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ወፍድ ጀብሀት ሸዕብየት፡ ዲብ ወዕለ ቻይነ ሻርክ

እብ መስኡል ሽኡን እቅትሳድ
አሰይድ
ሐጎስ
ገብረሂወት
ለልትመረሕ
ልኡክ
ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት (ጀሸዲዐ)፡ ምን 30
ኖቨምበር አስክ 3 ዲሰምበር 2017
ዲብ ቤጂን ዲብለ ገብአ ወዕለ
“ህድግ ሕዝብ ሹዒ ቻይነ ምስል
አሕዛብ ስያሰት እዲነ” ሻረከ።
ዲብ እሊ “መስኡልየት አሕዛብ
ስያሰት፡ ዲብ ወቀይ ሕበር ዲብ
ብንየት ምስተቅበል ሕበር ናይ
እግል ወድ አዳም ለሔሰት ዐለም”
እበ ትብል ስቅራት እብ ሕዝብ ሹዒ
ቻይነ ለትነዘመ እድንያይ ወዕለ፡
ምን 120 ደውለት ለመጽአው
እግል 300 አሕዛብ ስያሰት
ለወከለው ዝያድ 600 ሜርሐት
አሕዛብ እዲነ ወወካይል ሻረከው።

ውዛረት ዐመል ወራዐዮት
እጅትማዕየት፡ ሙጅተማዕ ለአሳሱ
መትደጋግ ቀደም ብቆት፡ እግል
ልትደቀብ ለአመመ ማሕበር ጎማት፡
ዲብ ዮም 4 ዲሰምበር እት አስመረ
ትሰርገለ።
እተ ናይ ሐቴ አምዕል
ማሕበር-ጎማት፡ ሑካም አቃሊም፡
ወካይል ውዛራት፡ ወብዕድ ጅሃት
እተክምሰልሁመ ሰብ መቅደረት
ሻረከው።
ወዚረት ዐመል ወራዐዮት
እጅትማዕየት
አሰይደ
ልኡል
ገብረኣብ ዲበ አስምዐተ ከሊመት፡
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ አስባብ
ወመሻክል ብቆት እንዴ ዳፍዐው
አርወሐት እግል ለአንግፎ ወአርዛቅ
እግል ልተድብሮ ከድሞ ከም
ጸንሐው እንዴ ሐበረት፡ ማዕየ ለአሳሰ
ሰዳይት እግል ትደቀብ ለትሰርገለ

መስኡል ሽኡን እቅትሳድ
ጀሸዲዐ አሰይድ ሐጎስ ገብረሂወት፡
“ተጃርብ ወዐገል ኤረትርየ ድድ
ፈሳድ” ሐንቴለ ልብል አርእስ
እግል ሙእተመሪን ዲብለ ቀደመየ
መሓደረት ፋይሐት፡ ፈሳድ እግል
ቃራት ሕኩማት ወተናዚም ስያሰት
ለዳይስ ሕማም መብቅያይ፡ አሕዛብ
ስያሰት ምን ገቢሎም ምነ ከርም
አግደ ዓምል ክምቱ ሐቆለ ወደሐ፡
ፈሳድ አሽካል ብዙሕ እንዴ ለብሰ
እብ ስቱር ለለአሰሕብብ ክምቱ
ወደሐ።
ፈሳድ እግል ወጠኒያይ ደሚር
ወመቅደረት ሕኩማት ክምሰል
ለትሐውን ወእግለ ሔሰ ስያሳት
እት ፍዕል እግል ለውዕል ክምሰል
ለሐይሉ ለሸርሐ አሰይድ ሐጎስ፡
ፈሳድ ሰበብ ናይለ እድንያይ

መታክል ወተሐድያት፡ ክምሰል
ከረ ኢቃኑናይ ዐደዮት አዳም
ወሰላዲ ላቶም ወራታት ጀራይም
ክም ገብእ እብ ፋዬሕ ወደሐ።
ንዳል ድድ ፈሳድ፡ ልሰዕ እንዴ
ኢለስሐብብ እግል መዳፈዐቱ ምነ
ገብእ ንዳል ወመትአያስ ምን
ለአነብት ለሔሰት ፍገሪት ክምሰል
ተሀሌ እሉ እንዴ አሸረ ህዬ፡ ጀሸዲዐ
ወሕኩመት ኤረትርየ - አማነት
ናይለ አርወሐቶም እንዴ ሀበው
እግል ሸዐብ ኤረትርየ እስትቅላል
ለአምጸአው ወስያደት ለአድመነው
ፍራስ እግል ኢልጠለሞ፡ እተ
ሐልፈየ 26 ሰነት እስትቅላል እግል
ፈሳድ እብ ክሉ ጀዋንቡ ወእብ
ክሉ ደረጃቱ ልትሓሮቡ ክምሰል
ጸንሐው ወደሐ።
ሕኩመት ኤረትርየ ለተሌተ

ስያሰት “ባሕ ከህላት እግል ፈሳድ”፡
ሳፊ፡ ነዲፍ ወብቆዕ መአሰሳት
ወሸቃለ እንዴ በኔት፡ ለለአደሜዕ
ተዕቢኣት እት ወዴ ዋዴሕ ቀዋኒን
ትጃረት እት ትተበዕ፡ ሳብት ማልያይ
መስኡልየት ለረፌዕ መአሰሳት
እንዴ በኔት፡ ክምሰልሁመ እግሉ
ለትገብእ ፍንቲት ጀሀት እንዴ
ከወነት፡ ፈሳድ እት ዶሉ እግል
ዳፈዖት ወክምሰል ሳደፈ ህዬ
ቃኑናይት ምስዳር እግል ንስአት
ለለአቀድር ቃኑናይ አዋይን እንዴ
ወጀደት ትሸቄ ክምሰል ህሌት
ለሐበረ አሰይድ ሐጎስ፡ ፈሳድ
እብ ዓዳት ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ
ወክድ ንዳል ተሕሪር አሳስ ለከረ
ቅየምመ እቡይ ወኢፍቱይ ሰበት
ቱ፡ እሊ ዓዳት ወሰዋልፍ እሊ
እግል ሕፍዘት ወረበዮት ፋዬሕ
ወራታት ክምሰል ገብእ ሸርሐ።
እምበል እሊ አሰይድ ሐጎስ፡
ምስል ለትፈናተው ሰብ ሰልጠት
ሕዝብ ሹዒ ቻይነ እንዴ ትዋጀሀ
ዲብ ጠወሮት ዕላቃት ጀሸዲዐ
ወሕዝብ ሹዒ ቻይነ፡ መትሰዳዳይ
እቅትሳድ ኤረትርየ ወቻይነ፡
ክምሰልሁመ ናይ መንጠቀት
ቅደይ ሀድገ።
እብ አሳስ እሊ፡ ምስል ናይበት
ወዚር ቅስም እድንያይ ዕላቃት
ቻይነ ሹ ልዩፒንግ ዲብለ ገብአት
መዋጀሀት፡ ጀሸዲዐ ወሕዝብ ሹዒ

አስመረ፡ ማሕበር ጎማት ውዛረት ዐመል
ወራታት ለተአትናይት ፍገሪት ከም
ትረከበት ምኑ አፍሀመት።
“ብቆት መለሀይ ወድ አዳምተ
ምን ልትበሀል አትራዛቅ ኢኮን”
እንዴ ትቤ ወዚረት ልኡል፡ አዳም
ለለአመጽአ ትግባእ ወናይ ጠቢዐት
ብቆት፡ ለትሰብቡ ፈነ፡ ምስክነ፡
ወመትሸዐታር እጅትማዕየት ቀሊል
ከም ኢኮን እንዴ ሐበረት፡ ዲብ
አቃሊም ቅብለት ወግብለት በሐር
ቀያሕ እበ ገብአት ድራሰት፡ ለጸንሐ
ፈሀም ወመዳሊት እብ ዕልማይ
መትደጋግ ቀደም ብቆት ለትተለ
እግል ልግባእ፡ እግል ትሳድፍ
ለትቀድር ብቆት ወክም ሳደፈት
እግል ልትነሰእ ለወጅብ ምስዳራት
እግል ልትአመር፡ መሻክል እግል
ልንቀስ ፈሀም አደቀቦት ወናይ
ዳፍዖት መቅደረት አተረዶት እቱ

ገበይ ለለሀይብ ክምቱ ሸርሐት።
እተ ማሕበር-ጎማት፡ አብካት
ብቆት ጠቢዐት በሐር ወምድር ዲብ
ኤረትርየ፡ ብቆት ወሙጅተማዕ፡ ወናይ
ሐርስ፡ ብቆት ሓለት ጀው ወድዋር
ዲበ ልብል አርእስ ተውድሕ እብ
ሰብ መቅደረት ልትሀየብ እት ሀለ፡
ዲብ አቃሊም ቅብለት ወግብለት

በሐር ቀየሕ
ብቆት እርዕደይ
ምድር ወብርካን እግል ተሀሌ ሰበት
ትቀድር፡ መደረቱ እግል ትውሐድ
ምን ቀዳሙ እግል ልትከደም እቱ
መትፋቀዲ ትቀደመ።
ግንራሪብ በሐር ምን ክስሔ
ዳፍዖት አህምየቱ ዐባይ ሰበት ተ፡
ዲብ ትትኬለም ትመጽእ ለህሌት

ቻይነ ታሪክ ወቅየም ክምሰል
መልኮ እንዴ አሸረ፡ ለፍንጌ
ጀሸዲዐ ወሕዝብ ሹዒ ቻይነ
ወክልኢተን ሕኩማት ለህሌት
እስትራተጂያይት ዕላቀት ክሉ
ለከስስ መትዓዋን፡ ምን ወክድ
ዲብ ወክድ ዲብ ፋዬሕ ወልደቀብ
ገይስ ክምሰል ህለ ሐበረ።
ሚስ ሹ ልዩፒንግ እብ ጀሀተ፡
ቻይነ ምስል ኤረትርየ ለህሌት
እለ ዕላቀት እግል ተአደቅበ
ክምሰል ተሐዜ እንዴ ሐበረት፡
ቻይነ እግል ናይ መንጠቀት ሰላም
ወመስኩበት፡ ምስል ኤረትርየ እብ
ሕበር እግል ትሽቄ ዱሊት ክምተ
እንዴ ሸርሐት፡ ፍንጌ ሕዝብ ሹዒ
ቻይነ ወጀሸዲዐ ዕላቀት ድቅብት
እግል ተሀሌ ክምሰል ትጻገም
አፍሀመት።
አሚን ዓም ልጅነት መርከዝየት
ሕዝብ ሹዒ ቻይነ - ርኢስ ሺ
ጂንፒንግ እግል ሙእተመሪን
ዲብለ ቀደመየ ከሊመት መክሰቲ፡
አሕዛብ ስያሰት እዲነ፡ እግል ብንየት
ናይ ሕበር ምስተቅበል ወድ አዳም
ወለሔሰት እዲነ፡ ለትመቅረሐ
ጸገም እግል ሊደው ሐቆለ ትፋነ፡
ዐዱ እግል እድንያይ ሰላም፡
መስኩበት ወዐቦት ለተአገድዩ
ዶር ወለትወድዩ ተዓውን ክምሰል
ተአደቅቡ ወተአዘይዱ አከደ።

ግማመት ፕላስቲክ መሻክለ እንዴ
ኢዘይድ እግል ትትከራዕ ክም
ወጅብ ተሐበረ።
እት
ደንጎበ
ሙሽተርከት፡
መዓወነት አሳስ ዐውቴ ሰበት ተ፡
ክለን ለከስሰን ጅሃት ሕበር እግል
ልሽቀየ፡ ዲብ ግንራሪብ በሐር ለነብር
ሸዐብ ህዬ መትደጋግ እግል ሊዴ
ትፋነው።

ዙለ፡ መሻረከት አንሳት እት ተዕሊም እግል ትዕቤ መትፋቀዲ ቀርብ
እት እዳረት ደዋዬሕ ዙለ
ምዴርየት ፎሮ፡ መሻረከት አንሰት
እት 2ይት ደረጀት እግል ዓበዮት፡
ሙጅተማዕ ወመኣሰሳት ሕኩመት
ወጅብሀት እብ መቅርሕ እግል

ልሽቀው፡ ሙዲር መድረሰት
ዐዳላት ሙደርስ ኢብራሂም ዑመር
መሐመድ ትላከ።
ሙደርስ ኢብራሂም፡ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ እት

ሰነት ድራሰት 2017/2018 እት
መአንብታይት ወምግባይት 104
ኣዋልድ አንሳት ለብእቶም 315
ደረሰ እት ድራሰት ሸርኮ ክም
ህለው እት ለሐብር፡ መሻረከት
አንሰት ምን ሰነት ዲብ ሰነት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 49

ትዘይድ እት ህሌት፡ እት 2ይት
ደረጀት ላኪን ዝያድ ጅህድ ከም
ለአትሐዜ ሐበረ።
ደረሰ እተ ሀበዎ ረአይ፡
መዳርስ እት ከርስ ዐዶም ምን
ትበነ እሎም ድራሰቶም እብ

ዋጅብ እግል ልታብዖ ክም
ሰድዮም እት ሸረሖ፡ መትጃግረት
እግል ልግብኦ መክተበት እግል
ትትፈተሕ እግሎም፡ ከምሰልሁመ
መድረሰቶም አትሳናይ እግል
ልግበእ እለ ትፋነው።
ገጽ

ዒድ መውልድ አነ’ቢ አ’ሸሪፍ ተዐየደ
ዒድ መውሉድ አነ’ቢ አ’ሸሪፍ፡
ዮም 30 ኖቨምበር እት ክለ ለዐድ
እብ ነያረት ተዐየደ።
እት
አስመረመስጅድ
አልኹለፋእ አልራሽዲን እተ ገአ
እሕትፋል፡ ሓክም አቅሊም ምግብ
ሜጀር ጀኘራል ረመዳን ዑስማን
አውልያይ፡ ውቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት፡ ሜርሐት
ደያናት፡ ሱፈረእ ወእብ ኣላፍ
ለልትዐለቦ ሙስልሚን ሹሩካም
ዐለው።
መመቅረሓይ ሽቁል ሙፍቲ
ኤርትርየ ሼኽ ሳልም ኢብራሂም
አልሙኽታር
እተ
አስመዐየ
ከሊመት፡ እግል ክሎም ሙስልሚን
አሰናይ እትሊ ዒድ ሕሹም
አብጸሔነ” ሐቆለ ቤለው፡ ታሪክ

እትየት ዲን እስላም እት ኤረትርየ
ወእግለ ሰልፋያም ‘ሰሓበት’ እብ
በሐር ነጋሽ ለገአ ከብቴ ወለ ተሀየበ
ደማን እብ ተፋሲል ወደሐው።
እት ኤርትርየ አክለ ገዲም
ላቱ ዲን እስላም፡ መንበሮ እስላም
ወክስታን’መ ገዲመት ተ ለቤለው
ሼኽ
ሳልም፡
መስተዕምረት
ወአባያም እሊ ምን ዘበን ቅዱም
ለትረበ ሰዋልፍ እግል ልሐምርጎ
ወለትካፍኦ ለወድዉ ዋይዲባት
እብ ፈዛዐት ድቅብ፡ ዉሕደት
ወእስትሽሃድ ሸዕብነ ክም ፈሽለ
እት ለሐብር፡ እለ ዐውል ሕፍዘትው
ምን ዐውል አከዶተ ለኢልደሀር
ሰላም ወመስኩበት፡ እብ ዋጅብ
እግል ትትሐፈዝ ወደማን እግል
ትርከብ፡ እብ ዉሕደት እግል

ንክደም ክም ወጅብ፡ መሳልሕ
ሸዐብ ወአህዳፉ እግል ልትሐፈዝ
ህዬ፡ ሜርሐት ደያናት ዶሮም
እግል ለአዚዶ አትፋቀደው።
ኤረትርየ፡
ምን
ተጠሩፍ
ሑር እንዴ ገአት፡ ክሉ ደያናት
እብ ሕበር፡ ዉሕደት ወመቅርሕ
ለነብሮ እተ ዐድ ምን ገአት፡ ምነ
ትትሐበን እቡ ለለአሸንን ዓዳተ
ክምቱ ለሸርሐው ሼኽ ሳልም፡
ምን ኻርጅ ለለአቴ ተጠሩፍ እት
ዐድነ አካን ወአርደት ክም አለቡ
አፍሀመው።
ርኢስ መጅልስ አውቃፍ መዲነት
አስመረ አሰይድ መሐመድ-ስዒድ
በሺር እብ ተረቶም፡ ኸልፍየት፡
ታሪክ ወመዕነት ናይለ ዒድ እበ
ኸስስ ተውዴሕ ሐቆለ ቀደመው፡

ለዕለት መውሉድ አነ’ቢ እበ ኦሮ
እንክር ንግደት ሕዳር ጼን ህዬ እበ
ብዕድ እንክር ልትዐየድ ሰበት ህለ
ክልኤ በዓል ክምቱ እንዴ ዘክረው

ንየቶም ሰኔት ሸርሐው።
ለመናሰበት፡ መሻይኽ፡ ደረሰ
ወሙደርሲን እበ ቀደመው አናሺድ
ወሙዳሕ ናይረት ዐለት።

ዐዳገ-ሐሙስ፡ እስብዳልየት መዐየ ትሰኔ
እብ ሐድ 17ሚልዮን ነቅፈ ቁረፍ
ሐዳይስ ለትወሰከ እተ ወአሳሲ አትሳናይ
ለገብአ እግለ እት መዲነት አስመረ
ለህሌት እስብዳልየት መዐየ ዐዳገ-ሐሙስ
እግል ክድመት ዱሊት ህሌት።
ወዚረት ዓፍየት አሚነ ኑርሕሴን፡
ሓክም አቅሊም ምግብ ሜጀር ጀነራል
ረመዳን ዑስማን አውልያይ፡ ቃእድ
ሀይአት አርካን ውዛረት ድፋዕ ጀነራል
ፍሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ወብዕዳም ሰብሰልጠት ዲበ ሐደረወ እት ዮም 2
ዲሰምበር ለገብአት ዓደት፡ ስክርቴር
ጀብሀት ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት ለእስብዳልየት እንዴ ደሐረ

እድንያይት አምዕል ምስኩናም ትዘከር

ሰለስ ዲሰምበር እድንያይት አምዕል
ምስኩናም፡ “ምስኩናም አርወሐቶም
እግል ልቅደሮ እብ ሰደይት መዕየ
ነአደቅቦም” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት እብ ደረጀት ወጠን እት ዮም
2 ዲሰምበር እት መዲነት አስመረ
ቃዐት መርከዝ መዕየ አኽርየ እብ
ነያረት ትዘከረት።
እተ
ዉቁላም
ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት ለሐድረው እተ
መናሰበት ወዚረት ዐመል ወደማነት
እጅትማዕየት አሰይደ ልኡል ገብረኣብ፡
ምስክነ እግል ለገአ ልግበእ ነፈር እት
ለገአ ወቅት እብ ለትፈናተ አስባብ
እግል ልሳድፍ ለቀድር ክምቱ እት
ሸርሕ፡ ሕኩመት ኤረትርየ እግል
ምስኩናም ለትሳወ አብካት እግል
ተአጥፍሕ እትለ ትወድዩ ጅህድ፡

መሻረከት ክል ዕዱ ሙጅተመዕ
ክም አሳስ እንዴ ወዴት ትሸቄ ወለ
ተአትናይት ፍገሪት ትረከብ ክምህሌት
ሸርሐት።
ቀድየት ምስኩናም፡ ቀድየት
ሸዐብ ክምተ ሐቆ አግረስነ፡ እት ፈተ

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

አዳም ወኣላት እንዴ ትዳለ እግሉ
ሽቅሉ እንቡት ከም ሀለ እሊ ህዬ ዲበ
እስብዳልያት ለብዕድ ለጸንሐ ብዝሔ
ሽቅል ዲብ አቅለሎት ዶሩ እግል
ልቀድም ክምቱ ዶክተር ተስፋይ እብ
ተውሳክ ሸርሐ።
እት 1870 ምትር መረባዕ ብኒት
ላተ ኦሮት ጣብቅ ለበ እስብዳልየት ዐዳገሐሙስ፡ አሰነዮተ ወቅት ምንመ ነስአ፡
እትሊ ወክድ እሊ ክሉ ጅንስ ብንየት
ትሕትየት ጋብእ እተ ከም ሀለ ፡ ዲብ
እዳረት አቅሊም ምግብ ሙዲር ዓም
ፈሬዕ ዐማር ብነ መሀንድስ ተስፋኣለም
ወልደሚካኤል ሸርሐ።

ሐጋት፡ ወዕለ ልጅነት ፈተች
ሸባባት ገብእ

ወረሕመት ለተአተርክዝ ፍገሪት እግል
ትትረከብ ለህለ በኽት ዋሴዕ ክምቱ
ለሸርሐት ወዚረት ልኡል፡ ምስል ወቅት
ሸቅል ፈዳብ እግል ልትሰርገል ሰደይት
ናይ ክሎም አጅህዘት ወሙጅተመዕ
እግል ሊዚድ አትፋቀደት።
እግል መመቅረሓይት መአሰሳት
መነዘመት መጅልስ ቅራን እት ኤረትርየ
እንዴ ወከለ ከሊመት ለአስመዐ ዶ/ር
ፔሬ ንጎም ህዬ፡ ሕኩመት ኤረትርየ፡
ምስኩናም መዋጥኒን መፍርየት እግል
ልግበኦ ትወድዩ ለህሌት ጅህድ እት
ለሐምድ፡ መነዘመት መጅልስ ቅራን
መጦረ ክም ትበጥር ሐበረ።
ለመናሰበት፡ ደረሰ መድረሰት
ጸማይም ወሕጁባም እበ ቀደመዉ
ጽበጥ ናይረት ዐለት።
እምበል እሊ እብ ምስኩናም
ለትዳለ ዕፌ ብስር እዴ ቀርበ።
ሰለስ ዲሰምበር እድንያይት አምዕል
ምስኩናም፡ እብ ደረጀት ዐለም 26ይት
ሰነተ፡ እት ዐድነ ህዬ 22ይት ኢነተ
ትዘከረት።
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ከስተየ።
ዲብ አወላይት መርሐለትለ ሽቅል፡
እግል ከደማት ውላደት ለገብእ 30
ዐራት ለበ ቁርፈት ዐመልያት ለከምክም
ቁረፍ እንዴ ትበነ ዲበ ክድመት ተሀይብ
ከም ጸንሐት፡ ሙዲር ፈሬዕ ውዛረት
ዓፍየት አቅሊም ምግብ ዶክተር
ተስፋይ ሰለሙን ዲበ ቀደመዩ ተቅሪር
አፍሀመ።
እት ካልኣይት መርሐለት፡ እግል
ፈሐስ ሐማይም፡ ላቦራቶሪ፡ እሻዐት፡
ፈርማሸት፡ ሐማይም ለጸንሖ እቱ
መካትብ ወብዕድ ለገብአ 23 ቁርፈት
ለዐለየ እቱ መብነ ገዲም እንዴ ሰነ፡

እት አቅሊም ዐንሰበ ሙዲርየት
ሐጋት፡ ወዕለ ልጅነት ፈተች ሸባባት
እት ዮም 27 ኖቮምበር ትሰርገለ።
ሙዲረት ሙዲርየት ሐጋት
አሰይደ ኣምነ ሓጅ ዑስማን
እተ አስመዐተ ከሊመት፡ ፈዛዐት
ወመቅደረት ሸባባት እግል ትወቀል
ጅህድ ገብእ ክም ዐለ ዲብ ትሸሬሕ፡
እሊ እግል ልደቀብ ልጅነት ፈተች
ሸባባት ዋጅብ ዶረ እግል ተአግዴ
አትፋቀደት።
ርኢሰት ልጅነት ፈተች ሸባባት
አሰይደ መከ ዑመር እተ ቀደመቱ
ናይ ክልኤ ሰነት ተቅሪር፡ እግል
ሸባባት ለኸስስ በራምጅ እግል
ትሰርግል ምንመ ቀድረት፡ ነዋቅስመ
ክም ዐለ እቱ እት ተሐብር፡ እት
ሙስተቅበል እብ ዝያድ መትነዛም
እግል ልትከደም ክምቱ ሸርሐት።
ሙሽተርከት ለወራታት፡ ለወጅህ
ወመትነዛም ሸባባት ለለአደምን እት
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እንቱ ክም ረክበዉ እት ለሐብሮ፡
ልጅነት ፈተች ሸባባት ዝያድ እግል
ትትከምከም ሐዋን ለህለ ጅግረ
ርያደት ለለሐሶሴ እቱ መጃል
እግል ልትኸለቅ፡ ሸባባት ምህናት
ወዕልም ለረክቦ እቱ መርከዝ እግል
ልትበኔ ለልብል ኣራእ ወፊናታት
ሓለፈው።
መስኡል መሕበር ወጠን ሸባባብ
ወደረሰ ኤረትርየ አቅሊም ዐንሰበ
ሻብ አዛዚ በረኸት እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ ሸባባትለ ሙዲርየት
አርዛቅ ድዋራቶም እንዴ ፈረገው
እግል ልትነፈዖ እቡ ወምስል ብዕዳም
መሰል ሰኒ ላቶም ሽባን ሙዲርያት
ተጃርብ እግል ልትባደሎ እት
ለአትፋቅድ፡ ልጅነት ፈተች ሸባባት
እግል ትደቀብ ንየቱ ሰኔት ሸርሐ።
እት ደንጎበ፡ 21 ለአንፋረ
ልጅነት ፈተች ሸባባት ሐዳስ
ተሐሬት።

ገጽ

2

ዘህረ ዐሊ ከድር

እበነት ሻም
ዲብ ድግም ነባሪ በሀል ለተንከበት
ቅሰት
ሰብ ድጌ በራሪት - ዐድ-ራኪ ለላሊ
ለሀ ክስ-ኩስ ልብል ምኑ ነፈር
ይዐለ። እምበለ ጭሪቅ-ብሪቅ ናይለ
ዲብ ቀበትለ እብ እንክር ድማኑ
ወድገለቡ ለትረከብ ድበዕ ለዐለየ
ሰረይር ሕስ ልቡለ ይዐለት። ዲብ
ቀበትለ ትክ-አኑን ጽልመት ከዋክብ
ቅሎ-ተበቦ እት መስል እግለ ዐስተር
ግልቡብ ዲብ እንቱ ልትርኤ።
ሰብዐት እብ እንክር ቅብለት እንዴ
አድሮረው “መርኢትነ እት ኬር”
ልብሎ ህለው መስሎ ዐለው።
እትሊ ወቅት እሊ እግል ሰብ ድጌ
በራሪት አርዌሕ ለትበልስ ዲቡ፡
“አላሁ አክበር! አላሁ አክበር!
አልሰላቱ ኸይሩን መን አልኖም!”
ለትብል ክርን መአዝን ትሰምዐት።
እለ ዶል እለ ክል-ነፈር ከእብ
እንክሩ እንዴ ሐሶሰ፡ “እስታቅፍር
አለ፣ አለ ሁመ አሐያነ በዐዳመ
አማተነ ወኢለይሂ አልንሹር፡”
እንዴ ቤለ እግል ሰላት አስቦሕ
ቀንጸ።
አርሄት ክርንለ እዛን ክምሰል
ሰምዐት ምን ምስካበ ፍርግጽ እንዴ
ወዴት፡ እት ክባበ ለዐለት በጣርየት
እግል ተሀርስ ድማነ ወድገለበ ዲብ
ቀበትለ ጽልመት ዐንበዳበደት።
ለበጣርየት
ሰበት
ኢረክበተ፡
ድማን ወድገለብ እንዴ ተማትም
እብ ሐንቴለ እት መጦረ ሳክባም
ለዐለው አጀኒተ ሐዜተ። ሰበት
ኢረክበተ ህዬ ሸንከትለ እንክርለ
ረዐዳብ እንዴ ተማትም እዴሀ ዲብ
ሰንዐት ጨጋሪት ከሬተ። ገሮበ
ሸዐሊለት ዐርገቱ ወእግለ ሰንዐት
ኢረዴተ። ለበጣርየት ክምሰል
ሐግለት ምነ ዐርቀይ ዲብ ምድር
እንዴ ትከሬት፡ እግለ ድግልት
ለዐለት እሳት ሓዬት። እያድ
እንዴ ነስአት ህዬ ቀበትለ ዐርቀይ
አትናወረት። ለባድየት ምነ ዐለት
በጣርየት ህዬ ዲብ ሐንቴለ ክባበ
ርኤተ። ምነ ትውጭ ለብል ለዐለ
እያድ ለሔሰ ሕርያን ሰበት ረክበት
እግለ በጣርየት እንዴ ነስአት ዲበ
ዐርቀይ እብ ተማሙ ምን ሐዲስ
አትናወረት።
አርሄት እብ አመተ ኢተአመረት
ለበጣርየት ምን እዴሀ ወድቀት።
ገሮበ እብ ድንጋጽ በራይድ ገብአ
ወሀንደገት ልበ ምን ምእት ወለዐል
ትፌተተት። እበ እለ ርኤት ሓጀት
እግል ትእመን ኢቀድረት፣ ውስዋስ
እግል ኢልግበእ ሰበት ፈርሀት
“እስታቅፍሩለ፡ ኣዑዝብላሂ መን
አሸይጣን አረጂም!” እንዴ ትቤ
እግለ በጣርየት ምን ሐዲስ ሐቆለ
ሀረሰተ ዲበ ሰንዐት ለእግለ ርኤት
አኖረት። ምናተ፡ ሬክባይ ዕንታተ
ይሐሰ፣ እንዴ የቀነ አርአየ። ሐንገል
ናይ ሐየት ዲበ ዐርቀይ እት
ለአስሀምም ርኤቱ። እብ ድንጋጽ
ቀርበተ እንዴ ትከምተተት ገሮበ

ሕላስ እግል ልግበእ ተርፈቱ አለቡ።
እደየ አርዐደ ወአፉሀ ለግለግ ቤለ።
ዕንታተ ላቱ ምን ሽቅሉ እንዴ
ኢበጥር ስተል - ለድንግሎ ወለተ
ዲበ ዐርቀይ ክምሰል ይህሌት አከደ
እግለ። አርሄት፡ ስተል ለሐየት
ክምሰል በልዐየ፡ አዜመ እግለ
እተ ዐርቀይ ሰክቦ ለዐለው ውላደ
እግል ኢልብለዕ ሰበት ፈርሀት
እተ አካነ ተወው ወዴት። ለሐየት
ምን እንክርለ ረዐዳብ እንዴ ገብአ
ሻብብ ለህለ መስለ ዲበ ዐለ። እንዴ
ኢልትአመረ ህዬ ምነ ቀበትለ ቤት
ብርግሽ ወዴት።
“ዉ…ይይ! ዉው! ዎይ አነ!
በዴኮ፡ ዎይ አነ ሐገልኮ!”
መውዒታት ወዴት ዲብ አፍለ ቤት
እንዴ ተዐንበልብል። እት ቃረትለ
ንዋይ ሰክብ ለዐለ እድሪስ - አብ
ዕያለ ስካብ ሰበት ነስአዩ እግል
እዛን ናይለ መአዝን ኢሰምዐዩ።
መውዒታት እሲቱ ላተ ሰበት
አደንገጸዩ ሰክብ እቡ ለዐለ ብላይ
ዕሳሪ እንዴ ትወናዘፈ ወሰይፉ
እንዴ ሐርጠ እት ልስዔ ዲብ
እሲቱ ክማም ገብአ?”
“ሚ ገብአኪ? ሚ ጀሬት?”
“በዴኮ፣
በዴኮ፣
ትዘመተነ
ወጠረርነ!”
“ሚ ዘምተተነ! አስእሊኒ! ሚ
ትገብኢ ህሌኪ?”
“ስተል… ስተል!”
“ሚ ገብአት ስተል?”
“ሐየት በልዐየ! ይህሌት! ዎይ አነ
ሐገልኮ ወአክረብኮ!”
“ሚ ትብሊ ህሌኪ! ሚ ዶል በልዐየ
ወዲብ አየ?”
“እንሰር በልዐየ ወአዜመ ውላድ
ለብዕዳም እግል ልብለዕ ቱ!”
“እንቲ እሲት ትትሐለሚ ኢተሀሌ?
ስተል ምን ዐደ ከደን ሚ ትገይስ!
ሐየት ዲብ አየ እግል ልርከበ።
እንዴ
አስተቅፈርኪ
ትሰለይ
እግልኪ።” እግል ለአትሃድአ ባሰረ
ለእግሉ ትብል ዐለት ሰበት ይአምነዩ
እድሪስ ብእሰ።
“ህለ እብለከ ህሌኮ፣ አዜመ ውላድ
ለብዕዳም እግል ልብለዕ ዲበ ዐርቀይ
ዓርግ ህለ! እግል ኢልቅተለከ ለቤት
ኢትሽበበ! አዳም አስእል እግል
ልስዴከ!”
“አርቀይ
ለከአፎ!”
ለህግያሀ
ሰበት አትሸከከቱ በጣርየቱ እንዴ
ነስአ ሕርበት ሐቆለ ሸምከ ዲበ
ዐርቀይ አትናወረ። ህግየ አርሄት
ይሀረት ወኢጠረት፣ ሐንገል ሐየት
ሸልሸላይ ዲበ ዐርቀይ ረአዩ።
እድሪስ ምነ አፍለ ቤት ሐር እንዴ
ቀርበ ምስል ነፍሱ ገመ። ሐየት ቱ
ሚ ከያል ሰበት ኢተአመረ እግሉ
ህዬ፡ “ኣዑዝብላሂ መን አሸይጣን
አረጂም! ሚ እርኤ ህሌኮ! እለ
እሲት አማናቱ፡ እሊ ሐየት ግርጉር
ቱ! አዜ ሚ እባስር? ውላድ ገድም
ትጀለፈው፣ ምንመ እንቀትሉ
እግል ልደሐኖ ኢኮን፣ ሚ መንኮር

ጸብጠተነ!” ውኑዙፉ ለዐለ ብላዩ
ጠብ እንዴ ተዐንደቀ እግል ሞት
ወቀትል ሰይፉ አዳለ።
መውዒታት
አርሄት
ለሰምዐ
ሰብለ ድጌ አንሱ ወተብዐቱ እት
ልትባደር ዲብ አፍ-ቤት ዐድ
እድሪስ ትጀምዐ። ዎሮት ከእብ
እንክሩ “ሚ ጀሬት! ደሐን በሎ፣
አርሄት አፎ ውዔኪ?” እት ልብል
ትሰአለ። አርሄት መውዒታተ ዲብ
ተአተላሌ፣
“ትዘመትነ! በዴነ ወቀዌነ! ቤትነ
ሐየት ተዐቀረ ዲበ። አጀኒትነ
ትጀለፈ፡
ርድኡነ
ውላድነ
ገናይዞምመ
እግል
ንርከቡ
ይእንቀድር!” ከበር መክሩ ፌረቀት
እቶም።
“ሚ ትብሊ ህሌኪ? ሐየት ከአፎ
ዲብ ዐርቀይ ልትዐቀር!” ሼጣን
ዐውዚ፡
አትዳፍአየ
ጀሚል
ለልትበሀል በዐል ገጽ ናይለ ድጌ።
“ያረይ ለገብአት ጋብአት ህሌት።
ቤት ሐየት ልዉሽ ዲበ ህለ፡” ከበር
መክሩ ደግመ እግሎም እድሪስ።
ሰብለ ዐድ እበ ለሰምዐዩ ከበር እት
ሰከራት ገብአ። ዲብ ቤት እንዴ አተ
እግል አዳም ለበሌዕ ሐየት ቀደም
እለ ሱዱፎም ሰበት ኢኮን ለህግየ
መንኮር ገብአት እቶም። ገድም
ሐየት ዲብ ዐርቀይ ሐቆ ትለወሸ
ምሽክለት ክምሰል ትሰደደት!
ለጋሪት እግል ምርወቶም ወወቀዮም
ለትጀርብ ክምሰል ተ፡ ምስለ ሐየት
ሐቆ ትሻፈፈው ህዬ እብ ዕሉጉ
እግል ለአክርር ምኖም ክምሰል ቱ
ዎሮት ከእብ እንክሩ ሐስበ።
ወድ ሑሁ እግል እድሪስ ላቱ
ክሜል ለልትበሀል በጼሕ ፈዳብ፡
ሰኒ ሓርቅ ወንፉል እት እንቱ፡
“ያጅማዐ ሚ እንወዴ ህሌነ! ሐየት
ዲብ ቤት ሐቆ ህለ አስዩፍነ እንዴ
ነስአነ ንቅተሉ፡” ቤለዮም። ላመ
ብዕዳም አንፋር እግል ህግየ ክሜል
እንዴ ለአይዶ፣
“አማኑቱ፡ ሚ ንትጸበር ህሌነ?
እብለ ሓለት እለ ገናይዝለ አጀኒት
እግል ንርከብ ኢኮን። ለቤት እብ
ክሉ እንክራ እንዴ ትከልለልናሀ
ንህጀሙ፡” ቤለው።
“እንተ እድሪስ ለሐየት ዲብ እለ
ቤት ክምሰል ህለ እብ አማን እኩድ
እንተ?” ትሰአለ ሓይስለ ዐድ።
“አናመ ክእነ ክምሰልኩም ሸክ
ዐለ እግልዬ፣ ምናተ ክምሰል ርኤኮ
አመንኮ። ስተል እንዴ በልዐ ዲበ
ዐርቀይ ካርር ህለ። አዜ ገበይ ለእበ
እንቀትሉ ሌጠ ባስሮ፡” አስበተ
እግሎም እድሪስ።
እግል ልርድአ ማጽኣት ለዐለየ
እማት ህግየ እድሪስ ክምሰል ሰምዐየ
እብ ድንጋጽ እት ልትራጀፈ ክልሐቴ ከአጀኒተ እግል ተሃርብ አስክ
ቤተ ሀረክረከት። ሰብለ ድጌ ገድም
ዎሮት ከእብ እንክሩ እብ ጽዋሩ
- ሰይፉ፡ ኮናቱ፡ ግድቡ ወሞራሁ
እንዴ ነስአ መጽአ። ሓይሶታት
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ናይለ ዐድ እንዴ ተዓረው ለሐየት
እግል ልህጀሞ ትዳለው።
“ስመዕ እድሪስ! ሐነ እትለ አካን
ጅምዓም ወክእነ ጪጭ እት
እንበል፡ ሚ ሐየት ቱ ኢልሀርብ
ወኩስኩስ ኢወዴ? እንተ ሰኒ
ፈጠንካሁ?” ቤለ ጀሚል ሰኒ
እግል ለአክድ።
“እላ ቱ! እንተ አብ ዓሸ
ተአትሓሴነ ህሌከ? ውላድነ
እንዴ ልትበልዖ ወቅት ኢትንስኦ
ምኒነ፡ ሰብ ኤማን ምን እንቱም
እሊ ሐየት ቅተሎ፡” ሐረሸቶም
አርሄት።
“አብ ዓሸ ለሸክ እዘም ምኑ፡
ዮመቴ ምሕልልነ ለልትደሌ ዲበ
አምዕል ተ። መከሐደ እንዴ
አዘምከ ምኑ ነዐ ምጽአኒ፡” እንዴ
ቤለ ሸንከትለ ቤት መርሐዩ።
ህቶም እንዴ ልትከሐዶ ባነ
መጋዌሕ ጣለ ዲብ እንቱ እብ
እንክር ምፍጋር-ጸሓይ አሽኦበበ።
ለጽልመት ሐራስ ህዬ እግል
ትትገልጸጽ አንበተት። ጀሚል
አሰር እድሪስ እት ገብእ እብ
ቅሩቱ እግለ ሕርበት እንዴ ሸምከ
ዲብ ቀበትለ ቤት አኖረ። ለሐየት
እግለ ሸልሸላይ ድሩይ ሐንገሉ
እብ እንክርለ ረዐዳብ እሽቡቡ
እት እንቱ ረአዩ።
“በጠለት አሰጃዐ!” ቤለ ሐር
እንዴ ነፍረ ጀሚል። ዲበ
ልትጸቦሩ ለዐለው ፍራስ ናይለ
ዐድ እንዴ አቅበለ ህዬ፡ “ውላድ
ለህግየ አማን ተ፡ ሐየት ለዐርቀይ
መርዓዊ ጋብእ እቱ ህለ። ስተል
በዲር በልዐየ። አዜ ህዬ ለብዕዳም
አጀኒት እግል ልጅለፍ ዲብ ረአስ
ግዳሉ ግሱይ ህለ። ክልነ አስዩፍነ
እንዴ ሐረጥነ ለቤት እብ ምንሐር
ወእብ ምንቀደም ንትከለለ።
እድሪስ ወክሜል ምንቀደም፡
ዑመር ወስርጉይ እብ ምንሐር፡
አነ ወበይደ እብ እንክር ድገለብ፡
ዐሊ ወሑመድ እብ ህዬ እብ
እንክር ድማን ንግበእ፡” ቤለዮም
እንዴ ለአትመቃርሖም።
“ከአፎ እግል ንቅተሉ ቱ?
ጠልገት ምን ብነ ወለከፍነ ዲቡ፡
እብለ ላተ አቴነ ምን ገብእ
እግል ልቅተለናቱ፣ ህቱ ህዬ ምን
ቀበትለ ቤት ኢፈግር። አናዲ
ለበሰር ቅዉይ ዲብዬ ህለ፡” ቤለ
ስርጉይ ፋርህ እት እንቱ።
“ሚ ተአፈርህ ብነ! አስክ ፈግር
ንትጸበሩ፣ ሐቆ ፈግረ ህዬ እበ እተ
እደይነ ህለ አስዩፍ እንዘብጡ፡”
ረአዩ ሀበ ክሜል።
“በይእ ትወረሶ! ሐቆ ትጸበርናሁ
ለአጀኒት እግል ልቃትል ቱ
ማሚ? በሰር ብዕድ ንሕሰብ፡
ወሰከ ዑመር።
“አነ እብ ረአዬ፡ ክምሰል ትዳሌነ
አክራናት ንውዴ፡ በህለት ‘ሁይእ’
ኒበሉ፡ እንዴ ትረበሸ ዶል ፈግር
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እንዘብጡ፡”
በሰር
አምጽአ
ጀሚል ለሓይስለ ዐድ። ክሎም
ዲብ እለ ፍክረት እለ እንዴ
ትዋፈቀው፡ ህዬ አስዩፎም እንዴ
ሓረጠው እብ ሕበር፡ “ሁይ፡
ሁይእ፡ የዕ ፍገር፡ ጅን፡ ክር” እት
ልብሎ ጽርሓት ወደው። ምናተ፡
ለልትጸቦሩ ዐለው ሐየት ኢፈግረ
እቶም።
ክሎም ዱሉያም ለዐለው ሀረሚት
ናይለ ዐድ እግለ ወዱ ትቀዌት
እቶም። ዲብለ ቤት እግል
ኢልእተው ፈርሀው ወእግል
ኢልትገሰው ህዬ፡ ሐየት ዲብ
ቀበት ቤት ተዐቀረ።
“የሀው እበን ንላክፍ እቱ፡” ረአዩ
ሀበ ሑመድ።
“ለአጀኒት ምን ልትፋቀእ ህዬ፡”
ፈርሀቱ ሸርሐ እድሪስ።
“ጅነ ምን ልትፈቀእ ኖሱ
ልትሰፈፍ። ሐየት ምን በልዑ
ህዬ እት ብሩድ ከሬነ፡” ወሰከ
ሑመድ።
“ውህር አነ ቀጻፍከ ሊጊስ!”
አጀኒት እበን ሐቆ ዛበጠዮም
መውዒታት እግል ልውደው ቱ።
ለሐየት ክርንቶም ሐቆ ሰምዐ ህዬ፡
ክሎም ምስል እግል ለጀለፎም
ቱ፡” በልሰ ዲቡ ጀሚል።
በይደ እብ እንክሩ በሰር ሐዲስ
ፈቅደ። “ያጅማዐ ሚ ንውዴ
መስለኩም፡ ከልብ እንዴ አምጽአነ
ንጠልቁ ዲቡ። ክምሰል ነብሐዩ
ለሐየት እግል ልቅተሉ እግል
ልፍገር ቱ፡ ሕነ ህዬ ዱሉያም
እንጸኔሕ።
ተአተንስዮም ለጸንሐት አርሄት፡
“እለ ላቱ ኢትገብእ፡ እንዴ
ጠሐረ ለውላጄ እግል ልቃትል!
አምዒት ብእትኩም ምን ገብእ
እተው ዲቡ። ለትሰረረተ ገምድ
ለቤት መስከቡ እግል ልውደያቱ፡
” ቴለቶም።
ክሜል ህገየ አርሄት ክምሰል ሰምዐ
ሰኒ ትነከደ። እት ልስዔ ቤቱ
እንዴ ጌሰ ኮናት ገለ ከመጽአ።
ሰይፉ እንዴ ሐርጠ ወኮናቱ
እግል ልወርውረ እንዴ አዳልየ
ለጸሩ እንዴ ኢገሜ ቀበትለ ቤት
ሸክ ወደ። ፋጥን እት እንቱ
ህዬ ሸንከትለ እት ገጹ ለዐለ
ሐየት ወርወረየ። ለኮናት ዲብ
ብሶት ናይለ ሐየት ትሸረበት።
ምናተ፡ ለሐየት ክርን ኢወደ።
ክሜል ለሰይፍ እንዴ ሐርጠ ሰኒ
አቅመተዩ። ምናተ ክሉ ረአሱ
ኩስኩስ ኢወደ። ለሰብ ክሜል
ክምሰል አተ ሰሮም እበ ጎጥ፡
ሰሮም እብ ግረ ወሰሮም እብ
አፌት ትሻበበው። ሰክቦ ለዐለው
አጀኒት
በራድሆት
ክሜል
ወሀገጊት ናይለ ሰብ ክምሰል
ሰምዐው ምን ሰካቦም ሐሶሰው።
ትተላሌ….
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ዐማር
ዐማር

ከልሹም መሐመድ

ሄራር ዐማር ዲብ ምዴርያት ሐመልማሎ ወገለብ

ወዚር ሐርስ አሰይድ አረፋይኔ
በርሄ ወወዚር ማይ፡ አርድ ወድዋር
አሰይድ ተስፋይ ገብሬስላሴ ዲብ
ዮም 15 ኖቨምበር 2017 ዲብለ
ትፈናተየ እዳራት ደዋሒ ምዴርየት
ሐመልማሎ ለተመ ወዲብ መዓል
ለወዐለ መሻሬዕ ዐማር ሓድራም
ዐለው። ወኪል ወካለት አክባር
ኤረትርየ ሳሕፊ ዮሱፍ እድሪስ
ለለአከዩ ተቅሪር ልተላሌ፦
ለዲብ 15 ኖቨምበር 2017
ረስሚ ለትደሐረ እግል ክድመት
ዱሉይ ለገአ መሻሬዕ ከዛን ማይ
ባሸሪ፡ እብ ጣቀት ጸሓይ ለሸቄ
ንዛም ተውዚዕ ማይ ድጌ-ምራድድዋር ፈርሔን ክምሰልሁመ ዲብ
ደዋሒ አጀርበብ እግል 366
ዓይላት፡ እግል 25 መሰል ሰኔት
ላቶም ምን ከዛን ሙሸ ለለዐምሮ
ሐረስቶት ወመድረሰት ደረጀት
መአንብታይት አጀርበብ ለከምክም
ዐለ። ምዕልለ መድሐራት ሙዲር
ምዴርየት ሐመልማሎ አሰይድ
የዕቆብ እድሪስ ከሊመት እስሙዕ
ዐለ። እተ ከሊመቱ፡ ”እሊ ምስል
ሰብ ሽርከት እንዴ ትሳዴከ እግል
ልትመም ለቀድረ መሻሬዕ ዲብ
አትሐየሶት መንበረት ናይለ ደዋሒ
ዲብ መርሐለት ሰኔት ለለዐዴቱ”
እንዴ ቤለ፡ ምን ብነእ፡ አሰሶት
ወአትዳላይ እንዴ ተሐለፈ ረዪም
እግል ተአንጽር ወሩእየት እግል
ተአርሕብ አርደት ለለአጠፌሕ
ክምቱ ሐበረ። ኔብረት፡ እሊ
መሻሬዕ እሊ ሰኒ እግል ልትነፈዖ
ምኑ፡ ዝሕረቱ እንዴ ሐንፈለው እት
መዓል እግል ለአውዑሉ፡ እተይ
እንዴ ከእለለው እት ሄራር ክድመት
ለሳድፍ መጋዴዕ እግል ለአርሁ
እቡ ክምሰልሁመ ምኑ ለልትረከብ
እተይ እብ ፍዕል ለልትረኤ ወእብ
ተአስትህል ለልትቀየም እግል
ልግበእ ትወሰ።
ህቱ እንዴ አትለ፡ ከዛን ባሸሪ
ምን አተቅበሎት እዴ ሳድያይት
ዲብ ሃይባይት ወመፍርያት እግል
ልትሐለፍ ወዐዳጋታት እግል
አርከዮት፡ ዲብ አጀርበብ ለተከለ
ክዳማት ጣቀት ጸሓይ (ሶላራት)

ዲብ ረዪም ወግምጩይ አካናት
በራምጅ ብነእ ወዐማር እግል
ልትዐወት ለሰዴ ክምቱ፡ ዲብ ድጌ

መርከዝ ሸትል ገለብ
ምራድ ደዋሒ ፈርሔን ለዳለ
መሻሬዕ ማይ ሀዬኒ፡ መዋጥኒን እተ
እለ ሀለው ምን ለሀሉ እብ መሕገዝ
ማይ እግል ኢልትጀረሶ፡ መሕገዝ
ማይ እግል ለአክትም ወአዳምነ
ማይ ጽሩይ እግል ልርከብ ለአመመ
ክምቱ ሸርሐ።
ሄራር ብነ ከዛን ባሸሪ ወኬርዓይ
ከዛን (ቼክዳም) ሸላላቅ ለታበዐ
ኢንጅኔር ኣድም ሙሰ ዲብለ ሀበዩ
መብርሂ፡ ከዛን ባሸሪ 1.3 መትር
መካዓብ (ክዩብ) ምን ማይ እግል
ልጽበጥ ክም ቀድር፡ ዔማት ማዩ
ሀዬ ምን አድብር ላልምበ፡ ሊበነ፡
ሕቡቡ ወአፍጭሩቅ ክምቱ እንዴ
ሀድገ፡ ዲብ ወራት ብንየቱ 27%
አዋልድ አንሳት ወ73% ውላድ
ተብዕን ክም ሻረከው አፍሀመ።
ህቱ እንዴ አትለ፡ ዲብ ብነ
ከዛን ሙሸ ክል ምዕል 216 ምን
ነሐር አዳም እት ልትፈረር እብ
ጀሚዕ 31,297 ነፈር ክም ሻረከው
ዲቡ እንዴ አብረሀ፡ ሐድ ሐምስ
ሚልዮን ነቅፈ (4,964,540.00
ነቅፈ) ማል ክም ፈግረ እሉ አከደ።
እግለ ክረዕ ከዛን (ቼክ ዳም) ለገብአ
ፊራሮ ሀዬ ምዕልከ 9,849 ለዕልቡ

አዳም እብ ነሐሩ ሻርክ እት ሀለ፡
ሐድ ኦሮ ሚልዮን ወሰር ነቅፈ
(1,425,030.00) ማል ክም ፈግረ

እሉ አፍሀመ። ከእብ ዓመት እግለ
ከዛን ወእግለ ክረዐ ከዛን (ቼክዳም)
ለፈግረ ማል
6,389,570
ነቅፈ ክም በጼሕ
ሙዲር ምዴርየት
ሐ መ ል ማ ሎ
አሰይድ
ያዕቆብ
እድሪስ ሸርሐ። ገሌ
ምነ ዐለ መሻክል
አው
መጋዴዕ
እት ለሐብር ሀዬ
ለትፈናተ መትሻቀዪ
ክም እብ እዴ ለሸቄ
ቡምባት፡
ማይ
ለከዝን
መዕለይ፡
መትኣካር ስሚንቶ
ለመስል
አሽያእ
ክም ዐለ ተሃገ።
መሽሩዕ ብነ
ንዛም ተውዚዕ ማይ
ናይ ድጌ ምራድ
እብለ ከስስ፡ ምን
ቅስም ዐማር መባኒ
ዲብ አቅሊም ዐንሰበ
ሴድያይ መሃንድስ
መሓሪ ሃብታይ እብ
ጀሀቱ፡ ለመሽሩዕ
ናይ 50 መትር ክዩብ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 49

ባስከት፡ መዲድ ክጡጥ ወብንየት
ክልኤ መሐጠት ተውዚዕ፡ ብንየት
አካን ሶላር ለከምክም ክምቱ እንዴ
አፍሀመ፡ መሻረከት ሸዐብ እንዴ
አሸረ ሀዬ፡ 10% ኖሱ እንዴ ከርዐዩ
እብ ጀሚዕ ዝያድ 3 ሚልዮን ነቅፈ
(3,051,970.48ነቅፈ) ክም ከለፈ
አትአመረ።
ሀደፍ ናይለ መሽሩዕ ማይ፡ ድጌ
ምራድ ወስካን እዳረት ደማነት ለቡ
ማይ ናጊ ምን ቅሩብ እግል ልርከብ
ክምቱ እንዴ በየነ፡ አጀኒት ነኣይሽ፡
ደረሰ፡ እማት፡ ሬፍዓይ ለአለቦም እብ
ዕምር ለዐበው ደገልል ምን መሕገዝ
ማይ እግል ለአባሩ፡ ኔብረት ደገጊት
በሰክዲረ ወደዋሒ ፈርሔን ማይ
እግል ልግለሎ ለአበድዎ ለዐለው
ብዙሕ ቅያስ ብትሮል ወሀላክ
ጀነሬተራት እግል ልትረፍ ምኖም
ለአመመ ክምቱ አፍሀመ።
ሙዲር ሙዴርየት ሐመልማሎ
አሰይድ የዕቆብ ዲብ ክል ቤት
ወመድረሰት መብረሀት ጣቀት
ጸሓይ እግል ትርከብ ጅህድ ገብእ

ክም ሀለ እንዴ ሸርሐ፡ እት አብያት
ሰከን ናይ 500 ዋት ሒለት
ከህረበት ልለዛሬ እግል 366 ዓይላት

ናይ ዐዶታት አጀርበብ ወሳንቀ፡
ክምሰልሁመ እግል 25 መሰል ሰኔት
ላቶም ሐረስቶት ከዛን ሙሸ እብ
ዓመት (ዲብ መድረሰት አጀርበብ
ለተከለ እንዴ ኢለአቴ ዲቡ)፡ 413
ሶላር ክም ትወዘዐ አከደ።
መሽሩዕ ማይ፡ ሶላራት ወከዛናት
ለትበነ ወእግል ሽቅል ለትሸገረ
እሎም ስካን ድዋራት ሙሸ፡ ፈርሔን
ወአጀርበብ ዲብለ ሀበዎ ረአይ፡ እሊ
ብኑይ ለሀለ መሻሬዕ ዲብ ብሩር
ወምን መዳይን ረዪም ለሀለ አካናት
ለነብር ሸዐብ አውለውየት እንዴ
ተሀየበ ከዲሙ ለተአይድ ሕኩመት
ረታዐት መብደአ አክልሕድ ለበይን
ክምቱ ሐቆለ ሸርሐው፡ ህቶምመ
ለርክብት ሀሌት ንዕመት እብ ገበይ
ሰኔት እግል ልትነፍዑ ምነ ወእግል
ለሓፍዞ እተ ክምቱ ገለድ አተው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ሓክም
አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ ዐሊ
መሕሙድ ምስል ገቢል ሐምስ
እዳረት ደዋሒ ናይ ምዴርየት ገለብ
ሀድገ። ዲብለ ምን 8-10 ኖቨምበር
ምስል ስካን እዳረት ደዋሒ ምሕላብ
መዛባጥ፡ መራት፡ ገድማይ፡ ቤልተ፡
ገርበት ወሽብህ መዲነት ገለብ፡
እተ ወደዩ ህድግ ሓክም አቅሊም
ዐንሰበ አሰይድ ዐሊ መሕሙድ፡
እዳረት ሳፍየት ወነዲፈት፡ ዶር
ወመሻረከት መሓክም ደገጊት፡
እብ ደረጀት ወጠን ገብእ ለሀለ
በራምጅ መካፈሐት ወዐማር፡ አሳሱ
ዲብ መዐየ ላቱ በራምጅ ዐማር
ወአትሳናይ ጽርግየ፡ ከዛናት ማይ፡
ሕፍዘት ዕጨይ ወጸቢጥ ማይ
ወትርበት፡ መትከምካም ደገጊት
ወለተሀሌ እሉ ግዴት፡ ክምሰልሁመ
ዱሉይ እግለ ሀለ ክዳማት ማይ፡
ዓፍየት፡
ተዕሊም፡
መዋሰላት
ወእትሳላት፡ ገበይ መትነፍዖት እቡ፡
ዝሕረቱ ሐንፈሎት ወመትዓዋን
ወብዕድ እሉ መስል ጋራት እንዴ
ሀረሰ እንዴ አፍየሐ አብረሀ።
ልተላሌ......

ሸዐብ መዛባጥ እት ክድመት መሽሮዕ ማይ
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መሐመድ እድሪስ

እብ ሰበት ታሪክ ንዳል ለለሓኬ
ለትፈናተ አክትበት ጥቦዕ ህለ።
ምን እሊ አክትበት እሊ ጀራይም
እስትዕማር እት ረአስ ሸዐብ
ኤረትርየ ለለሓኬ ክታብ ፋግር
ህለ። ለክታብ እግለ እት ለትፈናተ
አካናት እት ረአስ ሸዐብነ ለጀረ
ጀራይም ለከስስ ቅሰስ ክቱብ እቱ
ህለ። ሐቴ ምነ ብዙሕ ቅሰስ ህዬ
“ለኢተመ መስኢት” እበ ልብል
አርእስ ዐብደልቃድር አሕመድ
ለከትበየ እብ ሰበትለ እት ግርበት
ሰነት 1970 እት ረአስ ስካን ዖነ
ለጀሬት ጀሪመት ወህተ ለሐድገተ
ሽንርብ ለተሓኬ ቅሰት ተ። ከአወላይ
ክፈለ እግል ንርኤ፦
ለመሪር ሐዘን ታሪክ ዖነ ክምሰል
ትናወልነ፡ አሰይድ መሐመድኑር
ስዒድ ዐሊ እት ዝክርያት ትሸመመ።
እግለ ገሀይ ለወርሰዩ ገጹ ቅርጥን
እንዴ አበለ ህዬ አተናፈሰ። ዲብ
ግርበት ወሬሕ ሰነት 1970 ህዬ
ተርሀርበበ። አነ ህዬ እግል ሕላየት
ፈናኒት በኪተ ዐሊ ለዘተ እግል
አትዳውር አምበትኮ።
ዖነ፡ ዖነ፡ ዖነ….
ዖነ፡ ዖነ፡ ዖነ ኢትትረሰዕ ምን
ልብነ
ዖነ፡ ዖነ፡ ዖነ ስርቤብ ሐደግኪ
ዲብነ
“ለወክድ
ደረሰ
ካልኣይት
ደረጀት ዐልነ። ለፈነ ክምሰል ሳደፈ
ፈጅራተ ክሉ ደረሳይ ሕጻን ልግበእ
ወወለት ለዲብ መክዘን መድረሰትነ
ለዐለ በዳይል ወገረዋይን እንዴ ሀረሰ
ዳለ። ገረዊነት ወበዲለት ላኪን፡ እግል
ሐርስ እንዴ ኢገብእ እግል ቀብርቱ
ለዐለ፡” ገጽ መሐመድኑር ምን
ሐዲስ ትቀርጠነ። ዕንታቱመ እግል
ገሌ ምነ ቀደም 46 ሰነት ለጀረ
ትራጀዲ እንዴ አትዋየነ ትማለአ።
ዲብ ምኩ ለትሰራበበ ከያል ህዬ
ትዋሰፈ እሉ። ዕንታቱ ሸም እንዴ
አበለ በል አበለዩ። እግለ እተ ወክድ
ለሀይ ለሐስለ አዋይን እግል ልሽረሕ
ህዬ ገሀይ ወርሰዩ። “ለገናይዝ
ክምሰለ ሙዱዱ ለትመየ ጸንሔነ።
ለዲመ ምን ዕንቼ ወልብዬ ለኢትበዴ
እትዘከረ እት ህሌኮ ለተነበዐኒ ላኪን፡
ሓለት ሞት ናይ ሐቴ መርዓት ቱ።
ምን ከብደ ወተሐት እንዴ ነደት፡
እደየ ህዬ ምዱድ ዐለ፡”
መሐመድኑር እግል ለአተላሌ
ኢቀድረ። እንዴ አቀመጨ ትም ቤለ።
እደዩ ላኪን ናይ ፕላስቲክ ሶታይ
ፋይል ምን ድርጅ እንዴ ሰሐበ፡ ምነ
እብ መደጋግ ጻብጡ ለዐለ ፋይል
ህዬ ሐቴ ወረቀት አትከበቴኒ።
ለወረቀት እብ ቤት ፍርድ
ለትሳደቀት ወራት ሰልጠት ወውካለት
ለተሐብር እት ገብእ፡ “መወክላይ አሰይድ መሐመድኑር
ኢሸሓቅ
ሕመድ፡ ዕንዋን - ከረን፡ ወኪል
አሰይድ መሐመድኑር ስዒድ ዐሊ፡
ዕንዋን ቲቪ -ኤሬ (አስመረ)” እበ
ልብል አርእስ ተ ለተአነብት። አግደ
ጽበጠ ህዬ ክእነ ልብል ዐለ፡
አነ መወክላይ ስሜቼ ወዕንዋንዬ
ዲብ ለዐል ህዱግ ለህለ፡ አባይ ዲብ
ድዋራት ከረን ‘ዖነ’ ዲብለ ልትበሀል
ድጌ ዲብ ረአስነ ለአጅረዩ ናይ

ለኢተመ መስኢት

አርወሕ ወመምተለካት ፈነ፡ ወለት
ሰለስ ወሬሕ ለዐለት ጥፍል ወለቼ እብ
ጸዓዲ ውላድ ካርጅ እንዴ ትነሰአት
ቲነ ለይን ጀርማይ ለትብል ስሜት
ትሰሜት። ጆሴፍ ዊልያም ጀርማይ
ወእሲቱ ቬኪ ግሪርደይ ዲብ ሰነት
1971 ዲብ ቤት ፍርድ ምዴርየት
ሐማሴን ለዐለት እንዴ ቀርበው፡
ለጥፍል ምስሎም እግል ለዓቡወ
ሰበት ነስአወ፡ እብ ሰበተ እት አካንዬ
እንዴ ገብአ ሐብሬ እግል ልርከብ
አነ እብ ውጁድ እንዴ ቀረብኮ
እግል አትምሙ ለወጅበኒ ክሉ እግል
አትምም ታመት ውካለት ክምሰል
ሀብኩዉ እብ ፌርመቼ አክድ።
መወክላይ - መሐመድኑር ኢሻቅ
ሕመድ
እብ ጸበጥ ናይለ ወረቀት ዝያደት
ተምተምኮ። የም አለቡ ሰኣላት ህዬ
እግል ልትሻበበኒ አስተብደ። ሰኣል
ለጸብጠ ገጬ ገብእ ትፈሀመዩ
መሐመድኑር ህግየ አተላለ፡
“እብ ሰበትለ አስክ እለ ለኢጸብረየ
ወለቱ ሐብሬ ምን ልትረከብ እንዴ
ቤላቱ እት አካኑ እንዴ ገብአኮ
እግል እትቃረም እሉ ለወከሌኒ።
ሐድ መቅደረቼ ህዬ ልሰዕ እጀራርብ
ህሌኮ፡” ክምሰል ቤለ፡ እብ ጀሀቼ
ለእምበል ጀሪመት ዲብ ረአስ ሸዐበ
ወመምተለካተ ለለሽዐልል ደማር
ወፈነ እግል ትርኤ ለትፈረደት ዖነ
ምን ቅሩብ እብጸሐ ወምስል አቃርብ
ናይለ አስክ እለ ከበረ ለኢትረከበ
ናይለ ወቀት ለሀይ ግርዝ እንዴ
ትዋጀሀኮ እግል እዳግም ትሸነሀኮ።
ዕንዋን አሰይድ መሐመድኑር ኢሻቅ
እበ ተሀየቤኒ ተለፎን እንዴ አተሰልኮ
እግል አሰይድ መሐመድኑር ኢሻቅ
ሐዜኮ።
* * *
ዲብ ረአስለ ጀላብየት ጸዐደ፡
ሊኒ ስዴሪት ለወደ 70 ሰነት ለገብእ
ዕምሩ አብ፡ ምስል ካልኣዩ ዲብለ
ዕድም ለወዴነ እተ አካን እግል
ልምጸኦ ወቅት ኢነስአው። ለእንዴ
ጸብጠዩ ለመጽአ ቅሩቡ ዐብደርሕማን
ኢብራሂም፡ “አብለ ወለት እሊቱ…
መሐመድኑር ኢሻቅ ልትበሀል፡” እት
ልብል አትኣመሬኒ ምስሉ። አላ….
ሕነ እግለ ሰር ዕምሩ ለአተንትን
እበ ለጸንሐ ወለቱ እንዴ ረከብነ
ለመጽአናሁ ማስሉ ዐለ። ሰላም
ልብለነ እት ህለ፡ ለሰእየት ጻብራት
ለይዐለየ ነኣይሽ ዕንቴታቱ ዝያደት
ባርሃት ዐለየ። ዐብደርሕማን እብ
ሰበትለ አምጸአተነ ቀድየት ክምሰል
አፍሀመዩ ላኪን፡ ህምድ ቤለ ከ፡
“መዕሌሽ!
እግል
እለ
አንበጤጣይ ምን ከሌዕ ፋግረት ላተ
ወለቼ እግል እርከብ ለሰዴ ልግበእ
ዲኢኮን ምሽክለት አለቡ። ትሰአሉኒ
ዲኢኮን ክለ ለሓለት እግል ሓክየ
እግልኩምቱ፡” እት ልብል እብ
ገጽ ፋሬሕ ትከበቴነ። ለድግም
ዝያደት እግል ትገርም ላኪን፡ ምን
ምግብ ከረን ሐድ ሰለስ ኪሎሜተር
ራይመት ላተ ዖነ እግል ንሄርር ዐለ
እግልነ። ይአደግነ እት እንዳግም
ሕሊል ደዓሪት እንዴ ተዐሮሬነ ድማን
ጃርዲን ኦርቶለ፡ ድገለብ ህዬ ዐዳገ
ንዋይ እንዴ ሐለፍነ ክምሰል ሸበብነ፡

ለታሪካይ ድጌ ዖነ ዲብ ውቅል አካን
ረኤናሁ።
ዖነ፡ ለበዲር ለአሙረ፡ ዐድ ማሼለ
ወብልቱብ፡ ዐድ ኬር ወረህየት ክምሰል
ዐለት ደግሞ። ዲብ ዘበንነ ላኪን እብ
ሰበብለ ኢልርሕም እስትዕማር፡ ስሜተ
ዶል ትትረፈዕ ለልትካየል እግልነ
ለለአሽዐልል ታሪከ፡ ታሪክ ጀሪመት
እስትዕማር ሌጣ ቱ።
አሰይድ መሐመድኑር ኢሻቅ፡ እት
ሕካየት ወለቱ እንዴ ኢለአቴ ታሪክለ
ድጌ እግል ለሓኬ እግልነ ሐረ። ሰበቡ፡
ለእግል ንዳግም ግሱያም እቱ ለዐልነ
ድካን ዐድ መሐመድ ያቆብ፡ ምነ
አምኣት ላጽሓም ምዋጥኒ ውላድለ
ዐድ ለደፈነው እተ ሕፍረት ረዪም
ሰበት ይዐለ። ዲብ ከርስለ ድካን፡
እብ ሰበትለ ቀደም ስኒን ረዪም ለጀረ
ፈነ፡ እብ ዘዖታትለ እተ አምዕል
ጸላም ለወዐለ አሰይድ መሐመድኑር
ወዲብለ ወክድ ለሀይ ወድ 11 ሰነት
ለዐለ አሰይድ አሕመድ ያቆብ እግል
ልደገም አሰተብደ።
አሰይድ መሐመድኑር ኢሻቅ፡
ፈር ወንተር ናይለ አምዕል፡
ሳዐት ሐምስ አልዐስር፡ ዐሳክር ለጸዐነ
መካይን እብ ጀሀት ማርያም ደዓሪት
ሐልፈ። ግረ ሕዳት ስዖታት ህዬ
እግለ ዐሳክር እንዴ ከረ እብራቁ
አቅበለ። ለወክድ ጸሓይ እት
ምውዳቀ ትሸልሀት ዐለት። ላሊ
ክምሰል ገብአ እብ ጀሀት ቅብለት
ዖነ ዘብጥ እግል ልሰመዕ አስተብደ።
ክሊነ ስካን ዖነ እበ ዘብጥ ድቁብ እት
ርዕብ ትካሬነ። ምድር ጸብሐ። አነ
አሰቡሕ ምድር ቀነጽኮ። ክምሰለዬ
ስካብ ሓግላም ለትመየው ብዕዳምመ
መምን ቤቶም ፈግረው። ዲብ ባካትነ
እት ነአትቃምት “ሚቱ የሀው? እተየ
ዐለ እሊ ክሉ ዘብጥ?” ዲብ እምብል
ሕድ ትሰአልነ። ደለ ተመስለነ ህዬ
ተሃጌነ። አነ ለወክድ ለሀይ አስክ
ከረን ትበገስኮ - አስክ ሱቅ።
ሳልሳይት አምዕል ናይ ዒድ
አልአድሐ ዐለት። ለፈነ ባካት ሳዐት
8፡00 አስቡሕ ለአነብት እት ህለ፡
አነ ዲብ ዐዳገ ከረን ዐልኮ። ለዘብጥ
ወረብሸት ዲብ ከረን እንዴ ገብአኮ
እስምዑ ዐልኮ። ልብዬ ባዲ ምንዬ
ዲብ እንቱ አስክ ዓይለቼ ወውላጄ
እግል አቅብል ትብገስኮ። አዳም
ላኪን ምን ገበይ በልሰውኒ።
ለዘብጥ አስክ ለሀምድ ዲብ
እትረመጭ ኢልትወዐል ወዐልኮ።
ዲበ ዐድ ለለአቴ ልግበእ ወለፈግር
ወለ ዎሮ ይዐለ። እግል ክሉ
ለልትሐረክ መክሉቅቶም ዘብጦ
እቱ ለዐለው። ለገብአ ክምሰል ገብአ
ሚ ቂመት ቡ እንዴ ኢልትአመረኒ
ዲብ እሸወር ዖነ ክምሰል ሸበብኩወ፡
አሰልፍ አስክለ ዲመ ምን ቃብል
ለእርእየ ቤቼ አቅመትኮ። ዕንታቼ
እግል እመኑ ኢቀደርኮ። ዲብ
እትረገስ ዲብ ምግብለ ዐድ አቴኮ።
ቤቼ ዲብ ጨበል ሞሻት ብድልት
ዲብ እንተ ጸንሐተኒ። ለወክድ
ለሀይ ልብዬ እንዴ ተዐመመ ምንዬ
ለእውድየ ወሐድገ ትቀዌት ኢቼ።
ዲብ ትርእዩ እግል ትእመኑ
ለኢትቀድር
ደማር
ወፈናቱ
ለጀረ። ለቀደም ገሌ አምዔላት
እብ መናሰበት ዒድ ሕናሀን እንዴ
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ተሐነነየ ደሀበን እንዴ ትሰርገየ፡ ጋሸ
ልትከበተ ለዐለየ እማት ወመርዒ፡
ለዲብ እሊ አሌላት እሊ ለትወደው
ዓሉቅ፡ ለእት ልትባረኖ ዲብ አፍያት
አብያቶም ልስዑ ወለለአልምቡ
ለዐለው አጥፋል፡ ለዲብ ምስግድ
ዲብ ለአትቀባብሎ ደዓሆም ዲብ
ረቢ ለአበጸሖ ለዐለው ሸነግል፡
ለምድር ደሐን ህለ እንዴ ቤለው
ምን አብያቶም እት ወራታቶም
ልትሐረኮ ለዐለው ሐረስቶት ወሰብ
ንዋይ፡ ሰሮም ዲብ አፍያቶም እንዴ
ወድቀው ወሰሮምመ ዲብ ቀበት
ቤቶም እብ እሳት እንዴ ነደው
ለትኬለመት ሓለት ትከለቀት።
ምድር ዖነ እብ ገናይዝ ውላደ እንዴ
ትከየለት ጸንሐተኒ። ሕልም እግል
ልግበእ እዬ እት ረቢዬ ድዔኮ፡ ላኪን
እተየ!
እግል በዐል ቤቼ መዲነ ተክሌስ፡
እግል ዋልዳይቼ ጅምዐ መንደር፡
እግል ውላጄ… ምን ሐቴ ግናዘት
ዲብለ ብዕደት ግናዘት ዲብ እነክስ
ሐዜኩዎም። ላኪን ኢረከብኩዎም።
ምነ መለገት ለሀ እንዴ ሀርበው እግል
ልፍገሮ ህዬ እብ ልብዬ ትየምኔኮ።
ልብዬ እንዴ ተዐመመ እቼ ለዐል
ወተሐት ዲብ እትረገስ ምነ መውዒ
ትሩድ ዲብ ትወዴ አመት ውላደ
እግል ቲዴ ሸንከቼ ትመጽእ ለዐለት
እሲት ዕንታተ ጀመም እት ልብል
አቅመተተኒ። “እሲቼ አው እምዬ
ኢረኤኪ?” ዲብ እብል ትሰአልኩወ።
ለእብ ፈርሀት ለአፋድድ ለዐለ
ዕንታተ ልሰዕ እብ እንቤዕ ጀለም
ልብል ዐለ። እብ እዴሀ ዲብ ሐቴ
አካን እንዴ አሸረት እዬ፡ “እምከ
ወእሲትከ ዲበ ጋድም ህለየ፡ እንዴ
ትቤ ሐብሬሀ እንዴ ኢተአተምም፡
እገርዬ እግል ትእዛዝ ሐንገልዬ
እንዴ በድረ አስክለ አሸረቱ እግልዬ
ጋድም አረበዐ።
አሰልፍ እግል እምዬ አሌሌኩወ።
ለዲመ ትለብሱ ለዐለት ጀገር
ብላየ ህዬ ዲብ ዎሮ ስምጠ እንዴ
ትከምተተ፡ እግለ ልትከዔ ለዐለ
ደመ እግል ትክረዕ እንዴ ትቤ ዲብ
ተዐልጅ ወተሃፍት እብ ድገለባይት
እዴሀ ጻብጠቱ ዲብ እንተ ዲበ
ምድር
ግፍትእት
ጸንሐተኒ።
ለእወድየ ቃዊ ዲብ አነ ዲብ እነቤዕ
ግረ አቅመትኮ። ለምን ትወልድ
ልሰዕ አርበዐ አምዕል ለይአትመመት
እሲቼመ ዲበ ምድር እብ እንቅራረ
ልክፍት ዲብ እንተ አቅመትኩወ።
እንዴ ቀረብኮ ምን ረኤኩወ እት
ምድር እበ ጀሌሕ ለዐለ ደም እንዴ
ትከለለት፡ ዕንታተ እንዴ ኢልትከደን
አስክ ዐስተር ዲብ ለአቀምት ይብስት
ዲብ እንተ ረኤክወ። ፋጥነ ለዐለቅ ወለቼ ላኪን ምስለ ይዐለት።
ምለዐል መውዒ ወእንቤዕቱ ልብዬ
ለተዐመመ። ገሮብዬ ሰከክሕ ጋብእ
እት እንቱ ዲበ አካንዬ ኬን ወእንዜ
ትገራጠጥኮ። ሐቆ እለ አናመ ዲብ
ምድር ድብ እንዴ እቤ ወደቅኮ።
በስ ክምሰልሀን ግናዘት እግል
እግበእ ለተርፈ ምንዬ ይዐለ። እግል
እውሰፉ ይእቀድር። እሲቼ ለዲብ
አያም ዒድ ስርጊቱ ለዐለት ደሀበ፡
ዲብ ስጋደ ልግበእ ወእዘነ ይዐለ።
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ናይ ክለን መርዒ ወእማትመ እተ
ክምሰልሀ።
ሑዬ ወወድ ሕቼ ዐራት እንዴ
ጸብጠው ገናይዝ ዲብ ደንኮ ምን
ቅብላት ረኤኩዎም። እግል ልስደውኒ
እንዴ ነቀምኩዎም ህዬ እግለ ገናይዝ
እምዬ ወእሲቼ ሀረስኩዎ። ለሰለስ
ውላጄ - እድሪስ፡ መሐመድስዒድ፡
ወአምነ ምነ ፈነ እንዴ ሀርበው
ክምሰል ፈግረው ክም ኣመርኮ፡
ሓለት ፋጥነ ወለቼ ሻቀለተኒ።
አየ አካን ክምሰል ህሌት እግል
ኣምር ህዬ ስካብ ሐገልኮ። “ወለቼ
ኢረኤኩም?” ዲብ እብል ዲበ ዐድ
እትረገስ ወዐልኮ። እት ዶሉ በሊስ
ለለሀይበኒ ላኪን ኢረከብኮ።
ፈጅራተ እስቡሕ፡ አስከ ሽከር
ጀሚል ለትትበሀል እሲት፡ “እለ
ወለት ወለት መሐመድኑርተ፡”
እንዴ ትቤ፡ ምን ሕቅፍለ ማይተት
ለጸንሐተ እሲቼ እንዴ ነስአተ አስክ
ዐድ እመ (ቤተ) ክምሰል ነስአተ
ሰምዐኮ። ዲብ እትሸወር አስክ ቤተ
ክምሰል ጊስኮ። እመ እግል አስለ
እንዴ ሐቅፈተ ሽከር ዲብ ተአስትየ
ወተትሓልየ ጸንሐተኒ።
አሰይድ መሐመድኑር፡ ምንኬነ
ዐልነ እተ አፌትለ ድካን ምን
ቅብላት አስክለ ልትረኤ ለዐለ
አብያት እት ለአቀምት እት
ሕሳባት ትሸመመ። ለወክድ ዲብለ
ቅርፈት እግል ሑድ ወቅት አዚም
ወእስትንተን ትመደደ። ትንከረ
ድግም ለመራር እግል ኢትትከረዕ፡
ዕንታቼ ዲብ ገጽ አሰይድ አሕመድ
ያቆብ ወጀሀኩዉ። ህቱመ ለልሰዕ
ወድ 11 ሰነት ጅነ ንኡሽ እት እንቱ
ዲብለ ላጼሕ ደሚሩ ለሰወረየ ምን
ልቡ ለኢትበዴ ከያል እግል ለሓኬ
ዕንታቱ ዲብለ ድካን እንዴ ነድአ
እግል ገሌ ካልኢታት ትም ሐቆለ
ቤለ ዝክርያቱ እግል ልበርብር እዬ
አስተብደ።
እስቡሕቱ ለዐለ፡ ሱድፈት ዘብጥ
ክምሰል ትሰመዐ፡ አነ ወምስልዬ
ለዐለ መለሀዬ እንዴ ሀረብነ ዲብ
ሐቴ ቤት አቴነ። ለእት ነሀርብ አቴነ
እተ ቤት ናይ ዐድ መለሀዬ ተ።
አቡሁ እንዴ ሐ’መ ዲብ ዐራት እት
ሰክብ ጸንሔነ። ለዘብጥ ወለመውዒ
ዲበ ዐልነ እተ ቤት ዲብ ቀርብ
መጽአ። ለቤት ጠረፍ ዐለት። ለዘብጥ
እብ ጀሀት ዐዳጋቱ ለአስተብደ።
እብ ፈርሀት ዲብ ነርዐዴ፡ ለዘብጥ
ዲብለ ዐልነ እተ ቤት አስክ ልሽእግ
ኢተሐረክነ። ለጄሽ እግለ አብያት
እሳት ቀሬሕ እቱ ዲብ ህለ ህዬ ዲበ
ቤት እንዴ ገብአነ ነአቀምቱ ዐልነ።
ዲብ ደንጎበ፡ ለዐሳክር ዲበ ዐልነ እተ
ቤት እንዴ መጽአው ለዎሮ ተክሊብ
እሳት ቀርሐው እቱ። ዕንታትነ እብ
ርዕብ ምንመ አፋዘዘ ክርንነ እግል
ኢትሰመዕ ላኪን ኩስኩስ ይእንቤ።
ለዎሮ ተክሊብ እንዴ ነደ እት ባካትነ
ለዐለ ብዕድ ተክሊብመ ለእሳት ለዔት
እቱ። ለትልዔ ዐለት እሳት ምን ግራነ
ክምሰል መጽአት እት እንሽሕግ ምነ
አካን እግል ኒሪም ጀረብነ ከዲብ
ዎሮ ምዕቃቅ ትከሬነ። ለዘብጥ ልሰዕ
ልተላሌ ዐለ። ለመውዒ ወነድ ናይለ
ዐድመ እተ ክምሰልሀ።
ገጽ
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ክድመት ዓፍየት ሐቅ ኩሉ መዋጥን ቱ!
ሄለል ዲሰምበር እድንያይት ምዕል ኤይድስ
ገሽለት ኤች ኣይ ቪ ዲብ
80ታት ምን ትቀንጽ አስክ እለ
ሐድ 35 ሚልዮን ነፈር እብ ሰበብ
ኤይድስ ማይታም ሀለው። ብዕዳም
37 ሚልዮን ምስለ ኤች ኣይ ቪ
ቫይረስ ዲብ ነብሮ ሐያቶም ሳይሮ
ሀለው። ዲብ ሰነት 2016 ሌጠ
1.8 ሚልዮን ሐዳይስ እበ ቫይረስ
ትጸበጠው። ወሐድ ኦሮ ሚልዮን

አዳም እብለ ቫይረስ ለሰበበዩ ድዕፍ
ወምኑ ለተለ ሕማማት ሞተው።
እሊ ዓላብ እሊ ገሮብ ለሰክክ
ምኑመ ምን ገብእ እትሊ እያማት
ቅሩብ ላቱ ገሌ ሰእየት ለለሀይብ
ቴለልመ ልትረኤ ሀለ። እብ ኤች
ኣይቪ ወኤይድስ ለትጀሬ ሞት እብ
ሰር(50%) ናቅሰት ሀሌት። ሐዳይስ
እብ ኤች ኣይ ቪ ለልትጸበጦመ
ሰኒ እት ልውሕዶ ገይሶ ሀለው።
ዕምር ለለትራይም ድድ ኤች
ኣይቪ ደወ ለነስኡመ ዕልቦም እት
ወስክ ገይስ ሀለ። እትለ መደት እለ
19.5 ሚልዮን ባጽሓም ሀለው።
እሊ እግል ኖሱ እግለ ገሽለት ዲብ
ሀወኖት ግዴት ዐባይ ወዴ ሀለ።
ዲብ ድወል ብዝሓት ዐደዮ ኤች
ኣይ ቪ ምን እም ዲብ እት ጅናሀ
እት ነቅስ ገይስ ሀለ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ገሌ ድወል ኖሱ ኩሉ
ስሙ ክም ኢለሀሌ እግል ሊደየ
ቃድራት ሀለየ። እት ሰነት 2014
ናይ ሕበር በርናመጅ መራቀበት
ኤይድስ መነዘመት መጅልስ
ቅራን፡ ገሽለት አው ረክስ ኤች
ኣይቪ እት ሰነት 2030 እግል
ለአክትም ለሰለስ 90% ልብል
በርናመጁ ዲብ ለበዘሐ ድወል
ሰኒ ልትሰርገል ሀለ። እሎም ሰለስ
90% መዕነቶም ክእናተ፦ እት
ሰነት 2030 ምነ ምስል ኤች ኣይቪ
ለነብሮ መዋጥኒን መርመረ እንዴ
ወደው ሓለቶም ክም ለአምሮ
እግል ልግበእ ለልትቀደር እበ ገበይ
አጥፍሖት(ለዲብ ሙጅተመዕ ምስል

ኤች ኣይ ቪ ለነብሮ መዋጥኒን እብ
መርመረ እንዴ ተአመረው እትሚ
ሓለት ክም ሀለው እግል ለኣምሮ)፡
90% ምነ ኤች.ኣይ.ቪ ክም ቦም
እብ አኪድ ለተአመረው መዋጥኒን
እብለ ትቀደረት እተ ሸፍገት ውቀት
ደወ ድድ ኤች ኣይ ቪ(ምዕምር
ለለትራይም ደወ) ክም ለአነብቶ
እግል ልግበእ፡ ክምሰልሁመ ምነ

ኤች ኣይ ቪ ክም ሀለ እቶም
ለተአከደ ከደዋሆም ለአንበተው
መዋጥኒን፡ 90% ምንለ ዲብ
ደሞም ለሀለ ብዝሔ ቫይረስ ኤች
ኣይ ቪ ሰኒ ወአማን ክም ትደሀረ
ወለቫይረስ ናይ ዓደዮት ደቅቦም
እትለ አደሀረት ደረጀት ክም ትከረ
አከዶትቱ። እብ ደረጀት ዐለም
ምንለ ምስል ኤች ኣይ ቪ ለነብሮ
ክልኦት መሰለስ ሓለቶም ለአምሮ
ዲብ ሀለው፡ 77% ሀዬ ድድ
ኤች ኣይ ቪ(ዕምር ለለትራይም)
ለአንበተው ቶም። ሐድ 82%
ሀዬኒ ለቫይረስ ዲብ ደሞም እብለ
ደወ እንዴ ትጨቀጠ እብ ቀላል
ክም ኢለዐዴ ጋብእ ሀለ።እሊ
ብጹሕ ለሀለ ሰርገል ላኪን ምስለ
እብ ደረጀት ዐለም ዲብ ክል
ምዕል 5000 ሐዳይስ እብ ኤች
ኣይ ቪ ለልትጸበጦ ዶል ልትረኤ
ድድ ኤች ኣይ ቪ እግል ልግበእ
ለወጅብ ጸገም ወአትፋዘዕ ራሐት
ለለሀይብ ክም ኢኮን።
ዲብ ኤረትርየ ዐድነ ረክስ ኤች
ኣይ ቪ ወእብ ሰበቡ ለትጀሬ ሞት
እግል ትውሐድ እብ ማርሒት
ውዛረት ዓፍየት ወመሻረከት
ናይ ወጠን ወኻርጅ መነዘማት
ወመሓብር ላተን ሰብ ሽርከት
ምን ኢተት እስትቅላል ለትጸበጠ
በርናመጅ ወጠኒቱ። ፈድል እሊ
ሰኒ ለትመቅረሐ በራምጅ ዲብ
ኩሉ መጃላት መራቀበት ኤች
ኣይ ቪ ኤድስ ቀላል ሊኢኮን
ነቲጀት ርክብት ሀሌት። እብ

ውዛረት ዓፍየት ለገብአ ድራሳት
ወእብለ
ትፈናተው
ጀሃት
ለትጀመዐ ተቃሪር ክምለ ለሐብሮ
፡ መትጸባጥ እብ ኤች ኣይ ቪ
ዲብ ኩሉ ዓማር እብ ርእዮ ናቅስ
ሀለ። ፈድል ናይለ ርክብት ለሀሌት
ፋይሐት ክድመት አድውየት ድድ
ኤች ኣይቪ ወውቁል መትነፈዕለ
አድውየት እብ ኤይድስ ትጀሬ
ለነብረት ሞት ሰኒ ወአማን ሐደት።
ዝያድ 85% ዲብ ኤረትርየ ለሀለየ
ዐመሲ እብለ ገብእ እለን ለሀለ
መርመረ ኣኤች ኣይ ቪ ለቫይረስ
ሀለ ዲበን እግል ልትአመረ ወክም
ተአመረየ ለትገብእ እለን ዋጅበት
መራዐየት ዓፍየት ምን እም ዲብ
ውላደ ለልትረኤ ዐደዮ ናይለ
ቫይረስ እትለ ትደሀረት ደረጀቱ
ክሩይ ሀለ። በርናመጅ ህዳይ ለቦም
ቀደም ህዳዮም ለወድዎ መርመረ
ኤች ኣይ ቪ፡ ክምሰልሁመ ሓለትከ
እግል ትድሌ እብ ምራድ ኖስ
ለገብእ ናይ ደም መርመረ እትለ
በዘሐ መአሰሰት ዓፍየት ለክድመት
ውጅድት ሀሌት። ዲብለ ሐልፈየ
10 ሰነት ሌጠ ዝያድ ኦሮ ሚልዮን
ለገቡእ መዋጥኒን ሓለቶም እግል
ልድለው ቃድራም ሀለው። እሊ
ሌጠ ኢኮን መትጸባጥ እብ ኤች
ኣይ ቪ እግል ለአውሕድ ለቀድረ።
ተውዚዕ ናይ በቃዐት ለቡ ኮንዶም፡
እብ ጅመዕ ለለዐዴ ሕማማት እት
አጊዳት ጀላብ እግል ልትዳዌ
ክድመት ሻፍገት ሂበት፡ ሸዐብ እብለ
ሕማም ለሀለ እሉ ፈሀም እግል
ልትወቀል ለገብእ ናይ አትፋዘዕ
ወራታት፡ ምህሮ እግል ስናት እብ
ስናት ሂበት፡ ደም ምን ሕማማት
ናጊ አዳለዮት ምንለ አግደ ዲብ
አውሐዶት ረክስ ኤች ኣይ ቪ
ግዴት ዐባይ ለወደ ወራታትቱ።
እብ ሰበብ ኤይድስ ለየተመው
አጀኒት፡ ምስል ኤች ኣይ ቪ
ለነብሮ መዋጥኒን፡ ዓይለት ለለነብረ
ግዱዓት አንሳት ገብእ ለጸንሐት
ሰዳየት ማል እብ እቅትሳድ ኖሶም
እግል ልቅደሮ ትገብእ ለጸንሐት
ሰዳይት መንበሮሆም እግል ትሒስ
ወዓይላቶም እግል ልስነየ ብዙሕ
ነፍዐ።
ክምለ
ልትሀደግ
ለጸንሐ
መትጸባጥ ኤች ኣይ ቪ ወሞት
እብ ኤይድስ ናቅስ ምንመ ለሀሌ፡
አስክ እለ ሽቅል ብዙሕ ለጠልብ
ተሐድያት ብነ። ዲብ ገሌ ክፈል
ናይ ሙጅተመዕነ እብ ጠቢዐት
ሽቅል ልግበእ መእብ ኢመታላይ
ራትዐት ገበይ ደሐኑ ለተአከደት
ጅመዕ፡
ሐዳይስ
ለልትጸበጦ
ኢበደው። ለመትጸባጥ እብ ኤች
ኣይ ቪ ወሞት እብ ኤይድስ ምነ
በዲር ዐለት ብዙሕ ናቅስ ምንመ
ሀለ፡ አዳም እግል ኢሊበለኒ! እግል
ኢሊሪመኒ! ለትብል ፈርሀት፡
ሓለትከ እንዴ ኣመርከ አጊድ ደወ
የአንበቶት እት አትሻፋግ ሞት
ናይለ ጽቡጣም እዴቡ። መዋጥኒን
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ብዝሓም
እብ ሰበት ጠባዬዕለ
ሕማም፡ አግቡይ ዐደዮሁ ወዳፍዖቱ
ለሀለ እሎም ፈሀም ቆሪነ ለነቅስ
ምኑ ሰበት ገብአ፡ ሓለቶም ለይደለው
መርመረ እብ ምራድ ኖስ ዋድያም
ለይለአምሮ ብዝሓም ሰበት ሀለው
ዲብ ኤረትርየ እት ኤች ኣይ ቪ
ራክባመ ለሀሌነ ዐውቴ ለተአሰክብ
ኢኮን። ክም ልብ ለለቀሴ ሕማም
እንዴ ረኤናሁ፡ ብዙሕ ኣግል ንሽቄ
ዲቡ ለብነ ጋራት ክም ተርፈነ
ኣመሮት ሀዬ ምህምቱ።
አዜመ ሸዐብ ፈሀሙ እግል
ልውሰዕ ወልቆሬ ለትሐዜ ሀለ።
ኤች ኣይቪ ከፎ ክም ለዐዴ እንዴ
ኣመረ ገበይ ለእበ ከርዖ እግል
ልባስር፡ እብ ንዙም እብ ምራድኖስ
መርመረ ደም እት ወዴ ሓለት
ዓፍየቱ እግል ለኣምር፡ ኤች ኣይ ቪ
ለጸብጠዮም አጊድ ድድለ ቫይረስ
ላቱ ደወ እንዴ አንበተው ደዋሆም
እብ ጅድየት ዲብ ታቡዕ እግል
ልንሱእ፡ ኩለን ዐመሲ መርመረ
ኤች ኣይ ቪ እግል ሊደየ ኖሱ
እግል ልትዐንደቅ ጽዋሩ ፈሀም ክም
ገብእ እግል ኒዴ ለትሐዜነ ሀለ።
እለን ጋራት እለን እት መዓለን
አውዐልናሀን ምንገብእ፡ ዲብለ

እለ ሳ’ታም ሀሌነ ሰለስ በሕ እግል
ኢንብጸሕ ለትከረዐነ አለቡ። ሰለስ
በሕ በህለት፦ በሕ እብ ኤች ኣይ
ቪ ለልትጸበጦ ሐዳይስ፡ በሕ እብ
ሰበብ ኤይድስ ለመይቶ መዋጥኒን፡
ወበሕ እብ ሰበብ ምስል ኤች ኣይ
ቪ እብ ነቢሮም አዳም ለረይሞም
መዋጥኒን። ሎም ሰለስ በሕ እበየ
ልትበጽሑ ምን እንብል እብ እብ
ክድመት ሳምረት ወፈሀም ውቁል
ሌጣቱ። ሰበት እሊ እተ እለ ነሐዜ
እግል ንብጸሕ፡ አፍራድ፡ ዓይላት፡
ሸኪክ እብ ዓመት ኩለ ወጠን ወኩለ
ዐለም ሕበር ክም ሐቴ እዴ እንዴ
ገባአነ እግል ንሽቄ ብነ። ዶልከ
ምስል መርሐለት ለናስብ ዐገል
ወበራምጅ ዲብ ነአፈግር፡ ሽቅልነ
እብ ጅድየት ዲብ እንጌምም እብ
ኩሉ ደቅብነ እግል ንሽቄ እብለ
መናሰበት እድንያይት ምዕል
ኤይድስ ውዛረት ዓፍየት እብ
ድግማን ትላኬ።
እድንያይት ምዕል ኤይድስ
እብ ደረጀት ዐለም 29ይት ሰነተ
ትዘከር ዲብ ሀሌት ዲብ ኤረትርየ
ሀዬ 24ይት ሰነት እንፈቅደ ሀሌነ።
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2017

ገሌ ሐብሬ እብ ሰበት ኤች ኣይ ቪ
ኤይድስ ዲብ ኤረትርየ
ሄለል ዲሰምበር እድንያይት አምዕል ኤይድስ “ ከደማት ዓፍየት ሐቅ
ክሉ መዋጥንቱ “ እበ ትብል ስቅራት እብ ደረጀት ወጠን ዲብ መዲነት
ባጼዕ ትዘከረት።
ፈድልለ ኤች ኣይቪ ኤይድስ እግል ልትሀወን ወእግል ልስረት ገብእ
ለጸንሐ ጅህድ ሸዐብ ወሕኩመት፡ ቅያስ መትጸባጥለ ሕማም እብ ደረጀት
ወጠን ዲብ ምንተሐት1% ከም ትከረ፡ ዲብ ዐመሲ ህዬ 0.28% ከም
ትከረ፡ እሊ ህዬ ዲብ ቀበት 12 ሰነት እብ 87% ከም ነቅሰ ለለአርኤ
ክም ቱ እተ ምዕል ተሐበረ።
እትሊ ወክድ እሊ ሐድ 9 አልፍ ምስለ ቫይረስ ለነብሮ መዋጥኒን
ዕምር ለለአረይም ደወ ነስኦ ህለው።
ቅያስ መትጸባጥ አንሳት እብ ዓመት፡ ፈያቲብ ህዬ እብ ፍንቲት ዘይድ
ሰበት ሀለ፡ ለእብ ደረጀት ዐለም 2030 እግል ልትበጻሕ ኢቱን ለሀለ
በርናምጅ አህዳፍ ዐቦት መርሀዮ” እግል ልትሐቀቅ ጅህድ ሕበር እግል
ልዕቤ ዲብለ እድንያይት ምዕል ኤይድስ ሊከ ትቀደመት።
ለእት ባጼዕ ገአት መናሰበት ዲበ እብ ደረጀት አቅሊም ቅ/በ/ቀየሕ
ዲብ 2005 ሐድ 3.4% ለዐለ ቅያስ መትጸባጥ፡ እትሊ ወክድ እሊ ዲብ
0.39% ከም ትከረ ተአከደ።
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ውርስ ሰዋልፍ ዘበን ምግባይ እት ኤረትርየ

እስትራቲጅያይ
መካሪት
ኤረትርየ እት አግዳም በሐር
ቀየሕ፡ እግል ኣቲ ዐባዪ አድያን
ክስታን ወእስላም እት ዐድነ ምነ
ሰደ ጋር ቱ። እግል እለ አማን
እለ ለልአክድ ኣሳር፡ እት ክል
ክፈል ኤረትርየ ወእት አግዳም
በሐረ ልትረከብ። እሎም ዐባዪ
አዳያን እሎም እት 1ይ ክፈል
ዘበን ሐቆ መትወላድ ነቢይሃ
ዒሰ ዐለይሂ ወሰላም እት ዐድነ
ለአተው እት ገብኦ፡ ተአሲር
እሎም አድያናት እሎም ህዬ ምን
አግዳም በሐር እንዴ ሐልፈ እት
ብዞሕ ክፈል ቅብለት ቀር አፍሪቅ
እግል ሊፈሕ ለቀድረ አግደ ሐደስ
ናይለ ዘበን ለሀይ ቱ። ምግባይ
ዘበን እንዴ ትበሀለ ለልትአመር
ክፈል ታሪክ ህዬ እብ ፍንቱይ
እግል ውርስ ሰዋልፍ እንዴ ሰመ
እግለ ምስል እሎም ዐባዪ አድያን
እንዴ
ትጻበጠው
ለመጸው
ሰዋልፍ ዓዳት ወታሪክ ለልሐብር
አሕዳስ፡ ምን ምጸት አድያን እት
ዐድነ አስክ 15ይ ክፈል ዘበን
ለህለ ወክድ ልትጌመም። እትለ
መርሐለት እለ ለትረአ ተቅዪራት
ሰዋልፍ ወመሐበራይ እቅትሳድ
ለልሐብር ቴለል ቱ።

ዲን ክስታን እት 4ይ ክፈል
ዘበን ሐቆ መትወላድ ነብየላህ
ዒሰ ዐለይሂ ወሰላም እት ዐድነ
ክም አተ ልትአመር። አግዳም
በሐር ቀየሕ ወከበሳታት ኤረትርየ
ምነ ሳልፋያም ኣሳር እሊ ምህም
ሐደስ እሊ ለገብአ ታሪክ ለቡ
ክፈል ቀር አፍሪቀ እት ገብኦ፡
ኤረትርየ ምነ ሳልፋያት እት
እዲነ ናይ በዲር ተረርፍ ኣሳር
ዲን ክስታን እት ከርሰን ሓቅፋት
ለህለየ ድወል ወድየ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ፡ እግል
ቅድምነ ሸክል ዲን ክስታን
ለሸርሕ ኣሳር አግደ ህዬ እት
ቅዱም ገደማት ወአብያት ክስታን
ልትረከብ። እብ ብዕድ እንክር፡
ምስል እሊ እንዴ ትጻበጠ ለገይስ፡
እግል ሩሕ ሰማያውየ ለእት
ከብድ ገደማት እግል ብዞሕ ስኒን
እንዴ ተአከበ ለጸንሐ፡ ምስል

ዲን ክስታን ለልትጻበጥ ለመድ
ለወክል ጽበጥ ክፈል ናይ እሊ
ታጅር ሰዋልፍ ቱ።
እሎም ምን 5ይ-6ይ ክፈል
ዘበን ሐቆ መትወላድ ነብየላህ
ዒሰ ዐለይሂ ወሰላም እንዴ
አንበተው ሸክል እግል ልጽበጦ
ክም አንበተው ለልትሀደግ እቦም
ንዛማት (ስርዐታት) ወለመድ
እግል ጽበጥ እሊ ሰዋልፍ እብ
ዎሮት እንክር ወዶር እሎም
ገደማት
ወአብያት
ክስታን
እት ዓቅቢቶም ወረዘቆት እሊ
ዝሕሮታት እሊ ህዬ እብ ብዕድ
እንክር ለልአክድ ቱ።
ምስል
ዲንያይ
በዓላት
(ሐውልያት) ንግደት ክምሰልሁመ
ምስል ዲንያይ ወምህሮ መንፈስ
ለልትጻበጥ እግል ስኒን ብዞሕ
ለትጸበጠ ለመድ እግል ገሌ ክፈል
ሸክል ለመድ ሸዐብ ኤረትርየ
ወክል።
ናይ በዲር ገዳማት ወአብያት
ክስታን እብ ዓመት ሰዋልፍ ዓዳት
ክም ከረ ቅዱም ሰዋልፍ ፈን፡
ሸክል ብነእ፡ ነውያት ቅዱሳም
ክምሰልሁመ
ናይ መንፈስ
ወአድያን ስርዐታት እትሊ ጋር
እሊ ምነ ዐቢ ዶር ለተልሀው
ቶም። እት ብራናታት (እት
ቅራብ ለትከተበ) ለትወሰቀው፡
አሕዳስ ታሪክ፡ ናይ ዓዳት ኣሳር
ወጽበጥ አድያን ምስል ሸክል
ብነእ እንዴ ትጻበጠው ለገይሶ
ቶም። እግል መሰል እግል ቅዱም
ኣሳር ሰልጠነት ክስታን እት ቀር
አፍሪቀ ለወክሎ ቶም። ዐቦት
ክታበት ግእዝ ወታምም ሕስበተ፡
አምር ክቱብ/ፈን ግእዝ ህዬ
እበ ብዕድ እንክር ተአሲር ዲን
ክስታን ለሸርሕ ቱ።
መሻቀዪታት ቅዱሳም ኣሳር
ወለ ተሐፈዘ ዐጭሞታት ቅዱሳም
(mummies- ድማን)
እግል ሸክል ብነእ ምግባይ ዘበን
ለወክል መባኒ ቅዱም ገደማት
ወአብያት ክስታን እግል ናይ

ቀበት ዐድ ሸክል ብነእ (Local
architecture) ምስል ዐጃይብ
ጆሚትርያይ በህለት ሀንደሰት
ሸክሉ እንዴ ትጻበጠ ዲን ክስታን
እተ ዘበን ለሀይ እንዴ አቅበልነ
ዶር ሐዳረት ዲን ክስታን እት
ዐድነ ወቅብለታይ ክፈል ቀር
አፍሪቀ እብ ሑዱ እግል ንፍሀም
ሰዱነ።
መባኒ ቅዱም ገደማት አብያት
ክስታን ወዐጃይብ አድያን ምስል
ተአሲር ሰልጠነት ክስታን እንዴ
ትጻበጠው ምን ጋና ለትወረሰ
ለመድ ወለ ናይ በዲር ገጽ እንዴ
ጸብጠው ለገረመው እንረክቦም።
እት ሕየጥ ወአንሑስ ገዳማት
ወአብያት ክስታን ለአገረመ ረስም
እግል ዶር ዲን ክስታን እት አካናት
ኣሳር ቅዱም አዱሊስ ወመጠረ
ክምሰልሁመ እት አብያት ክስታን
ኪዳኔ ምህረት ሰንዐፌ፡ እት
በራክና፡ ቢሐት ወእሎም ለመስሎ
ውሱቃም እንረክቦም።
ቅዱም ገደማት ኤረትርየ
እምበል እሊመ ለእብ ዐጭሞታት
ቅዱሳም ለልትአመር ሀየክል
mummies
እት
ከብደን
ሓቅፋት ልትረከበ። እሊ ምስል
ዓቅቢት ገናይዝ ለልትጻበጥ ንዛም
mummification ለልአትዐጅብ
ጋር እት ገብእ፡ ዶር ዲን ክስታን
እብ ሑዱ ለሐብር። አሳስ እሊ
ለመድ እሊ እት ኤረትርየ አስክ
እለ እብ ዋድሕ እሙር ምንመ
ይህለ፡ እብ አፍ ለልትበሀል ዓዳት
ወሰዋልፍ ክምሰለ ለሐብሩ ምስል
ምጸት ለስዕ ቁዱሳም እት ኤረትርየ
እት ዐድነ ክም አተ ልትሸረሕ።
እት ገዳም ደብር ሃዋርያት፡ ሃም፡
በራክና በክዓር ወብዕዳም እቶም
ለትወሰቀ ዐጭሞታት ቅዱሳም
ክፈል እሊ ውርስ እሊ ቱ። ቅርድ
እሊ ለመድ እሊ እብ ዋጅብ
እግል ኣመሮት ብሑሳት ለልሐዜ
እት ገብእ፡ ሀለዮት እሊ ኣሳር እሊ
እት ቅዱም ገደማትና ላኪን ዶር
እለን ገደማት እት ሓፈዞት ቅዱም
ለመድ ምጅተመዕ ኤረትርየ
ለልአክድ ቱ።
ልተላሌ …
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ሓምድ ወድ ዐማር ለልትበሀል ሓልያይ ምን ዐድ ተክሌስ ዐድ
እሙ ምን አቤተዎም ለሐለየ ሕላየት ክእነ ትብል፦
ሓምድ ወድ ሓጅ ኢወልዳ ቱ አባይነ መሐመድ
ልትበከር
ፋርሃም ዲቡ ህሌነ ለኢረክበየ ምን ምረሐር
ወለት ዐማር ለወልደ ረቢ ደሌ ልትመሰል
ዐድነ አግዱብተ ዕሌቱ ንደእ ኢኮን ወጀፈር
ለገሌ ልትመነሕ ወለገሌ ልትፈጨል
ለገሌ ርዕዮ ወድዎ ከእት ለንዋይ ልትፈረር
አብ እድሪስ በዐል ገጻ ቱ ሞርሀ ጻብጥ ቱ
ወገፍተር
ተናክፎ ለወድቀ ኢሀይቦ እብ መድበር
አክል ዐድ ሕድ ሀይቦም ድቡር ወሹም በዐል
መምበር
እንዶ ረፍዐ መጸአከ ኖሱ እንዶ ልትቀለል
መሐመድመ ወድ መሐመድ አክል ረአሱ
ልትገደል
ሐሊብ ወአቱ ልስቴ ወክቦበቱ ትትበሸል
መስከብ በኑ ለለአቴ እብ መሐገዝመ ሚ
ኢልትቀዐር
ዐድ አቦትነ ቶም ሰብ ለዓሊት ኢእንፈቴ ልትወገር
አብ ኢብራሂም ጹዱቅ ቱ ከንፈር ከአፎ ትትበደል
እት አካኑ ጸነሐከ ወሊበስ እትከ ወልጥለል
መሐመድ ወድ ሕመድ ሽማግላይቱ ምን አስል
ዐገበ ወሰይፍ ቄጦ ጻርብ ቱ ወመምበር
መሐልከ ናስእ ኢኮኔ ለሖፈት እግል ትደረር
እምበል ወልዱ ሚ ሐይሶ በኪትመ ላቱ በዐል
ጭገር
ኢእቤለ እብ ቅብጥር ለጋሻይ መሐመድ ልደረር
ሐሊብመ ወልዱ ምን ሔሰ ምዱን ደነ ወሰምሀር
እሽማዒል ወድ ኣድም በትዕ መስል ወሽከር
ምን ረክብ ሀይበከ ምን ሐግል ልሰሐቅ ወልደአል
ዐብደለ ወድ ሃሮን ክም አባየ ልደበር
ለጉሙይቱ መሰለም መአዜ ገይስ ምን አለል
መንገአት እናስ ኢጸብራ ቱ ግድዐት ምንዲ ትሰረር
ሓምድመ ወድ ሕመድ በጥር እሉ በዐል አከር
ሕሜት ዳብእ ቱ ወሐምዴ ዐባይ ካርዕ ቱ ወመረር
እድሪስ ወድ መሐመድ ሸግራይ ዲብ መን
ልትዐደል
አብሁ ጾም ወሰላት ወህቱ ጋሻይ ልትሐደር
ስእያም እግሎም ሀሌነ ፈንጎሕ አምዕል አልመዕሸር
ሙሰ ወድ ዐድ ዐሊ ለሀይ ሀለ ልትሀውለል
ፍሬ ቅንጽል ሚ ኢትወዴ ፍሊትመ አስክ ትትበከር
ንጸበሮ ሀሌነ ወልግደን ዲብነ ወልቅዘር።
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እለ እተ እነብር ለህሌነ ፕላኔት
ምን ትትከለቅ ወሐያት እት ረአሰ
ተአነብት ወድ አዳም እለ አዜ
ለህለ እተ ደረጀት እግል ልብጸሕ
እብ ብዞሕ መራሕል ሐልፈ እተ፡
ለሀይከ እግል ለሀይ እት በድል
ወለአበዴ እለ ዮም ባጽሓመ
ለህሌነ ደረጀት ባጽሕ እንረክቡ።
ዮም ምስል ዐቦት ቴክኖሎጂ
ወመትቀዳም ወድአዳም እት
ፈሀም ወመትነፍዖት ዕሉም እዱነ
ቅርዱ እግል ለአብዴ ለትበገሰ
ብዞሕ ሕማማት ምንመ ህለ፡
ለአግደ ላኪን ሕማም ኤይድስ
ጋብእ ህለ። አማንቱ እትሊ ወክድ
እሊ ሕማም ኤይድስ ምስል ብዕድ
ለኢለሐዬ ሕማማት ልትመጣወር
እት ህለ፡ እተ ሳልፋያም ለሐምስ
እግል ልትከሬ ቃድር ምንመ ህለ፡
እሊ ሕማም እሊ ላኪን ዝያድ
ብዕድ ሕማማት እንዴ አማደደ
እት እጅትማዕየት፡ እቅትሳድ፡
ዐቦት ወመትቀዳም ሐቴ ደውለት
እበ ተአስር ገበይ ልልዔ ሰበት
ህለ፡ ዝያድ ክሉ ፍንቱይ ወድዩ፡
እግልሚ እሊ ሕማም እሊ ለእግለ
ደምር ጀሀት አግደ ዝበድለ
ምጅተመዕ ለገብአው ሽባን ሰበት
ታ ቱ።
ሕማም ኤይድስ እት ኤረትርየ
ምን ለአቴ ዝያድ ርቡዕ ዘበን
ሑሉፍ ህለ፡ እትሊ ረዪም ወክድ
እብ ኣላፍ ለልትዐለቦ ሽባን
ናስእ ክም ህለ ክሉ ለልአምረ
አማንተ።
ሻብ እብ ጠቢዐቱ ክል ሐዳስ
እብ እዴ ኖሱ እንዴ ታየነ
እግል ልኣምረ ለልሐዜ ክፈል
ምጅተመዐነ ሰበት ገብአ፡ እንዴ
ኢልሓስብ ወኢመይዝ ቱ ምስዳር
ሻፍገት ለነስእ። እሊ ህዬ እት ክእነ
ለመስል ቴለል ክምሰለ እት ከረ
ጀርቤ ለቀም ለትትበሀል ታመት
ሕስበት “ናይ ሰልፍ ከጣከ ናይ
ኣክር ሐያትከ” ለትመስል ገበይ
እበ ልሄርር ክም ህለ እንዴ
ኢፈጥን ሰበት ለአቴ እተ ለናይ
ሰልፍ ከለጡ ናይ ኣክር ሐያቱ
ለትነስእ ካልኢት እተ እግል ልእቴ
ልትናየት ጻንሕ ቱ።
እለ ታመት ሕስበት እለ
ቀደም እተ ወራት ትትበገስ ለዘተ
አዱርከ ምንገብእ ክሉ ለልትሐዜ
መትዳላይ ወመደጋግ እግል ቲዴ
ገበይ ለትሀይበካተ፡ ምናተ ለዘተ
ይአዱርከ ምንገብእ እተ ሸረከ
እንዴ አቴከ ጀዛለ ነስአካሀ ምስዳር
እግል ትንሰእ እንዴ ኢትፈቴ
ትዳሌ እግለ።
ለሐልፈተነ ሳምን ሄለል ወርሕ
ዲሰምበር አምዕል ኤይድስ እብ
ደረጀት እዲነ ወደረጀት ዐድነ
ዝክርት ዐለት። ኤረትርየ ምን
ደውለት ገብአት እግል እለ
አምዕል እለ እግል ተዐይደ ምን
አንበተት ምን እዲነ እብ 6 ዶል
እንዴ ተአከረት እግል 24 ዶለ

እት መዲነት ባጽዕ ዝክርት ክም
ዐለት እት ወሳይል እዕላም ሳምዓም
ዐልኩም፡ ኤረትርየ ህዬ ምስለ
ቫይረስ ለነብሮ መዋጥኒነ እትሊ
ወክድ እሊ እት ምተሐት ሐቴ
ምእተይት ክም ደሀረ ሽሮሕ ህለ፡
ምን እሊ ዕልብ እሊ ህዬ ለ0.28
ምን እም እት አግሩዝ እት ወክድ
ዕምስነ ወሕርስነ ለተዐደ ክምቱ
እት ልትአመር፡ ለተርፈ ላኪን
ለበዝሐ ክፈሉ እብ ገበይ ጅመዕ
ለመጽእ ወእግል ሽባን ለአድምዐ
ዕልብ ቱ። እብለ ልግበእ ወእብ
ሌሀ እሊ ሕማም እሊ እግል ሽባን
አረይ ለወዴ ሕማም ቱ ምን
እንብል ምን አማን ኢሪምነ።
ከሽባን
መዳፍዐት
እግል
ወጠን፡
መፍርየት፡
ዕሉማም

ርኤነ ምንገብእ ክል ዐስከሪ እት
ሽርም እሊ ቫይረስ እሊ እግል
ልትከሬ ለአስባብ ብዞሕ ሰበት
ገብአ ቱ። ለበዝሐው ሽባን እት
ዐስከርየት ለልትረከቦ እት ደሞም
ለቫይረስ ክም ልትረከብብዞሕ
ብሑሳት ለሐብር።
ከእሊ እት ዓቅቢት ወዐማር
እለ ወጠን ለትበገሰ ሻብ እት
ደሙ እሊ ቫይረስ እሊ ትረከብ
ምንገብእ አክልአይ ከሳር እት
ሐቴ ደውለት ክም ከልቅ እግል
ንኣምር ዶል ንሰአል፡ ለበሊስ ዕልብ
ለአለበ ከሳረት እግል ልሰብብ
ቀድር ለልብል ቱ። እግልሚ እሊ
ሻብ እሊ ወቀዩ ብዞሕ ወእት ክሉ
ተአሲር ሰበት ወዴ።
ወጠን እግል ተሀሌ ገለብ

ወናይ ምጅተመዕ ዘበድ ሰበት
ገብአው፡ እትሊ ሕማም እሊ
እግልሚ
ልትካረው
ወምን
ሽባን ህዬ ለበዝሐው ምስል
እሊ ቫይረስ እሊ ነብሮ ለህለው
ምን ቶም እንቤ ምንገብእ፡ እት
ዓቅቢት ወጠን ለልትረከቦ አንፋር
ቅዋት ድፈዕ ላቶም ሽባን ምነ
ሰልፍ ለልትረአው ሽባን ገብኦ
እት ህለው፡ ግራሆም ህዬ እብ
ለትፈናተ አስባብ ምን ተዐሊም
እንዴ ሬመው እት ናይ ብሕተ
አሽቃል ለትፈረረው ወሸመሽ ምነ
እት ካልአይት ደረጀት ለልትረከቦ
ቶም። እግልሚ እሎም እብ
ምስምሰ ትጃረት ወብዕድ አሽቃል
ምን መዲነት እት መዲነት እት
ልትሐረኮ ምስል ለትፈናተየ አንሳት
እግል ልትዋጅሆ ለዐበ በክት ሰበት
ቦም ወእለን ለምስለን ልትዋጅሆ
አንሳት ፋያቲብ ገብአየ ምንገብእ
ለዐበ በክት ናይ መትጸባጥ እብሊ
ቫይረስ እሊ ለቦም ገብኦ። ዝያድ
ለሻቅል ጋር ጋብእ ለህለ ላኪን
እብ ገበይ እምርት እትሊ መጃል
እሊ ለኢትፈረረየ አንሳት እት
ሸዋርዕ ዐባዪ መዳይን ዐድነ፡
አብያት ኖስ ወብዕድ አካናት
እንዴ አትዳላየ ሽባን አረይ ወድየ
ለህለየ እት ዐደዮትለ ቫይረስ እዴ
ዛይደት ለበን እት እንተን መጽአ
ሰበት ህለየ ምነ ሻቅል ጋር ጋብእ
ለህላ ቱ።
እት
ዐስከርየት
ለህለው
ሽባን እብሊ ቫይረስ እሊ እንዴ
ትጸበጠው እግል ልሕመሞ ለህለ
እግሎም በክት ሰኒ ወአማን ብዞሕ
ቱ፡ እግልሚ እብ ደረጀት እዲነ

ወኮናት ለገብእ እግለ እብሊ
ህዬ ምን ዐድ ወከደን ለትመጸአ
ጻብኢት እንዴ ከርዐ ሰላመ
ወሰካበተ ለልአክድ እት ዐቅቢተ
ለትፈረረ እግለ ዐስከሪ ቱ። ህቱ
ሐቆ ይህለ ህዬ ምን ከደነ ወከርስ
ስካብ ትስእን ወተርህ፡ ፈታይ
አባይ እንዴ ገብአት ህዬ ፈውደት
ትጠወር
እተ
ወመስኩበተ
ትትሐምረግ፡ ክም ፍገሪት እሊ
ሕሙመ ወሕያየ ዲማ እት ሸቀላት
ሰበት ልትካሬ እግል ልስለም
ወልስከብ እንዴ ሐድገየ እግል
ልህረብ ወልስኬ ምነ ልትጀበር።
ረሐመት ለአለቦም ጀራይም
ለፈቱ ሐሽምት እንዴ ትከለቀው
ሕማማት እብ ሸፋግ ክም ልልዔ
ወእት ሰላመት ምጅተመዕ እሳት
ለቀርሕ ወደዲት ክም ዘማቴ፡
ቃጫፍ፡ ቃታል ወብዕድ እግል
ልአማድድ እብሊ ህዬ ዓዳት
ወሰዋልፍ ምጅተመዕ እግል
ልትሐምረግ አሳስ ከሬ፡ እሊ ህዬ
እት ዐቦት ወመትቀዳም ሐቴ ዐድ
ምነ ደማር ዳይመት ለከልቅ ጋር
እት እንቱ ለአተላሌ።
ሽቅል እግል ልትሸቄ እግል
እሊ ሽቅል ለትገብእ ሒለት ሐቆ
ሐወነት ህዬ ዐቦት እት እቅትሳድ፡
ብንየት
ትሕትየት፡
ሰዋልፍ
ምጅተመዕ
ወእዳረቱ
ሰበት
ኢትትአከድ እብ ዎሮ እንክር
ወእበ ብዕድ እንክርመ፡ እብሊ
ሕማም እሊመ ለኢትጸበጠ ክፈል
ምጅተመዕ እብ ለትፈናተ አስባብ
ክም ከረ ሕግላን ነብረ፡ ማይ
ሲቶ፡ መስከን ወብዕድ ዝሕሮታት
ሰበት ልተምተም እግል ልስረት

ወልብዴ ቀሊል ቱ። እግልሚ
ነዳፈት ወካፍየት ሙነት ትሰአነት
ምንገብእ እብ ዕልብ ታምም
ለነስእ አምራድ ክም ከረ ፍጋር
ወእግሉ ለመስል እብ ሸፋግ እግል
ልልዔ ወአዳም እግል ለአብዴ
ሰበት ቀድር። ከእሊ እት ድፈዕ
ወዐማር እለ ወጠን ለትበገሰ
ወክም ሸፈት እግል ሰላመት
ወመስኩበት ዐዱ ግልቡብ ለህለ
ሻብ ወሻበት ምን እሊ ቫይረስ
እሊ እግል ልድሐኖ ወምህመቶም
እብ ዋጅብ እግል ልአትሙማ ሚ
ለአትሐዝዮም ገብእ? ለልብል
ሰኣል እግል ንብለስ ምህምቱ
መስለኒ፡ ምህመቶም ዐባይ ሰበት
ገብአት ዝያድ ለገብአ ነፈር
እህትማም እንዴ ሀብናሆም እትሊ
ቫይረስ እሊ ለህለ እግሎም ፈሀም
እግል ልዕቤ ሰበት ወጅቡ ክል
ነፈር እበ ትትቀደሩ አትፋዝዖት
እግል ሊዴ እግሎም ህለ እግሉ።
ለገብአ አትፋዝዖት ህዬ ሽዑሮም
እበ ኢተምትም እብ ገበይ እንዴ
ትዳለ እግል ልትቀደም ወጅቡ።
እት ፈያቲብ ለኢልሄሮ እቡ በሰር
እግል ልትባሰር ህለ እግሉ። ምን
እሊ እግል ልትባልሖ ህዬ እግል
ልህደው አትናያት ወሰዳይት
ለአትሐዝዮም። እምበል እሊመ
ለሃድያም ምስል ዝሩፎም እንዴ
ትረአ ዐዶም እግል ልብጸሖ በክት
ካፊ እግል ልትዳሌ እግሎምቡ።
ትቀደራመ ምንገብእ አንሶም እተ
ህቶም ለነብሮ እቱ ድዋራት እግል
ለሀልየ ምስሎም፡ ለይሀደው ህዬ
ቀደም ክሉ ሰዋልፍ ምጅተምዖም
እቱ እብ ዋጅብ ክም ለሓፍዞ
ወእት አድያኖም ክም ተርዶ
ዊደትመ ምህመት ዐባይ በ።
ምስል እሊ ክሉ ለእግሉ
ፍሩራም ህለው ሀደፎም ክም
ለአሌሉ
ለወድዮም
አብሳር
ወከብቴ
እብ
ምጅተመዕ
ወሕኩመት እግል ተሀሌ እግሎም
ለሳልፈይት ወራት እግል ትግበእ
ለበ እት ገብእ።
እት ደሞም እሊ ቫይረስ
እሊ
ለትረከበ
ሽባን
ህዬ፡
እንዴ አትናየትናሆም ዕምር
ለልአትራይም
ስራይ
እግል
ልንስኡ እብሊ ህዬ እት መሕበር
እንዴ
ትከምከመው
ሀለዮት
ወአተላለዮት
ምጅተምዖም
እግል ለአክዶ እግል ንሕቀፎም
ወንስደዮም ዋጅብናቱ። እግልሚ
ህቶም ክም ክትፈትነ ወሕነ
ክም ክትፈቶም አድሕድ ጸበጥነ
ምንገብእ ሌጣቱ እሊ ቫይረስ
እሊ እንዴ ዳፍዐነ ልትሐዜ ለህለ
ሀደፍ እዲነ ሰነት 2030 እግል
ንብጸሕ ለእንቀድር።
ከእለ ታመት ሽዕር ሕላየት
ፈናን ስሌማን አሕመድ እግል
እሊ መውዶዕ እሊ ለትረሽድ እት
እንተ ሰበት ረከብናሀ፡ እበ ጽበጠ
እግል ንትሳራሕ ምንኩም።

እንታ ሻብ ወእንቲ ሻበት
ሑዬ ወሕቼ እምበል ጀአሎት
እዝን ክረው እዬ እብ ዎር
ዎሮት
እሊ ዘበን ዐውለመት ወዐቦት
ገሮብ ደቂብ ለሐዜ ወከሀሎት
ሸንሀትኩም ምራድኩም እብ
ደከሎት
እግልሚ ትፈትሕዉ ወቀይ
ምህሮት
እንተ ሻብ እንተ ወእንቲ
ሻበት
እንተ ላብብ እንተ ወእንቲ
ላበት
እግልሚ ትትቀሸሾ እብ ሒለት
ሸበት
አድሕድ ትሸንሆ እግል ንክበት
እግልሚ ፋይሐት ተሐድጎ
ተሐዙ ጨበት
ደያነት እሊ ገቢል ወሰዋልፉ
ጅመዕ ቀደም ህዳይ ምን
ካልፉ
ዕምር ሸበት እብ ዐቅል
ንሓልፉ
እግልሚ እሉ ትካይዶ
ከትሻሩፉ
አዳም ከሀላት ወደ ወትዐጸመ
ነብረ ዲብ ልርእየ ምና ጼማ
ነብረ ሐላፊተ ኢኮን ሴማ
ኢንገንግእ አፍያት ቀደም
ሔማ
ሐራም እንዴ ትበሀለ ለትሐረማ
ክሉ መልትነሰእ ላማ ጠዐመ
ግርም ምንዲ ትስእን ለትገርማ
እግል ትትሐረም በ ትግበእ
ይማ
ህዳይ አስክ ገብእ እብ ገበይ
ሐላል
ነፍስ እግል ትጸበጥ እተ ዕዳል
እግል ትፍገሩ በ ለሃርእ
ቅራር
ነጎት ምን ጥፍአት እብ
ዕንቅዕራር
እግልሚ ቱ ኢትሐስቦ እግል
መስተቅበልኩም
እግል ርሕኩም ግብኦ
ዎወጠንኩም
ህተ ሐቆ ወዴት ጥሉቅ ጅማዕ
ወህቱ ሐቆ ሰአነ ዐቅል ስማዕ
ወዔብ ሐቆ ኢቤለው ዲብ
ምጅተመዕ
ህንከ እሊ ዕማም እቡ ትነፈዕ
ህተ መንደለይት ዔጻት ወጠን
ወህቱ መንደላይ ሐጡር ከደን
እግል ትፈክር በ ወእግል
ትፍጠን
ልዉቃም ልንበሮም በደል
ሐዘን
እንተ ሻብ እንተ ወእንቲ ሻበት
እንተ ላብብ እንተ ወእንቲ
ላበት
እንቲ ሻነት ሕቼ
ወእንተ ሻንን ሑዬ
እግልኩም ፊና ብዬ
መቀድመት ገቢል
ወመስተቅበል ነቢር
እንትምቱ ሸባብ ሐሪር
እብ መስኡልየት ሸዐሮ
እግል ዲማ ንበሮ
ሸበት እለ ከሀሎ
ጥሉቅ ጅመዕ ስረሮ

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 49
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ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ነፍስከ እበ ትወለድከ እቱ ወሬሕ ኣምረ

ለውቀት ምን ከርስ በዐለ ትፈረር
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 እንቱ ርኤቱ። ስሕቅ እንዴ
ትቤ፣ ምሽክለት ኢኮን! ዮም አነ
ለጭገርዬ እግል ሓስሱ ቱ ትቤ!
ከክምሰልሁ
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!ማሸላ
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 ህዬ
እንተ ኖስከ ሰበት እንተ።

ተበሰም

ብእሰ ተአከረ ምነ። ህተ ህዬ እግል እመ፣ እሊ እናስ እሲት ብዕደት ሃዲ
እትዬ እግል ኢለሀሌ ፋርሀት ህሌኮ ቴለተ። እመ ህዬ፣ እዝነ ቆጨብነ፡ ትፍ
ቤሉ ክምሰልሁ ኢቲበሊ፡ ኬር ትዋፈሊ ገደ እምኪቱ...ምን ኣመረ የምክን
ሐደስ ዎሮት ገብእ ሳደፈዩ!! ቴለተ።

በሀል

ሀ’መት ለአለቡ ነፈር ይሀለ፡ ምናተ እለ እዲነ ዘዋሊት ክምተ
ለፈቅድ ከገጹ ለለአበሬህ ሀለ።
ከዋክብ እት ወቅት ጽልመት ሌጣ ቱ እግል ልትረኤ ለቀድር።
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።

ዝበድ
ዘዖታት

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

መዕሉመት

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

ለገብአ ነፈር ዲብ እለ እዲነ
ምን ብዕዳም ለልትፈንቴ እቡ
ጠባዬዕ ወሸክስየት ፍርግት ቡ።
ከእለ ሕቡልክት ሸክስየት እለ እብ
ቀሎ-ቀሎ 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 ትወለደ 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 ጃንቦም እስዉ
ክምቱ ለአቀምቶ። አትዐገቦት ፈቱ፡
ዓቅላም፡ ዕጹማም ወመፍርየት
ቶም። ንዛም ወተርቲብ ሰበት ፈቱ፡
ወእተ ክምሰልሁ ሐሳሲን ሰበት
ቶም፡ ላመ ፍክሮም ፋዬሕ ቱ።
እት ብዕዳም ለውቀት ለዘርኦ እበ
ገበይ አክል ሕድ ለፈርጎ አንፋር
ቶም። ድቁጣት ኢበዝሐ እቶም
ምን ገብእ፡ አውመ ለቀዋቅሎም
ኢረክበው ምን ገብእ፡ ሰኒ ራውጋም
ቶም። ለሸክስየቶም ዝያደት 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 ሳፊ
ቱ። አማን ፈቱ ወምሳልዪን ቶም፡
ሰኒ ዓቅላም ወሰብ መዋህብ ቶም።
ሸክስየቶም ትትበደል ወትትቀያየር፡
ክመ ናይ ኖሶም ጠቢዐት ልትሰረፎ፡
ሃድኣም፡ ከጃልያም፡ ወምን ክብር
ነጃ፡ እት ምራዶም እግል ልብጾሖ
ዐባይ ሸንሀት ወበታከት ለመልኮ፡
ሕርየት ለፈቱ፡ ሰእየት ለኢበትኮ፡
ሕልሞም ወመሳኢቶም እት አማን
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።
ሰላም
ወመስኩበት ፈቱ። ሰኒ ሓሳሲን
ቶም። እግል ብዕዳም ክድመት
እግል ልቀድሞ ፈቱ፡ ወእብ ቀሊል
ኢልትቀጸቦ። ሰብ አማነት ቶም።
ምሐምደት ቶም ወሰኔት እብ ሰኔት
እግል ልብሎሰ ፈቱ። ፈዳብያይም
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መተቅብለት ሰበት ቶም፡ ተቅዪም
ብዕዳም ፈቱ። መቅስነት መርባት
ቶም። 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፣
እትሊ
ወሬሕ እሊ 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 ልትፈረጎ፣ 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 ውቅልት
መቅደረት ለቦም አንፋር ቶም።
እት ሸሀር ዩንዮ ለትወለደው፣
እትሊ ወሬሕ እሊ ለትወለደው
አንፋር ሰብ በክት ሰኒ ቶም።
እግል ጠቢዐት ወእግል ፍኑን እብ
ዓመተን ለፈቱ፡ እብ አልባቦም
እንዴ ኢገብእ እብ ዕቁሎም ለፈቱ፡
እት ማል ብዞሕ ዐሸም ልቦም፡
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፣
እሎም አንፋር እሎም፣ ክል ዶል
ሰብ ፋል ሰኔት፡ ቆሎም ሳብት፡
ከጃልያም፡
እዱባም፡
ጸጎቶም
ሕዱድ ለአለበ፡ መትካይለት፡
ዕጹማም፡ ዐሰብዪን፡ እት ክሉ
ጋራቶም እት ርሖም ለለአተንክቦ
ወእት ዓፍየቶም ብዞሕ ሕስር
ለአለቦም አንፋር ቶም።
እት ወሬሕ ኦጎስት ለትወለደው፣
እትሊ ወሬሕ እሊ ለትወለደው
አንፋር፣ ስፋቶም ፍንቱይ ሰበት ቱ፡
ህቶም እብ ቀሎ-ቀሎ ለለአስተስልሞ
መኢዴሆም ለለሀይቦ፡ ፈተች ኬር፡
ሐሳሲን፡ ሰብ ሂበት፡ እበ ምስለ
እትለ ባካቶም ለሀለ አዳም ለወዱወ
መጃመለት ብዞሕ አዳም ለፈትዮም፡
ወእብ መዝሀር ነፍሶም ወለበብሶም
ለልትአየሶ አንፋር ቶም።
እት
ወሬሕ
ሰብተምበር
ለትወለደው፣ እትሊ ሸሀር እሊ
ለትወለደው ምን ቅያስ ወለዐል
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ከጃልያም፡ ሰብ አደብ ሰኒ፡ ሰብ
ፈዳብ ዐቅል፡ ሃድኣም ወእት
ተሰሩፋቶም ዔቅበት፡ ለቢባም፡ ሰብ
እክላስ፡ እብ መዝሀሮም ወለበብሶም
ለልት አየሶ፡ 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 ለዋጅሆ፡
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 ዓይለት መንበረት ለፈቱ፡
ርያድዪን፡ ሴድየት፡ ምክልሲን፡
ጀላብ ብዕዳም ቤዘ ለገቦኦ፡ 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 እትዬ ለኢልብሎ)፡
ቅዱናም፡ ምን ክብር ነጀ ላቶም
አንፋር ቶም።

በሀል
እሙራም

-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 ተአደንን
እሎም ትገብእ። “ውልያም
ሸክስፒር”
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
ትወይን”

ገጽ

9

ሳልሕ ገመ
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

ሸክል እዳረት አቅሊም፦ እት
አቅሊም ለህለ አፍረዐት ወዛራት
እት ሓንቴ አርባዕ ቅስም በህለት፡
እትቅትሳድ ወእጅትማዕየት፡ ብንየት
ትሕትየት ወእዳረት መቅሬሕ ሽቁል
እብ ተርጀሞት ሽቄ። ለበዝሐ እተ
አቅሊም ለገብአ ዐባዪ ነሻጣት
ዐማር እብ መርከዝየት ሕኩመት
ለትሸቀ እት ገብእ፡ እተ አቅሊም
ለህለ አብካት ወጀዋእዙ ለወድሕ
እትገብእ፡ እተ ከስሱ ሽክል እንዴ
ገብአ እግል ሐብሬ ዱሉይቱ።
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
እብ ዓመት እንዴ ትጀረበ ፈርያቱ
ለትረአ 129,884 ሄክታር ናይ
ሓርስ ኣራዲ ለመልክ እትገብእ፡
እስክ እለ 91,621 ሄክታር እት
ሰማን ምዴርየት ልትሓረስ ሀለ። ምነ
ውቁል ረወሪት፡ ወጸድፍ ምፍጋር
ለልትከሬ ዝያድ 11
መሓዛት
ዐባዪ ወወሓይዝ ትርበት ወጂበት
ወማይ እንደ ጸብጠው ሰበት መጽኡ
እት ሙስተቅበል እት ተጠውር
ሓርስ ለልትሓመድ እተይ እግል
ልትረከብ ሰእየት ዐባይ ሀሌት።
ምዴርየት ሽዕብ፡ አፍዐበት፡ ግንዳዕ፡
ፎሮ፡ ገልዓሎ ወቀሮራ ለሀለ ርሒብ
ጋድሞታት ሓርስ መትነፈዐት ናይ
እሊ ርዝቅ ቶም። እት ገሌ ክፈል
ናይለ አቅሊም ክልኦት ሒን ዝላም
ለቡ ኣካናት ሰበት ሀለ በይኑ ወህበት
ፍንቲት ናይለ አቅሊምቱ።
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ብዙሕ ሔዋን ከደን ክም ህመም፡
ነላት፡ ሽወክን፡ አከሪት፡ ሰገን፡
ኣራበት፡ ወአዱግ ከደን፡ ክምሰልሁመ
እብ ደረጀት ዐለም ገጹ እት ሰሪት
ለሀለ ዓንዶላይ ለልትበሀል ስራይር
ወብዕድ ልትረከብ ዲቡ። ለእብ

አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ

መህሮት ኣክደር ለልትኣመር ድበዕ
ሰሜናዊ ባሕሪ፡ እት ክል ሰነት ዝያድ
700 ሚሊ ሜትር ዝላም ለትካሬ

ሽቅል ለለትሓዝዩ ምንማቱ፡ እግል
ዲማ መበገሲ ለገብእ ወቀይ ጋብእ
ሀለ። አንውየት፥ዓጩይ ወሔዋን ከደን
እግል እግል ልሰስን እት ቅብለት
ወግብለት በሐር(ቀላቅል)፡ እት
እዳራት ደዋሒ ደንገሎ፡ መሓባር፡
ነፋሲት፡ እማትከላት፡ ፈረ’ሰግ፡
ማይ ኣጣል (ጊንዳዕ)ወንገቦ፡ ገደም፡
ደናንሎ (ፎሮ) ፈልከት፡ ቀላመት፡
ገብገብ (ኣፍዓበት) ኢንገል፡ ቡሬ፡
ቦርዶለ፡ ድሉሕ፡ ዳሌን (ገልዓሎ)
እት ነቅፈ ፊደል ፐ እስክ ፈለግ
ሽክ፡ ረወሪት በቅለ፡ እንድላል ለባ፡
ወጠንያይ ወኣቅሊማይ ናይ ቃትራ
ወመሽፈል ለገብእ ሕሩይ ኣካናት
ከምትፈረገ።
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ግንራሪብ በሐር ረዪም፡ ናይ ጠቢዐት
ወትራስ ውርስ፡ ሆቴላት ወመትፈግዒ

ወብዝሔ ሰራይር በሐር።
ደማነት ለቡ ወጣፌሕ እግል
ተዊቅ ለልትወጤ ክፈል በሐር
(ዳይቪንግ ሳይትስ)
እት ካልኣይ ሐርብ እዲነ ለቶቀየ
በዋቢር
ለልጠውር መትፈግዒ ፋግዖት
እት ምግብ ጁዙር።
ብዝሔ መክሉቃት በሐር

ርዝቅ አርድ

ዲቡ እት ገብእ፡ እት ወራታት ኢኮቱሪዝም በህለት ስያሐት፡ ወከለቦት
ሓዲቀት ወጠን፡ ኣፍረዮት ፍረታት
ወቡን ምህምቱ።
እትሊ ለሓልፋ 20 ናይ ሕርየት
ሰኖታት ሕኩመት ወሽዐብ ዲብ
መብዳእ መትንካብ እት ኖስ እንዴ
ረከዘው፡ ጀላብ ሐቀቆት ደማነት ነብረ
እት ሐፊዝ ማይ ወትርበት ሽቅል
ክቡድ ላኪን ሀዬ ስርጉል አግደው።
እት ቀበት 11 ሰነት 831,434
መትር እብ ዶዘር 747,869 መትር
ሀዬ እብ ነሐር ኣዳም ወኣብዕረት
ከምስልሁመ 5,271 መትር እብ
ጋብዮን፡ ዓመተን 2,497,302
መትር ሪም ለቡ መሽከፈ ወሓይዝ
ትሽቀ።
እታ ሐልፈየ 20 ሰነት ምን
ዝላም ኣውለት አስክ ዝላም አውል
ለልአቴ ወእብ ጀሪፍ ለገምል ፈርያት
ለለትናይት እተይ ከም ተረከበ ምኑ
ልትአመር።
እብ እንሱስ ንዋይ ሐሊብ ፡
እንሱስ ደወርህ ወንህብ አስክእለ

ኣካናት፡ ለሔሰት ብንየት ትሕትየት
እግል ተጠውር ስያሐት ምነ እብ
አውለውየት ለልትረተቦ አቅሊምቱ።

እብ ኣስባብ ጂኦግራፍያይ
መካሪት ሰለስ ሒን እት ክልኤ ሰዐት
(ሕፉን፡ ብሩድ ወምግባይ ጀው)
መህሮት ኣክደር ናይ ቃባት
ሰሚናዊ በሕሪ።
ግርመት ኣጸድፍ ምፍጋር
ወኣውሎታት እስክ 3019 መትር
መትወቃል ለቡ ክም ከረ (ምዴርየት
ፎሮ)
መድህር
ደናክል/ደንከል
ዲፕሪሽን (-100 ሜትር ምን ተሓት
ሽጢ- በሐር ) ( ምዴርየት ገልዕሎ)

አብዱር፡ እት ምፍጋር ጸሓይ
ግንራሪብ ዙለ ሐድ 60 ኪሎ ሜትር
ጀሀት ግብለት ምፍጋር ጸሓይ
ምን መዲነት ባጽዕ እንደ ሬመት
ትትረከብ። እትሊ ሸባህ እብ ዋጅብ
ለትሰጀለ ሰነድ አው ወሳይቅ ለቡ፡
እብ ዕምር ለዐበ ወለ ገደመ፡ ወድ
ሚን ኣደም ቀደም 125,000 ሰነት
እግል ርዝቅ አጥራፍ በሐር ከም
ትነፈዐ እቡ ለለርኤ፡ ለትፍናተ ናይ
እመን መሻቀዪታት ተረርፍ ክልቀት
በሐር ለጸብጠት አካንተ።
ገዲም ወታሪካይ ምስግድ ሰሓበ፡
እት እት ሰነት 615 ሐቆ ተውሊደት
ነቢ ዒሰ እብ ሰሓበት ነቢእ መሐመድ
ለትበነ፡ 643 ዕምር ለቡ ገዳም ደብሬ
ቢዘን፡ አቅብር ደራቡሽ ወብዕድ።
ታሪካይ ድፈዓት ነቅፈ ወቅብለት
ምፍጋር ጸሓይ ሳሕል ወጀብሀት
እምዐሚዴ።
ጠቢዕያይ ማይ እት ማይ-ውዑይ፡
ጋሕቴላይ፡ ኢራፋይሌ፡ አፍዐበት
ለልትረከብ፡ እት ስራይ ዐድ ሳረዮት
ሕማም ቀርበት ወአሰራር ዶር ዐቢ
ቡ።

አሽካል አርድ

ስቅራት/ሽዓር ውዛረት ስያሐት
“ስለስ ሒን እት ገበይ ክልኤ ሰዐት”
እብ ዓመል እግል ንርኤ እት ናይ
100 ኪሎ መተር ሰፈር፡ ሰለስ ሓለት
ጀው ኣትዳወሮት ልትቀደር። እሊ
ህዬ ፍንቱይ ህያብ ናይ እሊ አቅሊም
እሊ እት ገብእ፡ እት ስሕበት ቤጽሐት
ዐድ ወካርጅ ምህም ወድዩ።

ገዲም ወሐዲስ ታሪካይ አካናት፥
ኣዱሊስ ወዙለ፡ ቡየ
ዝያድ (1ሜልዮን ሰነት ለወዴት
ሐምሐመት ወገሎ ወለት አንሳይት
ለትረከበት እቱ)

አክደር መዕጽየት ሰሜናዊ
ወደቡባዊ ባሕሪ (ምዴርየት ግንዳዕ)
ገደም ኣክደር ኣካን( ምዴርየት
ባጽዕ) አድብር ኦምሌ (ምዴርየት
ፎሮ) ረወሪት በቅለ፡ እንድላል፡ ላባ (
ምዴርየት ነቅፈ) ወብዕድ።
ፍንቲት ግርመት ለሸምል ቡሬ
ኣክደር ኣካን (ዓጩይ፡ ሰዓር፡ ሔዋናት
ከደን ምስል ግንራሪብ በሐር
ወጠኒያይ ቀትረ ወንገቦ
(ምዴርየት ፎሮ) ርዝቅ ሔዋን ከደን
ለመልክ ጣፍሕ (ሰገን፡ ኣራብ፡
ዓዶላይ ወብዕድ) ሸምል።
ሓይሳም ቄርአት እሊ ዲብ ክልኦት
ክፈል እንዴ ገብአ ለፈግረ ሳሌሕ
ገመ ለተርጀመዩ ክቱብ አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ እብ መናሰበት
20 ሰነት ሕርየት ለአፍገረየ መጀለት
ምነ ለትነሰኣቱ።

ጂኦግራፍያይ መካሪት
ርዝቅ ማይ
ሕሩይ ጁዙር፡ እብ ነዳፈቱ
ለልትአመር ግንራሪብ በሐር፡ ሐንቴ
ርዝቅ ማይ ለለትዐጅብ መትመዳድ
ወብዝሔ ዕምቦበታት በሓር፡(ኮራል
ሬፍ)
ለልአትዐጅብ ለትፈናተ አንዋዕ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 49

አርቡዕ 06 ዲሰምበር 2017

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ደሀይ ፕሪመርሊግ ዐድ እንግሊዝ

ፈሪቅ ዐጀላት ሰምበል እት ጅግረ ቻይነ ደምቅ
ላኪን ለ111.4 ኪሎ ምትር
ለገልበበት እት አድብር ለገብአት
ጅግራተ።
እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ
መትባድራይ ፈሪቅ ዐጀላት
ሰምበል ሻብ ዳዊት የማኔ እብ
17 ካልኢት እንዴ ተአከረ
3ይ ፈግር እት ህለ፡ አማንኤል
ጸጋይ 4ይ፡ ሳይሞን ሙሴ 9ይ፡
ወዳንኤል ብርሄ ህዬ 14ይ እንዴ
ገብአው ስሜቶም ወስሜት
ፈሪቆም እድሙቃም ዐለው።
እት ደንጎበ ለገብአ ጅግረ
ወክድ፡ ሻብ ዳዊት የምኔ ሳልሳይ

ለምን 2 አስክ 4 ዲሰምበር 2017
እት ቻይነ ለትዳለ እብ ዩ.ሲ.ኣይ
ናይ 2.2 ደረጀት ለቡ ጅግረ ጋንዙ
እቱ ሻርክ ለአስመነ ፈሪቅ ሰምበል
እብ ብሕተ ወፈሪቅ ዐውቴ ትሰርገ።
ለጅግረ ሰለስ መርሐለት ለከምከመ
እት ገብእ፡ እተ ወክድ ሰልፍ ፈሪቅ
ሰምበል ለትትሐዜ ፍገሪት እግል
ልሰጅል ኢቀድረ፡ እተ 90 ኪሎ
ምትር ሪም ለገልበበ ጅግረ፡ ሮቤል
ተወልዴ እት 37ይት ደረጀት ለሰኔት
ፍገሪትለ ፈሪቅ እት ገብእ፡ ለአኬት
ህዬ ለእብ ዳንኤል በርሄ እት 78ይት
ደረጀት ለጸብጠ እተ ዐለት፡ ለፈርግ
ላኪን ናይ ካልኢታት ወደቃይቅ
ሌጣቱ።
ኤረትርዪን መትባድረት ዐጀላት
እት መጃል ዐጀላት ለህሌት እግሎም
መቅደረት ለትርኤት እቱ ጅግራ

ፈግር እት ህለ፡ እብ ንቀጥመ ራብዓይ
ወእት ሐየት ስጋደት ለገብአ ጅግረ
እቱመ እብ 24 ንቅጠት 1ይ እንዴ
ፈግረ ክልኤ መዳልየት ትሰርገ። እብሊ
ህዬ ፈሪቅ ሰምበል እተ 18 ፍረቅ
ምን ለትፈናተ ድወል ለአሻረከ እቱ
ጅግራ፡ እንዴ ደምቀ ጅግራሁ እብ
ዐውቴ አትመመ። እሊ ዐውቴታት
እሊ እቡ ለደምቀ መትጃግራይ
ፈሪቅ ዐጀላት ሰምበል ሻብ ዳዊት
የማኔ እትሊ አያም ቅሩብቱ ምን
2ይ ዲቪዝዮን እት 1ይ ዲቪዝዮን
ለትዐደ።

ወራታት ርያደት መድረሰት
ዋርሳይ ይካኣሎ ተመ

ምን መአንበት ወርሕ ሰብተምበር እንዴ አንበተ ልተላሌ ለጸንሐ ወራታት
ርያደት መድረሰት ዋርሳይ ይካሎ እት ዮም 30 ኖቨምበር ሰነት 2017
ተ’መ።
እትሊ ጅግረ እሊ እብ ኩረት እግር ውላድ ተብዕን ፈሪቅ ደንደን ሽምፕዮን
ገብእ እት ህለ፡ ፍረቅ ቢሻ ወብላክ ስታር ህዬ 2ይ ወ3ይ ፈግረው።
እብ አዋልድ አንሳት ህዬ ሻምፕዮን ለገብአ ፈሪቅ ዘረ እት ገብእ ፍረቅ
በይሉል 2ይ ወ3ይ እንዴ ገብአው አሰር ሕድ ጸብጠው። እት ኩረት ቮሊቦል
ህዬ እብ ውላድ ፈሪቅ ዘረ ልትዐውቶ እት ህለው፡ እብ አዋልድ አንሳት ህዬ
ፈሪቅ ፈንቅል 1ይት ደረጀት ጸብጠ። እት ጅግረ አትሌቲክስ አንሳት ወተብዕን
እለ ለተሌ ፍገሪት ረክበው፦
እት ጅግረ 100 ምትር ውላድ ተብዕን 1ይ ዮናስ ሀብቶም 2ይ አብርሃም
ነጋሲ ወሳልሳይ ህዬ ይውሃንስ ጃኒ ዐለው።
ምን አዋልድ አንሳት ህዬ 1ይት ሚካል ጸገዝኣብ፡ 2ይት ኒያት ታደሴ
ወ3ይት ሰምሃር አባዲ እንዴ ገአየ ክም ተዐወተየ፡ ምን ሙሴ ኪዳነ ወኪል
ውካለት አክባር ኤረትርየ ለረክብናሀ ሐብሬ ተአፍህም

ጅግራ ፕሪመርሊግ ዐድ እንግሊዝ
እተ ሐልፈተና ሳምን እት ክልኤ
መርሐለት ጋብእ ዐለ።ለአወለይት
መርሐለት እት ዮም አተላተ ወአረቡዕ
ለገብአት። እትሊ ጅግራታት እሊ ህዬ
ለእት ሜርሒት ለልትረከብ ፍረቅ
ለበዝሐ ምኑ እንዴ ቀልባቱ እት ሰነብት
እግል ልግበእ ዱሉይ ለዐለ ጅግራታት
እቱ ለትሓበረ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ ምነ እት ዮም
አተሉት 28 ኖቨምበር ለገብአ ጅግራታት
ዶል እንርኤ ፈሪቅ ቶተንሃም እብ ፈሪቅ
ሌስተር ሲቲ 2 እብ 1 ልትቀለብ እት
ህለ፡ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እግል ፈሪቅ

ሰነብት ለገብኣቱ።
እትሊ ህዬ እት ዮም 2 ዲሰምበር
ለገብአ ጅግራታት ዶል እንርኤ ፈሪቅ
ማን ሲቲ እግል ፈሪቅ አርሰናል 3 እብ
1 እንዴ ደከዩ እት ሜርሒት ለህለ
ፈሪቅ ማን ሲቲ እግል ልተሌ ቃድር
ህለ፡ ፈሪቅ አርሰናል ህዬ እብሊ ቅልብ
እሊ ሽልቱፍ ልትረከብ።
ፈሪቅ ቼልሲ እግል ፈሪቅ
ኒውካስል 3 እብ1 እንዴ ቀልበ ምነ
እት ሰልፍ ለሀለ ፍረቅ እግል ልግበእ
አካኑ እድሙነ ህለ፡ እብሊ ህዬ እብ 32
ንቅጠት እት 3ይት ደረጀት ልትረከብ፡
ፈሪቅ ቶተንሃም ምስል ፈሪቅ ዋትፎር

ዋትፎር 4 እብ 2 እንዴ አድመዐዩ
ትልህያሁ አትመመ።
እትለ አምዕል እለ ለተልሀ ፈሪቅ
ኒውካስል ምስል ፈሪቅ ዌስት ብሮሚች
2 እብ 2 ልትዓደል እት ህለ፡ ፈሪቅ
ክሪስታል ፓላስ ህዬ ምስል ፈሪቅ
ብራይቶን ኤንድ ሆቭ 0 እብ 0
ፈግረው።
እት ዮም 29 ኖቨምበርመ ጅግራታት
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ እትሉሉይ ዐለ፡
እትለ አምዕል እለ ህዬ እት ሜርሒት
ለልትረከብ ፈሪቅ ማንሲቲ ምስል ፈሪቅ
ሳውዝሃምፕቶን እንዴ ተልሀ እብ በክት
ጨቢብ 2 እብ 1 እንዴ ተዐወተ ሰለስ
ንቅጠቱ ሀረሰ።ፈሪቅ ቼልሲ እግል ፈሪቅ
ስዋንሲ እብ ዎሮት ጎል ልትዐወት እቱ
እት ህለ፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል እግል ፈሪቅ
ስቶክ ሲቲ 3 እብ 0 እንዴ ፈለዩ ምነ
ቀደም እለ ራክበቱ ለጸንሐት ሕው’ነ
አባረ። ፈሪቅ አርሰናል እግል ፈሪቅ
ሂደርስፊልድ ታውን ሐቴ ይሐድገ እቱ
5 እብ 0 እንዴ ቀልበዩ ሰለስ ንቅጠት
እንዴ ረክበ ደረጀቱ እግል ለአትሓይስ
ቃድር ህለ። ፈሪቅ ቡርኔይ እግል ፈሪቅ
ቦርንሞውዝ ህዬ 2 እብ1 ልትዐወት
እቱ እት ህለ፡ ፈሪቅ ኤቨርተንመ
እግል ፈሪቅ ዌስትሃም 4 እብ 0
እንዴ አሽከተዩ ቅዱም ህለ።
ግረ
እለን
አምዕሎታት
እለን ለገብአ ጅግረ ኩረት እግር
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ምን ለዐሌ እት

1 እብ 1 ሰበት ትዓደለ እግል ካልእ
ዶሉ ሰለስ ንቅጥ ምን ኣሪ ሰበት ቄበ
ምነ ሳልፋያም ለሐምስ ትመልሐጠ፡
እብሊ ህዬ እብ 25 ንቅጠት እት 6ይት
ደረጀት ክሩይ ህለ።
ፈሪቅ ሊቨርፑል እግል ፈሪቅ
ብራይተን ኤንድ ሆቭ 5 እብ 1
ቀልቡ እት ህለ፡ ፈሪቅ ኤቨርቶን
እግል ፈሪቅ ሂደርስፊልድ ታውን 2
እብ1 ፈሪቅ ሌስተርሲቲ እግል ፈሪቅ
ብሩኔይ 1 እብ 0 ፈሪቅ ስቶክ ሲቲ
እግል ፈሪቅ ስዋንሲ 2 እብ 1 ወፍረቅ
ዌስትብሮሚች ወክሪስታል ፓላስ ህዬ
0 እብ 0 ተዓደለው። እት ዮም ሰንበት
ዐባይ 3 ዲሰምበር ለገብአ ትልህያታት
ፍንጌ አርበዕ ፈሪቅ ዐለ ቦርንሞውዝ
ወሳውዝሃምፕቶን 1 እብ 1 ፈግሮ እት
ህለው፡ ፈሪቅ ማንሲቲ እግል ፈሪቅ
ዌስትሃም 2 እብ1 እንዴ ቀልበ እብ
43 ንቅጠት ሜርሒት ፕሪመርሊግ
እብ ፈርግ ንቃጥ ውቁል መርሑ
ልትረከብ።

ተአሂል መአህለት አትሌቲክ ልትሀየብ

ፈደሬሽ አትሌቲክስ ወጠን
እግል ክልኤ ሳምን እት አስመረ
ለሀይቡ ለጸንሐ ምህሮ 1ይት
ደረጀት
ተአሂል
መአህለት
Level-1 Athletics Coaching
Course እት ዮም 27 ኖቨምበር
ሰነት 2017 ተ’መ።
ለእብ ፍዕል ወነዘር ለተሀየበ
ተአሂል
እግል
24
መአህለት እት ስታድዩም
አስመረ እብ ወድ ኡጋንደ
በዐል መቅደረት ተአሂል
አትሌቲክስ ምፍጋር ጸሓይ
አፍሪቀ ( East Africa
Regional Development
Center) ሚስተር ጃለስ
ለትሀየበ እት ገብእ፡ ንየት
አትሌቲክስ ለቦም ዌርሰት
እግል አፍረዮት ለሰዴ እት
ገብእ፡ እትሊ መጃል እሊ
ለልአነብቶ አትሌታት ህዬ

እግል ልትቀደሞ ወፍገሪት ሰኔት
እግል ልርከቦ አሳስ ለከሬ እግሎም
ተአሂል ክም ዐለ ስክርቴር ፈደሬሽ
አትሌቲክስ ኤረትርየ አሰይድ
ታደሴ ገብሩ ሐበረ።
እብ አሳስ ፈደሬሽ አትሌቲክስ
ኤረትርየ ምነ እተ ተአሂል
ለሻረከው ለ4 ምን 24 ምሽተርከት

አንሳት ክም ዐለየ እንዴ
አከደት ለሐብሬ፡ መአህለት
ለረክበወ ፍገሪት ክልኦት
ምኖም እተ ተ’ሌ ናይ 2ይት
ደረጀት (level-2) ተኣሂል
ክም ዐዴቶም ትወደሐ። እት
ካቲማለ ተአሂል ምነ ከስሶም
ጀሃት ጀዋእዞም ትከበተው።
እሊ ክእነ እት ህለ፡
ፈደሬሽን
ኩረት
እግር
ኤረትርየ ምስል ውቁል በዐል
መዝ ኩረት እግር ዐለም
ፊፋ እንዴ ትሳደ ለልትሀየብ
ተአሂል ወቀሎት መቅደረት
ገሮብ እግል መደርቢን ልትሀየብ
ህለ።
እሊ ለምን ዮም 4-8 ዲሰምበር
ለጸንሕ ተአሂል ምን ክሉ አቃሊም
ዐድነ ለመጸው 32 መደርቢን
ኩረት እግር ሻርኮ እቱ ህለው።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 49

አርቡዕ 06 ዲሰምበር 2017

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ለኢትፈትሐ መሳእል

ቅርኦ ወተዐጀቦ
እተ ሐልፈ አያም መስር እግል ኮንጎ እንዴ ቀልበት፡ ሐቆ 27
ሰነት እተ እት ሩስየ ለገብእ ካስ ዐለም 2018 ክም ሐልፈት አከደት
መተልህያይለ ፈሪቅ ላቱ መሐመድ ሰላሕ ክልኦት ጎል ሰበት ሰጀለ እተ
ዐውቴ ተረቱ ሰኒ ዐባይ ዐለት።
እግል መተልህየት ወጠንያይ ፈሪቅ መስር እብ ዓመት እግል መሐመድ
ሰላሕ እብ ፍንቱይ እብ ደውለቶም ፍንቱይ ከብቴ ፍርስነት ወሕሽመት
ገብአ እግሎም።
እት መዲነት ካይሮ ለልትረከብ በዐል ሐምስ ኮከብ ላቱ መጥዐም፡
እግል ሕምሰ መተልህያይ እንዴ ቤለ፡ እት ኩለን ጀራይድ መስር፡ “ለገብአ
መሐመድ ሰላሕ ለልትበሀል መዋጥን እግል ሳምን እብ ብላሽ ጸብሕ እግል
ነሀብቱ” ለልብል አክባር ሐቆለ ነሽረ፡ ክሎም ስሞም መሐመድ ሰላሕ
ለልትበሀሎ መዋጥኒን አስከ መጥዐም እግል ልውሐዞ አንበተው። ዎሮት
ምነ ጅንስየቶም እንዴ አርአው ነብረ በልዖ ለዐለው ወድሻርዕ ላቱ ነፈር፡
“እትሊ ለመስል መጥዐም እግል እብለዕ ወለ እብ ሕልም ርኢሁ ይአነ፡
ዕምር እግለ ፋርስ መሐመድሰላሕ ለሀብ” እት ልብል ፈርሐቱ ሸርሐ።
አስክ ለሳምን ተምም ህዬ እተ መጥዐም እግል ልብለዕ ክምቱ አከደ።

“ዩይ ነስኡኒ ሀለው” እት ልብልቱ፡
ኦሊቨር ቶማስ ለልትበሀል ጅኔታይ
ናይ ርድኡኒ መውዒ ለአስመዐ።
ለእግል ለአድሑኑ ምን አብያቶም
ለረድአው ዋልዴኑ ወአቃርቡ፡ እተ
እብ በረድ ለትገልበበ ድዋሮም እንዴ
ገብአው፡ አስክ ሰመ ለዐንቀዐርሮ
ዐለው።በሀለት አስከ ክርን ኦሊቨር
ትትሰመዕ እቡ ለዐለ፡ እትጃህ። እግል
ሊደወ ለቀድሮ ሓጀት ይዐለት፡
እግልሚ ለከብድ በልዕ ጽርሓት
ኦሊቨር እት ለደሀር ወበዴ ጌሰ።
ለሰበ ራድኢት ህዬ አስክ አስግደቶም
ወጅዖም ሰመ እት ለአትቃምቶ
ተርፈው።
እስረት ቶማስ ክም ክሎም
ሸዐብ ዌልስ እግለ ፈጅረተ እግል
ለአውዑሉ ልዳለው እግሉ ለዐለው
ዒድ “ሚለድ” ትዳሌ ዐለት። ሰነት
1909ቱ ለእብ ብዝሔ ልትከሬ ለዐለ
በረድ እግል አድብር ዌልስ ወእግል

ክሉ አብያት ቀርየት ብሪኮን ግልቡቡ
ዐለ። እት ዐድ ቶማስ ህዬ፡ ቶማስ፡
እሲቱ፡ ሰለስ አጀኒቱ ወእግል ዒድ
ሚላድ ምስሎም እግል ለዐይዶ
ለመጸዎም አቃርቦም ዐለው። ለወድ
11 ሰነት ላቱ ኦሊቨር ህዬ፡ ርክን
ኦሮት እንዴ ጸብጠ እግለ ተሀየበዩ
ሽክር በለት መጋብ ዲርሆ እብ
ረዋገት እት በልዕ ዐለ። ሳዐት 11
ናይ ላሊ ክም ገብአት ስድፈት አቡሁ
እንዴ ትላከዩ፡ ምነ እት በረ ለዐለት
ዔለ ማይ እግል ለአምጽእ ለአከዩ።
ኦሊቨርመ ‘ስቲፓሎ’ ለልትትበሀል
ናይ በረድ አስእኑ እንዴ ለብሰ እብ
ሳኬሎሁ ተአዛዝ አቡሁ እት ፍዕል
እግል ልተርጅም ትበገሰ። ላኪን
ለግለት እለ ደአም ግለቱ ዐለት።
ኦሊቨር አስክ ከደን ክም ፈግረ፡
ሐቆ ዐስር ካልኢት ቱ ጽርሓቱ
ለትሰምዐ። እተ ጽርሓቱ እግል ልርድኦ
ለፈግረው አንፋር ላኪን እምበለ እት

ስደፍ ቱ ትብሎ?
ወለት 52 ሰነት ላተ፡ ማርያ ላሪ ለትትበሀል ወለት ብሪጣንየ፡ እት
ረአሰ ለዐለ ሕባጥ እግል ትክለእ ዐመልየት ወዴት፡ ምናተ ለዐመልየት ሰበት
ኢነጅሐት ለእሲት በደል ተሐዬ እት ቀፋል አቴት ወዮም-ፈጅር ትመይት
እት ትትበሀል፡ ሳምን ወዴት። ወለት 8 ሰነት ወለት ወለተ፡ እግለ ማርየ
ትፈትየ ለዐለት ፡”እታርማን” ለትብል ሕላየት ምስለ እንዴ አምጸአት እግለ
ትራዕየ ለዐለት ነርስ፡ “እለ ሕላየት አስምዕየ አቦቼ እግል ትቅነጽ” ቤለተ።
እብ ሓለት ማርየ ሹቁላም ለዐለው ዋልዴነ ግንሐት በአስ ገንሕወ እት ሀለው፡
ለነርስ ላኪን እግለ ንየተ ወለቲት እንዴ ትቤ ለሕለየት እንዴ ወለዐት እብ
ሰማዐት እት እዘን ማርየ ክም በጽሕ ወዴት። ለለአትፈክርቱ ማርየ ለሕላየት
ሐቆ ሰምዐት ክመ ሕምት ለይጸንሐት ዕንታተ ፈትሐት ወምን ቀፋል እንዴ
ፈጥነት ምስለ ሕላየት እግል ትሕሌ አንበተት። ዐጃይብቱ!!!

ረይም ገይስ ለዐለ ጸርሐት ሐበት
እግል ልርአው ኪቀድረው። ኣበ
ፒተር ለልትበሃል ቀሽ ምስሎም ሰበት
ዐለ፡ ፋኑስ እንዴ ጸብጠ ምስሎም
ፈግረ። ምናተ እምበለ ምን ለዐል
ልሰመዕ ለዐለ ጽርሓት ኦሊቨር
ስምዐት ሐቴ እግል ልርኤ ኢቀድረ።
እብ በርሀት ፋኑስ እንዴ ትነፍዐው
እግል ለአትኣስሮ አንበተው፡ ምናተ
ምን አፍለ-ባብ አስከ እትጀህለ ዔለ
11 ሽብር ሐቆ ጌሰ ለአሰር ትካረመ።
ላመ ማይ እግል ለአምጽእ እቱ ናስኡ
ለዐለ ሰኬሎ እተ ደዋይሕ ዋድቅ
ጸንሐዮም። ምን እሊ ወኬን ብዕድ
አሰር እግል ልርከቦ ኢቀድረው።
ሐቆ ሳዐት ለእስረት በደል ፈርሐት
እት ሐዘን ወፈርሀት ትቀየረት። ቀሽ
ፒተር ህዬ እተ እለ ሀለ ሰላም እግል
ልርከብ ደዐ ወደ እግሎም። ፈጅራተ
ፖሊስ መዲነት ራይዳር እተ አካን
እንዴ መጽአው፡ እት ድዋራተ ቤት
ወቀበተ ዔለ ሐቆ ፈተሸው፡ እሊ
ለተሌ ተቅሪር ከትበው።
“እግል ሰለስ ዮም ለአተላለ
ተፍቲሽ ወበሐስ ወዴነ፡ ዶለ ሓድስ
ሓድራም ለዐው 12 ነፈርመ እብ
ድግማን ትሰአልናሆም። ክሎም ህዬ
ክርንለ ጅነ ምን ለዐል ትሰመዖ ክም
ዐለው ሸሀደው፡ አግዋር ቶማስመ
ክሎም ክርን ኦሊቨር ምን ሰመ
ትሰመዕ ክም ዐለት ሐበረውነ።
እተክምሰልሁመ ለምሴት ለሀ ሓለት
ጀው እኩይ ሰበት ዐለ፡ ለልትሐረክ
ጥያራት ይዐለ። እምበልሁመ እተ
ምሴት ለሀ ለገብአ መደላት አው
ህምቡባት እት ሰመ ሕሩክ ክም ኢኮን
አከድነ ህሌነ። ከባደትለ ጅነ 62 ክ.ግ
ሰበት ቱ አዪ ሰሬራይ እግል ለአሀርሱ
ሰበት ኢቀድር፡ እብ ለኢደሌት ሒለት
አስክ ሰመ ስሑብ ክም ሀለ እክሉሳም
ህሌነ።” ለልብልቱ ለተቅሪር።
ለእት በረድ አስክ ሰለስ ዮም
ለጸንሐ አሰር ኦሊቨር፡ እት ኣክር እበ
እብ ትሉሉይ ልትከሬ ለዐለ በረድ
በደ። ምስል ሪም ወቅት ህዬ ዋልዴኑ
ሰአየት እት በትኮ መጽአው።
ኦሊቨር ቶማስ ሐቆለ ምሴት
እግል ዲመ ይአቅበለ። ለመስአለት
ኢትፈትሐት።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 49

ቅሰት ሱረት

ኣንጀሊተ ፐለግሪኒ ለትትበሀል ወለት ኢጣልየ እም፡ እት ሰነት 19
ክምሰል ሞተት፡ እት ስምጥለ ቀደም ክልኤ ሰነት እብ ሓደስ መኪነት
ማይት ለዐለ ወልደ እግል ልቅቦረ ፉኒት ሰበት ዐለት ክመ ፊናሀ ስምጥ
ወልደ ቀብረወ። ለአቅብር ሐቆ 60 ሰነት ክም ተሐንፈለ ለእም ወለ ወልደ
ሀይከሎም እንዴ ተሓቀፈው ጸንሐው። ለሀይከላቶምቱ ለትሐረከ መአዳም
ወደዩ ለምስጢር አስክ አዜ እሙር ይሀለ።

ፍንቲት ስወር ርከብ

አርቡዕ 06 ዲሰምበር 2017
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