ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 04 ጁላይ 2018
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ርኢስ ኢሰያስ ምስል ዌርሳይ ዐራት እማራት ሀድገ
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ እት
ደውለት እማራት ወድየ ለህለ
ዝያረት ሽቅል ማሌ ምስል ዌርሳይ
ዐራት አቡደቢ ሼኽ መሐመድ
ቢን ዛይድ አል-ነህያን እንዴ
አመሕበረ ህድግ ፋይሐት ወደ።
ዲብለ ናይብ ርኢስ ውዘረእ
ወርኢስ ቅደይ ረኣሰት ሼኽ
መንሱር ቢን ዛይድ አል-ነህያን’መ
ለሻረከ እቱ ህድግ፡ ክልኢቶም
ለጀሃት
ተጠውር
ዕላቀት
ክልኢተን ለድወል ወባጽሐቱ
ለህሌት ደረጀት ገናዐቶም እት
ሸርሖ፡ ናይ ክልኢተን ለድወል
በራምጅ ተዓውን እግል አደቀቦት
እት መፋሀመት በጽሐው።

እት
ዐቦት
እስትስማር
እቅትሳድ፡
ጠወሮት
ብንየት
ተሕትየት እት ክሉ መጃላት
አግደ ህዬ እት ሐርስ፡ ስናዐት
ወብዕድ እት ፍዕል ለልውዕል
እቡ በራምጅ ሐቆለ ትዋፈቀው፡
እት ተዕሊም ወዓፍየት እንቡት
ለህለ መትሳዳይ እግል ወቀሎት
ትፋሀመው።
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
ወሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ
አል-ነህያን እተ መዋጀሀቶም
እግል ክልኢተን ድወል ለኸስስ
ናይ እድንየ ወመንጠቀት ቅደይ
ወተጠውራቱ አረእ ወአፍካር
ትባደለው።

ኢጣልየ፡ መህረጃን ኤረትርዪን እብ ነያረት ተምም

እት ክል ሖል ለልትሰርገል
መህረጃን
ኤረትርዪን
ስካን
ኢጣልየ፡ ምን ዮም 30 ዩንዮ
አስክ 1 ዩልዮ 2018 እት

መዲነት ሚላኖ እብ ነያረት
ትሰርገለ።
እትሊ ውቁል ልኡክ ሕኩመት
ኤረትርየ ወዚር እዳረት አቃሊም

አሰይድ ወልዴንክኤል አብርሀ
ለከስተዩ
መህረጃን፡
ምን
ለትፈናተየ መዳይን ኢጣልየ
ለመጸው ኤረትርዪን፡ መሳኒት

ኤረትርየ ላቶም ዉላድ ኻርጅ
ወብዕዳም ክም ሻረከው እቱ፡
ልጅነት ሜድየ ወዲፕሎማስየት
ሐበረት።
እት ናይ ዮም ዓመት
መህረጃን፡ ልትሰርገል ለህለ
በራምጅ ዐማር ወእት ለትፈናተ
መጃላት ብጹሕ ለህለ ተጠዉር
ለሸርሕ፡ ክምሰልሁመ መዲነት
አስመረ እት ስጅል ሜራስ
‘ዩኔስኮ’ እግል ለአሰጅለ ለቀድረ
ታሪክያይ
መባኒ
ለሸርሕ
ዕፌ ስወር፡ ምን ሙሽተርከት
መትዐጃብ ረክበ።
ወዚር ወልዴንክኤል እግል
ሙሽተርከት እተ ወደዩ ሰሚናር፡
ሓድር ተየልል እት መጃላት
ዲፕሎማስየት፡ ስያሰት፡ እቅትሳድ
ወእጅትማዕየት
እበ
ከስስ፡
ተውዴሕ ፋይሕ ሀበ ወምን
ሙሽተርከት ለትቀደመ እቱ
አስእለት እቱ በሊስ ሀበ።

እምበል እሊ፡ ሸባባት ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ደመቅራጥየት
ወዐዳለት ኢጣልየ ወመሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ፈርዕ ኢጣልየ፡ እት አደቀቦት
መትነዛሞም ወረሸዶት ወጠንያይ
በራምጅ ናይለ ሰርገለዉ ወራታት
ለከስስ እጅትማዓት ወደው።
እተ እግል ክልኤ አምዕል
ለአተላለ
መህረጃን፡
ጅግረ
ርያደት እት ፍንጌ መዳይን፡
ወራታት
ፈን፡
ለተዐወተው
መጃግረት ወእት ሰርገል ናይለ
መህረጃን ዶር ለአግደው፡ ምን
ወዚር ወልደንክኤል አብርሃ
ወሰፊር ፍስሓጽዮን ጴጥሮስ ካስ፡
መዳልያት ወሸሃዳት ትከበተው።
ምን ኤረትርየ ለጌሰት እብ
ሸባባት
ለትከወነት
ፉርቀት
ዓዳት፡ እግለ መህረጃን ዝያድ
ነያረት ክም ሀበቱ፡ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።

ፎሮ፡ እብ መሻረከት ሸዐብ ለትፈናተ ወራታት ዐማር ልሰርገል

እት ሙዴርየት ፎሮ፡ እብ
ዛይደት
መሻረከት
ሸዐብ
ለልትሐመድ ወራታት ልትሰርገል
ክምሰል ህለ፡ ሙዲርለ ሙዲርየት
አሰይድ ዑስማን ዐረፋ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ ሸርሐ።
ሸዐብ እት ወራታት ሕፍዘት
ማይ ወትርበት፡ ዳፈዖት ባልዒን፡
አትሳናይ
ጽርግየ
ወብዕድ
በራምጅ ዐማር ሰርግሉ ለህለ
ካድም፡ እት እዳረት ደዋይሕ
ማልካ ዐግም ልትሸቄ አሰኔ እት
ህለ፡ እት እዳራት ደዋይሕ ዙላ፡
አፍታ፡ ሐዲሽ ወፎሮ ዕጉማት
ክምሰልሁመ ምን ማልካ አስክ
ሽብህ መዲነት ፎሮ ለተኣቴ ገበይ

ክምሰል ሰኔት ሐበረ።
እት ጋድሞታት ለልትረከበ
ዐዶታት እበ ትበነ እለ መሻርዕ
ዔማት ማየን ደማን ክምሰል ረክበ
ለሐበረ አሰይድ ዑስማን፡ እግል
ዝያድ ፍገሪት፡ መትከምካም
ደገጊት እግል ልትሰርገል ሕፍዝ
ገብእ ክምሰል ህለ ወደሐ።
እተ ሙዲርየት ምን ረውደት
አስክ
ካልኣይት
ደረጀት
ለልትመደድ ዝያድ 34 መአሰሰት
ተዕሊም ከደማት ሀይብ ክምሰል
ህለ እት ሸርሕ ህዬ፡ መሻረከት እት
መጃል ተዕሊም ዐቦት ተአመጽእ
ምንመ ህሌት፡ ልሰዕ ጅህድ ትሩድ
ልትሐዜ ክምሰል ህለ ሐበረ።

ቴለል ሐርስ እበ ከስስ ህዬ
አሰይድ ዑስማን፡ እተ ሙዲርየት
ዝያድ
8
አልፍ
ሄክታር
ክምሰል ልትሐረስ እት ለሐብር፡
ሐረስቶትለ ድዋር እብ ብዝሔ
ለለሐሩሱ ዕፉን ክምቱ፡ እሊ ህዬ
ለሳግም ባርኖስ ቀይም እቱ ለካሬ
ሰበት ቱ፡ መትባዳል ዘርእ እግል
ሊደው ተውዑያት ገብእ ክምሰል
ጸንሐ አትአመረ።
አሰይድ ዑስማን ዐረፈ እት
ደንጎበ፡ ምስል አቅሊም ግብለት
ለተአትራክብ ገበይ ፎሮ-ኢግላ
ደምሒነ ክም ትከሰተ፡ ምን
ፎሮ አስክ ዙላ-አፍታ-ማልካካድራ ወአይሮማሌ ለተሓብር
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ገበይ
ረድምየት
ህዬ እንዴ ትሸቀ
ክድመት
ሀይብ
ክምስለ ህለ ሐቆለ
ሸርሐ፡ እት ሽብህ
መዲነት
ፎሮ
ለዐለ
መጋድዕ
ከደማት ከህረበት
እግል አርሀዮት’መ
ሕኩመት ክልኤ
ዐባዪ ጄኔሬተራት
ክም
ትየመመ
ሸርሐ።
ሙዲርየት ፎሮ፡
ዝያድ 44 አልፍ
ስካን ነብሮ እተ።

ገጽ

መድሐራት መዳርስ ምህናት ወቴክኒክ ገብእ አስመነ

ኩልየት
ተዐሊም
ማዕየ
አስመረ፡ 93 እብ ዲፕሎማ፡ 272
ህዬ እብ ሽሃደት እብ ዓመት 365
መደርሲን ሐዳይስ ወደረጀቶም
ለወቀለው ሙደርሲን ዮም 30
ዩንዮ አድሐረት።
ሙዲርለ ኩልየት አሰይድ
በረኸት ዑቅባረቢ ዲበ አስመዐየ
ከሊመት፡ ዶር ተዐሊም ወተእሂል
ዲብ ዐቦት ሙጅተመዕ እንዴ ዘክረ፡
ሕኩመት ብቆዕ፡ ለትሳወ፡ምህም
ወለትመሳነ ተዐሊም ዲብ መዋጥኒን
እግል ልስበቅ፡ ዐገል ዋዴሕ እንዴ
አፍገረት ትከድም ክም ጸንሐት
እንዴ ሐበረ፡ ለትደሐረው እተ
ልትየመሞ እተ አካን እት ደርሶ
ወለአደርሶ፡ ምኖም ለልጠለብ እግል
ለአትምሞ ከም ልትስአው ሸርሐ።
ወዚር ተዐሊም አሰይድ ሰመሬ
ርእሶም ህዬ፡ ዲበ ሐልፈየ 27
ሰነት፡ ሕኩመት ተዐሊም ናይ
አውለውያት አውለውየት እንዴ
ሀበቱ ትወድየ እበ ጸንሐት ከስአት
ረአስማል፡ ለከደማት ዲብ ፋይሕ
ገይስ ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡ ናይ
ሕበር ክስአት ረአስማል ሰበት
ቱ ላኪን ሙጅተማዕመ ዶሩ
ወመሻረከቱ እግል ለዓቤ ክም ቡ
ሸርሐ።
ኩልየት ተዐሊም ማዕየ አስመረ፡
ዮም ዓመት እብ ደረጀት ዲፕሎም
እግል 6ይ ኢነት፡ እብ ደረጀት
ሽሃደት ህዬ 21ይት መደት
አድሐረት።
እሊ ክእነ እት ሀለ፡ ዲብ አስመረ
ለህሌት መድረሰት ፈንየት ሐላይ፡
ምህናት ጸርብ ሐጺን፡ አስነዮት
ኮምፕዩተር ወመዲድ ክጡጥ
እቡ ክልኤ ሰነት ለአድረሰቶም
52 ደረሳይ ዮም 29 ዩንዮ
አድሐረት።
ሙዲርለ መድረሰት መምህር
ራጉኤል ተክሌ ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ለትደሐረው ካስባሙ
ለህለው አምር እብ ሽቅል ወብሑስ
እግል ልጠዉሩ አትፋቀደ።
እት ውዛረት ተዐሊም ሙዲር
ዓም ፈርዕ ተዐሊም ቴክኒክ
ወምህናት አሰይድ ተስፋይ ስዩም

እብ ጀሀቱ፡ ለትደሐረው ፍገሪትለ
እብ ምህነት ወአምር ለትበኔት
መቅደረት አዳም እግል ትጠወር
ገብእ ለሀለ ጅህድ ሰበት ቱ፡
በቃዐት ምህነቶም እንዴ ዐቤት
ዲብ በራምጅ ወጠን ዶሮም እግል
ለዓቡ መስኢት ክም ገብእ እቶም
ሸርሐ። መድረሰት ፈንየት ሐላይ፡
ዮም ዓመት እግል ሳድሳይት ኢነተ
ተአድሕር ህሌት።

እተ ክምሰልሁመ፡ መድረሰት
ትጃረት ደንደን፡ ክልኤ ሰነት
ለአደረሰቶም፡ ምን ለትፈናተ
አቃሊም ለመጽአው 472 ደረሳይ፡
ዮም 30 ዩንዮ ዲብ ቃዐት ኤክስፖ
እብ ሽሃደት አድሐረት።
ደረሰ፡ እዳረት ሙምተለካት፡
ሕሳብ፡
ሰክሬታሪ
ወእዳረት
መክተብ እተ-ክምስለሁመ ምስል
መክተባት ወንዛም ሐብሬ ለገይስ
ምህናት ከም ደርሰው፡ ሙዲርለ
መድረሰት አሰይድ ዳንኤል ጃምቦ
ሐበረ።
መድረሰት ትጃረት ደንደን
ምን ሰነት 1999 አስክ 2018
ዲበ ወዴተን 16 መድሐራት፡
እብ ዓመት 4,359 ደረሳይ/ት
እብ ዲፕሎም ወሸሃደት እድሕርት

ህሌት።
መድረሰት ፈንየት አስመራመ፡
እግል ክልኤ ሰነት እብ ለትፈናተ
መጃላት ምህነት ተአደርሶም
ለጸንሐት 80 አዋልድ ለልትረከበ
እቶም 200 ደረሳይ፡ እት ዮም 1
ዩልዩ እብ ሸሃደት አድሐረት፣
ለትደሕረው ደረሰ፡ 30 እብ
አትሳናይ መኪነት፡ 24 እብ
ሀንደሰት፡ 29 እብ ትልም፡ 29 እብ

ከህረበት፡ 25 እብ ኤሌክትሮኒክስ፡
10 እብ ዓም ወራታት ሐጺን፡ 10
እብ ሕዳደት፡ 27 እብ ተኽጢጥ፡
16 ህዬ እብ ነጃረት ለደርሰው
ቶም።
ክም አተላላይ ናይ እሊ
መድሐራት እሊ፡ ቅዋት በሐር
ኤረትርየ፡ ምን ለትፈናተ ውሕዳት
ለትፋገረው 60 አንፋሩ ለነዘመዩ
ናይ ሰለስ ወሬሕ ተእሂል ምህናት

ተ’መ።
ለምስል
ቅስም
ሐብሬ
ወተውዕያት ዉዛረት ድፋዕ እብ
መትዓዋን፡ ምን ዮም 15 ማርስ፡
አስክ 16 ዩንዩ 2018 ለተሀየበ
ተእሂል፡ ናሽፍ ወመትሐርካይ
ሱወር፡
ግራፊክስ፡
ሰሓፈት
ወተውሲቅ ለሸምል ቱ።
እት ዓደትለ መድሐራት፡
ሀይአት ሐብሬ ወተውዕያት ቅዋት
በሐር ኤረትርየ ካፒቴን እስቲፋኖስ
ገብረሚክኤል
እተ
አስመዐየ
ከሊመት፡ ለተእሂል አተላላይ ናይለ
መቅደረት ቅወት በሸር ናይለ
ቅወት በሐር እግል ጠወሮት ክምቱ
እት ሸርሕ፡ እት ሙስተቅበል
ዝያድ እግል ልትከደም እሉ ክምቱ
ሸርሐ።
ተእሂል ለነስአው አንፋር እተ
ሀበዉ ረአይ፡ አሀምየት ናይለ
ተእሂል እት አምዕላይ ወራታቶም
እት ሸረሖ፡ እብ ሽቁል ትሉሉይ
ክም ጠዉሩ አከደው።
እት ደንጎበ፡ እግል ፈዳብያም
ጀዋእዝ ፍንቱይ ክም ተሀየበ።
እት ዓደትለ መድሐራት፡
ቃእድ ሀይአት አርካን ቅዋት
በሐር ኤርትርየ ኮሎኔል መልኣኬ
ተኽሌማርያም፡
ክምሰልሁመ
ብዕዳም መስኡሊንለ ፈርዕ ሓድራም
ዐለው።

ህድግ ልጅነት መሕበር ወጠን አንሳት ኤረትርየ ገብእ
ልጅነት ቦርድ መሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ፡ እት
ዮም 30 ዩንዮ እጅትማዕ ሰር ሰነት፡
እት ሄራር ፈዓልየት ናይለ ትሰተተ
በራምጅ እቱ ህድግ ወዴት።
ርኢሰት
መሕበር
ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ አሰይደ
ተኽአ ተስፋምክኤል እተ ሀበቱ
ሸርሕ፡
ኤረትርያት
አዋልድ
አንሳት ፈዛዐተን እንዴ ትወቀለት
መሻረውከተን ወዶረን እግል
ሊዚድ ልትሰርገል ለህለ በራምጅ
ለተአትናይት ፍገሪት ትትረከብ
ምኑ ክምሰል ህሌት ወእግል
ዝያድ ፍገሪት ላኪን ለጅህድ እብ

መትሰባል እግል ልተላሌ ክምቡ
ሸርሐት።
አሰይደ ተኽአ እንዴ አትሌት፡
እግል አግማም ሐዲስ እብ ዓዳት
ወሰዋልፍ ሙጅተመዖም እግል
ረበዮት፡
መሻረከት
አዋልድ
አንሳት ሻባት እት ሽቁል ወደረጃት
መስኡልያቱ
እግል
አከዶት
ወአድመኖት፡
ክምሰልሁመ
መትነዛም ወመቅደረት አዋልድ
አንሳት እግል አደቀቦት ጅህድ
ትሩድ እግል ልግበእ አትፋቀደት።
መሻረከት አርዋልድ አንሳት
እት
ተዕሊም
ለትትሐመድ
ምንማተ፡ ለታርፍ ህለ ላኪን ብዙሕ

ክምቱ ለሸርሐየ ሙሽተርክት እብ
ተረተን፡ እግል ሄራረን እቱ ተእሲር
ለወዴ ዐዋዲ ዴራይ እግል ልትሸነክ
እንቡት ለህለ ካድም ሐመደየ።
እት ደንጎበ፡ መትነዛም አዋልድ
አንሳት እብ ነውዕየውቱ ወብዝሔሁ
እግል ሊዚድ፡ መቅደረት አዋልድ
አንሳት እግል ብንየት ምስለ
ኸስሶም ጀሃት እብ መቅርሕ እግል
ልትከደም፡ አዋልድ አንሳት ሸባባት
ኽሉቅ እለን ለህለ አብካት እግል
ኢልትነፈዐ እቡ መታክል ለሰብብ
ሓጃት እግል ልትሸነክ እብ
መትሰባል እግል ልትከደም እሉ
እት መፋሀመት ትበጸሐት።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ኬትባይ፣-መሐመድ እድሪስ ኣድም

1ይ ክፈል
1ይ ክፈል
ሰነት 1982 እት ሌለት ቀይም
ወአዋክር ከረም ዝላም ትትጋየም
ወአርድ ሰኒ ራሽሽ ሰነት ሐሊብ
ወእክል ተ ለዐለት። እተ ዓቤት
ለትወለደት
ዲቡ
ደዋይሕ
አልገዐተ፡ እብለ ካልእ እንክርመ
ሰነት ሳድስ ወራር ንዛም ደርግ
ወህንዲዶሁ እት ረአስ ላጼሕ
ሸዐብ ኤረትርየ ወሰውረቱ፡“ሰዐር
ኢልብቀል ግራዬ ምንቡ አክልዬ፡
ኤረትርየ እምበለ ግሩም አርደ ሸዐበ
ወሰብአ ኢለአትሐዜኒ፡ እሎም ዎሮ
ክልኦት እግል ሕርየት እናድል
ህሌነ ልብሎ ለህለው ሸፈቲት እት
እዴዬ እግል ልብረዶ ወልብረኮ
ክምቱ ዐለም እብ ግዲደ ትእመን
ወሒለቼ ትድመን” እንዴ ቤላ
ሳድስ ወራር እንቡት ዲቡ ለዐለ
እዋን መሪር ግድለ፡ ቀትል ወሞት
እት ረአስ ናይካቱ ለዐለ። አልገዐተ
እት መካሪት ሮረ-ሐባብ እት አፍ
ክልኦት ምን ሕድ ለልርሕቦ
ዐባዪ ጋንጊታት በህለት ቅማይ
ምን ሮረ-እንድላል ለልትከሬ ወለ
ካልአይ ጋንጊ ለምን ሮራ-ላበ
ለልትከሬ ጋንጊ ገለጭ ወዒንተብዕግ ለለዐይሮ ዲበ ዳሕየት
ሐቴ ምን ደዋሒ ናይ ዮም ሀበሮ
ወበዲር ምን መናጥቅ ምዴርየት
ሳሕልተ። እትለ መንጠቀት እለ
የም አለቡ ተእሪክ ምንመ ሀለ እለ
መንጠቀት እለ ክም ክሉ አርድ
ኤረትርየ ህታመ ረቢ ንስእዩ
ለቤለየ ወእት ትርበትኪ ለሐይስ
ለቤለየ እስትሽሃድ ምንለ ቃሊ
ትንፋስ ወድ አዳም ዲብ ለክፍ
ክቡድ አስለሐት መስተዕምራይ
ቀሺም ወለኢናዩ ለልሐዜ፡ ሐዞት
ለገብአ ምን ተእሪክ ሀለ ዲበ። ምን
መዳግመት ክምለ ሰምዐኩሁመ
እብ አንፋር ሰውረት ኤረትርየ
ዲብ እሊ ረዪም ወፋይሕ መሓዝ
እሊ ሐቴ ጣእረት ናይ አባይ
ሕፍዝ ለትወዴመ ዲብ ቆደደ
ለትትበሀል አካን ክም ነደት፡
ለገደድለ አስክ እለ ዲቡ ሀለ።
እብሊ ሰበብ እሊቱ አልገዐታመ
ክም ክሉ ምድር ኤረትርየ ክም
ክል-ሸብር ምን አርድ ዐድነ ናየ
ተእሪክ ለብዲበ። አልገዐተ ዲብ
እለ ሰነት እለ ምንለ ምን ከረ
እምበሀረ፡ አርህጠት፡ ጋንጊ-ሽጌ
ወለመስሉ ልትለከፍ ወልትሞጠዕ
ለዐለ ቃዝፋት እቡ ክትፈት
ሕያይት ብዲበ እግል ቲበል
ለኢትቀድር ዲቡ ወቅትቱ ለዐለ።
እትሊ አሌላት እሊቱ ህዬ ዐቤት
ምን እመ ዓፌት ወእቡሀ ሳልሕ
ለትወለደት። ሰነት 1982 ላሊ
ከሚስ ዲብ ጅምዐት ጸ’ቤሕ ወጀዕ
ኢትበከረት እብ ምሕጽ፡ ሰረፋሪፍ
6ይ ወራር ክልኦት ድቁባም
ሕየል፡ መክሐደ በህለት ቃዝፍ
አባይ እንዴ በድረ እቡ ትመይት
ወለ ምሕጽ እንዴ ትደቀበ ጅነተ፡
ረሐ ወለ ዲብ ረአሰ “ያለጢፍ፡
ያረቢ አዳግማተ ወእት ሕቅፈ
አክርየ፡ ፈርጃ፡ ወእሊመ ሀዱድ

ዐቤት ምን እብ ህዳይ ዕሞመ ዲብ ዲፕሎመ
አበርቁ ተላዌሕ ለሀለ እያድ እት
መራት ትርኩሽ ውደዩ ምኒነ።
ዎመንባዬ ቅሎተት ምን መለገት
ፋግረት ውዴነ፡ በርደን ወሰላመን
ዐለ እብራሂመ ወሙሰ፡ ያረቢ
አንግፈነ እንተ ተዓሬነ ስብሓን
አላህ ቃድር! ሐራስመ በኪተት
ንዋይ ዑዩር፡ አዳም ዱሩር ወኖሰ
ድርት፡ አርድ ሳክብ ወቃስን
ዲብ እንቱ ትምሕጽ ወትወልድ
ደየ። ረቢ ልግበእ ዲብከ ለአርድ
እሊ” እት ልብሎ ለእት ረአሰ
ልትባጠሮ ለዐለው ሰብለ ዐድ
ጎማቶም ሓይለቶም ዲብ እንተ፡
እበ ልትለከፍ ለዐለ ቃዝፋት ሐቴ
ቅምብለት ምን ለዐለ ዐድ ዶላይት
ዘብጠት ሳልሕ ብእሰ እግል ዓፌት
እብ ድንጋጽ እት ረጅፍ “ቅነጾ
ትወረሶ እት ዐራት እንዴ ወዴናሀ
እሊ ጃው-ቅማይ ም’ለዐሌነ ኒበእ
እበ አስክ ረቢ ፈርጀ፡ ንትሸነክ
ምነ እለ አካን” ቤለ ለዐራት
ዲብለ ጽልመት ትክአኑን ዲብ
ተማትም። እሊ ዶል እሊቱ ዓፌት፡
እብ ድንጋጽ ወለት ለትበከረት።
ዓፌት ቀደም እሊ ወቅት እሊ
ጅነተ እት ግርግመተ እንዴ
በቅለት እግለ ሰብአ ወረሐ ዲብ
ተዐበት ለትከረው። ሳልሕ ዐራት
ሐቆ አፍገረ በረ ብካይ ንኡሻይ
ክም ሰምዐ ዲብ እንቱ እምበል
ኢልትአመሩ እብ ዐራቱ ወኖሱ
ሽክ ዲብለ እት ዐርቀይ ዓፌት አብ
አስቆቃብ ጉስያት ለዐለየ አንስ
ወደ። “ትፈረጀት አልሐምዱልላሂ!
ያረቢ ሓምድካቱ ክልኤ ሬሕ ምን
ወዴካሀ ከማክማሀ ከንህረብ ምድር
ትሰከነ ትርእያሁ ህሌክን ማሚ፡
አጊድክን” ቤለ ከአዜመ እምበል
ኢልትፈረጉ አስክለ መከደትለ
ሐራስ ከርተፍ ቤለ። እሊ ዶል
እሊቱ ዜነብ ሐልተ እግል ዓፌት
“ሳልሕ ሕልብዬ፡ ትገሴ እንታዲ
እሲት ሰኒ ክሙክምት ይህሌት
ወሐሬ ሀዳይድ እሊ ረቢ ለአስክቡ
ምኒነ፡ ሕነ አዜ እሲትነ ሀወእ ሀዪበ
ኢነአውድ፡ በስ ረቢ ካትበ እግልነ
ለሀለ አዜዲ ዲብ እሊ መስከብነ
ጻንሓመ ህሌነ፡ ምን እሊ መሕደርነ
ተወዝ ይእምብል! ሐሬ ህዬ እናስ
ከብድ አንስ እሲት ለአወልድ
ኢለአቴ፡ ነዐ ፍገር እንታዲ ከለ
ሰብእከ እሉ አትገሴ፡ ዓፌት አዜዲ
ረቢ ልፈርጀ፡ ረቢ ልፈርጀ ከእት
ሕቅፈ ለአክርያተ ለወለት እለ
ዲብ ኢኮን ዓፌት…” ቴለቱ እንዴ
ተአስነቃንቅ ወትሰብሰብ። “ሚ
ትብሊ ህሌኪ ዐመቶ? ኢትፈረጀት?
እለ ለሰምዐክወ ክርን ሕልም ተ
ገብእ። አነ ወልደት እቤ እሊ ክሉ
ለበራድሀኩሁ ዲብክን ዲብ ኢኮን
ሳምሓኒ፡ አስክ ህተ ትትፈረጅ ህዬ
በስ ተወዝ ይእንብል” ቤለ ርሑ
ዲብ ለአትዐግብ። “ፈረጅ ላቱ
ትፈረጀት፡ ላኪን ልሰዕ መጺጸት
ብዲበ ከዲብ ቅፋል ህሌት
ወክሙክምት ይህሌትኒ፡ እንታመ
ሐቅካቱ ለክርን ሰምዐካሀ ላኪን ህተ
ወጅናሀ ተዐበው ከህለው አዜዲ”
ትቤ ከጂጀ ሕቱ እግል ሳልሕ።

“ክም በል አበለት እንታዲ ዕላል
ትሰምዕ ጽብሕ ምድርመ ቅሩብ
ሀለ ትገሴ ገደእምካቱ” ቴለቱ ሐቴ
ሰኒ ለኢፈጥነየ ምንለ አንስ። ዓፌት
ትፈረጀት ቀዝፍ አስለሕመ በጥረ፡
እሊ አንስ ላኪን ዲብ ሚ ሀምግ
ሀለ እብ ሐቴ ኢለስእለነ፡ ሞትመ
ምን ገብእ አፎ ኢለሰእላነ?” ቤለ
አዜመ እት ልትበጭበጭ ሳልሕ።
ለሕርበት እንዴ ሸምከ “የሀየ አንስ
ለእሲት ትንፋሰ ሀለ ማሚ? ሚ
ተሐበዐ ወትሰትረ ምኒነ ህሌክን
ውህር አነ”ቤለ ሓርቅ ዲብ እንቱ።
“ላለእ፡ ትፈረጀት እት ኬር ህሌነ
በስ ሕልብዬ ነዊዳይ ምን ብእቱ
ለናይድከ፡ ነዊድ አፍግር እግልነ
ከእብለ ሀበናቱ እንታዲ እሊ
ወ ድ ለ
ሕትከ እዝኑ
እግል
ልንከሽ

ቴለቱ
ሐልተ
እ ግ ል
ዓፌት።
“ነዊድ ሰኒ አመጸአክንቱ፡ በስ
ደሐንቱ ማሚ” ደግመ ሳልሕ
ስጋዱ ገጹ ቀደም እንዴ ማቅእ።
እንዴ ሰዐ ህዬ ነዊድ ግዕፋብ
እብ ትምተም እንዴ አፍገረ፡ “
እሊ ወድ-ሻነት እሙ በዐል-ኬር
ወበዐልድስተ ወህቱመ እንሻአላህ
እትለ ተሐዝያሀ ለህሌክን ጋሪት
ለአገዴ ገብእ በስ አክልላሃቱ
ወአተምትማሃቱ ከ አፍግራሁ
ዲብዬ እግል እሰድቁ እግልክን”
ቤለ ከዲብ እዴ ሕቱ ከረዩ።
ሕቱ እግለ ነዊድ ሐቅፈት
ዎሮት ሰክብ ለዐለ ጅኔታይ እንዴ
ገልዜት ምን ስካብ፡ እትለ እዝንለ
ዋልድት ከሻክረት ለዐለት ወለቲት
እዝንለ ነዊድ እንዴ አንከሸያሁ
ክም ልንእር ወደየ። ለወለቲት
ምንለ ቃፍለት ዲቡ ለዐለት
እንዴ ሐሶሴት እግል ብካይ
አስነቃነቀት። እብ አሰር እግለ
ነዊድ እንዴ ነሰአያሁ “ሰድቁ
ሕልብዬ ንኢሽ ዐባይ ትከረዕ
ሊደዩ እንሸአላህ ወህተ ህዬ ሰኒ
ትከማከመት በስ ግድም አርድ
ሃድእ ምን ሀለ ቀመት አንፍሮ
ፈጅርመ መግዕዝ ሀለ ዲቡ እሊ
ዐድ መስለኒ። ግድም ገደ-እምከ
እለ ሓለት ሚተ ረቢ ልትሐሰቦም
እንሸአለህ! ምን ቤቶም ልፍገሮ፡
ኢልስከቦ ወኢልቅስኖ፡ በርከት
ሼክ ዓብዱልዓዚዝ!”ዲብ ትብል፡
እግለ እብ ለክፍ ክቡድ አስለሐት
አዳም ወንዋይ ስካብ ካልኣም
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ለዐለው መስተዕምረት ደርጊ ዲብ
ትረግም ዘይነብ። ዓፌት ወለት
ወልደት፡አዳም ክሉ ምን ሀ’መት
እት ሀ’መት ገብአ፡ ሀ’መት ፈጅር
ምድር ክም አጽበሐ፡ ሚሀለ በሰር
ሀረቦም፡ ምን እብለ ዲብ ሽፍር
ታርፍ ለዐለ ንዋይ ልግዐዝ፡ ምን
ህዬ ለዐድ ለአግዕዝ፡ ብዕድዲ
እብ እገሩ ለአረይም ወለአቀርብ፡
ለእብ ምሕጽ ላሊ ክርበት ምዪት
ለዐለት ዓፌት ወዐልቀተ ህዬ ሚ
ልትባሰር እግለን ገብእ? ዓፌት
ትከማከመት ወትፈረጀት፡ ሀመት
መንገፎሀ ላኪን እበየ ገበይ!
ቴለል ሰኒ ወአማን ትመክረሀ
ወትጨወየ፡ ሳልሕ ላቱ ለላሊ
እንዴ አትዳለየ ዲበ እግል
ለአትሀርብ እበ ነዊ ለዐለ ዐራቱ
ሌጠ አትዳለ ወአትሳነ። “ግድም
አርድመ ጻቤሕ ሰበት ሀለ እት
እሊ ዐዝለትለ ፈጅር ንርፈዕከ
እሊ ጋንጊ ቅማይ አስክ በረብር
ለዐል ንቅረብ፡ እለ ዲበ ህሌነ
ወድነ-መዐረከት ተ። ውላድ
ካርዓሞም ህለው ዲብኢኮን ላበ
ምን ፈግሮ ሊሊት ወኢመየውነ፡
ረቢ ልክረዖም እንሸአላህ፡ እበነት
ሐርቦም ትትበለስ እቦም ወድ
ሐላል ገብአኮ ምን ገብእ!” ቤለ
ሳልሕ ለላሊ እትዱሉየ ለዐለ
ዐራት እት ናጽፍ። “አነ በስ እብ
እገርዬ እትመንቀሽ ሐቴ ለተፈርህ
ይህሌት እግልዬ፡ በስ እንቱምዲ
በደል ዐራት ላቱ አድግ ዲቡ
ምን ተዓዝፎ እግልዬ ልሐይስ”
ትቤ ዓፌት ምንለ ክርፈ። “በስ
እማናቱ ዓፌት፡ መንቀሺት ናይ
ሐፋረት ረያም ምንቡ በስ እገረ
ለሓይስ ዲበ”ትቤ ለግዋራሆም
ሓዋ ወለት ዑመር። “ሐፋረት
ህሌት እበ ንትዐወት ትበየ ሕነ
ክሉ ምስልክን እንርእዩ። ላኪን
እበ ሊሊት ምዪት ዲበ ዐለት ላቱ
እብ እገረ ኢትቀድር እግልነ፡ በስ
ምን ተዐበትነ ትገምየ ህሌክን ምን
ገብእ፡ ሕነ ሸር አለብነ። አድግ ህዬ
እነ ኢካርጅ ወእለ ለእበ እንቤለ
አዜ በስ ወቅት እንዴ ኢትበለዐ
ጎማትክን አስእላነ” ቤለ ሳልሕ
እንዴ ሀደአ። ዐድ ክሉ ዲብለ
መንቀሺት ናይለ ሐፋረት በህለት
ሐዲደት አተፈቀው። እማትነ እብ
ንየት አስረዓት እግል ሐራስ እት
ስምጠ ገሌ ሐጺን ከርየ እግለ፡
ከእግል ለአፍግራሃመ ዶል ለሐዝየ
ሐፋረት ክም መንቀሺት ልትነፈዐ
እበ። አዳም ልትገሴ ምስለ ዲብለ
ኢረክበ ዲቡ ወቅትመ በነ እግል
ኢትትረፍ
ሐዲደት
በህለት
ሕፋረት ስምጠ ከርየ ከለሐድጋሀ።
ወእብሊቱ ዓፌት ወሌተተ እንዴ
ሐቅፈት አስክ በረብር ለትትበሀል
አካን ሀርበው እበ። እት በረብር
አሰምበተው ወስመያት ወለቶም
ወደው።
አርድመ እንዴ ለሀድእ ሰበት
ጌሰ ወካቲመ ሳድስ ወራር ሰበት
መጽአት፡ ዓፌት ምስል ስሜት
ወለተ ስም ብዕደት እንዴ ቀርነት
“ዐቤት ትትሰሜ” እንዴ ትቤ፡
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ምስል ሳልሕ እግል ተአተፍግ
ንቆሙ ዲብዬ ትቤ። ሳልሕ ምን
ክልቀቱ ክላፍ ሰበት ኢፈቴ
“ትርፈዐ ሐርመ እንቲ ተዐብኪ
እበ፡ አዜመ በስ ሰኒ ሰሜክየ፡
ትርፈዐ እንሸአላህ፡ ሰልፍ ሰብዕን
ትግበእ እግልነ ወእንቲ ወአነ
ምስል ነዓብየ”ቤለ። እንዴ አትለ፡
“ላኪን ምራጄ ላቱ አነ ስሜት
እምዬ እግል እስመየ እብል
ዐልኮ በደርኪኒ ዲብኢኮን ወምን
እንቀርን እግላመ ክላፍ ሚቡ በስ
ትርፈዐ ሌጠ። ወለትቼ ባርሀት
ለላሊ ለሀ ምን ኢባገረተነ በዐል
ኬር ሌጠ ወበዐል ድስ ወአርሄት
ተ” ወሰከ ሳልሕ። ዐቤት
ትሰሜት። ዐቤት ሰነት አሰር
ሰነት እት ትትቃየር ወህተ እት
ተዐቤ ቤን ክልኦት ዋልዴነ እብ
ሕንቃቄ ብዝሕት ወረሕመት
ዐቤት። እማመ ወአቡሀ ሐቆ
ዐቤት ላቱ ኢወልደው፡ በህለት
ዲበ በጥረው። ከዐቤት ህተ ብክር፡
ህተ ዳግም ወወለት ሕደጋት እዴ
ገብአት። ሰበት እሊ ሕንቃቄ
ወዐቤት ሐዋት ዲብ እንተን
እት ዎሮ ሕቅፍ፡ እብ ዎሮ ጥብ
ምስል ዐበየ። ለደርከ ጅነ ለእቡ
ለአትፋርህወ አሰረ ሽፍር ሰበት
ኢጠርቀ፡ መሰ’ለ ሕንቃቄ ወድ
ትግራይት፡ ረአስ ሐርብት ካይድ
ልቡለ፡ እብ ስንእንእ ብዝሕት፡
ኢትንቀሞ መረሬ፡ ዕንጃረ፡ ሮሻን፡
ዶቤዕ እት ልብሎ ምስል ዋልዴነ
እት ተዐቤ እመ ወእቡሀ እብ
ሰበብ ተሰምም ነብረ ፍንቲት
እድንየ ወአልኣክረ ገብአት
ዲቦም። እድንየ ዲብ ሰኔት ዐቤት
እንዴ ቀንአት ዋልዴን ዐቤት
ረቢ ሻኑ ወምራዱ ወደ ከዐቤት
በኔታየ ትንክልክል ዲብ ትብል
ተርፈት። ክሉ ለረአየ ወለሰመዕየ
ምስለ በከ ምን ክልኦት ዋልዴነ
የተመት። ምን ሕንቃቄ ብዝሕት
ምን ዕዛል ብሩድ እት ጸሓይ፡
ምን ሰኔት እት እኪት፡ ሑ ኢኮን
ወሕት፡ ዲብ ምን ትትሐንቀቅ?
ዲብ ምን ትትዐንጀር? ምን
ተጋቢበ ልፍጠን እግለ? ንኢሽ
ሐዳስ ዲብ እንተ፡ እኪት ወሰኔት
እንዴ ኢትአምር ወኢትፈርግ
ምን መዓብየት፡ ምን መሐብረት፡
ምን ናይ ወበዐል ናይ ትፈንቴት።
ለዐቤት ትወለደት ወተዐቤ ዲቡ
ለዐለት ሸኪክ በረብር ሞት ዋልዴን
ዐቤት እንዴ ኢተሀምሞም፡ ሞት
ዕቃል እድንያተ፡ በስ እሊ ዕቅብ
ምዱድ እግል ክሊነ ሀለ፡ ላኪን
ዐቤት ከአፎ ወምስል ምን ክም
ገብእ ቀልበቶም። ሰበቡ ለእብ
ሕንቃቄ ምንቡ አክልዬ ለትቤ
ወለት አዜ ላመ አስነ ምን
ለሰኔ ወለ አገረመ ምን ለገርም
እግለ፡ ዕንተ እግል ልምለእ ሰበት
ኢቀድር ክሉ አቅራበ ወአዳመ
ትሻቀለ ምነ።
ትተላሌ…
ገጽ
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“ጀብሀት ሸዐብየት ክም አዳም ሸቄተኒ”
ከዲጀ እት ሜዳን ነፍሰ
እግል ትጠውር እብ ጀማዐተ
ለገአ እለ አትናያት ወንየት
ናየ ዲብ ትፈቅድ፡ “ዲብ
ሰውረት
ለዳርስ
እግለ
ኢዳርስ ለአደርስ፡ አነ ሀዬ
እብ በክት ዲብ ጀሃዝ አምን
ሰበት ትወዘዕኮ እግል እድረስ
በክት ረከብኮ” ትብል። እንዴ
አትሌት፡ ለመደርሲነ ውላድ
መጅሙዐትነ ወፈሲለትነ ሰበት
ዐለው ወእብ ቀልብ ፋዬሕ
እግል ለአትአምሩነ ሌጠ ሰበት
ዐለ ሀደፎም እተ እለ ሀሌነ
ለድራሰት ሀሌት፡ እት ተሽኪል
ልግበእ ወአካን ዕርፍ። አስክ
ሳምናይ ፈስል ሀዬ በጽሐኮ
እግል ኢበል እቀድር ሸሃዳት
ወባጄላት
ምንመ
የዐለ።
ክምሰልሁመ ምስል ቴለል
ሰውረት ለተዕሊም ባጥር እንዴ
ጸንሐ ሓለት ክም ትወጤት
ሀዬ ሐር እንዴ አቅበልከ ምን
ሐዲስ ለተአነብት እቱ አውካድ
ብዙሕቱ።
ሐቆ
ሕርየት
ከዲጀ
መድረሰት እንዴ አቴት ዲብ
ምህሮ አካዳምየት ምስል ደረሰ
ዒረት ወፍራረት ኢገአት እለ።
እብ እንክር፡ ዲብ ጀብሀት
ግንደዕ ጁርሕት ሰበት ዐለት
መጺጸት ዐለት እተ፡ ምኑመ
ሸበህ ክም ገብአት ዲብ ሜዳን
ለትከወነት ደአም አጀኒት
ለይዐለ እለ ዓይለት ው’ላድ
እግል ትሕቀፍ ወትስዐም
ሐዜት። አዜመ ካልኣይ ንዳል
አንበትኮ ትብል ህተ። ንዳል
ውላድ ወዕበያቱ። ውላደ
ለለጸኔሕ ወለናቤ ምን የዐለ
እለ ወቅተ እግል ዕበያት
ውላድ ወፌቶ። ያሐፊዝ!
እም ሐምስ ውላድ ገአትአርበዕ ወለት ወኦሮ ሕጻን
ገብአት። ዕበያት ጅነ ጾሩ
ክቡድቱ። እተ ሙጅተመዕ
እግል ትእቴመ እግል ኖሱ
ጅህድ ወሰብር ለለሔዜ ጾር
ዎሮ ጋብእ ጸንሐ። እብ ወስፍ
ናየ ሳልሳይ ንዳልመ ጸንሐየ።
ሳልሳይ ንዳልመ እግል ኢበሉ
ለእቀድር፡
ዲብ
ጀብሀት
ሸዕብየት ለእሉ ፈቴከ ትትሀዴ፡

አስሉ ወዲኑ እብለ ኢኸስስ፡
ከአነ ሀዬ ክልኤ ቆምየት እንዴ
ገብአኮ አቴኮ ብእሼ ትግርኘ
ወክስቴናይ
ወአነ
ትግሬ
ወእስሌማይት እሊ ክልኦት
ክፈል ሙጅተመዕ ዲብ ሕድ
እግል ትከምክሞ ወአድሕድ
እንዴ ኣመረ እብ ሕሽመት
ሕድ ክም ልትመቅረሕ እግል
ቲዴመ እግል ኖሱ ንዳል
ብዕድቱ። እሊመ እብ ፈድል
ፍቲ ወመፋሀመት ተሐለፈ።
ዮም ዐዱ ክም ውላዶም ልርኡኒ
ወዐጄመ እግሉ ክም ውላዶም
ልርእዉ ወለአጀኒትነ እብ
ክልኢቱ ለቆምያት ወለደያናት
ልትሐበን ወአክልሕድ ልርኤ
ገብአ እነ። ክሉ ለዐድነ ክም
ማይ ወሐሊብ ተሓበረ።
ንዳል መንበሮ ወእቅትሳድመ
ሀዪን ኢኮን። ከዲጀ እንዴ
መስከነት አቴት፡ ሽቅል ልግበእ
ወማህየት የዐለት እለ፡ ብእሳመ
ጂቡ ሰላዲ ለይለአምር መናድል
ምንገብአ፡ ለዕያል ነብር እቡ
ገሌ እግል ትጻገም ዐለ እለ።
ሐቴ ምነ ዔማት ርዝቀ እግል
ቲደየ ለሐስበት ሀዬ ለጀብሀት
ሸዕብየት ሀበታተ ናይ ሽዕብ
ገርሀታተ። አነ ሜዳን ክም
ግስኮ ለምድርዬ እግል ብዕድ
ተሀየበ።
ከአነ
ለገርሀትቼ
ውርስ አቡዬ ኢኮን ወውርስ
አብዕብዬ ለጀብሀት ሸዕብየት
ሐብለ እንዴ ከሬት ሀበተኒተ
ብሎሰ ዲብዬ አውመ ብዕደት
ሀቡኒ ክም እቤሎም፡ ለከዋድር
ምንገብኦ ወመሕበር ሐረስቶት
አብሽርኪ ቤለውኒ። “እንቲ
ለሙናድለት ፋርሰት ገርሀት
ኢኮን ብዕደት ተአስትህሊ”
እንዴ
ቤለው
ሰጀዐውኒ
ወቅያር ገርሀት ሀበውኒ። እለ
ሀዬ
መዕነውየቼ
ረፍዐት።
አካን ቤትመ ተሀየብኮ ወለእለ
ወዴኮ እንዴ ወዴኮ እክልዬ
ወቃንጪዬ ለእከሬ ዲበ ቤት
ነደቅኮ። ሸርፍ አጀኒቼ ምን
ገርሀትቼ ትከረዐ ወምኑመ
ለተርፍ እዬ ቅድረቼ ለገብአት
ተጃረት እት እወዴ ርሕዬ
ቀደርኮ። ዮም አጀኒትቼ እት
ደሐን ደረጀት በጽሐው እዬ
ወናይ እቅትሳድ ዝሩፍዬመ

ለሔሰት ጋብአት ሀሌት።
እት
መንበሮሀ
ገበይ
ዐውቴ እግል ትጽበጥ ለሰደየ
አብሽርኪ
ለልብል
ብእስ
ምን ረክበትቱ። ህተ ሽዕብ
ወአስመረ ዲብ ትብል አጀኒቱ
እንዴ አከበ፡ መድረሰት ለገይስ
እንዴ አትበገሰ፡ ለሰፍረ እንዴ
አብለዐ ወለረስሐ እንዴ ሐጽበ
ቤተ ወውላደ እብ ሰላመት
ለተጸኔሕ እለ ግረ ረክበት።
ቀልቡ ወሒለቱ ለይጠምዐ
ምነ ብእሰ ሀዬ ፈኩ የአብዴት
ብዙሕተ ለተሐምዱ። አከቦት
ዕያል ሌጠ እንዴ ኢገብእ
አክለ
ወቅት
ወመንኪነት
ትረከበት ለእምኩም ትጀርብ
እቱ ሀሌት ግረህ ንርአዩ እንዴ
ቤለዮም ሽዕብ ገይስ እቦም
ከዐድ አብዕቦም ወአዳሞም
ለአጋንሖም። ውላዳመ ክምለ
ናይ አቡሆም አብሽርኪ ልቡለ
ወክም መሰል ሰኔት ልርእወ።
ኸዲጀ ዐቅም ዕያለ ሌጣመ
ኢኮን፡ እመ ዐደ እት ቀደመ
እብ ደባባት ምን ትካየደ
ምኑ ለአተየ ሰለሎ እት
ሕማም ወምስክነ ትካሬት።
ሕታመ
ሰዳይት
ለተሐዜ
ምነ ምስክንትተ፡ ከክልኢተን
ጾራተን። ብዕዳም አንፋር
ዓይለትመ ደፍአተ ለሐዙ።
እብሊ ክሉ ሀዋይል እዲነ
እንዴ ኢትትዐንቀፍ ዐውቴ
ወዐቦት እት ቀደመ እንዴ
ከሬተን አስከን ዲብ ተአነጽር
ሐያተ
ተአተላሌ
ሀሌት።
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ሐቴ
እግር ሰሕፍዪን ትሰአለዎ።
“ዴሽኩም ሑድ፡ ወአስልሐት
ካፊ አለብኩም እሊ ዐወትኩም
ምንሚቱ?”
ቤለዉ።
ሕነ
እግል ንትዐወት እንዴ እንቤ
ንትበገስ፡ ዲብለ መሓዝ ውሒዝ
እንዴ ጸንሐ እግል ልክረዐናቱ
እንዴ እንቤ ሓስባም ይሕናኒ።
እግል
ንትዐወትቱ
እንዴ
እንቤ ንትበገስ ወንትዐወት”
ቤለዮም። አነ እለ ዲብ ኖተቼ
ካትበተ አነ ወእበ እገይስ።
ሐቆ ምን ሰልፍከ እለ ዲበ ምን
እትዐንቀፍ ሀዬኒ? ሐቆ ትብል
መዐናቅፍ በዲሩ እተ ልብከ
አካን ሃይቡ ምን ሀሌከ እግል
ኢትትዐወት ከረዐከ። ክል ዶል
እግል ዐውቴ ሌጠ ትበገስ።
እት ገበይ ዐውቴ ለሳድፍ
መዐናቅፍ ሀዬ ሐቴከ እብ
ገበየ ትትፈተሕ። እብ ፍንቱይ
አንሳይት በዐልሚ አነ እንዴ
ትቤ ነፍሰ እግል ተአትሓምቅ
ኢተሐዜ ከዲጀ።
ወለት
አንስ
ሒለትበ፡
ወእለ ህተ እግል ትእመን በ
ሀሌት እለ፡ ደረጀተ ኖሰ እግል
ትርፈዐ ሀሌት እለ። እግል
ትርኤ ወትስመዕ ትፍገር።
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እት መሕበር እንዴ ትነዘመት
ትፍዘዕ ለተሐይስ እለ ቲዴ።
እት ቤት እንዴ ትገሴት
እናስ ክሉ እግል ሊዴ እለ
ትጸበረት ምንገብእ፡ ምራደ
እግል ትርከብ ወእለ ሐዜት
እግል ቲዴ ኢትቀድርኒ።
ቤተ ኖሳመ እግል ተኣቴ ዲበ
ሀሌት እለ። ክምሰልሁ ሐቆ
ኢወዴት መጦር አዳመ እግል
ትብጠር
ወእንዴ
ተሃጌት
እግል ተአስሜምዕ ኢትቀድር።
እተ ምግሳየ እለ ኢገአት እዬ
ወክእነ ትዘለምኮ ለትብል
ኦሮመ ለአረተዐ አለቡ። ለሸቄት
ወለትጻገመትተ ለረቢ ወአዳም
ሰድየ። አነ ምን ተጅርበትዬ
እግል እትሃጌ፡ ሐቴ ዶል ዲብ
ቀድየት ወጠን ወንዳል እግል
መሳዋት ክም ትበገስኮ ግረ
የአቅበልኮ። ጀብሀት ሸዕብየት
አሰረ ዲብ እወድቅ ወእቀንጽ
እለ አነ አስክ ዮም። ህተ
ሀዬ ጃምዐት (ዩኒቨርስቲ)ተ።
ክም አዳም ሸቄተኒ፡ ቀደምዬ
ለዐለየ እማትቼ ወሐዋትቼ
ምን ገርሀተን ሸዌት ለኣትየ
የዐለየ። አነ ላኪን ፈድል
ጀብሀት
ሸዕብየት
እትለ
ደረጀት በጽሐኮ ሰበት ፈገርኮ
ወረኤኮ።
አዜመ
ንፍገር፡
ንድረስ ነኣምር ክሉ ንብጽሑ።
ክልዶል ርሕነ ሐቆ ጠወርናቱ
ለብዕድ እንጠውር ወእንሸቄ።
እግል ርሑ ለኢገብአ እግል
ዐዱ ኢገብእ። ሰበት እሊ
ለመስኡልየት ናይለ ዓይለት
እለ ራፍዓም ሀሌነ ደረጀት
እግል ነአብጸሐ ገአነ ምንገብእ
ርሕነ ንጠውር እብለን እግል
ክለን አንሳት።
አርቡዕ 04 ጁላይ 2018

ከዲጀ መሐመድ ዐሊ

መህሮት ስድት
እለ ስድት ምህሮተ
ወላውሀት ከብደ
ምስል ፈርሀት ረቢ
ጭሙም ለአምዒተ
ደዐ ምን ክል ቀልበ እግል
ሰላም አርደተ
ነሐረ ኢትጠሜዕ እግል
ዐማር ትርበተ
ደመ ኢትምሕክ ወጠን
እግል ዓቅቢተ
ፈሬሀ ልሰስን ዲመ ትንበር
ስሜተ።
ላሊ ተርህ እግል ጥባይ
ዕንዳይ
ምድር ረቢ ጸቤሕ ሕንጢት
ዲብ አትሓላይ
በዐል ዐድ ልትደረር እንዳይ
ወለጋሻይ።
እለ ዕንጃረ ሐቴተ ከንፈረ
ቤት ህተ ሀሌተ ኬር ለሐድረ
ሐሰት ወለፈሳድ ኢከይዱ
ምድረ
አማን ወለረሕመት ሐኑከ
ወድራረ።
ኢትሸፍግ ወኢትትሀ’ለግ
ሐቴከ እተ ዱረ
መዝን ወትከይል ራይግ
እንቱ አስራረ
ምድር ጸቤሕ መሴ ወህተ
እተ መሕደረ
አዳም ጸብጥ ጠልቅ ወህተ
እተ መትከለ።
ምድር ጸብሐ ጸሓይ ፈግረት
ምነ ቅራር እት ጋድም
አባረረት
ምን ተሐመለት፡ ከድመት
ወተዐበት
እለ ዕንጃረ እኪተ ዳገመት
ባርሀ ወጅሀ፡ ትሰሐቀት፡
አሸሸዐት!
ለአርኤኒተ ለመህሮት
ስድት።
ካሞ
ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

እድራብ ደረሰ ወሸቃለ ጀላብ ሐቅ
ዲብለ
ካትብ
ወባሕስ
ተእሪክ
ላቱ
አለም-ሰገድ
ተስፋይ ለከትበዩ ምን ፈደሬሽን
አስክ እስትዕማር ወሰውረት
(1952 - 1962) እበ ልብል
አርእስ ለከበዩ እት ምዕራፍ 15
ለትከተበት አዋይን መቃወመት
ዲብ ኤረትርየ በህለት “እድራብ
ደረሰ ወሸቃለ” ለታይን ጽበጥ
እግል ዮም 8ይ ክፈሉ፡
ለቴለል እብ ክእነ እት
ልትራየም መእሰር ክምሰል
ተሐገለ
እሉ፡
ለሰሜናሆም
አግደ መሐርከትለ መሕበር
እጅትመዕ ናይ ክሎም አንፋር
ቅያደት እንዴ ትላከው፡ ምስለ
አርወሐቶም ካርማም ለዐለው
ዐባዪ
ጌምየትመ
ለሓበረት
መዋጀሀት
ገብአት።
እብ
ተማሞም ለአጅተመዐው፡ እግል
ከረ ብላተ ይስሃቅ ወተወልዴ
ተድለ እንዴ ወሰክከ፡ ሐድ 22
ለገበኦ አንፋር ዲብ እትፋቅየት
በጽሐው። ጽበጡ፡ ቃኑን ዐመል
እበ አወላይት ጀልሰት መጅልስ
ለአቅረበየ እብ ዋጅብ እንዴ
ትሳደቀ ዲብ ጀሪደት እግል
ልትአወጅ ለጠልብ እት ገብእ፡
እሊ ምን ኢገብእ፡ ለመሕበር
እግል 10 ኦክቶበር 1957 ዓም
እድራብ ሸቃለ እግል ልትላኬ
ክምቱ ለለሐዝር ዐለ።
ክሎም ክምሰል ፈርመው እቱ
ወዲብለ ትከስሱ ጀሀት ክምሰል
ትነደአ፡ ሕኩመት ኤረትርየ እብ
ስክርቴር መሕበራይ ቅደይ ሼክ
ዐሊ ራድኣይ ለትትመረሕ ናይ
ውቁላም ሰብ ሰልጠት ልጅነት
እንዴ ትከወነት ረክበቶም።
ሼክ ዐሊ ራድኣይ ረታዐት
ናይለ ሰኣሎም ወጠለቦም ሐቆለ
አከደ፡ ለቃኑን እብ አወላይት
ጀልሰት
ምጅልስ
ክምሰል
ቀርበ ወህቱ ክምሰል ትበደለ፡
እንድራሴ እግል ልሳድቅ እቱ
አስክ አዲስአበበ ክምሰል ጌሰ፡
ምጅልስ ሐዲስ ሰኣል እግል
ኢልቅረብ እቱ ህዬ ዲብ
ጀልሰት ክምሰል ኢህለ…ሰበት
እሊ፡ እንድራሴ አስክ ለአቀብል
ወምጅልስ አስክ ልትከሰት
እግል ልታከው መክረዮም።
ዲብ እሊ ንቃሽ ትሩድ
ቀንጸ። ለሸቃለ እብ አሳስለ
ቃኑን ሕኩመት ለለአዝዙ በሊስ
ልትሀየበነ አው አስክ እድራብነ
ንትወከል
ህሌነ
ለትብል
ቅራመት እንዴ አቅረበው እት
መባጥሮም ክምሰል ነሽፈው፡
ዲብ ትርኢኒ ተአተ። ሱድፈት
ላኪን፡ ገሌ ምነ ክምሰል
ሜርሐቶም
ወጌምየቶም
ምስሎም ለመጽአው ዐባዪ
“ሜርሐትከ ወአበውከ ረምቁከ
እት ህለው ህግያሆም ኢሰሜዕ
አከይአደብቱ…” እንዴ ቤለው

ለሓለት ኣከው እቶም። ላኪን፡
እምበልሆም ናቀሾት ልግበእ
ወዲብ
እድራብ
እትየት
ለኢካርጅ ሰበት መስለ እቶም፡
እግል ዕድም አተፈቀው ከ ዲብ
ቀበት ዎሮ ወሬሕ በሊስ እግል
ልትሀየቦም ክምቱ ተሐበረዮም።
እብሊ ህዬ፡ ዲብ ሰእዮብ ሐዲስ
አተው።
ዕስረ አምዕል እምበል በሊስ
ክምሰል ሐልፈየ፡ ካልኣይት
ሸክወት ከትበው ከ ፈጅራተ
እግል ልሕደሮ ተሐበረዮም።
ምስሉ ላኪን፡ ዲብ ናይ 5
ኖቨምበር
1957
ጥብዐተ
ዘመን፡ ሸቃለ ሕቁቆም ምን
አከዶት ለትመነዖም ለገብአት
ትግበእ
ጀሀት
ክምሰል
ኢህሌት፡ ላኪን እብ ሰላም
ወሰብር
ቀራር
ሕኩመት
እግል ልታከው ለልትላኬ ናይ
ፖሊስ አትአመሮት ጠብዐት።
ለአትመሮት እንዴ ወሰከ፡ ሰማን
ነፈር (መፈርመት ሸክወት
ፈደራሊስት በህለትቱ) ወካይል
ሸቃለ ሕነ ዲብ ልብሎ አከይገበይ መርሑዎም ክምሰል
ዐለው፡ ፖሊስ ህዬ ድድ እሎም
ለትአትሐዜ ምስዳር እግል
ልንሰእ ክምሰልቱ ለለሐብር
ተሕዚርመ ሀበ።
ዲብለ ካልኣይ እጅትመዕ፡
ዓም ዔቅባይ ቃኑን ኤረትርየ
ክላረንስ-ስሚዝ እንዴ ሐድረ፡
ለሸቃለ ለኢታከዉ ሳደፈዮም።
ህቱ፡ ለእግል ልሳደቅ ልትቃረሞ
እግሉ ለዐለው ቃኑን ዐመል
ጋምም ሰበት ዐለ፡ ሜርሓይ
ሕኩመት እበ የመመዩ፡ 102
ለማዳቱ ቃኑን ክምሰል ትበደለ
አሰአለዮም።
ክምሰል
ዓም
ዔቅባይ ቃኑን እንዴ ረአ
ወእንዴ
መርመረ
ብቆዕቱ
ሰበት ቤለዩ ህዬ፡ ለመሕበር
ልጃኑ እግል ልሕሬ ወህቶም
ህዬ ክቡት ወራቴዕቱ እንዴ
ቤለው ለልትከቦቱ ምነ ክቡት
እንዴ ገብአ ለትረከበ እንዴ
ፈንተው በሊሶም እግል ለሀቦ
ሐበረዮም።

እሊ ለለአስፍ ወዲብ ሸክ
ለለኣቴ ምንመ ገብአ እቶም፡
ምን መትከባት ሕርያን ብዕድ
ኢረክበው። እግል ሸቃለ ኢነፌዕ
ለቤለው የም ለአለቡ ማዳትመ
እግል ንቃሽ ወመቃወመት
ፈንተው። ምን እሊ ላኪን፡
ማደት 84 ዝያደት እህትማሞም
ነስአት ከህተ እግል ክሉ ሐሬ
ለመጽአ ንቃሽ ወፍዕል ናይለ

ለልትበሀል እግል ለሀሌ ምራድ
ይዐለ እሎም። ዲብ አቶብየ ህዬ፡
ክምሰል ፍክርመ ልሰዕ ሰበት
ይሐወጸ፡ ናዩ ተእሲር እግል
ለአስብቅ ንየት ይዐለት እሎም።
እንድራሴ
ኣንዳርጋቸው
መሳይ ዲብ ዮም 9 ኖቨምበር
1957 ጀልሰት ሐዳስ ምጅልስ
ኤረትርየ ዲብለ ከሰተ እተ
ኢነት፡ እብ ሰበት ሐቅ ሸቃለ

መሕበር እግል ዕላቀቱ ምስል
ሕኩመት ለትቀርር ገብአት።
ማደት 84 ናይለ ይማም፡
“ሀደፍ መሕበር መስለሐት
አንፋሩ ለኢለሐፍዝ እንዴ ገብአ
ዶል ልትረከብ አው መራቀበት
መሕበር ዲብ እዴ ዎሮ እግለ
መራቀበት ዲብ ሀደፍ ብዕድ
ለለውዕል ነፈር ዶል ትወድቅ፡
ሜርሓይ
ሕኩመት
እግል
ቃኑናይ እዕትራፍለ መሕበር
እግል ልሽጠብ ቀድር” ትብል
ዐለት። እብ ህግየ ብዕደት
ሜርሓይ ሕኩመት እብ አፍዓል
ናይ ዎሮ ሜርሓይ መሕበር፡
እግለ መሕበር እብ ተማሙ
እግል
ልድብኡ
ሰልጠት
ተሀየበቱ በህለት ቱ።
ምን አሳስ እሊ፡ ሕኩመት
ኤረትርየ ትግበእ ወናይ ፈደራል
ሰብ ሰልጠት፡ መሕበር ሸቃለ

እንዴ ትናወለ ለቤለዩ ዶል
እንረኤ ምህም ቱ። ዲብ እሊ
ህዬ፡ ለኢጣልዪን መስተስምረት
ድድ ቃኑን ዐመል ለአቅረበወ
መዓረደት ዘኪር ለትሐዜ።
ዲብ አቶብየ ወዲብ ኤረትርየ
እብ ናይ ካርጅ መስተስምረት
ልትሰርገል ለህለ ለቤለዩ ናይ
ሚነት ዐሰብ፡ ዐባዪ ጽርግያታት
ወመሳኔዕ ወብዕድ ሕድ ለሸብህ
ተጠውራት ክምሰል ሸርሐ፡ እሊ
ለተሌ ቤለ፡
እሊ ክሉ ተንዚም እሊ ዲብ
ፍዕል ጀላብ እግል ልብጸሕ
ወሸቃለ ናይ አምዕላይ ሸቃለ
ጀላብ እግል ልትነፈዖ እቡ፡
ሰላም ዲብ ቀበት ደውለት
እግል ተሀሌ እድራብ ክምሰል
ሰርት ዊደት መሃም ናይ ክሎም
ሰብ ሰልጠት ፍዕልቱ።… ዲብ
ኤረትርየ እግለ በዜሕ ሸዐብ
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ሽቅል እግል ሂበት … መሻክሉ
እግል ሀወኖት ሚ እግል
ልግበእ ቡ? እግል ረአስማልዪን
እብ ሲደት ሰላዲሆም እንዴ
ጸብጠው ጀላብ እግል ልምጸኦ
ናይ እምነት ደሚር እት
ሕኩመት ወእት ሸዐብ ክምሰል
ለሀሌ ዊደት ቱ። ሰበት እሊ፡
እብሎም አዜ ክዉናም ለህለው
መሳኔዕ ጀላብ እግል ኢልትአሰስ
ለለአፈርህ
ቀራር
ነስአነ
ምንገብእ፡ ካፒታሊስትዪን ምኒነ
ዲብ ለሀርቦ አስክ ብዕድ ድወል
ክምሰል ገይሶ እሙር ቱ።
…ሰበት እሊ እብ ሰበብ
መስለሐት
ሕዳም
አንፋር
አናደዮት እብ ዓመት ሸዐብ
ኤረትርየ
እግል
ውላዱ
ለለአትሐዝዩ ናይ አምዕል እንጌረ
ለትትረከብ ምነ ገበይ ድብአት
ናይ ለገብአ መስለሐት ኢኮን፡
ከክሉ ናይ ምዕላይ መንበረቱ
ለለአትሓይስ እቡ ሽቅል ምን
ረክብ ጸገም ክሊናቱ።
ክእነ
ሐቆለ
ቤለ
አንደርጋቸው፡ ክሉ ለልትነሰእ

ምስዳራት
“ካፒታሊስትዪን”
(ረአስማልዪን) ለቤለዮም ናይ
ካርጅ ኬስአት ረአስ ማል
እብ ብዝሔ ክምሰል መጸኦ
ለለአቀድር ደሚር እግል ለሀሌ
ትሐሰበ።
እህትማም ሰብ ሰልጠት አስክ
አየ ክምሰል ትወጀሀ፡ ለኢቀወው
ሸቃለ፡ አስክለ እግል መደት
ሰነት ጅሙድ ለዐለ ናይ ዓም
እድራብ ፍክሮም አቅበለው።
እሊ እንዴ ኢገብእ ላኪን እግል
ክሉ ለከስሱ እብ ደሚር እግል
ለአፍህሞ ቀርበዉ። እግል መሰል
ጸጋይ ከሕሳይ ክምሰለ ለሓክዩ፡
ማደት 84 እግል ትሸጠብ ምስል
ሜርሓይ ሕኩመት ለወደዩ ናይ
ሰለስ ሳዐት ወሰር ቅራመት
እምበል ፋእደት ተርፈት።
ልተላሌ…
ገጽ
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አርዌ ወአዳም
“ወድ-አዳም ወደም ጅለጡ
ወእት ጨባብ ሕነዩ”፡ “ሞራከ
እት እዴከ ወርዌከ እት ሐንቴከ”
ለልብለ አምሳላት ዲብ ሚ ክምሰል
ትበሀለየ ነአምር ገብእ? እብ
ክሱሰ እለን አምሳላት እለን እግል
እዳግም እግልክም ቱ።
መደት ሐቴ ወድ አዳም እብ
ገበዩ እት ልሄርር ውሒዝ እግል
ልትዐዴ ክምሰል ቤለ፡ ዲብ ጀፈርለ
መሓዝ አርዌ ጸንሐዩ። ለአርዌ
እግል ልትዐዴ ሻፍግ ምንመ ዐለ፡
ውሒዝ እግል ኢልግለዩ ፈርሀ።
ለእናስ ለውሒዝ ቀሊል ክምሰል
ረአዩ እግል ልትዐዴ ዶል ሻመከ፡
“አርዌ ሸንከቱ እንዴ ቀርበ፡

“ወድ ሰብ ረቢ ልባርከከ፡ እንዴ
ረፍዐከኒ እሊ ውሒዝ ዐዴኒ። እለ
ወዴከ ምን ገብእ ፈከ እት እዲነ
ይአበድዩ፡” ቤለዩ።
“ለእናስ እንዴ ለሐመጣምጥ፡
የሀ አርዌ፡ እንተ ደንኪብ እንተ፡
ዕዳየት ላተ ወዐዴኮከ፡ ምናተ
ኢትነክሸኒ?” ትሰእለዩ ምን ክሉ
ልቡ።
“አርዌ ሽንከትለ እናስ እንዴ
ልትወርወር፡ “ረቢ እመን እግል
ይእንከሸከ። እለ ክለ ሰኔት እንዴ
ወዴከ እግልዬ ከአፎ እነክሸከ።
ሐሰብከ ርፍዐኒ፡” እት ልብል
ረምቀዩ። ለእናስ ገድም እግለ
አርዌ ሰበት አምነዩ፡ እት መሸንገሉ

እንዴ ከረዩ ለውሒዝ ተዐደ
እቡ። መዐደይለ መሓዝ ክምሰል
በጽሐው፣
“መለሀይ ገድም ዕዱይ ህሌከ
ትከሬ።”
“አነ ሰኒ ሌጠ ህሌኮ፡ ምን እለ
ቀሐት እለ እግልሚ እትከሬ፡ ሄርር
እብዬ ሌጠ።”
“ረቢ ፍረሀ፡ ጎማትነ እለ ሚ
ዐለት፣ ሰኔት ወዴኮ እግልከ ከአፎ
እኪት ትፈዴኒ?”
“አፉከ ጽበጥ! አው ሄርር
እብዬ አው ህዬ እትሊ ዐረድከ
ቀብ እግል አብለካቱ። ለሕምዝ
ለስሙም ቃዊሁ ይህሌከ።”
ለእናስ እለ ምብላስ እለ ክምሰል
ሰምዐ እብ ድንጋጽ በረጌዕ ጋብእ
እት እንቱ፡ ወምጭሪቱ ለሀበት
ዲብ ተአትቃርት እግለ አርዌ
እንዴ ረፍዐዩ ሄረረ እቡ። ለአርዌ
ምነ መርከቡ እንዴ ሐልፈ፡ ለመም
እት ወዴ ዲበ ስጋዱ ትለዋለ።
መስኪናይ እናስ መለክ አልሞት
ዲብ ወሪዱ ሀንጦጠለ እግሉ።
እብ ፈርሀት እት ለአርዐዴ ወእት
ልሄርር እቡ፡ እት ገበዮም ወድሐሺል ትከበተዮም።
ለእናስ እግል ወድ-ሐሺል
ክምሰል ረአ፡ “ወድ-ሐሺል፡ ወድሐሺል እንተ በሰርታይ እንተ፡
ነዐ ሐሰብከ ምስል እሊ አርዌ
አትዓሬነ፡” ቤለዩ።
ወድ- ሐሺል እንዴ ልትዐካረር፡
“ምሽክለትኩም ሚተ?” ቤለዩ።
ለእናስ እንዴ ለሀነክን እግለ ጀሬት
እቶም ደግመ እግሉ።
አርዌ እብ እንክሩ፡ “አይወ
እግል ተአትዓሬነ ትቀድር። አነ
ወእሊ እናስ አከይ-መቅሬሕ ጋብእ
እትነ ህለ። አነ ውሒዝ ሌጠ ዐዴኒ
ይእቤሉ፡ አስክ ቤቼ አብጸሐኒ
እቤሉ። ህቱ ህዬ ለአቤ እግልዬ

እብ ክሱስ መጥበየት ሚ ነአምር ገብእ?
•
•
•
•
•
•

ዲብ ዐለም ምን 4000 ወለዐል ጅንስ መጥብየት ህለው።
መጥበየት እብ ሐሊብ እም ውላዶም ለለዓቡ ጅንስ ሔዋናት ቶም።
መጥብየት ጭገር ለቦም ወምነ ብዕድ ሔዋናት ለዐበ ሐንገል ለመልኮ ክልቀት ቶም።
ምን መጥብየት ዓሰ ኔብራይ ለዐበ እት ገብእ፡ ዘራፍ ለሬመት ተ። ችተ (ምን ጅንስ አወንን) ህዬ
ለገየዳ ቱ።
መጥብየት ደረጀት ሐፋነት ገሮቦም ዲመ ሳብተት ተ። በህለት ምስል መትቃያር ሓለት ሀወእ
ኢልትቃየር።
ለፈደበ ወእግል ክሎም ክሉቃም ለመልክ ወድ-አዳም ሰበት ቱ፡ መጥብየት መናቢት ናይለ ብዕድ
ሔዋናት ቶም።

መራዐየት ዓፍየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
አንያብ ነብረ ዲብ አፍ እንዴ
ኢትሀሌመ መጭር ወለአታክም።
እብ ሰበብ እሊ ኢናመል ለልትበሀል
ለዓል መገልበብ አንያብ እብ ሰበብ
ትቅሐት ሰበት ለሐቅቅ ለአንያብ
ሐጪር ወጠልፍሐት ገብእ። ክምሰል
ፍገሪት ናይ እሊ ህዬ፦
• ለጀነ አስቦሕ ቀንጽ እት ገለ
ገጹ ወነከኩ ለሐምሙ፣
• ሐራጠጦት ልትሰመዕ።
ሐራጠጦት አንያብ አጀኒት
ዕምሮም ስስ ሰነት አስክ ገብእ ሳድፍ።
አንያብ-ንእሽ እት ባካት ስስ ሰነት

እግል ልትሻረፍ ሰበት ለአነብት፡ እት
አካኑ ህዬ አንያብ-ዕብ ሰበት መጽእ፡
ለጀነ እትሊ ወቅት እሊ ክልኢቶም
አንያብ ዕብ ወነእሽ ለሀሉ እግሉ።
ሰበት እሊ፡ አንያብ እትሊ ወቅት
እሊ ዲብ ኢንዙም መካሪት ለሀሌ።
በህለት ሰሩ ሐጪር ወስሩ ረዪም፡
አንያብ ለዐል ወአንያብ ተሐት
ለልትራከብ ወለኢልትራከብ ገብእ።
መብዝሑ ዶል አግሩዝ እትሊ
ዕምር እሊ ቱ ሐራጣጥ አንያቦም
ለልሐዱጉ።
ምናተ፡ ሰሮም ገሌ
አጀኒት ላተ ግረ እሊ ዕምር እሊመ

ሐራጣጥ ለአተላልዉ። ሰበት እሊ
ሕክምነ እግል ለአትሐዝዮም ቱ።
እሊ ቴለል እሊ እግል አብጠሮት
እግል ትትነሰእ ለበ ምስዳር፦
• ሐኪም አንያብ ለጅነ
አንያቡ ክምሰል ለሐራጥጥ እግል
ለኣምር ሀለ እግሉ፣
• ለጅነ መንተብህ ሐቆ ገብአ
ሐራጠጦት እግል ለአብጥሩ ቀድር፣
• ለሐራጠጦት መረ ድቁብ
ሐቆ ገብአ እብ ሕክምነ ለልትሸቄ
ዲብ አንያብ ለልአቴ ፍንቱይ ለከርዕ
ሓጃት ሀለ።
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ህለ። ሐቆ አበ እግልዬ ህዬ ሚ
ክምሰል እወድዩ ቃዊ ይእንተ።
እንተ ቅድረት ዕሬ ምን ብከ
እግል ተአአትዓሬነ ትቀድር ቤለዩ።
ከአዜ አነ እግል ሕከም እትክም፡
ለእሉ እቤለክም ፍርድ ትትከቦቱ
ማሚ? እት ልብል ትሰአለዮም።
ክልኢቶም እብ ሕበር “እንተ
ለቴልካሀ ክቡታመ ሕነ፡” እት
ልብሎ ረአዮም ሀበው።
ወድ-ሐሺል እንዴ ለሐማሕም፡
“ረቢ ልባርከኩም እግለ ሕሽመት
ለእለ ሀብኩኒ። አነ እግል
ሕከመኩም ዱሉይ አነ። ምናተ፡
እብ ሰልፍ እንዴ ኢትቴደው ዲብ
ትትፋሀሞ ለዐለት ሓለት ክምሰለሀ
ግብኦ እግልዬ፡ ለመፋሀመትክም
ከአፎ ክም ዐለት እግል ኣምር።
እንዴ ትገሴነ ለጋሪትኩም እግል
ንሕከም እንተ ለእናስ እት ምድር

ትገሴ፣ እንተ ለአርዌመ ምነ
መሸንገለ እናስ እት ምድር ትከሬ፡
” ቤለዮም። እለ ዶል እለ ለእናስ
ትገሰ ወላመ አርዌ እት ምድር
ትከረ። ሐሺል ገድም ድማን
ወድገለብ እት ልትዋለብ፡ “ወድአዳም፡ ሞራከ እት እዴከ ወአርዌከ
እት ሐንቴከ!” ቤለዩ። ለእናስ
እግል ወድ-ሐሺል ሰበት ፈሀመዩ
እግለ አርዌ እተ ደምቀት ዘብጠዩ
ወትካረጀ ምኑ።
ሐቆ እሊ አዳም ወሐሺል ምስል

ክምሰል ትበገሰው፡ ለእናስ እግለ
ሐሺል፡ “ስምዐኒ፡ እለ እንተ ዋዲሀ
እግልዬ ለህሌከ ሰኔት ቅያስ አለበ፡
ሰበት እሊ እግል ሐርበከ ምስልዬ
ቤት እቴ፡” ቤለዩ። ሐሺል ላተ፡
“ረቢ ልባርከከ፡ ምናተ፡ አዜ ሻፍግ
ሰበት ህሌኮ፡ እዘም ምንዬ፡” እት
ልብል በልሰ ዲቡ። ለእናስ ላተ፡
“ኢፋልከ ወድ-ሐሺል፡ ዮም ዕዮት
ዶረን እግል ሐርበካ ቱ፡ ዐይብከ
ትሌኒ፡” እት ልብል ረምቀዩ።
ጀፈርለ ዐድ ክምሰል በጽሐው
ወድ-ሐሺል፡ “እለ ምንገብእ
አነ እንሰር እትለ ዕጨት እግል
እጽነሐከ እንተ እበ ዕዮት ምጽአኒ፡
” ቤለዩ። ለእናስ ዲብ ዐዱ እንዴ
በጽሐ ብላይ ጸዐድ አንዴ ትወናዘፈ
መጽአ። ወድ-ሐሺል ዕዮት እት
ልትጸበር ለእናስ እበ ብላዩ ከልብ
ጸዐደ ሰኒ ግርጉር እንዴ ገልበበ
እት ጀፈሩ ዶል በጽሐ ጠለቀዩ
እቱ። ሐሺል ምን በዲሩ ዱሉይ
ሰበት ዐለ እብ ሰዐይ እት ግብ
ትለወሸ። ለከልብ ህዬ ምነ አፍለ
ግብ አቅበለ።
ወድ-ሐሺል ለከልብ ክምሰል
አቅበለ ምኑ እበ አፍለ ግብ
እንዴ ሸበ፡ “ያረይ ወድ-አዳም
ወደም ጅለጡ ወእት ጨባብ
ሕነዩ፡” ቤለ ልትበሀል። እለን
ክልኤ መሰል አስክ እለ ዮም
ምን ታርፌ እት ታርፌ ልትወረሰ
ህለየ። አውዌ ምን ገቢእ ወወድ
አዳም ክልኢቶም ከያነት ሸቀው።
ሰኔት ለወዴ ሰኔት ምን ልትፈዴ
እለ እዲናነ መሳክለ ወኢበዝሐ።
እንትም ውላጄ አውኪራም፡ ምን
እለ ድግም ጥለም ወአክይድስ
ዲብ እድንየ ወዲብ አልኣክረ እት
ክሉ እኩይ ወዐገብ ክም ቱ እንዴ
ፈሀምክም፡ ሰኔት ለወዴ ሰኔት
ፍደዉ።

አጥዐሚቶ

ዎሮት ጅኔታይ ንኡሽ እት ጀፈር አቡሁ እንዴ ገብአ ልተልሄ ዐለ።
እግል አብሁ ክታብ እንዴ ቀርእ ሰበት ረአዩ፣ “ይበ አነ ወድ ከም ሰነት
ክምሰል ገብአኮ አርበዕ ዕን እወዴ?” ቤለዩ። ለእናስ እንዴ ልትፈከር፣
“አዳም አርበዕ ዕን አለቡ። አስክ ተአብር እብለን ክልኤ ዕንከ እግል
ትንበር ቱ” እት ልብል በልሰ ዲቡ።
ለጅኔታይ እበ ሰኣል ለሀይ እንዴ ኢደዌ፣ “ይበ፣ እንተ፡ አብዕብዬ ዐሊ
ወድ-ሕመድ፡ አቦቼ በኪታ፡ ዐመቼ ዘህረ፡ አቡዬ ኣድም።
“ሃያእ! እንተ ጅነ እሊ አዳም እሊ እግልሚ ትሳምዩ ህሌከ? አነ ሚ
ትብል ክምሰል ህሌከ ልትፈሀኒ እግልዬ ይህለ።”
“ኣቤ፡ እንቱም ክልኩም ዎሮት ከአርበዕ ዕን ብኩም። አነ ወኑረ ሕቼ
ላተ ክልኤ ዕን ሌጠ ብነ። ሚ ዶል ክምሰሌኩም አርበዕ ዕን እንወዴ?”
ቤለዩ እግለ ነዛረቱ እት ገኔሕ።
• ዋልዴን ለጅነ ለገብአ
እግል ልሳድፍ ለቀድር ደቅጥ እግል
ለአንቅሶ እግሉ ለአስትህል፣
• ዋልዴን እበ ትትቀደሮም
ለጅነ እት ወቅት ስካቡ ቅሱነት
እግል ልክለቆ እግሉ ወጅብ። ለጅነ
እንዴ ኢሰክብ እብ ማይ-ሕፉን
እግል ልሕጾቡ ሐካኪቶ ጥዕም እግል
ልዳግሞ እግሉ ለአስትህል።
5. ነኪሽ
ጭፍር
(Nail
biting)
እሊ ለመድ እሊ ዲብ አግሩዝ
እንዴ ኢገብእ ዲብ አጀኒት ልትርኤ።
ዲበ ምን ሰለስ አስክ ስስ ሰነት
ለዕምሮም አጀኒት ሐት-ሐቴ ዶል
አርቡዕ 04 ጁላይ 2018

ልትርኤ። እብ ሰበብ ደቅጥ ህዬ አስክ
ዲብ ዕምር ሸንገሎት ልትርኤ። ሰበቡ
ህዬ አጀኒት እትሊ ዕምር እሊ ብዞሕ
ናይ ገሮብ ወናይ ዐቅል ተቃዪር
ወዱ።

ለሰብበ መደረት
• አንያብ ቀደም ልትቃጠም
ወሕርጢጥ ልብል፣
• አጭፋር
ልትጋመም
ወከርብ።
ዋልዴን እሊ ለመድ እሊ እግል
አብጠሮት፡ እብ ቅሩቶም ውላዶም
እግል ለአፍህሞ ወለአትናይቶ ሀለ
እግሎም እት ኢኮን እብ ሕክምነ
ለትገብእ ሰዳይት ይህሌት።
ገጽ
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ኣሳር
ስርዐት ኣሳር ክቱብ ቅዱም
እት ኤረትርየ
ባይራይ ወድ ረድኢ ለልትበሀል ሓልያይ ምን ዐድ ትማርያም፡
አሓሁ እብ ሰንቡእ በዴት ከለውላዱ ህዬ ቤለው፡ አዜ እሊ በደ እሊ
ከራዪ እንዶ ዘምተተ ምን ትበድዮ ምሕልልነ ወትረአ” ቤለው፡ ህቱ ህዬ
ለህግያሆም ክምሰል ሰምዐ እለ ሐለ፦
ትወዴ ነብረት በዲርመ ኢትወዴ ዲብ ሚ ትቡለ
ለእዴ ሕሜደ እብ ጸነብል ኣሱረ
መጢቀ ወለሕቃነ ባርደ ወለውጹረ
ዐረድ ክሉ ትወዴከ እብ አውጅሀተ ወዓሙለ
እት መሐበር ተትሃጌ ለእለ በልስ ቀቡለ
ክሳር እት ረቢተ ገሮብነ ቤተ ስፍሉለ።
እት ቅዱም ታሪካይ ኣሳር
ኤረትርየ ለትረከበ ክቱብ አግደ
እበ ሳባዪን (Sabaean) ግእዝ
(Geéz) ወአግቡይ ክቱብ ለወክሎ
ሽርሕ ሐቅፍ። እሊ ሸሬሕ አግቡይ
ክቱብ እሊ ሐቆለ ዲብ ደንጎበ
19 ክፈል ዘመን እብ አሮብዪን
ኬትበት
ወቴውረት
ለገብአ
ታየኖት፡ ለሰብቀው እት ገበኦ፡
እሎም ኬትበት እሎም ለወሰቀዉ
ክቱባት እግለ እንዴ ደንገረ
ለመጽአ ፍክር ወንቃሽ ለመርቡ
ቶም። ሰበት እሊ ቅርድ ስርዐት
ክቱብ ግእዝ ምስል እሊ አፍካር
ወፈሀም እንዴ ትጸበጠ እግል
ረዪም ዘመን ልትርኤ ጸንሐ።
እብ አሳስለ እሊ እግል ረዪም
ዘመን ሳብት ለጸንሐ ናይ ክቱብ
ፈሀም ወመወለድ ንዛም ክቱብ
ግእዝ ምስል ምጅተምዓት ግብለት
ዐረብ አስክ ቀር-አፍሪቀ ዲብ 1ይ
ክፈል ዘመን እት ቅርድ ክቱባት
ግእዝ፡ስርዐት ክቱብ እቱ ተአሲር
መባሽር ክም ዐለ እግል ለሐብር።
እሊ ናይ ክቱብ ሸሬሕ፡
ምጽአት ምጅተምዓት ግብለት
ዐረብ ዲብ አስል ንዛም ክቱብ፡
ተረት መባሽረት ክም ዐለት

እግሉ ለሐብር። እሊ ናይ ክቱብ
መፍሁም ዲብ ናይ በዲር ኣሳር
ቅብለታይ ቀር-አፍሪቀ ለትረከበው
ትረፍ-ክቱብ ክምሰል ሙቃርቢን
ወመለኪን ለልትበህሎ ምስል
ግብለት ዐረብ ለልትጻበጥ አስማይ
ወክናያት ለለሐቅፎ ክምሰል
ቶም፡ ለህሌት እሉ ተረት ገባይል
ግብለት ዐረብ ዲብ አስል ናይ
ክቱብ እትሊ ትረፍ ምጅተምዓት
ቅብለታይ ክፈል ቀር አፍሪቀ
ክምሰል ለሐብር ልትአመር።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ምን ኬን
እሊ ፈሀም እሊ ለልሀይቡ እስባት
ለቡ ክቱብ፡ ለናይ በዲር ክቱብ
እስባታት ለነቅስ ምኑ ክምሰል
ቱ ቱ፡ እትሊ ወቅት እሊ ሰብ
መቅደረት እሊ መጃል ለወደዉ
በሐስ ለሐብሮ።
እብ ህግየ ብዕደት፡ ተረት
ተጠውር ሰብ በዲር ግብለት
ዐረብ፡ ዲብ ናይ በዲር ተምሳላት
ወክቱብ ትረፍ ወናይ በዲር
ቅብለታይ ክፈል
ቀር-አፍሪቀ
ለልትረአው ምንመገብኦ፡ መባሽር
ደሩክ ምጅተመዓት ግብለት ዐረብ
ወሳግሞቶም አስክ ቅብለታይ ክፈል
ቀር አፍሪቀ ክም ዐለ፡ አስክ እለ

እስባታት ለከምከመ ክምሰል ኢኮን፡
ባሕሲን ኣሳር በዲር ቅብለታይ
ክፈል ቀር አፍሪቀ ወድሖ።
እሊ ሓድር ፍሀም እሊ፡ ትረፍ
ሳብዪን ንዛም ክቱብ ዲብ ቅብለታይ
ክፈል ቀር አፍሪቀ፡ ንዛም ደማነት
ወስያስያይ 1ይ ዘመን ቀ/መ/ ዒሰ
ለበጥረ ክም ዐለ ልትአከድ። ምስል
እሊ ለልትጻበጥ ሸሬሕ፡ ትረፍ
ንዛም ሳባውያይ ክቱብ፡ ወራታት
እዳረት ወተጃረት ሀዪብ ወነስእ
ወብዕድ ጋራት እጅትማዕየት
ምጅተምዓት ቅብለታይ ቀርአፍሪቀ ዲብ 1ይ ዘመን ቀ/መ/ዒሰ
ልትወሰቆ እብ ኢጽንሐቶም፡ እሊ
ኣሳር ክቱብ እሊ እግል ንዘም
ስያሰት ወደያናት 1ይ ዘመን
ቀ/መ/ዒሰ መርሖ ለዐለው አንፋር
ምጅተምዓት ቅብለታይ ክፈል ቀር
አፍሪቀ ምኖም ለትለመደው ክም
ዐለው ልትሸረሕ።
ሰበት እሊ ምን እሊ ሓድር
መፍሁም እሊ
ትረፍ ንዛም
ክቱብ ሳባውያይ እት አካናት
ኣሳር ወተእሪክ ቅዱም አካናት
ቅብለታይ ክፈል ቀር አፍሪቀ፡
ለረሐበ ወዱቅሪ እት ሸዐብ ግብለት
ዐረብ ተአሲር ክምሰልሁመ እት

መሐመድ ወድ ዐምዴስ ህዬ እለ ክምሰል ሰምዐ እት ቅብላተ ክእነ
በልሰ፡
ሰኒ ቤለ ወድ ረድኢ እግልሚ እግልኪ ወአውሐደ
ታባየ ነስአየ ትቀውሐ ዲበ ወተዐሰ
ነፍሱ ትፈቅደ እላዲ ክልዶልተ ለለውቀተ
ዶል ለሐሊበ ሰብአ ረግእ ክም ሰተ
ዶል ለአዳራር ጋሻየ ለዋቀሎት ለሕስበተ
ሽክል ለአምቱደ ዲብ አንሕርተ ትዋተደ
ኢጸግብ ምነ ለኢበልዐ ወኢበርድ ምነ ለኢሰተ
ዐጣል ሕመድ ለሐምዶ ክል ቤት አክል ለሒለተ
ወእንሰ ዐሊ ለሐምደ እንሱሰ ተ አስፈደ
ዔሻትዲ ክሉ ለሐምደ ረትዕ ዲበ ምን በደ
ፈጅር ለትመጽእ ኢነአምር በዐልዬ ወዴ ከም ፈተ
ሰለስ ዐድ ሙሼ ከበተተ ከበሰ
ጌሰት እብለ ኤማነ እምበል ትፈግር ዑረተ
እት ተትሃጅኮ ለመሕበረ ወእት ተአስሕቆ ለትሰሐቀ
ፋግር እንቱ ለአምዒተ ወስጡር እንቱ ለድመቀ።
መትፈንጣር እሊ ምጅተመዕ እሊ
አስክ ቀር አፍሪቀ ክም ኢልሐብር
ለአሽር።
እበ ዎሮ እንክር ቅዱም አሰረት
ቅብለታይ ክፈል ቀር አፍሪቀ፡

ትረፍ ሳባውያይ ንዛም ክቱብ
ዲብ ሕዱድ ወራታት ስያሰት
ምጅተመዕ ለአትሐጨረ ገብእ እት
ሀለ፡ እበ ብዕድ እንክር ህዬ ርሒብ
ክፈል ሐዳረት/ሳዋልፍ 1ይ ዘመን
ቀ/መ/ዒሰ ናይ አስል አሻይር
(indigenous elements) መልኮ
ክም ዐለው ለሐብር። ተረት
አው መትጻባጥ ሐዳረት ግብለት
ዐረብ ዲብ ንዛም ክቱብ ወስርዐት
እምነት ለልትረአው ገበኦ እት
ሀለው፡ ምስል እሊ ለትጻበጥ
ዕላቀት ሐዳረት ኒልመ (Nile
Valley civilizations) ዲብ
ናይ በዲር ገፋትር ቅብለታይ
ክፈል ቀር አፍሪቀ ለእንረክቦም
አሰር ቱ። እብሊ ፍሀም እሊ ህዬ
አስል ስርዐት ክቱብ ቅብለታይ
ክፈል ቀር-አፍሪቀ ምስለ ዲብ
1ይ ዘመን ቀ/መ/ዒሰ ዲብ እሊ
አቅሊም ወግብለት ክፈል በሐር
ቀሐር ለትረአ ተየልል ወራታት
ዓደት ለልትጻበጥ ቱ።
ልተላሌ…
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ረመዳን ታይብ

ሻብ ጣቀት ዐቦት ዳይመት

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ናይ ዮም ዓመት መሀረጃን
ሸባብ ኤረትርየ “ ሻብ ጣቀት
ዳይመት-ዐቦት”
እበ
ትብል
ስቅራት፡ እግል አግደ ዶር ሸባብ
እት ክሉ ወራታት ለልአትፋቅድ
ወለልአትፋዝዕ ለትፈናተ ጽበጥ
እንዴ አትዳለ፡ እተ ዳረት ምህናት
ወዓሲመት ሸባብ ላተ ሳወ

ምን ዮም 13-15 ጁላይ እግል
ልትጋይስ ቱ።
“ሻብ ጣቀት ዐቦት ዳይመት”
ለትብል ታመት ሕስበት ቆሪናሀ
ወተርጀመተ ሰኒ ወአማን ፋይሐት
ተ። ክምሰለ ልትአመር ለገብአ
ግም እት ለገብአ መራሕል ናዩ
ተሐድያት ወርእየት ለቡ ግም
ገብእ። እትሊ ለትፈናተ መራሕል
እሊ ለልትረከብ ግም ህዬ ዋጅቡ
እግል ለአግዴ መስኡልየቱ ለረፍዕ
ምን ለሀሌ ለእት ዕምር ሸበብ
ለልትረከብ ግም ሌጣ ቱ።
ሻብ እት ዘበኑ ለልትዋጅሁ
ተሐዲ እንዴ ጋብሀ፡ እብ ጅህዱ
ፍክሩ ወመትባልሖቱ ርእየት
ምጅተመዕ እት አካነ እግል
ለአብጸሐ፡ ሰአየት ለትገብእ እቱ
ጣቀት ምህመት ናይ ምጅተመዕ
ቱ።
ምጅተመዕ ዒን ጣቀት ምክ፡
ሒለት ገሮብ ወመዐነውየት ሸባብ
ቱ። ምጅተመዕ መስተቅበሉ ሚ
እግል ልምሰል ቀድር፡ ጣቀት
ሸባብ እት ሚ ክም ወዐለት ቱ
ለልሐድዱ።
እብ ዓመት መስተቅበል ወጠን
ወምጅተመዕ እት ፎቃይ ሸባብ ቱ
ለህለ፡ እሊ ሰበት ገብአ ህዬ እለ
ዐባይ መስኡልየት እለ እብ ዋጅብ
እንዴ ፈሀመየ ወለዘተ አትዳወረ፡
ሜርሓይ ፍክር ወወራት እንዴ

ገብአ፡ እብ ናይ ሕበር ሀደፍ እንዴ
ትመቅረሐ፡ ዶር ዐቢ ለልአገዴ ሻብ
ብቁዕ እግል ልሀሌ ምህም ቱ።
ሻብ
መስኡልየቱ
እግል
ለአትምም፡
እት
መርሐለቱ
ለህሌት ርእየት ምጅተመዕ እብ
በቃዐት እግል ለአግድዩ ገብአ
ምንገብእ፡ ውቅልት መቅደረት

ፍክር፡መትነዛም ወንየት ዐባይ ናይ
መቅደረት ኖስ እግል ተሀሌ እግሉ
ምህም እት ገብእ፡ ለትአትሐዜ
ምህነት
ወዕልም
ለትዐንደቀ
ሰዋልፍ ርቱዕ ለለብሰ እግል
ልግበእ ለዝምቱ።

መቅደረት አፍካር
ወመትነዛም
አሳስ ዐቦት ወመትቀዳም
አፍካር ራትዕ ወፈዛዐት ቱ። ሻብ
ለገብአ ግም እት ዘበኑ ለህለ ናይ
በይን አው ናይ ሕበር ቴለል አክልሕድ እንዴ ቀርአዩ፡ እብ ደረጀት
ዐለም ለህለ ለትፈናተ አፍካር
ወመሐለኪት እንዴ ተዐደ፡ እብ
ሕርየት እግል ልሕሰብ ወልፈክር
ወጅቡ። ለህለ ወለመጽእ ግም
ለልትሐበን እቡ ወእብ ሕሽመት
ለልትሰሜ እቡ ታሪክ እግል ልሽቄ፡
ለሰድዩ ፈሀም እግል ለሀሌ እግሉ፡
እግል ምጅተምዕ ለልሐይስ ናይ
ኖሱ ፍክር ለልተሌ ወእት ፍዕል
ለበድል ሳብ ሌጣቱ ለልአትሐዜ።
ቀዳምያም
ሸባብ
ኤረትርየ
እግል እስትዕማር ወሐርብ ዐቅል
እዴሆም እግል ለሀቦ ሰበት
ይሐዘው፡ ሕርየት እግል ለአምጽኦ
እት ከደን እንዴ ፈግረው ለሬማ
ወለ መረ ንዳል እንዴ ተዐደው ቱ
ሀደፎም ለበጽሐው። ታሪክ ስያሰት
ወዕንዳቄ ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ
መቅደረት ፍክር
ዐባይ ለቦም

ሸባብ ኤረትርየ ለከትበዉ ታሪክ
ቱ። እሎም ሸባብ እሎም ወጠንየት
አሳስ ምጅተመዖም ለትበነ ምኑ
ሰዋልፍ ክምቱ እንዴ አግረሰው
እቡ፡
ሰዋልፍ ምጅተመዕ
ኤረትርየ ክም ዔጻት ኖስ እንዴ
ሐስበዉ፡ ክሉ ናይ ብሕተ ማል
ወፍክር ጀላብ ሸዐብ ወወጠን
እንዴ ትባልሐዉ፡ እብ ገሮብ
ወፍክር ሰበት ትሰበለው ቱ፡ እዲነ
ኢልትቀደር መስለ ለዐለ ንዳል
ጀላብ ሕርየት እቱ ለትዐወተ።
እት ዕምር ንእሽ ንየት ኖስ

ወስታት እንዴ ባልሐከ፡ጀላብ ንየት
ወምራድ ምጅተመዕ ባልሖተ፡
ወጠንየት ለለብሰ ሻብ እግል
ልብጽሑ ለቀድር ለትወቀለት
ደረጀት ፍክር ወፈሀም ቱ እግል
ልትበሀል ቀድር። ክእነ ፈሀም ለቡ
ሻብ ቱ፡ እት ዘበኑ ለጋብሁ ተሐዲ
እንዴ ፈለ፡ መርሐለት ለትሐዝዩ
ምኑ ወራት እግል ለአግዴ
ለቀድር።
እትለ እተ ለህሌነ መርሐለትመ
ምንገብእ ሸባብ ኤረትርየ ንየት
ወርእየት ምጅተመዑ እት ምዕራፉ

ለትአበጽሕ ስያሰት ወመርበይ
ሕር እንዴ ተለ፡ እግለ አሳስ
ክሉ ዝሕሮታት ወጠነ ወምራድነ
ለልትርኤ ሰዋልፍ ምጅተመዐነ
እግል ለአክስሖ፡ እብ ገበይ ሕብዕት
ወለኢትስኤ
ምን
ለትፈናተ
ድዋራት እለ እዲነ ለልልኡኩ
አፍካር ለሰምም ወራታት ከፌ
ለልብል፡ እግለ ገብእ ህጁማት
ዝዖታት ወብዕድ እዝን ለኢከሬ፡
እብ መትነዛም ትሩድ፡ መስተቅበልነ
ለልአክድ በራምጃት ዐማር ብዞሕ
እት ሰርገሎት ልትረከብ።
እሊ ህዬ ተኣምርተ ራትዕ
ፍክሩ ወፈዛዐቱ ለልአርኤ ሻብ
ቱ። ክምሰለ ሻብ ማሌ ዔጻት
ንዳል ኤረትርየ እንዴ ገብአ እብ
ሕርየቱ ለዔረ ወሕልም አግማም
ለአክደ፡ ናይ እለ መርሐለት እለ
ሻብመ ብዞሕ ናይ ካርጅ ጻብኢት
እት ጋብህ፡ እግል ዳይመት
ዐቦት ወጠኑ ለእግለ ቡ ሒለት
ወመቅደረት ፍክር እንዴ ትባልሐ
ከድም ህለ።
እሊ ስቡል ሻብ እሊ ጣቀት፡
ዳይመት ዐቦት ክምቱ አስክ እለ
እንዴ ሰርገለዩ ኖሱ ልትሀጌ ለህለ
ካድም ለአክድ እግሉ። እብ
ዓመት ኤረትርየ ለትተለዩ ዐገል
ፍክር ፍትሕ -ሕበር፡ እት ወቀይ
በድሉ ለህለ ምን ለሀሌ ፈዛዐት
እሎም ስቡላም ሸባብ ቶም። ክእነ
ለመስል እብ ሕበር ለልሐስብ፡
ናይ ብሕተ ርብሕ ለቡ አፍካር
እንዴ አወልወለ ናይ ሕበር ርቤሕ
እብ አውለውየት ለገንሕ፡ ጀላብ
ሀደፍ ሕበር ለልሰበል ሻብ ርከበት፡
እግል እሊ ምጅተመዕ ርዝቅ
ዐቢቱ። እስትሽሃድ ጀላብ ሀደፉ
እቡ ለልትሌሌ ሻብ ኤረትርየ እብ
አማን ጣቀት ዐቦት ዳይመት ቱ።
ልተላሌ…

8ይ መሀረጃን ሸባብ
እግል ሳምናይት ኢነት
እብ ጀላል ወግርመት
እተ መስከብ ዕስመት
እብ ደረጀት ወጠን
ለገብእ መሀረጃን
ሸባብ ወሻባት
እት ከብዱ ብዞሕ ህለ
ዕሉም ወቴክኖሎጂ
ዓዳት ወናባሪ
ምህዞ ወስናዐት
ርያደት ወማርሺን
ብሑስ ወሰሚናር
ምስል ጃኢዘት ሶይራ
እንዴ ከማከመ
ምንዲ ልትላኬ
ኣምቤ ኒበሉ
እትሊ ዘበን ሰላም
ዐቦት ወመትቅዳም
ክልነ ንትከለሉ
ወንካፍል ምኑ
ሳምዓሙ ህሌኩም
ተምመ መዳላዩ
ንትበገስ ምን አዜ
ክልነ ግል ንሕደሩ።
ረመዳን ታይብ
03.07.2018

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ለሐረት ሕበዘት ምስምሰ ሕማም ሰረጣን
ወተድሚር ዓሳብ ትገቢእ
ለሐረ
ነበሪት
ምስምሰ
መትጸባጥ እብ ሕማም ሰረጣን
ገብእ ትገብእ? እለ እምበል ሸክ
አማን ተ፡ በህለት እለን ክም እነ
ለመስለ ነበሪት ለትፈናተ ዕቀድ
ለብዲበን መዋድ ክም ከረ
ቅዱያም ላቶም ሃይድሮከርቦናት
(PAHs) ጻብጣት ሰበት ልትረከባ

ቱ። እለን መዋድ እለን ህዬ እት
ውቅልት ደረጀት ሓፋነት ዲብ
ምሰምስ ሰረጣን እግል ልግበአ
ለቀድረ ጋራት ሰበት ልትበደለ፡
የም አለቦም ናይ ዓፍየት ብቆት
ሰብበ።
አምዕል አምዕል እግል
ልጥዐም እግልነ እንዴ ቤልና

ለነሓፍኑ ዔሽ (ባኒ) ህቱመ
ንስበትለ ብቆት ክም ትወስክ
ወድየ። ወእለ ብቆት እለ
እብ ሰበብለ ዲብለ ሐረሮሁ
ለትትረከብ ማደት አክሪላሜድ
ተ ለትመጽእ።
(Sciene
Focus)
ለልትበሀል ዕልማይ ዌብ ሳይት

ክመ ሐበረየ። እለን መዋድ
እለን ምነ አግደ ሕማም
ሰረጣን ወተድሚር ዓሳብ
እግል ልጽበጠነ ዐባይ ምስምሰ
ለገብኣ
ተን።
ወብዕደት
ዕልማይት ድራሰት ክመ
ሸርሐቱመ፡ ህተን ምስምሰ
ሰረጣናት ርሕም ወመበይድ
እት አዋልድ አንሳት እግል
ኢልግበኣመ ፈርሀት ህሌት።
ከምን እሊ እንዴ ትበገሰው
ሰብ አምር ዓፍየት ዲብ
እትሓድ ኦሮበ ምን በሌዕ ባኒ
ሓርር ወቡናይ ሕብር ለቦም

ዕንታት ያባንዪን ወሲንዪን እብ ሚ ምስምሳቱ ለልንእሽ?
ዕንታት ሲንዪን ለልንእሽ እበ
ምስምሰ፡ እተ አጥራፍለ ዕንታቶም
እበ እትጃሁ ለአስክ ኣንፎም ቀርብ
ምዕጻፍ ሰበት ህሌት ቱ። ከእለ
ምክምታት እላተ እግለ ዕንታቶም
ክም ሸክል እንቆቅሐት ለለሀይበ።
ለበዝሐው ዑለመ ምስምሰ
ለእት እሊ ሸክል እሊ ለትጠወረት
እቡ፣ ብርድ ስዱ ሓልፍ ወእተ
ክምሰልሁ ሓፋነት ምድር እት
ሲን ወመንጥቀት ምውዳቅ ጸሓይ
ሲን ወኑዕ ለነበሪት ናይለ መናጥቅ
ለሀይ ቱ ልብሎ።
ወክመ ድራሳት ለአከደያሁ፡
ለሲንዪን ለእት ኦሮባ ለዐቡ ወነበሪት
ኦሮበ እት በሎዖ ነብሮ፡ ሐቆ ገለ
አግማም ለአሽካሎም ልትበደል።

በሀል

ጣዓሞ
- ለሐቴ ሒለት ለእት ርሕከ እግል ትትመለክ እበ
ለብካተ አክል ሕድ ክም ኣመርካሀ፡ ህተ ምነ እተ ልብከ
ለህለ ኤማን ተ ለትትበገስ። እተ ዶል ለሀ እንተ እት ረአስ
ክሎም ኢፋሉታያም ጋራት እግል ትትወቀል ቱ፡ ወእለ አማን
ዶል ጀረብካሀ ወእት ርሕከ ጠበቅካሀ እምበል ሸክ ሐረ እግል
ትፍገር ቱ።

በሀል እ’ሙራም
-

ለተአትፈክር አማን እብ ክሱስ ስካብ
ስካብ ምነ አግደ ድሩርያት
መንበረት እግል ክሎም መክሉቃት
ቱ። ምናተ ምስል እሊ ክሉ ዑላማ
ወባሕሲን እትለ በዝሐ እዋን
እሊ ጋር ብዝሕት ሸውሽሮም
ወተፍሲር ልስእኖ እሉ። ህቶም
አስክ እለ ለገበይ ለእት ወቅት
ስካብነ ዐቅልነ ሸቄ እበ አስክ እለ
አኪደት ራክባም እለ ኢኮን። ወእተ
ክምሰልሁ መሰምስ ለእት ወቅት
ስካብነ ሓላም ለእንርኤ እበ፡ ከዲብ
እሊ ተሌ ገሌ ምን ምስጢራት
ወግውኑያት ወጥዑማት ሐቀይቅ
ናይ እሊ ንርኤ፣
- ወድ ኣደሚ ሳልስ እዴ
ናይ ዕምሩ እት ስካብ ለሓልፈ፡
እሊ ህዬ እብ ምግባይ ወግም እት
ሐቴ ምዕል 8 ሳዐት ገብእ፡ በህለት
ሳልስ እዴ ናይ ሐቴ ምዕል ቱ።

ፈለልም ለትቀለ በጣጥስ
እግል ንትደገግ ትወሰው።
ምስምሰ እሊ ህዬ ህቶም ስደ
ለሐልፈት ማደት አክሬላሜድ
ሰበት ትትረከብ እቶም ቱ።
እምበል እሊ እት ብሪጣንየ
እት ሰነት 2017 ለገብአት
ድራሰት
ሐዲሰት
ክመ
ሸርሐቱ፡ ቡናይ ባኒመ ንስበት
መትጸባጥ እብ ሰራጣን ክም
ወስከ አትአመረት። ክእብለ
ምስምሰ ለሓፈኖት እብ ሸበህ
እግል ልግበእ ክም ብእቱ
አስአለው።

- ለሬመት ፈትረት ዎሮት
ነፈር እምበል ሳካብ ለጸንሐየ፡
ወእት ስጅል ቅያስ ጽብጥት
ለህሌት 11 ዮም ተን። ራንዲ
ጃርንደር ለልትበሀል ደረሳይ፡
እምበል ስካብ አሰር ሕድ እግል
መደት 11 ምዕል ጸንሐ። እሊ ጋር
እሊ ህዬ ዲብ አሜርከ እት መዲነት
ሳንድያጎ እት ሰነት 1964 ለትርአ
ቱ። ወእብለ ምስምሰ ናይ ሰሜዕ
ወብስር ሀልወሰት ሰበት ገብአ እቱ፡
እት ውጁድ ለይሀለየ ሰነዕ ልርኤ
ወሰሜዕ ዐለ። ሐር ክም ሰክብ
ዶል ገብአ እግል መደት 15 ሳዐት
እምበል አትካራም ሰክበ። ምናት
እለ ጀርቤ እለ ሐቆ መደት ረያም
ክም ሕማማት መስል ልግበእ
መናይ ዓፍየት መሻክል ኢከልቀት
እሉ።

በሀል

አፍከ አዳም እዘኖም እንዴ ኢሳዶ ምንከ እግል ትድቡኡ ጀርብ፡
ወእዘንከ ህዬ ህቶም አፉችቶም እንዴ ኢከስቶ ፍትሑ።
ለሔሰ ዓሳብ ለለአረውግ ስራይ፡ ዘዐት ዕግል ወጥዕም እት ወቅት
ምናስብ ለእንብላ ተ።
ስብነት ዲብ አንስ ወአጀኒት አውመ መሳኪን ወሓግላም
አደፋራስ ኢኮን፡ ስብነት እት ሐሸሞት እሎም አርበዐት እሎም ተ።
ዐዶከ እብ ሕሳን ወእብ ሰኔት ቃውሙ፡ ወሐቆ እሊ ክሉ
መስንዮቱ እግል ትክሰብ ሐቆ ኢቀደርከ፡ ኣድማይ እግል ትጃልጡ
ለትከርዐካመ ኣለቡ።

- እት ሐቴ ምዕል ምንተሐት
7 ሳዐት ለሰክብ ነፈር ምግባይ
ዕምሩ እት ለሐጭር ገይስ።
- ገሌ ሔዋናት..እብ ሰር
ዐቅለን ሰክበ! ከክም ከረ ዶልፊን
ወለዐባዬ ሒታን እተ ሰክበ እቱ
ወቅት፡ ልበን ካርያት እት እንተን
ሰበት ሰክበ፡ እት ድዋራተን ለሀለ
ተየልል ክሉ እግል ልራቅባሁ
ቀድረ። ወእምበል እሊመ እት
ስካበን እት እንተን ውልዋል
እግል ልርከበ ምን ባክ እት ባክ
ልትሐረከ። ወበጠትመ ለሐቴ ዕንተ
እንዴ አቀመጨተ ለሐቴ ዕንተ ህዬ
ፋዝዐት እት እንተ ሰበት ትሰክብ።
ሰር ናይለ ሐግነተ ተአትዐርፍ።
ከክራም ናይ በጣት ሰሩ ለዎሮት
ሰክብ እት ሀለ ለሰሩ ለዎሮት እት
ለዐቅብ ወሕሳቡ እት ወዴ ጸኔሕ።

“ልብ ዋልዳይት፡ መድረሰትለ ጀኔታያ ቱ”
(ቤከር)
“ልብ ለኢሰተተየ፡ እዴ ኢተዐርየ።” (ቶማስ)
“ክትርለ ሐሳደትከ፡ ዐውቴታትከ ለተአርኤ
ሸሃደት ቱ።” (ፉሳቆራስ)

- ገሌሆም
ጽሙማም
ለቶም አንፋር፡ እት ወቅት ስካቦም
ጸማይም ወልጉማም ለወድዉ
አሻይር እት ወዱ ልትረአው።
- ሕዲነ
ስካብ
እግል
ለአትሐጥረከ ቀድር። ካፍየት
መደት ናይ ስካብ ለኢረክቦ
አንፋር፡ እግል ነብረ ለህሌት እሎም
ንየት እት ተዐቤ ትገይስ፡ ምስምሰ
ናይ እሊ ህዬ ሊብቴን ለልትባሃል
ሄርሞን ቱ። እሊ ሄርሞን እሊ እት
ነብረ ለህሌት እነ ንየት ለነዝም ቱ፡
ከዐደም ስካብ ተእሲር ወዴ ዲቡ።
- እት ወቅት ስካብ በታተን
እግል ተሀጥሽ ኢልትቀደር።
- ተዕለብ በሐር (Sea
Otter) እት ወቅት ህዳዩ፡ ክልመ
ስካብ መጽአዩ፡ ለተብዐት እግል
እሲቱ እበ እዴሀ ተማም ጸብጠ፡
እሊ ህዬ እት ስካብ እት እንቱም
እበ ሐረከትለ ማይ ምን ሕድ

ተበሰም
ሐቴ እም እትለ ኑኡሻይ ጀናሀ ጪጭ እት ትብል፣ “አፎ ተአከርከ፡
ምነ ድካን አዲግከ እት ትስዔ አቅብል ብህለትከ ይዐልኮ” ቴለቱ። ህቱ
ህዬ፡ አይወ ይመ አማንኪቱ፡ ምናተ “ሽፈግ እትስዔ ጊስ ብህለቼ ይዐልኪ”
ቤለየ ልተበሀል።

ምን ኣምሳል ገባይል
ለለሀይቦ እሊ ህያቦም እግል ልህዶጉ አለቦም፡ ለነሶኦ ህዬ እግል
ልፍቆዱ ወጅቦም። (ብርቱቃልዪን)
ዕጨት ዐባይ ምነ ፈርያተ ለበዜሕ ጽላል ተሀይብ። (ኢጣልዪን)
መበል እናስ ልግበእ መመብል እሲት ክመ ቤት ለሰግፍ አለባ
ቶም። (ፈንለንድዪን)
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እግል ኢልትባደው እንዴ ቤለው
ቱ።
- አክል ሕድ ሰክብ ክም
ህሌከ ዶል መስል እትከ፡ ወላ
ክምሰልሁመ ኢልግበእ፡ ብዝሕት
ተአወቄ።
- ፊቃዶታት እት ወቅት
ስካብ ሰኒ ወአማን ልትጸበጦ
እግልከ።
- ወድ ኣደሚ ምን ክሎም
መጥብየት፡ ህቱ ሌጣ ቱ ለስካቡ
ዶል ሐዘ እግል ለአክሩ ወዶል
ሐዛመ እግል ለአሽፍጉ ለቀድር።
- ዑፉይ ወድ ኣደሚ፡ እት
ምዕል ክልኤ ሳዐት ሀለየ ተዐብ
ለልትሰሙዑ እተን፣ ሳዐት 2
ጽቤሕ ምድር ወስዐት 2 ሐቆ
ኣደሓ ተን፡ እሊ ህዬ ለትደሀረ
ጠቢዓይ ሐድ ፈዛዐት ቱ፡ ከእብለ
ምስምሳቱ ለሐቆ ጸቤሕ ገሮብነ
ለፈትር ምኒነ።

ዝበድ ዘዖታት
- አነ ክልዶል ርአይ ናይለ
ለአትዐግበኒ ወከረሀኒ እግል
እትከበት ቱ። ለሰልፋዮም ገበይ
ራትዐት ለአጸብጠኒ፡ ወለካልኣይ
ህዬ እብ ክለ ሒለቼ ገጽ ቀደም
ክም አሴርር ወዴኒ።

መዕሉመት

ባክቴርየት ምን አደሐ
ዝያደ እት ገጽ ላሊ ትትዐጸም፡
ወካሰተን ህዬ ዲብ አፍ ወድ
ኣደሚ ለትትረከብ ባክቴርየት።
ከአፍከ እብ ፍርሸት ወመዕጁን
እግል ትሕጸቡ ለአትሐዜከ።
ገጽ
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ን ወዓዳት

ዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ምን ዳያሪ
ሻም መልክ እብ መን ልትመለክ?

“ባሻ ቡሽ”

እት መብዝሑ ሙጅተምዓት፡
ውላድ፡ አዋልድ እግል ልምሰሎ
ወአዋልድመ፡
ውላድ
እግል
ልምሰለ ጀረቦት ዔብ ቱ። እት
ዓዳት አፍጋንዪን ላኪን ለውዳይ
እሊ ዔብ እንዴ ኢገብእ፡ ፋሽቱ።
እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ፡“ባሻ ቡሽ”
ለትብል ስም ህይብቱ ተ። ምን
እሊ ለትበገሰ ምን 5-15 ለዕምረን
አዋልድ ጭገረን እንዴ ትላጸየ
ወልባስ ውላድ እንዴ ለብሰየ ክሉ
ጠባይዕ ውላድ እግል ልዋጥነ
ወእብ አስማይ ውላድ እግል
ልትሰመየ ልሙድ ቱ።
“ባሻ ቡሽ” እብ ህግየ እርዱ፡
“መሲል ሕጻን ” ገብእ እት
ህሌት፡ ሀደፈ፡ ለውላድ ኢወልደየ
ጼዋታት እብ ብዕዳት ውላድ ለበን
ዓይላት እግል ኢልትቀበበ ወለ
‘ባሻቡሽ’ በረ እንዴ ፈግረት ክም
ሕጻን እግል እስረተ እግል ትሳዕድ
እንዴ ትበሀላቱ ለለመድ እሊ
ለልትነፍዖ።
እሊ ለመድ እሊ እግል ዲመ
ለል’ተላሌ ኢኮን። በሀለት ለባሻቡሽ
ዕምር 17 ሰነት ክም በጽሐት
እግል ትትሀዴ ሰበት ለሐዙ እተ
ናይ ጠቢዐት ጅንሰ ወጠይዐ እግል
ተአቀብል ትትቀሰብ። ለክም ሕጻን
እንዴ መስለት ክሉ ጠባይዕ ውላድ
ላምደት ለዐለት ባሻቡሽ ምን
ጭገረ አስክ እገረ ለገልብበ ልባስ
እንዴ ለብሰት እት ቤት ትትገሴ
ወሽቅል ቤት ትትላመድ። እብሊ
ለህይብተ ዐለት ሕርየት ትትከለእ
ወለላምደተ ዐለት ጠቢዐት ውላድ
እግል ኢተአርኤ ትትመነዕ።
አሳስ ለመድ “ባሻ ቡሽ” እት
18ክ/ዘ ክም ተአንበተ ልትሀደግ።
አንሳት አፍጋንስታን ገጸን እግል
ኢልፍተሐ ሑሱራት ሰበት ዐለየ፡
ዴደባን መልክ አፍጋኒስታን፡ መልክ
ሐቢበላህ ካን፡ ለዐለየ አዋልድ
ክም ውላድ እግል ልምሰለ ወእት
ሐርብ እብ ለትወቀለት ፍርስነት
እግል ልሻርከ ሰበት አንበተያቱ
እሊ ዓዳት እሊ ዝያድ ለትለመደ
ወእት ክሉ እንክራት ናይለ ዐድ
ለአስሐበበ።
ለመድ “ባሻ ቡሽ”፡ እት ኩለን
ዓይላት ወለ እት ለትወቀለት

ደረጀት
መስኡልየት
ለህለየ
ዓይላት ለልትነፍዐ እቡ ለመድቱ።
እግል መሰል መስኡለት አንሳት
አፍጋኒስታን ርኤነ ምን ገብእ፡
ክም ባሻቡሽ እንዴ ገብአት
ለለመድ እሊ ለትትነፈዕተ። እተ
ክምሰልሁመ፡ ኣዚተ ለትትበሀል
ዕዱ መጅልስ ናይለ ዐድ ሐቴ ምነ
ሰለስ አዋልደ ባሻቡሽ ዋድየተ ክም
ህሌት ተሐብር።
ብዝሓም አፍጋንዪን ለመድ
“ባሻ ቡሽ”ፋል-ሰኒ ክምቱ ለአምኖ።
እብሊ ህዬ ለተብዐት ለይአለበ ጼወ
እሊ ለመድ እሊ እብ መትነፍዖት
ተብዐት እግል ትውለድ ክም
ትቀድር ለአምኖ። እምበል እሊመ
ሕጻን ለይአለበ ጼወ ርዝቀ ‘ባሻቡሽ’
ሰበት ወርሱ፡ ዌርሳይ አው ተብዐት
ለይአለበ ዓይለት ዌርሳይ እግል
ትርከብ ላዝምቱ ለለመድ እሊ
እግል ትትነፈዕ።
“ባሻ ቡሽ” ለገብአ ዐዙማት
ወሐፍላት ለኢገብእ እግሉ እብ
ምስጢር እብ ቀራር አብ ለገብእ
ለመድቱ። ምናተ ሙጅተመዕ
አፍጋኒስታን ለባሻቡሽ’ ወለት ክምተ
ኣመራመ ምን ገብእ፡ ክም ሕጻን
ቀርበ። እት ቤታመ ምንገብእ፡
ክሉ ሕጻን ለረክቡ ሕቁቅ ትረክብ
ወክም ሕጻን ትትሰሜ። ‘ባሻቡሽ’
ክም ክሎም ውላደ ዐድ እት ከደን
እግል ትተልሄ፡ መኪነት አው
ዐጀለት እግል ትሰውግ ወእት
መንተዘሃት እግል ተአትማሴ
ልትአጀዝ እግለ። ለገብአ እግል
እሊ ለመድ እሊ እንዴ ኬደ፡ እግል
ባሻቡሽ ክም ወለት ለቀርብ አፍጋኒ
ክም ምጅርም ልትፈረድ ወዕቃቡ
ሰኒ ክቡድቱ።
መብዘሐን “ባሻ ቡሽ” እተ ናይ
ጠቢዐት ሐያተን እግል ለአቅብለ
ኢለሐርየ። ለሰበብ ህዬ ለህይብተን
ዐለት ሕርየት እግል ኢልሕገለ
ሰበት ፈረሀ። እግል ወቅት
ረዪም ለለምደያሁ ጠባይዕ እግል
ልሕደጋሁ ሰበት ከብድ እተን ህዬ፡
አክል-ሕድ ክም አንሳት እግል
ልምሰለ ኢቀድረ። ሰበት እሊ ህዬ፡
ነፍስያይ መሻክል ጠውረ።

ከንዶእ
ተበይ
ዳያሪዬ?
አማንኪቱ፡
ለሰኣል
ከንዶእ
ለልአተብል ቱ። ከንዶእ፡ ላኪን
በሊስ ኢኮን፡ ሚ ደአም ድጋር
አው መክርዒተ። ሻም መልክ እብ
ምን ልትመለክ አናመ በሐስ ዋዲ
ምንመ ይአነ ገሌ ተአኪዳት ላኪን
ምን ይአጸልም ኢሐግል። ከረቢ
ከሀላት ለሀበኪ ዳያሪዬ፡ እብሊ
ቀለም-ብሎሕ እግል እዳሬ እትኪ።
ሻም. ሻም. . አይወ ሻም።
እለ ከሊመት ሰኒ ክብድትተ፡ እለ
ከሊመት ሰኒ ቀላልተ፡ እለ ከሊመት
ሰኒ መፈተይተ፡ እለ ከሊመት
ሰኒ መአበይማተ፡ እለ ከሊመት
ሰኒ ውጢትተ፡ እለ ከሊመት ሰኒ
ግምጪትተ፡ እለ ከሊመት. . .
ክሉተ። እሊ ክሉ ለእቤሉ እብ
ተፋሲል እግል እሽርሑ ሰኒ ከብድ
እቼ። እቼ ሌጠ ለኢገብአ እትኪመ
ቀሊል ኢኮን ።
እበ ገብአት ሻም መልክ
ወልትመለክ። ከፎ ትበይ? እለ
ከፎ ለትብል ከሊመት ምንመ
ኢትከብድ እቼ ትጸ’ኔዕ እቼ።
ዳያሪዬ እለ አርእስ ናይ ዮም
ክብድትተ መስለኒ ክልሕ-ምሌሕ
አተበለተነ። ንቀይር ምነ መስለኪ?
የእ! ምን ቅሽን እት ቅሽን ነፊርመ
ሕድ እግል ለአተሐምደነ ሰበት
ኢኮን፡ አተላላይ ለሐይስ።
ላኪን ረቢ ሒል ወደቅብ
ለሀበነ። ለሀበኒ በል ትበይ? ወእንቲ
ህዬ? አነ እግል ኢበል ሒል
ለሀበኒ ወእንቲመ እግል ትስምዒ

ለክምሰልሁ። እግል ትትከበቲ
ላኪን አድብር ወጋድሞታት እዘን
ለኢገብአ፡ ምሒጣት ዐቅል ለህበኪ
ህቱመ ከፈ ምንገብእ። ‘ለድቁባም
እንብሎም አንፋር፡ እግል ልስምዖ
ቀድሮ፡ እንዴ ሰምዐው ለልትከበቶ
ላኪን ሜዛን ደቅብ ቶም’። ዲብ ሚ
ባጽሓም ዐልነ ገብእ? ሞጅ አፍካር
ዕድዋናይ ወደ እቼ መስለኒ።
አይወ! ሻም መልክ ላኪን
እግል ምን ለልብል ሰኣል እግል
ልትበለስቡ። ሻም እግለ ናይ አማን
ተርጀመቱ፡ ሜዛኑ ወመቃይሱ
ለለአምር መልክ፡ እብ ሕጭር ለቤለ
እግለ ናይ አማን ሻም ለሓምም
ነፈር መልክ።
ሻም፡ ልትመለክ፡ እብ ምን
ልትመለክ ምን ትብሊ ህዬ እበ
ተርጀመቱ ወሜዛኑ እብ አማን
ለይደሌ፡ እበ እት ጽላሉ እግል
ለአጽልል ወእት ጽላሉ እግል
ለአተጽልሉ ለኢለሐዜ በዐል
መሳሌሕ፡ እበ እብ ቃኑን ድበዕ
እግል ልትሐ’ከም ለኢፈቴ ላኪን
እግል ልሕከም ለልትባደር፡ እበ ሻም
ክም መንገአት እግል መዝመዞት
ለልትነፍዖ እቡ ጸሓይ ደሚሮም
ለዋድቀት አንፋር ልትመለክ።
እሎም
ቅጥረት
ሰኔት
ወእንሳንየት ለይአለቦም ከፎ ምን
ክሉ ሻም መልኮ ትበይ?
እኩድ በሊስ አለብዬ ላኪን
እብ ሽዕር ገሌታይ እግል ኢበልቱ፡
ሚከሬ ምንኪ፦

ሻም እግል ወድ ሻም
መልክ እግለ እብ ሻም
ሽሙም
ሻም እግል ዕዱሩ መልክ
እግለ እቡ ሕሙም
ሻም እግል መስኪን መልክ
እግለ እቡ ዕዉር ወ ጽሙም
ሻም ጭንቡይ መልክ እግለ
እብ ሰበቱ ምን መሕበር ክሩም
ሻም እግል ስጁኑ መልክ
እግለ እት መሕከመቱ ዑዱም።
ሻም እግል ሰጅዕ መልክ
እግለ ዐፎ ጠልብ
ሻም እግል ጸጋይ መልክ
እግለ ልቡ ለሀይብ
ሻም እግል ነበዕ መልክ እግለ
ረሐመት ጀብብ
ሻም እግል መጀልባይ መልክ
እግለ እግሉ ጀልብ
ሻም እግል ዓድል እግለ
እግል ብዕዳም ክም ርሑ
ለሐስብ።
ሻም ልትመለክ እበ እብ
ዐውል ደሚሮም ነብሮ
ሻም ልትመለክ እበ ሽዑሮም
ለሐባብሮ
ሻም ልትመለክ እበ እብ
ቅልጭሞም ፈክሮ
ኣቤ እበ ሓስዳም ለመሕበሩ
ፈንጥሮ
ሻም እብ ምልሄታይ
ልትመለክ እበ ምስጢር
ለይለዐቅሮ
ከእንዴ ቄርአትኪ በክት ሄቦም
ርሖም ምንዲ ለአምሮ
ሻም ለአትመቃርሖ ገብእ
መእብ ሻም ልትመቃርሖ።
Moዳ

ሕራብ
እት መዕየ ፍልም መትጻባጥ (Continuity ) እት ልብሎ እንሰምዕ፡ ሚተ
ገብእ? ወመንፈዐተ ህዬ እት ፍልም አክል አዪተ?
• Continuity አው መትጻባጥ፦ እት ናይ ጠባይዕ ልባስ ወገበይ ልብሰቱ፡
ጽዋር ወገበይ ጽብጠቱ፡ ሰርጎ ወገበይ መሰርጋዩ ወለ መስልከ እተ አካን ወወቀት
ፍጥነት ወረከዞትተ። እግል መሰል ኦሮ ሙመስል እት አካን ሻሂ ለአቴ እት ሀለ
ላብሱ ለዐለ ልባስ እት ፈግርመ እቡ እግል ልትርኤቡ። እት ለአቴ እብ ብዕድ
ልባስ ወእት ፈግር እብ ብዕድ ሐቆ አርኤናሁ ላኪን መትጻባጥ ነቅሰ በሀለትቱ።
እተክምሰልሁመ ዎሮት ሙመስል አው ሐቴ ሙመስለት እት ዐራት ምላየት ቀየሕ
ለንጽፍት እተ እት ሰክብ ተለፉን እት ልትከበት/ትትከበት ርኡይ /ርኢት ሐቆ ዐለ
/ዐለት፡ ተለፉኑ እት ደብእመ/እት ትደብእመ እተ ዐራቱ/ተ ለእበ ምላየተ ቀየሕ
እግል ልትርኤ/ትትርኤ ቡ/በ። ለዳይሬክተር እንዴ ትረስዐ ለምላየት ትቀየረት ምን
ገብእ continuity አው መትጻባጥ ትሰበረ በህለትቱ። ወእብሊ ህዬ ሐቂቀት ናይለ
ሐለቀት አው ኢፒሶድ እት ክልኤ ገብአት በህለት ቱ።
• ከ Continuity አው መትጻባጥ፦ሐቆ ክእነ ገብአት፦ መንፈዐተ እት ፍልም
ሰኒ ወአማን ዐባይተ። እት ገሌ ገሌ አፍላም ልብ እንዴ ከሬነ ዶል እንርእዩ መንፈዐት
ሀለዮት መትጻባጥ ወመደረት ይዐቂብ መትጻባት አክል-ሕድ እግል ትትወደሕ እግልነ
ትቀድር።
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ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፍረቅ ማይተመናይ ወሐሬነ ልትዐወተ
ለሐልፈተነ ሰንበት ንኢሽ
ለገብአ ጅግረ ሻምፕዮን ኩረት
ቮሊቦል አቅሊም ምግብ፡ ፍረቅ ማይ
ተመናይ ወሐሬና እት መጃግረቱ
ዐውቴ ሰጀለ። እት 1ይት ወ2ይት
መርሐለትለ ትልህየ ዐውቴ ለሰጀለ
ፈሪቅ ኢራብ፡ እት 3ይት ወ
4ይት መርሐለትለ ጅግረ እግል
ልትዐወት ኢቀድረ። እንዴ ተአከረ
ለዐለ እግሉ ነዋቅስ እንዴ ደብአ
እተ ተለ መራሕል ለጅግረ ለአተ
ፈሪቅ ማይ ተመናይ፡ ጅግረ እት
5ይት መርሐለት እግል ልትዐዴ

ወእብ ዐውቴ እግል ልፍገር
ምኑ ቃድር ዐለ። ፈሪቅ ማይተመናይ እለ ዐውቴ እለ እግል
ልሰጅል ለቀድረ፡25-23፡25-20፡
20-25፡17-25፡17-15 እብ ጀምዕ
3 እብ 2 እንዴ ቀልባቱ። ፈሪቅ
ኢራብ እበ እት መቅደረት አንፋሩ
ለአርአዩ ተቅዪር መሰጅዐቱ ምንመ
ረይሐ፡ እት ዳፍዖት ስማሽ ላኪን
ሕውናሆም ልሰዕ ሕሉል ራክብ
ኢሀለ።
እንዴ አትለ ጅግራሁ ለወደ
ፍረቅ ሐሬነ ወዐንበርበብ ዐለ።

እትሊ ጅግረ እሊ ፈሪቅ ሐሬነ
እት 1ይት መርሐለት 25 እብ 22
እግል ልትዐወት ምንመ ቀድረ፡
እት 2ይት መርሐለትለ ጅግረ
ላኪን ፈሪቅ ዐንበርበብ 25-22
ቃልቡ ዐለ፡ ምናተ ፈሪቅ ሐሬነ እት
3ይት ወ4ይት መርሐለትለ ጅግረ
እብ 25-22፡25-14 ሰበት ተዐወተ፡
ንቃጥ ታምም እንዴ ረክበ ጅግራለ
አምዕል ለሀ እትሙም ህለ።
እተ ጅግረ አንፋር ፈሪቅ ሐሬነ
አምባሳጀር ጎይትኦም ክምሰልሁመ
ቢንያም ያሲን እት ዐወቶት ፈሪቆም
ዶር ሰኒ ዐለ እግሎም።

ሮናልዶ አሰር ሜሲ ምን ሞስኮ አስክ

21ይ ጅግረ ካስ ዐለም ሰነት
2018 ዮም 14 ጁን እት ፍንጌ
32 ደውለት ለገብእ ጅግረ፡ እት
ፍንጌ ለጅግረ ለትሐደረት ሩስየ
ወስዑድየ እበ ገብአ ትልህየ
አምዐሞከ ብህል ዐለ። እትሊ ናይ
ዮም ዓመት ጅግረ ፍረቅ እለን 32
ደውለት እት 8 መጃምዕ እንዴ
ትካፈለየ ናይ መጃምዕ ደረጀተን
እግል ልጸበረ ወክድ ኢነስአየ፡ እብ
አሳስ እሊ ህዬ፡ ምን መጅሙዐት ሐቴ
ሩስያ ወኡራጓይ ምን መጅሙዐት
ክልኤ፡
ስባንየ
ወፖርቱጋል፡
ምን መጅሙዐት ሰለስ ፈረንሰ
ወዴንማርክ፡ ምን መጅሙዐት
አርበዕ
ክሮሽያ
ወአርጀንቲነ፡
ምን መጅሙዐት ሐምስ፡ብራዚል
ወኮስታሪካ ምን መጅሙዐት
ስስ ሜክሲኮ ወግብለት ኩርየ፡
ምን መጅሙዐት ሰቦዕ እንግሊዝ
ወቤልጁም ምን መጅሙዐት ሰማን
ህዬ ኮሎምብየ ወጃፓን እተ ተሌ
ጅግረ 16 ለትዐደየ ድወል ዐለየ።
እትሊ ናይ ዮም ዓመት ጅግረ ካስ
ዐለም ምን አፍሪቀ ወድወል ዐረብ
ሹሩክ ለዐለ ፍረቅ ምን ጅግረ
መጃምዕ እግል ልሕለፍ ኢቀድረ።
ምን ድቁባት ፍረቅ ድወል አሮበ
እትሊ አያም ቅሩብ ካስ ዐለም
ናስእ ለዐለ ፈሪቅ ጀርመን ቱ።
ለእግል ዝያድ 15 አምዕል
እትሉሉይ ለህለ ካስ ዐለም ሩስየ
ሰነት 2018 ለሐልፈተነ ሰንበት
ንኢሽ ዮም 30 ጁን እት ርቡዕ
ንሃየት ለልሐል 8 ፍረቅ እግል
አሌለዮት ለገብእ ጅግረ ለፈትሐ

ምን መጅሙዐት ሐቴ ወሰለስ 1ይ
እንዴ ገብአ ለሐልፈ ፈሪቅ ፈረንሰ
ምስል ምን መጅሙዐት 4 እብ
ያለጢፍ ለሐልፈ ፈሪቅ አርጀንቲነ
ናይ ሰልፍ ጅግራሁ ዋዲ ዐለ፡
እትሊ ጅግረ እሊ ለልትቀለብ
ፈሪቅ ሸንጠቱ እንዴ ረፍዐ አስክ
ዐዱ እግል ልሳፍር ለትቀስብ
ትልህየ ሰበት ዐለት፡ ትልህየ ሐርብ
እግል ትትበደል አውመ ትልህየ
ሕፍን ወግርም እግል ትትርኤ
ሰአየት ዐለት። ቀደምለ ትልህየ እብ
መሐልሊን ለትሀየበ በክት ዐውቴ
ዶል እንገ’ኔሕ ፈሪቅ ፈረንሰ ናይ
40% በክት እንዴ ጸብጠ ለአቴ
እት ህለ ፈሪቅ አርጀንቲና ላኪን
ናይ 30% በክት ህለ እግሉ ብህላም
ዐለው። ጅግረ ክም አንበተት እተ
ናይ ሰልፍ 15 ደቃይቅለ ጅግረ
ፈሪቅ ፈረንሰ ሪጎሌ ሰበት ረክበ
እብ ግሪዝማን እንዴ ሰጀለየ
መዐነውየቱ ለወቀለት ትልህየ ሰበት
ዐለት ኩረት አስክ 41ይት ደቂቀት
እት ሐንቴ ፈረንስዪን ዐለት፡ እትለ
ደቂቀት እለ ህዬ መሃጅም ፈሪቅ
አርጀንቲና ላቱ ዲማርያ ጎል ምን
ረዪም ሰበት ሰጀለ፡ እብ ናይ ሕበር
ዐውቴ 1 እብ 1 እግል ዕርፍ
ፈግረው ምነ።
ግራሁ ትልህየ ግረ ዕርፍ እት
ትተላሌ እት ከጥ 18 ኩረት ምን
ሜሲ እንዴ ትሸወተት ቦርተ ፈረንሰ
እንዴ ሀየፈት ጎል ሰበት ትበደለት፡
ምድር እግል አርጀንቲንዪን ለጸብሐ
መስለ፡ ላኪን ፈረንስዪን ከንፈሮን
እንዴ ነክሸው እብ ትሉሉይ

ህጁማት እት ወዱ ለሐዋን ድፈዕ
አርጀንቲነ እንዴ ሐልፈው፡ ዎሮት
ክልኦት ወሰለስ ጎል ቤለው። እብሊ
ህዬ አርጀንቲንዪን ሰአየት ክም በትኮ
ወእዴሆም ክም ለሀይቦ ወደዎም።
እት ኣክር 8 ደቂቀትለ ትልህየ
እንዴ ተአከረ ለአተ አግዌሮ ጎል
እግል ለኣቴ ምንመ ቀድረ፡ ትልህየ
4 እብ 3 ተመት፡ እትለ ትልህየ
እለ ሜሲ ሰኒ ሰበት ኢተልሀ ፈሪቁ
ምን ጅግረ ካስ ዐለም ሰነት 2018
እግል ልትሳረሕ ሰበብ ጋብእ እግሉ
አስምሰ።
ግረ እለ ጅግረ እለ እት ሜዳን
ለትከረ ምን መጅሙዐት ሐቴ
ለሐልፈ ፈሪቅ ኡራጓይ ምስለ
ምን መጅሙዐት 2 ለሐልፈ ፈሪቅ
ፖርቱጋል ተልሀ። እትለ ትልህየ
እላመ ፈሪቅ ኡራጓይ እብ ሀዳፍ
ፈሪቅ ፒ ኤስ ጂ ላቱ ካቫኒ 2 ጎል
ሰበት ረክበ፡ ትልህየ 1 እብ 2
እንዴ ተመት ሮናልዶ አሰር ሜሲ
ምን ካስ ዐለም 2018 አስክ ዐዱ
ክም ልትሀርበብ ወደዩ።
እት ዮም ሐቴ ጁላይ ፍንጌ
ሩስያ ወስፓንየ ለገብአ ጅግረ ህዬ
ራሞስ እት 12 ደቂቀትለ ትልህየ
ጎል ሰበት ኣተ ፈሪቁ ሜርሒት
እግል ለአጽብጡ ቃድር ዐለ፡ ምናተ
እት 40 ደቂቀትለ ትልህየት ፈሪቅ
ሩስየ ሪጎሌ ረክበ ወህተ ሰበት አቴት
ትልህየ 1 እብ 1 ገአት። ለትሀየበ
ወክድ 94 ደቂቀት ጎል ለኣተ እቱ
ፈሪቅ ሰበት ይዐለ ትልህየ እግል
ዝያድ ወክድ ባጥረት እንዴ ዐለት
አንበተት፡ እትሊ ናይ 30 ደቂቀት
ወክድ ወሱክ እቱማ፡ ፈሪቅ ስባንየ
እዴ ዛይደት ጻብጥ ዐለ። እትሊ
ወክድ እሊ ስፐይን ብዞሕ አብካት
ምንመ ረክበ፡ ጎል እግል ልኣቴ
ኢቀድረ። እትሊ ናይ 121 ደቂቀት
ወክድ እንዴ ተመ እት ኣክር እት
ሪጎሌታት ተዐደው። እትሊ ምስል
12ይ መተልህያዩ ልተልሄ ለዐለ
ፈሪቅ ሩስያ እግል ልትዐወት ክም
ቀድር ጌማም ዐለ፡ እግልሚ እንዴ
ዳፍዐው ቱ እለ ደረጀት እለ ባጽሓም
ለዐለው። እምበልሁመ መዐነውየቱ
ውቅልት ሰበት ዐለት እግሎም እብ
ደረጀት ዐለም እት 10ይት ደረጀት
ለህለ ፈሪቅ ስፐይን፡ እበ እብ
ደረጀት ዐለም እት 70 ደረጀት
ለህለ ፈሪቅ ሩስየ እንዴ ትፈለለ
እግል ልፍገር አዋይን ሃይብ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 28

ዐዱ ትሀርበበ

ለዐለ። ቦርቴሌ ሩስየ ምነ ተሀየበ
ሪጎሌታት 2 ሰበት አድሐነ፡ ፈሪቅ
ስፐይን ቀደም መልኩ፡ 5 እብ 3
እንዴ ትቀለበ ምን ካስ ዐለም ሰነት
2018 ሩስየ ለቀዳምያም ድቁባም
ፍረቅ አርጀንቲን ወፖርቱጋል ዐረ፡
እምበል እሊመ ፈሪቅ ክሮኤሽየ
እግል ፈሪቅ ዴንማር እብ ሪጎሌ 3
እብ 2 ቀልበ እት ህሌት፡ ብራዚል
እግል ሜክሲኮ 2 እብ በሕ
ወቤልጁም እግል ጃፓን 3 እብ

2 እንዴ ቀልበው ሓልፋም ህለው።
ማሌ ምን ገጽ ምሴ ፍንጌ ፍረቅ
ሽዌደን ወስዊዘርላንድ ለገብአት
ትልህየ ፈሪቅ ሽዌደን እግል ፈሪቅ
ስዊዘርላን 1 እብ 0 እንዴ ቀልበዩ፡
እት ዱር ሰማን እግል ልትዐዴ
ቃድር ህለ። ካስ ዐለም ሩስየ ሰነት
2018 ዐጃይብ እግል ልትሰጀል
እቱ ለሐዜ ለህለ መስል፡ እግልሚ
ዐባዪ ፍረቅ እት ልትሳረሕ ምኑ
ገይስ ሰበት ህለ።

መዕሉማት ምን ካስ ዐለም
• ለበዝሐ ካስ ዐለም ለነስአ ፈሪቅ ብራዚል እት ገብእ፡ ሐምስ ዶል
ናስኡ ቱ። ደርቡ ፍረቅ ጀርመን ወኢጣልየ አር-አርበዕ ኢነት፡ አርጀንቲነ
ወኡራጓይ ክል-ክልኤ ኢነት ወፍረቅ ኢንግላንድ፡ፈረንሰ ወስፐይን ሐትሐቴ ዶል ናስኣም ቶም።
• እት ኩሉ ሰነዋት ካሳት ዐለም ለሻረከ ፈሪቅ = ብራዚል
• ለበዝሐ ካስ ዐለም ለነስአ መተልህያይ = ፔሌ ወሰለስ ዶል
• ካፉ ህዬ እት ሰለስ ሞንድያል እንዴ ሻረከ፡ እት ክልኦት ምኑ
እንዴ ቀልበ ካስ ለሀረሰ መተልህያይ ዐለም ቱ።
•

አወላይ ካስ ዐለም እት ሰነት 1930 ገብአ፡ መትሐድራይቱ ላተ
ኡራጓይ ህዬ ነስአቱ።
• ለነእሸ መተልህያይ፡ እት ካስ ዐለም 1982 ለሻረከ ወድ አየርላንድ
ዋይትሳይድ ለልትበሀል እት ገብእ፡ ዕምሩ 17 ሰነት ወ41 ምዕል ዐለ።
ደርቡ ህዬ ለነእሸ መተልህያይ ፔሌ ቱ። ለዐበ መተልህያይ ሞንድራጎን
ልቡሉ፡ እትሊ ካስ ዮም ዓመት ሹሩክ ሀለ፡ ዕምሩ ዝያድ 43 ሰነት ባጼሕ
ሀለ።
እሎም ለተሉ መተልህየት ህዬ፡ ለበዝሐ አግዋል እት ካስ ዐለም ለሰጀለው
ቶም።
ሀ/ ሚሮስላቭ ክሎሴ = 16 ጎል
ለ/ ሮናልዶ
= 15 ጎል
ሐ/ ጌርድ ሙለር = 14 ጎል
መ/ ፔሌ
= 12 ጎል
ሰ/ ቶማስ ሙለር
= 10 ጎል
ረ/ ግሪዝጎርዝ ላቶ = 10 ጎል
ኣድም አቡሐሪሽ
አርቡዕ 04 ጁላይ 2018
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መሐመድ እድሪስ

በርሙደ ትሪያንግል

ርክን
መሰለስ
ቤርሙደ
(ቤርሙደ ትሪያንግል) እብ ርክን
አብሊስ ትትአመር። በርሙደ
ትሪያንግል እት ምሒጥ ለህሌት
አካን ተ። እለ እት ቅብለት
አትላንትካይ ምሒጥ እት ግብለት
ምፍጋር ጸሓይ ፍሎሪደ (አመሪካ)
ለህሌት አካን፡ በዋቢር ወጥያራት
ብዙሕ ምክራዩ ለትቀወ እተ አካን
ተ። ምናተ ብዙሕ በዋቢር ትጃረት
ወጥያራት ዐከስሪ እምበል ዎሮት
መሻክል ኬን ወእንሰር ልትሐረኮ
ልትረአው ህለው።

ብዙሓም እግል እለ አካን
እለ ወመሸታት ናይለ ዲቡ ለበዴ
ጥያራት ወበዋቢር እብ ፍንቱይ
አው ዐጃይብ ሽእ ትውሕጡ
ክምሰል ህሌት ደግሞ። ገሌ ሑዳም
ሰዋጌን በዋቢር ወጠየራን እብ
ሬድዮ ናይ ብቆት ረለኣይክ እት
ለሓልፎ ክም በደው ልትሀደግ።
እግል እሎም ለበደው አንፋር
ወሙምተለካት እግል ሕዝየት
እተ ለገብአ ትሩድ ናይ ተፍቲሽ
ድራሳት፡ ገሌ እብ አጫቤዕ
ለልትዐለቦ እብ አርወሕ ወሰር

ገሌመ ገናይዞም ሌጠ ትረከበ።
ሐቆ ረዪም ወቅትመ ገሌ ሰበብር
በዋቢር ክም ትረከበ ልትሸረሕ።
ገሌ ሑዳም ባሕሲን አምር
ዕሉም በሐር ክመ ልቡሉ ላኪን
እግል በደ አው (ተዊቅ) ናይ እሊ
በዋቢር ወጠየራን ትሩድ ወስቱር
አምዋጅ አው ገጽ ተሐት ለሸምም
አው እንዴ ጨቅጠ ለጸብጥ
ወላዊል እግል ልግበእ ቀድር
ለልብል ወግምቱ ለህለ እግሎም።
ሸፋግ ናይ በሐር አምዋጅ እግለ
ሰበብር ምን አካንለ ሐደስ እንዴ

አሬመ ነስኡ ልብሎ። እብ ዓም
ርሕብ
በርሙደ
ትሪያንግል
ዝያድ 11,140,000 ኪሎ ምትር
መረባዕ በጽሕ። እሊ ሙሰለስ እሊ፡
እብ ፍክር ውላድ አዳም ለሰወረ
ሸክል እንዲኮን፡ ናይ ኖሱ ጠቢዒ
ሸክል ኢኮኒ። እሊ ናይ አፍካር
ርክን መሰለስ እሊ ምን ቤልቨርን
አውስትራልየ ምኑ ህዬ እስክ
ፓርቶሪኮ እንዴ ትመደአ እግል
ፍሎሪደ ለሸምልቱ። መባትኩ ህዬ
በርሙደ ትሪያንግል ለልብል ስም
አስመዩ።
እት በርሙደ ትሪያንግል ለናይ
ሰልፍ ናይ ብድየት መሻክል
ለትረአ እቱ ወሬሕ ማርስ 1918
ቱ። ሐቆ እሊ ወቅት እሊ እብ
ትሉሉይ ለሳደፈ ለለደንግጽ
ሓደስ ህዬ እትሊ ለትበህለ ባካት
አስክ እለ ለለአትክሕድ አርእስ
ጋብእ ህለ። ብዕድ ቤርሙደ
ለልትበሀል ሐድ 300 ጀዛይር
ለከምክም አርድማ ህለ። ምን
እለን ጀዛይር ለ20 ሌጣተን አዳም
ለነበር እተን። ርሕበን ህዬ 53
ኪሎ ምትር መረበዕ ገብእ እት
ህለ አሰክ እሊ ወቅት እሊ ህዬ
እት ሐንቴ እስትዕማር ብሪጣንየ
ልትረከበ።

ጽርግየ ኮል ዴ ቱሪኒ
እለ ጽርግየ እለ ሐቴ ምነ እት
ውቁል አድብር ፈረንሰ ለትሸቄት
ገበይ መካይን ተ። ገበይ ኮል ዴ
ቱሪኒ አድብር ውቁል ለትትዐሮሬ
ወየም አለቡ መለዋሊት ወገለርያት
ለበ፡ እት መወቀል 1607 ምትር
ምለዐል ጠፋሐት በሐር ለትፈግር
ገበይ ተ። እለ ገበይ እለ ሐቴ
ምነ ናይ ሕልም አግቡይ እዲነ
ትመስል።
የም
አለቡ
መለዋሊት
ወመትባዳል ሓለት ጀው ሰበት
ብእተ እለ ገበይ እለ ምን ደሐን
ለሬመት ተ ትትበሀል። እግልሚ
እኪት ሓለት ጀው ለብእተ
ወዶልዶል እብ ግየም ወበረድ
ለትደበእ
ሰበት ገብአትቱ ህዬ
ክምሰል ደሐን ለአለበ ገበይ
ለትወሰፈት።
ገበይ ኮል ዴ ቱሪኒ ሸማላት
ብዙሕ ለብእተ ገበይ እት ገብእ፡
እለ ገበይ እለ ቀደም ቅሩብ ስኒን
ገብእ፡ መብዝሑ ዶል ምን ገጽ
ላሊ ትትገየስ ዐለት። እሊ ህዬ
እግለ ላሊ ረዪም ሰወትል ለትብል
ክናየተ ምስለ አሽካል ወአልዋን
እት አጥራፈ ለህለ አንዋር ምን ገጽ
ላሊ እግል ትሳፍር እበ ወትትፋገዕ
እት ትትሸነህ።

ለዐበ ምስግድ ዲብ ዐለም
- ለዐበ ምስግድ ዲብ
ዐለም ለእት መከ ለህለ ምስግድ
አልሐራም ቱ።
ምስግድ መከ እት
ደውለት ስዑድየ ለሀለ ለዐበ
ወለፈይሐ ምን መሳግድ እዲና
ቱ።
መካሪት
ምስግድ
አልሐራም 21,422 ቅብለት
39,826 ምፍጋር ጸሓይ እት
ገብእ እዳረቱ ህዬ
ሐንቴ
ሕኩመት ስዑድያተ።
ምስግድ
አልሐራም
እት 358,800 ምትር መረበዕ
ለትበናቱ።
ምነ
ዝያደት
እሊ
ምስግድ እሊ ለልትአመር እቡ
አሽየእ ህዬ፡ ከዕበት፡ እብን
ጸላም፡ ዔለ ዘምዘም ወምኑ

አስክ 4,000,000 ሙእምኒን
ለልትሐደር ለዐበ ምስግድ ዲብ
ዐለም ቱ።

ለትትፈረር እቱነ ጀበል ዐረፋት
እግል ልትሀደግ ቀድር።
መባትክ እሊ ምስግድ
እሊ ረኤነ ምንገብእ መትወቃሉ
89 ምትር እት ገብእ 9 መናረት
አው ቅበት ህዬ ብእቱ።
ምስግድ
አልሐራም
እግል ልጽበጡ ለቀድር አዳም
እት ወክድ ዓዲ 900,000 እት
ገበኦ፡ እት ወክድ ሐጅ ህዬ

ህዬ ሐቴ እትሊ እት እዲነ ለዐበ
ምስግድ መከ ለህሌት ወናየ
ተእሪክ ወአሀምየት ለባ ተ።
ሐቆ እለ እብን ጸላም
አካነተ እት እንክር ምፍጋር
ጸሓይ ከዕበት ጸብጠት፡ አዳም
ምነትፈናተ አርካን እብ እገር
ወእብ መጽዕን እንሰ አስክ
እለ አካን እለ እግል ለሐጅጅ
አስተብደ።

ታሪክ ምስግድ አልሐራም
ምን ዘመን ነብየለ ኢብራሂም
ወነቢ እስማዒል አሳስ ናይ እሊ
ዮም ምን ወክድ ዲብ ወክድ
እት ለዐቤ ወፋዬሕ ወምን
ኣላፍ እንዴ ሐልፈ እብ መላዪን
ለልትዐለቦ ሙእምኒን ልትሐደር
ለሀለ መስግድ መከ አው
መስግድ አልሐራም ከሩ እት
ህለው፡ ከዕበት እት ባካት ዔለ
ዘምዘም አሰሰው። ሐቆ እሊ
ህዬ እብን ጸላም እትሊ ባካት
እሊ ተክለው። እለ እብን እለ

10 ለነአሸየ ድወል እዲነ ተአሙረን ማሚ፧

ምነ ዲብ እዲነ ለህልየ ዝያድ 194
ደውለት እብ ንእሽ ምድረን 1ይ-10ይ
ደረጀት ለልትረተበ ለነአሸየ ዐስር
ደውለት ዐለም ዲበ ሐልፈት ጥብዐት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እብ ርሕበ
ዓስራይት ደረጀት ለህሌት ደውለት
ማልተ ርእያም ዐልነ። እትለ ናይ
ዮም ጥብዐት ህዬ ምነ ለትንእሸ እት
ታስዓይት እብ ንእሸ እት ታስዓይት
ደረጀት ለትትረተብ ደውለት ማልዲቨስ
(Maldives) እግል ንርኤ ቱ፡

ዐለም ምነ ዝያደት ክሉ ለትፈንጠረ
ጀዛይር ለትትከወን ተ። ማልዲቨስ
ሐቴ ምነ ብዝሓም መስተዕምረት
ለአስተዕመረዋ ተ። እግል ማልዲቨስ
ለአስተዕመረየ ድወል ፖርቱጋልዪን፡
ዳች ወብሪጣንየ። ማልዲቨስ እት
ሰነት 1965 ተሐረረት።
ደውለት ማልዲቨስ ዮም ሐቴ
ምነ እብ ሐረከት ስያሐት ለልትሐረክ
እቅትሳድ ለትመልክ እት ገብእ እሊ
ህዬ እባ በፍተ ለመስል ጸዕደ ሸምሸም

ለትገልበበ አጥራፍ በሕረ ወሶታይ
ማያ ቱ። ማልዲቨስ ዲብ ዐለም እት
ታሴዕ ደረጀት ለትትረተብ 444,259
ሸዐብ ለነብር እተ ወ300 ኪሎሜተር
ፍይሔ ምድር ለትመልክ ሐቴ ምነ
ነኣይሽ ድወል ዐለም ተ።
ከእተ ትመጽእ ጥብዐትነ ለምን
ማልዲቨስ ትንእሽ ሳምናይት ደረጀት
ለትትረተብ ደውለት ሰይንት ኪትስ
ወኔቪስ (Saint Kitts and Nevis)
እግል ንርኤቱ።

ማልዲቭስ (Maldives)
ማልዲቨስ እት ምሒጥ ህንድ
እብ ስያሐት ለተአመረት ምነ ነኣይሽ
ድውል ዐለም ሐቴተ። ማልዲቨስ ዲብ
ኣስየ ምነ ልንእሽ ለአለቡ ለነአሸት
ደልወት ተ። እለ ደውለት እለ ምን
1,192 ጀዛይር ለትትከወን እት
ገብእ፡ እሊ ጀዛይር እሊ እት መሳሐት
90,000ኪሎሚተር መረበጥ ለትሸተተ
ሰበት ቱ፡ እለ ደውለት እለ እት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 28

አርቡዕ 04 ጁላይ 2018

ገጽ 12

