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በራምጅ ኤክስፖ ሰነት 2018 ሳምን ለአደውር

ኤክስፖ ዮም ዓመት ለሐልፈተነ
ጅምዐት 31 ኦጎስት ርኢስ
ኢሰያስ አፍወርቂ እብ ረስሚ
ከስተዩ። እተ ዓደት ውቁላም ሰብ
ሰልጠት ሕኩመት ወእት አስመረ
ለመርከዞም ዲፕሎማስዪን እግል
ርኢስ ኢሰያስ እንዴ ተለው፡

ለትፈናተ ወራታት ኤክስፖ እት
ልዳወሮ ዐፈዉ።
ለሳድስ ምዕሉ ጻብጥ ለሀለ
ወጠንያይ
ማህረጃን
2018
እቱ ቀዱም ለሀለ ዕፌ ፍጥር
ወስናዐት፡ ናይ ፍጥር መቅደረት
ሸባብ ለለአርኤ ክም ቱ ቤጽሐት

ሸርሐው።
ለዲብ ዕልም ቀመም፡ ቴክኖሎጂ
ኮምፕዩተር፡ ወናይ ኤሌክትሮኒክስ
ወመካኒክ መጃላት ለረከዘ ጽበጥ፡
ሸባባት መቅደረቶም እግል ለአርኡ
ወፍጥሮም እግል ለአትኣምሮ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ለለአደሜዕ ወራታት

እግል ለአዳሉ ክም ለአትናይቶም
እንዴ ሐበረው ለረአዮም ለሀበው፡
ፈርያቶም እግል ዕፌ እብ አተላላይ
ለቀድሞ እበ ሓለት እግል ተሀሌ
ትፋነው።
ፍጥር ወስናዐት፡ እብ ተዐሊም
ለልትረሸድ ምዩል ክምቱ እንዴ
ሐበረው ህዬ፡ ለሽባን ማልካመ
ለህለው ቅድረት፡ እብ አምር
ወብሑስ እግል ትዕቤ እግል
ልክደሞ፡ እበ ትነዘመት ገበይ
እግል ለአተላሌ ምነ ከስሶም ጅሃት
አትናያት እግል ልግበእ እግሎም
አትፋቀደው።
ፈርያት
ፍጥር
ወስናዐት
ቀዱማም ለህለው ሰብ ምህነት
እብ ጀሀቶም፡ መህረጃን ዲብ
ረአስለ እሙር አህዳፉ፡ እብ
መቅደረት ኖሶም ለአፍረዉ ጽበጥ
ለለአትኣምሮ እቡ በክት ለረክቦ
እቱ ክምቱ እንዴ ሐበረው፡ ረአይ
ወአትናያት መተቅብለት ዲብ
ጠወሮት ምዩሎም ምህም ክምቱ

ሸርሐው።
ዲብ ናይ ዮም ዓመት መህረጃን
ወጠኒ፡ 34 ለትሐረ ፈርያት ፍጥር
ወስናዐት እግል ዕፌ ልትቀደም
እት ሀለ፡ ለ30 ምኑ ምን ዮም
13 አስክ 15 ዩልዮ ዲብ ሳወ እተ
ገብአ መህረጃን ሸባብ እግል ዕፌ
ቅዱም ለዐላቱ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ እት
መህረጃን ኤርትርየ ዮም ዓመት
እግል ዕፌ ቃርብ ለህለ ናይ ዓዳት
አብያት ወመንበሮ ቆምያትነ፡
እምበለ እት ውርስ ዓዳት ወሰዋልፍ
ለቡ ዶር፡ እግል ግም ሐዲስ ምህም
ናይ ታሪክ ደርስ ክም ልትረከብ
ምኑ ቤጽሐቱ ሸርሐው።
ቃርብ ለህለ ጽበጥ፡ እት ሐቴ
ዳረት ምስል ዓዳት፡ ነባሪ ወታሪክ
ቀውምያትነ እግል ትትኣመር
በኽት ለኸልቅ ቱ” ለቤለው
ሃይበት ረአይ፡ ምህም መርሐለት
ውርስ እት እንቱ ክም ረክበዉ ህዬ
ሐበረው።

ልኡክ ኮንፈደሬሽን ሸቃለ አቶብየ እት ኤርትርየ ዝያረት ወዴ
ልኡክ ኮንፈደሬሽን ሸቃለ
አቶብየ፡ ምን ዮም 1 አስክ
4 ሰብተምበር እት ኤርትርየ
ዝያረት ሽቅል ወደ።
እሊ 44 አንፋር ለከምክም እብ
ርኢስ ናይለ ኮንፈደሬሽን አሰይድ
ካሳሁን ፌሎ ለትመረሐ ልኡክ፡
እብ አሚን ዓም ኮንፈደሬሽን
ሸቃለ
ኤርትርየ
አሰይድ
ተኸስቴ ባይሬ ወብዕዳም ሰብመዝ ናይለ ኮንፈደራልየት እንዴ
ትተለ፡ እት አስመረ ወድዋረ
ክምሰልሁመ ባጽዕ ወድዋረ
ለልትረከበ መፍርየት መአሰሳት
ወአካናት ዐማር በጽሐ ወእብ
ኽሱስ ተየልል ሽቅል ተውዴሕ
ተሀየበዩ።
ለልኡክ እትለ ዝያረቱ፡ መስነዕ

ስናዐት ልባስ ‘ዛኤር’፡ መስነዕ
ቢራ አስመራ፡ ከዛናት ጠቀረ
ወምስላም፡ መስነዕ ፕላስቲክ
ባጽዕ፡
መትሐፍ
አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ ታሪካይ
መስጅድ አ’ሰሓበ፡ መርከዝ
ተእሂል ኮንፈደራልየት ሸቃለ
ኤርትርየ፡ ግንራሪብ ጎርጉሱም፡
ክምሰልሁመ ከዛን ገሕቴላይ
በጽሐ።
ለልኡክ እብተውሳክ፡ በራምጅ
መህረጃን ኤርትርየ 2018’መ
ዐፈ።
ልኡክ ኮንፈደሬሽን ሸቃለ
አቶብየ እምበል እሊ፡ ምስል
ሰብ-ሰልጠት ኮንፈደሬሽን ሸቃለ
ኤርትርየ፡ እት ጠወሮት ዕላቀት
ክልኤ
ለጀሀት
ወበራምጅ

መትባዳል ተጃርብ እቱ ለረከዘ
ህድግ ወደ።
ሀደፍ ዝያረቶም፡ እት ፍንጌ
ክልኢቱ ለኮንፈደሬሽናት ዕላቀት

እግል አሰሶት ወአደቀቦት፡ እት
ኤርትርየ ብጹሕ ለህለ ተጠዉር
እብ ኖሶም እንዴ ሐድረው
እግል ልርአዉ ወተጃርብ እግል

መትባዳል ክምቱ፡ አሚን ዓም
ናይለ ኮንፈድሬሽን አሰይድ
ብርሃኑ ዴሪባ እግል ኤሪነ
ሐበረ።

ወደ ድራሰት፡ ለወደዩ መቃበላት
ወሰፈር፡ እተ-ክምሰልሁመ ለገንሐዩ
ወሳይቅ ወተሐድያቱ እብ ፋይሕ እተ
ክታብ ሽሮሕ ሀለ።
ኬትባይ ወባሕስ ተእሪክ አሰይድ
አለምሰገድ ተስፋይ እብ ሰበትለ
ክታብ ዲበ ሀበዩ ረአይ፡ ኬትባይ ሐብሬ
እግል ልጅመዕ ለሓለፈዩ ጅህድ እንዴ
ዘክረ፡ ዲብ ዐድነ እብ ሰበት ተእሪክ
ሐያት ናይ አንፋር ለትከተበ ናይ
ሰልፍ ክምቱ እንዴ ሸርሐ፡ ኬትባይ
ዲበ መጽእ ወክድ ተእሪክ አፍራድ
እግል ልክተቦ እግለ ለሐዙ አርድየት
እጥፎሕ ክም ሀለ ሐበረ።
ተቅዪምለ ክታብ ለቀደመ ምን
ብሑስ ወተውሲቅ ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት ሻብ
ሰለሐዲን ዐሊ እብ ጀሀቱ፡ ክታብ

እበ ልትቀረእ አግቡይ ወትንከር፡
ወእህንጡጠል አፍካር እበ ልትቀረእ
አግቡይ ዱሉይ ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡
ተእሪክ ሐያት ምሔርባይ ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ ዲብ 12 ምዕራፍ ምን
ሓለት ዓይለቱ አስክ ዕስክርየት ጥልያን፡
ለሓለፈዩ ወቅት ወለከስበዩ ተጃርብ
ዐስክርየት፡ መደት ሽፍትነት ወለሰበበቱ
ቴለል እንዴ ዳገመ፡ እንባተት ግድለ
ስላሕ ሸዐብ ኤረትርየ እበ ትረዬሕ
ገበይ ክም ለሓኬ አብርሀ።
እት ደንጎበ፡ ኬትባይለ ክታብ
ሙናድል ሀይሌስላሴ ወልዱ፡ እንዴ
ኢልትሐለል እት ገለዱ ምን ሐጠጠ
ፈርሐቱ ክም ሸርሐ፡ እግል ዓይለት
ምሔርባይ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ፡
ኦሮት ክታብ ክም ሀድየት ሀበ።

ተእሪክ ሓምድ
እድሪስ
ዐዋቴ
ለሸሬሕ
ክታብ
ልትደሐር
አከዶት
ክም
ዐለ፡
እምበል
እሊ፡
ለእለ
ግድለ ስላሕ ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ዮም
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ፡ ክም ቅሰት

ተእሪክ ሐያት ግድለ ወሰውረት
ኤረትርየ ለአሰሰ ምሔርባይ ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ ምን ሰነት 1015
አስክ 1962 ለለሓኬ፡ እብ ሙናድል
ሀይሌስላሴ ወልዱ ለትዳለ ክታብ፡ እብ
መናሰበት ዝክረት 57 ሰነት መትአንባት

ሐቴ ሰብተምበር ዲብ ሐረት ኤክስፖ
እተ ገብአት ዓደት ትድሐረ።
እሊ ዝያድ 500 ገጽ ለቡ
ምሔርባይ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ክም
ለገብአ ነፈር ወክም ሙናድል ለሸሬሐ

ናይ አማን አሕዳስ ለከምክም ክታብ
እግል ልትዳሌ ዝያድ 35 ሰነት ክም
ነስአ ዲበ መናሰበት ትሸርሐ።
ኬትባይ ምነ ሳደፈው አግደ
ተሐድያት፡ እግለ ምስል ዐዋቴ ለዐለው
ምን ቅሩብ እግል ልርከብ ወለአሕዳስ
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ገጽ

ሪር
ተ ቅኤክስፖ

መህረጃን ኤረትርየ ሰነት
2018፡
ለሐልፈተነ
ጅምዐት
31 ኦጎስት እት ሐረት ኤክስፖ
ትከሰተ። ምን ገጽ ፈጅር ባካት
አዳውሕየት እተ ገብአት ዓደት
ከሲት፡ እግለ መራሲም መህረጃን
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ከስተዩ።
ርኢስ እግለ እት መንገአት ኤክስፖ
ለዐለ ሪቨን እንቡተት መህረጃን
ክም በትከ፡ ውዘረእ፡ መስኡሊን
ጀብሀት ወሕኩመት፡ እት ኤረትርየ
ለመርከዞም
ዲፕሎማስዪን፡
ክምሰልሁመ ቅያዳት ዴሽ ውቁላም
እንዴ ተለዉ፡ እግል ሕሽመቱ፡
ለትፈናተየ
ፍረቅ
እዱልያቱ
ለዐለየ ፈርያት ፈን ወስስዒት እት
ለአርእያሆም፡ እብ ቃዐት ምህዞ
ወስናዐት ለአንበተየ ጀውለቱ፡
እት ኩለን ቀበት ኤክስፖ ለዐለየ
መአሰሳት፡ ዕፌ ባዛራት አቃሊም፡
ቀወሺ መንበረት አቃሊም፡ ዕፌ
መአሰሳት ተዕሊም፡ ሱግ ኤክስፖ
ወስከት ባቡር ኤክስፖ እብ ሐትሐቴ ረአዩ።
ሐቆ እሊ፡ ኤክስፖ አዳም ብዙሕ
እግል ልተንክር ዲበ አንበተ። ክልዶል ኤክስፖ፡ ምሕል ኩሉ አርዛቅ
አቃሊምነ፡ ፍክርነ ወምህዞነ ሰበት
ተ፡ እግል ልትዛየረ ለኢልትሸነህ
ኣደሚ ኢሀለ። አጀኒት፡ ሰብ፡ አንስ፡
ሸባብ ምን ክልኢቱ ለአጅናስ እት
ሕባራቱ ነስአከ። ስኒን ለኢትረአው
ፈተች፡ መታሊት ወውላድ ድጌ፡

ኣድም አብሐሪሽ

ለቃዓት፡ ምህዞ ወስናዓት

ዳርሳም ወሰብ ምህናት እትለ
ሐረት እለ ልትጀምዖ። ሳምን
ኤክስፖመ ህዬ ትውሕድ ዲቦም
ከዝያዳሀ ለሐዙ። ኣቤ፡ ለውቀት
ሰበት ኢትትጸገብ ቱ!
ከአነ ኩሉ ናይ ኤክስፖ ተየልል
እትለ ሰፍሐት ጀሪደት እግል
እውሰፉ እግልኩም ምን እወጥን፡
አትካስሖቱ ወጀጋላቡ ሰበት ገብእ፡
ኦሮት ርክን ምህዞ ወስናዐት እንዴ
ነስአኮ፡ ምስለ ሴንዐቱ ላቶም ሽባን
ለወዴክወ ህጅክ እግል እቀድም
እልኩም ቱ፡ ቅራአት በኪተት፦
እሰልፍ እት ቃዐት ምህዞ
ወስናዐት፡ ዕን ለከሬኮ ዲቡ፡ ርክን
“ዘበናይ ሐርስ” ልብል ዐለ፡ ዲቡ
ምን ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
እብ ሀንደሰት ሐርስ ለትከረጀ ሻብ
ዮናስ ብርሃኔ ሸሬሕ ዲቡ ለዐለ

ርክን ቱ። ህቱ፡ ሮቦት፡ መሐጠት
ሓለት ጀው (weather station)
ወጥያረት እምበል ሰዋግ (Drone
Air-plane) እት መስለሐት ሐርስ
ከአፎ ክም ንትነፈዕ እቡ ሸርሕ
ዐለ። ለሮቦት እተ መሽሮዕ ሐርስ
እንዴ ጠለቅካሁ፡ ምን ሰራይር፡
ባልዒን ወሔዋናት ብዕድ ክም
ለዐቅብ ትወድዩ። እብ ኮምፕዩተር
ህዬ፡ ምን አካን ረያም እት ኩሉ
እንክራትለ መሽሮዕከ ክም ልትዳወር
ዲብ ተአዝዙ፡ ረሽ (ስፕረይ)
ለልአትሐዝዩ ትረሽሽ እቱ። ሻብ
ዮናስ፡ “እንተ ምነ ሐርስከ ዶል
ተአረይም፡ ለሮቦት እት አካነትከ
እንዴ ገብአ፡ ሐብሬታት ጀሜዕ
ከጸነሐከ። እምበልሁመ እተ ገርሀት
ለልአቴ ሔዋናት ለልትሐረክ
ሮቦት-አዳም ክም ረአ፡ አዳም

ዮናስ ብርሃኔ ምስል ምህዞሁ

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

አማን እንዴ መስለዩ ለሀርብ።
ለጥያረት ህዬ ምን ምለዐል እተ
ዐስተር እንዴ ገብአት እብ ካሜረት
ለገርሀት ትሰውረ እግልከ። ህተ
ለሰወረቱ ተየልለ መሽሮዕ ህዬ እት
ኮምፕዩተር እንዴ ከሬካሁ እብ
GPS ክም ልትቀረእ ትወድዩ።
ሐቆሀ ለገርሀትከ ተሐዝዩ ለህሌት
ጠለብ መዓድን ልግበእ፡ ማይ
ወሽእብብ ለሀለ ሕማማት እንዴ
አሌሌከ ከምን ጽባብሕከ እግለ
ሱዱፍ ለሀለ ሕዳን (Shortages)
ትሳሬ ወእተይከ ተአበርክት” እት
ልብል፡ አዜመ ዮናስ፡ “ ለመሐጠት
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ሓለት ጀው፡ ኩሉ ቅያስ ጠል
(Humidity) እተ መሽሮዕ ሐርስ
ለብእቱ ምድር፡ በርሀት ጸሓይ
ወሐፋነት (Temperature)፡ እት
ጨበል ለህሌት ክሱበት ጠላለት
(Moisture) ወብዕድ ተየልል
እንዴ ቀየሰት ሰበት ተሀይበከ፡ ዲብለ
ምድር ሐርስከ ሚ ጅንስ አትሓያስ
ዘርእ ልግበእ ወእግሉ ለልአትሐዜ
መቃዪስ ብቅለቱ ወደረጀት ዐቦቱ
እንዴ ዐቀብከ፡ ኣክረቱ ምን
ባልዒን፡ ሕዳን መዓድን ወቅዛኣት
(nutrients) ወብዕድ አምራድ
ገርሀትከ እንዴ ራዔከ፡ እተይከ
ክም ትወቅል ወመንበረትከ ክም
ተአሰኔ ውድየት ለሀደፉ መሽሮዕ
አንሽኦት ቱ” ወስክ። ሐርስ ጥዉር
ዶል እንብል ህዬ፡ እሊ አሽየእ እሊ
እት ወግም ለኣተ እግል ልግበእ
ብእቱ።
ሐቆ እሊ እግል ልጉማም
ወጽሙማም ክፋል መጅተመዕ
ለትሸቄት መትፋሀሚት ሂገ-አሻይር
እት ሂገ ኮምፕዩተር እንዴ በደልከ
ለተአትፋህም ስናዐት ናይ ስስ
ሻብ ኩልየት ሀንደሰት ኮምፕዩተር
መዕሀድ ቴክኖሎጂ ኤረትርየ
(ማይ-ነፍሒ) ክም ሰምዐኮ፡ አስክለ
ሜህዘት ኣለት “ሀየ ንትሃጌ Let’s Talk Machine” ጊስኮ።
እቱ ለምህዞሆም ለሸርሐ እግልዬ
ሻብ ቢንያም ባሲሎስ እት ገብእ፡
እብ ክእነ ሸርሑ ለአነብት “እለ
ንትፈሃሀም ለትብል ስናዐትነ፡
እግለ ኢልትሃጌ ወልትሃጌ ክፋል
መጅተመዕነ ለተአትፋህም ኩብሪ
እት እንተ ሻቅያመ ህሌነ። እት
ፍንጌ ሰሜዕ ወኢሰሜዕ ለህሌት
ህግየ እሻረት ህዬ እብ ክቱብ
ተአትፋህሞም። ለሽቅለ፡ እሰልፍ
ለኢሰሜዕ ነፈር እግለ ኣለት
እብ አሻይር አክል-ሕድ ክምሰለ
ጅነ ለአደርሰ። እት ቅብላትለ
ካሜረት ለብእቱ ኮምፕዩተር እንዴ
በጥረ ህዬ፡ ኩሉ እብ እሻረት
ክም አድረሰየ፡ እግለ ህቱ/ህተ
ለአድረሰዋቱ አሻይር፡ ክም ረድፍዕል ትበልስ እቶም። ክምሰልሁመ
ለሰሜዕ ነፈር ለትሃገያ ቱ ሀገጊት፡
እብ ሸክል ሕያይ (Animation)
እግለ ኢልትሃገው ተአርእዮም
ቱ። ሰበት እሊ እግል ህግየ እት
እሻረት ወእግል እሻረት እት ህግየ
እንዴ በደለት ለተአትፋህም ኣለት
ኮምፕዩተር ተ።
እለ ኣለት እለ ለስስ ሻብ እት
ኩልየቶም በሀለት ቅስም ሀንደሰት
ክምፕዩተር እት እንቶም፡ ክም

ናይ ደንጎበ መሽሮዕ ድራሰቶም
ለቀደመወ እት ገብእ፡ ዲብ መዳርስ
ልጉማም ወጽሙማም ኤረትርየ
እት ልትሐረኮ ክም ጀረበወ፡ ከብቴ
ራክበት ክም ረአወ፡ እግለ ሰሜዕ
ወኢሰሜዕ ከአፎ ክም ለአትፋሁሞም
ሐስበው ዲበ ወአዳለወ። ፍገሪተ ህዬ
እብ መደርሲኖም ክም ትገነሐት፡
ለሔሰት እት እንተ ረክበወ። ሻብ
ቢንያም እንዴ አትለ “እሎም
ጸማይም ወልጉማም እብ ህግየ
እሻረት እት ክል አካን ለልፍህሞም
አዳም ሑድ ቱ። መሰለን እት ቤት
ፍርድ፡ እት አካናት እጅትምዓት፡
እት እስብዳልያት ሐካይም እግል
ልትረአው ዶል ገይሶ መታክል
ብዙሕ ሳድፎም ዐለ። እሊ እግል
ንባሌሕ ቱ እለ ኣለት መፋሀመት
እት ኮምፕዩተር ክም ትሸቄ
ወተአትፋህሞም ዋድያመ ለህሌነ።
እተ አካነትለ ዕያደት፡ አካን
መጥዐም አው እተ መሕከመት
ትወትደ እሎም፡ ወሐር ለጽሙም
እግለ ህግያሁ እብ እሻረት እግለ
ኮምፕዩተር ክም አሰአለየ፡ ለሰምዖ
አንፋር ህዬ እግለ ኮምፕዩተር ክም
አሰአለው ለኮምፕዩተር እብ እሻረት
እግለ ጽሙም ተሐብር፡ ወእብ
ሐዲስ እብ ክቱብ ህግያለ እሻረት
ናይለ ጽሙም እተ ኮምፕዩተር
እግለ ሴምዓዩ (ሐኪሙ) ተአስእል።
ሰበት እሊ ሕነ ኩብሪ ፍንጌ ጸማይም
ወለሰምዖ እንዴ ሸቄነ፡ እብለ ክም
ነአትፋህሞም ወእብለ ካልእ እንክር
ህዬ ለሕያያም እግለ ህግየ ጸማይም
ወአሻይረ ምነ ኮምፕዩተር ክም
ደሩሰ ዋድያም ህሌነ።” ቤለ።
እለ ኣለት እት መዳርስ
ወዲብ ቤቶም እንዴ ነስአወ
እግል ልትነፍዖ እባመ ቀድሮ።
ሰበት እሊ፡ እሎም “ኣለት ሀየ
ንትሀጋጌ” ለመህዘው ሽባን እግል
መጅተምዖም ወክሱሰን እግለ
ጸማይም ወጃልየቶም ዲበ ለነብሮ
ምስሎም፡ ህግየ መትፋሃም ቀላል
እት ፍንጌሆም ክም ተሀሌ ሰበት
ወደው፡ ሐምዴ ተአስትህሎም።
እለ ኣለት እት ፍንጌ ጸማይም
ወጼዋሆም ምን ገብእ ወአጀኒቶም
ክም ኩብሪ መፋሀመት ክም ተገብእ
እንዴ ተሐሰባ ቱ ሽቂት ለህሌት።
እት ሽቅል እለ ስናዐት ኣለት ህግየ
እሻረት ለሻረከት መጅሙዐት
ደረሰ መዕሀድ ቴክኖሎጂ ኤረትርየ
ምን ኩልየት ሀንደሰት ኮምፕዩተር
(Computer
Engineering)
እት ገብእ፡ ላሜክ ርእሶም፡
በረኸት ወልዴሚካኤል፡ ኢሰያስ
ገብሬመስቀል፡ ቢንያም ባሲሎስ፡
ስምኦን መሓሪ ወኣማኑኤል ዳዊት
ቶም።
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ጀውለቼ ዲብ ኤክስፖ 2018
ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
ኤክስፖ ምን ልትአምበት
እት
ሳልሳይት
ምዕሉቱ
ምን ባጽዕ እንዴ ትበገስኮ
ማሲ ምድር እት ሐረቱ
ለገንገአኮ።
ኤክስፖ
ቀደምለ ዲብ ሰነት 1998
እብ ሰበብ ሕዱድ ለቀንጸ
ሐርብ
ወሐርመ
እብ
ዶልዶሉ እትዛየሩ ዐልኮ።
እብ
ፍንቱይ
ቀደምለ
ሐርብ እት ሰነት 1995
እት መደት ሓምሳይ ዒድ
እስትቅላልነ እትጀወል እቱ
ዲብ ህሌኮ ምስል ዛይደት
ሰአየት ዐቦት ወዐማር ሰላም
ወመስኩበት ምንመ ዐለ፡
ሐር ላተ ክምሰለ እቤለ
ለእብ ምስምሰ ሕዱድ ወያኔ
ለሀረሰው ሐርብ ለጣፌሕ
መስል ዐለ ቴለል ክሉ
ረአሱ ሐምረገዩ። አነ እተ
ወክድ ለሀይ ነፈር ሳልሳይ
ክድመት ወጠን ሰበት ዐልኮ
ለቀዳም
ንዳል
ተሕሪር
ምንመ ይዐሬኮ እቡ አሰናይ
ምነ ሐርያይ ንዳል ስያደት
ኢተረፍኮ እበ ልብል ሽዑር
ምስለ ጀላብ ስያደት ወጠን
አስክ ድፍዓት ልትሀርበቦ
ለዐለው ስናቼ አናመ ናዬተ
እግል ኢዴ ሽምብርኪቼ
ሰደድኮ። እብ ደማን ኖስ
ወስቀት ካምለት ህዬ እግል
ዐጄ ለትትቀደረኒ ክምሰል
ወዴኮ
ወልሰዕ
እወዴ
ክምሰል ህሌኮ ሸክ ይዐለ
እግልዬ።
ለዲበ
ሐልፈ
ስኒን
ልትሰርገል ለዐለ መህረጃን
ወጠን ህዬ ክሉ ዲብ እሊ
አሌላት ዲብ ሐረት ኤክስፖ
እብ መናሰበት መህረጃን
ወጠን ለልዳሌ መዳሊት ህዬ
ለሐልፈ ንዳል ስያደት ዲብ
አትዋይን ዐፍዩ ወአቀምቱ
ምንመ ዐልኮ ናይ ዮም
ዓመት ላተ ፍንቱይ ሽዑር
ከልቀ እቼ።
ምስለ እብ ሞላድ ውላድ
ዐመቼ
ላቶም
ክልኦት
ሐው እንዴ አመሕበርኮ
ህዬ ምን መዐስከር ደንደን
አስክ ሐረት ኤክስፖ ሄርር
እት ህሌኮ አዜመ ምስለ
ሓድረት
ሓለት
ሰላም
ለዲብ ሰነት 1995 እት
ክፈል ጄሽ 2001 ዲብ
አነ ዲብ ሸዋሬዕ አስመረ
እንዴ ትፈረርነ ሓምሳይ
ዒድ እስትቅላልነ ነዐይድ
እቱ ለዐልነ ወቅት ትቅብ
ቤለ እቼ። እተ ወክድ ለሀይ
መሃምነ ዐቂብ ናይለ አዜ
እብ ሻሬዕ ሹሀደ ለልትአመር
ዐቢ ሻሬዕ አስመረ ዐለ።
ለመናሰበት
ለሀ
መጆብ
መህረጃን ዐለት። እግልሚ
ኤረትርየ ምን ትትሐረር

ሓምስ ሖለ እድውርት ሰበት
ዐለት፡ ወክሉ ሸዐበ ለሐሬ
ጀረ ሐሰድ እንዴ ኢደሌ
እት ሰአየት ሰኔት ወዐቦት
ገጹ ለአቀምት ሰበት ዐለ፡
ክልነ ፋይጋም ልውቃም
ወሕቡናም ዐልነ።
ዮመቴ ሐቆ ዝያድ 20
ሰነት እብሊ ሻሬዕ እሊ
እደሬ አው አቅሎሌ ዲብ
ህሌኮ፡ ለወክድ ለሀይ ዲብ
አትዋይን ወእብሊ ሓድር
ቴለል ሰላም እት ሐስብቱ
አስክ ሐረት ኤክስፖ ገጬ

ለትደሬኮ። ባካት ኤክስፖ
ክምሰል በጽሐኮ ህዬ ለእብ
ፋሪ ወዐባዪ ሽክል ለዳለ
መህረጃን ኤረትርየ ለከስስ
ወዝሕረት ዓዳት ቆሚያትነ
ለለሐንፍል
ስወር
እተ
ሐረት እንዴ ይአቴ ክምሰል
ረኤኩው ዮም ዓመት ላተ
መህረጃን ኤረትርየ ምነ
ሐልፈ ዝያደት ክምሰል
ብዲቡ ሸክ ኢወዴኮ። 5
ነቅፈ እንዴ ደፍዐኮ ህዬ
ከርስለ
እትሀገነ
ለዐልኮ
ሐረት ሽክ እቤ።
ዲብ
ቀበት
ኤክስፖ
መሰውረት ብዝሓም ምቀደም
ምንመ ትከብሰሰው እቼ፡
ብዙሕ እንዴ ይእትሻቀል
እቦም አሰልፍ ድማን አስክለ
ናይ መዓርድ እትጀህ ግስኮ።
ምስል ውላድ ዐመቼ ዲብ
እንዳግም ወገጽነ ሰኒ ፋይግ
ዲብ እንቱቱ ህዬ ዲብለ
ሐረትለ መዓርድ ለአቴነ።
እብ ድማን ክምሰል ትወለብነ
ህዬ
ዕንታትከ
ለትሻፌ
መዲነት አስመረ ለሸሬሕ
እብ እደይ ለትሰውረ ስወር
ዐባዪ ክምሰል ረኤኮ እሊዲ
አቅሊም
ምግብ
ክምቱ
ሸክ ኢወዴኮ። እበአማንመ
አስመረ ዓሲመት ኤረትርየ
ወዓሲመት አቅሊም ምግብ
ምን ገብአት ቱ እበ ውጁህ

ስወረ ለአሰብዴነ።
ሐቆሁ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ፡ ግብለት በሐር
ቀየሕ፡ ዐንሰበ፡ ግብለት፡
ጋሽ በርከ ክሉ ደርብ ሕድ
ናይ-ናዩ ዝሕረት ወክብት
እንዴ አትዳለ እበ ሰኒ እግል
ልሽረሖ ለቀድሮ ሸባብ ዎሮ
ከወስፍ አቅሊሙ ሸሬሕ
ዲብ ህለ፡ ኤረትርየ ምን
ጠረፍ እት ጠረፍ እንዴ
ይአንጎቤ እተ እብ ከማለ
እት ሐረት ኤክስፖ ክመ
ጸንሐተኒ
መስለ
እቼ።
ድማን
ወድገለብ
ዲብ
አትቃምት ወእግለ እብ

እደይ ወፎቶግራፍ ስውር
ለዐለ ትምሳል አቃሊምነ
እት እትፈረጅ ህዬ አዜመ
እግለ ቆሚያት ወመናበረት
ገቢልነ ለሸሬሕ እብ እደይ
ለትረሰመ
አርሳም
እት
ዐፌ እበ ጨቤበት ምሕላፍ
ዲብ ብዕደት ናየ ዝሕረት
ዓቅረት ለዐለት ፋይሐት
ቃዐት አቴኮ።
እትሊ ወክድ እሊ አነ
ውላድ ዐመቼ፡ ሕስ ባትካም
እት ሕናቱ ዕንታትነ ድማን
ወድገለብ ክምሰሁመ ዲበ
ዕርጌ ሱቁል ለዐለ ስወር
ለአትቃምት ለዐለ። እትለ
አካን እለ ዱሉይ አው
ዕሩድ ለዐለ ስወር ዝያደት
ግረ ለበልስ እብ መርሐለት
መርሐለቱ እብ ቅስም ብሑስ
ወተውሲቅ ጀብሀት ሸዕብየት
ለትወሰቀ ምን ዘበን ጥልያን
ወቀደሙ እንዴ አስተብደ፡
አስክለ ማሌ ቅሩብ ርኢስ
ጀምሁርየት ኢትዮጵየ ኣቢ
አሕመድ ዐሊ ልእከት ሰላም
እንዴ ነስአ፡ ምስል ርኢስ
ደውለት ኤረትርየ አሰይድ
እሰያስ አፈወርቂ ለገብአት
መዋጀሀት ስይስት ተምም።
ዝያደት ለናይ ምስንዮት
በስመት ወገጽ ፋሬሕ ናይለ
ክልኦት ሜርሐት ለትርኤ
እተ ሱረት ላተ ለአዋይን
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ዝያደት እብ ሽዑር ሰኒ
ለትሐሶሴከ።
አነ ቀደም ገሌ ሰኖታት
እተ ምን ጀብሀት ጸሮነ
አስክ ዘለምበሰ እተ ዐለ
አድብር
ግብለት
እንዴ
ትሸፈልኮ ምስለ ምስልዬ
ለዐለው መልሂቼ ወዝያደት
አንፋር ክድመት ወጠን
እንዴ ገብአኮ፡ “እሊ ፍንጌነ
ወፍንጌ ኢትዮጵየ ገብእ
ለሀለ ሐርብ ምዶል ገብእ
ተምም? ሕነ ወኢትዮጵየ
ህዬ ምን አባይ ሕድ ፈተች
ሕድ ምዶል ገብእ እግል
ንግበእ ቱ? ወለ ዲመ እብ
ክእነ
እግል
ንንበርቱ?”
እብል እቱ ለዐልኮ ወቅት

ትቅብ ሰበት ቤለ እቼ
እግለ ክልኤ ሱረት ናይ
ሜርሐትነ ክምሰል ረኤኮ፡
እብ ሰእየት ሰኔት ሸዐርኮ።
ለወክድ
ዲብለ
ሐልፈ
ወሬሕ ሰቡዕ ኣቢ አሕመድ
አስመረ ለአቴ ዲብ ህላመ
ዲብ ሸዋሬዕ አስመረ እንዴ
ገብአኮ ምስለ እብ አላፍ
ለልትዐለብ ሸዐብ ክቡቱ
ዐልኮ።
ጀውለቼ ክለ ፈርሐት
ረአስ ፈርሐት ወሰእየት
ረአስ ሰእየት ዐለት። እት
ክል ምስዳርዬ ህዬ ዶል
እብ ደሚርዬ ግረ አቀብል
ከአትዋይን ወዶልመ እተ
ህሌኮ እተ ሓለት እንዴ
ገብአኮ አስር ወእፈትሕ።
ዶል
ዶል
ህዬ
እብ
ምስተቅበል ሐስብ ከምድር
ረከ ወቅነ እንዴ ገብአ፡
ለዳይመት ሰላም ህዬ እግል
ዲመ እንዴ ዴመት አነ
ምስለ ዲብ ርሽመት ሮረ
ሐባብ
ለህለው
ዕያልዬ
ዋልዴንዬ ወውላጄ እንዴ
ገብአኮ፡ ክምሰለ ብዝሓም
ዋልዴን አጀኒቶም ዲብ ቴቱ
ዲብ ሐረት ኤክፖ ልዳወሮ
ለህለው አናመ ክምሰልሆም
እብ አጀኒቼ እግል እዳወር
እተምኔ። ለትምኔቼ ሀዬ
ረቢ ዕምር ወዓፍየት ሐቆ
አርቡዕ 05 ኦጎስት 2018

ሀበ እት አማን
ክምሰል
ትትበደል ሸክ ይእወዴ።
ክእነ
እት
አትዋይንቱ
ህዬ እግለ ታሪካይ ስወር
እትፈረጅ ለዐልኮ።
ምነ ታሪካይ ስወር እብ
ፍንቱይ ዲብ ዘበን ጥልያን
ዲብ ንክረ እሱራም ለዐለው
ምዋጥኒን ክምሰል ረኤኮ
ላተ፡ አዜመ ለበዲር እብ
ድግም እሰምዖም ለዐልኮ
አብዕቦታቼ
ፈቀድኮ።
ህቶም ምን ሮረ ሐባብ እብ
ጥልያን እንዴ ትነሰአው
ዲብ ዐሰብ ወጀዚረት ንክረ
እሱራም ዐለው። የምክን
ለስሜት
እግል
እቅረእ
ጀረብኮ። ላኪን ለሰምያት
ላተ ብዕድ ዐለ። ለእኪት
ወመራረት
እስትዕማር
ህዬ ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ
እብ ሕበር ጠምጠመየ።
ለእገሮም እብ ሰለስል ቁዩድ
ለዐለ አንፋር ኤረትርዪን
ሸሪፊን ክምሰልቶም ሸክ
ኢወዴኮ። ህቶምመ እብ
ክትፈት ምን ኢቀርቡኒ ናይ
ወጠን አብዕቦታቼ ክምቶም
ኤተክ ኢወዴኮ። እብሊ
ድማን
ወድገለብ
እግለ
ዐለ ስወር ዲብ እትፈረጅ
ሐረት ኤክስፖ ዝያደት
ታሪክ ለተሓኬ እት እንተ
ጸንሐተኒ። ክምሰል ዮም
ዓመት ህዬ እንዴ አስተረሐኮ
ጅውል እተ ይአነ።
ሐቆ እለ ምነ ናይ ስወር
ቃዐት
እንዴ
ትባለሐኮ
አዜመ እበ ጨባብ ምሕላፍ
ሕልውሽ እንዴ እቤ እግል
እፍገር እት እብል፡ ጀሀት
ድማን ብዕደት ዐባይ ቃዐት
እብ መዕረደ አንጸርኮ።
መልሂቼ እንዴ ከትሐኮ
አዜመ
ዲበ
አወለጥኮ።
እላመ ናየ ዝሕረት ካበት
ወእክብት
ዲብ
እንተ
ትከበተተኒ። ለእብ መስነዕ
አዘል አምበትኩው ዕፌ ህዬ፡
እብለ ሼርካት መዓድን ቢሸ
ወዘረ ክምሰልሁመ ድዋራት
አስመረ ወድባርወ ዲብ ዐፌ
ወእበ ከስሶም አንፋር ሸሬሕ
ዲብ
ልትሀየበኒ
አስክለ
መሳኔዕ ኤረትርየ እብ ፊአት
ፊአቱ ዕሩድ እቱ ለዐለ
መዓርድ ሐለፍኮ። ክሉ ህዬ
ልብ ለሸፌቱ። ኤረትርየ
ህዬ ክሉ አርዛቀ ወበርከተ፡
ዲብ ዎሮ መብነ ናይ ሐረት
ኤክስፖ ጸንሔኒ።
ሐቆ
እሊ
አመትለ
ለአንርር ለዐለ ፍረቅ ዓዳት
ወቀወሺ ቆሚያት እግል
እድሌ ምነ አካነትለ መዓርድ
አዜመ ዲበ ፋይሐት ሐረት
ኤክስፖ አወልወልኮ።
ጀውለቼ ዲብ ኤክስፖ
ትተላሌ…..
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

ዲብ ሸረክ ሳሕል-ሰሕረ
ብንያም ሀይሌ

ሓይሳም ቄርአት ዕንጃረ፡ እለ ተሌ ምን ክታብ መቐይሮ ሓርያመ ለሀሌነ ቅሰት
አንሳት ጀለ ተሕሪር እለ ዮም እንገንድል እተ ለሀሌነ ሕርርት ኤረትርየ ለሓለፈያሁ
ንዳል እግል ተአርኤ ትቀድር ለእንቤለ ቅሰት አማን እግል ንቀድም እኩምቱ። 5 ይ
ወደንጎበ ክፋል ልተላሌ፦
ለሰብ ንዋይ አግሩዝ ኖስኖሶም
“ጅንድየት ተ?” ትበሀለው።
ለዎሮት ምስል አጣሉ ወምስል
ሉለ ተርፈ። ለካልኣይ ክልኦት
ነፈር እንዴ ጸብጠ ጠበሽ ቤለ።
አቡዬ መሐመድ ጅንስየትለ ገመኔ
ኢበዴት ምኑ። ዲብ እደየ ወከናፍረ
ላጥእ ለዐለ አቀጥፍ ክምሰል ረአ
ድንጉጽ ዲብ እንቱ “ዘመተ አቡኪ”
ቤለ። ምነ ጻውሩ ለዐለ ሀወት ሽውየ
ማይ ክምሰል አስተየ ትንፋሰ ምን
አፍ ሞት እግል ተአቅብል ሐዜት።
እብ ብላይ ሳውሪት እንዴ አዳለው
እለ ህዬ አስክ ዐድ ነስአወ። ዐድ
ክምሰል አተው እበ ምነ ዲብ ሕድ
ካልል ለዐለ አብያት ፍንቲ እንዴ
አበለው ዲብ ቀበት ደብዐት ዐዳይ
አተክረረወ። ዲብ ረአሰ ወዔጻተ
ማይ ክምሰል ከዐው እለ ለምን
አግመኣቱ እንዴ ፈግረ አስክ ዐስተር
ሌጠ ለአቀምት ለዐለ ዕንታተ በልሸም አበለቱ። ማይ እግል ለአስቱወ
ህዬ ትሰአለቶም።
“ላለእ ማይ እበኑ እኩይ ቱ
ወለቼ” ቤለ አቡዬ መሐመድ፡ እት
አካን ማይ ለትበጭበጨ ማይ ሽከር
መጠየ። ሉለ እግለ ሽከር ጋእ-ጋእ
ዲብ ተአብል ክምሰል ቀርደዐት
ምኑ እት ቅያብ ገብአት። ሐቆ
ሑድ ወቅት ክምሰል ሐሶሴት
አርወሐተ ፍንጌ ክልኤ እብ
ረሕመት ለለአቀምታሀ አንስ
ጸንሐተ።
“አልሐምዱለ ማይተት ዐልኪ
ኢኮን ረቢ ነጄኪ” ቤለየ እገረ
ዲብ ጫቅመ እለ። ለትለመጨ
አቀጥፍ፡ “ስራይቱ” እንዴ ቤለየ
እግል ትስተዩ አትናየተያሀ። ሉለ
ሐኪመት ሰበት ተ ወለአቀጥፍ
ክምሰል ኢነፍዕ ተአምር ምንመ
ዐለት፡ አቤኮ እግል ኢቲበል ላኪን
ተአሰፈት ምኖም ወሰቴቱ። ምናተ
ለሰቴቱ አቀጥፍ ዲብ ከርሸተ እንዴ
ኢበጥር እባሁ ፈግረ።
“ከላስ ሐቆ አፍገሬኪ አዜ
ሐዬኪ፡” ቤለያሀ ወከደን ለትፈግር
እተ ሕፍረት ሐፍረየ እግለ።
እብ ቅርጨት ለተለ ፍጋር ሰበት
አትሐወነየ፡ ምን ሐዲስ እት ቅያብ
ገብአት። ሐቆ ወቅት ሑድ፡
እበ ልትሰመዕ ለዐለ ድንግሔ
አዳም ድንግጽት ዲብ እንተ
ሐሶሴት። ዕንታተ ክምሰል በዐል
ሕማም ስኒን ትሳረቀ ወወጅሀ
ትረበበ። ገሌ ሙናድሊን ዲብለ
ሉለ ለዐለት እቱ ድጌ ክምሰል
መጽአው ሉለ ትወሀመት። ክሉ
ረአሱ መልህያማቶም ሚኢፋሎም
እግል ትእመን ኢቀድረት። ለእብ
መርዒት ትራዕዩ ለዐለት ጭገረ
ናትሕዉ ክምሰል ወዐለው ንፉሽ
ጸንሐዮም። ውላድ ስርየተ ልኡክ
ሰበት በጽሐዮምቱ ጠበሽ ለቤለው።
እብ ሳውሪት ጸውረ እት ህለው
ለዲብ ግድለ ወድንኪክ ለለአሙሩ

ሜዛን ሉለ ኢጸንሐዮም፡ ገሮበ እንዴ
ትሸለተ ወሰቅመ ዲብ ሽልቱታይ
ብዱል ዐለ።
እግል አድብር ቅብለት ምፍጋር
ጸሓይ ሳሕል፡ ጄሪካን ማይ ወሴፈ
እንዴ ትሆገለት ትፈግሩ ወትትከረዩ
ክምሰል ይዐለት፡ ኖሰ ዲብ ትትረፈዕ
ምን ቃብል ተአቀምቱ እት ህሌት፡
ቀዳሚተ እንዴ ትፋቀደት ብርሽእ
ትቤ። ለረፍዑወ ዐለው ሙናድሊን
ዲብ ልደአሎ እግል ለአስሑቀ
ጀረበው። ህተ ላኪን ምን ገጾም
ሕቡዕ ናይ ሐሩቀተ ወቀሀር
አዋይን ቀርአት። ዲብ ልብ ክል
ምኖም ህዬ “እሊ ህጁም እሊ
እብ ሸፋግ እግል ልትደገም ቡ!”
ለልብል ናይ አቅሰኖት መርባት
ሽዑር ዐቢ ዐለ።
ሐቆለ ቃሊ እስትሽሃድ ለጠልበ
ሐርብ ዲብለ ገብአ እጅትመዕ፡ ክል
ሙናድል “ደምነ እንዴ ኢነሽፍ
ለህጁም ምን ሐዲስ እግል ልደገም
ቡ፡ ለወድቀው መልሂትነ ጋኖም
እግል ነአስክቡ ብነ” ለልብል ሽዑር
ዐለ እቶም። ናይብ ቃእድ ብርጌድ
ወድ ልብሱ፡ “ደባባትነ አንፎታተን
ምስል አንፎታት ደባባት አባይ
አስክ ልትዳገሽ እግል ልእተያቱ፡
” ቤለ።
ዲብ ቀበት ዎሮት ወሬሕ
ለህጁም እበ ትነዘመት ገበይ እግል
ልትደገም ትቀረረ። ብርጌድ 23
ምን ወድ-ጃበ ክምሰል ትብገሰት፡
ሐቴ ወለት እደየ እብ ክሹክ
እንዴ ተአሰረ አዳም ትፈንተ እለ።
“ስምዒ እንቲ ወለት፡ እሊ ሐርብ
እሊ ናይ ደንጎባቱ ቤለውኪ? ያሬት
ትትሓረቢ! ምናተ፡ ዲብ ሕክምነ
ብርጌድ አዜቱ ማጽአት ለህሌኪ፡
ጽንሒ ሐቆ ትበሀልኪ ትጸንሒ።
ትብገሲ ሐቆ ትበሀልኪ ህዬ
ትትብገሲ፡ አማውር ዐስከሪቱ።” እት
ልብል መክረየ ወድ በቀ ለልትበሀል
እት ሕክምነ ለዐለ ጅሮሕ። ህግያሁ
እበ ሐቴ እዝነ እንዴ ሰምዐተ እበ
ካልእ ፌረቀተ። ህቱ ክምሰል
ሬመየ ፍርክ አምደደት። እሱር
ለዐለ እደየ እት ገበይ አዳም እንዴ
ረምቀት አፍተሐቱ። “ሐሬ ምን
ለሐዙ ልጃዙኒ እግልሚ ላኪን
ለአተርፉኒ? ለልትሰፈፍ ጸልዕ
ወለልትነሰእ ከናይን አለብዬ” እንዴ
ትቤ እብ በይነ ክምሰል ጥሕረት
ገመኔ ሐራቀመት። ዕንታተ እብ
ትምሳል ሹሀደእ፡ ወደሚረ ዲብ
ዝክርያቶም ሽሙም ዲብ እንቱ፡
ለተክይዱ እንዴ ኢትደሌ ሌጠ
ቀደመ አሳደረት።
መምህር ወረዴ፡ ርቅየ መሐመድ፡
አስመረት (አሞይ) ናይለ ስርየት
ሹሀደ ሐካይም ዐለው። አሞይ
ርሒመት ወሜክራይት እምተ
ለዐለት። አንሳት ሙናድላት እግል
ልትጠወረ እብ ክለ ሒለተ ለትጻገም፡

መስኡል ልግበእ ወጅንዲ ዶል
ልትጌጌ ለትነሴሕ፡ ዲብ ዕስክርየት
ግረ ለኢተሐረግርግ ፋርሰት ተ።
ሕምት ሰበት ዐለት እግል ትትረፍ
እስኡላመ እት እንቶም ምንኩም
ይእተርፍ እንዴ ትቤቱ ዲብለ
ሐርብ ለትበገሰት።
ሐኪመት ርቅየ መሐመድ
(ወለት መሐመድ) ምን አካን 17
(አካን ሐራሳት) ቀዴማይለ ዲብ
ሐርብ ለትበገሰው እተ ኢነት
መጸአት። ህታመ “ምንኩም ረቢ
ኢልአትርፈኒ” እንዴ ትቤ ሽት ትቤ
ከትበገሰት። ሐጫር ወቀየሕ፡ ሸምለ
ጭገረ ትርሓስ ሀይሌ፡ ለስርየት
ምነ ህለየ እግልነ ለትብለን ፍራስ
ዐለት። ህታመ “ዮም ላተ ለሐልፈ
ኢመስለኒ፡ መርባት እግል እፍዴ
ላኪን ብዬ” ትቤ ወትበገሰት።
ሉለ እግል ካልኣይት መረት
እንዴ ፈረት ክምሰል ዐሬቶም፡
ውላድ ስርየተ ዲብ ልትዐጀቦ
“እንቲ ወለት ለትበሀልክየ አፎ
ኢትሰምዒ?” ዲብ ልብሎ ትሄረረወ።
አማውር ሰበት ኢትከበተት ህዬ
ምን ሐዲስ ተአሰረት። ዲብ ሰፈር
ሰበት ዐለው ህዬ እስርት ዲብ
እንተ ክምሰል ተዐርዮም ወደወ።
ዲብለ ፈሽለ ህጁም፡ ምን ሐድ
120 ውላድ ስርየተ 17 ሌጠ
ለፈግረው ምኑ ሐርብ ትካየለ እለ።
ለለሽዐልል ወለኢትትረሰዑ ሐርብ
ወግራሁ ለሳደፈየ ትዘከረት።
ዲብ ከጥ ሐርብ ለአቱ እት ህለው
ላኪን ምን እስሮሀ ፈትሐወ። ማርስ
19/1984፡ አትኒን ዐለት። ጀብሀት
ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ ሳሕል እብ
ተማመ እብ ጊም ትገልበበት። ዴሽ
ደርግ በራስ እተ ትትበሀል አካን
እግል ዕፌ ዓዳት ልትዳሌ ዐለ።
ሙናድሊን፡ አክል ሕድ ሳዐት 12፡
30 አድህር ምነ እትህቡሳም እቱ
ለዐለው ሰዋትሮም ዲብ ልትፌተቶ
ቃቀት ለመስል ህጁም ጠለቀው።
ብርጌድ 23 እበ እተ ፈሽለ ህጁም
ዮም 22 ፈብራይር ለአተው እቡ
እትጀህ ሻፍፍ ለዐለ ዴሽ አባይ
ዲብ ከብብ አውጌት ጠበሽ ትቤ።
ቦጦሎኒ ሐቴ አስክ አውጌት
ትበጽሕ ክምሰል ራድኣይት እንዴ
ገብአት ቱ ምን ግረ ተሌ ለዐለት።
ክሉ ለምን ድማን ወድገለብ
ወምግብ ናይለ ጀብሀት ለትጌለለ
ዴሽ ደርግ ምስል አስለሐቱ ዲብ
አውጌት ተአከበ። ዲብለ እት ብሩር
ጋድም ለህለ መዐስከር አውጌት
አክል ሕድ ሳዐት 11፡20 ናይ
ላሊ ህጁም ተአምበተ።ዴሽ አባይ
ሞት ወሐዮት እንዴ ቤለ እብ ክለ
ሒለቱ ተሓረበ።
በጠሎኒ ሰለስ - ለዲበ ሰልፋይ
ህጁም ለአቤት እግሎም በልቀት፡
መስኡለት መጅሙዐት ትርሓስ
(ወለት መምህር) ቅምብለት እንዴ
ለክፈት እግል ትፍገር እተ በድረየ
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አለቡ። ዴሽ ደርግ እብ ርሳስ
ክምሰል ትከንተ፡ ክሉ ከረቢት
አውጌት ደርብ ሕድ እግል ዴሽ
ሸዕቢ ሰለመዩ ከቅፈቱ እንዴ ረፍዐ
ትበነገ ምኑ።
ዴሽ አቶብየ ምን ሐዲስ እንዴ
ትነዘመ ህጁም ምዳድ ጠለቀ።
ክምሰል ራድኣይት ምን ግረ ተዐሬ
ለዐለት በጠሎኒ ሐቴ፡ እብ ስምጥ
እንዴ አቴት እቱ ይማሙ ሐምረገት
ምኑ።
ኦፐሬተር
ተስፈአለም
(ወድ ሽሪጠ)፡ እግል ደባበት እብ
ቅምበለት እዴ ወከላሽን ዋጀሀየ።
ህተ እግል ቲኪዱ ወህቱ ምንለዐል
ቅምብለት እግል ለኣቴ እተ ሕድ
ትነዐው። መድፈዐጂ አርበጂ
ጀሚል ሐሰን፡ “ዲብ እሊ ጋድም
እሊ አርፒጂ እት ኢኮን ብሬን
ኢለትሐዜ” ልብል ዐለ። እግል
ብዝሓም አንፋር ፈሲለት ቀናብል
አርፒጂ እንዴ አጾረ፡ እብ አርፒጂ
ሌጠ ተሓረበ። ጽብሕ ምድር ዴሽ
ደርግ ኣላፍ ገናይዙ እንዴ ሐድገ
“ዕውር ሕደግ ወሐንኪሽ” እንዴ
ቤለ አስክ ክራይ ሀርበ።
ሐርብ ክምሰል ተመ፡ ሉለ
ለትምቱም ዐለ ደሚረ ትሳረ። ዲብ
ከረቢት አውጌት እንዴ ዐርገት
ህዬ፡ ጅርበት ወዐዛብ ለሓለፈት
እቱ ጋድም ዲብ ተአስተንትን
ትፈረጀቱ። ረሽራሽ ለጾረየ ደባባት
ደርቦም ዲብ ልትገናበየ፡ ሰሮም እብ
ሐክር እኩይ ገሮቦም እንዴ ትከተፈ
ዲብ ወድቆ፡ ሰሮም ህዬ “ሕኔት
ገጽ አባይ ትርኤ” ዲብ ልብሎ
ወቀናብሎም እንዴ ፈትሐው ዲብ
ለአንተሕሮ… ክሉ እተ ዶለ ዲብ
ደሚረ ትደረ ወአቅሎለ።
ዲብለ መደት ለሀ ናይብ ቃእድ
ፈሲለት ለዐለ፡ ‘ሽዕብ’፡ ከብዱ
ዝቡጥ ምንመ ዐለ፡ እት ቅያብ ላኪን
ጋብእ ይዐለ። እት እግርከ ሕዜ
ክምሰል ትበሀለ፡ እሲቱ ይርገኣለም፡
ረክበቱ። እስፍት ዲብ እንተ ህዬ
አቅመተቱ። እንዴ ትፋኔት ምን
ገዪስ ወኬን ላኪን ለትወድዩ እሉ
ሴመ ይዐለ።
ምነ 22 ነፈርለ ፈሲለት፡ ቃእድ
ፈሲለት በርሄ ተስፈሚካኤል ምስል
ራቤዕ ረአሱ ሌጣቱ ለፈግረ። ጽጌ
መሓሪ እንዴ ተሐከረት ምስልኩም
ፍገሮ እብዬ ዲብ ትብል ትትላኬ
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ዐለት። እግል ኖሶም ምፍጋሮም
ቃውያም ሰበት ዐለው ላኪን
ለወዱው ሴመ ይዐለ። ጽጌ መሓሪ
ሐቆለ ትጸበጠት አባይ እግል
ልቃሽሸ ጀረበ። ምናተ፡ ለእት
መልህያመ ለለሽዐልል ቀትል
እት ለአጀሩ ለረኤቶም ዐሳክር
ዲብ ገጾም ጠፍአት እቶም።
ፍንጌ ክራይ ወማርሰ ተክላይ
ህዬ ቀትለወ። ነፈር ስለሕ ክቡድ
ብርጌድ 23፡ ወድወለዴሃንስ፡ ዲብ
ሕፍረት እንዴ አጭፈረ ተርፈ።
እብ ጽልመት ዝያድ 48 ሳዐት
እንዴ ሄረረ እብ መብአ እንዴ
በትከ ፈግረ። ህይወት ይሕደጎ
(ወለትአርበዕቴ) እንዴ ጠዌት
ፈግረት ወዲብ ጅማዐተ ተሓበረት።
ቃእድ ስርየት ጆን ዐሊ ወከንቲበ
ተፈሪ (ዕንድኩር) ዲብ ክትክተት
ዕጨት አጭፈረው። አምሱይ ህዬ
እት ጅማዐቶም ተሓበረው።
ለሐቴ እዴሁ ቅርጭት ቃእድ
ቦጦሎኒ ክብሮም ክፍሌ (ውዲ ክፍሌ)
“ለቀድረ ልፍገር” ክምሰል ትበሀለ፡
ቀደምለ አረይ ደባባት ለገብአው
እግል ልፍገር ሰበት ይሐዘ፡ ዲብ
ዳፍዕ እሎም አስተሽሀደ። ቃእድ
ቦጦሎኒ፡ ወድጊሌ አስክለ ናይ
ደንጎበ ደቂቀት ሐቆለ ተሓረበ፡
ብእምነት ወልደገርግሽ ለህለ
እቶም ሙናድሊን እንዴ መርሐ
ዲብ ፈግር ዲብ ዴሽ አባይ ሰበት
አተ፡ ክሎም አስተሽሀደው። ሉለ፡
ዲብለ ሐርብ ለሀድአ እቱ ወቀት
ሐጪር፡ ክሉ ዲበ ሳልፋይ ፋሽል
ህጁም ለጀረ ቴለል ክምሰል ስወር
እት ቀደም ዕንታተ ትካየለ እለ።
ሐርብ መሪር አተላለ። ዐሳክር
አቶብየ ዲበ ጋድም ፋዬሕ እበ
ዐለት
ጸሓይ ድቅብ ወካቤት
ዲብ ልትቀለው እት ክል አካን
ዔረት ወትፈረረት ገብአው። ምነ
ማርሰ ቴክላይ ለበጽሐው ህዬ ሰር
እብ መንዱቁ ወሰርመ እት በሐር
እንዴ ተርቀ አርወሐቱ ለቀትለ
ገብአ። ለበዝሐው ላኪን ምስል
ታምም ጽዋሮም ትጽበጠው።
ለምን የናይር 1979 እንዴ አንበተ
ዲብ ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ ሳሕል
ሻፍፍ ለዐለ ውቃው እዝ ህዬ ዲብ
ሓምሳይት ሰነቱ እንዴ ትቀበረ
ስሜቱ ትከሬት።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

መድሐራት ክታብ ‘ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ’
መህረጃን ኤረትርየ 2018
እምበለ ናይ ዓዳት ጽበጡ
ወመናበረት
ሸዐብነ
ለከስስ
ቀወሺሁ፡ ለትፈናተ ወራታት ፈን፡
ታሪክ፡ ፍጥር ወስናዐት ለከምክም
ለትፈናተ ወቀይ ሰርግል። ዮም
01 ሰብተምበር 2018 አክል ሕድ
ሳዐት 3፡00 አምሱይ ዲብለ እት
ሐረት ኤክስፖ ለህሌት ቃዐት
ዐባይ ዎሮ እግል ታሪክነ ምህም
ላቱ ሐደስ ሳደፈ። መድሐራት
ናይለ ክምሰል አብ ሰውረት
ለልትዐለብ ሽሂድ ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ ለከስስ ታሪክ ለከምከመ እብ
ምናድል ሀይሌስላሴ ወልዱ እግል
መደት 35 ሰነት ለትከደመ ወቀይ
ዐቢ ትሰርገለ።
ለመናሰበት
አክል-ሕድ
ሳዐት 3፡00 እብ ዝክረት ሹሀደ
ክምሰል አስተብዴት፡ ፈናን በረከት
መንግስተኣብ መሰንቆሁ እንዴ
ቃነ እግል ዐዋቴ ሐቴ ሕላየት
ለመናሰበት
ከስተ።
ግራሁመ
መሐምድ ድሩፍ እብ ባዳዌት
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ለትብል
ካልኣይ ሕላየት ደግመ። ደርብለ
ክልኤ ሕላየት ህዬ ለመናሰበት
ለከስስ መእተዮ ሐጪር ትቀደመ።
ለመእተዮ እብ መናሰበትለ ሐቆ
ንዳል ረዪም ወጸገም ትሩድ እት
ካቲማሁ ለበጽሐ ክታብ ታሪክ
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ለከስስ
ወእግለ እምበል መትሐላል እግል
መደት 35 ሰነት ሰእየት እንዴ
ኢበትክ እግል ዐውቴሁ ለናደለ
ምናድል
ሀይሌስላሴ
ወልዱ
ለተሐምድ ከሊመት ሐጫር እብ
መስኡል ጤብዐት ሕድሪ አሰይድ
ኤፍሬም ወዲ ገዴ ክምሰል
ትቀደመት፡ በክት ለተሀየበዩ እብ
ብዞሕ አውሳፉ መንታይ ናይለ
ለመስል ወእብ ዕምርመ ስነቱ
ላቱ ኬትባይ ወባሕስ አለምሰገድ
ተስፋይቱ ረአዩ እግል ለሀብ
በክት ለተሀየበዩ። አለምሰገድ ምን
ጠቢዐቱ መድእላይ ሰበት ገብአ፡
ህዬ እት ክል ዘዐቱ ለኢልትበርሸእ
መሻርካይ ይዐለ። ህቱመ ለክታብ
እግል ልትከተብ ለገብአ ጅህድ
ትሩድ ሐቆለ ሸርሐ፡ ዲብ ደንጎበ
እግል ኬትባይ አሰናይከ እት ልብል
ረአዩ ክምሰል ሀበ፡ ደርቡ ለተሌት
ሕላየት ናረ እብ ፈናን ኣድም
ፋይድ ተ።
እምበል እሊመ እብ ካትብ
ወባሕስ ሰለሙን ጸሃዬ፡ እት
ሰብተምበር 1988 ለከትበየ ወዲብ
ከሰለ ለቀደመየ እግል ዐዋቴ
ለትከስስ መስሎሊብ ቀደመ።
ክታብ ታሪክ ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ ዲበ መናሰበት እብ ክልኤ
ህግየ ዱሉይ ዐለ። እብ ትግርኘ
እንዴ ትከተበ እብ ትግራይት
ህዬ እብ ሸፋግ ተርጀመ። ለእብ
ትግራይት
ለተርጀመ
ክታብ
ህዬ እብ ሻባ አልአሚን ሓምድ
ትጌመመ። እሊ ዲብ ታሪክ ክቱብ
ትግራይት እብ ፍንቱይ እብ ክሱስ
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ በሐስ እግለ
ወዴ ክብት አው ዝሕረት ዐባይ

ክምሰልቱ፡ ሐቆለ ሸርሐ፡ ዲብ
ተርጀመቱመ ሰኒ ወቀይ ክምሰል
ትሰርገለ፡ ገሌ ነኣይሽ ወሑድ ናይ
ከሊማት ጌጋታት ልትሰረረተ።
ግረ አልአሚን ረአዩ ለሀበ
መርተዓይ ናይለ ክታብ አሰይድ
መሐመድስዒድ
ዑስማንቱ።
መሐመድስዒድ ዲብለ እለ ቀደመ
ከሊመት፡ አሰልፍ እለ በዳሪት እለ
ለነስአው ጤብዐት ሕድሪ እብ
ሸፋግ እሊ ክታብ ምን ትግርኘ
ዲብ ትግራይት እንዴ ተርጀመ
እትለ ታሪካይት መናሰበት እግል
ልደሐር ሐመደ። እግለ እብ ሸፋግ
ለተርጀመዉ አንፋር ውዛረት
እዕላም ላቶም፡ ከልሹም መሐመድ፡
ኣድም ሳልሕ (አብሐሪሽ) ወዓሸ
ዑስማን ዳር ሐመደ።
እምበል እሊመ መሐመድስዒድ፡
ዲብ እግር ገበዩ አስክ እለ
አክትበት ብዞሕ እብ ትግራይት
ክምሰል ተርጀመ ወእሊ ህዬ
እግል ቄርአት ትግራይት ዐቢ
ብደሆ ክምሰልቱ ሐቆለ ሐበረ፡
እብ ሰለስ ነፈር ሰበት ተርጀመ
ገሌ ለትፈናተ መትነፈዕ ዝዖታት
ልግበእ ወሕስቦታት ክምሰል ህለ
እቱ፡ እሊ ህዬ ለሀዩ ልግበእ ወለሀዩ
ትግራይት ሰበት ገብአ ምሽክለት
ክምሰል አለቡ፡ እብ ተውሳክ ለዲብ
ተርጀመት ንትነፈዕ እቡ ምስለ ህለ
መናህጅ ውዛረት ተዕሊም ጀላብ
እግል ልትመሳኔ እንዴ ትበሀለ ክሉ
ለልተርጀም አክትበት እበ እብ
ውዛረት ተዕሊም ለልዳሌ አክተበት
ትግራይት ለትናሰብ ገበይ ክምሰል
ልተርጀም ሸርሐ።፡
ዲብ ደንጎበ ኬትባይ ወባሕስ
ክታብ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
ላቱ ሀይለስላሴ ወልዱ ለበክት
እግሉ ተሀየበ። ሀይሌስላሴ ወልዱ፡
“አሰናይ ደሐን መጽአኩም!”
ሐቆለ ቤለ ዲበ ክታብ ለሰደዉ
ወሐብሬ ለሀበዉ ሐመደ። እንዴ
አትለ አሰይድ ሀይሌስላሴ እግል
እሊ እብ ትግርኘ ለዳለ ወእብ
ትግራይት ለተርጀመ ክታብ ታሪክ
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ለሸርሕ
ፋዬሕ ተውዴሕ ሀበ። ለክታብ ህዬ
እት 12 ምዕራፍ ለልትከምከም
ወሓምድ ለሐልፈ እቡ ሐምስ
መራሕል ታሪክ በህለት ሓምድ እት
ንእሹ፡ እት መደት ሕክም ጥልያን፡
እንግሊዝ፡ ፈደረሽን፡ አቶብየ ወዲብ
ደንጎበ እንዴ ናደለ አስክ ወክድ
እስትሽሃዱ ለዐለ መራሕል ታሪክ
ለከስስ ወእሊ ክታብ እግል ልክተብ
ለሐልፈዩ አስቡር ወለአርእዩ
ከህላት ወለአውቀዩ ወቀይ እምበል
መትሐላል እብ ፋዬሕ ሸርሐ።
እበ መናሰበት ህዬ እግለ ዲብ
ሄራር በሐሱ ለሰደዉ ወእብ
አኖካይ ፍገሪት ተዐበቱ ልታከው
ለዐለው ሕሱራም ሐቆለ ሐመደ፡
እግል ገሌ ምኖም ህዬ ምነ ፍሬ
ተዕበቱ ላቱ ክታቡ አትሄደዮም።
ወእብሊ ለእብ ሰበት መድሐራት
ክታብ ታሪክ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
ለዳለ በርናምጅ ተ’መ።
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ክመ እት

ታሪክ እንሰምዑ ለዐልነ፡ ታሪኩ
ክሉመ ምን ኢገብእ እትሊ 480
ሰፍሐት ለከምክም ክታብ ታሪክ
ክቱብ ህለ። እሊ ታሪክ እሊ ህዬ
ዝያደት እግለ እግል ወድ ዐዋቴ
ንብሐስ ወታሪኩ እግል ነኣምር
ለንትሸነ’ነ መርጀዕ ወዝሕረት ቱ።
ሕኔት እብ ጥልቅት ገበይ ወድ
ዐዋቴ ክእነ ዐለ ወእክእነ ፈዐለ
ልትበሀል ህዬ፡ ምን እሊ ክታብ
እሊ እንዴ ትበገስነ እግል ንራጄዕ
ወንብሐስ በክት ሰኒ ፍቶሕ እግልነ
ህለ።
እብ ክሱስ ሓምድ ዐዋቴ፦
እሊ ታሪክ ምሔርባይ ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ ለለሓኬ ዲብ ሄራር

አምር-ክቱብ ትግራይት ናይ ሰልፍ
እግል ልትበሀል ለቀድር ክታብ
ታሪክ ሐያት፡ ዲብ ሰነት 1983፡
እት ሜዳን ለተአምበታ ቱ። ዮመቴ
ሐቆ 35 ሰነት ዲብ ቄርአት እግል
ልብጸሕ ለሐልፈዩ መራሕል፡
ለነስአዩ ወቅት ረዪም ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እግል ሰርገሎቱ ለገብአ
ወቀይ ለሸሬሕ ቱ። ኬትባይ
እት ሰነት 1984 እብ መናሰበት
መትአምባት ግድለ ስለሕ ኤረትርየ
እግል ክርን ገቢል ለከትበዩ ዓሙድ
እንዴ ትበገሰ፡ ዲብ ክእነ ለመስል
ዐቢ ወምህም ታሪካይት ወሲቀት
እግል ልብጸሕ ለተዐደዩ መለዋሊት
ወለከሀለዩ መታክል ለለርኤ ዳይ
ቱ።
ክታብ “ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ”
ገድም፡ ዲብ ኖሱ ወዲበ ህሩሱ ለህለ
ታሪክ ብዙሕ ለወስክ ወጋራት
ብዙሕ ለታይን፡ መጦር እሊ ህዬ
ሰኣላት ብዙሕ ለለሀርስ ክታብ ቱ።
ኬትባይ ለሰርገለዩ በሐስ፡ ለወደዩ
መቃበላት፡ ከም መርጀዕ ለትነፈዐ
እቡ ክቱብ፡ አክል አዪ ዐውል
ክም ደፍዐ ዲቡ እት ጽበጥ እሊ
ክታብ ባይን ሀለ። ዲብ ስነት ዕምር
ወታሪክ ሓምድ ለዐለው መታሊት
እንዴ ኢልትዋጀህ ምስሎም ቤት
አማኖም እግል ኢልእተው፡ ምን
ሜዳን አስክ ሱዳን እንዴ አተ፡ ዲብ
ከሰለ፡ ወድ-ሸሪፈይ፡ወደልሕሌው፡
ሐፊር፡ ዲብ ኤረትርየ ህዬ እት
ክሉ ሓምድ ለልትአመር እቱ
አካናት ሕሩር በጽሐ። ሐቆ
ሕርየትመ አተላለዩ። ክእነ ለመስ
ለለትዕብ በሐስ ፋዬሕ፡ መታክል
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ለበዝሐ ዲቡ፡ እብ ገሌ እንክሩ ህዬ፡
ሐሳስ ታሪክ እንዴ ሐፈዝከ ዲብ
መጥበዐት እግል ተአብጽሑ እተ
ወቀይ ሓድር ላቱ ለደግሙ እብ
መታክል ለትመለአ ወቀይ ቱ።
ሰሮም ገሌ አንፋር፡ ምሔርባይ
ጀብሀት ሸዕብየት ታሪክ ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ እግል ልክተብ ሰበት
ኢረደው ምህም ሐብሬ ለሐበዖ
ምኑ እት ህለው፡ ሰሮም ገሌ ላተ፡
ታሪክ ለኢለሐሴ ወኢልትረሰዕ ምነ
ልብል ዐቅል ክሉ ለለአሙሩ እብ
አማነት ወመስኡልየት እት ለሓኩ
ዶል ትርኤ “ክታብ ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ” ቃነ ፍንቱይ ለለሀይቡ
ጋር ቱ። ዲብ እሊ ሰኖታት
ረዪም ለነስአ ወቀይ፡ ኬትባይ
እግለ ጀምዐዩ ለተሐባለከ ወዲብ
ኖስ-ኖሱ ለኢበይእ ጋራት እብ
ልባብ ወፈጣነት፡ እግል ትቅርኡ
እበ ለትአናይት፡ እብ ህግየ ቀላል
ወገበይ ዕግልት እቅሩቡ ህለ።
“ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ 19151962፡” ምን መደት ዕምር ንእሽ
አስክለ አስተሽሀደ ዲበ ዕለት
ምን ቁሪነ ወተፋሲል - አቅዋል
ናይለ እተ ዐመልያት ለሓድራም፡
ምስሉ ለናደለው አንፋር ወወሳይቅ
መስተዕምረት - እንዴ ቀዋቀልከ
ጽበጥ ርዙቅ እብ ገበይ ዕግል እግል
ተአቅርቡ ቀዲር ፋእደት ናይ እሊ
ክታብ ተ። ከገድም፡ እሊ ክታብ
እብ ክሱስ ምሔርባይ ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ ለጸንሐ ነዋቅስ ፈሀም
እብ ታሪክ ወሐብሬ ለለአተምም
ወለወዴሕ ሽቅል ስርጉል ቱ።
ክታብ “ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ”
ክሉ አዳም እግል ልቅርኡ ወዲብ
ርፉፍ ናይለ ገብአት መክተበት፡
ቤት፡ መክተብ…እግል ልትከሬ
ለወጅቡ ዐቢ ኤረትርያይ ሜራስ
ቱ።
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ እት
ባካት ሰነት 1915 ዲብ ሀበረደ
ሞጎራዬብ ትወለደ። ዲብ ሐርስ
ወርዕዮ ለዐበ ሓምድ፡ እት ሰነት
1935 ዲብ ጥልያን እንዴ ተዐስከረ፡
ዲብ ፋሽሽታይት ጥልያን ድድ
አቶብየ ለሀረሰቱ ወራር ሻረከ።
ሓምድ ምን ሰነት 1940 አስክ
ሰነት 1941 እግል ወቅት ሕዱድ
ዲብ ከሰለ ሱዳን ነፈር ሔፍዛይ
አምን እንዴ ገብአ ከድመ።
ካልኣይ ሐርብ እዲነ ክምሰል ተመ፡
ጥልያን እንዴ ትፈለለት እንግሊዝ
ኤረትርየ ክምሰል መልከት ዲብ
ዐዱ አቅበለ።
ዲብ
መደት
እስትዕማር
እንግሊዝ እት ኤረትርየ አከይመዋዲት ሽፍትነት ሰበት ቀንጸ፡
ሓምድ እግል ኖሱ ሽፍታይ እንዴ
ገብአ፡ ድድ ናይለ ምን ጅወ ሕዱድ
እንዴ ተዐደው ንዋይ ዘምቶ ለዐለው
ሸፈቲት እንዴ ቀንጸ እግል ገቢሉ
ዳፌዕ ዐለ። ሓምድ 1951 እብ
አሳስ አዋጅ ስምሐ እንግሊዝ ዲብ
ሽፍሩ ምንመ አቅበለ፡ እት መደት
ፈደሬሽን ድድ ናይለ ሕብረት
ለአይዶ ለዐለው መስኡሊን ሰበት
ዐለ፡ ክም አተላላይ ናይለ ቃንጽ
አርቡዕ 05 ኦጎስት 2018

ለዐለ ግድለ፡ እት ሰነት 1961
ግድለ ስለሕ ለዐለነ ምሔርባይ
ቱ።
እብ ክሱስ ኬትባይ፦
ሀይሌስላሴ ወልዱ እት ሰነት
1948 ትወለደ። ምን መአንብታይት
አስክ ካልኣይት ደረጀት ምህሮሁ
ዲብ ኤረትርየ ሐቆለ አትመመ፡ ናይ
ኩልየት ተዕሊም ወአወላይት ሰነት
ጃምዐት እት አዲስ አበበ አቶብየ
ደርሰ። ምን ሰነት 1970 አስክ
ሰነት 1973 መደርስ እንዴ ገብአ
እት ጋምቤለ፡ እተ ክምሰልሁመ
ክም ኬትባይ ዲብ ክጡጥ ጥያራት
አቶብየ ሸቀ። ምን ሰነት 1973
አስክ ሰነት 1975 እብ ወጠንያይት
ሐረከት መሻረከቱ ትሸከ ከዲብ
‘አለም በቀኝ’ አዲስ አበበ ትሰጀነ።
ሐቆ እሊ፡ እት ሰነት 1976 ዲብ
ቅዋት ተሕሪር ሸዕብየት እንዴ
ናደለ፡ አስክ ደንጎበ ሰነት 1982
ዲብ ጄሽ (ብርጌድ 70)፡ ምን
ሰነት 1983 አስክ 1992 ህዬ ዲብ
ቅስም እዕላም ከድመ። ሀይሌስላሴ
እትሊ ወቅት እሊ ነፈር ውዛረት
መዋሰላት ወእትስላት ቱ።
ሀይለስላሴ ወልዱ፡ ከቲብ
ታሪክ ናይለ ሰውረት ኤረትርየ
ለአንበተ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
ሐያቱ ለትበረዐ እግሉ ወቀይ ቱ።
እግለ እት ጋሽ ዲብ ሰነት 1984
ወኪል ክርን ገቢል እት እንቱ እብ
ክክሱስ ሓምድ እብ ዎሮት ዓሙድ
ለአንበተዩ ሄራር በሐስ፡ ዮመቴ ሐቆ
35 ሰነት እግል ታሪክ ሓምድ
ለለሓኬ ክታብ ውጁህ እንዴ
ክተቭበ ለሄራር ለአተምሙ ህለ።
እግል መደት 35 ሰነት፡ እምበል
መትሐላል እግል ታሪክ ሐያት
ናይ ዎሮት ነፈር ሕፍዘት “ግሉል
ሐቴ ገበዩ” ለለአተምስል ወእግል
ከህላት ነፍስከ ለልውሔ ሰበት ቱ፡
“ ምስል መዐየን” እግል ልትሐሰብ
ቀድር። እምበል ክእነ ለመስል
መዐየን ህዬ፡ ሽቅል ኔብራይ እግል
ልትሸቄ ሰበት ኢቀድር፡ ወቀይ
ዐቢ እግል ሰርገሎት እግል እሊ
ክታብ ለልትመጣወር ምን ቴለል
ዓዲ ወለዐል ላቱ ምራድ ወከህላት
ለአትሐዜ።
እተ ትመጸእ ጥብዐትነ ህዬ
ጌማም ናይለ እብ ትግራይት
ለተርጀመ ክታብ “ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ” እብ ሻብ አልአሚን ሓምድ
እግል ንርኤቱ……..
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ኤክስፖ ለቃዓት ምህዞ . . .
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እት ቃዐት ምህዞ ወስናዐት
ዶል ተአቴ፡ ኩሉ ለምህዞታት
እስወ ትሕሬ ወትንሰእ ምኑ
ልትደቀብ ዲብከ። ሰበቡ እተ
መጃል ብዝሓም ሽባን ሹርካም
ሰበት ህለው፡ ፈርያቶም ብዞሕ
ቱ። ከሐቴ ልብ ለከሬኮ ዲበ
ሓጀት ኣለት ጥባዐት እብ ሰለስ
ሸነክ (3-D Printer) ዐለት። እለ
ሸሬሕ ለዐለ ሻብ ህዬ ህቱመ ምን
መዕሀድ ቴክኖሎጂ ኤረትርየ እት
ገብእ፡ ሱባሕ ኣሕመድ ልቡሉ።
ከለኣለት ህቱ ወጅማዐቱ ከአፎ
ክም ሸቀወ ስኡሉ ዐልኮ። “እትሊ
ወክድ ጎነ ጥባዐት እብ ሰለስ ሸክል
እት ትጠወር ወትበዜሕ ትመጽእ
ህሌት። ለሰበብ ህዬ ድቀት ሰበት
ብእተ ወአክል-ሕድ ለሸክል እብ
አማን ሰበት ተአፈግሩ እግልካ
ቱ። ለኣለት እብ ሮቦት ለትሸቄ
እት ገብእ፡ ምን ፕላስቲክ፡ ሐጺን
ወለገብአ ብዕድ አሽየእ ለአሽካል

ሱባሕ ኣሕመድ
እብ ሰለስ ጋድም በሀለት ታኪ፡
ስምጥ ወብጥረት ለትአፈግር
እግልከ ኣለት ተ። እሊ መሽሮዕነ
እተ ኩልየት ዶል ቀደምናሁ እግል
ወረቀት በሐስ ብቆዕ ክምሰል ቱ
ወእት አፍሪቀ ሕነ ሳልሳያም
መጅሙዐት እንቀድሙ ለህሌነ
ሰበት ቱ፡ ምደርሲን ምን ገብኦ
ወመስተሻሪን ከብቴሆም ሸርሐው
እግልነ ወሐቆሀ እት ሽቅል አቴነ”
ልብል።
ሐቆ እሊ ለመጅሙዐት፡
ኣላት እብ ሰፋረት ፊንላንድ ክም
ሰዳይት ዶል ተሀየበየ፡ እተ ሽቅል
ትከሰአት። እት መጃል ስናዐት
ቀደም እለ እብ አምከኮት ወጸሪብ
(ሞልዲንግ) ልትሸቄ ሰበት ዐለ፡
እሉ እግል በደሎት ዮመቴ ናይ
ጥባዐት ሸክል እብ ሰለስ እንክር
ቴክኖሎጂ መጽአ። ለገብአት
ሸሪከት ክም ናይ ኮካ-ኮላ ትግበእ
ወብዕድ፡ ለቅሮረት እግል ትበድለ

ዶል ተሐዜ፡ እተ መአሰሰት ለሀለ
ሸክለ እግል ትበድሉ ኢትቀድር፡
ምናተ እብሊ ሐዲስ ሽቁይ ለሀለ
ቴክኖሎጂ እብ ለቀለት ገበይ

ወአክል-ሕድ ሸክል እግል ትሽቄ
ትቀድር። ላኪን ወክድ ብዙሕ
ለከልስ ሽቅል ቱ።
እተ ፕሪንተር አሳስ ለሸቄ፡
ገጹ ለዐል ለሸቄ ወእብ ስምጥ

ማሽናት እት ተአዳሌ ለትሸቄ ተ።
ምናተ ክእነ ለመስል አሽየእ ዐባዪ
እግል ልሽቀው ለሸባብ ብዙሕ
መታክል ናይ ኢረኪብ ብዳዐት
ክም ሳድፎም ሸርሖ። ለሐዘዉ

እግለ ኮምፕዩተር ሸክል (ዲዛይን)
እንዴ ሀብካሁ፡ እበ ማሽን ዲብ
ተአትማክክ ለትሐዝዩ ሳብት

ለሸቄ ሰለስ መቶር ለአትሐዝወ።
እተ መስነዕ እንዴ ለጥአት ህዬ፡
ክም ክፋል ናዩ አሽካል እግለ

አሽየእ ምን ካርጅ እብ ዕምለት
ሰዕበት(ጽንዕት) እት ለአመጽኦ
ሰበት ሸቁ፡ እግሎም ለልአትሐዜ
እብ መሐበር ሴንዐት ልግበእ
ወሕኩመት ትወጀደ እሎም
ምን ገብእ፡ እት ተጠውር እለ
ደውለት ወሸዐበ አፍካር ብዞሕ
እት ስናዐት እግል ልበድሎ ክም
ቀድሮ ለሓኩ።
ንየት ሐቆ ህሌት ለከርዐከ
ሸይ ሰበት አለቡ፡ ሸባብ ዐድነ ህዬ
ምን ምዕል እት ምዕል አምሮም
እት ፈይሕ ገይስ ሰበት ሀለ፡
እግል ስናዐት ለትገብእ አርደት
ጠፍሐት እሎም ምን ገብእ፡
አፍካር ብዞሕ እት ለአመጽኦ፡
መጃል ስናዐት ዐድነ ቀደም እግል
ለአብሎ፡ ርሖም እግል ልጠውሮ
ወሸዐቦም ልክደሞ ሐበት ክም
ኢትከርዖም፡ ምናተ ለስናዐት
ምውስም መህረጃናት ሌጠ ሕኔት
ትታኬ እለ፡ እግለ ለከምክም
ወምስለ ለዋፍቅ መሕበር እቱ
እንዴ ትከምከመት፡ እባሀ ለሰብአ
(ሴንዐተ) እት መስለሐት ገቢል
እግል ለአውዑለ ክም ቦም ቶም
ለመክሮ።
ስወር፡ ክብሮም ጸሃዬ
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ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መትኣማር ምስል ዝሕሮታት ስያሐት
አቅሊም ግብለት (2ይ ክፈል)
አሌክሳንደር ብርሃኔ
እተ ሐልፈ አወላይ ክፈል
አቅሊም ግብለት ሰለስ፡ ቆምያት
ትግርኘ፡ ሳሆ ወትግሬ ለነብሮ
እቱ አቅሊም ሰበት ገብአ ናይ
እለ ቆምያት ፍንቲት ዓዳት ክም
መልክ፡ ገበይ ሙነት ወስተይ
ምጅተመዕ፡ አካናት ታሪክ ወኣሳር
ቅዱም እበ ከስስ ቅዱማም ዐልነ።
ዮም ህዬ እት 2ይ ክፈል እሊ
ጽበጥ እሊ ዝሕሮታት ጠቢዐት
ወታሪካይ ኣሳር እግል ንቀድም
እግልኩም ቱ ቅራአት በኪተት።

ደዕሮ ሰገነይቲ-

እሊ ደዓሪ እሊ ብዞሕ
ምንማቱ፡ ገሌ ምነ እሙር አስማይ
ወፍንቱይ ታሪክ ለቡ ደዓሪ ምኑ
ሐቴ ደዕሮተት ሐጸሮ(ደዕሮተት
ሐምስ) ተ፡ እለ ደዕሮተት እለ
ምን በዲር እንዴ አንበተት ዐባዪ
ዐድ ናይ እሊ ደዋዬሕ እሊ እብ
ፍንቱይ ህዬ ገቢል ጸንዐ- ደግሌ
እብ ክሱስ ሕስሮም አድ-ሕድ
ሸውሮ እተ ለነብረው። እለ
ደዐሮተት እለ እብ ሕጭረ ‘ደዐሮ
ሐጻሮ’ ትበሀለት፡ ሐጻሮ እብ
ሂገ ትግርኘ ምን ሐጻር(ሐጫር)
ለመጸት ተ።

ወድሖ። ገሌ ምኖም ህዬ ዲብ
እሊ ቅዱም ነብር ለህለ ኣሳር፡ለሀገ
አብያት፡ ገዳም ማርያም ዋኪኖን
ወሽርም ሰፊራ እግል ልትሰመው
ቀድሮ።ዝያድ አልፍ ስነት ለወደ
ሽርም ሳፊራ፡ ዲብ ወቅቱ መሻክል
ሕዲና ማይ እግል ባልሖት እንዴ
ትበሀለ ለትበነ ገብእ እት ህለ፡
አስክ ዮም እግል ስካንለ ደዋዬሕ
ክድመት ዲብ ሀዪብ ልትረከብ።
ዲብ እለ ቅድምት መዲነት፡
ለትመደደ
አሽዑብ
እበን
ወትምሰለት እተ ክምሰልሁመ
ዲብ
ከርስ
ሐቴ
ዐባይ

ሻውሽ ወድ ነውረዲብ ለልትበሀል ሓልያይ ምን ዐድ
ተ ክ ሌ ስ ዐ ጣ ል ወ እ ን ሰ እ ት ም ድ ሮ ም ም ን ሐደ ለ ቤ ለ ሕላ የ ት
እ ግል ን ርኤ ፦
ሕነ ሰኔት ኢ ነአ ም ር ሰኔት ሐባብ አ ም ረ
ሐቴ ሰኔት ለ ዐሳ ሲት ተ መስከ ብ ሺ መ ት ተ ለ አ ግዕ ረ
መካ ነ ትመጸ አ ከ እት አ ፌ ትከ ተአ ስረ
ሽ መተ ትመጸ አ ከ አ ን ስ እን ዶ ል ፍ ዕ ለ
ቀርበተ ትመጸ አ ከ እግል አ ሓከ ትሰጥረ
ዐቢ ላ ቱ ዘርፈ ወ ን ኡሽ ላ ቱ ጀል ለ
ሐቴ ሰኔት ለ ዐባሲት ተ ለ ለ ገ ን ጊተ ከ ብ ረ
ዐዳ ይ ትበል ዕ ወ ዖበል ለ ሔ ይተ ለ ም ድር ዐብ ረ
ም ን መሪ ር ጥዑም ትትሐለ ብ ሞላ ይነ እን ዶ ል ድሕረ
አ ስል መተ ረ ወ ሽ ን ቱ ክ ብ ት ለ ሳ ክ ያይ ፈግረ
አ ጽ ረ ዐተ ሻኮ ታት ቱ እብ ተገ ሪ ትገ ል ለ
ው ላ ደ ደነብ ር ቱ ሖ ጸ ት አ ጊድ ከ ፍ ለ
እን ሱ ስ ሰኒ ተ ዐባሲት አ ካ ን ዐባይ ተዐብ ረ
ሐቴ ሰኔት ዐራዶ ተ እት ክ ል ስነት ጸ ግረ
ብ ኩር ወ ፈ ላ ይት በን በን እግል ተትው ዕ ለ
አ ም ዕ ል አ ል ኣ ክ ረ እት ረ አ ስ አ ቅብ ር ትቃ ትለ
አ ም ዕ ል ለ ከ ራው ሀ ጋ ብ ወ ነስር ነትለ
አ ም ዕ ል ድላ ለ ት መለ ኮ ታት ል ጅህለ
ዝብ ደተ ትትሓሰስ እት ደም ቀትከ ትጀል ለ
ሐሊ በ ትሰትዮ ከ ብ ድከ እግል ለ አ ቅርረ
ኪ ደተ ትትጋ ሬ አ ስክ ትበሌ ትወ ጭ ለ
ሚ ተ ገ ብ እ ለ ተወ ክ ም ን ዐራዶ ትወ ግረ
ጽ ፍ ረ ጋሙስ ትወ ድዩ ወ ቀርነ መን ከ ትሰጥረ
አ ዘን ብ ተ መላ ሰስ እት ዐገ በ ተአ ስረ
ነቅፈ ም ስል ከ ን ቴ ባይመ ና ሮ ም ስል ሕም ብ ረ

ከጥ አስመረ- ሰንዐፌ እንዴ
ጸበጥከ 62 ኪሎ-ምትር እንዴ
ሄረርከ፡ መዲነት ሰገነይቲ ሐቆ
በጸሐከ፡ እብ ጀሀት ምፍጋር
ጽሐይ 2 ኪሎ ምትር እንዴ
ጊስከ፡ ዲብ ድዋራት ደግራ ወዐዲ
አንገፎም ምን 200-400 ሰነት
ዕምር ለቦም አስክ 400 ለበጽሕ
ዐባዪ ወንኣይሽ ደዓሪ ዲብ 6 ኪሎ
ምትር መረበዕ እንዴ ኣማደደ
እግል ልጽንሐካቱ።
ክም መሰል ናይ እሊ ዒን
ስያሐት ወግርመት ላቱ ደዓሪ፡
ሕኩመት ኤረትርየ አሀምየቱ
እንዴ ኣመረት ዲብ ሰላዲ ዐድነ
እብ ፍንቱይ እት 5 ነቅፈ
እፍግርቱ ህሌት።

ቆሐይቶቆሓይቶ ለትብል ዝዐት እብ
ህግየ ሳሆ ትገቢእ እት ህሌት፡
ስሜት በልቀት ለትወክል ተ። እለ
ምን አስመረ 121 ኪሎ-ሜተር፡
ምን ዓዲ ቀዬሕ ህዬ ቅያስ 11
ኪሜ አስክ ግብለት እንዴ ሬመት
ለትትረከብ ቅድምት ላተ መዲነት፡
እተ ዘበን ቅዱም መዲነት ተጃረት
ጥውር ክም ዐለት ለህለ እተ
ገደድል ወድሕ።
ቆሓይቶ ምን በሐር ቀየሕ
እብ ናይ በዲር ገበይ ሚነት
አዱሊስ አስክ አክሱም ምዱድ
ለዐለ ቅዱም ከጥ ትጃረት፡
አግዳ መትዐደዪት ወመዕረፊት
ክም ዐለት ለትፈናተ ብሑሳት

በልቀት(መቅበረት
ምስር)
ቅዱም ነብር ህለ። ለየብሰው(
(mummified)ገነይዝ ወድ አዳም
ክም ዐለ እት ልትአመር። ምናተ፡
እብ ውለድ ጋነ መስተዐምረት
ክምሰል ዘመተመ ልደገም። እብ
ተውሰክ፡ ዲብ ኣብዓት ቆሓይቶ
ለትነቀሸው
ወለትረሰመው
ትምሳል ወድ አዳም፡ሔዋናት ፡
መሸቀዪ ፡ንዕያ ወለትሐባለከ
(Abstract) ትምሳላት እብ ዓፊ
እግል ልትፈሀም ቀድር።
ቅዱም አከናት ቆሓይቶ፡
ዎሮት ምነ ረሕበ ወለ ቀደመ
ታርፌታት አፍሪቀ ገብእ እት
ህለ፡ እብ ርሕብናሁ ወሐቅፉ እበ
ልትረከብ ናይ ጠቢዐት ወኣሳር
ቅዱም ጽበጥ፡ እት ቅሩብ ሒን፡
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ም ስል ወ ድ አ ቢ ብ ስርዕ ት ዲ ብ ዬተ ቅፍ ርለ
ማ ወ ድ ሰለ ሙን እታሌ ግሰቱ እግል ለ አ ግድለ
መክ ሩህቱ ወ መክ ርሀት ጎማ ቱ ወ መ ክ ረ ሀት ላ ተ ፈ ትለ
እብ መረ ክ ሽ ለ ው ዕ ለ ወ እብ አ ፍ ሕረ ስ ሐብ ረ
ወ ክ ለ ን አ ቤ ት ም ን ገ ብ እ ክ ም አ ባይት አ ስረ
እኪ ትመ ከ ም ሰኔት ተ እግል ለ በዲ ር አ ም ረ
እኪ ት ወ ሰኔት እግል ለ መጽ አ ት ሕም ድለ ።
ሐቆ ተሪካይ መባኒ አስመረ ዲብ
ናይ ሕሽመት ገፍተር ዩኔስኮ
እግል ልትሰጀል ልትከደም እግለ
ለህሌት አካን ቅድምት ተ።
ታሪካይት አካን ሕሽምሌዲብ
ዐዲ-ቀዬሕ(አቅሊም
ግብለት) ለሀሌት ታሪካይት አካን
ሕሽምሌ፡
አርቡዕ 05 ኦጎስት 2018

ሽብህ
ታሪካይ
መስከብ
ክምሰልሁመ ናይ አብዓት ረስም
በህለት እብ ቀዬሕ ሕብር
ለትረሰመ ትምሳል አዳም ወንዋይ
እብ ጸሊም ሕብር ለትረሰመ
ተምሰል ገዚፍ ሔዋን ለልትረከብ
እተ።
ልተላሌ . . .
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

መህረጃን “ሰላም እግል ዐቦት ዳይመት” እብ ዕን ሸባብ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እትለ ናይ ዮም ሰፍሐት
ሸባብ ምን ዮም 31 ኦጎስት እንዴ
አንበተ አስክ 09 ሰብተምበር
እግል ሴዕ አምዕል ልተላሌ
ለህለ መህረጃን ኤረትርየ ሰነት
2018 እብ ዕን ሸባብ እግል
ንታይኑቱ። እት ምሕል ኤክስፖ
እት ለትፈናተ ብትር እንዴ
ትፈረረው ለጸንሐውነ ሸባብ
ምስሎም እንዴ አምሐበርነ፡
ረአዮም እት ጽበጥለ መሀረጃን
እብ ዓመት፡ ዓዳት ወነባሪ ህዬ
እብ ፍንቱይ ስኡላሞም ሀሌነ፡
አርሕቦ ምስሎም፦
ሻብ መሐመድ ዑስማን
ኣድም ምን ፖሊስ ኤረትርያ
ቱ፡ ህቱ እብ ክሱስ መሀረጃን
ሰነት 2018 ረአዩ እግል ልሀበነ
ክም ትሰአልናሁ ለቤለየ፡ “ወላሂ
መሀረጃን ሰነት 2018 ሰኒ
ግሩም ህለ ለግርመቱ ብዝሕት
ምንመ ትገብእ፡ ምነ እግልዬ
ለረይሐ ጋራት ለሴዕ ቆምየት
ለህለ እግለን ዝሕሮታት እንዴ
ጸብጠየ እግል ንኡሽ ወዐቢ ዒን
ፈርሐት ወለውቀት ጋብኣት እብ
ሀለዮተን ቱ። እሊ ሽቅል እሊ
ህዬ እብ ሸባብ ልትቀደም ሰበት
ህለ እግለ ጽበጥ ግርመት ሃይቡ
ሀለ።” መሐመድ ዑስማን እንዴ
አትለ “ሕናመ ክም ፖሊስ እሊ
አዳም ለእግል እሊ ዝሕሮታት
እሊ እግል ልርኤ ለመጽእ እንዴ
ምሽክለት ኢትሳድፉ እብ ሰላም
ወአማን እንዴ ትለወቀ እግል
ልፍገር እንከድም ህሌነ፡ ለተዐብነ

ሻብ መሐመድ ዑስማን ኣድም
ህዬ ፍሬሁ ሸባብ ንኡሽ ወዐቢ
እንዴ ቀረዱ አግደ ዐዱ ለአቀብል
እንርእዩ እት ህሌናቱ”ቤለ።
እት ደንጎበ እግል ሸባብ ለሀበየ
ፊነ፡ ለሸባብ እግለ አከይ
አደብ ለልአርኡ ሐዎም ሸባብ
እግል ልንስሖ ወምን ቅድረት
ወለዐል አምን ወመስኩበት እሊ
አምሐበሮት እሊ እግል ልሐምርግ
ለልትሐረክ ምን ጽባብሑ ገበይ

እግል ንአጽብጡ እግል ልትሳደው
ምስልነ ዋጅቦም እግል ለአግዱ
ክም ቦም ተ። ሸባብ ዕን ክልነ
ሰበት ገብአው እግል ግርመት
እሊ መሀረጃን ክም ልትጻገሞ
ሀዬ አፍሀመ።
ምን ሻብ መሐመድ ዑስማን
ለዐለ እቱ ድዋራት እንዴ
ይእንረይም ሻብ ብዕድ ሰበት
ረከብነ ምስሉ እንዴ ተኣመርነ
መሀረጃን ሰነት 2018 ከፎ
ክም መስል ወስፉ እግል ንድሌ
መክረፉነ ውጅሃም እቱ ለዐልነ
ሻብ
ምን ለዐሌ፡ መሐመድ
እድሪስ መሐመድ ዑስማን (ወድ
ገርጊስ) ምን አቅሊም ዐንሰባቱ፡
ህቱ ግርመትለ መሀረጃን ተማም
ክም ህሌት እንዴ አፍሀመ፡ “አነ

ሻብ መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ወላሂ እግልዬ ለረየሐት ለሸባብ
ዓዳቶም ወርሶ ክም ህለው ዶል
ረኤኮቱ። አነ ቀለስ አስቦሕ እንዴ
አቴኮ እት ክል ቂሾት ባጽሕ
ዐልኮ፡ እትሊ ቀወሺ እሊ ለዓዳት
ማሌ ሚ መስል ክም ዐለ ወሚ
ፈርግ ወመትመሳሳል ክም መልክ
እግል ኣምር ቀደርኮ። እሊ ህዬ
እግልዬመ ሰበት ረይሔኒ እብ
ከራስዬ ወቀለምዬ እንዴ መጸኮ
እሰጅሉ እጽቡሕ ዐልኮ፡ እሊ
እግልዬ ማሌ ለዐለ ዓዳትነ እግል
ኣምር ለሰዴኒ በሰር ቱ። ሕነ
ክም ሸባብ ህዬ መሀረጃን እግል
ብለዕ ወስታይ እንዴ ይእንከልቡ
መሀረጃን እግል አምር ወዕልም
እግል ልእተዉ ክም ቦም፡ እንዴ
አከደ ምን እለ እት ክል ሰነት
ዓዳት በዲር ክም ሐዲስ እንዴ
ሐንፈለት ለትመጽእ ዝሕረት
መህረጃን ምነ ዋከትነ እግል
ንንሰእ እት ልብል አትፋቀደ።
ሻብ እድሪስ አሕመድ ምን
አቅሊም ጋሽ በርካ ምዴርየት
ከርከበት ቱ፡ ህቱ እግል ሰልፍ
ዶሉ እት መሀረጃን ሰነት 2018
ምነ ሻርኮ ለህለው ሸባብ ምን
ቆምየት ሕዳረብ ዐለ፡ እብ ክሱስ
መህረጃን ሰነት 2018 ኢኮን
መትዐጃቡ ለሸርሐ እግልነ፡
እብ ክሱስ ንኡሽ ወዐቢ ምን

ሻብ እድሪስ አሕመድ
ለትፈናተ ቆምያት ኤረትርየ
እት ሐቴ አካን ለትጀምዐ ሸዐብ
ወእት ክል ሐረከት ለርአዩ
ወራታት ምነ አስክ እለ እብ
ድሩስ ባጽሑ ለህለ ዝሕሮታት
ምጅተመዕ ኤረትርየ ወመዳይኑ
ለልዐቤ ሐደስ እት እንቱ ሰበት
ረክበዩ፡ ዝያድ ለገብአ ነፈር
ለዘቱ ለአዳውር ክም ህለ አከደ
እግልነ። እድሪስ ሰይፍ እብ
ፍደቱ እንዴ ረፍዐ ምስለ ግርም
ልብሰቱ ወሰማዲቱ ፍንቱይ
መባትክ ወግርመት እንዴ ረፍዓቱ
ምን ረዪም ለትፈርጉ። ሂጋሁ
እበ መትዐጃብ እግል ለአትምመ
እግልነ ሰበት ኢቀድረ ወክድ
በኪት እንዴ ተምኔነ እግሉ እት
ብዕደት ሻበት ተዐዴነ ምኑ።
ሻበት ዳናዪት መንግስትኣብ
እት ፍርቀት አቅሊም ምግብ
እንዴ ትሓበረት እት ወራታት
ስስዒት እት ከድም ለጸንሐተናተ፡
ህተ ልባስ ሻበት ትግሬ እንዴ
ለብሰት ወእንዴ ትገደለት እት
ሰስዕ ምነ ጸንሐያነ አዋልድ ተ።
እብ ክሱስ ዓዳት ትግሬ ወዶረ
እትሊ መሀረጃን ክም ሻበት እት
አውረሶት ዓዳት ወግርመት
ምጅተመዕ እት ሸርሕ እግልነ
“ሕነ ሸባብ ዒን ክሉ እግል
ንግበእ ወጅበነ፡ እግልሚ ሸባብ
መቅደረት ለገብአት ሓጃት
ሰበት ብነ” እት ትብል፡ ሸባብ
እት ዓዳት ምንገብእ ወብዕድ
ወራታት ለህሌት እግልነ ዝሕረት
እግል ንሐንፍል ብነ፡ እምበል
እሊመ እት ከረ ዐማር ወፍጥርመ
ዝያዳሁ እግል ልግበእ ቡ ወቀይነ፡
ሸባብ! ሸባብ! ለልአተብል ፍሬ

ዳናይት መንግስትኣብ

እግል ንአፍሬ መስኡልየትናቱ።
“አነ ዮም ዓመት እትሊ
መሀረጃን እሊ እግል ሰልፍ
ኢነቼቱ ክም መሰስዐይት እሻርክ
ለህሌኮ። በዲር ምስል ዋልዴንዬ
እንዴ መጸኮ እት ዓፊ ሌጠ ፍርት
ዐልኮ፡ ዮም ህዬ ምን ዓፊ እት
ወቀይ እንዴ ትዐዴኮ ምነ አምረ
ቆምየቼ እተ እፈትየ ቆምየት
ትግሬ እንዴ ትሓበርኮ ዓዳተ
እግል እሰርጌ ቃድረት ህሌኮ።
ግነሕ እሊ ልባስ እሊ ዶል ለበስኮ
ወእሊ ግድሎ ዶል ትገደልኮ
ርሕዬ ዝያድ እንዴ ገረመት
ትርኤተኒ፡ እብ አማን ዓዳትነ
ሰኒ ወአማን ግሩም ቱ።” ትቤ
ዳናዪት
ዳናዪት ክመ ትብሉ፡ እለ
ግርመት እለ ወእለ እት ከብዱ
ለህሌት ዝሕረት ስስዒት ትግሬ
ሰኒ ወአማን ዓጅበ ምን ህለ አዜ
ደረሰይት 2ይት ደረጀት ሰበት
ህሌት ፈጅር እት ጃሚዐት ክም
አቴት እብሊ መጃል እሊ እግል
ትደሐር ወእቡ እግል ትሽቄ ገበይ
ፋትሕ እግለ ህለ። ለድግመ ዲብ
ተአተላኤ “እሊ መሀረጃን” ዶል
ትቤ ወክድ ዕፌ ሰበት ተ’መ እተ
እት ትስዔ እተ መስረሕ ዐርገት
ምንእነ።
ሕናመ ለለብሰተ ወለ
ግድሎሀ እንዴ ሰሐቤና ቱ ምነ
እተ ቀደምለ መስረሕ እት ዓፊ
ፍርቀት አቅሊም ምግብ ክስኣም
ለዐለው ሸባብ እንዴ ትፈንቴነ
ራክባመ ለዐልነ፡ ግራሁ እት
ብዕደት ወራት ትበገሰነ።
ሻበት ፋጥነ ረመዳን ምን
ለዐይተን
አቅሊም
ቅብለት
በሐር ቀየሕ ለመጸት ወእት
መሀረጃን ሰነት 2018 መርዓት
ቆምየት ሳሆ እንዴ ወከለት ትሸቄ
ለጸንሐተናተ፡ ህተ እብ ክሱስ
መህረጃን እንዴ ኢትገብእ እብ
ክሱስ ዓዳት በዲር ወሸባብ ዮም
ቱ ለዳገመት እግልነ።
እት ዓዳት ለበዝሐየ ቆምያት
ዐድነ መርዒ ምን አብያተን
ፈግረ ወምስል አዳም ልትሓበረ
ክምሰል ይዐለየ እንዴ ወደሐት፡
እሊ ህዬ ምን አውርሐት እንዴ
አንበተ አስክ ሰኖታት ክም
ልትመደድ እት ተአክድ መርዓት
በዲር ትትቀለዕ ወትትርኤ ሰበት
ይዐለት ግርመተ ተዐቅብ ክም
ዐለት እንዴ ወደሐት፡ መርዒ
ዮም ላተ እሊ ሰበት ሰአነየ
እብ ሸማላት በርስሰ ክም ህለየ
ሸርሐት። ምጅተመዕነ እግል
መርዓት ወመርዓዊ ለሀይበ ለዐለ
ሕሽመት ዛይደት ሰበት ገብአት
ካብራም ነብሮ ዐለው፡ እሊ ህዬ
ለቅዱም ሰዋልፍ ለልሐብር ሰበት
ገብአ እግል ልብዴ ለአለቡ ተ
ለትብል።
እግል ሸባብ ሚ ፊነ ብኪ?
እንዴ እንቤለ ክም ሰአልናሀ

እንዴ ትትሰሐቅ ክእነ ትቤ፡
“ሸባብ እሊ ሕነ እንወድዩ
ለህሌነ ወራታት ገሌሆም እብ
ዕን ሰኔት ወገሌሆመ እብ ዕን
እኪት ልርእዉ፡ እሊ ዓዳት
ድንጉር ቱ ለልብሎ ቶም ሰሮም፡
ሰበት እሊ አነ እግል ኢበለ ለሐዜ
ዓዳትነ ጅንስየትነ ለልሐብር
ሰበት ገብአ እግል ልውሮሱ
ቦም ለሸባብ፡ ሕነ እንሰር እግል
ልትዐለሞ ቱ እሊ ወራታት እሊ
እንዴ መሰልነ እግሎም እንከድም
ለህሌነ፡ ሰበት እሊ እግል ልብሖሱ

ሻበት ፋጥነ ረመዳን

ወልትመራመሮ እቱ ወጅቦም
እሊ ኖሱ በክት ለኢልትረከብ ቱ
እንዴ ኢልትዕቦ ክሉ እት ሐቴ
አካን ዱሉይ እግሎም ህለ፡ እትለ
ሐረት ሴዕ ቆምየትነ ለትፈናተ
ዓዳት ቀድመ እግልነ ህለየ ምን
እሊ እግል ንትነፈዕ ይእንቀድር?”
እንዴ ቴለነ ሰኣልነ እብ ሰኣል
አትመመቱ።
ምን ዓዳት ወኬን ግርመት
ወዝሕሮታትለ
መህረጃን
ኢልትከለስ። እት መሀረጃን ሰነት
2018 ለህለ ዝሕሮታት እግል
ሸባብ ለነፌዕ ብዞሕ ምንማቱ ገሌ
ምኑ እግል ንድሌ እተ ከብድለ
ሐረት ክም ተሐረክነ መክተበት
ዲጂታል ሮረ እብ ገበይ ሸበከት
ክዳማት አክትበት እት ተሀይብ
ጸንሐተነ።
ምነ እንዴ ሐለፍነ እት
መአሰሰት ኤሪቴል ክም መጸነ
ሸባብ እት ለትፉናተ መጃምዕ
እንዴ ትካፈለው ጉምጉም ልብሎ
ጸንሐውነ። “እሎም ሚረክበው?”
ዶል እንቤ፡ እብ መናሰበት
መሀረጃን ሰነት 2018 እብ ለሀ
ክዳማት ኢንተርኔት ልትሀየብ
ክም ህለ ኣመርነ። እሊ ወብዕድ
ዝሕሮታት መሀረጃን ሰነት
2018 ክም ርኤነ ሕናመ ምነ
ህለ ዝሕሮታት እግል ንትነፈዕ
ምስሎም አምሐበርነ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 37

አርቡዕ 05 ኦጎስት 2018

ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

አልፍ ዲናር
ሐቴ ምዕል ዎሮት እናስ
ክሉ ለዐለ እሉ ማል ዲብ
ሕድ እንዴ አከበዩ ዲብ
ሐቴ ዐሺነት እንዴ ከምተተዩ
ተማም አስረዩ ከአስክ ምንለ
ኣሙ ለዐለ ሰፈር ለዐቅብል
ምስል ዎሮ መለሀዩ ሐድገዩ።
እግለ መለሀዩ፡ ለዐሺነት ክለ
ምን ማል ለቡተ እኩብ እተ
ክም ሀለ ወለማል አልፍ

ዲናር ክም ገብእ አሰአለዩ።
እሊ ማል ምስለ እናስ ክሩይ
እት እንቱ ብዝሓት ሰኖታት
ሐልፈየ፡ ሐቴ ምዕል ለእናስ
ርሑ ገሌ ሰበት ወስወሰት
እሉ፡ እግለ ዐሺነት እንዴ
ፈትሐየ ለዐለ ዲበ ምን
ደሀብ ለትሸቀ ደናኒር እንዴ
ነስአዩ እት አካኑ ምን ፍደት
ለትሸቀየ ደናኒር ከረ ዲበ

ወተማም እንዴ ሳደደ ክመ
እለ ዐለት አስረየ። ሐቆ ገሌ
መደት ሐልፈት ለእናስ ምነ
ሰፈሩ ሰበት ዐቅበለ፡ እተ
መስኒሁ እንዴ ጌሰ ለአማነቱ
እግል ልብለስ እቱ ትሰአለዩ።
ለመስኒሁ እግለ ዐሺነት እንዴ
አምጸአ እት እዴሁ ከረየ
እሉ፡ ለእናስ እለ ዐሺነቱ ነስአ
ወአስክ ቤት እንዴ ጌሰ እበ

ክም ፈትሐየ ለማሉ ለእሉ
ካሪ እተ ዐለ ክም ኢጸንሐዩ
ብዞሕ ሐርቀ ወገሀ፡ ወእባሁ
አስክለ መስኒሁ እንዴ ጌሰ
ምን ተሰአለዩ፡ ለመስኒሁ
ህዬ ክሉ ረእሱ ፋትሐ ክም
ኢኮን እንዴ አሰአለዩ ላጋር
ክሉ ነክረዩ ዲቡ።
ለእናስ አስክ ቃዲ እንዴ
ጌሰ ላጋር ክሉ እግሉ ክም
ደግመዩ፡ ለቃዲ እግለ መስኒሁ
ትላከዩ፡
ወእብ
ክሱስለ
ጋሪት ክምእነ እት ልብል
ትሰእለዩ፣ “እሊ እናስ ለማሉ
ምን ምዶል ካርሁ ምስልከ

ነሳዬሕ ኔፍዓይ
- ብዕድ እብ እኪት ዶል ልትቃረሐከ፡ ክመ ኖስከ ሌጠ ግበእ ወክሉ ረአስከ ኢትትበደል፡ ወእግለ ብዕድ
ልሽዕር እቡ ለሀለ ዐንደል እንተ ለህሌከ እተ ሓለት እግል ልበድል በክት ኢተሀብ።
- ሐት ሐቴ ዶል እግለ ጋራት ለነኣይሽ እንዴ ይእንደሌ ክም ለዐቡ ወሐያትነ እት እዴሆም ክም መሉከ
እንወዴ። ለነኣይሽ ጋራት እዲናከ እግል ለአፍስዶ ምንከ በክት ኢተሀቦም። እሎም መስሎ ጋራት እት እዲናነ
ክል ዶል እግል ልሳድፉናቱ፡ ከለምስጢር ደሐነ ሕነ ሑዳይ ሕስር ሌጠ ዶል ነሀይቦም ቱ።
- ሰለሞት ክል ዶል እንተ ደዒፍ ህሌከ በህለት ኢኮን፡ እት ገሌ መዋቅፍ ደቅብከ ወለባበትከ ለለአክድ ጋር
ቱ፡ ለኢነፍዑከ ጋራት ጀላብ መንፈዐትከ ለብዲቦም ጋራት ዶል ተአወልጥ ምኖም በህለት ቱ።
ምስለ ለውቀት ለዘርኦ እትከ ብዞሕ ወቅት ሓልፍ፡ ወክል ዶል እንተ ሸንሀቶም እግል ተአትምም እሎም
ቅሱብ ክም እንተ ለለአሽዕሩከ አንፋር ትራየሞም ወምስሎም ለተሓልፉ ወቅት አውሕዱ።
- ዲብ እለ እዲነ ፋእደት ቅራአት ወመንፈዐት ለብዲበ ወራሐት ለብዲቡ መጋይስ ወሕቅፍ ሕፉን ወሰሓቅ
ወለውቀት ለልትዓደሎ ጋራት ህለው ምን ገብእ ስኒ ሑዳም ቶም።
- እብ ክሱስ ቀዳሚትከ ብዞሕ ኢትትሻቀል፡ ወእት ሓሪትካመ ብዞሕ ኢትሽእቀል፡ እዲናከ እለ ሓድረትካ
ተ፡ ከእለ ሌጠ ንበር።

መዕሉማት ፍንቱያት
- መጺጸት ምሕጽ እትለ እዲነ እብ ከባዴሀ እት ካልኣይት ደረጀት ትመጽእ። ምነ ለተአኬ
ሐቴ ሌጠ ህሌት፡ ህተ ህዬ መጺጸት ናይ እብ ሐያቱ እት እንቱ እት እሳት ለልትቃመድ ተ።
- ሒልያይ ፖፕ ላቱ “ማይክል ጃክሰን” እት ቀበት 36 ሰነት እት ገሮቡ ሐድ (100)
ዐመልየት አትጋረሞት ወደ።
- 7% ምን ውላድ ኣደሚ እብ ምግፍትኦም ኢሰክበው ምን ገብእ ክሉ ረእሱ ራሐት ኢረክቦ።
ወድራሰት ክመ አከደቱ፡ እሎም አንፋር እሎም ምትዋድዒን (ምን ክብር ለነገው) ወሰኒ ሐሳስያም
ቶም። ምናተ ሰብሮም ሰኒ ሑድ ቱ ወዎሮትመ እግል ለአትዐግቦም ኢፈቱ።
- ሐቴ ናይ ብሪጣንየ ድራሰት ክመ ሸርሐቱ፡ ለገረመየ አሳሚ አዋልድ አንሳት ሐርፍ (A)
ለከምክመ ክም ተን አከደት።
- እትለ በዝሐ ወቅት እሲት እብ (ኢፋል) ለትብል ዘዐት በሊስ ሀበት ምን ገብእ፡ ክም
ልሙድ...ምንኬና ልሙድ ለኢኮን ጋራት ክም ዕታብ ወመጺጸት ወብዞሕ ለትሐበዐ መሻዕር ክም
ሀለ ሸክ አለቡ።
- 40% ምን ውላድ ኣደሚ፡ ገሌ ምስል ብዕዳም ለወደዉ ሀገጊት መመክሐደ እተ ፈቅዶ
እቱ ወቅት፡ እት ባሎም ሰኒ ዓቅል ላቱ ወእት ወቅትለ ንቃሽ እት ልቦም ለይዐለ መባልስ መጽእ
እሎም!
- ቸኮላተ ወፒትሰ ወፈራውለ(ስትሮበሪ) ለመስሎ ነበሪት እት ገሮብነ ከሚካላይ ላቱ ስጠጥ
ሰበት ዘሩ፡ መዛጅነ ጨሬ ወእምበል ሰበብ ፋርሓም ወልዉቃም እንገብእ።

ዝበድ ዘዖታት

ጠዓሞ
ገሌሆም እት በርሀት ለገበይከ
ለአትቃምቶ ወለባበት ልትዐለሞ
ምንከ እት ህለው፡ ገሌሆም ህዬ
ለአሰርከ እት ለአትቃምቶ እት
ወቅት ጽልመት አስክ ትትዐንቀፍ
እሎም ሌጠ ለአኖኩ። ክልኢቶም
እሎም እንተ ብዞሕ ተአትዐጅቦም
ወተአትፈክሮም፡ ምናተ ለሰልፋይ
ምን ፈታከ ለትበገሰ ገብእ እት
ሀለ፡ ለሓርያይ ላተ ምን ሐሳደት
ለትበገሳ ቱ።

ምነ ለእለን ለመድከ ወሰላመት ለትስኤ እተን ኣካናት እግል ትፍገር
ፈርሀት ኢትውዴ፡ ለሔሰ አምር ወለሔሰ በክት እግል ከሳረት ዶል ትወጤካ
ቱ ለትረክቡ።

መዕሉት

ዐለ?” ለእናስ ህዬ ምን ዐስር
ሐምስ ሰነት ገብእ ቤለዩ።
ለጋዲ ትም እት ልብል እግለ
ዐሺነት እንዴ ፈትሐ እግለ
ዲብለ ደናኒር ክቱብ ለዐለ
ክቱባት እት ቀርእ አንበተ።
ገሌ ምነ ደናኒር ቀደም ሰነት
ወክልኤ ሰነት ሌጠ ለትሸቀ
ክም ዐለ ፈሀመ። ወእብለ
ለእናስ ለሐሴ ክም ሀለ እንዴ
አከደ እግለ መለሀዩ ለማሉ
እግል ልብለስ እቱ አምረዩ
ወእብለ እለ ወደ ከያነት
አማነት
ለወጅቡ
ዕቃብ
ሐክመ ዲቡ።

ተበሰም
ሐቴ እሲት ሳፈረት ወብእሰ ምስል እመ ወለድሙሆም እት ቤት
ሐድገቶም። ሐቆ መደት ለእሲት ተለፎን እት እናሰ እንዴ ወዴት፡
መለሀይ በኪት ማሚ፡ ወለድሙ ህዬ ምትመስል ህሌት ቴለቱ። ህቱ ህዬ፡
ድሙ ላተ ግድም አልበረከ ፊኪ ቤለየ።
ህተ ህዬ፡ ከእንተ አዜ ከፎ ረከብከ፡ ለከበር አፎ እባሁ እብ ክምእነ
ትመስል ገበይ ተረግ አበልካሁ እቼ፡ እተ ረአስለ ሰግፍ ፋግረት ዐለት
እንዴ ትቤመ ኢተአነብቱ ቴለቱ...ከእንዴ አትሌት፣ እምዬ ህዬ ሚትመስል
ህሌት እትብል ትሰአለቱ፣ ህቱ ህዬ...እምኪ እ...እተ ረአስለ ሰግፍ ፋግረት
ዐለት ቤለየ።

በሀል
-

አልባብ አግርበት ቱ፡ መዳብእቱ ከናፍር፡ ወመፋትሑ ነሰስል
ቱ፡ ከለገብአ ምኒነ ምፍታሕ ምስጢሩ ልዕቀብ።
ክልኦት ነፈር ምን ሕድ ለፈንቴ ጋር ሀለ ምን ገብእ፡ ለገበይ
ለሰሊመት ለእግለ ጋራት ለአቀምቶ እባ ተ።
ሐቴ መዕረከት ትከስር ዲብ ህሌከ፡ እለ ከሳር እለ ዶል-ዶል
ሀለ ለሐርብ እብ እስወ ገበይ ክም ትከስበ ትዐልመከ።
ዐውቴ ክሉ ለጋር ኢኮን፡ ምናተ እግል ዐውቴ ለብካተ ሸንሀት
ክሎም ጋራት ተ።

እብ ክሱስ እሲት ለትበሀለ
-

ፈተ እት ቤት ገብአት ምን ገብእ ደፍአተ እት ቀልብ
ትገብእ።

-

አንስ እግል ሰብ ልፍህመ፡ ምናተ አንስ እምበል አንስ
ዎሮትመ ኢልፍህመን።

-

እናስ ምነ እት እሲት ለለአብየን ጠባዬዕ አስክ አምዕል
ህዳዮም ሐቴመ እንዴ ኢለአምር ጸኔሕ።

በሀል እሙራም
-

ሰእየት ፍሬተት ተ፡ ረቢ ህዬ ፍሬ ዲብለ ሒለት ለአለቡ ወእግል

ሊጹሩ ለኢቀድር ቅሽን ኢከርዩ።” (ቪክቶር ሁጎ)
-

“ከልብ ሰኒ ዓቅል ቱ፡ እት ልሽሕግ እት ዎሮት ርኬናይ ሃድእ

እንዴ አግሐመ ከጸልዐቱ ልልሕስ፡ ወአስክመ ዓፍየቱ እብ ከማለ ይዐቅበለቱ
ምን ሐዲስ ዲብ እለ እዲነ ኢልትሓበር።” (አጃሰ ክርስቲ)
-

ክሎም ለእቦም ሐለፍከ መክረሃም ተየልል እሊ አዜ ለህሌካሁ

ነፈር ክም ትገብእ ወደዉከ፡ ከእሎም እኩያም ተየልል እሎም ምን ክሉ
-

ሐግነት ወድ ኣደሚ አክል ሕድ እግል ትሽቄ ዲብ ሐቴ ምዕል

ለተአትሐዝየ ክምየት ደም፡ ሐድ (1000 ልትር) ትገብእ።
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 37

ቀልብከ ሐምዶም፡ ህቶም ሌጠ ቶም ፈዳብ እግል ሊደዉከ ለቀድረው።”
(ቪክቶር ሁጎ
አርቡዕ 05 ኦጎስት 2018

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

መሀረጃን 2018 እት ሐንቴ ሰላም እግል ዐቦት ዳይመት!
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን
ኤረትርየ፡ እት ዮም 31/8/018
አስቦሕ እብ ሓይስ ርኢስ ኢስያስ
አፈወርቂ እት ሐረት ኤክስፖ
ትፈትሐ። ምነ እንዴ አንበተ ህዬ
እብ ነያረት ልተላሌ ሀለ።
ዎሮት ምን መሻርከት መህረጃን፡
መህረጃን ከፎ ትወስፉ? እት እብል
ክም ትሰአልክዎ፡ ‘መህረጃን በህለት
ክለ ኤረትርየ እት ሐቴ ሐረት ቱ፡
መህረጃን ውሕደትቱ፡ መህረጃን
ፍቲ ሕድቱ፡ መህረጃን . . .’
ኣቤ መህረጃን ክሉቱ። አነ
መህረጃን እብ ብዞሕ ሓጃት
እፈቅዱ፡ ተናናት ሼያት፡ አክራናት
ሙሲቃት እብ ለትፈናተ እቃዓት
ላኪን እብ ዎሮ ልብ፡ ልባስ ዓዳት
ለላብስ አዳም፡ አክራን ፋምፋም
አጀኒት ነኣይሽ፡ ክርን ሐብሬ፡
አክራን ሸቀጥ ወለመስሉ ዲብ
ሕድ ዶል ልትሓበር መህረጃን
ከልቅ። ከአነ እብሊታት እፍቅዱ።

ከናይ ዮም ዓመት መህረጃንመ
እሊ ክሉ ወምኑ ወለዐል
ለከምክምቱ።
ከእብ
ዓመት
መህረጃን 2018 እሊ ለተሌ
ጽበጥ ከምክም። በርናምጅ ዕፌ
ዞባታት እት ቃዓት፡ ዕፌ ሓለት
መንበረት ወአብያት፡ በርናምጅ
ጅግረ ትልህየ ዓዳት ወሙሲቃት፡
ጅግረ ሙቀድመት በርናምጅ
(አናውስተራት)፡ ጅግረ ናይ ብጣር
አጠዓሚቶ፡ ዕፌ ወጅግረ ነቁሽ፡
ረስም ወብዕድ ሽቅል እዴ፡ ምህዞ
ወስናዐት፡ ዕፌ ፍረቅ አጀኒት፡ ዕፌ
ፍልም፡ ዕፌ ተማሲል፡ ዕፌ ድራመ
መተሐርከት፡ መርከዝ ድራሰት
እግል አጀኒት፡ ዕፌ ወዝቤ አክትበት፡
መዓል ኤክስፖ፡ ጅግረ ቅራአት
ሽዕር፡ ባዛር፡ ዕፌ መአሰሳት፡ ዕፌ
ፓፔት እግል አጀኒት (ክም ዐሊ
ኩኩይ)፡ ትልህየ ላሊ፡ ዕፌ ፍንቱይ
መውህበት፡ እብ ስወር ለለአደርስ

ምን ዳያሪ
ዮም 23/8/018 ሄራርነ ምን
አስመረ አንበትናሁ። እት ገጽ
ክልነ ለመሳፍረት ፈርሐት፡ ሀይአት
ወሀይመት ትትቀረእ ዐለት። ዐረብየትነ
ምን አስመረ እንዴ ኢትትገደእ እበ
ዘለጥ ጸሊም አስክ ከረን ተሀርበበት።
እትሊ ወቅት እሊ ህጅክነ ዓድየት
ዐለት። እት ከረን ክም በጽሐነ
አመት ጸብሕ ወዴነ። ከረን ዓሲመት
ክዳር ወፈዋኪ ሰበትተ፡ እግል ሴፈነ
ለገብእ እግልነ ፈዋኪ ክምክለ ዘይቱን
ማንጉስ ወአራንሺ አግረህነ። ለሒን
ሒን ከረም ሰበት ዐለ፡ መሓዝ
ዐንሰበ እግል ኢልክረዐነ እት ወክድ
ትበገስነ። ምን ከረን ገበይ ሐመልማሎ
ጸበጥነ። ገበይ ሐልሐል ወመለብሶ
እት ድገለብነ እንዴ ሐደግነ እት
ድማንነ ገበይ አፍዐበት ተሀልፈትነ።
ለምኑ እንፈርህ ዐልነ መሓዝ ዐንሰበ
እብ ሰላም ሐለፍናሁ። ማይ ዐለ እቱ
ላኪን ዐረብየት ከርዕ ኢኮን። አጀኒት
ነኣይሽ እተ መሓዝ ልባሶም እንዴ
አፍገረው ለሐንብሶ ዐለው። ሖርመት
መስሐሊት ክም በጽሐነ ላኪን አግጸት
ሰሮም መልህያምነ እግል ልትቃየር
አንበተ፡ አርእስ ህጅክናመ ምስል
አግጸት ናይለ ጅማዐትነ ትቀየረ።
ምነ እተ ዐረብየት ዐልነ አርበዕ
ነፈር ለነአሽኮ አነ ሰበት ዐልኮ፡
እግለ ለጅማዐቼ ዳጉሙ ለዐለው
ተአሪክ እብ መግሀፍ እታብዑ ዐልኮ፡
መልሂቼ ሰልሲቶም ሙናድሊን
ሰበትቶም ምን አሳሚ ምድር እንዴ
አንበተው አስክ እተ ደዋይሕ ገብእ
ለዐለ ሕሩባት ወግድለ ሰሙድ እብ

ሐት-ሐቴ እግል ልሽርሖ አንበተው።
አነ እበ ድግሞም፡ ወቀዮም ወወቀይ
መልሂቶም ሰኒ ቀንአኮ ወምስል
ዕምርዬ ትበአስኮ፡ ‘ያሬት እተ ወቅት
ለሀይ ዐቢ ምን እጸንሕ አናመ እት
ግድለ ሐበን ተረቼ ወአውፌኮ’ እቤ።
እት ምግብ ዐረብየትነ በጥረት።
ተአሪክ ለተአስእል ያፍተት ጸንሐተነ።
አዜመ ዐረብየትነ ተሀንፌት። ምድር
ጋምል እብ ሕመሩ ወብልቱቡ
ትከበቴነ። ለደዋይሕ ግዝግዘ ክም
ልትበሀል ቀደም አዜ እገይስ እቡ
ሰበት ዐልኮ ኣመርክዎ። ምን ግዝግዘ
አስክ ቅላመት አወልወልነ።
ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን ለትወለደ
ዲቡ ደገ ክም አርአውኒ ዝክርያቼ
ተሐባበረ። ምን ሰብዒናት እት
አርብዒናት ወምን አርብዒናት እት
ሰማንያታት ትሳስዐ። ክል-ዶል ምስል
ሓይሳም ወሰብ ተአሪክ ዶል ትሳፍር
ሰፈር ክም ኢልትርኤከ እሙርቱ።
እሎም መደርሲንዬ ላቶም ጅማዐቼ፡
እብ አካን-አካን ተአሪክ እት ሸርሖ
እግልነ፡ እንዴ ኢልትፈሀመነ ፈልከት
በጽሐነ።
አክለ ሐቴ ሽብር ጊስነ ተአሪክ
ወአሳር ተአሪክ እት ዘይድ ጌሰ።
ህጅክነ እብ ተአሪክ ንዳል እት እንተ
ስድፈት እግል ወቅቱ አርእስነ ለቀይር
ሳደፌነ፡ ህቱ ህዬ እት ሼከ በሀለት
ቀደም አፍዐበት ትበጽሕ ሕሩስ ለሀለ
ግረህ ቱ። መሸአለሀ ለግረህ ምን
ረአየቱ ለለአጸግብቱ። አሀ ዐረብየት
ስርዐት ወሰከት ለገበይ ጋድም ሰበት
ገብአት። አሳር መደውሻሽ ናደው

ዕፌ ወብዕድ ቱ። እተክምሰልሁመ
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን
ምነ ናይ ቀደም አዜ ለዐለ

እብሊ ህዬ ዮም 31/8/2018
እግል
ሐቴ
ሰብተምበር
ለሸርሕ ተማሲል ወሕላይ
ቀርበ።

ሄራር አስክ
መንዘል ትረአውኒ፡
ሰሙድ
እትሊ ወቅት እሊመ
እተ ትኬለመት እት ገይስ መጽአት።

እዝ እብ ሐት-ሐቴ እት ቀደምነ እግል
ልትርኤ አንበተ። መቃብር ሸውሀደ
አፍዐበት፡ አፍዐበት አቴነ። አፍዐበት
ለምድረ ጻዕደ ወልባስ ሰብአ ጸዐደ።
ፈጅራተ ሄራርነ አስክ ዓስመት ግድለ
ላታ ናቅፈ ሐመልማል ሰበት ዐለ ምን
አስቦሕ አግወሕነ። ምን ዐሾርም አስክ
ነቅፈ ተአቴ አሳር ግድለ ሰሙድ
ወሐበን እብ ጭመር ወፍንቱይ እት
ጸንሐነ እንገይስ ዐልነ። ክብክብ ቆነረበ፡
ሕሊል ሕዳይ፡ በያን፡ ስጋድ፡ ፍዴል ፔ
እት እንብል ነቅፈ አቴነ። እት ምግብ
እት ባካት ፍዴል-ፔ ባጥራም ዐልነ።
ሰዋትር ፍራስ እት ከብዱ እንዴ አቴነ
ርኤናሁ። እተ ቅብላትነ ዕንክለት
ቀየሕ ዐለት፡ ለዕንክለት መርከብነ
ትትበሀል።
ሸዐብ ኤረትርየ ክሉ ጸጋይ
ወመተሐድራይ ጋሸ ምንማቱ፡ ሸዐብ
ሳሕል ህዬ ዝያደት ክም ቡ እብ
ፍዕል ርኤናሁ። ለማሌ ሰውረት እት
መሸንገሉ ለረፍዐ ሸዐብ ሳሕል፡ ዮመ
እግል ጋሻዩ ምን እዴሁ እንዴ ቀርጨ
ክም ለሀይብ ሻሁድ ኖሼ ህሌኮ።
ሰፈርነ ልሰዕ አስክ ሮረ ሰበት ዐለ፡
ምን ፍንድቅ አበሎ አስቦሕ ትበገስነ።
ለሰፈር እሊ ላኪን ለትፈንታቱ ለዐለ።
ፍንቲቱ ህዬ እብ እገር ሰበት ዐላቱ።
ለገበይ ለምን ነቅፈ አስክ ሮረ
ለትገይስ ብዞሕ መሓዛት ዐባዪ እንዴ
ኬደት ሰበት ተሐልፍ
ወሓይዝ
እክሩበ ዐለ፡ ሸዐብ እበ ትትቀደሩ እብ
እዳራቱ እንዴ ትነዘመ ሽቅየ ምንመ
ዐለ፡ ምን ቅድረቱ በረ ሰበት ገብአት
ለገበይ ርሓ ካልአት መስል። ዕዱ
በርለማል ሓይስ ሙሰ ዘይዳን እት
መርሐነ አስክ ባቅለ ትበገስነ። አነ
ምን ነቅፋ ሓልፍ ሰበት ይአነ፡ እበየ
ክም እንገይስ ኣምር ይዐልኮ መታሊቼ
ለዐለው ሙናድሊን ሰበትቶም ወሰሮም
ዐዶም ሰበትቱ ሐብሬ ወአውሳፍ
ለሀይቡኒ ዐለው። አስክ ወግሬት እብ
ዐረብየት እግል ንሳረሕ ሰበት አተፈቅነ
ለዶልነ እብ ዐረብየት ትበገስነ። ፈለክ
ክምሰል በጽሐነ ላኪን ገበይ ርሓ
ከልአተነ። ናይ 500 ምትር ለትገብእ
ነሳፈት እት እንጸርግ እብ እገርነ ሐቆ
ሄረርነ፡ ለገብይ ላኪን ምን እኪት
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መህረጃናት ለፈንትዩ ምስል
ሐቴ ሰብተምበር ሰበት ገብአ
ዝያደት ለዘት ነያረት ሀበዩ።

እብሊ ህዬ ዐረብየትነ አቅበለት ወሕነ
ሜርሓይነ ለዐለ አሰይድ ሙሰ ዜዳን
እት ዳግም እግልነ ወምን ሽብር እት
ሽብር ተአሪክ እት ለአስእለነ ወግሬት
በጽሐነ። እት ወግሬት ገሀወት ሰበት
ጸንሐተነ ሻሂ ሕፉን ሰቴነ። እት
ምግብ እት ባካት ወግሬት እግል
ክለ ነቅፈ እግል ተአስቴ እብ በዳሪት
እዳረት ምዴርየት ነቅፈ ለትሽቄት
ዔለ ጸንሐተነ። ምን ወግሬት አስክ
ነቅፈ ለተአሰቴ ዔለ እግል ትሽቄ
መዕጸም ወመትሰባል ለጠልብ ክምቱ
ለሽቁል ኖሱ ሰመዕ በሲር ዐለ።
እንዴ ኢልትፈሀመነ ስጋደት ብዕራተ
ተንከብነ። ምን ብዕራተ ህዬ ማሬት
እት ቅብላትነ እብ ሸንከት ድማን
እንዴ ሐደግናሀ ሕሊል ባብ ዐጋም
እንዴ በተክነ አስክ በቅለ ገጽነ ፈገርነ።
ለትወቀለት ወለደቀበት ስጋደት
አብገመልቡ ትጸበረነ ሰበት ዐለት፡
እት ሕሊል ባብ-ዐጋም ዓረፍነ። እብ
እትጀህ ብዕራተ ክም ገንሐነ ገበይ
ሐዳስ ብድሆ ለተአትፋቅድ ርኤነ።
እግል አቡነ ሙሰ ዜዳን ክምትሰአልነ
ህዬ እብ ሸዐብ እዳረት ዳሕየት
በቅለ ክም ትሸቄት አፍሀሜነ።
ለለአትዐጅብቱ ለደብር ለሀይ እብ
ሒለት ሸዐብ ኢኮን እብ ማሺናትመ
ለልትቀደር ኢመስል ለኪን እግል
ኢዴቱ ለልብል ክም ወዴ መሰል
ሰኔትተ።
ምን ሕሊል ባብ ዐጋም አድግ
ሰበት ረከብነ ክሉ ሽነጥነ እተ አድጉ
መስከዩ ምንእነ ወእምበል ጾር ስጋደት
አብ-ገመልቡ ተዐሮሬነ። ለምድር ሰኒ
ብሩድ ወአግያማት ግልቡቡ ምንመ
ዐለ፡ ለስጋደት ሰኒ ሰበት ሬመት ዲብነ
እብ ለሀቦታት ዘለምነ ወጽሄነ። አራባድ
እት መትመንቃሽ ትቀየረ፡ እግርነ
ምንተሐት እመን ሃረተዩ፡ አግጸትነ
ላኪን ሀይአት ትትቀረእ ዲቡ ዐለት
ወህጅክናመ ጋምለት ዐለት።
እለ ገበይ ክም ርኤኮ ብዞሕ
አስተንተንኮ ወትዋየንኮ። እት ዘመን
ንዳል ምሔርበት ወጼውረት ምሔርበት
ለዐለው ሸዐብ ሳሕል እሊ ሰገይድ
ወአድብር እት ለዐርጎ ወልትከረው
አርቡዕ 05 ኦጎስት 2018

ሸዐብ ሮረ እግል ለገብእት ሓጀት
ወካሰተን እት ሒን ከረም እብ እገሩ
እት ገይስ ትራኤኒ። ክሱሰን ክምለ
ምን ገሌ እተ ገበይ ለረከብክሆም
ስካን ሮረ ዶል-ዶል ሳውሪት እንዴ
ረፍዐው አስክ ነቅፈ እብለ ስጋደት
እብ እገሮም ክም ልትከረው ክም
ሰምዐኮ ሰኒ ተአሰፍኮ። ለሳልሳይት
ህዬ አስክ ሮረ ገበይ ጣፍሐት ምን
ተዐሌ አክል አዪ ቤጽሐት ወስያሕዪን
ወመጽአው እቤ። እበ ገብአት ክእነ
እት ሐስብ መማሳክ ለትትበሀል ክረቅ
በጽሐነ። እብ ወግምዬ ሰር ናይለ
ስጋደት መስል እቼ ዐለት። ሓለት
ጀው እት ትትቀየር ጌሰት ኦክስጅን
እት ልውሕድ መጽአ አምዳር ክሉ
እት ሐንቴነ እት እንርእዩ መጸአነ፡
አክል ሕድ እት ሰመ ነዐርግ ለህሌነ
መስለ ዲብዬ ተዐብ እብ መተዐጃብ
በደ ምንዬ። እትሻሞተት ክም በጽሐነ፡
ምድር እብ ነረድ፡ ሻሞት ወወግሬ
ለሸፍቀ ጸንሔነ። አብያተ ምድር
ክሉ አንሑስ ቱ፡ ግርሁመ ሽዒር፡
ሽንራይ፡ ፉል፡ ፋሱልየት ፡ እንጣትዕ
ወለመስሉ ዝሩእቱ። እብ አማን
ጀነት እድንያ ቱ፡ ፍልፍል ሰለሙነ
እት ቀደሙ ዐውል አለቡ። ሸዐብለ
ምድር ኬድማይ ክምቱ እተ ምድር
ልትርኤከ። እስረትከ ሽርም በ።
አዪ ዐድ ህዬ ረሀያሁ ዋዲቱ። ምን
እትሻሞተት ሽማገለይ በሀለት ምግብ
እዳረት ዳሕየት በቅለ ሐቆ ሄራር 5
ሳዐት እብ እግር በጽሐነ።
ሸዐብ በቅለ ወእዳረቱ እግል
ከብቴነ ለዐል ወተሐት ቤለ። ሕናመ
ሀደፍነ ሰበት በጽሐነ ምን ደሚርነ
አርተሐነ። ምስለ ምኑ ለትወለድነ
ሸዐብነ በልዐነ ወሰቴነ። ሸዐብ ሮረሐባብ ሕድርኖት ዕላመቱ ሰበትተ
ዶል ጋሻይ መጽኡ ፈርሕ። ሰበት
እሊ ሸዐብ ሮረ በቅለ ወእዳረቱመ
እብ ፈርሐት ትከበተውነ።
ሮረ ሐባብ ምን አርበዕ እዳረት
ዳሕያት ለትከወናቱ። ህቱ ህዬ ማሬት፡
በቅለ፡ እንድላል ወላበ ልትበሀል።
ሄራር አስክ ምድር ሰሙድ ህዬ
ተመ!
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ጅግረ ርያደት ቅዋት ድፈዕ ኤረርየ እት መዲነት ከረን
ጅግረ ርያደት ቅዋት ድፈዕ
ኤረትርየ እት መዲነት ከረን
ጅግራታት ርያደት ቅዋት
ድፈዕ ኤረትርየ እት ሄለል
ሰብተምበር ሰነት 2018 እት
መዲነት ከረን እብ ነያረት
አንበተ። እተ መናሰበት ቃይድ
ቅያደት አርካን ቅዋት ድፈዕ
ኤረትርየ
ጀነራል
ፍሊጶስ
ወልዴዮውሃንስ
፡ውቁላም
ቅያደት ዴሽ፡ርያድዪን ወሸዐብ
ለሐድረወ መናሰበት እት ጆከ
ከረን አምዐሞከ ቤለ።
መስኡል አትፋዝዖት ወሐብሬ
ውዛረት ድፈዕ ክምሰልሁመ

መስኡል መታብዐት ፈደሬሽን
ልጀን ኦሎምፕያት ኮሌኔል
ሰለሙን ስዩም እተ አስመዐየ
ከሊመት እሊ እት ክል ክልኤ
ሰነት ለገብእ ጅግረ እት ፍንቲት
መርሐለት ሰላም ገብእ ሰበት ህለ
ፍንቱይ ክምቱ እንዴ አክደ፡
መቅደረት ለቦም መትጃግረት
ቀደም እግል ልቀድሞ ለህሌት
ቅድረት ሸባብነ እንዴ ትሌሌት
ስሜት ወመንዴረት ዐድነ እግል
ወቀሎት ክም ቱ አከደ።
እተ መናሰበት እት ፍንጌ
ፍረቅ ሳወ ወዐንበርበብ ለገብአት
ጅግረ ፈሪቅ ዐንበርበብ 1 እብ 0

ቃልብ ዐለ። እሊ እግል 14ይት
ዶሉ ገብእ ለህለ ጅግረ ቅዋት
ድፈዕ ኤረትርየ እምበል እሊመ
እት ፍንጌ ፍረቅ አንሳት ፈሪቅ
ሹዕለ ምስል ፈሪቅ ሰንጥቅ ዐለ፡
እሊ ጅግረ እሊ ኩረት ቦሊቮል
እት ገብእ፡ ፈሪቅ ሽዕለ እት
ክልኢተን መራሕል ሰበት ቀልበ
በሀለት 25 እብ 12 ወ25 እብ
17 እብ ጀምዕ 2 እብ 0 ቃልቡ
ዐለ።
ግራሁ ህዬ ፈሪቅ ዐንበርበብ
እግል ፈሪቅ ቤንፈር 25 እብ

10 ክምሰልሁመ እት 2ይት
መርሐለት 25 እብ 19 እሊመ
እብ ጀምዕ ንቃጥ 2 እብ 0
ቀልበ።
እት ጅግረ ቮሊቦል ውላድ
ዶል እንርኤ ህዬ ፈሪቅ ንስሪ
እግል ፈሪቅ ቤኒፈር 3 እብ 2
እንዴ ቀልበ ፈግር እት ህለ፡ፈሪቅ
ሰንጥቅ እግል ፈሪቅ መከቴ 3
እብ 1 ቀልበዩ።
እት ፍንጌ ፍረቅ ኩረት
እግር ሹዕለ ወመከቴ ለገብአት

ትልህየ እብ ናይ ሕበር ዐውቴ
2 እብ 2 ታመት ዐለት።
እሊ እግል 43 አምዕል
ለገብእ ጅግራታት ቅዋት ድፈዕ
ኤረትርየ እብ 5 ጅንስ ርያደት
ልተላሌ ህለ። እት ዮም 3
ሰብተምበር ለገብአት ትልህየ
ኩረት እግር ፈሪቅ ንስሪ እግል
ፈሪቅ ሐሬነ 1 እብ 0 ቀልቡ
እት ህለ ፈሪቅ ብድሆ እግል
ፈሪቅ ቤኒፈር 3 እብ 1 ተዐወተ
እቱ።

ማውንቴን ባይክ አቅሊም ምግብ ተመ
እብ
ፈደሬሽን
ዐጀላት
አቅሊም ምግብ ለትነዘመ ጅግረ
ከረም ማውንቴን ባይክ እት
ዮም 26 ኦጎስት ተመ።
ምነ ገብአ ጅግረ አሰልፍ30
መትጃግረት እት ፍንጌ 1315 ሰነት ዕምር ለቦም ለገብአ
ጅግረ እብ ጀምዕ ንቃጥ 1ይ
ኤልማደ መንግስትኣብ፡ 2ይ
ሚልክያስ ዮውሃንስ ወ3ይ
ህዬ ኤቨን በላይ ዐለው። እብ
ደረጀት ፍረቅ ህዬ ፈሪቅ ዕዳገ
ሐሙስ እብ 16 ንቅጠት 1ይ

ፈግረ።
እትሊ ዕምር እሊ እት ጅግረ
አዋልድ ለትዐወተየ 1ይት
ሚሌና ያፌት፡ 2ይት ሰለማዊት
ሐይልኣብ ወ3ይት ህዬ ቅሳነት
ተክሌ ዐለየ። እብ ደረጀት
ፈሪቅ ህዬ ፈሪቅ ጋለነፍሒ እብ
34 ንቅጠት ተዐወተ።
እት ደንጎበ ለጅግረ እብ
ዕምር 16-17 ላቶም መጃግረት
ተምመ፡ እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ
1ይ እድሪስ ዝቡይ 2ይ ናታን
ገብሬመድህን ወ3ይ ኤልዩድ

ክፍሎም ዐለው።
እብ ደረጀት ፈሪቅ 1ይ
ፈሪቅ ገጀረት እብ 17 ንቅጠት

ሞድሪች ለሔሰ መተልህያይ አሮበ
ወድ ክሮሽየ ላቱ መተልህያይ
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ሉካ
ሞድሪች ለሔሰ መተልህያይ
ሓዩት ፍረቅ አሮበ እንዴ ትበሀለ
እግለ እት ጃእዘት እንዴ ትሐረው
ልትጃገሮ ለዐለው ክሪስትያኖ
ሮናልዶ ወመሐመድ ሰላሕ እንዴ
ፈለ እትለ ደረጀት እለ ለበጽሐ።
ሉካ ሞድሪች እለ ጃእዘት

እለ እግል ልንሰእ ለቀድረ ፈሪቅ
ርያል ማድሪድ ካስ ሓዩት ፍረቅ
አሮበ ሰበት አንሰአዩ ወፈሪቅ
ዐዱመ ለእት ሩስየ ለገብአ ጅግረ
ካስ ዐለም እቱ አስክ ኣክር እንዴ
ዋላዩ 2ይት ደረጀት ሐቆለ
ረክባቱ።
እምበል
እሊመ
ለሔሰ
መተልህያይ
ምግብ
ሰነት

2017/2018
እንዴ
ትበህለ
ጃእዘት ህሩስ ህለ ሞድሪች።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ መተልህየት
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ለበዝሐ
ጀዋእዝ እለ መናሰበት እለ
ለሀረሰው ዐለው። እብ አሳስ እሊ
ህዬ ቦርቴሌ ርያል ኪሎር ናቫስ
ለሔሰ ቦርተ እግሉ ለትትሀየብ
ጃእዘት እት ነስእ፡ሳርጆ ራሞስ
ህዬ እግል ለሔሰ መዳፍዓይ
ለትትሀየብ ጃእዘት ክምሰልሁመ
ክሪስትያኖ
ሮናልዶ
ለሔሰ
መሃጅም ለትትሀየብ ጃእዘት
ከስበው።
እግል ፈሪቅ ሊቨርፑል 44
ጎል እንዴ ሰጀለ እተ ጅግረ ለአተ
መሐመድ ሰላሕ ምን ቃራት
ኣስየ ወአፍሪቀ እትለ ደረጀት እለ
ለበጽሐ እንዴ ትበሀለ ልትሰሜ
ለህለ እት ገብእ፡ ክሪስትያኖ
ሮናልዶ ህዬ እብ ትሉሉይ ምን
መአንበት እሊ ጅግረ እሊ ስሜቱ
ለኢቄበት ብሁል ህለ።
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ጃእዘት ተሀየበ። እትሊ ናይ
ዮም ዓመት ጅግረ ምዴርያት
አርበዐቴ
አስመረ፡
አክርየ፡

ማይተመናይ
ክምሰልሁመ
ሰረጀቀ ሰበት ኢሻረከየ ፈደሬሽን
ዐጀላት አቅሊም ምግብ አሰፉ
ሸርሐ።

ደሀይ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ እት
4ይት መርሐለቱ
እት ሄለል ሰብተምበር ምነ ገብአ
ጅግራታት ፕሪመርሊግ ለአስክ
እለ ቅልብ ለይረአ ፈሪቅ ቼልሲ
ምስል ፈሪቅ ቦርንማውዝ ለገብአት
ትልህየ ሐቴ ምነ ብዞሕ ዐለት።
እትለ ትልህየ እለ ፈሪቅ ቼልሲ
አዜመ እዴሁ እግል ለሀብ እንዴ
ኢገብእ፡ መቅደረት መጃገረት
ክም ህሌት እግሉ እኩድ ዐለ።
እግል ፈሪቅ ቦርንሞውዝ 2 እብ
0 ሰበት ቀልበዩ፡ እትለ አምዕል
እለ ፈሪቅ ማን ሲቲ ምስል ፈሪቅ
ኒውካስል እንዴ ተልሀ 2 እብ 1
እንዴ ተዐወተ ሰለስ ንቅጠት ካስብ
ህለ። እት ሜርሒት ለህለ ፈሪቅ
ሊቨርፑል እግል ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ
2 እብ 1 እንዴ ቀልበ አዜመ ምን
ፈሪቅ ቼልሲ እብ አግዋል እንዴ
አርቡዕ 05 ኦጎስት 2018

ትፈንተ እት ሜርሒትለ ሊግ ህለ።
ፈሪቅ ዌስትሃም እብ ፈሪቅ ውልገር
ሃምፕቶን 1 እብ 0 ልትቀለብ እት
ህለ፡ ፈሪቅ ሳውዝሃምብቶን እግል
ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ 2 እብ 0፡
ክምሰልሁመ ፍረቅ ኤቨርቶን ወ
ኤደርስፊልድ ታውን 1 እብ 1 ወ
ፍረቅ ብራይቶን ወ ፉልሃምመ 2
እብ 2 ፈግረው።
እት ዮም 2 ሰብተምበር ለገብአ
ትልህያታት ዶል እንርኤ ህዬ፡ ፈሪቅ
አርሰናል እግል ፈሪቅ ካርዲፍ ሲቲ
3 እብ 2፡ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ
እግል ፈሪቅ ብሩኔይ 2 እብ 0
ወፈሪቅ ዋትፎር እግል ፈሪቅ
ቶተንሃም 2 እብ 1 እንዴ ቀልበው
ተዐወተው። እለ ሳምን እለ ፈሪቅ
ቶተንሃም አከጀህ ረክበ።
ገጽ 11

ፈስቲቫል ኤረትርየ
አስመረ

ተስዊር
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ገጽ 12

