ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 07 ማርስ 2018

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 10

ምግብ፡ ጌማም ምህሮ ምሴ ገብእ

ፈርዕ
ውዛረት
ተዐሊም
አቅሊም ምግብ፡ እብ ለትፈናተ
አስባብ ናይ ካልኣይት ደረጀት
ድራሰት ለኢአትመመው፡ አምሱይ
እግል ለአተላሉ ልትሀየብ ለሀለ
ምህሮ በቃዐት ፍዓልየቱ ለቀይም
መምሬሕ ለታይን እጅትመዕ ዲብ
ዮም 3 ማርስ ወደ።
እተ እጅትማዕ፡ ለአምሱይ
እት ደርሶ ናይ ካልኣይት ደረጀት
ድራሰቶም ናይ አተላላይ በክት
ክሱት ምንመ ዐለ፡ መሻረከት ክመ
ልትሐዜ ሰበ ኢህሌት፡ መሻክል
እንዴ ትፈረገ ሐል እግል ልግባእ
እግሉ ትሀደገ።
እት ውዛረት ተዐሊም መስኡል
መታብዐት
በቃዐት
ተዐሊም አሰይድ ወልዱ በርሄ እተ

ቀደመየ ወረቀት፡ እብለ ትፈናተ
አስባብ ዲብ ተዐሊም ንዙም
ለኢአተው ክፋል ሙጅተማዕ፥
ምስል ንየቶም ወምዩሎም ለገይስ
በራምጅ ተዐሊም እንዴ ትነዘመ፡
ደረጀት ድራሰት እግል ለዓቡ
አርድየት እግል ትጥፋሕ ልትከደም
ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡ ለመዋጥኒን
እብ ዋጅብ እግል ልትነፍዖ እቡ
አትፋቀደ።
እት ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም
አቅሊም ምግብ፡ መስኡል ምህሮ
እግል ዐባዪ ምምህር ጊላዝጊ በርሄ
እብ ጀሀቱ፡ ሀደፍ አተላላይ ምህሮ
አምሱይ፡ ለዲብ ናይ ድራሰት
ዕምሮም እግል ልድረሶት በክት
ለኢረክበው ሸባባት ወዐባዪ፡ ናይ
ተዐሊም ምራዶም እግል ለአትምሞ

ግንደዕ፡ መሕበር ሕጁባም
እጅትመዕለሀበ ጌምያይለ
ወዴማሕበር አሰይድ

ማሕበር ሕጁባም ኤረትርየ፡
መናበረት እቅትሳድ አንፋሩ እግል
ትስኔ ለለሀደግ ተጅሜዕ ዲብ
ግንዳዕ ገብአ።
ርኢስለ መሕበር አሰይድ ዳዊት
ፍስሃዬ፡ ሕጁባም እብ እቅትሳድ
ርሖም እግል ልቀደሮ ወዲብ ሽቅል
እብ ደማነት ኖስ እግል ልሻርኮ፡ እብ
ደረጀት ወጠን ለገብአ አትፋዝዖት
ወሸርሕ ፍገሪት ከም ትረከበት
ምኑ እንዴ ሐበረ፡ መጥ-መጦርለ
እብ ማሕበር ወሕኩመት ለገብእ
ወራታት፡ ሬፍዐት ወአቃርብ
ዶሮም እግል ለዓቡ ትፋነ።
ከልፈየት ማሕበር ሕጁባም
ኤረትርየ እበ ከስስ ተውድሕ

ገብረመስቀል ፍስሃ ህዬ፡ ማሕበር
ኢራትዕ
ፈሀም
ሙጅተማዕ
ዲብ ሕጁባም እግል ልትሰየሕ
ወመናበረቶም እግል ትጥፈሕ
ጅህድ ከም ገብእ እንዴ ሐበረ፡
አስክ እለ እብ ማሕበር ለትደርሰው
135 አንፋር ዲብ መአሰሳት
ሕኩመት እንዴ ትየመመው ሸቁ
ክም ህለው አፍሀመ።
ማሕበር ሕጁባም ኤረትርየ
እትለ ሰነት እላመ ምስል ሰብሽርከቱ እንዴ ትሳደ፡ እግል አንፋሩ
ሰዳይት ወናይ ሰልፈት አብካት
ከም ለሀይብ ወተአሂል እግል ለሀብ
በርናምጅ ክም ቡ ሐበረ።

ወአምሮም እግል ልወቅሎ ሰበት
ሰድዮም፡ መትሐሳር ዐቢ ክም
ልትሀየቡ ሸርሐ።
ዲበ ገብአ ህድግ፡ ናይ አምሱይ
ምህሮ ዲቡ ተአሲር ዋዲ ለሀለ
ደፍዕየት ደረሰ ለተአትናይት
ሰበት ቲኮን፡ ብዝሔ ሕሰስ ዲብ
ሙደርሲን፡ ኢመራቀበት ካፍየት፡

ሪም ወቅት ምህሮ፡ ብዝሔ ቅያብ
ከም ከምክም ትቀየመ።
እት ካቲማለ እትጅትማዕ፡
ምሰኡል ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም
አቅሊም ምግብ መምህር በላይ
ሃብተጋብር፡ ለበርናምጅ እግል
ለአተላሌ ለአግደ መሻክል እብ
ዋጅብ እንዴ ተአመረ ሐል እግል

ልግባእ እግሉ ክም ወጅብ ሸርሐ።
ሙሽተርከት
እት
ደንጎበ፡
መታክል ገብእ ለሀለ መሻክል እግል
ልትሸነክ፡ ደፍዕየት እምር እግል
ተሀሌ፡ ለጸንሐ መምርሕ እግል
ልስኔ፡ ናይ ሕኩመት ወብሕተ
መአሰሳት ሸቃላሀን ድራሰቶም
እግል ለአተላሉ እግል ለአትናይተ
ወብዕድ ፊናታት ቀደመው።

ዐንሰበ፡ አዋልድ እት 2ይት ደረጀት ዐቦት ለአርእየ
ዲብ አቅሊም ዐንሰበ፡ መሻረከት
ወመጃገረት አንሳት ዲብ ካልኣይት
ደረጀት ዐቦት ትሰጅል ክም
ህሌት፡ መስኡል ውሕደት መዳርስ
ካልኣይት ደረጀት ዲበ አቅሊም
መምህር ተክለሰንበት ዘርኣይ
ሐበረ።
ዲበ አቅሊም አርባዕ ናይ
ብሕተ ለብእተን 18 መዳርስ
ካልኣይት ደረጀት ከም ህለየ
እንዴ ሐበረ መምህር ተክለሰንበት፡
ለአግደ ዐቦት መሻረከት መጃገረት
አንሳት ለትትርኤ እተን መዳርስ
ካልኣይት ደረጀት ኮምፕዩተራት፡
መክተባት ወመዓምል ለበን ወምን

ገበይ ቅጥራን ለኢሬመየ ከም ተን
ሸርሐ።
በቃዐተን እበ ከስስ ህዬ፡ ዲበ
ሐልፈት ሰነት ድራሰት ምን 90
አስክ 100 ንቅጠት ውቅል ምነ
ሰጀለው 110 ደረሰ ለ56 አንሳት
ክም ዐለየ፡ ዮም ዓመትመ ለትወቀለ
ንቀጥ ምነ አምጽአው 105 ደረሰ
ለ64 አንሳት ክም ተን አብረሀ።
ምን ሰነት 2011 አስክ 2017
ዲብ መድረሰት ዋርሳይ ይካኣሎ
እንዴ ጌሰው ዲብ እምትሓን
ሽሃደት ካልኣይት ደረጀት ምነ
ሻረከው ሐድ11 አልፍ ደረሰ ናይለ

አቅሊም፡ ለ45.2% ናይ ዲግሪ፡ 37

ምእታይት ህዬ ናይ ዲፕሎም ንቃጥ
እንዴ አምጽአየ፡ ዲብ መአሰሳት
ተዐሊም ውቁል እግል ለአተላልየ
ከም ቀድረየ አፍሀመ።
መምህር ተክለሰንበት እት
ደንጎበ፡ ዲብ አቅሊም ዐንሰበ
ትትርኤ ለህሌት ዐቦት አንሳት፡
ዲብ ተዐሊም ፡ ምን መሻረከት
ዲብ መጃገረት ትጠወር ክም
ዐለ፡ እትሊ ወክድ እሊ ህዬ ምስል
ውላድ ተብዕን እንዴ መጣወረየ
ምኖም ወለዐል ገብአ ክም ህለየ
ሸርሐ።

ከረን፡ ገማል ዕጨይ ለትከስስ ሐብሬ ትትሀየብ
ግርመት መዲነት ከረን ላቱ ዕጨይ
እግል ልትሐፈዝ ወአተላላዩ እግል
ልትአከድ ለልተሐመድ ወራታት
ከም ትሰርገለ፡ መስኡል ውሕደት
ዐማር መዲነት አሰይድ መልኣኬ
ሕድሩ እግል ኤሪነ ሐበረ።
እብ ምዓወነት ስካን ወለከስሶም
ጅሃት፡ ምን ወክድ እት ወክድ እብ
ግድምነ ልግባእ ወአስባብ ብዕድ
ሰርት ለጸንሐ ዕጨይ እግል ልትበደል
መባደራት ልትነሳእ ክም ጸንሐት
እንዴ ሐበረ አሰይድ መልኣኬ፡ ዲብ
ሰነት 2004 እሊ እግል ትታቤዕ
ለትአሰሰት ውሕደት ህዬ እትሊ
መጃል እሊ ለልትሐመድ ወራታት
ትሰርግል ክም ህሌት አፍሀመ።
ምን ወክድ እት ወክድ ዲብ
ድዋራት ብዙሕ ናይለ መዲነት
ለትፈናተ ዕጨይ ከም ትሸተለ፡
ለበዝሕ ምኑ ህዬ እብ ዋጅብ እንዴ
ዐበ ዲብ ደረጀት ጻላል ወገማል
መዲነት ባጽሕ ክም ሀለ ሸርሐ።
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 10

ውሕደት ዐማር መዲነት ከረን
መርከዝ ሸትል ናይ ኖሰ ሰበት
የዐለ እግለ፡ ዲብ በደሎትለ ኢበቅለ
መጋድዕት ሳድፈ ከም ጸንሐ እንዴ
ሐበረ ህዬ፡ እትሊ ወክድ እብ
መዓወነት ክሎም ለከስሶም ጅሃት
መርከዝ ሸትል ሰበት ትዳለ፡ ዲብ
ሰርገለ ወራታት ለልትሐመድ ዶር
ለአግዴ ክም ሀለ ወደሐ።
ዲብ ዓቅቢት፡ ሺቀር፡ ወአስተዮት
ዕጨይ ለሸቁ ወለታብዖ ሸቃለ ከም
ህለው እንዴ ሐበረ፡
መጃገረት
እግል ተሀሌ እግሎም እግል ሸቃለ
ፈዳብያም ጀዋእዝ ክም ልትሀየብ
ሐበረ።
አሰይድ መልኣኬ እት ደንጎበ፡
ለእብ ዋጅብ ዓቢ ለሀለ ዕጨይ፡
ግርመት እግል ለሀብ፡ ለውሕደት
ከም አወላይት ወራተ ትከድም ክም
ህሌት እንዴ ሸርሐ፡ ዲብ መታብዐት፡
ራዐዮት ወበደሎት፡ መሻረከት ስካን
እግል ቲዚድ አትፋቀደ።
ገጽ

ሐጋት፡ መትመዳድ ከደማት ዓፍየት ዘይድ

ዝያድ 80 ምእታይት ምን
ስካን ምዴርየት ሐጋት፡ ዲብ
ቀበት ምን 5 አስክ 10 ኪሎምትር ከደማት ዓፍየት ረክቦ
ክም ህለው፡ እሊ ህዬ ፍገሪት
ናይለ እግል አከዶት ዐዳለት
እጅትማዕየት
እብ
ደረጀት
ወጠን ገብእ ለሀለ ጅህድ ክምቱ፡
መስኡል ዓፍየት ዲበ ምዴርየት
ነርስ ገብረመስቀል ገብርሂወት
ሐበረ።
እት
ከርመድ፡ አሸራ፡
ግላስ፡ ሓሺሻይ ወዐድ-ፋካይ
ዕያዳት፡ ዲብ መዲነት ሐጋት
ህዬ እስብዳልየት ማዕየ እንዴ
ትዳለ ክድመት ለሀይብ ከም ሀለ
እንዴ ሸርሐ ነርስ ገብረመስቀል፡
አስክ ብሩር ረዪም ወቀወሺ ዲብ
ልትሐረኮ ለገብእ ናይ ፍድኢት
በራምጅመ፡ ዲብ አድመኖት

ዓፍየት መዋጥኒን እብ ዓመት
እማት ወአጀኒት ህዬ እብ
ፍንቲት ዶር ዐቢ ቀድም ክም
ሀለ ወደሐ።
መሻረከት ወካይል ዓፍየት
ደገጊት ወእዳራት ዲብ ሰርገል
ሽቅሎም ሰድዮም ከም ሀለ እንዴ
ሐበረ ህዬ፡ ማዕየ ለትመርሐ
ነዳፈት ድዋር እግል ትግባእ
እበ ገብአ ጅህድ፡ 29 ደገጊት
መትነፍዐት ምስትርሓት ጋብኣት
ክም ህለየ፡ ለተርፈየ ደገጊት ህዬ
እግል ልሽቀየ ዱልያት ክም ተን
አፍሀመ።
ነርስ
ገብረመስቀል
እብ
ተውሳክ፡ ዲብ ሰነት 2016 እት
መአሰሳት ዓፍየት ለትፈረጀየ
ዐማሲ 870 ከም ዐለየ፡ ዲብ
ስነት 2017 ህዬ ዲብ 1170
ክም ትወቀለ፡ እግል ራቀቦት

ጥጋዕ እበ ገብአ ጅህድ ህዬ እብ
42% ከም ነቅሰ አትአመረ።
ዲብ እስብዳልየት ማዕየ
ሐጋት መስኡል ሕማማት ዓምነርስ ተስፋኣለም ገብረአምላክ
እብ ጀሀቱ፡ ዲበ ባካት ለለአፈርህ
ሕማማት ምንመ ኢሀለ፡ እግል
ዝያድ ፍገሪት ላኪን፡ ለገብአ
ምን ስካን አሻይር ሕማም
ሐቆ ረአ አጊድ ዲበ ቅሩቡ
ለሀለ መአሰሳት ዓፍየት እንዴ
ጌሰ ራድኢት እግል ልርከብ
አትፋቀደ።
ስካን እብ ጀሀቶም፡ ዲበ
ትዳለ
እግሎም
መአሰሳት
ዓፍየት ከደማት እግል ልርከቦ
ከም ቀድረው እንዴ ሐበረው፡
ኣምቡላንስ
እግል
ትግባእ
እግሎም ትፋነው።

ግብለት፡ በራምጅ ሰልፈት እግል ለአስሐብብ ለሰዴ እጅትመዕ ገብአ

በርናምጅ ተድቢር ወሰልፈት፡
እብ ደረጀት ወጠን፡ መትመዳዱ
እግል ለአፍዬሕ ወጠለብ ዘባይኑ
ወበቃዐት አግቡይ ሽቅል ልትደቀብ
ናይ 5 ሰነት ስትራተጅያይ ኤታን
እንዴ አፍገረ ከድም ክም ሀለ፡
ናይ ሰነት 2017 ወራታት እግል
ልቀይም እተ ወደዩ እጅትማዕ
ሐበረ።

ዲብ ዮም 28 ፌብራይር እት
መዲነት መንደፈረ እተ ወደዩ
እጅትማዕ፡ ናይ ዶሉ መመቅረሓይ
ሽቅለ መአሰሰት አሰይድ ታፍለ
አስመሮም፡
ለመአሰሰት
እብ
መትመዳድ
ጆኦግራፍየት
ወመቅደረት ማልየት ዐቦት ትሰጅል
ክም ህሌት እንዴ ሐበረ፡ ዲብ ሐርስ
ወርዕዮ ለሸቁ መዋጥኒን፡ ርሖም

እግል ልቀድሮ ወመናበረቶም
እግል ለአስኑ ሰዳይት ሰልፈት ወዴ
ከም ሀለ ሸርሐ።
እተ ትቀደመ ተቅሪር፡ ዲበ
ሐልፈት ሰነት እብ ደረጀት ወጠን
29 ሐዳይስ ባንካት ደገጊት ከም
ትከሰተየ፡ እብ መጃምዕ ወአፍራድ
ለሸቁ ዘባይን ህዬ 124 ሚልዮን
ነቅፈ ሰልፈት ከም ሀበ፡ ቀደም

እለ ምነ ትሰለፈው ዘባይን ህዬ
ዝያድ ሚልዮን ነቅፈ ከም አቅበለ
ትወድሐ።
እምበል እሊ እግል አትመሞት
ምራድ
ዘባይን፡
ለትወቀለት
ሰልፈትለ መአሰሰት ምን 100
አልፍ ዲብ 150 አልፍ ከም
ትወቀለት ልትሐበር እት ሀለ፡
ፈዛዐት መትነፍዐ እግል ትዕቤ

ወአሰነዮት አግቡይ ሽቅል መአሰሲ
እግል ልትደቀብ ጅህድ ትሩድ
ገብእ ከም ሀለ ተሐበረ።
እት ሰነት1996 ለትአሰሰ
ብርናምጅ ተድቢር ወሰልፈት፡ ዲበ
ስስ አቃሊም 20 አፍረዐት 664
ባንካት ደገጊት እንዴ ከስተ፡ እብ
መጃምዕ ወአፍራድ ለሸቁ ዝያድ
65 አልፍ ዘባይን ቡ።

ባጼዕ፡ ሰሚናር እግል መንደፈረ፡ አትካራም ደረሰ ለከስስ እጅትመዕ ገብእ
ደረሰ ገብእ
እት ምዴርየት ባጼዕ እግል ስካን
እዳረት ደዋይሕ ሕርጊጎ ወእግል
ደረሰ መዳርስ በሐር ቀየሕ፡ ሰምሃር
ወስጋለት፡ ዲብ ቃኑን ለርከዘ
መሓደራት ትሀየበ።
ቃእድ ካልኣይ መርከዝ ፖሊስ
ባጼዕ ተለንቴ ዛይድ ተስፋዝጊ ዲበ
ሀበዩ ሸርሕ፡ ምን አጅያል ዲብ
አጅያል ዲብ ልትዐዴ ለመጽአ
ሰዋልፍ ሙጅተማዕ፡ ዲብ ወጅሆት
መዋጥኒን አህምየት ዐባይ ሰበት
ቡ፡ ዓይላት መትሐሳር እግል
ለሀባሁ ወአጀኒተን እብ ዋጅብ
እግል ልታብዐ አትፋቀደ።

ብዝሔለ ጀሬ ጀራይም ወዐገብ፡
እብ ዓመት ዲብ ነቅስ መጽእ
ምንመ ሀለ፡ ወሰኮት እብ ሸባባት
ለገብእ ጀራይም ስርቅ ለሻቅል
ምንመ ኢገብእ፡ እግል ነአምሽሽ
ምኑ ከም አለብነ አፍሀመ።
ሙሽተርከት፡ ምስል ፖሊስ
ለወድወ መዓወነት እንዴ ዓበው፡
ሰላም ወአምን ድዋሮም እግል
አድመኖት ከድሞ ክም ህለው
እንዴ ሸርሐው፡ እግል ፖሊስ
ሐብሬ እተ ትትሀየብ እቱ ወክድ
ላኪን በሊስ ሻፍግ እግል ልትሀየብ
ትፋነው።

እት ምዴርየት መንደፈረ፡
አትካራም ምን ዐግሎ ተዐሊም
እግል ልትከ’ረዕ ወመሻረከት
እግል ትዕቤ እብ መዓወነት
ሙደርሲን ወዋልዴን ለገብአ
ጅህድ ፍገሪት ከም ትረከበት
ምኑ፡ ሓለት መዳርስ ወፍገሪት
ደረሰ እግል ቀየሞት ዲበ ገብአ
እጅትመዕ ትሸርሐ።
ዲበ
ልቃእ፡
መስኡል
መክተብ ተዐሊም እት ምዴርየት
መንደፈረ መምህር ገረዝግሄር
ተወልዴ፡ በቃዐት ወፍገሪት
ደረሰ አሳሲ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
ለኢተመ ነዋቅስ እንዴ ተመ፡
ዐመልየት ደሪስ ወአድረሶት

እግል ትደቀብ፡ ዝያድ ካድም
ወመትሰባል ሙደርሲን እግል
ለሀሌ አትፋቀደ።
እት አወላይት ሰር ሰነት ናይ
እለ እተ ህሌነ ሰነት ድራሰት፡
ቅያስ ሐሊፍ ደረሰ ዲብ አወላይት
ደረጀት 89 ምእታይት ፡ዲብ
ምግባይት ደረጀት 80 ምእታይት፡
ዲብ ካልኣይት ደረጀት ህዬ 72
ምእታይት ከም ትሰጀለ እንዴ
ሐበረ፡ እሊ ምስለ ናይ ቀደመ
ለዐለት ሰነት ዲብ ልትርኤ ለሔሰ
ክምቱ ሸርሐ።
እተ ፈርዕ መስኡል ተእሂል
ወጠወሮት መቅደረት አዳም
መምህር ወልደግርጊስ መጎስ

ህዬ፡ ሓለት ደረሰ ወዋልዴን
እብ ዋጅብ ታብዖት ወሰዳይትለ
ሐምቀው ምን ዐዋምል ዐውቴ
ክምቱ እንዴ ሐበረ እብ ስታት
እግል ልትሸቄ እቡ ትፋነ።
ሙዲር መዲነት መንደፈረ
አሰይድ
ህስቅያስ
ውህበት፡
አደቀቦት በቃዐት ተዐሊም እግል
ውዛረት ተዐሊም ሌጠ ለተርፍ
ክም ኢኮን እንዴ ሐበረ፡ ክሎም
ጅሃት ሕኩመት ወሙጅተማዕ
ሕበር እግል ልክደሞ ትፋነ።
እት ምዴርየት መንደፈረ፡ 13
ረውደት፡ 17 መአንብታይት፡ 6
ምግባይት፡ ወ3 ናይ ካልኣይት
ደረጀት መአሰሳት ተዐሊም ሀለ።

መሽሮዕ ሐርስ ፋንኮ-ጽሙእ፡ አብካት ሽቅል ከስት

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

መሽሮዕ ሐርስ ፋንኮ ጽሙእ፡
አብካት ወተጃርብ ሽቅል ከም
ከልቀ እግሎም ስካን ወዲበ
መሽሮዕ ይሙማም ልህለው
ሰብ ምህነት ሸርሐው።
ለመሽሮዕ
እበ
ፈትሐዩ
እግሎም በክት ሽቅል፡ ሐርስ
ረአይ እንዴ ኣመረው አምዕላይ
መናበረቶም
እግል ልሳይሮ
ክም ቀድረው እንዴ ሐበረው
ስካን ፌስኮ፡ አለቡ ወፋንኮ፡ ዲበ
ባካት እብ ዓመት ተቅዪር ሰኒ
ክም መጽአ ወድሐው።
ለመሽሮዕ፡ ዲብ ኩልያት
ለከስበው
አምር
እብ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 10

ፍዕል እግል ልሽቀው እቡ
ወመቅደረቶም እግል ልወቅሎ
ክም ሰደዮም እንዴ ሐበረው
ለሰብለ ምህነት፡ ተጃርብ ሽቅል
ለከስቦ ምነ አርድየት ጋብእ
እግሎም ክም ሀለ አፍሀመው።
ናይብ መመቅረሓይ ሽቅል
መሽሮዕ ሐርስ ፋንኮ-ጽሙእ
አሰይድ ማሕሙድ መሐመድ
ህዬ፡ ለመሽሮዕ እት ዐማር
ሐምሌ ወፈዋክህ ወትዋብ
ንዋይ ከድም ሰበት ሀለ፡ ዲበ
ረስለ እብ መጃል ሐርስ
ለትደሐረው ሸባባት እግል
ከሲብ ተጃርብ ካስቱ ለሀለ
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በክት፡ ስካን እዳራት ደዋይሕ
ፌስኮ፡ አለቡ ወፋንኮ አመት
መናበረቶም እግል ሊደው
ወተጃርብ እግል ልክሰቦ ለሰዴ
መሽሮዕ ክምቱ ሸርሐ።
እተ መሽሮዕ፡’ 120 ሄክታር
ሐምሌ፡ 80 ሄክታር ዐለፍ
ንዋይ፡ 12 ሄክታር ፈዋክህ፡
ኦሮት ሄክታር ህዬ ተመር
ልትዐመር ከም ሀለ እንዴ
ሐበረ አሰይድ ማሕሙድ፡
ሐድ 4 አልፍ አጣል ወአባግዕ
ወቅያስ ሐ ሕዱድ ናይ ረሸዶት
ወራታትመ ሰርግል ከም ሀለ
ሐበረ።
ገጽ

2

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
6ይ ክፋል
ዐመር ሔማሁ እብ እዴ ኖሱ
እግል እልሕገለ ፈርሀ፡ ወለአከይ
መዋዲቱመ አተዐሰዩ። ትዕስ ላኪን
ሚ እግል ትብለስ። ለተሐምረገ
ደሚር ወድ ኣደሚ እት አካኑ
እግል ትብለሱ ክቡድ ቱ።
ጬዋይት አስክ ቤተ እንዴ
ትወከለት ምን ማሲ ምድር እት
ተሀፍት ወተዐልጅ እግለ አዌልዳተ
አመት ዲራረን እግል ቲዴ እለን
አንበተት። ወምን ጽባበሐ እት
ዐርቀየ እንዴ ዐርገት ደባደበት
ወሲር ወሳረሪት በትከት። ሐማታመ
ሳሬት መረ ሹቅልት እት እንተ
ዶልተ ከእንዴ ሸብበ ዐለት ገጽ
ክምሰል ከልአተ ኒየተ ጻብጠት
እት እንተ አስክ ቤተ አቅበለት።
ሳልሕመ እለ አምዕል እለ ላቱ እብ
ቀዳሚ ቱ ትዑስ እት እንቱ ዶልተ
ከልሻበበ አምሰ።
ግድም አዳም ክሉ የም ስከቡ
ገብአ ሳሬት ወወልደ ሳልሕመ
ዋርድየት ናይ ጬዋይት ገብኣም
እት እንቶምም ትመየው። እብ
ተራት ተራት ላሊ አስክ ሰልስ
እዴሀ ትገይስ ለዐቁበ ትመየው።
ሐር ህዬ እንዴ ተሀመለው ከላስ
ትሰክብ ህሌት ቤለው ወአመት
ስካቦም ገብአው።
ጬዋይት ወቅት ለእሉ ቀንጻት
ወለ እበ ረትዐት ገበይ እንዴ
ኢትደሌ እት ዐርቀየ ይአጽበሐት።
ዎሮ እንዴወኢትሰመዓት። ምድር
ጠርቀት ሚ ሰማ ፈርቀት አላሁ
ዓልም?። ግውሐት ለንኢሽ ወለተ
ሻፌት ሰኒ እት እተአመርር በኬት።
ወሳሬት ድይዕት ወሰኒ ድንግጽት
እት እንተ ምን ስካበ እተ ብካይ
ሻፌት በል አበለት። ወእትወድቅ
ወትቀንጽ ወትትራገም ቤት ዐድ
ወልደ በጽሓት። ወጬዋይት ተግ
ወአካን ብራቀ ገብአት። ሳልሕመ
እተ ብካየ ወለቱ ሻፌት ወእተ
ሕስ ሳሬት እሙ በል አበለ ወእት
ልስዔ አመት ምክራይ እግሩ እንዴ
ኢደሌ መጸአየን።
መካይድ ጬዋይት ላተ ምን
ገብእ ደለዩ? ሳሬት እብ መራግም
እግል አርወሓተ ወወልደ ጀጠጥ
አበለት። እሊ መራግም እሊ
ላኪን ጬዋይት እግል ትትረከብ
እቡ ኢቀድረት። ላመ ሰክበ ዐለየ
አዌልዳተ እት እዝን አድሕድ እብ
ብካይ ጪጭ ቤለየ። ጬዋይት
እምበል አሰር ወደምበር ክምሰል
ብዲረ ኢትክለቀት ሐቴ ኢነት
ሽርብ ትቤ። ክሉ ለደሀይ እግል
ሐዜሀ እት አድሕድ ትሳስዐ
ወእግል ሓዚ እብ ክል እንክር
አሰርበበ ወአትኣሰረ። ላኪን እብለ
ረኤናሀ ወእብለ ረትዐት ለልብል
ላቱ ኢትረከበ።
ሳሬት መስኪነት እት አግቡይ
ወዐለት ወትመዬት። እግለ ጌሰ
ወመጽአ እት ትሰአል ሰብ ስሕል
ወኣውለት ሀድገየ። እግል ሻፌት

******* ስርበብ ሳርዳይት *******
ለንእሽ እትሕቀተ እንዴ ወዴተ
ዶልተ ከሔልፋይ ገበይ ዎሮት
እት ትምትጣወር ሓለተ ከርሀት።
ዕንታተ ጀመም እት ወዴ ምስል
ጪጭ ልብለ ለዐለየ አዌዳት ወልደ
በኬት ወትረገሰት።
ፈረጃመ መስኪነት ምነ እግለ
ፋርሀት ዐለት ኢፈግረት ምርዒነ
ኢኮን ወሕዛሌ። ላሊሀ ወአምዕለ
ምስል አዳመ እት ሀላግ ትካሬት።
ዶልተ ክመስእላይ ዎሮት እግሉ
እት ሳሬሕ ላሊ ከረበ ወበዓል
እኩይ ወዐለት። ለሓለት ህዬ
ዲብ ትሰደድ ዲኣኢኮን ዲብ
ትርሄ ኢጌሰት። ለምን ጥብ እማ
ኢጸግበት ሻፌት ህተ ወሐማተ
ስካብ ወቀሳን ከልአተን ወእብ
አከይ ብሶታ ወአከይ በክተ አግል
አርወሓተ አትማረረት።
ሳልሕመ ምነ ዶል ለመቃንጽ
እሲቱ ትቀዋተ ህቱመ ይዓረፈ
ወምርዒነ ኢረአ ላሊሁ ወአምዕሉ
እግል ሓዚ ጬዋይት እት
አግቡይ ትበተከ። ወደለ
ኢበ ጌሰ ህዬ ኢምበል
ኢሬኤነ ወኢሰምዐነ
ልብ ለሸፌ ከበር
ለለሀይቡ ኢረክበ።
ጬዋይት ከበረ ጠየነ
ወሰተረ። “ያጅማዐ
እለ ሚ ሓለት ተ
እት ልብል ወእት
ለሐርቅ ምን ብላዕ
ወስታይ
ሴመ።
ምርዒነ ኢረአ ወምስል
መርዓቱ ይሐሸካሸከ።
ላመ ምን ክል አካን
መጽኦ ዐለው ሔልፈት
ገበይ፡ ከበር ጬዋይት እት
ስሕል ወኣውለት ክምሰል ትሳመዐ
ወእምበል በዳሀ አካን ፍላን ኬደት
ሳምዓም ክምሰል ኢኮን ለአከቡሮም
ዐለው።
ያረቢ ክርዐ ለእሲት እለ እበያ
ገብእ ጌሰት? ክሉ በዐል ረዪም
ወቅሩብ ክሉ ኢሬኤኮ ወኢሰምዐኮ
ሌጣ ገብአ በሊሱ።
ሳልሕ
ለቀዳሚት
ሓለት
ሔማሁ ጬዋይት ዲብ ለአትዋይን
ወልትሰራበብ ላሊ እብ ትርሃን
ወአደሐ እብ ሀማት እት ሓለት
ኢገብአ። ጬዋይት ላተ ለትረኤተ
ኮንዶእ፡ ኣው ከደን በልዐየ፡ መ
እት በሐር ተርቀት ከበረ ወረአሰ
ኢደለ። ክሉ ለዐድ ህዬ እብ ሰበተ
ትሻቀለ ትሰአለ ወተንተነ።
ለሀም አለበን አዌዳተ ላተ
ምድር ክምሰል ጸብሐ አግቡይ
ለአተቅብለ ወእመን ምዶል እግል
ትምጸአን ክምተ ዲብ ልስእየ፡
ምስለ ስናተን አዋልድለ አድሁይ
ዲብለ አፍያት ዲብ ልትገናበየ
ወዶልመ ዲብ ልተሀልየ ወለሀምገ
ደለ ረአየን ክሉ ልርሕም እተን
ወዕንታቱ ልትማለእ ዐለ። እብ
ፍንቱይ አቦተን ሳሬት ላተ ዕንታተ

ምን ጀመም ዕሩፍ ኢኮን። እግለ
ዐልቀት ሻፌት እት ተትሓሌ ዶል
ከደን እት ፈግር እብ ወዶልመ
እት እቤት ዲብ ተአቴ እበ፡
እብ ወለት ወልደ ትጀረሰት።
ለጅርሰትዲ ደሐን ወገብአት
ልብካይ ናይለ ዐልቀት ዝያደት
ልበ ሸውሸረ። እለ ክለ ጀርበት
ለአምጸአት ህዬ ሰበብ ሳልሕ ቱ።
ሳልሕ እብ ሕጻን ኢወልደት
ጸመር ክምሰል ሀደ እተ፡ ጬዋይት
አርወሐተ ክምሰል ሐቴ ናቅሰት
ወበዐል ኢሴመ ሰበት ረኤተ ምነ
ለጸርመ እት ሽፍረ አቴትተ ልበ
ተዐመመ ወትሸውሸረ ምነ። ክለ
ለትብለ ወትወድየ ሰበት ትቀዌት
እታቱ ህዬ አመት መቃንጸ እንዴ
ኢልደሌ ምክራየ ልተቀዌት።
ሳልሕ ክለ ለአምዕል ዶል እት
ግንራሪብ በሐር ወዶልመ እት
ቀበትለ ሻፍቅ
ገ ሊ ል

ዋድቀት
እግል ኢተሀሌ
ሰበት ትሸከከ እት ክሉ ዲብ ለአንጎጌ
ኑግ ወደ። ላኪን ጬዋይትዲ ረአሰ
ኢትረከበ ወአሰረ።
ሳልሕ
ምድር
ክምሰል
ዐወድወደ እብ ተዐብ ወተለፍ
ግርፈት እንዴ ገብአ ደአል ኢኮን
ወትልህየ ገጹ እንዴ ቀርጠነ
ዲብ ለአስተንትን ዲብለ ምግሳዩ
ጎምም፡ ለአስተንትን ወልተራበብ፡
ለአዌዳቱ አክለ ድማኑ ወድገለቡ
ዐሽለየ እቱ ህዬ ዝያደት ደሚሩ
ልትነከእ ወቀዳሚቱ ትትዋሰፍ
እሉ። ብለዕ ኢኮን ወስታይ ምን
እሊ ክሉ ህካካቱ ወሰሓቃቱ
ደአሉ ወለውቀቱ ዲብ አስቆቃብ
ወእስትንተን ትካረ።
ሳልሕ ሕላሌ ክምሰል ገንሐቱ
አምዕል ሐቴ እስቡሕ እንዴ ቀንጸ
ገመሉ መስከ፡ ወቀም በገሱ ዲብ
ዋዴኑ እንዴ ጌሰ “አነ ገድም እብ
ክሉ ተሐለልኮ፡ አዜ ሐቴ ሳርዳይት
ህሌት ቤለው እተ እንዴ ጊስኮ
ሰእየቼ እት ረአቢ ወእት ወዴዕ
ሳርዳይት ህለ አስከ እግል ኢጊስቱ”
ቤለዮም ሕሳል ገመሉ ጻብጥ እት
እንቱ ወእባሁ ክባባይ ገብአ።
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ዋልዴኑመ ሐቆ ግያስ ሳልሕ
ዝያደት ሸቀላቶም ሸቀላት ወሰከ
ዲኢኮን፡ ምነ ዐለ እቶም መሳድድ
ላተ ኢረሀው ወኢአማደደው።
ላመ መርዓት ሐዳስ ፈረጀ እብ
ምጽአተ ተዐሰት። ገጽ ፋሬሕ
ወመሕበር ልውቅ ኢትከበተየ።
እብ በክተ ወብሶተ ዲብ ጎምም
ወተሀስክ
ህታመ
አርወሐተ
ረግመት። አርወሐት ህዬ እተ
ለሽፍር ክምሰል ሐቴ በዐል አከይደስ
ሰበት መስለት እተ ምስል ረሐ
ትራቀመት ወአርወሐተ ረግመት።
ሳልሕ መስኪናይ ዶል እብ
ገማሉ ሐዘ ወዶልመ እብ እገሩ
ሰዓ ወክሉ እሊ ከበር እሲቱ እግል
ልርከብ ኢቀድረ። ክሉ ለዐድ ምስለ
ዐንገረር ልብለ ለዐለየ አዌልዳቱ
ምድር ክምሰል እት አፍ ሾመት
ጨበ እቱ። ሳልሕ ሚ ሊዴ ወሚ
ልባስር ክሉ ረአሱ ትቀወ እቱ።
ክሉ ለአዳም ህዬ ዲብ ቶከር
እሲት ሳርዳይት ሐጀ ነፊሳ
ለትትበሀል ክምሳል ህሌት ወሐቴ
እብሐቴ ክምሰል ትርኤ ዳግመው
እግሉ። ህቱመ እሊ ከበር እሊ
ሰበት ዐለ እሉቱ አስክ ሳርዳይት
ሐጀ ነፊሰ ለተበገሰ። እሊ ሕርያን
እሊ ህዬ ለናይ ደንጎበ ሕርያኑቱ
ለዐለ። ወእብላሁ ህዬ አስክለ ሐጀ
ነፊሰ ለህሌት እተ አካን እግል
ልብጸሕ ገመሉ ዲብ ለሀርክት እብ
ሸፋግ ገጽ ቀደም አለምበ። ሐጀ
ነፊሰ እንዴ ሰርደት እሉ መካይድ
እሲቱ እግል ተስእሉ ዲኢኮን
እሲቱ ምን ሞት እግል ተአንጄ
እሉ ላተ ክምሰል ኢትቀድር ቃዊ
ይዐለ።
አብ ዓሸ ሳልሕ እት ገመሉ
ኮሩ እንዴ ሳደደ እብ መልዔት፡
ዐዓየት፡ ዐይተርበ፡ ዐዶበነ፡ ዐጊግ
መራፊት። እትገበዩ ዎሮት እንዴ
ኢለሐልፍ ንኡሽ ወዐቤ ደለ እሉ
ረክበ ዲብ ልሰአል ወለአተንትን
ክምሰል ሰረፍሪፈት ትገናበ። እብ
ጽምኡ ወ ሰፍራሁ እት እንቱ
ገበዩ ጣየመ።
ሳልሕ ከደን ፋግር ኢለአምር
እምበለ ምን ፍሬታት ገርሀቱ
ወጸሬዕ ወአቱ ሌጣ ክብዱ እንዴ
መልአ አሰር ሴር ንዋዩ ገብእ
ዐለ። እት አካን ካልእ ድሩር
ኢኮን ወምዩይ። ዳለ እበ ጀረበ
ህዬ ለሀ ከምን ለሀ ትሰደደት እቱ።
ላኪን አዳም ለአብደ ኢኮን ንዋይ
ለአብዳመ ኢሰክብ። ከፎ ልሰከብ
ወልቅሰን።
አክለ
አዌልዳቱ
ዐንገረር እብ ብካይ ቤለያተ ህዬ
ዝያደት ልቡ ትሸውሸረ።
ሳልሕ ዲብ ገበዩ እብ ደሚሩ
ግረ እንዴ አቅበለ እግለ ምስል
ሔማሁ
ጬዋይት
ለሓለፈዩ
ምርዒነ ትዛከረ። እብ ሳፈላል
ወስርቤብ እት አብሑር ከያል
አተ። ለናይ ሰልፎም ላሊ ህዬ
ፍንቲት ዝክርያት አትፋቀደቱ።
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እብ ደሚሩ ግረ እንዴ አቅበለ
ምነ አምዕል ለምስል ጬዋይት
ተሓበረ እተ ዲብ ልሰራበብ ክሉ
ካይዱ ለዐለ ምድር ልትአመር
እግሉ ይዐለ። እብ ዝክርያቱ
ህዬ እት ክእነ ቶሰ ትሰራበበ
ወቀዳሚቱ እት ለአትዋይን እት
እብ ክእነ እት በሐር ስርቤብ
ወከያል ሐመሰ።
በዲር ለሸባባት መልሂቱ እግል
ጬዋይት ክምሰል ሀደ “እንተ
ሳልሕ በዐል በክት ወብሶት እንተ”
ዲብ ልቡሉ ትካየለ እሉ። ወሐር
ላሊሀ ሰልፍ ለምስል ጬዋይት እት
ዐርቀይ ለዐርገ እተ ፈቅደ። ህተ
ወህቱ ክል ምኖም ከእተ መለሀዩ
ጋሽ እት እንቱ አርወሐቶም ምን
አድሕድ እት ትሳኬ ወገሮቦም
ምን አሕድ እትለሀጥል ሐቆለ
ጸንሐው። እት ደንጎበ ሳልሕ እብ
ሽዑር ወድ-ተብዐት እንዴ ተዓከከ
እት ልትሓበረ። ጬዋይት ላቱ
ክምሰል እት አፍ አልመ ኣትየት
እት መስል ታሀፍት ወተዐልጅ
ክምሰል ይዐለት፡ ሐቆ ከም ዎሮት
ልባስ ክምሰል ለብሰው ወዎሮት
ንጣፍ ክምሰል ትነጠፈው ላተ
ህታመ ለክምሰል ዒቶት ከደን
አርወሐተ ትከልኡ ለዐለት ሔማሀ
ሳልሕ ህምድ እግል ቲበል እሉ
ወምራድ ሕድ እግል ለአትምሞ
አስተብደው።
ጬዋይት
ለቀደም
ለሀ
ትከልኡቱ ዐለት ገሮበ እግለ በዐል
ሐላለ ላቱ ሳልሕ ትበረዐት እቡ።
ምስል ብእሰ ህዬ እት ዐርቀይ
ሐላል እንዴ አክረረት ህተ ወህቱ
እግል ሕድ ገብአው። ህቱ ክምሰል
ብእስ ሐላል ወህታመ ክምሰል
እሲት ሐላል እበ ረቢ ልብለ ገበይ
እት ሕድ ተሓበረው።
ጬዋይት እብ ክምሰል እሊ
እግል ሔማሀ ሳልሕ ሹዑረ
እግል ትሽረሕ እግሉ ቀድረት።
“ጀላጀላሉ ረቢ አናመ ካልኣዬ
ረከብኮ ዮመቴ? አነ ወእንተ
ሐቴ አርወሐት ወክልኦት ገሮብ
ሕነ፡ ዎሮት ልብ እንተ እንክር
ማኑ ወአነ እንክር ገለቡ ሕነ።
እንተ ለቴልካሀ አናመ ህታተ
ወአነ ለእቤለ ክምሰልሃ ተ” ዲብ
ትብሉ ወእበ ግሩም ወጅሄተየ
ወለ ስርቀት ወሬሕ መስል ቁሩን
ሐዌጅባመ ክምሳል በርቅ ከረም
ዶልተ ከተልወሕ እት ትብል
እግሉ ገበዩ በዴት ምኑ ሳልሕ።
ሳልሕ እተ ሐያት ሐዳስ
ክምሰል ተሓበረ ላተ፡ ክሉ ሀሙ
ወቀልቡ ጬዋይት ገብአት።
አስክ ልትበከሮ ህዬ አምዕል እብ
ግዲደ ምን ገጸ እግል ልሸንኬ
ገብእ እግሉ ይዐለት። እብ ክሉ
ለአውሳፈ ህዬ ትትረአዩ። አደሐ
ዲብ ምውዓሉ ህዬ እብ ዝክርያት
ምስሉ ትውዕል። ምድር ምዶል
መሴ ቤቼ እግል እቴ ዲብ ልብል
ህዬ ለአምዕል ትትከለስ እግሉ
ይዐለት።
ትተላሌ….
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

ከሊመት መ.ወ.አ.አ.ኤ. እብ መናሰበት ሰማን ማርስ እድንያይት አምዕል አንሳት
እድንያይት ምዕል አንሳት 8
ማርስ እት ሄራር ንዳል ታመት
ሕርየት አንሳት እድንየ እብ ዓመት
ወአንሳት ኤረትርየ እብ ፍንቱይ፡
እብ እስትሽሃድ ቃሊ ወመዕጸም
ለአተበተያሀ ዐቦት እግል ትትሐፈዝ
እግል ሽቅል ትሉሉይ ወለልትረኤ
ፍሬ ለልሐድሰ ዲበ ዕለት ፊቃዶ
ወጌማምተ። እብ አሳስ እሊ ሰማን
ማርስ ዮም ዓመት እብ ደረጀት
ወጠን ዲብለ ለሐ’ጠ አሳስ መሳዋት
ዲቡ እንዴ ረከዘት “ዐቦት አንሳት
ሜርሓይት መሳዋት!” እት ሐንቴለ
ትብል ስቅራት እብ ሕሽመት
ትዘከር ሀሌት።
እት ወጠንያይት መስወደት
ኤረትርየ ክቱብ ምነ ሀለ ባይን
አህዳፍ ኦሮ፡ አከዶት ለትሳወ
አብካት እግል ክሎም መዋጥኒን፡
እብ ፍንቱይ ሀዬ ሐቅ ወመሳዋት
ናይለ ሰር ናይ ኦሮ ሙጅተመዕ
ላተን አንሳት ቱ። አኪድ ሀዬ
ሐቅ ወሕርየት ናይለ ዎሮ ስምጡ
ለየአከደ መዐየ፡ ሕርየት ብእቱ
እግል ልትበሀል ለልትቀደር ኢኮን።
ምን እለ እምነት እለ ወሀደፍ እሊ
እንዴ ትበገሰት ጀብሀት ሸዕብየት
መሻረከት አዋልድ አንሳት ዲብ
ክሉ መጃላት፡ በህለት እት ስያሰት፡
እጅትማዕየት፡ እቅትሳድ ወዓዳት
ናይለ ደውለት እግል ትዕቤ ምን
ንዳል ጀለ ሕርየት እንዴ አንበተት
እት ዐመል ለልውዕል በራምጅ
እንዴ ኤተነት እብ ጅድየት ሸቄት
ወናደለት። ክም ፍገሪት ናይ እሊ
ሀዬ፡ ዲብ ንዳል ጀለ እስትቅላል
ልግበእ ወዲብ እለ እተ ሀሌነ
እብ አሳስ ተቅሪር ምኤምረት
እቅትሳድ ዐለም፡ ፍንጌ አንሳት
ወተብዕን ለሀለ ፈርግ ምልክየት
እቅትሳድ ምን መሳዋት ሐድ 200
ሰነት ራይም ሀለ። እሊ መስል
ፈርግ እግል ልንበር እግል ዐለምነ
ለነፈዐ ሰበት ኢኮን፡ ለሓለት እት
ሰኔት እግል ትበደል መባደራት
ልትነሰእ ሀለ። ናይ ዮም ዓመት
እድንያይት ምዕል አንሳት እግል
ዐቦት ንትዐጸም “Press for
Progress” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት ትፈቀድ ሀሌት። መሳዋት
ፍንጌ አንስ ወተብዐት እት ቅሩባት
ለልትበጸሕ ሀደፍ ክም ኢኮን እትሊ
ሐልፈ ዝያድ ዘበን ለጌሰ ንዳል
ለትረአ ምንመ ገብእ፡ ለንዳል ላቱ
ዘርኡ ልትበተክ ክም ሀለ ልትበረየ
አለቡ። ሐያት አንሳት እት ብዙሕ
መጃላት ምን ወቅት ዲብ ወቅት
ዲብ ተሐይስ ወፈሀም ገባይል ዲብ
ዘይድ ገይስ ሀለ። እበ ቀድየት
ለልትሐሰሮ ወተቅዪር እግል ልምጸእ
ለከድሞመ በዙሕ ሀለው። ምነ እተ
ሀሌነ ደረጀት ቀደም እግል ኒበል
መስአለት ደውለት ሐቴ አው
መነዘመት ሐቴ እንዴ ኢገብእ ናይ
ክሉ ገባይል ዐለም ሰበት ገብአት፡
ክሉ እብ መዕጸም ለፈግር በራምጅ
ዐቦት ናይ ክል ደውለት ልግበእ
ወናይ እዲነ እግል ክልኢቱ ለጅንስ
አክልሕድ ለነፌዕ፡ እግል ክልኢቱ
እብ ሰወ ለለአሻርክ ወአካን

መርሐለት ብንየት ወጠን፡ እት
ቀድየት አከዶት መሳዋት አንስ
ወተብዐት(ጅንስ) ርኩብ ለሀለ
ተቅዪር፡ ምስል ሓድረት ሓለት
መዐያታት ብዕድ ትቃረነ ምንገብእ
ቀሊል ኢኮን።
ምናተ መዋጥኒን እብ ደረጀት
አህዳፍ ወመብደኣ ታምም አብካት
ትከለቀ እሎም ምንገብእ፡ ክሎም
ሰወ በቃዐት ወመቅደረት እግል
ለሀሌ እሎም ሰበት ኢቀድር፡ ምንለ
ምድት ሀሌት አርድየት ክሎም
አክል ዐድሕድ እግል ልትየበቶ
ኢቀድሮ። ሰበት እሊ መቅደረቶም
ወበቃዐቶም እት ሰወ ለገአት
ደረጀት እግል ትብጸሕ ገያደት
ለወስከ፡ ገዘ አሆታይት(እጃቢየት)
ውድየት
ወቀደም
ለትሰንድ
በዳሪት ንስአት፡ እግል ንዳል ጀለ
መሳዋት ሰርገል ለለሀይብቱ። ኦሮ
ምኑ አብካት ተዕሊም፡ ምህነት
ወተእሂል አርሐቦት ቱ። ሕኩመት
እለ እንዴ ፈሀመት፡ አንሳት መጦር
ውላድ ተብዕን ለሻርከ ዲቡ ፈዬሕ
በክት ተዕሊም ፋትሐት ሀሌት።
መጦሩ ሀዬ አንሳት እት ስያሰት፡
ኣጅትማዕየት፡ እቅትሳድ ወዓዳት
አካነን እግል ትወቀል፡ እት ምህነት
ወእቅትሳድ ለሀለ እለን ደቅብ
እግል ልዕቤ እብ ጅድየት እግል
ልትሸቄ ለአትሐዜ።
ፈድል ለትመቅረሐ ጅህድ
ሸዐብ ወሕኩመት፡ እትለ መደት
እለ ለሀሌት መሻረከት አንሳት
ኤረትርየ ዲብ ተዕሊም፡ እት
ዐለም ሽቅል፡ እት በራምጅ
ክድመት ወጠን፡ ክምሰልሁመ

ዲብለ ትፈናተ ወራታት ዐማር
ለተሐብንተ። እሊ ርኩብ ለሀለ
ወጠንያይ መትቀዳም ላኪን ካፊ
ኢኮን። መሻረከት አንሳት ዲብ
ዐለም ሽቅል ወእብ ፍንቱይ ዲብለ
አምር ወበቃዐት ዐባይ ለለሐዜ
ምህናት ክምለ ልትሐዜ ኢኮን።
አማንተ፡ ምህነት ውቅል ለመልከየ
አንሳት ኢተሐገለየ። ምናተ ዕልበን
ሰኒ ወአማን ሑድቱ። ቅድረት
እቅትሳድ አንሳትመ ምስል ናይ
ውላድ ተብዕን ለትትሳነን ኢኮን።
እት ናይ ቀራር አካን(ሰልጠት)
ለሀሌት ተውኪለት አንሳትመ
ክምለ ትትሐዜ ኢሀሌት። እት ናይ
ብሕቶት፡ ናይ ሸዐብ ወሕኩመት
መአሰሳት መብዝሐን አንሳት
ዲብ ድሁር አውመ ክል ምዕል
ለልትደጋገም ኑዕ ሽቅል እቱ
ለክሱኣት ተን።
ሕኩመት እሊ መሻክል እሊ
እንዴ ፈረገቱ ፋትሐቱ ለሀሌት
አብካት ቀሊል ሰበት ኢኮን፡
ሻባት ምነ ክሉቅ ሀለ አብካት
ሙስተቅበለን እግል ለአድምነ
ለክልቅት እለን ሀሌት አርድየት
እብ ተአስህል እግል ልትነፈዐ እበ
ወጅብ።
እብለ ጸንሐ ነባሪ፡ መስኡልየት
ዕበያት አጀኒት ወርፍዐት ዓይለት
ዲብ መሸንገል አንሳት ሰበት
ትጸዐን፡ እሊ ጾር እሊ አንሳት
ምህነትተን እግል ኢልጠውረ እት
ደረጀት መስኡልየት መጦር ውላድ
ተብዕን እግል ኢልዕበየ ከሬዕ ለሀለ
ዐዋምልቱ። እለ መሽክለት እለ
እግል ልፍተሐ ገሌ መአሰሳት

እት አካን ሽቅል መርዐዪ አጀኒት
(ሐዳነት) እንዴ ወደየ፡ እግል
አንሳት ጣፍሐት አርድየት ሽቅል
ከልቀ ሀለየ። እሊ መስል መባደራት
አንሳት ምህነተን ወመቅደረት እብ
ፍዕል እግል ልርፈዓሀ በክት ሰበት
ለሀይበን፡ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ እብ አማን እግል
ልተሌ ላቡ፡ ክም መሰል ሰኔት
ለልትረኤ መባደራትቱ ልብል።
ብዕድ ለትፈናተ እግል ዐቦት
አንሳት ሰበር ለገብእ አሽያእ
እንዴ ትፈረገ ሐል ትረከበ እሎም
ምንገብእ ሀዬ አካን አንሳት ዲብ
እቅትሳድ፡ ስያሰት፡ እጅትማዕየት
ወዓዳት ናይ ወጠን ለዐል እንዴ
ትወቀለት፡ ምን ዐግሎ መሳዋት
እግል ንትበረክ ለተሐመመ ሀደፍ
አክል ሕድ እግል ልትበጸሕቱ።
እት ቀድየት አከዶት ሐቅ
ወመሳዋት አንሳት ለጸንሐ እነ
ፍንቱይ ወለለአሸንን ታሪክ ስያሲ
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አንሳይት ለለሰብት እግል ልግበእ
ሊከ ናይ እለ ሰነት ሰማን ማርስ
እድንያይት ምዕል አንሳትቱ።
አንሳት ዐለም እግል መሳዋተን
ለአንበተያሁ ንዳል ምን ሰልፍ
1900ታት ደቅብ እት ወዴ
ምንመ መጽአ እድንያይት ምዕል
አንሳት እግል ትዘከር ለአንበተት
ዲቡ ምን 1911ቱ። ምነ እያም
ለሀይ ቀድየት አንሳት እት ደረጀት
ወጠን፡ መሓብር፡ ሐረካት ዲቡ
ንቃሽ እንዴ ገብእ ዲበ ወልእከተ
ምን መርሐለት እት መርሐለት
ዲብ ተሐልፍ ትመጽእ ሀሌት።
ስቅራት 2017 ፍራስ ትቅዪር
ንግበእ (Be Bold for Change)
ዐለት። እሊ ሀዬ እድንየ እግል
ክልኢቱ ጅንስ ሕበር ለተረቤሕ
እግል ትግበእ ክሎም ደቅብ ናይ
በደሎት ለቦም ተቅዪር አሳሲ እግል
ለአምጽኡ እቡ ለቀድሮ አፍካር
ወኤታን ሽቅል እቡ እግል ልምጹእ
አትሐሶሳይ ዐለ ሀደፉ።
ስቅራት 2016 ሀዬ “እግል
መሳዋት ንትጋለድ” (Pledge for
Paritስy) ለትብል ዐለት። አዋልድ
ወእብ ዓመት አንሳት ንየተን እግል
ልርከበ ወሓላማተን እግል ለሐቅቀ
ለሰዴ በራምጅ እግል ልትኤተን
አትፋዝዖት ለልእከተ ስቅራት።
እበ መናሰበት ምነ ገብእ ወራታት
ለትፈናተየ ከልፍየት ላበን

አንሳት ዲብ ሰልጠት ስያሰት ለሀለየ፡
መዐልማት፡ ሰሓፍያት፡ ኬትበት፡
ሰብ መአሰሳት ተጃረት ዲብ
ሰሚናራት፡ ወዕላታት አውመ ሄሳት
እንዴ አመሕበረየ አንሳት ዲብ ክሉ
ጀዋንብ ሐያት ምን እቅትሳድ ዲብ
ስያሰት፡ ሕቁቅ እንሳንየት ወዓዳት፡
ምን ተውኪለን ዲብ አዕላም
ወክቱብ እት ቴክኖሎጂ፡ ደጅተለት
ወሕሳብ፡ ምህነት ወመቅደረት
እትሚ ደረጀት ሀለየ፡
ወከፎ
ለሀለ እለን አብካት እንዴ ፈይሐ
ወህተንመ ዲብ መስለሐተን ኣንዴ
አውዐለያሁ ደረጀተን ትወቀል
ንቃሽ ገብእ ወእግል ሓሪት ኤታን
ፈግር።
ዲብ ኤረትያመ መሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ለነዝመዩ
ለትፈናተ ዶር አንሳት ለወቅል
ወደረጀተን ለታይን ሰሚናራት
ገብእ ሀለ። ክል አቅሊም ሀዬ እበ
እግሉ ትወጤ እግለ ምዕል እብ
ሐበን ለዐይደ ወገለድ ለትሐድስ
እተ። ሄሰት ሌጠ ኢኮን፡ አንሳት
እግል ሕጉዛት ሰድየ፡ እግል
ሕሙማት በጸሐ፡ እግል ዴሽ ዐማር
ለሐርበ፡ እብ ፍዕል ሀዬ ወጠን እግል
ለዐምረ ወደሐነ እግል ልሕፈዘ
ዕንዱቃት ክም ሀለየ ለአሰብተ። .
እትለ እዲነ አክል ሕድ ፍንጌ
አንስ ወተብዐት ፈርግ ለአለበ
መሳዋት አከድኮ ለትብል ደውለት
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ኢሀሌት። እብ ዓመት ዲብ ድብር
ነሀድግ ሀሌነ ምንገብእ እብ አሳስ
ተቅሪር መጅልስ ቅራን ምነ 1.3
ቢልዮን ዲብ ድብር ምንኬኑ ለአለቡ
ነብር ሸዐብ ዐለም ለበዝሐየ አንሳት
ተን። እብ ምግባይ ተቅዪም እት
ኦሮ ጅንስ ምህነት አው ሽቅል ምነ
ፍሩራም አንፋር፡ ለአንሳት እብ 3040 ምን ምእት ለልውሕድ እተይ
ረክበ። ዲብ ወቅት ሐርብ ወነዐር
ሰልፍ ክሉ አረይ ገበአ ለሀለየ
ህተን ወአጀኒተን ተን። እት ከብድ
ቤት ዝልም ወወቃጽ ለተዐዝበን፡
ቀጭፍ ወህቱ ለሰብቦ ሕማማት
ወምስክ’ነ ምኑ ጃርበ ለሀለየ
አንሳት ተን። ዐለምነ ኦሮ ስምጠ
ክእነ ህንኩል ዲብ እንቱ እግል
ትዕቤ ወትስከብ ሰበት ኢትቀድር
ሀዬ መሳዋት ፍንጌ ክልኦት ለጅንስ
እግል ትትአከድ ላዝም ለገብእ።
ወመሳዋት እግል ትትአከድ አንሳት
እግል ልዕበየ ወደረጀተን ዲብ ክሉ
ጀዋንብ ሐያት እግል ትረፈዕ ሀሌት
እለ። እሊ ዲብ ሕሳብ ዶል ነኣቴ፡
ዲብ ኤረትርየ “ዐቦት አንሳይት
ሜርሓይት መሳዋት” ምን ትበሀል
ለተአስትህለ ክምተ እግል ንፍሀም
እንቀድር።
ሑዳይ ምን ከልፍየት ሰማን ማርስ
ለሰልፋይት እድንያይት ምዕል
አንሳት ዲብ ሰነት 1911 ዮም
19 ማርች ትዘከረት። ለምዕል
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ወአስክ እለ ርኩብ ለሀለ መትቀዳም
ሀዬ ሰኒ እንዴ ትጠወረ፡ ዲብ
ክሉ መጃላት አንሳት ታይቦታት
እግል ልዳብረ ወልውሸዐ፡ ቀድየት
ሐቅ ወመሳዋት ዶልከ ሀረሶተ
ወአሸብረቆተ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ዲብ ክሉ ሀይኣት ሕኩመት ለሀሌት
መሻረከት፡ ዶር ወበቃዐት አንሳት
እብ ትሉሉይ እንዴ ልትጌመም፡
ለልዐንቅፈን ተሐድያት እት
ልትነወክ፡ እት ቀደም ለሰንድ
ዐመል መትበጋስ እብ እህትማም
ወጅድየት እግል ልትሸቄ ዲቡ
ለወጅብቱ። ልእከት ናይ እለ ዮም
ዓመት ስቅራት ሀዬ፡ ዲብ እሊ ዶር
ምህም ለቡ ወቀይ ለትወጀሀት ተ።
አደቀቦት አካን አንሳይት በህለት
ገያደት ዐቦት ሙጅተመዕ ሰበት
ገብአ።
ዐውቴ እግል ገቢል!
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ (መ.ወ.አ.አ.ኤ)

እለ ሕሪት እቡ ለዐለት ሀዬ
ዲብለ ዕለት ለሀ ዲብ ሰነት
1848 ንጉስ ጀርመን ለነብረ
አንሳት እግል ልሰውተ እግል
ልስመሕ እለን ገለድ አተ እለን፡
ላኪን ለእለ አተስአ እት ዐመል
የአውዐለየ። ሐር ላኪን ዲብ ሰነት
1913 ዲብ ሰማን ማርስ ገዐዘት።
ወአስክ አዜ እበ ትፈቀድ ሀሌት።
መጅልስ ቅራን ሰነት 1975
ዐለም ዲብ ቀድየት አንሳት
እግል
ትትሐሰር
መባደረት
ነስአ። እተ ሰነት ዲብ መክሲኮ
ሲቲ- ዓሲመት መክሲኮ አወላይ
ወዕለ ዲብ ቀድየት አንሳት እግል
ልግበእ ገበይ አጥፈሐ። መጅልስ
ዓም ናይ መጅልስ ቅራን ክለን
አዕዳእ ድወል ሰማን ማርስ ምዕል
መጅልስ ቅራን እግል ምዕል
ሐቅ አንሳይት ወሰላም እድንየ
እግል ትግበእ እግል ልትከበታሀ
እት ሰነት 1977 ዐዝመተን።
ሀደፈ ሀዬ እት ክለ ዐለም ገዘ
ወፈናታይ አንሳት እግል ልስረት
ቱ። ክምሰልሁመ ዲብ አጥፍሖት
ለትሳወ አብካት መሻረከት አንሳት
ዲብ ዐቦት ዐለም እግል ተሀሌ
እቡ ለትቀድር ሰዳይት ዲብ
ወጀዶት ለረከዘት ገብአት።
እብ ጀድወል መጅልስ ቅራን
እድንያይት ምዕል ሰብተብዕንመ
እት 19 ኖቨምበር ትዘከር።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ንዳል አንሳት
እብ መናሰበት 25 ሰነት ዒድ እስትቅላል ኤረትርየ ክምሰል አተላላይ
ናይለ ተጃርብ ንዳል ለለሓኬ እብ ጤብዐት ሕድሪ ወሽኡን ዓዳት ጀብሀት
ሸዕብየት እብ ዶልዶሉ ልትከተብ ለዐለ ቅሰስ ታሪክ ንዳል አንሳት ኤረትርየ
ሐጠረን፡ ፍርስነተን፡ መትሰባለን ወብዕድ ወጠንያይ ወራታተን ለለሓኬ
ክታብ ጠበዐ። ከክምሰል መእተዮ ናይለ ክታብ ለትከተበ ጽበጥ እት
ዓሙድ ምን ስጅል እግል ንርኤ፡ ከእግል ዮም 1ይ ክፈሉ፦

መንገአት
አንሳት ኤረትርየ አዝቡን ብዙሕ
እት ቤት ለከርዐየን ናይ አባት
ወጸንዒት ዐሚም ወከሌብ ዓዳት እንዴ
ተዐደየ፡ ፈዛዐት ስያሰት ወመትነዛም
እንዴ ጠወረየ፡ ዲብ ንዳል ተሕሪር
ኤረትርየ ስለሕ እንዴ ረፍዐየ፡ እት
ዴሽ ሙቃትል ልግበእ ወብዕድ
ኩሉ ወራታት ናይለ ሰውረት እብለ
አርአያሀ መሻረከት እብ ዐመል፡
ወለእሉ ደፍዐየ እስትሽሃድ ቃሊ፡
ስለል አስክ ታ’መት ሕርየት
እንዴ አጥፈሐየ ምዕራፍ ሐዳስ
እግል ልቅለዐ ቀድረየ።
ንዳል አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ሑድ ለተሀደገ እቡ፡ ፋዬሕ ወፍንቱይ
ተጃርብ እት ንዳል አዋልድ አንሳት
ዐለምቱ። ዲብ ሙጅተመዕነ ወለት
አንሳይት ባሩደት እንዴ ረፍዐት
እግል ተሓርብ ሕልም መስል
ለዐለ፡ እት ሰውረት እንዴ ፈግረት
ለአርኤተ
ፈራሰት
ወለሸቄቶ
ምስተንክራት፡ እብ ከሊማት እግል
ልትወሰፍ ልግበእ ወአክትበት
እንዴ ትከተበ እቡ እብ ከማል
እግል ልትደገም ለቀድር ኢኮን።
መስትንክራት አንሳይት ኤረትርየ
ላኪን ዲብ ሕሩባት ለተሐጨረ ሌጠ
የዐለ። ፈድልለ ሜርሓይ ተንዚም
ጀብሀት ሸዕብየት “እምበል ታ’መት
መሻረከት ናይለ ኦሮ ስምጥ
ናይ ሙጅተመዕ ላተን አዋልድ
አንሳት፡ ሰውረት ኢትትዐወት” ምነ
ትብል እምነት ለፈትሐሓዩ በክት
ወለአጥፈሐየ አርድየት፡ አንሳይት
ኤረትርየ እግለ እብ ለመድ ሕዝዐት
ውላድ ተብዕን ለነብረ ምህናትመ፡
ሰኒ እንዴ መልከቶ ዲብለ ትፈናተ
መጃላት ሽቅል እንዴ ሻረከት፡
መሳዋተ ወበቃዐተ እብ ዐመል
አርኤት።
እብ ዓ’መት ንዳል አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ እብለ ትፈናተ መራሕል
ለሐልፈ ወእብ ምስትንክራት
ለትመለኣቱ።
ምናተ፡
አንሳት
ኤረትርየ ለአግደያሁ ዐጃይቦታት
ወምስትንክር ወለደፍዐያሁ ዐውል
አክሉ እብለ ተምም አግቡይ
አስክ እለ ሽሩሕ ኢሀለ። ክታብ
“ንዳል አዋልድ አንሳት፡ ገሌ ምነ
ምስትንክራት አንሳት ለሸሬሕ ቅሰስ
እብ ሽዑር እንሳኒ ለዘርእ ተቅዲም
እንዴ ትዳለ ቃርብ ሀለ። እሊ ክታብ
እሊ፡ እትለ ትፈናተ መራሕል፡ አካን
ወውቀት ለጀረ ሑዳይ ቅሰስ እቡ
ፋግር ሀለ። እሊ ቅሰስ እሊ ዲብለ
ፋዬሕ ወሕቡሉክ ንዳል አንሳት
ኤረትርየ እንዴ አተ ልትረኤ እት
ሀለ፡ ምን በሐር እብ ዕን ፍሩቅመ
ክም ኢገብእ መፍሁምቱ። ምናተ
እለ መባደረት እለ እግለ ረሐበ
ሽቅል ባብ ለተርሔ ወሚ እግል ኒዴ
ክም ብነ ጠሪቀት እግል ለሐብር
እንሰኤ። እሊ ክታብ እሊ ዶል

እንቀሪእ፡ ንዳል አንሳት ለልዐስም
ወእት አጅያል ለልዐዴ ሽቅል ዐቢ
አስክ እለ ልታኬነ ክም ሀለ ወለኖሶም
ወዐለው እቱ እብ ሐያቶም ዲብ
ሀለው እግል ንትባደር እቱ ክም
ለአትሐዜ እንፍህም። ከእሊ መስል
ሽቅል ዛክረትነ እግል ነአትሐድስ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግል ለዐበ
ወቆሪነ ለቡ ሽቅል እግል ለአትባግስ
ለቀድርቱ።
እሊ እብ መናሰበት 25 ሰነት
ዒድ እስትቅላል ኤረትርየ “ ንዳል
አዋልድ አንሳት” እበ ልብል
አርእስ ለትዳለ ሳድስ ክታብ (
6ይ ቮልዩም ቅሰስ ተጃርብ ንዳል)
እግል ዝክረት ናይለ ሐቅ ወሸረፍ
ወለት አንሳይት እግል ልትሐሸም
ዐውል ቃሊ ለደፍዐየ አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ፡ መስተንክራተን
እብ ሑድ አምሳል እግል ወሰፎቱ
ለአመማቱ። ዲብ መእተዪ ናይ እሊ
ክታብ እሊ፡ ንዳል አዋልድ አንሳት
ቅብላት ናይ ጠበቃት፡ እስትዕማር
ወጅንስ መጭቀጥ ከፎ ትበገሰ፡ እበዪ
መራሕል ሐልፈ፡ እብ ከአፎ እትለ
ሐር ለበጽሐየ ደረጀት ተጠውር
እግል ልብጸሕ ቀድረ… እብ ሕጭር
ለትቤ ገበይ ክቱብ ሀለ። እሊ ዓም
ታሪካይ መእተዪ እሊ እት መርከዝ
በሐስ ወተውሲቅ ክምሰልሁመ ዲብ
መሐበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ምነ ልትረከብ ወሳይቅ
እንዴ ራጀዕከ ለትከተባቱ።
አግደ ጽበጥ ናይ እሊ ክታብ
እሊ፡ ለእብ ኬትበት ወመዳግመት
ቅዱማት ለሀለየ፡ ዲብ ታሪክ አማን
ለትነደቀየ 38 ቅ’ሰት ሐጫይር
ተን። እት ፊቃዶ መዳግመት፡ እብ
ዕንቶም ለረአው ሻሁድ ወኖሶም
ለወዐለው እቶም እንዴ ተንከበየ
ለትከተበያተን ሀዬ።
እሊ እብ መባደረት “ጤብዐት
ሕድሪ” ወመዓወነት ሽኡን ዓዳት
ለትዳለ ክታብ እሊ ናይ ብዝሓም
ብዕዳም
ሀይኣት
ወአፍራድ
መሻረከትመ ሑብርት ዲቡተ።
ቅስም ብሑስ ወተውሲቅ ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት፡ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ፡ ውዛረት እዕላም፡
እግል መርጀዕ ለገብእ ክቱብ ወስወር
እንዴ ሀበው እት ጽበጥ ወጀላል እሊ
ክታብ ዶር ዐቢ ወደው። ውዛረት
ድፈዕ እብ ዓ’መት ወቅስም ታዕቢኣት
ወሐብሬ እብ ፍንቱይ፡ ክምሰልሁመ

መሓብር ንዳል፡ ቅሰስ እብ አዳለዮት
ልግበእ ወእግል ኬትበት ምህም
ሐብሬ ዲብ ሴፉ ለወደወ ሰዳይት፡
እሊ ዳይ ክቡድ ዲብ ዐወቶት ለዐለ
እሎም ዶር ቀሊል ኢኮን። እብለ
መናሰበት እለ እግል ኩሎም ዲብ
አዳላይ እሊ ክታብ
ለሻረከው
ኬትበት፡ መዳግመት፡ መርተዐት፡
መዳልየት፡ ሃይበት ሐብሬ ወተስዪሕ
ለትወቀለት ሐምዴነ እንቀድም።

መዳልየት
ከሊመት ጤብዓይ
እብ መናሰበት እዮቤል ፍዲ ዒድ
እስትቅላልነ ሰለስ ክታብ ሐዳይስ
ናይ ቅሰስ ተጅርበት ንዳል እንጠቤዕ
ሀሌነ። ቀደም እለ እት ሰለስ ሰነት
ሰለስ ክታብ ጥብዐትነ ምስሉ እንዴ
ቃረ’ነ ፡ ዮም ዓመት ሰለስ ክታብ
ምስል እንጠቤዕ ሀለዮትነ በዕ ሰኔት
ሳ’ራም ክም ሀሌነ ርኡይ ቱ። ዲብለ
ተልየ ክልኤ ሰለስ ሰነት አስክ 10
ሐዲስ ክታብ ዐባዪ እግል ንጥበዕ እበ
ሀለ እነ ስታት ሀዬ፡ ሐቴ መክተበት
ንኢሽ እግል ነአስስ ሰበት ለአተቅድረነ
እግለ በርናመጅነ ሲናዶ ዐቢ እግል
ልግበእ እሉቱ።
ምናተ፡
ወሰኮት
ጥበዓት
(ቮልዩማት) “ ተጃርብ ንዳል” ምህም
ምንማቱ፡ ምነ ብዝሔሁ ወለዐል
ለኑዕየቱ ወበቃዐቱ ሰበት ትትሐዜ፡
ዲብ እሊ ሕዳን እግል ንባሌሕ
ነአምብት እቱ ለሀሌነ እዋን፡ ብዝሔ
እብ ዐውል ኑዕየት ወበቃዐት እግል
ኢልግበእ ፍንቱይ መትደጋግ ወከሪ
ልብ ለትሐዜነ። እሊ ሰለስ ሐዳይስ

ቮልዩማት እሊ ጽበጡ ወበቃዐቱ ምነ
ቀደሙ ዐለ እብ ኢመትደሃሩ ሌጠ
እግል ነአማድድ አለብነ። አክልአክል፡ መምዘኒነ እሊ እሉ እንጠቤዕ
ሀሌነ ቅሰስ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ምኑ ሰኒ ለልትወቀል፡ እብ መቃይስ
እድንያይ አምር ክቱብ ለልትዐሮሬ
ወለልትጃገር እግል ልግበእ ወጅብ።
እሊ እብ አምር እግል ንሕረዮ ለብነ
እድንያይ መቅየስ እሊ፡ ዲብ ‘ከብቴ
ለበ ደረጀት’ እንዴ ኢንትከረዕ ወእቡ
ነፍስነ እንዴ ኢነተቅኔዕ፡ እምበል
አትካራም እትለ ትወቀለት ወለሒሰት
ደረጀት እግል ንትዐሮሬ ቀደም እግል
ለአብለናቱ። ሰበት እሊ እበ እሉ
ሰርገልነ እንዴ ኢነገኔዕ፡ ምን ዕሽረት
ሐሰት እንዴ ሬምነ፡ ምን ሓድረትነ
እንዴ ትበገስነ ድዕፍነ ወአንቃስነ ዲብ
ነአትዐግብ፡ ዲብለ ትወቀለት ደረጀት
አምር ክቱብ ወሰፋየት እት ነሄርር፡
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ርቱብ ጌማም ወአትዐገቦት እግል ኒዴ
ብነ። እት ረአስ እሊመ እበ እለ ሸቄከ
አቅንዖት፡ መትዘራካይ ወመትባራድ
መንገአት እግል አቅበሎት ሐር ፈቴሕ
እት ሀለ፡ እብለ እለ ሸቄከ የአግንዖት፡
ትሉሉይ ብሑሳት ወአትዐገቦት ሀዬ
አሳስ ፍጥር ወመትቀዳም ክምቱ
እንዴ ፈሀምነ፡ ሽቅልነ እግል ነዓቤ
ወነአስፌ መህሮትነ እንዴ ሰደድነ
እግል ንትጀሀድ ሀለ እነ።
አማን ተሐይስ፡
እት ኩሉ ቅሰስ
አክትበት ‘ተጃርብ
ንዳል’
ዋድሐ
ክምለ ሀለ፡ ሰውረት
ኤረትርየ
እብ
ፍንቱይ እብ ናይ
ወድአዳም ተጃርብ
ሰኒ ጽግብት ሰበት
ተ፡ ለደቅብ ናይለ
ጽበጥ
እግል
ድዕፍ ወአንቃስ ናይለ ተቅዲምለ
ድግም ሓየዩ። ምናተ፡ እግል እሊ
ርዙቅ ተጃርብ እንሳኒ ምስል ኩሉ
መሐባልኩ፡ ቆሪናሁ፡ መተናቅድ
ግብአቱ፡ ዐዛዘቱ፡ አንቃሱ… ዳገሞቱ
መስኡልየት ክብድት ሰበትቱ፡ ምስል
ዐቦቱ ለልትሳነን ናይ አደብ ግርመት፡
ጥቆት ወበሻለት ክም ጠልብ
እግል ንፍሀም ምህምቱ። ክምለ
ኦሮ ሔልያይ ለቤለየ ታሪክ ንዳል
‘ሀድግ እቱ አለቡ’ ኢልትበሀል ገብአ
ድኢኮን፡ ምንሕኔት እብ ወቀይ ጥራይ
አትጻልዖቱ ወሐራፈጮቱ ‘ሀድግ እቱ
አለቡ’ ምን ልትበሀል ሰበት ለሐይስ፡
እግል እሊ ቃሊ፡ አዳም ኢልክህለ
ከህላት፡ ኤማን፡ ስሙድ ወእስትሽሃድ
ለበቄዕ ቅሰስ እብ ኩሉ ፈ’ኑ፡ አምር
ክቱብ፡ ድራመ፡ ፊልም፡ ሕላይ፡ ቃነ፡
ሙሲቃት እግል ልትጠወር ለዲብ
አዳብ ለእንሸቄ እምበል ሕላሌ እግል
ንትጻገም መስኡልየት ክብድት እት
መሸንገልነ ሀሌት።
እሊ አሀምየት ዐባይ ለቡ አክትበት
እሊ፡ አግደ ለረክዝ እቱ ለናይ
እንሳንየት ጃንብ ተጃርብ ንዳል ሰበት
ገብአ፡ እግለ ምኑ ለዐቤ እት ብሑሳት
ዑሉም ለትነደቀ ክታብ ታሪክ ንዳል
ክፈሕ መሰለሕ ተሕሪር ኤረትርየ እት
አዳለዮት ደቅብ ለለሀይብ ዶር እግል
ለሀሌ እሉ እት ከሊመት ጤብዓይ
ናይ ‘ፈንቅል’ ተአሸረ ከዐለ። ምናተ
ሐቆ ሰነት እብ ግዲደ እሊ በርናመጅ
እሊ ለኸስስ ለገብአት ትግበእ ምስዳር
ሰበት ኢሀሌት፡ ለለትሻቅል ክምቱ
ወኤታን ሻፍግ ክም ለሐዜ ዝያድ
ዋዴሕ ጋብእ ሀለ። እግል ኩሉ
ጀዋንብ ታሪክ ወተጃርብ ንዳል
ተሕሪርነ ለኸስስ
ናይ ትሉልይ
ቮልዩማት በርናመጅ ሐዲስ እንዴ
ትበገሰ ሀዬ ለለተግኔዕ በሊስ እግል
ልትሀየብ እቱ ለአስትህል።
ጥብዐት ‘ንዳል አዋልድ አንሳት’
ሳድስ ክታብ ተጃርብ ንዳል ፍንቲት
ወቃልየት አሀምየት ሀሌት እሉ። ንዳል
ኤረትርየ እምበል ንዳል አዋልድ
አንሳት እሊ እሊ ነአምር ዕዉት ንዳል
ሸዐብ ኤረትርየ ወይገብአ። ሰውረት
ኤረትርየ ወጀብሀት ሸዕብየት እምበል
መሻረከት አምኣት ኣላፍ አዋልድ
አንሳት ኢኮን አስክ ሕርየት እግል
ለአተላሌ፡ ምስል ኩሉ ለድዱ ዐለ
ሕየል ወተየልል፡ ወእትእንቱ ሐቆ
እንሰሓብ ስትራቴጂ እግል ለሀሌመ
አርቡዕ 07 ማርስ 2018

ወኢቀድረ። ከመሻረከት አዋልድ
አንሳት እት ኩሉ መጃላት ናይ
ተሕሪር ንዳልነ አክል እለ አሀምየት
ዐለት እሉ። ዲብለ አስክ መጆብ ደንጎበ
እብዕሙም እት መስለሐት እስትዕማር
አቶብየ ለዐለት ሜዛን ሒለት - ናይ
ዐስከርየት፡ እቅትሳድ፡ ዲፕሎማስየት እበ ኦሮ እንክር፡ እበ ካልእ ሀዬ ምስል
ፍንቱይ መሕበራይ፡ ዲሞግራፍያይ፡

ጆግራፍያይ ቴለል ንዳል ኤረትርየ፡
እት ኩሉ ጀዋንብ ፋዝዐት ወንዝምት
መሻረከት አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
መስአለት ሞት ወሐዮት ዐለት።
ህታመ ዲብእንተ መሻረከት አዋልድ
አንሳት እት ንዳል ኤረትርየ ቀደምለ
እብ ፍዕል መሻረከተን ተሐዜታተ
እብ እምነት ናይ መብዳእ ትደረከት፣
ቀደም ክም መስአለት ስትራቴጅየት
ትረኤ ክም መስአለት ሀደፍ እንዴ
ትረኤት በሊስ ረክበት። ከዔማት
ታሪካይት ዕ’ዘት ናይለ መሻረከት
እሊ ናይ መብደእ መባጥርቱ።
ተጅርበት ንዳል ኤረትርየ፡ ሕርየት
ወመሳዋት አዋልድ አንሳት አግደ
ዕስ ሕርየት ወሰቃፈት ሙጅተመዕ
ክምቱ እብ ዐመል አከደት።
እሊ ክታብ እሊ ምን መስተንክራት
ታሪክ ንዳል ኤረትርያት አንሳት
38 ቅ’ሰት ክምኩም ሀለ። ዲብ
እሊ ቅሰስ እሊ ኤረትርያት አንሳት
እብ ሻነን ለናደለያሁ፡ ለአርአያሀ
ፈራሰት ወኤማን፡ ለከሀለያሀ መራር
ወለደፍዐያሁ እስትሽሃድ እብ ናይ
አፍራድ ተጃርብ እንዴ ወድሐ
ቅዱም ሀለ። ተጃርብ ንዳል አንሳት
ኤረትርየ ሀዬ አክል አዪ ዕምቅ ክምቡ
ወታጅር ክምቱ መሰልቱ። እግለ
አስክ አዜ እብ ተአስትህል ለኢደረሰ፡
ለኢትወሰቀ ወለኢትደገመ ንዳል
አንሳት ኤረትርየ እግል ልትከተብ
ሲናዶ እግል ልግበእ ሀዬ ሰብ ሰእየት
ሕነ።
እሊ ክታብ እሊ ክም ክሎም
ለበድረዎ አክትበት ፍሬ ንየት
ወጅህድ ሕበርቱ። ምንለ ሐልፈ
እዋን ወለዐል ሻፍገት አሀምየት
ከቲብ ታሪክ ናይ ተሕሪር ንዳልነ
እግል ብዝሓም እት ሽቀላት ለካሬ
ጋቢእ ሰበት ሀለ ሀዬ፡ ናይ ኩሉ
ለኸስሶ መሻረከት ወመዓወነት ራክብ
ሀለ። እብለ መናሰበት እለ እግል
ኩለን ተጃርበን ወዝክርያተን እንበል
ተሐፉዝ ለአሰአለየ መዳግመት
ፍንቲት ሐምዴነ እንቀድም እተን።
እግል ኬትበት ወመትዳልየት ሀዬ እበ
እለ ነስአው መባደረት ወመዕጸሞም
ነሐምዶም። ክም ክልዶል ሀዬ እግል
መሻቂትነ ክድመት ጥብዐት ሳቡር
ሐምዴነ እንቀድም እቶም።
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ሰማን ማርስ ዒድ ሕበር ተ

አቦቼ
ዳፍአት
ከአፎ
አስመንኪ፧
መርሐባቦም
አውኪራም፡
እንትም ከአፎ አስመንክም፧ ዮም
እበየ እንትም፡ ሚ ቱ ምስል ለበብስ
መዳርስክም፡ አዜ ትትፈደሶ ህሌክም
ወለ አዜ ትትፈረሮ፧
መድረሰት ላቱ ናይ አስቦሕ
ሕነ። አዜ ህዬ እለ ፈጅር ለነዐይደ
ሰማን ማርስ እግል ነአግምል ሰርነ
ሐልየት፡ ሰርነ አናሺድ ወአሽዓር
ወሰርነ ተማሲል እዱልያም ህሌነ።
ከአዜ ምስል እግል ንትላመዱ
ምደርስነ ሉኩይነ ሀለ ከአስኩ
እንገይስ ህሌነ።
ዐጀብ! ውላጄ አውኪራም፡
ኖክስምመ ፍረይ ምን እንዴ
ገብአክም። ፋርሳም ወዌርሰት
ፈራሰት። ዒድ ሰማን ማርስ ዒድ
ክሉ ተ። እብ አዋልድ አንሳትመ
ምን ትትሰሜ ዒድ ሕበር ተ። ኣቤ
ክሉመ ፍሬ ሰማን ማርስ ቱ። ሰኒ

ወዴክም አውኪራም፡ እሊ ዒድ
እሊ ሕበር እግል ልግመል ለወጅቡ
ዒድ ዐቢ ቱ። ወእብ ፍንቲት ህዬ
እግል አንሳይት ኤረትርየ።
አዋልድ አንሳት ናይ ኤረትርየ
እትለ መርሐለት እለ እግል
ልብጽሐ ንዳል ዐቢ ኑዱላት ተን
ወእብ ቅልጭመን ህዬ ሀደፍ
ንዳለን አስበተየ። ንዳል ድድጨቅጥ፡ ንዳል ድድ-ቅዌት፡ ንዳል
ድድ-አፍካር ድንጉር፡ ንዳል ድድእስትዕማር መጅተመዕ፡ ወንዳል
ድድ- እስትዕማር ወጠን። ዲብ
ዘመን ቅዱም፡ ዘመን ከረ አቦትክም
ዳፍአት ወቀደመ፡ አንሳይት ክእኒ
ክም ዮም ዲብ መሕበር እንዴ
ጠርቀት መጦር ሑሀ-ተብዐት
እግል
ትገንድል
ወትሕከም
ክሉ ረአሱ እብ ሕልም ከማን
ሕሱብ የዐለ። አንሳይት ሐቴ
ድዒፈት፡ ሐቅ ለአለበ፡ ምን ቤተ
ለኢትፈግር፡ ወቀየ ምን ውላድ

ወቤት ለኢለሐልፍ ሐዋኒት ሌጠ
ትትሐሰብ ዐለት። እሊ ድንጉር
አፍካር እግል ነወኮት ህዬ አንሳይት
ኤረትርየ፡ ዲብ ረሐ እንዴ ተንከበት
መጦር ሐውሀ ተብዕን ዲብ ግድለ
እግል ሕርየት ዶረ እግል ተአርኤ
ዲብ ንዳል ፈግረት። ለሐዋኒት
ወዐፍሽ-ቤት ትትበሀል ለዐለት
አንሳይት ዲብ ንዳልመ ጾር እግል
ትግበእቱ እት ኢኮን በዐል ሚ
ወቀይተ ለልብል አፍካር-ድንጉር
ምንመ ሳደፈየ፡ ክሉ እብ ከሃሎ
እንዴ ተዐዴቱ፡ ለጾር ልቡለ ለዐለው
እግል ቲጹሮም ክምሰል ትቀድር
እብ ዐመል አርኤቶም። መጦሮም
እንዴ ናደለት ህዬ ሀደፍ ንዳለ
ዲብ ምብጽሑ አብጽሐቱ። ምን
አጅል ሕርየት ለቃልየት አርወሐተ
ደፍዐት፡ መስከነት፡ ወተዐወተት።
ግራሁመ
ለኢትጸበርናሁ
ሐርብ ምን አጅል ስያደት ክም
ሳደፈ፡ ዋርሳይት ምን ሕተ ለዐባይ
ምናድለት ለወርሰተ ፈራሰት እንዴ
ትከበተት፡ መጦር ሐውሀ እስትሽሃድ
ደፍዐት ወስያደተ አስበተት። ፈድል
እሊ ክሉ መትሰባል ወይእትሐለል
ብሂል ህዬ፡ እላተ ዮም ስጋደ እንዴ
አሽነነት፡ ክሉ ጅንስ ጨቅጥ እንዴ
ተዐዴት ክም የዐለ ለወዴቱ።
ሰበት እሊ ንዳል አንሳይት
ኤረትርየ፡ ምነ ብዕዳት አንሳት
ናይ ዐለም ለትፈንተ ለገቢእ እቡ፡
ድድ- እስትዕማር አፍካር-ድንጉር
ናይ መጅተመዕ፡ ወድድ-እስትዕማር
ወጠን እንዴ ናደለት ዲብ ክልኢቱ
እብ እዴ ዛይደት ተዐወተት።
ሰማን ማርስ ሰኒ ንሸዶ እግለ
ወመስሎ ውላጄ አውኪራም።
እድንየ ውሩስ ወዋርስ ተ። ለሔሰ
ተእሪክ ሐበን ሰበት ብክም ህዬ፡
ለትሐለፈ መሳድድ ዲብ ትትዘከሮ
ምን ጂል ዲብ ጂል ክም ተሐልፍ
ውደወ።
ሰኒ አቦትነ ዳፍአት፡ ከአዜመ
አስክ መድረሰት እንገይስ ህሌነ
እስታዝ ልትጸበረነ ሀለ። ፈጅር ዲበ
ቃዐት ምስል ዒድ ሰማን-ማርስ
ለአትርኤነ እንሻለህ።

ምን አውኪር
ዲብ ሰነት 2002 እግል አጀኒት ለገብእ ወእት አወላይት መርሐለት
ለትከተበ ዎሮ አናሺድ ትግራይት ለጸብጠ ክታብ ፋግር ዐለ። ለአናሺድ
ህዬ እግል ወጠን፡ ጠቢዐት፡ አዋልድ አንሳት መንዴረት፡ ደረሰ ወትልህየ
እብ ለትፈናተው ኬትበት ወመላሕነት ለትከተበ ቱ። ሐቴ ምነ እት ገጽ
ሴዕ ሳምናይት ለህሌት “ትልህየ “ ለትብል እብ እስታዝ ጀዕፈር ሳልሕ
ለትከተበት ነሺደት ህዬ ፈርያተ ክእነ ልብል፦
ኣምነ ሕቼ - እድሪስ ሑዬ
ኒጊስ ንተልሄ - ምስል መልህያምዬ
ባሊነ እሽከተሕ - ሀተት ወሰልባቲ
ምርዖ ወጣባት - ትልህየ ዐዋዲ
ሕበር እንዴ ገአነ
ምስል መልህያምነ
ነሓልፍ ወቅትነ
እት ሖጸ ንትባለስ - እት ሖጸ ንትባለስ
ገሮብነ ተርድ - ነፍስነ ትትፋሰስ
ዐሚ ዕሜረ - ዐሚ ዕሜረ
ክሎሊትነ - ምስል እንደውረ
አነ፡ መሐመድ ወሳረ
ቴድሮስ፡ ትምኒት ወዘህረ
ረበሸት ኢነአምረ።

መዕሉማት
• ዎሮት ነፈር እብ አፍ ትንፋስ እግል ልትሀየቡ ሐቆ ተሐዘ እት
ደቂቀት ከም ዶል እግል ልትሀየቡ ወጅብ? ኣቤ፡ እሊ ነፈር እግል ልደሐን
ሐቆ ገብአ 12 ዶል ሀወእ እግል ልትሀየቡ ወጅብ? ዲብ ነሐሩ ለገብእ
ጨቂጥ ላተ ሱሰ ዶል እግል ልግበእ ህለ እግሉ።
• ምን ሰነት 1860- አስክ ሰነት 1930 እብ ሐያቱ ለጸንሐ ወድ
እርትርየ ላቱ ቀሽ ተወልዴመድህን 12 ሀገጊት ልትሃጌ ዐለ። ህተን
ህዬ፡ ትግርኘ፡ ትግረይት፡ ግእዝ፡ አምሐርኘ፡ ዐረብ፡ እብራይስጢ፡ ጥልያን
ወህግየ ስዊድን አክልሕድ ለአምረን በህለት ከትበን ወቀርአን እት ህለ፡
እንግሊዝ፡ ጀርመን፡ ግሪኽ ወላቲን ህዬ ሰምዐን ወልትሃገየን ዐለ።
• ጉግሌልሞ ማርኮኒ ለልትበሀል ዓልም እግል ሰልፍ ዶል እት ሰነት
1901 እብ ረአስ ምሒጥ አትላንቲን ናይ ተሌግራም መልእክ ለነድአ
ዓልም ቱ።
• መሃብሃራተ ለልትበሀል ሽዕር ናይ ህንድ እብ ሰለስ መልዩን
ከሊማት ለትከወነ ክምሰል ቱ ነአምር ገብእ?
• አምሪከ ለትብል ስሜት ምን ስም ናይ ዎሮት አሜሪጎ ቬስፑቺ
(1451- 1512 ነብር ለዐለ) ታውራይ ወድ ጥልያን ለትነስአት ክምሰል
ተ ነአምር ገብእ?
• ዲብ ዐስር 15ይ ክፈል-ዘበን ካትም ሕጼ ምን አልማዝ ትገብእ
ክምሰል ዐለት ህዬ አምር ብነ ገብእ?

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
እሎም ጥዑማም ነበሪት ክምስል
ችኮላተ፡ ሌከሌከ፡ በስከዊት ቅርብ
ኢኒበሎም!

ክሎም መዐለባት እንዴ ገብአው
ለልትሸቀው ጥዑማም ነበሪት፡ እብ
ትሉሉይ ዶል ልትነስኦ፡ እግል
አሽዐሾት አንያብ ለሰብቦ ዴረት
ነበሪት ቶም። እሊ ነበሪት እግል
ትእዘም ምኑ ሐቆ ኢትቀድር፡
ዲብ ገበይ ሙነቶም ለልትሀየብ

ምክር ወመምርሒ እብ ዋጅብ
እንዴ ተብዐነ እግል ልምጸእ
ለቀድር አሽዐሾት አንያብ እግል
ነአንቅስእንቀድር።
አሽዐሾት
አንያብ
እግል
ኢልትጠወር ሚ ትበሌዕ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ሐቆ ከም ሳዐት
ክምስል ትበሌዕመ ምህም ቱ።
ከእብሊ፡ ምነ ወቅቶም ለንዙም በረ
ስከር ለበ ጠዓሞ ለነስኦ አጀኒት፡
ምነ ዲብ ንዙም ወቅት ሌጠ ስከር
ለቡ ነበሪት ለነስኦ አጀኒት ወለዐል
አሽዐሾት አንያብ ሳድፎም። እሎም
እሙር ላቱ ጸበጥ ስከር ለቦም
ነበሪት
ክምሰል ከረ ችኮላተ፡
በስከዊት፡ ሐለዋት---ሌጠ ኢኮን
ስከር ቦም ለእንብሎም። ዲብ
ከረ ባኒ፡ ጭመም/ዐሲር፡ ከመዶረ፡
ድንሽ ቅሉይ ወእሎም ለመስሎ

ነብሪት ለሀለ ስከር ዴራይ ክምሰል
ቱ እግል ነኣምር ወጅብ።
		
ክምሰል ከረ ዘቢብ ይቡስ፡
ሐለዋት፡ ኬክ--- ለመስሎ ዲብ
አንያብ ለለጥኦ አጅናስ ነበሪት
ዝያደት አሽዐሾት አንያብ ለሰብቦ
ቶም። እሎም ነበሪት እሎም ክሉ
ረአሱ እግል ትእዘም ምኖም ምንመ
ኢልትቀደር፡ ሐቆ ትበልዐው አጊድ
ወድ-በጋይድ እብ ማጽ ልግበእ
ወእብ ሕጽቤ ምን አፍ እግል
ልትወርከው ሀለ እግሎም።
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ክሎም ስከርያት ለቦም ነበሪት
እበ ትቀደረተነ ዲብ ወቅት ፍጡር፡
ጸቤሕ ወድራር ሌጠ እግል
ልትበልዖ ልትሐሬ። ዲብ እሊ
ወቅት እሊ እንዴ በልዐነ ሰበት
ንትሐጸብ ለስከርያት እግል ወቅት
ረዪም ዲብ አፉነ እግል ልጽነሕ
ኢቀድር። አንያብ እግል ለአሽዕሽ
ለሀለ በክት ህዬ ሰኒ ሑድ ቱ።
እግል ንተብዖም ለወጅብ ሐትሐቴ መምርሒታት፦
1. እበ ትትቀደረነ ዲብ ቤትነ
እግል ዓፍየትነ ኔፍዐት ላቶም ነበሪት
እግል ንትመወን ሌጠ ለአስትህል፡
2. አጀኒትነ ኔፍዐት ወዴረት
ላቶም ነበሪት እስዎም ክምሰል ቶም
እግል ነአፍህሞም ለአስትህል፣
3. አጀኒትነ ስከርያት ለቡ
ነበሪት እግል ጠዓሞ መትነፍዖት
እኩይ ክምሰል ቱ እግል ነአድርሶም
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ወጅብ፣
4. እግል አንያብ ኔፍዐት
ላቶም ነበሪት እግል ርእየቶም
ልግበእ ወብልዐቶም አዳም ክምሰል
ለአትናይቶ እንዴ ወዴነ እግል
ነአዳልዮም ወጅብ፣
5. ዋልዴንመ እሊ ነበሪት
እሊ እግል ልትመወኖ ወጅብ።
ሰበቡ ህዬ አጀኒት ምን ዋልዴኖም
ሰበት ነግሎ።
ዶል ጠዓሞ እግል አንያብ
ኔፍዐት ላቶም ነበሪት መትመዋን
ንልመድ!

እግል ዓፍየት አንያብ ዴረት
ላቶም ነበሪት ንትሓፈዝ ምኖም
እግል ጠዓሞ ክምሰል ከረ
ካሮት፡ ቱፋሕ እግል አንያብ
ሰንያም ቶም።
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ዕሉም ቅዱም ኣሳር ወመፍሁም ዕላቀት
ምጅተመዕ ምስል ድዋሩ
ኣብርሃም ዘርኣይ
ሕፍዝ ዕሉም ኣሳር ወተቃሪር
ጆግራፊ እብ ክሱስ ዕላቀት ምጅተመዕ
ምስል ድዋሮም እግል ንፍሀም ዶር
ሰኒ ለቡ ቱ። እት ምድር ለልትረከብ
ቅዱም ኣሳር፡ ተአሲር ድዋር እግል
ጠወሮት ለትፈናተ ሰልጠናት እበ
ዎሮ ወናይ ዓዳት ተረርፍ ወድ
አዳም እት ረአስ ምድር እበ ብዕድ
እንክር ለወክል ቱ።
ተአሲር ድዋር እት ምጅተመዓት፡
ህዬ እግል ለትፈናተ መባትክ ምድር
እት ጌማም እንዴ ኣተ ለጠወረዩ
ሰልጠናት እግል ዕላቃት ምጅተመዓት
ምስል ድዋሮም ለልአፍህሞ ሰበት
ገብአው፡ መትመራምረት አምር
ኣሳር እሊ ዕላቃት እሊ እንዴ
ሐፍዘው፡ እትሊ ወክድ እሊ፡ ለህለ
ታርፌ ምስል ለሐልፈ ታሪክ እግል
ለአትጻቡጡ ወጅብ። መጃል ቅዱም
ኣሳር፡ አግደ መትጻባጥ ለህለ እግሉ
ሐዲስ ግም ምስል ዕላቀት ድዋር
ወለሐልፈ ምጅተመዕ እግል ልግበእ
ለቡ ብሑሳት ለጸብጠ መጃል ቱ።
እሊ ሰበት ገብአ መትመራምራት
እሊ መጃል እሊ፡ ሀደፎም ክም
አግደ ወራት እግል ልትሐሰብ
ቡ። ኤረትርየ ዐድነ ለትመልኩ
ብዝሔ ፍንቱይ ለሻርሕ መባትክ
ምድር ክምሰልሁመ ቅዱም ኣሳር
ክሉ ምዕራፋት ታሪክ ወድ አዳም
ወዕላቀት ቀዳምያም ምጅተመዓት
ኤረትርየ ምስል ለትፈናተው ቅዱም
መባትክ ድዋር እለ ወጠን እብ ዕን
አምር ቅዱም ኣሳር እግል ታየኖቱ
ለልአትናይት ቱ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ፡ ቀዳምያም
ምጅተመዓት ልትነፍዖ እቡ ለዐለው
አስሉብ እዳራት ዝሕረት ጠቢዐት
ወዕላቀቶም ምስል ጠቢዐታይ እግል
ንፍሀም ለሰዴነ ንቀጥ እግል ንርኤ
ቃድራም ህሌነ። ጠቢዐታይ ንቃጥ፡
ለፈትሕዉ አብካት ወለህለ እሉ
ተሐድያት ክምሰልሁመ ቀዳምያም
ምጅተመዓት ተሐድያት ጠቢዐት
እግል ልመርቡ ለመሀዘዉ አስሉብ
ወለ ተዐደዉ ናይ ለመድ ስለል
ህዬ መርጀዕ ዕላቀት ቀዳምያም
ምጅተመዓት
ኤረትርየ
ምስል
ድዋሮም ለልሐብር ቱ። ቅዱም
መባትክ
ድዋር፡ሓዚ
ወፍጥር
ለትፈናተ ምጅተመዓት ለሸርሕ ብለቅ
ክም ውርስ እንዴ ገብአ ፍንቱይ
ወዳይናሚካይ ወራታት ምጅተመዓት
ወስቅ። ምጅተመዓት እግል እሊ
ጽበጥ እሊ ክፈል ጠቢዐታይ ወናይ
ለመድ ታርፌታት (ውርስ) ከባረት
ለሀይቡ። ፍንቲት ተርጀመት ወጅንስ

ጠቢዐታይ ሸክል ለትፈናተ ድዋራት
አተላለዮት ወሀለዮት ምጅተመዓት
እት ዐለም ለልሐብር ምን ገብአ፡ ክም
ዒን ሀውየት ለትፈናተ ምጅተመዓት
ቱ። አተላለዮት ዝሕረት እቅትሳድ
ወምጅተመዕ እትሊ ውርስ እሊ

ክፋላት በሐር ቀየሕ ወምእተይ
ዐረብ ለዐላቱ።
ናይ መስተቅበል ምጅተመዓት
ዐለም ምነ ሐልፈ አሕዳስ እበ
ኢልትፈንቴ አስሉብ እት መትረኣይ
ዐባዪ እድንያይ ተቅዪራት ሓለት

መባትክ ምድር ቡያ መደሃር ደንካልየ
ሰበት እንረክቡ፡ ቅዱም ሻክል ዕላቀት
ጀው ወተቅዪሩ ለተንከባቱ።
ምጅተመዓት ምስል ድዋሮም፡ ውርስ
ወድ አዳም እት ሓድር ቴለል
(ታርፌ) እሊ ሐዲስ ግም እሊ ቱ።
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግለ እት
እሊ ሐዲስ ግም ህዬ ክም ዝሕሮታቱ
መስተቅበል ለልትርኤ እድንያይ
እንዴ ዐለበዩ፡ እብ ዋጅብ እግል
ተቅዪር ጀውመ እግል ልትሐሰር እቱ
ልትነፈዕ እቡ፡ ለዘቱ እግል ለአዳውር
ላዝም ቱ። ክም ሕያያም፡ ምህመትና
ወልድረስ ምኑ፡ እብሊ ህዬ ናይ
ወአካና እት ዐለም ክምሰልሁመ ክም
መስተቅባል አግማም ጠቢዐታይ
አሽካስ አው አንፋር ወምጅተመዓት
ወናይ ለመድ ዝሕሮታቱ እግል
ለነአስሱ ዕላቃት፡ ለእነብር እቱ
ልካፍል እቡ ለቀድር አስሉብ እንዴ
ድዋራት ለልሐድዱ ቱ። አብደዮት
ትነፈዐ እግል ልሓፍዝ እቱ ወጅቡ።
ለትፈናተ ጣቃት፡ ክስሔ ጀው፡
እለ ናይ ሕበር ወራት እለ፡ እት
መትፈንጣር ንዛም ድዋር ወብዕድ
መዓለ እግል ትውዐል፡ ለህለ ግም
እግለ እት መስተቅበል ለነአምጽኡ
ምነ ሐልፈ ግም ለትረከበ ተጃርብ
አስሉብ መንበረት ለተምትም ንቀጥ
ዕላቀት ምጅተመዓት ምስል ድዋሮም
ቱ።
ምኑ እግል ልድረስ ምህም ቱ።
ክም አግደ አርእስ እሊ
እትሊ ክቱብ እሊ ዕላቀት ቀዳምያም
ወክድ ለህለ ተቅዪር ሓለት ጀው፡
ምጅተመዓት
ኤረትርየ
ምስል
ምጅተመዓት ግረ እንዴ አቅበለው፡
ለትፈናተው ድዋራት ለልአፍህሞ
ተቅዪር እድንያይት ሓለት ጀው
ገሌ አምሳላት ቃርብ ህለ። ሀደፍ
ወህተ ለተአመጽኡ ተአሲራት
እሊ ክቱብ ፈሀም ክፈል ምጅተመዕ
እት ሀለዮት ወአተላለዮት ወድ
እትሊ አርእስ እሊ ለህለ እግሉ
አዳም እቡ እግል ትሕሰብ ለጌልል
ፈሀም ቅዱም ኣሳር እብ ዕልማይት
እድንያይት ፈርሀት ጋብአት ህሌት።
ገበይ እግል ወቀሎት ለአመማቱ።
እት መድሀር ደንካልየ ኤረትርየ
እት ታሪክ ወድ አዳም ግ’ረ እንዴ
ለትረከበው እብ ዕልም ምድር
አቅበልነ ዶር መትመራምረት እትሊ
ወኣሳር ለትአከደ ኣሳር ለሐልፈ
መጃል እሊ ዶል እንገንሕ፡ እተ ሐልፈ
ለትረአ ተቅዪራት ጀው ዐባዪ ወእት
2.5 ሚልዮን ሰነት እብ ፍንቱይ እት
እዲነ ለመጸ ተቅዪራት ለልሐብር
መትረኣይ እድንያይ ተቅዪር ሓለት
እስባታት ቱ። ለህለ አግማም እሊ
ጀው፡ እግል ባዮሎጅያይ ወናይ
ተቅዪራት እሊ እተ ተ’ሌ አግማም
ለመድ ሸክል መትነሻር ወድ አዳም
እግል ልትዐዴ ወልፍሀሙ ለሰዱና
ለመርቤ አሕዳስ ክም ዐለ ልትፋሀም
ቶም። ቀደም 5000 ሰነት እት
እግልነ። እት ኤረትርየ ለህሌት
ቅብለታይ ክፍል ቀር አፍሪቀ ለትረአ
መድሀር ደንካልያ ታየኖት፡ እሊ
ተአሲር መትበዳል ሓለት ድዋር
አሕዳስ እሊ እግል አፍየሖት ወእት
እት ምጅተመዓት ለልአክድ ብዕድ
ታሪክ መትነሻር ወድ አዳም አካን
እስባታት ቱ።
ምህመት እግል ፈረጎት ለትሰዴተ።
አምር ኣሳር ክምሰለ ለሀይበናቱ
እሊ ክፈል ቀር አፍሪቀ ምስል
መፍሁም፡
ምውዳቅ
ጸሓይ
መትረኣይ እድንያይ ተቅዪር ሐለት
ቀላቅሎታት ኤረትርየ እብ ፍንቱይ
ጀው እንዴ ትጻበጠ፡ አስክ እለ እብ
ሳልፋይ ሸክል ክፈል ዐለም ለትረአ
ፍንቱይ ህዬ ለሐልፈ መልዮን ሰነት
እቱ፡ እብሊ ህዬ አሰልፍ ዘርእ
መትነሻር ወድ አዳም ወለትፈናተ
ለልሐብር ኣሳር ለጸብጣቱ። እሊ
መጥብየት ለትረአው እቱ፡ እሊ
እንዴ ተአከረ እት ብዞሕ ድዋራት
እንዴ ተአከረ ህዬ መትፈንጣር
ኤረትርየ ወቀር አፍሪቀ ለአስሐበበ
እሊ መክሉቃት እሊ አስክ ለረሐበ
እቅትሳድያይ ወመሕበራይ ዕላቃት
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ምን መንሰዕ ቤት አብረሄ ዳምር ወድ ግብጣን ለልትበሀል
ሓልያይ እግል ከንቴባይ ብእምነት እት ለሐምድ ለቤለየ ሕላየት እግል
ንርኤ፦
ገህተል በኑ ልጻገም አማኑቱ አውዐለ
ገሀተል ኮናተን ቱ ዕልብ ሚ ቡ ለዐሸረ
ገሀተል ሐረምዝ ቱ ፎቲብ ለክርብ መንጠለ
ገሀተል ህያበን ቱ ጀቅፎ ምኑ ክም ዘረ
ገቢለት ልጻገም ንዋያ ቱ እሊ ገንፈለ
ሰብ ዐዱ ልጻገም ኢትስምዑዎ እብ በረ
ክልኦት ስልጣን ልጻገም ከይመት በጥር እት ነሐረ
ሐቆ “ሕሮዶ” ሶተሉ ቱ እሊ ትሰሐለ
ሐቆ “ሸኖቆ” ሐብሉ ቱ እሊ ትሰቀለ
ወሐቆ “እሶሮ” ሽቤን መምበ መቅደለ
ሺመት ነስእ ወጋሜ ጀሀ ለሀቦ ወዐመለ
ምን ተሐት ምን ለሰለጥን ወምን ለዐል ምን ለአምሐረ
ወድ ሐጺነት መወለድ ቱ መብረደ ፋግር ወዘሐለ
ክምሰል ከረ ግልባቦ ወእድሁ ክምሰል አፍገረ
ድሩይ ገይዳት ገላግል ሽልሑ አድማይ ዛረረ
ተርፋ ምኑ እብጣር ላመ እሉ ጋደለ
ዎ መለሀይ ከብድ መንባከ ሕፉን ህለ ስረረ
ለውዕለነ ምን ሃበ ወምን ንጠረ ለዐስተረ
እቡ ቤተ ለቤተ እቡ ላመ ደረረ።
ምጅተመዓት ረድ ፍዕል መትፈንጣር
ባዶብ ሰሀራ እተ ወክድ ለሀይ ክም
ዐለ ልትሸረሕ። እለ ዐባይ ንቅጠት
ተቅዪር ለትትሐሰብ፡ ፍገሪትለ እትሊ
ድዋር እሊ ለትረአ ዐባዪ ሰልጠናት
ክምቱ ህዬ መሰል ሰኔት ምጅተመዓት
ተ። እግል ተሐድያት ወአብካት
ጠቢዐት ድዋር እንዴ ትነፈዐው
ለፈጡሩ ሕርያን እዳረት ዝሕሮታት
ቱ።
ምስል መትመዳድ ባዶብ እንዴ
ትጻበጠ ለገይስ ቴለል ናይ እሊ
ለህሌነ እቱ ወክድ ለዐበ ተሐድያት
እንዴ ገብአ ልሄርር ለህላ ጋር
ጋብእ ህለ። እሊ እግል ዝያድ
5000 ሰነት ለአተላለ ዕላቀት ድዋር
ወመትመዳድ ባዶብ እብ ዕን ዕሉም
ኣሳር ዶል እንገንሑ፡ ለህለ አግማም
እግል ልታይኑ ወእግል ልድረስ ምኑ
ለለአትሐዜ ሐደስ ገብእ። ዕላቀት
ቀዳምያም ምጅተመዓት ምስል
ድዋሮም ለልአፍም ብዕድ እስባታት
ሐቆ ይህለ ምስል እዳረት ዝሕሮታት
ቱ ለልትሐሰብ። መትመዳን እት
አግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ
ወለበዝሐ ክፋላት ከበሰ ለዐለየ
ሰልጠናት እት 7ይ ክፈል ዘበን እብ
ሰበብ ኢራትዐት እዳረት ዝሕሮታት
ለልጻበጥ አሕዳስ ክም ዐለ ለትፈናተ
እስባታት ለሐብር። አትሐገሎት
ዝሕሮታት ድዋር ወኢራትዐት
እዳረቱ ምስል ወራታት ተጃረት ከጥ
በሐር ቀየሕ እተ ወክድ ለሀይ እንዴ
ትጻበጠ፡ እግል እሊ ሐዳራት እሊ
እብ ኢፋሉታይት ገበይ ለተምተመ
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ናይለ ወክድ ለሀይ ሐደስ እንዴ
ገብአ እት ክታብ ዕሉም ኣሳር እንዴ
ትወሰቀ እንረክቡ። ለበዝሐ እት
ለትፈናተ አውካድ ለትረአ ሐዳራት
እብ ኢራትዐት እዳረት ዝሕሮታት
ለኢትትጻበጥ ደማር ክም ሳደፈዩ
ታሪክ ለልአደርሰና ምኑ አሕዳስ
አማን ገብእ። ለህለ ግም ወለነስኡ
ምስዳራት እት ራትዐት እዳረት
ዝሕሮታት ህዬ ኪሉል ተጃርብ
አዝቡን ታሪክ እንዴ ገብአው
ምስል ቅዱም ሸክል ድዋር ለገብእ
መትጻባጥ ምህመቱ ዐባይ ትገብእ።
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ ቅዱም ሸክል
ድዋር ክምሰልሁመ ዕላቀት ቀዳምያም
አንፋር ወድዋሮም ለህለ፡ እሊ
አግማም እሊ ሀለዮቱ ወአተላለዮቱ
ለልአክድ እቡ ዕልም ልትበደል። እብ
ብዕድ እንክር ቅዱም ምጅተመዓት
እዳረት ዝሕሮታት ሑድ ለአከደው
ክም ቶም ለሸርሕ ብዞሕ እስባታት
ህለ። እሊ ናይ ድዋር ንቀጥ ለሰብቡ
ሕዲነ ዝሕሮታት እት ጌማም እንዴ
ኣተ፡ ቅዱም ምጅተመዓት ፍጥሮም
እንዴ ትነፈዐው አተላለዮቶም እግል
አዝቡን ለትነፈዐው እቡ አስሉብ
ለልሐብር እስባታት ክም ፍንቲት
መሰል ውርስ ልትሐሰብ። እት
ጀዛይር ደሀለክ ኤረትርየ፡ ምን 7ይ8ይ ክፈል ዘበን ሕዲነ ዝሕሮታት
ማይ እግል ባልሖት እንዴ ትበሀለ
ለትዳለ መክዘን ማይ ላቱ ባስካት
ዐባዪ መሰል ሰኔት ናይ እሊ ቱ።
ልተላሌ …
ገጽ
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ክል ሻብ ወሻበት፡ ናይ 99% በክት ዐውቴ ህለ እግሎም
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ሰፍሐት ሽባን እት ክል ሐያትነ
ዕዉታም እግል ንግበእ ለነሐዜ
አክል አዮም እንገብእ እንዴ
እንቤ ምንዲ ንትሰአል፡ ክል
ነፈር እዴሁ ወረፍዐ ዐለ። ላኪን
እግል ንትዐወት ለህለ እግልነ
በክት ወጠባይዕ ዐውቴ ለንአምር
ብዝሓም ሰበት ይእንገብእ፡ እግል
ዮም እት ሰፍሐት ሽባን እብ ክሱስ
እሊ እግል ንህደግ ቱ። ቀደም እተ
ክቱብነ ንአቴ ላኪን፡ አሰልፍ እለን
ክልኤ ሕስበት እብ ልብ ክሩይ
ምን እንርእየን፡ ለሔሳቱ። እግልሚ፡
እንዴ እንብል ዐልነ፡ ዲበን ሰበት
ነዐቀብል።
“እግል
ትትዐወት
ክልኤ
ሓጀት ሌጠ ለአትሐዝያከ፡ ህተን
ህዬ፡ ፈዛዐት ወደማነት ኖስ ተን” ማርክ ትወይን
“ዐውቴ ለ 99% ምነ መፋሂምነ
እት ገብእ፡ ለተርፈት 1% ህዬ
መውህበት ተ”። - ሰለስታይን
ቹክስ
ምን እለን ክልኤ ንቅጠት እለን
እንዴ ትበገሰነ ሕነ ክም ሽባብ
ወሻባት ዐውቴ እት እዴ ክል ምኒነ
ክም ህሌት እግል ንኣምር ምንመ
እንቀድር፡ ዝያደት እግል ንኣምረ
ወንርከበ ህዬ ገሌ መሰል ሰኔት
ለገብአው ሸባባት ዐለም ወሻባት
ክም መሰል እንዴ ትነፈዐነ ምን
ነሀድግመ ምህመተ ዝያድ እግል
ትትርኤናቱ። ዐውቴ እግል ትሽርሑ
ለኢትቀድር ምቅርነ ለባ ተ። እሊ
እግልሚ ለገብአ መስለኩም? እንዴ
ትሸቄ ዐልከ ምን ተዐብከ ለትረክቡ
ፍሬ ዝያድ ለገብአ ብዕድ ሓጃት
ለጠዐመ ሰበት ቱ ቱ። እሊ ህዬ
ዝያድ ለገብአ ቀላየት ወከባረት
ክም ረክብ ወእብ ክል ነፈር ለዘት
ፍንቲት ለቡ ክምቱ ለልትአመን
እቡቱ። ገሌነ ላኪን ዕዉታም
አዳም እግል ንግበእ እምበል ሽቅል
ወተዐብ ሰበት ንሐዝየ፡ እግለ
እንዴ ከድመው ለረኩበ አንፋር
እግል ንእቤ ወምን ፈሸልነ እግል
ንስኬ ለእንዋጥን እተ ኢነትመ
ትትከለቅ።
እግል መሰል እለ ሓድሰት
ንርኤ፡ መልኣኬ ለልትበሀል ደረሳይ
እት መድረሰት ሰኒ ወአማን ፈዳብ
ዐለ ወመልህያሙ ውላድ ሕለቱመ
ምስሉ ደርሶ ሰበት ዐለው አክሉ
ፈዳብያም ምንመ ይዐለው፡ እት
ድራሰት ሰኒ ልሄሮ ነብረው። እት
ኣክር ላኪን እተ ወደዉ እምትሓን
ማትሪክ ህቱ ሌጣ አስክ ኩልየት
ለልኣቴ ንቃጥ ሰበት አምጽአ፡
ለብዕዳም ለፈትዉ መልህያሙ ህዬ
እተ እምትሓን ሰበት ኢትዐወተው፡
አክለ ምን ኩልየት እተ ሕለት
መጸ እት ረዩሙ ወመሰምስ እት
ለአመጽኦ ትረአው። ህቱ ላኪን
ሰበት ፈትዮም ወለአሕተርሞም
እግል ልክሰሮም ይሐዘ። እብሊ
ህዬ፡ ምሽክለቶም እግል ለኣምር
ምንመ ጀረበ፡ እት ኣክር ለናዩ
ዐውቴ እሊ ክም አምጸት እግል

ልኣምር ቀድረ። እሊ ክም ፈሀመ
ህዬ፡ አስክ “አልሄቶ ሓልፍ
ወኢገብአኮ” ለልብል መፍሁም
እቱ በጽሐ። እት ክእነ ለመስል
ቴለል ርሕነ እንዴ ኢንአትዐግብ፡
ለፋሽላም ህለው መልህያምነ ባብ
ምን ልደበእ ምኖም፡ ባብ ወሽባክ
ብዕድ ፉትሓም እሎም ክም ህለው
እግል ለኣምሮ፡ እብሊ ህዬ ለእቢሆም
እት ፍቲ ወመስተቅበሎም ባርህ
እቱ እግል ንበድለ ክም ብነ እንዴ
አመነ፡ መትበጋስ ክም ለአትሀዜነ
ምስል ርሕነ እግል ንህደግ ህለ
እግልነ።
እት ብዕደት መሰል እግል
ንትዐዴል፡ ሐቴ ሳንዲ ለትበሀለት
ግርም
መመስለት
ሆሊዉድ
አሜሪካ ተ። ህተ እብ ግርመተ
ምንገብእ ወለ ተአርእዩ መትአያስ
እት ሽቅ’ለ ክል ፈጅር ዐውቴታት
እት ትደረር ወክሉ አዳም እት
ፈትየ እግል ትምጸእ ለቀድረት
ዐለት። እብሊ ህዬ፡ ምነ በዝሐየ
እትሊ መጃል እሊ ለከድመ
አንሳት መጽአ ለዐለ አረእ ዶል
እንርኤ፡ክእነ ለመስል እንረክብ
እቱ። “ሳንዲ መሰል ሰኔት ሻበት
ተ፡ ጠባይዐ ምንገብእ ወክለ ወራተ
እግል ብዕዳም ደርስ ለትገብእ ተ፡
እብሊ ህዬ እት ምህነተ ዕውትት
ተ”፡ እት ልብለ ሸርሓሀ።
እምበል እሊመ ክም መሰል
ሰኔት እንዴ አቅመተያሀ፡ ክምሰልሀ
እግል ልግበአ ለፈትየ ብዝሓት
ዐለየ ወህለየ። እት ረአስ እሊ
ለተሀደገ ክም አዳም ዝያድ
ረሐመት ለበ ወእግል ግዱዓም
ለትሰዴ መሰል ሰኔት ሻበት ሰበት
ዐለት፡ እበ ሽቅላመ ዝያድ ከብቴ
ለረክበት ሻበት ፍንቲት እግል
ትትበሀል ወክድ ኢነስአት። እለ
ዕውትት መሰል ሰኔት ላተ ሻ’በት
ረአየ ሚ መስል ዐለ መስለኩም?
እንዴ ንርአዩ፦ “ሕነ ውላድኣድም ለእነብሩ ዕምር ለካልቅ ሌጠ
ለልአምሩ ምንመ ገብእ፡ ሕዱድ
ቱ፡ ሰበት እሊ ወለ ምልዮናት እቡ
ለልትዐለብ ማል ምንመ ለሀሌ እግልነ
ወእት ለትወቀለት ርሽመት ዐቦት
ወመትቀዳም ምንመ እንበጼሕ፡
እምበለ ረቢ ለከትበዩ እግልነ
ዕምር፡ ዝያደቱ እግል ንንበር ሰበት

ይእንቀድር፡ ለሔሰት እግል
ኒደየ ለብነ እብ መቅደረትነ
እግ’ለ እብ ሓለት እቅትሳድ
ወመጋዴዕ ምትሐትነ ለህለው
አንፋር እንዴ ሰዴነ መዐነት
ነቢር ሚ ክምተ እግል ንኣምር
ምን እንከድም ለሔሳቱ”
ትብል። ህተ ክም ረድ ፍዕል
እሊ ራቴዕ ፍክረ እት ሰነት
2004 እብ ብቆት ጠቢዐት
ሱናሚ ለደምዐው አሜርካያም
ውላድ ዐ’ደ ለትገብእ እብ
መላዪን ለትትዐለብ ሰላዲ ክም
ሰዳይት ቀደመት እግሎም።
እት መአሰሰት ሆሊዉድ ለህለየ
ሻባት ምስለ እግል ልትጃገር
ለቀድረ ሰበት ገብአየ ለእግለ
ራክበት ህሌት ዐውቴ እግል
ኢልንዝዐ ምነ ፈርህ መኢፋሉ
እተ ልብል ሰኣል ህዬ፡ ረአየ እት
ተሀይብ ክእነ ትብል፡ “ለመጃገረት
ፍሬሀ እብ ሸዐብ ሰበት ልትርኤ
ወልትጌመም ፈርሀት ለልቡለ
አለብዬ፡ ለትመስለኒ እብ ዋጅብ
እወዴ ወለ ኢመስለተኒ ህዬ ምነ
ምራየቼ ላቱ ሸዐብዬ እደርሰ፡
ሰበት እሊ ፈርሀት አለብዬ፡ ብዞሕ
አዳም እብ ክሱስ መሳዋት አንሳት
እግል ልትአከድ ወሻባት ወሸባብ
አክልሕድ እግል ልግብኦ እንዴ
ቤለው ለወድዉ አትፋዝዖት አነ
ባል ይእከሬ እግሉ። እግልሚ፡
ሻበት ወለት አንሳይት እብ ኖሰ
ካድም ትሩድ እንዴ ከድመት እት
ዐውቴ ዶል ትበጼሕቱ መሳዋተ
እግል ተአክድ ለትቀድር ለልብል
መፍሁም ብዬ” ብሂለ፡ ካድም
ትሩድ ዒን ክል ጋሪት ክምቱ
ለአከደት ሂጋ ተ።
እምበል እሊመ፡ እግል ለዐውተ
ለቀድረ ምን ለሀሌ ክም ሻበት
እበ እግለ ትረክብ ዐውቴ እንዴ
ኢትሰክር ወነፍሰ ዝያደት አዳም
እንዴ ኢትሐስበ፡ ራክበተ ለህሌት
ዐውቴ ስለለ እግለ እግል ትብጽሐ
ኣ’መት ለህሌት ዐውቴ ዐባይ ሰበት
ተሐስበ፡ እት ሽቅለ እግል ትትዐወት
ወእብ አዳም እግል ትትፈቴ ለሰደየ
ሓጃት ቱ።
እት ደንጎበ ዐውቴ እበ ተሀድግ
እት ህሌት ክምሰለ ተአክዱ፡ “ዐውቴ
እግል ፍንቱያም ሌጠ ለትትሀየብ
ዝሕረት ክም ኢኮን እግል ንኣምር
ህለ እግልነ፡ ክል ነፈር ምንእነ
እንዴ ኢልትሐለል ሸግበ ምንገብእ፡
ምስለ ዕዉታም ለእንብሎም አንፋር
እግል ልትዐ’ለብ ወልትሓበር ክምቱ
ሸክ አለብዬ” እንዴ ትቤ ድግም
ተጅርበተ ተአተምም።
ኢንገ
ስታሲዩሊዮንይቴ
ለትበሀለት ብዕደት ዕውትት ሻበት
ህዬ፡ እት ሐያትከ ዕዉት እግል
ትግበእ ለሰዴከ ንቃጥ ለትብለን
ክእነ ትሸርሐን።
1. እት ንየትከ እንዴ ኢትገብእ፡
እት መዐጸምከ ተንከብ።
ሀደፍከ እግል ትብጸሕ አክልአዪ
ዱሉይ እንተ፡ ሀደፍከ አስክ አክል
አዪቱ ለልአትሀመከ? ሀደፍከ እግል

ትብጸሕ መዳላይከ እግል ድፍዐት
እስትሽሃድ አክል አዪቱ? ርሕከ
እብ ተማመ ሀደፈ እግል ትብጸሕ
ለልትሐዜ ምነ እስትሽሃድ እግል
ትድፈዕ ዱሊት ገብአት ምንገብእ፡
ሀደፍከ እግል ትብጸሕ ክም ትቀድር
እንዴ ኣመርከ ትበገስ።
2. አምር እት ኢኮን፡ እት
ፍገሪትከ ኢትእመን።
እተ ትወድዩ ጀርቤ፡ ብሑሳት
ምንገብእ ወብዕድ እምትሓናት
ሐያት እቱ ለትረክበ ፍገሪት እበ
እንዴ ኢትትቃሸሽ፡ እተ ሄራር
ለረከብካሁ ደርስ ዝያድ ክሉ እቡ
ሌጠ አህተምም፡ እግልሚ፡ ለሄራር
አንበትካሁ እት ኢኮን ኢተ’መ።
3.ለሄራርከ መፈተይ ደዩ
እት ሀደፍከ እግል ትብጸሕ
ለትወድዩ ሄራር መታክል እግል
ልሳድፈከ እቱ ጠቢዒቱ። እሊ እቡ
ድቁጣት ወረብሸት ዐቅል እንዴ
ኢትጠውር፡ ለሳድፈከ መታክል
እቡ እግል ትትፋገዕ ወትሄርር
እቡ ለትሀየቤከ መቅሺሽ ሐያት
ክምቱ እንዴ ኣመርካሁ፡ እት ሻርፉ
ምኑ ወትትለወቅ እቡ ገጽከ ቀደም
ሄርር።
4. ምን ለደገለ (stagnating)
አፍካር ተሐፈዝ
አፍካርነ እግል ሽዑርነ ተአሲር
ለወዱ እቶም ሰበት ገብአው፡ እብሊ
ህዬ እት ሽቅልነ መሐለኪት ለገብኦ
እትነ ሰበት ቶም፡ ምነ ደገለ አፍካር
እግል ንድሐን ብነ።
5. ጀላብ ምክነ (imagination)
እንዴ እንቤ ንትነፈዕ
ምክነ
ካፍየት
መቅደረት
ለመልክ ሰበት ቱ፡ ሓጃት እት
ራቴዕ አፍካር ወአሆታይ እንዴ
በደልናሆም ዶል እንከድም እቦም፡
እግል ንትዐወት ክም እንቀድር
እግል ንኣምር ብነ። ለአከ ቴለል
እብለ ገበይ እለ እት ለሔሰ ለቀይር
ምክ ክም ብከ እመን ከትበገስ።
6. ምን ይአምር ርሕከ
ትደገግ
ሐትሐቴ ዶል ምስዳራትከ
ለተሐዝየ ወራት እግል ተአፍሬ
እቡ ኢትቀድር። ክም ፍገሪት እሊ
ህዬ፡ እት መሻክል እግል ኢትትከሬ
ወእት ርሕከ እንዴ አቅበልከ ርሕከ
እግል ኢትቅሸሽ እብሊ ህዬ፡ ሰአየት
እግል ኢብተክ ወርሕከ እግል
ኢትእቤ፡ መደጋግ ለአትሐዜከ።
እሊ ህዬ፡ ርሕከ እግል ተኣምር

ሌጠ ህለ እግልከ።
7. እግልከ ለከስስ መታክል
ፈርግ
መዐነት ለአለቡ መታክል
ክል-ዶል እት ቀደምከ እግል
ልጽንሑካቱ። ሰበት እሊ ወክድ
እንዴ ኢትነስእ ለእግልከ ሌጠ
ለከስስ መታክል እግሎም ባልሕ።
እሊ ኢወዴከ ምንገብእ ህዬ እት
ምግቦም እግል ለአብዱካቱ።
8. እት ብዕዳም ኢትተንከብ።
እት አካንከ እንዴ ገብአ
ለከድም እግልከ ዋልዳይከ፡ ሐውከ፡
መልህያምከ ወብዕዳም ምህመትከ
እት አካንከ እንዴ ገብአው ክምሰለ
እንተ ተሐዝየ እግል ሊደው እግልከ
ኢት’ታኬ። ክል ምኖም እት ናዮም
ምህመት ሌጠ ለትፈረረው ቶም።
ሰበት እሊ፡ እግልከ ለረይሕ ሽቅል
ለሸቄ እግልከ ሰበት አለቡ፡ እንተ
ኖስከ እት ርሕከ እንዴ ተንከብከ
ሽቄ።
9. ራቴዕ ስታት አፍግር
አስክ ቀደም እግል ትሄርር
ለሰዴከ ሰለስ ንቃጥ አትዳሌ፡ ምን
እሊ ወለዐል ኢልአትሐዜከ። ክል
ሳምን ስታት ምን ለሀሌ እግልከ
ለሔሳቱ። ሚ፡ እብ ከፎ ወሚ ዶል
ለልብል አስእለ እግል ትብለሱ
ምህም ቱ።
10. ርሕከ ምን ጨሚም
መቅደረተ ዳፌዕ እግለ
ም’ከ ወገሮብከ ለትአትፋግዕ
እቱ ወክድ አትዳሌ። ለትፈናተ
ወራታት ውድየት እግል ኖሱ ዕርፍ
ወመትፋግዒ ገብእ፡ ሽቅል ፍጥር
እቱ ዶል ጸኔሕ እት ሽቅል ነሐር
ትዐዴ፡ በይንከ ሸቄ ዐልከ ምንገብእ፡
እት ሽቅል ሕበር እቴ። እግል ሐድ
ሐምስ ደቂቀት ለገብእ ወክድ
እንዴ አቆሬከ አተንፍስ ወብዕድ
ወራታት እግል ቲዴ ትቀድር።
ከሓይሳም
ሽባን፡
መዐነት
ዐውቴ ወስለለ ፍህማም እግል
ተሀሉ ሰአየትናተ። ምናተ ዝያድ
መዐነተን እግል ትድለው እብለን
እት ተሐት ለህለየ ታ’ማት ሕስበት
እግል ንትሳረሕ ምንኩም ሓርያም
ህሌነ።
“እንዴ ጀረብከ ፍሸል፡ ምናተ
ምን ጀርቤ ኢትፍሸል” ጃሬድ
ሌቶ
“ዐውቴ ትገይስ እተ እንድኢኮን፡
ኢትመጽአከ።” - ስማርቫ ኮሊንስ

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እናስ ክም ገብአከ ሐር ዐቅብለነ
ዎሮት መንደላይ፡ ሐቴ እብ
ዕምር ሰኒ ኒኢሽ ላተ ወለት ሀደ።
ሐቴ ምዕል ጀማዐት ምን መሳኒቱ
መጸዉ። ወክ’መ እት ዓዳቶም
ለዐለ፡ እግል ሕራቦም ለትገብእ
ብሂመት ሐርደ እሎም። ወእግል
እሲቱ ነብረ እግል ተአዳሌ እሎም
ትሰአለየ። ከእት ባሉ ለይዐለ ጋር
ሳድፈዩ። እሲቱ ለስገ ከአፎ ክም
ትሸቅዩ ክም ኢተአምር፡ ወእሊ
ሽቅል እሊ እት ዐድ ዲብ እንተ
ክም ኢተዐለመቱ አሰአለቱ።
ለብእሰ ብዞሕ ትጠርጠሸ ወሰኒ
ሐርቀ። ህተ ነብረ እግል ትሽቄ
ሰበት ኢትቀድር፡ ወእት አካን
እሲት እግል ትግበእ እሉ ሰበት
ኢትቀድር፡ ዐደ እግል ልብለሰ
ሰበት ቱ፡ ዐፍሽተ እግል ተአዳሌ
አሰአለየ!
ከዶል ለዲብ ዐደ አቅበለ
እባተ፡ ለእናስ እግል አቡሀ፡ “እሊ
ግሬባይኩም ቱ፡ ትከቦቱ ምንዬ፡
ወለትኩም ስገ እግል ትከሽን
ወትሽቄ ኢትቀድር፡ ወአስክመ
ሽቃይ ስገ ተዐሉመ ሕጉዝ ዲበ
ይአነ” ቤለዩs።
አቡሀ እብ ሰብር ወህግየ
ዕግልት፡ “ከላስ ደሐን ቱ እግል
ክልኦት ወሬሕ ዲብ እለ ምስልነ
እዘም ምነ፡ ሕነ ህዬ እትለ መደት
ክልኦት ወሬሕ፡ ክሉ ለሽቅል እግል
ነዐልማ ቱ። ሐር ሐቆሀ እንዴ
አቅበልከ ትነሰአ” ቤለዩ። ለወለት
ምስል ዐደ መደት ክልኦት ወሬሕ

ትገሴት። ወክምለ መዋዕዶም
ሐቆለ ክልኦት ወሬሕ ለእናሰ
እተለ ዐድ-ወለት መጸ። ወብስር
ሽቃይ ስገ ኣምረት ህሌት ምን
ገብእ፡ እንዴ ነስአየ ቤቱ እግል
ለአቅብል እበ አመመ። አቡሀ
ብእስ ወለቱ ክም ረአ፡ ወለቱ
ሽቅየት ነብረ፡ ወእብ ፍንቲት ህዬ
ሽቃይ ስገ አክል-ሕድ ዕልምተ
ክም ህሌት አሰአለዩ።
ብእስለ ወለቱ ህዬ፡ “በርከት
ትግበእ ዲበ፡ ከእለ ምን ገብእ
አስክ ዐድነ ሳርሑነ ምንኩም”
ቤለዩ። ምናተ አብለ መርዓት
ለመርዓዊ እግለ ጋር ኖሱ እብ
ዕንቱ እንዴ ኢተአከደ ምኑ፡ አስክ
ዐዶም ክም ኢሳርሖም ሸርሐ
እሉ። ወእሊ እግል ለአክድ እሉ
እብ ብጣሩ ገብአ ወመደፍ ሰኒ
ወጂብ ጸብጠ እሉ ወ “ያ’ለ እሊ
መደፍ ሕረዱ ወእግል እሲትከ
ሀቡ፡ ወሽቃይ ስገ ኣመረቱ
መኢፋለ ኖስከ ረአየ!” ቤለዩ።
ለመርዓዊ
ህዬ
ድንጉጽ
እት እንቱ፡ “አነ ላኪን መደፍ
ከአፎ ክም ልትሐረድ ይአምር”
ቤለዩ።
እተ ዶል ለሀ፡ አብለ መርዓት
ለንኢሽ፡ “ከእለ ምን ገብእ ጊስ
ተሐፈዝ፡ ዐድከ እንዴ አቅበልከ፡
እብ ከአፎ እናስ ክም ትገብእ
ዐልሙኒ በሎም። ከእናስ ክም
ገብአከ. . .ሐር ዐቅብለነ”
ቤለዩ።

በሀል

- እት አማን እግል ትበድሎ ትከድም ለህሌከ ሀደፍ
ልግበእ መሕልም፡ ሐያትከ እግል ልግበእ ብዲቡ እት ኢኮን፡
እብ ካልኣይት ደረጀት ለትርእዩ ወእት ወቅት ፈዶትከ ሌጠ
ለትትፈረር እቱ ወቀይ እግል ልግበእ አለቡ።
- ሓላምከ እት አማን እግል ልትበደሎ እግልከ ዶል ሐዜከ፡
ለሰልፋይት እግል ትንሰአ ለብእትከ ምስዳር፡ ምነ እቱ ህሌከ
ስካብ እግል ተሐሶሴ ብዲብከ።
- እዲነ መድረሰት ረሓብ ተ። ከእለ ደረስከ ምን ትድረስ
እተ፡ እት ደንጎበ ናይ ሞት ሸሃደት ሌጠ ትረክብ ምነ።
- ርሑ ለደለ፡ ንሳሉ ለጸብጠ፡ ወምን ለኢከስሱ ስነዕ
ለአሬመ፡ ወዕዩብ ሑሁ ለሰትረ፡ ሰላመት ዲመ ደምነ ወምን
ትዕስ አውሐደ።

እብ እዴ መትሳላም፡ ምን
ዘበን ቅዱም ለጸንሐት አግደ
እምርት ዓደት አርሐቦት ናይ
ክሎም ገባይል እዲናተ። ምናተ
እለ ዓደት እለ እት መከማትተ
ብዝሓም ለኢለአንተብሆ ዲበን
ብዕዳት አሻይር በ። በህለት
ብዝሓት መዕሉማት እብ ክሱስለ
ልትሳለመከ ለሀለ ነፈር እግል
ተአስእለ’ከ ተቅድር። ወገበይለ
መትሳላም ምን ነፈር እት ነፈር
ብዕድ ትትፈናቴ። ገሌሆም እብ
ቅወት ለሀንድዱከ፡ ወገሌሆም
ህዬ እብ ምልሃሆም ወሻፍጋም
እት እንቶም እዴሆም ሽልህት
ለአብሎ
ምንከ።
እምበል
ሸክ፡ መትሳላም እብ እዴ
መስንዮት ወዕሽረት እት ፍንጌ
ክልኢቶም ሕድ ልትሳለሞ
ለህለው አንፋር ለትሸሬሕ
ገበይ ተ። ምናተ ሐቴ ሐዳስ
ናይ አምሪካ ድራሰት ክ’መ
ሽርሐቱ፡ መትሳላም እምበል
እሊመ ብዕድ መዓኒ ክም ቡ
አከደት። ከናይ አልማንየ ላተ
“ፎካስ” ለትትበሀል ሸበከት
ክምለ ሐበረ’ተ፡ እት ፍገሪት
ናይ እለ ውላድ አምሪካ ላቶም
ባሕሲን
ለወደወ
ድራሰት
ክምለ እኩድ ለሀለ፡ መትሳላም

በሀል
እ’ሙራም

- ወለ ምስል አከሪትመ
ልግበእ ትመሳኔ፡ ምናተ
ለፋስከ ክል-ዶል አዳልዩ። መሰል ሩስየ
- ምስል አዋልድ እግል
ትትመሳኔ ሐዜከ ምን ገብእ፡
አስክ ጃምዐት ጊስ። እግል
ትትዐለም ሐዜከ ምን ገብእ
ላኪን፡ አስክ መክተበት ጊስ። ፍራንክ ዛበ
- ኣደሚ አስክመ እት ሓዚ
ዕልም ክሱእ ሀለ፡ ዓልም ቱ።
ከዶል ለህቱ አክል ሕድ ኣመረ
መስል እቱተ፡ እት ልጅህል
እ ን ቡ ት
ሀለ። - እብኒ
ቀቲበ

ዝበድ
ዘዖታት

ክሎም ሓላምከ እት እዴ
ዎሮት ነፈር ኢትክረዮም..
ወሄራር ዕምርከ እት እንክር
ዎሮት ነፈር ሌጠ ኢትውደየ፡ ወለ
ለእለ ፈቴከ ፍተዩ..ወደነግብለ
ተየልል ደንግብ እዲነ ኢልምሰል
እትካመ.. ለኮን እሊ ለዕንከ
ትርእዩ ህሌት ሌጠ
ኢኮን።
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እብ እዴ ሸክስየትነ ሚ ክም
ትመስል ትሸሬሕ። አው ህዬ፡
እብ ብዕደት ህግየ፡ “ከፎ ክም
ትትሳለም ዶል ተአስእለኒ..
ምን ክም እንተ አስእለከ!”
ከዲብ እለ ድራሰት እለ እንዴ
አተንከብነ፡ ለእደይ ጅዌንቲ
እት ብእቱ ዶል ንትሳለም እቡ፡
እብ ደማነት ነፍስ ለለአትናይት
ሽዑር ወእህትማም ለአተውዴነ፡
እተ ክምሰልሁ እብ ጠመእኒነት
ለአሽዕረነ። እብ ምልሃይነ እዴነ
ሽልህት ለነአአብል እተ ሰላም
ህዬ፡ እብ ዐደም እህትማም
ወኢመትሐ’ሳር
ተአሽዕረነ
እት ህሌት፡ እት ረአስ እሊመ
ዕላመት ሕዲነ ደማነት ነፍስ
ተአስእል። ሻፍጋም እት ሕነ
ለእንወድየ ሰላም ህዬ፡ ዐደም
እህትማም
ወኢሕሽመት

ናይለ በዐለ ተአስእል። ትርድ
ወሀናዳድ ለብዲበ ሰላም ህዬ፡
ዋላ ተሀውር ወሕሽመት ሕድት
ለብዲባመ ትምሰል ድኢኮን፡
ህታዲ እሻረት ደማነት ነፍስ
ተ። እብ ተውሳክ ለድራሰት
ክ’መ ሐበረቱ፡ እትለ በዝሐ
ወቅት መትሳላም እናስ ተብዐት
ምን መትሳላም ወለት አንሳይት
ክም
ልትደቀብ
ተሐበረ።
ለመትሳላም ጨቂም ወነዳናደ
ሕድ ብእቱ ምን ገብእ፡ እሊ
ህዬ እሻረት ናይለ እት ፍንጌ
ክልኢቱ ለጸንሐ መትኣማር
ወለኢትትወሔ መስንዮት ክም
ዐለት እሎም ለአስእል። ምናተ
ለድራሰት እብ ክሱስለ አሰር
መትሳላም ሕድ ለልትረኤ
ሳዓም እደይ ላቱኒ ሴማመ
ኢደግመት።

ጠዓሞ

“ፍክረት ዘርአከ ምን ገብእ፡ ሐረከት ትበትክ፡ ሐረከት ዘርአከ
ምን ገብእ ህዬ፡ ዓደት ትበትክ። ዓደት ዘረእከ ምን ገብእ ህዬ
ሸክስየት ትበትክ፡ ሸክስየት ዘረእከ ምን ገብእ ህዬ መሲር (ስከት)
ራትዐት ትበትክ።”
ለገብአ ጋር እብ ፍክረት ቱ ለለአነብት። ከእለ ፍክረት
እለ ዲብ በያን እብ ዐመል ስታት ተርጀምካሀ ምን ገብእ፡
ዓደት ትገብእ እግልከ። ወእት ወቅት ሻፍግ ለሸክስየትከ ክም
ትትፈ’ጠር ትወዴ፡ ወእተ ክምሰልሁመ ዲብ እለ እዲነ ለትተለየ
ስከትከ ተአረቴዕ እግልከ። እሱል ናይለ ገብአት ዲብ እለ
እዲነ ለትትረከብ መአሰሰት ትግበእ መሸሪከት ናጅሐት
ባሕስ። እለ መአሰሰት ስርግል፡ ሐቴ ምዕል ፍክረት እት
እንተ እት ዐቅል በዐለ ተአምሆልል ክም ዐለት እግል
ተኣምር ቱ። ከህቱ ቱ እግል እለ ፍክረት እለ እብ
ሽቅል ወጅህድ እት አማን ወዋቄዕ፡ ትምትምት
ወጭቅምት ዐውቴ እግል ልበድለ ለቀድረ።

ት
መ
ዕሉ

መ

ተበሰም

እግል ዎሮት ነፈር፡
“ወሬሕ ሐዲስ ሰርቀ
ምን ገብእ፡ ለቀደሜሁ
ዐለ ወሬሕ ቀዳም ከአፎ
ረቴዕ?”
እት
ልብሎ
ትሰአለዉ። ህቱ ህዬ፡
“እንዴ
ሳበረዉ
ከከዋክብ ሸቁ ምኑ”
በልሰ ዲቦም።

ምን እለን ሐምስ፡
ሐምስ ለሰንያት
ተዐለም
ምን ዕንቦበ ገጽ ባርህ፡
ምን ሐማይም መሸ’ለጥ፡ ምን
ንህብ ንዛም፡ ምን አቅሕሞ ሽቅል
ወምን ጂክ ቅንጸት አስቦሕ።
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አንሳይት ጭንጨ፡ እት
ክለ ሐያተ ምን 500 እንቆቅሖ
ለዘይድ ተወልድ።

ነሲሐት

- ለትፈናተ
ድራሳት
ዕልም ክምለ አከደዩ፡ እንተ
ምስል ብዕዳም እብ ከፎ ክም
ትትሳዴ ዶል ኣመርከ፡ እሊ
በህለት እንተ 85% ምነ
እትለ ገብአ ሽቅል ልግበእ፡
መወዚፈት ለትረክበ ዐውቴ
ለትነሰአከ ገበይ፡ 99% ምነ
አስክ ናይ ኖስከ ለውቀት
ለትመረሐከ ስለል ጋይስ ክም
ህሌከ ለአክድ።
- ለገብአ ነፈር ሕሽመት
ብዕዳም
እግል
ልርከብ
ለአኖኬ፡ ከእሊ ጋር እሊ እንተ
እግል ብዕዳም እግል ትመጥዩ
ሒለት ዶል ብከ፡ እሊ በህለት
እንተ መፍቴሕ እት ብዕዳም
ለትወድዩ ተእሲር መልክ
ህሌከ በሀለት ቱ።

ገጽ
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ን ወዓዳት

(2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል)
ተውሲቅ ወአክቤ ክቱብ ለአለቡ
ታሪኩ ወዓዳቱ ምን ቅሩብ እግል
ልርከብ ኢቀድር። “ለኢትአከበት፡
ኢትረከበት” ክምሰለ ልትበሀል፡
ለኢወሰቀ ወለኢወሸቀ (ለኢትአከበ)
ክቱብመ፡ ዶል ሓሪት እብ ቀላል
ኢትረክቡ። ወሰቆት እግል አምር፡
እግል ሐብሬ፡ እግል አክቤ ወሐር
ህዬ እግል ረኪብ መራጄዕ ለሔሰ
ብስር ናይ ዎሮት መጅተመዕ
ጥዉር ቱ።
እተ ሐልፌነ አውካድ ቅሩብ፡
ሓለት ተውሲቅ ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ እት መርከዝ መክተበት
መጅተመዕ ፓቮኒ (Pavoni
Social center) እግል እድሌ፡
መክተብለ መርከዝ እቱ ባጽሕ
ዐልኮ። መክተበት ሸዐብ ፓቮኒ
እብ ኩሉ አግቡይ ወሰቆተ፡
እት አስመረ ለሔሰት ወእብ
መስኡልየት ክቱብ ታሪክ፡ አካዳሚ
ወሐብሬ ለትትሐሰር ክም ተ፡
ምነ አግቡይ ጽብጠተ ወወሰቆት
ጀራይደ እግል ኣምረ ለቀደርኮ
ሐቂቀት ተ። ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስመ ምግብለ ኣላፍ አክትበት፡
መጀላት ወጀራይድ ዐድነ ወካርጅ
ርክነ እንዴ ትፈንተ እለ እብ
መጀለዳት ዐባዪ ወቅላፍ ትሩድ
ምን ሰነት 2008 አስክ እለ ናይ
10 ሰነት ሰፍሓተ እንዴ ተሐፈዘ
ወትወሰቀ ሰኒ ጽብጥት ክም
ርኤክወ ህዬ፡ “ጀሪደት ትግራይት፡
ሰብአ ኢኮን፡ ሰብ ጸ’ረ ጥልያንመ
ተሐሰረው እበ፡ ያረይ አክቤ አማን
ተ እለ!” ለአተበሌኒ ጋር ዐለ።
ከምስል መስኡል መክተበት ሸዐብ
ፓቮኒ ለሀለ ኣ’ባ የማኔ ሱልጣን
ለወዴክወ ህጅክ፡ እግል ዮም 2ይ
ወናይ ደንጎበ ክፋለ፡ ቅራአት
በኪተት፦

ፍራቴሎ ኤዝዮ፡ እት ኤረትርየ
እተ መጽአ ዲቡ ወክድ፡ ምስሉ
ለመጽአው ውላድ መሕበር ፓቮኒ
ዐለው። እት ጃምዐት አስመረ ክም
ምደርሲን ወእዳርዪን መክተባትለ
ጃምዐት እንዴ ገብአው ህዬ
ሸቁ ዐለው። እት መደት ሕክም
ሀይሌስላስ (1969) እት ኤረትርየ
ክም አተው፡ እሊ ጸጋይ ወምን
ድራሰት ሕ’ሩም ለዐለ ሸዐብ
ኤረትርየ ክም ረአው፡ እግል
ልርሖሙ፡ እት ንዳሉ እግል ለአዩዱ፡
ክምሰልሁመ አካዳሚ ልግበእ፡
ምህነት ቴክኒክ ወኮምፕዩተር እግል
ለአድሩሱ አንበተው። “ኤረትርየ
ክምለ አወላይት ወጠ’ነ ጥልያን
ሰበት እንርእየ፡ እብ ክል ምህነትነ
እግል እሊ ሸዐብ እግል ንትቤዜ
ወእንሰር እግል ንትቀ’በር ቱ”
ልብሎ ሰበት ዐለው ህዬ፡ ምስል
ሸዐብ ወምድር ኤረትርየ ፍቲ ክም
ዐለት እሎም አ’በ የማኔ ለአፍህም።
እሎም ዳርሳም ሐው ህዬ፡ እት
መሕበር
ፓቮኒ
ክምኩማም
ዐለው።

ፈ

ኣድም አቡሐሪሽ

አከቦት፡ እግል ዐቦት
ፓቮኒ ህዬ ምን ቱ?
ቅዱስ ሎዶቮኮ ፓቮኒ ኦሮት
ወድ ጥልያን ዳርስ ቱ። እት
ብሬሽየ ለትትበሀል ቂሾት ጥልያን
ትወለደ። ምን ሰነት 1784-1849
እት ጥልያን ነብር ለዐለ ምን
ገጽ ሐር ካህን እት ካቶሊካይት
ቤት-ክስታን እንዴ ገብአ፡ እግል
መሕበር ውላድ ድንግል ማርያም
ለአሰሳ ቱ። እት ደውለት ጥልያን
ክም ሞተ ህዬ፡ ለመሕበሩ
እት ኩሉ ድወል እብ ስሜቱ
ክዳማት እግል መስኪን ወጭቁጥ
ገባይል ዐለም እግል ለሀቦ ሰበት
ሰተተው፡ እት ኤረትርየ መጽአው
ከምህናት ወአካዳሚ እግል ለዐልሞ
አንበተው።

አበ የማኔ ስልጣን
ገሌ ምነ እት ኤረትርየ ለህለየ
መአሰሳት ፓቮኒ ህዬ፡ ክም ከኒሰት
ካቲድራል፡ ቅስም እት ቀበት ጃምዐት
አስመረ፡ መድረሰት ፈንየት ፓቮኒ
(ባካት መድረሰት ሐላይ -አስመረ
ለህሌት) ወመክተበት ሸዐብ ፓቮኒ
ለሸምል ቱ።
“እምበለ መክተበት፡ ምስለ
ሚ ክዳማት ተሀይቦ?” እተ
ልብል ሰኣል መስኡል ሸዕብያይት
መክተበት ፓቮኒ አሰይድ የማኔ
ሱልጣን እት ወዴሕ፡ “እምበል
መክተበትመ እንሰር ክዳማት
ብዕድ ምነ። ኮምፕዩተር ለነአደርስ
እቱ ፈስል፡ ለአበረ አክትበት
ለነአጀድድ እቱ ቅስም እብ ኣላቱ
ወመድረሰት ብስር እዴ ናይ
ክያጠት ነሀይብ። እተ ናይ ቀለፎት
አክትበት ቅስም ጀራይድ እብ

ቅላፍ ትሩድ እንጀ’ልድ። እሊ
ድራሳት ኮምፕዩተር ወሽቅል እዴ
ፍንቱያም ምደርሲን ህለው እግልነ፡
ህቶም ህዬ ለአደሩሱ” ልብል።
እግል የታይም ወሕጉዛም እብ
ለሀ ምህናት ዕልም ኮምፕዩተር
ወሽቅል እዴ ክም ለአደርሶ ህዬ፡
እተ አቅሳም ዲብለ አዶሬኒ ዲቡ
ወቅት እግል እፍሀም ቀደርኮ።
ሰበት እሊ ሸዐብያይት መአሰሰት
አክትበት ፓቮኒ፡ ቅራአት ምነ
ለልትረከብ አምር ሌጠ ለትሐ’ንክ
እንዴ ኢትገብእ፡ መጅተመዕ
ገሌ አምር እት ብስር እዴ
ክያጠት (ክሱሰን እግል አንሳት)፡
ክምሰልሁመ ምህነት ኮምፕዩተር
እግል ግድዓም ውላድ ወአዋልድ
ክም ተሀይብ ደሌኮ።
ለመጽእ
አጅያል
ምን
አቃሊም እት አስመረ እንዴ
መጽአው በሐስ እግል ሊደው
ዶል ለሐዙ፡ ምን ኩልያት፡ ምን
መአሰሳት ሕኩመት ወብሕተ፡
ምን መክተበት ፓቮኒ ወአርዛቀ
እግል ለአንዕሞ፡ ወሲቀት ህዬ ናይ
ዮም ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ ክሪት
ዲመ ወእግል ሓሪት ኣላፍ ስኒን
ለትጸኔሕ ተ። “ጀሪደት ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ ደለ እብ ትግራይት
ለክትብት ሓጀት ኩለ እንጀመዐ
ወርክነ እጽቡጣመ ህሌነ። ቀዳም
ወሓር አክትበት ትግራይት እት
መክተበት ፓቮኒ እግል ለሀሌ ቡ
ሰበት እንብል ወእንፈክር፡ እብ
መስተዕምረት ለትከተበ ቀዳም
አክትበት፡ እብ ከናይስ ዐድነ
ወሚስዮናት ለትከተበ፡ ጀራይድ፡
አክትበት ወመጀላትመ እንጀሜዕ
ወርክን በይኑ እንዴ ፈንቴነ እሉ፡
እት ቀበት መክተበት ሸዐብ ፓቮኒ
(Pavoni Social Center)
አካኑ እግል ነሀቡ ላዝም ቱ።
ሕስር እንዴ ወደ እግል ለኣምር፡
ልትዐለም ወልባሕስ ለልሐዜ አዳም
ካፍየት ሐብሬ ሰነዋት ናይ ክቱብ
ትግራይት እንሰር እት አስመረ
ህሌት እሉ። “ገሌ ሑድ መናሰባት
መድሐራቱ ለሐልፌነ ወእንዴ
ይእንደልዩ ለሐልፌነ አክትበት
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ለትሰረረተ፡ ለብዕድ ደለ ረከብናሁ
ወዐሬነ እቡ ክቱብ ትግራይት ኩሉ
ሀለ እግልነ” ለአትዐሬ አሰይድ
የማኔ ሱልጣን።
“እብ ክሱስ አከቦት አው
ተውሲቅ ሚ ሐብሬ ተሀይበነ?”
እተ ልብል ሰኣል አሰይድ
የማኔ፡ “ዎሮት መጅተመዕ እግል
ልትጠወር ሐቆመ ገብአ፡ ሐብሬ
ክቱቡ ወታሪኩ እግል ለሐይብ
ወለአክብ ሀለ እግሉ። ሐብሬ ህዬ
እብ ጅንስ ጅንሰ ዎሮትከ እብ
ጀሀቱ እግል ልሕዘየ ወለአክበ
ሀለ እሉ። ወሲቀት ሐብሬ እግል
አጅያል ለትትመጤ ሰበት ተ፡
ክታብ ትግበእ፡ ጀሪደት ትግበእ
ወመጀለት፡ እብ ሰኔት ወለኢትከርብ
እበ ገበይ እግል ትትጸበጥ በ። አዳም
እግል ሊዙል ወልፍኔ ቀድር፡ ሐብሬ
ላኪን ኢትዘውል ወኢትፈ’ኔ። አክ’ለ
ሀነነት ህዬ ለዐውለ ወሕሽመተ
እት ዘይድ መጽእ ወዲብ ተሄርር
ህዬ ታሪክ እቱ ትትቀየር። እሊ
ናይ አዜ ተጠውራት ቴክኖሎጂ፡
አሳሱ ለቀዳሚት እክብት ለጸንሐት
ሐብሬ ቱ። ታሪኩ ለኢለአምር
ወለኢአከበ ህዬ፡ ፋንጎሕ ፈጅርመ
እብ ክሱስ መስተቅበሉ እግል
ልተ’ልም ኢቀ’ድር።” እት ልብል፡
“ለገብአት መአሰሰት እት ወሰቆት
(Documentation)
ለትወቀለ
ሕስር እንዴ ወዴት፡ ሽቅለ፡ ዓዳተ፡
ክቱበ ወሄራር ተጠውራተ እብ
ጀራይድ፡ መጀላት፡ አክትበት
ወብዕድ አሽካል ተውሲቅ አከበት
ምን ገብእ፡ ተጠውር ወሄራር
ደውለተ ለሕሳሉ ኖሰ ትዋልዩ
ክም ህሌት ወዲብ እዴሀ ክም ሀለ
አኪድ ቱ። ተውሲቅ ዮም እግልነ
እብ አርዛቅነ ክም ንትነፈዕ ወእግለ
አጅያል ሓር ህዬ ርዝቅ እንዴ
ገብአ ለተርፍ ምን ደሀብ ለትቀ’ሌ
ዝሕረት ክሪት ቱ። ለመጽእ አጅያል
ህዬ እግለ እብ አፍ ለረክበ ሐብሬ፡
ለዲብ ክቱብ ውስቅት ጸንሐቱ
ሐብሬ እንዴ ወሰከ ዲበ፡ ራትዐት
ወናይ አማን ሐብሬ ክቱብ ክም
ለሀይብ ትወድዩ። ሐብሬ ሳፍየት
ወናይ አማን ህዬ ምን ተውሲቅ
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ቅዱስ ሎዶቪኮ ፓቮኒ
ትፈሬ። በዲር ሚ ክም ጀረ፡ አዜ ሚ
ገብእ ክም ህለ ወዲብ ምስተቅበል
ህዬ አስክ አየ ምርቡይ ክም ሀለ
ለኢደሌ መጅተመዕ፡ ወሲቀት
ለአለቡ መጅተመዕ ዕርብሩብ ሌጣ
ቱ። መራጄዕ ታሪክ ውሱቅ ለአለቡ
መጅተመዕ ህዬ፡ እት ቀበት ምሒጥ
ለህሌት ጀልበት መርበይ አለበ ሰበት
ገብእ፡ እት ተጠውር ገጹ ቀደም
እግል ሊጊስመ ኢቀድር” እት ልብል፡
እብ ፍንቱይ ለእግል ቅራአት ኩሉ
አዳም ለገይሱ ወሐብሬ ለልስኤ
እቱ መክተባት ሸዐብ፡ እት ወሰቆት
ለትወቀለት ሐዞት እግል ተሀሌ እሉ
በ። ዘቡን ቅራአት እግል ልጽበጠ
ወጽምኡ እግል ለአርውየ ገብአየ
ምን ገብእ፡ ለአወላይ ዔማት ክቱብ
እብ ሕስር ውቁል ወልወጅዳሁ
በን” ለአትዐሬ።
እት እዲነ ሐብሬ ዲጂታል ሚ
ዶል እግል ልትዐደው ክም ቱመ
ስኡላሙ ዐልነ። ከአሰይድ የማኔ
ሱልጣን፡ ሐብሬ ለትተምተም
ወረቀቅ ለኢትተምተም እንዴ
ትበሀለት ክም ትትካፈል፡ ወእብሊ
አክትበትመ ምን ለልተምተም እተ
ኢትተምተም ሐብሬ ዲጂታል
(Intangible
Digitalization)
እተ ሐጭረ ወክድ እግል ልእተው
መ’ደት አዜ ለጠልበ መርሐለት ክም
ተ ለሐብር። “ምናተ አክትበትነ
ተሳጂል ወዓላብ ጋብእ እቱ ሰበት
ኢኮን፡ እሰልፍ እሉ ክም አትመምነ፡
እት እዲነ ዲጂታል እግል ንሰጅሉ
ወነዐድዩ ሓስባም ህሌነ፡ አዜ ላኪን
ነዘሞት እግል ኒዴ እሉ ንትሳስዔ
ህሌነ” ልብል።
ሸዐብነ እት ለመድ ቅራአት ምን
ወክድ እት ወክድ እት ልጠወር
መጽእ ክም ሀለ፡ እብ ፍንቱይ ህዬ
ሐቆ ሕርየት፡ ሜልካይ አርዛቁ ኖሱ
ጋብእ ሰበት ሀለ፡ ዐደድ ዕሉማሙ
እት በዜሕ ወዐደድ ቄርአቱመ
መጥ-መጦሩ እት በርክት መጽእ
ክም ሀለ እት ለሐብር አሰይድ
የማኔ፡ እት ተውሲቅ እግል ንትሐሰር
ወዝሕረት ታሪክነ ነአክብ ልትፋኔ።
ከመክተበት ሸዐብ ፓቮኒ፡
አካን ዕልም፡ ታሪክ፡ ሐብሬ፡ ከሲብ
ምህነት ወተርፊህ ክም ተ ለአ’ምር
ለዐለ አዳም ሑድ ሰበት ገብእ፡ እት
አስመረ እብ ንዕሞታተ፡ ተጃረት
ሀገጊተ ወወቀየ ልትጃገረ ለአለቡ
ዕሙማይት መክተበት ሸዐብ ተ።
ክምሰሌሀ ለመስለ መክተባት እግል
ልብዘሐ እግልነ እት እተም’ኔ ህዬ፡
2ይ ክፋል ክቱብዬ እብ ሰበት
ሸዐብያይት መክተበት ፓቮኒ
አተምም።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

አልአህሊ ምስል በሐር ቀየሕ እግል ልተልሄ ልትዐዘም ፈሪቅ ዐጀላት ኤሪ-ቴል

ክምሰለ ሸበከት ሐብሬ ኩረ
ለሐበረቱ፡ ፈሪቅ አልአህሊ ናይ
ምስር ምስል ፈሪቅ በሐር ቀየሕ
ናይ ኤረትርየ እትሊ አያም ቅሩብ
ትልህየ ምስንዮት ኩረት እግር
እግል ሊደው ዐዙመት ክም ቀርበት
እቱ ተሐበረ።

መስኡሊን ፈሪቅ አልአህሊ ናይ
ምስር መስኡል ሽኡን እቅትሳድ
ጀብሀት ሸዐብየት ወፈሪቅ ኩረት
እግር ፈሪቅ በሐር ቀየሕ አሰይድ
ሐጎስ ገብሬሂወት ወሰፊር ደውለት
ኤረትርየ እት ምስር አሰይድ ፋሲል
እንዴ ትከበተው እተ አምሐበረው

እተ ኢነት ቱ እለ ዐዙመት እለ
ለትቀደመት።
መስኡል ፈሪቅ በሐር-ቀየሕ
አሰይድ
ሐጎስ
ገብሬሂወት
እግልሰሕፍዪን እተ ሀበየ ሐብሬ፡
ፈሪቅ በሐር-ቀየሕ እት ኤረትርየ
ለፈደበ ፈሪቅ ወብዝሓም መሰጅዒን
ለመልክ ክም ቱ እንዴ አፍሀመ፡
እግለ ፈሪቅ ለገብእ መደርብ እት
ሕርየት መስኡሊን ፈሪቅ አልአህሊ
እግል ልስደዉ ትላከ። ህቱ
ለመናሰበት እንዴ ትነፈዐ ፈሪቅ
አልአህሊ ምስል ፈሪቅ በሐር-ቀየሕ
ትልህየ ምስንዮት እግል ሊዴ
ንየቱ ሰኔት ሸርሐ፣ እተ መናሰበት
ስሜት መስኡል ፈሪቅ በሐር ቀየሕ
አሰይድ ሐጎስ ገብርሂወት ለብእተ
ፍሌንየት ፈሪቅ አልአህሊ ምን እዴ
መስኡሊንለ ፈሪቅ ትከበተ።

ሕካም ኩረት እግር ምን ፊፋ ባች ልትከበቶ

እተ ሐልፈት ሳምን ሰለስ
አዋልድ ለልትረከበ እቶም 9 ሕካም
ወሴድየት ሕካም ኩረት እግር
አቅሊም ምግብ ምን ፊፋ ለትለአከ
እቶም ናይ ሰነት 2018 ባች እት
ስታድዩም አስመረ ምን ሓክም
አቅሊም ምግብ ትከበተው።
ለባች ትከበተው ኢንተርናሽናል
ሐከም ዮናስ ዘካርያስ፡ ተክሉ መጎስ፡
ዮዲት ፍትዊ፡ ኢንተርናሽናል

ሴድያይ
ሐከም
አንገሶም
ዑቅባማርያም፡ በርሄ ተስፋገርጊስ፡
ዮውሃንስ
ተወልዴ፡
ሚካኤል
በረከት፡ ኤልሰ የውሃንስ፡ ጸገ ሐሰን
ክም ዐለው ፈደሬሽን ኩረት እግር
ኤረትርየ ሐበረት።
ለብዕዳም ሕካም’መ እት ክል
አቅሊሞም እግል ልትሀየቦም ክምቱ
ለሐብሬ እብ ድግማን ተአፍህም።
ምስል እሊ ለገይስ፡ እተ
ሐልፌነ ሰነብት ልጅነት ሕክም

እት ስታድዩም አስመረ ፍሕስ
በቃዐት መቅደረት ገሮብ ሕካም
ለከስስ ወራታት ሰርገለት። ለእግል
52 ሕካም ወሴድየቶም ለገብአ
ፍሕስ እምበል ሰለስ ነፈር ለብዕዳም
ክሎም ሐልፈው፡ ለተርፈው ሰለስ
ላኪን አስክ መቅደረት ገሮቦም
ለአትሓይሶ ምነ እበ ፈደሬሽን
ለልትሀየብ ለትወቀለት ደረጀት
ለቡ ተአሂል ሕካም እቱ እግል
ልሻርኮ ክም ኢቀድሮ ልትአመር።
እሊ እብ ሕካም ፈደሬሽን
አቅሊም ምግብ እንቡት ለህለ
ፍሕስ በቃዐት ገሮብ እትሊ
አሌላት እሊመ እግ’ለ እብ
ለትፈናተ አስባብ ለኢሻረከው፡
ክምሰልሁመ ምን አቅሊም ግብለት
19 ሐከም፡ አቅሊም ዐንሰበ 16
ሐከም፡ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ 11 ሐከም፡ አቅሊም ጋሽ
በርከ 10 ሐከም ወምን አቅሊም
ግብለት በሐር ቀየሕ 4 ሐከም
እግል ልሻርኮ እቱ ቱ።

እት ዱር ቱርኪ

እት ጅግረ TOUR OF MEDITERRANEAN ናይ ትርክ
ሻርክ ለዐለ ፈሪቅ ዐጀላት ኤሪ-ቴል እተ ጅግረ ለትትሐመድ
ፍገሪት እንዴ ሰጀለ ጅግራሁ አትመመ።
ለእብ ደረጀት መሕበር ዐጀላት ዐለም ናይ 2.2 ምቅያስ ለቡ
ጅግረ ትርኪ፡ እብ ዕሙማይ ዘበን ወድ ትርኪ ላቱ መትጃግራይ
ፈሪቅ ዐጀላት ኦኖር ባልካን ቶርኮ ሲከር ስፖርት እብ 10
ሳዐት 07 ደቂቀት ወ36 ካልኢት ልትዐወት እቱ እት ህለ፡
ምን ፈሪቅ ኤሪ-ቴል ህዬ ለሔሰ ወክድ ለሰጀለው መጃግረት
ሚካኤል ሃብቶም እብ 20 ካልኢት እንዴ ተአከረ 10ይ ወሲራክ
ተስፎም ህቱመ እብ 20 ካልኢት እንዴ ተአከረ 12ይት ደረጀት
ለጸብጠው ቶም።
እት ናይ ሐየት ስጋደት ጅግረ ላኪን ፈሪቅ ኤሪ-ቴል እለ
ጃእዘት እለ እግል ልባልሐ ይሐዘ፡ እብሊ ህዬ ነፈርለ ፈሪቅ ሃኒባል
ተስፋይ እንዴ ተዐወተ ሐየት ስጋደት ዱር ትርኪ ገብአ።
እብ
ንቀጥ
ህዬ
ለሔሰት
ደረጀት ለረክበ
መትጃግራይ
ምን ፈሪቅ ኤሪቴል እብ 15
ንቅጠት ሚካኤል
ሃብቶም 12ይት
ደረጀት ፈግረ።
እ
ብ
ብዕድ
እንክር
መትጃግራይ
ዐጀላት
ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳተ
ላቱ ናትናኤል
ብርሃኔ
ለእት
ፈረንሰ ገብእ ህለ
ጅግረ እቱ እት
1ይት መርሐለቱ፡
ምነ 1ይ ለፈግረ
እብ 11 ካልኢት
እንዴ
ተአከረ፡
ለሔሰት ፍገሪት
ፈሪቅ ዳይመንሽን
ዳተ
ለሰጀለ
መትጃግራይ
ዐጀላት ጋብእ ህለ። እሊ ህዬ እተ ዲብ ዮም ሰንበት ዐባይ
ለትፈተሐት 1ይት መርሐለትለ ጅግረ ለትረከበት ፍገሪት
ዐለት።

ደሀይ ፕሪመርሊግ፡ እት 29ይት መርሐለቱ

እት ዮም 3 ማርስ ሰነት 2018
እት 29ይት መርሐለት ፕሪመርሊግ
እንግሊዝ ፈሪቅ ሊቨርፑል እግል
ፈሪቅ ኒውካስ 2 እብ 0 እንዴ
ቀልበዩ ንቃጡ እት 60 እንዴ
ወቀለ እት 3ይት ደረጀት ዓርግ
ህለ። ፈሪቅ ሊቨርፑል ሰለስ ንቅጠት
እግል ልክሰብ እቡ ለቀድረ አግዋል
እት 40 ደቂቀት ወ55 ደቂቀት

እብ መሐመድ
ሰላሕ ወሳድዮ
ማኔ
ለአታ
ቱ።
እ ት ለ
አምዕል እለ
ፈሪቅ ቶተንሃም
እግል ፈሪቅ
ሂድርስፊልድ
ታውን 2 እብ
0 እንዴ ቀልበ፡
ንቃጡ
እት
58 ንቅጠት ዑሩጉ ልትረከብ።
እምበል እሊመ ፈሪቅ ብሩኔይ
እግል ፈሪቅ ኤቨርቶን 2 እብ
1እንዴ ቀልበ ሰለስ ንቅጠት
ክምከመ። እ’ተ አምዕል ነፍሰ
ምነ ተልሀ ፍረቅ ዋትፎርድ
እግል ዌስትብሮሚች 2 እብ 0፡
ስዋንሲ እግል ዌስትሃም 4 እብ 1፡

ሌስተር ሲቲ ወቦርንማውዝ 1 እብ
1፡ ሳውዝሃምፕቶን ወስቶክ-ሲቲ
ህዬ እምበል አግዋል ለትዓደለው
ዐለው።
እተ ዮም 4 ማርስ ሰነት 2018
ሰንበት ዐባይ ለገብአት ትልህየ
ፕሪመርሊግ ዶል ንትዐዴ ህዬ፡
ለሐልፈት ከሚስ እብ ማን-ሲቲ
ወቀደመ እተ ሐልፈ ሰነብት እብ
ነፍሱ ለፈሪቅ ምን እዴሁ ካስ
ለትነዘዐት ፈሪቅ አርሰናል አዜመ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 10

ኢሰክበ ወጸልዑ ይአዝፈፈ፡ እብ
ፈሪቅ ብሪቶን 2 እብ 1 እንዴ
ትቀለበ እግል መደርብለ ፈሪቅ
ቅልብ ጋብእ ህለ።
እትለ አምዕል እለ ለተልሀ
ሜርሒት ፕሪመርሊግ ጻብጥ
ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ ምስል
ፈሪቅ ቼልሲ እተ ወደየ
ምህመት ትልህየ 1 እብ 0
እንዴ ቀልበ ሰበት ፈግረ፡ ካስ
ፕሪመርሊግ እግል ልንሰእ ለሸአገ
ፈሪቅ እግል ልግበእ
ሳድሁ ህለ። እብሊ
ህዬ ፈሪቅ ማን ሲቲ
78 ንቅጠት እንዴ
አከእለለ ሜርሒት
ፕሪመርሊግ ጻብጥ
ልትረከብ።
እብሊ ህዬ ምነ
ልተለዩ ለህለ ፈሪቅ
አርቡዕ 07 ማርስ 2018

ማን ዩናይትድ እብ ዝያድ 15
ንቅጠት እንዴ ቀደመ ልሄርር
እት ህለ፡ ፈሪቅ ቼልሲ እብ 53
ንቅጠት እት 5ይት ደረጀት ሻክት
ልትረከብ። ካስ ፕሪመርሊግ እት
እዴ ፈሪቅ ማን ሲቲ እግል ትእቴ
እቱ ለትቀድር ቴለል ብዞሕ ሰበት
ህለ፡ ለብዕድማ ድቁባም ፍረቅ እተ
ተርፈ ደረጃት ሌጣቱ አድሕድ
እግል ልጅለፍ ለክድም።

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

እብ ክሱስ ሸዐብ ጫድ ሚ ተአምሮ ገብእ?

ሸዐብ ጫድ ምን ለፈናተ
ቀባይል ለትከወነ ምን ለዐል 100
ሀገጊ ለልትሃጌ ገባይል ሸ’ምል።
አስሉብ ህዳይ እት መጅተመዕ
ጫድ ለትፈናተ ምንማቱ፡ ስመዮም
ሰኒ ቃሊ ሰበት ገብአ፡ ለበዝሐ
ወቅት እብ ንየት ዐድ-ወለት፡
ምስል ወለቶም እብ መጆብ መትሎ
ለልትሀየብ ማል እግል ኢልድፍዖ
እብ ተቃርብ እግል ለአትሀዱ
ለሐ’ሩ።
ዐድ ወለት፡ “ምን ኢሊበሉነ
ወምን ምን ነሐምቅ” በሀለት
ድንጉር አፍካር እንዴ ትበገሰው፡
ምስል አዋልዶም ምን ቅድረቶም
ወለዐል ማል እግል ለአትሉ ሰበት
ልትቀሰቦ፡ ለበዝሐየ ዓይላት ጭድ
እብ ኢረኪብ ማል አዋልደን
መምብለ ወወቅት ህዳይ ለሐልፍ
ምነን። ምን እሊ አስባብ እሊ እንዴ
ትበገሰው፡ ዐድ-ወለት ምስል ዐድሕጻን እብ ስቱር እንዴ አተፈቀው፡
ወርዓዊ መርዓቱ እብ እዴ ኖሱ
እግል ልክረፈ ወቤቱ እግል
ልንሰአ ልትፋሀሞ በሀለትቱ። እሊ
ከሪፍ እሊ ህዬ፡ ምን ዘመን ቅዱም
ልሙድ ሰበት ጸንሐ ለለአትሻቅል
ጋር ኢኮን። ምናተ ምን ተሐት
17 ሰነት ለዕምረን፡ ለውዳይ
እሊ ኢከስሰን ወሐስለ ዲበን ምን
ገብእ፡ ለመርዓዊ እብ ቃኑን ሰኣል
ልትቀ’ደም ዲቡ።
ለትከረፈት ወለት፡ ምን ዐድሕጻን እግል ኢትፍረር አስክ ሳምን
ዴደባን ፈግሮ እግለ፡ ሐቆ ሳምን
ላኪን ዐሞታት ናየ ከርፈየ ሻብ እግል
ህዳይ ለአዳልያሀ። እት ሳምን ሓሪት
ህዬ፡ “ምስኮረ” በሀለት ዳስ ዐውቴ፡
ለልትበሀል ህዳይ ወዱ እግለ ወዐደ
ልትዐዘሞ፡ ሐቆ እሊ ህዬ ማል ሑድ
በሀለት ቅድረቶም እንዴ አትለወ
ለአትሀድወ በሀለትቱ። ሸዐብ ጫድ
እግል ወለቶም ለለአተልዉ ማል
ምን ቀቢለት እት ቀቢለት ለትፈናተ
ምንማ ቱ፡ ምን 1000 አስክ ሚልዮን
ዶላር በጽሕ። ሐቴ እት ለገብአ
ህዳይ ለኢተርፍ ዓደት ምንተሀሌ
ላኪን፡ 8 ግራም ለትትመዘን
ሳንቲም ዐድ-ሕጻን እግል ዐድወለት
ለለሀዩቡ ህያብ ደሀብቱ። እሊ
እምበለ እግል መርዓት ለልትሀየብ

ልባስ፡
ሰርጎ፡
ዕጥር ሐማት
ለልትበሀል
ለቀለ
ዕጥር
ጫድ ቱ።
እት “በለለ”
ለትትበሀል
ቀ ቢ ለ ት ፡
አስሉብ ከሪፍ
ፍንቲ ለቤላቱ።
እብ አሳስ ዓዳት
እለ
ቀቢለት
እለ፡ ኢትበከረት
እት ዐደ ሰበት
ት ወ ል ድ
ወትትሓረስ፡
ብእሰ ወቅት
ወሊደ ዶል ቀርብ ምስል ሴፋሀ
አስክ ዐደ ሳርሐ። ሐቆ ወልደትመ
አስክ ሰኒ ተርድ እግል ክልኤ ሰነት
ምስል ዐደ ትጸ’ኔሕ። ብእሰ ህዬ
እት ዐድ ሐሙሁ እት ለአትቃብል፡
እግል እሲቱ ወውላዱ ለገብእ
ፈዋክህ፡ ስገ ወብዕድ ለትመሳነ
ሙናት እግል ለአምጽእ ልትቀሰብ።
ለብእሰ ራክብ ገብአ ምን ገብእ ህዬ፡
ለወቅት ለዲብ ዐደ ትጸንሑ ምን
ለዐል ክልኤ ሰነት እግል ልግበእ
ቀድር። ለስኒን እሊ እግል ልክሀል
ለኢቀድረ እናስ ምስል አመልሂቱ
እንዴ ትጋመ፡ እሲቱ ወጅናሁ እንዴ
አትሃመለ ለዐዝጎም።
እምበል እሊመ ለመርዓት
ቀደም አምዕል ፍጉረ፡ ሸሀር ታርፍ
እት እንቱ፡ አምዕልከ “አልመቀር”
ለትልበሀል ጼነ ቅዱይ ለቡ ዕጨይ
ትስሕን።
“አልመቀር” እምበል
መርዓት ወእብ ብክረ ሐራስ
ላተ ብዕደት አንሳይት እግል
ትስሐኑ ኢልትአጀዝ እግለ። እተ
ክምሰልሁመ ወለት-አዋልዶ እደየ
ሌጠ ትትሐነን እት ህሌት፡ እሲት
ላኪን እደየ ወእገረ ትትሐነን። እሊ
ለመድ እሊ እት ገሌ መጅተመዕ
ቆምየት ትግሬመ ልሙድ ቱ።
መርዓዊታት
ጫድ
እግል
አርበዐ አምዕል ምን ቤት ኢፈግሮ።
ለአወላይት ሳምን እት ዐድ-ወለት
ትገብእ እት ህሌት፡ 32 አምዕል

ህዬ እት ዐድ ሕጻን ጸንሕወን።
ፈጅረተ ህዳይ እም መርዓት
እግል መርዓዊታት ፈጡር ፍንቱይ
ተአዳሌ እግሎም፡ መርዓዊ ህዬ፡
ክም ተኣምርተ ሐምዴሁ እተ ጢሾ
ግሩሽ ከሬ እግለ። አስክ ምርዒናሆም
ለአተሞ ህዬ፡ እምበል እም መርዓት
ለትወድየ ነብረ፡ ነብረ ብዕደት
ኢበልዖ።
እት ዓዳት ወለመድ ሸዐብ ጫድ፡
ሐቴ ፍንቲት ሓጃት ህሌት። ህተ
ህዬ ሕጻን እት ህዳይ ሕቱ ኢሻርክ፡
እግል መልህያሙ ህዳይ ሕቱ ክም
ሀለ ኢለአስእሎም ወኢለዐዝሞም።
እምበል እት አግደ ሓጃት ወሐቆ
ረዪም ሰኖታት እት ዐድ ሐም ሕቱ
ኢገይስ።
መርዓት አስክ ዐድ ሐሙሀ ክም
ጌሰት፡ “ርሱም አልነዝለ” በሀለት
ክረያት እንዴ ኢትደፍዕ ቤተ
ኢተአቴ። እት መጅተመዕ ጫድ
ጸመር ህድየት ልምድት ወእጅዝት
ተ። ጸመር ክም እሻረት ተጃረት
ወስብእነት ሰበት ትትነሰእ፡ ምስል
ሐቴ ሌጠ ለነብሮ እበ መጅተመዕ
ቅቡባም ቶም። ወለ አንሶምመ
ሕሽመት ኢለሀይባሆም። ለገብአ
እናስ እግል ልጽመር ዶል ሰትት
አወል እግለ ሔማሁ ገምየ ወህታመ
ጎማቱ እንዴ ትከበተት እግለ ጸመረ
ቤት ትፈንቴ በሀለትቱ። ለበዝሐ
ወቅት ህዬ፡ ለአጽሙር እት ሐቴ
ዘሪበት ቱ ለነብረ። ለአጀኒት ህዬ፡
እግል እሲት አቡሆም “ዐመቶ” እት
ልብሎ እብ ሕሽመት ልትላከወ።
ለዲብ ሐቴ ዘሪበት ልትሸቀየ
አብያት ክም ቅድረት ናይለ
እናስ ወብዝሔለ አስን ልትሸቀየ
እት ሀለየ፡ እግል ምስካብ ለገብእ፡
አብለ ዳር ወስነት ሰብ ለባጽሓም
አጀኒትመ አብያቶም ልትፈንቴ
እግሎም። ጋሻይ እት መጅተመዕ
ጫድ ሰኒ ክቡር ወሕሹም ሰበትቱ፡
አስክ አምዕል ለእለ ገይሰተ ሰኒ
ለሐሩቡ ወልትሐዶሩ። ሰበት እሊ፡
መጅተምዐነ ወመጅተመዕ ጫድ
እብ ሕብር ሌጠ እንዴ ለኢገብእ፡
እብ ገሌ ዓዳት ወለመድመ
ልትሻበህ።

ቅሰት እለ ሱረት

ምን ዳየሪ
ዮም ተኣመርነ
ዮም 1/3/2018 አስመረ

ኦፍ! ዶል-ዶል በራአት ሰበብ አከይ-መቅሬሕ ትገብእ በሀለትቱ?
በዲር፡ “ሚ ተአቢ?” ዶል ልብሉኒ፡ “ሐሰት” እብል ክም ዐልኮ ሽሙይ
እፈቅድ። ምን ዮም ወግረ ላኪን “ኢፍሂም-ሕድ አቤ” ወእቤ። አማንተ፡
ምን ኢፍሂም-ሕድ ለለአኬ ጋር አለቡ። “አክለ ዲብ ሕድ ሐረቅካተ፡
አልባብከ ምን ሕድ ረይም። ሰበት እሊ፡ ምስል እት ህሌከ ትትሀራሀር
ወክርንከ ትትወቀል” እት ልብሎ ተርጀገት መስል ዲብዬ ዐለት፡ ዮም
ላኪን አማን ክምተ እት ርሕዬ ጀረብክወ። አነ በዐል-ሻም ክም ብዬ
ሰልፍ ክሉ እንቲ ተአምሪ ዳያሪዬ። አነ ወእሊ በዐል ሻምዬ እብሉ ለዐልኮ
ዝያድ ስስ ወሬሕ ታሌነ። 600 ዶል አክተለፍነ፡ ዮም ላኪን ተኣመርነ።
“ከእሎም ኩሎም ስስ ወሬሕ ሕድ ተአምሮ ይዐልኩም በሀለትቱ” ትበይ
ዳያሪዬ?
ኣቤ! ሕድ ነአምር ይዐልነ፡ እግልሚ አምረትሕድ ተርጀመተ ነአምር
ሰበት ይዐልነ። አነ ወፈታዬ ነአክተልፍ ዐልነ እንዲኢኮን ንትበአስ ይዐልነ።
ማዕሌሽ ፈታዬ እቤ መስለኒ፡ ፈታይ ማልዬ በሀለትቼቱ። ፈታይ ማልዬ
ለትብል ስሜትመ ዮም ፈግረት ዲቡ። እግልሚ፡ ሐቆ ቲለ ስስ ሸሀር ዮም
ሰበት ተኣመርነ። አዳም ስሜቱ፡ ቀቢለቱ ወዐዱ ሐቆ ኣመርከ ለኣመርካሁ
መስል ዲብዬ ዐለ። አምረት እለ ምንገብእ ላኪን አነ ወፈታይ ማልዬ
በዲር ኡሙራም ወህሌነ።
ፈታይማልዬ፡ እግል ስስ ወሬሕ እት ናይ ሐያት ተምሲል እግል
ልምበር ምንመ ጀረበ፡ ፈዳብ ሙመስል ሰበት ኢኮን ዮም ተአ’መረ።
ስድፈት ዮም አነ ወፈታይ ማልዬ ፍኑትያም ዐልነ፡ በሀለት ዮም ግሩሽ
ይዐለት እግልዬ። አነ ወፈታይ ማልዬ ክም በዲርነ ለልትበለዕ ወለልትሰቴ
እንዴ ጠለብነ እብ እንክሩ እብ ሰር ልቡ ንትፋገዕ አምሴነ። አነ ግሩሽ
ሰበት ይዐለት እግልዬ፡ ዮም እግል ሰልፍ ዶልዬ ሕሳብ እንዴ ይእደፍዕ
ፈገርኮ። ፈታይ ማልዬ፡ ፈታዩ ሰበት ኢረአ ምስልዬ ጭገረቱ ትረበበት።
ህጅኩ አርእስ ቀየረት ወ ዕላቀቱ ሸክለ። ሻምነ ሐን ጽላል ማልዬ ነብር
ክም ዐለ ዮም ማል ሰበት ኢጸንሐ ምስልዬ፡ ሻምነ እት ከደን አብስ ጸሓይ
ክም ቀሌቱ ተአከድኮ። እንዴ ኢልትፈሀመኒ ሻዕረት ገብአኮ።
ፈታይ ማልዬ ዮም አፎ ትረገስከ
አየ ሀለ ለሻማት ወአየ ሀለ ሰሓቃትከ
አነ ማልዬ አክለስኮ ወእንተ ሻምከ አክለስከ
ዮም ትበዜሕ ምነ ሐልፈ ስስ ሸሀር
ህተ ትቀሌ ምን መትሎ ወመሀር
አማን ፈግረት እብ ቀለ-ቀሎ ወደአል።
ዮምተ ናይ ሰልፍ ወኣክር
አምዕሉ ተ’መት ለናይ ተምሲልየት ብስር
እት ማል ለትአሰሰ ሻም ኣክረቱ ማይ ድዋን ስጥር።
ዮም አመርኮከ አክል አድሕድ
ተአርሄ እት መስል ቴለል ሰድድ
ተአጸሬ እት መስል ጽሪት ትሐምርግ
እብ ወዴዕ ሻም ርዝቅ ትሰርድ
ዮም ትሰበበት እግልነ ሕድ እግል ንፈ’ርግ።

ፍንቲት ስወር ርከብ

ለበዝሐየ ርሐን ክም ግሩማት ለለሐስባሀ አንሳት፡ እግል ግርመት ወቅድረት
መሊክ ህግያሀን እንዴ አምነየ፡ እት ምህናት መርኢት ፋሽን ወ “ሆስተስ” በሀለት እት
ጣእራት ክድመት ሂበት እግል ልሽቀየ ለሐርየ ወልትሐረየ። ለሰበብ ህዬ፡ ለምህናት
እሊ እግል ናይ በረ ግርመት አውለውየት ለለሀይብ እብ ግብአቱቱ። እት ቻይነ ላኪን፡
ለገብአት ወለት ክም “ሆስተስ” እት ጥያረት መባሽረት እንዴ ገብአት እግል ትሽቄ
ገብአት ምንገብእ፡ እምበለ ልብ ለትሰ’ልብ ግርመተ ላዝም ቄድራይት ከራቴ ወቡንያት
እግል ትግበእ በ ለልብል ቃኑን ፋግር ሀለ። መመቅረሐት ሽቅል ክጡጥ ጥያራት
ሰፈር ቻይነ “ግርመት እብ በነ፡ ስድፈት እተ ጥያረት ለለሐስል ሓድስ መዓረደት
ወሰብ እኪት እግል ትዳፌዕ
ኢትቀድር” ልብሎ። ከእትለ
ሱረት እንርእየን ለሀሌነ
ሸቃለ ክጡጥ ጀው ቻይነ
ገብአ እት ሀለየ፡ ቀደም
ሽቅል መትፈራረን ልትላመደ
ሀለየ፡ በኪት እት ቀበት እለን
ኢረብሽ ትበው? አማንተ!
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