መዳላይ

እግል ናይረት ዝክረት ፈንቅል
ዝክረት 29ይት ሰነት ዐመልየት
ፈንቅል “ፈንቅል ዕላመት ታሪክ
ክቡድ” እበ ትብል ስቅራት ምን
ሰማን አስክ
ዐስር ፌብርዋሪ
እግል ትግበእ ቱ።
ሸዐብ ወእዳረት መዲነት ባጼዕ
እግለ ዒድ እግል ለአግምሎ እት
አንደፎት ወሰርገዮት መዲነቶም
ፍሩራም ክም ሀለው፡ መአሰሳት
ሃይበት ከዳማት ህዬ ለለአትሐዜ
ምኖም እግል ልወጅዶ ገብእ
ለዐለ መዳሊት ክም ተመ፡
ርኢሰት ልጅነት ዓያድ አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ አሰይደ
ዜነብ ዑመር ሸርሐት።
እብ ኣሰሳለ በርናምጅ ስካን

ሰለስ እዳራት ደዋዬሕ መዲነት
ባጼዕ፡ ዳስ መዓያ እንዴ ሸቀው
ጋሾታቶም እግል ልትሐደሮ
መትዳላዮም አታመመው።
እምበል እሊ ስነትከ እብ
ሙናሰበትለ ፊቃዶ ለገብእ
ጅግራታት ርያደት፡ ምነ ሐልፈት
ሳምን እንዴ አንበተ ልተላሌ
ክም ሀለ ወኪል ኤሪነ ሸርሐ።
ርኢሰት
ልጅነት
ዓያድ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
አሰይደ ዜነብ ዑመር እት
ደንጎበ፡ እግል ቤጽሐት ከደማት
መዋሰላት እግል አድመኖት
ልትከደም ክም ሀለ አፍሀመት።

እለ መርሐለት አዜ እብ ዕጹፋት እግል ንሽቄ
ትጠልብ ምኒነ ሀሌት፡ ወዚር ሕኩማት አቃሊም

ባይኣመ ለህሌነ መርሐለት፡
እግል ብነ ወመትቀዳም ወጠን
እብ ዕጹፋት እግል ንሽቄ
ለልጠለብ እተ ምኒነ ወፍገሪት
ሽቅልነ ለእንረክብ እቱ ሄራር
ለነአነብት እተ ክምተ፡ ወዚር
ሕኩማት
አቃሊም
አሰይድ
ወልደንኪኤል አብርሀ ሐበረ።
ወዚር ወልደንኪኤል እሊ
ለሸርሐ፡ ከም አተላላይ ወካቲመ
ናይለ ምን ዮም 18 ጀንዋሪ
እንዴ አንበተ ዲብ ክሉ አቃሊም
እግል ወካይል ሸዐብ ወመስኡሊን
መአሰሳት ሕኩመት ወጀብሀት
ወድዩ ለጸንሐ እጅትማዕ፡ ዮም
ሐቴ ፈብርዋሪ እት መዲነት
ዐሰብ እተ ወደዩ ሰሚናር ቱ።
መናበረት
ሸዐብ
እግል

ትጥፈሕ ወዐቦት ወጠን እግል
ትትአከድ ዶር ዐቢ ለቡ መሻሬዕ
ዐማር ዐባዪ ዲብ ክሉ ድዋራት
ወጠን እግል ልሰርገል በራምጅ
ከም ሀለ እንዴ ሐበረ ወዚር
ወልደንኪኤል፡ እብ ሰበብ ዐዳዋት
ባጥር ለዐለ በራምጅ ዐማር እብ
ሐዲስ እግል ልትበገስ፡ እተክምሰልሁመ ናይ እቅትሳድ
ወእጅትማዕየት መሳሌሕ ለቡ
መሻርዕ ዐባዪ እግል ልትበገስ
ለተአትሐዜ ድራሰት ጋብአት
ክም ህሌት እንዴ ሸርሐ፡ ሸዐብ
ዝያድ መደት ብዕደት እግል
ልትዐወት እግል ልክደም ክም
ወጅብ አትአመረ።
መሻረከት ሸዐብ ለልአክድ
ወናይ መራቀበት ወእዳረት

በቃዐት ለለአደምነ መአሰሳት
እንዴ ኢትበኔ፡ በራምጅ ረተቦት
በይኑ ካፊ ከም ኢኮን እንዴ
አፍሀመ ወዚር ወልደንኪኤል፡
መስኡሊን መአሰሳት - ምን
ኩልያት ወመራክዝ ተአሂል እንዴ
ትደሐረው እግለ መጽኦ ሸባባት
ገበይ ራትዐት እግል ለአጽብጦ
ወመሰል ሰኔት እንዴ ገብአው
እግል ልምርሕዎም አናደ።
እት አቅሊም ግብለት በሐር
ቀየሕ መሰል ሰኔት ላቱ ዲብ
አጅያል ለሰብቀ ነባሪ ሕፍዘት
በሐር፡ ዕጨይ ወሔዋናት ከደን፡
ዝያድ እግል ልትደቀብ እንዴ
አትፋቀደ ሀዬ፡ ብንየት ወወጅሆት
ሸባብ ዲብ ሙጅተመዕ ምህም
ክምቱ አፍሀመ።

ዐዳገ-ሐሙስ መርሀዮ እግል እማት ወአጀኒት
እስብዳልየት
ዐዳገ-ሐሙስ
እግል መትነፍዐት እብ ዓመት፡
ዐመሲ ወአጀኒት ህዬ እብ ፍንትቲ
ለተሀይበ ክድመት ለትትሐመድ
ክምተ፡
ኤሪነ
ለትሰአለቶም
ረአዮም ለሀበው ሸርሐው።
“ እበ ልትሀየበነ መሓደራት

ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ምህነት ወለገብእ እነ መርዒት
ቀደም ወግረ ወሊድ፡ ዓፍየትነ
ደማነት እንዴ ረክበት ዓሉቅ
ዑፉይ ወለድነ” እንዴ ቤለየ
እተ እስብዳልየት ለትፈረጀየ
እማት፡ ክድመት ዐመልያት ምን
አንበተተት ለጸንሐት ክድመት

ከም አደቀበት አብረሀየ።
ሜዲካል ዳይረክተር ናይለ
እስብዳልየት ዶክተር ክፍለየሱስ
ተድለ እተ ሀበየ ሐብሬ፡
መታብዐት ዐመሲ ወሐራሳት፡
እተክምሰልሁመ
መታብዐት
ዓፍየት ምን ሐምስ ሰነት
ወተሐት ለዐማሮም አጀኒት ምን
አምዕላይ ወራታቶም ክም ቶም
እንዴ ሸርሐ፡ ዲብ ወሬሕ ዩልዮ
2018 ክድመት ዐመልያት
ሰበት አንበተው ዲብ ታማመት
ከደማት ዶር ዐቢ ትቀድም ክም
ህሌት አትአመረ።
እት እስብዳልየት ዐዳገሐሙስ፡ እት ሰነት 2018 እግል
ዝያድ ሰማን አልፍ ዐመሲ
ከደማት ቀደም ወግረ ወሊድ
ከም ትሀየበ ወሳይቅለ መአሰሰት
ለአፍህም።
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ፍረቅ ዓዳት ኤረትርየ እት አቶብየ
ዝያረት ሽቅል እግል ሊዴ ቱ

ፈረሕ
ሰላም
ኤረትርየ
ወአቶብየ እግል ዐየዶት፡ ፍረቅ
ዓዳት ስብሪት፡ ገዳይም ወሸባብ
ኤረትርዪን ሙሲቅዪን ለትከምክም
መጅሙዐት፡ እት አቶብየ ዝያረት
ዕፌ ዓዳት እግል ቲዴ ቱ።
እብ አሳስለ ፋግር ለሀለ ስታት፡
እለን መጃሜዕ ዕፌ-ዓዳት፡ እት
ዮም 16 ፌብርዋሪ እት ባህርዳር፡

ዮም 17 ፌብርዋሪ እት አዳማ፡ 19
ፌብርዋሪ እት ሃዋሳ፡ 21 ፌብርዋሪ
ህዬ እት አዲስ አበባ፡ ትልህያታት
ነባሪ ኤረትርየ ለሸምል ዕፌ እግል
ልቀድማ ቱ።
እትሊ ዐቢ በርናምጅ ዕፌ
ዓዳት፡ እሙራም አቶብዪን ሔልየት
ወሙሲቅዪን እግል ልሻርኮ ክምሰል
ቱመ እሙር ሀለ።

ሐጋት ሕርያን ማርሐት ሸዐብ ገብእ
እት 15
እዳረት ደዋዬሕ
ምዴርየት ሓጋት ናይ ሽቅል
ወክዶም ለአትመመው እግል
ቀየሮት ፡ምን ዮም 10 አስክ
31 የናዪር ሕርያን እዳርዪን
ወመመቅርሐት ሽቅል ገብአ።
እትለ ሕርያን፡ ምን ክለን 15
እዳረት ደዋዬሕ 30 እዳርዪን
ወ202
መመቅርሐት
ሽቅል
ክምሰል ትሐረው ትሸርሐ።
እግለ ሕርያን ለለአትሐዜ
ፈዛዐት እግል ተህሌ፡ ምን ወሬሕ
ዲሰምበር 2018 እንዴ ተአንበተ
አትፋዝዖት ገብእ ክምሰል ዐለ
ለሸርሐት ሙዲረት ምዴርየት
ሓጋት አሰይደ ኣምነ ሓጅ፡ ክምሰል
ክፋል ናይለ ስካን ካፊ ከደማት

እጅትማዕየት እግል ልርከቦ ገብእ
ለሀለ ጅህድ፡15 ናይ ደዋይሕ
ጎልያ ወሸንጌን እት ሓሺሻይ
ክምሰል ትከምከመየ ትሸርሐ።
ሓዳይስ ለትሐረው መስኡሊን
ወመመቅርሐት ሽቅል፡ ሸዐብ
ወሕኩመት ለአርፈዐዎም ተ
መስኡልየት
እብ
መትሰባል
ወነሰሐት እግል ልክደሞ እበ፡
እት ወራታት ዓማር መሰል ሰኔት
እግል ልግብኦ መትፋቀዲ ሐቆለ
ትቀደመ፡ ሸዐብ እት ሽቅሎም እግል
ልትሳዴ ምስሎም ትፈነው።
እት ምዴርየት ሓጋት እት 15
እዳረት ደዋዬሕ ለልትከምከም
ዝያድ 56 አልፍ ኔብረት
ሀለው።

ቅ/በ/ቀየሕ፡ ሰርገል ፊራሮ ክታበት ልትሐመድ
እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ
ምዴርያት
አፍዐበት፡
ነቅፈ፡ ቅሮረ ወአዶብሐ ለገብአት
ፊራሮ ክታበት ንፍዮ ወሩቤለ
ክምሰሌሁመ ሂበት ቪታሚን
“ኤ” አጅህዘት ሕኩመት እብ
ዓመት ደረሰ ወመደረሲን ህዬ
እብ ፍንቲት
እብ ክምኩም
ወራታቶም ተሐመደው።
እት 20 ጀኑዋሪ 2019
እት አፍዐበት ለገብአ ጌማም
እት ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ምስኡል እዳረት ዓፍየት ዓያላት
ወምጅተመዕ አሰይድ ዘድንግል
ጎርጎርዮስ
እት ደረሰ ወምን
መድረሰት በረ ለሀለው አግሩዝ
ርኩዝ ለዐለ
ፊራሮ
ስርጉል
ክምሰል ዐለ ሸርሐ።
መስኡል መታብዐት ክታበት
አሰይድ ፍርቱናቶ ማርዮ እትለ
አርቡዕ 06 ፌብርዋሪ 2019

ቀደመዩ እብ ዓላብ ለተለ ተቅሪር
እብለ ቀደምለ ፊራሮ ለገብአ
አትፋዝዖት እት ፈሀም ሸዐብ
ተረት ሰበት ዐለት እግሉ እት
ምዴርየት አፍዐበት 36,190 ፡
እት ምዴርየት ናቅፈ 19,938፡
እት ምዴርየት ቅሮረ 9,789፡ እት
ምዴርየት ኣዶብሐ ህዬ 4,612
ጅነ ክምሰል ትፈድአው ሐበረ።
ምሽተርከት እብ እንክሮም
ሰብ ሽርከት ወመጅሁድ መአሰሳት
ዓፍየት ሐቆለ ሐመደው፡ እት
ገሌ ረዪም ወሽንኩይ ድዋራት
ለትርአ መታክል እትለ ግረ እለ
ለገብእ ፊራሮ እህትማም እግል
ልትሀየብ ትፋነው።
ፊራሮ
ኒፎ
ወሩቤለ
ክምሰሌሁመ ሂበት ቪታሚን “ኤ”
እብ ደረጀት ወጠን ምን 21
አስክ
30 ኖቨምበር
2018
ክምሰል ገብአ ልትፈቀድ።
ገጽ

አስመረ መሕበር ጎማት ድድ መኸደራት

መክተብ ዳፈዖት መኸደራት
ወጀራይም መነዘመት መጅልስ
ቅራን፡ ምስል ውዛረት ካርጅየት
ኤረትርየ፡ ናይ መንጠቀት መነዘመት
ኢጋድ፡ ክምሰልሁመ እድንያይ
ፖሊስ በህለት ‘ኢንተርፖል እብ
መትዓዋን ለነዘመዩ፡ እት አደቀቦት
መትዓዋን
እድንያይ
ወናይ
መንጠቀት ቅዋት ፖሊስ እት
ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ ለረከዘ ናይ
መንጠቀት መሕበር ጎማት፡ ዮም 1
ፌብራይር ተመ።
እትሊ መደት ሰለስ አምዕል
ለአተላለ ምን ኤረትርየ፡ ሶማል፡
አቶብየ፡
ኬንያ
ወኡጋንደ
ለትወከለው መሐሽመት ቃኑን፡
ክምሰልሁመ መኤምረት ዳፈዖት
ጀሪመት ለሻረከው እቱ መሕበር-

ጎማት፡ እትፋቅያት መነዘመት
መጅልስ ቅራን እት ንዙም
ጀራይም
መዐደይ
ሕዱድ፡
ወራታት ምን ቃኑን በረ ላተ
ሐረከት ወመታጀረት ወድ አዳም
ወዐለዮ፡ እተ-ክሰምልሁመ ጀዋንብ
ሕቁቅ ምጅርሚን ለልብል አርእስ
እቱ ተሀደገ።
ሙሽተርከት እብ ተውሳክ፡
አከዶት አግቡይ ተሕቂቅ እት ቅደይ
ንዙም ጀራይም፡ ወራታት እድንያይ
ፖሊስ
ወአደቀቦት
እድንያይ
ወራታት ፖሊስ፡ ክምሰልሁመ
ዲጂታል ተሕቂቅ ወማል ተሕቂቅ
እተ-ክምሰልሁመ ዲብ አንቀሶት
ጀራይም ለሰዴ ረአይ ወአፍካር
ትባደለው።
ሙሽተርከት እግል ኤሪነ እተ

ወራታት ዲፕሎማስየት ገቢል ልተላሌ

ሀበወ ሐብሬ፡ ለናይ መንጠቀት
ማሕበር-ጎማት፡ መሐሽመት ቃኑን
ድወል ምውዳቅ ጽሓይ አፍሪቀ፡ ዲብ
ዳፍዖት ጀራይም ለቦም ቱ ተጃርብ
እንዴ ትባደለው ጀራይም መዐደይ
ሕዱድ እግል ልፍትሖ ወልራቅቦ፡
ናይ መዓወነት ወመትባዳል ናይ
ሐብሬ ሻፍገት አርድየት ለለአጠፍሕ
ወምህም ክምቱ ሸርሐው።
ህቶም እንዴ አትለው፡ ለእሉ
ወደው ህድግ ፍቶሕ፡ ዳፍዖት
ጀራይም ለለአቀድር ወዕላቀት
ፍንጌ መሐሽመት ቃኑን ለለዓቤ
እንዴ ገብአ ከም ጸንሐዮም እንዴ
ሐበረው፡ ክእነ ለመስል ማሕበር
ጎማት ወናይ ተእሂል በራምጅ
ዲብ አከዶት ሰላም ወመስኩበት
ሴድያይ ክምቱ ሐበረው።

ጋሽ-በርከ፡ ጌማም ውዛረት ሐርስ ገብእ

ሐረስቶት አቅሊም ጋሽ-በርከ
ባደሎት ዘርእ ዝያድ እግል ልሽቀው
እቡ፡ ወዚር ሐርስ አሰይድ አረፋይኔ
በርሄ፡ ዲብ ዮም 29 ዩናይር እት
ባርንቶ እተ ገብአ ተቅዪም ወራታት
ሐርስለ አቅሊም ትላከ።
አደቀቦት ወራታት ሕፍዘት
ማይ ወትርበት፡ ዲብ ረዘቆት እተይ
ሐርስ ምህም ሰበት ቱ፡ እዳራት፡
ሰብ መቅደረት ሐርስ ወሸዐብ እብ
አውለውየት እግል ልሽቀው እቱ
እንዴ አትፋቀደ ወዚር አረፋይኔ፡
ሳወዮት ጅንስ እክል፡ ዘርእ ዜድ፡
ወቅርጡጥ እብ ተአስትህል እግል
ልትሸቄ እቡ፡ እብ ደረጀት ዓይላት
ለገብእ ወራታት ሐርስ ሑድመ እግል
ልፍያሕ ጅህድ እግል ልግባእ፡ እተ
ክምሰልሁመ አደቀቦት አክቤ ዐለፍ

ንዋይ እብ መትሐሳር እግል ልግባእ
ክም ቡ ሸርሐ።
ወዚር አረፋይኔ እብ ተውሳክ፡
ክል ሰነት ፈሩ ለህለው ምኤምረት
ሐርስ ላቶም ሸባብ፡ እብ ጀሀት ሐቴ
እግል ተጃርብ ለቦም ሐረስቶት
ሰዳይት ምህነት እግል ለሀቦ፡ እብ
ጀሀት ብዕደት ህዬ፡ ኖሶም እብ ፍዕል
እግል ልድረሶ ወተጃርብ እግል
ልክሰቦ ለፈግረ በራምጅ ፈዓልየቱ
እግል ትትአከድ አትፋቀደ።
እተ እጅትማዕ፡ እብ አሳስለ
ትቀደመ ተቃሪር፡ ዲብ ሰነት 2018
እብ ዝላም ከረም 193 አልፍ ሄክታር፡
እብ ናይ ትጃረት ሐርስ ከረም 15
አልፍ ሄክታር፡ እብ ረይ 11 አልፍ
ልትዐመር እት ሀለ፡ እብ ወግም ህዬ
ዝያድ 850 አልፍ ኩንታል እክል፡

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

1.5 ሚልዮን ኲንታል ሐምሌ፡ 708
አልፍ ኩንታል ፈዋክህ ከም አተ
ተአመረ።
ለእተይ እብ ፍንቲት፡ ዲበ ሐርስ
ከረም እብ መጆብለ ትዘረአ ፍይሔ፡
ወለዐለት ከረም ቅዝር፡ ሑድ ክም ዐለ
ልትቀየም እት ሀለ፡ ሰበቡ ህዬ ሕውነ
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡
ምስል ሒን ዝላም ለኢገይስ ሐርስ፡
ወእት ባደሎት ወሕርያን ዘርእ ለሀለ
ኢፈህም ክም ቱ ትሸርሐ።
ዓፍየት ንዋይ እግል ትትሐፈዝ
ናይለ ትሰርገለ ወራታት ፍድኢት
ወምስል ሒን ለገይስ ከደማት ዓፍየት
እብ ተፋሲል ልትቀደም እት ሀለ፡ ዲበ
አቅሊም እት ድዋራት ሕዱድ እንቡት
ለሀለ ድንሽ ጥዑም ፍገሪት ሰበት
ትረከበት ምኑ፡ ዲበ መጽእ ወክድ እበ
ፈይሐት ገበይ እግል ለአተላሌ ክምቱ፡
ተዋብ ደወርህ እበ ትወቀለት እግል
ልትሸቄ እቡ ጅህድ ከም ገብእ እተ
መናሰበት በርሀ።
ሓክም አቅሊም ጋሽ-በርከ አሰይድ
ፍስሃዬ ሀይሌ እተ አስምዐየ ከሊመት፡
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት
እግል ለሐሶሴ፡ እዳራት ምዴርያት
ዶረን እግል ልቀድመ ሐቆ ትፋነ፡
እተይ ሐርስ እግል ልዕቤ እንዴ
ትበሀለ ቀደም ስኒን ብዙሕ ለትበነ
ዕጉማት አስክ እለ ለአግደዩ ዶር ሰበት
አለቡ፡ ደረጀቱ እንዴ ትደረሰት እግል
ልስኔ እንዴ አትፋቀደ፡ ዲበ አቅሊም
ሸቁ ለህለው ሰብ ጀራዲን ለወጅቦም
ደራይብ ወክራይ አርድ እት ወክዱ
እግል ልድፍዖ ተሐሰበ።
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ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ግብለት ሱዳን
ምስል ናይብ ወዚር ካርጅየት ግብለት
ሱዳን፡ መስኡል ቅደይ ተንፊዝየት
ሰፋረት ኤረትርየት እት ኬወት ምስል
ወሴድያይ ወዚር ካርጅየት ዲብ
ቀድየት አፍሪቀ እንዴ አማሕበረው
ዲብ አተረዶት ዕላቀት ክልኤ ለጅሀት
ለህድጎ እት ህለው፡ ሰፊሪ ኤረትርየ
ዲብ ኢጣልየት እግል ስካን ሚላኖ
ሰሚናር፡ ሸባባት ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት ዲብ
ሆላንድ ህዬ ሙእተመር ወደው።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ፡
ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ጀምሁርየት
ግብለት ሱዳን አሰይድ ዮውሃንስ
ተክለሚካኤል፡ ዲብ ዮም 29 ዩናይር
ዲበ ጁበ ምስል ናይብ ወዚር ካርጅየት
ዴንግ ዳው ዴንግ ማሊክ አማሕበረ።
እተ ህድግ፡ ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት
እብ ዓመት እተ ሐቆ ሀድገው፡ ዝያረት
ርኢስ ሰልቫኬት ምያርዲት ዲብ
ኤረትርየ ወአሰረ ለመጽአ ተጥውራት
ዲበ ለአደቅብ በራምጅ ተሀደገ።
ወዚር ዴንግ ማልክ፡ ሸዐብ
ወሕኩመት ኤረትርየ ወኤረትርየ
ቀደም ወግረ ሕርየት ግብለት ሱዳን
ለወደው ሰዳይት እንዴ ሐመደ፡ ዲብ
ግብለት ሱዳን ሰላም እግል ትትመደድ
ዲበ ገብእ ለሀለ ጅህድ ሰዳይቶም
እግል ኢትትፈንተዮም አትፋቀደ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ሰፊር
ዮውሃንስ ተክለሚካኤል፡ ወራታት
ማሕበር ኤረትርዪን ሰብ ቦጣት ዲብ
ጁበ እግል ልትቀየም ወመዓወነት
ለለአተርድ እጅትማዕ ዲብ ዮም 27
ዩናይር ወደው። ዲበ ሐድ 400
መዋጥኒን ለሻረከው እቱ እጅትማዕ፡
ሰፊር ዮውናንስ፡ ክሎም ሰብ ቦጣት፡
እብ ቃኑንለ ዐድ እንዴ ትቀየደው
እግል ልሽቀው፡ ዲብ ማሕበር ቦጣት
እግል ልትከምከሞ፡ መሻክል እተ
ሳድፍ እተ ኢነት እብ ቃኑን ወገበይ
ለከስሰ ጀሀት እግል ለሐብሮ እንዴ
ትፋነ፡ ሰፋረት ምስል ለከስሶም ሀይኣት
ግብለት ሱዳን ዲብ ተሀድግ ሓለቶም
እግል ትታብዕ ክምቱ አከደው።
ሕድ እበ
ሽብህ፡ መስኡል
ቅደይ ተንፊዝየት ሰፋረት ኤረትርየ
ዲብ ክዌት አሰይድ ሑመድ ያሕየ
ሓሊ፡ ምስል ሴድያይ ወዚር ካርጅየት
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አሰይድ ሐመድ ስሌማን አልምሽዐል
ዲብ ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት ለረከዘ
ህድግ ወደ።
ዲብ ዮም 30 ዩናይር ዲብ
መክተብ ወዚር ካርጅየት ክዌት
ዲበ ገብአ ልቃእ፡ አሰይድ ሑመድ፡
ደውለት ክዌት ምን መደት ግድለ
ሸዐብ ኤረትርየ ለሰዴት ደውለት
ሰበት ተ፡ እሊ አሳስ ትሩድ ለበ
ዕላቀት እግል ትደቀብ እግል ትክደም
ክምቱ ሸርሐ።
አሰይድ ሐመድ ለሙሽዐል፡ እብ
ጀሀቱ፡ ዕላቀት ሕውትነት ክዌት
ወኤረትርየ እግል ትደቀብ ለሀለ
ምራድ ወመዳላይ ዐዱ አከደ።
እብ ጀሀት ብዕደት ሰፊሪ ኤረትርየ
እት ኢጣልየ፡ ዲብ ዮም 27 ዩናይር
እግል
ኤረትርዪን ስካን ሚላኖ፡
ዲብ ሓድረት ሓለት ወጠን ወሄራር
መርሐለት ሰላም ሰሚናር ወደ። ዲብለ
ሰሚናር ብይእት ለህሌት መደት
ሰአየት፡ ፍገሪት ስሙዳ ወመዳፍዐት
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርያተ”
እንዴ ቤለ ዶክተር ፍስሃጼን ጴጥሮስ፡
እሊ እብ እስትሽሃድ ቃሊ ለትረከበ
ዐውቴ
ለለአረፍዐ
መስኡልየት
ክብድት እት ፍዕል እግል ትውዐል፡
መትነዛም ወመትደቃብ ኤረትርዪን
እበ ትደቀበት እግል ለአተላሌ ክም
ወጅብ ሸርሐ።
ምስል ድወል መንጠቀት ቀር
አፍሪቀ ለጸንሐት ዕላቀት እንዴ
ሰኔት፡ ዲበ መጽእ ወክድ ቅሩብ ዲብ
ፍዕል ለልውዕል እግል መሳል ሕበር
ለከድም በራምጅ ልትኤተን ክም ሀለ
አፍሀመ።
ሙሽተርከት ዲበ ሀበው ረአይ፡
ሕኩመት ኤረትርየ ትወድዩ ለህሌት
ጅህድ እግል ኤረትርየ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እግል መንጠቀትነ ተአሲር
ለቡ ወሰላም ለመድድ ሰበት ቱ፡
ከምዲመ ከም ለአዩዱ አከደው።
እምበል እሊ ሸባባት ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዱሙቅራጥየት
ወዐዳለት ቅስም ሆላንድ፡ ዲብ ዮም
26 ወ27 ጃንዋሪ ሙእተመሩ ወደ።
እተ ሙእተመር፡ ለትሰርገለ
ወራታት እብ መጆብ መካስቡ
ወድዕፉ ልትቀየም እት ሀለ፡ ናይለ
መጽእ ወክድ በራምጅ ተኤተነ።
ገጽ
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“አልአሚን ዐብደለጢፍ
ሰር ዘመን እት ፈን ወብዕድ
ወቀይ” እበ ልብል ዕንዋን ሱሕፊ
መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
ምን ጀሪደት ኤረትርየ አልሐዲሰ፡
እብ ሰበት ሄራር ፈን ወሐያት
አልሚን ዐብደለጢፍ ለከትበዩ
ወእት
ዮም
30/10/2018
ብዝሓም ፈተች፡ መሳኒንት ወስናት
ፈናኔን ወሰብ ሰልጠት ሕኩመት
ለሐድረው እተ መናሰበት፡ እት
ሲነመት አስመረ ክታብ ድሑር
ዐለ። አልአሚን አካኑ እት ጥውር
ፈን ትግራይት ዐባይ ምን ገብአት፡
አናመ እሊ ክታብ እሊ ክምሰል
ረከብክዉ
እንዴ
ትዛቤኩሁ
ቀርአክዉ፡ ቅራአት ምንዬ ሰበት
ኢተሐልፍ ላኪን ምን ዐረቢ እት
ትግራይት እንዴ ተርጀምኮ፡ ዲብለ
እብ ትግራይት ለትፈግር ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ እግል እቀድሙ
ፈቴኮ፡ ከቅራአት በኪተት እት
እብል እግል ዮም 1ይ ክፈል፡ሔልያይ መርሑም አልአሚን
ዐብዱለጢፍ
ዎሮት
ምንለ
ስሜቶም እብ ፈን እት አልባብ
ገቢሎም እብ ሐበን ወሕሽመት
ለትዘከርተ።
አልአሚን
አብ
አግማም ፈን ላቱ በዐል ፍንቲት
መውህበት ወትሩድ ወቀይቱ።
ህግያነ ትግራይት ህዬ እት መጃል
ፈን ሐዲስ እግል ሰልፍ ዶል
ክምሰል ተአቴ ለወደየ ዎሮት
ምን ውላድ ርሕማቱ። እብሊ
ለህቱ ወደዩ ለኢልትሐለል ወቀይ
ሸንሀት ወንየት እግል ትርከብ
ቀድረት። ሐዞታመ ክምሰለ አሌፍ
እንዴ ትቤ ለአንበተቱ ኢኮን።
ሔልያይ
አልአሚን
ዐብዱለጢፍ እብ ፈን ትግራይት
እት ሰመ ለዖለ፡ ቁሪናሀ ለደለ
ወምራደ ለአትመመ ወርሽመት
ለበጽሐ ዎሮት በዐል ፍንቲት
ቅድረት ወመውህበት ላቱ ምን
ውላድ ዐድነ ኤረትርያቱ። እግል
ዲመ ህዬ እብ አጅያል እት
ልትዘከር እግል ልንበርቱ።
እሊ ሕሽመት ዐዱ ወህግያሁ
ላቱ መርሑም ሔልያይ አልአሚን
ዐብዱለጢፍ እት መጃል ፈን
ብዞሕ መታክል ሐያት እንዴ
ተዐደ
ወፈ’ለ
ለኢልትረሰዕ
ወቀይ ወጸገም እግሉ ሐድገ
ከግረሁ ለሀበየ እግል እለ ፋንየት
እድንያነ።
ሐያት አልአሚን እት መዲነት
ግንደዕ ተአነብት። እት ሰነት
1939 እት መዲነት ግንደዕ
ትወለደ። ምን አቡሁ ዐብዱለጢፍ
መሕሙድ ወእሙ ራየት እድሪስ
መሕሙድ
ስልጣን።
ምስል
ክልኤ ሐዋት ምን እም ወአብ፡
ህተን ህዬ ርቅየ ዐብዱለጢፍ
ወኣስየ ዐብዱለጢፍ ልትበሀለ።
ዎሮት ሑ ህዬ ምን እሙ ተልዩ፡
መሐመድዐሊ
ዑመር
ሓሊ
ልትበሀል። ከምሰልሁመ ዎሮት
ሑሁ ንኡሽ እት እንቱ ሸፈዐ።
ሐያት አልኣሚን እት ግንደዕ
ተ ትንቡረት መንበሮ ለአንበተት።
ምን ሰነት መትወላዱ 1939 አስክ
ናይ ደንጎበ ስርሓሁ ምን ሐያት

** አልአሚን፡ ሰር-ዘበን እት ፈን **

እድንየ እት ወሬሕ ኦጎስት 2017፡
ዝያድ ሰር- ዘመን እት ክድመት
ፈን ገቢል ቀደመየ። መታክል
ወመሳደድ ሐያት ንየቱ እንዴ
ኢለሓጭር ወእንዴ ኢልትሐለል
ታጅ ዐውቴ ትሰርገ። ዎሮት
ሖል ምን ዕምሩ ሐቆ አዶረ ህዬ
እዴ ማኑ እት ከልዕ ፋሌሕ ሰበት
አቴት ብቆት ነድ ሳደፈዩ።
ምስክነ እዴ ማኑ ላኪን እት
ነፍስያቱ ልግበእ ወወቀዩ ለገብአ
ተእሲር ይአምጸአ እቱ። ምኑ
ለኢልትፈንቴ ክፈል ገሮቡ ሌጠ
ዐለ። እለ ብቆት ነድ ትሳድፉ እት
ህሌትመ አልአሚን ኢልትዘከረ፡
እት ዕምር ንኡሽ ሰበት ዐለት።
እብ ድግም ሌጣቱ ለልአምረ።
ለአምዕል ለእግለ ነደ ጽርሓት
ክምሰል ወደ፡ ዓይለት አልአሚን
ክሉ ረአሱ በጸሐ ወእግለ ናደት
ዐለት እዴሁ እብ ሸፋግ እብ ሽልቱት
ለብለበወ እግሉ። እግልሚ፡ እተ
ወክድ ለሀይ ጥውርት ክድመት
ሕክምነ ሰበት ይዐለት ህዬ እግል
ትመስክን ቀድረት።
መርሑም ሔልያይ አልአሚን
ዐብዱለጢፍ ወድ ክልኤ ሰነት እት
እንቱ ምነ እተ ወክድ ለሀይ ድጌብሩር ለዐለት መዲነት ግንደዕ አስክ
መዲነት አስመረ ምስል ዋልዴኑ
ገዐዘ። አቡሁ እግል አልአሚን
ዐብዱለጢፍ እት እስብዳልየት
አስመረ በህለት እትለ አዜ ኦሮተ
ትትበሀል ለህሌት ሙመርድ
(ኔርስ) ሰበት ዐለ። ዐብዱለጢፍ
ዓይለቱ እንዴ ከምከመ አስክ
አስመረ ነስአዮም። ወእተ እግል
ሸቃለ ዕያደት ልትሀየብ ለዐለ
አብያት እት ደዋዬሕ ዕያደት
ኦሮተ ሰክነው።
ክል ወክድ ሽቅል ሕኩመት
ምን አካን እት አካን መትናካስ
ሰበት ቱ፡ ዓይለት ዐብዱለጢፍመ፡
ምን ብሩር አስክለ ዐባይ መዲነት
አስመረ እግል ልእተው ቀድረው።
እብሊ በክት እሊ አልአሚን
እምበል መትወላዱ እት ግንደዕ፡
እት መዲነት አስመረ አሌለ
ወዐበ። ዕምሩ ስነት ድራሰት
ክምሰል በጽሐ ህዬ፡ እት መድረሰት
ወከልወት እግል ተዕሊም ዲን
ወእድንየ አውሀለ።
መርሑም ሔልያይ አልኣሚን
ዐብዱለጢፍ እብ ጠቢዐቱ ዕሹር፡
መትድእላይ፡ መትስሕቃይ ኣምር
ወበዐል ፍክር ርሒብ፡ ምስል አዳም
ሑቡር፡ ምስል ዐቢ ዐቢ፡ ወምስል
ንኡሽ ንኡሽ፡ ኩሉ ለልሐሽም
ወሕሽመት እበ ኩሉ ለረክብ
ዕጹም ወዋቂ ነብረ። እት ዮም
እት ህለ እግል ፈጅር ለልሐስብ፡
ሰእየት ለኢበትክ ወለኢልትሐለል፡
እብ ስነኑ ልግበእ ወምንእሹ
ሕሽመት ወፍቲ ረክብ ለዐለ አብ
አግማም ፈን ወዕልምቱ ለዐለ።
ዓይለት አልአሚን ሐቆ
ዎሮት ሖል እት ደዋዬሕ ዕያደት
ኦሮተ ጸንሐው፡ ናይ ኖሶም ቤት
እግል ልተውቦ ሐዘው። እግለ እት
ግንደዕ ዙቡያመ ለዐለው ቤት

እንዴ አዝበው፡ ከእት አስመረ
ቤት ርሖም እግል ልትዛበው
ተሐት ወለዐል ቤለው። ወሐር ህዬ
ለአቡሁ ሑ አቡሁ ዙቡየ ለዐለ
ቤት እት አበሻውል አስመረ እተ
አተው እግል ዶሉ። ለእግል ሰልፍ
ዶል እት አስመረ ለአተው እተ
ቤት ሕኩመት ሐቆ መትወላድ
ረቅየ ዐብዱለጢፍ ገዐዘው ምነ።
እት ሐዲስ ሕምግሌለ አበሻውል
አተው። እት ቤት አቡሁ ሑ
አቡሁ መርሑም ዑስማን ጋሸ
እተ ሐቆ አተው፡ ለበዐለ ቤት
ዑስማን ጋሽ ትረሐመ ወዌርሳዩ
ዐብዱለጢፍ ገብአ ከእብለ ለእግለ
እግል ልትዛበው ለሐዙ ለዐለው
ቤት ገድም ሐድገወ።
አዜመ ውዳይ ካልቅ ዐጃይብቱ፡
ለምን ግንደዕ አስክ አስመረ ዐይለቱ
እግል ትቅረቡ ወምን ቅሩብ ምራደ
እግል ለአትምም እለ ተሐት

ወሰተው። ወእኪትመ ክምሰል
ኢመጸት እብ ወቅተ ሐልፈት።
እተ ወቅት ለሀይ ህዬ ድራሰት እት
ውላድ ጽጉባም ወሸቃለ ሕኩመት
ሌጣተ ሕድድት ለዐለት። ዓይለት
አልአሚን ላኪን እብ ሞት
ዋልዳዮም እንዴ ኢልደይዖ፡ እግል
አልአሚን ክምሰል ክሎም ራክባም
ወጽጉባም
ፍንጌ
መድረሰት
ወከልወት አተርተዉ።
ከእግል ሰልፍ ዶል እግል
ዕልም ለትበገሰ እተ ከልወት
ሼክ ዐብዱልሐይ ድራር አተ።
እት ጀፈር መስግድ ሕለት
አበሻውል ለዐለት ተ። ከልወት
ሼክ ዐብዱልሐይ ፈዳብያም ደረሰ
ወመጃግረት ዐለው እተ። ፈቅህ
ሐዲስ ወስየር አንብየእ ወቅርኣን
ተአደርስ ሰበት ዐለት፡ እብ
ዋልዴን ረቅበት ወዱ እተ ዐለው።
ሼክ ዐብዱልሐይ ሕጁብቱ ለዐለ።

ወለዐል ልብል ለዐለ ዐብደለጢፍ፡
አልአሚን ወድ ሰልአስ ሖል
እት እንቱ እቡሁ ሞተ። ከእት
ከደን ወመላል ተርፈው እምበል
ሼቅያይ ወሄይባይ።
እሊ ወቅት እሊ ዓይለት
አልአሚን ሞት ዋልዳየ ለኢጸበረቱ
መእከይ እት እንቱ ሳደፈየ። እብለ
አልአሚን ወሐዋቱ ሕንቃቄ
ኢኮን ወቅብጥር እት ጸሓይ
ሌጠ ፈግረው። ለዐነቅቅ ዐለው
ውላድ መርሑም ዐብዱለጢፍ
ፍቲ አቡሆም እንዴ ኢለአዳውሮ
ምን ጥሰት አቡሆም ተሐረመው።
ኤማን ወሰብር እንዴ ወደው
ህዬ፡ እት ሐንቴ እሞም ራየት
እድሪስ እግ’ለ ረቢ ወደየ ሰብር
ደቅበው።
አልአሚን አያም ሞት አቡሁ
ወድ ሰልአስ ሰነት ሌጠ፡ በዐል
ህያብ ይዐለ ወንሰእ። ከእብሊ
አስባብ እሊ፡ ሓለት ምዒሸቶም እት
ተሀጎጌ ጌሰት ወጾር ዓይለት ምን
አቡሁ እት እሙ ዶረ። ዐጃይብቱ
ውዳይ ረቢ፡ ለእምበል በለዕ ወስቴ
ዎሮት ሼቅያይ ለአለበ ዓይለት
እት መስከብ ሕምግሌለ፡ እሰልፍ
ሑ አቡሁ ትረሐመ ወሐርመ
አቡሁ ዐረ ከእት ከደን ወመላል
ተርፈው።
እላመ ነሲበት እለ እበ ወቅተ
ሐልፈት
ከዶል
ትጨባለው
ወዐርቀው ወዶልመ ክምሰል
አዳሞም
ለብሰው
ከበልዐው

ላኪን ለኢልትወጸዕ ምን ገብኣቱ
ደረሳሁ እት ክሉ እሙር ዲን
ምንለዐል ኩሎም ደረሰ ልትረአው
ወምን በሐር ዕልም ቀርድዖ
ዐለው። አልአሚንመ ዎሮት ምን
እሎም ፈዳብያም ደረሰ ገብአ።
እብሊ አስባብ እሊ ህዬ፡
ምን ኩሉ ለደዋዬሕ ደረሰ አስክ
ከልወት ሼክ ዐብዱልሐይ ድራር
ተለክ ልብሎ ዐለው። ምን ሕለት
አበሻውል፡ ምግብ መዲነት አስመረ፡
ገዘ-ብርሃኑ፡ አክርየ መጽእወ
ዐለው። እትለ ከልወት እለ ህዬ
አልአሚን ቁርኣን አትመመ
ወረደደ። ወእብ ሓዚ ተጅዊድ
አዜመ አስክ ከልወት ሼክ ዐብደለ
እት ሐይ አክርየ ለዐለት ትቀየረ።
እትለ ወቅት ለሀይ፡ ወድ ዐስር
ሐቴ ሰነት ዐለ። ምን ገጽ ምሴ
እት ከልወት ቁርኣን ወምን ገጽ
ፈጅር እት መድረሰት መዐሀድ
አዲን እት መስግድ ክለፋእ
አልራሽዲን መዐሀድ እብ መንሀጅ
ናይ ምስር ደርስ ዐለ። ለመዐሀድ
መባኒሁ ወጠዋብቁ ክእነ ክምሰል
ዮም ይዐለ።
እተ መዐሀድ ለአደርሶ ለዐለው
ውላድ ሱዳን ወምስር ቶም
ለዐለው። ሙዲር ናይለ መዐሀድ
ህዬ እስታዝ መሐመድ ሳልሕ
ሱዳኒቱ ለዐለ። አልአሚን እትለ
መድረሰት እለ ሐቆ ገሌ ፍሱል
ደርሰ፡ ምስል ገሌ ፈዳብያም ደረሰ
አስክ መድረሰት መደበር ትቀየረ።
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እትለ መድረሰት እለ ህዬ፡ ምን
ሰልሳይ አስክ ሓምሳይ ፈስል
ድራሰቱ አተላለ። መድረሰት
መደበር መድረሰት ሕኩመት
ምንማተ፡ ፈዳብያም ሙደርሲን
ዐለው እተ። ክምሰል ከረ እስታዝ
ነጋሽ ኣድም ወዐብደለ ዐለቅ፡
እስታዝ ረመዳን ወብዕዳም።
ምን መድረሰት መደበር
አዜመ አስክ መድረሰት እስላሚየ
ኣክርየ ተሐወለ። አልአሚን
እለ መድረሰት እለ አዜ ሰነድ
ትትበሀል ለህሌት መድረሰት
ጀፈር መቅበረት ሼክ አልአሚን
ለህሌት እትለ ካልኣይት መርሐለት
እግል ልድረስ እብ ሉቃት ዐረቢ፡
እንግሊዚ ወአምሐርኛ መጸአየ።
አዜ ለሰኒ በክት አልአሚን
ፈዳብያም ሙደርሲን ጸንሐዉ።
መሓሚ እስማዒል ሓጅ መሕሙድ
ወእስታዝ ዐብዱልቃድር ከሊፈ
ወእስታዝ ሙክታር ፈዳብያም
መዐልሚን ናይለ መድረሰት
ለዐለው ቶም። ላመ እትለ
መድረሰት እለ ደርሶ ለዐለው
ደረሰ ምን ክል አካን ቶም ማጽኣም
ለዐለው። አቅርደት፡ ባጽዕ፡ ከረን፡
ስነይ ወብዕድ መዳይን ኤረትርየ።
ሰበቡ ህዬ ለእተ ወቅት ለዐለው
አንፋር መጅልስ (ፓርለማ) ክሎም
ምስል ዓይላቶም እት አስመረ
ሰክኖ ሰበት ዐለው እግል ውላዶም
መዳርስ ዐረቢ ለኣትዎም ዐለው።
ሐቴ ዶል እትለ መድረሰት
እለ ደርሶ ለዐለው አስክ ባጽዕ
ርሕለት ጀላብ እግል ሊጊሶ ክል
ነፈር ከ 5 ብር እግል ለአምጽእ
ተሐበረው። እሊ ጠለብ እሊ
እግለ ራክባም ቀሊል ሸይ እት
ገብእ፡ እግለ ሓግላም ወየታይም
ክም ከረ አልአሚን ዐብዱለጢፍ
ለከብደ ጋር ጋብእ ዐለ። ላኪን
ምን አዳምዬ እግል እትረፍ
አለብዬ እንዴ ቤለ፡ እግለ ህቶም
አምጸአወ እንዴ አምጸአ ህቱመ
ምስሎም ገበዩ ትማጠ ወአስክ
ባጽዕ ሄረረ።
ርሕለት ደረሰ መድረሰት
እስላምየ ምን መድረሰቶም እንዴ
ትበገሰው ገበይ በጽዕ፡ እብ ቤት
ገርጊስ ግርመት ጠቢዐት እት
ለዐፉ ሸግርኒ፡ ዐርበ-ረቡዕ፡ ሰይዲሺ፡
ነፋሲት እብ ዕንታቶም ለዐል
አድብር ቢዘን ወለ እብ አስዕር
ሻፍቅ ለዐለ አርድ ወዕጨይ እት
ለዐፉ ሄራሮም አስክ እምባትከለ
ገብአ። አልአሚንመ አነ እተየ
ትወለድኮ አክለ ቤላከ፡ እንተ እት
ግንደዕ ልቡሉ ሰበት ዐለው። እሊ
ክሉ ልርእዩ ወእብ መኪነት ከይዱ
ለዐለ ልብ ብዙሕ ካሪ እግሉ
ይዐለ። እምበል ሚዶል ገብእ
ለእተ ትወለድኮ ግንደዕ እብጼሕ
ሌጠ ዐለት ንየቱ ወትምኔቱ።
እምባትከላት ክምሰል ሐልፈው
መዲነት ግንዳዕ መርዓት ቀበት
ክርፍ እት መስል መርሐበ ትቤ
ከትከበተቶም። ክብሪ ሕሊል-ማይአትከሞም እንዴ ተዐሮረው ህዬ
እት ሕምብረ ግንደዕ በጽሐው።
ልተላሌ….
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ
1ይ ክፋል
ወለት
ከረንተ
ሙናድለት
ምብራቅ ተወልዴ። ክም ዲብ ከረን
ጸዕደ ለትጥዕም ሐያት ንእሸት
የሓለፍኮ ተ ለትብል። ከረን ወሰብ
ከረን ለዘቶም ወስምዐቶም ለቅዱይ
ጼነ ማንጉስ፡ ለጎልየ አዋልድ ፉል
ወልባን፡ ለነግድ ማርያም ደዓሪ፡
ለሕበር ዓዳት ወአድያን፡ ለልባስ
ወሰርጎ ናይ ክል ቆምየት እት ሱግ
ወዐዳገ . . . ውሕደት ናይ አንዋዕ
እት ቆር ልበ አካን ፍንቲት ብእቶም።
መትወላድ ዲብ አስመረ ትወለደት።
ምናተ ወለት አርበዕ ሰነት ዲብ እንተ
ዐደ ከረን ምን ሰክነው ለህተ ተአምረ
ምብራቕ ዝክርያት ንእሽናሀ ዲብ
ከረን ለትነደቃቱ፡ እቡቱ ጠዐም ከረን
ዲመ ዲብ ልበ ነብር ለሀለ። ዲብ ከረን
ምን ረውደት(አዚሎ) አስክ ሓምሳይ
ተአተምም ዲብ መድረሰት ጥልያን
ደርሰት። ምኑ ወኬን እግል ተአተላሌ
ገአት ምን ገብእ ላኪን አስመረ
እግል ትፍገር ዐለት እለ፡ ለናይ ከረን
ሐደ ዲብ አወላይት ደረጀት ሰበት
በጥር ዐለ። ዲብ አስመረ ምስል ዐድ
ሕተ እንዴ ሰክነት ታስዓይ ፈስል
አትመመት ከዲብ ዓስራይ ሐልፈት።
ለሰነት ለሀ(1977) ከረን እብ ጀብሀት
ሸዕብየት
ተሐረረት
ከመዲነት
ሙናድሊን ወንዳል ገብአት። እትሊ
ወክድ እሊ እመ አሰይደ ቁድሳን
ሀይሌ አዳመ ማይት ሰበት ዐለ እግል
ትላቅስ አስመረ መጽአት። ወእብ
ክሱስ ዲብ ከረን ለሀሌት ሓለት፡
ስፈት ሙናድሊን ወመንበሮሆም እብ
መትዐጃብ እግል ሰብ አስመረ አዳመ
ትዳግም ዐለት። እግል ምብራቅ
መተልሂተ ለዐለት ወሰኒ ለተአምረ
ሙናድለት እንዴ ገአት ዲብ ከረን
ክም ረክበተ ወህተ ትግበእ ወጸረ እት
ሸዐብ ለሀሌት እሎም ረሕመት አክለ
ዳገመት ለህጅክ እግል ምብራቅ
ልበ ሰልበት። ረሐ ከረን ሌጠ ሐዜት
እተ። ምን እመ ይእተርፍ እንዴ ትቤ
እት ሳልስ ወሬሕ ናይ ተሕሪር ከረን
ተረብ እተ እለ ትፈቴ መዲነት ትቤ።
ሕተ ላቱ ግያስ ከረን ምራደ የዐለ።
እግልሚ፡ ሸባብ ለዶል ምን አርድ
ሕሩር ኢኮን ምን ቀበት አባይመ
ሜዳን ተንክር ዐለት። እግል እመ
“እለ ወለት ትከሬኪ እበ ምንገብእ
ዲመ እግል ትርኬበ ኢኮን” ምንመ
ቴለ፡ እመ ላቱ እት ረቢሀ እንዴ
ትወከለት ትከሬት እበ።
ከረን ዶል አቴት ክሉ ሸይ ናይ
ሙናድሊን ሰኒ ዐጅበየ። አዋልድ
ሰረሪት ሐጪር እንዴ ለብሰየ
ጋንባሌታተን እንዴ አስረየ ክፉፈን
ወዝናረን እንዴ ተዐንደቀየ መጦር
ሐወን ገናድለ ክም ርኤት ሰኒ
ፈቴተን። ስያሰት ለአትአመረየ፡
ለነዘመየ፡ ቀድየት
ወጠን እግል
ተኣምር ለቀስቀሰየ እንዴ አለበ፡ ምነ
እለ ተአምር ብድልት ለጸንሐተ
ሓለት ከረን አጊድ እት ልበ አካን
ጸብጠት። እበ እባሀ ዲብ መነዘማት
ጀማሂር ጀብሀት ሸዕብየት ናይ
አንሳት ወሸባብ እንዴ አቴት እትለ
ተንዚም ለሐዝዩ አሽቃል ትከሰአት።
ምን ሸባብ እተ ትከወነየ ፍረቅ ዓዳት
ሙመስለት ወሙቀድማይት በራምጅ
ገብአት። ለሰነት ለሀ መድረሰት
በጥረት ምነ፡ ፈርቃሁመ ለህተ

ዲመ እግል እምሰለ እጀርብ
ባጽሐተ ዐለት ደረጀት ለትበቄዕ
መድረሰት የዐለት እተ ለመዲነት።
ክለ ለሐረከተ ክም ረአው ዐደ አስክ
አስመረ እግል ተአቅብል እብ ዳራክ
ልግበእ ወአትናያት ምንመ ጀረበው
ምብራቅ አስመረ እግል ተአቅብል
ክሉ ረአሱ ምራድ የዐለ እለ፡ “ለሓለት
ለእት ከረን ጸንሐተኒ አስመረ ትበልስ
የዐለት” ሀዬ ትብል። አሽቃል መደኒ
እንዴ ሐልፈት ሀዬ እተ መዲነት
ስለሕ ጾረት። ህተ ምስል ብዕዳት
መልሂተ አርበዕ ወሬሕ ተድሪብ
ዐስከሪ ነስአየ ከምሊሸ ናይ መዲነት
እንዴ ገብአየ ዲብ አምን ናይለ
መዲነት ተረተን ወደየ። ምብራቅ
እለ ደረጀት ለአብጸሐየ ረእየትለ
ሙናድላት ሌጠ ኢኮን። እብ ስያሰት
እግል ትፈስሩ ወእግል ትሽርሑ
ምንመ ኢትቀድር ምስለ ለዐበ፡ ‘እለ
ወጠን ሕርየተ እግል ትርከብ ሀሌት
እለ!’ ለተአተብል ግቢእ እት ሐንገለ
ክዙን ዐለ።
“ለገብእ ዐለ ጀራይም፡ ለሓለት
ለዲብ ከረን ዐለት አነ ጅነት-ንኢሽ
ዲብ ህሌኮ አክልሕድ እፈቅዶ። ዲመ
ዘብጥ፡ ሞት ወቀትል። ህቶም (ዐሳክር
ኢትዮጵየ) ኣሰርናሆም ለልቡሎም
ሙናድሊን ናይ ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ ገናይዞም እት ሻሬዕ መዱዱ
ዐለው። ንኢሸቶ ዲብ አነ መድረሰትነ
ባክ መክተብ ፖሊስ ሰበት ዐለት፡
ነፈር እብ ሽንቆ እት ልትቀተል እብ
ዕንቼ ርእየት አነ። ዲብ ፈርሸት እክል
ለትሻነቀ አዳማታት እብ ዕንቼ ርእየት
አነ። ምዕል ዖነ እግል ኖሰ አክል ሕድ
እፈቅደ። ዲብ መድረሰት መአንበት
ዲብ ህሌነ፡ ሳዐት እንዴ ኢተምም
ምን መድረሰት ክም ትፈደስነ፡ እብ
ሸንከት ብሎኮ ሳሕል ተናናት ዶል
ርኤነ ነኣይሽ ሰበት ሕነ፡ ሚ ትጀሬ
ህሌት እንዴ ኢነአምር አስኩ ሰዔነ።
ለዶል ለሀ እብ ደም ለትለከከየ
እማት፡ ገሮቦም ለትከንተፈ፡ ክተፈን
ለለአንጠዋጥል መርዒ ዲብ ለሀርበ
አስክ ከረን ዲብ ለአትየ ለረኤክወ
አስክ አዜ አክለ ፈቀድክወ እት
ገጽዬ ልትጋየስ። እተ ንኡሽ ዕምርነ
ብዝሕት እኪት ረኤነ። ለወክድ ለሀይ
አነ ወሬሕ ገብእ ሐመምኮ። እሊ እብ
ልብ ንእሽ እርእዩ ለዐልኮ ጀራይም
እብ ስያሰትመ ምን ይእፈስሩ ዲብ
ልብዬ ስጁል ቱ” እንዴ ትብል ለወጠን
ሐቀ ንዙዕ ክም ሀለ፡ መስእላይ እንዴ
ኢተሐዜ ለነፍስ ኖሰ ክም ተአምሩ
ትደግም።
ዋልዳየ ዕያሉ ዲብ ከረን ወሽቅሉ
ዲብ አስመረ ዐለ። “ወለትከ እት ዕቅብ
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ሙናድለት ምብራቕ ተወልዴ

ምብራቕ እት ሜዳን
ሙናድሊን ዕልግት ሀሌት” ክም ሰምዐ፡
መካይደ እብ ኖሱ እግል ልድሌ ከረን
መጽአ። ዲብ እጅትማዓት ገቢል እብ
ሐጠር ወደራገት ትትሃጌ ክም ረአየ
ሀዬ፡ አስመረ ክም ኢተአቀብል እሉ
አምነ። “አነ ገድም እተ እጅትማዕ
ለመባልስኪ ክም ሰምዐኮ ጸበርኮኪ፡
ያረይ ገጽ እቅባለት የሀለ እትኪ”
ህዬ ቤለየ። እማመ ሙናድሊን እት
ቤተ ትትሐደር፡ መንበሮሆም ትርኤ
ወሀደፎም ተአምር ዐለት። መካይድ
ናይ ሸባብለ አያም እብ ዕንተ ትርኤ
ምን ዐለት፡ እግል ወለተ እንዴ ፈንቴት
ምን መሻረከት እት ዳይ ወጠነ እግል
ትክረዐ ኢገአት እለ። “ከረን ለነብረ
ወውዳይ እስትዕማር ኖሱ ለርኢሁ
ዋልድ፡ እብላነ እግል ንምበር ክም
አለብነ ወሸባብ ለሐቅ ባዲ እግል
ልብለሶ ክምቱ ኣምርቱ እብ ልቡ”
ትብል ምብራቕ። ከብድ ዋልድ
እንዴ ገብአት እቱ ውላዱ እግል
ሊሪሙ ምንመ ኢለሐዜ ለውላድ
ነስኡ ቀራር ዶል ልርኤ ክም ኢከርዑ
ህዬ ተአምን።
አምዕል ሐቴ ምብራቕ ወብዝሓም
ውላድ ወአዋልድ ስናተ ምን ከረን
ሜዳን እግል ልፍገሮ ገበይ ሳሕል
እንዴ ጸብጠው አፍዐበት በጽሐው።
ዲቡ ለትከበተዎም ሙናድሊን እግለ
ዲብ ሽቅል መዲነት ሰኒ ከድሞ ለዐለው
እተ ሽቅል ለአትሐዙቶም ለቤለዎም
ምነ መልሂቶም እንዴ አትረፈው
ከረን በልሰዎም። ህታመ ሐቴ ምኖም
ዐለት። “የሀው ሸባብ፡ እንቱም ለሽቅል
መዲነት ዐመል እንዴ ኢመስለ
እትኩም ስላሕ እግል ትርፍዖ ኢኮን
ተሐዙ ህሌኩም፡ ስለሕ እትለ አካን
እግል ትርፍዕዉቱ” እንዴ ቤለዎም
ምሊሸ እግል ልግብኦ ውላዶም
ወአዋልዶም ተድሪብ ዐስከሪ ነስአው።
ምስለ ራፍዓት ዐለየ መልህያተ ዲመ
ኢትረሰዐን። ደሃብ ሱሌማን፡ ዘውዲ
ስዩም፡ ሰዓድየ መሕሙድ፡ ተመስገን
የውሃንስ (ወለት ጆን) ወምልእቴ ክም
ተን ትፈቅድ።
ዋልዳይታመ እት መዲነት
መትዐስካር የአቤተ እለ። “ሐቴ ምዕል
ፍግረተ ምንመ ኢትሰርረ አስክ ህሌት
እንዴ ፍርት ዐለት ቤተ ምን ተአቴመ
ደፍአት ተ፡ ምን ትቤቱ መስለኒ
መንዱቅ እብ ርፍዐቼ ኢትሻቀለት”
ትደግም ምብራቕ። ህተንመ ስሉሓት
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ሰብ መናዱቅ ክም ገብአየ ለዐለ ሽዑር
እት ትፈቅድ ክእነ ትብል፦
“አነ ክም ምብራቅ እግልዬ ሸይ
ሐዲስቱ፡ ዲብ ሐያቼ ስለሕ እረፌዕ
ለትብል ፍክረት ኢነብረት እዬ።
ሐቆ ተድሪብ ላኪን መንዱቀትነ
ካርቤን ለትትበሀል ተ ለዐለት።
ዐቅምናማ ተ። እለ እንዴ ትሆገልነ
አነ ወተመስገን ምን ሕለትነ (ባካት
ፈርሸት እክል) ዲብ ብሎኮ አቅርደት
ዋርድየት እንፈግር ዐልነ። ረያም
ምንማተ ለገበይ ገበይ ትመስል እትነ
የዐለት። ክም ትፈደስነ ቤት ዶል
ነዐይር እምዬ እብ ገጽ ፋዬሕ እንዴ
ትከበተት ጀበነትነ ትወዴ እነ ወከፎ
ውዕላት ክም ዐልነ ትካበረነ። እሊ
ሀዬ ዝያድ መዕነውየት ለሀይበነ”
ዲብ ትብል ርፍዐትለ መንዱቀት
አክል አዪ ርይሕት እለ ክም ዐለት
ትደግም።
ክእነ ዲብ ሸቅየ እንስሓብ
ስትራቴጂ መጽአ። ጀብሀት ሸዕብየት
ምን ከረን 21ኖቨምበር 1978
ፈግረት። ምስለ ለፈግረ ሻባብ ሌጠ
ኢኮን። እማት ወአጀኒት፡ ድግለል፡
ምስኩን ወድዒፍ ከረን አዳመ ክሉ
ረፍዐ ምነ፡ አስክ ሳሕል ትበገሰ።
ሲረት እንስሓብ ክም ትረፈዐት
ምብራቕ ዘዐት ለእመ ቴለ ምን ልበ
ኢትበዴ።
“ሑዬ ንኡሽ ወድ ዐስር ሰነት
ቀይሒት ዕንቦበ እንዴ ገብአ ፋግር
ዐለ። ምንኣሽ ምንኣሼመ ዲብ
ቀይሒት ዕንቦበ ከረን እንዴ ዐለ
አስክ መድረሰት ሰውረት ወአነ
ንዝምት ሰበት ዐልኮ እግል ንዳል
ምስል ትበገስነ። እት ደንጎበ አስክ
ሳሕል እትሳረሕ ምነ ዲብ ሀሌኮ
ለቴለኒተ ይእትረሰዐ። እት ሜዳን
ምስል ለትነብር ተአመስል ዐለት፡
ከ’ምኑ እንቲ ተሐይሲ፡
ምን
ተሐምቂ ጥያረት ክም መጽአት ከፎ
ክም ትትሐብዒ ምናመ ተአምሪ።
ህቱ ላኪን ጀናቱ ሐቴ ኢለአምር፡
እማነትኪቱ እሊ ጅነ’ ቴለተኒ። እለ
ዘዐት እለ ፍንቲት መስኡልየት
አርፈዐተኒ፡ አስክ እለ ዮም ክምለ
ሐን ከፍዬ ለሀለ እርእዩ። እብ በክት
ሀዬ ለሑነ ንኡሽ አስተሽሀደ፡ ሕነ
ላኪን እምነ ኢጸንሐተነ ድኢኮን
ክልኢትነ አቴነ፡ ።”
እግል
ምብራቅ
እንስሓብ
አርቡዕ 06 ፌብርዋሪ 2019

መሪር ዐለ። “እግልሚ?” ትብል
ህተ ከተአተላሌ፡ ሽባን ሌጠ ኢኮን
ለአንሰሐበት፡ እማት እብ አጀኒተን
ገሌ ሕዙል ወገሌ ሕቁፍ፡ ዴሽነ እብ
እንክሩ ላሊ ወአምዕል ልስዔ፡ ጥያራት
ዕርፍ አለበን ለዐውለ፡ እብለ መአበይ
አክራነን አልባብ ለሐጽበ ወቀዝፈ
ልውዕለ፡ ሐርብ ለአተላሌ፡ ዘብጥ እተ
ሕነ ሀህሌነ እቱ ልትሰመዕ። ምስል
ክሉ እሊ ህዬ አዳም ልሄርር ሌጠ።
ክሉ ሄራር እብ እገርቱ። ሕነ ቀደም
ለሀ እብ እገርነ ረዪም ጋይሳም ይሕነ።
ሙነዘማት ጀማሂር እንዴ ገብአነ
ዲብ ትንቱን መጀርሒን ወአዳላይ
ሴፈ ሙናድሊን ላሊ ወአምዕል
እንከድም ወስለሕ እንዴ ረፍዐነ
ዋርድየት እንፈግር ምንመ ዐልነ
ሄራር ረዪም የዐለ እቱ። ደረሳይት
ዲብ አናመ ዲብ አስመረ ዐድ ሕቼ
ማይ ተመናይቱ
አተቡስ ዕልብ
ክልኤ እት አፌት መድረሰቼ ትከሬኒ
ነብረት፡ ገበይ ጋይሰት አየአነ። ዲብ
እንሰሓብ ስትራተጂ ላኪን፡ መካይን
ኢኮን እግልነ ለሸባብ ለአስክ ተድሪብ
እንገይስ፡ እግለ ግድዓምመ የዐለ።
መቃሊነ፡ አግዱርነ ወሴፋነ እንዴ
ረፍዐነ ለበዜሕ እብ ላሊ ዲብ እንግዕዝ
እት ሐቴ አካን እንዴ ኢነሐድር
ወእት ክል አካን አዬማይ ለእንከልአ
ተድሪብነ ዲብ እንነስእ ሳሕል ክለ
በጽሐናሀ መስል እቼ። ምነ ምን ከረን
ትበገስናሀ እንዴ ይእንጠፌሕ እንዴ
እንግዕዝ ዐልነ ዲብ አራግ ሐደርነ
ወተድሪብነ ዲብ አራግ አትመምነ።
ዲብ ሀይአት ተድሪብ ሌጠ ሰማን
ወሬሕ ከልአነ። ንየት ምን ዐለት እነ
ክሉ ቀደርናሁ።”
አማንተ
እምነት
ወንየት
ለኢልትዐደያሀ እኪት የሀሌት። እሊ
እምበል ሄራር ወሽቅል ግሳይ ለይዐለ
እቱ ሰማን ወሬሕ ለሰልፍ ተሀየበያሁ
ልባስ ዐስከሪ ዲብ መቅጠነን ተሀተከ።
አስእኖታተን ምን ታከሰ ወትራቀዓመ
ሐዋኒቱ እንዴ ከረ ጠለቀየን። ለሐውን
ልብቃዕ ክለ ለአስእን ለአለበንመ
ብዝሓት ዐለየ። ዕሩቃት ወትጉያት
ዲብ እንተን እገረን እብ እመን
ወአሽዋክ ሳሕል ዲብ መዳስ ምንመ
ትቀየረ ሐቴ ምዕል እብ ምጽአተን
እንዴ ኢልትጠዐሰ ተድሪበን እንዴ
አትመመየ ትወዘዐየ።
ትተላሌ . . .
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ
ላቱ
አሰይድ
አለምሰገድ
ተስፋይ ምን ፈደሬሽን አስክ
እስትዕማር ወሰውረት (19521962) እበ ልብል አርእስ
ለከትበዩ
ክታብ፡
ጀብሀት
ተሕሪር ኤረትርየ (ጀ.ተ.ኤ.)
ለታይን ጽበጥ እት ምዕራፍ
21 ካትብ ህለ። ከእግል ዮም
4ይ ክፈል እግል ንርኤ።
ግረ እለ፡ እድሪስ ወዐዋቴ
ገጽ እት ገጽ ትዋጀሀው ለልብል
ይእንረክብ። ኖሱ እድሪስ እብ
ሰበት ፈጊር ዐዋቴ አስክ ሜዳን
እብሊ ለተሌ ሸርሐዩ።
ካርጅ እት ሕነ አስክ
ከደን ክምሰል ፈግረ ሰምዐነ።
“መንዱቅ
እንዴ
ኢጸብጥ
እግልሚ?” እምቤ። ላኪን፡
አቶብየ እግል ትጽበጡ ሰበት
ሐዜት ተ።
ዲብለ ተሌ ምዕራፍ እብ
ሰበት ፈጊር ዐዋቴ እት ሜዳን
ወመትአንባት
ንዳል-ስለሕ
እግል ልምረሕ ገብእ እቱ ለዐለ
ተዕቢኣት እብ ፋዬሕ እግል
ንሽረሕ ቱ። ዲብ አቅርደት እት
እንቶም ላኪን፡ እድሪስ ምግብ
ስሕቤ ናይ ብዝሓም ሽባን
ገብአ። መሕሙድ መሐመድ
ሳሕል ለልትበሀል እስታዝ
ጀበርታይ፡ መአስሳይ ወርኢስ
ሐረከት ዲብ በርከ ወጋሽቱ
ለዐለ። ብዙሕ ምንመ ኢኮን፡
ምስል እድሪስ ልቃእ ዐለ እዬ
ልብል መሕሙድ መሐመድ
ሳሕል። እብሊ ለተሌ ህዬ
ሸርሑ፡
አቶብዪን
ምን
ረኣሰት
ምጅልስ እግል ልክረዉ ክምሰል
ጀረበው፡ ክሉ ሻብ ናይለ
ዐልነ እቱ ምድር (አቅርደት
ወድዋራተ) እብ ተማሞም
ምስል እድሪስ መሐመድ ኣድም
በጥረው። እተ ወክድ ለሀይ እት
ሀይኮተ አደርስ ዐልኮ። ዲቡ
ህዬ መሕበር ሽባን አሰስኮ።
እብ ስሜት፡ “ልጅነት ከደማት
እጅትማዕየት”
ክምሰልሁመ
ምን ምህም ላቶም ሰብ ሀይኮተ
ሐቴ ልጅነት ከወንኮ። ዐባዪ
አንፋር ምነ ድዋራት እንዴ
ዐዘምኮመ
እግል
ሰዳይት
እድሪስ መሐመድ ኣድም
እጅትመዕ ዐቢ ወዴነ።
እብ ሰበብለ ቀደም እለ ለዐለ
ናይ ስያሰት መባጥሩ ብዝሓም
ምንመ አመሕበረው ምስሉ
ወሰእየት ምንመ ወደው እቱ፡

ገዲም ምናድል መሐመድዐሊ ዕመሩ

ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ (ጀ.ተ.ኤ)
እድሪስ ምስሉ ለልትመጣወር
ወእግሉ ለገብእ በሊስ ክምሰል
ኢሀባቱ መሕሙድ መሐመድ
ሳልሕ ለሸርሕ። “እድሪስ ምን
ዐድ ፈግር እት ህለ፡ እግል ሼክ
መሐመድ ወድ ሼክ ዳውድ
ወድ ሰይድነ ሙስጠፋመ
ይሐበረዩ” ለትብል ሽብህ
ዐገብመ አስመዐ።
ክእነ ሰበት ገብአ፡ ለምስሉ
ልትዋጀህ ዐለ ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ፡ ግራሁ እግል ምክር
ትግበእ ወሰዳይት ምስል ሼክ
መሐመድ ዳውድ ወሼክ
ስሌማን
አልአሚን
እግል
ልትዋጀህ ክምሰል አስተብደ
ኖሱ ሸሬሕ። እብ ሰበት
መዋጀሀት ዐዋቴ ምስለ ክልኦት
መሻይክ እብ ሰበት ፍገሪቱ
ሐሬ እግል ንትናወሉቱ።
እድሪስ እብ ልጁእ አስክ
ካይሮ ክምሰል ጌሰ፡ አስክለ
እት ወሬሕ ጁላይ 1960
ጀተኤ ተአሰሰት ለትበሀለ
እቱ ወክድ፡ እብ ዶልዶሉ
ምስለ ከረ ኢብራሂም ስልጣን
ወወልደኣብ፡
ክምሰልሁመ
ምስል ናይ ካይሮ ኤረትርዪን
ደረሰ ምን መዋጀሀት ወንቃሽ
ወኬን
ለገይስ
ስያስያይ
ወራታት ክምሰል ዐለ እሉ
ለለአፍህም ይህለ። ክምሰለ
ገሲር
ወግንድፍል
ዲብ
መቃበለቶም ለቤለው ህዬ፡
ለግድለ ስለሕ ናይ አምበቶት
በዳሪት አው ፍክር፡ ምነ ደረሰ
ለነስአዩ ቱ ለመስል። እብሊ
ህዬ፡ እብ ፍንቱይ ስዒድ ሕሴን
ወዴሕ። ገሲር እብ ጀሀቱ፡
እድሪስ ሜርሓይ ጀተኤ ላቶም
እብ ሙአስሰትለ ዲብ ካይሮ
ለዐለው ደረሰ ወሴድየቶም
ለወደወ እሉ ሊካቱ ክምሰል

መርሑም ሼክ ሐሰን አቱራቢ

ቤለ ቀደም እለ ርእያም
ዐልነ።
ዲብ እሊ ለተሌ ክፋላት
ክምሰለ እንርእዩ፡ ወራታት
ስያሰት እድሪስ መሐመድ
ኣድም ዝያደት ለትወደሐ፡
ግራለ
ጀ.ተ.ኤ.
ተአሰሰት
ለትበሀለ እቱ ናይ ጁላይ 1960
እጅትመዕ ወዲቡ ለተሀየበት
መስኡልየት ቱ።
ዑስማን ሳልሕ ሰቤ
ዎሮ ምነ ዲብ መትአምባት
ሰውረት ኤረትርየ አስክ ደንጎበ
1980ታት ልትረሐም፡ ፋዬሕ
ወምህም
ዶር
ለአውፈው

ምዋጥኒን፡ ዑስማን ሳልሕ ሰቤ
ቱ። ዲብ እሊ ናይ ታሪክ
ክቱብነ እግል ንርከቡ ናይ
ሰልፍነ ሰበት ገብአ ህዬ፡ እግል
አግቡይ
ምጽአቱ
ወዐቦት
አፍካሩ እንዴ አትሐጨርነ
እግል ንታይን ምህም ቱ።
ሰቤ፡ ዲብ ሰነት 1933
ዲብ ሕርጊጎ ትወለደ። ዲብለ
እት ሰነት 1944 እብ ካቫሌሬ
ሳልሕ ኬኪያ ፓሸ ዲብለ
መዲነት ለትበኔት መድረሰት
ህዬ፡
ናይ
መአንብታይት
ወምግባይት ደረጀት ድራሰቱ
ዲብ ሰነት 1949 አትመመ።
አስክለ ወክድ ለሀይ መብዘሖም
ሙደርሲንለ
መድረሰት
ሱዳንዪን ሰበት ዐለው፡ ለዲብ
አቶብየ ፋዬሕ ናይ ትጃረት
ወብዕድ መአሰሳት ለዐለ እሉ
ሳልሕ ኬኪየ ፓሸ፡ ዲብ ክል
ሰነት ዐስር ፈዳብያም ደረሰ
ዲብ ለሐሬ፡ እብ ሰላዲሁ ዲብ
አዲስአበበ እግል ልድረሶከ
መድርሲን
እግል
ልግበኦ
ቀረረ። እት ተዕሊም ሰኒ

ሽሂድ ገዲም ምናድል ዑስማን ሳልሕ ሰቤ

ፈዳብ ለዐለ ለደርሰው ምስሉ
ወለአድረሰዮም ለልሽህዶ እሉ
ሰቤ፡ ዲብ ሰነት 1949-50
እሊ በክት እሊ ምነ ረክበው
ሰልፋያም
ደረሰ
ሕርጊጎ
ገብአ።
ምን ሰነት 1950 አስክ
ሰነት 1954 ዲብ ናይ አዲስ
አበበ መዳርስ ተፈሪ መኮንን፡
መድሃኔ አለም ወናይ ካልኣይት
ደረጀት ምህሮሁ ክምሰል
አትመመ፡ ሰቤ ምስለ ደርሶ
ምስሉ ለዐለው ወእለ ሐብሬ
እለ ለሀበ እስታዝ መሐመድ
ዐብደልቃድር ሼክ ወመሐመድ
ሐሰን ኬኪየ ለልትበሀል ብዕድ
ወድ ሕርጊጎ ዲብ ናይ አዲስ
አበበ
መዐሀድ
ተድሪብ
መደርሲን (TTI) እንዴ አተ፡
ከምኑ ትደሐረ።
እብ አሳስ ሐብሬ እስታዝ
መሐመድ ዐብደልቃድር፡ ሰቤ
ምስል አዳም እግል ልትኣመር
ለለአቀድሩ
ናይ
ጠቢዐት
መውህበት ሰበት ዐለት እሉ፡
ምስለ እተ መድረሰት ለዐለው
ሶማልዪን፡
ጉራጌ፡
ኦሮሞ
ወብዕዳም መሳኒት እቦም እግል
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ልትከለል ወቅት ኢነስአ ምኑ።
እት ፍንጌሆም እብ ፍንቱይ ህዬ
ፍንጌ ኤረትርዪን ወሶማልዪን
አከይ መቅሬሕ ዶል ልትከለቅ፡
ሰቤ በዐል ምግብ ወመትዓርያይ
ዲብ ገብእ ከብቴሁ እግል
ለአዚድመ ኢሔለዩ።
ዲብለ መዐሀድ መደርሲን
እት እንቱ፡ ሰቤ እግል ክልኤ
ቀድየት ልብ ከረ ልብል እስታዝ
መሐመድ። ለአወላይት፡ ለእብ
አቶብዪን
(ኦሮሞ፡
ሀረሪ፡
ገዲም ምናድል ረመዳን መሐመድኑር

ሽሂድ ገዲም ምናድል እድሪስ መ/ኣድም

ኡጋዴን፡ ጉራጌ…ወለመስሎም)
ሶማልዪን አስላም ልትረኤ
ለዐለ አፍዓል ምስልምኖት፡
ናይ ስሜት ወዕሙቅ ለአለቡ
ለዐላቱ። ዲብ ደዐ ልግበእ
ወሰላት፡ ክሉ ለዲን ጠልቡ
ሸሬዕ፡ አግቡዩ ለሰሐተ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ዲብ ምዕላይ
መናበረቶምመ ናይ ደያነት
አግቡይ ልተበዖ ይዐለው።
ምን እሊ እንዴ ትበገሰ፡ ለፍንጌ
መደርሲን ወመሻይክ ሰበት ዐበ
ዝያደት አምር ወፈሀም ዲን
እስላም ለዐለ እሉ ሰቤ፡ እግለ
ምስሉ ደርሶ ለዐለው ምስልሚን
ዲብ ጀሜዕ ገበይ ደያነት
እስላም እግል ለአጽብጦም
ምህሮ ለሀይብ ወተዕቢኣት ወዴ
ዐለ። እሊ ህዬ፡ እግል ልምረሕ
ወተእሲር እግል ሊዴ ሰደዩ።
ካልኣይ ዝያደት ዲብ ናይ
ስያሰት
ሐያት
ለአሻከተዩ
ላኪን ለዲብ አቶብየ ለሳደፈዩ
መደንጋር ወጨቅጥ ሸዐብ ቱ።
አቶብየ፡ ዔማት እቅጣዕየት፡
ዐሚም
አምሐረ፡
ጨቅጥ
ቆምያት አካን ዝልም፡ ቅዌት
ወግብርኖት ዲብለ ትብል
ክላሰት ለበጽሐ ሰቤ፡ ዲብ
ዎሮ ምን ክቱቡ እግል አቶብየ
እብሊ ለተሌ ቃላት ወስፈየ።
ለዲብ ግርበት 19 ክፈልዘመን እብ ሀጸይ ምኒሊክ
እብ እሳት ወባሮት- እግል
ጋለ፡ ሶማል፡ ደንከል፡ ሲዳመ፡
ወላሞ ወብዕድ ቆምያት እንዴ
አጅገሐት፡ ክምሰልሁመ ዲብ
መደት መትቀዳም እስትዕማር
ወክፍለ አፍሪቀ እብ ዋይዲብ
እግል ትንገፍ ቃድረት ለህሌት፡
ሰልጠት ዲብ እዴለ ሀጸይ
ወጸንዒት አምሐረ ወሸየም
ሰበት ትከመረት ቱ።
ምን እሊ እንዴ ትበገሰ ሰቤ፡
ዲብለ መዐሀድ መደርሲን፡
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እብ ፍንቱይ ምስል ኤረትርዪን
ወሶማልዪን፡ ላኪን ህዬ እግለ
ውላድ ሀረር፡ ኦጋዴን፡ ጉራጌ
ወብዕዳም እስላምመ እንዴ
ሓበረ፡ ዎሮ ድድ “እስትዕማር
ለናድል እብ ደም ለትፈረመ
ምስጢራይ መሕበር ዝሉማም
ከወነ”
አጫብዕቶም
እት
ሻተሖ ህዬ ቀሰም ከረው።
እሊ መሕበር እሊ አክል አዪ
ክምሰል ሸቀ አክል ሕድ ሚ
ክምሰል አውቀ ለለሐብር
ተፋሲል ሐብሬ ኢረከብነ።
ምስለ ሕጭር ስኒን ተዕሊም፡
ብዙሕ ለሰርገላመ ኢመስል።
ዲብ ተጠውር አፍካር ሰቤ፡
ሐቴ ምህም ምዕራፍ ክምቱ
ላኪን ሸክ አለቡ። ሰበቡ፡ ዲብ
እሊ ወክድ እሊ መትአያስ
ሰቤ ምን ኤረትርየ እንዴ
ሐልፈ አስክ ደሐን እስላም
ምዋጥኒን
አቶብየ
ወቀር
አፍሪቀ እብ ግዲዱ ምዱድ
ክምሰል ዐለ ሰበት ለአርኤ ቱ።
ስያስያይ መባጥር እብ ተእሲር
እስላምየት ክምሰል ተሐበራመ
ለአርኤ።
ሰቤ እብ ተውሳክ፡ ዲብለ
መደት ለሀ ዎሮ ምን አሳስያይ
ሰበብ ድብር ወጨቅጥ ሸዐብ፡
ቅዌት ክምቱ ፍህም ዐለ ልብል
መለሀዩ ወደረሳዩ ኬትባይ ታሪክ
ሐያቱ መሐመድ ዑስማን
አቡበከር። እሊ ለፈሀመ ሳልሕ
ኬኪየ ባሸ፡ ሰቤ ዲብ መድረሰት
ሕርጊጎ እብ ተድሪስ እግል
ልክደም እንዴ ዐዝመዩ ከዲብ
ሰነት 1954 ሙደርስ ገብአ።
ዲብ ሰነት 1956-57 ህዬ
ሙዲር ናይለ መድረሰት እግል
ልግበእ ቀድረ።
ልተላሌ . . .
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ሳልም ደረሳይ ሓምሳይ ፈስል
ቱ። መደርሱ ለሀበዩቱ ሰኣላት እግል
ልብለስ አክትበት ብዞሕ ቀርአ።
ምናተ፡ ለረይሑ በሊስ ኢረክበ።
ዲብ ናይ ቤቶም መክተበት እንዴ
ገንሐ ስርዐት ጸሓይ ለልብል
ክታብ ቀርአ። እሊ ለተሌ በሊስ
ህዬ ረክበ።

• ዲብ ስርዐት ጸሓይ ሴዕ
ፕላኔት ህለየ። ህተን ህዬ ሜርኩሪ፡
ቬኑስ፡ ምድር፡ ማርስ፡ ጁፒተር፡
ሳቱርን፡ ኡራኑስ፡ ኔፕቱን ወፕሉቶ
ተን። እለን ፕላኔታት ክል ምነንከ
ናየ ጠቢዐት ህሌት እግለ። ምናተ፡
ምን ክለን ለትፈንቴት ፕላኔት
ህሌት። እለ ፕላኔት እለ ለዲበ
እ‘ነብር ምድር ተ።
• ምድር እብ ሪመ ምን
ጸሓይ ሳልሳይት ተ። ጸሓይ ምግብ
ናይ ንዛም-ጸሓይ ሰበት ገብአት
ሪም ወቅርብ ምነ ልትቀየስ። ምድር
ሰኒ ግርም ተ። ምን ፈደእ ዶል
ትርእየ እብ ዕጨየ፡ ማየ፡ አግያመ
ወአድብረ ሕብረ ሰኒ ግሩም
ወእግል መንበረት ሰኒ ውጢት ተ።
እብሊ ቱ ህዬ ሐያት ዲብ ምድር
እግል ተአተላሌ ለቀድረት።
• ማይ እግል ሐያት አግዳቱ።
እምበል ማይ ብቅል(አትክል)
ኢለዐቤ። እምበል ብቅል ሔዋናት
ኢነብር። ብቅል ኦክስጅን ለአፈግር።
እሊ ኦክስጅን እሊ ሔዋናት እግል
ለአተንፉሱ ሰዴ። ጸሓይ እግል እለ
ፕላኔትነ ሰኒ ኔፍዓይት ተ። እት
ፍንጌ ምድር ወጸሓይ ለህሌት
ነሳፈት ሐያት እግል ተአተላሌ ሰኒ
ሴድየይት ተ። ምድር ምን እለ
ለህሌተ ሕንከቶ ምንዲ ትረይም
ወሕንከቶ ምንዲ ትቀርብ ዲብ

ብሑሳት ሳልም
ሐያት ተቅዪር ብዞሕ ወመጽአ።
እብሊ ክሉ አስባብ፡ ምድር ፍንቲት
ፕላኔት ተ።
• ፍደእ
ናይ
ምድር
ምነ ፍደእ ብዕድ ፕላኔታት ሚ
ፈንትዩ? ፍደእ ናይ ምድር ምስል

ሐያት ለናስብ ቱ። ፍደእ እብ
ሕበርበሮ ናይ ጋዛት ለትከወና ቱ።
እሊ ፍደእ እሊ 78% ናይትሮጅን፡
21% ኦክስጅን፡ 1% ህዬ ብዕድ
ጋዛት ከምክም። ፍደእ እግል
ምድር ክምሰል ሸፈት ልትገልበበ።

እግል ሓለት በራደት ወሐፋነት
ናይ ምድር ለአትመሳኔ።
• አምዕል ወላሊ እብ ከአፎ
ልትከለቀ? ፕላኔታት ወአውርሐት
ዲብ ምክላል ጸሓይ ደውሮ እት
ህለው፡ ዲብ ምክላል ኖሶምመ
ደውሮ። ምድር እት ምክላል ኖሰ
እንዴ ትደውር፡ ለእንክረ ለዎሮት
ዲብ ገጽ ጸሓይ ሀለ። ጸሓይ ለተሌ
እንክረ አድሐ ገብእ። ጸሓይ
ለኢተሌ ህዬ ላሊ ቱ። ምድር ሰበት
ትደውር ምን ጸሓይ ለተሐብዐ
እንክር ጸልምት ወዲብ ጸሓይ
ለገንሕ እንክር ህዬ በርህ።
• ሒናት
እብ
ከአፎ
ልትከለቅ? ምድር እት ምክላል ኖሰ
ወዲብ ምክላል ጸሓይ ትደውር።
ቅብለታይ እንክር ናይ ምድር ጸሓይ
ዶል ተሌ ሒን ከረም መጽእ።
ምን ጸሓይ ረዪም ለሀለ እንክር
ግብለት ሐጋይ ገብእ። ሐቆ ስስ
ወሬሕ ለግብለታይ እንክር፡ ጸሓይ

እግለ ምን ጸሓይ ለመጽእ ኤዝያይ
ጮሬሕ እት መቅጠኑ ሰትዩ። ገጽ
ላሊ ሐፋነት ምድር እንዴ ሐፍዘ
ዲብ ዐርሽ እግል ኢትትሸተት
ሰዴ። ፍደእ ምንዲ ኢለሀሌ፡ ጸሓይ
ለተሌ እንክር ናይ ምድር ወሐ‘ረ
ዐለ። ለእንክረ ለብዕድ ህዬ እብ
በራደት ወረግአ። ምናተ፡ ፍደእ

ተሌ። እሊ ወቅት እሊ ከረሙ
ትመጽእ። ለቅብለታይ እንክር ህዬ
ሐጋይ ገብእ በህለት ቱ። እብለ
ገበይ እለ ሒናት ልትቃየር። ምድር
እብ ከአፎ ዲብ ዐርሽ ተሀንጦጥል?
ምድር እብ ሒለት ስሕበት ናይ
ጸሓይ ተሀንጦጥል። ጸሓይ ስሕበት
ትርድት ሰበት ህሌት እለ፡ እግል

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
ምዕራፍ 12
ሕቃብ (መተንከብ)

ዲብ አጀኒትነ
ነገር-ደሐን እግል ነአንተብህ
እቶም ለወጅብ አሻይር

ዋልዴን እብ ክሱስ አሲር
አንያብ ለልትሀየብ ሐብሬታት
እብ ዋጅብ እግል ለእንተብሆ ዲቡ
ወጅብ። ለጅነ ለወድዩ ለመድ
ወተእሪክ ሐያቱ እብ ዓመት እብ
ተፋሲል ሂበት እግል ሐኪም ሰኒ

ሰድዩ።

አሲር ለበዜሕ ወቅት፦
1. እግል ቅያስ አው ሸክል
ነከክ፣
2. እግል ቅያስ አው ሸክል
አንያብ፣
3. ምን ቅያስ ወለዐል አው
ምን ቅያስ ወተሐት ለገብአ
አንያብ፣
4. እት ረአስ ሕድ ለበቅለ
አው ህዬ፡ ጥልፍ ለገብአ አንያብ
እግል አርትዖት።
እምበል
እሊመ፡
እብ
ጥባይ
አጫቤዕ፡
መትነፍዖት
ረዳዐት(ችቸቶ)፡ አፍገሮት ንሳል
ወእሎም ለመስሎ ለመጽእ ነቃሳት
እግል ልግበእ ቀድር።
ከገድም፡ ዋልዴን ክልዶል
እሎም ለተሉ ዲብ ብቅለት አንያብ
ምሽክለት ለከልቆ አስባብ እግል
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ክሉ

ነአይሽ

ሓጃት

ሸንከተ

ትስሕቡ። እብ ዓመት ምድር እሊ
ለተሌ ሐቃይቅ ሀለ እግለ፦
• እት ሐቴ ሰነት 365
አምዔላት ህለየ።
• ዕምር ምድር 4.6 መልዩን
ሰነት ገብእ።
• ድዋር ምድር 40,091
ኪሎ ምትር ቱ።
• ርሕብ መቅጠን ምድር
510 መልዩን ኪሎ ምትር
መረበዕ።
• ምን ርሕብ ምድር 71%
እብ ማይ ለትገልበባ ቱ።

ለአንትብሆ ዲቦም ወጅብ፦
• አንያብ ዲብ ኢዶሉ አው
እንዴ ትደንገረ ዶል ልትሻረፍ፣
• አንያብ ዲብ ረአስ ሕድ
ዶል በቅል፣
• ዐድድ አንያብ ዶል ነቅስ
አው ህዬ ዶል ዘይድ፣
• ዲብ መጪር መሻክል
ዶል ለሀሌ፣
• ጥባይ አጫቤዕ፣
• መትለታት፣
• እብ አፍ አተንፈሶት፣
• ነከክ አው አንያብ ዓዲ
ዶል ኢገብእ ወእሉ ለመስል።
ሰበት እሊ፡ ሐኪም አንያብ እት
ወቅት ሐጪር እሊ ክሉ እግል
ለአንተብህ ዲቡ ሰበት ኢቀድር፡
ዋልዴን ዲብ እሎም ለትበሀለው
ጋራት
እንዴ
አንተብሀው
ወአቅመተው
እግል
ሐኪም
ለትሰድዩ ሐብሬ እግል ለሆቡ
ወጅብ።
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• እብ ምግባይ ተቅዩም
ምድር ምን ጸሓይ 149.6 መልዩን
ኪሎ ምትር ራይመት ህሌት።
• እብ ምግባይ ተቅዪም

ምድር ምን ወሬሕ 386,048 ኪሎ
ምትር ራይመት ህሌት።
• ሜዛን
ምድር(ከባደት)
6,000 ትሪልዮን ቶን ቱ።
ምድር ዔማት ናይ ሐያት ተ።
ከእብሊ፡ ነዲፈት ወዑፊት እት
እንተ እግል ትንበር ምን ክስሔ
እግል ትትነጄ ወጅብ። እግል
ትግመል፡ ማየ እት መንፍዐት
እግል ልውዐል ወሔዋናተ እግል
ልተወብ ሀለ እግሉ።

ለአግደ ሀደፍ አሲር አንያብ፡
ጅነ አንያቡ ዲበ አክልሕድ አካኑ
ወሴሩ ጀላብ እግል ልእቴቱ። እሊ
ህዬ ነከክ ናይለ ጅነ እግል ክሉ
አንያብ ክምሰል ከፌ ልትባሰር።
ነከክ ጅነ ክምሰል ናይ ሽንጉል
ትሩድ ኢኮን፣ መረ ረቂቅ ቱ።
ሰበት እሊ፡ እትሊ ዕምር እሊ
ሐዜከ ምን ገብእ እግል ተአርሕቡ፡
ትስጠጡ ወእበ ለተአትሐዜ ገበይ
እግል ተአስንዩ ትቀድር። ሐቆ
ዐበ ላተ ገሌ ዶል ሳድፍ እብ
ዐመልየት እት ኢኮን እብለ ገበይ
እለ እግል ተአርትዑ ኢትቀድር።
ሰበት እሊ አትራትዖት ወአስነዮት
ለገብእ እቱ ዕምር ምን 11-13
ሰነት ቱ። ምናተ፡ ሐኪም አንያብ
ምክር ለልሀይብ እቱ ወቅት ምን
ስስ ሰነት ወሰር አስክ ሰቦዕ ሰነት
ቱ።
ልተላሌ . . .
ገጽ
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ኣሳር
ሰራይር በሐር ወስያሐት
ዕርዲ ኢስያስ

ምን ሔልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ አሚር ወድ ገበህ ወለት
ዐሊ እሲት ፍካክ በዐል ነቅፈ ወለት ሓይስ ምን ገአት እት ሓይስ
ምን ተሀዴት ወሓይሶታት ምን ወልደት አሚር ወድ ገበህ እግል
ለህለ ወልደቶም እለ ሕላየት ሐለ።
3ይ ክፋል
ለበዝሐን ሰራይር ናይ ስብክ
ወስግም መናበረት ለልሐልፈ
ገእአ እት ሀለ፡ ገሌ ምኑ ምን አካን
እት አካን እብ ምድር ለሳግሞ
እት ገብእ፡ገሌሁ ህዬ እብ በሐር
እንዴ ተዐዳ ቱ ለሳግም።እሊ
እብ በሐር እንዴ ተዐደ ለሳግም
ሰራይር ምነ ለትበገሰ ምነ አካን
አስክለ እግል ልብጽሐ ለአመመ
አካን ቀደም በጼሕ ማይ ወነብረ
እግል ልፈትሸ ዲብ ሐቴ ጀዚረት
ዶል ለዓርፍ፡ ሕርያን ሰበት አለቡ
ጽምኡ እግል ለአርዌ ምን በሐር
እግል ልስቴ ልትቀሰብ።
እሊ ጅንስ ሰራይር እሊ ዲብ
አጥራፍ በሐር ለኢነብር ሰበት
ቱ ምስል ሰረይር በሐር እንዴ
አትመጣወርከ ለልትገነሕ ጥዉር
ንዛም አጽረዮት ጬወት ለቡ
ምንመ ኢገብእ፡ እግል ዶሉ
መትዐደዪ ለገብእ እግሉ ቅየስ
ማይ ሑድ እግል ልርከብ ለሰድዩ
ፋኩልተቲቭ
(Facultative
gland)
ለልትበሀል
ቅደድ
ክምስል መልክ ልትአመር።
እሊ ቅደድ እሊ ቅያስ
ጬወት እት አርወሐቱ ዶል
ወስክ ለዛይደት ህሌት ጬወት
ገጽ ከደን ክምሰል ትጸረግ ለወዴ
ወእቡ ሀዬ ሜዛን ጬወት ከርሱ
ክም ልትዐቀብ ወዴ።

ምነ ለልአትዐጅብ ጋር
ሰራይር በሐር ዲብ በሐር ለአቴ
እት ሀለ፡ እብ ማይ ገኖበቱ
ኢትጠልል። እሊ ህዬ እብ
ዓመት ሰራይር ቅደት ፕሪኒንግ
(Preening
gland)
ሰበት
መልክ ቱ።እለ ቅደት እለ እብ
ሽቤሕ ሸክል ግፎፍ ዲብ ኩሉ

ኬራቲን (Keratin) ለልትብሀል
ጽበጥ ለትፈጥረ እብ ግብአቱ
እግለ ሰራይር እብ ማይ እግል
ኢህበጥ ሰድዩ።
እሊ እግል ብዝሓት ድወል
ሕልም ለገብአ ህያብ ጠቢዐት፡
እት ስሕበት ስያሐት እንዴ

ለወለት ዐሊ ትወለዶ ለሀይመ እት ለሀይ ካሪ ቱ
ናዊ ህለ ከንቴባይ ወፈጊር ጋሩ ሓዚ ቱ
እንደይ ገሜ ውላዱ ወእንደይ ገሜ እሲቱ
ወድ ሰባክ አፍ ሓሬን መሓዝ እት ለግብሂቱ
ዋኒኑ ከልእ ወአዳሙ ሸይጣኒ ከልእ ወአብሊሱ
እት ክል ዐጣል ነገሉ ወእት አሐ ፍሊቱ
እት ክል እንሰ ሰላሰ ሆቦ ምኑ ጨዓኒቱ
ህዳድ ህንዳሪብቱ ሐርጸጾቱ ወድሒኩ
ሰዳሱ ለፈግር ቀጣይን ለበልሒቱ
ላመ ፍድቡ እትአምሮ ፊትኩም ነስእ ረአስ ፊቱ
ለአርቀቆቱ ኢተአምሮ መዳጋኑ ወሽሂቱ
ወለቀልጡ ኢተአምሮ መዳጋኑ ወድሒኩ
ግሬነት ነታባይ ቱ ሐምዴ ኖሱ ወኪሉ
ዓጅ ባልዕ ቱ ግሬነት ማንጆብ ኣቤት ረጊዙ
ግንዳይ ዋድቅቱ ግሬነት ኣይረት አቤት በሊሱ
በዐል ሐጫርቱ ግሬነት መን በርብረ ልውሊቱ
ረአስ ልቡድ ልትከነን ውቅል እንተ ኮፊቱ
ወድ ፍካክ ወድ ናውድቱ ወድ ለስልጣን ዐቢ ቱ
ወድ ዐሊ ወድ ዳይን ቱ ሽርሙ ጻምም ወአምዒቱ።

አሚር ወድ ገበህ እግል እሽሐቅ ወድ ነውረዲን ለሐለየ
ሕላየት ህዬ ክእነ ትብል፦

ደነብሩ እብ መትመዳድ ደነብሩ
ማይ ክመ ኢትሓልፍ ቴንደት
እንዴ ገብአት ከድም እግሉ።
እብ ተውሳክ ሰብ ብሑስ
ዕሉም ክመ ለሐቡሩ፡ ደነብር
ንኣይሽ እት ሐንቴ ደነብር ምን
ቅያስ ወለዐል ነኣይሽ ለገብአ
ቡ፡ እሊ ደነብር እሊ ህዬ ምን

አትሀወንከ ለኢልትርኤ ዶር
ሰኒ ለቡ ጋርቱ። እንዴ ቀደመ
ክምሰለ ትሸረሐ፡ ስያሐት እብ
ደረጀት እዲነ ክም ዐባይ ዒን
ዐቦት እቅትሳድ እንዴ ገብአት
ሸቄ ለህሌት፡ ምህመት ዐባይ
ለበ መአሰሰት ጋብአት ህሌት።
እትሊ ወክድ እሊ ምስል ዐቦት
ቴክኖሎጂ ወድ አዳም አስክ
አግዳም ጀዛይር በሐር እት
ለአርሕብ ወለአስሐብብ ገይስ
ሰበት ህለ፡ ሰራይር በሐር ለነብር
እቱ መስከብ እንዴ ሐግለ፡ እት
ረአሱ ጊመት በደ ተሀንጦጥል
እብ ሀለዮተ ፈርሀት ዐባይ ካልቀት
ህለ። እሊ እንዴ እት ጌማም
አተ ለዕቅር ዝሕረት ወጠን እት
ረአስለ እግል ንታይኑ ወንትነፈዕ
እቡ ለብናተ መስኡልየት፡ እት
ዓቅቢቱመ ምነ ለኢትሐምቅ
በዳሪት እግል ንንሰእ ወጅበነ።
ልተላሌ

12ይት ሰነት ዕልብ 06

ጠለምኮካቱ ዎ ዐርመሲስ ዳድ በዲር ለከይን
መስኒዬ ጠለምኮ ክም ሰብ ብዬ ወበይን
ዐንሰባታት ጠለምኮ ለማሼላሁ እከይል
ሱኒት ዕቃል ኢትበትክ ወአመት መምብሀ ኢተሐይል
ሆባይ ለስቡር ደንበረ ዲብ ዐስተር ኢትጠይር
ትዘመትኮ ኢኮኔ እምበል ሻቢት ወዐይን።
ትገደአኮ ኢኮኔ ዲብ አፍ ሖልዬ ኢእበይን።

እሎም ክልኦት ነፈር ዎሮት ሰንቄ ወዎሮት ለአተንሴ ለህለው፡
ምን ሐባብ እት ገበኦ እለ ሱረት እለ እት ሰነት 1933 ለትሰወረት
ሱረት ተ።
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ ዕልምት፡ ክሉ ትነፌዕ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እት
ሰፍሐት ሸባበ እግል በዐል መቅደረት
ዝርአት ዓሰ እት ከዛናት (ማይ ጥዑም)
ወአሀምየቱ እት ዓፍየት፡ እቅትሳድ
ወብዕድ ለከስስ አስእለት እንዴ
ሀረሰት ምስል ሻብ ጣህር መሐመድ
ዑስማን እምሕብርት ዐለት። እተ
ሐልፈት ጥብዐት፡ ሻብ ጣህር
መሐመድ ዑመር ምስል መልህያሙ
እት ወራታት ተአሂል ሸባብ እብ ክሱስ
ዓሰ ከዛናት እግል ለሀብ እት አቅሊም ጋሽ
በርከ
እንዴ ትየመመ እት ሽቅል ክም ህለ ርእያም
ዐልነ። እምበል እሊመ እት ምዴርየት አስማጥ እንዴ ትወለደ አካደሚ እቱ
ክም አትመመ፡ ሳወ ክም ጌሰ ወእት ሳወ ህዬ እብ 3.4 ኩልየት ዕሉም
በሐር ክም አተ ወምኑ ግረ 4 ሰነት ድራሰት መጃል ዓሳታት ለነስአ
እተ ድራሰት እብ ንቅጠት ውቅል እብ ዲግሪ ክም ትደሐረ፡ እበ መጃል
እግል ልክደም ክም አንበተ እብሊ ህዬ መንፈዐት ዓሰ፡ ፍንጌ እት ማይ
መሪር (ማይ ጬወ) ወማይ ጥዑም (ማይ ከዛናት) ለህለው ዓሳታት ለህለ
ፈርግ፡ ጽበጥ ማይ ከዛናትነ ወዓሰ ለልሐዝዩ ብዝሔ ማይ፡ ሀደፍ ዝርአት
ዓሳታት እት ከዛናት ወብዕድ ምስሉ ለገይስ አስእለት እንዴ ሀረስነ ክም
ናቀሽነ ለልትአመር ቱ፡ ዮም ህዬ 2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋለ መቃበለት እግል
ንቀድም እግልኩም ቱ፡ ቅራአት በኪተት፦
ሰኣል፡ ለተአሂል እግል ሸባብ
ለሀብኩሙ ከፎ ዐለ?
በሊስ፡ አሰልፍ ምስል እዳረት
ደዋይሕ
ወብዕዳም
እግል
እለ ጋሪት ለታብዖ አጅህዘት
ሕኩመት ምስሎም እንዴ ትሳዴነ
እግለ እት ሐያት እጅትማዕየቶም
ምሽክለት እቅትሳድ ለቦም፡
ክምሰልሁመ ሕጉዛም ለገብአው
ለበዝሐው
ሸባብ
ወሻባት
ለብእቶም ሬፍዐት ዓይላት እንዴ
ተሐረው መጸውነ። ግራሁ ሕነ
እብ መጃምዕ እንዴ ካፈልናሆም፡
ገሌሆም መጀልበት ዓሳ ቶም፡
እሎም ለበዝሐው ሸባብ ቶም፡
እግልሚ፡
ለጀለቦት
ሒለት
ሰበት ለሐዜ ቱ። እምበልሁመ
እት ማይ ሐቆ ህሌከ ብቆት
ተሪቅ እግል ትሳድፍ ጠቢዒ
ሰበት ገብአ ከፎ አርወሐቶም
እግል ለአንጁ ቀድሮ ሕማሴ
ወአርወሐት ለተአድሕን ጃኬት
ከፎ ክም ትትነፈዕ እበ፡ ለስናረት
ምንገብእ
ወለሸበከት
ከፎ
ትትነፈዕ እበ ወብዕድ ለከምከመ
እት ገብእ፡ እግለ ሻባት ህዬ
ለዓሰ ከፎ እብ ነዳፈት ጸብጣሁ

ወእተ ዱሉይ ለህለ በረድ ከፎ
ለሐፍዛሁ፡ዓሰ ለከርበ ወለኢከርበ
ከፎ ክም ትፋርጉ ለሰድዮም
ተአሂል እንዴ አንደፈያሁ እት
ዕዳገ ከፎ ለአዘብያሁ ወእብ

ሸክል ነብረ እንዴ ከሸነያሁ እት
መትነፍዐት እግል ለአቅርባሁ
ለሰዴመ
ተአሂል
ሃይባመን
ዐልነ፡ ህቶም’መ እንዴ ትከበተዉ
ለሸባብ ወለሻባት ፍገሪት ሰኔት
እግል ለአርኡነ ምኑ ቀድረው።
ሰኣል፡ ዓሰ ካርብ እብ ከፎ
እንፈርጉ?

በሊስ፡ ዓሰ ከርበ ምንገብእ
እብ ሰለስ ደረጀት እግል ትርአዩ
ትቀድር፡ እብ ቀበቱ ሸከሽኩ
(እቡ ለልአተንፍስ ክፈሉ) ወእብ
ዕንታቱ እግል ንኣምሩ እንቀድር፡
ዓመተንመ እንዴ ርኤካሁ እግል
ተኣምሩ ትቀድር።
ስጋለ ዓሰ ካርብ ይህለ
ምንገብእ፡ ዶል ትጨቅጡ እተ
አካኑ ለአቀብል፡ ካርብ ገብአ
ምንገብእ ለአካን ትትሀነእ ወእት
አካና ኢተአቀብል፡ እሊ ዓሰ እሊ
ካርብ ህለ በሀለት ቱ።

ለሽክሽክለ ዓሰ በሀለት ለአካን
ለእበ ለአተንፍስ ለቀይሐ በሀለት
መረ ቀይሕ ቱ ካርብ ህለ ምንገብእ
እት ጽዕዲነ ወጭብሊነ ነትል።
ለዕንታት ለናዩ ህዬ ለኢከርበ
ገብአ ምንገብእ፡ ፍግር ለቤለ
ወባርህ ቱ፡ ዕን ዓድየት መስል።
ካርብ ህለ ምንገብእ ዕንለ ዓሰ
ትትሰረቅ በሀለት ጅወ ተአቴ
ለሕብረ ልትቀየር።
ለክስሔ እብ ሰበብ ሕማን እት
ከብድ በሐር አውመ ወክድ ክም
ነስአ ወኢተሐፈዘ እግል ልግበእ
ቀድር። ለሸበከት ህዬ እተ ማይ
ክም ትከሬት ምን 4 አስክ 6
ሳዐት እንዴ ጸንሐከ ምነ እግል
ትፈትሸ ብከ፡ እብሊ ህዬ ለእግለ
ሐሬከ ሪም ለበ ሸበከት እበ እግል
ትግፈፍ ትቀድር።
ብዞሕ ዓሳታት እት ሐቴ
ኢነት እግል ትጀልብ ሐዜከ
ምንገብእ ህዬ ሸበከት እግል

ትዓቤ ወአካናት እት ቃይር
እግል ትርከቡ ለትቀድር ሽቅል
ቱ። ለሸባብ ለእትሊ መጃል እሊ
ለሻረከው ህዬ ከፎ ሸበከት አው
ሸግዒት ጀለቦት ልትነፍዖ ዓሰ
ክም አፍገረው ህዬ ከፎ እንዴ
አንደፈወ
ልአኩበ
ወብዕድ
ደርሰው።
ሰኣል፡ ዓሰ አሰልፍ ምን ማይ
ክም ፈግረ ሚ እግል ኒዴ እግሉ
ብነ?
በሊስ፡ አሰልፍ ዓሰ ምን ማይ
ፈግር እት ህለ ምን ጸሓይ፡
ቅባር ወአካን ርስሕት እግል
ንአሪሙ ብነ። እት ጽላል እግል
ትክረዩ ብከ። ግራሁ ምስልከ
ለህለ በረድ እቡ እተ ሐፋዘት
አውመ ተላጀት እግል ተኣትዩ
ህለ እግልከ። እሊ ሽቅል
እሊ ናይ ውላድ ቱ። ግራሁ
ለአንሳት እንዴ ትከበተያሁ እት
ምጅተመዕ ክም በጽሕ እብለ ህዬ
ለቀርበቱ ወለንዋያትለ ከብዱ
ክም ለአፈግረ ወጥብሐቱ ገሌ
ምነ ተሀየበየን ተአሂል ቱ፡ ሰበት
እሊ ምን እሎም ሸባብ እሎም
ብዞሕ ንጸበር።
ሰኣል፡ ለህለ ዓሰ ወዐዳጋጋታት
ሚ መስል?
በሊስ፡ ወላሂ ለህለ ዓሳታት
እተ ከዛናት ካፊ ቱ እግል
ኢበለከ እቀድር። እግልሚ፡

ለማይ ብዞሕ ሰበት ገብአ ወለ
እቱ ፋሪ ለህለ ዓሳታትመ ብዞሕ
ሰበት ገብአ እሎም ሸባብ እሎም
እንዴ ጀለበው አሰልፍ እግል
ርሖም መትነፍዐት ስገ ዓሰ እግል
ልግብኦ፡ ግራሁ ህዬ እት ከረ
ስነይ ለመስል ዐዳጋታት እግል
ለአዝቡ በክት ሰኒ ፋይሕ ህለ
እግሎም። ሰበቡ ሸዐብነ ነብረ ዓሰ
ለፈቴ ሰበት ገብአ፡ እሎም ሸባብ
እሎም ምነ ረክበዉ ተአሂል
ትነፍዐው ምንገብእ እግል ርሖም
ወምጅተምዖ እግል ልንፍዖ ቱ፡
ሰበት እሊ ክደሞ ወለደረስኩሙ
ደርስ እብ ዋጅብ ትነፍዖ እቡ
እብሎም።
ሰኣል፡ እት ደንጎበ እግል
ቲበለ ለትሐዜ ምን ብከ?
በሊስ፡ ዓሰ ክምሰለ መንፈዐቱ
መደረትመ ለቡ ቱ፡ ከአዜ እግል
ኢበለ ለሐዜ ለዓሰ እብ ገበይ
ነዲፈት እንዴ ጸብጠዉ እግል
ርሖም
ወምጅተምዖ
እግል
ልግብኦ እትፋነዮም፡ ተሰምም ናይ
ዓሰ አስክ ሞት ለልአበጽሕ ሰበት
ገብአ እትሊ ክሎም መደጋግ
እግል ሊደው እትፋነዮም።
ሰፍሐት ሸባብ፡ ንሐምደከ
ጣህር እግለ ሀብከናቱ ፋይሕ
ሸርሕ እብ ክሱስ ዓሰ ከዛናት
ጣህር፡ አናመ እበ ተሀየቤኒ
በክት ሐምድ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
12ይት ሰነት ዕልብ 06
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ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ገሌ ሐቃይቅ እብ
ክሱስ እናስ

ለውቀት እት ዌድያይ-ሰኔት ትትረከብ
ዎሮት ሼክ ላብብ፡ ምስል
ደረሳዩ እት ቀበት ዎሮት ጃርዲን
ልትመሸው ዐለው። ከእት ገበዮም
ሐቴ እስእን ባልየት ጸንሐቶም፡
ወለእስእን ናይ ዎሮት ሐረስታይ
ሓግል እት ዎሮት ምን እሊ እተ
ባካት ለሀለ ጀራዲን ለሸቄ ክም ተ
ሸክ ኢወደው። ለእናስመ አዜ እት
ወቅት ቅሩብ ሽቅሉ እንዴ አክለሰ
እግል ልትፈደስ ሳዐቱ ቃርበት ክም
ህሌት ኣመረው። ለደረሳይ አስክለ
ሼኩ እንዴ ትወለበ ክምእነ ቤለዩ።
“የለ እሊ እናስ ሸበህ ንትደአል
ምስሉ፡ ለእስእኑ እንዴ ሐበዕነ
ምኑ ምን ኬን እሊ ዕጨይ እንዴ
ተሐበዕነ ንዕፈዩ። ህቱ ለሽቅሉ
ክም አትመመ ለእስእኑ እግል
ልላውሸ እግል ልምጸእቱ፡ ከዶል
ለእለ ልስእናተ ሰኒ እግል ልትፈከር
ወልትዐጀብ ቱ፡ ወሰኒ ሕዩር እት
እንቱ ኑግኑግ እግል ሊበል ቱ።
ለሼክ ለላብብ እለ ክም ሰምዐ
እግለ ደረረሳዩ፡ “ስምዐኒ ወልዬ፡
ሕነ እግል ንህመግ ወንትፋገዕ እተ
ንትሸነህ እቱ ወቅት፡ እሊ እት
ሕሳብ ሓግላም ወፈቂራም እግል
ልግበእ አለቡ፡ እንተ ህዬ ታጅር
ወሰኒ ጽጉብ ሰበት እንተ፡ እግል
ርሕከ ለተአትሃምግ እቡ ወእግል
እሊ እናስ ሓግል ተርጀመት ለቡ
ጋር ለትወዴ እበ ገበይ ኢትስእን፡
ከእለ ትመስል ጋሪት ምን ትወዴ
ለሔሳቱ። እተ እስእንለ እናስ
ሓግል ሰላዲ ክሬ ወእተ ምረሐርለ
ደብዐት እንዴ ተሐበዕነ፡ ለእናስ
እብ ሚ ክም ልሽዕር እተ ቅብላቱ
እንዴ ገብአነ እግል ንዕፈዩቱ”
ቤለዩ።
ለደረሳይ እለ ፍክረት እለ
ሰኒ ሰበት ዐጅበቱ፡ አክል-ሕድ
ክምሰልሀ ወደ። እተ እስእንለ
ሓግል ሐረስታይ ሰላዲ እንዴ ከረ
ምስለ ሼኩ ምረሐርለ ደብዐት
ተሐበዐው። ሕቆ መደቲት ቅርብት
ለሓግል ሐረስታይ ሽቅሉ ክም
አትመመ ሁቱክ ለበብስ ላብስ
እት እንቱ እበ ተጋይት እግሩ

*

እት ለሐናክሽ እትለ እስእኑ ካሪ
እተ ለዐለ አካን መጽአ። ለእናስ
ግሲ ቤለ ከለእግሩ እተ እስእኑ
ዶል ሎሸየ አመተ አለቡ ገሌ ጋር
ክም ሀለ እተ ኣመረ። ከለሰንዐት
ዶል አፍግረየ እለ ኢኮን ሰላዲ!
ላመ ክልኣይትለ እስእኑ አክልሕድ ክምለ ቀዳሚት እት ብእተ
ጸንሐቱ። ህታመ ሰላዲ ክምትትት
እተ እት እንተ ጸንሐቱ። ለሰላዲ
ተማም ገንሐየ ወልትሐለም እግል
ኢለሀሌ ሽሙይ እንዴ ተማተመየ
ወአትቃመትየ አክል-ሕድ ተአከደ
ምነ።
ሐቆ እለ አስክለ ድዋራቱ እብ
ክሉ ለእትጃሃት አትቃመተ፡ ምናተ
ዎሮትመ ኢርአ። ለማል እተ ጂቡ
እንዴ ኣተዩ እተ ምድር ጀልሰ፡
ወዕንታቱ እብ አናቤዕ ጀለም እት
ለአብል አስክ ሰማ አትዋየነ። ከእብ
ክርን ውቅል ምስል ካልቁ እት
ልትሀራሀር፡ “ሐምዴ ተአስትህል
ሞላዬ፡ እሲትዬ ሕምት ክም ህሌት
ኢቀዌከ፡ ወላመ ውላድዬ እብ ኦፈ
እግል ሊሙቶ ሓዝያም ዐለው፡
ከእግልዬ ወዕያልዬ ምን ሞት
አኪደት አድሐንከነ” ቤለ፡ ወእት
በኬ እንዴ ሰጅደ ወገጹ አስክ ሰመ
እት ለአኖኬ፡ ወእብሊ ለተሀየበዩ
ማል ሐምዴታት እግል ካልቁ እት
ለአስእል መደት ሰኒ ረያም ወደ።
ለደረሳይ ለጋር ሰኒ አሰረ እቱ
ወብዞሕ ሰበት ተአሰፈ ዕንታቱ
እብ አናቤዕ ትጀቃጀቀ። እተ ዶል
ለሀ ለሕሹም ሼክ ክምእነ ቤለ።
“ሕኔት ክመ እለ ተሐስብ ዐልከ
ለእስእን እንዴ ሐብዐከ ለትረክበ
ፈርሐት ወለውቀት፡ እለ ናይ
አዜ ተሐይሰከ...”። ለደረሳይ
ህዬ ህግያለ ሼኩ እት ለአተንሴ
ክምእነ በለስ፡ “እት ክለ ሐያትዬ
ለይእትረስዑ ደርስ-ሰኔት ተዐለምኮ፡
ክለ ሐያትዬ ተርጀመተን ትትቀዌ
እትዬ ለዐለት ዝዖታት፡ ዮም አክልሕድ ፈሀምክወን። “ዶል ለእለ
ተሀይብተ፡ ምነ እንዴ ትመጤከ
ለትረክበ ለውቀት ወለዐል እግል

*

ጠዓሞ

*

“ሒለት ፍድብ ተ”። እለ መሰል እለ ሰኒ ቀዲመት ሰበት ተ ብዝሓም
አግማም ትረበው እተ። ሒለት ለትብል ዘዐት አሳስ ዐቦት ወተጠውር
ወብነ ሐዳረት ክም ተ ለለአክድ የም ለአለቡ ተጃሪብ እቶም ለበቅለት ተ።
ከሒለት አሳስለ ዳይናሚክያይት ሐረከት ምጅተመዓት ለአስክ ተጠውር
ወባርህ ምስተቅበል ለትደርክ ሰበት ተ፡ እብለ ምስምሰ ሒለት ስለሕ
ወደቅብ እንዴ ኢትገብእ፡ ሒለት እንብል እት ህሌነ ለፍክር ለእት ክሎም
ሐዳይስ አፍካር ለትከሰት ሌጠ በህለትና ቱ። ወእሊ ህዬ ፍንጌ ክለን አፍካር
ለገብእ ተፋዑል ሰበት ከስእ፡ ሐዲስ አፍካር ክም ልትከለቅ ወዴ፡ ወእሊመ
እብ ጀሀቱ ክም ሜርሓይ እንዴ ገብአ እግለ መጽእ አግማም ሐዲስ እበ
ጣፍሐት ገበይ አሰሩ ዋልዮም። ከለትደቀበት ሒለት፡ ሒለት ስላሕ እንዴ
ኢትገብእ፡ ሒለት ፍክር ሰበት ተ፡ ድቁብ ፍክር ለቡ ምጅተመዕ፡ ክል-ዶል
ዐቦቱ ወተጠውሩ ስርጉላም ቶም።

መዕሉመት

እት ወቅት ቅዱም ሐካይም እት ዎሮት ነፈር ዐመልየት ጅራሐት እግል
ሊደው ሐዘው ምን ገብእ፡ እተ መሽከሪቱ ለዱዱ ነብረው፡ እሊ በንጅ
(መከድር) እንዴ ኢልትመሀዝ ለዐለ ጋር ቱ።

 ሸከም እናስ ሐድ ዐስር ሐምስ አልፍ መፋግር (ምብቃል) ጨገር
ልትረከበ ዲቡ።
 ገኖ እናስ ተብዐት ምን ገኖበት እሲት ለዐክክ፡ እሊ ህዬ እብ ሐድ
2/10 ናይ ምሊምትር ገብእ።
 እናስ ተብዐት ዝያደት እት ረአይ ልተንከብ፡ እብ ዐክስ እሲት
በህለት ቱ፡ ህተ ህዬ ዝያደት እት አተንሰዮት ተአተንክብ፡ እብለ ምስምሰ
ሐግነት ወድ ተብዐት ገሌ ለልትርኤ ጋራት ዶል ለአብህዞ መዕጸም
ትወስክ።
 ርሕከ ዝያድ ክሉ ቅጥን ትፈቴ፡ ከእብሊቱ እናስ ምን እሲት
ዕክት ዝያደት ርሑ እሲት ቀጣን ትፈቴ።
 እናስ እብ ናይ ኖሱ ነዳፈት ብዞሕ ኢልትአየስ፡ ወእሲት ህዬ እብ
ዐክስ እሊተ።
 እናስ እት ቅብላት መጢጠት ለቡተ ሒለት መትሐማል ወሰብር
ምስል ናይ እሲት ሒለት ዶል ልትባደር ለሐደት ተ።
 ካሪ ልብ እናስ ተብዐት ሰኒ ሑድ ቱ፡ ምናተ እሲት እብ ካሪ ልበ
ሰኒ ፈዳቢት ተ።
 እናስ አፍካር እሲት ወእብ ክሱስ ሚ ተሐስብ ክም ህሌት ምን
አሻይር ገጸ እግል ለኣምር ለቡተ ቅድረት ሰኒ ሕድት ተ፡ እብለ ምስምሰ
እሲት ለእለ ተሐዜ ሰንዐት ዱቅሪ እግል ትድገመ እሉ ወጅብ።
 እናስ፡ ህቱ ኖሱ ለኢትሰአለ እበ ሰዳይት እግል ትግበእ እሉ
ኢፈቴ።

ለዐለ እግልከ አምር ሰዬሕ

• ሕምዝ አው ስም ዐርቀብ ቄትላይ ቱ ለልብል መፍሁም፡ አማን
ኢኮን። ብዝሓም ምኒነ ንክሸት ዐርቀብ ቄትላይት ትመስል እትነ፡ ምናተ
ለአማን ላመ ሳምዐት ተ ለትትበሀል ዐርቀብ ነክሸት ምን ገብእ፡ እግል
ዓዲ ላቱ አዳም ለትቀትል ሒለት አለበ። ምናተ ሐቆ ኢትሳረ
ምነ ወድ ጥብ ላቱ አውመ ነፈር ድግለል አውመ ሕማም ልብ
ለቦም አንፋር ላተ እግል ትቅተሎም ትቀድር...ከምን ኣመረ ዐርቀብ
ነክሸተከ ምን ገብእ፡ እግል ትቅተለከ ሰበት ኢትቀድር፡ ምነ ትፈርህ
ሐቴመ አለብከ፡ ከእንዴ ኢትትረበሽ አስክ እት ቅሩብከ ለሀሌት
ዕያደት እንዴ ጊስከ ምስለ ሐኪም ትዋጀህ፡ ለበዝሐ እብ ሰበብ
ንክሸት ዐርቀብ ለትሳድፍ ሞት፡ ሰበበ ለምን ክትር ፈርሀት ለትሐስል
ናይ ልብ ሰድመት ተ።
• ነብረ ሰኒ ብዝሕት እትለ ትነስእ እቱ ወቅት፡ እት ሓቀቆተ
እግል ትስዴከ ላዝም ሐረከት እግል ቲዴ ብእትከ ልትበሀል ለዐለ
ምን አማን ለሬማ ቱ። ምስምሳሁ ህዬ፡ ሐረከት ወዴከ ምን ገብእ
አስክ ጅሃዝ ሓቀቆት ለመጽእ ደም እግል ልውሐድ ቱ፡ ወእብሊ
ህዬ ሽቅ’ለ ሓቀቆት እብ ምልሃሁ ክም ሸግብ ገብእ።
• ሐየት እት ደብዐት ነብር። ዝያደት ለለአትአስፈከ ጋር ህዬ፡
እለ ህግየ እለ ወለ እት መዳርስ እንዴ ኢተርፍ ትትበሀል...ሐየት
እት ቀበት አስዕር ወእት ጋድሞታት ቱ ለነብር፡ ወበታተን እት
ቀበትለ ድበዕ ለሻፍቅ ኢለአቴ ወኢነብር።
• ድሙ ስገ ዐንጻይ ትፈቴ። ደመሚት ስገ ዐነጺት ፈትየ
ለልብል መፍሁም አማን ኢኮን። ከድሙ ኢትጀበረት ምን ገብእ
ክሉ ረአሱ ስገ ዐንጻይ ኢትበሌዕኒ፡ ለእበ ትትካረፈ እግል ትልህየ
ወሀሚግ ወወቅተ እግል ተአብዴ ምን ሐዜት ሌጣቱ።
• ከህረበት ናይ 220 ቮልት ምነ ናይ 110 ቮልት ለበዝሐት
ተክሊፈት በ። እሊመ አማን ኢኮን፡ በሀለት ምን ናሕየት ተካሊፍ
ዶል እነስኦ፡ ፍንቲት ሐበትመ አለቡ እተን። ፍንቲት ህሌት ምን
ገብእ እትለ ቅያስለ ውሕዜ (ተያር) ከህረበት ለእተ አስላክ ትትክዔ
ወህተ ለትሰብበ ሐፋነት ወነድ ናይለ አስላክ እተ ህሌት፡ ህተ ህዬ
ምስለ ፈርግ ናይለ ሀለ ጅሁድ እብ ዐክስ ትትናሰብ። በህለት ደፋየት
ናይ 200 ቮልት ዶል ህሌት እግልነ፡ ወእለ ደፋየት እት ናይ 110
ዋት ነአሸቅየ ዶል ህሌነ፡ እበ ስልክ ለለሐልፍ ተያር ከህረበት 18
ኣምፔር ገብእ፡ እት ቅብላት እሊ ለደፋየት እት ናይ 220 ቮልት
ዶል ነአሸቅየ እበ ስልክ ለለሐልፍ ውሒዝ ከህረበት ምን ሴዕ
አምፔር ወለዐል ኢገብእ...እሊ በህለት እት 220 ቮልት ለሸቄ
ዐፍሽት ምነ እት 110 ቮልት ለሸቄ አግርበት ካብ እት አማን ሀለ
በህለት ቱ።

ምን አምሳላት ገባይል

አክልመ አስክለ መልክ ቀረብካተ ስጋድከ አስክለ መሽነቀት
ቀርብ።” (ሩስዪን)
ረአሱ ምን ዝብደት ላቱ ነፈር፡ ሽቅል ፍርም ኢልትዐለም።”
(ደንማርክዪን)
“እት ሐቴ ሰነት ክልኦት ሐጋይ ይህልው።” (ሩስዪን)
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ተበሰም

ዎሮት ነፈር ምነ እተ ጋይስ
ለዐለ መዐረከት እት ለዐቀብል ምነ
መዕረከት ለሰልበዩ ዎሮት ድቡእ
ላቱ ሰንዱቅ እቡ መጽአ። ለሰንዱቅ
እግል ልስበሩ ሰበት ቀረረ ሰብረዩ
ከምን ፈትሐዩ፡ አዜመ እተ ቀበቱ
ብዕድ ዱቡእ ላቱ ምኑ ለልንእሽ
ሰንዱቅ ጸንሐዩ። ህቱ ህዬ አስክለ
እተ ባኩ ለዐለው አንፋር እንዴ
አቅመተ፡ “የሀው እሊ ሰንዱቅ
ድቡእ ትርእዉ ህሌኩም? አነ እት
ቀበቱ ሚ ክም ህሌት ዳሊ ይህሌኮ፡
ከምን ሀለ ምንኩም ለሀሌት እቱ
ተሀሌ፡ ለልትዛበዩ ምንዬ” ቤለዮም።
ገሌ ምነ እቱ ዐለው አንፋር እግል
ዝቤለ ሰንዱቅ ሰበት ትባደረው፡
ለተበኑ ለአትዓርጎ እንዴ ዐለው፡
እት ደንጎበ እብ ዐውል ሐምስ
አልፍ እት ዎሮቶም ትከረ። እሊ
ለትዛበዩ ነፈር ለዐለ እቱ ከይራት
እግል ልጃቅፍ እግለ ሰንዱቅ እንዴ
ሰብረዩ ዶል ፈትሐዩ፡ ርቅዐት
ክምእነ ለትከተበ እተ ጸንሐቱ
ዲቡ። “ሸከሙ እግል ሊሪም እሉ
ለሐዘ ገጹ ተሐት ልመሽጡ!”

በሀል

• ትም ሰበት እቤ እት
ድዋርዬ ጀሬ ለሀለ ተየልል
ቅዉይ እቼ ሀለ በህለት ኢኮን..
ምናተ እተ ድዋርዬ ለህለ ተየልል
ሂገ ሰበት ኢተአስትህሉ ሌጣቱ።
• መተርአስ፡ ረአስ ጽጉብ
ወሓግል፡ ረአስ ንኡሽ ወዐቢ፡
ወረአስ ቀፊር ወወዚር እምበል
ፈናታይ ጸውር፡ ምናተ እምበል
ደሚሩ ርዮሕ ዎሮትመ ስካብ
ፋይግ ለሰክብ እቱ አለቡ።፡
• ክልመ
ለመሳይብ
ሸደደት፡ ለፈረጅ ቅሩብ ክም ሀለ
ሸክ ኢትውዴ።
• ሐቆ ኢቀትሌከ ሰኒ
ወአማን ፈዳብ እግል ሊዴከ ክም
ቱ ኣምር፡ ወእትለ እዲነ ህዬ
ሰእየት አካን አለበ።

ዝበድ
ዘዖታት

እግለ ገብአ ነፈር እብ ለዐል
ለዐል እንዴ ሐከምከ እቱ ለአግደ
ጽበጡ ኢተአመሽምሽ ምኑ፡
ቡንመ ለጠምጠመ ሰኒ መራር
እት እንተ፡ ገሌ አንፋር ክም
ጠምጠመወ አስክ ደረጀት
መዕየን ፈትወ።

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ዓዳት

ፈ

ራምሲስ ለወላድ

ኣላፍ ሰኖታት ለወደ ዓዳት
“ውላድ” አስክ ዮም እት ሐያት
መስርዪን ተአሲር ዐቢ ወዴ ሀለ።
ገሌ ምኖም፡ ምስል ዕምስነ ወውላድ
ለልትጻበጥ ቱ።
ውላድ ለተአከረ ምነ መስርየት፡
ለትፈናተ ብሂል ወለመድ እግል
ትትነፈዕ ትትቀሰብ። ሐቆመ
ወልደት ውላደ ዑፉይ ወትሩድ
እግል ልግበእ እግለ ለለመድ
ተአተላልዩ።
ምነ አግደ ውላድ ለተአከረ
ምነን
ለወድያሁ፡
“ከሊል
ራምሲስ” ቱ። ለሰበብ ህዬ ምንኣመረ ለመሽክለት ምን ሰብአን

ገብአት ምንገብእ፡ ወላድ ክም ዐለ
ለልትአመን ራምሲስ፡ እት አምዕል
እግል ተምሳሉ 20 ዶል ከላሁ
በሀለት ቱ። ለከሊል እሊ ህዬ እግል
ሳምን እብ ግዲደ ልትጋየስ።
እምበል
እሊመ
አልቂረ
ለልትበሀል ሀለ። “አልቂረ” በሀለት
ቅንእ ትገብእ እት ህሌት፡ ለውላድ
ልትአከር ምነ እሲት እግል ብእሰ
ክሉ ሰርጎሀ እንዴ ሀበቱ ብዕደት
ክም ለሀዴ ትወድዩ። ሐቆ እለ
ለእሲት ለሐዳስ ክም ዐምሰት
ለውላድ እኩር ምነ ዐለ ሔመ እብ
ቅንእ ክም ተዐምስ ለትብል እምነት
ሰበት ቦም ቱ። እተ ክምሰልሁመ

መሐመድ ዳፍላ
እሲት ሐቆ ደንገጸት ርሕመ ፈሬ
ለልብል እምነት ሰበት ቦም፡ ውላድ
ለተአከረ ምነ እሲት ብእሰ አው
ሑሀ እንዴ ነስአየ ከደን ገይስ
እበ ወምን ፈራብ ክም ትጸድፍ
ወድየ በሀለት እንዴ አትሃመለ እብ
ደረኮት ክም ደንግጽ ወድየ። ላመ
እት ምድን መስር ለነብረ አንስ
ምን እሊ ለኢልትፈንቴ መዋዲት
ወድየ። እግል መሰል እት ስከት
ባቡር ምን በዲር እግል ክእነ ለትሸቀ
መሐብዒ ዲቡ ክም ሰክበ ወድወን
ወለባቡር እብ ረአሰን ክም ሐልፈ
ሰኒ ሰበት ደንግጸ እበ ለኢነት
ትትከለቅ ድንጋጽ ክም ለዐምሰ
ለአምነ። ለአስሉብ እሊ እት መስር
ልሙድ ወለልትደጋገም ሰበት ቱ፡
እግል ገሌ አዳም አትራዛቅ እግል
ልምሰል ቀድር። ለለአትፈክር ላኪን
እሊ ለመድ እሊ ወለ ለዳርሳም
ላቶም መስርዪን እብ ፋይሕ
ልትነፍዖ እቡ እብ ሀለዮቶም ቱ።
ጅንስለ ለልትወለድ ጅነ ለፈርግ
ኮምፒተራት እትሊ ወቅት እሊ
እብ ብዝሔ ምንመ ሀለ፡ ምስል
ወቅት እት ዓፍየትለ ጅነ ተአሲር
ክም ወዴ ሰበት ለአምኖ፡ እበ
ናይ ለመድ ገበይ ፈረጎት ጅንስ
ለልትነፍዖመ ሑዳም ኢኮን።
ገሌ ምነ አሻይር ፈረጎት ጅንስ
እሊ ለተሌ ቱ። እት ከብደ ለህሌት
ዐልቀት አጊድ ሐቆ ተሐረከት
ሕጻን ክምቱ፡ ወእንዴ ተአከረት
ሐቆ ተሐረከት ወለት ክምተ
ለአምኖ። እምበል እሊመ ለዐምሳት
ገሮበ ሐቆ ገረመ ወከብደ ግዝፍ
ሐቆ ትቤ ወለት ተ ወሐቆ ከፍአት
ወከርሸተ ተሐት ሐቆ ተሐንጀቀት
ሕጻን ቱ ልብሎ።
ለልትወለድ
ጅነ
እግል
መስተቅበል ታጅር እግል ልግበእ፡
እትቡ እት ነሀር ኒል ትትለከፍ፡
ሰሮም ህዬ ምን ዕንታት አዳም
እንዴ ትበሀለ እትብ ጅናሆም እት
ሽቃቅ ለኣተወ ወገሌሆም ህዬ
ምስል ዐዱ ወአርደቱ ሻም እግል
ልጠውር እንዴ ቤለው እትቡ እት
ገርሀት ዐድ አቡሁ ቀቡረ።
ክም ሽብህ እሊ ከማን ለጅነ
እግል አወል መረት አጫፍሩ
እት ነውኮ ምኑ እት እዴሁ ርያል
ለአስሮ እግሉ።
ለጅነ እግል ኢልሕመም እንዴ
ትበሀለ፡ ስነት ለብዲበ አንሳይት
ወሸከሞም ለሉጽያም ሰብ እግል
ልርአዉ ኢልትአጀዝ እግሎም።
እግል ግርመት እንዴ ትበሀለ
ህዬ፡ እት እሳት ለሐፍነት እብረት
እንዴ ወደው እግል እዝንለ ወለት
ፈሩቀ ወመርወድ ወዱ እተ።
ዕንታተ እግል ልዕከክ ወልገርም ህዬ
እብ በሰል ልክሑሉ ወገሮበ ሓምል
ወመፈተይ እግል ልግበእ እንዴ
ትበሀለ እብ ሐሊብ ለሐጹበ።
ለልትወለድ ጅነ፡ እት ዲኑ
ትሩድ
ወሙሕተረም
እግል
ልግበእ እንዴ ትበሀለ፡ እት እዝኑ
እት አምዕል ሰለስ ዶል ቁርኣን
ወእንጂል ልትቀረእ እግሉ። በሀለት
ክል ጅና ከእበ ዲነ ዋልዴኑ በሀለት
ቱ።
ለእስረት ተአመይት ሐቆ ዐለት፡
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ተቅሪር ፈን
“ዝናር ስነ-ጥበብ እት ሄለል ረጀብ”
እት ዮም ሐቴ ፌብርዋሪ፡ እት ቅብላት መክተብ አቅሊም
ምግብ በሀለት እት መርካቶ “ዝናር ጥበባት” ለትሰመ በርናምጅ
ፈን ቃርብ ዐለ። ለበርናምጅ እብ ቅስም ዓዳት ወርያደት
አቅሊም ምግብ ለትበገሰ ምንመ ዐለ፡ ለትፈናተው ፈናኔን፡
በሀለት ፈናኔን ዐባዪ ወመአንብተት ወክሉ ጅንስ ፈን ለከምክም
ሰበት ዐለ ዝያድ ግርመት ወነያረት ሀበዩ።
በርናምጅ ዝናር-ፍኑን አክል-ሕድ ሳዐት ሐምስ ትፈትሐ።
እሊ ለትፈናተው ፈናኔን፡ መስኡሊን ወዕዙማም ለሐድረው
እቱ በርናምጅ እብ ወጠንያይት ፍርቀት ማርሺን ባንድ ሕርበቱ
ቀልዐ። እብ እስታዝ መሐመድ ሳልሕ ሑሴን ለትመርሐ ዕፌ
ሙሲቃት ህዬ አልባብለ ምን ለትፈናተ ደረጃት፡ ከልፍየት፡
ቆምያት፡ ድወል ወቃራት ክምኩም ለዐለ አዳም ሐቴ ወደዩ።
እብ አማን ህዬ ትረይሐነ ወቀረድነ። ወጠንያይት ፍርቀት
ማርሺን ባንድ እት ለአተንሱ ለትፈናተ ፈርያት-ፈን ለዐፉ
ዐለው። ሐቆ እሊ ሔልያይ ከሕሳይ ሀብቴስላሴ ‘ፈንቅል’
ለትብል ሕላየት ቀደመ፡ እንዴ አትለ ፈናን ምስጉን ዘርኣይ
(ወድ ፈራዳይ) እብ ክሱስ ሽዕር ከልመት አስመዐ ወእባሁ
ምን እንግሊዚ ለተርጀመት ዕሽር አስመዐ። ደረሰ ኣድያም
ሀይሌ ወነብያት ከሕሳይ ‘ነቅፈ’ ለትብል ሽዕር፡ ሰላም አማሬ፡
ምንባብ፡ ነደ ዑስማን ተሀኒኣት ልሸዐብ አል አርትሪ፡ ዛይድ
መሓሪ ዘረፈ፡ ለልብል አሽዓር አስመዐው። ሐቆ እለ ህዬ ለእብ
ረባበት ትትአመር መዐሾ ሐለፈ ወኤሳው ክራረይ ለትብል
ሕላየት አስመዐውነ። ክሉ ለእተ አካን ሓድር ዐለ ሸዐብ እብ
ፈርሐት ቅርጢጥ ገብአ፡ ሻርዕ ኮምብሽታቶመ ፈርሐቱ ሸርሕ
ለዐለ መስል ዐለ።
ሐቆ እሊ ህዬ ሹዐረ ቤጥሮስ ተፈሪ “ኣላልያና ጓሳ”፡
መሐመድ ዳፍለ “ምን እንተ ቴልከኒ”፡ ተስፈማርያም ተ/
ምክኤል “ስስዕቲ”፡ መብረህቶም ተክሌሃይማኖት “ተባህለ”፡
ሐቆ አስመዐው፡ ሔልያይ ተክሌንክኤል ገብሩ፡ “ንክሉ
እንቛዕ ኣርከብኩሉ” ለትብል ሕላየቱ አስመዐ። ሻዕር ግርማይ
አብረሃም ህዬ፡ “ጽባቐ ገጣማይ” ለልብል ክቱብ ቀደመ። ሻዕር
መሐመድ አልሓጅ ሙሰ ህዬ ቐዛል ለትብል ሽዕር እብ ህግየ
ዐረብ፡ ዮሃንስ ገብሩ “ኣብዛ ሃገር” ሐቆ ቀደመው፡ ፈርቀት
ዓዳት ሜራስ ስስዒት አርአው። ሐቆ እሊመ አስሄል ዳዊት
“ደረት ትርኢታተይ፡ ዐብደልዋስዕ ሑሴን “ጋሻ ‘የ ኣነ”፡
ዮሴፍ ዐንደብርሃን ‘ወርቃዊት ርግቢት’ ለትብል ቅሰት ሐጫር፡
መለስ ንጉሴ ‘መዛዘሚ ናይ ፍቕሪ ሃናዊት ተረት’ ናይ ሻዕር
ተስፈማርያም ወልዴማርያም፡ ማትዮስ አብረሀ ‘ዝነበረን ዘሎን’
ኣማንኤል mz heaven ‘ነቲ ባባ በልዮ ማማ’፡ እንዴ አትለው
ህዬ ፍርቀት ዓዳት አቅሊም ምግብ ሕላየት እብ ፈናን ስሌማን
አሕመድ ምስል ስስዒተ አቅረበው። ብርሃኔ ተወልዴ ማሴ
ለአቀርብ እት ሀለ፡ አሰሩ እንዴ አትለው ፍርቀት ስስዒት ሰነድ
ስስዒት አርአው።
እት ደንጎበ ህዬ፡ ዮሃንስ ኪሮስ ‘ንኪድ ንዘልኣለም’ ተስፋይ
ዑቅባይ፡ ‘ቀንዴል ኣብ ዕትሮ’ ለትብል ሽዕር ሻዕር ገብረሂወት
ተስፋይ፡ ሰገን ባህተ ናይ ዓዳት ሕላየት እብ ጪረ፡ ረመዳን
እስማዒል እብ ግህየ ሳሆ ‘ዕንዳነ’፡ አስመሮም ሕድራይ ነባሪ
በሀል ‘ሎሬንሶ ታእዛዝ’፡ ስስዒት እብ ፍርቀት ሰገን ወሕላየት
እብ ስስዒተ እብ ፍርቀት አቅሊም ምግብ ቀርበ። ለመፈተይ
በርናምጅ ህዬ እብለ ተመ።
እግለ ጅነ ስም ክፍአት ለአፈግሮ
እግሉ። እግል መሰል
ክም
ረማቅ፡ አድግ ወለመስሉ አሳሚ
ክፉእ ለአፈግሮ እግሉ። ዋልዳዩ
እት ከብድ ሐድገዩ ምንገብእ ህዬ
ስም ዋልዳዩ ወርስ በሀለት ቱ።
ዓፍየት ለአለቡ ወክልዶል
መትከምህ ላቱ ጅነ፡ ስሙ
ከብደት እቱ ሰበት ልትበሀል ስም
ትትቀየር እግሉ።
ወልደ ምን ዕን አዳም
ለፈርሀት እቱ እም፡ ጅንስ ወልደ
እብ ሕብዐት፡ እግል ቤጽሐተ
ትቃሽሾም። በሀለት ሕጻን እት
እንቱ ክም ወለት ተአፍህሞም።
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ቀይሕ-ባሕሪ ወአስመረ ቢረ ንቃጥ ትካፈለው

እተ ሐልፈት ሰንበት ዐባይ እት
እስታድዩም አስመረ እተ አስተብደ
ሰልፋይ ጅግራታት ሻምፕዮን ሰነት
2018/19 ሱፐር ዲቪዥን ‘ኤ’
ኮበሪት እግር አቅሊም ምግብ፡
ፍረቅ ቀይሕ-ባሕሪ ወአስመረ
ቢረ፡ 1፡1 ልትፈናተው እት ህለው፡
አ’ተሕሪር ወሰምበል ህዬ 0፡0
ደሮን ፈግረው።
ለጅግረ ትርድት ትትሰኤ ዲቦም
ለዐለት ድቁባም ፍረቅ ቀይሕባሕሪ ወአስመረ ቢረ፡ እብ ዓመት
ትልህያሆም ሰኔት ዐለት። እተ
ሳዐት 4፡00 አልዐስር ለአንበተወ
ትልህያሆም፡ አስመረ ቢረ እትለ
ሰነት እለ እግል ለአትሐሶስዉ

ክም ቶም ለደምነ እቶም ሐዳይስ
መተልህየት ሃኒባል ግርማይ (ሓርስ)
ወመሃጅም አማኑኤል ደምሴ እንዴ
ሐቅፋ ቱ ሜዳን ለትከረ።
ፈሪቅ ቀይሕ-ባሕሪ ትልህየ
ክም አንበተት፡ እብ መሃጅማዩ
ዐብለሎም ተኽሌዝጊ ምን ምግብ
ሜዳን ጀርቤ ሰኔት ምንመ ወደ
ኮበሪቱ ላኪን፡ ሃኒባል እግል
ትሕለፍ ኢደቅበት።
ምን ክልኢቱ ፍረቅ ጀርቤታት
ሰኒ ምንመ ትረአ፡ ፈሪቅ አስመረ
ቢረ እት 24 ደቂቀት እብ ይከኣሎ
ሕድሮም ጎል እንዴ ሰጀለ ሜርሒት
ጸብጠ። ሐቆሀ ግረ ዕርፍ እት
49 ደቂቀት ፈሪቅ ቀይሕ-ባሕሪ

ለአትዐረ ጎል እብ ሙባረክ ከሊፈ
ረክበ ወእብሊ ክልኢቶም ፍረቅ 1፡
1 ትልህያሆም አትመመው።
ቀደሜሆም ትልሁያም ለዐለው
ፍረቅ ሰንበል ወአልተሕሪር ህዬ፡
ሰኒ ሕፍን ወጅግረ ለትረኤት እተ
ትልህየ ወደው። ትልህየ እብለ
ግርመተ እምበል ረኪብ ጎል ደሮን
ፈግረት።
ጅግራታት ሻምፕዮን ኮበሪት
እግር አቅሊም ምግብ እተ ትመጽእ
ሳምንመ እግል ልተላሌ ቱ። ኣክርየ
ምስል ፓራዲዞ፡ አዱሊስ ምስል ገዛባንዳ፡ ክምሰልሁመ ደንደን ምስል
ሰገን እግል ልተልሀው ክምሰል ቱ
እሙር ሀለ።

ፕሪመርሊግ እት 25ይት ሳምንቱ

ትልህያታት ፍረቅ እንግሊዝ (ፕሪሜርሊግ) እተ ሐልፈ ሰነብትመ
ትሉሉይ ዐለ። 2 ፌብራይር እተ ገብአ ትልህያታት ፈሪቅ ቶተንሃም
እግል ኒውካስል፡ 1፡0፡ ቼልሲ እግል ሃደርስፊልድ 5፡0፡ ዎልቭስ እግል
ኤቨርቶን 3፡1፡ ክሪስታል ፓላስ እግል ፉልሃም 2፡0፡ ማን-ዩናይትድ እግል

ፈሪቅ ፓርማ እግል ጁቨንቱስ ጎልአተሀንቀልቀለ
እንዴ ደግመ፡ ጁቬ 3፡1

እተ ሐልፈት ሰንበት ንኢሽ
እት ፍንጌ ጁቨንቱስ ወፓርማ
ለገብአት ትልህየ ለትደቀበት
ወብዝሓም
ፈተች
ርያደት
ልታከወ
ለአምሰው
ትልህየ
ዐለት። ትልህየ ሳዐት 10፡30 ክም
አንበተት፡ እሰልፍ ጎል ለኣተ ፈሪቅ
ጁቨንቱስ እት ገብእ፡ መንገአት
ለፈትሐ እሉ መተልህያዩ ህዬ
ክሪስትያኖ ሮናልዶ ዐለ። ሮናልዶ
ብዞሕ ጃርብ ሐቆለ አምሰ፡ እት
36 ደቂቀት ተዐወተ ከሰልፋይ
ጎል ሰጀለ።
ትልህየ ቀደም ዕርፍ 1፡0 እብ
ዐውቴ ጁቨንቱስ ምንመ ፈግረት፡
ሐቆ ዕርፍመ ካልኣይት ጎል ናይ
ጁቨንቱስ ለአምጸአ፡ ዳንኤሌ
ሩጋኒ 2፡0 ጁቬ አምረሐ። ምናተ

ከሬዕ ወለሃጅም ለአምሰ ፈሪቅ
ፓርማመ፡ እት 64 ደቂቀት እብ

ገብአት።
ሐቆ እሊ ጁቬንቱስ ቀልበ እት
ለአተብል፡ ወድ ሳሕል-አልዓጅ
ላቱ ጀርቪኖ እት 74 ወ93
ደቂቀት ክልኦት ጎል ደርብ ሕድ
ሰበት አትዐረ፡ ፓርማ ምን ግረ
እንዴ ትበገሰ፡ ቴለል እንዴ በደለ፡
ትልህየ እት መስለሐቱ በደለየ፡
ወእብሊ ትልህየ እብ ዐውቴ
ሕበር 3፡3 ተመት። ለሔሰት
ሐረከት ርያደት ለትረኤት እተ
ወጽምእ መትፈርጀተ ለአርዌት
ወቀደም እለ እት ድህርት ደረጀት

ሌሰስተርሲቲ 1፡0፡ ማን-ሲቲ እግል አርሰናል 3፡1 ወካርዲፍሲቲ እግል
ቦርነማውዝ 2፡0 እት ቀሉቦም፡ ዌስትሃም ምስል ሊቨርፑል 1፡1፡ ብራይቶን
ወዋትፎርድ 0፡0፡ በርንለይ ወሳውዛምፕቶን 1፡1 ትፈናተው። ትልህያታት
ፕሪሜርሊግ ለትመጽእ ሳምንመ እብ ለትደቀበ እግል ልተላሌ ቱ።

ሰቡረት ተርቲብ ጅግራታት ፕሪመርሊግ እትለ ሳምን
አንቶኒኖ ባሪለ ሰልፋይ ጎሉ ረክበ፡
ደርቡ ሮናልዶ እት 66 ደቂቀት

ለአውረሐ ፈሪቅ ፓርማ ለሐሶሰ
ዲበ ትልህየ!

ፍገሪት ሴሪ-አ ኢጣልየ
እትለ ሳምን
ፈሪቅ

ንቅጠት

1. ጁቨንቱስ
2. ናፖሊ
3. ኢንተርሚላን
4. ሚላን
5. አተላንተ
6. ሮመ
7. ላዝዮ
8. ሳምፕዶርየ
9. ፍዮረንቲና
10. ቶሪኖ

60
51
40
36
35
35
35
33
31
3
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ሐሞድሪስ ወኣብሐሪሽ

መርሓባበ
ዐመልየት
ሰላም
መርሓባበ ዐመልየት ሰላም
መርሓባበ ፈንቅል
ለፈታይ ተአፈሬሕ ወአባይ
ቅርዱ ትነቅል
ቃቀት ገብአት ዲቡ አነ
ወደሓን እት ልብል
ወእት ከብድለ ግየም ላሊ
እት ሽብህ ለአምዕል
ሓዩት ለመው እቱ ከብድ
ዓጩይ ወአስዕር
ከረመጭ ከዐው ዲቡ እብ
በሐር ወእብ ምድር።
ገሌ ጽዋር ሓድገ ከሀርበ እብ
ርሕ አፍግር
ገሌ ጉሩብ እንቱ ተርፈ
እንዴ ልግዕር
ወገሌ ክም ገነዲት ቤለ
ውግር ውግር
ሐሊብ ልስተው ፍራስ
አውኬር ለአሸግር
ለሀለ ዕምር ለሀቡ ታክያት
ልግባእ እት ሽፍር
ወለ ሓልፈ ጀነት ልእቴ
ትግበእ እግሉ አጅር።
ፈንቅል ወሰብ ታሪክ ደሐን
ለሀለ ወሰላመት
በዲር ናይርቱ ዒደ
ወኩሱሰን ዮም ዓመት
ዲብ ሰነት ዝላም መጸት
ለምድር ኩሉ ካየደት
ወዲብ ሰነት ሰላም መጸት
ለደሐን እንዴ አመደደት።
ፈንቅል ለባብ ሕርየት ወባጼዕ
እለ ሚነተ
ሊሪም ምነን ለልአቤ ወቅረድ
እግለን ለፈተ
መሰወዕ ለዔማት ተጃረት
አርዛቅ ትካፍል መንገእተ
ተአረዌ ጽምእ ገቢል እንዴ
ተመት ሰነተ
ተዐቅብል ከምሰል በዲረ
ወምኑ ወኬን ሰእየተ
አክራን ሊዴ ዲብለ ማይ
ወበዋቢር በሐር ክም አተ
ወቃሎት ሊዴ ዲብ ምድር
ለአድብር እንዴ ባተከ
ጣኢራት ልምላእ መጣረ ባክ
ሕድ እንዴ እብረከ
ስያሕዪን ልእተው እብ
ሱፉፍ ጀላብ ረእየተ
እግል ልቅረድ ገቢለ ሰኔት
እንዴ አቅመተ
አይወ! እግል ልቅሰን ገቢል
ሰኔት እንዴ አቅመተ።
ዐውቴ እግል ገቢል!
ሳልሕ ሙሰ ዐሊ (ወድ ሐቢብ)

12ይት ሰነት ዕልብ 06

አርቡዕ 06 ፌብርዋሪ 2019
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