ዐውል 2.00 ነቅፈ
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12ይት ሰነት ዕልብ 32

ጋሽ-በርከ፡ ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት እግል ልትደቀብ

መዕየ ለልአሻርክ ወራታት ሕፍዘት
ማይ ወትርበት እበ ትወቀለት እግል
ለአተላሌ፡ ወዚር ሐርስ አሰይድ
አረፋይኔ በርሄ ዲብ ዮም 24 ጁላይ
እት ባርንቶ ዲበ ገብአ ተቅዪም ፈርዕ
ውዛረት ሐርስ አቅሊም ጋሽ-በርከ
አትፋቀደ።
ወዚር አረፋይኔ ዲብ ሸርሑ፡
እግል ሕፍዘት ድዋር ወበርከት እተይ፡
ሕፍዘት ማይ ወትርበት ለሔሰ ብስር
ሰበት ቱ፡ ሰብ ምህነት ሐርስ ወጅሃት
እዳረት ዶር ሜርሓይ እግል ልቀድሞ
እንዴ አትፋቀደ፡ ዓፍየት ንዋይ ወእተይ
ለለዓቤ ሕርያናት፡ እብ ዋጅብ እግል
ልትነፍዖ እቡ፡ መትነፋዕ ኮምፖስት
እግል ልትለመድ፡ ሽቅል ከዛናት

ወሐርስ ረይ ህዬ እግል ለአተላሌ
ትፋነ።
ዲብ ዐማር ብቅል፡ ርዝቅ ሔዋናት፡
ሕፍዘት ማይ ወትርበት ወዐማር መስኖ፡
እተክምሰልሁመ ከደማት አቅሊም
ወመራቀበት እበ ከስስ ለትሰርገለት
ወራት ተቃሪር ለትቀደመ እቱ
እጅትመዕ፡ ዲብ ሕፍዘት ማይ ወትርበት
እብ ዓመት፡ ተዐዲል አራዲ ሐርስ ህዬ
እብ ፍንቲት ለለአደምዕ ወራታት ክም
ትሰርገለ፡ ምናተ ቅያሱ ወመትመዳዱ
ዲብ ክሉ ምዴርያት ለትሳወ ሰበት
ኢኮን፡ እበ ትደቀበ መትነዛም እግል
ልትከደም ክም ወጅብ ትሸርሐ።
ዓፍየት ንዋይ እበ ከስስ ህዬ፡
ዝያድ 913 አልፍ ረአስ ምን ንዋይ

ፍድኢት ክም ረክበ ወዝያድ 36
አልፍ ከደማት ዓፍየት ክም ገብአ
እግሉ ልትሸረሕ እት ሀለ፡ ለትየመመየ
ትራክተራት ሕኩመት እብ ዐውል
ራትዕ ለትትሐመድ ወራት ክም
ሰርገለየ፡ ሐርስ ረይ እግል ልትደቀብ
ናይ ምህነት ወመዋድ ሰዳይት ክም
ገብአት፡ ኢራትዕ አግቡይ መትነፋዕ
ድድ ባልዒን እግል ልትሸነክ
መራቀበት ክም ገብአት፡ ሽቅየት
ከዛናት፡ ጉለ፡ ትንሽኣይ፡ ደቂ-ሽሓይ፡
ከርካሸ ወመንጉለ ህዬ ሰኒ ልትሰርገል
ክም ሀለ ትሐበረ።
ሙሽተርከት
እብ
ጀሀቶም፡
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት
እብ ዓመት አጥፍሖት አርድ ሐርስ

ህዬ እብ ፍንቲት መትሐሳር እግል
ልትሀየቡ፡ ሓለት ዐግምት እግል
ትትቀየም፡ በራምጅ ተድቢር ቤት
እግል ልትደቀብ ለፈግረ በራምጅ

እብ ተአስትህል እግል ልትጸበጥ፡ ዲበ
አቅሊም ለሀለ ሕርያን ሐርስ ረይ እብ
ዋጅብ እግል ልትሸቄ እቡ ለልብል
ወብዕድ ረአይ ቀደመው።

መህረጃን ኤረትርዪን ስካን ድወል ስካንድናቭየ ተ’መ
“ስሙድ እት ሳባት እግል ዐማር”
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት እብ ጌምያይ
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብረኣብ እት
መዲነት ስቶክሆልም ለትከሰተ 21ይት
ሰነት መህረጃን ኤረትርዪን ስካን ድወል
ስካንድናቭያ እት ዮም 28 ጁላይ እብ
ነያረት ክም ተ’መ፡ መመቅረሓይት
ልጅነት ዓያድ ሐበረት።
ለምን ኩለን ድወል ስካንድናቭየ
ወአሮበ ለመጽአው ዝያድ 10 አልፍ
መዋጥኒን፡ ክምሰልሁመ ዐዙመት
ለገአት እሎም ጋሸ ለሻረከው እቱ
መህረጃን፡ መሓደራት፡ ወራታት ፈን፡
ዕፌ ስወር፡ ቀወሺ ንዳል ወክድመት
ወጠን፡ ክምሰልሁመ እት ሓድር
ተየልል ለረከዘ ሰሚናራት ወብዕድ

ጽበጥ ለሸምል ዐለ።
ጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ፡
እግል ሓድር ተየልል ወጠን ወናይ
ሙስተቅበል በራምጅ ሕኩመት፡
ክምሰልሁመ ተጠውራት መንጠቀት እበ
ከስስ ሸሬሕ ፋይሕ ሐቆለ ቀደመ፡ እብ
ሙሽተርከት ለትቀደመ እቱ አስእለት
በልሰ።
እት መክተብ ርኢስ መስኡል
መርከዝ ከራይጥ ወሐብሬ ጂኦሜትረ
ኮሎኔል ጌታቸው መርሃጽዮን እብ
ተረቱ፡ አውለውያት ወጠንያይ በራምጅ
ዐማር ወፈዓልየት ናይለ ናይ ቅሩብ
ወረዪም ስታት ለከስስ፡ እብ ከራይጥ
ወስወር ለትተለ ሸሬሕ ፋይሕ ቀደመ።
እምበል እሊመ፡ ብዕዳም ሰብ-ምህነት

እት መጃላት መርዒት ዓፍየት፡ ታሪክ፡
ዓዳት ወብዕድ እቱ ለረከዘ መሓደራት
ሀበው።
እት ካቲመ ናይለ መህረጃን፡ ጀዋእዝ
እት ጅግረ ሽንግርወ ለተዐወተው፡ እግል
ሙሽተርከት ድወል፡ አቃሊም፡ መዕየ
ወመሓብር፡ ክምሰልሁመ ቀወሺ ንዳል
ወክድመት ወጠን፡ ሸሃዳት መሻረከት
ትወዘዐ።
ሙሽተርከት እተ ሀበዉ ረአይ፡ ናይ
ዮም ዓመት መህረጃን እግለ ፈድል
ስሙድ ወእስትሽሃድ ሸዐብ ኤረትርየ
ባይኣም እተ ለህሌነ መርሐለት ሰላም
ለሸርሕ ወሰእየት ለለሀይብ እት እንቱ
ክምሰል ረክበው እት ለሐብሮ፡ ዶር
ለአግደው እሎም ሐመደው።

ግብለት፡ ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም ወራታት ተዕሊም ጌምም

ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም አቅሊም
ግብለት፡ ዲብ ዮም 23 ወ24 ጁላይ
ዲብ መዲነት መንደፈረ እተ ወደዩ
እጅትማዕ ተቅዪም ሰነት ድራሰት
2018/2019 ወደ።
ዲበ መስኡሊን ፈርዕ ተዐሊም፡
ሙደረእ ወሙሽርፊን ለሐድረዉ
እጅትማዕ፡ ዲብ 12 ምዴርየት
ለገብአ በራምጅ እብ መጆብለ
ዐለ መካስብ ወመጋድዕት ትቀደመ
ወተሀደገ እቱ።
መስኡል
ፈርዕ
ውዛረት
ተዐሊም አሰይድ ህብትዝጊ ኪዳኔ
ዲበ ቀደመዩ ተቅሪር፡ ዮም ዓመት
ምን መአንብታይት አስክ 2ይት
ደረጀት ለትሰጀለው 191,961
ደረሳይ ምኖም፡ 12% ክም
እተ ሐልፈየ 25 ሰነት ናይ
መዳፈዐት፡ ስሙድ ወዐማር፡ ሳዋ
ለረቤቶም ሸባባት እት ክሉ መጃላት
ለአርአወ ፈራሰት ወመስተንክር፡ እት
ታሪክ ሸዐብ ኤረትርየ ምዕራፍ ፍንቲት
ለትጸብጥ ክምሰልተ፡ እት አቅሊም ጋሽበርከ እት ሙህም አካናት ወሰልጠት
ከድሞ ለህለው ሸባባት ሸርሐው።

አትካረመው፡ 11% ክም ተርፈው፡
77% ህዬ ክም ሐልፈው እንዴ
ሸርሐ፡ አስባብ አትካራም እንዴ
ትፈረገ ሐል እግል ልትባሰር እግሉ
ጅህድ እግል ልትደቀብ ትላከ።
ሙሽተርከት ዲበ ትቀደመ
ተቅሪር ሐቆለ ወደወ ህድግ፡
ምን መንፈዐት በረ ላቱ አክትበት
ለልትሸነክ እቡ አግቡይ እግል
ልትባሰር፡ መሕገዝ ምደርሲን ሐል
እግል ልትባሰር እግሉ፡ ቀድየት
ኣላት ምህሮ መትሐሳር እግል
ልትሀየበ፡ ዘሪበት ለአለበን መዳርስ
እግል ልትበኔ እግለን ለልብል
ወብዕድ ፊናታት ቀደመው።
ሙዲር
ዓም
ከደማት
እጅትማዕየት አቅሊም ግብለት

አሰይድ ቃልኣብ ተስፋስላሴ ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ ምዴርያት
ለቀደመያሁ ተቃሪር ምኑ እንዴ
ትበገሰ፡ እግል ልትሰርገል እብ
ሰበትለ ወጅቡ ሐብሬ ክም ሀበ፡
ዲብ ምደርሲን ክስአት ረአስማል
እግል ትግበእ፡ ሙደረእ ህዬ ዲብ
አከዶት በቃዐት ወራታት ደሪስ
ወአድረሶት ዶሮም እግል ለዓቡ
ትፋነ።
ዲብ ውዛረት ተዐሊም ሙዲር
ተዐሊም ዓም አሰይድ ሙሰ
ሕሴን ናይብ እብ ጀሀቱ፡ ለሳድፍ
ተሐድያት እብ መቅደረት ኖስከ
እግል ልቅለል ወልትባለሕ ክም
ቀድር እንዴ አመንከ፡ ዲብ ድራሰት
ል’ተንከበ ሐል እግል ልትባሰር

እግል ልትከደም፡ ለትሳወ መቅሬሕ
አርዛቅ መቅደረት አዳም እግል
ልግበእ እንዴ አትፋቀደ፡ መሻረከት
ሸዐብ እግል ጠወሮት ወራታት

ጋሽ-በርከ፡ ተረት ሳዋ እት ክድመት ወጠን
ለአንፋር ለትፈናተ ደውራት
ክድመት ወጠን ላቶም ሸባባት፡ እተ
ምስል ውካለት አክባር ኤረትርየ ለወደወ
ህድግ-ሕበር፡ በርናምጅ ክድመት ወጠን፡
ሸባባት ናይ ሕበር ረአይ እግል ልጠውሮ
ወበቃዐት ፍክር ወገሮብ እግል ለአክዶ፡
ዶር ክም አግዴት፡ እት ጋበሆት ወራር

ወያኔ ለጀረ ጻብኢት ወለትደፍዐ
እስትሽሃድ ህዬ ተኣምርተ ናዩ ክምቱ
ወደሐው።
“ለእተ ባይኣም ህሌነ መርሐለት፡
ፍገሪት ናይለ እተ ሐልፈየ 25 ሰነት
ለትረአ መትሰባል ቱ” ለቤለው ሃይበት
ረአይ፡ አንፋር ክድመት ወጠን

እግል ወጠን አውለውየት እንዴ
ሀበው፡ ንየቶም ወሕቁቆም ምኑ እንዴ
አምሸሸው ለወደዉ ንዳል፡ ወጠን
እትለ መርሐለት ሰላም ወሰእየት እግል
ትትዐዴ ተረት ክምሰል ዐለት እሎም
ሐበረው።
ለሸባባት አንፋር ክድመት ወጠን

31 ጁላይ 2019
ሳወ፡ ሕርያን
ዕጉል
እግል ደማንአርቡዕሙስተቅበል!
12 ሰነት ዕልብ
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ደሪስ ወአድረሶት ሐመደው።
እት አቅሊም ግብለት፡ ምን
ረውዳት አስክ ካልኣይት ደረጀት
ለለአደርሰ 545 መድረሰት ህለየ።
እት ደንጎበ፡ ቀድየት ክድመት ወጠን
ምስለ እተ ባይኣም ህሌነ መርሐለት
እንዴ አትጻበጠው እተ ሀበዉ ረአይ፡
ወራት ብናእ ወጠን እብ አዜ እብ
ለትወቀለት ደረጀት ሰበት ትሄርር፡ እትለ
መርሐለት ምህመት፡ ሸባብ ተረት ዐባይ
ለለአገዱ ምን ገአው፡ ክል ሻብ እብ
መትሰባል እግል ልሻርክ ትፋነው።
ገጽ

ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል!
“ሳወ ሕርያን
ዕጉል”፡ ሸባብ መዲነት ከረን፡
ዐማር ወብነ አቅሊም ዐንሰባ

ሳወ አሳስ ናይለ አምዕላይት
ሐያቶም ለመርሖ እበ ወዲብ
ክድመት ወጠኖም ክስኣም እበ
ለሀለው ምህነት ክምተ፡ እት ሽቅል
ፍሩራም ለህለው ሽባን መዲነት
ከረን ሸርሐው።
እት እስብዳልየት ከረን በዐል
መቅደረት ዓም ሕክምነ ወነፈር
17ይት ደውረት ዶ/ር ተኽለዝጊ
ተክሌሰንበት፡ ነፈር 24 ደውረት
ሸቃላይ ባንከት ተጃረት ወአብያት
ከረን ባልዋይት ዓምር፡ ነፈር
17ይት ደውረት ሸቃላይ ጀሃዝ

ኢንጅነር ኣሮን ምሕረትኣብ፡ ነፈር
24 ደውረት ሻቃላይ ፈርዕ ውዛረት
ዓፍየት ነጃት ዑመር፡ ወነፈር 21
ደውረት መስኡል ማሕበር ሻባባት
ወደረሰ ኤረትርየ ፈሬዕ ከረን ሻብ
ጀማል ወልዲት እግል ኤሪና እተ
ሀበወ ሐብሬ፡ ሳወ ወሀለዮት ዐቦት
ደውለት ለኢልትፈናተየ ክም ተን
እት ወድሖ፡ ሳዋ ለአፍሬቱ ወለረቤቱ
ሻብ ዮም እት ክሉ መጃላት ዶር
ውቁል ለአገዴ ክም ሀለ ሐበረው።
እሎም ዮም እብ ሳዋ እንዴ

ሐልፈው ምን ኩልያት ሐቆ
ትደሐረው እብለ እቡ ደርሰው
ከድሞ ለህለው ሸባብ፡ እለ አዜ
ለህሌት መቅደረቶም እት ሳዋ እበ
ለረክበወ ደማነት እት ሬሕ ወከህላት
ለጠወረወ ክምተ እት ለአፍህሞ፡
ርሖም ወዐዶም ዲብ ጠወሮት ክም
ህለው ሸርሐው።
ሳዋ ገበይ ዐቦት ለትዋሌ ተ
ለቤለው ሸባብ፡ በርናምጅ ክድመት
ወጠን ክም ኣደሚ ታምም እግል
ትግበእ ለሰዴካ ገበይ ራትዐት
ወሒራን ሰኒ ክም ቱ አፍሀመው።

ውዛረት አርድ፡ ማይ ወድዋር መሕበር ጎማት ትነዝም
ማይ ወድዋር፡ ምን መደት ረያም
እንዴ አንበተት ትሸቄ እቡ ክም
ጸንሐት እንዴ ሐበረ፡ ለተእሂል
አተላላይ ናዩ ክምቱ አብርሀ።

ውዛረት አርድ፡ ማይ ወድዋር፡
ደማን ለቡ አግቡይ አትመቃርሖት
ተላጃት ወጋዝ ወእቡ ለሸቄ ኣላት
እግል ልትአከድ፡ ለሰዴ መሕበርጎማት ወተእሂል፡ ምን ዮም 22
አስክ 24 ጁላይ ዲብ አስመረ
ቃዐት
ኮንፈደራልየት
ሸቃለ
ኤረትርየ ሀበት።

ለመጽአው ሰብ-መቅደረት ለትሀየበ
ናይ ክልኤ አምዕል ተእሂል ህዬ፡
ዲብ ንዛም ተላጃት ወለለአበርድ
ሓጃት ለሸቄ ጋዝ ጠበቀት ኦዞን
እበ ኢተአዜ ወእግል ልትበደል
ምስል ቴክኖሎጂ ለገይስ ንዛም
እግል አትኣማር ወመታብዐት
ለአመመ ዐለ።

ዲበ ናይ ሐቴ አምዕል እግል
ሰብሸርከት ለትነዘመ መሕበርጎማት፡ ምን ውዛረት አርድ፡
ማይ ወድዋር፡ ውዛረት ትጃረት
ወስናዐት፡ ውዛረት ተዐሊም፡ ውዛረት
ጣቀት ወመዓድን፡ መአሰሰት ዘርእ
ወንዋይ፡ ወመአሰሰት በሐር ቀየሕ
ለመጽአው ሻረከው።
ለእብ ፍዕል ወነዘር ለትተለ፡
ምን ለትፈናተየ ናይ ሕኩመት
ወኢሕኩመት ላተን መአሰሳት

ሙዲር ዓም ፈሬዕ ድዋር
አሰይድ ሞጎስ ወልደዮውሃንስ
ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡ ዲብ
ተላጃት ወለለአበርድ ሓጃት
ለሸቄ ጋዝ፡ ዲብ ርቅ ጠበቀት
ኦዞን ወዓፍየት ወድ አዳም
ተአሲር እኩይ ሰበት ቡ፡ ምን
እሊ እግል ንንጄ ወሐፋነት
ዓለምነ
እግል
ትትራቀብ
ለተአትሐዜ መቅደረት ምህነት
እግል ትትረከብ፡ ውዛረት አርድ፡

ነፈር ፈርዕ አርድ ሻብ ሮቤል
ክብሮም እብ ጀሀቱ፡ አግደ ሀድፍለ
ማሕበር-ጎማት ወተአሂል፡ ፈሀም
ሰብሽርከት እግል ልዕቤ ወሰብ
መቅደረት ሐብሬ ሓድረት እግል
ልርከቦ ክም ቱ እንዴ ሐበረ፡
አህምየቱ ዐባይ ሰበት ተ፡ ክሎም
ዲበ መጃል ለሸቁ፡ ርከስ እንዴ
ጸብጠው ዲበ ልትነዘም ተአሂል
እግል ልሻርኮ አትፋቀደ።
ምን መአሰሰት ጠወሮት
ስናዐት መነዘመት መጅልስ ቅራን
(UNIDO) ለመጽአ፡ ለተአሂል
ለሀበ ሚስተር ማርቪን ሎጋ እግል
ኤሪና እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ለዲብ
እድንያይ ጋር ወሓድር ላቱ
ሕፍዘት ጠቀበት ኦዞን ወድዋር
ለረከዘ ተእሂል፡ ዲብ ፍዕል እንዴ
ረከዘ ሰበት ተሀየበ፡ ለለአደምዕ
ክም ዐለ ሸርሐ።

ምግብ፡ ሕማማት እግል ልትሀወን
ፈርዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም
ምግብ፡ እብ መናሰበትለ ምን ዮም
24 አስክ 31 ጁላይ ለትገብእ
ሳምን መራቀበት ሕማም ጥገዕ፡
ዲብ ራቀቦት ሕማማት ዐደዮ እብ
ዓመት ጥገዕ ህዬ እብ ፍንቲት፡
ለረከዘ አትፋዝዖት ገብአ።
ለበራምጅ እግል ልትበገስ ዲብ
ዮም 25 ጁላይ ምስል ወካይል
ሸዐብ ዲብ ምዴርየት ሰረጀቀ
ዲበ ገብአ ህድግ፡ መስኡል
አትፋዝዖት ወሐብሬ አሰይድ
ሃብቴ ገብሬመስቀል ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ሕማም ጥገዕ ዲብ ራቀቦት
ሸዐብ ራክቡ ለሀለ ፈሀም፡ ዲብ
ራቀቦት ብዕድ ለለዐዴ ወለኢለዐዴ
ሕማማት እግል ለአተላሌ ዶር
መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ እግል
ልዕቤ አትፋቀደ።
መሓደረት ለሀበ መስኡል
መታብዐት ሕማም ጥገዕ አሰይድ

መለስ ገብሬዬሱስ እብ ጀሀቱ፡ ዲብ
ዐድነ እትሊ ወክድ እሊ ሕማም
ጥገዕ ዲበ ትደህረት ደረጀት ክሩይ
ምንመ ሀለ፡ እብ ሸክል ገሽለት
እግል ኢልድገስ፡ ወካይል ዓፍየት
ደገጊት መታብዐት እግል ሊደው
ትላከ።
“ለበዝሐ አምራድ እብ ነዳፈት
ድዋር እግል ልትከረዕ ልትቀደር”
እንዴ ቤለ መስኡል ውሕደት
ነዳፈት ዓፍየት ድዋር አሰይድ
አብርሃም በላይ፡ ዲብ ሰነት 2008
እበ አንበተት መዕየ ለአሳሰ ነዳፈት
ድዋር፡ ዲብ ደገጊት አቅሊም
ምግብ ዝያድ 26 አልፍ ዓይለት
መትነፍዐት ምስትርሓት ጋብኣት
ክም ሀለየ እንዴ ሐበረ፡ ደገጊት
በለዘ፡ ዐዲ ሀከፈ፡ ዳዕሮ ቃውሎስ፡
ዐዲባኳኳይ ወዐዲ ንፋስ አሰረን
እግል ልትለየ እግል ልትከደም
ክም ወጅብ ሸርሐ።

ክእነ ለመስል ተእሂል ዲብ
ሽቅሎም ክም ሰድዮም ለሸርሐው
ዲበ ተእሂል ለሻረከው፡ እትሊ ናይ
ቴክኖሎጂ ዘበን፡ አምር ሐዲስ
ምህም ሰበት ቱ፡ እብ ደረጃቱ
እግል ለአተላሌ አትፋቀደው።

‘ኤሪ ቻይልድ-ሁድ’፡ ተበረዓቶም እግል ለአተላሉ ገለድ በይኦ
ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797/07121322
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

‘ኤሪ ቻይልድ ሁድ’ እተ ልብል
መሕበር ለትከምከመው ኤረትርዪን
ስካን ስቶክሆልም- ሽዌደን፡ እብ
ምራድ ኖሶም እግል ምስኩናም
አጀኒት ለወድወ ሰደይት እግል
ለአተላልወ ክምቱ፡ እት ዮም 23
ጁላይ ምስል ዋልዴን ናይለ ቀደም
እለ ሰዳይት ዐረብያት ለወደው
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እሎም አጀኒት እተ ሐድረው እቱ
ተጅሜዕ ሸርሐው።
እተ እት እስብዳልየት ኦሮታ
ለገአት፡ ሰብ-መዝ ውዛረት ዓፍየት
ለሐድረው እቱ ህድግ፡ ወዚረት
ኣሚነ ኑርሕሴን እተ አስመዐተ
ከሊመት፡ ‘ኤሪ ቻይልድ ሁድ’
ወድወ ለህለው ሰዳይት፡ ተኣምረተ

አርቡዕ 31 ጁላይ 2019

ሕሹም ዓዳት ሸዐብ ኤረትርየ ክምቱ
እት ተአፍህም፡ ብዕዳም’መ አሰረ
እግል ልትለው ትላኬት።
አንፋርለ መሕበር፡ ቀደም እለ
ለትነደአ ዐፍሽት እት መዓሉ ምን
ወዕለ ፈርሐቶም ሐቆለ ሸርሐው፡
እብ ተውሳክ 100 ዐረብየት
ምስኩናም እብ ሰዳይት እግል ለሀቦ
በርናምጅ ክምሰል ቦም አከደው።
እት ሰነት 2006 እብ ኤረትርዪን
ለተአሰሰ መሕበር ‘ኤሪ ቻይልድሁድ’
ምንተሐት 18 ሰነት ለዓማሮም
ወምስክነ ሐረከት ለቦም አጀኒት
እግል ልስደው ለአመመ እት ገብእ፡
ቀደም እለ እት ክልኤ እዋን 150
ዐረብየት እብ ሰዳይት ለሀባ ቱ።
እሊ እብ 16 አንፋር ለአንበተ
መሕበር፡ እትሊ ወክድ እሊ 100
አንፋር ህለው እግሉ።
ገጽ
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ሳወ እትለ ናይር ፍጉረ

ዝክርያቼ ቀደም ሳወ
አነ ምን አወላይ አስክ ሳምናይ
ፈስል እት ሱዳን ደረስኮ። ምናተ
ድራሰት እት ሱዳን ክምሰል እሊ
ናይ ኤረትርየ ድራሰት ቀላል
ይዐለት። እግልሚ እንሰር ድራሰት
ክለ እብ ተካሊፍ ሕኩመት ተ
ለትገብእ፣ ኬን ላኪን ለቡ ሌጣ ቱ
ለደርስ። አነ ህዬ አሳስ ማል ሰበት
ይዐለ እግልዬ ክሉ ለልአትሐዜኒ፡
ዶል አዳምዬ ወእብ ፍንቱይ ሑዬ
ምነ ረከበን ለዐለ ሰላዲ እንዴ
ከፍለ ለአደርሰኒ ወዶልመ አነ እተ
ናይ ዕርፍ ወቅቼ እት መጣዕም
ወገሃዊ ዲብ እሸቄ እግል ከራሪሼ
ወዲቪዛዬ ለገብእ እዬ ሰላዲ
እት አካክብ ወዶልዶልመ ሐቆ
ኢወጀደ እግልዬ ምን መድረሰት
ዲብ እቀይብ እብ ከም ሓይል
ማይልቱ እደርስ ለዐልኮ። እሊ ህዬ
ንየት ወሩእየት ህሌት ምንገብእ፡
ለኢትትበጸሕ ሰበት አለቡ፡ እተ
ወክድ ለሀይ ወክሱሰን ምን
አዳምነ ሳምን ፈስል ለበጽሕ
ይዐለ። አነ ላኪን እብ ከም ጅህድ
ክሉ ዋጀሀኒ ለዐለ አስቡር ዲብ
እትዐሮሬ አልሐምድለ አሳስ
ለትገብእ እዬ ድራሰት ከሰብኮ
እግል ኢበል እቀድር።
እግል አተላሌ ዐሸም ወንየት
ዛይደት እት ብዬ ላኪን፡ እት
ማዮ 1991 ኤረትርየ ክምሰል
ተሐረረት ክሉ ለዲብ ሱዳን ዐለ
ሸዐብነ አስክ ኤረትርየ ገጹ ተንክር
ሰበት ዐለ፡ አናመ ለትወቀለ
ዐሸምዬ እት ዐጄ እግል አቅብልቱ
ለዐለ። እብሊ ህዬ ምስል ወድ
አቡዬ መርሑም ዑስማን ዐሊ
ኤረትርየ አቴኮ። ለወክድ ዲብ
ነቅፈ አሰአሎት ሹሀደ ሰበት ዐለ፡
ለምስልዬ ዐለ ዑስማን ዐሊ፡ ሑሁ
ዑመር ዐሊ እት ንዳል ተሕሪር
ክምሰል አስተሽሀደ አሰአለውነ።
ሕርየት እብ ዐውል ቃሊ ክምሰል
ትመጽእ ወብዝሓም ኤረትርዪን
ሽባን ክምሰል ትቤዘው እግለ
ህዬ ሸክ ኢወዴኮ። እግልሚ፡ እተ
ወክድ ለሀይ ዓይላት ብዝሓት ከበር
እስትሽሃድ ውላደን ለአስኡለን
ሰበት ዐለው።
ወእብሊ፡ ሐቆ ተሕሪር ለእብ
ዐለዮ ሐደግክዉ ሞዳዬ እግል
እጋኔሕ፡ ምስል ወድ አቡዬ ዑስማን
አስክ ኤረትርየ ሳገምነ። አነ ህዬ
ምስሉ እት ኤረትርየ ሕርርት
እግል እትዛወር ምን ቦርትሱዳን

አስክ ኤረትርየ ትወከልነ። አነ
ምን ሱዳን ዐጄ ክምሰል አቅበልኮ፡
ለእት ደሚርዬ ዐለ ዐሸም ተዕሊም
ልሰዕ እት አካኑ ዐለ፡ ወብዝሓም
እንዴ አቅበልኮ ድራሰቼ እግል
እዋስል ለአትናይቱኒ ዐለው።
አነ ወዑስማን ኤረትርየ ክምሰል
መጽአነ፡ ሐቆ ሕዳት አምዔላት
ለእግል ተሕሪር አስተሽሀደው
ለአስእሎ ሰበት ዐለው፡ ዑመር
ወድ አቡዬ ዐሊማ ስሜቱ እት
ሹሀደ መጽአት። እሊ ወክድ እሊ
እብ ዕንታቼ እግል እርአዩ እትሀገን
ለዐልኮ ዑመር ሰበት አስተሽሀደ

ግሄኮ። ላኪን ሕርየት እብ ቀላል
ሰበት ኢትትረከብ ግሂ ዲብ አነ
ከሀልክዉ። ዑስማንመ እስትሽሃድ
ሑሁ ክምሰል ሰምዐ ሰኒ እሱፍ
ወሕዩር ዲብ እንቱ አስክለ
እት ሱዳን ሓድገ ለዐለ ዓይለቱ
ትበገሰ። አናመ፡ እት ሱዳን እብ
ዐረቢ እደርስ ሰበት ዐልኮ ድራሰቼ
እግል እዋስል ምስሉ አስክ ሱዳን
አቅበልኮ።
ምን ነቅፈ ቅሮረ ወምን
ቅሮረ ቶከር እት እምብል፡ ሎሪ
ደርብ ሎሪ ዲብ እንባድል ህዬ
አስክ ቦርትሱዳን አተላሌነ። ላኪን
አናዲ ድራሰት ቀሰበተኒ ዲኢኮን
ምን ሕርርት ኤረትርየ እግል
አቅብል ረዳዬ ይዐለ። ትምኔቼ
ወዐሸምዬ ህዬ አጊድ ድራሰቼ
እንዴ አትመምኮ እት ዐጄ እግል

አቅብል እት እትረመጭ ምን
ቶከር እት ሎሪ እንዴ ትጸዐነ
አስክ
ቦርሱዳን
አተጅሀነ።
አሸት ለትትበሀል አካን ክምሰል
ሐለፍነ ላኪን ለኢትጸበርናሁ
ሀድፍ ተሃደፌነ። ለእብ ገያደት
ልትገምቤ ለዐለ ሎሪ እንዴ ትገለበ
እብ እንቅዕራሩ ትበለሰ እብነ።
እተ ወክድ ለሀይ፡ ምነ ጽዕናም
ለዐልነ ብዝሓም ሞተው። አናመ
ለምን ክሉ አግሄኒ ወአስክ እለ
ለይእትረሰዐ ምሽዊት ለሐድገ እቼ
ለምስልዬ ዐለ ወእብ እስትሽሃድ
ሑሁ እት ህሙም ወሸቀላት እት
እንቱ አስክ ሱዳን ለአቀብል ለዐለ
ዑስማን ምነ እበ ሓድስ ለሀይ
ለሞተው ዐለ።
እተ ወክድ ለሀይ አነ ልሰዕ ንኡሽ
ሰበት ዐልኮ ክለ ለእወድየ በዴት
ምንዬ። አዳም ማይት ርኢ ይአነ።
ለለአምረኒመ እተ አካን ይዐለ።
ክሎም ለትጃረሐው ወለሞተው
ህዬ እብ ብዕደት መኪነት አስክ
ቶከር በልሰውነ። አናመ ለግናዘት
ወድ አቡዬ እንዴ ጸበጥኮ ገሮብዬ
እብ ድንጋጽ ሰከኬሕ ጋብእ እት

እንቱ ላሊ እብ ግዲደ ምስለ
ግናዘት ትመዬኮ። ላሊ መክረሀት
ተ ለዐለት። ውላድ አቡዬ ዎሮቶም
እት ሰውረት ጀላብ ተሕሪር
አስተሽሀደ ወታርፍ ለዐለ ዑስማን
ህዬ እብ ሓድስ ዐረዩ። ክልኦት
ከበር ወፋት እንዴ ጸበጥኮ ህዬ
ሐቆ ክልኤ ምዕል አስክ ቦርሱዳን
አቅበልኮ። እለ አስክ እለ ምን
ልብዬ ለኢትበዴ ምሽዊት ተ።
ሐቆ እለ አናመ ለሓስበ ዐልኮ
ድራሰት ምን ረአሼ ጤረት። ረአሼ
ድሞዕ ሰበት ዐለ ብዞሕ እፈጥን
ይዐልኮ። ክምሰልሁመ ለድንጋጽ
ባድየት ምንዬ ይዐለት። ሐኪም
ህዬ ደወ ቀረረ እግልዬ ወእግል
ሰነት ምን ድራሰት እግል ዓርፍ
ክምሰል ብዬ ሐበሬኒ። እብሊ ህዬ
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አስክ ኤረትርየ እንዴ አቅበልኮ
ክምሰል ተዓፌኮ እት ዐጄ እግል
እድረስ በክት ምን ይእረክብመ
እት ዐጄ እግል እንበር ቀረርኮ።
ግሂ ወእሱፍ ዲብ አነ ህዬ አስክ
ኤረትርየ አቅበልኮ።

ዝክርያቼ እት ሳወ
እት ሰነት 1995 ምን
አንጎጋይ ቤን ኤረትርየ ወሱዳን
ሄራርዬ አስክለ መስከብ ሐበን፡
ፍርስነት፡ ውሕደት ወወጠንየት
ላተ ሳወ ገአ። እት ሳልሳይት
ደውረት ክድመት ወጠን ህዬ
ክምሰል ክሎም መንደሊታት
ኤረትርየ ጀላብ ክድመት ወጠን
ነቅፈ፡ አፍዐበት፡ ከረን ወበርከ
እት እካይድ አስክለ ዮም ዓመት
25ይ ዕድ ኢዮቤል ፍደተ እግል
ተዐይድ ለናይር ፍጉረ እግሉ
እዱሊት ለህሌት ሳወ ትከሬኮ።
አማንቱ፡ ሳወ እም ክሉ ኤረትሪ
መንደላይ ክምሰልተ ሸክ አለቡ።
እግልሚ ምን ክለን ቆምያትነ
ወምን ክሉ አርካን ወጠንነ ኣላፍ
ሽባን እንዴ ተሐደረት ወሰሐለት

ሕድ ለአምር ለይዐለ ክምሰል ማይ
ወሐሊብ ዲብ ሕድ እንዴ ሓበረት
ወሐማሸረት ዔማት ፍርስነት እንዴ
ገብአት፡ ደማን ወጠን ክምሰልተ
ሸክ አለቡ። ሳወ ምን ኢተሀሌ
ሕርየትነ ደማን ወሐግለት። ላኪን
እብ ፈድል ረቢ ወሳወ እላተ
ሕርየትነ ዲመ ሻነት ወሕብንት
ዲብ እንተ ዝያድ ርቦዕ ዘበን
ዋድየት ህሌት። ሳወ ህዬ እም
ክድመት ወጠን ተ። ሳወ ደማን
መዳፈዐት ወዐማር ተ። ሳወ እም
ክሉ ሻብ ወሻበት ተ። ሳወ እግል
ኤረትርየ ክሉተ።
ክድመት ወጠን ህዬ እግል
ክሉ መዋጥን ለትከስስ፡ አምበል
ወጠን
እግል
ነሀሌ
ሰበት
ይእንቀድር፡ ለማሌ ጀላብ ሕርየት
ወእስትቅላል እት ልብሎ እብ
አርቡዕ 31 ጁላይ 2019

ዐብደለ መሐመድዐሊ(መዐልም)
ደሞም ወአርወሐቶም ለትበረዐው
ሽባን መንገአቶም ለእንደብእ ሕነ
ለዌርሰት አንፋር ክድመት ወጠን
ሰበት ሕነ። ሸባባት ማሌ እግል
ሕርየት ወሸባባት ዮም ህዬ እግል
መዳፈዐት ወዐማር ጠብ እንዴ
ተዐንደቀው አስክ እሊ ሃድል እት
ብነ ወዐማር ፍሩራም ሀለዮቶም
ለለትሐብን ኤረትርያይት ዕላመት
ቱ። እሊ ምን ገብኣቱ ህዬ ለሐቆ
ሕርየት ካልኣይ ዶል ለመጽኤነ
ወራር
አቶብየ
ለገርደመው
አንፋር ክድመት ወጠን ምስለ
ዐባዪ ሐዎም እንዴ ገብአውቶም፡
እት ዐማር ወመዳፈዐት ወጠን
ለትፈረረው። እሊ ህዬ እግል ኖሱ
ሰመዕ በሲር አንፋር ክድመት
ወጠን ቱ። አናመ እብሊ ሻንን
ወሕቡን አነ። እግልሚ፡ ሳወ ምን
ኢተዐሌ ሀለዮትለ እብ ዐውል
ቃሊ ለመጽአት ሕርየትነ እት
ክልኤ ወገብአ።

ዝክርያቼ እት
መዳፈዐት ወጠን፡
አነ ዮም ሳወ ዶል እፈቅድ
የም አለቡ እትዘከር ወአትዋይን።
ምነ እትዘከሩ ህዬ ፍርስነት፡
ኢመትሐላል፡ ሞት ወቅታል
ጀላብ ወጠን፡ እስትሽሃድ ሐክር
ወብዕድ። እግል መሰል አነ ሳወ
ክምሰል ሰሐለተኒ አስክ እለ
ኢገብሐኮ። እግልሚ፡ እተ ገብአ
ወራራት ምስል ፍራስ መልሂቼ
ሻረክኮ ወብዝሓም ውላድ ሳዋመ
ቃብር አነ። አነ እግል ኖሼ ምን
ዝክርያቼ ለኢበዴ ለናይ ሰልፍ
ሐርብ ለሻረክኮ እቱ፡ እት ሰነት
1998 እት ጀብሀት ዛለምበሰ
ድዋራት አንበሰተገለባ እተ ገብአ
መሪር ሐርብ ሻረክኮ ወብዝሓም
ፍራስ መልሂቼ እብ እስትሽሃድ
ትፈንተውኒ። እሊ እስትሽሃድ
እሊ ዝያደት ክምሰል እተረድ
ወእት መባጥርዬ ክምሰል ሐጥጥ
ወዴኒ። እግልሚ፡ እስትቅላል
ኤረትርየ እብ ቀለ-ቀሎ ኢመጽአ።
ዝያድ 60 አልፍ ሽሂድ ወሽሂደት
ደፍዐነ እሉ። አማነትለ ማሌ
ለአስተሽሀደው እግል ነአትምም
ገብአነ ምንገብእ ህዬ፡ ሕናመ
መንገአቶም እንዴ ደብአነ ለናይ
ማሌ ፍርስነት እግል ንውረሰ
ወነአውርስ ብነ። አኪድ ህዬ
ወረስናሀ እግል ኢበል እቀድር።
እሊ ለልሽህድ ህዬ ለምን
አወላይ አስክ ሳልሳይ ወራር
ወያኔ ለሻረክነ ለበዝሐነ አንፋር
ክድመት ወጠን ሰበት ዐልናቱ።
እትሊ ሰለስ ወራራት ህዬ ክመ
እግል ተሕሪር ኤረትርየ ለትደፈዐ
ዐውል ቃሊ እግል መንገፎ ወጠን
ወደማን ሕርየት ወስያደትመ
ዐውል ቃሊ ድፎዕ ቱ።
ልተላሌ….
ገጽ

3

ዐማር

ከልሹም መሐመድ

ለሰልፋይት መደርበት (መዐልመት) ዐስከር እት ሳወ

መድህን ተኽሌ
ንኢሸት እት ሀሌት ምስል ሕተ
ምዕባየ ምን ዐዲ በዝሐንስ ምዴርየት
ድባርወ ሜዳን ፈግረት፡ መድህን
ተኽሌ። ለወክድ አፕሪል 1986
ዐለ። ህተ ወለት 12 ሰነት ሰበት
ዐለት፡ “መድረሰት ሰውረት እግል
ቲጊሲቱ” ክም ትበሀለት ሕርምዬ
ወክፍርዬ ትቤ ከጪጭ እብ ብካይ!
ኢቀሰበወ ምራደ አትመመው እለ
ወዲብ ዔለባቡ ተድሪብ ዐስከሪ
ነስአት። ዔለባቡ ክም አካን ተድሪብ
እብነ አንበተት ትብል መድህን
ዝክርያተ እት ትፈትሽ። ተአተላሌ
መድህን፡ ተድሪብ ስሂል የዐለ
ምናተ በታተን ኢሔሌኒ። ተድሪብ
ክም አትመምኮ ለእት ከርሼ ዐለት
መቅደረት ዐስከርየት ገብእ ትበየነት
እሎም እት ሀይአት ተድሪብ
አትረፈዉኒ፡ ክልኤ ሰነት ሀዬ እት
መክተብ ጸንሐኮ። ሐቆሀ እግል
እደርብ ትየመምኮ። ከእግል እደርብ
ገአኮ ምንገብእ፡ አነ እግል ሰብ
ተብዕንቱ ለእደርብ እቤ ወትሰመሐ
እዬ።
እብለ፡ እት 1988 ሐቆ
መትደውሻሽ ናደው እዝ እግል
አወል መረት እት ተድሪብ ውላድ
ተብዕን ለትየመመት አንሳይት እንዴ
ገብአት ደውረት አሰር ደውረት
ዲብ ተአፈግር ጸንሐት። አማንተ
በይነ የዐለት፡ እምበልሃመ ለደርበ
አንሳት ዐለየ። ላኪን እግል አዋልድ
ወውላድ ንኣይሽ (ፊተውራሪ)
ለዐልመ ዐለየ።
እግል አወል መረት ውላድ
ተብዕን እግል ትደርብ በክት ለረክበት
አንሳይት ህተ ክምተ ተሓኬ።
ምን ሰነት 1988 እንዴ አንበተት
ሀዬ ደውረት አሰር ደውረት ዲብ
ትሳሬሕ አስክ ምድር ልትሐረር
ጸንሐት።
ከፎ ተሐሬኪ ክም እቤለ መድሂን
እት ትሰሐቅ፡ “ክል ዎሮ ዞጉ ብእቱ፡
ገሌ ስያሰት ፈቴ ወገሌ ክቱብ፡ አነ
ሀዬ ዕስክርየት እፈቴ ክምሰልሃተ
ክልቀቼ። ለወክድ ለሀይ ኖሱ ንኢሽ
እምበል ዐልኮ፡ ላኪን እግል እደርብ
ክም እቀድር ገብእ ፈረገውኒ፡
ዲብ ሀይአት ተድሪብ አትረፈውኒ
ወእተ ዓበውኒ። ሐቆ ክልኤ
ሰነትቱ እግል እደርብ ለአንበትኮ”
ትበልስ። አስክ ምዕል ሕርየት ሀዬ
ክም መዐልመት ዐስከርየት ውላድ
ተብዕን እት እንተ ትሸቄ ዐለት።
እት ሰልፍ ሰነት ሕርየት ሐቆለ
ተሀዴት ው’ላድ ክም ወዴት ሌጣቱ
ምን ደረቦት እንዴ በጥረት እት

መክተብ እግል ትሽቄ ለአንበተት።
እት 1992 መትከል ለሰሜቱ ሕጻን
ትበከረት። ወልደ ክልኤ ሰነት
ለወደያተ በርናመጅ ክድመት ወጠን
ተአንበተ። እለ ዶል እላመ ለምህነተ
ተሐዜት። አንሳት እብ አንሳት እግል
ልትደረበ ምህምቱ ከአወላይት እግል
ትከረይ ብኪ ትበሀለት። ወእብለ እት
አወላይት ደውረት ክድመት ወጠን
ወድ ክልኤ ሰነት ጅናሀ ምስል
ዐድ አብዕቡ (ናይ አቡሁ) እንዴ
ሐድገት ሳወ ትከሬት። ጅነ ለዶል
ጻብር እንዴ ሐድገት እግል ቲጊስ
ሐሙሀ ምንገብእ ወሐማተ ኢረደወ
እለ። ብእሰ ካፕቴን ገብሬክርስቶስ
ተኽሌሚካኤል (ቴክሳስ) ላኪን፡
እግል ትትከሬ አትናየተየ። ወህታመ
ለምህነት እት ልበ አካን ብእተ።
እት ደንጎበ ላኪን እግል ቲጊስ
ቀረረት ወለዋዴንመ ኢካለፈወ።
ምስል ለተብርሃን ጸጋይ ለትበሀል
ሙናድለት እት ዔለባቡ መደርባይት
ፊተውራሪ
ለዐለት መልህየተ
ትከረየ። ለተብርሃን ሱድፈት አቡሀ
ምን ትወፈ ለደውረት እንዴ ኢተምም
አቅበለት። ከመድህን ዲብ አወላይት
ደውረት ሐቴ በይነ አንሳይት
መደርባይት አው ዐላሚት ገአት።
እለ ዶል እለ ላኪን ሙደርባይት ናይ
አንሳት ገብአት።
አነ እግል ዐልም ገአኮ ምንገብእ
ውላድ ተብዕንቱ ለዐልም፡ ዲብ አንሳት
ኢቲደውኒ ብህለት ዐልኮ ኢተዐወትኮ
ድኢኮን። እብ ብዕደት ኢኮን፡ አነ
እትሊ ሽቅል ሀይአት ተድሪብ ምን
ትፈረርኮ ምስል ተብዕን ሌጣቱ
ለሸቄኮ። ምስሎም እሸቄ፡ እረፌዕ
ወለገብአት ወራት እወዴ። ዕጨይ
እግል ንእሬ ደብር ዶል ንትፈረር ደለ
ዐረውኒ ዲብ እመሬሕ እብ ክልኦት
ሰለስ ነፈር ለርሽመት እፈግር። ‘እለ
ላቱ መድህን ኢኮን መድሃኔ ተ’
አክለ ቤለውኒ ሀዬ ሐርቅ እቶም።
መድህን አነ ወአንሳይት ክሉ ክም
ትቀድር ኖስኩም ትርኡ እብሎም።
አፍካር ለካጢ እብ ፍዕልቱ ለረቴዕ።
ከእተ ሽቅል እሎም ለመድኮ። ምን
ክትረት ምስል ውላድ ለመድኮ
‘ለአዋልድ እሊ ተድሪብ ቀድራሁ
ገብእ?’ እንዴ እቤ እት ሸክ ዐልኮ።
ለጠለብዬ ከብቴ ኢረክበ አንሳት እብ
አንሳትቱ ለእንደርብ፡ እግል ተድሪበን
ሌጠ ትዳለይ ትበሀልኮ። ህተንመ ሀዬ
ሸክ ለወዱ እተን የዐለየ፡ እምበል
አትራዛቅ ፍራስ ወሓዩት ተን። እብ
ዕምር፡ እብ ምህሮ፡ እብ ተጅርበት
ሐያት ሐቴ ናቅሰት የዐለት እተን።
ብሹላት፡ ፈዳብያት ወስቡላት ዐለየ።
እት መድሐራት ናይ አወላይት
ደውረት መድህን ሻምላሀ እት
ተላዌሕ እግለ አዋልድ እንዴ
መርሐት ትመርሽ እት ሀሌት፡ ምነ
እለን ተዐልም ለፈንትየ ሐበት አለቡ።
ዲብ ጣቡር ዐስከሪ ኢኮን ዲብላመ
ተድሪብ ለአዋልድ ምነን ፍንቲት
እንዴ ገአት ትረአየን የዐለት።
ህታመ ምነ ዕስክርየት ብዙሕ ስኒን
ኢትፈንቴት ወምን ዕምር ሸበትመ
የአሬመት፡ ወለት 20 ሰነት ዐለት።

እት ሰዐይ ምንገብእ ወክለ ሐረከት
ዐስክርየት አክለን ወዝያደን በቃዐት
ዐለት እለ። እብ ተጅርበት ዕስክርየት
ብሽል ምንመ ዐለት፡ እብ ዕምር ምነን
ምን ኢትንእሽ ምነን ተዐቤ የዐለት።
መብዝሖም ለዐብወ ክም ዐለው
እግል ተአፍህም፡ እተ አወላይት
ደውረት ምነ ለለዐቡ ሕተ ወሑሀ
ክልኢቶም ዲብ ተድሪብ ዐለው።
ለአዋልድ ክምሰልሀን ልርእያሀ
ክም ዐለየ ዲብ ትፋቀድ መድህን
ትብል፦ “በሰር-ሐርብ አው ስልቲ
ለልትዐለሞ ዲበ ጅዙእ ተድሪብ
ዮም ብዱል ሀለ፡ እት ከደን እንዴ
ትፈረረው ለእቱ ገብእ እንዴ ረአውቱ
ለአቀብሎ ለሀለው። ምን ሜዳን እንዴ
አንበትከ አስክ አወላይት ደውረት
ላኪን፡ ለዲብ ‘ስልቲ’ ትወድየ
ሐረከት አክልሕድ ክምለ ዲብ
ሐርብ ዶል ተአቴ ለትወድየ እግል
ትግበእ ላዝምቱ። ላሊ ሳዐት 2-3
ነሀጅም፡ በደል ቀናብል፡ መዓቅር ናይ
ጨበል ባርህ እንዴ አዳሌነ ነሀይቦም።
ከሚን ልትዳሌ. . . ክለ ለዲብለ
ሐርብ ትገብእ ወትጀሬ እብ ዐመል
ልትምሆረ።
ዲብ እለ አወላይት ደውረትመ
እለ ወዴነ። ሐቴ ላሊ ፍረወይኒ
‘ጓልዓባየይ’ ለልቡለ ምነ ፈሲለቼ
(አዜመ ሙመስለት ህሌት) ሐቴ ሰኒ
ፈዳቢት ወቅውትት ምስለ ድደን
ተሀጅም ለዐለት ፈሲለት እዴ እብ
እዴ ትጻበጠየ። ክምለ ምስል አባይ
ልትሓረበ ለሀለየ ዲብ ሽዑር አተየ።
ከለ ድደ ዐለት ወለት ረአሰ እንዴ
ነጨት ክልኤ ሸቢበት አትረፈት
ምነ።
ምነ ዐመልየት ክም አቅበልነ፡
“ስምዒነ መዐልመት ሕነ እንፈቴኪ፡
ነሐሽመኪ ወእንሰመዐኪ። አዜ ዮም
ላሊ ሀጅመያነ ምንገብእ እንቲ
ተሐብዒ ምንእነ፡ ሐር ሐለፍክናኒ
ወኢሰምዐክናኒ ኢቲበሊነ፡
እግል
ንስመዐኪ ኢኮን እብለ እዴነ እግል
ንእተየንቱ”
ቤለያኒ።
ለምሴት
ለሀ እግል ንህጀም ክም ዐለ እነ
እት በርናመጅ ዐለ እግለን፡ ላኪን
ኢነአስእለን ምስጢር ዐስከሪ ሰበት
ገብአ። ደአም እብ በክት ለበርናመጅ
ተርፈ ወአድሕድ ኢሀጅመየ። ከለ
ድድነ ለዐለየ ሚ ልብለ ዐለየ፡
“እምበል እግለን ትመስል ምስለን
እንዴ ገብአት ተሀጅመነ ሀሌት።”
ናይ ሙናድሊን ልባስ ረስሚ እንዴ
ለበስኮ እት ቀበተን ክም ልርእያኒ፡
“እሊ ልባስ ሙናድሊን እበየ
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ረከብክዩ?” ልትሰአላኒ ምነ ጸረን
ሰበት ለአመስላኒ።
ሐቆ አወላይት ደውረት ዲብ
ተድሪብ የአተላሌት፡ እተ መዐስከር
ላኪን ክም ከታቢት (ታይፒስት)
እንዴ ትየመመት አስክ 1998
ጸንሐት። አደሐ አፍካርዬ እት
ሽቅል ልትሸመም ምን ገብአ እግል
ሸቀላት ውቀት አለብዬ፡ ላሊ ላኪን
ስካብ ኢሀለ። ለወልዬ ሐቴ ምዕልመ
ትግበእ ምን ልብዬ ወገጬ ንዉክ
ኢኮን። ምነ ጅነ እንዴ ሐደግኪ አየ
ትገይሲ ልብሉኒ ለዐለው ሬፍዐቱ አነ
አኬኮ። እትሳላት የዐለ እብ ጀዋባት
ወለኣይክ መሀነኖም አብዴኮ። እሊ
ወልዬ፡ ‘የአምረኪ እምዬ ይእንቲ!’
ልብለኒ ገብእ፧ ከፎ ለሀሌ ገብእ
እት እብል ስካብ የዐለ እዬ። ህቶም
ላኪን አስበተውኒ እግል እስከብ
እንዴ ቤለው፡ አስክ ክርንቱ እንዴ
ሰጀለው” መድህን ወለቼ በዲርዲ
ህቱ ኢቀድሩ ወእንቲ እንዴ እቤ
እግል አታርፈኪ ወጠንኮ፡ አዜ ላኪን
ክሉ ሰኒ ሀለ ልብኪ ኢተአቅሲ”
እንዴ ቤለው ነድኦ እቼ ዐለው
ትቤ። ሕርያንከ እንዴ በየንከ ቀራር
ሐቆ ነስአከ ለአዳምከ ቀራርከ እንዴ
አሕተረመ ክም ልትዓወን ምስልከ
ሸሀደት።
መድህን ብእሳመ ክምሰልሀ
ሙደርብቱ፡ ዲብ ሳወ ምስል ዐለው።
ካልእ ጅነ ክም ዐምሰት አስመረ
አቅበለት። ሐቆሀ መዐስከር ሳወ
የአቅበለቱ። ምናተ አግዳድ ፍቲ
ሳወ ኢትባተከ። አያመ ዲብ ሳወ
ሰኒ ጥዑም ዐለ። ምስለ ዐለመተን
ወብዕዳት መልህያተ ክም ሐቴ
ዓይለት ገአየ። ሐቆ ምዕል ተኽሪጅ
አስክ ጽቤሕ ምድር ዲብ ልትሃጀከ
ወዳግመ እንዴ ኢሰክበ ትመየየ።
ዲብ አስመራመ ለዲብ ፈሲለተ ዐለየ
አዋልድ ጀምዕየት እንዴ ወደየ አስክ
እለ ልትራከበ ወለአምሐብረ ሀለየ።
አንሳት ኤረትርየ ፍንቱያት
ተን። እብ ክሉ እግል ለዐርየ ለሐዝየ
ወወድያሀ። መድህን ዮም እም ስስ
ጅነ ጋብአት ሀሌት። ሐቴ ምን
አዋልደ መፍቀዲት ሽሂደት ሕተ
እግል ትግበእ ዘቢበ ሰሜተ። ሰለስ
ምን ውላደ ዕምሮም እንዴ በጽሐ እት
ሳወ ደርሰው ወትደረበው። ትወልድ
ወትደርስ። ቀደም ሳወ መትከራየ
ለክልኤ ሰነት ዲብ አስመረ ለጸንሐተን
ሐራስ ጥራይት ሀሌኮ እንዴ ኢትብል
መድረሰት አቴት። ዲብ ሜዳን ‘ሀ’
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እንዴ ትቤ ለአንበተተ ወራቤዕ ፈስል
ለአትመመት እተ ድራሰት ጠዐመት
እተ ወአሀምየተ ሰኒ ትፈረገት እለ።
እባሀ አተላሌተ ከክልኤ ፈስል
ወሰከት እተን። ሳወ ክም ትከሬት
መደርሲን ሰበት ትየመመው እሎም
ለፍርሰት እንዴ ትነፈዐት እበ አዜመ
ክልኤ ፈስል ወሰከት፡ አስመረ
ክም አቅበለት ካልኣይት ደረጀት
አትመመት። ምስል ክሉ እሊ ምን
ሽቅል ኢበጥረት። ምስል ጅናሀ
እት ቤተ እግል ትትገሴ እለ ተሐዜ
ለዐለት ሐማተ ሙናድሊን ርተብ
ክም ተሀየበው መድህን ናኢበት
ትሌንቴ ክም ገብአት ትበሰጠት እለ።
“አሰናይ ግስኪ ወለቼ መድህን፡
አባይነ እዴ እናስ ሌጠ ለአተቅብል፡
ምነ ጂብከ ሕርጥ ከእቅዲ መስለ
አለቡ” ለቴለ ሂገ ብዙሕ ትበስጠ።
አንሳት
ኤረትርየ
ሐቴመ
ለተሐይለን
አለቡ።
ተሓረበየ
ወአትሓረበየ። ሐርብመ ለመሪሩ
“ሕለፍ!” እት ልብለ። ዐሳክር አባይ
ክርን አንሳይት ዶል ሰምዖ ረአሶም
ሸርቦ ዐለው። እሊ አትጋፋፍ ኢኮን
እብ ፍዕል ለትረኣቱ። እትለ እለ
ትበገሰየ ዋቅያት ወባቅዓት ተን።
ላኪን እቡ እንዴ ትገንዐነ እግል
ንብጠር አለብነ። አርደት ዐቦት
ክል-ዶል ህሌት፡ የምክን አሽካል
ትበድል፡ ሕናመ ምስሉ አብሳርነ
ዲብ እንበድል እግል ነአሳድር
ብነ። እለን ሙስተቅበለን እት
እዴሀን ለሀለ ሻባት፡ ለሴር እግል
ልብተካሁ አለበን ቅድረተን እብ
ዐመል እግል ለአርእየ ሀሌት እለን።
መትነዛም ሀዬ ዝያድ ደቅብ ክም
ለሀይበን እግል ልትረሰዐ አለበን።
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ሐቀን እግል ልርተዕ
ወልትሐፈዝ ታክያተን ክምቱ እንዴ
አምነየ እግል ልሻርከ እቱ ወዔጻት
እግል ልግበአ እሉ ትትፋኔ ናይበት
ተሌንቴ መድህን ተኽሌ።
እለ አወላይት መደርበት ውላድ
ተብዕን ወአወላይት መደርበት ዲብ
ክድመት ወጠን፡ እምበል ዕስክርየት
ለትፈናተ
ምህናት
ጸብጠት።
ከታቢት፡ አሚነት ማል፡ ጼብጣይት
ሕሳብ እንዴ ገአት ሸቄት። አዜ
ዲብ አርሺፍ መርከዝ ተእሂል
ትሸቄ ሀሌት። ሳወ፡ እት እዮቤል
ተእሲሰ ክምለ መድህን ትስእየ
ለደርበ አንሳት ኢበዝሐየ ዲበ። እተ
ብዕድ መጃላት ሽቅል ወምህነት
ላቱ ዕልበን ኢሐደ ወፍድበን።
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ሄራር ሰነት ቀደም ሕርየት
5ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
ዐንዶም ለዐለ እተ ደባበት እብ
ሳሩክ ትዘበጥ እት ህሌት፡ ዲብ
ገጹ ገሌ ሽእ ትረአዩ። ኢብራሂም
መሐመድ ክምሰል ትዘበጠ ምንመ
ሐበረዩ ለልትረኤ ክሱት ሐክር
ላኪን ይዐለ እቱ። እንዴ ጸንሐ
ላኪን ምን ወርከቱ ወተሐት እግል
ልቅሰን አንበተ። ደባበት ምን
ሐዲስ ትዘበጠት። ዐንዶም ወወድ
መሐመድ እንዴ ትባረነው ሐቆለ
ትከረው፡ ዐንዶም እብ ሸፋግ እብ
አካን ሰዋግ ጀረበ። ባብ ሰዋግ ምን
ከርስ ሰበት ልትከሰት ክሉ ረአሱ
ሽት ቤለ። መጆብ ምስል ቀናብል
ብድረ ሰበት ዐለ ላኪን እብ ሸፋግ
ምነ አካን ትወርከ። እብ ትሉሉይ
ምንመ ትላከ በሊስ ኢረክበ።
ደባበት እብ አርበዕ ቅምብለት
እንዴ ትዘበጠት እግል ትትነን
አንበተት። ለትገብእ ሴመ ሰበት
ኢዐለት ህዬ ገጽ ግረ ሰሐበወ።
ሰዋግ ላኪን እንዴ በድረ ፋግር ምነ
ዐለ። ክልኢተን ደባባት እንዴ ነደየ፡
አባይ ለቴለል እንዴ አንተሀዘ እብ
ክሉ አስለሐቱ ደባባት፡ መዳፌዕ፡
ረሻሽ፡ ጥያራት፡ ሞርታራት፡ ብሬናት
ክምሰል ዔዘር ዘልመ። አንፋርለ
ክልኤ ደባበት ላኪን እምበል
እስትሽሃድ ፈግረው። ምነ ክልኤ
ታርፋት ለዐለየ ደባባት ለሐቴ፡
ጥያረት ናፓልም ቅምብለት ከሬት
እተ። አንፋረ ነደት እንዴ ቤለው
እብ ተማሞም ምንመ ትወርከው
ምናተ ሸክ ወደው ከአቅበለወ።
ለነድድ ዐለ ናፓልም ምለዐል እት
መቅጠነ ሌጠ ሰበት ዐለ እብ ጨበል
እንዴ አርመሸው እንዴ ኢትነድድ
ተርፈት።
ለደባባቶም
እንዴ
አብደው ለአቅበለው ምናድሊን
እት ማይ-ሑጸ እንዴ ገብአው
ለቴለል ምን ቅብላት ልትፈሮጁ
ዐለው። ተወልዴ ወዲ-በየኔ ዲብለ
ምንቀደም ለዐለየ ደባባት ለሐልፍ
እት ህለ፡ ዐንዶም ዲብለ እንዴ
ከርበየ ግረ ታርፋት ለዐለየ ደባባት
አቅበለ። ዲብ እሊ ናይ ሰቦዕ
ኦጎስት ህጁም፡ ቅዋት ክፈል-ጄሽ
16 አስክ ሰር አምዕል እንደ-ደቆ፡
ምን ገጽ ምሴ ህዬ ምን ጉረዕ
ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ ለህለ ምህም
ስትራተጂያይ ዐነክል ጸብጠየ። ዲብ
ዮም 8 ኦጎስት ለትጸብሕ ላሊመ
ምስል ቅዋት ክፈል-ጄሽ 52 እንዴ
ትጻበጠ፡ ጉረዕ እግል ሐረሮት ዲብለ
ገብአ ህጁም ትሩድ ምህም አካናት
ምንመ ትጸበጠ፡ ዲብለ አግደ ሀደፍ
እንዴ ኢልትበጸሕ አባይ ሒለት
እንዴ ወሰከ ጨቅጥ ሰበት ወደ፡
ለህጁም ኢትሰርገለ። እምበል
እሊመ መዕነውየት ምናድሊን ሰኒ
ኢዐለት። እብ ጀሀት አባይ ለነደየ
ወለትጸበጠየ ደባባት ምንመ ዐለየ፡
እብ ዓመት ለብጉስ ዐለ ህጁም
ሐቆ ናይ ክልኤ አምዕል ሐርብ
ሰበት ፈሽለ ክቡድ ዐለ። ምናድል
ዐውቴታት ዛይድ ሰበት ለምደ ላመ
ሕሩር ለዐለ አካናት ቀሊል ምንመ

ኢኮን ይአግነዐ እቡ።
ምነ ትበገሰየ 22 ደባበት፡ ዐስር
እት ዝባንሰራው አስክ እንደደቆ፡
አርበዕ እብ መሓዝ ማይጨሎት
እንደ አቡኔ-ተኽለሃይማኖት ጉረ፥
ለሰማን እብ ማይ-ዕዳገ ለአተየ
ዐለየ። ምን እለን ሰለስ ክሉ ረአሰን
ነደየ። ሐቴ እንዴ ትዘበጠት ምን
ሽቅል ተዐጠለት። ሐቴ ጥያረት
እንዴ ዘብጠተ እንዴ ሰኔት ዲብ
ሽቅል ወዐለት። ሐቴ እብ ኢአምር፡
ትክ እንዴ ትቤ ዲብ አባይ እንዴ
አቴት፡ እብ ቅምብለት እንዴ
ትዘበጠት ቃእድ መጅሙዐት
ወሰዋግ አስተሽሀደው። ሐቴ እንዴ
ጸድፈት ለሐርብ ክምሰል ተመ
እንዴ ትሰሐበት ፈግረት። ሐሬ
ላኪን እምበል አርበዕ ለተርፈየ
እንዴ ሰነየ ዲብ ሽቅል ወዐለየ።
ህጁም ሐዲስ እግል ለአተላሌ
በርናምጅ ሰበት ዐለ፡ ሰብ ደባባት
ወደባባት እንዴ አዳለው ዲብ
ድፈዕ አተው። እብ ሰበብ
እስትሽሃድ ወሐክር ለሳደፈ ነቃስ
መድፈዐጂታት
እንዴ
ተ’መ
እግል ህጁም ዳለው። ጀብሀት
ሸዕብየት ዲብለ አሰልፍ ለገአ
ህጁማት ለኢሻረከየ ብርጌድ 87
ናይ ክፈል-ጄሽ 61 ምን ጀብሀት
ግንደዕ፡ ክምሰልሁመ ብርጌድ 45
ናይ ክፈል-ጄሽ 52 አዳለው። ሰብ
ደባባት ዐንዶም እብ ጀሀት ማይሑጸ እንክር ድገለብ፡ ወዲ-በይኔ እብ
ጀሀት ማይ-ዕዳገ ደባባቶም እንዴ
ጸብጠው ዱሉያም ዐለው። ዮም
14 ኦጎስት 1990 ዲብ ድማናይት
ጀብሀት ደቀምሐሬ ህጁም ትከሰተ።
እብ አሳስለ ፈግረ በርናምጅ
ሐርብ አተላለ። ምናተ፡ እሊመ
ክምሰለ ተሐሰበ ኢትሰርገለ። ዲብ
ሰብተምበር 1990፡ አባይ እብ ባካት
ሰሰብ ህጁም ድቁብ ጠለቀ። ዲብ
እለ አካን እለ ድቅብት መጃገረት
ሐቆለ ገብአት ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ
እግለ በርናምጅ አፍሸለያሁ።
ሐቆ እሊ ዲብለ ጀብሀት፡ እብ
ክልኢቱ እንክር እምበል ዕርፍ
ህጁም ወህጁም ምዳድ ገብእ ዐለ።
ካልኣይት ስርየት ደባባት እብ
ጀሀት ውጡሕ ትሉሉይ ዘብጥ
ትወዴ ዐለት። ልደቀብ እት ህለ፡
ላኪን ደሀይ ሕድ ወዲ ሰበት
ኢተርፍ፡ “ደሐን ለልሙድ ቱ!”
ለልብል በሊስመ ልሙድ ዐለ። ላሊ
ሐቴ ላኪን ምነ ልሙድ ወለዐል
ዲብ ልደቀብ ጌሰ። ዐንዶም እግል

አኸደር አሕመዲን
ኦፐሬተሩ ወዲ-ክፍሌ ሬድዮ
እንዴ ከስተ ምስል ቦጦሎኒ እግል
ልትራከብ ሐበረዩ። ወዲ-ክፍሌ፡
“ሀለው ሚ ሀለ?” ቤለ።
“እብ ጀሀትካ ቱ?”
“እብ ጀሀቼ ላተ ዘብጥ ድቁብ
ልሰመዕ ህለ፡ ብዕድ ለኣመርኵኡ
ኢህለ!”
ዘብጥ ዲብ ቀርብ ጌሰ።
ሰብ ደባባት ምስል ቅዋት እግል
ኢልትራከቦ ከጥ ኢዐለ እሎም።
ምድር እግል ልጽበሕ ቀርበ።
ኢአደገት ቅምብለት አርበጂ ዲብ
ፋጼ ምለዐሎም ሐልፈት። እብ

ጀሀቶም ዘብጥ እግል ለአንብቶ አባይ
አስክ ልሽእጎም ታከው። ዐንዶም
ምስል አንፋሩ እንዴ ትፋሀመ ቅወት
አባይ ጅወ ክምሰል አቴት አከደ።
“ኣትያትነ ሰበት ህለየ ዲብ ደባባት
እንዴ ኢልትሰቀለ፡ እግል እግር
ፎርቶ ማይ-ሑጸ ኒበል!” እንዴ ቤለ
ደባባት ሀረሰወን። ክርን ደባባት
ለሰምዐ አባይ፡ አርበጂ፡ ሞርታራት
ወከፊፍ ስለሕ እብ ብዝሔ እግል
ልጀምጅም አንበተ። ዲብ እለ ኢነት
እለ ክምሰል ምስዳር ለትነሰአት እግለ
ከርስ ለአተ ጄሽ አባይ ምን ግራሁ
እንዴ ጠዌከ፡ ምስል አ’ገር ዲብ
ትትመቅረሕ እግል ጨፍጨፎቱቱ
ለዐለ። ዐንዶም ሐቴ ደባበት እንዴ
አሬመ ድፈዕ አጽበጠየ። ለክልኤ
ደባበት ፎርቶ ማይ-ሑጸ ትከረየ።
ረሻሽመ ዐረየን። ዲብ መደት
ሐጫር ብዙሕ መትረጋስ ትረአ።
ምድር በርሀ። ቅዋት እንዴ ትነዘመየ
ክልኤ ደባበት ወክልኤ አፉ እንዴ
አትበገሰየ እብ አረጊት ማይ-ዕዳገ
እግለ ዐለት ስርየት አባይ እብ
ስምጥ ሀጅመያሁ። መከናይዝድ
አባይ እግል ልዳፌዕ ምንመ ጀረበ
እግል ለድሕኑ ሰበት ኢቀድረ፡

12ይት ሰነት ዕልብ 32

ለከርስ ኣትየት ለዐለት ቅወት ዲብ
ጨፍጭፍ አስክለ ትበገሰ ምኑ
ድፈዕ እንዴ ትጸፈዐ አቅበለ።
ሐቆሀ ሐርብ ለገብአ ጌማም፡
ለምስለ ቴለል ፍንጥርት ለዐለት
ቅወት ሰብ ደባባት አስክ አካነቱ
ክምሰል ለአቀብል፡ መትነዛም
ሜርሐት ስርየት ገብአ። ዐንዶም
ዲብ አወላይት ስርየት፡ መሐመድ
ወድ ጉላይ ዲብ ካልኣይ ስርየት፡
ተወልዴ በየኔ ዲብ ሳልሳይት ስርየት፡
ስዩም ገብሬ ዲብ ራብዓይት ስርየት
ቅያደት እንዴ ገብአው ትረተበው።
ደባባትመ እብ ክምሰልሁ እንዴ
ትዳለየ ክል ደባበት እግል
ትትዐንደቁ ለበ ስለሕ ወአዳም
ተዐንደቀት። መካሪት አካነተን
ህዬ፡ አወላይት ስርየት እንክር

ድማን፡ ሳልሳይት ወራብዓይት
ስርየት እብ ጀሀት ድገለብ ሕግስ
ጎደይቲ ክምሰል ለአትየ ገብአ።
ናይ ኔሸኖት መቅደረትመ ሐዋኒት
ክምሰል ዐለት ሰበት ትጌመመ እሊ
እግል አደቀቦት ቅዋት ደባባት
ውሕደት፡ ምን ድፈዕ ዲብ ፈግረ
ናይ ዐስር አምዕል ተድሪብ ትሩድ
ወለትፈናተ አግቡይ ዘብጥ ክምሰል
ወድየ ገብአ።
ዲብ ክእነ አውካድ፡ ለናይ
መጃገረት ሐርብ ልተላሌ ዐለ።
ቅወት አባይ ህዬ እንዴ በክአት እግል
ትሕለፍ እብ ዶልዶሉ ጀርቤታት
ገብእ ዐለ። ለዝያደት እህትማም
ህዩቡ ለዐለ አካናት ሰሰብ፡ እንደደቆ፡
ወውጡሕ ገብእ እት ህለ ጽርግየ
አፈልበ ሰገነይቲ ምነ ዝያደት ከጠር
ላቱ አካናት ዐለ። ምን መደጋግ
ህዬ ዕርፍ ይዐለት። ሐቆ ትሉሉይ
ጀርቤታት ሐቴ አምዕል ጄሽ አባይ
እብ ጀሀት አፈልበ እንዴ አሸከተ
ከርስ አተ። ምናተ ምናድሊን ሻፍግ
ህጁም ምዳድ እንዴ ነስአው ገጽ
ግረ በልሰዉ። እሊ ክእነ ዲብ እንቱ
ሐርብ እብ ጀሀት ደንከል ልተላሌ
ዐለ። ቅዋት ወያኔመ እብ ውሕደት
መከናይዝድ ጀብሀት ሸዕብየት
ሰዳይት ዲብ ትገብእ እሎም ዲብ
ቀበት አቶብየ ስርጉል ዐመልያት
ወዱ ዐለው። ዲብ ደንጎበ ንዛም
እግል 14ይ ክፈለ-ጦር አስክ
አቶብየ ነስአዩ። ክፍለ-ጦራት 21
ወ17 ህዬ አስክ ደንከል ጌሰው።
እብ ጀሀት ደቀምሐሬ ሻፍግ
መጠባጣብ ገብአ። ምን ሰምሀር
ደባባት ትወሰከየ። ምን ትግራይመ
ዐስር ደባበት እንዴ መጽአየ
ለለትሐዜ አሽየ እንዴ ተ’መ እለን
አርቡዕ 31 ጁላይ 2019

እግል ሽቅል ብርንቶ ገብአየ።
ሳልፋይት ስርየት፡ ካልኣይት ስርየት
ራብዓይት ስርየት ክል-ምነን ሰቦዕ
ደባበት፡ ሳልሳይት ስርየት ስስ
ደባበት እብ ጀሜዕ ዲብለ ቦጦሎኒ
28 ደባበት ዳለየ። ናይ ብርጌድ
34 ክልኤ ስርየት እንዴ ትወሰከየ
እግል ህጁም መዳሊት ገብአ።
ዐንዶም ወወድ ጉላይ “አዜ እንታቱ
ለተአስተሽህድ ላላ እንታቱ!” ዲብ
ልትበሀሎ ክምሰል ዲመ ዲበ ሐርብ
ዲብ ልደአሎ ልታከው ዐለው።
ዲብ ደንጎበ እሱወ ስርየት እብ
እሱወ አካን ክምሰል ተሀጅም እብ
ቃእድ ቦጦሎኒ ተክሌ አቺዶ እግል
ክሎም ቅያደት ስርያት ተሐበረ።
እብ አሳስለ መምሬሕ አወላይት
ስርየት ወለተርፈየ አርበዕ ደባበት
ናይ ሳልሳይት ስርየት እብ ማይአሐ
እንዴ ወደየ አስክ ዐዲሀርም፡
ራብዓይት ስርየት እብ ውጡሕ
እንዴ ወዴት አስክ ትኩል እግል
ልእተየ ዳለየ። ለአርበዕ ደባበት ናይ
ሳልሳይት ስርየት ዲብለ ደባበት እግል
ትፍገሩ ለኢልትጌመም ርሽመት
ሕረት እንዴ ገብአየ ምን አፈልበ
አስክ እራር እግለ ህለ አካናት ዲብ
ሐንቴ መራቀበተን ኣተያሁ። አርበዕ
ደባበት ናይ ካልኣይ ስርየት ዲብለ
ዳለ ድፈዕ እንዴ ገብአየ እግል
ልዝበጠ፡ ለሰለስ ደባበት ለቀም ዲብ
ጸርገ ወዲብ ለክፈ ምስል አ’ገር
ቅዋት እግል ልእተየ፡ ቀዳማይ
ድፈዕ ክምሰል ፈርሰ ለታርፋት
ዐለየ አርበዕ ለሰለስ ዲብ ቀዳማይ
ድፈዕ ለበጽሐየ እብ ሕበር ገጽ
ቀደም እግል ልሄርረ፡ ተጠውራት
ናይለ ሐርብ ዲብ ልትረኤ ህዬ
ለሽቅል እግል ልተላሌ፡ ቀደም
ሰለስ አምዕል ናይለ ህጁም፡ ደባባት
ናይ ዎሮ ኪሎሚተር መሳፈት
እንዴ ቀርበየ እት መደጋግ እግል
ልጽነሐ ለልብል መምሬሕ ተሀየበ።
ሀደፍ ህጁም፡ ጀብሀት ደቀምሐሬ
እንዴ ደውሸሽከ ደዋዬሕ ደቂናዞ
እግል ትሕነቅ ወዝያደት ትሰረገለ
ምንገብእ ህዬ ባካት ወቀርቲ እንዴ
በጽሐከ እግል ተሕሪር አስመራቱ
ለዐለ። እብ ጀሀት አባይ ህዬ 50
ለገበአ ደባባት ዱሉያት ዐለየ።
ለምን ሳሕል እብ በርከ እንዴ
ወደው ምድር ትግራይ እንዴ
ኬደው ምን ባካት ዛለምበሳ ህጁም
እንዴ አንበተው ሰንዐፌ፡ ዐዲቀይሕ
ወሰገነይቲ እንዴ ሐረረው፡ ሐቆለ
ወደዉ ናይ ሐድ ሰነት እብ ግዲደ
ድቅብት መጃገረት፡ ለልታከዮም
ዐለ ህጁም ካቲመ ሐርብ ሰንበት 19
ማዮ 1991 አክል ሐድ ሳዐት 10
አዳሕየት ተአንበተ። ዲብ ሰልፍለ
ዘብጥ ዐንዶም ደባባቱ እንዴ መርሐ
ለአቴ ዲብ ህለ ሰጃየት ቢኤምን
21 ኒቡ ምንመ ዘብጠት፡ ኢበጥረ።
መሐመድ (ወድጉላይ) እብ ጀሀቱ
ሰለስ ደባባት እንዴ ጸብጠ ምስለ
ቅዋት ዲብ ሸፍ ሕፉን አተ።
ዔማት ቅሰት፦
ሌ/ኮ ዐንዶም እምባዬ (ወዲገንዘቡ)
ለትፈናተ ወሳይቅ ጀብሀት
ግብለት
ገጽ

5

አውኪር ወአቦቶም ዳፍአት ዲብ ዝክርያት ሳወ

መርሐባቦም አውኪራም ከአፎ
አስመንክም፧
ዮመቴ ለሰርክም
እበየ ረትዐ፣ ከረ መሐመድ፡
ሐሊመ፡ ሰለመት፡ ዐሊ ወለ ብዕዳም
እበየ ህለው፧ ኢክምሰል በዲርክም፡
ዮም አባይክም ሑዳም እርኤክም
ህሌኮ። በዲርዲ መሐበር ጋምል
ዲብ እንትም ትመጹኒ ዐልክም
ማሚ፣ መሐበርክም ልግመል እዬ
እንሻለ።
አውኪር፡ አማንኪቱ አቦቶነ
ዳፍአት፣ ዮም ሰኒ ሑዳም ዲብ
ሕነ ማጻምኪ ህሌነ። እሎም ክሎም
ለእሎም ሳሜኪ ሳወ ክሩያም
ህለው።
ዳፍአት፡ ሳወ ለከአፎ፧ ሳወ ምን
11 ፈስል ኢኮን ለትትገየስ፧ እሎም
መልህያምክም ህዬ ምን 8ይ አስክ
10ይ ፈስል ቶም ማሚ፧ አዜ ህዬ
መትከራይ ሳወ በሀለለት ገብአ
ከቀደም ዶሎም ወእንዴ ኢለአተሞ
ልትከረው ህለው፧ ዐጀብ!
አውኪር፡ (እንዴ ልትሳሐቆ)
አለ አቦቼ ዳፍአት፡ ሳወ እምበለ
እግል መድረሰት 12ይ ፈስል
ወእምትሓን ማትሪክ፡ እግል ብዕድ
ኢትትገየስ ትበይ፧
ዳፍአት፡ አነ መናቢቼ፡ ሳወ
ለእለ አምር እግል መትመሞ
12ይ ፈስል ወእምትሓን እግል

ጃምዐት ወዋጅብ ወጠኒ እት
ኢኮን፡ ብዕድ ጋር የአምር እግለ።
እለ ዮም ዓመት ማጸት ህሌት ህዬ
ረቢ ለሓይሰነ ዲበ። እንዴ ለጋሪት
ብዕደት ትቡለ ህሌክም አፍህሙኒ
ውላጄ አውኪራም፣ በርናምጅ
ጀዲድ ሚ ሀለ፧
አውኪር፡ እንቲ አቦቼ ዳፍአት
እለ ሳወ ሚ ዶል ተአንበተት
ትትዘኬረ፧
ዳፍአት፡ ሳወ ግረ ሕርየት ሰነት
ለእስትፍተእ ወዴነ ወስያደትነ
እግል ዐለም አትአመርናሃተ፡ ለሰነት
ለአሰረ ተአንበተት። እለ ላተ ሰኒ
ዝክርተ ህሌኮ። አነ ለዓላበ ሰኖታት
ዳልየቱ ይህሌኮ ገደ-አቦትክም ቱ፣
ዕልም ወተአሪክ ምስልክም ሀለ
ኢኮን ኖስክም ተአሙረ ለሰነት።
አውኪር፡ ለሰነት 1994 ተ።
ግራሀ ከም ሰኖታት ዋድያም ህሌነ
መስለኪ፧
ዳፍአት፡
የሀው
አጀኒት፡
አቦትክም ክምሰሌክም ፈለከም
እብ ድራሰት ብህለት ኢኮን።
ምናተ ለሰነት ለሀ አወላይ ዙር
ወለ ሰነት ለአሰረ ህዬ ካልኣይ
ወሳልሳይ ዙር ዕሉማም ቶም።
ግራሁመ እብለ ሀይአት እለ ዲብ
ትገይስ ምስል እሎም ለአዜ ደርሶ
ዲበ ለህለው አንፋር 32 ዙር፡

ብዝሓም ሽባን ክድመት ወጠን
ድሩባም ወዳርሳም ዲባ ቶም።
አውኪር፡ ክምሰለ ትቢለ ለህሌኪ
ሳወ ምን ትትአንበት ብዝሓም
ሽባን ክድመት ወጠን ድሩባም
ወዳርሳም ዲባ ቶም ወህለው።
እሊ ለመልህያምነ ክሩያም እግሉ
ህለው ህዬ እግል ድራሰት እንዴ
ኢገቢእ፡ ዲብ ፍንቲት መናሰበት
ናይ ሳወ እግል ልሻርኮ እንዴ
ቤለው ቶም ክሩያም ለህለው።
ህተ ህዬ ሳወ ምን ትትአንበት
አዜ እዮቤል ፍዲ፡ በሀለት 25
ሰነተ ተዐይድ ህሌት። እሎም
መልህያምነ ህዬ እብ ለትፈናተ
በርናምጃት ክምሰል በሀሊ፡ አሽዓር፡
ርያደት ወብዕድ መጃላት እቡ
እግል ልሻርኮ ተሐረው ከክሩያም
ህለው። ሕነ ህዬ ክሉ ለበርናምጃት
እብ ትልፍዝዮን እግል ንታብዑ
ቱ።
ዳፍአት፡ ዐጀብ! እሊ ከበር እሊ
ያሬት በዲር ሳምዐቱ ምን እገቢእ፡
አናመ እበ ቅድረቼተ ሌጠ ወሻረኮ
ዲቡ። አነ ለከረም ምስልነ እግል
ተሓሊፈ ቤለውኒ ዐድ ወልዬ
ከዲቦም አሪምኮ ምንክም። እለ
መናሰበት እለ መናሰበት ሳወ ሌጠ
ኢኮን መናሰበት ክል መዋጥን ተ።
ሳወ 25 ሰነተ ተዐይድ ምን ተሀሌ፡
ሕነ ህዬ እብ ፈድል ሳወ ሀለዮትነ
ወስያደት ወጠነ ለአድመነ ዲበ
መናሰበት እንዴ እንቤ ነዐይደ።
ሳወ በራሪት፡ ሕሳል ቅድምት
ወሓሪት፡ እግል ደማን መስተቅበል
ለትነስአት በዳሪት፡ እብ ሰላም እግል
ትንበር እለ ህያብ መነቲት!
ሕርየት ረከብነ እንዴ ቤለ
ምነ ሐልፈ መአከይ ምንመ ረሀ
ወአማደደ ገቢል ኤረትየ፡ `ጀፈር
ዕጨት ዐጋም ለህሌት ቅልንቄለት
ዲመ ዲብ ትትራገዝ ትነብር`
ልብሎ ሰብ መሰል፣ ሰብ አከይ
ዋይዲብ ወከያነት ሐቆ ህለው
እንታመ ዲመ ዱሉይ እግል ትግበእ
ህሌት እግልከ። ለእብ ደም ፍራስ
ሹሀደ ለትረከበት ሕርየት ዓቅቢት
ትርድት ሰበት ተሐዜ፡ እሎም ሳወ
ለአፍሬቶም ፍራስ ዌርሰት ምን
1ይ ዙር እንዴ አንበተው ምን
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ዐማረ ዲብ ዓቅቢተ ትፈረረው።
ዲብ ለዐቅቦ ወለዐምሮ፡ ሰብ አከይ
ዋይዲብ እብ ሓስድ ትርሃን እንዴ
ነስአዮም፡ ሞረቶም አስክነ ክምሰል
አትወለበወ፡ መተክርየት እሎም
ፍሬ ሳወ ምስለ ቀዳምያም አበዎም
ወሐውሆም ገብአው። ፈራሰት
ወኤማን ለወርሰው ዌርሰት ፍሬ
ሳወ እስትሽሃድ ቃሊ እንዴ
ደፍዐው ስያደቶም አድመነው።
ዐዶ ፈለው ወአዝናብ አድነነው።
ዲበ ካልእ መርሐለት ናይ
መድረሰት መ ፍሬ ሳወ ዐዶም
አሽነነው። ደርሰው፣ ደካትረ
እንዴ ገብአው ሕሙሞም ለዓልጆ

ፍንቲት መርሐለት ሰላም፡ እብ
ፈድለ ስቡላም ቀዳምያም ሐው
ወአበው ወለሓርያም ፍራስ
ፍሬ ሳወ ላቶም ሽባን ተ። እብ
ዓመት ሳወ ሕሳል ለቅዱም
እንዴ ሐጠጠት ምስለ ሕሳል
ለናይ ስያደት ወዐማር እንዴ
ቀርነት፡ ሐያት ኤረትርየ ወገቢለ
ለአድመነት ፍንቲት መዋጥነት
አካን ተ።
አውኪር
ለመልህያምክም
ሳወ ምን ገይሶ ሰኒ ወደው። እለ
መናሰበት እለ ሰኒ ቀደም ዶልከ
ለተአገይስ ሌጣ ተ። አናመ ዲብ
ትልፍዝዮን እግል እርአዮም ሚ

ህለው።
መሀንድሲን
እንዴ
ገብአው ዐዶም ለዐምሮ ህለው።
ምደርሲን እንዴ ገብአው ጂሎም
ለአጠውሮ ህሌው። እብ መጃል
ሐርስ እንዴ ትደሐረው ደማነት
ነብረ ወመናበረት ለአሰኑ ህለው።
ናይ ሳወ ከም ወከም እንዴ ትቤ
እግል ትፈስሩ።
እለ ዮም ርክብት ለህሌት

ዶል ቶም ለለአነብቶ፧
ፈጅር ዮም 01/08/2019
ቶም ለለአነብቶ፡ ክሊነ እግል
ንዕፈዮም ቱ። ወመጸው ምን
ገቢእ ህዬ ከበር ዋርደት ትእቴቡ
ልብሎ፡ መዓሎም ኖሶም ዳጉሙ
እግልኪ።
ከላስ ገድም መዓል በኪት
ወዐሎ እዬ ውላጄ አውኪራም።

አርበዕ ለበርሀየ ሽምዓት
ለወቅት ምድር እንዴ መሰ ምን በርሀት ዲብ ጽልመት ዕዱይ ዐለ።
እት ሐቴ ቤት አርበዕ ለበርሀየ ሽምዓት እግል ኖስኖሰን ዳግመ ዐለየ።
ለአወለይት ሽምዐት፡ አነ ሰላም አነ ምናተ ወድ አዳም ዲብ ቀበቱ ሰላም
ባርሀት ሰበት የሐዘ፡ አነ ህዬ ምነ ወኬን መንፈዐት ሰበት አለብዬ ምን
እቀስን ሐይሰኒ፡ እንዴ ትቤ እብ መልሃየ ዲብ ተሐን በርሀተ አቅሰነት።
ለካልአይት ሸምዐትመ እብ ህግየ ናሽፈት፡ አናመ አማነት አነ፡ ምናተ
ክል ሓጀት ከእብዬ ክምሰል ቀልል እንዴ ትረስዐው፡ መንፈዐት ክምሰል
አለብዬ ሰበት ሐስበውኒ፡ እንዴ ትቤ እባሀ በረሀተ አብዴት። ላመ
ሳልሰይት እንዴ አትሌት፡ አነ ፈተ አነ፣ ምናተ ወድ አዳም ኖስኖሱ በደል
ልትፋተው ወልትሳነው፡ ርቤሕ በኖም እንዴ
አባደረው፡ ምን ሐረስ እሊ ህዬ አነ አትሐዘዮቼ
ተርጀመት ሰበት አለቡ ምን እቀስን ሐይሰኒ
ትቤ ወቀስነት። ዲብ እለ ሓለት እለ ዲብ
እንተን፡ ዎሮት ጅኔታይ ምን በረ ዲብ ልስዔ
ዲበ ቤት አተ። እምበል ሐቴ ሸምዐት ለብዕዳት
ክለን እንዴ ቀስነየ ክምሰል ጸንሐያሁ፡ እግልሚ
ቀሰንክን እንዴ ቤለ እግል ልብኬ አንበተ።
ለእንዴ ኢትቀስን ተርፈት ሸምዐት፡ አብሽርከ
ኢትብኬ አነ ህሌኮ እግልከ። እብዬ እንዴ
ወዴከ ለብዕዳት ቃስናት ለህለየ ሽምዓት እግል
ትወልዐን ትቀድር። ስሜቼ ህዬ ሰእየት ትትበሀል
እንዴ ትቤ ምን ገሀይ አድሐነቱ። ለጅኔታይ
ፋሬሕ ዲብ እንቱ እበ ባርሀት ለዐለት ሸምዐት
ሰእየት፡ እግል ሰላም፡ አማነት ወፈተ አብረሀየን ልትበሀል።
ሰእየት ክልዶል ምስልናተ። ሕነ ኢሪምናሀ ምን ገቢእ ህተ በታተን
ኢትረይመነ። ሰበት እሊ ክልዶል እግል ሰእየትነ ወሕልምነ እት ኢኮን
እት ፈርሀት እግል ንተንከብ አለብነ። እበ እሉ ብነ በቃዐት ወለእንረክበ
ዐውቴ እት ኢኮን፡ እበ ድዕፍነ ወሕውናነ እግል ንሕሰብ አለብነ። ሰእየት
መፍቴሕ ክሉ ሰበት ተ፡ ገጽነ ቀደም እግል ንሄርር፡ ሕሳል ሰእየት ሌጠ
ንዋሌ።
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እተ
ለሐልፈት
ጥብዐት
ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ እት ሐንቴ ዓሙድ
ኣሳር፡ “ሜራስ ዓዳት ወጠቢዐት፡
ዕቁር ረአስማል” እበ ልብል አርእስ
ለትዳለ ክቱብ 2ይ ክፋሉ ርእያም
ዐልነ፡ ዮም ህዬ 3ይ ወናይ ደንጎበ
ክፋሉ ልተላሌ፡ ቅራአት በኪት።
እት ዳፍዖት ወጋብሆት ባዶብ
ወዐቂብ ድዋር ለገብእ ወራታት
እግል መሰል፡ ክም ሐዝዐት ሕሩም
ሰሜናዊ ቀይሕ በሐሪ ዶል እነስእ፡
እት ኤረትርየ ወራታት ድቁብ ክም
ትጋየሰ ምንመ ትትአክድ፡ እት ክሉ
ክፋላት ዐድነ ምድር ግልሓይ እግል
ኢልትረከብ ወናይ አስል ለገብአ
ዕጨይ እግል ኢልብዴ ወእት ሓለቱ
ለጠቢዕየት እግል ለአቅብል ልሰዕ
ሽቅል ብዞሕ ልትሐዜ ምንእነ ህለ።
እት ናይ ዓዳት ሜራስ ዶል
እንመጽ ህዬ፡ ኤረትርየ ዐድነ እብ
ቅርድ አዳም ቅዱም ወሰልጠነት
ምጅተመዓት ለትትአመር ዐድ ተ።
ለእት ቡየ ለትረከበው ናይ አምኣት
ሰኖታት ዕምር ለቦም ዐጭሞታት
አዳም ወሔዋናት ክምሰልሁመ እብ
በሰር ወዐቃለት ለትዳለው ናይ እበን
መሻቀዪታት እግለ ትወቀለ ዕልም
ብሑስ ባብ እርሑብ ህለ።
እምበል እሊመ እት ድዋራት
ሰነት 2500 ቀደም ተውሊደት
ነብየላህ ዒሰ ዐለይሂ አ’ሰላም፡
እት አውዐሎት ንዋይ ወሐርስ
እንዴ ተንከበው ሐያት ሳብተት
ሳይር ለዐለ ሸዐብ ምውዳቅ ጸሓይ
ቀላቅል ወከበሳታት ኤረትርየ እቱ
ክም ዐለ ምን ዕሉም ኣሳር ወኣሳር
ለትረከበ ናይ አብዓት ስወር እቡ
እግል ልትአመር ቃድር ህለ።
እት አፍሪቀ ሐቆ ናይ ምስር
ሰልጠነት እብ ርሕበ ወስሜተ
ለዐቤት ሰልጠነት አክሱም ዐለት።
እሊ ክእነ ቆሪነ ለቡ ታሪክ ረሕበ
ክፋሉ እት ኤረትርየ ህለ። ግራሁ
ለመጽእ ታሪክ ናይ አስሐበቦት
ደያናት ክስታን ወአስላም እት

ገብእ፡ ናይ ኖሱ ቀዋኒን ለልተሌ
ወእግሉ ለወክል ለትፈናተ ቅዱም
ኣሳር ህለ እግሉ፡ እሊ ህዬ እት
አድባራት ወመሳጅ ለልትረከብ
ቱ።
ኤረትርየ ምን መስተዐምረት
ለወርሰቶም መባኒ ረዋሽን ወብንየት
ትሕትየት ህለ እግለ። ምን እሊ
እንዴ ተዐደ ለጀላብ ሕርየት ወእግል
ዳፍዖት ወጠን ለትበነ ድፍዓት
መናድሊንመ ለኢበዴ ታሪክ ዮም
ወማሌ ጻብጥ ህለ።
እምበል እሊመ ሸዐብ ኤረትርየ
እበ ህለየ እግሉ 9 ቆምያቱ
ለልተምተም ወለ ኢልተምተም
ሜራስ ዓዳት ቡ። እሊ ታጅር ሜራስ
እሊ ህዬ እብ ፍንቲት ዕላመት
ሜራስ ዓዳት መፈረጊት ጅንስየት
ወታሪክ ናይ ዎሮት ሸዐብ ወወጠን
ቱ። እሊ ታጅር ሜራስ እሊ እብ
ፍንቱይ እተ ረዪም ብሩር ዐድነ
ልሰዕ ቅርዱ ለይአብደ እት እንቱ
ሰበት ህለ፡ ክም መፈረጊ ቆምያት
ዐድነ እት እንቱ ልትረከብ። ሰበት
እሊ እት ኤረትርየ ለህለ ዝሕሮታት
ፍንቱይ ወብዝሔሁ እምበለ እት
ወጠን ለወልደ ውሕደት ወውፋቅ፡
ናይ ኖሱ ቅያም ለቡ እግል ቤጽሐት
ወመትመራምረት እንዴ ሰሐበ
እተይ ስያሐት እግል ለአበርክ
ሰዴ። ሜራስ ጠቢዐት ወዓዳት
ክምሰል ድብድብት ዝሕረት እንዴ
ትረአ እብ ምህመቶም ወደረጀቶም
ክምሰልሁመ ለልሀዩበ መንፈዐት
ወርቤሕ ጻብጣም ለህለው ቅየም
ኖስ ኖሶም ሜዛን እግል ልትሀየቦም

ቀድር። እብ አሳስ እሊ ህዬ
እግል ሜልከቶም (ወጠን፡ሸዐብ
ወምጅተመዕ) ሌጠ እግሎም ለከስስ
ሰበት ገብእ እህትማም ወሕሽመት
ልትሀየቦም። እብ ብዕድ እንክር
ህዬ ኣሳር ክም እሻረት ወድ አዳም
ወመቅደረት ፍንቲት እንዴ ተሐሰበ
ምህመቱ ምን ሕዱድ ሐቴ ዐድ
እንዴ ተዐደ እግል ልትአመር
ቀድር። እግል እለ ስሜት እለ
ለትሀይብ መነዘመት መጅልስ ቅራን
ፈርዕ ተዐሊም፡ ሳይንስ ወዓዳት
(UNESCO) ተ።
ኤረትርየ ክም ዕዱ፡ እሊ
መጅልስ እሊ ህዬ እበ ህለ እግለ
ዐባዪ ወምህም መጃል ኣሳር ወናይ
ጠቢዐት
ዝሕሮታት
ልትርኤ
እት ህለ አስመረ ሌጣተ እት
ስጅል እድንያይ ሜራስ ኣትየት
ለህሌት። ዝሕረት ኣሳር ትግበእ
ወናይ ጠቢዐት ሜራስ “ለሔሰት
እድንየይት ሕሽመት” እበ ትብል
ስሜት ሸሃደት ዶል ትትሀየበ እግል
ዓቅቢቱ ወእዳረቱ ደማነት እብ
ሂበት ክም እድንያይ ሜራስ እግል
ቤጽሐት ስሕበት/ጃዝብየት እንዴ
ፈጥረ ሰርፍ/ዕምለት ካርጅ እግል
ልኣቴ ወእት አበርከቶት እቅትሳድ
ወጠን ህዬ ዶር ቀድም። እሊ እብ
ፍዕል እግል ተርጀሞቱ ህዬ አሰልፍ
ክም አውለውያት እብ ደረጀት
ወጠን ለህለ ዝሕሮታት ፈረጎ እሊ
ህዬ እብ ፍዕል እግል ልተርጀም
ለህለ ዝሕሮታት እንዴ ትፈረገ እብ
ደረጀት ደረጀቱ እንዴ ትወሰቀ
ረስምየት ሂበቱ፡ ምኑ እንዴ ተዐደ
ህዬ ለትመቅረሐት እዳራት ድዋር፡
ቅዱም ኣሳር ወዓዳት ዶል ተሀሌ
ሌጣቱ። ሰበት እሊ፡ እለ እት ረአስ
እሊ ዝሕሮታት እሊ ተሀንጦጥል
ለህሌት ብቆት ከራብ ወበደለ እትሊ
ዝሕሮታት እሊ እት በቃለት እግል
ልትበደል ወእግል ልትሐፈዝ ናይ
ክሎም ለከስሶም ጀሃት ወመአሰሳት
መቅርሕ እንዴ ትረአ እምበል
መትሀማል እብ እህትማም ወንየት
ሰኔት ምስዳር ሻፍገት እግል ልንስአ
በን።
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ኬደቶ ሽምብሬብ
ሽከንሃ እንዶ ኬደ ኢተገ
ዝሩር መሓዋተ አጊድ ለትወልበከ
ትሩድ ጸሎሀ ክም ጅንግላይ ሰይደ
ከቦ እሩብ ሆቢብ ዲቡ ሐጽፈ
ሸይጣን ሽመል ክምሰል ሕረጽ ደንቀ፡
ነሐር አሻ ሚ ዶል ግርዝ አጥበ
እዴ ምን መርከበ ዐለት ገልበበተ።
ስጋድ አላበናይ እብ መታዊት ዐበ
ምልትሕ ጅሉድ ቤት ሰይፍ መዐልም ዳገሰተ
አፉሀ በርቅ መንጁር ምን ትሰሐቀ
ዕንታት ጽሪት ሸከት ቱ ወሐለ ትሰተ
ራዲ ኢገንሖ ቀቢጮ ለገጸ
ሸልኪት ዘነብ ጋድር ጋድለት ተሐለለተ
እግል ካይን ትወድየ ክም ወዴክሀ ትተዐሰ
ካይን ሽሙይ ሖጸት ቱ ልሰሐቅ ወሸርበከ
ወእግል ጹዱቅ ትገብእ ሐምዴሀ ዲመ ተነብረከ
እለ አትሌነሀ ሕነ ዲብ ለፈከ
እሊ እግለ ትረከበ እብ ዐመለ ወጅሀ
እሊ ሐሌ ምን እገብእ አክበርዬመ ሚ ወኢሰዐከ
ቶቤኮ ዲብ ረቢ ምን ዝኑብዬ ወከጠ
ወቶበት ናስሐት ሀበኒ ለኖሼ ቀደም ምምያተ
ሰልመኔ ምን ዕንቼ ቀደም ለትተውር ህተ ተ
ምን ንሳል ቶቤኮ ጥዕም ወመራር ተሃገ
ምን ከብድ ቶቤኮ ምን ለእኩይ ብልዓተ
ወምን ሞት ፈንጉሕ ሰልመኒ ለሞት ዎ ጸርነ ህታተ
ኤማነ ለሀበነ ወለርትዕ እግልነ ለአፍትሓተ
ምን ጽልመት ቀብር ሰልመኒ ሕፍረት ምን ለጸባበ
ምን ሰአል ሰልመኒ ምን ዐረብሪብ ለተሃገ
ምን ቅሳስ ሰልመኒ ነፍስ ምን ለቅጥዓተ
ምን ስራጥ ሰልመኒ ባቅዕ ለገሮብ ፈነተ
ኢትመጽእ ተመስል ወክድ ለመለክ መጽአተ
አድረረዕ ትትሃጌ ወግንዳሌ ለአፍያተ
ህምል እንተ መጽአ እንዶ ታብን ዳራተ።
ክም ነገል ሐርደ ዘብጥ ዲበ ስጋደ
እግል ጸረ ተሐድጎ ጭሬመቲት ሴፍሃ ተ
ምን እሳት ሰልመኔ ሕፉን ቱ ቤለው ሃበተ
ወአፋት ብዙሕ ብዲበ አቅረበ ወሐያተ
ወፈንጎሕ አምዕል አልኣክራ አድማይ ነብዕ ለዕንታተ
ተሐሰብኮከ መንባዬ ፈንጉሕ አምዕል አልኣክረ
ዐመል ሳልሕ ለሀበኒ ምን ለክቡድ ጀዛከ።
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ ሳወ፡ 25 ሰነት እት መዳፍዐት ወዐማር ወጠን

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እተ ለሐልፈ አውካድ 25ይት ሰነት መትአሳስ ሳወ መናሰበት
እንዴ ትነፈዐ፡ “ሸባብ ሳወ 25 ሰነት እት መዳፍዐት ወዐማር ወጠን”
ለልብል አርእስ እንዴ ሀረስነ ሰለስ ከፈፍል ቅዱማም እግልኩም ክም
ዐልነ ለልትአመር ቱ። እቱ ሳወ ክም መርከዝ ተድሪብ ዐስከሪ፡ ሳወ
ክም መርከዝ አካዳምየት ወምህነት፡ ሳወ ክም መርከዝ ዓዳት ወውሕደት
ወጠን፡ ሳወ ክም መርከዝ ተአዲብ ወንዛም ሐያት እንዴ ከፋፈልነ
ርእያመ ዐልነ፡ ዮም ህዬ እትሊ ናይ ደንጎበ ክፈል እሊ ክቱብነ ሳወ ክም
ምሕል ውርስ ሳልፍ ንዳል ኤረትርየ ወአተላለዩ እግል ንርአየ ሓርያም
ህሌነ።
ሳወ ክሉ ክም ተ ወእሊ እት
ከብደ ለህለ ዝሕሮታት ህዬ እብ
ውላደ ክም ልትሐንፈል ወእት
አግማም ልትዐዴ ርእያም ዐልነ፡ ዮም
ህዬ ሳወ እብ ዕን ንዳል ኤረትርየ
ወለትደፈዐ ዐውል ቃሊ እግል
ሕርየት ወሰካበት ዶል እንገንሐ
ፍንቲት መዐነት ለትሀይበነ አካን
እት እንተ እንረክበ። እንዴ እተ
ስቅራተ ነአቅብል፡ “ሳወ ሕርያን
ዕጉል እግል ደማን መስተቅብል”
ለትብልተ። ሕርያን ሳወ ራትዕ
ወዕጉል ክም ዐለ ሰበት ተአከደ ባርህ
መስተቅበልመ ምነ ክም ልትወለድ
ደማነት ክም ህሌት ወድሕ።
ሸዐብ ኤረትርየ እብ መሪር
ወረዪም ንዳል ጀለ ሕርየት እንዴ
ሐልፈ እስትቅላሉ ክም አድመነ
ልትጸበሮ ለዐለ ዳይ፡ እግለ እብ ንዳል
ረዪም ለትረከበ እስትቅላል ወስያደት
አድመኖት ወአትሐጠጦት፡ እብ
ሐርብ ለትደመረት ወጠን እብ
ሐዲስ
አጣለሎት
ወዐመሮት፡
ወሩእየት ወጠን እት ዛህር በደሎት
ዐለ። ሸባብ ሬፍዐት እማነት እለ
መስኡልየት ክብድት ሰኒ እግል
ሊጹርወ ደቅብ ለተሀይቦም ፈዛዐት
ወፈሀም እግል ልምለኮ ህዬ
ተርብየት ሸባብ ድሩርየት ዐለት።
እሊ እግል ልትመም ለሀለ እሉ ዳይ
እት ዐመል እግል ልተርጀም ህዬ
አዋጅ ክድመት ወጠን ተዐለነ።
እብ አሳስ አዋጅ ዕልብ 82/1995
አህዳፍ ክድመት ወጠን “ሸዐብ
ለአሳሱ ዴሽ ዋቂ ወሳፊ (ክምኩም)
አሰሶት፡ ዲብ ንዳል ጀለ ተሕሪር

ለዳበረ ቅየም ወነባሪ እንዴ ተሐፈዘ
እብ እማነት እተ ልትከበቱ አግማም
ሓለፎት፡ ፈታይ ሽቅል እብ አደብ
(ዲሲፕሊን) ለትረበ ጂል ሐዲስ
አውሽዖት፡
ርዝቅ-በሸር
እብ
ለትነዘመት ወለትጠወረት ገበይ
እንዴ ከስአከ እት መዓል ዐማር
ወጠን አውዐሎት፡ ውሕደት እት
ሕቅፍ ወጠንየት እንዴ አዳበርከ፡
ምንተሐት ወጠንየት ለልትመዘን
ስምዒታት እንዴ አብዴከ መቅሬሕ
ወጠኒ አከዶት” ቱ።
እተ ሐልፈ ርቦዕ ዘበን (25 ሰነት)
አምኣት ኣላፍ አንሳት ወተብዕን
ሸባብ ምን ክሉ ሙጅተመዕነ፡ እብሊ
መርከዝ እሊ እንዴ ሐልፈው ተእሂል
ዐስከሪ
እንዴ ትዐንደቀው ምን
ፈግረው፡ ሕንከቶ ምን ወቀይ ሳወ
ለሸሬሕ እት ገብእ፡ ምነ እብ ዕልብ
ለልትሀየብ ተቅሪር ወኬን ላኪን
ወቀይ ሳወ ወበርናመጅ ክድመት
ወጠን ለዲብ አፍካር ወዐቅልየት
ወድአዳም ለመጽእ ተቅዪርቱ ኖሱ
ለልትሃጌ ገብእ።
በርናመጅ ክድመት ወጠን
ልትአወጅ እት ሀለ፡ ፍንጌ ኤረትርየ
ወአቶብየ እሻረት ሐርብ አውመ
ሓለት ጻብኢት የዐለት። እለ
ምንገብአት ለጸንሐ ዴሽ ሕርየት
እንዴ ትሳረሐ ክምክም ለብህል ቅዋት
ድፈዕ እግል ልትአሰስ ክም ሀደፍ
እንዴ ተሀመመ እት ሽቅል ተአተ።
ለዐበ ተርኪዝ በርናመጅ ክድመት
ወጠን ሀዬ እት ዐማር ወጠን፡
አውሽዖት ናይ ሕበር ዓዳት፡ ነባሪ
ወንዛም ቅየም ወሕሽሞታት ዐለ።

ምናተ ወያኔ አመተ ኢተአመረት
ዲብ ኤረትርየ ሐርብ ክም ዐለነ
ሳወ ለሰሐለቶም ሸባብ ክድመት
ወጠን እግል ወጠኖም ሕጌሀ ወገለበ
ገብአው። እሎም ዌርሰት እብ ኤማን
ወሽዑር ወጠኒ እግለ እብ አንዋል
ገዚፍ፡ ጽዋር፡ ኣላት ወእስትኽባራት
እት ምልኩ እንዴ ወደ፡ እብ ሰዳይት
ድቁባት ወጠንየት ኤረትርየ እግል
ልምሰሕ ለነወ ወራራት ፋዬሕ እንዴ
ደውሸሸው፡ ወጠን እብ ስያደተ ወእብ
ሕሽመተ እግል ትንበር ተረት ዐባይ
አግደው። እትለ ሐልፈ 20 ሰኖታት
ለገብአ ክል ሕጥር ጻብኢታት እብ
ስሙድ እንዴ ጋብሀ እትለ አዜ
ባጽሓመ ለሀሌነ መርሐለት ሐዳስ
እብ ዐውቴ እግል ንብጸሕ ተረት
ሸባብ ልትዓደለ አለበ። ህቱ ሌጣመ
ኢኮን፡ መጦርለ እግል ድፈዕ ገብእ
ለዐለ ግድለ እት አሳስ ዐማር ወብነ
ወጠን እግል ልጥፈሕ እተ ገብእ ዐለ
አሽቃል፡ መስለሐት ኖሶም እንክር
እንዴ አጽነሐው ወጠን ረአስ ክሉ
እንዴ ወደወ አምሮም፡ መቅደረቶም፡
ነሐሮም እንዴ ኢጠምዖ ወኢልምሕኮ
ብዞሕ ሸቀው ወአስክ እለ ጥውር
ወራትዐት ኤረትርየ እግል ልብነው
ሸቁ ሀለው። ለትሐለፈ ናይ ዝያድ
50 ሰነት ዕምር ንዳል ኤረትርየ
ኣሳሱ ሸባብ ዐለው። እሎም ሸባብ
እሎም ህዬ እት ሎሂ ለትደቀበ ወክድ
ወእኩይ ቴለል ቱ ሸበቶም እንዴ
ባልሐው እግል ሕርየት ኤረትርየ
ከደን ለፈግረው። እብሊ ህዬ ሰልፍ
እያድ ሰውረት እንዴ ቀርሐው፡ እት

ዕምር ሸበቶም ለቃልየት አርወሐቶም
እተ ራትዕ ሀደፎም ባልሐው፡ እንተ
ዐሬ ወአነ ሕለፍ፡ እንተ ሸንክል
ወአነ እትለፍ፡ እንተ ንበር ወአነ
እት አብድረ እትረፍ እንዴ ቤለው
ለደፍዐዉ ዐውል ሳልፍ ትበደለ
ከእት ክል ለቀንጸ ግም አንሱ
ወተብዐቱ ተዐደ። እብሊ ህዬ
ምን ግም እት ግም እት ልትዐዴ
ኤረትርየ እት ሳልሳይ ግም ሸባብ
ሕርየተ ዐድ ዔረት ወምን ክርበት
አባሬት። ክሉ እት ሀደፉ ለትፈረረ
ሻብ እብ ሕበር ዐድ ይአቅበለ።
ገሌሁ ተሓት ጨበለ ሰክነ ወገሌሁ
ምልዐለ። ምናተ ክሎም እብ ዎሮ
ደሚር ለተአትራክቦም ሒለት
ዐለት፣ “አነ እግል ወጠን ወህተ
እግልዬ” ለተአተብል ወጠንየት
ትርድት። ጅንሱ ወለ ምኑ መጽእ
ምድር ምስለ እት ደሚሩ ለህለ ዲን
ወቅርድ ገባይል እቡ እግል ኢልህደግ
ወእግል ኢልፈናቴ ለትቀደመ ገለድ
ወእብሎም ለትወረሰ እንዴ ሀረሰ
ሄራር አንበተ፡ ለኢልትከለስ ሄራር።
አክለ ምድር ጸብሐ ለልሀረክር
ወልስዔ። ምን ለሀበት እንዴ ጸግበ
ደም ለልአሻልት። ምን ዐማር እት
መዳፍዐት። ለእት ክል ሻብ ትትዐዴ
እለ ወራት ቅዝር ምን ለሀይ እት
ለሀይ ለትትዐዴ። መናድል ማሌ
ክም ሳልፍ ለወርሰዩ አደብ ከሀላት
ስብእነት ወወጠንየት ዲመ እግል
ተሀሌ እብሊ ህዬ እግል ርሑ እንዴ
ቀጸ እግል ወጠኑ ለመጠ ሻብ
እግል ለሀሌ ምሕል ለሐዜ ዐለ።
እቱ ለልትጀመዕ ወምኑ ለልትደረስ
ታሪክ ምኑ እግል ልስመዕ እሊ
ምሕል ውርስ ቀዳምያም ውርስ
ምናድሊን ኤረትርየ ሳልፉ ወዓዳቱ
ለልትጸወር እቱ ዐለ። መስከቡ
ወመርከዙ ሳወ እንዴ ተሐረ ዲቡ
አማደደ ወአቅሩዱ ዋተደ። ዋርሳይ
ትበሀለ ምን ወርሰ ሳልፍ ወዓዳት
ንዳል ኤረትርየ ምስል ክል መሐገዙ
ከሀላት እንዴ ሰምደ፡ ለእት ባድሜ፡
ዐሰብ፡ ጸሮነ፡ ዐዲበጊዖ ወብዕድ
ሕዱድ ኤረትርየ ለተምተመ
ወራር ቀደም አበው እንዴ ሰምደ
ለአክመደ ወዕላል ለወቀለ ዌርሳይ
ክም ቱ አከደ። ዝያዳለ ቀዳም ርሑ
እንዴ ትባልሐ እብ ዕጹፋት ኣላፍ
እት ሕዱደ ወድቀ፡ ደሙ ከዐ እግለ
ወለ ቃሊ ትንፋስ ትደፈዐ። ህሌኮ

በሊ ኤረትርየ እት ልብለ ለትሐለፈ
ከይናት ወለትሐበከ ዐቅዋቱ እንዴ
በራበረ ዮም እት ረሀየተ በጽሐ።
25 ሰነት እት ከደን ብራቁ ወከብድ
እብ ሃለ፡ እኪት እንዴ ጋረ ለዐቅበዩ
ሕዱድ ወለተዐደዩ ስዱድ ዮም
ዶል ትገንሐ ሐቆ 25 ስነት ወቀዩ
ውቁል ወስሜቱ ቅዲት ክም ቱ
አመርደ። ህቱ ሐቴ ዐለት ወሀሌት
ገበዩ፣ አስክ ልትበጽሐ ለትሰተት
ስታት ምን መርበዩ ይአወለጠ።
ገሌ አዳም ለቀደመ ወለትደንገረ
ምን ሀደፍ ወሄራር መስተቅበል
ለልአሽር መርበይ እንዴ አወለጠ
እግል መሳልሕ ርሑ ምንመ
ሀተምተመ ከእት ጂቡ ከረ፡ ህቱ ላተ
ለእግለ ወርሰ ሳልፍ ቀዳምያም እቡ
ሰበት አግረሰ ሄረረ ወልሄርር ህለ።
እት ሀደፉ እትለ ቃልየት ምድሩ
ለትደፈነ ወመልህያሙ ለዐረ፡ ለህለ
ከእት ሀደፉ እንዴ ሰብተ ምን ዮም
ፈጅር ተሐይስ ነብረ ተራፊት
ተ፡ እት ልብል ወነፍሱ ደክል
ምዕራፍ ሐቴ ተዐደ፡ ሐበኑ ወወቀዩ
ለትሸርሕ።
25 ሰነት ምን እግልዬ እግል
ወጠን እንዴ ቤለ ክም ሓለፈየን
እት ገሮቡ ለሀለ አሻይር ወእት
ሽፍሩ ለህለ መናግእ ኖሱ ልትሃጌ።
እት ዓቅቢት ወጠን ለሓለፈዩ ዘበን
ውላድ እግል ኢልተውብ ክም
ለአውሀትብ ለወደ፡ ማል እንዴ
ጃቀፈ አብያት ወረዋሺን እንዴ
ኢልብል ወኢልትሓገግ ጎሩ እት
ዕሸሽ ለሐግሐገ፡ መጽሀይ እንዴ
አለቡ እግል ብዕዳም ለአተጽሃቱ
ሻብ ሳወ እት መዳፍዐት ወጠኑ
ለትበገሰ።
ኤረትርየ
እብ
መቅደረት
ዐስከርየት
እግል
ትትፈረህ
ወትትፈቴ ለትሩድ ቅልጭሙ ወለ
ስሙም ስልሑ እንዴ ረፍዐ፡ ዐለም
ለአደበ እሊ ዋርሳይ ሌጣቱ። ስለሕ
ወጠን እግል ልትወቀል ምስል ዘበን
እግል ልሄርር ለጀርብ ወለ መርቤ፡
ከይናት ዐስከርየት እግል ልትጋበህ
ወልትደርቤ
እስትራትጅየት
ለለአፈግር፡ እት ወራት ለበድል
ወእት ክሉ ቀደም ብዕዳም ለበጥር
ህቱ ምን ገብአ፡ ዮም 25 ሰነት እብ
ሰላም ወመስኩበት እግል ንፍቀድ
እቅዱርነ ህለ ሻብ ሳወ፡ ሻብ ገለብ
ወደሐን ወጠን ዐዱ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
12ይት ሰነት ዕልብ 32
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ምን ሕግላን አስክ ጽጋብ ለለዐዴከ ተቃርቦታት
እብ ስድፈት እት ቀደሜዬ እግል ሐቴ ምነ ሰኒ እሙራት ላተን ናይ
ሐዋድስ በራምጅ ዐፌ ዐልኮ። ከዲብ ሐቴ ምነ እለን እርኤ ዐልኮ መናዝር፡
አመተ አለቡ ሐቴ ጃዝ እግል ትምለእ ባጥረት ለዐለት ዐረብየት ሰበት
ትሸልሀተት፡ እብሊ ሰበብ ሐቴ ምነ አጅህዘትለ መልእ ጃዝ ምነ አካነ እንዴ
ሸክተት እት ረአስ ዎሮት ዐረብየቱ ጃዝ እግል ልምለእ ማጽእ ለዐለ ነፈር
ወድቀት።፡ ከህቱ እተ ሐንቴሀ ሰበት ትከረፈ ወለእተ አካን ዐለው አዳም
ክሎም ለጅሃዝ ነድ እግል ኢሊዴ ፈርሀው ወሰኒ ተሀለገው። ምናተ እት
ደንጎበ ለነፈር ምነ እተ ዋድቅ ዐለ መለገት እንዲ ደሐነ እብ ሰላመቱ
ፈግረ።
ለሓድስ ሐቆ ተመ ሐቴ ምነ እተ አካን እግለ ብቆት ተዐፌ ለዐለት
እሲት ክምእነ እት ትብል ተሃጌት፣ “አልሐምዱልላህ ገሌ መሳብር ሌጠ
ለሳረተ ደሐን ሀለ”። ከእለ ትመስል ዐቅልየት ተ እግል ወድ ኣደሚ ዐባዪ
ብቆት እንዴ ሳደፈ እብ ሰእየት ወእብ ሰባት እት ክልኤ እግሩ እንዴ በጥረ
እግል ለአተላሌ ገጽ ቀደም ለትደርኩ። እለ እሲት እብ ሚ ሰብብ ቱ እሊ
ነፈር ዲብ እለ ብቆት እለ ለወድቀ? ለልብል ተፍኪር እቡ እግል ትሕሰብ
ወቀድረት ዐለት፡ ምናተ ለብቆት ግድም ጀሬት፡ ከእብ አሆታይት ገበይ
ለትሐስብ ዐቅልየት ሌጣ ተ ለእግል ትስዴነ ትቀድር።
ገሌ ምሽክለት ሳደፈተ ምን ገብእ ምስል በክትከ እግል ትትራገም
ለትመነዐከ ሐቴመ ይህሌት፡ ምናተ ለልትበደል ተየልል ላተ በታተን
የሀለ። ከእለ ዐቅልየት “አልሓምዱልላህ መሳብር ሌጠ ለሳረተ..” ለልብል
ፍክር ህቱ ሌጣ ቱ እብ ብጣርከ እግል ትግበእ ወእዲናከ እግል ተአተላሌ
ለሰዴከ። ምን ኣመረ ብቆት ሓድስ መኪነት እግል ልሳድፈከ ቀድር፡
እንተ አዜ እብ ሐያትከ ክም ህሌከ፡ ወብዝሓም እለ መስል ብቆት እንዴ
ሳደፍቶም ለመይቶ ክም ህለው ኢትትረሰዕ። ምን ኣመረ ለዐለ እግልከ
ሽቅል እግል ትስአን ትቀድር፡ ምናተ ክሉ ረእሶም እት ሽቅል እግል
ልትፈረሮ ለኢቀድሮ አንፋር ክም ህለውመ እት ወግም ኣትዮም። ከነዘርያት
ለሸርሓሁ ወለአክዳሁ ጋር ሀለ ምን ገብእ፡ እግል ዕዉታም ወፈዳብያም
ላቶም አንፋር ለከልቀ አፍዓል እንዴ ኢገብእ ርዱድለ አፍዓል ክምተን
ለአስእለ።
ለሳድፉከ መሻክል ትም እት ትብል እት ትትሰሐቅ ትከበተን በህለቼ
እንዴ ኢገብእ፡ ምን በዲርከ እግል ትደገግ ምነን ዋጅብካቱ። ምናተ ለጋር
ሐቆ ጀረ ላተ እለ “መሳብር ለሳረት ተ..” ለትብል ዐቅልየት መገበይ ፍክር
እለ ፍቀድ፡ እተ ዶልከ ምን እለ ተአኬ ሚ እግል ተዐሌ ክም ትቀድር
ወእንተ ረቢ እቅሉል እትከ ክም ሀለ ፍቀድ፡ እተ ዶል ለሀ ዓፍየትከ እት
በክት ወእት ሐጪር ወቅት እት ትትዓፌ እግል ትምጸእ ቱ። ትዕስ ህዬ
ሐበት ኢነፍዐከ፡ ምናተ መትፋዋል ብዝሕት እግል ልበድል ቀድር።

ጠዓሞ

ክም እለ ለእለ ህሌከ አተላሌከ ምን ገብእ፡ ከፎ ገብእ እግል ትግበእ
ቱ..??!! ወድ ኣደሚ ዲብ እለ እዲነ እግል ሐቴ ዶል ሌጣ ቱ ለነብር
ወእት ነክስ ነብር። ገሌ ሐል ለትብሉ ባስር ወሰእየት ወለውቀት ለብዲቡ
ጋራት ሐናፍል። ከሰእየት እብ በይነ ሌጣተ እግል እለ እዲነ ጠምጠም
ሐዮት ወለውቀት ለትገልብበ።

በሀል እሙራም

• ሜህዛይ ምን ክሎም ወለዐል መአንብታይ፡ ወምን ክሎም ወለዐል
ምትመድን፡ ውምን ክሎም ወለዐል መክርባይ፡ ወምን ክሎም ወለዐል
ዕዮን፡ ወምን ለገብአ ነፈር ዓዲ ዝያደ ዓቅል ላቱ ነፈር ቱ።” (ፍራንክ
ብራውን)
• “እብ ክሱስ ገሌ ጋር ለልትሰርገል እበ ገበይ እተ ናይነ ረአይ እንዴ
ሀብነ’ እሊ ረአይነ ለሰዱ ሰብ ፍክር እት መጦርነ እግል ንክሰብ ገብአነ
ምን ገብእ፡ ሐት-ሐቴ ዶል ለረአይነ እብ ገበይ ሕድ ለትትጻረር ወብዞሕ
ለተአፈርህ እግል ንቀድሙ ለአትሐዜ። (ኔትሼ)
• “እተ ዕሙማይት ተርጀመት ሐቆ ይእንበጼሕ ለእሉ እንከትብ ክሉ
መንፈዐት አለቡ።” (ነጂብ ማሕፉዝ)
• “ሜህዛይ እበ ህለየ ዲቡ ንቀጥ ድዕፍ ዝያደ ሕሽመት ወስክ፡ ህቱ
ክመ እተ አልማዝ ለስጡር አውመ ለበርሀቱ ጣፍሸት ቱ፡ እሊ ጋራት
እሊ እግለ አልማዝ ፍንቱይ ወምነ ብዕድ ዝያደ ፍቱይ ወድዩ።” (ቃደ
አል ሰማን)

ምን አምሳላት ገባይል

አግያማት ምን ኢለዐሌ ጠምጠም እንጭሮርሓይ ጸሓይ
ወይአትዛወርነ። (ኤርለንድዪን)
ጀነ እምበል አብ ሰር የቲም ቱ፡ ወጀነ እምበል እም የቲም ካምል
ቱ። (ፈንለንድዪን)
ፍቱይ ጀነ ብዝሓት አሳሚ ቡ። ናይጄርዪን።

አንፋር ብዝሓም እት ነፍሶም
እንግላብ እንዴ ወደው እግለ እቱ
ነብሮ ለጸንሐው ናይ ሕግላን ተየልል
እንዴ በደለው እት ጽጋብ ወረህየት
ለትዐደው ህለው። ከዎሮት ባሕስ
እተ ናዮም ቀዋስም ምሽተርከት
ድራሰት እንዴ ወደ ስስ ገበይ
ተቃርብ እግል ክሉ ወድ ኣደሚ
እት አትሓይሶት ተየልል መንበሮሁ
እግል ልስደያሁ ለቀድረ እዱሉይ
እግልነ ሀለ። ከእሊ ቶማስ ኮርሊ
ለልትበሀል ባሕስ፡ እብ ክሱስ ዓዳት
ጽጉባም ወእት ረህየት ለነብሮ እሊ
ተሌ እት ሰነት 2016 እብ ክሱስ
እሊ ለነሽረዩ ክቱብ ሀለ። ከእተ እሉ
ነሽረ ክቱብ ክምእነ ልብል፣ ምነ
ሓለቶም ለደርሰ 177 ምልዮኔር፡
41% ምኖም እት ጽጋብ ወረህየት
እንዴ ኢልትዐደው እት ሰኒ ስዱድ
ላቱ ተየልል ሕግላን ነብሮ ለዐለው
ክም ቶም አፍሀመ። ኮርሊ ምን እሊ
እንዴ ትበገሰ፡ እግል እሎም አንፋር
እሎም ምነ እቱ ዐለው ሕግላን እግል
ለአባሩ ለአቅደረዮም ሰልፋይ ዓምል
ሚ ዐለ ገብእ እት ልብል እት ርሑ
ሰኣል ቀደመ። ከህቱ እግል እሊ
ሰኣል እሊ ለረክበዩ በሊስ፣ “ህቶም
ለምዕላይ ዓዳቶም ቀየረው” ልብል
ዐለ። ምናተ ለምዕላይ ዓዳትከ እግል
ትበድል ህዬ ቀሊል ጋር ኢኮን፡
ካሰተን ህዬ እለ ዓዳት እለ እግል
ትብተኩ ለኢትቀድር ቀይድ እትለ
ትገብእ እቱ ደረጀት ዶል ተሀሌ።
ምናተ ኩሪ እለን አግቡይለ ተቃርብ
ለአስክ ጽጋብ ወረህየት ነሰአ ስስ
ተን ቤለ፡ ህተን ህዬ እግለ ጸንሔነ
ምዕላይ ዓዳት ወህቱ ለለውለዩ እትነ
ቀይድ እንዴ በተክነ ከእብ ሐዲስ
ምዕላይ ዓዳት ምኖም ለለሐይስ
እግል ንበድሎም ዶል ቀደርነ ሌጣ
ቱ ለእግል ንትዐወት እንቀድር ቤለ።
ከለስስ አግቡይ እለን ተልያተን።
ሓበሮት ዓዳት፣ በህለት
ለጸንሐተከ ዓደት ምስለ ምነ ተሐይስ
ለትበለ ሐዲሰት ዓደት፡ ኒበል ቀደም
እለ እንተ ምዕልከ ፍጃን ቡን እግል
ትስቴ ላምድ ዐልከ ኒበል፡ ከአዜ
እንተ እት አካን እለ ዓደት እለ ሐቴ
ኩባየት ማይ እግል ትስቴ ተሐዜ
ዶል ህሌከ፡ እግል እለን ክልኤ ዓደት
እለን እት ሕድ ምን ተሓብረን ማኔዕ
አለብከ፡ ወእብለ ገበይ እለ ለክልኦት
ጋር እብ ሕበር ምስል ሐግነትከ
ተአትጻብጦም። ወእብለ ገበይ እለ
እብ ምልሃከ ለዓደት ለሐዲሰት ክም
ትለምደ ትገብእ፡ ከእለ ፍክረት
እለ ለተአተንክብ እቱ መንጥቅ፡
እለ ዓደት ለሐዲሰት እግለ ዓደት
ለቀዲመት ተህዲድ ትወዴ እተ
አስክመ ኢገብአት፡ ህታመ እግል
ትእበየ አውመ እግል ተሓርበ ኢኮን፡
ወክመ ኬትባይ ለሀበዩ ረአይ፡ እለ
ገበይ እለ እንዴ ተሌነ ለዐለት ዓደት
እብ ሐዲሰት ዓደት እግል ንበድለ
ገሌ አምዔላት ለአትሐዝያነ።
መሳኒትከ እንዴ ፈጠንከ
ሕረዮም፣ ገሌ ምን እለን ለጸንሐያነ
ዓዳት፡ ምስል ገሌ ምነ ዐለው እግልነ
መሳኒት ልትጻበጠያ ተን፡ ህቶም ህዬ
ለዓደት እግል ኢንትባለሕ ምነ ሰኒ
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ወአማን ለአትናይቱነ፡ ከዎሮት ነፈር
ምን እለን እኩያት ዓዳት እግል
ልትባለሕ እተ ቀርር እቱ ወቅት፡
ምስል እሎም ዲብ እለን ዓዳት
እለን እግል ንዳውም ለለትናይትቱነ
መሳኒት ለነሓልፉ ወቅት እግል
ነአንቅሱ አውመ እግል ነአውሕዱ
ለአትሐዜነ፡ ወእተ ክምሰልሁ ሐቴ
ዓደት ሐዲሰት እግል ትልመድ
ወእተ እግል ትዳውም እተ ተሐዜ
እቱ ወቅት፡ ክምሰልሁ ዓደት
እቱ ለዳይሞ ሐዳይስ መሳኒት
እግል ትታሌ ለአትሐዜከ፡ እግል
መሰል፣ ቅራአት እግል ትልመድ
ዶል ተሐዜ ምስለ እግል ልቅረኦ
ለልትጀምዖ ወእብ ክሱስለ እሉ
ቀርአው አክትበት ለናቅሾ አንፋር
እግል ተአጅተሜዕ ብዲብከ።
ለእቱ ህሌከ ድዋር በድል፣
ለእቱ ህሌከ ድዋር ዶል ትበድል
ለዐለየ እግልከ እግል ትትባለሕ
ምነን ለትሐዜ ዓዳት እግል ትሕደግ
ወሐዲሳት ሰንያት ለትብለን ዓዳት
እግል ትትታሌ ብዝሕት ሰዳይት
ወዴ እግልከ፡ እሊ ህዬ፡ መንዘል
ሐዲስ እግል ትበድል፡ አውመ እት
ወዚፈት አውመ ሽቅል ሐዲስ እግል
ትትፈረር፡ አውመ ሐዳይስ መሳኒት
እግል ትተሌ ወእሉ መስል ገብእ።
ከክም እለን መስለ ጋራት ሐዲስ
ዓዳት እቱ እግል ትዳውም ብዞሕ
በክት ፈተሐ እግልከ፡ ሐር ህዬ
ድዋር በደልከ ምን ገብእ፡ ላመ እበ
ተሐስብ ወትፈክር ጸንሐከ ገበይ
እግል ትትበደል ቱ፡ እሊ ህዬ እብ
ገበይ ቀሊለት ዓዳት ሐዲሰት እግል
ትረቤ ሰዴከ።
እብ ምሳዳራት ነኣይሽ
አንብት፣ እብ ነኣይሽ ከጣዊ ወብዞሕ
መጅሁድ ለኢለአሐዝየ ምንከ ዶል
ተአነብት ላጋር ሰኒ ቀሊል ገብእ
እግልከ፡ ኒበል እንተ ዓፍየትከ እግል
ተአትሓይስ ማይ እግል ትስቴ ዶል

ትቀርር፡ እብ ምልሃከ ምን ምዕል እት
ምዕል እግለ እለ ትሰቴ ክምየት እት
ወስክ እተ ብዞሕ ማይ ክም ትሰቴ
ትወዴ፡ አውመ ምነ ኢለአትሐዜ
ሐሸሾት እንዴ በጠርከ ብዞሕ ማል
እግል ትወፍር ትቀድር፡ ወእተ
ክምሰልሁ ምነ እት ሐተ ምዕል
ለተአተንነን ሰጃይር እብ ሑድ
ሑድ እት ተአትካርም ትመጽእ፡
ለሐዲሳት
ዓዳትከ
ጀድውለን፣ እለ ዓደት እለ እት
ቀበትለ ነብሶም ምን ሕግላን አስክ
ጽጋብ ወረህየት ለዋለው አንፋር ሰኒ
ልምድት ተ፡ ህቶም ለሐዲሳት እግል
ልልሞደን ለሐዙ ለዐለው ዓዳት
ከቱበን ወሐቴ ካናየ ወቅት ከስሶ
እለ። ወእብሊ ጀድወል እሊ እንዴ
ወደው ታብዕወን ዐለው፡ ከእለ ገበይ
ሐቴ ገበይ ናይ መሓሰበት ነፍስ
እግል ተሀሌ እግልከ ትሰዴከ፡ ወእት
ደንጎባለ ምዕልከ እስወን አውቄከ
ወእት እስወን ክምለ ተአትሐዜ
ኢትጻገንከ እብ ቀሊል እግል
ተአምር ወነፍስከ እግል ትራጄዕ
ወተሓስብ ትሰዴከ። ክለጋራት
እብ ምልሃከ ክም ለመድካሀን
ሐር እግል ትሰጅለን ወትታብዐን
ኢለአትሐዜከ። ህተን ምስል ወቅት
ክም ምዕላይ ዓዳትከ እንዴ ገብአየ
መጸአ።
ፍንጌከ ወፍንጌለ ቀዲማት
ዓዳትከ ከሌብ ውዴ፣ ምነ ሰኒ
ምህማም ላቶም ምሳዳራት፡ እንተ
ፍንጌከ ወፍንጌለ መደረት ወድየ
እትከ ለዐለየ ናይ በዲር ዓዳትከ
ከሌብ እግል ቲዴ ለአትሐዜከ፡
ኒበል እንተ አስቦሕ ምን ስካብ ዶል
ትፈዜዕ ስጃረት እግል ተአቅሬሕ
ላምድ ዶል ዐልከ፡ እት ጂብከ
ስጃይር እግል ትመዬ አለብከ፡
ወእብለ ገበይ እለ እንተ እብ ምልሃከ
ምን ሸንሀት ስጃረት አስቦሕ እት
ትትባለሕ ትመጽእ።

መዕሉመት

ክርን በጠት ቃሎት አለበ፡ ወምስምሰ ናይ እሊ ህዬ አስክ እለ
እምርት ይህሌት።

ተርጀመት መሰል

አምሳላት ክል ዶል ዐቢ ውፋዬሕ ተርጀመት እብ ሐጫር ገበይ
ለለሓልፎ ዎሮት ምነ ሰኒ ምህማም ላቶም አግቡይ ሂጋ ቶም፣ ከሂገ
ትግራይት ሐቴ ምነ ሰኒ ብዞሕ ወምህም ላቱ አምሳላት ለበን ሀገጊት ሐቴ
ተ። ከእግል ዮም እለ ተሌ መሰል ምስል ተርጀመተ እዱሉያም እግልኩም
ህሌነ። ለተርጀመት እብ ኬትባይ ለትሀየበት ሰበት ተ፡ እብ ጀሀትኩም
ኢፋላ እለ ክም እላተ ለትብሎ ዶል ትትረከቦ፡ እብ ዕንዋን እለ ጀሪደት
ንድእዎ ዲብነ።

“መትዋልብ ኢበቄ ወመትስእላይ ኢበዴ”
ማኑ ወገለቡ በህሌት እት ክሉ ድዋራቱ ልብ እንዴ ከረ ወምክራይ
እግሩ እንዴ ፈጥነ ለለአሴርር ነፈር እት ብቆት ኢልትከሬ፡ ወእተ ክምሰልሁ
ለትሰእለ ኢበዴ። ልቡ እንዴ ከረ ወለእሎም ልርኤ ጋራት ተፍሲር ለለሐዜ
እሎም፡ እት ገበይ በሐስ ሰበት ሀለ ብዞሕ ባስር ወምን በዲሩ ልትደገግ፡
ወሰኣል ህዬ አሳስ ዕልም ሰበት ቱ፡ ለትሰእለ ለአምር ወኣምር ህዬ ኢብዴ፡
ከከሪ ልብ ወመትፈካር ወመትሰኣል ምን ጀሀል ወቅዌት ሰበት ለአነጉ፡
እት ገበይ ብቆት ወበደ እግል ንትከሬ ለሀለ እግልነ በክት ክል ዶል እት
ልውሕድ መጽእ፡ ከእብሊ ሰበብ እሎም ጋራት እሎም አሳስ ዕልም ወአምር
ክም ቶም ለተአክድ እግልነ መሰል ተ።

ዝበድ ዛዖታት

መሳኒት ህለው ምስንዮቶም ሕሽመት፡ ወመልህዮቶም አማን
ወመትረስዖቶም ክሉ ረእሱ ለኢልትቀደር፡ ህቶም ህዬ እንቱም ቱ።
አርቡዕ 31 ጁላይ 2019

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ
ሸዐብ ወለመዱ

መሐመድ ዳፍላ

ምን ድያሪዬ
ደያሪዬ፡ ዮም 31 ጁላይ 2018፡
ሽብሐት ልብዬ መልጨት!
እትለ ምዕል እለ ለጀሬት እቼ እግል እድገም እልኪ። ደዓም ክም እለ
ዮም፡ አክልሕድ ዲበ ሖለ እፈቅደ ህሌኮ። ሰበቡ ለግብእ ለሀ ዲመ ኢትበዴ
ምንዬ። 31 ጁላይ ደዓም፡ ማሲ-ምድር መዲነት አስመረ እግል እጥረቅ
ምን ሽቅልዬ ሐቆ ፍዳሰቼ ሱግ አቴኮ። እት ሻሬዕ ኮምብሽታቶ እት
እትዛወር ሐቴ ወለት ዝላም ለትመስል ክልቀት ኣደሚ ትቃበለተኒ። ክም
ትወለበተኒ እት አቀምተ ረኤተኒ። ህታመ ትሰሐቀት ወተሐት ገንሐት።
አናመ ደምአኮ፡ ምናተ ለኬልም ዕንዬ እብ ሐዲስ ደርበ ገብአት። ህታመ
እት ገንሐኒ ርኤክወ። እንዴ ይእደሌ ደርበ ገብአኮ። ህተ፡ ቀደሜዬ እንዴ
ትሄርር ዐለት፡ እት ድካን ዎሮት አቴት። ገሌ እንዴ ትዛቤት ህዬ አጊድ
ፈግረት፡ አነ አፍለ ባብለ ድካን እት እቀሴ ጸንሐክወ፡ ዶል ፈግረት፡
“ሕቼ ከአፎ ህሌኪ፧” እቤ ከትሳለምክወ። እደያት ማይ-ማዮ እበን ዶል
ትሳለመተኒ፡ ለልብዬ እንዴ እርእዩ፡ ቅሬታይ ናይ ፍቲ ትከዐ ዲቡ። “ግሩም
ማሽአለህ፡ እንተ ከአፎ ህሌከ?” ቴለኒ። “ክም እለ ትርኢኒ በስ፡ እንድኢኮን፡
ቀደም እለ ላተ ደሐን ዐልኮ!” ክም እቤለ፡ “አዜመ በኪት ህሌከ፡ ሸር
አለብከ” ቴለኒ። “ደሐን ቱ፡ ጃርየት እቼ ለህሌት፡ ሐር አስእለኪተ፡ አዜ
በስ ዐይብኪ እንዴ ትሳምሒኒ ዕልብ ተለፎንኪ ወሀብኪኒ ሰኒ ዐለ” እቤለ
ወህታመ ስሕቅ እት ወዴ ሀበተኒ ቱ።

ሸዐብ
አሹሌ፡
እተ
ግብለት ሱዳን ምስል ኡጋንደ
ለልትሓድድ ቅብለታይ ክፋል
አቅሊም ማጎይ ነብር። ዐደዶም
አስክ 50 አልፍ በጼሕ። መስከብ
ቀቢለት አሹሌ፡ እተ ርሹድ
ሐስያት አድብር አማቶንግ
ሰበት ሀለ፡ መናበረቶም እት
ሐርስ ተአተንክብ። ሐ፡ አጣል
ወአባጌዕመ ተውቦ።
አሹሌ፡ “ዚረት አሎሉ ሕነ”
ልብሎ። እበ ናዮም እምነት፡
“አሎሉ”፡ ምን ቀበት ምድር ቱ
ለክሉቅ። ወእበ ህቶም ልቡሉ፡
ዋልዳዩ ለካልቅ ለዐቢ “ጆክ”
ገብእ እት ሀለ፡ ዋልዳይቱ
ምድር ተ። ሼጣን፡ እግል ኪላክ
ለትትበሀል ወለት አሎሉ፡ ሰበት
ሰርቀየ ከሀደየ፡ ሐሬ ለተሌት
ዚረት አፍረዐት አሹሌ ፈረው።
እብ አሳስ እለ ፈብረከት ፍክሮም
ህዬ፡ አሹሌ ዚረትለ ካልቅ ለዐቢ
ወሼጣን ክም ቶም ለአምኖ።
አሹሌ፡ እት ክልኤ ጠበቀት
ቶም ለልትከፈሎ። ጠበቀት
“ሩት አውመ ጆካል” ለውቅል
ጠበቀት
ተ።
ለካልኣይት
ድሁራም ለትከምክም ጠበቀት
ህዬ “ሉዋክ” ተ።
ህዳይ
አሹሌ፡
ጅርበት
ብዝሕት ቱ ለልሐዜ። ለሕድ
ሀዱ ህለው፡ ምን ንእሾም ሻም
ሕድ ለጸንሐ እሎም እግል
ልግብኦ ቦም። ክም ዐበው ህዬ፡
ለሻብ እግለ አብ-ወለት እንዴ
ጌሰዩ፡ “ወለትከ ሀበኒ” ልብሉ።
ለድንግል ህዬ ራድየት ክም
ተ ለአቡሀ ኖሱ ልትሰአለ፡
ወክም ገብለት እሉ፡ ለወሬዘ
“ኦቶኖኪ” ለልቡለ ሰላዲ ከሲትአፍ ለሀይብ። ለልአትሐዝዮም

መትሎ
ክም
አታመመው፡
ህዳዮም ወዱ። መትሎ አሹሌ፡
እብ ሰላዲ ወንዋይ ልትደፈዕ።
መርዓት አሹሌ “ኒያኮ” ልቡለ።
እብ ፈርዐ ክም ትነገበት ህዬ፡
“ዳኮ-ኦት” ልቡለ።
ሕጻን ለወልደት ዐምሳት፡
እግል አርበዕ ምዕል ምን ፈጊር
ምን ቤት ወብለዕ ስገ ትትመነዕ።
ወለት ወልደት ምን ገብእ ህዬ፡
ለመኔዕ እግል ሰለስ ምዕል ገብእ
እተ። ሐቆ እሊ ለእም እግለ
መሳኒተ እንዴ ነቅመት ጠሊት
ተሐርድ እለን። እተ ምዕል
ለሀ ህዬ፡ እተ ረገበትለ ጅኔታየ፡
ምን ወዴዕ ለትሸቄት ተሽበሐት
ተአለብሱ።
ምስል እናሰ እግል ትንበር
ለኢሐዜት ወለት አሹሌ፡ እናሰ
እግል ትሕደጉ ሐቅ ታምም በ።
እናስ ብዕድ እት ቤተ ኣቴት
ምን ገብእ ላኪን፡ ለእናስ ለሓር
እግለ ሔመ ክም ቅጾዕ መትሎ
እግል ልብለስ እቱ ልትጀበር።
እሲቱ ለሐድገ እናስ ህዬ፡ ህተ
አስክ እናስ ብዕድ ትትሀዴ እግል
ልሽረፈ እብ ቃኑንለ ቀቢለቱ
ጅቡር
ቱ፡
ወመስኡልየት

መሻሪፈ እቱ ተ።
ዝነ ዲብ ቀቢለት አሹሌ
ለአጃዜ። ለዘነ ነፈር፡ እብ
ምራድለ ወለትመ ልግበእ፡
ትሸከ ምን ገብእ እግለ አብወለት ሐምስ ረአስ ምን አባጌዕ
ለሀይቡ። ሃዲ ዲብ እንቱ ለዘነ
አው ለዘኔት ህዬ፡ እግለ በዐል
ዐቅዱ 15 ብግዕት ለሀይብ/
ተሀይብ።
ኦሮት ወድ-አሹሌ ሞተ
ምን ገብእ፡ አዳሙ ወፈተቹ
እንዴ ትጀመዐው ወአት እንዴ
ሐርደው ወመሪሰት እንዴ
ጨ’መው፡ እግል ክልኤ ምዕል
ጎይለ ወዱ እሉ ወኩሉ ለሰኒ
መዋዲቱ እቡ ዳግሞ። ለማይት
ምነ ድህርት ጠበቀት “ሉዋክ”
ገብአ ምን ገብእ፡ እት አፌቱ ቱ
ለልትቀበር። እተ ረአስለ ቀብሩ
ህዬ ዕጨት ሸትሎ። ምነ ለዓሊት
ጠበቀት “ሩት” ገብአ ምን
ገብእ ላኪን፡ እት ጀምዐ ፍንቲት
ቱ ለልትቀበር። ቀቢለት አሹሌ፡
ምነ እብ ዓዲ ለሞተ ነፈር፡ እግለ
እት ንዕዮ ወሐርብ ለሞተ ነፈር
ዝያደት ሕሽመት ለሀይቦ።

እብ ፈርሐት እት እትሳረር ዒርኮ። ላሊ ተለፎንዬ አላርም ናይ ሳዐት
5፡00 አስቦሕ እቡ እግል ለሀርሰኒ እንዴ መልአክዉ እተ ሽቤካይለ ቤቼ
ከሬክዉ ወየም ስካብዬ ገብአኮ። ላሊ ዝላም እብ በረደ መጽአት ወእበ
ሐንለ ሽባክ ለስቡር እተ ተለፎንዬ ማይ ዔረ። ወተለፎን አስቦሕ ማይ ምኑ
እንዴ ጸግበ ወሸሪሐቱ እንዴ ነደት ትም ቤለ። ደለ ዲቡ ነስአክዉ ቴክኒሻን
ህዬ፡ “በው፡ እሊ ላቱ ከራመትከ ልግበእ- በታተን ኢቀንጽ!” ቤሌኒ።
ወእብላዬ ለሐቴ ዶል ሃብ ፍቲሀ ቀሌኒ ሽምብሬብ እብ ተለፎን እግል
እትኣመር ምስለ አትሳልል እለ ለዐልኮ፡ እብ ሰበብ ከራብ ተለፉንዬ፡ ከራብ
ፍቲሀ ዲበ ተረፍኮ። ሽብሐት ልብዬ ህዬ እንዴ እርእየ ምስለ መልጨት
ወግድም እሊ ሖልዬ ቱ እት አከይ-ቴለል ፍቲ ምን አሰብር እብለኩም!
ያረቢ ጅምዐ ዲቡ በሊ ድያሪዬ ወትደዐይ እግልዬ።

ስድፈት ተ ገቢእ?
ቢላ ጉትማን፡ ዎሮት ምን ታሪካያም መደርበት ፈሪቅ ቤኔፊካ ቱ።
እሊ እት እንቡተት 60ታት ሕሳል ምህነት ተድሪብ ቤኔፊከ ለትአልበጠ
ጉትማን፡ እት መደቱ ለፈሪቅ ዐባዪ ዐውቴታት ጁቁፍ ቱ። መሰለን፡ እት
ሰነት 1961 ወ1962 ደርብ ሕድ ቤኔፊከ፡ እግል ከረ በርሰሎና ወርያል
ማድሪድ እንዴ ቀልበ፡ ካስ ሀረሚት አሮበ እግል ልንሰእ ቀድረ።
ሐቆ እሊ ሰርገል ፈሪቁ፡ ጉትማን ማህየት እግል ትትወሰኩ ትሰአለ።
ምናተ ልጅነት ፈሪቅ ቤኔፊከ እግለ ጠለቡ ሰበት ነፍገቱ ወብዕድ ምደርብ
ሰበት አምጸአት፡ ጉትማን “ቤኔፊከ እንሻአለህ፡ እግል 100 ሰነት ካስ አሮበ
ኢትትሆገል!” እንዴ ቤለ ረግመ።
ምን ሰነት 1963 ወሐር እንዴ አንበተ ህዬ ፈሪቅ ቤኔፊካ እሊ ቱ እግል
57 ሰነቱ አስክ እለ፡ ሐምስ ዶል እት ትልህየ ነሃየት ካስ ሻምፕዮንስ-ሊግ፡
ክምሰልሁመ ሰለስ ኢነት እት ሊግ-አሮበ ምንመ በጽሐ፡ እንዴ ቀልበ ካስ
ኢነስአ። ለመርገም ጉትማን ገብእ ሰብቀት እቱ ስብሓን አለህ! አስክ እለ
ቤኔፊከ ገጹ ሐር ሌጠ ካይድ ሀለ።
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ገጽ 10

ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

ልኡክ ፊፋ እት ኤረትርየ ዝያረት ወደ
መመቅርሐይት ሽቅል መክተብ
አቅሊም ዐማር ፊፋ ምፍጋር
ወምግባይ አፍሪቀ አሰይደ ማሪ
ፍሎረንስ መህዌረ፡ እት ኤረትርየ
ዝያረት ክም ወዴት ዕላቃት
እጅትማዕየት ኮንፈደራልየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ሐበረ።
ለመመቅርሐይት
ሽቅል
መክተብ አቅሊም ዐማር ፊፋ
ምፍጋር ወምግባይ አፍሪቀ አሰይደ
ማሪ ፍሎረንስ መህዌረ እት ዝያረተ፡
ቴለል ዐቦት ኩረት እግር ኤረትርየ
ምን ቅሩብ እግል ትርአዩ ቀዲረ
ወእብ ወካይል ኮንፍደራልየት
ዓዳት
ወርያደት
ኤረትርየ

ወፈደረሽን ኩረት እግር ኤረትርየ
እንዴ ተሌት እት አቃሊም ግብለት፡
ጋሽ በርከ ወቅብለት በሐር ቀየሕ
ለወዴተ ዝያረት ዐቦት ኩረት እግር
ኤረትርየ ሰአየት ለትወዴ እተ
ደረጀት ባጽሐት ክም ህሌት እንዴ
ወደሐት፡ እግል ዐቦት ወራታት
ኩረት እግር ወለ ህሌት ነቃስ
ብንየት ትሕትየት እግል አስነዮት
ክም ትከድም አከደት።
ሚስስ ማሪ-ፍሎረንስ ማህዌራ
እት ዮም 25 ዩልዮ ተ ምስል ርኢስ
ፈደሬሽን ኩረት እግር ኤረትርየ
አሰይድ ኢስያስ አብርሀ እንዴ
ትዋጀሀት ግራሁ ምስል መፈውድ

ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር
ዘመዴ ተክሌ እንዴ አምሐበረት
ህድግ ዋድየት ዐለት። ለግረ አድህር
ለገብአ አምሐበሮት መፈውድ
ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር
ዘመዴ
ተክሌ፡
ለአምሐበሮት
አተላላይ ናይለ ፕረሲደንት ፊፋ
እት ሰነት 2018 እት ኤረትርየ
ለአትጋየሰየ ዝያረት ክም ዐለት
እንዴ ሐበረ፡ ፈፋ እግል ዐቦት
ኩረት እግር ኤረትርየ ለትገብእ
ሰዳይት እግል አፍካር ልትባደሎ
ወምን ቅሩብ እግል ልርአየ እተ
መጸ እተ ኢነት ቱ ለመፋሀመት
ለትበጽሐት። ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
እንዴ አትለ፡ ኤረትርየ እትሊ
አያም ቅሩብ እብ ደረጀት አፍሪቀ
ወፊፋ እተ ገብእ በራምጃት እግል

ለጅነት ኦሎምብያት ኤረትርየ ተአሂል ሀበት

መሕበር አትሌቲክስ ኤረትርየ ጅግረ አድብር ተመ
መሕበር አትሌቲክስ ኤረትርየ
እት ዮም 28 ጁላይ ለነዘመዩ
ጅግረ አትሌቲክስ እብ ነያረት
ክም ተመ ትወደሐ።
ለእት አድብር ለገብአ ጅግረ
እት አቅሊም ዐንሰበ መዲነት ከረን
ገብአ። እተ ጅግረ ህዬ ብዝሓም
አትሌታት ስሙያም፡ ምን ውዛረት
ድፈዕ ወክሉ አቃሊም ለመጸው
ክም ዐለውመ ትወደሐ።
እሊ ምን ክሉ ለጅንስ ለሻረከው
እቱ ጅግረ 12 ኪሎ ምትር እግል
ውላድ ተብዕን ወእግል አንሳት
ህዬ ናይ 10 ኪሎ ምትር ጅግረ
ክም አትመመው እት ልትአመር
አትሌታት ብዞሕ መሐለኪት ክም

ተዐደው ትሸረሐ። ኤረትርየ እት
ጅግረ አትሌቲክስ ደብር እብ
ቤትሮ ማሞ ወብዕዳም እግሉ
ለመስሎ፡ ስሜተ ውቅል ክምታ
ቱ ለልትአመር። እትሊ ናይ ዮም
ዓመት ለትረከበት ፍገሪት ዶል
ነአቀምት ህዬ ክእነ ትመስል።
እት ናይ 6 ኪሎ ምትር ጅግረ
አንሳት አትሌት ኣድያም ዘርኦም
1ይት፡ ክምሰልሁመ ትርሐስ
ምክኤል 2ይት እንዴ ገብአየ
ጅግራሀን አትመመየ። እት ናይ
8 ኪሎ ምትር ሰዐይ አድብር
ለትዐወተየ አትሌታት ዶል
እንርኤ ህዬ፡ ምን ፈሪቅ አቅሊም
ግብለት ዐለየ። እብሊ ህዬ 1ይት

ሕብረት ደበሳይ፡ 2ይት አትሌት
ትርሐስ ምክኤል ምን ነፍሱ
ለፈሪቅ ወመርሃዊት ወልዳይ
እንዴ ገብአየ ተዐወተየ።
እተ ናይ ውላድ ተብዕን
ጅግረ ዶል ነአቀብል ህዬ እት
ናይ 8 ኪሎ ምትር ጅግረ
1ይ ለፈግረ አትሌት መርሃዊ
መብራህቶም ምን ውዛረት
ድፈዕ 1ይ ገብእ እት ህለ፡ 2ይ
ሚካኤል ስዩም ወሳልሳይ ህዬ
መኮነን አርአየ ዐለው። እተ ናይ
12 ኪሎ ምትር ጅግረ ውላድ
ተብዕን ህዬ፡ 1ይ አትሌት
ይካኣሎ እስቲፋኖስ ምን ውዛረት
ድፈዕ፡ 2ይ ጎይትኦም ሰህሌ ምን
አቅሊም ምግብ
ወ3ይ ህዬ
ሙሴ እስቲፋኖስ ምን ውዛረት
ድፈዕ ገብአው። ለትዐወተው
አትሌታት ጀዋእዞም ምን እዴ
ስክርቴር ጀብሀት አቅሊም ዐንሰበ
አሰይድ ረዘኔ አዶናይ ወምዲር
መዲነት ከረነ አሰይድ ዘርእዝጊ
ዳዊት ወመስኡል ርያደት ወዓዳት
ለአቅሊም አሰይድ ስራጅ ሐጂ
ትሰለመው።

12ይት ሰነት ዕልብ 32

ትሻርክ እት ዌርሰት ለገብአው
ሸባብ እንዴ ተንከበት ለትፈናተ
ወራታት ተአትጋይስ ክም ህሌት
እንዴ ወደሐ፡ እብ ሰዳይት መሕበር

ኩረት እግር አፍሪቀ ወዐለም ፊፋ
እተ ትወቀለት ደረጀት መሻረከት
እግል ትብጸሕ ለቡተ ሰአየት እግለ
ወፍድ ሐበረ።

እብ ለጅነት ኦሎምብያት
ኤረትርየ ወዐለም ልትሀየብ ለዐለ
ተአሂል እት ዮም 22 ጁላይ
ተመ። ለተአሂል እት መጃል
እዳረት ለትሀየበ እት ገብእ፡ እግል
ወቀሎት መቅደረት እዳረት እት
መጃል ርያደት ለሀደፉ ወራት እት
ካቲማሀ እተ በጽሐት እቱ ኢነት
ስክርቴር ኦሎምብያት ኤረትርየ
አሰይድ አሚኔ ተክላይ እተ ቀደመየ
ከሊመት፡ ለእግል 4 አምዕል ለተላለ
ተአሂል እቱ ለሻረከው ደረሰ እብ
ቀልብ ናስሕ ወንየት ክም ታብዐወ
ወእተ ሸቁ እቱ ለህለው አፍርዐት
ህዬ እት ርሖም ተቅዪር እንዴ
አምጽአው እግል ልሽቀው ክም
ልትሰአው ወደሐ።
ለትደሐረው
ደረሰ
እንዴ
ወከለ ከሊመት ለአስመዐ ወኪለ
ደውረት ህዬ እብ እንክሩ፡ እበ
ተሀየበዮም በክት እንዴ ሐመደ፡

እበ ትትቀደሮም ለእብ ነዘር ነስአዉ
ተአሂል እት ፍዕል እግል ልበዱሉ
ክም ቱ ገለድ በአ።
መፈውድ ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተክሌ እብ
እንክሩ እተ አስመዐየ ከሊመት
ለተሀየበ ተአሂል እት ዐቦት
መቅደረት ምሽተርከት ወርያደት
አካን ዐባይ ለትጸብጥ ክም ተ እንዴ
ወደሐ ምሽተርከት እብ እዴ ኖሶም
እግል ልጠወሮ ጅህዶም እግል
ለአተላሉ ትወሰ። ለተአሂል አሳሊብ
እዳረት ወሜርሒት፡ እዳረት ማል፡
ከልፍየት ወቅየም ኦሎምብያት ገሌ
ምኑ ዐለ። እትሊ ተአሂል እሊ 18
አዋልድ አንሳት ለከምከመው 40
አንፋር እት ገብኦ ምን ለትፈናተ
አቅሊም ዐድነ፡ ውዛረት ተዐሊም
ወመካትብ መፈወድየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ለሻረከው
ዐለው።

ቱር
ዲ ፍራንስ 2019 ተምም
እት እዲነ ለዐበ ጅግረ ዐጀላት ለእብ ቱር ዲ ፍራንስ ለልትአመር
ጅግራ ቱ። ዮም ዓመትመ እሊ ድቁብ እት አድብር፡ ሰጋይድ፡ ጋድሞታት
ወመሐሻክብ አድብር ለገብአ ጅግረ፡ ምን ዮም 6 ጁላይ አስክ ዮም 28
ጁላይ እግል ሰለስ ሳምን ምን ኮር-ዐጀለት እንዴ ኢትትከሬ አተላለ።
ቱር ዲ ፍራንስ እግል 21 አምዕል ለትጋየሰ ወዲብ 21 መርሐለት
ለተመ ለትደቀበ ወመብዝሑ እት ፈጊር ወመትከራይ አድብር ለገብአ
ጅግረ ዐጀላት ዐለ። ቤልጁም ወፈረንሰ ለኬደ ቱር ዲ ፍራን 2019፡
3403.2 ኪሎሜተር ሪም ዐለ እግሉ።
ቱር ዲ ፍራንስ፡ ሰቦዕ መርሐለት ናይ አድብር፡ ሰቦዕ ናይ ጋድም፡
ሐምስ መርሐለት ናይ ሰጋይድ ለከምክም እት ገብእ፡ መርሐለት ሐቴ እብ
ብሕቶትከ ለትትጃገር እተ ወመርሐለት ሐቴመ እብ ናይ ፈሪቅ ለገብእ
ጅግራታት ብእቱ።
እትሊ ናይ ዮም ዓመት ጅግረ ዐጀላት ቱር ዲ ፍራንስ ኢጋን በርናል
ለልትበሀል ወድ ኮሎምብየ፡ አወላይ እንዴ ገብአ፡ እግል ደውለቱ ወእዲነ
ለአሽነነ ወድ 22 ሰነት ሻብ ቱ።
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ
“ሳወ፡ አዳም ለልስሕል መስከብ
ፋቲ እግል ትግበእ ወዜነት እግል
ትርከብ ካድም ትሩድ ጠልበት”
ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ

ሳወ፡ ምን አየ፡ አስክ አየ

ሰኣል፡ ፈሀም አንፋር 1ይት
ደውረት ክድመት ወጠን እተ
ግራሆም ለተለ ደውራት ክድመት
ወጠን አሳስ ሰበት ቱ፡ ቀሊል
ክምሰል ይዐላ ቱ ለልትሸረሕ።
እግል አፍዝዖቶም ገብእ ለዐለ
ካድም ወተዕቢኣት አዜ ሐቆ 25
ሰነት ግረ እንዴ አቅበልከ ልትርኤ
እት ሀለ እብ ከአፎ ልትሸረሕ?

ወተዕቢኣት ኢትፈንተዮም። እተ
ቀበቶም ህዬ ዐባዪ ፈናኔን፡ ኬትበት
ወሙመስሊን ዐለው። ሰበት እሊ፡
እግል ኖስኖሶም ተዕቢኣት ወዱ
ዐለው። እግል ርሖም እንዴ
ገብአው፡ እት ሳወ ለዐለ አዳም
እት ለአትፋዝዖ፡ እት ተቅዪር
ሐዞት ውቅል ለዐለት እሎም፡ እት
አድረሶት ወወራታት እስትፍተእ
ወብዕድ እንዴ ትከሰአው ዋጅቦም
ለአትመመው፡ እግል ተድሪብ ሌጠ
ለመጽአው ዐለው።
እብ ዓመት ዶር አንፋር 1ይት
ደውረት ዛይድ ሰበት ዐለ፡ እግል
ትሽርሑመ ስዱድ ቱ። ሳወ እግል
በደሎት፡ ምነ ለአውቀዉ ሑድ፡
ሸዋሬዕ ወብዕድ እብ ዋጅብ እንዴ
ትከጠጠ ሸክል ውጁህ ክም ጸብጥ
ወደዉ። ስቴጅ ሸቀው፡ ዕጨይ
ሸትለው፡ እብ ዓመት ህዬ፡ ሳወ
አሳስ መበገስ መዐስከር እግል
ለሀሌ እለ ወእብ ትሉሉይ አዳም
ለትነወር እቱ መስከብ ውጡይ
እግል ትግበእ ወዜነተ እግል ትስኔ
ለትጻገመውመ ህቶም ቶም።
ሰኣል፡ እት እንቡተት ሳወ፡
እት ወጀዶት ሎጂስቲክ፡ ከህረበት

በሊስ፡ እት ኩሉ መጃላት አዳም
ምን አየ መጽእ ክም ሀለ ምህም ቱ።
አወላይት ደውረት ክምለ ግራሆም
ለተለ ደውራት እንዴ ኢትገብእ፡
ምን አቅሊም ምግብ (ምን መዲነት
አስመረ) ሌጠ ለትከረው ቶም
ለዐለው። እብ ዓዳት፡ አካዳሚ
ወዕምር ለበሽለው ቶም ለዐለው።
ክምሰልሁመ ለትፈናተ ምህናት
ለትዐንደቀው ወለሔሰት ሱዊት
ደረጀት ዐለት እሎም። እተ
ተድሪብ ለትከረው እተ ኢነት፡ እብ
ጀሀት አባያም ልግበእ ወሽንኩያም
ጼዋታትመ እንዴ ኢተርፎ፡ “ሳወ፡
ምድር ጥገዕ፡ አራዊት ወዐረቅብ”
እት ልቡለ፡ ልትሀደግ እቱ ለዐለ
ወቅት ዐለ። እሊ ላኪን ምን ቤለቤለው ወኬን ለአምጸአየ ፋእደት
ይዐለት እቱ። መትደርበት እግለ
ሕድ ዘብጥ ለዐለ ቤለ-ቤለው እዝን
ጽምት እንዴ ሀበዉ፡ ሊከ ወጠኖም
እንዴ ሐሸመው ቶም ለትከረው።
ሳወ፡ መዳሊት አሳሲ እንዴ ኢገብእ
እታቱ ለትሓበረወ። ምነ ትከረው
ዲበ ኢነት እንዴ አንበተው
ህዬ፡ እብ ውቁላም ከዋድር እብ
ትሉሉይ ምህሮ ስያሰት ምን ገብእ

ወብዕድ ዕረጎ-ትከረዮታት ዐለ።
እምበልሁመ ጀዋብ ለዎሮት በሰር
መዋሰለት ዐለ። ምን ወአስክ
መትደርበት ወአድሁዮም ለዐለ
ክዳማት-ቡስጠት ከአፎ ትሸርሑ?
በሊስ፡ መክተብ ቡስጠት ሰኒ
ይዐለ እግልነ። ወራታት ልእኮታት
እት ታካብ ዐለ። ሐትሐቴ ኢነት፡
መብነ ሰኒ ሰበት ይዐለ፡ ጀዋባት
እብ ዝላም ከርበ ምኒነ። አባጽሕት
ወብሹላም ሰበት ዐለው ወእብ
ጀሀት ብዕደትመ ወቅት ናይለ
ክድመት ሑድ ሰበት ዐለ፡ ደለ
ሳደፈት ክም ክብትት ሓጀት
ለልፍህሞ ሽባን ዐለው።
ሰኣል፡ ብንየት ትሕትየት ሳወ፡
ምን ዕሸሽ እት ዘበናይ መባኒ
መትዐዳየ፡ ዶር መትደርበት እተ
ሄራር ሽቅል ከአፎ ልትሸረሕ?
በሊስ፡ እብን አሳስ ብንየት
ትሕትየት መዐስከር ሳዋ ምስል
መድሐራት
አንፋር
3ይት
ደውረት ተ ለትከሬት። እተ ሽቅል
ለሻረከየ ኩባንያት ደብዐት፡ ሰገን
ወመአሰሰት ወዲ-ቅጫ ዐለየ።
እግል ብነእ ለልአትሐዜ ሓጃት
እት ወክዱ ሰበት ትወጀደ፡ እተ

እት አወላይ ክፈል ናይ እሊ
ክቱብ፡ ዝክረት 25ይ ሰነት ኢዮቤል
ፍዲ መትአሳስ መርከዝ ተድሪብ
ሳወ፡ ወእንባተት ክድመት ወጠን፡
ክምሰልሁመ ፍርስነት ወታሪክ
ፍሬ ሳወ ወሸባብ፡ እብ ሩእየት
መትጻረት ጀሃት ወእዲነ እበ
ከስስ፡ መስኡል መርከዝ ተዕሊም
ክድመት ወጠን ኮለኔል ደበሳይ
ግዴ ምስል ወሳእል እዕላም
ዐድነ እተ ወደየ መቃበለት፡
ለሀበዩ ሸሬሕ ቅዱም ክም ዐለ
ልትፈቀድ። አተላላዩ ህዬ እሊ
ተሌ ቱ፦

ብንየቱ ሸፋገት ክም ተሀሌ እሉ
ሰበት ገአ፡ ገሌ ምነ አሽቃል ብናሁ
እት ሰነት 1998 እግል ልትመም
ቀድረ። ዶር ወሐዞት መትደርበት
እተ ሽቅል ብነእ አብያት ሳወ፡ ሰኒ
ብዞሕ ቱ። እብ ቅወት አዳም (እብ
ነሐር ወብዝሔ) ምሽክለት ሰበት
ይዐለት፡ እግል አሳስ ለገብእ እበን
እብ መትደርበት ቱ ለትደነከ።
እምበል እሊመ እት ምግቦም፡
መቅደረት ሽቅል ብነእ ለዐለት
እሎም ኔድቀት፡ መሀንድሲን
ወምህነት ሕክምነ ለዐለ እሎም
ቴክኒሻናት እት ተውሲቅ ወብዕድ
ለሐዜካሁ ወቀይ ለሸቁ መትደርበት
ሰበት ዐለው፡ ለኢልአቱ ዲቡ ሽቅል
ይዐለ።
ሰኣል፡ ሳወ ምን ወክድ እንቡተተ
እንዴ አንበትከ፡ ምን ባካተ ኢሪምከ።
ሳወ ምን ቴንደት ወዕሸሽ፡ እትሊ
ወክድ ጎነ እብ ጥዉር ብነእ እንዴ
ትበኔት፡ መርከዝ ተድሪብ፡ አካዳሚ
ወምህነት ለብእተ አካነት እግል
ትግበእ ቃድረት ህሌት። እብ
ጀሀትከ፡ እሊ ኩሉ ተጠውራት
ከአፎ ትሸርሑ?
በሊስ፡ እት አሰሶት መርከዝ
ተድሪብ ክድመት ወጠን ዶር
ውዛረት ድፈዕ እብ ዓመት፡ ዶር
ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
ህዬ እብ ፍንቱይ፡ ክምሰልሁመ
ውቁላም ሰብ ሰልጠት ሕኩመት
ላሊ ወአምዕል እምበል ዕርፍ ሰበት
ሸቀው፡ እለ ባጽሓመ ለህሌነ ደረጀት
እግል ንብጸሕ ቃድራም ህሌነ።
ለገበይ ክም ጸበጥናሀ፡ ለነቅሰት እት
ተምም ወዲብ ሰኔ ጋድም ሌጠ
ለዐለት ሳወ፡ ብንየት ትሕትየት
ጥውር እንዴ ትመደደት እተ፡
መከረይ ጥያራት፡ ከጥ-ከህረበት፡
ከጥ-ተለፎን፡ ምን ወአስክ ለሐዜካሁ
እንክር ለነስአከ ጽርግያታት፡ ከጥማይ እንዴ ትመደደ ዲበ፡ እት ዐቦት
እቅትሳድ ወጠነ ዶር ሰኒ ለትቀድም
ብንየት ትሕትየት ወጥዉር ወራታት
ሐርስ ለሸምል እት ዐማር ዳይመት
ለህለ መአሰሳት ሐርስ አፍህምቦም
ወመሎበር ክም መሰል እግል
ንህደጎም እንቀድር። እሊ ወራታት
ምስል መትአሳስ ሳወ እንዴ ትጻበጠ
ለትትረኤ ፍገሪት ቱ። እሊ አብካት
እሊ፡ እግለ እተ ድዋራት ለነብር
ሸዐብመ እስትስማር እንዴ ወደ
እግል ልሕረስ እግለ ለሐዜ ለልዐዝም
ቱ። እት ዓፍየትመ፡ ስካን ድዋራት
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ሳዋ ዓፍየቶም እግል ትትሐፈዝ
ንትዓወን ምስሎም። ሰበት እሊ፡ ዶር
ወሐዞት ሳወ እት ተቅዪር መንበረት
ወተጠውር ሐያት ስካንለ ባካት
ሰኒ ውቁል ክም ቱ እግል እሽረሕ
እፈቴ።
ሰኣል፡ እት ቀበትለ ሐልፈ
ርቦዕ-ዘመን ወቀይ ክድመት ወጠን
እት አከዶት ዐዳለት እጅትማዕየት
ወአዳቃብ ሰዋልፍ ወጠን እብ ከአፎ
ልትሸረሕ?
በሊስ፡ ሰዋልፍ ወጠን ምስል
ክድመት ወጠን አትጻበጦቱ ምህም
ጋር ቱ። እግል እሊ እንዴ ጨምረ
ለልአታምም
አዳም
ፋዜዕቱ።
ፈዛዐት ህዬ ዲብለ ልትሀየብ ናይ
ስያሰት፡ ዐስከርየት ወአካዳሚ
ክምሰልሁመ አድረሶት ምህነት እቱ
እንዴ ኣቴከ ቀየሞቱ ልትቀደር።
እሊ አሽቃል ኩሉ ለእግል ተድሪብ
ልግበእ ወብዕድ ምህም ጋራት አስክ
ሳዋ ለትከረ አዳም ለከስቡ ቱ።
እግል ትሽረሐ ለኢትቀድር ረቃቅ
ልእከት ህዬ ቡ። ለገብአ መትደርብ
ሳወ ክም አተ “እለ ውዴ ወእለ
ፈዐል” እንዴ ትበሀለ መጽበጥ
ንዛም ለንትነፈዕ እቡ በሰር ቱ።
ልእከቱ ህዬ፡ ለኢትበሀልካሀ ኢቲዴ፡
ለልትሀየበከ አማውር ሐሽም፡ ሽቅል
ላምድ ሐቆ ኢገብአከ አዜ ክሰቡ፡
እንዴ ትከሰእከ ዒር። እሊ ንዛም
እብ ትሉሉይ እት ናይ መንበረት
ሐያትከ ለትከስብ ምኑ ሰበት ቱ፡
ትነፈዕ እቡ፡ ምስል ርሕከ ትጋሜ”
እግል ብሂል ቱ። እብለ መርሐለት
ለልሐልፍ አዳም ኣክረቱ እግል
ርሑ እብ አደብ ወሰዋልፍ እንዴ
ትበነ፡ እግል ብዕዳም ምደርስ
ወሜርሓይ ገብእ። ምን እሊ እንዴ
ትበገስነ፡ ኩሉ እት ክል ውዛረት
ወመአሰሰት ህኩመት እንዴ ትፈረረ
ዋጅብ ወጠኑ ለአገዴ ለሀለ እርትሪ
ሻብ ዕዱ ክድመት ወጠን ሰዋልፍ
ወወጠንየት ክምሰልሁመ ናይ ዓዳት
ሰዋልፉ እንዴ ወርሰ፡ እብ ንዛም
ክም ገይስ ነአምን።
ሰኣል፡
ወቀይ
አንሳት
ወመሻረከተን ዲብ ክድመት ወጠን
ህዬ ሚ መስል?
በሊስ፡ መሻረከት ወዶር ናይለ ሳወ
ለልትከረየ አንሳት እብ ዕን ሐዞተን
እት ክድመት ወጠን ምን ሰልፉ
አስክ እለ እብ ቀሊል ለልትሸረሕ
ኢኮን። የምክን እግል ልትሀደግ
ቡ ለእብሉ፡ እት ዐደድ መሻረከት
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ቱ። እተ ሰልፋያት ደውራት ዐደድ
አንሳት ሑድ ዐለ። ነሻጣተን ላኪን
እት ኩሉ ሰበት ልትሓበረ፡ ለልሐብን
ታሪክ ብእተን። እት መዐስከር
እት ለትፈናተ አሽቃል እብ
በቃዐት ወመትሰባል ሸቀየ ወልሰዕ
ሸቅየ ህለየ። መደርበት፡ ሜርሐት፡
ምደርሲን ክምሰልሁመ መረብየት
እንዴ ገብአየ ሸቀየ ወሸቅየ ህለየ።
ምን ኩሉ ለልአትፈክር ህዬ፡
እግል ኖሰን እንዴ ፈሀመየ፡
ለከስበያሁ መጃላት (አካዳሚ
ልግበእ፡ ወናይ ምህነት)፡ ምደርሲን፡
ሐካይም፡ ሰዋጌን፡ እት አምን፡ እት
ኩሉ ክዳማት ሸዐበን እንዴ ተከሰአየ
እብ ፈዛዐት አዳም እት መርሐ
ርየተን፡ እብ ሰኔት ለልትሸረሕ
ቱ። ውዛረት ድፈዕመ ወቀየን እብ
ለትወቀለት ቱ ለትትሐሰር እቱ።
ሰኣል፡ እት እንቡተን ክድመት
ወጠን፡ ሳወ ወክድመት ወጠን
ለኢለሐዙ ጀሃት ዐለው። መርከዝ
ተእሂል ሳወ ምን ኢልትአሰስ
ወድሩብ ሸባብ ምንዲ ኢለዐሌ
እግልነ፡ ኤረትርየ ወሸዐብ ከአፎ
ወገአው ትብል?
በሊስ፡ ወያኔ 3ይ ወራር ለአትበግስ
እት ሀለ፡ እት ዒድ ሕርየት አስመረ
እግል ልእቴ ሓስብ ዐለ። ፍገሪቱ ህዬ
እብ ዐመል ትረኤት ወእንዴ ፈሽለ
ተርፈ። ናይ እሊ ፍገሪት ህዬ ለዲብ
ሳወ እንዴ ትሰሕለ ለፈግረ ሸባብ
እብ ሰባት ሰበት ጋብሀዩ ሌጣ ቱ
ድኢኮን፡ ኤረትርየ ለትደረበ ሸባብ
ምንዲ ኢለዐሌ እግለ፡ ለትከርዑ
ሒለት ወኢትቃበለቱ። እብ ሐዲስ
እት መግዘም እስትዕማር ወአቅበልነ
ዐልነ። ተርጀመት ናይለ 30 ሰነት
ንዳልነ ህዬ መሴሕ ወገብአ ዐለ።
መትአሳስ መርከዝ ተድሪብ ሳወ
እተ መደት ሰልፍ የምክን እግል
ብዝሓም ዋዴሕ ለይዐለ ገብእ።
ምን ገጽ ሐር ላኪን፡ እብ ቀራር
ቅያደት ፋዝዐት እንዴ ትረሰመ፡
እት ዐመል ክም ወዕለ፡ መንገፎ
ወደማን ሕሽመት ሸዐብ ኤረትርየ
ክም ገብአ አኪድ ቱ።
ስሒል ሸባብ ወዴሽ ናይ ሐቴ
ደውለት፡ እግል ሐርብ እንዴ ሰተተ
ለገብእ በርናምጅ ክም ኢኮን እግል
ልትአመር ቡ። እት መጃላት
ዐማር ወብነእመ ሰኒ ምህም ቱ።
ተርጀመት ክድመት ወጠን ዲብነ
ፍገሪተ ለኢደሌ ኢሀለ። ምን ከም
ጻብኢታት ድወል ግዋሬ (ክም
ወራር አቶብየ፡ ዐዳወት የመን፡
ሱዳን፡ ጅቡቲ) ለጀረ ዋይዲባት
አድሐኔነ።
ገጽ 12

