13ይት ሰነት ዕልብ 10

ዐንሰበ፡ ርከስ ትጃረት ለከስስ
ተውዴሕ ልትሀየብ
እት አቅሊም ዐንሰባ እት
ሰነት 2019 ርከስ ሐዲስ ናይ
ትጃረት ለአፍገረው ትጃር፡ እብ
45.7% ክም ወስከው፡ እት
ሐደሶት ርክስ ትጃረት ላኪን
እብ 3.8% ክም ነቅሰ ተሐበረ።
መስኡል ፈርዕ ትጃረት
አሰይድ ሀብቶም ሰመሬ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ እግል 4
ሰነት ርክሰት ትጃረቱ ለኢሐደሰ
በዐል መአሰሰት፡ መአሰሰቱ እንዴ
ትደበአት ቅራመቱ ክምሰል
ደፍዐ መአሰሰቱ ክም ትትከሰት
እግሉ፡ ምን አርበዕ
ሰነት
ወለዐል ላኪን ዕዳዩ እንዴ ደፍዐ
ርክሰቱ ሰበት ትትነሰእ ምኑ
ሰብ መአሰሳት ምን ዕዳይ እግል
ልንገፎ ደሪበት እንደ ደፍዐው
ርክሰቶም እት ወቅቱ እግል
ለሐድሶ አትፋቀደ።
እት ዳታ-በይዝ ምን ትሰጀለ
9018 ርከስ ሐድ 3 አልፍ ሸቄ

ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡ ደሪበት
ዶል ትትጀመድ ርክሰት ሰበት
ኢትትጀመድ፡ ሰብ መአሰሳት
ምን ዕዳይ ወከሳር እግል ልንገፎ
ርክሰቶም እግል ለሐድሶ አው
እግል ልሽጠቦ ክም ወጅብ
አፍሀመ።
እት ፈርዕ ትጃረት አቅሊም
ዐንሰበ መስኡል ቅስም ምልክየት

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 04 ማርስ 2020

አሰይድ ዮውሃንስ የማኔ እብ
እንክሩ፡ እንዴ ኢትደፍዕ ወቅት
ረዪም ሓለፍከ ምንገብእ፡ አው
ርክሰትከ ሐቆ ኢጀደድከ እት
ዕዳይ ሰበት ትሸመም፡ ሰብ
መአሰሳት ምን ወርሕ ሐቴ አስክ
ወርሕ 6 እተ ህለ 6 ወርሕ እግል
ልድፈዖ ወልጀድዶ መክረ።

ምግብ፡ ሀወኖት ጀራይም ለትከስስ ሐብሬ ትትሀየብ

ቅሮረ፡ መትነፍዖት ወመራዐየት
መአሰሳት ማሕበራይ ክዳማት
ስካን እዳረት ደዋሒ ቅሮረ፡ እብ ንዝምት ገበይ መትነፋዕ ወመራዐየት
መአሰሳት ማሕበራይ ክዳማት ለናቀሸ እጅትማዕ፡ እት ዮም 21 ፈብርዋሪ
እት ድጌ-ቅሮረ ገብአ።
መስኡል ዳሕየት ቅሮረ አሰይድ እድሪስ መሐመድስዒድ (ዕመሪት) እብ
ውቅል መሻረከት ሸዐብ፡ እት ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡ ድራሰት፡ ነዳፈት
ድዋር፡ እተ ክምሰልሁመ መታበዐት ወመዳፈዐት አንበጠ ለልትሐመድ
አሽቃላት ክም ሰርገለ እንዴ ሸርሐ፡ እትለ ሰነት እለ ኣብ ለትወቀለት እግል
ልትከደም እቱ ክምቱ ሸርሐ።
ሸዐብ፡ እብ ሕኩመት ለትዳለ መአሰሳት ማሕበራይ ክዳማት፡ እብ
ዋጅብ እግል ልትነፋዕ እቡ ወእግል ልራዕዩ ጅህድ ገብእ እቱ ክም
ህለ ሐቆለ ሸርሐ፡ ናይ ሸዐብ መቅደረት እብ አትመቃርሖት፡ ከጥ-ማይ
ወዘሪበት መድረሰት እግል አስነዮት በርናምጅ ክም ህለ አብርሀ።’
መሽተርከት ህዬ ለዐድ እብ መሓዛት ለትከለለት ሰበት ተ፡ ብቆት
ወሐይዝ እብ ትሉሉይ ክም ልትርኤ ዲበ ሐቆለ ሐበረው፡ ሕኩመት
ሰዳይት ማሽኔሪ እግል ትውዴ እግሎም፡ ከደማት መዋሰላት ወሞባይል
ህዬ እግል ልትሐሰብ ዲቡ ትፋነው።
እምበል እሊ፡ ቅሮረ- ባብ ቅብለት-ሕዱድ ኤረትርየ ሰበት ተ፡ በረ ምን
ሕዱድ እግል ልምጸእ ለቀድር ሕማማት ወባልዒን እግል ዳፍዖት፡ ስካን
ወለትከስሰን መአሰሳት ሕኩመት መራቀበቶም እግል ለአደቅቦ ለልብል
አራእ ትቀደመ።
እት ምዴርየት ቅሮረ ለህሌት እዳረት ደዋሒ ቅሮረ፡ ምን እምሀሚሜ
እንክር ቅብለት ምውዳቅ-ጸሓይ ሐድ 40 ኪሎ ሜትር ትረይም።

ፈሮ፡ እት ግንራሪብ በሐር ዕጨይ ሾረ ልትሸተል
እት ምዴርየት ፈሮ፡ - ደዋይሕ አፍተ፡ ዲበ ሀለ ግንራሪብ በሐር ዕጨይ
ሾረት ልትሸተል ሀለ።
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ርዝቅ በሐር ዲበ ምዴርየት አሰይድ ሳልሕ
ጻዕደ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ሀደፍለ እብ አንፋር ብሑስ ወድራሳት
ውዛረት ርዝቅ በሐር ዲብ ልትመራሕ ልሰርገል ለሀለ በራምጅ፡ ምን
መትሸርሻር ትርበት ወክስሔ ድዋር ለከርዕ ወብዝሔ መክሉቅ ለረሽድ
ክም ቱ ሸርሐ።
እት ውዛረት ርዝቅ በሐር ነፈር ውሕደት መሽሮዕ ብሑስ ወመታብዐት
ዕጨይ ሾረ ሻብ ሳምኤል ሃብታይ ፡ ለበራምጅ አተላላይ ናይለ ዲብ ሰነት
2013 ለአንበተ መሽሮዕ ክምቱ እንዴ ሸርሐ እብ ሽዐብ ትትርኤ ለህሌት
መሻረከት ዛይደት ሐመደ።
ዕጨይ ሾረ፡ እግል መትፋራይ ወመስከብ ዓሰ፡ ዳፍዖት መትሸርሻር
ትርበት ወብዕደ ሰበት ነፍዕ፡ ድራሰት እንዴ ገብአት ዲብ ክሉ ጀዛይር
ወግንራሪብ በሐር አቅሊም ቅብለት በሐር ቀያሕ እብ ኬወ ሸዐብ ከም
ልትሸተል እግል ልግባእ በራምጅ ክም ሀለ ተአመረ።

እት አቅሊም ምግብ- እዳረት
ድዋይሕ ጸሎት፡ ዲብ ዮም 1
ማርስ እግል ዝያድ 800 ስካን ዲብ
ሀወኖት ጀራይም ወብቆት ለረከዘ
መሓደራት ትሀየበ።
ቃእደት 7ይ መርከዝ ፖሊስ

ካፕቴን መርየም ጣህር፡ ዲብ ቃኑን
ጀራይም ወመደኒ ፡ ሀደፍ ወምሃም
ፖሊስ ፡ ወዶር ሸዐብ እት ዳፍዖት
ጀራይም ወፈድሐት ምጅርሚን
ለረከዘ ሸርሕ ሀበት።
ካፕቴን መርየም፡ ዲበ ባካት

ለልትርኤ ጀራይም ሐቆ ሸርሐት፡ ዲብ
ፍድሐት ምጅርሚን ዶር ሙጅተማዕ
እግል ሊዚድ አትፋቀደት።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡ ክእነ
ለመስል መሓደራት እግል ለአተላሌ
ተሐሰበው።

ሆሚብ፡ መሽሮዕ ማይ መርሀዮ ከልቅ
እት ምዴርየት ፎርቶ ሳዋእዳረት ደዋይሕ ሆሚብ ለትበነ
መሽሮዕ ማይ መርሀዮ ካልቅ
እሎም ክምስል ህለ፡ መስኡል
እዳረት ደዋይሕ ናይለ ምዴርየት
አሰይድ ወሃጅ ዑስማን ሐበረ።
ለእብ መሽሮዕ ዐዲ-ሃሎ
ለትበነ ወእብ ጣቀት ጸሓይ
ለሸቄ መሽሮዕ ማይ፡ ምን ሕሊል
ሳዋ ለትመደደ ሐቴ ኪሎምትር
ዐነድር፡ 2 ዐባዪ ባስካት ወስስ
ክል

መርከዝ ተውዚዕ ማይ ለሸምል
ቱ።
አሰይድ
ወሃጅ
እት
ሐብሬሁ፡ አንፋር መሽሮዕ ዐዲሃሎ እት ብናእ ናይለ መሽሮዕ
ለለአርአዉ መትሐሳር እት
ለሐምድ፡ ሸዐብ እት መራዐየቱ
ዶሩ እግል ለአግዴ አትፋቀደ።
ዝያድ ስስ አልፍ ስካን ለበ
እዳረት ደዋይሕ ሆሚብ፡ ምን
ፎርቶ-ሳዋ እብ እንክር ቅብለት

አርቦዕ

30 ኪሎ ምትር ትረይም።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ምን
ፎርቶ-ሳዋ
አስክ
አዴበረ
ለትነስእ ገበይ ረድምየት ትሸቄ
ህሌት።
ለ20 ምትር ስምጥ ለበ
ገበይ ርድምየት፡ አስክ እለ ምን
ፎርቶ-ሳዋ 15 ኪሎ ምትር
ሽቂት ምነ ክምስለ ህሌት፡ እግለ
መሽሮዕ ታብዕ ለህለ ኢንጂነር
ዳዊት ዐንዴብርሃን ሸርሐ።

እብ13ይት
ትግራይት
ሰነት ዕልብ 10

አስመረ፡ እምትሓን ወጠኒ 2ይ
ደረጀት ለከስስ ተውዴሕ ልትሀየብ
እምትሓን ወጠኒ ካልኣይት
ደረጀት በህለት ማትሪክ ናይ
ሰነት 2020፡ ምን ዮም 16 አስክ
21 ማርስ ክም ገቢእ፡ መርከዝ
እምትሓን ወጠኒ ውቁል ታዕሊም
ሐበረ።
እብ አሳስለ ሐብሬ፡ ደረሰ
መድረሰት ዋርሳይ-ይካኣሎ ሳዋ እት መድረሰቶም፡ ደረሰ
መዳርስ ምህነት አቃሊም እት
መዳርሶም፡ ደረሰ መዳርስ ምህመት
አሰመረ ወናይ ምሴ ካልእ ዶል
ለለአምትሕኖ ህዬ እት ሐረት
ኤክስፖ እግል ለአምትሕኖ ቱ።
እምትሓን
ለከስስ
ሐብሬ
ቀደሜሁ ክም ልትሀየብ፡ እት
አስመረ
ለለአምትሕኖ
ደረሰ

ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
04 ማርስ 2020

13 ማርስ ወእት አቃሊም
ለለአምትሕኖ ህዬ 15 ማርስ እት
አካን እምትሓናቶም እግል ልሕደሮ
ለመርከዝ አትፋቀደ።
እምበል እሊ ለለአምትሕኖ፡
ሐብሬ አግቡይ እምትሓን ሐቆ
ሐዘው ምነ ለትሰጀለው እተ
መድረሰት አው መርከዝ እምትሓን
ሐብሬ እግል ልርከቦ ክም ቀድሮ
አፍሀመ።
ናይ
ካልኣይት
ደረጀት
ድራሰቶም ወ 33 ደውረት ክድመት
ወጠን እግል ለአትምሞ እት ሳዋ
ደርሶ ለሀለው ደረሰ 12 ፈስል፡ እት
ዮም 15 ወ 16 ፈብራይር፡ እዳረት
ወቅት ወአግቡይ እምትሓን ለከስስ
ሐብሬ ክም ተሀየበ ልትፈቀድ።
ጀሪደት

ገጽ

ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ
እብ ክሱስ ሓድር ተየልል ዐድነ
ወመንጠቀትነ፡ ምስል ዔማት አክባር
ዐድ ምነ ወደየ መቃበለት፡ ሽኡን
ቀበት-ዐድ ለኸስስ ጽበጠ እትሊ
4ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል እግል
ልትመምቱ፦
ሰኣል= ሓይስ ርኢስ፡ ምስል
ተሐድያቱ ለእብ ደረጀት መንጠቀት
ልትረኤ ለሀለ ተጠውራት፡ እት
በራምጅ ዐማር ወእስትስማር ቀደም
ለተአብል ተረት እግል ተሀሌ እሉ
ልትሰኤ። ምስል እሊ ተጠውራት
እንዴ ትጻበጠ ምስል ናይ ካርጅ
እስትስማር ወናይ ሽርከት በራምጅ
ዐማር፡ ናይ ውላድ ዐድ እስትስማር
እግል ልትናየት ሚ ልትሐሰብ
ሀለ?
በሊስ= እብ ወስፍ ናይ እስትስማር፡
ፊራሮ ሰብ ዐድ ወውላድ ካርጅ
እንዴ ትቤ እግል ልትሸረሕ ቀድር
ገብእ። እንዴ እንብል ዐልነ ላኪን
ዲብ አፍረዮት እግል ንምጸእ ብነ።
ዲብ ሐርስ፡ ርዝቅ ዓሰ፡ ብነ አብያት፡
ጽርግያታት፡ ጣቀት . . . ለትወድዩ
እስትስማር ዲብ ሕድ እንዴ ትጀመዐ
እት ዐቦት እቕትሳድ መጽእ።
ዲብ ሚ መጃል ሚ እስትስማር
ጸንሐ እግል ኒበል፡ እበ ተሐድያት
ነአንብት። አነ መስተስምር ለእብሉ
ለዲብ ጋሽ-በርከ ወብዕድ አቃሊም
ንዋዩ ለልርዔ ርዝቅ ለለአሰስን ቱ።
እግሉ ሓለት አጥፋሕከ ምንገብእ፡
እግል እስትስማር ተአጠፌሕ ሀሌከ።
ህቱ እንዴ ሸቀ ወአስተስመረ፡ 50
ጠሊት ዐለየ እሉ ምንገብእ እት
500 ምን ለአሰሰስነን፡ ቀሊል ኢኮን፡
ሽቅል ክቡድ ሸቄ ሀለ። ጣፍሐት
ሓለት እስትስማር እግል ንክለቅ
ገአነ ምንገብእ በራምጅነ እት ሸዐብ
ለትወጀሀ እግል ልግበእ ቡ። ገበይ
ባቡር፡ ተለፈሪከ፡ ሚናት፡ መጣራት፡
ጽርግያታት ብንየት ተሕትየት ክለ
ሄራር እስትስማር ለተጠፌሕ እግል
ትግበእ ወጅብ። ክል መዋጥን
ምን ዐድ ልምጸእ ወኻርጅ ወወድ
ካርጅመ ልግበእ ለለሸቅዮ ቴለል
እግል ልጥፈሕ እሉ ለትሐዜ።
ከህረበት እትለ ደውለት ምንለ
ዐበ ዐዋርድ እስትስማር ተ። ምን
ሕርጊጎ እንዴ አንበትከ እተ ባካቱ
ለሀለ መአሰሳትመ እግል ለአሽቄ
ቃድር ኢሀለ። ዔማት ከህረበት
ሐል አሳሲ ተሐዜ ሀሌት። ከህረበት
እበ ሐደት ደፍዕየት እግል ትቅረብ
ሀሌት እለ። ዎሮ ረአስ ማሉ ለከስእ
እት ሐቴ ኪሎዋት ከም ደፌዕ፡

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ፡ ምስል ዔማት አክባር ቀበት-ዐድ
ዔማት ከህረበት ሚተ፡ አክል አዪ
ደቅብ ብእተ? ክሉ እሊ እት ሕሳብ
ለአቴ። ደማን ከህረበት እተ አለበ
አካን ረአስ ማሉ እግል ልክሰእ
ለለሐዜ ኢሀለ።
ክዳማት መዋሰላት ወእትሳላትመ
ምኑ ኢልትፈንቴ። ገያደት እቕትሳድ
ለደርክ ጥዉር እትሳላትቱ። ተዕሊም
ወዓፍየትመ ምነ አሳሲቱ። አዳም
ደረጀት አፍረዮቱ ደማን እግል
ትርከብ አወል ክሉ አምር ምህነት
ለትሐዜ። ሕነ ምን አዳም ለለዐቤ
ረአስ-ማል አለብነ። ማል፡ መዓድን
ወብዕድ አርዛቅ ጠቢዐት እግል
ለሀሌ ቀድር፡ እምበል ዳርስ፡ በዐል
ምህነት ወዕጸም አዳም ላኪን እግል
ትሽቄ ኢትቀድር። እግል እሊ ሀዬ
እግል ትክለቆ/ትረብዮ ብከ። ምን
ዐድ ልምጸእ ወኻርጅ መስተስምራይ
ደረጀት አፍረዮቱ ወበቃዐቱ እተ
ትወቀለት ረሽመተ እግል ለዓርገ
ገአ ምንገብእ፡ ምህነት እግል ተሀሌ
ብእተ። እትለን ሐልፈየ 20 ሰነት
ናይ ምህነት በቃዐትነ እትሚ ደረጀት
ሀሌት? እብ ከሳረት ንሄርር እቱ
ለጸንሐነ ናይ ተዕሊም በራምጅናቱ።
ዲብ ክል ሰነት 10,000 ሰረሳይ 12ይ
ፈስል ለአተሞ። ሐቆ እለን እተ ዲበ
ልትየመሞ ሚ ሸቁ? ከተዕሊም ምነ
አሳስ እግል ዐቦትነ ሰበትቱ፡ ለንዛሙ
ምን ቅርዱ እግል ንበድሎ ብነ።
ንዛም ተዕሊም አስክ ኢትበደለ እብለ
እለ እንገይስ ጸንሐነ እግል ነአተላሌ
ይእንቀድር። ምነ ደረሰ እት ለዓሊት
ደረጀት ለልሓልፎ 15%
ኢገብኡ። ለ85% ላኪን 12
ሰነት እንዴ ለዐይሮ ወልትፈረሮ
ዐለው ሚ ለአወቁ ምን ልትበሀል
-ሐበትመ። ሰበት እሊ እግል
እስትስማር ብንየት ተሕትየት እግል
ነአጣፌሕ ምንመ እንቀድር ለዳይም
ክብትነ በቃዐት አዳምነ ሰበት ገአ
እብ ተአስትህል እግል ንሽቄ ዲቡ
ወጅበነ። እብለ ሀዬ እስትስማር- እብ
ጀሀትቼ - አብካት ከሊቅ አርዛቅ
ፍትሐት ቱ - ለእብሉ።
እቕትሳድነ መአንብታይቱ፡ ዲብ
አፍሪቀ ክላመ ለሀለ ክምሰልሁቱ።
እትለ እብ መሳኔዕ ለጥዉራት ድወል
ወእትለ ጎነ ለሀለ መዓይር እቕትሳድ
እት ሕድ ለተአትማእ አለቡ። ምን
አፍ እት እዴ ላቱ ወምን መዋድ
ጥራይ እንዴ ሐልፈ ብዕድ ምህናት
ለአለቡ እቕትሳድ፡ እቕትሳድቱ
እግል ቲበሉ ኢልትቀደር። እት

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797/07121322
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ሰንዖት ለገይስ እግል ቲደዮ ብከ።
ለመስተስምረት ምን ዐድ ልምጹእ
ወካርጅ፡
ኤረትርዪን
ልግቡእ
ወብዕዳም እተ እቅትሳድ ሚ
ተቕዪር ለአመጽኡ? እት ከእለሎት
አርዛቅ ሚ ዶር ለሀሌ እሎም? ቱ
ለምህም።
ስበት እሊ፡ ሕነ ተሓድያት ናይ
ካርጅመ ዲብ ብነ፡ እሉ ዲብ ሕሳብ
እንዴ ነኣቴ እግለ አርድየት ውቀት
እንዴ ይእነስእ ነአጠፈሐ ሀሌነ።
ሐቆሀ ዲብ ቀበት ዐድ ለሀለ እት
ጣፍሐት ሓለት እቕትሳድ ማሉ
እግል ልክሰእ ቀድር። ምነ መሳኔዕ
እወዴ ለልብል ሀዬ ለእተ ብሩር
ንዋዩ ለአንስስ ወእተ ርዝቅ ወጠን
ወስክ ለሀለ ዝያድ አሀምየት እግል
ልትሀየብ ቀድር። እግልሚ፡ ለመሳኔዕ
እንወዴ ልብሎ አስክ እለ ከህረበት
ኢትረከበት፡ ሸቃለ ነሐር ወምህነት
ኢትረከበው፡ መዋሰላት ወእትሳላት
ኢሰደ እንዴ ልብሎ ለእለ ወሰከው
ኢረኤነ። ከአነ ማልዬ እከስእ ለልብል
እተ ርዝቅ ናይለ ወጠን ሚ ክም
ወስክ እብ ዐመል አርኤኒ ምንገብእ
ህቱቱ ለመስተስምር። እብለ ገብአት
ላኪን ለአርድየት እግል ክሉ ኬስኣይ
እግል ትጥፈሕ እንሸቄ ሀሌነ።
ለተሐድያት ብዙሕቱ፡ ላኪን
ሕነ፡ አስክ እለ “እብላቱ ዐንቀፈዉነ”
እንዴ እንቤ ኢተሃጌነ።
እትሊ
ደዋሒ እቅትሳድነ እግል ነዓቤ፡ ላሊ
ወአምዕል እንዴ ሸቄነ እት አርድየት
ሳክበት እግል ንትቀደም ለለሐዜነ
ኢሀለ። እብሊ አዜ ለሀለ ነባሪ፡ ዎሮ
እግል ልብደረከ ገአ ምንገብእ እግል
ለሐብልከከ አው ልስበረከ ሀሌት
እሉ። ብንየት ተሕትየትነ እግል
ኢትዕቤ ወዔማት ጣቀትነ እግል
ኢነአተርድ እት ሓለት ሳክበት
ጀላብ እግል ኢንሽቄ ለሐልፈ 1020 ስኒን ምነ እብ መናዱቅ ለገብአ
እብ እቕትሳድ ወከልእ ሰላም ለገብአ
ዲብነ ሐርብ ልትመክረህ።
ሕነ ወኢትዮጵየ እት ፍንጌር
እግል ንምበር፡ እግል ኢንሽቄ፡
ኢንትጃገር፡ እብ እቕትሳድ ሕድ
እግል ኢንስዴ ሐብለኮት ኢተርፈ።
አዜ ለሀለ ሀዬ ግለች! ቱ። እቕትሳድ
እለ ደውለት እግል ኢልትበገስ፡
ጽርግየ እግል ትሽቄ፡ ከህረበት
እግል ትጠወር፡ አርዛቅ ሐርስ ወዓሰ
እግል ተአዳብር
ኢትቅድር።
ብዕዳም እግል ልብደሩከ ሀሌት
እሎም፡ ህቶም እግል ልሕለፎ ሕነ
እግል ንትገርደም ብነ። ሐት-ሐቴ
ዶል ለናይ በዲር ውዲት እንግሊዝ
ክም መምሀሪ ንትረስዐ ገአነ።
እትለ ደውለት ለዐለ እቕትሳድ
መትጃግራይ የዐለ እሉ። ገበይ
ባቡር፡ ተለፈሪከ፡ ጽርግያታት፡
ከህረበት፡ መሳኔዕ . . . ሚዶል
ትሸቀ? ወዲብ እሊ መስል ምድር
እብ አረጊቱ። ሚነት ባጼዕ ሉለት
በሐር ቀየሕ ትበሀል ነብረት።
እለ ደውለት እለ ሓግለትተ፡ እብ
እቕትሳድ ረሐ ኢትቀድር እግል
ለአተብለ ደለ እግሩ ከረ እተ፡
ርዝቀ ወእቕትሳደ ሐን አርድ
እግል ልሽረብ ሸቀ። ሐቆሁ ሀዬ
ሐርብ መጽአ ወእት ሐርብ እግል
ትታከል ኢትቀድር። ሐርብመ
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የም አለቡ አብካት ደብአ ወአብደ
ምንእነ። ወእብ ዓኒ ጋብእቱ።
እትሊ ሰለስ ጂል ለገብአ ሐርብ
እቕትሳድ ምነ ሐርብ ዐስከሪ
ለአኬ። አዜመ ህቱቱ ለሀለ። ሕነ
ሚናነ፡ ጣቀትነ፡ ጽርግያታትነ
እግል ኢነዓቤ ሰልፍ ብዕዳት
እግል ልዕበየ ሀሌት እለን። እሊ
አምር ሐዲስ ኢኮን፡ ምናተ እንዴ
ኣመርናሁ እንሸቄ። ርዝቅ በሐርነ፡
ሐርስነ፡ ተዕዲንነ እግል ነአበርክቱ
ወደረጀቱ ኣግል ንወቅል፡ ሰልፍ
ለሸዐብነ ክም ለአፈሬ እግል ኒዴ
ብነ። ክልኦት ሰለስ እንዴ መጽአው
ለለአፈርዎ ኢኮን፡ ለዐበ ወለትደቀበ
መላይን ሸዐብ ለለአፈርዮቱ። እት
ካርጅ ለሀለው መዋጥኒንነ ሀዬ
እተ ዲበ ሀለው ለትፈናተ ሕርያን
እግል ለሀሌ እሎም ቀድር፡ ላኪን
እትለ ደውለት እንዴ መጽአው
ግዴት እግል ተሀሌ እሎም ለትሰዴ
ወለተአትናይት ሓለት እግል
ንክለቅ እሎም ብነ።
ክል ዶል ክም መሰል ለእዘክረ፡
መስነዕ ልባስ እትለ ወጠን፡ እትለ
መንጠቀትነ ለደረጀት ናዩ ለበጽሐ
የዐለ። ግጥን ዲብ ዐሊ ግድር
ወአርድ ብዕድ ፈሬ ወልባስ ክሉስ
እንዴ ገብአ ልትዘቤ ዐለ። እግል
መዋጥኒን ምነ አፍረዮት ግጥን
አስክ ሰንዖት ልባስ ዲብለ ሀለ
ወራታት አብካት ሽቅል ወምህነት
ፋቴሕ ነብረ። ግጥን እንዴ
አፍሬከ ዲብ አክያስ እንዴ ጸዐንከ
ተአዘቤ ሌጠ ሐቆ ገአከ ለወራት
ሰርሰሮተ። መሳኔዕ ቀርበት ለተሐረ
አስእኖታት ልትሰነዕ ምኑ ነብረ፡
ቅራብ እንዴ ትመዐሰ ልትለአክ
ነብረ። ዮም እሊ ኢሀለ።
እብለ ወሐደ ዐውል ለሔሰ
ፈርያት እግል ተአፍግር ለትቀድር
እቡ እቕትሳድ እግል ኢንጠውር፡
እተ ሐልፈ እያም ንዳል ተሕሪር
ወቀደሙ ለዐለ ሕነ ለይዐሬነ
እቡ ለጀረ ደማር ገበል አለቡ።
እቕትሳድነ እግል ኢንብኔ ሸዐብ
እብ ሰፍረ ወስድት እንዴ ትጸበጠ
እብ ራድኢት መጅልስ ቅራን
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ወኢናይ ሕኩመት መአሰሳት እግል
ልንበር ክም ልትቀሰብ ገብእ።
ሕነ ሌጠ ኢኮን፡ ክሉ ገባይል እለ
መንጠቀት እብለ ጽቡጥ ሀለ።
ሰኣል= ሓይስ ርኢስ፡ ምስል
ተሐድያቱመ
ልግበእ
ለእብ
ደረጀት መንጠቀት ልትረኤ ለሀለ
ተጠውራት ሐዲስ እት ዐማር
ወክስአት ረአስ ማል ተረት ሰኔት
እግል ተሀሌ እሉ ልትሰኤ። ምስል
እሊ እንዴ ትጻበጠ እት ረአስለ
እስትስማር እብ ሰብ ካርጅ፡ ናይ
መንጠቀት ሸራከት እት ዐማር
ወእግል ኬስአት ረአስ ማል ውላድ
ዐድ እግል ልትናየቶ ሚ ልትሐሰብ
ሀለ?
በሊስ=
እቅትሳድነ እግል
ኢነአዳብር ወርሕነ እግል ኢንቅደር
መሐልካታት ሀለ። እግል መሰል እተ
ናይ ኻርጅዪን ምን ነሀድግ፡ መስነዕ
ግጥን ባራቶሎ እግል ልትዛበዉ
ሐዘው። ለረአስ ማል አው ዝሕረት
-ባባት ወሸባቢክ፡ ብነ፡ ሐጺን ሰኒ
ወሐጻይን አቤር(ሮታሜ) እብ ሰብ
መቅደረት መላይን ትሸነን። እግሉ
እብ መላይን አዝበዮት ተሐይስ
መ እግለ መስነዕ አትሐሶሳይ?
በዲር እት መስነዕ ልባስ ለሸቄ
አዳም ብዙሕ ዐለ ዮም እሊ
ኢሀለ። ሰበት እሊ ኬስኣይ ረአስ
ማል ሸቃለ እግል ለዐልም ሀሌት
እሉ። ለናይ 40ታት ወ50ታት
ቴክኖሎጂ እብ ሐዲስ እግል
ልበድል ቡ። ዶላር ነስአከ ዲቡ
መኢኮን እንዴ ኢገብእ እስዉ
ለአከስብቱ ለምህም። አስኩ እግል
ኒጊስ ገአነ ምንገብእ አክለ እብ
ብዝሔ ለአፈርየ ምንመ ይእንገብእ
ግጥን ናይ አፍረዮት ቅድረትብነ ።
መክሰብ ወሒለት ለለሀይበነ ላኪን
ዐውል ለወስክ ሽቅል አስለጦት
ቱ። 10-15 ሄክታር ግጥን እግል
ነአፍሬ እንቀድር፡ ላኪን እበ ግጥኑ
ኢነአዘብዩ፡ እት ልባስ እንቀይሩ።
እት ተሰነይ ዋድያመ ለዐልነ
መከነት ሔጸዮት ግጥን እሳት
ደግሐው ዲበ፦ ሐርብቱ።
ዲብ ገጽ 5 ልተላሌ
ገጽ

2

ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

3ይ ክፈል
መሐመድዑመር
ዝክርያት
ወሰፈላል ኣምነ አብር ወመሕሙድ
ወልዶም ስካብ ወቅሳን አክለ
ከልአዩተ ህዬ ተዐዊዝ ወዴ ወእግል
አርወሐቱ እበ እግል ውላዶም
ወዋልዴኖም እንዴ ኢልርኡ እት
ሰቦት ደንካልየ ታርካይት ፍርስነት
እንዴ ሐድገው ለአስተሽሀደው ሰብ
መባጥር፡ እብ ዎር ዎሮት ህዬ እት
ገጹ ልትባጠሮ ዐለው። (ኣክፊነ ሸረ
እድንየ) እት ልብል ህዬ መባጥሩ
ለሐጥጥ ዐለ። ምስል አርወሐቱ
ተቀም እት ልብል ህዬ “ሕናዲ
እስክ እለ ዮም ምንለዐል ምድር
ህሌነ። ደምነ እንዴ ክዔነ ወዓጭምነ
እንዴ ሰበርነ፡ ለሀይ ወለሀይ
እንዴ ኢልርኡ ሰቦት ደንካልየ
ለወሐጠቶም ህዬ ዐዶም ወሰብኦም
ሚ ገብእ እግል ሊበልቱ?” እት
ልብል እት አርወሐቱ ሰኣል ሻፍግ
ልትሰአል፡ ወእግል በሊስ አፍካሩ
ፈትሽ ዐለ። አዜመ በሊስ ምን ካልእ
እንዴ ኢልትጸበር እግል አርወሓቱ
ስኣላቱ እብ ሰኣል በልስ ወለአዳሌ
ዐለ።
አይወ፡ “ለረቢ ሐክመየ ሕፍን
እት እንተ ልትከበተ። ለውላድ
ወዋልዴን ለሐድገው ስሜቶም
ለትሰሜ እቡመ ሀለ እግሎም።
ክሉ ክሉ አሰር ወደንበር ዝክረት
እት ግራሆም እንዴ ኢልሐድጎ
ገበይ ዲማሆም ለሳፈአው ወእት
ጋድሞታት ደንካልየ ለትደፈነው፡
ከረ ሓምድ ሳልሕ ኢብራሂም ረቢ
ልርሐሞም” እት ልብል ምስል
አርወሐቱ እት አምዋጅ ሸቀላት
ወሀማት ዶልተ ከምን ዎሮት ሸብብ
ወልትሀጸፍ ዐለ። አይወ አማኑቱ
መ/ዑመር፡ ሽሂድ ሓምድ ሳልሕ
ኢብራሂም (ዜዳን) እግል መ/
ዑመር ወድ ሑሁ ወድ አቡሁቱ
እት ኢብራሂም ህዬ ልትራከቦ።
ሽሂድ ሓምድ ህቱመ ክምሰል መ/
ዑመር እሙ እንዴ ኢልአሌሌ
እተ ትረሐመት አቡሁ ህዬ እት
ሰነት 1984 ዲብ ላበ ሹሃዳእ እት
ለአፈግሮ ለቀም ቀትለዩ። እብለ ህዬ
ሽሂድ ሓምድ ሳልሕ ምን ንእሹ
እብ አከይ ብሶቱ በዲር ይትምነ
እም ወሐር አብ ዐረ እቡ። ሽሂድ
ሓምድ ሳልሕ ክልዶል ስፍሉላይ
ወእት ለአስተንትን ትርእዩ። እት
መድረሰት ሰውረት ደርስ እንዴ
ዐለ ህዬ ምን ሳምናይ ፈስል እንዴ
ሐድገየ እት ሓምሳይት ደውረት
ክድመት ወጠን ተሓበረ። ወምስል
አቡሁ መ/ዑመር ወድ ሕመድ
እት ዎሮት ክፈል ዴሽ ትወዘዐ።
ህቱ ወአቡሁ መሐምድዑመር ህዬ
አክለ ጨንበው ወሸቀላት እድንየ
ሳደፈት ህዬ ምስል አቡሁ መ/
ዑመር አርወሐቶም ለአትራስዖ
ዐለው።
ሽሂድ ዐሊ ሓምድ ሙሰ ህቱመ
እግል መ/ዑመር ወድ ሕቱ ሰበት
ገብአ፡ እሎም ሰልአስ እሎም ምስል
ለአጅተምዖ እት ህለው ልትለወቆ
ወፈርሐቶም ሸርሖ ዐለው። ፍርድ
ሳልሳይ ወራር ህዬ በኑ ዐለ። ውላድ

ሰፈር ለሰፈር ተሓበረዩ
ለቡ ወለ አለቡ ምስል ቀደሜሁ
ወደዮም። መ/ዑመር ዝያደት ሞላድ
ምስል እሎም ክልኦት እሎም ሞላድ
ሐያት ክርበት፡ ሐጠር ወፍርስነት
ሰበት ሓለፈ፡ ዝያድ ክልዶል እት
ገጹ ልትባጠሮ እሉ ለዐለው። እሲቱ
ወወልዱ እንዴ ትረሰዐዮም ህቶም
ልትረአዉ። ሞላድ አዳምዬ አዳምከ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ሞላድ ጽምእ
ወሰፍረ፡ ሞላድ ሞት ወሐዮት፡
ሞላድ ክርበት ወጅርበት ህቱ ሰበት
ፈደበ። ህቶም እብ ሞላድመ ረዪም
ሕድ ኢኮን። እሎም ሰልአስ እሎም
እት ዎሮት ክፈል ዴሽ እት እንቶም
ለክልኦት አስተሽሀደው፡ ወመ/ዑመር
እብ ክቡድ ተሓከረ። ሐቆ እቅባለቱ
ምን ዕያደት ህዬ ዐሰብ ዝያደት
አበየ። ለምስሎም ሕፍን ወመራር
ለከህለ ሰፈር አማን ሳፈረው ምኑ።
ህቶም ሰበት ኢጸንሐዉ ህዬ ዝያደት
ገሀ፡ ትስፋለለ ወትሰራበበ። ላኪን
ገበይ አማኑ ለጌሰ ሰበት ኢለአቀብል
ዲደቱ ዲበ ሰብ እኪት ላቶም
ዌረት አቶብየ እንዴ ወደየ
እግለ ረቢ ወደየ አስበረ። መ/
ዑመር ክሉ እት ከብዱ እንዴ
ወደዩ እምበለ ለዶል ለበይኑ
ገበኣተ፡ እብ ታሪኮም ልትሐበን
ወእብ ፍርስነቶም ሸንን ዐለ።
ሐርብ ወአከይ ዋይዲባት ህዬ
ለትትረከብ ምኑ አለቡ እምበል
ሞት ወቅታል ወሐክር። እት
ልብል እት ገለዶም ክምሰል
ለሐጥጥ
እግል
አርወሐቱ
ለትአክድ እግለ ዐለ።
ሐቆ ሳልሳይ ወራር መ/
ዑመር እተ እግለ መሬሕ ዐለ
ፈሲለት እንዴ አቅበለ ምስል
ካልአዩ እግል መዳፈዐት ወዐማር
አዜመ ገለዶም አትሐደሰው።
አክለ እጅትማዕ ወደውተ ህዬ
መ/ዑመር አነ አርበዐት ሖል
ሑሉፍ ህሌኮ ለገብአ ከበር ዐጄ
ህዬ አለብዬ እት ልብል ጠለቡ
ለሓልፍ ዐለ። እት ሰነት 2001
ክፈል ዴሾም ምን ዐሰብ እስክ
ከበሰ ሰበት ትቀየረ። ምነ ዶል
ለእት ረአስ መካይን ገብአዋተ ልብ
ክልምኖም ሀንደጎቱ ከምሰል ከበሮ
ትዘብጥ ዐለት። ምናተ ፈርሐት
እድንየ ታመት ሰበት ኢኮን፡ እበ
ምስሎም እት ልሰሐቆ ወልተልሀው
እስክ ዐሰብ ለተዐደው ወሐር
ጀላብ እለ አርደት ለሐልፈው እት
ደሚሮም ትቅብ ሰበት ልብሎ ካልእ
ሽዑር ወርሮም ዐለ።
አማንቱ ክሉ ምስል ለትፈረረ
ምስል ሰበት ኢለቀብል፡ ሽዑሮም
ክልዶል ለለሐምርግ ጋር ዐለ።
ክፈል ዴሾም ምን ሰቦት፡ ሃባት
ወስሙም ጸሓይ ዐሰብ፡ ሸማል
ብሩድ ከበሳታት ዐድነ ኤረትርየ
እግል ለአወልውሎ ቀድረው። ህቱ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ዎሮት ከአክባር
ዐዱ እግል ልርከብመ ሸይ ቀሊል
ገብእ። ምን ሞተ? ወምን ህለ?
ለልብል ሰኣል ህዬ ናይ ክል ዐስከሪ
አተንታን ዐለ። እት ዐሰብ ገሌ
አክባር ዐድ እግል ትሕዜ ሐዜከ
ምን ገብእ፡ ምነ እቱ ህሌከ መዐስከር

እስክ ዐሰብ እንዴ ግስከ፡ እት ባር
ትግሬ ትመጽእ። (ባር-ትግሬ ገህወት
ጀበነት ተ) ባር ትግሬ ምን ረዪም
ወቅሩብ ለመጽአ ከበር ኢለሐልፉ።
ባር ትግሬ እግለ እት ድፈዓት
ዐሰብ ዐለው ዔማት ወሕምብረ፡ ሚ
መጸአት ወሚ ትሰመዐት ለልብል
አካን መትራከቢ ተ። እብ ፍንቱይ
ህዬ መትሃግየት ትግራይት ላቶም
ውላድ ትግሬ እተ ለአመሕብሮ
ወምነ አስክለ ለእሙማሙ ህለው
ጀሀት ሳፍሮ ዐለው።
መ/ዑመር ወድ ዜዳን መ
በዲር እት ድፋዓት ዐሰብ እት
እንቱ ሐቆ ከም ወሬሕ እት ባር
ትግሬ መጽእ ወእቱ ምስለ ፈትዮም
ውላድ ዐዱ ልትራከብ ወተየልል
ዐዶም ደሉ ዐለው። ሐቆ ሳልሳይ
ወራር ላኪን ለሓለት ትቀየረት።
እግልሚ ለምስሉ እትለ አካን እለ
ለአጅተምዖ ለዐለው ለበዝሐው
ሰበት አስተሽሀደው። መ/ዑመር

ሐቴ ዶል ምንመ መጽአየ እምበል
ጭንብወ፡ ስርቤብ ወሰፈላል ወለ
እት ገጹ ትጋየሰ እምዋጅ ለመስል
ዝክርያቶም ካልእ ሐቴ ኢረክበ ምነ።
አይወ ባር ትግሬ አካን መስተይ
ኢኮን ወሰከር አካን ቡን፡ ህጅክ
ወሰሓቅ ወመትካባር እብ ሓለት
ዐድካ ተ ለዐለት። አይወ እምበል
እሊ ዔማት እሊ ካልእ ዔማት ሰበት
ይዐለ እግሎም። ሐቆ ፍግረቶም ምን
ዐሰብ አስክ ለአጅዞ እግሎም፡ ምን
ቅሩብ ወረዪም ሚትደሉ ለልብል
ሰአል ናይ ክል ምኖም ዐለ።
መ/ዑመር ወድ ዜዳንመ ግድም
እት ሰእየት እት እንቱ ሐቴ አምዕል
አልዐሴረት ሃልከት አስክ ዐዱ ትበገስ
ትበሀለ። እለ ክምሰል ትበሀለ ወቅት
ኢወቅቱ እት እንቱ፡ ሐቆ ጊስ እንዴ
ቤለውከ ትገሴከ ለትመጽእ ሰበት
ኢትአምር፡ ላዝም ምን መዐስከር
እግል ትፍገር ህለ እግልከ። እብሊ
አስባብ እሊ ህዬ ቅሩብ እንዴ
አስተረሐ ትመየ። ፈጅራተ አስቡሕ
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ከረን አተ፡ ወሐቆ ሰላት አዝህር
ሐቆ አርባዕ ሖል ክልኤ እግሩ እት
ነቅፈ ከረየን። ገሌ አክባር ዐዱ
እግል ልድሌ ዶልተ ከምስል ዎሮት
በጥረ። ዐዱመ በኪታም ክምሰልቶም
ህዬ እት አከዶት በጽሐ። አዜመ
አልዐሴረት ገበይ ሮራ እብ እገሩ
ብስሚላህ
ቤለየ።
መ/ዑመር
መጋይሱ ወገናዳሉ ክምሰል በዲሩ
ይዐለ። አርወሐቱ ደየቀት ወእግሩ
ሕኩር ወነፍሱ እበ እቱ ዐለ ሃባት
ለመስል ካቤት ዐሰብ፡ ምስለ ሐሬ
ትወሰከዩ ክቡድ ጅረሕ ሓለቱ ሰኒ
ተመምኡ ይዐለት።
ግድም እብ ጽብሐተ ወምሴተ
ዶል እት ለዓርፍ ወዶልመ እት
ለሐናክሽ፡ ላሊ ክልኤ እዴሀ እት
መጋይስ ሓለፈየ ወካልእ አምዕል
ሳዐት 10 አክል አድሕድ እት
ሮራ ብሩድ ሸማሉ አወልወለ።
አይወ፡ እተ እት ዐሰብ እት እንቱ
ልትረአዩ ለዐለ ሸማል ብሩድ ተለው
ቤለ። ገኖበቱ ትፋሰሰት
ወአርወሐቱ
ትለወቀት።
ሸማል
ዐዱ
አተንፈሰ
ወትርበት ሞዳዩ ካየደ። እሊ
ወክድ እሊ ደሚሩ ሐር
እት ድፈዓት ዐሰብ በልሰዩ።
እግለ ምስሉ ለዐለው ጸሩ
ወሐዉ ትፋቀደ። እብ
ዎር ዎሮት ህዬ እት ገጹ
ትበጠረው።
መ/ዑመር ወድ ዜዳን
ለእበ ደሚሩ ለሐስቡ ለዐለ
ጋር እንዴ አፍገረዩ፡ “አነ
በዐል በክት አነ ገብእ መ
በዐል አከይ በክት?”ቤለ
ወሐር እብ አከይ በክቱ
አርወሐቱ አትዐገበ። እብ
ክእኒ ህዬ በልሰ እተ።
“በዐል በክት ምን እገብእ
ለምስልዬ ዐለው ጸርዬ
ወአነ ምስል ወገናደልነ እተ
እለ አርደት፡ እግል ክሎም
ምስልዬ ለዐለው እንዴ
ሐደግኮ አነ እብ በይንዬ
እገናድል ወሐናክሽ ሐቴመ
ተርጀመት አለቡ” ቤለ ክሎም
ለአስተሽሀደው ውላድ ዐዱ ዲብ
ልትሰራበብ ወልትካየሎ እሉ።
አዜመ አክለ ሸማል ብሩድ
ከብሀዩተ ተቀም ቤለ። ሐር ለእት
ክያሉ ልትሰወር እግሉ ለዐለ እግል
ለአፍግሩ ሐዘ መስለኒ፡ እብ ክእኒ
ምን ስርቤብ ደሚር እት ህግየ
አቅበለ። “አሰናይከ ወድ ሕመድ
እት ጀነት ዐድ ለዐለ ምን መጸአከ።
ወአሰናይከ ለብርድት አርደትከ
ምንዲ ካየድከ” ቤለ። እግለ ክምሰል
እብ እሳት ብሹል ለዐለ ገሮቡ እት
ገንሕ። አርድ አስቡሕ እት እንቱ
በርጅ ወመስሐል ግራሁ እንዴ
አትለዩ፡ እበ ምሽባብ ሖርመት አስክ
ተወላለብ ዐድ ዜዳን ሽበ ወሬሕ
አርበዐት ሖል አብሀዘ። ሰልፍ ሽበቱ
እግል ልርአየ ለተምነ ህዬ ለምጽላል
ኣምነ አብር ወወልዱ መሕሙድ
ለዐለት ጋምለት ወግሬተት ተ።
ላመ ሐቆ ቅያብ አርበዕ ሖል እት
ተወላለብ ዐድ ዜዳን ለሰርቀ ወሬሕ
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እግል ሰልፍ ዶል ዕንቱ ለቀጥሐ
ላቱ መሕሙድ መ/ዑመር ዐለ።
መሕሙድ እግል አቡሁ ርኢሁ
ኢልአምር። ክልዶል ህዬ አክለ
ዎሮት ነፈር ሐልፋተ፡ ይመ አቡዬ
ለልብል ሰኣሉ እለ አምዕል እለ
አማን ገብአ።
እለ አምዕል እለ ላኪን እሙ
እንዴ ኢደሌ እግለ እት ለአብህዝ
ረእዩ ነፈር አስኩ ሄራሩ እንዴ
ኢለትካርም ሰኒ ትሳረሐ። እሊ
ወቅት እሊ ኣምነ እግል ወልደ
ምን ገንሐት በዲር እንዴ አሬመ
ርኤቱ። ወእ ትትላኬ አሰሩ ህታመ
ለገበዩ ትማጤት። ዶል ዎሮት
እግለ አስኮም መጽእ ዐለ ነፈር
ተአትቃምት ወዶልመ እት ትትላኬ
አሰር መሕሙድ ወልደ ትስዔ
ዐለት። አክለ ሰኒ እንዴ ወዴት
አቅመተቱተ ህዬ፡ ሀንደገት ልበ
ነሐረ እንዴ ሰጥረት እግል ትፍገር
ተሐዜ ለህሌት ትመስል እተ ዐለት።
ዲግ-ዲግ አክለ ቴለት ህዬ ቀዌኮ
ሚ እገብእ ህሌኮ ትቤ። እግል
ትትገሴ፡ ጽነሕ ሕልብዬ እት ትብል
እግል መሕሙዳይ ወልደ እብ
ዕንታተ ተሌቱ። መጋይስለ ነፈር
ላኪን ይአመመአየ። ክምሰል ወድ
ሕመድ እንዴ ኢገናድል ለሐናክሽ
ሰበት ርኤቱ። ህቱመ እንዴ ቀርብ
ሰበት ጌሰ አዜመ ሓለቱ ትቀዌት
እተ። መሕሙድ ወልዶም ላኪን
ሄራሩ ኢአትካረመ። አስክለ መጽእ
ለዐለ ጋሻይ ሌጠ ሀረክረከ።
ኣምነ ላቱ ፈርሐት ወድንጋጽ
ትናዘዐየ እተ። አየ ምነን ትትሌ ህዬ
ትቀዌት ዲበ። አክለ ቀርበዮም ዝያድ
ጊመት ህተ ትገልበበተ። ለመጋይሱ
ለቀየሕ ገኖበቱ ክለ ለሓለቱ እግል
ተአሌልዩ ኢቀድረት። መ/ዑመር
መ በዲር እዘሚ ምኑ እግል ሊበል
ሐዘ ወሐር ህዬ፡ ሐቆ ሐል ትሰአል
እበ ልብል ደሚር አተቅበለዮም።
ምናተ ሄራሩ የአትካረመ። ኣምነ
ህቱ ክምሰልቱ ክምሰል አከደት
አሰር ወልደ ትስዔ ክምሰል ኢዐለት፡
አስክ ቤተ ገጸ አሳደረት። “ዬቡ ዔብ
ግበእ ለሕጻን እሊ አዜ ምን ረዪም
ለልርኤኒ፡ ብእሰ እግል ትትከበት
ትስዔ ዐለት እግል ልበሉኒቱ” ትቤ
ወከጅለት። ቅየም ሸዐብ ክምሰልሁ
ገብአ ዲኢኮን ሔማከ መትከባት
መአዜ ዔብ ገብአ። መሕሙዳይ
ወአቡሁ ላቶም ክምሰል እሙራም
ነሐር አድሕድ በጽሐው። ዐድ
አብር ወድ ሓምድ እት ካልኣይ
ባብ ምስል ዐድ መ/ዑመር ሰበት
ዐለው አብር እት ብካይ መሕሙዳይ
ምንዲ ፈግረ ወለቱ ምን ሰር ገበይ
እት ተአቀብል ወመሕሙዳይ እት
ፎቃይ አቡሁ ረአዩ። አብር እብ
ፈርሐት አሰናይኩም ዐድ መ/
ዑመር ወአሰናይነ ክሊናመ ቤለ
ወሐር አስክ እሲቱ እንዴ ትወለበ፡
ወድ አቡዬ ሕመድ መጽአ ቤለየ።
ወክሉ ለዐድ እት መ/ዑመር ሀነጅል
ገብአ። ወእግል ስኒን ለዐለት እቶም
ሰፈላል እግል ለአፍግሮ እብ ክሉ
እንክሩ ትከለለዉ።
ትተላሌ….
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ
ስወር፡ ክብሮም ጸሃዬ
ዳሕየት አግረዕ ምን መዲነት ነቅፈ እንክር ቅብለት እት መሳፈት
40 ኪሎሚተር ራይመት ለህሌት ተ። እት ዮም 19 ፌብራይር
2020 አግረዕ እንዴ በጽሐነ ምስል ምን ስካነ ላቶም መስኡል ዳሕየት
ሻብ ሙሰ ሳልሕ ኢብራሂም፡ አሰይድ ዐሊ ዑስማን ድራር፡ ሓጅ ዐሊ
መሐመድ እድሪስ ወዐማር ዑስማን ለወዴናሀ መቃብለት እግል ዮም
አወላይ ክፈለ፦
እግልነ። አዜ ህዬ ህታመ ትእኬ
ዮም 19 ፌብርዋሪ 2020
ወትስኔ ለማይ ካፊ ኢኮን። ማይ
አንፋር ቅስም ጀሪደት ዲብ ዳሕየት
መሪር ማይ ጥዑም በጽሖቡ፡ ለማይ
አግረዕ እንዴ በጽሐነ ምስል ስካነ
መሪርመ እት እንቱ ካፊ ምንገብእ
ተሃጀክነ። አግረ ምን ከም ዐድ
ምሽክለት ይዐለት። ላኪን ሕዲነ
ክምሰል ትትከወን ወብዝሔ ሸዕበ
ማይ ወከራብ ዐወሊ ሰበት ህለ
ከም ክምቱ፡ መስኡል ዳሕየት
ለከሰሰ ጀሀት ሕስር እግል ቲዴ
አግረዕ ሻብ ሙሳ ሳልሕ ኢብራሂም
እግልነ እትወሴ።
ክእነ እት ልብል ሸርሐ እግልነ።
ሰኣል = እብ ክሱ ዓፍየት ህዬ
ዳሕየት አግረ ምን ኣርበዕ ዐድ
ዳሕየት አግረዕ ሚ ትመስል?
ልትከምከም ህተን ህዬ ልዋ፡ አግዲበ፡
ሕነ በስ አልሐምድለህ ዕያደት
ራህየ ወረሓበት ልትበሀለ። እለን
ብነ።
እለ ዕያደት ካፊ ደወ አለበኒ
ህተን ብዝሔ አዳመን ልትፈናቴ።
ብዝሔ ናይ ሸዐብ ህዬ ህለ፡ እለ
ራህየ ለህለ እተ አዳም 84 ቤት
መንጠቀት አዶብሐ፡ ቆሮረ፡ ነቅፈ፡
አቦሎ ወዔለ ጸላም ለልትበሀለ
እለን ክለን እንሰርቱ እትለ
ዕያደት ለልሰረየ። ሐራሳት ብነ
ወክድለ መሐጽ መጸአንተ መኪነት
እግል ትትላኬ እለን መሻክል ቱ
ለሳድፍ።፡ 4 ሳዐት እንዴ ግስከ
ትረክብ መኢትረክብ ለሬሕ ህዬ
ተአድሕነ ሚ ኢፋል ህተ ክልኤ
ረሕተ ሰለስ መ ረሕ መነቲት እግል
ልሳድፍ ቀድር እሎም ህዬ እግል
ተአድሕኖም ለከጥ ለእቱ ትገይስ
ህሌከ ትረክቡ መ ኢትረክቡ
አሰይድ ዐሊ ዕሱማን
መሻክልቱ እንዲኢኮን አዕዳእ
421 ነፈር በጸሕ። ልዋ 242 ቤት
እስክ 5 ለገብኦ ህለው እግልነ።
1167 ነፈር ጸብጥ። አግዲበ 180
ወሕኩመት እለ ገሰረት አለበ።
ቤት ብዲበ 501 ትንፋስ ብዲበ።
ወላመ ዕያደት ለምን አርድ ብዕድ
ራሓበት ምን እመጽእ ህዬ 709
መጽእ ሸዐብ ሰበት በዝሕ እታቱ
ጽምድ ብዲበ 3282 ነፈር በጽሕ
ዲኢኮን እግል ዳሕየት አግረዕ ሌጠ
እብ ዓመት አግራዕ ዝያድ 5 አልፍ
ምንገብእ መለሐገዝ ወሐደ ዐለ።
ስካን ከምክም።
እብሊቱ ህዬ ዕያደት እግል ሰብአ
ሰኣል = እብ ማይ እግል ነአሰብዴ
ወሰብ ጸረ ትከድም ሰበት ህሌት
ሓለት ማይ አግረ እት ሚ ደረጀት
ሕዲነ ደወ ሳድፍ ለህለ።
ህለ እግል ኒበል እንቀድር?
ሰኣል = ለሀካይም እምበል
ካፊ ማይ ለልትበሃል አለብነ።
ሳረዮት እት አትፋዝዖት ሸዐብ ህዬ
ክልኤ ዔለ ናይ ሶላር ዐለየ እግልነ
ዶሮም ሚቱ ወሸዐብ እተ ዓፍየት
ሶላር ለሐቴ አንተሄት አዜ ሸፋጥ
ፈሀሙ ሚ መስል?
አምጸእነ እግለ እበ ማጽእ ለዐለ
እሊ ሸዐብ እት አትፋዝዖት፡ እትሊ
ሙሃንድስ ክም ትገነሐት እለ ዔለ
ናይ
ዐመሲ በረ እግል ኢልውለደ
እለ ደፈነት ምን ሽቁል በረ ገብአት
ፈሀም ካፊ ቡ። አጀኒት ፍድኢት
ቤለ። አዜ ሐቴ 14 ሰነት ለወዴት
እግል ኢለአትካርም ተዕቢአት ካፊ
ዔለ ህሌት። አግረዕ ተሓት ወአግረዕ
ብነ፡ እብ ደረጀት ናይ አቅሊም እለ
ለዓል ማህሚመ ወአዶብሐ እሊ
መንጠቀት ምነ አወሎት ብህልት
ሻርዕ ለነስእ ክሉ ምን እለ ዔለ እለ
ዐለት። እትሊ ግዳርነ ምን አካናት
ሰቴ። ሐቴ ዶል ዐስተር እብ ጊም
ረዪን ለልታከየ ዐመሲ ህለየ ላኪን
ትገልበበት ምንገብእ ሸዐብ ለእለ
አብያት ሰበት አለቡ። መሻክልቱ።
ሰቴ አለቡ። ሐጋይ ገብአ ምንገብእ
እሊ ሒን ብርድ ወወለውል
ንዋይ ህለ ወአዳም ክሉ እግልና
መደረት ትሳድፈን። አዜመ ሸዐብ
ለወርድ። ሰበት እሊ እብ ክሱስ
ማይ ተሃጌነ ምንገብእ ምስለ ህለ
እግልነ ስካን፡ ማይነ ካፊ ኢኮን።
አሽራም ዐለየ እግልነ ማይ ጸብጠ
ምንገብእ ማዩ እግል ሲቶ ቃብል
ኢኮን። ገሌ አሳናይ ለልሐዝየ
ብዲበን ወገሌሀን ህዬ ክሉ ረአሱ
እግል ትስተዩ ኢትቀድርኒ።
ብዕድ ክምሰለ እቤለ ለህሌት
እግልነ እብ ሶላር ሰበት ትሸቄ
ምስል ሓለት ጀው ቴለለ ልትባደል፡
ዶል ተሀይበነ ወዶል ትከለአነ።
በዲር ዲብ እለ ዔለ ሶላር እንዴ
ትቀየረት እብ ጀነኔተር ሸቄ ዐለት
ሐር ለጀነኔተር እት ሶላር ቀየረዉ

አግረዕ ማሌ ወዮም
እሊ ድጌ እበ ትትቀደሩ እግል
ዐመሲ ለትገብእ ቤት ባኒሀ ህለ
ጥናም ታርፍ ምነ ህለ። ለጅህድ
ገብእ ህለ ላኪን ሰዳይ ለሐዜ። ሐሬ
ሐቴ እም እበይነ ኢኮን ለትመጽእ
ነኣይሽ አጀኒት ሰበት ለሀሌ እግለ
ህቶምመ ምስለ መጸኦ። እብሊ
ለምሽክለት
ወለመሐገዝ
ህዬ
ዝያደት ለዐቤ። ለአዳም ምን ኬን
እትሊ ናይ አብያት ናይ ዓረትት
መሻክል ህለ እብለትፈናተ እግል
ሕክምነ ለከስስ ለንቁሳት ብዙሕቱ።
ፈዛዓት ሸዐብ ለከስስ ላኪንእሊ
ሸዐብ እሊ ኣምርቱ ሕሙሙ እት
ሕክምነ እግል ልምጸእ ክምቡ ካፊ
ፈሀም ቡ።
ሰኣል = እብ ክሱስ ተዕሊም
እት ዳሕየት አግረዕ እብ ከአፎ
ትወስፉ?
መድረሰት ብነ ምን እንሰር እትለ
ጅወ ለህሌት እግልነ መድረሰት
ሽሂድ እብራሂም ዓፈ ለእምብለ
ምን 1ይ-8ይ ፈስል ተአደርስ። 9ይ
ፈስል እስክ ጸብረቱ ለነሐውል። እለ
መድረሰት እለ እንሰር ህሌት እግልነ
እተ ደዋሒታት መ ዋድያም ሕነ
ዲብ ሊፍ መድረሰት ብነ፡ ዲብ እለ
አዜ ጀዲድ ናይ ዐሬ ፋትሓም ህሌነ
መዳርስ፡ ዲብ አግዲበ መድረሰት
ሐቴ ህሌት እግልነ፡ ዲብ ልዋ ወዲብ
ሽልሒ እግል ንፍተሕ አማክን
ወድያም ህሌነ። እሊ ከረ ቀብር
ሹመ ልትበሀል ህለ እግል ንፍተሕ
አመል ህለ እግልነ። ሚመሽክለት
ህሌት ለአዳም ከፊ ከደማት ሰበት
ኢረክበ እግል ልትአከብ ኢቀድረኒ፡
እንዲኢኮን አዳም ለተዕሊም አምሩ
ህለ ክእፎ ውላጂ ዐልም ልብል ህለ።
መሽክለት ለተአመጽኡ ለከደማት
ካፊ ይህለኒ።
ሰኣል = እምበል እሊ ዲብ
ለዐል ለተሀደገ ለሳድፍ መሻክል
ሚ ህለ?
መሻክል ብዙሕቱ ወሑድቱ።
ክመ ልትአመር እትሳላት ዎሮ
ምህምቱ። ዲብ እለ መንጠቀት እለ
ላኪን እትሳል ልቡሉ ክሉ ረአሱ
ይህለ። በዲር ዲብ ክልማ ሸበከት
እግል ትተከልቱ ለልብል ሰእዮብ
ዐለ። አዜ ላኪን ኢገብአ። ምን
እለ አካን ልእከት እግል ተአብጽሕ
ገበይ ስስ ሳዐት እንዴ ሄረርከ ርከብ
ወሕገል ጀርብ። ሰበት እሊ ናይ
ሸበከት ለዐቤት ምሽክለትና ተ።
ብዕድ ናይ ዝራዐት ልግበእ
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ወገበይ መሻክል ህለ። ዮም እብ
ፈድል ጅህድ ሸዐብ ወሕኩመት
እለ ለእበ መጽአኩም ገበይ ሸበህ
ጸንሐተኩም፡ ለገበይ ህዬ ጨባብ
ሰበት ገብአት መኪነት ንኢሽ
ለትሰረረተ መካይን ዐባዪ እግል
ልሄርር እበ ሰኒ ስዱድ ቱ። ዐድ ህዬ
እብ ገበይቱ ለልትመጸእ፡ እንቱምመ
እለ ገበይ እለ ምን ኢተዐሌ እብ
ሕጻጽ ወሐለፍኩነ።
ካልእ ዲበ ናይ ሐርስ ተሃጌነ
ምንገብእ እሊ መሽሩዕ ናይ ረሀየ
ዲብ መደት ንዳልቱ ዲብ ሸዐብ
ለትወዘዐ ወእግል 106 ነፈር ህዬ
ተሀየበ። ሐቆ እሊ ወሒዝ መጽአ
ወአክረበዩ። ምን መንቀደረት
ናይ አዳም ወለዐል ገብአ። ላኪን
ኢተሐለልነ እበ ትትቀደረነ እብ
ኬወ ለትትቀደረነ ወዴነ፡ ወሸበህ
እብ ቅድረትነ እግል ንግፈሉ
ለእንቅድር ጋፈልናሁ። ላኪን
እሊማ ካፊ ኢኮን አዜ እብ ጄሽ
እግል ልትገፈል በርናጅ ብነ፡
ወለአካን ምን ጄሽ ለመጽአው
ወካይል ገንሐወ ወእግል ልግፎለ
ክምቱ ሐበረውነ።
እምበል እሊ አባረረ ለልትበሀል
ብዕድ አርድ ሐርስ ህለ። እሊ
አርድ እሊ ማይቃርብ 3ምእት
ነፈር ናስአት እቱታ። እሊመ
ለሐረስቶት ምን ሒለቶም ወለዐል
ገብአ፡ እብ ዶዘር ይህለ፡ ብዕራይ
ወአድግ ህዬ ሴመ ኢወዱ። ላኪን
ዶልዘር ልግበእ አው ትራክተር
አው ጀሓፈት ምን ረክቦ እሎም
ሐረስቶት እሎም ግራሁ ኖሶም
ወባሰረው። እብ ክእነ ህዬ ማይ
ክምሰል ለአቀብል እቱ ምንገብእ
ዝያደት እተይ ወትረከበት ምኑ።
ሰኣል = ብዕድ እሊ ምን አካን
ዲብ አካን ለሰብክ ወሳግም ሸዐብ
ዲብ ሐቴ አካን እግል ልትከምከም
ለገብአት መባደረት አው በርናምጅ
ሚ ህለ?
እንተ አዳም እት ሐቴ አካን
እግል ትጅመዕ አው እግል
ትከምክም
ገብአከ ምንገብእ
አሰልፍ እግሉ ለገብእ መሕደሮ
በህለት ከዳማት እጅትማዕየት
እግል ተአዳሌ እግሉ ብከ። ማይ፡
ዓፍየት ወተዕሊም አዳሌከ እግሉ
ምንገብእ ሐቆሀ እግል ትሕሜ
ወተሐምድ ትቀድር። ላኪን እሊ
እንዴ ኢትወዴ እሉ ትከምከሞ
ብህሊል ግምሽቱ።
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ምን ስካን አግረዕ አሰይድ ዐሊ
ዑስማን ድራርመ ረአዩ እብ ሰበት
አግረዕ ማሌ ወዮም ዲብ ልትሃጌ
ክእነ ልብል፦
አግረዕ ፍዕለን ለአዳም በዲር
ክሉቅ እቱቱ ወሳክንቱ ወሐሬመ
አስተቀረ
እቱ።
ወልሐምድለ
ሕኩመትመ
እበ
ትትቀደረ
ኢገሰረት። ምን እለ እተ ግሱያም
ህሌነ ቤት እንዴ አስተብዴት
አሰልፍ ዕያደት ወዴት፡ መድረሰት
በኔት ክምሰልሁመ ማይ ሐፍረት
ወሶላር ተክለት፡ እሊ እግል ስካን
አግረዕ ዐቢ እንጃዝ ቱ። እሊ ህዬ
እብ ፈድል ረቢ ወሕኩመት ለገብኣ
ቱ። እሊ ክሉ እት ህለ ህዬ እግለ
ሐዳረት ወእግለ መጅተመዕ ወእግለ
ህሌት የም አለቡ ህለ። ምኑ ዶል
እንረኤ ዝራዐት ህሌት እትሳል ህለ፡
መዋሰላት ህለ እሊ አሳስ ሐዳረት
ቱ። ሕኩመት ህዬ እለ ገሰረት
አለቡ። ላኪን ወል ምን አብሁ
ለልጸበሩ ሑድ ኢኮን። እትለ አካን
እንዴ ሐደርነ ዔለ ክምሰል ገብአት
እግልነ ክምሰለ ጅናከ ለምነ ምክን
ትወልዱ ገብአት እግልነ እምቤ ከ14
ሰነት እበ ዲብ ንትሐለም ካልኣመን
ሕነ። እብ ፈድል እሊ ማይ እሊ
ህዬ አልሐምድለ ለመጅተመዕ
ሓድር ህለ።
ላኪን ሕኩመት ለትትቀደረ
ምንመ ወዴት ለነቅስ ምኒነ የም
አለቡ ህለ፡ እሊ ናቅስ ለህለ እግል
ሊዚድ ወልትመም እግልነ ህዬ
ንተምኔ። እግልሚ እትለ ዐመል
ይህለ። ዐመል ምን ለሀሌ ምሽክለት
ወኢገብአት። ክሉ እዴ ረቢ
ወሕኩመት ለአኖኬ። ለመድረትነ
ለዐቤት ማይ፡ እትሳል፡ እስዓፍ ቱ።
ሰበት እሊ ለዐበ ጠለብነ ምስል
መጅትመዕነ ለለሓብረነ ወክእነ
ትገበአነ እንዴ እምቤ ለነስእል
ወእንሰሜዕ እቡ እትሳል ሰበት ገብአ
አሰልፍ እለ ምሽክለት ናይ እትሳል
እግል ትትሐለል እግልነ እትወሴ።
ልተላሌ….
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ምን ገጽ 2 ለተላለ
ዲብ አፍሪቀ መስነዕ ቅሮር
ኢነብረ፡ ዲብነ ላኪን ዐለ። ዮም
ላመ ብናሁ ኢሀለ። ለህቱ ልትሰነዕ
ምኑ ሖጸ ሀለ እነ፡ ባርህ ሶዳመ
(soda ash) ምንለ ገብአት እግል
ነአምጽኦ እንቀድር። ቀርበት ብነ
ለሔሰ ወለቀለ አስእኖታት ወብዕድ
እግል ንስነዕ ብነ። ዮም ሚ እንወዴ
ሀሌነ፡ ደሀብ ቢሸ ትረከበ እንዴ እንቤ
ለኢትጻረ ደሀብ ነአሰድር ወነሓስመ
ሀለ። እብለ ሓለት እለ እቕትሳድ
እግል ልትበኔ ኢልትቀደር። ሰበት
እሊ እት ክል መጃል ስናዐት ለሀሌት
እነ በቃዐት እንዴ ትነፈዕነ ሰብ ዐድ
ልግቡእ ወካርጅ ረአስማሎም እግል
ልክስኡ ገበይ እግል ነአጥፌሕ
እሎም ብነ። ለሀደፍ እቕትሳድ
ዓበዮት ወክል ሰነት እት ወስክ ክም
ገይስ መትጻጋም ቱ። እቕትሳድ
ሕኩመት ጸብጠቶ . . . ለልትበሀል
ጅዙእ ምነ ሐርብ እቕትሳድ
ወመረር ቱ። ሕነ ፈሀም እብትዳኢ
ኢበዴ ምንእነ። እት 1991፡92፡93
ንሱእ (እሙም) ለዐለ መምተልካት
ሕኩመት እት ክፈል ብሕተ ክም
ልትዐዴ ገአ። ህቱ ዮም ሐበት ምን
ፍሬሁ ኢረኤነ። እሊ ናይ ሕኩመት
ወሎሀይ ናይ ብሕተ ለልትበሀል
አትማቃር ሰብ እስኮላቱ። ለምህም
ሚ ፍሬ ሀባቱ።
ሰበት እሊ ምን ዮም ዓመት
እንዴ አንበትነ እብ ጅድየት እግል
ንርአዮቱ። ለተሐድያት ኢለትካርም
ምናተ
እሉ
እንዴ
ፈርሀነ
ኢንትገሴ።
ሰኣል= ሓይስ ርኢስ፡ እት 28ይት
ሰነት እስትቅላል እተ ቀደምካሀ
ከሊመት፡ 11 ንቅጠት ለከምክም
ካዳማት እጅትማዕየት፡ ብንየት
ተሕትየት፡ ስናዐት፡ አብያት ሰከን፡
ገበይ ፈዓልየቱ፡ ሰፋየቱ ወፍገሪት
ለጸብጠ ናይ መደት ሐጫር ኤታን
ዐማር ተፍሲር ሃይብ ዐልከ።
እትለ ሰነት እለ እግል ለአንብት
አውለውያት ህዩብ ለሀለ በራምጅ
እስዉቱ?
በሊስ= እሊ እሸርሑ ለጸንሐኮ
ናይ ዐድ ሌጠ እግል ልግበእ ቀድር።
ምናተ እታመ ንቃጥ ሻርሑ ዐልኮ፡
ናይ መንጠቀት ቴለል ሰዳይት ሕድ
አጥፍሖተ ዎሮ ምነ አህዳፍቱ።
በይንነ እግል ንስዔ ወንሽቄ
ይእንቀድርኒ። ብዕዳም እንዴ ካየድነ
እግል ንሕለፍቱ ለልትበሀልመ
ኢሀለ። ምን ንትመቅረሕ ወንትሳዴቱ
ለነአወቄ። ለተሐድያት ተሐለፈ
እግል ኢበሉ ይእቀድር ባጼዕ ወዐሰብ
እት ናይ አማን ለሸቅየ ሚናት እግል
ንጠውረን ብነ። እት በሐር ቀየሕ
ወደውለት በሐር ምንገብአነ ለሀለ
እነ በክት እብ ተአስትህል እግል
ንትነፈዕ ምኑ ብነ። እሊ እድንያይ
መትሐላለፊ ማይቱ። ባጼዕ ሉለት
በሐር ቀየሕ ዐለት ምንገብእ ዮም
ሉለት ኢሀሌት፡ ዐሰብመ ለክምሰልሀ።
እሊ ላኪን ለመቅደረት ኢሀሌት
በህለት ኢኮን። ከእግል ነአደቅበን
ብነ። ባጼዕ ወዐሰብ ሌጠ ኢኮን፡ ክሉ
ለግንራሪብ በሐር- ምን ዐሰብ እንዴ
ጸበጥከ በረዕሶሊ፡ ቤይሉል፡ ዕዲ፡ ጢዖ፡

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ . . .
ገልዓሎ፡ ዙለ. . . ጀሀት ቅብለት
ከረ ግልቡብ ወደሬሰ . . . ነኣይሽ
ወዐባዪ ብንየት ተሕትየት እግል
ኒዴ ብነ። አዜ እብለን ክልኤ ሚነት
እግል ነአንብትቱ። ናይ ባጼዕ በዲሩ
ድራሰት እንዴ ገአት ተኽጢጡ
ታምም ዐለ። ዲብ አተግባሩ ላኪን
ኢሸፈግነ፡ ምስለ ዐለ ናይ ስያሰት
ወብዕድ ጻብኢታት እብ አማን እተ
ሔሰት ሚነት እግል ለአብጸሐነ
እብ መርሐለት -መርሐለት ምን
ክልክልኤ፡ ሰልሰለስ ወሐምስ ሰነት
እት ለሐይስ ገይስ፡ እት ደንጎበ
ናይ አማን ሚነት ለትበሀል እግል
ንብኔ እግል ንቅደር ብነ። ክም
መርሐለት ሰልፍ ለሀለ ነአትሐድስ፡
እተ ካልእ ነአትሐይሶ አው ነዓብዮ
ከክድመቱ ነአዘይድ፡ እተ ሳልስ እት

ምናተ እቡ እግል ንትፈጀዕ እንዴ
ኢገብእ እግል ንድረስ ምኑቱ
ለወጅበነ። ለተትሐዜነ ብንየት
ተሕትየት እግል ንምደድ ብነ።
ዲብ ዕዲ፡ ጢዖ፡ ገልዐሎ፡ ማርሳታት
ነኣይሽ ወመሽቀዪ በረድ ወዴነ ላኪን
አንተሀ- ሞተ። ከክሉ እት ግንራሪብ
በሐርነ ለሀለ አርዛቅ እግል ነሐንፍል
ለባካት እብ ስርጉል ከጥ መዋሰላት
እግል ነአትጻብጦ፡ ባጼዕ ወዐሰብ
ለለትራክብ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
አስክ ጀሀት ቅብለት ለገይስመ
እግል ለሀሌቡ። እሊ እተ እሉ
ሀደግኮ ብንየት ተሕትየት ለለአቴ
በርናመጅቱ። እብ መርሐላቱ ቀደም
እት ነአብሎ ግስነ ምንገባ ደቅብ
እት ወስከነ እግለ ብዕድ ለሐር
መጸአነ መሻክል እት ዋጅሆት

ምስል ሓለት መንጠቀት ወዐለም
ለልትጻበጥ ብንየት ተሕትየት ዮም
ዓመት እግል ነአንብቶ ቅድረትነ
እንከማክም ሀሌነ።
ምን ባጼዕ እብ ነፋሲት እንዴ
ነስአ እብ ደቀምሐሬ እንዴ አበለ
አስክ ሰርሐ - ዛላምበሰ ለገይስ ጽርግየ
እብ ጨባበቱ እንዴ ኢንትዳየግ
እት ነትሐድሶ ወነአትሐይሶ እግል
ኒጊስቱ። ቡንቶታት ለለሐዜ፡ ወብዕድ
አትሳናይ ወአፍይሖት ለለሐዜ እንዴ
ልትረኤ ለሽቅል ገይስ ሀለ፡ አስክ
እለ እብ ጨበልቱ ለሀለ፡ ለተአሰልጥ
ጽርግየ እግል ትግበእ ማሺነሪታት፡
ነሐር አዳም ወብዕድ እምካንያት
ለሐዜ።
ለሳልሳይ አው እሊ አዜ
እንቡታሙ ለሀሌነ ናይ አስመረ

አርሐቦት እንገይስ፡ ጀሀት ቅብለት
20 አው 30 ኪሎ ሜ ጀሀት
ግብለትመ ክምሰልሁ፡ ገጽ ጅወ
30-40 ኪሎሜትር ተአቴ፡ ሚነት
ዐባይ እግል ንሽቄ ብነ። ለዐቢ እብ
ንኢሸቶ ሰበት ልትአንበት ላኪን አዜ
ነአነብቶ ሀሌነ። እብ መቅደረትነ
ልግበእ ወምን ከደን እበ እንረክቦ
ሰሉፍ እግል ነአንብቶቱ። አክልሚ
ንትቀደም ምስለ እንረክቡ መትሻቀዪ፡
ነሐር አዳም ወማሺነሪ ልትጻበጥ፡
ምናተ እንዴ ትወንዘፈ ለጸኔሕ
ኢኮን፡ ውራቅነ ሰኒ እግል ንረትብ
ገአነ ምንገብእ እግል ነአንብት ብነ
ሰበት እንቤ አዜ ነአነብት ሀሌነ።
ዲብ ዐሰብመ ሚነት ፋይሐት
እግል ንሽቄ በክት ዐቢ ብነ። ምን
አስነዮት ዲብ አትሐየሶት ወሐቆሁ
ዲብ አርሐቦት ለነሰአነ ዓም መምሬሕ
ሄራር ሀለ እነ። አስክ ክሉ ነአተምም
በደል ንትገሴ ላኪን ናይ ዓሰ ርዝቅነ
ዲብ ሕሳብ እንዴ አተ እብሊ ሀለ
እነ እግል ንአንብት። ዝሕረት
ዓሰ በሐርነ ክም ትጌመመት እት
ሰነት ምን 80 አስክ 120 አልፍ
አውመ አስክ 100 አልፍ ቶን
እግል ልትሐንፈል ምነ ክም ቀድር
ተሐበረ። እትለን 20 ለሐልፈየ ሰነት
ለእለ ወዴነ ምን ወዴነ ምን ምን 10
አልፍ ቶን ምን ጀለቦት ኢሐለፍነ።
አብካት ኢረከብነ ወኢሸቄነ እቱ።

እግል ልስዴነኣቱ።
መስነዕ ስሚንቶ ገደም ክሉ
ናይ ዔማት ስሚንቶ ጽበጡ ምን
30 ሚልዮን ኢለሐልፍ። እት ጢዖ
ላኪን ናይ 100 ሚልዮን ዝሕረት
ሀሌት። እሊ ናይ ጢዖ ጠወርናሁ
ምንገብእ ምን እስትህላክ ቀበት ዐድ
እንዴ ሐለፍነ እግል ነአስድሩመ
እንቀድር፡ ኑዕየት ሀዬ ብእቱ። ልሰዕ
እት ደንጎባሁ ለኢበጽሐ ተዕዲን
ፖታሽ ከሉሊመ ዎሮ ክብት ዐቢቱ።
እግል ልዕቤ ብንየት ተሕትየት እግል
ልሕዜቱ። ለግንራሪብ በሐር እት
ሕድ እንዴ ተአሳሰረ እግል ልሽቄ
ማይ ወከህረበት እግል ልርከብ ቡ።
ዔማት ከህረበት ምን ጸሓይ፡ ረሳነት
ከርስ ምድር፡ ማይ ሕፉን ለመስል
ለትትሐደስ ጣቀት ክም በርናመጅ
ጻብጣሙ ሀሌነ። መትአንባት ናይለ
ሽቅል ሌጠ እንዴ ኤገብእ ለእግል
ልስፌ ለብእቱ ሽቅል ውራቅመ ዮም
ዓመት ተርቲቡ እንዴ ጸብጠ እግል
ነኣምሩ ብነ። እሊ ክም መትባገሲ
ከለስናሁ ምንገብእ፡ ምን ዐሰብ አስክ
ደባይ ሲመ ምኑመ አስክ ጅወት
ኢትዮጵየ ለለአቴ ጽርግየ ደሐን ሀለ
ላኪን ጸቢብቱ፡ አርሐቦት ለሐዜ።
ናይ ማይ ድራሰት እንዴ ገአት እቱ
ለተመ ውራቅ ሀለ- ከዛናት በህለት
ቱ። ሚዶል ወከፎ እግለ ምስል
ዐሰብ እግል ልትጻበጥ ለቀድር

ገበይ ክሎሊት (ring road)፡ እግል
እለን ሰለስ ገበይ መትሐላለፊ
እግል ልግበእ እናቱ። እብ ነፋሲት
እንዴ አወለጥነ ምን እንገይስ ሰኒ፡
ለትሰረረተ እብ አስመረ እንዴ
ትለውሌነ እብ ዐዲ ጓዕዳድ እንዴ
አበልነ አስክ ደቀምሐሬ፡ መንደፈረ፡
እግል ኒጊስ እንቀድር። ለናይ
መንደፈረ አስክ ናይ ክሳድ ዒቀ
ትነሰአነ።
ለራቤዕ፡ ዲብ አስመረ እንዴ
አቴት አው እግል አስመረ እንዴ
ደንከከት መንሱረ እንዴ ትከሬት
አቁርደት ለትደሬ ምኑመ አስክ
ሕዱድ ሶዳን ኡምሐጀር ለትበጼሕ
ጽርግያተ። እሊ አዜ ክም መሰል
ዮም ዓመት ለነአነብቶቱ።
ጣቀት፡ እብለ ሀሌት እት ነሓናክሽ
እግል ኒጊስ ሰበት ይእንቀድር ምን
ልውሕድ ዲብ ዐሰብ ናይ 30 ሜገ
ዋት ለትትሐደስ ጣቀት፡ ዲብ ባጼዕ
ናይ 20 ሜገ ዋት ለትትሐደስ፡ ዲብ
አስመረ ሀዬ ሴድያይ ለገአ ናይ 10
ሜገ ዋት እንወስክ። እብ ጀሜዕ
ናይ 60 ሜገ ዋት ለልትሐደስ
እንወዴ። መጥመጦሩ፡ ናይ ሐፋነት
ተርባይናት ወጀኔሬተራት እንዴ
ተሓብር እግለ ክድመት ጣቀት
ምስለ በራምጅነ ክም ትገይስ እንዴ
ወዴነ እግል ንጽበጣቱ። ምን 60
ሜገ ዲብ 120 ምኑመ እት 240
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እት እንብል እግል ንትቀደምቱ።
እበ ናይ 60 እንዴ አንበትነ ነፍስነ
ዲብ እንመዝን እግል ንሽቄቱ።
ናይ መዋሰላት ሸዐብ መቅደረትነ
ክም ጽርግያታት፡ ተለፈሪከ፡ ዐቅምነ
ዲብ እንረኤ እግል ነአተግብሩ
እንቀድር። እሊ ምስል ናይ ማይ
በራምጅነ ለትጻበጣቱ። እግልሚ
እምበል ማይ ሐቴ እግል ልትሸቄ
ኢቀድር። ለእንቡታሙ ሀሌነ ናይ
ዐባዪ፡ ነአይሽ ወምግባይ ከዛናት፡
ረህያታት፡ ወሳረዮት መጀራብብ
እብ ደቅብ እግል ንሽቀዩቱ። ዐባዪ
ለመስል መሻሬዕ ዐማር እግል ኒዴ
ኢነሐዜ፡ እት ዐመል ለልውዕል
መሻሬዕቱ ለእንወዴ። እሊ ወለናይ
አብያት ሰከን በርናመጅ እት 2020
ለልሐንብበነ ኤታን እንዴ አብሸልነ
2021 አውመ ክፍለት ዮም ዓመት
እግል ንሽቄ ዲቡ ብነ። እግሉ
ለገብእ ሚ እምካንያት ሀለ? ማል
እግል ንትሰለፍ ለትመነዐነ አለቡ፡
ላኪን እግልነ ለተክለነ መቅደረት
አዳምናተ። ማሺነሪታት ወብዕድ
ጠለባት ሐቆ ተመ ሕነ ለእንቀድረ
ኖስነ እንወድየ ወለይእንቀድረ
ሸሪካት ካርጅ እንዴ አምጸእነ እግል
ነአሽቅየ እንቀድር።
ለገብእ ሚ እምካንያት ሀለ? ማል
እግል ንትሰለፍ ለትመነዐነ አለቡ፡
ላኪን እግልነ ለተክለነ መቅደረት
አዳምናተ። ማሺነሪታት ወብዕድ
ጠለባት ሐቆ ተመ ሕነ ለእንቀድረ
ኖስነ እንወድየ ወለይእንቀድረ
ሸሪካት ካርጅ እንዴ አምጸእነ እግል
ነአሽቅየ እንቀድር።
እተ ናይ ተዕዲንመ ብዙሕ ንቃሽ
ገብእ ሀለ፡ ዮም ዓመት ነአተምሞ
መኢኮን፡ ለእትፋቅያት ምስል ምን
ወእብ ከአፎ ነአትዩ? እት ሄራር
ሀለ። እብ አኪደት እግል ትትሃጌ
ዲቡ ኢልትቀደር፡ ሽኡን ከርስነ ሌጠ
ምን ኢገብአ። እብ ዓመት ላኪን
2020 በራምጅነ ምስል አግዋርነ
እግል ነአትጻብጡ ንጀርብ እንብል
ሀሌነ። እት ፍንጌነ መትራከቢ
(interfacing) ብንየት ተሕትየት
ናይ ባቡር፡ ጣቀት ወዐነድር ብትሮል
(pipeline)
እግል ነአትራክብ
እንቀድር። በይንነ እንዴ ኢገብእ
ሀዬ ምን ከሊጅ ሰብ ሽርከትነ
እንዴ አምጸእነ እግል ነሓብር
እቱ እንቀድር። ምስል ሱዳንመ
ለክምሰልሀ። እሊ አዜ ዲብ ደረጀት
ንቃሽ ሰበት ሀለ ሚ ዶል ለአነብት፡
ክም አትመምነ እግል ንርአዩቱ።
ክም ፍክረት ላኪን እንዴ አርሐብነ
ሓለት መትሰዳዳይ እንዴ አጥፈሕነ
እግል ኒጊስቱ። እትለ 2020 ሰልጠ
እነ ምንገብእ ሰኒ ሰኔት። ምን ኖስነ
ለሳድፍ መዐናቅፍ ኢሀለ፡ ምን ካርጅ
ላኪን እግል ልሀሌ ቀድር። እግልሚ
ምስል ኢትዮጵየ እንዴ ትመቅረሕነ
ዶል እንሸቄ ረአሱ ለልትዘበጥ እቱ
ብዙሕ ሀለ። ለገብአ ምስል አግዋርነ
እንዴ ትመቅረሕነ ለእንወድዩ ሽቅል
ዐማር ለቦልሎም ጀሃት ሑዳም ኢኮን።
እሎም ናይ ዐንቀፎት መቅደረቶም
ለኢተአትካርም ሰበት ገአት እግሎም
ዲብ ሕሳብ እንዴ ኢተኣቴ ለገብአ
በርናመጅ እት መዓሉ አውዓሎት
ኢልትቀደር።
ዲብ ገጽ 8 ልተላሌ
ገጽ
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ስወር፡ ክብሮም ጸሃዬ
ምን ቅስም ሰሓፈት ሐቴ
ሙጅሙዐት ሰሕፍዪን ሳሕል
ባጽሐት ዐለት፡ መሐመድ እድሪስ
መሐመድ ዓም ክድመት ዕያደት
ቅሮረ ሚ ክም መስል ምስል ሰብ
ምህነት ዓፍየት ወመትነፈዐት
ለወደዩ መቃበላት ጭመሙ እሊ
ተሌቱ።

ሴድያይ ኔርስ መሐመድ ዑስማን መርጁብ

እት መዲነት ቅሮረ ለሀሌት
ዕያደት እት1995 እት ረአስ
ሕዱድ ለዐለት እት ትገብእ፡ እት
2014 እትለ አዜ ሀሌት ዲበ አካን
ክም ትበኔት መስኡል ናይለ ዕያደት
ሴድያይ ኔርስ መሐመድ ዑስማን
መርጁብ ለሐብር። ህተ፡ እግል
7,000 አዳም ትከድም፡ በህለት
ትከሽፍ፡ ክታበት እግል እማት
ወአጀኒት ተሀይብ፡ መራዐየት ዐመሲ፡
መርመረ ኤች ኣይ ቪ እግል ህዳይ
ለልትዳለው፡ ዐመሲ ወብዕዳም እብ
ምራዶም እግል ልትረአው ለለሐዙ
ትወዴ። ክድመት ሻፍግ መርመረ
መላርየት ብእተ፡ ምላርየት እብ
አሻይረ ሌጠ ሳረዮት ተርፈ።
ኤች ኣይ ቪመ እብ መርመረ
ክም ተአመረ፡ ዐምሳት ጸንሐ እተ
ምንገብእ ዲብ መርከዝ ዓፍየት
እምሀሚሜ እንዴ ሐልፈት ደዋሀ
ክም ተአነብት ገብእ፡ ለትትሐዜ
ሐብሬ እንዴ ነስአት ክም መጽአት
ሀዬ እተ ዐደ ኖሶም ታብዕወ።
ዐምሳት ሌጠ እንዴ ኢገብእ ላመ
ብዕዳም ዋጅበት መራዐየት ትገብእ
እሎም።
አሰይድ መሐመድ እበ ቤለየ
ዝያድ ለልትረኤ ሕማማት ጠርሽ
ወፍጋር፡ ክምሰልሁመ ሕማማት
ለዓል ስርዐት ትንፋስቱ። ስዕለት
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ሳምን ለልስዕል መረመረ ቲቢ
እግል ልግበእ እሉ አስክ መርከዝ
ዓፍየት እምሀሚሜ ልትለአክ።
ጠርሽ ወፍጋር ዶል በዜሕ ሀዬ፡
ፊራሮ ነዳፈት ድዋር ትገብእ። እሊ
ትበሀለ ወራታት እብ ስስ አንፋርለ
ዕያደት ልትነዘም። አንፋረ ክሎም

እስማዒል ማሓመድ ዕሱማ

ዕያደት ቅሮረ ወክድመተ
ሴድየት ነርስ ቶም። ለሽቅል ምስል
ሐያን ልደሀር ወልትወቀል፡ እት
ምዕል አስክ 35 ነፈር ለልርኡ
እቱ ወአውካድ ሀለ ወምን አርበዕ
ለኢበዝሑ ለልርኡ እተ ምዕል
ሀሌት። እለ አዜ ሀሌት ዕያደት
ለትደሐረተ ወዚረት ዓፍየት አሚነ
ኑርሕሴን ኖሰ ሓድረት ዐለት።
ክድመተ ጋመት ለአለበ እግል
ትግበእ አምብላንስ እግል ትትሀየብ
ገለድ አቴት እለ ወተሀየበት። ዮም
አዪ ራድኢት ሻፍገት ለጠልብ
ሕሙም አስክ እምሀሚሜ እግል
ልጊስ እምበል ናይ ብትሮል ብዕደት
ለትጠለብ ምኑ ደፍዕየት ኢሀሌት።
“ብትሮል ሀዬ እትለ መንጠቀትነ
ደሐንቱ ምን መቅደረቶም ወለዐል
ኢኮን” ልብል ሴድያይ ኔርስ
መሐመድ ዑስማን።
ፈሀም ሸዐብ ዲብ ዓፍየት
ወመአሰሳቱ ጥዉር ቱ። ዶር ናይለ
ገብእ ተዕቢኣትመ ቀሊል ኢኮን።
“ክል ምዕል ቀደም ከሽፍ እንባተትነ
እግለ እት ዕያደት ማጽእ ለሀለ
ሸዐብ፡ ምህም ለእንብሎ አርእስ
ዓፍየት ዲቡ ደርስ ነሀይብ። ክል
ሰንበት ዐባይ ሀዬ ነዳፈት ድዋር
እንውዴ፡ እማት እት ሰለስ አርበዕ

ሴድያይ ኔርስ ሐሰን ሕሴን

መጅሙዐት ኩፉላትተን፡ ምንለ
ዕያደት እንዴ አንበትከ እትለ ብዕድ
ደዋሒ ፊራሮ ነዳፈት ድዋር ገብእ”
እት ልብል ለአፍህም። እት 2014
እተ ዐድ ሑር ምን ፈጊር እት
በረ እዉጅ ምንመ ዐለ የአተላለ፡
አዜመ ክል ዎሮ ሽቃቅ እግል ሊዴ
ወእቱ እግል ልትሰተር ተዕቢኣት
ገብእ ሀለ። ክም ፍገሪቱ፡ ምን
ዴሽ ለመጽአው ልግበእ ወብዕዳም
መርመረ ኤች ኣይቪ እግል ሊደው
እብ ምራድ ኖሶም ለመጽኡ ሕዳም
ኢኮን።
ውዛረት ዓፍየት ለሀበቱ ለገአት
እሲት እት ዕያደት ምን ኢገብእ
እት ቤተ እግል ኢትውለድ ለልብል
መምሬሕ፡ ሸዐብ አሀምየቱ እት
ልፍህም ገይስ ሀለ። ምን 2016
አስክ እለ ዕልብ እት ዕያደት
ለወልደ እት ወስክ ጌሰ። 2018
- 61 እሲት፡ 2019- 122፡ እትሊ
ክልኦት ወሬሕ ናይ 2020 ሀዬ
33 እሲት እት ዕያደት ወልደየ።
ተጅርበት ወበቃዐት ናይለ ሰብ
ምህነትመ ምስሉ ተዐቤ ሀሌት።
መጸበሪ ዐመሲ ምንመ አለቦም፡ ባክ
ዕያደት ለትጸኔሕ ዲቡ ዐድ ለአለበ
በዐል ረዪም ምን ትመጽኦም፡ እብ

ሰዳየት እዳረት አስክ ትወልድ
ለለነጸኑሕ ዲበ ቤት ሀሌት እሎም፡
ክም ወልደት ወክታበተ ክም ነስአት
ሀዬ ትትሳረሕ።
ዕያደት ቅሮረ ምነ ትከድሙ
መሳክብ ለሬመት አካን ጋገት
ለትትበሀል እብ እገር ሰዐት
ለትገየስተ። ሰዳየት ሻፍገት ለተሐዜ
እም አው ሰኒ ለተዐበ ሕሙም
እብ ዐረብየት እንዴ መጽአዉ
ነስእዉ። እምበል ጋገትመ፡ ከረ
አሽሐጌ፡ ቅራር ቀዬሕ፡ ሐብል
ቀጢን ለልትበሀል ባካት ሀለ። ገሌ
ገሌ ምን ሶዳን ለመጽኡመ ሀለው።
ለልትሀየብ ኣላት ወደወ ምስለ
ብዝሔ ሸዐብ ለገይስ ክምቱ ለሐበረ
አሰይድ መሐመድ፡ ለመንጠቀት
ዶል አዳመ ወስክተ - ምስል ሐያን
ስብክ ወስግም - ዐደድለ ጠለቦም
ክም ልትሀየቦ ፈሰረ።
ለመንጠቀት መንገአት ምን ገአት
ሕማም እበ እግል ልእቴ ወልፍገር
ለቀላቱ። ከምን መዐደይ ሕዱድ
ለመጽእ ሕማማት እተ መንጠቀት
ወእበ እንዴ አበለ እት ወጠን
እግል ኢልልዔ መትሓፋዝ ገብእ።
ምን ኢሚግሬሽን (ጀዋዛት)፡ ሰለለ
ዐስከሪ፡ መታበዐት ሕዱድ፡ አምን፡
ፖሊስ፡ ወሐካይም ለትከወነት ሐቴ
ለጅነት ሀሌት፡ ሐብሬ ተሀይብ።
ለገብአ ሕማም ምን ልርኡ ለሐብሮ፡
ለሐብሬ አጊድ ዲብ አቅሊም ትገይስ

ሴድያይ ኔርስ መሐመድ ዐሊ

ወአቅሊም ለለትሐዜ ከጥዋት ነስእ።
እግል መሰል ኮሌረ እት 2017 ዲብ
ሶዳን ርኡይ ዐለ። እት ክምእነ ሓላት
እግለ ምን መዐደይ ሕዱድ ለለአቱ
እግል ከም አምዔላት በይኖም እንዴ
ወሸበዎም (ሐጅዘቆም) ደሐኖም
ክም አተድለው እትለ ለሐዝዎ
ባካት ነድእዎም።
እት ደንጎበ ሴድያይ ኔርስ
መሐመድ
ዑስማን
መርጁብ፡
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አንፋር እዕላም ምን አካን ረያም
ምን መጽአዎም እንዴ ሐነደዮም
ሽቅሎም እብ ሰኔት እግል ለአግዴ
ለሰድዎም እዳርዪንመ ብዙሕ
ሐመደዮም።
አሰይደ ፋጥነ መሐመድ እድሪስ
እት ዕያደት ቅሮረ እት ነዳፈት
ትሸቄ። እለ ዕያደት እግለ ሸዐብ
ዋድየተ ለሀሌት፡ ምን ከሽፍ ዲብ
አውለዶት ዲብ ክታበት ክሉ
መርሀዮቱ እንዴ ትቤ፡ አጀኒት
ነአይሽ፡ ዐመሲ ወድዒፋም እት
ረአስ ደዋሆም ሰዳየት ነብረ ክም

ሴድያይ ኔርስ መሐመድ እድሪስ ሓምድ

ፕሮቲን መስል ተሀይብ ምን ሀሌት
እማት ወአጀኒት ቅድረት ዳፍዖት
ሕማም እግል ልርከቦ ሰዳየት ዐባይ
ክም ትገብእ እሎም ሸርሐት።
እተ ዕያደት ለትሸቄ ሐሊመ
እድሪስ መሐመድ መስመርመ
ለሐካይም ዲብ ክል ቀርየት እንዴ
ጌሰው ለለሀዩበ ክድመት እተ ሰኒ
ተሐምዶም።
እስማዒል መሐመድ ስፋፍ ምን
ደዋሒ ዔለ ጸዕደ እግል መርመረ
መጽእ ዐለ። ውልደት እት ቤት
ፋኢደት ምን ኢረኤነ እተ አንስነ
እት ዕያደት ክም ወልደ እንወዴ
ሀሌነ ቤለ። “ምነ ዕያደት ረዪም
እግል ኢልጽነሐ ወሬሕ አው ሰለስ
ሳምን ክም ተርፈየን እት መዲነት
እንዴ አጀርነ ቅሩብ እንጸኔሕ ወክም
ትካለሰት እብ እሲትነ ወጅናነ
መስከብነ ነአቀብል” አትዐረ።
ሴድያይ ኔርስ ሐሰን ሕሴን
እበ ፈዛዐት ናይለ ሸዐብ ደሚሩ
ሳክብቱ። እብ ፍንቱይ ዲብ ክታበት
ለሀለ መትሐሳር ዐጂብቱ። ሕነ
ምን ንትረሰዕመ ኖሰን ለአትፋቅዳነ
ቤለ።
ሴድያይ ኔርስ መሐመድ ዐሊ
ሀዬ እት መራዐየት እም ወውላዳቱ
አርቡዕ 04 ማርስ 2020

ፋጥነ መሐመድ እድሪስ
ለሀድገ። በዲር እብ እሞልዳት ዐድ
እት ቤት ወልደ ዐለየ፡ ዮም ድራሰት
ምን ረክበየ እት ዕያደት መጸአ
ሀለየ። ለደርሰየ ሀዬ እግል ኖሰን
ሌጠ ኢኮን
ብዕዳት ለአደርሰ።
እም አጊድ ከሽፍ እንዴ አንበተት
ገሌ መሻክል ረኤነ ምን ገብእ
አጊድ እምሀሚሜ እነደአ። እት
ወክድ ሻፍግ ዲብ ሶዳን እንዴ ጌሰየ
ለወልዳመ ሀለየ። ዮም እብ ኢረኪብ
ሰዳይት እት ሞት ለበጸሐ ኢሀለየ
ምን ልትበሀልመ አትራዛቅ ኢኮን።
ሴድያይ ኔርስ መሐመድ እድሪስ
ሓምድ፡ እት ረአስለ ህለ እግሉ ሽቅል
ዕያደት ምነ ተዕሊም ወአትፋዘዖት
ለለሀይቦቱ። እት ሽቅሉ ለሰድያሁ
መሓብር አንሳት ወሸባብ ሀለየ።
ክል ፈጅር እት ለዐልሞ ለረክዞ
ዲቡ፡ አጊድ ለልዐዴ ሕማማት ምን
ሕዱድ እግል ልምጸእ ለቀድር
ዲቡ እንትበህ ወዱ። “ሕነ አፍ-ባብ
ሰበት ሀሌነ ለምን መዐደይ ሕዱድ
መጽእ ሕማማት እት ዐድ እግል
ነኣትዩ ኢነሐዜኒ፡ ዲብ እላሁ እንዴ
ከርዐናሁ እት መራቀበት ክም ለአቴ
እንወድዩ” እት ልብል ሽቅሎም ልብ
ክሩይ ወልእከት ዋድሐት ሓለፎት
ክም ጠልብ ለአፍህም።
ዕያደት ቅሮረ ኬድማይት ገቢል
መንጠቀተ ወዴደባን ዓፍየት ወጠን
ዲብ እንተ ክም ሀሌት ሀዬ እግል
ንፍሀም እንቀድር።

ሓሊማ እድሪስ
ገጽ
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

ወ

ስያሐት

ገዲም ኣሳር ዐድነ

ዐሊ ወድ ፋይድ ለልትበሀል ሔልያይ እብ ክሱስ
መርባት፡ ሕሜት ወድመል ለሐለያ ሕላየት እግል ንርኤቱ፡
ከአሰልፍ እብ ሰበት መርባት ለቤለየ እግል ንርኤ፡እለ ስልባት እብጣር - ምን ከብጄ ኢትበዴ
ኢተንሰአኒ መንባዬ - ሐክር እንዴይ እወዴ
እግል አሉለ ከሀልናሀ - ዳቅብ ዘምት ወለአቴ
ዐቀይታይ ኢኮን መንባዬ - ሐረስታይ ለማሼል ለኣቴ
ወእግልሚ ትበዴ መርባቼ - ክሪት ህሌት እት እዴ፣

እብ ሰበት ሕሜት ህዬ፡-

መጠረ
አሳር ቀዲም አምር ወፈሀም ናይ
ዎሮ ሙጅተማዕ ሀለዮቱ በህለት
ቱራሱ ወእጅትማዕየቱ አሳሲ ፍንቱይ
መትኣመሪ ጅንስየት ዎሮት ሸዐብ
ሰበት ገብአ ሰኒ ምህምቱ። አሳር
ገዲም እንዴ ትበህለ ልትፈቀድ
እት ህለ፡ እብ አውለውየት ተቀብ
ለልብል እትከ ዶል ለሀሌ ፈርዖናት
መስር ወመባኒሆም ቱ። ምን እሊ
ሐቃይቅ እሊ ለልትበገስ አፍካር
ምን እንርኤ፡ ለገብአ ናይ ብዕዳት
ዐዶታት፡ እብ ፍንቱይ ምን ተሐት
ባዶብ ሰሃረ ለልትረከብ ድዋራት
ታሪካይ መትቀዳም ወተጠውር
ክም አለቡ እንዴ ወደው ለልሐሱቡ
ወለ ለሀድጎ እቡ ሕዳም ኢኮኒ።
ዐድነ ኤረትርየ እብ ዓዳት
ልግበእ ወጠቢዒያይ ውርስ ሐቴ
ምነ ርዙቃት ላተን ድወልተ። እለ
ዐድ እለ አዜመ ምን ገብእ ሐቴ
ምነ እብ ገዲም ታሪክ ልግበእ ወእብ
ሓርያይ ታሪክ ርዙቅ ለትሸንን
ወለትትሐበን ተ። ናይ እሊ መሰል
ህዬ እት ለትፈናተ ደዋሒ ኤረትርየ
ልሰዕ ወጅሆም ለኢሀሰ ኣሳር
ዓዳት፡ እጅትማዕየት ወስያሰትሲ
እንዴ ሐፍዘው ለልትረከቦ አካናት
ኤረትርየ እግል ሸርሐት ክም ከረ
ቆሐይቶ፡ መጠረ፡ ተኾንዳዕ፡ ከስከሰ፡
አዱሊስ፡ እት ጀዛይር ዳህለክ ከቢር
ለልትረከብ መቃብር ወአሽራም፡
ለትፈናተው ገዳማት ክም ከረ
ደብሬ ሊባኖስ፡ ድብሬ ሃም፡ ደብሬ
ቢዘን፡ ደብሬ ሲነ ወብዕዳም እግል
ልሸረሕ ቀድር። እሎም ላኪን ምን
በሐር እብ መዕለገት ቶም። ምናተ
ርሒብ ድራሳት፡ በሐስ ወተያን ሐቆ
ገብአ እት ክሉ አካናት ኤረትርየ
አድሕድ ለመስል ውርስ ክም
ህለ እግል ቀየሞቱ ሸክ ለልአወደ
ኢኮን።
ሐቆ እሊ ውርስ እሊ እብ
ዋጅብ ታየነ ወተሐፈዘ ከምሰልሁመ
ብቅዕት እዳረት ጽብጠት ወራዓዮት
ገብአት እግሉ፡ ምን ኬን ታሪካይ

ውርስ ወሸሬሕ ጅንስየት እንዴ
ሐልፈ ናይ ቀበት ዐድ ወካርጅ
ቤጽሐት እንዴ ሰሐበ እግል እለ
ዐድ ናይ እቅትሳድ ዔማት እንዴ
ገብአ ለለአወቅዮ ዶር ጌዳን
አለቡ። ገሌ ምነ እብ ዱቅሪ እትሊ
መጃል እሊ እግል ንትነፈዕ እቦም
ለእንቀድር ህዬ፦
እት ደዋሒ ሰንዓፌ እትጃህ
ግብለት ሐድ ኪሎ መትር
ራይመት ለልትረከብ ድብነት
‘መጠረ’ ለልትበሀል ህለ። እሊ
ድሙር አሳር እሻረት መዲነት
ለዐላቱ። እለ ገዲመት መዲነት
ህዬ መባኒ ወትምሳል ህለ እግለ።
ትምሳል መጠረ ሐቴ ወፍንቲት
እሻረት ቀደም እትየት ዲን ክስታን
ክምሰልቱ ለሐብር። እሻረት ጸሓይ
ወሰር ወረሕ ለህለ እሉ ሪሙ
2.5 ምትር ለበጽሕ እት ምግብለ
ትምሳል ለትወቀረ ናይ ግእዝ ክቱብ
ህለ። እሊ ህዬ ለትፈናተ ተርጀመት
ምንመ ትትሀየቡ፡ ዝያደት ላኪን
እግል ዎሮ ምንለ እት ኤረትርየ
ለህለ ኣሳር ታሪክ ቱ።
ታሪክ ኤረትርየ ታሪካይ ሸክል
ልግበእ ወጠቢዕያይ ክልቀተ ላኪን
እብ ለትፈናተው ሙስተዕምረት
ውላድ ጋነ ዱቅሪ ልግበእ ወእብ
ወለት ገበትይ ዲብ ለትፈናተ አካናት
ኣሳር ወታሪክ ደማር ወብቆት ጀረ።
እብ ፍንቱይ ሙስተዕምረት እግለ
ታሪካይ ውርስ እንዴ ለአምሮ እት
ደመሮቱ ወዝምተቱ ነሽጦ ዐለው።
ክም መሰል አቶብዪን ክሉ እንዴ
ሐልፈው ወድዉ ለዐለው ናይ
ታሪክ ዐልወጆት እንርኤ። እሊ
ሐቃይቅ እሊ እት ወክድ ወራር
ወያኔመ ትርአ። ወያኔ እንዴ ወረ
ለጸብጠዩ አራዲ ኤረትርየ፡ ደዋሒ
ሰንዓፌ እግለ ዐለ እቱ አሳር
ታሪክ እግል ለአብዴ ወለአስርት
ለኢጀረበዩ ይዐለ። ላኪን ረቢ
ኢሰደዩ።
ሳሕል እብ ዓመት ሐቴ ምነ

ገለብ ወዔጻት ሰውረት ለዐለት
ምድር ምሔርበት ተ። ዲብ
ሳሕል ሐቆ እንሰሓብ እስራተጂ
ሰነት 1979 ክልኤ ዐባዪ ጀብሃት
ዐለየ። እለን ጀብሃት እለን ጀብሀት
ነቅፈ ወጀብሀት ቅብለት ሳሕል
ተን። ጀብሀት ነቅፈ ምን ቅያስ
ወለዐል ፋይሕ እብ ዐባዪ አድብር
ወከረቢት
ለትከለለ
አወድግ
ወመሓዛት ለበዝሐ እተ ጀብሀት
ሐርብ
ዐለት። እሊ ድዋራት
እሊ ዲብ ወክድ ሐርብ ለተሀየበ
አውመ ቀደሙ ምን አስል ለጸንሐ
እሉ አሳማይ ቡ። ሰሩ ለአስማይ
ምስለ ዲብለ ድዋራት ጀሬ ለዐለ
አሕዳስ ወምስተክራት ለመጽአ
እትገብእ፡ ሐሬ እብ ሙናድሊን
ክምሰል አግደ ስሜቱ እንዴ ገብአ
ተአመረ።
እለ ጀብሀት እለ ምስለ ባቱ
ፍይሔ ወምስለ ቅዋት ጄሽ ዲብ
ልትቃየሮ ጸቡጡ ለዐለው ገሌ
አስማይ ዲብ ልትባደል እግል
ልምጸእ ላዝም ዐለ። ሰበት እሊ
እግል ክሉ እበ ርትብት ገበዩ እግል
ተአቅርቡ ስዱድ ምንማ ቱ፡ እበ
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ነሐሜከ ህሌነ - ንጉስመ ሕሜት ሚ ኢልክህል
ዲብ ነፍስነ ነሐሜከ - ሐሊብ ስጋ ወእክል
እት መቅጠንነ ነሐሜከ - ብላይ እግል ንተልትል
እት እንሱስነ ነሐሜከ - ንዋይ እግል ንጸግር
ወእት ጽዋርነ ነሐሜከ - አቡ ጢዝ ወግንጽል፣
ትትቀደር ለእሙር ድፍዓት ሐርብ
አስማዮም ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ለአስማይ እግል ኖሱ እብ ከአፎ
ክምሰል መጽአ፡ ምን ስካነ ደዋይሕ
ወምንለ እግል ረዪም ስኒን ዲብሉ
ሻፋም ለዐለው ምሔርበት እግል
ልትአከብ ትጀረበ።
ጀብሀት ምፍጋር ጸሓይ ሳሕልመ
ክመ ናይ ነቅፈ እብ ድማናይ
ውድገለባይት ለልትአመር ክልኦት
ደንበር ዐለው። ለእብ እንክር
ድገለብ ለህለ ደንበር ምን ሕዱድ
ሱዳን ደብር ደንቦብየት አስክ
ምግብ ሕሊል አልጌን ልትመደድ።
ለድማናይ ደንበር ህዬ ምን ሕሊል
አልጌነ አስክለ ምስል ጀብሀት ነቅፈ
ለለጥእ ድዋራት ዐገት በጽሕ።
ምን አግደ ድፍዓት እለ
ጀብሀት እለ ረኤነ ምንገብእ
ምን ደብር ደንቦብየት እንዴ
አምበተነ ከረ ዐራተ፡ ትሩሩቅ፡
መራት፡ አብድር ዐሮብ ወተከል፡

ደብር እበን፡ ሸግለት ወለውቁል
ደብር ቀጣር እብ ስሜት ሰውረት
ሀጸይነት፡ ሐቆሁመ ከረ ዴስነት ግወ
ወመሕበርነት፡ ማይ ከላሺን፡ ተበ
ፍረወይኒ፡ መፈየጽ፡ ተበት ሰማይ፡
ወኪ፡ መግዛእቲ ፍጻሜታት፡ አርዔ፡
ሐለሽቶ፡ ደብር ወህር ወብዕድ
እግል ንህደግ እንቀድር።
እሊ ሰዋትር እሊ ዲብለ ወቀት
ለሀየ ክም ሕጌ ወገለብ እንዴ ገብአ፡
እግለ እብ ክሉ አቅመዓቱ ዲብ
ልትጌለል መጽእ ለዐለ ዌራይ ጄሽ
ክምሰል በልቀት ዐላል እንዴ ገብአ
አስክ ወክድ ሕርየት እብ ስሙዱ
ወኢመትሐለላሉ
ለልትአመር
ሰዋትር ቱ። ከእትለ መጽእ ዓሙድ
መዐፍየት እብ ኩሱስለ እብ በሐስ
ለተለ ወእብ መናሰበት ኢዮቤል
አልፍዲ ነቅፈ ሰነት 2002 ምነ
ዳለ ክቱብ እብ ፍንቱይ ጀብሀት
ነቅፈ ለከስስ ጽበጥ እግል ንርኤ
ምን እምቤቱ።

ምን አግደ ሰዋትር ሳሕል
አርቡዕ 04 ማርስ 2020
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ዑመር ዑስማን

ሸባብ
እትለ እነብር እተ ለህሌነ እድንየ፡
እት ክል ደቂቅ ወሳዐት፡ ለልትቀደሞ
እትነ መሳእል፣ ለእንወድዮም
አክላጣት፡ ለእንከልቆም መሻክል
ዐደድ አለቦም። እሊ ክሉ ህዬ
አጅል ተጃሪብ ወእግለ ፈጅር
መጽእ ተየልል እንዴ አተረደ
ለለአዳሌናቱ። ሰበት እሊ ክሎም
ለሳድፍፉነ አክላጣት ወመሳእል
አው ለሳደፍውነ መሻክል እብ
ቀሊል እግል ንረአዮም አውመ
ንሕለፎም አለብነ። እት ሐቴ
ሓጀት ክልኤ ዶል ከሊጥ እት
አንተብሆት እግል ለኣቴነ ወጅብ።
ምን አወል መረት ለሳደፌነ ከለጥ
እንደርስ ገአነ ምን ገብእ፡ ክል
ዶል አክላጣት እግል ልሳድፈነ
ለሀለ በክት ሑድ ቱ።
ጌገ/ከለጥ ክል ዶል ክም እኩይ
እት ልትረኤ ምንመ ጸንሐ፣ ራቴዕ
ኢኮን ወክምሰልሁ እግል ንርአዮ
ኢወጅብ። ለእንወድዮም አክላጣት
እት ዎሮ መጃል እግል መተዐዋት
ተረት ዐባይ ቦም። ከም ዶል
እንዴ ወደቅከ ቀኒጽ ቱ መትረድከ
ለጀርብ። ሰበት እሊ እግል ትክለጥ
ዱሉይ ሐቆ ኢገአከ፣ ምን አወልከ
እግል ፈሸል ክም ትበገስካቱ፣፣
እለ ሰበት ገበአት ህዬ እንዴ ወደቅነ
እግል ንትዐወት ዱሉያም ንግበእ።
ኢመትዐዋት ወሽንርብ ሐቴ
ለገበኦ እቱ ወቅት ህለ። እት
ክሎም እግል ትትዐወት ገአከ
ምን ገብእ ህዬ፡ መጺጸትከ እንዴ
ከሀልከ አምዕላይ መንበሮከ እግል
ትምረሕ ብከ። እት ድህርት
ሓለት መንበሮ እድንየ ለልትረከቦ
ህርኩታም ወዕጹማም አንፋር እት
ገሌ ሽቅል ፈሽሎ እት ህለው፡ ክሉ
አዳም ቱ ለደንግጽ ወልርሕም
እቶም። ህኩያም አንፋር ፈሽሎ
አው ኢልትዐወቶ እት ህለው
ላኪን ክሉ አዳም ልትሰሐቅ
እቶም። እሊ ህዬ ህኩያም አንፋር
ክሉ ሽቅሎም እብ አፉሆም ሰበት
ለአተሙሙቱ። ክእኒ ሰበት ገበአ
ህዬ፣ ሽቅልነ ክም ተመ ኖሱ እግል
ልትሃጌ እንድኢኮን፣ ሕነ እብ
አፉነ እግል ነአትምሙ ኢወጅብ።
ሰሮም ደረሰ ሽቅል ቤት አው
ፈስል እተ ልትሀየቦም እቱ ወቅት፣
ከለጥ ምን ውድየት ሰበት ፈርሆ
ምን መልህያሞም እት ነግሎ ወሸቁ
ልትረአው። እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ
እት ወቅት እምተሓን ተርፎ።
እብ ድድ ናይ እሊ ህዬ ለምን
ከለጥ እንዴ ኢፈረሆ ሽቅል ቤቶም
ወፈስሎም ኖሶም ለሸቁ ደረሰ፡ ምን
አክላጦም ሰበት ደርሶ ክልዶል እት
ልትዐወቶ ልትረአው። ሰበት እሊ፡
ከለጥነ ቅድረትነ እግል ኣመሮት
ለሰዴነ መባድእ እንዴ ወዴነ እግል
ንርአዮ ወጅብ።
ክሉ ወቅት ለልትዐወት ነፈር
አለቡ። እሎም ለክልዶል ዕዉታም

ሕዱግ ስሌማን
እንዴ እንቤ ለእንሰምዮም አንፋር፣
ልንአሽ መልዕቤ ፈሸል ክም
ሳድፎም እግል ነአንተብህ እሉ
ለወጅበነ ጋር ቱ። እግል መሰል፡
ለዐበ ሜህዛይ ክምቱ ለልተአመር
ቶማስ ኤዲሶን ሐቆ አልፍ ጀርቤቱ
ለተዐወተ።
እት ደንጎበ ላኪን
እሎም ለኢልትሐለሎ ዑለመእ
እግል ናይ ዶሉ ጌገ ወመሻክል ሰበት
ኢአብረከው ለግል ክለ ሐያት
ወድ አዳም ለቀየረ ምህዞሆም
መጠው/ወፈው ከሐልፈው።
ለገአ መሻክል እተ ሳድፈከ
እቱ ወቅት ምን ዐድድ ወለዐል
መትሻቃል ሰኒ ኢኮን። እት ዶሉ
እብ ከአፎ ትባልሑ እግል ትሕሰብ
ብከ። ጠባይዕከ ወመባጽሕከ ህዬ
ለትመሳነው ክም ገበኦ እግል
ትክደም ብከ። እግል እሊ ሐቆ
አንተብህከ እት ወቅት መሻክል
በሊስ ራቴዕ እግል ተሀብ ትቀድር።
እት መባጽሕከ እግል ትብጸሕ ህዬ
ምስል አብሳር ወጥበብ እብ ክለ
ቅድረትከ ክደም።
እሙር ስያሲ ወኬትባይ ራልፍ
ዋልዶ ኤመርሰን፣ “ሒለትነ ምን
ህኮትናቱ ለትትፋሬ” ልብል። አማኑ
ቱ ህዬ፡ ክል ዶል እተ ትወድዩ
ሽቅል ሐቆ አንተብህከ እት ትተረድ
እግል ቲጊስ ለሀለ በከት ፋዬሕ ቱ።
እግል መሰል ህኩይ ክም እንተ ሐቆ
አስተብህልከ እግል ትሽቄ ክም ብከ
ትደርስ። ፈሸል አው ከለጥ መረ
መሪር ለገብእ እቱ አውቃትመ
ህለ። እት ፈሸል ህዬ ክልዶል
ናይ ወቅት ልግበእመ ናይ ብዕድ
ሓጃት ከሳር ህለ። እግል ዐውል
እሊ ከሳር ክም ሽቅል እብ ንሰአት
እት ደንጎበ እት መንፈዐትከ እግል
ተአውዕሉ ትቀድር። ፈሸል ዶል
ሳድፈከ አክላጣትከ እት ተዐልብ
ወቅት እግል ተአብዴ አለብከ።
እበ በዲር ለረከብካሆም ዐውቴታት
ተሐበን ወለሱዱፍከ ህለ መሻክል
ክም ትባሌሕ ሸቄ።
ሄለን ከለር ናይ ርእየት
ወስምዐት መሻክል ዐለ እለ
-ሕጅብት ወጽምት ነብረት፣ ላኪን
እግለ ሳደፈየ ናይ ጠቢዐት መሻክል
እበ ዐለ እግለ ፈሀም እት መንፈዐተ
ሰበት ቀየረቱ፣ እምር ስያስየት
ወበዐል ውዳይ ስን እግል ትግበእ
ቀድረት። ራልፍ ዋልዶ ኤመርሰን
ክእነ ልብል። “እብ ሰበብ ነቂስ
ገሌ ክፋል ገሮብ፣ ትሩድ ሕማም
ጸብጠከ እት ህለ፣ ዐቢ ናይ ግሩሽ
ካሳር ዶል ሳድፈከ እት ህለ፡
እግል ዶሉ ክምለ ሐል ለአለቦም
መሻክል
እግል
ልትረአውከ
ቀድሮ። እምበል እሊመ እሎም
መሻክል እሎም ናይ ከርስ ሒለትከ
ወመዳፍዐትከ እግል ትፈትሽ ገበይ
ለአርሕቦ እግልከ። ገሌ አጀኒት

አው ሸባብ፡ ለዓብዎም ለዐለው
ዋልዴኖም ዶል መይቶ ምኖም
ሐያቶም እግል ልምረሖ ለወድዉ
መሳሰዓይ መረ ለለአትዐጅብ ቱ
ወእንዴ ተዐወተው ዶል ትርእዮም
ህዬ ዝያድ ለቤልናሁ ለአትፈክር”
ልብል።
ወቅት ዐቢ ምደረስ ቱ ወጠባዬዕ
ናይለ ሳደፈውከ መሻክል እግል
ተኣምር ሰዴከ። እግል ለገአ ፈሸል
ዘርእ ቡ። ለሔሰ ወቅት እግል
አሌለዮት ዘርእ ናይለ ሳደፈውከ
መሻክል ህዬ አዜ ቱ። እግል ዘርእ
ናይለ ሐልፈው መሻክልከ ባሐሶት
ወኣመሮት ሰኒቱ። ክልእ ዶል
ክምሰልሁ ከለጥ እግል ኢትድገም
ክም ትትሓፈዝ ወዴከ።
እብ መትአካድ ለልትደጋገም
ኢመትዐዋት እግል ልሳድፈከ
ቀድር። ምናተ ምኖም አምር
ወተጃሪብ ተአክብ ምን ተዐሌ ምን
ለአከ ኢመትዐዋት ትትሐፈዝ።
እት ለበዝሐው አንፋር ሰበብ
ኢመትዐዋት ወከሳር እሎም ለተሉ

ንቃጥ ቶም።
1. እሙር መባጼሕ እንዴ
አለብከ ሐያትከ እግል ትምረሕ
ጀረቦት።
2. ለሳደፌከ መሻክል እንዴ
ኢትባሌሕ እት ብዕድ መሻክል
አቲ።
3. አጅትማዕየትከ ወዕላቃትከ
እት ምጅተመዕ ድህርት ሐቆ
ገበአት።
4. ለከፌ ናይ አካዳሚ ደርስ
ኢረኪብ ወረታዐትከ እት ተአምር
ጎማት ኢበቲክ።
5. ነፍስከ ኢመሊክ ወእት
ለኢነፌዕ ሽቅል መትፈራር።
6. ስምዒትከ ኢከሬዕ፣ ንሳልከ
ኢመሊክ፣ ወምለዐል ክሉ ሰአየት
ኢሀለዮት።
7. እብ
ሰበብ
እኩይ
ሕሳብ ወድህር ሙነት ዓፍየትከ
አንቀሶት።
8. ህርኩት
ኢግበአት
ወለአንበትካሁ እት መባጽሑ
ኢአብጸሖት።

9. እብ ሕግላን፣ ሕማም
ወመትፈንታይ በዐል ሻም ጨቅጥ
(stress) ሀለዮት፣ ኢረኪብ ሕርየት
ወፍርህ ሞት ።
10. ሸሪክ
ሐያትከ
እት
ሕርየት መትጌጋይ አውመ መረ
ድጉግ ግብአት አውመ ምን ዐደድ
ወለዐል ኢመትሓፋዝ።
11. ወቅትከ ወግሩሽከ እብ
ግምሽ አብደዮት ወራቴዕ ሽቅልከ
እት ኣመሮት መትጌጋይ።
12. ኢክሂል አውመ ጤርዓይ
ወኢእሙን ግበአት።
13. አነ ለእቤለ ትግበእ ብሂል
ወእኪት እብ እኪት እግል ትፍዴ
መትበጋስ።
14. ወእት ኣክር ኢመትሰባል
እግለ እቱ ትበገስከ ጋር።
ከሓይሳም ቄረአት እሎም ገሌ
ምን አስባብ ፈሸል ቶም። ምኖም
እንዴ ተሓፈዝነ ህዬ እብ ዋጅብ
ሐያትነ እግል ንምረሕ ወጅብ።

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ . . .

ምን ገጽ 5 ለተላለ
ከእሊ ሰልጠ እነ ምንገብእ ሰኒ፡
ናይ ዕላቓት ዓመ ሀገጊት ዲቡ ቀደም
መትባዳር ገበይ ባቡር፡ መዋሰላት
ብዕድ፡ ከፎ እት ሕድ እንለጥሙ፡
አነ እረቤሕ ወእንተ፡ ክምለ አዜ
ልሙድ ጋብእ ለሀለ ሀገጊት በሕ
ወበሕ ጅምዐት (zero sum game)
ኢኮን። ለምስል አግዋርነ እንወድዩ
መቅሬሕ መትሰዳዳይ አዜ እትሊ ናይ
2020 ለነአንብቱ በርናመጅነ አክልሚ
ተእሲር ለሀሌ እሉ እግል ንርአዩቱ።
አገአት ምንገብእ እት 2021 እግል
ለአንብት ለቡ በራምጅቱ።
ሰኣል= ሓይስ ርኢስ፡ ቀደም እለ
ምዕራፍ ሐዳስ ዲብለ ዐለየ 20 ሰነት
ስያደትነ ወዐቦትነ እግል ነአድምን
መትሰባል፡ ከህላት ወሰብር ለጠልበት
መርሐለት እበ ሐለፍነ። ፈድል
ስሙድነ ሀዬ እብ ዐውቴ ፈገርናሀ።
እትለ መርሐለት ሐዳስ ሸዐብ
ኤረትርየ እብ ዓመት ወሸባብ እብ
ፍንቲት እግል ልፍሆመ ለተሐዝየ
ልእከት ሚ ብከ?
በሊስ= ለአርእስ በይኑ እግል
ልትሀደግ እቱ ለወጅብቱ። እሊ ክሉ
በራምጅ ነአፈግሩ ለሀሌነ ንኡሽ ወዐቢ
ወዝያድ ለሸባብ እግል ልሻርክ እቱ
ቡ። እተ ሐልፈየ ክልኤ ሰለስ ሰነት
ለወዴናሁ ጌማም በሕ ተበዝር ለትብል
ንቅጠት ዐባይ ከሬነ። እሊ ሚቱ፡ ለገብአ
መዋጥን አው ሸባብ እተ ኢለአፈሬ
ዲበ አካን ወቅቱ እግል ለአብዴ አለቡ።
እብ ናይ ተዕሊም በራምጅነ ረኤናሁ
ምንገብእ ኢተዐወትነ እቱ። ለትበዘረት
መቅደረት ሻብ ጌዳን አለበ። ናይ
ተእሂል በራምጅነ እግል ነአተርዱ
ብነ። እሊ እንብሉ ሀሌነ በራምጅ
እምበል መቅደረት አዳም እግል
ተአተግብሩ ለልትቀደር ኢኮን። ኣላት
ወቴክኖሎጂ እግል ተኣቴ ወበራምጅ
ሳፊ እግል ቲዴ ትቀድር፡ እት ደንጎበ
ለሸቅዩ ላኪን አዳምቱ። አዜ እት
አትሐደሶት ኣትያም ሀሌነ። ምህነት

ለኢነስአ ሻብ እግል ልትዐለምቡ፡
ለእሉ ረክበ ተእሂል እተየ ሸቄ እቡ፡
ለለትሐዜነ ምህናት ሀዬ አዪቱ? አክል
ሕድ እንዴ ትፈረገ ክም ልትሀየብ
እግል ልግበእ ቡ። መድረሰት ተዕሊም
ምህናት ሳወ ፍትሕት ሀሌት፡ እትሊ
ወሎሀይ መዳርስ ነኣይሽ ሀለየ፡ ረአስ
ለለረፌዕ ምህናት ለሀይበ ሀለየ እግል
ኒበል ይእንቀድር። የምክን ተምዊል
ልትረከብ ወኣላት እብ ዝቤ መጽእ፡
እግሉ ለለሸቄ አዳም ሐቆ ኢሀለ
ላኪን ነፈዕ አለቡ።
እብ ሐጫር፡ ዲብለ አክል ሕድ
እለን ለአትሐዝያናተን ለልትበሀለ
ምህናት አስክመ እንዴ ተዐለመየን
ለጸንሓመ እብ ተእሂል ሐዲስ እግል
ልምለከን ለቀድር እቡ ቴለል እግል
ልትከለቅ ሀለ እሉ። እሊ አርእስ
ዐቢቱ። እግሉ ለትየመመየ ሀይኣት
ሀለየ ወናይ ለዓሊት ደረጀት ምህሮ
ሀለ፡ ምናተ ለንዛም ተዕሊም ምን
ረውዳት እንዴ አንበተ እብ ሐዲስ

እግል ልትረኤ ወልስኔ ሀለ እሉ። እት
ሰነት ወካልእ ሰነት ለተምም ሽቅል
ኢኮን። ገሌ ለጀራረብናሁ በራምጅ
ሀለ። ተጃርብ ብዕዳት መአሰሳት
እንዴ ንትነፈዕ መቅደረትነ እግል
ነአዳብር አስክ ካርጅ ለነድአናሆም
ሀለው። እብለ ተአስትህለነ ገያደት
ኢግስነ እግል ንግበእ እንቀድር፡ ምን
እለ ወሐር ላኪን መቅደረት አዳምነ
አውለውየት ናይ አውለውያት
እንዴ ወዴናሀ ለሔሰት ግዴት ክም
ለሀሌ እሉ እግል ኒዴቱ። ለአግደ
ተርኪዝ ሀዬ ዲብለ ሸባብቱ። ምን
ለኢለትሐዝዮ ሀልወሳት እንዴ ፈግረ
በቃዐት ለልሀይቡ አምር እንዴ
ጸብጠ ዲብ ለለፈሬ እተ ሓለት እግል
ልምጸእ ሀሌት እሉ። ሙስተቅበሉ
ሀዬ እቡቱ ገበዩ ለለአጸብጡ። አስኩ
ለዋልዩ በራምጅ ዐባዪ ልትከጠጥ
ሀለ። ገሌ ታምም ለአንበታመ ሀለ፡
ደአም ቀሊል ኢኮን። ለአግደ ላኪን
እሊቱ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሜርሓይ ፈዳብ ግበእ
ዎሮት መልሀዬ ዐለ፡ ህቱ ልብ ለአበየ ክለ ረእሰ የዐለት እሉ፡ ወክል ዶል እምበል
ሰኔት ዲኢኮን ልብ ለአብየ ኢትሰሜዕ ምኑ።
ህቱ መስሉ ለአለቡ ናይ ዎሮት መጥዐም ምዲር ዐለ፡ እብለ ምስምሰ ብዝሓም እተ
መጥዐም ከም ምባሽሪን ለሸቁ ሸቃለ ዐለው ምስሉ፡ ህቶም ደለ እተ ጌሰ አሰሩ ምን
መጥዐም ዲብ መጥዐም ነክሶ ዐለው። እሊ እሎም ጀረሶናት አሰሩ ገብኦ እቡ ለዐለው
ሰበብ፡ ለአደቡ ለሰኒቱ። ህቱ እብ ጠቢዐቱ መትናይታይ ቱ ዐለ፡ ዎሮት ምነ ዑማሉ
ለመዛጁ ሕምሩግ ረአዩ ምን ገብእ፡ ለተየልል እበ ግሩም ሸነካቱ እግል ለአቅምቱ ነስሑ
ነብረ።
እሊ መስል ዶል እርኤ ምንኬኑ ለሀሌት አማን እግል እርኤ ርሕዬ ሰበት ትዳርከኒ፡
ሐቴ ምዕል እሊ ነፈር እንዴ ጊስኮ እቱ፡ “አነ እለ ጠቢዐትከ ትመስል ጠቢዐት ትገብእ
እግልዬ ገብእ መስለከ? እንተ እብ ከፎቱ ክል ዶል እምበል ሰኔት እኪት ለኢትትረኤ
ምኑ ነፈር እግል ትግበእ ትቀድር? እት እብል ተሰአልክዎ። ከክምእነ እት ልብል በልሰ
እቼ፣ “ምዕል ምዕል አሰቦሕ እንዴ ፈዘዕኮ፡ እግል ርሕዬ ክምእነ እብለ፡ ዮም ክልኤ
ሒራን ሀለየ እግልኪ፡ ህተን ህዬ፡ አው መዛጅ ሰኒ እንዴ ሐሬኪ እግል ትውዐሊቱ፡
አውመ ሕምሩግ መዛጅ እግል ትተለይ ለሒራን ናይኪቱ። ሐቆ እለ ክለ ለምዕል መዛጅ
ሰኒ እት ሀለ እግልዬ እግል ሓልፈ ሐሬ፡ ወክል ዶል ገሌ እኩይ ተየልል ሳደፌኒ ምን
ገብእ፡ አነ አረይ ናይ እሊ ተየልል እሊ እግል እግበእ አውመ ደርስ እግል እንሰእ
ወእትዐለም ምኑ ክልኦት ሒራን ሌጠ ሰበት ቶም ለእሎም ብዬ፡ አነ እግል እትዐለም
ምኑ ሌጠ ሐሬ። ወክል ዶል ዎሮት ነፈር እንዴ መጼኒ ከእብ ገሌ ጋሪት ሸከ እግልዬ
ምን ገብእ፡ እለ ሸክወቱ እግል እትከበት፡ አውመ ላጋር እበ አንክሩ ለግሩም እግል
አቅምቱ እግል ሕሬ ብዲብዬ። አነ ህዬ ለግሩም ሸነካት ናይለ እዲነ እግል አቅምት
ሌጣ ቱ ሐሬ።
አነ ህዬ፣ ኢፋሉ፡ አማን ተሐይስ፡ እሊ ጋር እሊ እብ ክምእነ እንተ ትብለ ለህሌከ
ገበይ እግል ልግበእ ለቀድር ቀሊል ጋር ኢኮን እት እብል ዓረድክዎ።
ህቱ ህዬ፡ ሰኒ ህሌከ ክምሰልሁቱ፡ እዲነ ክለ ለገብአተ ሒራን ሌጣ ተ። እት
ቅስመትከ ለይህሌት ሰንዐት ምነ እግል ትትሸንኬ እተ ተሐስብ እቱ ወቅት፡ ለቴለል ክሉ
ሒራን ቱ። እንተ ለተየልል ለትዋጅህ እበ ገበይ ተሐርየ ህሌከ። አዳም እተ መዛጅከ ሚ
ተእሲር ክም ለሀሌ እሎም እንታ ቱ ለሒራን ብከ። እንተ ሳፊ አውመ ሕምሩግ መዛጅ
እግል ትተሊ ለሒራን ናይከ ሌጣ ቱ። ርሽመት ናይለ ጋር ህዬ፡ እንተ ከፎ ለትመስል
እዲነ እግል ትንበር ክም ተሐዜ እት ደንጎበ ለሒራን ናይካቱ።
እሊ ሀገጊት ናይለ መለሀዬ ብዞሕ ልብ እከሬ እቱ ዐልኮ። ሐቆ መደት ሕድት
ምነ ወቅት ለሀይ፡ አነ ሽቅል እተ መጥዐም እንዴ በጠርኮ ምኑ፡ ናይ ኖሼ ሽቅል እግል
አስስ ቀረርኮ። ወአነ ምዕል ለሀ አነ ወህቱ ንትረኤ ይዐልነ፡ ምናተ ገሌ ሕራን እግል
እቀርር ለወጅበኒ እቱ ተየልል ዋጅሄኒ ምን ገብእ፡ ክል ዶል እፈቅዱ ዐልኮ። ሐቆ ገሌ
ሰኖታት፡ ለመልሀዬ ዎሮት እት ናይ መጥዐም ሽቅል ለልትፈረር ነፈር እግል ሊደዩ
ለኢትትጸበሩ ጋር ክም ወደ ሰምዐኮ። ሐቴ ምዕል ባካት አሰቦሕ ናየ ቅምቤትለ መጥዐም
ባብ ፍቱሕ እት እንቱ ሰበት አዝመ ምኑ፡ ስላሕ ዕንዱቃም ለዐለው ሰረቂት አተው
ዲቡ። ሐር እግለ ከዚነት እግል ልፍተሕ ዶል መጸ ለሰረቂት ህዬ ሰበት ትፈጀዐው፡
እበ እሉ ራፍዓም ዐለው ስላሕ ዘብጥ ወደው እቱ። ምነ ሰኒ በክቱ ደሐን ወሻፍገት
ላተ ሬድኤት ሰበት ረክበ፡ እት እስብዳልየት በጽሐ። ሐቆ 18 ሳዐት ለነስአት ዐመልየት
መደት ሳምን እት ቁርፈት እንዓሽ እንዴ ጸንሐ፡ አስክ እለ ሸነንርብለ ጥለግ እተ ገሮቡ
እት ሀለ ምነ ዕያደት ትሳርሐ። አነ እግለ መልሀዬ ሐቆ ስስ ወሬሕ ምነ ሓድሰት ለሃ
ቱ ለረከብክዎ። ከከፎ ክም ዐለ ትሰአልክዎ፣ ክምእነ በልሰ ዲብዬ፣ “አነ ገሌ ጋሪት
ሳደፈተኒ ምን ገብእ እት ቀደሜዬ ክልኦት ሒራን ቱ ለእሎም እከሬ። እሊ ሰነድርለ
ጅሩሕዬ ትርእዩ ህሌከ?”
ድንን እንዴ እቤ ለአሰርለ ጸልዑ ክም ዐቅመትኮ፣ ዶል ለሰረቂት እተው እትካተ
እት ቀደም ክሉ እት ባልከ ለመጽአ ሕሳብ ሚ ዐለ? እቤሉ። “ሰልፋይ እት ባልዬ
ለትከረ ሕሳብ፡ አነ ለሓርያይ ባብ እግል እድቡኡ ወጅበኒ ክም ዐላ ቱ፡ ሐር እንዴ
ትዘበጥኮ እተ በላጥ ክም ወደቅኮ፡ እት ቀደሚዬ ክልኦት ሒራን ሌጠ ክም ህለው
ፈቀድኮ። ዶል ሐዜኮ ሞት እግል ሕሬ፡ ወዶል ሕዜኮ ሐዮት። ከአነ ሐዮት ሌጠ
ሐሬኮ።” ቤሌኒ።
ፍጀዕ ኢገብአ እትከ? ወእት ሓለት እቅማእ አቴከ ሚ ደሕን ዐልከ? እቤሉ።
“ለነፈር ለጅሩሕዬ ዓሸበ እግልዬ ሰኒ ፈዳብ ዐለ። ህቱ ክል ዶል እት ለአትሓጥረኒ፣
ሐቴመ ከላፍ አለብከ እግል ትሕዬቱ ልብለኒ ዐለ። ሐር እተ ቁርፈትለ እስዓፋት እተ
ኩርሲለ ዐረብየት ክም ከሬኒ፡ ወአገጸትለ ደኮቶር ወለሙመሪዲን ክም ዐቅመትኮ፡ እተ
ዶል ለሀ እብ አማን ፈጀዕኮ። እተ አግጸቶም ለቀርአክዎ ሽዑር፡ “እሊ እናስ እሊ ከላስ
ማይት ሀለ” ልብል ሰበት ዐለ፡ አነ ህዬ ገሌ ጋሪት እግል እባስር ክም ብእቼ ኣመርኮ።
“እንቱም ሚ ትወዱ ህሌኩም?” እት እብል ትሰአልክዎም። ሐቴ ገዛፍ ወሰኒ ድቅብት
ላተ ምመርደት ጬጭ ትቤ ዲብዬ። ህተ አነ ቅብላት ገሌ ጋራት ሐሳስየት ምን ብዬ፡
ትሰአለተኒ። “አፎ ሰኒ ብዬ” እቤለ። ለዶክቶር ወለ ምመርዲን አስክለ በሊሼ ሰምዖ ምን
ሽቅል ባጥራም ዐለው..እብ ክለ ሒለቼ እንዴ አተንፈስኮ እብ ክርን ውቅልት፣ “ረሳስ
ቱ” እቤሎም። እለ ክም ሰምዐው ክሎም እብሰሓቃት እተ አካኖም በረጌዕ ገብአው።
አነ ህዬ ክም እነ እቤሎም፣ “ብልሙናሰበ፡ አነ ግል እንበር ሓሪ ህሌኮ። ለእለ ትወዱ
እቼ ዐመልየት አክል ሕድ ክም ሕያይ ህሌኮ እንዴ ሐስብኩምኒ ውደወ እቼ፡ አወዐ
ክም ማይት እት ተሓሰብኩኒ ትወድወ” እቤሎም።
ለመልሀዬ አስክ እለ ነብር ሀለ፡ ሐምዴ እግለ በዐል መቅደረት ዐመልየት ለወደ እሉ
ደክቶር፡ ምናተ እሊ እብፈድለ ለአትፈክር ጠባይዑ ቱ ለረክበዩ። ከአነ ምን እሊ መለሀዬ
ለደረስክዎ ጋር፡ ሕነ ክል ምዕል ለሔራነ ነቢር እግል ልግበእ ብዲቡ፡ ወምን ክሉ ወኬን
ህዬ፣ ለለሀሌ እግልነ እትጃህ ፍክር ወመዛጅ ሰኒ ለዐርዮም አለቡ።

ወለ እትለ ትወቀለት ደረጅተለ
ስልም ሀሌ፡ እት ሐንቴከ ለህለው
ምወዘፊን ወቅቶም አክል ሕድ
ሐሽሙ እሎም። ናይለ ገብአ
ልግበእ ነፈር ወቅት ብዝሕት
አሀምየት ቡ። ከእንተ እተ ወቅቶም
ሕስር እንዴ ወዴከ ዶል ተሐሽሙ
እሎም፡ እሊ እብ በይኑ እብ
ክሱስከ ብዝሕት ሐብሬ ለሀይብ።
እጅትማዕ እግል ቲዴ ተሓስብ
ህሌከ ምን ገብእ፡ ቀደምለ ወቅትከ
እግል ትሕደር ለሰዴከ መደወን
ናይ ሳዐት እሰር። እሊ ህዬ እንተ
እተ ወቅትከ እግል ትሕደር ሰዴከ።
ወቄታይ ሐጪር ዓርፍ፡ ወክል
ዶል ተረድ ዲቡ። ክል ምዕል እተ
እሉ ዋዲ ህሌከ ጀድወል ሽቅል፡
አኬነቲት ፋድየት ራሐት ለትነስእ
እተ ወሒለትከ ለትበልስ እተ ዶል

ተሐድግ፡ እሊ ብዝሕት አሀምየት
ክም ቡ ኣምር። ለልተላሌ ወዕርፍ
ለኢለሀይብ ሽቅል ላዝም ኢኮን
ብዝሕት ፍገሪት እግል ተሀሌ እሉ።
ለሔሰ ፍክር እንተ ዶል ትርሄ ቱ
ለመጽእ። ህድእ በል ወለገብአት
እብ ምልሃከ ባስረ። ሐንገልከ እግል
ልሕሰብ ወልፈክር በክት ሀቡ።
ከእሊ እግል ለሀሌ ርሕከ ለትፈክር
እቱ ወለጋራት ለትትአመል እቱ
ወቅት ኢትክለአ። እዝንካመ አክል
ሕድ ፍትሐ። ዓቅል ሜርሓይ
ሐት-ሐቴ ዶል ትም እንዴ ቤለ
እግል ለአተንሴ ክም ብእቱ ኢበዴ
ምኑ።
ምትጠዌዕ ግበእ ወእግል እሊ
ጋር እሊ ለገብእ ወቅት ፈንቴ።
ዲብለ ናይ ምጅተመዕ ነሻጣት
ወገሌ ናይ ውዳይ ስን አሽቃላት

ተርጀመት መሰል

በሀል እ’ሙራም
ጆርጅ በርናርድ ሾ (ወድ ኤርላንድ ላቱ እሙር ኬትባይ ቱ)
ከእሊ ተሌ ገሌ ምን መባልሱ ቱ።
• የም አለቡ ቀለጥ ለብዲበ ሐያት፡ ምነ ፋድየት ወሽቅል ለአለቡ
እተ ሐያት ዝያደት መንፈዐት ለብዲበ ወሕሽመት ለተአስትህለ ሐያት
ተ።
• ናይ ዎሮት ነፈር ሲረት እተ ታቤዕ እቱ ወቅት፡ ክል ዶል ለአማን
እግል ትትነሸር ከብቴ ክም አለበ እግል ትፍቀድ ለአትሐዜከ።
• ገሌ ጋሪት አስሓቂቶ ዶል ትገብእ፡ ምን ኬንለ ጋሪት ሕብዕት
ለህሌት አማን እለ አትናውር።
• እት ደአል ዲብ ህሌኮ ለእንትነፈዕ እበ ገበይ፡ ምብላስ አማን ተ፡
እሊ ህዬ ለሔሰ ደአል ዲብ እለ እዲና ቱ።
• ሕኔት ክሉ ረአስከ እንዴ ኢትመጽእ ተርፍ፡ ድንጉር እት እንተ
ምን ተመጽእ ልትፈደል።
• ሄጀል ሕነ ምን ታሪክ እንደርስ ልብል እት ሀለ አማኑቱ፡ ምን
ታሪክ እግል ትድረስ ሰኒ ስዱድ ላቱ ጋር ቱ።
• እት ፍንጌ ክለን ሰንያትከ ትም እግል ትልመድ ለአትሐዜከ፡ እለ
ወዴከ ምን ገብእ ዔብ ብዕዳም እግል ትስመዕ ወዔብከ እግል ትስተር
ቱ።
• ለመትሐፍ እሳት ልዔት እቱ ምንገብእ፡ እሰወ ሱረት እግል
አድሕን ብእቼ? ጠብዐን ቅሩብለ መንገአት ለህሌት ተ።
• እንተ እግለ ጋብኣም ለህለው ጋራት እንዴ አቅመትከ እግል ሚ?
እት ትብል ትትሰአል ህሌከ፡ ወአነ እብለ ኢገብአው ጋራት እትሐለም
ወአፎ ኢገብአው? እት እብል እትሰአል።
• ወጠነየት በህለት፡ እንተ እለ ዐድ እለ ምን ክሎም ዲብ እለ
እዲነ ለህለው ዐዶታት ለትፈደለት ዐድ ተ ለትብል ቀናዐት ዶል ተሀሌ
እግልካቱ፡ እሊ ህዬ እንተ ዲበ ሰበት ትወለድከ ሌጣ ቱ።
• ለዐበ ዕቃብ ናይ ሐሳይ ህቱ ለለአምኑ ሰበት ልስእን ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ህቱ ኖሱ ለእሉ ለአምን ልስእን።
•
መርባቱ ለኢለቀስን ነፈር ሕሳብከ ውዴ ምኑ፡ ህቱ ኢሳምሐከ
ወነፍስከ እግል ትሳሜሕመ በክት ከልአከ።

ዝበድ
ዘዖታት

ክል ዶል ሰኒ ላቱ ተየልል
እግል ልጅሬ እትከ ክም ቱ እመን፡
ክሉ ለተሐት ወለዐል እት አካኑ
ዲብ እንቱ፡ እለ ምስልከ ለህሌት
አምዕል እተ ተ’ረድ። ስሕቅ
ውዴ፡ ለሑዳም ወነኣይይሽ ላቶም
ጋራት ርቀቦም ወሰኒ ተብኖም፡
ወእግለ እብ አማን ወእብ ክሉ
ቀልብከ ለትፈትዩ ነፈር
ለተሐቅፍ እቱ ወቅት
ኢትትረስዑ።
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ትበገስ፡ እግል መሳኪን አውመ
ዲብ ድራሰት ወብዕድ ለገብእ
ሰዳይት ማል አውመ ለትነፌዕ
ነሲሐት ወሾረት ሀብ። እብ ብስር
ሽቄ እንዲኢኮን ነሐርከ ኢትፍጸዕ።
በዐል ወቀይ ላቱ ሜርሓይ እተ
ሽቅል ለለሐልፉ ሳዖታት ኢኮን
ለእሉ ለዐልብ፡ ህቱ ለትረከበት
ፍገሪት ተ ለዝያደ ትከስሱ። እግለ
እትሊ ለሐለፍ ወቅት ብዞሕ ልብ
ኢተሀቡ፡ ሚ ትሰርገለት ወሚ ወቄት
ሌጠ አቅምት። ወቅትከ እብለ
ሔሰት ደረጀት እግል ትትነፈዕ
እቡ፡ ለአሽቃላት እብ ከፎ ክም
ትወክሉ ኣምር። ከእለ ዶል ትወዴ
እንተ እተ አግደ ጋራት እግል
ትረክዝ ወእሎም እግል ተአውቄ
ወቅት ክም ትረክብ እግል ትግበእ
ቱ።

“ለኢሰልፍ ቄትላይ
ወለ ኢበልስ ኬትራይ”
ነፈር ሕጉዝ ጋሪቱ እግል ተአርቴዕ
እሉ እንዴ ሰአ ሐቆ መጽአከ፡ ምነ
ረቢ ሀቤካተ እግል ትሰልፉ ዋጅብ
ቱ። ወእንዴ ትሰልፈ መሕገዙ ክም
አርተዐ ዶል ሓር ረቢ ክም ፈትሐ
እቱ ህቱመ ሰለፍየቱ እግል ልብለስ
ዋጅቡ ቱ። ከእሎም ጋራት እሎም
ዎሮት ምነ ሰንያም ሰዋልፍና ቶም።
ከምመስላይ ምን እሊ እንዴ ትበገሰ፡
ለኢሰልፍ ቄትላይ ቱ ቤሌነ። በህለት
እሊ ሰለፍየት ለሐዜ ለሀለ ነፈር
ደሐኑ ወብቆቱ እትለ ሰለፍየት እግል
ትግበእመ ትቀድር፡ ከእንተ ዛይደት
እት ብጎከ እሊ ነፈር ይአድሐንከ
ምን ገብእ እብ አማን እንተ ቄትላይ
እንተ፡ ወምን ኣመረ ለነፈር ብዕድ
ለረዱኡ ኢረክበ ምን ገብእ እግል
ሊሙትመ ቀድር።
እብ ካልእ አንክርመ፡ እንዴ
ተሐገዝከ፡ ከሰለፍየት ትረምቕ
ክም የዐልከ፡ መሕገዝከ ክም ረሀ
ሰኒትለ ምሰልፋይከ እንዴ ትረሰዕከ፡
ከለማሉ እብ ለትፈናተ መሰምስ
እንዴ ወዴክ ሐቆ ኢትበልሱ እቱ፡
እንታመ ኬትራይ አውመ ዜምታይ
እንተ ሌጠ። ከእግል ንሰልፍ
ወትሰለፍነ ምን ገብእ እግል ንብለስ
ለአስትህል።

ም
ሰ
በ

ተ

ዎሮት ሹም ርሑ ሰኒ ሻዕር
ወሔልያይ ትመስል እቱ ዐለት፡ ከሐቴ
ምዕል
እት ቀደም ዎሮት ሰኒ እሙር ላቱ ሔልያይ
ሐቴ
ቀሲደት ሐለ፡ ወሐር እግለ ሔልያይ እለ ሕላየቼ ከፎ ትመስለከ እት ልብል
ትሰእለዩ። ለሔልያይ ህዬ ለሕላየት ሐቴመ መዕነት ሕላይ ለአለቡ እተ እንዴ ገብአት
ሰበት ትትረአዩ ዐለት፣ “ያ.. እሊዲ ሕላይ ኢኮን ወጠምጠም ወለዘት ሕላይመ አለቡ
እተ” ቤለዩ። ለሹም ህዬ እለ ሰበት አትሐረቀቱ እግለ ሐረሱ ንስእዎ ወእተ ሐብስ
ድብእዎ ቤለዮም። ወእብላሁ ሕቡስ እት እንቱ መደት ወሬሕ ክም ሓለፈ ምነ ሐብስ
አፍገረዩ። ሐቆ ሐቴ ምዕል ምስል ግሱያም እት እንቶም፡ ለሹም አዜመ ሐቴ ሕላየት
እግል ልሕሌ አንበተ። ለእናስ ህዬ ሻፍግ እት እንቱ እብጣሩ እንዴ ገብአ እግል
ሊጊስ ተበገሰ። ለሹም ህዬ እለ ክም ረአ፣ መለሀይ አየ እንተ አስክ አየ ትገይስ ህሌከ?
ቤልዩ። ህቱ ህዬ፣ መንባነ አስክለ ሐብስ እገይስ ህሌኮ ቤለዩ ልትበሀል።
አርቡዕ 04 ማርስ 2020

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ምን ውራቅ በሐስ እግል ዐቦት ትግራይት
5ይ ክፈል
እታ ዲብ ሰነት 1984 ዲብ
አስመረ እብ አማኒኤል ሳህለ
ለቀርበት እብ ክሱስለ ፍንጌ
ሀገጊ ግእዝ፡ ትግራይት፡ ትግርንየ
ወአምሐርንየ
ለህለ
ቅርብ
ለትሸሬሕ ወረቀት ዶል እንርኤ
እሊ ለትሌ ጭመም እንረክብ፡“አነ ክምሰለ ብዕዳም ሰብ በሐስ
እንዴ ገአኮ ለሀገጊ ትግራይት፡
ትግርንየ ወአምሐርንየ፡ ምስል
ግእዝ ለህለ እለን ቅርብ አው
ሞላድ እግል ኣመሮት እግል
እጀርብ ሐዜ፡ እሊ በህለት
እበአማን ትግራይት ዝያድ
ክለንተ ዲብ ግእዝ ለትቀርብ?
ትግራይት ወለት ብክር ግእዝተ
ለልብል ሀገጊ ህዬ አክልአይ
አማን ወራቴዕ ቱ?
እብ
ረአይ
ፕሮፌሰር
ቤንደር ዲብ አሳስያይ ከሊማት
እብለገብአ ብሑስ ትግራይት፡
ትግርንየ ወአምሐርንየ፡ ዲብ
ግእዝ ለህለ እለን ቅርብ ከፎቱ፡
ዝያደ ከለን አየ ምነንተ ዲብ
ግእዝ ለትቀርብ ምነ ልብል
እግል እብሐስ አምበትኮ።
ዲብለ እብ ካቶሊክ ሚስዮን
ዲብ ሰነት 1919 ለትከተበ
ክታብ ህዬ ትግራይት ብክር
ግእዝ ተ፡ ብክር ለትበሀለት እቡ
ሰበብ ህዬ እብ ከሊማተ ዝያደ
ዲብ ግእዝ ለቀርበት መትነፈዖት
ቀዋዕድ (ሰዋሰው) ሰበት በ
ለልብል ክቱብ ህለ።
ፕሮፌሰር
ኡለንዶርፍ
እንዴ አትለ ዲብ ብዕድ ክቱብ
ትግራይት ክምሰል ትግርንየ
ወአምሐርንየ
እበ
ሳሚዪን
ለኢገብአየ ሀገጊት ኢትፈለለት፡
ምናተ ዲብ ከሊማት ሌጠ
ሐቆመ ረኤነ ትግራይት ብዙሕ
ከሊማት ብጀ ወብሌን ሕሙሹር
እታቱ ልብል። ሰበት እሊ ረአይ
ናይ እሎም ወላድ ካርጅ ዶል
እንረኤ፡- ትግራይት፡ ትግርንየ
ወአምሐርንየ ቀደም ግእዝ እንዴ
አብጠርካሀን
ቅርበን
እግል
ትምዘን ላዝም ገብእ። ምናታ
እትለ ሐጫር ወዲሀ ለህሌኮ
ድራሰት ሑዳይ ናይ ቀዋዕድ
ጠባይዕ ምን እሊ ወሎሂ ዲብ
አራሬ ለውዴኩሀ ሰበት ገብአት
እብ እሱዎ ቀዋዕድተ ትግራይት
ዝያደ ምስል ግእዝ ለትነሽብ
አው ለትረይም እንዴ ተሀለ
ለገብአ ወቀይ ክምሰል ኢኮን
ምን ሰልፍዬ እግል አትአምር
እፈቴ።
ከምን እሊ እንዴ አትሌኮ እሊ
ለተሌ አምሳል እግል ንርኤ፡-

ሀ. ሴድየት ውዳይ
ዲብ ሴድየት ወዳይ ግእዝ፡

ቅርብ ሀገጊ ግእዝ፡ ትግረይት፡ ትግርንየ ወአምሐርንየ፡ትግራይት፡ ትግርንየ ወአምሐርንየ
ሐቆመ ገንሐነ፡ ትግራይት ዲብ
ግእዝ ዝያደ ለቀርበት ትመስል፡
እግል መሰል፡ግእዝ = አነ ውእቱ ፡ አንተ
ወእቱ ፡ እንቲ ወእቱ………
ትግራይት = አና ቱ፡ እንታ ቱ
፡ እንቲ ቱ…………………
ትግርንየ
= ኣነ እየ
፡ ንስኻ ኢኻ ፡ ንስኺ
ኢኺ………….
አምሐርንየ = እኔ ነኝ ፡ ኣንተ
ነህ ፡ ኣንቲ ነሽ…………..
ዲብ እሊ ክምሰለ ረኤናሁ
ዲብ ግእዝ ወትግራይት ለእሻረት
ብዲቡ ሴድየት ወዳይ እንዴ
ኢልትበደልቱ ለሸቄ ቱ።
ክምሰልሁመ ዲብ ትግራይት
ወግእዝ
ለሴድየት
ወዳይ
ክምሰል ትበደለ ስሜት ክምሰል
ሴድያይት ወዳይ ትገብእ።
እግል መብርህ፡
ግእዝ
= ኣንታ ለሃይ
ኣንታ ( ትግርኛ ንስኻ ጽቡቕ
ኢኻ)
ትግራይት = እንታ ሰኒ እንታ
( አምሐርኛ ኣንታ ውብ ነህ)

እግል መሰል፡“ካፈለ” ለልብል ወዳይ
ንንሰእ
ግእዝ
=
ኢከፈለኩ
ትግራይት
=
ኢከፈልኮ
ትግርንየ
= ይከፈልኩን
አምሐርንየ = ከፈልኩም
ዲብ ግእዝ ወትግራይት
ኢፋል ለሸሬሕ “ኢ” ለልብል
ሐርፍ ሌጠ ልትነፈዕ እትህለ፡
ዲብ ትግርንየ ወአምሐርንየ ላተ
“ ኣይ - ን” “ አል - ም “ ኣቲ
እንረኤ።

መ. ካተሮት
(መስተጻምር)
ዲብ እሊ አግቡይ እሊመ
ትግራይት ወግእዝ ዝያዳ ቅርብ
ለሀሌ እለን።
እግል መሰል፡
ግእዝ -ጴጥሮስወ ዮሃንስ
ትግራይት
- ጴጥሮስ ወ
ዮሃንስ
ትግርኛ
- ጴጥሮስን ዮሃንስን

ለ. ናይ ምልክ
ምወክላይ፡ዲብ ምልክ ምወክላይ-መ
ትግራይት ዝያደ ዲብ ግእዝ
ለቀርበት ተ።
እግል መሰል፡
ግእዝ = ብየ፡ ብከ፡ ብኪ፡ ቦ፡
ቦቱ፡ ባ፡ ባቲ፡ ብነ፡ ብክን፡ ብክሙ፡
ቦሙ፡ በን።
ትግሬ= ብዬ፡ ብከ፡ ብኪ፡ ቡ፡
ባ፡ ብነ፡ ብክን፡ ብኩም፡ ቦም፡
በን።
ትግርንየ = ኣሎኒ፡ ኣሎካ፡
ኣሎኪ፡ ኣልዎ፡ ኣሎና፡ ኣሎክን፡
ኣሎኩም፡ ኣልዎም፡ ኣለወን።
ኣምሐርንየ = ኣለኝ፡ ኣለህ፡
ኣለሽ፡ ኣለው፡ ኣላት፡ ኣለን፡
ኣልችሁ፡ ኣላቸው።
መብርህ፡
እሊ ዲብ ለዐል ለረኤናሁ
እብ ናይ ምልክየት ምወክላይ
ትግራይት ወግእዝ ዝያደ ዲብ
ሕድ ቀርበ ዲብ ህለየ፡ ትግርንየ
ህዬ ሐቆ ትግራይት ዲብ ካልኣይ
ኣንስ (ኣሎክን) ክምሰልሁመ ዲብ
ሳልሳይ አንስ በህለት (ኣለወን)
ምን ኣምሐርንየ ሐቆ ትግራይት
ዝያደ ዲብ ግእዝ ቀርብ። እብሊ
ለረኤናሁ ዲብ ናይ ምልክ
ምውክለት ትግራይት ዝያደ
ዲብ ግእዝ ክምሰል ትቀርብ
ልብ እንከሬ።
ሐ.
ኢፋሉታይ
ወሱክ
ወዳይ፡
ዲብ እሊመ ትግራይት ዝያደ
ዲብ ግእዝ ትቀርብ፡

አምሐርና

- ጴጥሮስና ዮሃንስ

ሰ. ናይ ሴድያይ ወዳይ
ፍንቲት ጠቢዐት
ዲብ እሊ አግቡይ መትነፈዖት
እሊመ ፍንጌ ትግራይት ወግእዝ
ለህለ ቅርብ ዝያደ በይን
እግልነ፡
እግል
እግል
ምን
በሊስ
ግእዝ

መሰል፡
“ ምን ቱ መምህር” “
እንታ” ለልብል ሰኣላት
ልትሀየብ ዲብ ህለ፡
= አነ ወእቱ መምህር
አነ መምህር አነ
ትግራይት = አና ቱ መምህር
አነ መምህር አነ
(ምስለ ናይ ግእዝ ፈርግ አለበ)
ትግርንየ = ኣነ እየ መምህር
ኣነ መምህር እየ
አምሐርንየ = እኔ ነኝ መምህር
እኔ መምህር ነኝ
እሊ መትነፈዖት እሊ ዲብ
ትግራይት ወግእዝ ሌጠ ሰበት
ህለ፡ ትግራይት ምስል ግእዝ ለህለ
እግለ ቅርብ ዝያደ ለዓብዩ።

ዲብ ደንጎበ እብለ ሐጫር
ድራሰት ዲብ ዎሮ ቀራር እግል
ልብጸሕ ለለሐዜ ነፈር እብለ
ገበይ እለ እንዴ ትነፈዐ፡ ለዲብ
እሊ ክቱብ እሊ ቃርብ ለህለ
ሕስበታት እግል ልትከበቱ አው
እግል ልንከሩ ክምሰል ቀድር
ዳምን አነ። ለእብ ለመድ
“ትግራይት እተ አካነ ግእዝ ተ
“ ለልብል ነፈር ህዬ እሊ ክቱብ
እሊ እንዴ ቀርአ እብ ገበይ ዕልም
እግል ልሕሰብ ወለህለ ፈርግ
እግል ልርኤ ሰእየት ብዬ።”
ዲብ ልብል አሰይድ አማኒኤል
ሰህሌ ወረቀቱ ቀደመ።
ሕናማ እሊ ሑዳይ ጭመም
ናይለ ዲብ 12 ገጽ ለትከተበ እብ
ክሱስ ቅርብ ግእዝ፡ ትግራይት፡
ትግርንየ ወአምሐርንየ ለነስአናሁ
ምንማቱ፡ ዝያደ ለረከዝነ ዲቡ
ላታ ለፍንጌ ትግራይት ወግእዝ
ለህለ መትቃራብቱ ዲኢኮን
ለፍንጌ
ትግርንየ
ወግእዝ
ክምሰልሁመ ፍንጌ አምሐርንየ
ወግእዝ
ለህለ
መትቃራብ
ብዙሕ ኢተምተምናሁ።

ታሪክ ማሌ ወዮም
ዮም 19 ፌብርዋሪ 2020 ምን ነቅፈ አስክ እምሀሚመ ንተብገስ እት ህሌናዲ፡ ለመሂቼ ኮንዶእ
ኣናዲ ዲብ ዝክርያት ብዙሕ ሽሙም ዐልኮ፡ ዝክርያት 1977 አያምለ ንዳልዬ፡ ዝክርያት 1982 አያምለ
ሸፍፍዬ ዲብ ሰዋትር ስሙድ፡ ከረ ግላኒታት፡ ቀጣር፡ ደብር እመን፡ ተከል፡ ወዐሮብ።
ዝያደት ክሉ ላኪን ለጄሽ አባይ ሳክኑ ለዐለ ጋድሞታት አልጌነ ወእብ ፍንቱ አውጌት ትፋቀድኮ።
ምን ደብር ቀጣር እብ ክሻፈት አውገ እተ አቀምት እቱ ወክድ ለላሊ ወአምዕል ልሻወር ደባብ
ወመካይን እስትዕማር፡ ለዲብ አውጌት እንዴ ትዋተደ ላሊ ወአምዕል አምበል ፈርግ ወሌለ ዘብጠነ ለዐለ
መዳፍዕ ወሰዋሪክ፡ መንግስቱ እንዴ ኢተርፍ እት ፈርወንተር ሳድስ ወራር እግል ልባርክ ዲብ እለ አካን
እለ ማጽእ ሰበት ዐለ። ለባካይ ለሀይ ለልትቀረብ ወልትረዴ መስል ይዐለ። ምናድል እብ ዕን ሕውሪሩ
ዲብ ለአቀምቱ ህዬ ዝያድ ሐምስ ሰነት ረአስለ ውቁል አድብር ክምሰል ጅጊር ሰክነ።
ምናድል ላኪን አምዕል ሐቴ ክምሰል ቃቀት ክም በርቅ ወጄሽ አባይ ዕውር ሕደግ ወሐንኪሽ ክምሰል
ገብእ ሸክ ይዐለ እሉ። ለአምዕል መጽአት ዲብ ማርስ 1984 ህዬ ህጁም እንዴ ሀረሰ ከረጀብሀት ቅብለት
ሳሕል ተሐረረት።
ሐቆ ሕርየት ህዬ ለላጅእ ዐለ ሸዐበ እንዴ አቅበለ እተ ለመዐስክር አባይ ዐለት አውጌት ዲብ
ዕምር ወጋምለት መዲነት በደለየ። ዐባዪ ሸዋርዕ እንዴ ትከጠጠ እተ ህዬ ዮም አሳስ ሐዳረት ጋብአት
ህሌት።
እሊ እት አትዋይንቱ ህዬ ምን ነቅፈ 110 ኪሎሜተር እንዴ ካተርኮ ሐቆ አመቅረብ በዲር ግዊት
ለዐለት አውጌት ዮም ሰኒ ሕቡን ወፋይሽ ዲብ አነ ገንገአኮ እተ። ፈጅራተ ህዬ ዲብ ንዳወር እግለ
ምስልዬ ሱፉራም ለዐለው ዋርሳያት እብ ሰበትለ ሐልፈ ታሪክ ንዳል ትትቀደረነ እግል እድገም እሎም
እንዴ እቤ ዲብ ወቅል አካን እንዴ ፈገርነ ታሪክ እት ንሓኬ ግረ ለአቅበልነ። ኣቤ ታሪክ ማሌ ወዮም
ክእና ቱ!
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ገጽ 10

ፋጥና ኣድም

ናትናኤል በጠል ዱር - ሩዋንደ 2020 ገብአ

ምን ዮም 23 ፌብሪወሪ
አስክ 1 ማርች 2020 ዲብ
ሩዋንደ እትለ ገብአ 12ይ
ብድረ ዐጀላት ዱር ሩዋንደ፡
ኤረትሪ መትባድራይ ናትነኤል
ተስፍጽዮን ለሔሰ ናይ እሊ
እዋን መትጃግራይ እንዴ ገብአ
ቃልየት ጃእዘት ናይለ ጅግረ
ነስአ።
ወድ 20 ሰነት ናትናኤል
ተስፍጽዮን ዲብ እሊ ናይ ዮም
ዓመት ዱር ሩዋንደ እግል
ልትዐወት ለቀድረ፡ ሳልሳይ
እግል እሊ ሸረፍ እሊ ለሐፍዘ
ኤረትሪ መትባዳራይ እግል

ሮበ
አ
ት
ረ
ኩ
ታት
ያ
ህ
ል
ት
ይ
ደሀ
ዲበ ሐልፈት ዮም 29 ፌብራርዋሪ

ደውሪ እንግሊዝ
ብራይቶን ምስል ክሪስታል 		
ኣስቶንቪለ ምስል ሺቪልድ ዩንይትድ
ቦርኒማውዝ ምስል ቼልሲ 		
ኒውካስትል ምስል ባርኒሊ		
ዌስትሃም ምስል ሳውዛምፕቶን 		
ዎትፎርድ ምስል ሊቨርፑል		
ደውሪ ስባንየ			
ሴቪለ ምስል ኦሳሱነ 				
ናዲ አቴቲክ ምስል ቪለሪል 			
ስፓንዮ ኣትሌቲኮ ምስል ማድሪድ 		
ደውሪ ኢታሊ				
ሌሴ ምስል አትላንተ				
ካግሊያሪ ምስል ሮመ				

ንቀጥ
0 እብ 1
0 እብ 0
2 እብ 2
0 እብ 0
3 እብ 1
3 እብ 0
ንቀጥ
3 እብ 2
1 እብ 0
1 እብ 1
ንቀጥ
2 እብ 7
3 እብ 4

ሐብሬ ትልህየ ፕሪመር ሊግ እተ ትመጽእ ሳምን
ፈሪቅ 					
ሳዐት ትልህየ
ሊቨርፑል ወቦርኒማውዝ
		
3፡30
ኣርሰናል ወዌስትሃም				
6፡00
ክሪስታልፓላስ ወዋትፍርድ			
6፡00
ሼፊልድዩንያትድ ወኖርዌኽ			
6፡00
ሳውዛምፕቶን ወኒውካስል			
6፡00
ዎልቭስ ወብራይቶን				
6፡00
ባርሊኒ ወስፓርስ				
8፡30
ሰንበት ዐባይ
ቼልሲ ወኤቨርቶን 				
ማንዩናይትድ ወማንሲቲ 			

5፡00
7፡30

ልግበእ ቀድረ።
ቀደም እለ ዲብ ሰነት2010
ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ዲብ
2019 ህዬ መርሃዊ ቅዱስ እትለ
ጅግረ እለ ዕዉታም ክምሰል
ዐለው ለልትረሰዕ ኢኮን። እብ
ፍንቱይ ለጅግረ እብ ደረጀት
እድንያይ
መሕበር
ጅግረ
ዐጀላት ናይ ፍንቱይ መቀየስ
በህለት ናይለ ሐልፈት ሰነት
ወናይ ዮም ዓመት ኤረትርዪን
መትጃግረት ሌጠ እግል እለ
ጅግረ እለ ልትዐወቶ እት ህለው
ሕቡናም እቡ ቶም።
ደዓም
ዲብ
ሻምፕዮን

ኤረትርየ
ግረ
ፕሮፌሽናል
መትጃግራይ ናትናኤል ብርሃኔ
ካልኣይት ደረጀት ለጸብጠ
መትጃግራይ
ናትናኤል
ተስፋጽዮን፡ እግል እሊ ናይ
ዮም ዓመት ዱር ሩዋንደ እግል
ልትዐወት እቱ ለቀድረ፡ ለዲብ
ሰማን መራሕል 889 ኪሎሜተር
ለገልበበት ጅግረ፡ እብ 23 ሳዐት፡
13 ደቂቀት ወ1 ካልኢት እግል
ለአትምሙ ሰበት ቀድራ ቱ።
እብሊ ህዬ መሓዊት እሊ
መትጃግራይ እሊ ለሸፍገየ
መሓዊት ናይ እለ ጅግረ እለ
እግል ልትሰመየ ቀድረየ።

ጅግረ አቅሊም ምግብ

ትልህየ ሻምፒዮን ዲቪዥን “ኤ’ ኩረት እግር አቅሊም ምግብ ከሚሽ ዲብ ስታድዩም አስመረ እብ ሰለስ ትልህየ አስተብዴት።
ለሳልፋይ ትልህየ ናይለ አምዕል ለሀ ፓራዲዞ ወአስመረ ቢረ እተ ወደያሁ ትልህየ ፓራዲዞ ዲብ 13 ደቂቀት እብ ናሆም ዓወት፡
አስመረ ቢረ ህዬ እት 29 ደቂቀት እብ ኣቤል ዓንደብርሃን አግዋል ሰጀለየ ከክልኢቱ ፈሪቅ 1እብ 1 እግል ዕርፍ ፈግረ።
ሐቆ ዕርፍ ዲብለ ገብአ ትልህየ ፓራዲዞ ዲብ 58 ደቂቀት ሀደፍ እንዴ ደግመ ሕሳል ማራሒት ጸብጠ። ምናተ አስመረ ቢረ
ሐቆ ዲብ 77 ደቂቀት ምን ኣቤል ዓንደብርሃን፡ ዲብ 81 ደቂቅት እብ ኣቤል ክብሮም ደርብ ሕድ ክልኦት ሀደፍ እንዴ ሰጀለ
ምን ግረ እንዴ ትበገሰ ሕሳል ማርሒት ኖሱ ዋለዩ። ትልህየ እብ ዐውቴ አስመረ ተመት እተ ትበሀለት እቱ ወክድ ፓራዲዞ
ዲብ 90 ደቂቀት እብ ዮሴፍ ጸጋይ እግል ለዓድል ለቀድር ጎል ትሰጀለ ወክልኢቱ ፍረቅ 3እብ 3 ተመ።
ግረ እሊ ፍረቅ ኩባንየ ሰምበል ወሸሪከት ሰገን ተልሀ። ሰምበል ቀደም ዕርፍ ምን ቶማስ ሰመሬ እብለ ረክበቱ ጎል 1 እብ 0
እግል ዕርፍ ፈግረው፡ ሰገን ኮንስትራክሽን ዲብ 49ይት ደቂቀት ምን ነገ መሓሪ እበ ትረከበ ሀደፍ ምንመ ተዓደለው፡ ለተዓድል
ምን ደቂቀት ለለሐልፍ ይዐለ፡ ሰምበል ዲብ 50 ደቂቀት ምን ዳኒኤል ንጉሴ ማርሒት ለተሐጥጥ እቡ ሀደፍ ደግመ።
ዲብ ደንጎበ ለተልሀ ፍሪቅ አልተሕሪር ምስል ገዘ ባንዳ ቱ። አልተሕሪር ቀደም ዕርፍ ምን መብራህቱ ዓንዶም ወተመስገን
ክፍሌ፡ ሐቆ ዕርፍ ህዬ ምን ተመስገን ተክሌ፡ አዳል ናስር ወሜሮን ገብረዝጋብሄር አግዋል እንዴ ወሰከ 5 እብ 0 ተዐወተ።
እትለ ትልህየ እለ ሰምበል እብ ንቅጠት እዴ ዛይደት ጻብጠት ህሌት።
ትልህያታት ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዥን ኤ አቅሊም ምግብ ሰንበት ዐባይመ ክምሰል አተላለ፡ ዐዳገ ሐሙስ ምስል ደንደን
ወቀየሕ በሕሪ ህዬ ምስል አዱሊስ ምን ሳዐት 2 ሐቆ አድህር ትልህያሆም አተላለው። ዲቡ እተ ሳልፋይት መዋጅሀት ፍንጌ
ፈሪቅ ደንደን ሐቆ ቅያብ ክልኦት ሒን ምስል ፈሪቅ ዕዳገ ሐሙስ ትልህያሁ አስተብደ ወአወላይ ትልህየ በሕ እብ በሕ
ትፈናተው።
ዲብ ካልኣይ ውካን ፈሪቅ ደንደን ዲብ 74ይት ደቂቀት ሰለስ ንቅጠት ለለአክስቡ ጎል እብ መተልህያይ ሳዶር የማኔ ረክበ
ወትልህየ እብ ዐውቴ ደንደን ተመት።

ደሴት ኪዳኔ ዲብ ጅግረ አዋልድ አንሳት ደቀምሐሬ ትትዐወት
መዲነት ደቀምሐሬ ሐቴ ምን
መዳይን አቅሊም ግብለት ለሐልፈየ
ሰንበት ንኢሽ 29 ፌብራይ ወሰንበት
ዐባይ ሐቴ ማርስ ትሩድ ጅግረ ዐጀላት
አዋልድ ትረአ እተ።
ወጠኒያይ ትልህየ አዋልድ አንሳት፡
ኤረትርያት አንሳት እት ጅግረ ዐጀላት
ሰጅላሁ ለህለየ ፈራሰት ለትረኤት እተ
መናሰበት ዐለት። እሊ ህዬ አዋልድ
አንሳት እት ክሉ አቃሊም መጦር
ሐወን እንዴ ገብአየ ቅድረተን እት
ብድረ ዐጀላት እግል ልሰጅለ በክት
ለለህይብ ቱ።
እለ ጅግረ እለ ሰንበት ንኢሽ ጅግረ
ዐጀላት አዋልድ አንሳት ምን አቃሊም
ግብለት ምግብ ወዐንሰበ ለአሻረከ እት
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ገብእ፡ እትሊ ለሻረከ ፍረቅ 06 ቱ።
ዲብ እለ ጅግረ እለ ለትሰጀለ
ነታይጅ ረኤነ ምንገብእ፡ ደሴት ኪዳኔ
ነፈር ፈሪቅ ጋላነፍሒ ምን አስመረ
አስክ ደቀምሐሬ እተ ህሌት መሳፈት
ዲብ ክልኤ ሳዐት ወ20 ደቂቀት ወ6
ካልኢት በህለት እት ሳዐት 36.2
አርቡዕ 04 ማርስ 2020

ኪሎሜተር እት ትትሀርበብ ጌሰቱ።
እብሊ ደሴት አወላይት እግል ትፍገር
ቀድረት።
ካልኣይት ዮርዳኖስ ርእሶም ምን
ፈሪቅ ደንደን ትፈግር እት ህሌት፡
ሳልሳይት ህዬ ምን አቅሊም ግብለት
ሞናሊዘ አርአየ ፈግረት።
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ኣድም አብሐሪሽ

ክርፈ አንበጠ፡ እት ሰዋሕል ኤረትርየ
(2ይ ክፋል)
አንበጠ ዎሮት ምን መስርተት ብቅል እት ገብእ፡ ክም አግደ አባይ
ብቅል ወመንበረት ሕያያም ልትዐለብ። ህቱ ለበይአ እቱ ምድር፡ ድበዕ
ምን ዐለ እት ባዶብ፡ ወእስዑር ምን ዐለ እት ዕቡር፡ ወእክሉ ባቅል
ምን ዐላመ እምበል እተይ ተርፍ። ሐረስታይ ዐድነ እብ ካድሙ ቱ
ለልትአመር። ከዛህረት አንበጠ ዲብ ድዋራቱ ህሌት ምን ገብእ፡ ሸቀላቱመ
ዘይድ። ሰበቡ ህዬ፡ እተዩ ዲብ ልርእዩ እግል ኢልሕገሉ ሰበት ፈርህ።
ከእሊ ኬድማይ ሐረስታይነ፡ “አባይ ብቅል ላቱ አንበጠ፡ ምኒነ እንዴ
ሐልፈ እት ግዋሬነ ላቱ ገባይል መንጠቀትነ ኢልትዐዴ” ለትብል ስቅራት
ዐባይ ራፌዕ ሀለ። እብ ክል ዳሕየቱ ወእዳረቱ እንዴ ትነዘመ ህዬ፡ እት
ሰልሲተን ምዴርያት ሽዕብ፡ አፍዐበት ወቅሮረ ለነብር ሸዐብነ፡ እክሉ ምን
አንበጠ እንዴ ሐጅበ እት ግራዩ እግል ለኣቴ ላሊ ወአምዕል መጦር
ውዛረት ሐርስ ከድም ሀለ።
ምን ጀሪደት፡ ራድዮ ወተለፍዝዮን ለትከወነት መጅሙዐት፡ ዲብ
ምዴርያት ሽዕብ፡ አፍዐበት ወቅሮረ ምን ዮም 11-17 ፌብርዋሪ 2020
ዝያረት ሽቅል ዋድየት ዐለት። ለትበጽሐ አካናት፡ ገድገድ፡ መንሸብ፡ ወቂሮ፡
ወድኢሎ፡ ጋድም-ሐሊብ፡ ቅፍርለ፡ ዐገት፡ ግራት፡ ግልቡብ፡ እምሀሚሜ
ወድዋራተ ወብዕድ አማክን ሸምል።
ምስል ሐረስቶት፡ እዳርዪን፡ ቴውረት አንበጠ (Scouts) ወሰብ
መቅደረት ሐርስ እት ምዴርየት አፍዐበት (ስካን ጋድም ሐሊብ ወዐገት)
ለወዴናሀ መቃበለት እንዴ ተሌት ትትቀደም፡ ቅራአት በኪተት፦

መሐመድ ሁመድ ክፉሽ

እት ጋድም ሐሊብ ምስል
ሐረስቶትለ ዳሕየት እት ሽቅል
ጽሙድ ለጸንሔነ መስኡል ሐርስ
እት ምዴርየት አፍዐበት አሰይድ
ሐጎስ ቱ። ከህቱ እንበጠ እግሉ
ለልትወጤ አራዲ ወሊድ ከአፎ ክም
መስል እት ሸሬሕ፡ “አንበጠ እግል
ልትፋሬ እቱ ለቀድር ምድር ጨበሉ
ትኩም እግል ልግበእ ቡ፡ ሐቆሀ
እግሉ ለዋፍቁ አማክን ህዬ ጠላለት
ዝላም ወሰዐር ጋምል ለብእቱ ቱ።
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ወእብ
ፍንቱይ ለዋዋት በሐርነ ምን ቅሮረ
አስክ ገልዐሎ ህዬ እግሉ ለልትወጤ
ምድር ቱ” እት ልብል፡ ክል ሰነት
እብ ጀሀት ቀላቅሎታት ምፍጋር
ጸሓይ ልትረኤ ክም ሀለ፡ ውዛረት
ሐርስ ህዬ፡ ሐረስቶተ እንዴ አፍዘዐት
ወነዘመት፡ መካይን፡ ነሐር አዳም
ወእንሰ እት ተአትፈርር ትጋብሁ
ክም ህሌት አከደ እግልነ። እተ ባካት

መሓመድ ዓሊ ሳልሕ

ለልትሐረስ እት ቅፍርለ ወለብከ
ማሼለ፡ ብልቱብ፡ ፉል፡ ስምስም
ወአደንገል ለልትሐረስ ምድር ዝያድ
6,300 ሄክታር ክም ገብእ ወደሐ
እግልነ። ለአንበጠ ህዬ እትሊ ሐርስ
እንዴ ኢሸምክ እተ ከደን ዲብ ሀለ
ለሓሩቡ ወቀቱሉ ህለው።
2350 ለገብእ ነሐር አዳም፡
60 እብ እደይ ለሸቄ ረሻሻት-ስም
አንበጠ፡ ቅያስ 100 ገመል እት
አምጽኦት ማይ፡ ሀይአት ተድሪብ
መዐስከር ምዕጥር እት ዳፍዖት
አንበጠ፡ ክምሰልሁመ ንቅጠት ቅዋትበሐር ግልቡብ መጦር ሸዐብ ዳሕየት
ጋድም-ሐሊብ ለወደዎ ዳፍዖት
ወክርፈ አንበጠ ለልትሐመድ ዐለ።
“ክሊነ ሕበር ሰበት ሓረብናሁ፡

አንበትነ ሽቅልነ ኩሉ እት መሓረበት
አንበጠ ወዴናሁ። ለአንበጠ ሰኒ ብዞሕ
ወእት ምድር ርሒብ እስሕቡብ ሀለ፡
ላኪን ቴውረት ሐረስቶት እንዴ
አትፈረርነ፡ ምዕያሩ ወምውዓሉ
ለሐብሩነ ወሕነ መካይን ለኢበጽሑ
አካናት እት ምዕል ምን 20-40 ነፈር
እብ እምቡባት ስም እት እንረሽርሽ
ዲቡ ዝያድ 60 ምዕል ካልኣም ዲቡ
ህሌነ። 20 ረአስ ምን እንሰ ህዬ ማይ
ለትደንክ ምስለ ረሽርሾ እንከስእ። አዜ
ህዬ እብ ፈድለ ካድም ሐረስቶትነ
ምን ገብእ ወፍሮዕ ውዛረት ሐርስ
እት ካቲመቱ እግል ነአብጽሑ ቅሩብ
ህሌነ። እሎም እብ ናይ እዴ እንቡባት
ለረሽሩሹ ህዬ ላሊ ክም ተሐየበ
እተ ምዕያሩ ረሽሩሹ ህለው።” እት
ልብል፡ “እት ሐርስ እንዴ ኢበጽሕ፡
እተ ከደኑ እት ዕጨይ ወሰዐር ዓሽል
እት እንቱ እንቃትሉ ሰበት ህሌነ፡
እት ብቅል ምድረት እንዴ ኢለአጀሬ
ነአከምዱ ለህሌነ” ወስክ መሐመድ
ዐሊ ሳልሕ።
እት ጋድም ሐሊብ ቴውራይ

ለፋዬሕ አራዲነ እብ ጋድሞታቱ
እት ሓለት ሰኔት ወገማል ክም ሀለ
አክድ እግልኩም” ወስክ አሰይድ
ሐጎስ ምን ውዛረት ሐርስ ምዴርየት
አፍዐበት።
እዳሪ ዳሕየት ጋድም ሐሊብ
አሰይድ መሐመድ ዐሊ ሳልሕ
ህዬ፡ እዳረት እብ ውዛረት ሐርስ
ለልትሀየበ ወቀይ ዶል ለሀሌ፡ ሸዐበ
እንዴ ነዘመት እት ብቅል ደረር እግል
ለአጅሬ ለቀድር አንበጠ ተሓርብ
ክም ህሌት ወለሽቅል ስርጉል ክም
ቱ፡ መብዝሑ አራዲ ጋድም ሐሊብ
ህዬ እግል ረሽረሾት መካይን ውጡይ
ሰበት ኢኮን፡ እብ ነሐር አዳም እተ
አከድን ቀቱሉ ክም ህለው አሰአሌነ።
“ ምን ዮም 4 ጃንዋሪ 2020 እንዴ

ዐንበጠ ወመራቀበቱ ለሀለ አሰይድ
እስማዒል እድሪስ፡ “እሊ አንበጠ ምን
ግርበት ወሬሕ ኖቨምበር ቱ እንሰር
ለሸቤነ። ኩሎም አቅሳም ናይ ሐርስ፡
እዳረት፡ ዴሽ ወሐረስቶት ህዬ፡ እግል
በዳሁ ሰበት ተዐንደቅነ፡ አስክ እለ
ዲብ ክልኦት ወሬሕ 150 ረአስ
ምን እንሰ ማይ እት እንደንክ፡ ስም
አንበጠ ለረሾ ሐረስቶት ህዬ ዝያድ
700 ነፈር ካስኣም ሕነ። እሊ እምበለ
ውዛረት ሐርስ ለትከስኡ አዳም
ቱ። ሕኩመት ወሸዐብ ምስል ምን
በጥረ ህዬ ቅሩብ አክመዶቱ ህሌነ።
እትሊ ባካትነ ምን ሽዕብ አስክ እለ
አካነትነ ስም ለረሽርሸ ሰቦዕ መኪነት
ሰበት ህለየ፡ እት ምድር ጣፌሕ እብ
መካይን ወዲብ አወድግ ወምድር
ሕሽኩብ ህዬ እብ አዳም እንረሽሹ
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ህሌነ” እት ልብል፡ እት አብር
(ጋድሞታት) ቅብለት በሐር ቀየሕ
ዛህረት አበጠ መስከበ ክም ቱ፡ እት
ዘበን ቅዱም እት ሕፈር ዳፉኑ፡
ለአነዱዱ ወእብ አቅሹን ቃቱሉ
ክም ነብረው፡ አዜ ላኪን ተጠውር
እንዴ መጽአ እብ እንቡባት እደይ
ወመካይን ልትረሽረሽ እት ሀለ፡
ካፍሖት አንበጠ እት ለትወቀለት
ደረጀት ባጼሕ ክም ሀለ አፍሀሜነ።
እት ዐገትመ፡ ሽቅል ቅታል
አንበጠ ገብእ ሀለ፡ እዳሪለ ዳሕየት
አቡነ መሐመድ ሁመድ (ክፉሽ)
እተ ዳፍዖት እንበጠ ስኡላሙ ዐልነ።
ህቱ “አንበጠ ምን ደዓም እትሊ
ባካትነ እብ ብዝሔ መጽኤነ፡ እብ
አዳም ወመካይን ህዬ እንረሽርሹ
ከእንቃትሉ ህሌነ። ላኪን ትደቀበ ምን
ገብእ እተ ሐርስነ፡ ንዋይነ ወሰዐርነ
እንፈርሁ ህሌነ፡ ሰሩ እት ደረጀት
ነፊር ባጼሕ ሀለ፡ ሰሩ ዐታብ ወሰሩመ
እት ደረጀት ቤጭ ወመሊቅ ሀለ።
እትለ ዳሕየትነ ለልትሐረስ ምድር
ህዬ 1000 ሄክታር ገብእ። ለስካን ህዬ
300 ቤት ቱ” እት ልብል፡ ለምድር
እግል ሐርስ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
አጣል፡ አባጌዕ ወእንሰ ለልትረዔ እቱ
ክምቱ ወደሐ እግልነ።
እተ ምን ጋድም-ሐሊብ አስክ
ግራት ለሀለ ምድር፡ ለዛህረት አንበጠ
ተሀሌመ ድኢኮን፡ እብ ክምኩም
ለልትረኤ አምበጠ ብዞሕ ኢኮን። ገሌ
ሐሽምት ናይ ዐታብ እት አግቡይ
አስክ ጋምል አራዲ ወዐዝለት ዕጨይ
እት ለምም ጸንሐከ። ለታውረት
ላኪን ምዕልከ እብ አካን ሐቴ ሸበ
እት ልብሎ፡ እግለ ሸዐብ ነብህዎ
ወሐብሬ ካፍየት ለሀዩቡ።
እት ባካት ግልቡብ ለረኤናሁ
ሐሽም ዐታብ ላኪን ለበዝሐ ዐለ። እበ
ሸዐብ፡ እዳራት ወፈሬዕ ውዛረት ሐርስ
ናይለ ምዴርየት ወድዉ ለህለው
ጅህድ ላኪን፡ ለአንበጠ እት በገይዳት
ክም ሰርት ልትረኤከ። ሸዐብ እብ
መጃሜዕ እንዴ ትነዘመ፡ እብ እንሳሁ
ወኖሱ አምዕል እብ ሪመ እት ከደን
ልውዕል፡ አትሐዘ ምን ገብእ ከማን፡
ምስለ ደቅብ ናይለ አንበጠ ላሊመ
እግል ልሽቀው ለቴለል ጀብሮም።
ምን ስካን ጋድም-ሐሊብ -ባካት
ጀማሂር አቡነ ሓጅ መ/እድሪስ፡
ምስለ እብ ረሻሻት እዴ ለሸቄ ሸዐብ
ቱ። ህቱ ከአፎ ሐብሬ ክም ረክቦ
አርቡዕ 04 ማርስ 2020

አሰይድ ሐጎስ ገ/ትንሳኤ
እት ወዴሕ፡ “አንበጠ እግል ንታይን
ወመማዪቱ፡ መዓላቱ ወምውላዱ
እግል ንድሌ፡ ለልሐብሩነ ሰብ ንዋይ፡
ታውረት፡ ክምሰልሁመ ኖስነ እት
ነሐዜ እንረክቡ። እብለ ህዬ ክሊነ፡
ሸዐብነ፡ ዴሽነ ወእዳራትነ ሕበር ድዱ
ባጥራም ህለነ።” ቤሌነ።
እት ባካት ቅፍርለ፡ ጀማሂር
ወብዕድ ድዋራት ምድር ርሒብ
ለልሐርሶ ስካን ጋድም-ሐሊብ፡ ዮም
ዓመት እት ኬር ጸንሐውነ። መሓዝ
ዒን ህዬ ምን ረወሪት ኣውለት
እንዴ ትበገሰ፡ እተ ባካት ለሀለ ግረህ
ለልአሰቴ፡ እብ ዕን እስትራተጅየት
ሐርስ፡ እት እቅትሳድለ ሐረስቶት
ዶር ውቁል ለልተልሄ ሕሊል ቱ።
ምናተ፡ ለዛህረት አንበጠ ዮም
ዓመት እፍርህት ምንመ ዐለት፡
እብ ፈድል ካድሞም ወመዕጸሞም
ዕዱያመ ህለው። ዳሕየት ጋድምሐሊብ እት ባካተ ለህሌት ንቅጠት
ዳፍዖት አንበጠ ግልቡብ ተ። ክል
ምዕል ህዬ፡ ሰብ መቅደረት ሐርስ
እተ ግረህ ምስል ሸዐቦም ልውዕሎ
ሰበት ህለው፡ መካይድለ አንበጠ ምን
ቅሩብ ታብዕዉ ወከጥወት ፈነ ነስኦ
እቱ ህለው።
ልተላሌ….
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