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ዐውል 2.00 ነቅፈ

ክድመት ዓፍየት ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ

ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ፡ እግል ደማን ዓፍየት
መዋጥኒን ዲብ ብንየት ትሕትየት፡
ኣላት ወመቅደረት አዳም ለገብአት
ክስአት ረአስማል ፍገሪት ሰኔት
ከም ትረከበት ምነ ትቀየመ
ዲብ ዮም 2 ፌብራይር እት
መዲነት ባጼዕ ዲበ ገብአ እጅትማዕ፡
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ዓፍየትለ

አቅሊም ዶክተር ዮውሃንስ ተከስቴ፡
መካሪት ጆግራፍየት፡ ሓለት ጀው
ወመናበረት ስብክ ወስግም እግል
ሰብ መቅደረት ክቡድ ምንመ ገብእ፡
እግል ዳፍዖት ወሀወኖት ሕማማት
ዶር አንፋር ለልትሐመድ ከም ዐለ
ሸርሐ።
ዲበ ገብአ ተቅዪም፡ ዲብ
እምባትካለ ወኢረፋይሌ መአሰሳት

ዓፍየት ሐዲስ ከም ትበነ፡ ዲብ
አዶብሐ ወቃምጬወ ኣምቡላንሳት
ሐዲስ ከም ትዳለ፡ እብ ደረጀት
አቅሊም ዝያድ100 ሐዳይስ ሰብ
መቅደረት ዓፍየት ከም ትወዝዐው፡
እስብዳልየት ባጼዕ፡ መርከዝ ተእሂል
ግንዳዕ ወዕያደት በቅለ አትሳናይ
ከም ገብአ እተን ልትወዳሕ ዲብ
ሀለ፡ ዲብ በ’ደ መርከዝ ዓፍየት

እግል ልትበኔ መትዳላይ ጋብእ
ከም ሀለ ተሐበረ።
ወዚረት
ዓፍየት
አሚነ
ኖርሕሴን ዲበ አስመዐተ ከሊመት፡
ዲበ ሐልፈየ ሰኖታት፡ ዲብ ክሉ
መጃላት ዓፍየት ርክብት ለህሌት
ዐውቴ ፈድል መሻረከት ሸዐብ
ወሰብሽርከት ክም ቱ እንዴ ሐበረት፡

ውዛረት ዓፍየት መቅደረት አዳመ
እንዴ አደቀበት ወአሳሲ ኣላት
እንዴ አዳሌት እበ ትወድዩ ለህሌት
ወራታት ዲብ ደማን ለበ በቃዐት
ብጹሕ ከም ሀለ አፍሀመት።
ወዚረት አሚነ እንዴ አትሌት፡
ውዛረት ዓፍየት ምን ሰነት 2017
አስክ 2021 እግል ትብጽሑ
ኢትንት ለህሌት ስታት እግል
ልትሐቀቅ፡ ዲብ ጠወሮት መቅደረት
አዳም ዝያድ ክስአት ረአስማል
እምብትት ከም ህሌት እንዴ ሐበረት፡
ብዝሓም ሰብ መቅደረት ዲብ
ኩበ፡ ህንድ፡ ወብዕድ ለትወቀለት
አብካት ተዐሊም ልትሀየብ ከም ሀለ
አፍሀመ።
ሓክመት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ አሰይደ ጽጌሬደ
ወልደገጊስ ህዬ፡ እዳረት አቅሊም፡
ምስል ውዛረት ዓፍየት እንዴ
ተዓወነት ትከድም ክም ጸንሐት
ወእግል ትክደም ክም ቱ እንዴ
ሐበረት፡ ሰብ መቅደረት ናይ ዶሉ
መሻክል እንዴ ከሀለው፡ ምህነቶም
ለተአረፍዖምተ መስኡልየት ክብድት
እግል ለአትምሞ አትፋቀደት።

ዐንሰበ፡ 80 ሻብ ምህነት ረክበው

መድረሰት ተእሂል ምህናት
አቅሊም ዐንሰበ፡ ምን 8 እዳራት
ደዋይሕ መዲነት ከረን ለመጽአው
ግዱዓም፡ ምስኩናም ወሬፍዐት
ዓይላት ሹሀደ ለብእቶም 80 ሻብ
ለትፈናተ ምህናት አድረሰት።
ለእብ ውዛረት ተዐሊም ወሰብ
ሽርከተ ለትነዘመ ተእሂል መደት 8
ወርሕ ለተሀየበ ዲብ ገብእ፡ አሽቃል
ከላት፡ አክቤ ፍገሪቱ፡ መዲድ ክጡጥ
ከህረበት
ወአምር
ኮምፕዩተር
ለከምክም ቱ።
ዲብ ዮም 4 ፌብራይር ዲበ
ገብአት ዓደት መድሐራት፡ ወዚር
ተዐሊም አሰይድ ሰመሬ ርእሶም ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ ለተእሂል ፈድል
መዓወነት ወመትሰባለ ሰርገለው
ዲብ ደረጀት ሰኔት ከም በጽሐ
እንዴ ሐበረ፡ ዲበ መጽእ ወክድ
ቅሩብ ክእነ ለመስል በርናምጃት

ዲብ አቃሊም ጋሽ-በርከ፡ ቅብለት
በሐር ቀያሕ ወግብለት በሐር ቀያሕ
እተክምሰልሁመ አቅሊም ግብለት
እግል ለአተላሌ ክም ቱ ሸርሐ።
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም
አቅሊም ዐንሰበ እስታዝ ሐጎስ
አድሐነ ህዬ፡ ለተእሂል፡ ደረሰ እብ
ቀሊል ዲብ ድዋሮም ለልትነፍዖ
እቡ ወእተይ እቅትሳድ ለረክቦ ምኑ
እንዴ ተአመረ ከም ትሀየበ እንዴ
ሐበረ፡ ዲበ መጽእ ለትደሐረው
መበገስ ለገብእ ኣላት እግል ልትሀየቦ
በርናምጅ ክም ሀለ ወድሐ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ወዚር
ተዐሊም አሰይድ ሰመሬ ርእሶም፡ እብ
3.4ሚልዮን ነቅፈ አትሳናይ ለገብአ
ዲቡ ናይ እትሳል ብንየት ትሕትየት
ለትመደደ ዲቡ ዝያድ 70 ሰነት
ለወደ መብነ ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም
አቅሊም ዐንሰበ ገንሐ።

ምግብ፡ ጽርግያታት ልትከደም ክብክብ፡ መንፈዐት መትከምካም እት ድጌ

እት አቅሊም ምግብ- ምዴርየት
ሰረጀቀ እብ ረድምየት ትትሸቄ
ለጸንሐት ገበይ ወኪ-ዛግር- በለዘ ተምም
ዲብ ህሌት፡ ከጥ ቤት ገርግሽ - ዐዲ
ንፋስ ሰኒ ገይስ ከም ሀለ፡ መስኡል
መርከዝ ከራይጥ ወሐብሬ ሌተናል
ኮሎኔል ጆሜትረ ጌታቸው በርሃጽዮን
እግል ኤሪነ ሐበረ።
ለእብ ማሽነሪ ለትሸቄት ገበይ ወኪዛግር- በለዘ፡ 22.6 ኪሎ ምትር ሪም
ወ10 ምትር ስምጥ ለበ ዲብ ትገብእ፡
መሐገዝለ ዲበ ባካት ለሀለየ ደገጊት

ወኪ፡ ዛግር፡ ደፈሬ፡ ዐደንጎደ፡ ዓዜን ፡
ኳዜን፡ በለዘ ወዐዲንፋስ እግል ተአርሄ
ቱ።
እሊ ከጥ እሊ ቀደም እለ ምን
ባጼዕ እንዴ መጽአየ እብ ምግብ
መዲነት አስመረ እንዴ ሐልፈየ ዲብ
ብሎኮ ከረን ልትሓበረ ለዐለየ መካይን
ሽሕነት ዐባዪ ለልትነፍዐ እቡ ሰበት ቱ፡
ዲብ ደሐን ትራፊክ ዶር ዐቢ እግል
ልቀድም ቱ። እምበል እሊ፡ ምን ቤት
ገርጊስ እንዴ ትበገሰት እብ በለዘ ወዐዲ
ንፋስ እንዴ ሐልፈት ዲብ እንባደርሆ

ምስለ ገበይ ለዐባይ ለትትሓበር፡ 12.5
ኪሎምትር ለሪመ ወ20 ምትር ስምጥ
ለበ ገበይ ዲብ ደረጀት ተሚም በጽሐት
ክም ህሌት፡ ሌተናል ኮሎኔል ጆሜትረ
ጌታቸው ሸርሐ።
ለወራት፡ ዲብ መደት ሐጫር እግል
ትትመም ክም ቱ፡መትመቃረሓይለ
ለመሽሮዕኮሎኔል ብርሃኔ ኤልያስ ሐበረ፡
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ስካን ዐዲንፋስ ዲበ ሽቅል እግለ ሻርኮ ለህለው
እግል ለአትናይት ሕራብ አዳለ
እሎም።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 06

እዳረት ደዋይሕ ክብክብ ምዴርየት አፍዐበት፡ ፍንጡራት ለዐለየ 850 ዓይለት
እንዴ ትከምከመየ መናበረት ጣፍሐት እግል ልሳይረ ምን አንበተየ፡ ተኣምርተ መናፍዕ
መትከምካም ደገጊት ጋብአት ህሌት።
ሐቆለ መትከምካም፡ መድረሰት እብትዳእየት ወምግባይት ደረጀት እንዴ ትከሰተት፡
ብዝሓም ሸባባት አስክ ለትወቀለት ደረጀት ባጽሓም ክም ህለው፡ እብ ጣቀት ጸሓይ ለሸቄ
4 መርከዝ ለቡ መሽሮዕ ማይ ሰበት ትበነ፡ ሸዐብ ማይ ነዲፍ እግል ልስቴ ክም ቀድረ፡
ደካኪን፡ ጣሑናት እክል፡ አፍራም፡ መጣዕም ወብዕድ መአሰሳት ሃይበት ከደማት ብኑይ እተ
ክምህለ መመቅረሓይ ሽቅል ናይለ እዳረት ደዋይሕ አሰይድ እድሪስ ዑስማን ሐበረ።
ኔብረታመ፡ ጀራዲን እት ጠፋሐት መንበሮ ዶር ዐቢ ክም አግደ እት ሸረሖ፡ ሰደይት
ዉዛረት ሐርስ እግል ኢትትፈንተዮም ትፋነው።
እዳረት ደዋይሕ ክብክብ እት ኸጥ አፍዐበት ነቅፈ እብ እንክር ቅብለት ምን መዲነት
አፍዐበት 15 ኪሎ ምትር ትረይም።
አረቡዕ 08 ፌብራይር 2017

ኤረትርየ- ሓለት እተይ
ዮም ዓመት
ናይ ክል ሰነት ቅያስ ዝላም ኤረትርየ ወእብ ፍንቱይ
ናይ
መንጠቀት ቀር አፍሪቀ፡ ክል ዶል ኣክል- ታርፍ
ኢኮን። ለአግደ ሓያን ዝላም እንትሻሩ ንዙም ኢኮን። እት
ሒን ከረም ለትረከብ ዝላም እብ ዓመት ትጌመም እት
ሀሌት፡ ሕድት አው ቅሩብ ዓድየትተ። እለ መንጠቀት እብ
ጀሐር ድቁብ ለትደመዕ ዲቡ አውካድመ ሀለ።
ከ እለ መትነአከት ሓለት ድዋር ናይ እለ መንጠቀት፡
ሕኩማት ኬወ ሸዐብ እት አሽቃል ብንየት ተሕትየት ማይ
ወመስኖ እግል ልነዝመ፡ ብዙሕ ለለአተላልየ ዲቡ በራምጅ
ደማነት ነብረ እግል ለአፍግረ ክምሰልሁመ እግለ ‘ተሌ ሰነት
ለገብእ እክል እግል ልከዝነ መስኡልየት ተአረፈዐን።
ሕኩመት ኤረትርየ እሊ እት ሕሳብ እንዴ ኣቴት፡ እብ
ፍንቱይ ምን ሰነት 2005 እንዴ አንበተት ደማነት ነብረ
እግል ተአክድ ናይ ረዪም ወቅሩብ በራምጅ ኢትንት ሀሌት።
ሀደፍ ናይለ በራምጅ፡ ጀሓር ዲብለ ለሀሌ ዲቡ አውካድ
መደረቱ እግል ትድዌ(ትክረዕ)፡ ክምሰልሁመ ዲብለ እተይ
ብርኩት ለልትረከብ ዲቡ አውካድ እብ ደረጀት አፍራድ
መዋጥኒን ወእብ ደረጀት ወጠን ለከፌ እክል ከዘኖት ቱ።
እሊ መቅሬሕ ሕድ ላቡ ወብዙሕ ለአጅሃቱ ስትራቴጂ
እትለ ሐልፈ ዕቁድ(10 ሰነት) እግል ክልኤ ሰነት እብ ሰበብ
ጀሐር እግለ ሳደፈ ግዱዕ እተይ አካን ደብአ።
ምናተ ዮም ዓመት ዲብ ኤረትርየ እብ ብዙሕ አስባብ
እተይ ብርኩት ርኩብ ሀለ። ዲብ ቀይም 2015 ዲብ ቀላቅል
( አጸድፍ ምፍጋር ጸሓይ) ለዘልመት ዝላም፡ እት ልሔተ
ዲብ ከበሳታት ለዘልመት ዝላም ሕድት፡ ዝያድ ኩሉ ሀዬ
ዲብለ አግደ ሒን ከረም በህለት ምን ጁን አስክ ሰብተምበር
2016 ለዘልመት ዝላም እብ ዕን ጆግራፍያይ መትመዳድ፡
ንዙም ወእት ሒኑ ለመጽአ ዘላይም ክምቱ እት ሕሳብ
እንዴ አተ፡ ከረም ቃዝረት ሓለፍነ እግል ልትበሀል ቀድር።
እሊ ሀዬ ምስል ሒን ኣተዮት እክል ሰኒ ናሰበ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ እብ ሰበት ሓለት ነብረ ናይ
እለ መንጠቀት ፈግር ለሀለ ገሌ ኢራቴዕ ተቃሪር “ ዲብ
ኤረትርየ ትርድት ግድዔ ነብረ ሱድፍት ሀሌት” እት ልብል
ነሺሩ ለለትፈክርቱ። ለምን ረሕመት ትቀንጽ ሸቀላት እብ
ገበየ ንትከበተ። ምናተ እሊ ነበሽ ለአለቡ ለመስል ሐምላት፡
ሀደፍ ኬልም ለሐመመ ክምቱ ክም ንአምን ለወዴነ አስባብ
ካፊ ኢሐገልነ።

ውዛረት እዕላም
02 ፌብራይር 2017
አስመረ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህረ ዐሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ እብ
መናሰበት ሰነት 2017

ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ፡ ርኢስ ኢሳይያስ
አፈወርቂ፡ እብ መናሰበት ሰነት
ሐዳስ 2017፡ ሄራር በራምጅ ዐማር
እቅትሳድ ወጠን፡ ተጠውራት
መንጠቀት
ወዐለም
ለትከስስ
መቃበለት ረሓብ ዋዲ ሀ’ለ።
ከእትለ ጥብዐት ዮም፡ 2ይ ክፋል
እግል ንቀድም እግልኩምቱ።
ሰኣል፡ ሓይስ ርኢስ፡ ምነ ዐባዪ
አሕዳስ ሰነት 2016፡ ወሰክ ማህየት
ሸቃለ ሕኩመት ቱ። ላኪን እግል
ኩሉ ለሸምል ንዛም ማህየት አስክ
እለ ጋብእ ኢሀለ። ሚ ዶል እግል

እሊ ለሀደግናሁ ገዚፍ መጃላት
እቅትሳድ ደቅቡ እግል ልትአከድ
ብእቱ፡ መናበረት መዋጥኒን እግል
ለአስኔ ለቀድር እቅትሳድ ዶል
ለዐቤ ወልትቀደምቱ። ማህየት
ሰኔት ለትብለ፡ ሒለት መትዛባየ
ድቅብት ዶል ትገብእ ሌጣ ቱ።
እሊ እት ወግም እንዴ ኣቴነ እግል
ንሽቄ ብነ። ወሰክ ማህየት ሌጠ
ኢኮን ለወቀይ። አዝማት ናይ
እቅትሳድ እግል ለሀሌ ቀድር እብ
ለትፈናተ አስባብ ምናተ፡ መናበረት
መዋጥኒን እብ ኩሉ መቃዪሰ
ዲብ ሰኔ እግል ቲጊስ ሰበት በ፡

እንወድየ ለሕፍዝ እግል ኢንትጌጌ
እብ ምልሃይከ እግል ልግበእ ቡ።
ፈዓልየታመ እብ መራሕል ተ
ለትገብእ። ቀደም ኩሎም ሸቃለ
ሕኩመት እብ ዓመት፡ አውለውየት
ናይለ ማህየት ህዬ አንፋር ዴሽ፡
ፖሊስ ወአምን ህይብት ህሌት።
እሊ ዐደዱ፡ ክድመቱ፡ ገዲሙ
ወዲብ ወቀይ ለሀለ ምኑ ኩሉ እንዴ
ትጫረ እብ ዓላብ ስጁል ሀለ። እበ
ዓዲ ሸቃላይ ነአንብት፡ ለበዝሐው
ዓዲ-ሸቃለ ሰበት ቶም። ምን ዴሽ
ልግበእ ወዲብ መአሰሳት ሸቄ ለሀለ

ልትመም ቱ? ምስለ ክፍለ ማህየት
ህዬ፡ ለአግደ ሕሱብ እቱ ለሀለ
ጋር ናይ ደረጀት ምህሮ መስል።
አትሐዘዮት እሊ ምህም ምንማ
ቱ፡ በቃዐት ሽቅል፡ አፍረዮት
ወአግደምየት ሽቅል ወግም እግል
ልትሀየቡ ወኢወጅበ ገብእ? ምስሉ
ለገይስመ አደቃብ እንድባጥ ሽቅል
ወአፍረዮት ቱ። እብ ክሱስ እሊ
ሚ ተውዴሕ ተሀይበነ?
አትሳናይ ማህየት እኑቡት ሀለ፡
እብ ተማሙ ሚ ዶል ቱ እት ፍዕል
ለልተርጀም ምን ትብለኒ ላኪን፡
ከንዶእ ሌጣ ቱ በሊስዬ። ለአምረ
ላኪን፡ ለጻብጣመ ህሌነ ገበይ እበ
ከአፎ ገይስ ክም ህለ፡ አስክ አየ
ህዬ ልሄርር ሀለ ወአትሳላጡ ህዬ
ሚ መስል ለልብል ጋራት ቱ።
ማህየት እግል ነአስኔ እንቀድር፡
እብ ዓላብ አትሳኔነ ኢኮን ለጋር።
ለጋሪት ዐለቦት ሰላዲ እብ ነቅፈ
እንዴ ኢገብእ፡ ለነስአካሀ ማህየት
ሚ እግል ተአትዛቤከ ትቀድር?
ቤት ተአትካሬከ አው ተአሸቄከ?
አምዕላይ ወራታት መናበረትከ
እግል ተአጥፌሕ እበ ትቀድር
መ ኢፋሉ? ለነቅፈ ሒለተ እት
ሱግ ከአፎ ህሌት፡ በዲር 700
ትነስእ ለዐልከ፡ አዜ እት 1500
ነቅፈ ወምለዐሉ ትወቀልከ እንዴ
ኢገብእ፡ ዎሮት ነቅፈ ምን ሱግ
ሚ እግል ለአትዛቤከ ቀድር ተ
ለተሀምም። እግል አትናያት ማህየት
ትትወሰክ ህሌት እንዴ ኢገብእ፡

ምንለ ትደሀረ ዔማት እተይ ቡ
ለልትበሀል አስክለ ትወቀለ እተይ
ለቡ መዋጥን፡ መናበረቶም እግል
ትትሳዌ ገብአት ምን ገብእ፡ ሱዉይ
ንዛም ማህየት እግል ነአስብቅ ብነ።
ቀደም እለ ዲብ እቅትሳድነ የም
ለአለቡ መሐለኪት ሳድፍ ዐለ።
ዎሮት ምነ መሻክሉ ህዬ፡ ረብሸት
ቀሎት ሱግ (Speculation) ቱ።
ብዙሕ መሐለኪት እግል ለሀሌ
እሉ ቀድር፡ እሊ ህዬ እት መናበረት
ሸዐብ ለከልቁ ጨቅጥ ቀሊል
ኢኮን። ዶል ተአትመጣውር ላኪን፡
ዝያድ ለልትደመዕ ለእብ ማህየት
ሕኩመት ለልትናበር መዋጥን
ቱ። እሰልፍ ህዬ እለ ማህየት
እግል ትስኔ ክም በ፡ ለልአትክሕድ
አርእስመ ኢኮን። ለአርዛቅ አክል
አዪ ቱ ወእብ ከአፎ እግል ትካፍሉ
ክም ትቀድር ብዙሕ ለልአትክሕድ
ጋር ኢኮን፡ ሰበቡ ናይ መግሀፍ
እቅትሳድ ወሕኩመት ኢኮን እሊ።
አርዛቅ ወጠን እት መዋጥኒን እብ
መሳዋት እግል ልትባጸሕ ሰበት
ሀለ እሉ፡ ወማህየትመ ሐቴ ምነ
አግቡይ አትመቃርሖት አርዛቅ
ሰበት ተ፡ ለውጾዕ ጸንሐ ክፋል
መጅተመዕነ ለወጅቡ ሐቅ እግል
ልርከብ ቡ። ማህየት እግል ትግበእ
በ፡ እሰልፍ እብ እስወ ገበይ ወምን
እስዉ ዔማት እቅትሳድ ክም

አዳም ለበዝሐው ለዓዲ ሸቃለ
ሰበት ቶም፡ ለሔሰ አብካትመ እብ
አውለውየት እግሉ እግል ልትሀየብ
ሰበት ወጅብ፡ (ለብዕድመ በክት
ኢልትሀየቡ በሀለት እንዴ ኢገብእ)፡
እሰልፍ ማህየቱ ለትሰኔ እሉ
መስኡል እንዴ ኢገብእ፡ ለድሁር
ዓዲ ሸቃላይ ቱ። መስኡልየት ለቡ፡
ርተብ ለቡ፡ ግድምነ ለቡ ምን ጸኔሕ
ለሐይስ፡ ሐቅ አለቡ በሀለት ኢኮን፡
ላኪን እሰልፍ እሎም ድሁራም
ለህለው ሸቃለ እቦም ነአስተብዴ
ትበሀለ፡ 1800 ነቅፈ እግል ዓዲ
ሸቃላይ ትበሀለ። እብ አግደምየት
ወእብ ርተብ ለትትወሰክ ማህየትመ
መቃዪስ ህለ እለ። እብ አግደምየት
ናይ 10፡ 20 ወ30 ሰነት እንዴ
ትቤ እግል ትቀይም ትቀድር፡
ከልፍየት
ምህሮ እግል ቲበል
ትቀድር፡ ናይ ምህነቱመ እግል
ትትሃጌ ትቀድር። ኮርፖራል ቱ፡
ተሌንቴ ቱ፡ ብራጋደር ጀነራል ቱ፡
መስኡል ናይ እስወ መአሰሰት ቱ፡
እንዴ ትቤ ቱ ለትቀይም። ሰበት
እሊ፡ ሕነ ምን ሕኔት ምለዐል
እበ መስኡሊን ነአስተብዴ፡ እበ
ተሓትያም ምን ነአነብት ካብ
ካርጀነ ወህቱ ሰበት በዜሕ፡ ናይለ
ተሓትያም ታምም ሀለ።
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ቃኑን መምተልካት

ድድ ንየት በዐል ሐቅ መትነፍዖት አርድ ለገብእ መትኣታይ ወሐቅ ዳፍዖት

በዐል ሐቅ መትነፍዖት አርድ፡
ማሉ እብ ኢቃኑን እት ዋከቱ ምነ
ኣተ አው ለጸብጠ ነፈር፡ እግል
ልብለስ አው እግል ልጥለብ
ቀድር። እግለ ገብአ ናይ ገዲብ
አፍዓል ሀዬ እግል ልትቃወም
ቀድር። ለበዐል ማል እግለ ናይ
ገዲብ ፍዕል እትለ ልትቃወም
ዲበ ኢነት፡ ዐግል ለሬመዩ አው
ለልትሳነን ምንለ ኢኮን ናይ
ዕምጽ አፍዓል እግል ልትሰ’ለም
ሀለ እሉ። እት ማል ብዕድ ላተ
አርድየት እምበል ንየት በዐለ
አው መቃወመት ናይ ጼብጣይ
አርድየት እንዴ ኬደ ዘርእ
ለዘርአ ለገብአ ልግበእ አዳም
እግለ እተይ እግል ለኣቴ አው
ለአክብ ኢቀድር። ለእተይ ተአከበ
ምንገብእ ሀዬ፡ እብ ተማሙ ማል
ናይለ ሐቅ መትነፍዖት ናይለ
አርድየት ለቡ ነፈር ገብእ።
በዐል ሐቅ መትነፍዖት አርድየት
እግል ልትቃወም እትለ ኢቀድር
ዲበ ሓለት ዐላመ ምንገብእ፡ ክም
ትቃወመ እንዴ ተሐሰበ በዐል
ናይለ እተይ ገብእ።

ምልክየት ሕበር
ዎሮ መምተልካት ክልኦት
ወምን ክልኦት ወለዐል ማልከት
ሀለው እሉ ምንገብእ፡ ክም ናይ
ሕበር ምልክየት ልትነሰእ። ዲብ
ክምእነ ትመስል ሓለት ሐቅ
ወዋጅብ አድሕድ፡ ሜልከት
እብለ እት ፍንጌሆም ለትገብእ
እትፋቅየት (ውዑል) ልትቀረር።
ምናተ እታመ ውዑሎም ዝኩር
ኢለሀሌ፡ እብ ቃኑን መምተልካት
እግል ልታለዎ ለወጅብ በያናት
ሀለ። እግል መሰል፡ ኦሮ ምነ
ናይ ሕበር ሜልከት ዋከቱ እግል
ለአዝቤ ምን ለሐዜ፡ ለብዕዳም
ሜልከት ናይለ ናይ ሕበር
መምተልካት እግለ ማል እግል
ልትዛበው አውለውየት እግል
ልትሀየቦ ሐቅ ቦም፡ አትመቃርሖት
መምተልካት እበ ከስስመ እብ
ሕበር እግል ልግበእ ሀሌት እሉ።
ለአንፋር ምን ክልኦት ወለዐል
ዶል ገብኦ ሀዬኒ አትመቃረሕ
መምተልካት እብ ብዝሔ አስዋት
ልትሳደቅ ዲቡ። ለመምተልካት
እግል ልትዘ’ቤ ገብአ ምንገብእ
ላኪን ሰሜሕ ናይ ኩሎም
ሜልከት እግል ለሀሌ ላዝምቱ።
ዎሮ ምነ ሜልከት ለመምተልካት
ሕበር እግል ኢልእኬ፡ መደረት
እግል ኢትግበእ እቱ አው ፍሬሁ
እግል ለዓቤ እንዴ ቤለ ተካሊፍ
ወደ ምን ገብእ፡ ለፈግረ ማል
ናይ ሕበር ዕዳይ ገብእ።

ሐቅ መትነፍዖት
ሐቅ
መትነፍዖት
መምተልካት
ለለሀሌ

እት
ናይ

መትነፍዖት ሐቅቱ። መትነፍዖት
ልትበሀል እት ሀለ ሀዬ እትለ
መምተልካት
ዋከት
እግል
ተሀሌ እከ፡ እግል ትነፈዕ እቡ
ወተመቅርሖ ቀዲር በህለትቱ።
ሐቅ መትነፍዖት ምን በዐል ማል
ለልትሀየበከ ሐቅ ቱ። ለልትሀየብ
ሐቅ ሀዬ እትለ በዜሕ አስክ
ሞት ለጸኔሕ ገብእ እት ሀለ፡
ምን ቃልስ ላኪን እግል መ’ደት
መሕዱደት እግል ልግበእ ቀድር።
እብ እትፋቅ ለተሐደደ ወቅት
አለቡ ገአ ምብገብእ ሀዬ፡ ለሐቅ
መትነፍዖት ምስል ሞት ናይለ
መትነፈዓይቱ
ለለአከ’ትም።
መትነፍዖት
እት
ምልክየት
ለቀርብ ሐቅቱ እግል ልትበሀል
ምንመ
ቀድር፡
መትነፍዖት
ምን ምልክየት ለፈንትዮ አግደ
ንቃጥ፡ ስሙ ክምለ ተሐብሮ
ሐቅ መትነፍዖት ለረክበ ነፈር
እግለ
መምተልካት
እግል
ልትዓወን እቡ ወምን ፈርያቱ
እግል ልትነፈዕ እንድኢኮን፡
እግል ለአዝብዮ፡ ልበድሎ፡ ክም
ይበቲት እግል ለሀቦ አውመ እት
ዌርሰት እግል ለሓልፎ ኢቀድር።
ሰበት እሊ ዎሮ ሐቅ መትነፍዖት
ለትሀየበ ነፈር እግለ መምተልካት
እንዴ ትከበተ ምልክየት ናይለ
መምተልካት እት ነፈር ብዕድ
እግል ለአትሐላልፍ እንዴ ሐስበ
ውዑል ዝቤ ወደ ምንገብእ፡
ለእት ፍንጌሆም ገብአ ውዑል
እብ ቃኑን ኢሰብት።
መትነፈዓይ
እግለ
ምን
በዐሉ ለትሰለመዩ መምተልካት
እግል ልበድሎ አው ለአክርቦ
ኢወጅብ። አክል ሕድ ክም
በዐል አማነት እግለ መምተልካት
ለተትሐዜ መራዓየት እት ወዴ
እሉ እግል ልትዓወን እቡ
ወጅብ። ምኑመ እንዴ ሐልፈ
ለልአትሐዜ አትሳናይ አው
አትሓያስ እግል ሊዴ እቱ
ቀድር። በዐል መምተልካት
ማሉ እበ መትንፈዓይ ከርብ
ሀለ ወለአኬ ሀለ መስለ እቱ
ምንገብእ ሐቁ እብ ቃኑን እግል
ለአርትዖ ቀድር። መትነፈዓይ
ለመምተልካት ዲብ በዐሉ ዶል
በልሶ ዐውል ናይለ እሉ ወደ
አትሳናይ እግል ልጥለብ ቀድር።
ለእሉ ወደ አትሓያስ ዲብለ እብ
ሐቅ መትነፍዖት ጻብጡ ለዐለ
መምተልካት ወለ ሐቴ መደረት
እንዴ ኢወዴ እግለ መምተልካት
ምነ አካን እግል ልርፍዖ ቀድር
ገአ ምንገብእ ላኪን፡ ማሉ እንዴ
ረፍዐ እግል ልንሰእ ቀድር። እት
ደንጎበ መትነፈዓይ ዐረድ ሒሉ
እበ ገብአ ቴለል አው እግል
ልንገፍ ምነ እበ ኢቀድር ብቆት
ለመምተልካት ገሌ ክፈሉ አው
እብ ተማሙ ከርበ ምንገብእ፡
እግለ መምተልካት እግል ልክሐስ

አው ክምለ እለ ዐለ እንዴ በልሰዩ
እግል ልሰልሞ ኢልትቀ’ሰብ።

ሐቅ መትዓዋን
ሐቅ መትዓዋን ለልትበሀል
ምስል አርድ ሌጠ ለትጻበጠ
ሐቅቱ። መዕነቱ ሀዬ ሐቴ
አርድየት እግል ብዕደት አርድየት
እግል ተዓውን ጻብጠ ዶል
ገብእ ቱ። እት ክምእነ ትመስል
ሓለት ለተዓውን ክም አርድየት
መዓውናይት
ወለትትዓወን
አርድየት ሀዬ ክም አርድየት
መዓውናይት ትትአመር። እግል
መሰል፦ ክልኤ እብ ባይን
ሕዱድ ለልትፈናተየ አርድየት
ሐርስ ኮንቸስዮኒ(ግረህ) እት
ሐንቴ ሐቅ መትነፍዖት ናይ
ክልኦት ለትፈናተው አንፋር
ለሀልየ። ለሰብ ሐቅ መትነፍዖት
እግል አዳሞም ወንዋዮም ማይ
ሲቶ ምን ሐቴ ዔለ ልትነፍዖ።
ለዔለ ሀዬ እት አርድየት ናይለ
ሐቴ ገርሀት ሀሌት። ለዲብ
አርድየቱ ዔለ ለአለቡ በዐል
ገርሀት ምን ዔለ ናይለ ብዕድ
መትነፈዓይ አርድየት እግል
ልትነፈዕ ላዝም እንዴ ገብአ፡ እብ
ብዕደት መሕለፊ ሐቆ አለቡ፡
ለገበይ መሕለፊት ለሀሌት ዲበ
አርድየት እግለ መትነፈዓይ
መዓውናይት ትገብእ ዲብ ሀሌት፡
ለእት ሐንቴ ሐቅ መትነፍዖት
መትነፍዓይ ለትረከብ አርድየት
ሀዬ አርድየት መዓውናይት
ትገብእ። ለናይ ዓወኖት ሐቅ
ወዋጅብ ሀዬ ምስለ አርድየት
እብ
ሳብት
ለልትሐላለፍ
ወለገይስቱ። ሰበት እሊ ዲብ እሊ
መሰል፡ ለአርድየት መዓውናይት
እት መትነፈዓይ ብዕድመ ምን
ትትዐዴ፡ ለሐዲስ በዐል ሐቅ
መትነፍዖት እግለ መትዓውናይት
አርድየት ክምለ እለ ዐለተ እግል
ትክደም ጻብጡቱ።

ሐቅ መትዓዋን
እብ ከፎ መጽእ?
ሐቅ መትዓዋን እብ እሊ ተሌ
አግቡይ እግል ልትከለቅ ቀድር።
1) ሐቅ መትዓዋን እብ
ውዕል አው እብ ፊነ፦ ሐቅ
መትዓዋን እት ፍንጌ ጼብጣይ
ሐቅ መትነፍዖት፡ አርድየት
መትዓውናይት
ወአርድየት
መዓውናይት እብለ ትገብእ
እትፋቅየት
እግል
ልትአሰስ
ቀድር። ክምሰልሁመ ዎሮ ሜልካይ
ናይ ለኢልትሐረክ መምተልካት
እብ ፊነ ፍንጌ ክልኦት አው
ምን ክልኦት ወለዐል ዌርሰቱ
መትካፋል ሜራስ እተ ወዱ እቱ
ውቀት ሐቅ መትዓዋን እግል
ልትከለቅ ቀድር። ሐቅ መትዓዋን
እብ ውዑል አው እብ ፊነ እብ
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ክቱብ ኢተአሰሰ ምንገብእ ላኪን
እብ ቃኑን ፈጽም አለቡ። እብ
ተውሳክ፡ ሐቅ መትዓዋን እትለ
አርድየት መዓውናይት ለትረከብ
ዲበ አካን አው ባካት ዲብ ገፍተር
ለኢልትሐረክ መምተልካት እትለ
ትሰጀለ ዲቡ ቴለል ለትሰረረተ፡
እት ሳልስ ገሮብ ፈጽም አለቡ።
እሊ በህለት ሀዬ፡ ለእብ ክቱብ
ተአሰሰ ሐቅ መትዓዋን እት ገፍተር
ለኢልትሐረክ መምተልካት ስጁል
ኢጸነሐ ምንገብእ፡ መትፈጻሙ
ፍንጌለ መትወዓዕለት ጀሃት አው
እብ ፊነ መትነፈዐት ለገብአው
ሰብ ሐቅ ጀሃት ሌጠ ድኢኮን፡
ለአርድየት መዓውናይት እት
ብዕድ ሳልስ ገሮብ ዲብለ ትትዐዴ
እተ ኢነት ሐቅ መትነፍዖት
ዲብለ ሐዲስ በዐል ምልክየት
አው ጼብጣይ መምተልካት
እግል ለአጅብር ኢቀድር።

2)

ሐቅ መትዓዋን እብ
ለትረከበ ሕዱድ ወቅት፦ እምበለ
እት ዕልብ ሐቴ ለተሀደገ እብ
ክቱብ እግል ልትአሰስ ላቡ
ሐቅ መትዓዋን፡ እብ ለትረከበ
ሕዱድ ወቅትመ እግል ልትከለቅ
ለቀድር “ርኡይ ሐቅ መትዓዋን”
ለልትበሀልመ ሀለ። እሊ በህለት
ሀዬ፡ ዎሮ በዐል ሐቅ መትነፍዐት
አርድየት እብ አርድየት ናይ ነፈር
ብዕድ እብ ደሚር ናሴሕ እግል
10 ሰነት ክም መትሓለፊት እንዴ
ትነፈዐ ልትዓወን እበ ሐቆ ጸንሐ፡
ርኡይ ሐቅ መትዓዋን ለሀሌ
እሉ። ርኡይ ሐቅ መትነፍዖት
እብለ ትረከበ ሕዱድ ወቅት
ለረክበ ለገብአ ልግበእ አዳም፡
ወሳዐት ናይለ መትዓዋን እብለ
ለአተብት ቃኑናይ ሰነድ ሀለዮት
ናይለ ክድመት እግል ለአክድ
ክምሰልሁመ፡ እለ ክድመት እለ
እት ገፍተር ናይ ለኢልትሐረክ
መምተልካት እግል ትትሰነድ
እሉ እግል ልጥለብ ቀድር። እሊ
እተ ሸብህ እብ ረኪብ ሕዱድ
ወቅት ለትረከበ ሐቅ መትዓዋን
ዲብ
ገፍተር
ለኢልትሐረክ
መምተልካት ዲብለ ለአቴ ዲቡ
ቴለል ምን ኢገብእ፡ እት ሳልስ
ጀሀት እግል ለአጅብር አውመ
ተእሲር እግል ሊዴ ኢቀድር።
እብ ተውሳክ ዲብ ሐቅ
መትነፍዖት ልብ እግል ልትከሬ
እቶም ለወጅብ እሎም ተሉ
ጠባዬዕ ፍንቱያም ሀለው፦
• ጽበጥ ሐቅ መዓወንተ
ወእት ፍዕል ለልውዕል እቡ ዐገል
እብ እትፋቅ ውዑል ተእሲስ
ልትሐደድ። ለውዑል እግል
እሊ ለኸስስ እትፋቅ አለቡ ገብአ
ምንገብእ ሀዬ፡ እብ ናይለ ደዋሒ
ነባሪ ልትሐደድ። ሽኩክ እትለ
ለሀሌ እተ ሓለት ሀዬ፡ እምበል
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መቃወመት ወእግል መደት
ረያም እብ ገሌ ዐገል እብ ደሚር
ናሴሕ ልትሸቄ እቡ ለጸንሐ ነባሪ
ህቱ ለሐድዶ።
• ጼብጣይ
ሐቅ
መትዓውናይ
አርድየት፦
መትዓዋን እግል አተግበሮት
ወሐፊዝ ለተአትሐዜ ምስዳር
እግል ልንነሰእ ለገብአ ወራታት
ብነ ዲብ ለዐል’ለ አርድየት
ዓውናይት
እግል
ልብኔ
ለልትሰመሕ እሉ ምንማቱ፡ ሐቅ
መትዓዋኑ እትለ ለአተግብር ዲቡ
ወቅት እግል ጼብጣይ አርድየት
መዓውናይት ለሖደ ኢመትወጣይ
እብለ ለአጀሬ ዲቡ ዐገል ሌጠ
እብሊ ሐቅ እሊ እግል ልትነፈዕ
ቀድር።
• ዲብለ ቀድየት ሰልጠት
ለሀሌት እለ ቤት ፍርድ እብ አሳስ
ጠለብ በዐል ሐቅ መትነፍዖት
አርድየት መዓውናይት ሜዛን
ወዐዳለት እት ሕሳብ እንዴ አቴት፡
ለመዓወንተ እንዴ ኢትበደል
እግል ትትረፍ እግል ጼብጣይ
ሐቅ
መትነፍዖት
አርድየት
መዓውናይት እግል ተአጅብር
እቱ ለኢልትቀደር ቀደም አዜ
ለኢትረአ ጠባይዕ አው ቴለል
ምን ልትከለቅ አው ለመዓወንተ
ምን ትከለቅ እብ ሑዱ 20 ሰነት
ለሓለፈት፡ ከለ መዓወንተ እንዴ
ኢትቀየር እግል ትትረፍ ሀዬ
ምስል ዓም መስለሐት ለኢትናስብ
ዶል ትገብእ፡ እግለ መዓወንተ
እግል ተአትሓይስ አውመ እግል
ትሽጠብ ትቀድር።

ፍንቱይ
በያናት
ዲብለ ኢልትሐረክ
መምተልካት
ሐቅ
ሐጹር
ወብዕድ፦
ጼብጣይ
አርድየት
እግል
አርድየቱ ክምለ እለ ሐዘ እግል
ልሐጽረ፡ ገበይ ውሒዝ እግል
ለአርቴዕ እለ፡ ብነ እግል ልብኔ
እተ፡ ዕጨይ እግል ልሽተል እተ
ወምን ክየድ እግል ልዳፌዕ እለ
ቀድር። ምናተ እሊ ሐቅ እሊ
ምስል ናይ ብዕዳም እብ ፍንቱይ
ሀዬ ሐቅ አግዋር እብለ ተዐቅብ
ገበይ፡ ቃኑን እብለ ለሀይቦቱ
ሕዱድ መትነፍዖት፡ ክምሰልሁመ
እብ ሰብ መዝ (መስኡሊን
እዳረት) ናይለ ደዋሒ እብለ
ለአፈጉሩ መምሬሕ ወቀዋኒን
እብለ ኢልትጻረር አግቡይ እግል
ልግበእ ቡ። እግል መሰል፦ ዎሮ
ግዋረ እብ አቅሹን ወአቅሩድ
ዕጨይ ጎሩ ምን ልትወረር እት
ቀበት ኦሮ ሸሀር እግል ልትባተክ
ምኑ እት መሕከመት እግል
ልሽኬ ቀድር።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ .....
ገጽ 3

መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ ............

ምን ገጽ 2 ለተላለ.......

ለእት ውቅል ለህለው አስክ እለ
እበ ናይ በዲር ማህያቶም ገይሶ
ህለው። እቱ ጀላብ እግል ንትዐዴ
ህዬ ለሀለ ዓላብ እግል ነአትጫርዩ
ወጅበነ። እተ ሐልፈት ሰነት
ሌጠ፡ እብ ለትፈናተ አስባብ ምን
ዴሽ ፋግር ለዐለ ወአዜ እት ዴሽ
ለአቅበለ የም አለቡ አዳም ሀለ።
እሊ ዓላብ እሊ እብ መስኡልየቱ
ልግበእ ወደረጀት ምህሮሁ እግል
ልትጫሬ ቡ፡ ላመ ማል እግል
ኩሉ ሰበት ፈግር፡ እሊ እብ ዋጅብ
ዶል ልትጫሬ፡ እተ ካልኣይት
መርሐለት እግል ንትዐዴ ቱ።
እተ ብዕድ መአሰሳት ሕኩመት፡
እዳራት፡ እት ሀይኣት ጀብሀት፡
እት መሓብር ለሀላመ እብ ተሐት
እንዴ አስተብደ አስክለ ትወቀለ
እግል ልዕረግ ቡ። ኩሉ ለዓላብ
ክም ትጫረ ወትጌመማ ቱ ህዬ
እተ ‘ተሌ መርሐለት ንትዐዴ ህሌነ
ለእንብል። መጥመጦር እሊ ናይ
ኩልያት ድሑራም፡ ናይ ዲፕሎመ፡
ዲግሪ ወሸሃደትመ ብዝሓም ቶም።
ክል ሰነት ዝያድ 10,000 ለገብእ
ዐደድለ ምን ኩልያት ልትደሐሮ
ወዲብ ስጅል ማህየት ሕኩመት
ለአቱ ለህለው። እሊመ ላዝም ምስለ
ሰብ ማህየት እግል ልእቴ ሰበት
ቡ፡ ነኣትዮም ህሌነ። ለአቴ ዲብ
ሀለ ህዬ፡ ክም ዓዲ እንዴ ኢገብእ፡
ናይ ምህነት ተእሂል ወናይ ምህሮ
ከልፍየቱ እበን እንዴ ደገፍካሁ፡
ምን 1,800 ነቅፈ ወለዐል ክም
ነስእ እግል ልግበእ ቡ። እሎም
ዎሮትከ እተ ህለዩ መጃል ክም
ትከሰአ፡ ምህነት እት ወስክ አክ’ለ
ጌሳተ፡ እት 2000፡ 3000 ነቅፈ
ወዝያደቱ እግል ልትወቀል እሎም
ቡ። ሰብ ዲፕሎማ ወዲግሪመ
መአንበት ማህየቶም ነስኦ ህለው።
አዜ እግል ዶሉ ድንጉር ምኒነ ሀለ
ለእንብሉ፡ ለዲብ ውዛራት ለሸቄ
እብ አግደምየቱ ወተጃርብ ሽቅሉ
እግል ልንስኡ ለወጅቡ ናስእ ኢሀለ፡
ምናተ እተ ናይ 2ይት መርሐለት
ሽቅል ሰበት ህለው ልትሸቄ ዲቡ
ሀለ። ዮም ዓመት ተምም መኢፋሉ
ምስል እንርእዩ። ላኪን ማህየት
ኣክረተ ናይለ እሉ ሸቄከ ሽቅል
ደፍዕየት ተ። ሚ ክም አፍሬከ እብ
ማሽን ቱ፡ እት መክተብ ቱ ወለ
እት ብዕድ ወራት ወጠን፡ ማህየት
ናይለ እሉ አፍሬከ ፍሬ ተዐበት
ተ። ምናተ ለከብደ ወለልአትክሕድ
ጋር ማህየት፡ እት ክል ሽቅል ለሸቁ
አንፋር ሽቅሎም ወአፍረዮቶም
ሐቴ ሰበት ኢኮን፡ እብ እስወ
ክም ትሳውዩ ድቁብ ሰበት ገብእ፡
ለመቃዪስ ክም አፍገርከ እሉ እግል
ልትአንበት ቀድር። ለሸቃላይ ናይ
መበገስ ምዕያር እንዴ ወዴከ እሉ፡
“እንተ እብ ሽቅልከ፡ ምህነትከ፡
አግደምየትከ፡ ምህሮከ ወአፍረዮትከ፡
እትለ ደረጀት እለ ርቱብ ህሌከ
ወደፍዕየትከ አክል እላተ” እግል
ቲበሉ ብከ።

ለመናበረት ለልሐባልክ ብዙሕ
ጋራት ሀለ፡ ኦሮት ምነ መሻክል
ህዬ አብያት ሰከን ቱ። እት ናይ
ነብረ ወብዕድ እስትህላካት እብ
ፍንቱይ እግል ሸቃለ ሕኩመት
እግል ልግበእ ለቡ ጋራት ሀለ።
ለዐቤት ምሽክለት ላኪን ናይ
አብያት ምሽክለት ተ፡ ምን መደት
ሕርየት አንበትናሁ፡ የምክን ናይ
መሽሮዕ አብያት ኮርየ ትበነ፡ እት
ባጽዕመ እተ ክምሰልሁ፡ ወዲብ
ብዕድ
ድዋራትመ
መሕገዝ

ክራይ አብያት ቀለ እንዴ ትቤ
መትሃጋይ ወእሉ እግል ትድሀር
ከዲም ፋእደት አለቡ። መጦርለ
ማህየት፡ መሻሬዕ አብያት እግል
ለሐሶሴ ወሐል አብያት ሰከን
እግል ልምጸእ ቡ። ምስሉመ ዐውል
ነቅፈ እግል ልትደቀብ ቡ፡ ባኒ፡
ስገ፡ሽከር፡ ዜድ ወከረ አጽበሐት
ዐደስ ከም ልትዘቤ ሀለ? ቀሎት
ሱግ ወአትዛባጠ እግል ንራቅቡ
ብነ። ዎሮት ሐረስታይ ላሊ
ወአምዕል እት ገርሀቱ ለአፍረዩ

ሰከን እግል ነአርሄ እንዴ እንቤ
ለአንበትናሁ መሻሬዕ፡ አክል አዪ
ምነ ጠለባት አርሀ እንቤ ምን ገብእ፡
ሴመ ለልአተግኔዕ ሐል ኢረከብነ
ምኑ። ዎሮ ነፈር ዮም ክም
ሸቃላይ ሕኩመት እት እዳራት፡
ውዛራት፡ ጀብሀት፡ መሓብር፡
አምን ወፖሊስ፡ ዴሽ ወብዕድ
መአሰሳት ሕኩመት ሸቄ ሀለ።
ኣክረቱ ላኪን ለነብር እተ ቤት
አለቡ። እሊ ህዬ እብ መርሐለትመርሐለቱ
እግል
ንባልሑ
ብነ። ብዙሕ ኣላት ቴክኖሎጂ፡
ማሽናት፡ ኣላት ብሉኬቲ፡ ፕሪካስት
ወብዕድ አምጸአነ አስክ እለ ላኪን
ለትአተግኔዕ ፍገሪት ኢሀቤ’ነ።
ሐለሌነ እንዴ እንቤመ ለነአዝም
ምኑ ጋር ኢኮን። አብያት እት
መዳይን ሌጠ ኢኮን ለእንሸቅዩ፡
እት ብሩር ወሽብህ መዳይን ምስል
ክዳማት ማይ፡ ከህረበት ወናይ
ነዳፈት ወርስሐት መስቱራቱ እብ
ኩሉ መቃዪሱ ብቆዕ አብያት
ሰከን እግል ለሀሌ ቡ። ጅንስ
መንበረትከ ሜዛነ፡ ጽሩይ ማይ
ሲቶ ብከ፡ ማይ ሕጽቤ ወነዳፈት
ትረክብ ህሌከ፡ ናይ ምስትረሓት
ክጡጥ ነዳፈት ብከ፡ ከህረበት ክል
ዶል ትረክብ፡ እት ድዋራትከ ናይ
ምህሮ ወዓፍየት ክዳማት ብከ መ
ኢፋልከ? አስዋግ እግል ቲጊስ
ምን ተሐዜ፡ አተቡሳት መዋሰላት
ወጽርግያታት ብከ መኢኮን፡ እሊ
ኩሉ እንዴ ትጀመዐ ጅንስለ
መንበረት ናይ መዋጥኒን ለአርኤ።
ለማህየት ህዬ እሊታት አትመመቱ
መኢፋለ እግል ትቀይም ብከ።

እተይ እክል ልግበእ ፍሬታት፡
ሐምሌ ወብቁልያት፡ እደይ ብዙሕ
እት ልትካበቱ እብ ዕስረ ዕጹፍ
እተ ገቢል ለመስኪን ልትዘቤ ሐቆ
ሀለ እብ ከአፎ መንበረት እግል
ትስኔ። መዝብያይመ ሰላዲ ሐላል
እግል ልብለዕ ህሌት እሉ ድኢኮን፡
እብ ቀሎት እንግዖ አዳም እግል
ልጨርብብ አለቡ። ዎሮት ምነ
መታክል መንበረት ህዬ እሊ
ቀሎት በዳይዕ ወአትዛባጡ ቱ።
እጃር ቤት ክም ምራድከ ተዓርጉ
ወትከርዩ፡ ወአዳም እት ከደን
ፍገር ምን ቤቼ ትብሉ! እሊ ርበሽ
እሊ ዎሮት ምነ ሕኩመት እግል
ትራቅቡ ወሐቅ ናይ መዋጥኒን
ፍንጌ መዝብየት ወመትካርየት
ወለብዕድ መጅተመዕ እግል
ትሳዌ ወተአድምኑ ለባ ተ። እተ
ሱግ እብ ሐራም ወሐላል ሰላዲ
መላ’ጦ ለህለው ሰብ ማል፡ ቀሎትለ
ሱግ ምን ገብእ ወእጃር አብያት
እቦም ትትሰወግ ወለብዕድ ክፋል
መጅተመዕ እት አከይ መናበረት
ክም ልትካሬ ገብእ። ቀሎት እግል
ትትሀወን ህዬ፡ አጅህዘት ሕኩመት
ወለከስሶም መስኡሊን ልግብኦ
ወአንፋር ሕበር እግል ለሓሩቡ
ቦም። እሊ ለወዴ ንዛም ሕኩመት
እግል ንጠውር ብነ። እሊ ናይ
ሱግ ዕረጎ-ትከረዮታት ህዬ ሐር
ልጽነሕ እልነ ለኢለአተብል ጋር
ሰበት ቱ፡ ሕኩመት መጥ-መጦርለ
ወሰክ ማህየት እግል ተአትሳንዩ
ለበ ጋር ቱ።
እተ
እንድባጥ
ሽቅል
ወአፍረዮት
ለቤልካሁ
ሰኣል
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ህዬ፡ እት አፍረዮት ለእብለ አነ፡
እትለ ዐድነ እግል ንቀይሩ ለብነ
ጋራት ብእቱ። መትጃሃር እንፈቴ፡
እሱፎሕ ውዕል እንዴ ዐልከ ሐበት
እንዴ ኢትሸቄ፡ “ክም እሊ ሸቄኮ
ወክም እሊ ፈዐልኮ” ትብል።
ሐቴ ምህነት እንዴ ደረስካሀ
ወአምር እንዴ ከሰብከ እብ ዋጅብ
እግል ትትነፈዕ እበ ብከ ወእብ
ንዛም ወእንድባጥ እግል ልትገየስ
ቡ። “ኢፋልዬ፡ አነ ሸሃደት ብዬ
ወእሰክብ እውዕል ወማህየትዬ
እነስእ” ትቤ ምን ገብእ ላኪን፡
ለድራሰትከ ብላሽ ተ። ለአምርከ
ሐቆ ሸቄከ እቡ ቱ ለዲብ ልደቀብ
ወወስክ ለገይስ። እት ለትፈናተ
ወራታት ሽቅል መሰለን አክል እሊ
ትራስካቫተር፡ አክል እሊ ዶዘር፡
አክል እሊ ገላባት ወማሽናት
ዐባዪ ብነ እንብል። ለማሽን፡ ሽቅል
ጀላብ እግል ኢልብጠር ክል
ምዕል ነአትሳንየ ወእትሓፈዝ ዲበ
ሐቆመ ኢገብአኮ፡ ሐር ክምሰል
ጀግሐት ወሽቅል ክም ተዐጠለ
መትሳስዓይ
ኢነፌዕ።
እግል
ተአስንየ ህዬ ኣላፍ ማል እግል
ትክሰር ዲባ ቱ። እምበልሁመ እት
አሽቃል መካትብ ወሐንገል ትሸቄ
ትገብእ። ለድራሰትከ እተ ሽቅልከ
እብ ከአፎ ትሸቄ እበ ህሌከ ኣክረቱ
ለሜዛንከ ዲቡ ቱ ለልትረኤ።
እት ሽቅል ነሐር ለሸቁመ ንዛም
ወእንድባጥ እግል ለሀሌ እሎም
ቡ። እሊ እንድባጣት እሊ እት
እዳረት ወአፍረዮት ለህሌት እሉ
ሐዞት እብ ቀላል ለትትቀየም
ኢኮን። የምክን ለንትፋወሽ እቡ
መቅደራት ብዙሕ ሀለ እግልነ እግል
ኒበል እንቀድር። ለልአስፍ ጋር
ላኪን እት ብዙሕ ድዋራት ዐድነ
ልትለ’መድ ለጸንሐ ጠባዬዕ ናይ
ኢመትሐሳር ወሀ’መሌ አፍረዮት
ለልሀንእ መሐልከ ሰበት ቱ እግል
ልትሳሬ ቡ እብል። ወክሱሰን እት
ሽባን። እት ክል ሸዋሬዕ ለአንገሀቱ
ለህለው ብዝሓም ሽባን አንተብሀነ
እሎም ምን ገብእ፡ “ሚ ተአፈሩ
ወትሸቁ ህሌኩም?” ምን ትብሎም፡
ሚ ወቤለው! ምን አየ እንዴ
አምጸአው ቱ እት ሸዋሬዕ እት
ልትፎጀጆ ልሄርሮ ለህለው። እግል
እማቶም ቀሸብ-ሕዮ እት ለአሩ
ለዐቡ ለህለው አምኣት ወኣላፍ
አጀኒት እት ሚ ሓለት ክም ነብሮ
ምስሉ እግል ተአትመጣውሩ ብከ።
“እግሎም ምሰሎ!” በሀለ’ቼ እንዴ
ኢገብእ፡ እንዴ ሸቄከ ሚ ተአፈሬ
ህሌከ? አክል ሕድ እግለ ርሕከ
ኖሱ ሚ ትወዴ እለ ህሌከ? እግለ
ብዕድ ሽቄ ኢኮን ለእምለከ፡ እግል
ርሕከ ወእግል ጼዋከ። ዮም እንዴ
ሸቄከ ፋንጎሕ እግል ትትናበር
እቡ ለትቀድር ወለትአፈሬ እቡ
ሚ አምር ወምህነት ጻብጥ ህሌከ?
በዲር ለወረስናሁ ወለአጽነሐናሁ
ዓዳት ሽቅል ንዳል እንብል
ከንትሃጌ። ህቱመ እግል ኖሱ
ድግም ቱ። አዜ ለህሌት ሓለት
እ’ተ ረኤነ ምን ገብእ፡ ለሰልፋይ
ርዝቅ ደውለት ኣደሚ ቱ። ኣደሚ
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ህዬ ምክያሉ ወብዛሕሁ አምሩ
ወምህነቱ፡ አምሩ እት ሳዐት ሚ
ለአፈሬ ቡ ህዬ ምክያሉ ቱ።
“አብካት ሽቅል ኢሀለ” ወብዕድ
መሰምስ እግል ተሀርስ አለብከ።
ሕኩመት ኩሉ እንዴ ፈትፈተት
እግል ተአውጅዱ እግልከ እንዴ
ኢገብእ፡ እግል ኖስከ “አነ ሚ
አፈሬ ህሌኮ” እግል ትሰአለ
ብከ። ዐባዪ መሻሬዕ ወቴክነሎጂ
አምጸአነ እንዴ ኢትገብእ ለጋሪት፡
እተ ምጅተመዕ ለህለ ወኣላፍ
ሽባን ለህለው ዲቡ መጃል ዕጥል
ወየአፍረዮት እግል ልትሀወን
ብዲቡ። እሊ ሰላዲ ሐዋለት
እለ ለአስተህልክ ልውዕል ለሀለ
እት ክል ገሃዊ እንርእዩ ሻብ ሚ
ለአፈሬ ሀለ? እሊ ብላሽ ገይስ ለሀለ
መቅደረት አዳም ቱ። እሊ ደሐን
ንእዘም ምኑ። ለዲብ አሽቃል ክሱእ
ለሀለ አዳም ህዬ አፍረዮቱ ሚ ክም
መስል፡ እሊ አዜ ዋድያሙ ለህሌነ
ንዛም እት ሀይኣት ሕኩመት፡ እት
ዴሽ፡ እት እዳራት፡ እት መሓብር
እት መካትብ ጀብሀት፡ አፍረዮት
ናይለ ነፈር ወህቱ ሸቄ እተ ለሀለ
መአሰሰት ሰኒ እግል ልትመዘን
ብእቱ።
ሰኣል፡ መጥመጦርለ ሕኩመት
እት ሽባን ለወዴቱ እስትስማር፡
ምስለ ብዝሔሆም ህዬ፡ ዲብለ
አብካት ሽቅል ሄራር ወስያሰት
ሕኩመት ሚ አርደት ጡፍሕት
እሎም ህሌት? እበ ጀሀት ብዕደት
ህዬ፡ ሒለት አዳምነ እግል
ልጭመሞ ምኒነ ለገብኦ ዋይዲባት
ከአፎ እግል ንጋብሁ እንቀድር?
ምን መደት ረያም ለአንተብሀነ
እሉ፡ ላኪን እትለን ክልኤ ሰነት
እት ፍዕል ትርጁማሙ ለህሌነ፡
አግደ ህዬ እት ሽባን ለረከዘ፡ ክል
ሰነት ዝያድ 15,000 ለገብኦ
ሽባን፡ እት ኩልያት እግል ልእተው
እምትሓን ሸሃደት 2ይት ደረጀት
ወዱ። ምን እሎም አስክ 20%
ቱ እት ኩልያት እግል ዲግሪ
ወዲፕሎማ ለልአቴ። እሊ ለዲብ
ኩልያት ለኢለአቴ ዐደድ ላኪን
ሑድ ኢኮን፡ 12 አልፍ አው 13
አልፍ ወእብ ሑዱ ህዬ 10 አልፍ
እት ክል ሰነት ገብእ። እሊ መሴሕ
እግል ልትረፍ ሰበት አለቡ፡ በሕ
ብዝር እበ ትብል ስቅራት እግል
ንሽቄ እቱ ብነ። እሊ እግል ንዳዌ
በርናምጅ ‘ማሞስ’ በሀለት መርከዝ
ተእሂል ምህናት ሳወ ከለቅነ።
በርናምጅ መርከዝ ምህናት ሳወ
ህዬ እብ ሸሃደት እግል ለአድርሶም
ወለአድሕሮም ብእቱ። ለሽባን እብ
ደረጀት ዲፕሎመ ወዲግሪ እግል
ልትደሐሮ ምንመ ኢቀድሮ፡ ናይ
ሸሃደት አብካትመ እግል ልትከሰት
እሎም ቡ። 12 ሰነት እት ምህሮ
እንዴ ተዐበው እባሆም እግል
ልትበለሾ አለቦም። እብ ለትፈናተ
አስባብ ንቅጠት እግል ለአምጽኦ
ሐቆመ ኢቀድረው፡ ድራሰቶም
ለልአተላሉ እበ ገበይ እግል ትርሔ
እሎም በ።
ዲብ ገጽ 6 ልተላሌ.......
ገጽ 4

መሓመድ እድሪስ

50 - አምዕል ቀደም እስትቅላል
ዲብለ እብ መናሰበት 25ይት ሰነት እስትቅላል ኤረትርየ ለትከተበ ለትፈናተ
ቅሰስ ካቲመ ንዳል ለብእቱ ክታብ ‘ካቲመ’ “50 አዕምል ቀደም እስትቅላል”
እበ ልብል አርእስ ሚካኤል ጸጋይ ለከትበየ ቅሰት ሳልሳይ ወናይ ደንጎበ ክፋለ
እግል ንርኤ፦
ጠወ ወምራየት ህዬ ሀጨምጪመት
ክልኦት ዐባዪ ሰብ ውላድለ
ገብአት። እብ መንግስተኣብ ትትሰወግ
ደዋዬሕ ዘብጥ ክምሰል ሰምዐው
ለዐለት ማርቼድስ 200 ኩንታል
ጠበሽ ቤለው። ጀራዲን እንዴ ወደው
ሽንራይ ትገለ ምነ። ዲብለ መኪነትመ
ለልትናበሮ ቶም። ሳሆ ወትግርኛ
ደረር ዐቢ ጀረ። ናይ ዳዊት አሰፋቅ
ለልትሃገው፡ ጠቢዐት ናይለ ውሒዝ
ማርቼድስ ዕልብ 1924 ውሒዝ ሰበት
ህዬ ዝያደት ለለአምሮቶም። ዲብለ
በለሰየ ህተ ደረር ሳደፈየ። ጽዕንቱ
መኪነት ምነ ዐለው እብ ሐብል እንዴ
ለዐለት 200 ኩንታል ሽንራይ ህዬ
ተአሰረው እግል ልብረኖ ለወጥኖመ
እበ ውሒዝ ትገለ።
ለዐለው። ለኢነት ምነ አበች ዎሮ
መስኡል መዋሰላት ዐዲቀይሕ
ክእነ ዲብ ልብል መክረ።
ረድ
ናይለ ሰዋጌን ክምሰል ሰምዐ
“እሊ ውሒዝ እሊ ደቅቡ ወዲቡ
ለሳደፈት ብቆት እንዴ ተአከደ ምነ
ለልትሓበር የም-አለቡ መሓዛት
እሊ ለተሌ ቀራር ሀበ።
ሓልፋሙ ህሌኩም። እሊመ ምን
“ምን ብቆት እግል ልትነጀው
ረወሪት ዐዲቀይሕ ሌጠ ለትበገሰ
ለትትቀደሮም ወደው። ለነስአወ

ሰበት ገብአ ግረ ሐቴ ሳዐት እግል
ልትሸበህ ቱ። ሰበት እሊ ረቢ ህለ
ዲብለ ውሒዝ እትስረሮ፡ ውላጄ ዲበ
ህሌኩም እተ አካን አስብሮ።”
“ምክር ምን ዐቢተ!” ክምሰለ
ልትበሀል ክምሰለ ቤለዩ ሳዐት 5፡00
አምሱይ ለውሒዝ እት ለሀድእ ጌሰ።
ለ14 ምናድሊን ህዬ ምነ ማርቼድስ
እንዴ ትከረው ዲብለ ጠረፍለ ሕሊል
ምስለ ዐለት ጀማዐት ትዋጀሀው።
ሰዋግ ማርቼድስ ዕልብ 1924
ዳዊት አሰፋው፡ ውሒዝ ክምሰል
መጽአዩ መኪነቱ እንዴ አብጠረ
ባሩደቱ ወሸፈቱ እንዴ ጸብጠ ሌጠ
ፈግረ። መኪነት ላኪን እተ ዶለ እበ
ድቁብ ውሒዝ እንዴ ሸክተት እብ
ስምጠ አግሐመት።
ሰዋግ ብቆት እንዴ ሳደፈቱ
ክምሰልሁመ አው አርወሕ አውመ
መምተለካት ዲብለ ልትአዜ እቱ፡
ሰኣላት ቀርብ እቱ ዐለ። ናይ እለን
ዲብ መሓዝ ሐዳስ እብ ውሒዝ
ለትበለሰየ ወሽሕነተን እብ ውሒዝ
ለትገሌት ሐምስ መኪነት ሰዋጌን ህዬ
ዲብ መስኡሊን መዋሰላት ዐዲ-ቀይሕ
ቀርበው። ለሀበው በሊስ ሕድ ለሸብህ
ዐለ። ዲብ ሕሊል ሐዳስ ዑሩፋም
እት እንቶም፡ እብ ጀሀት ዐዲቀይሕ
ዐስተር ዲብ ጠብጥ ክምሰል ረአው፡
ለእግል ልትከሬ ለቀድር ውሒዝ
እግል ልብደሮ ሳዐት 1፡00 አደሐ
አስክ ቆሓይቶ ክምሰል ትበገሰው፡
ሳዐት 3፡00 ክምሰል ገብአ ምሽካፍ
ለአለበ አካን ዲበ እት እንቶምቱ
ለአጠረሚን
ወሒዝ
ክምሰል
ተሃደፈዮም ለሸርሐው።
ቴድሮስ ምነ ሰውገ ለዐለት
ማርቼድስ 170 ኩንታል ሽንራይ
ወክልኦት ጀነሬተር እበ ውሒዝ
ክምሰል ትገለ ልትአመር። መኪነት
መቶረ ማይ እንዴ አተ እቱ፡ ኮፎኖ
ትጨፍለቀ ወድማናይ ሶፕራ-ስፖንደ

ምስዳር ምስል ደቅብ ሕሊል-ሕዳስ
ራትዐት ዐለት። ለሓለት ምለዐል
መቅደረቶምተ ለዐለት። ሰበት እሊ
ለለአሸኬ ልግበእ ወለለአጃዜ ሴመ
አለቦም።”
መስኡል ናይለ መንጠቀት እግለ
ቀራር እምበል መቃወመት ትከበተዩ።
ሰበቡ፡ ለመስኡል ዲብ ብቆት ወሒዝ
መኪነት አው መምተለካት እግል
ለአድሕኖ እት ልብሎ ለአስተሽሀደው
ብዝሓም አንፋር መዋሰላት ሰውረት
ለአምር ዐለ። ግረ እንዴ አቅበለ
ህዬ ሰዋግ መኪነት ተስፈአለም
ገብረትንሳኤ (ሳፔቶ) እንዴ ፈቅደ
እት ዝክረት ናይ ሽሂድ ትሸመመ።
ቀብር ተስፈኣለም (ሳፔቶ) ለረአ
ኢህለ። ክምሰል ልሙድ ዓደት
ቀብር ሹሀደእ፡ ዝክረት ሹሀደእ
እንዴ ወደው “ዐውቴ እግል
ገቢል!” እንዴ ቤለው እግል ሽሂድ
ለሳርሖ 3-4 ምናድሊንመ ምንገበኦ
እት ቀብሩ ኢሻረከው። እስትሽሃዱ
ለተአከደ ዲብለ ዲብ ዮም 8 ኦጎስት
1989 ዲብ ሀይኮተ ለሳደፈት ብቆት
ውሒዝ፡ ምስሉ ለዐለው መሻቂቱ እበ
ሀበወ ሸሃደት ቱ።
አንፋር መዋሰላት እብ ፍንቱይ
ህዬ ሰዋጌን መካይን እግል ተስፈአለም
ሳፔቶ ደግም እሎም እት ህሌከ እብ
ስርቤብ ወሰፈላል ልዘኮሩ። ዲብ ዎሮ
እግል ወሰቆት ታሪክ እንዴ ትበሀለ
ለዳለ ናይ ድግም ታሪክ እጅትመዕ፡
ዎሮ ዐቢ ምናድል እግል ሳፔቶ እት
ፈቅድ ዲብ ምግብ እምቤዕ እንዴ
ሔለቱ ህግያሁ አትካረመ። ብዝሓም
ፍራስ መልሂቱ ለቀብረ ገዲም
ምናድል እብ ዎሮ ሽሂድ መለሀዩ
እንብዑ ከደን ዲብ ዛሬ ብዙሕ
ወክድ ኢሳድፍ። ዮም ምን ትትነጄ
ፈንጎሕ ፈጅር ምስል ትንፋስከ
ለኢትውዕል እተ ሰውረት፡ ዓዳት
ሄቦ ወሽምበር ኢዐለ። ዓዳት እንቤዕ

ከርስ ወእስትንተን ላኪን ዐለ። ምነ
ከደን ለኢትትከዔ እንቤዕ ወለዐል
ለልትመክረህ አለቡ።
ተስፈአለም ዲብ ሰነት 1956፡
ዲብ ቊሸት ባካት አስመረ ትወለደ።
አቡሁ ቀሽ ገብረትንሳኤ አርአየ
ምህነቱ እምብሬዘ ሰበት ዐለ፡ ዓይለቱ
ሰኒ ረፌዕ ለዐለ መንበረት ሰኔት
ዐለት እሎም፡ እም ተስፈአለም
አሰይደ ምልእቴ ክፍለማርያም ህዬ
ሴድያይቶም ዐለት። “መሐምርገት
እት ህለው ማይ ጭሩይ ኢልትሰቴ!”
ክምሰለ ልትበሀል ላኪን ቀሽ
ገብረትንሳኤ እብ ዐሳክር አቶብየ
ሰበት ትቀተለ፡ ለዓይለት መንበረተ
አኬት።
ዲብ ደዕሮ-ቃውሎስ፡ ጸዕደክርስትያን ወመድረሰት ሕብረት
አስመረ አስክ 9ይ ፈስል ባጽሕ
ለዐለ ተስፈአለም፡ ሐቆ ሞት አቡሁ፡
መድረሰት እንዴ አትካረመ ክምሰል
መሳዕድ (ኣይታንቲ)-ሽቅል አምበተ።
ምን ሰነት 1975 እንዴ አንበተ ህዬ
እብ ሰበት ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ
ለሐስብ ሐቆለ ጸንሐ፡ ዲብ ዲሰምበር
1977 እት ሰውረት ፈግረ። ሐቆ
ተድሪብ ዲብ ወሬሕ ፌብራይር
1978 ዲብ መዋሰላት ትረተበ። ዲብ
ቅስም በሐስ ወተዕሊም ናይ 4-5
አውረሐት ተእሂል እንዴ ነስአ ህዬ፡
ዲብ ቅስም መዋሰላት (ምውፋር)
ክምሰል ሴድያይ ሰዋግ ትረተበ።
ረዪም እንዴ ኢጸንሕ ህዬ ሰዋግ እንዴ
ገብአ ለትፈናተ መካይን ሽሕነት
እግል ልሰውግ አምበተ። መሰባሉ
ወመቅደረቱ እንዴ ትረአ ህዬ ቃእድ
መጅሙዐት ሰዋጌን እንዴ ገብአ
አስክ ኢነት እስትሽሃዱ ከድመ።
ሰነት 1989 ኮሚስዮን መዋሰላት
ግረ ከጥ አባይ፡ ዲብ ጋድሞታት
ወብዕድ አካናት ዲብለ ገብእ ለዐለ
ሐርብ እንዴ ትጸመደ ሓለፈየ።
118 መኪነት ለአሻረከ ሐርብ
ሰራዬ፡ ዝያድ 70 መኪነት ለጠልበ
ህጁም ሰሜናዊ ባሕሪ ወጋድሞታት
ሽዕብ፡ ዝያድ 74 መኪነት ለጠልበ
ሄራር አስክ አሶሰ (አቶብየ) ወብዕድ
ዐስከርያይ ዐመልያት ህዬ ክምሰል
መሰል ናይለ ሰነት ለሀ ዐመልያት
እግል ልትሀደግ ለቀድርቱ። ለወክድ
ለሀይ ዲብለ ሕሩር አራዲ ለዐለ
ሸዐብ እብ ጀሐር ወሐርብ እዙይ
እቱ ለዐለ አውካድ ቱ። ሰበት እሊቱ
ህዬ ራድኢት እግል አብጸሖት
ወቀይ ናይለ ኮሚስዮን ሰበት ዐለ፡
ሰዋጌን እብ ነኣይሽ መታክል ለበጥሮ
እቱ አውካድ ኢዐለ። ለቀም እንዴ
ሐለፍከ፡ ወሒዝ እንዴ ተዐዴከ እብ
ጻብኢት እንዴ ኢትርዕብ አተላላይ
ሽቅል እግል ልትአከድ ዐለ እሉ።
ሰዋጌን ህዬ እሊ ሳድፎም ለዐለ
መታክል ዐውል እት ደፈዖ እብ
ስሙድ ወኤማን ሐልፈው።
ለትስዔ ወተአለምቤ ብርክ
ተስፈአለም ሽቅለ እግል ተአግዴ
ናይ ደንጎበ ምሴት ዮም 8 ኦጎስት
1989 ዐለ። ዲብ መጅሙዐቱ ለዐለየ
መካይን ሽከር ወእክል እንዴ ጸዐነየ
ምን ተሰነይ አስክ ባርንቱ ሄራር
አስተብደየ። ሕሊል ሀይኮተ ክምሰል
በጽሐየ ላተ ውሒዝ ተሃደፈየን።
ተስፈአለም ወጅማዕቱ እብ እግሮም
ዲበ ውሒዝ እንዴ ትከረው መካይን
እግል ለሓልፍ ክምሰል ቀድር
አከደው።
ተስፈአለም እግል ማርቼድስ
ዕልብ 1780 እት ሰውግ፡ ለውሒዝ
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እንዴ በትከ እግል ልትዐዴ እት
ልብል እት ምግብለ ውሒዝ ሽክ
ወደ። ዲብለ መዐደዩ ለዐለ ጠረፍ
እግል ሊኪድ ዲብ ልትሓነቅ ላኪን፡
ሓርያም ከፈር መኪነት እት ወሐል
ትረወከ እቡ። መኪነት ህዬ እግል
ሕርዶ ቃራተ ለተአሰረት ወአት እት
መስል ምነ አካነ ኩስኩስ እግል ቲበል
ኢቀድረት። እብ ጀሀት ምፍጋር
ጸሓይ ሀይኮተ እት ረዪም አካናት
ዐስተር ልሰዕ ትበርቅ ዐለት። ለልሰዕ
ዲበ ውሒዝ ለይአተው መልሂቱ
ውሒዝ ሼብያይት እግል ኢለዐርዮም
ዲብ ልሳሰዐው እብ ክልኤ ዲበ
ይቡስ ምድር ለዐለየ ማርቼድሳት
እግል መኪነት ተስፈአለም እብ
ካዎ እንዴ ሰሐበው እግል ለአፍጉረ
ትጻገመው። ላኪን ኢቀድረው።
ሳልሳይት መኪነት እንዴ ወሰከው
እግል ልስሐቦ እተ ልዳለው እቱ
ለዐለው ወክድ ህዬ ልትፈረህ ለዐለ
ጋሻይ ወሒዝ እግለ መሓዝ ረግሐዩ።
ለወክድ ለሀይ ለሰዋጌን አርወሐቶም
እግል ለአንግፎ ዲበ ጠረፍለ ሕሊል
ትሸነከው።
ተስፈአለም መኪነቱ እተ ሕሊል
ተርፈት ለእንዴ ጸብጠ እግል
ለአፍግሩ ለቀድር ክምሰል ባሩደቱ
ወክፉፉ ምስለ መኪነት እብ ወሒዝ
እግል ልትገሌ ነፍሱ ኢወዴት እሉ።
ባሩደቱ እግል ለአፍግር ከእግል
መሳዕዱ ገብረሀዋርያት ተክሌ (ወዲለቴ) እግል ለአትከብት ዲብ መኪነቱ
አተ። ምናተ ወሒዝ ደቀበ ወምለዐል
ኮፎኖ እግል ልሕለፍ አምበተ። ዲብ
ደንጎበ ተስፈአለም እንዴ ሰ’ረ ዲብለ
ውሒዝ እት ለአቴ ክምሰል ትረአ
ግራሁ ላኪን ትሸረበ። ላሊ ሰበት ዐለ
ገብረሀዋርያት (ወዲ-ለቴ) ላምፓዲነ
እንዴ አብረሀ እብ አጥራፍለ ሕሊል
እት ልሸወር እግል ልታብዑ ጀረበ።
ላኪን ሴመ ኢአውቀ።
ፈጅራተ
አንፋር
ሀንደሰት
ወሰዋጌን ዲብ አጥራፍለ ሕሊል አስክ
ገበይ 4 ሳዐት እንዴ ሄረረው ምንመ
አትኣሰረው ተስፈአለም ኢትረከበ።
ወሳይቅ ንዳል ወመልሂቱ ክምሰለ
ለሐብሮ ተስፈአለም እብ አደብ ሃድእ
ወዕሽረት፡ መልሂቱ ለለሐሽም፡ ከብቴ
አዳም ለቡ፡ ለደርስ ወለአደርስ ዲብ
እዳረት ሽቅል ብሹል፡ ዲብ ሽቅሉ
ስቡል ወባትክ እብ ቃኑን ወአደብ
መሰል ሰኔት እግል መልሂቱ ቱ
ለዐለ።
ተስፈአለም ዲብ ሰንት 1988
እግል ምናድለት ምልእቴ ሀብቴ
(ነፈር ምውፋር) እንዴ ሀደ ሐቴ
ወለት ታርፌ ሐድገ። ምናድለት
ምልእቴ እበ ዎሮ ክምሰል ውላደ
ወእበ ካልእ ህዬ ክምሰል እማነት
መለሀየ ወበዐል ቤተ እት ትራዔ
ለዓቤተ ሩተ ተስፈአለም፡ ዮም ሩተ
በዐል ጼወ ወእም ክልኦት ውላድ
ህሌት።
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ተስፈአለም ወልደንጉስ መኪነት
ዲብ ሕሊል ሐዳስ እት ወሐል
ሐቆለ አቴት ሐቆ ሰለስ አምዕልቱ
አስክ ዐዲ-ቀይሕ ለፈግረ። እበ ሓለት
ላኪን ስኒ ግሂ ወሕዩር ዐለ። ዲብ
መኪነቱ ወሽሕነቱ ለጀረ ደረር ምነ
ናይ ብዕዳም ለልትፈንቴ ይዐለ።
ለእብ ውሒዝ ከርበ 200 ኩንታል
ሽንራይ፡ እንዴ አንሸፈው እግል
ልትነፈዖ እቡ እግለ ስካንለ ድዋራት
ተሀየበ። መኪነቱ መቶረ ማይ እንዴ
አተ እቱ ኮፎኖ ትጨፍለቀ ምራየት
ወዐባዪ አንዋር ክሉ ትሳበረ። እሊ
ላኪን ምስል ደቅብ ናይለ ውሒዝ
እት ልትመጣወር፡ “አሰናይ እብሊ
ሐልፈ እግለ!” ለለአብል ዐለ።
ለአግደ ለአግሀዩ ላኪን፡ ለዲብ
ጋቢነት ምስሉ ለዐለት ምናድለት
እብ ውሒዝ አስተሽሀዶታቱ። ዲብ
መሸንገል መኪነቱ ለዐለው ምናድሊን
ለወለት እብ ውሒዝ ዲብ ትትገሌ
ርእያመ ዐለው። ተስፋይ ወህተ፡
እንዴ ትሻፈገው እት ወክድ ሰኒቱ
ዕዱያም ለዐለው። ተስፋይ ለምን
ሐርብ ዔለበርዕድ (1978) ለመስከነ
እግሩ ሕንክልሽ ሰበት ልብልቱ ጠፈዕ ለትብል ክናየት ለለጥአት
እቱ። ህቱ ለጠረፍ ዶል ኬደ እብ
አርበዕ ቃረቱ በጥረ። ህተ ላኪን
ጠረፍ በጽሐኮ እት ትብል ወሰእየት
መንገፎ እት ብእተ፡ ዲበ ሕሊል እት
እንተ ዲበ ውሒዝ ወድቀት ወእበ
ወሒዝ ትገሌት።
ሳዐት 5፡00 አምሱይ ወሒዝ
ክምሰል ሀድአ ምን መኪነት ለትከረው
ምናድሊን እተ ዶሎም እግለ አረይ
ውሒዝ ለገብአት መልህየቶም እግል
ልሕዘው ገጾም ተሐት ትፈረረው።
ላመ ውሒዝ ትንፋሰ ዲኢኮን ገሮበ
እግል ልንሰእ ለይሐዘ እት መስል
ምን 200 ምትር እተ ኢትረይም
አካን ለክፈየ። ለሔዝየትመ ብዙሕ
እንዴ ኢልትዕቦ ግናዘተ ዲበ ባካት
ረክበወ። ሕፍረት እንዴ ሐፍረው
ሐቆለ ቀብረወ ዝክር ሹሀደእ እንዴ
ወደው ትሳረሐው ምነ። ሐቆ እሊ
አስክ ዐዲ-ቀይሕ እብ እግሮም
ሄረረው።
ተስፋይ እግለ ምስሉ ሳፍሮ
ለዐለው እንዴ ትሰአለ ክምሰለ
ኣመረዩ፡
ለብርክቲ
ትትበሀል
ሽሂደት፡ ነፈር ክፈል-ጄሽ 16 ተ
ለዐለት። ብጥረተ ምግባይት፡ ገኖበተ
ሐመልማል፡ ዕንድቅቱ ለዐለት ዕንዳቄ
ኮለይ በዐል ጀላል ምሔርባይት ተ
ለዐለት። ተስፋይ፡ ለእብ ብቆት
ውሒዝ ለትገሌት ምናድለት ዲብ
ትትካየል እሉ ለትፈንቴቱ ፋርሰት
ዲብ ትትረአዩ ክምሰለ ብዕዳም
ሰዋጌን ዲብለ ልሰዕ ልታከዩ ለዐለ
ወቀይ ካቲመ ሐርብ ትፈረረ። ዲብለ
ወክድ ለሀይ ሰእዮብ እስትቅላል
ምንመ ዐለ፡ ሐቆ 50 አምዕል ጄሽ
ሸዕቢ አስመረ እግል ልእቴቱ እንዴ
ቤለ ለሐስበ ኢዐለ። ክምሰልሁ ላኪን
ገብአ።
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መቃበለት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ ............
ምን ገጽ 4 ለተላለ.......
እብሊ በርናምጅ “ማሞስ”
ተአንበተ፡ ምናተ ለልአትሐዜ ሀደፉ
ኢዘብጠ። ‘ማሞስ’ ብዝሓም ሽባን
ምንመ አድሐረ፡ ለምሽክለት ሰረ
ሌጠ እግል ልባሌሕ ቀድረ። ናይ
ሰነት ምህነት እንዴ አድረስከ እት
ሽቅል ለከስአካሁ አዳም፡ መሴሕ
ለተርፍ ሻብ እት በሕ ከሬከ በሀለት
ኢኮን። ለዐደዶም ብዙሕ ምንማ
ቱ፡ ለጅንስለ ምህናት ለእሉ ነሰኦመ
እግል ሊዚድ ወልስኔ ብእቱ። ምን
ልውሕድ እት ደረጀት ዲፕሎመ
እግል ልትወቀል ቡ። ክል ሰነት
10 አልፍ እብ ሸሃደት ትደሐረው
ሕኔት እንብል፡ እብ ዲፕሎማ 10
አልፍ አድሐርነ እግል ኒበል ብነ።
እሎም ሽባን ሰኒ እግል ልድረሶ
ሐቆመ ገብአ ድሩስ ምህነት እግል
ልውሰዕ ቡ፡ መዓምል ወወርሻት
ሽቅል እግል ልብዘሕ ቡ፡ አቅሳም
ኮምፕዩተር፡ምደርሲን
ድቁባም
ወንዛም እግል ለሀሉ ቦም። እብ
ፍዕል ምህናት ለከስቦ እቱ መጃል
እግል ለሀሌ፡ እት አሽቃል ብነእ፡
እት ምህናት ሐርስ፡ እት ናይ ሐጺን
ቴክነሎጂ ወናይ ከህረበት ሰኒ እንዴ
ደርሰው፡ ጠለባት ወጠን ለልአተሞ
ለነፍዖ ወለልትነፍዖ እግል ልግብኦ
ቦም። አስክ እት ናይ መካትብ
አሽቃልመ ለትፈናተ ምህናት
እግል ተአድርስ ሰበት ብከ፡ እተ
ሔሰት ደረጀት እግል ልትወቀል
ቡ። እሊ ናይ ‘ማሞስ’ መጃላት
እንዴ ጠወርከ፡ ምን ዲፕሎመ፡
ዲብ ዲግሪ ደረጃት ለኢትዐዴ እቡ
ሰበብመ ኢሀለ፡ እት ክል አካን ህዬ
ለአሽቃል ጻብጣሙ ህለው እት
ማሽናት ልግበእ ወብነእ። ምናተ
እብ ምህነት ወድራሰት ዝያደት
እግል ልትጠወሮ ብእቶም። እሎም
ለተአደርስ እቡ ህዬ ጥዉር ኣላት፡
መዓምል፡ ኮምፕዩተራት፡ ውረሽ
ወዝያድ ኩሉ ህዬ ምደርሲን
ፈዳብያም ለአትሐዙከ። እሊ ክም
አትመምነ፡ በሕ ብዝር በጽሐናሁ
እግል ኒበል እንቀድር፡ እት ገበዩ
ህዬ ህሌነ ወፍገሪት ሰኔት ትትረኤ
ምኑ ህሌት።
ሽባን ምን እለ ደውለት እግል
ልፍገሮ ለገብእ ዋይዲባት ህዬ፡
እዉጅ ሐርብ ቱ እግል ኒበሉ
እንቀድር። ሰበቡ ህዬ፡ እልነ እግል
ለአተጅግሖ እተ ሐልፈየ 25
ሰነት ለኢጀረበወ ተልገ ኢህሌት።
ለአግደ ሀደፍ ህዬ፡ መቅደረት
አዳምነ እግል ፈንጠሮት ቱ።
ለዐለነዉ ሐርብ
እብ ከአፎ፡
ወሚ ስታት አፍገረው እሉ፡ እንዴ
እንቤመ እግል ንትሃጌ እንቀድር።
እትሊ ድዋራት ለተበዐወ ስያሰት
ወፈሸለ እት ንዘዕ ወጅግራ ተ
ለአቴት። “ኤረትርየ መቅደረት
አዳመ እግል ትትጨመም ምና
በ” ኦባማ ለአውጁ ወብዕድ፡
እሊ ሸቀላት እሊ ኣክረቱ ሚ ቱ
ሀደፉ ምን እንብል፡ የም አለቡ
አሽየእ ሀለ ለኢነአንተብህ እቱ፡
ኣክረቱ ላኪን፡ እግል አድዐፎትነ፡

መኔዕ ለወደው እትነ ስለሕ እግል
ኢንትዛቤ፡ መቅደረት ዐስከርየትነ
እግል ኢነአደቅብ፡ ምድርነ እግል
ኢነሐርር ሌጠ ኢኮን። እት ዳይም
ደግሽ ሕዱድ እግል ኣተዮትነ
ለወደዉ ብላሽ ኢኮን፡ ቅወትነ
እግል ሐምረጎት ለኢትጀረበ
አሽየእ ኢሀለ። እት ካርጅ ጀነት
ክምሰለ ህሌት፡ ምን እንሰር
አቶብየ ትትዐዴ፡ ከእብ ገበይ
ወያኔ ለትዳለ ታላት እቡ፡ ሕዱድ
ሱዳን ተአቴ፡ ምኑ ሕዱድ ሊብየ
ትገይስ፡ ምኑመ ላምፔዱሳ ትገይስ፡
ምን ሰልጥ እልከ ኢጣልየ ተአቴ፡
ከምኑመ ስዊድን ወብዕዶታት ምን
ሰልጥ እከ ሀዬ አሜሪከ እት ትብል
ትገይስ። እግል ሚ ቱ ክምሰልሁ
ገብእ ለሀለ? ምን ትብል፡ አርእስ

ቀድር። እትለ መንጠቀት ወእብ
ፍንቱይ እት ኤረትርየ ለረከዘ
ሀሞም ህዬ፡ እትሊ 25 ሰነት
የም ለአለቡ አክትበት ወአፍላም
ለአተፍግር። ምን እትሳል ሞባይል
እት ዓይላት እንዴ አንበትከ እማት
ክም ደንግጸ ወአጀኒት ምኑ ክም
ፈግሮ ወምኑ ወኬንመ አስክ እት
በሐር ተርቅ ከከበርከ መጽእ እግል
ሊደየ ከዲም! እሊ ስቱት ዋይዲባት
ቱ - ብላሽ ኢኮን። ንዙማት ዐባዪ
ናይ ስለለ መአሰሳት አሜሪከ ወአሮበ
ለህለየ ዲቡ ወማል ብዙሕ እንዴ
ሸልዐየ እሉ ሸቅየ ዲቡ ለህለያ
ቱ። እብ ከአፎ እንጋብሁ ብዕድ
አርእስ ምንማ ቱ፡ እብሊታት እለ
ደውለት እግል ለአጅጌሕ ለልሐስብ
ኢትትዐብ እከ ሌጠ እብሉ አነ።

ወበልሰው ገብእ! እሊ አነ ናይ
ሐንገሎም ሸለል ሌጣ ቱ እብል፡
እለ ደውለትነ ኢለአሙረ ወልሰዕ
እንዴ ኢለአሙረ ወክዶም እንዴ
ተመ እግል ልብለው ቱ። እሊ ህዬ
አነ መሸርዐን ቱ ለእብሉ፡ አስክ ክእነ
ኤታናት እንዴ አፍገርከ እግል ሐቴ
ደውለት ንኢሽ እግል ትፈንጥር
ወአዳመ እግል ተአግዕዝ ዐሎባጥ
ላቱ፡ ወስፍ ደሐንመ ኢትብሉ፡
ላኪን ለልአስፈነ ወለለሐልለነ ሰበት
ኢኮን፡ እግል ንትባጠሩ ክም ቱ
ሸክ አለብዬ።
ሰኣል፡ ምስለ ቀሎት እጃር
አብያት ለአከብደ ለሀለ መናበረት፡
እትለ ሰነት 2017 ርኡይ ሐል
ለልአመጽእ በራምጅ ምን ሀለ፡
ለቀድየት ምስለ ደቅበ፡ እተ መጽእ

ገናድ ቱ። ደዓም 2016 እትሓድ
አሮበ እግል ሕኩመት ወያኔ፡
500 ሚልዮን ዩሮ ቀረረ እለ።
እግለ እት ኤረትርየ ለህሌት
ቅወት ሸባብ
አብካት ሽቅል
እግል ትፍተሕ (Job Creation)
ሕኩመት ወያኔ እት አቶብየ
እግል ትክለቀ እሎም። እትሓድ
አሮበ ሰኔት ለሐስብ ምን ለዐሌ፡
እግል ሚ ቱ እት ኤረትርየ ሽቅል
ለሐግለው እግሎም እብ ገበይ
አቶብየ 500 ሚልዮን ዩሮ ማጤ
ለዐለ? እሊ እምበል ቅወትነ እግል
ልፈንጥር፡ ብዕድ ለገብአ ሀደፍ
አለቡ። ሽቅል እግል ሽባን ኤረትርየ
ሐቆመ ሐዘው አፎ ዲብ ኤረትርየ
ኢከሉቁ እሎም? እት ሕዱድ
ሱዳን ለሀለ መከበት ኤረትርዪን
ሽባን፡ እግሉመ 170 ሚልዮን ዩሮ
እንዴ ተሀየበ፡ መአሰሳት ዩ.ኤን
ደካኪነን ካስታት እሎም ህለየ፡
እብሊታት እግል ለአጅግሓነ ላኪን
በታተን ኢልሕሶቡ።
“ኤረትርየ እግል ተአጅጌሕ
ላኪን፡ እሰልፍ ሸዐበ ፈናጥር
ምነ ለርዝቀ እግል ትጭመም”
ቱ መስሎም ለሀለ። እት አሮበ
ወአሜሪከ እብ ዓመት እት ድወል
ምውዳቅ ጸሓይ ለሀለ አዝማት
እቅትሳድ ወመሻክል እብሊ ናይነ
ቅወት በሸር ወልጁእ እግል
ለአትሐሶሱ ለሀደፉ እግል ልግበእ

እንዴ ቀበብናሁመ ኢንትአየስ ዲቡ
ለበሀለት ኢኮን፡ እብ ኣላፍ ለልትዐለቦ
አጀኒት እት አሮበ ወአሜሪከ እንዴ
ትዘበው መዓብያይ ሓግላም ህለው፡
ምክራዮም ትቀዌት ለልትበሀሎመ
ህለው፡ እት ክእነ ለካሬ ሕቁቅ
ኣደሚ ህዬ ሀለ ገብእ? ድወል
እንዴ ፈናጠርከ ወእት ሕድ እንዴ
ቀርሐከ፡ አርዛቀን እንዴ ጨመምከ
ምነን፡ ረሕመት ለአለበ ጀሪመት
እግል ቲዴ እተን ፡ ፈሸል ሌጣ
ቱ እብሉ አነ። እሊታት ምን
ጋብሆቱ እግል ንትሐለል ኢኮን፡
ይእንቀብቡ ወሽቅል ቤትነ ምን ሸቂ
ህዬ እግል ንትገሴ ኢኮን። ኣክረቱ
ላኪን፡ እትሊ ለሐልፈ 25 ሰነት
እልነ እግል ለአጅግሖ ለኢጀረበወ
ከይነት ኢህሌት። ርኢስ ፈረንሰ፡
“ኤረትርየ ሐቆ መደት ሐጫር
ሸዐበ እግል ልግዐዝ ምና ቱ”
ለቤሉ ህዬ፡ ከአፎ ኣመርካሁ ኩሉ
አዳምነ እግል ልትሸለት ምኒነ
ክም ቱ? ምን ቤሌካ ተ፡ ኤረትርየ
ህዬ ማጽእ ከርኢሀ ተአምር አው
አዳምከ ናድእ እትነ እንተ? ምን
ትብሉ፡ እለ ናይ ጀርመን እሲት
ማርከል ለልቡለ እት አዲስ አበበ
ለሸቄቱ ሽቅል ህድግ አለቡ፡ እት
ሱዳን ወመስርመ እትለ ክምሰልሁ፡
ሚ ከሴኩም ከአክል እሊ እብነ
ትትሻቀሎ
ወአፎ
ሽቅልኩም
ኢትሸቁ?” ምን እንብሎም ሚ

አውካድ ልግበእ ወዮም ዓመት
ሕሱብ ለሀለ በራምጅ ዝያደት
ተውዴሕ ምን ተሀይበነ?
እብ አማን ቀሎት ናይ እጃር
አብያት እት አንፋር ልግበእ
ወመናበረት ከልቁ ለሀለ ጾር ቀሊል
ኢኮን። ግረ እንዴ አቅበልኮ፡ ምን
መደት ሕርየት አስክ አዜ እሊ
ወእሊ ሸቄነ እግል ኢበል እንዴ
ኢገብእ፡ ክምለ እት ከረ ሰምበል
እብ ጥዉር አግቡይ ሽቁይ ለሀለ
ኩለ ምስትረሓት፡ ክጡጥ ማይ፡
ጽርግያታት ለቡ ወታምም ሕፍዝ
ለገብአ እሉ፡ ዎሮት ክምለ ልትሐዜ
ለትሸቀ መሽሮዕ ቱ እግል ኒበል
እንቀድር። እት ባጽዕመ ክምሰልሁ
ትጀረበ፡ እብ ክምሰልሁ ሄራር
ሻፍግ ለናይ ሽቅል መቅደረትነ
እት እንወቅል፡ ለልአትሐዜ ዐፍሽ
ክም ናይ እስመንቲ፡ ሲክ (ተንዲኖ)
ወብዕድ ኣላት ብነእ እንዴ
አታመምነ፡ ቅድረትነ እግል ነዓቤ
እንዴ ትበሀለ ለገብአ ጀርቤታት
ክም ናይ ሸሪከት ሙሰ-ዐሊ እት
ድዋራት ባጽዕ ለትጀረበ፡ እት
ማይ-ሑጻ ለትጀረበ ሀለ፡ ምናተ
ለመሻሬዕ አስክ እለ ታምም ኢሀለ።
እት ለሔሰ ቴክኖሎጂ እንዴ ተዐዴነ
እግል ንጀርብመ ናይ ፕሪካስት
በርናምጅ ተአታተ። እሊ እት
ለትፈናተ ድዋራት አስመረ ሰር እት
እንቱ ባጥር ለሀለ መሻሬዕ ብንየት
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አብያት ቱ። ለከብደ መሻክል
አብያት እት አስመረ ልትረኤ፡
እተ ብዕድ መዳይንመ ምን ገብእ
ተአሲር ቡ። እትሊ መሻሬዕ እሊ
ለሸቅየ ሸሪካትነ፡ ለዲብ ብዕድ
ድዋራት ጻብጣቱ ለዐለየ መሻሬዕ
ምኑ እንዴ አዝመየ፡ አርበዕ ሸሪከት
ምን ሐዲስ እንዴ ትነዘመየ ኣትያት
ህለየ። እለን አርበዕ ሸሪከት እለን
ለመሕገዝ እግል ለአርህየ፡ ለናይ
ማይ-ሑጻ 400 ውሕደት አብያት
ለብእቱ እንዴ አትመመየ፡ ዲበ ብዕድ
ናይ ፕሪካስት ዕዱያት ህለየ። ደዓም
ክምለ ልትሐዜ ሰኒ ኢሄረረየ ዲቡ፡
መታክል ብዙሕ ሰበት ሳደፈየን
ዲቡ፡ ለሽቅል ኢሰልጠ። ምን የናይር
2017 እንዴ አስተብደየ እግል
ለአትሻፍጋሁ በርናምጅ ፈግረ
እሉ ወሸቅየ ዲቡ ህለየ። ከአፎ
ገይስ ክም ሀለ ሲናዶ እት ገብእ
እሉ ልትሸቄ ሀለ። ምነ መሕገዝ
አክል ሚ እግል ለአቅልል ቀድር
ምን እንብል፡ ሰኒ ሕድት መርሀዮ
ለልአመጽእ ሌጣቱ። ለዐቤት
ምሽክለት አስመረ ወድዋራተ ናይ
ብንየት ትሕትየት ምሽክለት ተ።
ናይ ምስትረሓት ክጡጥ፡ ናይ
ማይ ርሶሕ ልግበእ ወወሓይዝ
ዝላም ለልሄርር እቡ በላዓት ክምለ
ለአትሐዜ ኢትጠወረ፡ እብ ጨቅጥ
እት ረአስለ ናይ በዲር ገብእ ለሀላ
ቱ። ለናይ ማይ ክጡጥመ ምን
ገብእ፡ እበ ናይ በዲር ቱ ሸቄ ለሀለ፡
ዐነድሩ እንዴ ሰገረ ወትዳብአ፡ ሰኒ
ለሸቄ ዐነድር ኢሀለ። ናይ ከህረበት
ክጡጥመ ምስለ ሐዲስ ጠለባት
እግል ልእቴ ዲቡ፡ ክል መሽሮዕ
አብያት ናዩ ብንየት ትሕትየት
እግል ትዳሌ እሉ ሰበት በ፡ እምበለ
እት አጥራፍ አስመረ ሉጡእ ለሀለ
ክዳማት ለአለቡ ሰከን-ቀወሺ፡ ምን
ጅወት አስመረ እተ ምን 8-10
ኪሎ ምትር ለራይም ድዋራት
ምድር ብራቁ እንዴ ትገነሐ ለፈግረ
እሉ ኤታን ሀለ። ክም ውጫል
(ሳተላይት) መዳይን ናይ አስመረ
እንዴ ገብአየ እግል ልትጠወረ
ለበን አማክን፡ እሰልፍ ለተኽጢጥ
እንዴ ትዳለ፡ ናይ ሸዋሬዕ፡ ሸበከት
ዐነድር ማይ ርስሐት፡ ክጡጥ ማይ፡
ናይ ከህረበት ወብዕድ ክዳማት
ለቡ፡ እንዴ ትከጠጠ ለትጸበጠ ሀለ።
እሊ ላኪን ንየት ሌጠ እግል ኒበሉ
እንቀድር። እግል ንሽቀዩ ለህሌት
እግልነ መቅደረት ሚ ትመስል፡
አክል አዪ አብያት እግል ንሽቄ
እንቀድር? ምነ እተ ሐልፈየ ሰለስ
ሰነት ለትረአ መታክል፡ ዎሮት
“አነ ኖሼ ቤት እግል እሽቄ ቱ”
ልብል። እብ ኖስከ ቤት እግል
ትሽቄ ሐዜከ ምን ገብእ፡ እስመንቲ
ወሐጺን ሲክ ምን አየ ተአመጽእ
ሰበት ኢትአምር፡ እት ዝቤሕቦዕ (Speculation) ተአቴ።
ለሸበከት ክጡጥ ማይ፡ ለጽርግየ፡
ለከጥ ከህረበት ወብዕድ ብንየት
ትሕትየት እበ እግል ቲጊስ ክም
ወጅበ ኢትሐስብ እለ። ሰበት እሊ
ለሽቅል እት ለኢትጠወረ ናይ
ቀወሺ ሸይ ትቀየረ።
ዲበ ትመጽእ ጥብዐት ልተላሌ
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ዝያረት፡ አስክ ፍንቲት ዝሕረት ጋሽ በርከ

አቅሊም ጋሽ በርከ እም ክሉ
ዝሕሮታት ቱ እግል ኒበል እንቀድር።
እብ ዝሕረት አዳም ርኤነ ምንገብእ
እት ክለ ለዐድነ ለህለየ 9 ቆምያት
ዐድነ ለልሐቅፍ ወዝሕረት ጠቢዐት
ለመልክ አቅሊም።
እሊ አቅሊም እሊ መዓድን፡
ምድር፡ቃባት፡ሔዋናት ዐድ ወከደን፡
ምድር ሐርስ ወጽድቅት ትርበት
ክምሰልሁማ ዝሕረት ማይ ብዝሕት
ለመልክ አቅሊም፡ እብ ምግቡ
ለልሐልፍ ውሓይዝ ወሐላይል ዒን
ማይ እሊ አቅሊምቱ።
ዮም እሊ አቅሊም እሊ እት
ከብዱ ለህለ ዝሕሮታት እብ ሽቅል
ልታየን ሰበት ህለ እግል ክሉ ባርህ
ጋብእ ህለ፡ እት ከብዱ ለህለ ሔዋናት
ዐድ ወከደኑ፡እት ሐን-ምድሩ ለህለ
ዝሕሮታት መዓድኑ፡ እግል ሐርስ
ዱሉል ላቱ ጽዱቅ ጋድሞታቱ፡
እብ ከብዱ ለዘሬ ወሓይዙ ለከርዕ
ዲጋታቱ ወብዕድ እት ታየኖቱ
ምስዳር ዐባይ ሰበት ትበጽሐት፡
ምን እሊ አቅሊም እሊ እት መጃል
እክል፡ሓሊብ፡ስገ ፈርያት ጀራዲን
ወብዕድ ሰላዲ ካርጅ ለልአመጽእ
መዓድኑ ገሌ ምነ ልስሕበካቱ።
ዮም ላኪን እት ዎሮት ምን
እሊ ዝሕሮታት እሊ እንዴ ተንከብነ
እግል ንህደግ ቱ፡ ህቱ ህዬ ምነ እት
ከብዱ ለህለ ርዝቅ ሔዋናት ከደኑ
እት ገብእ፡ እቱ ሌጠ እብ ብዝሔ
ለልትረከብ ሐርማዙ እቡ እግል
ንህደግ።

እብ ደረጀት አፍሪቀ ሓለት
ሐርማዝ እንዴ ርኤነ እትሊ አርእስ
እሊ አቅበሎት ምህም ሰበት ገብአ
አሰልፍ አስኩ እግል ንሄርር።
ብዝሔለ እት አፍሪቀ ለህለው
ሐረምዝ እትሊ ወክድ እሊ 500
አልፍ ሐርማዝ ሌጠ እቱ ድሁር
ህለ፡እሊ ምስለ እት ሰብዒናት ለዐለ
ዕልብ ልትርኤ እት ህለ ምድር
ወሰማቱ፡ እተ ወክድ ለሀይ ለዐለ
ሐረምዝ አፍሪቀ 1.2 መልዮን
በጽሕ ዐለ።
ለአግደ አስባብ እሊ ህዬ ንዕየት
ሐረምዝ እብ ወለት ገበይ፡ቅታል
ሐረምዝ እብ ሐረስቶት፡ሐርብ፡
ጀሐር፡ኢውጡይ አካናት ሐረምዝ
ወብዕድ ከምክም።
እት ዐድናመ ኤረትርየ እንዴ
አቅበልነ ሐረምዝነ እግል ልብደው
እቡ ለቀድረው አስባብ ምን እሊ
ለእንቤሉ ምንመ ኢልትፈንቴ፡
ለአግደ በዳሁ ጋብእ ለህለ ጋር
ላኪን ፍንጌ ሐረስታይ ጀራዲን
ወሐረምዝ ለህለ ኢመፋሀመት ቱ።
ምጅተመዕ መንፈዐት ሐርማዝ
እግል ስያሐት ወእተይ ዐድ ለህለ
እግሉ ፈሀም ሕዱድ ሰበት ገብአ፡
እምበል ምን ሐርስዬ እግል ሊሪም
ህለ እግሉ፡ ምኑ ሚ መንፈዐት
እረክብ እብ ብሕተ ወደውለት
ለልብል ፈሀም ምጅተመዕ ውቁል
ሰበት ይዐላቱ። አዜ ላኪን እሊ እት
ጌማም ለኣተ በራምጅ ጽቡጥ እግሉ
ህለ።

ውዛረት ሐርስ ምስል አቅሊም
ጋሽ በርከ እንዴ ትፋሀመት ለአግደ
አስባብ በደ ሐረምዝ ጋብእ ለዐለ
ኢሀለዮት ሕዛዕ ሐረምዝ እግል
ባልሖት፡ 44,233 ሄክታር እንዴ
ትሐዘዐ እግሉ፡ አሻይር ጋብአ
እቱ። እሊ ንዛም እሊ እት ወክድ
እስትዕማር ጥልያንመ ልትጋየስ
ለዐላቱ፡ እግል ሐርስ ጀራዲን ለገብእ
ግበብ ቃባት እት በደ ሔዋናት
ከደን ወእብ ፍንቱይ ሐረምዝ ዶር
ዐቢ ሰበት ዐለ እግሉ እት አጥራፍ
ሕሊል በርከ ወጋሽ ለገብእ ጀራዲን
ሕዱድ እግል ለሀሌ እግሉ ለአመመ
ካድም ቱ።
እትሊ እግል ሐረምዝ እንዴ
ትበሀለ ሕዙዕ ለህለ ምድር እቱ ነብረ
ለዐለየ 1670 ዓይለት ወ 125
ሜልከት ጀራዲን ምን እሊ አካናት
እሊ እግል ልግዐዞ አማውር ህዩቦም
ህለ፡ ገሌ ምኖም እንዴ ለአመው
እቡ እግል ልግዐዝ አንበተ፡ ገሌሆም
ላኪን አስክ እለ እትሊ አካናት እሊ
ልትረከቦ ህለው።
እትሊ ድዋር እሊ ጀራዲን
ወዱ ለዐለው 125 ሐረስቶት ዲብ
4870 ምትር መረበዕ ለልትዋገም
ምድር ሐርሶ ጸንሐው። እሎም
ሐረስቶት እሎም እሊ አርድ እሊ
እንዴ ሐድገው እት ብዕድ አካናት
ሐርሶም እግል ለአተላሉ ቱ።
እምበል እሊመ እትሊ አካናት እሊ
ልትወዐል ለዐለ ንዋይ ምን እሊ
ድዋራት እሊ እግል ልትመነዕ ቱ።
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ዮም እት ሕላይ ሰብ በዲር እለ
ሕላየት ዐድ ህብቴስ እግል ንርኤቱ
እሊ ቤላ ምን ገብእ አማኑ ቱ ወኢሐሳ
እሊ ሐቆ ኢቤላ ከብዱ ኔገሮት መልአታ
ሕምግሌላ እት ሮራታ ወሕምግሌላ እት ነቅፋ
ሕምግሌላ ባብ-ዐጋም ለእባ ዕማር ትዘአረታ
ሕምግሌላ እት ሸነን ለሃ ዲብ ሚ ልተዐስሃ
ሕምግሌላ ዐታቢት እብ ኣክቡደን ለቀርዳ
ሕምግሌላ እት ኣፍላግ ልትረወይሃ ለመስያ
ድቡረን ሕቃን መጥያሁ ወአዝባዳተን ለመካ
ገማሪ ወዐጽረሕ አስማጥ አውሔ ወገብሻ
ጋነዛ ወብሩር መልኣ ቤለው ወበልሳ
ቅሮራ ወሻብሪ ለመልዔት ደሌት እብ ሓምዳ
ብጋይት ትነብሮ ለቀርና ብሩር ወሽንካ
ኢትትሐለብ እት ሽባር ወኢትዘበጥ እብ መሐልካ
ወድ ሼክ ሓምድ ነብሮ በዲር ምኑ ኢበልሳ
መትጋውሐየን በዳላ ቱ፡ ሸፍፍ እለን ክም እንዳ
በዐል አሓሀን ሰባሳቦ ቱ ፋጼ እለን እት ሰልፋ
ምሴት ለእላ እንጎምም ሕና ወኖስና ንትበሐታ
ምሴት ለእላ ንትለወቅ፡እግል ስነት ንሰሐቃ

እት ፍንጌ ሐረምዝ ወሐረስቶት
ጀራዲን ሐርብ ለገብእ እቱ ድዋራት
ጋሽ በርከ 100 ኪሎ ምትር ሪም
ወ10 ኪሎ ምትር ስምጥ ለቡ
አራዲቱ። እሊ ህዬ ምን ነሀር ሴቲት
እንዴ አንበትከ አስክ ምዴርየት
ሀይኮተ ለልትመደድ ቱ።
እብሊ ህዬ ክም ምዴርየት
ለዓል ጋሽ፡ ሃይኮተ፡ጎኘ ለልትሐረክ
ሐረምዝ እት ፍንጌ 120-150
ለበጽሕ እብ ሕበር ለልትሐረክ
ቱ።
ሐረምዝ እብ ጠቢዐት ማይ
ብዞሕ ሰበት ሰቴ ወእግል ልትሐጸብ
ለሐዜ፡ እለ ጋሪት እለ እት ፍንጌ
ሐረምዝ ወሰብ ንዋይ መሻክል ምነ
ትሰብብ ለዐለት ተ። ሰብ ንዋይ
እግል ንዋዮም ለአዳለዉ ዐወሊ
ወሰመይት ሰበት ደፍን ወልኣኬ
ምኖም፡ እት መዐረከት ዐለው። አዜ
ላኪን ሐረምዝ እትሊ እግሉ ክጡጥ
ለህለ አራዲ ፍንቱይ ማይ ለጸብጥ
መሻርዕ እንዴ ትዳለ እት ክድመት
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እግል ልውዐል እንቡት ህለ።
ክም መሰል ምነ ዐበ መሽሮዕ
ማይ እግል ሐረምዝ ርኤነ ምንገብእ፡
እብ ማልየት ብዝሕት እግል
ልትሸቄ ጠለብ ጋብእ እግሉ ለህለ
ዲጋ መስቱራ ቱ፡ እሊ ዲገ እሊ ህዬ
እብ ጌማም 500,000 ምትር ክዩብ፡
ማይ እግል ልጽበጥ ስቱት ህለ።
እሊ በኑ ካፊ ሰበት ኢገብአ እተ
ድዋር ለነብር ሸዐብ እብ ክሱስ
መንፈዐት ሐረምዝ እት ጠቢዐት
ምን ገብእ ወስያሐት እግል ለኣምሮ
አትፋዝዖት እግል ልግበእ ቡ፡ እምበል
እሊመ እት ክል እዳረት ለህለው
አንፋር ምንገብኦ ወመሕበራት እለ
ጋሪት እለ ምነ ሰልፋይት አጅንደቶም
እንዴ ወደወ ዝያረት እግል ሊደው
እቱ ወእብ ክሱስ እሊ መሓደራት
እግል ሊደው ቦም። ክምሰልሁመ
ቃኑን እንዴ ኬደው እት ሐረምዝ
ደረር ለሰብቦ አንፋር ለልአደርስ
ወለሰይሕ ቅራማት እግል ልግበእ
እቶም ወጅብ።
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ሕዱግ ስሌማን

እተ ለሐልፈት ጥብዐት ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ ምስል ሻ’በት
እሙና ሙሳ ለወዴናሀ መቃበለት እብ ክሱስ ሄራረ እት ተዐሊም
ሚ ክም መስል ሃድጋም ዐልነ። ህተ ዲብ አስመረ ክም ትወለደት
ወዐቤት፡ ምን 1ይ-11ይ ፈስል
ምስለ ሰልፋያም ለዐስር እት
ፈግር መድረሰት እንዴ
አትመመት ምስል 26ይት
ደውረት ክድመት ወጠን
ሳወ ክም ትከሬት
ርእያም ዐልነ።
እት ሳወ ህዬ
12ይ ፈልስ ክም
ደርሰት
ወናይ
ሸሃደት
ንቅጠት
ክም አምጸአት፡ እብ
መጃል አድረሶት
እንዴ
ትደሐረት
እት ሽኡን ዓዳት
ውዛረት ተዐሊም ክም
ትየመመት ወአስክ
እለ እቱ ክም ህሌት
ኣመርነ።
ሽቅል
ፈን
ወእዕላም
እንዴ
ጸብጠት እት ኩልየት
ብሕተ ስማፕ እንዴ
ደርሰት፡ እብ ዲፕሎመ
ክም ትደሐረት ርኤነ።
ዮም ህዬ እት ካልኣይ ወናይ
ደንጎበ ክፈለ መቃበለትነ
እብ ክሱስ መሻረከተ እት ፈን
ወእዕላም እግል ንህደግ ቱ።
ሰኣል፡እንቲ
ወፈን
ሚዶል
ትማጸአኩም?
ወላሂ ፈን መምክን እት ደምዬ
ሕቡዕ ዐለ መስለኒ፡ ምን ንእሼ እበ
እሰምዑ ለዐልኮ ተማሲል እት ራድዮ
ክርን ገቢል ኤረትርየ እትረየሕ ዐልኮ
ወእግል እሻርክ እቱመ ንየት ዐለት
እግልዬ። ግራሁ ንኢሽ እት አነ ቀደም
ሰማን ሰነት እት መጃል ፈን እብ ወለትገበይ እግል እትሓበር ቀደርኮ።
እምዬ ወአቡዬመ እትሊ መጃል
እሊ ሸቁ ሰበት ዐለው፡ ተአሲሮመ ህለ
እቼ ወእብ ፍንቱይ ናይ አቡዬ ክርን
እት ተምሲል ሰኒ ትረይሐኒ፡ እግልሚ
አቡዬ (ሙሰ መንደር) ክርን ክሉ እግል
ለአምጽእ ቀድር ሰበት ዐለ፡ ሰኒ ወአማን
ለአትፈክረኒ ወረይሐኒ ዐለ።
እት ሳልሳይ ፈስል እት እደርስ ቱ፡
ለእት ፈን እግል እትሓበር ለሰዴተኒ
ሓድሰት ወለት ንኢሽ ለትመስል ምስሎም
ለሐዙ ዐለው ከረ ምክርጅ መሐመድ
አሰናይ፡ ግራሁ እግልዬ ትላከው
ወጀረበውኒ፡ ሰኒ ሰበት አምጸኩወ እግል
እሻርክ ወበክት እግል ትፍተሕ እግልዬ
ቀድረት ለድራመ ለሀ።
ሰኣል፡ግራሁ ህዬ?
ግራሁ እት ብዞሕ ሻረ’ኮ፡ እት ራድዮ
ልትሐላለፍ ለዐለ ተማሲል ራድዮ፡
ክምሰልሁመ እት ሕጭር-ሕጭር ለቤለ
ተማሲል መስረሕ እሻርክ ዐልኮ። ምናተ

እት ውዛረት እዕላም ለገብአ ወዐለ
ትግራይት እቱ፡ ለትዳለ ጽበጥ ፈን ክም
ዌርሳይት እንዴ ገብአኮ ምስል ፈናን
አልአሚን ዐብደልጢፍ “ሜራስ” ለልብ
ጠባይዕ እንዴ ለበስኮ ሻረኮ።
ካሕሳይ ገብሬሂወት ቱ እሊ በክት
እሊ ለሀቤኒ፡ እተ ወክድ ለሀይ፡ አናመ
ይሐመቅኮ፡ ሰኒ አምጸኩወ እለ ዝያድ
ለአትኣመረተኒ ዐለት ምስል ምጅተመዕ
እንድኢኮን ቀደመ እት ብዞሕ ናይ
መስረሕ ተማሲል እሻርክ ዐልኮ።
ሐቆሁ እት አቁርደት ፊራሮ ለልብል
ፊልም እቱ ሻረኮ። እምበል እሊመ እት
ዶኩመንታሪ ፊልም አግደ ጠባይዕ በሀለት
ክም “ራየት” እንዴ ገብአኮ መሰልኮ።
እግል እመስ’ለ እቀድር መኢፋሉ እንዴ
እቤ እፈርህ ዐልኮ። እግልሚ፡ አነ ለናይ
አማን ሽዑር ራየት እንዴ ጸበጥኮ እግል
እመስል ክቡድ ሰበት ዐለ።
እሊ ፊልም እሊ እት አትኣማርዬ
ምስል ምጅተመዕ እዴ ዛይደት ለዐለት
እግሉቱ፡ እትሊ ዕምር እሊ እት ህሌኮ፡
እግልሚ ለአግደ ዶር እት ራየት ሰበት
ዐለ እግልዬቱ።
ሰኣል፡እብ ክሱስ ሕላይ ህዬ ሚ
ትብሊነ?
በዲር እት ሕላይ እግል እሽቄቱ
ለልብል ፈሀም ይዐለ እግልዬ። እት
ሰነት 2014 እስታዝ መሐመድ ስዒድ
ዑስማን ሽዕር ወለሐን እንዴ አትዳለ፡

“እ’ለ ሕላየት እ’ለ ጀሪበ” ቤሌኒ።
ሰበቡ ህዬ፡ እት 25ይት ሰነት ዐመልየት
ፈንቅል እግ’ለ ለትሸርሕ ሰበት ዐለት።
እተ ሰልፍ ፈርሀኮ ምነ እግልሚ፡ ሕላይ
ናይ ኖሱ ቀዋኒን ሰበት ቡ ወእንዴ
ጀረብክወ ሰኬኮ ምነ፡ “ይእቀድረ
እቤሉ”፡ ህቱ ላኪን እንዴ ኢልትሐለል
“አብሽርኪ ጀርቢ፡ ለጀረበ ልትዐወት”
እንዴ ቤሌኒ፡ እት ዎሮት ሙሲቃር
ነስኤኒ፡ ሻም ለልትበሀል ምን ፍርቀት
አሰር ቱ ወህቱ ተማሪን ለአወዴኒ ዐለ፡
ግራሁ ሰበት ደረግኮ እተ መልአኩወ
ወእት እሕትፋል 25ይት ሰነት ተሐሪር
ፈንቅል ሐሌኩወ፡ “መቅጠን ኤማን”
ትብል ዐለት ላኪን እብ“አብለለ”
ለትትአመር ለሕላየት።
ሰኣል፡እሙነ ወእዕላም ሚ ዶል
ተላለው ገብእ?
ወላሂ ምን ንእሼ እት በርናምጅ
አጀኒት አንበትኮ። ግራሁ ህዬ እት
ለትፈናተ ተማሲል ራድዮ ወብዕድ
በራምጅ እቱ እት እሻርክ ምን ሳልሳይ
ፈስል አስክ ሳወ እትከሬ እት እዕላም
እሸቄ ዐልኮ። እት ክም ቅራአት
አክባር፡ ለትፈናተ በርምጅ ቄርኣይት
ወመዳልያይት፡ ክምሰልሁመ እት
በርናምጅ ሸባባት ክም መቀድማይት
በርናምጅ ሸባባት ወመዳልያይት፡ አዜመ
ክም ቄርኣይት አክባር ወቄርኣይት
አክባር ሳምን፡ ዓፍየት ወብዕድ ጽበጥ
ራድዮ እቱ እሻርክ ህሌኮ። እሊመ ምን
ዋልዳዬ ለወረስኩዉ ቱ። አዜመ እትሊ
መጃል እሊ እግል እክደምቱ ምስለ ፈን
እንዴ ከተርክዉ ረቢ ልስዴኒ በል።
ሰኣል፡ ፈን ወእዕላም ሚ መትጻባጥ
ቡ ትብሊ፡ ምስል ተጃርብኪ ዶል
ትቃሪኑ?
ፈን ወእዕላም ምን ሕድ
ለኢልትፈረጎ መነቲት እግል ኒበሎም
ቀልል እግልነ። ምናተ ፈን ቀደም
እዕላም እንብትቱ ሰበት ዐልኮ፡ እግል
ሕጠር ሰዴኒ። ሰሓፈት ህዬ ሐጠር
ሰበት ተሐዜ ለፈን ሰዴኒ። ንኣይሽ እት
ህሌነ “አብዕብነ ኬርቡ” ለዐለ ጽበጥ
በርናምጅ አጀኒት እንቀርእ ዐልነ፡
ግራሁ ህዬ ሰበት ትናየትነ ለትፈናተ
ዔማት እንዴ ፈተሽኮ እግል እክተብ
ሰዴኒ።
ሰኣል፡ እት ፈን ትግራይት አንሳት
ከፎ ህለየ ትብሊ?
አንሳት እት መጃል ፈን፡ ሕላዩ
ልግበእ ወተምሲሉ ክምሰለ ልትሐዜ
ይህለየ፡
ለሰበብ
ምጅተመዐናቱ፡
ምጅተመዕነ ለአትሳጅዐን ሰበት ይህላ
ቱ።
ፈን እብ ገበይ ጥውርት ሐያት
ምጅተመዕነ ለቀድም ወለልሐብር ቱ።
ሰኔቱ ለረሽድ፡ እኩይ ዓዳቱ ወለመድ
ለሰቅቅ ጽዋር ሓምል ቱ። ምጅተመዕነ
እሊ እንዴ ፈሀመ አንሳት እትሊ መጃል
እሊ እግል ለአትናይተን ቡ።
ፈን መደርስ ወመዐፍየት ሐያት
ቱ። እሊ ሰበት ገብአ ሐያትነ እበየ
ገበይ ትሄርር ህሌት እት’ለ መዐፍየት
እለ ሰበት ነዐፍየ ምጅተመዕ ዶሩ እግል
ልቀድም ላዝም ቱ። ሀደፍ ፈን ህዬ
ምጅተመዕ እግል ልጠወር ወልትቀደም
ለሸቄ ሰበት ገብአ፡ እግል ልትአ’ቤ
አለቡ።
ሰኣል፡ እት ፈን ለህለ እግልኪ
በርናምጅ ከፎ መስል?
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ሻ’በት እሙነ ሙሰ
አነ እት ሕላይ ወተማሲል ዝያድ
እግል እክደም በርናምጅ ብዬ፡ እብ
ፍንቱይ ህዬ እት ተማሲል ወናይ
ፊልም እክራጅ እግል ዕቤ ንየት ህሌት
እግልዬ። ንየት ህዬ እብ ሽቅል እንዴ
ተ’ሌት እት ፍዕል ሰበት ትትረኤ እግል
እሊ ሀደፍ እሊ እግል እብጸሕ እብ
ክሱስ እሊ መጃል እሊ በሀለት እት
ዳይሬክቲን ለተንከበ ድሩስ እግል እንሰእ
ቱ ለእትሸ’ነህ። ክምሰልሁመ ምክርጅ
እግል ትግበእ ገብአከ ምንገብእ፡ አሰልፍ
መመስል እግል ትግበእ ሰበት ብከ፡ እብ
ገበይ ተምሲልመ እግል እትቀደም ምነ
እብ እህትማም እግል እሽቄ እቱ ሳተት
ለህሌኮ በርናምጅ ቱ።
ሰኣል፡ እት ስማፕ ለነስአክዩ ድሩስ
አክል አዪ ነፍዔኒ ትብሊ?
ብዞሕ ሓጃት ረከብኮ ምኑ።

ምን ፊልም እለ ናይ ራየት እፈቴ፡
እግልሚ፡ ሽዑር ራየት እግል እልበስ
ለአወጠንኮ ዲቡ ወለትዐወትኮ እቱ
ፊልም ሰበት ዐለ። እት መሀረጃንመ
2ይት ደረጀት ራክብ ዐለ ለፊልም
ለሀይ።
ክምሰልሁመ ምን ሕላይ እለ
“ዎአብለለ” እበ ለትትአመር ሕላየት
እፈቴ ለአንበትኮ እበ ሰበት ገብአት ክም
ፈናኒት።
ሰኣል፡ ሻ’በት እሙነ ሕላይ ሻም
ተሐሌ፡ ምስሉ ሚ መትጻበጥ በ?
ወላሂ አስክ እለ ምስል ሻም ለገብአት
ዕላቀት አለብዬ። ሽዕር ትትሀየበ’ኒ
ወሕላየት ወአነ ህዬ እበ ትትቀደረኒተ
እግል እመስል እተ እጀርብ ወሐሌ
እትኢኮን እት ሻም እንዴ ቱቅኮ ለሐልዩ
ሕላይ አለቡኒ። እበ ትትቀደረኒ ክምሰለ
በዐለ ሽዕር ለእንዴ ትገብአ አው እንዴ
ረአ ለልሽዕር እንዴ ትወጀዕነ እግል
ንሽቄ እንጀርብ ክምሰለ እት ሻም

መምክን ቀደም እለ እብ ተጃርብ ሌጠ
አምሩ ለዐልኮ መጃል፡ አዜ እብ ድሩስ
እት መዕሐድ ስማፕ ሰበት ከሰብክዉ
ክሉ ለሽቅል እብ ገበይ ድራስት እግል
አተላልዩ ሰዴኒ ለእግለ ይአምር ኣመርኮ
እቡ።
ክሉ ምስል ፈን ለትጻበጠ ሰበት ዐለ
ህዬ፡ እት መጃል ፈን እት እስዉ ክፈል
እግል እሽቄ ክም እቀድር፡ ክምሰልሁመ
እት መጃል ሕላይ ሰኒ እግል ሕሌ
ለሰዴኒ ደርስ ራክበት ምኑ ህሌኮ፡ ብዞሕ
ቱ ምን እሊ ድሩስ እሊ ለረከብኩዉ
ዕልም።
ሰኣል፡ ምነ ሻረ’ኪ እቱ ጽበጥ ፈን
ምን ተሐብሪነ?
ወላሂ ብዞሕ ቱ እግል እዘከሩ
ይእቀድር፡ ምናተ እት ተማሲል፡
ተምሲልየት አዳል፡ተምሲልየት እት
ወዐለ ትግራይት ዕግል፡ ተምሲልየት
ወለት ሕደጋት እዴ፡ ተምሲልየት ዕጨት
እት ቅርደት ትወድቅ፡ ተምሲልየት
መስከብ በርከት፡ ዶኮመንታሪ ፍልም
ራየት፡ ምን ሕላይ ወለት ሕደጋት እዴ
እተ ጭራም ሕላየት ዐለት እግልዬ፡
ክም ፈናኒት እት መጃል ሕላይ ሕላየት
ታመት ለሐሌኮ እበ እለ ናይ ፈንቅል
“መቅጠን ኤማን” ለትብል ተ። ብድሆነ
ለትብል ዐለት፡ እትዬ ኖሰ ለትብል
ምስል ሑርየ ኢብራሂም ለሐሌክወ፡
ሕድት ኖስነ ትከፌ’ነ ለትብል ሕላየት
ምስል ሐሰን ዐብደለ ክምሰልሁመ
ምስል መንሱር ፈሀሚኒ ወሐቴ ብዕደት፡
አሴራርነ ለትብል ወአዜ ህዬ እብ ጀላከ
ምድር ጸብሐ ለትብል ሕላየት ሐዳስ
እብ ክሊፕ ሻቅየት ህሌኮ ወምስል
ብዝሓም ፈናኔን ክም መትከብታይት
እንዴ ገብአኮመ ሐሌኮ።

ለቶቀው ከለልትወጅዖ እግል ንትወጀዕ
ይእንቀድር እትኢኮን።
ሰኣል፡ እለ ሐዳስ ሕላየት እበ ምን
ንትሃጌ?
እለ ሕላየት ናይ ምሔርባይ ተ።
ለሐን ናየ ስራጅ ሐጂ ወሻዕረ ህዬ
መሐመድ ስዒድ ዑስማን ቱ። ምስል
እሊ እንዴ አትጻበጥኮ ለበዝሐ ሽዕር
ወለሐን እንዴ ወደ ለልሀይበኒ እስታዝ
መሐመድ ስዒድ ዑስማን ሰበት
ገብአ እብለ መናሰበት እግል ሐምዱ
እፈቴ።
ክምሰልሁመ
እግል
ፈናኔን
አሕመድ እድሪስ ዓፈ፡ ስዒድ ጀዐሊ
ወብዕዳም እለ ደረጀት እለ እግል
እብጸሕ ለሰዱኒ ሐምዶም።
ሰኣል፡ እት ደንጎበ እግል ሽባን ሚ
ትቢሎም?
ሽባን ዔጻት ናይ ደውለት ሰበት
ገብአው፡ መስኡልየት እንዴ ረፍዐው
እበ ትትቀደሮም ዐዶም እግል ለዐምሮ
ቦም። እሊ እግል ሊደው ህዬ አሰልፍ
ርሖም እግል ልጠውሮ ቦም፡ እግልሚ
ለኢቀደመ ወዕልም እቡ ለኢጸግበ ሻብ
እግል ርሑ ወዐዱ ሰበት ኢገብእ።
ሻብ ልግበእ ወሻ’በት እት ሐያት
መታክል ክም መታሊት ሐያቶም እንዴ
ነስአዉ፡ ምን ልትዐንቀፎ ከወድቆ እግል
ልቅነጾ ክምቱ እንዴ አምነው ወደምነው
እግል ልትበገሶ ቦም። እሊ ወደው ምን
ገብእ፡ ለትትሐዜ ህሌት ዐውቴ እግል
ልብጽሕወ ክም ቀድሮ እግል ሐብሮም
እፈቴ።
ሰፍሐት ሽባን፡ ሕናመ ንሐምደኪ
እግለ ተጃርብኪ።
እሙነ፡ ሽክረን።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሻሂ ምስል ሐሊብ እግል ዓፈየትከ እት ብቆት ከርየ!

ጸቢር ሰእየት ምን እዕዳም እብ ሞት ለአኬ

ዎሮት መልክ እግል ክልኦት
ነፈር ለዓሩዱ ሰበት ዐለው እብ
እዕዳም ሐክመ ዲቦም። ወእሊ
ሕክም እሊ እት ረእሶም እግል
ልትነፈዝ፥ ምነ ምዕል ለእተ ፈግረ
ሐቆ ዎሮት ወሬሕ ሐደደ እሉ።
ከዎሮት ምን እሎም ክልኦት ነፈር
ክለ ለእዲነ እንዴ ጸብረ እት ዎሮት
ርክን ናይለ ስጅን ክርክሚት ጋብእ
እት እንቱ እንዴ ትገሰ እትለ አካነቱ
እት በኬ ወጃምም እግለ ምዕለ
እዕዳሙ ልታኬ ዐለ..ለዎሮት ህዬ
ሰኒ ፈዳብ ወለቢብ ሰበት ዐለ፥ ሐቴ
ገበይ ምን ኣመረ ምን እለ ዲበ
ክሩይ ለሀለ መለገት ለትባልሑ፥
አውመ ህዬ ምን ኣመረ አምዔላት
ዲብ እለ እዲነ ክም ወስክ ለትወድዩ
ዲበ እት ፈክር አንበተ።
ሐቴ ላሊ እብ በይኑ ግሱይ
እት እንቱ እብ ክሱስለ መልክ እት
ለሐስብ ኣምሰ፡ ለመልክ ሚ ፈቴ
ወሚ ለአቤ ተማም ለጠባይዑ እብ
ሐት ሐቴ እት ለአትዋይን መደት
ረያም ሐስበ። ሐር እግለ ፈረሱ
አክል አዬ ክም ፈተዩ፡ ወምስል እሊ
ፈረሱ አክል አዪ ወቅት ለአበዴ
ወምስሉ እትለ ሻሬሕ ተሐት
ወለዐል ልብል ክም ዐለ ፈቅደ። ሐር
ገሌ ፍክረት ተቀብ ሰበት ቤለቱ፡
ክርንቱ እንዴ ወቀለ እግል ሰጃን
እንዴ ትላከ፥ ዎሮት ሰኒ ምህም ላቱ
ጋር እግለ መልክ እግል ልድገሙ
ለወጅቡ ሰበት ፈቅደ፥ ምስለ መልክ
እግል ለአትራክቡ ትሰአለዩ። ዶለ
ሰልፍ ለሰጃን አበ እሉ፡ ምናተ ሐር
ለጠለቡ አስክለ መልክ አብጸሐዩ
እሉ። ለመልክ ምን ኣመረ እብ
ክሱስ ብዕዳም መዓርዲን ገሌ
ሐብሬ እግል ለሀበኒ ገብእ ሐዘ ቤለ
ወእግል ልቃብሉ እጃዘት ሀበዩ።
ለመልክ እግለ ነፈር፣ እሊ ሰኒ
ምህም ቱ ትብሉ ለህሌከ ጋር ሚ
ቱ? እት ልብል ተሰአለዩ። ለእናስ
ህዬ፡ አነ መደት ሰነት ለትገብእ
በክት ሀብከኒ ምን ገብእ፡ እግል

እሊ ፈረስከ ከፎ እት ሰመ ክም
ለዐውል እግል ዐልሙ እግልከ
እቀድር ቤለዩ። ወገሌ ናይ ስሕር
ወእሉ ለመስል ወድ ኣደሚ እግል
ልውደዮም ለኢቀድር ብዝሓም ናይ
ምስተንክር አድጋማት ሓከ እሉ።
ሐቆ እለ መልክ ርሑ ዲብለ
ለዐውል ለሀለ ፈረስ ጽዑን እት
እንቱ ወህቱ ዲብ እለ ዲነ መስሉ
ክም አለቡ ሰበት ትዋሰፈት እሉ፥
ህግያለ እናስ ዲበ ዋፈቀ። ለመለህዩ
ህዬ እሊ ከበር እሊ ክም ሰምዐ ሰኒ
ተፍከረ ወትዐጀበ።
ለእናስ ሐር ክም ዐቅበለ፡
ለመለሀዩ ህዬ፣ እንተ ፈረስ እት
ሰመ እግል ልዑል ክም ኢቀድር
አክል ሕድ ተአምር፡ ከእለ ናይ
ዐያዪን ለትመስል ፍክረት እብ ኮፎ
አምጸእካሀ ቤለዩ?!
ለእናስ ህዬ፣ እለ ሰኒ ኣምረ
ህሌኮ፡ ምናተ አነ እብለ ገበይ እለ
እግል ርሕዬ ሕርየት ለእረክብ እቡ
ዎሮት ምን አርበዕ በክት ፋቴሕ
እለ ህሌኮ፣ እት ሰልፍ ክሎም ምን
ኣመረ እት ቀበት እለ ሰነት ለመልክ
መይት ገብእ። ለካልኣይ በክት ህዬ
ምን ኣመረ እት ቀበት እለ ሰነት
እለ አናመ እመይት ኢኮን፡
ከሕኔት እብ እዕዳም እንዴ
ትቀተልኮ እመይት እት ዐራትዬ
ካርር እት አነ ክም ክሉ ኣዳም
ዶል እመይት ምን መትቀታል
ኢልትፈደል መስለከ? ወለሳልሳይ
በክት ህዬ ምን ኣመረ ለፈረስመ
መይት ገብእ። ወለራብዓይ በክትዬ
ህዬ፣ ምን ኣመረ ረቢ ሰዴኒ ከለፈረስ
ዐዊል ዐልሙ !! ቤለዩ።
ምን እሊ ለእንደርሱ፡ ክል ዶል
በቲክ ሰእየት መንገአት እግል
ንፍተሕ እለ አለብነ። ሰእየት ክል
ዶል እግል ነአትናይተ ብዲብነ፡
ወእባነ በደል እንፈሽል እንዴ
ጀረብነ ከሐቆ ጀርቤ ዶል እንፈሽል
ልትፈደል...ሰእየት ህዬ በርሀት ሰበት
ተ፡ ክል ዶል ሰእየት ኢንብተክ።

ልብ ክሬ እሎም

- አፍካርከ ልብ ክሬ እሎም፡ እሎም አፍካር እሎም ስበት ቶም ለሐር እት
አፍዓል ለልትበደሎ።
- አፍዓልካመ ራቅቦም፡ ሐር ህቶም ሰበት ቶም ለእት ዓዳት ለልትበዶሎ።
- ላመ ዓዳትከ ልብከ ክሬ እቶም ህቶም ሰበት ቶም ለሐር እት ጠባዬዕ
ለልትበደሎ።
- ጣባዬዕካመ ረአዮም ሐር ህቶም ቶም ለመሲርከ ቀርሮ።

ዑለመ እግል ቡን ወሻሂ እንዴ
አትባደረው፡ ኣዬ ምኖም እግል ገሮብ
ዝያድ መደረት ወዴ እግል ልድለው
ድራሰት ኣትጋየሰው። እለ እብ ናይ
ውሑዳት ውላያት አሜሪከ ዑለመ
ለገአት ድራሰት ለሀበተ ፍገሪት፡
ሻሂ ለበኒ እግል ገሮብ ሐበትመ
መንፈዐት ክም አለቡ ሸርሐት።
ወእምበል እሊመ እለ እብ እሎም
ዑለመ ለትጋየሰት ድራሰት ክመ
ሐበረቱ፡ ቡን ዝያድ ካብ ምን ሻሂ
መንፈዐት ክም በ አከደት።
ወዲብ ሻሂ ወቡን ለትትረከብ
ንስበት ካፋዪን አክለ እግል ገሮብ

መንፈዐት ለለሀይብ ማግኒዝዮም
ክም ትገብእ ትሸረሐ። እሊ በህለት
ክል ፍጃን ቡን ንስበት 0.6 ግራም
ፕሮቲን ወ 1% ምነ ዲብ ሻሂ
ለኢልትረከብ ካልስዮም ብዲቡ።
ወእት ረአስ እሊመ እት ቡን
ምነ ልትረከቦ ጽበጥ፣ 1.4% ምን
ፍስፈሮስ፡ ወ4% ምን ማደት ኮሊን
(እለ ማደት እለ እግለ ቀረፍለ
ዋህዩታት መንፈዐት ለብዲበ ማደት
ተ) ወ 7% ምን ቦታስዮም ልትረከቦ
ዲበ ዲብ ህለው፡ ምን እለን መዋድ
እለን እት ቀበት ሻሂ ለልትረከቦ አሰር
ሕድ 0.5% ፡ 0.5%፡ ወ 5% ገቦኦ።

**

ፍንቱያት መዕሉማት

- “ኦኬ” ለሰልፋይት እት ረአስ ወሬሕ ለትበሀለት ዘዐት
ተ።
- ምን ሰር ስካን ምድር ወለዐል ለገቦኦ ኣንፋር ምን
ጽልመት ፈረሆ።
- ሕዲነ ስካብ፡ እት መሰምስ ሐምቅ ሰሓቅ ለኢለአስትህሉ፡
ወእብ ገበይ ጕኒት ክም ትትሰሐቅ እግል ሊዴከ ቀድር።
- ደውረት እግል በርሀት ጽቤሕ ምድር ቀደም ወድ ኣደሚ
እብ 45 ደጊገት ለልርኡ እበ ቅድረት ቦም።
- ጼነ ጃዝ መካይን እግለ እት ሐንገል ለልትረከብ መርከዝ
ምትዐት ወድ ኣደሚ ዲቡ ታእሲር ሰበት ወዴ፡ እብሊ ሰበብ
ቱ ብዝሓም ለልትመቶዖ እቡ።
- ሐት ሐቴ ዶል ሐቴ ሕላየት እት ረአስነ ተቀብ ትብለነ፡
ወለተልሒነ አምዕል እብ ግዲደ እት እንደግሙ እንውዕል።
ምናተ ስምለ ሕላየት ወለዲበ ሀለ ፈርያት መዘዖታት ክሉረእሱ ይእንፈቅዱ።
- ሞዝ እግል ንትሰሐቅ ለትሰዴነ ማደት ትትረክከብ እቱ።
- እብ ህግየ ታይላንደ ዕልብ 5 “ሃ” ልትበሀል። ከ 555
እግል ቲበል ሐዜከ ምን ገብእ “ሃሃሃ”

ሀል

ድቁብ ክል ዶል እግለ ሐርብ
ለከስብ ኢኮን። ምናተ ሐምቅ ክል ዶል እግል
ሰላም ለከስር ቱ።
ኣስማይ ክርስ ሸየም ናይ ሐምቃም ሰርጎ ቱ፡ ሰብ
ለፈዳብ ላተ እምበል ኣሳሚሆም እት ሐቴመ መሕገዝ አለቦም።
- ዕጨት ለፈቴ እግል አቅሹነ ፈቴ፡ ከሰላም እብ ሐርብ
እንዴ ኢትገብእ እብ መፋህመት ቱ ለእንረክበ።
- ፍትሕ ምን ገጽ ምድር ሐቆ ትገልጸጸ፡ ሀለዮት ወድ
ኣደሚ ሐበትመ ምን ቂመት አለቡ።
- ለውቀት ክል ዶል ክም ሸንሀትከ ሰበት ወዴከ ኢኮን
ለትረክበ፡ ለውቀት ለእለ ትትሸነህ ዶል ትወዴ ቱ ለትረክበ።

በ

ዝበድ ዘዖታት

ነፍስከ እግል ተአትሓይስ
“ድንጉር
ወቅት
ለልትበሀል
ይሀለ” ወእትለ ሔሰት ደረጀ
እግል ትብጸሕ ፍንቱይ ዕምር
ኢለአትሐዜከ፡ ልብከ ለሀንድግ
አስክመ ሀለ አስክ እለ ለበክት እት
እዴከ ሀለ።

መዕሉመት

እብ ምግባይት ደረጀት፡
ለገብአ ነፈር ሰለስ እግል ዎሮትመ
ለኢለአስእሎም ምስጢራት ቡ፡
ወምን ኣመረ ጡል ሐያቱመ
ኢለአስእል እቦም ገብእ።
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ለዎሮት ጋር ለእት ሻሂ ምን ቡን
ወለዐል ልትረከብ ህዬ ምን ፎሊክ
አሲድ ለትትረከብ እቱ ንስበት ተ፡
ከዲብ ሻሂ ምን እሊ አሲድ እሊ
ንስበት 6% ትትረከብ እት ህሌት
ዲብ ቡን ህዬ 2% ትበጼሕ።
ወእምበል እሊመ ለድራሰት
ለአከደቱ ጋር፡ ሻሂ ምስል ሐሊብ
ዶል ልትሰቴ ፋእደት ክም አለቡ
ተአመረ፡ እሊ ህዬ ለሐሊብ እግለ
እግል ሽሂ ወቡን ዎሮቶም ተ ከእብ
በይኑ እትለ ልትነሰእ እቱ ወቅት
ለትትረከብ ምኖም መንፈዐት በላሽ
ክም ትበዴ ወድየ።

ሐምስ
ግውኑያት ላተን
ሐቃይቅ

- ፍክቶር
ኢማንዌል
ለልትበሀል ናይ ኢጣልየ መልክ
ለዐለ፡ ዲብ ሐቴ መናሰበት፡ ጭፍር
እግሩ እት ኣልማዝ እንዴ ቀምሸዩ
ወእት ግሬባይ ናይ ደሀብ እንዴ
ደብኣዩ እግል ዎሮት መስኒሁ ክም
ህያብ ሀበዩ።
- ወለት አንሳይት እት
ቅብላት ሐሸራት ለተአርእየ
ፈርሀት፡ ፈርሀት ግምሽ ኢኮን።
እለ ፈርሀት እለ ናይ አማን
ፈርሀት ተ፡ ወምነ ቀበትለ ሀለ እለ
ጂናት ትትበገስ።
- ሐቴ ድራሰት ክመ
አከደቱ፡ እት ወቅት ንእሾም እት
ለሐሱ ለልትረአው አጀኒት፡ ስናት
ኣዳም እትለ በጾሖ እቱ ወቅት
ብዞሕ ዕዉታም ገቦኦ ትብል።
- ዲብ ሕምሳታት ናይለ
ሐልፈ ክፋል ዘበን፡ ህንድ ዲብ
ትልህየ ካስ ዐለም እግል ኢትሻርክ
እዕትዛር ቀደመት። ለሰበብ ህዬ፡
ፊፈ እገሮም እብ ሓፉሁ እግል
ኢልተልሀው ሰበት መንዐቶም ቱ
ለዐለ።
- ሐቴ ድራሰት ሀኮት
ጋሪት ጠቢዓይት
ተ፡ ወምን
አሻይር ሸበት ትትሐሰብ ወእት
አክላቅ ልግበእ መጠባዬዕ ታእሲር
አለበ ቴለት።

ከፎ ሕስበት ታመት ትበልስ?

ዎሮት ምደርስ እት ፈስል እንዴ አተ፡ እትለ ቅብላትለ ደረሳሁ
እግል መደቲት እንዴ በጥረ ከክእነ ቤለ፣ “ሰርኩም ዓቅላም
እንቱም”።
ኩሎም ለደረሰ ለአግጸቶም በርሀ ወለውቀት ትሰመዓቶም።
አሰሩ ለፈስል ምደርስ ብዕድ አተ ዲቡ፡ ህቱ ህዬ ክምእነ ቤለ፣
“ሰርኩምዲ ሐበት ምን ዐቅል አለብኩም”።
ለደረሰ ክላቶም ሐርቀው፡ ወእኩይ ትሰመዐዮም ወለኢፋሉታይት
ጠቢዐትለ ምደርሶም ኣትዐገበወ!
ከለአማን ዶል እንርኤ ላተ..ክሊቶም ለምደርሲን ሐቴ መዕነት
ተ ለእለ ቤለው፡ ምናተ ፍንቲት ህሌት ምን ገብእ ለግራብ
አውመ ለገበይ ለእበ ትቀደመ ሌጣ ተ።
ከሕስበት ታመት እትለ እንበልስ እቱ ወቅት፡ ከፎ ክም እንብለ
አምር ወዐገል ለአትሐዜ፡ ከዐገል ህግየ ነኣምር።
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ን ወዓዳት

ፈ

(6ይ ክፋል)
ሰሚረ ለዳርግ ነብር ለዐለ ንሳለ
እትለ ደረጀት እለ እንዴ በጽሐ
ለአማን እግል ኢለአስእል ትለተተ
ከወትአ። ህግያሀ እንዴ ትትካረም
ወትትቃረጭ ምነ ህዬ “ዑ---መ--ር፡ ማሌ ምሴት አነ ወእንተ ምስል
እንዴ እንበጥር ዐብዱ ሑዬ ምን
ቃብል ረኤነ። ወክምሰለ መሀዲ
ለራክብ ክም ዔረ እግል አቡዬ
አሰአለ እብነ። ወአቡዬ ሕሳብ
እኩይ ሓስብ እግልከ ሀ’ለ” ዑመር
እንዴ ኢልትሻቀል ወኢፈርህ፡
እት ምግብ ህግያሀ እንዴ አዳለቀ፡
“ለእኩይ ሕሳብ አቡዬ ትቢሉ
ለህሌኪ ሚቱ?” አዜመ በሊስለ
ሰኣሉ ትጸበረ ም’ነ፣
“አቡዬ ለከበር ሐቆ ሰምዐ
ሐሩቀቱ ሐ’ደ ሐልፈትከ ኢትደረረ
ወዲብ ደንጎበ ለሀለ እግሉ ሕሳብ
እግል ልቅተለከ ናዊ ሀ’ለ” ዑመር
እሰልፍ እብ ሰሓቅ በረቴዕ ገብአ
ወሐሬ፡ ለሰሚረ ትምሕጽ እቡ
ማስየት ለዐለት ከበር እሊ ለሰምዐዩ
ምን ገብእ፡ ክቡድ ክም ኢኮን
እንዴ ቀብቡ፡ “ሰሚረ፡ ማሌ ምሴት
ምስል እንዴ ሕነ ዐብዱ ሑዬ ረኤነ
ወአቡዬ አሰአለ እብነ ትብሊ ህሌኪ።
ከእንቲ፡ አቡኪ እግል ልቅተለኒ
ሓስብ ክም ሀ’ለ ምን አሰአሌኪ
ወእብ ከአፎ ኣመርኪ ወለ እብ
ተሀምቱ ትትሃገይ ለህሌኪ?” ምን
አማንለ ከበር እግል ልትአከድ
ትሰአለየ፣ “ዑመር፡ እብ ተሀመት
ኢኮን ወእብ አትማራር፡ ለሕሳብ
ሓስብ ለሀለ አቡዬ ዋልዳዬቱ።
አክል እለ እግልሚ አከብድ ዲቡ
ከአርወሐቼ ዘንብ አረፌዕ ወእግሉ
ዲብ ጀሪመት እከርዩ?አነ ለፈታን
ዐብዱ ሑዬ ለዔራቡ ከበር አቡዬ
ክም አሰአለዩ ኣምረት ሰበት ዐልኮ
ምን ጽባቤሕ ምስካብዬ በጽሐኮ
ምናተ፡ ሹቅልት ሰበት ዐልኮ ስካብ
ወአነ ክልኤ ገበይ ትናሰአነ፣
አቡዬ አልዕሸ ሳክባም ገብኦ
እንዴ ቤለ፡ “እሊ ሕጻን እሊ ምን
አሰር እለ ወለት እግል ነአትርፉ
ገብአነ ምን ገብእ እምበል ቅታሉ
በሰር ብዕድ አለቡ!”
ዲብ
ልብል እግል እምዬ አደሐ ጸዐደ
አሰአለየ፣ ምናተ እምዬ ከ’ልጥ ክም
ሀለ ምንመ ትቃወመቱ ህግያሀ
ተርጀመት ኢሀበየ፣ ወለ ሓስቡ
ለሀለ ሕሳብ ዲብ ፍዕል እግል
ለአውዕል ብጉስ ክም ሀ’ለ ህዬ
አነ ኖሼ እብ እዘንዬ ሰምዐኩሁ፡
አሀ አዜ ህዬ ተአከድከ?” ህታመ
እብ ተረተ ትሰአለቱ ወአርወሐተ
ሸበህ ም’ነ ለዐለተ ተሐጤጠረት
ወዘግነት ከእብ እጥምእናን ገንሐቱ
ወሐሬ እንዴ አትሌት፡ “ዑመር
ዮም ሱግ ካሪዬ ለዐለ እሊ ከበር
እሊቱ። ምን ሐረስ እሊ ሕሳብከ
ውዴ፡ ትደገግ፡ ቀበት ሳክባም ትረህ፡
ቀበት ህሙላም መንተብህ ግበእ!
አነ ህዬ ክም ኢረከብኮከ አሕመድ
አሰአልኮ፣ ምናተ እግርዬ ታሊዬ
ኢዐለ፣ አዜ አሰናይ ትራከብነ!

ሙሰ መንደር

ስ’መዕ ክልኦት ከበር
ለህሌት አማን እ’ላተ። አዜ አነ
እሸፍግ ህሌኮ እግል ዒርቱ አዜመ
ለዐቅቡኒ እምበል ሚለሀሉ?” ትቤከ
እግል መዐሰላመ ለእልብ ራዊ
ለመስለ አጬብዓተ ዲብ አጫቤዕ
ዑመር እንዴ ሓበረተን ዕልበን ምን
ሐም-ሐምስ ኦር-ኦሮት ዲብ ዐስር
ናይ ሕበር አጫቤዕ ወቀለወን፣
ዑመር እ’በ ለሰማዕዩ ከበር ሕዩር
ወእበ ሻፍግ መትሳርሖተ ሹቁል
እንዴ እንቱ፡ “እሰልፍ ሐምደኪ
ወአሰናይ አሰአልኪኒ ሰሚረ። እንቲ
ህዬ ገለብ ደሐንዬ ሰበት ገብአኪ
ወሰኔቼ ምን ሐዜኪቱ እንድኢኮን
እብ ምስጢር አቡኪ ትትለሐይ
ወኢፈቴኪ። እንቲ ኢትትሻቀሊ፣
አዳም እንዴ ቀተልኮ እብ
እንቅዕራርዬ እንዴ እሰክብ እግል
እትመዬቱ ለቤለ ህዬ፡ ተሐይስ
እግልዬ ምን በዐላተ። ወለነሰአ
ምስዳር ህዬ ሕበር እግል ንርአያቱ፣
ሕነ ህዬ አሰር ሕሳል ሻም አልባብነ
ወትምኔት መስተቅበልነ ትዋሌነ
ሊኢኮን ለወዴናሀ ጀሪመት ክም
ኢህሌት እንቲ ኖስኪ ተአምሪ በስ
እንቲ ምነ መብደእኪ ለቀዳም እግል
ትቀይሪ አለብኪ። ምናተ ለእግልዬ
ተአትፈክር ለህሌት ጋሪት----’’
ህግያሁ እንዴ ኢለአተምም፡
እተ ክም ፍሊት ጋልበት እንዴ
ለአፋዝዝ ርዕብ ሐዲስ ልትረኤ
ዲቡ ለዐለ ዕንታት ሰሚረ በል
አበለ፣ “ዑመር ትዘመትነ አቡዬ
መጸአነ ሀለ ጨበል ነስአነ ሌጠ!
ዕምርነ ሐጭረ! ሽፈግ እሊ ወደግ
ድነን ከእብ እግር ፈረስከ ፍገር!”
እንዴ ቴለቱ እዴሀ ነዝዐት ምኑከ
ለእት ቀበቱ ለዐለው ሰዐር ሻፍቅ
እንዴ ትገልበበው፡ ኦሮቶምከ እብ
እንክር ኦሮት እብ ሬሕ አፍግር
ትፈንጠረው፣ በክቶም እንዴ ሰነ
ላኪን፡ እት ፍንጌ ዕንታት አብ
ሰሚረ ወለ ምስል በጥሮ ለዐለው
ዑመር ወወለቱ ሰሚረ፡ ሽ’መት
ጽልመት አደሐ እንዴ ትከሬት
ሰበት ኢረአዮም ምነ ብቆት ሻፍገት
ረቢ ሐጅበዮምከ ኦሮቶምከ ለኣ’መ
ለዐለ አካን በጽሐ፣
አብ ዑመር ሽሂድ ሰበት ገብአ፡
ዋልደይት ዑመር ወልደ ዲብ
ለትወቀለት ደረጀት እንዴ በጽሐ
ወእብ ምህነት እንዴ ትደሕረ ኦሮት
አክል አልፍ እግል ልግብእ እግለ
ወእግል መስተቅበሉ ወመስተቅበል
ዐ’ዱ ክም ገብእ ላሊ ወአምዕል
እብ ክለ ሒለተ ትትጻገም ሰበት
ዐለት፡ ዲብ ተዐሊም ዑመር ወልደ
ንየተ ወትምኔተ ጌዳን ኢዐለ
እግለ፣ እለ ትምኔት እለ ላኪን
ማይ ክም መሀጸት ወትምኔት
እ’ሙ ትምኔት ው’ላድ መካን
ክም ተገብእ ለወደየ ዑመር ኖሱ
ክምሰልቱ ለለአምሮ፡ ህቱ ኖሱ
ወገሌ መሳኒቱ ወሙደርሲኑ ሌጠ
ምን ኢገብኦ ብዕዳም ለለአሙሩ

ኢዐለው፣ዋልደይቱ ለድራሰት ክም
አትካረመ ሰኒ ትሻቀለት ወሐዝነት።
እንዴ ኢትትሐለል፡ ዲብ መደረሰቱ
እንዴ አቅበለ እግል ለአተላሌ
ወህተ ምስል ለከስሶም ጀሃት እግል
ትትፋሀም እግሉ ክምሰልተ ምንመ
ረምቀቱ ወአትሓሌቱ ህቱ ላተ፡
መድረሰት ለልቡለ ክም ኢገይስ፡
ወአስከ እንዴ ቤለ ሽብር ክም
ኢሸብር፡ ለዲብ ምህሮ ለዐለት
እግሉ ትምኔት ዕቅረት ተናን ክም
ገብአት ሰበት አጽበረየ፡ እንዴ
ኢትፈቴ፡ ዲብ አሽቃል ብዕድ
እንዴ ትፈረረ አርወሐቱ ወዐዱ
እግል ልክረዕ ክምቡ ሐበረቱ፣
ወእብላሁ ዶል እት ሽቅል ጸሊም
እንዴ ልትፈረር ወዶልመ ዲብ
ሸዋሬዕለ መዲነት ቀረፍ ኣንፍ
ርእያዩ ወሴምዓዩ ጋብእ እንዴ
እንቱ፡ ለዐበ ሽቅሉ ዓቅቢት ሰሚረ
ሌጠ ገብአ፣
ዑመር ምን ሰሚረ ክም
ትሳርሐ፡ እብ ፈርሀት ምን አብ
ሰሚረ መጆብ እብ ደነብር እንዴ
ለዐውል ዲብ መለሀዩ አሕመድ
ክማም ገብአ። አሕመድ ወህቱ
ሰላም ሐቆ ትበዳደለው፡ ለሰሚረ
ለደግመቱ እግሉ ከበር ሐቴ-እብ
ሐቴ አሰአለዩ፣ ክም መሳኒት ህዬ፡
ሚ ምስዳር እግል ልንሰኦ ክም
ቦም እንዴ አቆረው ትጋመው፣
ዲብ ደንጎበ ህዬ፡ ምነ ለሀድገው
እቡ አብሳር ብዞሕ ዲብ ኦሮት
አተፈቀው፣
እንዴ ልትደገጎ፡ እተ ዑመር
ለሸቄ ዲቡ ባካት፡ አብ ሰሚረ እንዴ
መጽአ ምን ዑመር ትሰአለ ምን
ገብእ፡ ሚ ወቅት መጽእ፡ እግልሚ
ልትሰአል እቡ ክም ሀለ፡ ሚ ጻብጥ
ክም ዐለ፡ እብ ሚ እንዴ አመስመሰ
ልትሰአል እቡ ዐለ? እት ወቅት
ፊራሮቱ ለልትሰአል እቡ ወለ
ዲብ ወቅት ምዕያር? ወብዕድ
በሐስ እግል ሊደው ወሐብሬ
እግል ለአክቦ ትዋፈቀው፣ ለሐብሬ
ላኪን እብ አሕመድ ወዑመር
እንዴ ኢትገብእ፡ ምነ እተ ባካት
ንዋዮም ለልርዑ ሰብ ንዋይ
መንደሊታት ነዘመው ወእት አካንለ
ለለአመጽእወ እግሎም ሐብሬ
ህቶም ደርህም እግል ለሆቦም
አተፈቀው ምስሎምከ፡ ለሰብ ንዋይ
ላቶም መንደሊታት ኦሮትከ እብ
እንክሩ ዲብ መራቀበት አብ ሰሚረ
ትበገሰው፣
አብ ሰሚራመ ለሕሳብ ልቡ
ዲብ ፍዕል እግል ለአውዕል እንዴ
ቤለ እት ሽቅሉ ትፈረረ፣ ምን
ሐረስ እሊ ክልኤ አምዕል እብ
ባካትለ ዑመር ለሸቄ ዲቡ ጃርዲን
ክም ሐልፈ ላኪን ክም ኢትሰአለ
እ’ቡ፡ ለእብ ምስጢር፡ እብ ሰላዲ
ዲብ እውዓለት አብ-ሰሚረ ብጉሳም
ለዐለው አጀኒት፡ ለከበር እግለ
ሀድፍ እግል ልግብእ ልታየን ለዐለ
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ኬትባይ፡ እድሪስ ዐሊ አቢብ
ዑመር አሰአለው። ምን ሐረስ
አብ ሰሚረ እግል ዑመር ለሐዝዩ
ወባርዩ ክም ሀለ ሐብሬ ረክበው።
ሐቆለ ክልኤ አምዕል ለሀን ላኪን
አብ ሰሚረ እተ ባካት እብ ረአሱ
ልግበእ ወእብ ከበሩ ኢትረአ
ወኢትሰምዐ፣ ዑመር ወሰሚረ
ላኪን እሊ ወለመስሉ መታክል
ሄራሮም ሰበት ኢከርዐ፡ ሻሞም ምን
አምዕል እት አምዕል እበነት አሳሱ
እንዴ ትትወተድ ወእት ሰብት
መጽአት፣ ለወቅትመ አምዕሎታት
እግል ሳምኖታት፡ ሳምኖታት እግል
አውርሐት ወአውርሐትመ እግል
ሰኖታት ዲብ ለአትሻክት ጌሰ፣
ንዌት አብ ሰሚራመ፡ ወእግል
ዶሉ ትግበእ ወእግል ዲመ፡ ወእሲቱ
ትምከሩ ወኖሱ ለአስተቅፍር፡
ወአዳም ልፍረህ ወረቢ፡ ሐቆለ
መደትለ ሰልፍ ሐጻዩ ወመትነሃፉ
በርደ ከክምሰል ምድገ እሳት

ድግልት መስለ፣ እት መባልሱ
ላኪን “ሸረፍከ ለኬደ ምን ክያድ
ሸረፉ ወሕሽመቱ ሐር እግል ቲበል
አለብከ። አፌት ገበይ ራትዐት
እንዴ ልርእየ እንዴ ሐድገየ እብ
ጎጽ ወእብ ረዐዳብ እንዴ ትላወሸ
እብ ምስምሰ ፈቴክወ ወፈቴተኒ
ለመጸከ ወእግልከ አትሀደጊት
ወዔብ ወዑረት ለወዴከ ነፈር
ድ’መቱ እግል ትሽረብ ብከ።
እብ ወለትከ ለልትመልጠጥ ምንከ
ልባስ ሕሽመት አሰሩ ክም ሕ’መት
ከሌዕ ኢተርፍ ምንከ። ክም ወዴከ
ለኢትወድዩ ክም እብ ሞላድ
ሔሴካቱ!” ለትብል ዘዐት ልትገረር
ሰበት ዐለ፡ ለአሪም ወለአቅርብ፡
ለአከይ-ደሚሩ ዲብ አካኑ ክም
ሀ’ለ ለለአክድ ዐለ፣
ሰሚረ ወዑመር እብላሆም አክለ
ሐር ጌሰውከ ቅርድ ሻሞም ምስማር
ምድር እንዴ ገብእ አተላለ። እት
ምግብ ላኪን፡ ውሒዝ ዔረ ዲቦም፣
ትተላሌ……

ቃኑን መምተልካት
ምን ገጽ 3 ለተላለ....
ዲብ
አርድየቱ
ለሸበ
አቅሹን አው አቅሩድ ሀዬ
እንዴ
ኢልትሰአል
እግል
ልብተኮ ቀድር። እት መዓል
ቤት ለልውዕል ማይ እት
አርድየቱ ምንለ ልትረከብ
ማይ ምን ጼብጣይ አርድየት
ላቱ ጎሩ እግል ለአጅዝ ሀዬ
ልትቀሰብ። ክምሰልሁመ እግል
መስኖ አው ሀደፍ ብዕድ
ማይ ለለትሐዝዮ ጼብጣይ
አርድየት፡
ምንለ
ምስል
አርድየቱ ለልትሓደድ ማይ
እግል ልትዓወን ዲብ ምድር
ናይለ እት ግንራሪብ ማይ
ለሀለ ጎሩ ለለትሐዜ ወራታት
እግል ሊዴ ቀድር። እሊ
መስል ወራታት እግል ሊዴ
አው እግል ለአስኔ ሀዬ ዲብ
ክምእነ መስል ግዋረ እግል
ልእቴ ሐቅ ቡ። ለአርድየቱ
እት ግንራሪብ ማይ ለሀሌት
ጼብጣይ አርድየት ዋጅብ
ከሕሰ እግል ልጥለብ ሀዬ ሐቁ
ሕፉዝ ቱ።
እት ረአስ እሊ ለገብአ
ጻብጣይ አርድየት ሀዬ ዲብ
አርድየቱ እምበል ሰሜሕ
ለትኸስሰ ጀሀት አርድየት፡
ዝያድ 100 መትር ለቆሪሁ
ሐፊር (ዔለ) እግል ሊዴ
ኢልትሰመሕ እሉ።

እስባት ምልክየት
ጽበጥ ዲብ ለልትሐረክ
መምተልካት፦ ዎሮ ለልትሐረክ
መምተልካት ለጸብጠ ነፈር ቃኑን
አረቡዕ 08 ፌብራይር 2017

ክም ሜልካይለ መምተልካት ቱ
ወግም ለልሀይቦ። መቃብል እሊ
ለተሀደገ ናይ ቃኑን ጌማም
ድድ ጼብጣይ መምተልካት
ለትቀርብ ለገብአት ቅራመት
ላኪን ለሐቅ ጠልብ ሀለ ነፈር
እስባት እንዴ ቀደመ እሊ ናይ
ቃኑን ወግም ራቴዕ ክም ኢኮን
እግል ለአፍህም ጻብጡቱ።
ሰነድ ምልክየት ዲብለ
ኢልትሐረክ
መምተልካት፦
እብ ናይ እዳረት ሰብ መዝ፡
ኦሮ ለኢልትሐረክ መምተልካት
እግል ኦሮ ህዩብ ላቱ ነፈር
ክም ወጅቦ ለተሀየበ ሰነዳት
ምልክየት፡
ለነፈር
በዐልለ
መምተልካት ክምቱ ቃኑን
ወግም ለሀይብ። ምናተ ዲብለ
ተሀየበ ሰነድ እስባት ለለሀሌ
ናይ ምልክየት ወግም እብሊ
ተሌ አስባብ እግል ልፍረስ
ቀድር።
• ሰነድ ምልክየት እብ
አሳስ ቃኑን ለኢተሀየበ ዶል
ገብእ አው ሰልጠት እብለ
አለቡ በዐል መዝ ለተሀየበ
ዶል ገብእ፡ አው
• ሰነድ ምልክየት እብ
አሳስ ለአለቡ አፍዓል ለተሀየበ
ዶል ገብእ አው
• ሼክያይ
ምልክየት
ናይለ ኢልትሐረክ መምተልካት
ለረክበ ዲበ ዕለት ሐቆ ሰነድ
ምልክየት ለትዳለ ዲበ ዕለት
ዶል ትገብእ።
ልተላሌ.......
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ካልኣይ ጅግረ ኩልያት ዐድነ አንበተ ፈራዕን መስር ትቀለበው

እግል ዝያድ ወሬሕ እት ጋቦን ገብእ ለዐለ ጅግራታት ካስ አፍሪቀ ሰነት 2017
ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ ዮም 4 ፌብራይር እት ፍንጌ ፍረቅ ካሜሩን ወምስር ለገብአት
ትልህየ ተመ።
ለጅግረ ሳዐት 10 ናይ ላሊ አንበተት፡ እለ ትልህየ እለ እብ እሕትፋል ረስሚ እንዴ
ተሌት ርኢስ ጋቦን ዐሊ ቦንጎ ለልትረከብ እቶም መስኡሊን ፈደሬሽን ኩረት እግር
አፍሪቀ ወዐለም እግለ እት ሜዳን እግል ልተልሀው ክሩያም ለዐለው መተልህየት እንዴ
ትሳለመው መጋሲቶም ክም በጽሐው ትልህየ አንበተት።
እተ ናይ ሰልፍ ወክድ እት 1፡31ካልኢት መተልህየት ፈሪቅ ምስር አፍያት ከጥ
18 ናይ ጎል ካሜሩን ባጽሓም ምንመ ዐለው፡ ሒለተ ሐዋኒት ለዐለት ኩረት እብ
ቦርተሌ ትጸበጠት ከመክነት፣
ትልህየ እብለ ገበይ እለ እት ሐንቴ መራቀበት መተልህየት ፈሪቅ ምስር ኣትየት
ሰበት ዐለት እት 21፡15 ካልኢት መተልህያይ ፈሪቅ መስር መሐመድ አልኔኒ እብ
ድገለባይ እንክር እት ቦርተ እንዴ ቀርበ ለሸክዐየ ኩረት ቦርቴሌ ካሜሩን እንዴ ሸርመት
እት ሸግዒት ካሜሩን ትወሸቃት። እብሊ ህዬ መተልህየት መስር እብ ፈርሐት ሒለት
ወሰከው መሰጅዐትመ እት ዐድ ወካርጅ ሐሊብ ሰተው እብ ድዱ ህዬ መተልህየት
ካሚሩን እገሮም ክምሰለ ማይ ማልእ ወየክ ወየክ እግል ሊበል ምኖም አንበተ፣
ትልህየ እት 31 ደቂቀተ መተልህያይ ካሜሩን ሰበት ትደምዐ እምበልሃመ

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት
ወደረሰ ኤረትርየ አቅሊም ሳወ
ወኩልያት ተዐሊም ውቁል እንዴ
ትነዘመ ለገብእ ጅግራታት ርያደት
ኩልያት ዐድነ አንበተ።
እብ ሰነብት ዕርፈን እንዴ
አትመመየ እት ድራሰት ብጉሳት
ለህለየ ኩልያት ዕሙማይ ሕክምነ
ወሕክምነ አንያብ እሮተ ምስል
ፈሪቅ ኩልየት ዕሉም በሐር
እት መዲነት ባጽዕ ለትጋየስ
ጅግራታት እቡ ካልኣይ ገጽለ
ትልህየ አንበተት።
እምበል እት ኩረት እግር
ተብዕን ፈሪቅ ኩልየት ዓፍየት እሮተ
ዕዉት ዐለ።ትልህየ ደጋይግ ሑድ
ክም ጌሰ ምነ ፈሪቅ ኩልየት ዕልም
በሐር ሪጎሌ ምንመ ረክበው፡ እግል
ልትነፍዖ እበ ኢቀድረው፡ ምናተ
ሐበን ፍጹም እት 9ይት ደጊገትለ
ትልህየ ሜርሒት ጸብጠት፡ትልህየ
እብ ሜርሒት ፈሪቅ ዕሉም በሐር
5 እብ 1 ተመት።
እት ትልህያታት ቮሊቦል
ወባስኬት ቦል ርያድዪን ኩልየት
እሮተ እብ አንስ ወተብዐት
ተዐወተው።
እሊ ምን ዮም 30 ማርስ እንዴ
አንበተ አስክ ዮም 2 ኣፕሪል
ለልተላሌ ጅግራታት ርያደት
ኩልያት ዐድነ፡ ‘ዝናርነ ዕልም
ወግርመትነ ብዝሔና” እበ ትብል
ስቅራት እት ኩልየት ትጃረት
ወእቅትሳድ ሐልሐሌ ለገብእ
መሀረጃን ኩልያት እት ጌማም
ለኣታ ቱ።

ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ፈሪቅ ቼልሲ መርበይ ዐውቴ ጸብጠ

እተ
ለሐልፈ
ወክድ
ምስል
ፈሪቅ
ሊቨርፑል
ለተልሀ ፈሪቅ ቼልሲ እብ
ናይ ሕበር ዐውቴ 1 እብ 1
ትልህያሁ እንዴ አትመመ
እግለ
ትመጽእ
ለዐለት
ትልህየ ፍንጌሁ ወፍንጌ
ፈሪቅ አርሰናል ለትገብእ
እት አኖካይ ፍሩር ዐለ፣

ፈሪቅ አርሰናል እብ ፈሪቅ
ዋት-ፎርድ እንዴ ትቀለበ
ሰለስ ንቅጠት ወመዐነውየቱ
እንዴ ከስረ ምስል ፈሪቅ
ቼልሲ
ለወድየ
ትልህየ
ክምሰለ እት ወሬሕ ስዕ
ለሳደፈዩ ቅልብ ምኑ እግል
ልንገፍ ለትትቀደሩ ሒለት
እግል ለአክብ ምንመ ጀረበ

ኢተዐወተ፣
ፈሪቅ ቼልሲ ምስለ ዐለት
እግሉ
መዐነውየት
ምን
ሜርሒት እንዴ አትረፈዩ
መርበዩ አስክ ዐውቴ ክም
ህለ እግል ለአክድ ሰበት
ዐለት እግሉ እግል ፈሪቅ
አርሰናል 3 እብ 1 እንዴ
ቀልበዩ፡
ሰለስ
ንቅጠት
ነዝዐ ምኑ፣ እብለ ትልህየ
እለ ህዬ ፈሪቅ ቼልሲ
እብ 59 ንቅጠት እግል
ፕሪመርሊግ መሬሕ እት
ህለ፡ እብ ግራሁ እብ 9
ንቅጠት
እንዴ
ደንገረ
2ይት ደረጀት ለህለ ፈሪቅ
ቶታንሃም ቱ፣ ግራሁ ፈሪቅ
እት 3ይት ደረጀት ለህለ
ፈሪቅ ማንሲቲ እት ገብእ፡
እብ 49 ንቅጠት ልተለዩ
ህለ። ፈሪቅ አርሰናል እብ
47 ንቅጠት እት ራብዐይት
ደረጀት ልትረከብ። ግራሁ
ለህለ ፈሪቅ ሊቨርፑል፡
እብ 46 ንቅጠት እት
ሓምሰይት ደረጀት፣
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አዋይንለ ኩረት ሰበት ይዐጅበዩ ምን ምግብ ሜዳን እንዴ ትጸወረ ፈግረ እግልሚ ፈሪቁ
በክት ቅልብ ለቡ ሰበት ኢመስለዩ መስል ዐለ፣ “በደል ቀለበው፡ ይዐልኮ ወሐመምኮ”
ለተአሰምዕ ዕንቤዕ እት ኣክር ሰበት ደራገጋ ቱ እግል ልትአ’መር ለቀድረ፣
ትልህየ እብላሀ እት ተአተላሌ መስር እዴ ዐባይ ጻብጠት ዐለት፡ 62% ለትልህየ
እት እዴሀ እት እንተ ዕርፍ ፈግረው፣
ግረ ዕርፍ ትልህየ ምን እዴ መስር እንዴ ትፈርቀቀት እት እዴ መተልህየት ካሜሩን
በርደት፣ እግልሚ፡ ካሜሩን አግደ እተ ትልህየ ተቅዪር ለወደ አቡበከር እንዴ ትቀየረ
ሰበት አታቱ፣
መተልህየት መስር ክምሰለ ቀደም ዕርፍ ለዐለት እግሎም መቅደረት እግል ለአርኡ
ምንመ ኢቀድረው፡ ሐት ሐቴ ዶል እት ከጥ 18 ኩረት ረክብ ዐለ እግል መሰል እት
48 ደቂቀትለ ትልህየ ለትረከበ በክት እግል ልትነፈዕ እበ ኢቀድረ ፈሪቅ መስር፣
ግረ ዐስር ደቂቀት እሊ በክት እሊ መተልህየት ካሜሩን ለረክበወ ኩረት እብ
ቴስተት እት ሸግዒት መስር ሰበት ዓረፈት መተልህየት፡ መሰጅዐት፡ ክምሰልሁመ
እሙራም መተልህየት ካሜሩን ሒለት ለአውዴት ዐለት እሊ ጎል እሊ ህዬ እብ ዋድሕ
ኩረት ምን እዴ ምስር እት እዴ ካሜሩን ለከሬተ ሰበት ዐለት፡ ኩረት ካሜሩንየት
ትበደለት፣
እት 65 ደቂቀትለ ትልህየ ሰብሒ ረመዳን እንዴ ትቀየረ አተ፡ ትልህየ እግል ዶሉ
ተቅዪር እግል ተአርኤ ምንመ አንበተት ምን እዴ ካሜሩን ለትበልስ ይዐለት፣
እት 69 ደቂቀትለ ትልህየ ዕልብ 5 መተልህያይ ፈሪቅ ካሜሩን ፋውል ሰበት ወደ፡
ለናይ ሰልፍ ከርት ቢጪ ነስአ፣
ህጁማት ካሜሩን እብ ትሉሉይ ልትርኤ ሰበት ዐለ፡ ትልህየ እብ 64% ምስል
ካሜሩን ክም ህሌት እኩድ ዐለ፣
እት 78 ደቂቀትለ ትልህየ መተልህየት ካሜሩን እግል ትእቴ ለትወጅበ ጎል
ምንመ ሰሐተው፡ ግረ ዐስር ደቂቀት እሊ ጀርቤ እሊ እበ እንዴ ትቀየረ ለአተ
አቡበከር መተልህየት መስር እንዴ ሰጥረ ጎል እግል ለኣቴ ቀድረ፡ እብሊ ህዬ ካሜሩን
ተዐወተት፣
መተልህየት መስር ካስ ምን እዴሆም ክም ትመልሐጠ ሰበት ኣመረው ማሽጋም
እት እንቶም ትልህያሆም አተላለው፣ ለመጸ ተቅዪር ሰበት ይዐለ ህዬ፡ ትልህየ 2 እብ 1
ሰበት ተ’መት ፈሪቅ ካሜሩን ካስ አፍሪቀ ሰነት 2017 እንዴ ነስአ ሻምፕዮን አፍሪቀ
እግል 5ይት ዶሉ ጋብእ ሀለ፣
እግል ደረጀት ለገብአ ጅግረ ህዬ፡ ፈሪቅ ብርኪኖፋሶ እግል ፈሪቅ ጋና 1 እብ 0
እንዴ ቀልበ 3ይት ደረጀት ጸብጠ፣
ቦርቴሌ ፈሪቅ
ምስር ለሔሰ ቦርተ
ትበሀለ፣
ለሔሰ
መተልህያይ ለትልህየ
ወክምሰልሁመ
ለጅግረ ምን ፈሪቅ
ካሜሩን
እንዴ
ትሐረው ጃእዘት
ነስአው፣
አረቡዕ 08 ፌብራይር 2017
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መሓመድ ዳፍላ

ለኢትፈተሐ መስአላት

ማርጎሪ፡ ሐቴ ዶል ለነብረት ወክልኤ ዶል ለትቀበረት እሲት

እንግሊዛይት ላተ ማርጎሪ
ምካል፡ እት መአንበት 18ይ ክ/ዘ
እት ቅብለት ኣየርላንድ መዲነት
ሎርጋን ትነብር ለዐለት በዐል
ጼወዋተ።
ማርጎሪ ስድፈት ሐቴ አምዕል
ጽጋዕ ክም ሐ’መት እግል አርበዕ
ዮም እት ቅያብ አቴት። ሐቆ እለ
ሀንደጎት ልበ ሰበት በጥረ፡ ለእብ
ሰአየት ልትጸበሮ ለዐለው ጆን
ለልትበሀል ብእሰ ወአጀኒተ እት
ሐዘን ወገሀይ አተው። እብላሆም
ህዬ አቃርብ ወፈተች እንዴ
ትጀመዐው፡ ግናዘቶም እግል ቀብር
አዳለው። እተወቅት ለሀይ እተ
ዐዶም መቃብር እንዴ ሐንፈለው
ክም ካትም ወብዕድ ሰርጎ ለዘምቶ
ሽፍተ እት በዝሖ ገይሶ ሰበት
ዐለው ፡ ጆን ቀደም ዓደት ቀብር፡
ለእት ጭብዕት እሲቱ ለዐለት ናይ
ህዳዮም ካትም እግል ለአፍግር ምነ
ምንመ ጀረበ፡ ካትም ርሐ ከልአቱ።
ለቀደም ሞተ ፋይሐት ዲበ ለዐለት
ካትም እብ እብየተ ጆን ሰኒ
ተዐጀበ። ለመ ብዕዳም አቃርብ
ለካትም እግል ለአፍጉረ ጀረበው
ላኪን ጀርቤሆም ሐቴ ኢወዴት።
እት ኣክር አብ ዕያለ ላቱ እት
ለትናብዕ “እዘሞ ምነ እለ ካትም
ለእበ ተአቤ ህሌት ሳክት ኢኮን
አማነት እሲቼ ትሸርሕ ህሌት”
ቤለዮም ወአዝመው ምነ። ዓደት
ቀብር ማርጎሪ ተመት። ቅሰትለ
ካትም ክም ትሰምዐት ህዬ ለሐዘን
ዝያድ መርር እት ሀለ፡ እግለ እተ
ዳዋይሕ ለአንጎጉ ለዐለው ሴርቀት
ላኪን ብሸራት ዐለት። ምሴተ
ለሴርቀት ለካትም እግል ልንስኦ
ቀብር ማርጎሪ ሐፍረው፡ ምናተ
ለእምን ካትም ምን ጭብዕት በዐልተ
መትባልሖት አቤት። ለፈርሀት ረቢ
አለቦም ሴርቀት እብ ሰኪን ምስለ
እግል 15 ሰነት ለታሌተ ጭብዕት
ቀርጨወ ወነስአወ። መውዒ እንዴ
ሰምዐው ለመጸው ዔቅበት ናየ
መቃብር፡ ግናዘት ለይአለቡ ቀብር
ማርጎሪ ወእናስ እተ መጦሩ ማይት
ጸንሐዮም።
“ያሬት ለካትም እለ ወተርፈተነ

” ልብል ወክም ዕዩን ልተሀላፈት
ለዐለ ካልኣይ ሰራቅ ክመ ሐበረዩ፦
ለሴርቀት ጭብዕት ማርጎሪ ክም
ቀርጨው ስድፈት ዕንታተ እንዴ
ፈትሐት ምን ቀብረ እንዴ ፈግረት
ሳይሞክ መጤቶም ወሰንደልደል
እት ትብል ክም ጌሰት ወለሰኪን
ጻብጥ ለዐለ ሰራቅ እብ ድንጋጽ
ክም ሞተ ወድሐ እግሎም።
ለዔቅበት እበ ሐስለት ሓለት
እግል ልእመኖ ኢቀድረው።
እግለ እት አዴሆም ለዐለ ሰራቅ
ህዬ አስክ ቦሊስ ትበገሰው እቡ።
አዜመ አፈ ባብ ናየ መቅበረት
ክም በጽሐው ብዕድ እግል ቅንጸት
ማርጎሪ ለለአክድ ከበር ሰምዐው።
ኦሮት ቅሮረት ከምረት ለጻብጥ
ሰክራን ሰንደልደል እት ልብል፡
“አነ ሳክር እግል ሀሌ እቀድር
ላኪን ምን እለ መቅበረት ግናዘት
ሃርበት ምንኩም ክም ህሌት ሸክ
አለብዬ” ቤለዮም። መትዐጃብ
ዔቅበት
መቅበረት
ረሽመቱ
በጽሐ። ምን ናዮም ለለአኬ ላኪን
ናየ እተ ፍራሽ ለዐለው አቃርብ
ወዐድ ማርጎሪ ቱ። ባብ ዐድ ጆን
ክም ከርከሐ፡ “እሲቼ እብ ሐያተ
ምን ተዐሌ እለ ጅንስ ክርከሐት
ናየ ክም ተ ወመሐልኮ” ቤለዮም፡
ጆን እሲቱ እት ልትፋቀድ ወለባብ
እግል ልፍተሕ እት ገይስ። ያሬት
ወይፈትሐዩ
ላኪን!!ጆን ለባብ
ክም ፈትሐ ለቀደም ገሌ ሳዖታት
እግል ዲመ ለሳርሐየ እሲቱ፡ ብላይ
ከፈነ እብ ጨበል ወቅጠር ደም
እንዴ ትመንከለ ወጭገረ እንዴ
ትነፈሸ እት በጥር ክም ጸንሐቱ እብ
ድንጋጽ እት ቀደመ በህ ቤለ ወእለ
እግለ ዱሊት ለዐለት ሕፍረት ህቱ
ትቅበረ ዲበ። አቅበሎት ማርጎሪ
ምን ሞት፡ አርወሐት ብእሰ ምንመ
ለከመ እግለ ላቱ ዕምር ጥዉል
ገብአ እግለ። ውላድ ውላድ ውላደ
እንዴ ርኤት እት 98 ሰነተ ሞተት።
ህተ እት ቀርቀረት ሞት እት ህተ፡
“እለ ጽንዕት ካትምዬ ምን እዴዬ
ኢተአፍጉረ፡ ምን አመረ ኦሮት
በዐል አክይበክት ሰራቅ እግል
ልስረቀ እንዴ ጀረበ እት እዲነ

አቀብልመ ኢኮን” ቴሎም ወናይ
ደንጎበ ህግየሀ ገብአት። ውላዳመ
ምን ኣመረ እግል ኢትቅነጽ እንዴ
ቤለው እንዴ ኢቀቡረ ሰለስ ዮም
እንዴ ትጸበረወ ቀብረወ። እት ረአስ
ቀብረ ህዬ “ሐቴ ዶል ለነብረት
ወክልኤ ዶል ለትቀበረት ማርጎሪ
ምካል” ለልብል ክቱብ ከትበው።
ቅሰት ማርጎሪ እተ ደዋይሕ ሰኒ
ሰበት ትነሸረት፡ እንዴ ገዝነ ቀብረ
ለሐፍረ ሰራቅ አለቡ።
ዐለምነ አምዕልከ ለለአተዐጅቦ
ለትፈናተው ሐዳይስ ዐጃይቦታት
ለልትረከቦ እተ ምንማተ፡ ዐደድ
ለይአለቦም አስክ እለ እግል
ልትፈትሖ ለኢቀድረው ምን
ዐቅምነ ወለዐል መስአላት ክም
ሀለው ምትመራምረት ለአምኖ።
ገሌ ምኑ ምስጢርለ ስድፈት
ምክራዮም ለትቀዌት አንፋርቱ።
ኦሮት ምስልከ ለጸንሐ ነፈር
ስድፈት እት ናይ በል-ሸም እምበል
አሰር ምክራዩ ዶል ትቀዌ ምንከ
ሚ ወቤልከ?
ጄምስ
ዋርሶን፡
አብረሃም
ወሂመርሶን
ለልትበሀሎ
ሰለስ መልሂት፡ እት መዲነት
ዋርዊክሻየር ዐድ ኢንግሊዝ፡ እት
አካን ከምረት ልትፋግዖ ሐቆለ
አምሰው፡ አስክ ቤቶም ትበገሰው።
እት ገበይ እት ሀለው፡ ለእት
አያም ንእሹ እት ሰዐይ ፈዳብ
ለዐለ
ጄምስ፡ እግለ ክልኦት
መልሀዩ “አነ ምን ሚኒንግቶን
አስክ ኮቪንተሪ እንዴ ይዓርፍ
እግል ሄርር እቀድር”ቤለዮም።
ኣብረሃም ሂገ ጄምስ ናይ ሰከር
ሰበት መስለቱ “ጊስ ሰክራን ከፎ
እንዴ ወዴከ እንዴ ኢተዓርፍ 60
ኪ/ሜ ትሄርር” ቤለዩ። ጄምስ
‘ሰክራን’ለትብል
ዘዐት
ሰበት
ወጅዐቱ፡ ምስለ ክልኦት መልሀዩ
እብ 300 ፓውንድ ትጻበጠ፡
በሀለት ህቱ ቀደሞም እግል ልሄርር
ወህቶም እት ካሮ እንዴ ገብአው
አሰሩ እግል ልሄሮ። ህቶ’መ
አተፈቀው ወሄራሮም አንበተው።
ጄምስ እግለ ሰልፋይት 4 ኪ/ሜ
ምስሎም እት የንድን ሄረረየን።
ስድፈት ላኪን ተዐንቀፈ ወወድቀ።
መልሂቱ እት ልሰሐቆ እግል ለሀሩሱ
ክም ትከረው ላኪን እት ምውዳቁ
ኢጸንሐዮም። ምንለዐሌሆም ላኪን
“ነስኡኒ ሀለው” ለልብል መሪር ናይ
ርድኡኒ ጽርሓት ጄምስ ሰምዐው።
እብ ሐብሬ እተ አከንለ ሓድስ
ለመጸው ፖሊስ፡ እግለ ጄምስ
ለወድቀ እተ አከን ወደዋይሐ
ምንለዐል ሳምን ለገብእ ፈተሸወ።
ምናተ ለገብአ አሰር እግል ልርከቦ
ኢቀድረው። ላመ እበ ልሄ’ሮ
ለዐለው ጽርግየ ናይ ምስጣር አው
ሕፍረት እሻረት ይዐለት ዲበ።
መስአለት ጄምስ አስክ እለ ዮም
ፍትሕት ይህሌት።
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ሸዐብ ወለመዱ
እት ለትፈናተ አካናት ለልትረከብ ናይ በዲር ክቱብ፡ እብ ክሱስ ኬትበቶም
ወእት ወቅቶም ለዐለ ዓዳት ወለመድ ብዞሕ ሐብሬ፡ ክም ለሀይቦ እሙርቱ።
ኦሮት ምን እሊ ጅንስ ክቱብ እሊ ህዬ እት ረአስ አቅብር፡ ምስል ዕለት ሚላድ
ወሞት ናይ ማይት ነፈር ለልትጨመር ክቱባት ነኣይሽቱ።
እሊ ክቱብ እሊ ምን ሚዶል ክም ተአንበተ እሙር ምንመ ኢኮን፡ ስኒን ዋዲ
ክምቱ ወድ ቢን ኣደም እግል ዲመ እግል ልምበር ንየት ክም ቡ ለሸርሕ ክምቱ
መኤምረት ሸርሖ። እሊ፡ ለማይት ኖሱ ቀደም ሞቱ ለከትበዩ፡ አው እብ አቃርቡ
ለትከተበ እግል ልግበእ ቀድር።
እት ቱርኪ፡ ምን አያም መምለከት ዑትማንዪን ለአንበተ፡ አዪ ቀብር ምን
በራሁ ምን ቅቡር እቱ ክም ሀለ፡ በሀለት ጅንስ ወምህነት ማይት እግል ለአፍህም
ለቀድር ለመድ ሀለ። እግል መሰል ለማይት ተብዐት ገብአ ምን ገብእ እት
ረአስ ቀብሩ ተምሳል ጣግየት አው ዕ’መት ከሩ። አንሰይት ገብአት ምን ገብእ
ህዬ፡ እብ ዕንቦበ ለትሰርገ ተምሳል ልብ ከሩ በሀለትቱ። ምህነት ማይት እግል
ወድሖትመ ለክምሰልሀ፡ ኬትባይ ዐለ ምን ገብእ፡ገለም፡ ጅንዲ ዐለ ምን ገብእ
መንዱቅ ወለመስሉ ከሩ እግሉ።
እት ረአስለ አቅብር ለትፈናተ ክቱብ ሀለ፡ እግል መሰል ፡ ምስል ቁርኣን
ለልጻበጥ፡ ሞት ሊተርፍ ክምተ ለሸርሕ አያት፡ ዐመል ሳልሕ እግል ንዕመል
ለለአፍህም ምን ዲን ለትበገሰ ክቱብ እንረክብ። እተ ክምሰልሁመ እት ረአስ
አቅብር ሰብ ተአሪክ ለልትከተብ ተአሪኮም ወመስኡልየቶም ለሸርሕ ክቱባት
ወቀሮት ዲብ ለትለትፈናተ ቃራት ልሙድቱ። ገሌ ምኑ ምን እንርኤ እሊ

ለተሌቱ፦
“ እዲነ እብ ተማመ ለኢቀድረቱ ኦሮት ቀብር ከፎ እግል ልቅደሩ”
እስክንድር ዐቢ
“ ፋርስ መአከይ ወሰላም፡ ምን አጅል ሰላም ለነብረ ወምን አጅል መባጥሩ
ለሞተ” ርኢስ መስር ለዐለ ኣንዋር ኣልሳዳት
“ ነቢር ጥዑምቱ፡ እፈቴኪ ዐለም” ስሙይ ሻዕር ዐረብ መሓመድ ድርዊሽ
“እብ ሰበብ ውዳይ አቡዬ ለረከብክዉቱ” ኬትባይ ዐረቢ ላቱ ኣቡ ኣልዓላእ
ኣልሙተነቢ፡ እግል ልትወለድ ወእግል ሊሙት ሕርያኑ ክም ይዐለ ለሸርሕ፡ እት
ረአስ ቀብሩ እግል ልትወቀር ለትፋነ እቡ ቃላቱቱ።
“ዎ ካልቅ . . “ ጋንዲ

ቅሰት ሱረት

ምን ኣሎም እት ሸዋርዕ እት ለአንጎጉ አዋልድ ለሻቅሎ አንፋር ሐቆ
እንተ አስክ ቻይነ ኢቲጊስ። እግልሚ በክት እሊ እት ሱረት እንርእዩ ለህሌነ
ሻብ ኢልብጸሐከ።
እት ቻይነ፡ እት ሸዋርዕ አዋልድ ለሻቅሎ ወለለአትዕቦ አንፋር፡ እብ
እዩሳም እንዴ ጸበጠው፡ እብሊ እትለ ሱረት እንርእዩ ለህሌነ አስሉብ
አምዕል ታመት ዑቅባም ልውዕሎ። አፍ ጅሙል ጭንጫይ ኢለአትዩ
ለትብል መሰል ትግሬ ምን እሊታት ብህልትተ።
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