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ዒድ አልፈጥር አልሙባረክ እብ ነያረት ተዐየደ
ዒድ አልፈጥር አልሙባረክ
ናይ ሰነት 1440 ህጅርየ፡ ማሌ
ዮም 4 ጁን ዲብ አስመረ
ሜዳን ሄለል ሰብተምበር እብ
ነያረት ተዐየደ።
ዲብለ
ውቁላም
ሰብ
ሰልጠት ሕኩመት ወጀብሀት፡
ዲብ ኤረትርየ ለመርከዞም
ሱፈረእ
ወዲብሎማስዪን
ክምሰልሁመ
እብ
ኣላፍ
ለልትዐለቦ ሙእምኒን እስላም
ለሐድረው እተ መናሰበት፡
ክሉ ዒዱ ትሰለ።
መመቅረሓይ ሽቅል እፍተእ

ኤረትርየ ሼክ ሳልም ኢብራሂም
ሳልም ዲብለ ቀደመየ ኹጥበት፡
ፈርሐት ዒድ ፈርሐት ታመት
ጀላብ እግል ትግበእ፡ የታይም
እግል ነአፍርሕ፡ ለሐመው
እግል ነአትናይት፡ ክምሰልሁመ
እግለ ተሐገዘው እግል ነአርቴዕ
ወሕድ እግል ነዐፌ ክምሰል
ወጅብ ሸርሐ።
ዲብለ ምን ሳዐት 6፡30
ለአንበተት ዓደት፡ እብ ኣላፍ
ለልትዐለቦ ሙእምኒን ሰላት
ዒድ ሐቆለ ትሰለው፡ ክምሰለ
ቁርኣን ኣልከሪም ልብሉ፡ ሰላም
ወትምኔት ሰኔት ትባደለው።

ማሕበር ጎማት ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ ተምም
ኮንፍድራልየት ሸቃለ ኤረትርየ
ምስል እድንያይት መነዘመት
ሽቅል እንዴ ትዓወነት ለነዘመቱ
ሽቅል መስተቅበል ዲብ ኤረትርየ
ለከስስ ናይ ክልኤ አምዕል ማሕበር
ጎማት ዮም 31 ማዮ ተመ።
እትሊ” መስትበቅል ሽቅል ዲብ
ኤረትርየ መባደረት ኦሮት ዘበን”
እበ ትብል ስቅራት ለትነዘመ
ማሕበር ጎማት፡ መስኡል ሕስር
ስያሰት ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
የማኔ ገብረኣብ እተ ቀደመየ “ሰላም
መንጠቀት ወአብካት ሽቅል ሐዲስ፡

እግል ዐቦት ዳይመት”ለልብል
ሸሬሕ ፋይሕ፡ ወሸራከት ለሐልፈየ
60 ሰነት ግድለ ሰላም ሕርምት
ምነ ለዐለት መንጠቀት ቀር
አፍሪቀ ዛህረት ሐዳስ ክምተ እንዴ
አብርሀ፡ ኤረትርየ ምን መደት
ግድለ ስላሕ እንዴ አንበተት፡
ምስል አግዋረ ሰላም ወሕሽመት
ሕድ ለበ ሸራከት እግል ተሀሌ እብ
መብዳእ ትከድም ክም ጸንሐት፡
እትለ መርሐለት ሰላም ሐዳስ
ህዬ ዲብ ሕሽመት ስያሰት ወሑር
ዐገል፡ እተክምሰልሁመ መሳልሕ
ወአማነት ሕበር እቱ ለተአሰሰት
ሸራከት መንጠቀት አሀምየት ክምበ

እንዴ አምነት፡ ጅህድ ትወዴ ክም
ህሌት ሐበረ።
እት ውዛረት ዐማር ወጠን
አሰይድ ሳምሶን ብርሃኔ ዲበ
ቀደመየ፡ ስትራተጅየት ዐማር
ኤረትርየ ለትከስስ ወረቀት፡ ዲብ
ሰነት 1998 እበ ሳደፈ ሐርብ፡ ገበይ
ሰኔት ጻብጥ ዲብ እንቱ ለትበገሰ
ሄራር እቅትሳድ ኤረትርየ ከም
ተዐንቅፈ፡ ምናተ፡ እትለን ለሐልፈየ
20 ሰነት፡ ምስል ክሉ መሐለኪት
ዲብ መጃላት ዓፍየት፡ ተዐሊም፡
ወብዕድ ከደማት እጅትማዕየት ዲብ
አፍይሖት ዐውቴ ክም ትሰጀለት
እብ ዓላብ ለትተለ ተውድሕ ሀበ።

ሙሽተርከት ዲብ ደንጎበ፡ ዲብ
መጃምዕ እንዴ ትካፈለው፡ ዲበ
ትቀደመ ውራቅ ሐቆ ሀድገ ሰዴ
ለቤለው አፍካር ቀደመው።
ምን ውዛረት ካርጅየት፡ - ሰፊር
ተስፋሚካኤል ገራህቱ ወአሚን ዓም
ኮንፍድራልየት ሸቃለ ኤረትርየ
አሰይድ ተከስቴ ባይሬ ዲበ
አስምዐወ ከሊመት ካቲመ፡ እትለ
ብይእት ለህሌት መርሐለት ሐዳስ
እብ ቀልብ ናስሕ እብ ዕጹፋት
እግል ንክደም፡ ከም ለአትሐዜ፡
ለማሕበር ጎማት ህዬ እብ መጆቡ
ለልትርኤ ክምቱ እንዴ ሐበረው፡
ብንየት ወጠን ብንየት ሸባብ ሰበት
ተ፡ ዲብ ሸባብ ክስአት ረአስማል

እግል ትግባእ ወሰዋልፍ ጀብሀት
ሸዐብየት ከም ውርስ ዓዳት እግል
ልትዐዴ ጅህድ እግል ልግባእ
አትፋቀደው።
ሙዲር ዓም ቅስም ሽቅል
አሰይድ ወልደየሱስ አሊሰ እብ
ሰበት
ሀደፍለ
ማሕበር-ጎማት
ምስል ኤሪነ እተ ወደየ መቃበለት፡
ኤረትርየ ዲብ ሽቅል ለባቱ አብካት
ወተሐድያት ቀየሞት ክምቱ፡ ዲብ
እለ መደት ዐውለመት ህዬ ሽቅል
እብ ቴክኖሎጂ ወአምር ልትመራሕ
ሰበት ሀለ፡ መቅደረት አዳምነ እብ
አምር ወቴክኖሎጂ እግል ንጠውር
ለሀለ ተሐድያት እግል ንፈርግ
ለሰዴ ክምቱ ሸርሐ።

ኤረትርዪን ስካን ካርጅ ሓለት ወጠኖም ለከስስ ሰሚናራት ታብዖ
ብንየት ትሕትየት ጽቡጥ ለህለ
በራምጅ ለከስስ ፋዬሕ ተውዴሕ
ሀበ።
መንጠቀት ቀር አፍሪቀ፡ ዲብ
ሐዳስ ናይ ሸራከት ወተዓውን
መርሐለት ኣቲሀ፡ እግለ መሕበራይ
ወእቅትሳድያይ፡
ስያስያይ
ወዲብሎማስያይ
ተጠውርለ
መንጠቀት ገጽ ቀደም ለዋሌ
ክምቱ ለወደሐ ሰፊር እስቲፋኖስ፡
እግል እለ ምን አሳሱ ፍሬ
እስትሽሃድ ወመትሰባል ሸዐብ
ኤረትርየ ላቱ ዐውቴ ዲብ ናይ
ደንጎበ ሀደፈ እግል አብጸሖት፡
እብ ዝያድ ፈሀም ወመትነዛም
እግል ልትከደም ክምሰል ወጅብ
አፍሀመ።
ኤረትርዪን ስካን ለንደን፡
ብሪጣንየ፡ ናንት፡ ኤንጄን ወሬኔ
ፈርንሰ፡ ክምሰልሁመ ካምፓለ
ወድዋራተ
ኡጋንደ
እብ
ጀሀጀህቶም፡ ዲብ ሓድረት ሓለት
ወጠኖም ወተጠውራት መንጠቀት
ለለሀድግ ሰሚናራት ነዘመው።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ፡

ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ብሪጣኑአ
ወቅብለት አየርላንድ አሰይድ
እስቲፋኖስ ሀብተማርያም፡ ዲብ
ዮም 1ጁን ዲብ ለንደን ዲብለ
ወደዩ ሰሚናር፡ ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ፡ እግል ክሉ ድዶም
ልትሐበክ ለዐለ ዐዳዋት እብ

ስሙድ እንዴ ትባጠረዉ፡ ዲብ

መዲድ ዐዳለት እጅትማዕየት
ሳብት አሳስ ለነጸፈ ወራታት ዐማር
ዲብ አስተብደዮት ክምሰል ህለው
እንዴ አሸረ፡ ዲብ እለ ሰእዮብ
ለበ መርሐለት፡ ዲብ ጠወሮት
መቅደረት አዳም፡ ሐርስ፡ ዓፍየት
ወተዕሊም ክምሰልሁመ ጠወሮት
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መስኡል ቅደይ ቁንስየት
አሰይድ ስሌማን እብ ጀሀቱ፡ እግል
ከዳማት ቁስንልየት ወቀየሮት
ብጣቀት ሀውየት ለከስስ ተውዴሕ
ሀበ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ሰፊረት
ኤረትርየ ዲብ ፈረንሰ አሰይደ ሃነ
ስምኦን፡ እግል ኤረትርዪን ስካን
አርቡዕ 05 ጁን 2019

መዳይን ናንት፡ ሬኔ ወኤንጄ ዲብ
ዮም 1 ጁን ለወዴቱ ሰሚናር፡
ዲብ በራምጅ ዐማር ወጠን
ክምሰልሁመ ሰላም ወሸራከት
ፍንጌ ድወል መንጠቀት ዝያደት
እግል አደቀቦት ልትሰርገል ለሀለ
በራምጅ እብ ፋዬሕ አብረሀት።
እብ ብዕድ እንክር፡ ሰፊር
ኤረትርየ ዲብ ዩጋንደ አሰይድ

መሐመድ ስሌማን፡ ሸዐብ
ኤረትርየ ወቅያደቱ ዲብለ
ሐልፈየ 20 ሰነት እግለ አርአዉ
ስሙድ ወመዳፈዐት ሐቆለ
ወደሐ፡ “እሊ ዓዳት ወቅየም
እሊ፡ ለአግደ ዲብ ሩእየትነ
ለለአበጸሐና ቱ” እት ልብል
ሸርሐ።
ምሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ፈዛዐቶም ለለአዘይድ ሰሚናራት
እብ ትሉሉይ እግል ልትነዘም፡
መሻረከቶም ዲብ ቅደይ ወጠን
ለለዓቡ እቡ መትነዛም እግል
ልፍየሕ ወልደቀብ ክምሰል ወጅብ
ትፋነው።
ገጽ

ቅዋት ጀው ኤረትርየ ለአድረሰዮም አንፋሩ ለአድሕር

ቅዋት ጀው ኤረትርየ፡ መጃላት
ስዋገት ለትፈናተ ጅንስ ጥያራት፡
ቴክኖሎጂ
ጥያራት፡
ዳፍዖት
ሚሳይላት ጥያራት ወንዛም ራዳር፡
እተክምሰልሁመ ለትፈናተ ምህናት
ኣቬሽን ለአድረሰዮም 250 አንፋሩ
ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ ዲበ
ሐድረየ ዓደት ዮም 31 ማዩ
አድሐረ።
ዲበ እት መርከዝ ቅዋት
ጀው ኤረትርየ ለገብአት ዓደት፡
ለትደሐረው ምን ርኢስ ኢሳይያስ
አፍወርቂ ሽሃዳት ወዕላመት ቅዋት
ጀው ኤረትርየ ትከበተው።
ቃእድ ቅዋት ጀው ኤረትርየ
ሜጀር ጀነራል ተክላይ ሃብተስላሴ
ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡ ለደርሰው
ሸባባት ለከስበወ ምህነት ዲብ ቅዋት
ጀው ለትወስከ መቅደረት ቀላል
ክም ኢኮን እንዴ ሸርሐ፡ ለደርሰ
ምህነቶም ዲብ ጠውሮ እብ ቀልብ

ናስሕ እብ መትሰባል ደማነት ጀው
ዐዶም ከም ገብኦ ዳምን ክምቱ
ሸርሐ።
መስኡል
ፈሬዕ
ተዐሊም
ወሐብሬ ቅዋት ጀው ኤረትርየ
ኮሎኔል ዘርእዝጊ ክፍላይ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ለደርሰው፡
እብ ዓም ምስል ስዋገት ወዳፍዖት
ሚሳይል ጥያራት ለገይስ ተአሂል
ከም ነስአው እንዴ ሐበረ፡ እበ
ቦምተ መቅደረት መትከባት ሻፍገት
ወመዓወነት ሕበር፡ ቅዋት ጀው ከም
ለአደቅቦ ከም ደምን አፍሀመ።
ለትደሐረው እብ ጀሀቶም እብ
ፍዕል ወነዘር ለተሀበዮም ተአእሂል
እብ በቃዐት እንዴ ሐልፈው
ዲብ መድሐራት ምን በጽሐው
ፈርሐቶም ሐቆ ሸርሐው፡ ኦሮ
ከእብ መጃሉ በቃዐቶም እብ
ሽቅል እግል ለአርእወ መዳላዮም
አከደው።

15ይ እጅትመዕ መአሰሰት ተአሚናት ልትሰርገል
ዐስር ወሓምሳይ ናይ ሰነት
እጅትማዕ
ወ3ይ
ፍንቱይ
እጅትማዕ
ሰብ
አስህም
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ
01 ዩንዮ2019 ዲብ ፉንዱቅ
አስመረ ፓላስ ገብአ።

መመቅረሓይ ሽቅል ለመአሰሰት
አሰይድ ዘርኡ ወልደሚካኤል
ዲበ አስምዐየ ከሊመት መክሰቲ፡
ሓለት ብቆት ወተአሚን ዲብ
ሰነት 2018 እብ ደረጀት ዐለም
ዲበ ሀበዩ ተውዴሕ፡ ናይ ተአሚን

ወካልኣይት ተአሚን መአሰሳት
ለዐበ መክሰብ ለጃቀፈየ እተ ሰነት
ክም ዐለት፡ መአሰሰት ተአሚናት
ኤረትርያመ 96.7ሚልዮን ነቅፈ
መክሰብ ከም ረክበት፡ ለ87.9
ሚልዮን ነቅፈ ምን እሊ ህዬ ዲብ

ሰብ አስሁም እብ ገበይ ልጅነት
እግል ልትካፈል ኢቱን ክም ሀለ
ሐበረ።
ርኢስ ልጅነት ሙደራእ
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ
አሰይድ ግርማይ ገብረመስቀል
እብ ጀሀቱ፡ አህምየት ወመሻረከት
ሰብ አስሁም ወወካይሎም እንዴ
ሐመደ፡ ለእጅትማዕ ከም ዲመ
አግቡይ ሽቅል ለለአሰኔ ህድግ
እንዴ ተሐደረ፡ አፍካር ከም
ጀምዕ ዳምን ክምቱ ሸርሐ።
ዲበ
እጅትማዕ
ተቃሪር
ማልየት፡
ለመአሰሰት
ዲብ
ዐድ ወካርጅ ለወዴተ ክስአት
ረአስማል እብ መጆብ አብካት
ወተሐድያት፡ ተቅሪር ልጅነት፡
ወሄራር ተአሚን አርወሐት ዲበ

ልብል አርእስ ሸርሕ ተሀየበ።
እተ እጅትማዕ፡ ልጅነት ዲብ
ቃኑን አትመቃርሖት መአሰሰት
እግል ልግባእ እበ ወዴቱ ተቅዪር፡
እብ ሰብ አስሁም ልትሳደቅ እቱ
ዲብ ሀለ፡ መአሰሰት ተቃሪረ እግል
ሰብ አስሁም እንዴ ቀደመት
ዲብ ሽቅል ለሰድየ ቀራራት
ከም ሓለፈት፡ መስኡል ልጅነት
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ
አሰይድ ኣሌክሳንደር ዘሚካኤል
እግል ኤሪነ ሐበረ።
እት ሰነት 1992 እብ
ሕኩመት ኤረትርየ ለተአሰሰት
መአሰሰት ተአሚናት ኤረትርየ
ዲብ ሰነት 2004 ዲብ መዋጥኒን
44 ምእታይት ምን አስሁመ ከም
አዝቤት ወሳይቀ ለሐብር።

ኤረትርዪን ስካን ከሰለ-ሱዳን 28ይ ዒድ እስትቅላል ዐዶም ለዐይዶ
ጃልየት
ኤረትርዪን
ስካን
ከሰለ-ሱዳን፡ መስኡል ቀድያት
ተንፊዝየት ሰፋረት ኤረትርየ
ዲብ ሱዳን አሰይድ እብራሂም
እድሪስ ወሓክም ውላየት ከሰለ
ሜጀር ጀነራል ማሕሙድ ባብክር
ዲበ ሐድረወ ዲብ ዮም 28 ማዩ
28ይ ዒድ እስትቅላል እብ ነያረት
ዐየደው።
ዲበ
ብዝሓም
ኤረትርዪን
ወሱዳንዪን ለሻረከው እቱ ዒድ፡
አሰይድ እብራሂም ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ናይ ዮም ዓመት ዒድ

እስቅትላል፡ ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ ፍገሪት ሰኖታት ለአተላለ
ስሙዶም ወመዳፍዐቶም ለረክበው
እተ መርሐለት ሰአየት እተ
ልትዐየድ ሰበት ሀለ፡ ለዘት ፍንቲት
ክም ቡ እንዴ ሐበረ፡ ጅህድ
ሸራከት ወመዓወነት ድወል ቀር
አፍሪቀ እግል ልዕቤ ወመስኩበት
ለትመደደ እተ መንጠቀት እግል
ትትበኔ ለአንበተ ሄራር እበ
ትወቀለት እግል ልትከደም እቱ
ክም ቱ ሸርሐ።
ዋሊ ውላየት ከሰለ ሜጀር

ጀነራል ማሕሙድ ባብክር እብ
ጀሀቱ፡ እበ ገብአት እግሉ ዐዙመት
እንዴ ሐመደ፡ ዲብ ዒድ እስቅትላል
ኤረትርየ ምን ሻረከ እብ ፋሽ ክም
ልሽዕር እንዴ ሸርሐ፡ እብለ ርክብት
ለህሌት መርሐለት ሰአየት ሐዳስ፡
ታሪካይት፡ ናይ ሸዐብ ወሕውትነት
ዕላቀት ኤረትርየ ወሱዳን እግል
ትደቀብ ወትጠውር ከም ከድም
አከደ።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ እግል
ሐድ ሰነት ወሰር ምን ሽቅል ባጥር
ለዐለ መክተብ ጃልየት ኤረትርዪን
ስካን ከሰለ፡ ዲበ አምዕል ለሀ እብ
ሐዲስ እንዴ ትከሰተ ወራታቱ
ከም አንበተ ለበጽሐተነ ሐብሬ
አፍሀመት።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ኤረትርዪን
ስካን ጀምሁርየት ግብለት አፍሪቀ፡

ወኦታወ - ከነደ 28ይ ዒድ
እስቅትላል እብ ነያረት ዐየደው።
ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ጀምሁርየት
ግብለት አፍሪቀ አሰይድ ሳልሕ
ዑመር እተ አስመየ ከሊመት፡ ዒድ
እስቅትላል ምን ሐፍላት ወኬን፡
ገለድነ እግል ፍዓልየትለ እለ
ረፍዐነ አማነት ሹህደ ለነሐድስ
እተ አምዕል ክም ተ ሸርሐ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797
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5ይ ክፈል
ዓእሸ ሀገጊሀን ክመ ተአትንሴ
ለዐለት እንዴ ትመሰለት፡ “አነ በስ
እለ ቤት አቤ ህሌኮ ዲብ ኢኮን፡
ሐቴ ኢገብአኮ። በስ ጠልቃኒ
ዳራቼ ወወራታትቼ እግል እጋንሕ፡
ወእንትን ህዬ ዲብ ዐድክን
ወሽፍርክን
ማጽኣት
ህሌክን
ተሃጀከ፡ ንዋይ አስክ ለዐይር።
ንዋይመ ማሌ ምሴት ወድ-እብን
ዘምተዩ ከለዲቡ ትትገነሕ ለዐለት
እርዶት በልዐ ምኑ። አነ ዮም
ምሽዋር ህሌት እግልዬ ጠልቃኒ
እብለክን ይህሌኮ” ትብል ወእግል
ቲጊስ በጣበጠተን ምነ። እግል ሰዐይ
እምምት ዲብ እንተ አቡሀ እብ
ደዋሁ ተለው ቤለ። መሕሙድ
ወለቱ ዲብ ትትጻበጥ ክም ጸንሐቱ
ሰላም እንዴ ኢልብል፡ “የሀይ
ወለት ትክ በሊ ወተዕዊዝ ውደይ፡
አየ ትገይሲ ህሌኪ? በዲርመ
እሊ ግያስቱ ለድስ ዋዲ እግልኪ
የሀለ። አዜ ደወ እግል ኢዴ እግለ
ሰብር ቲዴ። ወእንቲ ዐመቶ እበየ
ተአስቆቅቢ ህሌኪ፡፡ አነ ውህር
አናቱ! እለ ወለት መዕየን ከአፎ
ለአትረግሰ ሀለ፡ ተሐት ትገሰይ
የሀይ! ተሐት ገሰይ!” ዲብ ልብል
ምንመ አትሓለየ፡ ዓእሸ ላተ
ይእትገሴ ትቤ፡ ሰኒ ወአማን ዲብ
ዕቅብ ሼጣን ሌጠ ተዐለገት።
ዐድ
መሕሙድ
አንሶም
ወተብዐቶም፡ ለቦምቱ አዳሞም፡
ግዋራታቶም ዲብ መውዒታት
ዓእሸ ለረድአው ወበዲር እንዴ
ሰምዐው ለመጽአው ክሉ አዳም
ረአሶም በጽሐ። ዲብ መጅተምዐነ
ህዬ ዲብ ዐድ ለመጽአከ ገሌ
ሰላም ወዐልይኩም ሐቆ ቤለ፡
“ወዐለይኩም ወሰላም” ትትከበቱ፡
ገሌ ሰኒ ሙዩያም ወውዕላም ልብል፡
መርሐበ ሰኒ ምዩያም ወሰኒ ውዕላም
እበ ትትከበቱ። እሊ ክሉ ለቤለው
ምን አንስ ልግበእ ወተብዐት በሊስ
ለለሀይብ ትሰአነ። አዳም ክሉ
ዲብ ለትፈናተ ወራታት በህለት፡
ገሌ እበ ለሐስለ ቴለል መሕሙድ
ልትካበሮ፡ ገሌ ዓእሸ ጻብጥ፡ ገሌ
በኪተ ለአትኣዝም፡ ኣድም’መ ክሉ
ድቦት ድቦት ገብአ። ዐሊ-ኣድም
እግል መሕሙድ እበ ምንክቡ እንዴ
ጸብጠዩ፡ “እለ ወለት ለሼክ ሚ
ቤሌከ እግለ፡ ሚ ሀቤከ? ወእሊመ
እት ረአሰ ዐለሌ ልብል ለሀለ ገዴል
ናይ አንስ አፍግሩ ምነ፡ እምበለ
አቦተ፡ እመ ወለ እሲትነ” ቤለ እግለ
ዓእሸ ተአብየ ለዐለት ሓዋ እሲቱ
እግል ዐሊ። መሕሙድ፡ እለ ህግየ
ዐሊ፡ አዳም ትዳገነ ልብሉኒ እንዴ
ቤለ ፈርሀ ዐለ ዲብ ኢኮን፡ እት
ልቡ ውርግ ትብል እግሉ ዐለት
እግል ሊበለ። ወአስክለ አንስ እንዴ
አንገለ ህዬ፡ “ፍገረ ምነ አየ እግል
ቲጊስ ትትጻበጥ ህሌት? አፎ ክእነ
ዘዐ በዝሐ ምነ፡ እንቲ ለእመ ህዬ
ለእግሉ ሀብኮኪ ደዋሀ ሰሩ እንዴ
ለሐግክዩ ሽሜታቱ ወሰሩ ዲብ
ገኖተት እንዴ ወዴክዩ ከዲብለ
ምንክበ እሴሩ እግለ። ሕጃበት
ደወ ልግበእ እግለ እንሻለህ።
ወእምበልሁማ ጸንሐቱ ምን ገብእ
ድውያን ሑድ ቅሩር እግለ የሀለ፡፡
“እንተ አብ-ኣምነ ዐሊ ህዬ፡
አባይከ እግል ንልአከካቱ። ዲብለ

ፍሬ መራት ሀንገረ
አሐ ናይ ዐድ አብራሂም ብዕራይ
ጸሊም፡ ሐጪር ዘነቡ፡ ክልኦት
ፍልጭለ እገር ቀደሙ ጸዓዲ፡
አቅርኑ ደምባይ፡ እግሉ ሰበት ዘክረ
ለሼክ፡ እንዴ ዐዘግካሁ፡ ወሼክ
ዑስማን ለሐዜከ ህለ በሉ፡ ወዐድ
አብራሂም ለብዕራይ ለምስልከ ሀለ
እግል ነሓልፍ እግሎም ቱ” ቤለ
መሕሙድ እግል ገልገላዩ ዐሊ።
ዲብለ አካን ለቤለየ ህግየ ወለ
ብዕራይ ሀለ ምስሎም ልብል ለዐለ
ዐድ አብራሂም ምኖም እናስ ሓድር
ሰበት ዐለ፡ “እሊ ሳልሕ እንልእክ
ዲቡ፡ እቡ ተሐይስ ወትትወጀህ
ወላመ ብዕራይ ናዩ ቱ” ቤለ ዐሊኣድም። መሕሙድ፡ ጣይ ሑካቱ
ልብቱ ለልርኤ ዲብ ኢኮን፡ ዕንታት
ኢኮን። አናመ ምስለ ሸቀላቼ ዲብ
ኢኮን፡ ‘ኢዘ ሐደረ አልማእ፡ በጠለ
አ’ተየምም’ ልብሎ ዐረብ። አዜ ህዬ
አማንካቱ ጣይ-ሑካቱ፡ ረቢ ጃምዕከ
ዲብነ ዲብ እንቱ፡ ለብዕራይ እብ
ዐላይሙ ወኖሱ ዲብ እለ አሐ
እለ ክም ሀላመ ኖሱ ለሼክ ለዲቡ
አቴነ እግለ ወለት ሰበት ዘክረዩ፡
ሕነ ሕዩራም ህሌነ ሳዕደነ ረቢ
ልሳዐደከ፡ ወእንተ
ለብዕራይነ
ነሓልፍ እግልከ፡ ወደለ እግለ
ሐዜከ ምን ብሂመት ንኢሽ
ትግበእ ወዐባይ ነሀይበከ” ቤለዩ።
ለእናስ ህዬ እምበልሁመ ብዙሕ
ሳሚ ዲብነ ሀለ። ቀደም ክሉ ላኪን
እለ ሰድቀት ትሽፈግ ብህል ሰበት
ሀለ፡ በስ ክሉ እንዴ ትወንዘፍከ
ምስልና ብጠር ረቢ ለዐቅልል
ዲብነ ወዲብኩም፡ አትሐቀረ
መሕሙድ።
ሳልሕ በዲር ሐመጣመጠ
ወሐሬ፡ ለዲብ ከብዱ ካዝነ ዐለ
ሐተለ ናይ ሕሜት እግል ትትወደሕ
እግሉ ለሐዘ ምን ዐለት ቱ መስለኒ፡
ሕልቅሙ እንዴ ሐሳሐሰ ወምግሳዩ
እንዴ አጣፈሐ፡ “አነ ለብዕራይ እብ
በዱሉ ልግበእ ወእብ ግሩሽ እግል
አምጹ ብዙሕ ሸበንርክ ለለአባትከኒ
ኢመስለኒ፡ ላኪን ሐቴ መደት
ውላድ ዐባዪ፡ እሲት እግል ሳልሕ
ሐቆ ቤለውከ አነ ወለቼ እግልኩም
ኢሀይበ ቴልካሆም ሰምዐኮ። አናመ
ለባካት የዐልኮ ዲቡ እንድኢኮን፡
ከእሲት ህይብት ገብአት ምን
ገብእ፡ እሲት ዐድ ፍላንተ
ዲብኢኮን ወኢትከልአኩመ ወትቤ
እንድኢኮን፡ እሲት እግልኩም
የሀይበኩም ኢልትበሀል መስል
ዲብዬ ለዐገል። ከአዜ ለምሽዋር
ለእግለ ትብል ህሌከ ወለብዕራይ
ቀደሙ እግል ትትወደሕ እግልዬ
ሐዜ፡ ወቀደምለ ብዕራይ ጊሰቼ
ለእሲት ከልአከኒበ ጋሪት ምን
ተአፍህመኒተ ወሔሰ” ቤለዩ ሳልሕ
ጭገረቱ እንዴ ነፍሸ።
ክሎም ለመሕበር አፈቾም እግል
ምብላስ ሐቆ አትገሀጸ፡ መሕሙድ
እንዴ አዳለቀ ዲቦም፡ “አነ ረገበት
አንቅዝ እብለከ ወእንተ እትሊ ቅሎ
ወቅርጡጥ ተመህ ሐቆ ትቤ ወለቼ
ዓእሸ ብዕራይ እንዴ ሰአንኮ እግለ
ኢኮን ለብዕራይከ ሐዜኮ፡ በስ ለሼክ
ለሀበዩ አሻይር ልግበእ ወሕብር
ናይለ ብዕራይካቱ። አዜ ወለቼ

ዕምረ ምስል ረቢ ሀለ ምስልከ የሀለ
ወምስልዬ። እሲት ምን እከልአከ
ህዬ በዲር ካልእከ አነ ወአዜ በስ
እት መዓልከ አውዕሉ ብዕራይከ።
ኢቀባዬ ትቤ ምን ገብእ እት ዐዳገ
ኣቲ ሰበት ሀለ ለብዕራይ እብ
በዱል ልግብእ ወግሩሽ ሀበናቱ
እንቤለካ ዲብ ኢኮን፡ እግል አተል
ወመኣተለት ፋዲ ይህሌኮ አነ
ኸሊ-ባለክ ሳልሕ” ቤለ መሕሙድ
ወእግል ልቅነጽ ከርተፍ ክም ቤለ
ገልገላዩ ዐሊ፡ “ትገሴ ብሩየ ግበእ።
ጸገምከ እቡ በደል ትትሓሰን
ወረቢ ልስዴኒ በደል ትብል በዲር
ለኣኬካሀ አዜመ ትወስከ ህሌከ፡
ኢትገብእ ወኢትጸንሕ ተ እለ።
እንተ ለሳልሕ ለወለት አወል ዕምረ
ምስለ ካልቀያቱ ለሀለ፡ብዕራይከ
እብ ተሀየበ እግል ትሕዬ ኢኮን
ወእብ ብዕደት በስ ሼክመ ልትበሀል
ለሀለ ሰዋውዕ ቱ እንድኢኮን፡
ለመርድ ወሸፌ አርሕማን ኖሱቱ።
ሕነ ረቢ ዲብ እለ ጀሃለትነ ሊዴ
እግልነ እንሻላህ በስ። አዜ ህግየ
ዲብ አድሕድ እንዴ ኢነአትባዜሕ
ለብዕራይ እብ ማልናቱ ነሐዝዩ
ለህሌነ።
“አዜ ምነ ድጌ ለሀድገናቱ

ከለወለት ሼክ ክእነ ብህል ዲብ
እንቱ ኢትሓለለወ ለንትበሀለ፡
ወእበ ካልእ እንክር ረቢ ዲብለ
ብዕራይ ዋድሁ ለሀሌ ደዋሀ
ሚደሌነ። ለለአትሃፍተነ ሀለ እሊቱ
ወእንተ ወሀብ ወክለእ መከየር
እንተ” ቤለዩ። ሳልሕ ብዕራይ
እምበልኩምመ
መትዛብያይ
ኢልስእን ወሽፍሩ ኢሰልጠ ምኑ።
ወለት ህዬ እዴሀ እንዴ ኢትገብእ፡
ህግያከ እለ ሐቆ ገብአት ህተ ረቢ
ልሽፈየ ወብዕራዬ ምስልዬ ሀለ
እብ ሰበብከ የሀይባቱ፡ ቤለ ሳልሕ
ለጋር ሰኒ ወአማን ዲብ ኬልሙ።
ለእተ አካን ፍንጌ ክሎም ሓድራም
ለዐለው ሰብ ምግብ ክሎም እብ
ዎሮት አፍ “የሀው ዲብ አነቢ
ንሰሌ! ሕነ አዜ ለትቀርበነ ህሌት
ረገበትለ ወለት ሰበት ገብአት፡
እሰልፍ ህተ ትሕዬ ምን እሊ ዲቡ
ህሌት ሞቄሕ ትትበርበር። ለሼክ
ቤለዩ ሽሩጠ ነአትምም እግለ ከሐሬ
ለከልአ ወለትከለአ ምስል ሐዮተ
እንርእዩ፡ መሕሙድ እብ አማን
ካልእ ዐለ ምን ገብእ፡ ወለት ዲብ
ዐድ ዋልዳቱ እብ በኑ ለወድየ አለቡ
ወሳልሕመ ለሐዜ ዐለ ምን ገብእ
ምን ዐድ ለሐዜ ወነስእ። ሕናመ
ዲብ ህያበ ወለት መሕሙድ ወንሰእ
እግል ሳልሕ ወድ አብራሂም ክሊነ
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መሐመድ እድሪስ ኣድም
እብ ጕርነት ልግበእ ወሞላድ ሐቅ
ብነ መስለኒ። አዜ ነሐር እድሕድ
እንዴ ኢትበጽሖ እንተ ሳልሕ
ወድ-አብራሂም ለብዕራይ አምጸነ”
ቤለዉ እብ ህግየ ብትክት። ሳልሕ
ላቱ ስጋዱ ዕሻር ጸብጠዩ በስ
ይእተከል ቤለ።
መሕሙድ ብትክት ህግየ ሳልሕ
ክም ረአ ዲብ እንቱ ወለ ዲብ
ሰመዋት ትትጻበጥ ለዐለት ወለቱ
ዓእሸ ሰበት አርሐመቱ ወትመይት
ህሌት ክም ቴለቱ ከብዱ፡ አክፊነ
ሸሩ አምዒት ዋልዳይ እግል
ልትኣጠጥ አንበተ። “ለህግየ ለሀ
እብ ከለጥ ትበሀለተከ ወአዜ ህዬ
ዲብ እለ ለህሌኩወ ሓለት ክእናቱ
እግል ኢበለከ የሐዜ። ህተ ትሕዬ
ወምን እሊ ስቅልት ዲቡ ለህሌት
ዕርጌ ትትፈረጅ ወትዳግመ፡ ላመ
ትበሀለተኒ ትብለ ለህሌከ ህግየ
ሳክት ኢትበሀለት። ዎሮት አፍ
ዋዲ ዲበ ዐለ እብ ለሀ የአፌዴነ
ወእብለሀ ዲብ ኢኮን። ወለምብላስ
ክምሰልሁ ትትወጀበከ የዐለት ጣይ
ሑካቱ፡ አዜ በስ ሕቼተ፡ ጎርዬተ፡
ተአመጸኒ ትብል ገብአከ ምን ገብእ
ምስልነ ዲብ እሊ ሕማመ ሻርክ።
ወለ ለትሰረረተ አዜመ እበ ህያብ
የአትፋርሐከ ወለህግየ ለሀ ከለጥኮ
ዲብከ ሳምሐኒ ወረቢ ልሳምሐኒ”
ቤለዩ። ሐቆ እለ ክሎም ዲብለ አካን
ሓድራም ለዐለው አንፋር እግል
ሳልሕ አትዐገበው። እብ ካሰት
እድሪስ ለልትበሀል ምንለ ዕጋል።
ዐድ በዲር ሀም-ሀመ ውሐሬ፡
“እንተ ሳልሕ ነአሽከ፡ አዳም ዲብ
ዓፍየት ለሀድግ ወለአምሀድግ
እንድኢኮን፡ ዲብ እለ ሓለት እለ
ረቢ ለአቅልል ዲብነ ወለአቅልል
ዲቦም እንሻላህ።
አዜ በስ እንዴ ቀነጽከ አጊድ ዲብ
እንቱ ለእግል ሽሩጥ ልትሐዜ ለሀለ
ብዕራይ ሰልሞም፡ ወለ ብዕራይከ
ዲብ እሊ መሕበር እግል ልትቀጸዕ
ለማሉ አስእለናቱ። መሕሙድ በኑ
ለጋንሐት ጋሪት ኢኮን እለ፡ ክም
ገወውር ሞትነ ወሐዮትነ ምስል
ሰበት ገብአት፡፡ አስክ ሕነ ለማሉ
ነአፈግር እንተ እብ ሸፋግ ለብዕራይ
እቡ ምጽአነ” ቤለዩ። ሳልሕ፡ “አነ
ለብዕራይ ምን ዓእሸ እንዴ ትፈደለ
ወሔሰ እንዴ ኢገብእ፡ ለመሕሙድ
ቀደም ገሌ አውረሐት ለቤለየ ህግየ
እግል ትትወደሕ እግልዬ ምን ሐዜኮ
ቱ ዲብኢኮን ማል መጽእ ወገይስ”
ቤለ። ምነ ፍንጌ ክልኤ እግሩ እንዴ
ኣተየ ትርኡስ ዲበ ለዐለ ሞራሁ
እንዴ ቀንጸ አስክለ ሓሁ ለዐለት
ዲቡ ሀፈይብ ኢትዐብር ትበገሰ።
ቡራይ ምን እማቱ ተዐዘገ ወትጌለለ፡
ሳልሕ መ ለመሕሙድ ለቤለዩተ
ኢትስኤ ወኢትጽበር ለትቀርብ ህግየ
እግለ አትዋየነ ወትዘከረ ወሐሬ፡
“ያረቢ እለ ዓእሸ ሓልፋተ እላመ
ወአዳግማተ ዎሮትከ ምራዱ እግል
ልትመም እግሉ” ቤለ እግለ ብዕራይ
ቀደምለ ዶል እለ እብ ጭፍር ብሩድ
ጌልሉ ለጸንሐ እግል ልሽፈግ እግሉ
እበ ዲብ እዴሁ ለዐለት ሞራ-ቅርድ
ዐቅቤታይ ዲብ ዘብጡ።
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ሐቆ ገሌ ነሳፈቲት ህዬ ለብዕራይ
ምነ ሰኒ ገናድል እግሉ ወዶልከ
ምን አጥራፍለ ገበይ ለዐለ ግራህ
ለምጭጭ ወገይስ እንዴ ዐለ አመተ
ኢትአመረት እገሩ እንዴ ተዐቀለ
ዲብ አድሕድ ከራፊ እንዴ ገብአ
ይእከልእ ወይእሰኬ ቤለ። ሳልሕ
ዲብ ገበይ ሑቡሩ ለዐለ እናስ
ዛበጠዉ። እብ ዘነብ ሀረሰው፡ እብ
መረዊ መቃጥኑ ቀሪመት ቱልምት
ወደው። ኣንፉ እግል ሜረፍ ፈርቀው
ወሕላሌ ደዌት ዲቦም። ለእናስ
ለበዐለ ገበይ ወሳልሕ ወእበ ገበይ
አስክ ዐድ መሕሙድ ለወለት እግል
ልግንሖ ገይሶ ለዐለው አዳሚን ክሉ
ዲብ ጸገም ጀዲድ ወድዩ ለብዕራይ።
መሕሙድ ወለ ዲብለ ዐድ
ለዐለው ብዕራይ መጽእ ሀለ ልብሎ
ወለአኖኩ እሉ ለዐለው፡ ዎሮት ምና
ዕጋለ ዐድ እግል መሕሙድ እንዴ
ነቅመዩ ሕልቅሙ እግል ህግየ ዲብ
ለሐሳ-ሕስ ሕ----ሕ---ሒ እንዴ
ቤለ፡ “መሕሙድ ዲብ አነቢ ንሰሌ፡
ለአዳም እግሉ ትርኤ ህሌከ ሐቆ
ምስል ሀለ ዲብ ለትፈናተ አሽየእ
ቱ ለልትጋሜ ወልትፋሀም። ሰበት
እሊ አነ ልሰልመነ ምን ቆል፡ እግል
ደሐን ሌጠ ነቀምኮከ’’ቤለዩ ከበሊሱ
አተንሰ።
መሕሙድመ እብ እንክሩ፡
“ደሐን ትግበእ መቅርሕነ ጥውያከ
ጥውየ ሳክት ክም ኢኮን አናመ
ኣምረ ዐልኮ” እንዴ ቤለዩ ሰኒ
እግል ልስምዑ እት ሐንቴሁ እበነት
ጣፍሐት ዲበ ልትገሴ እንዴ ሰሐበ
ሰኒ አስተረሐ። “አነ በስ ጎማቼ
ወፍክረቼ፡ እንተ ወእም እለ ወለት
ተዐንግር ለህሌት በዲር ቅስመት
ፈናቴተኩም ወአዜ ህዬ ክልኩምመ
ምምቡላም ወግድዓም ዲብ አድሕድ
ህሌኩም፡ ወእለ ወለት እሊ አስሓር
ወአምራድ ጋብእ እግለ ለሀለ
መትላከፎት ቤን ክልኩም እዴ እንዴ
ወደ ዲባቱ ለክእነ ጋብአት ለህሌት።
አዳም ምስል ዋልድ፡ ታውብ፡ ሓድር
ሐቆ ገብአ ለመርዒቱ ምስል ምን
ገብእ ለሐይስ መስለኒ። ላመ ሐመ
ኣዳሙ እብ ዎሮት ልብ ወምስል
ዳውዩ ወተንትኑ፡ ምን ለአመይት
ሳርሕ ወምን ለሓዬ ለአነብር።
ከአዜ ለእብለካተ እለ እሲት ብለሰ፡
ለሐልፈት ክም ኢመጽአት ተ
ወብዙሕ ግልባቦሀ ቃልዐት እኪት
ዐለት እግልኩም ኢመስለኒ። እብ
ዋጅብ ፉግራም ሰበት እንቱም ሕነ
በዲርመ ሐቆ ወርሕ ሰምዓናሁ
መትሓዳግኩም። አዜ ህዬ ህታመ
አሰልፍ የምከ እድሌ እቤ እንዲኢኮን
እግል እግመየን ንቆመን ዲብዬ
ህተ ወለ እመ እግል ኢበልቱ ኖሱ
ለወለት ህርግ ትቤ ምን ገብእ፡፡
ወዐደ እለ ልስምዕወ ፈቱ ህለው
በስ ለአቡ ኢመስለኒ ረቢ ኬር
ልቀድር። ወእንተ እለ ወለትከ
እግል ትትዓፌ ተሐዜ ህሌከ ምን
ገብእ፡ እለ እመ ዲብለ ሽፍር ብለስ
እግለ ወረቢመ ወስከ እግልኩም
ወሸፍየ እግልኩም ቃድር ወወዳይ
ሻኑ ቱ መምባከ። ላመ እግሉ ትብል
ለህሌከ ዕላጅ ምስል እመ ትቃርሐ
እቡ። እለ አንሳይት ተ ወአንሳይት
እምበል እመ ወክምሰልሀ አንሳይት
ኢትካርጅ” ቤለዩ።
ገጽ
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ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

ዕጨይ ወገማሉ፡ ሞዳይ እግል ዐማሩ
እሊ አሌላት ሕርየት ብዞሕ
አሽየእ ለአትፋቅደከ። “ኤረትርየ
ቀደም ስኒን ብዞሕ ጋምለት ዐለት”
ለልብሎ አበው ዶል ትሰሜዕ፡ “ቀደም
100 ሰነት 30% ምድር ኤረትርየ
ድበዕ ዐለ” ለልብሎ ሰብ መቅደረት
ሐርስ ዶል ትሰሜዕ፡ ኤረትርየ ምን
ምድር ዝላም ወጠላለት እት ምድር
ጀሐር ወሰቦት ትትበደል ክም ህሌት
ልትረኤከ። ሐቆሃመ 30 ሰነት እት
ሕሩባት ሰበት ጸንሐት፡ ዕጨየ፡ ሰዐረ፡
ማየ፡ ንዋየ ወዔቶት ከደነ እት አከይ
ተየልል ክም ነብረት ፍሁም ቱ።
አዳማመ ሽዕቱር ወእት ክል ምድር
ነብር ሰበት ዐለ፡ ወራታት ገማል ገጹ
ሐር እቅቡል ዐለ።
ሐቆ ሕርየት ላኪን ሕኩመት
ኤረትርየ ወእብ ፍንቱይ ውዛረት
ሐርስ፡ በርናምጅ ገማል ድዋር
እብ ሽቅል ከረም-ደረሰ ምን ሰነት
1996 እንዴ አንበተት እት ክል
አቅሊም ወምዴርየት ክል ከረም ክም
ልትሸተል ወዴቱ። እለ ፊራሮ ገማል
እግል ነአትበግስ፡ ሕርየት ወምልክየት
ምድርነ ምን ረከብና ቱ። እብ
በርናምጅ ሽቅል ከረም ደረሰ ህዬ
መላዪን ዕጨይ ትሸተለ፡ ሰር ምኑ ህዬ
በቅለ ወዮመቴ እት ክል ድጌ ዕጨይ
ዐባዪ ጋብእ እንረክቡ።
ለሐልፈተነ ዮም 15 ማዮ
ወጠንያይት አምዕል ገማል ውዕለት
ዐለት። እተ መናሰበት እት ሐረት
ኤክስፖ እግል ሐቴ ምዕል ለከልአ
ወዕለ ፊራሮ ገማል “አጀኒትነ፡ ደማን
ለቡ ድዋር ንሰልሞም” እበ ትብል
ስቅራት ጋብእ ዐለ። እሊ ወዕለ እሊ
ሀደፉ፡ እትለ ዮመቴ ነዐይደ ለህሌነ
ሕርየት እግል ንብጸሕ ዶር ዕጨይ
ሀዪን ይዐለ። እት ወክድ ንዳልነ፡
ዕጨይ ክም ነብረ ትበለዐ ከሰፍረ
ዳፍዐ፡ ዕጨይ ድፍዓት ትሸቀ እቡ
ከሕጌ ገብአ፡ ዕጨይ ዕዛል ገብአ፡
ዕጨይ ንዋይ በልዐዩ ከክርበት
ወሰብነት ተዐዳቡ፡ ዕጨይ ግርመት
ድዋር፡ ስሕበት ዝላም፡ እግል ብሻል
ነብረ፡ እግል ሐጹር ግረህ ወከሌብ
ንዋይ፡ እግል ጠወሺ፡ መዋግእ-ቡን፡
አክለት፡ ርቀይ ንዳቅ አብያት፡ መረዊ
ወብዕደት ስናዐት ወመንበረት ሐያት
ትነፈዐነ እቡ ወአዜመ ንትነፈዕ እቡ
ህሌነ።
እተ መደት ንዳል እግል ሸቲሉ
ፈድወት ኢትረከበት፡ ሐቆ ሕርየት
ላኪን ክል መዋጥን ምን አፌቱ እንዴ
አንበተ፡ እት ገርሀቱ፡ ምዕጥኑ፡ እት
መአሰሳቱ ወመካትቡ እግል ልሽተል፡
ከእለ እት ባዶብ ትትበደል ለህሌት
ዐድነ እግል ለአንግፍ መስኡልየት

ብነ። እብሊ ሀደፍ እሊ ቱ ህዬ
ውዛረት ሐርስ እት ሰነት 2006፡
“ጸገም ትሩድ፡ እት ፊራሮ ገማል”
ለአትበገሰት። ለበርናምጅ ዕምሩ
ንኡሽ ምንማ ቱ፡ ለአውቀዩ ላቱኒ
ሑድ ኢኮን። እት መዳርስ፡ ሸዋሬዕ
መዳይን፡ እት መሳግድ፡ እት ከናይስ
ወእት መካትብ ወእብ ብሕቶት
ወመጃሜዕ እት አከድን መላዪን
ዕጨይ ትሸተለ። መሰለን ምን ደዓም
አስክ ዮም ዓመት 3.1 ሚልዮን
ዕጨት ትሸተለየ። 79% ምነን ህዬ
እት ሓለት ሰኔት ሀለየ።
አስክ እለ እት ኩሉ አቃሊም
ዐድነ 162,123 መገጎ አድሐነት
ክም ትሸቀ፡ እሊ ህዬ እግለ ጣቀት
ለኢለአበዴ በሰር ሽቅል 36% ምኑ
ክም ገልብብ እተ ልትቀደም ለዐለ
ገማል ለከስስ ተቃሪር ትወደሐ።
ዐድነ ዝያደት ምን አርዛቅ
ሕርየተ ወዐማረ እግል ተአንዕም
ሐቆመ ገብአ፡ እት አግዳም ማይ
ለቡ መሓዛት ክም ዖበል፡ ዐርኮከብ፡
ደዐሮ ወብዕድ ዕጨይ አስል እግል
ልትሸተል፡ ሐስያት ወመዳንን እግል
ልትሻረዕ ወዕጨይ ልትዘረእ እቱ፡
ዕጨይ ወሔኣናት እግል ነአድምን
ህዬ እሰልፍ ማይ ወትርበት እግል
ንሕፈዝ እሉ ወጅበነ።
እብ ሽቅል ደረሰ ለአንበተ
በራምጅ ገማል፡ ዮመቴ እት ነዋዲ
ገማል (Greening Clubs) እንዴ
ትጠወረ፡ ክል ዳሕየት እብ ደረሳሀ፡
ሸቃላሀ ወሸዐበ እት ገማል ትበገሰት
ምን ገብእ፡ ዐድነ ምን ጀሐር ሰቦት
ክም ተአባሬ፡ ሔዋናትነ ህዬ ለናይ ዐድ
ሰዐር ወጽላል ወለናይ ከደን መስከብ
ወመንበረት ምን እሊ ለሸተልናሁ
ዕጨይ ክም ረክብ አኪድ ቱ።
ሕርርት ደውለት ለዐበ ሕስረ
እት ዐማር ወብንየት ትሕትየት
ሰበት ቱ፡ በራምጅ ገማል ዕጨይ
ህዬ አሳስ ኩለ መናበረት ምን ገብአ፡
ኦሮትከ እበ ትትቀደሩ ባካትነ እግል
ነአግምል ለወቅቱ አዜ ቱ። በርናምጅ
ገማል ዕጨይ ኢኮን ጀሐር ትወርሩ
ለህሌት ድወል፡ እተ ዲመ ጥሉል
ላቱ ድዋራትመ ለትወቀለ ሕስር
ለልትሀየቡ መጃል ገማል ዕጨይ፡

አሰይደ ኤልሰ ርስቶም

ሻብ ሞጎስ ኣለም

አሰይድ መሓሪቴ ራኪ

ክም ትበደለት ሓከ እግልዬ። እሊ ህዬ
ህቱ እት መድረሰት ጅሜል መስኡል
ናዲ ገማል ዕጨይ ሰበት ገብአ፡
ምሴ ወፈጅር ደረሳሁ ወኖሱ እት
አስተዮት ወራዐዮት ዕጨይ ለአጸብሖ
ወለአመሱ ሰበት ገብአው ለ’ተምበለየ
ስሜት ተ። ከወድ ሀገር እብ ክሱስ
አሀምየት ሸቲል ዕጨይ ዶል
ትሰአልክዉ፡ “ዕጨይ ኩሉ ቱ፡ ዕጨይ
ነብረ፡ ዕዛል፡ ልባስ፡ ደወ፡ ጠላለት፡
ከዱረት ወቤት ቱ። ምን እሊ ዐለም
እብ ጀሐር ትትበጭበጭ እቱ ለህሌት
ተየልል ህዬ፡ ክእነ እት ወዕላ ገማል
ዕጨይ ምን ኩሉ አቃሊም ወመአሰሳት
እንዴ ትወከልነ ተሐይስ ተሐምቅ
እግል ኒበል ቀዲርነ፡ አሀምየት ዐባይ
ለቡ መጃል ቱ። ሰበት እሊ እትሊ
ነዋዲ ፊራሮ ገማል፡ ለእብ ኢፈሀም
አበውነ ወአብዕቦታትነ ለአብደዉ
ዕጨይ እግል ንብለስ፡ ለገማል እበ

ዐቂቡ ወዐቂብ ወራዐዮትለ እት ቀበቱ
ለነብር ሔዋናት ከደን ሌጣ ቱ።
እተ ዲብ ዮም 15 ማዮ እት
ሐረት ኤክስፖ ጋብእ ለዐለ ዋዕለ
ፊራሮ ገማል፡ ምነ ሓድራም ለዐለው
ለአትሃጌኩሆም ምሽተርከት፡ ምደርስ
ኣድም ዑስማን (ወድ ሀገር) ምን
ምዴርየት ድጌ ቱ። ኣድም ዑስማን
ዮም ዓመት ለእምር ክናየቱ ምን
“ወድ ሀገር” እት “ኣድም ዕጨይ”

ነኣይሽ ደረሳነ ክም ትገብእ ንትጻገም
ህሌነ። ለአጀኒት ህዬ ፈሀሞም እንዴ
ዜደ፡ ምነ መድረሰት ወኬንመ እተ
ድጌሆም ወአፍያቶም ዕጨይ ሸትሎ
ክም ህለው አክድ እግልከ” ዶል
ቤሌኒ፡ ከበር ሰኒ ሰበት ሀቤኒ ገሮብዬ
ቅርጢጥ ገብአ።
ኡስታዝ ኣድም ዑስማን፡ እተ
መዳርስ ክል ቤት ናየ ወኪል ደረሳይ
ሰበት በ፡ “ወራታት ገማል ዕጨይ
እተ መንሀጅ ድራሰት እግል ልእቴ
ሀለ እሉ” ለልብል ፍክር ቡ። ሰበቡ
ህዬ መድረሰት እብ ሐርስ፡ ዓፍየት፡
አካዳሚ፡ ርያደት ወኩሉ ፊኣት ፈን
ሰበት ተአደርስ።
እት ደንጎበ ኡስታዝ ኣድም
ዑስማን (ወድ ሀገር)፡ “ዕጨት
ለቀርጨ፡ ወሪድ ኣደሚ ክም በትካ
ቱ፡ ሰበቡ ዕጨይ ምን ኢብነ እተየ
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ወነበርነ? እት መደት እስትዕማር
እምበል ደማር፡ ገማል ርእያም ሰበት
ይሕነ፡ አዜ ለኣሱር እስትዕማር እግል
ነአግምሉ ሀለ እግልነ። ከዕጨት እብ
ጥሰት ድኢኮን፡ እብ ብትከት እግል
ኢንሽአገ እት ኩሉ ገቢልነ ልእከቼ
ሓልፍ” እበ ትብል ፊነ ትሳርሐ
ምንዬ።
ሐቆሁ ለረከብኩሁ መስኡል
ተዕሊም አቅሊም ቅብለት በሐር
ምደርስ ኣድም ዑስማን

ትሩድ ክም ለአትሐዜነ ክምሰልሁመ፡

እስታዝ ረሺድ መ/ዑስማን

ቀየሕ አሰይድ ረሺድ መ/ዑስማን ቱ።
ህቱመ በርናምጅ ፊራሮ ገማል እቱ
እት ልትሃጌ፡ “መዳርስ ለሔሰ አካናት
ሸቲል ዕጨይ ጋብእ ሀለ። እት ኩለን
ምዴርያትነ ክም አፍዐበት፡ አዶብሐ፡
ነቅፈ፡ ገልዐሎ፡ ባጽዕ (እብ ፋዬሕ)
ሰኒ በራምጅ ሸቲል ዕጨይ ገብእ
ሀለ። ለአውሐደት መድረሰት 180
ዕጨት እት ለሀልየ ዲበ፡ አስክ 300
ዕጨት ወዝያደን ለበን መዳርስመ
ህለየ” እት ልብል፡ እተ ትሸተለ
ዕጨይ መጋዴዕ ብዞሕ ክም ሳድፍ
ህቱ ህዬ ሕዳን ማይ፡ ወኢረኪብ
ዘርእ ክም ሳድፎም ወደሐ። ውዛረት
ተዕሊም ህዬ ለገደመት በዐል ሽርከት
ናይ በርናምጅ ፊራሮ ገማል እብ
በርናምጅ ሽቅል ከረም ክም ተ
እት ሸሬሕ፡ ሽቅል ከረም ደረሰ
እቡ ለገምለ ድዋራት ብዞሕ እት
ኩለ ወጠን ክም ሀለ አብረሀ። እት
አቅሊም ቅብለት አብሐር ቀየሕ ምን
ረውደት አስክ ካልኣይ ደረጀት እተ
ልትመደድ መዳርስ 70 መድረሰት
አንፋር ነዋዲ ፊራሮ ገማል ክምሰል
ተ አከደ እግልዬ።
ምን ምዴርየት ሎጎ ዐንሰበ በዐል
መቅደረት መጃል ዐማር ሐርስ
ላተ አሰይደ ኤልሰ ርስቶም፡ ምነ
ግልቡብ ለሀለ ምድር ኤረትርየ
ለግልሓይ ሀለ ሰበት በዜሕ፡ ሰቦት
እግል ኢትአስሐብብ ዲብነ ሽቅል
አርቡዕ 05 ጁን 2019

“ሸቲል እት ክል አካን ወእብ ኩሎም
መዋጥኒን እግል ልግበእ ለቡ ወቀይ
ራሐት ደሚር ወደማን ሙስተቅበል
ቱ” ትብል።
ሞጎስ ኣለም ምን ክፈል ዴሽ
25 ዐሰብ ህዬ፡ “ደዓም ለሸተልናሀን
2000 ኦጨት ተመር፡ ኩለን ሰበት
ዓቤናሀን፡ እሊ ቱ ዮም ጃእዘት ናይ
ኣላት ሐርስ ወሰላዲ እነስእ ህሌነ”
ልብል ክፈል ዴሹ እንዴ ወከለ
ጃእዘቱ ክም ነስአ።
አሰይድ መሓሪቴ ራኪ ምን
ድዋራት ከረን፡ ህታመ ምነ ጀዋእዝ
ለነስአው ሐቴ ተ። አሰይደ መሓሪቴ
እት ድጌሀ 60 መገጎ አድሐነት እንዴ
ሸቄት፡ ለትነብር እቱ ድጌ እብ ተማሙ
ምን መገጎ ተናን፡ እት ተናን አለቡ
መገጎታት አድሐነት ክም ልትዐዴ
ለከድመት እም ተ። ከህተ መንፈዐት
መገጎ አድሐነት እት ሸሬሕ፡ “መገጎ
አድሐነት ዕጨይ ትጠሜዕ እግልነ፡
ዓፍየት ተሀይበነ፡ መልህየት ድዋር
ተ - ሰበት ኢትአከስሑ፡ እብ ሕድት
ሐፋነት ህዬ መስለሐት ብዝሕት
ተሀይበነ” እት ትብል፡ ኩለን እማት
እት መገጎ አድሐነት እግል ልሽቀየ
ትትላኬ።
እሊ ኩሉ ሰርገል፡ ፍሬ ሕርየት ቱ።
ሕርየት ሐቆ ህሌት፡ እግል ተዐምር፡
እግል ተአግምል፡ እግል ተዐልም
ወተአፍዜዕ ክምሰልሁመ እግል ትብኔ
ትቀድር። ከሕርየት ወገማል እዴ
ወጅዌንቲ ተን፡ ገማል ህዬ አግደ
መሓርባይት ሰቦት ወአልሀሽ ሰበት
ተ፡ ለገዝፈ ወቀይ ዐማር ኒደየ።
ገጽ
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ሰፈር ስርቤብ ወሰፈላል
6ይ ክፈል
ምነ ክልኤ ላሊ ለትመዬነ እተ
እዳረት ደዋዬሕ ዐሬርብ (ሕርምነበ)
እንዴ ትበገስነ እብ ዕላል እማት ዐሬርብ
ክምሰል ትሳረሐነ፡ ሐቆ መደት ሐጫር
ምሽባብ ሸንኮሌብ በጽሐነ። ለወክድ
ለምን ቅብላት ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ
ልትረኤ እት ሕድ ለተራኣሰ ለመስል
ስልስለት አድብር ዐይገይ ምስለ
ለትፈናተ ሸክል ለቡ መካሪት ምድር
እት ነዐፌ እበ ልዉሊት ምክራይ
ሸንኮሌት ገጽነ ተሐት አድሮሬነ። እሊ
ዮም እት ወክድ ሕርየት ምን ቃብል
ነአቀምቱ ለዐልነ አድብር ወጋድሞታት
እተ ወክድለ ሰውረት እሊ በክት እሊ
ይዐለ እግልነ። እግልሚ አደሐ ተወዝ
ለትብል መኪነት ሰበት ይዐለት፡ ኢኮን
ምን ቃብል እግል ተአትናጽር ምነ ኑረ
መኪነት ወኬን እንዴ ሐለፍከ እግል
ትርኤ ወተአትቃምትመ ሰኒ ስዱድ
ዐለ።
ገበይ ሸንኮሌት እንዴ ኢትጸረግ
እት መደት ሳድስ ወራር ክሉ ዲብ
ዐሬርብ ሓድር ለዐለ ድጌ ሰውረት
እብ ጀሀት ሱዳን ሰበት መጽአ፡ ለምን
ሜዳን መጽእ ለዐለ ልግእ ወምን ጀሀት
ሱዳን አስክ ሜዳን ለገይስ መምተለካት
ልግበእ ወአዳም አስክ መጀርሒን እብ
መራክብ አዳምቱ ለዐርግ ወልትከሬ
ለዐለ። ምስለ ዐለ ሐርብ ሳድስ ወራር
ህዬ ለምን ጀብሃት ሐርብ መጸኦ ለዐለው
መጀርሒን መካይን እብ ጀሀት አዶሐ
እንዴ ጾረያሆም ዲብ ሕግስ ሸንኮሌት
ክምሰል አብጸሐያሆም ምኑ ወኬን
አስክ ርሽመተ ደብር ለዐለት ገበይ
ላተ እብ ሳውሪት ዲብ ልጸወሮ ፈግሮ
ክምሰል ዐለው ልትደገም። ሐቆ ቅሩብ
ላኪን እብ ኤማን ወስሙድ ምናድል
ለመካይን ኢፈግሮ ልትበሀል ለዐለ
ደብር ሸንኮሌት ሰጠጥር እንዴ ገብአ
መካይን እግል ልትከረዩ ወልፍገሩ
ክምሰል አምበተ ዐሬርብ ምስለ ብዕድ
አካናት ኤረትርየ እግል ትትራከብ
አስተብዴት። መካይን ሰውረት ህዬ
እብ ሐቴ ክልኤ እንዴ ኢገብእ እብ
ክታር ዲብ ለአሴርር እብለ ገበይ እለ
እግል ለትቀባብል አስተብደ።
ለወክድ ለሀይ ምነ ነሀንጦጥል እቱ
ለዐልነ ብራር ሸንኮሌት ሽብብ ክምሰል
እምቤ አክል ሕድ ክምሰለ ምን
ዐስተር ዲብ ምድር ንትከሬ ለህሌነ
መስለ እትነ። ለማሌ ዲብ መደት
ንዳል ፋይሐት ወርትዕት ለዐለት
ስከት ህዬ ዮም እግለ ንኢሸትመ
መኪነትናመ እግል ተሓልፈ እብ ከም
የለ ብለ ዲብ ንደገግ ቱ ንትከሬ እበ
ለዐልነ። ገበይ ሸንኮሌት እግል ኖሰ
ክምሰለ ዲብ አወድግ ዐሬርብ ክሙር
ልሀለ ለኢበዴ አሰር ሰውረት ሐቴተ።
እለ መስተንክራይት ገበይ ጀብሀት
ሸዕብየት እትለ መሪር ወክድ ወራራት
ክእነ ትጸርገ ዲብ ህሌት፡ ለናይ
ምናንድል ስሙድ ወሰባት ልትካየል
እግልከ። እሊ ህዬ እሻረት ስሙድ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ለዲብ ጀብሀት ሻፍፍ
ዐለ ምሔርባይ እብ ለሀበቼ ወደምዬ
እግል ሕፈዝ ልብል እት ህለ፡ ለዲብ
ድጌ ሰውረት ዐለ ህዬ እብ ለህበቼ
ድጌዬ ዐምር ወእብነኤ ልብል እቱ
ለዐለ ወክድ ቱ። እብሊቱ ህዬ አስክ

መጽዕን ፈግሩ ለይዐለ አድብር ሳሕል
እብ ጸረጊት እንዴት ትሻገገ ቃሎት
መካይን ለአንርር እቱ ዐለ።
ምን ርሽመት ሸንኮሌት ክምሰል
ተከሬነ አዜመ ለኣሱር ንዳል ኢተርፈ
ምኒነ። መስልነ ገይስ ወዲብ ክል አካን
ድማንነ ወድገለብነ ዲብ ሸንን ልረኤ
ዐለ። ዲብ ሕግስ ሸንኮሌትመ ብዕድ
ኣሱር ንዳል ትከበቴነ። መኪነትነ እንዴ
አብጠርነ ህዬ ዲብለ ድገልገብነ ለዐለ
ዐሪብ ክምሰል ፈገርነ፡ ዲብ ወክድ ንዳል
ከዛናት ቢትሮል እንዴ ገብአ ከድም
ለዐለ ሐንቴ ምድር ለትደፈነ የም አለቡ
ኮንተይነራት ጸንሔነ። ለኮንተይነራት
ሰሩ ድፉን ወሰሩመ ለዓል እንክሩ
ሻብብ ዐለ። እሊ ኮንተይነራት እሊ
ድማን ወድገለብ ናይለ ገበይ ዐለ።
ሰሩ ኮንተይነራት ላኪን ክምሰለ ናይ
ዐሬርብ እግል ባባት ወብዕድ መዓል
እግል ልውዐል እንዴ ትበሀለ እበ እተ
ባካት ለዐለ ጄሽ ገረርብ ጋብእ ክምሰል
ረኤናሁ ሰኒ ግሄነ ወተአሰፍነ። እብሊ
ህዬ ለመዐምረት ወምደምረት ኖስነ
እግል ኢንግበእ ፈርሀነ።
እሊ እት ክል አካን ሽቱት
ለህለ ኮንተይነራት ዲብ መዓል ምን
ልውዕል ፋእደት ዐባይ እግል ሸዐብ
ወሕኩመ ወወደ ዐለ። እብ ፍንቱይ
ለዲብ አጥራፍ ሐላይል እብ ውሒዝ
ለትገሌ ወሰሩመ አብያት አጣል
ጋብእ ለህለ ምስለ እብ ዶልዶሉ
ዲብ ልትቃረጭ ልትነሰእ ለህለ ከሳር
መስለ እትነ። እምበል እሊመ ለዲብ
አጥራፍ ሐላይል ወቀበት ድበዕ እብ
ጥበብ ምናድል ለትበነ መባኒ ግሩም
ዲብ ተሐንፍጭ ብዕድ አብያት ነዲቅ
እግል ኖሱ ደማር ታሪክ ወሃሰሶት
ኣሳር ንዳል ሰበት ገብአ ለእብ ከበር
ትሰሜዕ እቡ ለዐልከ ድጌ ሰውረት
አሰሩ እንዴ አብደ ለናይ አማን ሸክሉ
ወታሪኩ እግል ልህሰስ ወልብዴ
ቀድር። ሰበት እሊ እሊ ኣሱር ንዳል
ለብእቱ ድጌ ሰውረትነ ግምሽ ስሜቱ
እግል ኢትብዴ ለትከስሰ ጀሀት አመቱ
ምን ትወዴ ዲብ ስያሐት ዐድነ ዶር
ምህም ወተልሀ ዐለ።
ዲብ ወክድ ንዳል ምን ሕግስ
ሸንኮሌት አስክ ዔለ ባቡ ለሰፈር እብ
ጽልመት ሰበት ዐለ፡ መካሪትለ ባካት
ሚ ክምሰል መስል አምር ይዐልኮ።
ለድማን ወድገለብ ህለ አድብር
አወድግ ወብዕድ እግል አቅምት
በክት ይዐለ እዬ። እትሊ ናይ አዜ
ሰፈር ስርቤብ ወሰፈላል ላኪን ክሉ
ለድዋራት እብ አደሐ ነሐልፉ ሰበት
ዐልነ፡ ለበዲር እብ ሰበብ እስትዕማር
ሕቦዕ ምንዬ ለዐለ ድዋራት እግል
አትቃምት በክት ረከብኮ።
ድዋራት ገሓፊ ለሀለ ድጌ ዐድ
ዓይላይ ክምሰል ሐለፍነ ለጀሀት
ድማንነ ለዐለ ገረርብ ዐነክል ዝያደት
አትፈከሬኒ። ለዐነክል ክምሰለ እብ
በርናምጅ ለባተክካሁ መስል፡ ለድዋራት
ህዬ እምበለ ታርፌ ሰውረት ላቱ ኣሳር
እብ ጠቢዐትመ ግርመት ወጀላል ቡ።
ለክልኦ ቀበሊት ለሸኖ አድብር ዐይገት
ወሀገር ምስለ አስክ ድዋራት ባድን
ለደንን ባዶብ አዶብሐ ዐቢ ምስለ እተ
ባካት ለህለ እብ ፍንቱይ ሸክል ለትበነ
አቅብር ሰብ በዲር ለምድር እግል
ትዕፈዩ ግርመት ለሀይቡ። ለአቅብር
አማንቱ ሚ በሀል ልሰዕ ለተአከደ በሐስ

ወድራሳት ምንመ ይህለ ናይለ ዲብ
መስር ለሐክሞ ለዐለው ፈርኖትቱ
ልትብሀል።
ላኪን እሊ አቅብል እሊመ በሐስ
እግል ቲዴ እቱ ወእብ ክሱሱ አክትበት
እግል ትክተብ በክት ለሀይብ። ሕነ
ላኪን ዝያደት እግለ ንዳል ለከልቀዩ
ኣሳር ሰውረት ንትአየስ ሰበት ዐልነ።
ዕንታትነ ድማን ወድገለብ ዲብ
ለአትቃምት ሄራርነ አስክለ ኣማመ
ዐልነ ዔለባቡ አተላሌነ። ለዐራይብ
ህዬ እግል ኖሱ ሰላም ወመስኩበት
ሰበት ትመደደ ዲቡ ለዲብ አካን
አካን ጸነሐነ ለዐለ ከረርም ሸወክን
እግል ጽሙእ ባዶብ እግሩሙ ዐለ።
ዔለባቡ ለዲብ መደት ሰውረት ነአምረ
ወእብ ላሊ ነሐልፈ ለዐልነ ዮም አካን
መሕደሮ ወዐቦት እንዴ ገብአት
ሸዐብ እንዴ ትጀመዐ እተ ዲብ ዐቦት
ተአሳድር ለህሌት ተ። ዲበ ልሰዕ
መድሐራተ ትታኬ ለህሌት ወቀደም
መድሐራተ ወራተ ለአስተብዴት እብ
ጥውርት ገበይ ለትበኔት ዕያደት ህዬ
ሰመዕ በሲር ናይለ ፈንጎሕ እተ ባካት
ለመጽእ አሻይር ዐቦት ተ።
ለወክድ ምድር እንዴ ኢመሴ
እት እትነ ለዲብ ባካት ዔለ ባቡ ዲብ
ሰነት 1969 ለአስተሽሀደ ዎሮት ምን
ሜርሐት ሰውረት ኤረትርየ ለዐለ
ጣህር ሳልም ለብእተ መቅበረት
በጽሐነ። ለመቅበረት ልሰዕ እብ ዓዲ
አግቡት ቅብርት ሰበት ተ፡ ግረ እለ
እግል ትስኔ ወዲበ ባካት መቅበረት
ሹሀደ እንዴ ትበኔት ምሔርባት ጣህር
ሳልም ምስሉ ወግራሁ ለዐረው ሹሀደ
ሰውረት ለሰክቦ እተ አካን እግል
ተሀሌ ለአስትህል። ሕናመ ለዲብ
መንዘል ንዳል ወምድር ምሔርበት
እንወድዩ ለዐልነ ሰፈር እት ተምም
መጽእ ሰበት ዐለ ለባካት ዝያደት እት
ንሰፋለል ወንትሰራበብ ቱ እንካይዱ
ለዐልነ። ምን እለ አካን እለ ወሐር
ታርፍ እግልነ ለዐለ ባካት ህዬ ድዋራት
ሐስተ ወህምቦል ወዒታሮቱ።እሊ ባካት
እሊመ ናዩ ፍንቱይ ዝክርያት ንዳል
ጻብጥ ለዐላ ቱ።
ምን ዐሬርብ እንዴ ትበገስነ ማሲ
ምድር ዔለባቡ ክምሰል አቴነ አክል
ሕድ ክምሰለ ምን ከደን መዲነት
ለአቴነ መስለ እትነ። ሰበቡ ዔለባቡ ምነ
ዲብለ ባካት ለህለየ እዳራት ደዋይሕ
ለሔሰ ከደማት እጅትማዕየት በህለት
ክምሰል ከረ መድረሰት፡ ዕያደት ማይ
መትከምካም ሸዐብ እሱስ እተ ለህለ
ዲብ ምዴርየት አዶብሐ እብ ካልኣይት
ደረጀት ለትትረተብ ተ። ለእብ ዘበናይ
አግቡይ እንዴ ትበኔት ናይ 24 ሳዐት
ክድመት ከህረበት እግል ትርከብ ሶላር
እንዴ ተከለ እተ ማይ እብ መዋሲር
ለትመደደ እተ ክሊኒክ ዲብለ ወክድ
ለሀይ እግልነ ጀነት ዲብ ባዶብ
መስለት እትነ። ትልፍዝዮን እንዴ
ወለዐነ አክባር ዐድ ወካርጅ እግል
ንትፈረጅ፡ ማይ እብ ሻወር እግል
ንትሐጸብ ምነ እስሙናም እቱ ለዐለ
ስካብ ንእዲ ወሸምሸም ዲብ ዐራታት
እብ መራትቡ እግል ንስከብ ዲብ ባልነ
ይዐለ። ላኪን እብ ፈድለ ብኑይ ለሀለ
ክሊኒክ ሐዲስ እግል እለ ላሊ እለ ላተ
ርይሓም ዲብ ሕነ ትመዬነ።እሊ ህዬ
ለዐለ እትነ ተዐብ ወፈተር እተ ዶሉ
ትገልጸጸ ምኒነ።

12ይት ሰነት ዕልብ 24

ቤት ምህሮ ሰውረት

ገበይ ሸንኮሌት እትሊ ወቅት እሊ
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ክድመት ዓፍየት ወመትመዳደ ዲብ ኤረትርየ
ዶክተር ብርሃኔ ደብሩ እት
ውዛረት ዓፍየት ናይ ዶሉ ሙዲር
ዓም ዐገል ኤታን ወጠወሮት
ቅድረት አዳም ቱ። እብ መናሰበት
28ይት ሰነት ዒድ እስትቕላል
መትመዳድ ክድመት ዓፍየት ዲብ
ዐድነ ከፎ ክም ትመስል ለሸርሐ
ዲበ መቃበለት ምስል ሳሕፍየት
ክርን ገቢል ኤረትርየ በርናመጅ
ትግርኘ ኣርያም ጎይትኦም ዋዲ
ዐለ። ለመቃበለቱ እንዴ ተርጀምነ
እንቀድመ
ሀሌነ፡
ቅራአት
በኪተት።
ሰኣል፦ እትለን ለሐልፈየ 28
ሰነት መአሰሳት ዓፍየት አክልሚ
ዐቦት ወመትመዳድ አርአ?
በሊስ፦
ቀደም
ስፈትለ
መትመዳድ ንዛም ክድመት ዓፍየት
ወጠን ከፎ ክም መስል እግል
እወዴሕ። ንዛም ክድመት ዓፍየት
ሐቴ ደውለት ስስ ዓሙድ(ሽዕበት)
እተን በጥር። ብንየት ተሕትየት፡
መቅደረት አዳም፡ ባቄዕ ኣላት
ሕክምነ፡ ካፊ አድውየት፡ ካፊ ማል፡
ትሩድ ንዛም እዳረት ዓፍየት፡ ሳፊ
ወጠንያይ ንዛም ሐብሬ ዓፍየት
ለከምክምቱ። ዲብ ወጠንነ እት
ሰነት 1991 ክድመት ዓፍየት
ለሀይበ ለጸንሐየ መአሰሳት ምን
116 ኢዘይደ። ህተን ሀዬ ስስ
እስብዳልየት፡ አርበዕ መርከዝ
ዓፍየት፡ 106 ለገበአ ንቅጠት
ዓፍየት(ክሊኒክ) ዐለየ። ዮም ናይ
2018 ተቅሪር ውዛረት ዓፍየት
እበ ለሐብረ ለመአሰሳት እት
332 ትወቀለየ። እስብዳልያት
እብ 75%፡ መራክዝ ዓፍየት እብ
1200%፡ ዕያዳት እብ 130%
ዓቢ ሀለ። ለክድመት ዲብ ክሉ
ሙጅተመዕ እግል ትብጸሕ ሰበትበ
እሊ መአሰሳት እት ክል ርክን ዐድነ
ረዪም ልግበእ ወቅሩብ ጋብእ ሀለ።
እግል መሰል ዲብ አቅሊም ዐንሰበ
35፡ እት ግብለት 61፡ ቅብለት
በሐር ቀየሕ 51፡ ዲብ ግብለት
በሐር ቀየሕ 16፡ ዲብ ጋሽ በርከ
80 ወዲብ ምግብ 75 መአሰሳት
ዓፍየት ምዱዳት ሀለየ። እት
ክለን አቃሊም ለሀለየ መርጅዕያት
እስብዳልያት ህዬ 11 ተን።
ለመአሰሳት አክል እሊመ
ምዱድ ዲብ እንቱ አስክ እለ
ለተአስትህሉ ክድመት ለኢረክበ
እት ስብክ ወስግም ወእት አካናት
ረዪም ወፍንጡር ለነብር ሸዐብ
ክድመት ዓፍየት ምን ቅሩብ
ለኢረክብ ክም ሀለ እነ ሀዬ እግል
ልትአመር ለቡቱ። እሊ መሓግዝ
እሊ ለውዛረት ኣምረቱተ ወእግል
ተአርህዩ ትሸቄ ሀሌት። እግል
መሰል፡ ዲብ ቅብለት ምውዳቅ
ጸሓይ ኤረትርየ ለሀለ አካናት
ለመሕገዙ አክል-ሕድ እንዴ ትፈረገ
11 ለበጸሐ መአሰሰት ዓፍየት እግል
ልትሸቀየ እቱ በርናምጅ ፋግር እሉ
ሀለ። አስክ እሊ መአሰሳት እሊ
እንዴ ተመ ሽቅሉ ለአነብት ለሸዐብ
ምን ክድመት በረ እግል ኢልግበእ
ምን ከብዱ አጋር ሐካይም እንዴ
ተዐለመው እት ልትሐረኮ ለአሳሲ
ክዳማት እግል ለሆቡ ጅህድ ገብእ
ሀለ።

ዶክተር ብርሃኔ ደብሩ
መአሰሳት ዓፍየት ዐድነ እብ
ደረጀት አቃሊም ምን እንርእየን
ምን ሰለስ ፊአት ልትከወነ።
ለእብትዳእየት አው ለሰልፋይት
እብ ናይ ሙጅተመዕ ወዕያዳት
ለትከወነት ወመራክዝ ዓፍየትመ
ለትከምክምተ። ለካልእ ደረጀት
እስብዳልያት አቃሊም ወእተ
አቃሊም ለሀለ እስብዳልያት መዐየ
ከምክም። ለሳልስ ደረጀት ሀዬ ዲብ
አስመረ ለሀለየ እግል ክለ ወጠን
ለከድመ እስብዳልያት መርጀዕያት
ተን። ዲብ ዐድነ ስስ ናይ አቅሊም
እስብዳልያት መርጅዕያት ሀለየ።
ወክል ምነን እተ አቅሊመን
ለሀለ ምን ዕያዳት፡ መራክዝ
ዓፍየት ወእስብዳልያት መዐየ
ለልሓልፎ እተን ሓዝየት ክድመት
ለሳርያተን። ከዲብ ክል አቅሊም
ሐቴ እስብዳልየት መርጅዕየት
ሀሌት፡ እት ክል ምዴርየት ሀዬ
እስብዳልየት መዐየ አው መርከዝ
ዓፍየት ሀለ።
ዲብ ክል እዳረት ደዋሒ ምን
5 አስክ 10 አልፍ ሸዐብ ለነብር
እቱ ዕያደት እግል ተሀሌበ ትብል
ስያሰት ውዛረት ዓፍየት። እብ አሳስ
እሊ ለ193 ዕያዳት ለእንቤለን እት
ክሉ ፍንጡራት ለሀለያተን። እሊ
ዲብ እንብል ላኪን ሐምስ አው
ዐስር አልፍ ኢበጽሐው እንዴ
ትበሀለ እምበል ክድመት ኢተርፍ።
ምስል ሪም ወመካሪት ናይ ገሌ
አምዳር ክልኤ አልፍ ሸዐብ ለነብሩ
ባካትመ ዕያደት ትተከል እሉ።
ፈድል ኣሊ መትመዳድ እት ሰነት
1991 ክልኤ ሰዐት እንዴ ሄረረ
ክድመት ዓፍየት ረክብ ለዐለ ሸዐብ
48 ምእታይት ለዐለ ዮም 78
ምእታይት ምን ሸዐብ ኤረትርየ
ምን ቤቱ ክልኤ ሰዐት እንዴ ሄረረ
ክድመት ዓፍየት ረክብ ሀለ። ስሰ
ምእታይት ምን ሸዐብነ ሀዬ ሐቴ
ሰዐት እብ እገሩ እንዴ ጌሰ በህለት
ሐምስ ኪሎሜተር እንዴ ሄረረ
ክድመት ዓፍየት እግል ልርከብ
ቃድር ሀለ። እሊ ሀዬ ዲብ እለን
እለን አድርነ 28 ሰነት ኣስትቕላል
እት ወጀዶት ክድመት ዓፍየት በዕ
ሳራም ሀሌነ እንዴ እንቤ እግል
ንትሃጌ እንቀድር።
እለን መአሰሳት እለን ለለሀይባሀ

ክድመት እብ መቃይስ ውዛረት
ዓፍየት ትመረሕ። ምነ ነአሸት
ዕያደት አስክለ ዐቤት እስብዳልየት
መርጅዕየት ሚ እግል ትሽቄ ወእብ
ከአፎ ትሸቄ እሙር መቅየስ ሀለ
እለ።
እግል መሰል ሐቴ ዕያደት እተ
ደዋሒ ለሀለ ልሙድ ሕማማት ክም
ትዳዌ እንዴ ገብአት ሽክልትተ።
ቀደም ወሐቆ ውላደት ለትትሐዜ
መራዐየት እማት፡ ክታበት አጀኒት፡
ምህሮ ዓፍየት እግለ ሸዐብ፡ ውዛረት
ዓፍየት እበ ተአፈግሩ መምሬሕ
እት ዳፍዖት ለለዐዴ አምራድ
ትሸቄ። ምን እሊ ለልሐልፍ ቴለል
ዓፍየት እተ ምን ለዐሌሀ ለሀሌት
መአሰሰት መርከዝ ዓፍየት አው
እስብዳልየት መዐየ ትነድእ። ዲብ
እሊ ዐራታት ሀለ፡ እሻዐት(ራጂ)
ወብዕድ ፍሑሳት ሀለ። እተ
እስብዳልያት መርጅዕየት ሀዬ
ዐመልያት ጅረሕ ልግበእ ወብዕድ
ክብድ ለቤለ ሕክምነ ልትሀየብ።
ዲብ እስብዳልያት መርጀዕያት ናይ
ወጠን ለልሐልፍ ሀዬ እብ ሰብ
ተኸሱስ እግል ልትረኤ ለቡ ምን
ቅድረት ናይ እስብዳልየት አቅሊም
ወለዐል ለገብእቱ።
ሰኣል፦ እት ዐቦት መቅደረት
አዳም እትለን ለሐልፈያነ 28 ሰነት
ውዛረት ዓፍየት ሚ አውቄት?
በሊስ፦ ጠወሮት መቅደረት
ዎሮት ምነ ተከዪ ክድመት ዓፍየት
ምን ገብአ ክል መአሰሰት እትለ
ደውለት ለሀሌት ለለስትህለ ዐደድ
ሰብ ምህነት እግል ለሀሌ ዲበ
ጅህድ ገብእ ሀለ። እግል መሰል
ዲብ 1991 ዲብ ክድመት ዓፍየት
ክሱኣም ለጸንሐው ሰብ ምህነት
ምን እንረኤ 327 ነፈር ጸንሐው።
እት ሐንቴ ጀብሀት ሸዕብየት ሸቁ
ለጸንሐው ሙናድሊን ሐካይም ክም
ትወሰከው እቶም 1290 በጽሐው።
እትለ ሰነት ዮም ዓመት 2018
ዲብ ሽቅል ፍሩር ለሀለ ዕልብ
አዳም ናይ ሰብ ምህነት ዓፍየት
5735 ገብእ እት ሀለ ዲብ እዳረት
ክዳማት ዓፍየት ክሱእ ለሀለ ዕልብ
ሰብ ምህነት ሀዬ 3200 ቱ እብ
ጀሚዕ ሐድ 9000 ለገብእ አዳም
እት ሂበት ክድመት ዓፍየት ክሱእ
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ሀለ።
ምን 2009 እንዴ አንበተት
ኤረትርየ ሐካይም(ደከትረ) ተዐልም
ሀሌት። ለአወላይት ድፍዐት 30
ደካትረ፡ ሐቆሀ 28፡ 35 . . . እት
ልብል ክሉክሎም 320 ክሉየት
ዓፍየት ኦሮተ ለአፍሬቶም ደካትረ
እንዴ ትደሐረው ዲብ ሰድሲቱ
ለአቃሊም እት ሽቅል ትበገሰው።
ነርስ(ሙመርዲን) ሀዬ 1125፡
ሴድየት ነርስ 2409፡ ፋርማሲ
429፡ ላቦራቶሪ 519 . . . እትለ
ደውለት እንዴ ፈረው እት ሽቅል
ለሀለው ኬድመት ሸዐብ ሰብ ምህነት
ዕልቦም እት ወስክ ገይስ ሀለ። ክል
እስብዳልየት መዐየ ወመርጅዕየት
እስብዳልየት አቅሊም ደካትረ ክም
ትረክብ ጋብእ ሀለ።
ክል በዐል ምህነት ለእበ ትኸረጀ
ደረጀት ዲበ እግል ልንበር ኢኮን።
መጃል ዓፍየት ክል ዶል እት
ልትሐደስ ዲብ ልትጠወር ገዲስ
አግቡይ ዳወዮት ወእዳረት፡ ሐዲስ
ፍጥር እት ወስክ ገይስ። እሎም
ምኤምረትናመ ምስሉ እግል ሊጊሶ
ሀሌት እሎም። ሰበት እሊ ሴድያይ

ነርስ 18 ወርሕ እንዴ ደርሰ ምን
ክልኤ አስክ ሐምስ ሰነት ክድመት
ክም ሀበ ሐቴ ደረጀት ገጽ ለዐል
እግል ልትወቀል ዲብ ዲፕሎመ
እግል ልዕቤበክት በክት ልትሀየብ።
እብለ ስለል እለ በዐል ዲፕሎመ እት
ዲግሪ ወበዐል ዲግሪ እት ማስተርስ
. . . ለዐቤ። እትሊ ወክድ እሊ
150 ሴድየት ነርስ ዲብ ዲፕሎመ
እግል ልትወቀሎ ደርሶ ሀለው
ባክ መድሐር ባጽሓም ሀለው።
ዲግሪ እግል ሊደውመ ለአተው
ሀለው። አዜ ሐዲስ ልትኣቴ ለሀለ
ሀዬ ተኸሱስ ዲብ ነርሲንግ ።
ለዲፕሎመ ዐለ ነርስ ዲግሪ ዲበ
ዶል ለዐቤ እብ ዎሮ መጃል ሌጠ
ተኸሱስ ለሀሌ እሉ። ነርስ አጀኒት፡
ናይ ጅራሕ፡ ዐቅል፡ ዕንታት. . .
ምን ሰብተምበር እግል ተአንብቱ
ለኩልየት ቴክኖሎጂ ዓፍየት ዱሊት
ሀሌት ሕናመ እቱ ለለአቴ አዳምነ
እዱሉያም ሀሌነ። ከለ ወቀሎት
ደረጀት ምነ ትደሀረ አስክለ ትወቀለ
ሀለ ወእግል ለአተላሌቱ።
ልተላሌ . . .

ትምባክ እት ዓፍየት ሸነብእ
‘እድንያይት ምዕል አበደን እግል ትምባክ’
እብ ሰበብ መትነፍዖት ትምባክ ወፈርያቱ እትለ እዲነ ክል ሰነት ሰቦዕ
ሚልዮን አዳም ፈኔ ሀለ። ምን እሎም ለስስ ሚልዮን ኖሶም ሰጃይር ለለአተኖ
ቶም ወለተርፈው ብዕዳም እበ ለአተኑኖ ለልትለከሞ ቶም። ከትምባክ(ሰጃይር)
ዝያድ ሰር ምን መትንነት ቀትል ለሀለ አወላይ ቄትላይ ጋብእ ክም ሀለ
መነዘመት ዓፍየት እዲነ ዲብ ናይ 2018 ተቅሪረ ሐበረት።
ትምባክ ወፈርያተ ለልትበሀል ክሉ አው ገሌ ክፍለቱ ምን ቀጠፍ
ትምባክ እንዴ ትሰነዐ ለልትዳሌ እብ ተኑን፡ ሰ’ፈት፡ ምጫር ወጼነ(ነሹዕ)
ለልትዳሌቱ። ለለመድ ዲብ ክለ እድንየ ክም ገደር ልልዔ ሰበት ሀለ
ለለአስፍ ጋብእ ክም ሀለ ድራሳት ለአክድ።
እሊ እብ ለትፈናተ አሽካል ለልዳሌ ፈርያት ትምባክ ዝያድ አርበዕ
አልፍ ወለፍ ለለጸብጥ ወገሮብ ለደምር አስማም ብእቱ። ምን እሎም
ለሕምሰ አግደ አስባብ ሰረጣን ቶም።
ገሌ ምነ እብ ትምባክ ወፈርያቱ ለመጽእ ሕማማት ሰረጣን፡ስከሪ፡
ሕማማት ስርዐት ደዊር ደም (ጀልጠት ሐገን፡ ልብ ወአስራር ደም)፡
ሕማማት ስርዐት አተንፈሶት (ፋጽም/አዝመ፡ ዴግ ትንፋስ፡ እልትሃባት
ሸነብእ ወዐነድር
ሀወ፡ እት አጀኒት
ወዐመሲ) እግል
ንህደግ እንቀድር።
እብ
ዓመት
እሊ ወለፍ እሊ
እት እቅትሳድ
ወእጅትማዕየት
ገቢል መደረት
ዐባይ ወዴ ሀለ።
እብሊቱ ናይ
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ማዮ እድንያይት ምዕል አበደን እግል ትምባክ “ትንባክ ወሸነብእ” እት
ሐንቴለ ትብል ስቅራት ክም ትፈቀድ ለገአት።
ዲብ ዐድነ እብ ደረጀት ወጠን ለገብአት ድራሰት ካፍየት ኢሀሌት፡
እበ ጋብአት ለሀሌት እንቡተት ድራሰት ላኪን ሰጃይር ለልአተኖ፡ ትምባክ
ለሰፎ አውመ ክልኢቱ ለልትነፍዑ እት በዝሖ ገይሶ ሀለው። እሊ አረይ
ዕድር ወሐገሌብ ለወዴ ወለፍ ቄትላይ ሸዐብ እግል ልሪሞ ወእሉ ለለዘብየ
መአሰሳት እት ልውሕደ እግል ሊጊሰ ሙጅተመዕ ዎሮከ እበ እለ ሀለ ግዴቱ
እግል ሊዴ ዋጅብቱ።
ውዛረት ዓፍየት እብለ መናሰበት እለ፡ መደረት ትምባክ ወፈርያተ
እግል ትከረዕ፡ ገቢል ምን አወልፍ ወሕማም እግል ልንጌ፡ ምን ምስክነ
ዳይም እግል ልትሰለም፡ ዓፍየት እም ወውላደ እግል ተአድምን፡ ሀወ ጽሩይ
እግል ለአተንፍስ፡ ወድዋርነ ምን ክስሔ ትምባክ ወፈርያተ እግል ልትነጄ
ለትኸስሰን ጀሃት ለለስትህል ሕስር እግል ለሀባሁ፡ ክል መዋጥን ሀዬ ፈሀሙ
እንዴ አዜደ ደሐኑ ለተደምን በዳሪት እግል ልንሰእ ትላኬ።
ውዛረት ዓፍየት 31 ማዮ 2019
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

መዲነት አስመረ ወነዳፈተ

ምን ሔልየት ዐድ ተክሌስ ሻውሽ ወድ ነውረዲን
ለልትበሀል ሓልያይ ዐጣል ወእንሰ ዲብ ምድሮም ምን ሐደ ለቤለ
ሕላየት፦
ውሕደት አትመቃረሖት ነዳፈት
ወመዳፈዐት ድዋር ዲብ ሐንቴ
ቅስም እዳረት አቅሊም ምግብ
ለትትመቃረሕ እት ገብእ፡ ውሕደት
ነዳፈት ወሳኒቴሽን እበ ትብል ስሜት
እስስት ለህሌት ተ። ነዳፈት መዲነት
አስመረ ምን እስትዕማር ጢላን እንዴ
አምበተ ለልትሐመድ አግቡይ ጸቢጥ
ወበቃዐት ለበ አግቡይ ሽቅል እንዴ
ጸብጠት ተአሳድር ሐቆለ ጸንሐት፡
ዲብ መደት ሕክም ደርግ እሊ

ተሐሶሴ ገብአ። ኣላት ሐዲስ እንዴ
አተ ግማመት ለረፍዕ ወለመልእ
ባጎኒታት ወቦጣት ማይ እንዴ
መጽአ ነዳፈት መዲነት ወድዋር
እግል ራዐዮት ወራታቱ ሳይር ለህለ
ቅስምቱ። 1. ሸቃለ ነዳፈት
ሐቆ እስትቅላል ምን ስነት 1993
እንዴ አምበተ አግቡይ ነዳፈት እግል
አስነዮት ወጠወሮት ጸገም ብዙሕ
ገብአ። ሐቆ ሰነት 1997፡ 60 ለገበአ
አዋልድ አንሳት ሸዋርዕ ለለአነድፈ

ቅስም እሊ ህጉጉይ ምንመ ዐለ፡ ግረ
እስትቅላል እበ ትነሰአ ምስዳራት እለ
ውሕደት ነዳፈት ወሳኒቴሽን እብ
ሸክል ሐዲስ እንዴ ትረተበት ቅወት
አዳም ወእግል ነዳፈት ለለትሐዜ
ኣላት እንዴ አዳሌት ለህጉጊት ለዐለት
ነዳፈት አስመረ ምን ሐዲስ ክምሰል

ሸቃለ እግል ሰልፍ መረት እንዴ
ትረተበየ አስክ እለ ዲብ ወራታት
ነዳፈት ፍሩራት ህለየ። ዲብ እሊ
እዋን እሊ ለህለው ሸቃለ ነዳፈት
566 በጸሖ። እሎም ሸቃለ እሎም
እግል ግርመት ወጀላል አስመረ
ለአገዱዎ ለህለው ዶር ሰኒ ዐቡ ቱ።

2. መትአያስ ገቢል
ሐቴ መዲነት ነዳፈተ እግል
ትሕፈዝ ወፈሀም ወመሻረከት ሸዐበ
ምህምቱ። ገቢል ነዲፍ መዲነት
ነዲፈት ከልቅ። ሸዐብ እግል መዲነቱ
እብ ነዳፈት እግል ልጽበጠ ለወድዩ
ጸገም ወመትአያስ ለብዕድ አግቡይ
ነዳፈት ክምቱ ኤተክ አለቡ። ገቢል
አስመረ እግል ግማመት ዲብ ክልአካን ለወግር እቡ ለመድ ምን በዲር
ኢጸንሐ እሉ። እግልሚ ግማመት እት
አካን ግማመት ትትአከብ ወትትለከፍ
ዐለት ወህሌት። እምበል እሊ ናይ
ነዳፈት ወራታት፡ እግል መዲነት
አስመረ ግርም ወበዐል ጀላል ለወዴ
ናይ ሸዋሬዕ ተክል ወመንተዘሃት
ቱ።
ምን ሰነት 1991 እንዴ አምበተ፡
እግለ በዲር እብ ሰበብ እስትዕማር
ድሙር ለዐለ መንተዘሃት ዲብ
አስነዮት ወአካናት ሐዲስ አው
መንተዘሃት ጀዲድ ልግበእ ወአካናት
ገማል ክምሰል ለሀሌ ገብአ። እግል
መሰል ሲቲ ፓርክ ወመካይስ (ማይ
ተኹላ) እግል ልትሀደግ ቀድር።
ለገምለ ዕጨይ ሸዋሬዕ ምን መስነዕ
መሎቲ አስክ ኤክስፖ፡ ምን ኤክስፖ
አስክ ቁሸት፡ ምን መስነዕ ኦሞ አስክ
ኤርፖርት፡ ምን መቅበረት ሹሀደ
አስክ ስፐይስ፡ ምን ብሎኮ ጎዳይፍ
አስክ ሻሬዕ አፍዐበት ለሸምል ቱ።
ነዳፈት መዲነት አስመረ በገ ፍገሪት
ናይ እሊ ክሉ ለተሀደገ ጸገምቱ።

12ይት ሰነት ዕልብ 24

ሕነ ሰኔት ኢነአምር ሰኔት ሐባብ አምረ
ሐቴ ሰኔት ለዐባሲት ተ መስከብ ሺመት ተ ለአግዕረ
መካነ ትመጸአነ እት አፌትከ ተአስረ
ሽመተ ትመጸአከ አንስ እንዶ ልፍዕለ
ቀርበተ ትመጸአከ እግል አሓከ ትሰጥረ
ዐቢ ላቱ ዘርፈ ወንኡሽ ላቱ ጀልለ
ሐቴ ሰኔት ለዐባሲት ተ ለለገንጊተ ከብረ
ዐዳይ ትበልዕ ወዖበል ለሔተ ለምድር ክም ዐብረ
ምን መሪር ጥዑም ትትሐለብ ሞላይነ እንዶ ልድሕረ
አስልመተ ረወሽን ቱ ክብት ለሳክያይ ፈግረ
አጽረዐተ ሻኮታት ቱ እብ ተገሪ ትገልለ
ውላደ ደነበር ቱ ሖጸት አጊድ ከፍለ
እንሱስ ሰኒተ ዐባሲት አካን ዐባይ ተዐብረ
ሐቴ ሰኔት ዐራዶተ እት ክል ሰነት ጸግረ
ብኩር ወፈላይት በንበን እግል ተትውዕለ
አምዕል አልኣክረ እት ረአስ አቅብር ትቃትለ
አምዕል ለከራውሀ ጋብ ወነስር ነትለ
አምዕል ድላለት መለኮተት ልጅህለ
ዝብደተ ትትሓሰስ እት ደምቀደትከ ትጀልለ
ሐሊበ ትሰትዮ ከብድከ እግል ለአቅርረ
ኪደተ ትትጋሬ አስክ ትበሌ ትወጭለ
ሚተ ገብእ ለተወክ ምን ዐራዶ ትወግረ
ጽፍረ ጋሙስ ትወድዮ ወቀርነ መንከ ትሰጥረ
አዘንብተ መላስስ እት ዐገበ ተአስረ
ነቅፈ ምስል ከንቴባይ መ ናሮ ምስል ሕምብረ
ምስል ወድ አቢብ ስርዕት ዲብዬተ ቅፍርለ
ማ ወድ ሰለሙን እታሌ ግሰቼ እግል እግደለ
መክሩህቱ ወመክረሀት ጎማቱ ወመክረሀት ላተ ፈትለ
እብ መረክሽ ለውዕለ ወእብ አፍ ሕረጽ ሐብረ
ወክለን አቤት ምንገብእ ከም አባይት አስረ
እኪትመ ከም ሰኔት ተ እግል ለበዲር አምረ
እኪት ወሰኔት እግል ለመጽአት ሕምድለ።
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ረመዳን ታይብ

አንሳይት ሻበት ምን ሽቅል ግረ ለነትለ ጠባይዕ እግል ትባልሕ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ምጅተመዓትነ እብ ለትፈናተ
አስባብ ወለት አንሳይት እተ
ትትሐዜ ደረጀት እብ ዕልም
ማል ወመቅደረት እግል ትብጸሕ
ለሰንድ ይዐለ፡ እትሊ ወክድ እሊ
ላኪን ክምሰለ ልትሐዜ ፍክር
ወተቅዪር ረአይ እትለ ጋሪት እለ
ምንመ ይህለ ሰአየት ለልሀይብ
አዋይን ህለ።
እብ ደረጀት ዐለም ሻበት
አንሰይት እብ ዕን ተብዕን ለህለ
ፍክር እግል ልትሰየሕ ወእብ
እቅትሳድ ርሐ እግል ትቅደር
ለሰዴ ቴለል እግል ልትከለቅ ገብአ
ምንገብእ ግረ እለ ናይ 202 ሰነት
ክም ለሐዜ፡ እሊ በሐስ እሊ እብ
ፎርም እቅትሳድ ዐለም ለሐልፈት
ሰነት ለገብኣቱ።
እምበል እሊመ እብ ዕልብ
ብርክት ለቤለ ሕፍዝ ክምሰለ
ለአክዱ እት መጃላት ትጃረት
ናይ ሕበር ርቤሕ እተ ወራት
ክልኦት ለጅንስ ለረክቦ ምነ እግል
ትግበእ ክም በ ወድሖ፡ እሊ ህዬ
እት ዐቦት ምጅተመዕ ለሰንድ ክም
ቱ ለአክድ።
መደርሰት እዳረት ላተ ሳሊ
ሄልጌሴን እበ ወዴቱ በሐስ አዋልድ
አንሳት እት ሽቅለን ዕዉታት
እግል ልግበአ ለሰድየን ንቃጥ
ቅድምት ህሌት ሕናመ ሻባት
አንሳት ዝያድ ለገብአየ አንሳት
ወእት ዕምር ብዕድ ለህለየ ህተን
ሻባት ወመፍርያት ሰበት ገብአየ
ለበክት እግል ልትነፈዐ እቡ እንዴ
እንቤ እት ሰፍሐት ሸባብ ነአፈግረ
ህሌነ።
1.ፍገሪት ሽቅልኪ ኖስኪ
አትኣሚሩ
እንቲ
ለሸቄክዩ
ሽቅል
ወለትረከበት
ፍገሪት
ኖስኪ
እግል ተአትኣሚረ ብኪ፡ ብዕዳም
አንፋር እብ ክሱስኪ እግል
ልትሃገው ወእግል ለሐምዱኪ
እቡ መትጸባይ ፍሬ ለአለቡ ቱ።
እግልሚ ክል ነፈር እግለ እብ
ብዕድ ነፈር ለትሰርገለ ሽቅል እቡ
እግል ልትዐጀብ ወልሰጅዑ ሰበት
ኢልሐዜቱ፡ እብ ፍንቱይ እትሊ
ድወል አፍሪቀ ለህለው ሸባብ
አንሱ ልግበእ ወተብዐቱ እብ

ዕን ጅግረ ወቅንእ ሰበት ልርእዩ
እምበል እብ ናዩ እብ ናይ መልሀዩ
እግል ልህደግ ሰበት ኢልሐዜቱ።
እት ዐድነ ኤረትርየ እንዴ
አቅበልነ እሊ ረአይ እሊ ዶል
እንገንሑመ እብ ፍንቱይ አዋልድ
አንሳት ለሃከ እብ ሽቅል ለሀ ሰበት
ቀንእ ወቀይለ መልህየተ እቡ
እግል ትዳግም ወሐቀ እግል ተሀበ
ኢትሐዜ እሊ ክእነ እት እንቱ እብ
ሽቅልከ ወርሕከ መትሃጋር ክም
ሕውነ ወመትጃሃር ሰበት መስል
እሊመ እበ እግሉ ትወዴ ሽቅል
ወፍገሪቱ ኖስከ እግል ትዳግሙ
ምነ ከርዕ ጋር ቱ። ምናተ
ሐቅ ሐቅ ሰበት ገብአ እንዴ
ኢትአትካብዱ ወኢተአትሓውኑ
እግል ተአትአምሩ በ።
እብ ሽቅለ ተሃጌት በደል እት
በሀል ለሽቅልዬ ኖሱ እግል ልትሃጌ
ህለ እግሉ ትብሊ ገብአኪ ምንገብእ

ክም ሻበት እንቲ እግል ትትዐወቲ
ተሐዚ ክም ይህሌኪ ኣምሪ ትብል
ሄግሌሴን።
1 ፈሀም ካጢ እብ ከፎ
ልትቀየር መስለኪ?
ትለይነ
ለነሲሐት
እግል
ንሀበኪተ። ለህለ ፍድብ ሐድዲ
ወአተርዲ። እግል መሰል መስኡልዬ
እትሊ ሽቅል እሊ ለህሌት እግልዬ
መቅደረት ኢልአምረ ትብሊ
ገብአኪ ምንገብእ፡ እት ሳምን
ለሸቄኩዉ ሽቅል ወለ ሸሀደው እቱ

አንፋር እብ ገበይ ኢሜይል እግል
እልአኩ እቱ ብዬ ኢንተርኔት
አለብኪ ገብአኪ ምንገብእመ እብ
ለትፈናተ አብሳር ክም በጽሑ
ውደይ እብ ሸክል ክቱብ ልግበእ
ወብዕድ አስሉብ።
ትብል ሄግሊሴን፡ እለ ገበይ እለ
ህዬ እግል ሻባት አንሳት ልእከተን
እግል ልሓልፈ እበ ለትሰድየን ተ
ትብል ክጅል ወብዕድ እት ጌማም
እንዴ ኣቴት።
2. ‘ኢፋል’ ብሂል ልመዲ
እት
ሽቅልኪ
ደረጀትኪ
እግል ትወቅሊ ገብአኪ ምንገብእ
ኢፋልዬ ለትብል ዘዐት መልህየትኪ
ትግበእ። ክሉ ለትበሀሌኪ ትወዲ
ገብአኪ ምንገብእ፡ ናይ ብዕዳም
መስኡልየት እንዴ ረፍዐኪ ትወድዩ
ሰበት ህሌኪ ጣቀትኪ ብላሽ ትበዴ
ህሌት በሀለት ቱ፡ እብሊ ህዬ
መካፍአት ናይለ ሽቅልኪ ለእግሉ
እንዴ ወከልኪ ለከደምኪ ሻብ
አው ሻበት ልትሀየብ ጌገ ሳደፈ
ምንገብእ ህዬ መስኡልየት እንቲ
ሰበት ረፍዕየ፡ እት ወክድ ብለዕ
ሰፍሪ ወእት ወክድ ጀዛ ትትጃዘይ

ተአምሪ ሰኒ ብህለት ጣቀትኪ
ወክድኪ ቅድረትኪ ወብዕድ
ዝሕሮታትኪ፡ እሊ ህዬ እብ ሑድ
ሑድ እግል ትልሜዱ ቱ። እሊ

ህሌኪ በሀለት ቱ። ሰበት እሊ እለ
ይአወድየ እግልሚ እሊ ወእሊ
ሰበብ እቡ እንዴ ትበይ እዴኪ
ጀምሊ።
እት ዐድነ ርኤነ ምንገብእመ
ለገብአ ነፈር ምነ ከስሱ ጋሪት
እንዴ ፈግረ እት ብዕደት ናይ
ብዕድ ወራት መትፈራር ክም
ልሙድ ለትነሰአ መስል፡ ለሻበት
ህዬ ኢፋል እግል ኢቲበል እት
ሽቅል
መሻረከት
ወሰዳይት
ኢትወዴ እንዴ ትበሀለት ሰበት
ትትወሰፍ፡ ምን እሊ እግል
ትድሐን እንዴ ትቤ እብ ሰደይት
ዝያድለ ምህመተ ለገብአ ሽቅል
ተአፈሬ። ለሽቅል ህዬ ብዕዳም
ልትሰመው ወልትሸየሞ እቡ።
ህተ አው ህቱ እተ ምህም ሽቅሉ
ሰፋየቱ ወመቅደረቱ ትደሀር።
ሰበት እሊ ዎሮት ሻብ ልግበእ
ወሻበት አሰልፍ ለዐባይ ምህናቱ
እግል ልራዔ ወእበ ሌጠ እግል
ልሕሰብ ቡ።

እቡ እግል ትትዐወቲ ህዬ አሰልፍ
ምስል ርሕኪ ገለድ ብኢ። አዜ
ብዞሕ ሸቄኮ ዝያዳሁ ሽቅየት
ለአትሐዜኒ?፡ ምነ ተሌ ወርሕ
አዳም ምን ቅድረቼ ወለዐል ሽቀይ
ቤለውኒ ምንገብእ ኢፋል እግል
ኢበሎም ቱ። እንዴ አፍየሐኮ ሐቆ
ፈከርኮ እቱ ወእግልዬ መንፈዐት
ለአለቡ ገብአ ምንገብእ። አክል
አዪ እግል እሽቄቱ እቀድር፡ እብ
አማን እብ ናዬ ምራድ እወድዩ
ህሌኮ? እሊ አስእለት እሊ አሰልፍ
ነፍስኪ ሰአሊ እቡ።
3.ሳብተት
እት
ቀራርኪ
ግብኢ
ኢደማነት ሐቆ ተሀሌ እግልነ
ሽቅልነ በደል እት ብዕድ ነፈር
ንዐድዩ ደሐን ኖሼ ምን እወድዩ
ለሐይስ ልብለ ትብል በዐል
መቅደረት እዳረት ሳሊ፡ ህተ እብ
ክሱስ እሊ ክም ሕሉል ለትብሉ
እንቲ ለትአሚነን መስኡልየት
እንዴ ረፍዐየ ለሸቅየ ብዕዳት

ሻባት አውመ ሸባብ በክት
ሀብዮም። ምናተ እብ ምልዐሎም
ኢትምጽእዮም እንዴ ደመንክዮም
መስኡልየት ታመት ሀብዮም።
ብሑሳት ክምሰለ ለአክዱ፡
እት መአሰሳት ወለት አንሳይት
ክልዶል ጌገ አለበ ወራትዐት እግል
ትግበእ ተሐዜ፡ ሕጻን ተብዐት ህዬ
መትአማር እግል ልርከብ ወቀራር
ለነስእ እግል ልግበእ ለሐዜ።
ሰበት እሊ፡ እሊ ቴለል እሊ
ለሻቅለኪ ገብአ ምንገብእ እግል
እሊ እብ ብሑሳት ለተለ ጠባይዕ
ተብዒ።
4. ጌጋኪ ትረስዕዩ
ለበዝሐ ወክድ ሻባት ዝያደት
ሸባብ ጌጋታተን እብ ቀላል ገበይ
እግል ልትረሰዐ ኢቀድረ። እሊ
ህዬ ዝያደ ግረ ለልስሕበን ጋር
ቱ ትብል ሳሊ። እሊ ህዬ እግል
ርሕከ ኖስከ ዛበጦት ልትሐሰብ።
ሰበት እሊ፡ እግል ርሕኪ ዕርፍ
ሀብየ፡ ክም አዳም እግል ትትጌገይ
ክም ቀድሪ እንዴ አመንኪ ለእግሉ
ወዴኪ ጌጋ እንዴ ትረሰዐኪ ሄሪ
ትብል።
5. ምን አትሐዋን ነፍስኪ
ደገጊ፦
አዋልድ አንሳት እብ ጠቢዐተን
ልግበእ ወለልትነፈዐ እቡ ዝዖታት
እግል ርሐን ክም ለአትሓውነ
ሄግሌሴን ትትሃጌ። እሊ ክም
መሰል ሰኔት ትትነፈዕ እቡ።
ስምሐ ጥልበት፡ ምነ ኢልአትሐዜ
ገለድ ብይአት፡ ክምሰል ሐቴ
ደቂቀት እግል ተሀበኒ ትቀድር
እንዴ ትቤ እግል መስኡለ እንዴ
ትሰአለቱ ጋሪተ እግል ተአትምም
በደል ተአምሐብር ምስሉ እግል
ትስኬ ምኑ ሌጠ ተሐዜ።
ሰበት እሊ፡ እንቲ ኖስኪ
ርሕኪ እግል ትዓቢ ተሐዜ ህሌኪ
ምንገብእ፡ መቅደረትኪ እብ ሽቅል
አርአየ። እብሊ ህዬ አርኢ እበ
ወአስምዒ ትብል።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተርጀመት መሰል
ዎሮት እናስ ሓግል ዐለ። እሊ
እናስ ለሓግል እት ቤተት ሰኒ
ንኢሽት ወመአበይ ምን ዐንከቦት
ወአዋልድ
ቤት
ለትመልአት
ነብር ዐለ፡ ሰብለ ዐድ ህዬ እሊ
ነፈር ልትራዮሙ ወእበ ባክለ ቤቱ
እግል ልሕለፍ ለለሐዜ ነፈርመ
ይዐለ። ለእናስ ሰበብ ናይ እሊ ክሉ
መሻክሉ ወለእተ ሀለ ጅርሰት እሊ
ሕግላኑ መስል እቱ ዐለ።
ሐቴ ምዕል እሊ እናስ እት
ዎሮት በዐል ስሕር እንዴ ጌሰ
ለምሽክለቱ እግል ልድገም እሉ
አመመ፡ ወእብ አማን አስክለ
ሳሕር እንዴ ጌሰ እሊ ሕግላኑ
ወለመክረሀት ሐያቱ ደግመ እሉ።
እሊ ሳሕር ሓለትለ እናስ ክም ረአ
ሰኒ ተአሰፈ ወእግለ እናስ ሐቴ
ናይ ስሕር ግራብ ዕንቦባታት ሀበዩ
ወክምእነ ቤለዩ፣ “እሊ ግራብለ
ዕንቦባታት እግል ዲመ ደማይን
ምነ ሕግላንከ ክም ተአባሬ እግል
ሊዴካቱ።” ለእናስ አስክ ቤቱ

ዐቅበለ ወእግለ ግራብለ ዕንቦባታት
እተ ጣውለት ከረዩ፡ ወለአተቃብሉ
ወልትፈከር እቱ እንዴ ዐለ ክምእነ
ቤለ፣ “እንዴ አዝቤክዉ እበ ተበኑ
ገብእ እትነፈዕ? ወህቱመ ሰኒ ግሩም
ወእት ክም እለ ቤቼ ለትመስል
ቤት እግል ልትከሬ ለለአስታህል
ኢኮን”። ለእናስ አክለ እግል
ለዝብዩ ትሸንሃተ ከአቅመተዩ ምን
ገብእ ለርሑ ሰኒ ፈቴቱ፡ ወብዞሕ
ሰበት ዐጅበዩ ምስሉ እግል ለሓፍዝ
እቱ ቀረረ።
ሐር እግል መደቲት እንዴ ሐስበ፣
“ክም እነ መሰል ግራብ ዕንቦባታት
እብ ሃሉ እግል ልትከሬ አለቡ”
ቤለ ከእንዴ ጌሰ ገሌ ዕንብባታት
እንዴ ትለቀመ እቡ መጸ ወእተ
ግራብ ከረዩ። ከምን አቅመተዩ
አዜመ ሰኒ ወአማን ገረመ እቱ።
ሐር መደቲት ምን ሐስበ ክም እነ
ትመስል ግርመት እት ክም እነ
ትመስል ርስሕት እብ ዐንከቦት
ወአዋልድ ቤት ለትመልአት ቤት

እግል ትትከሬ ኢወጅበ ቤለ፡ ወእተ
ዶሉ እብ ብጣሩ እንዴ ገብአ ለቤቱ
ወለድዋራተ ተማም አትናደፈዩ።
ለባካት ክሉ ግርመት ዐሽለት እቱ፡
ወህቱመ ምነ እበ ልሽዕር ዐለ በይን
ክምለ አባረ መስለ እቱ። ላመ
ሕግላኑ ጠለቀዩ ወምነ ምዕል ለሀ
ወሐር ህቱ ወሕግላን ክልኤ ገበይ
ነስአው።
ከለምሽክለት፡ ገሌ አንፋር
ህለው ለእለ ወዱ በሻለት ለአለበ
ጥራይት እት እንተ ወድወ ወለ
እቱ ህለው ተየልል እግል ልበድሎ
ወሐያቶም እግል ለአትሓይሶ
መጅሁድመ እግል ልትከለፎ
ወእግል ለአውቁ ኢለሐዙ፡ ወእግለ
ተየልሎም እትለ ናስብ እግል
ልበዱሉ ለለአትሐዝዮም አብሳር
ወአግቡይ መናስብ እቱ እግል
ልሕሰቦመ ወቅት አለቦም፡ ህቶም
ለመሉኩ ጋር ሀለ ምን ገብእ
አትማራር ወጥርዓን ሌጣ ቱ።

እብ ክሱስ ፈተ ለትበሀለ
- እብ ፈተ ርሑ ለትጸበጠ ምን ሸር ምናፍቂን ልድሕን።
(ብንጃሚን ፈራንክሊን)
- ፈተ ለትደቀበት ፈዓልየት ለቡ ስሕር ተ። (ስታንዳል)
- ምን ልብ ለኢትትበገስ ፈተ፡ ከመ አሳስ ለአለበ ቤት ተ።
(ኣርሰር ሹበንሃወር)
- ለተመት ፈተ ውላድ ኣደሚ እግል ነብረ ለህሌት እሎም ፈታ
ተ። (ጆርጅ በርናርድ ሾ)
- ፈተ እግል ትዳይም ገብአት ምን ገብእ፡ መራዐየት አደብ
ተአትሐዜ። (ፊክቶር ሆጎ)
- ለናይ አማን ፈተ ቃብል እለ ፈታነ ለንታከዩ ጋር ምነ
ለኢለህሌ እቱ ወቅት ትትበገስ። (ኣንጥዋን ዲ ሳንት)
- አካን ለፈተ ብዲበ ሐያት ብዲበ። (መሃትመ ጋንዲ)
- እግለ ዕጨት ለፈቴ ላዝም ለአቅሹነ ፈቴ። (ሞልዬር)
- ክልመ ፈታነ ዜደትተ፡ ለእሉ እንፍቴ እግል ልሕሜነ ለህሌት
እግልነ ፈርሀት እት ዘይድ መጽእ። (ጆርጅ ሳንደ)
- እት ዕዩናም ለትትረኤ ፈተ ኖስ፡ እግል ፈተ ኖስ ዓቅላም
ተአጅዝ። (ሜርቦይ)
- ለውቀት ምን ፈተ ብዕዳም ትትወለድ ወሀመት ምን ፈተ ኖስ።
(ካክየ)
- ክለን ዕንታት እተ ሰክበ እቱ ወቅት፡ ዕንታት ፈተ እብ በይኑ
እት ተርህ ልትመዬ። (ጎተ)
- እት ፈተ ለእት ሰልፍ ለሐዬ ህቱ ካብ ዝያደ ለሐዬ። (ላሮሽፎኮ)
- ልቡ ፈተ ለተምተመቱ ክሉ ሻዕር ገብእ። (እፍላጦን)
- እት ፍንጌ ግርም ሰበት ገብአት ዶል ትፈትየ፡ ወእንተ ሰበት
ፈቴካሀ ዶል ትገርም ለሀሌት ፍንቲት ሰኒ ዐባይ ተ። (አኒስ መንሱር)
- ጀላብለ እንተ ህሌከ እተ ሓለት እንዴ ኢገብእ ለእፈቴከ፡
ጀላብለ አነ ምስልከ ዶል እገብእ ለሀሌ እተ ሓለት ቱ ለእፈቴከ። (ሮይ
ክሮፍት)
- ዎሮት ግዴታይ ፈተ ለልስሕብ እበ ሸፋግ ወድቅብት ሒለት፡
ሓባል ወሰላስል ኢለዐሩ እበ። (ብሮቶን)
- ፈተ እግል ሞት ወሪም ምን ከያነት ወሸክ ወልዐል
ልትሐመሎም። (አንድሬህ መርወ)
- ለፈቴ ነፈር ልትመተዕ ሀለ፡ ምናተ ዶል ትፈቴ ቱ ለልትመተዕ”
(አርስቶትል)

መዕሉመት

በሀል
እሙራም
• ዐቅል እግል ክርበት
ዲብ ንዕመት ወእግል
ንዕመት ዲብ ክርበት እግል
ልበድል ካፍየት ቅድረት ቡ።”
(ጆን ሞልቶን)
• ክልዶል ዑፉይ አውመ
ሕሙም፡ ልዉቅ አውመ እሱፍ፡
ሓግል አውመ ራክብ እግል
ሊዴከ ለቀድር ዐቅልከ ሌጣ ቱ።”
(አድሞንድ ስፒንሰር)
• ለልትበደል ጋር ይሀለ፡
ሕነ ሌጣ ቱ ለንትበደል።” (ሄንሪ
ዴቪድ)
• እት ቀበትከ እንተ እግል
ትርሰም ሒለት አለብከ ለትብል
ክርን ዶል ትሰሜዕ፡ እሊ ርሰም
ርሰም በህለት ቱ! ከእለ እት
ቀበትከ ለህሌት ክርን እግል
ዲመ ደማይን ትም እግል
ቲበል ቱ። (ፋን ቆኽ)
• ገሌ እግል ቲደየ
ለተሐዜ ጋሪት እበ እት
ተሐስብ ዶል ተአነብት፡
እንዴ
ኢተአነብተ
እት ሰልፍ ለገበይ
ለእበ ተአከልሰ እተ
እግል
ትሕሰብ
ብከ። (ጆርጅ

ክርን በጠት ቃሎት አለበ፡ ወምስምሰ ናይ እሊ ህዬ አስክ እለ
እምርት ይህሌት።
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በርናርድ
ሾ)

አምሳል ክል ዶል ዐቢ ወፋዬሕ ተርጀመት እብ ሐጫር ገበይ
ለለሓልፎ ዎሮት ምነ ሰኒ ምህማም ላቶም አግቡይ ሂጋ ቶም፣ ከሂገ
ትግራይት ሐቴ ምነ ሰኒ ብዞሕ ወምህም ላቱ አምሳል ለበን ሀገጊት
ሐቴተ። ከእግል ዮም እለ ተሌ መሰል ምስል ተርጀመተ እዱሉያም
እግልኩም ህሌነ። ለተርጀመት እብ ኬትባይ ለትሀየበት ሰበት ተ፡
እብ ጀሀትኩም ኢፋለ እለ ክም እላተ ለትብሎ ዶል ትትረከቦ፡ እብ
ዕንዋን እለ ጀሪደት ንድእዎ ዲብነ።

“መስከብ እብ ግዋሬ ወነብረ
እብ ሕዋሌ”

ወድ ኣደሚ እብ ጠቢዐቱ እጅትማዓይ መክሉቅ ቱ፡ ከደለ ገብአቱ
ምስል አዳም ትጥዕም እሉ። ወእኪቱ ወሰኔቱ ክልዶል ምስል ብዕዳም ዶል
ልትሓወላ ቱ ለእዲናሁ ዝያደ ትረቴዕ እሉ። ካሰተን ህዬ ግዋሬ። ለመስል
እብ ቀላል ሂገ መስከብ በይን እቱ ለነብር አውመ እብ በይኑ ለበሌዕ ለሀይ
ለዘት አለቡ ወለሀይ ትብለነ ህሌት፡ እሊ ህዬ ናይ ግዋሬ አሀምየት አክል አየ
ዐባይ ክምተ እግል ተአክድ እግልነ ምን ሐዜት ቱ። ከግዋሬ ክልዶል አካነ
ሰኒ ዐባይ ተ። ለግዋሬ እብ ነሰብ እግል ቲሪም ተቀድር ወእግል ትቅረብ
ለምህም ጋር ሀለዮታ ቱ። ግዋሬ ህዬ እግል ትእኬ ትቀድር ወእግል ትስኔ፡
ምናተ እብለ ገብአተ እግል ነአስታሕምለ ወእግል ንስኔ ዲበ ወጅበነ።

ዝበድ
ዛዖታት

ዶል ለእለ እንመጽጽተ እግልሚቱ ገብእ እብ ለትፈናተ
አግቡይ እት ርሕ•
እዲነ አስክመ ህሌት ሰእየት እግል ተሀሌ ቱ፡
ክልነ ዲብ እለ እዲነ ለህሌነ እት ሰእየት ቱ ለእነብር..ለእለ ነአኖኬ ዐልነ
ለውቀት እት አማን ለትበድል ሰእየት፡ ለእሎም እንፈቴ ክሎም ልዉቃም
እት እንቶም እግል ንርኤ ለብናተ ሰእየት፡ እት ሕርየት ወሕሽመት እግል
ንንበር ለብናተ ንየት..ህተ ለሰእየት ለክሉ አልባብ ለሀንድግ እባተ፡
ህታተ ሰእየት ምስጢር ሐዮት ወሀለዮት..አይወ ክሉ ረአስነ እዴነ
ኢነሀይብ ወይእንሰልም ሀዚመት ህዬ ጸቢር ሰእየት ሌጣ ተ፡
በርሀት ሰእየት ህዬ እግል ክሉ ለአግቡይ ተአነውር።

ጠዓሞ
እዲነ ሕነ ክሉ ረአስነ እንገይሰን ወእንበጽሐን እንብለን ለይዐልነ አካናት
እተን ትነሰአነ፡ ወክሉ ረእሱ እት ባልነ ለይዐለ ተየልል ክም እንዋጅህ
ትወዴነ፡ ከሐት-ሐቴ ዶል ለገበይ ለግምጪት ወለገበይ ለራትዐት ክም
ሕድ ገበአ

-

በሀል

ወጠን ለእለ እንፈቴ አካን ተ፡ ምን ኣመረ እገርነ ገይስ ምኑ
ገብእ ምናተ አልባብናዲ ዲቡ ሌጠ ነብር።
ሰብ ተብዕን እዳረት መልኮ፡ ምናተ አንስ ክም ሸንሀተን ወድየ።
ውላድ ኣደሚ ሰበት ዐበው ኢኮን ለምን ትልህየ በጥሮ፡ ህቶም
ምን ትልህየ ሰበት በጥረው ቱ ለለዐቡ።
ሰውረት ሰኒ ፈዳብያም ላቶም ለሀሩሰ እት ህለው፡ ሓጥራም
እት ዐመል ተርጁመ፡ ምናተ እት ደንጎበ ፈርሃያም ከሱበ።
ወድ ሚን ኣደሚ እብ ደሀብ ወቀሰብ ወእብ አምር ጽጉብ
ገብአ ምን ገብእ፡ ሕግላንለ ብዕዳም ልብ እግል ልክሬ እቱ
ወጅቡ።

ተበሰም
ዎሮት ነፈር 50 ነቅፈ ሐዲሰት
እተ ሻሬዕ እት ምድር ልክፍት እት
እንተ ጸንሐቱ፡ ማን ወገለብ ተወላለበ
ወዎሮትመ ኢረአ!..ሻፍግ እት እንቱ ምነ
ጂቡ 50 ነቅፈ ገዲመት አፍገረ ወእበ
ሐዲሰት እንዴ በደለየ ከእብ ሰዐይ ተረግ
ቤለ።
አርቡዕ 05 ጁን 2019

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ምን ዳያሪ

ክቱብ አቅብር
እት ለትፈናተ አካናት
ለልትረከብ ክቱብ፡ እብ ክሱስ
ኬትበቱ ወእተ ወቅት ለሀይ ለዐለው
ኔብረት ካፊ ሐብሬ ለሀይበነ። ገሌ
ምን እሊ ክቱብ እሊ ህዬ እት
አቅብር ምስል ስም ወዕለት ሞት
ናየ ማይት ለጸንሕ ቱ።
ለክቱብ እሊ አክል-ሕድ ሚዶል
ክምሰል ትከተበ እሙር ምንመ
ኢኮን፡ ምን አምኣት ስኒን ክም ዐለ
ወወድ ሚን ኣድም እት ነቢር አክል
አዪ ግሁፍ ክምቱ ለሸርሕቱ እት
ልብሎ መትመራምረት ለአክዶ።
እተ ክምሰልሁመ ለክቱብ እሊ
ለማይታም ቀደም ሞቶም ካትባሙ
ለዐለው አው እብ አቃርቦም
ለልትከተባ ቱ።
እት ትርኪ ምን ዘበን መምለከት
ዕስማኒዪን ለአንበተ፡ ምን ግዳማይ
መንዘር ናይለ ቀብር፡ ላማይት፡
ጅንሱ ወደረጀቱ ለለሐብር አሻይር
ወዱ። እግል መሰል ማይት ተብዐት
ገብአ ምን ገብእ እት ቀብሩ ተምሳል
ጣግየት ወዕመት ወዱ፡ አንሳይት
ገብእት ምንገብእ ህዬ እብ ዕምቦበ
ለትሰርገ ልብ ወዱ እቱ። እተ
ክምሰልሁመ ምህነት ናይለ ማይት
ለሸርሕ ለትፈናተ ዐላይም ወዱ።
እሊ ህዬ ላማይት በሕሬናይ
ሐቆ ዐለ፡ ተምሳል ብሮሲ (አንከር)፡
ኬትባይ ሐቆ ዐለ ተምሳል ቀለም፡
ጅንዲ ዐለ ምንገብእ ህዬ መንዱቅ
ወብዕድ ጽዋር ዐስከሪ ወዱ
እቱ።
እተ አቅብር ለጸንሕ ክቱብ
ህዬ ለበዝሐ አያት ቁርኣን ገብእ
እት ሀለ፡ ተርጀመቱ ህዬ ሞት
ክም ኢተርፍ ወወድ አዳም እሊ
እንዴ ፈሀመ ሰኒ እግል ልፍዐል
ለልብልቱ። እምበል እሊመ
እት አቅብር ስሙያም አንፋር
ሽህረቶም ለሸርሕ ወተአሪኮም
ለለሐብር
ክቱብ
ክትበት
ልሙድቱ። ለመክቱብ እሊ ህዬ
ሰብኡ ለትፋነው እቡቱ፡ ከገሌ
ምነ ክቱብ ከፎ ክም ቱ ሕበር
ንራአዩ። “ እለ ኩለ አርደት
ለኢከፌቱ፡ ቀብር ከፎ ከፍዩ
ገብእ?”
ኣሌክሳንደር ዐቢ
“ፋርስ ዶል መአከይ ወሰላም፡
ምን አጅል ሰላም ለነብረ ወምን
አጅል መባጥሩ ለሞተ”
ርኢስ መስር ለዐለ አንዋር
አሳዳት
“ሐያት ጥዕምተ፡ ሰበት እሊ
እፈቴኪ ዐለም”
ስሙይ ሻዕር ዐረቢ ፡ መሐመድ
ደርዊሽ
“እሊ እብ ሰበብ ወደዲት
አቡዬቱ”
እትለ እድንየ እብ ንየቱ ክም
ኢመጽአ ወእብ ንየቱ መይት ክም
ኢሀለ እግል ልሽረሕ ለጀረበ፡
ኬትባይ፡
ኣልዓዕለ
አልሙትነቢ
“ዎ ረቢ”
ጋንዲ

ቴክኖሎጂ ምስል በረአትነ . . .

ከፎ ትበው? አማንተ ከፎ ተአተአብል ኢኮን። ቴክኖሎጂ ወበረአትነ ሚትለምሞም
እት ትብሎመ ትተራቀሞ ተሀሉ። እሊ እብል እት ህሌኮ ላኪን ቴክኖሎጂ ኢነፍዕ
ወሓጃት ኢለአሳልጥ በሀለቼ ኢኮን።
ያስር ለልትበሀል መልሀይ ክም ብዬ ሰልፍ ክሉ ደያሪዬ ተአምሪ። ያስር እብ
ኢንተርኔት ለትኣመረ ምስለ መልህየት ክምቡመ ምንዲ ኢትሰትሪ ቅዌት አለብኪ።
ሐቆ ከም ህጅክ ወልኢክ ስወር እብ ኢንተርኔት ማሌ ገጽ እት ገጽ ትዋጅሀው።
ህጅከ ልግበእ ወገጸ ላኪን ክመ ለእብ ቴክኖሎጂ ለትካሸነ እግል ልግበእ ኢቀድረ።
ህጅከ በርጀጎ፡ ገጸ እብ ክሬማት ባዲ ወዕምረ ለከለስት ገብአት። ለዲብ ሻሻት
ልትሃጀክ ምስለ ዐለ ወምን ቅሩብ እግል ልርአየ ልተምኔ ለዐለ ናይ አማን ህተ ኢኮን
። ሰዳይት ቴክኖሎጂ ተ። እብሊ ህዬ ክምሰለ ትጸበረየ ሰበት ኢጸንሐቱ ባተግባረ
ጋብእ ሀለ።

“ ዎረቢ፡ አዜ ሕርየቼ ረከብኮ
ሹክረን”
ሐቆ ሞተ ሌጠ ምን ናይ
ቀበልያት መሻክል ሕር ክምገብእ
እግል አፍሀሞት ለከትበ፡
ማርቲን ሉተር ኪንግ
“እግል እንበር ወየአቤኮ፡ እብ
ሞቼ ኢትጽበጦ ዲብዬ”
አምሪካይት ሻዕረት፡ ዶርሲ
ባርከር
“ቢንጎ”
ስሙይ መተልህያይ ቢንጎ
ለዐለ አምሪኪ፡ ጂፍ ማቲው
“ሐምም ክም ህሌኮ አስአልኮኪ
ማሚ”
እት ወቅት ሕማሙ እሲቱ
ትትአየስ እቱ ሰበት ይዐለት፡ አስክ
እሲቱ ለከትበዩ ክቱብ
ፕቢ ሮበርትስ
“ክልኩም
እት
ቀብርዬ
አበነት ለከሬኩም ሸክረን፡ ምናተ
ዓጭሞታቼ ለተምትሞ ኢተሐይስ
እግሉ”
ዊልያም ሺክስፒር
“እግል ዲመ ክም ይእነብር
አምር ዐልኮ”
እሊ ክእነ እት እንቱ ገሌ
አንፋር ህዬ ሐቆ ሞቶም እግለ
እት ቀብሮም ለመጽኦ አንፋር
እግል አሰሐቆት እንዴ ቤለው
ክእነ ካትባም ቶም፦
“ኢትጽበጦ እቼ ቤጽሐቼ፡
እንዴ ፈገርኮ ሰላም እግል
ይኢበለኩም ለሕፍረት ለዲበ
ህሌኮ ድህርት ተ”
ዶን ሂሮልድ
“ወለ እሊ ክቱብ ሐቆ
ቀርአኩምመ ይአቀብል”
ሜርቨን ግሪቨን
“እንተ እብለ ተሐልፍ ለህሌከ፡
ክምሰልከ ዐልኮ እንታመ ክምሰልዬ
እግል ትግበእቱ ሰበት እሊ እለ
እድንየ ትመተዕ እተ”
ርኢስ ለዐለ ወድ ሮመ፡
ኣሪሶስ
“ኢትጃምም እቼ፡ እግል
ተዐሬኒ ሰበት ቱ”
ፈረንሲ ላቱ፡ ማክሲ ሚላን
ሮቢሶር
“እግል
አቅብል
እግል
እጀርብቱ”

አናመ ማሌ ለቴክኖሎጂ እት በረአትቼ ጀረቤኒ። ዎሮት ነፈር እግል እርከቡ ሐዜ
ሰበት ይዐልኮ፡ ክምሰል አተሰለ ዲብዬ ከረን ጋይስ ክም ህሌኮ አፍሀምክዉ ወእት
አስመረ የም ሽቅልዬ ገብአኮ ምኑ። ምናተ ሻሬዕ አስመረ እት ሕድ ለሜነ ሐቆ ዐስር
ደቂቀት እት ባካት እምባሳዶር ሆቴል ትራከብነ። ህቱ ኣምንዬ ሰበት ዐለ ወእትሊ
ሕሰይ እሊ ሰበት ኢስኤኒ ምንዬ ወለዐል ደንገጸ። አነ ላኪን ምን ድንጋጽ እንዴ
ሐለፍኮ ቀፋል ቀረብኮ።
ስርቅ እብ ቴክኖሎጂ ዎሮት ምነ እግል ዐለምነ እት ብቆት ካሪ ለሀላ ቱ። እት
ኣስየ እት አምዕል ዝያድ ስስ ሚልዮን ዶላር እብ ተክነከት ቴክኖሎጂ ልትሰረቅ እት
ሀለ፡ እት አሮበ፡ አሜርከ ወአውስትራልየ ህዬ ምን ለሀለ ዐስሮታት በላዪን ለልትዋገም
ሐብሬ ወመሳጢር ልትሰረቅ። እግል መሰል ክም ወደዲት መአስሳይ ዊክሊክስ ላቱ
ጁልያን አሰንጂ በሀለት ቱ። እሊ ለረአው መሐልለት 3ይ ሐርብ እዲነ እብ ሸበካት
(ሳይበር ዎር) ኢንተርኔት እግል ልግበእ ክምቱ ልትሃገው ለሀለው።
እብ ዓመት በረኣትነ ወቀናዐትነ ቴክኖሎጂ ልትጻመሩ ክምሀለ ልትርኤከ። ሐሰት
ወአትባዳይ እብ ሸበካት እት ትትለመድ ትመጽእ እት ህሌት፡ እግለ እለ ትበዴ
ለህሌት በረአት ለልትሃጌ ላኪን አለቡ ወለ እብ ዕምር ለሸንገለውመ አበው ወእማት
ዔለበርዕድ እት ሀለው ዐድተከሌዛን ባጽሕ ህሌኮ እት ልብሎ ስምዐት ልሙድ
ገብአ።
ክርን ተሌፉን. . .
አነ፦ ሀለው
ሰሚረ፦ ከፎ አምሴከ
አነ፦ መርሐበ ሰሚረ
ሰሚረ፦ አየ ህሌከ አነ እተ አካነ መዋዕድነ ማጽአት ህሌኮ
አነ፦ እተ ባካት ህሌኮ
ሰሚረ፦ እት እስወ አካን
አነ፦ ባክለ ዐረባት ደሐን እርኤኪ ህሌኮ
ሰሚረ፦ አይወ አናመ እርኤከ ህሌኮ
ማዕሌሽ ዳያሪዬ ምስልኪ እት እትሃጀክ ወምን ቤት እንዴ ይእፈግር ወቅት
መዋዕድ ተመ ዲብዬ።
ሚቱ ዳያሪዬ አፎ ግንሐት ጽፍዐት ተሐይሰ ገንሐኪኒ። ኣሃሃሃ….. ለሐሰቼ
ሰምዐክየ መስለኒ። ለለአትፈክር ላኪን ላመ ምስልዬ ዉዕድት ዐለት ሐሳይት ሰበት
ገብአት ቱ። አነ ምን ቤቼ እንዴ ይእፈግር እብ ሐሰት ሱግ በጽሐኮ ወእርኤኪ ህሌኮ
እቤለ ወህታመ ትርእኒ ክም ህሌት ሐሴት እግልዬ። አኪድ ህታመ ምን ቤተ ፋግረት
ይህሌት። ወላሂ ቴክኖሎጂ እት በራአትነ ትጻመሬነ። ደሐን አምሲ ዳያሪዬ አዜ እት
በዐል ታክሲ እግል አተስልቱ ወናይ ዮም ተቅሪር ሐር አምጽኡ እግልኪ።
Moዳ

ገሌ ምን አስረዐት መጅተመዕነ
•
•
•
•
•
•
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ዮም አርቦዕ ወጅምዐት ንዋይ ኢልግዕዝ
መርዓት አድሐ ኢትፈግር
ላሊ እብረት ኢትትሰሜ፡ በደል እብረት ህዬ ፍርቅት ትትበሀል
ላሊ ሀቡይ ኢትትሰሜ፡ በደል ሀቡይ ጀጊር ትትበሀል
ሽንጉሊ ለትትበሀል እዝን ሐ፡ እብ ሐረት ሐራስ
ኢተሐልፍ፡ ላዝም ገብአ ምን ገብእ ህዬ ምነ ጨፍዐ ለአጼንወ
መርዓዊ ላሊ እት ከዋክብ ኢፈግር
አርቡዕ 05 ጁን 2019

ነቢር
ዘበን ሰማዐት
እሊ እዘን አርሐሜኒ
ለዉሹቅ እቱ ሰማዓት
ክልዶል እት ሽቅል ዕርፍ
አለቡ ወራሓት
ክሉ ጾር እዘን ገብአ ጼነ
ወለርእየት
ክሉ ለአሽከዋክር ትርእዩ
ሕጻን ልግበእ ወወለት
እሊ ናይ ሰመዓት ዘበን
ዘበን ፎእ ወአከይ ሐበን
በደል ህጅክ ወመሕበር እብ
ሰማዐት ከነን
አፍ ልብል ካይም ወእዘን
ሐነን
ግሩም ምን በረ ወምን ጀወ
በደን
እዘን ሸኬ ሀለ ሽቅል በዝሐ
ዲቡ
በዐሉ ደነሽ ልብል ጫይሐት
እት እንተ ኒቡ
ስሙ ለአስእለከ ገበይ እት
ትሰአሉ
ክም ብኡስ ለሐልፈከ ሰላም
እት ትብሉ
እገር ሀንከል ልብል ወእደይ
እተ ጂቡ
ክልኦት ምስል ገንድሎ
ትርእዮም ወህጅክ አለቡ
ሰማዐት በዐል ዐጀለት ወደየ
ረአስ ክልኦት ዐጅል እት ገይስ
ቡሪ ዐረባት ኢሰምዕ ወእብ
ጭፍር ኢለአገርስ
ወሰማዐት ከያጥ ወደየ ልባስ
እት ቃርጭ ወቀይስ
ላመ ዘቡን እብ ሰማዐቱቱ
ለሀይከ ምንለሀይ ኢለሐይስ
ሰማዐት ሕዱድ ሐገልኮ
እግለ ወመቀይስ
ሰማዐት እግል ምስጢር ዶል
ገብእ እግለ ክሉ ኢሰምዐ
ወሰማዐት ምን ረብሸት ዶል
ገብእ ለክርን እግል ንሕብዐ
ሽቅለ ወትሐደደ ወተአመረ
ተግባበ
ላኪን ዘበን ሰማዐት፡ እግል
ክሉ ሓበረ ወእግል ክሉ ጀግለበ
ዘበን ሰማዐት!!!!
Moደ
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርየ ፍንቱይ ጅግረ አትሌቲክስ እግል ትትሐደር ቱ
ወክድ ረዪም ለነስአ መዳላይ
ገብእ እግሉ ለዐለ ኤረትርየ ምነ
አስክ እለ ለትሐደረቶም ጅግራታት
አትሌቲክስ እብ ተንዚሙ ለዐበ
ክም ቱ ለልትሸረሕ ጅግረ አስመረ
ማራቶን፡ ምን ክል ደረጀት
ምጅተመዕ ለሻርኮ እቱ ሰዐይሕበር ሰነት 2019 እግል ልግበእ
አምዔላት ታርፋቱ ህለየ።
ለጅግረ ለትመጽእ ሰንበት-ዐባይ
ዮም 9 ጁን 2019 እት ዐባዪ
ሸዋሬዕ መዲነት አስመረ እግል
ልግበእ ለልትሐዜ መዳላይ ክም
ተመ መስኡል ለጅነት አትሌቲክስ
ሕቡር ህለ። እበ ሔሰት ገበይ
እግል ልዳሌ ክሎም ጀሃት እብ
ዐውቴ እግል ልትመም እብ መጃል
እዳረት፡ ቴክኒክ፡ ወሎጂስቲክ
ለልትሐዜ መዳላይ እንዴ ገብአ
ክም ተመ ለሐበረት መዳልያይት
ለጅነት መራቶን አስመረ ሰነት
2019፡ እግል ምሽተርከትለ ጅግረ
ለልትሀየብ ዝያድ ሰቡዕ አልፍ
ፍሌንየት ዱሉያት ክም ህለየ
ሐበረ።
እብ ተውሳክ እትለ መሻረከት
ዛይደት እለ፡ ናይ ሽዐብ መሻረከት
እንዴ ሓበርከ ምን 7 ደውለት
ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ ለመጽኦ
12 አትሌታት ሐድ 60 ዐባዪ
አትሌታት ተብዕን ለሻርኮ እቱ ናይ
42.195 ኪሎ ምትር ጅግረ እቱ
መቅደረት ፍንቲት ወለ ትትጃገር
እግል ትትርኤ እቱ ሰአየት ጋብአት
ህሌት። እትሊ ጅግረ እሊ አስክ

አዜ ኤረትርየ 48 አትሌታት ኬንየ
አቶብየ ወኡጋንደ ክል ምነን 3
አትሌታት ክምሰልሁመ ተንዛንየ
ሶዳን ወግብለት ሱዳን ህዬ ክል
ደውለትከ ዎር ዎሮት አትሌት
እግል ተአሻርክቱ።
አትሌታት ድወል ምፍጋር
ጸሓይ አፍሪቀ እት መጃል ጅግረ
መራቶን እግል ብዞሕ ሰኖታት
እበ ጸንሐዮም መቅደረት ጅግረ
ውቅል ወእብ ዓመት እበ ጅግረ
ለልትአመሮ እት ገብኦ፡ እትሊ እት
አስመረ እግል ልግበእ ቃርብ ለህለ
ጅግራመ እቱ መጃገረት ሰኔት
እግል ለአርኤ ክም ቱ መታብዐት
ልስኡዉ።
እትሊ ጅግረ እሊ ለሻርከ
እግል ፍረቅ አቅሊም ምግብ፡
ግብለት፡ ፈሪቅ ናዲ ደንደን ናይ
ውዛረት ድፈዕ ለወክሎ ኤረትርዪን
አትሌታት እግል ልሻርኮ እቱ ክም
ቱ እት ልትአመር፡ እሊ እት ቤቶም
ገብእ ለህለ ጅግረ ምስለ ዐበው
እተ ሓለት ጀው ገብእ ሰበት ህለ፡
ኤረትርዪን አትሌታት ወድዉ
ለዐለው ተማሪን እብ መቅደረት
ገሮብ ዐባይ ሰበት አትመመዉ
ፍገሪት ሰኔት እግል ለአምጽኦ
ልትሰአው።
ጅግረ ማራቶን አስመረ እተ
ሐልፈ አውካድ እግል አድመቆት
ሕርየት ኤረትርየ ገብእ ክም ዐለት
እት ልትአመር፡ እትሊ ወክድ እሊ
ላኪን ዘበኑ እንዴ ፈንተ እግል
ልትጋየስ ሕሩይ ህለ። እብ ደረጀት

ዓለም ብዝሔ ለቡ መዳልያት
ደሀብ፡ ፍደት ወነሐስ ደረጃታት
ለልትሀየቡ ጅግረ መራቶን፡ እብ
ደረጀት መሕበር አትሌኢክስ
ዐለም ያፍ ለትትሀየብ ደረጀት
እብ ብዝሔ መሽተርከት፡ ብዝሔ
ጅግራታት ጅንስ መትጃገረት
አካን፡ ነሽር ወሳይል እዕላም
ለልብል ንቃጥ ለልትረከብ እቱ
ቱ። እት ቃረት አፍሪቀ ህዬ ክም
ከራ ማራቶን ካምፓላ፡ አዲስ አባበ፡
ጆሃንስበርግ፡ ኣይቨሪኮስ ለመስሎ
እሙራም ጅግራታት ልትረከቦ።
አስመረ መራቶን ህዬ እብሊታት
እግል ለዐሬ እንዴ አመመ ለትበገሰ
ክምቱ ህዬ ኣመሮት ለአትሐዜ።

እሊ ሰበት ገብአ ህዬ ምነ መጽእ
ሰኖታት እንዴ አንበተ እብ ደረጀት
ያፍ ከብቴ ወስሜት ክም ረክብ
እግል ውድየቱ ዮም ዓመት
መትነዛም ትሩድ ገብእ ክም ህለ
መዳልያይት ለጅነትለ ጅግረ
ሐበረት።
እግለ ጅግረ ምን ቅሩብ
እግል ራቀቦቱ ምን ፈደሬሽን
አትሌቲክስ
ምፍጋር
ጸሓይ
አፍሪቀ East Africa Athletics
Region- EAAR) ክምሰልሁመ
ምን ለትፈናተየ ድወል ምፍጋር
ጸሓይ አፍሪቀ ለመጽኦ መስኡሊን
አትሌቲክስ እግል ለሀሉ ክም ቱ
አከደው። እት ወክድ ጅግረ፡

መትባድረት ለልሐልፎ እቡ ከጥ
ለተሀሌ ሐረከት መካይን ወእገር
ክል ክፈል ምጅተመዕ ለከስስ
ሰበት ገብአ እብ መትደጋግ
እግል ልጽቦጡ ለአትፋቀደት
ለጅነት ለጅግረ፡ ስካን መዲነት
አስመረ ፈተች ርያደት ሰበት
ገብአው ክምሰል ዲማሆም እግል
ጋሸ እብ ገበይ ሰኔት ወዓዳትነ
ለትሸርሕ እግል ልትከቦቶም ሊከ
ትቀደመት።
አትሌት አቅሊም ምግብ ሐጂ
መሐመድ ደዓም እተ ገብአ ሕድ
ለሸብህ ጅግረ እብ 2 ሳዐት 24
ደቂቀት ወ20 ካልኢት ክም
አትመመዩ ልትአመር።

ኤስፕራንስ ካስ ሻምፕዮንስ ሊግ አፍሪቀ ገብአ

ገብእ
ለዐለ
ጅግራታት
ሓዪት ፍረቅ ጅግራታት አፍሪቀ
ሰነት 2019 እብ ዐውቴ ፈሪቅ
ኤስፔራንስ ናይ ቱኒዝየ ካቲመ
ገብአት እግሉ። ካፍ ምነ ልትነፈዕ
እቡ አስሉል ጅግራታት፡ ናይ ካስ
ጅግረ ሓዩት ፍረቅ አፍሪቀ እብ
ናይ 2 ትልህያታት ክም ተምም
ቱ ለወድዩ። እትሊ ጅግረ እሊ
ለበጽሐ ፍረቅ ዋይዳድ ካዛብላንከ

ወኤስፔራስ ምን ቱኒዝየ ዐለው።
እተ ቀደመት ትልህየ ለሐልፈት
ሳምን እት መሮኮ እንዴ ገብአ 1
እብ 1 ጅግራሆም እትሙማም
ዐለው። ካልአይት ትልህያሆም
ህዬ እት ቱንዝየ ገብአት። ፈሪቅ
ኤስፕራንስ እንዴ አስለፈ ጎል
ኡቱይ ሰበት ዐለ ለትልህየ ህቱ
መርሐ ዐለ። እብሊ ህዬ ፈሪቅ
ኤስፕራንስ 1 እብ 0 እንዴ

መርሐ እብ ናይ ጀምዕ 2 እብ
1 ጎል መርሖ ዐለ። እብላሆም
ዕርፍ እንዴ ፈግረው ምን ዕርፍ
ክም አቅበለው ፈሪቅ ዋይዳድ
ከዛብላንከ አክልሕድ ለትወድዮም
ጎል ኣተ። ለጎል ላኪን እብ ምግባይ
ሐከም ከብቴ ሰበት ሰአነት እብ
ዐውቴለ እንዴ ቀደመ ጎል ኡቱይ
ለዐለ ፈሪቅ ተመት።
ፍረቅ ሊቨርፑል ወቼልሲ እት

12ይት ሰነት ዕልብ 24

ካሳት አሮበ ልትዐወቶ
እትሊ ናይ ዮም ዓመት
ጅግራታት ፍረቅ አሮበ ወሓዪት
ፍረቅ አሮበ ቀደም እለ ለኢትረአ
ታሪክ ትሰጀለ እቱ ከሐልፈ።
እግል ካስ ፍረቅ አሮበ
እት
መዲነት ባኩ አዘርቢጃን ለገብአት
ትልህየ እተ ምን ፍረቅ እንግሊዝ
ለመጸው ክልኦት ፈሪቅ እት
ገብኦ፡ ህቶም ህዬ ፈሪቅ አርሰናል
ወቼልሲ ዐለው። እሊ ጅግረ
እሊ ምን ብሪጣንየ እት ረያም
አካን ወደውለት ገብእ ሰበት ዐለ
መሰጅዒን ክልኢቶም ለፍረቅ ሸኩ
ምኑ ዐለው። እት ደንጎበ ላኪን
ለጅግረ ገብአ፡ እተ ናይ ሰልፍ 45
ደቂቀት ጎል ለሰጀለ ፈሪቅ ምንመ
ይዐለ፡ ግረ ዕርፍ ላኪን ፈሪቅ
ቼልሲ እብ ሰደይት ኤደን ሃዛርድ
እግል ፈሪቅ አርሰናል 4 እብ 1
እንዴ ቀልበዩ ካስ አሮበ ነስአ።
ሕድ ለሸብህ ክሉ ሓዩት ፍረቅ
አሮበ እንዴ ፈለው እግል ካስ እት
ማድሪድ ስባንየ ለገብአ ጅግረ
ካቲመ እተ ብዝሓም መሰጅዒን
ለሸከው ምኑ ጅግረ ዐለ መዋሰላት
ሆቴላት ወነበሪት ቃሊ ሰበት ዐለ
ምናተ ኣብ መላዪን ለልትዐለቦ
መሰጅዐት መጸው ወትልህየ
አርቡዕ 05 ጁን 2019

አንበተት።
እተ ወክድለ ሰልፍ ፈሪቅ
ሊቨር ፑል ሀጀማት ሰበት ወደ
እት ናይ 2 ደቂቀት ወክድ ማኔ
እግል ሴሴኮ መተልህያይ ፈሪቅ
ቶተንሃም ኩረት እበ እት እዴሁ
ሰበት ሸወጠዩ ወህቱመ እት ከጥ
18 ሰበት ዐለ ፈሪቅ ሊቨር ፑል
እብለ ሪጎሌ እለ መዐነውየት
ቶተንሃም ለሰልበት ሰለስ ንቅጠት
እንዴ ረክበ አስክ ደነግብ 70
ደቂቀትለ ትልህየ ክም ሄረረት
ትልህየ እት እዴ ቶተንሃም ክሪት
ዐለት። እብሊ ህዬ ጽብጠት ኩረት
ወአካን እበ ፈሪቅ ቶተንሃም
ናይ 67% ስጁል ዐለ። እንዴ
ትቀየረ ለአተ ኦሪጊ ላኪን ፈሪቅ
ሊቨርፑል ምን ወርጠት ለሐርጠ
ጎል ሰበት ሰጀለ ትልህየ እግል
ርቡዕ ሳዐት ለገብእ ወክድ እንዴ
ሓለፈ ለደዓም ንዞዕ ምኑ ለዐለ ካስ
እንዴ ሀረሰ መዲነቱ አቅበለ። እተ
መዲነቱ ክም በጽሐ ህዬ ሸዐብ
መዲነት ሊቨርፑል ከብቴ ናይረት
ወደ እግሉ። እለ ዐውቴ እለ እግል
መደርብለ ፈሪቅ ሒለት እንዴ
ሀበቱ ምስለ ፈሪቅ ለኦአለት እግሉ
መፋሀመት እግል ለአሪመ ቅስብቱ
ህሌት።
ገጽ 11

ኣድም አብሐሪሽ

ዳፍዖት ክስሔ ሀወእ ወመደራቱ
እብ መጅተመዕ ዐለም እዝን
ጽምት ህዩብ ለጸንሐ፡ ዓም ተየልል
ድዋር ዐለምነ፡ እሰልፍ እት
እጅትመዕ መነዘመት መጅልስ
ቅራን ዲብ ሰነት 1972 ዲብ
ስቶክሆልም ጋብእ ቱ። መስአለት

ድዋር ዐቢ እድንያይ መታክል
እት እንተ ሰበት መጽአት ህዬ፡
እት ክል 10 ሰነት እትለ ገብእ
ለዐበ ሙእተመር ምድር (Earth
Summit) ትጠወረ።
እት ስቶክሆል እተ ገብአ
ሰልፋይ እጅትመዕ፡ ዮም 5
ጁን እድንያይት አምዕል ድዋር
እንዴ ገአት እግል ትትዘከር
ትቀረረ። ሀደፍለ ቀራር ህዬ
ዑፉይ ወደማን ለቡ ድዋር
ጠቢዐት፡ እግል አተላላይ ሐዮት
ወዐማር አሳስ ክም ቱ አብረሆት፡
ክል መዋጥን መጅተመዕ እዲነ፡

ድዋሩ እት ለዐቅብ ወለሐሽም
ምስል ግርመት ጠቢዐቱ እግል
ልንበር እት ለአትፋቅድ፡ ፈሀም
ድዋር እት ክል መዋጥን እንዴ
ጠወርከ፡ ምስል መንገፎ ድዋር
ጠቢዐት ለገይስ ብስር መንበረት
ወዓዳት ተቅዪር ለሸምል ቱ።
ለካልእ ሀደፍ ናይ እለ ዕለት
ህዬ መስአለት ዐቂብ ወራዐዮት
ድዋር፡ እት ስትራተጅየት ዐማር
ክም አውለውየት እንዴ ተዐለበ፡
ክለን ድወል ድድ ደማር ድዋር
እግል ልትዐንደቀ ልብል።
አምር ወድ አዳም ምነ እለ
ልርኤ ወምነ ዲመ ለሳድፉ አሽየእ
ተጃርብ እት ነስእ ለልአክበ ሐብሬ
ለልሐይቡ ወተሕሊል ለወዴ ዲቡ
አሽየእ ሰበት ልትረከብ፡ እብ
ክሱስ ምስጢር ጠቢዐት ወቀዋኒነ
ፈሀምነ ሕዱድ ገብእ፡ ላኪን
እብ አትሓያስ ትሉሉይ ጨሬ።
ለፍገሪቱ አጊድ ሰበት ይእንርእየ

ምን ገብኣቱ ለዲብ ድዋርነ ደማር
ድቅብት እት ነአጀሬ ለነአተቅብለ።
ድዋርነ እብ ይአምር ኢኮን ህዬ
ለነኣክዩ። መስለሐት ብሕቶት
ሰበት ነአቀድም፡ “ይአንያብከ፡
ሖጸ ምጨር እቡ” ለመሰላተ።

እሳት ድበዕ ለአነዶ። ምን ኩሉ
እሊ ወራታት ለፈግር ጋዛት ህዬ
ሀወእ ለአከሴሕ። ምን መሳኒዕ፡
ባዶብ፡ ወራታት ብነእ ወተዕዲን
ለፈግር ረብረብመ ሰመ ለዐርግ
ከሀወእ ለአከሴሕ።
እብ ወራታት ኣደሚ እት ሰመ
ለልትጠለቅ ወሀወእ ለልአከሴሕ
ካርቦን ዳይኦክሳይድ ህዬ ዝያድ
70% ናይለ እት ክል ሰነት እት
ሀወእ ለልትሓበር ቅያስ 46
ቢልዮን ቶን ለልትዋገም ክስሔ
ክም ቱ ልትቀየም። ሰሪት ዕጨይ
ወድባዕ፡ ጠቢዐት እብ ኖሰ ክስሔ
እግል ትዳዌ ለትነስኡ ምስዳራት
ሰበት ልሃድል፡ ምን ሰበብ ክስሔ
እንዴ ፈንቴከ ለልትረኤ ኢኮን።

ስኒን ብዞሕ እብላሀ ሐቆ ከልአት፡
እት አምራድ ቄትላይ ወዐባዪ
እግል ትትዐዴ በክት ዐቢ ሀለ።
እት መዳይን ወቀበት አብያት
እበ ልትከለቅ ክስሔ ሀወእ
ለትመጽእ ሞት ናይ 7 ሚልዮን
ኣደሚ በጽሐት። (ናይ 2011
ተቅሪር መነዘመት ዓፍየት)። ዮም

ዎሮት ምነ ዐባዪ አስባብ
ክስሔ ድዋር እት ዓፍየት አዳም
ወብዕዳም ሕያያም ለጀሬ መሻክል
ቱ። ከህላት አዳም ለልትፈናቴ
ምንማ ቱ፡ ምስል ቅያስ ወሪም
ወቅት ለመጽጽ መሻክል ክሶሕ
ሀወእ፡ ሰበብ ናይ ዱቅሪ ለመጽእ
ወእብ ደፋዩ ለልትጠወር ቄትላይ
አምራድ እግል ልግበእ ቀድር።
እት ሰነት 1987 እት ህንድ ምነ

ዓመት እብሊ ለሀደግናሁ አስባብ
ለሞተው አንፋር 8.8 ሚልዮን
በጽሐው።
ኤዝያይ
ጋዛት
ክስሔ
መደረቱ ምን 19ይ ክፈል ዘበን
እብ 42 ምእታይት ክም ወስክ
ዑለመእ ለሐዝሮ ጻንሓም ቶም።
እት ተቅዪር ሓለት ክሊመ ናይ
50 ሰነት እተ ዘበን ለሀይ እብ
0.80C ወሰከ። ዝያደት ኩለን

ዐለ መስነዕ ዩንዮን ካርባይድ እንዴ
ሰጠ እተ ድዋራት ወቀበትለ መስነዕ
ምነ ዐለው አንፋር 3787 እት
ቀትል፡ 16,000 ለአመስከነ፡ “እብ
ጅልፈት ሆፓል” ለልትአመር
ደረር፡ ተኣምርተ ዱቅሪ መደረት
ክስሔ ሀወእ ቱ። ዕርፍ ለትከልእ
ረሰት ኣንፍ፡ ዕንታት፡ ግርግመት፡
ሕጭር-ትንፋስ እብ ሀወእ ክሶሕ
ለመጽእ መደራት ቱ። ለመደረት

ድወል ለትአዘየ እቡ ህዬ ድወል
ሽብህ መዕጽየት ምድር ተን።
ወሰክ ሐፋነት እዲነ ሰበብ
ናይለ እት እዲናነ ጀሬ ለሀለ
ተቅዪራት ክሊመ ጋብእ ክም
ሀላመ ብሑስ ብዞሕ ለአክድ።
እት ለትፈናተ ድዋራት ሳድፍ
ለሀለ እብ መትበርጃን ሓለት
ጀው ወክሊመ ለመጽእ ጀሐር፡
መትበርጃን ሒናት ወሕዳን

ደማር ድዋርነ ኪሉል ናይ ስኒን
ብዞሕ ወናይ ሕበር ደማር ቱ።
ድወል፡ መጅተምዓት ወመአሰሳቱ
ኩሎም ምስል ለአጅረዉ።
እለ ዮም ዓመት ነዐይደ ለህሌነ
47ይት እድንያይት አምዕል
ድዋር፡ አግደ ሸዓረ እት ዳፍዖት
ክስሔ ሀወእ ወአዛሁ ለረከዛ ቱ።
አስባብ ክስሔ ድዋር ብዞሕ ቱ።
ገሌሁ ምን መራቀበት ኣደሚ በረ
እት ገብእ፡ እብ ከረ መትፈርገዕ
ብርካን ወብዕድ ድቁብ አዘ
ጠቢዐት ልትበገስ። እብ ክእነ
ሒለት ጠቢዐት ለትጀሬ ደማር

እግል ትክረዕ ህዬ፡ ምን ቀዳምከ
ለገብእ ናይ መንገፎ መዳሊት
ልትቀደር ገብእ፡ ለጠቢዐታይት
ዛህረት እግል ትክረዕ ላቱኒ
በታተን ኢልትቀደር።
መብዝሑ
እትሊ
ዘበነ
መሻቅላይ መሻክል ድዋር ፈጥር
ለጸንሐ ክስሔ ሀወእ ላቱኒ፡
ውላድ
አዳም
መናበረቶም
እግል ለአስኑ እት ልብሎ ኖሶም
ለሰቡቡ ቱ። ውላድ አዳም ነብረ
ወብዕድ
ሓጃት እስትህላክ
እግል ለአፍሩ፡ ዐፍሾም ወኖሶም
እብ መካይን፡ በዋቢር ምድር
ወበሐር ወእብ ጥያራት እግል
አትጋዓዝ፡ መስከቦም ወአካናት
ሽቅሎም እግል ለአብርዶ ልግበእ
ወለሓፍኖ ጣቀት ብዝሕት ለከልቅ
ፈሐም፡ ብትሮል፡ ጋዝ ጠቢዐት
ወዕጨይ ለሓዩ። ምድር ሐርስ
ፋዬሕ እግል ልጽበጦመ ዕጨይ
ብዞሕ ገ’ቦ። እብ ሀመሌ እብ
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ዝላሙ፡ ከሺፍ ዓያን ማይ፡ ሐቂቅ
ብለቅ በረድ፡ እሳታት ሐፋነት
እት ድበዕ አከድን፡ መትወቃል
ቅያስ ማይ ምሒጣት ወአብሑር
ገሌ ምነ እንርእዩ ለህሌነ ዛህራት
ቱ።
እሊታት ምነ ይእንፈግር ተልገ
ጅልፈት እተ እንዴ ኢከሬነ
ክርዐቱ፡ ድወል ሕበር እግል ልሽገበ
ሊካታት ሑድ ቅዱም ኢኮን።
እዲናነ ምን እሊ ደማር እግል
ትድሐን ሐፋነት ገጽ ምድር ምን
1.50C እግል ትሕለፍ አለበ።
እት ሰነት 2030 እብ ነሻጣት
ወድ አዳም ጀሬ ለዐለ ክስሔ
ሀወእ እብ 30% እግል ልንቀስ፡
እት ሰነት 2050 ህዬ እብ 80%
እግል ልትደሀር ቡ።
በዲል ጣቀት (Renewable
Energy) እት ሰነት 2050 ዲብ
85% ወቀሎቱ ለአትሐዜ። እሊ
ክእነ ዲብ እንቱ ሸሪካት ብትሮል
ለኢትደለ ሐዲስ ዓያን ብትሮል
ወጠቢዐታይ ጋዝ እግል ልታይነ
ወለአሽግበ፡ ወአስክ 2030 እተ
ሀለ ወቅት ቅያስ 21 ትሪልዮን
ዶላር
እግል
ለአስተስምረ
በርናምጅ ክም በን እሙር ሰበት
ሀለ፡ አዜመ እቅትሳድ እዲነ ምን
መተንካብ እት
ጋዛት ካርቦን
እግል ለአባሬ ኢኮን።
ከግድም ተቅዪራት ክሊመ
ወመደራቱ ኩሉ ሰበት ተምትም፡
እብ ክሱስ መሰብበቱ ለኢትበሀለ
አለቡ። ምናተ ድድ ክስሔ
ድወል ዐለም ክለን ሕበር ሐዞተን
እግል ሊደያ በን።
እተ ኢትጠወረየ ድወል ለሀለ
መሻክል ብዞሕ፡ ዐቅም ወፍክር
ናይለ ድወል ለልሐልክ፡ ናይ ዶሉ
ሕሉል ሓዚ ህዬ ለልአትፋግር
ኢኮን። ገሌ ኤታናትለ ድወል
እግል መደት ረያም ልተረክ
አውመ ልትረሰዕ። እበ እት
እዲነ ልትሻበብ ለሀለ ተቅዪራት
ጠቢዐት ወክስሔ ለልደመዐ
ሰልፋያት ድወል ሀዬ ለእት
ገበይ ተጠውር ህለያ ተን። ሰበት
እሊ እግል ሐያት አሳስ ለገብእ
አርዛቅ ጠቢዐትነ እግል አበርካት
ወለከድም ስትራተጂ ደማን ዐማር
እግል ንተበዕ ወጅበነ። እሊ ጸገም
እሊ ህዬ ክል መዋጥን እግል
ልትበገስ እሉ ለወጅቡ ወቀይ
ሕበር ቱ።
ውዛረት አርድ፡ ማይ
ወድዋር
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