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መጅልስ ውዘረእ ኤረትርየ፡ ሓድር ተጠውራት ስያሰት መንጠቀትነ እበ ከስስ ለአጅተሜዕ

መጅልስ ውዘረእ ኤረትርየ፡
ዕለት 28 ሰብተምበር 2018 ቀደም
አዝህር ዲብ ሓድር ተጠውራት
ስያሰት መንጠቀትነ፡ በራምጅ
ስትራትጅየት ሸራከት ወመዓወነት
መንጠቀት ለረከዘ እጅትመዕ
ወደ።
መጅልስ ውዘረእ ኤረትርየ
ክም አወላይ አርእስ፡ ርኢስ
ኢሳይያስ አፍወርቂ ለቀደመዩ፡
እት መንጠቀትነ ገብእ ለሀለ ሐዲስ
ተጠውራት
ስያሰት
ወምስሉ
ለትገይስ
ትትበገስ
ለህሌት
ስትራተጅየት ሸራከት ዓመት፡
ወእብ መጆበ ዲበ መጽእ ሰለስ
ወሬሕ ወምኑ ወኬን ዲብ ክል
መጃል እግል ልትሰርገል ለወጅብ
ወራታት እበ ከስስ ሸሬሕ ፋይሕ
ሀበ።
መንጠቀትነ እግል 80 ሰነት፡
እግል መስለሐት እድንያይት
ስትራተጅየት ድቁባት ሕየል ዐለምነ
እግል ትክደም እበ ተሐረ ዐገል፡
ዲብ ሐርብ ረዪም፡ ለኢከልስ ደግሽ፡
ናይ ስያሰት ወእቅትሳድ መሻክል

እንዴ ትሸመመት፡ ደማር ክብድት
ከም ጀሬት እተ እንዴ ዘክረ ሸርሑ
ለአንበተ ርኢስ ኢሳይያስ፡ እትሊ
ወቅት ቅሩብ ዲብ ቀበት ኢትዮጵየ
ምስለ ትርአ ተጠውራት ስያሰት
ለገይስ፡ ዲብ ዕላቀት ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ፡ እበ መጽአ ተቅዪር፡
መንጠቀትነ ለመርሐለት ለሀ እንዴ
ተዐዴት፡ ዲበ ትፈንቴት መደት
ሐዳስ ተአቴ ክም ህሌት ወደሐ።
መጅልስ ውዛረእ ኤረትርየ
ሸራከት መንጠቀት እትሊ ለተሌ
5 ዓሙድ፡
1. ስያደት ሕድ እንዴ
ሐሽምከ እብ ሰላም ነቢር፡
2. እግል መሳልሕ ሕበር
ለከድም ናይ መዓወነት ሕዱድ
ወክድ አከዶት፡
3. ለእኩይ ዶር መትኣታይ
ካርጅ ገበይ ለኢተሀይብ ሸራከት
አሰሶት
4. ምን
ዕላቀት
ክልኤ
ጀሀት ወኬን ለገይስ ዲብ ድዋርነ
መስኩበት እግል ተሀሌ ሕበር
ከዲም፡

5. ርዝቅ ክልኤ ለጀሀት እብ
አትናያት ወመዓወነት መቅደረት
ትርድት ክም ተሀሌ እንዴ ወዴከ
ዲብ መንጠቀት ወዓለም ተአሲረ
እት አደቀቦት ክም ልተንከብ እብ
ድግማን ወድሐ።
እለ ግውርነት ወ ሸራከት እለ፡
እግል ቀር አፍሪቀ ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ ማይ ኒል ወበሐር ቀየሕ
ለከይደን ዐዶታት ወድወል ኸሊጅ
ዐረብመ ለትከምክም ተ።
መጅልስ ውዘረእ ኤረትርየ፡
ሸራከት መንጠቀት፡ ናይ ሕበር
በራምጅ ስያሰት፡ አምን ወውፋቅ
ዐገል
ዕላቃት
ካርጅ
ክም
ለአትሐዝዩ እንዴ አፍሀመ፡ እተ
መጽእ ሰለስ ወሬሕ ስታት በራምጅ
ሸራከት ዐማር፡ እንዴ ትዳለ እግል
ልትቀደም ዲበ ልሰርገል ሽቅል
ህድግ ፋይሕ ወደ።
እተ እጅትመዕ ክምለ ትሸርሐ፡
እብ ናይ ክልኤ ለጀሀት ወመንጠቀት
ሸክል ብንየት ትሕትየት ሚናት
ባጽዕ ወዐሰብ ወብዕድ ማርሳታት
እግል ልስኔ፡ ምስለ ለገይስ ከደማት

ጣቀት፡ ማይ፡ አብያት፡ አግቡይ፡
አስነዮት
መራክብ፡
ወብዕድ
ለትፈናተ ከደማት እጅትማዕየት
እግል ልትጠወር፡ ናይ መንጠቀት
ክጡጥ ስትራተጂ እግል ልትጀደድ
ወልፍየሕ፡ ደረጀተ እበ ለጸብጠት
ዐማር መንጠቀት ገጽ ቀደም እግል
ለአብል ለቀድር መከረዪ ጥያራት፡
ናይ ትጃረት ወስናዐት መናጥቅ
ዐምሮት፡ በቃዐት መአሰሳት ማልየት
ወቀሎት፡
ሐንፈሎት አርዛቅ
መዓድን ወበሐር ለከስስ ኤታን
እንዴ ትዳለ እግል ልትቀደም
ቱ። ተምዊል ናይ እሊ ህዬ ዲብ
መቅደረት ኖስ ወሰዳይት ሰብ
ሽርከት ላተን ድወል ወመአሰሳት
ለልተንከብ እግል ልግበእ ቱ።
ርኢስ ኢሳይያስ፡ ደውለት እብ
ደውለት ለሀለ ቴለል ከርስ አስክ እለ
እግል ልትሐለፍ ለቡ ተሐድያት
ወናይለ መጽእ ወክድ አብካት እበ
ከስስ ዲበ ሀበዩ ተውድሕ፡ እሊ
ማጽእ ለሀለ ተጠውራት ሐዲስ፡
ሐር እግል ለአትሐረግርግ ለጀርብ
ለትወረሰ ናይ ቀበት ዐድ መሻክል

ልግበእ ወናይ ካርጅ ተአሲር
እኩይ፡ መስኡልየት እበ ተአረፍዕ
ገበይ ሕበር እንዴ ትጋብሀ፡ ለሐልፈ
ተእሪክ ለኢልትደገም እበ ሓለት
እግል ተሀሌ ናይ ሕበር ካድም
ከም ለአትሐዜ ሸርሐ።
ለሐልፈ ተሐድያት ለሰበበዩ
ደረር ወከሳር ቀሊል ምንመ የዐለ፡
“ጋብሀናሁ ወእብ ዐውቴ ፈገርነ
ምኑ” እንዴ ቤለ ርኢስ ኢሳይያስ፡
እብ መጆቡ እለ ነአትየ ለህሌነ
መርሐለት ሐዳስ፡ እምበል ሽቅል
ለልትረከብ ጋር ሰበት አለቡ፡
ለወቅት ለፈጌዕ ክም ኢኮን፡ ወእብ
መጆቡ ህዬ መርሐለት ካድም
ወገያደት ክም ተ አትፋቀደ።
መጅልስ ውዘረእ ኤረትርየ እት
ደንጎበ፡ እለ መርሐለት ሐዳስ እበ
ተአደምዕ ገበይ ዲብ መንፈዐት
ሸዐብ ወወጠን እግል ትውዐል፡
ዲብ አደቀቦት መቅደረት ወበቃዐት
ኖስ እንዴ ረከዘ ህድግ ፋዬሕ ክም
ወደ፡ ሰር አምዕል ለከልአ ዲቡ
እጅትምዑ አትመመ።

ሸርሕ ወዚር ዑስማን ሳልሕ እት 73ይ እጅትመዕ መጅልስ ቅራን

ፍንጌ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ
ለትፈረመት፡ 20 ሰነት ለአተላሌት
ምዕራፍ ሐርብ ወመትዐካራር
እግለ ካቲመ ለወዴት እትፋቅየት
ሰላም፡ ዲብ ሽዑብ ሰአየት ዐባይ
ካልቀት ክም ህሌት ወዚር ካርጅየት
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ ሸርሐ።
ወዚር ዑስማን እት ዮም 29
ሰብተምበር ዲብ ዋዕለ መጅልስ
ዓም መነዘመት መጅልስ ቅራን
ዲበ አስመዐየ ከሊመት፡ እሊ
ተእሪካይ ዐውቴ ሐድ 16 ሰነት
ምንመ አደገ፡ ክልኤ ለደውለት
ክለ ሒለተን ወቅድረተን ዲብ
ዐማር እግል ሊደየ መንገአት
ካስት ክም ህለ፡ ዶሩ ህዬ ዲብ
ሰላም ወአምን መንጠቀትነ ቀሊል
ክም ኢኮን እንዴ ሐበረ፡ ለእብ
ለትፈናተ አግቡይ ዲብ ዐውቴ
ናይ እለ ዐመልየት ተእሪክ ዶረን
ለቀደመየ ወንየት ስያሰት ሰኔት
ለአርአየ ድወል ሐመደ።
መትረፈዕ ዲብ ኤረትርየ
ለትቀረረ ምን መስኡልየት ወቃኑን
በረ ላቱ መኔዕ፡ እበ ከስስ፡ ወዚር
ዑስማን፡ ሰበብ ናይለ መኔዕ እተ

አብረሀ እተ ኢነት፡ ለኦሮት -ቃኑን
ሒለት ከይነት ክም መምሬሕ
ለነስአት
ለሐልፈት
እዳረት
ዋሽንግቶን ለ’ተብዐተ ኢራትዐት
ስያሰት ለፈብረከቱ አትካፈእ፡
ካልኣይ ሕውነ መጅልስ ቅራን
ወሀመሌ መጅልስ አምን፡ ሳልሳይ
ህዬ እብ ሰዳይት ድቁባት ለነፌዕ
መሻቅዪ ላቱ አንዝመት ክምቱ
ሸርሐ።
ወዚር ዑስማን እብ ተውሳክ፡
ሴዕ ሰነት ወዝያደን ለአተላሌት
ዲብ ኤረትርየ ለጀሬት ከሳር
ክብድት ክም ተ፡ ለዐቤት ከሳር
ላኪን ዲበ መንጠቀት ለመጽአ
መሻክል
ወለትከሰረ
አብካት
ክምቱ ክም ሐበረ፡ ንየት ሰኔት
ለቦም መኔዕ እግል ልትረፈዕ
ዲበ ልትላከው እተ፡ ለፈለሰው
ህዬ ክም ናይ ጨቅት ወረቀት
እግል ልትነፍዖ እቡ፡ መሰምስ
ዲብ ቀድሞ እግል ለአትራዩሙ
ዲበ ለሐዙ እተ ለህለው ኢነት፡
ለልተአትሐዜ አከዶት ዐዳለት
ድኢኮን፡ ዐፎ ጠሊብ ክም ኢኮን
እንዴ ወድሐ፡ ዐፎ ለጠልብ

ለዐገበ አው ለአጅረመ ሰበት ቱ፡
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ክሉ
መኔዕ እግል ለትመደድ ለአመመ
ዋይዲባት ዲብ ሰቆ፡ ዐፎ እንዴ
ኢገብእ፡ ዐድል እግል ልትአከድ
ልትሐሰቦ” እት ልብል አብርሀ።
እት ደንጎበ፡ ወዚር ዑስማን
ሳልሕ፡ ግድለ ወሜራስ ሸዐብ
ኤረትርየ እግል ዐድል፡ ደሐን
ወመስኩበት
ሕበር
ሻሁድ
ለለአትሐዝዩ ክም ኢኮን፡ ምን
ቃኑን በረ ላቱ መኔዕ ወሽንርቡ
እንዴ ከሀለ፡ ዝልም እብ ስሙድ
ጋብሆቱ ህዬ ተኣምርተ ናዩ ክም
ቱ እንዴ ሸርሐ፡ “ ሸዐብ ኤረትርየ
ዐፎ ለለአጠልብ ከለጥ አው ዐገብ
ኢወደ፡ ሰበት እሊ ምን ረፍዕ መኔዕ
ወኬን እብ ዋይዲባት መኔዕ ናይለ
ትከሰረ አብካት ወለጀሬት ከሳር
ተዐዊድ ጠልብ” ቤለ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ወዚር
ካጅርየት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡
መጥመጦርለ
ዋዕለ፡
ምስል
ወውዘረእ ካጅየት ኢትዮጵየ
ወጅቡቲ
ዶክተር
ወርቅነህ
ገበየሁ ወአሰይድ ማሕሙድ ዐሊ
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ዩስፍ፡ ናይብ ወዚር ካርጅየት
ክዌት ሼኽ ሰባሕ ለኻልድ
አልአሕመድ፡ መፈወድ ሰላም
ወአምን እትሓድ አፍሪቀ፡ ሰፊር
እስማዒል ቸርጉይ ወብዕዳም
ውዘረእ ወሱፈረእ ለብእቶም
ወካይል ድወል ናይ መንጠቀት
ወዓለም መአሰሳት እንዴ አምሐበረ፡
ዲብ አደቀቦት ዕላቀት ክልኤ
ለጀሀት ክም ሀድገ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ አፍሀመት።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ወዚር
ዑስማን ሳልሕ፡ እተ ወዕለ ምስል
ናይብ ርኢስ ውዘረእ ወወዚር
ካርጅየት ክዌት፡ ሼኽ ሰባሕ
አልኻልድ አልአሕመድ አልሰባሕ፡
ዲብ ጠወሮት ዕላቀት ክልኤ
ለጀሀት፡ ወናይ ሕበር አሀምየት
ለቡ ናይ መንጠቀት ወዓለም
ጋራት ሀድገው።
እተ ዲብ ዮም 27 ሰብተምበር
ዲብ መዲነት ኒውዮርክ- አሜርከ፡
መጥመጦር
ዋዐለ
መጅልስ
ዓም ለገብአ ልቀእ፡ ሼኽ ሰበሕ
አልኻልድ፡ እብ መናሰበትለ እት
ፍንጌ
ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ

ለትፈረመት እትፋቅየት ሰላም
አሰናይኩም ክም ቤለ፡ እለ
እትፋቅየት እለ ዲብ መዲድ
ሰላም፡
መስኩበት
ወአምን
መንጠቀት ምፍጋር ጽሓይ አፍሪቀ
ዶር ዐቢ ክም ትቀደም ዳምን ክም
ቱ አብረሀ።
ወዚር ዑስማን ሳልሕ እብ
ጀሀቱ፡ ተአዪድ ወመብደእ ክዌት፡
እተ ክምሰልሁመ ሰንዱቅ እቅትሳድ
ወዐማር ክዌት እግል መሻሬዕ
ዐማር ኤረትርየ ወመንጠቀትነ
ሐመደ።
ገጽ

ወራታት ዲፕሎማስየት ገቢልነ እት ካርጅ
ኤረትርዪን
ስካን
ጁበጀምሁርየት
ግብለት
ሱዳን፡
ሙንሸን-ጀርመን፡ እተ ክምሰልሁመ
ሮመ ወሚላኖ-ኢጣልየ፡ ውሕደት
ለለአተርድ፡ ፈዛዐቶም ለለአዘይድ
ወዶሮም እት በራምጅ ዐማር
ለለአደቅብ ወራታት ዲፕሎማስየት
ሰርገለው።
እት ጁበ -ጀምሁርየት ግብለት
ሱዳን ለነብሮ ሐድ 100 አንፋር
ሐረከት ሸባብ ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
ወአንፋር ልጅነት ጀብሀር ካርጅ፡
ዲብ ዮም 23 ሰብተምበር እት
ስታት ዐቦት መዳይን ወብሩር
ለረከዘ መሕበር ጎማት ወደው።
ለእብ ሴድያይ ፕሮፌሰር
ወጌምያይ እት ጃምዐት ጁበ
መህንድስ አለምሰገድ ገብሬኪዳን
ለገብአ መሕበር- ጎማት፡ ተርጀመት
መዲነት፡ ከልፍየት ወመካሪት ዐቦት
መዳይን፡ ዲብ አሰሶት ወጠወሮት
መዳይን ኤረትርየ ለልትርኤ ከለጥ
ወነዋቅስ፡ አትመጣዋር መዳይን
ኤረትርየ ቀደም ወግረ ሕርየት፡
ተክጢጥ ዐቦት መዳይን ወብሩር፡
እተ ክምሰልሁመ ቀደም መትአሳስ
ወዐቦት መዳይን እግል ልትመም

ለቡ ሽሩጣት ለልብል አርእስ
ለከምክም ዐለ።
ተኽጢጥ ዐቦት መዳይን ወብሩር
ወእብ ሸክል ቴክኒክ ለልትቀደም
ናይ ዐቦት መርጀዕ ድኢኮን፡ ዲብ
ኦሮት ናይ ወረቀት ተኽጢጥ
ሸክል ወመባትክ ናይለ መዲነት
ለተአርኤ ከሪጠት አው ስታት
ሌጠ ለቡ ክም ኢኮን እንዴ ሐበረ
መሀንድስ አለምሰገድ፡ ዐመልየት
ተክጢጥ
ብሩር
ወመዳይን
ምስል መትበዳል ወአትሳናይ
ሓለት እቅትሳድ ወእጅትማዕየት፡
ቀደም እላመ መጥመጦር እብ
አተላላይ ለገይስ ወራት ክምቱ
እንዴ አፍሀመ፡ ዋጅብ አግቡይ
ለኢአትመመ ተኽጢጥ መሻክሉ
ሰበት ከብድ፡ ምን ኢገብእ ክም
ልትሐሬ አፍሀመ።
ሰፊር
ኤረትርየ
ዲብ
ጀምሁርየት
ግብለት
ሱዳን
አሰይድ ዮውሃንስ ተክሌሚካኤል
እተ አስምዐየ ከሊመት፡ እብ
እስትሽሃድ ቃሊ ሸዑብ ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ ርክብት ለህሌት ሰላም፡
ዲብ እቅትሳድ ክልኤ ለደውለት
ወመንጠቀትነ መስተቅበል ባርህ
ለተአስስ ክምተ እንዴ ሐበረ፡ ክሉ

እርትሪ እብ ዓመት ሸባብ ህዬ እብ
ፍንቲት እትሊ መጃል እሊ ናይ
ምህነት ወቅእትሳድ ዶሮም እግል
ለዓቡ እንዴ አትፋቀደ፡ ምህነት
እግል ልክሰቦ፡ ናይ ተድበረት
ለመድ እግል ለአስብቆ፡ ዲብ ናይ
ስያሰት ወዲፕሎማስየት ወራታት
ህዬ እብ ፈዛዐት ወመትነዛም እግል
ልክደሞ ክም ወጅብ አፍሀመ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ልጅነት
ወጠን ኤረትርየ ወጃልየት ኢትዮጵየ
ዲብ መዲነት ሙንሸን- ጀርመን፡
እብ መናሰበት እትፋቅየት ሰላም
ክልኤ ለደውለት ዲብ ዮም 22
ሰብተምበር ናይ ሰላም ወምስንዮት
ዒድ ወደው።
ለዝያድ 600 ገብኦ፡ ሜርሐት
ደያናት፡ ወካይል ሰፋራት፡ ዐዙመት
ለገብአት እግሎም ጋሸ፡ መዋጥኒን
ክልኤ ለደውለት ወውላድ ካርጅ
ለሻረከው እቱ ዒድ፡ እብ ናይ ዓዳት
ወፈን በራምጅ ለ’ተለ ዐለ።
ወካይል ክልኤ ለጃልየት ዲበ
አስምዐወ ከሊመት፡ ለ20 ሰነት
ክልኦት ለሸዐብ ካርዐት ለዐለት
ሓለት፡ ዲብ ናይ ሰላም፡ መትቀዳም
ወመዓወነት ሕበር መርሐለት ምን
ትበደለት “ አሰናይኩም” እንዴ

ምግብ፡ ቴበት ንህብ እግል እተይ ብርኩት ልትጻገሞ
ማሕበር ሐረስቶት ቴበት ንህብ
አቅሊም ምግብ፡ እተዩ እግል ለዓቤ
ወጠለብ ሱግ እግል ለአትምም፡
ከድም ክም ሀለ ርኢስ ናይለ
ማሕበር አሰይድ ሃብተኣብ ግሃድ
ሐበረ።
እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ
አሰይድ ሃብተኣብ፡ ዝያድ 14 ሰነት
ዋዲ ለሀለ ማሕበር፡ ሐድ 90 ነፈር
ክም ቡ፡ እተይ መዐር እብ ኑዕየት
ወቅያስ እግል ልዕቤ ህዬ እብ ክሉ
ድፈቅቡ ሸቄ ክም ህለ ሸርሐ።
ለማሕበር፡ መዐር ምን አንፋሩ
እንዴ ትከብተ፡ ነዳፈቱ እንዴ አከደ
ዲብ መትነፍዐት ከም ለአበጽሕ
እንዴ ሐበረ አሰይድ ሃብተኣብ፡
አስክ እለ እበ ገብአ ጅህድ፡ ዐውል
መዐር ምን ሐድ 500 ነቅፈ
ዲብ 250 ነቅፈ ክሩይ ክም ሀለ
አፍሀመ።
መቅደረት ምህነት ሐረስቶት
እግል ትዕቤ፡ ውዛረት ሐርስ
ወእዳረት አቅሊም ምግብ ለነዘሙ

ቤለው፡ ዲበ ትወቀለት ደረጀት
እግል ትብጻሕ ከም ከድሞ
አብርሀው።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ኤረትርዪን
ስካን ሚላኖ ወሮመ- ኢጣልየ፡
ዝክረት 57 ሰነት መትአንባት
ግድለ ስለሕ ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ
ዮም 23 ሰብተምበር ዐየደው።
ሰፊር
ኤረትርየ
ዲብ
ጀምሁርየት ኢጣልየ ዶክተር
ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ አሀምየትለ
አምዕል ወሓድረት ሓለት ወጠን
እበ ከስስ ተውዴሕ ሐቆ ሀበ፡
ፍንጌ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ
ለገብአት ናይ ሰላም እትፋቅየት፡
እተ ክምሰልሁመ ምስል ብዕዳት
ግዋሬ ላተን ድወል ገብእ ለሀለ

ዐንሰበ፡ መላርየት ገጸ ዲብ በደ ሀሌት ትበሀለ

እት ኣአቅሊም ዐንሰበ፡ ዉዛረት
ዓፍየት ምስል ሰብ-ሽርከተ፡ አጅህዘት
ወሸዐብ እበ ወደዉ ጅህድ፡ ሕማም
ጥጋዕ እት ቅሩብ ደረጀት በደ ባጼሕ
ክም ሀለ ትሸረሐ።
እት ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም
ዐንሰበ መስኡል ውሕደት ራቀቦት

ተአሂልመ ዲብ በርከት እተይ
ዶር ቀድም ክም ሀለ እንዴ ሐበረ
ህዬ፡ ዲብ ሰነት ምን 60 ኩንታል
ለኢለሐልፍ ለዐለ እተይ መዐር፡
ዲብ 150 ኩንታል መትወቃሉ
ፍገሪቱ ክምቱ አብርሀ።
አንፋር ማሕበር ዲበ ሀበው
ረአይ፡ ፈሬዕ ሐርስ ወአርድ
አቅሊም ምግብ፡ ለወድዩ ሰዳይት

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

ወአትናያት ዲብ ዐቦት እተዮም
ምህም ክምቱ እንዴ ሐበረው፡
ጠለብ ዐዳገ እግል ለአትምሞ
ለወድው ጅህድ ከም ለአተላልው
አፍሀመው።
መትነፍዐት ህዬ፡ ማሕበር ዲብ
ሸዐብ ቀድሙ ለሀለ እተይ መዐር
ነዳፈት ለቡ ወዐውሉ ራቴዕ ሰበት
ቱ፡ ዝያድ ዲብ ክሉ እግል ልብጻሕ
አትፋቀደው።
በዐል መቅደረት ተዋብ ንህብ
ላተ ወለት ኩበ ዶክቶረት ያስሚር
ሳረት እብ ጀሀተ፡ ኤረትርየ እበ
ባቱ ርዝቅ ነባት ወዕምቦበ እግል
ተዋብ ምህብ ወእተይ መዐር
ውጢት ክምተ እንዴ ሐበረት፡ ዲብ
ኤረትርየ እተ ጸንሐተን ክልኤ
ሰነት፡ ምስል ቴበት ንህብ ተጃርብ
ሰኒ ከም ረክበት ሸርሐት።
ማሕበር መፍርየት ንህብ
አቅሊም ምግብ ምን ፈሬዕ ሐርስ
ወአርድ አቅሊም፡ ቀፎታት እብ
ዐውል ረኪስ ከም ረከብ፡ ዲብ ቶከር
ህዬ እግል አፍረዮት ሹም ንህብ
ወተአሂል ሐርስቶት ለገብእ 2
ሄክታር ክም ቡ ወሳይቁ ለሐብር።
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ናይ ዕላቀት ወመዓወነት፡ ዳይም
ወአተላላይ ለቡ እግል ልግበእ፡
ምስዳራት ፈዓሊ ልትነሳእ ክም ሀለ
እንዴ ሐበረ፡ እሊ ዐውቴታት እሊ
ፍሬ ካድም ፡ ከህላት፡ ውሕደት
ወሰባተት ክምቱ ሐበረ።
መስኡል ቀድያት ጃልያት
ወተንዚም ዲብ ኢጣልየ አሰይድ
ግርማይ ሀብተሚካኤል እብ ጀሀቱ፡
ሄለል ሰብተምበር 1961፡ ሸዐብ
ኤረትርየ ሕርየት እብ እስትሽሃዱ
እግል ለአክደ እግል ግድለ ስለሕ
ለትበገሰ እተ ወበርሀት ሕርየት እብ
እስትሽሃዱ ለአምጽአ እተ አምዐል
ሰበት ተ፡ ዲብ ተእሪክ ግድለ ሸዐብ
ኤረትርየ ዲመ ለትትዘከር አምዕል
ቃልየት ክም ተ ሸርሐ።

ጥጋዕ አሰይድ ኪሮስ ሰረቄ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ሐቆ ናይ 20
ሰነት መርሐለት ራቀቦት፡ ምን ሰነት
2017 እት መርሐለት ቀደም ሰሪት

ክም ተዐደው እት ሸሬሕ፡ መሻረከት
ሸዐብ ወአጅህዘት ሐመደ።
ዓም ተየልል መላርየት እተ
አቅሊም እበ ኸስስ እተ ሀበየ ሐብሬ፡
ምን ሖል ኣት ሖል እት ነቅስ መጽእ
ክምሰል ህለ ለሸርሐ አሰይድ ኪሮስ፡
እት ሰማን ወሬሕ ናይ ሰነት 2018
ምን ሕድ ለሸብህ ወቅት ናይ ሰነት
2017 እብ 21% ክም ነቅሰ እት
ወድሕ፡ ለልትሐዜ ሀደፍ እቱ እግል
ልትበጸሕ ለጅህድ ዝያድ እግል
ልተላሌ ክምቡ አትፋቀደ።
ወራታት ከምከሞት ደገጊት
ወወዘዖት ላሙስያት ዝያድ እግል
ልትከደም እሉ ህዬ ትወሰ።
እት ደንጎበ አሰይድ ኪሮስ፡ ክም
ክፋል ናይለ ሕማም እብ ከማሉ
እት ሐንቴ መራቀበት እግል ልእቴ
ልትሰርገል ለህለ በርናምጅ፡ እት
ክል ሖል እግል ሸዐብ ናሙስያት
ክም ልትሀየብ፡ ደዓም ሌጠ 7,264
ዐምሳት ለልትረከበ እቶም መዋጥኒን
ናሙስያት ክም ተሀየበ ወደሐ።

ሳወ፡ ሰሚናር እግል ሸባብ ገብእ

ሸባብ ጀለ ዐቦት ወመትቀዳም ወጠኖም እግል ልክደሞ ክም ወጅብ፡ ርኢስ መሕበር
ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤርትርየ አሰይድ ሳልሕ አሕመዲን፡ እት ዮም 29 ወ30 ሰብተምበር እግል
አንፋር 32ይት ደውረት ክድመት ወጠን እተ ወደዩ ሰሚናር ሸርሐ።
“ዶር ሸባብ እት ብናእ ወጠን” እት ሐንቴለ ልብል አርእስ ለወደዩ ሰሚናር አሰይድ ሳልሕ፡
ጥውር፡ ወጠንያይት ሀውየት ወዐቦት እግል ትበኔ፡ ጅህድ ሕበር ምህም ክምቱ ሸርሐ።
“ወራታት ብናእ ምስል ዐሸም አግማም እብ ነውዕየቱ ወወሳዐቱ እት ዘይድ ለትመጽእ
ወዐቦት ትሉሊት ለለአትሐዝዩ ሰበት ቱ፡ እብ ፈዛዐት እግል ልትከደም እሉ ክምስለ ወጅብ ህዬ
አፍሀመ።
ሻብ እት ልትበኔ ለበኔ አግደ ክፋል ሙጅተመዕ ምን ገአ፡ እት ሳወ ልትሀየብ ለህለ ምህሮ
ወተእሂል ህዬ ክፋል ቢነት ሻብ ብቆዕ ምን ገብአ ወግም ዐቢ ክም ልትሀየብ ሸርሐ።
አሰይድ ሳሌሕ እት ደንጎበ፡ ሸባብ ሰዋልፍ ሙጅተመዖም እንዴ ወርሰው እግል ለሓፍዞ
እቱ መስኡልየት ዐባይ ክም ጸውሮ ሐበረ።
ሙሽተርከት ሰሚናርመ፡ ለልትሀየቦም መሓደራት፡ እት ወቀሎት ፈዛዐቶም ሰኒ ክምቱ
እት ሸረሖ፡ መሕበር እት ሳወ ካስቱ ለህለ መክተባት፡ ኣላት ወአክትበት ካፊ እግል ልትወጀድ
እሉ ትፋነው።*
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1 ክፈል
ይ

ጀህራይ እግለ ትኩይ ለዐለ
ሻሂ ዲብ ለአፍቅ ለወራር አስክለ
ምሔርበት ሻፋም እተ ለዐለው
መዲነት ዲብ ቀርብ ወዲብ
ልደቀብ ጌሰ። ከረ ጀህራይ ላተ
ብዞሕ እንዴ ኢልትሃለጎ አክለዐቶም
እንዴ ታከው ሰር ሻሂ ወሰርመ ስገ
ወእክል እግል ለአብሽሎ ከእግል
ልትአወኮ ልትሻፈጎ ምንመ ዐለው፡
ጀህራይ ሐሮ ሻሂ ለዐለት እቱ እት
መስል ወምን ንእሹመ ሻሂ ሰበት
ፈቴ እግለ ፈልሕ ለዐለ ግድር ሻሂ
ዝያድ ልትከለሉ ወአጊድ እግል
ልፍለሕ እሳት ለአትሳውር እቱ
ዐለ። ትምኔቱ ህዬ ለሻሂ እንዴ
ፈልሐ ወለፉ እግል ለአፍግር
ወእግል ልትሀናፈት ቱ ክም ግርዝ
ዲብለ ባካትለ ሻሂ ትኩይ እተ
ለዐለ ሞሻት ለአንጎጌ ወልትረገስ
ለዐለ።
ለሸፍ ምህለት ለለሀይብ ምንመ
ይዐለ፡ ለምሔርበት ሐርብ ወኦፈ
ለሀይ ከምንለሀይ ሰበት ትሰደደ
እቶም፡ ትምኔት ክሎም ለምሔርበት
ለመዓርክ እንዴ ኢገንግእ እቶም
ለእብ ኦፈ ይቡስ ለዐለ አምዓይቶም
እግል ለአጥልሎ ልተምነው ወምስለ
አስኮም ልሽሕግ ለዐለ ዌራይ ጄሽ
ልትባደሮ ዐለው። ምናተ ለለአስፍ
ለምሔርበት አርዌ ከብዶም እንዴ
ኢቀትሎ ወለትኩይ ዐለ አክለዐቶም
እንዴ ኢፈሌሕ ለመዓርክ ዲብ
ሽፍሮም ገንገአ። ጀህራይ ዕንቱ
እግለ ትኩይ ለዐለ ግድር ሻሂ ዲብ
ተአቀምት ለሻሂ ቅሩብ ፍልሐት
ክም ገብአ፡ ለመዓርክ አምበተ።
ለረዪም ዐለ ሐርብ ለመዲነት
በጽሐ ወክሉ ለድዋራት ህዬ እብ
ዔደር ርሳስ ትገለበበ። ደባብ ዐዶ
ዲብ ለሐራግግ ዲብለ ምሔርበት
ሻፋም እተ ለዐለው አካን ሸአገ።
እሊ ወክድ እሊ ለመስኡለ በጠሎኒ
ለቴለል ሰበት ይአመመዩ፡-“ የለ
ሽፈጎ ሚ ትወዱ ህሌኩም ፍገሮ
ሳትር ጽበጦ! ለአግዱር ከዐው”
ዲብ ልብል ትጣርሐ። መሳኪን
ምሔርበት ፍንጌ መዓርክ ሕፉን
ዲብ ልትለለዖ ወእብ ሰፍረ
አምዓይቶም ዲብ ልትመጨር እንዴ
ኢፈቱ ወኢረዱ ለቅሩብ በሺል
ዐለ ነብሪቶም እንዴ ገፋትአው
ምነ መዲነት አስክለ ውቁል
ትበብ አንሰሐበው። መስኪናይ
ጀህራይ ላተ እምበለ ፈልሕ
ለዐለ ሻሂ ሕስር ነብራ ብዕደት
ይዐለት እግሉ። ላመ ሻሂ ምራቁ
ዲብ ጀብብ እንዴ ኢልትሀናፈቱ
ለኬልም መዓርክ ሰበት ሐምረገዩ
መጦርለ ብዕድ አክለዐት ተሐት
እንዴ አግነሐው ገዐዘው ምኑ።
ለወክድ ጀህራይ “ አላ….ህ!
ክባየቲት እንዴ ይእትባሸር፡ ያሬት
ለዘቲት ክባየት ሻሂ እንዴ አዳወርኮ
ምን አስተሽህድ” ቤለ ረአሱ ዲብ
ነክንክ። ለወክድ መስኡለ በጠሎኒ
ዲብ ልትሰሐቅ “አላ…ህ! ጀህራይ፡
እንታ ላታ ሻሂ ርሕከ ተሀይብ

መርባት
እግሉ። አብሽርከ እለ መዕረከት
ክም አፍሸልነ እብ ክባየት እንዴ
ኢገብእ፡ እብ ጀረካነት እግል ነዓልዩ
እግልካቱ፡” ቤለዩ ዲብ ልደአል።
“ወሻሂ እንዴ ይእሰቴ ምን
እትገፍተእ ህዬ?” ዲብ ልብል
ክም በልሰ፡ ለመስኡለ በጠሎኒ ዲብ
ልሰሐቅ “አለ ጀህራይ፡ ምስል ሻሂ
ለሀለ እግልከ ሻም ላታ በኑቱ”
ቤለዩ አስክለ ሸንከቶም ልትከበብ
ለዐለ ዌራይ ጄሽ ዲብ ለአትናጽር፡
እሊ ወክድ እሊ ለትሰደደ
ወክድ ዲብ ታሪክ ንዳልቱ።
ለምሔርበት ላታ ቀበትለ ሕፉን
ሐርብ ወልትቀሌ ለዐለ ምድር
ልሰዕ ልደአሎ ወልሰሐቆ ዐለው።
እንዴ ኢፈቱ ህዬ ምነ ቀደም
ሰነት ሕሩራመ ለዐለው መዲነት
አንሰሕበው። ላኪን ለእንሰሓብ
እብ ዔለበርዕድ ሌጠ ኢደወ። ላመ
ዐባይ ከረን ሐቆ ሑድ አምዔላት
ጄሽ ዐዶ ምን ሐዲስ አቅበለያ።
ለመሪር ሐርብ ጸባብ ወገንፈሎም
ተለ። እብ እንክር ቅብለትመ ዲብ
ሰዋትር አዝሀራ ወእምዐሚዴ ሸፍ
ድቁብ ገብእ ዐለ፣ ለወክድ ለሀይ
ህዬ ክምሰል እት አፍ-ሾመት ጨበ
ወትሰደደ። እስትሽሃድ ወሐክር
ምሔርበት ለሀይከ ምን ለሀይ
አከ። ምድር ወዐስተር ዲብ ሕድ
ለጥአ። ክሉ ሕሩር ለዐለ መዳይን
ወብሩር ህዬ ምን ሐዲስ ለሀይከ
ደርብ ለሀይ ሽክነ እስትዕማር
አቅበለቱ።
ለቀጨጭ ወሒዝ ሼብያይት
ዲብ መስል ምን አቶብያ ለትፈረረ
አገሙደ ጄሽ አባይ ምስለ ድቁብ
ጽዋሩ እብ ምድር ዐስተር ወበሐር
ሰውረት ኤረትርያ ሐቴ ዶል እግል
ዲመ እግል ልውሐጠ ክምሰል
ከልብ ሽርዑን ዲብ ነብሕ እብ
ክሉ እንክር ክም እሳት ዐልመት
ለለአላይም እቱ ለዐለ ወክድ
ወምሔርባይ እግል መንገፎ ርሑ
ወደማን ሸዕቡ እንዴ ቤለ ሳሕል
ቀብር አባይ እግል ሊደያ ዲበ
እንዴ ትከምተተ ረአስለ ወቁል
አድበረ ወጋድሞታታ ለፋዬሕ
ሰዋትር ኤማን ወስሙድ እንዴ
በነ እግለ ክምሰል ንዋይ ዐባር
አስኩ ልትጌለል ለዐለ ዌራይ ጄሽ
ዲብ ለሀንቅሽ ወክም ሐበጥ ዲብ
ከፍክፍ ዐውቴ ወሰርገል ልታኬ
እቱ ለዐለ አውካድ ቱ።
በጠሎኒ ከራ ጀህራይ ምነ
መሪር መዓርክ ገብእ ዲቡ ለዐለ
ድዋራት ሰንሒት ሳሕል ተዐዴት።
ዲብ ባካት እምዐሚዴ እግል መደት
ወሬሕ ድቁብ ሐርብ ትከበተያ።
ጀህራይ ለሐርብ ሸበህ ምህለት
እግል ለሀብ ወእንዴ አስተረሐ
ክባየት ሻሂ እግል ልጃበብ ልተምኔ
ምንመ ዐለ፡ በክት ሻሂ ኢኮን
በክት ዕርፍመ ኢትረከበ፣ ሐቆ
እሊ፡ ለቴለል ሰኒ ወአማን ሰበት
ትኬለመ ጄሽ አቶብያ አፍዐበት
እንዴ ተአልበጠ አስክ ነቅፈ ገጹ
ክምሰል አላየመ፡ ለምሔርበት ምን
ሐዲስ ምነ ሸፍ መሪር ገብእ ዲቡ
ለዐለ ድዋራት እም-ዐሚዴ እግል

ድርሆይ

ለአንስሕቦ ትቀሰበው። በጠሎኒ
ከራ ጀህራይመ ክምሰል አንሰሐበት
አስክ ቅብለት ሳሕል አተጀሀት፣
ዲብ ሳሕል ክምሰል በጽሐው ምነ
በጠሎኒ፡ ጀህራይ ለብእታ ሐቴ
ምን ሕረይ አብጸሐት ለትከወነት
መጅሙዐት ዐይን(ሰለ’ለ) ዲብ
መሽንገለ ጄሽ ዐዶ ሻፍፍ እቱ ለዐለ
ጋድሞታት አስራይ ወግላይኖታት
ለዐለ ዐስተር ለመስል ድብር ቀጣር
ድፍዓተ እንዴ አተረደት እግለ
ኢልትወሔ ለመስል አስክ ማርሰቴክላይ ለልትመደድ ጋድሞታት
እብ ከሻፈት ተአትናውር ዲብ
ህሌት ለባካት ምን ጄሽ ዐዶ እንዴ
ተሐረረ እግል ትገንድል እቱ
ትተምኔ ዐለት። ከራ ጀህራይ ምነ
ብዝሕት በጠሎኒ እንዴ ትወከለው
መስኡልየት ዐባይ ረፍዐው፡ ሽቅል
ዐይን ህዬ ቀሊል ኢኮን። ቀበት
ጄሽ አባይ እንዴ አቴከ ብዝሔሁ፡
ሴፋሁ፡ መስተዩ ወጽዋሩ ኣመሮት
ወዲበ ከስሰ ጀሀት ሐብሬ ሓለፎት
ቱ ለዐለ።
ለፈታይ ሻሂ ላቱ ጃህራይ ዲብ
ወቀዩ ፈዳብ፡ እብ አደቡ ሕሙድ፡
ዲብ ሐርብ ግረ ለኢልብል ፋርስ፡
መድእላይ ወመስሕቃይ ሰበት
ዐለ፡ እብ ክሎም መልሂቱ ፍቱይ
ወሕሙድቱ ለዐለ። እግለ ዲብ
ጋድሞታት ቅብለት ሳሕል ሻፍፍ
ለዐለ ጄሽ አባይ ዲብ ለአቀምት፡
“ ወለጻራት አምሐራይ! አምዕል
ህሌት፡ ምን እሊ ጋድሞታት
እሊ እንዴ ተሐየበ ድራር ጋባት
ወአከሪት ለገብእ እተ ወሕናመ
ምን እሊ ነሀንጦጥል እቱ ለህሌና
ዐስተር ለመስል አግሉብ እንዴ
ትከሬነ፡ ዲበ ጋድም ፋይሕ ዲብ
ድምነቱ እንገንድል ወሸዋሂና
እንጨራብብ ”ቤለ ከንፈሩ ዲብ
ረማጥጥ ወረአሱ እብ ኤማን ዲብ
ነክንክ። ለምን ገጽ ላሊ ዲብለ
በራር ጋድም ቅብለት ሳሕል
ምን እምሀሚሜ አስክ አልጌነ
ክምሰልሁመ እብ ድማን ሸንከት
ዔለጸዐደ ወቅሮራ አንዋሩ እንዴ
ወለዐ ጀርጅር ለዐለ የም ለአለቡ
ኮለንያ ደባብ ወመካይን እግለ
ጋድም እበይኑ እንዴ በሐተዩ ክመ
ሞጅ ኬን ወእንዜ ልትሀምበክ ዲብ
ህለ፡ አክል-ሕድ ክመ ትትሐረክ
ለህሌት መዲነት መስል ዐለ።
እሊ ወክድ እሊ ጀህራይ
እግለ ደነቤሆም ዲበ ፋይሕ
ጋድሞታት ቅብለት ሳሕል፡ ምን
እንክር ማርሰቴክላይ አንዋሩ እንዴ
አብረሀ ለአሴርር ለዐለ መካይን
ዐዶ ዲብ ለአቀምት ወእበ ሐዲስ
ቴለል ዲብ ልትዐጀብ፡ “አላ…ህ፡
መካይን አባይ ዲብ ምድር ጸሩ
እት ለአፋድድ ገይስ ወመካይን
ኖስ ህዬ እንዴ አቀመጨ ጨፍር!
ምንኮርተ እለ!” ቤለ እበ ሓለት
ዲብ ልትፈከር። አማንቱ፡ እትሊ
ወክድ እሊ ክሉ ለምድር ጄሽ
አባይ ክርዱኑ ሰበት ዐለ፡ ለምን
ገረግር እብ ፍንጌ ደብር ቀጣር
ወደብር እመን እንዴ ሐልፈ እብ
ሕሊል ሸግለት እንዴ ሐልፈ፡ እበ
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አስክ መራት ለነስእ ግልሓይ
ጋድም እንዴ ሐልፈ ፍንጌ ደብር
ተከል ወዐሮብ ልትሐበዕ አንዋሩ
እንዴ አርመሻቱ ለሐልፍ ለዐለ።
እግልሚ፡ እሊ ባካት እሊ ለዲብ
ዔለ-ጸዕደ ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ ዐዶ
እግል ልክሸፉ ሰበት ቀድር
ወከሽፈዩ ምንገብእ፡ እበ ሐዲስ
ምን ሶቬት እግርሁ ለዐለ ፈዋሊል
ወመዳፍዕ እግል ልካብሁ ሰበት
ቅድር ዐላቱ። ክሉ ለብዲር ዲብ
ወክድ ተሕሪር መዳይን መካይን
ጀብሀት ሸዕብየት ልትሐረክ እቡ
ለዐለ አግቡይ ክሉ ጄሽ ዐዶ ሰበት
በርከ ዲቡ፡ ምሔርበት አግቡይ
ሐዲስ እንዴ ቀፍረውቱ ለምስል
ሱዳን ለአትራክብ ከጥ መካይን
እሊ ሌጠ ዐለ። ምን ተቤሕ እብ
ሸግለት እንዴ ሐልፈ፡ ፍንጌ
ደብር-ዐሮት ወተከል እንዴ ኬደ
መራት ወድኖኖ እንዴ ደነ፡ እብ
ጋገት ወዐላኬብ ለሐልፍ ከቅሮራ
በጽሕ ለዐለ ከጥቱ። እሊ ታርፍ
ለዐለ ከጥ አባይ ጸብጠዩ ምንገብእ፡
ጀብሀት ሸዕብየት ለምስል ሱዳን
ተአትራክበ ለዐለት ገበይ ክሉ
ረአሰ እግል ትትበተክ ቱ።
ለዲብለ ፋይሕ ጋድሞታት
ቅብለት ሳሕል ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ
አባይ ላተ፡ ዳቅብ ሓይል ዲብ
መስል፡ እግለ ምን ሶቬት ለአግረሀዩ
ቅያስ ለአለቡ ደባብ፡ መካይን
ወመዳፍዕ ምን ጠረፍ ወድጋን
ወአልጌነ ድማን አስክ ጋድሞታት
ዔለ-ጸዕደ ወቅሮራ እንዴ አማደደ፡
እግለ ጋድሞታት ላሊ ወአምዕል
ሕርጊግ ዲብ ልብል ለአንርር ለዐለ
ደባብ ወጀምጅም ለዐለ መዳፍዕ
እንዴ በሐተዩ በተን ለልትገልዴ
መስል ይዐለ። እትሊ ወክድ እሊ
ለበዲር መስከብ ወድጌ ምሔርበት
ለዐለ ከራ እምሀሚሜ ወአውጌትመ
ድጌ ናይለ ዌራይ ጄሽ እንዴ
ትበደለ፡ ለዲቡ ድማን ወድገለብ
ልትገናቤ ለዐለ መካይን ወደባብ
ወዲቡ ስርሱር ለዐለ መዳፍዕ
ወሰዋሪክ ምስለ ክም አቅሕመ
ለምም ለዐለ ፈሽሐኒት ጄሽ፡
ክምሰል ረአ ጃህራይ ክመ ሐየት
ለጥሕር እግለ ምን ቅብለት ምን
መሸንገል ደብር ቀጣር ከሽፍ እበ
ለዐለ ከሻፈቱ ዶልከ እብ እንክር
ኦሮ ዲብ ለአዳውር ወረአሱ ዲብ
ነክንክ “ ደሐንቱ ‘ወሒዝ ምምያዩ
እንዴ ኢደሌ ገነዲት ልትጋሌ’
ልብሎ አበውና። እንታመ ክሪትከ
ሚ ክምታ ዮም ምነል-አያም እግል
ትድለያቱ።” ቤለ። ገጹ እብ ኤማን
ዲብ ለሀለባልብ።
ለቴለል ክእነ ዲብ እንቱ፡ አምዕል
ሐቴ መጅሙዐት ከረ ጀህራይ ግራለ
አባይ ሻፍፍ እቱ ለዐለ ድዋራት
እግል ትሕለፍ ወዲቡ ረአስ ጄሽ
ዐዶ ሽንርብ እግል ቲዴ ክምቱ
ምን ወቁላም መስኡሊነ መምሬሕ
ተሀየበየ። መስኡለ መጅሙዐት
ጆን ቀደመ መጅሙዐቱ ዲብ
ቀሴ፡ “በገ መጅሙዐትነ ወቀይ
ፈዳብ ህዩበ ህለ። እሊ ወቀይ
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እሊ ሰርገሉ ወፈሸሉ ዲብናቱ”
ጆን ህግያሁ እንዴ ኢለአተምም
ጀህራይ “ዓሽ ያኪ! ዲብ አብድር
ቅብላት አባይና ዲብ እንጨፍር
አስክ ምዶል? ዲብ ቀበቱ እግል
ንእቴ ወትርንከቱ እግል ንሽረብ
ብነ ያሆ” ቤለ ዲብ ልትሳረር።
አንፋርለ መጅሙዐት ህዬ ክሎም
ዲብለ ህግየ ጀህራይ ትሰሐቀው።
ጆንመ እተ ክምሰልሀ። ጀህራይ
ህግያሁ ዲብ ለአተላሌ፡ በስ ሕነ
ሐቴ ኢነሐዜ፡ ተንዚምና ምስል
እለ ከላሺንና ክባየት ሻሂ ምን
ወስከነ እሊ ቀደምነ ሻፍፍ ለሀለ
ጄሽ አባይ ትርንከቱ እንሸርብ።
ወላሂ ምክራዩ ነአቀዌ፡” ቤለ። እሊ
ስድ እሊ ክሎም ለምሔርበት እብ
ሰሓቅ በረቴዕ ገአው። እግልሚ፡
ጀህራይ ምን ጠቢዐቱ መስሕቃይ
ሰበት ቱ፡ ለምን አፉሁ ትፈግር
ከሊመት እንዴ ኢለአተምምቱ
ክሎም ጅማዐቱ እብ ሰሓቅ
ለለአገሙሉ።
ጆን እብ ህግያ ጀህራይ
ዲብ ልሰሐቅ፡ “ ያረይ እንታ
ላታ ሻሂ ምን ረክብ ላሊ እብ
ግዲደ ዋርድየት ወፈገርከ ከእለ
መጅሙዐት ወዓረፍከ” ክምሰል
ቤለ፡ ጀህራይ ፋይግ ወርዮሕ
ዲብ እንቱ “ ዐቢ እለ! ዋርድየት
እፈግር ወመዳይን ሐርር፡ አባዬ
አደሜዕ ወዲብ ወሪዱ እሰርር”
ዲብ ልብል በልሰ።
ለመጅሙዐት እግል መደት
ሳምን ቀበት ጄሽ አባይ ውሽቅት
ሐቆለ አስመነት፡ ወቀየ እንዴ
ሰርገለት ዲብለ ትበገሰት ምኑ
ስዋትረ እብ ሰላም አቅበለት። ረአስለ
ወቁል ደብር ቀጣር እግል መደት
ሰነት ሐቆለ ዐስከረት፡ ዲብ ግርበት
ሰነት 1979 ምሔርበት ጀብሀት
ሸዕብየት ምነ ሻፋም እቱ ለዐለው
ሰዋትር ስሙድ ህጁም ምዳድ
እንዴ ሀረሰው ሐቆ ድቁብ ሸፍ
ባካት እምሀሚሜ ባጽሓም ምንመ
ዐለው፡ ምስለ ዐለ ደቅብ ጄሽ አባይ
እንዴ አብሀረረዉ ዲብለ አድብሮም
አንሰሐበው። መጅሙዐት ከረ
ጀህራይመ ምነ ወቁል ደብር ዲብለ
ግራሁ ለዐለ ሕሊል ተቤሕ እንዴ
ትከሬት፡ ምህሮ አካዳሚ አንበተት።
ለወክድ ጀህራይ 3ይ ፈስል ደርስ
ዐለ። ምን ተቤሕ ዲብ ትትፈረር
ህዬ ዶል ዲብ ድፍዓት ወዶልመ
ግረ አባይ ዲብ ተሐልፍ ወቀየ
ተአገዴ ወትሰርግል እቱ ለዐለ
እዋንቱ። ሰነት 1980 ወ1981 ናይ
ፈለል ስኒንቱ ለዐለ። ጀህራይመ
እትሊ ወክድ እሊ ለክልዶል
ልትሀገኑ ሻሂ ክም ኢረክቡ ሰበት
አግረሰ ጻብሩ ዐለ። ሐቴ አምዕል
እምተሓን ዲብ ወዱ ጆን ቃይድለ
መጅሙዐት “ጀህራይ እንዴ ነዐ
ሐቴ ዶል” ቤለዩ ወምነ ጅማዐት
እብ በይኑ ከትሐዩ። ጀህራይመ “
አሰናይ ነቀምከኒ ለእምተሓን ትሩድ
እቼ ዐለ” ቤለ። ሐቆ እለ ጀህራይ
ጦፍ ትብገሰ።
ትተላሌ...
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

ወራታት ስናዐት ልባስ
ወራታት ስናዐት ልባስ
ወራታት ስናዐት ልባስ እተይ
ብዞሕ ለልትረከብ ምኑ ዔማት
እተይ ቱ። እብ እቅትሳድ መረሐ
ለህለየ ድወል፡ ተጃረት ልባስ አግደ
ለሸቅየ እቱ መጃል ቱ። ለድወል
እግል ጠለባት ቀበተን ሕስር ውቁል
ለሀይበ። ምናተ አግደ ሀደፈን ላቱ
እት ተስዲር ቱ። ፍገሪት ሸለትት
ላቱ ለገብአ ልባስ ሱግ ቀደም
ተሐዜ እሉ፡ ለረአሱ እግል ትድመን፡
ለእግል ሽቃዩ ለገብእ ግጥን እግል
ልትወጀድ ሀለ እሉ። ሰበት እሊ እት
መሳኔዕ ልባስ፡ ለአግደ መሻቀዪ ላተ
ጥራይት ሓጀት ግጥን ተ።
አበርካት ፈርያት ግጥን እት
ዐቦት እቅትሳድ ሐዞቱ ዕባይ
ተ። ግጥን ክምለ ብዕድ እተይ
ለበውር ወልትላከፍ እንዴ ኢገብእ፡
አትሐዘዮቱ ምህም ሰበት ቱ፡
ለትትለከፍ ምኑ አለቡ። ሰበቡ ህዬ
ምኑ ለልትሸቄ ልባስ እት ብዙሕ
መሓግዝ ወአቅራድ ኣደሚ ሰበት
ልውዕል ቱ። ወድ አዳም ለብዕድ
ሸንሆታቱ እንክር እንዴ ከረ፡ ምን
ቅርሲስ ብርድ ወሐፋነት ለዳፌዕ
እሉ ለበብስ እግል ልትዛቤ፡ ሰላዲ
ብዝሕት ለአፈግር። ሰበት እሊ እት
ሽቅል እሊ በለሊት ለሸግብ መሳኔዕ
ምን ናይ ቀበት ዐድ ወኬን፡ እት
አስዋግ ካርጅ እት ሻርከ ብዳዐት
ሰኔት እግል ልቀድመ ሐቆ ቀድረየ፡
እብ አማን ሰርገል እት እቅትሳድ
ረክበ።
ግጥን እት ቀበትለ ዕንቦበት
ናይለ ዕጨቱ ቱ ለጸኔሕ። እሰልፍ
አግዳድ ግጥን፡ ምነ ሐብኮ ለቡ
ክፋል ናይለ ሸትለት ልትፈንቴ።
ለጠቢዒ ሕብር ግጥን፡ ጸዕደ፡ ቀዬሕ፡
አክደር ወብዕድ ሓባር ጸንሐከ።
እተይ ግጥን ብዞሕ እግል ልትረከብ
ሐቆመ ገብአ፡ ለምድር ሕፉን
ወዝላሙ ብዝሕት አው ማይ መስኖ
ብዞሕ እቡ ለሰቴ ኣግል ልግበእ ቡ።
እት ምድር ብሩድ ግጥን እግል
ትዝረእ ኢልትቀደር። እምበልሁመ
ግጥት እት ወክድ መልሐተይ ምን
ወሬሕ ፌብራይር አስክ ጁን እተ
ሀለ አውረሐት እግል ልትዘረእ ቡ።
ግጥን ምን ልትዘረእ አስክ ለአቴ
(ልትአሬ) ስስ ወሬሕ ከልእ።
ግጥን ሒን ፈሪሁ ዶል ለአክል፡
ፈርያት አው ዕንቦበ ወዴ። ጸሓይለ
አስቡሕ እበ ለዕንቦበ ሕብር
ቤጪ ለአሽር። እትሊ ወክድ እሊ
ለተብዐት ወአንስ ከፈፍል ናይለ
ዕንቦበ እት ገዝፎ ገይሶ። እተ ካልእ

ምዕሉ ጽጌ ናይለ ዕንቦበ ልትዐካለል።
ሐቆ ሑዳት አምዔላት ህዬ የብስ
ወልትካበብ። ለዕጨት አክለ እግል
ቲጹሩ ለትቀድር ቅያስ፡ እብ
ትሉሉይ አሽካል ኩቡብ ተአፈግር።
ለድብእለ ዕንቦበ አስክመ ልትከሰት
ከልትፈርገዕ፡ እብ ሸበህ-ሸበህ እት
ልውሕድ ገይስ።
ሐቆ እሊ ለግጥን እት ምነ ልባሱ
ከደን ክም ፈግረ፡ ምነ ግርሀት እት
ባላት ልትአሬ። ሐቆሀ እብ ማሽናት
አውመ እብ ናይ ለመድ አግቡይ
ሸቅለት ፈቲሉ ወደራዳሙ እብ
ደረጀት መስነዕ ልግበእ ወአፍራድ
ገብእ።
ሰነት እብ ግዲደ እምበል
አትካራም፡ እተይ ግጥን እግል
ልትአሬ ቀድር። ግጥን ክም ከረ
እክር፡ ሐምሌታት ወፍሬታት እተዩ
እግል ልበርክት ሐቆመ ገብአ፡ እግለ
በቃለቱ ለልአትሐዝዩ ለትፈናተ
አሽፋር ለአትሐዝዩ። መሰለን፡ ዐስር
ኩንታል ግጥን እግል ትርከብ፡ 151
ግራም ምን ሽፍር በሰር ለአትሐዜከ።

ሜክሲኮ እት ገብእ፡ ክፋላት እዲነ
አውስትራልየ ወአፍሪቀ ህዬ ደርበ
ልትረተበ።
እትሊ ወክድ ጎነ እት ለትፈናተ
አምዳር ለፈሬ አርበዕ ጅንስ ግጥን
ህለው ወእቦም ቱ ህዬ ኩሉ ወራታት
ተጃረት ግጥን ለገብእ። ሰልፍ፡ እት
ፍሎሪደ አሜሪከ ለልትዘረእ ግጥን
90% ምን ኩሉ እተይ ግጥን
ለልሀይብ ወእግለ መሳኔዕ ልባስ
ለዐባዪ ለልሀይብ ቱ። ለካልእ ደረጀት፡
እት መዕጽየት ምድር ለከይዱ ባካት
ግብለት አሜሪከ ለፈሬ 8% ለገብእ
ቱ። ለሳልስ ደረጀት፡ እት ህንድ
ወፓኪስታን ለበቅል፡ 2% እተይ
ለልሀይብ ቱ። ለራብዕ ደረጀት፡ እት
ቅብለት አፍሪቀ ወሽብህ ጀዚረት
ዐረብ ለበቅል ቱ።
ደዓም፡ እብ ደረጀት እዲነ እተይ
ግጥን ብዞሕ እንዴ ረክበየ ዐቦት እት
እቅትሳደን ለአርአየ ድወል፡ ቻይነ፡
እተ ሐልፈየ 20 ሰነት ለትፈናተ
ፈርያት ግጥን እት አስዋግ እንዴ
ከሬት ትመሬሕ ጸንሐት። መሳኔዕ

እት ረአሱመ፡ እተይ እግል ሊዚድ
ሰኒ እግል ትራዕዩ ወትዕቀቡ
ብእትከ።
ግጥን እት ድዋራት መዕጽየት
ምድር ወሽብህ መዕጽየት ምድር
ላቱ ሕፉን አምዳር እዲነ በቅል።
እት እዲነ ለሰልፋይት ብዞሕ አጅናስ
ዘርእ ግጥን ለትመልክ ደውለት

ልባስ ቻይነ፡ አግደ ታክያት እቅትሳድ
ናይለ ደውለት ልትዐለብ። ቻይነ
እት ሰነት 2017፡ 110 ቢልዮን
ዶላር ለገብእ ዐፍሽ ምን ስናዐት
ግጥን አስክ ተስዲር ነድአት። እሊ
ህዬ ምን ኩለ ተጃረት እዲነ፡ 37.2
ምእታይት ገልብብ።
ካልኣይት ደረጀት እት እተይ
ፈርያት ግጥን ድወል እትሓድ
አሮበ መጽእ። እሊ ህዬ 23% ምን
ኩሉ እተይ እዲነ ለገልበበ ዐለ። 69
ቢልዮን ዶላር ለገብእ ዐፍሽ ምን
ስናዐት ግጥን ህዬ እት አስዋግ ዐለም
ሰደረየ። እተ እትሓድመ፡ ኢጣልየ፡
ጀርመን ኢጣልየ፡ ስፐይን ወፈረንሰ
ለአግደ መፍርየት እተይ ግጥን ተን።
እት ቀበት ድወል እትሓድ አሮበ
ምን ግጥን ልባስ ለሰነዐ 170 አልፍ
ለገብእ መሳኔዕ ሀለ። ለሳልሳይት
ምን መፍርየት እተይ ግጥን ህንድ
ተ። ህንድ ደዓም 17 ቢልዮን ዶላር
ለትገብእ ብዳዐት ልባስ ምን ግጥን
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እንዴ ሰነዐት አስክ አስዋግ ዐለም
ከሬተ።
ግጥን እግል መስለሐት ኣደሚ
ቱ ለልትዘረእ። ለትፈናተ አሽቃሉ
ለትፈናተ ወራታት እንዴ ሐየበ፡
መናፍዕት ብዞሕ ለሀይብ። ግጥን
እግለ ለትፈናጠ አምዕላይ ጠለባት
ኣደሚ ለልአትሐዜ አሽየእ ብዞሕ
ብእቱ። እትለ መደት አዜ ፈርያት
ግጥን ቱ እት አስዋግ እንዴ ዐ’መ
እዴ ለዓሊት ናይ ተጃረት ዐለም
ጻብጥ ለሀለ።

ለትፈናተ ልባስ መደኒ፡ ልባስ
ዐስከሪ፡ ድቢዛት ደረሰ፡ ልባስ-ሽቅል፡
ምላያት፡ ትነጅ ወብዕድ አክረት
አብያት ምን ግጥን ልትሸቄ። ምን
ቅልቅሎሁ (ዘርኡ) ለፈግር ከእንዴ
ትጫረ እት ነብረ ለገብእ ዜድመ
ቡ። ዜድ ግጥን ህዬ ለሔሰ ዜድ
ቱ። ቀጠፉ ወዐጋቡ ህዬ እግል ዐለፍ
ንዋይ ገብእ። ትፍል ዜድ ግጥን
ህዬ እግል ነብረ ንዋይ ልትሰነዕ።
እት ስናዐት ሳቡን፡ ክሩት ሞባይል፡
ሸሜዕ፡ ሳቡን ብድረት (ኦሞ)፡
ክርቢት ወሓባር ረስም ለትወቀለት
እዴ ቡ -ግጥን።
ሸዐብ እዲነ እብ ዕጹፋት ወስክ
እቱ ለሀለ ዘበን አዜ፡ መጥመጦሩመ
ጠለብ ልባስ ወሸለትት እት ዘይድ
ገይስ ሀለ። ለመሳኔዕመ በዜሕ
ወልርሕብ ሰበት ሀለ፡ እት እዲነ
ሽቅል ማህየት ብዝሓም ምኑ ተ
ለትትረከብ፡ በሀለት እተ መሳንዑ
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አዳሚን ብዞሕ ሓቅፍ ሀለ።
እት ኤረትርየ ዐድነ፡ ምን መደት
ሕክም ጥልያን እንዴ አንበተ
መሳኔዕ ልባስ ዐድነ እተይ ግጥን
እቱ ክም ተሐሰረ ታሪክ ለሐብር።
ክም አተላላዩ ህዬ፡ እትሊ ወክድ
ጎነ መስነዕ ልባስ ‘ዛኤር’ ለትፈናተ
ልባስ ወሸለትት እት ለአፈሬ፡ ምን
ቀበት ዐድነ እንዴ ሐልፈ እት ካርጅ
ልልእክ ሀለ። እትሊ መስነዕ ለሸቁ
ውላድ ዐድ፡ እብ ዮምየቶም እት
ለዐይሮ፡ ጼዋታቶም ለዐይሾ ወዲብ
እቅትሳድ ወጠንመ ለኢልትቀበብ
ወቀይ ሰርግሎ ህለው።
ግጥን ለልሐርሶ ሐረስቶት ዐድነ፡
ለልአፈርዉ ግጥን እብ ዐውል ረኪስ
ቱ ዲብ ሱግ ለልአዘብዉ፡ ምናተ
እተ ድወል ለጥዉር፡ ለግጥን ለሐርሶ
ሐረስቶት ሕርስ ጥዉር እቡ ሰበት
ለሐሩሱ፡ እት ድዋራቶም ህዬ ጠለብ
ግጥን ውቁል ለብእቱ መሳኔዕ ልባስ
ሰበት ሀለ፡ ከስቦ እቱ።
ግጥን ክም ስናዐት ልባስ እንዴ
ኢልትአመር አዳም ቅራብ ለብስ
ሰበት ዐለ፡ ሕስር ውቁል እግል
ቅራብ ለሀይብ ነብረ። ወድ አዳም
አስክ እለ ቅራብ ለብስ ምን ለሀሌ፡
መላዪን ሔዋናት ምን ናይ ዐድ
ወከደን ክም ወከምደ አኪድ ቱ።
ሰበት እሊ፡ ግጥን እት መሳኔዕ ልባስ
ዶሩ ሰኒ ምህም ቱ።
እት ገሌ በዲር እብ ማይ ታጅር
ለነብረ ድዋራት እብ ሰበብ ተቃዪር
ሓለት ጀው፡ ሕዳን ማይ ሳድፍ
ሰበት ሀለ፡ ለእብ ረይ ሰቴ መሻሬዕ
ግጥንመ እት ልውሕድ መጽእ
ሀለ። እት ሐርስ ግጥን እብ ሰበብ
ለልትነፍዖ እቡ አሽፋር በሰር ልግበእ
ወጠቢዐት ክስሔ ድዋር ተ’ሌ ሰበት
ሀለ፡ ዜርአት ግጥን መካስቦም ሌጠ
እንዴ ኢገንሖ፡ ምን ክስሔ ድዋር
እግል ልትሓፈዘ ወጅበን።
ግጥን ቀደም 5000 ሰነት ለገብእ፡
እት ሜክሲኮ ወፔሩ ዲብ መንፈዐት
ገቢል ክም ወዐለ ታሪክ ወቀደሜሁ
ለዐለ አዝቡን ወዴሕ እግልነ። ሐቆሀ
እት ህንድ፡ ምስር፡ ፓኪስታን ወቻይነ
እግል ልትዘረእ አንበተ። ግጥን እት
መንበረት ውላድ አዳም አካኑ እት
ዘይድ ሰበት መጽአት፡ እብ ሑድሑድ እት ኩሉ እንክራት እዲነ
እት ለአስሐብብ መጽአ። እት ዐድነ
ኤረትርያመ ዲብ ከረ አፍ መሓዝ
(ሳሕል ሽማሊ) ልትዘረእ ምንመ
ነብረ፡ ሐቆ ሕክም ጥልያን ላተ
ለመሻሬዕ እት ለሀጎጌ ጌሰ። መሽሮዕ
ሐርስ ትርዐት ዐሊግድርመ ዎሮት
ምነ ግጥን ለልትዘረእ መሻሬዕ ዐድና
ቱ።
ገጽ
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ክርየት መንዴረት ኤረትርየ ወመደረተ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ
ላቱ አለምሰገድ ተስፋይ ምን
ፈደሬሽን
አስክ
እስትዕማር
ወሰውረት (1952-1962) እበ
ልብል አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ እት
ምዕራፍ 17 ለትከተበ “ክርየት
መንዴረት ኤረትርየ ወመደረተ”
ለታይን ጽበጥ እግል ዮም 4ይ
ክፈል እግል ንርኤቱ፡
ናይ ኤረትርየ መንዴረት፡ እምበለ
ምን አላፍ ስኒን እንዴ አምበተት
ዲብ ዐድነ ለአንበልበለት ከድረእ፡
ቤጪ ወቀይሕ ሕብር ለበ መንዴረት
ሕብር ብዕድ ለበ እግል ትግበእ
ዋጅብ ኢኮን።
ምን ህግየ አስፈሀ ዎሮ ሽእ
እንፍህም። እግል ማደት 92 (2)
ናይ ቃኑን ሕኩመት አትሓይስ አው
ሽጠብ ኢቤለ። ለማደት ክምሰል
በዲረ መንዴረት ዕላመት ወከትም
ኤረትርየ ለሀሌ እት ትብል፡ ክምለ
ዐለ’ተ ተርፈት። አስፈሀ፡ ሕብር ናይለ
ዲብለ ማደት ለህሌት መንዴት ቀይሮ
እግልነ ሌጣ ቱ ለቤለ። ዲብ እሊቱ
ህዬ ለልባብ አው ቅሽሽ ለትበሀለ።
ልእከት አስፈሀ ክምሰል ትቀረአት፡
ለመንዴረት ኤረትርየ ህግየ ትግርኘ
ወዐረቢ ክምሰል በዲል ሀለዮት ወኪል
ንጉስ ነገስት ረስሚ እግል ለኣምር
ተረት ዐባይ ለተልሀ ምን ዐባዪ
ሜርሐት መሕበር ኤረትርየ እግል
ኤረትርዪን ለዐለ ደጃዝማች በርሄ
አስበሮም እንዴ ቀንጸ ተሃገ። እግለ
ገብአት አምዕል፡ ረቢቱ ለቀረረየ
ህዬ ቤለ። ክምሰልሁ ሰበት ገብአ
ሜርሓይ ሕኩመት “ለምን ወቅት
ረዪም ዲብ ፍክርነ ለዐለት ቅድየት
መንዴረት፡ ዮም ራፍዑ እግልነ
ህለ።” እግል መንዴረት አቶብየ ናይ
አበው ወአብዕቦታት “ምስትንክር
ቀሽ ደምነ”… “ናይ አዝቡን
ሶታይት መንዴረት…” እት ልብል
ሐመደየ። እንዴ አተሐድነ እብ
ሕበር ንትከበተ…ክላሰት ሀበ።
ክልኦት ብዕዳም፡ ናዝር ሓምድ
ሰይድ ዑስማን ወአዝማች ገብረኪዳን
ተሰመ ሕድ ለትሸብህ ህግየ ሐቆለ
አስመዐው፡ ንቃሽ እንዴ ደበአ ዲብ
ቀራር እግል ልሕለፎ የመመው።
ክልኦት ሌጠ ትቃወመው። 62 ህዬ፡
ልደበእ ቤለው።
ለቀርበ ይማም (motion) ለገብአ
ኢዋዴሕ ሽእ ይዐለ እቱ። መንዴረት
ኤረትርየ እብ መንዴረት አቶብየ
ትበደለት ለልብልመ ኢቤለ። ዎሮ
ሕበርበሮ ሽልቱት ዲብለ ጀልሰት
እንዴ ኣተው ሐቆለ መደው፡
መንዴረት ኤረትርየ እግለ ምድት
ለዐለት፡ አክሉ ለገብእ ሰዐርሰዐሮ፡
አስፈር ወቀይሕ ሓባር ለብእተ
ክምሰል ትመስል፡ እብ ርኢስ ወካትብ
ምጅልስ ክምሰል ትወሰቀት የመመ።
ዘመን፡ እብ ተማሞም አንፋር
እምበለ ለገብአ ተረፍ ለትቀደመ
ፍክር እንዴ ቀንጸ ዲብ ለአጣቄዕ
ውድንግሔ ዲብ ልብል ክምሰል
ትከበተዩ ሸርሐ። “ምጅልስ ኤረትርየ
ታሪካይ ፍዕል - መንዴረት ኤረትርየ
እብ አቶብያይት መንዴረት እግል
ትትበደል ትቀረረ።” እበ ልብል
አርእስ ዐቢ ህዬ፡ ለናይ አማን ወናይ

ቅሽሽ መዋዲት ዲብ ምጅልስ ኖሱ
ነሽረዩ።
እለ ክላሰት እለ ለትጻረር ሐብሬ
ብዙሕ ይእንረክብ። ነፈር ምጅልስ
ፍሰሀ ወልደማርያም (ጋንዲ) ላኪን፡
ለእግል ንትቃወም ለጀረብነ፡ “ባካትነ
እበ ዐለው እንዴ ትሰሐብነ ክምሰል
ንትገሴ ገብአ። አነ ህዬ ምስል ዎሮ
በዐል ቀላቅል እግል እትሰሓሐብ
እት እብል፡ እዴ ጅከቼ ምን ፎቃየ
ትሸለዐት…” ለትብል ዝክረት ሀበ።
ቆንስል አምሪከ አርል ሪቺ ዲብ
ምጅልስ ክርን ኢተሀየበት፡ አንፋር
እንዴ ቀንጸው ሐቆለ አጣቀዐውቶም
ክርንቶም ለአስመዐው ለትብል
ሐብሬ ከትበ። ለዲብለ ጥቅዒት
እግል ኢልትሓበሮ ምን ከራሲሆም
ለኢቀንጸው ህዬ፡ እበ መልሂቶም
እንዴ ትሰሐበው ክምሰል ቀንጾ ገብአ
እንዴ ቤለ ህዬ፡ እግለ ፍሰሀ (ጋንዲ)
ለልትሻበህ ፈሀም አቅረበ።
ግረ ሑድ አምዔላት፡ “ተስዬሕ
ቃኑን ኤረትርየ ወመንዴረት፡ ከትም
ወእሻረት ናይ 1958” ለልብል ቃኑን
ክምሰል ፈግረ እንድራሴ ክምሰል
ሳደቀዩ፡ “ ዲብ ክለ ኤረትርየ ዲብ
ፍዕል ውዕል” ክምሰል ህለ ለሸሬሕ
ፍንቱይ ዕልብ ነጋሪት ጀሪደት
ክምሰል ፈግረት አስፈሀ ሐበረ። ለተለ
ጥብዓት ጀሪደት ህዬ፡ እብ መትከራይ
መንዴረት፡ ፈርሐት ሸዐብ ርሽመት
ክምሰል በጽሐ ለአፍህም ለቤለቱ
ጽበጥ፡ ዲብ ትሉሉይ ጥብዓተ
አፍገረት።

ለቀርበ ናይ ቅወት መዕረድ፡ እግል
ልብለ ናሽፋም መትቃውመት
ስያሰት እንዴ ኢተርፍ ዲብ በረድ
በደለዩ ገብእ…” እንዴ ትበሀለ እግለ
ሓገ ወአክረመ ናይ ፈርሀት አዋይን
ሸርሐዩ።
እብ አማን ኤረትርየ ናይ ስያሰያይ
ወዐስከርያይ ሕክም ኣትየት ዐለት።
ተቃሪር ሰለለ ወሲ.ኣይ.ዲ ክምሰለ
ለሐብሩ እብ ትሉሉይ ክምሰለ
እንሸርሑ ጸንሐነ፡ ወጠን፡ “እዝን” እበ
ክናየቶም ጀዋሲስ ተ ለትረገሐት።
ዲብ ሰነት 1959፡ መራቀበት
ለኢገብአት እሉ መትቃውማይ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እሙን በዐል
ሰልጠት ሕኩመትመ ይዐለ። “ወክድ
ብዙሕ” ዘክረ ነፈር ምጅልስ ፍሰሀ
ወልደማርያም (ጋንዲ)፡ ክልኦት ሰለስ
እንዴ ገብአነ አስክ ባር እት ንሄርር፡
ተድለ ዑቅቢት ኖሱ ሽክ እንዴ ቤለ
ለአቴ እትነ። እንዴ ኢለአቀምተነ ዲብ
ዎሮ ርክን ገጹ እንዴ ጌሰ ለተትሐዝዩ
ቡን ትግበእ ወለ ማክያቶ እንዴ ሰተ
ክምሰለ አተየ ብርትግ እንዴ ቤለ
ፈግርከ ለአፈረሀነ። ሕናመ እንዴ29
ትፈናቴነ ኦሮትከ ቤቱ ለአቴ።
እሊ ናይ ፈርሀት ወአዚም ቴለል፡
አዳም አድሕድ እግል ኢልእመንመ
ጨቅጥ ዐቢ ከልቀ ዲቡ። ጨፍለቆት
ሐረካት ደረሰ ወሸቃለ እግለ እንዴ
ትከምከምከ ለትገብእ ናይ ሽቅል
በዳሪት ክሉ ረአሰ ተክለየ። ለተሃገ
አው ለትቃወመ እብ በይኑ ዐገብ
ለልብል ለአለቡ፡ እግል ልትአሰር

ክም ሸወጠ ዲበ፡ ዕን ከራይ እንዴ
ፈግረት ጌሰት። “ሐሺል ህዬ ሚ
ትብል?” ቤለ ሐየት አዜመ ዲብ
ሐሺል እንዴ ትወለበ።
“መጋብ፡
ወርከት፡
ስላም
ወለመስሉ ክሉ እግልከ መንባነ።
ክረሽ ወአምዓይት ህዬ እግልነ” ቤለዩ
ተበሰም እት ልብል።
“ሐሺል እለ ምክር እለ ምን አየ
ረከብካሀ?” ክምሰል ቤለዩ፡ ሐሺል
ሻፍግ እት እንቱ፡ “ምንለ ጌሰት ዕን
ከራይ” እት ልብል በልሰ እሉ።
“ፍሰሀ ወልዬ ገብእ ለህለ እንርዮ
ህሌነ። ምነ እብ ገብእ ወኢገብእ
ሽቅል ለከልኦ፡ ሺመት ለመልጥጦ
ወለለአስሮ ለህለው ህዬ እንደርሱ
ህሌነ….”
ለትም ብሂል ላኪን ክምሰለ እግል
ሕኩመት ለመስለየ፡ ጀጌሕ ሸዐብ
ኤረትርየ ለለአክድ ይዐለ። ክምሰለ
እተ ተሌ ምዕራፋት ለእንርእዩ፡
ሐድ ክልኦት ወሬሕ ቀደም
መትከራይ መንዴረት ኤረትርየ፡ እብ
መሐመድስዒድ ናውድ ለልትመረሖ
ሽባን ኤረትርየ ዲብ ሱዳን እግል
ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ (ሐረከት)
እሱሳም ዐለው። ለናይ ምስጢር
መሕበር ዲብ ኤረትርየ ክምሰል አተ፡
ዲብ ቀበት ወቅት ሐጪር ክምሰል
እሳት ዐልመት እት ክለ ኤረትርየ
ወኤረትርዪን እትለ ህለው እቱ
ክፋላት አቶብየ ወሱዳን ወስዑድየ
አስሐበቦቱ፡ ናይ ከርስ ሽዑር ወምራድ
ክፋል ዐቢ ሸዐብ ኤረትርየ (እብ

ፈርሐት ዛይደት ትሰመዐኒ።
ፍቲኩም ወሰዳይትኩም ከአፎ
ክምሰልተ ህዬ፡ ምነ እብ ናይ
መንዴረት በደሎት ለወዴኩሙ
ታሪካይ ቀራር ብዕደት መሰል ሰኔት
እግል ተሀሌ ኢትቀድር።
ሕዳት አምዔላት ግረ እሊ፡ ሀጸይ
ሀይሌስላሴመ ምን 1952 እንዴ
አምበተ እግል ሳቤዕ ኢነቱ ኤረትርየ
እግል ልብጸሕ እብ ባጽዕ አተ።
ዲብለ ሳምን ለሀ ለፈግረት ጥብዐት
ዘመን፡ ጃንሆይ ምን ኤረትርየ
ለልትፈደል ናይ ዕርፍ አካናት ዲብ
አቶብየ እት ህለ እሉ አስክ ኤረትርየ
ለለአትቀባብል እቡ፡ እግል ሸዐብ
ኤረትርየ ሰበት ፈታ ቱ ሐቆለ ቤለ
እሊ ለተሌ ወሰከ፡

ግረ መትከራይ መንዴረት ኤረትርየ ናይ ሸዐብ ረድ ፍዕል ወቅሽሽ አቶብየ

ምናድል መ/ስዒድ ናውድ እት 60ታት

መንዴረት ኤረትርየ፡ ለክል
መዋጥን ለኣመረየ ወለተሐበነ እበ
ዕላመት እስትቅላሉ ሰበት ዐለት፡
መትከራየ ዲብ ሸዐብ ለሰበበዩ ገሀይ
ወበቲክ ሰእየት ጌመሞቱ ስዱድ
ኢኮን። እሊ ላኪን፡ እብ በርናምጅ
ልግበእ ወእብ አመተ ኢተአመረት፡
እንዴ ትከምከመ ለሰበብ ሚ ክምቱ
ኢትሸረሐ። እብ ዶልዶሉ እብ ብሕተ
አው ሐሽም እግል ልግበእ ለቀድር
ነኣይሽ መቃወማት እንክር እንዴ
ከሬከ በገ፡ ዲብ እሊ ክምሰል ታሪካይ
ሐደስ እግል ልትሸረሕ ለቀድር ጋር
ሸዕብያይ ነዐር አው አሴራር ድድለ
ውዲት ኢትረአ።
ቀደም ዲሰምበር 1958 ዲብለ
ዐለ አውረሐት፡ እብ ጀሀት ሕኩመት
እግል ሸዐብ ለሻቅል ናይ ተህዲድ
መዋዲት ገብእ ዐለ። እግል መሰል፡
ቆንስል አምሪከ ኣርል ሪቺ፡ “ ዲብ
አምዕል እስትቅላል አቶብየ (ኣፕሪል
27 ግእዝ) እብ ዐሳክር አቶብየ

ወምን ሽቅል እግል ልትጠረዝ
ልሙድ ዲብ ገብእ ክም ጌሰ፡ ለተርፈ
እብ አርወሐቱ ያለጢፍ እግል ሊበል
ሐረ። ፍሰሀ ወልደማርያም (ጋንዲ)
“ሚ ገብአነ እሊ ክሉ ጀራይም እት
ሳድፈነ ትም እምብል ለህሌነ?” እንዴ
ቤለ እግል ዎሮ እተ ወክድ ለሀይ
ስምዐት ለዐለት እሉ ነፈር ክምሰል
ትሰአለ ሓከ።
ሐየት ገርወ እንዴ ቀትለ፡ እግል
ክሎም ሔዋናት ሄሰት እንዴ ወደ
ዐዝመዮም። “እግል እሊ ገርወ እብ
ከአፎ ንትካፈሉ? እንዴ ከራይ ተሃገይ
ቤለየ እግል ከራይ።
ከራይ ክብት እንዴ ትቤ፡ “መጋብ
እግልዬ፡ ወርከት እግልዬ፡ ስላም
እግልዬ…. “እት ትብል አንበተት።
ሐየት ህግያሀ እንዴ አትካረመየ
“እሊ ክሉ ሐቆ ነስአኪ ሚ ሐደግኪ
እግልነ?” ቤለየ። “ክረሽ ወአምዓይት”
እት ትብል ከራይ በልሰት እግሉ።
ሐየት እንዴ ትነከደ ቅርድ እዝነ
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ፍንቱይ ህዬ ለሔዝያይ እስትቅላል
ወኤብያይ ፈደሬሽን) ብዕድ ክምሰል
ዐላቱ ለልአርኤ።
ሕኩመት አቶብየ ላኪን እሊ
ኢፈሀመቱ። መትከራይ መንዴረት
እምበል መቃወመት ምጅልስ ሰበት
አትናየተየ ዲብ ብዕድ እትጀህ እግል
ተአትናጥጥመ ኤማን ሀበየ። ሑድ
አምዔላት ሐቆለ ሐደስ አስመረ
ለአተ እንድራሴ አንደርጋቸው፡
እብ ሰበትለ ትከበተየ ወሱክ ሺመት
ረኣሰት ወውዛረት ሽኡን ቀበት-ዐድ፡
ክምሰልሁመ እብ ሰበት መትከራይ
መንዴረት ኤረትርየ እግለ ትሰመዐዩ
ሽዑር እብሊ ለተሌ ሸርሐዩ፡
… እግል እሊ ስያስያይ
ሞጅ ውሕጦም ለዐለ ደውለት
ወሸዐብ እብ ብሼሽ ምን አምዕል
ዲብ አምዕል ዲብለ ሔሰት እግል
ትሄርር ለትቀድር እቡ ቅያስቱ እለ
ለትወቀለት ርትበት ወሺመት ባጽሕ
ለህሌኮከ፡ ፈርሐትኩም ወፈርሐቼ
ክምሰልቱ እብሊ እግልኩም እንዴ
ጸበጥኮ እበ ሰርገልኩሙ ወቀይ…
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እብለ ክእነ ላተ ናይ ጃንሆይ
ምጽአት ህዬ፡ (ሸዐብ ኤረትርየ)
እበ ምጅልስ ኤረትርየ ለወደዩ ናይ
መንዴረት በደሎት ታሪካይ መዋዲት፡
ናይ ፈርሐቱ ቃሎት ለአሰሜዕ
እት ህለ፡ ናይ ረህየት ዘመን እግል
ልብረቅ እግሉ፡ በርከት ወሽቅልመ
እግል ልትከሰት እሉ፡ እብ ሰእየት
ወእብ እምነት ልታኬ ወለአትቃምት
ህለ…
ለጀራይድ እንዴ አትለ፡ መዳርስ
ወመሳግድ ክምሰል ልትሽቄ፡ ከዛን
ዙላመ ክምሰል ልትነደቅ አተንበሀ።
እብሊ አሳስ እሊ፡ ሀጸይ ሀይሌስላሴ
ዲብለ እንዴ ኢልትአንበት እግል
ረዪም ወቅት ጻኔሕ ለዐለ ከዛን ዙለ
አሳስ ከረ። እበ አሰልፍ ለመዘዘዩ
ዳይሬክተርለ መሽሩዕ ደጃዝማች
አብርሀ ተሰመ እትገብእ፡ ሙጋውለት
ህዬ ኮስተ ወፓላረ ለልትበሀሎ
ሙሀንድሲን ዐለው። ናይ ኤረትርየ
ናይ ወራታት ብነእ (ፓብሊክ
ዎርክስ) ስክርታሪ ምን ጠረፍ ዲብ
ልትፈረጅ ላኪን፡ ከሪ አሳስ ክምሰል
በዐል ዲብ ሀይለስላሴ ለቀርበ ወዚር
ፓብሊክ ዎርክስ ወእትሳላት አቶብየ፡
ድጃዝማች (ሐሬ ራስ) መንገሸ ስዩም
ዐለ። ዲብ ከርስ ኤረትርየ ለልትበኔ
እሊ ለመስል ከዛን መስኡልየት
ሕኩመት ኤረትርየ እግል ልግበእ
ለወጅብ፡ ለክሉ እብ አቶብየ እግል
ልግበእ ቃኑናይ ኢዐለ፡ ላኪን
ተ’መ።
ገጽ
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ምን ገሽለት መላርየት ንትሰለም
ከረም ዮም ዓመት ጥልት ክም
ዐለት ርእያመ ሀሌነ፡ እሊ ሀዬ
ብሻራት ኬርቱ። ኣደሚ ሀዬ ምስል
ክሉ ነብር እግለ ኬር ለአርሕብ እሉ
ወእግል ሸርመ እግል ልድሐን ምኑ
ልትዳሌ እሉ። ከእለ ከረም ቅዝርት
እግል ሐናኒትመ ኬር እላተ፡ ትፈሬ፡
ትበሌዕ ከእብ ንላርየት ሸዐብ
ወትወግሽ። እለ እግል ጀራሲም
መላርየት ምን ሕሙም እት ሕያይ
ለተዓዴ አናፍለስ ለትበሀል ሐናኒት
አንሰት አርበዕ ኑዕ ምን ፕላዝሞድየ
ተዓዴ። ፕላስሞድየም ፋልሲፓረም፡
ቫይቫክስ፡ ማላዬ ወኦቫሌ። ዲብ
ዐድነ ለሀሌት መላርየት 65%
ፋልሲፓሩም ገቡእ እት ሀሌት
ለ35% ሀዬ ቫይቫክስተ። ልክልኦት
ብዕዳም ልሙዳም ኢኮን። ጠቢዐት
ናይ እሎም ክልኦት ፈርግ ተ።
ፋልሲፓሩም ሞት ሻፍገት ትሰብብ።
ቫይቫክስ ሞት ሻፍገት ኢለበጼሕ
ላኪን ለጀራሲም ገሌ ምኑ እት
ከብደት እንዴ ተሐበዐ ተርፍ።
አክለ ሒለት መዳፈዐት ተክመት
ሀዬ ምን ከብደት እንዴ ፈግረ
ዲብ ደም ዲብ ለአቴ ከለሕማም
ለሀርስ። ክእነ ዲብ ወዴ ብዙሕ
ሰኖታት እግል ልክለእ ቀድር። እብ
ዐክስ እሊ፡ ፋልሲፓሩም ዱቅሪ
ዲብ ደም ወርር፡ እትለ መርሐለት
እለ ደዋከ ሐቆ ነስአከ ትነጌ ምኑ።
አስክ ካልእ ዶል ለጀራሲም የአተ
ዲብከ ሀዬ ደጉስ አለብከ። ወሐዬከ
ምኑቱ ወቀትሌከ።

አሻይር መላርየት
አሻይር
ቀሊል
ሐዝ፡
መጺጸት
ረአስ፡
ቅርር(ሐቲተት)፡
ክንክኒት፡ መጺጸት መፋስል፡
መትደበእ ሰውሀት ነብረ፡
ጠርሽ ወመትቦላል
እሊ መስል አሻይር ለቡ
ሕሙም አጊድ ደዋሁ ነስአ ምን
ገብእ አጊድ እንዴ ሐየ ዲብ
ምዕላይ ሽቅሉ እግል ልትፈረር
ቀድር።

አሻይር ክቡድ
ግሳየት ልግበእ ወሐረከት
ልትሐለል፡ ብለዕ ወሲቶ
ለዐሽብ፡
አስክ
ቀፍል(ዲብ ቅያብ )
ለአቴ።

ደወ
ሰለፍ ለገብአ ሐዝ ለወደ
ነፈር መላርየትተ ለሀሌት እቱ
መኢኮን አጊድ መርመረ እንዴ
ወደ እግል ልትአከድ ሀሌት
እሉ። ለከፊፍ ልትበሀል አሻይር
ምላርየት ለልትረአዩ ዲቡ ነፈር
ዲብ ቅሩቡ እተ ሀለ አጋር ሐኪም
እንዴ ጌሰ ሻፍግ መመርመሪ
ሰበት ሀለ ፈሐስ እንዴ ወደ እግል
ልትአመር ለቀድርቱ። ክል አጋር
ሐኪም ለኣለት መርመረ ምስሉ

አሰይድ እብራሂም የዕቆብ
ሀሌት፡ ከለክድመት እት ክል አካን
ውጅድት ተ። ምን ደዋመ ለከፌ
ወበቃዐት ለቡ ውዛረት ዓፍየት እበ
ተሀይቡ መምሬሕ ለገይስ ጻብጣም
ቶም። ቀደም አዜ አስክ 2007
ክሎሮኲን ወፋንሲዳር ለልትበሀል
ደወ ምላርየት ልትሀየብ ነብረ።
እሊ አድውየት እሊ ለጀራሲም
ዲብ ልክህሉ መጽእ ክም ሀለ
እብ ድራሳት ሐቆለ ተአከደ ሀዬ፡
ምነ ሰነት ወሐር ኤረትርየ ዲብ
አርስኔድ አሚዶኲን ተዐዴት።
ለወካይል ዓፍየት እሉ ለሀይቦ
ሀለው፡ አስክ እለ መሕገዝ ናይ
አድውየት ታክሎም ኢኮን። እሎም
ወካይል ዐድ እንዴ መርመረዎ
መላርየት ኢሀሌት ዲቡ ለትብል
ነቲጀት ፈግረት እቶም ምንገብእ
ብዕድ እግል መላርየት ለመስል
ሐዝ ለወዴ ሕማማት ክም ከረ
ደንግ ፊቨር/ዌልካም፡ እግል ለሀሌ
ዲቡ ሰበት ቀድር ዲብ ምንለዐሎም
ለሀሌት
መአሰሰት
ዓፍየት
ለሓልፎ። ላመ ሕሙም እት ባኩ
ዲብለ ሀሌት ዕያደት እንዴ ጌሰ
መርመረ ደም እንዴ ወደ እግል
ልትአመር ቀድር። እት አቅሊም
ጋሽ በርከ እግል መሰል 600 አጋር
ሐካይም(ወካይል ዓፍየት ናይ
ዐዶታት) እንዴ ተዐለመው ከድሞ
ክም ሀለው መስኡል በርናመጅ
ዳፍዖት መላርየት ዲብ አቅሊም
ጋሽበርከ አሰይድ እብራሂም የዕቆብ
ምስል ክርን ገቢል ወተለፍዝዮን
ኤረትርየ እተ ወደየ መቃበለት
ወደሐ።
ለወካይል
ዓፍየት
ክቡድ
አሻይር መላርየት ለሀለ ዲቡ
ሕሙም ላዝም ዲብ ዕያደት እንዲ
ጌሰ እቡ እተ ደሙ አክልሚ ቅያስ
ጀራሲም ዋርር ሀለ እንዴ ተአመረ
ምስሉ ለገይስ ስራይ እግል ልንሰእ
ሰበት ቡ ምስሎም ኢጸቡጡ አጊድ
ዲብ ዕያደት ዐባይ ለሓሉፉ።

ዳፍዖት
እት ወክድ መትዳዋይ፦ ደለ
ሐዝ ወደ/ሐምመ እት ባኩ ለሀለ
ወኪል ዓፍየት አው ዕያደት እንዴ
ጌሰ መላርየት ጻብጠቱ ሀሌት
መኢኮን ልትአከድ። ሐቆ ሀሌት
እቱ ደዋሁ እበ ቅያሱ፡ እተ ሰዐቱ፡

አስክ ተምም ነስኡ። ክእነ ወደ
ምንገብእ ምነ ሕማም ነጌ ሀለ ሌጠ
ኢኮን፡ ሐናኒት ለጀራሲም እግል
ተሓልፍ በክት ከለአ ሀለ። እብለ
ሀዬ መትሳራይ ክም አግደ ገበይ
ዳፍዖት እግል ልትነሰእ ቀድር።

መትነፈዕ ናሙስየት፡ አዳም ሰነት እብ ግዲደ ጽባቤሕ
ዲብ ሐንቴ ናሙስየት አተ ምነ
ምንገብእ ጫጮት ለእበ ትበልዖ
ገበይ ኢትረክብ። ጀራሲም ምን
ነፈር እት ነፈር ለተዓዴ እበ

ምክር ወተውጂህ ሰብ ምህነት
ዓፍየት፡ እዳራት
ወሕሱራም
ድዋር እግል ለሀሌ ዲቡ ዋጅብቱ።
ወትሉልይ አትፋዝዖት ገብእ። እብ
ፍንቱይ ዲብ አቅሊም ጋሽ በርከ
ዲብ እሊ ሒን ቀይም መላርየት
ሰኒ ትገርግር ድኢኮን ሰነት
እብ ተማመ ሀሌት። ምስል እለ
ሐቂቀት ዶል ልትረኤ አሰአይድ
እብርሂም የዕቆብ ዲብ አቅሊም
ጋሽ በርከ ዲብ እሊ መስል ሽቅል
ሕበር ለሀሌት መሻረከት ርዩሕ
እለ ኢኮን። እብ ደረጀት ደውለት
መሻረከት ሸዐብ ዲብ ነዳፈት
ድዋር 33% ገብእ ዲብ ሀሌት፡
ዲብለ አቅሊም ላኪን 3.7ቱ፡ እሊ
ዐደድ እሊ ለስካን እትሊ ወቀይ
እሊ ኢሀለው እግል ለአተብል
ቀድር። ለሰበብ ክልኦትቱ እብ
አሳስ ሐብሬ አሰይድ እብራሂም።
ለሸዐብ ሐረስታይ ሰበት ገአ እት
ግራሁ ወሀረሞሁ ልትፈረር ድኢኮን
እግል ከረ ነፊር ክምለ ለትሐዜ ባል
ኢለሀይቦ። ላመ ልትፈረሮ እማት
ወአጀኒተን ተን። ለሒለት ብዝሕት
ለሐዜ ክም ዳፈኖት ሕፈር ሒለቱ
ኢረክቦ ከለሽቅል ሳፊ ኢገብእ።
ለምን ክሉ ልብ ኢተአሰክብ ሀዬ
“መላርየት በዴት፡ እግል ሕፈር
ንዳፍን ምን ሽቅልነ ኢንትዐጠል”
ለልብል ፈሀምቱ።

ገበይመ ትደበእ ምነ።

ረሽ፦

እት አብያት ስም
ጫጮት እንዴ ትረሸሸ ምነ ባካት
ክም ትበዴ ሐቆ ገአት ሐናኒት
ሰበት ኢሀሌት ዐደዮ ምላርየት
ኢሀለ። ዲብ አቅሊም ጋሽ በርከ
እት ወሬሕ ጁላይ ናይ 2018
ዲብ ዝያድ 210 ዐዶታት ናይለ
አቅሊም ዲብ አብያት ረሽ ገብአ።

ነዳፈት ድዋር፦

ለሐናኒት
ኖሰ ምነ ዔማተ እግል ትስረት
ለገብእ ጸገም ሀዬ ለዐቤት አሀምየት
ልትሀየብ። ህተ ዲብ ማይ ክሩዕ
አንቀዋቅሐ ትወልድ፡ ለአንቀዋቄሕ
ዲብለ ማዩ ለትፈናተ ዱር እንዴ
ሐልፈ ዲብ ሰቡዕ ምዕል እግል
ትብረር ለትቀድር ሐናኒት ዲበ
ልትጠወር። እለ ስነት በሪር
ለበጽሐት ሐናኒት እግል ሙነተ
ሕሙም ትበሌዕ ወሕያይ። ምን
ደም ሕሙም ለረፍዐቱ ጀራሲም
ዶል ሓሪት ሕያይ እሉ ክም
ነክሸት ለዲብ ድርጸ ጸንሐ
ጀራሲም ተሐድግ ዲቡ። እለ
ገበይ እለ እግል ትበተክ ገአት
ምንገብእ ለሐናኒት እግል ኢትፋሬ
ለትነዘመ ወለኢልትባተክ ጸገም
አንደፎት ድዋር ልትጠለብ። ማይ
ለከሬዕ ዲብ እንቱ ለሀለ ሰበብር
ዐፍሽ፡ ዐሻይን ላስቲክ ወጎማታት
መካይን . . . ምን ባካትነ እንዴ
ለመምናሁ ዲብ አካን ግማመት
ነአነድዱ፡ ሕፈር እንዳፍኑ፡ ማይ
ክሩዕ ክም ዘሬ እንወድዩ፡ ክም
ዘሬ እግል ኒደዩ ለይእንቀድር ሀዬ
ሐናኒት ክም ኢትፈሬ ዲቡ ለወዴ
ደወ ገብእ ዲቡ። እሊ ክሉ ሀዬ
እብ ኬወ ደዋሒ ምስል ለሸቅዮቱ።
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መትሃማል ወመደረቱ
እትሊ ወቅት እሊ ሸዐብ መላርየት
ምነ በዲር ልርእየ ዐለ እብ ዕጹፋት
ናቅሰት ልርእየ ምን ሀለ ክምለ
በዴት መስል እቱ ከዲብ ነዳፈት
ድዋር ሕስር ለአውሕድ ሀለ።
ሐካይም አመል ወደዎ ከልትሃገው
ሀለው ድኢኮን መላርየት ዮም አየ
ሀሌት ለልብል ሂጋመ ልትሰመዕ።
እሊ ላኪን ብቆት ለቡ አፍካርቱ።
እብለ እለ ጻብጣም ሀሌነ እግል
ነአብድየ ገአነ ምንገብእ ጅህድነ
እግል ልንቀስ አለቡ። ሸዐብ ብዙሕ
ልትጸበጥ እበ ሰበት ኢሀለ፡ ገሮብ
ናይ ዳፍዖተ ተጅርበት በኔ ኢሀለ።
ከእትለ ኢለአምረ ሸዐብ ምስል
እለ ቅዝር ከረም ዮም ዓመት ክም
ገሽለት ቀንጸት ምንገብእ ደማር
ዐቢ እግል ቲዴ ክም ትቀድርመ
እግል ንኣምር ብነ። እለ እንዴ
ፈቀድነ ለሐመ አጊድ ልትዳዌ፡
ምን ጫጮት ነፍስነ እግል ንሕፈዝ
ክለ ሰነት ናሙስየት ንትነፈዕ ።
አሰይድ እብራሂም
ናሙስየት
ክምለ ዲብ ብጣቀትነ ንርአያቱ
ለልብል። እተ እለ ግስነ ምስልነ
ንንሰአ ወእተ እለ ዒርነ ንጣንበ
ከዲብ ሐንቴሀ ንትመዬ። መሕገዝ
ሀዬ ኢሀለ፡ እት 2017 ሌጠ 800
አልፍ ናሙስየት ትወዘዐ። መረሕ
ውዛረት ዓፍየት ሐቴ ናሙስየት
እግል ክልኦት ነፈር ልብል። እትሊ
አቅሊም ላኪን ምስል ብዝሔለ
ሕማም ክል ነፈር ሐቴ ናሙስየት
ክም ልትሀየብ ገብአ። ደአም
ሚ ልግበእ፡ ሸዐብ ክምለ ወጅብ
ልትነፈዕ እቡ ኢሀለ። ክል ዎሮ
አርቡዕ 03 ኦክቶበር 2018

ቀበት ናሙስየት ልትመዬ ሀለ እግል
ኒበል ይእንቀድር እት ልብል አሰፉ
ሸርሐ አሰይድ እብራሂም የዕቆብ።
ዲብ ነዳፈት ድዋርመ ሸዐብ ሰኒ
እግል ልትሐሰር ተሐሰበ።

ሕስር ዛይድ ለወጅቦም
ጀሃት ሙጅተመዕ
ዐመሲ፡ ሐራሳት ወአጀኒት
ምንተሐት ሐምስ ሰነት ዝያድለ
ብዕድ ገቢል ምን መላርየት
ንሕጀቦም።
እግልሚ
ናይ
መዳፈዐት ሒለቶም ትርድት
ኢኮን።
ሐናኒት አናፊለስ ዕን
ምን ውድቀተ አስክ ጽብሐተ
ትበሌዕ። እሎም ክፈል ሙጅተመዕ
እሎም ሀዬ ምስል እሊ ሒን እሊ
እት ናሙስያቶም እግል ልእተው
ቦም። ተለፍዝዮን እግል ልዕፈው
እግል ነአትማሴ ምንልብሎመ
ምነ ቀበት ናሙስየቶም ልዕፈው።
መቅጠኖም እግል ሐናኒት እግል
ለሀቦ አለቦም። ምነ አደሐ ለትበሌዕ
ኩላክስ ለትበሀል ሐናኒት ክም ከረ
ደንግ ፊቨር ለተመጽእ ሐናኒት
ክም ልድሕኖ ኒዴ። አግርበት ማይነ
ንዳቤእ እት ባካትነ ለሀለ ማይ ክሩዕ
ንዳፍን ወድዋርነ ነአንድፍ።እብ
አሳስ ሐብሬ አሰይድ እብራሂም
ለገብአት ዐምሳት ዲብ ዕያደት
እግል መርመረ ዐመሲ ክም መጽአት
ናሙስየት ትትሀየብ። እግል ትነፈዕ
እበ አትአመኖተ ላኪን ግዴት ክልነ
አንፋር ዓይለት ተ።
እሎም 600 እት ዐዶታት
ለሀለው ወካይል ዓፍየት ኦሮ ምነ
ሽቅሎም ህቱቱ። እት ባኮም ለሀለ
ገቢል ናሙስየት እግል ልትነፈዕ
ድዋሩ እግል ለአንድፍ ተዕቢኣት
ወዱ ወሸቁ። ለሸዐብመ ለእሎም
ሐረ ወካይሉ እግል ሊጥዖም
ወተውጂሆም ዲብ ዐመል እግል
ለአውዕል ልትሐሰብ አሰይድ
እብራሂም የዕቆብ። እንዴ አትለ፡
እግለ እምበል ሕላሌ እት ረአስ
መንበሮሆም እግል ዓፍየት ሸዐብ
ከድሞ ለሀለው አጋር ሐካይም
ሐመደ። እግል ሸዐብ ሀዬ ለእሎም
ሐረ ኢከድመዎ ምንገብእ እት
አጊዳት እንዴ በደለዮም ገበይ
ራትዐት
እግል
ለአጽብጦም
ተሐሰበ። እትለ ብሩር ለሀለ
ዛህራት፡ እግልከ ለተሀየበ ከኒን
እንዴ ኢተአተምም ሸበህኮ እንዴ
ትቤ አብጠሮቱ፡ ምንከ ለተርፈ
እግለ ብዕድ ለሐመ አዳምከ
ሄደዮት እግል ልግበእ ለአለቡ
ክምቱ እንዴ ሕበረ፡ ነፈር እብ
ሐኪም ለተሀየበዩ ደወ እምበል
አትካራም እግል ለአትምሙ፡
እግሉ ለትቀረረ ደወ ናዩ ሌጠ
ክምቱ እንዴ ኣመረ እግል ብዕድ
እግል ኢልሀብ ልእከቱ ሓለፈ።
ክምለ እብራሂም ልብለ፡ ምስል
ክም ሐቴ እዴ ሐቆ ሸቄነ ምን
ገሽለት ምላርየት ፈርሀት አለብነ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ምን አስረቶት
ምላርየት ለትከረዐናመ ኢሀሌት።
ገጽ
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ኣሳር
መትጠዋር እገር ወድ-አዳም ወሄራሩ
(Dipedalism)
ጸጋይ መዲን

2ይ ክፈል

ምን ሐባብ ዐድ ህብቴስ፡ ዐሊ ጃንጌ ሀርማይ እንዶ ዐለ፡
ሐር እብ ዘብን ጢላን ዐድ አተ ወአበረ። ከሐቴ ምዕል
እግል ዎሮት ሕጻኑ እብ ሀወት ዲብ ምዕጥን አውረደዩ።
ለሕጻኑ ህዬ ማዩ መልአ ወእት ፈግር ሰብ አስፈደ ትከበተዎ፡
ከትሰአለዎ “እናስ አዪ ምድር እንተ?” ቤለዎ። ህቱ ህዬ “
ሕጻን ዐሊ ጃንጌ አነ”

ቤሎም። ህቶም ህዬ “ሕጻን ካይን

ወዛልም ወሴርቃይ ገአከ ከመ”

ቤለዎ ከለማዩ ሰተዎ ምኑ፡

ወሐር ለሕጻኑ ከም ዳገመ እሉ፡ ዐሊ ጃንጌ ህዬ እለ ሐለ፡
ሓልብነ ጃለለት ትፈዴት ዲብነ አስፈደ
እሊ ኣድም ዝላማ ቱ ለዲብ ለረአስነ በረጀ
ክስእት ላተ ምን ዔረት ወዓይረት ላተ ምን ከስአ፡
ምን ሐርደ ስግሁ ምን በልዐ ወሐሊብ ማሉ ምን ሰተ
ከረ ሰሊም ምስምዳይ ለባትከት እብለ መንፈሰ
እት አምዕለይት ሐረከትነ
ዎሮ እግርነ እንዴ ዐጸፍነ ዶል
እንበጥር እት አፍካክ ተሓታይ
ክፈል እግርነ ወብርከ ድቁጣት
ብዞሕ እቡ እንሽዕር። መትራካብ
እለ ሐብሬ እለ፡ እት መባትክ
እገር፡ ጅንስ አስትራሎፒቴኩስ
አናሜሲስ (Australopithecus
anamensis) ክምሰለ ለሐብሩ
ህዬ እሎም ጅንስ ሔዋናት እሎም
እብ ጽምድ እግሮም ለልትሐረኮ
ክም ዐለው ለልሐብር እስባታት
ክምቱ ሰብ መቅደረት እሊ መጃል
ልሽህዶ።
እት ሐድ 4 መልዮን ሰነት
ወሐር እብ ፍንቱይ ህዬ ምስል
ናይ በዲር ጅንስ አዳም ለልትጻበጥ
ዕምር ለቡ ጅንስ ሔዋን እብ አሳስ
ኣሳር ዕሉም ሐያት እግለ ለረሐበ
ምድር ሰዐር ወድበዕ ሻፍቅ ምን
ቃረት አፍሪቀ ለልትመሳኔ መባትክ
እግር ክም ቱ እሊ ልትአመር።
እሊ ክመ ወድሑ ህዬ
ገሮብ እሊ ጅንስ ሔዋን እሊ
ለትፈናተ ድዋራት ለልትመሳኔ
እቡ ሸክል እት ጸብጥ ክም
መጸ እት ልትሸረሕ፡ እተ ወክድ
ለሀይ ነብር ለዐለ ጅንስ አዳም
ዐሪግ እት ዕጨይ ክምሰልሁመ
እት ምድር እብ ክልኦት እግር
ለትገብእ ሐረከት ልተብዕ ክም
ዐለ ልትሀደግ።
እሊ እት ጌማም እንዴ አተ፡
እተ እንወድየ ሐረከት ገሮብ
እት ግረ ናይ ዔጻትነ ለልትረከብ
አፍካክ
ሸዐሊለት (shock)
ትትከለቅ እቱ። እሊ ሽዑር እሊ
ህዬ እት አዳም ሌጠ ለልትርኤ
ክምቱ
ልትወደሕ።
ምናተ
ለልትመሳሰል መባትክ ዔጻት
ለቦም እብ አስትራሎፒቴኩስ
አፍሪካሙስ (Australopithecus
africanus) ለልትአመሮ ናይ

በዲር ጅንስ አዳም ለወድሕ ቱ።
ሐረከት እሎም ጽምድ
እግር ለቦም ጅንስ አዳም በዲር
ምስል እሊ ዮም ለህለ አዳም
ወድየ ለህለ ሐረከት ሽብህ ክም
ዐለ እግሉ፡ ምነ ርኩብ ለህለ
ታርፌታት ዕሉም ሐያት እግል

ልትፈሀም ቃድር ህለ። ብዕዳም
እብ አስትራሎፒቴኩስ አፋራንሲስ
ለልትአመር ጅንስመ ክልኦ እግር
እቡ ልትሐረክ ክም ዐለ እሙር
ምንማቱ፡ እብ ዝያድ ላኪን
ሐረከቶም ምስል ዐሪግ ዕጨይ
ለልትጻበጥ ክም ዐለ ልትወደሕ።
እሊ መባትክ ገሎ ለቡ
እብ ሆሞ እረክቱስ (Homo
erectus) ለልትአመር ጅንስ
አዳም ለልአርእየ ሓጀት ምን
ተሀሌ፡ እት ዕጨይ ገብ እለዐለ
ወራታቶም እንዴ ሐድገው እት
ምድር ሌጠ ለትገብእ ሐረከት
እተ ክም ተሐደደው ልአርኤነ።

ዮም ሰሊም ምን ጸኔሕ እትለ ሐቴ ወወደ

ወክድ ለሀይ ለዐለ ተቅዪር ሓለት
ጀው ወአስሐበቦት እት ባዶብ ላቱ
ድዋራት ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ
ለልትጻበጥ እት ገብእ፡ እሊ ጅንስ
አዳም እሊ ምስለ ቀደሙ ለዐለ
ጅንስ አዳም ነአትዛውዱ እት
ህሌነ፡ ሸፋገት ወሪም ለበ ሐረከት

ጅንስ
(Chimpanzees)፡

እግል ልትነፍዖ ክም ቀድረው
እስባታት ብሑሳት ዕሉም ኣሳር
ልሽህድ።

ዶል እብ ክልኦት እግሮም እት
ልትሐረኮ ምንመ ልትረአው፡ እብ
ትሉሉይ ኢወድዉ።

ነፍስነ ሐወነት ወኢእንረትዕ እብ ሸከ
ግሔትመ ክልሕ ዲብ ትወዴ ዘብጦ ዲበ ደምቀተ
ምን እለ ለእለ ትገበአነ አሌቶ ሐመድ ወመጽአ።
ቺምፓንዚስ
ሐት ሐቴ

ናይ በዲር ጅንስ አዳም
ላኪን እብ ክልኦት እግሮም
እግል ለሐርኮም ለቀድር ቴለል
መትቀያር ክምሰል ሓለፈው
መባትክ ገሮቦም ልሽህድ እግሎም።
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ እብ ክልኦት
እግሮም ለልሐርኮም ወምኑ እንዴ
ተዐደውመ እግል ለሀደግድጎ
ለልአተቅድሮም አስሉብ ተቅዪር
ሐልፈው።
ዔጻት
ቺምፓንዚስ
(Chimpanzees) ርክን ለቡ
መባትክ እንዴ ከልቀ ምስል
ሽክናሆም እብ ግረ ልትጻበጥ።
ድድ እሊ ናይ እሊ ዮም ለህለ
ጅንስ አዳም (modern humans)፡
እግል ሽክና ረአስ ለዐል እንዴ
አርተዐ እንዴ ሐጠጠ ሰበት ጸብጡ
እብ ክልኦት እግሩ እግል ልሄርር
ተረት ዐባይ ልተልሄ።
ልተላሌ……

መትጠዋር ናይ ረዪም ሐረከት
እሊ ጅንስ አዳም እሊ ምስለ እተ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 41
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ገጽ
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ረመዳን ታይብ

“ደማን ለበ ሓለት እግል ሸባብ”

ሸባብ

ስቅራት አምዕል ሸባብ 2018

እት
ክል
ሰነት
ለህለ
አምዕሎታት እንዴ ፈጠንነ ዶል
እንገንሑ፡ ለኢትትዐየድ አምዕል
ይህሌት ምን እንብልመ ምን አማን
ለሪምነ ኢመስል። እግልሚ ለበዝሐ
አምዕሎታት
እብ
መነዘመት
ምጅልስ ቅራን ለልትበዐል ሰበት
ገብኣቱ።
ምን እለ ጋሪት እለ እንዴ
ይእንፈግር፡ አምዕል ሸባብ ህሌት
እንዴ እንቤ እብ ክሱስ እለ አምዕል
እለ ገሌታይ ምን እንብል እኩም
ህዬ ሚ ወትበው ገብእ?
አምዕል ሸባብ እብ ደረጀት

ዔጻት ምጅተመዕ ክም ቶም እግል
አከዶት ገሌ ምነ ሑድ ሀደፍ እለ
አምዕል እላቱ። ደማን ለቡ አዋይን
እግል ሸባብ እበ ትብል ስቅራት
ለትዐየደት አምዕል ሸባብ እብ
ሰዳይ መክተብ መነዘመት መጅልስ
ቅራን እት ኤረትርየ ወመሐበር
ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ እት ዮም
25 ሰብተምበር እት አስመረ እብ
ደረጀት ወጠን ፍቅድት ዐለት።
እተ መናሰበት መስኡል መሕበር
ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ
አሰይድ ሳልሕ አሕመድ ዲን፡
ሸባብ
ሜርሐት
ወመርብየት

ቅራን እት ኤረትርየ እንዴ
ወከለ ከሊመት ለቀደመ መስኡል
መርከዝ ሸዐብ እተ መነዘመት
ሚስተር ኢብራሂም ሳምቡሊ ቱ፡
እት ከሊመቱ፡ እት ዐለም ሐድ
400 መልዮን ሸባብ እተ ደማነት
ለአለቡ ቴለል ክም ልትረከቦ እንዴ
ወደሐ፡ ለእት ዐቦት እግል ልቀዱሙ
ለጅቦም ዶሮም ክም ይአግደው
አፍሀመ። እዲናነ ዳይመት ሰላም
እግል ትርከብ፡ እብሊ ህዬ ሸባብ እት
ስያሰት፡እቅትሳድ፡መሕበራይ ወናይ
ዓዳት መጃላት እቱ ጀላብ እግል
ልሻርኮ፡ክል ነፈር እግል ልስነዶም
ክም ወጅብ አከደ። ክምሰለ ህቱ
ቤለየ እሎም ሸባብ እሎም ዕልም
እንዴ ተዐንደቀው እትሊ ስሙይ
ለህለ መጃላት ዐዶም እብ ዋጅብ
ዶል ሸቁ፡ አሰልፍ እግል ርሖም
ዐዶም ወብዕድ ቃራት እግሉ
እግል ልግብኦ ክም ቀድሮ እኩድ
ቱ፡ ከምንቱ ገብእ እግል ልስነዶም
ለቡ፡ ኖሶም ቱ ገብእ መሕነ
ለምጅተመዕ? ለበሊስ ምስልኩም
ህለ።
እለ ካብረት ዕለት እለ፡ እግል
ክል ነፈር ነፍሱ ክም ለሐስስ

ዐለም እት ዮም 12 ኦጎስት
ለትትበዐል እት ገብእ፡ እለ አምዕል
እለ ሸባብ ለሳድፍ መታክል
እግል ምጅተመዕ ዐለም እግል
አትአመሮት፡ እብሊ ህዬ ሕሉል
እግል ባሰሮት፡ መቅደረት ወሒለት
ሸባብ እት ለትፈናተ መጃላት ሚ
ክም መሰል እግል ታየኖት ወሸባብ

ወራታት ዐማር ክምቶም እንዴ
ሸርሐ፡ ወራታቶም እት ክል ኢነት
ሐመደ።
እሊ ህዬ ሻባብ ኤረትርየ
መአስሰት ወመዋልየት መዳፍዐት
ዐማር ወመትቀዳም እለ ወጠን
ክም ቶም ለአመርዳቱ።
መክተብ መነዘመት ምጅልስ

ለትወዴ ተ፡ ለሻብ እትለን ሰለስ
ሰነት ምን አንበቶት አብዐሎተ ሚ
ተቅዪር አምጸኮ እግል ሊበል እተ
ወለ አብ ወሜርሓይመ እግል እሎም
ሸባብ ሚ ወዴኮ ወሚ ታርፍዬ ህለ
እግል ሊበል ለትአትፋቅድ ዕለት
ተ፡ ምናተ ለሻብ እብለ ህሌኮ እግል
ሊበል ቡ ዶሩ እግል ልአግዴ።

ሕዱግ ስሌማን

ርክን “አተስዮን”

እተ ለሐልፈት ጥብዐት ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ አቡ ፋጥነ ምን ከረን
ህቱ ስጃር ክም ኢልአተንን ወመልህያሙ መትንነት ስጃር ሰበት ገብአው
እንዴ ኢፈቴ መትንናይ ልትበድል ክም ህለ እንዴ ሸርሐ፡ ምን እሊ እግል
ልትባለሕ ሚ እግል ሊዴ ክም ቀድር ረአይኩም ጽቡር ዐለ፡ እተ ስኣሉ ለመጸ
ጀዋባት ምክር ወጎማት ገሌ ምኑ እሊ ለተሌቱ።
ስጃረት ረቢ ልእበየ ክሉ ክም ለአብየ እኩድ ህሌኮ ብዝሓም ሸባብ
ወሻባት ጀዋባቶም እብ ለትፈናተ አግቡይ ወሐዘ እተ፡ አስክ ኤረትርየ ሐዳስ
“ዓሙድ አተስዮኒ”እንዴ ቤለ እብ ገበይ ሞባይል ረአዩ ለነድአ እትነ መደርስ
ጃብር ዑስማን ምን ግንደዕ ቱ፡ ህቱ እብ ክሱስለ ትቀደመ ፍክር ረአዩ እት
ለሀይብ ክእነ ልብል፦
ሓይስ አብ ፋጥነ፡ ሀረብ ሐል ሰበት ኢገብእ፡ እብ ዋድሕ ምን መክሮም
ወትነስሖም ክምሰልሁመ እብ ሰበት መደረት ስጃረት ምን ሸሬሕ እግሎም
ወእብ ክሱሱ ክቱብ ምን ተሀይቦም ወአግቡይ ለእቡ እግል ለአትካሩመ
ለቀድሮ ምን ተሐብሮም ለሐይስ እብል፡ እት ልብል ጀዋቡ አትመመ።
=================================
የሀው ሰኒ ትነብሮ፡ እት ሰፍሐት ሸባብ እግል ሸባብ ለነፍዕ ጋራት
እንዴ ሀረስከ ሕሉል ለትባስር እቱ ዓሙድ ሸባብ ምን አዳሌኩም እግልነ
ሐምዴዬ ዛይደተ፡ እግልሚ ክል ዶል መታክል እብ ንቃሽ ሰበት ልትባለሕ
ወዐገል ምጅተመዐነ ክምሰልሁ ሰበት ገብአ። ከአዜ እተ አቡ ፋጥነ እንዴ
ለአከዩ ለትቀደመ ጽበጥ ረአዬ እግል ሀብ ምን ሐዜኮ ቱ እሊ ረአዬ እልእክ
እትኩም ለህሌኮ። አነ እግል አቡ ፋጥነ ዎሮት ስኣል ብዬ፡ መልሀይ እንተ
አርወሐትከ ትፈትየ መኢፋሉ? አኪድ አና እሆ እግል ቲበለኒቱ፡ ሰበት እሊ
እሎም መልህያምከ ገበይ በደ ቃፍራም እግልከ ሰበት ህለው ሪሞም እብለከ
ወተሐይስ እዬ ምን በዐላተ ወደሐንከ።
መሐመድ ካፈለ ምን ደቀምሐሬ
እሊ ዓሙድ ሐዲስ ለናይ በዲር መንበረት ወሕዳሌ ሸባብ አትፋቀዴኒ
ማይ ልግበእ ሪም! ዮም ለመሳክብነ ፈቀድኮ፡ እመኖ ወኢትእመኖ አተስዮን
ለትብል ዘዐት እት ሸበከት ሐብሬ ዶል ቀርአኩወ እንብዕዬ ትበዳደረት
ምንዬ፡ ክእነ ዮም እት ስዑድየ በይንዬ እንዴ ትከርከምኮ አሰር እለ መዓልዬ
ለትቀድድ ዐባግዕ እንዴ ይእትፈረር። እተ ሽከረትለ ርሳለቼ እግል እብለሰኩም፡
እሊ ሰኣል እሊ ሰኒ ምህም ቱ፡ ስጃረት ረቢ ለአሪመ እብ ዲን ወዓዳት
ምጅተመዕ እቢት ተ፡ እሊ ህዬ እትዓፍየት ፡ማል ወሐያት እጅትማዕየት
ደረር ሰበት ሰብብ ቱ። ከአነ እሊ እብ ገበይ ኢሞ እነድኡ እትኩም ለህሌኮ
ጀዋብዬ እት ቄርአት ወመተንስየት ላቶም ሸባብ እግል ተአብጽሕዉ እዬ
እት እተምኔ፡ እግል አቡ ፋጥነ ቀደርከ ምንገብእ እብለከ ህሌኮ ሽቅልመ
ቀይር ምኖም እብለከ፡ ብዕደት ወደሐንክ ረቢ ልስዴከ።
ዐሊ መሐመድ ምን ርያድ
የሀው ከአፎ ህሌኩም? አዜ እለ ርሳለት አቡ ፋጥነ እተ እግል እሻርክ
ምን ሐዜኮ ቱ አስኩም እለ ርሳለት ተለፉን እነድእ እትኩም ለህሌኮ፡ አና
ዛቱ ክምሰለ አቡ ፋጥነ ለቤለየ በዐል ዕያልዬ ክእነ ናዩ ወዴኒ ዐለ፡ ወሐር
አነ ወህቱ እትለ ስጃረት ለትባጽሐናሁ እሊቱ እግል ኢበለኩም ይእቀድር፡
እግልሚ ህቱ እት ፍንጌ እንዴ ትገሰ እግል ክልነ ተናንለ ስጃረት እቡ
ለዐጥነነ ሰበት ዐላቱ። ከላስ ክም ጀነኔኒ ሐቴ ምዕል ስጃረት ክም አትነነ
ገድም ሂልናቱ እንዴ እንሰር በለ ለስጃረት እቤሉ ከእንዴ ነዝዐክወ ምኑ ሰለስ
ዶል ሰሐብኮ ምነ፡ እለ ዶል እለ ድንጋጽ እበ ተወው ቤለ፡ እንቲ እሲት ሚ
ትወዲ ህሌኪ? ደሐንኪ ቱ? ቤሌኒ፡ “ከላስ በደል እብ ቀስብ ክም አተንነ
ትወዴኒ እብ ቀልብ ምን አተንን ለሐይሰኒ” ክም እቤሉ እንዴ ነስአየ ምንዬ
እተ ምድር እበ እግሩ ደሀሰየ፡ ግረ እለ አምዕል እለ አርወሐቼ ተርፈት እዬ፡
እት ከደኑ ለእግለ ወደ እንዴ ወደ መጸነ ገብአ። ሰበት እሊ አዜመ እግል
አቡ ፋጥነ ገሌ በሰር ባስር እግሎም ለእቡ ልፍህሙከ እግል ኢበሉ ሐዜ።
እም ከማል ምን ባጽዕ
==========================
ሻበት ኤደን ነጋ በዐል መቅደረት ቴክኒክ እት ራድዮ ክርን ገቢል
ኤረትርያ ተ። አክባር እግል እቅረት እት ስቱድዮ ማጽእ እት አነ፡ እብ
ወለት ገበይ መውዱዕ ሸባብ ወሰጃይር ህሩስ እግለ ዐልኮ። እባዬ ህዬ ዎሮት
ምክር ለልሐዜ ሻብ ህለ እቤለ ከለናይ አብ-ፋጥነ ቅሰት ዳገምኮ እግለ።
ህታመ እብ እንክረ አወል ለመልህያሙ እበ ትትቀደሩ መደረት ስጃረት
እንዴ አፍሀመዮም ክም ለአዝሞ ምነ እግል ሊደዮም ቡ፡ እብለ ኢትዐወተ
ምንገብእ፡ ገሌ በሰር ለስጃረት ጸልኦ እቡ እግል ልምሀዝ ቡ፡ እብሊመ
ኢትዐወተ ምንገብእ ስጃረት ዶል ለአነብቶ ህቱ ሊሪም ምኖም፡ ህቶም
ብዝሓም ሰበት ገብአው እግል ልቅነጾ ምኑ ሰበት ኢቀድሮ፡ እንዴ ትቤ
ነሲሐተ ሀበት።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተበሰም
ገሌ ምን ዐጃይብ ወድ-አዳም
• ሰብ ተብዕን ሌጠ
ለነብሮ እተ ጀዚረት..
እት
በሐር
ኤጄህ
ለትትረከብ ጀዚረት አስዩስ፡
ለነብሮ
እታ
አንፋር
ሐድ 3000 እናስ ገቦኦ፡
ወለበዝሐው ምኖም ህዬ
ሩህባን
(ፈለስቲ)
ቶም።
እሎም
ርህባን
እሎም
አንስ እትለ ጀዚረት እግል
ኢልእተየ መኔዕ ዋድያም
ቶም፡ ወምኑ እንዴ ሐልፈው
አስክ አንሳት ንዋይ እንዴ
ኢተርፈ ዲብለ ጀዚረት እግል
ሊኪደ ሰማሕ ኢለሀይቦ።
ለለትፈክር ጋር ህዬ መልከት
ነምሳ ላታ ኤልሳቤጥ ላዝም
ዲብለ ጀዚረት እግል ትእቴ
ክም ብእተ ሰበት ሸደደት
እቶም፡ እት ደንጎበ ላቱ
ትሰመሐ እለ፡ ምናተ ለእገረ
ምድርለ
ጀዚረት
እግል
ኢልተምትም
ፍንቲት
ሳውሪት እንዴ ትሸቄት እለ
እተ እት ትትረፈዕ አቴት።

1979 ትርአ፡ ፡ እተ ሰነት
ለሀ “ኣርሰር’ ለልትበሀል
ወድ ኣምሪካ ላቱ ኮሎኔል
እብ 14 ነፈር እንዴ ተለ
እግለ እት መዲነት ጣህራን
(ኢራን)ለልትረከብ
ስጅን
ሃጀመ፡ ሀደፍለ ህጁም እግለ
እተ ስጅን ለዐለው ክልኦት
ውላድ
ኣምሪከ
እግል
አፍገሮት ዐለ። ዲብለ ስጅን
ለዐለው 11000 ለገቦኦ ስጀነ
እሊ በክት እሊ እቡ እንዴ
ትነፈዐው ምነ ስጅን ሰበት
ሀርበው፡ እት ታሪክ ለዐበ
ሀረቦ መሳጂን እግል ልግበእ
ቀድረ።
• አንጃብ ለአለቡ ወድ
ኣደሚ..
ከብትን ሄንሪ ኤብሊ እት
ውላየት አዮዲ አሜርከ ነብር
ዐለ። ህቱ ትወለደ ወነብረ
ወጠምጠም ንዕመት አንጃብ
ሚ ክምቱ እንዴ ኢደሌ
ሞተ። በህለት ህቱ ክለ ሐያቱ
ወለ ሐበቲት አንጃብ እንዴ
ኢትበቅል እሉ ሓለፈዩ።

• ለዐበ
ምን
ስጅን
ለትርአ ሀረቦ..
(11000) ለበጾሖ ስጀነ
ክም ሀርበው፡ እሊ እት
ታሪክ ክም ለዐበ ምን
ስጅን ለትርአ ሀረቦ ተዐለበ፡
እሊ ሀረቦ እሊ እት ሰነት

• ለገዝፈ እናስ..
ለገዝፈ ነፈር ወድ አምሪካ
ላቱ አልበርት ጃክሶንቱ።
ኣሊ ነፈር እሊ ዲብ መዲነት
ካውንስል በላንስ ምን ስካን
ፍሎሪዳ አሜርካቱ። ህቱ

ለለአትፈክር ዐጃይብ እብ ክሱስ
ጭገር ወድ ኣደሚ

 90% ምነ እት ፈርወት ረአስ ወድ ኣደሚ ለሀለ ጭገር ለዐቤ እት
ሀለ፡ ለ 10% እት ሓለት ዐደም ዐቦት ልትረከብ።
 ምነ እት ረአስ ፈርወት ረአስ ለልትረከብ ጭገር እት ምዕል እት
ሃለት ዓድየት 100 ሸቢበት ልትከፍከፈ።
 50% ምነ እት ፈርወት ረአስከ ለልትረከብ ጭገር እግል ልትከከፍ
ወጅቡ፡ እሊ ህዬ ብዕዳም እንዴ ኢልሽዕሮ እቡ ጀሬ።
 ብዝሓት አስርየት ጨገር ረአስ እግል ልትከፍከፍ ምስምሰ ለገብአ
ህለየ።
 እት ቅደት ሐናቂት ለልትርኤ ዐደም መትመዛዛን ወሕዲነ እት
ገሮብ ለልትረከብ መዕድን ሐጺን መትከፍካፍ ጭገር ሰብብ።
 እብ ምግባይ ወግም፡ ዎሮት ነፈር ምን ክሉ ዕምሩ ሐድ ሐምስ
ወሬሕ ለገብእ እት ሐን ሕላገት ለሓልፉ።
 እብ ምግባይ ወግም ዎሮት ዓዲ ላቱ ነፈር እት ቀበት ክሉ ዕምሩ
ሐድ 20,000 ዶል እት ሐላግ ገይስ።
 ብዝሔ እት ገሮብ ወድ ኣደሚ ለልትረከብ ሸቢብ፡ አክል ሕድ
አክለ እት ገሮብ ጎሬለ ለልትረከብ ሸቢብ ገብእ።
 ሐምቅ ንዛም ተቅዝየት ወድ ኣደሚ ለጨገሩ እት ሻፍገት ኣግል
ልትከፍከፍ ምስምሰ ገብእ።
 ደምቀት ወድ ኣደሚ ሐድ 17 ኪሎ ግራም ትትመዘን።
 ጨገር ወድ ኣደሚ ክልመ እት ዕምሩ ገጹ ቀደም አሴረራተ
ከለሕብሩ እት ሐሜራይ ለልትበደል እበ ምስምሰ፡ ስባቅለ ዋህዩታት ጨገር
እት መይት ሰበት መጽእ ቱ፡ እለን ዋህይታት እለን ተን ለመስኡልየት
እንታጅ “ሚላኒን” ለትትበሀል እግል ረአስነ ለትገልብብ ስብቀት ለረፍዐ።
 ለሬመ ሸከም ወድ ኣደሚ እንዴ ትበሀለ ስጁል ለሀለ ሸከም፡ ሪሙ
17.5 ገደም በጼሕ ዐለ። እሊ ሸከም እሊ ናይ ዎሮት ሃንዝን ላንጅሴት
ለልትበሀል ነፈር ዐለ፡ ህቱ እት ሰነት 1846 እት ኔርዌይ ትወለደ።

ወድ 42 ሰነት እተ ዐለ እቱ
ወቅት፡ ሜዛን ገሮቡ ሐድ
357 ኪሎግራም ገብእ ዐለ፡
ወዳእረት አምዒቱ ህዬ2.95
ምትር ትገብእ ዐለት።
• ክለ ሰብ ተብዕን ላተ
ዓይለት..
ዲብ ቄጁን ለትትበሀል
እት
አስባንየ
ለትትረከብ
ዐድ ዓይለት (ዐድ) ቦሳን
ለትትበሀል ዓባይ ዓይለት
ህሌት። እለ ዓይለት እለ
ምንመ
ወለት
አንሳይት
ኢትወለደት እታ አስክ እለ
ዶል 100 ሰነት ለገብእ ወቅት
ሑልፍት
ህሌት፡
በህለት
ምነ ወቅት ለሀይ አስክ እለ
ክሎም ለትወለድው አግማም
ናይለ ዐይለት ውላድ ተብዕን
ቶም።
• ለዐቤት ስርቅ..
ለዐቤት ስርቅ ዲብ ኣለ
እዲነ እት ምግባይት ባንከት
ኣልማንየ ጀሬት..እለ ስርቅ
እለ እት ሰነት 1945 ሐቆ
መትፈላል ኣልማንየ እት 2ይት
ሐርብ እዲነ ቱ ለሰድፈት።
እትለ ወቅት ለሀይ ለጀሬት
ስርቅ እብ ሐድ (2600)
ምልዮን ዶላር ትዋገመት።
(እሊ እብ ዐውል ሰላዲ ናይለ
ወቅት ለሀይ ቱ)።
• ለ ተ አ ት ፈ ክ ር
ርሳለት..
ለሐጭረት ርሳለት ዲብ
ታሪክ እዲነ እለ ለእብ ወድ
ህንድ ላቱ ፈናን ቃንግራም
ሶኒ እት ሐበት ሩዝ ለትከተበት
ተ። እለ ርሳለት እለ እግል
ትትከተብ ሐድ ወሬሕ ካምል
ነስአት፡ ለርሳለት 42 ደዐት
ዐለየ እተ ወእት 25 ሰጥር
ትከተበት።

ዝበድ ዘዖታት
ሐት-ሐቴ ዶል ምን ክሉ
ቀልብከ ለትትሸነህ ሰንዐት
ዶል ትስእን፡ እለ ምን ሰመ
ለትከሬት እትከ ወህበትመ ገብእ፡
ወለቂመት ሐር ሰኒ ድንጉር እት
እንተ እግል ትፍሀማ ቱ።

ለዎሮት ጋር ልክሉ ረአስከ እግል ትክሰሩ አውመ
እግል ትትናዘል ምኑ ለኢወጅበከ..ወእግል ልሕረሙከ ምኑ
በክት እግል ተሀቦም ለአለብከ..ህቱ ልብካ..ወለጸዕደ ከብድካ
ተ፡ ሰበቡ ህዬ፡ እንተ ልብከ ሐቆ ከሰርከ..እንተ ትንፌሳይለ
ርሕከ እግል ትክሰር ቱ፡ ወሐያትከ ርሕ ለአለበ
ሐያት እግል ትግበእ ቱ።

በሀል
ሐቴ ጀርቤ አልፍ ነሲሐት እግል ለአድርሳናቱ ለኢቀድረየ
ደርስ ተዐለምነ።
እት እዲናከ ሰኒ ፈዳብ ግበእ..ወክሎም ለሳድፉከ መታክል
ዋጅሁም..ወምነ መዋጀሀት መሽክልከ ኢትህረብ ወእለ ሓጥረት
መዋጀሀት እለ ክምተ ለዐቅልከ ወሸክስየትከ ትበኔ ኣምር።
እት ነፍስከ ለህሌት እግልከ ኢፋሉታይት ነዝረት ተ እትለ
እዲነ ፋሽል እግል ትግበእ ሰበብ ለገብአት..ምናተ ለአሆታይት
ነዝረት እት ርሕከ ለብካተ ክልዶል ቀጽ ቀደም አስክ ዐውቴ
ትደርከከ።
ብጥረት ማርሒት ደማነት ነፍስ ተ፡ ወአሳሰ ቆል ሳብት
ቱ፡ አጽምደተ ህዬ ዋድሐት ርእየት ትገብእ እት ህሌት ተከዪሀ
ህዬ ምሳአለት ተ።

- ምስጢር አጀኒትኩም
ሐሹሙ፡
ወህቶም
እንዴ
አምነውክም
ለደጉሙ
እግልኩም ጋር እት ቀደምለ
ዐይለት
ኢትህደጎ
እቡ።
ለናዮም ምስጢር እብ ዕንቶም
አሀምየቱ ልግበእ መክሱስየቱ
ምነ ናይ ዐባዪ ኢትውሕድ።
- ጀኔታይ
ንኡሽ
ረቅበት እት ህግየ ቡ፡ ከሕኔት
ተርጀመት ለአለቡ ሀገጊት
ልትሃጌ፡ ለተአትሃግዩ ገሌ
ጋሪት እንዴ ሀብካሁ ከምስሉ
ናቅሸ።
- እብ ሰበብ መዋዲትለ
ጅናከ እዲናከ ኢተአትማርር፡
ክምሰልሁ
እተ
ትወዴ
እቱ ወቅት፡ ለጅናከ ደሐን
ወሰላመት
ክም
ለሐግል
ትወድዩ። ወእትለ እዲነ እብ
ምጸቱ እግልከ ዔማት ቀሀር
ወዐደም ለውቀት ጋብእ እከ
ክም ሀለ መስል እቱ።

መዕሉመት
ዘራፍ እዘነ እብ ን’ሳለ እንዴ
ለሕሰት ተአነዝፉ፡ እሊ ንሳነ ህዬ
ለሪሙ 140 ሰንቲ ምትር በህለት
ሐድ ምትር ወሰር ገብእ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 41

በሀል
እ’ሙራም

እት ተርብየት
ለነፌዕ ነሳዬሕ

አናንየት ትትበሀል እት
ህሌት እንተ እዲናከ እበ
እንተ ለተሐዝየ ገበይ ዶል
ትነብረ እንዴ ኢትገብእ፡
አናንየት
በህለት
እንተ
ለብዕዳም እዲናሆም እበ
እንተ ለተሐዝየ ገበይ እግል
ልንቦረ ዶል ትትሸነህ ቱ።
(ኦስካር ዌልድ)
- ርሕከ ሌጠ ምከር
ወእለ አስኔ፡ እዲነ ለሔሰት
እግል ቲደየ ዶል ተሐዜ ዎሮት
እግል ቲደዩ ለብእትከ ጋር
ሀለ ምን ገብእ እሊ ሌጠ ቱ።
(ሎድፌግ ፌተንግሽታይን)
- መስንየትዬ፡ ሕርመት
በህለት፡ እንቲ ለእሉ ተአኖኪ
ጋራት
ዶል
ትወልዲ፡
ወአፍካርኪ ዶል ተአድቢ፡
ወእት ሰልፍ ክለን ዕላቃት፡
ዕላቀትኪ
ምስል
ክታብ
ዶል ትወድያ ቱ። ( አጃሳ
ክርስቲ)

ጠዓሞ
ኡስታዝ፡ ለህበት ክም ትትቃጠር ወሀንደጎት ልብ ክም
ወስክ ለወዴ ጋር ሚቱ እት ልብል እግል ደረሳዩ ትሰአለ።
ደረሳይ፡ እሊ ሰኣላትካ ቱ ኡስታዝ እት ልብል
በልሰ እቱ።
አርቡዕ 03 ኦክቶበር 2018

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ቅሰት

ገሌ ምን ዓዳት ህዳይ ገባይል እዲነ

*እክትጣፍ፡ እት ብዞሕ ድዋራት
ዐለም ልሰዕ ልትሸቄ እበ ለህለ ገበይ
ህዳይ ተ። እት ህንድ ህዬ እብ ድዱ
ቱ፡ እት አቅሊም ቢሃር እግለ እብ
ሰበብ መትሎ ወእግል ህዳይ ለፈግር
ማል እንዴ ኢረክበየ አዋልደን
እግል ለአትሀድየ ለኢቀድረየ
ዓይላት ሸባብ እንዴ ጀምዐየ እግል
ወለቶም ለገብእ እናስ እንዴ ሐረየ
ከእክትጣፍ ወድየ እቱ።
*እት
ቱኒዝየ
መርዓት

ለትለብሱ ቬሎ ዎሮት ለትቀለ
ዓሰ እንዴ አስረው እቱ፡ ለመርዓት
እግል ሰለስ ምትር ለገብእ ትስሕቡ፡
ግረ እሊ ህዬ ሰቦዕ-ዶል እግለ ዓሰ
እንዴ ትዓዴቱ ምን ስጋለ ዓሰ ሐቴ
ልቅመት ትነስእ።
*እት ዓዳት ዙሉ፡ እግለ
ምስል ዐዱ እንዴ መጸ፡ “ወለትኩም
ሀቡና” እግል ሊበል እተ ዐድለ
ወለት ለመጽእ ሻብ፡አብለ ወለት 30
ክርባጅ ዘብጡ፡ መጺጸቱ ከሀለ ምን

ለነፍስ ኢትርአው ሰሓቀ
ከረዕ ልክረዐ እድንየ እግልሚ ገአኮ ተላየ
እሊ መክሉቅ ልትሐረክ ሀርብ ምነ ጽሓየ
ምድር ዶለ ምሴቱ ጽልመት እበ ምእታየ
ዐስር ጎማት ብጎዬ ለነፍስ ቃውየት ምምያየ
ሸክት መሴ ለእግርዬ እንዴ ኢትደሌ ምክራየ
ወረዪም ሳፈረ ደሚርዬ ለአብሑር እተ ምዕዳየ
ነፍስ ይህሌት ቀዳሚት ፋይገት እንተ ወራትዐት
ዘዐት እኪት ሸርበ ወህግየ እኪት ወሳጠት
ዮም ላተ ኢፋለ ግብእት ህሌት ወማጸት
ይእደከል ቴለኒ እኪት ሸልከት ወመሀጸት
ለተልጋለ ገመሚት ትካሬ ምኑ ወራፍዐት
ለኦስ ዳንን አፍካረ ጽንዕት መስል ወጋንዐት
እናስ አነ ዶል ትብል ቀራር ነስአት ወጻድፈት
ወዋልዳይ አነ ዶል ትብል ረሐመት ዋድየት ወባልሰት
ወሑ አነ ዶል ትብል ዐቅል ታውበት ወዛፈት
ወውላድ አነ ዶል ትብል ዋልድ ሓዝየት ወባክየት
አነ እለ ነፍሼ ተአጎምም ገብአት ወሻልከት
እደክለ ትመዬኮ ላሊ ክለ እብ ሪመ
እትገሴ እተ ስጋደት ወአትዋርዱ ቀሪመ
እቀንጽ እበ ብጣርዬ ክምሰለ ጋብእ ኢሴመ
ዐርግ እተ ዐራጄ እንዴ እሰምዑ ትሒመ
ኬን ወእንሰር ትባለሰት ለዐራት እተ ቀበተ
ዕን አቤት ተዐቀምጭ ባርሀት ትመዬት ለምበተ
ወአንያብ ገግዕ ትመየ ብርድ ኖሱ አንበተ
ከፎ እስክብ ቴለኒ ላክፍ ትመዬት ሸፈተ
ክልሕ እት ትብል ላሊሀ ለሞላይ ወደ ክም ፈተ
ጽልመት እንዴ ገልሀየ ለምድር በርሀ ወፈትሐ
ወነፍስ እበ ድቦሀ ጋረ ጠረ ወሐስዐ
ብትክት ይህሌት ጎማተ ፍት ምነ ሕቀተ
በይን ሐሬት ምን ክሉ በይን ለረቢ ካፍላተ
አማናቱ ገብእ ነፍስ፡ ይህሌት ፍንጌ እማተ
ምድረ እሉ ጠለቀት ነባሪሀ ወዓዳተ
መስብእነት አብዕበ ለወዱ እግሉ አልፋትሐ
ኢበልሶ እተ ምብላሱ ኖሱ ዓንነ ወማቅአ
ወመሐላሁ ለእምር ኢበልሱ ምራቀ
እሲት ደርግግ ዐርቀየ እግል ኢልስከቡ ሕጻጸ
ወክፍእት ህቱ ሰትረ ገፍትእ እተ ዕሳሰ
ነፍሼ ቀዌት መሲረ ለትብለ እላተ
አነ ክእነ ህሌኮ ሬድኣይ ልርደእ ሕሻከ።
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ገብእ ፋርስ እንዴ ትበሀለ እምበል
ስመይ ወለቱ ለሀይቡ። ከሀላት ሰአነ
ምንገብእ፡ ላኪን 50 ወአት ክም
ስመይ ለሀይብ። እምበል እሊመ
እት ወክድለ ህዳይ ገሌ ክፈል
ድገለባይት እዝኑ እንዴ ጨርመ
እግለ መርዓቱ ለሀይበ። እሊ ህዬ
እሻረት ፍቲ ትትሐሰብ እግሉ።
*እት መሮኮ መርዓት እት
አካን ሕጽኖት ቀደም ተአቴ ቤጨት
ሐቴ ትሰብር።
*እት ግብለት አፍሪቀ መትሎ
“ሎቦላ” ለትብል ስሜት ህሌት
እግሉ። እብ ሰላዲ ወሐ ህዬ እንዴ
ትዋገመ ልትሀየብ። እሊ ህያብ
እሊ ህዬ እብ መቅደረት አምርለ
መርዓቱ ለልትፈረድ። “ሎቦላ”
እት ወክድ ሕጼ ለልትሀየብ እት
ገብእ፡ ለህዳይ ፈሸል ሳደፈዩ
ምንገብ አውመ ዝያደትለ ቀዳም
ማል ረክበው ምንገብእ ዐድ ወለት
ለማል ለቀዳም እት በዐሉ እግል
ልብሎሱ ልትጀበሮ።
*እት ቺቺንየ፡ መርዓዊ እት
ፈረሕ ህዳዩ ኢሻርክ፡ እት አካን
እሊ ምስል መልህያሙ እት ሐቴ
ቤት እንዴ ትጀምዐው እት ልትፋግዖ
ለአመሱ። ግረ ህዳይ፡ ዐድለ ወለት
ወለቶም እግል ልሽቦበ ገብአው
ምንገብእ፡ ለመርዓት አሰልፍ ምስል
ብእሰ እግል ትምጽኦም ህለ እግለ።
እምበል እሊመ ለመርዓት
ለልትበሀል ህያባት እንዴ ኢትሀየበየ
ምስል ዐድ መርዓዊ ኢትትሃጌ፡
ክም ደሀብ ፡ሰላዲ ወንዋይ
(አጣል ወአባጌዕ) ክም ተሀየበየ
ሌጣቱ ምስሎም እግል ትትሃጀክ
ለተአነብት። እት ዐድናመ ወእብ
ፍንቱይ እት ቆምየት ትግሬ መርዓት
እግል ትብለዕ ወትስቴ ስተያት
ተሐዜ፡ ዐድ ህጻን እቱ እግረ ክም
ከሬት ዐጂብ ቱ።
እት ፓኪስታን ክሉ እግል
ህዳይ ለፈግር ማል እብ ዐድ ወለት
ቱ ለገብእ። ክምሰል መቅደረቶም
ህዬ እግለ መርዓዊ ዐረብየት አውመ
ትግትግ (ሞቶር ሳይክል) ልትዛበው
እግሉ። ዐድ ሕጻን ናይለ ትትበለዕ
ወለትትሰቴ
ሰላዲ
ወእጃርለ
ህዳይ ለገብእ እተ አካን ደፍዖ።
እሊ እሙር እሊ እግል ለአንቅሶ
ፓክስታንዪን እሊ ለተሌ 3 በሰር
ልትነፍዖ። 1. 1ይ በሰር ለመርዓት
እንዴ ሸፍገት እተ ዳስ ተአቴ፡ እብሊ
ህዬ፡ ምን ከደን ሐዋተ ወመልህያተ
እግለ መርዓዊ ኣቲ ከልኣሁ፡ እትለ
ኢነት እለ “ጸጋይ ወድ ስሙያም
እንተመ፡ መርዓትከ እግል ትርኤ
ከም ወሀብከነ” ልብላሁ፡ ህቱመ
እግል ኢልክጀል እንዴ ቤለ ሰላዲ
ብዝሕት ለሀይበን።
2. 2ይ በስር ህዬ፡ መርዓዊ እት
መርዓቱ ቀደም ለአቴ፡ ሐሊብ እግል
ልስቴ ህለ እግሉ ለልብል ለመድ
ህለ እግሎም፡ እም መርዓዊ እግል
ወልደ “ምን ጸርዕ እለ ወአት እግል
ትስቴ ተሐዜ ህሌከ” ወለ ምን እለ
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(1ይ ክፈል)
ምድር ሐጋይ ልትሳረሕ ምነ
ወመልሐተይ ህዬ እት አንበቶት
ትትረከብ ዐለት። እትሊ ወቅት
እሊ ዐስተርመ ትትሃደድ ወትጸበጥ
ዐለት። ኩሉ ወድ ሚን ኣደም’መ
ረሕመት ረቢ ልጸበር እቱ ለዐለ
ወቅት ሰበት ገብአ፡ ሐረስቶት እግል
አርዶም ልጽግኦ ለዐል ወተሐት
ልብሎ ወመርያት ሐርሶም እት
አዳላይ ዐለው፡፡ ሰብ ንዋይመ ህዬ
እግል ንዋዮም ለሔሰ ወለዘልመ
አርድ እሉ እት ተውሮ፡ እግለ
ትመጽእ ለዐለት ከረም እብ ንየት
ፋይሐት እምቡታመ ዐለው።
ዐድ በርህ ለልትበሀሎ እት
ሐቴ ሽብህ መዲነት ነብሮ ዐለው።
ዐድ በርህ መንበሮሆም እት ሐርስ
ወርዕዮ ንዋይ ወእብ ዓመት እት
ትጃረት ለረከዘት’ተ ለዐለት።
ዐድ በርህ ሐቴ ወለት ብክሮም
ወሕደጋት እዴ ላተ ያስሚን
ወለቶም ክም ሬክባይ ዕንቶም’ቱ
ለልርእወ። እተ ክምሰልሁመ
ያስሚን ወለቶም ሐቴተት ምን
ገብአት ሐቴ ደቂቀት’መ ምን
ገጾም እግል ትትወርኬ ወትትሸንኬ
ምኖም ላቱ፡ ኣላሁ ያዕለም!
ያስሚን ዋልዴነ እት ረአሰ ክም ሑ
ወሕት እግል ልግበእ እግለ ለቀድር
ውላድ ልተምነው ምንመ ዐለው
ላኪን ትምኔቶም ላቱ ሐቆ ያስሚን
ኢተመት እግሎም። ሰበቡ ህዬ
እት እድንየ ክመ ተሐዝዩ እንዴ
ኢገብእ፡ ለሳድፈከ ወክመ ረቢ
ለቤለዩ’ቱ ለትነብር ወለትገብእ።
እመ እግል ያስሚን በሀለት
አርኬት ግራሀ እት ሕክምነ ለወዴቱ
መርመረ ናይ ርሕም መሻክል
ክም ወዴት፡ ሐቆለ ተሐበረየ
ናይ ሆርሞን መሻክል በሀለት
ለናይ ሆርሞን ለለአፈርየ በሀለት
ፈሸል ናይ ቤጭ ወለት አንሳይት
ለለአፈሬ ሆርሞን ክም ሐወነ ምነ
እብ እኩድ ተሐበረየ። እብሊ ህዬ
“ነቃስ ሆርሞን ዋድየት ሰበት
ህሌኪ፡ ግረ እለ እግል ትውለዲ
ኢትቀድሪ!” ለትብል ሐብሬ ምን
ሰብ መቅደረት ዓፍየት ተሀየበተ።
አርኬት በዲር ላቱ ሰኒ ትሻቀለት
ወትረበሸት፡ ሐር ላኪን በርህ ብእሰ
ማሽአለህ ናይ ረቢ ወናይ አዳም
ሰበት ለአምር “ስምዒ እም ያስሚን፡
ሰብር ውደይ፡ በዲር ረቢ ሀቤነ
ወአዜ ረቢ ከልኤነ፡ መሻክል ለቡ
ኢኮን፡ ረቢ እት ያስሚን ወለትነ
ልቅሰም እግልነ” ቤለየ ወአስክ

ቤቶም አቅበለው።
ያስሚን ዕምረ እት ድራሰት
ሰበት ተመ፡ እት መድረሰት እግል
ለኣትወ አቡሀ እት መድረሰት
ጌሰ እ’በ። ያስሚን’መ ምን
ንእሸ ሰበት እት ድራሰት አቴት፡
ክም’መ ትጸበረወ ነቲጀት ሰኔት
እት ተአመጽእ ወድራሰተ እብ
ዋጅብ እግል ተአትምም ህዬ
አስክ ሳወ ትሳርሐት። ያስሚን
እት ሳዋመ የሐምቀት፡ ንቅጠት
ሰኔት ሰበት አምጸአት አስክ
ኩልየት ትወከለት። ያስሚን ፍቲት
ወሕሽምት ሰበት’ተ እብ ዋልዴነ
ልግበእ ወእብ መልህያመ ሰኒ
ፍቲት ተ። ላኪን ያስሚን ምስል
መልህያመ ፍቲት ወመስል ሰኔት
ሰበት ዐለት ክም ሐወ ዲብ ኢኮን
እብ ዕን ሻም ላቱ ምን ምስትሒል
ጋንሐቶም ኢትአ’ምር። ሰበቡ
እት ፍንጌሀ ወዐደ ገሌ መሻክል
እግል ኢልሳድፍ ወኢልትከለቅ
ምን ክሉ ልበ ትፈርህ። ክል-ወቅት
እብ ምሱል ለለአቴ እብ ቀሊል
ክም ኢፈግር ምን ቀዳመ ተአመር
ለዐለት ዓቅለት ወላበት ሰበት ተ።
ያስሚን ላተ ምነ አምዕል’ለ
መንበሮ ኮሌጅ ጠምጠመት’ተ እት
ድራሰተ ልግበእ ወሙስተቅበለ
ተአተሓይስ
ወእት
ድራሰተ
እንዴ ፈደበት መሰል ሰኔት
እግል ትግበእ ሰበት ፈሀመት እት
ድራሰተ ሰኒ ወአማን ትደቀበት።
እተሊ ወቅት እሊ፡ ውላድ ሳወ
ድራሰቶም ወፍድቦም ክም ርኤት
ህታመ የሐምቀት። ያስሚን ዲብ
ድራሰተ እት እንተ ምን ዐድ
ብዙሕ ዋድየት ሰበት ዐለት ሐቆ
ገሌ አሽሁር በህለት አወላይት
ሰነት ክምሰል ደርሰት እብ ዕርፍ
ዐድ እግል ትጋኔሕ አስክ ቤተ
ሳፈረት። እሊ ወክድ እሊ ያስሚን
አስክ ዐደ እት ተአቀብል እት ገጸ
ብዙሕ ተአትዋይን ወተሀምም
ዐለት። ለሓለት ለቀደም ሐቴ
ሰነት ፍንቲቶም ለዐለት ዋልዴነ
እት ገጸ ልትካየሎ ወልትዋሰፎ
እለ ሰበት ዐለው ህዬ ከፎ ገብእ
እግል ልትከቦታቱ? ህዳይ እንዴ
ቤለው ምነ እብ ንየት ታመት
ትዋስለ ለዐለት ድራሰተ እግል
ኢለአትካሩመ ትፈርህ፡ ዶልመ
ድራሰት እግል አንሳይት መንፈዐት
አለበ እንዴ ቤለወ እግል ኢለዐጡለ
ትሻቀል። እብሊ ህዬ ዲብ ተአስር
ወትፈቴሕ አስክለ ክም ሬክባይ
ዕንቶም ለልርእወ ፍቱያም ዋልዴነ
ትወከለት።
ትተላሌ …

ክባየት” ወብዕድ እንዴ ቴሉ ዐውል
ክል ለእግሉ ሐበረቱ ተአስእሉ፡ ህቱ
ህዬ ዐውለ ሔሰ እንዴ ቤለ ናይለ
ክባየት ለሐሬ ወማል ብዞሕ ደፌዕ
እተ።
3. እተ 3ይ በሰርመ፡ መርዓዊ
ፓኪስታን እብ ሓፊሁ እግል ልሄርር
ኢልትአጀዝ እግሉ፡ ሰበት እሊ
ለመርዓት እንዴ በድረቱ ትቀንጽ

ከአስእኑ እንዴ ሐብዐት ምኑ ምን
ቤት ፈጊር ትከልኡ። ህቱ ህዬ
ሰላዲ ብዝሕት እንዴ ደፍዐ እግለ
አስእኑ ነስእ ምነ፡ እሊመ ዐጂብ ቱ
ምስል ዓዳትናመ ለገይስ መስል፡
ማዛይ ዐፍሽ መርዓዊ ትሰረቀ ምኑ
ምንገብእ፡ እብ ማል ቱ ለበልሱ፡
ሰበት እሊቱ ክል-ዶል እት ዓቅቢቱ
ለልትፈረር።

ዑመር ዑስማን ዐሊ
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርየ እት ጅግረ ዐጀላት ዐለም፡ ኢግረ ወኢቀደም

ዮም ዓመት እግል 91ይት
ኢነቱ ለገብአ ጅግረ ዐጀላት ዐለም፡
እት ዮም 30 ሰብተምበር ካቲመ
ገብአት እግሉ።
እት መዲነት ኢንስብሩክ
ጀርመን ገብእ ለዐለ ጅግረ
ዐጀላት ዐለም እብ ዐውቴ ወድ
ስባንየ ላቱ መትባድራይ ዐጀላት
ሌካንድሮ
ቫልቨርዲ
ሰበት
ተምመ፡ ዐዱ ሐቆ 14 ሰነት
ለአዶረ ቅያብ እት መዳልየት
ደሀብ በልሰየ።
እሊ ናይ 252.9 ኪሎ
ምትር ሪም ለገልበበ ጅግረ 188
መትጃግረት ምን 45 ፍረቅ
ሻረከው እቱ። እትሊ ጅግረ እሊ
ኤረትርየ እብ ውላድ ወአዋልድ
መሻረከተ ምንመ አከደት፡ እትሊ
ስሙይ ለህለ ጅግረ፡ ኤረትርየ
እንዴ ወከለው ለአተው ክልኦት
መትጃግረት ዐለው፡ ህቶም ህዬ
መርሃዊ ቅዱስ ወአማንኤል
ገብሬእዝጋብሄር ቶም።
እሊ ጅግረ እሊ እብ መደቃቡ፡

ሪም ኪሎ ሜትራቱ፡ እንዴ
አትሀመልከ ህጁም ውድየት
ወብዕድ ምነ ፍንቱይ ለወድዩ
ዐለ። ግራሁ ለፈግረ መትባድራይ
ዐጀላት ሮማን ባድሪ ወድ ፈረንሰ
እት ገብእ፡ እሉ ለተለ ህዬ ማይክል
ዎድዝ ምን ከነዳቱ።
ለጅግረ እግል ልትመም ወክድ
ቅሩብ ክም ተርፈ ምኑ እብ ብሕተ
ለትፈንተው አርበዕ መትጃግረት
ለጸብጠት መጅሙዐት ምነ እንዴ
ቀደመ ለትዐወተ አሊካንድሮ 6
ሳዐት 46 ደቂቀት ወ41 ካልኢት
እንዴ ሰጀላቱ እለ ዐውቴ እለ
እግል ልርከብ ለቀድረ። እብ
ወክድ ልትቀየስ እት ህለ ለናዩ
መትፌታት እት ሳዐት 37.3
ኪሎ ምትር ልሄርር ዐለ።
እብ ክሱስ እተ ጅግረ ለሻረከው
መትባድረት ዐጀላት ኤረትርየ
ምን እንርኤ ህዬ፡ መርሃዊ ቅዱስ
እት 41ይት ደረጀት ልትረተብ እት
ህለ፡ ምነ አወላይ እብ 5 ደቂቀት
ወ44 ካልኢት እንዴ ተአከራቱ

እትለ ደረጀት እለ ለበጽሐ።
እለ ፍገሪት ህዬ እብ ዕን ኤረትርየ
ወአፍሪቀ ደሐን ዐለት፡ ለትሐይሰ
ደረጀት
ሰበት
ኢትረከበት።
መትባድራይ ዐጀላት ኤረትርየ
አማንኤል ገብርእዝጋብሄር ህዬ
እት ደረጀት እግል ልምጸእ ኢኮን
ለጅግራመ እት ወክድ ሰኒ እግል
ለአትምሙ ኢቀድረ።
እብ እንክር አንሳት ለገብእ
ዐለ ጅግረ እቱ ህዬ መትባድረይት
ኣና ፋን እግለ ዱሉይ እግለ
ለዐለ ናይ 156.5 ኪሎ ምትር
ጅግረ እብ 4 ሳዐት 11 ደቂቀት
ወ04 ካልኢት እንዴ አትመመቱ
1ይት ፈግረት። እትሊ ጅግረ እሊ
ለሔሰት መትባድረይት ዐጀላት
ኤረትርየ ላተ ሆሳእና ደበሳይመ
እተ ትሐደደ ወክድ ጅግራሀ
እግል ተአትምም ኢቀድረት።
ክምሰለ ልትአመር ፈሪቅ ዐጀላት
ኤረትርየ 11 መትባድረት እንዴ
ሐራቱ እትሊ እድንያይ ጅግረ
እሊ ለሻረከ።

ጅግረ ርያደት ቅዋት ድፈዕ
ኤረትርየ እት ከረን

ለሐልፈት ሰንበት ንኢሽ ጅግረ ኩረት ቦሊቮል አንሳት ጋብእ ዐለ፡
እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ ፈሪቅ ሽዑላ እግል ፈሪቅ ቤኒፈር 25 እብ 10
ክምሰልሁመ 25 እብ 22 ሰበት ቀልበዩ፡ እብ ጀምዕ መራሕል 2 እብ 0
ተዐወተ እቱ። ፈሪቅ ዐንበርበብ ወፈሪቅ ሰንጥቅ እተ ወደወ ትልህየ ህዬ፡
ፈሪቅ ዐንበርበብ እት 1ይት መርሐለት 25 እብ9 ክምሰልሁመ 25 እብ
19 እንዴ ቀልበ እብ ጀምዕ መራሕል 2 እብ 0 ፈለዩ። እምበል እሊ ፈሪቅ
መከቴ እግል ፈሪቅ ንስሪ እት 1ይት መርሐለት 25 እብ 23 ክምሰልሁመ
25 እብ13 እንዴ አውደቀዩ እብ ጀምዕ መራሕል 2 እብ 0 ተዐወተ
እቱ። እት ናይ ደንጎበ ጅግረ ለትወጀሀ ፍረቅ ሐሬና ወብድሆ ዐለ፡ ፈሪቅ
ሐሬና እተ 1ይት መርሐለት 25 እብ 23 ክምሰልሁመ25 እብ 14 እብ
ጀምዕ ንቃጥ ህዬ 2 እብ 0 እንዴ ሰጀለ ፈግረ።
እሊ ክእነ እት እንቱ ዲብለ ምዕል ጅምዐት ለገብአ ጅግረ ኩረት እግር
አንሳት ዶል እንገኔሕ፦ ፈሪቅ ብድሆ እግል ፈሪቅ ንስሪ 2 እብ 0 እንዴ
ቀልበ ብድሆሁ ረክበ። እት ፍንጌ ፍረቅ ቤኒፈር ወሐሬነ ለገብአት ትልህየ
ህዬ ፈሪቅ ቤኒፈር 1 እብ 0 ተዐወተ እተ።

ላሊገ ስባንየ

እትለ ሳምን እለ ለድቁብ ፍረቅ ስባንየ አከጀህ ረክበ፡ ፈሪቅ በርሰ እብ ፈሪቅ
አትሌቲኮ ቤልባው 1 እብ 1 እግል ልፍገር ሰበት ትጀበረ፡ ሕሳል ሜርሒቱ እተ ሊግ
እግል ለአትሐጭር ቅሱብ ህለ። ፈሪቅ ርያል ማድሪድመ ስቅ ፈሪቅ አትሌቲኮ ማድሪድ
እንዴ ጸብጠዩ እብ ናይ ሕበር ፍገሪት 0 እብ0 ፈግሮ እት ህለው፡ ሐቴ ንቅጠት ሌጠ
ረክበ።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ፈሪቅ ቫሌንሽየ እግል ፈሪቅ ርያል ሶሲዳድ1 እብ 0፡ፈሪቅ
እሽቤልየ እግል ፈሪቅ ኢባር 3 እብ 1፡ ፈሪቅ ሆይስካ እግል ፈሪቅ ጂሮና 1 እብ 1፡
ፈሪቅ ሊቫንቲ እግል ፈሪቅ ዲፖርቲቮ አልበስ 2 እብ1፡ ክምሰልሁመ ፈሪቅ ርያል ቤቲስ
እግል ፈሪቅ ሊጋኒስ 1 እብ 0 ቀልበ።

ደሀይ ፕሪመርሊግ እት 7ይ ሳምንቱ
እሊ እንዛራት ትሩድ እት እንቱ
መጽኦም ሰበት ህላቱ። እትሊ ወክድ
እሊ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እብ
10 ንቅጠት እት 10ይት ደረጀት
ተሐት ሻክት ልትረከብ።
እምበል እሊ ፈሪቅ እሊ ዮም
ዓመት ለክልኦት ዐነትር እንዴ
ትበሀለው ለልትሰመው ፍረቅ ቼልሲ
ወሊቨርፑል አድ-ሕድ ለደግሾ
እቱ ዱር ሰበት ዐለት 7ይት ሳምን
ጅግረ ኩረት እግር ፕሪመርሊግ፡
ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
እት 7ይት ሳምንቱ ብዞሕ ዐጃይብ
እንዴ ሰጀለ ሓልፍ ህለ። እትለ ሳምን
እለ ድቁብ ለልትበሀል ፍረቅለ ሊግ
አከጀህ ለርአ እተ ሳምንተ እግል
ትትበሀል ልትቀደር። እብ ፍንቱይ
ዮም ዓመት ምስል ክል ሕሩያም
ወቃልያም መተልህየትቱ እንዴ
ትዳለ እሊ ካስ እሊ እግል ልንሰእ
ለትሰራወነ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ
እንዴ መበገሲለ ሊግ ኢበጽሕ፡
ሰረውን ስብእነቱ እግል ልመልጥጥ
ወክድ ኢነስአ። እሊ ለልሐብሩ
ምን ለሀሌ ለፈሪቅ እት ፍንጌሁ
ወፍንጌ መደርቡ ለህለ ፍንጌር
ለሰበበዩ እግል ልግበእ ክም ቀድር
ልትሸረሕ ህለ።

ለሐልፈት
ሳምን
ምን
መትናክኦት ጸልዑ እግል ለአድሕኑ
ለቀድረ መትዐዋት እቡ ሰአየት
ራክብ ለዐለ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ
ለሐልፈተነ ሰንበት ንኢሽ ዮም 29
ሰብተምበር አቤከ ልርእዩ! ጸልዐቱ
ለአቆረ ቅልብ ትቀለበ እብ ፈሪቅ
ዌስትሃም ዩናይትድ፡ ሰለስ ጎል
ክም ጸውር ወደዩ። እሊ ቅልብ
እሊ ህዬ መደርብለ ፈሪቅ ሞሪኖ
ሸቀላቱ ለአዜደ ጋብእ ህለ፡ እግልሚ
መቅደረትለ ፈሪቅ ለትደሀረት ክም
ህሌት ለልሐብር አዋይን ልትርኤ
ሰበት ህለ፡ እዳረትለ ፈሪቅ እት
ሆዞ ሞሪኖ ለዐለት እግሎም ደማነት
እንዴ ትረፈዐት ምኖም፡ እት አካኑ
ለገብእ መደርብ እግል ልሕዘው

ለትደቀበት ትልህየ እብ መላዪን
መሰጅዐት ትርኤት።
ለእብ ስሉስ ህጁም ማኔ፡ ሰላሕ
ወፈርሚኖ ለልትአመር ፈሪቅ
ሊቨርፑል እብ ተሽኪለት 4-3-3
ሜዳን ምንመ አተ፡ መቅደረት
አድምዖቱ ክምሰለ መሰጅዒኑ
ለትጸበረወ ይዐለት፡ እግልሚ ኩረት
ምን ምግብ ሜዳን ለትሓልፍ ሒለት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 41

ወህጁም ለተአተርድ ሰበት ኢትበኔት
እግሉ ቱ፡ ክም ፍገሪት እሊ ህዬ እብ
ድዱ እብ ሕድ ለመስል ተሽኪለት
ኩረት፡ ምናተ ግሩም ህጁም ወዴ
ለዐለ ፈሪቅ ቼልሲ መዳፈዐት ፈሪቅ
ሊቨርፑል እንዴ ሰብረ ለወደዩ
ጀርቤታት ወእብ ቦርቴሌለ ፈሪቅ
ለፈሽለ አብካት ብዞሕ ዐለ። ምናተ
ናፍራይ ሰበት ትረከበ ፈሪቅ ቼልሲ
እብ ዎሮት ጎል ትልህየ እንዴ
መርሕ ትረአ።
እብለ ገበይ እለ ትልህየ እግል
ትትመም እት ናይ ኣክር ደቃይቅ
እት ትሄርር ሀዳፍለ ፈሪቅ
መሐመድ ሰላሕ ሽቅል ቤቱ
እብ ዋጅብ ሰበት ይአትመመ፡
ምን ሜዳን እት ፈግር ወበደሉ
እት ለአቴ መሰጅዐት ሰፍገት
ተስጄዕ ወደው እግሉ።
ትልህየ እግል ትትመም ዶል
ትቤ ፈሪቅ ሊቨር ፑል እብ
መተልህያዩ ጎል መድሕናይ
እንዴ ኣተ ምን በሕ እብ ናይ
ሕበር ዐውቴ 1 እብ 1 እንዴ
ተዓደለ ፈግረ፡ እብለ ፍገሪት
እለ ህዬ እብ 19 ንቅጠት እብ
ብዝሔ ጎል ማን ሲቲ እንዴ
ትበደረ እት 2ይት ደረጀት
አርቡዕ 03 ኦክቶበር 2018

ልትረከብ።
እምበል እሊመ ፍረቅ ማን ሲቲ
ወ ብሩኔይ ለወደወ ትልህየ እብ
ዐውቴ ፈሪቅ ማንሲቲ 2 እብ 0
ተምም እት ህሌት፡ ፈሪቅ አርሰናል
እግል ፈሪቅ ዋትፎርድ ህቱመ 2
እብ 0 ቀልበዩ። ፈሪቅ ኤቨርቶን
እግል ፈሪቅ ፉልሃም 3 እብ 0፡
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ እግል ፈሪቅ
ኒውካስል 2 እብ 0፡ ፈሪቅ ዎልቨር
ሃምፕቶን እግል ፈሪቅ ሳውዝ
ሃምፕቶን 2 እብ 0፡ ፈሪቅ ቶተንሃም
እግል ፈሪቅ ሂድርስፊልድ ታውን
2 እብ 0፡ እሊ እት ዮም ሰንበት
ንኢሽ ለተልሀ ፍረቅ እት ገብእ፡
እት ዮም ሰንበት ዐባይ ህዬ ፈሪቅ
ብሩኔይ እግል ፈሪቅ ካርዲፍ ሲቲ
2 እብ 1 እድምዑ ህለ።

ገጽ 11

መሐመድ እድሪስ

እብ ሰበት ሆሊዉድ (Hollywood) ሚ ተአምሮ?
ለህሌት ተ። ሎሊዉድ ህዬ
ለገደመት ዲብ ፓኪስታን
ለህሌት
መአሰሰት
ፊልም
ሲነትመት እት ገብእ፡ እለ
መአሰሰት እላመ ምን ሰነት
1929 አስክ ሰነት 2007
ለአተላሌት ተ። እምበል እሊመ
ዲብለትፈናተ ድወል ክምሰል
ከረ ቶሊዉድ ወኮሊዉድ
ወብዕል ለልትበሀለ መአሰሳት
አፍላም ህለ።
ሆሊዉድ ለዐቤት ሼሪከት
አው መአሰሰት አትፋገዖት
ትጃረት ዲብ ዐለምተ። እለ
መአሰሰት እለ እት አምሪከ
ውላየት ካሊፎርንየ መዲነት
ሎስ አንጀለስ ለህሌት ተ።
ሆሊዉድ
የም
ለአለቦም
ቤጽሐት ለትስሕብ ወለትፈናተ
ወራታት ፈን እብ ፍንቱይ
እብ ቴክኖለጂ ለተለ ክምሰል
ከረ ተማሲል፡ አፍላም ታሪካይ
ሙሱቃት ካርቶናት ክምሰል
ከረ ሆሊዉድ ቦው ላቱ
ክምሰልሁመ መርከዝ ኦስካር
ዲብ ዐለም እት ገብእ፡ ዲብ

አምሪከ እት ሰነት 1923
ዝያደት
ወራታተ
እግል
ተትአምር ለቀድረት ስናዐት
ፈን ተ። ለናይ ሰልፍ ክርን
ለቡ ፊሊም ህዬ ዲብ ሰነት
1927 ትሽቀ ዲበ። ርሕብ
ናይለ መአሰሰት ሆሊዉድ
ለህለ እተ ህዬ 30.7 ማይልስ
መረበዕ
ገብእ።
ለአወላይ
ዲብ ሆሊዉድ ለትሸቀ ክርን
ለአለቡ ፊሊም እት ዮም 10
ማርስ 1910 ቀደም 105 ሰነት
ዐለ።
ሞሊዉድ ራብዓይት ስናዐት
አፍላም እት ገብእ እት ህንድ

መጥብየት

1,እት እዲነ አስክ እለ እሙራም ለህለው መጥብየት 4200 ጅንስ
ሔዋን ባጽሓም ህለው።
2, መጥብየት ደሞም ሕፉን ሔዋናት ልትበሀሎ። እሊ በሀለት ህዬ
ሐዋፈን ናይለ እቱ ነብሮ ለህለው ምድር ምንመ ትትቀየር፡ ሐፋነት
ገሮቦም ኩሉ ረአሱ ኢትትቀየር።
3, መጥብየት እግለ ወሉዱ ውላድ ምነ ዶል ውልደቱ ለልአጠቡ
ሔዋናት ቶም።
4, ምን ኩሎም መጥብየት እግል ትንፈር ለትቀድር በዐል ደነብር
ዕዝሎ ሌጣ ተ። ዕዝሎ ሰሬረት እት እንተ፡ ቤጨት ኢትወልድ፡
ክምሰሌሀ ዕዝሎታይ ንኡሽ ትወልድ ወትአጠቤ ሰበት ገብአት ህዬ፡
ምስል መጥብየት ለትትዐለብ ሰሬረት ህተ ሌጠ ህሌት።
5, ዕዝሎ አውመ ዕውር ላሊ፡ ምን 20 አስክ 30 ሰነት ዕምር በ።
አክሉ ሰበት ትጸኔሕ፡ ምነ ነኣይሽ ሰራይር ምስለ ንኢሽ ነፌሰተ ለሬመ
ዕምር ለትጸኔሕ ክም ተ እሙር ሀለ።
6, ስጋድ ዘራፍ ረዪም ቱ። ክል ወክድ ህዬ ምስለ ዕምረ እት ወስክ
ክም ገይስ ልትአመር። አክ’ለ ዐቤት ተ፡ ስጋዳመ ሪም እት ወስክ
ገይስ በሀለት ቱ።
7, አጀኒት (ውላድ) ዓሰ ኔብራይ ወዶልፊን፡ ምነ ዶል ለእለ ትወለደው፡
አስክመ ወሬሕ ለአተሞ፡ ኩሉ ረአሱ ኢሰክቦ።

ሆሊዉድ ምን
አሰሰዩ?
ሆሊዉድ ሃርቨይ ሄንደርሶን
ዊልኮክስ ለልትበሀል አምሪኪ
እት ሰነት 1832 አስክ ማርስ
19 1891) ለዐለ ሀንደሰዩ። እሊ
ነፈር እሊ እተ ወቀት ለሀይ
እግለ ድዬደ ለትትበሀል እሲቱ

*

ሆሊዉድ ለትብል
ስሜት
አፍገረ
እተ። ሐቆ እለ ህዬ
ሆሊዉድ ዲብ ስነተ
1910ታት መርከዝ
ናይለ
እሙር
ስናዐት አፍላም ዲብ
አምሪከ እንዴ ገብአ
አስክ እሊ ሃድል
ለአተላሌ ህለ።
ለ
ና
ይ
እ ስ ት ን ቡ ረ ት
ለልትሐረክ ፊሊም
ናይ ሆሊዉድ ዲብ
ሰነት 1919 ዐለ።
ምነ እት ሆሊዉድ ለልትረኤ
ሓጃት አሰልፍ ሆሊዉድ እብ
ሐረከት ክርን አለበ እግል ስኒን
ብዙሕ ምንመ አተላለ ሐሬ
ላተ ምን 1920ታት አስክ
1960ታት ክርን ለቡ አፍላም
እግል
ልሽቄ
አስተብደ።

*

ምስል
እሊመ
ለትፈናተ
ከሞዲታት፡
ሙሲቀታ፡
ካርቶናት፡ ክምሰልሁመ ባዮቢክ
(ባዮግራፊካል ስወር) ወብዕድ
ዲብ
ጥዉር
ስትድዮታት
ለልሸቄ አፍላም እግል ለአዳሌ
ወልንሸር አስተብደ

*

ገሌ ሐቃይቅ እብ ክሱስ ሰራይር

ሰራይር ለልትበሀል ምነ ደሙ
ለሕፉን ሔዋናት እት ገብእ፡ ሪሽ
ወደነብር ለቡ ወቤጭ ለወልድ
ቱ። እት እዲነ ቅያስ 10,000
ለገብእ አጅናስ ሰራይር ሀለ። ምን
ኩሉ ሰራይር ለዐቤት ሰሬረት ሰገን
ተ። ለነእሸት ሰሬረት ህዬ ‘ሃሚንግ’
ተ። ዑለመእ ክምለ ለሐቡሩ፡ ሰራይር
ምንለ ቴሮፖድ ለልትበሀል ጅንስ
ዳይኖሰር ክም ትጠወረየ ለአክዶ።
ሰራይር ለነፍረ እቡ ሰበብ ህዬ
ዓጭሞታተን ጋንጊ (ፍሩቅ) ሰበት
ገብኣ ቱ። ሰራይር እት ክልኦት
ድዋር ነብረ። እሊ በሀለት ነብራሀን

ክምሰልሁመ አሽራም ወከዛናት
ነብራሀን ለልአርየ ሰራይር ዓሳታት፡
ውንጂር ወሐሸራት ማይ ለአርየ
ወእሉ በልዐ።
ገሌ ምን ሰራይር ዐባዪ ምን
እንሳሜ፡ ዓየ፡ ሰገን፡ ግምግማሬ፡ ጋን፡
ማይ-ከልእ (ራዘ)፡ በጥ፡ ከራክሬ፡
ቅወዕ፡ ሐገል፡ ካትረ፡ ዶባይ አው

ርክን ስወር

ፋይድ ባትክ፡ ንስር ወብዕድ
እግል ንሳሜ እንቀድር።
ምን ነኣይሽ ሰራይር ህዬ፡
ጭንርዐት፡ ኮልየ አው ሺቀ፡
ሃሚንግ፡
ፍንርግ፡
ቅርቅሬ፡
ህድህድ፡ ዕዝል ወብዕድ ሰራይር
ሀለ።
ክል ጅንስ ሰራይር ምስሉ
ለዋፍቅ ድዋራት ለሐሬ ወዲቡ
ነብር። ወእብሊ ክል ምድርከ ናዩ
አጅናስ ሰራይር እንረክብ እቱ።
መሰለን፡ እት አቅሊም ጋሽ-በርከ
ለሀለ ሰራይር፡ እት ዐንሰበ ወሳሕል
አውመ ባጽዕ ይእንረክቡ።

ርክን ስወር

እለ መዲነት አየ መዲነት ትመስል እትኩም? ከረን ትበው! ኣቤ
ህታተ። ላኪን እሊ ሸክል እሊ ዮም ይህለ። የምክን ለምስግድ ወለከኒሰት
ተአሌሉ ትገበኦ። እለ ቀደም ስኒን ብዙሕ ለትሰወረት ሱረት እት ገብእ፡
ምን ጃምዕ ጀሀት ምውዳቅ ጸሓይ እብ ፍንቱይ እሊ ልትረኤ ለህለ
ጋድም ዮም ክምሰልሁ ይህለ። እሊ ዕጨይ ወእንሰ እንርኤ እቱ ለህሌነ
ጋድም እሊ አዜ ሸንከት ሻሬዕ ሳሕል ወመቅበረት ጢላን ለነስእ ፈርሸት
እክል ወጃምዕ አሰሓበ ለብእቱ እትጀህ ቱ። ማሌ ከፎ ዐለ ወዮም ከፎ
ህለ፡ ለባካት እንዴ በጽሐኩም ፈርግ ማሌ ወዮም ትፋጠኖ።

ምን ምድር ለረክበ አጅናስ ሰራይር
ወምን ማያይ ክፋል ነብራሀን
ለልአርየ ሰራይር እንዴ ትበሀለየ እት
ክልኤ ፊአት ልትካፈለ።
ለዲብ ምድር ነብረ ሰራይር ሰኒ
ብዝሓት እት ገብአ፡ ለትፈናተ ፈርያት
ዕጨይ፡ ተብዕን ወስገ ምንለ አምረዐ
ሔዋናት ለበልዓ ተን። ገሌ አራዊት፡
አግዓት፡ ዐነጺት ወክምሰልሀን ሰራይር
ለበልዓመ ህለየ።
ምን አብሑር ልግበእ ወአንሃር፡
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