ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ምስል ወኪል አምሪከ እት ሽኡን አፍሪቀ ለአምሐብር

ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ እት
ውዛረት ካርጅየት አምሪከ እግል
ሴድያይ ሽኡን አፍሪቀ ሚስተር ቲቦር
ናዢ እንዴ ትከበተ ሀድገ ምስሉ።
እተ ማሌ 4 ዲሰምበር እት
ሳዖታት ቀደም አድህር እት ዴዋን
ደንደን ለገአ ህድግ፡ ርኢስ ኢሰያስ
ወሚስተር ናዢ፡ እት ጠወሮት ዐላቀት
ክልኢተን ለድወል፡ ክምሰልሁመ እት
ሽኡን መንጠቀት ወዕላም ለረከዘ
ህድግ ወደው።
ርኢስ ኢሰያስ፡ ኤረትርየ ምስል
አሜሪከ እት ለትፈናተ መጃላት
ዕላቀተ እግል ተአስኔ ጅህደ እግል
ተአደቅብ ለባተ ሰእየት አከደ።
ሚስተር ቲቦር ናዢ እብ ተረቱ፡
መዳሊት ዐዱ እግል አትሓያስ ዕላቀተ
ምስል ኤረትርየ ወደሐ።
ርኢስ ኢሰያስ ወሚስተር ቲቦር
ናዢ እብ ተውሳክ፡ ክልኢተን ለድወል
አትሓያስ ዕላቀተን ሌጠ እቱ እንዴ
ኢበጥረ፡ እትፋቅየት ሰላም ኤረትርየ
ወአቶብየ እግል ትትረሸድ እብ ሕበር
እግል ልክደመ ትፋሀመው።
እት ውዛረት ካርጅየት አሜሪከ
ሴድያይ ሽኡን አፍሪቀ ሚስተር ቲቦር
ናዢ፡ ምስል ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወብዕዳም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት እንዴ ትራከበ፡
እት ሕድ ለሸብህ ቅደይ ክምሰል
ለሀድግ ተአመረ።

ኤርትርዪን ስካን ቀጠር መህረጃኖም ሰርገለው
ኤረትርዪን ስካን
ጃልየት ኤርትርዪን ስካን ቀጠር፡
ብዝሓም መዋጥኒን ወዐዙመት
ለገአት
እሎም
ዲፕሎማስዪን
ወብዕዳም ጋሸ እተ ሐድረው
እቱ፡ ዓስራይ መህረጃን ሰነት እብ
ነያረት ተመ።
ለእት ዮም 29 ኖቮምበር እግል
ሰለስ አምዕል ለአተላለ መህረጃን፡
ጽበጥ ወራታት ፈን፡ አርዛቅ
ስያሐት ወታሪክ ሸዐብ ኤረትርየ
ለሸርሕ ዕፌ እቡ ናይር አስመነ።
ሰፊር
ኤረትርየ
አሰይድ
ዐሊ ኢብራሂም እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ መህረጃን ኤረትርዪን

እድንያይት ኣምዕል ምስኩናም
‘መሻረከት ምስኩናም ኣት ርያደት
ትተረድ ‘ሐንቴ ለትብል ስቅራት
እት መዲነት አስመረ ምስኩናም
እባ ለተኣሻርክ ገበይ ተፈቀደት።
እትላ ዮም 1 ዲሰንበር ለገኣ
መናሰባት፡ ውቁላም ሰብ ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሃት፡ እት ኤረትርያ
ለመርከዞም ዲፕሎማስዪን ዐዙመት
ለገኣት እሎም ጋሸ እብ ኣላፍ
ለልትዐለቦ ደረሰ ሓድራም ዐለው።
እት ውዛረት ዐመል ወራዓዮት
እጅትማዕየት መስኡል ዓም ጀሃዝ
ራዓዮት እጅትማዕየት አሰይድ

ስካን ቀጠር፡ እት ረአስለ ምስል
ዐዶም ወዓዳቶም ለቦምተ ዕላቀት
እት አደቀቦት ለቡ ዶር፡ ምስል
ብዕዳት ጃልያት ለቦምቱ ዕላቀት
እት አተረዶትመ ተረት ዛይደት
ክምሰልቡ እት ሸሬሕ፡ “ናይ
ዮም ዓመት መህረጃን፡ በረ ምን
ዐዳለት ላቱ መኔዕ እብ መዳፈዐት
ወስሙድ ሸዐብ ኤረትርየ ሐቆለ
ትረፈዐ ገብእ ሰበት ህለ፡ እግለ
መናሰበት ዝያድ ክም አድመቀየ
ሸርሐ።
“መህረጃን፡
ተኣምርተ
ውሕደትነ” ለቤለ ርኢስ ጃልየት

እድንያይት አምዕል ምስኩናም ትዘከረት
ምሕረትኣብ ፍስሃየ እትለ አስመዐየ
ከሊመት፥ እት
ንዳል ተሕሪር
ለዐለት
መሻረከት ምስኩናም
እት ርያደት ክምለ ልትሐዜ
ክምኢትጠወረ እንደዘከረ፡ ናይ እለ
ሰነት ስቅራት፡ ሕቁቅ ወመሻረከት
ምስኩናም እት ብድረ ርያደት
ለከስስ ክምቱ ሸርሐ።
መከተብ ሙነዘመት ምጅልስ
ቅራን እት ኤረትርየ እንደወከለ
ከሊመት
ለአስመዐ
መስኡል
መርከዝ አጀኒት በህለት ዩኒሴፍ
ዶክተር ፕየረ ንጎም እብ እንክሩ
ምስኩናም መዋጥኒን እት ርያደት

እግል ልሻርኮ ወመጦር ዕፉያም
እት ክሉ ወራታት እግል ልሻርኮ
አሀምየቱ እግሎም ልግባእማ እግለ
ሙጅተማዕ ምህም ክምቱ እንደሸርሐ
ሙነዘመት ምጅልስ ቅራን እት
ቀድየት ምስክነ ወምስኩናም ምስል
ሕኩመት ኤረትርየ ክምትሸቀ
ኣከደ።
ርኢስ ለጀነት ፓራኦሎምፒክ
ኤረትርየ አሰይድ ሀይሉ አስፍሀ፡
ምስኩናም ክም መዋጥኒን እት ክሉ
ወራታት እግል ልሻርኮ ጅህድ ገብእ
ክምሀለ እንደዘክረ እት ፈዛዐት
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ለአተንከበ መትሰዳዳይ መጅተመዕ
ወኩለን አጅህዘት ሕኩመት እግል
ልትወቀል ትፋነ።

ቀጠር አሰይድ
ወሊድ ያሲን እብ ተረቱ፡ ምስል
ብዕዳም
ገባይል
ወጃልያት
ለለአትራክብ ወድነ ዲፕሎማስየት
እንዴ ገአ ከድም ክምሰል ህለ
ወደሐ።
ለመህረጃን፡ ምን ኤረትርየ
ለጌሰው ሰብ-ወራት ፈን እበ
ቀደመዉ ጽበጥ ለተትተለ ዐለ።
እት ካቲመ ናይለ መናሰበት
ህዬ፡ እት ዐውቴ ወነያረት ናይለ
መህረጃን ተረት ለአግደው ሸሃዳት
ሐምዴ ተሀየበ።

እተ መናሰበት ምስኩናም
ለሻረከው እቱ ጅግረ ርያደት ገአ
ወእግል ዕውታም ጃእዛት ተሃየባ።

ገጽ

እብ ፈሐስ፡ ኤች.ኣይ.ቪ ሓለትነ ነኣምር!

መህረጃን ኤርትርዪን ርያድ ወድዋረ ተመ

ሄለል ዲሰምበር አምዕል ኤይድስ

ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድስ ዎሮት ምነ እት ታሪክ ዐለምነ አርወሐት መላዪን
አዳም ለአፈኔ ለሀለ ሕማም ቱ። ተኣምርተ ናይ እሊ ህዬ፡ እሊ ቫይረስ
ምነ ተአመረ ዲበ ኢነት አስክ አዜ 70 ሚልዮን አዳም ትጸበጠው እቡ፡
35 ሚልዮን ምኖም ህዬ ሞተው እቡ። 9.4 ሚልዮን ህዬ ልሰዕ ሓለቶም
ለኢደለው ክም ህለው ተቃሪር መነዘመት ዓፍየት እዲነ ዋግም።
እት ዐድነ መትጸባጥ ኤች.ኣይ.ቪ. ምን እም እት ጅናሀ ምን ወቅት
እት ወቅት እት ነቅስ መጽእ ሀለ። እለ ህዬ ለተአትናይት ፍገሪት ምንማ ተ፡
እት ገሌ ከፈፍል መጅተመዕነ ላኪን እት ለትአስፍ ሓለት ሰበት ሀለ፡ ጋን
ለልአሰክብ ኢኮን። ውዛረት ዓፍየት ምስል ኩሎም ናይ ቀበት ዐድ ወካርጅ
ሰብ ሽርከተ እት ትትሳዴ፡ እግለ እብ ደረጀት እዲነ እግል ልትበጸሕ ሀለ
እግሉ እንዴ ትበሀለ እብ ሐደዶት ወቅት ለትኤተነ አህዳፍ፡ እሊ መረድ
እሊ፡ እተ ልትሐዜ ለሀለ ቅያስ እግል ክርየቱ እት ሸጋብ ድቁብ ህሌት።
እሊ እግል ልትሰርገል ህዬ ለአግደ ሽቅል እምበል አትካራም እግል ንሽቄ
እቱ ዋጅበነ።
እት መጅተመዕነ ተቅዪር ጠቢዐት እንዴ አምጸእከ ለትትረኤ ነቲጀት
ጀላብ እግል አምጽኦት ቱ ለሸጋብ። ውዛረት ዓፍየት ጥዉር ኣላት
ፍሑሳት ኤች.ኣይ.ቪ. እት ተአመጽእ አስክ እለ 255 መአሰሳት ፍሑስ
እት ኩለ ወጠን እስሕብብት ህሌት። እትሊ መአሰሳት ህዬ ዲብ ክል ሰነት
200,000 መዋጥኒን ናይ ኤች.ኣይ.ቪ. ፈሐስ ወዱ። እግለ ኤች.ኣይ.ቪ.
እት ደሞም ለትረከበ ህዬ ምክር ወሐብሬ ካፍየት እት ተሀይብ፡ ደዋሆም
እግል ለአንብቶ፡ አስክመ እተ ረዪም ድዋራት እት ትትከሬ፡ እት ድዋራቶም
ለወጅቦም ክዳማት ጀላብ እግል ልርከቦ፡ እት ጅህድ ትትረከብ። ለእብ
ጀሀት መጅተመዕ እግል ልትመም ልትሐዜ ለሀለ ጠለብ ህዬ፡ ለገብአ
መዋጥን እት ነፍሱ ለልአትሸክክ ቴለል ዶል ልርኤ፡ ምን ሕኔት ክልዶል እት ልትሸከክ ሐንገሉ ወዓፍየቱ ለአዜ፡ እተ ትቀርብ እሉ መአሰሰት
ዓፍየት እንዴ ጌሰ ሓለት ርሑ እግል ለኣምር በዳሪት ንስአት ሌጠ ትትሐዜ
ምኑ።
እት ረአሱመ እትሊ ወክድ እሊ እብ ለትፈናተ አሽቃል ወሰፈር እት
ቀበት-ዐድ ወካርጅ ለልትሐረኮ መዋጥኒን ወእብ ፍንቱይ ሸባብ፡ እብ
ክሱስ ኤች.ኣይ.ቪ፡ ኩሉ ናይ ዳፍዖት አብሳር እግል ልትዘከሮ ወእት ፍዕል
ለአውዕሎ፡ ናይ እለ መርሐለት ጎነ እንትበህ ለልሐዝዮም ጋር ቱ።
እት መጅተመዕነ ብጽሕት ለህሌት ፈዛዐት፡ ናይ ጠቢዐት ተቅዪር
ወፈዓልየቱ እት ነዐቅብ፡ እተ ታርፍነ ለሀለ ብዞሕ አሽያእ ህዬ እብ ዕጹፍ
እት እንሸቄ ዲብለ እግል ንብጽሑ ልታኬነ ለሀለ ሀደፍ 2020 (90%፡
90%፡90%) በሀለት፡ “ለቫይረስ እት ገሮቦም እት ሀለ ለኢለአምሮ እብ 90%
ቴለል ርሖም እግል ልድለው፡ ምነ እሊ ሕማም ክም ብእቶም ለኣመረውመ
ለ90% ምኖም ደዋሆም እግል ለአንብቶ፡ ምነ ደወ ለአንበተው ህዬ ለ90%
ምኖም ለቫይረስ እት ደሞም ክም ኢልትረኤ” ለልብል ቱ። እለ እግል
30 ሰነተ ትትዘከር ለህሌት ምዕል ኤድስ ዮም ዓመትመ፡ “እብ ፍሑስ
ኤች.ኣይ.ቪ፡ ሓለትነ ንድሌ” እበ ትብል ስቅራት ትትፈቀድ ህሌት። እሊ
ህዬ፡ አስክ እለ ዲብ እዲነ መሐልከ ጋብእ ለሀለ ሸይ፡ እብ ክሱስ ኤች.ኣይ.ቪ
ሓለት ርሕከ እንዴ ኢትአምር ጽንሐት ወህተ ለትአመጽአ ምድረት እግል
ጋብሆት፡ ዎሮት ምነ እግል ንትዐወት እቱ ልታኬነ ለሀለ ሀደፍ ዐቢ ቱ።
መብዝሑ አዳምነ፡ አሻይር ሐቆ ትረአ ዲቦም ወሰኒ ክም ትመረደው ቱ
ፈሐስ ኤች.ኣይ.ቪ ለወዱ። ሰበብ ናይ እሊ ህዬ፡ ምን ድዋራትነ እግል
ትምጸአነ ለትቀድር ፈርሀት፡ “ፈናታይ ወአገውናይ” ምናቱ።
እት ደንጎበ፡ ለሰልፋይት ወናይ ኖስ በዳሪት፡ ክል መዋጥን፡ መርመረ
ኤች.ኣይ.ቪ. እንዴ ወደ ከሓለት ርሑ እንዴ ኣመረ፡ ደዋሁ ዱቅሪ እንዴ
አንበተ፡ እግል ርሑ ወባኩ ለነብሮ እግል ለአንግፍ ውዛረት ዓፍየት እብ
ድግማን ተአትፋቅድ።
ውዛረት ዓፍየት
አምዕል ኤይድስ 1 ዲሰምበር 2018

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

“በረ ምን ዐዳለት ላቱ
መንዕ እብ መዳፈዐት ወስሙድ
ትፈለለ” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት እት ዮም 28 ኖቨምበር
እብ ወዚር ኻርጅየት አሰይድ
ዑስማን
ሳልሕ
ለትከሰተ
መህረጃን ጃልየት ኤረትርዪን
ስካን ርያድ ወድዋረ - ስዑድየ
እብ ነያረት ተ’መ።
ወዚር ዑስማን ሳልሕ እግል
ሙሽተርከት እተ ወደዩ ሰሚናር፡
እብ ክሱስ ተጠውራት ዐመልየት
ሰላም
ኤረትርየ
ወአቶብየ፡
ክምስለሁመ እት መንጠቀትነ

እግል

ትትመደድ

እንብትት

ለህሌት ሰላም እተ ተውዴሕ ሐቆለ
ቀደመ፡ እተ ሐልፈ ሰኖታት እብ
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ እግል
አጅገሖት እብ ትሉሉይ ለገአ
ዋይዲባት እብ ስሙድ ወመትሰባል
ማርሒቱ ክም ፈሽለ፡ረፌዕ መኔዕ
ጃእር ህዬ ፍገሪት መዳፈዐት ሸዐብ
ወሕኩመት ኤረትርየ ክምቱ እት
ለሐብር አሰናይነ ቤለ።
ወዚር ዑስማን እንዴ አትለ፡
ምስል መንጠቀትነ ወዓለም እግል
አደአቅቦት ዐላቃት ገብእ ለህለ ጅህድ
ለተአትናይት ፍገሪት ትትረከብ ምኑ
ክምስለ ህሌት አፍሀመ።

ወዚር ዑስማን እት ደንጎበ፡ ዶር
እድንያይ መዳርስ ኤርትርየ እት
ስዑድየ ሐቆለ ሐመደ፡ ለሳድፍ
ህለ መጋድዕ ውቅል ደረጃት
ተዕሊም እግል ባልሖት፡ ዋልዴን
ውላዶም እተ እት ኤረትርየ
ለህለ መአሰሳት ተዕሊም ውቁል
እንዴ ነድአው ድራሰቶም እግል
ለአተላሉ አትፋቀደ።
እት ዮም 30 ኖቨምበር ለገአት
ዓደት ደብእ ህዬ፡ እት ለትፈናተ
መጃላት ዶር ለአግደው ወእት
ጅግረ እግለ ተዐውተው ጀዋእዝ
ተሀየበ።

ቅሮረ መሐገዝ ማይ እት መትከምካም ደገጊት
መታክል
ሰብብ
እት ሙዲርየት ቅሮረ፡ እብ
ሰበብ መጋድዕ ማይ፡ መትከምካም
ደገጊት ክምሰለ ልትሐዜ እግል
ልሄርር ክም ኢቀድረ ትሸረሐ።
ሙዲርለ ሙዲርየት አሰይድ
ሳልሕ መሕሙድ እግል ኤሪነ እተ
ሀበየ ሐብሬ፡ መሽሮዕ ማይ አስክ
እለ እት እምሀሚሜ፡ ቅሮረ ወሻካት
ሌጠ ክምሰል ህለ፡ እት ብዕድ
ድዋራት ምን ኢትወጀደ ህዬ እት
መትከምካም ደገጊት መታክል
ጋብእ ክምስለ ህለ እት ሸርሕ፡
መጥ-መጦርለ ፈዛዐት ሙጅተመዕ
እግል ወቀሎት ለገብእ ጋድም፡
መሽሮዕ ማይ መትሐሳር እግል

ልትሀየቡ ወደሐ።
ፈዛዐት ሸዐብ እት ዘመናይ
ሕክምነ እት ዘይድ መጽእ ክምሰል
ህለ ክም ፍገሪቱ ህዬ፡ እት ዓፍየት
መዋጥኒን ተቅዪር ሰኒ ክምሰል
ትሰጀለ ክምሰልሁመ ቅያስ ሞት
እማት ወአጀኒት ክምሰል ነቅሰ
እት ሸርሕ ህዬ፡ ምስል ብዝሔ
መትነፈዐት፡ እት ቅሮረ ወሱክ
መራክዝ ዓፍየት ብንየት ሙህም
ጋብእ ክምሰል ህለ አትአመረ።
መሻረከት ደረሰ እት ተዕሊመ
ለተአትናይት ክምተ ለሐበረ አሰይድ
ሳልሕ፡ እብ ሰበብ ኢመትከምካም
ደገጊት፡ ህዳይ ስነት አዳም

ለኢበጽሐየ ወመናበረት ስብክ
ወስግም እት ምግባይ ወካልኣይት
ደረጀት ለመሻረከት ለትሳዌት ምን
ኢገአት እት ዋልዴን ተውዕያት
እግል ልግበእ ክምቱ ሸርሐ።
ሙዲር ሙዲርየት ቅሮረ
አሰይድ ሳልሕ መሕሙድ እት
ደንጎበ፡
መጋድዕ
መዋሰላት
ወእትሳላት ምን አግደ መታክል
ክም ምቱ እት ለሐብር፡ እግል
አርሀዮቱ መባደራት እንዴ ትነሰአ
ልትሸቄ እሉ ክምሰል ህለ ወደሐ።
እት ሙዲርየት ቅሮረ፡ ሐድ
22 አልፍ ስካን ህለው።

ዝያረት ሰብ-መዝ ዕጨይ ወኣው ከደን
ሰብ-መዝ ዕጨይ ወሔዋናት
ከደን ዝያድ ምእት ሰብ መቅደረት
ዐማር ወመራቀበት ርዝቅ ዕጨይ
ወሔዋናት ለሻረከው እተ ዝያረት
ምን ዮም 19 አስክ 24 ኖቨምበር
ነዘመ።
አግደ ሀደፍለ ዝያረት፡ ዲብ
ለትፈናተ ድዋራት ዐድነ ገብእ
ለሀለ ወራታት መራቀበት ወዐማር
ርዝቅ ዕጨይ ወሔዋናት ከደን
እግል ልርአው፡ምን ሕድ ተጃርብ
እግል ልትባደሎ፡ እተክምሰልሁመ
ፍንጌ አንፋር ናይ ሽቅል መዓወነት
እግል ትደቀብ ክምቱ ዲበ በዐልመዝ መስኡል ፈርዕ ሕፍዘት
ወዐማር ዕጨይ አሰይድ ሙሴ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 50

ሮቤል እግል ኤሪን ሐበረ።
ለሰብ መቅደረት፡ እምበል ዲብ
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
እተ ሐምስ ለአቃሊም ዲበ ሀለ
ቀተሪ፡ መራክዝ ሽትል፡ አካናት
ገማል፡ መዳርስ፡ አካናት ዕባደት፡
ከዛናት ዐባዪ፡ ወብዕድ አካናት
ገማል እንዴ ጌሰው፡ ዲብ ክል
ደዋይሕ ለሀለ ተጃርብ ፍንቱይ
ምን ቅሩብ እግል ልርአው
ወተጃርብ እግል ልክሰቦ ክም
ቀድረው አሰይድ ሙሴ እብ
ተውሳክ ሸርሐ።
ሙሽተትከት እተ ሀበው
ረአይ፡ አህምየትለ ዝያረት እብ
መጆብ ሀደፈ እንዴ ዘክረው፡
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ፍንጌ ድዋራት ለሀለ ፍረግ
አግቡይ ጽብጠት ምን ቅሩብ
እግል ልርአው ክም ቀድረው፡
ዲበ መጽእ ወክድ ለሰርጉሉ
ወራታት እቱ ለሰዴ ክም ዐለ
አከደው።
መስኡል በዐል-መዝ ዕጨይ
ወሔዋናት ከደን እት ኤረትርየ
አሰይድ አብርሃ ገርዛ ህዬ
መሳልሖም አውለውየት እንዴ
ሀበው እት ዕጨይ ወሔዋናት
ከደን ደረር ለለአጀሩ አፍራድ
ምን ክእነ መስል መዋዲት እግል
ልትገሰው እንዴ ትላከ፡ ሸዐብመ
እት ክርዐቱ እግል ልትዓወን
ትሐሰበ።
ገጽ

2

ስማን

ዒድ ዑ
መሐመድስ

1ይ ክፈል
ሄከል
እግለ
ቅሙጥት
ግልደቱ ሐቆለ አንጸፈ፡ ቅርጨቱ
ወብልብሉ እብ እንክር ክባቡ
እንዴ ከረዩ ሸንከትለ ዐስተር እንዴ
ትወለበ፡ “ምድር አክልአይ ህለ፧”
ቤለ እግል አርወሐቱ። ምናተ፡
እምበለ ሸማል ለዕጨይ ልሄሬ
በልስ ዲቡ ኢረክበ። ዐስተር እተ
ወቅት ለሀይ እብ ከዋክብ እት
ሕድ ቅሎ-ተበቦ ጋብአት ዐለት።
ዐሊ ወድ-ኬመ አጢላቱ እንዴ
ጌልል አክልሕድ ምግብ ዐስተር
ሻግግ እት ህለ፡ ሰብዐት እት ረአስ
ደገ መዐረብ ክምሰል በጽሐው
ለክልኦት ምኖም ሸንከት እንክር
ቅብለት አገርበተው። ለከዋክብ
እብ ብዝሔ ዲብለ ዐስተር ሰበት
ትዘርአ ለምድር ጽልሙት እት
እንቱ ባርህ ዐለ።
ሄከል ለወቅት ምን ክፍለት
ላሊ ሓልፍ ክምሰል ህለ ሐቆለ
አከደ፡ እግለ ጨብላይ ብላዩ እንዴ
ትገልበበ ገብ እብ ሰካብ ወደ።
ለክዋናሁ እት ጀፈር ከሌብ ንዋይ
ሰበት ቱ ምነ አብያት ሽንኪ ብህል
ዐለ። ሐቆለ ዶል ለእግለ አክረረ
ክሉ ረአሱ እትሚ ክምሰል ህለ
እንዴ ኢለአምር እት ገሮቡ ፍንቲት
ሓጀት ትሰምዐቱ። እዴተት ብርድት
እብ ቅሩተ ዲበ ድግድጋሁ እግል
ትጣስስሱ አንበተት። ለእዴተት
እግለ ድግድጋሁ እንዴ ትማርን
ምነ ደምቀቱ ሸንከት ስጋዱ
ትከሬት። ሐማለት ወበራደት
ናይለ እዴ እግል ስካብ ናይ ሄከል
ዲብ ሕልም ሰኒ ጥዑም ካረዩ።
ለጥሳት ናይ እሙ እንዴ መስለት
እቱ አፉሁ ተቀም እት ወዴ፡
“አላ…ይመ፣ እለ እዴኪ ከአፎ
ትጥዕም! እንዴ ጭቅም አብሊኒ።
ዮም ግንዳይ ክቡድ ራፍዕ ሰበት
ዐልኮ ለመርከብዬ ደረብ ክሩይ
ዲቡ ህለ፡” ቤለየ።
“እንዴ ፍዛከ ልውዴኒ፣ እሊ
ራፍዖትለ ገነዲት አርወሐትከ
ነጭበ፣ እግልሚ ዐደድ ቅድረትከ
ኢትረፌዕ፧”
“አነ ሚ ኢዴ ይመ፧ አቡዬ
ፍካክ ለዶሰ እብ ኬወ እግል ንንደቁ
ሰበት ቱ ለገነዲት ድኖኩ ቤሌነ።
አነ ወተላይለ አባግዕ አምዕል እብ
ግዲደ እት እንደንክ ወዐልነ።
አዜመ ካልስ ይህለ፣ ‘ሕጉዝ እት
አንገቡ ርጉዝ’ ልብሎ ሰብ መሰል
ሚ ንውዴ ጣይወልኪ።”
“ከሚ እግል ንውዴ፣ እንታዲ
ሕልብዬ እብ ቅሩትከ ሽቄ ወደለ
ቀለት እግለ ርፈዕ፣ እብ ሀፍሀፍ
እንዴ እስዋተ ለአካን እግል
እጭቀመ እግልከ፣” ዲበ ክልኦት
ለመርከቡ ጭቅም አበለቱ።
ሄከል ምስል እሙ እብ ሕልም
ተቀም እት ወዴ፡ ለእዴተት
ለብርድት እብ እንክረ ማረኖት
ወጣሰሶት አተላሌት። ህቱ እበ
ጣሰሶት ናይለ ማይ-ማዮ እዴ እንዴ
ልትሸምሐር ወዲብ ሐላማት እት

ቅረዲትለ
እንቱ፡ ጼነ ሰኒ ቅዱይ ሀነን ወዴ
ዐለ። እሊ ጼነ እሊ ላተ ናይ እሙ
ክምሰል ኢኮን ለዲብ ስካብ ለዐለ
ደሚሩ እግል ለአስእሉ አንበተ።
“መን እንተ፧” ቤለ ኢስኩብ
ወኢፋዜዕ እት እንቱ።
በልሰ ዲቡ አለቡ። ለእዴ
ለትጣስስ ዐለት ሽቅለ ዲብ
ተአተላሌ ሸንከትለ ነሐሩ ለጨጋር
ዶል ትከሬት ነፍሱ ሸዐሊለት
ዐርገተ። ኩስኩስ እግል ሊበል
እንዴ ጀርብ ቅዲት ለትረሽረሸት
ዲቡ ጭገር ደንባይ ዲበ ምልትሕለ
ገለቡ ተሀርበበ። ምን ክሉ ወለዐል
ለውቀት ለከልቀ እግሉ ህዬ፡
ትንፌሳይ ሕፉን ጠሳስ ኣውላይ
እት መስል ምነ ምልትሕላ ድማኑ
ሽንከት ክሉ ለገጹ ትዘርአ። እሊ
ክሉ ምስል እንዴ ተሓበረ ሄከል
ምን ስካቡ ክምሰል ለሐሶሴ እንዴ
ወደዩ፡ መጆብ ንፉዝ እት እንቱ፡
“መን እንተ፧” እንዴ ቤለ ፍርግጽ
ወደ ሸንከተ ብልብል ወለቅርጨት
እት ለሀተምትም።
“ ህግያከ ደሀር አናቱ፡
አናቱ…”
“መን እንቲ፧” እብ ክሬነት
ድህር ሰኣሉ አተላለ።
“ሄከል፡ ህግያከ ደሀር እብለከ
ህሌኮ ማሚ፣ አናቱ ዳፍአት።”
“እስታቅፉሩለ!” ሚ እግል
ትውደይ
መጽአኪ?
አፎ
ኢሰከብኪ፧ መሻክልነ ቃውየቱ
ህሌኪ፧”
ዳፍአት ዘዐት እንዴ
ኢትበልስ እት ገሮቡ
እንዴ ትለውሌት ትም
ወዴት። እለ ዶል እለ
ሄከል ሸንሀት አንሳይት
እንዴ ቀንጸት ዲቡ ገሮቡ እብ
ዐሸመ በረጌዕ ገብአ። አክልሕድ
ሸንከተ እንዴ ትወለበ እበ ስጌዳየ
እት ነሐሩ አልጥአየ። ለድርቦባይ
መስለ አክዑባተ ህዬ ለጨጋር
ነሐሩ እግል ልካምሀ አንበተየ።
እበ እደዩ ለቀሌዕ እንዴ ሻምለ ሰኒ
ወማን ዲብ ገሮቡ አንሸበየ። ሄከል
ሸንሀቱ እንዴ ወዴት ለመጽአቱ
ማስል እቱ ምንመ ዐለ፡ ዳፍአት
ላተ እብ ብዕድ ቴለል ማጽአት
ዐለት። እተ ወቅት ለሀይ ዳፍአት
ሸንሀት እናስ እንዴ ኢገብእ ዲመ
እግል ኢልትፈንተየ እት ፍንጌ
መንግፎ ወብቆት ዐለት።
አመት አለበ ዳፍአት እብ ብካይ
ሲቅ እግል ቲበል ሰበት አንበተት
አናብዐ እበ ሓምላት መሌትሓተ
እት ልትደራገግ እት ነሐር ሄከል
ትቃጠረ። ሄከል ለሕፉን አናቤዕ
ዳፍአት ክምሰል ትቃጠረ ዲቡ
ትበኬ ክምሰል ህሌት እንዴ ኣመረ
አሰፍ ተሓበረዩ።
“ዳፍአት፡ ዳፍአት ሚ ጀሬት
እትኪ፧”
“ተአበኬኒ ጋሪት ትረከበት።”
“ሚ ጋሪት ተ? አስእሊኒተ፣
እግልኪ ለተአበኬ ጋሪት እብ
ክለ ሒለቼ እግል እጋብሀ ዱሉይ
አነ።”

በዐት

“ሄከል ሑዬ፣ እለ ጋሪት እለ
እንተ ለትጋብሀ ኢኮን፣ ምን
ቅድረትከ ወለዐል ተ።”
“ዲብኪ ለትጀሬ ምን ቅድረቼ
ወለዐል ምንመ ትገብእ ዕንዱቅ
እግለ አነ።”
ዳፍአት ብካየ አተላሌት፣ እበ
ሶሚት ለመስለ ዕንቴታተ እት
ትትሐዋረር እግለ ደንባይ ጭገር
ሄከል እበ አጪብዓተ ለርቱዓት
ትማርኑ እት ህሌት ልበ ለሀቀብቅብ
ወንያተ ሰኒ ሐጫር ዐለት።
“ዳፍአት፡ ሚ ጀሬት እትኪ
አስእሊኒ እብለኪ ይህሌኮ፧ ከረ ዓፈ
ሓረቀዉኪ ሚ ዐድ ትበአሴኪ፧”
“ሄከል ሑዬ፡ አነ ወእንተ ዲመ
ዳይም እግል ትፈናቴነ ለትቀድር
ምሽክለት ክልቅት ህሌት።”
“ሚ ምሽክለት አስእሊኒ ተ፧”
ዳፍአት ሰኒ ወአማን ምን
ልበ ሀቀብቀበት፣ አጫብዓ እንዴ
ተአትናቅዕ፡ “ውዳይነ ከረ አቡዬ
ኣመረዉ፣ ሰብ ፍንጌር ዐረው
እብነ። አዜ ሀድረ አነ ወእንተ
እት ፍንጌ ሞት ወሐዮት ህሌነ፡
” ክምሰል ቴለቱ፡ ሄከል ሰኒ እንዴ
ትከምከመ እብ ምግሳዩ ገብአ።
ህተ ህግያሀ እንዴ ኢተአተምም
ክለ ሓለቱ ወዕበያቱ እት ገጹ
ትጋየሰ።
ሄከል

ሐማድ
ዐሊ፡ ዎሮት ምነ ሐያት ለትጻገገቶም
መንደሊታት ዐለ። አቡሁ ዎሮት
ቀበት አዋልድ ለትወለደ ሰበት ዐለ፡
ሰኒ ግዶዕ እት እንቱ መንበረቱ
ሳይር ነብረ። ክሉ ወራታት ሐርስ
ወርዕዮ ዲብ መሸንገሉ ክሩይ ዐለ።
ምናተ፡ ዋልዴኑ ዎሮት ወልዶም
ሰበት ዐለ፡ እግል ልፍሬ እግሎም
እንዴ ቤለው ንኡሽ እት እንቱ መከ
ወለት ዒሰ ለትትበሀል ሽንብሬበት
ሀደው እግሉ። ምን እለ ሽንብሬበት
እለ ሄከል ክምሰል ትበከረ ሕማም
ዳይም ትለከፈ እቱ። እግል መደት
ረያም ህዬ በዐል ዐርቀይ ገብአ።
ዐዱ ወመሳኒቱ መሻይክ ወሐካይም
እት ገይሶ እግሉ ምንመ ትጻገመው
እግል ልሕዬ ኢቀድረ። እሲቱ
መከ እብ ዳግመ ሕነት እት እንተ
ህዬ ቤት አማኑ አተ። እሊ ዶል
እሊቱ ሽፍር ዐድ-ሐማድ ሕግላን
ለአተዩ። ንዋዩ ወገርሀት ራዕዩ ምን
ኢረክበ እት ከደን እንዴ ትሰርተከ
ሽፍሩ መሎስ ተርፈ። መከ ህዬ
እምበል ርእያይ ወስምዓይ ዐምሳት
እት እንተ እት በሮርሐት ተርፈት።
እብ ኢረኪብ ሙነት ምን ተዐዘበት
ገሮበ እንዴ ትጨባለ ነፌሰተ
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ትሴግ ወርድኡኒ ትብል ዐለት።
ለዲቡ ትነብር ዐለት ደገ መዐረብ፡
ሰብኡ ርሜሕ እንዴ ጸብጠዩ ምን
ንዋይ ልግበእ ወቴራብ ሰደይት
ኢወደ እግለ። ዲበ ሽፍር ለተርፈየ
አቤግዓት ሑዳት እበን እግል
ትትናበር ምንመ ባሰረት እግል
ትሳይር ኢቀድረት።
ሄከል ክምሰል አንበትበተ
ለአቡሁ ሐድገየን እግሉ አቤግዓት
እትራዔ ወእናስ አነ እት ልብል
ሐያት እድንየ ሕሳለ ተአልበጠ።
ምናተ፡ ለካይነት እድንየ እግል
ትርሐም ዲቡ እት ወጅበ ሽሙይ
እንዴ አገውኔቱ ገሀይ ወስርቤብ
ካፈለቱ። ለዲብ አካን እም ወአብ
እንዴ ገብአት ተዓብዩ ለዐለት
መከ እብ ግድዐት ወግብእ ገሮበ
ሰበት ተምተመ ዐምሳት እት እንተ
ነዚፍ እንዴ ገብአ ዲበ ጅነ ማይት
ሐቆለ ወልደት ሰራሪተ ትሴንግ
እንዴ ዐለት ገበይ ለክሉ ገይሰ
ጌሰት። ሄከል እት ረአስ ይትምነ
አብ ይትምነ እም እንዴ ትጭመረ
ዲቡ እት ደራባት ተርፈ። አቡሁ
ለሐድገየን እግሎም አቤግዓት ምን
ዶል-ዶል እት ለሀጎግየ ሰበት ጌሰየ
እት ደንጎበ ምን ጭገረት እት
በሮርሐት ተርፈ። እብ አርወሐቱ
ለህለ መንበረት እግል ልሳይር
ላዝም ሰበት ቱ ተላይ እግል
ልግበእ ቀረረ።
ዲበ ሄከል ለነብር እቱ ደገ
መዐረብ
ፍካክ
ወድ-በኪት
ለልትበሀል እናስ ሰኒ ጽጉብ ነብር
ዐለ። እሊ እናስ ሰለስ ሰልፍ ምን
ሐ፡ ክልኦት ሰልፍ ምን አባግዕ፡
ሰለስ ሰልፍ ህዬ ምን አጣል ወየም
አለቡ ግረህ ዐለ እግሉ። ዲበ ዐድ
እብ ማል ወውላድ ሰኒ ጽጉብ ሰበት
ዐለ፡ ልትፈረህ ወልትፈቴ ነብረ።
ምናተ፡ እምበለ ርዝቁ መዋዲቱ
ላተ ርዱይ ኢኮን። ለእናስ ምን
ክልቀቱ ውሕር ወዛልም ምንማ
ቱ፡ ማሉ አክለ እት በዜሕ ጌሰ፡
ዝልም
ወውሕርነ
መሰከብ
ወደው ዲቡ። እት ሳልፍ ምን
ገብእ ውዲብ ሰደይት ግረ አዳም
ለትሰረረተ ቀደም አዳም ኢጸንሕ።
ሄከል መሐገዙ ወይትምናሁ ዲብ
ተልገ ምን ከረዩ መውዕላይ ፍካክ
ወድ-በኪት እግል ልግበእ ሰተተ።
እት ሽፍር ፍካክ እንዴ መጽአ
እግል ለአተውዕሉ ምን ትቀድር
ክምሰል ትሰአለዩ፡ ፍካክ እብ ገጽ
ፋሬሕ እንዴ ትከበተዩ ሐ እግል
ለአውዕል ትዋፈቀ ምስሉ። “ምን
ኢረኪብ ረክበወ፡ እብ ስዕሞታት
ቀትለወ” ክምሰለ ልትበሀል ሄከል
መስከብ ሰበት ረክበ ሐ ፍካክ
እግል አውዐሎት ክም በክት ሰኒ
ረአዩ። ምነ አምዕል ለሽፍር ፍካክ
አተያተ ክምሰል ወልዱ እንዴ
ገብአ እት ለአውዕል ወለሐልብ
ባይአት ወፋግረት ናይለ ሽፍር
እግል ለኣምር ቀድረ።
ዳፍአት ወለት ፍካክ ሄከል
እት ሽፍሮም ለዐቤ ሰበት ዐለ
ምን ተአንበትብት ተአምሩ። ሄከል
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እብ መባልሱ፡ ወቀዩ ወመዋዲቱ
መፈተይ ሰበት ዐለ፡ ደለ ርኤቱ
አንሳይት ዕን ትከሬ እቱ። ዳፍአት
ሐቴ ምነ ዲብ ሄከል ዕን ለከረየ
ምንመ ትገብእ እብ ሰበብ ሐየ
ወለት አንሳይት ክምሰል ሑሀ
እንድኢኮን አሻይር ሻማት እርኢቱ
ኢኮን። ሄከል እብ እንክሩ ዳፍአት
እብ ጠፋፈተ፡ ግርመተ ወረአፈተ
ዲብ ልቡ ትትወሳወስ መንመ
ዐለት፡ ምስል ወለትለ አክል ደብር
ለገንሑ ፍካክ መትቃራብ ዲብ
ሀፎር መትከራይ ክምሰል ቱ ሰበት
ለአምር ክም ሕቱ እንድኢኮን እብ
ሻም ቀርበ ይዐለ። ምናተ፡ ዎሮት
ከእብ እንክሩ እብ ሻማት ናይለ
መልሀዩ እግሩስ ዐለ።
ፍካክ እግል ሄከል ክራይ
አውዐሎቱ እት ሰነት ፍሊት እግል
ለሀቡ ሰበት ትዋፈቀው፡ ምን
ለሐምቅ ሐምስ ሰነት እንዴ አውዐለ
እብ ሓሁ እግል ልትፈንቴ ለሐስብ
ዐለ። ምናተ፡ አውዐሎት ናይለ ሐ
ለገናዲት ቀሊል ይዐለ። አድሐ
እብ ግዲደ አሰረ ዲብ ለአንጎጌ
ሽብሐት ልቡ ትትበተክ። ምን ክሉ
ለአኬት ህዬ ለሐ አምዕል ውርደ
ከብድ ዲቡ ዐለ። አስቦሕ እንዴ
ቀንጽ ሸማይት እግል ልማልእ እት
ገልል ለአጸብሕ። ምነ ዐድ ላተ
እግል ልስደዩ ለጃርብ ተሐገለ፣
እትዬታት ዐድ ፍካክ እግል ስታይ
ሐሊብ ወብለዕ ሔሳስ ለአተናሽዐ
እት ህለየ፡ ፍካክ ወስነኑ ዲብ
ጋራት ገባይል ሀማድጌ ወዱ እንዴ
ልውዕሎ አመቅረብ ሽፍር ለዕይሮ።
ለግዶዕ ወየቲም ሄከል አውዐሎት
ወአስተዮት ናይለ ሐ በኑ ለአኬ
እቡ። ምን ፍግረት ጃህራይ አስክ
ክፍለት አምዕል ሰማይት ናይለ
ክሽክሻን ላተ ሐ ፍካክ እግል
ልምለእ ጸብሐቱ ትትቀደድ። ሄከል
ነፍሱ እግል ለአትፋጌዕ ለሐ ዲብ
ሰናቄ ክእነ እት ልብል ገልል፤
አዎ ህማን - አዎ ረቶል
ነቢ ወርደ - እተ ሰልፈ
ወለት ሕልዉይ - ግሬን ሕሹይ
መካይደ እኩይ - ዶለ አምሱይ
ወለት መቴለ - ብዞሕ ኬረ
ወለት ሀብረም - ምንሕት ከረም
ኢትትበረም…
ወለት ስብር - እብ ክል-ሕብር
ጀላል ምድር - ለእበ እነብር…
ሸማይት ክምሰል ትማልአ ለሐ
ዲብ ትትባደር እንዴ ወርደት
እግለ ሸናይት ጭርቢብ ተአብሉ።
ቃበት አው ራብዐት እት እንተ
ሐቆ ወርደት ሄከል ለማልአዩ
ሸማይት ሰበት ኢከፈየ ምን ሐዲስ
እግል ልምለእ ልትቀሰብ። ሰብ
ንዋይ ብዕድ አው ለለአሙሩ
ወርደው ምን ገብእ ትግራት
እንዴ ትከበተው ምኑ ለዓሩፉ።
ለትሰረረተ አስክ ለሐ ኢረዌት
መዓሉ ልትቀደድ። እድንያሁ
ክእነ ሰበት ገብአት መንበረት ከረበ
ነብር ዐለ።
ገጽ

3

ዐማር
ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

መሻሬዕ ዐማር መንጠቀት ግ/ም/ጸሓይ ጋሽ-በርከ
1ይ ክፋል
ግብለታይ ምውዳቅ ጸሓይ
መንጠቀት ዐማር፡ እት አቅሊም ጋሽ
በርከ፡ ሐን መአሰሰት ተዋብ ንዋይ
ወዘርእ ኤረትርየ ለትትመቃረሕ
መሻሬዕ ሐርብ ቱ። መሻሬዕ ሐርስ
ገርሰት፡
ፋንኮ-ጽሙእ
(ፌስኮ)፡
ዐድ ዑመር ወዐሊግድር ከምክም።
እምብለ እሊመ፡ ክም መሻሬዕ ሐርስ
ፋንኮ ራዊ ወባደሚትመ ምስሉ
ልትሐየብ። እለ ክሎሊት ዐማር እለ
እብ ግብለታይ ምውዳቅ ጸሓይ ጋሽ
በርከ ለትትአመር እት ገብእ፡ ክፋል
ናይለ እት አቅሊም ጋሽ-በርከ ልትሸቄ
ለሀለ መሻሬዕ ዐማር ርሒብ ቱ። ምን
እሊ አርበዕ መሻሬዕ ህዬ፡ መሽሮዕ
ሐርስ ገርሰት ለዐባ ቱ። መሽሮዕ ሐርስ
ገርሰት፡ እብ ብንየት ከዛን ለአስተብደ፡
መዋልያይ ናይለ አዜ እት ግብለታይ
ምውዳቅ ጸሓይ ቡጉስ ለሀለ መሻሬዕ
ዐማር ቱ። እትሊ መሽሮዕ ዐማር እብ
ሽቅል እንዴ ጌስነ፡ ምስል መስኡሉ ላቱ
አሰይድ ሓይሊዝጊ ሀብቴ ለወዴናሀ
መቃበለት እንዴ ተሌት ትትቀደም፦
ሰኣል፡ ምስል መሽሮዕ ገርሰት
ወብቀሉ እግል ተአትኣምረነ?

በሊስ፡ መሽሮዕ ሐርስ ኦሮት ምነ
እት መንጠቀት ግብለት ምውዳቅ
ጸሓይ ለህለው መሻሬዕ ዎሮት
ቱ። እብ ዓመት ለመንጠቀት እት
ምዴርያት ሀይኮተ፡ ተሰነይ ወገሉጅ
ለሀለ መሻሬዕ ለትሐቅፍ እት ገብእ፡
አግደ ህዬ እት ሐምሌ፡ ፍሬታት
ወተዋብ ንዋይ ለአወቄ። አግደ ሀደፍነ
አትሀድኦት ሱግ ቀበት ዐድ እት
ገብእ፡ ምን ሐምሌ ክም ከመዶር፡ ጉዕ
ወበሰል፡ ፍሬታት ህዬ ክም ማንጉስ፡
አራንሺ፡ ግሬን፡ ለይሙን፡ በናነ
ወተመር፡ ክምሰልሁመ ጠለብ ሐሊብ
ወስገ እግል አርወዮት፡ አግደ እት
ተዋብ አባጊዕ፡ ሐ ወእንሰ ልትከሰእ።
እብ ዓመት እትለ መንጠቀት ግብለት
ምውዳቅ ጸሓይ 13,000 ለትገብ
አባጊዕ ወ800 ረአስ ምን ሐ ህለ።
ሀደፍ መአሰሰት ተዋብ ንዋይ ወዘርእ
ኤረትርየ አግደ ሀደፈ ምን እሊ ንዋይ

ጠለብ ሱግ ዐድ ወተስዲር ቱ። እሊ
መሻሬዕ ርሒብ፡ እት ሒን ከረም
እብ ዝላም ወዲብ ሒን ሐጋይ እብ
መስኖ ነአገምሉ ህሌነ። እት ሒን
ከረም እብ ዝላም፡ ማሼለ፡ ስምስም፡
ብልቱብ፡ ዕፉን፡ ለመስእ አዝረአት፡
እትሊ ምድር ሰኒ በቅል እግልነ።
መሰለን ዮም ዓመት እት አርደት
ፋይሐት ስምስም ዘርአነ ወእተይ ሰኒ
ሃይብነ ሀለ። እት እክል ጸዐዳመ ሰለስ
ጅንስ ሽንራይ እት ገርሰት ትጀረበ
ክም በቅል እኩድ ሀለ፡ ጣፍመ እተ
ክምሰልሁ።
አዜ ምስል እስትራተጅየት
ደውለትነ እት እንገይስ፡ አውለውያት
ለልአትሐዜነ እተይ እቱ እንሸቄ
ዐልነ። ላመ ምቅያስ ሑድ ዐለ እብ
ለትፈናተ አስባብ። መሻሬዕነ ትርበቱ
ኩሉ አጅናስ ዘርእ ክም ትትከበት፡
ወእግል ተዋብ ንዋይመ ለትአትናይት
ክም ተ እኩዳም ህሌነ። ማይ ነዲፍ
ወምድር ርሹድ ሰበት ብነ፡ እሊ
መኔዕ ሐቆ ትረፈዐ ምኒነ፡ ለመሻሬዕ
ሰኒ እግል ልሄርር ሐበትመ ለትከርዐነ
አለቡ። ለሰልፋይ ሀደፍነ ህዬ፡ ካፊ
እተይ ሐምሌ፡ ፍሬታት፡ ሐልብ ወስገ
እት አስዋግነ ወጀዶት ቱ።

ሰኣል፡ ሱግኩም አያ ቱ?
በሊስ፡ መብዝሑ አስዋግነ አስመራ
ቱ። እብ ዐውል ረኪስ እት ደካኪን
ሕድሪ እንዴ ትወዘዐ ልትዘቤ።
ገሌሁመ እት ደካኪን ተዓውን እብ
ረኪስ ልትዘቤ። ጠለብ ስገ ላኪን
መብዝሑ መአሰሳት ሕኩመት በሀለት፡
ኩልያት፡ መዳርስ ቴክኒክ ወብዕድ
እተ ጠልበ ምኒነ ወቅት ለልሐዝያሁ
ቅያስ ነሀይበን።
ሰኣል፡ እግል እሊ መሻሬዕ ርሒብ፡
ዱሊት ለህሌት ብንየት ትሕትየት ሚ
ትመስል?
በሊስ፡ እሰልፍ ሕኩመት እሊ
ባካት መሻሬዕ እግል ቲደዩ ለሐሬት
እቡ ሰበብ፡ ትርበት ሰኔት ወማይ ምን
ስኤት ቱ። ክምለ ሰአዮበ ህዬ፡ ለምድር
ሰኒ ወማይመ ህዬ ሐምስ ከዛን ናይ
ገርሰት፡ ባደሚት፡ ክልኦት ፋንኮ

ወዐሊግድር እንዴ ትሸቄ፡ ማይ ካፊ
እክእሉል ሰበት ሀለ፡ ኣላፍ ሄክታራት
ምድር እግል ዐማር እንዴ ትዳለ እት
በገስ ሀለ፡ ቀደም እለ ካፊ አፍረ እግል
ልትበሀል ምንመ ኢቀድር፡ እግል
ሙስተቅበል ላተ፡ እብ ኩለ ሒለትነ
ሸቄነ እቱ ምን ገብእ፡ ኩሉ ሸዐብነ
እብ ረኪስ ለልአንዕም ምኑ ፈርያት
እብ ዕጹፋት እግል ልትጃቀፍ ምኑ
ለቀድርቱ። ከዛን ገርሰት ሌጠ ምን
እንረኤ፡ 60 ሚልዮን ምትር-ክቦ ምን
ማይ ጻብጥ ሀለ። እትሊ መሽሮዕ
ገርሰት ሌጠ 10 አልፍ ሄክታር
ምድር እግል ሐርስ መስኖ ሱዉይ
ሀለ። ምኑ 5000 ሄክታር እብ መስኖ
ወከረም ገምል ሀለ። ለተርፋመ እብ
ዶል ዶሉ እተ ልትሐዜ መዐለ ዘርእ
ወተዋብ እግል ልትዐዴ ቱ።
ሰኣል፡ ምነ አፍሬኩሙ ወእት
አስዋግ ረህየት አምጸአ ለትቡሉ ሚ
ሀለ?
በሊስ፡ መሰለን፡ እብ መቅደረትነ፡
ከመዶረ አፍሬነ፡ እት መስነዕ አለቡ ህዬ
ትሰነዐ ወአስዋግ ቀበት ዐድ ወካርጅ
እቱ ክም ልትዘቤ ወዐውል ሰልሰት
ክም ልትሀወን ወዴነ። ስገ ከማን
ንዋይ እንዴ ረሸድነ፡ እተ ጠልባሁ
መአሰሳት እብ ዐውል ረኪስ ልትባጸሕ
ጸንሐ፡ ካርጅመ ህዬ ገይስ ወዕምለት
ካርጅ ለአመጽእ ጸንሐ። ሐምሌ ክም
ከመዶር፡ በሰል፡ ግፍሮ (ጉዕ) ወብዕድ
እት አርከሶት ሱግ ኩዳር ዐድነ ዶር
ቀሊል ይዐለ እግሎም። እምበልሁመ
ፍሬታት እትሊ መሻሬዕ እንዴ ሸተልነ፡
አዜ ፍሬ እግል ለሀብ እኑቡት ሀለ።
ምን ሰኖታት ቅሩብ እንዴ አንበተ ህዬ
አራንሺ፡ ለይሙን ወማንጉስ ጋሽበርከ
እት አስዋግነ ልትዘቤ ሀለ።
ሰኣል፡ እሊ መሻሬዕ ስካንለ ባካት
ሚ ረብሖ ምኑ ህለው?

በሊስ፡ ለመሻሬዕ ሐርስ ፋዬሕ
ሰበት ቱ፡ ስካንለ ባካት ወእብ ፍንቱይ
እግለ ምን ሱዳን ዐዶም ለአቅበለው
ስካን፡ እተ መሻሬዕ እብ ዮምየት
ወማህየት ሸሀር እት ሸቁ፡ ወለምህነት
ሐርስ እት ልትላመዶ፡ እት መናበረት
ሰኔት ክም ህለው አክድ እግልኩም።
እት ኩሉ ለመሻሬዕነ 4,000 ምኑ
ለኢልውሕዶ ሸቃለ ህለው። አንሶም
ወተብዐቶም፡ ገሌሆም እብ እክል
ወገሌሆም እብ ሰላዲ እተ መሻሬዕ
ሸግቦ። ወራታት ሐርስ ህዬ ሰኒ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 50

አሰይድ ሐይሊዝጊ ሀብቴ

እት ለአሙሩ መጽኦ ህለው፡ ዐስር
ሰነት ለወደው ምስልነ ህለው። እብ
ለመድለ ሸዐብ፡ አንሳት እት ሽቅል
እግል ልትክሰአ ወእብ ናየን ልዒረ
ዔብ ልትሐሰብ ለዐለ፡ አምኣት ለገብአ
አንሳት እተ መሻሬዕ ሐርስ ልግበእ
ወመሳንዑ እት ሸቅየ፡ ዮመቴ እግል
አጀኒተን ወዐደን ለአትናብረ ህለየ።
ሰኣል፡ መቅደረት አዳምኩም
(ሸቃለ ሕኩመት) እተ መሻሬዕ ምን
ተአስእለነ ሰኒ ዐለ?
በሊስ፡ እተ መደት ሰልፍ ሑዳም
ሰብ መቅደረት፡ አንፋር ክድመት
ወጠን ወእብ ተጃርብ ሌጠ ለሸቁ
ዐለው እግልነ። ምን ሰነት 2014
ወሐር ላኪን፡ ሕኩመት እት ኩለን
ኩልያት ወዐድ-ሃሎ ለአድረሰቶም
ሰብ ምህነት ሐርስ ወብዕድ አምጃላት
ልትወዝዖ ዲብነ ሰበት ህለው፡ እሊ
መሻሬዕ እግል ለአፍሬ ወልንጀሕ
አሰፍ ቅድረት አዳም
አለብነ። እሎም ሐዳይስ
ሰብ ምህነት፡ እግለ
እብ ሸሬሕ ለደርሰዉ፡
እብ ከአፎ እት ፍዕል
ለአውዑሉ
ገበይ
አጽበጦቶም ሌጣ ቱ
ተርፍ ለሀለ። እት ኩሉ
መጃላት ሐርስ ህዬ ምን
12+1 አስክ 12+5
ሰብ መቅደረት ህለው
እግልነ። እብ በይጠረት፡
ዕሉፍ ሔዋናት፡ ዕሉም
አትክል፡ ሀንደሰት፡ ርዝቅ
ምድር ወዕሉም ፍሬታት
ወሐምሌ ብዝሓም ሰብ
መቅደረት ብነ።
ሰኣል፡ ገሌ እንዴ ተአንበተ ገጽ
ቀደም ለኢሄረረ ክም ቃንጪ-ስከር
ህዬ ሚ ቱ ሰበቡ?
በሊስ፡ ገሰብ ስከር እት 250
ሄክታር እግል ጀርቤ ዘርአናሁ ወክም
ነጄሕ ተአከድነ። ምናተ መስነዕ ገሰብስከር እግል ለሀሌ ሰበት ቡ፡ አስክለ
መስንዑ ልትወተድ ባጥር ሀለ።
ለመስነዕ መጽአ ምን ገብእ፡ ሽክርነ
ምን ኖስነ እግል ነአፍርዩ ለገብአት
ምሽክለት አለብነ።
ሰኣል፡ እተይ እግል ልዕቤ፡ ለገብእ
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ሕፍዝ ወብሑስ ሚ ሀለ?
በሊስ፡ እት ንዋይ፡ ዘርእ ወትርበት
ለትፈናተ ብሑስ ገብእ። እትሊ
ምድር ለትነጄሕ አባጌዕ ገረጅ፡ እብ
ሕፍዝ መጽአት ከተወበት፡ ጅንስ
ሓመ ብጋይት ወደውሔን እግል
ንተውብ እንቀድር። እት ትርበት
ወሕማማትመ ምን ገብእ ለሕፍዝ
ገብእ ጸንሐ ወሀለ፡ ግረ እላመ ብሑስ
ላተ ኢበጥር።
ሰኣል፡ እብ ኣለት አፍሸሾት ማይ
ለትትሐረክ ማሽን አስተዮት ከአፎ
ረትዐት?
በሊስ፡ ለኣለት እተ መደት ሰልፍ
ነአሰቴ እበ ዐልነ፡ ምናተ በዲሩመ እት
ዐድነ አስተዮት እብ ቅጠር (ድሪፕ
ኢሪጌሽን) እኑቡት ዐለ፡ ሐር ኣለት
ነጺግ ክም አምጸአነ፡ ማይ ብዞሕ
ተአበዴ፡ ካልእመ ምስል ሓለት ጀው
ወውልዋል፡ ጅንስ ትርበት ወማይ
እሊ ድዋራት ለኢትገይስ ገብአት።
ነጻጊት ማይ (ፒ-ቦት) ከሳይረ ክም
ኢደቀብነ፡ ለበሰር እብ አስተዮት
ቅጠር ብዱላሙ ህሌነ፡ እሊ በሰር
ቅጠር ህዬ ለሔሰ ወማይ ለኢለአበዴ
እት እንቱ ራክባሙ ህሌነ። ነጻግማይመ ሀለ እግልነ። ለነጻግ ቅጠዕ
ቅያር እቡ ክም አትዐቤነ፡ አዜ ዲብ
ንዛም አስተዮት እብ ቅጠር ዕዱያም
ምኑ ህሌነ።
ሰኣል፡ እትሊ መሻሬዕ ለዐናቅፈኩም
ለዐለ ጋራት ሚ ህለ?
በሊስ፡ ተሐድያት ሑድ ይዐለ
እግልነ። ምናተ ለተሐዲ እብ
አብሳር ኖስነ እት ንትዐደዩ ወነአፈሬ
ንሄርር ዐልነ። መሰለን፡ ለነጻግ-ማይ
ኣላት ምስለ ሓለት ጀው፡ ወለውል
ክምሰል አውደቀዩ ከትሰበረ፡ ቅጠዕ
ቅያር እግል ንርከብ እሉ ኢቀደርነ።
እምበልሁመ ኣላት ብዕድ። ምናተ
እሊ ሰበት አከ ምኒነ ለሽቅል ኢበጥረ፡
በሰር ቅጠር ወጀዳውል አስተዮት
እቡ አተላሌነ። አዜ ላኪን ለቴለል
መኔዕ ርፎዕ ምኒነ ሰበት ሀለ፡ ወሰላም
ማጽአት ሰበት ህሌት፡ እሊ መሻሬዕ
ዐማር ኩሉ መሐለኪቱ እንዴ ወርከ፡
ዲብ በገይዳት እት ለሔሰ ቴለል ክም
ልትዐዴ ዳምን አነ።
ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ኤረትርየ እት መደት ፈሪስ ፈደሬሽን
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ
ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት (1952-1962) እበ ልብል
አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ እት ምዕራፍ
18 ለትከተበ “ኤረትርየ እት መደት
ፈሪስ ፈደሬሽን” ለታይን ጽበጥ እግል
ዮም 6ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል እግል
ንርኤቱ።

ናይ 1960 ሕርያን እግል
ሳልሳይት ጀልሰት ምጅልስ
ግረ ሑዳት አምዔላት፡ እብ
ሸዐብ ደምቤዛን ተሐሬነ ለልብሎ
18 ሽማግሌታት ለፈርመው እተ
ሸክወት አስክ ሙዲር ምዴርየት
አስመረ ወሐማሴን ነድአው። ለእብ
ባሻይ ወረዴ ተዐዘገው ለትበሀለው
እት ገበኦ፡ ባሻይ ተከስቴ ሰለበ፡ “ኖሱ
ወአቃርቡ እት ልልእክ እብ ሒለት
እግል ንሕረዩ፡ ላሊ ወአምዕል እት
አብያትነ እት መጽእ ሰበት ጀርሴነ፡
ለቤት አብ ለአከውነ ልእከት እብ
ሕበር እግል ነአትምመ እንዴ እምቤ…
ዲብ መድረሰት ሚዮን (ሽማንጒስ
ላዕላይ)…” እንዴ ተአከብነ እግል
ንጽነሕ ቀረርነ… ለትብል ልእከት
ሓለፈ።
እብሊ እንዴ ኢበጥር፡ ዲብለ
ሐልፈ ዘመን ቃኑን ምጅልስ፡ ባሻይ
ተከስቴ እግል ሸዐብ ደምቤዛን
ለለአስትህል መትአያስ ሰበት ኢወደ
እሎም፡ “ሕነ እብ ሸዐብ ደምቤዛን
ልኡካም ለህሌነ 18 ነፈር፡ ዲብ እሊ
ሕርያን ናይ ዮም ዓመት እግል ሸቀ
ተከስቴ እግል ኢንፍረም እሉ ወእግል
ኢንሕረዩ ውፉቃም ክምሰል ህሌነ
እግል ሕኩመት ነትአምር፡” ቤለው።
እት መጦር እሊ ሰነድ እሊመ፡
አስፈሀ ረአዩ ከትበ፡
ክእነ ልልብሎ ህዬ ህለው? ለአማን
ምስል ምን ወእተየ ክምሰል ህሌት
እግል ነኣምር ኢቀደርነ። ለገብአ
ልግበእ ልትከሬ፡
እግል እሊ ክእነ ላቱ አከይ ውፋቅ
ለከልቅ ቅደይ ለልርኤ ናይ ህርያን
መፈወድየት ሰበት ኢትወከወነት፡
ጥርዓናት ርሹሓም ወሔርያይ ገቢል
ምን በዐል መዝ ሕርያን አስክ መስኡል
መሓፈዘት፡ አስክ ሙዲር ምዴርየት
… አስክ ሜርሓይ ሕኩመት አው
ዓም ሓክም ቱ ፈግር ለዐለ። ናይ
ደንጎበ ቀራር ናይ አስፈሀ ዐለ በህለት
ቱ።
ዲብ እለ ቀድየት እለ ወርዴ
በይን ወተከስቴ ሰለበ፡ አስፈሀ አማን
ለትመርምር ልጅነት እግል ልከውን
ኢሐዘ። እበ “ልትከሬ” ለቤለዩ ህዬ፡
ለቀድየት ሰክበት። ባሻይ ተከስቴ
ሰለበ መትረሸሖቱ ለለአሰብት አስዋት
ኢጃቀፈ። እብሊ ህዬ፡ ባሻይ ወረዴ
በይን ምን ምዴርየት ሐማሴን እብ
ተማመ ለዎሮ እምበል መትጃግራይ
ለተሐረ እግል ልግበእ ቀድረ።
ደዋዬሕ ዐዲ ቀይሕ
ዎሮ ብዙሕ ለአትሃገ ጋር፡ እት
ባካት ዐዲቀይሕ፡ በርናምጅ ሕርያን
ዕልብ 6 ለገብኣ ቱ። ዲብለ ሐልፈ
ክልኤ ቃኑን ዘመን ምጅልስ ኤረትርየ
እብ ደጃዝማች ገብረዝጊ ጓንጉል
ጽቡጥ ለዐለ መንበር እግል በደሎት
ክልኦት መትጃግረት ቀርበው።

እሎም፡ አብረሀ ገብረዝጊ ወልዱ እግል
ደጃዝማች ገብረዝጊ አርአየ መንገሸ
ለልትበሀልቱ ለዐለ።
ዲብ ዮም 3 ሰበተምበር 1960፡
አርአየ መንገሸ አስክ ሙዲር
አከለጉዛይ እምባዬ ገብረአምላክ
ዲብለ ቀደመዩ ጥርዓን እት ረአስ
ዕድውየት ምጅልስ ሹምለ ደዋዬሕ
ለዐለ ደጃዝማች ገብረዝጊ፡ ምን
28 ኦጎስት እንዴ አምበተ እግል
ብዝሓም ሔርየት ሽማግሌታት እንዴ
ትላከ ክምሰል ልትሸረብ ክም ወደ
ወእተየ ክምሰል ኣተዮም ክምሰል
ኢልትአመር ሸርሐ። እሊ ክምሰል
ገብአ፡ እብ ሸፋግ ዲብ ውቁላም ሰብ
ሰልጠት ክምሰል ሐበረ፡ ህቶም ህዬ፡
“ሽማግሌታት እብለገብአ ልግበእ
ነፈር እግል ኢልጸበጦ እግል ልትዐተቆ
እግል ሙደረእ ትእዛዝ ትሩድ ህዩብ
ህለ…” እንዴ ቤለ ክምሰል አከደ
እሎም ሐበረ። “ምናተ፡ አስክ እለ
ዮም ምዕላይ 13 ሰብተምበር) ሰበት
ኢተዐተቀው፡ አምዕል ሕርያን ህዬ
ሰበት አቴት (4 ሰብተምበር) እንዴ
አምረርኮ እጠሬዕ እትኩም ህሌኮ…”
ወሰከ አርአየ መንገሸ።
ዲብ ዮም 5 ሰብተምበር፡
በህለት ዲብ ካልኣይት አምዕል
ሕርያን፡ ናይብ ዳይሬክተር ሽኡን
ካርስ ኪዳኔ ከሕሳይ፡ ዲብለ አርአየ
መንገሸ ለአቅረበዩ ጥርዓን፡ “ምስል
ሙዲር ምዴርየት እብ ተለፎን
ሀደግነ እቡ። ሓለት ሕርያን እግል
ለትአምሩኩምቶም፡” ለልብል ክቱብ
ሐጪር እንረክብ። ለአምዕል ላኪን፡
ለተዐዘገው ለትበሀለው ሽማግሌታት
ክርንቶም ለለሀይቦ እቱ ሰበት ገብአ
አርአየ መንገሸ ዲብ ወቅት ማይትቱ
ለትሰአለዩ ናይ ሕኩመት ምስዳር
ልታኬ ለዐለ።
ዲብ ዮም 9 ሰብተምበር ፍገሪት
ሕርያን ክምሰል ተአመረት፡ አብረሀ
ገብረዝጊ እብ 36 ክርን ናይ
ሽማግሌታት ተዐወተ። አርአየ መንገሸ
እብ 18፡ ዎሮ ሳልሳይ ህዬ እብ በሕ
ክርን ተርፈ።
ጽልመ
ምን ክሉ እሊ ዲብ እሊ ዘበን
ሕርያን እሊ ለተረአ ክላፋት፡ ዲብ
ጽልመ ለትከለቀ ዝያደት አትሃገ።
ዲብ እሊ እንዴ ትረሸሐው ለቀርበው፡
ሰለሞን ከሕሳይ ወዑቅቤ ሀይሌ
ለልትበሀሎ ናይለ ወክድ ለሀይ
እሙራም መንደሊታት ዐለው።
ሰለሞን ከሕሳይ፡ ወልዱ ለዲብ
ፌብራይር 1949 እብ እዴ አዳም
ለትቀተለ ምን መአስሰት መሕበር

ኤረትርየ እግል ኤረትርዪን ዲብ
ሰራዬ፡ ብላተ ከሕሳይ ማሉ እት ገብእ፡
ኖሱመ ዲብ ጽልመ እብ እዳረት
ለሸቀ ዐለ። ዕቅቤ ሀይሌ ህዬ፡ ምን
ንእሹ ዲብ ትጃረት ለትፈረረ፡ አስክ
እሊ ለህሌነ እቱ ወቅት ክምሰል ዕውት
ታጅር ለተአመራ ቱ።
መትረሸሖት ናይ እሎም ክልኦት
ክምሰል ተአከደ፡ ሸክዋት ተንከረ።
አሰልፍ፡ እብ 16 ኦጎስት 1960
ወካይል ሸዐብ ጽልመ ሕነ ለልብሎ
አንፋር እሊ ለተሌ ሸክዋት ድድ
ሰለሞን ከሕሳይ አቅረበው፡
ምን አቡሁ (ብላተ ከሕሳይ
ማሉ) ለወርሰዩ “ እግል አቶብየ
ለለአትአቤ አፍካር፡” ቡ። እግል
መሰል፡ እት ቀደም መፈወድ ምጅልስ
ቅራን ኣንስ ማቲየንሶ እንዴ ቀርበ፡ ናይ
ንጉስ ነገስት እንድራሴ ዲብ ኤረትርየ
ለትሐዜነ ህለ፡
ዲብ መደት ሺመቱ፡ ወድ
መሕበር ፍቲ ወጠን ላቱ ወድ ጽለመ
እበ ትትቀደሩ ለአዜ ዐለ።
ዲብ ዮም 15 ኦጎስት ሸዐብ
ሔርየት ሽማግሌታት እግል ልሕሬ
ክምሰል ተአከበ፡ ምን አስመረ ሽባን
እንዴ አምጸአ ሸዐብ ጫቀጠ ወእግለ
ትረሸሐው ሔርየት እንዴ ዐዝገ አስክ
አስመረ ነስአ።
ግረ ሰለስ አምዕል፡ በህለት ዲብ
ዮም 19 ኦጎስት 1960፡ ዑቅበ ሀይሌ፡
መትጃግራዩ ሰለሙን ከሕሳይ “እብ
ጀሪመት ዐባይ” እንዴ ትሸከ ዲብ
ቤት ፍርድ አስመረ ቃርብ ሰበት ህለ፡
ክምሰልሁመ “እብ ሸዐብ ጽልመ እብ
ከማሉ” ጽሉእ ወዲብ ምጅልስ እግል
ኢልእቴ ጠሬዕ እቡ ሰበት ህለ፡ “ክእነ
ላቱ ምጅርም ዐቢ እት ጅግረ እግል
ኢልእቴ…” ለልብል ጥርዓን አስክ
ዛብጥ ሕርያንለ መሓፈዘት አቅረበ።
ዲብለ ርሳለት ናይ ዑቅቤ ሀይሌ፡
ናይብ ዳይሬክተር ሽኡን ከርስ ኪዳኔ
ክሐሳይ ወደጃዝማች አስፈ ረአዩ ሀበ።
አስፈሀ፡ ሰለሞን ከሕሳይ ጀሪመት ዋዲ
ገብአ ምንገብእ፡ እብ ዔቅባይ ቃኑን
እግል ልትአከድ፡ ሙዲር ምዴርየት
ወበዐም መዝ ሕርያን እግል ለሐብር
አዘዘ። ኪዳኔ እብ ጀሀቱ እግል ረአይለ
ትሰአለዩ ዔቅባይ ቃኑን እንዴ ሰመ፡ “
እሱር ለህለ ነፈር ኢገብአ ምንገብእ፡
እብ ሸክወት ምን ጅግረ እግል
ልትመነዕ ክምሰል ኢቀድር…ሸርሐ።
ምን እሊ ወኬን ዎሮ እኩይ አው
ከይነት ለወደ እግል መትጃግራዩ
በህለት ክምሰል ለገብአ ልግበእ ሙዲር
ምዴርየት ሰራዬ ናይለ መሓፈዘት
በዐል መዝ ሕርያን ሐበረ።
እብ አሳስ ሐብሬ ኪዳኔ ከሕሳይ፡
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ሙዲር ሰራዬ ላይኔ ኪዳኔ ማርያም
ልግበእ ወበዐል መዝ ሕርያን አስፋው፡
እግል ተርሼሕ ሰለሞን ከሕሳይ እንዴ
ትከበተ ሽቅሉ አተላለ። ዲብ ዮም 29
ኦጎስት፡ አስፈሀ “ምስጢር ትሩድ”
እበ ቤለዩ ጀዋብ እብ እዴሁ አስክ
ዳይረከተር ሽኡን ዳክልየት ዘርኢም
ክፍሌ ከትበ። ዲብ እሊ፡ ሰለሞን
ከሕሳይ እብ “ጀሪመት ሽኩይ”
ክምሰል ህለ ሽሮሕ ዲብ እንቱ፡ ሙዲር
ምዴርየት እግል ተርሼሕ መትከባቱ፡
“እብ ባይነት ገበይ ናይ ዑንስርየት
ክምቱ አኪድ ቱ ለሰኣል ዲቡ ቀርበ
ምንገብእ ህዬ፡ እብ እክትያር ሞኮነን
ለቀርበት እቼ ሸክወት አው ናይ ሰኣል
ሽእ አለቡቶም ለልብሎ…” እንዴ ቤለ
ሸከ። እንዴ አትለ አስፈሀ፡ ለሕርያን
ዛብጥ ፈጅራተ (ኦጎስት 30) እግል
ልቅረብ ከ፡ እብ ሰበት ሸከ ሰለሞን
ከሕሳይ ሚ ክምሰል ወደ እግል ሙዲር
ምዴርየት ሚ ክምሰል ሐበረ ሰኣል
እግል ልትቀደም እቱ ወበሊስ እግል
ልብለስ አዘዘ። ዲብ (ዮም 30ኦጎስት)
እግል ልሕደር ከ፡ እብ ሰበት ሸክወት
ሰለሞን ከሕሳይ ሚ ክምሰል ወደ እግል
ሙዲር ምዴርየት ለተነሸረ ሴርኩላር
አሸረ። “ልሰዕ ፍርድ ልታኬ ለሀለ
እግል ሕሩይ እበ ሐልፈት ጀሪመት
ኢትጃዙዎ…” እግለ ልብል መምሬሕ
እንዴ ተ’ለ፡ “እግል አሰይድ ሰለሞን
ማኔዕ አለቡ እንዴ እቤ እግለ ጥርዓን
ረፈድኩዎ…” ለልብል በሊስ ሀበ።
እብ ሰበትለ ብዕድ ዲብ ረአስ
ሰለሞን ከሕሳይ ለቀርበ ሸካዊ ህዬ፡ ናይ
ለከስሶም ሰብ ስልጠት ክምሰል ሐልፈ፡
ዑቅቤ ሀይሌ ህዬ፡ እግለ ክሉ አስክ
ደጃዝማች አስፈሀ ሰበት ቀርበ፡ እግል
እሊ ክምሰል ካፊ እንዴ ነስአዩ ምስዳር
ክምሰል ኢነስአ እቱ አትአመረ።
አስፈሀ እብ በሊስለ መትሐርያይ
ዛብጥ ኢፈርሐ። ዲብ እግርለ ህቱ
ለፈርመ እቱ ጀዋብ ህዬ፡ “እብ ዓመት
ሐዋን ላቱ ለለትሐሬ ዛብጥቱ ለወዴነ
በህለት ቱ፡” እንዴ ቤለ አሰፉ ሸርሐ።
እብሊ እንዴ ኢበጥር ላኪን ለቀደም
ለሀ ጸንሐ ወአስክ 30 ኦጎስት ለትሸቀ
እቡ ናይ ሕርያን ሸርዕየት አትአመሮት
ለበድል ትእዛዝ ዕልብ 75 አፍገረው።
ዲብ እሊ፡ ለጀሪመት እንዴ ወደ እት
ሐብስ ለህለ ነፈር ክምሰል ሙረሸሕ
እግል ልቅረብ ኢቀድር ልብል ለዐለ
ምጅልስ ለየመመየ ማደት ናይ
አትአመሮት ዕልብ 302፡ “ እብ
ጀሪመት ሽኩያም ለህለው አንፋር፡”
እበ ልብል ጦግ ክምሰል በድል አወጀ።
እብ ህግየ ብዕደት ፍርድ ለኢተሀየበ
እተ ሸክወት እበይነ ምን መትረሸሓይ
እግል ዕድውየት ምጅልስ ኢትምንዕ
ልብል ለዐለ ቃኑን ገልበው በህለት ቱ።
ምጅልስ እግለ አፈገረዩ አትአመሮት
ሸርዕየት (Legal Notice) መ እብ
ትእዛዝ (Order) አፍረሰውመ በህለት
ቱ።
ዲብ ዮም 31 ኦጎስት፡ አው ፈጅር
ናይለ ትእዛዝ ለሀበ እተ አምዕል፡
አስፈሀ አስክ ዳይሬክተር ሽኡን ከርስ
እብ ህግየ እንግሊዝ ከተበዩ። ተጀመቱ
ህዬ እለ ለተሌተ፡
እብ አሳስለ ቀርበት እቼ ሸክወት
ለወዴኩዎ መርመረ፡ ዲብ መሓፈዘት
ጽልመ ሙረሸሕ ላቱ ሰለሞን ከሕሳይ
ማደት 543 ቃኑን ጀሪመት እንዴ ኬደ
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ዲብ ፍርድ ሀለዮቱ እኩድ ህሌኮ።
ሰበት እሊ፡ እብ አሳስለ እብ ትእዛዝ
75 ናይ 30 ኦጎስት ለተሓየሰ ጀዋባት
ሕርያን እግል ምጅልስ ኤረትርየ
1960፡ ምን ሕርያን ምኖዕ ህለ።
እብ ሕሽመትኩም ምን መትረሸሖት
እግል ምስሐት በገ ለትትሐዜ ምስዳር
ክምሰል ትነሰኦ ደው።
ሰለሞን ከሕሳይ ምን ሕርያን ጀላብ
እግል ልትመነዕ ቃኑን ትበደለ በህለት
ቱ። እተ ምዕል ለሀ፡ ሙዲር ሽኡን
ከርስ ዐድ አዝማች ዘርኦም ክፍሌ
እግል ትእዛዝ አስፈሀ ዲብ ሙዲር
ምዴርየት ሰራዬ ሓለፈዩ። ሙዲር
ላይኔ ኪዳኔማርያምመ እንዴ ኢጸንሕ
ትእዛዝ ውቁላም መስኡሊኑ እንዴ
ደግመ፡ “ለዲብ ቅስም ሕርያን ናይ
መሓፈዘት ጽልመ ክምሰል ሙረሸሕ
መትጃግራይ ናይ ነፈር ምጅልስ
እንዴ ገብአከ ኣቲ እቱ ለዐልከ ሕርያን
ክምሰል ትረፈደ፡ በህለት እግል ትጃገር
ክምሰል ኢቀድር እግል አትአምረከ
ትየመምኮ።” ለልብል ጀዋብ አስክ
ሰለሞን ከሕሳይ አብጸሐ።
ዲብ ዮም1 ሰብተምበር 1960፡
10 ሔርየት ሽማግለታት (በህለት
ለናይ ደንጎበ ክርን ለለሀይቦ) ናይለ
ወክድ ለሀይ እንድራሴ እንዴ ገብአ
ኤረትርየ ለአተ ጀነራል ኣቢይ አበቤ
ዲብ ደጃዝማች አስፈሀ ጥርዓን
ወአትማራር አቅረበ። ዲብ እሊ እግል
ሰለሞን ከሕሳይ ሹሞም እትለ ዐለ እቱ
ወክድ ሰኒ ክምሰል ሸቀ ወእብ ሸዐብ
ክምሰል ትፈተ፡ ሸዐብ ጽልመ ክምሰል
ሜርሓይ ዐቢ ሰበት ረአዩ፡ ድዱ እግል
ሊጊስ ለሐዜ ክምሰል ኢዐለ፡ ዑቅበ
ሀይሌ እግል አስመረ ዲኢኮን እግል
ጽልመ ክምሰል ኢለአምረ ወኢልትአየስ
እበ… ሰበት እሊ ህዬ በርናምጁ እግል
ሰለሞን ዲኢኮን ዐቅበ እግል ልሕረው
ክምሰል ኢኮን አፍሀመ። ሸዐብ
ጽልመ ህዬ እንዴ አትለ፡ “እግል ክልነ
ሔርየት ሽማግሌታት እግል ሰለሞን
ከሕሳይ እግል ንሕሬ እንዴ ወከለ
ሰበት ነድኤነ፡ እተ አምዕለ ሕርያን
እግል ንሕረዩ ዱሉያም እት ሕነ፡ ዮም
ዕለት 1 ሰብተምበር 1960፡ ዲብ ብነ
(መንደቅ) ሙዲር ምዴርየት ሰራዬ፡
አሰይድ ሰለሞን ከሕሳይ ምን ጅግረ
ሕርያን… ትመነዐ፡ ለልብል አዋጅ
ክምሰል ረኤነ፡ ረመጭ እት መቅጠንነ
ክምሰለ ትከዐ እትነ እብ ገሀይ ተወስ
ብህላም ህሌነ…”
ለጥርዓን እብሊ ኢበጥረ። እሊ
ለተሌ አትዐረ፡
መንኣመረ አስይድ ዑቅበ ሀይሌ፡
ጽልመ እብ ካማሉ እበ ሰመሐ ገበይ
እምበል ንየቱ ነፈር ምጅልስ እግል
ልግበእ እሉ ሕኩመት ለተሐርዩ ገብአ
ምንገብእ፡ እብ ጨቅጥ ዲክታቶርያይ
አግቡይ ልኡክ ሸዐብ እግል ልግበእ
ኢገብአ እሎም ምንገብእ፡ እብ
ዲሞቅራጥያይ ቃኑን ሸዐብ ለኢሐረዩ
ሰበት ገብአ፡ ለልትሀየቡ መንበር
ናይ መሓፈዘት ጽልመ ልኡክ ምን
ገብእመ፡ ሕነ ክምሰል ኢነአምሩ
ወኢንትከበቱ… ልኡክነ እግል ልግበእ
ክምሰል ይሐሬናሁ አስክ ሕሽምት
ሰልጠትኩም መቃወመትነ ወአሰፍነ
እንሸሬሕ ህሌነ።
ገጽ

5

ርክን ምህዞ

መክተቢት መከነት
እለ
ዮም
ወድ-አዳም
ልትመተዕ ዲበ ለሀለ ዐለም፣
እት መደት ቅድምት ክምሰል
ዮም እግል ትንበር ዲበ ጥዕም
ይዐለት። ተጠውር ወድ-አዳም
ድንጉር ሰበት ዐለ መብዝሑ እግል
መንበረቱ ለልአትሐዜ ጋራት ዲብ
ሒለት ነሐር ለአተንከበ ዐለ።
እግል ልሕረስ ምን ለሐዜ፣ እግል
ልግዐዝ፣ እግል ልብኔ፣ እግል
ልጽረብ ወለመስሉ ክሉ ክቡድ
ነብረ። እተ መደት ለሀ መሰለን
ክታበት ምን እነስእ፣ እት ብለቅ
እብ እምበን ወቅር ዐለ። ግራሁ እት
ሖጸት እግል ልሸራቅቅ አንበተ።
ምን እሊ እንዴ ልትጠወር ክምሰል
ጌሰ ደዋት እንዴ መሀዘ ወዕጫይ
እንዴ ጸርበ እግል ልክተብ ባሰረ።
ግረ እሊ ህዬ ለተጠውር ከአፎ
ኬደ ገብእ?
ባነ ዕልም አክለ እት ልትወቀል
ጌሰ፣ አምር ወድ-አዳምመ እንዴ
ፈዬሕ መጽአ። ምን ሸራቀቆት

ዲብ ምድር ወከቲብ እብ ዕጨይ
እንዴ ትባልሐ ቀለም ወደዋት
ጥውርት ፈጥረ። ለተጠውር እንዴ
ልትፌተት ኬትባይት መከነት
መሀዘ። ከኬትባይት መከነት ከአፎ
ትመሀዘት ወምን መሀዘየ ገብእ?
ክሪስቶፈር ሸለስ ለልትበሀል
መሐርር
ጀሪደት
ኬትባይት
መኪነት እግል ልምሀዝ ብዞሕ
ባሰረ። ቀደሜሁመ ብዝሓም አንፋር
ኬትባይት መኪነት እግል ልምሀዞ
ሑድ ለዐል ወተሐት ኢቤለው።
ክሪስቶፈር ሸለስ እት ፍንጌ
ለሽቅል ጀሪደት እንዴ ሐድገዩ፣
ደራይብ(ዌርኮ) እግል ልጅመዕ
ትበገሰ። ምህነትመ ምን ቀየረ ለናይ
ምሂዝ ሕልሙ ላተ ይአትካረመዩ።
ሐቆ ዐዛብ ብዝሕት እግል ትክተብ
ለትቀድር መከነት መሀዘ። ለህቱ
መሀዘየ መከነት እግል ትክተብ ዲበ
ውጢት ይዐለት። እብለ ሓለተ እት
ህሌት አምዕል ሐቴ እግል ዐቅል
ሸለስ ለልስሕብ ቴለል ትከለቀ።
ዎሮት መተልህያይ ፕያኖ
(ኦርጋን ለትመስል ኣለት) እንዴ
ዘብጥ አሰይድ ሸለስ ለዐፍዩ ዐለ።

ተአምሮ ማሚ
• ዲብ አፍሪቀ ለበዝሐ ገቢል ለልትሃገየ ህግየ ሰዋህሊ ክምሰል
ትትበሀል ተአምሮ ማሚ፧
• ዘራፍ ሰቦዕ ዐጭም ስጋድ ክምሰል ህለ እግለ ህዬ፧
• ለበዝሐ አዳም ኑዕ ደሙ (ጅንስ ደሙ) O+ ክምሰል ቱ ህዬ
ተምሮ ማሚ፧
• ምስል ኤረትርየ ዲብ ሰነት 1993 ዕዱ መጅልስ ቅራን ለገብአት
ለነአሸት ደውለት ሞናኮ ክምሰል ትትበሀል ሳምዓም ሕነ፧
• ሰፊነት ታይታኒ ክምሰል ተርቀት 1513 ክምሰል ሞተው ህዬ
ኣምራም ሕነ፧
• ምን ክሎም ሔዋናት ለበዝሐ ዐጭም መቅደድ ለቡ አርዌ ክምሰል
ቱ ነአምር ማሚ፧
• ሰር ሸዐብ ዐለም ሩዝ ክምሰል ልትመወን ነአምር ገብእ፧
• ኤረትርየ ወሲንጋፖር ብዝሔ ሸዐበን አድሕድ ለሻብህ ቱ።
ፍይሔ ናየን ህዬ? ርሕብ ሲጋፖር ምን ሐቴ ምን ምእት ወተሐት ምን
ርሕብ ኤረትርየ ገብእ።

ለፕያኖ እብ ከአፎ ትሰቄ ክምሰል
ህሌት ሰኒ ትመራመረ ዲበ። እብ
ትምሳል ናይለ ፕያኖ ለትከትብ
መከነት እግል ልመሀዝ ክምሰል
ቀድር የቀነ። ሐቆ ሐምስ ሰነት
ዲብ 1868 አክልሕድ እግል
ትክተብ ለትቀድር መከነት መሀዘ።
ወለቱ ሲሲየን ህዬ እግል ሰልፍ
ዶል እብ መከነት ለከትበት እንዴ
ትበሀለት ትሰጀለት። እግል ሰለፍ
ዶል እብ መከነት ክታብ ለከትበ
ኬትባይ ህዬ ማርክ ትወይን ቱ።
እለ ሕነ ዮመቴ ምን መከነት
ዲብ ኮምፒተር ወብዕድ ተጠውር
ትቀደምነ።

መዐሉማት አውኪር
ፍቱያም አውኪር ዐሊ ወኖሪት ደረሳ ቶም። ምስል መድረሰት ገይሶ።
እት ገበዮም ህዬ እግል አድሕድ መዐሉማት ዓመ ልትሰአሎ። እንዴ እሊ
እግል አድሕድ ለልትስኦሉ ንግነሕ።
ዐሊ - ስምዒኒ ኖሪት
ኖሪት - አሀ
ዐሊ - ተዐጅበከ ወናይከ ኢትወድየ ሚተ?
ኖሪት - ሕትከ ግርም፣ እብ ግርመተ ተዐጅበከ፣ ላኪን ኢትሀድየ።
ዐሊ - ስምዒኒ አዜማ፣
ኖሪት - እሰሜዕ ህሌኮ፣
ዐሊ - ትርእዩ፣ ንየትከ ትፈትዩ፣ ነፍስከ ተሀይም ዲቡ፣ ላኪን ኢትነስኡ
ሚቱ?
ኖሪት - አለህመ ሐድር ቅሉበነ፣ እሊ ግሩሽ ዲብ ባንክ ሀላቱ። ዲብ
ባንክ ለሸቄ ነፈር፣ አድሐ እብ ግዲደ ግሩሽ ለዐድድ ልውዕል። ምናተ፣
ንየቱ እት ትፈትዩ፣ እንዴ ጀቅፈዩ እግል ልዒር እቡ እት ለሐዜ፣ ማል ጸሩ
ሰበት ቱ ኢነስኡ።
ኖሪት - ስምዐኒ፣
ዐሊ - ሚ ትበይ?
ኖሪት - ጋድም በራር ቆሩ ኢልትደሌ፣ ጀርጥ ዲቡ ለልትከሬ! ሚ
ቱ?
ዐሊ- እንዴ እግል ሕሰብ ዲቡ፣ እለ በሐር ተ። በሐር ቆረ መን ደልዩ፣
ሐምስ ለኢለአምር ህዬ ትገልዩ።

ገሌ ምን አምሳላት
ትግረይት

አጥዐሚቶ

• አንያብ ወብጥረት ለአለቡ
ምን ክል ጥዕም ተርፍ
• “ኢለምረኒ ትከናብዔኒ”
ትቤ እንሰ
• ከራይ ክደን ከራይ ዐድ
ትዳገነት
• ተላይ ሐዲስ ህሮደ
ልትባደር
• “ክሉመ ዋላቱ!” ቤለ ዕዉር
ገመሉ
• ዐሬ እበ ተዐሬ እብከ

ሐቴ አምዕል አብ ወወልዱ እንዴ ልትሃጀኮ ወልተልሀው ክእነ
ትበሀለው።
አብ - ካልድ ወልዬ አነ ዕምርዬ ከም ሰነት ገብእ መስለከ?
ጅነ - ከንዶእ!
አብ -እንዴ ቀይም፣ ከም ገብእ መስለከ?
ጅነ- 40 ሰነት ገብእ መስለኒ
አብ - እንዴ ሐቴ ሰነት ወስክ ዲበ
ጅነ - አይወ! ኣመርክወ፣ እበ ግርሃ ሐቴ ሐቆ ወሰኮ ዲበ 401
ሰነት ገብእ፣

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
ዲብ አንያብ ወገጽ ለሳድፍ ዓዲ ለኢገብአ ጋራት
አጅናስ መደረት/አዘ
1. ሀንቀልቀሎት፣ ኒብ ዶል
ተሀንቀልቅል(luxation)
እት ክእነ ቴለል ለጼብጣይ
ገሮብ ልትአዜ አው ልትደመዕ።
ኒብ እብ ሰበብ መትከምሆት
እግል ተሀንቀልቅል ትቀድር፣ ምን
አካነ ላኪን ኢትሸንኬ፣ ለልትአዜ
ለጼብጣይ ገሮብ (periodontal)
ቱ።
ስራይ/ሕክምነ
ለእዙይ አፈር እብለ ኒብ እለ
እግል ልንተል አው እግል ልምጨር
አለቡ። ለኒብ አስክ ትተረድ ዕርፍ
እግል ትርከብ ሀለ እግለ። አሲር
ለአትሐዜ እግል ኢልግበእ ለእዙይ
ዲብ ሐኪም እንዴ ነስአነ እግል
ነአርእዩ ወጅብ።

2. እት
ጅወ
አቲ/
መትሸራብ
ኒብ እንዴ ትዘበጠት ጅወ ሐቆ
አቴት ዲብ ጃው ዐጭም ነጋድ
ደቅጥ ትወዴ። እት ክእነ ቴለል
እብ ሸፋግ ዲብ ሐኪም አንያብ
እግል ንንስኡ ወጅብ።
3.
መትቀጣም
አንያብ
(Chipped tooth)
መትቀጣም
አንያብ
እት
አጀኒት ብዞሕ ዶል ሳድፍ።

ሰበብ
ሰበብ ናይ እሊ አዘ እሊ፡ ዲብ
ወራታት ርያደት ወዲቅ፡ በአስ
ወብዕድ እግል ልግበእ ቀድር።
ለደረር ዲብ ኢናመል፡ ዴንቲን
ወአስክ ዲብ ቀፎ-አንያብ እግል
ልብጸሕ ቀድር። ሰበት እሊ ክምሰል

ደረጀት ናይለ ለትሳድፍ ብቆት
አስክ ዐመልየት ለበጼሕ ስራይ
እግል ልግበእ እግሉ ቀድር። ምናተ፡
ለገብአ ዋልዳይ እግል ልፍቀዱ
ለወጅብ “እለ ምቅጣም ንኢሽ ተ፡
ሴመ ሸር አለቡ። መጺጸት ትወዴ
እቱ ይህሌት!” እንዴ ቤለ እግል
ለአምሽሽ ኢወጅብ። እብ ሸፋግ
ዲብ ሐኪም ንስአት ምህም ጋር
ቱ። ሰበቡ ህዬ ደረጀት ከባደት
ወእግል ልግበእ ለወጅቡ ስራይ
እግል ሐኪም እግል ንእዘም ምኑ
ለአስትህል። እሊ ሐቆ ኢወዴነ
ለትመጽእ ብቆት ሽንርበ ዐባይ
እግል ትግበእ ክምሰል ትቀድር
እግል ልትፈቀድ ወጅብ፣ ለተአዜት
ኒብ እግል ቲሙት ወትጸልም
ትቀድር። ምስክነ አንያብ ክቡድ
ቱ። ቀሊል ዲብ ተአመስሉ አክለ
ሀነነ ልትአመረከ።
ለተአዘ ጅነ እት ሐኪም እንዴ
ኢበጼሕ እብ ዋልዴን ልግበእ
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ወብዕዳም እግል ትግበእ ለትወጅበ
ራድኢት
• ዲብ
ባካት
አንያብ
ርስሐት እግል ለሀሌ ሰበት ቀድር፡
ሽልቱት ዲብ ማይ ሞቀ እንዴ
ቀመሽከ ለባካት እግል ልንደፍ
ወጅብ፣
• ጅነ ለትሰበረት አው
ለትቀጠመት ኒብ እግል ኢትሀሌ
እግሉ ሰኒ እግል ልትፈተሽ ሀለ
እግሉ፣
• ነዚፍ
ሐቆ
ሳድፍ
ሽልቱት/ጨርቅ አው ህዬ ግጥን
እግል ልንከሽ ሀለ እግሉ፣
• መጺጸት ሐቆ ህሌት ዓሳብ
እዙይ እግል ኢልግበእ እብ ሸፋግ
ዲብ ሐኪም ንስአት ለአትሐዜ፣
• ለትሰበረት/ለትቀጠመት
ኒብ እግል አስነዮት ምስል ሐኪም
መዋዕድ ውድየት።
4.

ኒብ
እብ ሰበብ መደረት ክብድት
አው መትዘባጥ፡ ኒብ ምን አካነ
እንዴ ነጥረት እግል ትፍገር
ትቀድር። ምናተ፡ ዲብ አካነ እግል
ትብለሰ መቅደረት ህሌት። ለናይ
ብልሰት በክት ለኒብ ምን አካነ
ክምሰል ፈግረት እበ ለጸንሐቱ
ወቅት ልትሐደድ። ዲበ ለነጥረት
ኒብ ምስዳር ሻፍገት ሐቆ ትነስአት
እግል ትደሐን ወዲብ አካነ እግል
ተአቅብል ለሀለ በክት ውቁል ቱ።
ሰበት እሊ ምስዳር ሻፍገት ንስአት
ሰኒ ምህም ቱ።

እንዴ ነጥረት ለፈግረት
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ከናከኖት ምቅሮሕ እግል ኣሳር
እብ ዳዊት አርአየ

1ይ ክፋል
ዕሉም ኣሳር ለሐልፈ ዓዳት፡
ታሪክ ወገበይ መጠዋር ወድአዳም ወምጅተመዓት ለልሐፍዝ
ክፈል ዕሉም ቱ። ሽከረት እሊ
መጃል እሊ ህዬ፡ እግለ እብ ዕን
እግል ትርአዩ ለኢትቀድር እት
ሐን ምድር ድፉን ለህለ፡ ወእት
ምልዐል ምድር እንዴ ትበነ
ለበጥር አውመ እንዴ ትፈንጠረ
ለልትረከብ ናይ በዲር መባኒ
ወመሻቀዪታት ዓዳት ቱ።
እሎም
ህዬ
ለልትሐረኮ
ወለኢልትሐረኮ እንዴ ትበሀለው
እት ክልኤ ልትከፈሎ። ለአወላይ
እብ አዳም እምበል ምሽክለት
ምን ሐቴ አካን እት ብዕደት
አካን እግል ልትሐረክ ለቀድር
እት ገብእ፡ ክም ከረ መሻቀዪታት
እበን፡ ከላት፡ ሐጺን፡ አሻም
ወብዕድ ለከምክም ቱ።
ለካልኣይ ህዬ እብ ነሐር
አዳም
እንዴ
ትረፍዐው
እብ ቀላል ገበይ ምን አካን

እት አካን እግል ልትሐረኮ
ለኢቀድሮ ቶም። እሎም ህዬ፡
ክም ትምሳላት፡ አካናት ኣሳር፡
ታሪካይ መባኒ፡ ናይ አብዓት
ነቁሽ ወረስም ወእሉ ለመሰል
ጸብጥ።

ምን ሐልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ አሚር ወድ ገበህ፡ ወለት ዐሊ
እሲት ፍካክ በዐል ነቅፈ፡ ወለት ሓይስ ምን ገብአት እት ሓይስ
ምን ተሀዴት፡ ወሓይሶታት ምን ወልደት፡ እግለ ህተ ወልደቶም
እለ ሕላየት ሓሊቱ፦

እሊ ናይ ክፈል ዘበናት
ወቅሩን አዳም በዲር ላቱ ኣሳር
ለሀይከ እት ረአስ ለሀይ እት
ልትከመር እብ ሰበብ ጠቢዐት

ወወራታት አዳም እት ልትቀበር
ሰበት ገይስ፡ እብ ሸክል ቅላፋት
እት ሐንቴ ምድር እንዴ ትቀበረ
ለትከዘነ ዝሕረት ታሪካይ ኣሳር
እት እንቱ እንረክቡ።

ገሌ ምን እሎም ህዬ፡ እት ናይ
በዲር አቅብር እት ሐንቴ ምድር
እንዴ ተአከበው እንረክቦም።
ሰበት እሊ አካናት ኣሳር በዲር
ወመሻቀዪታት ዓዳት ደፋትር
ለሐልፈ ታሪክ ወድ-አዳም
ወምጅተመዓት ክም ቶም እንዴ
ፈሀምነ ፍንቱይ እህትማም እግል
ንሀቦም መስኡልየትናቱ።
ምህመት ናይ በዲር ኣሳር
ዓዳት ምጅተመዓት ወታሪክ
ሐያቶም ወመንበረቶም እብ
ዕሉም ኣሳር እንዴ ትደረሰ
(ትበሐሰ)
ወእንዴ
ትወሰቀ
ወተአከበ ሐያት ሐዳስ እንዴ
ለብሰ፡ እሊ አዜ ለህለ ምጅተመዕ
ክም ረብሕ ምኑ ወእት አግማም
ክም ለዐድዩ እግል ልግበእ
ለአስትህል። ምናተ ኣሳር በዲር
ሐሳስ ወትሰበረ ምንገብእ እተ
ናይ በዲር ጠቢዐቱ እግል
ለአቅብል ለኢቀድር ወበደሉ
ለኢልትረከብ ሰበት ገብኣቱ።
ሰበት እሊ አካናት ኣሳር በዲር
ለአዳም ኖሱ ለሰብቡ ወራታት
ወናይ ጠቢዐት አሕዳስ ክል-ዶል
እግል ብቆት ቅሉዓምቶም።
ገሌ ምነ እብ ትሉሉይ እግል

ለእት ምልዐል ምድር ለህለ
ናይ በዲር ኣሳር እብ ዕንከ
እግል ትርአዩ ወትፈንትዩ ሰበት
ቀድር እንትባህ እግል ተሀቡ
ምሽክለት ለከልቅ እትከ ኢኮን።
ምናተ ለእት ሐን ምድር ለህለ
ኣሳር እብ ዕንከ ሰበት ኢልትርኤ
እንትባህከ እግል ተሀቡ ውጡይ
ኢኮን። እግል እሊ እንዴ
አስለፍከ ተዊር ወተውሲቅ ሐቆ
ተሐዜ ገብአከ ሽቅል ድቁብ
ሰበት ልትጸበረከ መቅደረት
አዳም ወማል ለአትሐዜከ።

ለወለት ዐሊ ትወልዶ ለሀይመ እት ለሀይ ካሪቱ
ናዊ ሀለ ከንቴባይ ወፈጊር ጋሩ ሓዚቱ
እንደይ ገሜ ውላዱ ወእንደይ ገሜ እሲቱ
ወድ ሰባክ አፍ-ሓሬን መሓዝ እትለ ግብሂቱ
ዋኒኑ ከልእ ወአዳሙ ሼጣኑ ከልእ ወአብሊሹ
እት ክል አጣል ነገሉ ወእት ክል አሐ ፍሊቱ
እት ክል እንሰ ሰላሰ ሆቦ ምኑ ጨዓኒቱ
ህዳድ ህንዳሪብቱ ሐርጸጾቱ ውድሒኩ
ላመ ፍድቡ ኢተአምሮ ፊትኩም ነስእ ረአስ ፊቱ
ለአርሐቆቱ ኢተአምሮ መዳጋኑ ወሽሂቱ
ወለቀለጡ ኢተአምሮ መዳናኑ ወድሒኩ
ግሬነት ነታባይቱ ሐምዴ ኖሱ ወኪኩ
ዓጅ ባልዕቱ ግሬነት ማንጆብ ኦቤት ረጊዙ
ግንዳይ ዋድቅቱ ግሬነት ኣይረት አቤት በሊሱ
በዐል ሐጫር ግርኔት መን በርብረ ልውሊቱ
ረአስ ልቡድ ልትከነን ውቅል እንተ ኮፊቱ
ወድ ፍካክ ወድ ናውድ ወድለ ስልጣን ዐቢቱ
ወድ ዐሊ ወድ ዳይን ቱ ሽርሙ ጻምም ወአምዒቱ።

ልትረአው ለቀድሮ ክም ከረ
ውሒዝ፡ እርዕዳይ ምድር፡ ብርካን
ወብዕድ እት ገብእ፡ ለሰብበ
ብቆት ህዬ እብ ለትፈናተው
አንፋር ወመአሰሳት ለገብእ
ወራታት እቡ እንዴ ተሌት
ለትትርኤ ብቆትመ ህሌት። እሊ
ህዬ፡ ምን ገበዩ ለሸክፈ ወራታት
ሐፊር ኣሳር በዲር፡ ወራታት
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 50
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ሐርስ እብ ማሽናት፡ አፍገሮት
መዓድን፡ አዳለዮት ጥውር
ብንየት ትሕትየት ወመትመዳድ
መዳይን
ወእግሉ
ለመስል
ወራታት እቡ ለትመጽእ ደማር
ተ። እሎም ህዬ እት ሐንቴ
ሰይጠረት
(ምልክ)
እግል
ተኣትዮም ስዱድ ቱ።
ልተላሌ…
ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ሸባብ መፍርየት እግል ልግብኦ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ምን 14 እንዴ አንበትከ አስክ
40 ሰነት ለበጽሕ ዕምር እቱ
ለልትረከብ ክፈል ምጅተመዕ
ሸባብ ልትበሀሎ። እሊ ህዬ ለሔሰ
ዕምር ኣደሚ ቱ። እግልሚ፡ ክሉ
ለልትቀደር ሓጃት እቱ ሰበት
ልትረከብ ክም ፍገሪት እሊ ህዬ
እብ ግርመት ፍክር ወገሮብ
ለልትመተዕ እቱ ወክድ ሰበት
ገብኣቱ።
እትለ ለህሌነ እተ እዲናነ
ርኤነ ምንገብእ፡ እብሊ ዕምር
እሊ እቡ እንዴ ትመተዐው ለዘት
ሐያት ለልሓልፎ አንፋር ብዝሓም
ኢኮን። እሊ ህዬ፡ እብ ለትፈናተ
አስባብ እግል ልግበእ ቀድር።
ዝያድ ላኪን እተ ቅዱማት ድወል
ለህለው ሸባብ ዕምሮም ምስለ
እግል ሊደዉ ለወጅቦም አሽቃል
ሐያት ወምስል ገሮቦም ወፍክሮም
ለትመጽእ ዐቦት አምር ወፍጥር
እት ለአርኡ ለልሄሮ እቱ ወክድ
ሕሩይ ቱ። እሊ እግል ልግበእ
ለቀድረ ህዬ አርደት ሰበት ጠፍሐት
እግሎም ወእብ ክሱስ መትነፍዖት
ዕምርከ ለመሬሕ ዐገል ምጅተመዕ
ሰበት ህላቱ።
እት ገሌ ዲብ ዐቦት ለህለየ
ድወል ክም ከረ አፍሪቀ እብ
ተማመን ርኤነሀን ምንገብእ፡
ለበዝሐው ውላደን ዕምር ሸበት
እንዴ ኢልትነፍዖ እቡ እት
ግምሽ በዴ ምኖም። ለሰበብ
ብዞሕ ምንማቱ፡ እትለን ድወል
እለን አርደት ሰበት ኢጠፍሐት
እግሎም ሌጣቱ። እብ ሰበብ
እዳረት ወስያሰት ዐዶም ለመጽእ
መሐለኪት ስያሰት ክም ሐርብ
ኢሰካበት ወብዕድ እግል ልትሰሜ
ቀድር።
እብሊ ህዬ ለሻብ እብ ዕምሩ
እንዴ
ኢልትመተዕ
ወእንዴ
ኢለአፈሬ እቡ እት ብዕድ ዕምር
ወብዕደት መስኡልየት ልትዐዴ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ለዐቤት
ምሽክለት ጋብአት ለህሌት ብዕደት
ጋሪትመ ህሌት። ሸባብ ወሻባት
ዕምሮም እንዴ ኢልትመትዖ እቡ
እንዴ ኢገብእ፡ እንዴ ኢለአተሙሙ
ለልሳርሖ እቱመ ወክድ ትረአ።

ለሰበብ ሚ ቱ መስለኩም፡ ምስለ
ህለው እቱ ዕምር ሸበት እበ እዲነ
ያለጢፍ እትቡል ለዐለ ሕማም
ኤይድስ እንዴ ትጸበጠው እብ
መላዪን ምን እለ እዲነ ልግዕዞ እቱ
ለዐለው ወክድ እግል ንትፋቀድ
እንቀድር።
ዮም ላኪን እበ ገብእ ህለ
ጅህድ ለሕማም እግል ኖሱ ግረ

ብዝሓም ምኑ ለልአኩ ሕማማት
እንዴ ትረተበ እብ ምልሃዩ ልሄርር
ወለሀጎጌ ህለ።
እተ አግደ ጽበጥለ ክቱብነ
እግል ንትዐዴ፡ ለሐልፌነ አምዔላት
በሀለት ሄለል ዲሰምበር እብ
መናሰበት እድንያይት አምዕል
ኤይድስ እብ ደረጀት ኤረትርየ
እግል 27 ሰነተ እብ ነያረት
እት መዲነት ከረን ፍቅድት
ዐለት። እትለ አምዕል፡ ብዝሓም
መስኡሊን እንዴ ሐድረው ሓለት
መጸባጥ መዋጥኒን እብ ኤይድስ
ክምሰልሁመ ቴለል ዐለም ለወክል
ክቱብ ቅዱማም ዐለው። ከእሊ
ሕማም እሊ እግልነ ለሸባብ እብ
ፍንቱይ ለልአደሜዕ ሰበት ገብአ፡
ሓለት ሽባንነ ሚ ህሌት እንዴ
እንቤ ትሰአልነ ምንገብእ፡ ለሔሰት
ህሌት እግል ኒበሉ እንቀድር።
ለሰበብ ህዬ፡ ለእት ዕምር ሸበት

ለህለው ሸባብ ምን ለሐምቆ
እብ ክሱስለ ሕማም አምር ካፊ
ለትሀይቦም ድራሰት እተ ሰበት
ልትረከቦቱ። እምበል እሊመ ገብእ
ለህለ አትፋዝዖት ምስለ ቫይረስ
ለነብሮ አንፋር እት ሄራር ሐያትለ
ሸባብ ተአሲር ወዴ ሰበት ህላቱ።
ኤረትርየ ዐድነ እትሊ ወክድ እሊ
እበ ወዴቱ ጅህድ እተ ሐልፈየ
20 ሰነት ዕልብለ እብ ሕማም
ኤይድስ ለትጸበጠው አንፋር እት
ምንተሐት ሐቴ ምእታይት ከሪሀ፡
ፍገሪትለ ገብእ ለህለ ጅህድ ቱ
እግል ልትበሀል ቀድር። እለ ህዬ
ምስለ ብዕዳት ድወል አፍሪቀ
ትትርኤ እት ህሌት ለተአትናይት
ፍገሪት ተ።
ዮም ዓመት እብ ደረጀት
እዲነ ስቅራት እለ አምዕል እለ
እንዴ ገብአት ለትሐሬት ሕስበት
አቅመቶት፡ ለህለ ሀድፍ ወስታት
ለትሐብር ተ። ለስቅራት፡ “ሓለት
ዓፍየትከ ኣምር!” ለትብል ዐለት፡
እሊ ለበሀለት ህዬ አሰልፍ እንተ
ምን ሕማማት እብ ዓመት ወእብ
ፍንቱይ ሕማም ኤይድስ ሓለት
ዓፍየትከ ድሌ፡ ግራሁ ህዬ እግለ
ህሌከ እተ ደረጀት ዓፍየት እት

ገሮበ (ቦሎ) ትወዴ ተ። ሕናመ
መርመረ ርሕነ ምን እንወዴ ወምን
እንለምዱ ሰኒ ቱ። ምን ንሐምም
ከማን፡ ለልሐዬ ሕማም ገብአ
ምንገብእ ምን ጽባብሑ አጊድ
እግል ንትዳዌ ምኑ፡ ወኢልሐዬ
ሕማም ገብአ ምንገብእ ህዬ እብ
ዋጅብ ስራይ ትሉሉይ እት እነስእ
እግል ንራቅቡ ሰበት እንቀድር ቱ።
እተ ሀረስናሁ ረአይ ምንዲ ነአቀብ፡
እትሊ ወክድ እሊ ሕማም ኤይድስ
ቄትላይ ወድዩ ለህለ ጋር ምን
ለሀሌ ሸባብ እትሚ ሓለት ክም
ህለው ሰበት ኢደሉ ቱ፡ እሊ ህዬ
እበ ሕማም እግል ልትደምዖ ወእተ
እግል ልሳረው ምነ ለኢቀድሮ
ደረጀት ሰበት ለዐድዮምቱ፡ እት
ሞት በጽሖ ለህለው። እግልሚ
ክሉ ለትሐረከ ሕያይ ኢኮን ወክሉ
ምን ጅመዕ ጥሉቅመ ለትጀመለ
ምነ ሕማም ንጁይ ሰበት ኢገብእ
ቱ። እግልሚ እብ ብሎሕ ሓጃት
ደም ምን ሕሙም እት ሕያይ፡
ምን እም እት ውላደ ወብዕድ እቡ
እግል ልትዐዴ ሰበት ቀድር።
ሰበት እሊ ለልትመርመር ሻብ
አው ሻበት ብዞሕ መካስብ ቡ፡
አሰልፍ እት ሚ ደረጀት ዓፍየት

ጌማም እንዴ ኣቴከ ዘበንከ ወሄራር
ሐያትከ እንዴ መርቤከ መፍርያይ
እግል ትግበእ ትሰዴከ። “እብ ከፎ
ሓለት ዓፍየቼ እደሌ?” ለልብል
ሻብ አውመ ሻበት እግል ለሀሉ
ቀድሮ። ምን እሊ ሕማም እሊ
እበ እት ለትፈናተ ድዋራት ዐድነ
ለህለየ መአሰሳት ፈሐስ እብ
ምራድ ኖስ እንዴ ወዴከ፡ ሓለት
ዓፍየትከ እግል ትድሌ ትቀድር፡
እሊመ ይህለ ምንገብእ፡ እት
ስምጥከ ለህለ መርከዝ ዓፍየትመ
እንዴ መርመሬከ ሓለት ዓፍየትከ
እግል ትድሌ ትቀድር። “ሓለት
ዓፍየቼ ምን እደሌ ወምን ይእደሌ
ሐቴቱ፡ እግልሚ እት ድቁጣት
ነፍስ አቴ?” ለልብል ፈሀም’መ
እግል ለሀሌ ቀድር። ምናተ እሊ
ፈሀም እሊ መንፈዐት አለቡ።
አሰልፍ ትቀደረ ምንገብእ፡ ሕነ
ክም ሸባብ ክምሰለ ዐረብየት
ለሰነት ሰነት መርመረ ሐጻይን

ክም ህለ ደሌ፡ ግራሁ ለህሌት
ፍገሪት እንዴ ረአ ሐያቱ ግረለ
ፍሕስ እብ እስወ ገበይ እግል
ልመርብየ ክም ቱ ሰትት ወጎማት
ረክብ።
መሰለን ለነፈር ምስለ ቫይረስ
ለነብር ክም ቱ ሐበረዉ ምንገብእ
ዕምሩ ለልአረይም ከናይን እት ነስእ
ምን መትባዝሖትለ ቫይረስ እት

ዳፌዕ እግሉ እግል ርሑ ወዐዱ
ለልአፈሬ ነፈር ገብእ። እብሊ ህዬ
ወልድ ወለዓቤ። ምስጢሩ እግል
ልደብደብ እግሉ ሐዘ ምንገብእ
ህዬ፡ እምበልሁ ወእምበለ ፍሕስ
ለወዴ እግሉ ሐኪሙ ለደልዩ
አለቡ። እሊ ህዬ እምበል ምሽክለት
እተ አካናትለ ፍሕስ እንዴ ሄረርከ
እግል ትትመርመር ምነ አትናየተ
ጋራት ቱ።
ምነ ቫይረስ ደሐን ህሌከ
ምንገብእመ ደማነት ኖስ እንዴ
ወደከ እትለ ሐያት እግል ትብጽሑ
ለትሐዜ አህዳፍ እምበል ሽኩክ
እግል ትከጥት ወተአትምም ሰዴከ፡
ምን እሊ ለልሐይስ ሰበት ይህለ
ለመርመረ ምህመቱ ዐባይ ገብእ
በሀለት ቱ።
አስክ እለ እበ ጋብእ ህለ
ካድም ኤረርየ ዐድነ እት ራቀቦት
እሊ ሕማም ሰኒ ትገይስ ህሌት።
እት
ፈሀም፡ደረጀት
ክርዐቱ፡
ወአትፋዝዖት
እግል
ኒበል
እንቀድር። ምናተ ክል ኢነት ስካብ
እግል ለሀሌ አለቡ ግዋሬከ እትሊ
መጃል እሊ ሕውነ ለቦም ገብአው
ምንገብእ እንታመ ክል ጽብሐት
እግል ትሕሰስ ወትባሕስ ላዝም
ቱ። እትሊ ወክድ እሊ ምስለ ህሌት
ሕርየት ሐረከት ሸዐብ ለቀደም
እለ ርክብት ለዐለት ደረጀት እግል
ኢንሕገለ መትደጋግ ለልአትሐዜነ
ጋብእ ህለ። ከእለ መናሰበት እንዴ
ትነፈዐ መነዘመት ዓፍየት ዐለም
እት ሰነት 2030 እግል ልትበጸሕ
ሓስበቱ ለህሌት ስታት ሰልስ ትስዓ
(90፡ 90፡ 90) እግል ልትዐወት
ገብአ ምንገብእ፡ ክል ነፈር
እግል ልትመርመር ላዝም ገብእ
በሀለት ቱ። እሊ ዓላብ እሊ እብ
ደረጀት ምእታይቱ ክሩይ ለህላቱ፡
ለአወለይት 90 እት ሰነት 2030፡
90% ምን ሸዐብ ዐለም ፍሕስ
እግል ሊዴ ወርሑ እግል ልኣምር
ቱ። ምን እሎም ህዬ 90% ከናይን
ድድ መትመዳድለ ቫይረስ እግል
ልስንኦ ቱ። ምን እሎም ህዬ
ለ90% ምነ ምስለ ቫይረስ ለነብሮ
እት ሓለት ሰኔት እግል ልትጸበጦ
ቱ፡ ለልብል ሀደፍ እንዴ ጸብጠት
ብግስት ህሌት።
ከሸባብ ወሻባት እሊ እንዴ
ኣመርነ መርበይነ እግል ንሐድድ
መርመረ ደም እብ ምራድ ኖስ
እንዴ ወዴነ መስተቅበልነ እግል
ንሐድድ ወአስኩ እግል ንሄርር
ለወክድ አዜቱ መስለኒ።

እብ መሕበር
ወጠን
ኤረትርየ
ለትትዳሌ
እብ መሕበር
ወጠንሸባባት
ሸባባት ወደረሰ
ወደረሰ ኤረትርየ
ለትትዳሌ
ሰፍሐትሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ነፍስከ እበ ትወለድከ እቱ ወሬሕ ኣምረ
ለውቀት ምን ከርስ በዕለ ትትፈረር
ሐቴ እብ ሰረጣን ሕምት
ለዐለት እሲት፡ ምን ስካብ ክም
ቀንጸት፡ እት ቀደምለ መዐፍየት
እንዴ በጥረት ከረሐ ዶል
አቅመተት፡ ለጭገረ ምክራዩ
እንዴ ትቀወ፡ ለረእሰ ሰለስ ሐበት
ሸቢበት ሌጠ ታርፋት እቱ እት
እንተን ርኤቱ። ስሕቅ እንዴ
ትቤ፣ ምሽክለት ኢኮን! ዮም አነ
ለጭገርዬ እግል ሓስሱ ቱ ትቤ!
ክምሰልሁ
ወዴት..ወለአምዕል
ለሀ አምዕል በኪተት ወልውቅት
እት እንተ ሓለፈተ! አምዕል
ሓሪትመ ዶል ለእለ ፈዝዐት ተ
አስክለ መዐፍየተ እንዴ ጌሰት
እግል ረሐ አቅመተት፡ ለረእሰ
ክልኤ ሸቢበት ሌጠ እት ብዲቡ
ረክበቱ! ለገጸ ሰኒ ወአማን በርሀ፡
ወዐጂበት ተ እለ! ዮም ምሻጠትለ
ረአሼ እግል እበድላቱ፡ ዲብ
ክልኤ እግል እስጠሩቱ፡ ወእትለ
ምግቡ ዝብደት እግል እክሬ
ዲቡ ቱ ትቤ! ክምሰልሁ ወዴት..
ወምዕል በኪተት ወሰዒደት
ሓለፈት።
ሳልሳይት ምዕል ዶል ለእለ
ፈዝዐት ተ፡ እተ መዐፍየት ነፍሰ
ምን አቅመተት፡ ለረእሰ ሐቴ ሐበት

ሸቢበት ሌጠ ርኤት እቱ!ማሻአላ
ወተባረከለ፡ ዮም ለጭገርዬ ገጹ
ሐር እግል እሰሩሑቱ ትቤ!
ክምሰልሁ ወዴት..ወሰኒ ፋርሐት
ወልውቅት እት እንተ ወዐለት!
አምዕል ሓሪት ምን ስካበ
ክም ፈዝዐት፡ ክምለ እዩደ እትለ
መዐፍየት እንዴ ጌሰት ከረሐ
ዶል አቅመተት፡ ለረእሰ ምን
ሸቢብ ሐበትመ እንዴ አለቡ
እቱ ርኤቱ። ምን ቅያስ ወለዐል
ልውቅት እት እንተ፣ “እላዲ
ንዕመት ዐባይ ተ፡ ዮም ላተ
ለረአሼ እት መሸጦት ሕጉዝ
ይሀለ” ትቤ።
ከምን እሊ ለልትነሰእ ደርስ
ሀለ ምን ገብእ፡ ለውቀት ክል
ዶል ዔማተ ሕነ ኖስነ ሰበት ቱ፡
ምን ከርስና ቱ ለትትፈረር።
ከለተየልል ለእለ ገብአ ልግበእ፡
እግል ተአግኔዕ እሉ ወእግል
ትትከበቱ ለአትሐዜ። ለውቀት
ህዬ አመተ እንዴ ኢትትአመር
ኢኮን ለትመጽእ። እብለ ምስምሰ፡
ተየልል ለእለ መስለ ልምሰል፡
ለውቀትከ ኖስከ ስንዐ፡ ዔማት
ለውቀትከ ወፈርሐትከ እንተ
ኖስከ ሰበት እንተ።

በሀል እ’ሙራም

- ሐት ሐቴ ዶል እግል ነአክተልፍ ለአትሐዜነ..እሊ ህዬ ብዕዳም
እት ከብዶም ሚ ዓቅራም ክም ህለው እግል ነኣምር ሰዴነ..
ምን ኣመረ እት ልብከ ለይዐለ ለለአትፈክር ዐጃይብ ትርኤ
ወትሰሜዕ ምኖም..አውመ ልብ ፈትየ ሰበት ትርኤ ዲቦም፡ እብ
ሕሽመት ረአስከ ክም ኢተደንን እሎም ትገብእ። “ውልያም
ሸክስቢር”
- እግል ትርኤ እት በርሀት ሌጠ እግል ተሀሌ ካፊ ኢኮን፡ እተ
በረሀት እግል ትርአዩ ለትቀድር ጋር እግል ለሀሌ ለአትሐዜከ።
“ዓባስ ማሕሙድ ኣልዐቃድ”
- ብዕዳም ዶል ለእለ ፈቅዱከ ተ ገጾም ፈርሐት ወበርሀት
ለትትዘረእ እቱ ነፈር ዶል ትገብእ፡ ምን እለ ትትፈደል ሐቴመ
አለቡ። “ማርክ ትዊን”

መዕሉመት

- እት ቀበት ክልኦት
ብልዮን ነፈር፡ ዎሮት ነፈር ሌጣ
ቱ ምን እሎም ክሎም አስክ
ዕምር 116 ሰነት አውመ
ምኑ ወለዐል እግል
ልንበር ለቀድር።

ተበሰም

ብእሰ
ተአከረ
ምነ።
ህተ ህዬ እግል እመ፣ እሊ
እናስ እሲት ብዕደት ሃዲ
እቼ እግል ኢለሀሌ ፋርሀት
ህሌኮ ቴለተ። እመ ህዬ፣
እዝንነ ቁጨብነ፡ ትፍ ቤሉ
ክምሰልሁ ኢቲበሊ፡ እብ ኬር
ተዋፈሊ ገደ እምኪቱ...ምን
ኣመረ ሐደስ ዎሮት ገብእ
ሳደፈዩ!! ቴለተ ልትበሀል።

በሀል

ሀ’መት
ለአለቡ ነፈር ይሀለ፡
ምናተ
እለ
እዲነ
ዘዋሊት ክምተ ለፈቅድ
ከገጹ ለለአበሬህ ሀለ።
- ከዋክብ እት ወቅት
ጽልመት ሌጣ ቱ እግል
ልትረአው ለቀድሮ፡ አክል
ሕድ እተ ክምሰልሁ ላቶም
አንፋር ህለው፡ ህቶም እት
ዶል ሽደት ወክርበት ቱ
ለእንፈርጎም።
- ዓይለት ለቡ ነፈር፡
እምበል
ሸክ
ህቱ
ለኢትትወሔ ዝሕረት ለቡ
ነፈር ቱ።
- ዐውቴ ክልኤ እዴከ
እት
ጂብከ
እንዴ
ሉሽከ እግል ትፍገሩ
ለኢትቀድር ስልም
ተ።

ለገብአ ነፈር ዲብ እለ እዲነ
ምን ብዕዳም ለልትፈንቴ እቡ
ጠባዬዕ አው ሸክስየት ፍርግት
ቡ። ከእለ ሕቡልክት ሸክስየት
እለ እብ ቀላል ቀላሎ እግል
ነኣምረ ወንፈርገ ለልትቀደር
ጋር ኢኮን። ምናተ ለነፈር
ለትወለደ እቱ ወሬሕ ዶል
ነአምር፡ ገሌ ምነ ናዩ ጠባዬዕ
እግል ንፈርግ እንቀድር። ከእሊ
ተሌ ሐብሬ እንዴ ርኤነ፡ ክል
ምኒነ ምነ እቱ ትወለድነ ወሬሕ
እንዴ ትበገስነ፡ ሚ ጠባዬዕ ክም
ቡ እግል ነአምር ንጀራርብ።
እት
ወሬሕ
ያናይር
ለትወለደው
አንፋር፣
እብ
መትፋዋል
(ፋል
ሰኔት)
ልትአመሮ፡ ወእት መጻግሞም
ብሹላም ቶም። ዕልም ፈቱ፡ ክል
ዶል ብዕዳም ሚ ክም መስሎ
ወለደዒፍ ሸነካቶም እስዉቱ
ለአቀምቶ፡ አትዐገቦት ፈቱ፡
ዓቅላም፡ ዕጹማም ወመፍርየት
ቶም። ንዛም ወተርቲብ ሰበት
ፈቱ፡ ወእተ ክምሰልሁ ሐሳሲን
ሰበት ቶም፡ ላመ ፍክሮም ቁሩይ
ቱ። እት ብዕዳም ለውቀት
ለዘርኦ እበ ገበይ አክል ሕድ
ልፈርጎ አንፋር ቶም። ድቁጣት
ኢበዝሐ እቶም ምን ገብእ፡
አውመ ለቀዋቅሎም ኢረክበው
ምን ገብእ፡ ሰኒ ራውጋም
ቶም። ለሸክስየቶም ዝያደ ክም
ዔቅበት (ሙሓፍዚን) መስሎ።
ባሎም ሓድር ቱ፡ ሮማንስዪን
(ሰብ ሻማት ቶም)፡ ምናተ
ሻማቶም እግለ በዐል ሻሞም
እግል ለሓኩ ላተ ገሌ መታክል
ሳድፎም። አጀኒት ፈቱ፡ ወዲብ
እሊ ወሬሕ እሊ ለትወለደው
አንፋር ሰብ ሽፍር ቶም፡ በህለት
ለወቅቶም እት አብያቶም ወእት
ሽፍሮም እግል ለሓሉፉ ፈቱ።
ሰብ መስንዮት አማን፡ ወለእለ
ቦም እጅትማዓይት ቅድረት
እግል ልጠውሮ ሸንሀት ለቦም፡
እብ መቅደን ለልሽዕሮ፡ ምናተ
ምን ሳክት ሳክት ለኢልትበገሶ
አንፋር ቶም።
እት
ወሬሕ
ፌብራይር
ለትዋለደው አንፋር፣ አፍካሮም
ሳፍየት ተ። አማን ፈቱ
ወምሳልዪን ቶም፡ ሰኒ ዓቅላም
ወሰብ መዋህብ ቶም። ሸክስየቶም
ትትበደል ወትትቀያየር፡ ክመ
ናይ ኖሶም ጠቢዐት ልትሰረፎ፡
ሃድኣም፡ ከጃልያም፡ ወምን
ክብር ነጀ፡ እት ምራዶም እግል
ልብጾሖ ዐባይ ሸንሀት ወበታከት
ለመልኮ፡
ሕርየት
ለፈቱ፡
መትዌፍለት፡ ሓላሞም ልግበእ
አው መስኢቶም እት አማን
ወእተሀለ ተየልል ለተንከበ፡ ምን
ቅያስ ወለዐል ዓቅላም ወደአል
ወትልህየ ለፈቱ አንፋር ቶም።
እት
ወሬሕ
ማርስ
ለትወለደው፣ ፍቲት ወሐኒነት
ላተ ሸክስየት ቦም። ከጃልያም
ወዔቅበት
(Conservative)፡
ጸጋያም ወረሒማም ቶም።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 50

ሰላም ወመስኩበት ፈቱ። ሰኒ
ሓሳሲን ቶም። እግል ብዕዳም
ክድመት እግል ልቀድሞ ፈቱ፡
ወእብ ቀሊል ኢልትቀጸቦ። ሰብ
አማነት ቶም። መሐምደት ቶም
ወሰኔት እብ ሰኔት እግል ልብሎሰ
ፈቱ። ፈዳብያም መተቅብለት
ሰበት ቶም፡ ተቅዪም ብዕዳም
ፈቱ። መቅስነት መርባትቶም፡
መደእለት ወመትሰሕቀት ቶም።
ሓላም ፈቱ ወደለ እለ ልትካየሎ
ክለ ሰኒ ረሓብ ወቁሪት ተ።
ሰፈር ወነኪስ ምን አካን እት
አካን ፈቱ።
እት
ወሬሕ
አብሪል
ለትወለደው አንፋር፣ ቀልቦም
ሓድር ቱ። እጅትማዕያም ወሰኒ
ፈታያም አዳም ቶም። ምስለ
ገብአ ተየልል እብ ቀላል እግል
ልትመሳነው ቅድረት ለቦም፡
ጀሪኢን ወዐሰብዪን፡ ወእዴሆም
እግል
አውሃም
ኢለሀይቦ።
ወክል ዶል ዛይደት እዴ እት
ኢኮን ተናዝላት ኢለአምሮ፡ እብ
መንዘር ነፍሶም ወበለሊቶም
ለልትሐሰሮ በህለት “እናቀት”
ፈቱ ወሻማት ሕርየት ቦም
ወገጽ ቀደም ሌጠ ልብሎ፡
ምናተ ክልዶል ርቡሻም ቶም።
እት ወሬሕ ማዮ ለትወለደው
አንፋር፣
እሎም
አንፋር
እሎም እበ ፍንቱይ ጠባይዖም
ለትፈረጎ፣ ህቶም ልዉቃም፡
ወመትፌውለት፡
ሐኒናም፡
ወሰዳይት እግል ክሉ ለለሀይቦ፡
እንዴ አሬመው ለለአቀምቶ፡
ንዙማም፡ ለልትሓየስ ወሜህዛይ
ላቱ አፍካር ለቦም፡ ተቅዪር
ለፈቱ፡
ትርድት
ፈቃዲት
(ዛክረት) ለቦም፡ ወእት መጃል
ዐመል ለሐስለ ጋራት እት
እዴሆም
እግል
ለአውዕሎ
ውቅል መቅደረት ለቦም አንፋር
ቶም።
እት
ሸሀር
ዩንዮ
ለትወለደው፣ ሰብ በክት ሰኒ
ቶም። እግል ጠቢዐት ወእግል
ፍኑን እብ ዓመተን ለፈቱ፡
እብ አልባቦም እንዴ ኢገብእ
እብ ዕቁሎም ለፈቱ፡ እት ማል
ብዞሕ ዐሸም ለቦም፡ ወባርህ
ገጽ ለኢልትፈንተዮም፡ ብዞሕ
መናግእት ለልትከሰት እሎም፡
ምናተ ብዞሕ ለከስሮ ቶም።
ህግያሆም ለዘት ወጠምጠም
በ ወሻም ሔዋናት ዐድ ለቦም
አንፋር ቶም።
እት ወሬሕ ዩልዮ ለትወለደው፣
ክል ዶል መትዌፍለለት (ሰብ
ፋል ሰኔት)፡ ቆሎም ሳብት፡
ከጃልያም፡ እዱባም፡ ጸጎቶም
ሕዱድ ለአለበ፡ መትኬይለት፡

ዕጹማም፡ ዐሰብዪን፡ እት ክሉ
ጋራቶም እት ርሖም ለለአተንክቦ
ወእት ዓፍየቶም ብዞሕ ሕስር
ለአለቦም አንፋር ቶም።
እት
ወሬሕ
ኦጎስት
ለትወለደው፣ ስፋቶም ፍንቲት
ሰበት ተ፡ ህቶም እብ ቀላል
ቀላሎ ለለአስተስልሞ ፈተች
ኬር፡ ሐሳሲን፡ ሰብ ሂበት፡ እበ
ምስለ እትለ ባካቶም ለሀለ አዳም
ለወደወ መጃመለት ብዞሕ
አዳም ለፈትዮም፡ ወእብ መዝሀር
ነፍሶም ወለበብሶም ለልትአየሶ
(አኒቂን) ላቶም አንፋር ቶም።
እት ወሬሕ ሰብተምበር
ለትወለደው፣
እቲሊ
ሸሀር
እሊ ለትወለደው ምን ቅያስ
ወለዐል ከጃልያም፡ ሰብ አደብ
ሰኒ፡ ሰብ ፈዳብ ዐቅል፡ ሃድኣም
ወእት ተሰሩፋቶም ዔቅበት፡
ለቢባም፡ ሰብ እክላስ፡ ፈተች
እናቀት በህለት እብ መዝሀሮም
ወለበብሶም ለልትአየሶ፡ ሐሰት
ለኢፈቱ፡ ንዙማም ወደለ እለ
ወዱ ብሹላም ላቶም አንፋር
ቶም።
10 - እት ወሬሕ ኦክቶበር
ለትወለደው፣ እትሊ ወሬሕ
እሊ ለትወለደው አንፋር፣ ሰኒ
ዓቅላም፡ ፈተች ዕልም፡ ቅዉታም፡
ዐኒዳም፡ እግለ ሳድፎም መታክል
ለዋጅህ፡ እግል ልምለኮ ለፈቱ፡
ጠባይዖም አክል ሕድ እግል
ልትአመር
ለኢልትቀደር፡
ደማነት ነፍስ ለቦም፡ እት ናይ
ብሕተ ሐያቶም ለገብአ ልግበእ
መትኣታይ ለኢልትከቦ አንፋር
ቶም።
እት
ወሬሕ
ኖቨምበር
ለትወለድው አንፋር፣ እሎም
አንፋር እሎም፣ ሰብ ትርድት
እራደት፡ ሑር ወእት ነፍሶም
ለተንከበው፡ ሰብ ሕያይ ልብ፡
ናይ ዐይለት መንበረት ለፈቱ፡
ርያድዪን፡ ሴድየት፡ ምክልሲን፡
ጀላብ ብዕዳም ቤዘ ለገበኦ፡ ሰፈር
ወአንገዋጋይ ለፈቱ፡ ማሎም
ምን በደ ለኢልምሕኮ ለመስሎ
አንፋር ቶም።
እት
ወሬሕ
ዲሰምበር
ለትወለደው፣ እትሊ ወሬሕ
እሊ
ለትወለደው
አንፋር፣
ሰብ ትርድት እራደት፡ ለገብአ
ድቁጣት እግል ልትሐመሎ
ለቀድሮ፡ ሰብ ሰብር ወከሃላት፡
ወምን ቅያስ ወለዐል ሓሳሲን፡
ልዉቃም፡ ሐሰት ለኢፈቱ፡
መትባጣር (ተሐዲ) መቄምረት
(ብቆት ትፈግር እቼ ለኢልብሎ)፡
ቅዱናም፡ አኒቃም ወምን ክብር
ነጀ ላቶም አንፋር ቶም።

ዝበድ
ዛዖታት

እግለ ሀ’መት ጽዕንቱ ለህሌት..ሀመት ደዋም አለበ በሉ..ክመ
ለውቀት ለትፈንየ..ሀመትመ እተ ክምሰልሁ ገጸ ፈና
ቱ።

አርቡዕ 05 ዲሰምበር 2018

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ምን ዑርኮመ ረቢዬ ሐምድ፡ እሊ
አውጅሀትኩም ለክፉእ እግል ይእርኤ!

ገሌ ምን ሸባብ መዳርስ
እንዴ ሐድገው አስክ ገሃዊ እንዴ
ትፈረረው አምዕል እብ ሪመ ቤለ
ወትበሀለ ዲብ ልብሎ ምን ለሀ
ወለሀ ለትበተከው በህለት ምን
ተዕሊም አካደሚ ልግበእ አውመ
ህዬ ምን አምር ስናዐት ሐር
ለአቅበለው እግሎም ክም ርኤኮ፡
ለቀዳምያም ዐባይ ንየት ወምራድ
ዲብ ዕልም ክም ዐለት እግሎም
ትፋቀድኮ።
ለዐቤት ምሽክለት ለትመሰል
እቼ እሎም
እግል ተርኤ
ወተስምዕ እተ ከምሰልሁ ተዕሊም
ፍንጌ ዐቢ ወንኡሽ እሲት ወእናስ፡
ዕዉር ወጽሙም ሰበት ኢፈንቴ
እግል ሰኒ ልፍሆሙ ቄርአት
ኤረትርየ ሐዳስ እለ ምን ዐረቢ
ለተርጀምክወ ቅሰት ዶክቶር ጣሃ
ሑሴን እልእክ እትኩም ህሌኮ።
ጣሃ ሑሴን ብዙሕ መዐናቅፍ
እንዴ ተዐደ ለበጽሐየ ደረጀት
ውቅል እት ዕልም፡ ሕጁብ በህለት
በሲር አነ፡ ምንቱ ለአስክ መድረሰት
መረሐኒ እንዴ ቤለ፡ አውመ እንዴ
ተሀከ ወመሽገ ሐቴ ዮምመ ምን
ግያስ አስክ መድረሰት ውዕል
ኢልአምር።
ጣሃ ሕጁብ እንዴ ህለ
መንበሮሁመ ሰኒ ሐዋኒት ዐለት፡
እብ ዕጨይ ወለቤዕ ዲብ ባዶበት
ለትነደቀት ቤተቲት እተ ምስል
እሲተት ድግለሊት ለዐለት እሙ
ነብር ዐለ ወምን ቤቱ በይኑ
በርደደህ ዲብ ልብል ቀደም
ክሎም ደረሰ ባብለ ፈስሉ እንዴ
በጽሐ እቱ እት በጥር ጸንሖም

ዐለ።
ፈስል ክም አተ ህዬ ሰበት ቀንኦ
ዲቡ ዐለው፡ እምበለ ቀደሞም
ምጸቱ ዶለ ሙደርስ ሸርሓተ
ህቱ ዕንታቱ ስእን ሰበቱ፡ እብ
እዘኑ ለሰመዐ ምን አፍ ሙደርስ
ለትፈግር ዲብ ሐንገሉ ጸብጠ ዐለ።
ህቶም ዲብ ልትዓዮሩ እንተ ዕውር
ልቡሉ ዐለው። እግል ልሻቁሉ
ምን ቤለው ላኪን ህቱ ከበሮም
ወዴ የዐለ። ፈግራመ ምን ገብእ፡
አስክ ቤቱ ዲብ ገይስ ደርቡ እንዴ
ገብኦ ልትዓዮሩ ወእመን ዋግሮ
እቱ ዐለው። አምዕል ሐቴ ደምቀቱ
እብ እመነት እንዴ ትፈቀዐት
አድማዩ እንዴ ፈሽሽ ክም መጸ፡
እሙ መውዒታት እንዴ ትወዴ
ትከበተቱ። “እለ ለእለ እፈርህ
ዐልኮ ተ፡ መድረሰት ሕደገ!” ክም
ቤለቱ፡ “ደም ምን ሐንገልዬ ፈሽሽ
ለህለ፡ ፈጅር እግል ልብጠርቱ።
ላኪን ዘመን ኢበጥርኒ ልሳዕ ነብር፡
” እንዴ ቤለ ድራሰቱ አተላለ።
ዮም ታእሪክ ጣሃ ሕሴን
ለይለአምር ይህለ። እብ ፍንቱይ
እማት ምስር ወልደን እት ተዐሊም
ነድኣሁ እት ህለየ ታሪክ ሐያት
እሊ ደክቶር እሊ ዳግመ እግሉ።
እግልሚ፡ ሕግላን፡ ተዐብ ወብዕድ
ነቃስ ገሮብ እንዴ ፈለ ለትዐወተ
ወብዕዳም እብ ዕንታቶም ለገንሖ
አንፋር እብ ዕልም ክም ልርኡ
ለወደ ሰበት ገብኣቱ። አስክ አምዕል
ሞቱ ህዬ ምን ዕልም ጻግብ ሰበት
ይዐለ ክልኤ ዶል ደክቶረይት ወደ፡
ወእብሊ ህዬ ሐቴ ወክድ ጌምያይ
ወዚር ተዐሊም እንዴ ገብአ እተ
ከድመ እተ ኢነት፡ ተዐሊም
መአንብታይት ደረጀት መጃኒ
እግል ልግበእ ሰበት ገመ ወቀራር
እበ ህቱ ለአምጸዩ እስባታት ሰበት
ትነስአ፡ እትለ ኢነት እለ እት
መአንብታይት ደረጀት እብ ለሀ
ደርሶ ለህለው ደረሰ ዕልቦም 18
መልዮን ደረሳይ/ት ባጽሕ ህለ።
ደክቶር ጠሃ ሑሴን ተዐሊም
ክምሰለ እግል ማይ ወሀወእ እግል
ንርከብ ለህለ እግልነ ሐቅ ቱ
ልብል ዐለ። ክሉ አዳም ፈትዩ
ዐለ፡ እምበል ሐቴ ለጀሬት እቱ
ሓድሰት። ደረሰ ጃምዐት ካይሮ
አያም ዎሮ ድዱ መዛሀራት

ዋድያም ዐለው፡ እሊ እናስ ዕዉር
ምነ ሰልጠት ክረዉ ለትብል
ዐለት። ህቱ ህዬ ለሓለቶም ክም
ረአ፡ “አልሐምዱልላህ! አሰናይ
ዕዉር ገብአኮ፡ እሊ አውጅሀትኩም
ለመክሩህ እግል ይእርኤ” ብህሎም
ዐለ። እተ ህቱ ለሸቀዩ ሽቅል
እንዴ ትዐዴነ ብዞሕ እግል ኒበል
ወቀደርነ እለ ሰፍሐት እለ ላኪን
ናይ ፈን ወዓዳት ሰበት ገብአት
ደክቶር ጣሀ ሕሴን እት መጃል
ፈን ወአምር ክቱብ ሰኒ ሂሩር ቱ፡
እብ ፍንቱይ ‘አልአያም’ ለልብል
ክታቡ ምነ አዳም ለፈትዩ ቱ። እበ
እትሊ መጃል እሊ ወድዩ ለዐለ
ካድም ህዬ ለትወቀለት ጃእዘት
ፈን ምስር ምን ርኢስለ ዐድ ለዐለ
ጀማል ዐብደል-ናስር ናስእ ቱ።
እሊ ህዬ፡ ኩሉ ልትጻረሩ
ለዐለ እንዴ አምሸሸ ምኑ፡ አካን
ዐባይ በጽሐ፡፡ እንቱምመ ህዬ
መታሊትኩም ድግም እት ገሃዊ
ሌጠ ጋብአት ለህሌት፡ ምን ህጅክ
እንዴ አውሐድኩም፡ ቅራአት
ወክታበት እተን ምን ትተረዶ
ወምነን ምን ተአበዝሖ ወትፈደለ
እብል፡ ወደሐንኩም።

መርሐባቡ ደንደን

ደንደን ሕብር አራብቱ - ወሕብር ሰገን
ደንደን ደብር ነስርቱ - እብ ስሜቱ ንትሐበን
ሹሀዳ እከ ትጋወረት - እበ ሻምከ ወደንደን
መርሐባቡ ደንደን - ደንደን ቅብላት ጠባይት
ሓዩት ወአወንን - ረአሱ ትካይድ
ወህቱ ገላብቦም - ክም ዋልዳይት
መርሐባቡ ደንደን - ቅብላት ኢተዐብር
ሓዩት ወአወንን - እት ረአሱ ነብር
ደሀብ ወአልበስኩዎ - ምን እቀድር
ደንደን ሐልፍ - ትከራ ምና ከይነት
እብ ዕጨት ተበረዐ - ወእብ አበነት
ወራራት አፍሸለ - ሰነ ሰነት
እብ ሰላሙ ኢጌሰ - ጄሽ ለደንደን ትሸፈታ
ጣኢራቶም ካሬና - ካልሻ እበ ድምረተ
ዐረባቶም አንደድና - ወትምሻምዔል ትሸተተ
ዔለ ኤማን ብዲበ - ነቅፋ ዲበ ቀበተ
ኢለሐረግርግ ወኢሰኬ - ምና ማያ ለሰታ
ኢለሐርግርግ ወኢሰኬ - ምና ማያ ለሰታ

መሐመድኑር ዑመር ቤኒ
ምን ግንዳዕ

ምን ደያሪዬ

ዕለት 05-12-2011 (ሳዐት 9.54 ቀ.አ)

ክእነ ክም ዮም፡ ቀደም ሰቦዕ ሰነት
ለቀደም ሰቦዕ ሰነት እትለ
አምዕል እለ ደያሪዬ ጻብጡ
ለህለ ክቱብ እግል እቀናፍል
ሰበብ ለገብአት እቼ ሓድሰት
ሰበት ዐለት ቱ፡ ዮም ግረ እንዴ
አቅበልኮ ወዝክርያቼ እንዴ
ሐደስኮ እከትብ እትኪ ለህሌኮ።
ሰቦዕ ሰነት ወክድ ረዪም ቱ
ኡፍፍፍ! እብ ርሕዬ ምን አነብት
እግልኪ ለሐይስ፡ እት ገሮብዬ፡
ሽቅልዬ፡ አፍካርዬ ወአዳብዬ
ለመጸ ተቅዪር ሰኒ ወአማን
በዞሕ እቼ ህለ፡ ምስልዬ እትለ
ዕለት እለ ለዐለው መልህያምዬ
ዮም ይህለው ምስልዬ። ለምስል
አቦቼ እትለ ኢነት እለ እዳግም
እተ ለዐልኮ ቤትነ ዮም እብ
በይንዬ እንዴ በሐትክወ ወሸክለ
እንዴ ቀያየርክዉ እነብር እተ
ህሌኮ።
ማይ ልግበእ ዘበን፡ በኑ
ኢገይስ ብዝሓም ምስሉ ነስእ
ወብዝሓም እግሎም በድል
እት ሒለት ገሮቦም፡ አፍካሮም
ሽቅሎም ወደረጀት ሐያቶም።
እሊ ገሌ ምነ ዮም እትለ
ግሱይ እተ ለህሌኮ ቤቼ እብ
በይንዬ እት አትዋይን እከትቡ
ለህሌኮ ቱ። እተ ቀደም 7
ሰነት ክቱብ ለዐለ ደያሪዬ እግል
አቅብል እብኩም።
ዮም እት በዘሮት ሰላዲ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 50

(ሐሸሾት)
100
ነቅፈ
አፍገርኮ፡
ፍላን ሑዬ አተሰለ
እቼ
ወጀዋቡመ
ባጽሕዬ ህለ እት
መድረሰት እግል
እረይሐካቱ እንዴ ቤለ ትሃጌኒ።
እምበል እሊመ ፍንቲት ፍሌንየት
እንዴ ጠልበ ምንዬ እግለ እግል
እትዛቤ እግሉ ቱ። አዜ እት ሳወ
ደርስ ሰበት ህለ አስክ ድራሰቱ
ለአተምም እግል ሐንቅቁ ቱ።
ግራሁ ላተ አላህ ከሪም! አዜመ
እት ሐዳስ ሰነት ገሌ ተቅዪራት
እግል ልሕሰል ኢኮን፡ እት ረአስ
ኤረትርያመ መኔዕ… ሀለ፡ እንዴ
እቤ ሽዑርዬ ካትብ እረክብ።
እሊ ዮም ምን እገንሑ ብዞሕ
ተቅዪራት ጋብእ እቱ ህለ፡
ፍላን ሑዬ መድረሰት አክል
እሊ ምንመ ኢረይሔኒ እብ
ደረጀት ሸሃዳት እንዴ ትደሐረ
እት ሽቅል ፍሩር ልትረከብ።
አደቡ ምን ገለለ ህዬ እትለን
ለሐልፈየ 4 ሰነት ለገብእ እብ
ሐቴ ቀድየት እኩይ ለአርኤነ
ሰበት ጸንሐ፡ ምን መከርናሁ
ወምን ትበአስናሁ ሰምዕነ ሰበት
አበ፡ እት ረአስ ጌገ ጌገ ሰበት
ወደ፡ ዮም እት ሐንቴ ቃኑን
ልትረከብ ህለ። ኖሱ ለሐረየ
ስለል ተ ዘበኑ ወሸበቱ ምኑ ገሌ
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እግል ለአብዴ ሐዘ መስለኒ።
ምናተ አዜ እሊ ደያሪ እሊ
እሸራጥጥ ለህሌኮ ማሌ ክእነ
ኢነት ወዮም እትለ ሳዐት ለህለ
ፈርግ እት አትጃግር እከትቡ
ለህሌኮ ቱ። ማሌ 100 ነቅፈ
እብዱይ ምንመ ዐልኮ ዮም
ላኪን 20 ነቅፈ እብዱይ ህሌኮ፡
ዐውል በዳይዕ ሰበት ረክሰ፡
ክምሰልሁመ ኤረትርየ ምነ እት
ረአሰ ለዐለ መንዕ ሕር እንዴ
ገብአት ሰነት 2019 ሰአየት
ተቅዪር ብዞሕ እንዴ ጸብጠት
እግል ትምጸነ ክም ቱ ደማን
ዋዲ እተ ህሌኮ። እሊ ናይ
ዮም ክቱብዬ እት ኮምፒተር
እጫቅጡ ለህሌኮ ቱ ናይለ
ቀደም እለ ለዐለ ናይ ሰቦዕ
ሰነት ክቱብዬ ላተ እሊ በክት
እሊ ራክብ ይዐለ።
አዜ ሳዐት 9፡25 ናይ ምሴ
ጋብእ ህለ፡ ገድም እንሻላህ ሰነት
ሓሪት እብ ሰላም ለአትረኤነ
እት ክእነ ለትመስል ዕለት
ፍንቱይ ታሪክ እንዴ ጸበጥነ
እግል ንትዋጀህ ቱ።
ምን ስፍሉል
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርየ፡ እት ጅግረ ለሔሰ
መትባድራይ ዐጀላት አፍሪቀ ትሻርክ
ለሔሰ መትባድራይ ቃረት
አፍሪቀ ሰነት 2018 እግል
ርክበት ለገብእ ጅግረ እቱ
ኤረትርየ ሰለስ መትጃግረት
አሻረከት። እሎም መትጃግረት፡
መርሃዊ ንቅዱስ፡ አማንኤል
ገብሬእዝጋብሄር፡
ወሄኖክ
ሙሉእ ብርሃን ቶም።
እትሊ
ጅግረ
እሊ
ሹርካም ለህለው ኤረትርዪን
መትባድረት
ዐጀላት
እት
ብዞሕ
ጅግራታት
እንዴ
ሻረከው ዐውቴታት ለሰጀለው

ቶም። እግል መሰል አማንኤል
ገብሬእዝጋብሄር ዶል እንርኤ፡
ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ
ዱር ርዋንደ ሰነት 2018፡
ክምሰልሁመ ምስል ፈሪቁ
ኤረትርየ ብዞሕ መዳልያት
ለነስኣቱ። መትጃግራይ መርሃዊ
ቅዱስመ እብ እንክሩ፡ ምስል
ፈሪቁ ዳይመንሽን ዳተ እት
ብዞሕ ጅግራታት ዐለም እንዴ
ሻረከ ፍገሪት ሰኔት ለሰጀላቱ።
እብ ክሱስ ሄኖክ ህዬ፡ ምስል
ፈሪቅ ኤረትርየ እት ለትፈናተ

ጅግራታት
እንዴ
ሻርከ
ዐውቴታት ብዞሕ ለጃቀፈ
ወክም ፍገሪቱ እት መርከዝ
ተአሂል ዩ.ሲ.ኣይ ኣቲ ህለ።
እለ ጃእዘት እለ ምን
ሰነት 2012 እንዴ አንበተት፡
ናትናኤል እት 2014፡ መክሰብ
ደበሳይ
2015፡
ዳንኤል
ተክሌሃይማኖት፡ ክምሰልሁመ
ተስፎም
ዑቅባማርያም
ናስኣማቶም። እለ ጃእዘት እለ
እት ዱር ጋቦን ሰነት 2019
እግል ትትወዘዕ ቱ።

ኤረትርየ እት ርዋንደ ትትዐወት

ለጅነት ኦሎምፒክ ኤረትርየ
መዳልየት ትሰርጌት

ለጅነት ኦሎምፕያት ኤረትርየ እበ እት ሰነት 2018
ለአርኤተ እድንያይት መሻረከት ምን እድንያይት ለጅነት
ኦሎምፕያት ጃእዘት ናይ ለሔሰ ሽቅል ተሀየበተ። ለእት ዮም
28 ኖቨምበር ሰነት 2018 እት ሆቴል ፕሪንስ ለገብአ ኒው
ታካናዋ ቶክዮ (ጃፓን) ለገብአ ወ206 ወካይል እድንያይት
ለጅነት ኦሎምፕያት ምን ለትፈናተ ክፋላት ዐለም ለሻረከው
እቱ እት ገብእ፡ሰሐፍዪን ርያድዪን ወእሙራም አጅያል
ርያደት ሐድ 1500 አንፋር ሹርካም እቱ ዐለ።
እተ መናሰበት ምን ኤረትርየ ርኢስ ለጅነት ኦሎምፕያት
ኤረትርየ አሰይድ ልኡል ፍስሃዬ እንዴ ሻርከ ለጃእዘት ምን
እዴ ርኢስ ኦሎምፕያት ዐለም ደክቶር ቶማስ ባክ ትከበተየ።
እምበል ኤረትርየ ክም ከረ ኤዃዶር፡ኮሶቮ፡ማሊዝየ፡ናይጄርየ
ወሲንጋፖርመ ርሹሓት ዐለየ።
እብ አሳስለ ምን ለጅነት ኦሎምፕያት ዐለም ለትረከበት
ሐብሬ ኤረትርየ እግል እለ ጃእዘት እለ እግል ትንሰእ ለሰደየ
እተ ምን ዮም 9-25 ፌብራይር እት ግብለት ኩርየ ለገብአ
ኦሎምፕያት ሐጋይ እግል ሰልፍ ወክድ እብ ገበይለ እት
ከነደ ለነብር ኤረትርያይ መትባድራይ መትሸልሃት እት
በረድ ላቱ አትሌት ሻኖን አባዲ እንዴ ትወከለት ለአርኤተ
መሻረከት ሰኔት ተ።

ደሀይ ፕሪመርሊግ
እት 14ይት መርሐለቱ

ኤረትርየ ምን ዮም 30
ኖቨምበር አስክ 2 ዲሰምበር
ሰነት 2018 እት ኪጋሊ
ርዋንደ እተ ገአ ጅግራታት
ቴንስ
ጣውለት
ምፍጋር
ጸሓይ
አፍሪቀ
ፍገሪት

ሰኔት ረክበት።
እተ
ዕርፍ
ለኢለሀይብ
ጅግራታት እብ
አንሳት
እብ
ብሕተ ለሻረከት
ሻበት
ሳረ
መንግስትኣብ
እግል ታንጃሀ
ወለት ርዋንደ 3 እብ 0
እንዴ ቀልበተ 1ይት ፈግረት።
ህተ ምን 17 መትጃግረት ተ
እለ ደረጀት እለ ጻብጠት
ለዐለት። እምበል እሊመ እት
ናይ ጽምድ ጅግረ እግል

ሳረ መንግስትኣብ እንዴ ተለ
ለተልሀ ዩኤል ሚኪኤል እት
ናይ ካቲመ ጅግረ እግል
ኡጋንደ 2 እብ 0 ቃልባመ
ዐለው። እተ 24መጃምዕ
ሹርካም እቱ ለዐለው ጅግረ
ተብዕን ዩኤል እብ ተንጃሁ
ወድ ብሩንዲ 3 እብ 2
እንዴ ትቀለበ 2ይት ደረጀት
ጸብጠ። መጥመጦር እሊ
ህዬ እተ ዐድ ልትሀየብ ለዐለ
ተአሂል ለመጃል ኤረትርየ
እብ ስምኦን የማኔ ክም
ትወከለት ልትአመር።

አትሌታት ኤረትርየ እት ካርጅ
እት ዮም 2 ዲሰምበር
ሰነት 2018 እት ጃፓን ለገብአ
ጅግረ ማራቶን ፋኮካ አትሌት
አማንኤል መሰል 3ይ ፈግረ።
ለእብ መሕበር አትሌቲክ ዐለም
ያፍ ናይ ደሀብ ደረጀት ለቡ
ጅግረ፡ እግል 72ይት ኢነቱ
ለገብአ እት ገብእ፡ አትሌት
አማንኤል እብ 2 ሳዐት፡ 9
ደቂቀት ወ45 ካልኢት እንዴ
አትመመዩ መዳልየት ንሐስ
ትሰርገ።
ለጅግረ እብ ዐውቴ
አትሌት ዩማ ሃቶሪ እብ 2ሳዐት፡
7 ደቂቀት፡ወ27 ካልኢት እንዴ
አትመመዩ 1ይ እግል ሰልፍ
ወክድ ሐቆ ሰነት 2004 ወድ
ዐድ አወላይ ፈግረ እቱ። እሊ
አትሌት እሊ ለጅግረ መርሕ

ሐቆለ ጸንሐ እት ደንጎባ ምን ጅግረ
6 ኪሎ ምትር ክም ተርፈ ምኑ
ለምስሉ ዐለው አትሌታት ኤረትርየ
ወአቶብየ እንዴ ሐድገዮም ጌሰ።
ወድ አቶብየ የማኔ ጸጋይ እብ 2
ሳዐት 8 ደቂቀት ወ54 ካልኢት
ቱ 2ይ ለፈግረ፡ እትሊ ጅግረ እሊ
አትሌት ግርማይ ገብሬ ስላሴ ምን
ኤረትርየ እንቡት ምንመ ዐለ ብዞሕ
ኪሎ ምትራት እንዴ ኢልሄርር እበ
ኢተአመረ ሰበብ ክም አትካረመዩ
ልትአመር።
እሊ ክእነ እት እንቱ እት
ስፐይን ለገብአ ጅግረ ማራቶን
ቫሌንሽየ
ትሪንዳድ
አልፎንሶ
አትሌት ሳምኤል ጸጋይ፡ዮውሃንስ
ገብሬገርጊሽ ወአትሌት ሞጎስ
ሹማይ 11ይ፡14ይ፡ ክምሰልሁመ
21ይ ፈግረው።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 50

እተ ለሐልፈተና ሰንበት
ንኢሽ ሄለል ዲሰምበር ለገብአ
ትልህያታት ወለትረከበት ፍገሪት
ዶል እንርኤ ክእነ መስል ዐለ።
ፍረቅ ሌስተርሲቲ ወዋትፎርድ
ለወደወ ትልህየ እብ ዐውቴ
ሌስተር ሲቲ 2 እብ 0 ተምም
እት ህሌት፡ ሜርሒትለ ጅግረ
ጻብጥ ለህለ ፈሪቅ ማንቼስተር
ሲቲ እግል ፈሪቅ ቦርንሞውዝ 3
እብ 1 እንዴ ደሀከዩ ፈግረ።
ፈሪቅ ዌስትሃም እግል ፈሪቅ
ኒውካልስ 3 እብ 0፡ ፈሪቅ
ክሪስታል ፓላስ እግል ብሩኔይ

አርቡዕ 05 ዲሰምበር 2018

2 እብ 0፡ፈሪቅ ብራይቶን እግል
ፈሪቅ
ሂድርስፊልድታውን
2 እብ 1 ቀልቡ እት ህለ፡
ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ወፈሪቅ
ሳውዝሃምፕቶን እብ ናይ ሕበር
ዐውቴ 2 እብ 2 ፈግረው።
እተ ዮም ሰንበት ዐባይ
ለገብአ ጅግራታት ህዬ፡ ፈሪቅ
ቼልሲ እግል ፈሪቅ ፉልሃም 2
እብ 0፡ ፈሪቅ አርሰናል እግል
ፈሪቅ ቶተንሃም 4 እብ 2፡
ፈሪቅ ሊቨርፑል ህዬ እት ኣክር
ደቃይቅ እብለ ረክበዩ 1 ጎል እት
ፈሪቅ ኤቨርቶን ሰለስ ንቅጠት
እንዴ ከስበው ፈግረው።

ገጽ 11

ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

ለዐቤት ደውለት ዐለምነ

እብ ርሕበ ዲብ ዐለም
6.6 ሚልዮን ማይል መረበዕ
(17,125,200 ኪሎ ሜተር
መረበዕ) ለትገልብብ ደውለት
ሩስያ ተ። እለ እግለ እብ ርሕብ
ምድረ ደርበ ለህሌት ከናደ እብ
2.8 ሚልዮን ማይል መረበዕ
ለትሐልፍ ገዛፍ ደውለት ሩስየ፡
እት ቃራት አሮበ ወኤስየ
እስሕብብት ህሌት። እት ሩስየ
ዶል ህሌከ፡ ምን ክትረትለ
ርሕብ ምድር፡ ስስ ተውቂት
መናጥቅ ትትነፈዕ።
ሩስየ ምስል 14 ድወል

ውላዱ ተሐከመት። እት ሰነት
1237 ህዬ፡ ለመምለከት እብ
መስተዕምረት ውላድ ሞንጎለ
ትፈርተከት ከትጸበጠት።
ውላድ ሞንጎልየ ኬቭያን
ሩስ
ክም
አስተዕመረዎም፡
ምን ሰነት 1533-1584 እተ
ዐለ ስኒን፡ ለእስትዕማር ውላድ
ሞንጎልየ ይዐራቦም ግራንድ
ዳቺ ለልትበሀሎ ውላድ ሞስኮ፡
ሒለቶም እንዴ ሐያየበው፡ እብ
ኢቫን ለልትበሀል ሓክም ጻር እት
ልትመርሖ፡ እስትዕማር ሞንጎልየ
እግል ልትባጠሮ ወምድሮም
እብ ሑድ-ሑድ እግል ልብለሶ

ትትሓደድ። እለ ደውለት እለ
ክም ደውለት እግል ትትከወን
ለአንበተት፡ እት 9ይ ክፈል ዘበን
ቱ። ለሰልፋያም ስካነ ኬቭያን
ሩስ ልትበሀሎ ነብረው። እተ
ዘበን ለቅዱም ክም መምለከት
እብ ቺፍተይን ሩሪክ ለልትበሀል
ሓክም ትትመለክ እት ህሌት፡
ደርቡመ እግል አዝቡን ብዞሕ
እብ ዚረት ውላዱ ወውላድ

ምኑ እነበተው። ምግብ ሩስየ
ሌጠ እንዴ ጸብጠው ህዬ፡ እብ
ዕጹፍ ምድር እግል ልወስኮ
ሰበት ትነየተው፡ አቃሊም ካዛን፡
አስትራኻን ወሳይቤርየ እት
ሐን ምልኮም ኣተዎም።
ሩስየ ምን እሊ ሐሶሳይ
እሊ፡ እብ መምለከት ጻር እት
ሰነት 1700 እት እዲነ ለዐቤት
ሳልሳይት መምለከት ትገብእ

ምን ዐጃይብ ሕሳብ
1. 12345679x 9 = ? ? ? ____
2. 12345679x18 = 222,222,222
3. 12345679x27 = 333,333,333
4. 12345679x36 = 444,444,444
5. 12345679x45 = 555,555,555
6. 12345679x54 = ? ? ?_
7. 12345679x63 =_? ? ?
** ለታርፋት ህለየ ኖስኩም እግል ትጀሩበን ምን ሐዜኮ ቱ ኣዝም ምነን
ለህሌኮ። _

ዕንቦበ ወመናፍዕቱ

እት ህሌት፡ ቀደም ሰውረት ሩስየ
ክም ምድር ትጃረት ወሐዳረት
ለአለቡ ገቢል ትነብር ዐለት።
ሐቆሀ ምድር እሽትራክያይት
ጅምሁርየት እትሓድ ሶቬት
ትበሀለት። እሊ ናይ ዮም ሸክለ
ላኪን እት ዮም 25 ዲሰምበር
1991 ጸብጠቱ፡ ወፈደሬሽን
ሩስየ ትሰሜት። ዓሲመተ ሞስኮ
ልቡለ።
ሩስየ፡ 17% ምነ ስኩን
ምድር ዐለም ለትጸብጥ ምንማ
ተ፡ 2% ስካን ዐለም ሌጠ
ነቡረ። እትሊ ወክድ ጎነ ስካን
ሩስየ 143,954,208 ነሰመት
ባጼሕ ሀለ። ሸዐብ ሩስየ ምን
190 ቆምየት ልትከወን።
ሩስየ እት ዐለም እብ ብስር
ወአምር ክቱብ እምር ተ።
ለዐበው ኬትበት ክም ቶልስቶይ፡
ፍዮዶር
ዶስቶይቭስኪ፡
አሌክሳንደር ፑሽኪን፡ ኣንቶን
ቼኮቭ፡ ኢቫን ቱርገኔቭ፡ ኒኮላይ
ጎጎል፡
ቭላድሚር
ናቦኮቭ፡
ሚኻኤል ቡልጋኮቭ፡ ጆዜፍ
ስታሊን፡ ማክሲም ጎርጊ፡ ሌኒን
ወብዕዳም ለልትረከቦ እቶም
ዝይዝድ 120 ኬትበት ዐባዪ
እፍሪት ተ።
ሩስየ ምነ ትትአመር እቡ
አሽየእ
• ሩስየ፡ እሰልፍ እት
ፈደእ አዳም እት መርከበት
ለነድአት
• ሩስየ፡
2ይ
ሐርብ
እዲነ እብ መትፈላል ናዚ ክም
ለአንተሄ ለወዴት ደውለት
• ሩስየ፡ እት ስያሰት እዲነ
ክል ምዕል ሰበት ትትሀደግ፡
ሸዐበ ለልትሐበን እበ ደውለት
• ሩስየ፡
እት
እዲነ
ለገረመየ አንሳት (አዋልድ
ወአንስ) ለትመልክ ደውለት
• ሩስየ፡ ህግያሀ እግል
ትድረሰ ለከብደት ሉቀት
• ሩስየ፡ እብ ምድር ፍቲ
ወረሕመት ትትአመር
• ሩስየ፡
ምን
ቅያስ
ወለዐል አጀኒቶም ወዓይለቶም
ለፈቱ መጅተመዕ
• ሩስየ፡
ለበዝሐው
ቄርአት ለብእተ ደውለት
• ሩስየ፡ ለበርደት አካን
እት ዐለም ዲበ ህሌት፡ ህተ ህዬ
ሳይቤርያ ተ።
• ሩስየ፡ ለገረመ መባኒ
ቀዳም፡ ሀንደሰቱ ወዲኮራቱ
ለብእቱ ምድር።
ለበዝሐ ሩስየ ለትትአመር
እቡ ስናዓት ወፈርያቱ፡ ብትሮል
ወጋዝ፡ ተዕዲን፡ ስናዐት እበን
ቃሊ ወሐጺን፡ ስናዐት ጥያራት፡
መርከባት
ፈዳእ፡
ስናዐት
አስለሐት ወዐስከርያይ ማሽኔሪ፡
ሀንደሰት ከህረበት፡ ስናዐት
ውራቅ፡ ስናዐት በዋቢር ምድር፡
መካይን፡ ባኽራት (በዋቢር
በሐር)፡ ስናዐት ዐፍሽ ብንየት
አግቡይ፡ ክምሰልሁመ ስናዐት
ጥዉር ኣላት ሐርስ።
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ዕንቦበ ለገረመት ክፋል ናይ ብቀል ተ። እት ቤትከ ዕንቦበ ዝርአት
አግደ ዔማት ፈርሐት ቱ። እምበልሁመ ዕንቦበ ለገብአ ጨቅጥ ምን
ብዲብከ፡ ክም ነቅስ ወድዩ። ዕንቦበ ምስል መልህያምከ ልግበእ ወዓይለትከ
ለልሀሌ እግልከ ሽዑር ለውቀት ክም ዘይድ ወዴ።
ድራሳት ክምሰለ ለሐብሩ፡ እት አካን ሽቅል ለትፈናተ ዕንታት ለሳሬ
ዕንቦበ ግሩም እንዴ ዘርአከ፡ አክለ ሽቅል አቴከ እሉ ዐፌከ ምን ገብእ፡
ለናይ መትመራማር ወባሰሮት ቅድረትከ ዝያደት ክም ተሐሶሴ ምን
ጃምዐት ቴክሳስ -አሜሪከ ላቶም ዑለመእ አከደው።
ለእሉ እንበሌዕ ኣካል፡ ፍሬታት፡ ሐምሌ፡ መልቀም ከደን ወብቁልያት፡
ዕንቦባ ቱ ለትፈናተው ሐሸራት ወሰራይር እንዴ ጀዝበ፡ ክም ጸጉ ወፈሩ
ለወዴ። እምበልሁመ ዘርእ ብቀል ዲመ ክም ለአተላሌ ወድዋራት
ቅዱይ ወጽሩይ ለወዴ ወዲመ ከዱረት ክም ተሀሌ ለደዌ እግልነ ዕንቦበ
ሌጠ ልምሰለኩም።
እለን ተልየ፡ ሑዳት እት ዓፍየትከ ዕንቦበ ለከልቀን መናፍዕት
ረኤ፦
• ምን ብዕዳም ለትከበትካሁ ወኖስከ ለአሬካሁ ዕንቦበ፡ እተ ዶሉ
ሽዑርከ ክም ልትረየሕ ወዴ፡
• እንትበህከ ወፈቃዲትከ እግል ልትሐደሶ ሰዴ
• ዕንቦበ፡ ራሐት ገሮብ ከልቅ እትኩም
• ፈዛዐት ወነሻጥ ገሮብኩም ክም ወስክ ወዴ
• እት አጥራፍከ ለህለ ብቀል እንዴ በርከተ፡ ለእሉ ነአተንፍስ
ሀወእ ነዲፍ (ኦክስጂን) ክም ዘይድ እግልነ ለገብእ፡ ዕንቦበ ምን ሀለ ሌጣ
ቱ።
እት ዐለም ዝይድ 300,000 ጅንስ ምን ነባታት ሀለ፡ ክል ነባት
ህዬ ናየ ፍንቱይ ዕንቦበ ተሀይበነ። እሊ ለትፈናተ ሓባር ጠቢዐት ለቡ
ዕንቦበ፡ አጥራፍነ ክም ገርም እግልነ ወዴ፡ እምበልሁመ ጼናታት ግሩም
ነሻንሸነ። ወእብሊ ለትፈናተ ቀድያት ወሳቡን፡ ምን ጼነ ዕንቦበ ልትሸቄ
ሀለ።
ሕብር ዳምቅ ለቡ ዕንቦበ፡ በልዐካሁ ምን ገብእ ኒፍዓይ ቱ። ቮታሚናይ
ኤ፡ ሲ፡ ዲ ወኢ ክም ብእቶም ዑለመእ አከደዉ። እግል ግርመት
ቀርበትነ ለትነፌዕ ቤታ-ካሮቲን ለትትበሀል ማደትመ ብእቶም። እት
ዕንቦበ ለሀለ ገሌሁ ጽጌ፡ ምን ሐሳስያት ክም ዳዌናመ እሙር ሀለ።
መናፍዕት ዕንቦበ እትሊ ለበጥር ኢኮን፡ ሰበት እሊ፡ እሊ ኩሉ መናፍዕት
ለልሀይበነ ዕንቦበ፡ ዲመ እት ግረህነ፡ ጀራዲነ፡ አብያትነ ወመካትብነ እግል
ንዝርኡ ወእት ዓፍየትነ ለቡ ተ ተረት እግል ነአዚድ እቡ ዑለመእ
መክሩነ ህለው።

እለ ሱረት

ዲብ አያ ተ ትበው? እት ደንካልየ ወለ ዲብ አቅሊም ጋሽ-በርከ? እለ
ሱረት እት ዮም 17 ኖቨምበር 2018፡ እት ጋሽበርከ ጀውለት ዋድያም
ዲብ ሕነ፡ አቤል በረኸት ለሰወረየ እግልዬ ተ። እት ጋሽ በርከ የም ለአለቡ
መሓዛት ሀለ። መብዝሑ ህዬ ዐርኮከብ ባቅል እቱ ቱ። እለ ሱረት ናይ
ሕሊል ሞጎራዬብ ተ። ዐርኮከብ መናፍዕቱ ብዞሕ ቱ። ፈርያት ከዕሌ ኩሉ
ምን ዐርኮከብ ቱ፡ ዕጨዩመ እግል ንዳቅ አብያት ወከባሪ፡ ዐነዲ ከህረበት
ወብዕድ ጋራት ነፌዕ። ሰበት እሊ ምን ባታክ ንምሐኩ!
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