ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 01 ኖቨምበር 2017
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ሳወ፡ ወዚር ተዕሊም ሰሚናር ወዴ

ወዚር ተዕሊም አሰይድ ሰመሬ
ርእሶም፡ እግል አንፋር 31 ደውረት
ክድመት ወጠን፡ እት ሩእየት፡
መባድእ ወአህዳፍ ንዛም ተዕሊም
ኤረትርየ ለረከዘ ሰሚናር ወደ።
እተ እት ዮም 28 ወ 29 ኦክተበር
ለሀበዩ ሰሚናር ወዚር ሰመረ፡ ተዕሊም
እት ኤረትርያ አሳስ ሓቅ እንሳኒ ሌጠ
እንዴ ኢገቢእ፡ ኣሳስ ዐማር ሰበት ቱ፡
ሩእየት ንዛም ተዕሊም ዐድነ፡ ባቅዓም
እብ ኩሉ ለጃንብ ባቅዓም መዋጥኒን
አከዶት ክምቱ አፍሀመ።
እት ሰልፍ ሕርየት እብ ደረጀት
ወጠን ምን ረውደት አስክ ካልኣይት
ደረጀት ወመዳርስ ፈኒ 538 ሌጠ
ክም ዐለ እትሊ እዋን ላኪን እብ
360% እንደ ዐበ 1938 ክም በጽሐ
ለሸርሐ ወዚር ሰመሬ፡ መሻረከት

መዋጥኒን እት ተዕሊም ምንመ
ዜደት፡ መሻረከት አንሳት ላኪን ላኪን
ጅህድ ክም ለአትሐዜ አከደ።
እብ አሳስ ኢቱን ለሀለ ስታት
ተዕሊም፡ ተዕሊም ምህነት ወቴክኒክ
እግል ዓበዮት፡ መራክዝ ተእሂል
ወምህነት ኣላት ጥዉር እግል
ልትዓንደቅ ገቢእ ለሀለ ወራት ቅሩብ
ተሚም ክም ሀለ ሐበረ።
ወዚር ሰመሬ እት ዶንጎበ፡ ብንየት
መዳርስ፡ አተረዶት ህግየ እም፡
ጠወሮት መንሀጅ፡ ጥባዓት ወነሽር
አክትበት፡ ጠወሮት መቅድረት
ሙደርሲን ወብዕዳም፡ አስነዮት
እዳረት፡ መክተባት ወብዕድ ልትከደም
እግሉ ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡ ደረሰ
ለእሉ ራክባም ሀለው በክት እግል
ልትነፈዖ እቡ ትፋነ።

ሰፋረት ቻይነ ለትፈናተ ሰዳይት ሀበት

ሰፊር ጀምሁርየት ቻይነ
እት ኤረትርየ እግለ ትፈናተ
መአሰሳት ሕኩመት፡ ጀብሀት

ወመሓብር ወጠን ልትውዕል
ሰዳይት ሀበ።
ለሰዳይት፡ 7 ፎቶኮፕየር፡ 31

ፕሪንተር፡ 43 ኮምፑተር፡ 51
ላፕቶፕ፡ 21 ዩፒኤስ፡ 2 ናይለ
ልትሐረክ ወ 2 ናይ ናሽፍ

ሰወር ካሜራት ምስል ታምም
ዕንዳቄሁ ክምሰልሁመ ብዙሕ
ኣላት ክታበት ለሸምል ቱ።
እምበል እሊ ዲብ ንዛም
ሐብሬ ለከድም ኣላት፡ እግል
መርከዝ ጂምናዝዩም መሕበር
ወጠን
አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ፡ እግል ምስኩናም
ለገብእ 40 ለልደረክ ዐረብያት፡
ክምሰልሁመ
እግል
ደረሰ
መእምብታይት ለገብእ ኣላት
ክታበት እብ ሰዳይት ተሀየበ።
ለኣላት እግል ውዛራት
እዕላም፡ ካርጅየት፡ ማልየት፡
ብነ፡ ሐርስ ወዐመል ወራዐዮት
እጅትማዕየት
ክምሰልሁመ
እግል
ጀብሀት
ሸዕብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት
ወመፈወድየት ዓዳት ወርያደት

ክምሰልሁመ መሕበር ወጠን
አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ
ተሀየበ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡
ፍንጌ
ሕኩማት
ኤረትርየ
ወጀምሁርየት
ቻይነ
ዲብ
አደቀቦት እቅትሳድ ወቴክኒክ
ለገብእ
ሰዳይት
ለረከዘት
እትፋቅየት ትፈረመት።
ለእትፋቅየት፡
እብ
ሰዳይት ሕኩመት ቻይነ ዲብ
ምስተቅበል እግለ ልትበኔ 400
ኣፓርታማታት (ሽገግ) ወብዕድ
መሻሬዕ ለሸምልቱ ቱ።
ለእትፋቅየት ወዚር ማልየት
አሰይድ ብርሃኔ ሀብተማርያም
ወሰፊር ቻይነ ዲብ ኤረትርየ
ሚስተር ያንግ ዚ ጋንግ
ፈርመው እተ።

ባጽዕ፡ መሕበር ጎማት ውዛረት ተዕሊም ልትሰርገል
እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ። እብ ክሱስለ በክት
ተዕሊም ለኢረክበው አጀኒት
ለሀድገ መሕበር ጎማት እት
ዮም 28 ኦክቶበር እት መዲነት
ባጽዕ ትሰርገለ።
እተ
አንፋር
መጅልስ፡
ወጠንያይ መሓብር፡ አንፋር
ዉዛረት ተዕሊም ወአጅህዘት
ሰብ-ሽርከት ለሐድረው እቱ
መሕበር ጎማት፡ ቅዌት እግል
አብደዮት ወበርናምጅ ተዕሊም
እግል ክሉ እግል ልትዐወት፡
ዉዛረት ተዕሊም እት አቃሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ ዐንሰበ
ወጋሽ-በርከ
እብ
ፍንቱይ
ሕፍዝ እንዴ ወዴት ትሸቄ ክም
ጸንሐት፡ መጋድዕ እቅትሳድ፡

ዓዳት፡ ህዳይ ስ’ነት አዳም
ለኢበጽሐየ፡ መናበረት ስብክ
ወስግም፡ መካሪት ምድር፡ ጀው
ወብዕድ ምነ እት በርናምጅ
ደሪስ ወአድረሶት መታክል
ሰብብ ለህለ ክምቱ ትሸረሐ።
እብ አሳስለ ገአ ሕፍዝ፡ እት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ምነ ረውደት እግል ልእተው
ለቦም ተሐት ሐምስ ሰነት
ለዓማሮም አጀኒት፡ ለ85%
አስክ እለ እሊ በክት ራክባሙ
ክም ኢሀለው፡ እት አወለይት
ደረጀት እግል ልድረሶ ለቦም
ህዬ ለሐድ 21% ምን ዐግሎ
ተዕሊም ራይማም ክም ህለው
ተሐበረ።
መስኡል ፈርዕ ዉዛረት

ተዕሊም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ኡስታዝ ረሺድ ዑስማን
እተ ሀበዩ ተውዴሕ፡ ሕኩመት
ኤረትርየ
ለትሳወ
ከደማት
ተዕሊም እግል አከዶት እበ
ትወድዩ ህሌት ፊራሮ፡ ዕልብ
ረውዳት ምን ሐምስ እት 42፡
አወለይት ደረጀት ምን 18 እት
159፡ ምግባይ ደረጀት ምን
ሰለስ እት 63፡ ካልኣይ ደረጀት
ህዬ ምን 3 እት 13 ክም ዜደ፡
እብ ዓመት እተ አቅሊም ዕልብ
መአሰሳት ተዕሊም እብ 10 ዕጹፍ
ክም ዐበ፡ ዕልብ ሙደርሲን’መ
ምን 6 አልፍ እት ዝያድ 50
አልፍ ክም በጽሐ አፍሀመ።
በርናምጅ አብደዮት ቅዌትመ
ለለአደምዕ
ክምቱ
ለሸርሐ
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አሰይድ ረሺድ፡ 69% ምን ዓም
ሸዐብለ አቅሊም እግል ልክተብ
ወልቅረእ ቃድር ክምህለ፡ ምን
10 እት 200 ዛይድ ለህለ
መራክዝ ተዕሊም እግል ዐባዪ
ህዬ እትሊ መጃል እሊ ዶር ዐቢ
ለአገዴ ክምስለ ህለ ወደሐ።
እት
ዉዛረት
ተዕሊም
መስኡል ፈርዕ ታበዖት በቃዐት
ተዕሊም እግል ዐባዪ ወሚድየ
መምህር ወልዱ በርሄ እተ ሀበየ
ሐብሬ፡ እብ ደረጀት ዓለም
25% ምነ እግል ልድረሶ
ለወጅቦም ደርሶ ክም ኢሀለው
እት ሸርሕ፡ እትሊ መጃል እሊ
ኤረትርየ እት ለሔሰት ደረጀት
ምንመ ህሌት፡ ምስለ እግል

ንብጽሑ ለነሐዜ ልትርኤ እት
ህለ ላኪን፡ ጅህድ ትሩድ ክም
ለአትሐዜ እት ሸርሕ፡ ዶር ሰብሸርከት ወአጅህዘት ሕኩመት
ወጀብሀት እግል ሊዚድ ትላከ።
ሙዲር ዓም ቅስም ከደማት
እጅትምዕየት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ አሰይድ ተስፋይ
ተክሌ
እብ
ተረቱ፡
እተ
አቅሊም እት መጃል ተዕሊም
ለለአትናይት
ሄራር
ስጁል
ምንመ ህለ ለለአትሀምል እግል
ልግበእ ክምሰል ኢወጅብ እት
ሸርሕ፡ ለህለ መጋድዕ እንዴ
ትሸነከ ሕሉል እግል ልትባሰር
እሉ ትፋነ።

ገጽ

ሐልሐል፡ ከደማት ዓፍየት ትዘይድ

እት ሙዲርየት ሐልሐል፡
እት መጃል ዓፍየት ለልትሐመድ
ሄራር ስጁል ክምስለ ህለ፡ እግል
ዝያድ ፍገሪት ህዬ ለገብእ
ተውዕያት እግል ልተላሌ ክምቡ፡
መስኡለት መርከዝ ዓፍየት ናይለ
ሙዲርየት ሲስተር ሉችየ ኢልያስ
ሸርሐት።
ሲስተር ሉችየ እግል ኤሪነ
እተ ሀበተ ሐብሬ፡ ለመአሰሰት

ፈሀም ሙጅተመዕ እት ዓፍየት
እግል ዓበዮት እብ ትሉሉይ
መሓደራት፡ ክምስለሁመ ነዳፈት
ድዋር ለከስስ ተውዕያት ክምሰል
ትወዴ እት ሸርሕ፡ እትለ ሰነት
እለ ዝያድ 4 አልፍ ናሙስያት
እግል ስካን እዳራት ደዋይሕ
ማይ-አዋልድ ወፈንሸበኩ፡ እግል
249 ህዬ እግል ዐመሲ ክም
ተሀየበ ሐበረት።

መርከዝ ዓፍየት ሐልሐል፡
እት ክል አምዕል ምን 60 አስክ
70 ለገበኦ ሐማይም ከደማት
ክም ለሀይብ እት ሸርሕ፡ ክምሰል
ፍገሪት ናይለ ገአ ተውዕያት
ህዬ እብ ዐደም ነዳፈት ለመጽእ
ሕማማት ክም ነቅሰ ወደሐት።
25 ዐራት ለጸብጥ ቁረፍ ወ16
አንፋር ለቡ መርከዝ ዓፍየት
ሐልሐል፡ ከደማት ለለአቅብሎ
ሐማይም፡ ፍድኢት፡ ማርዒት
ዕምስ
ወሕርስ፡
ሰይደልየት፡
መዕመል ወብዕድ ትቀድም።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ስካን እዳረት
ደዋይሕ ቀርጸት፡ ዐመልየት ብነእ
ናይለ እት ሰነት 2015 ለአንበተ
12 ቁርፈት ለቡ መርከዝ ዓፍየት፡
እት ሰነት 2016 ሐቆለ አትካረመ
ሰበት ይአተላለ መትሐሳር እግል
ልትሀየቡ ትፋነው።
እት እዳረት ደዋይሕ ቀርጸት
እንዴ ትፈንጠረ ነብር ለዐለ
ደገጊት ምን ትከምከመ፡ ዝያድ
4500 ስካን፡ ከደማት ማይ፡ ምን
ረውደት አስክ ምግባይ ደረጀት
ከደማት ተዕሊም፡ ክምስለሁመ
ከደማት ሞባይል ረክቦ እት
ህለው፡ እብ ሰበብ ኢመትየማም
አውተቡስ
ላኪን
መጋድዕ
መዋሰላት ሰበት ቦም ሕሉል
እግል ልትባሰር እሎም፡ መስኡል
እዳረት’ለ ደዋይሕ አሰይድ ሳልሕ
መሕሙድ አትፋቀደ።

ዲፕሎማስየት ገቢል እት ካርጅ ልተላሌ

ዲብ ጀርመን ፈረንሰ፡ ኢጣልየ፡
አውስትራልየ ወሽዌደን ለነብሮ
ኤረትርዪን መሳልሕ ወጠን እግል
አድመኖት ወመሻረከት ሽባን
እግል ወቀሎት ለአመመ በራምጅ
ዲብሎማስየት ገቢል ሰርገለው።
እብ አሳስለ በጸሐተ ሐብሬ፡
ዲብለትፈናተ መዳይን ጀርመን
ለነብሮ እብ ገበይ ዕላቃት ዓም
ለትነዘመው፡ እብ “ሐሽም ስሙድ”
ለልትአመሮ ሸባባት፡ ዲብ መዲነት
ፍራንክፈርት እጅትመዕ ወደው።
ሀደፍለ
እጅትመዕ፡
ሽባን
መትንፈዐት መሕበራይ እትሳላት
ሰበት ቶም፡ እብ ገበዩ ለገብእ
ወቀሎት
ፈሀም
ወወራታት
መትነዛም እግል ሰርገሎት ናይ
አማን ወጅህ ወጠን እግል ነወሮት
ክምቱ መነዝመትለ መናሰበት
ሸርሐው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡
አንፋር ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ፈሬዕ
ቅብለ ወምግብ ጀርመት፡ ናይ
ሰነት እጅትመዖም ዲብ መዲነት
ዱዝልዶርፍ፡ ዲብ ዮም 22

ሸክል መትነዛም ጀብሃት መዳፈዐት፡
ክምሰልሁመ መትሰጃል ዲብ
እድንያይ ሜራስ ለቡቱ መሕበራይ፡
ስያስያይ ወእቅትሳድያይ መሳሌሕ
ለረከዘ ሸሬሕ ቀርበ።
ዲብ
ብዕድ
ወራታት
ዲፕሎማስየት ሸዐብ፡ ጃልያት
ኤረትርዪን ስካን መዲነት ሚላኖ
ኢጣልየ፡ ዲብ ዮም 22 ኦክቶበር
ሙእተመሩ ሰርገለ።
ዲብለ ሙእተመር፡ ናይለ
ሐልፈየ 2 ስነት ተቅሪር ወወራታትለ
ጃልየት ቀርብ እት ህለ፡ እግለ
መጽአ ክልኤ ሰነት ለትመሬሕ 5
ለአንፋረ ሐዳስ መመቅረሓይት
ልጅነት ተሐሬት።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ዲብ
መዲነት ፔርዝ - አውስትራልየ
ለነብረ
ኤረትርያት
አንሳት፡
ሙእተመር ተእሲሲ መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ወድየ እት ህለየ፡ ዲበ መዲነት
እግለ ህለው አንፋር ጀሸዲዐ ህዬ
ዲብ ናይ እለ መርሐለት ለረከዘ
ሰሚናር ተሀየበ።
ቁንስል ዓም ዲብ አውስትራልየ

ኦክቶበር ወደው።
መመቅረሓይ ቅሰይ ሰፋረት
ኤረትርየ ዲብ ጀርመን አሰይድ
ዮሃንስ ወልዱ፡ እግል ሓድረት
ሓለት
ወጠን
ወመንጠቀት
ለከስስ ተውዴሕ ሐቆለ ሀበ፡ ዲብ
ካርጅ ለህለየ ወጠኒዪን መትነዛም
ልወድያሁ ወራታት፡ ዲብ ወጠኒያይ
በራምጅ ወመዳፈዐት ዐማር እብ
ቀሎ-ቀሎ ለኢልትረኤ ዶር ለአገዴ
ክምሰል ሀለ ሐበረ።
መስኡል ቅደይ ሸዐብ ወጃልየት
አሰይድ ከሕሳይ ተወልዴ እብ
ጀሀቱ፡ ተቅሪር ወራታትለ መትነዛም
ሐቆለ አቅረበ፡ እግል መስለሐት
ወጠን ለአመመ ስታቲባት እግል
ሰርገሎት፡ ክምሰል ዲመ መሻረከት
ምዋጥኒን እግል አደቀቦት ጅህድ
እግል ልግበእ አትፋቀደ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ሰፊረት
ኤረትርየ ዲብ ፈረንሰ አሰይደ
ሃነ ስምኦን፡ እግል ኤረትርዪን
ስካን ፓሪስ ወድዋረ፡ እግል
መሳሌሕ ኢተት መዲነት አስመረ
ዲብ እድንያይ ስጅል ሜራስ፡
ክምሰልሁመ ዶር ምዋጥኒን ዲብ
በራምጅ
ዐማር
ወመዳፈዐት
እግል ወደሖት ለትሰተተ ሰሚናር
ወዴት።
ዲብለ ሰሚናር፡ እግል ዓም
ስያሰት ዕላቃት ካርጅየት ኤረትርየ፡

ወኒውዚላንድ አሰይድ መሓሪ
ተከስቴ፡ እግል ታሪክ አዋልድ
አንሳት እንዴ አሸረ፡ ለሙእተመር
ዲብለ መዲነት እግለ ህለየ አዋልድ
አንሳት ሕድ ለሸብህ ታሪክ እግል
ልሰንደ አርደት ለለአጠፌሕ እግል
ልግበእ ሰእየቱ ሸርሐ።
ዲብለ
መናሰበት፡
እግለ
መትነዛም ሐዲስ እግል ሰለ ሰነት
ለትመሬሕ መመቅረሓይት ልጅነት
ተሐሬት።
እግል አንፋር ጀሸዲዐ ዲብለ
ወደዩ ሰሚናር ህዬ አሰይድ መሐሪ፡
ናይ እለ መርሐለት መሃም ወእብ
በቃዐት እግል ሰርገሎት ወፈዛዐት
እግል ወሰኮት ምህም ክምቱ እንዴ
አሸረ፡ በራምጅ ዐማር ወመዳፈዐት
እግል ሰርገሎት፡ ዲብ ፈዛዐት
ወመትነዛም እበትወቀለት እግል
ልሽቀው አትፋቀደ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ፈሬዕ ሽዌደን፡ ዲብ ዮም 21 ወ22
ኦክቶበር ዲብ መዲነት ኡፕሳለ ናይ
ሰር ሰነት ጌማም ሽቅል ወደ።
ርኢሰለትለ ፈሬዕ አሰይደ ሳበ
ተክሌ እግል ሓድረት ሓለት ለከስስ
ተውዴሕ ተአቀርብ እት ህሌት፡
እብ መመቅረሐት ናይለ መሕበር
ተቅሪር ወራታት መትነዛም ለከስስ
ተውዴሕ ተሀየበ።****

ቅላመት፡ መሐገዝ ማይ ሲቶ ልርሄ
እት
እዳረት
ደዋይሕ
ቅላመት ምዴርየት አፍዐበት
ለትበነ ከዛን፡ መሕገዝ ማይ ሲቶ
ክም አርሀ ስካን ሸርሐው።
እተ ሐልፈ ስኒን፡ ማይ
ሲቶ እግል አድመኖት ለገአ
ወራታት ስርጉል ሰበት ኢዐለ፡
መጋድዖም ሕሉል ራክብ
ክምስለ ኢጸንሐ ለሐበረው
ለስካን፡ እሊ እግል ልርሄ
ለትሸቀ ከዛን ለተአትናይት

ፍገሪት ርክብት ምኑ ምንመ
ህሌት፡ እግል ከደማት ታምም
እት ከርስለ ዐድ መርከዝ
ተውዜዕ ማይ እግል ልትሸቄ
ትፋነው።
እት ሰነት 2015 እብ
ሕኩመት ለትሸቀ ከዛን፡ 10
ምትር ቆሪነ ወዝያድ 50
ምትር ስምጥ ክምሰልቡ፡ ለሔሰ
ከደማት እግል ለሀብ ዓቅቢት
ክም ትገብእ እሉ፡ መስኡል

እዳረት ደዋይሕ ቅላመት
አሰይድ መሕሙድ መሐመድ
ኑር ሐበረ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ እት
ምዴርየት
አፍዐበት
እት
ድዋራት ቅላመት፡ ፈልከት፡
ምህዳፍ፡ አይጣሐል፡ ገብገብ
ወሻባይት እብ ዓመት 2700
ሄክታር ቅቱር ክምሰል ህለ፡
መስኡል
መክተብ
ሐርስ
እተ ምዴርየት አሰይድ ሐጎስ
ገብረትንሳኤ አፍሀመ።

ተበረዓት፡ እግል ሰንዱቅ ሹሀደ ወምስኩናም
እግል ረሸዶት ሰንዱቅ
እማነት ሹሀደ ወእምስኩናም
ናይ ሰላዲ ወኑዕየት ሰዳይት

ክምሰል ገብአት፡ ውዛረት
ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት
ሐበረት።

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

እብ አሳስለ ሐብሬ፡ ምን
ስካን አቅሊም ምግብ አሰይደ
ጽገሃነ ጊላዝጊ ክምሰል አተላለይ
ናይለ እብ ዶልዶሉ ትወድዩ
ለዐለት ተበረዓት፡ 20 አልፍ
ነቅፈ እግል ረሸዶት ሰንዱቅ
እማነት ሹሀደእ ትበረዐት።
ሰፊር ቻይነ እት ኤረትርየ
ህዬ፡
እግል
ምስኩናም
ለገብእ 40 ዐረብየት ክምሰል
ትበረዐት ለበጽሐተነ ሐብሬ
አፍሀመት።
ዲብለ ናይ ሰለሞት ዓደት
ወዚረት ዐመል ወራዐዮት
እጅትማዕየት አሰይደ ልኡል
ገብረኣብ ወሰፊር ቻይነ ዲብ
ኤረትርየ
ሚስተር
ያንግ
ዚጋንግ ሓድራም ዐለው።
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ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

ግውሐ ተልቡስ በድረዩ

1ይ ክፋል
ዲብ ግርበት ወሬሕ ረመዳን
ሰነት 2017 ቱ ለዐለ። አምዕል
ሐቴ ሐርስ ሐቆለ ወዐልኮ
አምሱይ እግል ፈጠረት እት
አፌት ዋልዴንዬ ምስል ውላጄ
ትዐገልኮ። ምነ ፈጠረትነ ረቢ
ለሀቤናተ ነስአነ
ሐቆ ረአስ
ምን ጀበነት ተሀናፈትነ ሰላት
አመቅረብ ትሰሌነ። ሐቆ ሰላት አነ
አስክ ቤቼ እንዴ ግስኮ እግለ ረአሰ
ሳቲ ለዐልኮ ጀበነቼ እግል አተላሌ
ዲብ አፌት ቤቼ ረትዐኮ። ምስል
ውላጄ ዲብ እዳግም ወዶልመ
ሐካኪቶ ዲብ አስእሎም መደቲት
ሐቆለ ከልአኮ ምን ሐዲስ አስክ
ዋልዴንዬ አቅበልኮ።
ዲበ ህጅክነ ዋልዳይቼ እበ ናይ
ፈጅር ቴለል እግል ትሰአለኒ ትቤ
መስለኒ “አብዕብ” ትቤ ህግያሀ
እግል ተአሰብዴ። ህተ ክልዶል
አብዕብተ ለትብለኒ። እግልሚ
ዐብደለ ስሜት አብዕብዬ ሰበት
ገብአት አክል አብዕብዬ እግል
እግበእ እግለ ዲብ ትተምኔ ወእበ
ዎሮ እንክርመ እብ ስሜት ሐሙሀ
እግል ትሸናቅረኒ ሰበት ይሐዜት
መስለኒ።
እምዬ
ህግያሀ
እንዴ
ኢተአተምም
ውላጄ
ጣህር
ወጣሀ ማነ ወገለበ ግሱያም ዲብ
እንቶም፡ ለአብዕብ ትብል ከሊመት
ምን አፉሀ እንዴ ገለወ “አቦቶ
ከልጣኒት ህሌኪ፡ አቡዬ አብዕብ
ኢቲቤሉ፡ አቡዬ ንኡሽ ህለ
ወአክል አብዕብዬ ሸከም አለቡ”
እት ልብሎ አሰር ሕድ ለቴለተ
ዘዐት እግል ለአገልጉለ ሐዘው።
ለናዬ ቅንጭብነ ምስለ ረያም
ብጥረት አቡዬ ወለናዬ በትራይ
ሸከም ምስለ መደወር ሸከም
አቡዬ አትመጣወረው መስለኒ።
እተ ብጥረት ገብአው ምንገብእ
ላተ አማኖምቱ። እተ ሸከም
ላኪን አናመ ክልዶል እብ ላመት
ሰበት እከድዱ ዲኢኮን ክመ ናይ
አቡዬ ግሩም መደወር ምንመ
ኢገብእ ለልታከል ጭገራት ላተ
ወኢሐግለ።
እሊ ወክድ እሊ እምዬ
ትሰሐቀት እቶም። አቡዬ ላተ
ምን ጠቢዐቱ አክሞማስ ለትሰረረተ
ክምሰለ ብዕዳም እብ ሰሓቃት
በረቴዕ ኢገብእ። አቡዬ ለበዐል
ግሩም አንያብ እንዴ ኢልሰሐቅ
አነ ለበዐል ፈትሃት አንያብ እበ
በሀል ውላጄ ትሰሐቅኮ ወምን
ከብጄ ህርኪኪቶ እቤ።
ኣምዬ ለእግሉ እግል ቲበለኒ
ሓስበት ለዐለት ጋር ውላጄ ሰበት
አዳቀለው እቱ ግድም ትም ትቤ
ወሐር እግል ትትሃጌኒ ሐዜት።
አናመ ሚ እግል ቲበሌኒቱ ኣምር
ሰበት ይዐልኮ ምን ህጅክለ ነኣይሽ
ውላጄ እንዴ አቅበልኮ ዲብ ገጽ
ዋልዳይቼ እት አቀምት “አሃ….”
እቤለ።

እምዬ ላተ እብ ህግየ ውላድ
ዲብ ትትፈከረ “ረቢ ልሕፈዞም
አውኪር አሰሐቀውነ” ትቤ ወሐር
ዲብዬ እንዴ ትወለበት “አነ
ፈጅር ኣድም ሓጅ እግል ኢጊስቱ
ሕልብዬ ንየት ዋዲ ሀለ ቤለውኒ
ረቢ ልሽፈዩ ከረቢ ሰብ ፈጅር
ሊዴነ ለበዐለ ሽርከትነ ጠለቄነ
ምንገብእ እንሸአለ ኣድም እግል
እጋንሕ ቱ” ቴለኒ።
ለወክድ አቡዬመ ምን ህግየ
እምዬ እንዴ ትበገሰ፡ “ረቢ ልሽፈዩ
ኣድም ዔዳዬ ወጌንሓዬቱ አናመ
ምንኩም ወኢተረፍኮ፡ ላኪን ሐቆ
እንቲ ጊስኪ ላተ ሰኒ አሰርኪ
ሚ እገብእ እንዲኢኮን ሰኒ
ወገንሐኩዉ”እት ልብል ንየቱ
ሸርሐ እግለ።
አናመ እሊ ወክድ ለስሜት
ኣድም ሰምዐኩዋተ፡ እበ ሕማሙ
ተአሰፍኮ፡ ላኪን ለጥዕም ድግሙ፡
ሓካኪቶሁ፡ ለክልዶል እግል ምድር፡
እግል ጠቢዐት፡ እግል አዳም፡
እግል ንዋይ እግል ግርመት፡ እግል
ወጠን ወብዕድ ካርዩ ለዐለ አሽዓር
እብ ሐትሐቴ ትዋሰፈ እግልዬ።
ኣድም ምን ጠቢዐቱ መዳግማይ፡
መድእላይ፡ መስሕቃይ መሕበር
ጋምል ሰበት ገብአ ህዬ፡ ክሉ
ለአውሳፋቱ ትካየለ እግልዬ።
“ያረቢ ሽፈዩ ኣድም”እቤ ወሐር
አናመ ምስል እምዬ እግል እትበገስ
ወእግል ዕደዱ ሰበት ሐዜኮ ዲብ
እምዬ እንዴ ትወለብኮ፡ ምስለ
እግል ኢጊስ እቱ ክምቱ አከድኮ
እግለ።
ሐቆ እለ አነ ወውላጄ አስክ
ቤትነ ግስነ ወዋልዴንዬመ አመት
ስካቦም ገብአው። ፈጅራተ አነ
ወአቡዬ አርድ ሒን ከረም ሰበት
ዐለ ወከረምመ ዮም ዓመት
ሁኪት ሰበት ዐለት ሙሹጋም እት
ሕነ አብዕረትነ ቀረንነ ወሐቆ ከም
ሳብ ባለስነ አቡዬ “ግድም እንተ
መለሀይ ጊስ ወእግል ኣድም
ሓጅ ረቢ ልሽፌከ በሉ እግልዬ
አስክ ኖሼ ዐድዱ” እንዴ ቤለ
ሳረሔኒ።
አናመ ገድም ሐቆ እለ ዲብ
ዋልዳይቼ እንዴ ግስኮ ወእንዴ
ዳሌነ እግል ግያስ ገበይ ትማጤነ።
እሊ ወክድ እሊ ዲብ ዋልዳይቼ
እንዴ ትወለብኮ “ይመ ገድም
ሜርሒት እትኪ ትወጅብ” እቤለ።
እግልሚ ለዛይደት ሕሽመተ
ወረሐመተ ምነ እግል ይአግምም
እንዴ እቤ።
ለወክድ እምዬ ዲብ ትሰሐቅ፡
“ገደ እምካቱ ሐቴ ከረቢ እብ
ገበየ ሊደየ ማርሒት ህዬ ዲብካተ”
ቴለኒ ህታመ እዬ እንዴ ሐሸመት
ወምነ እት ዓዳት ለህለ እሱል
እግል ኢትፍገር እንዴ ትቤ።
አነ ላተ እለ ምን ርሕመ
ለፈገርኮ እምዬ ክመ በዲር ንኡሽ
ዲብ አነ እብ ፈርደት ብላዬ እንዴ

ጸበጥኮ ደርበ አውሐሌ ለዐልኮ፡
አዜመ ምን ዐቤ ወምን እሸንግል፡
ምን እወልድ ክምሰልሀ ዋልዳይ
ምን እገብእመ፡ አነ ቀደም እግል
እገናድል ወህተ ደርብዬ ክሉ
ረአሱ ኢገብአት እዬ። ማርሒቼ
ህዬ ሕሽመት ዋልዳይቼ አንቀሶት
ምንመ መስለ እቼ ህተ ላተ፡
“ሐቴ ከእሱለ በ ሕልብዬ፡ እለ
ሺመተ ማርሒት ህዬ ሃይበትካተ
ህሌኮ፡ ሐሬ ‘ሐሊብመ ውላዱ
ሔሰዩ’ ለትብል መሰል ሳክት
ኢትበሀለት። ማሌ እት ርሕምዬ
ወሐርመ እት ሕቅፍዬ ወሕንጎሰቼ
ወክምሰል ዐቤካመ ደርብዬ ትገይስ
ምንመ ዐልከ ግረ እለ ለትመረሐኒ
ወትረፈዐኒ ላተ እንታቱ አብዕብ”
ቴለኒ ከለሐቂቀት አሰአለተኒ።
እት እንገይስ ዶልዶል ለዲመ
ምን አፍ ኣድም እሰምዑ ለዐልኮ
አድጋማት እብ ሐልየቱ ልትካየል
እዬ ዐለ። ምነ እግል ዔሻት
ለሐለዩ ሐልየት ህዬ ሐቴ ሕላየት
ፈቀድኮ። እብ አሰር ለዲብ
ዐሬርብ ዲብ እንቱ እግል ነቅፈ
ወዐሬርብ ለሐለዩ ሐልየት ወሐር
ወዲብ ክርን ገቢል ለሰምዐኩወ
ለግሩም ከሊማቱ ወዕበሩ ክሉ
ትካየለ እግልዬ። ኣድም ሼክቱ፡
ኣድም ፈናንቱ ኣድም መዳግማይ
ወመድእላይቱ። መሕበሩ ህዬ
ዲመ ፋሬሕ ወልውቅ ዲብ እንቱ
ልውዕል ወለአመሴ። አነ ወእምዬመ
እብ ኣድም እት እንዳግም ለገበይ
ኢተአመረት እግልነ።
ብዙሕ
እግል ይእሽፈግ ምነ እት እደገግ
ወብዙሕ ወክድ መጦረ እት እት
እገይስ ወክለ ሐከፍኩወ ለርሒም
ወጅሄታየ እግል ኢልትሐበዕ
ምንዬ እት እፈርህ ለበዝሐ ወቅት
ዲብለ ርትዕት ገራቢት መጦረ
እብ መልሃዬ አሳድር እት ህሌኮ
ራሐት ደሚር ልሰመዐኒ ዐለ።
ሐቆ ናይ ሳዐት ገበይ አማተሬ
እንዴ ተዐዴነ ‘ቃድረ’ ምድር
ዐድ ዐሊ ወድ ፋይድ እንዴ
በጽሐነ ምኑ ወኬን ላተ አስክ
እጨዐት ጀራፊጠ እግል ንብጸሕ
ሑድ ታርፍ ምኒነ ዐለ። አናመ
ዶልዶል ለድግም ወሕላይ ኣድም
ሰበት ልትዋሰፍ እግልዬ ዐለ፡ ምነ
እግል ጠቢዐት ወምድር ለለሐልዩ
ሐልየቱ አትዋይን ዐልኮ። ‘ነቅፈ’
ለትብል እግል መካሪት ወስሙድ
ነቅፈ ለሐለየ ሕላየት አትዋየንኮ።
ነቅፈ ወድዋረ፡ ሐላይለ ወአድብረ
ታሪከ ወእስትራተጅየት ህዬ
ትዋሰፈ እግልዬ።
ሐቆ መደቲት ህዬ ዲብ ዐድ
ኣድም ወድ መሐሞድ ሓጅ
ተለው እምቤ። እተ ቀዐረተ
አንሑስ ክምሰል በጽሐነ አርበዕ
ንሕስ ዲቡ ገንገአነ። ለአንሑስ
ቤቱ ወቤት ወልዱ ወክልኤ ቤት
አዋልዱ ቱ ለዐለ።
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ትተላሌ ....

ነ ቅ ፈ
ቀንጻ ዋርሳይ ይከኣሎ - ለአርደት እግል ትትዐመር
ምን ጋሽ ቀንጻ ወበርከ - ምን አሰመረ ወሰምሀር
ሳሕል አስክ አዋክረ - እብ ቅሮረ እግል ንፍገር።
ነቅፈ አተው እም ብሩድ - መስከብ ስሙድቱ ወሐጠር
ነቅፈ ምድር ተሐዲተ - ህቱቱ ለእቡ ትትአመር
ነቅፈ እም ብሩድ - ሐላወወ ክም ገፍተር
ወነቅፈ እም ብሩድ - ሉል ገብአት ጀውሀር።
ነቅፈ እለ ተኣስታህል - ወአዜመ ብዝሓት ትጠበር።
አማነተ ኢትከይን - በዲር ሐቆ ትትሐረር
ነቅፈ እም ብሩድ - ነቅፈ ለዋይደት አቅረት
ነቅፈ መንዘል ስሙድታ - ምስከብ ሺመትተ ወዕለት
ነቅፈ ዐዶኪ - አፍገረው ዲብ ጥልመት
ፈግረ ምንኪ መንግስቱ - እንዴ ጃምም ክም ሕርመት
ወአዜ ተዐሰ ወያኔ - ከሰድር ሐዘ ወአመት
ወላድ በጥሮ ጸንሐው - ወካረው እት ሀመት
ደረጅ ሐሰብ አብጸሐው - ወጃረበ እግል ስዕመት
ሸባብ ሰኒ ወዴኩም - እንዴ ሸፍኩም ልትነሰር
እትሰተራ አክባርኩም - ክቱብ ህለ ዲብ ገፍተር
ወክቱብ ህለ ዲብ አርድ - ወክቱብ ህለ ዲብ ዐሰተር
ክቱብ ህለ ዲብ ድወል - ዓለም እቡ ትትፈከር
ወርሕ ዲባ ዐስተሩ - እብ ረሐት ከፎ ልትሰተር
ዓቤ ወርሕ ዲባ ዐስተሩ - እብ ረሐት ከፎ ልትሰተር
ነቅፈ እም ብሩድ - ንስኦ ምና ለዕበር
ነቅፈ ዔጻት ሰውረትታ - ታሪክ ምንዲ ንደከር
ነቅፈ ወላድ ሸቀወ - ክሎም ምስል እብ ሕበር
እግል ልሽነን ስጋዳ - ወሸዐበ ሰኒ እግል ልንበር
እለ ሐሰት ኢኮኒ - ግንሖ እለ መሐደር
ቃዊ እግል ልትዐለም - ቀሺም እግል ልትሐበር
አተንሱኒ ወሻባብ - እግል እንሰሐኩም እብ ሕበር
ክልነ እንዴ ትከምከምነ - ንእቴ እሊ መደበር
ዲቡ እንዴ ተዐለምነ - ዲመ ሰኒ እግል ንንበር
ሐቴ ተርፈት አለብነ - አስክ ገለም ወገፍተር
መደበር ነቅፈ ለኢለአቴ - ምን መስኡሉ ልደለም
መደበርነ ስዒድቱ - ለሰብኡ ፈግረ እብ ሰላም
ወክሉ ዲቡ ደረስናሁ - አደብ ወለእሕትራም
ነቅፈ ሽምብሬበት ዐለት - ወለት ማሌ
ወዮም ዓግር ገብአት - ተአድረዋሬ
አዋልድ ፋግራት እለ - እግል ሕዳሌ
ሸባብ እግል ዓፊሀ - እግለ ትባሬ
ወላድ መጥአው ምን በርከ - ነቅፈ እግል ዐማረ
አደሐ በልሰዋ - ጋብአት ህሌት ብጣረ
መርሐባባ ነቅፈ - ፈጅር ፈጅር
ዲብ ምን እወስፈ - ወምን ትመስል
ክም ጢላን ኢቤለ - ወክም ምስር
ወክም ክዌት ኢበለ - ሕብር-ሕብር
ብትሮል ህለ ዲባ - ምንዲ ፈግር
ደሀብ ሀለ ዲበ - እብ ክል እንክር
ፈድልለ ሸባብ - በልሰት ሕብር
ላሊ አደሐ ገአት - ክምሰል አምዕል
ጀወ ባርህ ገብአ - ጽብሕ ምድር
ዲብኪ ለትወለደ - ሐምዴ ሊዴ ወሽክር
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ኣድም ሳልሕ (አቡሓሪሽ)

ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ፡ ዔማት ቴክኖሎጂ ሐርስ
መቃበለት፡ ኣማኑኤል ገብራይ (ኣጅሬ)

1 ክፋል
ሐርስ ዔማት ነብረ ኣደሚ ቱ።
እት ዐድነ ኤረትርየ፡ ምን ዘበን
ቅዱም ወራታት ሐርስ እት ክል
ርክን ወጠን ገብእ ምንመ ዐለ፡ እብ
ጥዉር አግቡይ ልትሐረስ ኢነብረ።
እሊ እብ ሐርስ አቦይ-ነበሮይ
ልትሐረስ ለዐለ ምድር ኤረትርየ፡
ትርበቱ ርሽደት ምንመ ትገብእ፡
እተዩ ሑድ ዐለ። እሊ እተይ
ለሑድ እግል ልበርክት እንዴ ትቤ
ሕኩመት ኤረትርየ፡ ምን መደት
ሰውረት ለአንበተቱ ሐርስ ጥዉር፡
እተ ሐቆ ሕርየት ለተለ ሰነዋት፡
እብ ኩለ ሒለተ ትሸግብ እቱ
ለጸንሐት ጋር ቱ። ደማነት ነብረ
እግል ትትአከድ ሐቆመ ገብአት
ህዬ፡ ሐርስ ለመድ እት ሐርስ
ጥዉር እግል ልትበደል ሰበት ዐለ
እሉ፡ እግል ሐርስ ዝላም ልግበእ
ወሐርስ ረይ፡ ኣላት፡ ማይ፡ ብንየት
ትሕትየት፡ ሽፍር፡ ደወ ባልዒን
ወዘርእ ሕሩይ እት ትትነፈዕ፡ እተይ
እግል ትወቅል ትጻገመት። ምን
ኦሮት ሄክታር ሰለስ አው አርበዕ
ኩንታል እተይ ድሁር ልትረከብ
ለዐለ ህዬ፡ እትሊ ወክድ ጎነ እብ
ዘበናይ ሐርስ ቴክኖሎጂ፡ ምን ኦሮት
ሄክታር ዝያድ 50 ኩንታል እተይ
ክም ልትረከብ ጋብእ ሀለ። ላኪን
እሊ ሐርስ ቴክኖሎጂ አስክ እለ
እት ኩለ ዐድነ እሙዱድ ኢሀለ።
እትሊ ሐርስ ቴክኖሎጂ ህዬ፡
ለዕልማይ ሐርስ ተአደርስ ኩልየት
ሐርስ ሐመልማሎ፡ እት አፍረዮት
ሰብ ምህነት ሐርስ ልግበእ፡ እት
ኣላት ሐርስ፡ ዘርእ ወጂብ፡ ብሑስ
ሐርስ፡ ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡
ሽፍር በሰር፡ አድውየት ባልዒን
ወብዕድ አብሳር ሐርስ ዕጉል፡
ሐዞተ ሰኒ ውቅል ተ። ለኩልየት
ምን ሰነት 2005 እንዴ አስተብዴት፡
አስክ እለ ሰነት ጎነ፡ ዝያድ 4000
ሰብ ምህነት ሐርስ እብ ዲፕሎመ
ወዲግሪ እድሕርት ከእትፍርርት
ህሌት። እት በይጠረት፡ ዕልም
ብቅል፡ ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡
ዕልም ተዋብ ንዋይ፡ እቅትሳድ
ሐርስ፡ ሀንደሰት ሐርስ፡ ብሑስ
ሐርስ፡ ጀራዲን፡ ዘርእ ወጂብ
ወብዕድ መጃላት፡ እት አበርካት
እተይ ሐረስቶት ዐድነ ወበርናምጅ
ደማነት ነብረ ዶሮም ሰኒ ውቁል
ቱ። ከምስል ዐሚድ ኩልየት
ሐርስ ሐመልማሎ አሰይድ ሰመሬ
ኣምለሶም ለገብአት መቃበለት
እንዴ ተሌት ትትቀደም፡ ቅራአት
በኪተት፦
ሰኣል፡ ታሪክ ሐርስ ጥዉር እት
ይ

ዐድነ ምን ሚዶል ለአነብት፧
በሊስ፡ ምህሮ ሐርስ ጥዉር እት
ኤረትርየ ወክድ ብዙሕ ለወደ
ኢኮን። እት መደት እስትዕማር
አቶብየ ሐርስ ደርሶ ለዐለው
መዋጥኒንመ፡ ብዝሓም ይዐለው።
ሰበት እሊ፡ ድራሰት ሐርስ ጥዉር
እት
ኤረትርየ
ለአስሐበበት፡
ምስል መትወላድ ኩልየት ሐርስ
ሐመልማሎ ቱ። እት መደት
እስትዕማር አቶብየ፡ እት ጃምዐት
አስመረ እብ ቅያስ ድሁር ምህሮ
ሐርስ ዐለ፡ ላኪን ለበዝሐው
አቶብዪን ቶም ልትነፍዖ ምኑ
ለዐለው። ሐቆ ሕርየት ጃምዐት
አስመረ ሐን ሕኩመት ኤረትርየ
ክም አቴት፡ ኩልየት ሐርስ እብ
መቅደረት ሕድት ሐንቴ ጃምዐት
አስመረ ተአተላሌ ጸንሐት። ምናተ
ዲብ ዕልም ሔዋን ወዕልም ነባታት
ሌጠ ክልብት ጸንሐት።
ሰኣል፡ ሐንቴ ጃምዐት አስመረ
እተ ዐለ ዲቡ ወክድ፡ ለቅስም ሐርስ
ሚ መታክል ዐለ እሉ?
በሊስ፡ ታርፌ ናይ ኣሳር
መስተዕምረት ሰበት ዐለ፡ ለመጃላቱ
ሑድ ዐለ። አቅሳም ናይ ተከሱስ
እትፉዮሕ ይዐለ። አንሰሶት ሔዋን
ሌጠ ልትደረስ ዐለ፡ ላኪን በይጠረት
(Veterinary) ይዐለት እሉ። እተ
ዕልም ነባትመ፡ እብ ዓመት ዕሉም
ነባት ትበሀለ ድኢኮን፡ እት አፍረዐት
ለታምም ኩፉል ይዐለ። ሰበት እሊ
ርኡይ ነዋቅስ ሰበት ዐለ እቱ፡ ምን
ወክድ እት ወክድ ለመሓግዙ እት
ልትባለሕ ሰበት መጽአ፡ ዲብ ስስ
አፍረዐት ድራሰት በሀለት ዕሉም
ሔዋን፡ በይጠረት፡ ዕሉም ዘርእ፡
ሀንደሰት ሐርስ፡ ዕልም ኩዳር፡
ነባት ፈዋኪህ፡ ዓሻብ ቀመም ወደወ
(Horticulture)፡ አርዛቅ ምድር
ወድዋር እቶም ትወቀለ። ምነ ዐቢ
መታክሉ ህዬ፡ ኩልየት ሐርስ እት
ቀበት አስመረ ሰበት ዐለት፡ ምንለ
ሰዳይት ዳርሳም ሐርስ ለልሐዙ
ሐረስቶት ዐድነ ረዪም ሰበት ዐለት፡
ሕኩመት እት ወሰዖት ጃምዓት እበ
ነስአተ ከጥወት ተጠውር መጃላት
ዕልም፡ ኩልየት ሐመልማሎ እትሊ
አዜ ለህሌቱ አግዳም ሕሊል ዐንሰበ
እግል ትትበኔ ትቀረረ፡ ብዝሓም ሰብ
ምህነት ሐርስ ህዬ እግል ልፍረው
አስተብደው። እሊ በክት እሊ ለዐለ
መሓግዝለ ኩልየት እንዴ ትባልሐ፡
እግል ትዕቤ፡ ተአፍሬ ወትትጠወር
ገበይ ፈትሐ። ለትበኔት እቱ
ድዋራትመ፡ ወራታት ሐርስ እብ
መጃል-መጃሉ እግል ትድረሱ
ለልአትናይት ምድር ሰበት ቱ፡
እት አግዳም ዐንሰበ እንዴ ትበኔት

ከዋድር ሐርስ ብዝሓም ተአፈሬ
ህሌት።
አግዳም ሕሊል ዐንሰበ ዲቡ
ምን ገብአት ህዬ፡ ካፊ ዔማት
ማይ ሲቶ አዳመ፡ ንዋየ ወዕጨየ
ራክበት ህሌት። እት ቀበት አስመረ
ዲብ እንተ እብ ጭብ ናይ ምድር
ወኢረኪብ አማክን ብሑስ እብ
ክል መሓግዘ ጭቅጥት እት እንተ
ትሄርር ዐለት። አዜ ላኪን ናይ
ተጠውር ወወሰዖት በራምጀ ሰኒ
ባርህ ልትረኤከ።
ሰኣል፡ ጽበጥ ምድር፡ እትየት
አዳም ወርዝቅ እለ ኩልየት ሚ
መስል?
በሊስ፡ እለ ኩልየት ሰነትለ
እንባተተ እብ መቅደረት ድህር
አንበተት። 80 ሄክታር ለገብእ ምድር
በ። ምድር ሰኒ ረክበት ድኢኮን፡
ብንየት ትሕትየት ይዐለት እለ።
ሰማን ውላድ ካርጅ እብለ ዐለው
እቶም 32 ምደርስ ወ500 ደረሳይ
አንበትናሀ። ምናተ ለኢልትሐለል
ጅህድ እት ገብእ እለ፡ ለኩልየት
እት ትጠወር፡ ዐደድ ደረሳሃመ እት
ዘይድ ጌሰ። እት ብንየት ትሕትየት
ምን ገብእ ወለትሀይቡ በራምጅ
ድራሰት እት ፈዬሕ ጌሰት። ደረሳሀ
በዲር ምን ሳወ ዱቅሪ እንሰር መጽኦ
ዐለው፡ ሐር ላኪን ለናይ ዲግሪ
ምን መዕሀድ ቴክኖሎጂ ኤረትርየ

ናይለ ኩልየት ለትረአ መራሕል
ዐለ። ምስካብ ምደርሲን፡ ደረሰ
ወእዳርዪን፡ መክተበት፡ ካፍቴርየት፡
አፍሱል፡
ዲጂታል-ላይብረሪ፡
እግል መዕመል ለገብእ መብናመ
እብ ተማሙ እንዴ ትዳለ፡ እት
ሽቅል ብጉስ ሀለ በሀለት ቱ። ናይ
መዕመል እብ ኣላት ጥዉር ቱ ምን
ደዓም ለትበነ። 14 መዕመል ህዬ
ዱሉይ እቱ ሰበት ሀለ፡ እግል ኩለን
ለአቅሳምነ፡ ገሌሀን ሰልሰለስ፡ ገሌሀን
ክልክልኤ ወገሌሀንመ ሐትሐቴ
መዓምል ዱሉይ እግለን ሀለ። ቀደም
እለ ለይዐለ እግልነ ወአዜ እግል
ኒደዩ ለነሐዜ መዓምል ህዬ ክም
ናይ ዕልም-ነብረ ወባዮቴክኖሎጂ፡
አብያት እዱልያም እሉ ህሌነ፡ ማይ
ወከህረበትመ ውጁድ እግልነ ሀለ።
ሰኣል፡ ሐመልማሎ እተ ኩልየት
እግል ትግበእ ለትሐረ እቡ ሰበብ
ሚ ቱ?
በሊስ፡ እለ ኩልየት እትለ አካን
ለትሐሬት እቡ ዐዋምል ብዙሕ
ቱ። ርሕብ ምድር፡ ትርበት፡
ብቅል፡ ምድር ሐርስ፡ ሐረስቶት
ለመድ፡ ማይ ወሓለት ጀው ኩሉ
እት ወግም ለኣተ ዐለ። መብዝሑ
ለትሰአ ዐዋምል ህዬ እንሰር
ራክባሙ ወንፍዓም ምኑ ህሌነ።
ሰበት እሊ፡ ለድዋራት ምስል ሐርስ
ለልአትጻብጡ የም አለቡ አርዛቅ

ምን ካልኣይት ሰነት ሐርስ ለሐሩ
ከመጽኦ፡ ዲፕሎመ እት አስመረ
ሰር-ሰነት ክም ደርሰው መጽኦ
ዐለው። አዜ ላኪን ዱቅሪ ምን ሳወ
ክም ለሐርወ ጋብእ ህሌት። ሰበቡ
ህዬ፡ ለእተ ኩልየት ከልእወን ሰነዋት
ልውሕደ ምኖም ሰበት ህለያቱ።
እት እንቡተት ጃምዐት(Freshman) ለነስእወን ኮርሳት ህዬ፡
እት ሐንቴ ቅስም ክምኩም-ዕሉም
(Allied Sciences) ለልትከምከመ
እት ገብአ፡ ዕልም መጅተመዕ፡
ኬሚስትሪ፡ ፊዚክስ፡ ስታቲስቲክስ፡
ህግየ-እንግሊዝ ወብዕድ መባድእ
ለገብእ እሎም ምህሮ እንዴ ነስአው
ቱ እብ ሕርያኖም እት አቅሳሞም
ለልአቱ።
ሰኣል፡ ብንየት ትሕትየት ናይ
እለ ኩልየት ሚ ትመስል?
በሊስ፡ ታምም ቱ ምንመ
ኢልትበሀል፡ ምስል መቅደረት
ናይለ ደውለትነ እንዴ ረኤከ፡ ገሌ
እግል ልንደአ ለቀድር መባኒ እቱ
ተአደርስ ህሌት። እሰልፍ እት
እንቡተት ሸበህ፡ ሐቆሃመ እት
ጠወሮተ እብ ሑድሑድ ወምን
ገጽ ሐር እት ስን (Excellence)

ሀለ እሉ። አግዳም ሕሊል ዐንሰበ
ዕጨይ ማንጉስ፡ ዘይቱን፡ አራንሺ
ወብዕድ ብቅል ኩዳር፡ ሐምሌ
ወሰዐር ሰበት ብእቱ፡ ለትፈናተ
አጅናስ ትርበት፡ ናይ ዜድ አዝረአት
ክም ፉል፡ ብቅል ከደን፡ ንዋይ እብ
ጅንስ ጅንሱ፡ ዔቶት ወሔዋን ከደን፡
ምን ኣካልመ፡ ብልቱብ ወማሼለ፡
ለትፈናተ ሐምሌታት ኩሉ ለበቅል
እቱ ባካት ቱ። ለኢበቅልመ ተጃሪብ
እት ወዴ እግል ተአብቅል እቱ
ለትቀድር ባካት ሰበት ቱ፡ ለኩልየት
እንሰር ግብአተ መክሰብ ዐቢ ቱ።
ኩልየት ሐርስ ህዬ ክል ዶል
ምን ሱግ በረ ቀበትለ ሐረስቶት
ወአርዛቆም እግል ተሀሌ ወጅበ።
ለደረሳመ ደረሰ ዕልም-ሐርስ ሰበት
ቶም፡ ለእግሎም ለአትሐዜ አሽየእ
ምን መዲነት በረ ሰበት ሀለ፡ ብሑስ
እት ወዱ ዲቡ እግል ልድረሶ
ቦም። እትለ ኩልየት ደረሳነ ኩሉ
እንትብሆም እት ድራሰቶም ሌጠ
ሰበት ወድዉ፡ እት ፍገሪቶም ምን
ገብእ ወወራታት ደሪስ ወአድረሶት፡
ፍገሪት ሰኔት ርክብት ህሌት።
ብዕደት ለሰኔት እንሰር ለህሌት፡
ምደርሲን ወደረሰ ምስል ጅወትለ
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አሰይድ ሰመረ አምለሶም
ዲን ኮለጅ ሕርሸ ሐመልማሎ

ኩልየት ልውዕሎ፡ ደረሰ ምን ቅሩብ
ልትሰአሎ፡ ወራታት በሑስ እተ
ወዱ ዲቡ ወክድመ ምን ቅሩብ
ምስለ ሐረስቶት ሰበት ልትዋጅሆ፡
ወለሐረስቶትመ
ምንለ
እብ
ተጃርብ ለረከብናሁ እተይ ብዙሕ
ሰበት ደርሶ ወምን ሐርስ ለመድ
እት ሐርስ ጥዉር እግል ልትዐደው
ሰበት ልትናየቶ፡ ለኩልየት እንሰር
እግል ትግበእ ለሔሰ ሒራን ቱ።
ሰኣል፡ ለዲብ አስመረ ዐለ
ጭብብ ኩልየት ሐርስ፡ እንሰር
እብ አማን ትባልሐ እግል ኒበል
እንቀድር?
በሊስ፡ ዐቢ እለ! እት ዎሮት
ቅስም ሕዩብ ለዐለ ቅስም ብቅል
ሌጠ ነስአነ ምን ገብእ፡ እት
ሐመልማሎ ዲብ አርበዕ አቅሳም
ፈይሐ። ናይ ዕልም ንዋይ ህዬ እት
በይጠረት ወአርዛቅ ንዋይ ፈይሐ።
ሰበት እሊ፡ እት ሐመልማሎ
አቅሳም ብዞሕ ከሰትነ ወሰኔት
ፍገሪት ርክብት ምኑ ህሌት። ዕሉም
ሐርስ ህዬ ሰኒ ፋዬሕ ሰበት ቱ፡
ምን እሊ ለህለዩ ወለዐል እግል
ልውሰዕመ ቀድር። መከለስ አለቡ
ለአጅናስ ምህሮ። አክ’ለ ሐዲስ
አጅናስ ምህሮ ወአቅሳሙ ወሰክናተ
ህዬ፡ እግሉ ለገብእ ኤታናት እግል
ትውዴ ትቀድር።
ሰኣል፡ ብንየት ትሕትየት እግል
ተአፍይሖ ምን ተሐዙ አማክን
ብኩም?
በሊስ፡ ምድር ዋሴዕ ህለ እግልነ።
ብንየትመ ሰረ ዋድያም ሰበት ህሌነ፡
ግረ እለ ምነ መዕመል ረዪም ለሀለ
አፍሱል፡ እንሰር ስምጥለ መዕመል
እንዴ ቀርበ ክም ልትበኔ፡ ወክል
ፈስል ህዬ አክል አዮም ደረሰ ክም
ነስእ እብ ስታት እግል ነአሽቅዩ
በርናምጅ ሀለ። ለብንየት ትሕትየት
ህዬ፡ እት ትጠወር ወምስለ ልትከሰት
አጅናስ ምህሮ እት ትጠወር
ለትገይስ እግል ትግበእ ሰበት በ፡
ኩሉ ዱልያም እግሉ ህሌነ። እተ
መሳክብ ደረሳመ ልሰዕ እት ናይ
አዋልድ ምን ገብእ ወውላድ ንቁሳት
ሰበት ሀለ፡ ለአትሓያስ ኢልትአቤ።
እግል ምስትረሓት ለትገብእ ብንየት
ትሕትየትመ እግል ነአዳሌ ወዲብ
ከደን ሺነት ክም ተርፍ እግል ኒዴ
ነሐስብ ህሌነ፡ ኣክረቱ ዑፉያም
መዋጥኒን እግል ነአፍሬ ሰበት ቱ
ለሀደፍ፡ እብ ኩሉ ዕልም ለጸግበው
መዋጥኒን ሽባን እሎም እግል ንረቤ
እግል ንሽቄ ቱ።
ትተላሌ….
ገጽ

4

“

ጀብሀት

5ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
ባሕስ ወካትብ አለምሰገድ
ተስፋይ እትለ “ኤረትርየ ምን
ፈደረሽን አስክ እልሓቅ ወስውረት
1956- 1962” እበ ልብል አርእስ
ለከትበዩ ክታብ እብ ሰበት መትአሳስ
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ ለከስስ
በሐሱ እግል ዮም 5ይ ወናይ ደንጎበ
ክፋል እግል ንርኤቱ።
ዲብለ ወክድ ለሀይ ብዙሕ ምን
ሸዐብ ሕርጊጎ ወድዋራተ ዘመናይ
ተዕሊም ምስል ዲን ወፍዕል
እስላም ኢገይስ እንዴ ቤለው
እግል ውላዶም ዲብለ ናይ ኬኪየ
ባሸ መድረሰት እግል ኢልትሰጀሎ
ከረዖ ዐለው። ኬኪየ ባሸ ደረሰ ዲብ
ልውሕዶ ምኑ ክምሰል ጌሰው በገ፡
ልባስ ወዲቪዘት ወሸነጥ ክምሰልሁመ
ኣላት ምህሮ፡ ሻሂ ወጠዓሞ እብ
ለሀ ዲብ ለሀይብ እግል ለአትናይት
ምንመ ጀረበ ኢተዐወተ። “ዘበናይ
ተዕሊም ለአተ ዲብ ከልወት
ቅርኣን ኢመጽእ…” ዲብ ልብሎ
ለለአትፋርሆ መሻይክመ ዐለው።
መሕሙድ ለልትበሀል ሑሁ
እግል ሰቤ ለብእቶም አንፋር ህዬ፡
ለናይ ቅርኣን (ከልወት) ወቅት
እግል ልፈንቱ እለ ከ ክልኢቱ
ምስል እግል ልደረስ “ዕርወት
ወሰቀ” (መትጻባጥ ትሩድ) ለትሰመ
ተጀሜዕ ወደው። ሰቤ ሕርጊጎ እንዴ
አቅበለ እስታዝ ወሙዲር ክምሰል
ገብአ፡ እግል እሊ “ዕርወት ወሰቀ”
ለትሰመ ተጀሜዕ በራምጅ ስያሰት
ዲብ ለኣቴ እቱ ሸክሉ ክምሰል በደለ
ብዝሓም ለሓኩ። እሊ እት ፍዕል
እግል ልውዐል ዲብ ረአስለ እግል
ደረሰ ወመደርሲን ትትሀየብ ለዐለት
ሰዳይት፡ ደረሰ ዳኽልዪን እግል
ልትከበት ወስያስያይ ተእሲራት
እግል ለአፍዬሕ ቀድረ።
ዲብ ሰነት 1957፡ ሰቤ አስክ
ሱዳን እንዴ ሳፈረ፡ ዲቡ ምስለ
ዐለው
እስላምዪን
ሜርሐት
ትዋጀሀ። እት ምግብ እሎም፡
አልሳድቅ ዐብደለ ዐብደልመጂድ፡
ዶክተር ሐሰን ዐብደለ አልቱራቢ፡
ኡስታዝ ያሲን ዑመር አልኢማም
ወኡስታዝ መሕሙድ ስሌማን
ብእቶም። መሐመድ ዑስማን
አቡበከር ክምሰለ ለሓክዩ፡ እሊ እብ
ገበይ ሱዳን አስክ ድወል ዐረብ
ለአተጀሀት ዝያረቱ፡ አምር ብዙሕ
ከስበ ምነ። ህቱመ ዲብ ሱዳን እግለ
ዐለው ኤረትርዪን ላጅኢን ተዕሊም
ወሰዳይት እብ ሰበትለ ረክቦ እበ
ገበይ ሀድገ። ፈዳብያም ደረሰ ምን
ሕርጊጎ አስክ ካይሮ እንዴ ጌሰው
ለትወቀለ ተዕሊም ለከስቦ እበ
ገበይመ ፈትሐ። ሐቆሁ መስኡል
4ይት መንጠቀት ጀተኤ ለዐለ
ምናድል ገዲም ላቱ መሐመድ ዐሊ
ዕመሩ፡ እግል እሊ በክት እሊ እንዴ
ትነፈዐ ምነ ደርሰው ቀዳምያም
ውላድለ መንጠቀት ቱ። ክምሰል
ከረ ረመዳን መሐመድኑር ላቶም
ሜርሐት ሰውረት ኤረትርያመ
ሐሬ
ሕድ
ለሸብህ
በክት
ለረክበውቶም።
ለሓለት ክእነ እት እንተ፡

ተሕሪር

ኬኪየ ባሸ ዲብ ሰነት 1956
ትረሐመ ከ ለህቱ አምበተዩ ወዲብ
ለአትናይት ለአተላልዩ ለዐለ ናይ
ሕርጊጎ በራምጅ ተዕሊም እብ
ፍንቱይ ህዬ ለናይ ካይሮ ምነሕ
ተዕሊም ዲብ ብቆት ትካረ። ክእነ
ክምሰል ገብኣቱ ሰቤ እህትማሙ
ዲብ ሱዳን ወድወል ዐረብ
ለወደ። ሰፈርያቱ አስክ ካርጅ
ምስለ ዐለው ኤረትርዪን ልትባደል
ለዐለ ለኣይክ እት እዴ ሕኩመት
እግል ልእቴ ሰበት አስተብደ ሰቤ
እት መራቀበት ቦሊስ እት ስጅን
እግል ኢልእቴ አፍረሀ። ዌርሰት
ኬኪየ ባሻመ እግለ ጻብጡ ለዐለ
ሽቅል ሙዲር ምኑ እንዴ ከረው
ዲብ ሰነት 1958 ምነ መድረሰት
ትሳረሐ። ዲብ ሰነት 1959 ህዬ
አስክ ዐሰብ ገዐዘ።
ዲብ ዐሰብ እብ ብሕተ ህግየ
እንግሊዝ ዲብ ለአደርስ፡ እግል
መደት ሐጫር ሳቮን ረየስ ዲብለ
ትትበሀል ሸሪከት ሸቀ። አርወሐቱ
እት ከጠር እት ትትካሬ ሰበት ጌሰት
ላኪን አስክ አዲስአበበ ገይስ ለሀለ
ለለአመስል ምስዳራት ሐቆለ ነስአ፡
ዲብ ዮም 7 ፌብራይር 1960 እብ
ሐቴ ጀልበት (ቓርብ ሸርዒ) ሞከ
ዲብለ ትትበሀል ናይ የመን ሚነት
ተዐደ። ዲቡ ምናድል መሐመድ
ዐሊ ዳፍለ እንዴ ትከበተ ሕደይደ
ኣተዩ።
ሰቤ ምን የመን እምበል
ቃኑናይ ተስሬሕ አስክ መምለከት
ስዑድየ አተ። ዲብ ስዑድየ ህዬ፡

ዲብለ ሐልፈት ምዕራፍ፡ ምን
1940’ታት እንዴ አምበተው ዲብ
ጄሽ ሱዳን እንዴ ተዐስከረው ከድሞ
ለዐለው ኤረትርዪን እት ሐረከት
ንዙማም ክምሰል ዐለው ርእያም
ዐልነ። እብ ሰበብለ ሰኒ ምስጢራይ
ለዐለ አግቡይ ሽቅል ሐረከት
ወእግል ስያስያይ ልግበእ ወግድለ
ስለሕ ኢመዳላይ ላኪን፡ ለዐሳክር
ምስለ ሐረከት ክምሰል ኢትዋፈቀ፡
ለኣይኮም እንዴ ነድአው ዲብ
ሐቴ መፋሀመትመ እግል ልብጸሖ
ለወደው ወቅይመ ፍሬ ክምሰል
ይሀበ እብ ፋዬሕ ሸርሐነ።
መብዘሖም እሎም፡ እት መደት
እዳረት ብሪጣንየ ዲብ ኤረትርየ
በህለት ሱዳንመ ዲብ ሐንቴ
እስትዕማር ብሪጣንየ ዲብለ ዐለት
እቱ ወክድ ቶም ዲብ ጄሽ ሱዳን
ለተዐስከረው። ሰበት እሊ፡ ዋጅብ
ተድሪብ ዐስከሪ ለነስአው፡ ድሁር
ልግበእ ዲኢኮን፡ ሰሮም እት ርተብ
ዐስከሪ ለበጽሐው (እግል መሰል
ጣህር ሳልም)፡ ሰር ህዬ ምስል ጄሽ
እንግሊዝ ዲብ ሊብየ ወአቶብየ
ለተሓረበው ለዐለው እቶም ቶም።
ሱዳን ዲብ ሰነት 1956 ምን
እስትዕማር እንግሊዝ ክምሰል
ተሐረረት ወሕኩመተ ክምሰል
ተክለት ላኪን፡ ሓለት ናይለ ዐሳክር
እግል ልትበደል አስተብደ። ዲብ
ቀበት ናይ ከርስ ቴለል ኤረትርየ
ወድ ካርጅ እንዴ ገብአከ
ክምሰል ዐስከሪ አተላላይ እበ ተለ
መታክል አሕመድ መሐመድ

ቃኑናይ ደማን ለይዐለ እቱ ናይ
ገሌ አውረሐት ወቅት ሓለፈ።
አስክ ፓኪስታን እግል ልጊስ
ለፈከረ እቱ ወክድመ ዐለ ለልብሎ
ህለው። ዲብ ሰልፍ 1961፡ ዲብ
ወሬሕ የናይር እድሪስ መሐመድ
ኣድም እግል ሽቅል ጀተኤ አስክ
ስዑድየ ክምሰል ጌሰ፡ ምስል ሰቤ
ትዋጀሀ። ፍገሪት ናይለ ልቃኣቶም
ሚ ክምሰል ዐለ፡ ሰቤ እብ ከአፎ
ዲብ ጀተኤ ክምሰል ተሓበረ፡ ሐሬ
እግል ንርአዩቱ። ሐቴ ዲብ እሊ
ልብ እግል ንክሬ እተ ለብነ ንቅጠት
ላኪን፡ አስክ እሊ ወክድ እሊ፡ ናይ
ስያሰት አፍካር ወእትጀህ ሰቤ ምነ
ናይ ደረሰ ካይሮ ወናይ እድሪስ
መሐመድ
ኣድም
ለትፈንተ
ክምሰል ዐላ ቱ።

ሓምድ “ግንድፍል” እብሊ ለተሌ
ሸርሐዩ።
ዲብ ጄሽ ሱዳን እት ሕነ፡
አነ ወብዕዳም ኤረትርዪን ዐሳክር፡
ክስታን አቶብየ ክምሰል ጨቅጡነ
ወሰኒ ክምሰል ኢጸብጡነ ፈሀምነ።
ዲብ ሱዳን ህዬ ክምሰል ጋነ
ንትረኤ። ሰበት እሊ፡ ሕርያናት
እግል ንሕዜ አስተብዴነ። አነ ምነ
እብ መሐመድ ስዒድ ናውድ
ለትነዘምኮ ሳልፋይ ነፈር ሐረከት
ገብአኮ። እተ ወክድ ለሀይ ዲብ
ግብለት ሱዳን ጅሮሕ ሰበት ዐልኮ
ምነ ጄሽ ሱሩሕ ዐልኮ።
ለሐድ 80 ኤረትርዪን ዐሳክር
ለዐለው እተ ብርጌድ፡ ዲብ ሰነት
1959 ምን ከሰለ አስክ ግብለት ሱዳን
ትቀየረት። እሎም ዲብ ወክድለ
መንዴረት ኤረትርየ ለትከሬት እተ
ግርበት ወሬሕ ዲሰምበር 1958፡

ኤረትርዪን ዐሳክር ጄሽ ሱዳን
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ኤረትርየ
ሐረከት ለትሰመ ተንዚም ክምሰል
ተአሰሰ ወዲቡ እንዴ ትነዘመው
ሰላዲ እግል ልትበረዖ ለተዐዝም ሊከ
መጸአቶም። ምስለ ዐለ እቶም ሽዑር
ወጠን ወመትከራይ መንዴረት
ለዐለ እቶም ገሀይ መብዘሖም
ዲብ ሐረከት ክምሰል ትነዘመው
መሐመድ ዑመር ዐብደለ፡ “አቡ
ጥያረ” ሸርሐ። ምን ናይ ክሎም
ውቅል ለቤለት ርትበት ለዐለት እሉ
እሉ ጣህር ሳልም መስኡሎም እንዴ
ገብአ ህዬ፡ ሰላዲ ዲብ ለአትፋግር
አስክ ስሌማን ዐቤ ልልእክ ወለኣይክ
ለልትከበት ህቱ ገብአ።
ለሓለት ክእነ እት እንተ፡ ለ 80
ኤረትርዪን ለዐለው እተ ብርጌድ
2፡ አስክ ሰነት 1961 ዲብ ግብለት
ሱዳን ጸንሐት። ዲብ እሊ፡ እብ
ሐቴ ጣህር ሳልም ለመረሐ ልጅነት
እንዴ ትከምከመው ናይ ንዳል
በራምጅ እት ልታከው፡ ክምሰለ
እተ ሐልፈት ምዕራፍ ለረኤናሁ፡
እብ ሰበብ ምስጢር ወኢመዳሊት
ቅያደት
ሐረከት
ፍንጌሆም
ኢመፋሀመት ወሽኩክ ትከለቀ።
ምን ከሰለ እብ ገበይ ከረ
ገሲር መጸኦም ለዐለ ተውዕያት
ድድ ሐረከት፡ ሕርያን ብዕድ
እግል ልሕዘው ለቀስቦም ገብአ።
እሊ፡ እግል ሐረከት ክምሰል ዲን
ለአለበ ሹዒ አው ኮሚኒስቲ፡ እብ
ግድለ ስለሕ ለኢለአምን ናይ
ህግየ ተንዚም፡ እብ ሕቡዕ ለሸቄ
ወመዓል ሰላዲ ለኢለአስል በዐስ
ምስጢር… ሰበት አቅረበየ፡ ምን
ልብለ ዐሳክር እግል ለአሪመ ወቅት
ኢነስአ ምኑ። እብ ፍንቱይ ለዲን
አለቡ ወግድለ ስለሕ ለኢልትከበት
ለትብል ሸክወት፡ ድድ እስላሚ
ዲኖም ወዐስከርያይ ጠባይዖም
እንዴ ገብአ ሰበት ጸንሐዮም ምስሉ
እግል ልትዋጀሆ ላብድ ገብአ።
ለሓለት ክእነ ክምሰል ገብአት
እቶም ቶም ምስል መስኡሊን
ሐረከት እጅትመዓት እንዴ ወደው
ወለኣይኮም እንዴ ነድአው እብ
ሰበት ቅያደት ሐረከት፡ በርናምጀ
ወሀደፈ ክምሰልሁመ ለአፍገረው
እሽትራካት እት ሚ መዓል ክምሰል
ወዐለ እግል ለኣምሮ ለጀረበው።
ለለአተግኔዕ በሊስ ወሸሬሕ ሰበት
ኢረክበው እቱ ህዬ፡ እብ እክቢቶም
ምን ሐረከት ፈግረው።
ዲብ ክእነ ሓለት እት እንቶምቱ
ጀተኤ ዲብ ጁላይ 1960 እምበል
እውጅ ሸክለ ለትከወነት። ከረ ስዒድ
ሕሴን፡ እት ረአስለ ዐሳክር እግለ
ገብእ ተዕቢኣት እንዴ አደቀበው፡
እግል ሐረከት ክምሰል ማርክስየት
ወእሽትራክየት እንዴ ሰቀ፡ እሊ
ለበድል ወጠኒያይ እብ ግድለ
ስለሕ እግል እስትቅላል ለለአምን
ተንዚም ክምሰል ተአሰሰ ለሸሬሕ
ጀዋባት ነድአ እቶም። ዲቡ እግል
ልትሓበሮመ ሊካ ቀደመ እቶም።
በገ ለዐሳክር እብ ወሬሕ ማርስ
1961 ምን ግብለት ሱዳን አስክ
ከሰለ ለአቀብሎ እት ህለው፡ ሊከ
ጀተኤ ክቡታመ ዐለው።
እብ አሳስ ሊካሆም፡ እድሪስ
መሐመድ ኣድም፡ እግለ ዐሳክር
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መሐመድዐሊ ዕመሩ
ዲብ ከሰለ ትዋጀሀ ምስሎም። እብ
አሳስ ሐብሬ አቡ ጥያረ፡ እድሪስ
እግል ጀተኤ ክምሰል ልትከበቶ
አሰአለዮም። እት ቀደሙ ሐረከት
በዐል ሴመ ክምሰል ኢኮን፡ ሜርሐተ
ሐሳያም ክምቶም፡ ክሎም ደረሰ
ክምሰል አዝመው ምነ፡ አስክ እለ
እግል ሊከ ጀተኤ ክቡታም ክምሰል
ህለው…. ሐበረዮም።
ዲብ እሊ ናይ አምዕሎታት
ወአሕዳስ ጌጋታት እግል ለሀሌ
ላብድ ቱ። ዲብ ፊቃደ አዳም
ለትተንከብ ሐብሬ ዲመ ሰሕ
ወለኢለአክሕድመ እግል ልግበእ
ኢቀድር። ምናተ ናይ እሎም
ዐሳክር ለዐለው ኣቲ ዲብ ጀተኤ
እግል እሊ ለትበሀለ አስሉል ለተበዐ
ዐለ።
እብ ሰበብ ድዕፍ ሐረከት እግለ
ድደ ለገብአ እሎም ተዕቢኣት
እንዴ አምነው ቶም ህዬ ዲብ
ጀተኤ
ለትዘለለው።
ጀተኤ
ኖሰ፡ እግለ ለትሸሬሕ ፈልሰፈት፡
መብደእ፡ ቃኑን፡ ንዛም ወተክዊን…
ይአወጀት፡ ጀተኤ እግል ልትለለው
ለአተቅደረዮም። “ሐረከት ሹዕየት
ይሕነ። ሐረከት እብ እንግላብ
ተአምን ሕነ ላኪን እብ ግድለ
ስለሕ…”
ለትብል
ስቅራት
ወደዓያት ቱ። እግል ጀተኤ ዲብ
ዎሮ ወጠኒያይ በርናምጅ ለከምክም
መብደእ እተ ኢዐለ እቱ ወክድ፡
ለዐሳክር ምን ቆሚያት ብዝሓት
ወቀባይል ኤረትርየ - ቤኒ ዓምር፡
ቤጁክ፡ ማርያ፡ ብሌን ወብዕድ ለመጽአው ሰበት ዐለው እበ ዐለ
እቶም ተእሲር ወፈሀም ዲብ ጀተኤ
አተው በህለት ቱ።
ክምሰለ ክምሰል ከረ ተከስቴ
ነጋሽ ላቶም ኬትበት ለልቡሉ፡
መአስሰት ጀተኤ ልግበኦ ለዐሳክር
እግል ምስልምነ ክምሰል መከምከሚ
እንዴ ነስአው እግል ልግበኦ
ቀድሮ። ላኪን፡ ናይ ዐድ፡ ወቀባይል
መትጻባጥ ሰኒ ትሩድ ዲብለ ዐለ
እቱ ወክድ፡ ድዋራት ወዲን እግለ
ፈርግ አው ፍንቲት ለሀይ ለከምክም
እግል ልግበእ ለቀድር ኢኮን። ሐሬ
ለመጽአ ታሪክ ጀተኤ መ ሰመዕ
በሲር ናይ እለ አማን እላ ቱ።
ዎሮ ምን እሊ እግል ልትሀደግ
ለቡ፡ ለዐሳክር ሱዳን ለዐለው፡ ምነ
ምስል ሐረከት ለዐለው እቱ እንዴ
አስተብደው አስክ ዲብ ጀተኤ
ልትሓበሮ፡ ግራሁመ እግል ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ እንዴ ረክበው እቡ
እግል ልትመረሖ ልጻገሞ ዐለው።
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ሐቆ ኢትዓፈ ገሮብ ኢልትዓፌ
አዳም ገሮቡ ወምኩ ሕያይ
ዶል ገብእቱ ዑፉይ ለልትበሀል።
አስክ እሊ እያም ቅሩብ ዓፍየት
ዐቅል ለወጅበ ሕስር ትረክብ
ኢነብረት። ነፈር ለገብአ ሕማም
ዶል ረክቡ ሀመት ወኢመስኩበት
ሰበት ወዴ ዓፍየት ዐቅልመ ደረር
ክም ገብእ እተ፡ ወእት ሙኽ
ለትመጽእ መንካሳመ ገሮብ
ብዕድ ክም ተሓምም አክልሕድ
ሰበት ተአመረ ክልኢቶም ምስል
እግል ልትሳረው እቡ ለቀድሮ
ንዛም ክድመት ዓፍየት እግል
ለሀሌ ጅህድ ገብእ ሀለ። እብ
ሰበት ዓፍየት ዐቅል እብለ ገብአ
ድራሳት እትለ እዲነ ምን አርበዕ
ነፈር ዎሮ ልቅለል ወልክበድ
ሕማም ናይ ዐቅል ክም ሀለ እቱ
ለአሽር።
እብ አሳስ ዲብ 2004 ለገብአ
እድንያይ ጌማም ዓፍየት ዐቅል፡
ምን ልውሕዶ ዲብ ኤረትርየ
280,800 ነፈር በህለት 13%
ምን ስነት ሰብ ለበጽሐው
ኤረትርያም ኢነጎት ዐቅል ምኑ
ልትዐዘቦ። እሊ ሀዬ ለትፈናተ
ደረጃት ለቡ ወክም ደረጃቱ
ክድመት ዓፍየት ለለሐዜቱ።
ምን እሎም እብ ወግም 3%
ክቡድ ሕማም ዐቅል ለቦም
እት ገቡእ ለ10% ሀዬ ምግባይ
አው ሽቡህ ሕማም ለቦም ቶም።
እት 2011 እብ አሳስለ ገብአት
ድራሰት ምን እሎም እት ሐኪም
እንዴ በጽሐው ደወ ነስኡ
ወክድመት ረክቦ ለሀለው ሐድ
ሐቴ ዕሰሪት ገቡእ። ለተርፈው
88% ለተአስትህሎም ክድመት
ዓፍየት ወሰዳይት ሰብ ምህነት
ዓፍየት ዐቅል እንዴ ኢረክቦ
ምስል ግድዕት ዓፍየቶም ነብሮ
ሀለው ለልብል ወግም ሀለ።
እሊ ቴለል እሊ ምስል
መትወቃል ፈዛዐት ወመትመዳድ
ክድመት ዓፍየት ዐቅል ዲብ
ክለን እስብዳልያት አቃሊም
እግል ልትበደል ወልስኔ ሰእየት
ጋብአት ሀሌት። እግልሚ፡ ክል

ሰነት እብ ፍንቱይ ዓፍየት ዐቅል
ለኸስስ ምህሮ እንዴ ነስአው እብ
ዲግሪ ወዲፕሎመ ለልትደሐሮ
ዲብ ወስኮ መጹእ ሀለው። ዲብ
መክተብ መርከዚ ናይለ ውዛረት
ሀዬ እግል ዓፍየት ዐቅል ለታቤዕ
ወናይ ምህነት ወሐብሬ ሰዳይት
እግል ሸዐብ ወሰብ ምህነት
ዓፍየት
ለተሀይብ
ሀይአት
ክውንት ሀሌት። ለገብአ ሐኪም
እግለ መጽኦ ሕሙም ናይለ እበ
ጠሬዕ ሀለ ሙሽክለት ሌጠ እንዴ
ዳወ በደል ሳርሖ ናይ ነፍስያት/
ዐቅል ሰዳየት ወሐብሬመ እግል
ለሀብ ተእሂላት ወመሓደራት
ልትሀየብ ሀለ።
ሸዐብ ሕማም ዐቅል ለልዳዌ
ክምቱ ወለገብአት አከይ ሓለት
ክም ረብሸት ዐቅል ወመትሳዳድ
ዓሳብ እት ከብዱ እንዴ ወደዩ
እግል ልእዘም እቡ እንዴ ኢገብእ፡
እት አጊዳት ምክር ወሐብሬ
እንዴ ረክበ እግል ልትባለሕ
ምኑ ክም ቀድር እግል ለኣምር
ተዕቢኣት ገብእ ሀለ። አንፋር
ውዛረት እዕላምመ አምሮም
እንዴ ወቀለው አምር ሸዐብ
እግል ልወቅሎ እብ ሰብ ምህነት
ዓፍየት ዐቅል ተእሂላት ነሱእ
ሀለው። እት ኦሮ ምን አርበዕ
ለሀለ ሕማም ሐቆ ገብአ ገድም
ለለከጅል ወለትሐበዕ ሰበት ኢኮን
እግል ንትሃጌ እቡ ወክል ዎሮ
ሓለቱ እንዴ እንዴ ኣመረ ሰዳየት
እግል ልሕዜ ለትጠልብ ደረጀት
ዲበ ሀሌነ። ምነ ብዙሕ እት
ኣደሚ ለጀሬ ኢነጎት ዐቅል እት
አጀኒት፡ ሸበንርብ ወመንደሊታት
ለልትረኤ ዲቡ እግል ንረክዝ።
ሕማም ዐቅል ዲብ አጀኒት
ወሽባን ነአይሽ
አጀኒት ወሽባን ዲመ ፋርሓም
ሀ’መት ሐቴ ለአለቦም መስል
እትነ ገብእ፡ ምናተ እሎም
ነአይሽ እብ ሕማም ዐቅል ክም
በቁ እት ልብነ ምን እንወድየ
ለሔሳቱ። ልብ እንዴ ይእንከሬ
ዲቦም ወእንዴ ይእንደልዮም

ዐበው እቡ ምንገብእ ሐር
ሳረዮቱ ክቡድቱ። እት አጀኒት፡
ሸበንርብ
ወመንደሊታት
ለልትረኤ ሕማማት ዐቅል እብ
ዓመት እሎም መስሎ፦

 ሀም/ገሀይ (Depression)
እብ ብዝሔ ለሀለ ዛህራት ቱ
 ሕማም ወዲቅ /ሳርዐት
(Epilepsy)
 ነቃስ ተጠውር ዐቅል (
Developmental disorders)
 ነቃስ
እንትበህ/አደብ
(Behavioural disorders)
 ሕማም
ሐንገል
(Psychosis)
 እብ ሰበብ ስታይ ከምረት
ለመጽእ ነቃስ ዐቅል (Alcohol
use disorder)
 እብ ሰበብ መትነፍዖት
ሓጃት ክም ጼነዮት ቤንዚን
ወማስቲሺ ለመጽእ ነቃስ ዐቅል
(Substance use disorder)
ገሌ ምኑቱ።

ዋልዴን አው መስኡልየት
ዕበያት አጀኒት ራፍዓም ለሀለው
ው’ላዶም ገሮቡ ከፎ ለዐቤ ሀለ፡
አፍካሩ ወሐረካቱ ምስል ዕምሩ
ገይስ ሀለ መኢኮን፡ ምስል ስናቱ
ከፎ ልትመቅረሕ እግል ልርአው
ወለኢፈተዎ
አሽየእ
ዶል
ልርኡ ምክር ምኤምረት እግል
ልሕዘው ቀድረው ምንገብእ

እግል አጀኒቶም አጊድ እንዴ
ረድአዎም ሙስተቅበሎም እግል
ለአጥፍሑ እሎም ቀድሮ። እሊ
ተሌ፡ ምነ እግል ለአምሽሾ ምኑ
ለአለቦም አሽያእ ቱ።
ጅነ እት ታካብ ሰኒ ደንገረ
ምንገብእ፡ ዲብ አንበቶት ህግየ
ምነ ስናቱ ብዙሕ ሐቆ ደንግር፡
ምስል ስናቱ እት ትልህያሆም
እግል
ልትሓበር፡
መቅሬሕ
ወመትፋሃም ምስሎም ለሐይሎ

ሀለ ምንገብእ፡ እብ አትማሻሽ
እግል
ልትሐለፍ
ለአለቡ
ቴለልቱ።
ሐቴ ሓጀት ብዙሕ ደጋግመ
ሀለ ምን ገብእ፡ ሐረካቱ ልብ
ኢከርዮ ወአደቡመ ምነ ዓም
አጀኒት ሰኒ ፍንቱይ ወእት አዳም
ኢበይእ ገአ ምንገብእመ ሓለቱ
ለተአሰክብ ክም ኢኮን ዋልዴን
እግል ለኣሙረ ለአትሐዜ።
ለገብአት
ሓጀት
እት
ፍሂመ ደንግር ሐቆ ገብአ፡
እት መድረሰትመ ብዙሕ እንዴ
ኢጸብጥ ለዐይር ወልትፈረር
ሐቆ ሀለ፡ ምን ቅያስ ወለዐል
ሐቆ ሕፉን ሀለ፡ ልብ እንዴ ከረ
ለትትበሀል ሀሌት እንዴ ሰምዐ
እግል ለዳውረ ሰብር ለአለቡ፡
ልኡኩ አው ለትትሀየቦ ወራት
እንዴ አተርከዘ እግል ልውደየ
ቅድረት ለአለቡ ከታሕ-መታሕ
ለወዴ፡ ልብ ለኢከሬ ገአ

ምኤምራይ ዓፍየት ዐቅል ሶሎሞን ነማርያም እግል አንፋር እዕላም መሓደረት ዲብ ለሀይብ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 44

አርቡዕ 01 ኖቨምበር 2017

ምንገብእመ ናይ ነጎት እግል
ልግበእ ክም ኢቀድር እት
ወግም እግል ልእቴ ቡ።
እምበል ካፊ ምስምሰ እግል
ሐሩቀት ወቀደብ እት ቅሩብ
ለጸኔሕ፡ ገጹ መብዝሑ አውካድ
ምን ፈረሕ ገሀይ ለልትቀረእ
እቱ፡ እት ነፍሱ ለልትረኤ ሕማም
እንዴ አለቡ ሐመምኮ-ጸመምኮ
ለለአበዜሕ፡ ሰኒ ለኢሰክብ፡ ናይ
ነብረ ሰውሀቱ ሐዋኒት ለገአት
ጀነ ሀለ እነ ምንገብእመ ሰዳይት
ምኤምራይ ዐቅል ተአትሐዝዮ
ትገብእ እንዴ እንቤ ንሕሰብ።
ክምሰልሁመ ጅነ ረጀፋን
ረኤነ እቱ ምንገብእ እንዴ
ይእንፈጄዕ
ወዲብ
ብዕድ
ሕማማት ከደን (ጅኑን) ዲብ
ነአትመሳምሶ ውቀት እንዴ
ይእንነስእ ዲብ ሐኪም ዓፍየት
ሐንገል ንንስኦ።
ክምለ ልትሀደግ ለጸንሐ
ሕማም
ሐንገል፡
ዓሳብ
ወመትነፍዖት ዴራይ ሓጃት
ዲብ አጀኒት ወሸባብ ለሀላቱ።
ቀሊልመ ኢኮን፡ ዲብ ምን 1010 % ልትረኤ። ሰር ናይ እሎም
አዜ ክም ቁሉላም አው ኢነጎት
ዐቅል ብእቶም ለንእብሎም ስነት
ሰብ ለባጽሓም ለኢነጎት ምን
ውላድ 14 ለዐለው ዲቡ እያም
ንእሾም እንዴ አንበተት አመቶም
ወዴ ምን ኢረክበው እት ተዐቤ
ወትትሐባለክ ዱር ለሐልፈት
ዲቦምተ። ሰለስ ርብዖም ሀዬ ምን
ውላድ 24 ለትበገሰ ምስሎምቱ።
እትለ አናባቱ ሰዳየት ራክባም
ወገብአው ላኪን እምበል ደወ
እብ ምክር ወጎማት ምኤምረት
እት
ሰኔት
ሓለት
እግል
ለአቅብሎ ወቀድረው። እትለ
እዲነ ሰበብ ሞት መንደሊታት
ወሸበንርብ እት ሳልስ ደረጀት
ለልትረተብ ቀቲል ኖስ ለጨቅጥ
እት ልትከእለል እንዴ መጽአ
እት ሞት ክም ለአበጽሖም
ልትአመር።
ገጽ

6

ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መዲነት ባጽዕ ሉለት በሐር ቀየሕ

ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እተ
ሐልፈት ጥብዐትነ እት ሐንቴ
ዓሙድ ኣሳር እብ ክሱስ አሀምየት
መዲነት ባጽዕ ለከስስ ክቱብ እት
ሐንቴ “ባጽዕ ሉለት በሐር ቀየሕ”
ለልብል አርእስ አወላይ ክፋሉ
ቅዱማም እግልኩም ክምዐልነ
ለልትአመር ቱ። እቱ አሀምየት
መዲነት ባጽዕ እት ዘበን ቅዱም
እት ወራታት ትጃረት፡ እት
አድያን እስላም ወክስታን ክም
መንገአት መዐደዪት አስክ አፍሪቀ
ወድወል እዲነ ክም ዐለት፡ እሊ
ዮም እት ባጽዕ ለህለ መስጅድ
አስሓበ ለሳልፋይ መስጅድ እብ
ስሓብዪን አረሱል ለትሸቀ ክም ቱ
ወብዕድ ርእያም ዐልነ፡ ዮም ህዬ
2ይ ክፋሉ ልተላሌ።

አስክ
እለ
ለትረከበ ወሳይቅ
ታሪክ ክምሰለ
ለሐብሩ
ዲን
እስላም እብ ገበይ
ባጽዕ (መስጅድ
አልስሓበ) ክም
አተ ወአማደደ
ልትሸረሕ።
እብ
ተውሳክ
መ ስ ጅ ድ
አልስሓበ ክም
አሳስ እሕትራም
አድሕድ እት
ፍንጌ አድያን
ዐድነ በሀለት እስላም ወክስታን
ክምቱመ ልትሸረሕ። እለ ቅድስት
አካን እለ እበ ህለ እግለ ሰዋልፍ
ዲን ወታሪክያይ አትሐዘዮተ ምን
ለትፈናተ ድወል ክም ከረ ሶማል፡
ሶዳን፡ ጅቡቲ፡ ትርክ፡ ህንዲ፡
ምስር ወሞሮኮ ለመጸው ቤጽሐት
(ስያሕዪን) እግል ረአየተ ሸፍጎ።
እምበል እሊመ መዲነት ባጽዕ
እብ ለትፈናተው እት ዘበን
ቅዱም ለትበነው እተ መሳጅድ
ለልትረከብ እተ መዲነት ተ።
ገሌ ምኖም አስክ እለ እት ረአስ
ምድር እለ መዲነት እንዴ ሸነው
ቴለለ ለሐልፈ ታሪክ ዳግሞ ምነ
ህለው መሳጅድ ወአቅብር ቶም።

ምነ አቅብር እግል ንስሜ ዶል
ንሐዜ እት 12ይ ክፈል ዘበን ሐቆ
መትወላድ ነብየላህ ዒሰ ዐለይሂ
ወሰላም ለትብነ መስጅድ ሻፍዒን
ዎሮት ምነ ቀዳምያም እት አፍሪቀ
ለትበነው መሳጅድ ቱ፡ እት 16
ክፈል ዘበን ሐቆ መትወላድ
ነብየላህ ዒሰ ለትበነ መስጅድ
ሐማል አንሳሪ ምነ እብ ሰልፍ
ለልትሰመው ቶም። መስጅድ
ሐነፊ፡ መቅበረት ሼክ ደርቡሽ ሼክ
ስዒድ፡ ሼክ ዐብደልቃድር (ግራር)
ክፈል እሊ ሜራስ እሊ ቱ።
እሊ መባኒ እሊ እት ዮም
14 ኦክቶበር ሰነት 1921 እበ
ሳደፈ እርዕዳይ ምድር ድቁብ
ድሩር ምንመ ዐለ፡ እተ ወክድ
ለሀይ ለዐለው መስተዐምረት
ጥልያን እበ ነስአወ መባደራት
ሰኔት ለቅድምት ገበይ ወአግደ

መስጅድ አልስሓበ

ሀንደሰት ብነእ ናይለ ኣሳር ክም
ሰኔ ወልትሐፈዝ ወዴው።
እት መዲነት ባጽዕ ምን
ድዋራት ደሀለክ ለመጸ ኮራል
(Limestone) እብ ለትፈናተ
ሸክል ወሀንደሰት ብነእ ለትበነ
መባኒ ግሩም ልትረከብ እተ።

ምን ሐልየት ዐድ ህብቴስ እለ መሐመድ ወድ መዲን

መስተዐምረት
ትርክ
እት
ኤረትርየ ብዞሕ ምንመ ወደው፡
ለሐደት ብንየት ትሕትየት ብነእ
ክም ሰርገለው ልትአመር። እበ
ለኢትጸረበ ኮራል ለትበነ አብያት
ሑድ እት ድዋራት እምክሉ ለትሸቀ ናይ ማይ ባስካት
ወናይ መዳፈዐት ሰዋትር እግል
ታርፌታት ዘበን ትርክ እት
ኤረትርየ ለሸርሕ ቱ።
መስተዕምረት ምስር (18651885) እት ኤረትርየ ለጸንሐው
ወክድ ምስለ ብዕዳም ልትርኤ
እት ህለ ሑድ ምንማቱ፡ እት
መዲነት ባጽዕ እተ ዘበን ለሀይ
እብ ምስርዪን ለትበኔት ብንየት
ትሕትየ አብያት ብዝሕት ተ።
እንዴ ተአከረ እብ ጥልያን
ግራሁ ህዬ እብ ሀጸይ ሀይሌስላሴ
ክም መክተብ ሕኩመት እንዴ
ገብአ ከድም ለዐለ መብነእ እት
ሰነት 1872-75 እብ ወኪል
ምስርዪን ዌርኔር ሙዚንጄር
ለትበናቱ። እት ወክድ እስትዕማር
ምስር እት መዲነት ባጽዕ (እብ
ፍንቱይ እት ጥዋሎት ወረአስ
ምድር) ምሽክለት ማይ ሲቶ
ዐባይ ሰበት ዐለት፡ እለ ምሽክለት
እለ እግል ባልሖት ምን እምክሉ እንዴ ትበገሰ እግል ጥዋሎት
ወረአስ ምድር ለልትሰቴ ማይ
ለልሀይብ 13,000 ምትር ሪም
ለቡ ከጥ ማይ እግል ልትመደድ
ትሳደቀ እቱ። እግል እሊ
በርናምጅ እሊ እግል ዐወቶት
ህዬ ምን ዐዳገ አስክ ጥዋሎት
850 ምትር ክምሰልሁመ ምን
ጥዋሎት አስክ ረአስ ምድር
250 ምትር ለትትመደድ ገበይ
እት ሰነት 1873 እግል ትትበኔ
አንበተት።

እግል አፍ-ሓሬን ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ፦
ዮም ለደብነ አትሃደደት ኢትዘራኬት እብ ሐሳይ
ሮረ ረአሱ አብረደ፡ ምን ተሐት ምዖ ወሕዳይ
ወለምዕርብ አብረደ ምን እት እብን እት መርኣይ
ገብገብመ አብረደ ትካረው ክልኦት ለግራይ
ደውደው ሐማል ደነዩ ስምን ስዋረ እት ስላይ
እም ዕትሮመ አብረደት ክልኦት ዛዘ ወሄክላይ
ነቅፈ አብረደት ተበን መልአ ወጨብላይ
መስከብ ሕሙይ ተወሓሚ መስከብ አባይ ወፈታይ
እንዶ ዐለት ተትሀዴ አግረዕ ተአው መትከራይ
ምንዲ ትድህር እብ ሳይራት ወምንዲ ትወቅል እብ ምትዋይ
ለእለ ተአቴ ኢነአምር ሳርደት ዐለት እብ ምስማይ
አፍላግ ጸቢብ አብረደ ክልኤ ደልዖ ወበልዳይ
ወአፍላግ ርሒብ አብረደ አፍ ወድ ገለብ ወፍዳይ
ለሕጻጽ አብረደት ጎ ለጻውየት ወድ ሸግራይ
እግል ለክልኦት ወድ ሽኔን መዲነት ሰልም ወመንታይ
አጫቤዕ ማይማዮ እልብ ፋግር ምን ዐጥላይ
ሸካኒ ናላታት ተሓቱ ረዐፍ ወጥራይ
ስጋድ ዐጌብ እሮተ ትከልኣዩ ለሐረስታይ
አይናብ ቆሉ በረሽም ለብለብ ወዴ ክም መርዳይ
ቀየሕ ዐሎበት ለትናጥጠ ወድ መዐስራይ
ቀየሕ ስገ በቃሪ ትትዐራቤ እብ ገዳይ
ቀየሕ ጁከት ሐላቂ ማሌ ፋግረት ምን ትርካይ
ቀየሕ ፍሬ ቅናጦል ትነሳነሰት ምን ሐጋይ
ቀየሕ ዐልቀት መላጂ ትከምረ ከብድ ማይ
ለኒን እንዶ ተርእየ ከትከናትየ ምን ሕልጣይ
ለቅርቅር እንዶ ትትለሔ በ ትገብእ እለ ረአስ ዕጫይ
ገሩን ልብለ ወጸዐደ ሔለ ልብለ ወሐላይ
ደሀብ ነሰአ ወሶሚት ሽመት ሀይበ ወብላይ
ኢደሌኮቱ ለጎፍከ ሚ ህሌከ ምን መሃይ

ክፋል ውርስ ሰልጠነት እስላም እት መዲነት ባጽዕ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 44

ድግም አለቡ ቱ ለዙዕዬ እምበል አተንሳይ
አርቡዕ 01 ኖቨምበር 2017
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“ሀለዮት መዐነውየት ድቅብት ወኢመትሐላል አሳስ መትቀዳም ቱ!” ሻብ መሐመድ ዐሊ መሐመድ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ሰፍሐት ሽባን እት ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ፡ ሰሐፊ ዐብደልቃድር
አሕመድ እት ሰፍሐቱ “ገጻት
ሂወት” ናይ ጀሪደት ሓዳስ
ኤርትራ ምነ ቀድሙ ግሩም ጽበጥ
ክቱቡ ዮም እለ እት ሰፍሐት ሽባን
ተአደምዕ ለእንቤለ ቅሰት ዎሮት
ጀላብ እለ ወጠን ሰር-ገሮቡ እንዴ
ሀበ አዜመ እበ ታርፍ እሉ ለህለ
ሰር እንዴ ኢልትሐለል እግል
ርሑ ወዓይለቱ እብ ፍንቱይ
ምጅተምዑ ህዬ እብ ዓመት እት
ክድም ለልትረከብ ሻብ መሐመድ
ዐሊ መሐመድ ምስሉ ለገብአት
መቃበለት ኢመትሐላል እግል
ንቀደም እግልኩም ቱ ከቅራአት
በኪተት ንተምኔ እግልኩም።
ጸሓይ ግንደዕ እት ተሐፍን
ወትጫቅዕ ትገይስ እቱ ለዐለት
ወክድ ቱ፡ ሰዐት ዐስር ገብእ
ምነ ጸላም ገበይ (ዘለጥ) አስክለ
ፋይሕ ወአስክ ሱግ ለትነስእ
ገበይ አወለጥኮ። ለእብ ሐብሬ
ለጌመምኩዉ ሻብ መሐመድ ዐሊ
መሐመድ ለልትመለክ ድካን እግል
ፈረጎት እብ ድማንዬ ወድገለብዬ
ለዐለ ደካኪን እት እገንሕ አስክ
እትጀህ መስጅድ እንዴ ትወጀሀኮ
ብጥር እቤ፡ እብሊ ህዬ እግል ዎሮ
እት አፍባብ ናይ ዎሮት ድካን
ከያጠት ልባስ ባጥር ለዐለ ሻብ
እንዴ አድሄኮ፡”ስምዐኒ ሑዬ
ድካን መሐመድ ዐሊ መሐመድ
እተየ ገብእ ለሀሌ” እት እብል
ትሰአልኩዉ።
ለሻብ እብ እንክሩ “መሐመድ
ማንዲብል ቱ” እንዴ ቤለ ምነ አነ
ለዐልኮ እቱ ድዋር እንዴ ኢረይም
እብ እዴሁ እት ለአሽር እዬ
“ሌሂቱ!” ቤሌኒ። አናመ ሹክረን
እንዴ እቤሉ አስክለ ያፍተት ለቡ
ድካን ዕሙር ሄረርኮ።
እብ ፍክርዬ ቅሰትለ
ፍንቲት መፈረጊቱ እንዴ ገብአት
ምስል ስሙ ጭምርት ለህሌት
“ማንዲብል” ለትብል ክናየቱ እግል
ኣመሮት ወለተዐደዩ መታክል
ሐያት ለታይን ገሌ አስእለት እት
ምክዬ እት እበላልስ እት አፌትለ
ትሐበርኩዉ ድካን በጽሐኮ።
ግረ ናይ መትኣማር ሰላም፡
“ሰሐፊ ኢብራሂም ነፈዕ ቱ እብ
ክሱስካ…” ዶል እቤ ታመት
ሕስበቼ እንዴ ኢለአተትምመኒ
ሰበት ኣመሬኒ ወክድ እንዴ
ኢነአበዴ እተ አግደ ህጅክነ
አቴነ።
መሐመድ ዐሊ እት ዕምር
አርብዒናት ለልትረከብ ቀይሕ
ወገሮብ ታኪ ለመልክ ሻብ
ቱ፡ ህቱ እት ሰነት 1973 እት
መዲነት ግንደዕ ትወለደ፡ ዕምሩ
እግል ተዐሊም ክም ተምመ ናይ
መአንብተይት ወምግበይት ደረጀት
ተዐሊሙ እት ግንደዕ ታብዐ፡
ምን ምግበይት እት ካልአይት
ደረጀት ለልሓልፍ ንቃጥ እንዴ
አምጸአ ሀዬ እተ ትወለደ ወዐበ
ዲበ መዲነት ግንደዕ ተዐሊሙ

እግል ለአተላሌ ልትዳሌ እተ
ለዐለት ሰነት ድዋራት መዲነት
ግንደዕ ምስል ዐመልየት ፈንቅል
ድፈዕ ዳፍዖት አባይ ለጸብጠት
መንጠቀት ብድልት ሰበት ዐለት፡
አስክ መዲነት አስመረ እንዴ ጌሰ
እብ መድረሰት 2ይት ደረጀት
ዘርኣይ ደረስ ትትአመር ለዐለት
ናይ አዜ 2ይት ደረጀት ኢብራሂም
ሱልጣን እንዴ አተ ናይ 2ይት
ደረጀት ድራሰቱ እግል ልታብዕ
አንበተ።
እት ሰነት 1992 ህዬ ናይ
2ይት ደረጀት ድራሰቱ እንዴ
አትመመ አስክለ ዐዱ ለዐለው እተ
መዲነት ግንደዕ እንዴ አቅበለ እት
መዲነት ግንደዕ ለዐለ መኣሕድ
እቱ ክም መደርስ እንዴ ትየመመ
ሽቅል አንበተ። እት ሰነት 1994
ነፈር 1ይት ደውረት ክድመት
ወጠን እንዴ ገብአ ሳወ ትከረ። እብ
ክሱስ ሳወ ዝክርያቱ እግል ልሽረሕ
በክት ሃይባሙ ዐልነ፡ “እት ሳወ
እት 2ይ ብርጌድ ዐልኮ፡ ተጃርብ
ሳወ እግል ትሽርሑ ለኢልትቀድር
ቱ፡ ለሐልፈት ሕውትነት፡ ሰሓቅ
ወትልህየ ምስል ሽባን 1ይ ደውረት
ክድመት ወጠን ፍንቱይ ቱ። እብ
ፍንቱይ ተዐሊም ዐስከሪ እንዴ
አትመምነ ሄራር እብ እግር ክም
አንበትነ ለእት ሸዋርዕ መዳይን

ምን ረይም 5 ኪሎ ምትር ሌጠ
ጋይሳም ነአምር ለዐልነ ሽባን እብ
ሀዋሻይት እንዴ ወዴነ አስክ ነቅፈ
ወእምሀሚሜ፡ ምኑ ህዬ ሓምድ
ደቤለ እቡ አስክ ነቅፈ ወድዋራት
አፍዐበት ለአቅበልነ እቡ ሄራር 20
አምዕል ለነስአ። እሊ ረዪም ሄራር
እሊ ምስል ዐዶታት ዐድነ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ ለአትኣመሬነ ክም
ሽባን ከሀላት ወስብእነት እግል
ንጠውር ሰዴነ እግል ኢበለከ
እቀድር” እት ልብል ቱ ዝክርያቱ
ሓከ።
መሐመድ ዐሊ ግረ ተዐሊም
ዐስከሪ እት ወራታት ዐማር እንዴ
ትየመመ ምስለ እት ሽቅል ጽርግየ
አቁርደት-ኬሩ- ወሳወ ገብእ
ለዐለት ክድመት እተ እንዴ ሻራከ
ክድመቱ ሰበት አትመመ እት ሰነት
1995/1996 እንዴ ትሳርሐ አስክ
ዐዱ ግንደዕ አቅበለ። መሐመድ
ዐሊ ምስል ዓይለቱ ክም ተሓበረ

ለእሙ መርየም ሳልሕ ግረ ወፋት
አቡሁ አሰይድ ዐሊ መሐመድ
ለትሰለመቱ ድካን ምስል ዓበዮት
አጀኒት ንአይሽ እግሉ ለልሓዬ
እቡ ቴለል ዲቡ እግል ልሕሰብ
አንበተ።
“ዓባዪ ሐዋቼ ሁድያት ተን
ለምንኣሼ ግራዬ ሳወ ትከረ፡
ለተርፈየ ሐዋቼ ህዬ ንኣይሽ ዐለየ፡
ለድካን እግል አትሓያሱ ሓስብ
ዐልኮ፡ ምናተ መቅደረት ምንመ
ይዐለት እግልዬ እግል ሓውል
ሰበት ዐለ እግልዬ አሰልፍ እት
መዕሐድ ግንደዕ
እግል ሐቴ
ሰነት ክም መደርስ እንዴ ገብአኮ
ሸቄኮ፡ ግራሁ እት መአሰሰት
ጸሪብ እበን ግንደዕ ክም ኦፕሬተር
እግል እሽቄ በክት ረከብኮ።
እትለ መአሰሰት እግል አርበዕ
ሰነት ለገብእ ወክድ ክም ሸቄኮ
እት ሰነት 1998 ለሓለት ሰበት
ትቀየረት ወወራር ወያኔ ሰበት
መጸ ወጠን እግል ዳፍዖት አስክ
ድፈዕ አቅበልኮ፡ እት 491 ክፈል
ዴሽ ትሓበርኮ።”
“እት ካልኣይ ብርጌድ ናይ
ክፈል ዴሽ 39 ዐልኮ ክእነ ዮም
ልትዘከረኒ ሄለል ሰብተምበር ቱ
ለዐለ፡ ውሕደትነ ምን ዐ’ለ እንዴ
ትበገሰት ባጽዕ ትመዬት፡ ምኑ ህዬ

እብ ባክረት ሰላም እንዴ ወዴት
አስክ ዐሰብ ምኑመ እብ በሐር እንዴ
ወዴነ ክሎማ ኣቴነ፡ እትለ አካን
እለ ህዬ ናይ 11 ወርሕ ተዐሊም
ዐስከሪ ድቁብ ነስአነ። ለእት ሰነት
1998 ለአንበተ ወራር ወያኔ እት
ሰነት 1999 ካልኣይ ወራር ክም
አንበተ ለእግል ዳፍዖት እለ ወጠን
ርሖም ቤዘ እግል ሊደው ዱሉያ
ለዐለው ሽባን ክፈል ዴሽ 39 ምን
ድዋራት ድፈዕ ቡሬ አስክለ እት
አቅሊም ግብለት ወእብ ፍንቱይ
እት እግሪ መኸል ገብእ ለዐለት
መዐረከት ድቅብት እተ እግል
ንሻርክ እንዴ ትበሀለ አሰልፍ እበ
“ፍርቱና” ለትትበሀል ባክረት
ዐባይ እበ ምን ዐሰብ ባጽዕ ወምን
ባጽዕ ህዬ እብ ዐረባት እንዴ ወዴነ
አስክለ እተ ህጁም ሻርኮ ለዐለው
ቅዋትነ እንዴ ትሓበርና እግል
ወክድ ሕዱድ እት ጀርበት ክም
ጸንሐነ አስክለ እት ዐሰብ ለዐለ
ድፈዕነ ድፈዕ ጀብሀት ቡሬ እት

71 ድማናይ ድፈዕ አቅበልነ”።
እት ሰነት 2000 ሳልሳይ ወራር
ክም አንበተ ለሓዪት ሽባን አንፋር
ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ ክምሰለ
እት ድፈዕ እግሪ መከል ለመጽአ
ወእምበል ፊነ ወመውዒታይ እት
ምድር ኤረትርየ እንዴ ትከፍከፈ
ለተርፈ ዴሽ ወያኔ እትሊ መጽእ
ለዐለ ሳልሳይ ወራርመ እብ ንየት
ሐጠር ወፈራሰት እግል ልጋብሁ
ዱሉይ ዐለ። ምናተ ምነ ቀደምለ
ወራር ጻብጡ ለዐለ እብ 71
ለልትአመር ድፈዕ አስክ 37 እንዴ
አንሰሐበ ምኑ እትለ እግል ልውረር
መጽእ ለዐለ ዐደድ ለአለቡ ዴሽ
አባይ ከሳር ወሽንርብ እግል ሊዴ
እንዴ ትቀርፈጨ ጻንሑ ዐለ።
“ለቅዱም ድፈዕነ እብ ሃሉ
ለጸንሐዩ ዌራይ መዐነውየቱ ሰበት
ትወሰከት ለህለ እግሉ ዴሽ ወሐጺኑ
እንዴ ረፍዐ ከርከር እት ልብል
እተ ዱሉይ ለዐለ ከቢን አስክ
ለአቴ እብ ንየት ትጸበርናሁ።
አባይ ዐሰብ እግል ልጽበጥ
እት ለሀደግድግ እተ ዋድያሙ
እግሉ ለዐልነ ከቢን እብ ከማሉ
ክም አተ፡ ለኢትጸበረዩ ህጁም
ምፋጅእ ሀረስነ እቱ፡ እትለ አካን
እለ ህዬ ሰኒ ክቡድ ወረዪም ሐርብ
ገብአ። እትሊ ሐርብ ድቁብ ሰልፍ
እት ወርሕ ሰለስ ሳዐት ዐስር ናይ
አስቦሕ ክም ገብአ እት ድማናይ
ምንክብዬ
ትጀረሐኮ፡
ግራሁ
ህዬ እት ታሓታይ ወድማናይ
ነጋድጄ ሰበት ትዘበጥኮ ወደቅኮ”
ልብል። መሐመድ ዐሊ ክም ዘበጠ
ምስለ ክምሰልሁ ጀርሕ ድቁብ
ለሳደፈዮም መናድሊን አስክ ዐሰብ
እንዴ ትነስአው ራድኢት ሕክምነ
ገአት እግሉ፡ ምኑ ህዬ እብ
ጥያረት አስክ ሆስፒታል ሐሊበት
ትረፈዐ።
“እት ሐሊበት እት ሐን
መራቀበት ደቶረት ላይኔሽ እት
ንትሐከም አስክ አርበዕ ሰነት ወገሌ
አውርሐት ጸንሐነ። ግራሁ ሰኒ ክም
ሐዬኮ ውሕደትነ እት ሰነት 2005
አስክ መሕበር ምስኩናም ሐርብ
ኤረትርየ ሰበት ሳርሐተኒ፡ አነ ኖሼ
ርሕዬ እግል እርፈዕ እበ ለትሰዴኒ
ምህናት ምንገብእ ወብዕድ ሽቅል
እቡ እግል ሒሰብ አንበትኮ። ምስል
ዎሮት ምስልዬ ለዐለ ክምሰልዬ
ለትጀርሐ መናድል መብርሃቱ
አብርሃ ለልትበሀል መልሀዬ ወአነ
2ይት ርክሰት ስዋገት ሰበት ዐለት
እግልነ፡ እት ሳልሰይት ደረጀት
እግል ንወቅለ ሰበት ሰተትነ እት
ሕክምነ እት ህሌነ ኬን ወእንሰር
እንብል እተ ዐልነ ወትዐወትነ
እበ። ክም ትሳርሐኮ ወእት ዐጄ
ክም አቅበልኮ ህዬ ብዕድ ፍክር
መጼኒ። ለድቡእ ለዐለ ድካንና
እንዴ ፈትሐኮ ሐያት ሐዳስ አፎ
ይአነብት?” ለልብል ዐለ። ምናተ
እግል ድካን ለትገብእ ሰላዲ ሰበት
ይዐለት እግልዬ ብዕድ ብስር እግል
እባስር ዐለ እግልዬ።

ምን ኬን ወእንሰር እት አካክብ
ወለትሀየበተኒ ሰላዲ እት ረአሰ ናይ
አዳምዬ ሰዳይት እት እከሬ እተ፡
ለሽቅልዬ እግል አንብቱ ቀደርኮ።
ለሽቅል ቀደም እለ አምሩ ሰበት
ዐልኮ ኢጀደደ እቼ። ምን ግንደዕ
አስክ አስመረ እት አትቀባብል
ለድካን አርወሐት እግል አልብሱ
ቀደርኮ። ምናተ ክምሰለ ሰተትኩዉ
እግል ሀርሱ ገብአኮ ምንገብእ
እምበል አትካራም ላሊ ወአምዕል
እግል እሽቄ ዐለ እግልዬ። እለ
ሰበት ወዴኮ ህዬ እት ሰነት 2008
እብ ውዛረት ዐመል ወርዓየት
እጅትማዕየት ፈርዕ ምዴርየት
ግንደዕ ወለ’ድ ለአለቡ ሰሉፍ 30
አልፍ ነቅፈ ሰበት ረከብኮ፡ እሊ
በክት እሊ እንዴ ትነፍዐኮ ለድከን
ክም ቀንጽ ወምን ሐዲስ ክም
ልትዐመር ወዴኩዉ። ምስል እሊመ
አካን ሻሂ እንዴ ትካሬኮ እግል
እሽቄ ጀረብኮ፡ አልሐምድልላህ
ሒለት
ወመዐነውየት
ሐቆ
ህሌት ክሉ ህለ፡ እብ እንክርዬ
“ለትኬለመ ምስክነ ምስክነ ገሮብ
እንዴ ኢገብእ ምስክነ ዐቅል ቱ”
እብል፡ ቤለ መሐመድ።
ሻብ መሐመድ ዐሊ እትሊ
ወክድ እሊ ዴኑ እንዴ ፈደ ክለ
ሐያቱ እቱ ለልሓልፈ ድካኑ እቱ
ኬን ወእንሰር እት ልብል ለእት
ሰነት 2007 ለአሰሰየ ዓይለት
እትሊ ወክድ እሊ አርበዕ ው’ላድ
ለበ ምስለ ፈትየ በዐል ከሀላት
ወብትር እሙ ወሐዉ እንዴ ገብአ
ክምሰለ እብ ደሚሩ ሕሉመ ለዐለ
ደረጀት ባጽሕ ህለ።
“ህቱ እት ደንጎበ ሐያት እግል
ኖሰ ንዳል ክም ተ እንዴ ትወለድከ
ምስል ዋልዴንከ ለሳድፈከ መታክለ
እቡ ትሽዕር እበ፡ ዋልዴንከ
እግልከ እግል ልዓቡ ወልአድርሶ
ለልሓሉፉ ቴለል ረዪም ወትሩድ፡
ክም ዐቤካመ ሞራ ዋልዴንከ እንዴ
ረፍዐከ እግል ልሳድፈከ ለቀድር
መታክል እዲነ ከሀላት ወኤማን
እንዴ ወዴከ እግሉ እግል ትጋብሁ
ወትትዐደዩ ለትወድዩ ካድም
ተኣምርታሃ ቱ” ልብል።
“ሀለዮት መዐነውየት ከርስ
ወኢመትሐላል አሳስ ዐውቴ ቱ፡
! ምስክነ ህዬ ምስክነ ንየት
ድኢኮን ምስክነ ገሮብ ምን ሐቴ
ክም ኢከርዕ” ለልአምን ፍክር
መሐመድ ዐሊ እንዴ ሰምዐኮ
ሄራርዬ አስክ አስመረ ገብአ።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እዲነ ብዞሕ ዐለመተኒ

ለአተብርዩ ገብእ ሚ ኢፋሉ?
ክልኦት መንደሊታት ሰኒ
መሳኒት ነብረው። ህቶም ወቅት
ንእሾም ጥዕሙ ወመራሩ ምስል
ሑሉፋመ
ዐለው።
ምስል
ተልሀው፡ ወምስል ደርሰው
ወእት ጃምዐትመ መጦር ሕድ
እት እንቶም አትመመወ።
ለዎሮቶም ክም መሓሚ እንዴ
ገብኣ ትከረጀ ወሐር ጋዲ
ገብአ። ወለዎሮቶም ህዬ ዲብ
አዕማል ሑረ ልትፈረር ነብረ።
ምናተ ለአሽቃላቱ እት ገበይ
ራትዐት ለአሴርር ይዐለ።
ከሐቴ ምዕል፡ ለቃሸሾቱ ሰበት
ተአመረ፡ እንዴ ተአሰረ አስክ
መሕከመት ትቀደመ። እተ
ቀደምለ ቃዲ ዶል በጥረ ምን
አቅመተ ለቃዲ ለመስኒሁ ናይ
በዲር እት እንቱ ክም ጸንሐዩ
ሰኒ ትፈከረ።
ቃዐትለ መሕከመት ምን
አዳም እት አፍሀ ርግሕት
ዐለት። እሊ ህዬ፡ እግል
መሓከመት ማጽእ ለሀለ ነፈር
ወለቃዲ፡ ምን ንእሾም መሳኒት
እት እንቶም ነብሮ ክም ዐለው
ኣመረው። “ከእሊ ቃዲ ሚ
ገብእ እግል ልባስር ቱ?” እት
ልብሎ፡ እግለ ቀራሩ ለአኖኩ
ዐለው። ለእለ ባሰረ እንዴ ባሰረ
እግል ለአተብርዩቱ መስለ
እቶም።
ለገድየት እንዴ ተቀደመት፡

ለሸዋህድ አቅዋሎም ክም
ሀበው፡ ለሙተሀም ምጅርም
ክም ዐለ ተአከደ። ለቃዲ
እግለ መስኒሁ ለተየልል ሕኔት
ለሀውኑ እሉ፡ ለትወቀለ ጀዘ
እት ክም እለ ትመስል ጀሪመት
እግል ተሀቡ ለትቀድር ዕቁበት
ሐክመ እቱ።
ለዶል ለሀለ ለአዳም ለእተ
ቃዐትለ መሕከመት እኩብ ዐለ፡
ክሉ እት ልተራቀም ወእት
ለሐሸካሽክ ትሰመዐ። ምናተ
ለጋዲ ብጣሩ እንዴ ገብአ
ልባስለ ቃዲ ምነ መቅጠኑ እንዴ
ከርዩ፡ ወምነ መነሰት እንዴ
ትከረ ከአስክለ አካን ለሰጂን
በጥር እተ ዐለ እት ለአተጅህ
ዶል
ረአው፡
ለአክራናት
በጥረ ወክሉ ለዕንታት አስኩ
ሌጠ
አትቃመተ።
ወምነ
ጂቡ ደፍተርለ ቼካቱ እንዴ
አፍገረ፡ እግል ዎሮት ቴክ
አክለ እትለ መለሀዩ ለትሐከመ
ማል ለብእቱ እንዴ ሐረ እግለ
ስጁን ሰለመዩ!
ከክም
ቃዲ
ጀሪመትለ
ሙተሀም እግል ለአክድ ዐለት
እቱ፡ ምናተ ክም መስኒ አማን
እግለ መስኒሁ እግል ልውደየ
ለወጅቡ እግል ልውዴ ሰበት
ዐለት እቱ፡ ለጽቡጥ እቱ ዐለ
ዴን እንዴ ደፍዐ እሉ፡ ሕር
እት እንቱ አጠለቀዩ።

በሀል

- ክ’ቡር ክመ እት ረአስ ደብር ውቁል
በጥር ለሀለ ነፈር ቱ። ለአዳም ነኣይሽ እት እንቱ
ልትረአዩ ወህቶመ ንኡሻይ እንዴ ገብአ ልትረአዮም።

- እዲነ ልብዬ ዲብለ ሰኒ አደብ ውላድ ኣደሚ እግል እክረዩ
ወምነ ሰኒ አደቦም ወጠባይዖም እግል እትዐለም፡ ወአከይለ አደቦም
ልብ እግል የሀቡ ወእግል ይእትለቀሙ ዐለመተኒ።
- እግል ርሕዬ ዶል እረዴ እለ ወክም ህሌት ዶል እትከበተ፡
ምነ እት ረአስ ብዕዳም ለተሀሌ እዬ እዴ ዛይደት ክም ትትፈደል
ዐለመተኒ።
- ርሕዬ ዲብ ሐላል እግል እጅበረ፡ ወእግል ሐራም እብ ሰብር
ወካሃላት እግል እትራየመ እንዴ ይእገብእ፡ ሐላል እግል እትመተዕ
እበ ወሐራም እግል ዕቅበባ ቱ ዐለመተኒ።
- መሓግዝ ብዕዳም እግል አርሄ ለእወድዩ ጸገም፡ ምነ ህቶም
እግል መሓገጄ እግል ለአርሁ ለወዱዉ ጅህድ ክም ልጥዕም፡
ወዝያዱኡ ለዘት ወጠምጠም ክም ቡ ዐለመተኒ።
- ውላድ ኣደሚ ክል ዶል እተ አነ እግል ርሕዬ ለሐርየ አካን
ቱ ለከሩኒ፡ ምናተ ኬልቃይ ምን እለ አካን እለ ለትትወቀል አካን እተ
ክም ከሬኒ ዐለመተኒ።
- ሄይባይ እግል ልክለእ እተ ቀድር እቱ ወቅት ለለሀይብ ክም
ቱ፡ ወምተዋድዕ ህዬ እተ ዶል ለሒለት ወብዕዳም ሒራናት እት ብጎሩ
ለልትናዘል ክም ቱ ዐለመተኒ።
- መድኖንያይት ወካጅለት ነፍስ ምስል ረሓመ እንዴ ትመሳኔት
እግል ትንበር ሰበት ኢትቀድር፡ ምስል ብዕዳም ህዬ እብ መሃያ?
ዐለመተኒ።
- መዕስየት እብ ፈርሀት ምን ረቢ ሌጠ እግል እደም ምነ እንዴ
ኢገብእ፡ እተ ክምሰልሁመ እብ ክጅል ምኑ እግል ሕደገ ክም ወጅበኒ
ዐለመተኒ።
- እት ሰልፍ ክሉ እግል ርሕዬ አክል ሕድ እንዴ ይእፍህመ፡
ብዕዳም እግል እፍሀም ክም ይእቀድር ዐለመትኒ።
- ርሕ እብ ኤማን እንዴ ይአግነዐት፡ ነፍስ አክል ሕድ መስኩበት
ወእስትቅራር እግል ትርከብ ለልትቀደር ክም ኢኮን ዐለመተኒ።

እብ ገበይ “ፈራሰት” እግል አዳም ምነ ገጾም ተአምሮም

“ፈራሰት” መውህበት ተ።
እብለ ገበይ እለ አግጸት ብዕዳም
እንዴ ቀርአከ፡ ከስፋቶም ሚ
ክም መስል ተአምር። ከእለ
ትመስል መውህበት እብ ከፎ
ገበይ ትመልከ?
1 - እት ሰልፍ ክሉ እሊ
ጋር እሊ ክም ልትቀደር እግል
ትእመን ብዲብከ፡ ወእምበል
ሀለዮት እሊ ኤማን እሊ ለጋር
ምስተሒል ገብእ።
2 - ሐምስ ምነ አግደ
ቅሩባምከ ላቶም ወሰኒ አምሮም
ለትብሎም
አንፋር
ዐልብ፡
ወእት ሰልፍ እግል እሎም
ክም ናይከ መርጀዕ ንስኦም።
እግለ አግጸቶም አክል ሕድ
ትፋቀዶም፡
ወእግለ
ሸክለ
ዕንታቶም
ወኣንፎታቶም
ወአፉሆም ወደለ ህለ ዲቦም
አውሳፍ ተማም ትፋጠነ።
3 - አዜመ ቅሩባምከ ላቶም
ምናተ
ለቀራበትኩም
ምነ
ሐምስ ለሰልፋያም ለትውሕድ
ሐምስ አንፋር ዕለብ። ወእት

- ሕነ ምስል ብዕዳም ክል ዶል ንትርኤ..ምናተ ምስል
ነፍስናዲ ሐት-ሐቴ ዶል ለሳረት ተ፡ ኢንትረኤ።
- መስኒከ እብ ሚ ምስምሰ ክም ፈቴከ ኢትትሰአ’ሉ..እትለ
በዝሐ ወቅት መስኒ አማን እብ ሚ ምስምሰ ክም ፈቴከ ህቱ
ኖሱመ ልግበእ እብ ክሱስ እሊ ለለአምረ አለቡ።
ደማነት ነፍስ እንተ ክል ዶል እት ሰዋብ
ሰበት ህሌከ ኢኮን ለትረክበ፡ ደማነት ነፍስ አነ እት
ገበይ ከጠእ ይሀሌ እንዴ ትቤ ዶል ኢትፈርህ
ሌጣ ቱ ለትረክበ።
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ፍንጌ እለን ክልኤ መጅሙዐት
ለህሌት ናይ ሕበር ስፋት
አትጃግር። ወእግለ ፍንጌ
ክልኢተን
ስፋት
ለሀለ
መትማሳል ክም ዐቅመትከ
ለህሌት እለን ዕላቀት እግል
ትፍሀም ቱ።
4 - እሊ ለዐል ለትዘከረ
ዝያደት እግል ልውድ እግልከ፡
እግለ አማን ለፈቱ አንፋር
ሽክለ ዕንታቶም ሕድ መስል።
5 - ብዕዳም አንፋር ጀርብ
ወእግለ መዋዲቶም ወፍገሪትለ
እለ ወዴከ ድራሰት አቅምት።
6 - እሊ ጋር እሊ ምዕል
ምዕል ደጋግሙ ወእብለ ገበይ
እለ እግል እለ መቅድረት እለ
ተማም እግል ትምለካ ቱ።
7 - ንስበት ቀለጥ ክል
ዶል ህሌት፡ ከእብለ ምስምሰ
እለ አወዕከ ካፊ ላቱ ተሕቂቅ
እንዴ ኢትወዴ፡ ምስል አዳም
ለትወደዩ ተሰሩፋት ምን እለ
ቅራአትከ እለ ለትበገሰ እግል
ልግበእ አለቡ።

ተበሰም

ሐቴ ዶል ዎሮት ነፈር እግል እሲቱ
ንክተት እግል እድገም እግልኪ ቤለየ። ሰኒ ወዴከ
ቴለቱ። ከኑክተት ደግመ እለ። ህተ ህዬ እለ ኑክተትከ
በርጀጎተ ምን ቴለ ቱ፡ ህቱ ህዬ እተ ዶሉ እንቲ እብ ሰለስ
ሕድግት ህሌኪ ቤለየ።
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ምን በሀል እሙራም
- ለውቀት
እት
ጠምጠምለ እሉ ወዴነ ዐቢ
ወቀይ ወእተ ዐቢ መጅሁድ
ለእቡ
ቀነጽነ
እንረክበ።
(ሮዝፈልት)
- አደብ በህለት ወድ
አደሚ ምን ነፍሱ ዶል
ለአስተብድዩ
በሀለት
ቱ
(እፍላጦን)
- አዳም እብ ሀገጊቱ
ዶል ልትፋወሽ እትከ፡ እንተ
ህዬ እበ ግሩም መዋዲትከ
ትፋወሽ እቱ። (ሉቅማን)

ጣዓሞ

እትሊ ወቅት እሊ እለ
አነ ኖስዬ ለእመልከ ሸሪከት
130 ነፈር እት ሽቅል ካስአት
ህሌት። ወእት ሰነት ከሐድ
ሰር ምልዮን ዶላር ለበጼሕ
ረአስ ማል ሳፊ እሉ ትከስእ
ህሌት። እለ ሸሪከት ቀደም
10 ሰነት ሸሪከት IBM ምን
ሽቅል እተ አብጠረተኒ እቱ
ወቅት አሰስክወ። ሽሪከት
IBM ምነ ሽቅል ዱግንቼ
ምን ኢትገብእ፡ አዜ እትሊ
ወቅት እሊ ዲብ ርክን ናይ
ዎሮት ምነ መካትብ ሸሪከት
IBM ግሱያይ ወህሌኮ።

ዝበድ
ዘዖታት

ዕላቀት ወድ ኣደሚ
ምስል ወድ ኣደሚ፡ አክል
ሕድ ክመ ዕላቀት ዐረባት
ምስል ዐረባት ተ። ከፍንጌከ
ወፍንጌሆም መሳፈት ካፍየት
ይሐደክከ ምን ገብእ፡ መዳግሽ
እግል ልብከሕ እትካ ቱ።

መዕሉመት

እት አደብ ወድ ኣደሚ
ለገብአት ናይ ነፍስያት ድራሰት
ክምለ ሸርሐቱ፡ ለነፈር ለእብ
ገበይ ዕግል ልትዓመል ምስልከ፡
ምናተ
ምስል
ጀረሶናት
ወዕማል ነዳፈት ላቶም አንፋር
እብ አከይ ገበይ ለልትዓመል፡
አምዕል ለዕላቀቱ ምስልከ
ተአከትማተ፡ እግልካመ እብ
ክምሰልሀ
ትመስል
ገበይ
እግል ልትዓመል ምስልካ ቱ።
ከኢትትፈገዕ እሉ።

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

ሙሰ መንደር

እብ ሰበት ብርክተ ወሐሊብ አጀነት ሚ ተአምሮ?
ብርክተ ሚተ ወእብ ከአፎ ትትሸቄ?

እት ዘበን ቅዱም ወአዜመ እት
ሰር ገሌ አውካድ ዎሮ ነፈር ገበይ
ዶል ገይስ አው እት ገርሀቱ ዶል
ልትፈረር ወለ ህለ እተ አካን ዐድ
ዶል ኢለሀሌ እተ፡ አው እት ነጹፍ
ሐ ዶል ገይስ ምስል ጸሩ እት
ዐዶም እት ልትበገሶ ሐሪጭ ናይ
ሽንራይ አው ሽዒር አውመ ማሼለ
እግል ስንቆም አው ሴፋሆም
ነሰኦ። እተ ክምሰሁመ ሀወት ማይ
እግል ልስተው እቡ ወሐር እት
አካን ዐድ ለአለበ እተ ክምሰል
በጽሐው ምግደ (ምድገ) ዐግሎ
ከእሳት ለኣቀረሖ ወለምድገ ዕጨይ
ብዙሕ ከምሮ እቱ እግል ልግሀር።
ግረ እለ እተ ምድገ እበን ሐድ
ምክባብ እዴ እናስ ለገብእ ካሩ።
ምናተ አዳም ብዝሓም ምንገበኦ
ለእበን ለአበዝሑዎ ወክል እበነት
እግል ሐቴ ብርክተ ትገብእ።
ወሐቴ ብርክተ እግል ጸብሕ
አው ድራር ዎሮት እናስ ትከፌ።
ወለመበርክታይ እት አካን በልቀት
ቁሪት ማይ ወሐሪጭ እንዶ ነስአ
ገይስ። ለአካን ህዬ ጠረፍለ ምድጋ
ተ። እግለ ምዕማቅለ በልቀት ሰኒ
እብ ማይ ሐጽበ ወእደዩ ሐጽብ።
ሐቆ እሊ ምነ ሐሪጭ ሐድ ለእሉ
ሐስበ ቅያስ እብ ማይ ረጭቅ
ወእት ለሐሪጭ ጬወ ሑቡር ምን
ኢገብእ ጬወ እንዴ ደቀ ፌፌ
እቱ።
እትሊ ወቀይ እሊ ለመበርክታይ
እበይኑ እንዴ ኢገብእ ዎሮ ብዕድ
ማይ ለአቀጥር እግሉ። ደአም
ለመርጨቂት በልቀት ሰኔት ምን
ኢተገብእ እት በለማት ላጽሐት ማ
ዒዲ ናግየት አው እት ኪስ ምሸመዕ
ሐዲስ ረጭቆ። ወብዙሕ እዋን እት
ክዋነ አው እት ነጹፍ ለነብሮ ላተ
መርጨቂ ምን ዕጨይ ጸርቦ ወእሊ
‘ገበረ’ ልትበሀል። አምበል እሊመ
እት ጢሾ ረጭቆ ወክም ትረጨቀ
ዎሮት መለሀዩ እግለ ብረክት ቀይስ

አው ለመበርክታይ ኖሱ ቀይስ ወለ
ቅያስ ምንለ ዐጂን ለተዐጀነ እንዴ
ከፍለ ከብብ ወከሬ። ሐር ክልኤ
ለእዴሁ አርእስለ ቀለጭመን ዲብ
ሕድ ጸግዖ ወእግል ለዐጂነት ለእለ
ከ’በ ፍንጌ ክልኤ ለረሐቱ ከርየ
ወምን ለዐለ ዐጂነት ክብብ ክልኤ
ረያም ዘራሁ ሕድ ለአተምትመን።
እብሊ ብስር እሊ ህዬ እግለ ዐጂነት
ሰኒ እግል ልርጨቀ ለአነብት።
እግል ክል ብርክተ ህዬ ክምሰልሀ
እት ወዴ ቀይስ። ወለበረክት
ለለአበሽል እግል ክል ለትቀየሰት
ነሰአ ከለምግበ ጠርቅ ወ ምንለ
እበን ለእትለ ምግደ ለከረዎ ሐቴ
አብነት ለአፈግር ከእትለ ምጥራቅለ
ዐጂነት ከርየ ወአፍለ ምጥራቅ
ሐትም አው ደብእ። እት ስምጥለ
ለብተ ምንለ ምድገ ገሀር ለአፈግር
ከእግል ለብርክተ
እት እዴሁ
ለህሌት እቱ ከርየ። ሐር እብ ክል
እንክር ባልሰ ወዲበ ገሀር ረዋርየ።
ወእብለ ገበይ እለ ህዬ እግል ክሉ
ለበረክት ክምሰልሀ እት ልወዴ
ለአበሽሎ።ደአም ምን ክል ብርክተ
እት ልቅዩሰ ንኢሾቶ እንዴ ነጨው
ለአተርፎ ወሐር ቀየሶትለ በረክት
ክምሰል ተ’መ እግለ ምን ክል ሐቴ
እንዴ ነጨው ለአትረፈወን ዐጂናት
ምስል ለሓቡረን ከረጩቀን።
እት ሰር ገሌ ገባይል አው
አካናት ሰብ ትግሬ ናይ በርክተ
ዐዋዲ አው ለመድመ ህለ።
መሰለን እግለ በርኩተ ብርክተ
ፍንቱይ ዐዋዲመ ልትንፈዖ። እግለ
ዐጂነት ክምሰል ረሐት እንዴ
አጠፉሑወ አው ክምሰል ንሳል
እንዴ መልመለወ ከእትለ ገሀር
ለአበሹለ። ወእለ ስላሴ አው ሼክ
እዮብ ልቡለ። ወክሉ ክም በሽለ
እግል ለስላሴ በዐል ገጽ ለጅላበት
ሀዩቡ። ወህቱ ስላሴ ስሉስ እት
ዐድ ወእት ከደን መለሀይ ግበእ
እግልነ ሼክ እዮብ እንዶ ቤለ እት

እበን አጀነት
ሰብ ንዋይ እብ ንዋዮም እትለ
ልትፈረሮ እቱ አውመ እት ምድር
ርዕዮ እተ ሰብኮ እቱ ወክድ፡ ሴፈ
ሐሪጭ አው ጪፎት ምንመ ኢለሀሌ
እሎም ንዋዮም ዋልድ ህለ ምንገብእ
ምን ሐሊብ ንዋዮም ሌጠ እግል ልንበሮ
ምሽክለት አለቦም።
እሊ ህዬ ግድር አው ሐሊብ
ለለአፈለሖ እቱ ግራብመ ብዙሕ
ኢልሻቀሎ እቡ። እሳት ወዕጨይ ህለ
ምንገብእ ወለለሐልቦ እተ ዐሙር ሐቆ
ቦም እብ ግራብ ብዕድ ኢልሻቀሎ።
እግልሚ ንዋይ እት ሽፍሮም ሐሊብ
እት ጠሬዕ ንዋዮም፡ ዐሙር እት
እዴሆም ወምድጋሆም ህዬ እት
ቀዐረቶም ሰበት ህለ እንዴ ሐልበው
ሐሊብ ሕፉን ወቅዱይ እግል ልስተው
ኢለሐይሎም።
ከሐቆ ግራብ እት እሳት ለልተኬ
ወሐሊብ ለለሐፍን እቱ አለቦም
ለሐሊቦም እት ሚ ለሓፉኑ ገብእ?

በሊስ ናይ እሊ ሰኣል እሊቱ በገ እበን
አጀነት ለበልሱ።
እብነት አጀነት ልትበሀል እት
ህለ፡ ሰብ ንዋይ እት ክዋነ አው ነጹፍ
አውመ እት ከደን ምን ዐዶም ዶል
ልትከረሞ አው እት ምድር ርዕዮ ዶል
ለሀሉ ለልትነፈዖ እቡ በሰር ቱ። እበን
አጀነት ህዬ ምን ጽባብሕ እት ባካትለ
ክዋናሆም ምነ ህለ ነዲፍ እመን አክል
ምክባብ እዴ ለገብእ እንዴ አረው
ለአዳሉ ወጽባብሕ እትለ ምድጋሆም
ለኣቱዎ። ንዋዮም አስክ ለሐልቦ ህዬ
ለእበን እበ ቀበትለ ገሀሩ እንዴ ገብአ
ገሀር ቀይሕ ገብእ።
እሊ እመን እሊ አክል ሕድ ክምሰለ
እመንለ ብርክተ ህቱመ ሰኒ ወአማን
ክምሰል ሐፍነ እግለ እት ዐሙር አው
ከሮት ለሐልበው ሐሊቦም እት ባካትለ
ምድገ እንዴ አጥፈሐው ከሩዎ። ሐቆ
እለ ምነ እት ቀበትለ ምድገ ግህር ለህለ
እመን እት ለአፈግሮ ወእግለ ጨበል

ክኡር አነ ወባይት!

ዕልብ ለጸሩ አክል ሕድ እንዴ ወደ
እግል ለሼክ እዮብ ሸርፍ። ከእግል
ዎሮት ለማጤ ሀይቦ። ለማጤ እት
ሕፍኑ ለአትከበቶ። ወምንለ ሕፍኑ
እብለ ሻርፋይ እንዶ አምበተ እግል
ዎሮት ስላሴ እት ልብል ሽሬፈቱ
ሀይቦ። ወደለ ትከበተ ስላሴ ለበሀነ
ወለሀበከ ልብሎ። ወእት ደንጎበ
ለመማጥያይመ ገርዝሁ በልዕ።
ወክሎም እሉ ክም በልዐው ዎሮት
እናስ እግል ክል ዎሮት ብርክትሁ
መጥዮ። ወክል ምኖም ብርክተ
በርክቲ እብ ጸፍር ወእብ ዕበት
ትነገዲ እት ልብል ናዩ ሰብር።
ለዶል እግል ክም አምበተው ህዬ
እስሌማይ ብስምለ እንዶ ቤለ
ወክስቴናይ ብስመኣን አው ብስመ
ኣብ እንዴ ቤለው፡ እዴሆም እትለ
ነብረ ከሩ። ወምስል ለበሎዕ ዲብ
ሕድ እንዴ ቀርበው ልትዐገሎ።
ወሐሊብ ለቡ እብ ሐሊብ ማሽር፡
ወስጋመ ለቡ ክምሰልሀ ወሔሳስ
ለቡ እንዴ ፈረተተ እቡ ረጭቅ
ከበሌዕ። ወጽቤሕ ለለአለቡ ህዬ እብ
ይቡሰ አው እብ ሕስዕተ በለዐ።
እት በለዖ ምን ጸመኦ እግል
ዎሮት ምን ክሎም ለልንእሽ እገሌ
እንዴ ተዐጸምከ አስቴነ ማ እገሌ
አባይከ ልኡክ ልግበእ አስቴነ
ልብሎ። ወህቱ ቀንጽ ከቀርበት ለማይ
እንዴ ነስአ እት ክሎም ደውር።
ወእት ልጸብጥ እሎም ለአሰትዮም።
ወሐር ክል ምኖም ምንለ ብርክታሁ
ሽሬፈቲት እግለ መስትያይ ሀይብ።
ወእትለ ሽሬፈቲት ፍሶተት መስታይ
ትትበሀል - ለቅይሳመ አክል ፍሶተት
ቱ። ክም በልዐው ከክም ከለሰው
ክል ምኖም ልብል፡
“አልሐምዱለህ ሽፈ ወኖር ደዩ
እግልነ ምስል አብለዐነ ወአስቴነ
ወእሊ እንዴ ሀብከነ ሓር ኢትክለአነ
ሐምድለ ወጅደ ኢተዐስረ ምን
ረሓብ አብለዐነ ወአስቴነ” ወክል
እዋን ገበይ ለበረክት እላ ተ።
እት ነግፎ ምኑ ህዬ ቀበትለ ብሩድ
ሐሊብ ተረቅሽ ወዱዎ። እሊ ስድ እሊ
ለሐሊብ እበ ክሩይ እቱ ለህለ እመን
እግል ልፍለሕ ለአነብት። አስክ ዶልዶል
እት ለዐቦርግ እግል ልትከዔመ ቀድር።
ግረ እለ ለሰብለ ንዋይ እብ ሰበት
አከለት ወሕበዘት እንዴ ኢልሻቀሎ
እግለ እት እብ አመን ሕፉን እት ቀበት
ዐሙሩ ፈልሕ ለህለ ሐሊቦም እት
ሕድ ዲብ ለአደውሮ ሰቱ። በገ እሊ
እመን እሊቱ ሰብ ንዋይ እመን አጀነት
ለልቡሉ።
ሰበት እሊ ሽቅየት ብርክታ እብ
እመን ሕፉን ለበሽል ዐጂን እት ገብእ፡
እመን አጀነት ህዬ ለዲብ ሐሊብ
ልትካሬ ወእሉ ለለአፈሌሕ እመንቱ።
ክልኢቱ ህዬ ሰብ ገበይ፡ አው ክዋነ አው
ሰብ ነጹፍ አግዱር ወብዕድ ነበራሆም
ለለአበሽሎ እቱ አው ሐሊቦም ለለሓፍኖ
እቱ ግራብ ስድ አለቦም ልትነፈዖ እቡ
ለዐለው ወአስክ እለ ለህላ ቱ።
ዔማት ክታብ ዓዳት ወአድጋማት
ትግራይት 1910 ወብዕድ
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እምበል ኦሮት ወድ ዛይድ ለትወሰከ ደረቡ
ሸንሀት ልቡ ኢረክበ እብ ዕጹፍ ዜደት ዐዛቡ
ቀዋጭቡ ሰርላሊ ለዐርቀይ ክታን ምስካቡ
ምድገ ሀማት ልስሕን ወሲደት ቀጽ ክባቡ
ልቡ ፈሕመት አቅበለ እንዴ ደብድብ ተግባቡ
ለአዳም ሰሩ ኣመረ ከሳሩ ወለመክሰቡ
ገልገላይ ቤቱ ዔረ እንዴ አስመዔኒ ጠለቡ
እት አስተንትን ሐድጌኒ ገርበል ሰኒ አደቡ
እትሓመጥ እትመዬ ወአዳም ወንን ስካቡ
እምበል እሊ ቀለምዬ ተርህ ባክዬ አለቡ
ህቱ ላተ ኢሰክበ ወኢዓረፈ ምን ተዐቡ።

እምበል ኦሮት ወድ ኣድም ወካልኣዩ ወድ መንታይ
ህቶመ ሐቴ ኢወደው እምበል ስ’መዕ ወአተንሳይ
እብ በይንዬ ትወጸዐኮ ኢረከብኮ መዘንዳይ
ስቡር እንቱ ዐጭምዬ ወክዑይ እንቱ ለአድማይ
ምን ለሀ ወለሀ ትበተኮ እት እቀሴ ክም ግንዳይ
ለትምኔት ሐቆ ኢተመት ዕርፍ ይህሌት ወግሳይ።
አባይከ ኢልብለከ በዲር ሓልፈት መሰለ
እባቱ ለእሰትር ምስጢርለ ሐስለ ወጀረ
የምክን እብ ብዕድ ልተርጀም ከስሕታን ዐቢ ወጀለ
ቀደም ምዕለ ኢትገይስ ለትደንገረ አጀለ
እሊ ትርሃን ከአፎቱ ክሉ እቼ ትሸፈለ
ሕቱም እንቱ አፉዬ ምነ ቤለ ወትባህለ
እምበል ፍቲ ለርሕዬ ሚቱ ገብእ ዐመለ
ወህተ በዲር ምን ዐለት እብ መትሎሀ ወጽምብለ
አንገዋጌ እት ድበን እግል እርከብ ደገለ
እብ ተማታም እትሐዜ ክም ፈሪካይ ቀምበለ
ሐዲስ አዜ ትወሰከ ወናይ በዲር ተሐንፈለ።
ሰልፍ ብጉስ ዲብ አነ አዜ ገአኮ እብ አሰር
እለ ምንዲ ይእረክብ ሐቴ ይአምር እት በሰር
ሽንጉል ሰምዑ ዳሩቱ ሳምዐ አነ እት መሰል
ወአነ ሽቅል አቤኮ ሰሃያት ገብአኮ ወከሰል
እላመ ረቢ ለሓልፈ ምነ ተአኬ ኢትሕሰል።
መልህያምዬ አስኡሎም ክእነ ሀለ ወድ ዛይድ
ህጅክ ውረቅ ወለፍኮ ተቀም ምስል ጀራይድ
ታርር ገብአ አግቡዬ ሐስያት ወለ ሰጋይድ
ሸር ጸደፍ ልክለአኒ እሙር ኢሀለ መካይድ
ልብ ፈታይ ልብረድ ወዐ’ደ ትዒር ዔርበይት
ቀበ ብዕድ አለብዬ ምን ሻም ክኡር ወባይት
ክእነ እነብር ህሌኮ ፍንጌ ሕያይ ወማይት።
አነ ዲብ ዐመል ኢህሌኮ አዳም ምንዲ ለአምነኒ
ትቀየረ ለቴለል ሐቆ አብሽርከ ወሰኒ
አሬመት ብዬ ለገበይ ትጸበር እንዴ ትብለኒ
እግል አነ ኢእምጸአ ስናይ ሀለ ተክለኒ
ወእግል እለ ኢእትጸበር ኖሰ ከአፎ ትምጸአኒ
እግል ኢአግኔዕ ምን ሻመ ወእግል ይኢበል ለአክለኒ
አርወሐቼ ብጎረ መትፈንታየ ቀትለኒ።
ከልአተኒ ቅስመቼ እንዴ አትሓሌ ወአስእለ
ጽቤሕ ምድር ተአስኤኒ ወአመቅረብ ዘዐተ ትበድለ
ኢገሜት እግል አርወሐቼ እት ለብተ እሳት ትደግለ
ደብአት ምንዬ ለአግቡይ እብሎሀ ኢኮን ወእብለ
አነ እግል ይእምጻእ ለሐራም ከአፎ ሐልለ
ወህተ እግል ኢትምጻእ ቀይድ ሀለ ተክለ
አርወሐቼተ ምን ተአምኑኒ እት ምን እግል እበድለ
አስክ ሀለ ትንፋሼ መራዐየት ተአስትህለ።
ለቤለ ሊበል ቃዊ ልግባእ ወባዲ
አዜመ ይእትገሴ ምን አንጎጋይ ወሓዚ
ግብእዬ ዝላም ኢትካሬ እት ሹም እሽኬ ሚ እት ቃዲ
ልብዬ ምንመ እከርዑ ኢልትመዬ ምን ሃሲ
ላሊ ስካብ ከልኤኒ ዛውል እንቱ ወቃሲ
ደጉስ አከ ምን ገጽ ዜደ ዲብዬ ለመኣዚ
ክእነ ህሌኮ እት እድንየ፡ ለበዐለ ዉሩብ ወማሲ።
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መሐመድ-ስዒድ ኢብራሂም (ወድ ዛይድ)
ምን ፍልፍሌ
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

እት አቅሊም ጋሽ በርከ ምስል ቀዋኒን ፊፋ ለልትኣምር ተአሂል ተሀየበ

እት አቅሊም ጋሽበርከ ምስል
ሐዲስ ፊፈ ለአስበቀዩ ቀዋኒን ኮበሪትእግር ለልአትኣምር ናይ ክልኤ
አምዕል ተአሂል ተሀየበ።
ለምን ዮም 23 አስክ 24 ኦክቶበር
እት ባርንቶ ለተሀየበ ተአሂል ምን
ኩለን ምዴርያትለ አቅሊም ለትፋገረው
ሕካም፡
መመቅርሐት
ፍረቅ
ኮበሪት-እግር፡ መስኡሊን መጃምዕ
ወመተልህየት ኩረት ለሻረከው እቱ

ተአሂል ምስል መጃል ርያደት ዕላቀት
ለቦም አንፋር ወመተልህየት እት
ቀዋኒን ኩረት እግር ለዐለ እግሎም
አምር እንዴ አደቀበው ፊፋ ለቀረረዩ
ቀዋኒን ኩረት-እግር ጀዲድ እንዴ
ረአው እት ሽቅሎ እግል ልትነፍዖ
እቡ እግል አትናየቶት ለሀደፉ ዐለ።
መስኡል በቃዐት ገሮብ ፊፋ እት
ኤረትርየ ኢንስትራክተር ኪዳኔ ብርሃኔ
እተ ሀበዩ ሸሬሕ፡ ትልህየ ኮበሪት-

እግር በቃዐት ገሮብ ለትጠልብ ጅንስ
ርያደት እት ገብእ፡ እት ትልህየ እግል
ልሳድፍ ለቀድር ዳራክ ወአክላጣት
እግል ክርዐት ወደሐን ወአደብ
መተልህየት እግል አከዶት ፊፋ እት
ወክድ ወክዱ ለትፈናተ ቀዋኒን ክም
ለአፈግር እሉ እንዴ ሐበረ፡ ለተአሂል
ምስል ወክድ ለጠልቡ ዐቦት እት
ሕክመት ለልአትኣምር እብ ግብአቱ
አሀምየቱ ሰኒ ዐባይ ክምተ አፍሀመ።

ጀዋእዝ ኮበሪት-እግር ፊፈ
ሰነት 2016/2017 አስክ አየ?

ሳይሞን ሙስዬ ወፈሪቅ ዐጀላት ሰምበል እት ዱር ቡርኪነፋሶ

ማሌለሀ
30
ኦክቶበር እተ
ገብአት ራብዓይት መርሐለት ዱር
ቡርኪነፋሶ፡ መትጃግራይ ፈሪቅ
ዐጀላት ሰንበል ላቱ ሳይሞን ሙሴ
እብ ጀሜዕ ወቅት ካልኣይ ፈግረ።
እት ሳልሳይት መርሐለት እብ
ወቅት ፍሌንየት ቤጪ ላብስ ለዐለ
ሳይሞን፡ እተ ጅግረ እበ አርአየ
መቅደረት ወፍገሪተ፡ መትሃገዪ

ወሳእል እዕላም ቡርኪነፋሶ እግል
ልግበእ አተቅደረቱ።
እተ ማሌ-ለሀ ለገብአ ናይ 4ይት
መርሐለት 143 ኪሎምትር መሳፈት
እተ ለትዐወተ አልማኒ ቤንጃሚን
ስታውደር እብ ጀሜዕ ወቅት
ሕሳለ ጅግረ ምን ሳይሞን እልቡጡ
ክምሰል ሀለ፡ ሸበከት ሐብሬ ርያደት
‘ፕሮሳይክሊን ስታትስ’ ለአፍገረተ
ሐብሬ እትእምርት ህሌት።
እትሊ መትጃግረት እት ሳዐት
37 ኪሎምትር እት ልትፌተቶ ገዩሱ
ለዐለው ጅግረ ዐጀላት፡ መትጃግራይ
ፈሪቅ ሰንበል ሜሮን አማኑኤል
ሳብዓይት ደረጀት ጸብጥ እት ሀለ፡
ሳይሞን ሙሴ 14ይ ደረጀት ረክበ።
ሳይሞን እት መጃገረት ንዝዐት

ፍሌንየት ቤጪ ምን ቤንጃሚን እብ
ሴዕ ካልኢት እንዴ ተአከረ 2ይ ለአቴ
እት ሀለ፡ ዳዊት የማኔ፡ ሮቤል ተወልዴ
ወሜሮን አማኑኤል ህዬ ምን ሳድሳይ
አስክ 8ይ ደረጀት እንዴ ትረተበው፡
ምስለ 10 ሰልፋያም መትጃግረት
ርቱባም ህለው። እብ ንቃጥ ዶል
እንረኤ፡ ቤንጃሚን እብ 98 ንቅጠት
መሬሕ እት ሀለ፡ ሳይሞን እብ 63
ንቅጠት 5ይ፡ ሜሮን አማኑኤል እብ
53 ንቅጠት 7ይ፡ ክምሰልሁመ ሮቤል
ተወልዴ 10ይ ርቱብ ሀለ።
እብ ፈሪቅ ህዬ፡ ሰንበል እብ ፈርግ
54 ካልኢት እግል ሞሮኮ እንዴ ኬደ
መሬሕ ሀለ። ሓምሳይት መርሐለትመ
ማሌ ምሴት ጋብአት ህሌት ምናተ
አስክ እለ ፍገሪተ ኢረከብነ።

ለገዚፍ ፈሪቅ ርያል-ማድሪድ፡ ፈሪቅ ሕንኮታይ ቀልበዩ

ፈሪቅ ጂሮነ እግል ዲመ
ለፈቅደ አምዕል ረክበ። ለሀርመ
አብጣል አሮበ ላቱ ገዚፍ ፈሪቅ
ርያል-ማድሪድመ እተ ክምሰልሀ
አምዕሉ ለጸልመት እተ ዕለት!
ሰንበት-ዐባይ 29 ኦክቶበር 2017፡
ለንኡሻይ እብ መቅደረት ልግበእ
ወሰላዲ እብ ጭፍር ማድሪድ
ለኢለዐሬ ፈሪቅ ጂሮነ፡ እተ
ምሴት ለሀ እበ አርአየ ትልህየ
ግርም፡ እግል ርያል-ማድሪድ
2-1 ተዐወተ እቱ ከሐንቴሁ
አተብረከዩ።
ወድ ስፐይን ኢስኮ፡ እግል
ርያል-ማድሪድ እት 12ይት
ደቂቀት አወላይ ሾት ናይለ ትልህየ
ሜርሒት ምንመ አጽበጠዩ፡ ሐቆ
ዕርፍ መተልህየት ጂሮነ ኬርዓይ
ተሐገለ እሎም። እት 54 ወ58
ደቂቀት፡ ስትዋኒ ወማንዛኔረ
ለልትበሀሎ መተልህየት ጂሮነ

ክልኦት
ጎል
ደርብ-ሕድ
ሰበት
ኣተው፡
ርያል-ማድሪድ
እት ተማስ ፈሸል
ትሸመመው።
ጂሮነ
87
ሰነት
እት
መ ር ሐ ለ ት
ድህር ልተልሄ
ለጸንሐ ፈሪቅ፡
ቅብላት አትሌቲኮ ማድሪድ፡
ሴቭየ ወበርሰሎነ ትልህየ ሰኔት
እርኡይ ምንመ አስመነ፡ ዕዉት
እተን ይዐለ።
ክምለ ሸበከት ሐብሬ ቢቢሲ
ለቴሉ፡ ርያል ማድሪድ 85 ዶል
ካሳት ዐባዪ ለነስአ እት ገብእ፡
ጂሮነ ሐቴ ዶልመ ካስ ናስእ
ኢኮን። ፈሪቅ ርያል ማድሪድ
መተልህየቱ
657
ሚልዮን

ፓውንድ ለልተመኖ እት ገብኦ፡
ጂሮነ 37 ሚልዮን ፓውንድ
ለልተመኖ መተልህየት ብእቱ።
እት 58 ትልህያታት ቅሉብ
ለኢለአምር ርያል ማድሪድ
አዜ ጂሮነ አፍጠነዩ። ጂሮነ ምን
10 ትልህየ፡ 12 ንቅጠት እንዴ
ሐየበ ሰኒ ልሄርር ለሀለ ወዮም
ዓመት እት ሰልፋይት መርሐለት
ሀረሚት አሮበ ሑቡር ለሀለ
ፈሪቅ ንኡሽ ቱ።

ውላድ ሜሲ እት መድረሰት ኮበሪት-እግር በርሸሎነ ለአቱ

በዐል ዎሮት ፈሪቅ ሊዮነል ሜሲ
እግል ውላዱ እት መርከዝ ተድሪብ
ኩረት እግር በርሰሎነ ላማስየ እግል
ለአድርሶም ክም አንበተ ልትሸረሕ
ህለ። ቲያጎ ወማቲዎ ለልትበሀሎ
ውላዱ እት ምግብ ሳምን እት
ምግብ ሜዳን ኑ ካምፕ ተማሪን
እት ወዱ ለትነስአት ምኖም ሱረት
እግለ እንዴ ትነፍዓቱ ሜሲ ውላዱ
አሰሩ እግል ልትለው ክም ለሐዜ
እት ኢንስታግራም ለነሽረየ።
ህቱ እት ሜዳን ኑ ካምፕ እተ

ሐልፈየ 20 ሰነት ለኢልትረሰዕ
ናይር ዐውቴታት ስርጉይ ክም ቱ

ልትአመር። ሓምስ ዶል ኮከብ
መተልህያይ ዐለም ገብእ እት ህለ፡
እምለ ወድ ሐምስ ሰነት ቲያጎ
ወወድ ክልኤ ሰነት ማቲዎ ሳልሳይ
ውላድ ልትጸበር ምነ ክም ህለ
እሙር ህለ ሜሲ።
ውላዱ እተ ህቱ ለዐበ
እተ መድረሰት ላማስየ እግል
ለአድርሶም አንበቶቱ ለትአትዐጅብ
በቃዐት አቡሆም እት ኩረት እግል
ልውረሶ ወድዩ ለህለ ጋር ክምቱ
ልትሸረሕ ህለ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 44

እት መዲነት ለንደን ለገብአት መናሰበት ለሔሰት ጃእዘት ኮበሪት-እግር ፊፋ
ሰነት 2017፡ ክርስትያኖ ሮናልዶ ለሔሰ መተልህያይ ዐለም እንዴ ትሰመ፡ ምን
አደም ሜሲ ወኔይማር ነዝዐየ፣ እሊ ወድ 32 ሰነት ላቱ ሮናልዶ ፈሪቁ ርያል
ማድሪድ ድብል ዐውቴ ሻምፕዮንስ ሊግ ወላሊገ እግል
እምበል እሊመ መደርቡ ዚነዲን ዚዳን ለሔሰ መደርብ እንዴ ትበሀለ ምስል
መተልህያዩ ሮናልዶ ካስ ናስእ ህለ፣
መሃጅም ፈሪቅ አርሰናል ኦሊቬር ጅሩድ እት ወሬሕ የናይር ድድ ፈሪቅ
ክሪስታልፓላስ ለኣተዩ ጎል ‘ቲረን-ቆርዕ’ እንዴ ትበሀለት ለሔሰ ጎል ገብአ። እብሊ
ህዬ ጃእዘት ፑሽካሽ ትከበተ። ፈሪቅ ሴልቲክ እግል ጃእዘት መሰጅዐት ተዐወተ
እተ። መሰጅዐቱ እት 50 ሰነት ዝክረት ታሪከይት ዐውቴ አሮበ እት ሜዳኖም እበ
ተአትዐጅብ ገበይ 360 ዲግሪ እቡ ሓዩት ሊዝበን ለልብል ክቱብ ሰበት ከትበው
ቱ።
ፈደሬሽን ኩረት እግር ዐለም ፊፋ ምን መጀለት ፍራስ ፉትቦል ምስለ እንዴ
ትመሳነ ልትሀየብ ለዐለ ጀዋእዝ ኩረት እግር ወሐር እንዴ አብጠረ በኑ ምን ለአነብት
ወሐር ዮም ዓመት እግል ካልኣይት ዶሉቱ እለ ጃእዘት እለ ለአዳሌ ለህለ። ቀደም
አዜ ገብእ ለዐለ ገበይ ሕርያን ለሔሰ መተልህያይ ዐለም ምንገብእ ወመደርብ እብ
ገበይ መደርቢን ፍረቅ ዐለም መተልህየት ወሕሩያም ሰሕፍዪን ገብእ ለዐለ ሕርያን
እንዴ ተርፈ፡ መሰጅዐት እት ከጥ እንዴ ገብአው ክርንቶም ለልሀይቦ እቱ ቴለል
ባጽሕ ህለ። እሊ ህዬ ምነ ልትሀየብ አክራናት እብ ገበይ ብዕደት 25% ጸብጥ። ፊፈ
ርሑ ምን ቀድር ክልኤ ዶል ለሔሰ መተልህያይ ዐለም እንዴ ትበሀለ ካስ ለነስአ
ሮናልዶ፡ እት ሰነት 2016 ፈሪቅ ዐዱ ፖርቱጋል ካስ ቃረቱ እግል ልንሰእ ለአቅደረ
ሮናልዶ፡ እለ ሰነት እለ እብ ክሉ ዐውቴታት ለትሰርገ እተ ጋብአት ህሌት። እብ
ዓመት እትለ ሰነት እለ ሮናልዶ እት 48 ትልህያታት 44 ጎል ኡቱይ ህለ፡ እብሊ
ህዬ ሮናልዶ ምስል ሜሴ አክል ሕድ ጋብእ ህለ፡ ሜሲ እግል 5 ዶል ካስ ለሔሰ
መተልህያይ ዐለም ነስእ እት ህለ ሮናልዶመ ለክምሰልሀ ናስኡ ሀለ።
እግል ሰልፍ ዶልዬቱ እት ብሪጣንየ ህሌኮ፡ እለ ጃእዘት እለ ህዬ፡ እግል ካልእ
ዶልዬ እብ ትሉሉይ እትዐወት እተ ህሌኮ፡ እግልዬ እለ ኢነት እለ ለሔሰት ተ ቤለ
ሮናልዶ ሽዑሩ እት ሸርሕ እተ መናሰበትለ ጃእዘት።
ህቱ ድድ ሜሲ ለዐለ እግልከ ጅግረ ተምመ ማሚ? እተ ልብል ሰኣል እት በልስ
“ላለእ ልሰዕ ኢተመ አዜ አነብቱ ህሌኮ!” ቤለ ሮናልዶ።
ለልአትዐጅብ ቱ፡ እሎም ክልኦት ድድ አድሕድ መተልህየት ለናዮም ክርን
በደል እት ሕድ ከርወ እግል ውላድ ፈሪቆም ሀበወ ሜሲ እግል ልዊስ ሲዋሬዝ
ወሮናልዶ እግል ሉካ ሞድሪች።
ጃእዘት ለሔሰ ሻብ አሮበ ህዬ ወድ 18 ሰነት ላቱ መሃጅም ፈሪቅ ፈረንሰ
ኪልያን ምባፔ 291 ክርን እንዴ አምጽአ ተዐወተ እተ።
ሰልሲቶም መትጃግረት እግል ጃእዘት ለረክበወ ክርን ዶል እንርኤ ክእነ ትመስል
ዐለት፦
ክሪስትያኖ ሮናልዶ - 43.16 %፡ ሊዮነል ሜሲ - 19.25 %፡ ኔይማር 6.97%
ወ መደርቢን ህዬ ዚኔዲን ዚዳን - 46.22%፡ ኣንቶንዮ ኮንቴ - 11.62%
ዐለት።
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መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

ምሔርበት ሳሞራይ፡ እት ዓዳት
ጃፓን ዕላመት እሕትራም ቃኑን
ወሕሽመት-ሕድ ቶም። “ሳሞራይ”
ለትብል ከልመት እብ ህግየ ጃፓን
“እት ክድመት ለሀለ” ለትብል
መዐነት በ። እሎም ምስል ምጽአት
መምለከት ጃፓን ለትአሰሰው
ሳሞራይ፡ ክም ፍንቲት ሒለት
ዐቂብ ቀስር ጃፓን ልትአንበቶ
እት ሀለው፡ ምስል ወቅት ላኪን
እት ኩለ ዐስከርየት ፓጃን እግል
ልትወዝዖ ቀድረው።
ክመ እት ለዐል ለትበሀለ
መአስሰት ሳሞራይ፡ ለእግል ጀፓን
ሐድ 400 ሰነት ለሐክመት እስረት
ሃይን ተ። እሎም እብ ፍንቱይ
ለትረበው ዐሳክር እሎም ምነ ብዕድ
ዐሳክር ለትፈንትዮም ምንተሀሌ፡
እብ ፍንቱይ ቃኑን ለልትቀየዶ
አወላይ ሀደፎም ወመባጽሖም ህዬ
እግል ጃፓን ዳፍዖት እብ ዓመት
ወእግለ መምለከት እብ ፍንቱይ
ገብእ እት ሀለ፡ ምን አጅል እሎም
ክልኦት ሀደፍ አርወሐቶም ፍዘ
እግል ሊደው ገለድ ለባይኣም እብ
ግብአቶምቱ። ምስል ወቅት ላኪን፡
ለእብ መንባሆም ገብእ ለዐለ ፈሳድ
እግል ልክሆሉ ሰበት ኢቀድረው
ድድ ‘መልክ ሃይን’ በጥረው ወእት
1160 ክም ወድቅ ወደዉ።
ዕዱ ሳሞራይ እግል ልግበእ
ለልትሐሬ ነፈር ምን ዕምር ሐምስ
ሰነት እንዴ አንበተ ልትረቤ
ወልትደረብ። ለተዐሊም ህዬ ፍንቱይ
ወእግል ዐስር ሰነት ለለአተላሌ ገብእ
እት ሀለ፡ አምዕልከ፡ ካራቴ፡ ቦክሲን
(ቡንያት)፡ መትጋላብ፡ አጅናስ
አስዩፍ ወሰካኪን ሕፍዘት ወእብ
ከፎ ክም ቀትል ወትዳፌዕ እቦም
እተክምሰልሁመ አደብ ወቀዋኒን
ደርስ። ሐቆ እሊ መሪር ወከሃሎ
ለጠልብ ተዕሊምቱ ብቅዓም ክምቶም
ለልተከዶ ። እንዴ መሐለው ህዬ፡
ሳሞራይ ገብኦ በሀለትቱ።
ሳሞራይ፡ ‘ኪምኖ’ ለልትበሀል
ልባስ ዓዳት ጀፓን እብ ልብሰት፡
ለዕላመት ሕሽመቶም ላቱ ጭገሮም
ለአረይሞ። አዪ ዐስከሪ ሳሞራይ እብ
አባዩ እንዴ ትጸበጠ ጭገሩ ሐቆ
ላጸው ምኑ ምን ርትበቱ ወእብ
ዓመት ምን ሳሞራይ ሰበት ልጠረዝ
እብ እዴ ኖሱ ርሑ እግል ልቅተል
ልጀበር።

ራትባት ሳሞራይ ለልትዋረስ
ቱ። እሊ ህዬ፡ ውላድ ለወልደ
ሳሞራይ፡ ‘ማሞሪ ጃታና’ ለትትበሀል
መናሰበት ትገብእ እግሉ። እተ
መናሰበት እግል ጅነ ምን ጣውለይ
ለትሸቀ ሰይፍ ክም ህያብ ልትሀያብ።
ለሰይፍ ምን ጣውላይ ለትሸቀ
መተልሀዪ አጀኒት ምንመ ገብእ፡
ለጀነ አስክ እብ ሐያቱ ሀለ እገለ
ሰይፍ ምን ቤቱ ኢፋርገ። ለጅነ
ወድ 13 ሰነት ክም ገብአ ህዬ ናይ
አማን ሰይፍ ልትሀየብ ወ‘ጂንበኮ’
ለትትበሀል መናሰበት ትገብእ
እግሉ። እተክምሰልሁመ ናይ
ለአስተሽሀደ ስም ዐስከሪ ሳሞራይ
ትትሀየቡ ወጭገሩ እግል ለአሪም
ቀድር። ሳሞራይ ዒን ምሔርባይ
አው እብ ህግያሆም “ቢሺዶ”
ለልትበሀል ቃኑን ቦም። እሊ
ለእቡ ለአምኖ ወልትቀየዶ ቃኑን
ምን ቡድሂዝም ለትበገሰ፡ “ዜን”
ገብእ እት ሀለ፡ አሳሱ እግል ክሉ
መክሉቅ ሐሸሞት በሀለትቱ። ፍቲ
ፈን ወዓጩይ ህዬ ምነ ለደሩሶም
ተውሳክ ላቶም ጥበብ ቶም።
ሳሞራይ፡ ክሉ ገሮቦም እብ ምን
ሐጺን ለትሸቀ ደርዕ ግልቡብቱ።
ለናይ አወል ክም ገለብ ልትነፍዖ

ለኢትፈትሐት መስአለት

እበ ለዐለው፡ “ዮሪ”፡ ምስል ተጠውር
አላት ሐርብ፡ አትሳናይ ብዞሕ ገብአ
እግለ። እት አክር ህዬ፡ “ቶጺ ጆስኮ”
ለትትበሀል ጠልገት ለኢተሓልፍ
ገለብ እግል ልሽቀው ቀድረው።
እት ረአሶምመ “ካቦቶ” ለልትበሀል
እግል ገጾም ለዳፍዕ ወእግል አባይ
ለለአበህርር ደርዕ ለብሶ። ሰይፍ
ሳሞራይ እት ጀፓን ሌጠ ልትሸቄ።
ምን ክትር ብቅዔሁ ወትርዱ ህዬ
እግል ሐቴ ሸቢበት በይነ እንዴ
ፈንቴ ክም ሰጥር ልትአመን እቡ።
መምለከት “ኢዶ” (16031868)፡ ጀፓን ምን ሐርብ እት
ተጠውር ለአቴት እተ ወቅት፡
ሐርብ ሰበት አክተመ፡ ሳሞራይ እት
ውቁል ክፋል መጅተመዕ ጀፓን
ትቀየረው። ሰሞራይ ለትብል ስም
ላኪን አስክ እለ ዮም ክም ናይ
ሕሽመት ስም ተአተላሌ ህሌት።
‘ሃራካሪ’ ቃኑን
ሳሞራይ
ለኬደ አው እት ሐርብ ለትጸበጠ
ለገብእ፡ እብ እዴ ኖስከ ርሕከ
ቅትለት ገብእ እት ሀለ፡ ምን
ዔብ ወዝለት ለባልሕ አስሉብቱ።
ሳሞራይ፡ ክም ሞት ሐበን ለነስእወ
እት ሐርብ እብ ፍርስነት ሙተት
አው ‘ሀራካሪ’በሀለት እብ እዴ
ኖስከ ርሕከ ቅትለትተ። ‘ሀራካሪ’
እግል ሊዴ ለቀረረ ሳሞራይ፡
መጅሙዐትመ እግል ልግብኦ
ቀድሮ፡ ልባስ ጸዕደ እንዴ ለብሰው፡
እት መድር ለአጀግሖ። ለናይ አክር
ወጅበቶም እንዴ በልዐው፡ “ታንከ”
ለትትበሀል ፊነ ልትፋነው፡ ሐቆ እለ
እበ ለዳሌት እግሎም ሰኪን ከብዶም
ለዐ’ቆ ወመይቶ።
ናይ እሊ ወቅት ስያስዪን ዐባዪ
ወሜርሐት ኩባንያት ዐበዪ ጃፓን
እብ ቃኑን ሳሞራይ ለሐልፈው
ቶም። ቃኑን ሳሞራይ እት
መጅተመዕ ጀፓን ከብቴ ለቡ ገብእ
እት ሀለ፡ እብ ክሱሱ ብዞሕ አፍላም
ወአክትበት ሽቁይ ልትረከብ።

እግል ትትፈከሮ

ኦሮት ሮበርት ሪስታያኖ ለልትበሀል አሜርካይ ላቱ ዳንየ፡ እት
አካን ፍርድ እት እንቱ፡ ናይ ኦሮት ነፈር ተለፉን ስድፈት ለአድሄ፡
በዐለ ተለፉን እንዴ ኢለሀርሱ አው ኢደብኡ ወቅት እብ ንስአቱ፡
ለዳንየ ሰበት ሐርቀ፡ “ተሌፉንከ እንዴ ደብአከ እቴ” ለልብል ክቱብ
ኢርኤኩሙ ወለሚ? እት ልብል እግለ ተለፉን እግል ልሁቡተ
አዘዘዮም።
ሴምዓይ ሰበት ኢረክበ ላኪን እግለ 46 ነፈር ክሎም እግል ልትሰጀኖ
ቀራር ሓለፈ። ምን 46 ነፈር 32 እብ ውሕስ ፈግሮ እት ሀለው፡
ለብዕዳም ላኪን ፈጅረተ ፈግረው። ወዳይለ ዳንየ እግል ብዝሓም
ሰበት ሐረቀ ምን ሙስኡልየቱ ክም ልትከሬ ወደዉ።

ለገብአት ዐምሳት ዶል ምሕጸ
ዕርደድለ ወጀዕ ልትፋናቴ ምንማቱ
፡ እግል ትትወጀዕ ላኪን ጠቢዒቱ።
እሊ ህዬ፡ ገጽ ናይለ እግል ሴዕ
ሸሀር እት ከብደ ለረፍዐቱ ውላደ
እግል ትርኤ ወትሕቀፍ ለትደፍዑ
ዐውልቱ።
ማድሊን ቫርንዞርስ ለትትበሀል
እንግሊዛይት ላኪን፡ እግለ ኦሊቭየ
ለሰሜተ ወለተ እት ወልድ፡ እብ
ለገብአ ወጀዕ ይአግረሰት። ማድሊን
ቀደም እለ ወለት እለ ሰለስ ጅነ
ዋልደት ሰበት ዐለት እት ወሊድ
ወወጅዑ ጋሻይት ምንመ ይዐለት፡
እብ ኦሊቭየ እት ትምሕጽ እት
ዐራት ወሊድ ክም ዐርገት፡ እምበል
ወጀዕ እግል ኦሊቭየ ወልደተ።
እሊ ህዬ እግለ ሌጠ ለኢገብአ እግለ
ለአውለደወ ሓካይምመ ለለአትዐጅብ
ዐለ። እምበል እሊመ ኦሊቭየ ክም
ክሎም ዓሉቅ እት ልትወለዶ ለበኩ
ሀተ እብ ኢብክየታቱ። መስአለት

እለ እትሊ ወቅት እሊ ወለት ሰቦዕ
ሰነት ጋብአት ለህሌት ወለት እግል
ብዝሓም ሰብ መቅደረት ሕልልት
ህሌት። ኦሊቭየ አዳም ምንማተ
ክም አዳም ላኪን ኢትትወጀዕ፡
ኢተሐምም፡ አድሐ ኢትሰክብ፡
ኢትፈርህ ወኢትበኬ።
አስክ ወለት ሴዕ ሸሀር ትበጽሕ
ክም ዓዲ ጅነ ዐቤት። ምኑ ወሐር
ላኪን ዋልዴነ ወለቶም ፍንቱይ
ጠባይዕ እግል ልርአው እተ ክም
አንበተው ልትሃገው። ህቶም አስክ
ወለት አርበዕ ሰነት ትገብእ አሰር
ጭገርመ የዐለ እተ ልብሎ።
እትለ ሐልፈየ ሰኖታት ኦሊቭየ
እብ ሰፍረ ሓ’ሰት ሰበት ኢተአምር፡

እት ሰህ ለቤለየ ወቅት ለገብአት ነብረ
ትበልዕ። ወጀዕመ ሰበት ኢልትሰምዐ
ባክየት ኢተአምር። ዋልዴናመ ምን
ዐጀለተ አው ምን ለገብአት ሓጀት
ዶል ትወድቅ እብ ኢመትወጅዖተ
ክም ልሙድ ናስኣሙ ዐለው።
መደት ሐቴ ላኪን ምስል ሐወ
ወዋልዴነ እት መዲነት ሎንደን እት
ትዛወር፡ ሐቴ እብ ሽፋግ ትትመሌ
ለዐለት መኪነት ሰበት ደግሸተ እግለ
ማርሸቤዱ አጨልገመተ። ኦሊቭየ
ላኪን እምበል አዪ ወጀዕ እንዴ
ቀንጸት ልባሰ ከፍከፈት ወትገሴት።
እለ ዶል እላቱ ህዬ እግለ ደግሸየ
ሰዋግ ወመተቅብለት ፈዘን ለወዴት።
እብሊ ህዬ ለሰዋግ እት ቀፋል ሰበት
አተ ሀላፋት እግል ልትሃጌ አንበተ።
ምን ቀፋል ክም ሐሶሰ ምን
ኦሊቭየ ክም ትሰአለ፡ ምስል ስናተ
ትተልሄ ክም ህሌት በሊስ ረክበ ።
አዜመ ለሰዋግ እግል ልእመን ሰበት
ኢቀድረ እት ቀፋሉ አቅበለ። ሐቆ
እለቱ ወሳእል
ዕላም እብ ክሱሰ
እግል ልትሃጌ
ለአንበተ።
ኦሊቭየ ክም
አዳም ፋርሀት
ኢተአምር።
ለ እ ግ ል
ንኣይሽ ወዐባዪ
ለለአፈርህ
ሓጃት
እግለ
ዓዲቱ። ሐቴ
መሽከለት እግል እስረት እለ
ምስትንክር ላተ ወለት ጋብአት እቶም
ለህሌት፡ ዶል ተሐርቅ ሐሩቀተ እግል
ትምለክ እብ ኢቅድረታ ቱ። እብሊ
ህዬ ዶል ተሐርቅ እግል ለገብአ
ነፈርለ እስረቶም እት ቀደመ እብለ
ጸንሐተ ሓጀት ትዘብጡ ወእት
አፉሀ ለመጽአት ትብሉ።
“ እግል ሰለስ ዮም ለገብእ
እንዴ ኢትሰክብ ዶል ጸንሕቱ ዝያደ
ለትሐርቅ፡ እንዴ አተሓሌክወ ዶል
አሰክበ ህዬ ላሊ ሽውየ ቀመት
ተአነፍር ወእንዴ ሀድአት ትቀንጽ”
ትብል፡ ለአስክ አዜ መስአለት ወለተ
ለኢትፈትሐት እግለ እም።

10 ፍንቲት ርከብ

ስድፈትቱ ገብእ?
እት ምንደፈራ ቱ። ምስለ ሐር እሲቼ ወእም አጀኒቼ ለገብአት
ወለት ተአመርኮ። እብ ሻም ክም ትቀረንነ ወምስል እግል ነአምሐብር
ክም አንበትነ ሐቆ ወቅት ረዪም ቱ ስም አቡሀ ለአመርኮ።
ለለአአትፈክር ሰም አቡሀ ወስም አቡዬ ሐቴተን፡ እተክምሰልሁመ
ሰም ሑሀ ወሑዬ ሐቴ ገብአ እት ሀለየ፡ አቡሀ ወአቡዬ ክልኢቶም
ቀሺታት ቶም። እሊ ሌጠ ሚዶል ገብአ ፡ ለመ ክልኦት አጀኒትነ
እት ሐቴ ዕለት ወወሬሕ እብ መትወላዶምቱ። ክልኢቶም ሄለል
ጃንዋሪ ትወለደው።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 44
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