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ርኢሰት መ.ወ.አ.አ.ኤ. እት ሐጋት ሰሚናር ትወዴ

ርኢሰት ማሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ አሰይደ
ተኽአ ተስፈሚካኤል፡ ዲብ ዮም
2 ማርስ እግል አንሳት ምዴርየት
ሐጋት ሰሚናር ወዴት።
ዲበ እት ቃዐት መድረሰት
ሐርስ ወቴክኒክ ሐጋት ለገብአ
ሰሚናር፡ አሰይደ ተኽአ፡ ሓድረት
ሓለት ዐድነ ወመንጠቀትነ፡ ዶር
ወመሻረከት አንሳት ዲብ መደት
እስትዕማር ወሐቆ ሕርየት፡ ሐርብ
ዐቅልየት
ወመሻክሉ
ለከስስ
ተውድሕ ቀደመት።
እም፡ አሳስ ዐቦት ወተቅዪር
ሙጅተማዕ ክም ተ እንዴ ሐበረት
አሰይደ ተኽአ፡ አንሳት መቅደረተን
ወዶረን እተ-ምሰልሁመ ሓለት
እቅትሳድ ወእጅትማዕየት እንዴ
አደቀብከ መትነፍዐት አርዛቅ
ድዋረን እግል ልግብአ መፋቀዲ
ትቀደመ።
መስኡለት ማሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ አቅሊም
ዐንሰበ አሰይደ ኣምነ ሐሰን እብ

ጀሀተ፡ አንሳት ዲብለ ትፈናተ
መጃላት ወድያሁ ለጸንሐየ ጅህድ
ከም መሰል ለልትሸራሕ ክምቱ
እንዴ ሐበረት፡ መሻረከተን ዲብ
አካን ሽቅል ዝያድ እግል ለአክደ
ወመትጃግረት እግል ልግብአ
ትፋኔት።
ሙዲረት ምዴርየት ሐጋት

አሰይደ ኣምነ ሓጅ ዑስማን እብ
ጀሀተ፡ ለገብእ ሰሚናራት፡ ፈሀም
ወፈዛዐት አንሳት ዲብ ዓበዮት ዶር
ከም ዐለ እግሉ እንዴ ሐበረት፡
እትለ ሰነት እለ ዲብ አንሳት ለረከዘ
በራምጅ ፋይሕ ርቱብ ከም ሀለ
ሐበረት።
ሙሽተርካት ዲበ ሀበያሁ ረአይ፡

ዲብ ሐጋት መርከዝ ተእሂል
ምህናት እግል ልትዳሌ፡ አንሳት
መናበረተን
ለለአጠፍሐ
እቡ
አግቡይ እግል ልሀሌ፡ ወመክተብ
ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ናይ ምዴርየት እግል
ልትበኔ ትፋነየ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ

መዲነት ከረን እብ መናሰበት
8 ማርስ 500 ደረሰ መድረሰት
ካልኣይት ደረጀት ሮረ ዲብ
መቅበረት ሹሀደ ፡ 400 አንሳት
ሽቃለ ወአፍረዐት ውዛራት፡ ፖሊስ
ወእዳረት መዲነት ከረን ህዬ ዲብ
እስብዳልየት ከረን ኬወ ነዳፈት
ሰርገለየ።

ኩልየት ተድሪስ አስመረ እግል ወቀይ ውቁል ትከድም
እት ሰነት 2015 ለተአሰሰት
ኩልየት
ተድሪስ
አስመረ፡
ሙደርሲን እብ ብዝሔ ወነውዕየት
እግል ተአፍሬ እብ መትሰባል
ትከድም ክም ህሌት፡ ሙዲረ ናይለ
ኩልየት - እስታዝ አለም ገብረቃል
እግል ኤሪነ ሐበረ።
ለኩልየት እትሊ ወክድ እሊ
ምን 11 ፈስል እንዴ አንበተው

እግል ምህነት ተድሪስ ለልተሐረው
1150 ደረሳይ እንዴ ትከበተት፡
እብ ደረጀት ሸሃደት ወዲፕሎመ
ተአደርስ ክም ህሌት፡ ቀደም እለ
ሖል እንዴ አድረሰት
ሸሃደት
ሌጠ ተሀይብ ለዐለት፡ እብ ናይ
ክልኦት ሖል ደርስ ዲፕሎማመ
ተሀይብ ክምሰል ህሌት ለኡስታዝ
ወደሐ።

መስኡል ሽኡን አካዲምየት
ናይለ ኩልየት ኡስታዝ መኮነን
እስቲፋኖስ እብ ተረቱ፡ መሻረከት
አንሳት እት ዘይድ ትመጽእ ክምስል
ህሌት፡ እሊ ህዬ ተኣምርተ ናይለ
እት ሙጅተመዕ ትሰብቅ ለህሌት
ፈዛዐት ክምተ ሸርሐ።
ለልትሀየብ
ህለ
ተዕሊም
ሸርሕ ወፍዕል ክምሰል ሸምል

ለሐበረው ሙደርሲን፡ ደረሰ ምስል
ምህነት ተድሪስ ምን ጽባብሕ
እግል ልትኣመሮ ሴድያይ ክምቱ
ሐበረው።
ደረሳመ፡
ለኩልየት
ምን
ለትፈናተ ድዋራት ኤረትርየ
ለመጸው ሰበት ተአደርስ፡ እት
ረአስ ዕልም አካዲምየት፡ ተጃርብ
ወመትኣማር እግል ልትኸለቅ

መሳልሕ ክምሰልባመ ወደሐው።
እለ ምን ሰነት 1980 እብ
መአሰሰት ተእሂል ሙዐልሚን
ትከድም ለጸንሐት ወእት ኩልየት
ተዕሊም አስመረ ለትጠወረት
መአሰሰት፡ ሐቆ ሕርየት ሐድ 11
አልፍ ሙደርስ እንዴ አድሐረት
እት ሽቁል ክምሰል ፈረት ወሳእቀ
ለሐብር።

እምን አሳስ መዕሀድ ኮንፊዩሸስ
እብ አሳስለ እት ፍንጌ ሕኩማት
ኤረትርየ ወጅምሁርየት ቻይነ
ለትበጸሐት መፋሀመት፡ እት ሰነት
2013 እት ሐንቴ ወጠንያይት
መፈወድየት መአሰሳት ተዕሊም
ለትከሰተ መዕሀድ ኮንፊዩሸስ

ለከድም መብነ እግል ልትሸቄ
ለፈግረ
በርናምጅ
እግል
ልትሰርገል፡ ዮም 5 ማርስ እምን
አሳስ ትከሬት።
እተ መናሰበት ወዚር ተዕሊም
አሰይድ ሰመሬ ርእሶም እተ

አስመዐየ ከሊመት፡ እት ፍንጌ
ኤረትርየ ወጅምሁርየት ቻይነ
ለህሌት ዐላቀት ወሄራረ ሐቆለ
ሸርሐ፡ እት መጃል ተዕሊም
ትገብእ ለህሌት መዓወነት ክፋል
ናየ ክምቱ ወልትበኔ ለህለ መዕሀድ

እግለ ጸንሐት ዐላቀት ወመትሳዳይ
ክብ ክም ተአብለ ሐበረ።
ሰፊር ጅምሁርየት ቻይነ እት
ኤረትርየ ሚስተር ያንግ ዚጋንግ
እብ ተረቱ፡ ለመዕሀድ እግል
ልትሸቄ ለፈግረ በርናምጅ እግል

ልትዐወት ሕኩመት ኤረትርየ
ለወዴተ መዓወነት ሐቆለ ሐመደ፡
ለብናእ ክም ተ’መ፡ እት ተዕሊም
ወዓዳት ዶር ዐቢ እግል ለአግዴ
ሰእየቱ ሸርሐ።
እሊ ሐድ 4 ሚልዮን ዶላር
ለከልፍ፡ እት 2500 ምትር መረበዕ
ለልትሸቄ መብነ፡ እግል ተድሪስ
ህግየ ወዓዳት ቻይነ፡ ክምስለሁመ
እግል
ሙደርሲን
ለከድም፡
ክምስለሁመ ብዕድ አፍሱል ክምስለ
ሸምል፡ ሙዲርለት መዕሀድ ዶ/ረት
ዋንግ ዥያኦ-ሁዋ እግል ኤሪነ እተ
ሀበተ ሐብሬ አፍሀመት።
እት ዓደትለ ከሪ እብን አሳስ
ወዚር እዕላም አሰይድ የማኔ
ገብረመስቀል፡ ወዚር ሐርስ አሰይድ
አረፋይኔ በርሄ፡ ወዚር ዐመል
ወደማነት እጅትምዕየት አሰይድ
ከሕሳይ
ገብረሂወት፡
ሙዲር
ተንፊዚ ወጠንያይት መፈወድየት
መአሰሳት ተዕሊም ዉቁል ፕሮፌሰር
ታደሴ መሓሪ ለልትረከቦ እቶም
ሰብ-ሰልጠት ሓድራም ዐለው።
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ከሊመት መ.ወ.አ.አ.ኤ.
“ወለት አንስ ደማን ስያደት ወዐማር”

እድንያይት አምዕል አንሳት ሰማን ማርስ “ ኤረትርያይት አንሳይት ደማን
ስያደት ወዐማር” እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት ክም ዲማሀ እብ ሕሽመት ትትዘከር
ሀሌት።
ናይ ዮም ዓመት ሰማን ማርስ ዐቦትነ እግል ትትሀነእ ለተሐበከ የም አለቡ
ታላት እብ ውቅል ፈዛዐት ወጠንየት ወመካፈሐት እንዴ አጅገርነ፡ አሳስ ዐማር ዲብ
አጥፍሖት ሜዛን ለቡ መትቀዳም እንዴ ረከብነ እት ምዕራፍ ሐዳስ እተ ንትዐዴ
ዲበ ለሀሌነ መርሐለት ተቅዪር ትትዐየድ ሀሌት። ናይ እለ ምዕራፍ ሐዳስ ልእከትነ
ሀዬ፡ እት ኩሉ መጃላት እግለ ትከእለለ መትቀዳም እንዴ ሓፈዝነ ለዜደት ዐቦት
አተበቶት ተ። ለዲብለ ሐልፈ መራሕል ዐውቴ ዳምቀት ለሰጀለ መሻረካት ወለት
አንስ ኤረትርየ ዮምመ ክምለ ዲብ ማሌ እት ሰርገል ናይለ ተሌ በራምጅ ዐማር
ግዴቱ ልትሳነነ አለቡ።
ክምለ ልትአመር ዐባይ መሻረከት አንሳት ኤረትርየ እት እያም ንዳል ጀለ
ተሕሪር ልግበእ ወብነ ወጠን፡ ደማን ስያደት ወዐማር ክምተ እብ ዐመል ወእንዴ
ትደጋገመት ለተአከደት ተ። እሊ ፍዓልየቱ ለትረአ ዐመል ሀዬ እግል ረአይ ወፈሀም
መዋጥኒን ምን ቅርዱ እንዴ በደለ፡ ሸዐብ ኤረትርየ እግል መስአለት መሳዋት አንስ
ወተብዐት ብዙሕ ድንጉር አፍካር ሐንቴሁ ለካየደ ሸዐብ መትቀድም ዋዲሁ ሀለ።
እት ረአስ እሊ አንሳት ኤረትርየ እብ መሳዋት ለሻርከ ሌጠ እንዴ ኢገበአ፡ እብ
መሳዋት እግል ልትየበተ እበ ከልቀዩ አብካት፡ ኑዕየት ሐያት አንሳት ዲብ ሰኔት እት
ትወስክ ክም ትመጽእ ዋዲሀ ሀለ። ምንለ ብዙሕ ተቅዪር ገሌ ዐባዪ ክም ተኣምርተ
ለልትሀደግ ምን ልትሰሜ፡- እት ሰነት 1991 ሞት እማት እት እብ ሰበብ ውላድ
ወውልደት 998 ምን ምእት አልፍ ለዐለ፡ ዮም እት ምንተሐት 325 ክሩይ ሀለ።
ክም ከረ ክሽቦ ወህዳይ ተሐት ዕምር ለመስል ዓዳት ዴራይ እግል ልስረት ለገብአ
ጅህድ እብ ገቢል ወእብ ቃኑን ሲናዶ ምን ረክበ፡ ለተአትናይት ፋኢደት ርክብት
ምኑ ሀሌት። ዲብ ተዕሊም ፍቱሕ እብለ ሀለ ለትሳወ አብካት፡ መሻረከት አንሳት ዲብ
ካልእ ደረጀት ድራሰት እብ ምግባይ ጌማም 43.3%፡ ዲብ ኮሌጃት ሀዬ 37.1%
ብጽሐቱ፡ ባሪህ ሙስተቅበል አንሳት ኤረትርየ ለለአሽርቱ። መሻረከት አንሳት ዲብለ
ትፈናተ ምህናት አስክለ እግል ውላድ ተብዕን ሌጠ ቅቱር ለነብረ አሽቃልመ ተቅዪር
ርኡይ እምጹእ ሀለ። እት ረአስ እሊ አንሳት ኤረትርየ፡ ድብር እግል ልስረት ወዐቦት
እቅትሳድ እግል ትዳብር እትለ ልትኤተን ለሀለ በራምጅ ዐማር ለሀሌት እለን
መሻረከት ወዶር ዐቢ ገዚፍቱ።
ደረጀት ናይ መሳዋት አንስ ወተብዐት ወመሻረከቶም ዕያር ደረጀት ትጠውር
ሙጅተመዓት ተ። ለሔሰ ፍክር ስያሰት እግል ልብጽሖ ለለሐዜ ሀደፍ ምንለሀሌ፡
እምበል ፈርግ ጅንስ ወደረጀት እጅትማዕየት ወብዕድ ፈናታይ እግል ኩሉ ዕዱ
ሙጅተመዕ ሰወ አብካት አድመኖት ቱ። አድመኖት ለትሳወ አብካት እብ እንክሩ
እት ዐቦት ወብነ ወጠን ሴንዳይ ዐቢቱ። እብሊ መጃል እሊ ልትረኤ እት ሀለ ሀዬኒ
አከዶት ለትሳወ አብካት አንሳት ወተብዕን ምን ሕቁቅ ወድኣደሚመ እንዴ ሐልፈ
ደማን ዐማር ወዐቦት ሙጅተመዕቱ።
ሸዐብ ኤረትርየ እት ቀድየት አከዶት ሐቅ ወመሳዋት አንሳት እግል ለሐቅቆ
ለቀድረ መትቀዳም፡ ወለጠወረዩ ፈሀም ራቴዕ፡ ምነ ለንትሐበን እቡ ታሪክነ፡ ዕላመት
ሕሽመት ወጠንነ ወነባሪናቱ። እሊ መትቀዳም እሊ እት ሰፌ ወሰኔ እግል ሊጊስ
ሀዬ፡ ሕስር ኩሎም አቅሳም ሕኩመት ወሙጅተመዕ ለሐዜ። እሊ እግል ልግበእ
ሀዬ ሀደፍ ወአሀምየት መሳዋት አንሳት ዶልከ ክም ልትሐደስ ወልትጣረግ እግል
ልግበእ ለትጠለብ። ለሔሰ ፍሬ ጀላብ እግል ልትረከብ ሀዬ፡ እት ኩሉ መጃላት ሰወ
አብካት እንዴ ትፈተሐ፡ ምህነት፡ መቅደረት ወአርዛቅ አንሳት ለለዐቤ እቡ በራምጅ፡
ደቅብ ለቡ መትነዛም አንሳት እብ ዓ’መት ወእት ሽባን ለአተጀሀ እብ ፍንቱይ እንዴ
ትሰርገለ፡ ታመት መቅደረት ሙጅተመዕነ እት ዐቦት እቅትሳድ እንዴ አትበገስነ፡
ለለደሜዕ ወቀይነ ክም ሙጅተመዕ ወወጠን እብ ዕጹፋት እግል ነአዚዶ፡ እብ
መናሰበት እለ ምዕል ቃልየት ሰማን ማርስ ገለድነ እግል ነአትሐድስ መ.ወ.አ.አ.ኤ.
ልትላኬ።
ዝክር ዳይም እግል ሹሀዳነ!
ዕምር ጥዉል እግል 8ማርስ እድንያይት አምዕል አንሳት!
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ!
ዐውቴ እግል ገቢል!

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
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እብ መላርየት ለትጀሬ ሞት
ምንተሐት 1% ትከሬት

እት ዐድነ፡ ሕማም መላርየት
እብ ዝያድ 92% ክምሰል
ነቅሰ፡ እት ዉዛረት ዓፍየት
ሙዲር ፈሬዕ መራቀበት ለለዐዴ
ሕማማት ዶ/ር አርአየ ብርሃኔ
ሐበረ።
እብ አሳስ ሐብሬ ዶ/ር
አርአየ፡ እት ሰነት 1998 ሕማም
መላርየት 157 ምን አልፍ ለዐለ፡
እት ሰነት 2015 እት 12 ምን
አልፍ ክም ነቅሰ፡ እበ ሕማም
ትጀሬ ለዐለት ሞት ህዬ ምን
0.2 እት 0.002 ምን አልፍ
በህለት እብ 99% ነቅሰት።

እት ሰነት 2016 እት ጠባይዕ
ሕማም መላርየት ለትረአ ተቅዪር፡
እት ታበዖትለ ሕማም መሻክል
ክሉቅ ክምስል ዐለ ለሸርሐ ዶ/ር
አርአየ፡ እበ ገአ ሕፍዝ ሻፍግ
ወረድ ፍዕል ላኪን፡ ሐዳይስ
ኣላት ፍሕስ እንዴ አተ፡ ለወራት
ክም በዲረ ሰኒ ትሰርገል ክምስለ
ህሌት ሐበረ።
ደዓም ለትወዘዐ ሐድ 1.5
ሚልዮን
ናሙስያት
ወእት
ለትፈናተ ድዋራት ለትነዘመ
ወራታት ኬወ ነዳፈት ህዬ እት
ዳፍዖትለ ሕማም እትሊ ወክድ

እሊ
ዶር ዐቢ ክም አግደ
ወደሐ።
ዶ/ር አርአየ ብርሃኔ እት
ደንጎበ፡
ዋጅብ
መትሻቀዪ
ፍሑሳት ሕማም መላርየት
ለተዐንደቀው
ሐድ
አልፍ
መኤምረት ሕክምነ እት ክለ ዐድ
እንዴ ትፈረረው እት ታበዖት
ናይለ ሕማም ከድሞ ክምሰል
ህለው እት ሸርሕ፡ ለገአ እብ
አሻይር ናይለ ሕማም ወሐዝ
ለአግረሰ
መዋጥን፡
አጊድ
ፍሑሳት እግል ሊዴ ትላከ፣

ሸበሕ፡ ኬወ እግል እተይ ብርኩት
ሐረስቶት እዳረት ደዋይሕ
ሸባሕ- ምዴርየት ግንዳዕ፡ ማይ
ወትርበት እንዴ ሐፍዘው
እተዮም እግል ለዓቡ ኬወ
ሰርግሎ ህለው።
ሀደፍለ ኬወ፡ ምን አድብር
ለደንን
ውሓይዝ
ዲብ
መንፈዐቶም እግል ለአውዕሎ
ክም ቱ እንዴ ሐበረው
ለሐረስቶት፡ ክል አምዕል እብ
ነሐሮም ወክል ሳምን 50 ጽምድ
አብዕረት እንዴ አሻረከው፡ ዲብ

አሰነዮት ጀሪፋት ሸቁ ክም ህለው
ሸርሐው።
ህቶም እብ ተውሳክ፡ ክል ሰነት
እብ ውሒዝ ለልትሰበር ዕጉማት፡
እግል አሰነዮት እተ ወድው
ወራታት ሰዳይት ማሽነሪ እግል
ትግባእ እግሎም ጠልበው።

አሰይድ ዑስማን ፋግር፡ ለተርፈ
300 ሄክታር ክም በዲሩ እግል
ለአቅብል ጅህድ ከም ጠልብ እንዴ
ሸርሐ፡ ዮም ዓመት እብ ሰበብ ሕዳን
ዝላም ሐቴ ዶል ለደነ ውሒዝ
ሰበት ኢራቀበው፡ እተዮም ከም
ልትሐዜ ክም ኢኮን አፍሀመ።

እት እዳረት ደዋይሕ ሸባሕ
750 ሄክታር አርድ ሐርስ ምንመ
ሀለ፡ 450 ሄክታር ሌጠ ዲብ
መንፈዐት ልውዕል ክም ሀለ እንዴ
ሐበረ መስኡለ እዳረት ደዋይሕ

እዳረት ደዋይሕ ሸባሕ፡ ምን
ሽብህ መዲነት ጋሕቴላይ ዲብ
እንክር ቅብለት ምውዳቅ ጽሓይ
25 ኪሎ-ምትር
ራይመት ተ።
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2.3 ሀደፍ
ውዑል ወቃኑናይ
ፈጽሙ
ሀደፍ ውዑል ልትበሀል ዲብ
ሀለ እብ አሳስለ ገብአት እትፋቅየት
እግል ልትፈጸም ልትሐዜ ለሀለ
ዳይ እግል ልትረከብ ለተሐሰበ
ሽእ አው እግል ልትበጸሕ ለተሐዘ
ሀደፍ በህለትቱ። እብ ብዕደት
ህግየ ሀደፍ ውዑል እንብል ዲብ
ሀሌነ ዋጅባት ናይ መትዋዓዕለት
ጀሃት በህለትቱ። ውዑል እብ
አሳስለ ጸብጡ ዋጅባት እት
ክልኤ እንዴ ከፈልነ እግል ንርአዩ
እንቀድር። ለአወላይ፡ ዎሮ ነፈር
መጆብለ ለአትዩ ለሀለ ዋጅብ
ውዑል እግል መትወዓዕለቱ ገሌ
ሽእ እንዴ ኢልታኬ እብ ኖሱ ሌጠ
ገሌ ሽእ እግል ሊዴ እንዴ ቤለ
ፍክሩ ዶል ሸሬሕ ውዑል በይን
እንብሉ። ለካልኣይ ሀዬ ውዑል
ክልኤ ጀሀት ለልትበሀል እት
ገብእ፡ ለበዝሐ ወቅት ለልትረኤ
አግቡይ እንዴ ገብአ፡ ክልኢቶም
አው ምን ክልኤ ወለዐል እት
ኖስኖሶም ዋጅባት ለለአቱ እቱ
ውዑልቱ። እሊ ናይ ሐቴ ጀሀት
እግል ልትበሀል ኑዕየት ውዑል
እብ መሰል ወደሖቱ ምህም ቱ።
እግል መሰል፦ ሐቴ እም ዲብ
ኢጣልየ እንዴ ሸቄት ለተወበተ
ቤት ሀሌት እለ ኒበል። እለ እም
እግል እለ ምልክየተ ላተ ቤት
እብ ሸክል ይበቲት እግለ ረፈዐ
ለዐለ ሑሀ ሀበተ። ሑሃመ እግለ
ይበቲት ትከበተ ድኢኮን ብዕድ
ለአተ እቱ ዋጅብ አለቡ። እብ
አሳስ እሊ ለእም እግለ ሑሀ ቤቱ
እግል ትሰልሙ ወስሜት ምልክየት
እግል ተዐዴ ለአቴቱ ናይ ህያብ
ውዑል እግል ተአግዴ ዋጅብ በ።
ሑሀ ላኪን እምበለ እግለ ህያብ
መትከባት ለረፍዐዩ ለገብአ ዋጅብ
አለቡ።
ዎሮ ውዑል እብ ቃኑን
ሳብት እግል ልግበእ፡ ሀደፉ እብ
ዋዴሕ ለትሸረሐ እግል ልተግበር
ለቀድር ሀደፍ ለቡ ክምሰልሁመ
ለሀደፍ ቃኑናይ እግል ልግበእ
ወጅብ። እሊ ዐዋምል እሊ
ኢተ’መ ምንገብእ ውዑል ሀለ
ለልትበሀል ኢኮን።
ውዑል እት ፍዕል እግል
ልውዐል ለኢቀድር ሐቆ ገብእ
ብቁዕ ሀለ እግል ልትበሀል
ኢልትቀደር።
ውዑል ሀደፍ ቃኑናይ አለቡ
ገብአ ምንገብእ ውዑል ሳብት
እግል ልግበእ ኢቀድር። ሰበት እሊ
ኢቃኑናይ ዋጅብ ለቀስብ፡ ምስል
መባድእ ቃኑን ወእክላቅያት
ገቢል ለልትጻረር ሀደፍ ውዑል
ለቡ ውዑል፡ ባቄዕ ኢኮን።
እግል መሰል፦ ዝቤ አርድ፡
ዝቤ መኸደራት፡ ሀደፍ ናይለ
ውዑል
ምልክየት
አርድ
ወሙኸደራት ዲብ መትዛብያይ
አትሐላላፍ ሰበትቱ፡ ወእሊ ሀደፍ

አሰሶት እትፋቅ (ውዑል)

ኢቃኑናይ ሰበት ገብእ፡ ለውዑል
ባቄዕ ኢኮን።
እግል መስለሐት መአውደት
ለተምትም ውዑላት ወእግል
ልቅረብ እቱ ለቀድር መቃወማት
ዎሮ ለልተወድ ነፈር፡ እግለ
እትስሉፉ እግል ኢልድፈዕ እንዴ
ሐስበ አው እንዴ ኢለሐስብ
እግል መምተልካቱ እንዴ አሸረ
ምስል ብዕደት ሳልስ ጀሀት
ውዑል እንዴ አተ ኦሮ ፍዕል
ቃኑናይ ዲብ መምተልካቱ ዶል
ለአጀሬ፡ መሰልፋይ መስለሐቱ
እብሊ ቃኑናይ ፍዕል ናይለ ስሉፍ
ምኑ ለዐለ ክምሰል ተምተመ
ኣንዴ ፈሀመ እግል እሊ ፍንጌ
መትሰልፋይ ወሳልሰይት ጀሀት
ለገብአ ውዑል እግል ትፍረስ
መቃወመት እግል ትቅረብ እቱ
ትቀድር። እግል መሰል ዎሮ እብ
ብዝሓም ለልትአወድ እናስ ኩለ
እት ባንከት ለሀሌት ሰላዲሁ እግል
ዎሮ ናይ ቅሩብ አያዩ እብ ውዕል
ይበቲት ዐደየ እቱ። መትአውዳይ
እግል እሊ ውዑል ይበቲት ወዴ
ለሀለ ምልክየት ናይለ ሰላዲ
ዲብለ ናይ ቅሩብ አያዩ ምልክየት
እግል ለዐዴ ሰበት ሐዘ ክምሰል
ኢኮን እግለ ናይ ቅሩብ አያዩ
እንዴ አትአመረ ለወደዩ ውፋቅ
ክምቱ ለሀደፍ ናይለ ውዑል ህዬ
ምነ ለአውዱ ለሀለ ነፈር እግል
ለአሪሙ ልትአቴ ለሀለ እትፋቅቱ፣
እሊ እብ ገበይ ውዑል ህያብ
ለተዐደ ማል ሀደፉ ምን አሳሱ
እብ ከይነት ለትበገሰ ዕዳዩ እግል
ኢልፍዴ ለወደዩ ክምቱ እበ
መሰልፋይ (ልለአውድ) ነፈር እብ
አሳስለ ቀርበት እቱ ሸከ እብ ገበይ
ቤት ፍርድ ፍንጌለ መትአውዳይ
ወናይ ቅሩብ አያዩ ለተአተ ውፋቅ
ይበቲት እግል ልትሸጠብ ቀድር።

2.4 ለኢትሳወ
ፈርግ ዐቢ
ሐቴ መትወዓዕላይት ጀሀት
ዕድም እንዴ ወዴት ውዑል እተ
ትሰትት እቱ ወክድ ለትወድዩ
ውዑል እብ ተማሙ አው ዎሮ
አዋይን ናይለ ውዑል እግል
ሐቴ ጀሀት ሌጠ እምበል ሰበብ
መስለሐት
ለለህይብ
ገብአ
ምንገብእ፡ ለኢትሳወ ፈርግ ዐቢ
ሱዱፍ ሀለ እት ልብል መደንያይ
ቃኑን በይን፣ እብሊ ሀዬ እበ
ብዕደት ለትትወዓዐል ጀሀት
ኢዓድል እንትሃዝ ለትነደአ እቱ
ነፈክ እብለ ማደት እግል ልርበሕ
ገአ ምን ገብእ አው እግለ ውዕል
እብ ተማሙ አው እግል ዎሮት
ጅዙእ ምኑ እግል ለአፍርስ እግል
ልጥለብ ገብአ ምንገብእ፡ ሀለዮት
ናይ እሎም ለተሉ አስባብ እግል
ለአፍህም ቡ።
1. እብ ሰበብ መትጸግዖቱ
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2. ምን እሕትራም ወጠያዐት
ዓይለት እበ ትመጺእ ፈርሀት
ሕሽመት፡
3. እብ መሻክል እቅትሳድ
አው ሐገሌብ አው
4.
እብ
በዘሮቱ፡
እብ
ጀሃለቱ፡ ናይ አስከቦት ተጅርበት
ወመቅደረት እብ ኢሀለዮተ
ለመጽአ ክምሰልቱ ለካልእእይት
ጀሀት እት ረአስለ ሰልፋይት
ጀሀት ክም አንተሀዘት እብ ደሊል
እግል ልትአከድ ለትሐዜ።
ቤት ፍርድ ክምሰልሁመ ጠባዬዕ
ወሀደፍ ናይለ ውዑል እንዴ
ረኤት እግል ትከለቀ ለኢትሳወ
ፈርግ ዐቢ እግል ሀወኖት እግለ
ውዑል እብ ተማሙ አው እግለ
ኢትሳወ ዐቢ ፈርግ ለኸልቀ ቴለል
ናይለ ውዑል እግል ለአስንዩ አው
እግል ልበልሹ ቀድር።

3. ዐገል ውዑል
ውዑል እብለ ገብአ ዐገል
እግል ልግበእ ክምሰል ቀድር
ቃኑን በይን ውዑል እብ ቃል
አው እብ ክቱብ እግል ልትፈጸም
መትዋዕለት ጀሃት እግል ልትዋፈቆ
ሕርየት ካምለት ቦም። እብ
ዐገል ፍንቱይ እግል ልትፈጸም
ቃኑን ኢጠልበ ምንገብእ አው
ሀዬ መትዋዕለት እት ውፋቆም
ኢትከተበ ምንገብእ ፍንቱይ
ዐገል እግል ልዳሌ ኢለትሐዜ።
መትወዓዕለት ክምሰል አተፈቀው
ውዑል ብቆዕ ገብእ። እሊ በህለት
እበ ህቶም ለትዋፈቀው እቱ ዐገል
ሐቆ ገብአ፡ ውዑል ክምሰል ተ’መ
ልትነሰእ። ምናተ ቃኑን ውዑል
አው ብዕድ ክፋል ናይለ ቃኑን
ሕዱድ እትፋቅያት እብ ፍንቱይ
ዐገል እግል ልዳሌ እግል ልበይን
ቀድር። ገሌ ምነ እብ ፍንቱይ
ዐገል እግል ልዳለው ለቦም
ውፋቃት፡ ውዑል ተእሚናት፡
ምስል
መአሰሳት
ሕኩመት
ለገብእ ውዑል፡ ውዑል ደማነት፡
ለኢልትሐረክ
መምተልካት
ለኸስስ ውዑል እግል ልትሀደግ
ቀድር። ኩሉ እብ ክቱብ ለልዳሌ
እትፋቃት ሀዬ እብ ሰነድ
ፍንቱይ እንዴ ትሰደው ኩሎም
መትወዓዕለት ጀሃት ኢፈርመው
እቱ ምንገእ እብ ቃኑን ፈጽም
ኢረክብ። እብ ተውሳክመ ክል
መተፍቃይት ጀሀት ዲብለ እብ
ክቱብ ለትዳለ ውዑል ክልኦት
ሻሁድ እግል ልፍረሞ ኣቱ እግል
ልጥለብ ቀድር።
እግለ ኢልትሐረክ መምተልካት
እትፋቃት ክም ናይ ምልክየት፡
ናይ መትነፍዖት፡ ናይ አመንየት፡
ክፍለ
መምተለካት፡
እግል
ኢልትሐረክ መምተልካት ለኸስስ
ዕሬ ክምሰልሁመ ምስል ሕኩመት
ለልትአቴ ውዕላት እብ ክቱብ
እግል ልግበኦ ክምሰልቦም እብ
ቃኑን ብዩን ሀለ። እብ ተውሳክ

ሀዬ እሎም ውዑላት እት ቤት
ፍርድ እግል ልትሰጀል ክምቡ
ቃኑን ብዩኑ ሀለ።
እግለ ላዝም እብ ዐገል ፍንቱይ
እግል ልግቡእ ላቦም እትፋቅያት
ክምሰለ ቃኑን ለጠልቡ ዐገል
ኢትዳለው ምንገብእ ውዕል
ክምሰል ተ’መ ኢልትሐሰብ።

ዱሉይ ዐገል
ውዑል
ዱሉይ ዐገል ውዑል በህለት
እግል ዓም ወለልደጋገም ለመድ
እንዴ ትበሀለ እብ ጀሀት ሐቴ አሰልፍ
ለትዳለ በያናት እት ገብእ፡ ምስለ
ጀሀት ብዕደት እንዴ ኢትትፋሀም
ለገብእ ቱ። እግል መሰል፡ ምስል
ክጡጥ ሀይአት ጠየራን ለገብእ
እትፋቃት፡ እትፋቃት ኮምፒዩተር
ሶፍትዌራት፡ እትፋቃት አካናት
ሕጽቤ ወለመስሉ ለበዜሕ አውካድ
እብ ጀሀት ሐቴ ዲብለ ዳለ ዐገል
ውዑል ለለአቱ ጅንስ ውዑላት
ክምሰልቶም እንፍህም። ዲብ ክእነ
ላቱ እትፋቃት መስኢት ለይገብአ
እቱ ለለሀምል ንቀጥ ዶል ሳድፍ
ህዬ እግለ ብዕድ መትዋዕላይት
ጀሀት እብ ራትዐት ገበይ ለኢታከዩ
አደብ ለቡ ዲብለ ዱሉይ ዐገል
ውዑል ፍገሪት ክምሰል አለቡ
ልትዐለብ።
አፍራድ ደሐኑ ወደረጀቱ
ለዐቅበ፡ ክምሰልሁመ ደማን ለቡ
ዐፍሽ ወክድመት ጀላብ እግል
ልትረከብ ናይለ ዲብለ በዝሐ
ወክድ ምን መተፍቀቶም ለሔሰት
መቅደረት ወተጃርብ ለቦም ትጃር
አረይ ጀላብ እግል ኢልገበኦ
ዓቅቢት ቃኑን ትገብእ እሎም። እብ
መጆብ እሊ ህዬ እብ ተጀር እግለ
ዳለ ዐገል እትፋቅ ዲብ ፈርድ
አዘ ጀላብ እግል ኢለአጅሬ ቃኑን
ውዑል ዓቅቢት አው መራቀበት
ገብእ።
ዲብ መደኒያይ ቃኑን፡ ታጅር
እግለ አቅረበዩ ዱሉይ ዐገል
ውዑል፡ እግለ ገብአ መትወዓዕላይ
ራቴዕ ላቱ በክት አው ወቅት እግለ
ውዑል እግል ልሕሰብ እቱ ኢሀበዩ
ምንገብእ፡ መትዋዓዕላይት ጀሀት
እበ ዱሉይ እትፋቅ አው ውዑል
ቅይድት ኢትገብእ። ታጅር እግለ
ለአዳልዩ ዐገል ውዑል እብ ቀሊል
እበ ትትፈህም ሉቀት ክምሰለ
ትሸረሐ እግል ለአክድ ቡ። ዲብ
ተርጀመት ናይለ ክቱብ በያን
አው ቴለል፡ መትሸካክ አው
ሐመጣማጥ ዶል ለሀሌ፡ ለእግል
መትወዓዕላዩ ዝያደት ለትረቤሕ
ተርጀመት ትዘይድ. ታጅር እግል
መትወዓዕላዩ እሊ ለተሌ ወደ እሉ
ምን ገብእ፡ ራቴዕ በክት ክምሰል
ሀበዩ እብ አሳስ ቃኑን ልትሐሰብ።
ህቱ ህዬ፦
• ዲብ ውዑል ዲብለ ለአቴ
እቱ ወክድ አው ቀደሙ ንስከት
ናይለ ቴለል አው በያን ውዑል
ሃይቡ ዐለ ምንገብእ።
• እሊ እብ ገበይ ራትዐት
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ኢልትቀደር ገብአ ምንገብእ፡
ለታጅር ለናይ ውዑል ቴለል
እግል ልመርምሩ ክሱት ክምሰል
ህለ፡ ክምሰልሁመ እብ ከሳር ታጅር
እምበል መደንጋር እግለ ውዑል
እግል ልትለአክ እቱ ክምሰልቱ፡
ቀደም ተእሲስ ውዑል ሐብሬ ዶል
ለሀይብ።
ዎሮ ዱሉይ ውዑል ናይ በያን
አው ቴለል ውዑል ክምሰል ሜዛኑ
ለይዐቅበ ተዐለበ ምንገብእ፡ ዲብ
መትወዓዕላይ ለልትቀስብ ኢገብእ።
ለውዑል እምበለ ኢሜዛንያይ በያን
አው ሓለት ውዑል ሀለዮቱ እግል
ለአተላሌ ለቀድር ገብአ ምንገብእ
ላኪን፡ ለውዑል እበ መትወዓዕለት
ጀሃት እትፋቅ ለትበጸሐ እቱ
ንቀጥ ሌጠ መቀይዳይ እንዴ ገብአ
ለአተላሌ። ዎሮ ዱሉይ በያን አው
ሓለት ውዑል ክምሰል ኢሜዛንያይ
ለልትዐለብ፡ ደሚር ናሴሕ እንዴ
ትጻረረ
እት ሕቁቅ ወዋጅባት
መትዋዓዕለት ጀሃት ኢመትመሳናይ
ዶል ከልቅ ቱ። ኢዓዳለት ናይለ
ዱሉይ ዐገል በያን አው ሓለት
ውዑል እግል ጌመሞት፡ ጠቢዐት
ናይለ ውዑል ለትከለሰ እቱ አግርበት
አው ክድመት፡ ብዕድ ንቀጥ ናይለ
ውዑል ምስል መትከላስ ናይለ
ውዑል ለልጻበጥ ኩሉ ቴለል ዲብ
ወግም እንዴ አተ ለገብእ ቱ። እብ
ተውሳክ ለኢዓድላም ለልትበሀሎ
ንቀጥ ዲብ ቃኑን ውዑል እብ
ተፋሲል ክቱባም ህለው።
እግል መሰል፦ እብ ፍዕል ናይ
ታጅር ዲብ ረአስ መትዋዓዕላይት
ጀሀት ለትጀሬ ሞት አው ናይ ገሮብ
ነቃስ እግል ቃኑናይት መስኡልየት
ናይለ ታጅር ለተሐድድ ንቅጠት
ዶል ተሀሌ፡ ናይ መትዋዓዕላይት
ጀሀት መምተለካት እብ ገበይ
ታጅር በደ ምንገብእ፡ እሊ እንዴ
አሸረ ታጅር ለገብአት መስኡልየት
ክምሰል ኢረፌዕ ዲብለ ዱሉይ
ውዑል ዶል ልትከተብ፡ ዋጅቡ
እንዴ ኢለአተምም እግለ ተርፍ
ለገብአ መትዋዓዕላይት ጀሀት
ለኢትሳወ ዛይድ ከሕሰ እግል
ልድፈዕ ለጀብር በያን ዶል ለሀሌ
እቱ…ወለመስሉ እግል ልትሀደግ
ቀድር።

መደረት ውዑል
ዎሮ ውዑል እብ ቃኑናይ
አግቡይ ጋብእ ህለ እግል ልትበሀል
ምን ልውሕድ እግል ልትመም
ለወጅቡ ንቀጥ ሚ ክምቱ አሰልፍ
ሽሮሕ ህለ። እንዴ ተለ ለመጽእ በገ፡
እብ ክእነ አግቡይ ለዳለ ውዑል ሚ
ፍሬ ቡ? አው ህዬ ለውዑል ዲብ
መትወዓዕለት ለለአመጸኦ ደረር
ሚቱ? ለልብል ገብእ። መደኒያይ
ቃኑን ለዐባዪ ፍገሪት (ደረር) ውዑል
ብዩኑ ህለ። ህቶም ህዬ ተርጀመት
ውዑል፡ ዲብ ውዑል ለተሀደገ
ዋጅባት አትመሞት፡ ክምሰልሁመ
ውዑላት ዲብለ ኢልትፈጸም እቱ
አውካድ ህዬ ቃኑናይ ምስዳራት
እግል ትንሰእ ቀዲር ቱ። እንዴ
አትሌነ እሊ ለተሌ ደረር ውዑል
ተውድሕ እግል ነሀብ ቱ።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ..........
ገጽ 3

ኣደም ሳልሕ አቡሓሪሽ

ክዙን አርዛቅ ስያሐት ግንራሪብ በሐር ኤረትርየ

አዳም ምነ እሙር መሳክቡ እግል
ለትፈናተ አህዳፍ በሀለት እግል
ተምሽየት፡ መትፋግዒ ወግንሓት
አቃርቡ፡ ሐውልያት ደያናቱ፡ ተጃረት
ወብዕድ አቅራድ፡ እግልወቅት ሕ’ዱድ
አስክ ምድር ብዕድ ለወድዉ ሰፈር
“ስያሐት” ልትበሀል። ስያሐት ምን
ዐድከ በ’ረ ዲብ ካርጅ ለትወድዩ ሰፈር
ለትአሰሜዕ ምንመ ትመስል፡ ለዲብ ቀበት
ዐድ ገብእ ሰፈርያትመ ትሸም’ሉ።
እትሊ አውካድ ጎነ መጃል ስያሐት
ምነ አግደ ዔማት እተይ እቅትሳድ
ናይ ለትፈናተየ ድወል ጋብእ ሀለ።
እተክምሰልሁመ እግል እቅትሳድ
ወዓዳት ናይ ክልኢተን መትሐድራይት
ወዔማት ጋሸ ድወል ዱቅሪ ለተምትም
ቱ። ክምሰልሁ ሰበት ገብኣ ቱ ህዬ፡
መጃል መስነዕ-ስያሐት ምን ወቅት እት
ወቅት እት በገይዳት ዲብ ለዐቤ ገይስ
ለሀል።
መሰለን እት ሰነት 2011 ናይ
እድንያይት ስያሐት ወስል ስያሐት
ወምስሉ ለልትጻበጥ ጋራት 1.03
ትሪልዮን ዶላር አሜሪከ በጽሐ።
ክምሰልሁመ እት ሰነት 2012 ዐደድ
ቤጽሐት እት ኩለእዲነ ዝያድ ኦሮት
ቢልዮን ነፈር ክም ዐለ ተቃሪር
ለአክድ።
እት ሰነት 2014 ደውለት ፈረንሰ
ምን ስያሐት ሌጠ 83.7 ቢልዮን ዶላር
እንዴ ከስበት አወላይት፡ አሜሪከ 74.8
ቢልዮን ዶላር እንዴ ከስበት 2ይት
ወስፐይን 65 ቢልዮን ዶላር እንዴ
ረክበት ሳልሳይት ደረጀት ጸብጠየ።
ስያሐት እግል ቲዚድ ወትበርክት
ገብአት ምን ገብእ፡ ስያሐት ለጀዝብ
አካናት፡ ብንየት ትሕትየት፡ ክዳማት
እጅትማዕየት ወብዕድ ሓጃት እግል
ለሀሌ እልከ ላዝምቱ። መሰለን ናይ
ፈረንሰ ‘ኤፍል ታወር’፡ ከሌብ ቻይነ
(Great Wall)፡ ታጅ-መሓል፡ ናይ
ኢጣልየ ፒዛ-ታወር፡ ግንራሪብ ምያሚ
ወኮስታሪካ ምነ እብ ቤጽሐት ሐውልያት
ብዙሕ ለገብእ እቶም አማክን እዲና
ቶም። ክምሰልሁመ ልግበእ ድኢኮን፡
ስያሐት “ሰይፍ ብቆዕ አፈችቱ”መ
ትትበሀል። ሰበቡ ህዬ፡ መጥመጦርለሰኒ
መካስበ፡ እኩይ ተእሲራትመሰበት ህለ
እላ ቱ።

ገሌ ምንለ አግደ እት እኪት
ስያሐት ለልውዕሎ አሽየእ፡ አምራድ
ዐደዮ፡ ህጁማት እርሃብ ወሕሩባት ኖስኖስ እግል ንህደግ እንቀድር። ምን
2008-2009 እብ ሰበብ ሕማም ዐደዮ
H1N1 (ኢንፍልዌንዘ ሰራይር) ስያሐት
ዐለም ናይ እቅትሳድ አዝማት እት
ረአሰ ሀንጦጠለ። ሰበት እሊ፡ ዳይመት
ስያሐት እግል ተሀሌ፡ ክልኢቱ መክሰበ
ወምድራተ መጥመጦር እት ወግም
እግል ልእቴ ለቡ ቱ።
ለዝያደት ከብቴ እት ረክብ እብ
ገያዲት ዐቦት ትትፌተት ለህሌት ስያሐት
አጥራፍ (ኢኮቱሪዝም) ተ። እለ ጅንስ
ስያሐት እለ ዝያደት ምስል ሕፍዘት
ድዋር ወውርስ ዓዳት ለትትጻበጥ እት
ገብእ፡ እግል ክልኢቱ መጃላት ሜዛን

ለትሀይብ ተ።
እለ ጅንስ ስያሐት እለ ብጽሐት
አስክለ ኢከስሐ አሸህ ላቱ አካናት
ወእግል አህዳፍ ፍንቱይ በሀለት እግል
በሐስ፡ መትፋግዖት ወመትዐጃብ እበ
እተ ድዋራት ለልትረከብ ሔዋናት
ከደን ወዕጨይ ክምሰልሁመ ዓዳት
ወጠቢዐት ከምክም።
ኤረትርየ
ዐድናመ
ስያሐት
አጥራፍ (Eco-tourism) ለጀዝብ
ናይ ድኒን ወታሪካይ አካናት፡ ውርስ
ዓዳት፡ ለኢከስሐት ወልሰዕ ለኢትደ’ለ
ለልአትዐጅብ መክሉቃት እት ከብደ
ለብዲበ በሐር ለትመልክ በዐል ዝሕረት
ደውለት ተ።
ዝያድ ኩሉ ህዬ ሰላም ወመስኩበት

ለትከደነያሀ፡ መትሐድራይ ጋሸ ገቢል፡
ወእብ አትቃራን ምስለ ብዕድ ድወል
ለልዐዴ አምራድ ለኢልትረኤ ዲበ
ስልምት ደውለት ሰበት ተ፡ ዝያደት
እግለ ስያሐት አትራፈ መትሀርፈት
ወድየ። ከገሌ ምነ እግለ ስያሐት አጥራፍ
ለልአጥዕም አግዳም (ግንራሪባት) በሐር
ወጀዛይር ኤረትርየ እግል ንርኤ።
ዝያድ 200 ምን ጀዛይር ኤረትርየ
እብ ጀዛይር ደህላክ ተን ለልትአመረ።
ምን እለን አዳም ለነብር እተን አርበዕ
ጀዚረት ገብአ እት ህለየ፡ ሴዕ ደገጊት
ለከምክመ ክም ከረ ጀምሂሌ፡ ሰልዒት፡
ደርቡሸት፡ዳስቆመሌል፡ ደህላክ ከቢር፡
ደብዔሎ፡ ኖራ፡ ድሒል ወሸምሃ ተን።
ክሉ ዐደድ ስካነን ቅያስ 2700 ነሰመት
ገብእ። እብ ናይ አቦይ-ነበሮይ ጀለቦት
ዓሰ ወርዕዮ ንዋይ ህዬ ልትናበሮ።
ለአዳም ኢነብረን በዱ ጀዛይር ህዬ ምን
ኩሉ እንክራት እዲነ እግለ ሳግመ ዲበን
ሰራይር ሰኒ ውጡያት ተን።
ገሌ ምነ አዳም ለአለቡ ጀዛይር
ስርጉያት ወእብ ብቀል ሾራ ለትገልበበያ
ተን። ለትፈናተ መክሉቃት በሐር ሰበት
በን ህዬ፡ ዲበን ወራታት ቀዊስ (Diving)
ወዴከ ምን ገብእ፡ ለኢትትረስዑ

ዝክርያት ለአሰብቀ ዲብከ። እት ከረ
ጀዚረት ደሴ፡ ማዶት፡ ኑክራ፡ ኩንዱቡል፡
ዱርገለ፡ ደህላክ ወሙጀዲሕ ለትወድዩ
ቀዊስ እት ሐን ጀነት ማይ ክምለ አቴካ
ቱ። ኩለን እለን ጀዛይር እለን አግዳመን
ለልአጭረዋሬሕ ጠቢዐታይ ሖጸ ነዲፍ
ለአገረመዩ ቱ። እግል ሕማሴ ወርያደት
ማይ ህዬ ሰኒ ውጡይ ቱ።
ደህላክ ከቢር ለዐቤት ጀዚረት
ኤረትርየ እት ገብእ፡ ምን ባጼዕ እብ
እንክር ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ 58

መኮነን ሺሻይ

ኪሎምትር ራይመት ተ። ቅያስ 643
ኪሎምትር መረበዕ ርሕብ ለበ፡ 1500
ለገብኦ ስካን ሓድራማ ቶም። እት
መደት ንዛም ደርግ መርከዝ ዐስከርየት
ለዐለት ጀዚረት ደህላክ ከቢረ፡ እምበለ
ባ ቱ መክሉቃት በሐር ወአርዛቅ
መትፋግዖት፡ ዔም ኣሳር-ቀዲም’ማ ተ።
ኣሱር ቱትኪ፡ 360 ዐወሊ ወናይ በዲር
ክቱብ ዐረቢ ገሌ ምነ እብ ስያሐት
አጥራፍ ክም ትትገ’ነሕ ለወድወ
አርዛቅ ቶም።
ጀዚረት ደሴ ሰኒ ለልአጭረሬሕ
ሸምሸም ለቡ ግንራሪብ በ። እለ ጀዚረት
ምነ ጠፍሐት በሐር ሸበህ ውቅል ለትቤ
እት ገብእ፡ እት ለገብአ ርክነ እንዴ
በጠርከ፡ ኩሉ እንክራት በሐር እግል
ተአትቃምት ትቀድር። ምነ እግል ቀዊስ

ወሕማሴ ሰኒ ውጡይ አካናት በሐርነ
ሰበት ገብአት፡ መርከዝ ጥዉር ምህሮ
ቀዊስ ለአግደ ናይ ድራሰት ጀዚረት
እግል ትግበእ ኣሉ ሓሪሀ ሀለ።
እትሊ ወክድ ጎነ 60 ለገብእ
አትኩል፡ አንሑስ ወሆቴላት ብኑይ ዲበ
ሀለ። እብ ጀልበት ምን ባጼዕ ቅያስ ናይ
ሐቴ ሳዐት ወሰር ሰፈር ገብእ፡ ኑክረ
ምን ደህላክ ከቢረ እት እትጀህ ምውዳቅ
ጸሓይ ለህሌት፡ እት ወክድ ሐፋነት
አስክ 50 ዲግሪሰንቲግሬድ ለትበጼሕ
ሐፋነት ለበ፡ እት መደት እስትዕማር
ጥልያን ለልአሸዕልል ናይ ሐን ምድር
ሐብስ ዐለ ዲበ። ናይለ እቱ ስጁናም
እት እንቶም ለትማየተው ኤረትርዪን

ቱ መኢፋሉ ልሰዕ ሕፍዝ ለልአትሐዝዩ
አቅብር ልትረኤ ዲበ።
ለስጅን እብ ስልምቱ ለትትከረዩ።
ክል አሲር ህዬ እብ ሕንጣጥ እተ ምድር
ዲብለ ተአሸረት እሉ አካን ሰክብ።
ለአሲሪን ሰለስልገናዳታት እቡ እት
እገሮም ልትኣሰሮ ዐለው። ንዛም ደርግ
መትፈላሉ ክም አከደ ምነ ለአንደደዩ
ዐፍሹ ኦሮት ብቡር በሐር ገዚፍ ሀለ።
እት ሚነት ባጼዕ ምን ገብእመ 1400
ሰነት ለወደ ምስግድ አሰሓበ ሀለ። እሊ
እት ቀበት ባጽዕ እብ ገዲመት ባጽዕ እተ
ልትአመር ድዋራት ረአስ-ምድር ለሀለ
ምስግድ፡ አስሓም ነቢ መሐመድ ለዐለው
ክም በነወ ልትደ’ገም። ነቢ መሐመድ
ምነ እት መከ ወመዲነ ለቀንጸ ናይ
ደያነት መሻክል፡ ድግነ ወሐርብ እግል
ልንጄ ወለአንጄ፡ ኤረትርየ ክም ምድር
ሰላም እንዴ ሐረየ፡ እግለ ቴልየቱ አስክ
ኤረትርየ እግል ሊጊሶ አሰአለዮም።
እት ኤረትርየ ክም መጽአው ህዬ፡
እሊ መስግድ እንዴ በነው፡ “ሰሓበ”
በሀለት ቴልየት ለትብል ስሜት ሀበዉ።
ኣሊ ምስግድ እሊ ምነ ክሊነ ለነአምሩ
መሳግድ ፍንቱይ ቱ። ሰቦዕ መሳጥብ
ለበን ክልኤ ምዕራግ ወሳሐት ሰላት
ዐባይ ለመልክ ቱ። ለሰልፋይ መስግድ
እት አፍሪቀ ክምሰል ቱ ህዬ ታሪክ
ወዴሕ እግልነ።
በሐር ኤረትርትየ ዝያድ 1000
ለግብኦ አስል (አጅናስ) ዓሰ ለቡ ሰበት
ቱ፡ “መረቅ-ዓሰ -fish soup’ ለትብል
ስሜት አው ክናየት እበ ልትአ’መር።
ወራታት ቀዊስ ሐን በሐር እተ ገብእ
እቱ ወክድ ህዬ፡ እግል እሎም ለትፈናተ
ሓባር፡ መባትክ ወግዝም ለቦም ዓሳታት
ምስለ ግርም ሐረከቶም ለከሉቀ ዲብከ
ለውቀት ቀላል ኢኮን።
እብ አሳስ ተቃሪር እድንያይት
መነዘመት ስያሐት፡ ስያሐት አጥራፍ
(Eco-tourism) ምነ እብ ሸፋገት
ልትፌተት ለሀለ እት ክል ሰነት ዝያድ
300 አልፍ ዶላር አሜሪከ ለልትረከብ
ምኑ መስነዕ ቱ። ክምሰልሁመ እት
ጋብሆት ናይለ እብ ስያሐት እግል
ልምጸእ ለቀድር ደረር ወሕፍዘት
በርከት መክሉቃት፡ለከ’ድም መጃል
ሰበት ቱ፡ እብ ኩሉ አሽናኩ ከብቴ ለቡ
ወድዩ።
ሰበት እሊ፡ እት ሙስተቅበል ኤረትርየ
ዐድናመ ምን እለ ግርመት በሐረ
ለትረክበ ስያሐት ምነ ለትረቤሕ ክም
ትገብእ፡ ለዲብ ለዐል ሀደግናሁ አርዛቅ
በሐርነ ሰመዕ በሲር ቱ። እሊ ክዙን
አርዛቅ ስያሐት በሐር እት ሙስተቅበል
እብ ሰኔት ሐቆ ትጸበጠ ወትሐንፈለ፡
እት ከሲት አብካት ሽቅል መአሰሳት
ሕኩመት ወብሕቶት፡ ጠወሮት አሽቃል
ክዳማት ዓም፡ እት አደቃብ ወአበርካት
እቅትሳድ ወጠን ለቡ ተ ሐዞት ውቅል
ክም ተ አኪድ ቱ።
ተርጀመት፡ ኣድም አቡሐሪሽ

ዓስረይት ሰነት ዕልብ 10

አርቡዕ 08 ማርስ 2017

ገጽ 4

መሓመድ እድሪስ

ሄራር አስክ ተሕሪር ነቅፈ
ዶክተር ተኸስቴ ፍቃዱ “ሄራር ምን ነቅፈ አስክ ነቅፈ” ለልብል ክታብ ዐቢ ካትብቱ፡ ለክታብ እብ ከማሉ
እት ዓሙድ ስጅል እግል ልፍገር ምንመ ኢቀድር፡ ቀደም እለ ገሌ ምኑ እትሊ ዓሙድ እሊ ፋግር ዐለ። ምስል
ዐመልየት ተሕሪር ነቅፈ ወከርዶን ነቅፈ ተእሲስለ ናይ እስተንቡረት ውሕደት ዐመልያትመ ለትዘከርተ። ዶክተር
ተኸስተ ብርሃና ህዬ ለውሕደት ዐመልየት አሰሰው ናይ ሰልፍ ሐካይም ጀብሀት ሸዕብየት ዐለው። ከሐርብ ነቅፈ
እተ ናይ ደንጎበ አውካድ ሚ መስል ዐለ ወእብ ከአፎ ተአምበተ ለከስስ ጽበጥ ካልኣይ ክፈሉ እግል ንርኤ፦

ጀብሀት ሸዕብየት ተሕሪር
ኤረትርየ እብ ዛይድ ኤማን
እግል ተሕሪር ነቅፈ ናይ ደንጎበ
መዳሊተ
ለደወ ወኣላት ሕክምነ እንዴ
ጸብጠት እግል ትምጸእ ንታከየ
ለዐልነ መኪነት ዮም 20 ማርስ
እግል ትብጸሐናቱ ንታኬ ለዐልነ።
ሕናመ ዲብለ አምዕል ለሀ ክሉ
መዳሊትነ እንዴ ወዴና ውዕላም
ለዐልነ። እሊ ክሉ ለለትሐዜ ደወ
ወኣላት እግል ክለን ለትሐዝየን
ለትበሀለየ ቦጦሎኒታት እንዴ ተሀየበ
እግል ልውዐል ወመዳሊት እግል
ልትመምቱ ለሸምልቱ ለዐለ።
እግል ወቀይ ትሩድ መዳሊትነ
እት እንወዴ ወመታክል እግል
ንሸንክ ዲብ ንትባደር፡ ወድ ምንክብ
(መካልፍ) ሳድፍ ዲብ ህለ ለለሀሌ
ሽዑር ሰኒ ለለትሐርቅ ቱ። ማርስ
21 ናይ መሻቀለት አምዕል እንዴ
ገብአት ወዐለት። ቃእድ ጀብሀት፡
ለስራይ መጸኣ ማ ኢፋል እግል
ለአክድ ምን እምባልቆ እብ ልኡክ
አምዕል እብ ግዲደ ዲብ ልሰአል
ወዐለ። ለስራይ ምን ብሌቃት ብጉስ
ክምሰል ዐለ እኩዳም ምንመ ዐልነ፡
እግል ልሳድፍ ለቀድር ለኢተሐሰበ
ወድ ምንክብ ክምሰል ብቆት አው
ከራብ መኪነት ላቱ አሻቀሌነ።
ለመኪነት ምን ኢመጸአት
ሹቁላም ዲብ ሕነ ላኪን፡ ብዕድ
ኤማን
ለለሀይበነ
አክባራት
ሰመዐነ። ቀዳማይ፡ ለእብ በርቃይ
ህጁም እምርት ላተ ቦጦሎኒ 3፡
ምን ከበሰ እንዴ ትከሬት ዲብ እሊ
እት ድዋራት እምባልቆ ዑርፍት
ክምሰል ህሌት፡ ካልኣይ ህዬ፡ ለእት
ረአስ መዲነት ነቅፈ ለገብእ ናይ
ደንጎበ ህጁም አደሐ ክምሰል
ገብእቱ ለተሐበረው። ቦጦሎኒ 3
እግለ ትሩድ መዐስከር ሀብረንገቃ
ምን ገጽ አምዕል ሰበት ደውሸሸቱ
ሐምዴ ራክበት ዐለት። ዲብ ነቅፈ፡
ቀደም እሊ ወቅት እሊ ለዐለ ክሉ
ህጁማት ምን ገጽ ላሊቱ ገብእ
ለዐለ። ምን ገጽ አምዕል አፎ
ኢገብእ ለልብል ሽዑርመ ዐለ።
ገሌ ምነ እብ ላሊ ገብእ እቡ ለዐለ
ሰበብ ህዬ፡ መቅደረት ሰበት ኢዐለት

ቱ።
እግል ህጁም ነቅፈ ዱሉያት
ለዐለየ ቦጦሎኒታት ፦ 500፡ 607፡
301፡ 3 ወ 1 ለትብል ስሜት ክርስ
ለዐለት እለን ሐምስ ቦጦሎኒታት
ተን። እምበል እለን ለተሀደገየ፡
ገሌ አንፋር ምስል ክቡድ ስለሕ
ምስለ እት ከበሰ ለዐለት ቦጦሎኒ
10 ለትከረውመ ዐለው። ዎሮ ምነ
እንዴ ጸብጠው ለመጸአው ስለሕ
“ቢቴን” ክምሰል ዐለ ልትአመር።
ዲብ ጠባጥ እስሙን ክምሰል ዐላመ
ስሞዕ ዐለ። ገሌ ሑዳምመ ለረአው
ዐለው።
እሊመ
መዕነውየትነ
ለወቀለ ዐለ።
ለሕክምነ
ቦጦሎኒታት
ለጸቡጦም ሙጀርሒን ለልትአከቦ
እቱ አካናትመ ሕዱድ ዐለ። ናይ
ቦጦሎኒታት 500 ወ1 እብ ጀሀት
ምፍጋር ጸሓይ፡ ናይ ቦጦሎኒ 3
እብ ግብለት፡ ናይ ቦጦሎኒ 607
እብ እምባልቆ፡ ናይለ እንክር
ቅብለት ነቅፈ ለዐለየ ህዬ ትክ እንዴ
ቤለው አስክ ጠናስ እግል ልንደኦቱ
ለበርናምጅ።
ክሉ
መዳሊት
ለለአተግኔዕ እት እንቱ፡ ለስራይ
ወኣላት ሕክምነ ሰበት ደንገረ ላኪን
ሰኒ ወአማን ትሻቀልነ። ጸሓይ
ምን ፈግር አስክ ትወድቅ ቃእድ
ጀብሀት ስራይ ወኣላት ሕክምነ
አተ መ ኢፋል እብ ትሉሉይ ዲብ
ልሰአል ወዐለ።
ዕለት 21 ማርስ 1977 ባካት
ሳዐት 6፡00 አመቅረብ ምድር
ለዐወድውድ እት ህለ፡ ለረዪም
አውካድ ታኬናሀ መኪነት ጠብረ
በጽሐት። ለስዋግለ መኪነት ህዬ
ዲብ ገበይ እንዴ ዐሸገየ ክምሰል
ወዐለ ሐበሬነ። ሽሕነተ እንዴ
ሐደርነ እግል ክለን ደወ እግል
ልትወዘዕ እተን ለበን ውሕዳት
እግል ንወዜዕ አምበትነ። እግል
ውሕደት ዐመልየት ለገብእ ክምሰል
አትረፍነ ህዬ፡ ለብዕድ ዲብለ
ቦጦሎኒታት ካፈልናሁ። ለእግል
ንካፍል እተ ለእንቀድር ቅርብት
አካን ህዬ ዲብ እምባልቆ ዐለት።
አንፋር ሕክምነ ቦጦሎኒታት ዲብ
መዳሊት ጽሙዳም ሰበት ዐለው፡
አንፋር ውሕደት ዐመልየት፡ አስክ
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 10

እምባልቆ እግል ነአብጸሖም ዐለ
እግልነ። ምን ሎጂስቲክ ሰለስ
ለሰዱነ ሙናድሊን እንዴ ትሰአልነ
ህዬ በብጽሒተን እግል ልንሰኦ
እለን ቀድሮ ለእምቤሉ አስክለ
ትበሀለት አካን አስክ ኣምባልቆ
እግል ንጎርቱ አምበትነ።
ወርሕ ማርስ፡ ዲብ ነቅፈ
ክልዶል ቅሩር ወርሕ ምንማቱ
ኢከምሰልሀ ሳምን ለሀ፡ አምሱይ
ሳዐት 7፡30 ክምሰል ገብአ ቀደም
ሑድ አምዔላት ማጽእነ ለዐለ
ሰመሬ ገብረገርጊስ (ኡርሱስ)፡
አነ ወብዕድማ ሐምስ ሙናድሊን
እንዴ ገብአነ፡ ለስራይ ወኣላት
ሕክምነ እግል ነአብጼሕ ትበገስነ።
እበ ክቡድ ላቱ ደርብ (ኢንፉጅን)
ቱ ለአምበትነ። ምን ጠናስ
አስክ እምባልቆ እት እንጎርት
ሰለስ ሳዐት ከልአነ። ክምሰል
አቅበልናመ እግል ካልኣይት
ደውረት አብጸሖት አቅበልነ።
ዲብለ ካልኣይ ወቅት ስስ ነፈር
ዐልነ። ለዎሮ እብ ይአምር ተርፈ።
ሰበብ ተሪፉ፡ ምን ተዐብ እግል
ልግበእ ቀድር ለልብል ጌማም
ዐለ እግልዬ። ዲብለ ካልኣይት
ደውረት ህዬ አስክ እምባልቆ
እግል አብጸሖት ክልኤ ሳዐት
ወእግል እቅባለትመ አክሉ ነስአ
ምኒነ። ሐቴ ዶል ሻሂ እግል ንስቴ
በክት ክምሰል ረከብነ፡ ህዬ አርበዕ
በህለት ሰሜሬ ወብዕዳም አንፋርነ
ወአነ አተላሌነ። ለብዕዳም ላኪን
ምን ክትረትለ ተዐብ እግል
ለአተላሉ ኢቀድረው። ምኒነ
ክምሰል ኢለሐልፍ ሰበት አግረስነ
እበ ትክ አኑን ጽልመት ብርድ
ድቁብ ለዐለ እቱ ወክድ ምስል
ተዐብነ እግል ነአተላሌ ላዝምቱ
ለዐለ። ለናይ ደንጎበ ደውረት
ዲብ እምባልቆ ለበጽሐነ እተ
ኢነት ጽቤሕ ምድርቱ ለዐለ።
ለላሊ ለሀ፡ ስራይ ዲብ
እንጎርት ለትመዬነ እተ ዐለት።
“ላሊ ሐራሳት፥ ለልቡለ ምስል
እለ ናይነ ላሊ እንዴ ጃገረት፡
“ድግም
ሐራሳት”ወገብአት
ዐለት። አው ህዬ ላሊ ሐራሳት ናይ
“ላሊ ሐራሳት” ህጁም ክምሰለ
ስታቲቡ
አምበተ
ምንገብእ፡
ዲብለ አምዕል ለሀ ከፎ እንዴ
ወዴነ ክምሰል እንሸቄ አስክለ
ኢነት ለሀ ኢሐሰብነ እቱ። ላሊ
ሐራሳት ምንመ ተሐልፍ አምዕል
ሐራሳትመ
ትታኬነ
ዐለት።
ምናተ ምዶል ለለትሐስብ ወቅት
ወረከብነ ከነሐስብ እቱ። እብ
ቅር ድቁብ ገይገይ ዲብ እንወዴ
ለብርድ ስጋነ እንዴ ሐልፈ ዲብ
ዓጭሞታትነ ለአተ መስለ እትነ።
ተዐብከ
ምንገብእ
አካን
ወወቅት ኢተሐሬ፡ ሰበት እሊ፡

ለክሉ ማጽእ ለዐለ ደወ ወአላት
ሕክምነ እንዴ አብጸሐነ ክምሰል
አትመምነ ክምሰልሁ ሳደፌነ።
ዲብ ዎሮ ንኡሻይ ከንደግ እንዴ
አቴነ እበ ምስልነ ለዐለ ክሹክ
እግል ገሌ ክፋል ገሮብነ እንዴ
ገልበብነ (ብላይ እግል ኢልክበደነ
ናስኣም ይዐልነ) እንዴ ትከርከምነ
በጥ እምቤ ከሰከብነ።
ሳዐት 7፡30 እስቡሕ ዎሮ
ነፈር ሕክምነ ቦጦሎኒ 607፡
አንፋር ሕክምነ ቦጦሎኒ ሰበት
መሰልነ እቱ ሀረሴነ። አሰልፍ
እተየ ክምሰል ህሌኮ ተዐድወንኮ።
እብ ዕንታቼ እግለ እንዴ ደነንከ
ለልትአቴ ንኡሻይ ንሕስ ከለልኮ።
ሽውየ እንዴ ጸንሐኮ ላኪን፡
ላሊ እብ ግዲደ ዲብ እንጎርት
ትመዬነ ሰበት ተዐብነ እትለ እብ
ስምጥነ ክምሰል ገብአነ ፈቀድኮ።
አብራክዬ እት አፍ ልብዬ ዕጽፍ
እንዴ አበልኮ ነከክዬ እብ ብርክዬ
እንዴ ሰነድኮ እበ ክሹክዬ እገርዬ
አልበስኮ። እገርዬ እበ ብርድ እንዴ
ቀስነ ክምሰል ኢናዬ እንዴ ገብአ
ትሰመዔኒ። ክምሰል ቀነጽኮመ
እግል ረዪም ወቅት እብ እዴዬ
ዲብ እጣስስ ሓፈንኩዎ።
ጸሓይ እብ ረአስለ መዐደይነ
ለዐለት ዕንክለት ትሸብብ እት
ህሌት፡ ሙናድሊን እብ ሴር ሕሊል
እምባልቆ ዲብ ደኖ ሸንከት ነቅፈ
ዲብ ለሐልፎ ረኤነ። ስፉፎም
ወግያሶም ሰበት በሰጤኒ ዲብ
ቀበቼ ፍንቱይ ሽዑር በይኤኒ።
ሐበን ህዬ ትሰመዔኒ።
“እለ ነፍስ-በለዕተ” እንዴ
ቤለ መለስ በየኔ ርእሶም ሐኪም
ቦጦሎኒ 3፡ እግለ ሻሀድኩዎ ቴለል
መጆብ ናይለ ቦጦሎኒ አዋይን
ክምሰል ትሰአልኩዎ፡ መብዘሖም
ርደ ለለብሰው ዲብ ሕድ ለሸብህ
ዕምር ለህለው፡ ጭገሮም ህዬ
መብዝሑ ሙሩን (ጆብጆብ)
እትገብእ እብ መጦር እዘኖም
ወምን እንክር ግረ ህዬ፡ ዐረዶም
ግልቡብ ዐለ። ክእነ ላቱ ብስር
ቀረጮት ጭገር ዲብለ እት ከበሰ
ለዐለየ ቦጦሎኒታት፡ ዲብለ መደት
ለሀ እብ ብዝሔ ለዐለ ፋሽንቱ።
ምስለ ዲብ ድዋራት ነቅፈ ለዐለየ
ቦጦሎኒታት አምር ሰኒ ሰበት
ዐለ እግልዬ፡ እለ ቦጦሎኒ እለ
ምነ ናይ ሳሕል ክምሰል ኢኮን
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ጊሙም ዐልኮ።
ቦጦሎኒ 3 ምን ከበሰ፡ ቅብለት
ምን አስመራተ ለመጸአት። እብ
ፍንቱይ እግል እሎም ሙናድሊን
እሎም እንዴ ረኤኮ ዝያደት
ለለአትናይተኒቱ ለዐለ። መብዘሐን
ለአዋልድ ምነ ውላድ እግል
ትፈንትየን ለኢልተቀደርቱ ለዐለ።
ለምን ውላድ ተብዕን ለልትፈንተየ
እቡ ለዲብ አፍ ልበን ለልትረኤ
ናይ አጥባይ መባትክ ገሮበን
ኢገብአ ምንገብእ ክሉ ረአሱ ምን
ውላድ ለፈንተየን ሴመ ይዐለ።
ዲብ መዕረከት መጦር ውላድ
ምስል አባይ እት ልትሓረበ ስድ
ትርእየን ህዬ ዝያደት ሐበንቱ።
አዳም አክል አዪ እግል ትቀይሩ
ወትብነዩ ምኑ ወኬን ህዬ እግል
ተሽቅዩ ክምሰል ልትቀደር ቱ
እት እብል ወእት ሐስብ፡ እግለ
መብደአለ ተንዚም ሐመድኩዎ።
ዲብ ሳሕል ምነ ዐለየ ቅዋት
ገሌ ሜርሐት ስርየት፡ እግል
አዋልድ አንሳት እት ግረ ምስል
ውሕዳት ሕክምነ ወናይ ራድኢት
ውሕዳት አው ህዬ አጅህዘት
እግል ልጽነሐ እንዴ ሐድገወን
ገይሶ ለዐለው እንዴ ፈቀድኮቱ
ለተንዚም
ለሐመድኮ።
ምነ
አዋልድ ሙናድላት መቃወመት
ትርድት ሳድፍ ምንመ ዐለት፡
ለነስኡዎ ዐለው ቀራራት ህዬ
ድድ መብደእ ቅዋት ሸዕብየት
ሰበት ዐለ፡ ተሕዚር ትሩድ ወጀዘ
ልትሀየቦም ዐለ። እግል መሰል
ዲብ ሐርብ ናሮ፡ እግለ አንፋሮም
አዋልድ
ምስል
ውሕደት
ሕክምነ፡ ኤምዳድ፡ ሴፈ(ቶሚን)
ወለአምስሉ እንዴ አትረፈወን
ሰበት ጌሰው፡ ዐገብ ትሩድ ሳድፈዩ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ምን ብዝሓም
ሙናድሊንመ ዲብ ረአሶም ለዐለ
ረአይ ሕሙድ ኢኮን።
ለውሕዳት መበገስ እግል
ህጁም አካናተን እግል ልጽበጠ
እብ ሸፋግ ተሐረከየ። ሕነ ህዬ
ኣብ ሸፋግ አስክ ጠናስ ትበገስነ።
ነቅፈ ዲብ ቀበት ሑዳት አምዔላት
እግል
ትትሐረርቱ
ለልብል
መስኢት ህዬ በይኤነ። እብ
ብዝሔ እግል ልምጸኡነ ለቀድሮ
ሙጀርሒን እግል ንራዔ እት
ንዳሌ ህዬ ጸንሐነ። ዲብ ጠናስ
ሳዐት 8፡30 አደሓቱ ለበጽሐነ።
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ዘህረ ዐሊ
አስክ ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ
እሰልፍ ሰላም ዛይደት እቀድም
እግልኩም። ምኑ እንዴ አትሌኮ፡ እትሊ
ወሬሕ እሊ ዎሮት ምነ ምሔርበት ላቶም
አበውነ - አቡነ መሐመድስዒድ ዐቤ
ትወፈ ለልብል ከበር ክምሰል ሰምዐኮ፡
ነፍሼ ትሳረደት ወቀዳሚቱ ትፋቀድኮ።
እት መደት ንዳል ዕምሩ ዐቢ እት እንቱ፡
መጦር ሸባባት እብ መትሰባል ወኤማን
እት ከድም እርእዩ ሰበት ዐልኮ ክምሰል
ተኣምርተ ፈራሰት እገንሑ ዐልኮ። እት
አሽቃል ንዳል ሌጠ እንዴ ኢበጥር፡
እግለ እተ መንጠቀት ለዐልነ ሙናድሊን
ክምሰል ዋልዳይ ወጌምያይ ራዔና
ወለአምሐብር ምስልነ ሰበት ዐለ፡ ለከበር
ክምሰል ሰምዐኮ ምን ገሮብዬ ስያር ነቅሰ።
ለረሕመቱ፡ መባልሱ፡ ሰባተቱ ወለዳፍአት
ህግያሁ እት ገጬ ትዋሰፈ። ሰበት እሊ፡
አክል ሜዛን ወቀዩ ለኢትገብእ ሽንበር
እግል እክተብ ጀረቦ። ከገድም፡ እት
ዓሙድኩም አካን እግል ትግንሖ እግለ
እትፋኔኩም።

ከልፍየት ሐጫር

አቡነ ምሔርባይ መሐመድስዒድ ዐቤ
እድሪስ እት ባካት ሰነት 1925 እት ሐዝሐዝ
ጽሙእ - ጃኒ - ማርየ ጸላም ትወልደ።
ዲብ እለ ዐድ እለ ህዬ ሸንገለ። አቡነ
መሐመድስዒድ ዐቤ ምን ንእሹ ምስል
ሓይሳም ወሰብ ገጽ ናይለ ዐድ ልትገሴ
ሰበት ዐለ መንደላይ እት እንቱ ጌምያይ
ወበዐል ገጽ እግል ልግበእ ቀድረ። ህቱ
እብ ጥቢዐቱ፡ ዕሹር፡ መፈተይ፡ ርሒም፡
ጸጋይ ወበዐል ዕለት ሰበት ነብረ እብ
ገቢል ናይለ ድዋራት ቅቡልየት ረክበ።
ክእነ እት እንቱ ህዬ ሸማል ሰውረት
ሰበት ከብሀዩ እት ሰነት 1964 እንዴ
ትነዘመ ወጠኑ እግል ልክደም አንበተ።
እት ሰነት 1980 ጀብሀት ሸዕብየት ዲብ
ማርየ ጸላም ትመጽእ እት ህሌት ዎሮት
ምነ እብ ቀልብ ባርህ ለትከበተወ አበው
ዐለ። ሰልፍ አዳሙ እንዴ ተዐንደቀ ህዬ፡
ዲብ ልጃን፡ መጅልስ፡ ምሊሸ ወብዕድ
ወራታት ዐንደቆት፡ መሳዋት፡ ተዐቢኣት
ምህሮ ወቀደሞት አዋልድ አንሳት ዶር
ዐቢ አውፈ።
አቡነ መሐመድስዒድ ሃድእ፡ ዕጉል
ወበዐል ሰብር ሰበት ዐለ፡ ክሎም ዲበ
መንጠቀት ለዐለው ምሔርበት ክም
ዋልዳዮም፡ ጌምያዮም ወበዐል ገጾም
ነስእዉ ዐለው። ኣቡነ መሐመድስዒድ
ክምሰል ተኣምርተ ፍቲ ወጠኑ ክሎም
ውላዱ ዲብ ንዳል ወብዕድ አሽቃል
ወጠን ክምሰል ከድሞ ወደዮም። እት
መባጥሩ ሳብት ወመካይዱ ጣፍፍ ሰበት
ነብረ ክሉ ለትከስአ እቱ ወቀይ እብ
ዐውቴ ለአተምሙ ክምሰል ዐለ ምስሉ
ለሸቀው ልሽህዶ።
አቡነ መሓመድስዒድ ዐቤ፡ እብ
ዕምር ዐቢ ምንመ ዐለ፡ ተሐለልኮ እንዴ
ኢልብል አስክ አምዕል ወፋቱ እብ ነሐሩ፡
ፍክሩ ወደሚሩ ከድመ። ፍቲ ወጠኑ፡
ገቢሉ ወተንዚሙ ጀብሀት ሸዕብየት ዲብ
አስራሩ እንዴ ተንክር ህዬ እት ዮም
07/02/2017 ሳዐት ዐስር ወሰር ናይ
ላሊ እት አስነደ - ማርየ ጸላም ትወፈ።
እሊ ምሔርባይ አቡነ ክምሰል ተኣምርተ
ፍቲ ወጠን፡ መትሰባል ወኤማን እንዴ
ትነስአ ለጂል ሐዲስ ተእሪኩ እግል
ልውረስ እትፋኔ። እለ እግል ገሌ ምን
ወቀዩ ትሸሬሕ ትገብእ ለእቤለ ሽዕር እብ
መናሰበት ወፋቱ እቀድም።

ትሰፋለለት ነፍሼ ለመስእል
ክምሰል ሰምዐቱ
አተላተ ዮም ሰቦዕ ሸሀር ክልኤ፡
ተልቡስ ሐሬት አርወሐቱ
ተሬ ትቤ እንብዕዩ ሸለክ እንዴ
ወነቱ
መሕበር ዕጉል ወዕሽረት ዮም
በርሰሰት ሐረቱ
ጽጎት ወለስብእነት ጎሩ ዐለት
ሻከቱ
ለበአስ ዶለ ገደቦ እግሉ ሕርጥት
ኮናቱ
ርክን ዐቢ ሀገ ሀንቀልቀለት
ታክያቱ።
ወድ-ዐቤ ወድ-እድሪስ ለጎማት
ዕግል በዐል ረአሰ፣
አቴት ቤተ አማነ ለነፍስ እበ
ምርወተ
ወልእ ነስአት ለአርደት እንዴ
አቆሬት ሕፍረተ
ፋርስ ነሰአት አስነደ አትሐወዘት
ዋከተ
እኪት ረአ ወሰኔት እድንየ እብ
ክል-ለዘተ
ንዳል ህቱ በዐል ሰልፉ ለእት
ስሳታት አንበተ
መአከይ ህቱ ጋብሉ ጽዋር እንዴ
ሀረሰ
ሰላብ ሀረሚት ሰኒ እንዴ አሽተተ
ጸጋይ አማናት ለሀይብ እንዴ
ከምተተ
እድንየ ክለ በኬቱ ሐቴ ከእበ
ጀሀተ
ዐስተር ጸላም በኬቱ እበ አርበዕ
ፈርደተ
በሐር ቀየሕ በኬቱ ድህር እንተ
ልገተ
ጸሓይማ በኬቱ ለዐስተር ምነ
ንቅረተ
ባርህ ገጹ በከዩ ለበርሀቱ አጥሸሸ
ከልላሺኑ በኬቱ ግርብት ምነ
ክልቀተ
ምሔርበት በከዉ ውላዱ
ለእግሎም ጣሰሰ
ብካይዲ ፋርስ ሚ በልስ ለሞላይ
ወደ ክም ፈተ።
አብሀያድ- ለሰኒ ፋጥን ወገያድ
አብ-ሀያድ ለሰረት ንዳል
ወእያድ
አብ-ሀያድ ጀላል ሞዳይ
ወአፍያት!
መን ገብእ ትፋነ እነ ለገለብ
እግል ቀነብያት
መን ገብእ ሐድገ እነ በዐል
ዕለት ወጎማት
እውሩስ ህለ ውላዱ ህለው እብ
ክል አግዳማት
ዓጭም ሓይስ ኢልሐውን ዕለት
ለሐድግ ወሻማት
ለነፍስ እግሉ ትፋቀደት ሀላግ
ገብአት ወሀማት
ሰፈላለ ገሮብነ ርምጢጥ ገብአ
ወያማት
ተሀገናሁ መሕበሩ ህጅክ ስኤነ
ወአድጋማት!
ትሰፋለለው መስለኒ ጋብኣም
ህለው ጨበሊት
በዐል አማነቶም ትፈንተዮም
ክልኦት ጠወን ቀበሊት
ዝሕረቱ ቱ አብዓቶም ከሬ ዲቡ
‘ግል ሓሪት
ማርየ ክልኦት ደራገ ለዕቅሉሊት
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አብ-ሀያድ
ወድሪት
ምድር ሐበን ወኤማን ኢትከይዱ
ሐዋኒት።
ወግሬት፡ ሻከ ወእሮተ ለስሚት
ኤረ ለመዋቅል ወአስማጥ
ለሞዳይ በዳሪት፣
ስፍሉል ህለ መሳክቡ ለአኖኬ ህለ
ገራቢት።
ሐዝሓዝ ጽሙእ ወራዊ መስከብ
ለእቱ ሸንገላ
ዲብ አስማጥ-ዐዳይ ወጃኒ
ለሐክም ዐለ አብረደ
ጥብጡብ ዐለ ‘ዶል መእከይ
ዝናር እንዴ ተዐንደቀ
ደርስ ዐለ ዐበሌ ለሕሩፋት ካለለ
እምበልዳይ ሀበረት ድጌ ለእግሉ
ትጋወረ
ሕሩም ለመፈተይ ማርየ ዲበ
ጀፈረ
ዘረ ለዓሉ ወተሓቱ አብሀያድ
እቱ ገንደለ
ስፍሉል ህለ ለሞዳይ ለፋርስ
ክምሰል ትቀበረ።
ገሌ ሊበል ዮመቴ አብሳር ሽንበር
ለኣመረ
ሊበል ዲቡ ወድ-ድራዕ ለህግየ
ለአምር ስለለ
ሊበል ዲቡ ወድጋንን ዘዖታት
እንዴ ካተረ
ልሽምብሩ ሐሰበአለ መሰንቆ
ልዝበጥ ወተረ
ልሽምብሩ ወድ-ራሽድ ትልተል
እንዴ በርበረ
ሊበል ዲቡ ሐዝዉ ለዳረት
ለአምር ገበለ
			
አፎ
ኢትብሎ ዲቡ ሀርመ ክቡድ አክረረ
ሕላይ እግሉ ሚ በልስ ለከብድ
ተአበርድ ሀሮረ።
ዘህረ ዐቤ ትሸንብር ለስጣር ጌሰ
ምን ልበ
ትሸንብሩ ኖሪት ሌሎ ቲበል
ወይበ
ትሽንብሩ እም ዑመር ተአፍግር
ሀሮር ናይ ቀልበ
ሄቦ ቲበል ክቡደ ተእሪኩ ህለ
ሰርብበ
ትሸንብሩ ፋጥነ ዑስማን ግብእ
ከአፎ ትገልብበ
መርየም ያሲን ትሸንብር ዒነ
ሕላይ ትረክበ
ትነድድ ህሌት ከብድነ ምሽዊት
ምንቱ ደቅበ።
በሎ ዲቡ መሳኒት መታሊትለ
ንዳሉ
መካይዱ ተአሙሩ ዶል ለማስክ
አክዋሩ
ጽዋሩ ተአሙሩ ግርብት ከላሺኑ
ምብላሱ ተአሙረ ሐበኑ
ወለኤማኑ
ደፍአት አፍያቱ ሽፍር ገብእ
ሕናኑ
እናስ ገብእ ተሐዜነ አዜመ እለ አካኑ
ምናተ፡ ስኢ ዲቦም ህሌኮ አርበዕ
ኖር ውላዱ
እስኤ እተ ህሌኮ ለእትዬ ኖሪት
ወለቱ
አማነቱ ለሐጡጠ ኢልአቀስኖ
እያዱ።
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ትትፋቆዱ ገብእ ለናይ አቡነ መ/
ስዒድ ወቀይ
ከረ ህመድ ሕምድ ወያሲን
እድሪስ ለማዛይ
ትትፋቆዱ ገብእ እግለ ሐልፈ
እዋን
መታሊቱ ዐልኩም ውላድ
ዕትማን፣
ከረ እድሪስ ሳልሕ ወጅሜዕ
ገንደላ
ትትፋቆደ ማሚ ነፍስ እብ ጀላለ
መታሊቱ ዐልኩም መደት ንዳል
ወሕዋለ።
ከረ ዑስማን ጅሜዕ ወከረ መ/
ዐሊ ገንደር
ትትፋቆደ ገብእ ነፍስ ለበዐለ
ዐገል
ከረ ያሲን መጅገሎ ወከረ ወድሰዐዲን
ትትፋቆዱ ገብእ ለናይ ንዳል
ስኒን
ምስል ወድ-ዐቤ ክሉ ዐለ ሀዪን።
ኣቤ፡ ልትፋቆዱ ህለው ለአቡነ
ፋርስ		
ከረ ዐብደለ ወከረ ሓምድ
እድሪስ
ከረ ልየ ገብርኣብ ልበን ገብአ
ተዊስ።
መዋዲቱ ዕሉት እግል ወቀይ
ብጉስ
መሕበሩ ትፋቀደ ወልዱ እድሪስ
ማንጁስ
ዳዊት ልትዘከሩ ዶለ ሕርጉስምርጉስ
መካይዱ ሻፍግ ዶለ ወረብ
ወተልቡስ።
ከአፎ ልትረስዕዉ በዐለ ዐባይ
ልትፋቆዱ ህለው ከረ ሓረጉ
ወወደባይ
ለጽጎቱ ፈቅዶ ሃይባይ
ወመካፍላይ
ለምርወቱ ፈቅዶ ዕሉት
ወመትብእሳይ
ለመዐጸሙ ልትዘከሮ ኢልአምረ
ግሳይ።
ከአፎ ልትረስዕዉ ከረ ሚካኤል
ወጽጌሬደ
አብ ዐለ እግሎም ምን ሰናቱ
ሔሰ
ሳምዳዮም ነብረ ለእብ ረሕመቱ
ዜደ
ኣሱረ ሐድገ ክሉ ገይሰ ኬደ።
መሃጅካዩ ዐለ እድሪስ ዐሊ ሽከር
ቴልያዩ ዐለ ወቀይ ‘ግል
ልትሰርገል
ሽቅል ሸኩ ባይን ክቡድ ዶል
ልትወከል
ሳብት ቆሉ ከንፈር ኢትትበደል
ሓጥር አማን ከብድ ኢትትከፈል
ጢኑ ስቱር ምስጢር ኢልትበርበር
ዓድል ሕክሙ ጭዊት ለአረቴዕ
ወሰበር
ጸጋይ አማን እዴ ኢትትበደር
ላብብ እግሉ ተሌ ወቃዊ ምኑ
ልትመሀር።
ፈታይ እግል ገቢሉ ወምንክሉ
ሻም ወጠን
ሓጥጥ እግል እኪት መስከብ

ዋዲ ወመቅጠን
ይእቤለ እብ አትራዛቅ ለተእሪኩ
ንፍጠን።
ጽኖዕ አማን ጌሰ፣ መንባ ናይ
ደገጊት
ሕበር ልትከለሉ ሰብ ዐድ
ወሀረሚት
ገሌ እግል ልሕደር ወገሌ ‘ግል
ገመሚት
ተእሪክ በርብር እግሎም ሓድረት
ወቀዳሚት
አግቡይ ለሐብሮም አስሉል
ወገራቢት
ገለብ ገብእ እግሎም ዶል
ሀዶማይት ወምሽዊት
ጸዕደ አምዕሉ ለውዲቱ ስሚት።
ገርበል ኢለአምረ ለከብድ በይንበይን
ዶል መርዕዳይ ቱ ወዶል ሀግት
ወዐይን
ሓጥጥ ዲበ ቆሉ ኢልትባደል
ወኢከይን
መካይዱ ግምጩይ ኦስ ነስእ
ወደይን
ሀርመ ዲበ ድበዕ ወገንድል እት
መዳይን።
አልሄ ወኢትመኔት ሞት መክሩህ
ፋለ
ሓይስ እንዴ ተዓሬ ትነስኡ እት
ምክራረ
ብልስ ኢትአብሉ እለ እኩይ ታለ
በዱሉ ኢትሀይበከ ሐረት ተርፍ
እብ ሃለ
ገሌ እብ እብር ትነስኡ ወገሌ
እብ ዓማረ።
ያሬት ምን ትሰምዐነ ሞት እግል
ንደክለ
መሐመስዒድ ወድ-ዐቤ እድንየ
‘ግል ለአቅብለ
አልፍ እት አካኑ እግል ንበድለ
አርዛቅ ወሀብናሀ ለእለ ብነ ክለ
አብሀያድ ምን ለሐድር ለሐረት
‘ግል ለአግምለ
ሰኒ ወቀረድነ ነፍስ እብ
ተአስትህለ።
ምናተ፡ ረቢ ኢወደየ ከአፎ
ትገብእ
ምራጄ ቱ ወጸርነ ይእሰትር
ወይሐብዕ
ዎሮት ከእብ አምዕሉ
መንግኤተቱ ደብእ…
ገበይ ክሉ ገይሳ ተ ወልሽፈግ
ወለአድግ
ሰኒ ተእሪኩ፡ ፋል ሐበን ለሐድግ
ክእነ ሸንቡሩ ከፈክ ዳይም ረክብ
ቶህ አለቡ! ደሚሩ ለዓርፍ
ወሰክብ።
ከገድም፡ ወድ-ዐቤ ወድ-እድሪስ
ለእብ ገባይል ቃይም
ጀነት ተአትባርዱ ዲመ ዳይም!
ስራጥ ለሙስተቂን ለግበእ እግሉ
ጋድም…
ወሕነ ዲመ ለተእሪኩ ንዳግም
እግል ልትሐበን እቡ ለናይ
ፈንጎሕ ግም።		
ዐውቴ እግል ገቢል!!!
መሐመድስዒድ ዑስማን
ዮም 25/02/2017 - አስመረ
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መሐመድ ዳፍለ

ዝ

ት
ረ
ያ

ዝያረት ዝያረ
ት

ዕሙማይ ሸርሕ እብ ክሱስ ጽ’በጥ አምር ቅድምነ ኤረትርየ

ውርስ ለመድ ሸርሕ ገበይ
መንበረት ለትፈናተ ምጅተምዓት
እት ገብእ፡ ምን ግም እት ግም
ለልትዐዴ ለመድ፡ አስሉብ፡ ታሪካይ
ኣካናት፡ ኣሳር ክምሰልሁመ ሸርሕ
አምር ክቱብ ወሰዋልፍ ከምክም።
(ICOMOS1: 2002)
ቅድምነ ታሪክ ኤረትርየ ስኒን
ብዞሕ ለወደ ወኖስኖሱ ለትደቀላቱ
ኣዝቡን ለሐቅፋቱ።
እግል ጆግራፍያይ ስትራቴጂ
መካሪት እለ ወጠን ክምሰልሁመ
እት ፍንጌ ምድረ ለህሌት
ውሕደት፡ ለትፈናተ መባትክ ምድር
ክም ለሀሌ ለወደ፡ እግል ነሺር
ለትፈናተው መጥብየት ወወድአዳም እብ ዎሮት እንክር ወእበ
ብዕድ ህዬ እግል ዐቦት ናይ ሕበር
ለመድ እት ዓዳት ወእቅትሳድ እት
ለትፈናተ መራሕል ታሪክ እትሊ
ቀር አፍሪቀ ለነብር ምጅተመዕ
ለልሐብር ቱ።
እብ አሳስ እሊ ሐቃይቅ እት
ከብድ እሊ ተቅዪራት መርጀዕ
ናይ ለትፈናተ አዝቡን ታሪክ ወድ
አዳም እንዴ ገብአ እንረክቡ።
እሊ ክፋል ናይ ቀር-አፍሪቀ
መላዪን ሰኖታት ግረ እንዴ አቅበልነ
ዶል እንርእዩ፡ ስሕባይ ወብዝሔ
ለትፈናተ መቅሉቃት ክም ዐለ እት
ለትፈናተ አውካድ ለትረከበ ኣሳር
ለሐብር።
ክም መሰል ዶል እንርኤ እሊ

እብ ደክቶር ጸጋይ መዲን

ለህለ እትሓድ ምድር ኤረትርየ
ስሕባይ ምን ምእታይ ዐረብ ቀደም
27 መልዮን ሰነት ለሳገመው
ዐባዪ መጥብየት ክም ዐለው እበ
አስክ እለ ብጾሕ ለህለ ብሑሳት
ለአፍህም።
እሊ ሽሮሕ ለህለ አውካድ
ክፈል አስሐባብ መጥብየት እት
አፍሪቀ እት ሕድ ለሸርሕ ወክድ
ገብእ ሰበት ዐለ፡ እህትማም ብዞሕ
ልትሀየቡ።
ምስሉ ለልትጻባጥ ቀደም 20
መልዮን ሰነት ናይ እሊ እት
ለዐል ሃድጋመ ለህሌነ ዐቦት፡ እት
ኤረትርየ ለህለ መዳህር ደንካልየ
ለትፈናተ ብዝሔ መክሉቃት
ለጸብጠ ድዋር ክም ዐለ ለትረከበ
ኣሳር ለሐብር።

ምን እሊ ለኢልትፈንቴ እት
ድዋራት ቡያ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ዝያድ 20 ሰነት ለተላለ
ሕፍዝ አሰር ለበዴት አርወሐት
ቀዳምያም ምስል እሊ አዜ ለህለ
ጅንስ አዳም መባሽር መትጻባት
ለቡ ወምን ሕድ ለትሞለደው
ወለበዝሐው ክም ቶም ለልሐብር
ቱ።
እት ሐድ 1.0 መልዮን አስክ
ቀደም 800,000 ሰነት እብ
ፍንቱይ እት አፍሪቀ እት ወክድ
ሐጪር ለገብአት ገበይ ነሽር ወድ
አዳም ለትሐብር ተ።
እት ድዋራት መዕድል፡ ዲዮሊ፡
አላድ፡ ሙልሒሊ ወኣሞ ናይ ቡያ
ኣሱር ዐባዪ መጥብየትመ ክፍለ
እት ቡየ ለትረከባ ኣሳር ቱ።
እሊ ሰበት ገብአ እድንያይት
ቤት ጎማት ታሪካይት አካናት
ወመባኒ መድህር ደንከል ኤረትርየ
ክም ዐቢ ወደግ ምፍጋር ጸሓይ
አፍሪቀ (Great East
African Rift Valley)
ምን ቀደም ዎሮት ሚልዮን ዘበን
እንዴ አንበተ አስክ 200,000
ሰነት እሎም ጅንስ ወድ አዳም

ዐማር ወድ ዐቅባይ ለልትበሀል ምን ሔለየት ዐድ ተክሌስ እግል
ሓሁ ብዙሕ ፈትየ ሰበት ዐለ እብ ሕላይ ሰናቅየ ዐለ። ከእግለ ሓሁ
ምን ስፍረ እግል ትጽገብ፡ ምን ጽምእ እግል ትርዌ ወምን ዘማቴ
ከራዊ እግል ትንጄ እሉ እት ልተምኔ እለ ለተሌ ሕላየት ሐለ
እግለ፦
እንፈርህ ህሌነ አተቃብል ዎ ሓምድ
ሀም አለቡ ህሌከ ግርዝ ለነብረ ለአትቃምት
ወለክ ቅርሕት ብጎነ ሐቴ ክምሰል ዓርባይት
ዐርበ ጸዕደ ብጎነ ወእለ ሰገን ሐዋይት
እገር-ዐራት ወቄጦ ድርዕት ውልዔ ዖፋይት
እገር-አለበ ወለት ዐርበ ሸግራይት
ዋስ-አለበ ወናብል አሓነ ሚ በ ሐሳይት
ሸንገብ ወለት ኤሱረት አርወሕ ሚበ ቤዛይት
እብ ከራዪ ለትሐሴ ዝሙት ለኢኮን ወዛምት
ለጸርነ ቀዳምያም ወዱ ዲበ ገናይዝ
ሕናመ ትስኤነ እኪት ተ ከንፈር ጥራይት
ምንዲ ትጸምእ ትስኤነ ምን ልትመረግ ሰማይት
ምንዲ ትሰፍሬ ትስኤነ ዶል ለጾብደ መባይት
ምን ትዘመት ትስኤነ ሕኩር ልግበእ ወማይት።

ወመጥብየት ዐባዪ ነቡሩ ክም
ዐለው እት ልትወደሕ፡ ግራሁ
ህዬ እት ድዋራት 125,000

ሰነት ለአንበተ ክም ቱ ለወድሕ
ኣሱር እት ግንራሪብ በሐር ቀየሕ
ኤረትርየ ክም ትረከበ ልትወደሕ

እለ ምዕራፍ ምን ታሪክ
እለ እነብረ እተ ለህሌነ ፕላኔት፡
እግል ገበይ ነሽር ቀዳምያም
ውላድ አዳም ወምስሎም ነብሮ
ለዐለው መጥብየት እት አፍሪቀ
እግል ኣመሮት ለገብእ በሰር እብ
ግብአቱ ቱ። ቀደም 6-7 መልዮን
ሰነት አጥራፍ (ድዋር) ወሕያያም
ለአትመሳና ኣሱር ለሐቅፍ።
እት ኤረትርየ እት ኢንጌልዒላን ወራሞድ ክፈል መድሀር
ደንካልየ ገብእ ለህለ ሕፍዝ እግል
እሊ ዕልም እሊ ለልሽህድ ቱ።
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 10
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ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ
እተ ለሐልፈ አወላይ ክፋል
እሊ ክቱብ፡ ግቡእ ግብኣም፡ ናዩ
ከልፍየት ወእግል ዋልዴኑ ለሐስቡ

ለዐለ ሓጃት፡ሐያት ተዐሊሙ ሚ
መስል ክም ዐለ፡ ክምሰልሁመ
ዕምር ሸ’በት ክም በጽሐ ወእተ
ሰኒ ክም ትገሰ እግል ልህዴ
ወልውድ ምን አዳም ወዋልዴኑ
መጽኡ ለዐለ አራእ ምኩ ስካብ
ክም ከልኣ ርእያም ዐልና ዮም
ህዬ 2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈለ
ክቱብ ልተላሌ።
ህዴ ህዴ ወብዕድ ልብዬ
ሰበት መልአ፡ እብ ክእነ ሐያት
ለሐልፈት አንሳይት አክ’ለ ረከብኮ
ጸልዕነ ምስል እግል ንስፈፍ እንዴ
እቤ፡ እንዴ ይሐብዕ ወይእሰትር
ምነ ታሪክ ሐያቼ እዳግም እግ’ለ
ህሌኮ።
እንቲመ ታሪክ ሐያትኪ ምነ
ናዬ ሰበት ትደቀበ፡ እት አስልኪ
ለህለ መሐለኪት እንዴ ይዐልቡ
እት ኣካን ሑ አብ ወበዐል-ቤት
እግል እግበእ እግልኪ ወለ እት
ገሮብኪ ልትርኤኒ ለህለ ገሀይ
እግል አብዴ ገለድ እንዴ በአኮ
ሰበት ትበገስኮ እግልኪ ክሉ
ለብዬቱ መሳጢር ሐያት ዳገምኮ
እግልኪ።
ዝያድ ክሉ ለእግል ዋልደይትኪ
እት ብሶታ ልስዕመ ለዐለ ዎሮት
ወልደ ክም አስተሽሀደ እት እምኪ
ለተርፈ ሸረንርብ ልትርኤኒ ሰበት
ህለ፡ አካኑ ምንመ ይእደብ እተ
ሽፍር ኬን ወእንሰር እግል ኢበል
ወእስደየ እንዴ እቤ ለአቴኩዉ
ገለድ እግል ይእጥለም አዳምዬ
ህዳይኪ ምንመ ኢረዱ እግልዬ፡
እንዴ ኢፈቱ እግል አርድዮም
ሓስብ ዐልኮ። እግልሚ አና
ተብዓት ምስል ተብዕን ውሉድ
ሰበት ኣና።
እሊታት ወብዕድ እት
ወግም እንዴ ኣቴኮ እብ ትሉሉይ
እሰአለኪቱ ለዐልኮ ሰኣል ሐቆ
ከም ዐንኮላል ክም ከበትክዩ፡
ክምላ ዝያድ ክሉ ላታ እምዬ
እንዴ ሐሰብኮኪ መጦርኪ እግል
እግበ ገለድ ለተበይአኒ ስዕመት
ብሶት እግል እትመነሕ እኪ እተ
ጀረብኮ እተ ኢነት ኢፋል ለትብል
ሐረከት ሰበት አርኤኪን ምነ ሳዐት
ለሀ ተአሲር እኩይ ዋድየት እቼ
እት እንቲ ፈርሐቼ ታመት እንዴ
ኢትገብእ ትፈንቴኮኪ፡ ምናተ

ሕዱግ ስሌማን

እሊ ደርስ እሊ ከፌኒ!

ገለጄ እግል ይእጥለም ገለድ
አቴኮ ምስል ነፍስሼ።
ለእግል ስኒን ብዞሕ እት ሕድ
እንልእኩ ለዐልነ ረሳይል ተለፉን
(masseges) እግል ትምስሕዩ
አንበትኪ፡ ናይኪ እንዴ መስሐኪ
ናዬመ ክም ለዐሬ ወዴክዩ፡
አፍካርኪመ ረዪም ለአቅመተ
መስል፡ “ሓለት ዐጄ እንዴ
ይአትሓየስኮ ህዳይ ለልቡሉ
ይሓዜ” እንትብሊ አንበትኪ።
ዮም ህዬ እሊ ክሉ እንዴ ተርፈ
ሚ ገብአከ ይአተሰልከ እንዴ
ትበይ ተሐርቂ እቼ ክም ይዐልኪ፡
ተለፉንኪ እግል ትድብኢ ምንዬ
አንበትኪ፡ መምክን እት ሽቅል
ተሀሌ እንዴ እቤ ምን ሽቅልኪ
አስክ ትትፈደሲ ወተዓርፊ እንዴ
እቤ ለወዴኩዉ ጀርቤ ፈሸል
ሳደፈየ።
መምክን ዝሩፍ ኢሰምሐት
እግለ? ገብእ እንዴ እቤ፡ ምን
መልህያምዬ ማጽእዬ ለዐለ ረሲድ
ነድአኮ እትኪ። እሊመ ምርኤከ
ከበሩ ከበር ይአምጽአ።
እሊ ወብዕድ ንያይኪ ክም
በዝሐ ሰበት ሐበሬኒ እለ ናይ
ደንጎበ ርሳለት እንዴ ነድአኮ
እትኪ የም ስካብዬ ገብአኮ።
“መዐሌሽ እረብሸኪ ህሌኮ
መስለኒ፡ እሊ ገብአ ምንገብእ
ኢትጽበጢ እግልዬ፡አስክ እለ
እበ በሊስ ይሀብኪኒ እት ሽቅል
ወረሲድ ሰአንኪ እንዴ እቤቱ
አመቼ ለኢወዴኪ መስለኒ ዐለ፡
አዜ ላኪን ምን ረብሸቼ እግል
ተአባሪ ተሐዚ ክምህሌኪ ፍህም
ህሌኮ፡ዎሮት ልቡ ገብአኮ! ዎሮት
ልቡ ለመዐነት ኢለአዳውር፡ ላሊ
በኪተት!” እንዴ እቤ ተለፉንዬ
ደብአኮ ከሰከብኮ።
ስካብዬ ምኑ ሰር ላሊ ሰበት
ቀነጽኮ ምነ በሊሰ ሳክብ እግል
ይሀሌ እንዴ እቤ ተለፉንዬ ምን
ገንሐኮ አዜመ እብ ሃሉ ጸንሔኒ፡
እ’ለ ዶል እ’ለ እት ዝክርያቼ
አቴኮ።
አዜመ ዝሩፍኪ ረቢ ደልየ
እግልሚ ክእነ ክም ወዴኪ ኖስኪ
ተአሚረ፡ አነ ዲማ አናቱ አፍካርዬ
ወመባጥርዬ ኢልትቀየር ዝያድ
ብዕዳም ሻነት እግል ትግብኢ
ወመጋድዕኪ
እቡ እግል
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ኢትሽዐሪ
እንዴ እቤ ምን
ደሚርዬ መጦርኪ እግል እብጠር
ገለጄ ለበዲር አቴኩዉ ይእቀይር
ምኑ።ምናተ እንቲ ብዕድ ሕርያን
ህለ እግልኪ ምንገብእ ጸዐደ
ወደሐን ትትሌኪ። ሾከት ገበይኪ
ተአወልጥ ምንኪ፡ እግልዬ እንዴ
ትበይ ዐቅልኪ ቃሲ ወምራዱ
ብዞሕ እት እንቱ ኢትትዐዘቢ፡ ማሌ
ለሐለፍክየ ሐያት ኢትድጌመ
ምን ደሚርዬ ሰምሐኮኪ!።ላኪን
እት እዲነ እብ ዕምር እት ህሌኮ
እግል እድረስ ምኑ ለቀድር ደርስ
ሀብኪን ሽክረን ሐምደኪ።
5.15 ናይ ፈጅር ጋብእ
ሰበት ህለ፡ ጀዋምዕ እብ ክርን
ውቅል ደዓታቱ ወዴ ህለ፡ እንዴ
ትሰሌኮ እግል እድዔ እግልኪቱ፡

ረቢ ዓፍየት ለሀበኪ ወልሀበነ፡
እለ ርሳለት እለ እት ዮም እንዴ
ገብአኮ ዶል እርእየ ብዞሕ እደርስ
ምነ ህሌኮ እግልሚ ዮም ማሌ
ኢኮን ወማሌ ህዬ ዮም ኢትገብእ
ምናተ ማሌ እግል ዮም ትወልድ
ወዮም እግል ፈጅር ትምሕጽ።
ኣክረት ሰኔት ለሀበኩም ዮም
ክም ፈጠንኮ እግል እትዴዔ
እግልኩም፡አክራት ሰኔት ሀቤኒ።
ለምን ልብዬ እግል መጦርዬ
ትግበእ ሓርሀ ለዐልኮ አንሳይት
ረቢ ቅስመቼ ወደየ፡ ምራድ
ክልነ ተ’መ ረቢ ቅስመቼ ዋድሃ
ት ሰበት ዐለት፡ ለቀብለየ ሰበት
ገብአት ህዬ እት መባጥርዬ እግል
እስበት ቀደርኮ።
ግርመተ
ዐቅለ
ተዐሊመ
ወብዕድ እንዴ ትጀምዐ ምስል
እለን ዮም ለህለየ አንሳት ዶል
ተአጃግረ ምስል እሊ ለህለ
እግልዬ ጠባይዕ ሐቴመ ደቂቀት
ወኢትገሰየ ምስልዬ፡ ህተ ላኪን
መውህበት ፍንቲት ወዛይደት ተ

ምነ ቀዳምያት እማት ለተርፈት
መስል።
ተዐሊመ ወብዕድ ዝሕሮታተ
እት ጌማም እንዴ ኢተኣቴ
እግልዬ እግል አዳምዬ ወክሉ
ነፈር ተሕተርም። ምስል አዳም
ለህሌት እግለ ዕላቀት እሻረት
መፈተያ ተ፡ ክሉ ስመ ሰሜ
ወልድሕረ፡
ብዕዳም
እግል
ትስዴ ሌጠ ተአውሀሌ፡ አምዕል
እብ ተማመ እግል መትቀዳም
ብዕዳም ተሐስብ፡ ምን እግልዬ
ለትብል ዘዐት እንዴ አባሬት
ምነ እለ በ ትማጤ ወትካፍል።
ረቢ ለሀበየተ መውህበት ዝያደት
ለእግ’ለ ትመልክ ዝሕረት ዕልም
ወአምር ዳምቀት ዋድሀ ክም ህለ
ለልሐብረከ ራትዕ ከሊማተ እቡ
ትሽዕር።
ከላስ ረቢ
ክሉ ሃይባቱ
ለ ተ ር ፈ
ናዬቱ፡
እት
ክል ወራተ
እብ
ቀልብ
ናስሕ መጦረ
እንዴ ገብአኮ
አ ብ ሽ ር ኪ
እግል ኢበለ
ማሌ እብሉ
ለ ዐ ል ኮ
ከሊማት ዮም
እት
ፍዕል
ለእበድሉ እቱ
ወክድ መጸ።
እ ት ለ
እዲነ ግርመት
ሐ ያ ት
ወለዘት ነቢር
እለ አንሳይት
ክምተ ምን
ርሐ
እንዴ
አ ዝ መ ት
እ ግ ል ዬ
አውለውየት
እንዴ
ሀበት
ለትሀይበኒተ
ክሳር፡
ከብድ
ወምክ እቡ ዶል
እትረየሕ ወህተ
ምንዬ ለትጸበሩ
ወእግል ትርከቡ
ለበ
መቃብሉ
ምኑ እብ ግማም
እግንዕት
እት
እንተ ዶል እርእየ
ዝያድ
ሐሳስ
እወዴ ህሌኮ።
ዝያድ
ክሉ
ለትረይሐ ርፍዐተ
እግለ መንተይቼ
ሐዜ
እግሉ
ለዐልኮ ዋልዳዬ
ቱ፡ ምንዬ ወልዐል
እሶረሮ
እት
ትብሉ ለሐለፈዩ
ወክድ
ምንዬ
እግ’ለ ክም ፈቴ
ወልአሕተርም
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ወደዩ።
እት ዐራቱ እንዴ ትገሰ እብለ
ቡን እት ወዴ እግሉ እብላመ
ሐሊብ እት ሰቴ ለቤሌኒተ ህግየ
እት ደሚርዬ ድብዱብ ለዐለ
አፍካር አካኑ ክም በጽሐ ወምራቼ
ክም ተ’መ ለአከድኮ ዐለ።
“እሊ ግሱይነ ከፎ መስለኩም
ይበ?” እተ እቤሉ ወክድ፡ “እሊ
ግሱይነ ምን ክልነ ፈይዝ ረቢ
ሀቤናቱ ሐቴ እንዴ ይእንወዴ
እግሉ ረቢ ኖሱ ረሐሜነ ከሀቤናቱ”፡
እንዴ ቤለ እብ ዓላብመ ዝያደት
ምእት ክም ወሀበየ ዶል ዳገመ
እግልዬ፡ “ሐር እግል ኢትተዐሶ
ይበ አፎ ለትስዐ ወሴዕ ኢተሀዩበ
ከለሐቴ ምስልኩም ኢትጸቡጠ”
ዶል እቤሉ፡”ያእ ወገህ ግበእ
ለ99 በዲር ረቢ ሀበየታ ከምኬነ
አዶረተ፡ እለ ሐቴ ሚ እግል
ትግበእ ዝያደሀ እንወስክ እግለ፡
ህተ ምነ አዳም ለረቢ ፋትሁ
ወድሕሩታ፡ ለአዳም ለረቢ ፋትሁ
ገጹ ሰሊም ወፈረሕ ቱ፡ አዳም
ክሉ ፈትዩ ወልትላጥእ እቱ
ህታመ ምኖም ተ” እንዴ ቤለ
እበ ወስፈ ሰበት ሰአና “ኣላህ እለ
እለ!” ቤለ ወአስተንተነ።
ለህግየ ለናይ አቡዬ እብ
ደሚርዬ ሃይባቱ ለዐልኮ ንቃጥ
ሐያት ራትዕ ክም ዐለ አከደ
እግልዬ፡ እትለ እዲነ ለትትሀየብ
ዝሕረት አንሳይት ረቢ እግልዬ
ሃይበ ክም ህለ ትየቀንኮ፡ እብሊ
ህዬ ረቢዬ እንዴ ሐመድኮ አክ’ለ
ምድር ጸብሐ ወመሰ ርከዐቼ እት
እነስእ ረቢዬ እግል ሐምድ ክም
ብዬ ደርስ እንዴ ነስአኮ ደዓዬ
እግል ኢዴ እግላቱ።
ግቡእ ግብኣም ህዬ እት
ራትዕ ራትዓም ወዓቅል ዓቅላም
እግል
ትትበደል
እግልዬቱ
“አልሐምድልላህ” ረቢ ልብዬ ረአ
መስለኒ አናመ አክላ ይአነ እት
ኢኮን ደሐን እገብእ እግልካቱ።
ምን ግቡእ ግብኣም
08/12/2015
አስመረ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እዲነ እብ ልባብ ንታለየ

ስልጣን ሱሌማን
ዎሮት ሱሌማን ኣልቃኑኒ
ለልትበሀል፡ ምን ሰላጢን ዕስማንዪን
ላቱ ሱልጣን። እትለ ሮሻኑ ከድሞ
ለዐለው ዑማል፡ ዕጨይለ ሮሻን
አቅሕሞ ክም ዐሽለት እቱ ዶል
ደግመው እሉ፡ እግል ገሌ ሰብ
አምር ክም ትሻወራ፡ አግናድለ
ዕጨይ ጂር እግል ልትለበክ ክም
ብእቱ ትቀረረ። ምናተ ለስልጣን
ሐቴ ጋሪት እግል ልውዴ እትለ
ሐስብ እቱ እዋን፡ ፈትወት ምነ
ዓልምለ እስላም እንዴ ኢንስአ
ክም ኢወድየ ላምድ ዐለ። ከእብሊ
ሰበብ እብ ሽዕር ለትከተበት ርሳለት
አስክለ ዓልምለ እስላም እንዴ
ከትበ፡ እተ ርሳለቱ ክም እለ እት
ልብል ትሰአለዩ፣
አቅሕሞ እት ዕጨይ ሐቆ
ዐሽለት***ምን ትትቃተል ሚ በ
ምን መደረት?
ለሼክ እለ እብ ሽዕር ክትብት
ለዐለት ርሳለት ክም ቀርአ፡ ክም
እለ እት ልብል በልሰ እቱ፣
በዲር ሐቆ ትሰቀለ ሜዛንለ
ትፌሕ ወዐድል *** አቅሕሞመ

ሓቀ ትነስእ ሌጠ እምበል ክጅል
ቤለዩ።
ከስልጣን ሱሌማን ሐቴ ጋሪት
እትለ ለአምም እቱ ወቅት ፈትወት
ምን ዑለመ አውመ ምን ለዓሊት
ሃይአት እስላም እንዴ ኢትከበተ
በታተን ውድየ ኢነብረ።
ስልጣን ሱሌማን አስክ ቭዬነ
እትለ ሳፈረ እቱ ወቅት፡ እት
መዕረከት ዜክቶር ሞተ። ለጸሩ
ህዬ ለግናዘቱ እንዴ ረፍዐወ አስክ
እስጣንቡል አቅበለው እበ። ከእግል
ልቅቦሩ እተ ልትዳለው እቱ ዐለው
ወቅት፡ ዎሮት እትለ ቀብሩ ምስሉ
እግል ልትደፈን ለትፋነ እቡ
ሰንዱቅ ጸንሐዮም። ለዑለመ እሊ
ጋር እሊ ሰኒ ሒረት ሰበት ወደ
እቶም፡ ወለ ሰንዱቅ ምን ኣመረ
ምን ማል ምሉእ ኢለሀሌ ወብላሽ
እት ቀበትለ ቀብር ዐርጸት እግል
ኢትብሉዑ ሰበት ፈረሀው፡ እግል
ልትፈተሕ ቀረረው።
ዶል ፈትሐዉ ምን ረአው፡ ምነ
እሉ ለሀዩቡ ለዐለው ፈታዊ ምሉእ
እት እንቱ ዶል ጸንሐዮም፡ ሰኒ
ትፈከረው።
ከዎሮት ምነ ዲቡ ለዐለው
ዑለመ ኣቡ ኣል ሰዑድ ለልትባሀል
ህዬ እሊ ክም ረአ ምን ብካይ
በጢር አበ። ወክም እሊ ተሌ ቤለ፣
“እሊ እሉ ነሀይብ ዐልነ ፈታዊ
ዐገብ ብዲቡ ምን ገብእ..እስወ ሰመ
እግል ተአጥልለነ ወአዪ ምድር
እግል ልርፈዐና ቱ ገብእ” ቤለ።

መዕሉማት

- ዲብ እለ እዲነ 26 ደውለት ግንራሪብ በሐር ለኢመልከ ህለየ።
- ለሰልፋይት ናይ ተለፎን ህግየ ሰነት 1876 ዐለት፡ እሊ ህዬ አሌክሳንደር
ግራሃም ቤል ምህዞሁ ክም አትአመረ ሐቆ ሰለስ ምዔላት ዐለ።
- ዲብ ጃፓን ዎሮት ነፈር እብ ባቡር እንዴ ትከየደ አንተሐረ ምን ገብእ፡
ለዐይለቱ ምልዮን የን ለትበጼሕ ቅራመት ማል ትገብእ ዲበ። እሊ ህዬ
እት ረአስለ ባቡር መደረት አጅረ እንዴ ትበሀላ ቱ።
- ዲብ ፈረንሳ ሐቴ ዕላመት ናይ ብጠር (Stop) ሌጠ ትትረከብ።
- ድራሰት ለአከደ ቱ፡ ቀደም እት እምትሓን እትየትከ፡ ለህሙምከ
ከተብካሀን ምን ገብእ፡ እሊ ዐቅልከ ጠስስ ወእተ እምትሓን ደረጃት ሰኔት
እግል ተአምጽእ ሰዴከ።
- ምን 90% ለበዞሖ አንፋር፡ ምስለ ቀደም እለ ናይ አማን መስኒሆም
ለሐሱቡ ለዐለው ነፈር ለኢልትሃገው ቶም።
- እት ሆለንደ ክሉ ለአስጃን ልትዳበእ ሀለ፡ እሊ ህዬ ለዐድ ጀሪመት
ለትትበሀል ሰበት ትሰአነት ዲባ ቱ።
- ሐርማዝ እብ ብጣሩ እት እንቱ ሞተ ምን ገብእ፡ ርሑ ፋግረት እት
እንተ እግል መደት ሳዖታት እት ቀሴ ጸኔሕ።
ዐስር ምነ ሩኣሰ ውሑዳት ውላያት አምሪከ ለዐለው፡ ድራሰቶም
ይኣትመመው ወናይ ጃምዓት ሸሃዳት ይዐለ እሎም። ዝያድ ክሎም
ለልትአመሮ ህዬ ጆርጅ ዋሽንግቶን ወአብራሃም ሊንኮለን ቶም።
- ሐግነት እሲት ምን ሐግነት እናስ ትንእሽ፡ ምናተ እብ ወቀየ ህተ
ተሐይስ።
- ጆን ቦን ፎቪ ለልትበሀል ታጅር፡ መጥዐም ቡ፡ እትሊ መጥዐም ለልትዘቤ
ነበሪት ተበኑ ለለአስእል ክቱብ አለቡ። ለዘባይን ኖሶም ቶም ለተበን ናይለ
እለ በልዐው ነብረ ለልሐድዶ።
- ለገብአ ነፈር መለሀይ ረባሽ ቡ፡ ከእንተ ክምሰል እሊ ለመስል መለሀይ
ሐቆ አለብከ፡ እትለ በዝሐ ወቅት እሊ መለሀይ እሊ እንታ ትገብእ።
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እዲነ ራትዐት (ዓድለት)
ኢኮን። ከነፍስከ ዲብ እለ አማን
እለ እንዴ ቀስብከሀ ተማም አልምዳ
ተ።
እዲነ
ወትረይም
ወተሐጭር፡ ምናተ ክሎም ለጋራት
እተ ሕነ እነብር እበ ገበይ ቱ
ለአተንክቦ።
ክርንከ እንዴ ወቀልከ
መውዒ ወዴ..ለዶል ለሀ ትነብር
ክም ህሌከ..አይወ ትነብር ክም
ህሌከ እግል ተኣምር ቱ፡ ወእብ
ሕያይከ ክም ህሌከ፡ ወነቢር እት
ረአስ እለ ምድር ክም ልትቀደር
እግል ትትየቀን ቱ።
እዲነ ደለ እኪት ተ
እግል ተአትዛውር እተ፡ ወቀልጣት
ብዕዳም እግል ትጅመዕ ወእግል
ተአትዋይን እተ ካፍየት ኢትመስል
እትዬ፡ በህለት ሰኒ ተሐጭር

እትዬ።
እዲነ አማነት እት እንተ
እት መሸንገልከ ክሪት ህሌት። ከእተ
ትትነሰእ እቱ ምንከ ዶል፡ አፎ እለ
ገብአት እንዴ ትበ እሕትጃጅ እግል
ትውዴ ሐቅ አለብከ። ምስጢር
እዲነ ህዬ እት ዎሮት ሀደፍ እግል
ትብጸሕ እምበል ሕላሌ ክድመት
ወወቀይ ለአትሐዜከ።
ሞት ሒለት ምን ተዐሌ
እለ፡ እዲነ በዲር እት እንቱ
ወበጥረት ዐለት፡ ህተ ሕድቲት
ሒለት ቅብላትለ ዐባይ ወድቅብት
ሒለት ናይ ሐዮት ለትትጋደል ተ።
ሐዮት ምነ ድቅብት ሒለት ረብል
ዓለሚን ትትፈረር ወዲበ ተዐይር።
ደረሳይ ለጀዋብ እግል
ልርከብ ሕስር ወሸንሀት በሐስ
ክም ቡ እግል ለአአተምር ብዲቡ።
እንቱም ጃህዝ አጅውበት ቱ ለእሉ

ለገረመ እብ ክሱስ ነዘሞት ወቅት ለትበህለ

ምን ወቅትከ ሐድ 10
– 30 ደጊገት ለገብእ፡ ገጽከ
ባርህ እት እንቱ... እግል ትጊስ
ከስሱ።
አምዕልከ እግል መደት
10 ደቂቀት ትም ዋዲ እት
እንተ ትገሴ።
እት አምዕል ሰቦዕ ሳዐት
እግል ስካብ ሌጠ ጽበጠን።
እዲነ እብ ሰለስ ጋራት
ንበረ፣ (ጣቀት + ሰእየት +
ረሕመት)።
አምዕል
አምዕል
እግል ለአትፋግዑከ ለቀድሮ
ትልህያታት ተልሄ።
ምነ እተ ሰነት ለሐልፈት
ለቀረእካሆም አክትበት ወለዐል
ቅረእ።
ገሌ ምን ወቅትከ ምስል
ዕምሮም ምን 70 ሰነት ወለዐል
ላቶም ወገሌሆም ምን 6 ሰነት
ወተሐት ላቶም ሓልፉ።
ፋዜዕ እት እንተ ብዞሕ
ተሐለም።
እት አምዕል 3 አንፋር

ተበሰም

ዎሮት እናስ ዲብ ዎሮት ለቢብ
ጌሰ ለለቢብ ሰኒ መደእላይ ነብረ ከአና
እሲት ሀዴኮ፡ ወለእሲት ህዬ እሲት
ሐንኪሸት እት እንተ ጸንሐተኒ። ከአዜ
አነ ሚ እውደየ? እንዴ ሐደግኮሀ ዲብ
ዐደ እብለሰ መስለከ? እት ልብል እብ
ሾረት ትሰአለዩ። ህቱ(ለእናስ ለልቢብ)
ህዬ እለ ክም ሰምዐ፡ ከእንተ ኮር እንዴ
መሰ’ከ እተ እግል ትትባደር እበ
ተሐዝየ ሐቆ ዐልከ ግድም ሐቅካ ቱ፡
ከላስ እለ ምን ገብእ ዐደ ብለሰ። ቤለዩ!
ልትበሀል።

ክም ፈርሖ ወልትለወቆ ውዴ።
ጋራት
ትረሰዖም
፡
ወእሲትከ እበ ሐልፈው ቀልጣት
ኢተአትፋቅደ፡ እለ ወዴከ ምን
ገብእ፡ ህተ እግለ ህሌኩም እቱ
ወቅት እብ አከይ ንየት እግል
ትርአዩ ቱ።
እዲነ
መድረሰት
ተ..ወእንተ ዲብ እለ መድረሰት
እለ ደረሳይ ክም እንተ ፡
ወለመሻክል ክመ ሐል እግል
ልርከቦ ለቀድሮ ናይ ሕሳብ
መሳእል ክም ቶም ኣምር።
ፍጡርከ ክመ እተ
መልክ..ወጠቤሕከ ክመ እተ
አሚር..ወድራርከ ክመ እተ
ሓግል እንዴ ገበእከ ብልዖም።
ገጽከ አብርሁ..ወብዞሕ
ትሰሐቅ።
እዲነ
ሰኒ
ሐጫር
ተ..ከዲብ
አበ
ብዕዳም
ኢተአፍንየ።
ክሎም ለጋራት እብ
“አማን” ኢትንሶኦም..(ደአል ሓብር
ወለቢብ ግበእ)።

ተሓዙ ህሌኩም፡ ወመንበሮ እዲነ
ህዬ ክምሰልሁ ኢኮን።
መንበረት እዲነ ብዕድ
ጋር ኢልምሰል እትኩም። ህተ
እንተ ዲብ እለ እዲነ ትነብር ክም
ህሌከ ዶል ትሽዕር ቱ። እግል
ዎሮት ነፈር እት እለ እዲነ ክም
ይሀለ አተሽዕሩ፡ ለወቅት ለሀይ
እንተ ምን ክለ ለእዲነ ወምነ ናይ
አማን መንበረት ትመሱሑ ህሌክ
በህለት ቱ።
እዲነ እበ እሎም ጸነሕከ
ዕልብ ሰኖታት ኢኮን ለትትቀየስ..
እብ ዕልብለ እቦም ተሐስስ ጋራት
ተ ለትትቀየስ። እሊ በህለት ህዬ።
እዲነ ብዕድ ጋር እንዴ ኢትገብእ፡
እዲነ አሓሲስ ተ።
እት ቅብላት እዲነ እብ
ብጣርከ እግል ትግበእ ሐዜከ ምን
ገብእ፡ ክም ምሲበት ኢትንሰአ።
እትለ እሉ ተናቅሽ ልግበእ
መእተ እሉ ትወዴ መከሐደ፡ እንተ
እግል ትትዐወት ድሩሪ ኢኮን።
ቀዳሚት እብለ ገብአተ
ትረሰዐ... እት ሓሪትከ ተረድ።
እዲናከ ምስል ብዕዳም
ኢተአትባድረ..ወእሲትከ
ምስል
ብዕዳት።
ለተየልል ለእለ ገብአ
ልግበእ “ወልጥዐም ወልምረር”
እግል ልትበደል ክም ቱ ሸክ
ኢቲዴ።
ክሎም ምትዐት አው
ግርመት አው መንፈዐት ለአለቡ
እቶም ጋራት፡ ኬን በሎም ምንከ።
ለሔሰት ምን እለ ወሐር
እግል ትምጸእ ቱ..እንሻላ።
ሽዑርከ ለእለ ገብአ
ልግበእ..ኢትድዐፍ..ትፋሰስ ወገጽከ
ቀደም ሌጠ ርተዕ።
ክልዶል ለሔሰት ሌጠ
እግል ቲዴ ዋጥን።
ሰእየት
ኢትብተክ..
ወልዉቅ ግበእ።
ምዕል ምዕል ሰንዐት ሰኔት
ወፍንቲት እግል ብዕዳም ሀብ።
ሕዱድከ ዕቀብ።

መዕሉመት

- እት ሐቴ ወቅት ምስል ትንፋስ እንዴ ሰሐብከ ምራቅክ እግል ትውሐጥ
ኢልትቀደር።
- ህጣሽ እትለ ትወዴ እቱ ወቅት፡ እግል መደት ሐቴ ሳንየት ለገብእ
ትመይት!

10 ፍንቲት ርከብ

ዝበድ ዘዖታት

ሐት-ሐቴ ዶል ህሌት፡ ለእሉ
ትትሐለም ጋር እት አማን እግል
ትበድል እተ ተአሴርር እቱ ወቅት፡
ምነ ገበይ ትሸክፍ ከትበዴ፡ ምናተ
ምኑ ለሔሰ ሕልም ትረክብ።
አርቡዕ 08 ማርስ 2017

ገጽ 9

ን ወዓዳት

ፈ

9ይ ክፋል
አብ ሰሚረ ለእግለ ስኢ ዲቦም
ዐለ ከንሮእ፡ ምን ቅያስ ወለዐል
አትራሐበ እግሎም ወእም ሰሚራመ
እብ እንክረ፡ እት ረአስለ እግለ
ወእግል ብእሰ ሌጠ ታክየተ ለዐለት
ቡን እግል ትወስክ፡ ለጀበነት ምነ
ገሀር ከሬተከ እተ ኮስኮስ ዊደት
ቡን ሐዳስ እንዴ ከሬት ቀሌተ
ወወገአተከ፡ እት ረአስለ ቡነ
ለቀዳሚት ዲበ ጀበነት እንዴ ሴመተ፡
አጊድ እግል ትፍለሕ እንዴ ትቤቱ
ገብእ፡ እ’በ ዲብ እዴ ማነ ለዐለት
መሽረፈት እንዴ ትለጅልጀ ሌል
ወፈጥን ከልአተ።
ኦሮት ምነ ለሐምበላይ ጭገር
ሸከሙ እንዴ ጣስስ ወማርን፡ ገሌ
እግል ለአፍግረ ምኑ ለትደርኩ
ህግየ ክም ህሌት እንዴ መስል፡
ምነ ድገለባይ ጂብ ናይለ ጸላም
መስደረቱ ለአፍገረዩ ለጸሊም
መደርደሩ ፍጃኑ እንዴ አፍገረ
ለክልኤ ለዕንቱ ህዬ ዲበ እንዴ
ፈልሐት እግል ቲሩግ ክሪት ለዐለት
ጀበነት እንዴ ልትሐዋረር፡ ለፍጃኑ
እበ ግንፍሌሁ እንዴ ለሐስሕስ
ወለአትናድፍ ዐለ ለዲብ ፎቃዩ
ካሪሁ ለዐለ ሻል ጻዕደ፡ ዔጻቱ
ወአብራኩ አስራቡ። ምነ እብ
ሕፍን ጽብጥት ለዐለ ጀበነት እም
ሰሚረ ረአስ፡ ድገም ወአልከደር
ሐቆለ ሰተው ህዬ፡ ለጋሻሁ ለዐለው
አንፋር፡ እግለ ዐቢሆም ወሓይሶም
ለመስል ነፈር፡ “አምብት እግልነ
ተአከርነ” እበ ለትመስል ግንሐት
ተሐዋረረው። ህቱመ ለግንሓቶም
ሰበት ኣመረ፡ “ሕነ ዮም እግል
ደሐን ማጻኣምኩም ህሌነ አብ
ሰሚረ” እት ልብል ወለ መክሰቲ
ቀረዶም ወደ።
አብ ሰሚራመ እብ እንክሩ፡
አሰርለ
ጋሻዩ
ለቤለ
ግህየ
ለትትበለስ ዘዐድ እንዴ ደጋግም፡
“መቅርሕነ ደሐን ትግብእ ደሐን
መስለ ሚቡ” እንዴ ልብል በልሰ
ዲቦም፡ ወለጋሻዩ ወበዐል ቀረዱ
መስል ለዐለ ነፈር፡ አሰርለ ቀዳሚት
ህግያሁ ለለአትዐርየ ዘዐት እግል
ልስማዕ እዘኑ አተናከለ ወቃፈረ
ከትጸበረ። ለጋሻዩ ህዬ እብ ጌማሙ
አኪደት ሳብተት ምንመ ኢዐለት
እግሉ፡ ሚ እግል ሊበል ለሐዜ ክም
ሀ’ለ አግረሳቡ።
ለነፈር ህግያሁ እግል ትድረግ
እንዴ ቤለ፡ ሕልቅሙ ሐቆለ
ሐሳሐሰ፡ “አብ ሰሚረ ሕነ ዮም፡
ሞላድ እንዴ ነሐዜ ማጻምኩም
ህሌነ። እንቱም ህዬ፡ ሞላድኩም
ሕሩይ
ወዓጭምኩም
ጽሩይ፡
ግዋሬኩም ጥ’ልት ወህግያኩም
ስምዕት፡ ርዝቅኩም ክሉ ኣክል
ወመቅጠንኩም ጋድምቱ። ሐሬ ህዬ፡
አዳም ዲመ ጕርነት ወግልግኖት
ሌጠ ኢነብር። ምለዐል ክሉ እብ
ስጋሁ ወዓጭሙ ዲብ ሕድ
ተሓበረ ምን ገብእቱ ለሞላድ ከልቅ
ወዲብ ሕድ ልትዋለድ፡ ወደሐንከ
ወሰላመትከ!” እንዴ ቤለ ህግያሁ
አትመመ። ገሌ ሕክሮባይ ፈርሀት
ገብእ ሑቡር ዲቡ ዐለ፡ ለህግየ ክም
አትመመ ክምሰለ ጾር ክቡድ ለቀ’ለ
ምኑ መስለዩ ከአተንፈሰ ወሐሬ
በሊስ ሻፍግ ገብእ ልትጸበር ዐለ፡

ሙሰ መንደር

“ስ’መዕ ክልኦት ከበር”
እግል አብ ሰሚረ ትፋጠነ።
አብ ሰሚረ ላተ እት አሰር አሰሩ
ኢበልሰ ዲቡ። እት ለሐስብ መደት
ሰኔት ሰበት ከልአ፡ ለሽፍር እሳት
እንዴ ተሐዬ ዲቡ ክምሰለ አዳም
ለአለቡ ዲቡ ትም ባሕተቱ። ሐሬ
ላኪን ለዲበ ጸሓይ ወሬሕ ለአለበ
ዐስተር ልትረኤ ለዐለ ከዋክብ
ለሐስብ ለሀለ እንዴ መስል፡ በሊሱ
ልትጸበሮ ክም ህለው ለአመር ሰበት
ዐለ “አወለን እተ ሕይስ ለቴልኩመ፡
ሓይሳም ወውጀሃም ኖሶም። አዳም
ህዬ ክምሰለ እግለ ትበው፡ ዲመ
ምስል ኢሀ’ለ ወምስል ኢነብር።
ሰበት እሊ እብ ዓጭም ወእብ
ስጋ ዲብ ሕድ ኢተሓበረ ምን
ገብእ እግል ለአተላሌ ወልምበር
ኢቀድር። ኦሮት ሞላዱ ገብአ ምን
ገብእ ዓሜካሊ፡ ወእት ክሉ ሑቡር
ገበአ ምን ገብእ ህዬ ግራቱ። አዜ
ህዬ ደሐንቱ ሳምዓምኩም ህሌነ።
ምናተ በደል ረቢ እንቱ ወላድ
ወሕናመ አዋልድ ብዞሕ ዋልዳም
ሰበት ህሌነ፡ ምን ውላድኩም እግል
ምን ወድ ምን፡ ወምን አዋልድነ
ምን እንዴ ተሐዙ ማጻኣም ክም
ህሌኩም ምንዲ ትወደሖ እግልነ
ወሰኔት” ሐቆለ ቤለ በሊሶም
ትጸበረ።
ለበዲር አሌፍለ ህግየ ሕዛይ
እሲት ካሪ ለዐለ እናስ ህዬ፡ ለጽባበቱ
እግል ለአክልስ ሰበት ሐዛቱ ገብእ፡
“እለ ግድም ተአትሸክክ አለበ አብ
ሰሚረ፡ ሕነ እግል ኣሕመድ ወድ
ሳልም ሑነ እለ ወለትኩም ሰሚረ
እንዴ ነሐዜቱ ማጽኣም ለህሌነ፡
አዋልድ ብዕድዲ ነአይሽቱ ኢኮን”
እንዴ ልብል ለምን አብሰሚረ
ግልብብት ለዐለት ህግየ ወደሐየ
እግሉ ወአብ ሰሚረ ተረቱ ሰበት
አክለት በሊሱ ትጸበረው። ለሔዝየት
ሰሚረ ላኪን፡ ወእት አርወሐቶም
ለለአሙረ ተዐሌ እግሎም ወዲብ
ዐድ አብ ሰሚረ ለእባቱ ከንሮእ፡
አልባቦም ሹቁል ዐለ። ለአብ ሰሚረ
ለሐዝዩ ለዐለ ተውዴሕ ላኪን፡
አክል ሕድ ለእግሉ ለሐዙ ለህለው
ሕጻን ወለለሐዝወ ለህለው ወለት
ምን ወምን ክምሰልቶም ወደሐወ
እግሉ።
ሐቆ እለ አብ ሰሚረ፡ ወለቱ
እግል ምን ወድ ምን ለሐዝወ ክም
ህለው ሰኒ ሰበት ወድሐ እግሉ፡ በሊስ
ርከቦ ወሕገሎ እግል ለሀብ ትዳለ።
ዲብ ዓዳትነ፡ ሞላድ እግል ትሕዜ
ወትትሐዜ፡ ዐገል፡ ለባበት፡ ዕሽረት፡
ሕሽመት ርሕከ ወሕሽመትለ
እንዴ ለሐዙ ማጻኣምከ ለህለው
ዐድ አው ገቢለት ለለአክድ ዓዳት
ወለመባልስ ጃህ እግል ለሀሌቡ።
ወለትነ ሕጺትተ እግል ቲበል፡
አውመ እግል ትክላእ ሐዜካመ
ምን ገብእ እሰልፍ እብ መባልስከ
እግል ትረይሖም ብከ። ምን ሐረስ
እሊ አብ ሰሚራመ፡ እበ ዲብ እዴሁ
ለዐለት ሞረ አውሔተት ኬዘራን
ለምድር እንዴ ሸራቅቅ፡ “አወለን
እንቱም እንቱም ኢለበሉኩም፡
እሲት ምን ተሐዙ፡ መሃዲትኩም
ወወለትኩም ሐዜኩም። ሐሬ ህዬ
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እንቱም እሲት ትትከለኦ ይእንቱም።
ኖሱ ልትሀየብ ምን ገብእ እሲት
ኢኮን እናስመ ወሀብናኩም። አዜ
ህዬ፡ ብዝሔ ህግየ ክስሔ ሰበትቱ፡
አነ እብ ጀሀቼ ለእከለአኩም እቡ
ሰበብ ሰበት አለቡ ሃይብኩም
ህሌኮ። በስ ሕድ ልርፈዖ ወለአክቦ
ሊደዮም እንዲኢኮን። ምናተ እሲት
ኦሮት እናስ ወልደ ወብዝሓም
ለሀዩበ ወከልእወ። ምን ሐረስ
እሊ፡ አብዕቦታት፡ ሐው አበወ
ወሓሎታተ ትሰአሎ ከአቅብሉና”
እንዴ ቤለ ህግያሁ አትመመ።
በዐል ገጽነ ሔዝየት ሰሚረ እንዴ
እንቱ ማጽእ ለዐለ ማሕበር ለዐለ
አብ ዓሻ፡ ምነ መደት ለቀዳሚት
ህግያሁ ዳርገት ወጣፈት እንዴ
እንተ፡ “አወለ ሕነ እንዴ ሰኤነ
መጽአነ። አዳም ህዬ እተ ለኢልስኤ
ዲቡ ምን ጽባብሑ ኢልትፈረር
አብ ሰሚረ። አዜ ህዬ እት ተሀይቦ
ንበሮ። ለሕዛይ ዐድ አቡሀ ወዐድ
እ’መ ህዬ ለሀይ ግድም ልሙድ
ሰበት ቱ፡ ክመ በሀለ ንትሰአሎም
ከእብ በሊሶም ነአቀብለኩም።
ባረካላሁ ፊኩም! ዲብ ሞላድኩም
ለትጸገዐ ዕቃቡ ደብር ሳብት፡
ወሐንቴ ጽላልኩም ለአጽለላመ
ዲመ ሕሹም ወካብርቱ” እንዴ
ልብል ለህግየ አብ ሰሚረ ረሸደ።
ሐቆ እሊ ግድም የም ህጅኮም
ብዕደት እንዴ ገብአው፡ እብ
አድጋማት ለአረይሞ ወለአቀርቦ
ማስያም እንዴ ዐለው፡ ምድር
አልዕሻ ክምሰል ገብአ፡ እም
ሰሚረ ለሕላብ ጢሾ ዖብለት ምን
እከለት ብልቱበት ድቃቅ መጥሐን
ወብሻል፡ ከሌዕ እንዴ መልአቱ፡
እብ ሐሊብ ሕቃን ሐቆለ ጸብሐተ፡
ምነ ጨጋሪት ዕከተ፡ እሰልፍ
ምን ምለዐል ሰሙይ እንዴ ቆሪ
ሐፍረት ዲበከ መልአቱ ወሐሬመ
ምን ምተሐት እብ ሕጻጽ ሔሳስ
አጅፈጠት ዲቡከ፡ እብ መሐልወይ
ለሰኩ ምነ ሕብር አስሀለት ደብዐት
እንዴ ትመስል፡ ምን መሐረስለ
ሕርበት ድመ ድርክ እንዴ አበለተ፡
“አብ ሰሚረ፡ እንዴ ትከበቱኒ!”
ቴለቱ ከዲበ አፌትለ ቤተ ሐር
ቀርበት ምኖም።
አብ ሰሚራመ እብ ሕድርኖት
እሲቱ ፋውሽ ወሕቡን እንዴ እንቱ፡
እሰልፍ ለእከለቱ ትከበተ ወሐሬ
ሰኒ ሐቆለ አጥፈሐየ፡ ረክበቱ
ሀረሰከ ጋሻሁ አትሐጸበ ወምስል
ትደረረው። ሐቆ ድራር ግድም ላሊ
ትከፈለት ወህቶመ እግል ሊዒሮ
ሰበት ሐዘው፡ እብ ጽጋብ ቅምየት
እት ምድር ሓግላም እንዴ እንቶም
እብ ሕበር አልዕሻሆም ትሰለው።
ሐቆ ሰላትቶም ወሕማሰሌታቶም
አትመመው ህዬ፡ ፋርሓም እንዴ
እንቶም አስክ ዐዶም ትወከለውከ፡
እብ ደሐን ንትረኤ ትፈናተው።
መስኪነት ሰሚረ፡ ህተ እንዴ
ኢትደሌ እናስ ህይብት ህሌት።
ለፊነ ዑመር ህዬ እግል ትትጠለምቱ
ወለ እግል ትትአመን ገብእ? እሊ
ወቅት ለበልሱ ሰኣላትቱ። ለሔዝየት

ኬትባይ=ዐሊ አቢብ እድሪስ
ሰሚረ እንዴ እንቶም ለመጽአው
ወርከቦ ወኢትሕገሎ ለትበሀለው
አብ ዓሸ ለመርሖም ሰለስ ነፈር
ክም ዔረው፡ እም ሰሚረ እግለ
ቡን ለሓልብ ዲቦም ለአምሰ ወልደ፡
“ሓኬ ሕልብዬ፡ ለሰብ ወአቡከ ሚ
ልትበሀሎ ዐለው?” እንዴ ትብል
ትሰአለቱ። ለወልደ ህዬ እብ በራአቱ፡
“ከንዶእ አነ ኖሼ ስካብ መጽኤኒ
ከእትሀርገት ሰበት ዐልኮ ህግያሆም
ኢሰማዕኮ” እንዴ ልብል በልሰ ዲበ
ስጋዱ እብ ህርጋቴ ክም ፈሪካይ
ውልዋል ካብሁ ኬን ወእንሰት

ተክነዕ እንዴ ልብል።
እም ሰሚረ ውላደ ክም
አትሳከበት፡ እግል አብ ሰሚረ
“ለሰብ እሊ ቀደም እለ ሽፍርነ
ኣትያም ምን ኢገብኦ ዮም ሚ ዲብ
ለሐዙ ማጽኣም ዐለው፡ ደሐኖምቱ
ማሚ ሚለሐዜ ዐለው፧” እንዴ ትቤ
እግል ትትሰአሉ ሰተተት ወሐሬ
ህዬ፡ ጠቢዐት ፍድብ ወጨቅጥ አብ
ሰሚረ ብእሰ አክል-ሕድ እንዴ
ተአምር፡ “እግልሚ እሸፍግ ህሌኮ
ኖሱማ ሚ ኢለአስእለኒ? እምበል
ጎማት በኑ ለወድየ ሚህሌት ሐርመ።
ሰሚረ ምስል ዋልዳመ ገብአነ ምን
ገብእ እምበል ጎማቼ ትገብእ ሚቡ
ሐርመ” እንዴ ትቤ ምትክራረ
ጸብጠትከ ገብ እብ ስካን ትቤ።
ትተላሌ ..........

አሰሶት እትፋቅ (ውዑል)
ምን ገጽ 3 ለተላለ

1. ተርጀሞት ውዑል
ዎሮ ውዑል ጽበጡ እብ ዋዴሕ
ወእብ ዋጅብ እንዴ ተ’መ ዶል ገብእ፡
ለገብአት ተርጀመት ኢተአትሐዝዩ።
ጽበጡ ክምሰለ ሀለዩ መትከባት
ወፈጸሞት ሌጣ ቱ። ውዑል ጽበጡ
ዶል ኢልትወደሕ ሌጣ ቱ ተርጀሞት
ለለአትሐዝዩ። እብ ስሜት ተርጀመት
ቤት ፍርድ ዲብ ጽበጥ ናይለ
ውዑል ተቅዪር እግል ሊዴ እግል
መትወዓዕለት ጀሃት ውዑል እግል
ልትከለቅ እሎም ክምሰል ኢቀድር
እግል ንፍሀም ወጅብ። ዎሮ ውዑል
እግል ልተርጀም ገብአ ምንገብእ፡ ምነ
ናይ ሕበር ፈሀም ናይ መትወዓዕለት
ጀሃት እንዴ ትበገስከ፡ ዎሮ ለመዝን
ነፈር ዲብ አካን መትወዓዕለት ጀሃት
ምን ለሀሌ፡ ሚ ፈሀም እግል ለሀሌ
እሉ ቀድር እንዴ ትቤ ዶል ተሐስብ
ቱ።
ቤት ፍርድ እግል ኢወዳሐት
ወለለአትክሕድ ውዑል ተርጅም እት
ሀሌት፡ እሊ ለተሌ ንቃጥ አሳስ እንዴ
ወዴት ቱ፦
• ፍንጌ መትወዓዕለት ጀሃት
ለገብአ ናይ ሰልፍ ህድግ
• ደሚር ሰኒ፡ አማን ወእምነት
ናይ ለመድ አግቡይ ሽቅል ዲብ
ወግም እንዴ አተ
• እብ መትወዓዕለት ጀሃት
ፍንጌሆም ለአሰሰዉ ለመድ አግቡይ
ሽቅል
• መትወዓዕለት ጀሃት ግረ
ክላሰት ውዑል ለለርኡዎ ጠባዬዕ
• ጠቢዐት ወሀደፍ ውዑል
• ዲብ ፍንቲት ምህነት፡
ለበያናት አው ሓላት ውዑል ወቃላት
ለትትሀየቦም ተርጀመት
• ዲብ ናይ ክቱብ ሰነድ ድድ
መዳልያዩ ተርጀሞት
• አከይ መቅርሕ ፍንጌ
እብ ለትፈናተ ሀገጊት ለዳለ ንሰኽ
ውዑል፡ ለአሳስያይ ዔማት ናይለ
ውዑል ለዳሌት እበ ንስከት ክምሰል
ትቀልብ እንዴ ኣመርከ ተርጀሞት።
2. ፈጽም (ፈዓልየት) ውዑላት
መትወዓዕለት እብ አሳስ ለአተዉ
ዋጅብ እግል ልፈጽሞ (እት ፍዕል
እግል ለውዕሎ) ለልትቀሰቦ ክምቶም
ምነ አግደ ዕ’መር(ፍገሪት) ውዑል
ቱ። ውዑል እግል መትወዓዕለት
ጀሃት ለቀይድ ምን ገብአ፡ እብ አሳስ
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ውዑልዬ ዋጅብዬ አትመምኮ ለትብል
ጀሀት ዋጅበ ክምሰል አትመመት
ናይ አፍሀሞት መስኡልየት ተሀሌ
እሉ። እትፋቅያይ
ዋጅብ ዲብ
አትመሞት እግል ሊዴ ለቡ ምን ቱ?
እብ ከአፎ ህዬ ልትፈጸም? ዲብ አየ
አካን ወወቅቅት ትፈጽሞ? ወለመስሉ
ንቃጥ ዋጅብ መትሐሳር ለትሐዝዩ።
ዎሮ ዳይ እግል ልሸቄ ማል
እግል ልደፈዕ፡ መምተለካት እግል
ልውጀድ፡ ወለመስሉ ለትዋፈቀት
ጀሀት እትፋቅያይ ዋጅበ ናይ
አትመሞት መስኡልየት ተሀሌ እለ።
መትወዓዕለት ጀሃት ዋጅብ እግል
ለአትምሞ እቱ ለለስትህል ወቅት
ዲብ ውዑል ህለ ምንገብእ፡ ዲብለ
ሕዱድ ወቅት እግል ልትመም ቡ።
ለካልኣይት ጀሀት ናይ ፈጽም ወክድ
እግል ልሕሬ ዲብለ ውዑል ሐቆመ
ህለ እብ ሕርያኑ ፈጽም ገብእ።
ውዑል ለልትፈጸም እቱ ናይ ወቅት
ሪም እበ ውዑል ምንመ ልትሀደግ
አው ምነ ውዑል እግል ልትሐደድ
ለልትቀደር ሐቆመ ገብአ፡ ዲብ ከርስለ
ናይ ወቅት ሪም ዲብለ ገብአ ልግበእ
ወክድ እግል ልትመምም ቀድር።
ዲብ ለገብአ ብዕድ ጋር ሐድ ወቅት
ዶል ኢለሀሌ ውዑል ሐቆለ ተአተ
እተ ዕለት ዲብ ቀበት ራቴዕ ወቅት
እግል ልትመም ቡ።
ውዑል ለልትፈጸም እተ አካን
እበ ውዑል ኢተሐበረ ምንገብእ፡
አው ህዬ ምነ ውዑል እግል
ልትቀረር ኢትቀደረ ምንገብእ፡ ዎሮ
መትወዓዕላይ እንክር እብ ክእነ
ለተሌ ለአተምሙ፦
• ናይ ሰላዲ ዋጅብ እግል
ድፍዐት ገብአ ምንገብእ፡ እት አካን
ምልክየት መአውዳይ፡ አካን ምልክየት
ሐቆ አለቡ ህዬ ዲብ ሳብተት አካን
ሰከኑ፡
• ለገብአ ብዕድ ዋጅብ
ላኪን ዲብ ናይ መትአውዳይ አካን
ምልክየት ኖሱ፡ ናይ ምልክ አካን
ሐቆ አለቡ ህዬ፡ ዲብ ሳብተት አካን
ሰከኑ።
• ሐቴ መትወዓዕላይት ጀሀት
እት ውዑል ሐቆለ አቴት እቱ
ወክድ፡ ናይ ምልክ አካኑ አው ሳብት
ሰከኑ ሰበት በደለ እግለ መጽእ ፈጽም
ምስሉ ለልጻበጥ ወሱክ ተካሊፍ፡
ለመትወዓዕላይት ጀሀት ትትሐመሉ።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ይ

ኤረትርየ 5 ጅግረ ዴሽ አፍሪቀ እግል ትትሐደር

ኤረትርየ ምን ዮም 8 አስክ
16 ማርስ 5ይ ጅግረ ርያደት
መነዘመት ጅግራታት ርያደት ዴሽ
አፍሪቀ እግል ትትሐደር ቱ።
እብ አሳስ እሊ ልጅነት
መነዝመይትለ ጅግረ እተ ሀብተ
ሐብሬ፡ እት ክል ክልኤ ሰነት
ለትወድዩ እጅትመዐ እት አስመረ
እግል ተአትጋይሱ ክም ቱ
ትወደሐ። እሊ እጅትመዕ እሊ ህዬ
ቀራራት ወተውስያት ምህም እግል

ልቀድም ሰአየት ትገብእ እቱ።
ምስ’ለ እግል ሳምን ለገብእ
ጅግራታት
ርያደት፡
ለጅነት
መነዝመይትለ ጅግራ ክምሰለ
ትወድሑ እግ’ለ እተ ጅግረ ለሻርክ
ፍረቅ ምስል ስያሐት ወታሪክ
ዐድነ ክምሰልሁመ ዓዳት ወሰዋልፍ
ሸዐብነ እግል ኣትኣመሮት በራምጅ
ዝያረት ጽቡጥ እግሎም ክም ህለ
ትወደሐ።
እለ መነዘመት እለ ጅግራታት
ርያደት ጄሽ አፍሪቀ ለተአትጋይስ
መነዘመት እት አፍሪቀ ህተ ሌጠ
ክም ተ ልትወደሕ።
እሊ ጅግረ እሊ እተ ሐልፈ
ወክድ ቀደም ክልኤ ሰነት እት
ሰነት 2014 ማርስ እት ቱኒዝየ
ጋብእ ክም ዐለ ወብዝሓም ፍረቅ
ምን አፍሪቀ ሹሩካም እቱ ክም
ዐለው ልትሀደግ።

ዳምቅ ወጠንያይ ጅግረ
አትሌቲክስ ተምም
ምን 3-5 ማርስ ምን አቃሊም
ምግብ፡ ግብለት፡ ጋሽ በርከ፡ ዐንሰበ
ወውዛረት ድፈዕ ለመጽአው ሐድ
115 አትሌታት ለአሻርክ ለጸንሐ
ወጠኒያይ ሻምፒዮን ትራክ ወፊልድ
ተሐት 18 ሰነት ኤረትርየ 2017፡
ሰንበት ዐባይ 5 ማርስ እብ እዴ
ዛይደት አትሌታት አቅሊም ምግብ
ዲብ ስታድዩም አስመረ ተ’መ።
ዲብለ እግል ሰለስ አምዕል
ለአተላለ ፈደረሽን አትሌቲክስ
ኤረትርየ እበ አትኣተዩ ንዛም
መራቀበት ዕምር፡ ሐዳይስ ሰብ ሰእዮብ
አትሌታት ለዘሀረው እቱ ሰበት
ዐለ በደለ እግል አፍረዮት ለገብእ
ወቀይ ቀደም ለለአብል ወጠኒያይ
ጅግራቱ ለዐለ። ዲብ እሊ መሻረከት
ክልኦት አቃሊም በሐር ቀየሕ ክምለ
እዩዶም ዮምዓመትመ ለኢሻረከው
እቱ ጅግረ፡ አቅሊም ዐንሰበ ለአርአዩ
ጅግረ ወለሰጀለዩ ነጀሕ ለልትሐመድ
ቱ።
ዲብለ ገብአ ጅግራታት ለትሰጀለት
ፍገሪት ዶል እንረኤ፦
ዲብ 100 ሜተር ምን አንሳት
ፍናን መብራህቱ- ምግብ ሚካል
ዑቅባይ - ምግብ ፍረሂወት ደሳሌ
- ግብለት
ምን ውላድ ተብዕን መጎስ
ስምኦን - ውዛረት ድፈዕ፡ መሐመድ
ስሌማን - ጋሽ በርከ፡ አብረሃም ነጋሲ
ምግብ
ዲብ 200ሜ. አንሳት ሚካል
ዑቅባይ - ምግብ፡ ስበሕ ዐማር -

ሜሮን አብረሃም ዕዉት 7ይት መርሐለት ቱር ጋቦን

ምግብ፡ ፍናን መብራህቱ - ምግብ።
ምን ውላድ ህዬ መጎስ ስምኦን
- ውዛረት ድፈዕ፡ አብረሃም ነጋሲ ምግብ፡ ሮቤል አማንኤል - ምግብ።
ዲብ 400ሜ. አንሳት ሰበሕ ዐማር
- ምግብ፡ ልዋም ተስፋስላሴ ኣስቴር
ይባበ ሰልሲተን ምን ምግብ
ምን ውላድ ህዬ ያፌት ዳንኤልምግብ፡ ሮቤል ኣማኑኤል- ምግብ፡
ናዝራዊ ሃይለ- ግብለት
ዲብ 800ሜ. አንሳት ንያት
ተስፋይ፡ ኣስቴር ይባበ ወሊድያ
ፍጹም ሰልሲተን ምግብ፡ ውላድ፡
በረኸት ቴድሮስ- ግብለት፡ ሉተር
ኢሳቕ- ምግብ፡ ሮቤል ኣበበ- ምግብ
ዲብ 1500ሜ. ምን አንሳት ንያት
ተስፋይ፡ ሳሮን መኮነን ወሰምሃር
ተኸስቴ ሰልሲተን ምን ምግብ።
ውላድ በረኸት ሚካኤል፡ ሜሮን
ጎይትኦም ወክብሮም ኣፍወርቂ
ሰልሲቶም ምን ምግብ።
ዲብ ብድረ 2000ሜ. Steeple
chase ውላድ፦ ኣቤል የማነ- ምግብ፡
ፊልሞን ዳዊት- ግብለት፡ ሄርሞን
ክፍሎም- ምግብ
ዲብ ብድረ 3000 ሜ. አንሳት
ለምለም ገ/መድህን- ምግብ፡ ሳሮን
መኮንን- ምግብ፡ ቅሳነት ማርቆስግብለት። ውላድ በረኸት ሚካኤል፡
ሄኖክ ተስፋይ ወሜሮን ጎይትኦም
ሰልሲቶም ምን ምግብ።
ዲብ ብድረ ሪለይ 1000 ምትር
እብ ደረጀት ፈሪቅ አዋልድ አንሳት
አቅሊም ምግብ፡ ግብለት፡ ወዐንሰበ፡
ምን
ውላድ
ህዬ
ውዛረት
ድፈዕ ጋሽ-ባርከ
ወምግብ ምን
አወላይ አስክ
ሳልሳይ እግለ
ህለ
ደረጃት
እንዴ ጸብጠው
ዕ ዉ ታ ም ለ
ወጠኒያይ ብድረ
ገአው።
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 10

ወጠኒያይ ፈሪቅ ብድረ ዐጃላት
ኤረትርየ ሻርክ እቱ ለአስመነ ዱር
ጋቦን፡ ሰንበት ዐባይ 5/3/2017
እበ ገብአት ሳብዓይት ወናይ ደንጎበ
መርሐለት ተ’መ። እለ መርሐለት
እለ ኤረርያይ ሜሮን አብረሃም
ትዐወተ እተ።
ዲብ እለ ሳብዓይት መርሐለት
ቱር ለ ትሮፒካሌ አሚሰ ቦንጎ
መትባድረት ምን አዌንዶ እንዴ
ትበገሰው ዲብ ሊቨርቪል ለተ’መ
ናይ 137.5 ኪሎሜተር ጅግረ
ወደው። ዲብ መከለስ ህዬ ነፈር
ወጠኒያይ ፈሪቅ ኤረትርየ ሜሮን
አብረሃም እግል ጅግራሁ እብ 3፡10፡
05 ወቅት እንዴ አትመመ ዕውት
7ይት ወናይ ደንጎበ መርሐለት
ቱር አሚሰ ቦንጎ ገብአ። እሊ ዲብ
ጋድም ለገብአ ናይ ደንጎበ ጅግረ
መትባድረት ዲብ ሰዐት 43.402
ኪሎሜተር
ዲብ
ልትሀርበቦ
አትመመዉ።
ዲብ ስዖታት ሐቆ አዝህር ለተመ

ናይ መከለስ ብድረ፡ ወድ ዴንማርክ
ነፈር ናዲ ደልኮ ማርሴሌ ፕሮቨንስ
ከይተኦም ላቱ ክራግ አዝብዦር
ኣንደርሰን 2ይ እንዴ ገብአ ናይ
መከለስ ሕንጻጽ ከይድ እት ህለ፡
ነፈር ወጠኒያይ ፈሪቅ ሳይሞን
ሙሴ ህዬ እብ ሰለስ ካልኢት
ምን ዕዉት ናይ እለ መርሐለት
ወድ ፈሪቁ ሜሮን አብረሃም እንዴ
ደንገረ 6ይ እንዴ ገብአ ብድራሁ
አትመመ። አንፋር ወጠኒያይ ፈሪቅ
ዮናታን ሃይሉ ወኤልያስ አፈወርቂ
ህዬ 17ይት ወ 18ይት ደረጀት
ጸብጠው። ኤረትርያይ ነፈር ናዲ
ኢንተርፕሮ ሳይክሊን አካዳሚ
ተስፎም ዑቅባማርያም ህዬ እግል
ብድራሁ ምስል ቀዳምያም 10
እንዴ ገብአ ለአተምም እት ህለ፡
እብ አሳስለ አስክ እለ እት ሸበከት
ሐብሬ ፕሮ ሳይክሊን ስታትስ
ፋግሩ ለህለ ተቅሪር፡ እሊ ናይ ዮም
ዓመት እግል ሴዕ መራሕል ለሄረረ
ጅግረ፡ እብ ክእሉል 19፡41፡21፡
ወቅት ወድ ፈረንሰ ዮሃን ጊኔ

ናይ ናዲ ዳይሬክት ኤኔርጂ እት
ፍሌንየት ህርድየት ተዐወተ።

ኤረትርያይ
ተስፎም
ዑቅባማርያም ህዬ እብ 16 ካልኢት
ሌጠ እንዴ ተሐለፈ 2ይት ደረጀት
ጸብጠ። ናይ ወቀት ላተ አክደር
ፊሌንየት ሀዬ ወድ ቤለሩስ ናይ
ናዲ ሚንሰክ ሳይክሊን ስታንስሊው
ባዚኲ ነስአየ። እብ ክእሉል
33 ንቅጠት ኤረትርያይ ዐወት
ሀብቶም ሐየት ስጋደት ገብእ እት
ህለ፡ ወድ ፈሪቁ ዘመንፈስ ሰለሙን
ህዬ 26 ንቅጠት እንዴ አከበ ዲብ
ካልኣይት ደረጀት ትረተበ። እብ
ደረጀት ደውለት ህዬ ሞሮኮ 1ይት
ትገብእ እት ህሌት ወጠኒያያይ
ፈሪቅ ኤረትርየ ዲብ ሓምሳይት
ደረጀት እንዴ ገብአ እግል ዓም
ብድራታት ናይ እለ መርሐለት
እለ አትመመ።

ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ለሐልፈ ሰነበት እትሉሉይ ዐለ።
ቼልሲ፡ ማርሒተ አደቀበት፡ ሊቨርፑል
ምህም ዐውቴ ሰጅል እት ህሌት
ቶተንሃም ወሲቲ ደረጀተን ሐፍዘየ።
ዩናይትድ ንቅጠት ትካፈለት።
ማርሓይት ጅግረ ኩረት እግር
ፕሪመር-ሊግ እንግሊዝ ለህሌት
ቼልሲ ምን ሜዳነ ወኬን ድድ
ዌስትሃም ዲብለ ወዴተ ጅግረ
ማርሒት ጅግራታት ኩረት እግር
ፕሪመር-ሊግ
እንግሊዝ ለህሌት
ቼልሲ፡ ምን ሜዳነ ወኬን ድድ
ዌስትሃም ዲብለ ወዴተ ጅግረ
ክልኤ እብ ሐቴ እንዴ ተዐወተት
ማርሒተ አደቀበት። ዲብ እለ ጅግረ
እለ እግል ቼልሲ ለዐወተየ አግዋል
ለሰጀለው ሃዛርድ ወኮስታ ቶም።
ዌስትሃም ህዬ ለዎሮ ረአሱ ሀደፈ
እት ክልስት ሳዐት እብ ገበይ ላንዚኒ
ሰጀለት። ቸልሲ አትኒን ለሰጀለቱ
ዐውቴ ምስለ ግራሀ ለህለ ፈሪቅ
ለህለ እለ ንቅጠት ፈርግ ዲብ ዐስር
እግል ትብለሱቱ።
ማንቸስተር ዩናይትድ ምስል
ቦርንማውዝ ዲብለ ወደዩ ትልህየ
1እብ1
ተፈናተው።
ዲብለ
ትልህየ መሃጅም ማን ዩናይትድ
ኢብራሂሞቪች ለሸወተዩ ሾት ሰበት

ፈሽለ እግል ፈሪቁ ምህም ንቅጠት
አትሐገለ። ቦርንማውዝ እብ10
መተልህየት እግለ ርቱባት 90
ደቂቀት እግል ማንቸስተር እንዴ
አውተደ ሰበት ጸብጠየ አትፈከረ።
ዲብ እለ ትልህየ እለ፡ ኢብራሂሞቪች
እግል መተልህያይ ቦርንማውዝ
ሚንግ እብ ዓኒ እብ ምንክቡ ሰበት
ለደደዩ እግል ልጃዜ ክምሰል ቀድር
ልትሀደግ ህለ። ኢብራሂሞቪች እብ
ሰበት እለ ቀድየት እለ ዲብለ ሀበዩ
ሸሬሕ፡” ለሐደስ ክምሰለ ልትሀደግ
እቡ ለህለ እንዴ ኢገብእ ሚንግ
ኖሱ እንዴ ነጥረ ምስል ምንክብዬ
ዳገሸ” ሐቆለ ቤለ፡ እብ ዓኒ እግል
ሚንግ ክምሰል ኢዘብጠዩ ተሃገ።
ናይለ ሐልፈ ሰነብት ለዐበ
እህትማም
ለሰሐበት
ትልህየ
ዲብ ፊንላንድ ለገብአት ትልህየ
ሊቨርፑል ድድ አርሰናል ዐለት።
ለትልህየ እብ ዐውቴ ሊቨርፑል 3
እብ 1 ተ’መት። እብለ ዐውቴ እለ
እንዴ ትሰዴት ሊቨርፑል ደረጀተ
ምን 5ይ ዲብ 4ይ ተአትሓይስ እት
ህሌት፡ አርሰናል ህዬ ምን 4ይ ዲብ
5ይ ትከሬት። ዲብ እለ ትልህየ
እለ ሙደርብ አርሰናል አርሰን
ሸንገር እግል አግደ ሙሃጅም ቺለ
ኣለክሲስ ሳንቼዝ ምስል ቀዳምያም
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11 ኢትፈረረው። ሰበብ ናይ እሊ
ህዬ ለመተልህያይ ዲብ ናይ ተማሪን
ወቅት ምስል ብዝሓም መተልህየት
ፈሪቁ ምን ትዳገሸ ክምሰልቱ
ብዝሓም ምስለ ፈሪቅ ቅርብ ለቦም
ጀሃት ሸርሐው። እለ ጋሪት እለ ህዬ
እት ረአስለ መተልህያይ ሐሩቀት
ትርድት ህሩስ ህለ ትበሀለ።
ሳንቸዝ አስክ እለ እግል
አርሰናል እንዴ ወከለ 128 ወቅት
ተልሀ። እትሊ ትልህያታቱ 62
አግዋል ሰጅል እት ህለ፡ 40 እግል
አግዋል ለገበአ ክወር እግል ውላድ
ፍሪቁ አትከበተ። ግራለ ትልህየ
አርሰን ሸንገር እብ ብዝሓም ጀሃት
ልትሐሜ እት ህለ፡ ውላድ ፈሪቁ
ላኪን እሊ ሰኒ ክምሰል አሰፈዮም
ልትሀደግ።
ሳንቸዝ እብ ትሉሉይ ለርእዩ
ለህለ ጠባዬዕ ምን ፈሪቁ ፍንቱይ
ክምሰል ህለ ለለርኤቱ። እትሊ
ወክድ እሊ ዲብ ሳምን 180 አልፍ
ፓውንድ ልደፈዕ ለህለ መተልህያይ፡
ክምሰል ከረ ጁቬንቱስ ወፒኤስጂ
ላቱ ፍረቅ እግል ማህየቱ አስክ 300
አልፍ ፓውንድ እት ሳምን እግል
ልርፈዓሀ ክምሰል ቀድረ ሸረሐ
ሀለየ።
ገጽ 11

መሓመድ ዳፍላ

ሸዐብ ወዓዳቱ
ለመድ ሙነት

ለእምበልዐ ነብረ ምስል ዓዳትነ
ወለመድነ መትጻባጡ ዐቢቱ።
እብሊ ሰበብ እሊቱ ህዬ እት ገሌ
አካናት ለልትበረእ ነበሪት እብ
ብዕድ እንክራት ህዬ ለልትፈቴ።
ሕነ ዲርሆ ዶል ነሐርድ ቃራተ
እንለክፉ፡ እት ምውዳቅ-ጸሓይ
ታይዋን ላኪን ለቀለ ወለተሐረ
መረቅ ምን ቃራት ደወርህ
ልትሸቄ። በሀለት ምን ስጋለ
ዲርሆ ወለዐል ልትሐሬ ወቀሌ።
እተ ክምሰልሁመ እት ድባዕ ኮንጎ
ሸነብእ ለትሐረ ሙነት መስኡሊን
ወሰብገጽቱ። ሰበት እሊ እተ
ድዋራት ለሀይ ዶል ለሐርዶ እግለ
ሸነብእ ክም እሻረት እሕትራም
እግለ መስኡል አው ሹም ናየ
ቀቢለቶም ለሀዩቡ። እት ኮርየ ህዬ
“ሳናካጂ” ለትትበሀል ናይ ለመድ
ጅንስ ነብረ ህሌት። ለነብረ እለ
ዶል
ትጠልብ፡
“ኦክቶፑስ”

ለኢትፈትሐ መሳእል

በጽሕ።

እት ጃፓን
ወታይዋን
ምስል
ቤጭ
ለትቀለ
ዕንታት ዓሰ ቱነ
ወለመሽመሸ
ስገ
ከንዚር ለትፈተው
ጅንስ ነብረ ቶም።
ስገ ከንዚር፡ እብ
ማይ ሳደ ለትጬፈ
ሩዝ ወጬወት እት ሕሩም እግል
ሸሀር እንዴ ደበበ እግል ብላዕ
ልዳሌ።
“ኢስካሞልዝ” ናይ ለመድ
ነብረ ሜክሲክዪንቱ። ምን እት
ልብልዕ ሻጥ በሐር ለልትረከቦ
ተብዕን እንጠሐነው ለለኣዳልዉ
መረቅቱ።ምስል ቱም ወለይሙን
ህዬ ልዳሌ። ለነሽፈ ዐንበጠ
ብልዐት
እት ብዞሕ ድዋራት
ልሙድ ነብራቱ።እብ ፍንትይ ህዬ
እት አፍሪቀ ወድወል ዐረብ።
ናይ ለመድ ነብረ እት ጅዝር
፡ሚክሮኒስያ ወጁዋም ለልትረከብ
ሸዐብ፡ ምን ስገ ዕዉር ላሊ፡ መሪር
ወበሰል እንዴ ተሓበረ ልዳሌ።
እት ፈረንሰ፡ ኢጣልየ ወገሌሀን
ድወል ኣስየ እገር ቀወርዕ ለቀሌት
ነብረተ። እተክምሰልሁመ እት
ብሩር አየርላንድ ወስዊዘርላንድ፡

ዴቪድ
ሁዝ
ለልትበሀል
ወድ 27 ሰነት ላቱ ሻብ፡ ምን
መዲነት ሲንሲናቲ አስክ መስኡል
ፈደራልያይ ክጡጥ ጀው ለዐለ ጃክ
ባርከር እንዴ አተሰለ፡ ሳምን እብ
ተማመ እብ ትሉሉይ ለትሐለመዩ
ሕልም አስአለዩ። ጃክ ላኪን እግለ
እሉ አስአለዩ ሕልም ክም ዓዲ
እንዲኢኮን ብዙሕ አካን ይሀበዩ።
ከሚስ 25 ማዮ ምን ሐዲስ ዴቪድ
ለሕልሙ ደግመዩ። ሐቆ እሊ
ለሴምዓይ ሰአነ ዴቪድ ምስል እሲት
እንዴ ገብአ፡ እት አፍባብ መጣር
ጣኢራት ቺካጎ እንዴ መጽአው፡ እት
ወረቀት ዓባይ፡ “ዮም ሐቴ DC10
ለጅንሰ ጥያረት ፡ ምን መጣር ቺካጎ
ምን ምድር ሐድ 100 ምትር
ሌጠ ክም ትወቀለት ምድር እግል
ትጀድምቱ ወክሎም እተ ለዐለው
270 ሙሳፍሪን እግል ሊሙቶቱ”
ለልብል ክቱብ ጸብጠው ወእብሊ
ዴቪድ ወ እሲቱ መስሐቂ አዳም

ክእናመ ሀለ

ሻብ እብ ዕማሙ

ለልትበሀል ሔዋን በሐር እብ
አርወሐቱ እት ቀደምከ ከሩ
እግልከ፡ ሐቆ እለ እብ ሰኪን ኖስከ
እንዴ ሐረድካሁ እብ ጥራዩ ስጋሁ
እት ለሀለባልብ ትበልዑ በሀለት
ቱ።
“ብዮንዲጂ”ምን
ዐበቅበቀ ለልትሸቄ ለትፈተ ወተሐረ
ጅንስ መረቅ (ሾርበት)ቱ። ዐጀብ
ኢትትቦለሎ ልሳዕ ህሌነ። እት
ቻይነ፡ ቬትናም ወብዕዳት ድወል
ኣስየ፡ ስገ ወነውያት ከብድ አራዊት
እብ ጭመም ዘቢብ እንዴ ትቀለ
ልትበለዕ። ምን ሐርዕ ፍንቱያም
ጅንስ ሐረምዝ አፍሪቀ ለትትሸቄ
ቡን ለቀሌት ተ። ዐውል ሐቴ
ኪሎሀ ህዬ ምንለዐል አልፍ ዶላር

ለትቀለ ኣንፍ ሐ፡ ምስል ለትፋናተ
ቀመም ወከል ልትቀረብ።
“ብሎድ ፕላተር” እት ስዊድን
ወፊንላንድ ለትትበለዕ ነብረተ።
ምን ስገ ከንዚር ለልትቃጠር ደም
ወሐሊብ እንዴ ተሐበረ ለትዳሌ
ነብረተ። እት እስኮትላንድ፡ ምስል
ክሙንየት ለትትማሰል፡ “ሃጂስ”
ለትትበሀል ነብረ ህሌት። እሊ
ህዬ ሰኒ ለኢሐጸበ ነውያት ከብድ
እግል ሰለስ ሳዐት እንዴ ትቀለ
ልዳሌ በሀለትቱ። ማዕሌሽ ገሌ
ለትቦለልኩም ኣግል ተሀሉ ትቀድሮ
ላኪን ክመ ሐነ ጪፎት ወቅሎ
ለኢቦለነ ህቶምመ ኢቦልልሎም
እብ ሀይመት ህዬ በልዕዉ።
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 10

ጋባኣም ሐቆለ አምሰው፡
ምሴት 25 ማዮ 1979፡ እት
ተኣሪክ ዐለም ለአከ ሓድስ
ወደውሻሽ ጥያረት ሐስለ።
ለዴቪድ እት ሕልሙ
ለረአየ ማል ኽጡት ጀው
አሜርከ
ላተ
ጥያረት
ምን ምድር ብዞሕ እንዴ
ኢትትወቀል ምድር ጀደመት
ወክሎም እት ቀበተ ለዐለው 270
ሙሳፍሪን ሞተው። እብሊ ህዬ ምነ
ሓድስ ኦሮት ነፈር ሌጠ እግል
ልድሐን ቀድረ። ለበዐል በክት
መሳፍር ለክቱብ ዴቪድ ክም ረአየ
ርሑ አስአለቱ መስለኒ ምነ ጥያረት
ተርፈ።
ሐቆለ ሓድስ ብዝሓም አንፋር
እብ ወዳዲት ዴቪድ ምንመ
ትበሰጠው፡ህቱ ላኪን እተ ኣት ሰነት
1980 ለወደየ መቀበለቱ ፡ “እግለ
ሞተው አንፋር ኣግል አድሐን ካፊ
ሽቅል ኢሸቄኮ” እት ልብል ትዕሱ
ሸርሐ።
ብዕድመ ኣት 1880፡ ኤድዋርድ
ሳምሶን ለልትበሀል ሰሕፊ ጀሪደት
ቦስቶን ግሎብ፡እት ሽቅል እት ሀለ
ቀመቲት አንፈረ፡ ምን ሳካቡ ላኪን
ብህሩር እት እንቱ ትነፈዘ። ለሰሐፊ
እተ ሐጪር ወቅት ሳካቡ፡ እብ
ሐት-ሐቴ እግል ልፍቀዱ ለቀድር

ዑመር
ሃዲ
ለልትበሀል
ፈለስጢኒ፡ እብ ክሱስ ስትየት
ስጃረት ምስል ዕያሉ እግል
ለአተፍቅ ኢቀድረ። እት አምዕል
ባካት40 ስጃረት ሰቴ እት ህለ፡ ወድ
ሰለስ ሰነት ላቱ ጅኔታዩ ዕጨይ
ክርቢት እት ጸብጥ ሽቅል አቡሁ
እግል ልንገል ሰበት አንበተ፡ እሲቱ

ቅሰት ሱረት
እትለ ሱረት እንርየ ለህሌነ
እሲት፡ እም ሐሰን ለትትበሀል
ምስርየት ትገብእ እት ህሌት፡
ዕምረ 60 ሰነት ቱ። ህተ ብእሰ
ቀደም 16 ሰነት ክም ሞተ ሽቅል
ወልወሎት እስእን አንበተ ቱ።
ህተ ገሀብ ድራሰት ሰበት ዐለት
እተ፡ አመተ ሐምስ አጀኒተ እት
ትወዴ መድረሰተ ምን አወል
እብ አንበቶት፡ እትሊ ወቅት እሊ
ደረሳይት ካልኣይት ሰነት ጃምዐት

ሕልም እኩይ ተሐመ። ለሕልም
እግል ኢልትረስዑ ሰበት ፈርሀ ህዬ
እት ወረቀት “ሳዐት 6፡00 አስቦሕ
እት ጀዚረት ካርካቱዋ ቡርካን
ሰበት ፈርገዐ እብ ኣላፍ ለልትዐለቦ
አንፋር ፈነው፡ ብርኩታት ጅላብ
እት ማይ ተርቀየ ወሕብር ጸሓይ
ሊኒ ትቀየረ።” ለልብል ክቱብ እንዴ
ከትበ፡ እግለ ወረቀት ምስለ ሰይሑ
ለዐለ አክባር እት ጣውለቱ ሐድገየ
ወአስክ ቤቱ አተጅሀ። ሐቆ እለ
መሻቂቱ ላቱ ኤድዋርድ ለልትበሀል
ሰሐፊ እግለ ሕልም ክቱብ እተ ለዐለ
ወረቀት እንዴ ኢደሌ ምስለ አክባር
እንዴ ሐበረየ ፈጅረተ ክም አምዕላይ
ከበር እት አወላይት ሰፍሐት ናይለ
ጀሪደት አፍገረየ። ሐቆለ ከበር ፈግረ
ምን ምዝሓም ቄርአት ዐገብ ሰበት
መጸዮም፡ መሐርር ናይለ ጀሪደት
፡ “ሕልም ናይ ኦሮት መስኡልየት
ለኢትሰምዑ መሻቂትነቱ መዓሌሽ”
እት ልብል ዐፎ ጠልበ ወኢድዋርድ
ምን ሽቅሉ ጠረዘ በሀለትቱ። ሐቆ
ክልኤ አምዕል እብ “ጀዚረት
ካርካቱዋ ቡርካን ሰበት ቀንጸ ዲበ
36አልፍ ነፈር ሞተው፡ ብዝሓት
ጅላብ ተርቀየ ወእብ ሰብለ ተናን
ወዓጃጃት ህዬ ጸሓይ ሕብረ እት
ሊኒ ትቀየረ።” ለልብል ናይ አማን
ከበር እት ጀራይድ ፈግረ።

እብ ሕድጎ እግል ትትፈንቴ ምኑ
ቀረረት። ህቱ እግለ ደንያታት፦
ሻም ዕያሉ ክምቡ፡ እብ ድግማን
ስጃረት እግል ልሕደግ ጀርብ
ክም ዐለ ላኪን ክም ኢተዐወተ
እብ ሸርሐት፡በደል ምስል እሲቱ
ልሓደግ ስጃረት እግል ልሕደግ
ክሉ ሓጀት እግል ሊዴ ዱሉይ
ክምተመ ገለድ በአ። ሐቆ እለ
ለእብ እሲቱ ቀርበ ዲቡ በሀለት
እግል ሰነት እት ረአሱ መተንፈሲ

ሌጠ ለበ ክቦቦት፡ ስጃረት እግል
ተአስትዩ ለኢትቀድር እንዴ
አስረት ዲቡ ለመፍትሕ ምስለ
እግል ጥጽበቱ ክምቱ ፡ ለአቀርበ
ዲበ ጠለብ ትከበተዩ ወገጹ
እብ መፍትሕ እግል ልትፈተሕ
ወልትደበእ አንበተ። ሃዲ፡ዶል
ነብረ ወሲቶ እሲቱ ትፈትሕ
እግሉ ምንመ ተ፡ ምን ባካቶም
እግል ሊሪም ላኪን ኢልትአጀዝ
እግሉ። ለገጹ ምን ልትደበእ
ሳድስ ወርሑ ጻብጥ ለሀለ
ሃዲ፡ “ምን ለዐል ፍቲ ዕያልዬ
ወለዐለ ለእርእዩ አለብዬ፡ ገጽዬ
እብ መትገልባቡ ምን ስትየት
ስጃረት ወኬን ለክል-አምዕል እት
ገሃዊ አበድዩ ለዐልኮ ግሩሼመ
ጠምዐት እግልዬ” እት ልብል
ምን መትሐፋዝ ምን ስትየት
ስጃረት ወኬንመ መክሰብ ክም
ረክበ ሸርሕ። ዐጀብ ሽንጉል እብ
ዕማሙ!

ሐልዋን ህሌት። ሰሕፊ ጀሪደት
“አልዮም አሳብዕ” “ግረ እለ ሚ
እግል ትግብኢ ትተምነይ” እት
ልብል ክም ትሰአለየ፡ “ዕዱእ

መጅልስ” እግል ትግበእ ወእት
ስያሰት ደውለተ ዶረ እግል
ተአውፌ ክም ተሐዜ ሸርሐት
እግሉ።

አርቡዕ 08 ማርስ 2017
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