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ወፍድ ኤረትርየ ምስል ርኢስ ግብለት
ሱዳን ለሀድግ

ሸሬሕ ሱሕፊ
ቅስም ሽኡን ካርጅየት ሕኩመት አምሪከ፡ እተ ሐልፈት ሳምን እት
ዮም 30 ማርስ እግል ትፍሀሙ ስዱድ ላቱ ወሱክ ምስዳር እት ረአስ
ኤረትርየ አፍገረ።
ለለአትአስፍ ለተምሲልየት፡ ለቀደም እለ ለትከተበት ወለትረኤት
ተ፡ ሰልፍ አሳስ ለአለቡ አትማራር ልትነሸር፡ ሐቆሁ በረ ምን ቃኑን
ላቱ ምስዳራት ልተላሌ፡ ለመሀንድሰት ናይ እሊ መዋዲት ህዬ፡ ኖሶም
ሼክየት፡ ኖሶም ሸዋሂድ፡ ኖሶም ፌርደት ወኖሶም ናይ ጃዘዮት ወለፍ
ለቦም ቶም።
ምን እለ ኢራትዐት ወጅሀት ነዘር ለትበገሰ ጊጉይ ስያሳት፡ ቀደም
እለ ፋሽል ቱ፡ ምናተ፡ ሕኔት ሰየሖቶም ወአርተዖቶም ገሌ ሰብ-ሰልጠት
ቅስም ዉዛረት ኻርጅየት አምሪከ እት ጊጊት ሐብሬ ወአትካፈኦት እንዴ
ትተንከበት እግል ተአተላልዩ ለሐሬት ትመስል።
አግደ ሀደፍ ናይ እለ ምስዳር በገ፡ እግለ እትሊ ወርሕ እሊ ምን ሐዲስ
እግል ልትርኤ መውዕድ ጽቡጥ እሉ ለዐለ ኢቃኑናይ ለአብተከ ኢራትዕ
እብ ፋይሕ እኩድ ለህለ እት ሰነት 2009 እብ ስሜት መጅልስ አምን
ለትቀረረ መንዕ አምሪከ አርወሕ እግል ተሀቡ ክምቱ እግል ክሉ ዋድሕ
ቱ።
እለ ኢራትዐት ምስዳር፡ አሳስ ቃኑን ወሸርዕየት ለአለበ ግንዳብ ትልህያ
ተ፡ እግል መሳልሕ ሕኩመት አምሪከ ልግበእ ወመንጠቀትነ ገጽ ቀደም
ለትዋሌ ህዬ ኢኮን።
ውዛረት እዕላም
አስመረ 3 አፕሪል 2017

ዐውል 2.00 ነቅፈ

እብ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለተአሰሰ
ወፍድ ኤረትርየ፡ ምስል ርኢስ
ጀምሁርየት
ግብለት
ሱዳን
ሰልቫኪር ምርያዴት ሀድገ።
ዲበ ማሌ 3 ኣፕሪል ዲብ ጁበ
ለገብአ ልቃእ፡ ወፍድ ኤረትርየ
ናይ ትምኔት ሰኔት፡ ምስንዮት
ወተአዪድ ልእከት ርኢስ እስያስ
አፍወርቂ ዲብ ሸዐብ ወሕኩመት
ግብለት ሱዳን አብጽሐ።
ርኢስ ሰልቫኪር እብ ጀሀቱ፡
ለጸንሐ መትዓዋን እግል ልትጠወር
ለሀለ መትዳላይ እንዴ ሸርሐ፡
ተጠውራት ግብለት ሱዳን እበ
ከስስ ዲበ ሀበዩ ሸርሕ፡ ሕኩመቱ
ሰላም እግል ትትመደድ፡ ውሕደት
ወጠንየት እግል ትደቀብ ወዐቦት
እቅትሳድ እግል አከዶት ትከድም

ክም ህሌት አከደ።
ውቁል
ወፍድ
ሕኩመት
ኤረትርየ፡
ምስል ናይብ ርኢስ
አልፍረድ ታዕባን ዲንግ
ጋይ እንዴ አማሕበረ፡
ዲብ ዕላቀት መዓወነት
አውለውየት
ከም
ትትሀየቦም ትሸርሐ።
ቀደም እለ፡ ወፍድ
ኤረትርየ ምስል አንፋር
ጃልየት ኤረትርዪን ስካን
ግብለት ሱዳን ዲበ ወደዩ
ልቃእ፡ ሄራር በራምጅ
ዐማር ለከስስ ተውድሕ
ሐቆ
ቀደመ፡
መዳፈዐቶም
ወመሻረከቶም ዲብ በራምጅ
ወጠን ሐመደ።
ውቁል ልኡክ ኤረትርየ፡ ዲብ
ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን ናይ

አርባዕ አምዕል ጀውለት ወዴ
ሀለ።
ዲበ ልቃእ፡ ሰፊር ኤረትርየ
እት ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን
አሰይድ ዮውሃንስ ተክሌሚካኤል
ሓድር ዐለ።

ምጅል አቅሊም ጋሽ በርከ 16ይ ርቱብ እጅትመዑ ሰርግል

መጅልስ አቅሊም ጋሽ-በርከ፡
16ይ ርቱብ እጅትምዑ ዲብ ዮም
30 ማርስ እት መዲነት ባርንቶ
ሰርገለ።
ርኢስ መጅልስ አሰይድ ዑስማን
መሐመድ ዐሊ ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ዲበ ሐልፈት ሰነት፡
ፈዓልየት ቀራራት ወፊናታት 15ይ

ርቱብ እጅትማዕ እግል አከዶት፡
አንፋር
መጅልስ
ለለአደሜዕ
ወራታት አትፋዝዖት ከም ሰርገለው
እንዴ ሐበረ፡ እብ ፍንቲት ዲብ
ወራታት ሐርስ ከረም፡ ንዋይ
ወቀተሪ፡ ዓፍየት፡ ተዐሊም ወብዕድ
መሻረከት ሸዐብ እግል ትዕቤ
እጅትምዓት ከም ገብአ ሐበረ።

ዲበ አቅሊም ለትሳድፍ ከራብ
ዕጨይ እግል ሀወኖት፡ አንፋር
መጅልስ ምስለ ከስሶም ጅሃት እንዴ
ትዓወነው ጅህድ ገብእ ምንመ ሀለ፡
ለዛህረት ተቅዪር ከም ይአምጽአት
እንዴ ሐበረ አሰይድ ዑስማን፡ ዲብ
ወክድ ዕምስነ ወወሊድ ለትሳድፍ
ሞት እማት ዲበ ትደሀረት ደረጀት

ተእሂል ሕፍዝ ውርስ ዓዳት እት አስመረ ገብእ

መፈወድየት ዓዳት ወርያደት
ምስል መነዘመት ተዕሊም፡ ዕሉም
ወዓዳት መነዘመት መጅልስ ቅራን
በህለት፡ “ዩኔስኮ” ወብዕዳት ሰብ-

ሽርከት እብ መትዓዋን ለነዘመቱ
መሕበር ጎማት ተእሂል ሕፍዝ ውርስ
ዓዳት እት አስመረ ልትሀየብ ህለ።
እት ዮም 3 አፕሪል እተ ገአት
ዓደት መክሰቲ፡ መፈወድ ዓዳት
ወርያደት ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ውርስ ዓዳት
እብ ዓመት እት ሕፍዘት ሰዋልፍ
ሙጅተመዕ ወአትኣመሮት ሱረት
ወጠን አሀምየት ዛይደት ክምቡ እት
ሸርሕ፡ ለተእሂል ዓዳት ውርስ እግል
ልትሐፈዝ ወእት አግማም እግል
ዐደዮት ለገብእ ጅህድ ፍገሪት
እግል ትትረከብ ምኑ ለቡተ ሰእየት
ሸርሐ።
እት “ዩኔስኮ” መኤምራይት
በራምጃት ዓዳት ሚስ ካራሊ
ሞንቴይል እብ ተረተ፡ ዓዳት
ሙጅተመዕ ልግበእ ወአፍራድ

ሰዋልፎም ለሸርሕ ወመካይዶም
ለወጅህ ክምቱ እት ተሐብር፡ እሊ
ተእሂል እሊ ክፋል ናይለ እት
ሕፍዘት ዓዳት ውርስ ለህለ ፈሀም
እግል ዓበዮት እት ለትፈናተ ድወል
ለገብእ ካድም ክምቱ ወደሐት።
እትሊ አስክ 18 አፕሪል
ለለአተላሌ ተእሂል መሕበር ጎማት፡
እድንያይ እትፋቅ እግል ሕፍዘት
ዓዳት ውርስ፡ እግል ሙጅተመዕ
አሳስ ለወደ አዳለዮት ተፋሲል ውርስ
ዓዳት፡ ክምሰልሁመ ተጃርብ ኤረትርየ
እት ሕፍዘት ዓዳት ውርስ፡ መጃል
ዕልም ውርስ ዓዳት፡ እግል ሕፍዘት
ናይለ ውርስ ፈርሀት ለትከልቅ ጋሪት፡
ዶር ወመሻረከት ሙጅተመዕ እት
ሕፍዘት ዓዳት ውርስ ወብዕድ አርእስ
ሸምል።
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እግል ትትከሬ፡ ክለን ዐመሲ
መታብዐት ዓፍየት እግል ሊድየ
ለሰዴ አትፋዝዖት ከም ገብአ
አፍሀመ።
አንፋር መጅልስ አቅሊም ጋሽበርከ፡ ዲበ አቅሊም ለሸቁ ጀሃት
ተንፊዝየት ዲበ ቀደመው ናይ
ሽቅል ተቃሪር ሐቆለ ወደዩ ህድግ፡
ለትርአ መጋድዕት እግል አርትዖት
ወመክሳብ እግል ልትሐፈዝ ለነፍዕ
አፍካር ወአራእ ቀደመው።
እት ደንጎበ፡ ዐመልየት ተዐዲል
አራዲ እትለ ሰነት እለ እግል
ትትመም፡ ደገጊት ክለን ዲብ 3
ሰነት መትነፋዕ ምስትርሓት እግል
ለአክደ፡ ክለን መራክዝ ዓፍየት
እትለ ሰነት ዐመሲ ለጸንሐ እቱ
መርከዝ እግል ልትሸቄ እተን፡
ለልብል ቀራራት ለሓልፎ ዲብ
ህለው፡ ደራይብ ንዋይ ወሐርስ

ብሩር እብ አሳስ አዋጅ ዲብ
ወክዱ እግል ልትጀማዕ፡ ማሕበር
መትበርዐት ደም እግል ልትደቀብ
ሰዳይት እግል ትግባእ፡ መሻረከት
ዲብ ተዐሊም እግል ቲዚድ ህዬ
ሕበር እግል ልትከደም ትፋነው።
መመቅርሓይ ሽቅል እዳረት
አቅሊም ጋሽ-በርከ አሰይድ ዑመር
መሐመድ ዲበ ቀደመየ ናይ
ካቲመ ከሊመት፡ ዲበ አቅሊም
ልሰርገል ለሀለ ተዐዲል አራዲ
ሐርስ፡ ሐቅ መትነፋዕ ለረተበ
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ዲብ ለኢተመ
ወዲብ አትሽዐት ለአድርስ ለሀለ
መዳርስ፡ መዲድ ከህረበት፡ ሓለት
ከራብ ዕጨይ ወሀወኖተ እበ ከስስ
ተውድሕ ሐቆ ቀደመ፡ ዲብ
ክሉ ለልሰርገል ወራታት ዶር
ወመሻረከት አንፋር መጅልስ
እግል ትዕቤ ትላከ።

አዶብሐ እት ዐቦት ከደማት
እጅትማዕየት
ስካን እዳረት ደዋይሕ አዶበሐ-ንኡሽ፡ መናበረት ስብክ ወስግም ምነ
እንዴ አዝመው ፈድለ ትከምከመው፡ መትነፈዐት አሳስያይ ከደማት
እጅትማዕየት እግል ልግበኦ ክም ቀድረው ሐበረው።
ህቶም እግል ኤሪነ እተ ሀበወ ሐብሬ፡ ቀደም ክልኤ ሰነት እት ምግባይት
አካን ሐቆለ ትከምከመው፡ ከደማት ማይ፡ ተዕሊም ወዓፍየት ክም ትወጀደ
እሎም፡ እሊ እት መንበሮሆም መርሀዮ ክም ኸልቀ እሎም ሸርሐው።
ዮም ዓመት ሕኩመት እበ ወዴቱ ዝያድ 2 ሚልዮን ነቅፋ ተካሊፍ፡
አጀኒቶም እት መዳርሶም እት በለዖ ወሰቱ ደርሶ ክምሰል ህለው፡ እሊ
ህዬ አተላላዮም ለለአደምን ክምቱ እት ሸረሖ፡ እት ዔለባቡ ወቀድሐት
ለልትረከብ መዳርስ ካፊ ኣላት ወመባኒ እግል ልትበኔ እቱ ለቦምተ ሰእየት
ሸርሐው።
ለስካን እት ደንጎበ፡ መትከምካም ደገጊት ናይ ሕበር ዐቦት ለለአመጽእ
ሰበት ቱ፡ ታርፍ ለህለ ዐዶታት ለበርናምጅ መትከምካም እግል ልትሻፈግ
አትፋቀደው።
አርቡዕ 5 ኣፕሪል 2017

ከልሹም መሐመድ

ስርጉል

ሳቤዕ

ሙእተመር

“መትነዛም ድቁብ እግል
መሕበር ዋቂ” ለትብል ስቅራት
እንዴ ረፍዐ ምን 27 አስክ 29
ማርስ ገብእ ለአስመነ
7ይ
ሙእተመር ወጠኒ ኮንፈደራልየት

ልሄርር ለሰዴ ክም ቱ ሙእተመሪን
ለአተፍቆ። ክም ተኣምርታሁ
ብዝሓም ምን አንፋር ናይለ ጸንሐት
ቅያደት ኮንፈደራልየት፡ ጀብሀት
ዲብ ብዕድ ሽቅል ሰበት ሐዜቶም

ራፍዓሙ ለሀለው ጾር አትፋቀደ።

ሸቃለ ኤረትርየ፡ ናይ 10 ሰነት
ተቅሪር ሽቅሉ እንዴ ቀደመ
ወዲቡ እንዴ ናቀሸ፡ እት ደስቱሩ
ለአትሐዜቱ ለልብሎ አትሓያስ
እንዴ ወደ፡ ማርሐቱ እንዴ ሐረ፡
ሄራር ማሕበር ለለአደቅብ ቀራራት
ወፊናታት እንዴ ሓለፈ እብ
ሰርገል ተ’መ። እግለ ብዙሕ ስኒን
ለከድመዩ አሰይድ ተኸስተ ባይሬ
አዜመ ክም አሚን ዓም ለሐርዮ
እት ሀለ፡ ናኢቡ ሀዬ አሰይድ
ክብረኣብ ኪዳኔ ገብአ። እብ
ዓመት 65 ሳብታም ወ7 ቅያር
ለቡ መጅስል መርከዚ እንዴ ሐረ
እግል ናይ ዲመ ምህመቱ እብ
ሐዳስ ቅያደት እብ ንየት ዛይደት
እግል ለአንብተ ተዐንደቀ።

እተ ሕርያን ምንመ የአተው፡ እት
አካኖም ሐዳይስ ወሕያያም ሽባን
ለልትረከቦ እቶም ሰብ ምርወት
እንዴ ሓለፈው ልትነወኮ ምን
ሀለው፡ እብ ሐበን ክም ልሽዕሮ
ልትሃገው።

ሸቃለ ኤረትርየ፡ ምን እድንያይት
መነዘመት ዐመል፡ መነዘመት
መንገፎ ምህናት መሓብር አፍሪቀ፡
ኮንፈደሬሽን ወጠኒ መሓብር
ምህናት፡ መሓብር ሸቃለ ትርክ፡
ሱዳን፡ ኬንየ፡ አልጄርየ ወኢጣልየ፡
ክምሰልሁመ ናይ ስዊዘርላንድ
መሕበር ዉዳይ ስን “ሱኬ”
ለመጽአው መስኡሊን ወወካይል
ሻረከው።
ገሌ ምነ ሙሽተርከት ምስል
ኤሪነ ዲበ ወደዎ መቃበላት፡
ሙእተመር ማርሐትከ እግል ትሕሬ
ዲቡ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ንቃሽ
እት ቴለል መሕበር፡ ሸቃለ ዋጅቦም
ወሕቁቆም ዲብ አትአመሮት
ወአፍዝዖት፡ ተጃርብ ዲብ አጅያል
ሐዲስ ናይ ዐደዮት፡ ሓድረት ሓለት
ዐድ ወመንጠቀት ለተአምር እቱ፡
ሐረከት ወመትነዛም ሸቃለ እግል
ትዕቤ ለሰዴ ሰሚናራት ለክምክም
መዕሉማት ርዙቅ ለረክበው ምኑ
ተጀሜዕ ክምቱ ሸርሐው።

ሳቤዕ ሙእተመር ምነ ሳድስ
ሐቆ ሴዕ ሰነት ምንመ ገብአ
እሊ ናይ አዜ መርሐለት ለለዐዴ
እንዴ ገብአ ለአዜ ሕሩያም ሀለው
ማርሐቱ ክልኤ ሰነት ሌጠ እግል
ልክደሞቱ። ለአትሳናይ እንዴ
ገብአ ዲቡ ለትሳደቀ ደስቱር
ማሕበር፡ መሻረከት ሸባባት ዲበ
ሐረከት ማሕበር ዝያድ አርድየት
ለለአጠፌሕ፡ ምስለ ትትአቴ ለህሌት
መርሐለት መትዐደዪት እግል

መስኡል ቀድያት ስያሰት
ጀብሀት
ሸዐብየት
እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት ዲበ
አስምዐየ ናይ ካቲመ ከሊመት፡
ለሙእተመር፡ ሸቃለ አፍረዮቶም
እንዴ አደቀበው፡ ዲብ ዐማር
ዐዶም ዶር ምህም እግል ለአግዱ
ለለአትፋቅድ ክምቱ አፍሀመ።
አሰይድ የማኔ እንዴ አትለ፡
ለማሕበር ሰኒን ረዪም እብ
መትሰባል ለከድመው አንፋር
ዲብ ብዕድ ወራታት ሕኩመት
መትየማሞም፡ ፍንቲት ናይለ
ሙእተመር ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
ማሕበር እግል ልምርሖ ሕሩያም
ለህለው አንፋር፡ ዲብ መትነዛም
ወአከዶት ሕቁቅ ሸቃለ፡ እተ
ክምሰልሁመ ዶር ሸቃለ ዲብ ብነ
ወጠን እግል ለአደቅቦ ትታከዮም
ለህሌት ወራት እንዴ ፈሀመው፡
እብ መትሰባል እግል ልክደሞ ከም

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

እትሊ ምን ዮም 27 አስክ 29
ማርስ እት አስመረ ፓላስ ለገብአ
7ይ ሙእተመር ኮንፈደራልየት

እት መሕበር እንዴ ትነዘመየ እበ
አርአያሁ ወቀይ፡ ለእብ ኮተት
ልትሀየበን ለዐለ ክርሲ እንዴ ተርፈ፡
ምስል አመተን እንዴ ትጃገረየ ዲብ
ቅያደት እግል ልምጸአ ቀዲረን

ተአምርተ ናይለ እት ትወቀል
ትመጽእ ለሀሌት ፈዛዐት ወደማነት
እት ኖስ ክምቱ እንዴ ሐበረት፡
ዲብ ቅያደት ኮንፈደራልየት ለሀለየ
ምራየት ናይለ እትለ ፈደሬሽናት
ወአሳሲ መሓብር ሸቃለ
እት
ለዐቤ ትመጽእ ለሀሌት መሻረከት
ወመትነዛም አንሳት ክምቱ ሀዬ
ሐበረት።
ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ
ዲብ ሰነት 1979 ዲብ ሕሩር አራዲ
ኤረትርየ መሕበር ሸቃለ ኤረትርየ
እንዴ ገብአት ተአሰሰት። ሐቆ
ሕርየት እት ሰነት 1994 እተ ገብአ
ሙእተመረ ዲብ ኮንፈደራልየት
ሸቃለ ኤረትርየ እንዴ ዐቤት 168
አሳስያት መሓብር ሸቃለ ዲብ
ሐምስ ፈደሬሽናት እንዴ ትከወነየ
እተ ኮንፈደራልየት ልትከምከመ።
እለ ኮንፈደራልየት 30 አልፍ

ሸቃለ
አንፋር ሓቅፈት እንረክበ። ሸቃለ
ዋጅቦም እንዴ አትመመው
ሕቁቆም እግል ልርከቦ፡ እት
አካን ሽቅሎም ደሐኖም እግል
ትትአከድ፡ ናይ መትነዛም ሐቆም
እግል ልትሐፈዝ፡ ጽዋሮም ምስል
ተጠውር ቴክኖሎጂ ለገይስ ምህናት
ወተዕሊም እግል ልግበእ ትጻገም።
እብለ ቅድረታተ ግድዓም ምን
ድብር እግል ለአባሩ ለሰዴ እግል
አንሳት ሬፍዐት ዓይላት ክም
አንስ ሹሀደ ወእማት የታይም
ለመስለ እብ ሰልፈት መንበሮሀን
እግል ለትሓይሰ በራምጅ ዐማር
ሀለ እለ። ምን አንፋረ ለትረክቦ
ደፍዕየት ሸሀርየት እብ በኑ ሰበት
ኢለአሸቅየ እተየ ለለአበርክት
መሻሬዕ
ሐርስመ
ትወዴ።
ክምሰልሁመ
ድዋር
እግል
ልትሐፈዝ ወለሰርተ ዕጨይ
እግል ለዐቅብል እት በራምጅ
ሸቲል ዕጨይ ኩሎም አንፋረ
ለልትፈረሮ እቱ በራምጅ ሸቲል
ዕጨይ ዲቡ ትሻርክ። እት
ረአስ እሊመ መስኩበት ሸቃለ
ወዓይላቶም መስኩበት ወጠን
ሰበት ትበድረ እግል ደሐን ወጠን
ምን አሽቃሎም እት ድፈዕ ወጠን
ለትፈረረው ሽባን ወሽያብ ሸቃለ
ለልትረስዖ አለቡ። እት እድንያይ
ንዳል ስያሰትመ ኮንፈደራለየት
ሸቃለ ኤረትርየ ዶረ ሀዪን ኢኮን።
እትሊ ኤረትርየ ምነ እለ ጻብጠት
ሀሌት እስትቅላል አማን ለተደምን
ሕርየት ስያሰት ወእቅትሳድ እግል
ተአቅብል ድደ ለገብእ አትካፈእ
እግል ትዋጅህ ምስል ለትፈናተው
መሓብር ሸቃለ ኣዲነ ዕላቃት
ዲብ ትወዴ ወዶረ ዲብ ተአወፌ
ናይ አማን ሱረት ኤረትርየ ዲብ
ዐለም ክም ትትአመር እግል
ትግበእ ትትጻገም።

ኦሮ ምኖም፡ ርኢስ መጅልስ
ተአሲሲ መነዘመት ውሕደት
ምሓብር ምህናት አፍሪቀ አሰይድ
ፍስሃጽዮን ተኪኤ ቱ። ዲብ
ኤረትርየ እብ ዓመት ወዲብ
ሸቃለ እብ ፍንቱይ መትነዛም
ትሩድ ወሩየት ዋድሐት ክም ሀለ
እንዴ ሐበረ፡ እለ ፈዛዐት ሸቃለ
ዓበዮት ናይ በቃዐት ወውቅል
ደረጀት አፍረዮት እግል ትርከብ
ለሰዴ ክምቱ አፍሀመ። አሚን
ዓም እድንያይት ኮንፍድራልየት
ምሓብር
ምህናት አፍሪቀ
ሚስተር ክዋሲ ኣዱ አማንክዋመ
እብ ጀሀቱ፡ ዲብ ኤረትርየ ፍንጌ
አሳሲ ምሓብር ወአግደ ማሕበር
ውሕደት ትርድት ከም ረአ ወዲበ
ሙእተመር ለረአየ መሻረከት ከም
አተግነዐቱ አፍሀመ።
ምን ሸሪከት መባኒ ዓም ብድሆ
ላተ አልማዝ ገብረመድህን፡ አንሳት
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ገጽ 2

3ይ ክፈል
3. መብዳእ ቅብላት
አከዶት በራአት፦ እብ አሳስ
እሊ መብደእ እሊ በያናት ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ አውመ ለገብአ
ቃኑን ብዕድ እብ መቃብሉ
ኢበየነው
ምንገብእ
ለገብአ
ሽኩይ እት ወራት ፍርድ በራአቱ
ለለአክድ እቡ እስባታት እግል
ለአቅርብ ክም ኢልትጠለብ ምኑ
በያናት ቃኑን ስርዐት ጀሪመት
ኤረትርየ ወደሐ። እሊ መብደእ
እሊ ሽኩይ በዐል ጀሪመት
ክምቱ ምንኬን ክቡት ምስምሰ
እንዴ ሐልፈ ናይ አኪደት
እስባት ቀደሞት መስኡልየት ናይ
ዔቅባይ ቃኑን ክምቱ ለአተብት።
እሊ በህለት ሀዬ ዔቅባይ ቃኑን
ሸከ ቀደም አቅረቦቱ ቅብላት
ሽኩይ ለበጥር ካፊ እስባታት ክም
ተአከበ ናይ አከዶት መስኡልየት
ቡ በህለትቱ። ዔቅባይ ቃኑን
ምን ሽኩክ ራቴዕ እንዴ ሐልፈ
አኪደት ለቡ እስባት እንዴ
ኢጸብጥ ሸከ ቀደመ ምንገብእ
ሽኩይ በሪእ ክምቱ(ጀሪመት
ክም አለቡ) ለለአፍህም እስባታት
ቀደሞት እንዴ ኢለትሐዝዮ
በሪእቱ እንዴ ትበሀለ እብ
ሰላመቱ እግል ልትሳረሕ እሊ
መብደእ እሊ ቀስብ። እሊ በህለት
ላኪን ሽኩይ ምን ጀሪመት በሪእ
ክምቱ እስባት እግል ለአቅርብ
አለቡ በህለት ኢኮን። ሰበቡ ሀዬ
ዳይናታት እግለ እብ ዔቅባይ
ቃኑን
ለትቀደመ
እስባታት
ሐቆለ መርመረው፡ ለሽኩይ ኩሉ
ለትቀደመ እቱ ሸካዊ ወዐለዩ
ለትብል ክላሰት ዲበ በጽሐው
ምንገብእ፡ ሽኩይ እግሉ ለሰዴ
እስባት(ናይ ድፈዕ እስባት) እንዴ
ቀደመ እግል ልዳፌዕ ዋጅቡቱ።
እሊ እትለ ደረጀት እለ ዲብ
ሽኩይ ለቀርብ እስባት በራአቱ
ዱቅሪ ለለአክድ እግል ልግበእ
አውመ እግለ እብ ዔቅባይ ቃኑን
ለትቀደመ እስባታት ቃኑንየቱ
ወመትአማኑ ለልትሐዴ አውመ
እት ሜዛን ሰኣል ለከሬ ገብአ
ምንገብእመ በሪእ እንዴ ትበሀለ
እግል ልትጠለቅ ለለተቅድር
ገብእ።

4. መብደእ መሳዋት እት
ገጽ ቃኑን፦ እሊ መብደእ
እሊ ለገብአ አዳም እት ቀደም
ቃኑን
ጀሪመት
አክልሕድ
ክምቱ ወበያናት ቃኑን ጀሪመት
እግል ኩሉ አዳም ሰወ እት
ፈጽም እግል ልብጸሕ ክምቡቱ
ለለአደምንቱ። ቃኑን ጀሪመት
ዲብ አስል፡ ቀቢለት፡ ሉቀት፡
ሕብር፡ ጅንስ(አንስ ወተብዐት)፡
ዲን፡ ምስክ’ነ፡ ዕምር፡ ናይ
እቅትሳድ አው እጅትማዕየት
ጠበቀት፡ እንዴ ተንከበ እብ
ፈናታይ ለልትፈጸም ክም ኢኮን
ሀዬ ለአክድ።

5. መብደእ ናይ በይን
ሰልጠት አብያት ፍርድ ዲብ

ቃኑን

ቀረሮት ቅደይ ጀራይም፡-

እሊ መብደእ እሊ እግል አብያት
ፍርድ ለከስስ እት ገብእ፡ ለገብአ
እብ ቃኑን ጀሪመት ለለአጃዜ
ውዳይ አው ኢውዳይ(ሐዲግ)
ለትሸከ ነፈር እምብለ እብ
ቃኑን ለትከወነ አብያት ፍርድ
እብለ ገብአት ብዕደት መአሰሰት
ሕኩመት ልግበእ ወአዳም ክምሰል
ኢልትፈረድ
ወዴሕ።
እብ
ተውሳክ ለገብአ እብለ አጅረየ
ጀሪመት አው ሐዲግ ምጅርም
እንዴ ገብአ ለጸንሐ
ነፈርመ
ምነ እት ቃኑን ጀሪመት ለህለ
ጀዘ ወኬን እብ ብዕድ ጀዘ እግል
ኢልትዐዘብ እሊ መብደእ እሊ
ዳፌዕ። ምኑ ወኬንመ እብ ቃኑን
ብዕድ እብ ቃብሉ እብ ዋዴሕ
ኢትበየነ ምንገብእ፡ እምበል እብ
ቃኑን ለትከወነ አብያት ፍርድ
ለገብአ ብዕድ ነፈር አው መአሰሰት
እግል እሊ እት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ለትበየነ ጀዘ እት ረአስ
ለገብአ ምጅርም እንዴ ገብአ
ለጸንሐ ነፈር እግል ልትሐከም
ኢቀድር። ሰበት እሊ፡ እብ አሳስ
እሊ መብደእ እሊ ምጅርም ዲብ
ፍርድ እንዴ አቅረብከ ፈሪድ
ወዲብ ቃኑን ጀሪመት ለትከተበ
ጀዘ ጃዘዮት ናይ በይን ሰልጠት
አብያት ፍርድ ክምቱ እንፍህም።
እሊ መብደእ እሊ በገ፡ መአሰሳት
ልግበእ ወአፍራድ ክም ምራዶም
ዲብ ረአስ አዳም ፍርድ ጀሪመት
እግል ኢልሕከሞ ወለመሰለዮም
ጀዘ እግል ኢልጃዙ ዳፌዕ።

አንወዕ ጀዘ እብ አሳስ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ንዛም-ጀዘ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ለለአስትህል ጀዘ “ዋጅብ
ፈደ” ክምሰል አግደ ሀደፍ ጀዘ
አሳስ እንዴ ወደ ለዳለ ምን
ገብአ፡ ፍንጌ ለትደሀረ ወለትወቀለ
ሐድ ጀዘ ለህለ ጋግ ሰኒ ጨቢብ
ለገብአ ንዛም ጀዘ እዱሉይ ህለ።
እሊ ህዬ እግል ዎሮ ኖዕ ሐደስ
ጀሪመት ለቀርር ጀዘ ፈርግ ዐቢ
ክምሰል ኢለሀሌ እሉ እንዴ
ገብአ አኪደት ለቡ ጀዘ፡ ፍንቲት
ጀዘ ለለሀውን ምን ሰልፍከ
እግል ተኣምሩ ለትቀድር እግል
ልግበእ ሰዴ። እስለሕ ክምሰል
አግደ ሀደፍ ጀዘ አሳስ እንዴ
ከረ ለልትበየን ቃኑን ጀሪመት
ፍንጌ ለደሀረ ወለትወቀለ ሐድ
ጀዘ ፈርግ ፋዬሕ ክምሰል ለሀሌ
እንዴ ገብአ ለልዳሌ፡ ዳንያታት
እግል ክል ቀድየት ሐቆለ
መርመረው ዋጅብ ለልቡሉ ጀዘ
እግል ልሕከሞ በክት ለለሀይብ
ሰበት ገብአ፡ ፍንጌ ሕድ ለሸብህ
ጀራይም ወምጅርሚን ለትፈናተ
ጀዘ እግል ልትሀየብ በክት
ለሀይብ። እግል መትዐደዪ ቃኑን
ጀሪመት ክምሰል መሰል ነስአነ
ምንገብእ፡ እግል “እሰለሕያት”
ክምሰል አግደ ሀደፍ ጀዘ አሳስ
እንዴ ወደ ለዳለ ሰበት ገብአ፡ ዲብ
ሐቴ ማደት ለለአዳልዩ ለትደሀረ

ጀሪመት

ወለትወቀለ ሐድ ጀዘ ሰኒ ፋዬሕ
ቱ። እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ፡ ጀዘ
እት ደቅብ ናይለ ጀሬት ጀሪመት
እንዴ ኢገብእ ዲብ ሓለት ናይለ
ምጅርም እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር
ወእግል እስላሐቱ ለለአትሐዝዩ
ጀዘ ወምስዳራት ሰበት ልተንከብ
ቱ። ክምሰል እሊ ጅንስ ንዛም ጀዘ
ቅያስ ጀዘ ዲብ ሰሩመ አንወዐ
ጀዘ ዲብ ቀረሮት ፋይሐት
ሰልጠት ሰበት ፈቴሕ፡ እግል ዎሮ
ሐደስ ጀሪመት ለልትቀረር ጀዘ
ለትፈናተ እግል ልግበእ በክት
ለሀይብ። ጀዘ ህዬ ለኢትመጣወረ
ወለኢተአከደ ምን ሰልፍከ እግል
ትጌምሙ ለኢልትቀደር ሰበት
ገብእ ጠያዐት ቃኑን ለአገምም።
ንዛም ጀዘ ቃኑን ጀሪመት
ዲብለ አሳስ እንዴ ወደዩ ለልትዳሌ
አግደ ሀደፍ ጀዘ ለልተንከብ
ምንማ ቱ፡ እግለ ብዕድ አህዳፍ
ጀዘ ላኪን ኢረሽድ በህለት
ኢኮን። ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ህዬ “ዋጅብ ፈደ” ክምሰል
አግደ አሳስ እንዴ ወደ ለትዳለ
ምንማቱ፡ ቅረዲት ለቡ ንዛም ጀዘ
እግለ እስለሕያት እብ ዓም ወእብ
ብሕተ ለገብእ ከሬዕ “ጀሪመት
ለትጀሬ እቱ ቴለል ክልአት”
ለልብል አህዳፍ ጀዘ ለልትከበት
አግቡይመ ብእቱ። ዲብ ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ ክቱብ ለህለ
አንወዕ ጀዘ እብ ዓመት ናይ
ሰላዲ ቅራመት፡ ሐብስ፡ ወቀይ
መዐየ(ሽቅል)፡ መኔዕ ምን ሕዱድ
አንወዕ ሽቅል፡ መኔዕ ሕቁቅ
ወቅረዲት፡ አፍሀሞት፡ ቀይድ
ወጠሪዝ ውላድ ካርጅ ወብዕድ
ሸምል። ገሌ ምን እሎም አንወዕ
ጀዘ አግደ አው ህዬ አሳሲ ጀዘ
ገብእ እት ህለ ለተርፈው ላኪን
ክምሰል ሽርዐብ ጀዘ ለልትነሰእ
ምስዳራት ቱ።
1. ጀዘ እብ ሰላዲ፡- ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ ለበይኑ ጀዘ
እብ ሰላዲ ለደሀረ ሐድ 500.00
(ሐምስ ምእት) ነቅፈ ገብእ
እት ህለ፡ ለትወቀለ ሐድ ህዬ
50,000.00 (ሕምሰ አለፍ) ነቅፋ
ቱ። ለበዝሐ ምነ ጀዘ እብ ሰላዲ
ለሰብብ ጀራይም እብ ደቅቡ
ሽቡህ ለገብአ ጀራይም ገብእ እት
ህለ፡ ቅያስ ናይለ እግል ልትቀረር
ለቀድር ናይ ሰላዲ ጀዘ ህዬ እብ
አሳስ ደቅብለ ጀሪመት ክምሰል
ልትፈናቴ እንዴ ገብአ ብዩን
ህለ። ጀዘ እብ ሰላዲ ክምሰል
አዋይኑ ዲብ ሐቴ መደት አው
ህዬ እንዴ ትካፈለ እብ ከፈፍል
እግል ልደፈዕ አብያት ፍርድ
እግል ልቀርር ቀድር። ምጅርም
ለትቀረረት እቱ ቅራመት ሰላዲ
እንዴ ኢደፌዕ ዶል መይት፡
ለጀዘ እት ዌርሰቱ እንዴ
ኢለሐልፍ ክምሰል ለአትካርም
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ወዴሕ።
እብ ተውሳክ፡ ዎሮ ምጅርም
ለትቀረረት እቱ ቅራመት ሰላዲ
እግል ልድፈዕ ምራድ ሐቆመ
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ቡ እብ ሰበብ ኢመቅደረት እግል
ልድፈዕ ለኢቀድር ክምቱ ተአከደ
ምንገብእ፡ ቅሩር ለዐለ ጀዘ እብ
ሰላዲ ዲብ ጀዘ ወራታት መዐየ
እግል ልትበደል እሉ ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ ሰሜሕ።
ክምሰል እሊ ላቱ ምጅር አዜመ
እግለ ትቀረረ እቱ ወራታት
መዐየ እግል ለአውቄ ዱሉይ
ዲብ እንቱ እብለትፈናተ አስባብ
እግል ለአውቄ ክምሰል ኢቀድር
ዶል ልትአከድ፡ እብ አሳስለ
ሓለቱ ጀዛሁ እብ ሰር አው እብ
ተማም እግል ልትሸጠብ ምኑ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን።
እብ ቃብል እሊ ቅራመት ሰላዲ
ለተሐከመት እቱ ነፈር እግል
ልድፈዕ ቀድር ዲብ እንቱ እብ
ዓኒ ደፌዕ ክምሰል አበ ዶል
ልትአከድ፡ አው ህዬ ቅሩር እቱ
ለዐለ ጀዘ ሰላዲ እግል ልድፈዕ
ክምሰል ኢቀድር ሰበት ተአከደ
ዲብ ጀዘ ወራት መዐየ ክምሰል
ትበደለ እሉ እግል ልሽቄ ዲብ
ቀድር እብ ዓኒ ክምሰል ሐ’ረነ
ዶል ልትአከድ፡ ጀዛሁ ዲብ
ሐብስ እግል ልትበደል እሉ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን።
ጀዘ ወራታት መዐየ ልትበሀል
እት ህለ ምጅርም ለተሐከመ
እቱ ናይ ሰላዲ ቅራመት ዲብለ
ገብአት መአሰሰት ሕኩመት
ልግበእ ወናይ ሸዐብ መአሰሰት
ዲብ ሸቄ እብ ወቅት ወኖዕ ሽቅል
እንዴ ተመነ ጀዛሁ ክምሰል
ለአተምም እግል ልግበእ በህለት
ቱ። ናይ ሰላዲ ጀዘ ክምሰል ተመ
ዲብ ከዚነት ሕኩመት ክምሰል
ለአቴ እት ገብእ፡ ደቅብለ ጀሬት
ጀሪመት ናይለ ምጅርም ሓለት
እቅትሳድ፡ ዔማት እተዩ፡ ለረፍዐየ
መስኡልየት ዓይለት፡ ምህነቱ
ወምኑ ለረክቡ እተይ፡ ዕምሩ
ወዓፍየቱ ዲብ ወግም እንዴ አተ
ልትቀረር። እሊ ክእነ እት እንቱ
ላኪን ለትትቀረር ቅራመት ሰላዲ
እበትቀደረት ምስል ደረጀት
ጀሪመት ናይለ ምጅርም እግል
ትትመጣወር ክምሰል ወጅብ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን።
ምኑ ወኬን፡ ለትከየደት ማደት
እብ ሰላዲ አው እብ ሐብስ
ለተአጃዜ ዶል ትገብእ ከ ደረጀት
ጀሪመትለ ምጅርም ወዓም ሓለቱ
ዲብ ወግም ሐቆለ አቴት እብ
ክልኢቱ ምን ልጃዜ ለሐይስ
ዲብለ ትብል ክላሰት ለለአበጼሕ
ዶል ገብእ ናይ ሰላዲ ወሐብስ
ጀዘ ምስል እግል ልትበየን እቱ
ክምሰል ቀድር ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ በይን። ናይ ሰላዲ
ቅራመት በገ ዲብለ በዜሕ ወክድ
ምጅርም እግል መጅተመዕ ሰኒ
መብቅያይ ኢኮን እንዴ ትበሀለ
ዶል ልትአመን እቡ ለልትበየን
ቱ። ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ምስል ጀዘ ሰላዲ እንዴ ትጻበጠ
ለልርእዮም ቅደይ ከሕሰ ወወሪስ
ኣላት ጀሪመት አው ህዬ ፍሬ
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ጀሪመት እንዴ ገብአ ለጸንሐ
መምተለካት ቱ። እብ አሳስ ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ፡ እብ ዊደት
ጀሪመት ናይ መምተለካት ልግበእ
ወገሮብ ደረር ለጀረ እቱ ነፈር ዲብ
መደኒያይት ጀልሰት መደኒያይት
ሸክወት እግል ለአስስ ኢሐረ
ምንገብእ፡ አው ህዬ ለምጅርም
እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር እግለ
ቀድየት ጀሪመት ለገብአ ነፈር
ታምም ከሕሰ ኢደፍዐ ምንገብእ፡
ለእግለ ቀድየት ጀሪመት ለረኤት
ወለሐክመት ቤት ፍርድ ለዲብ
ረአስ አረይ ለጀረ ናይ ማል ልግበእ
ወገሮብ ደረር እንዴ ትጌመመ
እግል ከሕሰ ለከስስ ቀራር እግል
ተሓልፍ ሰልጠታ ቱ። እብ
ሐደስ ጀሪመት ልግበእ ወደረር
ገሮብ ጀረ እቼ ለልብል ነፈር፡
ለጀሪመት አጅሬከ እንዴ ትበሀለ
ለትሸከ ነፈር ወለ ሕር ምንመ
ልትበሀል አው ህዬ ቀደምለ ቀራር
እብ ሞት ትፈንተ ምንገብእ፡ ዲብ
መደኒያይት ቤት ፍርድ ከሕሰ
እግል ልጥለብ ሐቁ ለተሐፈዘ
እሉ ክምቱ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ወዴሕ። እብ ተውሳክ፡
ፍርድ ጀሪመት ለሐክመት ቤት
ፍርድ፡ ክምሰል መሻቀዪ ናይለ
ዲብ ፍርድ ለአብጸሐት ጀሪመት
እንዴ ገብአት እንረክበ አው
ህዬ ዱቅሪ አው እብ ወለት
ገበይ ፍሬ-ጀሪመት እንዴ ገብአ
እግለ ረክቡ መምተለካት አው
ሰላዲ እግል ልትረፍ አው እግል
ልትወረስ ቀራር እግል ተሀብ
ክምሰል ትቀድር ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ በይን። ለምጅርም
እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር አው
ህዬ ሸርዒ በዐል መምተለካት
አነ ለልብል ነፈር እብሰበትለ
ገሊም ማል ሐብሬ እግል ልርከብ
መቃወመቱ እግል ትሰመዕ በክት
እግል ልትሀየቡ ክምሰል ወጅብ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን።
እሊ ለልትወረስ ሰላዲ አው
መምተለካት እግል መናበረትለ
ዓይለትለ ምጅርም እንዴ ገብአ
ለጸንሐ
ነፈር ለኢትትሐለፍ
አሀምየት ክምሰል ቡ ቤት ፍርድ
አከደት ምንገብእ፡ አው ህዬ፡ እለ
ሰላዲ እለ አው እሊ መምተለካት
እሊ እብ ልባብ ራቴዕ ዲብለ
ዶር ለግዴት ሳልሳይት ጀሀት
እብለትፈናተ አግቡይ ክምሰል
ተዐደ ተአከደ ምንገብእ፡ አው ህዬ፡
ለሰላዲ አው መምተለካት ዲብ
ዎሮ ዲብለ ሐደስ ጀሪመት ለገብአ
እዴ ለይዐለት እሉ ክምቱ ሐቆመ
ተአከደ፡ ውርስ እግል ኢልትአዘዝ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን።
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ እግል
ቅራመት ሰላዲ፡ ውርስ ወከሕሰ
ለጨምር ሕክምመ ሓቅፍ ህለ።
እብ አሳስለ በያን፡ መምተለካት
አው ሰላዲ ናይለ ምጅርም እግል
ስለሲቱ (ቅራመት ሰላዲ፡ ሐብስ፡
ውርስ ወከሕሰ” እግል ልድፈዕ
ኢቀድር ገብአ ምንገብእ፡ አሰልፍ
ከሕሰ እግል ልድፈዕ ለአዝዝ።
ልተላሌ….
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LET’S LEARN ENGLISH
UNIT 22
A/ Present tenses (I am doing/ I do) for the future
Present continuous (I am doing) with a future meaning:
Study this example situation taken from Tom’s diary:
He is playing tennis on Monday afternoon.
He is going to the dentist on Tuesday morning.
He is having dinner with Ann on Friday.
In all these examples, Tom has already decided and arranged to do these things.
Use the present continuous to say what you have already arranged to do. Do not use
present simple (I do).
• A: ‘What are you doing on Saturday morning?’ (Not, “What do you do”)
B: I’m going to the theatre. (Not, ‘I go’)
• A: What time is Hidat arriving tomorrow?
B: At 10:30 I am meeting her at the station.
• I am not working tomorrow, so we can go out somewhere.
• Yacob isn’t playing football on Saturday. He is hurt his leg.
“(I’m) going to (do)” is also possible in these sentences:
• What are you going to do on Friday evening?
But the present continuous is more natural for arrangements (we’ll see this in unit 20B
next time). Do not use “will” to talk about what you have arranged to do:
• What are you doing this evening? (Not, ‘what will you do’)
• Alex is getting married next month. (not, ‘will get’)

B/ Present Simple (I do) with a future meaning
We use the present simple when we talk about timetables, programs etc. (for example for
public transports, cinemas etc.)
• The train leaves Plymouth town at 11:30 and arrives in London at 2:45.
• What time does the film begin?
• It’s Thursday tomorrow.
You can use the present simple for people if their plans are fixed like a timetable:
• I start my new job on Monday.
• What time do you finish work tomorrow?
But the continuous is more usual for personal arrangements:
• What time are you meeting Amira tomorrow? (Not, ‘do you meet’)
Compare:
• What time are you leaving tomorrow?
- What time does the train leave tomorrow?
• I am going to the cinema this evening.
- The film starts at 8:15 (this evening).

19.3 Have you arranges to do anything at these
times? Write (true) sentences about yourself.
1. eg: (this evening): I am going out this evening.
Or: I am not doing anything this evening or I don’t know
what I am doing this evening.
2. (tomorrow morning) _____________________________
3. (tomorrow evening) _______________________________
4. (next Sunday) ___________________________________
5. (choose another day or time) ______________________
19.4 Put the verbs into the more suitable forms, present
continuous or present simple.
1. I am going (go) to the theatre this evening.
2. Does the film begin (the film/begin) at 3:30 or 4:30)?
3. We ____________________ (have) a party next
Saturday.
4. The art exhibition ____________________ (open) on 3
May and ______________ (finish) on 15 July.
5. I _______________ (not/go) out this evening. I
_____________ (stay) at home.
6. We _____________ (go) to a concert this night. It
___________ (begin) at 7:30.
7. ‘___________________ (you/do) anything tomorrow
morning?’ ‘No, I am free. Why?’
8. You are on the train to London and you ask another
passenger:
Excuse me. What time _____________ (this train/get) to
London?
9. You are talking to Ann:
Ann, I _____________ (go) to town. _________________
(you/come) with me?
10. Sue ___________ (come) to see us tomorrow.
She _______________ (travel) by train and her train
______________ (arrive) at 10:15. I _____________ (meet)
her at the station.
11. I ______________ (not/use) the car this evening, so
you can have it.
12. You and a friend are watching TV. You say:
I am bored with this program. When _________(it/finish)?
Set by: A.S. Abuharish

English proverbs

19.2 Tom want you to visit him but you are very busy. Look at your plan
timetable for the next few days and explain to him why you can’t come.

1. A good conscience is a soft pillow = You sleep
well when you have nothing to be guilty about = ለእበ ተርህ
ጸላም ምን አለብከ፡ ሰኒ ትሰክብ።
2. A good example is the best sermon = Giving a
good example is better than giving advice. = ምን ሕኔት
ምክር፡ መሰል ምን ተሀይብ ካብ ተሐይስ።
3. A good name is better than a good face = A good
reputation is better than a good appearance. = ስምዐት ሰኔት፡
ምን ግርመት ገጽ ትትፈደል።
4. A growing youth has a wolf in his belly= Young
boys eat a lot / are often hungry. = ነብረ ንኡሽ በልዐ (ንኡሽ
ክል ዶል ስፍሩይ ቱ።)

From the Dictionaries

Tom: can you come on Monday evening?
You: Sorry but I am playing volleyball. (1)
Tom: What about Tuesday evening then?
You: No, not Tuesday I _______________. (2)
Tom: And Wednesday evening?
You: ___________________________. (3)
Tom: well, are you free on Thursday?
You: I’m afraid not._________________________. (4)
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 14

1. Abstemious = 1. ቃሊ ምን ነብረ
2. መተድብራይ
2. Abstention = ምን ስያሰት መትጀማል፡ እት ሒራን ክርንከ
ኢሂበት
3. Abstinence = ቀሎት፡ ምን ነብረ ወሲቶ አውሐዶት
4. Abstract= 1. ረቂቅ፡ ለኢልተምተም፡ ለኢልትረኤ 2. ጭመም፡
ተቅዪር ሐጪር፡ ፈንተ(ዓረ)
5. In the abstract = ናይ ፍክር፡ ናይ ሐንገል (ናይ ሕሳብ)
6. Abstracted= ቃፍል፡ ህሙል፡ መትረሴዕ

አርቡዕ 5 ኣፕሪል 2017

ገጽ 4

መሓመድ እድሪስ
ዶክተር ተኸስቴ ፍቃዱ “ሄራር
ምን ነቅፈ አስክ ነቅፈ” ለልብል
ክታብ ዐቢ ካትብቱ፡ ለክታብ እብ
ከማሉ እት ዓሙድ ስጅል እግል
ልፍገር ምንመ ኢቀድር፡ ቀደም እለ
ገሌ ምኑ እትሊ ዓሙድ እሊ ፋግር
ዐለ። ምስል ዐመልየት ተሕሪር
ነቅፈ ወከርዶን ነቅፈ ተእሲስለ ናይ
እስተንቡረት ውሕደት ዐመልያትመ
ለትዘከርተ። ዶክተር ተኸስተ
ብርሃና ህዬ ለውሕደት ዐመልየት
አሰሰው ናይ ሰልፍ ሐካይም
ጀብሀት ሸዕብየት ዐለው። ከሐርብ
ነቅፈ እተ ናይ ደንጎበ አውካድ ሚ
መስል ዐለ ወእብ ከአፎ ተአምበተ
ለከስስ ጽበጥ ሳድስ ወናይ ደንጎበ
ክፈሉ እግል ንርኤ፦
እምበል እሊመ፡ ዲብ ውሕደት
ዐመልየት ነቅፈ ለትከሰበ ተጃርብ
ወምህሮመ ዐለ፦
1. ውሕደት ዐመልየት እግል
ከወኖት ለለትሐዜ ለለአስትህል
ወጀዶት ኣላት ወስራይ ፈረጎት
ትቀደረ። እሊ፡ እግል ሰብ መቅደረት
ወኢመቅደረት፡ ወጀዶት ስራይ
ወኣላት ሕክምነ ክምሰልሁመ ሴፈ
ወብዕድ ለለትሐዜ አሽየእ ሸምል።
2. እብ ታድ ሑድ ለትወቀለ
ወቀይ አውቀዮት፡ እግለ ህለ እግልከ
ታድ አስክለ ትወቀለ መቅደረት
እብ ትሉሉይ እግል ትትነፈዕ እቡ
ቀዲር። እግል መሰል፡ ለለሀልክ
ወኢለሀልክ ኣላት ሕክምነ ክልዶል
እብ ከአፎ እንዴ ወረዐከ ወአስፌከ
ትትነፈዕ እቡ ባሰሮት ዐለ። እግል
ጠነብል (ጎዝ) እንዴ ሐጸብከ
ወወረዐከ መትነፈዕ፡ እግል ጠነብል
ወባንዴጅ እብ ትሉሉይ መትነፈዕ
ልሙድ ዐለ።
3. አውለውየት
እንዴ
ረተብከ ሙጀርሒንከ ራዐዮት። እሊ
ምን አካን ሐርብ እንዴ አምበትከ
አስክ ክልስት ክድመት ለትትሀየብ
እቱ (ውሕደት ዐመልየት) በህለት
ሜመዮት፡ ፋረጎት፡ አውለውየት
ረተቦት፡ አትሐላለፎት፡ ዲቡ እንዴ
ተንከብከ ምስዳራት ነስእ፡ ሻፍግ
ራድኢት ሂበት ወዐመልየት ዊደት
ሸምል።
4. መቅሬሕ ሕክምነ፡ እግለ
ሕክምነ ቦጦሎኒታት ሕክምነ ፈሳይል
ዲብ ወክድ ሐርብ ለሳድፎም
መታክል ምን ቅሩብ እንዴ ፈረግከ
ራቀቦት ወራዐዮት። እግል መሰል፡
ጊጉይ ፈሀም ዲብ መራቀበት አው
ከሬዕ ነዚፍ እግል ልትነሰእ ለቡ
ምስዳራት። ዲብለ ደም ለለረግእ
ለልትበሀል ክምሰል ኮኣጉለን፡
ቪታሚን “ሲ” ቪታሚን “ከይ”
ካጢ ፈሀም ዐለ። ክምሰልሁመ
ጉጉይ መትነፈዕ ቶርኒከት። እግል
እሊ ክምሰል ሐዲስ ተእሂል ወሐብሬ
እምበል ሕላሌ ሂበት ዋዴሕ አግቡይ
ለልተበዕ ዊደት።
5. ሓዮት ጸሌዕ ወሓለት ጀው
ለህሌት እሉ ዕላቀት፡ እት ክምሰል
ከረ ነቅፈ ላቱ ቅሩር አካናት ጸሌዕ
እግል ልሕዬ ወቅት ረዪም ነስእ እት
ህለ፡ ዲብ አካናት ሕፉን ክምሰል
ከረ ሰበርቀጤ ወፍልፍል ላኪን፡
እብ ሸፋግ ለሐዬ። እሊመ ኔፍዓይ

ሄራር አስክ ተሕሪር ነቅፈ

ነቅፈ ዲብ መትአሳሰ
ተጃርብ ቱ ለዐለ።
6. ውሕደት ዐመልየት እግል
ትተከል እቱ ለትቀድር አካን ፈረጎት።
ለአግደ ዓምል፡ ሸፍ አው ሐርብ ምነ
ገብእ እቱ ድዋራት እግል ቲሪም
ክምሰል አለበ ወእብ ቀሊል እግል
ትትበጸሕ ክምሰል ትቀድር፡ ማይ
ወመስከብ ሙጀርሒን ለበ፡ ምን
ዘብጥ ጥያራት ወሐርብ ደማን ለህለ
እለ እግል ትግበእ፡ ለከፊፍ ጅረሕ
ለቦም ህዬ፡ ዲብ ብዕደት ደማን ለበ
አካን እንዴ ነስአከ ራዐዮቶም ላቱ
ተጃርብ ትከሰበ።
7. ፍንጌ ዎሮ ሽእ እግል
ትበድል ለትወድዩ ኢመትሐላል
ወጸገም፡ ክሉ ረአሱ ለኢልትቀደር
ዶል ገብእ ህዬ እንዴ ትከበትካሁ
ምስሉ እግል ትሄርር ገብእ ለዐለ
ቴለል ወሳድፍ ለዐለ መታክል። እሊ፡
ዎሮ ምነ ሳድፈነ ለዐለ ተሕድያት
አው መታክል ቱ ለዐለ። እግል
መሰል ለደርሰው መደንዝዘት (በንጅ
ለረግዞ ሰብ መቅደረት) ኢሀለዮት፡
ለለትሐዜ ጅንስ መደንዘዝ ካፊ
ወብቆዕ ሰበት ኢዐለ ቅስም ዐመልየት
ዲብ ወክድ ዐመልየት ለኢካፍየት
ዔማት በርሀት ወለመስሉ። እሊ ክሉ
ምነ ዎሮ ክቡት ደረጀት ሕክምነ
ለጠልቡ መቃዪስ ሰኒ ወአማን
ለደሀራ ቱ ለዐለ። ምናተ፡ ምስለ “እበ
ብከ ለትትቀደረከ ወዴ” ለልብል
መብደእ፡ እግል ንበድሉ አው ህዬ
ክምሰል ውሁብ እንዴ ነሰአናሁ እበ
ትትቀረደነ እት እንባስር ክምሰል
ንሄርር ወዴነ።
8. አነ ኖሼ እት ነቅፈ
ተጅርበት ለረከብኮ ምኑ፡ ምን ነቅፈ
እንዴ ከሰብኩወ ለትሳረሐኮ ዲብ
ብሽክሊት ክፉፍዬ፡ ክልኦት ጅንስ
ስራይ ዲብ ብሽክሊት ሙኽዬ ህዬ
ክልኤ ድጋም ዐለ። ለክልኦት ጅንስ
ስራይ ናይ ወጀዕ ወመላርየት ቱ።
ለክልኦት ድጋም ህዬ፡ ለሳልፋይት፡
“ዮም ፈጅር ኢኮን፡ ፈጅር ህዬ
ዮም ኢኮን” ለልብል ቱ። ለእግል
ሰልፍ ወክድ ስዱድ አው ድቁብ
ቴለል ሳድፍ ዲብ ህለ እብ ልብዬ
እግል ኢበለ ለአምበትኮ ወእግል
ስኒን እንዴ ጸበጥኩወ ለሄረርኮ
ኤማን ለትወስክ ተ። መጦር እለ
ሻፍግ ሐል ለለትሐዝዩ ሽእ ሳድፍ
እት ህለ ለእትነፈዕ እበ “ክምሰል
ህድእ እንዴ ትቤ ሐሲብ ለመስሉ
አለቡ” ተ። ለሐሲብ ወለ እግል
ሑድ ካልኢታት ምንመ ገብእ።
እሊ ድማናይ ወድገለባይ እግር፡
እዴ፡ እዝን ወዕንቱ ለዐለ። ምን

ነቅፈ አስክ ብዕድ መሃም እት በገስ
እት ህሌኮ፡ እምበል እለን ለትበሀለየ፡
እግል ነቅፈ፡ “ነቅፈ፡ አክለ ትደፈዐ
እትኪቱ ዐውልኪ?” እንዴ ትሰአልኮ
ለለአተግኔዕ በሊስ እንዴ ይእረክብቱ
ለትበገስኮ ምነ።
ነቅፈ፡ ዐውልኪ መጆብለ ትደፈዐ
እግልኪቱ?
ነቅፈ፡
ዐውልኪ
መጆብለ
ትደፈዐ እግልኪቱ? እሊ ሰኣል እሊ፡
እት ዮም 5 ኣፕሪል 1977፡ እት
ቀበት መዲነት ነቅፈ እት አርወሐቼ
ለወጅሀክዉ ሰኣልቱ ለዐለ። እት
ፈርወንተር እለ አምዕል እለ ብርሃኔ

ነቅፈ ሐቆ ትደመረት

ገረዝግሄር፡ አስቡሕ ዲብ ነቅፈ
እግል እምጸእ ክምሰል ብዬ ልኡክ
ነድአ እቼ። እብ አሳስ ሐብሬሁ ህዬ፡
ምን ጠናስ አስክ ነቅፈ አግወሕኮ።
ዲብ ነቅፈ ክምሰል በጽሐኮ፡ አስክ
አፍዐበት እግል እትበገስ ክምሰቱ
ዲብ ድዋራት አፍዐበት ውሕደት
ዐመልየት እግል ነአዳሌ ክምቱ
ሐበሬኒ። ለወክድ ለሀይ ንትበገስ
እት ህሌነ ሰበት ተሐበሬነ ህዬ አስክ
አካናቼ አቅበልኮ።
እግል ተሕሪር መዲነት ነቅፈ፡
ሹርካት ለዐለየ ቦጦሎኒታት፡ ሐቴ
ስርየት እግል ሐረስ (ዓቅቢት) እንዴ
ሐድገየ ክለን 28 ማርስ አስክ
አፍዐበት ብጉሳት ዐለየ። ሰበት
እሊ፡ ዲብ መዲነት ነቅፈ እምበል
አንፋርለ ስርየት፡ አንፋር እዳረት
ሸዐብ (ጀማሂር) ወገሌ ምን ስካን
ነቅፈ ሌጣቶም ታርፋም ለዐለው።
ባካት ሳዐት 10፡00 አዳሕየት
ገብእ፡ ምን አካን ማሞ ናይለ ግብለት
ምፍጋር ጸሓይ ለህለ መዐስከር ባካት
ከኒሰት ሚካኤልቱ ለትበገስኮ። እብ
ተቃርብ አስክለ እንክር ምውዳቅ
ጸሓይ ለገኔሕ ባካት ቤት ክስታን
ቅብላት ምስግድ ምፍጋር ጸሓይ
ሕሊል ምዖ በጸሐኮ። ዲብለ ወክድ
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ለሀይ እግል መደት ሰቦዕ ወሬሕ
ዲብ ነቅፈ ሐቆለ ጸንሐኮ ወምን
ነቅፈ እትበገስ እት ህሌኮ መዲነት
ነቅፈ ሐቴ ዶል እግል ዲመ
ለሐደግኩወ ከትሳረሐኮ ምነ መስለ
እቼ። ዲብለ ዐልኮ እተ ህዬ ሐቴ
ዶል በጠርኮ። እት መዐደዬ ባካትለ
ምስግድ ገሌ ሸዐብ ወሙናድሊን
ሸነን እት ልብሎ ኬን ወእንሰር
እት ልጀወሎ ረኤኮ። ዲብለ ከንፈረ
ሕሊል እቅብል እንዴ እቤ ህዬ
ሰራይር፡ አነጺት፡ ሀቡይ ክምሰሁመ
እግለ እት አጥራፍ ሕሊል ምዖ እብ
ሸማል ኬን ወእንዜ ልትነዋኔ ለዐለ
አስዕር ወአቅሹን ክምሰል አቅመትኮ
ሸማል ሕርየት ለአተንፍሶ ለህለው
መስለ እቼ። ለክርን መዳፌዕ፡
ቀናብል እዴ ወብዕድ ከፊፍ ስለሕ
ወክቡድ ስለሕ ማሺንጋናት፡ አልቃም
ወዘብጥ ጥያራት ህዬ ስንቀይ
ሰራይር ሕላይ ወስስዒት ሸዐብ
ወሙናድሊን ለበደለዩ መስለ እቼ።
እብሊ ክሉ ርዩሕ ወልውቅ ክምሰል
ዐለ ህዬ ኢክምሰልሀ ፈጅር ለሀ።
ምናተ ስካን ድዋራት ነቅፈ አስክለ
ወክድ ለሀይ እንዴ ረደው ዲብለ

ፈቱወ መዲነቶም እግል ልእተው
ኢቀድረው። ሱድፈት ላኪን፡ እግል
ክሎም እት ተሕሪር እለ መዲነት
ለአብጸሐው ለአስተድሽሀደው ወለ
መስከነው ሙናድሊን እብ ሕሳባቼ
እት ቀደም ዕንታቼ እት ልትካየሎ
እዬ ክሉ ረአሱ ኢትረሰዐኩዎም።
ምዶል ርሰዔ ሌጠ፡ አስማዮም፡
ገጾም፡
ሱሰቶም፡
ፍርስነቶም
ታሪኮም ወብዕድ ጠባይዖም ክሉ።
“ምሔርበት እግል ዲመ ኢነብሮ
አስማዮም ዲኢኮን” እንዴ እቤ ሌጠ
ተረፍኮ።
ዲብ ጠረፍለ ሕሊል እንዴ
ገብአኮ፡ ምንኬነ ምስግድ አቅመትኮ
ከ ዕንታቼ ዲብ ባካትለ ኮምሽኔር
ቦጦሎኒ ሐቴ፡ ገዛኢ ሀብቴ፡ እብ

ለቀም ለአስተሽሀደ እተ አካን ዓረፈ።
እንዴ አትሌኮመ አስክለ ቀደም ሐቴ
አምዕል ለበጽሐኩወ እንክር ምውዳቅ
ጸሓይ ለዐለ መዐስከር እንዴ ተዐደ
በርሄ ጸዐደ እብ ርሳስ ብሬን ብሶቱ
እንዴ ትዘበጠ ለአስተሽህደ እተ
አቅመተ። ዝክርያት እግል እትረሰዕ
ድንን ክምሰል እቤመ ዲብ ድፍዓት
አባይ ወአወድግ ባካት ነቅፈ
ለአስተሽሀደው ቅያደት ስርየት
አብረሀ ሸሪፍ፡ ፍቅሬ መስፍን፡
አማንኤል በዪን (ወዲ ቢጀኒ)
ወብዕዳም ፈቀድኮ።
“እግል ነቅፈ ደምኩም እንዴ
ከዔኩም ዓጭሞታትኩም እንዴ
ሳበርኩም ወአርወሐትኩም እንዴ
ሰበልኩም ምነ ለአስትህለ ወለዐል
ደፈዕኩም እግለ” እንዴ እቤ ህዬ
አስተንተንኮ።
“እንዴ አማን ተሃገይ ነቅፈ፡
ዐውልኪ አክለ ደፈዐ እግልኪቱ?”
አርወሐቼ ትሰአልኮ። ለአዳሌኩው
በሊስ ላኪን ኢዐለ። ነቅፋመ
ለአዳሌቱ በሊስ ዐለ እለ ኢመስለኒ።
“አይወ” ለልብል በሊስ እንዴ
ደምነት እግል ቲበሉ ምርወት ዐለ
እለ ኢመስለኒ። ረአስ ለለአደንን
ዐውል ዲኢኮን ረአስ ለለአሸንን
ዐውል ሰበት ኢትሰአለት። ምናተ፡
እብ ብዕድ እንክርመ፡ “ዐውልዬ
አክሉ ምን ኢገብእ፡ አክሉ ወደፈዐ
እቼ?” እንዴ ትቤ ትትላኬኒ ለህሌት
መስለ እቼ።
አማን ተሐይስ ላኪን፡ እተ
ወክድ ለሀይ ለዐውል እግል ነቅፈ
ለደፈዐ ሰኒ ለዜደ አው ለዐበ ምነ
እንዴ ገብአ ትረኤኒ። “እግል ነቅፈ
አክል እሊ ሐቆ ደፍዐነ፡ ለተርፈየ
መዳይን ህዬ አክል ሚ እግል
ንድፈዕ ቱ?” ለልብልመ መስእል
ትሩድ ወለለአፈርህ ገብአ እቼ።
ምናተ፡ እግል ነቅፈ ዲብ እረግም
አስክለ እንክር ግብለቼ እት ሕምብረ
ነቅፈ እንዴ ገብአት (ቀደም ሑድ
አምዔላት ለትሰቀለት) እብ ሐበን
ልውቅት ወርይሕት ዲብ እንተ
ድማን ወድገለብ ዲብ ትትነዋኔ
ትረፍርፍ
ለዐለት
መንዴረት
ጀብሀት ሸዕብየት ተሕሪር ኤረትርየ
አንጸርኮ። እግል ሰልፍ ወክድ
ረስሚ እንዴ ትሰቀለት ለረኤኩወ
እተ ወክድ ለሀይ ሰበት ዐለ ህዬ፡
ሸበህ በሊስለ እሰአሉ ለዐልኮ ሰኣላት
ለረከብኮ መስለ እቼ። ዔጻቼ እንዴ
ሀብኩወ ህዬ ኢፋሬሕ ወኢግሂ ዲብ
እነ አስክ ጠናስ ሄራርዬ አተላሌኮ።

“ተመት”
ነቅፈ ሐቆ ሕርየት
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ቅ ሰ ት
ምድር አክልሕድ ሳዐት ዐስር
ናይ ላሊ ዐለ። ሰኒ ትዕበት እት
አነ ቤቼ በጽሐኮ። እገርዬ እንዴ
ሐጸብኮ ወልባስ ስካብዬ እንዴ
ቀየርኮ ምስካብዬ እግል እብጸሕ
ዶል እቤ፣ አቡዬ ሞራ እንዴ
ጸብጠ እንዴ ወትውት ጸንሔኒ።
ሰኒ ድንግጽት ዲብ አነ “ይበ ሚ
ጀሬት ዲብከ?’’ እቤሉ።
“ለጀሬት እቼ ቃውይተ ህሌኪ?
ክሉ እብ ሰበብኪቱ። ዐየብኪነ
ተዐየቢ! አነ ዲብ እለ ዐድ ስኒ
ስሙይ ወበዐል ገጽ ክምሰል አነ
ክሉ ለአምረኒ። ድጌ እብ ተማሙ
ለፈርሀኒ ወፈቴኒ እንቲ ከአፎ ረሼ
ትካይዲ?’’

“ኢቀባዬ አነ ረአስከ ኢካየድኮ
ይባዬ። ሚ ወዴኮ? ካልጠት ምንዲ
ሀሌ አስእለኒ። ሳምሐኒ፡ አነ ዝንብከ
እግል ልርድአኒ ይሐዜ፡’’ እቤሉ
ሸንከቱ እንዴ ቀረብኮ። አመት
እንዴ አለብዬ ክልክኤ ሞረ ከረ
ዲብዬ። እተ አፌት እብ እንቅራርዬ
ወደቅኮ። እት ረአሼ እንዴ በጥረ።
“መአንጎገይ፣ በዐል አከይ ፈን፣
እንቲ ሕኔት እንዴ ደረስኪ እት

መለዋሊት ፈን ወአዋልድ አንሳት

ወቅት ቤትኪ ተአቲ፡ ዲብ ፍረቅ
ፍሊጺ ትብሊ። ሕላይ ወተማሲል
ሚ እግል ትጃቅፊ ምኑቱ? ወለት
አንሳይት እግል ትሕሌ ወትሰንቄ
ኢወጅብ። ምድር እንዴ ገንሐት
ወአጭፋረ እንዴ ቀዋቀለት እግል
ኢትጊስ ለአስትህል’’’ ቤሊኒ ከዲብ
ቅብላቼ ትገሰ።
ምነ ምውዳቅዬ እብ ከም ሓይልማይል እንዴ ቀንጽኮ፣ “ይበ ሚ
ወዴኮከ? ክእነ ተአዜኒ፣ ፈን እግል
ኖሱ ዎሮት ክፋል ናይ መድረሰት
ቱ ማሚ? አነ ሀዬ ፍሊጺ እግል
ኢበል ኢግስኮ። ዒድ ሕርየትነ
እግል አግመሎት መደርሲነ ሕላይ
ሀበዉነ ወሐሌ ዐልኮ፡’’ እቤሉ

ሰኒፋርሀት ዲበ አነ።
ሸንከትለ ባብ እንዴ ቀርበ፣
“ትሰምዒኒ ሀሌኪ፣ ክልኦት ሕርያን
ብኪ። አው ድራሰት እንዴ አዘምኪ
ምነ ምን እለ ቤትኪ ኢትፈግሪ፣
አው እንዴ ደረስኪ ማን ወገለብ
እንዴ ኢትብሊ እትለ ቤት ተዐይሪ፣
ኢቀባዬ ምን ትብሊ አምዒትኪ
እግል አብልዐኪቱ’’ እንዴ ቤሌኒ
ሸንከት ምስካቡ ጌሰ ምንዬ።

እበ ለገብአየ እቼ ክልኤ ሞረ ሰኒ
ማጸት ዲብ አነ እት ዐራቼ በጽሐኮ።
እተ ወቅት ለሀይ አነ ዓስራይ ፈስል
እድርስ ዐልኮ። ዲብ ድራሰት
ደረጀቼ ምግባይት ምንመ ዐለት
ዝያደት ፈን ወእብ ፍንቱይ ሕላይ
እፈቴ። ሕላይ ክምሰል አርወሐቼ
ወቤንናይ መስተቅበልዬ ሰበት
እርእዩ እብ ዝበጥ ወአትፋርሆት
እግል እዘም ምኑ ኢስተትኮ።
ላሊ እብ ግዲደ እንዴ እትሰራበብ
ወሐስብ ትመዬኮ። ፈን ኤረትርየ
እግል ጠወሮት ለገብአ ንዳል እግል
አትዋይን ጀረብኮ። ምስል ብዞሓም
ፈናኔን ሰበት እትኣመር አዋልድ
አንሳት ዶረን እትፈን አከልአዪ
ክምሰል ዐለ ሰኒ አምር። አቦቼ
ንኢሽ ዲብ እንተ መተልህያይት
ሰበት ዐለት ክሉ ትዳግም እግልዬ።
ናይ በዲር ወናይ አዜ እንዴ ቃረንኮ
ሓለት ፈን ከአፎ እግል ትግበእቱ?
ዲብ እብል ሐሰብኮ። ክምሰልዬ
ምን ፈን ለትመንዐየ ብዝሓት
ሰበት አምር ፈን አርሐሜኒ። ድድ
ፈን ለብጣራም አንፋር እግል
ኖሶም ፈን ኢልአትሐዝዮም? እብ
ሕላይ ወተማሲል እግል ልትለወቆ
ኢልሐዙ ገብእ? አዋልድ ሐቆ
ትመንዐየ ወትዐንቀፈየ ውላድ
ተብዕን በይኖም መናግእ ፈን እግል
ልድብኦ ቀድሮ ገብእ? ወለት
አንሳይት ህዬ እግልሚ ትትመነዕ?
ፈን ሼርሓይ ሐያት ሐቆ ገብአ፣
መንበረት እምበልሁ ትትቀደር
ገብእ?
አርወሐቼ ትሰአልኮ ወኖሼ
በለስኮ። ፈን ምን ዮም ወማሌ
ይአንበተ? ክ’መ እርእዩ ወእሰምዑ
እማትነ ወአቦታትነ እንዴ ለሐልየ
ጻንሓትና ተን ማሚ? እምበል ሸክ!
ረብዐት ምን ውላድ ወአዋልድ
ትትከወን ነብረት። ውላድ ረብዐት
እት ከደኖም ወዲብ ዐድ ለትፈናተ

ትልህያታት
ክምሰል
ሸሊል፣
ዎሶምየ፣ ሆይ፣ ጨፈረ፣ ግንግር
ወብዕድ ልተልሀው ነብረው።
ዎሶምየ ውላድ ልተልሀው ዲበ
ወአዋልድ ለሐልያሆም ነብረየ።
ምን ዐባዪ አክምሰለ ከተብክዉ፡
ውላድ እንዴ ደግድጎ አዋልድ
ክእነ እንዴ ልብለ ለሐልያሆም
ነብረየ።
ዎሶምየ ወድግደግ
መሓዝ ዐቢ ወወደግ
ፋርስ ረቢ ብዲቡ
እናስ ከሬ ዲብ ጂቡ
በዐል ድንቦከት ቀምጀለ
ሓስድ ረቢ ልዝለለ
በዐል ድንቦክት ሀበረት
ክላል ወርቅ ሳበረት
ሑኪ ወሐቴ
በልቀት ሰጥር ከሰቴ
ሑኪ መንታይት
ዕዉት እምበል ሰዳይት
ከሽከሽ ወዴ ለጂቡ
ዐውል በክረት ብዲቡ

አዋልድ ክእነ እንዴ ለሐልየ
ውላድ እብ ተረቶም ሸሊል እንዴ

ለአተልህወን ብዞሕ ለሐልወን።
አቡዬ እግልሚ ተሐሊ እንዴ ቤለ
ዛበጤኒ። እት መደቱ ላኪን ምነ
እሙራም መተልህየት ክምሰል
ዐለ፣ አዋልድ ሐለያሁ ምን
ገብእ እግል ዕለት ወፋሻት
ግሩሽ ወቅዲት ለሀይበን ክምሰል
ነብረ ልትደገም። ትልህያሆም
እግል ትግመል ወትድመቅ ምን
አብያት መርዒ ለአትፋግር፣
ወአዋልድ ነዝም ዐለ ልትበሀል።
ኖሱ እንዴ ልትመተዕ ዐለ አዜ
እግልሚ እግልዬ ከሬዕ? ዎሮት
ክዱሩ ቡ። “ምን ትተልሄ አዳም
እትሚ ለዐግበ? ንኢሽ ህሌት
ወንኡሽ ህለ ለልበ፡” ቤለ መለኪን
አቶምበስ፡ አማኑቱ። ፈን ህዬ ከረ
አነ ሐቆ አዘምነ ምኑ ምን እግል
ለአተላልዩቱ። መጅተመዕ ምን
ክልኦት እንክር ልትከወን። ምን
ውላድ ወአዋልድ። አዋልድ
እት ቤት ሐቆ ትክርደነየ ህተን
ለልሐስባሁ፣
ለልአትዋይናሁ፣
እግል ሊበላሁ ለልሐዝየ ምን
እግል ሊበሉቱ? “ዎሮት ከቀባሁ
ሐን ሸፈቱ ክምሰለ ልትበሀል፣’’
አዋልድ ምን ልትገብአ፣ ምን
ፈትየ፣ እግል ለዐግበ ምን
ለሐዝየ፣ ምን ልወክለ?

መንፈዐት መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
1. ግርዝ
ምን እስዉ
ዕምር ቱ ዲብ ሐኪም አንያብ
እግል ልትርኤ ለወጅብ?
ክምሰል
ዋጅብ
ክም
ሐመምከ ሌጠ ኢኮን ዲብ
ሐኪም እግል ቲጊስ ለብከ።
ዓፍየትከ
እግል
ልድረር
ለቀድር ሕማማት እብ ከአፎ
ክምሰል ትትሐፈዝ ምኖም
ኣመሮት ወምን ሐኪም ምክር
ወጎማት ረኪብ ምህም ጋር

አናመ ይማዬ ሐቴ ኒበት
ክምሰል አብቀልኮ ዲብ ሐኪም
አንያብ ጌሰት እብዬ!

ቱ። ከእብሊ፡ ዎሮት ግርዝ
ዲብ አወላይት ሰነቱ አንያብሰልፍ ክምሰል አብቀለ እግል
ሰልፍ ዶል ዲብ ሐኪም
አንያብ እግል ልትርኤ ሀለ
እግሉ
ለልብል
መምሬሕ
ሀለ።
ግርዝ ዲብ ሐኪም እንዴ
ጌሰ ለወድዩ አወላይ ከሽፍ፡
ለሐኪም ምስለ ግርዝ አምር
ወዕላቀት እግል ልውዴ ሰድዩ።
ዋልዴን ህዬ ዓፍየት አንያብ
አጀኒቶም እብ ከአፎ እግል
ልራቅቦ ክምሰል
ወጅቦም
ምህሮ እግል ልርከቦ በክት
ፈቴሕ እግሎም።
እት ፍንጌ ግርዝ ወሐኪም
አንያብ ለትትአሰስ ዕላቀት
ሰኒ ምህም ተ። ግርዝ ንኡሽ
እት እንቱ ምስል ሐኪሙ
ዕላቀት እግል ተሀሌ እግሉ
ወጅብ። ግርዝ እግል ሰልፍ
ዶል ዲብ ሕክምነ ለሳደፍዩ

እኩይ ልግበእ ወሰኒ ቴለል
ልትዘከር። ሰበት እሊ ግርዝ
ምን ሰልፉ ምስል ሐኪሙ
ዕላቀት ሰኔት እግል ተሀሌ
እግሉ ለአትሐዜ።
ጅነ ዲብ ዕያደት አንያብ
ግርዝ እብ ዓመት ዲብ
ሐኪም እንዴ ቀርበ እግል
ልትርኤ፡ እብ ፍንቱይ ህዬ
እግል ሰልፍ ዶል ምስል
ሐኪም ለልትዋጀህ ዲበ ወቅት
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ለሐኪም እብ ሽቅል ዱዩግ
ወአወላይ ራድኢት እንዴ ወዴ
እግል ልግበእ ኢልትሐሬ።
እት ክእነ ለመስል ወቅት
ረብሸት ወመሻቀለት፡ እተ
ክምሰልሁመ ጅረሕ ክቡድ
ወመጺጸት ዲበ ህሌት እቱ
ወቅት ሐቆ መጽአ፡
ክልዶል ሐኪም አንያብ ምስል
መጺጸት እግል ለአትጻብጡ
ሰበት ቀድር ምን ሐኪም
አንያብ እግል ልፍረህ ወእቢ
እግል ትስበቅ እቱ ትቀድር።
ሰበት እሊ፡ ለጅነ እት ወቅት
አወላይ ራድኢት ወውጀዕ
እንዴ ኢገብእ፡ እት ወቅት
ሃድእ ምስል ሐኪም እግል
ልትዋጀህ ለአስትህል።
ግርዝ ምን ንእሹ ዲብ
ሐኪም
አንያብ
እንዴ
ነስአከ መርመረ ክምሰል
ወዴ ውድየት ምህም ጋር
አርቡዕ 5 ኣፕሪል 2017

ቱ። እሊ ዲብ አፍ ጅነ ለሀለ
ወእግል ልሳድፍ ለቀድር
መሻክል ሐኪም እግል ልዳፌዕ
ምኑ አው እግል ልሳርዩ በክት
ለሀይቡ። እሊ በህለት አሽዐሾት
አንያብ፡ ሕማም ዕስር፡ ንዙም
ለኢገብአ አግቡይ ብቅለት
አንያብ እግል ኢልሳድፍ
ምን ቀዳምከ እግል ትዳፌዕ
ሰዴከ። ክእነ ወዴነ ምን
ገብእ አጀኒትነ ሰሓቅ ግሩም
ለሀሌ እግሎም ወመስተቅበል
ዓፍየት
ነአክድ። ከገድም
ጅነ እብ ገበይ ንዝምት
ዲብ ሐኪም አንያብ እግል
ልትርኤ እቱ ለወጅብ ዕምር
ምን ክልኤ ሰነት ወለዐል
እግል ልግበእ ለአስትህል።
ሰበቡ ህዬ መራዐየት ሕክምነ
ምን ቀዳምከ አንበቶት ሐኪም
አንያብ እግለ መጽእ ደረር
ምን ቀዳሙ ክምሰል ዳፌዕ
ምኑ በክት ለሀይቡ።
ገጽ 6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
እስባት አወልወሎት ጅንስ ሐረምዝ እት ኤረትርየ

እት ሰፍሐት መዐፍየት
ክምሰለ ቀደም እለ ለታብዐኩሙ
እብ መትሳዳዳይ ምስል መትሐፍ

ኤረትርየ
ወኮንፈደራልየት
ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ
ምስል ታሪክ ወኣሳር ዐድነ
ለልአትኣምር
ጽበጥ
ምን
ተአነብት
ገሌ
ሳምኖታት
ዋድየት ህሌት።
እት ዐድነ ለህለ ኣሳር እብ
ገበይ ዕልምየት ወእስባት እንዴ
ትደረሰ ወትጸበጠ ፈሀምኩም
እግል ልዕቤ፡ ክም ፍገሪት
እሊ ህዬ እት ስያሐት ዐድነ
ወሕፍዘት
ኣሳር
ወርዝቅ
ጠቢዐትነ ዶርነ እግል ንቀድም
ለትሰዴ ሰበት ተ፡ እንትመ እብ
እንክርኩም እትለ ሰፍሐት እለ
እግል ትሻርኮ ነዐዝመኩም።
ከእግልዮም
እብ
ክሱስ
መትዘርኦት ሐረምዝ እት እዲነ
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈሉ እግል
ንርኤቱ፡ ቅራአት በኪተት።
ሐብሬ ሐጫር እብ ክሱስ
አወልወሎት ሐረምዝ
ፕሮቦሲድያን (እት
አወልወሎት አዜ ለህለ ግም
አስል ለቦም ሐረምዝ)
ቀደም 55 መልዮን ሰነት
እንዴ አንበተው እት ይቡስ
ምድር አፍሪቀ ወምእታይ ዐረብ
ክም ዐለው ዕልምያይ አስባታት
ለሐብር። ፕሮቦሲድያን ለትብል
ዘዐት ምን ግሪክ ለመጸት እት
ገብእ፡ ኣንፍ ለቦም ሔዋናት
ተአሰምዕ።ዝያድ 350 ሰነት
ዋዲ ለህለ ፕሮቦሲድያን እት
ዐለም ለሐልፈየ 50 ሚልዮን
ሰነት እት ምድር ክም ዐለ እብ
ኤሌፈንቲዳ ለልትአመር ጅንስ

ዕሙማይ ሐብሬ
2ይ ክፋል

ፕሮቦሲድያን ሌጣ እትሊ ወክድ
እሊ እት ምድር ክም ህለው
ልትሀደግ። ለበደ ጅንስ ሐርማዝ
ክም ከረ ዴኖቴርስ፡ጎምፎቴሬስ ፡
ማሞዝን ወማስታዶን ከምክም።
ፕሮቦሲድያን ህዬ እምበል እት
አንታርክቲከ ወእውስትራልየ
እት ብዕዳት ቃራት እዲነ
እግል ወክድ ረዪም ለጸንሐው
ቶም። ቀጥፈት አወልወሎት
ፕሮቦሲድያን እግል ዓይላት
ኤሌፈንዳ ክምሰልሁመ እግል
ማሞዝን ወማስታዶን እንዴ
ሓበርከ እትሊ ወክድ እሊ እብ
ዕልመይት ገበይ ኣሳሮም እብ
ራትዕ እግል ልትሰወር ቃድር
ህለ።ፕሮቦሲድያን
ለትበሀለ
ጅንስ ሐርማዝ አሰልፍ አስክ
አፍሪቀ ለአወልወለው እት ገብኦ፡
ግራሁ ህዬ እት ብዞሕ ድዋራት
ዐለም እንዴ አስሐበበው ኣፋት
እዲነ ወስድፈተን ለልትርኤ

እተ ቅሳሳተ ብርካን አርዐዳይ
ምድር፡ብርድ ወብዕድ ሓለት
ጀው እግል ልክሀሎ ለቀድረው
ቶም።
እት ዶገሊ፡ ኩዶ-ፈላሲ
ወጪልገ (አቶብየ) ለትረከበ
አሰር-ሐያት ፕሮቦሲድያን ሌጣ
እት አፍሪቀ እሊ ጅንስ ሐርማዝ
እሊ እግል ልትባዘሕ ክም ሰደ
ለልሐብር ቱ።
እሊ እት አግዳም በሐር
ኤረትርየ
ለትረከበ
ኣሳር
ሐያት ለቀደመ እስባት እት
አወልወሎት
እት
አፍሪቀ
ለህለው ሐረምዝቱ።
ባሕሲን እሊ መጃል እሊ
ለሳልፋይ አወልወሎት ጅንስ
ሐርማዝ እት አፍሪቀ ሌጣ
ክም ዐላቱ ለልአተፍቆ። እብ
አሳስ እሊ ህዬ እት ኤረትርየ
ለትረከበ ኣሳር ሐያት ሐርማዝ
እት አወልወሎት ሳልፋያም
ጅንስ ሐረምዝ እግል ኣመሮት
ለሰዴቱ።
እሎም ጅንስ ሕያያም
እሎም እብ ፍንቱይ እት
ምእታይ ዐረብ ወቀር-አፍሪቀ
ለአንሰሰው እት ገብኦ፡ እለ
መርሐለት እለ ህዬ ፍንቲት
ምዕራፍ እት አወልወሎት እሊ
ጅንስ ሔዋናት እሊ ክምተ
ልትሸረሕ። እሊ ህዬ ለቀደም
እለ ለዐለ ፈሀም ካጢእ እንዴ
ባልሐ ፈሀም ሐዲስ ከልቅ ክም
ህለ ልትወደሕ።
ልተላሌ.....
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ምን ሐልየት መንሰዕ ቤት ሸሐቀን እለ እት ገጽ
201 እንዴ አምበተት እት 205 ለተምም እድሪስ
ወድ ገብሸ እግል ከንቴባይ መሐመድ ምን ዖረ ለሐለየ
ሕላየት ካልኣይ ወናይ ደንጎበ ክፈለ እግል ንርኤ፦
መርሐበ ወከንቴባይ ሹም ለሓክም እንታቱ
‘ልግበአኒ’ ኢልብል በዲርመ እሊ ፍራዱ
እበ ትዘልም ዐስተሩ ወእበ ፈሬ ሕራሱ
እበ በዝሕ እንሱሱ ወእበ ሰልሕ ውላዱ
እሊ ዐድ ሐቆከ “ገዐዞ” ልብል ወዋዱ
መን አምረ ገበዩ ወመን አምረ ጎማቱ
እሊ ዐድ ምርዝሙ ቱ ወእሊ ዐድ ታክያ ቱ
መርሐበ ዎ ድራር ጋሻይ “ናጽፎ” ልብል ወዓዱ
ለገሌ አስጋይ ልደረር ለዋካት እንዴ ገራዙ
ለገሌ በልዕ ገሻይሽ ለገሌ ሰቴ አምያሱ
ለገሌ ተኬ ቀሐዋታት ደጋዱገ ለአትማሱ
ሐቆ እለን ልትወለብ ከከፍክፍ ዝሕረት አብያቱ
መንቱ አምበል ከንቴባይ ለእግል ለጋሸ ሕራሱ
አመቱ ሃብ ሳውየ ለምድር አስክ ጽብሓቱ
ኢትረክቦ ክምሰልሁ እንዶ ዐልኩም ተሐዛዙ
ረበዕ ለረብዓት ልዳገን ለምኑ ነድእ ጎምሳቱ
ረበዕ ሰባር መጋዝም መን ነውንዮ ስጋዱ
ረበዕቱ ለዕልባይ ፈናቴ ድሩይ ቱ ለጸሊም አግመኣቱ
አንጃቡ ሐራጽጽ ገይዳት ጥራ ቱ ልማዱ
ረበዕ ቶር ለዐገበ መስከቡ ሎሀይ በርካ ቱ
ረበዕ ሐራይሽ ዎሮ ቀርኑ ከልሻ ቱ
ረበዕ ሐረምዝ ለንጠዋጥል ነግዋቱ
ረበዕ ሰብ ተብዕን ፍጫል ቃቀት እንታ ቱ
ምድር አምር ሳጣሩ ወድመቅ አምር ዛባጡ
“ሸሩ” ልብሎ ልክለአነ ምን ግንሐት ለአብዛዙ
ሐቆ ትነደረ መን ነቅሞ ብጽዓ ቱ
እት አቤኩም ለአትጋውሕ ሰይፉ ለጻብጥ ሳክያቱ
ሰይፉ ወሐል ኢሐድግ በንበን ቱ እሊ ቅርጫቱ
ምን ለዐል ነስእ አስግደት ወምንዲ ልድህር ሸርባ ቱ
ክም ዐሊ ምን ጣልም ሾሎ ወለማዳዱ
ኢትሰፈፍ ተደምዕ ምን ደርብየ ኮናቱ
እትለ ጨዓኒቱ ገድም ጋሩ ውላዱ
ምን ሀይብ ከንቴባይ መን ዐሬ ቡ ለአፍናኩ
ምን ልትበሀአስ ከንቴባይ ቅምጭ ሚ ቡ ዕንታቱ
ከብዱ በሐር አብደላም እት ቀበተ አልማ ቱ
በየእ እት ድጌ ኢከልኩሎ እንታ ቱ
አፍሁ ልትሄረር ለእደይ ሻክክ እብ ረሓቱ
ምንመ አስረዎ ሞቄሕ ሰአነት ሓጣጡ
እት ወሓይዝ ተንከር ናስእ እንቱ ጋሻቱ
ለህቱ መናቅሶ ሕመር ወሸግላ ቱ
እለ ሐድግ ሚ ቡ እት ኣንፋ ለጸንሓ ቱ
ገድም ሐቆ ከንቴባይ ክል ቤት ልጽበጥ ምሕሻሹ
ሐመድ አልመህዲ ተመ ገብእ ለአውካዱ
እሊ ምቱህቱ ሰይፉ ወእሊ ሕሩጥ ቱ ለጅራዱ
እል ብዱልቱ ከናፍሩ ወእሊ ጥሉም ቱ ለሐጽያቱ
እሲትመ ብእሰ ጠልመቶ ሰርጎከ ትቤ እንካቱ
ከፋክፎ ከትገይስ ለሓጥር ህለ ወህራ ቱ
ሳምን ተ ነበረ እዲነ ሐቆ ለሳምን ፈንሃ ቱ።
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ብ

ዳን

ታይ

ረመ
ሳምናይ
መሀረጃን
ኩልያት ዐድነ ምን ዮም 30
ማርስ አስክ ዮም 2 አፕሪል
2017 እት ኩልየት ትጃረት
ወእቅትሳድ ሐልሐሌ እግል 4
ዮም ልተላሌ አስመነ።
ሕናመ ሓለትለ መረጃን
እግል ንድሌ ምን መዲነት
አስመረ እት ሐድ 30 ኪሎ
ምትር ለገብእ ሪም እብ እንክር
ግብለት ምፍጋር ጸሓይ አስክ
ዓሲመት አቅሊም ግብለት ላተ
መዲነት መንደፈረ ለትነስእ ገበይ
እበ እት ንሄርር ብሑሳት ሐርስ
ዐድነ ለገብእ እቱ መርከዝ ሐርስ
ሐልሐሌ ዶል ሸአግነ ኩልየት
ትጃረት ወእቅትሳድ ሐልሐሌ
እት ምፋግር ጸሓይ ለመርከዝ
እት ጋድም ብሩር ርኤነ።
ምን ሰማን ክልየት ዐድነ
ለመጸው
መትጃግረት
ወምሽተርከት
እብ
ዕልብ
ብርኩት ማጻም ሰበት ዐለው፡
ሽባን ምን ረዪም እበ እት
ከብድለ ኩልየት ለልትሐረክ
እብ ቀሊሉ ለኢተዐልቡ ዕልብ
ክምሰልሁመ ለትከተበ ስቅራታት
ወለውቅል ክርን ሙሲቃት
ወሀገጊት፡ ለኩልየት መናሰበት
ዐባይ ትትሐድር ክም ህሌት
እኩድ ወዴከ።
እት ዮም 30 ማርስ እብ
ረስሚ ለትፈተሐ መሀረጃን
ኩልያት ዐድነ ሰነት 2017
“ዝናርነ ዕልምነ ወግርመትነ
ብዝሔ አጅናስነ” እበ ትብል

ስቅራት ለትፈትሐ ሰበት ዐለ፡
ለበዝሓ ጽበጡ እግለ ስቅራቱ
ለወክል ቱ።
ምሴ-ምሴ
ዐግሎ
ፈን
ለትትከበት ቃዐት ኩልየት
ሐልሐሌ እት ምግብለ ኩልየት
እብ
ለትፈናተ
ስቅራታት
ዕንታት ለትሳሬ ወልብ ለትሸፌ
እት እንተ ትረክበ። ኩልያት
ዐድነ እብ ሐት-ሐቴ ለወክል
መንዴራት ክምሰልሁመ እግ’ለ
ቃዐት ለአግመለ እብ ሓባር
ለገረመ ለበብስ ወብዕድ ም’ነ
ትሩድ
መዳላይለ
ኩልየት
ለልሐብር ጋር ዐለ።
እት ክል ቃዐት ገብእ
ለዐለ ጅግራታት መክሐደ፡ እብ
ትግርኘ ወዐረቢ፡ መዐሉማት
ዓም፡ ሕላይ፡ ተማሲል፡ ብስርልባስ ዓዳት ማሌ
ዮም፡

ሕዱግ ስሌማን

መሀረጃን ኩልያት ዐድነ ዒን ፍጥር ወመትቀዳም

ጅግራታት ርያደት ለመድ
ወርያደት ጥውር ክል አካን ናየ
ሽቅል ተአገዴ ትርእየ።
ዝያድ ላኪን እህትማም
ለልትሀየቡ እት ክል ቃዐት
ቃርብ ለዐለ ዕፌ ጽበጥ ኩልያት
ቱ ለረይሐከ፡ ኩልየት ዓፍየት
ሚ መጃላት ክም መልክ ወሚ
ሐዲስ ክም ሸቄት ምስል ሽባን
ለገይስ አምራድ፡ ክም ከረ
መትነፍዖት ምን ዕምስነ ለከርዕ
ብስር ወመሻቀዪታት፡ ትንባክ
ወአትነኖት ሰጃይር እት ገሮብነ
ለወድዩ ደረር ወብዕድ እንዴ
ጸብጠ ትርእየ እት ህሌከ፡
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ ህዬ
እብ ከፎ ገበይ ምስል ቴክኖሎጂ
እንዴ ትፋሀምከ ምድር ሐርስ
ብዞሕ ማይ ሰ’ተ መኢፋሉ ክም
ደሌ ለሰዴ ምህዞ፡ እብ
ገበይ ትራክተራት ሐርስ
ለገብእ ወራታት ሐርስ፡
ዘርእ ሌጣ እንዴ ኢገብእ
ለትዘርእ፡ሽፍርመ ምስሉ
ለልትሓብር እበ ገበይ
ለመሀዘዉ ምህዞ ገሌ ምነ
ኩልየት ሐርስ ክምተ
ለሐበረ ዐለ።
እብ ኩልየት ዕሉም
ወቴክኖሎጂ
ኤረትርየ
ለቀርበ ህዬ እብ ገበይ
ሐጫር ወቀላል ጣቀት
ጸሓይ እንዴ ትነፈዐከ
ለትትሐዜ
ጣቀት
ትከዝን
ወትትነፈዕ እብ ዐውል ረኪስ
ወገበይ ቀላል፡ ገሌ ምነ ሰአየት
ለሀበ ምህዞሃቱ።
ኩልየት ተጃረት ወእቅትሳድ
ሐልሐሌ ህዬ እዳረት መቅደረት
አዳም ወፍገሪተ፡ ደራይብ
ሸዐብ ዔጻት እቅትሳድ ደውለት
ክምቱ ለልሐብር ብስር፡ ገበይ
አትመቃርሖት ሰላዲ እብ ገበይ
ባንካት ሚ መስል ወብዕድ
ጽበጥ ም’ነ በጽሐናሁ ጽበጥ
ዕሉም ዐለ።
ኩልየት በሐር ህዬ እብ
ከፎ ገበይ ዓሰ እንዴ ከዘንከ
እግል ረዪም ወክድ ትትነፈዕ
እቡ፡
ለልሐብር
አግቡይ፡
ክምሰልሁመ በሐር ኤረትርየ
ወእት ድዋራ ለህለየ ሚናት
ለትሐብር ከሪጠት እቅሩባም

ዐለው።

ኩልያት ዕሉም እጅትማዕየት
ዐዲ-ቀይሕ ምን ለልትለከፍ
ሓጃት ከፎ ለነፍዕ ሽቅል ትሸቄ፡
ኣሳር ወድ አዳም ወመሻቀዪታቱ
እት ኤረትርየ ሚ መስል ወብዕድ
ምስል ታሪክ ወኣሳር ለትጻበጠ
ጽበጥ እቅርብት ትርእየ።
እሊ ወብዕድ ጽበጥ እግ’ለ
መሀረጃን ግርመት ለሀበዩ ሰበት
ዐለ፡ እብ ክሱስለ ገብእ ለዐለ 8ይ
መሀረጃን ኩልያት ዐድነ ምስል
ሰለስ ሻብ መቃበለት ዋድያም
ዐልነ፡ እተ ታምም ጽበጠ እግል
ነዐዴኩም።
መስኡል መሕበር ወጠን
ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ኩልየት
ሐመልማሎ
ሻብ
ፊልሞን
መልኣኬ እብ ክሱስ መዳላይ
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
እግለ መሀረጃን እበ ከስስ ሻርሕ
እግልነ ዐለ፡ ህቱ እት ሸርሕ
ክእነ ልብል።
“እትለ እብ ዝያድ እንዴ
ዳሌነ እግሉ ማጻም ለህሌነ መጃል

ርያደት ቱ፡ ክምሰለ ልትአመር
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ ክልዶል እት ጅግረ ርያደት እዴ
ዛይደት እንዴ ነስአት ትፈግር
ሰበት ዐለት ዮም ዓመትመ
እትሊ እግል ንሓፍዝ ብጉሳም
ህሌነ፡ እሊ ህዬ ፍገሪትለ እንዴ
አቀደምነ ምስል መአንበት
ድራሰት እት ወርሕ ስዕ እተ
ኩልየትነ ለእንወድዩ ጅግራታት
ርያደት ቱ”ብህል ዐለ፡ ረቢ
እንዴ ቤለየ ህዬ ንሳሉ ኢተዐጸፈ
ኩልየት
ሐመልማሎ
እብ
ርያደት ተዐወተት ወዝያድለ
ብዕዳት ኩልያት ትዓለለት።
ህቱ እንዴ አትለ፡ እት ብዕድ
ወራታት ክም ብዕዳት ኩልየት
ዐድነ እተ ክልየት እት መጃል
ተዐሊም
ለልትነሰእ
ማዳት
ወእግሉ ለሸርሕ ጽበጥ
እቡ ማጻም ክም ዐለው
ሕቡርነ ዐለ።
“እት
መጃል
ዓዳትመ እግለ ድዋርነ
ለወክል ዓዳት ወለመድ
እንዴ
ጸበጥነ
ማጻም
ህሌነ፡ እግልነ ለትሀየበ
እብ ህግየት ትግረይት
ለልትዳሌ ዓዳት፡ ስስዒት፡
ሕላይ፡ ድራማ እብ ትግሬ
ቱ፡ ክምሰልሁመ ልባስ
ምስል ዘበን ለገይስ ፋሽን
እብ ልባስ ቆምየት ትግሬ
እንዴ ጸበጥነ እግል ንቅረብ
ሰበት ዐለ እግልነ ክሉ መዳላይነ
እትሊ ለተንከባቱ። እሊ ጽበጥ
እሊ እግል ነአዳሌ ላኪን በሐስ
እግል ኒዴ ላዝም ሰበት ዐለ፡ እብ
ገበይነ መዓሉማት እት ዓዳት
ትግሬ እግል ንርከብ ሰዴና”።
ኩልያት ለልአትሐዜ መዳላይ
ዋድያት ህለየ፡ እብ ፍንቱይ
ዮም ዓመት ኩልየት ሐልሐሌ
መጃግረይት እት እንተ ራክባመ
ህሌነ፡ እሊ ወብዕድ ዶል ትርኤ
ኩልያት መዳላይ ትሩድ ክም
ወደየ ለወድሕ ቱ” ቤለ።
“እሊ እት ኩልየት ትጃረት
ወእቅትሳድ ሐልሐሌ ለገብአ
መሀረጃን ኩልያት ሽባን እት
ዓዳቶም ወሰዋልፎም እግል
ልሓፍዞ ብሑሳት እግል ሊደው
እቱ ወአምር ዕልም እግል

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 14
አርቡዕ 5 ኣፕሪል 2017

ልትባደሎ ምኑ ዝያድ ክሉ ህዬ
ፈ’ተ ሕድ እግል ልጠውሮ
ለሰዴቱ” እት ልብል ህዬ ረአዩ
ከምከመነ።
ግራሁ ለአምሐበርነ ምስሉ
መስኡል ሽባን ኩልየት ዕልም
እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ፡ ሻብ
ረመዳን መሐመድ ዑትማን
ዐለ፡ ህቱ እብ ክሱስ መዳላይ
ኩልየቶም እት ሸርሕ ክእነ
ልብል።
“ክልየት
ዕሉም
እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ እት
መጃላት ርያደት፡ ተዐሊም፡
ዓዳት፡ ዕፌ ክምሰልሁመ እት
ፋሽን ሸው እግል ሰለስ ሰነት
ምን ክለን ኩልያት ዐድነ እብ
ዕሙማይ ንቃጥ አወለይት
ፋግራም ሰበት ዐለት ክለን
ኩልያት እግል ሌጣ ገንሐ ህለየ፡
ሕነ ህዬ እሊ ታሪክ እሊ እቱ
እግል ንሓፍዝ እግል ንክደምቱ”
እት ልብል አስለፈ።
“ሀደፍነ ሱፐር ሃትሪክ እግል
ንሽቄቱ!” ብህል ዐለ ረመዳን፡
ረቢ ህዬ ምራዱ ወሽቅሎም
ሰበት ረአ ዮ’መ ዓመት ኩልየት
ዕሉም እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ
ምን ክለን ኩልያት እግል 4ይት
ሰነተ አወለይት ፈግረት።
“እሊ ገብእ ለህለ መሀረጃት
እት ፍንጌ ሽባን ኩልያት
ምንገብእ ክምሰልሁመ እተ
ድዋር ለህለው ደረሰ ወሸዐብ
ፈሀም ወዕልም ለልሀይብ ሽቅል
ክምሰልቱ ረአዩ እትሙም ዐለ
ሻብ ረመዳን ምን ኩልየት ዐዲ
ቀይሕ።

እት መትሐድረይት 8ይ
መሀረጃን ኩልያት ኤረትርየ ላተ
ኩልየት ትጃረት ወእቅትሳድ
ሐልሐሌ እት መክተብ መሕበር
ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ
ሸቄ ለህለ ሻብ ረመዳን
መሐመድኑር ወድ ሙዱይ
ረክባም ዐልነ፡ እብ ክሱስ
መዳላይ ክልየቶም ወዶርለ
መሀረጃት እግል ሽባን ለከስስ
አስእለት ቅዱማም እቱ ዐልነ።
ህቱ እት አስእለትነ እት
በልስ ክእነ ልብል፡ “እሊ
መሀረጃን እሊ እግል ሳምን
ዶሉ እት ፍንጌ ሰማን ኩልያት
ዐድነ ገብእ ለህለ ክሉ ጅንስ
ጅግራታት ለከምከማቱ”።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ....
ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተበሰም

በቲክ ሰእየት ምን እዕዳም እብ ሞት ለአኬ
ዎሮት መልክ እግል ክልኦት
ነፈር ለዓሩዱ ሰበት ዐለው ዕዳም
ሐክመ እቶም። ወእሊ ሕክም እሊ
እት ረእሶም እግል ልትነፈዝ ምነ
ምዕል ለእተ ፈግረ ሐቆ ዎሮት
ወሬሕ ክም ቱ ሐደደ እሉም።
ከዎሮት ምን እሎም ክልኦት ነፈር
ክለ ለእዲነ እንዴ ጽብረ እት
ዎሮት ርክን ናይለ ስጅን ክርክሚት
ካብእ እት እንቱ እንዴ ትገሰ፡
እትለ አካነቱ እት በኬ ወጃምም
እግለ ምዕለ ዕዳሙ ልታኬ ዐለ..
ለዎሮት ህዬ ሰኒ ፈዳብ ወለቢብ
ሰበት ዐለ፡ ሐቴ ገበይ ምን ኣመረ
ምን እለ ዲበ ክሩይ ለሀለ መለገት
ለትባልሑ፡ አውመ ህዬ ምን ኣመረ
አምዔላት ዲብ እለ እዲነ ክም
ወስክ ለትወድዩ ዲበ እት ፈክር
አንበተ።
ሐቴ ላሊ እብ በይኑ ግሱይ እት
እንቱ፡ እብ ክሱስለ መልክ እት
ለሐስብ ኣምሰ፡ ለመልክ ሚ ፈቴ
ወሚ ለአቤ ተማም ለጠባይዑ እብ
ሐት ሐቴ እት ለአትዋይን መደት
ረያም ሐስበ። ሐር እግለ ፈረሱ
አክል አዪ ክም ፈተዩ፡ ወምስል
እሊ ፈረሱ አክል አዪ ወቅት ክም
ለአበዴ ወምስሉ እትለ ሻሬዕ ተሐት
ወለዐል ልብል ክም ዐለ ፈቅደ።
ሐር ገሌ ፍክረት ተቀብ ሰበት ትቤ
እቱ ክርንቱ እንዴ ወቀለ እግለ
ሰጃን እንዴ ትላከ፡ ዎሮት ሰኒ
ምህም ላቱ ጋር እግለ መልክ እግል
ልድገሙ ለወጅቡ ሰበት ፈቅደ፡
ምስለ መልክ እግል ለአትራክቡ
ትሰአለዩ። ዶለ ሰልፍ ለሰጃን አበ
እሉ፡ ምናተ ሐር ለጠለቡ አስክለ
መልክ አብጸሐዩ እሉ። ለመልክ
ምን ኣመረ እብ ክሱስ ብዕዳም
መዓርዲን ገለ ሐብሬ እግል ለሀበኒ
ገብእ ሐዘ ቤለ ወእግል ልቃብሉ
እጃዘት ሀበዩ።
ለመልክ እግለ ነፈር፣ እሊ ሰኒ
ምህም ቱ ትብሉ ለህሌከ ጋር ሚ
ቱ እት ልብል ተሰአለዩ። ለእናስ
ህዬ፡ ኣነ መደት ሰነት ለትገብእ
በክት ሀብከኒ ምን ገብእ፡ እግል
እሊ ፈረስከ ከፎ እት ሰመ ክም
ለዐውል እግል ዐልሙ እግልከ
እቀድር ቤለዩ። ወገሌ ናይ ስሕር
ወእሉ ለመስል ወድ ኣደሚ እግል
ልውደዮም ለኢቀድር ብዝሓም
ናይ ምስተንክር አድጋማት ሓከ
እሉ።

ሐቆ እለ ለመልክ ርሑ ዲብለ
ለዐውል ለሀለ ፈረስ ጽዕንት እት
እንተ ወህቱ ዲብ እለ ዲነ መስሉ
ክም አለቡ ሰበት ትዋሰፈት እሉ፡
ህግያለ እናስ ዲበ ዋፈቀ። ለመለሀዩ
ህዬ እሊ ከበር እሊ ክም ሰምዐ ሰኒ
ተፍከረ ወተዐጀበ።
ለእናስ ሐር ክም ዐቅበለ፡
ለመለሀዩ ህዬ፣ እንተ ፈረስ እት
ሰመ እግል ልዑል ክም ኢቀድር
አክል ሕድ ተአምር፡ ከእለ ናይ
ዐያዪን ለትመስል ፍክረት እብ
ከአፎ አምጸእካሀ ቤለዩ?!
ለእናስ ህዬ፣ እለ ሰኒ ኣምረ
ህሌኮ፡ ምናተ አነ እብለ ገበይ እለ
እግል ርሕዬ ሕርየት ለእረክብ እቡ
ዎሮት ምን አርበዕ በክት ፋቴሕ
እለ ህሌኮ፣ እት ሰልፍ ክሎም
ምን ኣመረ እት ቀበት እለ ሰነት
ለመልክ መይት ገብእ። ለካልኣይ
በክት ህዬ ምን ኣመረ እት ቀበት
እለ ሰነት እለ አናመ እመይት
ኢኮን፡ ከሕኔት እብ ዕዳም እንዴ
ትቀተልኮ እመይት እት ዐራትዬ
ካርር እት አነ ክም ክሉ ኣዳም
ዶል እመይት መን መትቀታል
ኢልትፈደል መስለከ? ወለሳልሳይ
በክት ህዬ ምን ኣመረ ለፈረስመ
ምይት ገብእ። ወለራብዓይ በክትዬ
ህዬ፣ ምን ኣመረ ረቢ ሰዴኒ ከለፈረስ
እት ሰመ ክም ለዐውል ዐልሙ !!
ቤለዩ።
ምን እሊ ለእንደርሱ፡ ክል ዶል
እግል በቲክ ሰእየት መንገአት
እግል ንፍተሕ እሉ አለብነ።
ሰእየት ክል ዶል እግል ነአትናይተ
ብዲብነ፡ ወእባነ በደል እንፈሽል
እንዴ ጀረብነ ከሐቆ ጀርቤ ዶል
እንፈሽል ልትፈደል...ሰእየት ህዬ
በርሀት ሰበት ተ፡ እት ሐን ለገብአ
ልግበእ ተየልል፡ ክሉ ረእሱ ሰእየት
እግል ንብተክ አለብነ።

ዝበድ
ዘዖታት

- ዐቅል በሀለት፡ ዐዶከ
ለልትሰአለካቱ ሰኣል እትለ
ዶልከ በሊስ ዶል ኢተሀይቡ
እቱ ቱ። ወእሊ ሰኣል ሓር
እግል ልድገመካ ቱ በክት
ኢለሀይቡ።

ዎሮት እት ጃምዐት ለአደርስ ለዐለ ደክቶር፡ እግለ ደረሰ ሐቴ መሓደረት
እት ሸርሕ እሎም፡ ፋጸ ሰምዐ። አስክለ ደረሰ እንዴ ትወለበ፡ እሊ ፋጼ
ለሀለ ምን ምንኩም ቱ? ቤለዮም። ዎሮትመ ለበልስ እቱ ሰአነ!! ትም
እት ልብል እተ ሸርሑ አቅበለ። አዜመ ምን ሐዲስ ፋጸ ሰምዐ...አስክለ
ደረሰ ትወለበ ከትሰአለዮም። እሊ ምንቱ ፋጼ ለሀለ? ዎሮትመ ለአስእሉ
ሰአነ!! አዜመ እተ ሸርሑ አቅበለ...አዜመ ክርንለ ፋጸ ሰምዐ...እተ ደረሳሁ
ትወለበ፡ ውምነ ፋጼ ለሀለ ነፈር ምን ትሰአለ፡ አዜመ ብሊስዲ ኢረክበ።
ለደክቶር መደቲት እግለ ደረሰ ለአቀምት እንዴ ጸንሐ፡ በሉ ስምዑኒ
ሐቴ ድግም እግል እዳግም እግልኩም ቱ ቤለዮም...!! ከክእነ ቤለዮም፣
ሐቴ ላሊ ስካብ በደ ምንዬ። ከአስክ ስካብ መጽኣኒ እንዴ ትከሬኮ አፎ እለ
ዐረበየቼ ጃዝ እንዴ መለእክወ ይዐቀብል እቤ፡ ከእንዴ ትከሬኮ ዐረብየቼ
ትጸዐንኮ ወአስክለ ጥሩምበት እንዴ ጊስኮ ለዐረብየቼ ጃዝ መለእክወ...
እት አቀብል ሐቴ ወለት ሰኒ ግርም እተ ገበይ እት ቀሴ ጸንሐተኒ። አነ
ህዬ ለዐረብየት አብጠርክወ እለ ከቤት አብጸሐኪ እቤለ። ህተ ህዬ ያሬት
እለ ምን ትወዴ ቴለተኒ። እተ ዐረብየቼ ጸዐንክወ ወዐደ አብጸሕክወ፡
ብዞሕ ሐመደተኒ። ወሰኒ ሰበት ዐጀብክወ ፈቴተኒ ወዕልብ ተልፎንዬ
ነስአት፡ ወዶክቶር ክም አነ ወዲብ እለ ጃምዐትኩም ክም ኣደርስመ
ኣመረት። ከሕልብዬ፡ ገለ ጋሪት ምን እትሸነህ እትከ ተአትሸነሀኒ ማሚ
ቴለተኒ። እንቲ ለሐዜኪሀ ክለ እውዴ እቤለ።
ሑዬ እተ ጃምዐት ምስልኩም ደርስ፡ ልብ ክሬ ዲቡ እግልዬ ቴለተኒ።
አነ ህዬ ለሑኪ ስሙ ምን ልትበሀል? እቤለ። ስሙ ይኣስእላካተ፡ ምናተ
ህቱ ክል ዶል እንተ እት ተአደርሶም ፋጸ ወዴ ቴለተኒ ቤለዮም።
እተ ዶል ለሀለ ለደረሰ ክሎም አስክለ ፋጼ ለዐለ ደረሳይ እት
ለአትቃምቶ ሰበት አንበተው ለደረሳይ ተአመረ።

ስምሐ፡ ዓፍየት ልብ ክም ለአደቅብ ተአምሮ ማሚ?
ስምሐ አው ዐፎ ብሂል እት
ሐያት ውላድ ኣደሚ ሰኒ ምህም
ላቱ ጋር ቱ፡ ድራሳት ሐዲሳት
ክምለ አከደያሁ፡ እግለ እት ረአስከ
መደረት ለወደ ነፈር ሳምሖት፡ እብ
አማን እግል ዓፍየት ልብከ ለደቅብ
ጋር ቱ።
እት
ጃምዐት
ካሊፎርንየ
ለከድሞ ባሕሲን ክመ ሸርሐዉ፡
ሐሩቀቶም እተ ለልትምለኮ ወእግለ
እኩይ ለውድዎም ለሳምሖ አንፋር፡
እብ ውቁል ጨቅጥ ደም እግል
ልትጸበጦ ለሀለ እሎም በክት ሰኒ
ሑድ ቱ። ወቁል ጨቅጥ ደም ህዬ
ዎሮት ምነ አግደ እግል አዝማት
ልብ ወወሰክታት ሐግነት ለሰብቦ
ዐዋምል ክም ቱ ልት አመር።
ለባሕሲን እግል ምን 200
ለብዞሖ ምትጠውዒን ላቶም አንፋር፡
እብ ክሱስ ገለ ምን መሳኒቶም
ለሳደፈዮም አከይ መዋዲት እግል
ልሕሰቦ ጠልበው ምኖም..ከሰር ናይ
እሎም አንፋር እሎም እብ ክሱስለ
አትሐረቀዮም ጋር እግል ልሕሰቦ
ልትጠለብ ምኖም እት ሀለ፡ ለሰሮም

ለዎሮት ህዬ ለጋር እብ ገበይ
ሳምሖት እግል ልርኣዉ ወብዞሕ
ባሎም እግል ኢለሆቡ አትናያት
ገብአ እሎም።
ሐቆ እሊ እግል ክሎም እብ
ሕበር፡ ላጋር እበ ህቶም ለለሐዝወ
ገበይ እግል ልሕሰቦ እቡ ኣዋምር
ተሀየበዮም። ከጨቅጥ ለደሞም
ወሀንደገት ልቦም እቱ ቅያስ
ተጋየሰ።
ከለፍገሪት ለዑለመ ምን እሊ
እክትባር እሊ ለረክበወ፣ ለጀማዐት
ለሓርቀት ምስለ ጀማዐት ለሱምሕት
ክም አትመጣወረዎም፡ ህቶም
ለትወወቀለት ደረጀት ጨቅጥ ደም
ክም ቦም አከደው።
ከምን እሊ እንዴ ትበገሰው
ለባሕሲን፡ እግል ብዕዳም ለትወደዩ
ስምሐ ምነ እት ርሐ ለተአጀርዩ ናይ
ነፍስያት መታዕብ ክም ልትሀወን
ገብእ፡ ወእተ ረአስ እሊመ ምነ
እት ገሮብ እግል ልጅሬ ለቀድር
ታእሲራት ሕጃብ ወውቃየት ገብእ
ቤለው።

መዕሉማት ሐዲስ

እግል ሰልፍ ዶል እት ፈዳእ ለጌሰ ነፈር አሌክስ ልዮኖፍ
ልትበሀል፡ እሊ ህዬ እት ሰነት 1965 ዐለ።
ጭንጫይ እግለ ደነብሩ እት ቀበት ሐቴ ሳንየት 32 ዶል
ለአተርዐድዩ።
ያባንዪን ገጽ ቅብለት እንዴ ረአው ኢሰክቦ። እሊ ህዬ ላምይታሞም
እትለ ቀበትለ አቅብሮም ለለአከሮ እቱ እትጃህ ሰበት ገብኣ ቱ።
ሐቴ ናይ አምሪከ ዓይለት፡ እግል መደት ሰነት ካምለት ናይ
ሲን ብዳዐት እንዴ ኢትትዛቤ እግል ትንበር ጀራረበት፡ ምናተ ለጋር ሰኒ
ስዱድ ወለኢልትቀደር እት እንቱ ረክበ ቱ።
እሕሳእያት ክመ አክዳሁ፡ ሸሀር ሰማን (ኦጎስት) ለበዝሐው
አዳም እት ኩለ እዲነ ለልትወለዶ እቱ ገብእ እት ሀለ፡ ለወሐደው አዳም
ለልትወለዶ እቱ ሸሀር ህዬ ሸሀር ክልኤ (ፌብራይር) ቱ።
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ምንለ ትኬለመ
ተጃሪብ እዲነ
ምንለ
አከየ
ምን
እለ እዲነ ለንትዐለመን
ድሩሳት፡ ዎሮት ምኒነ
ቱ ከወቅተን ክም ሐልፈ
ሰበት
እንፍህመን
ቱ፡
ወለበዝሐው አዳም እግል
እለ እዲነ ምን ገጽ ለዐል
ለዐል ቱ ለነቡራ፡ ወእግለ
ግሩማት እት ሐያቶም
ላሳድፋሆም ጋራት ልብ
ኢከሩ
ዲበን።
ወላመ
ወቅት ሐቆ ሐልፈ እት
ኢኮን እተ ዶሉ ብዞሕ
ዐውል
ኢከሩ
እሉ።
ወአግቡይለ ሐያቶም መ
አስክ እኪት ወመራር
ኢጠምጠመው
እግል
ልበዱለን ኢጀራርቦ።

መዕሉመት
- ዐስር ዶላር ዶል ብከ፡
ወምን ዴን ወላ ሳንቲምመ
ትግበእ ሐቆ አለቡ እትከ፡
እንተ ምን 80 ምልዮን
ኣምሪኪ ተጅር።

በሀል
እ ግ ል
አባይ እት መስኒከ ዶል
ትበድሉ ሰኒ ግሩም ቱ...
ምናተ ምን እለ ለትገርም
ህዬ፡ ከብድከ እግል ዐዳወት
አካን እንዴ ሰአነት እንዴ
ኢፈቴ መስኒከ ክም ገብእ
ዶል ልትቀሰብ ቱ።
- ምን ትወድቅ ዔብ
ኢኮን፡ ምናተ ዔብ ላተ እተ
ምውዳቅከ ዶል ተአግሕም
ቱ።
- ሰእየት ለአለቡ ወድ
ኣደሚ ክመ እተ ማይ ለአለቡ
ተክል ቱ።
- ገጽ
ባርህ
ለአለቡ(ተበሰም)
ወድ
አደሚ፡
ወጼነ
ለአለበ
ዕንቦበት ሐቴ ቶም።
- ፈተ
ለኢለአምር
ወድ ኣደሚ፡ ክመ
እጨየ ለነደ ደብዐት
ቱ።
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ፈ
13ይ ክፋል
እም ሰሚረ እሊ ዮም አብ
ዕያለ ጋብእ ለሀለ አብ ሰሚረ
እንዴ ኢተአምሩ ወኢተሐርዩ፡
ዐ’ዳመ እንዴ ኢለአትጋምወ
ወኢለአትሐርወ ሃይባሙተ ሰበት
ዐለው፡ ለናየ ህዳይ ትዘከረት።
“ለንየት ዲብኪ ኢህሌት” ለቤለየ
ህግያሁ ህዬ፡ ብዞሕ አትፋቀደተ።
እብ ል’በ፡ “ደሐንቱ እንተ ሀ’ቡ
ወለወለት ህዬ ኢምራደ እብ
ቀስብ ክም ኢትትሀዴ አክድ!”
ትቤ እብ ል’በ።
አብ ሰሚረ ዲብ ዐራቱ እብ
እንቅዕራሩ ልኩፍ ዲብ እንቱ፡
“ሐቆ እለ ዛቱ አነ ምስልኪ
ወምስል ወለትኪ ህግየ አለብዬ።
ለህያብቱ ወሀብኩሁ በዲር ቆልዬ
ሓለፍኮ ወእሊ ቆል እሊ ህዬ ዮም
ይእገልግሉ ወፈጅር! አዜ ወለቼ
አቤት እግልዬ እንዴ እቤ ብላይ
አከይ-ሐበን እግል እትወናዘፍ
ኢኮን። ሰሚረ ህዬ ህዳየ ወሕጻየ
ሐቴ ምዕል እግል ልግብእ ቱ።
እንቲ ህዬ ክም እም ወለት
ለትወጅበኪ ውደይ!” እንዴ ቤለ
ለጃናይ ሻሉ ምን ረአሱ አስክ
እገሩ ሰደዩ ዲቡከ ዲበ ዐራቱ
መርበጥ ገብአ።
ቁዋት
ድፋዕ
ኤረትርየ፡
ወራራት ጃእር ንዛም ወያኔ
ወመናቢቱ ሐቆ አፍሸለ፡ እግል
ስካብ እብ እንቅዕራሩ ኢገብአ።
አዜመ ክም በዲሩ እግ’ለ ድሙር
ለዐለ ደገጊት ወሽዕቱር ለዐለ
መምተለካት እግል ከምከሞት
ወዐምሮት እብ ክለ ሒለቱ
ዕንዳቄሁ እንዴ ሰ’ደ፡ ስለሕ
ሐርብ እንዴ ከረ ስለሕ ዐማር
እንዴ ተዐንደቀ፡ እግል ብናእ
ወጠን ምን ርክን እት ርክን ዐዱ
ትፈረረከ ለሀበቱ ሸልተ። ምናተ
ለዐለት ሓለት ሐርብ ሰበት ረሄት፡
ምነ ዲብ ጀብሃት ሐርብ ወዲብ
ሽቅል ብናእ ወዐማር ፍሩራም
ለዐለው ሸባባት መሔርበት፡ እብ
ጨመሪት ወእብ ፈንተ፡ እግል
ግንሓትለ ጀላብ ወጠን ወመንገፎሀ
ህሙላሙ ለዐለው ዐዶታቶም
እጃዛት ተሀየበዮም። ደለ እጃዘቱ
አትመማከ ህዬ፡ እተ ህቶም አስክ
ለአቀቡሎም ተረቶም ልትጸበሮ
ለዐለው መሔርበት መልህያሞም
ለአቀብሎ ዐለው።
መሔርባይ ዑመርመ፡ አስክለ
ዲብ ደርበት ቀዳሚት እብ
እጃዘት ዐዶታቶም ጋይሳም
ለዐለው
መልህያሞም
አስክ
ለአቀቡሎም
ልትጸበሮ
ምነ
ለዐለው ፍራስ ኦሮትቱ ለዐለ።
እ’ሙ፡ ሐው፡ አዳሙ ወክሎም
አቃርቡ፡ ምለዐል ክሉ ህዬ እግል
ረአየትለ ዲብ ልቡ አካነት ዐባይ
ወፍንቲት ጻብጠት ለዐለት ሰሚረ
በዐል ሻሙ ምነ እግሉ ካልእ ለዐለ
ሰነዋት፡ ለእብ እቅባለቶም እግል
ልትበገስ ኣምም ለዐለ መልህያሙ

ሙሰ መንደር

“ስ’መዕ ክልኦት ከበር”
ኬትባይ፡ ዐሊ አቢብ እድሪስ
ህዩብ ለዐለ ኦሮት ወሬሕ ክም
ሰነት ሬመ ዲቡ ከተአረቀ ላኪን፡
“ክምሰለ ከልብ ወአምዕል እንዴ
ኢልትላከዎም መጽኦ” ለትትበሀል፡
ለአምዕሎታት እግል ራሕመት
ዑመር እንዴ ኢገብእ፡ ወቅቱ
ሰበት አክለ ምን ደቂቀት ወሳዐት
ዲብ አምዕሎታት ወሳምኖታት
እንዴ ልትፌተት፡ ለዑመር ዐ’ዱ
ለገይስ ዲቡ ወቅት ተለው ቤለ።
አብ ሰሚረ፡ ሰለስ አምዕል
ትም ብህል እንዴ ዐለ ሐቴ ምዕል
ቅጹብ ዲብ እንቱ፡ “የሀይ እሲት፡
ሐሬመ ኢሰማዕኮ እግል ኢቲበሊ፡
እለ ወለት አነ በዲር ቆልዬ
ሓለፍኮ ከሀብኩሆምተ። አዜመ
ወለትኪ ወትእቤ ወትፍቴ ቆልዬ
መለክ ኢበድሉ። ምን ሐረስ እሊ፡
አምዕል ሕጻይ ኣስራም ምስሎም
ህሌነ። ለትመጽእ ሰንበት ዐባይ
ሰብ መድሐራት ሕነ ወህቶ’መ
ሰብ
መድሐርቶም!።
ወዲበ
መናሰበትለ ሕጻይ ህዬ፡ ዲብ
ወቅት ሐጪር አምዕል ህዳይኩም
አስእሉነ እግል ኒበሎምቱ። ወእንቲ
ህዬ እሊ ዐንገላሊሾ ወሐባለኮት
ጎማት ክልስት እንዴ አዘምኪ ምኑ፡
እግል ህዳይ ወለትኪ ለለአትሐዜ
መትዳላይ ውደይ! ወደሐንኪ
ወሰላመትኪ” እንዴ ቤለ እግል
እሲቱ እብ ዋዴሕ ወእብ ቀስብ
ለተሓበረ ዲቡ መባልስ ሐበረየ።
ሰሚራመ አቡሀ እምበል ምራደ
እግል ለአትሀድየ ክምሰልቱ
ኣምረት ዐለት ላኪን፡ ሚ ክምሰል
ትትጻገም በሰረ ትቀወ ዲበ። እብ
ል’በ ህዬ “ያረቢ ሐሰብከ ህሌኮ
ቀደም ህዳይ ዑመር ጅመዕ!”
እንዴ ትብል ላሊ ወአምዕል
እንዴ ትትደዔ ህዬ፡ ሕጻይ ገብአ
ወአምዕል ህዳይመ ፍጉረ ተአመረ
ወዐድ ሕጻን ወዐድ ወለት ክሎም
ዲብ መትዳላይ እግል ህዳይ
ገብአው።
እትሊ ወቅት እሊ ሰሚረ፡
ሰአየተ አደሐ ጸዐደ ጸልመተት
ዲበ። እብ ምራዳ እንዴ ኢትገብእ
እብ ሜረፍ ትዋሌት። ሕርያነ
ወትምኔተ ትከየደ። እብ ሀ’መት
ወሸቀላት ቀበት ሳክባም ተርሀት።
ላሊሀ ወአምዕለ ሐቴ ገብአየ።
“ዑመር አነ ክም ተሀዴኮ ምን
መጽእ ሚእግል ሊበለንቱ ገብእ፧
ያረቢ ሐሰብከ ህሌኮ ክፍእት እቤ
ዲብዬ ወዲብ አማነቼ ኢተአከይነኒ
እ’በ ቅድረትከ ያሞላዬ” እንዴ
ትብል ወትትደዔ፡ ዶል ሐቴመ
ህዬ፡ አነ ለሐብል ሽንቆ ዲብ
ስጋጄ አስክ ልትከሬ እትጸበር
ህሌኮ በህለትቱ፧ አፎ እንዴ ሀረብኮ
ምኖም ርሕዬ ይአፈግር፧ ላኪን
አየ አካን ኢጊስ፧ ለተሐበዐኒ ሕት
ብዬ ሚሐል ወዐ’መት፧ ምን አየ

አስክ አየ እገይስ፧ እንዴ ባድየት
ዐልኮ ህዬ ዲብ ዐድ ምን አቀብል፡
እምዬዲ ደሐንተ፡ አቡዬ ለሽፍር
ለኣቴኒቱ ገብእ፧ ወኖሱ ምን ቅታል
ለአድሕነኒ፧ ዲበ ለኢአምሩ ምድር
ወአዳም ህዬ ሚትጀሬ ዲብዬ
ገብእ፧ ደሐን ወብቆት ዲብ አየ
ምነን እትከሬ፧ ወለ አዜዲ እትሀዴ
ወለ እናስ እንዴ እቃሽሹ ወእፈርር
ምኑ ወቅቱ አብዴ ወሐሬ እቅነጽ
ምኑ፧ እንዴ ተሀዴኮ ቀነጽኮ ምን
ገብእ ህዬ፡ ዑመር “ሐቆ ተሀዴኪ
አማነቼ ጠለምኪ ወምስል ጣልም
እማነት እግል እምበር ይሐዜ።
አነ ኢትጥለሚኒ እቤለኪ ወእንቲ
ሰበት ጠለምኪኒ ተሀዴኪ። ወአዜ
ህዬ አነ ወእንቲ ክምሰለ በዲር ቆል
ወገለድ ለኢዐለ እግልነ ትረስዒኒ
ወአናመ እግል እትረሰዐኪቱ!”
ምን ልብለኒ እት ገበዩ ሀላመ፧
ዲብሚ ልትሐሜ ገብእ፧ እት
ትብል ወኖሰ እንዴ ትትሰአል
ወትበልስ፡ እብ ሀ’መት እግል ነፍሰ
ምን ስካብ ላሊ ወዕርፍ አምዕል
ሐረመተ ወሐንገለ ትበጭበጨ
ዲበ። አምዔላትለ ህዳይመ እንዴ
ቀርበ ጌሰየ። ሰሚረ አክለ ህተን
ቀርበያከ ምድር ወሰመ ዲብ ሕድ
ቀርበ ዲበ።
እም ዑመር አክለ ምነ
ዲብ ጀብሃት ሐርብ ሻፋም
ወዲብ ሽቅል ዐማር ፍሩራም
ለዐለው መንደሊታት መሔርበት
እብ እጃዘት ዲብ ዐዶታቶም
አክለ መጽአውከ እብ ሰፈላል
ወግድዐት ተአገርስ ሰበት ዐለት፡
አክለ ፈርደ ነስአትከ ለእብ ሽቅል
እግል መንበረት እድንየ ዕጨይ
ይቡስ ጋብእ ለዐለ ረሓት እደየ
እንዴ ትረፌዕ “ደሐንቱ ዋልዴን
ኤረትርየ አሰናይ ሕድ ኢመሰልነ።
ዑመርመ እንሻላህ አምዕል ኬሩ
ወበርከቱ መጽእ ከእብ ፈርሐት
ወዕላላት እት ገጽሕድ እንገብእ።
ወኢገብአት ምን ገብእ ህዬ ኦሮትከ
ደለ ዲበ ሀ’ለ ደሐን ወሰላመት
ለሀ’ቡ ሓሰብከ ህሌኮ!” ትብል
ወተአተድዔ ዐለት።
ዑመር ለእብ አምዕል፡ ሳምን
ወሳዖታት ለዐልብ እግሉ ለዐለ
መለሀዩ፡ ለህቱ ራክቡ ለዐለ በክት
እጃዘት ግንሓት ዐድ፡ እግል
ብዕዳም ተረት እግል ለሀብ፡
አመቃርብ ምድር ዲብ ዴሹ
ክማም ገብአ። ዑመር ለእግል
ዝያድ ክልኤ ሰነት ፍንቱዩ ለዐለ
አውጀሀት እ’ሙ ዋልደይቱ፡
ሐው፡ አቃርቡ፡ አግዋሩ ወፈተቹ፡
ወምለዐል ክሉ ህዬ ገጽ በዐል ሻሙ
ሰሚረ እግል ልርኤ ወህቶም እብ
ኦር-ኦሮት ዲብ ገጽ-ገጹ እንዴ
ልትካየሎ እግሉ፡ ምነ ረያም ጸላም
ላሊ ቀ’መት እንዴ ኢለአነፈር፡
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አርድ እግል ልጽባሕ፡ ዐስተር
እ’በ ምድር ለቀርብ እንክረ ሸማክ
ወዴት። ለትም ብህል ለትመየ
ሰረይርመ ልጃም አፈችቱ እንዴ
ፈትሐ አክራናቱ አስመዐ።
ዑመርመ ለረያም ጸላም ለሊ
እብ ግዲደ ለሐስብ ወለአስር
ወፈቴሕ ወለ መስኡሉ ሚዶል
ወረቀት እጃዘቼ ለሀይበኒ እት
ብልብ፡ እ’በ ሰፈላል ለፈርደቱ
ዲቡ ትርሃን ክሌሕ ልብል ትመየ።
ጸሓይ እለ አምዕል እላመ ክምሰል
ጠቢዐተ፡ ለዲብ ምድር እግህመት
ለትመዬት ጽልመት ሐራስ እንዴ
ጋልሀት፡ “ከአፎ ትመዬኩም፧ ላሊ
በኪተት ለትመየ አምዕል በኪተት
ምን ገጽ 8 ለተላለ
ክምሰለ ስቅራትለ መሀረጃን
ለተሐብረ
ዕንዳቄነ
ዕልም
ወግርመትነ ፍንቲት አጅናስነ
ለሸርሕ ጽበጥ እቅሩባት ህለየ”።
“እሊ ጅግረ እሊ ናይ ሜመዮት
ጅግራታት ኩልያት እት ክል
ኩልየተን
ምኑ
ለሐልፈው
መትጃግረት
እት
መጃላት
ርያደት
ዓዳት፡
ተዐሊም፡
መዐሉማት ዓም፡ አሽዓር፡ ሕላይ፡
ተማሲል፡ ፋሽን ሸው ወብዕድ
ጅግራታት እት ኩልያቶም እብ
ኢንቴራ ኮለጅ ለልትአመር
ጅግራታት እንዴ ትሜመው
ቶም አዜ ክል-ኩልየት
እግ’ለ ለወክሎ መትጃግረት
እንዴ ጸብጠየ ማጻት ህለየ።
ኩልየትነ ህዬ ክም መትሐድረይት
እት ሐረቦት ጋሻሀ ወክም
መትጃግረይት ህዬ እት ጅግራታት
ዶር ሰኒ ትቀድም ህሌት”።
ክም ፍንቲት ንቅጠት ለልርእየ
ሓጀት እት ሸርሕ ህዬ፡ “ክም
ፍንቲት ለእርእየ ኩልየትነ ዮም
ዓመት ተሐይስ፡ መትጃግረይት
እት እንተ ቃርበት ህሌት። እግልሚ
ቀደም እለ እት መጃላት ዓዳት
ብዞሕ መዳላይ ወዴ ይዐለት ዮም
ዓመት ህዬ እብ ዓዳት ቆምየት
ትግርኘ እንዴ ትዳሌት ትጃገር
ህሌት” ቤለ።
እት
ደንጎበ
መንፈዐት
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ልድገሙ ወስዱድ ለትመየ ህዬ
አምዕል ረሀየት ለአውዕሉ” ትብል
ለህሌት እንዴ ትመስል፡ እንዴ
ትሽሕግ ለአድብር ተዐሮሬትከ
በርሀተ እት ክሉ ለምድር ካፈለት።
ዑመር ለልትጸበሩ ለዐለ ወቅት
ተለው ቤለ። መስኡል ፈሲለቱ
እንዴ ትላከዩ፡ “ክሉ እግልከ
ለከስስ ወእትለ ለተርፍ ዐፍሽከ
እግል መስኡል መጅሙዐትከ
እንዴ ሰለምካሁ ወረቀት እጃዘትከ
ንሳእ ወአስክ ዐድከ ትበገስ። እት
ግራከ ዐዶም እግል ልጋንሖ
በክት ለኢረክበው መልህያምከ
ክም ህለው ሰበት ተአምር፡ እት
ወቅትከ ዐቅብል ወዐድ ሰላም
በሎም” እንዴ ልብል እብ ደሐን
ንትረኤ ትሳርሐ ምኑ። እትሊ
ወቅት እሊ ፈርሐት ዑመር ዲብ
ርሽመተ ዐርገትከ ገጹ ክም ጽቤሕ
ምድር በርሀ ወትነወረ።
ልተላሌ----መሀረጃናት ኩልየት እበ ከስስ
ለሀበዩ ረአይ እቱ ዐዴነ፡ “ክእነ
ለምስል መሀረጃናት ሽባን እት
ክሉ መጃላት ሐያት ባቅዓም እግል
ልግብኦ ለሰዴቱ። ዐደድ ለአለቡ
መታክል እዲነ ዐደድ ለአለቡ
መፋትሕ ክም ህለ እግል ልኣምሮ
ለሰድዮም ቱ”። “እምበል እሊመ
ሽባን እት ውሕደቶም ተጃርቦም፡
ወእት ሽባን ገብእ ለህለ ወራር
ዓዳት እግል ጋብሆት ገለብ እንዴ
ገብአ ለከድሞ እት መጃል ዕልም
ወቴክኖሎጂ ብጽሕት ለህሌት
ደረጀት ለልሐብር፡ እብ ገበይ
ቴክኖሎጂ እግል ዐቦት ዐዶም
ለከድሞ ሰብ ፍክር ፍክሮም ምስል
ሰበት ሰልጠት እግል ልትዋጅሆ
እቡ፡ ምን ፍክር እት ዐመል
ለበጽሐ ምህዞሆም ሰዳይት እግል
ልርከቦ እቱ፡ በክት ለልሀይብ ሰበት
ገብአ ዝያድ እሊ እግል ልተላሌ
ቡ እብል” እት ልብል ህግያሁ
አትመመ።
ከሳምናይ መሀረጃን ኩልያት
ዐድነ ሽባን እት ዓዳት፡ ርያደት፡
ዕሉም ወቴክኖሎጂ እንዴ ተንከበው
ለሀይከ እግል ለሀይ ለሰንድ እግል
ሊደዉ ለሰዴ ዕልም ለልዐንድቅ፡
ዓዳት
ለልሐፍዝ
ወሰዋልፍ
ለልአክብ ሰበት ዐለ፡ እግል ክእነ
ለመስል አምሐበሮት አትናያት ዒን
ፍጥር ወመትቀዳም ዐድ ለሰዴ
ሰበት ገብአ፡ ክልነ ሕስር እግል
ነሀቡ ክም ወጅበነ አድረሴነ።
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ሐመልማሎ፡ ናይ ዕዉታም ዕውትት ኩልየት እት ጅግረታት ርያደት መሀረጃን ኩልያት ዐድነ!

ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ ካቲመ
ለገብእ እግሉ 8ይ መሀረጃን
ኩልያት ዐድነ ሰነት 2017
ለትፈናተ ጅግራታት ለከምከመ
ጅግራታት
ልትጋየስ
እቱ
አስመነ።
እት ካቲማለ መናሰበት ለገብአ
ጅግረ ኩረት እግር ፍንጌ ፈሪቅ
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ ወፈሪቅ
ኩልየት ዕሉም ወቴክኖሎጂ ማይ
ነፍሒ ዐለት። እለ ትልህየ እለ
ክልኢቶም ለፈሪቅ አድሕድ
ለገወው ሰበት መስለው ጎል
እንዴ ኢለኣቱ ወክድ ሰበት ተ’መ
እት ኣክር እብ ትልህየ ሪጎሌታት
ትፈንተው።
ፈሪቅ ኩልየት ዕሉም
ወቴክኖሎጂ ማይነፍሒ ህዬ 1ይ
እንዴ ፈግረ መዳልያት ደሀብ
ወካስ ለጅግረ ነስአ።
ፈሪቅ ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
2ይት ደረጀት ነስእ እት ህለ ፈሪቅ
ኩልየት ዕሉም እጅትማዕየት ዐዲ
ቀይሕ ህዬ ሳልሰይት ደረጀት እት

ኩረት እግር እብ ውላድ ተብዕን
አከደ።
እብ እንክር አንሳት ለገብአ
ጅግረ ኩረት እግር ህዬ፡ ፈሪቅ
ኩልየት ዕሉም እጅትማዕየት ዐዲ
ቀይሕ ልትዐወት እት ህለ፡ ፈሪቅ
ኩልየት ተጃረት ወእቅትሳድ
ሐልሐሌ 2ይ ወ3ይ ህዬ ፈሪቅ
ኩልየት
ሐርስ
ሐመልማሎ
ነስአየ።
እት ጀግረ ቮሊቦል ህዬ
ፈሪቅ ውላድ ዕሉም ቴክኖሎጂ
ሀንደሰት ማይ ነፍሒ 1ይ ፈሪቅ
ኩልየት ዓፍየት 2ይ ወሳልሳይ ህዬ
ፈሪቅ ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
ዐለው።
እት ጅግረ አንሳት ህዬ ፈሪቅ
ኩልየት ዕሉም እጅትማዕየት ዐዲ

ቀይሕ 1ይ ፈሪቅ ኩልየት ሀንደሰት
ወቴክኖሎጂ ኤረትርየ ማይ ነፍሒ
2ይ ወ3ይ ህዬ ፈሪቅ ኩልየት
ሐመልማሎ ዐለው።

እት ባስኬት ቦል ህዬ ፈሪቅ
ኩልየት ዕሉም ዓፍየት አስመረ
1ይ፡ ፈሪቅ ኩልየት ሀንደሰት
ቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ 2ይ ወ3ይ
ህዬ ፈሪቅ ኩልየት ዕሉም በሐር
ባጽዕ ነስአዉ።
እትለ ትልህየ እለ ህዬ እብ
አ ዋ ል ድ
ፈሪቅ ኩልየት
ዕሉም ዓፍየት
1ይ
ፈሪቅ
ኩልየት ሐርስ
ሐመልማሎ
2ይ
ወ3ይ
ህዬ
ፈሪቅ
ኩልየት ዕልም
ሀ ን ደ ሰ ት
ወቴክኖሎጂ
ማይ ነፍሒ
ትሰመው።
እት ናይ
ብሕተ ጅግረ
ዐጀላት መትጃግራይ ዐብደልከሪም
ዐብደልወሃብ ምን ፈሪቅ ኩልየት
ዕሉም ወቴክኖሎጂ ኤረትርየ ማይ
ነፍሒ ዐለ።
እት ጅግረ ሐምበሶት 100

ምትር 1ይ ዐብደለ ኢብራሂም ምን
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ፡ 2ይ
አማንኤል አረጋይ ምን ኩልየት
ዕሉም በሐር ባጽዕ፡ 3ይ ህዬ ሙሰ
ዐብደኑር ዐለው።
እብ አንሳት ህዬ ኩልየት
ዕሉም በሐር እብ መትጃግረይት
ብስራት ቴድሮስ 1ይት ፈግር እት
ግራሀ ህዬ ወሓዚት ተስፋይ 2ይት
ወአድሐነት መሐመድ ሳልሰይት
ፋግራት ዐለየ።
እት ናይ 200 ምትር ጅግረ
ሐምበሶ ህዬ ሄኖክ የማኔ ምን
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ 1ይ
ፈግር እት ህለ 2ይ ሓምድ ዐሊ
ኩልየት ዕሉም እጅትማዕየት ዐዲ

ቀይሕ ወሳልሳይ ህዬ ሙሉጌታ
ዮናስ ምን ኩልየት ሐርስ
ሐመልማሎ ቶም።
እት 200 ጅግረ ሐምበሶት
አንሳት 1ይት ወሓዚት ተስፋይ ምን
ኩልየት ዕሉም ዓፍየት አስመረ፡
2ይት ሲሃም ወረዴ ምን ኩልየት
ሐርስ ሐመልማሎ፡ ወ3ይት ህዬ
ሰላም ሀብቴ ምን ፈሪቅ ኩልየት
ዕሉም በሐር ፈግረየ።
እት ጅግረ ሰዐይ ናይ 400
ምትር 1ይ ሚልዮን ክብርኣብ፡
እት ገብእ እት ጅግረ 800 ሰዐይ
ህዬ 1ይ አትሌት ገብረሂወት
ዘርኣይ ምን ፈሪቅ ኩልየት
ሀንደሰት ወቴክኖሎጂ እት ጅግረ
ሰዐይ 1500 ምትር ህዬ አትሌት
ቀልኣብ ሰለሙን 1ይ ለፈግረ።
እብለ ህዬ ምን ክለን 9
ለኩልየት እብ ዕሙማይ ንቃጥ
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ ናይ
ዕዉታት ዕውትት እንዴ ገብአት
ፍንቲት ጃእዘት ርያደት ተሀየበት።
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ እለ
ጃእዘት እለ እግል ሳብዕ ኢነተ
ለሐቀቀተ ተ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 14

አትሌት ዮውሃንስ ሰመረኣብ
እት መራቶን ኦክላንድ ልትዐወት
ኤትርያይ አትሌት ዮውሃንስ ሰመረኣብ እት ኦክላንድ
አሜሪከ ለገብአ መራቶን ኦክላንድ እቱ እንዴ ተዐወተ 1ይ
ፈግረ።
እሊ እት ዮም 2 አፕሪል ለገብአ ጅግረ አትሌት ዮውሃንስ
እግለ 42 ኪሎ ምትር እብ 2 ሳዐት ፡35 ወ54 ካልኢት
አትመመዩ።
ግራሁ ለፈግረ አትሌት ኢፋን ሞድይና ወድ ስፓንየ እት
ገብእ ሳልሳይ ህዬ አትሌት ቪሲ ርቭነር ዐለው።

ዱር ጅግረ ዐጀላት ኤረትርየ ሰነት 2017
እት አፌት አንበቶት…..

ለጅነት ፈደሬሽን ጅግረ ዐጀላት ኤረትርየ ምን ዮም 15 አስክ
23 አፕሪል ለገብእ ጅግረ ዐጀላት ኤረትርየ ሰነት 2017 “ጅግረ
ምልህዮት ወመቅደረት” እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት እግል ለአንብት
ለልትሐዜ መዳላይ ታምም ክም ህለ ትወደሐ።
እሊ ለበዝሐ ክፈል አቃሊም ዐድነ እግል ልገልብብ መዳላዩ
እትሙም ለህለ ጅግረ ዐጀላት ምን እሙራም ወስሙያም መትጃግረት
ዐለም ለሻርክ ዕልብ ፍረቅመ ብዞሕ ክምቱ ምነ ፈደሬሽ ለትረከበት
ሐብሬ ተአክድ።
ናይ ዮም ዓመት ዱር ዐጀላት ኤረትርየ እት 4 መርሐለት
ለትከምከማቱ ህተን ህዬ፦
1ይት መርሐለት እብ ጅግረ ፈንቅል ቻሌንጅ ለትትአመር እት
ገብእ፡ ምን መዲነት ፎሮ እንዴ አንበተት እት መዲነት ግንደዕ
ለተምም ተ።
2ይት መርሐለት ህዬ እብ ጀውሀረት በሐር ቀየሕ ለልትአመር
እት ከብድ መዲነት ባጽዕ ለገብእ ጅግራቱ።
3ይት መርሐለት ህዬ ለዐበ ጅግረ ለገብእ እተ እግል ኖሰ እት
ሐምስ መራሕል ለትከፈለት ተ፡ እለ መርሐለት እለ ህዬ ዱር ኤረትርየ
ሰነት 2017 ለትአክድ ተ።
ምን መዲነት ድባርዋ እንዴ አንበተት አቅሊም ዐንሰበ፡ አቅሊም
ጋሽ በርከ፡ አቅሊም ግብለት አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ወአቅሊም
ምግብ ለትከምክም ብዞሕ ኪሎ ሜትራት ለትጣይም ተ።
4ይት መርሐለት ህዬ እት ከብድ መዲነተ አስመረ ለትገብእ ተ፡
እለ መርሐለት እለ ዮም 23 አፕሪል ትገብእ።
ዱር ዐጀላት ኤረትርየ ምን ለአነብት ዮም ዓመት እግል 13ይት
ሰነቱ ገብእ እት ህለ እብ መሕበር ዐጀላት እዲነ ከብቴ እንዴ ረክበ
እድንያይ መቃይስ ምን ርክብ ህዬ እግል 5ይት ሰነቱ ገብእ ህለ።

ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ሄራር መትዐዋት ፈሪቅ
ቼልሲ እብ ፈሪቅ ክሪስታል
ፓላስ ተሀነአ
እንዴ ኢልትቀለብ እት
ሄራር ዐውቴ ብዞሕ ለሄረረ
ጅግረ ፕሪመርሊግ መርሕ
ለህለ ፈሪቅ ቼልሲ እብ
ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስት እተ
ሐልፈ ሰነብት ሰበት ቀለበ
ሰለስ ንቅጠት ወታሪክ ሄራሩ
እንዴ ኢልትቀለብ ለነዝዐት
መናሰበት ዐለ።
ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ
እግል ፈሪቅ ቼልሲ 2 እብ
1 እንዴ ቀልበ ሰለስ ንቅጠት
ነዝዐ ምኑ።
ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ምስል
ፈሪቅ ዌስት ሃም እብ ናይ
ሕበር ዐውቴ 0 እብ 0 ፈግረ
እት ህለ ፈሪቅ ሌስተር ህዬ ግረ
ሐዲስ መደርቡ ቅልብ እንዴ
ኢልርኤ እትለ ሳምን እላመ
አርቡዕ 5 ኣፕሪል 2017

ሰለስ ንቅጠት እንዴ ነስአ እግለ
ተሌ ጅግረ እብ 33 ንቅጠት
እት 13ይት ደረጀት እንዴ
ትወቀለ ለአተቃብል ህለ።
ዝያድ እህትማም ለዐለ
እግለ ትልህየ ፍንጌ ፍረቅ
አርሰናል ወማን ሲተ ፈሪቅ
ማን ሲት እት መአንበትለ
ትልህየ
በሀለት
እት
5
ደቂቀትለ ትልህየ ሳልፋይ ጎል
ኣተ። ፈሪቅ አርሰናል ሐቆ ገሌ
ትልህየቲ 1 ሰበት ኣተ ትልህየ
እብ ናይ ሕበር ዐውቴ እግል
ዕርፍ ፈግረት። ግረ ዕርፍ ህዬ
ፈሪቅ ማን ሲቲ 2ይ ጎሉ ኣብ
ኣግዌሮ እንዴ ኣተ ሜርሒትለ
ትልህየ እንዴ ትሰለመ ልሄርር
ሐቆለ ጸንሐ ፈሪቅ አርሰናል
2 ጎል ሰበት ኣተ ትልህየ እብ
ናይ ሕበር ዐውቴ 2 እብ 2
ተመት።
ገጽ 11

መሓመድ ዳፍላ

ሸዐብ ወዓዳቱ

ዓዳት ወለመድ ሙነት

ለእንበልዑ ነበሪት እብ ዕን
እቅትሳድ፡ ዓዳት ወለመድ
ወለለሀይቡ ቅዛእ ልትፈናቴ።
እግል
መሰል
ስገ
እት
ለትፈናተ ድዋራት ፍንቱይ
ነብረ ምንማቱ፡ እት ህንድ
ምእምኒን ሂንዱዚም ላኪን
ኢቀሩቡ።እተክምሰልሁመ
ቤልዐት ሐመሊት ለልትበሀሎ
አጃንብመ ስገ ኢበልዖ። እሊ
ክእኒ እት እንቱ ተብዕን፡
ቀወርዕ፡ አክላብ ወደማሚት ገሌ
ምነ ለልትበርኦ ሔዋናትቶም።
ምናተ እት ለትጠወረ መጣዕም
ዐለም ኣላፍ ዶላራት ለልደፈዕ
እቶምቶም ምን እምብለኩም
ሚ ወትበው?
እት አሮበ ስገ አፍሩስ
መፈተይ ክምቱ ልትሀደግ፡
እግል
እለ
አማን
እለ
ለለአሰብት ህዬ እት ስኮትላንድ
ወፊንላንድ ለልትረከብ እብ
ግላክሶ ለልትአመር መጥዐም፡
ስንድዊሽ ስገ አፍሩስ እግል
ልጥለቦ ቀደም ሳምን ሪገት
እግል ልጽበጦ ልትቀሰቦ።
እት ፍሎሪዳ አሜርከ እት
ፎርት ማይዘር ለልትበሀል
መጥዐም፡
ምን
ለትፈናተ
አጅናስ ሌመት ለትሸቀ ነብረ

ጠለቡ 400 ዶላር ክምቱ
ልትአመር።
ላሕመ ናሽፈ ምን ስገ
ዐነጺት ወአክላብ ለልዳሌ፡ እብ
ሆት ዶግን ለልትአመር ጅንስ
ነብረ፡ እት ቻይነ ወቬትናም
ዐዳጋሁ ሕፍንተ።
ኣውስትራልዪን ምን ስገ
ካንጋሮ ለትፈነተ አጅናስ ነብረ
ሸቁ እት ሀለው፡ ተይላንድዪን
ህዬ፡
ለኢበልዕዎ
ጅንስ
ሐሸራት ወተብዕን ኢሀለ። እት
ዐሲመቶም ላተ ባንኮክ ለሀለ
መጣዕም ህዬ፡ ለሐዜካሁ ጅንስ
ተብዕን እንዴ አብሸለየ ወእብ
ጥራዩ ለአዳልየ እግልከ።
“ሃካርል” ለልትበሀል፡ ምን
ለመሽመሸ ስገ ሻርክ ዓሰ ለልዳሌ
ጅንስ ነብረ እብ መዋጥኒን
ኣይስላንድ ሰኒ ፍቱይ ቱ።
እት ሱዳን ወመስርመ “ፈሲኽ”
ለልትበሀል ጅንስ ነብረ ዓሰ ሀለ።
እሊ ጅንስ ነብረ እሊ እግለ
ዓሳ ጬወት እንዴ ለበከ አስክ
መሽምሽ ከጼኔ ልደብደብ።
ሐቆ እሊ እንዴ ከሸንከ
ትበልዑ በሀለትቱ። ውላድ
ጀኦኣን ህዬ “ፉጎ” ለትትበሀል
ናሽፍ ዓሰ በልዖ። “ፉጎ” ስም
ድቁብ ሰበት ቡ እብ ፍንቱያም

ክእናመ ህለ?
፨ ወድ ሮመ ላቱ መልክ፡ ‘ኒሮን” ክርንቱ ክፍእት
ወኢዋድሐት ምንመ ዐለት፡ ሕላይ ፈቴ ሰበት ዐለ ፡ እግለ
ሐንቴሁ ሸቁ ለዐለው መስኡሊን እብ ቀስብ ሰንበት- ሰንበት ናይ
አምሱይ እት መስራሕ እንዴ ዐርገ ለሐሌ እግሎም ዐለ።
ህቱ እት ለሐሌ እት ምግብ ፍግረት አው መትሀርጋት
ዕዳም ተአበጽሕ ሰበት ዐለት፡ ለዕዙማም መስኡሊን ምን እሊ
እግል ልትባልሖ እንዴ ቤለው፡ እበ ሕላይ እንዴ ትበሰጠው እት
ቅፋል ለአተው እግል ልምሰሎ፡ እት ምድር ወድቆ ዐለው። ህቱ
ህዬ፡ መልክ ህዬ ምነ ሕላዩ ወለዐል ለወዲቆም ረይሑ ክም ዐለ
ልትአመር።
፨ ብዝሔ ኔብረት ኒውዚላንድ ምን 4ሚልዮን ለኢለሐልፍ
ምንማቱ። ብዝሔለ እተ ደውለት ለሀለ ዐጣል ወአባግዕ ላኪን፡
ባካት 70 ሚልዮን በጽሕ።
፨ ዐለቅ ኔብራይዓሳ፡ አምዕልከ 500 ሊትሮ ሐሊብ ጠቤ።
ልትወለድ እት ሀለ፡ ባካት 50 ቶን ሜዛን ለሀሌ እግሉ እት ሀለ፡
ክም ዐበ ህዬ አስክ 150 ቶን ትበጽሕ ከበደቱ።

ወሕሩያም ተባኬን ልዳሌ።
ሰበቡ ህዬ ለተባክ ቀለጥ ንኡስ
ወደ ምንገብእ፡ አዪ ለነብረ
ለበልዕ እግል ልሰመም ወእግል
ሊሙት ሰበት ቀድር።
ለኢበሽለ ዓሰ ገምበሪ ብልዐት
እት ኮርየ ሰኒ ፍቱይ ቱ።
መጣዕም ኮርየ እግል ዘባይኑ
እት ምንማይ ለትመልአ ዕትሮ
ዐስር ገምበሪ እንዴ ወደው
ቀርቦ እግሎም ወለዘባይን ህዬ
ምነ ማይ እንዴ አፍገረዉ
እብ ሕያዩ በልዕዉ በሀለትቱ።
“ሳካንጂ” ለልትበሀል ናይ
ለመድ ነብረ ኮርዪን ህዬ፡
ዐነክብ አው አቦበቀ እንዴ
ቀርደደው እት ረአሱ ዜድ
ወሳልሰት ነስንሶ ዲቡ ወበልዕዉ
በሀለትቱ።
እተክምሰልሁመ
እት
መብዝሐን
ድወል
አስየ ወአፍሪቀ ስገ አንበጠ
ልሙድቱ።
እት ፓናማ መረቅ አቅሕሞ፡
እት መክሲኮ ለከርበ ቤጭ፡
እት ፊሊፒንስ ስገ ሀቡይ፡ እት
ጃፓን ምን ነውያት ከብድ
አባግዕ እንዴ ደቀቀ ለልዳሌ
ሳንድዊሽ፡
አው
“ሃጊዝ”
በሀለትቱ እብ ህግያሆም። እት
እስኮትላንድ ደም ሐ ስትየት
ወእት ቻይነ እብ ሽን አጀኒት
ለልትጬፌ እብ “ዞንግዚዳን”
ለልትአመር ቤጭ፡ ገሌ ምነ
እሙራም ነበሪት ሸዐብ እዲነ
ወለመዱ ቱ።

ቅሰት እለ
ሱረት
እለ እት ለዐል እንርእየ ለህሌነ
ሱረት፡ ስሙይ አፍሪቂ ሙናድል
ወሳልፋይ ርኢስ ጸሊም፡ እት
ቅብለት አፍሪቀ ላቱ ኔልሰን
ማንዴለ፡ ምነ እት ስጅን ለሐለፈየን
27 ሰነት፡ ለ18 ሰነት ለትሐበሰ
እተ ጀዚረት ሮቢን፡ ቀደምለ
እት መረቀበት ትርድት ለዐለ
ዲቡ ስጅን፡ “ቦልሲሞር” እንዴ
ኢለሀልፍ፡ ልባሱ እት ሻፍጥ
ለትሰወረት ሱረትተ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 14

ለኢትፈትሐ መሳእል

ለእት 1927 ለትወለደት ወለት ሩስየ
ላተ ኒነ ኮላጂነ፡ ክም ክሎም ሩስዪን ወራር
ናዚ እግል ትጋብህ፡ ምስል አቡሀ ወሐወ
ወለት 14 ሰነት እት እንተ እተ እብ
“ዴሽ ቀይሕ” ልትአመር ለዐለ ዴሽ ሩስየ
ነደለት። እተ እግል 900 አምዕል ለአተላለ
ሐርብ ፐትረስፐርግ አው“ለኒንግራድ”
ሐቆ ሸረከት፡ እት ረአሰ ሰበት ትዘበጠት
ምን ዴሽ ትሳርሐት።
ኒና፡ ዶል ተሐርቅ እት ድዋረ
ብዝሓም ለለአትፈክሮ ሐጃት ጀሩ ክም
ዐለው ልብ እግል ትክሬ አንበተት።
መደት ሐቴ ዲብ ብእሰ ሰበት
ሐርቀት፡ እተ ከሺነት አቴት፡ እትሊ ወቅት እሊቱ ህዬ እት ብዞሕ ሽቃላት ልብ ለከሬት።
ምነ ሳይድ ከባቢ ሻሂ ኖሱ እት ወድቅ ወልሳበር ወኑር ቤቶም ኖሱ እት ልትወለዕ
ወቀስን ርኤት። እተ ክምሰልሁመ እት አጃያብ ብእሰ ለሀለ ሓጃት እግል ትክሸፍ ክም
ቀድር አመርዴት። ኒነ ሐኪመት ምንመ ይዐለት፡ እብ ዕንታተ እግል ሕሙም እንዴ
ርኤት ሕማሙ ናይ ፈረጎት ቅድረትመ ዐለት እግለ።
እት 1964 ኒነ፡ መሽክለት ዐቅል ሰበት ወዴት እት ሕክምነ ተአቴ፡ እቱ ህዬ ክም
መትፋግዒ እግል ልግበእ እግለ እንዴ ቤለው፡ ለትፈናተ ስፌ ክም ሰፌ ወደወ። ሐቴ
አምዕል ለሐካይም፡ ኒነ እንዴ ኢትርኤ ምነ መጦረ ለዐለ፡ ሰንዱቅ፡ ለሐሬቱ ግድ
ተሀርስ ክምዐለት፡ ተአከደው። እተ ክምሰልሁመ እተ ዕያደት እግለ ክምሰልሀ ለመስሎ
ወብዕዳም ሕሙማም አንፋር እተ ተዐድድ እቱ ወቅት ህዬ፡ ሻፍግ ተቅዪር እግል
ለአርኡ ወጸልዖም እግል ልሕዬ ለአነብት ክምዐለ ልብ ከረው።
ለለአትዐጅብቱ ኒነ፡ እብ ግንሐት ዕንታተ ሌጠ ከባቢ፡ መዓልግ ወብዕድ ሓጃት
ምን ምክራዩ እግል ተሀርስ ወሰዐት ብነ እግል ተሐርክ ወተአብጥር ቀድር ዐለት።
እት ሰር 60ታት ሸሃረት ኒነ እት አሮባ እብ ተማመ እግል ልትፈንጠር አንበተ። እተ
እት ሞስኮ ለገብአ ሳልፋይ ወዕለ፡‘ፓራሳይኮሎጂ’ እግል ቅድረተ ለከስስ ተቅሪር ክም
ቀርበ፡ መትመራምረት አሮበ እብ ክሱሱ እግል ልትአየሶ አንበተው። እት 1970፡
መትመራምረት አምሪከ ዲብ ኒነ ለለአትሐዜ ተፍቲሽ እንዴ ወደው እተ ጀረበወ፡
ህተ ክመ አዩደ ለለአትዐጅብ መዋዲት ወዴት። በሀለት ለዳለ እግለ ሓጃት እንዴ
ኢተምትሙ ምን አካኑ ክም ተሀርሱ ወዴት፡ እግል ሐቴ ለትሰበረት ቤጨት እብ
ዕንታተ እንዴ አዘዘተ፡ እግለ አስፈር ክፋላ ምን ጸዕደ እንዴ ፈንቴቱ፡ እተ ናይ ስስ
ምትር ረዪም ለዐለ ሸሓን ክም ለአቴ ወዴቱ።
ለውላድ አምሪከ ላቶም መትመራምረት፡ እብ መዋዲት ኒነ ምንመ ተዐጀበው፡
ቀሽሾም እግል ኢተዐሌ ሸክ ሰበት ዐለ እግሎም እት አሜርከ ፍንቲት አካን እንዴ
ትላከው እግለ ጀረበወ። እቱመ ምንለዐል ቅድረቶም ላቱ ወደዲት አርኤቶም። ገሌ ምነ
ዐጃይቦታት ለኒነ ወዴቱ፡ እግል ሐቴ ቆርዕ ሀንደጎት ልበ እብ ሕክመት ክም ትሸፍግ
ወደንግር ወዴተ። እግለ ምን ክሎም መትመራምረት ኣምን ለይዐለ ዶ/ር አልበርት
ሃርትመ፡ እግል ሀንደጎት ልቡ እንዴ አሽፈገተ ሞት እንዴ ሸአገ ክም ለአቀብል
ወዴቱ። ሐቆ እሊቱ ህዬ ለመኤምረት እግል ፍንቲት ቅድረት ኒነ ኮሎጂነ፡ “እብ ዕልም
ለኢወድሐ ዐጃይብ” ቤለወ።
ኒነ፡ እት ወሳእል እዕላም ብዞሕ በራምጅ አቅረበት። እግል መሰል ምን እደይ
ዔፍየተ ደም ክም ልትቃጠር ውድየት፡ ምን ምግሳዮም ክም ቀንጾ ወድየት ወአፍካሮም
እንዴ ክሽፈት ሐብሬ ተሀይብ ዐለት።
እት1990፡ ኒነ ስድፈት ሞተት። ሐካይመ ህዬ፡ ለአያም ለእግል ልትመራመሮ ዲበ
ትወድዩ ለዐለት ወደዲት እግል ቲዴ ትትዕቡ ለዐለት ተዐብ፡ አሳስ ሰበብ ሞተ እግል
ልግበእ ክም ቀድር ሸርሐው። ህተ ዶል አዪ ፍንቲት ሓጀት ትወዴ ሰኒ ትትዕብ ክም
ዐለት፡ ሕብረ ልሰወድ፡ ትልህብ ወቅያስ ደመ ወሀንደጎት ልበ ምን ዐደድ ወለዐል ወስክ
ክም ዐለ ለአፍህሞ።
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