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አርቡዕ 07 ዲሰምበር 2016

ዐውል 2.00 ነቅፈ

ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ እት ዓደት ቀብር ርኢስ ኩበ ለዐለ ፌዴል ካስትሮ ሻርክ
ውቁል ልኡክ ሕኩመት
ኤረትርየ እት ዮም 4 ዲሰምበር
እተ ገብአት ዓደት ደፍን
ርኢስ ኩባ ለዐለ ፊደል ካስትሮ
ሻረከት።

እት መዲነት ‘ሳንትያጎ ኩባ’
ለገአ ዓደት፡ እብ ስሜት ሸዐብ
ወሕኩመት ኤረትርየ ሐዘኑ
ሸርሐ።
ርኢስ ኩባ ለዐለ ፌደል
ካስትሮ እት ዮም 25 ኖቮምበር
እት 90 ምን ዕምሩ ክምሰል
ትወፈ ልትፈቀድ።

ለእግል ወዚር ካርጅየት
አሰይድ
ዑስማን
ሳልሕ
ወመስኡል ሽኡን ስያሰት ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ደመቅራጥየት
ወዐዳለት
አሰይድ
የማኔ
ገብረኣብ ለከምክም ዉቁል
ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ፡ እተ

ኩባ እብ ማርሒት ፊደል
ካስትሮ እግል ዝያድ 50 ሰነት እት
ረአሰ ለትቀረረ መንዕ ወከርዶን
እንዴ
ከህለት
ወጋብሀት፡

እስትቅላለ ወስያደተ እቱ እግል
ተሓፍዝ፡ ክምሰለሁመ እት
አከዶት ዐዳለት እጅትማዕየት
አሳስ ትሩድ ለከረ ዐውቴታት
እቅትሳድ ለሰርገለት ዐድ ተ።
ውቁል ልኡክ ሕኩመት
ኤረትርየ እት ኩበ እተ ጸንሐ
እተ መደት፡ ምስል ለትፈናተው
ሰብ-ሰልጠት ናይለ ዐድ እንዴ
ትራከበ እት ጠወሮት ዐላቀት
ሸራከት
ክምሰል
ለሀድግ
ተአመረ።

ሰለስ ዲሰምበር እድንያይት አምዕል ምስኩናም ትዘከር
3 ዲሰምበር እድንያይት አምዕል
ምስኩናም” መዓወነት ምሓብር
ወጠን ዲብ ክሉ መጃላት ሒለት
ተ” እበ ትብል ስቅራት እብ ደረጀት
ወጠን ዲብ አስመረ- ቃዐት ኤክስፖ
ትዘከረት።
ዲበ ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት
ወጀብሀት
እተክምሰልሁመ
ዐዙመት ለገብአት እግሎም ጋሸ
ለሐድረወ ዓደት፡ ወዚር ዐመል
ወራዐዮት እጅትማዕየት አሰይድ
ካሕሳይ ገብርሂወት ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ዲበ ሐልፈየ ናይ ሕርየት
ሰኖታት ዲብለ ትፈናተ መጃላት
ለትሳወ
አብካት
ምስኩናም
እግል አከዶት እት በርናምጃት
አትሐደሮት እበ ገብእ ለጸንሐ
በርናምጃት፡ ፈሀም ወፈዛዐት ማዕየ
ሰበት ዐበ ለተአትናይት ዐቦት ከም
ትረከበት አከደ።

እግል ምስኩናም ለትገብእ
መራዐየት ወሰዳይት ደማነት ኖስ
እንዴ ጠወረው ርሖም ለቀድሮ
እቡ ቴለል አጥፍሖት ክም ቱ እንዴ
ሐበረ ወዚር ካሕሳይ፡ ምሓብር
ምስኩናም፡ ሕኩመት ለሀበቶም

በክት እቡ እንዴ ትነፍዐው፡ እበ
ትደረሰ ወለትነዘመ ምቅያስ እግል
አፍረዮት አንፋር እግል ልሽቀየ፡
ሙጅተማዕ ህዬ ዲብ ባልሖት
ተሐድያት እምስኩናም
እብ
ፈዛዐት እግል ልሻርክ ትላከ።

ፈርዕ መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ጋሸ
በርከ እጅትመዕ ጌማም ወዴ

መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ፈርዕ አቅሊም ጋሽ-በርከ
እት ሰነት 2016 ለሰርገለዩ ወራታት
እንዴ ጌመመ ጀዋንቡ ፈዳብ እቱ
እንዴ ሓፈዘ ነዋቅሱ እግል ሸነኮት
አግደ ህዬ እት አትፋዘዖት፡ ነዘሞት
ወአደቀቦት መቅደረት አንፋር እቱ
ለረከዘ በራምጅ ሽቁል ረተበ፣
እተ ምን ዮም 30 ኖቮምበር አስክ
ሄለል ዲሰምበር እት መዲነት ባርንቱ
ለገአ ጌማም፡ መስኡለት ፈርዕ አሰይደ

ይሕደጋ ዮውሃንስ እተ አስመዐተ
ከሊመት፡እብ ፍንቱይ እት በርናምጅ
ነዘሞት ደረሰ እተ መሕበር ካድም ሰኒ
ክምሰል ትሰርገለ ሸርሐት፣
አሰይደ ይሕደጋ እንዴ አትሌት፡
ምቅደረት ምህናት አዋልድ አንሳት
እግል ጠወሮት ወአደቀቦት ለተሀየበ
ተእሂል ለትትሐመድ ፍገሪት ክም
ትረከበት ምኑ ወደሐት፣
እተ ገአ ህድግ ምስል ሰብሽርከት እብ ዓማት፡ እዳራት፡ ጀብሀት

ሸዕብየት፡ ዉዛረት ተዕሊም፡ ዉዛረት
ዓፍየት፡ ዉዛረት ዐመል ወደማነት
እጅትማዕየት ወብዕድ አጅህዘት
ለትሰርገለ ወራታት ዶር ዐቢ እት
ሰርገል ናይለ በራምጅ ክም ዐለ እሉ
አፍሀመት፣
እት ድዋራት ዴርሴነይ ወማይቆቃሕ ለትሰርገለ ወራታት ሸቲል፡
ክምሰልሁመ ዐዋዲ ዴራይ እግል
ሸነኮት ለገአ ተውዕያት ዝያድ እግል
ልተላሌ መትፋቀዲ ቀርበ፣

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 49

ወኪል መነዘመት አጀኒት
መነዘመት መጅልስ ቅራን (ዩኒሴፍ)
ዲብ ኤረትርየ ዶክተር ፔሬ ኑጎም
እብ ጀሀቱ፡ ኤረትርየ ዲብ ራዐዮት
ወአትሐደሮት ምስኩናም ናይ
መደት ረያም ተጃርብ ለበ ደውለት
ክም ተ እንዴ ሐበረ፡ እድንያይት
አምዕል ምስኩናም ህዬ እሊ

ለተአክድ ክምተ ሐበረ።
ለዓደት እብ ናይ ዓዳት ወፈን
በርናምጃት ጋምለት ዐለት።
እድንያይት አምዕል ምስኩናም
እብ ደረጀት ዓለም እግል 25ይት
ኢነት፡ እብ ደረጀት ወጠን ህዬ እግል
21ይት ኢነት ትዘከረት።

ከበር ወፋት
ጳጳስ ካቶሊካይት ቤት
ክስታን ኤረትርየ ለዐለ
ብጹእ ኣቡኔ ዘካርያስ
ዮሓውን ዲብ ዮም 1
ዲሰምበር ዲብ 91ይት
ሰነት ምን ዕምሩ ትወፈ።
ዓዳት ቀብሩ ህዬ ፈጅር
ሰንበት ንኢሽ 3 ዲሰምበር
ሰር አምዕል ዲብ ዐዲ-ዜኑአቅሊም ግብለት እግል
ትግባእ ቱ።
ዲብ ሰነት 1981
ሺመት ጳጳስ ለነስአ አቡኔ
ዘካርያስ፡ ምን ሰነት 1984
አስክ 2001 ጳጳስ ዘመንበሬ
አስመረ፡ ምን ሰነት 2001
ህዬ ልሂቅ ዘመንበሬ አሰመረ
እንዴ ገብአ ከድመ።
ገጽ

ኤረትርየ እት ሕበር ህድግ
ፓርላመ አሮበ ትሻርክ

ሕኩመት ኤረትርየ ግብር ለከስስ
አዋጅ ወአትአመሮት ተአፈግር
ሕኩመት ኤረትርየ፡ ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ ግብር እግል ትጅማዕ
ለከስስ፡ አርባዕ አቅሳም ወ17 ማዳት ለቡ አዋጅ ዕል 178/2016 አፍገረት።
እብ አሳስ እሊ ምን ዮም 1 ዲሰምበር 2016 ዲብ ጀሪደት አዋጃት ኤረትርየ
እንዴ ትጠብዐ ፍዓሊ ጋብእ ለሀለ አዋጅ፡ ግብር ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ
እግል ልትጀማዕ ለፈግረ አዋጅብ 63/1994 ወለአዜ ልትሽቄ እቡ ለጸንሐ ዲብ
ግብር ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ ሸቄ ለዐለ አዋጃት ወቀዋኒን ወመምርሕ፡
ክሎ እንዴ ትሸጠበ፡ እብሊ አዋጅ እሊ ብዱል ሀለ።
ማዳት ናይ እሊ አዋጅ፡ ግብር እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ ለከስስ ዲብ
ገብእ፡ ወግም ወደፍዕ ግብር፡ ቅያስ ግብር፡ ወቅት ደፍዕ ግብር፡ አግቡይ ደፍዕየት
ወጀሜዕ ግብር፡ ሐቅ እስትእናፍ፡ ቅራመት ወአግቡይ ነፈዞት ቀራር ከምክም።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ እብ አሳስ እሊ አዋጅ፡ ቀዋኒን እተይ ሐርስ ብሩር
ወንዋይ ለከስስ አትአመሮትመ ቃኑን ዕልብ 125/ 2016 ፋግር ሀለ።
ተፋሲል ናይለ አዋጅ ወአትአመሮት እት ገጽ 4 ወ 8 ቃርብ ህለ ።

ወዚረት ዐድል ምስል ዐባዪ
ዐድ ባጽዕ ተአማሕብር

ወዚር እዕላም አሰይድ የማኔ
ገብረመስቀል እብ አሳስለ ገአት
እሉ ዐዙመት፡ እት ዮም 28
ኖቮምበር እት መብነ ፓርለማን
አሮበ- ብራስለስ እተ ገአ እግል
ኤረትርየ ለኸስስ ናይ ሕበር ህድግ
እቱ ሻረከ።
እተ “ኤረትርየ አብካት እግል
ዐማር መትቀዳም” እት ሐንቴለ
ትብል ስቅራት ለገአ ህድግ፡ እብ
መዓወነት ነፈር ፓርላማን አሮበ
ወፈታይ ኤረትርየ ሚስተር ብራይን
ሄይስ ወእት ኤረትርየ ለትከድም
በረ ምን ሕኩመት ላተ መአሰሰት
ቪታን ለትነዘመ ዐለ።
ሚስተር ብራይን ሄይስ እተ
አስመዐየ ከሊመት መክሰቲ፡ ለእብ
ነውዕየቱ ፍንቱይ ላቱ ህድግ፡
እብ ኽሱስ ኤረትርየ እት ዔማት
አኽባር እብ ዓመት ትትቀደም
ለጸንሐት ሐብሬ ኻጥአት እግል
ሰየሖት፡ ምስል ሕኩመት ኤረትርየ
እግል ስኒን ብዙሕ ለሸቀው ወእት
ኤረትርየ ለሐድረው ሐብሬ

ራትዐት እግል ትትረከብ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ እት ኤረትርየ ለሰጀለየ
ዝያረት እበ ተጃርቡ ክም ሓከ፡
ምስል ኤረትርየ ለዐቤት መዓወነት
እግል ሊዴ ሰእየቱ ሸርሐ።
ወዚር የማኔ ገብረመስቀል እተ
ቀደመየ ከሊመት ህዬ፡ መጃላት
ስያሰት
ሕኩመት
ኤረትርየ
እግል ሰእየት ወደማን ለለሀይብ
ዐማር እቅትሳድ፡ እግል ሸራከት
ሕድ ለረሽድ አግቡይ ወቀዋኒን
ክምሰልሁመ ስያሳት ሕኩመት
ኤረትርየ
እት
አደአቅቦት
እስትስማር ለኸስስ አርእስ እቱ
ሸርሕ ፋይሕ ቀደመ።
ወዚር የማኔ እንዴ አትለ፡
ምስል ወራር ወያኔ፡ በረ ምን
ዐዳለት ለሬመ መንዕ ወብዕድ
ናይ ኻርጅ ዋይዲባት፡ ኤረትርየ
እተ ሐልፈየ 25 ሰነት እስትቅላል፡
ዐዳለት እጅትማዕየት ለለአክድ
ዐቦት እቅትሳድ እቱ አሳስ ትሩድ
ለከሬ መጃላት ለልትሐመድ ሄራር

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

አርቡዕ 07 ዲሰምበር 2016

ክምሰል ሰጀለት እት ወድሕ፡ ምን
ሙሽተርከት እተ ትቀደመ እቱ
አስእለት በሊስ ሀበ።
እተ ገአ ናይ ሕበር ህድግ፡
ሰደይት ኤረትርየ ወእተሓድ አሮበ
ወናይ አየርላንድ በረ ምን ሕኩመት
ላተ መአሰሰት ቪታ እት ኤረትርየ
ትሰርግሉ ለህሌት በራምጅ ዐማር፡
መአሰሳት መነዘመት መጅልስ
ቅራን እት ኤረትርየ ሰርግላሁ ለህለየ
ወራታት ዐማር ወእጅትማዕየት
ክምሰልሁመ ሸሪከት ‘ዴናክል’ ምን
ሰነት 2009 እት ኤረትርየ ሰርግሉ
ለህሌት ናይ ተዕዲን ፖያሽ ለኸስስ
ሸርሕ ቀርበ።
ለሸርሕ
ቀደመው፡
መመቅረሓይት
መአሰሳት
መነዘመት መጅልስ ቅራን እት
ኤረትርየ ሚስስ ክርስቲን ኡሙቶኒ
ለልትረከቦ እቶም ሰብ-ሰልጠት
ወመኤምረት
እት
ሸርሖም፡
ተጃርቦም አሆታይ እት ሸረሖ፡
ሙጅተመዕ ዓለም ምስል ኤረትርየ
ለወድዩ መትዓዋን እግል ለአዚድ
ትወሰው።
እተ
እጅትማዕ
አንፋር
ፓርላማን
እተሓድ
አሮበ፡
መስኡሊን መፈወድየት አሮበ፡
ፈተች ኤረትርየ፡ ምን ለትፈናተየ
ድወል አሮበ ከመጸው ኤርትርዪን፡
ክምሰልሁመ እድንያይ መነዘማት
ሓድራም ዐለው።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ እብ ወዚር
የማኔ ገብረመስቀል ለልትመረሕ
ወሰፊር ኤረትርየ እት እተሓድ
አሮበ አሰይድ ነጋሲ ካሳ ለልትረከብ
እቱ ልኡክ ኤረትርየ፡ ምስል
ለትፈናተው ሰብ-ሰልጠት ናይለ
እተሓድ እንዴ ትዋጀሀው፡ እት
አደቀቦት ሸራከት ሰደይት ሕድ
እቱ ለረከዘ ህድግ ወደው።
ታስዓይት ሰነት ዕልብ 49

ወዚረት ፎውዝየ ሃሽም፡ ወራታት
መሓክም ደገጊት ለከስስ ልቃእ፡ ዲብ
ዮም 30 ኖቨምበር እት መዲነት ባጼዕ
ምስል ዐባዪ ዐድ፡ ሜርሐት ደያናት፡
ወወካይል ሸዐብ ሀድገት።
ለለቃእ፡ አተላላይ ናይለ ወራታት
መሓክም ደገጊት እግል ቀየሞት
ወዐደሎት ዲብለ ትፈናተ አቃሊም
ዐድነ ለገብአ ልቃእ ዲብ ገብእ፡
ለጸንሐ አድምዖት መሓክም ደገጊት
እግል አደቀቦት ወመሻረከት ሸዐብ
እግል ትዕቤ ለአመማ ቱ።
ቀድያት ዲብ ዶል እግል ልስከብ፡
ወለበዴ ወቅት ወብዕድ አርዛዕ
እግል ኢለሀሌ፡ ጅህድ ሕበር ከም
ለአትሐዜ፡ እንዴ ሐበረት ወዚረት
ፎውዝየ፡ እብውፋቅ ዲብ ዐቦት እግል
ነአሳድር ለለአቀድረነ አግቡይ እቱ
እንዴ ረከዝከ ከዲም ምህም ሰበት
ቱ፡ እግል ልግባእ እብ ሰዋልፍ
ሙጅተማዕ ለልትአመር ዓይላት
ብንየት አሳሲ ክምቱ ሸርሐት።
ዲበ ልቃእ፡ ንዳል ድድለ

ከብቴ ለአለቡ ዛህራት ዲቡ ዶር
ሙጅተማዕ እብዓመት ወማዕየ እብ
ፍንቲት ለለዓቤ፡ ወዶር ልጅናት
ደገጊት ወመሓምክም ዲብ ባልሖት
ቀድያት ወአስከቦት አከይ መቅርሕ
እቶም ተሀደገ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
መሓክም ደገጊት ቀድያት ዲብ
አስከቦት ዶር ሰኒ ቀድም ከም
ሀለ፡ ለበዝሕ ቀድያት እብ ዕሪት
እግል ልስከብ ቀዲሩ፡ ትኣምርተ
ናይለ ዲብ ሙጅተማዕ ለዐለ
ወለሀለ ዓዳት ጥዉር ክምቱ እንዴ
ሐበረው፡ ወራታት መሓክም
ደገጊት እግል ልትዐወት ምኖም
ለልትለጠልብ እግል ለአትምሞ
መዳላዮም አከደው።
ወዚረት ዐድል ፎውስየ ሃሽም
እት ደንጎበ፡ ምን ወክድ እት ወክድ
ዲበ ገብእ ልቃኣት እብ ዐባዪ ዐድ
ወዓቅላም ለልትቀደም አራእ በናይ፡
እግል አደቀቦት መአሰሳት ዐድል
ትሓት ዶር ዐቢ ክም ቡ ሸርሐት።

ፈርዕ ጀብሀት ሸዕብየት አቅሊም
ቅ/በ/ቀ እጅትመዕ ጌማም ወዴ
መክተብ ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀያሕ፡
ወራታቱ እግል ልቀይም ወሓድረት
ሓለት ወጠን እግል ልወድሕ፡ ዲብ
መዲነት አፍዐበት እጅትማዕ ወደ።

አንቀሶት ተካሊፍመ ልሰርገል
በርናምጃት ከም ሀለ እንዴ ሐበረ
አሰይድ ሀይሌ፡ ምን ቃኑን በረ ላተ
ተጃረት እግል ራቀቦት ዲበ ትገብእ
ወራት፡ ዶር ሸዐብ እግል ልዕቤ
አትፋቀደ።

መስኡል ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
ዲበ አቅሊም አሰይድ ሀይሌ
ተወልደብርሃን፡ እብ መዓወነት
ሸዐብ፡ ሕኩመት ወጀብሀት ዲብ
ሽቅየት ብንየት ትሕትየት ሐርስ፡
ከዛናት፡ ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡
ወብዕድ በርናምጃት ዐማር አሳስ
ትሩድ ለወደ ሽቅል ስርጉል ክም
ሀለ፡ እግል ዝያድ ፍገሪት ህዬ
ጅህድ ሕበር ወመትሰባል እግል
ለአተላሌ ክም ቡ ሐበረ።
እምበል እሊ መጦርለ እተይ
እንዴ ዓቤከ እግል አከዶት ደማነት
ነብረ ገብእ ለሀለ ጅህድ፡ እግል

መስኡል ቀድያት ስያሰት
አሰይድ ዑመር ሓምድ እብ ጀሀቱ፡
ወራታት ጀብሀት ዲበ አቅሊም
እበ ከስስ ተውድሕ ሀበ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ስካን
ምዴርየት አፍዐበት ወሸቃለ
ሕኩመት፡ እግል ረዘቆት ሰንዱቅ
አማነት ሹሀደ 55 አልፍ ወ150
ነቅፈ፡ ማሕበር ወጠን ሸባባት
ወደረሰ ኤረትርየ ህዬ 21 አልፍ
ወ310 ነቅፈ ከም ትበርዐው
ምነ አካን ለበጽሐተነ ሐብሬ
አፍሀመት።
ገጽ
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ሐጪር ሸርሕ ቃኑን ጋራት ሸክስየት

1ይ ክፋል
መእተዪ

ቃኑን ጋራት ሸክስየት “ወድ
አዳም እንዴ ትወለደ አስክ መይት
ሕቁቅ ወዋጅባት ቡ” እበ ልብል
ሸርጥ ለአነብት። እት ቃኑን፡ ሸክሰየት
ክልኦት መዕነት ቡ፡ ለሰልፋይት እግለ
ወድአዳም ለትሀሌ ሸክስየት እት
ትገብእ፡ ለካልኣይት ህዬ ቃኑን ሸክስየት
ለለሀይቦም ጀሃት ትከስስ። ሸክስየት
ወድአዳም ሸርሕ ለለትሐዝያ ኢኮን፡
እግለ መክሉቅ ላቱ አዳም ጠቢዒ
ትከስስ። ለቃኑን ሸክስየት ኸልቀ
‘ሸክስየት ለቦም ጀሃት’ ላኪን ሸርሕ
ለሐዙ፡ እለ ሓሪት ሸክስየት ለቦም ጀሃት፡
መኣሰሳት ዲብ እንቶም ቃኑን ከም አዳም
ጠቢዒ ሸክስየት እንዴ ሀበ ለፈርጎም
ቶም። ከዲብ ቃኑን ጋራት ሸክስየት ዶል
ንትሃጌ እብ ሰበት ክልኤ ጅንስ ሸክስየት
ንትሃጌ ክም ህሌነ ኣምሮት ምህምቱ።
እትሊ እንዴ ተለ ለልትቀደም ክቱብ
እግል ሸክስየት ናይለ ጠቢዒ አዳም
“ወድአዳም” እግል ኒበሉ ቱ፡ ወእግለ
ቃኑን ለኸልቐ ሸክስየት ለቦም ጀሃት ህዬ
“ቃኑን ለኸልቐ ሸክስየት ለቦም ጀሃት”
እግል ኒበሎም ቱ።
ቃኑን ጋራት ሸክስየት፡ ዲብ
ቃኑን ‘ሸክስየት’ ለትትበሀል ሚተ?
ለአግዳ ሕቁቅ ወድአዳም ሚቱ? ዲብ
ቃኑን ወድአዳም ለልትበሀል እብ ሚ
ልትፈረግ? በቃዓቱ፡ ወድአዳም ልግባእ
ወቃኑን ሸክስየት ለሀይቦም ጀሃት
ሃለዮቶም እብ ቃኑን ለተአትካርም እቡ
አግቡይ ሚመስል? ዲበ ልብሎ አስእለት
ለበልስ ቃኑን ቱ።
ቃኑን ጋራት ሸክስየት፡ አዳም
ለልትበሀል ሚ ክምቱ፡ ወምስሉ ለገይስ
ብዕድ ጋራት ሚ ክም መስል ሰበት
ለአፍህም፡ እሊ ቃኑን እሊ አሳስ ናይ
ኩሉ ለብዕድ ቀዋኒን ቱ እግል ልትበሀል
ቀድር። ለብዕድ እግል ዓይለት፡ ውርስ፡
እትፋቅየት ወለመስሉ ጋራት ከስስ
ቀዋኒን አሳሱ እሊ ቃኑን ሸክስየት ቱ።
ሸክስየት ምንሚ ትትኸለቕ ወእብ ከፎ
ተአትካርም ሐቆለ ኣመርካ ቱ፡ እብ
ሰበት ብዕድ ዕላቃት እግል ትህደግ
ለትቀድር።

1. ወድ አዳም

ክመ ዲብ መእተዪ ለትበህለ፡ ዲብ
ቃኑን ‘ሸክስየት’ ክልኤ መዕነት በ።
እትሊ አርእስ እግለ ናይ ጠቢዐት
መክሉቅ ላቱ አዳም ለቡተ ሸክስየት
ለኸስስ ጋራት እግል ንህደግ ቱ።
ለናይ ጠቢዐት ሸክሰየት ለቡ
ወድ አዳም ሀለዮቱ እብ መትወላድ
ተአነብት። ወድ አዳም “ትውለደ”
እግል ልትበህል ህዬ፡ ምን ድርጽ
ዋልዳይቱ እብ አርወሐቱ እግል ልፍገር
ቡ። ምናተ ቃኑን መስለሐት ናይለ
ልትወለድ ጅነ እግል ለአድምን እተ
ለአትሐዜ እቱ አውካድ፡ ጅነ ልሳዕ እት
ድርጽ ዋልዳይቱ እት እንቱ ከም ነፈርታምም (ክም ወድአዳም) እግል ልርኣዩ
ቀድር። እሊ በህለት፡ እት ገሌ ሓላት
ጅነ እንዴ ኢልትወለድ ወቀደም ሐያት
እድንየ ለአነብት ከም ታምም ነፈር
ልትፈርግ በህለት ቱ። እግል መሰል፡ አብ
ዎሮት ጅነ ላቱ እናስ፡ እሲቱ ዐምሳት
ዲብ እንተ ምን መይት፡ እብ ቃኑን
ውርስ፡ ለውሉድ ህለ ጀነ ወለልሳዕ ዲብ
ድርጽ ለህለ ጅነ ክልኢቶም እግለ እብ
ሞት ለትፈንተ አብ እግል ልውረሶ ሐቅ
ቦም። ቃኑን ጋራት ሸክስየት፡ እግለ ዲብ

ድርጽ ለህለ ለይትወለደ ጅነ መስለሐቱ
እግል ለአድምን፡ እንዴ ኢልትውለድ
ክም ታምም ንፈር ፈርጉ በህለት ቱ።
ከእብ አሳስ እሊ ቃኑን፡ ጋሪት ውርስ
አስክ ለዲብ ድርጽ ህለ ጅነ ልትወለድ
ትታኬ በህለት ቱ። ለጋሪት ውርስ
ሕርስ ክም ትታኬ ለትገብእ እቡ ሰበብ
ህዬ፡ ለጀነ እብ አርወሐቱ ሐቆ ትወለደ
ሌጠ ሰበት ወርስ ቱ። ማይት ሐቶ
ትወለደ ኩሉ ልልታከዩ ዐለ ሕቁቅ
ሰበት ለአትካርም፡ ከም ታምም ነፈር
እንዴ ትፈረገ እግል ልርከቡ ለዐለ
እግሉ ሕቁቅ እባሁ ለአትካርም። ምን
እሊ መባልስ እሊ ክመ ንፍህመ፡ ቃኑን
ጋሪት ሸክስየት፡ እግል ለኢትወለደ ጅነ
ክም ታምም ነፈር እንዴ ፈረገ አስክ
ልትወለድ ልታከዩ ከ እብ አርወሐቱ
ሐቆ ትውለደ ሕቁቁ ሓፍዝ እግሉ
ጸንሕ። እብ አርወሐቱ ሐቆ ኢትወለደ
ላኪን ከመ ኢዐለ ሰበት ልትሐሰብ፡
ለገብአ ልግበእ ሕቁቅ አለቡ።
ወድአዳም ዲብ ቃኑን ለልትፈርግ
እቡ፡ በህለት ምነ እብ ቃኑን ሸክሰየት
ለትትሀይቦም ጀሃት ለፈንትዩ፡ ጋራት
ህለ። እት ረአስለ ናይ ጠቢዐት ፍንቲቱ፡
ወድአዳም እብ ስሜቱ፡ እብ ዕለት
ተውሊደቱ (ሜላዱ)፡ እበ ለነብር እቱ
ዳር ሰከኑ፡ እበ እዳረት ለትሀይቡ እቱ
ወሳይቕ አው ሰነድ ሀውየት እግል
ልትፈረግ ቀድር። እለ ለትዘከረት
ሐብሬ ለለሀይብ አሻይር እቡ
ሀውየት አው ምንነት ናይ ወድአዳም
ትትፈገረግ። እለ ሐብሬ እለ ሐቆ
ኢትረከብ ህዬ፡ ሸዋህድ እንዴ ቀደምከ
ሀውየቱ ትትአከድ። እት ረአስ እሊ ህዬ፡
ተውሊደት አው ሞት ናይ ወድአዳም
እት ‘መደንያይ ሰነድ ሕሽመት’ እግል
ትትአከድ ትቀድር። ‘መደንያይ ሰነድ
ሕሽመት’ ለልትበሀል እብ ሐቴ ሰልጠት
(ሰላሕየት) ቃኑን ለበ ጀሀት ለልትሰጀል
ሰነድ ተውሊደት፡ ህዳይ ወሞት ቱ።
ክእነ ለትመስል ሰልጠት ለበ ጀሀት
ለትከርዩ ሰነድ እበ ትቀድሙ እስባት
ህዬ ሀውየት ወድአዳም ትትአከድ።

አግደ ሕቁቅ ወድአዳም

ክመ ዲብ መእተዪ ለትዘክረ፡
ቃኑን ጋራት ሸክስየት “ወድ አዳም
እንዴ ትወለደ አስክ መይት ሕቁቅ
ወዋጅባት ቡ” እት ልብል ለአነብት።
እሊ በህለት፡ ወድአዳም ለትፈናተ
አፍረዐት ቃኑን ለሀይቡ እቱ ሕቁቁ
ወዋጅባቱ ምነ ለትወለደ እተ አምዕል
ለአነብት፡ ወምን አምዕል ሞቱ ህዬ ኩሉ
ለሕቁቅ ወዋጅባት ለአትካርም በህለት
ቱ። ለክእነ መስሎ ሕቁቅ ወዋጅባት
ወድአዳም፡ ዲብ መደንያይ ቃኑን፡
ዲብ ቃኑን ጃንኢ፡ ዲብ ቃኑን ትጃረት
ወብዕድ አፍርዐት ቃኑን፡ እተ ከምሰልሁ
ህዬ ዲብ ለትፈናተ አዋጃት ወመምሬሕ
ውሱቅ (ስጁል) ልትረከብ። ገሌ ምነ
ሕቁቅ ወዋጅባት ዎሮት ንፈር ኖሱ
እግል ልትበረዮም ለቀድር ምንመ ቶም
ገሌ ላኪን እብ ቃኑን ምን ኢለአትካርሞ
ዳይማም ወለይልትበደሎ ቶም።
እት መደንያይ ቃኑን ኤረትርየ
ክሩይ ለሀለ አግደ ሕቁቅ ወሑርየት
ወድአዳም እሎም ለተሉ ከምክም፡
 እግለ ቃኑን ለልአዳምኑ
ሕቁቅ ሸክስየት ለልትዐዴ ምን ቃኑን
በረ ላቱ መትአታታይ ዶል ሳድፍ፡
ለሕቁቁ ትከየደ ነፈር እግለ ምን ቃኑን
በረ ላቱ መትአታታይ እግል ለአትካርም
ወልብጠር ለጠለብ ሰኣል አው ሸክወት
እግል ልቀድም ሕቅ ቡ።
 ሐቅ ድድ ሐደዶት ሕሩየት
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ወድድ ተፍቲሽ
 ሑርየት ሕርያን አካን ሰከን
 ዳር ሰከን ዎሮት ነፈር እብ
ብዕዳም እግል ኢልትከየድ (እግል
ኢልትዐደው እቱ) እብ ቃኑን ሕሹም
ቱ፡ ቃኑን ዔቅባይ ሕሽመት ዳር ሰከን
ክም ቱ።
 ሑርየት አፍካር
 ሑርየት ዲን
 አስክ ዲብ ሕቁቅ ብዕዳም
ኢትዐደው፡ ኩሉም አንፋር ወራታቶም
እበ እለ ሐረው ገበይ ወብስር እግል
ልሰርግሎ ሐቅ ቦም።
 ሐቅ አዚም፦ ኩሎም አንፋር
ናይ ኢመትሃጋይ አው ናይ አዚም ሐቅ
ቦም።
 ሐቅ ህዳይ ወሕድጎ፦ ኩሉም
አንፋር እግል ልህደው ወልሕደጎ ሐቅ
ቦም።
 ሐቅ አድመኖት መንገፎ
ኩሉ ከፈፍል ገሮብ ወድአዳም
 ሐቅ ሐያት ብሕተ፦ አዳም
ሱረቱ (ኩሉ ጅንስ ስወር ወተምሳል)
እምበል ምራዱ (እምበል እጃዘቱ) እግል
ልትነሸር ኢወጅብ።
 ሐቅ ዐቂብ ምስጢር፡- አዳም
ምስል ብዕዳም ለለትባደሉ ልእኮታት
ወሐብሬ እግል ልትቀለዕ ወልትርኤ
ኢወጅብ።
ቃኑን ጋራት ሸክስየት እግል እሊ
ለትዘከረ አግደ ሕቁቅ ወሑርየት ለከስስ
መባድእ አሳሲ ካሪቱ፥
1. መሳዋት አግዳ ሕቁቅ
ወዋጅባት - ኩሎም አንፋር እምበል
ፈናታይ አክል ሕድ ላቱ ሕድ ለሸብህ
ሕቁቅ ወዋጅባት ቦም። እሊ በህለት፡
እት መትነፈዖት ለአግደ ሕቁቅ ኩሎም
አንፋር እምበል ፈናታይ ጅንስ፡ ሉቀት፡
አስል፡ ዲን፡ ዕምር፡ ማሕበረይ ደረጀት
መንበሮ (ራክብ ወሓግል) ወብዕድ
መቀየሲ አክል ሕድ ቶም።
2. ለገብአነፈር፡እግልአድመኖት
መሳልሕ ሕበር እንዴ ትበህለ እብ ቃኑን
ከብቴ አስክ ኢረክበ፡ እት መትነፈዖት
ለአግዳ ሕቁቅ ወሑርየት እብ ምራዱ
እግል ልትናዘል አው ሕዱድ እግል ሊዴ
ኢቀድር። ሕቁቁ ወሑርየቱ ለለነቅስ
እትፋቅያት ለወዴ ነፈር ለእትፋቅያቱ
እቱ ቃኑን ከብቴ አለቡ። ለአግዳ ሕቁቅ
ወሑርየት ወድአዳም ኢልትዘበው
ወኢልትበድሎ።
ኣድመኖት መንገፎ ከፈፍል ገሮብ
ዎሮት ምነ አግደ ሕቁቅ ወድአዳም
ሰበት ቱ፡ ዎሮት ነፈር እብ አርወሐቱ
ዲብ እንቱ (እንዴ ኢመይት)፡ ኩሉ
ገሮብ ልግበእ ወገሌ ምን ከፈፍል
ገሮቡ እግል ብዕዳም እግል ለሀብ
ለወድየ አትፋቅየት እብ ዕን ቃኑን
ከብቴ አለበ። እሊ ለኢልትሰመሕ እቡ
አስባብ ህዬ፡ ክእነ ለመስል ከፈል ገሮብ
ለልአነቅስ ምስዳራት ዲብ ወድአዳም
ለሰብበ መደረት ወዲብ መጅተመዕ
እግል ልኸልቀ ለቀድር አከይ-ህተ ዲብ
ወግም ለልኣቴ ቱ። ምናተ ለከፈፍል
ገሮብ ናይ ዐደዮት (በድሎት) ምስዳር
እብ መኤምረት ዓፍየት ከብቴ ለበ ሐቆ
ለገብአት እት ገሌ-ገሌ ሓላት ቃኑን
እግል ልስመሕ ቀድር። እግል መሰል፡
ደም ክፈል ገሮብ ምንማ ቱ፡ ዎሮት
ዑፉይ ነፈር ደም እግል ብዕዳም እንዴ
ሀበ፡ ዲብ ነፍሱ ለትመጽእ መድረት
ክም ኢትሀሌ እብ መኤምረት ዓፍየት
ለትአከደ ሰበት ቱ፡ አዳም እብ ምራዱ
እግል ብዕዳም ደም እግል ለሀብ እብ
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ቃኑን ስሙሕ ቱ።
ሕድ እበ ሸብህ እግል መሳልሕ
ሕበር፡ በህለት መስለሐት ሸዐብ እግል
አድመኖት፡ እበ ፈግር ቀዋኒን አዳም
ፍሕስ ገሮብ እግል ሊዴ ወእት ፍድኢት
(ተጥዒም) እግል ልትጀበር ቀድር። እለ
ለሰረተ አዳም እት ገሮቡ ሐቅ ታምም
ሰበት ቡ፡ እግለ እት ነፍሱ ገብእ ፍሕስ፡
ዐመልያት ወስራይ እግል ልትቃወም
ቀድር።
ወድአዳም ሕቁቅ ናይ ብሕተ ሐያት
ቡ። ቃኑን እበ ጀ’ብረ ገበይ ምን ኢገብእ
አዳም ሑርየቱ እክድት ተ። ሑርየት
አንፋር ለከይድ፡ ወተፍቲሽ ለትወዴ
እቶም ጀሀት እግል ተሀሌ አለበ። እት
ረአስ እሊ ኩሉ ነፈር ለነብር እተ አካን
እግል ልሕሬ ሑርየት ቡ፡ ወእተ እለ ሐዘ
እግል ልቀይርመ ሐቅ ምን ሕቁቁ ቱ።
ቃኑን እበ ሀይበ ሐብሬ አስክ ኢገብአ ህዬ፡
ለገብአ ልግበእ ነፈር እት ዳር ሰከን ነፈር
ብዕድ እንዴ ተዐደ እግል ልእቴ አው
ተፍቲሽ ሊዴ ኢቀድር። ሐቅ-ብሕተ ዳር
ሰከን እብ ቃኑን ሕሹም ቱ። ምን ሕቁቅ
ሐያት-ብሕተ እንዴ ይንፈግር እግል
ነኣምረ ለብነ ጋሪት ብዕደት ህዬ፡ ጋሪት
ዐቂብ ምስጢር ተ። ጀዋባት ወብዕድ
ልእኮታት እምበል ምራድ ኬትባዮም
እግል ልትረአው ኢወጅብ። ጽበጥ
ጀዋባት ወብዕድ ልእኮታት እምበል
ምራድ ኬትባዮም እግል ልትርኤ ክም
ኢወጅብ መደንያይ ቃኑን ኤረትርየ እብ
ዋድሕ ካሪሁ ምነ ህለ ጋራት ቱ። ምናተ
እሊ ጀዋብ አው ልእከት ለትከበተ ነፈር፡
እብ ገበይ ቃኑን መሳልሕ ክምቡ ሐቆ
አከደ እግል ጽበጥ ጀዋብ እት ቀደም ቤት
ፍርድ እግል ለቅርቡ ቀድር። ከእብሊ፡
ሐቅ-ሐያት ብሕተ ብዕዳም እንዴ
ትዐዴካ ልእኮታት (ጀዋባት) ብዕዳም
እምበል ምራዶም ወእጃዘቶም ቅርአት
እጅራም ክም ቱ እግል ነኣምር ብነ። ሕድ
እበ ሸብህ፡ ስወር ናይ ብዕዳም አንፋር
እምበል ምራዶም ወእጃዘቶም እግል ዕፌ
ቀደሞት፡ አትባዝሖት ወንሽረት፡ ወእተ
ክምሰልሁ አዝበዮት ከም ኢልትሰመሕ
እግል ንፍሀም ብነ።
ወድአዳም እብ ሑርየት እግል
ልፈክር፡ አፍካሩ ወረእዩ እግል ልሽረሕ፡
ወለሐረየ ወራት እግል ልሰርግል ሑርየት
ቡ። እለ ለትዘከረት ጅንስ ሑርየት፡ ሕቁቅ
ብዕዳም እስክ ኢኬደት ወመሳልሕ
ገቢል እስክ ይአዜት እግል ልተምትመ
ለይእለቡ ቱ። እብ ብዕድ እንክር ህዬ፡
ወድአዳም እግል ልእዘም ሐቅ ቡ።
እብ ጀብር እግል ልትሃጌ እንዴ ትቀሰበ፡
ድቁጣት እንዴ ገብአ እቱ ለልብለ፡ ከም
እዕትራፍ አው ተእዪድ እት ዕን ቃኑን
ከብቴ አለበ። እግል ልእዘም ለሐረ ነፈር
ሐቁ ሕፉዝ ቱ።
ምስል እሊ ለትዘከረ አግደ ሕቁቅ
ወሕሩየት፡ መደንያይ ቃኑን ኤረትርየ
ሑርየት ዲን ለሀይብ። ዲብ ኤረትርየ
ለነብሮ አንፋር እብ ገበይ ቃኑን ዲብለ
ልተበዕዉ ድያናት ለገብአ መትአታታይ
ኢገብእ እቶም። እለ ሑርየት እለ
እግል ትትዐቀብ ላኪን ለዲን ወራታት
ዕባደት እግል ሀደፍ ስያሰት ለከድም፡
ወመስኩበት መጅተመዕ ለኢሐምርግ
አስክ ኢገብአ ቱ።

ወድአዳም ለልትፈረግ እበ
ሐብሬ

ሐቴ ምነ ወድአዳም ለልትፈርግ
እበ አግደ ሐብሬ ‘ስሜት’ ተ። እብ አሳስ
መደንያይ ቃኑን ኤረትርየ ታመት ስሜት
ናይ ዎሮት ነፈር፡ ስሜቱ፡ ስሜት አቡሁ
ወስሜት አቡዕቡ ትከምክም። ስሜት አብ

ዶል ልትበሀል ስሜት ለአቡሁ ልትፈርግ
እባ ተ፡ ወናይ አብዕብ ህዬ ስሜት አብዕብእብ-አብ ተ። ስሜት ጅነ እብ ዋልዴኑ
እግል ትትሀየቡ ትቀድር። አቡሁ ምን
ኢልትአመር ህዬ ለእም እግል ትስመዩ
ትቀድር። ዋልዴኑ ለኢትአመረው
ጅነ፡ ዲበ ለትረከበ እቱ ባካት ልምድት
ላተ ስሜት እብ በዐል መዝ ‘መደንያይ
ሰነድ ሕሽመት’ ትትሀየቡ። ለትጸአረ
ጅነ ህዬ፡ ስሜትለ ጽእረቱ ዓይለት ነስእ።
ስሜት አብ ወአብዕብ ናይለ ጻእረዩ
ነፈር ትትሀየቡ በህለት ቱ። እብ አሳስ
ለእትፋቅየት ጽኢር ህዬ ስሜት ሓዳስመ
እግል ልትሀየብ ቀድር። ዎሮት ነፈር
ሕኔት ስም አብዕብ ስሜት ዓይለት አው
ፈረዕ እግል ተሀሌ እግሉ ትቀድር።
ክእነ ለትመስል ስሜት ዓይለት አው
ፈረዕ እት አካን ስሜት አብዕቡ ለነስእ
ነፈር፡ ለስሜት ዲበ ህቱ ወልዶም እግል
ተአተላሌ በ። ዎሮት ነፈር ስሜት ዲብ
ሐያት ለሀለው ሐዉ ወሐዋቱ እግል
ትትሀይቡ ኢትቀድር። አዳም ስሜቱ
እግል ልቀይር ምን ለሐዜ እብ ቃኑን
ስሙሕ ቱ። ዲብ ቤት ፍርድ ጠለብ
ሐቆለ ቀደመ፡ ለቤት ፍርድ ሰበብለ
ቀየሮት ስሜት ለለአተግንዕ ክም ቱ ሐቆ
አከደት ስሜቱ፡ ስሜት አቡሁ ወስሜት
አቡዕቡ፡ አው ህዬ ስሜት ዓይለቱ አው
ፈረዑ እግል ልቀይር ትሰምሕ እግሉ።
እምበል ስሜት ብዕደት ወድአዳም
ለልትፈረግ እበ ሐብሬ፡ ዕንዋኑ አው
አካን ሰከኑ ተ። ወድአዳም ሐቴ እምርት
አካን ሰከን እግል ተሀሌ እግሉ በ። አካን
ሰከኑ ለትትበሀል ለነብር እተ አካን
በህለት ቱ። እብሊ አሳስ ዎሮት ነፈር ምን
ሐቴ ወለዐል አካን ሰከን እግል ተሀሌ
እግሉ ትቀድር። ዳይመት አካን ሰከኑ
ለትትበሀል፡ እግል ክል ዶሉ እንዴ ሐረየ
ዳሩ ለአስስ እተ ወመሳልሑ ለዐቅብ
እተ አካን ተ። ከእብሊ እት ለትፈናተ
አካናትመ ምን ነብር ሐቴ እምር ክም
ዳይመት ዳር ሰከኑ ለትትፈርግ አካን ቡ
በሀለት ቱ።
ዎሮት ነፈር መሕበራይ እንክር
ሐያቱ ለመርሕ እተ፡ እብ ምህነቱ
ለትተከለ እተ አው ምስል ጼዋሁ
ወአቃርቡ ለነብረ አከን ከም ዳይመት
አከን ሰከኑ ትትሐሰብ። እብ ሽቅል
ለገይሱ፡ እግል ዶሉ ለልሐድሩ አካናት
ህዬ ክም ሰከኑ ምንመ ልትአመር ከም
ዳይም ሰከኑ ኢልትርኤ። እግል መሰል፡
ዎሮት እብ ወራታት እስትስማር አስክ
ኤረትርየ ለመጸ ወድ ኢጣልያ፡ ዓይለቱ
እንዴ ከምከመ እት ሐቴ ምን መዳይን
ኤረትርየ ምን ሰክን፡ ኤረትርየ ክም
ዳይም ሰከኑ ትትሐሰብ። እት ለትፈናተ
አማክን ኤረትርየ ህዬ ሰከን እግል ለህሌ
እግሉ ቀድር። ዎሮት ነፈር እት ሐቴ
አካን ሰበት አየመ አው ከልአ ሌጠ ክም
ሰከኑ እግል ትትሐሰብ ኢትቀድር።
እግል ምሰል ለሰልፍ ትዘከረ ወድ
ኢጣልየ ዲብ ዎሮት ምን ሆቴላት
አስመረ እንዴ አሰንበተ ምን ሳፍር፡
ለሆቴል ከም ሰከኑ ኢልትሐሰብኒ። ከም
አካን ሰከኑ እግል ትትሐሰብ ዎሮት
ነፈር ዲብ ሐቴ አካን እምበል አትካራም
ዝያድ ሰለስ ወርሕ እግል ልትገሴ ቡ።
ከ ሓይሳም ቄርአት ኤረትርየ ሐዳስ፡
እግለ ጠቢዒ ላቱ ወድአዳም ለገንሕ
አወላይ ክፋል ቃኑን ጋራት ሸክሰየት
እብ ሐጪሩ ክእነ መስል። ዲበ ትመጽእ
ጥባዐትነ እግለ ቃኑን ሸክስየት ለሀይቦም
ጀሃት ለገንሕ ጽበጥ እግል ንቀድም ቱ።
ከስክ ለሀ ደሐን አስምኖ።
ገጽ
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ግብር ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ እግል አከቦት ለፈግረ አዋጅ
ማደት 1 - አርእስ ሐጪር
እሊ አዋጅ እሊ ምን እተይ ሐርስ
ብሩር ወንዋይ ግብር እግል ልትአከብ
ለፈግረ ዕልብ 178/2016 እንዴ
ትበሀለ እግል ልትሀደግ ቀድር።

ማደት 2 - ለትሸጠበ ቀዋኒን

ጽምድ ብዕራይ ለለውዕል አርድ
ሐርስ በህለት ቱ።
ሐ/ ሰር ሄክታር በህለት ክልኦት
ጽምድ ብዕራይ ለለውዕል አርድ
ሐርስ በህለት ቱ።
መ/ ርቡዕ ሄክታር በህለት ዎሮ ጽምድ
ብዕራይ ለለውዕል አርድ ሐርስ
በህለት ቱ።

ግብር ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ
ለፈግረ አዋጅ ዕልብ 63/1991
ክምሰሁመ ለአስክ አዜ ልሸቄ እቡ
ለጸንሐ እት ግብር እተይ ሐርስ
ብሩር ወንዋይ ፈጽም ለጸንሐ እሎም
አዋጃት፡ ቀዋኒን ወመምርሒታት
ክሎም እንዴ ትሸጠበው፡ እብሊ እሊ
አዋጅ እሊ፡ ወእብ አሳሱ ለፈግር
ቀዋኒን፡ ብዱላም ህለው።

ማደት 3 - ተርጀመት
መኣቲቶም ተርጀመት ብዕደት
ለለሀዩበ ምን ኢገብእ፡ ዲብ እሊ
አዋጅ እሊ፡
1. ዲብ “ወራታት ሐርስ” በህለት
እግለ እት በር ለህለ አርድ እብለገብአት
ገበይ ሐሪስ አው ዐመሮት ለገብአ
ጅንስ እክል አፍረዮት ወንዋይ
አንሰሶት በህለት እት ገብእ፡ እግል
እሎም ለተሉ ላኪን ኢከምክም፡
ሀ/ ዕጨይ ወደበዕ እት ስናዐት ዕጨይ
አውዐሎት
ለ/ እግል ፈርያት ሐርስ ሰነዖት አው
በደሎት
ሐ/ እብ አሳስ ቃኑን ትጃረት ኤረትርየ
ዲብ ወራታት ትጃረት ለትሰጀለ
እብ ትጃር አው መአሰሳት ትጅረት
ለወዱ አው ሸቁቶም እንዴ ትበሀለው
ለልትአመሮ ወአግደ ሽቅሎም ምስል
ሐርስ ወአግመሎት ዕጨይ እንሱስ ሐ
አው ቀተሮት ምድር ጋምል ለልጻበጥ
ብዕድ ወራታት አትጋየሶት ቱ።
መ/ እት መዓል ቤት ለልውዕል
አንሰሶት ንዋይ
2. “ወዚር ወውዛረት” በህለት ውዚር
ወውዛረት ማልየት በህለት ቱ።
3. “መክተብ እተይ ቀበት ዐድ”
በህለት ግብር ምን እተይ ሐርስ ብሩር
ወንዋይ እግል ተአክብ እብ ወዚር
መዝ ለተሀየበየ ሀይአት በህለት ተ።
4. “መአክባይ ግብር” በህለት ግብር
ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ
እግል ተአክብ ምን መክተብ እተይ
ቀበት ዐድ መዝ ለተሀየበት ሀይአት
በህለት ቱ።
5. “አርድ ብሩር” በህለት ምን
እዳረት አው ድዋራት መዲነት ፋግር
ለልትረከብ ለገብአ ምድር በህለት
ቱ።
6. “ንዋይ” በህለት እግል እንሰ፡ ሐ፡
መጽዕን አጣል ወአባግዕ በህለት ቱ።
7. “ቅያስ አርድ እበ ከስስ”
ሀ/ ዎሮ ሄክታር በህለት አርበዕ ጽምድ
ብዕራይ ለለውዕል አርድ ሐርስ
በህለት ቱ።
ለ/ ሰለስ ርቡዕ ሄክታር በህለት ሰለስ
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ግብር እተይ ምን ሐርስ
ብሩር
ማደት 4 - ጌመሞት ወገበይ
ደፌዕ ግብር
ለገብአ ነፈር እብ በይኑ አው እብ
ሐሽም
1 ሐርስ አቦይ-ነበሮይ እግል ሊዴ
(አርድ) ለተሀየበ እግለ ሀለ እሉ ምን
ክል ዎሮ ሄክታር 150 ነቅፈ (ምእት
ወሕምሰ ነቅፈ) ናይ ሰነት እተይ
ግብር አርድ ደፌዕ።
2 ምን ሐርስ አቦይ-ነበሮይ በ’ረ
ሩክሰት ትጃረት ሐርስ ለይተሀየበ
ላኪን ጠቢዐት ትጃረት ለቡ ወራታት
ሐርስ ለወዴ፡ ዲብ ረአስ እለ ማደት
ንኢሽ
1 ለልደፈዕ ወሱክ እግል ርቦዕ ሄክታር
150 ነቅፈ (ምእት ወሕምሰ ነቅፈ)
ናይ ሰነት እተይ ግብር አርድ ደፌዕ።

ቅስም ሐቴ
ዓም

ወበዐል ንዋይ ዲብ ክል ሰነት ምን
ሄለል ወሬሕ ዲሰምበር አስክ ግርበት
ወሬሕ ፌብራይር ዲበ ህለ ወቀት
ፍይሔ ለልትነፈዕ እቡ አርድ፡ ለህለ
እሉ ጅንስ ወብዝሔ ንዋይ፡ ልጅነት
ዐድ እብ አሳስ ሰቡረት ለየመመተ
እሉ ግብር ደፌዕ።
2 እብ ዝላም አውል ለልትነፈዕ
ሐረስታይ ወበዐል ንዋይ ዲብ ክል
ሰነት ምን ሄለል ወሬሕ ማርስ አስክ
ግርበት ወሬሕ ማዮ ዲበ ህለ ወቅት
ለልትነፈዕ እቡ ርሕብ አርድ ወጅንስ
ወብዝሔ ንዋይ፡ ልጅነት ዐድ እብ
አሳስለ ዲብ ሰቡረት ለህለ አግቡይ፡
ለየመመቱ እሉ ግብር ደፌዕ።

ማደት 8 አግቡይ የመሞት
ወአከቦት ግብር
1 የመሞት ወአከቦት ግብር ምን
ወራታት ሐርስ እብ ደረጀት ዐድ እብ
መስኡል ዐድ ወብዕዳም ክልኦት እብ
ዐድ ለትመዘዘው ሽማግለ ገብእ።
2 አግቡይ የመሞት ወአከቦት
ግብር ወዚር እበ ለአፈግሩ ቀዋኒን
ልሸረሕ።

ማደት 9 ሐቅ ይግባይ
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ግብር ንዋይ
ማደት 5 ጌማም ወአግቡይ
ድፍዐት ግብር
1 እምበል ጥባይ ግብር ንዋይ ዲብ
ክል ሰነት ምን ክል ረአስ ልደፈዕ።
2 ግብር ክል ረአስ ንዋይ ዲብ የመሞት
እብ ዕልብ እግል አከዶት እትለ
ኢልትወጤ እቱ ቴለል፡ ለትየመመት
ልጅነት ዐድ እበ ተሀይቡ ተቅዪም
ልትየመም።

ማደት 6 ቅያስ ግብር
ግብር ንዋይ እብ አሳስ ሰቡረት ሀ እብ
ክእነ ተሌ ልደፈዕ፦
ሰቡረት ሀ
ግብር ምን እንሰ፡ ሐ፡ አፍሩስ፡ አብቁል
አዱግ አጣል ወአባጌዕ
ዕልብ
1
2
3

ጅንስ ንዋይ
እንሰ

እግል ክል ረአስ ንዋይ ለልትደፈዕ ግብሪ
100 ነቅፈ
አሐ፡ አፍሩስ ወአብቁል
50 ነቅፈ
አዱግ
25 ነቅፈ

4

አጣል ወባጌዕ

13 ነቅፈ
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ናይ ሕበር በያናት
ማደት 7 ወቅት ደፍዕየት
ግብር
1 እብ ከረም ኣውለት ወቀላቅሎታት
ምውዳቅ ጸሓይ ለልትነፈዕ ሐረስታይ
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1 ሐረስታይ አው በዐል ንዋይ ምን
ናይ ሐርስ ወራታት ለትየመመ እሉ
ግብር፡ ኢዋፈቀ እቱ ምንገብእ፡ ምነ
እግል ልድፈዖ ለትየመመ ዲቡ ግብር
5% እንዴ አጽበጠ፡ ምነ ትየመመት
እሉ ዕለት እንዴ አምበተ ዲብ ቀበት
ስስ አምዕል፡ ዲብ ምዴርየት ኮሚሶን
ግብር ናይ ይግባይ ሸክወት እግል
ለአቅርብ ቀድር።
2 እብ አሳስ ንኢሽ ማደት 1 ናይ እለ
ማደት እለ ይግባይ ለኢቤለ ሐረስታይ፡
አው በዐል ንዋይ፡ ለትየመመ እሉ
ግብር ናይ ደንጎበ ወክቡት እንዴ
ትነሰአ፡ ክምሰል ልትፈጸም ገብእ።
3 ሀ/ መክተብ እተይ ቀበት ዐድ
አው ይግባይ ልትብል ጀሀት እብ
ናይ ምዴርየት ኮሚሶን ግብር ይግባይ
ለተሀየበ ቀራር ናይ ቃኑን ተርጀመት
ጌገ ህለ ዲቡ ለትብል እምነት ዶል
ተሀሌ እሎም፡ ምነ ቀራር ለተሀየበ
ዲበ ዕለት እንዴ አምበተ፡ እት ቀበት
6 አምዕል፡ ዲብ ቤት ፍርድ አቅሊም
ሸክወት ይግባይ እግል ልቀድሞ
ቀድሮ።
ለ/ ምን እለ ማደት እለ ንኢሽ ማደት
ታስዓይት ሰነት ዕልብ 49

ሰለስ (ሀ) ለተሀደገ ይግባይ እግል
ሊበል ቀድር። እብ ናይ ምዴርየት
ኮሚሶን ግብር ይግባይ ለትቀረረ
ክሉ እብ ተማም ክምሰል ደፈዐ ሌጠ
ገብእ።
ሐ/ ቤት ፍርድ አቅሊም እግል
ዳፍዓይ ግብር ለለአይድ ቀራር
ተሀይብ፡ ለዝያደት ትደፈዐ ማል
ለአቀብል።
መ/ ቀራር ቤት ፍርድ አቅሊም
ናይ ደንጎበ ይግባይ ለኢልትበሀል
ምኑቱ።

ማደት 10 ቅራመት

ሐረስታይ አው በዐል ንዋይ
ለትየመመ እሉ ግብር እግል ልድፈዕ
እት ወቅቱ ዶል ኢደፌዕ፡ ዲብ ክል
ወሬሕ ዐስር ምን ምእት (10%50%) ናይለ ትየመመ እቱ ግብር
ለትበጼሕ ቅራመት ትገብእ እቱ።

ማደት 11 አግቡይ ፈጽም
ቀራር
1 ሐረስታይ አው በዐል ንዋይ
ለትየመመ ዲቡ ግብር እግል ልድፈዕ
ንየት ዶል አለቡ፡ ዲብ ምጅልስ
ዐድ እንዴ ትሸከ ዲብ ቀበት 15
ምዕል ለልትሐዜ ምኑ ግብር ምስል
ቅራመቱ ደፌዕ።
2 ዲብ እለ ማደት እለ ንኢሽ ማደት
ሐቴ ለተሀየበ ቀራር ለይአትመመ፡
ቀራር ምነ ተሀየበ ዲበ ዲብ ቀበት 15
ምዕል ዲብ መሕከመት ድጌ እግል
ፈጽም ልትሸኬ።
3 ምጅልስ እተ ኢወዴት ዐድ ሳድፍ
ዶል ህለ፡ እግል ፈጽም ዲብለ ቀርበት
መሕከመት ድጌ ልሸኬ።

ማደት 12 ጀዘ ጀሪመት
1 ለገብአ ሐረስታይ አው በዐል
ንዋይ
ሀ/ ታምም ወዋጅበት ሐብሬ ለኢሀበ፡
ግብር እግል ኢልተአክብ ለዐንቀፈ፡
ሐብሬ እግል ለሀብ ንየት ለአለቡ
አው ሐብሬ ሐሰት ለሀበ እብ አሳስ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ልጃዜ።
2 እብ አሳስ ንኢሽ ማደት ሐቴ
ናይ እለ ማደት እለ ለልትቀረር ጀዘ
ጀሪመት እግል ልደፈዕ ወጅቡ ለዐለ
ግብር፡ አው ቅራመት እግል ትሸጠብ
አው እግል ትንቀስ ኢትቀድር።

ተዐበተ 10% ምነ ኖሰ ለአከበቱ
ግብር ክም አበል (ፍሬ ተዕበት) ምን
መክተብ እተይ ቀበት ዐድ አው ህቱ
ለወከለየ ጀሀት ትደፈዕ።
2 ዲብ እለ ማደት እለ ንኢሽ ማደት
ሐቴ ለተሀደገ፡ አበል ለልፈዕ ለለሐዜ
ግብር እብ ተማሙ እግል መክተብ
እተይ ቀበት ዐድ ክም ተሀየበ (እተይ
ክምሰል ገብአ) ሐቆለ ተአከዳቱ።

ማደት 14 መስኡልየት
ፍንቲት
ሓክም አቅሊም ዲብ አቅሊሙ ግብር
ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ ናይ
አከቦት መስኡልየት ታመት ብእቱ።

ማደት 15 ሰልጠት ወዚር
1 ወዚር እግል ፈጽም ናይ እሊ
አዋጅ እሊ ለከስስ ቀዋኒን እግል
ለአፍግር ቀድር።
2 ወዚር እብ አሳስ እሊ አዋጅ እሊ
ግብር እግል ልድፈዕ ለትቀረረ እሉ
ዳፍዓይ ግብር እብ ምስምሰ ብቅዕት፡
እብ ተማሙ አው ገሌ ክፈሉ እግል
ልሕደግ እሉ ቀድር።
3 እብ ሰበብ ናይ ሓለት ጀው ናይ
ጠቢዐት አው አዳም ለሰበበዩ ብቆት
ሐረስቶት አው ሰብ ንዋይ ዲብ
ቀበት ሐቴ ሰነት እግል ልድፈዑዎ
ለወጅቦም ግብር፡ እግል ልድፈዖ
ክም ኢቀድሮ ወዚር ዶል ለአምን
ምስል ወዚር ሕኩማት አቃሊም
እንዴ ትጋመ እብ ተማሙ አው
ገሌ ክፈሉ እግል ልሕደግ እሎም
እት ሕኩመት እንዴ ቀደመ ክም
ልትቀረር እሉ ገብእ።

ማደት 16 መዐደዪ ቀዋኒን
እሊ አዋጅ እሊ ዲብ ዐመል እንዴ
ኢልውዕል እግል ልደፈዕ ወጅቡ
ለዐለ ግብር እተይ ምን ሐርስ ብሩር
ወንዋይ እንዴ ኢደፌዕ ለጸንሐ
ሐረስታይ አው በዐል ንዋይ፡ እብ
አሳስለ ልሸቄ እቡ ለጸንሐ ቀዋኒን
ደፌዕ።

ማደት 17 አዋጅ እት
ዐመል ለልውዕል እቱ
ወቅት
እሊ አዋጅ እሊ ምን ሐቴ ዲሰምበር
2016 እንዴ አምበተ እት ዐመል
ልውዕል።

ማደት 13 አበል (ፍሬ ተዕበት)
1 እብ ደረጀት ዐድ ግብር እግል
ተአክብ ለትመዘዘት ልጅነት፡ ዐውል

አስመረ ሐቴ ዲሰምበር 2016
ሕኩመት ኤረትርየ
ገጽ

4

መሓመድ እድሪስ

ሽፈ ሹም ዑመር፡ ፊራሮ ሶይረ - ቆሓይቶ
እሊ እብ መናሰበት 25ይት
ሰነት ተሕሪር ለትከተበ ክታብ
“መፈጸምታ” በህለት ካቲመ
‘ሽፈ ሹም ዑመር፡ ፊራሮ ሶይረ ቆሓይቶ” እበ ልብል አርእስ ሰለሞን
ድራር ለከትበየ ቅሰት እግል ዮም
ሳልፋይ ክፋለ እግል ንርኤ፡
ጀብሀት ሸዕብየት፡ ለበርናምጅ
ወቅት እንዴ ኢትነስእ እት
ፍዕል እግል ተውዕሉ ትበገሰት።
ለአርወሐቶም ኖሰ ተትዐግቦም
ለዐለት መስኡሊን ናይለ መጦር
አባይ ለተዐንደቀው ወላድ ዐድ፡
ታሪኮም እግል ለትሐድሶ ገለድ
በአው። ክምሰልሁመ “ለሰለስ
አርካን!”። ጄሽ ሸዕብየት ዲብለ
ዕስኩራም እተ ለህለው አካን ርሳስ
“ቶግ!” ትቤ ምንገብእ፡ እተ ዶሎም
መንገአት እግል ልክሰቶ እሉ
ክምቶም አተፈቀው። እብ ጀሀት
ግብለት መስኡል ስለለ አቅሊም
ግብለት ለዐለ ምናድል ፍሰሃዬ

ሽቅል እግል ልግበእቱ። ጸሃዬ መኮነን
(ወዲ-መኮነን)፡ ደባብ ወመዳፌዕ
እንዴ ጸብጠ፡ እብ ትግራይ እንዴ
ጠወ፡ ዐዲግራት ወዘለምበሰ እግል
ልብጸሕቱ። ወያኔ ዲቡ ደባባት
እግል ለአጽነሖ እግልናቱ። ብርጌድ
96 ምን እለ እግል ትትዐዴቱ።
አስክ እለ ለተዐደየ ክልኤ ቦጦሎኒ
ኮማንዶ ምን ጸሮነ አስክ ዘለምበሰ
እግል ልፍገራቱ። ናይ ዜሮ ሳዐት
ክምሰል ተሐበረቶም ህዬ ክሎም
እንዴ ትመቅረሐው ምን ዘለምበሰ
እንዴ ትበገሰው እት ሰንዐፌ ህጁም
እግል ለአሰብዱቶም። ሰበት እሊ
እንቱም ክምሰለ ትበሀልኩመ፡ እብ
ሰንዐፌ ዘብጥ ክምሰል አሰብደ ለናይ
ሶይረ ወቆሓይቶ ዲብለ ህለው እተ
ክምሰል ለአጨፍሮ እግል ቲደው
ብኩም።”
አስመላሽ ወዲ-ሐፍቲ፡ ቅያደት
ጀብሀት ሸዕብየት፡ ዝያደት እትለ
ህተ ተሀይበ ሐብሬ እንዴ ተንከበ

(አፍሮ)መ፡ ዲብ ሰንዐፌ ለህለው
ወዶገበ ሕድ ለትሸብህ ምስዳር
እግል ልንሰኦ እትፉቃም ክምሰል
ህለው ሐበረ። ክእነ ገብአ ምንገብእ፡
ሰንዐፌ ወዐዲቀይሕ ዲብ ናይ በልሸም ወቅት እብ ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ልትሐረረ ቀድራተን። ሰበቡ፡
ክልኢተን መዳይን እብ ዎሮ ብርጌድ
አባይተን ጽቡጣት ለዐለየ። ለዎሮ
ብርጌድ ህዬ፡ ለዲብ ሶይረ ወቆሓይቶ
ለዐለው ዝያድ 800 ሙሰልሒን
ኤረትርዪን እንዴ አምናቱ “ህሌኮ!”
ልብል ለዐለ። ለዲብ ከጥ ጥልም
እንዴ ገአው ጀራይም ለአጀሩ
ለዐለው ቅያደት፡ “አክል-አዪ ዲብ
ገለዶም እግል ለሐጥጦቶም?”
ለልብል ሰኣል ላኪን፡ አምዕለ አማን
እግል ልትፈረግ ቱ።
አስመላሽ ገብረመስቀል (ወዲሐፍቲ)፡ ምን ቅያደት ጀብሀት
ሸዕብየት እሊ ለተሌ መምርሕ
ወሐብሬ መጸአዩ።
“እብ ምስጢር እንዴ ጸበጥካሁ
ናይ ዜሮ ሳዐት ክምሰል ተሐበረተከ
እት ፍዕል ለተርጅሙቱ። ለእምቤሉ

ናይ ህጁም ስታት ክምሰል ለአፈግር
እንዴ ጌመመ፡ መስኡልየት ዐባይ
እት መሸንገሉ ለትጸዐነት መስለ
እቱ። እሊ ስታት እሊ፡ ክምሰለ
ተሐሰበ
ኢትነሰረ
ምንገብእ፡
ህጁም ጀብሀት ሸዕብየት ፈሽል
ምንመ ኢትበሀለ፡ እግል ልደንግር
ቀድር። ምን ኬን እሊ ህዬ፡ ለ800
ኤረትርዪን መጦር አባይ እንዴ
ገብአው ድድ ጀብሀት ሸዕብየት
ተሓረበው ምንገብእ፡ ፍንጌ ሐው
ለኢተሐዘ መትከዓይ ደም እግል
ልትሰበብ ቱ። እሊ ደረር እሊ እግል
ልትሀወን በገ፡ በርናምጅ ቆሓይቶ
ሶይረ ላዝም እግል ልትዐወት ቡ።
ዲብ እለ ወራት እለ ዛይድ ዶር
እግል ልተልሄ ለቀድር ለዝያደት
ክሎም ናይ ምድር ወህግየ አምር
ወብዕድ በቃዐት ወቅል ለዐለት እሉ
ምናድል ሽፈ ዐለ።
ሽፈ ሹም ዑመር ስሌማን ዲብ
ሰነት 1947 ዲብ ባክነፍ ለትትበሀል
ቂሾት - ባካት ቆሓይቶ - ትወለደ።
ምን ሰነት 1966 – 1970 ዲብለ
ዐለ ወቀት፡ ዲብ ባካትለ ትወለደ
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ወዐበ እቱ አካን፡ ዲብ ጀብሀት
ተሕሪር ኤረትርየ፡ ክምሰል ልጅነት፡
ዲብ ገሌ ወክድ ህዬ ክምሰል ሚሊሸ
እንዴ ገብአ ሸቀ። ዲብ እሊ ለተሀደገ
አውካድ፡ ዲብለ ባካት ድድ
እስትዕማር አቶብየ ዲብለ ገብአ
6-7 ለገብእ መዓርክ ሻረከ።
ዲብ ሰነት 1969 አባይ፡ ሽፈ
ምስል ጀብሀት ተሕሪር ልትዓወን
ክምሰል ህለ ሰበት አግረሰ፡ እንዴ አስረ
አስክ አስመረ፡ “አጂፕ” ነስአዩ።
ምናተ፡ ክምሰል መሓሚ እንዴ ገብአ
ሸቄ ለዐለ ሑሁ ዐቢ ዲብ አስመረ
ሰበት ጸንሐዩ ምስል ሰብ-ሰልጠት
አቶብየ ህዬ ሸበህ ዕላቀት ሰበት
ዐለት እሉ፡ ለዐል ወተሐት እንዴ
ቤለ እት መደት ሐጫር አፍገረዩ።
ሽፈ ክምሰል አቅበለ፡ ዲብለ ዐለ እቱ
አድብር ቆሓይቶ ምናድል ጀብሀት
ተሕሪር ኤረትርየ እንዴ ገብአ ንዳሉ
ቅብላት እስትዕማር አተላለ። አስክ
ሰነት 1980 ህዬ ዲቡ ጸንሐ።
ዲብ ሰነት 1980 ሐርብ ኖስኖስ
ምን ሐዲስ ክምሰል ትወለዐ ከ
ጀብሀት ተሕሪር እብ ቅዋት ጀብሀት
ሸዕብየት ክምሰል ሸክተት፡ ምነ አካን
አስክ በርከ ትከሬት። ምናድል ሽፈ
ላኪን ምስሎም አስክ በርከ እግል
ልደሬ ኢሐረ። ዲብለ አካኑ ተርፈ።
መስኡልየት ናይለ እብ ተማሙ
ለተንዚም እተ ባካት እንዴ ሐድገዩ
ለጌሰ ስለሕ ረፍዐ።
ሽፈ እት ባካት ቆሓይቶ ታርፍ
ክምሰል ህለ ክም ተአመረ፡ እት
ውሕዳት ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ልሰልም ትሰአለያሁ። ምናተ፡
መካሪት ጠቢዐት ናይለ ባካት እብ
ክእነ እግለ ልትበገሶ አንፋር ሰኒ
ለለሐቤዕ ወሰትር ክምቱ፡ ሽፋመ
ምን አየ አስክ አየ እግል ልትሐበዕ
ክምሰል ቀድር አግደ ወድ ዐድ ሰበት
ቱ፡ ለውሕዳት ፊራሮታት እንዴ
ወደየ እግል ልርከባሁ ኢቀድረየ።
ጀብሀት ሸዕብየት፡ ሽፈ እግል
ትክሰሩ ይሐዜት። እግል ለዐውተ
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ለቀድር ብዕድ ብስር ከልቀት።
እንዴ ረምቀው ለለአመጹዎ ዕጋል
ለአከት። አሰልፍ ዛበጠ ለልትበሀል
ምናድል ወመስኡል መንጠቀት
ወመልሂቱ አቃርብ ሽፈ ምንቶም
እግል ልሕዘው አምበተው። አስማይ
ናይለ እት ጀብሀት ሸዕብየት ለህለው
ለለአሙሩ አንፋር እንዴ ሰመው እለ
ለተሌ ርሳለት ነድአው እቱ።
“ክምሰሌከ እት ጀብሀት ተሕሪር
ዐልነ። ለተንዚም እግል ሰውረት
ኤረትርየ እግል ተዐውቱ ክምሰል
ኢትቀድር ሰበት ጌመምናቱ አስክ
ጀብሀት ሸዕብየት ለተዐዴነ።
እንታመ ጀላብ እስትቅላል እግል
ረዪም ወክድ ለናደልከ እንተ። አዜ
ምራድከ ለተምም አስክ ጀብሀት
ሸዕብየት እንዴ ተዐዴከ ገርዛከ ዶል
ተአወፌቱ።”
እሊ ጅህድ እሊ ዲብ ገብእ፡ ነፈር
መክተብ ስያሰት ምናድል ስብሓት
ኤፍሬም አስክ ፎሮ መጸአ። ምስል
ዕጋል ዐድ ናይለ ባካት እንዴ
አመሕበረ ወትጋመ ህዬ፡ “ሽፈ፡
እግል ሰውረት ኤረትርየ ብዙሕ
እግል ልክደም እለ ለቀድር እግል
ልትከሰር ለአለቡ ነፈር ሰበት ገብአ፡”

እንዴ አትአመነው እግል ለምጹኡዎ፡
ሰበ ገጽ ነድአ። ለትነሰአት ምስዳር
ተዐወተት። ሽፈ ህዬ እበ ትነደአው
እቱ ጅማዐት እንዴ ተ’ለ ዲብ ቀደም
ምናድል ስብሓት ወመልሂቱ ቀርበ።
ገሮቡ ናሽጥ፡ 1.85 ምትር ለብጥረቱ
ጸሊም፡ ፍቱይ መንደላይቱ። እብ ገጽ
ፋሬሕ ተከበተው። ጅንዲ ጀብሀት
ሸዕብየት እንዴ ገብአ ንዳሉ እግል
ለአተላሌ ህዬ ትሰአለው። ህቱ ላኪን፡
“ትዕብ ሰበት ህሌኮ ንዳል እግል
አተላሌ ይእቀድር ከፌኒ!” ቤለ።
ምናድል ስብሐት፡ “ላዝም ንዳል
እግል ተአተላሌቱ፡ ምን ክምሰል
ዓረፈ እግል ተዓርፍ!” እንዴ ቤለ
ሰበት አትአመነዩ ንዳሉ እግል
ለአተላሌ አተፈቀ።
ሐቆ እሊ ሽፈ ዲብለ ዐለ እተ
አካን እንዴ አቅበለ፡ እግል ክሉ ዲብ
አብዓት ሕቡዕ ለዐለ ናይ ጀብሀት
ተሕሪር ጅንስጅንሱ አስለሐት - እብ
18 ገመል እንዴ ትጸዐነ - ጀብሀት
ሸዕብየት ሰለመዩ። ዲብለ ባካት
እንዴ ገብአ ንዳሉ እግል ለአተላኤ
ህዬ ዲብ እዳረት ሸዐብ ጀማሂር
ናይለ መንጠቀት ትረተበ።
ልተላሌ...................

ገጽ
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አውኪር ወአቦቶም ዳፍአት

መርሐባቦም አውኪራም ፋሬሕ ገጾም፡ ጸዐደ ልቦም፡ ባሪህ
መስተቅበሎም፡ ፈትዮም ልትሐደሮም፡ ወአብዮም ልትሓገሎም!
ንዕኖ እንዴ እብለ ትከለሉኒ መሐበር መላኢከት፡ እብለ ትገሰው!
አውኪር፡ አለ አቦቼ ዳፍአት ለመባልስ ለጥዑም ክልዶል ምን ቅሩብ ዲብ
ንሳልኪ ጸኔሕ። ሐሲብ ኢለሐዜኪ ወመትፋቃድ።
እሊ ገጼታይክም ፋሬሕ ወለልቤታይክም ለላጼሕ እቡ ለልአትጻቤሕ፡ እብ
በራአት ልሽዕር ወዐለም ለአትመቃሬሕ። ሐሬ ህዬ ፈጅር አምዕል ሚ ክምሰል
ተ ዝኩራመ ህሌክም ማሚ?
ሰኒ ዝኩራመ ህሌነ ሰማን ዲሰምበር። ዲብ መድረሰትናመ እግለ ለከስስ
አሽዓር ወአናሺድ ለአነሽዱነ ዐለው ምደርሲነ።
ከእሊ ደርሰስ አቦትክም ዳፍአት እንዴ አዘምክም ምኑ እንዴ ገሌ ምነ ዲብ
መዳርስክም ትነሹዱ ለዐልክም አናሺድ ምኑ በሎ እግልዬ።
ሰኒ አዜ ክሊነ ምስል ‘ሰማን ዲሰምበር’ ለትብል ነሺደት እግል ኒበል
እግልኪቱ።
አናመ ለአክራናትክም ለጥዑም እግል አተንሴ እዘንዬ ሌጠ አተናክል
እግልክም፡ ከላስ በሎ እግልዬ አውኪራም።

ሰማን ዲሰምበር

ሚ........ም?

መርሐባበ ሰማን ዲሰምበር
ሕቁቅ አግሩዝ ዲበ ልትአመር
ትትሐሸም እግልነ ትንበር

1. ሚም እስእኑ ባዲ ወዐቅሉ ቃሲ = ብእስ አጽማር
2. ሚም ንኢሽ ሳልሐት? =

እብረት

3. ሚም ትረፍዑ ወረፍዐከ

= ሴፈ/እስእን

ነዐይደኪ ምስል ፈተችነ
እት እንዳግም ምትሰሐቅ አፈችነ
ምስል ክሎም ስናትነ

4. ሚም ሾከት ኢትረግዝ? = ጭገረት

ጀላኪቱ ሐቅነ ልትአመር
ምንለዐል ክሉ ሕነ እግል ንንበር
ክሉ እትነ ልትፈረር

5. ሚም ምን ከብድ እሙ እንዴ ፈግረ ዔጻት እሙ ለሐክክ
= ዕጫይ ክርቢት
6. ሚም እብ ምንለዐል ደሀበት ወእብ ምንተሐት ፈሐመት

ንትፋኔኩም ክልክም ዋልዴነ
እግል ትክደሞ እግል ሰኔትነ
ፍሬ ሕነ እግል ዐድነ

= ፍንጪጨት
7. ሚም ትነስእ ወከፌኒ ኢትብል?
= ከርሸት/ከብድ

መራዐየት አንያብ
1.2 ጬቅመት(ጼብጠት)
ገሮባት
አንያብ እምበል ሰበብ ኢኮን
ዲብ መባይእ ዐጭም ዕስር እንዴ በአ
ለነብር። እግል ኢልሀንቀልቅል ወምን
አካኑ እንዴ ነፍረ እግል ኢልብዴ
እንዴ ቤላ ቱ፣ እተ ክምሰልሁመ
ድማን ወድገለብ እግል ኢልትደለል
ሸብ እንዴ አበለው ለጸቡጡ ገሮባት
ህለው እግሉ። እሎም ጬቅመት
ገሮባት ለልትበሀሎ ከፈፍል እሎም
ለተሉ ቶም።

1.2.1 ዕስር ስገ
(Gum-gingiva)
ስገ ዕስር እግል ዐጭም ዕስር
ለገልብብ ስጋድ አንያብ እንዴ ከለበ
ለጸብጥ ዕርዋስ ለመስል መገልበብ
እት ገብእ አንያብ ዲብ አካኑ እግል

ልስበት ወእግል ኢልሀንቀልቅል
ለሰዴ ክፋል አንያብ ቱ። ዲብ
ሐንቴሁ ለልትረከብ ዐጭም ዕስር
ምን አዘ፡ መትከምሆት ወምን እትየት

ነብረ ወባክቴርያታት ዳፌዕ እግሉ።
ዕስር ዑፉይ ዲብ መብዝሑ
አዳም ሕብሩ ዘህሪ(Salmon pink)
ለመስል እት ገብእ፡ ዲብ ሰሮም
ጸላይም አንፋር ጽልም ለቤለ
አው ህዬ ሕልቡብ ለመስል
ሕብር ገብእ። ዕስር ሕያይ
ዲብ ዐጭም ዕስር ላጥእ ቱ።
እሊ ክፋል እሊ ዲብ ስጋድአንያብ ሸብ ለቤላ ቱ።
ስገ ለቡ ዕስር
ዐጭም ዕስር
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ሰመንቱም
መገልበብ ድዋራት ስጋድ-ኒብ

1.2.2

ሰመንቱም

እሊ ክፋል እሊ
ሐቴ ጠበቀት እት
ገብእ፡
ክምሰል
አተላላይ ኢናመል
ወቅርድ ኒብ እግል
አንያብ ለገልብብ
ክፋል
አንያብ
ቱ። እግል አንያብ
አግዳድ
እብለ
መስል ሸራይጥ
ምስል
ዐጭም
ዕስር ለአትጻብጡ።

1.2.3 መገልበብ ድዋራት
ቅርድ-አንያብ (periodontal
membraene)
እሊ እግል መባኒ አንያብ
ወአካናት ፋዲ ናይ ዕስር ለገልብብ
እብ ጬቅመት ገሮባት ለትከወና ቱ።
ለአግደ ሽቅሉ ላኪን አንያብ ምስል
ዐጭም ዕስር ክምሰል ልትአሰር ወዴ።
እሊ በህለት አንያብ እንዴ ነጥረ እግል
ኢልምለጭ ወኢልትሸንኬ ራቅብ።

1.2.4 ዐጭም ዕስር
(alveolar bone)
እሊ እግል አንያብ ወአልሓይ
ራፌዕ ለሀለ ክፋል ዐጭም ነከክ
እት ገብእ፡ ለአግደ ሽቅሉ እግል

አጥዐሚቶ

ዲብ ሐቴ ሼርከት መስኡል
ሸቃለ እንዴ ገብአ ሸቄ ለዐለ እናስ
እግለ ሸቃለ እንዴ ጀምዐ፡ “ያጅማዐ
ዮመቴ እብ አማን ለልአግሄ ከበር
እግል እድገም እግልኩም ቱ። እሊ
ከበር እሊ ህዬ፡ መስኡለትነ ለዐለት
አሰይደ ኬት መዓይሽ (ጥሮተ)
እግል ትፍገር ቀረረት። እግል
ብዞሕ ሰኖታት ለመርሐተነ እትለ
ሼርከት እንዴ ሐድገተነ ትገይስ
ህሌት። ሰበት እሊ ክልነ ደዐ እግል
ንውዴ እግለ ወህድያት እግል
ነሀበ ሚ ምን እንወዴ ለሐይስ?”
እት ልብል ትሰአለዮም። ለሸቃለ
ዎሮት ከእብ እንክሩ ረአይ ለሀይብ
ሐቆለ ጸንሐ፡ ዎሮት ምነ ሸቃለ
እንዴ ቀንጸ፡ “አነ እብ እንክርዬ፡
‘ረቢ ለዓለሚን ነሐምደከ እለ ምን
አርኤከነ ’ ለልብል ካርተሊነ ነሀበ ፡”
እት ልብል በልሰ።

ሰኣላት

1. ዓሰ ጸምእ ሚ ኢኮን? ሐቆ
ጸምእ ምን አየ ሰቴ?
2. ሐቴ ከሊመት ዲብ ቃሙስ
(ዲክሽኔሪ) እብ ከለጥ ክትብት ሐቆ
ህሌት እብ ከአፎ እግል ተኣምረ
ትቀድር?
3. ክለን ድወል ዐለም ዲብ
ዕዳይ ዶል ልትሸመመ ለናይ ዐለም
ግሩሽ አየ ጌሰ መስለኩም?
4. ገሌሀን ድወል “ዲብ
ዐድነ ሐቅ ናይ መትሃጋይ ሕር ቱ፡
” እት ልብለ ልትሰምዐ። ህግየ ሕር
ሐቆ ገብአት ዲብ ተለፎን እግልሚ
ለአደፍዖ?

ቅርድ-ኒብ እንዴ ሐቅፈ ጸብጥ።
እብ ዓመት ክሎም እግል አንያብ
ለልትከለሎ ገሮባት(periodotium)
እንዴ ትበሀለው ልትሰመው።
እሎም ዐጭሞም ረቂቅ ሰበት ቱ፡
እብ ገሌ ደቅጥ ልግበእ ወረክስ
እግል ልትአዘው ወልሕቀቆ ቀድሮ።
ለረክስ(እንትሃብ) ሐቆ ትወርከ
ዐጭም ዕስር እግል ልትጠወር በክት
ሀለ።
ከእብሊ፡ ሕማም ዕስር እግል
እሎም አርበዕ ለትሰመው ገሮባት
ክምሰል ለአደሜዕ እግል ልትአመር
ለአስትህል።

 እግለ እት ሐንቴሁ ለሀለ
ደንቲን(dentine)
ወጬቅመት
ገሮባት(periodontal
fibers)
ምንለ ገብአት መደረት ዳፌዕ።
ለአግደ ሽቅሉ ህዬ ዕስር ምስል ዐጭም
ክምሰል ልትጻበጥ ውድየት ቱ።
 እግለ እት ወቅት መጪር
ለመጽእ ደቅጥ ክምሰል ፍራሽ እንዴ
ገብአ ዳፌዕ።
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መሐመድ ዳፍለ

ሰፈር አስክ ምድር ምሔርበት
እብ መናሰበት 25ይት ሰነት
እስትቅላል ምነ ትወለደየ እተ ከነደ
አስመረ ክምሰል አተየ፡ እት ልበን

ወሕሳበን ለዐለ ወክምሰል ሀደፍ
ለትበገሰየ እግሉ ጋር፡ እግለ እብ
ድግም ሰመዓሁ ለዐለየ ምድር እግል
ልብጸሓቱ ለናይ ሰልፍ በርናምጀን
ለዐለ።
ህተን ምስል ዐመተንቱ እግል
ሰልፍ ኢነት ምን ከነደ ኤረትርየ
ለመጽአየ። ዊንታነ ደበሳይ፡ ንያት
መሓሪ ወሳልሳይተን ዐመተን
ንጽህቲ ሀይሌ። ጽብሕ ምድር
ምስለ ታታ ለጅንሰን 6 አውቶቡስ

ምስለ ምን ከነደ፡ ጀርመን፡ ሽዌደን፡
አሜሪከ፡ ብሪጣንየ ወብዕዳት ድወል
ለመጽአው እብ አምኣት ለልትዐለቦ
ሙዋጥኒን መዲነት አስመረ ግረ እንዴ
አትለው አስክለ በዲር መንደሊታት
ኤረትርየ እግል ንዳል፡ እግል ሞት
ወቅታል ልተገየስ ለዐለ ዮም ላኪን
እግል ዝያረት ምን ቅሩብ ወረዪም
ልትበጸሕ ለህለ ምድር ሳፍሮ እት
ህለው፡ ዝያደት ለእብ ከበር ሰሙዕዎ
ለዐለ ምድር ምሔርበት እብ ዕንቶም
እግል ልርአው፡ ወእብ እግሮም እግል
ልዳወሮ እቱ ምን ቀድረው ክሎም
ፋርሓም ወልውቃም ዐለው። ዝያደት
ክሉ ላኪን ለነኣይሽ ኤረትርያት

ከነድያት አዋልድ። እብሊ ህዬ ዊንታነ
ወንያት ላተ ዝያደት ክሉ ፋርሓት

ዐለየ። ንያት ወዊንታነ ዋልድ አብ
ተን። ለሙሳፍሪን እስቡሕ ምስ
ስታድዩም አስመረ ሸንከት ቅብለት
ሐቆ አተጀሀው፡ እበ ልዉሊት ጽርግየ
ዐድ አቤቶ፡ እምበ ደርሆ፡ ደምቤ
ዛውል፡ ቶከር፡ ሰረጀቀ፡ ዐዲ አከሎም
እት ልብለ ህዬ ሕዱድ አቃሊም
ዐንሰበት ወምግብ እንዴ ሐልፈየ
ደቀምሐሬ ደምቤዛን ዐደተከሌዛን
እንዴ ካየደው ምን ዐዶታት ከበሰ
እብ ምክራይ ልቢ ትግራይ አስክ
ቀላቅል ደኖ እት ህለው፡ ዕንታቶም

እብ ሸባቢክለ መካይን ድማን
ወድገለብ ዲብ ለአትቃምት እግል
ግሩም መካሪት ምድርነ፡ እግለ ሻንን
አድብር፡ እግለ አወድግ ዲብ ለዐፉ
ለሰፈር ሰኒ ክምሰል ዐጅበዮም ምን
ገጾም ልትቀረእ ዐለ። ሀብረንጋቀ፡
በልወ ወዐድ በርበሬ እንዴ ሐለፍከ
ለህሌት ዔለ በርዕድ ክምሰል በጽሐው
ላተ ዝያደት ዲብ ልትዐጀቦ፡ እግለ
ምድር ጀራዲን ወታሪክ ንዳል
ላተ ዔለ በርዕድ እት ለአትቃምቶ፡
መቅበረት ሹሀደ ዔለበርዕድ ክምሰል
በጽሐው፡ ናይ ማሌ ምሔርበት ወናይ
ዮም ሜርሐት ናይለ ሰፈር ለዐለው
ምናድሊን ሐቴ ዶል ዲበ ሖርመት
መካይን እንዴ አበጠረው ዲብለ
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ታክየት አካን ፈግረው እቦም። ለሰብለ
ዝያረት ህዬ ምን ርሽመተ ክርበ አስክ
ዔለ በርዕድ እንዴ ትወለበው እብ
እደዮም አስክለ ዐድ ጀራዲን ላተ
ዔለ በርዕድ ዲብ ለኣሽሮ እግለ ማሌ
ቀደም ሕርየት ዲብ ዔለ በርዕድ
ለገብአ ንዳል ፍርስነት ለደፈዐ
እስትሽሃድ ወዲብ ረአስ አባይ ለጀረ
ደማር ወፈነ ለሓኩ እት ህለው ክሉ
እብ መትአያስ ለአተንስዮም ዐለ።
እብ ፍንቱይ ለነኣይሽ ዊንታነ ወንያት
ላተ ዝያደት ክሉ እበ ልደገም ለዐለ
ታሪክ አበወን ልትሐበነ ዐለየ። እብ
ካሜራተን እንዴ ወደየ ህዬ እግለ
ታሪካይ አካናት እብ ትሉሉይ ሰውረ
እት ህለየ፡ ወጠንየተን ወዐሸመን እት
ወጠነን ዝያደት ክምሰል ዐለ ለርኤከ።

ሐቆ ናይ ሰር ሳዐት ህዬ አዜም ለሰፈር
አስክ መዲነት ከረን አተላለ። ከረን
እብ ዕቢናሀ ግረ አስመረ ለትትረተብ
ዓሲመት አቅሊም ዐንሰበ ክምተ እበ
ዐባዪ ተሐበረየን። ሕሊል ዐንሰበ
እንዴ ተዐዴከ ሐሊብ መንተል እንዴ
ሐለፍከ እግለ ነኣይሽ ደገጊት ድማን
ወድገለብ ዲብ ተዐፌ እብ ምፍጋር
ጸሓይ ናይለ መዲነት ተአቴ እተ እት
ህሌከ ዝያደት ትትበሰጥ። ምስለ ሐቆ
ሕርየት ለትበነ መሐጠት ከህረበት
ክምሰልሁመ ዘበናይ ሆቴል ሳሬነ።
ልተላሌ..........
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ሕመድ ወድ ዐጋት ምን ሔልየት ቤት
መዐለ ወቤት መዐሾ እብ ሰበት ድመል ረአስ
ወልድንኬኤል ወድ ሰለሙን እት ለሐምድ
ለቤለየ ሕላየት እግል ንርኤ፦
ድመል በዐለ ወልድንክኤል ቱ ተወክ ሚበ
ወኣለ
ወድ አቤቶ አብ ስሉል ለሮረ ህቱቱ ስልጣነ
ወልደ-ጋብር ናስአት ተ ወሐይሉ ናስአት
ተ መንባነ
ኤሎስ ናስአት ተ ወድ ቴድሮስ ለገንድል
እብለ ጭማረ
ዐድ ተክሌስ ናስአት ተ ከፍከፈቶ ለጽዋረ
ክልኤ መንሰዕ ናስአት ተ ኢቀንጸት ምንለ
ምክራረ
ፈጽሐት ዛምት ቱ ምሴ ዶለ ምዕያረ
ድግለል ዛምት ቱ መንሱረ ለትርክ ዐለ
ክዋለ
በየድ ናስአት ተ ወድ እክድ ሚን-ዓምር
ጌሰ ለኤማነ
አምዕል አግናድ እተአምሮ ናተሎትለ
ጭማረ
ሰለስ ምጥዐት ስምሓኖ ውላደ ትዴደ
ወኣጋለ
ተከሌዛን መላኪን መን ወድዮ ለተስካረ
አንጉለ ግዱሊ ለትጋርብ ሕላለ
እጸሮት ለእበነ ሳደዶትለ ሓባለ
እት ቅበ ትበአሰዮም ከራይ ሚ በ ሕዋለ
ወድ መልከ ወደብሮም ኢለአሙሮ ለቅባነ
ህሌነ ምኑቱ ቅሕብ ለተረ ተራነ
ህሌኮ በሃልቱ ዲብ እዲነ ለትማነ
እምበክየ ዐራዶ ሕነ ህታተ ነብራነ
እት ገጽነ ጌሰት ዲብ እንስእየ ግራነ
ጀነት ለሀበ ዐራዶ ጌሰት ገበይ አማነ
ምን ነቢ ጻንሐት ተ እስላም ወክስታን ክም
ተዓረ
ምን አስሓብ ጻንሐት ተ ሽፈ ለሕራበ
ድመል በዐለ ወልድንክኤልቱ ተወክ ሚበ
ወኣለ
አትቃበለት ለኣሱረ ላመ ዱለት ኢገአ እለ
አልፍ በዴት ምን አብሑር ምስርየ ለከማረ
ወድ ሰለሙን ወድ ዘርኣይ አድማይ ሌጠ
ድራረ
ወድ ሰለሙን በዐል ሐመር ወወድ ሰለሙን
በዐል ጣለ
ወድ ሰለሙን ወድ ዘርኣይ አዪ ምኖም
ንትከተል
ጸጋይ ላቱ አርኡነ ወሓጥር ላቱ በዐል
ከንፈር
ዐድ ሰለሙን ወድ ዘርኣይ አድማይ ሌጠ
ትጸንበርል።
ገጽ
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ሕዱግ ስሌማን

“ዝሕረት ንዋይ እት ጋሽ በርከ ሰበት ህሌት መጃል ሳረዮቱ ሐሬኮ”

ደረሳይ መሐመድ ዑስማን ምን ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ

ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ዓሙድ ሽባን። ዮም እትሊ ዓሙድ
እሊ እበ እግ’ለ ረክበ ደረጀት ሐበን
ለልትሰምዑ ሻብ ምን ኩልየት
ሐርስ ሐመልማሎ ምስሉ ግል
ነአትኣምረኩም። ለመቃበለት እለ
ተሌተ፡ ቅራአት በኪተት!
ሰኣል፡ምስል ርሕከ ምን
ተአትኣምረነ?
ስሜቼ መሐመድ ዑስማን
መሐመድ ትትበሀል፡ እብ ዐለዮ
ዐድነ እንዴ ሐደግነ ሶዳን ሰበት አቴነ
እት ምድር ጋነ ትወለድኮ። ምን
ሶዳን ሰነት 2000 ሽብህ መዲነት
ሀይኮተ እተ አቴነ። እትሊ ህዬ ናይ
መአንብታይት ድራሰቼ እብ ህግየ
ዐረቢ አንበትኩወ።
ሰኣል፦ እተ ወክድ ለሀይ
መድረሰት ከፎ ዐለት?
ለናይ መአንብተይት ደረጀቼ
ለአንበትኮ ወአትመምኮ እተ
መድረሰት መድረሰት ሽሂድ ቤረግ
ተ ለዐለት። እተ ወክድ ለሀይ
አወላይ ፈስል ለዐልነ ደረሰ 3 ፈስል
እቱ ኩፉላም ዐልነ። ግራሁ እት
ካልኣይ ፈስል እት ክልኦት ወእት
ሳልሳይ ፈስል ህዬ እት ዎሮ እንዴ
ትከምከምነ አስክ ሓምሳይ ፈስል
እብለ ገበይ እለ አተላሌነ። አነ እት
ሌሂ ወክድ ለሀይ ምን ፈስልዬ
አወላይ ወምን መድረሰትናመ ዩኒት
እነስእ ዐልኮ።
ሰኣል፦- እት ምግባይት ደረጀት
ህዬ?
እት ምግባይት ደረጃት ክምሰለ
እት መአንብታይት ደረጀት ጀዋእዝ
ለእነስአ ዐልኮ ኢገብአኮ እብ ፍንቱይ
እት ሱሳይ ሐቆ ሳልሳይ ፈገርኮ
ግራሁ ላተ ምን መስከብ ጀዋእዝ
እንዴ ፈገርኮ እተ ሳልፋያም ለ5
እቶም ተዐዴኮ።።
ሰኣል፦- ለሰበብ ሚ ዐለ?
ወላሂ ለሰበብ ብዞሕ ቱ። ለአግደ
ላኪን ምስል ድራሰት እግል ልባስዬ
ወርሱም ድራሰቼ እከድም ሰበት

ዐልኮቱ። እግልሚ ዐድነ ዝሩፎም
ሐዋኒት ሰበት ዐለት እግል ድራር
ላሊሆም እብ ካሮ ሸቁ ሰበት ዐለው
ወህለው፡ ክምሰልሁመ ምን ዐረቢ
እት እንግሊዚ ሰበት ተዐዴናቱ እግል
ኢበል አቀድር።
ሰኣል፦- እት 2ይት ደረጀት ህዬ
ከፎ ዐልከ?
እት ካልአይት ደረጀትመ
ብዞሕ ኢሐወንኮ ወኢፈደብኮ ምነ
ሳልፋያም ለ10 እት አነ መድረሰቼ
እንዴ አትመምኮ አስክ ሳወ
ትወከልኮ።
ሰኣል፦- ሐያት ሳወ ምን ዳግም
እግልነ?
ሳወ ክምሰለ ብዕዳም ኢሐደሰት
እቼ። እግልሚ ቀደም እለ እት
መሀረጃናት ምን ገብእ ወብዕድ

ቀኑናይ አትአመሮት 125/2016
ቀዋኒን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ፡
ማደት 1 ለለአፈግሮ በዐል መዝ

ማደት 3 ለትሸጠበ ቀዋኒን

------ ምን ገጽ 4 ለተላለ
እሊ ቀዋኒን እሊ፡ እብ አሳስ
ግብር እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ
እግል ልትአከብ ለፈግረ አዋጅ ዕልብ
178/2016 (እንዴ ተለ አዋጅ እንዴ
ትበሀለ ለልትሀደግ) ማደት 15 (1)
እግል ወዚር ማልየት ለተሀየበት ሰልጠት
ለፈግረ ቀዋኒን ቱ።

ማደት 2 - አርእስ ሐጪር
እሊ ቀዋኒን እሊ፡ “ቀዋኒን እተይ ሐርስ
ብሩር ወንዋይ ዕልብ 125/2016”
እንዴ ተበሀለ እግል ልትሀደግ ቀድር።

ለቀደም አዜ ልሸቄ እቡ ለዐለ ቀዋኒን
እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ ቀኑናይ
አትአመሮት 21/1994 እብ አሳስ
ማደት (2) ናይለ አዋጅ ሽጡብ ሰበት
ህለ፡ እብሊ ቀዋኒን እሊ ብዱል ህለ።

ማደት 4 - አከቦት ግብር
እብ አሳስ ማደት 3 (3) ናይለ አዋጅ
ፈዓልየት ወአግቡት አከቦት ወፈጽም
ግብር ምን እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ
ሰልጠት ወመስኡልየት ቅስም እተይ
ቀበት ዐድ ገብእ።

እመጽአ ሰበት ዐልኮ እት 26ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ክም
ደረሳይ ተሓበርኩወ ወእምበል
ምሽክለት
ድራሰቼ
እንዴ
አትመምኮ እተ ማትሪክ ወዴኮ
ወአልሐምድልላህ ነጅሐኮ እተ።
ሰኣል፦
ፍገሪት
ማትሪክ
ትረይሐከ እበ?
ወላሂ ኢትረይሐኮ እበ ምናተ
እግለ ሕልፈቼ አልሐምድልላህ
እቤ። ለሰበብ መምክን አነ ክምሰለ
ደረጀቼ እት ናይ ድግሪ እትጸበረ
ለዐልኮ ምንመ ይዐለት ምን ተሪፍ
ምን ደሐንኮ ቱ እላመ አሰናይ
ኢትሰአነት
ለእቤ
ዲፕሎመ
አምጸኮ።
ሰኣል፦ ግራሁ እበየ ረትዐከ?
ኩልየት ማይ ነፍሒ አቴኮ እተ

ማደት 5 - የመሞት ግብር፡
1 እብ አሳስ ማደት ሐምስ (2) ናይለ
አዋጅ ልጅነት ዐድ ናይ ዴፍዓይ ግብር
ንዋይ እንዴ ረተበት፡ ግብር ንዋይ
የምም።
2 ለገብአ ንዋይ ለቡ ነፈር አው ሐሽም
ግብር እብ ተቅዪም እግል ልድፈዕ እግል
ልትሰመዕ እሉ ዶል ልትሰአል፡ ልጅነት
ዐድ እግል ልደፈዕ ለወጅቡ ግብር እብ
ወግም እግል ትየምም ትቀድር።

ማደት 6 - መልእ
እስትማረት
1 እብ ልጅነት ዐድ ለተአከበ ግብር፡
ምስል እሊ ቀዋኒን ጹብጥት ለህሌት
እስትማረት ዕልብ ሐቴ ልትመለእ።
ንስከቱ ህዬ እግለ ደፍዐው ሐረስቶት
ትትሀየብ።

ህዬ አወለይት ሰነት ክም ደረስኮ 2.6
ሰበት አምጸአኮ እተ ናይ ዲፕሎመ
መጃላት ብዞሕ እግል ሕሬ በክት
ረከብኮ። ምናተ ከለ ሀንደሰት ሕሳብ
ወፉዝያእ ሰበት ብእቱ ወአነ ህዬ
አባዬ ሰበት ገብአ ምኑ እት ሀርብ
እት ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
መጸአኮ ወእተ ህዬ እት መጃል
ሳረዮት ንዋይ አቴኮ።
ሰኣል፡- ለመጃል ከፎ ረከብካሁ?
ለመጃል ሰኒ ወአማን ለረይሐኒ
እት እንቱ ረከብኩዉ። እግልሚ
ለድዋር ለእቱ እነብር እብ ዝሕረት
ንዋይ ለልትአመር ሰበት ቱ። እግል
ሸዐብዬ እብ ቀሊል ለእሰዴ እቡ
መጃል እንዴ ገብአ ረከብኩዉ።
ምጅተመዕነ ፈሀሙ እት መጃል
ሕማም ንዋይ ወገበይ ሰረዮቱ ለህለ
እግሉ ፈሀም ድህር ለቤለ ሰበት
ገብኣቱ።
ክእነ እግልዬ ለመስሎ ሽባን
እብሊ መጃል እሊ እብ ብዝሔ
እንዴ ደሐረው ዶል እት ሽቅል
ልትፈረሮ ፈሀም ምጅተመዕነ
ኢትቀየረ ምንገብእ አስክ እለ ንዋዩ
ምን ሕማም እግል ልሳሬ ለመጸከ
አለቡ እሊ ህዬ ደማር ሰብብ ለህለ
ጋር ቱ።
መሰለን ዎሮት ነፈር ወአቱ
ሐ’መት ምንገብእ’ እንዴ ሐርደየ
ባይአ አውመ እብ ኮማት እት ሱግ
ለአዘብየ። ለሕማም ምን ንዋይ እት
አዳም ለልዐዴ ሰበት ህለ፡ እብለ ገበይ
እለ ብዝሓም እግል ለአብዴ ቀድር።
ሰበት እሊ ዕልም ሐቆ ህለ ለወአት
ትሳሬ ወበዐላመ ኢከስራ ወእግለ
ሸዐብመ ኢደርሮም።
ሰኣል፡- አዜ አክልአዪ ህሌከ
እግል ትደሐር?
ዮም ዓመት ናይ ደንጎበ ሰነቼተ
በሀለት ደረሳይ ሳልሰይት ሰነት ህሌኮ።
እሊ ህዬ እግልዬ ዐውቴ ዐባይተ
እግልሚ ዮም ምስልዬ ለአንበተው
ደረሰ እብ ለትፈናተ አስባብ ምን
ተዐሊም እንዴ ሬመው አነ ምስል

ሰለስ ብዕዳም ምን ሀይኮተ ኩልየት
ሰበት አቴነ ወህቶመ እብ ለትፈናተ
አስባብ ሰበት ጠለቀወ እት ሀደፉ
ለሐጠ ወዝሩፍ እዲነ ለከሀለ ሰበት
አነ እሊ እግልዬ ፍንቱይ ፍሬቱ።
ሰኣል፡- አልሐምድላ ለልብል
ነፈር ትመስል?
እምበልሀ ሚ ብዬ ሕግላን
ወአከይ መንበረት እብ ድራሰት
በዴ። አነ ህዬ ረቢ ቃስመ እግልዬ
ለህለ እግል እርከብቱ እብ
ድራሰቼ። እሊ ህዬ ፈድሉ ቱ ሰበት
እሊ ክልዶል ለሐዋኒቼ እግልዬ
ንዕመት ረቢተ። ከላስ እግልዬ እለ
ደረጀት እለ እብ ለሀበት ጽሪት
ሰበት አምጸኩወ ሰኒ ወአማን እግኑዕ
እበ አነ። ለምድር ለእቱ ህሌኮ ህዬ
መሰል ሰኔት እግል እግበእ እግሉ
ሰአየት ብዬ። እግል ሚ ድራሰት
ተርጀመት ለአለበ ለልሐሱበ ሽባን
ብዝሓም ሰበት ቶም። ዋልዴንመ
ምን ድራሰት ንዋይ እንዴ አስለፈው
እት ፍራረት ንዋይ ዕምር ውላዶም
ለልአበዱ ወግራሁ ህዬ ለንዋይ ክም
ሐድገዮም ለልግሁ ብዝሓም ሰበት
ቶም እግሎም መሰል አነ። ንዋይ
እብ ድራሰት ክም በርክት እግል
ሐብሮም ቱ ኖሼ እት አንስሱ።
ለህግያዬ እዝን ክሬ እግለ ፈጅር
እግል ትትሰአለኒ ምነ።
ሰኣል፡- እት ደንጎበ እግል ቲበለ
ለትሐዜ?
እበ ተሀየቤኒ በክት ሐምደኩም
ሐዋኒትመ አካንበ ሰበት ትበው።
ግራሁ ክል ሻብ እት ድራሰቱ
እግል ልተርድ ወእምበል ድራሰት
መንበረት መራር ክምተ እግል
ለኣምር ቡ እብል።
ምህነት ህዬ እብ ቀልብ
ለትትሐዜ
እግል
ልሕረው
እትፋነዮም
እግልሚ
ፈጅር
ራሐት ደሚር ወሽቅል ሳፊ እግል
ልርከቦ።።
ሰፍሐት ሽባን እበ ሀብከናቱ
ተውዴሕ ንሐምደከ።

2 ተፋሲል አስማይ ዴፍዐት ግብር፡
ምስል እሊ ቀዋኒን እሊ እተ ትጻበጠት
እስትማረት ዕልብ 2 እብ ልጅነት
ዐድ እንዴ ትመለአት፡ ዲብ እዳረት
ምዴርየት ተሐልፍ።
3 ልጅነት ዐድ ለአከበቱ ግብር እት
ምዴርየት እግለ ልትረከብ ወኪል
ቅስም እተይ ቀበት ዐድ አው ወኪል
ዶል ኢለሀሌ እግል እዳረት ምዴርየት
ሰልም።
4 እዳረት ምዴርየት ምን ልጅነት ዐድ
ለትሰለመቱ ግብር ፋቱረት ተሀይብ
ወለማል እት አቅሊም ለህለ ቅስም
እተይ ቀበት ዐድ ትሰልም።

ግብር፡ ምህም ላቱ ስጅላት ወእስትማራት
እግል ልጅነት ዐድ ወእዳረት ምዴርየት
ለአቀርብ።

ማደት 7 - ስጅላት ወእስትማራት
ቅስም እተይ ቀበት ዐድ አው ህቱ
ለወከለዮም ዲብ የመሞት ወአከቦት

ማደት 8

- እዳረት ምዴርየት
ወአቅሊም እብ አሳስ አዋጅ ናይለ
ልደፈዕ ግብር ዲብ አከቦት ለአፍገረያሁ
ሜዛንየተን ኖሰን ከፍየ።

ማደት 9
እሊ ቀዋኒን እሊ ዲብ ጀሪደት አዋጃት
ኤረትርየ እንዴ ጠበዐ ምነ ፈግረ እተ
ዕለት እንዴ አምበተ ዲብ ዐመል
ልውዕል።
አስመረ
1 ዲሰምበር 2016
ብርሃኔ ሀብቴማርያም
ወዚር ማልየት

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

አርቡዕ 07 ዲሰምበር 2016

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 49

ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሓዳረት ሚ በህለት ቱ?

ልባብ
ጦበት እት ረአስ ጦበት ቤት
ካምለት ትገብእ
ለእም ተበሰም እትወዴ እግል
ሕጽኖተ አዜ እክልስት ለዐለት
እሲት ወልደ ክእነ ቴለተ፣ “ወልዬ
አደብ ክም ወዴ ወዴኪሁ፡ እሊ
ጋር እሊ ኣነ ሰላሰ ሰኖታት እግል
እትዐወት እቡ ለኢቀደርኮ ጋር
ቱ፡ እንቲ ህዬ ረቢ ሰዴኪ ከእት
ሰላሰ አምዔላት ተዐወትኪ እቡ”
እንዴ ትቤ ለዕንታተ እብ አናቤዕ
ትጀቃጀቀ።
እሲትለ ወልደ ህዬ ክእነ
እትብል በልስት፣ “ይመ ድግምለ
በልቀት ወለድሕረት ተአሚረ
ማሚ? በልቀት ዐባይ ዐለት፡ እለ
በልቀት እተ ገበይ ሰበት ዐለት
እግለ አዳም ምሕላፍ ትከልኦም
ነብረት..ዎሮት እናስ ህዬ እንዴ
ሳበረየ ምንለ ገበይ እግል ልሸንከ
ርሑ ሰበለ እለ። ለእናስ እግል
ልስበረ ጀራረበ ወእብ ማሰት 99
ዶል ሀደሸየ፡ ምናተ ወለ ሐቴመ
እንዴ ኢለአወቄ ተዐበ..እበ ባኩ
ነፈር ለሐልፍ ምን ርአ እንዴ
ነቅመዩ እግል ልስደዩ ትሰአለዩ..
ለእናስ እግል ልስደዩ ምሽክለት
ክም አለቡ አሰአለዩ፡ ወእግለ
ማሰት እንዴ ሀረሰ ለበልቀት ምን
ሀደሸ እበ፡ ለበልቀት እተ ሰልፋይት
ህዳሸቶ ሰጠጥር ገበአት...
ምናተ ለለአአትዐጅብ ጋር
ትረአ፡ እተ ሐንለ በልቀት ምን
ደሀብ ምሉእ ለዐለ ከሌዕ ተረከብ፡
ለእናስ ህዬ እሊ ከሌዕ እሊ ናዬ ቱ
አናቱ ለእግለ ብልቀት ሳጠርኮ
ቤለ..እለ ክም ገብአት ለክሎት
እናስእትቃዲትሻከው።ለሰልፋይ
እናስ፡ “ምን እለ ርክብት ለህሌት
ዝሕረት ገሌ እግል ለሀበኒ ብዲቡ፡
አነ ለበልቀት 99 ዶል ሀደሽኮሀ
ወክም ተዐብኮ ቱ ለበጠርኮ”
ቤለ። ለካልኣዩ ህዬ፣ “ኢፋሉ፡ እለ
ዝሕረት እለ ክለ ናዬ እበይንዬተ፡
አናቱ ለበልቀት ሳጠርኮ” ቤለ።
ለቃዲ ህዬ ተማም ለአተንስዮም
እንዴ ዐለ፣ “ለሰልፋ 99 ዶል እግለ
በልቀት ሰበት ሀደሸ 99 ክፋል
ናይለ ዝሕረት ልንሰእ፡ ወእንተ

ለሐቴ ዶል ሀደሽከ ህዬ ሐቅከ
ዎሮት ክፋል ቱ፡ ለበልቀት ህቱ 99
ዶል ህዱሸ ምን ኢለዐሌ እብለ
ዕልብ ምእት ላተ እንተ ለሀደሽካሃ
ሓቴ ህዳሸት እግል ትትሳጠር
ክሉ-ረእሱ ወኢቀድረት ቢለዩ።
እለ እግል 30 ሰኖታት እንዴ
ኢትትዕብ ወሰእየት ኢትበትክ
እግለ ወልደ እት ተአድቡ
ሓለፈተን!! ወዲብ እሊ ሰላሰ
ሰኖታት እት ለዐሴ ወእምበል ሐቴ
መንፈዐት ሑሉፉ ክም ይዐለ አዜ
እት ሐቴ ዶል እሲቱ ተዐወተት
እቡ፡ ወበዐል አደብ ሰኒ ገብአ።
ከእሊ ውዳይለ እሲት ወል
ወለ አደብ ግሩም ህዬ ምን ቅያስ
ወለዐል እግል ልትሐመድ
ወጅብ፡ ህተ እሊ ክሉ እብ
ፈድልዬቱ ኢቤለት፡ ወእግለ እም
እሊ እብ ፈድለ ህተ ለወዴቱ
ናይ 30 ሰኖታት መጅሁድ ክም
ቱ አተይቀነተ፡ ወህተ ዲብ እሊ
ፈዳብ ወቀይ እሊ ሐቴ ወናይ
ደንጎበ ጦበት ሌጠ ክም ከሬት
ወአሳስስለ ጋር ለእም እት ቀበት
ሰላሰ ሰኖታት ለከድምመቱ
ክም ቱ፡ ወህተ ህዬ አትመመቱ
እት ኢኮን ካልእ ሐቴመ ክም
ይአውቄት አሰአለት።
ከአደብ ሰኒ ምን አዳም ሰኒ
ሌጠ መጽእ..ወበዐል አደብ
ሰኒ ህዬ ለእለ ወዴ ሰኔትመ ናይ
ዔማት ሰኔት ተ፡ እግል ለአተምስል
አውመ እግል ርአው እዬ ወስምዖ
ኢኮን ለትመእ፡ ህተ እብ ገበይ
በሲጠት ወእምበል ተክሊፈት
ተሐስል።
ሐቴ አምዕል ዛርኡ ለዐልከ
ዘርእ አካኑ በዴት ምንከ ምን
ገብእ፡ አየ ክም ሀለ ለዝላም
እግል ተሐብረካ ቱ። ከእለ ምን
ገብእ እት ክል አካን ወምስል
ለገብአ ልግበእ ወእት ሐን
ለገበአት ሰመ ኬር ሌጠ ዝረእ.
እንተ እት አየ ወምዶል ክም
ትረክቡ ኢተአምር!? ወለእት
ኣካን ይአካኑመ ልግበእ ኬር ሌጠ
ዝረእ..ሰኔት ህዬ ለእተ ዘረእከ ምን
ትዘረአ በላሽ ኢትበዴ።
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መኤምረት ታሪክ እግል ዎሮት
መጅተመዕ አክል ሕድ እንዴ
ሐደደው ለናዩ ሓዳረት ምን እለ
አስክ እላ ዐለት እግል ሊበሎ ሰበት
ከብደ ዲቦም፡ ሐዳረት ለትብል ዘዐት
እግል ገለ ምንለ ቀዲማት ወአዜ
ለሀለየ ሙጅተመዓት ወትምቱም
ታሪካይ ወሰቃፋይ ወቀይ ለሰርገለየ
እግል ለአትኣምሮ ትነፈዐው እበ።
ገሌ ምን እለን ሐዳራት እለን፡
ሐዳረት ኣንዲያኖን ተ። እለ ሓዳረት
እት ድዋራት ሰነት 800 ቀደም
ተውሊደት ነቢ ዒሰ ዐለት። ሓዳረት
ሜክሲኮ እት ድዋራት 300 ቀደም
ተውሊደት ዒሳ። ናይ ረዪም ምፍጋር
ጸሓይ ሓዳረት፡ እለ ህዬ ዲብ ሲን
እት ድዋራት ሰነት 2200 ቀደም
ተውሊደት ዒሳ፡ ወምኑ እንዴ ተዐዴት
ኣስክ ጃፓን ኣማደደት። እሊ ህዬ እት
ድዋራት ሰነት 600 ሐቆ ተውሊደት
ዒሳ ዐለ።
ናይ
ህንድ
ሐዳረት
እት ድዋራት ሰነት 1500 ቀደም
ተውሊደት ዒሳ፡ ሓዳረት መስርዪን

እ
ት
ድዋራት
ሰ ነ ት
3 0 0 0
ቀ ደ ም
ተውሊደት
ዒ ሳ ፡
ሐዳረት
ሱሜርያን
እ
ት
ድዋራት
ሰ ነ ት
4 0 0 0
ቀ ደ ም
መትወላድ
ዒሳ፡ ወአሰራ ናይ ባቢሎንያ ሐዳረት
እት ድዋራት ሰነት 1700 ቀደም
መትወላድ ዒሳ፡ ሓዳረት ሚንዋን
እት ድዋራት ሰነት 2000 ቀደም
መትወላድ ዒሳ፡ ሐዳረት ሴማውያን
እት ድዋራት ሰነት1500 ቀደም
ተውሊደት ዒሳ፡ ወሐዳረት ግሪኮሮማን እት ድዋራት ሰነት 1100
ቀደም ተውሊደት ነብእ ዒሰ፡

ለለአትፈክር ሐቀይቅ
- እትለ በዝሐ ወቅት፡ እብ ክሱስ ሌሙን ሐሰብከ ምን ገብእ፡
ምልሔነ እግል ለጠምጥመካቱ ወአፉካመ ማይ እግል ልጅበብ
ቱ።
- ዲብ ትርኩምስታን ምን ቀደም 23 ሰነት አስክ እለ
ዮም፡ ከህረበት ወማይ ወጋዝ እግለ ሸዐብ እብ ለሀ ክም ልትሀየቦ
ልትአመር።
- ስልፋዶር ዳሊ ለልትበሀል ረሳም፡ እት መጥዐም እንዴ
አተ ከነብረ በልዐ ምን ገብእ፡ ተበንለ ፋቱረትለ ነብረ ክሉ ረእሱ
ደፉዑ ኢነበረ። ሕኔት ለማል ደፌዕ፡ ለፋቱረት እንዴ ነሰአ ከረስም
ዲበ ዐለ፡ ወሰብለ መጥዐም ህዬ እግለ ፋቱረት ክም ናይ ፈን
ትሕፈት ሰበት ልርእወ እተ ዶል እት ኣካንለ ማሎም ልትከቦተ
ምኑ ነብረው።
- ድራሰት ክመ ሸርሐቱ፡ ለአንፋር ለምነ ምዕልታይ
መሻክሎም እት ጠርዑ ነበሮ፡ ዕምሮም ምነ ብዕዳም ክም ልትጠወል
አትአመረት፡ እሊ ህዬ ህቶም ለኢፋሉታይት ሒለት እብ ገበይ
እሊ ጥርዓኖም እሊ ሰበት ልትባልሖ ምና ቱ!!
- ገሌ ዑለመ ነፍስ ለለአኩዱ ጋር፣ “ለውቀት አስክለ ዶል
ለምን ሓዚሀ ትበጥራ ተ ኢትረክበ” ልብሎ።

ተበሰም
እዴ እሲትከ ሰዐም..!!
ዎሮት ነፈር እግለ እትለ ባካቱ ለዐለው አንፋር፣ “እብ አንስኩም
እትፋኔኩም፡ ከሰኒ ስነው ዲበን ወሐሹመን እንዴ ቤለዮም፡ አዜ
ክል ምኒነ ዶል ለዐድ ነዐቀብላተ ዎርትና ተ ከእዴ እሲቱ ልንሰእ
ከእለ ልስዐም!!” ቤለዮም። ዎሮት ምነ ጀማዬዕ ለግሱይ ዐለ ህዬ፣
ከአነ ሃዲ ምን የአነ ህዬ ሚ እውዴ ቤለዩ!!።
ህቱ ህዬ፣ ከእለ ምን ገብእ ለእዴከ እብ ገጸ ወእብ በርሰተ ሰዐመ
“ቤለዩ...

ዝበድ
ዘዖታት

ለእለ እግል ቲበል ተሓዜ ዘዐት፡ ወለ አልፍ ዶል ሕሳብ
ውዴ እግለ ወተማም እንዴ ፈጠንከ ሕረየ፡ ዎሮት እብ
አከይ መዐነት ለልፍህመ ኢልትሓገል።
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ሐዳረት ባይዛንታይን ወእለ ህየ እት
4ይ ከፈል ዘመን ሓቆ ተውሊደት
ዒሰ ለዐለት ሓዳረት ተ። አሰር
እላመ ሐዳረት እስላም እት 8ይ
ከፈል ዘመን ሓቆ ተውሊደት፡
ወናይ ምውዳቅ ጸሓይ ሓዳረት፡
እለ ሓዳረት እለ ህዬ ዲብ ምውዳቅ
ጸሓይ ኦሮባ እት ሰልፋይ ምግባይ
ዘመን ክም አንበተት ልትአመር።

በሀል እሙራም

ዎሮት ወካልእ ለአለቡ
በሊስ ናይ መፍለል ዐውቴ ሌጣ ቱ።
(ውንስቶን ቸርቸል)
ምን ዐጃይብ እዲነ ፡ እንተ
ምን ተሐት ምስተወ ርሽመት ሐቴመ
ዶል ኢትትከበት ቱ፡ ወእምበል ሸክ
ትፈግር ዲበ። (ሶመርሰት ሞም)
እግል ነሳዬሕ ለልትከበቶ
ብዝሓምቶም፡ ምናተ ለቢባም ሌጠ
ቶም ለልትነፍዖ እቡ። ባብሊልዮስ
ሴረስ)

በሀል
- ሰራይርመ ሐዝነየ
ምን ገብእ፡ ለክርንተን ጥርዓን
ልትሰመዕ እተ።
- ዶል ለገጽከ ለዐል ክብ
ትብላተ መልሂትከ እንተ ምን
ክም እንተ እግል ለኣምሮ ቱ..ምናተ
ዶል ለእለ
ትትሸልሀት ተ፡
እንታ ቱ
ለመልሂትከ
ምን ክም
ቶ ም
ተአምር።
ዎሮት
ርሽመት
ፈርሐት
ወርሽመት ሐ ዘ ን
ለለአትመሳስል ጋር፡ እት ክሊቱ
ተየልል ስካብ ሰበት እንስእን ቱ!!
- ሳፍር ለረኤካሁ ምን
ሰበብለ ሰፈሩ ኢትትሰአሉ።
ህቱ ለመሰምሱ ቀደምለ ሽነጡ
እዱሉዩ ሀለ።
- ምን እዲነ ለደረስክዎ
ጋር፡.ክሎም ለእሎም እፈቴ
ሓጃት በደ ክም ሳድፎም
ልትአመረኒ።

በሀ

ል

ገጽ
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ
ክሉ አርዋሕ ለቡ ሕያይ
ልትወለድ ወወልድ። እሊ ህዬ ለዐለ

ወለህላቱ። ወድ ሚን ኣድምማ እሊቱ
ምን ልትከለቅ እብለ ገራቢት እላ
ለሄርር ህለ። እት ሞትማ ምንገብእ
እታ ክምሰልሀ። እሊ ናይ ሞት
ወወሊድ አዋይን ህዬ እግል ክሉ
እት ሐያት እዲነ ለህለ ሐቴቱ፡ በዲር
ዐለ፡ ዮም ህለ ወፈንጅርመ እግል
ለአተላሌቱ።
ዲብ እሊ ለህሌነ ዲቡ ዘመን
ሸዐብ እዲነ እብ በላዪን አው ኣላፍ
መላዪን ልትዐለብ ህለ። ምን መደት
መትከላቁ ህዬ ቅያስ ለአለቡ አዳም
ፈነ ወእሉ ለበድል ሐዲስ አግማም
ትወለደ። ሕናመ እሎም ዮም ለህሌነ
እምብል ለህሌነ ፈንጎሕ እግል ነሀሌ
ኢኮን እግል ነዐርዮምቱ። ክመ በዐል
ተሊለት ለቤለየ፦
አነ ቤቼ ኢኮን ቤታ ትኮበት
አነ ቤቼ ሐንለ ድርቦበት
ገሌ ሰምበት ልብል ወለዐልብ
ፍጉር
ወገሌ ሼልብ ህለ አስክ ስጡር
አነ ቤቼ ኢኮን ቤታ ብ’ኩር
ልነጄኒ ምኑ መለክ ግርጉር።
አይወ እለ እተ እነብር ለህሌነ
እዲነ ካቲማሀ እንዴ በጽሐት ወድ
ሚንድም እትለ እዲነ ሀለዮቱ
ለአከትም። መንኣመራ እብ ክእነ
ልተላሌ ገብእ ህዳይ፡ ዕምስነ፡ ወሊድ፡
ወለኢተርፍ ሞት ንፍቴ ወንእቤ
ለልትበደል ኢኮን።
ወል እግል አቡሁ፡ አብመ እግል
አቡሁ፡ አብዕብ እግል አብዕቡ ዲብ
በኬ ወጃምምቱ እለ እዲነ አስክ
እለ ለበጽሐት። ቀቢር ዲብ ሕፈር
ወአንደዶት እብ እሳት ግረ እላመ
ለተርፍ ኢኮን እግል ለአተላሌቱ።
እነብር እንዴ ዐልነ ዲብ ደንጎባ
እብር እንዴ ሔሌነ እብ ምርኩሽ
ዲብ ንትመንቀሽ አስክ መንገአት
ሞት ለእንሽሕግ ወባብ ሞት ኖስነ
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ለእንከርኬሕ። እሊ ህዬ በዲር ለዐለ
ወለህላ ወግረ እላመ ለኢልትበደል
ወለኢተርፍ በክትናቱ፡ ትትወለድ፡
ትሽሕግ፡ ታክብ፡ ገናድል፡ ተአለምቤ፡
ተዐቤ፡ ትሸንግል፡ ደግልል ወእት
ደንጎባ ህዬ እተ ናይ ሕበር ቤት
አማን ትትሐየብ።
ሐያት አው እዲነ ህዬ ዲመ ሕያይ
እት እንተ ለትነብር እተ ኢኮን።
ሐያት ወድ አዳም ምነ ትትከለቅ
እተ አስክለ ተአከትም
ኢነት ለተሐልፍ እቡ
አስቡር ዲብ ሕድ
ለተሐባለከ እት ገብእ፡
ወድ አዳም ምነ እት
ገጽ ምድር ለልዝህር
እቱ ወክድ፡ እብ
ብዙሕ አስሉል ሐያት
ለሐልፍ። ዲብ እሊ
አስሉል ሐያቱ ህዬ
ፈሬሕ ወልትለወቅ
ልግሄ
ወለሐዝን፡
ለዐልል
ወለሳቅር፡
ልውዔ
ወጸርጽር፡
ለኢጣፍሐት ገበይ
እዲነ እግል ለአጥፌሕ ጀርብ።
እግል ሀለዮቱ ናድል ወልትገሐል።
ምነ ህለ እተ እግል ልስኔ ወልሒስ
ልተምኔ። ለሳድፉ መሳድድ እንዴ
ባተከ እት ረህየት እግል ልትዐዴ
ጀርብ። ለሐልፈ እበ አስሉል ሐያት
ዲብ ልዘከር ህዬ፡ ለናይ ምስተቅበል
ምኑ እግል ልሒስ ወሊዚድ እሉ
ልተምኔ። ላኪን ሐያት ህዬ ትእኬ
ወትስኔ ብዙሕ ምን ኢትሻቀል እበ
ልትፈደል።
እግልሚ
ሐያት
ወቀይ
ወትምኔት ሰበት ገብአት ህዬ እት
ሐያት አስክ ህሌከ ህዬ ብዝሕት
ሽቄ እተ ወሕድት ተምኔ። ሐያት
ዲመ ለትነብር ወለትጸገብ ኢኮን።
ሐያት በል-ሸም ሰበት ገብአት ምን
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ሒለተ ወለዐል ኢትትገሀፍ እተ፡
ለትነብሩ ወክድ ሕዱድ ወቅዩስ
ክምቱ ኢትቅዌ። እተ ናይ በልሸም
ሐያትከ ህዬ ፍረሕ እተ ወአግኔዕ
እበ። ዶልዶል ብርሽእ በል ወሰኒ
ተሐለም እተ፡ ብዙሕ ትሰሐቅ እተ፡
ወከፎ ክምሰል ተሐምደ ወትትመሳኔ
ምስለ ልብ ክሬ እለ።
ሰበት እሊ ሐያት ሰበርተ
ተዐሮረየ፡ ሐያት ፍቲተ ትመተዕ
እበ። ሐያት ገሀይተ ከሀለ። ሐያት
ንዳልተ ትባጠረ ወሐያት ገለድተ
አትምመ።
ሐያት ህዬ በደላሀ ሞት ሰበት
ገብአት፡ ሞት ወሐዮት ክልኦት ገጽ
ናይ ሐቴ ሓጀት ክምተን ኢትቅዌ
ወኢትትረሰዕ። ለሐቆ ሐያት ሽብብ
ትብለነ ሞት ህዬ በተን ወአበደን
ለትትበደል ኢኮን። ለክትብት እግልነ
ህሌት አምዕል ሕነ ምንመ ኢነአምረ
ህተ ላተ ሰኒ ተአምረነ። እግልሚ
እሊ ሞት ለልብል ቆል ክሉ ረአሱ

እግል ንበድሉ ወእግል ንቀይሩመ
ይእንቀድር። ክሉ መክሉቅ መንበሮ
እዲነ እንዴ ኢመሽጋ ወእግል ዲማ
እንዴ ልስእየ፡ ዕምር ጥውል ወዓፍየት
ዲብ ልተምኔ እግል ልምበር ለሐዜ።
ዐጃይብቱ። ከም ወከም ኢጌሰው።
ለነኣይሽ ለዐባዪ። ለመንደሊታት።
ለሸበንርብ ለትጃር። ለሸየም እግል
ክሉ ምስል እንዴ ኢተዓሬ ወኢትፈነቴ
ተሐይቡ ሌጣ።
ዲብ ዐድነ ንየትከ ለለአተምም
እግልከ ነፈር ዶል ትድሕር “እንዴ
ዕምርከ ልጠወል እት ልትበሀል
ልደሐር እት ህለ። እብ ቃብል እሊ
ዕምርከ ልሕጨር አጀል ልክረመከ
ውለመስሉ
እት
ልትበሀልመ
ለልትረገም ሑድ ኢኮን። እብሊቱ
ለመድሐር ዲብ ሐያት ዳብር
ትመስል እት ህሌት ለመርገም ህዬ
ምን ሐያት ጊስተ። ለመንበረት
እንዴ ጠዐመት እቶም አው ህዬ
ምን ዮም ፈጅር ለአተጽበሐነ እት
ልብሎ ለላሊማ አርወሐቶም እንዴ
ኢለአምኖ ርሖም እት ረቢሆም እንዴ
አተንከበዋ እግለ ምንኣሽ ሞታ ላቱ
ስካብ ሰክቦ።
አይወ ሐያት ወሞት ለለአምረን
ብዙሕ ኢልሻቀል እበን። እግልሚ
ሐያት ወሞት ዕዛል ምሴ ወፈጅርተን።
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ሐቴሀን ትመጽእ ወሐቴሀን ትገይስ።
ሐያት ትመጽእ ወትዘውል፡ ተዐይር
ወትትፈረር። እግል ላብብ ክምሰል
ሕልምተ ወእግል ግሉል ህዬ ክምሰል
ትልህየ ወደአልተ። እብ ዓመት
ሐያት ፈረሕ ወከረህ፡ ለውቀት
ወሐዘን ምን ገብአት ቱ ህዬ እግል
ጽጉብ ክምሰል ተምሲልየት እንዴ
ገብአት ለተአትፋግዑ ወእግል ድቡር
ህዬ እብ ዐዛበ ወጅርሰተ እትትሓወሉ
ከዲብ አከይ መንበሮ ወገሀይ
ትካርዩ። ላኪን ለሀይ ወለሀይ ለዘት
ሐያት እበ ትናስቡ እግል ለአዳውረ
ወእብ ደሚር ናስሕ እግል ልትከበተ
ለአስትህል።
ክምሰለ እት ለዐል ለትበሀለት
ሐያት
በልሸምተ፡
ተዐይር
ወትትፈረር፡ ወቅተ ወዕምረ ሐጪር
ሰበት ገብአ ህዬ እተ ሐጪር ወክድ
ትመሳነየ። ፍረሕ እተ ወትለወቅ፡
እግልሚ ለዲብ ሐያት ወእብ ሐያት
ለትትመትዑ ወቅት ሰኒ ሐጪራይ
ሰበት ገብአ። ሐያት ህዬ
ንኢሸት ሰንዐት ተአትሐዜ
እግል ፋርሐት ሐያት፡ እለ
ክለ ምስልከ ዲበ ትሄርር
እበ ገራቢት ህሌት።
ከእለ ሐያት ለከትስስ
እት ሰነት 2007 ደረሰ
ሳልሕ ሐርቢ ወመሐመድ
ዑስማን ሐጃጅ እድንየ
እበ ልብል አርእስ ሽዕር
ከትቦ እት ህለው እብ
ሰበት እድንየ አው ሐያት
ለቦምቱ አፍካር እግል
ልበርብሮ እንዴ ቤለውቶም
ከገሌ ምነ እግል እድንየ
አው ሐያት ለቤለው ከሊማቶም
እግል ንርኤ፦
ዳይመት ኢኮን እድንየ ወሽቱት ላቱ መክሉቀ
ነስእ ክምሰል ሐዜት - ትበትክ
ምነ አቅሩደ

እሙር ኢኮን ስ’ደ ወኢልትቀየስ ሕዱደ
ግሱይ ትነስእ ወገንድል - ሕያይ
ወለስዱደ
ጋይሰት ተ እለ ሐያት - ወፋኒቱ
ጅዱደ
በላሊሶተ እድንየ - ስርቤብ ተ
ወብካይ

መለሀያቱ እድንየ - ገሀይ
ወለአኖካይ
ወዴንተ እድንየ - ሰሉፍተ
ወዕዳይ
ክም ሐዜት ነስእ - ከረም
ኢትብል ወሐጋይ
ኢተዐራሬ እድንየ - ግርዝ
ወለመንደላይ
ክም ምራደ ተአጀርጥ - ተዐድግ
ክም ንዋይ
ወርብትተ እድንየ - ቃስየት
ረአስ ቅራር
ለአምነ አለቡ - ወሰክብ እብ
እንቅዕራር
ዎሮት ተአተርሁ - ከትሸርቡ
እብ ተራር
ዎሮት ተአሀርሱ - ተአቀንጹ
ምን ምክራር
ዎሮት ዐለ ልቡሉ - ቃንጽ ዐለ
እት አግዋር
ዎሮት አስተሽሀደ - ልቡሉ ሞታ
እትወራር
ረቢ ልክረዐ እድንየ - አለባቱ
ቀራር፣
አማንቱ እድንየ አው ሐያት
ፍቲት ወለኢትትመሸግ መስል እትነ።
ላኪን ሐያት ወሞት ለኢልትፈናተየ
ክልኦት ስምጥ ናይ ሐቴ ሓጀት
ክምተን ምነ ምተልትለት አው
ሰብ ተሊለት ክምሰሁመ ምነ ሹዕረ
ለቤለው ከሊማት ዝያደት ልብ እግል
ንክሬ እተን እንቀድር። እግለ እት
ልሰዕ እት ሐያት ለህለው እግልሚቱ
እግል ትንበሮ ለተሐዙ እንዴ ትቤ
ምን ትሰአል። ለለአትስሕቅ አው
ለትዐጅብ በሊስ ወረከብከ። ሰሮም
እንዴ ወለድኮ እግል ዓቤ ወላድ
ወላጄ እግል እርኤ ወቤለው። ሰሮም
ህዬ እግለ ሳድፈኒ መታክል ወአስቡር
ሐያት እንዴ ተዐሮሬኮ ዲብ እወድቅ
ወእቀንጽ ለናይ እዲነ ኩንትራቼ
እግለ ኢትተርፍ ሞት እሰልም፡ እግል
ሊበሎ ቀድሮ። ሰር ገሌ ህዬ እብ
ሓያቶም ዲባ ጸነሖ ዲቡ እዋን ዐባዪ
ምስተንክራት
እንዴ ሐቀቀው
ዲባ እግል ዲማ
ለልዘከር ስጅል
ታሪክ ስሜቶም
እንዴ አስመው
እግል ልሕለፎ
ወሐዘው።
እብ ዓመት
ክምሰል ሓዚ
ወምራድ ወድ
ሚን ኣድም
ለ ት ፈ ና ተ
አ ብ ሳ ር
ወለትፈናተ ዐሸም ወቀርበ ዐለ።
እስውቱ
ለራቴዕ
ወእስውቱ
ለካጥእ እንዴ እምቤ ምን ንትሃጌማ
ለእንክረክቡ ሐል እግል ለሀሌ ኢኮን።
ላኪን ሕነ ዲብ እለ እዲነ አስክ ህሌነ
ሚ እግል ኒዴ ወጅበነ። ንሕሰብ
ወነአስተንትን።
ትተላሌ…..
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

አክባር ርያደት ዐለም እብ ሐጪር
ርያል ማድሪድ ወባርሸሎነ

ሰንበት ንኢሽ ዮም 3/12/2016 ዲበ ገብአ ጅግረ ክላሲኮ ሜርሓይ ላሊገ
ርያል ማድሪድ ምስል ባርሰ 1 እብ 1 ሰበት ትፈንተ እግለ ዐለ ናይ ስስ ንቅጠት
ፈርግ ሐፍዘ። ስዋረዝ እግል ባርሰ እምሩሐ ምንመ ዐለ፡ ማድሪድ ዲብ ማይት
ወቅት እግል ትትመጣወር ቀድረት።

ፕሪመር ሊግ ወማን ዩናይትድ

ማሌለሀ ቀዳሚት ዲብለ ገብአት ትልህየ ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ማን
ዩናይትድ ወኤቨርቲን 1 እብ 1 ትፈናተው እበ ፍገሪት ህዬ ዲብ ሙደርብ
ማን ዩናይትድ ሞሪኖ ለአስመነት ወርጠት ሰኒ ወአማን እግል ልኬልመ ክምሰል
ቀድር ተሐበረ።

ቶተንሃም

ሄጅማይ ቶተንሃም ሃሪ ኪነ እግል ወሱክ ስስ ሰነት ዲብለ ናዲ
እግል ልጽነሕ ክምሰልቱ ልትአመር። ለወድ 23 ሰነት ላቱ ሃሪ
ግረ እለ ሰነት እላመ ዲብለ ፈሪቅ እግል ልጽነሕ ክምሰል ለሐዜ
አትአመረ።

ጀርገን ክሎፕ

ሙደርብ ሊቨፑል - ጀርገን ክሎፕ ፈሪቁ እብ ቦርንማውዝ ለጀረ
እቱ ናይ 4
እብ 3 ፈለል
ሰኒ
ክምሰል
አግሀዩ ተሃገ።
ለሙደርብ፡
ምን ግረ እንዴ
ት በ ገ ሰ ት
ለተዐወተት
ቦርንማውዝ
ለዐውቴ ክምሰል
ለአስትህላመ
ተሃገ።

አርሰናል ወባስል

አርሰናል ምስል ባስል ዲብለ ወድዩ ትልህየ መዳፈዓዩ ሂክቶር
በለሪን እግል ለአተልህዩ ክም ቀድር ተሐበረ። ለመተልህያይ
ዲብ ቀሳይቱ እበ ሳደፈዩ ደረር
እግል ሐምስ ትልህያታት
ክምሰል ቄበ ለልትአመር እት
ገብእ፡ ማሌ ለሀ ዲብ ተማሪን
ሰበት አቅበላቱ ምስል ፈሪቁ
እግል ልተልሄ ክምሰል ቀድር
ለተአመረ።

ከረትፍ

ሙደርብ ማን ዩናይትድ ሆሴ ሞሪኖ፡ ዲብ ወሬሕ የናይር ክልኦት
መዳፈዐት እግል ለአፈርም ክምሰል ቀድር ተሐበረ። እበ ወድ ፖርቱጋል
ሙደርብ ዕን ክሪት እቶም ለሀሌት መተልህየት፡ ናይ ስውዝሃምተን ወቫን
ዲጂክ ለፈዳብ መተልህያይ ናዲ ባየር ሙኒክ ዴቪድ ኣላባ ቶም።
ዔማት ደይሊ ሚረር
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ኤረትርዪን አትሌታ
ኤረትርየ እት መጃል አትሌቲክስ
እብ ዓመት ዲብ ብድረ ሰር መራቶን
ወመራቶን ህዬ እብ ፍንቱይ እብ
አውለውየት ምነ ልሰመየ ድወል ጋብአት
ህሌት ምንመ ልትበሀል አትራዛቅ ኢኮን።
ዲብ ብድረ ሰር መራቶም እብ ፍንቱይ
እብ ገበይ ንጉስ ናይ እሊ ጅግረ እሊ
ዲብ ልትበሀል ለትሰመ ዘርአሰናይ
ታደሴ እንዴ ወዴት መዳልያት
ደሀብ ትሰርጌ እት ህሌት፡ ዲብ ጅግረ
መራቶንመ ቀደም እለ እብለ ተጃርብ
ለቦም አትሌታት ስሜተ እንዴ ወቀለት
አዜመ እብ አትሌት ግርማይ ገብረስላሴ
ምን ሐዲስ ራየተ ወቅል ህሌት። ዲብለ
ሐልፈ ወርሕ ሻምፕዮን መራቶን ዐለም
ግርማይ ገብረስላሴ እግለ እብ ደቅቡ
ወዕቢናሁ ምስል ሳልፋያም ብድራታት
መራቶን ለልትሀደግ ኒውዮርክ መራቶን
ክምሰል ተዐወተ እቱ ለልትአመር እት
ገብእ፡ አዜመ ዲበ ሐልፈየ ሰቦዕ አምዕል
ብዝሓም አትሌታትነ ዝየደት ዐውቴታት
ስጁላም ህለው።
ዲብ ጽርግየ ብድረ ስሜተ ትትወቀል
ለህሌት አትሌት ናዝሬት ወልዱ፡ ዲበ
ሐልፈት 13 ኖቨምበር ዲብ ቻይነ
እትለገብአ ጅግረ ሰር መራቶን ምን
መትባድረተ እንዴ ትወቀለት አወላይት
እንዴ ገብአት ጅግራሀ ክምሰል
አትመመት ሸበከት ረስምየት ናይለ
ጅግረ እግል ስወር ናይለ አትሌት እንዴ
ነሸረት ሐበረት። ዲብ እለ ጅግረ እለ
ዲብ ውላድ ኤረትርዪን አትሌታት
ጸጋይ ጥዑማይ ካልኣይ፡ መጎስ ሹማይ
መተቅብለት ብዝሓም ለሻረከው
እቱ እት ዮም 04/12/2016 እት
ድዋዬሕ ቤት ገርጊሽ ጅግረ መካይን
ወሞቶራት ገብአ።
እለ ምን 900-1800 ሲሲ
ለፊኣቱ መካይን ለሻረከ እተ ጅግረ
እብ መተቅብለት ጋምለት እት እንተ
ወዐለት። እሊ ፍንጌ መትጃግረት
መካይን ልግበእ ወሞቶር ሳይክል
ለገብአ ትርኢኒ ለተሓበረ እቱ ጅግረ፡
እግል ሰልፍ ኢነት ቱ በረ ምን መዲነት
እት ደዋዬሕ ቤት ገርጊሽ ለገብአ።
ምን መትአምባቱ አስክ ቲማሞሁ
ሀዬ ሰኒ መትዐጃብ መትፈርጀት ለረክበ
እት ገብእ፡ እሊ ብድረ እሊ እት ሰቦዕ
ፊአት ለትካፈለ ዐለ።
እምበል እሊ ናይ መካይን ለናይ
ሞቶራትመ እብ ስስ መትጃግረት ገብአ
ዐለ።
መትካፋል እብ ሲሲ ልግበእ
ወመትጃግረት ህዬ ክእነ መሰል፦ (9001000 ሲሲ፡ 1300-1400 ሲሲ፡ 1600
ሲሲ ሐሬ ዲብ ክልኤ አወላይ ወካልኣይ
ፊአት ለትከፈለ። ክምሰልሁመ አርበዕ
መትባድረት ለከምክም ናይ 1800
ሲሲ) ሻረከው።
ዲብለ ምን ገጽ ፈጅር ለገብአ
8 ደውረት ብድረ እብ 1000
ሲሲ አምበተው። ዲብለ ክሎም
መትጃግረት ፊያት ለኑዐን መካይን
ለሻረከየ እቱ ጅግረ አቤል ዳዊት እግል
ሰናይ ይሕደጎ ወከሕሳይ ሐሰን እንዴ
አትዐረ ተዐወተ። ሕድ እብለሸብህ
ገዳይም መትጃግረት 1000 ሲሲ
ዲብለ ወደወ ብድረ ህዬ ፊያት 127
ሰውግ ለዐለ ዐወት ወልዱ እግል ሳንቸ
ለጅንሰ መኪነት ሰውግ ለዐለ ሚካኤል
ታስዓይት ሰነት ዕልብ 49

ህዬ ሓምሳይ ደረጀት እግል ልጽበጦ ምን
ቀድረው እግል ዐውቴ ኤረትርየ ምን
ሐዲስ ክምሰል ደምቅ ወደው።
አትሌት ናዝሬት ወልዱ ግራለ ብድረ
ዱቅሪ እት ኤረትርየ እንዴ መጽአት
ተማሪን ሐቆለ ወዴት ምን ሐዲስ አስክ
ቻይነ እንዴ አቅበለት ማሌ ሰንበት ዐባይ
ዲብ ጅግረ ሰር መራቶን ናኒ አቴት
ወሳልሳይት ፈግረት። አትሌታት ጸጋይ
ጥዑማይ ወመጎስ ሹማይ ክምሰል ናዝሬት
እት ኤረትርየ እንዴ ኢለአቀብሎ ዲብ
ቻይናሆም እግል ሰለስ ሳምን ተማሪኖም
ለአተላሉ ጸንሐው።
ዲብ አሮበ ዶል ንትዐዴመ ዲበ
ሐልፈት ሳምን ዲብ ስባንየ ዲብለ ገብአ
ናይ ሰዐይ ተቃርብ ኤረትርዪን አትሌታት
ለዲብ ቻይነ ለትረከበ ነስር ለለአደምቅ
ዐውቴቶም ለሰጀለው። ዲብ እሊ እብ
እድንያይ መሕበር አትሌቲክስ በህለት
ያፍ እዕትራፍ ለቡ ጅግረ አትሌት ኣሮን

ክፍሌ ካልኣይ፡ ሑሁ ምንኣሹ አትሌት
ዮናስ ክፍሌ ወጎይትኦም ክፍሌ ህዬ 5ይ
ደረጀት እንዴ ጸብጠው ብድራሆም ክምሰል
አትመመው ረስሚየት ሸበከት ሐብሬ ናይለ
መሕበር እበ ነሽረቱ ከበር እግል ልትአመር
ቃድር ህለ።
ዐውቴ ኤረትርዪን አትሌታት እብሊ
ይአክተመ እትለ ሐልፈ ሳምን ዲብ ስባንየ
መዲነት ባርሰሎነ ዲብለ ገብአ ሰዐይ
ተቃርብ ስሜቱ ትትወቀል ለህሌት አትሌት
የማኔ ሀይለስላሴ ምነ ህቱ ልስዔ እቲ ናይ
ስቴፕል ቺስ ጅግረ ወኬንመ ሒለት ወደቅብ
ክምሰል ቡ ለልሽህድ ነስር ጃቀፈ። ናይ
3000 ስቴፕል ቼስ ናይ ኤረትርየ አወላይ
መዳልየት ዲብ ፖላንድ ለነስአ ዲብ ጂንዮር
ወሲንዮር ናይ እለ መሳፈት እለ ወጠኒያይ
ረቅም ቅያስ እብ ስሜቱ ጻብጥ ለህለ
አትሌት የማኔ እግል እሊ 99 ኪሎሜተር
መሳፈት ለገልብብ ጅግረ አወላይ ደረጀት
እንዴ ጸብጣቱ ለአትመመዩ።

ጅግረ መካይን ወሞቶር ሳይክል

እስቲፋኖስ ወይትባረክ ፍሰሃዬ እንዴ
በድረ ዕዉት ናይለ ጅግረ ገብአ።
ዲብ እሊ ፊአት ፊያት 127
ለጸብጠት ፌቨን ክብሮም ምስል ውላድ
ተብዕን መትባድረት ለወዴቱ ጅግረ
ክምሰል ዐላመ እግል ልትሀደግ ቀድር።
እግል ካልኣይ ወክደ እት ጅግረ መኪነት
ትሻርክ ለህሌት ፌቨን እበ አርኤተ
በዳሪት እብ ወጠኒያይ ፈደረሽን ካስ
ተሀየበት።
ሰኒ ጅግረ ወእብ ብዝሔመ
ለሻረከው እቱ 1300 ሲሲ 13 ደውረት
ገልበበው። ቶማስ ያቆብ አወላይ ፈግር
እት ህለ፡ ሮቤል ክብሮም ወሰናይ
ተመስገን ህዬ ካልኣይ ወሳልሳይ እንዴ
ገብአው ጅግራሆም አትመመው።
መትባድረት 1600 ሲሲ ዲብ ክልኤ
መጃሜዕቶም ለአተው። 18 ደውረት
ህዬ ገለበበው። እትለ መጅሙዐት እለ
ጸሃዬ ገብሩ፡ ሮቤል መዓሾ ወሚልክያስ
ርእሶም ልዐወቶ እት ህለው፡ ምን
መጅሙዐት ክልኤ ትልህየ ሰኔት ለአርአ

ሻብ ዩነታን መብራህቱ እግል ቴድሮስ
ናይዝጊ ወሮቤል ፍቃዱ እንዴ ሐልፈ
ተዐወተ።
ዲብ 1800 ሲሲ ስስ መትጃግረት
ቶም ዲብ መበገስ አካን ለሐድረው።
ሐሬ ክምሰል ልትጃገር ለአከደ በዐል
ተጅርበት መትጃግራይ ሊዮናርዶ
ሞዲቺ እበ ፊያት 124 ለጅንሰ መኪነቱ
ምስል ኣቢ ይሕደጎ ቮልክስዋገን ጎልፍ
ለወድየ ጅግረ ሰኒ ጀዛቢት ዐለት። እብ
ተውሳክ ሽውየ ክርም ብህላም ለዐለው
ጎይትኦም ሰለሙን ወቴድሮስ ለአርአወ
ጅግራመ ሰኔት ዐለት።
ዲብ ደንጎበ ላኪን እግል ኣቢ
ለአጅገረ ሊዮናርዶ አወላይ ፈግር እት
ህለ፡ ሐበን ህዬ ሳልሳይ ፈግረ።
ዲብ ጅግረ 175 ሲሲ ሞቶር ሳይክል
ቢንያም መሓሪ አወላይ ፈግር እት ህለ
የውሃንስ ኢትባረክ ወእምባዬ ሳምኤል
ህዬ ካልኣይ ወሳልሳይ እንዴ ገብአው
ጅግራሆም አትመመው።

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

እብ ፍክር አንሳት “እናስ” ለልትበሀል ከፎቱ ገብእ?

አንሳት እግል ውላድ ተብዕን
ልሽረሐ ለልትነፍዐ እበ እምር መሰል
ህሌት፡ ህተ ህዬ “አዪ ስርዋን ለልብሰ
ሚዶል እናስ ገብእ” ለትብል እሊ
ህተን እናስ ለልብላሁ እበ ናይ በረሁ
መባትክ ለኢገብአ እብ ናይ ጅዋሁ
ግርመት ወጠቢዐቱ ክም መዝናሁ
ለተሐብር መሰልተ። ሰበት እሊ እናስ
እብ ናይ በራሁ ትርድ ነሐሩ እንዴ
ነፍሐ አነ እናስ አነ ምን ልብልመ፡
አንሳት ኢፋልከ እብ ናይነ ሜዛን እናስ
ይእንተ እግል ሊበላሁ ቀድረ በሀለትቱ።
ከጠይብ ለህተን እናስ ልብላሁ ከፎ
ክም መስልቱ እግል ነኣምር እሊ ለተሌ
ንቃጥ ንርኤ፦
ፈታይ ወመሐምዳይ፦ 72% ምን
አንሳት ምሴ ወፈጅር ናይ በራሀን
ወጅዋሀን ግርመት ለዘክር ወለ
ለሐምድ ወድ ተብዐት እብ ሜዛነን
እናስ ልብላሁ።
መተክርያይ፦
ምን መለገት
• ሐቴ መአሰሰት ጃፓን፡
አስክለ እት ሐዘን ወወርጤ
ለልትረከበ አንሳት እንዴ ጌሰው
ለለአትሳጅዖ
፡ለለአትኣዝሞ
ወለለአትሓጥሮ ውላድ ስዩሳም
“ኢኪሚሶ” ለልትበሀሎ እብ ሸክል
እጃር እዱሊት ክም ህሌት ሐበረት።
በዐለ መአሰሰት ላቱ ሂሩኪ ቲራይ፡
እግል “ኦዲቲ ሰንተራል”ለልትበሀል
ወሳእል ዕላመ ደውለት፡ ክመ
ሸርሐዩ፡ አዋልድ ጀፓን ዓመተን
ወአዋልድ መዲነት ቶክዮ እብ
ፍንቱይ፡ እብ ትሉሉይ እት ናይ
ሽቅል ደቅጥ ሰበት ህለየ፡ ዶል
መሽከለት ሳድፈን እትለአኬት
ሓለት ወለደምር ምስዳር እግል
ኢልብጸሐ፡
ለለአትራስዖ
፡
ለለአትፋግዖ ወአብሽር ለልብሎ
ውላድ ስዩሳም እንዴ ደረበ እግል
ክድመት ብርንቶ ክም ወደ
ወደሐ።
እግል እለ ክድመት እሊ ለተሐዜ
አንሳይት ህዬ፡ ዲበ መአሰሰት እንዴ
አተሰለት፡ 65 ዶላር ደፍዕ። ሐቆ
እለ እት አካን ሽቅለ እንዴ መጸየ
እት ነሐሩ እንዴ ሐቅፈየ እምበዐ
ለማስስ እግለ ወአብሽርኪ ለልብለ
ወድ-ተብዐት ተአጅር በሀለትቱ።
“ኢኪሚሶ”ክም ንየተ ዘባይኖም
ለትፈናተ ጠባይዕ እግል ልልበሶ
ቀድሮ። መሰለን ክም አብ፡ ሑ፡

ለለአተክርየን፡
እት ለገብአ
ወ ቅ ት
“አብሽርክን
ህሌኮ እክን”
ለልብለን።
ሸረፈን
ለ ለ ዐ ቅ ብ
እ ግ ለ ን ፦
90%
ምን
አንሳት ሸረፈን
ለ ለ ዐ ቅ ብ
እግለን ወድተ ብ ዐ ት
ለሐርየ። እሊ
ህዬ ክልዶል
ግ ራ ሀ ን
ለኢገይስ፡ መሳጢረን ለለአክብ እግለን
ወእት ቀደም ብዕዳም ለኢለአትሓምቀን
በሀለትቱ።
ዕውት፡- እብ ሽቅሉ ለልትሐሰር፡
ደክል ሰኒ ለቡ ዋቂ፡ እተክምሰልሁመ
እት ዕላቃት ምስል አዳም ፈዳብ
በሀልትቱ።
ባትክ፡- ባትክ ወኔስኣይ ቀራር ላቱ
ሕጻን ሰኒ ፈትያሁ። እተክምሰልሁመ
እበ ነስኡ ቀራራት ለኢፈርህ ወግለ
ሳድፉ መጋድእ ለጋብህ በሀለቱ።
እብ ቅልጭሙ ለይአምን፡ለገብአት አንሳይት በዐል-ጼዋሀ ሳጅዕ
ወዳርግ እግል ልግበእ ምንመ ተሐዜ፡
በደል እብ ሐንገሉ እብ ቅልጭሙ
ለፈክር ወድ-ተብዐት ላቱ ኢትፈቴ።
እብ ድድ እሊ እግል አዪ መሽከለት
እብ ሀዳአት እግል ልባልሕ ለለሐዜ
ወሒለት ህዬ አስክ ኢትጀበረ ዲበ
ለኢልትነፈዕ ተብዐት ትፈቴ።

ጸጋይ ላኪን ኢምበዝራይ፡- ገሌ
መበዝረት ላቶም ውላድ፡ እግለ
ተብዚሮም ክም ጸጎት ለለሐሱቡ
ሕዳም ኢኮን። ላኪን ፍንጌ ጸጎት
ወተብዚር ዐቢ ፈርግ ሀለ። አንሳት
እግል እሊ ፈርግ እሊ ሰኒ ለአምራሁ
ወሽቅየ እቡ።
እምብዑ ለኢለሐብዕ አው
ርሒም፡- እት ወቅት ሐዘኑ እምብዑ
ለኢለሐብዕ፡ ምን ዕንታትከ ለትፍግር
እምብዕ፡ ሐዘንከ ወአሰፍከ ለሸርሕ
ስምዒት እግል አንሳት ሰኒ ሳልበን።
ላኪን “እናስ እግል እትበሀል እንዴ
ትቤ በካይ እግል ትግበእ አለብከ።
መስሕቃይ፡- ለበዝሐ ወቅት
እናስ ክቡድ ወግዉይ እግል ልግበእ
ቡ ለልብል ብሂል እብ ብዝሓም
ልደጋገም፡ ምናተ አንሳት ምስለን
ልግበእ ወምስል ውላዱ ወአቃርቡ
ሕዱዱ ለኢሐልፋ ለለአትስሕቅ
ወድ-ተብዐት ሰኒ ፈትያሁ።
ርያዲ ወምን ወለፍ ሕር ላቱ
ሕጻን፡- ክእነ ጠቢዐት ልቡ ሻብ እብ
አዋልድ አንሳት ሰኒ ሕዙይ ቱ። ሰበቡ
ህዬ አንሳት መባትኩ ግሩም ወነዲፍ
ሕጻን ሰኒ ሳልበን።
እሊ እት ለዐል ለትሸርሐ ንቃጥ
ገሌ ምን እብ ሜዛን አንሳት እናስ
ለለአተአብል ጠባይዕቱ። ምንቶም
ሰብ ለኢገብአው? ለትብል ሰኣል ህዬ
እት ወቅት ሓር እግል ንቆቅለ ቱ።
አነ ላቱ ምነ ትበሀለ ገሌታይ ሰበት ብዬ
ፋርሕ ህሌኮ እዬ ለአምስለኩም።

ክእናመ ሀለ

ላኪን ክም ትከበትኪኒ ወስኒ ቴልኪኒ
ሌጣቱ ለእሸርሐ እግልኪ” ለትብል
ሐብሬ ተለይቶ ናየ ጀዋባት ዐለት።
እብሊ ለትረበሸት ወለፈርሀት ወለት፡
እግል ቦሊስ ሐበረት።
ቦሊስ ሐቆ ብዞሕ አትጫራይ፡
ለእት ጀራይድ ታይዋን “ለከጃል
ፈታይ” ለትብል ለቀብ ለትሀያበቱ
ወእተ ለፈትየ ወለት ለትሸቄ እተ
መአሰሰት እግል ሰለስ ሰነት ሸቄ ለዐለ
ክምቱ ተአከደው።
ለወለት እብ መሻቂተ ወእበ
ለቅሰት ቀርኦ ለዐለው አንፋር ብዞሕ
ምክር ወክትል ሰበት ቀርበ እተ፡ወለህ
እብ ሻም ምስለ ኔድኣይለ ጀዋባት
እግል ትትቀረን ምንመ ኢሰምሐት
ምን ሸከ ሳምሐቱ። ለለአትፈክር
ላኪን ለወለት ምስለ እግል ክልኤ
ሰነት ለጀዋባት ጎርት እተ ወእበ ናይ
ሻማት ጀዋባት
ለአውሀሌ እተ
ለዐለ ሸቃላይ
ቤት ቡስጠት
ሻም
እንዴ
አሰሰት። ምስሉ
እግል ትንበር
ቀ ረ ረ ት ።
ዐጃይብቱ እግል
ክእኒ መስልቱ
ግምቦ
በለስ
ለልቡሉ!!

በዐል-ሻመን፡ ላብብ ጎረን፡ ወለመስሉ
እንዴ ትመሰለ አስክ መሻክለን
እንዴ ትረስዐየ እት ወቀይ ክምሰል
ልትፈረረ ወድወን።
እብ ህግየ ጃፓን “ኢኪሚሶ”
ክልኤ ዘዐት ለትከምክም ተ።
“ኢኪ” ሻብ ሕፉን ለትበል መዐነት
ተሀይብ እት ህሌት ፡ “ሚሶ ” ህዬ፡
እንብዕ በሀለትቱ።
• ዎሮት እብ ሻም ሐቴ
ወለት ለትሀነነ ወድ ታይዋን እት
ቀበት ክልኤ ሰነት ሌጠ ሐድ 1320
ናይ ፍቲ ጀዋባት ወዕምቦባታት
አስከ ለፈተየ ወለት ለአከ። ለጀዋባት
ወለ ዕንቦባታት ለኪን ዕዋን ልእካይ
አለቡ። “ሰኒ እፈተኪ፡ ጅንስየትቼ
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ለኢትፈትሐ መሳእል
ስድፈት መትሸራብ
መኤምረት ዕሉም፡ ለገብአ
ለልተምተም ሓጀት ስድፈት እምበል
አሰር እግል ልትሸረብ አው ምክራዩ
እግል ትቀዌ ኢቀድር ለልብል ፈሀም
ቦም። ምናተ ስድፈት መትሸራብ
አው በደ ናይ ለትፋናተው አንፋር
ሳድፍ ሀለ። አስክ አዜ ህዬ መስአለቱ
አው ምስጢሩ ፍቱሕ ኢሀለ።
• እት ሰነት 1880 ኔብራይ
መዲነት ጎልተን አሜርከ ላቱ ሐረስታይ
ዴቪድ ላንግ ምስል እሲቱ ወናየ
መዲነት ዳንየ ለዐለ መለሀዩ ኦገስት
ቡውክ እንዴ ገብአ፡ ምስለ እተይ
ገርሀቱ ልትዓወል ለዐለ ተሻሻይ እት
ልትሃጀክ ስድፈት ምን ቀደመሞም
በደ። ለባጥራም እተ ዐለው አካን
ትርበተ ትርድት ወምስጣር ለይአለበ
ሰበት ዐለት እብ ድንጋጽ
ክርት-ምርት ቤለው። እት
አክር ዳንየ ኦገስት እተ ዴቪድ
ባጥር እተ ለዐለ አካን እሻረት
እንዴ ወደ እግል ቦሊስ አስአለ።
ቦሊስ ወአግዋር እተ ደዋይሕ
እግል ሳምን ፈተሸው። እተ
ክምሰልሁመ እተ ህቱ ለባጥር
እለ ዐለ አካን ሓድ ሐምስ
ምትር ገጽ ተሐት ሐፍረው፡
ላኪን ዴቪድ ረአሱ ወመአሱ
ኢትረከበ። ወለት ብክሩ እግል
ዴቪድ ላተ ሳረ፡ እተ አቡሀ
ለበደ እተ አካን “ሳረ ወለትቼ
ርድኢኒ” ለልብል ክርን ሰምዕ
ክም ዐለት፡ ሐቆ ሳልስ ዮም
ላኪን ለክርን ክም በዴት ሸርሐት።
ምናተ ደሀይ ዴቪድ አስክ ዮም
ምክራዩ ቅዊት ህሌት።
• ምን 1946 አስክ 1950 እት
አምሪከይት መዲነት በንቲጎን ሰለስ
ናይ ስድፈት ብደ ሐስለየ።
እት ሄለል ኖመምበር 1946
ፓውላ ዊልደን ለትትበሀል ወለት 18
ሰነት ምን ዋልዴነ እብ ናይ ሰለስ ምትር
ሪም ቅድም እንዴ ትቤ እብ ደፋየ
ትሄርር ዐለት። ባካት ስከት ባቡር ናየ

መዲነት ክም በጽሐው ላኪን ፓውለ
ስድፈት ምን ዕንታት ዋልዴነ በዴት።
ምነ ኢነት ለሀ ህዬ አስክ እለ ዮም አሰረ
ወረአሰ ኢትረከበ።
• እት
ሰነት
1949መ
ቲትፎርድ ሻይብ ዲብ ባስ ምን
ኣልባንዝ አስክ መዲነት በንቲጎን ሳፍር
ዐለ። ለሰፈር ረዪም ሰበት ዐለ እት
ምግብ ቀመቲት እንፉር ዐለ። ለጽዑን
እተ ዐለ ዐረብየት መዲነት በንቲጎን
ክም አቴት ቲትፎርድ ስድፈት ምን
ቀደምለ ምስሉ ሱፍራም ለዐለው 15
ነፈር በደ።
• እት ኦክቶበር 1950 ሳራ
ሃሪ ለትትበሀል እም ምስል ወልደ
ጊብሶን እት አፌት ቤተ ትተልሄ
ዐለት። ስድፈት እግለ ወልደ ለሾተየ

ኮበሪት እግል ትብለስ ድንን ክም
ትቤ፡ ወልደ እተ በጥር እተ ለዐለ
አካን ኢጸንሐየ። ሳራ እተ ናይ
በል-ሸም ወቅት ወልደ እምበል
ክርን እግል ልሸረብ ምነ እግል
ትእመን ኢቀድረት። ለእብ ሓዚ
እግል ልትረከብ ለኢቀድረ ጅነ፡
እት 90ታት ኣትየት ለህሌት እሙ
ላኪን ክመ ስድፈት ለትሸረበ ምንዬ
ስድፈት እግል ልምጸኒ እስኤ እት
ትብል ትጸበር ህሌት።

ቅሰት ሱረት

ጃፓንዪን፡ ደውለቶም እት ካልኣይ ሐርብ እዲነ እብ ጣእራት
ሐርብ አሜርከ ክም ደመረት እዴሆም ኢሀበው። ፈጅረተ ለአራውሕ
ዐስሮታት አላፍ ለነስእት ደማር፡ አጀኒቶም እት መድረሰቶም ክም
ለአለቀብሎ ወደው። እለ እት ለዐል እንርእየ ለህሌነ ሱረት ህዬ ሐቴ
ምነ ምህማት እግል ስሙድ ጀፓን ለሸርሐ ስወርተ። ለደረሰ እቱ
ለደመረት መድረሰቶም እንዴ ገብአው፡ ድራሰቶም ታብዖ ሀለው።
ናይለ ወቅት ለሀይ ደረሰ ጀፓን፡ ዐዶም እትሊ ባጽሐቱ ለህሌት
ደረጀት እግል ትብጸሕ ዶሮም ሰኒ ዐቢቱ።
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