐባብ ወጸርነ በዲር ቃውየት ጎማቱ
ሹም ሞተ ኢሰዐነ ከጌሰ ምኑ ቀጻፉ
ሹም እንዶ ልጸበጥ ነሱእ ምኑ ልባሱ
ስምሓኖ ጅምዕ ወድ ጃውጅ መን ሰምየ መርባቱ
ዮም ሑሁ ወሀለ እሊመ ጅምዕ ወአታ ቱ
ሽሩ ልክለአና ቱ ከለእ ለቀይሕ ዕንታቱ።
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ገጽ

7

ዳን

ብ
ይ
ታ
ሕዱግ ስሌማን

ረመ
ሽባን ወሰነት ሐዳስ
ሰነት ሐዳስ እንብል እት ህሌነ
ምነ ቀደመ ለዐለት ሰነት ለትፈንትየ
ምን ተሀሌ፡ ናይ ኖሰ 365 አምዕል
እንዴ ጸብጠት እግለ ቀደመ ለዐለት
ሰነት እንዴ አሽከተት ለትሐውጽ
እትነ ሰነት ተ። ወድ አዳም እዲነ እተ
ክም አብሀዘ ወአክያረ እግል ልጃቅፍ
ክም አንበተ ለሰልፈይት ወራቱ ዘበን
ለቀይስ እቡ ዕስ እቱ እግል ልክደም

ዐለ እግሉ። እብሊ ህዬ ዘበን ምስል
ደያነት ወዕልም እንዴ ትጻበጠ እሊ
አዜ ለህለ ሸክሉ እግል ልጽበጥ ቃድር
ህለ። ምን ንኢሽ ካልኢት (fraction
of second) እንዴ አንበትነ እት
ሰነት ለህለ ሕዱድ እግል ዘበን
ለከይል ዕስ ቱ። እሊ እቱ ለህሌነ ዘበን
ህዬ፡ እብ ክሉ መቃይሱ ዶር ዘበን
ወመቃይሱ እብ ዋጅብ ለትከየለ እቱ
ቱ እግል ኒበሉ እንቀድር፡ እግልሚ፡
ምስል ዐቦት ቴክኖሎጂ እትሊ መጃል
እሊ ለትበጽሐት ዐቦት ሕዱድ ሰበት
አለበ።
እተ አግደ ጋሪትነ እግል ነአቅብል፡
ሰነት ሐዳስ እግል ሽባን ሚ ተ?
እንዴ እንቤ ዶል ንሰአል ብዞሕ በሊስ
እግል ንርከብ እለ እንቀድር፡ እት
ኩልየት ማይነ-ፍሒ እተ ዐልነ እቱ
ወክድ ዘበን መንፈዐቱ ዝያድ ለገብአ
ወክድ ለፈሀምነ እቱ ወክድ ቱ እግል
ኢበል እቀድር። እግልሚ፡ እተ ወክድ
ለሀይ ወተሐውን ወትብቀዕ ለእለ
ጻብጥ ህሌከ ሸሃደት እግል ተአድምን
ምስለ እት አፍሱል እንዴ ገብአው
እት ሕፍዝ ፍሩራም ለዐለው ደረሰ
ሰበት ትትገሴ ወምን ዘበንከ አክልአዪ
እት መዓል ወዐለ እግል ርሕከ ሰበት
ትሓስብ ቱ። ቀደም ዐስር ሰነት ገብእ፡
ዎሮት እት መጦርዬ ለዐለ ሻብ እግለ
ምኑ ሐፍዝ ዐለ ከራሱ እት እዴሁ
እንዴ ጸብጠ ምን ሕፍዝ እት ቤት
እንዴ አተ አመት ዕርፉ እግል ሊዴ
ዐራቱ ናጽፍ ለዐለ ሻብ አስኩ እንዴ
ትወለበ ፋሬሕ እት እንቱ፡ “ፈጅር
ሐዳስ ሰነት ተ” ቤለዩ። ለተዐብ
ው’ሉዩ ዐለ ሻብ እንዴ ሽዑሩ እት
ጌማም ኢልኣቴ፡ “ከሚ ቱ ፈጅር
ሰነት ሐዳስ ምን ገብእ!” እንዴ ቤለዩ
ሰኣሉ እብ ስኣል በልሰዩ።
ለእብ ምጸት ሰነት ሐዳስ ሰኒ
ወአማን ፋሬሕ ለዐለ ሻብ እሊ
በሊስ እሊ ምኑ ጽቡሩ ሰበት ይዐለ፡
“ሰነት ሐዳስ እተ እግል ንዓርፍ ቱ
ወምስል መልህያምነ ወአዳምነ እግል
ንውዐላቱ፡ አነ ህዬ እትለ አምዕል
እለ ብዞሕ በራምጅ ህለ እግልዬ።
ምስል ዋልዴንዬ እግል እውዐል እታ

ሽባን ወሰነት ሐዳስ
ቱ፡ ሰነት ሐዳስ ክሉ ብእተ ክሉ
ሐዲስ ቱ ሐዳስ ሐያት ህዬ እተ
እግል ንትፈርር ቱ”፡ ዶል ቤለዩ፡ እበ
ረአዩ ሰበት ኢትረይሐ ለእግል ስካብ
ለአዳልየ ለዐለ መከደቱ እንዴ አዝመ
ምነ፡ “እንተ እብ ደሐንከ እንተ
ኢመስለኒ፡
ሰነት ሐዳስ
እግል ኖሰ
ሐዳስ ኢኮን
ደዓም ዕልብ
2006 ዐለት
ወዮም ዓመት
ህዬ 2007
ገብአት ለስስ
እብ ሰቡዕ
ትበደለት
እት ኢኮን
ለትቀየረ
ሓጃት ይህለ፡
እ ስ ዉ ቱ
ለሐዲስ ትብሉ ህሌከ ሸይ!”፡ “እንተ
ማሌ ዐልከ ወህሌከ፡ እሎም ደረሰ
እባሆም ህለው፡ እሊ ምድር እባሁ ህለ፡
እሊ ንዋይ እባሁ ህለ፡ ክሉ ጠቢዐቱ
ወሕያዩ ለትቀየረ ሓጃት አለቡ፡ ሰበት
እሊ ርሕከ ኢትቅሸሽ አዳም ለአምጸዩ
ዓላብ ወህቱ ለቀይሩ እቡ ኢትእመን
ወእግሉ ኢትድመን፡ አነ እሊታት
ይአምን እቡ ማሌ ሰነት 2006
ዐለት ወዮም ዎሮት ዕልብ ወሰከት
ሚ ህለ እስኬ ሐዲስ ለመጸት ወግረ
እለ ለትመጽእ!” ክም ቤለ ክልነ እበ
ሐዲስ ፍክር ትሰሐብነ። አናመ እተ
ኢነት ለሀ ለህግያሁ እዝን እንዴ ከሬኮ
እተ ለዘተ እግል አዳውር አንበትኮ፡
ረቢ ኢልባርኩ ለደረሳይ አፍካርዬ
ፈንጠረ፡ እግልሚ ፍንጌ ሐዳስ ሰነት
ወገዲመት ሰነት ለዐለ ፈርግ እግል
ዶሉ ይአንተብሀኮ እግሉ። እብሊ ህዬ
ለቤት ለእተ ዐልነ እግል ዶሉ ክርን
ጸብረት።
ምስል ዘበን እት ሽቅል ክም
ፈረርኮ ወእት ብዕደት ሐያት ክም
ተዐዴኮ ብዞሕ ተጃርብ እግል እርከብ
ቀደርኮ። ሐዳስ ሰነት እንዴ ኢገብእ፡
ሐዳስ ካልኢት ወደቂቀትመ ፍንቲት
ክምተ እግል ኣምር ቀደርኮ፡ እግልሚ
ለፍክርለ ቀደም 10 ሰነት እት ምክዬ
እንዴ ኢልትመሰሕ ክቱብ ለህለ
መልሀዬ ወተአሲሩ እት አትጃግር
ብዞሕ ሓጃት ሐዲስ ልትከለቅ
ርኤኮ።
ምን እለ እዲነ ለገይስ መልሀዬ
አዳምዬ ወአያዬ እት ካልኢት
ለኢገብእ ወክድ እንዴ ትፈንቴኒ
እት ሐንቴ ምድር ለትደፈነ ወምስሉ
ዚነቱ ወወቀዩ ለትሸረበ አዳም፡ ሐዳስ
ሓጀት ምስል ዘበን ክም መጽእ
ተአከደ እግልዬ። እት ነፍሼ ለእርእዩ
ተቅዪራት እት ክል ደቂቀት እንዴ
ይሐስስ እቡ፡ እት 365 አምዕል እት
ምራየት ማሌ ዶል እርእዩ፡ እት ገሌ
ክፈሉ ሐስስ እቡ ህሌኮ፡ ማሌ ምን
እዴዬ ለመልሸ ምስል ዘበን ለትጻበጠ
አብካት እግሉ እግል ዐሬ ስኒን ወድኒን
ምንመ ሀይቡ፡ ክም ይዐሬ እቡ ወእት
ሄራር ሐያቼ ለኢበዴ ተአሲር እንዴ

ጸብጠ ክም ተሀርበበ ደረስኮ።
እትለ እዲነ ቀደም እለ ለኢትረአ
አሕዳስ እት ሕያዩ ወይቡሱ ለመጸ
ተቃዪር እቡ አመንኮ፡ ለሐዲስ
ዌርሳዬ ምስል ሐዲስ ዘበን ለመጸ
ክምቱ እንዴ ተብዐኩዉ እብ ተቅዪር
ዘበን አግረስኮ፡ አናመ ምን ዕምር
ሸ’በት እት አግዳም ሸ’በት ክም
ህሌኮ እበ ምተሐቼ ለህለው ማሌ
አጀኒት ረሻናታት ለዐለው ወዮም
መንደሊታት እቱ ለትወቀለው ሸባባት
እት መባትክ ገሮቦም ወአፍካሮም
ለርኤከወ ዐቦት ምስል ዘበን ወህቱመ
ሰነትከ አሰር ሰነት እት ተሐልፍ
ለትከወነ ዘበን ለወልደዮም ውላድ
ሰኖታት እት እንቱ ለመጸ ተቅዪር
ክም ቱ ፈሀምኮ።
እብ ሚ እሽርሑ እግልኩም
ለተቅዪር ለእት ዘበን ሐስል ወእት
ዕቆት ሰነት ለልትአሰር፡ እሙራም
መትፈላፍሰት ክምሰልሁመ ዳርሳም
እት ክቱቦም ክምሰለ ቤለዉ፡ “ምን
መስኡልየት ራሐት ወለውቀት
ርሕከ ለልትስኦሉ ነፈር ምን ለሀሌ
እንተ ኖስከ ሌጠ ቱ”
ለትብል
ታመት ሕስበቶም ምስል ዘበን እንዴ
አትጻበጥኩወ እግል ሄርር ሐዜኮ፡
ክል ካልኢት እግል ርሕዬ ሐዳስ
ሐያት ወሐዲስ በክት ክምቱ እግል
አፍህመ ሐበረውኒ እግልሚ አነ
እግል ኖሼ እዲነ እግል ዐሬ እት
እብል ለእትእዴዬ ለህለ ሐዲስ ወክድ
እንዴ ርሕዬ ይእረይሕ ምኑ ለረቢ
ድብዱበን ምንዬ ህለ ሰኖታት ዕምርዬ
ሐቴ ኢነት ሸፈተን እንዴ ቀልዐ
መልሀይ ምጸነ እግል ሊበለኒ ሰበት
ቀድረ ቱ።
እሊታት ወብዕድ እት ጌማም እንዴ
ኣቴኮ ለቀደም 10 ሰነት እግል ሰነት
ሐዳስ ለፈርሐ ደረሳይ ኩልየት ማይ
ነፍሒ ለዐለ ሻብ እሉ እግል እትዘከር
ቃድር ህሌኮ፡ ለኢነት ለሀ አነ ፡ህቱ
ወብዕዳም መልህያምነ እት ሐቴ ቤት
ወዎሮት ፈስል እንደርስ ሰበት ዐልነ
ሐያት ሕበር ላምዳም ወጥዉራም
ዐልነ፡ ዮም ላኪን ሐቆ ዐስር ሐዳይስ
ሰኔታት ሐልፈየ እተ አነ ወህቶም
ለዐልነ እተ ቤት ወመድረሰት ብዞሕ
ተቅዪር ጋብእ ህለ።
እሊ ሌጠ እንዴ ኢከፌ እት ክልነ
ብዞሕ ተፍኪር ወእት ብዝሕት እዲነ
ፍሩራም ህሌነ፡ ለሀይከ እግል ለሀይ
እንዴ ኢልርኤ እት ሐዳስ ሐያት
እንዴ ትፈረረ እብ ለትፈናተ አግቡይ
እግል እለ ሐዳስ ስነት ንዐይደ ህሌነ።
ገሌነ እብ ፈርሀት ወገሌናመ እብ
ሐዘን ንትዘከረ ንሀሌ፡ እግልሚ ገሌነ
ምስል ዋልዴነ ንሓልፈ ለዐልነ ሰነት
ሐዳስ ወምስል ፈተችነ እንዴ ተርፈ
በይነ ሰበት ጨንቤነ። ገሌናመ እብ
ሪም ምድር ምን ቃብል እብ አኖካይ
ወሰአየት ሰበት ንታከያቱ።
አዳም ምን ሰነት ሐዳስ ወእግ’ለ
ለትወልድ ወለተ ብዞሕ ደርስ፡
እግልሚ ወክድ ካፊ ወተጃርብ ሐያት
ሰበት ረክብ ምነን። አናመ ሽቅልዬ
ምስል ብዝሓም እት ለትፈናተ ዕምር
ለህለው አንፋር እግል አምሐብር

ሰበት ሰዴኒ ምስል ዘበን ወሰነት ሐዳስ
ለትጻበጠ ብዞሕ አምር እግል እክሰብ
ቀደርኮ።
ንኡሽ እት አነ ሰነት እንዴ
ኢትገብእ ወርሕ ሐዲስመ ክም ሰርቀ
እማትነ ምንገብአ ወአበውነ ምን
ዝሕረቱ እግል ልብልዖ ወልስተው
ወዱ ለዐለው ዓዳት ዐየዶቱ ምን
ልብዬ ኢበደ እንዴ ኢገብእ፡ እት ዘበን
ለዐለ እግሎም ፈሀም ወእት ዘበን
ለመጽእ ተቅዪር አክል አዪ ምህም
ክምቱ ለልሐብር ጋር እት እንቱ
ርኤኩዉ። ላሊመ ረያምተ እንዴ
ቤለው ምድር ክም ጸብሐ ወሐዳስ
አምዕል ክም መጸት፡ “አልሐምድልላህ
አሰናይ እብ ሰላምነ አጽበሐነ!’ እንዴ
ቤለው፡ “ይሀው ሰኒ ሙያም? ከፎ
ትመዬኩም?” ለትብል ሰላም ምን
ሰላመት አድሁይ እግል መትአካድ
ወእትለ ናይ 12 ሳዐት ዘበን ለጀሬ
አሕዳስ እግል ልድለው ልትነፍዖ እበ
ለህለው ገበይ ደሊ ተ።
ሰበት እሊ እት ክል ካልኢት
ለገብእ ተቅዪርመ እት ሐያት ዎሮት
ሕያይ ምህም ክምቱ ደረስኮ፡ መምክን
አስክ እለ እተየ ዐለ እሊ ነፈር እሊ
ለልብልመ እግል ለሀሌ እትኩም
ቀድር፡ ምናተ አነ ምስለ ገብእ ለህለ
ተቅዪር ሐያት እነብር ለዐልኮ ወለ
ህሌኮ ነፈር አነ፡ ማሌ ዮም ክም ኢኮን
ወዮም ፈጅር ክም ኢትገብእ አዜ
ለአሌሌኩዉ ነፈር አነ። እትለ እተ
ለህሌኮ ለሐዘት መልህያምዬ እምበል
ክርን እግለ እብ እደዮም ክርን
ተአፈግር ለህሌት ኮምፒተሮም ሌጠ
እት ጫቅጦ እሰምዖም ህሌኮ፡ አናመ
እት ብዝሓት ሐዳይስ ሰኖታት እተን
ለሻረኮ እብ ዝክርያት ግረ እቅቡል
ሰበት ህሌኮ፡ እት ምክዬ ብዞሕ ተአሲር
ለወደ እቼ አሕዳስ ማጽእዬ ህለ።
እብሊ ህዬ እተ መውድዕዬ እንዴ
ተንከብኮ እግለ ኪቦርድ ወእተ ለህለ
ሕሩፋት እለጥም ህሌኮ፡ እሊ እግል
ኖሱ ተቅዪር እት ክል ንኢሽ ካልኢት
ገብእ ለህለ ሐደስ ቱ፡ እሊ ህዬ ክፈለ
ንዉሉ ለህሌኮ ተቂር ዘበን ወምህመቱ
እት ሐያት ወድ አዳም ለልሐብር
ቱ።
“መዐሊሽ ዘበን አለብዬ”፡ “እሊ
ዘበን ለእግሉ ካስር ህሌኮ ምነ ናይ
ዕርፍዬ ዘበን እግል እፍደዩቱ”፡
“ደሐንቱ ክሉ እግል በዐል ሰብር
ጸብሕ”፡ “አላህ ዘበን በዲር ትቤ!”
“በዲር ንኡሽ እት አነ ረባሽ ዐልከ

ብህልዬ ዐለ አቡዬ” “እድንየ
መድረሰ፡ እስታዝሀ አ’ዘበን ወቀለሙሃ
አዝሩፍ”፡ “ዘበን ደሀብ ቱ” “እት
እዴከ ለህለ ዘበን እንዴ ሐደግከ
ብዕድ ዘበን ኢትጸበር” ወብዕድ እበ
ትፈናተ ዕምር ወለትፈናተ ተጃርብ
ወአምር ዘበን ለቦም አንፋር እቦም
እንዴ ትበሀለ ቀላየት ዘበን ወተቅዪር
ምስል ዘበን ወአሀምየት ሐዲስ ዘበን
ለልሐብር ዝበድ ሂገ ሰብ ተጃርብ
ሐያት ቱ።
ከእሊ ወብዕድ እት ጌማም እንዴ
ኣቴነ ሰነት ሐዳስ እብ ዕን ሽባን
ምን ነአነጽረ ብዞሕ ልትርኤነ እተ
ለሓለፍናሁ ቴለል ንእሽነ፡ ለዘት
ተዐሊም ወፍሬሁ ቀላየት ወክድ
ወጠዐሙ ወብዕድ እትለ ሰነት ሐዳስ
እንዴ ዓረፍነ እግል ንርአዩ እንቀድር፡
እግልሚ ሰነት ሐዳስ እት ቅዱም
ወሐዲስ ፍሬ ለትሓልፍ ግን ሰበት
ገብአት ቱ።
ከሰነት ሐዳስ እት እዴነ ሰበት
ኢገብአት ሕነ ክም ሽባን እት ከብደ
ለህለ ተቅዪር ወእት ሕተ እግል
ልዝሀር ድፉን ለህለ መሳጢር እግል
ንኣምር ገብአነ ምንገብእ ክም ሽባን
ለቀደም እለ ዐለ ወራታትነ እንዴ
ቀየምነ እተ እት ክል ካልኢተ ለገብእ
ተቅዪር ምኑ እግል ንትነፈዕ ወክድነ
እብ ዘበን ለትመቅረሐ ወወራትነ እት
ክል አምዕል ወደሐንከ ለአለቡ እግል
ኒደዩ ለእግል ንብጽሑ ንሐዜ ለህሌነ
ሀደፍ እንዴ ከሬነ አስኩ ለነስአነ ዓያን
ወስለል እግል ነእስኔ ብነ። እግልሚ
ሐያት እግል ኖሰ እብ ሰለስ መርሐለት
ለትሐልፍ ሰበት ገብአት እሊ ህዬ
ዝያድ ክሉ እግል ሻብ ለከስስ ወሻብ
ለልፍህሙ ጋር ሰበት ገብአቱ።
ሐያት ምስል ዘበን ለተአመጽኡ
ተቅዪር እብ ማሌ፡ ዮም ወፈጅር
ሰበት ልሐልፍ እትለን ሰለስ ንቅጠት
እለን እንዴ ተንከብነ ክም ሸባብ
እግል ኒደዩ ለብነ ሓጃት ወእግል
ንተለየ ለብነ ገብይ እግል ንተሌ ምን
ሰብ ተጃርብ ወዕምር ለከፌነ ጽዋር
እግል ንርከብ መጦሮም ነአምሕብር
ወዝሕረቶም ንበራብር።
ሰነት ሐዳስ ክም ሰነት ሐዳስ
ለልትበርበር እተ ምስጢር እግል ርሕነ
እሱ ክም ቱ እንዴ ኣመርነ ሕሳባት
ርሕነ ንከልስ ወእት ሐያት ሐዳስ
ንትበገስ፡ ሰነት ሐዳስ ኬረ ወበርከተ
ለሀበነ ማየ እኝሰቴ ወሰዐረ እንበልዕ
ሊዴነ ብሂል ምህም ቱ እግልሚ
ለመጽእ ሐዳስ ናይ ኖሰ ቃኑ ሰበት
በ ።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ጀዋብ ምን ዋልዳይት አስክ
ወለተ..

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።

ለድሙ ምን ረድሀየ?
ዎሮት ሙዲር ናይ ሐቴ
ዐባይ ሸሪከት ዐለ። እሊ ሙዲር
እግል ሐያቱ ከፎ ክም ነዝመ
ወእግለ ተየልሉ ከፎ ክም ሳይሩ
ወምስለ እት ሐንቴሁ ለከድሞ
ሙወዘፊኑ እብ ከአፎ ክም
ልትዓመል ምስሎም ለአምር
ይዐለ። ክል ዶል ለሐርቅ
ወጬጭ ሌጠ ልብል ነብረ።
ቀደም ሂጋሁ ለሐስብ ይዐለ፡
ወጠቢዐቱመ
ሰኒ
ሸዋኪት
ወመክረሀት ነብረት።
ሐቴ ምዕል እሊ ሙዲር እግለ
ስክርቴሩ እንዴ ትላከ ከምእነ
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
ውራቅ 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
ውራቅ 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፡ ልውራቅ ቀደምለ ርኢስለ
ቅስም እትለ ጠረቤዘት እንዴ
ከረዩ፡ እብ ህግየ ዐገል አለበ፣
“እሊ ውራቅ 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 ውራቅ አጊድ
እብ ሸፋግ እንዴ አትመመካሁ
ሌጠ ብለሱ” ቤለዩ።
ለንቃሽ እት ፍንጌ ክልኢቶም
ሰኒ ወአማን ሰበት ትወለዐ፡
ዎሮቶም ተ ከእብ እንክሩ
ክርንቱ ረፍዐ ወእት ሕድ
ጪጭ 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 አበ
እቱ።
“እለ ዮም እሰአለከ እበ
ልህሌኮ እጃዘት ሰልፈ ዮም
ኢኮን፡ ሰኖታት እትሰአለከ እበ
ዐልኮ፡ ወሐቴመ ምዕል ትግበእ
እኩር እት አነ ለመጸእኮ እቱ
ወቅት ይሀለ፡ ወእንታመ እምበል
ዮም ኣቢ እግልዬ ይእንተ።”
ቤለዩ።
ርኢስለ ቅስም ሰኒ ሓርቅ
እት እንቱ “ጊስ 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 ምስኪን እሱፍ
እት እንቱ አስክለ እሙ አቅበለ፡
ወሐር አስክለ ጅኔነትለ ቤት
እንዴ ጌሰ እብ በይኑ እተ ሐነ
ዕጨት ትገሰ። ለዱሙተቶም
ህዬ ክመ እት በዲረ ምስሉ
እግል ትትደአል ወትህመግ
እንዴ ትቤ ዘኔባየ እት ለሻልሽ
ጽግዕ ቴለት እቱ። ብጣሩ ገብአ
ወእብ ክለ ሒለቱ ሐር ወቀደም
እንደ ትሰደደ 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 ባልና
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
መዓመላት
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።

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 አድመ ምነ፡ ሐበት እንዴ
ኢለሀርስ እበ አሰሩ አቅበለ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 52

እከትብ እትኪ ክም ህሌኮ እግል ተኣምሪ ገሌ ዘዔታት እግል
እከተብ እትኪቱ። እብለ ምስምሰ እለ ለልእከቼ በጽሐተኪ ምን ገብእ፡
ክም በጽሐተኪ ክም እትኣምርተ ንስእየ። ወኢበጽሐተኪ ምን ገብእ
ህዬ እንዴ ኢትደንግሪ አዲግ እብ ሸፋግ አስእሊኒ። እለ ውዴኪ ምን
ገብእ ለጀዋብ ምን ሐዲስ እግል እንዱኡ እትኪ ቱ። እብ ምልሃዬ
እከትብ እበ ለህሌኮ ምስምሰ፡ እንቲ ቅራአት ሻፍገት ክም ኢትቅድሪ
ሰበት አምር ቱ።
እትሊ ለሐልፈ ወቅት ቅሩብ፡ አቡኪ ዎሮት በሐስ ቃርእ ዐለ።
ለበሐስ ክመ ሐበረየ፡ ለበዝሐየ ሐዋድስ ምነ ቤትነ ሑዳት ኪሎ
ምትራት ለሪሙ ድዋራት እቱ ክም ለሐስለ ፈሀመ። እብሊ ሰበበ
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
ምዔላት ተአተላሌ እት ህሌት፡ ለካልኣይት ዶለ ህዬ እግል አርበዕ
ምዕል 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 ኣቡኪ ብዞሕ ሐቆ ትጸበረ ወአስበረ፡ ሐምዴ እግለ በዕለ
ትግበእ፡ እት ወቅት ቅሩብ ሽቅል ራክብ ሀለ..እት ሐንቴ መራቀበቱ
500 ነፈር ህለው! ትዋሴፉ እንቲዲ! ወለ እብለኪ ኣማንዬ 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 ደሓንቱ ወላ 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።

ተበሰም

ዎሮት ነፈር እግለ እተ ባኩ ለዐለ ነፈር እንዴ አቅመተ፡ ስመዕ ወድ-ሰብ፡
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 እግል ትርአዩቱ ቤለዩ ልትበሀል።

በሀል

- እግል ለአስተስልም ለኢቀድር ነፈር፡ እንተ እብ 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።

አርቡዕ 27 ዲሰምበር 2017
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መተርጅማይ፡ ሳልሕ ገመ

ናይ ታይዋን ሸሪከት ለሸፍገት መኪነት ትሸቄ

miss-r car
እት ታይዋን ለመርከዘ “ዚንግ
ሞቢሊቲ” ምነ እብ መአሰሰት ተሰለ
ለትሸቄት እብ ሞቶር ከርሀበት
ለትትሐረክ መኪነት ለትሸፍግ
መኪነት-መቶር እግል ትሸቄ ክም
ቀድረት ሐበረት።
እለ
“ሚስ-ኣር(Miss-r)”
ብህላመ ለህለው መኪነት ናይ
1000 ኪሎዋት (1341 ቅወት
ፈረስ እግል ለሀብ ለቀድር) ናይ
ከርሀበት መቶር ለሀሌ እለ እት ህለ፡
ከም ከረ ሊዮናርዶ ዳቪንቺ
ለመስሎ አንፋር፡ ዎሮ ምን

ሕልሞም፡ አሽየእ እት ሐረከት
እት ህለ ሰወሮቱ ዐለ። እግል
እሊ ሕልም እሊ እግል ለሐቅቆ
ምነ ለጀህደው ዎሮ ላንድ
ስታንፎርድ
ቱ።ስታንፎርድ
አፍሩስ እት ሰዐይ እት ህለ እግል
ልስበት ምራድ ሰበት ዐለ እሉ፡
እግል መለሀዩ ክል ዶል ወእብ
ትሉሉይ ይቡስ ስወር፡ ፈረስ
እት መትሐራክ እት ህለ እግል
ልሰውር እሉ ልትሰአሉ ነብረ።
አግደ ሀደፍ ስታንፎርድ፡ ፈረስ
እብ አርበዕ እግሩ ምን አርድ
ቃንጽ እት ህለ ስዉር እግል
ልርኤ ልተምኔ ዐለ።

አስክ 100 ኪሎመትር እት ሳዐት
ለትትፌተት እቱ ወክድ ህዬ፡ 1.8
ካልኢት ሌጠ ክምሰልቱ ለሴንዐተ
እብ ተውሳክ ለሐብሮ። እለ እብለ
መኪነት ለትሰጀለት ሸፋግ ምነ እብ
ሸሪከት ተስለ ለትሸቀየ ዐረባት ናይ
ሐቴ ዕስሪት ዝያድ ሸፋግ ገብእ።
ምናተ እግለ መኪነት ለሸቀ
መስነዕ፡ ብዝሔለ እለን ሸቀ መካይን
ምን 20 ክም ኢለሐልፍ ወስዕር
ሐቴ መኪነት አስክ 1ሚልዮን
ዶላር ለበጼሕ ክምቱ እትእሙር

ሀለ።
ለመአሰሰት፡ “ዚንግ ሞቢሊቲ”
ፋግር ለሀለ ስዕር ምን ናይ ተሰለ
እብ ሐምስ ዕጹፍ ለዘይድ ክምቱ፡
እት ዕዳገ እለን ዐረባት ፍገሪት
እኪት እግል ተሀሌ እሉ ክም
ትቀድር ብዝሓም ምሐልሊን
ሽርሖ። ብዝሓም እግለ መኪነት
ለትፈረጀው ወለጀረበው ሰብ
መቅደረት፡ ለስዕር ሐ’በት ተእሲር
ክም አለቡ ቶም ለልአምኖ።
ህቶም ክ’መ ልቡሉ ሀደፍ
መአሰሰት ተሰለ እተ እብ ብትሮል
ለሸቅየ ድቁባት ወጥዉራት መካይን
እንዴ ተንከበው፡ ለመስነዕ፡ እግል
እለ መኪነት ሐዳስ ሻቂሀ ክም
ህላቱ ለልሐብሮ። ናይ መአሰሰት
ዚንግ-ሞቢሊቲ ላኪን እብ ድድ እሊ
እብ ከአፎ ገበይ ሰዋጌን መካይን
ሓስባሙ ለኢለአምሮ ተጃርብ እት
ጽርግያታት እጅትማዒ ወመጃገሪ
ጽርግያታት ወከደን ለአድዳውሮ
ለልብል ክምቱ ለሐብር።
መመቅረሓይ ሽቅል መአሰሰት
ዚንግ-ሞቢሊቲ ሮይስ ሆንግ “አግደ
ፍክረት እት ጠወሮት እለ መኪነት፡
እብ ብትሮል ለልትሐረከ ዐረባት

ባጽሓተ ለኢልአምረ ወእግል
ልብጸሓሀ ለኢቀድረ ብቃዐት
እግል ብጽሐት ቱ ለዐለ። እሊ ህዬ፡
እብ ተአስትህል እት ፍዕል እግል
ነአውዕሉ ቃድራም ህሌነ” ቤለ።
እተ እግል ትትአመን ለኢትቀድር
በቃዐት እግል ለአብጽሖም ለቀድረ
ሸይ አሳሲ፡ በጣርየትለ መኪነት
እግል አብረዶት ለትነፈዐው እቡ
ቴክኖሎጂ ሐዲስ ክምቱ ለሸሪከት
ትሸሬሕ። እሊ እተ መኪነት እሱር
ለህለ ሐጀር ክም ሊጎ መተልሀዪ
አግሩዝ ቱ ለልትለ’ጠም። ለሐጀር፡
42 ሊትየም-አዮን ሐጀር እትገብእ፡
እብ ፍንቱይ ፌሻይ ለልትነጠፍቱ።
እለ መአሰሰት ለፍንቱይ ፌሻይ
ሐንቴለ እሱር ሐጀር እንዴ ኣቴቱ፡
ሐር እግል ለአብርዱ ክም ቀድር
ወምስለ ሐረከት መኪነት ክም
ናስብ ሻቅየቱ ህሌት።
እሊ እት “ሚስኣር’ ሽሑን ለህለ
አስክ 1ሜጋ-ዋት (1000 ኪሎዋት) ጣቀት እግል ለአፍሬ ለቀድር
ሐጀር፡ ምነ እት ብዕዳት ክምሰልሀ
ለመስለ እብ ከርሀበት ለልትሐረከ
መካይን ሽሑን ለህለ ሐጀር፡ እብ
30 አስክ 50% ለልንእሽ ክምቱ
ቶም ሼቅየቱ ለልሐብሮ። ምነ
ብዕድ ሐጀር መኪነት ለፈንትዩ ጋር
ህዬ፡ ሐቆ ትከለሰ እግል ትምልኡ

ተጠውር ካሜራት ወአፍላም

ፍክር ሐዲስ እግል ትባሌሕ
መሻክልቱ። ናይ ስታንፎርድ
በርናምጅመ ቀሊል ይዐለ።
ለመለሀዩ እግል ስታንፎርድ ህዬ፡
24 ከሜረት እንዴ አዳለ፡ አፍሩስ
ደርብ-ሕድ እንዴ ሰወረ፡ እግለ
ስወር ነዘመዩ። ሐቆ ጅህድ ብዞሕ
ወተዐብ ኣክረቱ ስታንፎርድ
ለልሐዝዩ ዐለ ሀደፍ እቱ በጽሐ።
ፈረስ እገሩ እት አርድ እንዴ
ኢከይድ ለልአርኤ ይቡስ ስወር
ሰወረ። እብለ ፍክረት እለ
ለአስተብደ ህዬ፡ ነኣይሽ ቪድዮ
ከሜራት ትመሀዘ።
ሐቆ እሊ ስታንፎርድ እግል
ቶማስ
ኤዲሰን
ለልትበሀል

ሙፈክር ስወር አርአዩ። ምን
እለ መዋጅሀት እለ ወሐር፡
ኤዲሰን ናይ ሰልፍ መትሐርካይ
ፊልም እግል ልሽቄ፡ ለአፍካር
እግል ልርበሹ አስተብደ። እለ
ፍክረት እለ ህዬ፡ ለትፈናተው
አንፋር ምስሎም ትፋሀመ ዲበ።
ኩሎም እግለ ፍክረት ኤዲሶን
እብ አየዶት፡ እተ ሽቅል ምስሉ
ትጸመደው።
ለናይ ሰልፍ ካሜረት ቪድዮ
ለሰወረት ኮሜዲ እት ኒው
ጄርሲ እት ሰነት 1891 እብ
ኤዲሰን ለዳሌት እት ገብእ፡
ስሕቅ እት ልብል ካ’ቤለት እት
ለብስ ወለአፈግር ሌጠ ለልአርኤ
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መትሐርካይ ፊልም ቱ ለዐለ።
እለ ሐጫር ሐረከት ለትፈረጀው
ናይለ ወቅት ለሀይ አንፋር ምን
ቅያስ ወለዐል ተዐጀበው እተ።
ሐቆለ እት 1896 ‘ሎማሬ
ብራዘርስ’ ለልትበሀሎ ሐው
እብ ካልኣይ ደረጀት ለልረተብ
ሰለስ ወክድ፡ በንበኑ ኖዕ ስወር
ግሩም ለቡ አፍላም እግል ትሽቄ
መሻክል ቱ ለዐለ። ክምሰልሁ
ሰበት ገብአ ህዬ፡ እሎም ሰለስ
ፍልም ሪም ወቅቶም ምን 30-60
ደቂቀት ዐለ። እትሊ ወክድ እሊ
ልትሸቄቡ ለዐለ አፍላም አግደ
ልእከቱ እብ ሳብት ሽቅል ፊልም
ወልእኮታቱ ለሸሬሕ ዐለ። ምናተ
ለልትደጋገም ወመሽግ ዐለ።
እት 20 ክፈል-ዘመን ላኪን
አድጋማት ለብእቱ ፊልም እግል
ልትሸቄ አትሐዘ። ለናይ ሰልፍ
ፊልም አድጋማት ህዬ፡ ‘ኤ ትሪፕ
ቱ ዘ ሙን’ (A Trip To The

አርቡዕ 27 ዲሰምበር 2017

ዶል ተሐዜ፡ እብ ቀላል ለሐጀር
ምን አካኑ እንዴ እፍገርካሁ፡ እብ
ሐጀር ብዕድ እንዴ ቀየርካሁ፡
እንተ አስክ ሽቅልከ ትገይስ ወህቱ
እብ ደፋዩ እብ በይኑ እት መልእ
እግል ትሕደጉ ትቀድር።
እለ መኪነት፡ እት ተብጊሰተ
ሻፍገት ምንመ ትገብእ፡ እግል
ትብጽሐ ሰእየት ገብእ እተ ለህለ
ለትወቀለት ሸፋገት ላኪን ምን
270-300 ኪሎ-ሜተር እት ሳዐት
ተ። እሊ ህዬ ምነ መአሰሰት ተስለ
ትሽቅዩ ለህሌት መካይን እብ 100
ኪሎ-ሜትር ትዘይድ በሀለት ቱ።
መአሰሰት ዚንግ-ሞቢሊቲ እለ
እዱሊተ ለህሌት አወላይት ሞዴል
ናይ ሚስ-ኣር፡ ለትመጽእ ሰነት
እግለ ነቅሰ ገሌ አሽየእ እንዴ
አታመመት ዲበ፡ ምን ሰነት 2019
እንዴ አስተብዴት ዲብ አስዋግ
ዐለም እግል ትክረየ ክምሰል ቱ
ውድሕት ህሌት። እሊ ሽቅል ህዬ፡
እግል መሰሰት ተሰለ ከበር ሐዲስ
ጋብእ እተ ሀለ። ሰበቡ ህዬ፡ እለ እበ
መአሰሰት ዱሊት ለህሌት አወላይት
ሞዴል ምን 2020 እንዴ አንበተት
እት እዴ ዘባይን መካይን እግል
ትብጸሕ ክም ትቀድር፡ ለመአሰሰት
ቀደም ወሬሕ እተ ገብእ ወቅት
አፍሀመት።
Moon ) እብ ጆርጅ ሜሊስ፡
‘ዘ ላይፍ ኦፍ አን አሜሪካን
ፋየርማን’(The Life Of An
American Fireman)፡ ‘ዘ
ግሬት ትረይን ሮበሪ’ ( The
Great Train Robbery) እብ
ሲድዊን ፔተር ለልብሎ ዐለው።
እሊ አፍላም እግል 10 ደቂቀት
ለጸኔሕ ሐምዴታት ምሉእ ምስሉ
ዐለ። እንዴ ኢደንግር ህዬ፡ ሐቆ
እሊ አፍላም እሊ ለትፈናተ
ከሜራት እት ተስዊር ትከሰአ።
እት ቀበት 20 ሰነት ህዬ፡ ሽቅየት
አፍላም
ምህም
ኢንዳስትሪ
ገብአ።
እትሊ ለህሌናሁ እብ ተክኖሎጂ
ለትጠወረ ዘመንመ፡ ንዛም ሽቃይ
ፊልም እግል ልዕቤ፡ መትራቃቅ
ዐደሳት ካሜረት ምን ዕለት ዲብ
ዕለት እት ልትወቀል እንርእዩ
ህሌነ። እሊ ለኢልትሐለል ጅህድ
ሙፈክሪን ህዬ፡ እት ተጠውር
ወድ አዳም ለኢልትቀበብ ዶር
አውቀ ወለአወቄ ህለ።

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ተአሂል ሕካም አትሌቲክስ ተምም

ፈደሬሽን አትሌቲክስ ኤረትርየ
እት ዮም 17 ዲሰምበር ለአንበተ
ናይ አወለይት ደረጀት ተአሂል
ለሐልፈተነ ጅምዐት ተምመ።
ለምን ክል አቃሊም ዐድነ
ለመጸው ምሽተርከት 2 አንሳት
ለልትረከበ እቶም 24 ነፈር
እት ገብኦ፡ እትሊ እብ ፍዕል
ወነዘር ለተለ ተአሂል እብ ወድ
ኡጋንደ ኢንስትራክተር ሕክመት
አትሌቲክስ ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ

ሚስተር ዐብደለ መሐመድ እት
ስታድዩም አስመረ ለትሀየበ ዐለ።
ለናይ ሐምስ አምዕል ፋይሕ
ተአሂል ኢንስትራክተር ዐብደለ
ምሽተርከት ለዐለት እግሎም ንየት
ወእንትበህ ሐመደ። ርኢስ ፈደሬሽን
አትሌቲክስ ኤረትርየ አሰይድ
ልኡል አስፈሀ እተ መናሰበት
ለሀበየ ከሊመት እተ መአህለት

ደሀይ 19ይት መርሐለት
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

እበ ፈደሬሽን ለትሀየበዮም በክት
እንዴ ትነፍዐው፡ እት ወራታቶም
ዕዉታም እግል ልግብኦ ካድም
ትሩድ ክም ለአትሐዝዮም አፍሀመ።
እት ደንጎበ ምሽተርከት ለትዳለ
እግሎም ሸሃዳት እንዴ ነስአው፡
ሚስተር ዐብደለ ህዬ እብ ፈደሬሽን
አትሌቲክስ ኤረትርየ ለትዳለ እግሉ
ህያብ ምን እዴ መፈውድ ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ
ተኽሌ ትከበተ።

አዱሊስ፡ አንዋር ኢብራሂም ፕሮፌሽናል መተልህያይ ገብአ
መዳፌዕ ወካብቴን ፈሪቅ አዱሊስ
አንዋር ኢብራሂም፡ ፕሮፌሽናል
መተልህያይ ኩረት እግር እንዴ
ገብአ እት ሱዳን ምስል ፈሪቅ ሽዑለ
ኢብናእ መርወርቲ እግል ልተልሄ
አስክ ከርቱም ሳፈረ። እት ፈሪቅ
አዱሊስ መቅደረቱ ለጠወረ ወምስለ
ፈሪቅ እግል ሰቦዕ ሰነት ለተልሀ
አንዋር፡ ለእት ሶዳን ለህለ ፈሪቅ
ቀደም ክልኤ ሰነት ናይ ምስንዮት
ትልህየ እግል ሊዴ አስመረ እተ መጸ
እቱ ወክድ ወምስል ፈሪቅ አዱሊስ
ለተልሀ እቱ፡ እለ መፋሀመት እለ ክም
በጽሐው ለልትአመር እት ገብእ፡ እበ
እተ ወክድ ለሀይ ለአርአየ ትልህየ
ሰኔት እበ እንዴ ትረይሐ ክም ሐረዩ
ለፈሪቅ ሐበረ።
አንዋር ምስል እሊ እት ከርቱም
ለህለ ፈሪቅ ሹዕለ፡ ምትሐት
ፕሪመርሊግ ሱዳን ለህለ ጅግረ 1ይ
ዲቪዥን እቱ ለልተልሄቱ።
እት ናዲ አዱሊስ ለገብአት
እግሉ ስርሐ እተ ስክርቴር’ለ ፈሪቅ
መምህር ገብሬትንሳኤ ፍስሃዬ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ አንዋር እትሊ
ፈሪቅ እንዴ ትረበ እት ደረጀት
ውቅል መትዐዳዩ፡ እግል ፈሪቁ
ወወጠኑ
ሐበን ክምቱ እንዴ
አፍሀመ፡ ዝያድለ
እት
ኩረት
ለልአርእየ
መቅደረት፡
እብ አደቡመ
ሕ ሙ ድ
ሰ በ ት
ገብአ፡ አስክ
ደ ረ ጀ ት
ካ ፒ ቴ ን
እ ግ ል
ል ብ ጸ ሕ
ቀ ዲ ሩ
ተኣምርታሁ

ክምቱ ወደሐ።
ህቱ እንዴ ወሰከ ብዕዳም
መተልህየትመ
ክእነ
ለመስል
አብካት እግል ልርከቦ መቅደረቶም
እግል ልጠውሮ ትፋነ። አንዋር
እተ መናሰበትለ ስርሐ ሱረትለ
ፈሪቅ ክም ህያብ እተ ትሰለመ እተ
ኢነት “ምን መልህያምዬ መቅደረት

ፍንቲት እንዴ ወዴኮ ኢኮን፡ በክት
ሰበት ወዴኮ ሌጣቱ፡ ወእለ ደረጀት
እለ ህዬ፡ እብ ክሎም አንፋርለ ፈሪቅ
ለበጽሐክወ ሰበት ገብአት እግል
ሐምዶም እፈቴ” ቤለ። አንዋር
ምስል ፈሪቅ አዱሊስ 150 ዶል እት
ሜዳን ለትከረ ወእት ዐውቴለ ፈሪቅ
ዶር ሰኒ ልተልሄ ለዐለ መተልህያይ
ቱ።

ኤል-ክላሲኮ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ለአድነነ ጅግረ

እግል
ሰልፍ
ዶሉ እት ሳዐት
12
ናይ
ላሊ
ለገብአ ጅግረ ኤል
ክላሲኮ ስባንየ እብ
ሻሻት ተለፍዝዮን
እዲነ እብ መላዪን
ለልትዐለቦ ፈተች
ርያደት ዐለም ለዐፈዉ ጅግረ ዐለ። እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ ፈሪቅ በርሰ እግል
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ እት ሜዳኑ እግል ልጅገሕ ለቀሰበ ሰበት ዐለ፡ እብ ብዝሓም
መትፈርጀትለ ጅግረ ካስ ላሊገ ምን ጽባብሑ እት እዴ በርሰ እግል ልትከሬ ክም
ቀድር ሕቡራም ህለው። እተ ናይ ሰልፍ 45 ደቂቀትለ ጅግረ መተልህየት ፈሪቅ
ርያል ማድሪድ ሐረከት ሰኔት ምንመ አርአው፡ እት ጎል ለበደለዉ አብካት ሰበት
ይዐለ፡ መተልህየት በርሰ ግረ ዕርፍ እተ ተለየ 45 ደቂቀት ትልህየ እት ሐንቴ
መራቀበቶም እንዴ አተወ ምን 54 ደቂቀትለ ትልህየ እንዴ አንበተው እበ ክም
በርቅ በለም ልብል እቶም ለዐለ ክወር በርሰ አሰልፍ እብ ሉዊስ ስዋሬዝ፡ ሜሲ
ወአሌክስ ቢዳል እት አግዋል እግል ልትበደል ቀድረ፡ እብሊ ህዬ ፈሪቅ ርያል
ማድሪድ 3 እብ 0 እንዴ ትቀለበ ምን ሜዳኑ እገሩ እት ልስሕብ ፈግረ።
ፈሪቅ በርሰ ምን ፈሪቅ ርያል ማድሪድ እብ 14 ንቅጠት እንዴ ቀደመ
ልትረከብ ህለ። እለ ዐውቴ እለ እግል ፈሪቅ በርሰ ናይ ኢመትፈላል ሄራሩ እት
25 ትልህያታት ውቅልቱ ህሌት። ፈሪቅ በርሰ እት ታሪኩ እግል ሰልፍ ወክዱቱ
ምስል ፈሪቅ ርያል ማድሪድ እንዴ ተልሀ እብ ትሉሉይ እት ረአስ ፈሪቅ ማድሪድ
ሰለስ ዐውቴ ሰጅል ለህለ፡ እሊ ዐውቴታት እሊ ህዬ መስተቅበል መደርብለ ፈሪቅ
ዚነዲን ዚዳን ወሮናልዶ ለሻቅል ጋብእ ልትረከብ።
እተ ጅግረ ፓውሊኖ እብ ረአሱ ለልአከየ ኩረት ዳኒ ከርቫጃል ምን ከጥለ ጎል
እብ እዴሁ ሰበት በልሰየ እት 63 ደቂቀትለ ትልህየ እብ ከርት ቀይሕ ምን ሜዳን
ልጠረዝ እት ህለ፡ ሜሲ እንዴ ሾተየ እት ጎል በደለየ፡ እብሊ ህዬ ሜሱ ድድ ፈሪቅ
ርያል ማድሪድ ለወደዩ ጅግራታት እቱ 25 ጎሉ ኡቱይ ልትረከብ።
ድድለ መትጃግራዮም ላቱ ፈሪቅ ለትወቀለ አግዋል ለመልክ ሜሲ ምስል በርሰ
ለህለ እግሉ አግዋል እለ ሰነት እለ እት 50 ወቀለዩ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 52

እት 19 መርሐለት ፕሪመርሊግ እንግሊዝ እት 2ይት ደረጀት
ለህለ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ምነ እት ሜርሒት ለሀለ ፈሪቅ ማን ሲቲ
ለመልሕጥ ስቅ ሌስተር ሲቲ ረክበዩ።
ለእት ሜዳን ኪንግ ፓወር ለገብአት ትልህየ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ
ምስል ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ 2 እብ 2 እንዴ ትዓደለ ሰበት ፈግረ፡ 1
ንቅጠት ሌጠ እግል ልወስክ ወክልኤ ንቅጠት እግል ልሕገል ሰበት
ትጀበራቱ። እብሊ ህዬ 42 ንቅጠት እንዴ ሐየበ እት 2ይት ደረጀቱ
ሕጡጥ ህለ። ለእብ 11 ንቅጠት መርሑ ለዐለ ፈሪቅ ማን ሲቲ ህዬ
ፈርጉ እት 13 ንቅጠት ውቁል ምኑ ህለ።
ፈሪቅ ዌስትሃም ዩናይትድ ቅልብ እንዴ ኢጠምጥም እግል 9
መርሐለትለ ጅግረ ለሄረረዩ ሄራር እት 19ይት መርሐለትለ ጅግረ
እብ ፈሪቅ ኒውካስል ካቲመ ገብአት እግሉ። ለፈሪቅ እተ ወደየ ጅግረ
3 እብ 2 እንዴ ትቀለበ ምን ሜዳን ለፈግረ እተ ኢነት ቱ ክእነ
ለገብአ።
እብ 39 ንቅጠት እት ሳልሳይት ደረጀት ለልትረከብ ፈሪቅ ቼልሲ
ረአሱ ሐር ለአሸክታሁ ሰለስ ንቅጠት እንዴ ከስረ ምስል ፈሪቅ
ኤቨርቶን ሐቴ ንቅጠት እንዴ ተሓወላቱ ናይ እለ ሳምን እለ ትልህያሁ
እትሙም ለህለ ፈሪቅ ቱ። ኤቨርተን እግል ፈሪቅ ቼልሲ እግል ዝያድ
90 ደቂቀት ለትልህየ አስክ ጎሉ ለትሄርር ኩረት ሰበት ከልአዩ ትልህየ
እብ ናይ ሕበር ዐውቴ 0 እብ 0 ክም ተምም ለወደ እተ መርሐለት
ዐለት። እብሊ ህዬ፡ ፈሪቅ ኤቨርቶን 26 ንቅጠት ጃምዕ ልትረከብ
ህለ።
ንቃጡ እት 55 እንዴ ወቀለ እት ሜርሒት ለልትረከብ ፈሪቅ
ማን ሲቲ ምስል ፈሪቅ ቦርንማውዝ እተ ወደየ ትልህየ 4 እብ 0 እተ
ተዐወተ እተ ኢነት ቱ። እሊ ፈሪቅ እሊ ዮም ዓመት ምን ጽባብሑ
አፍያት ካስ ፕሪመርሊግ አስኩ ለአለምቤ ለህለ ፍንቱይ ታሪክ እተ
ሊግ እግል ልሽቄ ልዳሌ ለህለ ፈሪቅ ቱ፡ እንዴ ትበሀለ ልትሽረሕ
ለህላቱ።
መቅደረቱ እንዴ ሐወነት ምን ባብ ዐውቴ ንውኑይ ለዐለ ፈሪቅ
ቶተንሃም እት ጅግረ ወዐውቴ ለበልሰት 19ይት መርሐለት ፕሪመርሊግ
እንግሊዝ እግል ፈሪቅ ብርነይ 3 እብ 0 ለቀልበ እተ ትልህየ ዐለት።
ሕሩይ መተልህያይለ ፈሪቅ ለሰለስ ጎል ኖሱ ለኣተየን ሄሪ ኬይን

አርቡዕ 27 ዲሰምበር 2017

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት እሊ ዓሙድ፡ እብሊ ቀርብ ለዐለ
ጽበጥ ናይ ዓሙድ ነፌት አምር ጋንዓም እግል ተሀሉ እት እንስኤ፡
ለጥብዐት እለ ኣክር ጥብዐት ሰነት 2017 ሰበት ተ እግል ትጌሙሙ
እንዴ እንቤ ክም ንዛም ጭመም እቅሩባመ እግልኩም ህሌነ፡ ከእትሊ
ዓሙድ እሊ ክመ ተአሙሩ ብዞሕ አርካን ቀርብ ዐለ፡ ክምሰል፦
• ሸዐብ ወለመዱ
• ምን ዳያሪ
• ለኢትፈትሐ መሳእል
• ስደፍቱ ገብእ?
• ክእናመ ሀለ
• አዳወሮት ሽዕር
• ቅሰስ ስወር
• ፍንቲት ስወር ርከብ
• ወለመስሉ
ከእትሊ ለትሰመ አርካን ወገበይ አቅረቦቱ ለብኩምቱ ረአይ፡ ዐገብ
ወሐምዴ እግል ትልአኮ ዲብነ ንትሐሰብ። እግልሚ ለጀሪደት ምንኩም
ወአስኩም ሰበት ተ።
ዕንዋነ፦ ዕ. ሰ.ብ፡ 247
ዕልብ ተለፉን፡ 121797
አው ዕ. ሞባይል፡ 07207292
ኢመይል፡ shabayit @yahoo . com
ቱ።

ምን ዳያሪ

ሸዐብ ወዓዳቱ

ለለአትዐጅብ ለመድ

• እት ቡሩንዲ፡ ሓምሳይ ጎፈ
ለዋልደት እሲት ድሙ እግል ተዓቤ
ኢልትአጀዝ እግለ።
• እት ዳዋይሕ ምፍጋር-ጸሓይ
ህንዲ ለልትረከቦ ቀባይል፡ ሞት ለሔሰት
ካቲመ ወድ-ሚንኣድም ከምተ ሰበት
ለአምኖ፡ አዳሞም ዶል መይት እብ
ፈርሐት ዕላላት ወከባቢር ሳርሕዉ።
• እት ጀዚረት ኣንድማን፡
አመብል አስክ ካልእ ዶል ልትሀደየ
ሐምሐመት ሐንገል ናይለ ሞተ
ብእሰን እት ረአሰን እግል ልርፋዓሀ

ክእናመ ሀለ

ክልኤ ዐባዪ ምዕራፋት ምን ሐያትቼ
ዮም 18/12/2017 ከረን ሳዐት 9፡00 ላሊ
ሓሽ! ብርድ ወለ እት ከረን ድቁብ ሀለ፡ ማዕሌሽ ዳያሪዬ
አቅረርኮኪ መስለኒ? ከሚ እግል ኢዴ ቴልኪኒ አየ ሓጀት ዶል
እረክብ አስከ ክም እስዔ ተአምሪ ማሚ፡ አዜ ሕሳባቼ ኢልብዴ
ምንዬ እተ መውዱዕዬ እግል እቴ እግልኪ።
ዮም ምስለ ቀደም 2ወርሕ እሙር ምስለ ለዐልኮ ዘክየ
አምሴኮ፡ ዘክየ ክም ስሜተ ዘክያተ።ላመ አካን ለሻሂ ሰቴነ ዲበ
ዐሲር እግል ኢበልቱ፡ ክም ስማ ተ። sweet corner ትትበሀል።
ምስል ዘክየ ብዞሕ ተሀጀክነ፡ ምን ብርድ እንዴ አስተብዴነ አስክ
ክሉ ሐዋይል እዲነ በጽሐነ። አነ ቀደም ምስል ዘክየ እትሃጀክ
ምን ምስጢር ሐያተ ሑዳይ ክም አምር አምር ዐልኮ። ምናተ
ምስል ዘክየ ሐቆ ተሀጀኮ ላኪን፡ እምበለ ክሉ ለለአምሩ ምን
ምስጢር ሐያት ሐበት ክም ይአምር እግል ኣምር ቀደርኮ።
ከፎ ቤልኪ ዳያሪዬ? ተማም! አነ ቀደም እት ዘክየ እመጽእ ሰኒ
ሹቁል ወትዕብ ዐልኮ። ሰበብ ሽቃልዬ ወተዐብዬ ህዬ፡ ሕማም
ፈተይቼ ቱ፡ ፈታይቼ ሓድስ ዐረብየት ዋድየት ሰበት ዐለት፡ እት
ዕያደት ራግደት ዐለት። ህተ እት ረአሰ ዝብጥት ሰበት ዐለት
ነዚፍ ከርስ ዐለ እግለ። ከሰበት እሊ ምን ቅያብ ክም ሐሶሴት
ኩለ ዛክረተ ትመስሐት። ሰበት እሊ እብ ሐለተ ምንለዐል
ክሉ ሹቁል ዐልኮ እተ-ክምሰልሁመ ሐበት ፈርግ ሰበት ይዐለት
ለደርብ እግል ኢትልከፍ ወምነ ዐራት እግል ኢትውደቅ
እጻበጠ ዐልኮ። ዋልዴነ በረ ሰበት ነብሮ ወአቃርበ ሳምዓም
ሰበት ይዐለው ሳምን እብ ግጊደ ተዐብ ወትርሃን ዐለ ዲብዬ።
እለ አምዕል እለ ሰበት ትሸበሀት ወአዳመ መጽአወ ዘክየ እግል
ተአትፋግዐኒ ዓዝመቼ ዐለት። ሓድስ ፈተይቼ ወህጅክ ዘክየ
ክልኤ ዓባዪ ምዕራፋት ዲብ ሐያትቼ እንዴ ገብአየ ረከብክወን።
እግልሚ ሕማም ፈታይቼ ምስል ርሕዬ እግል እትሃጀክ ባብ
ፈትሐ እግልዬ። ህጅክ ዘክየ ላኪን ዋቅዕ ወንየት ክም እፈንቴ
ወዴተኒ። ምን ህጅከ ለሐለፈቱ መታክል ወስለል ሐያት አሳስ
ዘካወተ ክምቱ ፈሀምኮ። ህተ ዲመ እት ዋቅዐት ለትነብር
ምልእት ወለትተ። ምን ክሉ ለዐጅቤኒ ምንዬ አክል እዪ ብስጥት
ክም ህሌት እት ሸርሕ እግልዬ። “ላሊ ክሉ ምንመ ይእብለከ
እግል እዘከረካቱ”ቤለተኒ። ዘክየ ሓለት ፈተይቼ ክም ዓዲ ክም
እትከበተ ወኦሮት እምተሓን ምን እምተሓናት እዲነ ክምቱ
እግል ኣምር ሰዴተኒ። መሸአላህ! ፈታይቼ ትትላኬኒ ህሌት፡ ክመ
ናይ በዲረ “ጂሚ” ትብል ህሌት። ኣይወ ሐያቲ መሸኣላህ!
ፈጥነት በሀለትቱ! ህሌኮ ምስልኪ ራንየ . . .
ጂሚ ምን ከረን

ለቀስብ ለመድ ሀለ።
• ታይላንድዪን
ረአስ ምን ክፋላት ገሮብነ
ለትባረካቱ ሰበት ልብሎ
ናይ ለገብአ ነፈር ወለ
ናይ አጃኒት ንኣይሽ
እግል ልጥሰሶ ኢልትአጀዝ
እግሎም፡፡
• እት
ጀዚረት
ሃዋይ፡ እግለ አዪ ለመጼከ
ጋሻይ ርብጠት ዕንቦበ
እግል ተሀቡ ብከ፡ ለጋሻይ
እግለ ዕንቦበ ሐቆ ትጋረፈዩ አውመ
እብ ኢመትአያስ ሐቆ ከረዩ ህዬ እት
ረአስከ ለሀለ እግሉ ቅበ ለአርኤ።
• እት ኒው ጊኒ፡ እግል ጋሻይ
እብ ጽራር ወብካይ ሳርሑ፡ እምበል
እሊመ እብ ልባሱ እት ልጻቦጡ
“ዐይብከ ምስልነ አስምን ኢቲጊስ
ምኒነ” ልቡሉ።
• እት አሜርከ ወአሮባ ዕንታት
መትሃጅካይከ እት ገንሕ እግል

• ቀራራት መክተብ ስጅል
ሞስኮ ክምሰለ ለአፍህሙ፡ ቪዶር
ፋሲሎቭ ለትትበሀል ሩስያይት እም
ምን ሐረስታይ ላቱ በዐል ዐቅደ
ፋሲሎቭ፡ 69 ጅነ ወልደት። እብ
ክእኒ ህዬ ወልደቶም፡ 16 ዶል
መነቲት፡ ሰቦዕ ዶል እብ ሰልሰለስ
ወአርበዕ ዶል ህዬ አር-አርበዕ
ወልደት። ክልኦት ምኖም ህዬ
ሞተው።
ለዐሸም ዝያድ ናይ ውላድ
ለዐለ እግሉ እናስ፡ እብሎም እንዴ
ኢለአገንዕ፡ እብ ምስጢር ምን ብዕደት
እሲት፡ እብ መነቲት ወፈነቲት የም
ለአለቡ አጀኒት ወልደ።
እት 1980 ኣርጀንቲንያይት
ልዮኒታ ኣልቢነ 55 አጀኒት
ወልደት። ምን እሎም 40 ጅነ
ዐበው። ልዮኒተ ምን ዕምር 16
እንዴ አንበተት ሰነት-ሰነት እብ
መነቲት ወዕጽፉ ወሊድ ተአተላሌ
ለዐለት፡ አወላይ ብእሰ፡ እግል ልክሀሉ
ሰበት ኢቀድረ፡ ሐቆ ዲብ 15ይት
35 ጅነ ወልደው እብ ሕድጎ እግል
ልትፈንተየ ቀረረ። ለአግደ ሰበብ
ሕድጎሆም ህዬ፡ ልዮኒተ ምን ውላድ
ለዳፌዕ ከናይን እግል ትንሰእ ሰበት
አቤትቱ። ሐቆ ሕድጎሃመ ብዕድ
እንዴ ተሀዴት፡ 20 ጅነ ወልደት።
መሸአላህ! ሓስድ ዘሊል ልግበእ
ምነ፡ እም ወላዲት!!!!!!
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• ዎሮት እት ሰፈር ለዐለ
ብርጣኒ ሻብ ፡ እግል እሲቱ መጽእ
ክም ሀለ ወእት መጣር እግል ትጸበሩ
ለአስእለ፡ ላመ እሲት ዕንቦበ ክብቴ
እንዴ ጸብጠት እት መጣር ተለው
ትቤ።
እግል እሲቱ እንዴ ቀርበ እተ
ክም ሐቅፈየ፡ ህታመ ሰፈላለ እግል
ትሽረሕ ሰበት ሐዜት፡ ሰኒ ሐልገት
እቱ። ስድፈት ላኪን ምጽአተን
ለኢደሌት አንሳት፡ “እንተ ሐሳይ
ሰዕሉግ” እት ልብለ እብ እደየን
ወቦርሳተን ደግደገት ወደያሁ።
እሲቱመ ኢሐምቀት እግለ እብ
ድንጋጽ ፈዘን ጋብእ ለዐለ ሻብ
እት ፎቃዩ ነክሸቱ ወሐር እብ
ጽፍዐት ጃደመቱ። ለምስጢር እግል
ለአተክሩ ለመጸው አንፋር አምን
ናየ መጣር ክም መጸው ተአከደ።
ቀደም ሰፈሩ፡ ሳክብ እት ሀለ እሲቱ
እት ሞባይሉ ምስል ብዕደት ወለት
ደውር ክም ሀለ ለለሐብር ሐብሬ

ትትሃጀክ ብከ። እት ያባን ወኮርየ
ላኪን እሊ መዋዲት እሊ ፍቱይ
ኢኮን።
• እት ቻይነ ወጃፓን፡ ቀደም
አዳም ኣንፍከ ወእዘንከ ቀዋቃል
ዔብቱ።
• ለበዝሐየ አንሳት ወለ ለነአሸ
ህያብ ክም ለአፈርሐን እኩድቱ፡ ምናተ
አዋልድ ቀቢለት‘ሶርማ’ በህ ለልብለን
ህያብ፡ ውላድ-ተብዕን ምን አጅለን
ልለአርእዉ ፍርስነት ወበአስቱ። እሊ
እብ ‘ዶንጋ’ለልትአመር መናሰባት እት
ወቅት ቀይምቱ ለገብእ። ለኢሀደው
ውላድ ህዬ እት ክልኤ እንዴ ከፈለው፡
እብ መረዊ ወእበን ሕድ ጀልፍ
ወዱ። ምን እሎም ህዬ ለትዐወተው
ፍራስ ልትበሀሎ ወምነ አዋልድ
ለገረመየ እግል ልሕረው አውለውየት
ትትሀየቦም። ለትቀለበው ህዬ እግለ
ክም ክርድ ለተርፈየ ነስኦ። እምበል
እሊመ ለተዐወተው ሸባብ ሐ እንዴ
አትፋገረው፡ እግለ ውላዶም ለሞተው፡
ዕስረ ረአስ ለሀዩቦም።
ራክበት ሰበት ዐለት፡ እት ሰፈር እት
ሀለ ምስለ ወለት ትራከበት። ህታመ
እብ እንክረ እግል እሲቱ፡ “አምበልኪ
ልብዬ ብዕደት ለፈተየ አለቡ ልብለኒ
ምንመ ዐለ እት ፌስቡክ ለተኣመረ
ምስለ ፈታይት ክምቡ ተአከድኮ” እት
ትብል ሸርሐት እግለ።
ሐቆ እለ ሰልሲተን እንዴ ትራከበየ
ምስል ውዳዩ ለልትሳነን አከይ ሐበን
እግል ለአልብሳሁ አተፈገየ። ለፋህም
ክምቱ እግል ነፍሱ ለቀሸ ሻብ ህዬ
እበ ሐስለ ዲቡ ዝበጥ እት ዕያደት
ሰክብ እት ሀለ፡ እሲቱ ጠለብ ሕድጎ
አቅረበት እቱ ወለሰለስ ለህቱ እግል

ልተልሄ እበን እምቡት ለዐለ ለለአቀንአ
መሳኒት ጋብአት ልትረከበ።

10 ፍንቲት ስወር ርከብ

አርቡዕ 27 ዲሰምበር 2017
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