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ዐውል 2.00 ነቅፈ

ደውለት ኤረትርየ ወጀምሁርየት ሶማልየ፡ አትኒን ዮም 30 ዩልዮ ዲብ አስመረ አርበዕ አርካን
ለጸብጠ ናይ ሕበር ‘አዋጅ ምስንዮት ሕውትነት ለሸምል መትሰዳዳይ’ ፈርመየ
ኤረትርርየ ወሶማል አዋጅ
ምስንዮት ወሕውትነት ለትሸምል
እትፋቅየት ፈርመየ። እሊ ፍንጌ
ገባይል ኤረትርየ ወሶማል ለሀለ
ታሪካይ ናይ ሕውትነት ዕላቀት
ወምስንዮት
እግል
አደቀቦት
ለአመመ እትፋቅ፡ ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ ወርኢስ መሐመድ
ዐብድላሂ
መሐመድ
ቶም
ፌርመቶም ለከረው እቱ።
እብ አሳስ እሊ ለትፈረመ ሰነድ፡
ኤረትርየ ወሶማል፡ ዲብ ቅደይ
ስያሰት፡ እቅትሳድ፡ መሐበራይ፡
ዓዳት፡ ድፈዕ ወአምን እግል
ልትዓወነ፡ ዕላቀት ዲብሎማስየት
እንዴ አሰሰየ ሱፈረእ እግል
ልየምመ፡ ናይ ክልኢቱ ናይ
ትጃረት ወእስትስማር ዕላቀት
እግል ለአትናይተ ወለአደቀበ፡
ክምሰልሁመ ዲብ መጃላት ተዕሊም
ወዓዳት መትባዳል እግል ሊደየ
እትፉቃት ህለየ።
እምበል እሊመ፡ ክልኢተን
ድወል፡
ሰላም
መንጠቀት፡

መስኩበት ወመቅሬሕ እቅትሳድ
እግል ለአክደ ወለአትናይተ ምስል
እት ልትፋሀመ እግል ልሽቀያ ቱ።
ዲብለ እትፋቅየት፡ ኤረትርየ
- እግል ስያስያይ እስትቅላል፡
ስያደት ወውሕደት አርድ ሶማል
ክምሰልሁመ ሸዐብ ወሕኩመት
ሶማል እግል ዐዶም ዲብለ ዳይመት
ዜነተ ወስምዐተ እግል ብልሰት
ጥሙሕ ሸዐበ ክምሰል ተአረዌ
እግል ውድየት እግለ ቦምቱ ጅህድ
ተእዪደ አከደት።
ዲብለ መናሰበት ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ እግል ርኢስ መሐመድ
ዐብድላሂ መሐመድ ሀድየት ሀበ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ርኢስ
ኢሰያስ አፈወርቂ እብ አሳስለ
ወደየ እሉ ዐዙመት ምን ዮም 28
ዩልዮ ዲብ ኤረትርየ ታሪካይት
ዝያረት ረስምየት ለወደ ርኢስ
ጀምሁርየት ሶማል መሐመድ
ዐብድላሂ መሐመድ፡ ዝያረቱ እንዴ
አትመመ አስክ ዐዱ አቅበለ።

መህረጃን ኤረትርዪን ስካን ስካንድኔቭየ እብ ነያረት
ልትሰርገል
ለሰፊር አቶብየ ዲብ ድወል
ስካንድኔቭየ፡ መስኡሊን ጃልያት
ወመትነዘማት ኤረትርየ፡ ሜርሐት
ደያናት፡
መሳኒት
ኤረትርዪን
ውላድ ካርጅ ክምሰልሁመ ብዝሓም
ኤረትርዪን ዓይላት ወዌርሰት
እማነት ሽባን ወአጀኒት ለሻረከው
እቱ መህረጃን፡ ናይ ሸረፍ ዕዝምት
ሰፊረት ኤረትርየ ዲብ ፈረንሰ
አሰይደ ሃነ ስምኦን
ረስሚ
ለከስተቱ።
ርኢስ መዳልያይት ልጅነት
ዓያድ አሰይድ አለም ተክለገርጊስ
ዲብለ ቀደመየ ናይ መክሰቲ
ከሊመት፡ ዕልብ 20 መህረጃን
ኤረትርዪ
ስካን
ስካንድኔቭየ፡

ወራራት ወጻብኢት እብ ስሙድ
ዛይድ ሸዐብ ኤረትርየ እንዴ
ፈሽለ፡ ድወል መንጠቀትነ ዲብ
ሰእየት ለተሀይብ መርሐለት ወናይ
መንጠቀት መትጠቀት መትአካብ
እተ ትትዐዴ እቱ ለህሌት ወክድ
ገብእ ሀለዮቱ ነያረት ክምሰል
ለሀይቡ እንዴ ሐበረ፡ ዶር መህረጃን
ዲብ በራምጅ ወጠኒያይ ስሙድ
ወረበዮት ወጠንየት እሙር ጋብእ
ክምሰል ህለ ሸርሐ።
መስኡል ሽኡን ሰፋረት ኤረትርየ
ዲብ ድወል ስካንድኔቭየ አሰይድ
ዮናስ ማነ እብ ተረቱ፡ ኤረትርየ
ወአቶብየ ዲብለ ሐልፈየ 20 ሰነት

እግለ ከስረያሁ አብካት ለሰፍፍ
ሄራር ሰላም ወመትሰዳዳይ ዲብለ
ለአነብተ እቱ ለህለየ፡ ክልኢቱ
ሐው ገባይል ህዬ ዲብለ ሕድ
ለሐቅፍ እተ ለህለ መርሐለት ገብእ
ሀለዮቱ ዝያደት ቂመት ክምሰል
ለሀይቡ እንዴ አሸረ፡ ክል ምዋጥን
እግል እሊ ክሉቅ ለህለ ናይ ሰእዮብ
አዋይን ዲብ አየዶት ዶሩ እግል
ለአዚድ አትፋቀደ።
ለዲብ ክል ሰነት ገብእ ተጀምዕ
ምን ኤረትርየ ለጌሰው ፈናኔን እበ
አቅረበው መዳሊት ዳምቅ ክምሰል
አስመነ ምነ አካን ለበጸሐተነ ሐብሬ
አትአመረት።

ሸሬሕ ሰሕፊ
ለሰኣል፡ ረፌዕ መኔዕ እንዴ ኢገብእ፡ ምን ቀዳሙ እግል ሚ አትሐዘ?
ርኢስ ውዘረእ ፈደራልየት ጅምሁርየት አቶብየ ዶ/ር ኣቢ አሕመድ
ዐሊ፡ እት ዮም 9 ዩልዮ ምስል አሚን ዓም መነዘመት መጅልስ ቅራን
ኣንቶንዮ ጉቴሬሽ እተ ወደዩ ህድግ፡ እት ረአስ ኤረትርየ ለትፈረደ መንዕ
እግል ልትረፈዕ ትላከ።
እት መጦር ዐዳለት ለቡቱ ሓጥር መባጥሩ እበ ኢተአሸክክ ገበይ አከደ።
ርኢስ ፈደራልየት ጅምሁርየት ሶማል መሐመድ ዐብዱላሂ መሐመድ’መ፡
እት ኤረትርየ እተ ወደየ ዝያረት፡ ሕድ እበ ሸብህ ሽዑር ወረአይ ሸርሐ።
ሕዳም ምን ኢልትከቦቱ ህዬ ለለአትፈክር ኢኮን።
ለገአ ልግበእ መክሐደ ስያሰት ወደሊል ሳብት ለይዐለ እሉ፡ ሸዐብ
ወሕኩመት ኤረትርየ እግል ትእሰር ወትልገም፡ እት ዋሽንግቶን ወእት
አቶብየ ለዐለ ወያኔ፡ እብ ዋይዲባት እንዴ ተሐበከ፡ መጅልስ አምን
እት ረአስ ኤረትርየ ለሓለፈዩ መንዕ፡ እትሊ ወክድ እሊ ታስዓይ ሖሉ
ለአተምም ህለ።
እት ቀበት ሴዕ ሰነት፡ እሊ ጃእር ወዛልም መንዕ እት ረአስ ሸዐብ
ኤረትርየ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ አክል ሕድ እት ረአስ ሸዐብ አቶብየ፡
ክምስለሁመ እት መንጠቀትነ ለአጅረዩ ደረር ክቡድ ቱ ለዐለ።
እት መንጠቀትነ ወምንኬነ፡ እግል እርሃብ ለአይድ ለዐለ ወለህለ
መን ክምቱ ኣመሮት፡ ታየኖት ለተአትሐዝየ ጋሪት ኢኮን። መስኩበት
መንጠቀትናመ መን ለሐምርገ ክምሰል ዐለ ኣመሮትመ በሐስ ለለአትሐዝዩ
ምስጢር ኢኮን። ለአማን አክል-ሕድ ዋድሐት ጋብአት ህሌት።
ሕኩመት ወሸዐብ ኤረትርየ፡ እግል ኪደት ቃኑን ወህንዲዶ ኢጀግሐው።
ለምን ዐዳለት ሻክፍ መኔዕ ዛልም’መ ኢትከበተዉ።
ዝልም ህዬ እብ ዐዳለት እግል ትትከሐስ ሰበት ወጅብ፡ እት በርሀት
አማን ወዐዳለት ልትአከድ። አሳስ ለአለቡ መሰምልስ ህዬ ወቅቱ ሐልፈ።
ውዛረት እዕላም
አስመረ 30 ዩልዮ 2018
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ገጽ

አስመረ፡ ዝያረት ርኢስ ጀምሁርየት ሶማልየ

ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ
እበ ወደየ እግሉ ዐዙመት፡ ርኢስ
ጀምሁርየት ሶማልየ መሐመድ
ዐባዱላሂ መሐመድ፡ ናይ ሰለስ
አምዕል ዝያረት ረስምየት እግል
ሊዴ ሰንበት ንኢሽ ዮም 28 ዩልዮ
2018 ሰር አምዕል አስመረ
አተ።
ርኢስ መሐመድ ዐባዱላሂ
መከረዪ ጥያራት አስመረ እተ
በጽሐ ዲበ ኢነት፡ ርኢስ እሳይያስ
አፈወርቂ ወውቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጅብሀት እብ አናሺድ
ወጠን ኤረትርየ ወሶማልየ፡ ወናይ
ሕሽመት አሴራር ለትተሌት ከብቴ
ረስምየት ወደው እግሉ።
እምበል እሊመ እብ አምኣት
ኣላፍ ለልትዐለብ ሸዐብ፡ እግል
ሕሽመት ታሪካይት ዝያረት ርኢስ
ጀምሁርየት ሶማልየ ዲብ አግደ
ሸዋርዕ እንዴ ፈግረ፡ ናይ ክልኤ
ለደውለት ባዴንራት እንዴ ረፍዐ
ከብቴ ሸዐብ ናይረት ወደ እግሉ።
ክልኦት
ለሜርሐት
ምን
መካይኖም እንዴ ትከረው፡ እግለ
ልትከበት ለዐለ ሸዐብ ትሳለመው።
ወዚር እዕላም፡ ዓዳት ወስያሐት፡
ወዚር መዋሰላት፡ ወዚር ብነ ዲብ
ውዛረት ካርጅየት ወዚር ደውለት፡
ምስል ርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ
ማጽኣም ዐለው።
ርኢስ መሐመድ ዐባዱላሂ
መሐመድ፡ እት አስመረ እተ
ጸንሐ እቱ ወክድ፡ ምስል ርኢስ
ኢሳይያስ አፍወርቂ፡ ዲብ ጠወሮት
ዕላቀት ወክልኤ ለጀሀት ለከስስ

ናይ መንጠቀት ተጠውራት ሐቆ
ሀድገው፡ ክልኤ ለደውለት ሸሬሕ
ሕበር አፍገርየ።
እሊ ክእነ እት እንቱ ርኢስ
ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ እግል ሕሽመት
ርኢስ፡
መሐመድ
ዐብዱላሂ
መሐመድ
ወምስሉ
ለመጽአ
ውቁል ወፍድ ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት
ሶማልየ፡ ምሴት 28 ዩልዮ 2018
ናይ ድራር ዐዙመት ወደ።
ለውዘራእ፡ ውቁላም ሰብሰልጠት ሕኩመት ወጅብሀት፡
ዲብ
ኤረትርየ
ለመርከዞም
ዲፕሎማስዪን፡ ሜርሐት ደያናት፡
ወብዕዳም ዐዙመት ለገብአት
እግሎም ለሐድረወ ዲብ ቃዐት
እዳረት አቅሊም ምግብ ለገብአት
ዐዙመት፡ ትልህየ ዓዳት ወለበብስ
ቆምያት ኤረትርየ እበ ለአትኣምር
በራምጅ ለ’ተሌት ዐለት።
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ እግል ርኢስ
መሐመድ ዐብድላሂ ወምስሉ
ለመጽአ ወፍድ ”እት ቤትክም
አሰናይ ደሐን መጽአክም “ሐቆ
ቤለ፡ ታሪካይት ዕላቀት ገባይል
ኤረትርየ ወሶማልየ እንዴ ዘክረ፡
ምስለ ቀደም እስትዕማር ምውዳቅ
ጽሓይ- ዲብ ቀር አፍሪቀ፡ ግብለታይ
ክፋል ክሊጅ ዐረብ ወቅብለት
አፍሪቀ ለመጽአት ሐዳረት ለገይስ
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ሐቆ ምጽአት
እስትዕማር ምውዳቅ ጽሓይ ህዬ፡
ዕላቀት ሕውትነት ወምስንዮት
ናይለ ክልኦት
ለገቢል፡ ዲብለ
ትፈናተ ናይ ግድለ መቃወማት

ቅብላት ዐሚም ሰኒ ወአማን ከም
ትደቀበት ሸርሐ።
“ሐቆ ተፋሲል እስትዕማር
ምውዳቅ ጽሓይ፡ ዕላቀት ክልኦት
ለገቢል ዲበ ትወቀለት ደረጀት እንዴ
በጽሐት፡ ዲብ ቀር አፍሪቀ ከም
መሰል ሰኔት ለትትሰሜ ገብአት”
እንዴ ቤለ ርኢስ ኢሳይያስ፡ እሊ
ህዬ ለእንሸንን እቡ ታሪክ ክም
ቱ እንዴ ሐበረ፡ ሸዐብ ኤረትርየ
እግል ሑሁ ሸዐብ ሶማል ለቡቱ
ሕሽመት፡ እትሊ ታሪካይ ዋቅዕ
ለትበኔት ክም ተ አብርሀ።
ርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ እብ
ጀሀቱ፡ እግሉ ወምስሉ ለመጽአ
ወፍድ
ለገብአት
ሕድርኖት
ወከብቴ ናይረት እንዴ ሐመደ፡ እለ
ዝያረት፡ እግል ክልኤ ለደውለት
ወሐው ላቶም ገባይል ተርጀመት
ታሪክ ዐባይ ክም በ ሸርሐ።
ክልኤ ለደውለት ዲብ ሐቴ
መንጠቀት ሰበት ህለየ፡ ዲብ
ለትፈናተ መጃላት እግል ልትሳደየ
ወልትዓወነ በክት ዐቢ ክምቱ እንዴ
ሸርሐ ርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ፡
እትሊ ወምኑ ወኬን ለገይስ ጋራት
ምስል ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ
እብ ፋይሕ ከም ሀድገ ሐበረ።

ርኢስ ጀምሁርየት ሶማልየ
መሐመድ ዐባዱላሂ መሐመድ፡
ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ እበ
ወደየ እግሉ ዐዙመት፡ ናይ ሰለስ
አምዕል ዝያረት ረስምየት እግል
ሊዴ ማሌ 28 ዩልዮ ሰር አምዕል
አስመረ አተ።
ወዚር እዕላም፡ ዓዳት ወስያሐት፡
ወዚር መዋሰላት፡ ወዚር ብነ ዲብ
ውዛረት ካርጅየት ወዚር ደውለት
፡ ምስል ርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ
ማጽኣም ዐለው።
እምበል
እሊመ
ርኢስ
መሐመድ ዐብዱላሂ መሐመድ
ለመርሑ ወፍድ ፈደራላይት
ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት
ሶማልየ፡ ዲብለ ትፈናተ አካናት
ዐማር ወእብ ፍንቱይ ዲብ አቃሊም
ግብለት ወቅብለት በሐር ቀያሕ
ልሰርገል ለሀለ ወራታት እግል
ልርኤ እት ዮም 29 ዮልዮ ዝያረት
ወደ።

ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ፡
ዲበ እብ መቅደረት ቀበት ዐድ
ልትሰርገል ለሀለ ስትራተጅያይ
በራምጅ ዐማር እብ ዓመት፡ እብ
ፍንቲት ህዬ እት አከዶት ደማነት
ነብረ ወከደማት ጣቀት ጽሓይ
እበ ከስስ እግል ርኢስ መሐመድ
ዐብዱላሂ ተውድሕ ሀበዩ።
ርኢስ መሓመድ ዓብድላሂዲብ
ከዛናት ጠቀረ፡ ስምላም ወደማስ
እተ ዲብ ከዘኖት ማይ፡ አዳለዮት
መራክዝ ጣቀት ጻሓይ ተዋብ
ንዋይ ለከምክም ዐባዪ ስትራተጅያይ
ወጠንያይ በራምጃት ዐማር እተ
በጽሐ እተ ኢነት፡እብ ርኢስ
ኢሳይያስ አፈወርቂ ዲበ ሽቅል
ለህለው ሰብ መቅደረት ተውድሕ
ትሀየበዩ።
ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ
ወርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ እትለ
ናይ ሐድ 10 ሳዐት እብ መካይን
ለገብአት
ዝያረቶም፡
ስካንለ
ሐልፈው እበን ደገጊት ወመዳይን
ድባርወ፡
ገርገረ፡
ኮርባርየ፡

ወዚር ጣህር ማሕሙድ ጌሌ

ደቀምሐሬ፡ ምሓባር፡ ለዓይተን
ወነፋሲት ከብቴ ናይረት ትገብእ
እግሎም እት ህሌት፡ እብ ፍንቲት
ስካን ነፋሲት፡ እምባትካለ፡ ግንዳዕ፡
ደንጎሎ፡ ወጋሕቴላይ እብ ዝላም
ቅዝር እንዴ ትተለው ጋሻሆም ምን
ተሐደረው ከም መሰል ለልትሸርሖ
ቶም።
እተ ዝያረት ውቁላም ሰብሰልጠት
ሕኩማት
ኤረትርየ
ወጅምሁርየት ሶማል ሹሩካም
ዐለው።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዝያረት
ርኢስ
መሐመድ
ዐብዱላሂ
መሐመድ፡ ዲብ ዕላቃት ኤረትርየ
ወሶማልየ፡ ሐዳስ ምዕራፍ ታሪክ
ለከሰት ሐደስ ምህም ክም ተ፡ ወዚር
እዕላም፡ ዓዳት ወስያሐት ሕኩመት
ፈደራላይት
ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት ሶማልየ ሐበረ።
ወዚር ጣህር ማሕሙድ ጌሌ፡
እግል ዔማታት አክባር ኤረትርየ
እተ ሀበዩ ሙእተመር ስሐፊ፡ ዝያረት
ርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ፡ ናይ
ሰልፍ ዝያረት ርኢስ ጀምሁርየት
ሶማልየ ዲብ ደውለት ኤረትርየ
ክምተ እንዴ ሸርሐ፡ ለጸንሐት ናይ
ሸዐብ ወሕውትነት ዕላቀት ዲበ
ትወቀለት ናይ መዓወነት ወሸራከት
መርሐለት ከም ተዐድየ ዳምን
ክምቱ እንዴ ሸርሐ፡ እበ ገብአት
እግሎም ከብቴ ናይረት ሐምዴሁ
ቀደመ።
“ሽዑብ ኤረትርየ ወሶማልየ፡ እብ
ታሪክ፡ ተጃርብ እስትዕማር፡ ግድለ፡
ወሰዋልፍ ብዙሕ ሕድ ለለአመስሉ
ቡ” እንዴ ቤለ ወዚር ጣህር፡
እትለ ታኣሪካይት ዝያረት- ፍንጌ
ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ ወርኢስ
መሐመድ ዐብዱላሂ ለትገብእ
ጎማት ወለልትበጻሕ እትፋቅያት፡
ለጸንሐት ዕላቀት ለረሽድ ወሰላም ፡
መስኩበት ወመትቀዳም መንጠቀት
ለአአደምን ክምቱ ሸርሐ።
እብ ናይ ስኒን ብዙሕ ደግሽ
ወመሻክሉ ለትዐዘበት መንጠቀትነ፡
ሰላም አሳሲ ጠለብ ሸዐባ ክምተ፡
እሊ እግል ልትሐቀቅ
ወዲብ
መስኩበት ወመትቀዳም እግል
ንሄርር ህዬ መዓወነት ሕድ ከም
ተአትሐዝየ እንዴ ሐበረ ወዚር
ጣህር፡ እትሊ ወክድ እሊ ፍንጌ
ድወል እለ መንጠቀት ልትርኤ
ለሀለ ዕላቃት ወሰአየት ለለሀይብ
አዋይን ሰላም፡ ዝያድ ከም ሒለት
ከም ለሀይቡ አብርሀ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ርኢስ
ኢሳይያስ አፍወርቂ፡ እግል ሕሽመት
ርኢስ
መሐመድ
ዐብዱላሂ
መሐመድ
ወምስሉ
ለመጽአ
ወፍድ ሕኩመት ፈደራላይት
ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት
ሶማልየ፡ ዐዙመት ጸቤሕ ወደ።

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
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3ይ ክፈል
ዓቤት ለዲቡ ትሰክብ ለዐለት
ቅሻቅ-ሼታይ ነይ ድበል ወሰዐር
ክም በጽሐት እታ ጽልመት ትክአኑን ምን ዔብ ዐሌከ ወሚ ልብሉከ
ወለ መሰለ ሰብ መስል ልቡለ ምን
ብካይከ ለኢበኬ ዕንብዕከ ኢተአርእዮ
ለትብል መሰል ትነፈዐ መስለኒ ምን
ሐዲስ እንዴ አስተንበአት፡ ብካየ
ዲብ አርወሐተ ሌጠ አተላሌት።
እንዴ ተሀብልቅ ዐለት ህዬ ለእንዴ
ትገፍተአት ትበክዩ ለዐለት ብካይ
እንዴቀለበየ ረዪም ትንፋስ ዲብ
ትስሕብ “ምን ኢትንቆም ረአየ
ቲዴ፡ ምን ሚህሌት ንየትኪ፡ ምን
አትሻንሆት ወረኪቡ አናቱ ዮም
ክእኒ ገበኮ ኢህ--ህ--እህ--እህ”እንዴ
ትቤ እብ ክርን ውቅል በኬት ወሐሬ
እግል ኢትትሰመዕ እንዴ ትቤ አፉሀ
እበ ዲብ ረኣሰ ልውሊ እብልቱ
ለዐለት ዞቲታትይ ዐመቱ። ለላሊ እለ
ዓቤት ከብድ ሳክብም ተርሀት ላሊ
እብሪማሀ ከዋክብ ለቃደም እለ እብ
አሳሚሆም ዲብ ኢኮን እብ ግዝፎም
ወቅት ፍግረቶም ሸነኮም በህለት
መካሪቶም ለኢትአምር ከዋክብ ዲብ
ዐስተር እብ አሳሚሆም በህለት ምንለ
ዓቤት ገበይ እት ዐስተር ላተ ወብዙሕ
ከዋክብ ለልትረከብ ዲቡ ወእብ አሳሚ
ሰብ ዐድነ እም-ሖልዕ ለትትበሀል፡
ጀህራይ እት ለትፌናተ እንክራት ናይ
ሰማ፡ ሰብዐት፡ ኬማ ወውልዳ ዓሊወድኬማ፡ አጽላም፡ ወለ ትፈናተ ምን
ነአይሽ አስክ ዐባዪ ከዋክብ ወንዮም
ሽቕል እት ልተለውሖ ወምን ኣካን
ዲብ ኣካን ዲብ ልትሳሰዐው እብ
ዐመት ወራታት ዐስተር ወከዋክብ
ክሉ እብ ሐት-ሐቴ ተዐፍዩ ሐቆላ
ትመዬት ጽብሕ ምድር ክም ገብኣ
ዐመተ እግል ተሀርስ ሒ-ሒ እንዴ
አብደረት ቀሸብ እት ቀራሽብ ወእበ
ለትመዬትዴቡ ብርድ እንዴ ተሀጥል
ሕርበት እንዴ ሸምከት እሳት (በርህ)
ኣስቡሕ ሓዬት “ምን እንተ ረአስለ
እሳት”ቤላ ሑመድ እት ለሓሶሴ፡
ወሐሬ “ዓቤት ዮም ሚቱ ብርድ
ቀትሌኪ አፎ ቀደም ዶልኪ ፈዝዐኪ
በዲር እብ ደጉፍ ትቅንጺ ምን ዐልኪ
ደሐንቱ ማሚ” ቤለ ለሸፈት ምንለ
እገሩ ዲብለ ሐንገሉ ዲብ ሰድደ።
ዓቤት እብ ክርን ሃድአት “ኣርድመ
ጻብሕ ሀለ ግድም ወፈርድ ታምም
ሀለ” ክም ትቤ ዐመተ “እደይኪ
ሓፍኒ እንቲዲ ከማይ አለብነ ማይ
ውረዲ እግልነ ወእት ገጽኪ ቀሻባሺብ ትለቀሚ እቡ ነፈጥር፥ ሐሬመ
እነ ህዳይለ ዐድ እግል ኢጊስቱ
ወእንቲ ሐውኪ እግሎም ፍጡር
እግል ትትድቀቂ”፡ ብትር ኣሰር ብትር
አዝለመት ዲበ ከዲጀ ምን ምትክራረ
እንዴ ኢትቀንጽ። ዓቤት ወግበር
እግሉ ግብሩ ወሕደግ እግሉ ምድሩ
ክምላ ልትበሀል ገረከነተ እንዴ ለፌት
ኮከን ወርደት፡ ማየ እንዴ መልአት፡
ወቀሻበ-ሺብ እንዴ ትለቀመት ዔረትከ
መጥሔነ አስፈት፡ መጥሐን ዲብ
ደቅቅ ህዬ መርቅዕ እስእን ዲብለ
እሳት እንዴ ሎሸት ኣስክ ለሐፍን
እግለ ሕንክለ ዲብ ደቅቅ ሑመድ
እንዴ ሐማሐማ “እስእን ምን እግል
ትረቅዒቱ ጽራይ” ትሰአለየ። ዓቤት
ግንሕ እንዴ አበለቱ ዲብለ ኦሊታ

ዐቤት ምን እብ ህዳይ ዕሞመ ዲብ ዲፕሎመ
ደነት። “እግልኪ ኢኮን ጽራይ የሀው
ለወለት ዕንተ ምን ዕራይ ፍርግረት፡
ኢበለ ሕደጋ በትከት፡ ወስጋደ ምን
ሕውየተ ፈግረ፡ የውግንሐተ ርእያመ
ህሌኩም” ቤለ ሰኒ እንዴ ፈጥነ።
“አነ አቡዬ ሑመድ እግል እድረስ
መድረሰት እግል እትሰጀል እግል
ኢጊስ እብል ህሌኮ”ትቤ ዓቤት ምንለ
እግል ልሳድፈ ለቀድር እብ ሀመሌ
ለትዘብጥ ዐመተ እንዴ ትፈርህ።
ፈርሀተ ኢፈግረተ ዓቤት አሰራ
ህግያሀ ዐመተ እብለ ዲብእዴሀ ተርር
እቡ ለዐለት መሸጠጥ በህለት ለእንዴ
ሸፍተቱ እድሕድ እግል ልጽበጥ
ወልተረድ ተርሩ ለዐለት፡ እግል
ሕርበት ትፍዐሉ ትሸቄ እቡ ለዐለት
ሞረ ወራት መትረር እቡ ዲብለ
ሕንገለ ቀር አበለተ።
ግድም አክር ፈረደ ምስል
ዐበዪ ተርፈትኪ ዐለት እንቲ ህዬ ሐቴ
ኢወዴኪ ሕነ ወዴናኪተ ሐንቀቅነ
ዓቤነ ወምን ክሉ ለተአኬ ረአስነ
አኪድነኪ አዜ ህዬ ሰኒ ኢትደርሲ
ወኢትደርሲ እግልነ እንዴ ሓልፈ
ለለአደርሰኪ ህዬ እግል ንርአዩቱ፡
እንቲ ህዬ እብለ ገበይኪ ኢግስኪ
ምን ገብእ ኢሕሬኪ ህ-ህ ድቦ ረአይ፡
ትቤ ከዲጃ እንዴ ኣምረረት። ዓቤት
እት ሐቴ ሰራፋሪፍ ሀዳይድ ቃቆታት
ከዲጃ ምኑ ያለጢፍ እትብል ሰላም
ኣሕመድ ወድ ዑመር ወለ እብ
ድማናይ እንክር ናይለ ቤት ሰክብ
ለዐለት ንብሐት ዕንክረት ንኢሽ
አዘለቀየ ዲቦም። ዓቤት ቀደም ክሉ
ምና ቤት እንዴ ፈግረት ወልኡኩ
ወረሱ ትትጸበር ለዐለት ዑመር
እግል ተአንግፍ ምነ ከልበት እት
እዴሃ እበነት ጻብጠት ዲብ እንታ
ረድአት። ክም ሰእዮበ ህዬ ኣሕመድ
ወድ ዑመር እግለ ከልበት ጃእረት
እበ ዲብ እዴሁ ጻውሩ ለዐለ ሕረጽ
አብሀሩጻይ እንዴ ለአትውሕለ ወህተ
እውትድት ዲብ እንተ ረኤቱ።
ሽእፍገት ዲብ እንተ ሓቆለ መጸቱ፡
ለከልበት እንዴ አዝመት ምነ
“ኣሕመድ መድረሰት ትገይስ ህሌካ
ረቢ ሀቤከ፡ አነ ለቱ ዐድ ኣብያም
እግልየ ህለው ወአዜመ እግልዬ ዲብ
ልትበአሶ ማጽእ ሰበት ህሌከ ኣቡዬ
ለወለት ንድእዋ ቤለኩም እንዴ ትቤ
በስ ኣቅብል ምኖም፡ አነ ሐሬ ምስል
አቡከ ኖስቼ እትጋሜ”ቴለቱ ከክም
ሐቴ እብህልት እትለ ከልበት እብ እበን
ስዔት። ኣሕመድመ ለህግየ አሽበረየ
እንዴ ኢለጸርየ ሐቆ ሰኒ ሙያም
አሰልፈ እበ ሉቱታይ ንሴላሉ ለ-ለለወ---ለወለት እግል አብጸሐ መ-መ-መድረሰት ንድእዋ ዲብዬ ቤ--ቤሌ-ቤሌኩም ኣብ--ኣቡዬ ቤለ ኣሕመድ።
“ዓቤት ዮም እዱልያመ ይህሌነ ቤሌከ
ኣቡዬ ሑመድ በሉ እንታዲ ወእንተ
ገበይካ ጭረም፡አቡካመ ረቢ ዲብ
ኬር ልህደዩ ወልህዴነ” ቤላ ሑመድ
እንዴ ለሐርቅ። ኣሕመድ ሰኒ ቤላ
ወትበርገገ ምኖም እት ገበዩ ለበዲር
ህምልት ዲብ እንተ ለሐለፈቱ ከልበት
ወሐሬ ዓቤት እብ እበን እንዴ ዐሬታ
ለትሓረቀተ ዕንክረት እግል ኣሕመድ
እብ ሀሳይ፡ አነ ወደሐንዬ ዲብ ልብል
ምን ምረሐር እንዴ ሰረት ዲቡ እት
እግሩ ሕክር እብ አርጋሀ ወዴት
ዲቡ። ዓቤት ወዐድ ሑመድ ክሎም

ምስል ረድአው፡ ኣሕመድ ምነ ከልበት
እግል ለተክሩ እት ልሳሰዓው እንዴ
መጽአው ክም ሀረሰው ለአርጋለ
ከልበት
ኣት በቅሮት ኣሕመድ
ረአው። ከዲጃ እሴት ሑመድ “እግል
እለ አተግወሐውካ’ እንዴ ትቤ እብለ
እዴሁ እንዴ ለጭለጨቱ አስክለ ቤት
ስዔት እቡ፡ ወሓሬ ጸሊም ኮስኮስ እቱ
ማይ-ጬወት እንዴ ወዴት ዲብለ
ለብታለ እሳት ጸብጠቱ ከአሞቄቱ፡
እግለ እግር ዐንበጤጣይ ልትመስል
ምሖት ኣሕመድ እንዴ ተሐጸብ
“ድራሰት ዓቤት አዜዲ እሊ ቀሊላቱ”
ትቤ ሐርቀት ዲብ እንተ ሑመድመ
ምንለ እትህቡስ ዲቡ ለዐለ ሕልም
እንዴ ሐሶሰ “ ለከልበት ኣድሐነቱ
ማሚ ለከልበት አዜ ዑመር ወልዱ
ንኩሽ እብ ከልበትነ ወጽራይ ሐቆ

ኢመጽአቱ እግል ለድሕነነ ኢኮን
ዮም” ቤለ ዲብ ልተርጀግ ወእብ
ሰሓቅ ዲብ ድክድክ። ኣሕመድ
እግሩ እንዴ አዝመ ምነ “ዓቤት
እግል ቲጊስቱ ማሚ እግል እትጸበረ
ወምስል እግል ኒጊስ”ትሰእለ። “
ትበገስ እንታዲ ገበይ መድረሰት
ሕነ ቃውያመ ይህሌነ፡ ወሐሬ ላመ
መዳርስ መደርሲን ክሙክማም
ይህለው ልትበሀል ዐለ ወአዜዲ
ለሸባይቅለ አውለ እንታ ወአቡካ
ትሸቦቁ” ቤላ ሑመድ መተርጃጉ
ዲብ ለአተላሌ። “ሸቢቅ እንዴ ኢገብእ
ሕ-ሕቅ--ሕቅነተ ለሓሪት እግለ
እመይት ዲበ ለህሌነ”ቤለ ለሉቱታይ
ኣሕመድ። “እግርከ ተሐጸበት ምን
ገብእ እንታዲ ለከልበት ኣዜመ
እግል ኢትድገመከ ዲብ ትትደገግ
መድረሰትከ ጊስ እግልከ ሸቢቅከ
ዱሉይ የሀለ ወሕቅነትከ”ቤለዩ
ሑመድ። ለናይ እሲቱ በናተ ዲብ
ኢኮን ሑመድመ ሰኒ ቄባይ ወበዐል
ትቅኒንቱ። “ሓኬ ኣሕመድ እቡከ
ቀለም ከሪ መኢኮን ለሸቢቅ ወለ
ሕቅነት ናይለ መድረሰት እንተ
ገብእ አድረስካሁተ፡ ሐሬ ኢትነሽ
ጣይ-እቡከ ሐብር ዐልኮ ዲብ ኢኮን
ሕቡራምዬ ኢኮን፡ እንተ ወአቡካ
እግልየ ተድርሶ ሽንብር-ኪትኩም
ኢትብተኮ፡ኣዜ ለጅና አተከርው
እግል ኢልበሉነ ጊስ እንታዲ፡ ዓቤት
ትብለ ህሌከ ህዬ ሕነ እግል ነድርሰ
ኢኮን ህዳይመ እንብል ህሌነ ሐሬ
ምን ቤተ ብእሳመ ሚኢለአድርሰ”
ቤለ ሑመድ ተናናት ከብዱ ዲብ
ለአፈግር። ኣሕመድ ዐቅል እንዴ
ወደ አነ ትለአኮ ዲብ ኢኮን ሚብዬ
ዲብ እንቱም ዲብ ህሌኩም፡ ተመር
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ምን ዔቅባየ ኢልዕቆበ እንዴ ቤለ
ኣሕመድ ኣስክ መድረሰቱ ትበገሰ እበ
ዲብለ ኣርድ ለዐለ ቅርሲስ ወድንጋጽ
ናይላ ለሐርፈጨቱ ከልበት ዲብ
ለሀቀብቅብ።
ሑመድ ምን ጠቢዐቱ ሓራቅ
ወአንፉ ሐጪር ሰበት ገብአ እብ
ሐሩቀት ትንሱቅ ዲብ እንቱ ልግመት
እንዴ ኢነስእ እበ ፍጃንለ አስብሕ ቡን
መራር ሰተ፡ እስክ ዑመር ሸንፈረ።
እታ ቤን ክሎም ለዳንን መሐዝ ሐቆ
ትከረ ክልኦት ስምጡ እንዴ ትወለበ
“አነ እሊ እናስ ጾርመ ካሪ ምንዬ ሀለ
ይእቅዌ፡ እለ ወለት የቲመት እግል
ኣድረሳቱ ሐቆ ቤሌኒ አፎ ለአድርሰ
የሐድጉ፥ ፈንጉሕ ፈጅር ህተመ እሊ
አቢዩ ክም ሽንርብ እንዴ ገብአ ዲበ
እብ ፎእ እግል ንትፈገርቱ፡ የቲም ህዬ
እት መዔብያዩ ወዕዩን ዲብ መሳርያዩ
ልትበሃል፡ ምን አዜ ክእነ እንዴ
ትገንሐኒ ዓቤት ምን ገብእ ካርየተ
እግልዬ ለህሌት ሚእደሌ ዲበ፡ በስ
ኣሰልሙተ ምንዬ” እንዴ ቤለ ክም
ንፉዝ ኣስክ ዐድ እንዴ ዐቅመተ ጽራይ
ዎ-ጽራይ ቤለ ከትላከ። እሲቱ ከዲጃ
ምጭሪተ ሐቴ ለብሰት ወሐቴ ብራቀ
ዲብ እንተ ምንለ ቤት ትብርገሸት ከ
“ሃልኩምቱ ደሐንኩም” ትቤ እንዴ
ትቀበለቱ። ደሐንቱ በስ ለወለት
ተዐሬኒ ወምክሌተትለ ወልፍ ሄባተ
እግል ተዐሬኒ እበ አጊድ ቤለ። ከዲጃ
እብ ክርን ክሉ ሰመዓ “እላቱ በስ
ደሐንቱ ዎሮትከ እብ በኑ መሽርዕ
ሐቆ ህለ ወዲብ ነሐሩ በትክ”እንዴ
ትቤ ለምን ሐረስለ ሕርበት ትሰምዕ
ለዐለት ዓቤት ዲበ እንዴ ትውልውበት
“ ንዒ ፍገሪ ዮም ምራድኪ ታምም
እግልኪ ሀለ፡ ሐሬታኒ አጊድ ዒሪ አነ
ሒለት እለቡ ዲብዬ እበ አበለዐኩም
ወአሰቴኩም መጥሐን ህሌት ወማይ
ወዕጨይ እት ገጽኪ እረይ ከዒሪ፡ እት
ገበይ ኢትትገሰይ ወኢትተለሀይ፡”
እንዴ ትቤ ለምክላት ወለፍ እት ገጸ
ለክፈት እግለ። ሽእፍገት ዲብ እንተ
ዎሮት ውላደ “ ሚቱ ይማ አፎ ክእኒ
ሐረቅኪ”ቤለየ፡ “ኣቡከ እለ ዐስር
ጎማት ለዶልከ ክም ሕበዘት ልትጋለበ
ለዲበ ትከርዩ አምረት ኢኮን ወለት
ዓብደለ፡ ኬን ክም ጌሰዮም ዲብ እንቱ
አግመው ከእበ ወለት መድረሰት
ገይስ ሀለ” ትቤ እንዴ ትነድድ
ወትትጨበጨብ። “ኣለ እምዬ እለ
ወለት ምንለ ረአስኩም እብ ካልእ
አዳም ትብሽ ሐቆ ትበሀለት ለእበ
ትከሬት ትትከሬ ተሓጎለ ወለት ዕንተ
ምን ዕራይ ፈግረት” እት ልብል
ሰኒ ወአማን እሳት እሙ አትቃርሐ፡
ሑመድ
እግሉ ለሐዝወ ዐለው
እግል ህዳይ። ዓሊመ እብ እንክሩ
“ኢጊስኩም እበ ወትድርስ ወትጥረስ
ሚተሐዙ ምነ ህሌኩም እለ ወለት
የቲመት”ዎሮትከ ረአዩ ሀበ። ከዲጃ
እሞም ቤን ክሎም እንዴ ኣዘለቀት
“ ኣማኑቱ ዳውድ ወአነ እለ ጽራይ
እግል ዳውድ ዕሸል ሌጠ ልትከዔዲበ
ዕበያትቼ ሳክት ወብላሽ ገብእ
ሚተአውድ ስብሐንአለህ እሊ ክሉ
ልትሀንደስ ለሀለ ህዬ እለ ወለት
ምን እዴነ እግል ለአፍጉራቱ ወአቡካ
ለበርናምጅ ፍህሙ የሀለ መድረሰት
አተየ ምን ገብእ ህዬ ምእታየ ለአምር
እግለ እትሊ ሽፍር እሊ ላተ ደርሰት
አርቡዕ 01 ኦጎስት 2018

ወዔረት ኢትሰምዕ አነ ወለት አብዬ”
ትቤ ድያዐት ዲብ ተአመርዴ። ዓቤት
ላተ ምን ሊከ ሑመድ ሽእፍገት እት
መስል አስክለ ድራሰተ ለሐዜ ለዐለ
ዐድ ዑመር አረበዐት። ዓቤት እተ
ሐልፈቱ መለዋሊት ሐያት እድንየ
ክም እለ አምዕል እለ ፈርሐት
ወልውቅት ኢትመስል፡ ወሐቆ ሞት
ክልኦት ዋልዲነ። ሑመድ ወዓቤት
አስር ሕድ ቱር ቱር ዲብ ልብሎ ሰኒ
ሙይያም ወመርሐበ ሐቆለ ትበደለው
እተ እምጽኦም ልሀለ ጋር አተው።
ሰበቡ ክሎምመ ሳዖታት አለቦም በስ
እብ ተቅይም እብለ ረኣስለ ውቁል
ደብር ከቢብ ብዕራይ ጮርሕ ኣሽዋክ
በርሀተ ወሓፋነተ ልትሻበብ ለዐለት
ጽሓይ ዲብ ልትባደሮ።
ትተላሌ . . .

ምን ገጽ 4 ለተላለ
ኤረትርየ ወሶማል ሕድ ለሸብህ
ተሐድያት እቱ ለትጸመደየ ሰበት
ተን፡ እግለ በዲር ለእቤሉ ወብዕድ
ምዕራፋት መትሳዳይ ወሰኒድሕድ እንዴ አደቀብነ፡ ድወልነ
ለልአረቤሕ ወራታት እግል ንሽገብ
ቱ። እሊ ለእንወድዩ መዓወናት፡
ክልኢተን ድወል ወገባይለን
ምስል ለልሄርሮ እቱ፡ ዐቦት ሕበር
ለትትረኤ እቱ፡ እት ሙስተቅበልመ
ዲብሎማስያይ ወራታትነ እንዴ
አተረድነ መንዴራት ክልኢተን
ሐዋት ድወል እት መሪነት አማን
ለረፋርፈ እቱ፡ ገባይልነ ወፈርያትነ
እብ ሕር ኬን ወእንሰር ለልሄርር
እተ አርደት እግል ትጥፈሕ ቱ።
እሊ ህዬ፡ ሕኩመት ሶማል እብ
ኩለ ሒለተ ብግስት እቱ ለህሌት
ወእግል ተርጀሞቱ ህዬ ምን ደሚረ
ለትሸቄ እቱ ቱ።
ሓይስ ርኢስ፡
እተ ሐልፈ አምዔላት ቅሩብ፡
እት ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ
ለትበጸሐ እትፋቅ ሰላም፡ ነአይዱ
ወምን ልብነ ዐጀብናሁ። መንጠቀት
ቀር-አፍሪቀ፡ ምን እሊ ብዩእ ለሀለ
ውፋቅ ሰላም ክም ትከስብ ህዬ
ዳምን አነ።
ኤረትርየ እት ምፍጋር ጸሓይ
አፍሪቀ ሐዞት ዐባይ ሰበት በ፡ ሓይስ
ርኢስ፡ ሕኩመቼ፡ ሕኩመትኩም
ምስለ እግል ትሽቄ ዱሊት ክም ተ
እብ ድግማን አክድ እልከ። እሊ
ህዬ እግል ገባይለ መንጠቀት ክም
ለአረቤሕ አምን ወእደምን።
እት ረአስ ኤረትየ ጅቡር ለሀለ
መኔዕ ህዬ እብ ሸፋግ እግል ልትረፈዕ
ንትላኬ። እሊ፡ እት መንጠቀት
ቀር-አፍሪቀ ለህለየ ድወል ዐቦት
ወመስኩበት እቅትሳደን ምን ገብእ
ወውሕደተን ዲብ አድመኖት ለቡ
ቱ ተእሲር እግል እወድሑ እፈቴ።
ሕር ሐረከት ክልኢቱ ገባይልነ
እግል ተሀሌ ወእግል መትባዳል
ናይ በረሾት ዐፍሽነ ደማነት ሰበት
ከልቅ ህዬ - እብ ሸፋግ እግል
ልተርጀም ንትሐሰብ።
እብ ድግማን እግል ኩልኩም
ሐምድ፡ ወሹክረን!
ገጽ
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ኣድም አብሐሪሽ

ምዕራፍ ሐዳስ ለትከስት ታሪካይት ዝያረት

እለን ለህሌነ ዲበን አሌላት፡
እት ሰቡረት አውረሐት ዐድነ ዐባዪ
ዲፕሎማስያይ ዐውቴታት ልትሰጀል
እተን ለሀለ አውካድ ተን። ኤረትርየ
እትሊ ጥሉል ወሬሕ ጁላይ ሌጠ
ክልኦት ሜርሐት ድወል ተሐደረት።
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ህዬ
እግል እሎም ጋሸ ሕሽመቱ እት
መትከባት ወመትሐዳር አስመነው።
ለዲብ ሸዋሬዕ አስመረ ልትረኤ
ለሀለ ተየልል ከብቴ ናይር፡ ሸዐብ
ወሕኩመት ኤረትርየ እግለ እት
ሰላም ወናይ ሕውትነት ግውርነት
ለህሌት እሎም ሸንሀት ለልአርኤ
ቱ። እትሊ ማሌ ለሳርሐናሁ ወሬሕ
ጁላይ ለገብአት ታሪካይት ምጽአት
ርኢስ ውዘረእ ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት አቶብየ ዶክተር
አቢይ አሕመድ እት ኤረትርየ፡
እሊ ቱ ዲብለ ደርባመ ርኢስ
ፈደራልያይት ጀምሁርየት ሶማል
መሐመድ ዐብዱላሂ መሐመድመ፡
እት ኤረትርየ ባብ ምዕራፍ
ሐዳስ ለትከስት ናይ ሰለስ ምዕል
ዝያረት ወደ ከቃብል ሀለ። ርኢስ
ጀምሁርየት
ሶማል
አሰይድ
መሐመድ
ዐብዱላሂ፡
ርኢስ

ደውለት ኤረትርየ አሰይድ ኢሰያስ
አፈወርቂ ለወደየ እግሉ ዐዙመት
እንዴ ትከበተ፡ እግለ ታሪክ ረዪም
ለበ ምስንዮት ገባይል ኤረትርየ
ወሶማል ለተአተርድ ወእግል ኖሰ
ክም ታሪካይት ምጽአት ለትትዐለብ
ዝያረት ለወደ።
ርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ
ለመርሑ ልኡክ ሶማል እትለ
ሐልፈተነ ሰንበት ንኢሽ 28 ጁላይ
ሰር ምዕል መጣር አስመረ እተ አተ
ዲቡ ወክድ፡ ኖሱ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ፡ ውቁላም ሰብ ሰልጠት
ጀብሀት ወሕኩመት ኤረትርየ፡ ከብቴ
ናይረት ወደው እሉ። ለመናሰበት
እብ ማርሺን ዐስከሪ ወአናሺድ
ክልኢተን ለድወል ልትከቦቶም
ዲበ እት ህለው፡ ርኢስ መሐመድ
ዐብዱላሂ፡ እግል ሕሽመቱ ሕዝመት
ዕንቦበ ምን አጀኒት ኤረትርየ
ትከበተ። እምበል እሊመ ልባስ
ዓዳት ሸዐብ ኤረትርየ ለለብሰየ
እማትመ ትምኔተን ሰኔት ለሸሬሕ
ሐልየት እት ለአሰመዓሁ፡ ተበቦ
ነስነሰየ ዲቡ። ወፍድ ሶማል ምን
መጣር መቶርሳይክል ወመካይን
እት ተልዩ ወመርሑ አስክ ባካት

ኤክስፖ ሄረረ፡ እብ ባካት ፍያት
እንዴ ትጠወ ሸዋሬዕ ሕርየት
ወሹሀደ ክም ኬደ አስክ ቀበት
መዲነት እግል ከብቴሁ ስርሱር ለዐለ
አዳሚን እቱ ክም ተሓበረ፡ ሜርሐት
ደያናት፡ ርያድዪን፡ ፈናኔን ወደረሰ
ለልትረከቦ እቱ ሸዐብ መንዴራት
ክልኢቱ ድወል እት ረፋርፍ
እብ ዕላል ወጣቅዒት ትከበተዩ።
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ወርኢስ
መሐመድ ዐብዱላሂ ዲብለ ሰላም
ወመስኩበት ለትከደነያሁ ሸዋሬዕ
አስመረ ክል-ዶል መካይኖም እንዴ
አብጠረው እት ልትከረው ምስለ
ክምለ ናይ ዲማሁ ናይ ሕሽመት
ጋሻሁ እብ ነያረት ናይ መትከባት
ዐዋዲ ለሰብቀ እቱ ሸዐብ ዱቅሪ
እት ልትዋጅሆ ትሳለመዉ።
ለእብ ርኢስ ሶማል ለትመረሐ
ወፍድ፡ ወዚር እዕላም፡ ዓዳት
ወስያሐት፡ ወዚር መዋሰላት፡ ወዚር
ብነእ ወወዚር አቃሊም እት ውዛረት
ኻርጅየት ሶማል ለከምክም ዐለ።
እግል ከብቴ ሕሽመትለ ወፍድ
ውቁላም ሰብ ሰልጠት ጀብሀት
ወሕኩመት ኤረትርየ፡ ውቁላም
ቅያደት ዴሽ፡ ሜርሐት ደያናት ወእት

ከሊመት ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ

ሓይስ መሐምድ ዐብዱላሂ መሐመድ፡
ርኢስ ፈደራልያይት ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት ሶማል፡
ሕሹማም አንፋር ወፍድ ሶማል፡
እብ ስሜት ሕኩመት ወሸዐብ ኤረትርየ፡ እት ቤትኩም አርሕቦ እብለኩም እት ህሌኮ ለትትሰመዐኒ ፈርሐት
ጌዳን አለበ።
ናይ ገባይል ኤረትርየ ወሶማል ዕላቀት፡ ቀደም ሽ’በት እስትዕማር ድወል ምውዳቅ ጸሓይ፡ እብ ናይ ቀርአፍሪቀ ወግብለት ጀዚረት ዐረብ፡ ናይ ቅብለት አፍሪቀ ሐዳራት (ሲቪላይዜሽንስ) እት ሕድ ለትሐበከት ዕላቀት
ተ። ሐቆ ሽ’በት እስትዕማር ምውዳቅ ጸሓይ፡ እተ ገብአ ለትፈናተ መቃወማት ዐሚም ህዬ፡ መትኣማር ምን ገብእ
ወምስንዮት ገባይል ኤረትርየ ወሶማል ዝያደት ተረደ። ሐቆ አስሐባብ እስትዕማር፡ እት መደት ሐርብ ብሩድ፡ ዕላቀት
ገባይልነ ለትወቀለት ምስንዮት ፍንቲት እት መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ
እግል ትትበሀል ሰበት ቀድረት ህዬ፡ ለልሐብን ታሪክ ቱ። ሕሽመት
ሸዐብ ኤረትርየ እግለ ሑሁ ሸዐብ ሶማል ህዬ፡ እትሊ ቆሪ መፍሁም
ሕውትነት ለትነደቀት ተ።
ሓይስ ርኢስ፡
ሓይሳም አንፋር ወፍድ፡
ሐቆ ካቲመ ሐርብ ብሩድ፡ እት መንጠቀትነ - ሶማል፡ አቶብየ፡
ኤረትርየ፡ ሱዳን ወራት ብንየት ወጠን (ኔሽን ብዩልዲንግ) ኦሮትከ ዲብ
ዐዶታትነ እት እንወዴ፡ እግለ እስትራተጅያይት መንጠቀት ውሕደት
(ኢንተግሬሽን) በክት ሰኒ ትከለቀ እተ ዲብለ ትበሀለ ዲበ ኢነት፡ ለሳደፌነ
መሐለኪት፡ ልባብ ዛይድ ለልሀይበነ ዐለ። ምን ሕኔት ብንየት ወጠን፡
እብ ናይ ቀባይል ወዐዶታት መትጋምዖት - ደማር፡ ምን ሕኔት ዐማር
እቅትሳድ ወረህየት፡ እብ ዘማቴ ጎፍ-ከደን ወስርቅ ከርስ - ሕግላን
ወሰፍረ፡ ምን ሕኔት ሕር ወስያደተ ለበ ሕኩመት ወመአሰሳተ፡ እብ
በዲል መጅልስ-ቅራን ወመነዘማት- ‘ንኢሽ’ እዳረት እምበል-ንዛም፡ ሕኔት ሽራከት ወውሕደት መንጠቀት - ረብሻት
ሕዱድ ወዐናቃፉ፡ ምን ሕኔት ሰላም ወመስኩበት መንጠቀትነ እብ ኖስነ እንወዴ - ቅያስ ለአለቡ ረብሻት ቅዋት
ሕፍዝ ሰላም … ወብዕድ የም ለአለቡ ለኢከልስ ተየልል ሕምሩግ።
እት ቀበት ክእነ ለመስል ተየልል ሕምሩግ፡ እብ ስታር ደያነት፡ ናይ መትኣታይ ወአትሻካት አጄንዳት አርሐቦት፡
… ኩሉ አጅናስ መትጠራፍ ሰሪድ ዓዳት ክስሔ፡ እርሃብ ወቀርሰነት፡ ተጃረት-ተህሪብ-አዳም፡ አንገሶት በረሾት
ስለሕ ወሐሺሽ፡ ክምሰል ልሙድ ወራታት ትጃረት (ቢዝነስ ኣዝ ኡዥዋል) እንዴ ተሐሰበ፡ ክል ፈጅር፡ እብ መራክዝ
ጥርምባት ሐሰት ለልትጠለቅ አክባር ዐለ። እሊ እበ ሻክፍ ስያሳት ድቁባት ለልትቀወድ ለልአስፍ ተየልል ናይለ
ሐልፌነ ርቦዕ ዘመን፡ እምበለ መዐናቅፋይ አከይ-ናብሬብ መመስሊን ቀበት-ዐድ፡ እግል ልጅሬመ ወኢቀድረ።
እሊ ናይ ርበሽ፡ ነዐር፡ ኢመስኩበት ወደማር ዘበን፡ ኔብራይ (ሳስተይናብል) እግል ልግበእ ሰበት ኢቀድር ህዬ፡
አስክ ካቲመቱ ለሀጎጌ ሰበት ሀለ፡ እት መርሐለት ተቅዪር ንትዐዴ ህሌነ። ሸዐብ ኤረትርየ ምስለ ዲብ ረአሱ ለጀረ
ጀራይም ወጨቅጥ፡ እንዴ ኢልትሐለል እብ ኤማን እግል ኩሉ ዋይዲባት ጋብሀ። ሸዐብ አቶብያመ እግለ ስያሰት
ጋምዖት ገባይል እብ ዜረኖት ጋነ እንዴ ነክረ፡ እተ ራትዕ መርበይ ስለል ወጠኑ ወመንጠቀቱ እንዴ አቅበለ፡ እብ
አሳዳር ገጹ ቀደም ልሄርር ሀለ። ሸዐብ ሶማልመ፡ ክምለ ናይ ዲመ መታሊት ገባይል ኤረትርየ ወአቶብየ ክም ገብእ
አኪድ ቱ።
ሓይስ ርኢስ፡
እትለ ምስል ነአጣፍሐ ለህሌነ አርደት፡ ሸዐብ ሶማል፡ ዶር ውቁል እግል ለአግዴ ክምቱ፡ ለብዬተ ሰእየት እብ
ድግማን እት አክድ፡ እት ኩሉ ናይ ክልኢትነ ወናይ መንጠቀትነ፡ ናይ እቅትሳድ ወሕውትነት ሽራካትነ ምን ገብእ
ወመዳፍዐትነ፡ እግለ ትወድዩ ካድም ዋቂ፡ ዐውቴ ታመት እተምኔ እግልከ።
ወሹክረን!
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ኤረትርየ ለመርከዞም ዲፕሎማስዪን
ለሐድረወ ሄሰት ሕራብ ድራር
እት ቃዐት እዳረት አቅሊም ምግብ
ገብአት እሉ። ሩአሰ ክልኢተን
ድወል እተ አስመዐዉ ከሊማት
ህዬ፡ ለምጽአት ታሪካይት ወዲብ
ዲብሎማስየት ክልኢቱ ድወል
ምዕራፍ ሐዳስ ለትከስት ክምሰል ተ
አብረሀው። እሰልፍ ወዚር እዕላም፡
ዓዳት ወስያሐት ሶማል አሰይድ
ጣህር መሕሙድ ጌሌ እተ ሀበየ
ሐብሬ፡ እለ ሰልፋይት ምጽአት
ርኢስ ሶማል እት ኤረትርየ፡ “እት
ፍንጌ ክልኢተን ድወል ታሪካይት
ምዕራፍ ሐዳስ ለትከስት ተ” እት
ልብል ወስፈየ። እትሊ ወክድ ጎነ
እት ቀር-አፍሪቀ ትትከሰት ለህሌት
መርሐለት ዕላቃት ሰላም፡ እት
መንጠቀትነ ሐዳስ ሰእየት መስኩበት
ለትበሽር ክምሰል ተ አፍሀመ።
እት ዮም 29 ጁላይ ርኢስ
መሐመድ ዐብዱላሂ ለመርሑ
ወፍድ ሶማል ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ እንዴ ተለዩ፡ እት
ዐዲሃሎ፡ ገርገረ ወገሕቴላይ ልትበኔ
ለሀለ ዐባዪ መሻሬዕ ዐማር ኤረትርየ
ገንሐ። ለወፍድ ምስለ እት

ኤረትርየ ለህለው ላጅኢን ሶማል
እንዴ ትዋጅሃመ አምሐበረ ወሀድገ
ምስሎም። እት ዮም 30 ጁላይ
አስክ ዐዱ ለአቅበለ ውቁል ወፍድ
ሕኩመት ሶማል፡ እት ኤረትርየ
ለወደየ ታሪካይት ጀውለቱ፡ ለናይ
ወክድ ረዪም አሳስ ቀዳም ለጸንሐ
እግለ ዕላቀት ገባይል ኤረትርየ
ወሶማል ለትደሬዕ እት ገብእ፡ አዜመ
እት ፍንጌ ክልኢተን ሕኩማት
ትርድት ዕላቀት ክም ተሀሌ ለትወዴ
ወስለል ሰእዮብ ሰኔት እግለ አርደት
ለትአጠፌሕ ተ።
እተ
እብለፈናተ
ወርታት
ለገምለት ዝያረት ርኢስ ጀምሁርየት
ሶማል፡ ዐዙመት ድራር፡ ጀውላት
ዲብ አቃሊም ዐማር ወፌርማት
እት ለፈናተ አርካን እትፋቃት
ለሸምል ዐለ። እብ ፍንቱይ እብ
መናሰበትለ ምሴት ዮም 28 ጁላይ
ዲብ በለድየት አስመረ ለገብአት
ዐዙመት ድራር እብ ርኢስ ደውለት
ኤረትርየ አሰይድ ኢሰያስ አፈወርቂ
ወርኢስ ጀምሁርየት ሶማል አሰይድ
መሐመድ ዐብዱላሂ ለቀደመ
ከሊማት ዐለ። ታምም ጽበጡ ህዬ
ክእነ መስል።

ከሊመት ርኢስ ፈደራልያይት
ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት ሶማል፡

ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
ሓይሳም ውቁላም ሰብ ሰልጠት ሕኩመት
ሕሹማም ዕዙማም
ሓይሳም ወሓይሳት - እለ ፍንቲት መናሰበት እግል ተአግምሎ እንሰር
ሓድራም ለህሌኩም!
እብ ዐዙመት ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ አነ ወመልህያምዬ እትለ
ፍቲት ዓሲመት ኤረትርየ ላተ አስመረ ምጽአትነ፡ ለትወቀለት ሕሽመት
ትትሰመዐነ።
ሓይስ ርኢስ፡
እብ አማን፡ እለ ተርጀመት ቆሪ ለበ ታሪካይት ምጽአት፡ እግል ክልኢተን
ሐዋት ድወል ምን ገብእ ወእግልዬ ኖሼ፡ ሜዛነ ፍንቱይ ቱ። እግልዬ
ወእግል መሻቂቼ፡ እብ ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ለገብአት እግልነ
ከብቴ ዛይደት ምን ደሚርዬ እግል
ሐምድ ዲበ አጅዞ እግልዬ። እብለ
መናሰበት እግል እሊ ሕሹም
ሸዐብ ኤረትርየ እግል ሐምዱ
እፈቴ። ዮም እት ሸዋሬዕ አስመረ
እንዴ ፈግረ ለወደየ እግልነ
ከብቴ ውጅህት ወለመጤናተ
ፍቲ - እግለ እት ፍንጌ ኤረትርየ
ወሶማል፡ ወእብ ዐቢሁ ህዬ እት
ፍንጌ ክልኢቱ ገባይል ለጸንሐት
ትርድት ምስንዮት ወሕውትነት
ሻሁድ ሰበት ተ፡ ሰኒ ተሐበነ
ወሸነነ እበ።
ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ፡
እት ሐንቴለ ብሽል ሜርሒትኩም፡ እግል እለ ካብረት ዕለት - ክልኢትነ
እት መሳሌሕነ እንዴ በደልናሀ፡ ምስል አስክ ዐቦት ወመትቀዳም ክም
እንዋልየ በታተን ሸክ አለብዬ።
ክልኢትነ ሰኒ ኔፍዓይ ገመሚት እቱ ትጋሜነ። ናይ ክልኢትነ አምሐባር
እት አደቃብ እብ ኩለ ሒለትነ እግል ንሽገብ እብ ደሚር ፉህማም ህሌነ።
እሊታት፡ ተእሪካይ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ላዝም’ማ ቱ። ፈጅር እተ እንበንዩ
ባርህ ሙስተቅበል ክልኢተን ድወልነ - ዝያደት ኩሉ አትሐዘዮት ሰበት
ቡ።
ክም ክልኤ ድወል ሐዋት ክልኢትነ ሕድ ለሸብህ መፍሁም ሰበት
ጸንሐ እግልናመ፡ እት መንጠቀትነ ክም ሰብ ሽርከት ሌጠ እንዴ ይእንገብእ፡
ሕድ ለእንሰዴ ወእግል ሕድ ለነአታምም ክምሰል ሕናመ ሰኒ ወአማን
ልትፈሀመነ። እት ረአሱመ፡ ክልኢትነ እት መጃላት አምን፡ ዐቦት እቅትሳድ፡
ክምሰሌሁመ እት መስኩበት ወውሕደት መንጠቀትነ እግል ንሽቄ ቱ።
ዲብ ገጽ 3 ልተላሌ . . .
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እት መደት ተጠውር፡ ገሌ ምን
ሔዋናት ምነ እብ ሕርየቱ ክም
ምራዱ ነብር ዲቡ ለዐለ ከደኑ፡
እብ መትኣታታይ ወድ አዳም
እንዴ ትጀበረ ዲብ ሐዲቃት እግል
ልንበር አንበተ። ዲብ እሊ ሐዲቃት
እሊ ክም አተ ደአም፡ ሕርየቱ ዲብ
እዴ ወድ አዳም ትከሬት። እለ
ሓለት እለ መብዝሑ ለሔዋናት
ኢረደየ። መብዝሑ ለሔዋናት ላተ
ዲብ ከደኑ ነብር ዐለ። ዎሮት ምን
እሎም ዲብ ከደኖም ነብሮ ለዐለው
ሔዋናት ቅወዕ ቱ። ቅወዕ እብ
ሕብሩ ርዮሕ ሰበት የዐለ ክልዶል
ለሐስብ ነብረ።
ቅወዕ ዲብ ከደኑ ሰኒ ፋሬሕ
ወልዉቅ እት እንቱ ነብር ዐለ።
አምዕል ሐቴ ዲብ ከደን ዲርሆ
ማይ ረአ። ለዲርሆ ማይ ጸዐደ
ወህቱ ጸሊም ሰበት ዐለ፡ “አነ አፎ
ክእነ ጸለምኮ ወእለ ዲርሆ ማይ
አፎ ክእነ ጸዐዴት። እብለ ግርመተ፡
ዲብ እድንየ ለትለወቀት እግል
ትግበእ ህለ እግለ፡” እንዴ ቤለ
ሐስበ። እግል ዲርሆ ማይ “እንቲ
ለገረምኪ ሰበት እንቲ ምን ክሉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ለእለ ሕነ ተሐይሰነ
መክሉቅ ለትለወቅኪ ወለፈርሐኪ
ትመስሊ እቼ፡” ቤለየ።

ዲርሆ ማይ እግለ ግሩም
ደነብራ ፈር-ፈር እት ተአብል፡
“አማንካ ቱ፡ አናመ በዲር ላተ
እለ እብል ዐልኮ። ሐሬ ላኪን፡
በብቀእ ለትትበሀል ሰሬረት ክምሰል
ርኤኮ፡ ምን ርሕዬ መሸግኮ። ህተ
ክምሰልዬ ዎሮት ሕብር እንዴ
ኢገብእ፡ ክልኦት ሕብር ህለ እግለ።
ለገረመት ወለትለወቀት ህተ እግል
ትግበእ ትቀድር፡” ቴለቱ።
ቅወዕ እብለ እንዴ ኢልትገሴ
እብ ሰዐይ አስክ በብቀእ ትጠለቀ።

ግንሕ ክምሰል አበለየ ክልኦት
ሕብር ዲብ ብዲበ ወእብ ግርመተ
እንዴ ትትሐላዌ ጸንሐቱ። “ምንኪ
ለገርም ወምንኪ ዲብ እድንየ
ለልትለወቅት ህለ ገብእ? እንቲ
እብለ ትፈናተ ሓባር ትትፎጀጂ
ወነ ክእነ ሕመት ከልዕ ገብአኮ፡
”ቤለየ።
“አማንካ ቱ፡ አናመ በዲር
ክእነ ክምሰልከ ሐስብ ዐልኮ።
አዜ ላተ ጣኡስ ክምሰል ርኤኮ
ግርም ወልውቅት ክምሰል ይአነ
ኣምመርኮ። ጣኡስ ክእነ ክምሰልዬ
ዎሮት ሕብር እንዴ ኢገብእ፡
የምአለቡ ሓባር ህለ እግሉ። ምኑ
ለገርም መክሉቅ ሰበት ይህለ፡ ህቱ
ዲብ እድንየ ለትለወቀ ወዲብ
ሪሐት ለነብር ሔዋን ቱ፡” እት
ትብል አክበረቱ።
ቅወዕ እሊ ከበር እሊ ክምሰል
ሰምዐ አስክ ጣኡስ ትጠለቀ።
ጣኡስ ዲብ ሐዲቀት ሔዋናት (ዙ)
ነብር ዐለ። ቅወዕ ክምሰል መጽአ
ለምድር ምን አዳም እንዴ ትገልበበ

ገሌ ሐቃይቅ እብ ክሱስ ገሮብ
አዳም

ዲብ ክል ሳንየት ክልኤ መልዩን ምን ሴላት ቀይሒት መይቶ። ዲብ ሐቴ ደቂቀት ህዬ 300 መልዩን
ሴላት መይቶ በህለት ቱ።
እት አምዕል ዎሮት ነፈር ምን ጭገሩ ሐድ 100 ሐበት ልትከፍከፈ
ለዐቤት ስመዕ ገሮብ ወድ አዳም ቀርበት ተ።
ዲብ ሐምሐመት አዳም 22 ዐጭም ህለው።
ሐገን ወድ አዳም 77% ምን ጽበጡ ማይ ገብእ እት ህለ፡ 8% ፕሮቲን ወለተርፈ ህዬ ብዕድ
መዓድናት ቱ።
ምን 99% ወለዐል ምን DNA ናይ ዎሮት ነፈር ክምሰለ አዳም ለብዕድ ቱ። ሰበት እሊ ለፍንቲት
አክልአዪ ሕድት ክምሰል ተ እግል ንፈሀም እንቀድር።
ድገለባይት ሽንብአት አዳም እብ ክልኦት ክፋላት ለቄመት ትገብእ እት ህሌት፡ ለድማናይት ምን
ሰለስ ክፋል ለቄመት ተ።
አዳም አክለ እት ለአብር ጌሳተ፡ አናብዑ እት ልውሕድ ገይስ።
ኦክስጅን ለረፍዖ ሴላት ቀይሒት ዲብ እንግዖ ልትሸቀው።
ሀንደገት አጀኒት ነአይሽ ምን ናይ ዐባዪ እብ ክልኤ ዕጽፍ ትዘይድ።
አምዒት ቀጢን ናይ ወድ-አዳም 6 ምትር ገብእ።
ሰቦዕ ምን ምእት ምን ገሮብ አዳም እብ ደም ለትከወናቱ።
ዐልቀት 98% ምነ እት ሐሊብ እሙ ለልትረከብ ሽቤሕ (fat) እንዴ ሓቀቀ ልትነፈዕ እቡ።
ጅነ ንኡሽ ሰለስ ዕጽፍ ምን ሐንገሉ ዲበ አወላይት ሰነት ለዐቤ።
ደም ናይ አዳም እት ገሮብ ክለት (ዙረት) ታመት እግል ልውዴ ሐቴ ደቂቀት ነስእ ምኑ።
80% ምን ገቢል ዐለም እብ ሰበብ ውጀዕ ዔጻት ልትጀረስ። እሊ ህዬ መብዝሑ እብ ሰበብ አዘ
እገር ለጀሬ ቱ።

መራዐየት ዓፍየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
6. ነኪሽ ወስሒብ ከንፈር
ምስል ከንፈር እንዴ ትጻበጠ
ለገብእ ለመድ ናይ አጀኒት ሀለ።
እሊ ህዬ፡
• ስሒብ ከንፈር፣
• ነኪሽ ከንፈር፣
• ጥባይ ከንፈር።
ነኪሽ ወስሒብ ከንፈር፡ ከናፍር
አረር እግል ልውዴ ሰበብ ገብእ።
እብሊ ለመድ እሊ ዲብ አንያብ
ለልትርኤ ከለል ይሀለ። ብዝሓም
አጀኒት ከንፈር ተሐቶም ጠቡ።
እሊ ህዬ ናይ አንያብ መሻክል
ከልቅ። ሰበቡ ህዬ ለጅነ ከንፈሩ
ምን ተሐት አንያብ ለዐሉ እንዴ
ኣተ ሰበት ጠብየ ምሽክለት አንያብ

ከልቅ።
እግል መሰል፦
• አንያብ ለዓል አራግ እንዴ
ገብአ፡ ገጽ-ቀደም ፈግር፣
• ለተሓት ናይ ቀደም

አንያብ ሸንከት ጅወ እብ እንክር
ንሳል ልትደረክ።
ሰበት እሊ፡ ክእነ ለመስል መሻክል
ዶል ሳድፍ ዲብ ኦርቶደንትስት
እንዴ ግስነ ለአንያብ አሲር ለሐዜ

ጸንሐዩ። ክሉ ለአዳም እግል ጣኡስ
ለዐፌ ወልትፈከር ዐለ። ቅወእ
እብ ምግብለ አዳም ለለዐፌ ዐለ
እንዴ ትለወሸ ዲብ ጣኡስ ቀርበ።
“ስምዐኒ፡ እንተ ረቢ ሀቤከ፡ ሕብርከ
ብዞሕ ወአዳም ክሉ ለዐፌከ። አነ
አዳም ዶል ልርኤኒ “ጊስ ሐማይ”
ልብለኒ፡ ለአቤኒ ወመሽግ ምንዬ።
እንተ ዲብ እድንየ ለትለወቀ
ወለፈርሐ ሔዋን እንተ። አማንዬ
ቱ ማሚ?” ቤለዩ።
ጣኡስ ሰኒ እሱፍ ዲብ እንቱ፡
“በዲር ላቱ አማን ቱ። አዜ ላኪን
ለፈርሐ እንዴ ኢገብእ ለሐዝነ

አጥዐሚቶ
ዎሮት መደርስ እት ፈስል እንዴ አተ እብ ክሱስ በሐር ማይተት (dead
sea) ሰብ ዐባዪ እግል
ለአድርስ ሰበት ሰተተ፡
እግለ ሰብ “እብ
ክሱስ በሐር ማይተት
ሚ ተአመሮ?” እት
ልብል ተሰአለዮም።
ክሎም ለሰብ እግል
ልብለሶ “አነ፡ አነ”
ቤለው። ዎሮት ምነ
ሰብ ለዐባዪ ላተ እብ
ስካብ ከነዕ ብህል
ዐለ። ለመደርስ እግለ ትም ብህል ለዐለ እናስ እንዴ ሀረሰዩ፡ “እብ ክሱስ
በሐር ማይተት ሚ ተአምር?” እት ልብል ትሰአለዩ። ለእናስ እግል መደት
ሐቆለ ሐስበ፡ “አነ ክምሰል ሞተት ኖሱ ሳሜዕ ይዐልኮ፡ ሚ ዶል ሞተት?
ረቢ ጀነት ለሀበ፡ ምን አዪ ዐድ ታ ህዬ?” እት ልብል እግል ሰኣሉ እብ
ሰኣል ከርዐዩ።

እግል
ኢልግበእ
ለአትሐዜ።

መትጋማይ

ጥባይ ከንፈር ተሓቲት አንያብ
ለዓል አራግ ወፈትሃት ክምሰል
ገብእ ወዴ

ምዕራፍ 9
9. አንያብ እግል
ለቀድር ዓዳት ወለመድ

ልእዜ

ዲብ ብዞሕ ድወል አንያብ
ልግበእ አው ብዕድ ሰቂም ላቱ
አካናት አፍ፡ ሀድፍ ናይ ገሌ
ለመድ ወእምነት ገብእ ጸንሐ።
አዜመ እሊ ለመድ እሊ ለአተላሌ
ወመደረት ለአጀሬ ሀለ።
እሊ ዓዳት ወለመድ እሊ
እግልሚ ገብእ?
• ዲብ ገሌ አካናት እግል
ግርመት ናይ ሰርጎ፣
• ዲብ ገሌ ምድር ክምሰል
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ወምን ክሉ መክሉቅ ለትዘለመ
ገብአኮ። ሰበቡ ህዬ አነ እብ
ግርመቼ አዳም ሰበት ፈቴኒ እንዴ
ጸብጤኒ ዲብ ስጅን ናይ ሐዲቅት
ሔዋናት ኣቴኒ። ክሉ ለግሩም
ሔዋናት እሊ ዲብ ሐዲቀት ህላቱ።
ዲብ እሊ ሐዲቀት ለይህለ እንተ
ቅወዕ ሌጣ ቱ። እንተ እብ ክፍኤከ
አዳም ሰበት መሽገ ምንከ ሕር
ዲብ እንተ ትነብር ህሌከ። ክፍኤከ
ሕርየት አምጽአ እግልከ። ምን
ሕርየት ለዐቤ ሚ ህለ? ሰበት እሊ፡
ዲብ እድንየ ለትለወቀ እንታቱ፡
ረቢ ሀቤከ፡” ቤለዩ። ቅወዕ፡ ቴለል
ጣኡስ
ክምሰል
ረአ
ለውቀት
ምስሉ
ክምሰል
ህሌት፡ ወክፍኤሁ
ግርመት እግል
ልሕሰቡ ክምሰል
ወጅብ
እንዴ
ፈሀመ
ለአዳም
እግል ኢልጽበጡ
እት ፈርህ ክባባይ
አስክ
ከደኑ
ገብአ።
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እሻረት ቀባይል ወአጅናስ ገብእ፣
• ዲብ ገሌ ገባይል ህዬ
እግል ስራይ ሕማማት፣
• ዲብ ገሌ ገባይል ክምሰል
እሻረት ፈራሰት ልትነሰእ።
ገሌ ምነ ገብእ ዓዳት ወለመድ
• እብ እማሚብ አንያብ
ንድአት፣
ለትፈናተ ዓዳት ለትፈናተ
ሸሬሕ ወመዓኒ ልትሀየቡ። እግል
መሰል፡
ዲብ
አውስትራልየ
ለልትረከቦ አቦርጅንስ ሸባባት ናይ
ገሌ ቀባይል፡ እምበል በንጅ እብ
እማመት ከሃለት እግል ልልመዶ
እንዴ ቤለው አንያቦም ናቅሎ። እሊ
አክልአይ እግል ልከሀሎ ክምሰል
ቀድሮ፡ እግል ሸባባት ናይ ብዕድ
ቀባይል እግል ለአርኡ እንዴ ቤለው
ቱ። እሊ ዲብለ ትፈናተ መሕበራይ
ወናይ ርያደት መናሰባት ፍድቦም
እግል አርአዮት ገብእ።
ገጽ

6

ዝያረት ርኢስ ጅምሁርየት
ሶማል ዲብ ኤረትርየ

ተስዊር ወዲዛይን

ጁላይ
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ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ሸባብ እትሊ ዘመን ዐውለመት ለሀል እግሎም ተሐዲ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ክቱብዬ እት ወክድ ንዳል ሻብ
ወሜርሓይ ለዐለ መናድል ቀደም
ዝያድ 4 ዕቁድ ለቤለ ሂገ እበ ምን
አነብቱ ለሐይስ መስለኒ። ለሻብ
እተ ወክድ ለሀለይ እት ምህመት
ዐስከርየት እት እንቱ እግለ ምስሉ
ለዐለው ሸባብ መናድሊን ለትሰአለዩ
ሰኣል ቱ። ለሰኣሉ እት ወክድ
መሪር ለትሰአለዩ ሰበት ዐለ፡ በሊስለ
እግሎም ልትሰአል ለዐለ ሸባብመ
ምስለ መርሐለት ለሀ ለገይስ እግል
ልግበእ ላዝም ዐለ።
ተሕሪር ኤረትርየ እምበለ እግል
ረዪም መስተቅበል ለልአኖኩ ሸባብ፡
እት ፍዕል ለኢልትበደል ክቡድ
ወስዱድ ልትሐሰብ እቱ ለዐለ ደነግብ
ሰብዓታት ወመአንበት ሰማንያትቱ
እቱ ቱ። “ኤረትርየ ክም ተሐረረት
ለህለ እግልነ ተሐዲ ልደቀብ፡ መአዜ
እግል ተሕሪረ” እንዴ ቤለ ስኡሎም
ዐለ በሊሶም ሐር እግል ሐብረኩም
ቱ። እንቱም ህዬ በሊስኩም ሚ ገብእ
ወገብአ ዐለ? እሊ ሰኣል እሊ ምን
እንቀድም እትኩም ወእተ ወክድ
ለሀይ ለዐለ ቴለል እት ጌማም እንዴ
ኣቴኩም።

በሊስክም 90% እሙር ቱ!
ክምሰለ መናድሊን ለወደወ ወለ
ቤለወ ወገብአ ዐለ። ለሰኣል እግለ
ሸባብ መናድሊን ለወክድ ለሀይ
እትፍኩሮም ዐለ።
ለመስእላይ
ደሐን ነፍስ እግል ተሀሌ እግሉ እት
ገንሕዉ፡ “መለሀይ እንተ እብ አማን
ትሰአለነ ህሌከ መትተርጀግ!” እንዴ
ቤለዉ፡ “በሊስነ ሐቆ ተሐዜ፡ ለደቀበ
እለ ኤረትርየ ምን እሊ ክባቡ ዋዲሀ
ለህለ አባይ ከፎ ትትሐንፈል ቱ።
እለ ስጋደት እላተመ እት ከደን
እንዴ ፈገርነ እግለ ደምነ እግል
ንክዔ ለጀብረተነ! እንተ ኖሱ እብ
ደሐንካመ ህሌከ ኢመስለነ መልሀይ!”
እንዴ ቤለዉ፡ ሐሩቀት ለትሓበረ እቱ
በሊስ ሀበዉ።
ህቱ ላተ ለእብ ዕልም ለተለ ናይ
መስተቅበል ተሐዲ ኤረትርየ እት
ልትረአዩ፡ “ከላስ ደሐን” እንዴ ቤለ፡
ሐቴ ቀጣን ሐጺነት እተ ጅምዓም
እተ ለዐለው ሖጸት እንዴ ሸትለየ
እግሎም፡ “እለ ሐጺነት እለ ከም
ዲግሪ ሽትልት ህሌት” ክም ቤለዮም፡
“እለ ሐጺነት እለ 90 ዲግሪ ሽትል

ህሌት” እት ልብሎ በልሰው እግሉ።
“ከእለ ሐጺነት እለ ለፈግረ ነፈር
ህለ እትኩም?” ቤለዮም አዜመ።
እት ልትፈከሮ እቱ፡ “መልሀይ እንተ
ሚ ትብል ህሌከ፡ እለ ምን ፈግረ”
ቤለዉ፡ “ከላስ ኤረትርየ ሐቆ ተሕሪር
ለህለ እግለ ተሐዲመ ክእናቱ ወእሊ
እግሉ እንዴ ዐደየ ክም ተሐጥጥ
ወእገረ እት ምድር እንዴ ከሬቱ
ክም ገንድል ለወድየ ሻብ መናድል
ቱ። ለመናድል ልትበሀል!” ብህሎም
ዐለ። ምን እለ ሂገ እለ ሚ እንፍህም
መስለኩም፡ ሕርየት ሽፍር እግል
ትእቴ ለትሐዝዩ ዐውል ሕዱድ ክም
ነስአት ሽፍር ተአቴ እት ህሌት፡ ለህለ
እግለ መጣልብ እግል ተአትምም
ላኪን እት ሐቴ ኢነት ለኢተምም
መትሰባል ወመዐጸም ለልሐዜ ክም
ቱ ለሐብረከ። ለእግለ አምጸአከ
ሰላም እግል ትዕቀበ ወትትሓፈዝ
እተ ትሉሉይ እስትሽሃድ ወዓቅቢት
ተሐዜ ለበሀለቱ ዐለ። እለ ሂገ እለ
እብ ንሳል ሸባብ ማሌ ለትበሀለት
ዐለት። እብሊ ህዬ፡ እት ክልኦት ግም
ለገብኦ አጅያል ሸባብ ተዐዴት።
ኤረትርየ ክም ተሐረረት እት
እዳረተ፡ እቅትሳደ፡ ስያሰተ፡ ዓዳተ፡
ተዐሊመ ወብዕድ ናይ እስትዕማር
ተረርፍ እግል ልብዴ ወእብ ዐገል
ስያሰት ኤረትርየ እግል ልትቃኔ
ከእት ክድመት እግል ንትፈረር
ለትነስአ ወክድ አስክ ሰላዲነ ነቅፈ
ትፈግር ለዐለ ወክድ ቱመ ምን
እንብል ለሐሴነ ኢመስል እቼ።
እግልሚ፡ ምን ድብነት ወደማር
እቅትሳድ እት ሐሶሳይ ወዐቦት ምን
ስታት ስያሰት ብዕዳም እት ናይ ኖሱ
እዳረት ወዐገል ስያሰት፡ ምን ዓዳት
መስተዐምር እት ዓዳት ኖስ ወብትር፡
ምን ተዐሊም እብ ሂገ መስተዐምረት
እብ መንሀጅ ወስታት ተዐሊም ኖስ
ወብዕድ ተቅዪራት እንዴ ትረአ እተ
ኤረትርየ ረሐ ለቀድረት ምን ደም
ሸባብ እት ለሀበት ሸባብ ለትዐዴት
እቱ ዘበን ዐለ።
እሊ ወክድ እሊ ለፈንትዩ እት
ብነእ ወዐማር ዝያድ ለሄረረ እቱ
ወክድ ቱ። ግረ እሊ ወክድ እሊ እግል
20 ሰነት ለሄረረ ቴለል ሸባብ እት
ዓቅቢት ስያደት እለ ወጠን ለበጥረው
እቡ ሰዋልፎም ወዓዳቶም ሕርርት
ወጠን ጠለበ ብዞሕ ወለኢልትከለስ
ክምቱ እንዴ አከደው፡ ምን ርሖም
ወመካስብ ኖስ እግለ ክሉ ትባልሐው
አስክ ለቃልየት አርወሐቶም። እብሊ
ህዬ፡ እምበል እግል ወጠን እግል
ኖስ ለገብእ መጣልብ ይሐረው፡
ሰፍረ፡ ዕርቅነ፡ ሕግላን፡ ጀሀል፡ ዳር፡
ዕያል ወመስተቅበል ይሐስበው
ወኢትካለበው። እግልሚ፡ እማነት
ሸባብ ማሌ እበ ለመጸት ወጠን
እብለ እብ ደም ወእብለ እብ ለሀበት
እግል ልክዶመ እት ደሞም ለትሓበረ
ሰዋልፍ ጻውራም ሰበት ዐለው ቱ።
እብ አማን ሰኒ ክቡድ ቱ! እንዴ
ሕስብ ነአብሉ እትለን 20 ሰነት

እኪት ለርአ እግለ እት ብርድተ
ወሕፍንተ አብሽርኪ ለቤለየ ሻብ
ዮም ምን ለሐምቅ ዕምር ሸበቱ እንዴ
ኬደ እት ብዕድ ዕምር እውልዉል
ምነ ህለ። ህቱመ እግለ ግራሁ ለህለ
ግም እትለን 27 ሰነት ለበቅለው
ሸባብ እንዴ ሰለመየ፡ እትሊ ዘበን
ዐውለመት ወሐብሬ ለጋብሀዩ ለመረ
ሐርብ ለፈለ ሻብ ዮም ቱ። ዝያድ
ሻብ ማሌ ለልትበሀል እቱ ዘበንመ
ህለ ሻብ ዮም። እግልሚ ሌሂ ሻብ
ማሌ ቀደሙ እምበል እስትሽሃድ
ወተሐሪር ኤረትርየ ለትትረአዩ
መስኡልየት ብዞሕ ሰበት ይዐለ። እሊ
ህዬ በክቱ እንዴ ሰነ እት ዘበኑ ዘበን፡
ሐብሬ ሰበት ይዐላቱ። እት ሰዋልፉ
እንዴ ተንከበ እለ ወጠኑ እግል
ለሐርር ብዞሕ ሽቅል ምንመ አግደ፡
ክም እሊ ሻብ ዮም ዘበን ለአርፈዐዩተ
መስኡልየት ብዝሕት ይአክበደ።
እሊ ሻብ ዮም ሐርብ መዐነውየት
ወአፍካር እቡ እት ልትዐዘብ ምኩ
እግል ኢልክሰሕ ወምን ገበዩ እግል
ኢልሽከፍ ለካየደዩ ገረሚት እዲነ
ዮም ክም ሐልፈዩ ምን ዳግሙ
ለሐይስ። እዲነ ቅርድለ መዐጸምና
ላቱ ሰዋልፍነ እግል ተአብዴ እት
ሸባብ ክል ካልኢት ዘርኡ ለዐለት
እከይ እበ ዎሮት እንክር ወእት
ከብድ ወጠን ነፍስ እንዴ ረፍዐቱ
እግል ትሄርር እቡ ትትቀሰብ እቱ
ለዐለት አሽዋክ መርግ እቡ እንዴ
በትከት እብለ እት ዐማር ወእብለ
እት መዳፈዐት ለሓለፈቱ ዘበን ዐውሉ
እብ ሚ ንተምኑ! እበ ለይለአቀብል
ዘበን ወዕምር ሸበት፡ እበ ኢሰኔት
መንበረት፡ እበ ተሐገዘ ዋልዳይ፡ እበ
ሐልፈ አብካት ተዐሊም፡ እበ ነቅሰ
ገሮበ፡ እበ ሐልፈት አርወሐት ወለ
የተመት ዓይለት፡ እስዉቱ ገብእ
ዐውሉ? ከንዶእ፡ ሜዛኑ ለደሌ
ወጅንሱ ለልአሌሌ ሐሳይ ሌጣቱ።
ላኪን እሊ ሻብ ለእት ከብድ እለ
ወጠን ጸንሐ ስጋዱ እንዴ አትከ እሳት
ወራራት ስረረ ለሰሐነ፡ መካስብ እት
ልርኤ ወእት ቀደሙ እት ልትካፈል
መዐጸም ወከሀላት እቡ ለትላጀመ፡
ዓደት ወሳልፍ ሸባብ ቀዳምያም ቱ
ለእግሉ ወርሰ፡ እሊ ሰበት ወደ ዮም
ምድር እግሉ ጸብሐ።
እግል ልክሰብ ምን ልብል ከነፍሱ
ምን ፈቴ፡ መሃሙ እንዴ ጠለቀ፡ ማይ
ብሩድ ምን ሰቴ፡ እለ ሰላም ዮም
ምን ወአምጸአየ? ፍሬ ለህበቱ ተ
ዝያደት እግሉ ተአስትህል። እግልሚ
ህቱ ለኢለዐቀብል ዘበን ሸበት፡ ዕልም፡
መስተቅበል ወእብ ዐቢሁ ሐያት እንዴ
ሰበለ እብለ እብ ደሙ ወለተርፈ እብ
ለሀበቱ ለደፍዐዩ እስትሽሃድ ዐለም
ትሽህድ እግሉ።
እለ ረሀየት እብ ዐውሉ ሰበት
መጸት፡ ህቱ እንዴ መአተይ ገብአ
እግለ፡ ክሉ ምኑ ዶል ልትበገስ
ለደፍዐዩ ዐውል ወለሓለፈዩ ዘበን
እብ ደሚሩ እት ራቴዕ ወቀዩ ሰበት
አውዐለዩ ለደፍዐዩ ክሉ ሐበን ወፋሽ
ለሀይቡ። እግልሚ፡ እትሊ ዘበን
ዐውለመት ወሰላም ለልትሐዜ ጽዋር
ዕልም፡ ዘበን፡ ሸበት፡ ሒለት፡ ጣቀት
ወወራት እንዴ ልትዋለበ እግል
እሊ ሐዲስ ግም ሰበት ሰለመየ ህቱ
ምትክራሩ ጸብጠ።

እትለ ዐውለመት ወዘበን ዐይርዓት
ዓዳት ለህለ ተሐዲ እግል ሸባብ
ዝያድለ ማሌ ለዐላቱ። እት ዐማር
ለትስዔ ሒለት ዕልም ዕንድቅት
ወምህነት ጻውረት እግል ተሀሌ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እት ክል ካልኢት
ለህለ ተቃዪር ሐብሬ እንዴ ቀርአት
እብ ዓዳተ ወሰዋልፈ ለትሄርር ክም
ጽዋር እንዴ ትነፍዐቱ። እብለ ዕልም፡
እብለ ዐማር፡ እብለ መዳፍዐት ወእብለ
ሄራር ምስል ስናተ ፡ግዋራሀ ወእዲነ
ክሉ እት ሐቴ ኢነት ወእብ ዎሮት
መርበይ ለገይስ ብትር እግል ለአግዴ
ለቅዱም ህለ ገቢል ወምጅተመዕ
እግል ልትዐሬ እብ ዕጹፋት አሳዳር
ወመትባዳር ለልትሐዜ እቱ ዘበን ቱ፡

ወልዶ እቱ ወወልድ እቶም። ውላድ
ሓል፡ ሐል ወዐመት እቡ ዶል ትጸበጥ
ወትዘመት፡ ብዝሔ ወደቅብ እንዴ
ትነፈዐ ለጅንስየትነ ምን ነቅብ ሕነ
ምን ወርኤነ? እት ቅሩባይ ወክድ
ዐለው ወትበሀልነ። እሊ ተሐዲ እሊ
ክምሰለ ቀደመ እንትበህ ለልሐዜቱ።
ነፍስ ሸባብ ለትሐዝዩ እቡ እንዴ
ኢልትዋለው ጅንስየት ወሳልፍ
ወጠን እግል ልዕቀቦ ህርጋቴ ለአለበ
ዓቅቢት ወተሐዲ ክምሰል ህለ እንዴ
ፈጥነው፡ እግል ልጋብህዉ ወለ
በዲር ጸንሐ ሳልፍ ወጠንየት እንዴ
አክበረዉ ወእት ረእሶም ትሆገለው
እግል ልሄሮ ለአስትህሎም።

እሊ ዘበን ብድረ ዕልም ወቴክኖሎጂ።
ብሑስ ወመደጋግ ለልሐዜ ዘበን
ምን በይን እብ ብዝሓም ለትሐስብ
እቱ፡ ምንከ እብ መላዪን አምያል
ራይም ለህለ ገባይል እተ ሒለትከ
ላቱ ዓዳትከ ወሰዋልፍከ እንዴ
ኢልአቴ ወህጁማት እንዴ ኢወዴ
እብ መደጋግ ወእንትበህ ለሃከ አሰር
ለሀ አሕዳስ እንጀምዕ ወተአነቅስ
ለተሀርውል እቱ ሞዳይ ቱ፡ እሊ እቱ
ህሌነ ዘበን።
እሊ ዘበን፡ ዘበን ሐርብ ኢኮን
ለፍሉል ወፋልል ለልአትሌሌ፡ ክሉ
ሕበር ገንድል ወክሉ ሐቴ መስል፡
ህቱ ለልሐዝዩ ሳልፍ ቱ እግልነ
ለአጽነሐ ወእግል ብዝሓም ለፈለ፡
ሳልፍ ብዕዳም ክም ቫይረስ እንዴ
ገብአ እግል ልቀንቅኑ እብሊ ህዬ
ከሀላት፡ መዐጸም፡ ወጠንየት ወመሰባል
ምን መዐነውየት እሊ ሻብ እንዴ
ሐጽበ፡ እበ ህቱ ለሐዝየ ወለ ህቱ
ሰንቅየ እግል ልቃንዩ ዓዳቱ እንዴ
አልበሰ ጅንስየትነ እግል ልበድል
ወናዩ እግል ልሰናቄ ህጁም ብሩድ
ወእት ምክ እሙድድ ወዴ። እብለ
እስትስማር፡ እብለ ሽቅል፡ እብለ
ተዐሊም እብለ መስተይ፡ እብለ ምራቅ
እብለ ህዬ ለእለ ለሐዜ ምፍራቅ
እንዴ ጸርበ፡ ዓዳትነ ወሰዋልፍነ እንዴ
ኢልትፈሀመነ ለትአበዴ ወራት እንዴ
መሀዘ እት ሂጋሁ እግል ንእቴ ወናይነ
እግል ነአብዴ፡እብ ሕላዩ እግል
ንትረየሕ ወሕላይነ እግል ንደርቤ፡
እብ ዓዳቱ እግል ንትዐጀብ ወዓዳትነ
እግል ልትሐምረግ ወልትሰለብ፡ እብ
ጅንስየቱ እግል ንትሰሜ ወጅንስየትነ
እግል ንጠልቅ ወትትመልሼ፡ እሊ
ዝሃይፍ ዐውለመት ወቴክኖሎጂ
ለሐምረገ ዓዳት እባሁ እት መአተይነ
ዶል ለአመሴ አጅያልነ እንዴ ሰሐበ
እት ሐንገሎም ዶል ነስእ ወልሀይብ

ኤረትርየ እትሊ ዘበን ዐውለመት
እግል ሸባብ ብዞሕ አብካት ወብዞሕ
ተሐዲ ጻብጠት ህሌት። ለትሐለፈ
ዘበን እት መካስብ እግል በደሎቱ፡
እት ትሉሊት ክድመት ጠወሮት ኖስ
እንዴ ትበገሰው ወእብለ ለእግሉ
ጻውራም ሰዋልፍ እንዴ ተዐንደቀው፡
እግል ልትባደሮ ዘበን ለሀበዮም ተ
መስኡልየት ህተ ኖሰ ትከፌ። እሊ
ዶል ልትረስዖ ወእተ ዱሉይ ህለ
ሸረክ ዐውለመት ዶል ሸክቶ፡ እት
ገበይ በደ ወሕውነ ልትዐደው።
እግል ሚ እሊ ሐርብ ዓዳት
ዐውለመት ለወልደዩ፡ ለደቀበ ወእብ
ገበይ ሓምለት ለበይእ ቱ። ክምሰለ
እት ርሕምከ ለልትወልድ ጅነ፡ ወሕነ
እት ርሕም ብዕድ ለእንዘርኡ አስልነ፡
ብዕድ ለይፈርቅቁ ወለኢፈንትዩ
ወገብአ ዐለ። እለ ኢነት እለ ወጠን
ወወጠንየት፡ ዓዳት ወነባሪ ምርኤከ
ረአሱ፡ እሊ ሰበት ገብአ ሸባብ ሒለት
ወከሀላት ለልሐዜ ተሐዲ ልትጸበሮም
ህለ። ህተ ዐጅበተኒ ወህቱ ለሐይሰኒ
እንዴ አዘምነ ምኑ፡ ለኤረትርየ ጅንስ
ወለኤረትርያይ አስል እንዴ ሐቴ
ገብአ ልቅረእ ወልፈስር እንዴ እት
ብዕድ ይአቴ ወእንዴ እብ ዐውለመት
እዲነ እንዴ ኢልትፈንጠር።
ሸባብ እትሊ ዘበን ዐውለመት
ተሐዲ በዝሕ ህለ፡ ሩእየተ (Vision)
እንዴ ከሬት አስከ እግል ትሄርር
አፍካረ ትወዴሕ፡ ጥዕም ወምተዕ
እብ ዐውል ጅንስየት ወሰዋልፍ
ኢልሐይስ እንዴ ቤለው፡ እግል
ሊደዉ ታርፍ፡ ልብ ልክረው እግል
እሊ ሐዲስ ቴለል ወእግል እለ ስለል፡
እግልሚ ዐውለመት እሳት ተ፡ ዶል
እብ ዋጅብ ትትሌሌ ለተአበሽል እበ፡
ወዶል ገበየ ትሸክፍ እግል ትክሳት
ዱሉይ መርሰን ሰበት ትትበደል።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ለእናስ ለዓቅል. . . !!
እናስ ወእሲቱ ለመጸ ጋሻ
ልምጸእ ዎሮቶመ ለባብ እግል
ኢልፍታሕ እሉ አተፈቀው...!
ከመደት እንዴ ኢተሐልፍ
እብ አማን ዐድለ እናስ እንዴ
መጸው እግለ ባብለ ቤት
ከርከሐው። ለእናስ ወለእሲት
ህዬ
ሕድ
አትቃመተው።

ለአትቃማቶም ህዬ ለእትፋቆም
አክል ሕድ እግል ልስበቶ
እቱ ክም ወጅቦም ለለሐብር
ዐለ። ወእብላሆም ለባብ ሰበት
ኢፈትሐዉ ዐድለ እናስ እብ
አሰሮም ዐቅበለው።
ወቅት እንዴ ኢልሓልፎ
አዜመ ምን ሐዲስ ዐድለ እሲት

እንዴ መጸው እግለ ባብለ ቤት
ቀርቀፈው...!
ለእናስ አስክ እሲቱ ምን
አቅመተ እለ ኢኮን ዕንታተ እብ
አናቤዕ ጀለም እት ልብል፡ “ወላሂ
አነ ዋልዴንዬ እትለ አፍለ ባብ
እት በጥሮ ትም እግል ኢበል
ምኖም ክሉ ረእሱ ኢልትቀደር

ለናይ ዓፍየት መሻክል ምን ገጽከ ኣምረን
ቀርበት ናይ ከርስ ሓለት ዓፍየት
ለተአርኤ መዐፍየት ክም ተ እሙር
ቱ። ከእብ ክምየት ካፍየት ናይ
ስካብ ለልትነዐሞ አንፋር፡ ወእተ
ክምሰልሁ ክምየት ካፍየት ናይ ማይ
ለሰቱ፡ ወምን አሽበሐት ለብእቱ
ነበሪት ለለአውሕዶ፡ ምነ ምን
ሲቶ ካፋዪን ወክሑል ለለአበዝሖ
አንፋር ወለዐል ቀርበት ሳፍየት
እበ ልትመተዖ፡ እሎም ለሓርያም
ህዬ እተ ቀርበቶም አሻይር ተዐብ
ወፈተር ልትርኤ ወእብ ሕማም
እግል ልትደምዖ ቅልዓም ቶም።
ሐካይም ሕማም ቀርበት ክመ
ለሀዱጉ ህዬ፡ እት ገጽ ለልትርኤ
ብቀዕ ወዕዩብ ወብዕድ አሻይር
ምስል ዓፍየት ዕላቀት ለቦም ግራት
ቱ ልብሎ። ወክል መንጠቀት እት
ገጽነ ለትትረከብ እሻረት ፍንቲት
ናይ ዓፍየት ምሽክለት ተ።
ከሰብ እክትሳስ እግል ገጽ
ክም ከሪጠት ለገብአ መሻክል
ዓፍየት ለከሽፎ እበ ልትነፍዖ
እቡ፡ ክምን ከረ ነሻፍ ገሮብ
ወተዐብ እንዴ አንበተው አስክ
ናይ ምስትንፋስ መሻክል፡ ወአስክ
ናይ ሄርሞናት ተቅዪራት ለመስሎ
ወብዕዳም። ከዲብ እሊ ተሌ
እግል ክል መንጥቀት ናይ ገጽነ
ለከስስ ተሕሊል፡ ወምስል ዓፍየትነ
ለልትጻበጥ ጋራት እግል ልክሸፎ
ለቦምተ ተረት ወእግለ መሻክል ከፎ
ክም እንሳርዮም ለሸርሕ መሳእል
እግል ንስረድ እግልኩም፣

1 - ብሶት፣ እት ብሶት
ለልትርኤ መቀማጥጥ ወዕዩብ
እብለ ከስስ፡ ምን ኣመረ እብ ሰበብ
ለህበት አውመ መትረስዖት መሴሕ
ሚክያጅ እግል ልግብእ ቀድር፡
ከለምስምሰ እለ ሐቆ ኢትገብእ፡
እሊ ክም ፍገሪት ናይ እብ ገሌ ናይ
ነስእ ነብረ ለልትከለቅ ጋራት እት
ቀርበት ለገብእ ተፋዑላት እግል
ልግበእ ቀድር። ከብሶት ጅሃዝ
ለመጮት፡ ነብረ እተ ለምጭ እቱ
ወቅት፡ ተፋዑላት እግል ተአርኤ
ትጀራርብ፡ አውመ ለምስምሰ
ነስእ ነብረ እኪት አውመ ቬሩሳት
አውመ ሻፍጋም እት ሕነ ለእነስአ
ነብረ እግል ትግበእ ትቀድር።
ከእሊ ክፋል ገጽ እሊ እንዛር እብ
ክሱስ ሐ’ሮ መስል ወእት ሕምስ
ለልትርኤ መሻክል ለሀይበነ።
ከዲብ እለ ትመስል ሓለት፡
ዔማት ስጠጥ (እንዚማት) ላቶም
መቀዝየት ክም ከረ፣ ባባዮ፡ አናናስ፡
አፎካዶ፡ ዜድ ዘይቱን፡ ወመንገ
እግል ንትናወል ለአትሐዜ። ወእተ
ክምሰልሁመ ምን ሲቶ ማይ እግል
ነአብዜሕ በህለት ሐድ 8 ኩባየት
እት ምዕል እግል ንስቴ፡ ወምን
ገጽ ላሊ እብ ትሉሉይ ሐድ 7
ሳዐት ክም እንሰክብ እግል ኒዴ
ብዲብነ።
2 - ፍንጌ ሐወጅብ ለሀለ
ድዋራት፣
ፍንጌ
ሐወጅብ
ለልትረከብ ድዋራት እብ ሰበብ
ነስእ ክሑል ወአሽበሐት ለበዝሐ

እቶም ነበሪት ለመጽእ እት ገሮብ
ለልትረከብ ስሙም፡ ኢፋሉታይ
ታእሲር ገብእ እቶም፡ ክሑል እግለ
እት ከርሸት ለልትረከቦ አሲዳት
ታእሲር ሰበት ወዴ እቶም፡ እግለ
አስማም አስክ ካልእ ከፈፍል ገሮብ
ልትዳገኖ፡ ወእተ ክምሰልሁመ
ሻፍጋት ወጅባት ዲብ እሊ ድዋራት
ናይ ገጽ ብቀዕ ክም ልትርኤ
ወድየ። ምስምሳሁ ህዬ እተ ነብረ
ለንትነፈዕ እቦም ዝዩት፡ ዲብ
ተዋዝንለ ቀበት ዐደም መትማዛዛን
ከልቅ፡ ወላመ ስከር ለከምክመ
ነበሪት ዲብለ ሄርሞናት ተእስር
እግል ልውደየ ሰበት ቀድረ፡ እግለ
አንሶሊን መታክል ሰብብ እሉ።
3 - ኣንፍ፣ ኣንፍ ክም
እሻረት ናይ መትሳዳድ ገሮብ
ወዓጢፋይ
ፈተር
ወድዕፍ
ደውረት ደም ልትነሰእ። ከክም
ቀረፍ ወጸላይም ሕቡብ ለመስሎ
እት ኣንፍ ዶል ልትርአው፡ ናይ
እሊ ምስምሰ፡ መትወቃል ጨቅጥ
ደም ወኮልስትሮል፡ ወመትናዋል
ክሑል ወእኩይ አሽበሐት ክም ቱ
ለአሽር።
ከሐል ናይ እለ ምሽክለት እለ እት
ዳወሞት ርያደት እግል ሰለስ ምዕል
እት ሳምን፡ እት ምዕል እግል መደት
ሰላሰ ደጊገት ለትጸኔሕ፡ መትናዋል
ነብረ ዑፊት፡ ወምን እብ መሳኔዕ
ለለሐልፍ ስጋታት እግል ንትደገግ፡
አፎካዶ ወዝብደት ካካው እግል
ንትናወል፡ ወእተ ክምሰልሁመ ምን

ዝበድ ዘዖታት

ምን ኣምሳል ገባይል
ትመጽእ ለህሌት ስዕመት ትትፋቀደ፡ ወለሐልፈየ ሰዓማት
ትትረሰዐን። (ፈንለንድዪን)
ለገብአ ነፈር እግል ሕሽመቱ ህቱ ኖሱ ቱ ለሸቅየ። (እንግሊዝ)
ፎካሁ ምን ቀሸብ ላቱ ነፈር ክል ዶል እሳት እግል ኢትጽበጥ እቱ
ፈርህ። (ፈረንስዪን)

በሀል

በሀል

ድማናይት እዴ ምርካብ ወቀይ ቱ፡ ወድገለባይት እዴሁ ህዬ
ተብደሮት ቱ።
እብ ህያባት ለትትዛበዮ መስኒ፡ ሐቴ ምዕል ህሌት እምበሌካመ
ብዕዳም ለልትዛበዉ እታ።
ሐሩቀት ለዎሮት ብቆት እግል ለአቅሬሕ ለቀድር እንፍዓል ቱ።
ሰእየት ለከስረ ክሉ ከስረ።

ክሎም እትለ እዲነ ለልትረከቦ
ጋራት ዐውል ቦም...ምናተ እት
ሰንዐት ረኪሰት ዐውል ቃሊ እግል
ኢትድፈዕ ሕሳብከ ውዴ።

መዕሉመት

- እት ክል-ዮም አስቦሕ
ምድር ኩባየት ሐሊብ ለሰቴ
ነፈር፡ ምን መዓቅል ወምን
ትክምነ ዓጭሞታት ልድሕን።

ጣዓሞ

ፈርሀት ዐዶከ ኢኮን፡ ህተ እግለ
እት ነፍስከ እግል ትጠውሮም
ወተአትናይቶም ለለትሐዙከ ጋራት
ለተሐብረከ ቦሰለት (ከምባስ)ተ።
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እግልዬ” ቴለቱ...ለእናስ እለ
ክም ሰምዐ ትም ወደ፡ ምናተ
ለሂጋሀ እት ልቡ ዐቅረየ..ወህተ
እብ ብጣረ እንዴ ገብአት እግል
ዋልዴነ ለባብ አርሔት እሎም
ከአተው።
ወቅት ሐልፈ ወምን ዝርየት
አርበዕ ጀኔታይ ወልደው፡ ሐቆ
እሎም ሓምሳይቶም ህዬ ወለት
ወልደው፡ ለእናስ ተውሊደት
እለ ወለት ሰኒ ፈርሐ እበ ወየም
አለቡ ንዋይ ሓረደ። ለአዳም
ህዬ እለ ውዲቱ ክም ረአው ሰኒ

ፍኩራም እት እንቶም ትሰአለዉ፣
እለ ተውሊደትለ ወለትከ አክል
እሊ ለአፍረሐተከ እበ ምስምሰ
ሚተ? ቀደሜሀ አርበዕ ውላድ
ተብዕን ዋልድ ዐልከ፡ ምናተ
አክል እለ ፈርሐት ርእያም
እትከ ይሕነ ቤለዉ።
ህቱ ህዬ ክምእነ እት ልብል
በልሰ እቶም፡ “እላተ ለባብ
ትፈቴሕ እግልዬ”...ከአንሳይት
ሕርመት ረሒመት ተ ወአክል
ሕድ
ለኢልፍህመ
አካነ
ኢትትአመር እሉ።

ነበሪት ሕፉን እግል ነአሪም ወምን
ዔማት አልያፍ ላቶም ነበሪት እግል
ተአብዜሕ ለአትሐዜ።
4 - ከናፍር፡ እግል ከናፍር
ለከስስ ህዬ፡ ቀረፍ ገብአ ምን ገብእ
እት አዋልድ አንሳት እት እዋን
ሔድ ቱ ለልትርኤ፡ ወእሊ ህዬ
እብ ሰበብለ እትሊ ወቅት እሊ እት
ሄርሞናት ለልትርኤ ኢመትመዛዛን
ቱ። እተ ክምሰልሁመ ሐ’ሮ
ወመትናዋል አሽበሐት ለብዲቦም
ነበሪትመ ምን ናይ እሊ መሰምስ
ቱ። ከዲብ ክምሰል እለ ትመስል
ሓለት፡ ምን ዔማት አልያፍ ላቶም
ነበሪት እግል ነአብዜሕ ወእት
ርያደት ዮጋ እግል ንዳውም
ለአትሐዜ።
5 - ሸከም፣ እት ወቅት ሽበት እት
ሸከም ለልትርኤ ቀረፍ፡ ምስምሳሁ
እት ዕምር ዕስራታት ወሰላሳታት
ለልትርኤ ፊስዮሎጅያይ መትበዳል
ገሮብ ቱ። ከእሊ እግል ንጋብህ
ገብአነ ምን ገብእ፡ ዔማት ስጠጥ
(እንዚማት) ላቶም ነበሪት ክም ከረ
ባባዮ፡ አናናስ፡ አፎካዶ፡ ዜድ ዘይቱን
ወመንገ እግል ንንሰእ ወሲቶ ማይ
እግል ነአብዜሕ ወስካብ ሰኒ እግል
ንስከብ ክም ብእትነ ልትነሰሕ።
6 - እዘን ወመጫሪ፡ እብ ክሱስ
እዘን ወመጫሪ ወእት ሐን ዕንታት
ለሀለ ድዋራት እብለ ከስስ፡ እሊ
እብ ሰበብ ሕዲነ ስካብ ወፈተር
ገሮብ፡ ወእተ ክምሰልሁመ እብ
ሰበብ እት ከላዊ ለለሀሌ መሻክል
አውመ እብ ሰበብ ሐ’ሮ እግል
ልግበእ ቀድር። ከናይ እሊ ሐል፡

እት ምዕል ሐድ ሰማን ኩባየት
ማይ እግል ንስቴ ብዲብነ።
7 - መላቴሕ፥ መላቴሕ
ለለዓልያይ ሸነከን ምስል አንፍ
ወለተሓተን ምስል አፍ ልትጻበጣ
እት ህለየ፡ ለድገለባይ ሸነክ ምስል
ከብደት፡ ወለድማናይ ህዬ እትለ
በዝሕ አውቃት ምስል መሻክል
ሸንብአት ለትጻበጠ ቱ።
እትለ በዝሕ ወቅት መሻክል
ቆርበት ዲብ እሊ ጅዙእ እሊ ዶል
እንርኤ፡ ምስል - ሐሳስየት፡ ፋጽም፡
ክስሒነ ውልዋል፡ ተናን ሰጃይር
ወሕዲነ ዳየሞት እት ርያደት
ለልትጻበጥ ቱ።
ከሕክምነ ናይ እሊ ገብአ ምን
ገብእ ህዬ፡ ምን ፍገሪት ሐሊብ
ወስከር ላቶም ነበሪት እግል
ነአውሕድ ለአትሐዜ፡ ወፍሬታት
ወፈዋክህ ክም ከረ ብርጪቅ፡
ፈራውለ፡ ግሬብ ፍሩት ወከሞዶረ
ለመስሎ እግል ንንሰእ ብዲብነ፡
ወባክቴርየ ለንትዳገን እቡ ለሔሰ
ምነዝፋት እግል ንሕረ ለአትሐዜ።
8 - ስጋድ፣ ስጋድመ እብ
ሰበብ ሀኮት ቅደት ሐናቂት
አረይ መትቀማጣጥ ወከራብ
ገብእ፡ ምስምሰ እሊ ህዬ ሄርሞን
ቅደት ሐናቂት ሐቴ ወዚፈት ቡ፡
ህተ ህዬ እግለ ኮሊስትሮል ዲብ
ሄርሞን ብሮጅስትሮን ትበድሉ፡
ወእሊ ሄርሞን እሊ ህዬ ሸሐርታይ
መፍቴሕ እግል አብደዮት ሐበት
ሸባብ ቱ።

ምን በሀል አፍሪቅዪን

- አሰር ሐርማዝ ለለአትኣስር መትንዕያይ፡ እት ሰራይር እበን እግል ልልከፍ
ኢበጥር።
- ማይ ዕድዋን ኣለቡ።
- ደምቀት ሐቆ ገዝፈት፡ ምን ዝባጥ እግል ተአቀልጬ መታክል ገብእ እተ።
- ታቡት (ሰንዱግ ጀናዘት) ለእለ ገረመ ምን ገርም፡ ወለእለ ትናቀሸ ምን
ልትናገሽ፡ እግል ዎሮትመ ሞት ክም ልተምኔ ኢወዴ።
- ናይ አማን መስኒ እብ ክልኤ እዴከ ጽበጡ።

ተበሰም

ዎሮት ሰራቅ እግል ልስረቅ እንዴ ቤለ እዴሁ ዲብ ጂብ ዎሮት ነፈር ከረየ። ለነፈር ህዬ
ሰበት ሸዐረ እቡ ቀብ እብ ጽብጠት እንዴ አበልዩ፡ መለሀይ እንተ ሚ እተሐዜ እዴከ ዲብ ጂብዬ
ከሬካሀ? ቤለዩ።
ለሰራቅ ህዬ፣ ኢትጽበጥ እትዬ ለምድር ብርድ ሰኒ ከለም ሰበት ሀለ እቱቱ ቤለዩ ልትበሀል።

በሀል እሙራም

“እንተ ትነድቅ ወብዕድ ለለሐንፍጭ ሐቆ ሀለ...ለብነ ምዶል ካትመቱ እግል
ልብጸሕ ቱ ገብእ።” (ሳሌሕ በኒ ዓብድልቅዱስ)
“እብ ክሱስ ስታቲባት እተ ተሐስብ እቱ እዋን..ዲቡ ለለአበጸሐከ ወሳይል እግል
ተሀምለን ኢወጅበከ።”(ነህሩ)
ለገብአ ነፈር እት ሰልፍ አክል ሕድ እብ አማን አዳም እንዴ ኢገብአ፡ አክል
ሕድ እብ አማን ዓልም እግል ልግበእ ለልትቀደር ኢኮን።” (ኖፋልስ)
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ን ወዓዳት

ዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ምን ዳያሪ
እግል ትፍሀመኒ የሐዜከ ወለ . . .

የሀው ስምዖ!!
ሕራብ
ሰላም…..ሰላም
ኤረትርየ

እት ናይ በዲር መስር ወግሪክ፡
ከንዚር ክም ለትቀደሰት ክልቀት
ልርእዎ። እብሊ ህዬ ምን አርየዓት፡
ጀፋፍ፡ ጽልመት ወለመስሉ እኩይ
አሽየእ ክም ዳፍዕ ወኬድማይ ረቢ
ውላድ ወውፋቅ ክምቱ ልለአምኖ
እቡ ‘ዲመር’ ክምቱመ ሰበት
ለአምኖ፡ ለእግል ልትፋረው ወእብ
ውፋቅ እግል ልንበሮ ለለሐዙ
ወላድ እለን ድወል፡ ከንዚር
እንዴ ትዛበው እግለ ክም ረቢሆም
ለለአምኖ እቡ “ዲመር” ክም
ህያብ ለአቀሩቡ እግሉ።
እት ድወል ፈረንሰ፡ ኢጣልየ፡
ጃፓን፡ ስዊድን ወካዛኪስታን፡ ስገ
አፍሩስ ምን ሕማማት ስዕለት-ዐባይ
ወኒሞንየ ክም ዳፍዕ ለአምኖ እቡ፡
እብሊ ህዬ እብ ብዝሔ ልትመዎኑ
ወበደል እብ ብሹሉ እብ ጥራዩ
እግል ልብልዕዉ ለሐሩ።
እት አምዕል ህዳይ እት
መርዓውዮታት
ዕንቦባታት
ወቀረርጭ ውረቅ፡ ነስነሶት እት
ብዞሕ መጅተምዓት ልሙድ
ምንማቱ፡ እት ድወል ኣስየ ላኪን
በደል ዕንቦባታት ሩዝ ነስንሶ እት
ሀለው፡ እት ደውለት ቼክ ላኪን
ፋሱልየት ነስንሶ።
ባርምብራክ፡ ናይ ለመድ
ኬክ እት ኣየርላንድ ቱ። እሊ
ጅንስ ኬክ እሊ እት አያም ዓያድ፡
ሃሎዊን ልዳሌ። ለኬክ እንዴ ትዳለ
እተ ፍርም እንዴ ኢለአቴ ህዬ
እት ቀበቱ ብዞሕ ተርጀመት ለቡ
ሓጃት ለኣቱ እቱ። ለሓጃት ህዬ
እግለ ረክቡ ነፈር እት መስተቅበሉ
ሚ ክም ሳድፉ ክም ለአሽር እግሉ
ለአምኖ።
እት ገበይከ ካትም ህዳይ ዶል
ትረክብ፡ ሐቆ ህዳይከ ሰነት ክም
አዱርከ፡ እብ ሕግላን ትትካረፍ፡
ለኢተሀዴት ወለት ግድ ረክበት
ምንገብእ፡
ክም
ኢትትነገብ
ወሕጻንመ ሰድፈት ዶል ረክብ
በክት ህዳይ ክም ለዐስስ ምኑ
ለአምኖ።
ሙንዳን አው ቻዉለ ለአግደ
ዒድ ሂንዱስቱ። እሊ እብ
“ቾዳካራነ”ለልትአመር ናይ ዲን
ዒድ፡ ምነ እት ሰለስ ሰነት ቀደምለ
ዒድ ለዐለየ አወል ለትወለደ ጅነ
እንዴ ሐረው፡ እግለ ጅነ ምን
ለሐልፈየ ሐያቱ፡ ሕር እግል
ውድየት እንዴ ትበሀለ እግል ጨገር
ረአሱ እብ ተማሙ እንዴ ላጸው

ምኑ፡ እግል ሐያት ጀዳድ ክም
ልዳሌ ወድዉ። ‘ሲክ’ ለልትበሀሎመ
እግሎም ለመስሎ፡ ሊጸ ጭገር እት
ዐቦት ሴላት ሐንገል ተረት ዐባይ
ክምበ ሰበት ለአምኖ፡ እምበለ እግል
ዛክረት ተአተርድ እንዴ ቤለው
እት ሃሚት ለለሐዱጉ ሕሮረ፡ ክሉ
ለጭገር ደርሙሙ። ለለመድ እሊ
ህዬ ‘ከሱዳሂ’ ልትበሀል።
እት ቦሊቭየ፡ እት ክል ሰነት
ለገብእ መህረጃን ዝበጥ-ሕድ
አግዋር ልዳሌ። እብሊ ህዬ ቀደምለ
መህረጃን እብ ብዕዶም ብኡሳም
ወዱምላም ለጸንሐው አግዋር
ቀበሊት እንዴ በጥረው፡ እብ ሪገት
ዐስር ዶል እግል ሕድ ጸፍዖ
ወሀሩሮም ለአፈግሮ። ሐቆ እለ
ሕድ ለሐቅፎ ወበአሶም ደአሙ
ገብእ።
ሸቃለ ጀፓን፡ ክም ለመድ፡
ቀደም ሳዐት ሽቅሎም ሐምስ
ደቂቀት እንዴ ሽፍገው መጽኦ
ወአስክ ሳዐቶም ተምም ልዳለው።
ህቶም ወለ ሳዐት ፋዱስ ምንመ
ተምም አስክ መስኡሎም ኢፈግረ
ፈጊር ክም ዔብ ለልርእወ ጀፓኒዪን፡
ዶል መትፈዳሶም፡ እግል መሻቂቶም
“ኦጹካረ” በሀለት (ትዕብ ህሌከ) እት
ልብሎ ቂመት ወቀዩ ወመትሰባሉ
ለሀዩቡ። ቀደም መልህያሙ ለፈግረ
ሸቀላይ ህዬ፡“ኦሳኪ ኒ ሺሱረ”
በሀለት (ቀደምኩም እብ ፍግረትቼ
ኢትጽበጦ እቼ) እንዴ ቤለ
ልትሳረሕ ምኖም።
እት ሐቴ አካን ሞት ዶል
ሳድፍ፡ ‘ሰለስ ትንፋስ እንዴ
ኢነስአት ምነ አካን ኢትረይም’
ለልብል ፈሀም እት ብዞሕ አካናት
ሀለ። ህኑድ ቀይሒትመ ምን እሊ
እንዴ ትበገሰው፡ ሞት እግል ሰለስ
ስሙያም ምስል ትነስኦም ለልብል
ፈሀም ቦም፡፡ ሰበት እሊ እግለ ዐባዪ
ሜርሐት ደያናት ለነስእ መለክሞት፡ ምን ወቅት ረዪም ሐቴ ዶል
እንዴ መጽእ፡ ሰለስ ሜርሐት እንዴ
ነስአ ክም ገይስ ለአምኖ።
እት ጀዚረት፡ ሀዋይ፡ እግል
ገሻይ እብ ርበጥ ዕንቦበ ልትከቦቱ።
ለገሻይ እግል እስር አው ርበጥ
ናይለ ዕንቦበ ሐቆ ኢትከበተዩ አው
እት አካን ሰኔት ሐቆ ኢከረዩ ክም
ቅብብ ልትነሰእ። እት ኒውጊኒ ህዬ
እግል ገሻይ እብ ብካይ ወጽራር
ሳርሕዉ ወእብ አበሊቱ እት ናቱሉ
ምስሎም እግል ልጽነሕ ደኩሉ።

እለ ከረም ዮም ዓመት
ለእብ ሰላም መጽአት
አቶብየ ወኤረትርየ ለዲብ
ሕድ በልሰት
በደል እንቤዕ ገሀይ ለእንቤዕ
ፈርሐት ሰጠት
ዐስተር እብ ዘለይመ ለእኪት
ሐጽበት
ጥያረት ምን ቦሌ እት
አስመረ አተጽበሐት
ለአግጸት ኡሱር እብ
ፈርሐት ፈትሐት
እግል ዐማር ወዐቦት ለባብ
ፈሐት
ኤረትርየ ወአቶብየ ምስል
አምሐበረት
እግል ኩለ አፍሪቀ ለሰአየት
ሀበት
ለፍኑጡር ሸዐብ እት ሕድ
ሐየበት
ሰኔት እንዴ ሐንፈለት እግል
እኪት ቀብረት
ሶማልመ ክም በዲረ ብትረ
እግል ትርፈዕ
ርኢሶም አስመረ መጽአ
ምክር እግል ለሀብ ወልንሰእ
በደል ዋድቀት ደውለት
ግዊት እግል ትግበእ
ክልነ እግል ሰዳይቶም
በዳሪት ንንሰእ
ለእት አፍሪቀ ሀወእ ተአቴ
ምጥራቅ እግል ንድበእ
በደል መትዐከራር-ሕድ
ሐቴ እዴ ንግበእ
እለ እግር በኪተት እግል
ትዳይም
ክልነ አድሕድ ንጽበጥ
ከአስክ ዐቦት ነአላይም
ኢለአተሐዜነ አክራን
ስላሕ ወሐርብ
ደአሙ ልግበእ እቢ
ወአከይ ቀልብ
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ዮም 27/7/2018 ሳዐት 10፡00 ላሊ አስመረ
“ወድ-ቢን ኣደሚ አፍካሩ ክም አግጸቱ ልትፈናቴ” እት ትብል አቦቼ፡
ሂጋሀ ክም ህግየ ዓድየት እርእየ ዐልኮ። ለሰበብ ለክም ዓድየት ለአርኤኒ
ዐለ አክል-ሕድ ምንመ ይአምሩ ፡ ምነ መረ አናመ አፍካርዬ ዓዲ ዐለ
እብል።
ፍሂም ወኢፍሂም ሚቱ? አዳም ክም ፈሀሜነ ወኢፈሀሜነ ከፎ ንትአከድ?
ወሕነ ህዬ እግል አዳም ፈሀምናሁ መገሌናሁ ከፎ ንትአከድ፡ ደረጀት
ፍሂም ለቀይስ መቀየሲ ለሀሌ ገብእ? ኢደሌት ሕትኩም። ከፎ ኢደሌ
ትበው? ሰበት ኢደሌት ኢደሌት ወእቤ ላኪን ርሕከ ቀቢብመ ርሕከ እግል
ኢተአምር ሰበት ሰዴ፡ እብ ናዬ ፈሀም ወተጃርብ እለን እት ለዐል ስሙያት
ለሀለየ ሰኣላት እግል እብለሰን እግል እጀርብቱ።
ፍሂም ወኢፍሂም፡ ፍሂም ናይ ኢፍሂም ፍሂም ገብእ እት ሀለ፡ ኢፍሂም
ህዬ ናይ ፍሂም ኢፍሂምተ። ሐቴ በሎ እግልዬ፡ አዳም ክም ፈሀሜነ
ወኢፈሀሜነ እግል ነአክድ አው ነኣምር ህዬ፡ ናይ ኢፍሂም ፍሂም + ናይ
ፍሂም ኢፍሂም = እለ ሰኣል። በሀለት ፈሀሜነ ምን ገብእ ናይ አፍሀሞት
ቅድረትነ ውቅልት ክም ሀሌት ነአክድ እት ህሌነ፡ ኢፈሀሜነ ምንገብእ
ህዬ ናይ አፍሀሞት ቅድረትነ ህቡቢት ክም ህሌት ነአምር። ከበደል አዳም
እግልሚ ኢፈሀሜነ እንዴ እንቤ ምስሉ ንትበአስ ሕነ እግልሚ ይአፍሀምናሁ
እንዴ እንቤ ምስል ርሕነ እንዴ ኢንትበአስ ምን ንትሓሰብ ለሔሳቱ።
ክልኤ በሎ፡ ሕነ ህዬ እግል አዳም አፍሀምናሁ መጌሌናሁ እብ ከፎ
ነአክድ? አፍካርነ ቀደም እት ከሊማት እንቀይሩ ኖስነ ዶል እንሰምዑ እግል
ንትአከድ እንቀድር። ሳልስ ትበው እዬ? ተማም! ደረጀት ፍሂም ለቀይስ
መቀየሲ ለሀሌ ገብእ? መቀየሲ ክም ሀለ አኪደት እንዴ አለብዬ ብዬ፡ ላኪን
አዪ መቀየሲ አማን ቱ መሐሰት ብዕድ አርእስቱ።
ኣላ! እሊ በደ እት ኣይረዓት አፍካር ሚ ዶል እግል ልሕደገኒቱ? ክም
ለመድካሁ ትበው? ሃ ሃ ሃ. . . ደሐን አው አነ እለምዱ አው ህቱ ለምደኒ
እበ ገብአት እተ መውዶዕዬ እግል አቅብል፡ ለመውዱዕዬ ቀደምዬ ዐለ
መግራዬ? ከንዶእ! ከለአቅብል ዐለት ዐርዩ ኢደየ? አለ ወአክበር! አዜመ
እተ አይረዓት እገይስ ህሌኮ? ሚከሰኒ አቅብል ወኢጊስ እብል---------------ዳሽ ኢዴ።
አነ ወአብ ዕያልዬ ሰኒ ሕድ እንፈቴ፡ ሕድ ነሐሽም ወዲመ ምስል
እት ህሌነ ሕድ ንተምኔ። ህዳይናመ እብ ሻምቱ ለዐለ። ላኪን አዜ ፍንጌነ
መሽከለት ትትከለቅ እርእየ ህሌኮ። ለመሽክለት ህዬ ዲመ እት ንትሃጀክ
ኢፈሀምከኒ አው ኢፈሀምኪኒ ለልብለ ከሊማት መጽአ ወምን ህጅክ እት
መክሕደ ምን መክሐደ ህዬ እት ኢመፋሀመት ወምን ኢመፋሀመት እት
ቀጽብ፡ ድመል ወሀመት ንትካሬ። ለበዝሐ ወቅት ኢፈሀምኪኒ ለልብል አብ
ዕያልዬ ቱ። አነ ላኪን እብ ወለት ገበይ ለኢሰረረተ አክል ሕድ ኢፈሀምከኒ
ብህለቱ ይአምር። ማሌ ላኪን ክመ አዩድነ ክም ተሓፈንነ “ኢፈሀምከኒ ወለ
እግል ትፍሀመኒ ይሐዜከ?”እቤሉ፡ አብ-ዕያልዬ ሰኒ ሐርቀ ላኪን ኢበርደ።
ለሐርቀ እግል ልብረድ ቡ እት ልብሎ እሰምዕ ምንመ ዐልኮ ለእግሉ
አበርድ እበ ሓጀት ይረከብኮ። እብሊ ህዬ ናይ ፍሂም ኢፍሂም እት ፍንጌነ
ከሌብ ወደ። እብ ጅወትነ ለናይ ፍሂም ኢፍሂም ለኬልብ እግል ንፈንጥር
ምንመ ሐዜነ፡ እብ አማን እግሉ ለፈንጥር ዶዘር ኢትረከበ። እብሊ ህዬ
ለሻማት ዘሬ ዐለ ጼዋነ በአስ፡ እቢ ወመዳማል አትጻብሐ ወአትማሰ እቱ።
ኦፍ! ምን በአስ ወአከይ መቅርሕ ለልትኬለም ሚ ሀለ? ሐበት አለቡ
ትበው? አማንኩምቱ ላኪን ምን በአስ ወአከይ መቅርሕ ለልትኬለም
ኢመፋሀመት ወእግል ሀወኖተ በዳሪት ኢንእስአትተ።
ዮም ላኪን እለ እት መቅበረት ቅይር ለአስመነት ቤትነ እት ሐያት በዲረ
ለትበልሰ በሰር እትሊ (how to solve our conflict ) ለልብል ክታብ
ራክበተ እመስል። ህተ ህዬ፡ በደል አዳም ተዐግብ አወል ርሕከ ዐገቦት፡
ዲመ ርሕከ ምስለ ለተዐግቡ ህሌከ ነፈር ኣተዮት ወእግል አባይከ አው
መትብእሳይከ በደል እብ ስለሕ እብ ከሊማት ሕሳን ሓረቦት። ኣቤ! አነ
በደል ኢፈሀምከኒ ወለእግል ትፍሀመኒ ይሐዜከ እብሉ፡ ኢፈሀምለኒ ወለእግል
አፍህመከ ኢቀደርኮ ምን እብሉ እት ኢመፋሀመት ወኢበጽሐነ።
አይወ እብ ጼዋዬ ማጽእ ሀለ ገጹ ባርህ ሀለ፡ አነ ፍህመቱ ህሌኮ፡ ህቱ
አፍሁምዬ ሀለ፡ ህቱመ ፍህምዬ መስል ወአናመ ለአፍህምኩሁ እመስል።
ናይ ፍሂም ኢፍሂም አክተመ። ግረ እለ ቤትነ ናይ ኢፍሂም ፍሂም እግል
ትግበእቱ። ዐውቴ እግል ሔዝየት መፋሀመት።

Moደ

Moደ
አርቡዕ 01 ኦጎስት 2018

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ተአሂል
ተአሂል ኩረት ኩረት
ቮሊቦል አግዳም
ቮሊቦል
በሐር ተምም
አግዳም
በሐር
ተምም
እት ዱር
ኩረት እግር
አቅሊም
ኤረትርየ ሰፊሪ ዘመዴ ተክሌ
ናይጄርየ ሂሩር ለህለ ፈሪቅ
ዐንሰበ፡ፈሪቅ አነስር ሐሶሰ
እንዴ ሐድረየ እተ አስመዐየ
አትሌቲክስ፡
9
አትሌታት

ፈሪቅ አትሌቲክስ ኤረትርየ
እተ ዐባዪ አትሌታት አፍሪቀ
ለሻርኮ እቱ ጅግረ አትሌቲክስ
እግል ልሻርክ አስክ ናይጄርየ
ሳፈረ። ለፈሪቅ እተ ምን ዮም
1-5 ኦጎስት ለገብእ ጅግረ እቱ
እግል ልሻርክ ለገብአት እግሉ
ሄሰት ስርሐ፡ ብዝሓም መስኡሊን
ርያደት ለሐድረወ ዐለት። እተ
ስርሐ መፈውድ ዓዳት ወርያደት

ከሊመት፡ አትሌታት እትሊ ጅግረ
እሊ ለትትሐዜ ፍገሪት እግል
ልርከቦ ቀልብ ናሴሕ ወአደብ
ርያደት እንዴ ተበዐው፡ስሜቶም
ወስሜት ዐዶም እግል ልወቅሎ
እብ መሰባል እግል ልክደሞ
ትፋነዮም።
እንዴ አትለ መስኡል አትሌቲክስ
ኤረትርየ አሰይድ ኢስያስ ዐንዴ
እተ ቀደመየ ከሊመት፡ ለአስክ
ናይጄርየ ሳፍር ለህለ ፈሪቅ
አትሌቲክስ ኤረትርየ ዐውቴታት
እግል ልትሰርጌ ደማነት ክም ቡ
እሊ ህዬ ምነ እግለ ፈሪቅ እንዴ
ወከለው እተ ጅግረ እግል ልሻርኮ
ልሄሮ ለህለው አትሌታት ተጃርብ
ለቦም ወዐዶም ለአስመው ሰበት
ገብአው፡ አዜመ እትሊ ጅግረ እሊ
መቅደረቶም እግል ለአርኡ ክም
ከድሞ ወደሐ።
እሊ እብ መደርብ ዮሴፍ
ግርማይ እንዴ ትመቅረሐ አስክ

ለከምከመ እት ገብእ፡ ምን
እሎም አትሌታት እሎም ዐወት
ሀብቶም ወፋኑስ አለም እት 10
አልፍ ምትር ሰዐይ፡ መሓሪ ጸጋይ
ወዶልሺ ተስፋይ እት 5 አልፍ
ምትር፡ አማንኤል ግርማይ ወራሄል
ዳንኤል እት 1500 ምትር እት
ናይ 3 አልፍ ምትር ህዬ አትሌት
የማኔ ሀይሌስላሴ እግል ልሻርኮ
ቱ።
እትሊ 21ይ ጅግረ አትሌቲክስ
አፍሪቀ ምን 50 ደውለት ለመጸው
473 አትሌታት እት ለትፈናተ
ጅግረ አትሌቲክስ እግል ልሻርኮ
ቱ።
ዲብ እሊ ዲብ መዲነት አሳባ
(ናይጄርየ) ገብእ ለህለ ጅግረ፡
ለልትዐወቶ አትሌታት ለክል
ክልኤ ሰነት እብ ደረጀት ዐለም
ለገብእ ጅግረ ወዮም ዓመት
መዲነት ኦሲራፋ ናይ ቼክ ሕድርቱ
ለህሌት እቱ እግል ልሻርኮቱ።

ለሐልፌነ ሰነብት ዮም 28 ወ29 ጁላይ ዱር ኩረት እግር አቅሊም
ዐንሰበ እትሉሉይ ውዕለን ቱ።
እትሊ አምዔላት እሊ ምነ ተልሀ ፍረቅ፡ ፈሪቅ ላሳሌ እግል ፈሪቅ
አሳሕል 3 እብ 0 ቀልቡ እት ህለ፡ ፈሪቅ ሐመልማሎ ወፈሪቅ አስሙድ
እተ ወደወ ትልህየ ፈሪቅ አስሙድ 2 እብ 0 እንዴ ቀልበ ሰለስ ንቅጠት
ከስበ።
ዝያድ እህትማም ልትሀየበ ለዐለ ትልህየ ለእት ፍንጌ ፍረቅ ደንደን
ወአልነስር ለገብአት ትልህየ ዐለት። እሊ ለገብአት እቡ ሰበብ ፈሪቅ ደንደን
እት ሜርሒት ጅግረ ኩረት እግር አቅሊም ዐንሰበ ሰበት ህለ ወፈሪቅ
አነስር ህዬ ምን ሰልፋያምለ ፍረቅ ለልትረከቦ እቱ ደረጃት ምን በዴ ብዞሕ
ስኒን ሑሉፍ ሰበት ዐላቱ።
ክልኢቱ ለፍረቅ ብዞሕ አብካት እት ረክብ እንዴ ኢልትነፈዖ እቡ 45
ደቂቀት ሰበት ተመት፡ እግል ዕርፍ እግል ልፍገሮ ቅሱባም ዐለው፡ ግረ
ዕርፍ እተ ተለ ደቃይቅ ሐቆ 16 ደቂቀት ግረ ዕርፍ በሀለት እት 59ይት
ደቂቀትለ ትልህየ ፈሪቅ አነስር ጎል ሰበት ረክበ፡ ሜርሒትለ ጅግረ ጻብጥ
ለህለ ፈሪቅ ደንደን 3 ንቅጠት እግል ልንዘዕ ምኑ አንበተ። እለ ዐውቴ እለ
ላኪን እግል 4 ደቂቀት ሌጣተ ለጸንሐት እት 63ይት ደቂቀትለ ትልህየ
ፈሪቅ ደንደን ጎል ሰበት ኣተ አዜመ እግል ልቅለብ ሰአየት ለወደ እቱ
አዋይን ትረአ።
ትልህየ እብላሀ እት እንተ ፈሪቅ አልነስር እት ነስር ለበልሱ ጎል እት
ደንጎባለ ወክድ ሰበት ኣተ፡ ፈሪቅ ደንደን እንዴ ቀልበ እብ ሰለስ ንቅጠት
ዐውቴ እግል ልፍገር ክምቱ ተአከደ፡ እትሊ ወክድ እሊ ምን ጠባይዕ
ኩረት በረ ለገብአ አከይ-አደብ እብ መተልህየት ደንደን ልትርኤ ምንመ
ዐለ፡ ወክድ ሰበት ተመ ፈሪቅ አነስር 3 ንቅጠት ረክበ።

ኤረትርየ እት ጅግረ አትሌቲክስ አልጄርየ ሻረከት

ቱር ዲ ፍራንስ ተመ
እብ ደረጀት ዐለም እብ
እሙራም መጃግረቱ ወለ ህለ
እግሉ ታሪክ እት ጅግረ ዐጀላት
እት 1ይት ደረጀት ለልትረተብ
ጅግረ ምን ለሀሌ ጅግረ ቱር ዲ
ፍራንስ ቱ።
እሊ ናይ ዮም ዓመት ጅግረ
እግል 105 ዶል ለገብአ ጅግረ እት
ገብእ እት ከብዱ 21ይ መርሐለት
ለከምከመ ዐለ፡ እሊ ህዬ ምን ዮም
7-29 ጁላይ ለትዳለ አምዕሎታት
እቱ ገብአ።
ናይ ደንጎበ ወናይ ካቲመ ላተ
21ይት መርሐለት ጅግረ እት ዮም
29 ጁላይ ለገብአት ዐለት። እብ
ዓመት 3,351 ኪሎ ምትር ሪም
ለገልበበ ጅግረ ቱር ዲ ፍራንስ፡
ለሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ እት

ከብድ መዲነት ፓሪስ ለገብአ፡
አጅወእ መዲነት ፓሪስ እብ
ጥያራት ፈረንሰ ሓባር መንዴረትለ
ዐድ እንዴ ከፍከፈየ እቱ ነያረት
ለረክበ ጅግረ ካቲመ ፍንቲት እት
ታሪኩ እንዴ ሰጀለ ታምም ህለ
ጅግረ ቱር ዲ ፍራንስ 2018።

እንዴ ሰጀላቱ እለ ዐውቴ እ

እሊ እግል ዝያድ 20 አምዕል
ለገብአ ጅግረ ቱር ዲፍራንስ እት
21ይ መርሐለቱ እበ ገብአት
እግሉ ትመማት እት ካቲመ
ለበጽሐ እብ አሳስ እሊ ህዬ፡
እትሊ ገብእ ለዐለ ጅግረ እብ
ክሉ ለትዐወተ ወድ ብሪጣንየ
ላቱ መትባድራይ ቶማስ ግራይንት
ምን ፈሪቅ ስካይ እት ገብእ፡ 83
ሳዐት 17 ደቂቀት ወ13ካልኢት

ለ እንዴ ረክበ ፍሌንየት ቤጪ
ለለብሰ።
እግለ እብ ንቃጥ ለትቀደመ
መትባድራይ ለትትሀየብ ፍሌንየት
አክደር ለለብሰ መጃግራይ ህዬ
ፔተር ሳጋን ምን ፈሪቅ ቦራ-ሃስግሮህ
ገብእ እት ህለ እብ 477 ንቅጠት
ቱ እግል ልትዐወት ለቀድረ።
እግል ሐየት ስጋደት ለትትሀየብ
ፍሌንየት ሕንግር ህዬ ወድ ፈረንሰ
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ምን ዮም 18-28 ጁላይ
ሰነት 2018 እት አልጄርየ
ለትጋየሰ 3ይ ጅግረ ሸባብ
አፍሪቀ ሰነት 2018 ለሻረከ
ፈሪቅ
ሸባብ
አትሌቲክስ
ኤረትርየ ለትትሐምድ ፍገሪት
አምጽአው።
ለሐምስ አዋልድ አንሳት
ለልትረከበ
እቱ
ፈሪቅ
አትሌቲክስ ኤረትርየ 9 አትሌት
ለከምክም እት ገብእ፡እት ጅግረ
ትራክ አትሌቲክስ ክም ሻረከት
ለረከብናሀ ሐብሬ ተአፍህም።
እትሊ ጅግረ እሊ ምነ እብሊ
ፈሪቅ እሊ ለትረከበት ዐውቴ
ዶል እንርኤ፡ አትሌት ኣቤል
የማኔ እት ጅግረ ስቴፕል-ቼዝ
2000 ምትር መዳልየት ፍደት

ነስእ እት ህለ፡ አትሌት ቅሳነት
ማሪቆስ እት ጅግረ 3000 ምትር፡
አትሌት ሜሮን ጎይትኦም እት
ጅግረ 1500 ምትር፡ አትሌት
ሰባሕ ዐማር ህዬ እት 800
ምትር ክምሰልሁመ አትሌት
ሐበን ገብሬማርያም እበ ሰጀለወ
ናይ 4ይት ደረጀት ዐውቴ፡
ሐምሲቶም ለአትሌታት እግል
ፈሪቅ ኤረትርየ እንዴ ወከለው
ለእት ወርሕ ኦክቶበር ሰነት
2018 እት አርጀንቲና ለገብእ
ኦሎምፒክ ሸባብ ዐለም እግል
ልሻርኮ ለልአቀድር ወክድ ሰበት
ሰጀለው ሓልፋም ህለው።
ዕላቃት ዓማ ኮንፍደራልየት
ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ

ላቱ ጁልያን ኣላፊሊፔ ቱ። ህቱ
ምን ፈሪቅ ክዊክ ስቴፕ እት ገብእ፡
እለ ጃእዘት እለ እብ 170 ንቅጠት
ቱ ለነስአየ።

ፈሪቅ ሳንዌብ ዐለው። እትሊ ናይ
ሰነት 2018 ጅግረ እግል ዕዉት
እት ክሉ ለጅግረ ለትሀየበ ማል
500 አልፍ ዩሮ እት ገብእ፡ ምን
እሊ እግለ እብ ንቃጥ ለትዐወተ
25,000 ዩሮ እግል ሐየት ስጋደት፡
25 አልፍ ዩሮ እግል ለሔሰ ሻብ
20 አልፍ ዩሮ ወእግል አወላይ
ለፈግረ ፈሪቅ ህዬ 50 አልፍ ዩሮ
ነስአው።

እግል ለነአሸው መትጃግረት
ለትትሀየብ ፍሌንየት ጸዐደ ህዬ
እግል ወድ ፈረንሰ ፔሬ ላቱር
እብ 83 ሳዐት ፡39 ደቂቀት ወ26
ካልኢት ተሀየበቱ።
እት ደንጎበ ህዬ
እብ ደረጀት ፍረቅ
ለትረአ ጅግረ እብሊ
ለተሌ ፍገሪት ካቲመ
ገብአት እግሉ። 1ይ
ፈሪቅ ሞቪስትራ፡2ይ
ፈሪቅ ባሕሬን ሜሪዳ፡
3ይ ፈሪቅ ስካይ፡4ይ
ፈሪቅ ሉቶንል ጁምቦ
5ይ ፈሪቅ ኣስታና፡ 6ይ
አርቡዕ 01 ኦጎስት 2018
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መሐመድ እድሪስ

ሞናሊዘ

ሞናሊዛ እበ እሙር ወድ
ኢጣልየ ሊዮናርዶ ዳ ቪንቺ
ለትረሰመት እምር ነቁሸት ናይ
ዐስር ወሳድስ ክፈል ዘመን ተ።
ሞናሊዘ ምስጢር በስመተ አግማም
ለአትዐጀባ ቱ። እለ ነቁሸት አው
ሱረት እለ አስክ እሊ ሃድል ምነ

ለትዐጅብ መሽሁር ስወር እዲነ
እንዴ ገብአት አስክ እለ እምበል
መትጃግራይ ተአተላሌ ህሌት።
እለ ሱረት እለ ፍይሔሀ 30 እብ
21 ኢንቺ እት ገብእ ሜዛነ ህዬ
18 ፓውንዲ በጽሕ።
በስመት ሞናሊዘ አስክ እለ ምነ
አግማም ለአትፈክር ለሀለ ሕቦዕ
ምስጢርተ። ላኪን ለሐቂቀት ናይ
እለ ሱረት እለ እሙር ኢኮን።
ምናተ እብ ብዝሓም መባሕሰት
ታሪክ ለልትበሀል ብዙሕ ቱ።
ብዝሓም ሞናሊዘ ሱረት ናይ ሊዘ
ጌራርዲኒ ላ ግዮኮንዶ በህለት እሲት
ናይለ እሙር ታጅር ፍሎሬንታይን
ተ ልብሎ። እሊ ህዬ እግልሚቱ
ሞናሊዘ ዲብ ኢጣልየ እብ
ላግዮኮንደ ትወሰፈትመ ልብሎ።
ሰር ገሌ ህዬ እለ ሱረት እለ
ለሰወረየ በዐለ ዳ ቪንቺ ኖሱ እት
ፍክሩ ለጀበ እሉ ሕሳብ ቱ፡ በህለት
ዳ ቪንቺ ዲብ ሕሳቡ ለትዋሰፈት
እሉ እሲት ተ ልብሎ።

ክምሰለ ልትአመር ልዮናዶ ዳ
ቪንቺ ለሱረት እት ፍሎሬንስ ዲብ
ሰነት 1503 እንዴ አምበተየ አስክ
ሰነት 1506 ሐቆለ አተላለየ እለ
ሱረት እለ አስክ ወክድ ወፋቱ
1519 ምስሉ እሕትፉዝ እበ ዐለ።
እትሊ ለሐልፈ ሰለስ ክፈል ዘመን
ህዬ ሞናሊዘ እብ እደይ ብዙሕ
ሐልፈት። አስክ እት ቤት ሰከን
ናፓልዮንመ ስቅልት እት እንተ
ስኒን አተላሌት። ሐሬ ላኪን
እት ሰነት 1804 ቤት ናፖልዮን
ኖሰ ክፋል መትሐፍ እት ፓሪስ
ገብአት።
ለሱረት አው እሊ ነቁሽ
ልዮናርዶ ዎሮ ምነ ምህም ናይለ
እብ ብዝሓም ረሳሜን ለትሰውረ
አው ለትነቀሸ እግል ልትወሰፍ
ለኢቀድር ብስር ፈን እት ገብእ፡
እለ ሱረት እለ ላኪን መባትከ፡
መትበርሸአ፡ ለትለወነት እቡ ሕብር
ምስለ ስውርት እተ ለህሌት በርሀት
እግል ትወስፈ ክብድት ተ።

ሞናሊዘ ምነ ክሪት እቱ ለዐለት
መትሐፍ ላቨሬ እት ሰነት 1911
ትሰርቀት። ላኪን ምን ሐዲስ እት
ሰነት 1913 ምን ኢጣልየ ክምሰል
ትመጽእ ገብአት። ገሌ ለእት ሱረት
ሞናሊዘ ህለ ወስፍ ናይ ላ ግዮኮንዳ
“ፋርሐት እሲት” ለሸሬሕ ወስፍ
ቱ።
ዲብ ፈረንሰ ሞናሊዘ ጆኮንዴ
ትትበሀል። እሊ ህዬ ሽህረት
አውሳፍ ሞናሊዘ ለለሐብር ቱ።
“ለእሲት ምስለ ልውቅት በስመተ”
እለ ለትከስስ ሕላየት እብ ጃይ
ሊቪንግስቶን ወራይ ኢቫንስ ዲብ
ናይ ሰነት 1950 ፊሊም ካፕቴን
ኬሪ ናይ አምሪከ እት ኦስካር
ክምሰል ነጅሐት ወላመ እግለ
ለተሐሌት ሕላየት እተ ሰነት ለሀ
ለሔሰት ሕላየት እንዴ ገብአት
ክምሰል አተላሌት ልትሀደግ።
ሞናሊዘ
ብዙሕ
ለደገመ፡
ለትከተበ፡ ለተሐለ ወለትየንደነ
እበ ምነ እት ዐለምነ መሽሁር

ላቱ ስወር አው ነቁሽ ተ። ምስል
እሊ ሞናሊዘ ዝያደት ክሉ ስወር
ሕሽመት ወቂመት ለበ ሱረት ተ።

ረሳም ሞናሊዛ ላቱ ሊዮናርዶ
ዳ ቪንቺ

10 ለነአሸየ ድወል እዲነ ተአሙረን ማሚ፡
ምነ ዲብ እዲነ ለህልየ ዝያድ 194 ደውለት እብ ንእሽ ምድረን 1ይ10ይ ደረጀት ለልትረተበ ለነአሸየ ዐስር ደውለት ዐለም እብ ንእሸ እት
ሳምናይት ደረጀት ለትትረተብ ደውለት ሲያንት ኪትስ ወኔቨስ ርእያም
ዐልነ፡ ዮም ህዬ እት ዐለም እብ ንእሸ እት ሳብዓይት ደረጀት ለትትረተብ
ደውለት ማርሻል ኣይስላንድ እግል ንርኤቱ።

ደውለት ማርሻል ኣይስላንድ (Marshall
Islands)
ደውለት ማርሻል ኣይላንድስ
(Marshall Islands) ዝያደት
ለትትአመር ስሜት ረስምየት
ጀምሁርየት ማርሻል ኣይላንድስ
እት ገብእ፡ ክምሰል ስሜተ ምነ
እት ምሒጥ ሰላም ለህለ ጀዛይር
ለትትከወን ተ። ደውለት ማርሻል
ኣይላንድ እት ሰር ገበይ አምሪከ
ውላየት ሀዋይ ወክፈል ዐለም
አውስትራልየ ህሌት። ህተ ክፋል
ናይ ሚክሮኔዝየ ትትሐሰብ። እለ
ደውለት እለ ሐቴ ህግየ ወዓዳት
ለትመልክ ወእት ድዋራት ማለዮኢንዶኔዝየ ህሌት።
ለጀዚረት ለልትጋወር ባካት

ንእሸ እት ሳድሳይት ደረጀት
ለትትረተብ ደውለት ሊችቴኒስቲን
Liechtenstein እግል ንርኤቱ።

ለትፈናተ ብዝሔ ሐያት በሐር
ክምሰልሁመ እበ እት ጁላይ
2017 ለገብአ ዕሹር ሸዐብ፡ ስካነ
74,539 ገብእ እት ህለ፡ ሐድ
800 ለገብእ አጅናስ ዓሰ ብእቱ።
እት ባካት ማርሻል ኣይላንድስ
ብዝሓት ጅላብ ለልትዐሸግ እቱ
አካናት ህለ። ማርሻል ኣይላንድስ
181 ኪሎሜተር መረበዕ ፍይሔ
ለበ ደውለት እት ገብእ፡ ምነ ነአሸየ
ድወል እብ ርሕበ እት ዐለም
ሳብዓይት ደረጀት ትጸብጥ።
እተ
ትመጽእ
ጥብዐት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ ምን
ደውለት ማርሻል አይላንድስ እብ

ትምስል ወመፈንተይ ሐየት ወህመም
ሐየት ወህመም ክልኢቶም
ሔዋናት ከደን ገበኦ እት ህለው፡
ክልኢቶም ምን ዓይለት አው
ጅንስ ደመሚት ቶም። ፍንጌ
እሎም ክልኦት ድሙ ዐባዪ
ፈርግ ዐቢ ህለ። አሰልፍ መባትክ
ገሮቦም ወሕብሮም ክምሰልሁመ
እብ ግዝፎም ልትፈናተው።
ህመም ዳምቅ ጸሊም መዐርወይ
ብዲቡ። ሐየት ላኪን ለገብአ
ልግበእ መዐርወይ አለቡ። ሕብሩ
ህዬ ዲብ መሸግረይ ነትል።
እምበል እሊመ እብ ገያደቱ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 32
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ወእብ ስረቱ ላተ ምን ሐየት
ዝያደት ለልትአ’መር ህመም

ቱ። ክምሰሁመ ህመም ዕጨይ
ወእመን ለዐርግ እት ህለ፡
ሐየት ላተ እት ምድር ሌጣቱ
ለገናድል። እት ግርመት ረኤነ
ምንገብእ ላኪን ክልኢቶም
ነናዮም ግርመት ወሱሰት ቦም።
እብ ትግራይት ምነ እግል
ሐየት ለተሀየበ አስማይ ዝያደት
እግል ህመም ለተሀየበ አስማይ
በዜሕ፡ ገሌ ምኑ ህዬ፡ ህመም፡
ወነን፡ ዖፍ፡ ሐከት፡ ወድ እብን
ወለመስሉ እግል ልትሀደግ
ቀድር።
ገጽ 12

