OSCARS ምስጢር ዓይነይ ፍትሑለይ። .

ፎቶ 1

"ርእሲ ተጋዳላይ"፡ ኣብ ባራፋንጎ ኤነ3፡ ብግምጥልሽ ኮፍ ኢሉ ይርከብ።

3D ወይስ 2D ?

ብሃይለ መንገሻ ዑቕበ
ግንባርቶሮንቶ
3ይ ክፋል

መቕድም
ናይ ሎሚ ኢንቨስቲገሽን፡ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ክፋላት የጠቓልል።***
ብተወሳኺ 14 ፎቶታት ሒዙ ይርከብ።
1.1 ኑዛዜ
1.2 ቋሕታ ዓይኒ
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ኤኒግማ
ሽጣራ ወደ'ፈወርቂ
Too damn clean head
Visual Feel of Gravity
ኮልኮል ናይ ወረቐት
ካብ እግዚኣብሄር'ስ ተዓዲሉ ኔሩ
ሰሌዳ ትጉሽተተይን ምዕራይ ትጉሽተተይን ኣቶ ሃይለ

*** ኩሎም ደኮመንትታት ኢንቨስቲገሽን፡ ካብ ንደቀንስትዮ ኣቆናጻቢ ዝኾነ ባህሊ ህዝባዊ
ግንባር ሓራ ዝኾኑ ጽሑፋት ኢዮም። ከም ኣብነት "ኣጠላቔሙና ኔሮም" ኣብ ክንዲ ምባል
"ኣጠላቔናና ኔረን" ምባል። ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ግን ደቀንስትዮኣዊ ገለጻታት ክህልዉ
ግድን'ዩ።
ኣብ 1ይ ክፋል፡ ፎርጀርን ፎቶግራፍያዊ ስነ መጥባሕትን፡ ኣብ 2. መደምደሚያ፡"ኣብ
ክፍሊ ስነ ጥበብ፡ ክልተ የሕዋት ደቂ ኣዶናይ (ሚኪኤል ኣዶናይን ሳሙኤል ኣዶናይን)
ዝብል ጌጋ ጽሑፍ ቀሪቡ ኔሩ።" እቶም ቅኑዓት ኣስማት (ሚኪኤል ኣዶናይን ብርሃነ
ኣዶናይን) ኢዮም። እቲ 2ይ ጌጋ ስም ክእረም ተሓቲቱ። ከምዝእረም ተጌሩ ኣሎ።
ክእረም ዝሓተቱ ዜጋ፡ ኣቶ ረድኢ መሓሪ (ኣለና) ኢዮም። ክብረት ይሃበልና ኣቶ ረድኢ
መሓሪ።

1.1 ኑዛዜ
ኣብ ናይ ሕሽክብ ተረኽቦ፡ ዋላ'ኳ መርማሪ ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ፡ ጽጹይ
ምርምርራትን ኩለንትናዊ ፈተሻታትን ኣካይዶም እንተነበሩ፡ እታ ቁልፊ ናይ
ገበን ጌና ኣይተረኽበትን ዘላ። "እግዚኣብሄር ዝጻልኣሉስ፡ ብዛዕባ ኢሳያስ
ኣፈወርቂ ይመራመር"፡ ኣቢሉ ሓድሽ ምስላ ዘፍጥር፡ ካብ ሳጥናኤል ዝበርትዐ
ገበነኛ ኢዩ ኣጓኒፍዎም ዘሎ ንኢንቨስቲገይተር። እዚ ጋኔን ናይ ዓለምና
ዝወጸሉ ምስጢረኛ ስለዝኾነ፡ ኣቶ ሃይለ ዝደኸሙ እንተደኸሙ፡ ዝፈተሹ
እንተፈተሹ፡ ናይ ኢሳያስ ጸሊም ሳጹናት ወይ ከኣኒ ኣራንሾኒ Flight
Recorders፡ ጓንጓ ሳጹናት እምበሪ ክሳብ ሕጂ ጥር ዝብል Flight Data
Recorder ይኹን Cockpit Voice Recorder ኣይተረኽበን።
ጓንጓ ሳጹናት ብምዃኖም፡ ካብቶም ኢንቨስቲገይተር ዝመለስዎም ሕቶታት፡
ዘይመለስዎ ሕቶታት እናተኾመሩ ክኸዱ ጀመሩ። ንሞያን ምያን ኣቶ ሃይለ
ዘፍኩሱ ነገራት እናተጋህዱ ከመጹ ጀመሩ። እቲ ሕማቕ ዜና፡ ኣቶ ሃይለ ነታ
ቁልፊ ናይ ገበን ሕጂ'ውን ስለዘይረኸብዋ፡ ምዑት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ
ታሓታትነት ኣምለጠ። ዛጊት ወደ'ፈወርቂ ንኣቶ ሃይለ፡ ሓንቲ ጽብቕቲ ሪጎለ
ደቕዲቕሎም፡ ተመርቀፈ።
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ምምላጥ ናይ ወደ'ፈወርቂ ንኣቶ ሃይለ፡ ዓቢ ጽፍዒት ነበረ። ኣቶ ሃይለ
ሰግኡ። ኣብዛ ደቒቕ፡ ኣብ ቅድሚ ዓለም፡ መራር ጽዋእ ናይ ሕፍረት
ብደዎም ካብ ምጭላጥ ሓሊፎም ካልእ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ኣይነበረን።
ሓደ ገዲም ኢንቨስቲገይተር፡ ኣብ ዕለታዊ ስራሕ መሰረታዊ ጌጋ
ከምዝፈጸመን ካብዚ ሓሊፉ ንሓለፍቱ ጉጉይ ሓበሬታ ከምዝሃበን
እንተፈሊጡ፡ ቶሎ ኢሉ ኣብ ታቦት ኑዛዜ ዑቍባ ክሓትት ኣለዎ። ኑዛዜ፡
በዓል ሞያ ተሓታትነት ብግቡእ ተሰሚዕዎ፡ ጌግኡ ብብቕዓት ክምልሶ
ዘኽእሎ ኣገባብ ኢዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዓመታት ዘጥረዮ ርእሰ ተኣማንነት
ብላሽ ንኸይጠፍእ ቀዳማይ ረድኤት ይረክብ። ቻይናውያን ከምዚ ይብሉ፡ A
fall into the pit, a gain in your wit.
ኣብዚ ቆይሙ ዘሎ ናይ
ምርመራ ክፍሊ፡ ንስኻትኩም ናይ ኢንቨስቲገይተር ሓለፍቲ ምዃንኩም
ኣይትረስዑ። ስለዚ መድረኽ ንኣቶ ሃይለ ንገድፈሎም።
ነገራት ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ መመሊሱ ደንጸወኒ። ካን ገበነኛ፡ ኣብ ቅድሚ
ዓይነይ ከምልጥ ዲዩ? ኢለ ሓተትኩ ንነብሰይ። ወደ'ፈወርቂ፡ ካብቶም ቅድሚ
ሕጂ ዝጎነፉኒ ኣዚዮም ብሱላት ተባሂሎም ዝውረየሎም ወንጀለኛታት፡ በዓል
ዝኸፍአ መሽጎራጕር ልቢ ምዃኑ ጽቡቕ ጌረ ኣለሌዮ ኣለኹ።

Photo 2 3D Movie
. . . . I told you, Wedi Afeworki got away with it. That's all.
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ብዝቐልጠፈ ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ ፎቶ፡ ወደ'ፈወርቂ ሓቢኡ ዘሎ ቁልፊ ገበን
እንተዘይረኺበዮ፡ ኩሉ ጻዕረይ ዘበለ ብላሽ ከምዝኸውን ፈለጥኩ። ዋላ ነታ
ድርባይ ዝተባህለት ፊልም ናይ ሆሊዉድ፡ ዘይበቅዕ ሕንቅል ሕንቅሊተይ
ኮይኑ ከምዝተርፍ ተረዳእኩ።
ብዘይ ልበይ፡ ካብ ካንሸሎ ቤት ፍርዲ፡ ማርሻ እንዴትሮ ጌረ ተመለስኩ። ኣብ
ኦፊሰይ ኣትየ፡ ኣብ ወንበረይ ኮፍ በልኩ። ብመጀመርታ፡ ርግእ'ለ ጭንቀተይ
ከፋኹስ ከምዘሎኒ ተገንዘብኩ። 1. ፎቶ ርእሲ ስውእ 2. ባራፋንጎ ኤነ3 3.
ዓንቃሪባ ናይ መኪና እንደገና ብሓድሽ ዙርያ ጠመተታት ናይ የዒንቲ፡
ኣዕሚቜ ክምርምሮም ሓድሽ መደብ ዕዮ ሓንጸጽኩ። ወደ'ፈወርቂ ሓቢኡዎ
ዘሎ ቁልፊ፡ ከቶ ኣብ ውሽጢ'ዞም ሰለሰተ ባእታታት ከምዘሎ፡ ቆብ ኣበልኩዎ።
ግን ኣበየነይቲ?
ካልእ፡ ካብ ሓይሊ ሰብስ ናብ ሓይሊ ኣምላኽ ዘጸጋዕኩዎ ረቛሒ፡ ሓደ ነገር
ከስተብህል ጀመርኩ። ነታ ቁልፊ ገበን ተቃልዕ ሓሳብ፡ ከም ገለ ኢላ መጺኣ
ኣብ'ዛ ኣእሙረይ ኩድጭ በለት። ሕሱም፡ ስኽፍክፍ በለኒ። ንሳ፡ ቁልፊ ገበን
ኣበይ ከምዘላ ትፈልጥ፡ ካብ ፈጣሪ ዝተላእከት ቀንዴል ናይ ኣላዲን ኮይና
ተሰመዐትኒ። እዞም ኣብ Photo 2 ዘለዉ ዓማዊል ሲነማ፡ ወዲዮሞ ዘለዉ
ኦኲያለታት እሞኒ ኣስተባህሉ። ቶባእ፡ እዞም 3D ኦኲያለታት ዝተሓብአ
ቁልፊ ገበን ከርእዩ ዝኽእሉ መረጼናት የዐንቲ ከይኮኑ ኣይተርፉን'ዮም፡ ዝብል
ጽኑዕ እምነት ሽዑ ሓደረኒ።

1.2 ቋሕታ ዓይኒ
ኢንቨስቲገሽን ካብ ዝጅምር፡ ካብ ዕለት ሓደ፡ ቋሕታ ዓይኒ Too much
ኮነኒ። ኣብ ጉዳይ ኣፈተትሓ ገበን፡ ከም ፈርሙላ፡ ዝኾነ ነገር Too much
ወይም Too low ወይም ምሒር ዘይንቡር እንተኾይኑካ፡ በቃ እቲ ቁልፊ ገበን
ኣብኡ ኣብቲ "ምሒር" ከባቢታት ከምዘሎ፡ ክንግጥም ይግባእ።
ኣእሙሮ ናይ ወዲ ሰብ፡ ዘውርትግ ንሓደ ምስጢር ቀልጢፉ ቆብ
ኣየብሎን'ዩ። ኣእምሮውትና፡ ቀልጢፎም ቆብ ቆብ ዘየብልሉ ምኽኒያታት
ክልተ ኢዮም። 1ይ፡ ኣብዝሕትኦም ገበነኛታት በላሕቲ ስለዝኾኑ ውሑድ
ኣሰራት ወይም ዜሮ ኣሰራት ጥራይ ኢዮም ዝሓድጉ። 2ይ፡ የዕንቲ ደቂሰባት፡
ብተፈጥሮ ኣብ ቅድሚአን ዘሎ ዓለም ኣብ ምርኣይን ምስትብሃልን ኩሉግዜ
ህውኻት ኢየን። ማለት ርእይ ርእይ ኣቢለን ክሓልፋ ኢየን ዝህወኻ።
ኣእምሮውትና፡ በዞም ክልተ ምኽኒያታት ቁልጡፍ ቆብታ ከይገብሩ ሰብ
ሰርሖን ተፈጥሮኣውን መሰናኽላት የጋጥሞም። ዘገም እናበሉ፡ ቆብ ከብልዎ
4

ምዃኖም ግን ኣይቀርን።
ብሓፈሽኡ ኣእምሮውትና፡ Passive ሃዳኖ
ኢዮም። ንኣብነት፡ K-9 ከይዶም ነታ ምስጢር ቦግ ኢዮም ዘብልዋ።
ምኽኒያቱ ከም ኣእምሮ ናይ ሰብ ተመራሚሮም ኣይኮኑን ዝረኽብዎ ነቲ
ምስጢር። K-9፡ ካብ ንኡስ ዕድሚኡ ኣትሒዙ፡ ኣብ ኣእምርኡ ዝተመዝገቡ
ሜሞሪ ናይ Molecules ኣለው። እቲ K-9፡ ነቲ ጨንዩ ዝረኸቦ ድራግ ወይ
ብረት፡ ምስቲ ኣብ ኣእምርኡ ተመዝገቡ ዘሎ ሜሞሪ ናይ Molecules የወ
ዳድሮ። ምስቶም Molecules እንተተሰማሚዑ፡ Yes ዝብል መልሲ
ይረክብ'ሞ ነታ ነገር ቆብ የብላ። መልሲ No፡ እንተኾይኑ ኖንቸ ኮይኑ
ይተርፍ። ቆብ
ኣየብላን። ስለዚ
K-9
Active
ሃዳኖ ኢዮም።
ፎቶ 3
ንሕና
ደቂ ሰባት ግን
ነታ
ምስጢር፡
ተጠዊና
ተጣዋዊና ኢና
ንረኽባ። ንሱ'ኳ
እንተሰሊጡና
ኢዩ።
ፎቶ 3

K-9

ገበነኛታት፡ ንኣእሙሮ ሰባት ብኣድማዕነት ዘደናግሩ ተግባራት ወይ ገበናት
ጽቡቕ ጌሮም ዝኽውሉ ሽፋናት ይገብሩ ወይ ይጥቀሙ ኢዮም። ሰሪ'ዚ
ኣእምሮ ኢንቨስቲገይተር ሸለው ኢሉ ክሃጽጽ ይኽእል'ዩ። ሓደ ሓደ ግዜ
እቲ ኢንቨስቲገይተር፡ ዋላ ኣብ ጥቓ ቁልፊ ገበን እንከሎ፡ ነቲ ምስጢር
ምርኣይ ይስእኖ። ዘይርድኦ ጋህሚ ሒዝዎ፡ ከም ሳተላይት ብቐጻሊ ኣብ
ዙርያ ቁልፊ ገበን የሽኮርትት። ኣብ መወዳእታ እቲ ዝሃጸጸ ኣእሙሮ፡ ከም
ገለ ኢሉ መንገዲ ስሒቱ ከምዘሎ ክርዳእ ይጅመር። ቀስ እናበለ፡ ናብቲ
ስሒትዎ ዝጸንሐ ቁልፊ ገበን ክቐርብ ይጅምር።
መጨረሽትኡ፡
ይስምብድ። ዋእ! ከመይ'ለ ምርኣይ ስኢነያ ጸኒሐ? ኢሉ ይገርሞ ንባዕሉ።
ኢንቨስቲገይተር፡ ሓንሳብ ሓንሳብ ሸታሕ እንተበሎ፡ ክገርመና የብሉን።
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ፎቶ 4 መቐጸልታ ቅርኒብ። ኣብቲ ጥንቲ ናይ ሆሊዉድ ሉዕላውንት፡
ኣብዚ እዋን ንቡር ናውቲ መልክዕ ናይ ደቅንስትዮ።

ፎቶ 5 ንኣእሙሮይ ዝዃሕኩሓት ዓይኒ ስዉእ።

ደንጒየ ክበጽሖ ከምዝኸኣልኩ፡ ኣብ ዓይኒ ተጋዳላይ፡ ሞት ዘይኮነስ ሂወት ኢየ
ክርኢ ዝጀመርኹ። ንሳ እዛ ኣብ ፎቶ 5 ዘላ ዓይኒ፡ ከም ዓይኒ ናይ ሓደ
ምዉት ሰብ ክቕበላ ፈጺማ ክትዋሓጠለይ ኣይከኣለትን። ቋሕታ ዓይኒን
ቅርኒብን፡ ስኽፍክፍ ኣበሉኒ።
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እቲ ተጋዳላይ ከም ናይ ሆሊዉድ ደቅ ንስትዮ ኣክተራት፡ ዝጎልሐን ዝጸበቐን
Eyelash Extension ይውንን። እቲ ኣዚዩ ንዓይ ዝገረመኒ ነገር፡ ናይዚ
ተጋዳላይ ቅርኒብ ዘይከምቲ ናይተን ሆሊዉድ ባህራያዊ'ዩ። ፎቶ 4
ደጊም፡ ደሚረ ደማሚረ ኣብ ዓይኒ፡ ሞት ዘይኮነስ ሂወት ከምዘሎ ጹቡቕ ጌረ
ተገንዘብኩ። ቁልፊ ገበን ኣብኣ ከምዘሎ፡ ቆብ ኣበልክዎ።
ትዕዝብቲ ቁ. 109፡ እዚ ስውእ፡ ብጣዕሚ ምልኩዕ፡ ኩሑላይ፡ ሓለንጋይ ዝኾነ
ተጋዳላይ ምንባሩ፡ መንፈሱ ምስ መንፈሰይ ከም ክልተ ተጋጠምቲ ኮዋኽብቲ
ጽቡቕ ጌሮም ተጋጠሙ።
ትዕዝብቲ ቁ. 209፡ እቶም Distinctive Features ማለት ፍሉያት
ቅርጽታት ገጽ ከም ብርኽን ውጥምን ዝበለ ኣፍንጫ፡ ውጥም ዝበለ ግንባር፡
ጽዑቕ ሸፋሽፍቲ ዓይኒ ናይዚ ስውእ፡ ካብ ህያው ገጽ ሰብ ዝያዳ ጽርበት
ዕንጨይቲ ዝርኢ ዘለኹ ኮይኑ ተሰማዓኒ።
ደሓን፡ ጉዳይ ጽርበት
ዕንጨይቲ፡ ምስ ካልኦት ትዕዝብትታት ጥንግንግ ኢሉ ከይተሓዋወሰና፡ ንሕጂ
ኣብ ግዚያዊ መኻዚኖ ኣቐሚጥና፡ ጉዕዞ ንቐጽል።
እዛ ዓይኒ እንተዘይትቕስቅሰኒ፡ እቲ ቁልፊ ገበን ክረኽቦ ፈጺመ
ኣይምኸኣልኩን፡ ዝብል እምንቶ ኣሎኒ። ካብ መጀመርትኡ ንኣእሙሮይ
ብቐጻሊ ትኹሕኩሖ ዝነበረት፡ እዛ ዓይኒ ኢያ። ወደ'ፈወርቂ ኣብኣ ገለ ነገር
ሓቢኡ ከምዘሎ ፈለማ ዝኣመተት፡ ንሳ እዛ ዓይኒ ኢያ። ድሓር ካልኦት
ረቛሒታት ከከም ኩነታቶም ክስዕቡ ጀመሩ። ዓይኒ፡ ኣጸቢቓ ዘሻቐለትኒ ኣካል
ናይ ስዉእ ኢያ።

. . . ሃይለ፡ ምስጢር ኣይረኸብካዮን።
ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ካልእ'ዩ።
ዓይኒ ስዉእ
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1.3 ኤኒግማ
ሓደ ረፍዲ፡ ንዓይኒ
ስውእ ብጭንቀት
ቀው ኢለ ይርእያ
ነበርኩ።
ኣብ
ልበይ ሓደ ነገር
ጦብላሕ በለኒ። ".
. . ሃይለ፡ ምስጢር
ኣይረኸብካዮን።
ኣብኡ ኮፍ ኢሉ
ዘሎ
ካልእ'ዩ"፡
በለትኒ ወያ ዓይኒ።
በዚ
መጸ
ዘይተባህለ፡ ብርቱዕ
በርቂ ሽዋሕ ኢሉ
ወደቐኒ። ንእለቱ
ደም
ኣውያት፡
ኡይ! . . . ኡይ! . . .
ኡይ!
ዝብል
ድምጺ ሰማዕኩ።
ዓይኒ፡ ኣብ ውሽጢ
ልበይ
እናዕገር
ገረት ዓቕሊ ከተጽ
ብበለይ ጀመረት።

ፎቶ 6 Any one thinks Enigma

is unbreakable.
ጽንሕ ኢላ፡ እታ
ዓይኒ ደጋጊማ "2"
ዝቕርጹ ኣሃዝ ከተርእየኒ ጀመረት። ምስጢር 2 ምርዳእ ኣበየኒ። ኣስ 2307፡
ቁጽሪ ታርጋ ናይ መኪና ኢዩ።
ምስጢር ናይ ቅትለት፡ ኣብ ቁጽሪ
ታርጋ'ዶኾን ይህሉ። ወይስ ኣብ ዓይነት መኪና FIAT 682N3? ዓይኒ፡ ልበይ
ብስመቀላዊ ሕቶታት ምስቅልቅል ከምዝብል ገበረቶ። ትርጉም 2 ክፈልጦ
ኣይከኣልኩን።
ግድል ክፍታሕ እንተኾይኑ እንተውሓደስ ክልተ ፊደላት ክቐርቡ ኣለዎም።
"What is it? That we really are doing?" ኢላ ኣፍቃሪት ንኣላን
ቱሪንግ ምስ ሓተተቶ፡ "We are going to break the unbreakable
Nazi code." ኢሉ መለሰላ ሚስተር ቱሪንግ። ሚስተር ቱሪንግ፡ ንኮዳት
ኤኒግማ ብዓወት ዝገልሀ ብሪጣኒያዊ ፈሊጥ'ዩ። ዋላ'ቲ ናይ ፈሊጣውያን
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ፈሊጥ ሚስተር ቱሪንግ፡ ካብ እንኮ ፊደል ኣይፈትሖን ቁንቁኛ ኤኒግማ።
እንታይ ድኣ፡ ኣሽሓት ፊደላት፡ ኣጉዲሉ ኣጎዳዲሉን ደሚሩ ደማሚሩን'ዩ
ረኺብዎ ትርጉም ቁንቁኛ ኤኒግማ። ፎቶ 6
"ሕጂስ ኣንቲ ዓይኒ፡ ጠንቊለ
ድየ ክረኽቦ ካብ ሓንቲ ፊደል? . . . ብጃኺ ፊደላት ወስኽኒ ክፈትሖ
እንተኾይነ ነቲ ኮድ ናይ ቅትለት"፡ እናበልኩ፡ ነብሰይ ኣብ ምሕትት ከሰራጢ
ጀመርኩ።

. . . ሓደ ተጋዳላይ፡ ኣብ ማኪና
ናይ ቅድሚት መስሓቢኣ ማኪና፡ ከምዚ ኣብ
ሳጃ ምስኣተወት፡ ማኪና ትሳሓቦ፡ ኣብቲ ናይ
ካቦ ተቐምጠሉ፡ ክሳዱ ዝተቖርጸ ተጋዳላይ ኮፍ
ኢሉ . . . ስእሊ ወጺኣ ኔራ።
ፎሮ 12

ወስኽኒ ካልኣይ? ምባል ከይወድእኩ፡ ካልኣይ በርቂ ደጊሙ ሽዋሕ በለኒ።
ዓይኒ "D" ዝብል ፊደል ደርበያ ብቕጽበት ሽርብ በለት። ለገሰት ካብ
ጦብላሕታ።

ክልተ ፊደላት'ያ ነገራትኒ ዘላ። "2D"፡ ኮደ ዝፈትሕ ቁልፊ ምዃኑ
ተገንዘብኩ። ተልመዴን ቱሪንግ ክኸውን ግዜ ኣይወሰድለየን ብድሕሪኡ።
ቁልፊ ገበን፡ ኣብ 2307 ወይ ኣብ FIAT 682N3 ዘይኮነስ ኣብ 2D ከምዘሎ
ቀልጢፈ ፈለጥኩ። 2D ከመይ ጌሩ፡ ኮድ ናይ ገበን ፈትሖ? ነዚ ሕቶ'ዚ
ዝምልስልኩም፡ እዞም ኣብዚ ዘለዉ OSCARS ተባሂሎም ዝጽውዑ
ዋርድያታት ኢዮም።

9

ፎቶ 7

10

ፎቶ 7

እዞም ክልተ ጭፍራታት ናይ OSCARS፡ ኣሰራርዕዖም ኣብ ፎቶ 7 ዘለዉ ምስ
ኣብ ፎቶ 8 ዘለዉ ምስተነጻጽርዎም፡ እቲ ኮድ ባዕልኹም ክትፈትሕዎ
ትኽእሉ።
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- ኣብ ፎቶ 7፡ እቶም OSCARS ኣሰራርዕዖም፡ ጥልቕ ዝበለ ዕምቆታዊ ኢዩ።
እዚ ኣቃውማ 3D Image ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብነት ናይ 3D Image
ኢመይጅ፡ 3D Movie፡ Imax፡ Holograms።
- ኣብ ፎቶ 8፡ እቶም OSCARS ኣሰራርዕዖም፡ ዘይዕምቆታዊ ኢዩ። እዚ
ኣቃውማ 2D Image ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብነት ናይ 2D Image ኢመይጅ
ዝኾነ ፎቶግራፍ ወይ ስእሊ።
ፍልልያቶም ከም ኣብነት፡ ኣብ 2D ወይ ፎቶግራፍ መጠናዊ ዕምቆት ክህሉ
ይኽእል'ዩ። ኣብ 3D ግን ከም ሓደ ንታሕቲ ኣዚዩ ዓሚቝ ዝኾነ ዔላ፡ ኣዚዩ
ዕሙቕ ዝበለ ምርኢት ናይ ነገራት ይህሉ። ኣብ ሲነማታት፡ ዓማዊል 3D
ኦኲያለታት ብዝጥቀሙ፡ እቲ ተንቀሳቓሲ ፊልም ዝያዳ ዕምቆት ወሲኹ
ስለዝራኣዮም፡ ኣብኡ ዝርእይዋ ጽምብላሊዕ፡ በቃ ኣብ ርእሶም መጺኣ ትዓልብ
ዘላ ኮይኑ ስለዝስምዖም ዝያዳ ኬፍ ይህቦም።
እታ ዓይኒ ዝሃበትኒ ክልተ ፊደላት "2D" ትርጉሙ "ፎቶ" ማለት ኢዩ። ዓይኒ
ሕሹኽ ኢላ፡ ሃይለ ኣብኡ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ካልእ'ዩ፡ ድሕሪ ምባል 2D
ደርብያትለይ ዝኸደት፡ ትርጉሙ እዚ ዝስዕብ'ዩ። ኣብቲ ናይ ማኪና ባራፋንጎ
ተንጠልጢሉ ዝራኣየካ ዘሎ፡ 3D Image ናይ ሰብ ርእሲ ዘይኮነስ 2D ፎቶ
ኢዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ኣብ ባራፋንጎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ናይ ወረቐት ፎቶግራፍ
ወይም 2D ኢዩ። ስለዚ ዓይኒ፡ ሽጣራ ወደ'ፈወርቂ ዝቐልዐትለይ ኣካል
ስውእ'ያ። ክሳብ ሕጂ ተሰዊሩኒ ዝጸንሐ ቁልፊ ገበን ድማኒ ኣግነየትለይ።
እቲ መስደመም ቋሕታ ዓይኒ፡ ናይ ዝሞተ ሰብ ዓይኒ ኣይኮነን። እንታይ
ድኣኒ ሽጣራ ወደ'ፈወርቂ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ኣብኡ። ሽጣራ ወደ'ፈወርቂ፡ በዞም
ዝስዕቡ ነጥብታት ይጠቓለል።

1.4 ሽጣራ ወደ'ፈወርቂ
1. ንምስጢራዊ ስርሒት ምድንጋር ተጋደልቲ ዝተሓጽየ ተጋዳላይ፡
መጀመርታ ብሂወቱ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ከሎ፡ ርእሱን ገጹን ብዝተጠዓዓመ
Angle ናይ ኣሰኣእላ፡ ፎቶግራፍ ይልዓል።

2. ደሓር ተጋዳላይ ይቕተል።
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3. ፎቶግራፍ ናይ ርእስ ገጽን ተጋዳላይ፡ ኣብ ዕብይ ዝበለ ወረቐት ይሕተም።

4. መቐስ ብምጥቃም፡ ካብ ፎቶግራፍ፡ ንርእስን ገጽን ናይ ስውእ ዶበዶብ
ቃሕሊልካ፡ ክባዊ ፎቶግራፍ ናይ ርእሲ ከምዝፍለ ይግበር። እዚ ብመቐስ
ዶበዶብ ተቓሕሊሉ ዝወጸ ፎቶግራፍ፡ ክባዊ ፎቶግራፍ ናይ ርእሲ ኢለ
ይጽውዖ። ፎቶ 9 ተመልከቱ።

5. እቲ ክባዊ ፎቶግራፍ ናይ ርእሲ፡ ግምጥልሽ ይግምጠል። ናይ ወረቐት
ኮልኮል፡ ነቲ ክባዊ ርእሲ ይልቀበሉ።

6. እቲ ክባዊ ፎቶግራፍ ናይ ርእሲ ኣብ ባራፋንጎ ኮፍ ከምዝብል ይግበር።
እቲ ዝተለቀበ ናይ ወረቐት ኮልኮል፡ ኣብ ጸጋማይ ወገን ናይ ዓንቃሪባ፡ ናብቲ
ዓንቃሪባ ገጹ ኣጎዝጉዝ ኣቢልካ ከምዝትከል ይግበር።

7. ኣብ ባራፋንጎ ኮፍ ዝበለ ክባዊ ፎቶግራፍ ናይ ርእስን ናብ ዓንቃሪባ
ዝተጎዝጎዘ ናይ ወረቐት ኮልኮልን ብዝተጠዓዓመ Angle ናይ ኣሰኣእላ
ፎቶግራፍ ይልዓል። መደናገሪ ፎቶግራፍ፡ ከም ውዱእ ስራሕ ይዳሎ። ጸለሎ
ቀባእን መደናገርን ፖለቲካ ይውሰኾ። ፎቶ 10

8. መደናገሪ ፎቶን ሓሶትን ናብ ክፍሊ ዜናን ፕሮፖጋንዳን ህዝባዊ ግንባር
ይላኣኽ። ኣብ ወግዓዊት መጽሄት፡ ሳግም ቁ. 15፡ ኦክቶበር 1988 ተሓቲሙ፡
ናብ መላእ ውድብ ከምዝዝርጋሕ ይግበር።።
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ፎቶ 9 ክባዊ ፎቶግራፍ ናይ ርእሲ።
ናይ ስዉእ ተጋዳላይ (ጸጋም)፡ ናይ ክቡር ዶናልድ ትራምፕ፡ ተወዳዳሪ
ፕረሲደንታዊ ምርጫ ኣብ ሕ/መ/ ኣሜሪካ (የማን)።
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ሳግም ቁ. 15፡ ኦክቶበር 1988

መግለጺ ብዛዕባ'ቲ ናይ ጭካነ ስእሊ
* እዛ ስእሊ እዚኣ፡ ኣብ ግንቦት፡ ኣፍዓበት ሓራ ምስ ወጸት ምስ'ቲ
ደኩመንትታትን ንብረትን ጸላኢ ዝተረኽበት ኢያ። ኣብታ ስእሊ ብንጹር ከም ዝርአ - ገጽ ስዉእ ተጋዳላይ ካብ ካልእ ኣካላቱ ተፈልዩ
ኣብ ቅድሚ እታ መኪና ተንጠልጢሉ።
* ጭካነ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብዝሞተ ሬሳ ምጽዋቶም ጥራይ
ከይተሓጽረ፡ ሓጎሶም ጥርዚ ምብጽሑ ንምግላጽ፡ ከይሓፈሩ ስእሊ
ምስኣሎም ኢዩ።
ፎቶ 10 ናታስ ንሓማታ።
ጸለሎ ቀባእን መደናገርን ፖለቲካ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ።

1.5 Too damn clean head
ዝቦኸረ ጽይቅያቓት ደም ኣብ ራእሲ፡ ካብ ፈላማ ዘሻቐለኒ ስክፍታ ነበረ።
እቲ ዝቦኸረ ጽይቅያቓት ደም፡ ምብኳር ጥራይ ዘይኮነ ፍጹም ብኩራት
ብምዃኑ፡ ሻቕሎተይ ከፍአ። ስለዚ ፈርሙላ፡ Too much ወይም Too low
ወይም ምሒር ዘይንቡር፡ ቀይሕ መብራህቲ ወሊዑ፡ ደው በለ ኣቶ ሃይለ በለኒ።
ኣብዚ ከባቢ፡ ክትግጥሞ ዝግባኣካ "ምሒር" ኣሎ፡ በለኒ።
Head is too damn clean . . . as if a piece of plastic is sitting
there.፡ ክብል ጀመርኩ።
ካልእ ሽጣራ ወደ'ፈወርቂ ክግጥም ድማኒ
ከኣልኩ። ነቲ ዓይኒ ድሮ ዘቐበልትኒ 2D ፈታሕ ግድል፡ ካልኣይ ተደራቢ
ፈታሕ ምስጢር ኮነኒ። ብኡ ንብኡ፡ ኣብ ዝበለጸ ባይታ ናይ ወድዒ
ከምዝረግጽ ኮንኩ።
ርእሰ ተኣማንነተይ ገጥ ኢሉ ጸንዐ።
ድሕሪ'ዚ
ንመጀመርታ ግዜ፡ ልበይ ኣውዲቐ ጥንቅላዓሸው ክድቅስ ጀመርኩ።
ኣብቲ ጉኑይ ርእሲ፡ ዝኾነ ዓይነት ጽይቅያቓት ደም ዝቦኾረሉ ምኽኒያት
ወይም ጉዳይ Too damn clean head፡ "ርእሲ ስዉእ" ካብ መሰረቱ ናይ
ወረቐት ፎቶ ብምንባሩ'ዩ። ስለዚ እቲ ክሳብ ሕጂ ከይተመለሰ ዝጸንሐ
ኣጠያያቒ ጉዳይ፡ Too damn clean head ግቡእ መዓርፎ ተረኽበሉ።
ዮሃና ንዓኩም። ከምኡ'ውን ንዓይ።
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1.6 Visual Feel of Gravity
ኣብዛ ደቒቕ፡ ክልተ ግድላት ብግቡእ ፈቲሐ ኣለኹ። ንሶም፡ 1ይ) 2D፡ 2ይ)
Too damn clean head፡ ኢዮም። ሳልሳይ ነጥቢ ግራቪቲ ክዕዘብ
ወሰንኩ።
When a heavy objet
like the head is
suspened downward
from a hook like a
demolition ball, there
should be a visual
feel of the gravity on
the
photo.፡
ዝብል
ኣገዳሲ
ሕቶ
ፊዚክስ
ኣልዓልኩ።

ፎቶ 11 ርእሲ ሰብ ከም መደሰቒ መንደቕ፡
ረዚን ክብደት ዘለዎ'ዩ።

ርእሲ ሰብ ከም መደሰቒ
መንደቕ፡ ረዚን ክብደት ዘለዎ'ዩ። ኣብቲ ፎቶ፡ ክዕዘቦ ዝኽእል ወጥሪ ናይ
ግራቪቲ ቦዂሩ ምህላዉ፡ ሳልሳይ ተደራቢ ፈታሕ ምስጢር ተወሰኸኒ። ፎቶ 11
ብመሰረት Law of physics፡ ከቢድ ነገር ክንጥልጠል ከሎ ወይ ጾር ክህሉ
ከሎ፡ ወጥሪ ናይ ግራቪቲ ክህሉ ይግባእ። ንኣብነት እዞም ዝስዕቡ ፎቶታት
ንርአ። ከቢድ ጾር ናይ ዕንጨይቲ ኣብ ዝባና ዝተሰከመት ኣደ፡ ሕቖኣ
ብክቱር ጾር ተዓጺፉ ይራኣየካ። መዓት ከሸሹ ዝጻዓነት ኤነ3፡ ካብ ክብደት
ዝተላዕለ ናይ ድሕሪት ባሊስትራታት ከም ዝርግሕ'ሎም ይራኣዩኻ። እዚ
ክትዕዝቦ ዝግባእ ወጥሪ ናይ ግራቪቲ ወይም Visual Feel of Gravity
ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ኣብቲ ፎቶ ናይ ስዉእ፡ ርእሲ ሰብ ምስ ረዚን ክብደቱ ካብ ዓንቃሪባ ጠልጠል
ምስበለ፡ ክዕዘቦ ዝኽእል ወጥሪ ናይ ግራቪቲ ኣይራኣየንን። ብኣንጻሩ፡ ኣብ
ባራፋንጎ ኤነ3፡ ከም ታርጋ ለግብ ኢሉ፡ ኮፍ ዝበለ ወረቐት ናይ ክባዊ
ፎቶግራፍ ናይ ርእሲ ይራኣየኒ። ሽጣራ ወዲ ወደ'ፈወርቂ ሰለል እናበለ ኣብ
ቅድሚ ዓይነይ ኮፍ በለ። ወይዚ ቦርኮ! ሽጣርኡ ቀርቀብ ኣበልክዎ።
ወደ'ፈወርቂ፡ ብጉኑይ ርእሲ ዘይኮነስ ብወረቐት ክጻወተልና ሓሲቡ ኔሩ።
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1.7 ኮልኮል ናይ ወረቐት
ኣብ 1ይ ክፋል፡ ፎርጀርን ፎቶግራፍያዊ ስነ መጥባሕትን፡ ንመንጠልጠሊ
ጉኑይ ርእሲ፡ ካብ ናይ ቅድሚት ክሳድ ዝተቖንጠጠ ኮልኮል ከም ዝነበረ
ገሊጸልኩም ኔረ። 1ይ ነገር፡ እቲ ሽዑ ዝበልኩዎ፡ "ካብ ናይ ቅድሚት ክሳድ
ዝተቖንጠጠ ኮልኮል"፡ ህያው ቆርበት ከምዘይኮነ ሕጂ ጽቡቕ ጌረ ፈለጥኩዎ።
2ይ ነገር፡ ብዓንቃሪባ ናይ ኤነ3፡ ዝተበስዐ ኮልኮል ፈጺሙ ከምዘየለ፡ ሕጂ
ግርም ጌረ ፈለጥኩ።

ኣብ ልዕሊ ባራፋንጎ፡ ከም መቐጸልታ ናይ ጉኑይ ርእሲ ተለቂቡ ዘሎ ናይ
ወረቐት ኮልኮል ኢዩ። ፎቶ 12 ተዓዘቡ። ብተወሳኺ እዚ ናይ ወረቐት
ኮልኮል ብዓንቃሪባ ፈጺሙ ኣይተበስዐን ዘሎ። እቲ ናይ ወረቐት ኮልኮል፡
ኣብ ጸጋማይ ወገን ናይ ዓንቃሪባ፡ ንዓንቃሪባ ከም ጉዝጉዝ ኢልዎ ይርከብ።
ሽጣራታት ወደ'ፈወርቂ፡ ዕራቖቶም ኣውጺኣ ንትዕዝብቲ ኣብ ጠረጴዛ
የቐምጠልኩም ኣለኹ። ፎቶ 13 ተዓዘቡ።

ክንብገስ ኮለና ሽሾ ዘይተመለሱ ሕቶታት ኔሮም። ሕጂ ግን ኩሎም ሕቶታት፡
ሓደ ብሓደ ብድማዕነት ተመሊሶ ኣለዉ። ደጊም ወደ'ፈወርቂ ካባይ ከምልጥ
ኣይክእልን'ዩ። ኣብዚ ኢንቨስቲገሽን፡ ምስቲ ኹሉ ዘመዝገብክዎ ዓወታት፡
ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ በሊሕ ምዃኑ ክግንዘብ ክኢለ። ልበይ ብሰላሕታ፡
ንዕኡ ምንኣድ ክሳብ ሕጂ ኣይተቖጠበን ዘሎ። ዋእ! ዝኣኽለኒ ጌሩለይ ኔሩ
እኮ'ዩ።
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ናይ ወረቐት ኮልኮል፡
ከይተበስዐ፡ ንዓንቃሪባ
ከም ጉዝጉዝ ኢልዎ
ይርከብ።

ፎቶ 12 ሽጣራታት ወደ'ፈወርቂ ዕራቖቶም ወጹ።
1. ኣብ ባራፋንጎ ዘለዉ፡ ርእሲ ኮነ ኮልኮል፡ ወረቐት ኢዮም።
2. ናይ ወረቐት ኮልኮል፡ ብዓንቃሪባ ኣይተበስዐን።
3. ናይ ወረቐት ኮልኮል፡ ኣብ ጸጋማይ ወገን ናይ ዓንቃሪባ፡ ንዓንቃሪባ
ከም ጉዝጉዝ ኢልዎ ይርከብ።
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ናይ ወረቐት ኮልኮል፡
ከይተበስዐ፡ ንዓንቃሪባ
ከም ጉዝጉዝ ኢልዎ
ይርከብ።

ዓንቃሪባ

ናይ
ወረቕት
ኮልኮል

2D ስእሊ
ርእሲ
ናይ
ስዉእ

ፎቶ 13

ብወረቓቕቲ ዝተሰርሑ ሕሱራት ሽጣራትታ ኢሳያስ ኣፈወርቂ።

1. 2D Image ዝኾነ ርእሲ ስዉእ፡ ኣብ ቅድሚ ባራፋንጎ ናይ ኤነ3 ኮፍ ኢሉ
ይርከብ። ጻዕዳ ክቢ .
2. ናይ ወረቐት ኮልኮል፡ ነቲ 2D ርእሲ ተለቂብዎ ይርከብ። ፍርቂ ክፋል ናይ
ወረቐት ኮልኮል፡ ኣብ ልዕሊ ባራፋንጎ ተወጢሑ ይርከብ። እቲ ዝተረፈ ክፋል
ናይ ወረቐት ኮልኮል ከም ዕጽፍ ኢሉ ንላዕሊ ደው ብምባል፡ ንዓንቃሪባ ከም
ጉዝጉዝ ኢልዎ ይርከብ። ቀይሕ ሕብሪ .
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1.8 ካብ እግዚኣብሄር'ስ ተዓዲሉ ኔሩ
ኣቐድም ኣቢለ ኣብ ትዕዝብቲ ቁ. 209፡ ብዛዕባ Distinctive Features ሓደ
ነጥቢ ኣልዒለልኩም ኔረ። ጉዳይ ጽርበት ዕንጨይቲ፡ መታን ምስ ካልኦት
ትዕዝብትታት ጥንግንግ ኢሉ ከይተሓዋወሰና፡ ኣብ ግዚያዊ መኻዚኖ
ከነቐምጦ፡ ምሳኹም ተሰማሚዐ ኔረ። ሕጂ ካብ መኻዚና ኣውጺና፡ ኣብ
መኣዲ ፈተሻ ከነቐርቦ ኢና።

2. ውጥም ዝበለ
ግንባር

3. ጽዑቕ
ሸፋሽፍቲ
ዓይኒ

1. ብርኽን
ውጥምን ዝበለ
ኣፍንጫ

ፎቶ 14 ካብ ግሩም ዝኾነ ጽርበት ዕንጨይቲ ዘይፍለ መልክዑን ፍሉያት ቅርጽታት
ገጹን ሻምበል ዝኾነ ተጋዳላይ። ፍሉይ ትዕድልቲ፡ ዝበለጸ ገንሸል ገበሮ።

ኣብ ፎቶ 14፡ እንተወሓደ ስለስተ ፍሉያት ቅርጽታት ገጽ ክንዕዘብ ንኽእል፡ 1.
ብርኽን ውጥምን ዝበለ ኣፍንጫ፡ 2. ውጥም ዝበለ ግንባር። 3. ጽዑቕ
ሸፋሽፍቲ ዓይኒ። ነቲ ፎቶ፡ ኣማዕድው ኣቢለ ክዕዘቦ ምስጀመርኩ፡ እቲ ምስሊ
ካብ ህያው ገጽ ዝያዳ ኣብ መንደቕ ዝተሰቕለ ግሩም ዝኾነ ጽርበት ዕንጨይቲ
ኮይኑ ተሰማዓኒ።
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ብጽርበት ዕንጨይቲ ምግራም እናቀጸልኩ ኮለኹ፡ ኣብ ውሽጢ ልበይ ሓደ
ጦብላሕታ ዱብ በለኒ። ብጣዕሚ ሓዚንኩ። በእዳወይ፡ ርእሰይ ሒዘኩ። ወዲ
ሰብ ክንደይ ይሓስም'ዩ፡ በልኩ። እዚ ተጋዳላይ ቅድሚ ምማቱ፡ መልክዑ ኮነ
ፍሉያት ቅርጽታት ገጹ በዓል ሻም ኢዩ ኔሩ።

እዞም ብእግዚኣብሄር ዝተዓደሎም፡ ፍሉያት ቅርጽታት ገጽ፡ ዝበለጸ ገንሸል
ክኸውን ዘሕጸይዎ ረቛሒታት ከምዝኾኑ፡ ጦብላሕ በለኒ። ብዓይኒ 03 ናይ
ሓለዋ ሰውራ፡ ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ምስጢራዊ ስርሒት ምድንጋር ተጋደልቲ፡
ኣብ ግብሪ ንምውዓል፡ ካብቶም ኣብ ዘሪባ ዘለዉ እሱራት ተጋደልቲ፡ ምሩጽ
ዝኾነ ገንሸል ይድለ ኣሎ።

እዚ ተጋዳላይ፡ ከም ቻይና ጥፍንቕንቕ ዝበለ ወይም ፎንጓጽ መንጓጽ ገጽ
ዝውንን ተዝነብር፡ ምናልባሽ እቲ ናይ 03 ሓጻዪ፡ ነዚ በዓል ሻም
ኣይምተገደሰሉን። እቲ ናይ 03 ሓጻዪ፡ ብመቐስ፡ ክባዊ ፎቶ ናይ ርእሲ
ክሰርሕ፡ ውጥን ኣብ ኣእሙሩኡ ሸኺሉ፡ ንቕዲ መቐስ ኣብ ገጽ ዝበለጸ ገንሸል
ክኸውን ዝኽእል መን'ዩ? እናበለ'ዩ፡ ሰብ ዝሓሪ ዘሎ። በዓል ሻም ምስ ፍሉያት
ቅርጽታት ገጹ፡ ካብ እግዚኣብሄር'ስ ተዓዲሉ ኔሩ፡ ካብ ሰብ ግን መቕተሊኡ
ኮይኑዎ።
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1.9 ሰሌዳ ትጉሽተተይን ምዕራይ ትጉሽተተይን ኣቶ ሃይለ

2ይ ክፋል
PROFILING
.
ትራንስ ሳይበርያ'ዶ ወይስ ብትኮ? .
ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ ዝሃጸጽዎ ዘይወድዒታት

3ይ ክፋል
OSCARS ምስጢር ዓይነይ ፍትሑለይ።.

ኣቶ ሃይለ መንገሻ ዑቕበ ዝተዓወትሉ ወድዒታት

ኣብ ጥቃ ዓንቃሪባ እንታይ ኣሎ?

ጉኑይ ርእሲ ሰብ።

ናይ ወረቐት ክባዊ ፎቶግራፍ ናይ
ርእሲ።

ኮልኮል ካብ ምንታይ ዝተሰርሐ ኢዩ?

ካብ ክሳድ ዝተቖንጠጠ
ናይ ቆርበት ኮልኮል'ዩ

ካብ ወረቕት ዝተሰርሐ ኮልኮል ኢዩ።

ርእሲ ብምንታይ ተጎንዩ?

ስካልፐልን ካራሩ መጥባሕትን?

ብመቐስ።

ሬሳ ካበይ ናበይ?

ሽዕብ ንሕሽክብ ትራንስ ሳይበርያ ???

ሕሽክብ፡ Full Stop.

ርእሲ ስዉእ ስላምንታ ጽይቕያቓት ደም
ፈጺሙ ዘይብሉ?

ርእሲ ካብ ዝሑል ሬሳ ስለዝተጎንየ።

ርእሲ ናይ ወረቐት ፎቶግራፍ
ስለዝኾነ።

22

ዋና ጠንቂ ትጉሽተተይ ኣቶ ሃይለ?

ክቱር ምትኳር ኣብ "ጉኑይ ርእሲ"።

ቀንዲ ምዕራይ ትጉሽተተይ ኣቶ ሃይለ?

ዕቱብ ምትኳር ኣብ ዓይኒ።

ኢሳያስ ዝሓብኦ ቁልፊ ገበን ንኽርከብ
ዘበርከተ ዋና ረቛሒ?

ቁልፊ ገበን ኣይተረኽበን።
PROFILING ትራንስ ሳይበርያ'ዶ ወይስ ብትኮ?
ክሳራ'ዶ ኔሩ?

ኣይፋሉን። ንኣቶ ሃይለ ናብ ጥቓ
ቁልፊ ክገማገሙ ሓጊዝዎ ኢዩ።

2D።
OSCARS ምስጢር ዓይነይ ፍትሑለይ።
መኽሰብ'ዶ ኔሩ?

እወ። ጭደድ ኣቶ ሃይለ፡ ንቁልፊ
ገበን ከም K-9 ቆብ ኣቢሎሞ።

ገምጋም
ኣሉታ = ሰሪ ወድዒ ምስሓት፡ ዘይተመለሱ
ሕቶትታት በዝሑ።

ኣሉታ = ቁልፊ ገበን፡ ኣብ እዋኑ ዘይምርካቡ
ዘይተደላዪ መስዋእቲ ናይ ጸዓት
ኣስዓቡ።

ኣዎንታ = ተመክሮ።

ኣዎንታ = ርጡብ ኢንቨስቲገሽን።
ኩሎም ሕቶታት ብቁዕ መልሲታት
ረኸቡ።

መደምደሚያ
ምስጢር ርእሲ ስዉእ፡ ሓደ ካብቶም ናይ ግዜ ብረታዊ ገድልና ዓበይቲ ዝበሃሉ
ምስጢራት ኢዩ። ፎሮ 12፡ ንምስጢር ርእሲ ስዉእ፡ ካብቲ ፈጺሙ ክርከብ
ዘይሕሰብ፡ ዝዓሞቐ ምድሪ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ኣውጺኡ፡ እንኩመ
ስለዝበለና፡ ፓተንት ናይዚ ሚስጢር ንሱ ከምዝውንኖ ክንኣምን ይግባእ።
ንዘበርከተ፡ ሪም ምሃብ ናተይን ናትኩምን ሓላፍነት'ዩ። ሞጎስ ንፎሮ 12።

3ይ ክፋል ተዛዘመ።
ኖቨምበር 2፡ 2016

23

ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﻫﺫﺍ ﺗﻌ ﺭﻑ ﻫﻝ
ﻛﻧ ﺩﻱ ﺩﻭﻻﺭ  1000ﻣﻛﺎﻓ ﺄﺓ

ﻭﺟﻬُﻪ ٬ﻓﺎﺗﺣ ﺔ ﺑُﻧﻳ ﺔ ﺑﺷ ﺭﺗﻪ ٬ﺍﻟﺣ ﺎﺟﺑﻳﻥ ﺳ ﻣﻳﻙ ٬ﺍﻟﺟﺑﻬ ﺔ ﺟﺎﺣﻅ ﻭﻫﻭ ٬ﻭﻣ ﺩﺑﺏ ﺑ ﺎﺭﺯ ﺃﻧ ﻑ ﻟﺩﻳ ﻪ
٬ﺍﻟ ﺫﻗﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﺳ ﻔﻠﻲ ﺍﻟﺟﺎﻧ ﺏ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻔﻳﻔ ﺔ ﻟﺣﻳ ﺔ ﻭﻟﺩﻳ ﻪ ٬ﻗﻠﻳ ﻼً ﻣﺟﻌ ﺩ ﻭﺷ ﻌﺭﻩ )،ﻣﻁﻭّ ﻝ( ﺑﻳﺿ ﺎﻭﻱ
).ﻋﺎﻣًﺎ  25-35ﺑﻳ ﻥ ﻣﺎ( ﺍﻟﺳ ﻥ ﺻ ﻐﻳﺭ ﻳﺑ ﺩﻭ ﺃﻧ ﻪ ﻛﻣ ﺎ
 Halewa Sewraﺟﻬﺎﺯ ﻟ ﺩﻯ ﺳ ﺎﺑﻘﺔ ﻭﺃﻋﻭﺍﻡ 1986ﻭ 1987ﻭ  1988ﻋﺎﻡ ﺣﻭﺍﻟ ﻲ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﻫﺫﺍ ُﺳ ﺟﻥ
03ﻭ  72ﺍﻟﻔ ﺭﻉ :ﺍﻟﺟﻬ ﺎﺯ ﻓ ﺭﻭﻉ ﻟ ﺩﻯ ﺃﻭ  Hishkeb, Sahel, Eritreaﻣﻧﻁﻘ ﺔ ﻓ ﻲ )ﺍﻟﺳ ﺭﻳﺔ ﺍﻟﺷ ﺭﻁﺔ(
ﻳﻧﺗﻣ ﻲ ﺍﻹﺭﺗ ﺭﻱ ﺍﻟﻣ ﻭﺍﻁﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﻭﻱ ﻣﺅﺷ ﺭ ﻭﻫﻧﺎﻙ .ﺍﺧﺗﻔﺎﺋ ﻪ ﻗﺑ ﻝ ﻭﻏﻳﺭﻫ ﺎ 09ﻭ 06ﻭ 05ﻭ 04ﻭ
ﺍﺳ ﻣﺎ ﻳﺣﻣ ﻝ ﻗ ﺩ ﺃﻧ ﻪ ﻛﻣ ﺎ .ﺑ ﺎﻟﺑﻼﺩ ) (Metahtﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿ ﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻧ ﺎﻁﻕ ﺇﺣﺩﻯ ﺇﻟ ﻰ ﺍﻷﺻ ﻝ ﻓ ﻲ
.ﺍﺳ ﻣﻪ ﻏ ﻳﺭ ﺑﻠﻘ ﺏ ﺍﻵﺧ ﺭﻭﻥ ﻳﻌﺭﻓ ﻪ ﻗ ﺩ ﺃﻭ ﺇﺳ ﻼﻣﻳًﺎ
ﺍﺳ ﻣﻪ )(2ﻭ ﻟ ﻪ ﺻ ﻭﺭﺓ ): (1ﻭﻳُﻘ ﺩﻡ ﺻ ﺣﻳﺢ ﻧﺣ ﻭ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺷ ﺧﺹ ﻫﺫﺍ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺗﻌ ﺭٌﻑ ﻳُﻣﻛﻧ ﻪ ﺷ ﺧﺹ ﺃﻱ
ﺭﻏﺑ ﻭﺍ ﺇﺫﺍ ﻣﺟﻬ ﻭﻟﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧ ﺑﺭﻭﻥ ﺳ ﻳﻅﻝ .ﻛﻧ ﺩﻱ ﺩﻭﻻﺭ  1000ﻗﻳﻣﺗﻬ ﺎ ﻧﻘﺩﻳ ﺔ ﺟ ﺎﺋﺯﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺳﻳﺣﺻ ﻝ
.ﺫﻟ ﻙ ﻓ ﻲ
Haile Menegesha Okbe, Toronto, Ontario, Canada
Phone: (416) 858 9305
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ነዚ ሰብ ትፈልጡዎ'ዶ?
REWARD $1,000 Ca.

በሪኽን ውጥምን ዝበለ ኣፍንጫ፡ ግንባር ንቕድሚት ውጽእ ዝበለ፡ ጽዑቕ ሸፋሽፍቲ ዓይኒ፡
ቅይሕ ዝበለ መልክዕ፡ ገጽ ንታሕቲ ጭልቑቕ ዝበለ፡ ጸጉሪ ርእሲ ቅሩብ ልምሽ ዝበለ፡
ቅሩብ ጭሕሚ ኣብ ታሕተዋይ ግርጻን ዝገበረ፡ ሰዊት ዕድመ (ብግምት 25-35 ዕድመ)።
እዚ ሰብ፡ ቅድሚ ምስዋሩ፡ ኣብ ከባቢ 1988, 1987, 1986 . . . ወዘተ ኣብ ሓለዋ ሰውራ ኣብ
ሕሽክብ፡ ሳሕል፡ ኤርትራ ወይ ኣብ ጨናፍር እንዳ 72፡ 03፡ 04፡ 05፡ 06፡ 09 . . . ወዘተ እሱር
ነበረ። መታሕታዊ መበቆል ዘለዎ ኤርትራዊ ክኸውን ዓቢ ግምት ኣሎ። ናይ ምስልምና
መጸውዒ ስም ወይ ከኣኒ ዝፍለጠሉ ሳጓ ክህልዎ ይኽእል።
መንነት ናይዚ ሰብ ኣለልዩ/ያ፡ 1. ፎቶግራፍ፡ 2. ስም ብምቕራብ፡ ርጉጽ ሓበሬታ
ንዘቐበለ/ት፡ $1,000 Canadian Dollar ሽልማት ይወሃቦ/ይወሃባ። ብዝሓቱ፡ መንነት
ናይ ሓባራይ/ሪት ብጥብቂ ሕልዉ ይኸውን።
Haile Menegesha Okbe, Toronto, Ontario, Canada
Phone: (416) 858 9305
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LINKS

Links: FORO-12 ESSENTIALS
http://assabnaturalport.org/Foro 12 AS 2307/Foro 12 P1 AS 2307 15_47M 22.7MB
MP3.mp3

ForoLeaks - Who Burned Shieb - The Untold Crimes Of EPLF
https://www.youtube.com/watch?v=n5_xlYl7__Y

GENBARTORONTO
http://www.genbartoronto.com/
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