ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ምስል
ዔማት አክባር-ቀበት ዐድ

ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ
ታሪካይት
እትፋቅየት
ሰላም
ኤርትርየ ወኢትዮጵየ እበ ኸስስ
እተ ሐልፈ አውረሐት ለትረአ
ተጠውር እቱ ለረከዘት መቃበለት፡
እት ዮም 3 ኖቮምበር ምስል ዔማት
አኽባር ቀበት ዐድ ወደ።
እተ መቃበለት፡ ርኢስ ኢሰያስ፡
እት አሀምየት ወታሪካይት ከልፍየት
ገባይል
ኤርትርየ
ወአቶብየ፡

ለደፍዐዉ እስትሽሃድ ወለተሐለፈ
ዕረጎ-ትከረዮታት ክም ሸርሐ፡
ሄራር ፈዓልየት ናይለ ክልኢተን
ለሕኩማት ለፈረመየ እቱ አዋጅ
ሰላም ወምስንዮት፡ ተእሲር ናይ

እለ እትፋቅየት እብ ደረጀት
መንጠቀት ወወእዲነ ወደሐ።
1ይ ክፋል ለመቃበለት ምን
ገጽ 2-3 ሀለ እግልኩም።

ባጼዕ፡ ተእሂል አድረሶት
እግል ሙደርሲን
መክተብ ተዕሊም ሙዲርየት
ባጼዕ፡ በቃዐት ምህነት ሙደርሲን
እብ ዓመት ናይ እብትዳእየት ህዬ
እብ ፍንቱይ እግል አደቀቦት ለሰዴ
ተእሂል፡ ምን 30 ኦክቶበር አስክ
3 ኖቨምበር እግል 77 ሙደርስ
ሀበ።
እተ እግል ሙደርሲን ህግየ
ወሕሳብ ለተሀየበ ተእሂል፡ እት
አግቡይ አድረሶት፡ መትነፈዖት
ኣላት ምህሮ፡ አዳለዮት ስታት
ወፈዓልየት ምህሮ፡ ክምሰልሁመ
ብዕድ አርእስ ለሸምል እት ገብእ፡
እብ ፍዕል ወሸርሕ ለትተለ ዐለ።
እተ መክተብ መመቅረሓይ
ዕሉም አድረሶት መምህር ዳዊት
መንግስቱ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
እምበለ ተእሂል መቅደረት ምህነት
ሙደርሲን ለለአደቅብ፡
ደረሰ
ፍገሪት ሰኔት እግል ልርከቦ ለሰዴ
ክምቱ ወደሐ።
መስኡል

ፈሬዕ

ውዛረት

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 07 ኖቨምበር 2018
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ተዕሊም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ኡስታዝ ረሺድ መሐመድ
ዑስማን እብ ተረቱ፡ ለተእሂል
አተላላይ ናይለ በቃዐት ወደረጀት
ሙደርሲን
እንዴ
ትረሸደት
በርናምጅ ደሪስ ወአድረሶት እግል
አደቀቦት ለገብእ ጅህድ ክምቱ
እት ሸሬሕ፡ ለእግሉ ረክበው ደርስ
ምስለ ክእሉል ተጃርቦም እንዴ
ተሓበረ፡ እት ዐቦት ፍገሪት ደረሰ
ተረት እግል ተሀሌ እሉ ሰእየቱ
ሸርሐ።
ተእሂል ምነ ነስአው ሙደርሲን
እግል ኤሪነ እተ ሀበወ ሐብሬ፡
ለእግሉ ረክበው ተእሂል፡ ምን ኖስኖሶም ተጃርብ እግል ልትባደሎ
ክምሰል ሰደዮም እት ለሐብሮ፡
እት ፍገሪት ደረሳሆም ተቅዪር
ሰኒ እግል ለአምጽኦ ክም ሸቁ
አከደው።
እት ሙዲርየት ባጼዕ፡ ምን
ረውደት አስክ ካልኣይት ደረጀት
26 መድረሰት ህለየ።

ፈዛዐት ደረሰ ኩልያት እግል ትትወቀል ሰሚናር ተሀየበ

እት ዐዲ-ቀይሕ፡ ፈዛዐት ደረሰ
ኩልየት እት ሓድር ተየልል እግል
ወቀሎት ለአመመ ሰሚናር እት
ሄለል ኖቨምበር ተሀየበ።
እተ ሰሚናር፡ እት መጃላት፡
ዓፍየት፡ ዓዳት፡ እቅትሳድ ወአምን
ለረከዘ ተውዴሕ፡ እበ ከስሶም
አጅህዘት ተሀየበ።
እት እዳረት አቅሊም ግብለት፡
ሙዲር ዓም ቅስም ከደማት
እጅትማዕየት አሰይድ ቃልኣብ
ተስፋስላሴ እተ ሀበዩ ሸሬሕ፡ ለእተ
ኣትያም ህሌነ መርሐለት እግል
ተዕሊም ውጢት ክምተ እት ሸሬሕ፡
ደረሰ እብ ዓመት ናይ ኩልየት ህዬ
እብ ፍንቱይ እብ ፈዛዐት እግል
ልሻርኮ ትፋነ።
ስክርቴረት
ጀብሀት
እተ
አቅሊም አሰይደ አመቴ ንጉሴ እብ

ተረተ፡ ሰዋልፍ ሙጅተመዖም እቱ
እንዴ ሓፈዘው እት ተዕሊም እግል
ልሄርሮ ወእት ሰርገል በራምጅ
ዐማር ዶሮም እግል ለአዚዶ
አትፋቀደት።
መስኡል መክተብ ውዛረት
ዓፍየት እት ሙዲርየት ዐዲቀይሕ ዶ/ር በህአበሎም ምክኤል

ህዬ፡ አስባብ ወመደረት ለለዐዴ
ሕማማት እብ ዓመት ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤይድስ ህዬ እብ ፍንቱይ ሸሬሕ
ሕቆለ ቀደመ፡ ደረሰ ነዳፈት
ገሮቦም ወድዋሮም እቱ እግል
ለሓፍዞ፡ ክምሰልሁመ ምን ዝነ
እግል ልትጀመሎ መክረዮም።

ጋሽ-በርከ እተይ ስገ፡ መዐር ወቤጭ እግል
ልበርክት ተእሂል ትሀየበ
እት አቅሊም ጋሽ-በርከ፡ ምን 16
ምዴርየት እግለ መጽአው አንፋር
ውዛረት ሐርስ እተይ ሐሊብ፡ ስገ፡
መዐር ወቤጭ እግል ልበርክት
ለሰዴ ተእሂል ምን ዮም 22 አስክ
31 ኦክቶበር ዲብ መዲነት ስነይ
ትሀየበ።
ለተእሂል ለሀበ፡ ዲብ ፈርዕ
ውዛረት ሐርስ አቅሊም ጋሽ-በርከ
መስኡል ፈርዕ ርዝቅ ንዋይ ዶክተር
ተክለዝጊ ተኪኤ፡ ሀደፍለ ተእሂል፡
ፈሀም ናይለ ዲበ መጃል ለሸቁ ሰብ
ምህነት እንዴ ዐበ፡ ኑዕየት ወቅያስ
እተይ ሐረስቶት እግል ልዕቤ
ክምቱ ሸርሐ።
እሊ እግል ልትአከድ፡ ለደርሰው

አንፋር ዲብ ድዋሮም ለህለው
ሐድ 500 ሐረስቶት እግል
ለአድርሶ ክምቱ አትአመረ።
ዝያድ 60% ምን ተዋብ
ንዋይ ዐድነ፡ ዲበ አቅሊም ክም
ሀለ፡ እትለ ሰነት ህዬ ሐድ ኦሮት
ሚልዮን ንዋይ ፍድኢት ክም ነስአ፡
እሊ ምስለ ትገብእ መታብዐት
ዓፍየት እንዴ ትወሰከ፡ ዲብ ሓለት
ሰኔት ክም ሀለ ዶክተር ተክለዝጊ
እብ ተውሳክ ሐበረ።
ፈርዕ ውዛረት ሐርስለ አቅሊም፡
ምስል ናይ ሽቅል ሰብ ሽርከት
እንዴ ትዓወነው፡ እግል መትነፍዐት
ደማነት ለቡ ሐሊብ እግል
ልቀድሞ፡ ዲብ ስነይ ወ አቁርደት

ሐሊብ ለበርድ ወለልኬለል እቱ
ኣላት እንዴ ትዳለ ዲበ መጽእ
ወክድ ቅሩብ ክድመት እግል
ለአንብት ክም ቱ እንዴ ሐበረ
ህዬ፡ ዲብ ገሉጅ፡ ሀይኮተ ወባርንቶ
እግል ልትዳሌ በራምጅ ክም ሀለ
አብርሀ።
እት አቅሊም ጋሽ-በርከ፡ ኦሮት
ሚልዮን ረአስ ምን ሐ፡ 3 ሚልዮን
ረአስ ምን አጣል ወአባግዕ፡ 150
አልፍ ረአስ ምን አዱግ፡ ሐድ
500 አልፍ ደወርህ ወሐድ 2
አልፍ ዕሽል ንህብ ክም ሀለ ወሳይቅ
መክተብ ፈሬዕ ሐርስለ አቅሊም
ለሐብር።

ስነይ፡ ከደማት መርከዝ ዓፍየትፍገሪትዐቦት
ለርኤ
እግል ትትረክብ ምኑ ዶር

መርከዝ ዓፍየት መዲነት ስነይ፡
ዲብ
መታብዐት ዓፍየት ዐመሲ፡
እማት ወአጀኒት ሽቅል ሰኒ ሰርግል
ክም ህለ፡ መስኡለ መርከዝ አሰይድ
ገብርሂወት ተከስቴ ሐበረ።
ለመርከዝ ዓፍየት፡ መታብዐት
ዐመሲ፡ ፍድኢት አጀኒት፡ መታብዐት
ዐቦት አጀኒት፡ ከደማት ፈሐስ እብ
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ምራድ፡ ከደማት ላቦራቶሪ፡ ፈርማሲ፡
ሕክምነ ዕንታት ለከምክም ከደማት
ክም ተሀይብ እንዴ ሸርሐ አሰይድ
ገብርሂወት፡ ስካን ምን ቅሩብ ከደማት
ታምም ረክቦ ክም ህለው ሸርሐ።
እት መጅተመዕ እብ ዓመት፡ ዲብ
ዓይላት ህዬ እብ ፍንቲት ሳብቅ ለሀለ
ፈሀም እግል ልትሐፈዝ ወለሔሰት

ሙጅተማዕ ምህም ክምቱ አሰይድ
ገብርሂወት ሸርሐ።
ዲበ ሐልፈ ወሬሕ እት መዲነት
ስነይ ለትርአ፡ ሕማም ከንክሽ (ሐዝ
ቺኩንጉንያ) እበ ከስስ ዲበ ሀበየ ሐብሬ
ህዬ፡ ለሕማም እብ ብዝሔ ዐመሲ፡
እማት ወአጀኒት ምንመ ጸብጠ፡ ለሰበበየ
ሞት ክም የዐለት ለአብርሀ አሰይድ
ገብረሂወት፡ መአሰሳት ዓፍየት እበ
ወደያሁ ከደማት ወእበ ትሰርገለት ኬወ
ረሸዮት ደወ ድድ ጫጮት ወነዳፈት
ድዋር፡ እትሊ ወክድ ለሕማም ሐን
መራቀበት ክም አተ አፍሀመ።
መስኡል መክተብ ዓፍየት መዲነት
ስነይ አሰይድ ገብረሂወት ተከስቴ
እት ደንጎበ፡ ዋልዴን ለእብ ደረጀት
ወጠን ምን 21 አስክ 30 ኖቨምበር
ለትገብእ ፊራሮ ፍድኢት ኒፍዮ
ወሩቤለ እግል ትሰርገል፡ ምን አዜሆም
እግል ልትዳለው ወመዓወነቶም እግል
ለአዚዶ ትፋነ።
ገጽ

ሰኣል፡ ገባይል ኤረትርየ እግል
ፍቴሕ ወሕርየት እስትሽሃድ ክቡድ
ለጠልበ ናይ ንዳል ትሩድ ዋድያም
ቶም፡ እተ ሐልፈ 6 ሐቆ 16 ሰነት
ቀራር መፈውድየት ሕዱድ፡ ሐዳስ
ሕኩመት ኢትዮጵየ እትፋቅ አልጄርስ
እቱ እንዴ አተርገዘት ለቃኑናይ ቀራር
እት ፍዕል እግል ተአውዕሉ ዱሊት
ክም ተ አከደት። እብሊ ህዬ ዕላቀት
ኤረትርየ ወኢትዮጵየ እግል ትስኔ
እብ ክልኢተን ሕኩማት ከጥዋት ሰኒ
ልትነሰእ ሀለ። ከልፍየት ስያሰት ናይ
እለ ዛህረት እለ ሚ መስል?
በሊስ፡ ለታብዐናመ ሱረት ሻክፈት
ጀላብ እግል ኢልንሰእ፡ ምሽክለት
ሕዱድ ክምሰልሁመ ናይ መፈውድየት
ቀራር ለልትበሀል፡ ገዚፍ አርእስ
ኢኮን። ህቱ ሰበት ተአወጀ ዛህረት
ሐዳስ መጽአት ትብል እት ህሌከ ህዬ፡
ምነ ገበዩ ትሸንክዩ ህሌከ፡ ሰበቡ ህዬ፡
ምሽክለት ሕዱድ እግል ሚ? ወእግል
ሚ ቱ ቀራር ሕዱድ እብ ቤት
ፍርድ ከብቴ እንዴ ኢረክብ ጸንሐ?
ወሚ ቱ አዜ ፍንቱይ ለወድዩ?”
ምን ትብል፡ እተ ቀድየት ለሀ እብ
በይነ ሌጠ እግል ትትሐሰር ሐቆመ
ሐዜከ፡ ለተየልል እግል ተአውሀትቡ
ኢትቀድር። ለመሽክለት ሕዱድ እብ
ጀሀት ኢትዮጵየ ከብቴ ሰበት ረክበት፡
ክም ዛህረት ሐዳስ እግል ትንስኡ፡
ለሐደስ እግል ኖሱ ወኣትያመ
ለህሌነ መርሐለት ሰኒ እግል ትፍሀሙ
ስዱድ ቱ። እግል ሚ ተ ለመሽክለት
ሕዱድ እንቤ ምን ገብእ፡ ምሽክለት
ሕዱድ ሰነዋት ብዞሕ ሓለፈት፡ እት
ዋሺንግቶን ደርብ ሕድ ለመጽአየ
ሰለስ እዳረት፡ ለተበዐያሁ በሰር አዜ
ግረ እንዴ አቅበልነ ዶል እንርእዩ፡
እብ ዕን ጻብኢት እግል ትርአዩ ብከ።
ምሽክለት ጀዛይር ሕኔሽ መጽአት፡
እግል ሚ መጽአት ወእግል ሚ ቱ
ኤረትርየ እት ክምሰልሁታት መሻክል
ሕዱድ ክም ተአቴ ለገብአት? ዶል
እንብል፡ አመተ ኢትአመረት ለመጽአ
ጋር ኢኮን። እሊ ድዋራት ሐቆ ካቲመ
ሐርብ ብሩድ እብ ፍንቱይ እት
ድወል ምውዳቅ ጸሓይ ወዋሺንግቶን
ለትሻበበ ፈልሰፋት ሐዲስ ንዛም እዲነ
ለልትበሀል፡ እብ ገበይ ብሮሲታት
(ኣንከራት) አጄንዳቶም እት ፍዕል
እግል ለአውዕሎ ምን ሐዘው፡ እግለ
ኢገብሮ እግልከ እግል ትጃዜ፡ ትጭቀጥ
ወሸነኩ ክም ጸብጥ እግል ቲዴ ለሀደፈ
ስያሰት መጽአት፡ ወምሽክለት ሕኔሽ
ቀንጸት። እሊ ህዬ፡ እብ ከአፎ ኤረትርየ
እት ተማስ እንዴ ሸረብከ እብ ትሉሉይ
ጨቅጥ እት ወዴ ዲበ እተ አጄንደቶም
እግል ትእቴ ለመጽአት ነሲበት ተ።
ለመሽክለት ግረ እንዴ አቅበልነ

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ

(1ይ ክፋል)

ረኤናሀ ምን ገብእ፡ የመን ምሽክለት
ሕዱድ ዐለት እለ ምን ገብእ እግል
ሚ ቱ ምን በዲረ ምስለ ቀደሜነ ለዐለ
አንዝመት ኢሀረሰተ? እት በሐር
ለብካቱ ሕዱድ እስትዕማር እግል
ልትአመር ልትሐዜ ዐለ ምን ገብእ፡
እግል ሚ ቱ ሐቆ ሕርየት ኤረትርየ፡
ስያደት ኤረትርየ ክም ተአከደት
መጽአት ቅድየት ሐኒሽ? ሐቆ 50 ሰነት
ናይ ንዳል መሪር ለትአከደት ስያደት
ኤረትርየ፡ እግለ መጽአ ለትበሀለ ንዛም
እድንየ ለሐዲስ ኢትረዴት እሉ። ሰበት
እሊ፡ እተ መጽአ ሐዲስ ንዛም ናይ
ኦሮት ቅጥባ እዲነ፡ እስትራተጅየትለ

ዐለ ዲቡ። ለልአትዐጅብ ላኪን፡
ለምሽክለት ጀላብ እግል ተአተላሌ
እሎም፡ ወኤረትርየ ህዬ ክም ጽበጢት
ናይለ መታክል እግል ለአውሀቱበ
ምን ሐዘው፡ ለጀዚረት እግል የመን
ተሀየበት! ኤረትርየ ህዬ እት እድንያይ
ማይ-አብሑር ስያደት የመን እግል
ትእቴ ለአጅዝ። እብ ከአፎ ቱ ስያደት
ናይ ሐቴ ደውለት እብ ዱለት
ብዕደት እግል ትትከየድ ለትቀድር?
በክት አውመ ሐቅ ተሀየቤነ እግል
ኒበል እንቀድር ላኪን፡ ለልእከት፡ እለ
ምሽክለት እለ እንዴ ሰክበት ጀላብ
እግል ኢትትደበእ፡ ትሉሉይ እለ

ዋጋዱጉ ምንመ ጌሰት፡ ለቅድየት እግል
ትትባለሕ ኢቀድረት። እት ዋጋዱጉ
ለቅድየት እንዴ ለዔት እትጀህ ብዕድ
እንዴ ጸብጠት ዲብ ሐርብ ኣቴት።
ሐርብ ክልኤ ሰነት ገብአ ወኣክረቱ
ህዬ ቀራር ተሀየበ ዲበ። ለቀራር እብ
ብዞሕ አሽናኩ ለልትረኤ ምንማ ቱ፡
ኣክረቱ ላኪን ምቅሃም ዐለ እግል
ኒበል እንቀድር። እግል ሚ ቱ
ከብቴ ለኢረክበ? እብ ንዛም ወያኔ
ኢኮን ከብቴ ለኢረክበ፡ ወላመ እግለ
ምሽክለት ለአትበገሰወ ክም ሸረክ
ዝሆ ሰበት ተሐሰበት ወእግል ትስከብ
ምን ኢትሐዜት፡ እብ አትሳጅዖት

መንጠቀት እት ፍዕል እግል
ትተርጅም፡ ኤረትርየ ክም ሰልፋይት
መሐልከ ናይለ ስትራተጂታት ለሀይ
ክም ምሽክለት ዐባይ ወመንጾረር ረአስ
ገብአት እቶም። እብ ክሉ መቃዪሰ
ንኢሽ እግል ትምሰል ለትቀድር
ምንመ ትገብእ፡ እግለ እትለ መንጠቀት
ለትኤተነት እስትራተጅየት ክም ሰበር
ዐባይ ገብአት ዲቦም። አዜ ለእንርእዩ
ልግበእ ወግረ እላመ ለእንርእዩ ኩሉ
አስኩ ለዋሌ ቱ። ለናይ ሕዱድ
መሻክል እግል ለአተክቱሙ ኢሐዘው፡
ለልአትዐጅብ ህዬ ቀድየት ሕኔሽ
እሰልፍ ሐርብ ገብአ እተ ወሐርመ
አስክ ፍርድ ጌሰት፡ ወመሕከመትመ
ቀራር ሀበት እቱ። ለቀራር ላኪን
ዐዳለት ይዐለት እቱ። ለውራቅ ምን
ገብእ ወለአክትበት ኩሉ እት ቃሌዕ
ምን ትትፋጠኑ፡ ብዞሕ ዋይዲባት

ለመስል መሻክል እግል ቲለድ ወእት
ደንጎበ ህዬ፡ ኤረትርየ ወሸዐበ ናይ
ካቲመት ለአለቡ አዝማት ዘሆ እግል
ትጽበጦም ለአመማ ቱ።
ሐቆሁመ ምሽክለት ባድሜ
መጽአት። ምሽክለት ባድሜ፡ ፍጥር
(ምህዞ)ተ - ፈብረከት ተ ለዐለት።
ምሽክለት ናይ ባድሜ ምን ተዐሌ፡
እብ ለገብአት ገበይ እት ሕዱድ
እስትዕማር ወእት እድንያይ እትፋቃት
ለገብአ ለልአትሸክክ ሸይ ዐለ እግል
ልትበሀል ኢልትቀደር። ሐቆለ ናይ
ሕኔሽ ተጅርበት፡ እብ ለገብአ አግቡይ
እግል ትትባለሕ ወቀድረት ምሽክለት
ሕዱድ። አውመ እብ መፋሀመት
ክልኢተን ሕኩማት ወሰክበት ዐለት።
ላኪን፡ መፋሀማት ክልኢተን ለጀሃትመ
ኣክረቱ እተ ሕዱድ ወእትፋቃት
እስትዕማርቱ ለልአቀብል፡ ሰበቡ ህዬ
ድወል ሕዱደን እ’ባ መስተዕምረት
ለከለበያሁ ሕዱድ ሰበት ቄመየ።
ለልአትክሕድ ጋርመ የዐለ፡ እብ
ህዱእ እግል ልትባለሕ ወቀድረ። ምን
ኢልትቀደር እብ ዜረኖትመ ወትባልሐ
ዐለ። ለልአትዐጅብ ህዬ፡ እተ መደት
ለሀ እት ዜረኖት ለአቴት አሜሪካ ተ
ለዐለት። ወዚረት ሕሰር ኻርጅየት
አሜሪከ ማድሊን ኦልብራይት ዐለት፡
ሉኡከ እንዴ ነድአት እግለ ቀድየት
እግል ትጠላምሰ ጀረበት፡ እብ
ጀሀትናመ ሊካነ ሕድት ይዐለት።
ቀድየትለ ሕዱድ እግል ትስከብ
ወዜረኖትመ እግል ልግበእ። አስክ

ናይለ መደት ለሀ እዳራት ዋሺንግቶን
ለቅድየት ትነከረት ወኢሰክበት።
ሰበት እሊ፡ አዜ ሕኩመት ኢትዮጵየ
ለቀራር ትከበተቱ እንዴ ኢትገብእ
ለምህመት፡ ብዕድ ቀድያት ወአስክመ
እት ቀበት ኢትዮጵየየ ለመጽአ ቅደይ
ብዕድ ለገስዐየ ቅድየት ተ። ቅድየትለ
ሕዱድ ህዬ ኖሰ ክም መሐልከ
ዲብ ዕላቃት ክልኢተን ለድወል
ኢኮን ለዐለት። ሰበበ፡ ኤረትርየ ናይ
ዲመ ዘሆ እግል ልጽቦጠ ምን ሐዘ
ለአክረረው ዲበ ቅድየት ተ ለዐለት።
እቱመ ይዓረፈት። ናይ ሸዐብ ኤረትርየ
መጋብሀት፡ መቃወመት ወኤማንመ
ኢትሐሰረው ዲቡ። ሐቆሁመ ቀድየት
ሕዱድ ጅቡቱ ደርበ ተሌት፡ ትሉሉይ
ቅደይ ሕዱድ እት ኤረትርየ እግል ሚ
ዐንኮለለ ወአክል እሊ ሕስር ውቁል
ተሀየበ? ሚ ቱ ህዬ እሊ መሻክል
ሕዱድ ዳርክ ለዐለ ሸይ? ግረ እንዴ
አቅበልነ ለመሻክል ሽሙይ ትፋጠናሁ
ምን ገብእ፡ ግረ እላመ ዕላቃትነ
ምስል መንጠቀት ወግዋሬ እግል
ትስኔ ሐቆመ ገብአት፡ ለመፍሁምነ
‘ሚ ቱ እሊ መሻክል ሕዱድ ወብዕድ
ለሐባልክ ለጸንሐ?’ እንዴ እንቤ እግል
ንርአዩ ብነ። መሻክል የመን፡ መሻክል
ባድሜ፡ ደግሽ ጅቡቲ፡ ኣክረቱ ህዬ
መኔዕ እቅትሳድ መጽአ።
ለመኔዕ ናይ ደንጎበ ጀርቤ ዐለ።
ላመ መኔዕ እግል ኖሱ እብ ፍጥር ቱ
ለገብአ። “ኤረትርየ እግል አል-ሸባብ
ናይ ሶማል ትሰዴ፡ ወእትለ መንጠቀት

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
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መሐምርጋይት ሰላም ወመስኩበት
ገብአት” እንዴ ትበሀለ እት ደነግብ ሰነት
2009 እብ ሰልበጠት ቀራር ትነሰአ።
እብ ከአፎ ትነሰአ፡ ሚ እስባታት ዐለ
እሉ ወራቴዕ ዐለ መኢፋሉ እንቤ ምን
ገብእ፡ ጭላፍ ናይለ ቀደሜሁ ለጸንሐት
አጄንደት ቱ። ህተ ህዬ ኤረትርየ
እንዴ ደሀካሀ ወአተብረካሀ እብ ከአፎ
ዝሆ ናይለ አጄንደት ዐሚም ትወድየ
ከለአጄንደትከ ተአሸቄ ተ። እግል
እለ አጄንደት እት ፍዕል ለተርጅም
መትባጽሓይ ወወዳይ ናይ መንጠቀትነ
ህዬ ንዛም ወያኔ ቱ ለዐለ። ንዛም ወያኔ፡
የምክን ክም ሳልሳይት መደት ለመጽአ
ወዳይ አጄንደት ካርጅ እት ገብእ፡
ኤረትርየ እግል ለአተብርክ ለመጽአ
ንዛም ዐለ። እሊ ተሐሊላት ብዞሕ
ለልአትሐዝዩ ጋር ምንመ ገብእ፡ እብ
ዓመት ዶል እንርእዩ ላኪን፡ እሊ ማሌ
እት ኢትዮጵየ ለአብሀዘ ተጠውር
ክም ክተማት-ፍገሪት ናይ እለ መደት
ለሳልሳይት፡ በሀለት፡ ሐቆ ሕርየት
ወካቲመ ሐርብ ብሩድ ለትከለቀ
አዝማት መንጠቀት ቱ እግል ኒበሉ
እንቀድር።
ሰበት እሊ፡ እለ መርሐለት 3ይት
ለእንቤለ፡ እብሊ ማሌ እት ኢትዮጵየ
ለመጽአ ተቅዪር ሐዲስ ኢኮን
ለመጽአት። ናይ ገባይል ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ ናይለ ጸንሐ፡ ዕላቀት
ለልሐምርግ፡ ሰላም ለከልእ፡ ናይ
ክልኢቱ ገባይል ዶር እትለ መንጠቀትነ
እት ሐርብ ወደግሽ ዋሌ ለዐለ ተየልል
ምን ኢትከበተው ሌጣ ቱ። ለዲብ
ቀበት ኢትዮጵ ለትጠወረ ዳይናሚካይ
ሐረካት የምክን፡ አተላላይ ንዛም ወያኔ
ምን ቅያስ ወለዐል እት ልትሰሀብ እተ
ሐልፈየ ስስ-ሰቦዕ ሰነት እብ ከባካብ
ብዞሕ ቱ ለጸንሐየን። ለእብ ናይ
ግዳም ግብርነቱ ለትከለቀ አዝማት
ስያሰት፡ አምን ወእቅትሳድ ከርስ
ደረቡ ልዱድ ዐለ። እግል ኢልቅቦሩ
ላኪን፡ እብ ነሾዕ ሰዳይት ወትሉሊት
መራዐየት ካርጅ እብ ጠፋጣፍ ከልአየን
እግል ኒበል እንቀድር። የምክን ለናይ
ደንጎበ እሻረት ሀጎጋዩ እንትብሃም እለ
ምን እንገብእ፡ እብ ሐዲግ ሰልጠት
ናይ ርኢስ ውዘረእ ሀይሌማርያም
ደሳለኝ እግል ንርአየ እንቀድር።
እለ ኖሰ ሐቴ ልእከት ተ፡ “ከ’ደም
ወያኔ ወመሽቅየቶም ትልህያሆም
እትሊ ድዋራት አክተመት” ልትበሀል
እት ሀለ ህዬ፡ ሸሬሕ ናይለ ጸንሐ
ተጠውራት ቱ በሀለት ቱ። ሰበት
እሊ፡ ለአጄንደት እብ ጀሀት ኣንከርኢትዮጵየ አክተመት። እትሊ ድዋራት
እግል አጄንደት ናይለ ሐዲስ ኦሮት
ቅጥቡ ንዛም እድንየ፡ እግል ልክደም
እንዴ ትበሀለ ለትሐረ ገብር ሐቆ
ሕርየት ቅያስ 30 ሰነት እንዴ ወደ
አቅሀመ።
ክም አቅሀመ ህዬ፡ ሸዐብ
ኢትዮጵየ በዐል ብሶት ምን ገብአ እለ
ሕኩመቱ ለሐዳስ ትወለደት። እብ
ጀሀት ኤረትርየ ሸይ ሐዲስ የዐለ።
ንዛም ወያኔ እግል ለአክትም ለወደየ
መፋገረት አርወሐት ወቅት በልዐት፡
ምን ቅያስ ወለዐል ከባካብ እቡ ሼክብ
ጸንሐ።

ቅያስ 10 ሰነት ለገብእ እት
ዲብ ገጽ 3 ልተላሌ.....
ገጽ

2

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ......

ምን ገጽ 2 ለተላለ

ልድዕፍ ወልድዕፍ መጽአ ወእብሊ
ለትልህየ ተመት ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡
አርወሐቱመ ሀፍሸት። አዜ ለዛህረት
ሐዳስ እብ ሚ እንርእየ፡ መሕከመት
ኢትዮጵየ ቀራር ፍርድ መትከባተ
ሐቴ እሻረት ሌጣ ተ፡ ህተ ለአምጸአተ
ኢኮን። ለደግሽ ለአተላሌ እቡ ለዐለ
ሰበብ መትከባት ወኢመትከባት
ናይለ ቀራር ኢኮን። ህቱ ዎሮት
ምነ መሻቀዪታት ጻብኢት ቱ፡ ክም
መሐልከ ወመትኣክራይለ አጄንደት
ምን ተዐለባ ቱ። ለቅድየት ትፈረደት
ወኢትፈረደት ኢኮን፡ ለመደት ምን
አክተመት ወዞለት እለ ለህሌነ እተ
መርሐለት ለትወለደት። እለ አዜ ለህሌነ
ዲበ መደት ህዬ፡ መዐደዪት መርሐለት
ዲብ ሐዳስ መርሐለት ተ፡ መትዐደዪት
መርሐለት ምን ሰነት 1991 እንዴ
አንበትነ አስክ አዜ ለትሐለፈት 3ይት
መደት ህዬ፡ “አክተመት” እግል ኒበል
እንቀድር። አዜ ዲብለ ፍልቅ ክልኤ
ገበይ ቱ ለህሌነ፡ ህተ ህዬ እት መደት
ሐዳስ እግል ትዋሌና ቱ።
እግል ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ክም
ክልኤ ሰብ ዐዳወት እንዴ ነስአተን
ትሸቄ ለጸንሐት እድንያይት አጄንደት
ዐሚም ወዘማቴ፡ ሰበት ፈሽለት እት
መዓለ ኢወዐለት። የምክን እግል
ነአንተብህ እቱ ለወጅበነ ብዕድ
አፍረዐት ለሀሌ እለ። ለእብ ደረጀት
ዐለም እንርእዩ ለህሌነ መትቃያር፡ እብ
ከአፎ እግል ንርአዩ እንቀድር? እንዴ
ገይስ ዐለ፡ ሐርብ ብሩድ አክተመ፡
ንዛም እዲነ ሐዲስ መጽአ፡ ዎሮት
ቅጥባ እዲነ እግል ከሊቅ ልትሐበክ
ለጸንሐ እብ እዳራት ዋሺንግቶን
ወምስሎም ለዐለው ሰብ ገለዶም
እት እዴሆም በርደ። እት እዲነ ለሀለ
አዝማት ወለትበገሰ እቡ አስባብመ
ምን እንረኤ፡ ዝያድ ሰለስ ዑቅድ
ለነስአ አምሀልያታት አክተመ። እት
ዕላቃት ክልኢትነ ልግበእ ወዕላቃት
መንጠቀትነ ለሐድገየ ሽንርብ ላኪን
ቀላል ኢኮን።
እት አሮበ እንርእዩ ለህሌነ ሐድ
ለአለቡ አዝማት፡ እብ እስወ መናሰበት
ለመጽኣቱ፡ እብ ከአፎ ወእግል ሚ
መጽአ ህዬ እብ ከአፎ እግል ንሽርሑ
እንቀድር? እት ሰነት 2008 ለሸበት
አዝመት ጠፈሾት እቅትሳድ ምን
አየ ለቀንጸት ተ? ኦሮት ንዛም እዲነ
እግል ከሊቅ ለትበገሰት ፈልሰፈት
አው አጄንደት ናየ ድዕፍ ወሀጎጋይ
ለአመጽአያ ተ። እሊታት እብ ደረጀት
እዲነ እብ ዓመት ወእት መንጠቀትነ
ህዬ እብ ፍንቱይ፡ እሎም ኣንከራት
(ብሮሲታት) ለጸብጠየ ሕየል ህቱ
ሰበት ተምትመን ለመጽአ ተቅዪራት
ከርስ ወበረ ምን ቅሩብ ልትረኤከ።
እት ኢትዮጵየ ምን ገብእ ወእትነ
ለመጽአ ተቅዪር፡ ክልኢቱ ገባይል
እግለ ለአትብእሱ ለዐለ አጄንዳት
ምን ትቃወመ ወከሀለ ለመጽኣቱ።
ለአጄንዳት አዜመ እብ ዕምቅ እት
እንርእዩ፡ እለ አዜ ንትዐዴ እተ ለህሌነ
መርሐለት ቀላል ኢኮን። መሐለኪት
ወተሐድያት ብዞሕ ለብእተ መርሐለት
ሰበት ተ፡ መደት ሐቴ ምን ተምም፡
መደት ብዕደት ህዬ ተአስተብዴ።
ለክልኤ ቀዳምያት ዘበን (መደት)

ለእንብለን፡ እት ታሪክ ግረ እንዴ
አቅበልነ ምን ካቲመት 2ይ ሐርብ
ዐለም 1941-1991 ለተለ ተጠውራት
ወአሕዳሱ ምን እንገኔሕ፡ እት ሐቴ
መደት እግል ንከምክሙ እንቀድር።
መቃወመት ሸዐብ ኤረትርየ ጀላብ
ሕርየቱ፡ ጀላብ ስያደቱ ወሐቅ መሲሩ
ለናደለዩ ወለትፈናተ ዋይዲባት ለትረአ
ዲቡ ዘበን እግል ኒበሉ እንቀድር።
እተ ሰልፋይት መደት፡ አስክ ወኪል
ንዛም ሀይሌስላሴ 1974 መደት እንዴ
እንቤ እግል ንትሃጌ እንቀድር። ሐቆ
ሕክም እንግሊዝ እብ ውካለት ለዐለት
መደት ወግራሀ ለተለ ተጠውራት፡
ናይለ ሸዐብ ሕቁቅ እግል ኪደት
ለትነሰአ ቀራር እብ ናይለ መደት
ለሀ አሜሪከ ልትመረሕ ለዐለ ገለድ፡
ኤረትርየ መሳሌሕ እስትራተጅየቶም
እግለ ለትነፍዖም ክምሰል ተ እት
ለአምሮ ለቀረረዉ ሰበት ቶም፡ ሐቅ
ሸዐብ ኤረትርየ ትሸነቀ፡ እሊማ ናዩ
ፍገሪት ሰበት ከልቀ፡ ለመቃወመት
ምን ናይ ስያሰት እት ንዳል ስለሕ
ተዐዴት።
ሐቆሁመ
መትሓባር

ለጠውሮ እተ መርሐለት ዔረት፡
እብ ንዳል ወእስትሽሃድ ሕበር
ለአምጸአናሀ ዛህረት ሐዳስ ዐለት፡
ለዛህረት ለሳደፈት እተ መደት
ህዬ ካቲመ ሐርብ ብሩድ ተ። እት
ሰነት 1991 ለመጽአ በክት ርሒብ
ናይ ገባይል ኤረትርየ ወኢትዮጵየ፡
ክምሰልሁመ እግለ መንጠቀት ቀሊል
የዐለ። ለመደት ለሀ ለዐለ ሰእዮታት፡
ፈርሖታት ወተመኒት ገባይል ጌዳን
የዐለ እግሉ፡ ምናተ ተሀነአ ከትበተከ።
ሰበቡ ህዬ፡ እድንያይ ወናይ መንጠቀት
ተየልል እንዴ ትጀመዐ፡ እግለ ጀረ
ዲብነ አከይ-መቅሬሕ ወልደ። ናይ
30 ሰነት አብካት ብላሽ አብደው
ምኒነ፡ እትለ ኢለአትሐዜ ፈንጨጋር
ሕዱድ ወሰበብ ለአለቡ ዋይዲባት
እት ተሐብክ 30 ሰነት ዶል ትከልእ፡
ወቅት ቀሊል ኢኮን። ሰበት እሊ
እለ መደት ለሳልሳይት፡ ርኩብ ለዐለ
አብካት ትከረዐ ወዲብ የም አለቡ
ፈንጨጋር ወአዝማት ለትአታቡ ሰበብ፡
ናይ ካርጅ አጄንደት ስያሰት እብ
ገበይ ኣንከር ንዛም ኢትዮጵየ ወምስሉ

እትሓድ ሶቬት እተ ከይናት ምስለ
ዐለ ተየልል ሐርብ ብሩድ፡ እግለ ምን
1941 አስክ 1991 ለዐለ 50 ሰነት፡
እት ክልኤ መደት እንዴ ካፈልነ ምን
እንርእዩ፡ ለሰልፋይት መደት ቅያስ
ለአለቡ መሐለኪት ለትከለቀ ዲበ፡
ሕክም እንግሊዝ ክም ወኪል ናይለ
ገለድ እንዴ መጽአ ብንየት ትሕትየት
ኤረትርየ ለደመረ እተ መደት፡
እትለ ደውለት ናይ ደያናት ክላፍ
ወመትዐካራር እግል ለአምጽእ ለሸቀ
ዲበ፡ እሊ እግል ኖሱ እት ፈዛዐት
ሸዐብነ ሕቁቁ ጀላብ እግል ለአክድ
መራነት ለከልቀ ዲቡ ወክድ ሰበት
ዐለ፡ ለመደት ለሀ ናየ ዐላይም ዐለ
እለ ወትሐለፈት። ሐቆሁመ ለገዝፈ
ዐስከርያይ መትአታታይ ለብእተ እበ
ናይለ መደት ለሀ ለዐለ ትልህያታት
ተየልል ሐርብ ብሩድ፡ ሶቬት ለዐለት
እተን ሕየል እግል ደርግ እት ሰድየ
መጽአየ፡ እለ መርሐለት እላመ
ተሐለፈት። ክልኢተን መራሕል
ህዬ ናየን ፍንቲት ዐለት እለን፡ እት
ደንጎበ ላኪን 1991 ዐሬት እበን
ከአክተመየ።
ናይ ሸዐብ ኤረትርየ ትምኔት
ሰኔት ምስል ሸዐብ ኢትዮጵየ ናይ
ክልኢቶም ምስንዮት ወመሳሌሕ

ለዐለ ሕየል-ገለድ እለ መንጠቀት፡ እት
ሸዐብ ኤረትርየ ለጀሬት ዝ’ልም ጌዳን
አለበ። እት ሸዐብ ኢትዮጵየ ለጀሬት
ዝልም’መ እብ ቀላል ኢትትረኤ። እብ
ርሒቡ እት ቀር አፍሪቀ ለጀረ አከይተየልልመ ሑድ ኢኮን።
ሰበት እሊ 30 ሰነት ብላሽ እት
ተአበዴ ወራክቡ ለዐልከ አብካት
እት ተሐግል፡ ለጀሬት ከሳር ቀላል
ኢኮን። ለቀዳምያት መዳት ሌጠ እንዴ
ኢገብአ፡ እትለ መደት ማሌ-ቅሩብመ
ገባይል ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ደርስ
ዐቢ ራክብ ሀለ። እት ኢትዮጵየ ለጀረ
ናይ እቅትሳድ፡ አምን ወስያሰት ከሳይር
ቅያስ አለቡ። ሰበት እሊ፡ እሊ ማሌ
ለትበይአ እትፋቃት ወሸርሑ፡ እት
መርሐለት ሐዳስ ንትዐዴ ክም ህሌነ
ለልአሽር ቱ። ሕኩመት ኢትዮጵየ
እግለ ቀድየት ሕዱድ ትከበተተ ወእት
ፍዕል እግል ተአውዕላ ቱ ሌጠ ብሂል
ካፊ ኢኮን። ንዛም ወያኔመ እተ መደቱ
“ኣቤ ለቀራር ትከበትናሁ ላኪን…፡
” እት ልብል፡ እግለ ምሽክለት ክም
ትትራየም ወኢትርሄ መሰምስ ጀላብ
እግል ልርከብ እለ ሸግብ ዐለ። አዜመ
ሕኩመት ኢትዮጵየ ለሐዳስ ክቡታሙ
ሕነ ዶል ትቤ፡ “አይወ ለቅድየት
በዲርናመ እት ቀበት ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ.
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ነሀድግ እበ ዐልነ፡ ዛህረት ሐዳስ ኢኮን”
እት ልብሎ አዝናብ ንዛም ወያኔ
ለዐለው ልትሃገው ጸንሐው። አዜ
እግል እለ መርሐለት ሐዳስ ኦሮትከ
ናዩ ተርጀመት እት ለሀይበ ለገይስ
እንዴ ኢገብእ፡ “ለትልህየ ተመት”
ልትበሀል እት ሀለ፡ “ለመርሐለት
ለሀ ተሐለፈት ወአዜ እት መርሐለት
ሐዳስ ነአቴ ህሌነ” እንዴ ትበሀለ እግል
ልትነሰእ ቡ።
ለሐዳስ ሕኩመት ኢትዮጵየ እግለ
ቀራር እንዴ ትከበተቱ እት ፍዕል እግል
ተአውዕሉ ሰኒ ሰበት ትቤ፡ እት ፍንጌ
ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ዛህረት ሐዳስ
መጽአት እንዴ እንቤ እግል ንፍሀም
አለብነ፡ እብ ዕምቅ እግል ንሕሰብ
እቱ ለወጅበነ፡ አስክ አየ ንሄርር ክም
ህሌነ እግል ነኣምር ብነ። ግረ እለ ህዬ
እት ሙስተቅበል ዕላቃትነ ክልኢትነ
ልግበእ ወመንጠቀትነ ሚ እግል
ልግበእ ቱ፡ ተጠውራት እዲነ ህዬ እብ
እስወ እግል ንታብዑ ቱ፡ ወሕነ እብ
ከአፎ እግል ንትሓበሩ ከንሻርክ እቱቱ?
ሸዐብ ኤረትርየ ዋጅባቱ ወሕቁቁ ሚ
ቱ? እንዴ እንቤ ጀላብ እግል ንትሃጌ፡
እለ ዛህረት እለ እት ጨባብ ቅድየት
ሕዱድ ወቀራረ እንዴ ሐኔነ እግል
ንርአየ አለብነ።
እለ መርሐለት እላመ ክምሰለ
ቀደሜሀ ለዐለ መራሕል፡ ናይ
መትዐደዪት ወናየ ጠባዬዕ ለበ
መርሐለት-መደት ሐዳስ ሰበት ተ፡
አስክ አየ እግል ትዋሌ ቱ ወአክል
ሚ ወቅት ለአትሐዝየ እብ ዶል-ዶሉ
ለእንርእዩ ሄራር ቱ።
ሰኣል፡ ምስል እለ ትብለ ለዐልከ
ለትገይስ፡ ተየልል ሐርብ ክም አክተመ
ወሐዲስ ዘበን ሰላም ወምስንዮት ክም
ትከሰተ፡ ክልኢተን ሕኩማት ምስል
ለገይስ ናይ እቅትሳድ፡ እጅትማዕየት፡
ስያሰት ወአምን መዓወነት እግል ተሀሌ
እለን ክም ቱ እተ አዋጅ ሽሮሕ ሀለ።
ቀራር ሕዱድ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ
እት ፍዕል እግል ልውዐል ቱ ለትብል
ንቅጠትመ ብእቱ። ሄራር ፈዓልየት
ናይ እሊ እትፋቅ እሊ እት ሚ ባጽሕ
ሀለ? እለ መርሐለት ሐዳስ ህዬ እግል
ገባይል ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ሚ
አብካት ወተሐድያት ተአመጽእ?
በሊስ፡ እለ ዛህረት ሰኒ እንዴ
ፈሀምናሀ፡
አውለውየት
ናይ
አውለውያትነ እግለ ለትገብእ አርደት
ወአጅወእ አጥፈሖት ቱ። ሰልፋይት
መስኡልየትነ ህታተ። ገዛይፍ ቅያስ
ለአለቡ ጋራት ብዕድመ ሀለ፡ እግል
ልትሸቀውመ ሰኖታት ለነስኦ ዐባዪ
በራምጅ ህለው እግልነ፡ ሐዳይስ
አዜ እንፈጥሮም ለህሌነ ኢኮን። ምን
ቀዳሙመ እግል ልግበእ ወጅቡ
ለዐለ ዐባዪ ጋራት ሀለ። ናይ ስያሰት፡
እቅትሳድ፡ አምን ወብዕድ የም አለቡ
አሽየእ ቀደሜነ ሀለ። እሊ ኩሉ እግል
ነአደቅቡ ብነ። እማነት ሕድ እግል
ነአተርድ ብነ፡ ምራድነ እብ ሽዑር
እንዴ ኢገብእ፡ እብ ርኡይ-ስሞዕ
አሽየእ እግል ንተርጅሙ ብነ። እብ
ዓላብ እግል ንሽርሑ ሀለ እግልነ።
መጃል እብ መጃል ወቅድየት እብ
ቅድየት እንዴ ፋሰልነ እግል ንኤትኑ
ወጅብ። ለአርደት ወለተየልል እግል
ንቅፈሩ ሀለ እግልነ። ሐቆሀ ለአጅወእ
ክም ከለቅነ፡ ለመርሐለት ሐዳስ ለናይ
ሙስተቅበል ሄራርነ ደማን ለቡ እግል
ኒዴ ዲበ ሐቆመ ገብአነ፡ መዓወነትነ
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እግል ነአደቅበ ብነ። ዛህረት ሐዳስ
ሰበት ትፈጠረት፡ ኩሉ መሻክል
ወመሓግዝ ትገልጸጸ ምኒነ፡ ግረ እለ
ሐበት ኢትዋጅሀነ፡ ኩሉ መሐለኪትነ
ትጄቀቀ፡ እብ ደረጀት እዲነ ምን ገብእ
ወመንጠቀት ለልሀሉ መዐናቅፈት፡
ወድ-ምንክብ ወመሐምርገት በታተን
ኢህለው እግል ኒበል ይእንቀድር።
ሰበት እሊ ለወቅት ክም ለሐጭር
እግል ኒደዩ ገብአነ ምን ገብእ፡ እማነት
ሕድ እንዴ አደቀብነ፡ ለናይ ሕበር
በራምጅነ ወሩእየትነ ኩሉ እብ ርሒቡ
እግል ንርአዩ ብነ። ለናይ መትአማማን
መርሐለት እንዴ እንቤ እንሸቄ ዲበ
ለህሌነ፡ ናይ ክልኢትነ ምራድ ሰኒ
ለልአትሸክክ አለቡ፡ ምን እንክር በረ
ለከረዐነ ጋራት እንዴ ጄቀቅነ፡ ለናይ
ከርስ መሐለኪት ወወድ-ምንክብ ላቶም
ተረርፍ አዝናብመ እግለ መርሐለት
እግል ለዐናቅፎ ሰበት ቀድሮ፡ እግል
ልልጸሖ ብእቶም። አርደት እንዴ
ኢትአለጼሕ፡ እብ ደማነት፡ “ኩሉ
ሓጃት ትባልሐ፡ ምሽክለት ይህሌት፡
ዛህረት ሐዳስ ተ ወኣትያመ ህሌነ”
እግል ቲበል አለብከ። እለ እማነት እለ
እግል ንክለቅ ህዬ፡ እት መደት ሐጫር
ብዝሓም ሓጃት እግል ንባሌሕ ቀደርነ
እግል ኒበል እንቀድር። ምን ቃብል
ክም ላብብ እንዴ ትመሰልከ “ለሸይ
እብለ ምን ገብእ ለሐይስ፡ ለቀዳሚትነ
እግል ንድረስ ምነ ሰበት ብነ እግል
ንትረሰዐ ኢወጅብ!” ዲብ ትብል
ሄራር ለልዐናቅፍ ተየልል ከሊቅ
ኢለአትሐዜ። ምኑመ እንዴ ፈርሀነ፡
እለ አዜ ኣትያመ ለህሌነ መርሐለት
እግል ኢንሽቄ ዲበ ሀርደግ-በርደግ
እግል ኒበል ዲበ ኢኮን። ሰበት እሊ፡
እትለ መደት ሐጫር፡ እት ጋራት
ብዞሕ ገጽ-ቀደም እሱዱራም ህሌነ
እግል ኒበል እንቀድር። እሊ እት
እንወዴ ላኪን፡ ዕላቃትነ ለሐምርጎ
ለዐለው ሕየል ካርጅመ ሽሙይ
እግል ነአንተብህ እሎም ብነ። ዕላቀት
ክልኢተን ድወል እግል ትደቀብ ሀለ
እግለ። እሊ አዜ ጻብጣሙ ለህሌነ
ሄራር ተጠውርነ እግል ኢለሐምርጎ
ምኒነ፡ እግል ንትሓፈዝ ሀለ እግልነ።
ሕየል ካርጅ እንዴ መጽአው አብካት
ክልኢቱ ገባይል እግል ኢልህንኦ እብ
እንትበህ እግል ንሽገብ ብነ። ዐባዪ
ልግብኦ ወነኣይሽ “ምን ቶም” እብ
ኦር-ኦሮት እግል ነኣምሮም ብነ።
እግል ለአትልዉ ለቀድሮ ተእሲር
ሚ ቱ ወእብ ከአፎ እግል ንጋብሁ
እንቀድር እግል ንትዳሌ እሉ ብነ።
ለናይ ኖስነ ተሐድያት ስያሰትመ
ሑድ ኢኮን። “ለመርሐለት ለሀ
አክተመት፡ ዛህረት ሐዳስ መጽአት”
አክ’ለ ትበሀለ፡ እት መንጠቀት ልግበእ
ወእት ከርስ ኢትዮጵየ ለጀሬት ደማር
ስያሰት ቅያስ አለበ። እት ለትፈናተ
አውካድ ለእንርእዩ ወእንሰምዑ ደግሽ
ቀባይል፡ ቆምያት ወጅንስ ለመስል
ቅደይ ምሑያም ህለው ለበሀለት
ኢኮን። እሊ ጸባይብ እሊ እግል
ልጥሀር ቡ። ለዕላቃት እግል ኣከዮት
ለዓብዉ ለዐለው አፍካርመ ትነወከ
እግል ቲበል ኢትቀድር።
ወቅት ለነስእ ምንማ ቱ፡ እግል
ልልጸሕ ላኪን ዋጅብ ቱ። ሰበት እሊ፡
ለፋዬሕ ቅደይ ስያሰት ናይ ክልኢትነ
ሚ ቶም፡ ክል ምኒነ ናዩ ተሐድያት
ስያሰት እግል ለህሉ እግሉ ቀድሮ።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ......
ገጽ

3

ከልሹም መሐመድ

ህተን ለአከበያሀ ኢትበዴ

አሰይደ አመቴማርያም
ሐይልንኪኤል
እተ ሒንለ ከረም እት ምድር
ጥሉል ወሞዳይ ሳክብ “ሰላም
እግል ዳይመት ዐቦት” ለአስቀረ
መህረጃን
ኤረትርየ
2018
ብዙሕ ዐጀብ ለለተብል ዕፌ
ዐለ ዲቡ። ጅህድ ወመትሰባል
አንሳት ወእት እንቱ እማት
ለዕፌ እት ለዐልም ለልአፋጌዕ
እግል ሊደዩ ቀድረ። ለዝሕረተን
እንዴ ተሐንፈለት ኢትትከ’ለስ፡
እማት እት አብያት ዓዳት እግል
መጋዝለት እት ልትከበተ ወዓዳት
ወነባሪ ቆምያተን ዲብ ለአትኣምረ
ደለ ረአ ለምርወተን ሒለት
ወመራነት እንዴ ዘርአት እቱ
ፈግር ዐለ። እግልሚ፡ ለሽቅል ሰኒ

ለመዳልየት እብ ክልኤ ምስምሰ
እግል ለሀልየ እሎም ሐዘወን።
ሐቴ ለምስለን ሀለ አምር
ወተጃርብ በሐር ምን ገብአ እብ
ተአስትህል እተ መትዛይረት
እግል ልሓልፋሁ፡ ለካልእ ሀዬ
እለ ስኒን ብዙሕ ለከድመየ
እለ ወለተሀገነያሀ ከዲብ ሰላም
ለተዐዴነ ዲበ መርሐለት እግል
ልሕደራሀ፡ ልድሐረ ወልትደሐረ
ዲበ ሐዘው። ህተንመ “ገድም
ከፌነ፡ ዮም ለወራትነ ግም ሐዲስ
ሓለፍነ ዲበ” እንዴ ቤለየ ዕርፍ
ለሐዝየ ምንመ ዐለየ፡ ለሐረት ሴዕ
ቆምያት እተ በያን ሰላም ታኩሀን
እግል ልትከየ እተ ወምግደ በሪህ
ፋል ሰኔት እግል ልክረየ እተ
ቀልበን ገብአ ከሐድረየ።
አሰይደ
አመቴማርያም
ሐይልንኪኤል ምን ሰኲነ ምዴርየት
ከረንተ። ሰለስ ርቡዕ ምን ዕምረ
እብ ርዝቀ፡ አምረ ወነሐረ ሰውረት
ለከድመት እም ዕያልተ። ዲብ
ሐቴ ዓይለት ብሊን ለሀለ አግርበት፡

ዲብ 4 ጂል ለሐልፈት ዕጥፈት
ኣላት-ሐርስ፡ ሰርጎ፡ ጽዋር ወብዕድ
መትዕባይቱ። ሴዕ ምዕል እምበል
ተአትአምር ዐለት። “ናይ ዮም
ዕርፍ ደለ እንዴ ተሐሰረ ለመጽአ
ዓመት መጋዝለት ሚ መስስሎቶም
መጋዝላይ ገጽ ተዕበት እንዴ
ወሽዑሮም ከፎ ዐለ?” እንቤለ፡
ኢትቀረእ እተን እት ልትሐደረ
ህታመ ሽዑረ ከፎ ክም ሀለ እግል
ወዲብ ሰኣላቱ እት በልሰ አክል
ንድሌ። እምነ አመቴማርያም እብ
አቦታት ለበጽሐየ እትዬታት አክል
ፈረሕ ገጸ ኖር ዲብ ለሐዬ ማሸለህ
አዪ ክም ለአስእን ልርእዩ ዐለ። እበ
ወትባረከለህ ዮም ዓመት ጸርዕነ
እት ቀበተን ለሀሌት ዓዳትነ ዲብ
ወዘርእነ ጠለ እነ፡ አልሐምድለ
አጅያል እግል ልሕለፍቡ ለትብል
እተ እክለ ወሐሊበ ምን ተሓበርኮ፡
ሕርግነት ለኢተዐጀበ፡ እበ ሀይባሁ
አዳምናመ ፋሬሕ እግል አድሕድ
ለዐለየ ሐብሬ ቀልቡ ለኢትሰለበ
ሀለ፡ ምን ረዪም ወቅሩብ እግል
ዐለ እግል ቲበል ኢትቀድር። ህተን
ልዕፌነ መጽአ፡ ምን ክሉ ወለዐል
ምርወት እት አስራር ደመንተ
ሀዬ ሰላም እንዴ ትመደደት፡ ‘ሕነ
ለትደውር፡ እብ ክል ፈነ መልካሀ
ምን አዲስ አበበ፡ ምን ሶዳን፡
ለትወለደ ምን ምስል ሙነት ምን
ምን አርድ ረዪም ምን አካን
ርሕመን ትዛሬ እቱ ለዐባመ እብ
ፍላን መጽአነ ’ እንዴ ልብሎ
ተርብየተን ለአወርሳሁተ።
ዶል ልትሳለሙነ፡ ያረቢ አዳይመ
እት አብያት ሐሮታት አቅሊም
እግልነ እለ ሰላም እምብል ሀሌነ”
ዐንሰበ ወጋሽ በርከ መጋዝለት
ቴለነ።
ልትሐደረ ለዐለየ ናይ ብሊን
እምነ አመቴማርያም “ዮም አነ
ኩናመ ወትግሬ ዓዳት ወነባሪ
ቅድረቼ መድሐርተ እብ ፈድል
ሸረሐ ለዐለየ እማት ክለን አቦታት
ሹሀደ ምድር ጠለ፡ በቅለ ወሰነ፡
ለበጽሐያተን። እት መህረጃናት
ሕ’ላብ ውላድነ ሰቴነ ወሕ’ራስ
ምን ኢሻረከየ ትወከደየ። እት
ውላድነ በልዐነ፡ ሰላም ትመደደት፡
መህረጃን ዮም ዓመት ላኪን
ላመ ዲበ ጀርቦ፡ በዱ ወአኩ ዐለው

ግምሽ ኢገብአት እግለ ተርፈው
ሰኔት፡ ያረቢ ለክሪት ሀሌት
ሰላም ሸባብነ ልቅጸረ ወትዳይም
እሉ፡ እብል ሀሌኮ” እት ትብል
ምን ቆሪ ልበ ለዘሬት መድሐረ
ትቤ እነ። እንዴ አትሌት ዓዳት
ለነአወርስ ሕነ ለዐባዪ ምንማቱ፡
ልከበት ምንእነ ሐቆ አለቡ እለ
ነአወቄ አለቡ ሐቆለ ትቤ፡ ለሸባብ
ዮም ምድር ምን ሰክበ እሎም
ለዓዳቶም እግል ኢልብዴ ለሐፉዞ
እብ ሀለዮቶም ሕብንት እቦም
ክም ሀሌት አከደት። አርድ ስካብ
ምን የዐለ እቱ እግል ልብዴ ቅሩብ
ለዐለ ዓዳት እት በዲሩ በሉሱ
ሀለው፡ ዮም ሰማዲቶም ወሃሩዶም
እንዴ ወደው ለረእየቶም ኖሰ ልብ
ትሸፌ። ወአስክ እለ፡ እማቶም
ወአበዎም ለጾር ዲቦም ካርያሙ
ሰበት ሀለው እለ አርደቶም
ቀደም እግል ለአቡለ፡ ምነ
ናጽላም ለወድዮም ደዓያት እግል
ልትሐጀቦ ወገበዮም እንዴ ፈጥነው
እግል ሊጊሶ እማነት አርፈዐቶም።
ዲብ ሐረት አቅሊም ዐንሰበ
መርዓት ለትረፈዕ እተ ዕዝፈት
ምን ብዙሕ ዓፍያይ ሕስር ራክበት
ዐለት።
አርበዕ ግም (ጂል)
ባጽሐት ለሀሌት ዐዝፈት ከፎ እንዴ
ተአከበት ትነብር ክም ሀሌት እተ
አቅሊም እግል መጋዝለት ትሸሬሕ
ለዐለት መርየም መሐመድ ዑመር
ለትበሀል እም ለተእሪክ እብ ክእነ
ትደግሙ፦
“አወል ሰልፍ አቦቼ ህዲት
እባተ፡ ከእምዬ ህዲት እባተ፡ አነ
ተሀዴኮ እበ ወአዜ እት ወለቼ
ሐልፈት ከወለቼ ተሀዴት እበ።
አርበዕ ጂል ተሀደየ እበ። እግል
ነአትሐድሰ ኢሐዜነ፡ ለአቦትነ
ቀዳሚት በዐል ድስ ወበዐል ኬርተ
እንዴ እንቤ እባሀ ንትነፈዕ እበ ሀሌነ፡
ለጭፍርለ ቀዳምያት ኢበደልናሁ”
ትቤ መርየም። ምን ገኖ ለኡስርት
ዐራት ናይ መርዓዊመ ለክምሰልሀ፡
ምን ጸሓይ ወዝላም ዲብ ትትርዔ
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እበ አሰር እዴ አብዕቦም ቀዳም
ምን ጂል እት ጂል ተሐልፍ
ትነብር ሀሌት።
እሊ ዐፍሽ እሊ እክል እሊ
አጅያል እግል ልጽነሕ ለቀድረ
ለአንሳት
እግል
ሙጅተመዕ
ለትነፌዕ እግል ለአክበ ለሀለ እለን
ሕስር ለበይንቱ።
እብ አሳስ ሸሬሕ አሰይደ
መርየም፡ እት ሐጋት ናይ ዓዳትነ
ላቱ ሰርጎ ወዐፍሽ ቤት ሐዋት
ወእማት ምስል እንዴ ገብአየ
ሸቅያሁ ወእተ ልትሐዜ ምዕል
እግል ልትረፈዕ እት እሙር
መክረይ ለአክባሁ፡ ቤት በኑ
ብእቱ። ምዕል ለእግል ህዳይ
ወብዕድ መናሰባት ልትሐዘያተ
ምነ ክሩየን እንዴ ረፍዐየ ጋሪተን
እብ ሐበን ለሓልፈ። ለናስእ ዐለ
ሀዬ ክምለ እለ ነስአ በልሱ፡ እግለ
እትዬታት ሰልሙ። አርበዕ እሲት
ሰንያት ወዓቅላት መስኡልየት
እሊ ዐፍሽ ናይ ዐድ ራፍዓት ተን፡
ዲብ ክቱብ ስጁል ሰበት ገብአ እበ
ክቱብ ዲብ ልትሓሰበ ሐቴከ እት
አካነ ከርያሀ።
ለዐፍሽ ናይ ከዕሌ፡ ገኖ፡ ከላት፡
ዕጨይ . . . ወብዕድ ናይ ዓዳት
እብ ደረጀት ዐድ እንዴ ተአከበ
ዶል ለእለ ልትሐዜ ክምእነ አዜ
ዲብ መህረጃናት ምን ምክራየን
እንዴ ረፍዐየ ጋሪተን ለሓልፈ
ወሐር እተ መአከቡ በጼሕ።
ብዕድ እት ሐንገል እማት
ለክዙን ዓዳት ኢልትዐፌመ ሀለ።
እግል መሰል እት አፌት ሐረት
አቅሊም ዐንሰበ ጪፎት ትኪት
ዐለት። ከእለ ሚ እግል ትሽረሕ
ትኪት ክም ህሌት አሰይደ መርየም
መሐመድ ዑመር ሸርሐት እነ።
እሊ ታኩ ቱ እንዴ ትቤ፡ እተ ሰነት
ለሐዳስ ፈጅር ዓስር ምዕሉተ ዶል
ልትበሀል መዕሹራነ እግሉ ጪፎት
እንተኬ። እትለ ጪፎት ደለ ንዋይነ
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መርየም መሓመድ ዑመር
በለዐ ምነ ዕጫይ እንወትድ።
ረኩባይ፡ ዐቅባይ፡ ዐዳያይ፡ ሕዳይ፡
ለሽማይ. . . እተ ደብር እሊ ንዋይነ
ለጠምጥመ እንበትከ ከእንወትደ
እተ ምኦሻትለ ጪፎት። ዮም ምሴ
መዕሹራተ፡ ነጹፍ ወሕልብ እግል
ትግብኦቱ፡ ጽገቦ እኩም እንብሎም
ለአጀኒትነ ወገወውርነ ነአትሄድዩ
ወነአትማሴ። ንዋይ ልትዘኬ ዲበ
ወሕነ ንደሐር ዲበ፡ ያረቢ ሐሰብከ
እድንያነ መዐር ወሰዐር ደየ
እንብል፡ እት ትብል ፈሰረተ እነ።
እብለ ሀዬ ዋልዳይትነ (አንሳይት)
መአክባይት ዓዳት ወዕያለት
ዐድነ
ክም ገብአት እነ እብ
ዐመል ረኤነ። ዲብ ገሌ ክቱብ
ዐድ አክል አዪ ስቁፍቱ እግል
ተኣምር ለአንሳቱ ረኤ ለልብል
ክቱብ ርእያም እንገብእ። ገቢል
አክል አዪ ዓዳቱ እንዴ ሐፍዘ
ቀደም እግል ተአሴርር ቃድረት
ክም ሀሌት እግል ንምዘን ለአንሳት
ወለመአክበት ዓይላት አክል አዪ
እህትማም ሃይባቱ ክም ሀለየ
እግል ንርኤ እንቀድር። ህተን
ለአከበያሁ እግል ለሀሌቱ ከምን
ጂል ዲብ ጂል እግል ልሕለፍቱ።
ለልትሰለም ሐቆ ተሐሰረ እቡ ሀዬ
እት ልትጠወር እግል ሊጊስቱ።
አሀምየት መህረጃን ሀዬ እሊ ምን
ክል አካን እግል ዝያረት ለመጽእ
ሸዐብ እንዴ ዐፈዩ፡ እግል ልትዐለም
ምኑ ወአትሐዘዮት አከቦት ዓዳት
አክል አዪ ቃሊ ክምቱ እግል
ለኣምር ለሰዴቱ። ህተን ለአከበያሀ
ኢትበዴ፡ እሻረት ሀውየት ዲብ
እንተ ትነብር።

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ
ተእሪክ
ላቱ
አሰይድ
አለምሰገድ ተስፋይ ምን
ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት (1952-1962) እበ
ልብል አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡
እት ምዕራፍ 18 ለትከተበ
“ኤረትርየ እት መደት ፈሪስ
ፈደሬሽን” ለታይን ጽበጥ
እግል ዮም 3ይ ክፈል እግል
ንርኤቱ።

ኢብራሂም
ወእድሪስ አስክ
ዐለዮ
ዲብ ኤረትርየ ፋዬሕ
ወቆሪ ተእሲር ዲሞቅራጥያይ
ምውዳቅ ጸሓይ ምዱድ ዐለ
በህለት ኢኮን። ላኪን፡ ልብዘሕ
ልውሐድ፡ ዎሮ ሽዑር እግል
ልጠውር፡ ዎሮ ናዬቱ ለልብሉ
ለመድ እግል ልጠውር አው ዲብ
ዎሮ እትጀህ እግል ለአቅምት
ቀድረ። ክእነ ላቱ ናይ ሸዐብ
ሽዑር፡ ለመድ አው መርበይ
ዲብ ሜዛን እንዴ ዐ’በርከ እግል
ትቀይሱከ፡
ብቆዕ
ወሐዋን
ለልብል ፍርድ እግል ተሀብ እቱ
ለልትቀደር ኢኮን። መምዘኒሁ፡
ለሸዐብ ለለሀይቡ እግል ሊዴ፡
እብ ዝልም ልግበእ ወቅሽሽ
ልትሸጠብ እት ህለ እብ ቃብሉ
ለለሀርሱ ረድ ፍዕል ቱ።
አማንቱ፡ ክምሰለ ተከስቴ
ነጋሽ ለቤለየ፡ ለእብ ሸረር
ልትመረሕ አብያት ፍርድ
ኤረትርየ
ለደቀበ
መጸጋይ
ፈደራል ሕቁቅለ ደውለት ዐለ።
እሊ ለገብአ እቡ አስባብ፡ ሸረር
ውቁል ርኢስ ሰበት ዐለ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ ቃኑን ሕኩመት
ኤረትርየ እግል አብያት ፍርድ
ፋዬሕ ናይ ቀረሮት ሰልጠት ሰበት
ሀባ ቱ። እግል መሰል፡ ሕኩመት
ምን ማዳት ቃኑን ሕኩመት
ወኬን ለገብአ ልግበእ ምስዳር
ነስአት እንዴ ትበሀለት ዶል
ትሸኬ፡ ናይ ደንጎበ ወለቀይድ
ቀራር ለለሀይብ እቱ ተንፊዝየት
ቤት ፍርድተ ለዐለት። (ማደት
90-3 ርኤ)። ዲብ ተርጀመት
ጽበጥ ቃኑን ሕኩመት አደጎት
አው
ኢመትዋፋቅ
ዶል
ሳድፍመ
ክምሰልሁ።
እት
ረአስ እሊ፡ ሜርሓይ ሕኩመት
እበ ወደየ ዐገብ ዶል ልትሸኬ፡
(impeachment)፡
ለቀድየት ለትመርምር ወትፈርድ
ተንፊዝየት ቤት ፍርድ ተ ለዐለ
(ማደት 75፡ 9-6)።
ዲብ ግርበት 1950ታት፡
ምጅልስ
ኤረትርየ
እግል
መብዝሑ ሕቁቁ እንዴ አብደ
ዲብ
መራቀበት
ሜርሓይ
ሕኩመት ወሕኩመት አቶብየ
ዲብለ አተ እተ ኢነት፡ ሸዐብ
ክትል አብያት ፍርድ እግል
ለአናዴ ለለአትፈክር ኢኮን።
ሕኩመት አቶብያመ እሊ ሰበት

ኤረትርየ እት መደት ፈሪስ ፈደረሽን

እድሪስ መሐመድ ኣድም
ፈሀመት፡ እት ረአስ ስርዐት
ዐድል
ኤረትርየ
ትወድዩ
ለኦአለት ህጁም - እግል
መሰል እግል ገሌ ስልጣተ ዲብ
ፈደራል ቤት ፍርድ እንዴ
ዐዴት - እበ ዐበ ወአብካት እበ
ደብእ አግቡይ ዲብ አደቀቦት
አመህዘነት። ለዲብ 1957 ዲብ
አቶብየ ለተአወጀ ቃኑን ወንዛም
ጀሪመት ዲብ ቀበት ኤረትርያመ
እግል ልትሸቄ እቡ አስተብደ።
ዲብ እሊ ዎሮ ሽእ እግል
ልትወደሕ ወጅብ። ናይ ሰነት
1957 ቃኑን ጀሪመት አቶብየ
እብ ወድ ስዊዘርላንድ በዐል
መቅደረት ቃኑን ፈሊፕ ግራቨን
ለትዳለ እት ገብእ፡ እብ እንድያይ
ደረጀት ክቡት ላቱ መአሰሳት
ቃኑን ጀሪመት ለከምክምቱ
ለዐለ። ለንጉስ ምለዐል ቃኑን
ወአትዐገቦት ቱ ለልብል ናይ
ሀጸያት ቅረዲት እግል ለአክድ
ማዳት ብዙሕ ምንመ ከምክም
(ማደት 248-266)፡ እበ ብዕድ
እንክራቱ ላኪን፡ እተ መደት
ለሀ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ዮመ
ግረ እስትቅላል ኤረትርየ፡ ገሌ
አትሓያስ እንዴ ገብአ እቱ ሸቄ
ለዐላ ቱ።
ምስለ ቀደሙ ምን
ወክድ እስትዕማር ኢጣልየ
ለትወረሰ ቀዋኒን ልትመጣወር
እት ህለ በገ፡ ለጠወረ ክምሰል
ዐለ ለለአትክሕ ኢኮን። ለምስሉ
ገይስ ቃኑን ስርዐት ጀሪመት
ወይማም አብያት ፍርድ ምን
ገብእመ፡ ፍንጌ ዘበናይ ወናይ
አፍተሓት ቤት አብ እንዴ
ትፈናተ
ልትሐባለክ
ሰበት
ዐለ ኖሶም ብሪጣንዪን ሕካም
ለለትዐጉቡ ወእግል ልበዱሉ
ለጀረበው ዐለ።
ክእነ ሰበት ገብአ፡ ለዲብ
እሊ ለአትሃጌ ለህለ በደሎት
ናይለ ፋሽሽታይ ቀዋኒን ኢጣልየ
ለአሳሱ
ቀዋኒን
ጀሪመት
ሕኩመት ኤረትርየ፡ ዲብ ዎሮ
ለተወረ ንዛም ኢኮን። እብ ንየት
ሕኩመት ወምጅልስ ኤረትርየ
እዕትራፍ እንዴ ረክበ ዲብ ሐንቴ
ስርዐት ፍቴሕ ኤረትርየ እንዴ
ገብአ እት ፍዕል ምን ልውዕል
ወይአትሃገ ዐለ። ክምሰለ ህለዩ
ንዛም ዐድል አቶብየ እት ረአስ

ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን
ኤረትርየ እግል ልጸዐን እበ
አመመት ገበይ ሰበት ገብአ ላኪን፡
ክምሰል ዎሮ ምነ እግል ሕቁቅ
ናይ ክርስ እዳረት ኤረትርየ
ለኬደ ትሉሉይ ወኢቃኑናይ
ናይ ዝልም መዋዲት ነስእ።
ሜርሓይ ሕኩመት ኤረትርየ
ዲብ ዮም 10 ሰብተምበር 1959
ዲብ ምጅልስ ኤረትርየ ዲብለ
ነድእየ ልእከት፡ እሊ ለተሌ
ቤለ፡
ናይ ቃኑን ፈልሰፈት ክምሰል
ለአደርሰናተ፡ ናይ ሐቴ ደውለት
ዐድለ ልግበእ (ቃኑን ጀሪመት)
ምስል ሐቴ ብዕደት ደውለት
ለልትዋፈቅ ኢኮን። እሊ ፍክር
እሊ አማን ክምቱ ለለአፍህም
ህዬ፡ እግል ዎሮ ፈሽስታይት
ሕኩመት ላቱ አሳሱ ለተሐደደ
ቃኑን ዕድለ እት ረአስለ
እብ ዲሞቅራጥያይ አግቡይ
ለትከወነት ሕኩመት ልውዕል
እት ህለ ለሓለት ዋድሐት
ተገብእ።
ግርማዊ ንጉስ ነገስትነ አስክ
እሊ ሃድል ዎሮ ለተሓየሰ ቃኑ
ዐድል ጀሪመት እንዴ ኢወዴ
ምንመ ጸንሐ፡ ንሽፈግ ወንደንግር
እግል እሊ ምስልነ ለህለ ቃኑን
እግል ንበድሉ ላብድ ክምቱ
አከደ። ምናተ ፈድል ሀጸይ
ንጉስ ነገስ … ቃኑን ጀሪመት
ጀዲድ ለሀበውነ፡ ክምሰለ እት
ብዕድ ምዴርያት (አቶብየ)…
ለህለው ሐውነ እግል እሊ ናይ
ዐባዪ ፍሬ ወቀይ ላቱ ሕናመ
እብ ዶልነ መትከብተት እግል
ንግበእ ምህም ቱ።
እሊ ክምሰል ቤለ፡
ለዲብ መእተይ ቃኑን ጀሪመት
አቶብየ 1957 ለህለ ቆል ሀጸይ
ሀይለስላሴ እብ ተማሙ ሐቆለ
ደገመ አስፈሐ እግለ “ቃኑን
ጀሪመት 1959” ለሰመዩ ይማም
አቅረበ። ለዲብ መእተዮሁ፡
ኤረትርየ
ክትፈት
አቶብየ
ክምተ፡ እብ ለመድ፡ መአሰሳት
ወሐዳረት
ምስል
አቶብየ
ክምሰል ልትዋፈቅ፡ እት ሐንቴ
ታጅ አቶብየ ህዬ እብ ፈደአሽን
ክምሰል ተሓበረት … ለሸርሐ
አዋጅ፡ ክሉ ለቀደም ለሀ ዲብ
ኤረትርየ ለጸንሐ ቀዋኒን ክምሰል
ትሸጠበ አትአመረ። ለቀዋኒን
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ዴክረቶ ሮያሌ ዕልብ 1019 ናይ
1 ጁን 1936፡ ኦርዲናሜንቶ
ኤ
አሚኒስትራስዮኔ
ዴል
አፍሪከ ኦርየንታሌ ኢታልያነ፡
ክምሰልሁመ አዋጅ 98 ናይ
1950፡ ቃኑን ፍርድ ሞት ናይ
1953 ዐለ። እብ ህግየ ብዕደት፡
ዲብ ኤረትርየ ስርዐት ቃኑን
ጀሪመት አቶብየ ሌጠ ክምሰል
ሸቄ ገብአ በህለት ቱ።
ዲብለ ተለ ንቃሽ፡ ክልኦት
ነፈር፡ ቀሽ መዓሾ በዪን ወባሻይ
ሰፈሀ ወልደማርያም
(ጋንዲ)
ሌጠ ክምሰል ተሃገው ፈጅራተ
ለትጠበዐት
ዘመን
ሓኬት።
ክልኦት ናይ በዲር አንፋር
ሐረት እስትቅላል ኤረትርየ፡
ደጃዝማች ገብረዝጊ ጓንጉል
ወቀናዝማች ብርሃኑ አሕመዲን
ለአዋጅ፡ “ክምሰለ ሕኩመት
ለኤተነቱ” እግል ልትሳደቅ
ክምሰል የመመው፡ እብ 46 ክርን
ተእዪድ፡ 5 ህዬ መቃወመት
እንዴ ረክበ ትሳደቀ።
እሊ ህዬ፡ ዲብ ፈሪስ
ፈደረሽን ለለአቀርብ ሐቴ ወሰክ
ምስዳር ዐባይ ገብአት።
በደሎት ስሜት ወከትም
ኤረትርየ
ቃኑን ጀሪመት አቶብየ
ዲብ ኤረትርየ ክምሰል ልትነሸር
ክምሰል ገብአ ሰነት እትለ ኢገብእ
ወቅት፡ ሜርሓይ ሕኩመት
አስፈሀ እግል አሳስ ፈደረሽን
ለለአፈርስ ወሱክ ምስዳራት
ናይ ንስአት ዘጋነት አርአ። እሊ
ህዬ፡ ምን ምጅልስ ቅሩብ እግል
ለአትዐግቡ ለትቀድር መቃወመት
አው ዐገብ ሳድፉ ሰበት ይዐላ
ቱ። ክምሰለ እብ ትሉሉይ
ነሐብሮ ለዐልነ፡ መጆብ አንፋር
ራቢጠት አው ኤረትርየ እግል
ኤረትርዪንቶም ክምሰል አግደ
መአይደት እት ሰልፍ ልትረተቦ
ለዐለው። እብሊ መሰምስ እሊ
አሳስ አው ሸረፍ ፈደራል ሕቁቁ
ኤረትርየ ለለአፈርስ ክልኦት
ወሱክ ይማማት ዲብ ዮም 7
ማዮ 1960 ቀርበው።
ክልኢቱ ይማማት ኖሱ
ሽሮሕ ሰበት ገብአ፡ እበ ፍሰሀ
ለአቅረበዩ ከሊማት ዘመን እብ
ሰበት ፈጽሙ ለሓከዩ ለአርቅቡ።
ናይ ፍሰሀ ሳልፋይ ይማም እሊ
ለተሌ ቱ።
ዲብ ናይ ቃኑን ሕኩመት፡
እብ
እንግሊዝ
ወትግርኘ
ኢመፋሀመት ለተሀሌ ፍንቲት
ለከልቁ መትዐወልዋጅ ልብ ካሪ
እሉ ህሌኮ።
ናይ እግሊዝ ተርጀመት፡
“ጋቨርሜንት”
ወ
“ቺፍ
ኤክሰኩቱቭ” እበል ልብል
ከሊማት ሳሚሁ ለህለ፡ ዲብለ
ናይ ትግርኘ፡ “ሕኩመት” ወ
“ሜርሓይ ሕኩመት” ብሁል
ህለ። ክምሰለ ተአሙሩ ህዬ
ሕኩመት ለትትበሀል፡ ዲብ
ዐለም እብ ግዲደ ለተአመረት
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ሰልጠት ወሀውየት ለባ ተ።
ለናይ ኤረትርየ ላኪን ክምሰልሁ
ኢኮን። ከአፎ፡ እብ ፈደራል
ኣክት ዲብ ሐንቴ ሰልጠት ታጅ
አቶብያቱ ክሩይ ለህለ። በገ፡
ለናይ ኤረትርየ “ጋቨርንመንት”
ለትብል ስሜት ለትትዋፈቅ
ተርጀመት “ እዳረት”፡ ለ “ቺፍ
ኤክሴኩቲቭ” ለትብል ህዬ “ዓም
እዳሪ” ቱ።
አስክ ዮም፡ እለን
አስፈሀ ለቤለየን ናይ እንግሊዝ
ከሊማት በህለት ጋቨርንመን፡
አድሚኒስትረሽን፡
ስተይትመ
(State)
ነናየትን
ናይ
ትግርኘ ተርጀመት ኢትረከበት
እለን። ስተይት ጋርቨንርመንት
እብ ሕኩመት ተ ለትትነሰእ።
ኣድሚኒስትረሽን
ለትብል
ከሊመትመ መብዝሕሁ ዶል
እብ እዳረት ትተርጀም። እግል
መሰል ሕኩመት አምሪከ እምብል
ዲብ ህሌነ፡ እዳረት ሬጋን አው
ኦባመ … እምብል። ለስልጠት
ሕኩመት ለጸብጠ ሜርሓይ
እንዴ ሰሜነ።
ደጃዝማች አስፈሀ
እለ ተርጀመት እለ ምን አየ
ክምሰል አምጸአየ ኢሸርሐ።
አኪድ፡ ሕኩመት ኤረትርየ
ክምሰል ናይ ስያደተ ለአከደት
ሸረፍ ወእዕትራፍ ይዐለ እለ።
ስያደተ፡ ፈደራል በያን ክምሰለ
ሸርሐዩ፡ እብ ሕኩመት አቶብየ
እንዴ ኢገብእ እብ ታጅ ንጉስ
ነገስቲ ቱ ውኩል ለዐለ። ዲብ
ከርስ እሊ ናይ ታጅ ስያደት
(sovereignty) ላኪን፡
ንስከት
ተክዊን
ሕኩመት
አምሪከ ላቱ፡ እብ ሰለስ አክል
ሕድ ለልረኤ ናይ ተንፊዝየት፡
ሸርዕየት ወፌርዳይት ጀሃት
ለትከወነ
መባትክ
ወሸክል
ሕኩመት ዐለ እሉ። እምበል
እሊ ዲብለ እግል ፈደራል
ተሀየበየ
ለትበሀለየ
ሐምስ
ሰልጣት በህለት ሽኡን ካርጅየት፡
ድፈዕ፥ ማልየት፡ ትጃረት ካርጅ
ወእትሳላት ካርጅ ህዬ ዲብ ናይ
ከርስ ቅደዩ ታምም ሰልጠት
( j u r i s d i t r a r i ly )
ቃኑናይ
መትፈዋቅ
(sovereignty)
ዐለ
እሉ። ዲብ ስታት እንዴ ኢበጽሕ
አፋክር አስፈሀ ዲብ ንቃሽ
ሰብ መቅደረት ቃኑን ቃርብ
ምንገብእ መቃወመት ብዝሕት
ወነቃስ
ወትረከበት
እቱ።
አስፈሀ ላኪን እብ እዴ ኖሱ
(arbitrarily) ሽቅየት
ክምሰል ክቡት ወልሙድ ናስኡ
ዐለ በህለት ቱ።
አስፈሀ እሊ ለኢልፍህሙ
ይዐለ። ክምሰለ እት ክርየት
መንዴረት ለወደየ፡ ዲብ እሊመ
ዲብ ማዳት ቃኑን ሕኩመት
በደሎት ወህቱ ለሰብቡ ናይ
ቲማሞ ሙእተመር ወብዕድ
ነሳይብ እግል ልእቴ ይሐዘ።
ገጽ

5

ለሬመ ዕምር ለነብሮ ሔዋናት

ሐገን ወድ-አዳም

ፍቱያም አውኪር፡ እብ ክሱስ
ዕምር ሔዋናት ህዬ ሚ ነአምር
ገብእ? ሔዋናት ምነ ነአሸ አስክለ
ዐበ ዕምሮም ልትፈናቴ። ምን
መጥብየት ለሬመ ዕምር ለአነብር
ሐርማዝ ክምሰል ቱ ልትአመር።
እት መደት ቅድምት ሐረምዝ
አስክ 100 ሰነት ነብሮ ዐለው።
እትሊ ወቅት እሊ ላተ እብ
ወግም አስክ 60 ሰነት ነብሮ
ህለው። ፈረስ ሐድ 50 ሰነት፣
ሐሪሽ 40 ሰነት፣ ድቢ 34 ሰነት፣
ሀበይ ሐድ 20 ሰነት፣ ድሙ 15
ሰነት፣ ከልብ ባካት 13 ሰነት እግል
ልንበሮ ቀድሮ። እብ ክሱስ ዕምር
ሔዋናት ሐቆ ተሃጌነ አስክ እለ
ለበዝሐ ዕምር ዋዲ ለሀለ ማውሪሸስ
ቶርቶይል ለልትበሀል ገሐፎት እት
ገብእ ሐድ 150 ሰነት ክምሰል
ወደ ዑለማእ ለሐብሮ። አቅውዐት
ወሀየቢመ ምን 200 ሰነት ወለዐል
ክምሰል ነብሮ ልትሀደግ። ምናተ፣
እብ ዕልም ለተአከደ ኢረከብነ።

ሐገን ወድ-አዳም እብ ዋጅብ
እግል ልሽቄ ገብአ ምን ገብእ፡ ዲብ
አምዕል ሐድ 1000 ሊትር ምን
ደም ለአትሐዝዩ። እለ ክምየት
እለ ረክበ ምን ገብእ ለዋጅብ
ሽቅሉ እግል ለአውቄ ቀድር።
ምን እሊ ሐቆ ሐደ ላተ ለነፈር
እግል ልትደውረር አው እግል
ልትዐልወጅ ቀድር።

ሰነት ዲብ እድንየ አብሀዘው።

ሐገን
ለአግደ
ምግባይ
ገሮብ ናይ ዓጭሞታት ለቦም
ወዓጭሞታት ለአለቦም ክሉቃም
ቱ። ዲብ እድንየ ለትቀደመው
ክሉቃም ዓጭሞታት ለቦም እት
ትገብኦ፡ እብ ክእነ ለመስል እግል
ልትሸርሖ ቀድሮ።
• ለገደመው
ዓጭሞታት
ለቦም ሔዋናት ቀደም 500 ሚልዮን

• መጥብየት
(ው’ላዶም
እብ ሐሊብ ለልዓቡ መክሉቃም)
ቀደም 200 ሚልዮን ሰነት ዲብ
እድንየ
ተአመረው።
እሎም
መክሉቃም እሎም እብ ሐንገሎም
ለተአመረው እት ገብኦ፡ መጥብየት
ምን ክሎም ለትጠወረው ወምን
መጥብየት ህዬ፡ ወድ-አዳም እብ
ሐንገሉ ለሔሰ ወለትቀደማ ቱ።

• ጅንስ ሻርክ ዓሰ ቀደም
450 ሚልዮን ሰነት መጽኦ እት
ሀለው፡ ኔብረት ማይ ወምድር ቀደም
400 ሚልዮን ሰነት ትከለቀው።
• ሌመት ቀደም
ሚልዮን ሰነት አብሀዘው።
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መራዐየት ዓፍየት አንያብ አጀኒት ወአግሩዝ
አጅናስ ናይለ እብ ጠቢዐት ለልትከለቅ መሳጥር ከንፈር ወነጋድ
እሊ ነዋቅስ እሊ ምን ክሉ ብዕድ
ጠቢዐታይ ነዋቅስ ለበዝሓ ቱ። እሊ
ነዋቅስ እሊ፦
1. እሊ መሻክል እሊ እግል
ከንፈር እብ ዎሮት አው ህዬ እብ
ክልኦት እንክር ለልአደሜዕ እግል
ልግበእ ቀድር፣
2. ናይ ነጋድ ሌጠ እግል
ልግበእ ቀድር፣
3. እግል ነጋድ ወከንፈት
ለልአደሜዕ እግል ልግበእ ቀድር፣
ዲብ እሎም አጀኒት እሎም
ምሽክለት ሙነት እብሎም ለተሉ
ጋራት ተአሲር ገብእ ዲቡ፦

ከንፈር ስጥርት አው ሽርምት
ሌጠ ለቡ ጅነ
ከንፈር ስጥርት ለቡ ጅነ እብ
ዋጅብ አፉሁ እግል ልድበእ
ኢቀድር። ሰበት እሊ እብ ዋጅብ
ጥብ እሙ እግል ልጥቤ ምሽክለት
ገብእ እቱ። ከንፈሩ ፍትሕት ሰበት
ገብአት ሀወእ እግል ልውሐጥ
ቀድር።

ክእነ ለመስል መሻክል ለቦም
አጀኒት ሰኒ እግል ልጥበው
ወልትመወኖ እንዴ ትበሀለ፡ እብ
ቀሊል ለትጨመም ረዳዐት ህሌት።
እተ ክምሰልሁመ እብ መካሪት ሰኒ
አው ገበይ ሕቅፈት ለቴለል እግል
ልሒስ ቀድር።
እሎም እብ ቀሊል እግል
ልትጨመሞ ለቀድሮ አንወዕ ረዳዓት

1. ከባደት ወጠቢዐት ናይለ
ምስጣር፣
2. መፋሂም እም እብ ክሱስ
አጥበዮት፣
3. ዲብ መቅደረት ጥባይ
አው ስሒብ ናይለ ጅነ ልተንከብ።
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ዲብ ጅነ እንዴ ኣቴከ እብ ቅሩትከ
ዲብ አፍ ጅነ እንዴ ትደርክ ጅናከ
እግል ትመውን ትቀድር። እበ ገበይ
ለዓድየት ጅነ ንሳሉ ወምልምለት
ናይለ ጥብ እሙ እት ነጋዱ እንዴ
ደረከ ጠቤ አው ልስሕብ። ነጋድ
ፍቶሕ አው ህዬ ስጡር ሐቆ ገብአ
ላተ፡ ግርዝ እብ ንሳል ወነጋድ እንዴ
ትነፍዐ ደቅጥ እግል ልውዴ ሒለት
ሰበት ልስእን፡ ዐመልየት ጥባይ እብ
ዋጅብ እግል ትሰርገል ኢትቀድር።
እብሊቱ ህዬ ለትጨመም ጅንስ
ረዳዐት ለትአትሐዜ። እሊ ጅንስ
ረዳዓት እሊ እብ ቀሊል ለልትጨመም፡
ሓምል፡ ጅነ እግል ልጥበዩ ለቀድር
ሰበት ቱ ህቱ ልትሐሬ። ለምሽክለት
ላኪን እሊ ጅንስ ረዳዐት እሊ እብ
ቀሊል እግል ልትረከብ ኢቀድር።
ለጅነ እብ ትሉሉይ እግል ወቅት
ረዪም እግል ልጥቤ ሀለ እግሉ።
እሊ ህዬ ኖሱ እግል ልጥቤ ሒለት
ክምሰል ረክብ ወድዩ። ለጅነ ምን
ጥባይ ዶል ልትዕብ እብ ቅሩትከ
እግለ ዲብ አፉሁ ለህሌት ረዳዐት
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እንዴ ትጨቅጠ ሰዳይት ትወዴ
እግሉ። እት ወቅት ጥባይ ለጅነ

መጆብ ግሳይ ምን ገብእ ልትሐሬ።
ሰበቡ ህዬ እሊ መጋሲት እሊ
ለትትሰቴ ሓጀት እብ ስሂለት እት
ከብድ ጅነ እግል ትእቴ ሰዴ። እግል
ኢልአተስርቅ ህዬ ሰዴ።

በሰር መወኖት ጅነ
1. ለልትሰቴ ሓጃት እብ
ኣንፍ ጅነ ጀላብ እግል ኢልፍገር፡
ጅነ መጆብ ግሳይ እግል ልግበእ
ለአስትህል፣
2. ለጅነ እንዴ ኢትአጠብዩ
ለረዳዐት እብ ከአፎ ክምሰል ተሐልበ
እግል ትትላመድ ወጅብ።
ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መሻቀዪታት ሙሲቀት፡ ለልትጸ’በጥ
ወለኢልጸ’በጥ መጃል ውርስ
ሞሃድ ሱሌማን
2ይ ክፋል
ሙሲቀት እግል ኖሰ ምነ
ኢልጸበጥ(ረቂቅ) ሜራስ ገብእ እት
ህሌት፡ ለመሻቀዪታት ለልትጸበጥ
ክፈል ለኢልትጸበጥ ውርስ ቱ።
እት ታሪክ መጠዋር ወድ አዳም
እብ ወክድ ወክዱ ለትመሀዘ
ልግበእ ወለትሓየሰ ብዞሕ ጅንስ
ሙሲቀት መትነፍዖት ወምህመት
ሙሲቀት እት ሐያት ወድ
አዳም አክል አዪ ምህም ክም ዐለ
ለልአርኤ ረድ ፍዕል እስባት ቱ
ቱ። መሻቀዪታት ሙሲቀት ናይ
ዓዳት ጽበጦም እግል ለትፈናተው
ገባይል እበ ኢልጸበጥ (ረቂቅ)
ጽበጥ ሙሲቀቶም ምን ገብእ፡
ወእት መሻቀዪታት ለልትወቀር
ረስም ወክቱብ እት ሽርሐት
ወወድሖት እሊ ጋር እሊ ሒለት
አውመ መቅደረት ቦም። እሊ
ናይ ዓዳት ጽበጥ እት ዶል ዶሉ
እት መሻቀዪታት ሙሲቀት እንዴ
ልትኬለሎ ወልትሐደሶ ምን ግም
እት ግም ልትዐደው።
ሜራስ ሙሲቀት እግል ብዞሕ
ገባይል ዐለምነ እብ ፍንቱይ ህዬ
እብ ዐሚም ዓዳት ክም ዒን
አውመ ውሕስ ዓቅቢት ወአርአዮት
ጅንስየቶም እንዴ ገብአው ከድሞ።
ለናይ ዓዳት ሙሲቀቱ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ክምሰልሁመ ብዕድ
ናይ ዓዳት ፈርያቶም እቱ ወእቡ
ልትረአው እት ህለው፡ ልእከቶም
እበ ቀለት ወለተአደምዕ ገበይ
እግል ልሓልፍ ቀድር። እምበል
እሊመ ሙሲቀት ወመሻቀዪታተ
እግለ ኢልትኣመር ገባይል እት
አትቃራብ ወክብሪ ዕላቃት እት
ፍጥረት ምህመት ዐባይ በ።
ለእሙር ሙሲቃር አፍሪቀ ላቱ
ማኑ ዱባንጎ፡ “ሙሲቀት መረ
ፍቲት ወጠቢዐታይት መፋሀመት
ዕላቀት እት ፍንጌ ምጅተመዓት
ተ” ልብል። ሙሲቀት እት
ፍንጌ አፍራድ ልግበእ ወሸዐብ
ለልአትጻብጥ
ሽዑር
ሰበት
ፈጥር
ለዐቅለት
ወለሸፍገት

ኤሎስ ለልትበሀል እናስ ማርያይ ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ፦

መትዓርያይት፡ ለተረደት ሴልባይት
ልብ፡ እምን ልኡክ እምነት ወሻም
እንዴ ትበሀለት ትትሰሜ። እለ
ሒለት እለ ለልአትሐላልፍ ወእት
ሀደፈ ለልአበጽሐ መሻቀዪታት ህዬ
ሙሲቀት ቱ።
አዳም እግል መሻቀዪታት
ሙሲቀት እት አምዕላይ ወራታቶም
እት ለትፈናተ ወራታት እት
ለአውዑሉ ልትረአው፡ እግል መሰል
እግል መትፋግዖት፡ እት ወክድ ብቆት
አውመ ሐርብ እግል ሀዪብ እሻረት
ፍንቲት፡ ለትፈናተ ህያባት ዓዳት እተ
ልትሀየብ እቱ ወክድ ክም ህያብ፡
ክም እንዴ ትዘበ እተይ ለልአመጽእ
ዐፍሽ፡ መሻቀዪታት መሊክ ወቅድረት
ዝብጥቶም ክም ዒን እተይ መንበረት
ወብዕድ እግል ንስሜ እንቀድር።
እት ረአስ እሊ አዳም መሻቀዪታት
ሙሲቀት ሸቁ ወልሀንድሶ እት ህለው፡
ሜራስ ዓዳቶም እት ሙሲቀት እግል
ለአርኡ ለልአቀድር ጠባይዕ ቦም።
ሰበት እሊ መሻቀዪታት ሙሲቀት
እንዴ አትዳለው እግል ልተልሀው
እቡ አውመ እግል ለአዝብዉ ሌጠ
እንዴ ኢገብኦ፡ እበ መሻቀዪታት
እንዴ ወደው፡ ናይ ዓዳት ሜራሶም
ሸርሖ ወልአርኡ።
እብ ተውሳክ መሻቀዪታት
ሙሲቀት እምበለ ጥዕም ክርን
ሙሲቀቱ ናይ ፍጥረት ቅድረቶም፡
ቁሪት ናይ ዓዳት፡መንፈስ፡ሽዑር እብ
ግርመት ወልእኮታት ናይ ሓለፎት

መቅደረት ፍንቲት ቡ። እግል
መሰል እት መናሰባት ህዳይ ወብዕድ
መናሰባት ፈረሕ፡ ሰዓደትከ እግል
ትሽረሕ፡ እት ወክድ ዕባደት እት
ፍንጌ ቅድረት ኢላህየት ወአዳም
መትራካብ እግል ፍጥረት፡ እት ወክድ
ከረህ ቆሪነ ገሀይ እግል ሽርሐት፡
ጠቢዐት ልግበእ ወአዳም ለፈጥረ
ግርመት እግል ሽርሐት ወሐመዶት
ክምሰልሁመ እግለ ሐመው አንፋር
እግል ሳረዮት ወብዕድ ሰዴ።
ወድ አዳም እግል መሻቀዪታት
ሙሲቀት
ምስል
መሕበራይ
ሐቃይቆም ክምሰልሁመ ሓለት
ሐያቶም ለአትጻቡጡ ከምን ክርን
ሙሲቀት
ለትፈንቴት
መዐነት
ለሀዩቡ።
ክምሰልሁመ ክመ እግል
ዕባደት አስክ ረቢ ለልአበጽሕ እሙን
በዐል ምግብ አውመ ልኡክ እንዴ
ገብአ ልትነሰእ።
መትጻባጥ ምስል መንፈስ፡
መሻቀዪታት ሙሲቀት ዕባደት
እተ ትዘበጥ እቱ ኢነት ለሔሰ
ናይ ዕባደት ሓለት እግል ፍጥረት
ከድም።
ሕሽመት ዓዳት እግል
ሽርሐት፡ገሌ መሻቀዪታት ምነ
ብዕዳም ለዐቤት ሕሽመት ዓዳት
ለሀሌ እግሎም። እለ ሕሽመት
እለ ምን ፍንቲት አክራኖም፡
ለትዳለው ምኑ ጅንስ ሓጃት፡
እት ሐቴ ሙሲቀት ለልሀሌ
እግሎም ዶር፡ ናይ መትረካብ
አው
ኢመትረካቦም
ሓለት
ወብዕድ እግል ልግበእ ቀድር።
ገሌ መሻቀዪታት ሙሲቀትመ እት
ዎሮ ምጅተመዕ አውመ ደውለት
ለትሀሌ እግሉ ፍንቲት መውህበት
እግል ልግበእ ቀድር። እግል
መሰል እት ምውዳቅ ጸሓይ ዐለም
ፕያኖ ዝያድ ብዕዳም መሻቀዪታት
ሙሲቀት
ሕሽመት
ልትሀየበ
እት ህለ፡ እት ቻይነ ህዬ ጉ ችን
ለትበሀለ 7 አውታር ለቡ መሻቀዪ
እት ሽቅል ለልትረከብ ክም ናይ
ለባበት ወዐቃለት ሰበት ልትሐሰብ
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ደንጎበ መርኢትነ ሕነ ወእንቲ አረዪት
አቡኪ ልባስ ኢረቅብ እምበ’ለ ሸሉግ ዐረሲት
ወአቡኪ ሕሳት ኢረቅብ ረአሰ ጸዐደ ወቅዲት
አቡኪ መዳስ ኢረቅብ ሰቦዕ ረአስለ ሽምብርኪት
ዐድ ተክሌስ ወድ መፍለስ ወዐድ ትማርያም ወድ አቢብ
ማርየ ቀየሕ ወጸላም ቤት ጀረብሩክ ወሰንሒት
ዐድ ዐሊበኪት ወድ ሙሰ ሰብለአ ፍሩስ ለቀርሒት
ዐድ ዕመር ወድ ዓምር ሰብለ አፍሩስ ሸገሪት
ቤት ብደል ወዐርቴገ ሰብለ አፍሩስ ደበኒት
ለምስግድ ዐድ ማልክ አድን እቱ ክል በኪት
ለዕንክለት ከሰለ ዲብ ሐንቴሀ ደገጊት
ለእንሰ ዐድ ሙሰ ረበጥ ባልሰት ተ ወክሊት
ለእንሰ ወድ ጅሔናይ ግዕደት ብእተ ወድሪት
ሀይገት ረአሰ ፈገርነ ምድር ደባስ ወደሲት
ከበሳመ ፈገርንሁ ተሓበርንሁ እብ ጻብኢት
አልገዐታታት ካየድነ ወለምዕጥን አከሪት
ዐድ ገብሸ ዲብ ሐልሐል ፍርህት ዐለት ወግዊት
ውላዶም ገብእ የታይም ወአንሶም ገብእ በተሪት
ንሱር ለገያስ እብ ፈራብ ሐድገ ዲቦም መድገሚት
ጸዐደ ረአሰ ተሓሰሰ ኢትሸለከየ ለሕቢት
አበይቶም ሓዮታት ወውላዶም አለሚት
አነ ሮራቱ መስከብዬ ቤት አስገዴ ለገረሲት
አባዮም ቀቱሉ እብ አፍ ወመረዲት
ፈታዮም ሀዩቦ እክል ወስገ ወሐሊብ
መዳስ ኢረቅብ ሰቡዕ ረአስለ ሽምብርኪት
ዐድ ተክሌስ ወድ መፍለስ ወዐድ ትማርያም ወድ አቢብ
ማርየ ቀየሕ ወጸላም ቤት ጀሪብሩክ ወሰንሒት
ዐድ ዐሊ-በኪት ወድ ሙሰ ሰብለ አፍሩስ ለቀርሒት
ዐድ ዕመር ወድ ዓምር ሰብለ አፍሩስ ሸገሪት
ቤት ብደል ወዐርቴገ ሰብለ አፍሩስ ደበኒት
ለምስግድ ወድ ማልክ አድን እቱ ክል በኪት
ለዕንክለት ከሰለ ዲብ ሐንቴሀ ደገጊት
ለእንሰ ወድ ሙሰ ረበጥ ባልሰት ተ ወክሊት
ወለእንሰ ወድ ጅሕናይ ግዕደት ብእተ ወድሪት
ሀይገት ረአሰ ፈገርነ ምድር ደባስ ወደሲት
ከሰላመ ፈገርንሁ ተሓበርንሁ እብ ጻብኢት
አልገዐታታት ካየድነ ወለምዕጥን አከሪት
ዐድ ገብሸ ዲብ ሐልሐል ፍርህት ዐለት ወግዊት
ውላዶም ገብእ የታይም ወአንሶም ገብእ በተሪት
ንሱር ለገያስ እብ ፈራብ ሐድገ ዲቦም መድገሚት
ጸዐደ ረአሰ ተሓሰሰ ኢትሸከለየ ለሕቢት
አበይቶም ሐዮታት ወውላዶም አለሚት
አነ ሮራቱ መስከብዬ ቤት አስገዴ ለገረሲት
አባዮም ቀቱሉ እብ አፍለ መረዲት
ፈታዮም ሀዩቦ እክል ወስገ ወሐሊብ።
እሕትራም ለትትሀየበ መሻቀዪት
ተ። እት እምነት ክስታን ህዬ
በገነ ክም ናይ ዲን መሻቀዪት
ፍንቲት ሕሽመት ልትሀየበ። እት
ባንድታትነ ርኤነ ምንገብእመ ዶር
መሻቀዪታት ሜሎዲ ( ኦርጋን፡
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ጊታር፡ሳክስ ወብዕድ) ክም አግደ
ናይ መትሰማምዖት (መትለጣም
ክርን) መሻቀዪታት ቤዝ ጊታር
ወከበሮ ህዬ ክም ቴልየት
ልትነስኦ።
ልተላሌ…
ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ርክን “አተስዮን”

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ሰብ ጼወ ሸባብ ለደምር
ንቃጥ እግል ለአሌሉ
ክል ሻብ በዐል ጼወ እት ርሑ
እንዴ አቅበለ እግልሚ ቱ ዕላቃት
ገሌሁ እሆታይ ወገሌሁ ኢፋሉታይ
ገብእ? ለልብል ሰኣል እንዴ ሀረሰ
እግል ልህደግ ልትቀሰብ። በሊስ
እሊ ሰኣል እግል ልርከብ ህዬ ብዞሕ
ጋራት እት ሕድ እንዴ ዋጨለ
እግል ልርአዩ ህለ እግሉ። እሊ ምኑ
እግል ልትአከዶ እለን ለተልየ ንቃጥ
እግል ልርአው ቦም። እተ ሐልፈት
ጥበዐት አወላይ ክፈል እሊ ክቱብ
ቅዱማም ዐልነ ዮም ህዬ 2ይ ወናይ
ደንጎበ ክፈሉ እንቀድም እግልኩም
ህሌነ፡ ቅራአት በኪተት።

5.አንቀሶት ረሐመት
ክል ነፈር ፍክሩ ሽዑሩ ወጠባይዑ
እበ ብዕዳም እግል ልትፈሀም እግሉ
ወእት ገበይ በደ ክም ይህለ እግል
ልትአመር እግሉ ለሐዜ። ፍሂም
በሀለት ስምዐት በሀለት እንዴ ኢገብእ፡
ምስለ ህለ ፍክር ትዋፍቅ መኢፋሉ
እበ ኢከስስ እግል ትፍሀሙ ብከ።
እሊ ሰበት ገብአ ክልኦት ሰብ
ዕያል ላቶም ሸባብ ኖስ ኖሶም
ለኢልትፋሀሞ ገብአው ምንገብእ፡
እት ፍንጌሆም ለህሌት ንየት
ሳልመት እንዴ ትበዴቱ ለትገይስ።
ለሀይከ እግል ለሀይ እግል ልፍሀም
ዱሉይ ኢገብአ ምንገብእ፡ ለእት
ፍንጌ ክልኢቶም እግል ትትከለቅ
ወጅበ ለዐለ ረሐመት ትትበተክ።
እብሊ ህዬ ለእት ፍንጌ ክልኢቶም
እግል ተዐሌ ለዐለት እግለ ረሐመት
ምንገብእ ወሻም ምርኤከ ረአሱ
ገብእ። ለሀይከ እግል ለሀይ እግል
ለሓርቅ ልትበገስ ወሰላም ለልቡለ
ምነ ዓይለት ትረይም። እሊ ዶል
ገብእ ህዬ ለሸባብ ሰብ ጼወ
ምን ሕድ እግል ልትፈናተው
ወኢትፈናተው ምንገብእመ ለእቱ
ህለው ሐዳር እንዴ አበው፡ለበዝሐ
ወክዶም እት ኢንተርኔት አውመ
እት ብዕደት ወራት እግል ልአብዱ
ልትደረኮ። ለሰብ ዕያል ለትፈናተ

ድቁጣት ነፍስያት ለቦም ገብአው
ምንገብእ፡ እብሊ ህዬ ምስል ከረ
ስታይ ከምረት ወቅማር ዕላቀት
ለዐለት እግሎም ዶል ገብኦ፡ እብ
ዝያድ እቱ ልትሸመሞ።

6 ወክድ መትረባሽ ወአሎባጥ
መትፋሃም፡መትሰዳዳይ ወዕላቀት
ትርድት ሀለዮት እት ወክድ መአከይ
ለሔሰ ጽዋር ገብእ። ሸባብ ሰብ ዕያል
እብ ክሱስ ምን ሽቅል ፍግረት አውመ
አንቀሶት እተይ፡ ሞት ዋልዴን፡
ምክነ፡ ዕምስነ፡ ፈሸል ስታት ወብዕድ
እብ ለትፈናተ አብሳር ቱ በሊስ
ለልሀይቦ እቱ። እሊ መትፈናታይ
እሊ ህዬ እብ ክልኢቶም ለመልህያም
መትከባት እግል ልርከብ
ህለ እግሉ። ለሰብ ጼወ
እት ክእነ ለመስል ለጀርብ
ቴለል ኖስ ኖሶም አድሕድ
እግል ልስደው ቀድረው
ምንገብእ ሀለዮቶም ምስል
እንዴ ተረደ ወሒለት
እንዴ ወደ እግል ልሄርር
ቀድር፡ እለ ለሰረተ ላኪን
መትፈናታዮም ለኢተርፍ
ጋር ገብእ።

7 . አ ሌ ለ ዮ ት
ወመትከባት መሻክል
ምልህዮት
ክሉ ጅንስ ምልህዮት
ሸባብ መጋድእ ወመታክል እግል
ልሳድፎም ላዝም ቱ። ለበዝሐው
ክእነ ለመስል ዕላቃት እቱ ለልትርኤ
መታክል ምስል ዘበን ሕሉል ለረክቦ
ቶም። ምናተ ክልዶል እግል
ተአሌልዮም ለኢትቀድር ወወክድ
ለነስኦ ቶም። እት ክእነ ለመስል
ወክድ ሰዳይት ሰብ መቅደረት
እግል ትሕዜ ላዝም ቱ። ክል ዶል
ለዕላቀት በደል ደምረ ለሰብብ እንዴ
ሐዜከ እግሉ ሕሉል እግል ትባስር
ለቀለ ክም ቱ ኣምር። እብ አሳስ
ለአስክ እለ ጋብእ ለህለ በሐስ ለሰብ
ጼወ ላቶም ሸባብ ሰዳይት በዐል
መቅደረት ዕሉም ነፍስ/ለባበት እግል
ልርከቦ ስስ አምዕል ሌጠ ልትጸበሮ።
እሊ ህዬ ለመሻክል ምን ቤት አስክ
ከደን እንዴ ኢፈግር ቱ። ሰርለ እብ
ሕድጎ ለተምም ጼወ ሸባብ እተ
ናይ ሰልፍ 7 ሰነት ለህለ ወክድ
ለጀሬቱ። ሰበት እሊ ኢመፋሀመት
ዶል ለሀሌ፡ ለህለ መሻክል እት
ወክድ ሐጪር እግል ንባልሑ ህለ
እግልነ። ሕድጎ በታተን ክም ሐል
እግል ልትርኤ ይህለ እግሉ፡ ሰበት
እሊ አሰልፍ ለህለ መሻክል እግል
ንአሌልዩ ግራሁ ህዬ እብ ገበይ
ዓቅለት ወገበይ ምልህዮት እግል
ንባልሑ ህለ እግልነ።

እም ሳብር አስብሪ እግልኪ
ሓይሳም መቀድመት ርክን አተስዮን፡ እተ ሐልፈት ጥበዐት
ለፈግረት ርሳለት እም ሳብር እተ ረአዬ እግል ሀብ ምን ሐዜኮ
ቱ እለ ርሳለቼ እነድእ እትኩም ለህሌኮ። እንቱም ህዬ እበ እግለ
ወዴኩም እንዴ ወዴኩም እት ርክን አተስዮን እግል ተአፍጉረ
እዬ እተምኔ።
ሓይሰት እም ሳብር፡ አሰልፍ ምነ እተ ህሌኪ ሓለት እንሻለህ
ለካልቅ ምፍጋር ፈቴሕ እግልኪ ወምራድኪ ትረክቢ። ከአነ
እግል ኢበለኪተ ለሐዜ፡ አሰልፍ ዕምርኪ ዕሽሪናት ሓልፍ ይህለ
ምንገብእ እብ ዕምርኪ ለሻቅል ሰበት አለብኪ እሊ ጅናኪ እት
ተዓቢ እግለ እናስኪ ምን ትጸበሪ ለሐይስ እብል። እግልሚ፡
እሲት ሐቆ ተሀዴት በክተ ዎሮቱ። ለእናስ ህዬ እብ ገበይ ሐቆ
ሀደ ሐቁ ሰበት ገብአ እንቲ በስ ምነ ሐቅኪ እግል ኢልአንቅስ
ምንኪ ሌጠ ዕቄቡ እት ኢኮን ሀደ እቼ ወእሊታት ለልብል ፍክር
ምኑ ፍገሪ። ከለአንስ ክፈለ ዓይለትኩም ክም ተን ኣምሪ። አዜ
ምን እሊ እናስ እሊመ ፈገርኪ ምንገብእ፡ ከንዶን እ፡ እግልኪ
ለገብእ ነፈር እግል ትርከቢ ለህለ በኪት ዐቢ ቱ ኢመስለኒ። እት
መሰል ትግራይት “ህዳይ መበል ጋድም እቱይ ሰዐሩ ብሉዕ
ወማዩ ስቱይ” ክምሰለ ልትበሀል፡ እንቲመ እትለ መሰል እለ ሰበት
አቴኪ ምስል እሊ እናስኪ ምን ትነብሪ ለሐይሰኪ እብለኪ። ዮም
እንቲ ኢኮን ላመ እብ ሸበተን እናስ እንዴ ኢልርእየ ግሱያት
ለህለየ አንሳት እናስ ረክበ ይህለየ፡ ሰበት እሊ ትጀመሊ እብለኪ፡
ብዕደት ወደሐንኪ።
ሓምድ አምሰ
ምን ሐስያት

*******

ሃለው!........
“ሀለው መርሐበ አሀለን ወሰሀለን አነ እበ እተ ጀሪደት
ፋግረት ለዐለት ርሳለት እም ሳብር ረአዬ እግል ሀብ ምን ሐዜኮ
ቱ አተስል ለህሌኮ። ህተ ለእሲት ለምክር ተሐዜ ህሌት፡ህሌት
ጎክም መሚ ረአዬ እግል ሀበ?
ላለእ አዜ ምስልነ ይህሌት ምናተ ትሰምዐነ ወረኣይነ ሰበት
ቀርኡ ረአይከ ሀበነ”።
“ወላሂ አነ እብ ገበይ ኢንተርኔት ሰበት ተኣመረቱ ወእምበል
እሊመ እንዴ ኢትረክቡ 4 ሰነት ሰበት ወዴት ምኑ፡ እሊ እናስ እሊ
ምን ትትሐደግ ምኑ ለሐይሰ እብል፡ ብዕደት ወደሐንኩም።
“ምን ኒበል ወምን አያ እንተ?”
መሐመድ ኣድም በል ምን ዲገ ገሐቴላይ፡

*******

እሊመ እንቲ ቀደርክዩ
አሰልፍ ቃዝረት ሰላመቼ ትብጸሐኪ እም ሳብር፡ አነ ለጀዋብኪ
ክም ርኤኮ በዲር እብ ገበይ ኔት ትትኣሜሩ እት ህሌኪ ታመት
ሐያቱ እንዴ ኢትደሊ እት ካርጅ ነብር እበ እንዴ ትቀሸሽኪ
መስተቅበልኪ ለሰለምክዩ እተ ኢነት ከለጥ ዐቢ ወዴኪ። ሕስብመ
ኢተአቢሉ፡ ለእናስ ምን ሰልፉ ኬር አለቡ። ምስምሰ ራክበትመ
እት እንቲ ዕምሩ ምስል ፍክሩ ለኢገይስ ነፈር እት እንቱ እት
ቀደምኪ ባጥር እት ህለ፡ “ገድም ልክፌነ” ኢቴልክዩ። እሊ ህዬ
መምክን ለዋልዴንኪ ለአምጸዉ እግልኪ ሻብ ሐቁ ትከዐ እትኪ
ከህቱ ዐነዴኪ ገብእ እብል። ሰበት እሊ፡ እሊ ነፈር እሊ እግልኪ
ለልሐስብ ሰበት ኢገብአ ለበዲር ወዴክዩ ከለጥ፡ ካልእ ከለጥ
ኢትድጌሙ። በደል እናሼ ካርጅ ህለ ትብሊ ዎሮት እትለ ዐድኪ
ለረፍዐኪ ወመጦርኪ ለገብእ እግል ትርከቢ ሰበት ትቀድሪ ኬን
ቤሉ ምንኪ። አክል እሊ ወክድ ረዪም እብ ዲን ወዐቂደትመ
ኢትሰምሐ። እምበል እሊመ እለን ዮም ለህለየ ሐዋትኪ ሚ
አምር ጅን ዛብጠን ህለ በርእ እምበል እት ካርጅ ለህለ እናስ
ልትሓዘየ እትለ ዐድ ለህለ ሻብ ውጁህ እግል ልትሀደየ ወእብ
ሕሽመት ምስል ዐደን፡ ዓዳተን፡ ደያነተን ወምጅተመዐን እግል
ልንበረ ኢልሐዝየ። ሰበት እሊ፡ እሊ ናይኪ ጀዋብ ተጅርበት
እግል ልግበእ እግለን እግል ልታብዓሁ በን እብለን።
መርየም ጃበረ
ምን ዳዱ

******

እም ሳብር
እም ከሀላት ኢበለኪ ስቱር
ቆለ
ስኒን ደብደበቱ ኢኮን ሖለ
ለእናስ ላተ እት አንሶታት
ሾለ
ወህተ ንኢሽ ሽንብሬብ
ኢቀለ ጾረ
ህቱ እት ካርጅ በልዕ ሰቴ
ወህተ እት ዐደ በይእ ትአቴ
ሓለት እኪት ጅነ በኬ
ይበ ልብል እግል ልአምር
ለሐዜ
ትብሉ ህለ እት ካርጅ ሸጌ
ተብሑ ተግባቡ ደብኡ ለእዴ
ከእለ እምባረ ከፎ እኪት
ትትፈዴ
ሐቆ አሬመ እብ ዐቅሉ
ገሮብ
እግል ልምጸእ ሰአነ ሰአዮብ
እግልሚ ትታኬ ለአለበ ዕዩብ
ዕባደት ሚ ተ ክምሰል
ሰይድነ እዩብ
ትእዘም ምኑ ትትፈንተዩ
መዐሰላመ ጸዐደ ትትለዩ
እንዴ ትቤ ብላየ ትለውዩ
ወሑሁ ትረክብ ወመልሀዩ
ገድም ልክፌ እብ ዕምረ
ለተልሀዩ
እም ሳብር ትቤ እግል
ተአስብር
ምናተ ሳበረየ ሰብር
እብእላሁ ለአክርር
ምን ወድ ኮር- ገርበት ከረን

አህለን ወመርሐበ
ሹክረን።
እተ ርሳለት እም ሳብር ረአይ
እግል ሀብ ሐዜኮ
ስምዐኒ
ረመዳን፡ እለ
እምሳብር
እግል እሊ እናሰ
እብ ገበይ ኢንተርኔት ተኣመረት
ምስሉ ወትሀዴቱ ወጅነ ወልደት
ምኑ መስለኒ። አነ አሰልፍ እግል
ትርከቡ ወምስሉ እበ ጋሪት
እግል ትናቅሽ ህለ እግለ እብል።
እሊ ኢተመ እግለ ምንገብእ
ላኪን
ንኢሽ ሰበት ህሌት
እንዴ ተሐደገት ብዕድ እግል
ትሕዜ ምኑ እትፋነየ። ብዕደት
ወድሐንኩም።
መሕሙድ ሐጂ አሕመድ
ምን ዲገ ገሐቴላይ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት
ኤረትርየ
ሐዳስ
እትለ ርሳለት እለ ረአይኩም
እግል ተሀቦ ለትሐዙ እብ
ኢንተርኔት face book
r a m a d a n Ta i b @
yahoo.com ክምሰልሁመ
እብ ገበይ ዕልብ ብስጠት247
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እብ
ዕልብ ተለፉን 07377091 እብ
እትሳል ክምሰልሁመ እብ ርሳለት
ተለፉን ረአይኩም እግል ትልአኮ
ትቀድሮ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ልባብ
እሲት ሐቴ 500 ነቅፈ
ለትገብእ ሰላዲ በዴት ምነ፡
ወረቀት እንዴ ከትበት እተ
ሻሬዕ እት ዎሮት መንደቅ
አልጠአተ፡ ለወረቀት እሊ ተሌ
ክቱብ ዐለ ዲበ፣ (500 ነቅፈ
እብዲት ህሌኮ፡ ለረክበየ ነፈር
እብሊ ተሌ ዕንዋን ልብለሰ
ዲብዬ፡ ቁርፈት ረቀም “...”
ደክልዬ ሰኒ ሑዳይ ሰበት ቱ
ለሰላዲ ብዞሕ ሕግዝት እተ
ህሌኮ... አዜ ነብረ እግል
እትዛቤ እበ ልትአትከፌኒ ሰላዲ
አለቡ ጎርዬ)።
ዎሮት ነፈር እብ ገበዩ እት
ለሐልፍ ለወረገት ዶል ረአየ
እንዴ በጥረ ተማም ቀርአየ፡
ሐር ህቱ ለማል ክም ረክበዩ
እግል ለአተምስል ቀረረ፡ ወእተ
ዶሉ ምን ጂቡ 500 ነቅፈ
እንዴ አፍገረ አስክለ ቁርፈትለ
እሲት ፈግረ እበ።
ለእሲት ድግለሊት እተ
ቁርፈተ እንዴ አተ ላማል ዶል
ሰለመየ ምን ብካይ በጢር

ዐጃይብ ላተ ድግም

አቤት...ወክምእነ ቴለቱ፣ “እንተ
ወልዬ..እንተ ዐስር ካልኣይ ነፈር
እንተ፡ ቀደሜካመ ዐስር ዎሮት
ነፈር መጽአዉኒ ወለማልዬ
ክም ረክበዉ አስአለዉኒ ወእት
እዴዬ ሰለመዉኒቱ…
ለነፈር እለ ክም ሰምዐ ስሕቅ
እት ልብል አስክለ እቡ ፋግር
ለዐለ ስልም አይተጀሀ።
ለእሲት ድግለሊት ምረሐር
እንዴ ነቅመቱ፡ ስምዓኒ ወልዬ፡
ለእዕላን ለእተ ወረገት ሀለ
እት ቀደሜከ ሻጥጡ፡ አነ
ክታበት ይአምር ወህቱመ አነ
ኢከተብክዉ ቴለቱ..
ወእተ አካነ እበ ብጣረ
እት እንተ ዕንታተ ምን ብካይ
በጢር አበ ወክምእነ ቴለቱ፣ “
እለ ረሕመትኩም ዛይደት ተ
ለሰእየት ዘርአት እትዬ ወለዘት
እለ እዲነ እግል አትዳውር
ለሰዴተኒ ...
እት ንዕመት ረቢ እት
ተአንገራግር እግል ሕጉዛም
ትም እትብል ኢትርአዮም።

ሕሽክሸክ

- ክል ዶል በዐል ገጽ ባርህ ወምትፌውላይ እብ ሰኔት
ግበእ፡ ገጽ ባርህ ሐቴመ ኢከሬ ምንከ፡ ምናተ ብዝሕት ተርጀመት
ቡ...
- እት ሐቴ ትልህየ ርበሕ ወክሰር መአክል ሕድመ ፍገር
ብዝሕት አሀምየት ለቡ ጋር ኢኮን፡ ለምህም ጋር እንተ አክል
አዪ ምትዐት ለብዲቡ ወቅት ሓለፍከ ገብእ ሌጣ ቱ...
- እንዴ ኢቀለጥከ ሐቴመ እግል ትትዐለም ኢትቀድር፡
ከምን ትቀልጥ ሐቴመ ተወክ አለቡ ዲበ፡ ምናተ ምን እሊ
ቀለጥከ እግል ትትዐለም ጀራርብ ወድርስ እግል ብዕዳም
ግበእ...
- ሕኔት እት ገበይ በደ ክም ሹክነት ትትገናቤ፡ ገበይ
ራትዐት እንዴ ጸበጥከ ክም ጋብሌ ለመም ምን ትብል
ለሐይስ...
- ለውቀትከ እት እዴ ብዕዳም ኢተአትቅምተ ወእለ
ለሳረት ተ እብ በይንከ ወእሱፍ እት እንተ እግል ትንበር ቱ፡
ለውቀትከ እት ከርስ ርሕከ አትናውረ፡ እተ ዶል ለሀ ወለ
በይንካመ ትረፍ ለውቀት ክል ዶል እት መጦርከ እግል ትረከባ
ቱ...

ዝበድ ዘዖታት

ተበሰም

ዎሮት እናስ ሐቴ እሲት ሰኒ ግርም ዶል
ርአ፣ “እለ እንቲ አክል አዪ ግርም እንቲ!” ቤለየ።
ህተ ህዬ፣ “ያሬት ግሩም ምን ተዐሌ አናመ ክምእነ እለ
ትብለኒ ህሌከ ወእቤለከ!” ቴለቱ። ህቱ ህዬ፣ “ከደሐንቱ ክመ
አነ ሐስየ ለህሌኮ እንቲመ ሐሲ እግልኪ ሚ ትከሬ
ምንኪ!” ቤለየ ልትበሀል።

ጣዓሞ

መዕሉመት

- አጭፋር ወድ ኣደሚ
እብ ዐመልየት አውመ እብ
ገሌ ምስምሰ ተወርከ ምን
ገብእ፡ ክምለ እለ ዐለ እግል
ለዐቅብል 100 ምዕል
ለአትሐዝዩ።

ዎሮት
ደረሳይ
እት
እምትሓን
ተዕቢር
ተርፈ፡
ከእግለ ምደርሱ ሰበብለ ተሪፍለ
ደረሳይ ምኑ ዶል ትሰእለዉ፡
ክምእነ እት ልብል በልሰ፣ እሊ
ደረሳይ እሊ፡ እተ እሉ ሀብካሁ
መውዱዕ ክሉ ረእሱ ተርኪዝ
ኢወዴ፡ ሕነ ገሌ መውዱዕ
እንዴ ሀብናሁ ከእቱ ክተብ
እንቤሉ ምን ገብእ፡ ለመውዱዕ
ለአንብቱ ከእንዴ አዝመ ምኑ
እት መውዱዕ ብዕድ ሰርር።
እሊ በሊሱ ክም ሰምዐው ምነ
ህቱ ለከትበዮም መዋዲዕ እግል
መሰል ገሌ አርኤነ ቤለዉ..
ለምድረስ እግል መሰል..ሐቴ
ዶል እብ ክሱስ ሒን ቀይም
ተዕቢር እግል ልክተብ ጠለብነ
ምኑ፡
ህቱ ህዬ እሊ ተሌ
ከትበ፣
ሒን ቀይም ለገረመ ሒን
ቱ፡ የም አለቡ ግራህ ለሶታይ
ልትርኤ እቱ፡ እሊ ህዬ ገመል
ምን እሊ ግራህ እሊ እግል
ልጽገብ ብዞሕ በክት ከስት
እሉ። ገመል ምነ እት ምድር
ለነብሮ ወብዝሕት ለልክህሎ
ወእት እዋን ጽምእ ወሰፍረ
ብዞሕ ለልትሐመሎ ሔዋናት
ቱ፡ ወእት ሖጻመ እምበል
መታክል ወእብ ሰኒ ቀላል ላተ
ገበይ እግል ልትሐረክ ቀድር።
ሰብ ብሩር ተዋቦም እንሳቱ፡
ህቱ መርከበት ናይ ባዶብ ሰበት
ቱ፡ ዐፍሽቶም ምን አካን እት
አካን እግል ለአግዕዞ ሰድዮም፡
ገመል ሔዋን ሽሉጥ ቱ....
ወብዕድ። ወእብላሁ ለደረሳይ
እግለ አግደ መውዱዑ እንዴ
ትረሰዐዩ ገመል እት ለሐሌ
ወእሉ እት ሰናቄ ለአተላሌ
ቤለዮም።
ለምደርሲን ህዬ፡ ምን ኣመረ
የምክን ለመውዱዕ ናይ ቀይም

አማነትከ ክል ዶል እት
እሎም አርበዕ ጋራት እግል
ለአቅምት እትከ ቅድረት
ለቡ ነፈር ክረየ፣
ምን
ኬንለ ገጽከ ለባርህ ለሀለ
መትአሳፍ፡
ወምን
ኬን
ውዳይከ ለህሌት ከብድ
ባርሀት፡ ወምን ኬን ብካይከ
ለሀለ ደቅብ፡ ወምን ኬን
አዚምከ ለሀለ ዐገል።

ሰርለ ህግየ እንዴ ሰምዐው!!!
ርብዐ ለልፍህሞ..ወዕጹፋት ናየ
ለበልሶ ለአትፈክሩኒ!!!

ምስለ ገመል አትጻበጠዩ ገብእ፡
ወእሊ ህዬ እብ ሰበብለ እት
ሒን ቀይም ገመል ለረክቡ
መርዒት ምስል ቀይም ሰበት
አትጻበጠዩ ምነ መውዱዕ ክም
ፈግር ውዲሁ ለሀሌ ቤለው።
ለምደርስ እለ ክም ሰምዐ፡
ኢፋሉ እግል መሰል አዜመ
እሊ ለደረሳይ እግል ልክተብ
እቱ ለጠለብነ ምኑ ብዕድ
መውዱዕ ርአው..እብ ክሱስ
ስናዐት እት ያባን ክተብ፡
ለልብል አርእስ ዐለ..ከህቱ ክም
እሊ ተሌ ከትበ፣
“ያባን እብ ብዝሓት አንዋዕ
ናይ ስናዓት ምነ ሰኒ ስሙያት
ላተን ድወል ሐቴተ፡ ወምነ
አግደ እሙራት ስናዓተ ሐቴ
ስናዐት መካይን ተ፡ ምናተ
ሰብ ብሩር ላተ እት ሐረከቶም
እት ገመል ልትሐገዞ፡ ገመል
ምነ እት ምድር ለነብሮ
ወብዝሕት ለልክህሎ ወእት
እዋን ጽምእ ወሰፍረ ብዞሕ
ለልክህሎ ሔዋናት ቱ፡ ወእት
ሖጻመ
እምበል
መታክል
ወእብ ሰኒ ቀላል ላተ ገበይ
እግል ልትሐረክ ቀድር። ሰብ
ብሩር ተዋቦም ገመል ቱ፡ ህቱ
መርከበት ናይ ባዶብ ሰበት ቱ፡
ዐፍሽቶም ምን አካን እት አካን
እግል ለአግዕዞ ሰድዮም፡ ገመል
ሔዋን ሽሉጥ ቱ...
ለምደርሲን ህዬ፣ እምበል
እሊ ህዬ ብዕድ መውዱዕ ሚ
ሀለ? ቤለዉ። ደለ እሉ ሀብካሁ
መውዱዕ ሰር ሰጥር ክም ከትበ
እቱ፡ ለአዝም ምኑ ከእት ገመል
ልትዐዴ ወእብ ክሱሱ የም
አለበን ሰፍሓት ከትብ።
ከአዜመ እሊ ተሌ መውዱዕ
ረአው፡ እሊ መውዱዕ እሊመ
ምስል
ገመል
ለትጻበጥ
ሐቴመ አለቡ እቱ..እብ ክሱስ
ከምፑተር ውመናፍዕቱ ክተብ
ትበሀለ፡ ህቱ ህዬ ክም እሊ ተሌ
ከትበ ቤለዮም።
ከምብዩተር
ብዝሕት
መንፈዐት ለቡ ጅሃዝ ቱ፡ እሊ
ጅሃዝ እሊ እት ምድን ሰኒ
ብዞሕ ቱ፡ ምናተ እት ብሩር
ይእንረክቡ፡ በህለት ሰብ ብሩር

በሀል

ክሎም ለጋራት ለዓንዱከ
ወዐክስከ ገይሶ ለህለው መስለው እትከ ምን
ገብእ፡ ጥያረት ዐክስ ውልዋል ክም ትቀንጽ ፍቀድ።
- ደለ እሎም ነሐዜ ጋራት እግል ኒደዮም እንቀድር፡
ምናተ ክሎም ለእሎም ነሐዜ ጋራት እግል ኒደ ላቱ ቅድረት
አለብነ።
- ፈሸል በህለት፡ እብ ቀላል ገበይ ምን ሓዲስ እግል
ተአንብት ለትሀየቤከ ሐዲስ በክት ቱ፡ ምናተ ዝያደት ዐቅል
ለአትሐዜከ።
- ዲብ እዲነ አሽቃላት፡ ለሳድፋከ ፍረስ እንተ ክመ
ተአትሐዜ ኢትነፈዕከ እበን ምን ገብእ፡ ህተንዲ ብላሽ
ኢበድየ። ከለአማን እንተ እግለ መትቤድረትከ
ክም ህያብ ተአትሄድየን ህሌከ በህለት
ቱ።
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(ገመል” ሰበት ሀለ እሎም ቱ።
ገመል ምነ እት ምድር ለነብሮ
ወብዝሕት ለልክህሎ ወእት
እዋን ጽምእ ወሰፍረ ብዞሕ
ለልትሐመሎ ሔዋናት ቱ፡
ወእት ሖጻመ እምበል መታክል
ወእብ ሰኒ ቀላል ላተ ገበይ
እግል ልትሐረክ ቀድር። ሰብ
ብሩር ተዋቦም ገመል ቱ፡ ህቱ
መርከበት ናይ ባዶብ ሰበት ቱ፡
ዐፍሽቶም ምን አካን እት አካን
እግል ለአግዕዞ ሰድዮም፡ ገመል
ሔዋን ሽሉጥ ቱ...
ሐር ለደረሳይ እት ማደት
ተዕቢር (ቴመ) ክም ተርፈ ዶል
ኣመረ፡ አስክ ወዚር ተዕሊም
መዝሉም ክም ሀለ ለተሐብር
ሸክወት
ለአከ።
ለሸከወቱ
ክምእነ ትብል ዐለት፣
አስክ
ሕሹም
ወዚር
ተርብየት ወተዕሊም።
እሊ እት ረአስዬ ለጀረ
ዝልም
እግል
አስእለኩም
አስኩም ሕሹማም እለ ሸከወቼ
እቀድም ህሌኮ፡ ወዲብ እለ
ርሳለቼ
ምድርስለ
ተዕቢር
ለአክል ሰብር (ገመል) አስበርኮ
እቱ
ወተሐመልክዎ
እሉ
እሸኬ እትኩም ህሌኮ፡ ወገመል
ህዬ ምነ እት ምድር ለነብሮ
ወብዝሕት ለልክህሎ ወእት
እዋን ጥምእ ወሰፍረ ብዞሕ
ለልትሐመሎ ሔዋናት ቱ፡
ወእት ሖጻመ እምበል መታክል
ወእብ ሰኒ ቀላል ላተ ገበይ
እግል ልትሐረክ ቀድር። ሰብ
ብሩር ተዋቦም ገመል ቱ፡ ህቱ
መርከበት ናይ ባዶብ ሰበት ቱ፡
ዐፍሽቶም ምን አካን እት አካን
እግል ለአግዕዞ ሰድዮም፡ ገመል
ሔዋን ሽሉጥ ቱ...
እለ ቀሰት ሰኒ ግርምተ
ወሐቴመ ተወክ አለበ፡ ምናተ
እግል ትቅርእወ ምን ኣመረ
አክል (ገመል) እት ቅብላት
ጽምእ ወሰፍረ ለለአርእዩ ሰብር
ገብእ ሐዜት እትከም? መዕሌሽ
ሳምሑናተ..

ምን
አምሳላት
ገባይል

- ናድድ ላቱ ጀነ ምን
እሳት ፈርህ። (ደንማርክዪን)
- እሲት ሕኔት ዓቅለት
ትገብእ ዝያደ ግርም ምን
ትገብእ ተሐሬ፡ እሊ ህዬ ህተ
እናስ ምነ እብ ዐቅሉ ለለሐስቡ
ዝያደ እብ ዕንቱ ለልርእየ ክም
በዜሕ ሰበት ተአምር ቱ።
(ፈረንስዪን)
- “እንታዲ ልፍቅዐት
እንዴ አቤከ ከብላይከ
እት እሳት ኢትልከፍ።”
(ሮማንዪን)

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ
(6ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል)
ዓፌት “ወለት አቡዬ መርዓት እንዴ
ተሀዴት ዐሸለ እት ልትቃጠር አስክ
ኮሌጅ እግል ትጊስ፡ እለ ኢትገብእ
ወኢትጸንሕ’ተ፡ እሲትነ ገብአት
ምንገብእ በተን ወአበደን እግል ቲጊስ
ምኒነ ወምን ገጽነ እግል ትትሐበዕ
ኢንሐዜ” ትቤ ዲብ ተሐራጽጽ።
ዓፌት እግለ ሓስበተን ለዐለት ዘዖታት
ሐቆለ አክለሰት፡ ትርካይ ብእሰ እንዴ
ትወለበ እተ፡ “የሀይ እሲት እንቲ
ሚ ጅንስ አዳም እንቲ፡ በርህ ባርህ
ለለአቀስን ሚ ልቡሉ? አፉኪ ፋትሐት
ወኢገብአኪ ወሔስኪ። ሕነ እንቲመ
እም ሰበት ገብአኪ፡ ጎማትኪ ሰበት
ሐዜናቱ እት ኢኮን፡ አዜ ህዬ ሳምዕኪ
ህሌኮ። እለ ህግየ እለ እንዴ እንክር
ከሬናሀ የም ሽቅልነ ንግበእ፡ እንቲ ህዬ
ምንኪ ለልጠለብ ውደይ” ቤለየ።
እመ እግል ያስሚን ምን አዳመ
ወመልህያተ ለአዳሌቱ ሐራይር ወደለ
እግል ቤት መርዓት ለገብእ ሰርጎ እብ
ሸፋግ አዳሌት። ኩለን መሳኒታ’መ
እግል ያስሚን ሰኒ እግመለያሀ፡ ሰረን
እንዴ ዳግም ወለአስሕቅ ወሰረንመ
እንዴ ገድል ወለሐንን፡ እግል ያስሚን
ሰኒ ሐነናያሀ ወናቀሸያሀ ወእት ረአስለ
ግርመተ ከም ምን ጀማል ግርመት
ወሰከየ እተ።
ህዳይ’መ ወቅቱ ክምሰል ተመ
ኢደንገረ ተለው ሌጠ ቤለ። መሳኒተ
እግል ያስሚን እብ ኩሉ እንክረ እንዴ
ትከለለያሀ ዶል ሐበነያሀ። ለደራሳይት
ኩልየት ለዐለት ያስሚን እምበል
ክቱብ ወከራስ ዳገሞት እብ ህዳይ
ሓስበት ለኢተአምር ምስል መሳኒተ
እግል ዳግም ወትሰሐቅ አንበተት።
ፈጅራተ እተ ዓደተ ዐቅድ አቡሀ
ወሐሙሀ ትርካይ ሐቆለ ትዋጅሀው፡

መሐምድ ዳፍለ

ሕጼ አመቱ ኢተአመረት

ዑመር ዑስማን ዐሊ

እት መታሊቶም ገብአው። ማሽአለህ
ህቶምመ ሰበት ዕለት ወፋሸት ወእብ
ዓመት ህዬ ለዓደት እብ ዐቢሁ
ሰበት ህለ፡ መትሎሆም ወሰርጎሆም
ኣመረው። ሐቆ ገሌታይ ወቅት ህዬ
ማሽአለህ እብ ዕላላት እንዴ ትተ’ሌት
አስክ ዐድ ሐሙሀ ትሳረሐት። በርህ
አብ ወለት ሰበት ዐለ ሰኒ ፋርሕ
ወልዉቅ ዐለ። ዓፌት እግል እሲት
ወልደ ገድም ማጽእተ ህሌት ሐሬ ህዬ
እግል ትሰርሓቱ ገብእ?
ካልድ ወድ ትርካይ’መ ያስሚን
ወለት በርህ ሸሪከት ሐያቱ እግል ትግበእ
ልተምነየ ምንመ ዐለ እት ምግቦም አዳም
እግል ኢልእቴ እት ረቢሁ ልትድዔ
ዐለ። ሰበቡ እት መንበሮ ሐያቶም ገሌ
እሎም ፈነቴ እግል ኢልትከለቅ ፈርህ
ለዐለ እት መስል።
ሐቆ 2 ወርሕ ተ’መ ምስል በዐል
ቤተ እንዴ ትፋሀመት “አነ ገድም ወቅቼ
ታምም ሰበት ህለ አካንዬ እግል ኢጊስቱ”
ቴለቱ። እተ ከምሰልሁመ እግል አቡዬ
ትርካይ አፍህም እግልዬ። እግል አቡሁ
ሚ አፍሀመዩ ወትፋሀመው፡ ዓፌት
ላቱ ሕሳቦም ምስል ሰበት ዐለ ምን
እዴሆም እግል ትፍገር ኢቀድረት።
ካልድ እሲቱ ያስሚን አክል አዪ ክም
ተአሕተርሙ ወተሐሽሙ ተማም በርሀ
እግሉ። ህታመ ካልድ እብ ጀሀተ አክል
አዪ ክም ልትአየሰ እበ እትለን ሕዳት
አምዔላት ሰኒ ፈሀመት። ወለበዲር
ሻማት መ ኢልዐሌ እግሎም፡ አዜ
እትሊ ወቅት እሊ ላቱ ክም ሸሪክ
ሐያት ወዝያደት ክሉ ህዬ ሻም ምስል
ህዳይ ዝያደት ለዘት ክምቡ ላቱ ሰኒ
ትፈሀመዮም። ሐቆ እለ ካልድ ዲብ

ያስሚን እንዴ ትወለበ “ያስሚን ሰኒ
ስምዒኒ” ቤለየ እግል ተአተንስዩ ዲብ
ልተምኔ። “አዜ ምን እሊ ወቅት እሊ
ወሐር እብ ዓመት ክም በዐል ቤቼ ዋሊ
አምርኪ እንዴ ገብአኮ እግል እሽቄቱ”
ቤለየ ወአትናየተየ ወአስክ ኩልየተ
ሳረሐየ።
ግዋሬሀ እግል ዓፌት ላተን
አንስ እሊ ከበር እሊ ክምሰል ሰምዐየ
“ሃያእ፡ ወለቱዬ! ለመርዓት ክም
ሳፈረት ሰምዐነ” እት ልብለ ሐቴከ
አከይድስ ወፍተን ቀዋቀለት።
ዓፌትመ እቅባለት ዲብ መድረሰት
ንየተ ሰበት ይዐለት፡ ሰኒ ትነከደት፡
እግል ወልደ ወብእሰ ወለመርዓት
ህዬ ሕድ ለተለው እተ ሰበት መስለ
ዲበ፡ ሰኒ ተሐየረት።
ያስሚን ላተ እተ እለ ኢቀዌት
ኮሌጅ ተለው ትቤ። ክለን መልህያተ
እብ ፈርሐት ወለውቀት ትከበያሀ።
ካልድ እሲቱ ዲብለ ኩልየት ክምሰል
አብጸሐየ እግል መልህያተ “ገድም
ሕትክን ስነየ እተ፡ ክምሰሌክን
ወሌተት ኢትምሰል እትክን እሲት
ጋብአት ህሌት” ቤለየን ዲብ
ልሰሐቅ። እንዴ አትለ ካልድ፡ “
ገድም መድሐራታ’መ ሐቴ ሰነት
ታርፈት ምነ ሰበት ህሌት እንሻአለህ
እት መድሓራተ ለአትራክበነ” ቤለየን
ወክባባይ ገብአ ምነን።
ያስሚንመ ይሐምቀት እበ
እብ መሻረከት ሙደርሲነ ወፍሬ
ተዕበተ ለሰርገለቱ ነጀሕ ምስል ኩሉ
መታክል ላሊ ወእምዕል እት ተሐፍዝ
እት እምተሓን ነቲጀት ሰኔት እንዴ
አምጽአት እት እምተሓነ ምግብ

ዓዳት
ድግም ምን ዕምስነ አስክ ወሊድ ለገብእ፡ ስርዖታት ወዐዋዲ ናይ አምዳር ትግሬ
ምክያድ እዋን ዕምስነ ለገብእ

2ይ ክፋል
ለሕጻን ዐልቀት ለመትወላዱ እብ
እገር ሓሩ ምን ገብእ ወእሊ አዳም ምን
ሰምዖ ለአቡሁ ሰደቀት ሰድቅ ወእት ቤት
አቡሁ ፈርህዎ ወእብ ቅንጡ ትወለደ
ልብሎ።ከሚሽ ለትወለደ እድሪስ ልሰሜ
ወከሚሽ እም እድሪስ ልቡለ ወጅምዐት
ለትወለደ ጅምዕ ልትሰሜ ወወለት ጀምዕ፡
ወሐቆሀ እግል ለትወለደት ዐልቀት
ማይናሀ ወትትአተብ ወወለት እት እስእን
እመ ትትአተብ ወሕጻን ላተ እት እስእን
አቡሁ ልትአተብ። ወእግል ለሕጻን አቡሁ
ምን ለሕየይቱ እገሌተት ሀብክዎ እተባቱ
ልብል ወእላ እግል ለግርዝ ክም ማል
ኖሱ ትትዐለብ።ወለአንስ ማረኖት ሀዬ
ወይደ ከንኢሸቶ ጸብረት ወእምማት ዐባይ
መእም ውላድ እት ማይ ሓብረ ወእት አፍ
ለዐልቀት ወእት ጥብ ለሐራስ ለትባጽሓ፡
እሊ ማረኖት ምን አብ ዐንጋር ቱ ወሀዬ
ዐንከቦ ሀጭቀ ከእት ለዐልቀት ዳካሃ ወእሊ
እግል ለዐልቀት ሐር ዐንከቦት እግል
ኢንከሸ ቱ፡ወክምሰልሁመ ቀጽ ወትካን
ዳካ እተ ወለዐልቀት ሐጽባሀ ከዲብ ሀለክ
ትጠብለል።
ወለ ዕላል ለሰምዐ ክሉ ልብል ዐልለት
በኪተት ትትወለድ ዲብነ፡በዐል ድስነ
ልግበእ ንሒስ ቡ እግል ማልነ ወአዳምነ
ነሐምዶ፡አቡሁ ወእሙ ልዓብዎ።ደአም
እግል ወለት ኢለዐሎ ወብዞሕመ ኢፈርሖ፡

ህተ ርስ አቡሀ ለኢትወርስ ምን ገአት
ከምን ወለት ለተርፍ ብዕድመ ዐዶታት
ሀለ። ወሀዬ እብ ባርሀት ወኢባርሀት ምዕል
መትወላደ ኢለትዋይኖ። እብ ተውሊደትለ
ዐልቀት ለአንስ እት ለቤት ለጸንሐ ወእብ
ስመዕ ዕላል ለመጽእመ ሀዬ እት አብያተን
እት እንተን ክለን ልብለ አሰናይ ምን
ሀዱድ ማርያም ደሐንኪ።ጎረ ኢሰምዐት በ
ትከማከመት። አሰናይ ክልኤ ነፍስ ገብአት
እብ ተብዐት ዓረፈት ገደ ሶታ ዕን ርኤቶ
ከብድ ትከርዮ ትጽገብ ምኑ ቀዳም ሰቡዕ
ልግበእ ዐቤ ወጠቤ ፈርሐቱ ሰልሐቱ ቲዚዳ
ቀዳም ሓድግ ወሓር ወስክ ሐዲስ ከብድ
ግንዳብ በሌ ልግበእ እልኪ፡ንኡሽ ዐቤ ልግበእ
እልኪ።ንኡሽ ዐቤ እቱ ወዐቢ ዳብር እቱ፡
ግም ለእቱ ትወለደ እቱ ልሸንግል፡ ዐልለት
በኪተት ትትወለድ ዲብነ። እት ድሕርቱ
ለደምዐነ ወስኮ ቡ ወሐይሶ ቡ፡ጭገረት
ማልነ ወአዳምነ ትብዛሕ እቱ፡ እት ሐረት
ልግዘል ስምጥ አበች ልብጠር ዝናበቶም
ልጽበጥ፡ ቤት አብ ባቅለት ልምረሕ፡ድቢት
ትትከልከሎ።ደአም ለትወለደት ዐልቀት
ወለት ምን ትገብእ ክእነ ልድሕራሀ።
አሰናይ ትከማከምኪ ወለት እምዬ በኪተት
ትግበእ እግልኪ ወለትመ አሰረ ተብዐት
ትስሐብ፡ ርሕም ጥሉቅ ቱ ሰኒ።አሰናይ
ዲብ ሕቅፍኪ ከሬኪ፡ሒሲ በ ወዚዲ በ፡
ቀዳምያም ተሐድግ ወሓርያም ትወስክ

ትግበእ። እግል አንሳት ወውላድ ተብዕን
ልትለያሀ።ለእሞልድ እግለ ዐልቀት ትረፍዕ
ከእግለ ሐራስ እንክኒ ወልኪ መ ወለትኪ
ትብለ ወህተ ሀቢኒ ወልዬ መ ወለቼ
ትብለ። ወእሊ ሰለስ ዶል ልትበሃሀላሁ
ወሐር ለዐልቀት እመ ተሐቅፈ ወእግለ
እሞልድ እከለት ለአበሽሎ እለ ከትበልዕ፡
ወክምሰልሁመ እግል ለሐራስ ክል እዋን
ቀልብ ምን ትወዴ ደአም ምን ነብረ
ወሲቶ ክል እዋን እት ሰልፍለ እሞልድ
መ ምሔርሰይተ ትጥዕም ወእግል ለአንስ
ለእኩብመ ነብረ ወዱ እሉ ከበልዕ። ወሐሬ
ድለ ቅሩበ ወሞላደ እግለ ሀራስ ትሸብበ
ወሕጻን በኪት ልግበእ እግልኪ አውመ
ወለት በኪተት ትግበእ እግልኪ ልብላሀ።
ወለእም ለዐልቀት በርከት ርከቢ ትብለ።
ወእግል አብለ ግርዝመ ድለ ምስሎም
ትራከበ ፈታያሙ ወቅሩባሙ ሕጻን በኪት
ልግበእ አውመ ወለት በኪተት ትግበእ
ልብሎ። በርከት ርከቦ ልብል።ደአም
ለግርዝ ክም ትወለደ ምን ለክተፉ ሐቴ
ምን ትነቅስ መ ዕንታት ወአፍ ለአለቡ
መ ሀዬ ክልኦት ረአስ ምን ጸንሕ እቱ እበ
እበ ለአንስ ቀትላሁ ወእት ምድር ብዕድ
ልትቀበር ወልትመሀለል። ወአዳም ክሉ
ትክዐሌ ድማ ወጭገር ኣስር እሊ ለመስል
እግል ኢልባዘሕ ወግናይ ትወለደ ልብሎ
ወሀዬ ድቃለ አብሁ ለኢተአመረመ ምስል
እሙ ቀቱሎ።
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ሰነት ሰኒ ሐልፈት።
ዘበን’መ እንዴ ኢልትፈሀሞም
ወቅት መድሓራተ ተመ። ሐቆ
ሑዳት እምዔላት እተ ምን ልበ
ለትፈትዮም ዋልዴነ እንዴ አተሰለት
እቶም ዕለት መድሐራት ታመት ሰበት
ህሌት ምጽኡኒ ቴለቶም። እግልሚ
ኩሉ ህቶም ለወደዉ እግላቱ እትለ
ደረጀት እለ ለአብጸሐየ። ካልድመ
እተ አምዕለ መድሐራት ሸሪከት
ሐያቱ ላተ ያስሚን እግል ለአግምል
እንዴ ቤለ ሕቃፍ ዕንቦበ እንዴ ጸብጠ
ምስል ሐማቱ ወሐሙሁ ዲበ ኩልየት
ተለው ቤለ።
ዕለት መድሓራት ፈጅራተ ሰበት
ዐለት’መ፡ ክሎም ዋልዴን ወደረሰ
ምስል እምሕቡራም ዐለው። ዋልዴን
ህዬ ፍሬ ናይ ውላዶም ለልርኡ እቱ

ወቅት ሰበት’ቱ፡ ዝያደት ፈርሐው
ወትለወቀው። እት ደንጎበ እግል
ያስሚን ጃኢዘት ናይ ነጀሕ ወአደብ
እብ ዐሚድ ኩልየተ ተሀየበት።
ያስሚን ህዬ እት ኣክር ምን እሊ ህዳይ
ለሳደፈየን አዋልድ ወእብ ሰበት ህዳይ
ድሩሰን ለአትካረመየ መሰል ሰኔት
ገብአት። ህዳይ ምን ተዕሊም ክምሰል
ኢመኔዕ ወኢከሬዕ ህዬ ክሉ ትየቀነ።
ለበዲር ምስለ ለዐለየ ወእብ ሰበት
ህዳይ ድራሰተን ለአትካረመየ ልተዐሰ
ዲብ ህለየ፡ ለእንዴ ተሓጸየ ዋልዴነን
እግል ለአትሀድወን ልታከው ለዐለው
ህዬ ህተንመ ህዳይ ምን ድራሰት
ክምሰል ኢከረዐን ሰበት ኣመረየ እግል
ክሉ ዳለየ።
እብሊ ህዬ፡ ያስሚን እግል ክለን
ስናተ መሰል ሰኔት ገብአት። ተሀዴት
ወደርሰት፡ ወምነ እንዴ ደርሰየ
ሙስተቅበለን ግረ እንዴ ኢበልሰ
ለሄረረየ አዋልድ አንሳት ገብአት።

መቃበለት ርኢስ . . .
ምን ገጽ 3 ልተላሌ
እብ ጅምለት ቅደይ ስያሰት ኖስነ
ወእዲነ ለእንርእዩ ሰበት ሀለ፡ እሰልፍ
ውሕደት-ርእየት እግል ንክለቅ ብእትነ፡
ሐቆሁ እት በራምጅ እግል ንትዐዴ
እንቀድር።
አምን ለከስስ የም አለቡ መሻክል
ሀለ፡ ትሉሊት ጻብኢት እት አምን
ዐድነ መታክል ጋብአት ጸንሐት።
አዜ ህዬ ትጄቀቀ ምኒነ? እት ቀበት
ኢትዮጵያመ
ለትፈናተ
አምን
ደውለት ለከስስ ቅደይ ብዞሕ ሀለ።
እብ ደረጀት መንጠቀት ለልትገነሕ
አምን ወመስኩበት ለተምትም ቅደይ
ሀለ፡ ለናይ እቅትሳድ ተሐድያትነ
ጌዳን አለቡ። 30 ሰነት ለትከየደ
በክት እቅትሳድ፡ እብ ናይ ክልኢትነ
አታማም እቅትሳድ ወሒለት ክምክም
ህንአቱ፡ እት ቀበት ተየልል ጻብኢት
ለትከለቀ ሐማራግ መስኩበት ቅያስ
አለቡ።
ዐባዪ በራምጅ እንዴ ኤተነ፡
እቅትሳድ ክልኢተን ለጀሃት ሕድ
ለሰንድ እበ አርደት እንዴ አድመ’ነ፡
ለክምክም ሒለቱ (ክም ሲነርጂ) እትለ
ዐቤት ወሸፍገት ዐቦት ገጸ ቀደም
ጀላብ እግል ንደርከ፡ እት ክል መጃል፡
መሽሮዕ ወመሳኔዕ እብ ሐትሐቴ እግል
ንኤትን እሉ ብነ። ከሲት ሕዱድ
እንዴ ወዴከ ናይ ተጃረት ወራታት
ሚ አተ ወፈግረ ኢኮን ለመስአለት።
ምኑ ለልዐቤ አሽየእ ሀለ፡ ህቱ ህዬ
ለትካረመ ምኒነ አብካት ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እብ ዕን አብካት እቅትሳድ
ሙስተቅበል ለልትገነሕ ዐባዪ መጃላት
ሀለ። እሎም ክም ዐዋምል ምስለ ናይ
ስያሰት ወአምን ተሐድያት እንዴ
ትወሰከው ለከሉቀ ሒለት ጌዳን
አለበ። ሰበት እሊ፡ ጀሜዕ ናይ ኩሉ
እሊ አሽየእ እተ ተሌ መራሕል
ርኢት ዕላመት እግል ተሀሌ እሉ በ።
እማነት አደቃብ፡ እቅትሳድነ ወቅት
እት ጠሜዕ አጊድ እት ለሐሶሴ ጀላብ
እግል ልምጸእ፡ አፍካርነ ወዳሐቶም
እግል ነአትቃርብ፡ ኣክረቱ ህዬ ናጄሕ
መሻሬዕ እግል ንሰርግል ብነ። ሽዑር
ወምራድ ሰኒ በይኑ ካፊ ኢኮን።
ቀድየት እብ ቀድየት እት ኩሉ
ምስል እግል ንሽቄ እቱ ብነ፡ ለሐልፈ
ለጀረ እትነ ተየልል ለሽንርቡ እግል
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ተአትኣድገነ ወእት ሽኩክ ተኣቴነ
አለበ። ገጽ ቀደም ለነድኡነ በራምጅ
እሎም እግል ንርኤ ብነ።
እትሎም ለሐልፈው ሰለስ ወሬሕ
ሌጠ እበ ሻቅያም እበ ለህሌነ ሸፋገት
ሄረርነ ምን ገብእ፡ እብ አማን ሰእየት
ለልሀይብ በራምጅ ዐባዪ እግል
ንተርጅም ከማን ሲናዶ ለገብእ እግልነ
ከጥዋት ቱ እግል ኒበል እንቀድር።
እት ኩሉ መጃላት ዲፕሎማስየት፡
ስያሰት፡ አምን፡ እቅትሳድ ወደማነት
እጅትማዕየት ልትነሰእ ለሀለ ከጥዋት
ሰኒ ልሄርር ሀለ። ምነ ናይ ከርስነ
ቅደይ ናይ ገወውርነ ተየልልመ በይኑ
እግል ልትረኤ ኢወጅብ፡ ሰበቡ ግዋረ
እንዴ ኢትሰክብ፡ ለሽቅል ከርስ እግል
ልትሸገብ ኢቀድር።
እት ሰነት 1991መ ክም አቴነ፡
ናይ ክልኢትነ መዓወነት ወሲናዶ
ለትጠውረነ ክም ተ ሰበት ኣመርነ፡
ምስል ድወል ጅዋርመ እግል እንሸቄ
ክም አንበትና ቱ ለትሀነአነ። ፍክር
ሐዲስ ኢኮን እሊ ናይ አዜ። እብ ናይ
ክልኢትነ ዕላቃት ሌጠ እግል ንሽቄ
ለከፌ ቱ፡ ቅደይ መንጠቀት እብ
ምልሃይነ ለእንርእዩ ቱ እንዴ እንቤ
መተቅብለት ሌጠ እግል ንግበእ ሰበት
ኢወጅብ፡ እት ሶማልየ ወግብለት
ሱዳን ወብዕድ ግ ዋሬ ለሀለ ተየልልመ
ምን ቅሩብ ወረዪም ተእሲር ሰበት ቡ፡
እብ ኩለ ሒለትነ እግል ንሽቄ እቱ
ለወጅበነ ቅደይ ሰበት ቱ፡ ምነ ናይ
ኖስነ ቅደይ ለእንፈንትዩ ኢኮን።
እብ ዓመት ላኪን፡ ለዲብ ሸሬሕ
ሕበር ዐለ ንቃጥ ብዞሕ ምኑ እብ ሸፋግ
ስርጉላም ህሌነ፡ VAT (Value
Added Tax) ለቡሉ ዐገል ሀለ፡
አነ ላኪን እግል VAT (Value
Added Time) ወእቤለ፡ ሰበቡ
ሳዐት ከም ሸቄከ ዲበ፡ አምዕል፡ ሳምን
ወወሬሕ እት ትብል፡ እግለ ወቅት
ዐውል እግል ልትሀየቡ ቡ። ሰበት
እሊ፡ እትሊ ወቅት ቅሩብ ሐቆለ
እትፋቅየት ሕበር ለሸቄናሀ ሳዐት፡
እብ ዕጹፋት ሳዖታት ባልሳመ ህሌነ።
ሐት-ሐቴ ዶል እምበል ስታት ገይስ
ለዐለ ሽቅል፡ ምነ ትሰተተ ወለዐል ዶል
ትርእዩ፡ ለአትፈክረከ። ሰበት እሊ እብ
ናዬ ተቅዪም፡ እብ ዕጹፋት እንስዔ
ክም ህሌና ቱ ለልትረኤኒ።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

አቅሊም ምግብ፡ መዳላይ እግል ጅግረ ዐጀላት አፍሪቀ ወዴ
እብ ፈደሬሽን ጅግረ ዐጀላት
አቅሊም ምግብ ለትዳለ ወሰለስ
መራሕል ለከምከመ፡ እግለ እት
ኤረትርየ እትሊ ወሬሕ ጎነ እግል
ልግበእ መዳለዩ እት ካቲመ
ሽእግ ለህለ ጅግረ እግል ካስ
አፍሪቀ ለአመመ ጅግረ መዳላይ
መትባድረት አቅሊም ምግብ እት
ዮም 4 ኖቨምበር እት ድዋራት
ሞኖፖልዮ ገአ። እትሊ ጅግረ እሊ
63 መትባድረት እብ ደረጀት
ፍረቅ ክምሰልሁመ እብ ብሕተ
ሹሩካም ዐለው።
ለ104.5ኪሎምትር ሪም ለዐለ
እሉ ጅግረ መትጃግረት አስል 70
ኪሎ ምትር ለጅግረ ልትገልበብ
መትጃግረት እብ መጃምዕ ወፈርድ
እንዴ ገብአው ብዞሕ ጀርቤታት
ብርጋሸት ለአርኡ ምንመ ዐለው፡
እንዴ ትዐወተ ሜርሒት ለጸብጠ
ይዐለ ምኖም። ግረ እሊ ሪም
እሊ ህዬ አርበዕ መትባድረት
ሚካኤል ሃብቶም፡ ምን ፈሪቅ
ኤሪቴል፡ ናትናኤል መድሃኔ ምን
ፈሪቅ አስቤኮ፡ ኖቤል ሚካኤል
ምን ፈሪቅ ሰምበል ክምሰልሁመ
ፊልሞን መብራህቱ ምን ፈሪቅ
ደንደን ምንነ መጅሙዐት ለዐባይ
እብ ድቁብ ሰዐይ ሰበት ፈግረው፡

እግለ ጅግረ ለዘት ወእግለ ዐለ
ፈርጎም እት ናይ ሐቴ ደቂቀት
ወክድ ውቁላሙ ዐለው። ምናተ
ዕምር መትፈንታዮም እግል 30
ኪሎ ምትር ለገብእ ወክድ እንዴ
ሄረረው እቡሁ እት ደንጎበ ላኪን
ዐሬት እቦም።
ምስል እለ ዐባይ መጅሙዐት
ውዕል ለዐለ መትባድራይ ሃኒባል
ተስፋይ እግለ ዐባይ መጅሙዐት
እንዴ አትሀመለ ሰበት ተሀርበበ እብ
ሳዐት 37 ደቂቀት ወ50 ካልኢት
ዘበን ጅግራሁ እንዴ አትመመ
ወለት ሳታ (ከጥ ዐውቴ) ሰበት ኬደ
ዕዉትለ መርሐለት ገብአ።
ግራሁ ህዬ ምነ መጅሙዐት
ኖሰ ናትናኤል ተስፋጽዮን ወሲራክ
ተስፎም ክልኢቶም ምን ፈሪቅ
ኤሪቴል 2ይ ወ3ይ ፈግረው።
እሊ ናይ ውላድ እት ገብእ፡
እተ ገብአ ጅግረ አንሳት 76 ኪሎ
ምትር ለገልበበ እት ገብእ፡ እትሊ
ጅግረ እሊ ህዬ ምን ፈሪቅ ዐራግ
ላተ ዳናይት ፍጹም እብ ሳዐት
ወ37 ደቂቀት ክምሰልሁመ 10
ካልኢት አትመመቱ።
እት ፍንጌ 2ይ ዲቪዝዮን
ለገብአ ጅግረ ዶል እንርኤ ህዬ፡

ካስተስ ስማንየ ምን ጅግረ
አትሌቲክስ ትትመነዕ
እብ ዐደላተ ወመቀደረት ሰዐየ ብዝሓም ሰብ መቅደረት ርያደት እት
ብዞሕ ጅግራታት ለአትሃጌት ወለት ግለት አፍሪቀ ላታ ካስተር ሰማንየ
ለትበሀለት አንሳይት አትሌት፡ እት መዲነት ለንደን ለገብእ እድንያይ ጅግረ
አትሌቲክስ እቱ እግል ለአሻርከ ለቀድር ንቃጥ እንዴ ረክበት እት 800
ምትር ሪም እግል ትሻርክ መዳለየ ለአትመመት እቱ ወክድ፡ እት ዮም 1
ወሬሕ 11 ሰነት 2018 እድንያይት ቤት ፍርድ ርያደት (CAS) እት
ቀድየተ ወድዩ ለዐለ በሐስ እንዴ አትመመ ፍርድ ሰበት ሀበ፡ እተ ጅግረ
እግል ኢትሻርክ ፍርዱ ሃይብ ህለ።
መሕበር አትሌቲክስ ዐለም ያፍ፡ ዝያደት እት ቅያስ ቴስቴስትሮን ለበን
አንሳት እግል ኢልሻርከ ለመንዕ ቃኑን፡ ምን ዮም 1 ወሬሕ 11 ሰነት
2018 እንዴ አንበተ እት መዓል እግል ልውዐል ክም ቱ እት ልትሐበር፡
እለ አትሌት እለ ለእብ ፍጥረት ለትሀየበቱ ሆርሞን እቡ እግል ትትመነዕ
ልበ ሰበት ኢከረዩ እብ ፈደሬሽን አትሌቲክስ ዐደ እንዴ ትሰዴት ሸክወተ
እት ቤት ፍርድ ርያደት ዐለም ምንመ አብጸሐተ፡ ፍገሪት ቤትለ ፍርድመ
ምን ጅግረ አትሌቲክስ ክም ትትመነዕ ለወደ ፍርድ ሃይብ ህለ። ካስተር
ሰማንየ እተ ቀደም እለ ለገብአ ጅግራታት መትጃግረተ እበ ተአትዐጅብ
ገበይ እንዴ ፈለተን 1ይት ፈግር ክም ዐለት ልትአመር።
ህተ እብ ክሱስለ ፍረድ እት ትትሃጌ እሊ እግልዬ ለከስስ ኢኮን።
እግልሚ፡ አነ እት ሐያቼ እግል እብጽሐ ሐዜ ለዐልኮ ደረጀት ሰበት
በጽሐክወ ክለ ረከብኩወ ሻምፕዮን ዐለም፡ ሻምፕዮን አፍሪቀ ወብዕድ
ጅግራታት፡ ምናተ ክእነ ናዬ ፍጥረት ለበን እት ዕምር ንእሽ ለህለየ አንሳት
ዮም ገበይ ይአስኔነ እግለን ምንገብእ ኣግል ልትዐወተ ሰበት ኢቀድራቱ
እትቃወሙ ለህሌኮ እት ትብል ረአየ አትመመት።

ለዱሉይ እግሎም ዐለ ናይ 76 ኪሎ
ምትር ጅግረ መትባድራይ ዐወት
ሀብቶም እብ ሳዐት፡43 ደቂቀት
ወ47 ካልኢት እት ሳዐት 43.9
ኪሎ ምትር እት ልሄርር 1ይ ለፈግረ
ናሆም መኮነን ምን ፈሪቅ ኤሪቴል
2ይ እንዴ ገብአ ለትዐወተ ወድ
ፈሪቁ አማንኤል መሓሪ ወሳልሳይ
ህዬ አብርንያኖስ ግርማይ እንዴ
ገብአው ጅግራሆም አትመመው።

እሊ ክእነ እት እንቱ እት ፍንጌ
እት ሳልሳይ ዲቪዝዮን ለልትረከቦ
መትጃግረት
ለገብአ
ጅግረ
መትዳላይ ምኑ 1ይ ለፈግረ ዐወት
አማንኤል እት ገብእ እግለ 58.9
ኪሎ ምትር ጅግረ እብ ሳዐት 22
ደቂቀት ወ21 ካልኢት አትመመዩ።
ሳምኤል
ገዛኢ
ክምሰልሁመ
ተመስገን ሳምኤል ምነ አሰሩ
ለተለው ዐለው።

2ይት መርሐለት እሊ ጅግረ
እሊ ህዬ ዮም 11 ኖቨምበር ሰነት
2018 እት ድዋራት ኤክስፖ
ወሓምሳይ መርከዝ ፖሊስ እግል
ልግበእ ክም ቱ፡ ክምሰልሁመ ክሎም
መትጃግረት ዳኮርሶ ለሻርኮ እቱ
እት ሻርዕ አፍዐበት ወእንዳማርያም
እግል ልተላሌ ክም ቱ፡ ዕላቃት ዓመ
ፈደሬሽን ጅግረ ዐጀላት አቅሊም
ምግብ ለሐብር።

ደሀይ ፕሪመርሊግ እት 11ይት ሳምንቱ
አርሰናል ቅብላት ሊቨርፑል ሰምደ፡ ወማን ሲቲ እግል ሳውዝሃምፕቶን አክመደ

እት
11ይት
ደውረት
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ዕን ብዝሓም
ክሪት እተ ለዐለት ትልህየ እለ
ሳምን፡ እት ፍንጌ ፈሪቅ ሊቨርፑል
ወፈሪቅ አርሰናል ለገብአት ትልህየ
ዐለት። እሎም ክልኦት ፈሪቅ
እሎም ምነ ካስ እግል ልንስኦ
ሰአየት ለትገብእ እቶም እንዴ
ኢገብኦ፡ ፈሪቅ አርሰናል እተ
ሐልፈ አውካድ ምነ ለአርእየ
ለዐለ መቅደረት ሐዋኒት እንዴ
ሐሶተ እት ሐንቴ ሐዲስ መደርቡ
ኡናይ ኡምሪ እብ ትሉሉይ ዐውቴ
እት ልትሰርጌ ልሄርር ሰበት ዐለ፡
ዐውቴሁ እብ አማን መቅደረቱ
እንዴ አተረደ ለአመጽአ ለህላ
ተ መምኑ ልሐምቅ ፍረቅ ሰበት
ረክባቱ? ለልብል አስእለት እቡ
ምህመት ዐባይ ለትሀየበተ ሰበት
ዐላቱ።
እብለ ህዬ ትልህየ ሐቆ አንበተት
ሙለር እግል ፈሪቁ ሊቨርፑል
ሜርሒት ለሀበት እት ሰልፋያት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 46

14 ደቂቀት ለኣተዩ
ጎል ሰኒ፡ መተልህየት
ፈሪቅ
ሊቨርፑል
ሰአየት
ወሒለት
መዐነውየት እንዴ
ሀበዮም ክም ልሄሮ
ወጀርቤታት
ሰኒ
እግል
ሊደው
ለሰደዮም ዐለ።
ትልህየ
ግረ
ዕርፍመ ለአተ ጎል
ሰበት ይዐለ እተ፡ 1
እብ 0 እብ ሜርሒት
ፈሪቅ ሊቨርፑል እት ናይ ደንጎበ
ደቃይቅ ክም ተዐዴት ቄትላይ ጎል
እብ መሃጅማይ ፈሪቅ አርሰናል
ሰበት አተ፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል እት
ልርኤ 2 ንቅጠት እግል ልክሰር
ትቀሰበ፡ እብለ ክልኤ ንቅጠት እለን
ህዬ እት ፍንጌሁ ወፍንጌ እብ
አግዋል እንዴ ትፈንተዩ ሜርሒት
ፕሪመርሊግ ጻብጥ ለዐለ ፈሪቅ ማን
ሲቲ እብ 2 ንቅጠት እንዴ ቀደመዩ

አርቡዕ 07 ኖቨምበር 2018

ሜርሒት ጻብጥ ህለ።
እምበል እሊመ ፈሪቅ አርሰናል
ለዐለ እግሉ መሻክል እንዴ ባልሐ
እት ልትቀደም መጽእ ለህለ ፈሪቅ
እምስልቱ ህሌት እለ ዐውቴ እሊ
ክእነ እት እንቱ ፈሪቅ ማን ሲቲ
እግል ፈሪቅ ሳውዝሃምፕቶን 6
እብ 1 እንዴ ከትከተዩ እብ ፋይሕ
ቀልበ።
ምነ ድቁባም ፍረቅ ለወደወ
ትልህየ፡ ፈሪቅ ቼልሲ እግል ፈሪቅ
ክሪስታል ፓላስ 3 እብ 1 ቀልቡ
እት ህለ፡ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ
እግል ፈሪቅ ቦርንማውዝ 2 እብ 1፡
ክምሰልሁመ ፈሪቅ ቶተንሃም እግል
ፈሪቅ ዎቨልርሃምፕቶን 3 እብ 2
ሳርሐዩ።
ብዕድ ፍረቅ ዶል እንርኤ ህዬ፡
ፈሪቅ ኤቨርቶን እግል ፈሪቅ ብሩኔይ፡
ኒውካስል እግል ዋትፎርድ 1 እብ 0፡
ሌስተር ሲቲ እግል ካርዲፍ ሲቲ 1
እብ 0 ክምሰልሁመ ዌስትሃም እግል
ብሩኔይ 4 እብ 2 ሳርሐዎም።

ገጽ 11

መሐመድ እድሪስ ወኣድም አብሐሪሽ

መግዕዝ ሐብል (ቴሌፈሪከ)
መግዕዝ ሐብል ርሒብ ክፋል
ናይ መግዕዝ እት ገብእ፡ ናይ
ቅሩብ እት ሐቴ መዲነት አውመ
ናይ ረዪም ብሩር ወመዳይን እት
ሐብል እብ ከህረበት ለገይስ ዐፍሽ
ወአትጋዓዝ አዳም ከምክም።
መግዕዝ ሐብል፡ ዎሮት ምነ
ጥዉር አግቡይ መዋሰላት ቱ።
እብ ጣቀት ከህረበት እት ሐብል
ለልትሐረክ ዐረባት በሀለት ቱ።
ለዐረብየት እብ ዐፍሸ ወአዳመ
እተ
ስልክ
ተአተሀንጦጥለ
ወእቱ ክም ትትሐረክ ትወድየ።
እብ ለደውር ዐጀል ሐጺን ህዬ
ትትሐረክ አው ትትሰወግ።
ዐረባት-ሐብል ዶል ትጽዕን፡
ዐፍሽ ልግበእ ወአዳም እበ
ክልኦት ለእንክር አክል-ሕድ
እግል ትምዘኑ ብከ። እሊ
መግዕዝ ሐብል (ቴሌፈሪከ)፡
መናፍዕቱ ብዞሕ ቱ። አድብር

ወአግሉብ ለከልኤካቱ ምድር
እብ ረአሱ ሓባል (አስላክ) እንዴ
ዓዴከ፡ እብ ዐረባት-ሐብል፡ ዐፍሽ
ወአዳም ብዞሕ እግል ተአትጋዕዝ
ትቀድር።
ቴለፈሪከ ሸፋገተ፡ እበ እለ
ሀብካሀ ሒለት መቶር ወደሩክ
ከህረበት ትትሐደድ። ድራከት
ትርድት ሀብካሀ ምን ገብእ
እብ ሸፋግ ትትፌተት፡ ሒለት
አውሐድከ ዲበ ምን ገብእ ህዬ፡
እብ ምልሃየ ትገይስ።
ለሰልፋይት ፍክረት ዐረበት
ሐብል እት 1798 እት ዌልስ
ለትጀረበት እት ገብእ፡ ለትጠወረ
ከጥ ቴሌፈሪከ እት ሰነት 1840
እት ዓሲመት ብሪጣንየ ሎንደን
ተአንበተ። ሐቆሀ እት አሜሪከ፡
ጥልያን ወብዕድ ድወል ቴሌፈሪከ
አጊድ አስሐበበት።
እት ዐድነ ኤረትርየ እት

መደት ሕክም ጥልያን፡ ቴሌፈሪከ
ምን አስመረ አስክ ባጽዕ ዐፍሽ
ብዞሕ ተአትግዕዝ ክም ዐለት
ልትሀደግ። እሊ ህዬ እብ ሚነት
ለልአቴ ዐፍሽ እንዴ ሸሐነት አስክ
አስመረ ተአትባጼሕ ነብረት።
እምበልሁመ ተስዲር (ድወል
ብዕድ) ለገይስ ዐፍሽ ምን መሳኔዕ
ወመአሰሳት አስመረ እንዴ ጸዐነት
እት ሚነት ራሲ ዲብለ ሀለ
በዋቢር አውመ እተ ልትከዘን
ዲቡ መካዝን ተአበጼሕ።
መናፍዕት ቴሌፈሪከ ብዞሕ ቱ፡
ምን መግዕዝ እብ ምድር ለረክሰ
ወለሸፍጋ ቱ። ዐፍሽ ክቡድ
ተአትጋዕዝ እቡ። እግል እኪት
ሓለት ጀው ምን ገብእ ወሐረከት
ትራፊክ ቅሎዕ ኢኮን።
ሓባል ቴሌፈሪከ ሳብት ቱ፡ አው
ኖሱ ነስአከ አውመ ለልትሰወገ
ዐረባት ስልክ ትነስእ እቡ። እት

ገሌ መዕሉማት እብ ክሱስ ወሬሕ

ወፍደት ለመስሎ መዓድን
ምኖም ምሉእ ክምሰል ቱ፡
እትሊ ወክድ ቅሩብ ዑለመእ
ፈደእ ለወደወ ድራሰት እክድት
ህሌት።
• እት ወሬሕ ለሀለ ጨበል
እንዴ ተመነ ምን ልትዘቤ፡ 180
ቢልዮን ዶላር ወአፍገረ። እሊ
እምበለ እት ቀበቱ ለሀለ ርዝቅ
መዓድን ቱ።
• “ወሬሕ ስያደቼ ቱ”
ለትብል
ደውለት
ምንመ
ኢትሀሌ፡ ቻይነ ለትትረከብ ዲበን
102 ደውለት እት ብሑሳት
ወሬሕ እግል ልሻርከ ስጁላት

ወሬሕ ዎሮት ምነ እት ሰመ
ለሀለው ዐስተራይ ገሮባት እት
ገብእ፡ ዲብ ምድር ምነ ቀርበው
ሓጃት ዎሮት ቱ። ወሬሕ ኮከብ
ኢኮን፡ ሰበቡ ህዬ፡ ከዋክብ ናይ
ኖሶም በርሀት ለቦም እት ገብኦ፡
ወሬሕ ለእለ ለሀይበነ በርሀት
ምን ጸሓይ ለልትከበተ በርሀት
ሰሉፍ ተ።
ወሬሕ እት ድዋር ምድር
ለከልል ጠቢዐታይ ሳተላይት
ልቡሉ። እት ስርዐት ጸሓይ ህዬ፡
ምነ ሳተላይታት እብ ግዝፉ 5ይ
ለልትረተብ ጠቢዐታይ ሳተላይት
ቱ። ወሬሕ ቀደም 4.5 ቢልዮን
ሰነት ክም ትፈጠረ ዑለመእ
ፈደእ ቀይሞ።
እት ዐስተር እለ ምድር፡
ደርብ ጸሓይ ለበርሀት ሓጀት
ወሬሕ ቱ። ወሬሕ ምን ምድር
384,403 ኪሎምትር ራይም
ሀለ።
ወሬሕ እግል ሰልፍ ዶል
እት ሰነት 1959 እብ መርከበት
ፈደእ ሩስዪን ቶም ለቶረዉ።
ሐቆሀ እት ሰነት 1969 ህዬ ኔል
ኣርምስትሮንግ ለልትበሀል ወድ

አሜሪከ እት መርከበት ፈደእ
እንዴ ትጸዐነ፡ እት ወሬሕ ለዐርገ
ወእበን ምኑ ለአምጸአ ዓልም
ፈደእ ዐለ። እሊ እት ዮም 21
ጁላይ 1969 ሳዐት 2፡56 ፍንጌ
አድህር ወአልዐስር ዐለ።
ወሬሕ እት ክል 27.3
ምዕል እግል ምድር ከልለ፡
እሊ አምዕሎታት እሊ ህዬ
እንዴ ጀምዐናሁ ዎሮት ወሬሕ
እንብሉ። ወሬሕ እት ኖሱመ
ደውር።
ገሌ ሐቃይቅ እብ ክሱስ
ወሬሕ፡
• ሰጣሪት ወሬሕ 3,475
ኪሎ ምትር ገብእ።
• አምዕል እት ወሬሕ
አክል 27 ምዕል ናይ ምድር
ተ። በሀለት ጸሓይ ሐቆ 655.72
ሳዐት ትፈግር ዲቡ።
• እምበል እሊ ለእሉ
ነአምር ወሬሕነ፡ እት ድዋርለ
ብዕዳት
ፕላኔታትመ
180
ለገብኦ አውረሐት ክም ህለው
ተአምሮ ማሚ?
• እት ወሬሕ ማይ ሀለ፡
እምበልሁመ ክም ደሀብ፡ ዜበቅ

ቴሌፈሪከ ሀመሌ ኢወዴከ ከሐብል
ኢትበተከ ምን ገብእ፡ ምድረት
እግል ትጅሬ ኢትቀድር። ገሌ
ሑድ እብ ሀመሌ ለጀረ ሐዋድስ
ላኪን ኢልትሰአን። መሰለን እት
ካቫሊስ ኢጣልየ እት ዮም 9
ማርስ 1976 ለጀሬት ሓድሰት፡
ዐረበትለ ስልክ ምን መትወቃል

200ምትር ሰበት ወድቀት፡ ምነ
እት ቀበተ ለዐለው 43 ነፈር
ሞተው። ምናተ ቴሌፈሪከ ምን
መደረተ መናፍዕተ ሰበት በዜሕ፡
እትሊ ወክድ ቴክኖሎጂ ጥዉር፡
ምነ ዝያደት ሕስር ራክብ ለሀለ
መጃል መዋሰላት ወስያሐት
ጋብእ ሀለ።

ወእትፋቅ ፋርማት ተን።
• እት ወሬሕ ሄክታር
እግል ልትዛቤ ለልሐዜ ነፈር፡
20 ዶላር ክም ደፌዕ ውካለት
ፈደእ አሜሪከ ተሐብር።
• ሳሊ ራይድ ለትትበሀል
ወለት አሜሪከ፡ እት ሰነት 1983፡
ለሰልፋይት እሲት እት ወሬሕ
ለዐርገት ገብአት።
• እት ወሬሕ ክትረት
ለስሕበት አርድ ይህሌት ተ፡ 10
ምትር ለብጥረተ ቤት እብ ረአሰ
እግል ትስረረ ትቀድር።
• ሰበብ ክሱፍ ወሬሕ፡
ጸሓይ ፍንጌሁ ወፍንጌ ምድር
ዶል ተአቴ፡ ዕዛል ምድር ሰበት
ልትከሬ ዲቡ ቱ።

ምን ዐጃይቦታት
ቀዋኒን
እት ውላየት ኲንስላንድ
(አውስትራልየ) እት አፌት ሆቴላት
ወባራት እግል አፍሩስ ዘባይን
ለገብእ ከሌብ እግል ተአሽቄ፡ እብ
ደስቱርለ ውላየት ጅቡር ክም እንተ
ተአምሮ ገብእ? ሰበት እሊ ሰብ
አፍሩስ፡ እግል ልብልዖ ወልስተው
እተ ለመጽኦ ዲበ ኢነት፡ እምበል
አሰፍ አፍሩሶም ዲብ ከሌቡ እንዴ
ኣተዉ ለኣሱሩ ከበልዖ ወሰቱ።

እለ ሱረት

እሊ ደብር እሊ፡ ምን ጠፍሐት በሐር 3013 ምትር ለመትወቃሉ ደብር እት ገብእ፡ ዲብ ምዴርየት ሰንዐፌ
ለሀለ ደብር ሶይራ ቱ። ደብር ሶይረ እት ረአሱ ምን ቆምየት ሳሆ ላቶም ስካን ነብሮ። ተዋቦም፡ ሐ፡ ዐጣል፡ አባጌዕ፡
አዱግ፡ አፍሩስ ወአብቁል፡ ክምሰልሁመ ንህብ ቱ። መዐር እተ እለ አቴከ ቤት ክም ቅጨት ቶም ለልትከበቱከ እቡ።
ብቀል ሶይረ፡ ነረድ፡ ወግሬ፡ ሻሞት፡ ቅሎሺም፡ አካሆ (ክትክተት-ቅዲት)፡ ተሰስ፡ ሃሆት፡ አፍዕ’ሌ፡ ራም፡ ስርዴት፡
ሰቲ፡ ሽዒር፡ ስንራይ፡ ጣፍ፡ ዐተር፡ ዐደስ፡ ፉል-ፋሱልየት፡ አደንገል ወብዕድ እግል ንሳሜ ምኑ እንቀድር። ደብር
ሶይረ ሰነት እብ ግዲደ ሰኒ ብሩድ ቱ፡ መብዘሐ ዝላሙ በረድ ለሑቡር እታተ። እት አግባቡ ንህብ ለትነብር
ሶይረ፡ መዐሩ ልትሸንከል ሌጠ ለሓጌ ወለአከርም። ብለቅ ወአብዓት እት ክል ፈርደቱ ሰበት ህለ፡ ለሔሰ ምድር
ስያሐት ዐድና ቱ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 46

አርቡዕ 07 ኖቨምበር 2018

ገጽ 12

