ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 08 ማዮ 2019

12ይት ሰነት ዕልብ 19

ውቁል ልኡክ ኤረትርየ እት ጅምሁርየት ቻይነ ዝያረት ወዴ ህለ
እብ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለትከወነ
ውቁል ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ፡
እት ጅምሁርየት ቻይነ ናይ ሰለስ
አምዕል ዝያረት ሽቅል ወዴ
ህለ።

ክልኢቱ
ለገባይል
ለከድም
ዑፊት ወድቅበት ሸራከት እግል
ትጠዉር ለበ ንየት እት ለአክድ፡
ቻይነ እት መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ
ሰላም ወመስኩበት እግል ለሀልየ
ዶረ እግል ተአግዴ ኤረትርየ ክም
ተአይድ ሸርሐ።

ለውቁል ልኡክ እት ስስ ማዮ
እት ቤይጂንግ ምስል ወዚር
ካርጅየት ቻይነ ዋንግ ዩ እተ ወደዩ
ህድግ፡ እት አደቀቦት ዐላቀት
ክልኢተን ለድወል ወሸራከት
መዓወነት ኤረትርየ ወቻይነ፡
ክምስለሁመ ናይ ሕበር አሀምየት
ለቡ ናይ መንጠቀት ወእድንያይ
ቅደይ እቱ ህድግ ወደው ወአራእ
ትባደለው።
ወዚር ዑስማን፡ ኤረትርየ
ምስል ቻይነ እግል መናፍዕ

ወዚር
ኻርጅየት
ቻይነ
ዋንግ ዩ እብ ተረቱ፡ ቻይነ
ምስል ድወል አፍሪቀ ለተአስሰ
ዐላቀት፡ “ኢመትባያእ እት ቅደይ
ከርስ” እተ ልብል መብደእ ክም
ለአተንክብ እት ሸሬሕ፡ ዐዱ እግለ
እት ቀር አፍሪቀ ክሉቅ ለህለ
ተጠዉራት እብ ዕን ሰኔት ክም
ተአትቃምቱ ወእግል ስድየቱ
ወአደቀቦቱ ግዴተ እግል ቲዴ
ዱሊት ክምተ እት ለአክድ፡ እብ
ፍንቱይ ምስል ኤረትርየ እት ክሉ

መጃላት ዐላቀት ድቅብ እግል
ተአስስ ክም ተሐዜ ሐበረ።
ክልኢቶም
ለጀሃት
እተ
ህድግ፡ ሄራር ናይለ አስክ እለ

ተውዴሕ ወዚር እዳረት አቃሊም እብ ክሱስ አብያት

ለዐለት ዐላቀት ወመዓወነት ሐቆለ
ጌመመው፡ እግል አደቀቦተ እተ
ለአተቅድር መጃላት ሀድገው።
ውቁል ልኡክ ኤረትርየ፡ እት

ኤረትርዪን ስካን ቀጠር ዒድ
እስትቅላሎም ለዐይዶ
ጃልየት ኤረትርዪን ስካን
ቀጠር፡ “ስሙድ እብ ስሙድ
እግል ዐማር” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት እት ሰለስ ማዮ 28ይት
ሰነት ዒድ እስትቅላል እብ ነያረት
ዐየደው።

ወዚር እዳረት አቃሊም አሰይድ
ወልዴንክኤል አብረሀ፡ ምን ስስ
አቅሊም ለመጽአው መስኡሊን
እዳረት ወማልየት፡ ክምሰልሁመ
አፍረዐት እዳረት እጃር አብያት፡
እት ዮም ስስ ማዮ እግል ፈዓልየት
አትሓያስ ለገአ እቱ ዐውል እጃር
ናይለ እግል ሰከን ለኢከድም ናይ
ሕኩመት ወብሕተ አብያት ለከስስ
ሸርሕ እት አስመረ ሀበ።
ሕኩመት
ምን
አምዕል
ሕርየት እንዴ አንበተት፡ መናበረት
መዋጥኒነ እግል ተአስኔ ወዐዳለት
እጅትማዕየት እግል ተሀሌ እብ
ክለ መቅደረተ እግል ትሽቄ ክም
ትበገሰት፡ ምናተ ለአንበተ ካድም
እብ ለትፈናተ አስባብ ልትዐንቀፍ
ክምሰል ጸንሐ ለሸርሐ ወዚር
ወልደንክኤል፡ እብ ፍንቱይ ዐውል
እጃር አብያት እት መንበሮ ጨቅጥ
እት ከልቅ ሰበት ትረአ፡ ሕኩመት
ለቴለል ለትደርስ ልጅነት እንዴ
ክል

አሰሰት፡ ምስዳር እግል ትንሰእ ክም
አንበተት ወደሐ።
አትሓያስ ዐውል እጃር አብያት፡
ክፋል ናይለ መናበረት መዋጥኒን
እግል ትስኔ ገብእ ለህለ ጅህድ
ክምቱ ለሐበረ ወዚር ወልደንክኤል፡
እለ ኣትያም እተ ለህሌነ መርሐለት
ሰላም ደረጀት እብ ደረጀት ፈዓሊ
ለገብእ እት መንበሮ ሸዐብ ረህየት
ሰኔት ለልአመጽእ በራምጅ እንዴ
ትጸበጠ እግል ፈዓልየት እንቡት
ክምሰል ህላ’መ ተሐበረ።
“እሊ እት ዐውል እግል ሰከን
ለኢከድም አብያት ጋብእ ለህለ
አትሳናይ፡ ናይ ደንጎበ ራትዕ
አንቀሶት ኢኮን” ለቤለ ወዚር
እዳራት አቃሊም፡ እብ ደረጀትደረጀት ጌማም እንዴ ገአ እቱ
ወሕፍዝ እት ገብእ እሉ፡ እት
ሙስተቅበል ምኑ ለልደሀር ተየልል
እግል ልትከለቅ ክም ልትሸቄ እሉ

አርቦዕ

እብ

አከደ።
ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
እተ እግል አትሓያስ እጃር ናይለ
እግል ሰከን ለኢከድም ለፈግረ
ሸርሕ ለቦምቱ አረእ ወፍክር እት
ልትባደሎ፡ እብ አሳስለ ፋግር ህለ
በርናምጅ ለልትመለእ ሽሩጣት
እንዴ ትዳለ እግለ ከስሶም አጅህዘት
እግል ልትሀየብ ክምቱ ሸርሐው።

ቻይነ እተ ጸንሕ እተ መደት፡
ምስል ለትፈናተው ሰብ-መዝ
ወሰብ ሩኸስ ሕድ ለሸብህ ህድግ
እግል ሊዴ ቱ።

ለዐዙመት ገአት እሎም ጋሸ፡
እተ ዐድ ለመርከዞም ሱፈረእ
ለትፈናተየ ድወል ወብዕዳም
ዲፕሎማስዪን፡ ክምሰልሁመ እብ
አምኣት ለልትዐለቦ ኤረትርዪን
ለሻረከው እቱ እሕትፋል፡ ምን
ኤረትርየ ለጌሰት ፍርቀት ዓዳት
እበ ቀደመቱ ጽበጥ ፈን፡ ዓዳት
ወሰዋልፍ ሙጅተመዕ ኤረትርየ
ለሸርሕ በራምጅ ቀደመት።
ሰፊር ደውለት ኤረትርየ እት
ቀጠር አሰይድ ዐሊ ኢብራሂም
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ ናይ ዮም
ዓመት ስቅራት ዒድ እስትቅላል፡
እግለ እብ ስሙድ ወመዳፈዐት
ባይኣመ ለህሌነ ሰእየት ለተሀይብ
መርሐለት ለሸርሕ፡ ተርጀመት
ዐባይ ክምቡ እት ለሐብር፡ “ክለ

መቅደረትነ እት ዐማር ወጠን
እግል ዋለዮት ብጉሳም ክምሰል
ህሌነ ለለአክድ ቱ” ሐቆለ ቤለ፡
ልእሕትፋል ነያረት እግል ልርከብ
ዶር ለአግደው እግሎም ሐመደ፣
ርኢስ ጃልየት ኤረትርዪን ስካን
ቀጠር አሰይድ ሃሽም መሕሙድ
ሐሰን እብ ተረቱ፡ አምዕል እስትቅላል
ገለድነ ለነአጀድድ እተ ካብረት
ዕለት ክምተ እት ለሐብር፡ ክም
መዋጥኒን ለሓለፍናሁ መራሕል
እብ ዋጅብ እንዴ ትጌመመ፡ ናይ
ሙስተቅበል በራምጅ እብ ዋጅብ
እግል ንሰርግል ወመትነዛምነ እግል
ነአተርድ ለተአትፋቅድ’መ ክምተ
ሸርሐ፣
እተ እብ መናሰበት ስያም
ረመዳን ምን ጽባብሕ ለትሰርገለት
መናሰበት፡ ክምሰል ክፋል በራምጅ
እሕትፋል 28ይት ሰነት ዒድ
እስትቅላል ኤረትርየ እተ ትነዘመ
ትልህየ ኩረት እገር ለተዐወተ
ፈሪቅ ከአስ ወእግለ ሻረከየ ፉረቅ
ህዬ ሸሃዳት ተሀየበ፣

ለምን ዮም 1 ዩንዮ 2019
ፈዓሊ ለገብእ አትርሓያስ ለገአ
እቱ መምሬሕ ደፍዕየት እጃር
ናይለ እግል ሰከን ለኢከድም
ናይ ሕኩመት ወብሕተ አብያት፡
ውዛረት እዳረት አቃሊም እግለ
እብ መአጅረት ወመትአጅረት
ልትቀደም ለጸንሐ ሸካዊ ወአረእ፡
ምስለ ከስሶም አጅህዘት ሕኩመት
ሐቆለ ትረአ ለትቀረረ ክምቱ፡ ምነ
ዐለ እቱ እብ ክል ዞናት ምን 50%
አስክ 20% ናቅስ ህለ።

ትግራይት
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ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
08 ማዮ 2019

ጀሪደት

ገጽ

ቅሮረ፡ መትከምካም ደገጊት
አሀምየቱ ትዘይድ
እት ምዴርየት ቅሮረ፡ እት
አሀምየት መትከምካም ደገጊት
ለዐለት ፈዛዐት እንዴ ትዘይድ ምን
መጽአት፡ እሊ ህዬ እት ወሰዖት
ከደማት እጅትማዕየት ለልትሐመድ
ዶር ለአገዴ ክምሰል ህለ፡ ሙዲርለ
ምዴርየት እግል ኤሪና ሐበረ።
“መትከምካም አሳስ ተጠውር
ቱ” ለቤለ አሰይድ ሳልሕ
መሕሙድ፡ ከደማት እጅትማዕየት
እብ ዓመት፡ እት እምሀሚሜ፡ ቅሮራ
ወሻካት ሌጠ ሕዱድ ለዐለ መሻርዕ
ማይ ህዬ፡ ዝያድ እግል ወሰዖቱ
ፋግር ለህለ በርናምጅ ሰኒ እግል
ልትሰርገል፡ እት ፈዛዐት ለረክዝ
በርናምጅ መትከምካም መትሐሳር
ክም ልትሀየቡ ሸርሐ።
እት ከደማት ዓፍየት፡ ማይ
ወተዕሊም አስክ እለ እበ ትሰርገለ
ወራታት፡ እት ዐቦት ናይለ ድዋራት
ወመንበሮ ሸዐብ ተቅዪር መጽእ
ክምሰል ህለ ለሐበረ አሰይድ
ሳልሕ፡ ዛህረት ሕማም ምን ነቅሰት፡
ፍገሪትለ እት አድመኖት ነዳፈት
ድዋር ልትሰርገል ለህለ ወራታት

ክምቱ ወደሐ።
መሻረከት ደረሰ እት ተዕሊም
ፍገሪት ሰኔት ትትረከብ ምነ
ክምሰል ህሌት እት ሸሬሕ ህዬ፡
ዕልብ ናይለ ክሱት ለህለ መአሰሳት
ተዕሊም እት ዘይድ ምንመ መጽአ፡
እብ ሰበብ ሪም አካን፡ ህዳይ ስ’ነት
አዳም ለኢበጽሐው፡ መናበረት
ስብክ ወስግም ወብዕድ ለመሻረከት
እት ምግባይት ደረጀት ወምንለዐለ
ለትሳዌት ሰበት ኢኮን፡ እት ዋልዴን
ለረከዘ አትፋዝዖት እግል ልግበእ
ክምቱ ሐበረ።
አሰይድ ሳልሕ እንዴ አትለ፡
እት ከደማት መዋሰላት ለዐለ
መሻክል እግል አርሀዮት እት
ለትፈናተ አውካድ ጅህድ ገብእ
ምንመ ጸንሐ፡ አስክ እለ ሕሉል
አሳሲ ክም ኢትረከበ፡ እት እትሳላት
ለህለ መታክል ህዬ እግል አርሀዮት
ህዬ መባደራት ልትነሰእ ክምሰል
ህለ አፍሀመ።
ምዴርየት ቅሮረ መናበረቱ እብ
ርዕዮ ወተጃረት ለመሬሕ ሐድ
22 አልፍ ስካን ህለው እተ።

አፍዐበት፡ ልጃን ዕሬ መሓክም ደገጊት ሰኒ ትሰርገለ

ስካን
እዳራት
ደዋይሕ
ምዴርየት
አፍዐበት፡
እተ
ሐልፈ ወርሕ ኣብሪል እበ
ወደዉ ሕርያን፡ 10 ዳንያታት
መሓክም ደገጊት ወ16 አንሳት
ለልትረከበ እቶም 42 ልጃን
ዕሪት ክም ተሐረው፡ ወኪል
ኤሪና ምነ ምዴርየት ሐበረ።

እድንያይት አምዕል ውርስ ዓዳት አፍሪቀ ትትዐየድ

እዳረት ምዴርየት፡ ቀደም
እለ እት ክሉ እዳራት ደዋይሕ
ፈድለ
ወዴቱ
ተውዕያት፡
ለበርናምጅ ሰኒ ክምሰል ትሰርገለ
ተአመረ።
ሙሽተርከት እተ ሀበዉ
ረአይ፡ ለተሐረው ዳንያታት

ስዑድየ፡ 28ይ እሕትፋል ዒድ
እስትቅላል ገብእ
ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ
ስዑድየ፡ እብ መናሰበት 28ይ
ዒድ እስትቅላል ኤረትርየ፡
ሙጅትመዕ ዲፕሎማሲ ለሻረከ
እቱ እሕትፋል ዲብ ዮም 2
ማዮ ዲብ ርያድ ወዴት።

እድንያይ አምዕል ውርስ አፍሪቀ፡
“ውርስ ወፍጥር” እበ ትብል ስቅራት
እት ዮም 2 ማዩ ትዘከረት።
ዲበ ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት
ወካይል መአሰሳት መነዘመት መጅልስ
ቅራን ዲብ ኤረትርየ ለሐደረዉ
በራምጅ፡ ሙዲር ዓም ዐማር ብነ
አቅሊም ምግብ ኣርክቴክት ተስፋኣለም
ወልደሚካኤል እተ አስምዐየ ከሊመት፡
5 ማዮ ክል ሰነት አምዕል ውርስ
አፍሪቀ እንዴ ገብአት እግል ትትፈቀድ
ዲብ ወርሕ ኖቨምበር ሰነት 2015
ዲበ ገብአ ሙእተመር ዓም፡ መነዘመት
ተዐሊም፡ ዕሉም ወዓዳት መነዘመት
መጅልስ ቅራን (ዩኔስኮ) ክም ትቀረረት

እንዴ ሐበረ፡ አህምየት ዐባይ ክም በ
ወደሐ።
“ኤረትርየ እበ ባቱ ናይ ዓለም
ወወጠን አህምየት ለቡ ጽበጥ ዓዳት
ወጠቢዐት ለትትሰሜ ደውለት ተ”
እንዴ ቤለ ኣርክቴክት ተስፋኣለም፡
ሕኩመት ኤረትርየ ክም ክፋል ናይለ
ዲብ አደቀቦት እድንያይ እትፋቅያት፡
በሀለት ናይ ሰነት 1954 እትፋቅየት
ዳፍዖት ውርስ ዓዳት ዲብ ወክድ
ሐርብ፡ ናይ ሰነት 1972 እትፋቅየት
እድንያይ ውርስ እተ-ክምሰልሁመ
ናይ ሰነት 2003 እትፋቅየት ሕፍዘት
ውርስ ዓዳት ክም ፈረመት አብርሀ።
መመቅረሓይት
መአሰሳት

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454/ 07121322
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

መነዘመት መጅልስ ቅራን ዲብ
ኤረትርየ ሚስ ሱዛን ንጎንጊ እብ ጀሀተ፡
መአሰሰት ተዐሊም፡ ዕሉም ወዓዳት
መነዘመት መጅልስ ቅራን፡ አትአመሮት
እድንያይ ውርስ አፍሪቀ እግል ተዓቤ
ክም ሀደፍ እንዴ ነስአት ትከድም ክም
ህሌት እንዴ ሸርሐት፡ መዲነት አስመረ
እበ ባቱ መባኒ ወብንየት ትሕትየት
እት ሰነት 2017 ዲብ ስጅል እድንያይ
ውርስ መትሰጃለ፡ እግል ኤረትርዪን
ፋሽ ዐቢ ክምቱ እንዴ ሐበረት፡ ዲብ
ሕፍዘቱ ጅህድ ትሩድ እግል ልግበእ
አትፋቀደት።
ናይ ካቲመ ከሊመት ለአስምዐ
መመቅረሓይ ሽቅል እዳረት አቅሊም
ምግብ አሰይድ ዘርኢት ተወልደብርሃን
ህዬ፡ አስክ እለ እግል ልትሰጀል ለወጅቡ
ብዙሕ ሰበት ሀለ፡ እበ ትረከበት ዐውቴ
እንዴ ኢንትፈጋዕ፡ ጅህድነ እግል
ነአዚድ ክም ለአትሐዜ ሸርሐ።
ውርስ ቃረት አፍሪቀ፡ ለሐልፈ
ዓዳት ወሐዳራት ወድ አዳም ለትአክድ
አምዕላይት መናበረት ሙጅተመዕ
አፍሪቀ ለወክል አሳር ገዲም፡ ወናይ
ዐቂደት ወዓዳት ዕላቃት ሙጅተመዕ
ለሸሬሕ ከምክም።
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ወልጃን ዕሪት እት ዓዳት
ወሰዋልፍ ሙጅተመዕ ኤረትርየ
ለአተርገዘ ወራታት እግል
ልተለው እት ለአትፋቅዶ፡
ወራታቶም ክምሰለ ልትሐዜ
እግል
ልትሰርገል
ሰዳይት
ታመት ክም ገብእ እሎም
አከደው።

ዲበ እብ ሰበብ እንባተት
ሶም ረመዳን ምን አዜ ለገብአ
ዒድ፡ ጌምያይ እዳረት መዲነት
ርያድ ለብእቶም ናይ ሕሽመት
ጋሸ፡ ዲብ ስዑየ ለህለው
ሱፈረእ ወዲፕሎማስዪን ናይ
ብዝሓት ድወል እተምሰልሁመ
ዐዙመት ለገብአት እግሎም
ጋሻ ሓድራም ዐለው።
መስኡለት
ቀድያት
ተንፊዝየት ሰፋረት ኤረትርየ
አሰይደ ወይኒ ገረዝግሄር ዲበ
አስመዐተ ከሊመት፡ ናይ ዮም
ዓመት ዒድ እስቅትላል፡ ሐቆለ
ምስል ኢትዮጵየ ለትፈረመት
እትፋቅየት ተአሪካይት ናይ
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ሰላም ወመዓወነት አሰረ ህዬ
ዲብ ቀር አፍሪቀ ምዱድ ለሀለ
አዋይን ሰላም ልትዐየድ ሰበት
ሀለ ፍንቱ ክም ቱ ሸርሐት።
አሰይደ ወይኒ እንዴ አትሌት፡
ከም ኤረትርዪን - ሀምነ ዲብ
ዐቦት ወዐማር ወጠን እግል ኒዴ፡
እተክምሰልሁመ ዲብ መዲድ
ሰላም ወአምን መንጠቀትነ
ዶርነ እግል ንዓቤ፡ ለብይእት
ህሌት መርሐለት ለትጠልቡ
ክምቱ ሐቆ አብርሀት፡ መልክ
ሰልማ ቢን ዐብደልዐዚዝ ወወሊ
ለአሐድ መሐመድ ቢን ሰላም
ወድወ ለህለው መዓወነት
ሐመደት።
ዲበ ዒድ፡ ምስለ ኤረትርየ
ለትመልኩ አብካት ክስአት
ረአስማል
ወስያሐት
ለለአትኣምር
እብ
ቪድዮ
ለትተለ ዕፌ ወበራምጅ ፈን
ቅዱም ዐለ።

ገጽ

2

2ይ ክፈል
እብሊ አስባብ እሊቱ ህዬ ለምሴት
እለ ሰኒ እንዴ ኢትዓርፍ ዲቡ
ወኢትበጽሑ ሰበት ሳደፈተ ዲብለ
አጥራፍ ሰልአስ አርበዕ መረት ሐቆለ
ሀወሸት፡ እንዴ ተዐለተት ሐርበ እንዴ
ጾረት አስክ ቤቶም ዲብ ተአመስሉ
አስክ ከደን ሄረረት። አቡሀ ዐጤላቱ
አገንገአ ወበርህ አመቅረቡ እንዴ ሓየ
ስፍሩይ ሰበት ዐለ ከልዔታይ እከለት
እግል ለአብሽል ተከ። ወሐሬ ከብዱ
ጉርጉር ቴለቱ መስለኒ ምን ትሻበበ
ወአትናወረ ዓሸ አስክለ ለመጽአት
ምኑ መሓዝ ውጅህት ዲብ እንተ
ረአየ። በዲር ትናወ ወትበሰ ወሐሬ
ወለቱ ደሐን ክም ይህሌት ሰበት
ሸዐረ፡ እት ልስዔ እበ ደራኒት
አስከ ትደራገገ። እግለ ሐቆ በጽሐ
እብ ዕን ረሕመት ወፈተ “አባይኪ
ይመ፡ አነ አትሐረቅኪኒ ዲብ ኢኮን
ዜብጣይኪ እዘብጥ፡ አዜ ህዬ ቅነጺ
እግልነ ቀደም ላሊ ወጽልመት ንዒር
ወንዋይናመ በይኑ ሀለ፡ ለትመጽኡ
ኣምራም ይህሌነ” ቤለየ። ከሼጣን
እንዴ ዐወዘ አትሓለ ወትሐሰበ። ዓሸ
ላኪን ደውሽ ሰበት ዐለት፡ ክም ነፈር
ህርጉት ደነዕ ዲብ ትብል አሰር አቡሀ
ሀደር-በደር ዲብ ካይድ ወእብ እኪት
ወሰኔት ህግየ እንዴ ኢትበልስ እቱ
ቤት በጽሐት።
ሐርብ ዓእሸ እብ ዝረቱ ሰበት ዐለ
ክም እናስ ግንዳይ ዕጨይ ለራፍዕ
እት ፎቃዩ እንዴ ለክፈዩ ወወለቱ
ዓእሸ እብ እዴ ማነ ዲብ ቴትየ
መሕሙድ ቤቱ በጽሐ። ሐርብ ከረ
ወወለቱ እንዴ አትገሰ ህዬ፡ ለአጥራፉ
ክም አትናወረ ወአትቃመተ ለእንዴ
ተከዩ ጋይስ ምኑ ዐለ ከልዔታይ
ድራር ቅፍጩል፡ እሳት እብለ ማይለ
ከልዕ ቃስነት፡ ለክሬማት ዐጣሉ ዲብ
ኬለቡ ክም ለይህለ ክም ጸንሐዩ፡
በዲር ለዲብ ጠረፍለ ምኦሻት ትልጭ
ትብል ለዐለት ሰረቲት እሳት ቀዋቀለ
ወሐሬ ሞረ እት እዴሁ እንዴ ወደ
ወለጣንሸት በጣርየቱ እንዴ አኖረ
እግለ እንዴ ገልበ መስከቡ ሓድግ
ለዐለ ዐጤላዩ ቴለሉ እግል ልድሌ
ወለዓይሩ ትበገሰ። ምነ ህቱ ለዐለ
ዲቡ ባካት ተሐት ነሳፈቲት ክም ጌሰ
ዲብ እንቱ ሐቴ ምነ ዐጣሉ ዮም
ሚ ፈጅር ትወልድ ልብል ለዐለ
ምቅርብ እርዶት እንዴ አውደቀ
ወድ-እብን በህለት ወነን ወእበ ግኔሀ
እንዴ ትገንገአየ እት ረአሰ ጫፍር
ዲብ እንቱ አኖረ ዲቡ።
መሕሙድ
እግለ
ወነን
እትውሑሉ ምን ገብእ እምበለ
ጠሊቱ ሚ ወትዐረዩ፡ ህቱ ላኪን
እንዴ ዐቅለ ወረቢ ኢፈርህ ፍርሁተ
ኢኮን ክመ ለልፍህሙ ለሀለ እንዴ
መስለዩ “ዮም ፈቶከ ረከብከ ለባጊሀን
እበየ አግለብካሁ፡ እለ ሰድቀት ማል
ወአዳም ትግበእ፡ ወዮም ምሴት አነ
ወወለትቼ ድራርከ በዲር አጅሀዝናሁ
እግልከ፡ አዜ ህዬ በስ ምነ ቅንቤትነ
አሪም ከብለዕ ምን ፈድለክ፡”
ቤለዩ እብ ህግየ ውቅል። ዐጤላት
መሕሙድ ክርን በዐለን ክም ሰምዐየ
ምስለ ዐለት ዲበን ፈርሀት ነይራት
ዲብ እዘን አድሕድ ቤለየ። “አሐዕ
ንዒ-ንዒ’’ ክም ቤለየን አድሕድ
ዲብ ሳብረ አስኩ መጸአየ። “በዲር
መ ማል ኬር እንትን ጅዑል
ትከረ ዲብክን እንድኢኮን፡ ጋር-

ፍሬ መራት ሀንገረ
በዐልክንቱ’’ እት ልብል እት መረሐን
ወህተን እት እገሩ ለወሊ እት ገበአ
ቤቶም በጽሐው። እለ ምሴት እለ
መሕሙድ ክምሰልሁ ሱዱፉ ሰበት
ኢለምር እት ልትወሀም “ዮም ሽፍር
ትገነሐ’’ እት ልብል እግል ወለቱ
ዓእሸ እንዴ ትወለበ “ግድም ለሽፍር
ተአብዩ ዐልኪ ዐጣል ኣው ከደን ሰነ
እቡ ትረይሒ’’ ቤለ ወአጠጥ እብ
መራግም አበለየ። ዓእሸ ላቱ ምንመ
ረግመ ወለአልለ ዲብ ሕስሩ ይዐለት።
ህተ ሰድመት እንዴ ተሓበረተ እት
ነትእ ወተሀቀብቅብ፡ መላትሐ እብ
አናብዕ ቀሪመት አብዕራት ተሰቲት
እግል ትልም ኬን ወእንዜ ቱሉመ
መስለት።
ወለቱ ክም ኢበልሰት ዲቡ እት
እንቱ “ቅረቢ ምነ ለአካን አስክለ
ምኦሻት ከድራር አብሽሊ እሳት
ሰዴተኪ ምን ገብእ። አነ እግል
እትሰሌቱ አፍራድነ አድሕድ ጋኔሕ
ዲብነ ሀለ፡፡ ግድም እንቲ ወሀንገረ
ለዐድ አዜዲ እስትዕሙራቱ ህሌክን
ኢኮን” ቤለየ እበ
ዕንለ
ሕውሬሩ
ዲብ ገንሐ። አዜመ
ዓእሸ
እምበል
ህቅብቀብ ወነትእ
ካልእ
ብትር
ወሐረከት የዐለት
እግለ። መሕሙድ
እብ ሸፋግ ሰላቱ
እንዴ
ተራከሸ
ዲብ ወለቱ እንዴ
ትወለበ “እግልኪ
ኢኮን የሀይ! አፎ
ኢትቀንጺ
ምነ
ለአካን ስምርት
ዲበ ህሌኪ ወለ
እምኪ
ብዲቡ
ለፈረዕ
ቅነጺ
እንቲዲ አናመ ለማልዬ ባዲ ሀለ
ኢትቀጸብኮ፡፡ አጊድ ለእግለ እብለኪ
ህሌኮ ኢወዴኪ ምን ገብእ እግል
ሓይሰ እግልኪ ኢኮን’’ ደግመየ።
ወእንዴ ቀንጸ ርክዐቱ እግል ለአትሌ
ነወ። እሊ ዶል እሊ ዓእሸ ክም ነፈር
ድንጉጽ ምን ሓጀት ሰኬ ሂ----ሂ---ሂ ሂህ ትቤ ናይ ኣክር ህግያሀ
ከሕም አፍገሮተ። መሕሙድ ላቱ
እሊ ዶል እሊ ለሾሸረቱ ጋሪት ምን
ተዐሌ፡ እሊ ለክም ነፈር ድንጉጽ
ዓእሸ ለትሳረደቱ መትሰራድ ምን
ክልኦት ስምጠ ሰላት የአረዩ ወዕባደት፡
እብ ሸፋግ አድሕድ እንዴ አረእየን
ለርክዓቱ እምበል እስእን አስክ ዓእሸ
እንዴ ቀንጸ ወእብ መርከበ እንዴ
ጸብጠየ ዲብለ ፋይሓት መሌትሓተ
በል ምን አበለ አሽዱግ ዓእሸ ክም
ቀሪመት ቱልምት እግል ሐርስ እብ
አናቤዕ እንዴ ታለመ።
እሊ ዶል እሊቱ ወለቱ ርሐ
ብሕተት ክም ይህሌት ሰኒ ወአማን
ለትአከደ። እበ ክልኤ ብርኩ እንዴ
በርከ ህዬ እት ገጸ ናይ ሐሩቀት ቱ
ሚ ናይ ድንጋጽ ለኢትአመረ ሰሓቅ
ሐቆ ትሰሐቀ “ውሽ ቀጻፍኪ፡ ትዘበጢ
አነ በዐል ኤማን ወስብእነት፡ ሓጥረት
አመስለኪ ዐልኮ ዲብኢኮን ክእነ
እብ ብካይ ትትመየሲ ምን አመስል
ወኢነቀምኮኪ ጣይ አቡኪ አባይኪ

ልብኬ፡፡ ወለትቼ ዕሺት ቅነጺ ከአቡኪ
ድራር፡ ወጀበነት አብሽሊ እግሉ” ቤለ
ከአትሓለ፡ ወምንለ ክልኤ ምልትሐ
እብ ሰዓማት ነትለ ምነ ወከረ።
አናብዐ ዶል እብ እደዩ ወዶል እብ
ልባሱ ዲብ ማስሱ አትሓለ፡ ወዓእሸ
በሊስ እንዴ ኢተሀይብ ክም ንዛም
ሸግሊለት ስካብ እቡ ደነዕ ትብል ክም
ረአየ፡ “አነ ከለጥኮ ዲብኪ እቤለኪ
ወእንቲ ኢከለጥከ ትብሊኒ ሐቆ
ህሌኪ አነ ዐመልዬ ምስለ ከልቄኒ
ሀለ ሌጠ ኢትትቃጸቢ ዲብዬ’’ ቤለየ
ከምነ ስምጠ ቀንጸ። ድራሩ እግል
ለአብሽል ህዬ ከልዑ ዲቡ አትሳወረ፡
ወድራሩ እንዴ አብሸለ ወሐሊብ
እንዴ ሐልበ ከሓፈነ “ቅነጺ ሐሊብኪ
ስተይ ወነብራኪ ብልዒ፡ ግድም
አቡኪ እለ በይኑ ብልዐት ትተብነየ
እግሉ ህሌኪ ረቢ ሰዴኪ እበ ምን
ገብእ፡” ቤለየ ከምን ጀዲድ ዲብ
አትሓለዮት ቀንጸ።
ለዶል እሊ መሕሙድ ላተ እብለ
ዲብ ረአስ ወለቱ እጅሩዩ ለዐለ ቴለል

ሞረ ሕፍን፡ ውድቀት ዓእሸ ዲብለ
ረአስለ መራት ሀንገረ፡ አዜ እብ
ኢመትሃገዮተ፡ ሹቁል ዲብ እንቱ፡
“እለ ወለት ለአካን ለዲበ ወድቀት
ጣህረት ኢኮን ወአዜ ሰድመት እንዴ
ሓበረት እበ ሻክረት ገብእ ህሌት”
እንዴ ቤላ፡ ለእለ ወድየ ወበስረ ቃዊ
ዲብ እንቱ ወለቱ ስካብ ክም ሓበረት
ዲብ እንቱ እግል ኢለሀርሰ “ተዓርፍ
ወትስከብ ግድም ሐሬታኒ ሐሶሴት
ምን ገብእ አደርረ፡ ዮም ላቱ ረቢ
ለዐፌኒተ ዲብ ኢኮን ማይተት ህሌት
ያረይ!” እንዴ ቤለ ክርምም ረአስለ
ምድጋሁ ቤለ ከአክራረ። ህቱዲ
ስካብ ኢመጸዩ ወራሐት ገሌታይ
ሐቆለ ፈዘ ዲብለ ጽልመት ትክአኑን
ጥርዓን ክም ሰምዐ፡ “ዓእሸ-ዓእሸ
ቅነጺ እንዴ እግል ንደረር፡ ግድም
ላሊመ ክፍልት ወጻብሐት ህሌት።
ዮም ምን የአድረርኪነ ሃልኪ ቱ
ቅነጺ ዐባይ፡ ቅነጺ አቦትቼ” ቤለ
ምነ ምትክራሩ ወሐሬ አስከ እንዴ
ቀርበ እብለ እንክርለ ሐንገለ ዶል
ጠሰየ ዓእሸ ገሮበ ክሉ እብ ማያታት
እንዴ ጠለ ወሸትረ ለሸምለ ጋምል
መሃይቲበል እብ ለሀበት እንዴ ጠልለ
ክም ረአዩ ወተምተመዩ እበ መርከበ
ምንለ ምትክራረ እብ ቀስብ ገልዘየ
ከዲብ ሕቅፉ ሐርገዐየ። ሐርገዖት
አቡሀ ዓእሸ ላቱ ለቀደም ሰለስ ሳዐት
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መሐመድ እድሪስ ኣድም
ዋድቀት ዲቡ ለዐለት ህደም፡ ወገፈሽ
ናይ መራት ሀንገረ የደሐነየ መስለኒ
ዲብ ትትሳረድ ወትበኬ አንበተት።
ምን እለ ሳዐት እላቱ መሕሙድ ወለቱ
ሕያይት ክም ይህሌት ሰኒ ወአማን
ለተአከደ። ዓእሸ ቀደም ዒረተ አስክ
ዐድ፡ ለልአተምሰየ ጋር ምን ለዐሌ
ህጅክ ሐዳስ ሌጣተ ለዐለት። ህተ
ወመልህየተ ፋጥና ቀደም አመቅረብ
ዲብለ ዋርዳቱ ለዐለየ መሓዝ
ልትሃጀካ ሐቆ አምሰያቱ እሊ ቴለል
እሊ እት ዓእሸ ለጀረ።
ዓእሸ ወመልህየተ ክምሰለ፡ “አንስ
በይና ህሌነ ልብለ ወበነን ኢገበ”
ክምለ ልትበሀል ቀደም እለ ዮም እለ
ዱግማት እቡ ለኢኮን ቴለል ፍቲ
እግሉ ክም ፈቅደያ ቱ ለአምሴት
ወአደገት ወሐሬ እሊ አዋክሩ ክእነ
ለገብአ። ህተን ምስጢር ክልኤ መሳኒት
እምበል ሴምዓይ ወርእያይ ለአለቡ፡
ጠቢዐት መሓዝ ደዕሮታይ፡ መካሪቱ፡
ለመሓዝ ለሀይ ኖሱ ምክያድ ክምቱ
እንዴ ትረሰዕየ፡ ለዲቡ ዳግመ ለዐለየ
ባካት እትሊ ወቅት እሊ እምበለ
እግል መዓይረን ልብጸሐ ምን ዕጨት
ዲብ ዕጨት ልትናፈረ ለዐለየ ሰራይር
ምን ቅሽን ዲብ ቅሽን ዲብ ልትሄረየ
እበ ጥዑም አክራነን ለምድር ናይ
ኖሰን መግመሎ ጋብኣት እግሉ ሰበት
ረአያሁ፡ “አርድ በኑ ገብአ ወአምሰ፡
ተአከርነ” እንዴ ትቤ ፋጥነ ለህግየ
መበገሲ ወዴት እግለ። ፋጥነ ህግየ
ዲብ ልበ ወረአሰ ትረብሸ ለዐለት
እግል ተአፍግር ምን ሐዜት ቱ
ዲብኢኮን፡ ምን እክር ወአምሰዮት
ለትፈርህ ዓእሻ ማሕሙድ ሌጣ ተ።
እንዴ አትሌት ፋጥነ “ዓእሸ ሕቼ፡
አነ እሊ ዑመር ሓምድ ከም ዮሙ
ተ ሀገጊ ላክፍ ወረብሸኒ፡ በዲር ክእነ
የአምሩ አነ፡ ወህቱመ በዲር አዲብ
ነብረ ወልትሃጌ የዐለ፡ አዜ ላተ
እብ ደሐኑ የሀለ” ትቤ ገጽ ዓእሻ
ዲብ ትገኔሕ ወተበሰም ሰሓቅ ዲብ
ትወዴ።
ዓእሻመ እብ እንክረ ለበረድ
መስለ አንዬባተ ኬለበን ተርሄ ምነን
ዲብ መስል፡ “ከሚ ልብለኪ ወእብ ሚ
ረብሸኪ ሀለ፡ ሐሬ ህዬ ዲብ ውላዳት
እሊ መሓዝ ክም ዑመር አዲብ ሀለ
ኢትብለኒ አርወሐትቼ ወእምበልሃመ
አነ ላቱ መረ እትረየሕ እግሉ፡ ምን
ቅሩብ ይአምሩ ዲብ ኢኮን። አክለ
ረኤኩሁ ላተ እናስ ማዩ ሻርብ መስል
ዲብዬ፡ ወብዙሕ ተቅ-ለምበቅ አለቡ
ወበሪ ምንዬ ወለዐል እንቲ ተሚሩ
ፍጥን ሕትዬ” ትቤ ምን ለሀበቱ
ሐምዴታት ዲብ ተአንስሕብ። ዓእሸ፡
ፋጥነ መትዐጃበ እብ ዑመር እቡ
እግል ኢትሽዐር ወኢተኣምር። እንዴ
አትሌት፡ “እምበልሃመ እግልኪ ረብሽ
ገበይ ሐብሬ ወጎማት ክም ሑ ህቱ
ወክም ሕቱ እንቲ እግል ለአቅርብ
ሰበት ቀድር አሰልፍ ፈሄሙ ወቴለሉ
ድለዩ ምኑ ክልነ ውላድ ሚን ኣደም
ህዬ ዲብ አድሕድ ሕጉዛም ሰበት
ሕነ እግል ትድለዩ ብኪ፡ አናዲ
ክእናቱ ረአዬ ወእንቲ መከየር እንቲ
ፍጥን፡ እሊማ ለጎማት ዲብ እዴዬ
ምን ከሬክያቱ ድኢኮን መዕሌሽ እብ
መደካልዬ እንቲ ወህቶም ትትኣመሮ
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ወትትቃረቦ” ቴለተ ዲብ ትትሰሐቅ
ዓእሸ።
ፋጥነ ምንለ ግሲት ዲቡ ለዐለት
በልቃይ እንዴ ቀንጸት እበ ምረሐር
ዓእሸ ጽግዕት ዲቡ ለዐለት ኩርሲ
ለመስል እበናይ ዲቡ እንዴ ትገሴት
ለክል ዶል ለልትደብደብ ሸምለ ወለ
መሃይቲበል ቀጣን ለግዱል ጭገር
ዓእሸ መገልበቡ እንዴ ኬሬት ምኑ፡
“አስክመ ነዐይር ረአስኪ ‘ግል እቃሌዕ
እግልኪ ወፈጅር እግል እግደለኪ
ትበርበሪ” ትቤ ወሰኒ ወአማን
ለእማተን ልትነፈዐ እበ ገበይ ህጅክ
እንዴ ተአጣፍሕ ፋጥነ። ክምለ ክሉ
ለልፍህሙ ህዬ፡ እማትነ ለአድሕድ
ለአምነ ዲቡ ወቅት ወምስጢር
አድሕድ ለደልየ ዲቡ እዋን ምን
ለሀሌ ወቅት ግድሎ ረአስ ቃልዖት
አቅሩድ ጭገር አድሕድ ሌጣቱ።
ሰበት እሊ ፋጥናመ እትሊ ወቅት እሊ
ለአፍ ባርሓት እግሉ ለህለየ ምስጢር
እግል ልቅዓ ቱ ሚካልእ ህጅክ ህሌት
እግለን ዲብ አድሕድ ቃርባት ህለየ።
መሶት ምድር አትዓየሮት ንዋይ፡
መንፈዐት ዲብ ቤት እሊ ዶል እሊ
እበኑ ክሩይ ዲቡ ሀለ።
ዓእሸ አዜመ ምን ጀዲድ እንዴ
አስተንበአት ዲቡ ምስጢር ፋጥነ
መልህየተ፡ “ለእበ እቤለኪተ እብ
ብዕደት እንዴ ኢትገብእ፡ አዋልድ
እሊ መሓዝ እንቲ ሰበት ተአሚሩ
እግል ትትወሰጢ እግሉ ለሐዜ
እግል ኢለሀሌ እንዴ እቤ ቱ” ቴለተ
እብለ ረያም ዘራሀ ለምድር እቱ
እንዴ ትካትብ ወትሸራቅቅ። “አነ
ፈረሀትቼ ዲብ ርሕዬ ወገሌ እንዴ
ኢገብእ ወህቱመ ካልእ ወለት ዲብ
ሐንገሉ ኢተአቴ እግሉ ላኪን፡ ሐቴ
ለተአቴ ዲብ ሐንገሉ ህሌት ምን
ገብእ፡ ምን አዋልድ እሊ መሓዝ
ላቱ እበ ለጅነ አምሩ፡ ወዕንቱ ቀየሕ
ሰበት ገበአት ወእብ አደቡ ፍንቲ
ለቤላ ነፈር ሰበት ገብአ እምበል
ወለት መሕሙድ አነ አዜ ለእግለ
ልትቃረበኒ ወለት ኣምረት ይህሌኮ
ገደ-ሕትኪ ቱ ወአነ ህዬ ሰበት
ለአምረኒ ብዙሕ ዲብ ሐንገሉ አቴ
እግሉ ኢመስለኒ ወከበር ሕጻዬማ
ባጽሑ ቱ፡ ሰበት እሊ እብኪ እግል
ልትሰአል ወልትካበር ልትቃረብ
ምን ኢለሀሌ አዜ ጋር ብዕድ ለሀሌ
እግሉ ኢመስለኒ ዕሺት ሕትቼ” ትቤ
ለጭንብረዖ ለትከሬ ሴቲተ አክል
አድሕድ ዲብ ተአጨይሐ ፋጥነ።
“የእ አና ላቱ እበየ እንዴ ኢንትኣመር
ከአፎ እግል እሊታት ንሕሰብ፡ አዳም
ልታሌ፡ ልትኣመር፡ ልትቃረብ
ወቴለል ሕድ ደሌ ከአድሕድ
ልትሸነህ ዲብ ኢኮን ሳክት ሚቱ
ገደ-ሕትኪ ፋጥነ፡ እንቲመ እዝን
ለትነሰአ በሊ ብሪተ ግብኢ” ትቤ
ዓእሸ ወምስል እብ ሰሓቃት በረቴዕ
ገብአየ። “ለሕጻን ስዩስ ቱ፡ ላኪን
ሕክሮባይ ናይ ክብር ሰበት ቡ፡ እለ
እኪት ጠቢዐት ተ፡ ወአናመ ክቡር
ነፈር ላተ ሰኒ ይእፈትዩ፡ ክብር ልባስ
ረቢ ቱ፡ ወእብሊ ክብሩ ምስል አዳም
ለለአተፍግ ነፈር ኢመስል እቼ፡ ምን
የኣመረ እብ አዜ ለለአተፍግ ምስሉ
ኢትረከበ ምን ገብእ ወእሎም ሐዳይስ
አዜ አግቡይ ጸርግ እግሎም ለሀለ
አንፋር ምን ኢለአተፍጎ ምስሉ’’
ትቤ ፋጥነ ወናየ ጌማም እት ረአስ
ዑመር ሀበት።
ገጽ
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ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

ሸማል-በሐር፡ ግንደዕ አክደር

ሙዲር ምዴርየት ግንደዕ
አሰይድ ዑመር ሐጂ
(2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል)
ምዴርየት ግንደዕ እተ ለልሐርሶ
ሐረስቶት፡ አግቡይ ሐርስ ጥዉር
በሀለት መስኖ ቶም ለልትነፍዖ።
እት ኣውለት ለትዘልም ዝላም፡
ወሓይዘ እት ለአተቅቡሉ በሐር
ኢነድእዉ። እብ ጀሪፍ እተ
ግረህ እንዴ ሸክፈዉ፡ እተይ ሰኒ
ረክቦ ምኑ። ለባካት መብዝሑ
ክልኤ ከረም ሰበት ረክብ፡ እግል
ሐርስ ወጀራዲን ሰኒ ርቁብ ቱ።
ንዋይመ እብ ብዝሔ ልተወብ እቱ።
ፈርያት ንህብ ከማን እብ ብዝሔ
ልትረከብ ምኑ። እብ ዕጨይመ
ታጅር ድዋራት ብእተ ምዴርየት
ግንደዕ። ለልትሐረስ ምድር ስኒን
ብዞሕ ትርበቱ ወሓይዝ እት ገልየ
ሰበት ጌሰት፡ እብ ሕኩመት ሰዳይት
ማሽኔሪ እት ገብእ እሎም ለስካን
መናበረቶም እግል ትስኔ ወደማን
ሙነት ነብራሆም እግል ልርከቦ
ጅህድ ብዞሕ ገብእ። እብ አብዕረት
ልግበእ ወነሐር ህዬ ጀራይፎም
እት ሸቁ፡ ትርበቶም ወማዮም
እት መስለሐት ለአውዕሎ ህለው።
ምዴርየት ግንደዕ 1580 ሄክታር
ለገብእ ሐርስ መስኖ ትመልክ።
እተ ዝላም ለትቀዝር እቱ አውካድ፡
እሊ እተይ ሰኒ ልትረከብ ምኑ።
መሰለን፡ ዮም ዓመት ሰኒ እተይ
ንታኬ ምንመ ዐልነ፡ ባሌዕ ሰበት
ሃጀመዮም ወዝላም ከማን ሰበት
ተአከረት ምኖም ክምለ ልስእዎ
እተይ እግል ልርከቦ ኢቀድረው።
ዐድ-ሹመ፡ መትከልአቤት፡ ዐሱስ
ወሸበሕ ለበዝሐ ምድር መስኖ
(ጀሪፍ) ናይለ ምዴርየት ቱ።
“ዝላም ስሕል እበ ለልትሐረስ
ምድርለ ምዴርየት ህዬ 1,400
ሄክታር ለገብእ ምድር ሀለ። እሊ
ምድር እሊ ምን ገሕቴላይ አስክ
መዋቅል
ዐገመደ
ወምለዐሉ

ለልትመደድ ቱ። ለግረህ ነኣይሽ
አሽረዐት ቱ፡ ላኪን ዝላም ሰኔት
ረክበ ምን ገብእ፡ እክል ወኩዳር
ብዞሕ ለአቴ ምኑ። እሊ ከዛን
ገሕቴላይ ተመ ምን ገብእ ላኪን፡
እሊ እት ምድር ጨቢብ ለሐርስ
ለሀለ ሸዐብ የምክን፡ እት ናይ
መስኖ ወአስተዮት ቅጠት (Drip
Irrigation) ለልትዐደው እቱ
ተየልል ልትከለቅ ገብእ እንብል።”
ልብል ሙዲር ዑመር የሕየ።
ሓለት ጀራዲን ዲብ ወዴሕ
ህዬ አሰይድ ዑመር የሕየ፡ “ግንደዕ
ሐቴ ምነ እት ዐድነ እብ ጀራዲን
ለልትአመር ድዋራት ተ። ምን
መደት እስትዕማር ጥልያን አስክ
አዜ፡ ለመድ ጀራዲን እተ ስካን ዲብ
ዘይድ ለመጽአ ወራት ቱ። ጥላይን
እት ግንደዕ ወድዋራተ ሑድ አማክን
ጀራዲን ዋዲሁ ዐለ። ሐቆ ሕርየት
ላኪን፡ እብ መባደረት ውላድ እሊ
ባካት፡ ጀራዲን ሰኒ እት ልርሕብ
ለመጽአ መጃል ቱ። መሰለን፡
እትለ ምዴርየት ጃርዲን መሕሙድ
ረመዳን ምነ እግለ ባካት ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ አስክ ካርጅ እግል ለአዝቤ
ለቀድር ሐረስታይ ቱ። እምበልሁመ
ጀራዲን ርሒብ ለቦም ህለው። ላኪን
ናይ ወድ ረመዳን እት አድብር እት
ቀበት ሰኖታት ሑድ እት አድብር
ለቀፍረዩ ወለህበት ብዝሕት ለከዐ
እቱ ሰበት ቱ፡ ክም መሰል ሰኔት
ሐረስታይ ልትነሰእ። እትሊ ጀራዲን
እሊ መንደሪን፡ አራንሺ፡ ፓፓዮ፡
ማንጉስ፡ ለይሙን ወብዕድ አዝረአት
ለአቴ ምኑ። እብ ዓመት ሕሊል
ማይ-አትከሞም ድማኑ ወድገለቡ
ጀራዲን ብዞሕ ቅፉር እቱ ለሀለ
ለዋው መሓዝ ቱ። እት ፍልፍል፡
ደማስ፡ ዐድ ሹመ ወብዕድ ድዋራት
ብዞሕ ፈርያት ጀራዲን ለልትረከብ
ምኑ ምድር ትመልክ ምዴርየትነ።
እብ ዓመት እሊ ጀራዲን አስክ
አስዋግ አስመረ ወቀበት ዐድ፡
ክምሰልሁመ ካርጅ እግል ለአስድር
ለቀድር ጀራዲን ቱ።
መብዝሑ አውካድ ሐርስ መስኖ
እብ ቅድረት ሸዐብ ገብእ ነብረ፡
ጀሪፍ አብዕረት እቡ ቱ ወድዉ
ለዐለው። ለምን ከበሰ መጽእ
ወሓይዝ እትሊ ወክድ ጎነ ድቁብ
ወሓይዝ ቱ። ሰበት እሊ እግለ

ሐረስቶት ምን ቅድረቶም ወለዐል
ሰበት ገብእ፡ ሰዳይት ማሽኔሪ እብ
ሕኩመት ተአትሐዝዮም። ለዕጉማት
እብ ተማሙ ወሓይዝ ለገለዩ ምኖም
ሐረስቶት እት ለትፈናተ ባካት
ህለው። ኩሉ እግል መስኖ ዱሉይ
ለዐለ ምድር እብ ወሓይዝ አቅረት
ጋብእ ሀለ። እሊ ህዬ ሕኩመት
ሕስር ውቁል ተሀይቡ። ማሽኔሪ
ተአመጽእ ወአትሳናይ ትወዴ።
ላኪን ለአትሳናይ ትሉሉይ ኢገብአ
ምን ገብእ፡ ቅድረት ውሒር ደልየ
አለቡ። እሊ ክል-ዶል አክለ ወሓይዝ
መጽአ ከርብ ለሀለ ምድር ዐግምትመስኖ፡ እብ ሐዲስ ሕፍዝ እንዴ
ገብአ እቱ እግል ልትሸገብ ሕፍዝ
እንዴ ገብአ ለከስሰ ጀሀት እግለ
ስሉም ሀለ። ብዝሓም ሰብ መቅደረት
ሐርስ ለሻረከው እቱ ሕፍዝ እንዴ
ገብአ፡ እለ ብንየት ትሕትየት መስኖ
ለትተረድ እቡ አግቡይ እግል
ልትባሰር እብ ደረጀት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ጽቡጥ ለሀለ
በርናምጅ ሀለ። እሊ ሽቅል እሊ እት
ሻፍገት እግል ልግበእ ለቡ ቱ፡ ሰበቡ
ሸዐብ ምድሩ እብ መትሸርሻር
ትርበቱ በሐር ተአቴ ህሌት።
እት ሓለት ኣሳር ህዬ ደብር
ለትፈናተው ቤጽሐት ምን ቀበት
ዐድ ለመጽእዉ ናይ ደብር ቢዘን
ሀለ። ካልእ ናይ ማይ-ውዑይ
ማይመ እግል ደወ ምን ኩልባካት ቀበት ዐድ ለልትመጸእ ቱ።
እብ ሕኩመትመ ሕስር ውቁል
ለልትሀየቡ ክም ስያሐት ለልትዐለብ
ቱ። እምበልሁመ ለምዴርየት እብ
ዓያን ማይ-ተን ሕፉን እምር ተ።
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እሊ ዓያን ሕፉን እሊ ምስለ ህለ
እግሉ ሕስር ውቁል፡ ምስል እሊ
አዜ ርኩብ ለሀለ ቴለል ሰላም
እት ምዕል አስክ 3000 ቤጽሐት
መጽእዉ ለዐለው፡ አዜ ምኑ ወለዐል
እግል ልምጽእዉ ሰእየት ሰበት
ህሌት፡ ሃይበት ክዳማት እተ ባካት
እግል ልትወጀድ ለአትሐዜ። እት
ባካት ፍሸይ-ምራረ ከማን ማይጸሎታት ብዞሕ ሀለ። እሊ ሕዝዐታት
ወአካናት ስያሐት እግል ኖሱ
ጄልባይ ቤጽሐት ሰበት ቱ፡ ለባካት
ሔዋናቱ ወዕጨዩ ሰኒ ጄዝባይ ቱ።
ነላት፡ አወንን፡ ሀቡይ፡ ወዓጊ ወብዕድ
ሔዋናት ለዕጨይ ክም ተሐፈዘ እሉ
እት በዜሕ መጽእ ሀለ። እሊ አርዛቅ
እሊ እግለ ምዴርየት ለገብእ አርዛቅ
ሌጠ እንዴ ኢገእ፡ እግል ደውለት
ለገብእ ርዝቅ ቱ። ሰበት እሊ፡
እብ ሕኩመት ሕስር ሰኒ ዛይድ
ለልትሀየቡ ድዋራት ቱ።
እሊ ድዋራት እሊ ክም
ወጠንያይት ሕዝዐት እግል ልግበእ
ለአንበተ ምን ሰነት 2010 ወእንዜ
ቱ። ምን ወክድ ሕርየት እት ሰነት
1994 ለፈግረ አዋጅ ቀተሪ ለባካት
እግል ልትቀተር ወዕጨዩ ክም
ልትዐቀብ ጋብእ ሀለ። ሐረስቶት
ምን መሳክቦም ዶል ተአፈግሮም
መንበረቶም ሰበት ትትበርጀን፡
150 ሄክታር ለገብእ ምድር እግል
ስካን ለዐይተን ምነ ህለው እቱ
አድብር እት አክዋር እተ ልትበሀል
ባካት ምድር ሐርስ ዱሉይ እሎም
ሀለ፡ እቱ እግል ልሕደሮ፡ ወለነቡሩ
ህለው ምድር ርዕዮ እተ ሕዝዐት
እግል ልትሓበር ጅህድ ገብእ
ሀለ። እምበልሁመ እት ከረ ገርሰት
ወከርከበት ሕኩመት አውለውየት
እግል ተሀቦም እብ ምራዶም ሰኣል
ልትቀደም እቶም ሀለ። እሊ ህዬ
እብ ሐርስ ርሖም እግል ልቅደሮ
እንዴ ትበሀላ ቱ። እትሊ ወክድ
ጎነ እት ቀበት ሕዝዐት ለሀለ
ደገጊት ምድር ሐርስ ኢሀለ እሉ።
ሕኩመት ኩሉ ሸዐብ እብ ሐርስ
ለልትናበር እቡ አብሳር እቱ እግል
ልትዐዴ በርናምጅ ርሒብ ጻብጠት
ህሌት። ኩለን ምዴርያት ህዬ እት
ሸዐበን ሕፍዝ እንዴ ወደየ፡ ሸዐብ
እተ ባካት ከዛናት እግል ልግዐዝመ
በርናምጅ ሀለ።
ምን ሕርየት ወሐር እሎም
እተ ምድር ሕዝዐት ለሀለው ስካን
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ተዕቢኣት ናይ ምግዓዝ ወለምድር
እት ሕዝዐት እግል ልትበደል
ክም ቱ ልትሀየቦም ጸንሐ። 103
አልፍ ሄክታር ምድር ምዴርየት
ግንደዕ እትለ ቀትረ እለ ኣቲ ሀለ።
ምናተ ለሸዐብ፡ ምስለ በዲር ላምዱ
ምድር ምቅራጭ እትቡ ሻም
ሰበት ቡ፡ አስክ ብዕድ ድዋራት
እግል ልግዐዝ ምራድ ለአርኤ
ኢጸንሐ። እሊ ምድር እሊ እንዴ
ትቀተረ ዕጨዩ ገምለ ምን ገብእ፡
ዝላም ልስሕብ፡ እግል ስያሐት
ሰዴ፡ ትርበት ትትሐፈዝ፡ ሔዋን
ከደን እብ ሐርብ ወረብሸት ኣደሚ
ዕዙብ ለዐለ፡ መስኩበት ረክበ ምን
ገብእ፡ መስከብ ረክብ ከለአትቃብል
ወፈርያት ንህብመ ብዜሕ። ሰበት
እሊ መስለሐት ህዝዐት እንዴ
ፈሰርከ ለተምም ርዝቅ ኢኮን።
እበ ገብእ ተዕቢኣት ህዬ ሸዐብ
ለሕዝዐት አዜ መንፈዐተ እት
ትትፈሀሙ ትመጽእ ሰበት ህሌት፡
እሊ መጃል እሊ ክም ንትዐወት
ዲቡ እኩዳም ህሌነ። ለንዋዮም
ከማን እትለ ሕዝዐት እግል ልትረዔ
አለቡ እበ ፋግር ለሀለ ስታት።
ሰበት እሊ፡ እት ከሌብ ለልልዐየሽ
ተዋብ ክም ሐ ሐሊብ ለመስል
እግል ልበድሎመ ልትናየቶ ህለው
ለስካን። ሕኰመትመ ምስለ ብዞሕ
ርቤሕ ለኢለሀይቦም ንዋይ ምን
ሕኔት ኬን ወእንዜ ለአውሀሉ
ከአጀኒቶም ምን መዳርስ፡ ዕያደት
ወክዳማት ብዕድ ለአረይሞ፡ እት
ሐቴ አካን እንዴ ተሐየበው ምን
መንበረት ስብክ ወስግም ዲብ
መንበረት ዳምር እግል ልትዐደው
ዲብ ተዋብ ደወርህ፡ ስታለ (ሐ
ሐሊብ)፡ ተዋብ ንህብ ወብዕድ
አብሳር መንበረት እቱ እግል
ልበድሎ ተአትናይቶም ህሌት።
እብሊ ህዬ፡ ለሕዝዐት ትርሕብ
ወትሰኔ ወላመ ሸዐብ መናብረቱ
ምነ ኢልትሸዕተር።
ፈሀም ስካን ምዴርየት ግንደዕ
እብ ዓመት እት ዓፍየት ልግበእ፡
ተዕሊም ወተቅዪር መንበረት እት
ዘይድ መጽእ ሀለ። እሊ ህዬ
ሕኩመት እበ ሐቆ ሕርየት እት
ሸዐበ ለወዴቱ አትፋዝዖት ቱ።
ወድ አዳም ላዝም ቱ ምስለ እት
ባካቱ ለሀለ አብካት እት ልትጠወር
ወወራታቱ እት ለአፈዬሕ ወፈናቴ
ለገይስ እግል ልግበእ ቡ።
ገጽ
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ምን ድሪት አስክ ዐሬርብ
እሊ ሰፈር እሊ አሰር ንዳል
እት ምድር ንዳል እግል ታየኖት
ሰበት ዐለ፡ ክል አሰር መኪነትነ እት
ነአበጥር እብ ቪድዮ ካሜረት ልግበእ
ወናሽፍ ስወር እት እንሰውር ህዬ
ባካት ሳዐት 12 አደሐ ምድጋግ
በጽሐነ። ለምድር እብ ተማሙ ነፍስ
ለትፈትዩ ዐለ፡ እብ ፍንቱይ በዲር
ለኩዩዱ ህዬ ዝያደት ቀዳሚቱ ሰበት
ልትፋቀድ እብ ሀዪን ኢለሐልፉ።
እምበለ ዋርሳይ ዲበ መኪነት
ለዐለ ምስልነ ሱሕፊ ትልፍዝዮን
ረመዳን
መሐመድኑር
(ወድ
ታይብ) ለብዕዳም ሐምሲትነ እብሊ
ምድር እሊ ለሐለፍነ ዐልነ። ሙሰ
መንደር ዲብ ቀጣን ወዔለ ባቡ
ዲብ ሀይአት ተድሪብ ሙደርብ
ዐለ። በኪት ሳልሕ ዲብ ዔላ ባቡ
ወመሐመድ መሕሙድ ክልኢቶም
ዲብ ዔለባቡ ለደረበው ፊተውራሪ
ዐለው። ሰዋጊትነ ንጽህቲኢመ ዲብ
ቀጣን ምነ ደረበየ ምናድላት ሰበት
ዐለት ክሊነ እብ ቀቀድረትነ ለምድር
ሐዲስ ዲብነ ይዐለ። ላኪን ሕናመ
ለነአምሩ ሐቆ 28 ሰነት ነቀብሉ
ሰበት ህሌነ ለዲቡ መጽአ ተቃዪር
ላተ እግል ክሊነ ሐዲስ ዐለ።
ምስለ እግል ንሰውር ነዐርጉ
ወንትከረዩ ለዐልነ፡ ገበይ ነቅፈ
ድሪት ምን 75 ኪሎሚተር
ለተሐልፍ ምንመ ኢኮን፡ ሕናዲ
አምዕል እብ ግዲደ ነስአት ምኒነ።
ምስሉመ ጽምእ ወሰፍረ ስዱ ሰበት
ሐልፈ እትነ፡ ቀደም ክሉ ንተምነዩ
ለዐልነ ሻሂቱ። ዲብ ሐቴ አካን
ለትከለለ ድጌ እብ ረስያት ወትኮብ
ለትሸቀ አብያት ወእብ ዕጨይ ገርሰ
ለገምለት አካን ክምሰል በጽሐነ፡
ለአካን እዳረት ደዋይሕ ምድጋግ
ክምሰልተ ኣመርነ። ጀሀት ድማንነ
እትለ ዐለት አካን ምን አቅመትነ
ህዬ ዲብ ሐንቴ ሐቴ ጋምለት
ገርሰት ለትዋተደት ጸዕደ ቴንደት
ዩኒሴፍ ክምሰልሁመ አንሑስ ወገሌ
ከራሲ ለትከረ እቱ አትሸዐት ክምሰል
ረኤነ፡ ለአካን ላብድ ገህወት እግል
ትግበእቱ ሰበት እምቤ መኪነትነ
እንዴ አብጠርነ ትከሬነ። ምን ንሕስ
ክልኦት መንደሊታት ፈግረው
እትነ። ሐቆ ሰላም እብ ሸፋግ “
እለ ገህወት ተ?” ትሰአልናሆም።
ለመንደሊታት “ላለ ገህወት ኢኮን
እለ መድረሰት ተ” ቤለውነ ዲብ
ልሰሐቆ። እንዴ አትለው ህዬ
ትከረው ንዑ ማይ ስተው ቤለውነ።
ሕናመ ትዕባም ወጽምኣም ሰበት
ዐልነ ምነ ዲበ ዕጨት ለሀንጦጥል
ለዐለ ሀወት እንዴ ዐሌነ ማይ ብሩድ
ሰቴነ። ሀወት ተላጀት ሰቦት ቱ።
ዲበ ቀላቅሎታት ህዬ ሀወት ወሐርብ
ህቱመ ኢትረከበ ምንገብእ እት
ጄርካናት አክያስ ወሸለትት እንዴ
ጠባለልከ ማይ ብሩድ ለትሰቴ እቡ
ቴለል ትከልቅ።
ምድጋግ
እንዴ
ሐለፍነ
ለበጽሐናሁ ምድር ዝያደት ኩሉ
ሰምያቱ ምንመ ቡ፡ እት ወክድ
ንዳል ላተ ምስል እብ ዓመት ዒታሮ
ልትበሀል ዐለ። 17 በህለት ሐራስ

ሰፈር ስርቤብ ወሰፈላል

ክፈል ጄሽ 74 ለዐለየ እቱ ወደግ
ድማን እንዴ አትሌነ፡ አዜመ ዲብለ
ጸላይም ዐነክል ወጸዓዲ ዐራይብ
ክምሰል አወልወልነ። ግረ ለበልስ
ዝክርያት መደት ንዳል ኢተሐገለ።
ሕክምነ ዒታሮ ህዬ ዲብለ ድማን
ለዐለ ጃው እንዴ ትበነ፡ ኣስብዳልየት
ዐሬርብ እንዴ ኢትበጽሕ ሕሙም
ወጅሩሕ ልሳሬ እቱ ለዐላቱ።
ኣዶሐ ንኡሽ (ዒታሮ) ለዲብ ሰነት
1969 ዲብ ፍሩቅ ለገብአ ሙእተመር
ሰውረት፡ ዲብ ሰነት 1986 ኢዮቤል
ፍዲ ሰውረት፡ ክምሰልሁመ ለዲብ
ከርሱ ለዐለ ክምሰል ከረ ገራጅ፡
ፈርማሲ ተንዚም፡ ትጃረት ወስናዐት፡
እምዳድ ተንዚም ወብዕድ ለዐለ እተ
ታሪካይት አካን እት ገብእ፡ እተ
ወክድ ለሀይ ለዐበ መዕረፊ ምናድሊን
(ፍሉይ ጉዳይ) ዲብ እሊ ድዋራት
እሊ ሰበት ዐለ፡ ዝያድ ክሉ ምድር
ምሔርበት እብ ምናድሊን ለትከየደ፡
ምናድሊን ለወዐለው ወትመየው
እቱ፡ ምናድሊን ምን አካን እት አካን
ሳፍሮ ምኑ ወለሐድሮ እቱ ለዐለው
ምድር ሰበት ገብአ ምስል ምናድሊን
ዝያደት ዝክርያት ህለ እሉ።
እግልሚ ሂምቦል አው ዒታሮ፡ አስክ
አርበዕ እትጀህ ለነስእ ስከክ ሰበት
ዐለይር ወልትፈረር ምነ፡ ምናድሊን
አስክ በርከ፡ ነቅፈ፡ ቅብለት ሳሕል፡
ወዐሬርብ ምን እለ አካን እላቶም
ሳፍሮ ለዐለው።
ፍንጌ አድህር ወአልዐስር ዐራይብ
ወመሓዛት እት እምባትክ ለእት ጋድም
በራር ሓድረት ለህሌት መርከዝ
እዳረት ምዴርየት አዶብሐ ላተ
ድሪት አቴነ። ድሪት እብ ሕኩመት
ለትበነ መካትብ እዳረት፡ መርከዝ
ፖሊስ፡ መክተብ ዳሕየት፡ መክተብ
መሕበር አዋልድ አንሳት፡ መክተብ
ጀብሀት፡ መድረሰት፡ መርከዝ ዓፍየት
ብኑይ እተ ህለ። ለመባኒ ምን ሕድ
ለትፈንጠራ ሰበት ቱ ህዬ ለጋድም

ምንጠረፍ እት ጠረፍ መረበዓት
ጸዓዲ ፍንጡር እቱ ልትረኤ። ዲብ
ድሪት እምበለ ናይ እዳረት ወእስዓፍ
ካልእ መካይን ጋሻይ ቱ። ክሉ ህዬ
ምን ጀሀት ነቅፋቱ ለመጽእ። ድሪት
መኪነት ጋሻይት ተአትየ ክምሰል
ህሌት ለኣመረው ውላድለ ድጌ
ዲብ ጠረፍ ጽርግየ ዲብ ልትቃሰው፡
መርሐበ እት ልብሎ ትከበተውነ።
ሕናመ ለሓለቶም ሰኒ ረይሐተነ።
ሕናመ ዲብ ድሪት ዮም መርከዝ
እዳረት ምዴርየት አዶብሐ ጋብአት
ለህሌት ክምሰል በጽሐነ፡ ምያየትነ
ዲበ ዐለት። ፈጅራተ ህዬ አስክ
ዔላባቡ ወዐሬርብ እግል ንትበገስ
ሰበት ዐለ እግልነ፡ አስክ ምድር መሴ
ለባካት ዲብ ንዳወር ወቀዳሚትነ ዲብ
ንትፋቀድ ምስል ስርቤብ ወሰፈላል
ትመዬነ እቱ።
ዮም 22 ኣፕሪል ሳዓት አርበዕ
ጽብሕ ምድር ለምን አስመረ
መጽአነ እበ መኪነት ምስ ሰዋጊታ
ዲብ ድሪት እንዴ አዘምነ ምነ እብ
መኪነት እዳረት ምዴርየት አዶብሐ
አስክ ዔለባቡ አግወሕነ። ዔለ ባቡ
በዲር እት ወክድ ንዳል እብ ሂምቦል
ገበይ ዕልመት ትትበጸሕ ዐለት።
ገበይ ዕልመት፡ ተቃርብ ምንማተ፡
እትሊ ወክድ እሊ እብ ወሓይዝ
ሰበት ከርበት ትትከየድ ይዐለት።
እብሊቱ ህዬ እበ አስክ ሐስተ ለትነስእ
ገበይ ሰፈርነ አተላሌነ። ምድር
ልሰዕ ጽልመት ሰበት ዐለ፡ ለሰፈር
ለሀይ ለዲብ ወክድ ንዳል እንሳፍሩ
ለዐልነ ሰፈር ተልቡስ አትፋቀዴነ።
ምቀደሜነ እብ በርሀትለ መኪነት እት
ንትመረሕ ዐራይብ ወመሓዛት ዲብ
እንባትክ ህዬ እብ ስጋደት ህጭፎ
አስክለ ፋይሕ ጋድም አዶብሐ ዐቢ
ደነነ።
መደት ሓቆለ ሄረርነ፡ ገበይ
ሐስተ ድገለብ እንዴ አትሌነ ሸንከት
ድማን አወለጥነ። ቅሩብ ክምሰል
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ሄረርነ ሰላት እስቡሕ እግል ንሰሌ
መኪነትነ ዲበ ጸዐደ ዐሪብ በጥረት።
አዳም ምድር እንዴ ሐሳሐሰ ፈርድ
እስቡሕ ክምሰል ነስአ፡ አዜመ ሄራርነ
ሸንለት ቅብለት አተላሌነ። ምድር
እብ ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ እት በርህ
ሰበት ጌሰ ህዬ ምን በርሀለ መኪነት
ዲብ በርሀትለ ጽብሕ ምድር እት
ንሄርር እግለ ሕሊል ዐቢ እንዴ
በተክነ አዜመ ምን ሐዲስ ዲብለ
መዐደይ ለህለ ዐራይብ ተዐዴነ።
ምስል ጽብሕ ምድር ህዬ ዝያደት
ነፍስ ለትፈትዩ ቴለል ሳደፌነ። እት
ዘበን ንዳል ምን ቅያስ ወለዐል ሑድ
ለዐለ አራባት ምድር ማልእ ጸንሔነ፡
እግል እብ ክራምክራም ዲበ ዐራይብ
ፍንጡር ለዐለ አራባት እት ነዐፌ
ወእበ እብ ጀሀት ምውዳቅ ጸሓይነ
ሸንን ለዐለ ውቁል ደብር ሀገር ዲብ
ነአተቅብል ሕሊል አዶብሐ ድማን
ወድገለብ ዲብ ንትዓደዩ አስክ ዔለ
ባቡ ሄረርነ።
ለእት ዘበን ንዳል እብ ገጽ ላሊ
ሌጠ አምረ ለዐልኮ ዔላባቡ ሐቆ 28
ሰነት ሕርየት እብ ገጽ አደሐ አትየ
ዲብ ህሌኮ ሰኒ ትረይሐኮ። ለእብ
ጥውርት ገበይ ለትሸቄት ወልሰዕ
እት መድሐራት ባጽሐት ለህሌት
ዕያደት፡ ክምሰልሁመ መድረሰት
እብትዳእየት ምስለ ዲበ ባካት
ሓድር ለህለ ገቢል ለድዋራት ሰኒ
ፈቴኩዉ።
እሊ ወክድ እሊቱ፡ ዝክርያቼ
ግረ እንዴ አቅበለ፡ ዲብ ሰነት 1982
አቅበልኮ። እተ ወክድ ለሀይ፡ ዲብ
ቅብለት ሳሕል እንዴ ትጀረሐኮ፡ ሐቆ
ገበይ ክልኤ ምዕል እብ መኪነት።
ላሊ ዔለ ባቡ አቴነ። ለጽዑናም እተ
ለዐልነ መኪነት ኤኔትሬ እት ገብእ፡
ሖጸ እንዴ ትመለአት እት ረአስለ
ሖጸ ህዬ ምጀርሒን ጽዕንት ዐለት።
ለሒን ምእታይ ከረም ሰበት ዐለ
ህዬ ለምድር እብ ወሓይዝ ሹጉግ
ጸንሔነ። ኣማሙ ለዐልነ ለዐባይ
እስብዳልየት
ዐሬርብ
ዐለት።
እስብዳልየት ዐሬርብ ምን ዔለ ባቡ
እት መሳፈት 45 ኪሎሜተር ሰበት
ዐለት ቀደም ጽብሕ ምድር ጥያራት
እንዴ ኢመጽእ እግል ንእቴ ሰበት
ዐለ እግልነ ምስል ወቅት ንትባደር
ዐልነ። ላኪን ለለአስፍ ቴለል ሰዋግ
እበ ወሓይዝ ገበይ ሰበት በዴት ምኑ
ምስሉመ ሰበት ተዐድወነ፡ ሕኔት
ሸንከት ቅብለት ሸንከት ግብለት
ሎለበ። መደቲት ሐቆለ ሄረረ፡
ህዬ መኪነት ዲበ ጥሉል ሸምሸም
ትሸመመት እብነ። ሰዋግ ወለምስልነ
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ለዐለ ሐኪም ለእለ ወዱ ቀወው።
ሐቆ መደት ከላሺኖ ሰመ እንዴ
አግነሐው ሐባሪ አስክ ዐስተር
በደደው። ለወክድ ምነ ምን ጀሀት
ዐሬብ መጽእ ለዐለ ክታር መካይን
ሐቴ መኪነት ሸንከትነ እንዴ ሸክፈት
ምነ ኩርያም እተ ለዐልነ መለገት
ባለሐተነ። እግለ መኪነት ምነ ሽርብት
እቱ ለዐለት ወሐል እንዴ ሰሐበት
ህዬ ለዲበ መኪነት ዐለው ጅኑድ
ገበይ ዐሬርብ እንዴ አጽበጠውነ
አስክ ሂምቦል አተላለው። ወሕናመ
አስክ ዐሬርብ ገጽነ እበ አሰርለ
መካይን እት ንትዋሌ ቀደም ጽብሕ
ምድር ሄራርነ አተላሌነ። ለሰፈር
ለሀይ ዮም ሐቆ 37 ሰነት ትካየለ
እግልዬ። የምክን ለእተ ወክድ ለሀይ
ምስልዬ ዲበ መኪነት ሳፍሮ ለዐለው
መጀርሒን ሐሬ ክምሰል ሐየው
ዲብለ ገብእ ለዐለ ንዳል ተሕሪር
ሰሮም ልግበእ አው እብ ከማሎም
አስተሽሀደው ገበኦ። ዔለባቡ ዮም
ሐቆ 37 ሰነት ላሊ እንዴ ኢገብእ
አደሐ ምድር አትየ ዲብ ህሌኮ
ዝያደት እብ ስርቤብ ወሰፈላል
ሸዐርኮ።
ገቢል ዔለባቡ ክምሰል ክሉ
ገቢል ሳሕል ሐዳር ጋሻይቱ። ምነ
እግርነ ዲብለ አካን ለከሬነ እቱ
ወክድ አርሕቦ ዓርፎ እት ልብሎ፡
አሰልፍ እብ ማይ ብሩድ ወሐሊብ
ሕቃን ትከበተውነ። ክምሰልሁመ
ጠሊት ሕውዝ ፍት አበለው
እግልነ። ለወክድ ምነ መጅሙዐትነ
ዝያደት ዔለባቡ ለለአምሮ ገሌ
ሰኔታት ሙደርብ ወነፈር ፍርቀት
ዓዳት ሀይአት ተድሪብ እንዴ ገብአ
ለከድመ ሙሰ መንደር፡ ዲበ ባካት
እት ልዳወር እብነ፡ “እለ ቤት ፍላን፡
ወእለ ቤት ፍላነት፡ እሊ መክተብናቱ
እሊ ተሽኪልናቱ ወለምስሉ እት
ልብለነ ወህቱመ እበ ቀዳሚት ሓለት
ዲብ ልሰራበብ፡ እብ መካሪትለ
ምድር ወሐያት ዔለ ባቡ እት
ወክድ ንዳል እት ለስእለነ። ምስለ
ባካት አትኣመሬነ። ሕናመ ምን እሊ
ወክድ እሊ ለማጽኣም እሉ ዐልነ
ሽቅል ሰሓፈት እግል ነአግዴ፡ አንፋር
ትልፍዝዮን እብ ካመረቶም ዲብ
ሰውሮ፡ አንፋር ሬድዮ ወጀሪደት
መቃበላት ዲብ እንወዴ ለወክድ
እግል ንትነፈዕ እቡ አስተብዴነ።
እለ ምዕል እለ ምን አስመረ ምን
ንትበገስ ሳልስ ምዕልናተ።
ሐቆ ሽቅል አንፋር እዕላም
ወሕድርኖት ገቢል ዔለባቡ አልዐስር
ለአስክ ዐሬርብ ኣምም ለዐለ ሰፈርነ
አተላሌነ። መኪነትነ ሸንከት ቅብለት
እንዴ ትወለበት። ሀራሪብ ምሴ
እት መጫሪነ እት ለለዐነ፡ ለክልኦት
ገነደታት አድብር ዐይገይ ወሀገር
ድማንነ ወድገለብነ እንዴ አትሌነ
አስክ ሸንኮሌት ሄረርነ። አናመ እሊ
ወክድ እሊ ለብዲር እት ወክድ
ንዳል እብ ዕን ረአይ እግል እርአዩ
ለኢቀደርኮ ምድር ወመካርቱ ቅሩቡ
ወረዪሙ ዕንቼ እንዴ ከስአኮ እቱ
ዲብ አትቃምት ወእግለ ምስልዬ ዲብ
መገደመት ለዐለ ሙዲር ምዴርየት
አዶብሐ አሰይድ እድሪስ ዐሊ ዲብ
እሰአል ለሄራር ሰኒ ፈቴኩዉ።
ልተላሌ…..
ገጽ
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መላርየት ምን አርድ
ትስረት
ልእከት ውዛረት ዓፍየት

ዝክረት አምዕል መላርየት 25 ኣፕሪል ዲብ ሰረጀቀ

እድንያይት ምዕል መላርየት
እት ክለ ወጠን እብለ ትፈናተ
በራምጅ ትፈቀደት።
አቅሊም
ምግብ እብ ደረጀት አቅሊም ዲብ
ሰረጀቐ ፈቅደየ። ስቅራትለ ምዕል
ለዐለት “ምላርየት ዲብ በሕ እግል
እክሬ ብጉስ ሀሌኮ ትሌኒ” ትብል
ዐለት። እት ውዛረት ዓፍየት ፈሬዕ
አቅሊም ምግብ አሰይድ መለስ
ገብሬእየሱስ ቀደም እለ ለአቅሊም
ምን ምላርየት ሰሊም ልትበሀል
ክም ዐለ፡ እት 1989 ገሽለት
ጽገዕ ክም ትረኤት እትለ ተለየ
ክልኤ ሰነት እበ ገአት ድራሰት
ለመላርየት ተዓዴ ሐናኒት ዲብ 14
ድጌ ሀለዮተ ክም ተአከደ አብረሀ።
እት 2016-17 እበ ገብኣ ታያን
ሀዬ አንቀዋቄሕ ናይለ ሐናኒት
ሰበት ትረከበ በራምጅ መዳፈዐት
መላርየት እብ ንዙም እግል
ለአተላሌ ክምቡ መስኡልየት
ለለረፌዕ ሐብሬ ትረከበ።
ምን 2016 መላርየት እት
ታመት መራቀበት እንዴ አቴት
ገጸ አስክ በደ እግል ትግበእ እበ
ገብአ አሽቃል ምነ ሰነት አስክ
2018 አሰር ሕድ እበ ገብአ
አከቦት ተቃሪር እት ትደሀር
በህለት 4.06%፡ 2.8%፡ 0.4 %
ባጽሐት ክም ሀሌት ተሐበረ።
እተ መናሰበት እበ ተሀየበ
ሐብሬ አስክ 2030 መላርየት
እግል ለአብድየ ሰእየት ለትገብእ
እተን 35 ደውለት ሕሩያት ሀለየ፡
ምንእለን 20 ኤረትርየ ለትረከብ
እተን ድወል አፍሪቃ ተን ።
ኤረትርየ ዲብ እሊ በርናመጅ
እግል ትትዐወት እብ ክለ ሒለተ
ትሸቄ ሀሌት። ዲብ ዐውቴ ለሰዴ
አብሳር ሀዬ ሐዝ ለሀለ ዲቡ አጊድ
መርመረ እንዴ ወደ ደዋሁ እግል
ልንሰእ፡ ደረጀት ሐዮት እግል

ትትአመር
መታበዐት
እግል
ትግበእ፡ አርድ ዐሶቱ ለልትበሀል
ባካት እብ ጂ.ፒ.ኤስ. እንዴ ትሰዴከ
እት ከሪጠት ክም ልትአሸር እግል
ልግበእ ክምቱ አሰይድ መለስ
ሸርሐ።
ዲብ አቅሊም ምግብ መላርየት
አክልሕድ እግል ትስረት ምነን
ልትሸቄ ለሀለ ምዴርያት ሰረጀቐ፡
ጋላነፍሒ፡
በሪኽ
ወቅብለትምፍ/ጸ/አስመራ ተን። መሻረከት
ክለን መሓብር ገቢል፡ መአሰሳት
ሕኩመት ወጀብሀት እት ሰርገል
እሊ በርናመጅ ግዴተን እግል

ለህሌነ ሰነት፡ እት አርባዕ መአሰሰት
ዓፍየት ሐድ 160 ነፈር እበ ሕማም
ከም ትጸበጠው ትሸርሐ።
ክምለ ናይ አቅሊም ምግብ
ለትሸብህ ቅሩብ በሕ መላርየት
ለትመስል ፍገሪት ሀዬ ዲብ
አቅሊም ግብለት ክም ትረኤት እተ
አሌላት ለትነሸረ ሐብሬ አፍሀመ።
እተ አቅሊም፡ ምስል ናይ ደዓም
እት ልትርኤ፡ ዛህረት መላርየት
እብ 50% ትነቅስ እት ህሌት፡ እበ
ትጀሬ ለዐለት ሞት ህዬ፡ እት በሕ
ትከሬት።
ከምላርየት ምን ዐድነ እንዴ እተ

ልወቅለ ሊከ ትቀደመት እተን።
አማንተ ምላርየት ምንለ በዲር
ዐለቶ ሸረ ሰኒ ወአማን ክሩዕ ሀለ።
በዴት እንዴ እንቤ ላኪን ምን
ዳፍዖተ እግል ንትባረድ ወነአምሽሽ
ይእንቀድር።
እት
አሌላት
እድንያይት ምዕል መላርየት 25
አፕሪል ዲብ አክባር ልትቀደም
ለዐለ ሐብሬ እግል መሰል ዲብ
ምዴርየት መገሎ ጥጋዕ እት ሰነት
2018 ምነ ናይ ሰነት 2017 ከም
ወሰከ ተሐበረ። ዲብ ምዴርየት ፈሮ
ዲበ ሐልፈት ሰነት ዲበ ትደሀረት
ደረጀት ክሩይ ለዐለ፡ እትሊ ሒን
እብ ዕጹፋት ከም ወሰከ፡ እት
አወላይ ርቦዕ ናይ እለ ጻብጣመ

እለ ሰአዉነ እግል ንጽነሕ ወእግል
ኖስነ እግል ነአባሬ ምን እንዴ
ሐመምከ መትሳራይ ምን ቀዳምከ
መትነጃይ ለልብል መካይድነ ሰኒ
ንጽበጡ። እትለ አርድ ምላርየት
እግልሚ ምን ደዓም ዮም ዓመት
በዝሐ እንዴ እንቤ ንሕሰብ። ለጊጋነ
ምን እለን ኢፈግር፦ ድዋርነ እበ
ተአስትህለነ ምን ሕፈር ግማመት
ወማይ
ክሩዕ
የአንደፍናሁ
ከሐናኒት እግል ትዋለድ በክት
ሀብናሀ፡ ለልትሀየብ ሀለ ናሙስያት
እት መዓሉ የአውዐልናሁ፡ ሐዝ
ዶል ቀንጽ እትነ አጊድ ንዳዌ
ኢሀሌነ፡ ደዋነ ነሀምል ሀሌነ . . .
እብ ዓመት እት ዳፍዖት ወዳወዮት
መላርየት ሀመሌ ነአርኤ ሀሌነ።
እለ ምንገብእ ምንገብእ፡ መላርየት
እግል ነአብድየ ኢኮን። እብ ሐዲስ
እግል ትፈልዕሽመ ገበይ እግል
ንፍተሕ እላቱ።
ከህተ እግል ኢትግበእ፡ እት
ዳፍዖት ንተረድ ወክም ጸብጠተነ
እት ዳወዮት ንሽፈግ። ወክእነ
ዲብ ንትጻገመ ትርንከተ ንሽረብ።
ርሕነ እግል ንርከብ፡ ፍክርነ እግል
ልፍየሕ፡ ማልነ እግል ልትአከብ
ወርዝቅነ እግል ልብዘሕ።
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መላርየት ዲብ ክለ እዲነ ዎሮ ምነ ቄትለት ሕማማት
ምንገብእ አዝቡን ወደ። መጦሩ ሀዬ አክለ ሀነነ አድውየት
ዲብ ልትመሀዝ እሉ ወአክልሕድ ለልትበየን እቡ መትሻቀዪ
ዲብ መጽእ እሉ እቡ ለመይት አዳም ምነ ናይ በዲር እት
ልውሕድ ገይስ ሀለ። ሞት እብ መላርየት እበ ብጹሕ
ለሀለ ንዛም ዳወየት ወመዳፈዐት ትውሐድመ ድኢኮን ግል
ትስረት ወአዳም እግል ለአባሬ ምናቱ ልትሐዜ ለሀለ፡ ወእሊ
ሀደፍ እሊ እግል ልትበጸሕ ለቀድርቱ፡ እብ ተአስትህል እግለ
ከድመ። እትለ አዜ ላኪን ለሓለት ለተሰክብ ኢኮን።
መነዘመት ዓፍየት እዲነ ክል ሰነት እብ አሳስለ ትወድዩ
ድራሳት እት ሰነት 2017 እብ ዐሶ ለትጸበጠው 219 ሚልዮን
ቶም። ምን እሎም ለ435 አልፍ ሞተው። ምን እሎም
ሞተው ለ92% ዲብ ቃረትነ አፍሪቀ ለነብሮ ቶም። ምን
ሓረስ እሊ እለ ቃረትነ ዲብ መዳፈዐት፡ ዳወዮት ወአስረቶት
ምላርየት ሽቅል ትሩድ ልትሐዜ ምነ ክም ሀለ እግል ንፍሀም
እንቀድር።
እብ አሳስ ተቃሪር ውዛረት ዓፍየት ሓለት ምላርየት ዲብ
ኤረትርየ ሰነት 2017 ምስል 2018 ዶል እንቃርነ፡ ዲብ
መአሰሳት ዓፍየት፡ ወወካይል ዓፍየት ዐዶታት እንዴ ሐመው
ለመጽአውሐማይም ዐደዶም እብ 14% ነቅሰ። ሞትመ
እት በሕ ምንመ ኢትከሬ እት ሸቀላት ለትካሬ ኢኮን።
ጽገዕ ሕማም ቄትላይ ምንማቱ እግል ንዳፌዕ ምኑ ለእንቀድር
ወለልትዳዌ ቱ። እብለ እት መራቀበት ክም አተ እግል
ልስረት ቀድር። ከምን ዐድነ እግል ልስረት ገአ ምንገብእ
ለሐናኒት ዲቡ ትዋለድ መሳክብ እግል ንክለአ ሀሌት እነ።
እግለ ለጠዐመ፡ ህተ ለትወልድ እቱ ወተዓቤ ማይ ክሩዕቱ።
ምን ቤትነ ነአንብት። እት ከብድ ቤት ወቅንቤት ለሀለ ማይ
ለከሬዕ አሽያእ ላስቲካት ወብዕደት ግማመት ነአንድፍ። ማይ
ለልዐቅር ሕፈር ወሰበብር ዐፍሽ እት ሳምን ምዕል እምር
እንዴ ገአት እብ ደረጀት ሐይ ፊራሮ ነዳፈት ነዘሞት ወክል
ዕዱ ናይለ ሐይ እብ ጅድየትአ ሻረኮት። እተ ፊራሮ ሕፈር
እግል ልትዳፈን፡ ማይ ክሩዕ ክም ልትጠለቅ ወከደኒ ክም ዘሬ
እግል ልግበእ ምነ አውለውየት ለልትሀየቡ አሽቃልቱ።
ክል ዎሮ ክለ ሰነት፡ እብ ተአስትህል እንዴ ጣነበየ እት
ሐንቴ ናሙስየት ክም ልትመዬ መትጻኣጋም።
እብ መላርየት ለሸዐረ ነፈር አጊድ-አጊዳይ ደዋሁ ልንሰእ፡
እት ቀበት 24 ሰዐት ዲብ ባክነ ለሀሌት መአሰሰት ዓፍየት
አው ወኪል ዓፍየት ዐድ ሻፍግ መርመረ እንዴ ገብአ እሉ
እግል ልትዳዌ ለሀሌት ክድመት እብ ዋጅብ ንትነፈዕ።
እለ ገበይ መዳፈዐት መላርየት እብ ዋጅብ ክልነ ትነፈዕነ
እበ ምንገብእ ሰልፍ ክል ዎሮ ነፍሱ ምን ሕማም ወሞት
ለአድሕነ ሀለ። ክምሰልሁመ ለሕማም ምን ሕሙም ዲብ
ሕያይ እግል ኢልዕዴ ግዴቱ ወዴ ሀለ። ምን ምላርየት ሌጠ
ኢኮን ሀዬ ለከሬዕ ምንእነ፡ ብዕድ እብ ሐናኒት ለለዐዴ ክም ከረ
ደንግ ፊቨር (ዌልካም) ወከርፈስ (ቺኮንጒንየ) ክም ለሀውን
ምንእናመ እግል ንትረሰዕ አለብነ።
እብ መናሰበት እለ 25 አፕሪል ለትዘከር እድንያይት
ምዕል መላርየት ለሐልፈ አሽቃል ጌማም እንዴ ገአ እቱ፡
ለርኩብ ሀለ ዐውቴ እንዴ ተሐፈዘ፡ ጋመትከ እንዴ አትመምከ
ምላርየት እት ሰነት 2030 ምን ምድር አስረቶትቱ።
እብለ መናሰበት እለ ውዛረት ዓፍየት፡ ለእግል ልትበጸሕ
እሙም ለሀለ ሀደፍ እት ሐቁ እግል ልብጸሕ ምን ክል
ዎሮ ለተሀሌ በዳሪት ምስል ናይ በርናመጅ ገቢል እንዴ
ትወሰከት ለትመቅረሐ ሽቅል ሕበር እግል ልትሰርገል ልእከተ
ተሓልፍ።
አርቡዕ 08 ማዮ 2019
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

እግል ትትበጸሕ ለበ መራት አብሐ በደ

ምን ሔልየት ቤት መዐለ ወቤት መዐሾ ሕመድ
ወድ ዐጋት እግል ሕሴን ወድ ናይብ እድሪስ ለሐለየ
ሕላየት እግል ንርኤ፦
ኤረትርየ ዐድነ ዐድ ብዞሕ
ዝሕሮታት ጠቢዐት ተ፡ክሊማ፡ናይ
ዓዳት፡መካሪት ምድረ ክምሰልሁመ
ፍንቲት መክሉቃት ለትመልክ
ሰበት ገብአት እግል ለገብአ ልግበእ
ቤጽሓይ ለትወጤት ትገብእ።
እብ ፍንቱይ ናይ ተሪቅ፡ ሄራር
እብ እገር፡ ዐሪገ አድብር ዝያረት
እብ ዐረብየት ወብዕድ ንየይ ለቦም
ቤጽሐት እግሎም ለገብእ ክሉ
ሰበት ህለ እብ ብዝሓም ስያሕዪን
እግል ትትዐሸመ ለትቀድር ዐድ
ተ።
እት ሳዖታት ሑድ ምንለ
ዐባይዪአድብር ግብለታይ ከበሰ
አስክ ምድሃር ደንካልየ፡ ምን ባዶብ
ቅብለታይ አግዳም በሐር ቀየሕ
አስክ አክደር መዕጽየት ‘ሰሜናዊ
በሕሪ’፡ ምን እብ ጠቢዐታይት
ክልቀት ለቡ ድዋራት ለፈግር
ማይ ሕፉን ሲረሩ አስክ መወቀል
ምግባይ ከበሰ፡ ምን ማያይ ክፈል
በሐር ቀየሕ አስክ አግያም ሽግርኒ
ወብዕድ እት ትሄርር ለዘት ሐያት
እት ኤረትርየ እግል ተአዳውር
ለቀላቱ።
ክምሰለ ልትአመር ምድሃር
ደንካልየ (denakil depression)
ሐቴ ምነ ለትደሀረ ወለሐፍነ
አካናት እድንያተ፡ አስክ 50
ዲግሪ ሰንቲግሬድ ለትሰጀል
ሐፋነት ቡ። ናይ ዮም አርእስነ
ጋብአት ለህሌት አካን ህዬ እት
በ’ደ ለትትረከብ እብ መትፈጃር
ብርካን
ለትከለቀት
መራት
ወለህሌት እግለ ፍንቲት እበ
እግል ንህደግ ቱ። ለምን ገልዐሉ
አስክ በ’ደ ለትነስእ ገበይ አስክ
ሚነት ዐሰብመ ለትነስእ ህተ ሌጣ
ተ፡ ሐቴ ምን ዳሕያት ገልዐሎ
ላተ በደ ምን ገልዐሎ ሐድ 97
ኪሎ ምትር ራይመት ትትረከብ፡
ገልዐሉ እግል ኖሰ ምን ሚነት
ባጽዕ 130 ኪሎ-ምትር ራይመት

ተ።
አስክለ እብ ተፋሲል እግል
ንህደግ እበ ሓስባም ለህሌነ አካን
እግል ንብጸሕ እብ ገበይ ዐሰብ
አስክ ማርሰ ፋጥነ(40 ኪሎ ምትር
ምን ገልዐሎ)ክም ሄረርከ፡ ምነ
አግደ ገበይ እንዴ ፈገርከ አስክ
እንክር ድማን እንዴ ለፈፍክ እብ
ድዋራት ዐደይቶ እግል ትሕለ ህለ
እግልከ። ሄራርከ እት ተአተላሌ
እት ገበይከ ለዘቱ ለትአዳውር
አከድን ወአግቡይ ለኢትወጠ እት
ተሐልፍ እት በደ ተአቴ፡ ወኣት
በደ ክም አቴከ ህዬ እትለ ፍንቲት
ህያብ ጠቢዐት ትሐድር።
እለ ናይ ጠቢዐት መራት
“አብሐ በደ” እበ ትብል
ስሜት ትትአመር። ምን ረዪም
እግለ ልርአየ አዳም አስክ ሰማ
ለአንቀዐረረት ምህጋፍ መስል
እቱ። እት ቀርበ ሐቆ ትመጽአ
ላኪን እት ምግብ አርድ ባዶብ
ለትዳሌት መራት ማይ ጥዑም
ክምተ ትትአከድ ምነ። እብ
እንክረ ዎሮት እብ ሸክል ክሎሊት
ለትዳሌት ለልአመስለ እግል ረዪም
ወክድ ምነ ትኬለለ ጨበል ለትዳለ
ሸክል ደበት ገብእ እት ህለ፡ እበ
ብዕድ ህዬ እብ ሖጸ ለትከበበት
ማይ መራት ቱ።
እለ ጠቢዐተይት መራት እለ፡
ንኢሽ መራት እብ ጽበጥ ጬወ
ለተጀረ ማይ ለትመልክ እት
ገብእ፡ ሐድ 20 ኪሎ ምትር
መረበዕ ርሕብ ለትመልክ ተ።
ለትአትዐጅብ መራት አብሐ በደ
እት ምዴርየት ገልዐሎ ወእት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ለህሌት ተ።እለ ምስለ ህለ እግለ
ፍንቲት ክልቀት ጠቢዐት ወታሪክ
አስክ እለ ክምሰለ ልትሐዜ
እህትማም ምነ ኢገብአ እግለን

ወለኢተየነየ አካናት ተ።እለ ምን
ማርሰ ፋጥነ ሐድ 111 ኪሎ
ምትር ምን በደ ህዬ 14 ኪሎ
ምትር አስክ ቅብለታይ ምፍጋር
ጸሓይ ራይመት ለህሌት መራት
ተ።
እለ መራት እለ ቀደም
ገሌ ክፈል ዘበናት እበ ትከለቀ
መትፈጃር ብርካን ለትከለቀት
እት ገብእ፡ ቀደም አልኣፍ ሰኖታት
እንዴ አንበተት እት ምግብ ባዶብ
ደንካልየ ማይ እንዴ አቅረ ክሌሕ
ምሌሕ ልብል ለህላቱ። እትሊ ምን
አግዳም በሐር ቀየሕ እንዴ ርይም
ትቤ ለትትረከብ መራት ማይ
እግል ልትረከብ ቀድር ለልብል
ፈሀም ለኢመጸከ እቱ አካናት
እቱ ሰበት ህሌት ዝያድ ለገብአ
ለትስሕብ መራት ወድየ።
እለ መራት እለ ሬመ ሐድ
400 ምትር ገብእ እት ህለ፡ምን
ጠፋሐት በሐር ህዬ 50 ምትር
ዳነት ትትረከብ። ክእነ ለትመስል
ሃለት እት ገሌ አውካት እንዴ
ሕልፍ ትቤ ለትትርኤ እት ገብእ፡
እግለ ስያሐት እት ባዶብ እግል
ሊደው ለልሐዙ ስያሕዪን ምህመት
ዐባይ ለባተ።

አፎ ኢተአከርር ወአፎ ኢትትሀርገት
አፎ ኢትትሃጀክ ወአፎ ኢትትወነስ
ለአምዕል ሰገናይት እብ አቅርደት ቀስነት
ከሰለ ዝያዳተ ወድ ሰብ በዲር ልትዐጸፍ
ለዛምተቱ ትሰአሎቡ ዕስማን ድግነ ወደበብ
እብ አፍሩስ ዘምተዮም ጅንግላት ጋብአት ዲብ ሽገት
ወእብ አዳም ዘምተዮም ዐደድ ሚቡቱ ወሕስበት
እብ መናዱቅ ዘምተዮም ሮማይ ሕፉንቱ ዶል ልክፈት
ዶል ሐቴ ወድ ናይብ ጽንዕ እንዶ ልሸመክ
ዶል ሐቴ ሕሬዚ እግል ሊሙት ወልቅተል
መንቱ እምበል ወድ ናይብ ለሰበብ ጸባብ ልትፈገር
ለተልቡሱ ዐድ አርዴ ለእቅባለቱ አቅርደት
ሌል ምን ሌሀ ኢትመርር ወነሃር ምን ሌሀ ኢትሰዐብ
ከረ ሐመድ ወድ እማም ምን አስማጥከ ትፈረረት
ውላድ ዐረቦቶም ሚ አምሮ ዲበ ሐረከት
እንተ ድራር አበውከ ምንዲ ትመይት ዲብ ሐርበት
ለህሌት ዲብከ ሓኬነ ኢትትሃጌነ እብ ከዝበት
እድንየ ፈናይት ተ ዜነት ተሐይስ ዲብ ወድ ሰብ።

አብሐ በደ ለትብል ከሊመት
እብ ሂገ ዐፈር እት ገብእ ለትጼኔ
መራት ለተአሰምዕ ተ። ምናተ
ክምሰለ ተርጀመትለ ስመ እንዴ
ኢትገብእ ለጼኔ ኢኮ፡ ክምሰለ
ብዕድ መራታት ጽሪት ወለበርሀት
ተ። እብ ክሱስ እለ መስተንክረይት
መራት እለ ለትበሀለ ብዞሕ ቅሰስ
ህለ ወእበ ውላድለ ዐድ ቱ
ለልትዳገም። ስሜቱ ህዬ ምን እሊ
ቅሰስ እሊ ለመጸት እግል ትገብእ
ክም ቀድርመ ጌማም ህለ።
ልተላሌ……
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ አፍካሮም እግል ልርተዕ ቡ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ዮም ለልአትሐዜ እት ክል ሸባብ
ወሻበት ለህለ አፍካር እንዴ ረትዐ
እት ሐያቶም ተቅዪር ለልአመጽእ
ወምስል ዐቦት ለልሄርር እግል
ልግበእ ህለ እግሉ። እግል መሰል
ዎሮት ሻብ አውመ ሻበት ልእኬ
ወልስኔ ናይ ኖሱ ፍክር ህለ እግሉ፡
እሊ ፍክር እሊ ህዬ እንዴ ረተዐዉ
ዶል እት ፍዕል በዱሉ ቶም
ዕዉታም እግል ልግብኦ ለቀድሮ።
እት ፍዕል ቀደም ልትበደል ላኪን
ራትዕ ፍክር እግል ልምለኮ ወእቡ
እግል ልትሐለሞ ወጅቦም። እለ
እት ሱረት እንርእየ ለህሌነ ሻበት
ሚ ትወዴ ህሌት መስለኩም? ምስለ
ሰውረ ለህለ ነፈር ለይዐለት ፍክረት
እት ምከ ለዐለት መውህበት እብ
ከፎ ምን ፍክር ወሕብዕት ዝሕረት
እትለ ትጸበጥ ሓጀት ወእብ
ምጅተመዕ ለትትርኤ እግል ቲደየ
ለትሐዜ ሐቴ ወራት እተ ፍርት
ህሌት።
አሰልፍ አፍካረ አርተዐት፡ አነ
እት ምክዬ ለህለ ሓጃት እት ፍዕል
እግል እበድሉ እቀድር ሰበት ትቤ
መቅደረት ክምሰል በ ወምን ፍክር
እት ፍዕል ክም እግል ልትበደል
ቀድር ምከ ምስሉ ሰበት ትፋሀመት
መዐነውየት እቀድረ ለትብል
እንዴ ቶረት ትበገሰት፡ እብሊ ህዬ
ለልአትሐዜ ሓጃት እንዴ አትዳሌት
ፍክረ እት ወራታት እግል ትበድሉ
አንበተት። ሰበት እሊ ፍክረት ሰበት
አርተዐት አዜ ለልትርኤ ሽቅል እሉ
እት ተዓርር እንርየ ህሌነ።
እለ ሻበት እለ አፍካረ ምን
ኢተአረቴዕ ለአፍካረ እት አፍካር
ሌጠ እት እንቱ ወነብረ ክምሰለ
ነፈር ምን ብርድ እንዴ ፈርሀ
እት ሸፈት ለልጠብለል ወእግል
ልፍገር ምነ ለኢልሐዜ ወገብአት
ዐለት፡ እምበል እሊመ መሻቀዪታት
ይእረክብ ወመቅደረት አለብዬ
ለልብል ፍክር ምን ልሐድረ
ዮም እለ ደረጀት እለ እተ

ወይአወልወለት።
ከአፍካር ራትዕ እግል ለሀሌ
እግልነ ሚ እግል ንውዴ ወጅበነ
ለልብል ሰኣል እግል ንብለስ ምህም
ሰበት ገብአ፡ እብሊ ለተሌ ንቃጥ
ምንዲ እንርእዩ ለሔሰ ገብእ።

ምን ናይ በረ
አስባብ መትሸናክ
ለአትሐዜ
ክምሰል ተሐርቅ ወትዳየግ
ለወዱከ ናይ በረ አስባብ ሚ ቶም?
ዲብ ቅራመት ሰበት ትፈለልከ?
ፈታይከ ሰበት ሰአንከ? ወለ ብዕድ
ቱ። መደረት ለቡ ሽዑር ክምሰል
ጀሩ ለወዴ ሰበብ ሚ ክምሰል ቱ
እብ ዋዴሕ ፈርጉ፡ ለበዝሐ ወክድ
ናይ በረ አስባብ እግል ንሰይጠር
እቱ ይእንቀድር፡ እግል ንሰይጠር
እተ ለይእንቀድር ሓለት ሰበት
ይእንቀድረ ውርኪ እግል ኒበል
ምነ ለሔሳቱ። እሊ ዶል እንወዴ
ህዬ ሕነ ክም ሸባብ እት ምሽክለት
ምን መትከራይ ወምን ናይ አፍካር
ድቁጣት እግል ንድሐን መቅደረት
ዐባይ ህሌት።

1)

ፍክርከ ቀይር፦

ለበዝሐ ወክድ ምን ወዲቅነ
(አው ፈሸልነ) ክም እንደርስ
ንትረሰዕ። ፈሸል፡ ወዲቅ፡ አው
ህዬ ብዕደት መደረት ለለአመጽእ
ሽዑር ለትቀስቅስ ሒለት ዶል
ትዋጅሀከ፡ ፈሀምከ ወእብ ክሱስለ
ፋሽል አውመ እንዴ ጀረብከ
ለኢተዐወትከ እተ ክጠት ሰኒ
እንዴ ደረስከ ፍክርከ ወበሰርከ
እንዴ በደልከ ለቀደም እለ
ወዴካሁ ጀርቤ አዜ እብ ሐዲስ
እግል ትትዐወት አሳስ ለከሬት
እግልከ ክምተ እንዴ ፈሀምከ ዶል
ትትበገስ እግል በደ ለቀስቅሰከ
ሽዑር እኩይ አካን ሰበት ኢረክብ

እግል ትትዐወት ለዐበ በክት ህለ
እግልከ። መሰል እግል ንርኤ፡
ቀደም ሰነት ገብእ ዎሮት ነፈር
ክል አምዕል መሻክል ዋጅሀኒ ህለ
ልብል ሰበት ዐለ፡ እግል እፍሀሙ
ምንመ ጀረብኮ ኢትዐወትኮ
እቡ።
ዎሮት ለልዐቤኒ ነፈር ላብብ
እብ ክሱስ እለ ጋሪት ገሜክዉ፡
ህቱ ህዬ ኢትሻቀል እቡ ቤሌኒ።
ዲብ ዐለም አምር ክቱብ ሰበት
ሀለ እግልከ እግል ልንፈዐካ ቱ።
ክምሰል እሎም ለመስሎ እኩያም
ጅንስ አዳም፡ ዲብ ቅሰትከ ለህለው
እግል ትትነፈዕ እቦም ክም ትቀድር
እግል ሐብረካቱ። ክም ለአትሐዙከ
ሐቆ አመንከ ኢቲሪሞም። አምር
ክቱብ ከትብ እት ህሌከ፡ ለዲብ
ነዲቅለ
ቅሰት
ለለአትዕቡከ
ሕሳባት፡ ለእኩያም ወለምክሩሃም
ቶም። እሊ እት እስወ ቅሰት
ክም ተኣትዩ ለኢተአመረ እግልከ
ምህም ጠባይዕ እንዴ ርኤከ
ትፋገዕ እቡ ቤሌኒ። እብ ፈድል
እለ ምክር እለ እት ረአስ እሊ
ነፈር እሊ ለዐለ እግልዬ ሕሳብ
እንዴ ቀየርኮ ለአትዕበኒ ለዐለ
ክምሰል ለአትፋገዐኒ ነሰክዉ። ህቱ
መገይሱ ወዲብዬ ለዐለ እግሉ
ረአዩ ክም በዲሩ ሀለ። አነ ላኪን
ዲብ ረአሱ ለዐለ እግልዬ ሕሳብ
ሰበት ቀየርኮ ሽዑርዬ ትቀየረ
ወርሕዬ ረከብኮ።
ሽዑርነ ዲብ ሐያትነ አግደ
ተረት ቡ። ሐያትነ እምበል ሽዑር
ለዘት ለአለበ ወገበአትዐለት።
ሽዑርነ ክመ እግል መኪነት
ለለሐርክ ጃዝ አው በንዚን
ግፉል ንመስሉ። ለመኪነት ሓለተ
ወሞዴለ እበ ኢከስስ፡ ጃዝ ሐቆ
አለበ እግል ትትሐረክ ኢትቀድር።
ሕናመ እምበል ሽዑርነ ቂመት
አለብነ። ሰበት እሊ እብ ከፎ ቀንጾ፡
እብ ከፎ ህዬ ምልክነ ገብኦ አምር
እግል ለሀሌ እግልነ ወጅብ።

ቀራር ንሰአትነ?
ሳልም ኦሮት ምን ዘበይን ቤት
ፈጡር ሕርየት ቱ። ዲብ ሐቴ
አካን አትቀባባል ለኢፈቴ ምንመ
ዐለ፡ እለ ቤት ፈጡር እለ ላኪን
ክምሰለ ብዕዳት ወብዝሓት ቤት
ነብረ (መጣዕም) እንዴ ኢትገብእ
ነዲፈት ነብረ ለበ ሰበት ዐለት ምስል
እሊመ ለተአደፍዑ ዐውልመ ሰኒ
ወአማን ረኪስ ሰበት ቱ። እሊታት
እግል ሳልም አግደ ዐሚል እግል
ልግበእ ለቀሰበዩ ዐለ።
ሐቴ
አምዕል
እግል
መመቅረሓይ ሽቅለ ቤት ፈጡር/
ገሀወት ላቱ ሳምሶን እንዴ ትላከ፡
እብ ከፎ እብለ ደሀረ ዐውል
ክድመት ክምስል ለሀይቦ ሰአለዩ።
ሳምሶን ክእነ እት ልብል በልሰ
እቱ። አይወ፡ ክምስለ ቤልካሁ
ዐውል ነብራነ ረኪስ ቱ። ለሰበብ

ህዬ እለን ሸቃላነ ምን ብሩር
ለመጸአያ ተን። የምክን ምን
መዲነት ሐቆ ገብአየ ህዬ ድራር
አምዕል እግል ልርከበ እግል ሐቴ
አምዕልመ ትግበእ ምን ሽቅል
እግል ሊቂበ ለኢቀድረ ሕጉዛት
እግል ልግበአ ብእተን።
እግለ ምን ረዪም ለመጸአየ
ሽቅል ነኣትየን እት ህሌነ፡ እብ
ሕድት ማህየት ቱ ለነኣትየን።
ለልትመየየ እተ አካን ሰበት
አለበን እንባስር እግለን። ለደፌዕ
ህዬ እግል እሊ እት ሕሳብ ለለኣቴ
ቱ። እትሊ መውዶዕ እሊ፡ ሕነ
ወህተን አክል-ሕድ ንትነፈዕ ሀሌነ
በህለት ቱ። እበ ገብአት ትግበእ
እግል ማህየት ሸቃለ ሑድ ሰበት
ነአፈግር፡ ዐፍሽ/እስቤዘት ህዬ ክም
አዳምነ ሰበት ሕነ- ዐውል ነብረ
ድህር ነአብሉ።
ሳልም እሊ ሰበብ እሊ
ኢከበተዩ፡ ምናተ ሳምሶን እግል
ሳልም እግል ትትፈከር እቡ
አለብከ እት ልብሉ ዝያድ እግል
ለአብርህ እግሉ ጀረበ።
ሕነ ወለ ሸቃለ ሕበር ቱ
ኢንረቤሕ ለሀሌነ፡ አነ እብ ሑድ
ማል አፈግር እግል እሊ መጥዐም
ሽቅሉ እግል ለአተላሌ። እግለን
ህዬ እንዴ ቀሰብኮ ሽቀየ ይእብለን።
እብ ምራደን ሐቆ ገብአ ለሽቅል
ወለ እብ ብላሽ ምንመ አሸግየን
ሐራም ኢኮን። ለኢበርሀ ሀለ እከ
ምን ገብእ ህዬ ትሰአል ቤለዩ።
ሳልም ፍኩር እቱ እት እንቱ ምን
ትም ብሂል ወኬን እግል ሳምሶን
ሐቴመ ዘዐት ኢበልሰ እቱ። ሰበት
ይዐጅበዩ ላኪን፡ ሐቆ እለ ዲብለ
መጥዐም እግል ለአቅብል ክምሰል
ኢኮን ምስል ነፍሱ ጎማቱ ከለሰ።
እብ ድሁር ዐውል ለልትመወን
እቱ መጥዐም ምንመ ዐለ፡ ለሸቃለ
ልትዘለመ/ልትዋቀጸ ክምሰል ህለየ
ሰበት አምነ፡ እብ ድግማን እግል
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ኢለአቅብሉ ቀረረ።
ላኪን ቤለ ሳልም ምስል ነፍሱ፡
በደል ኢሽቅል ለገብአ ሽቅል እብለ
ገበአ ዐውል ኢለሐይስ? እበ ሐቴ
እንክር ሰኒ ሀለየ ቤለ።
ክእነ ናይ ሳልም ለትመስል
ሓለት ተቅሪር አው መራቀበት
ለተአተሐዝዩ ለትረአ ጋር ቱ።
እብ ዐባይ ደረጀት እግል ንርኤመ
ለለአቀድር ቱ። ብዝሓት ዐባዪ
ላተን ናይ ትጃረት መአሰሳት ዲብ
ክል ርክን ዐለም እብ ፍንቱይ
ህዬ አስክ አፍሪቀ እንዴ መጸአየ
ለኢተምትም ሓጀት ልዛበየ።
ለመዝብየት እብ ፍንቱይ ሐረስቶት
ገብአው ምንገብእ ለእለ አዝበው
እንዴ አዝበው ዲብ ሕስሮም
እግል ለአቅብሎ ሰበት ለሐዙ እብ
ረኪስ ቱ ለለአዘቡ እተን። ለእሉ
ረክቦ ማል ሑድ እንዴ ነስአው
አምዕላይት መንበረቶም እግል
ለአግዱ ለዐል ወተሐት ልብሎ።
ፈርያት ሸሪካት እብ ማል
ብዞሕ ለልትዛቤ አዳም አው
መአሰሳት ለሓለት እብ ክምሰልሁ
እግል ተአተላሌ ቱ ለልአትናይቶ።
እግል መሰል፡ ሐቴ ሸሪከት ግጥን
ምን ብራዚል እንዴ ነሰአት ዲብ
ዐድ እንግሊዝ ለትትረከብ ለበብስ
ለተአፈሬ
ሸሪከት
ተአዘብዩ
ኒበል። ለዘባይን ለበብስ እግለ
ለበብስ ለተአፈሬ መአሰሰት እብ
ብዝሔ ሐቆ ዛበው ምነ፡ ለግጥን
ተአመጽእ መአሰሰት እብ ብዝሔ
ጠለብ ተአቀርብ እግለ። እግለ
ምን ብራዚል ለመጽእ ምን
ሐረስቶት ግጥን እግል ተአምጽእ
እበ ትቀድረ ትሸቄ። ለዐመልየት
ህዬ እንዴ ትደጋገም ትተላሌ፡
ክምሰል እለ ሳልም ለአርአየ
ፍክረት ተ፡ ለት’ደረረ ልትደረር
ወለትመድረረ ልትመድረር ላኪን
ለሄራር ኢበጥር።
ገጽ
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አምሳላትነ ሚ ልብል

እት ዘበን ቅዱም ዎሮት እናስ
ታጅር ነብር ዐለ ልትበሀል። ለእናስ
ሰኒ ርሒም ሰበት ዐለ እግል ሕጉዝ
ሰዳይት እንዴ ኢለሀይቡ ለሓልፉ
ይዐለ። ጋሻይ ልትከበት ወየታይም
ጠስስ ወእት አመ’ብል ሰኔ ዐለ።
ለእናስ እብሊ ሰኒ ውዳዩ ስሙይ
ወክሉ ለለአምሩ ገብአ። ከሓግላም
ክሎም ለአፍያቱ ጠርቆ ወሰዳይት
እግል ልርከቦ ተሬ ልብሎ ዲቡ
ዐለው። እሊ እናስ ጽጉብ እግለ
ሰዳይት እትለሐዜ ለመጹኡ ክሉ
እምበል ፈናታይ ወዐራባይ ለሀይብ
ወሰዴ ነብረ።
ለእናስ ምን ሰዳይት ሐበትመ
ጠሜዕ ሰበት ይዕለ፡ ለማሉ ትከለሰ፡
ወህቱመ ክም ብዕዳም እት ንዋይ
ልትበገስ ወእሉ እት ራዔ እግል
ልትናበር አንበተ።
ሐቴ ምዕል እሊ በዐለ ንዋይ
እትለ ባክለ ድበዕ ምስል ንዋዩ እት
ከደን ፍሩር እት እንቱ፡ ለምድር
እሳት ቀርሐት እቱ። ከለተየልል
እግል ልድሌ ባካትለ እሳት ትልዔ
እቱ ለዐለት ድዋራት በጽሐ። ከምን
አቅመተ ዎሮት አርዌ ገዚፍ እትለ
ቀበትለ እሳት እብ ርሕ አፍግር
ተሐት ወለዐል እት ለሀራብጥ ረአ።
ለእናስ እሊ ክም ረአ፡ ክመ እተ
አመሉ እግል ሰዳይቱ ወአድሐኖቱ
ትበገሰ። ህቱ እናስ ሰኒ በኪት ቱ፡
ወሰዳይት ለለሐዜ ሚቱ ወሚ
ጅንሱ ብዞሕ ለልሀምሙ ጋር
ኢኮን። እሉ ለለሀምም ጋር፡ ህቱ
እብ ከፎ እግል ግዱዕ ሰዴ ወበዐል
ሙሲበት ለአርሄ ሌጠ ላምድ ዐለ።
ለእናስ ክመ እት በዲሩ ትጻገመ
ወእግለ አርዌ ምን ብቆት እንዴ
አድሐነዩ እብ ሰላመቱ ምነ ቀበትለ
ነድድ ለዐለ ድዋራት እት በር
ሰላም አፍገረዩ። እተ ዶል ለሀ
ለእናስ አመተ አለቡ ለአርዌ ክም
ልትሃጌ ኣመረ።
ለአርዌ እት ሰልፍ እግለ እናስ
ብዞሕ ሐመደዩ ወሐር አስክለ
መምለከትለ አራዊት ምስሉ እግል
ሊጊስ ወአቡሁ እግል ልቃብል፡
አቡሁ ህዬ እብለ እለ ወደ እሉ
ሰኔት ብዝሕት ሰኔት እግል ልጃዝዩ
ክም ቱ አፍሀመዩ። ለእናስ እለ
ዐዙመትለ አርዌ እንዴ ትከበተ
ምስሉ
አስክለ
መምለከትለ
አራዊት ጌሰ። ከእት ገበዮም እት
እንቶም ለአርዌ እግለ እናስ ሉቀት
ናይ ዎሮት ሔዋን እግል ልሕሬ
ወእለ እግል ልትዐለም ክም ቱ
አሰእለዩ።፡ ለእናስ እለ ነሲሐት
እለ ትከበተየ ወሀገጊት ናይ ክሎም
ሔዋናት እግል ለኣምር ክም
ለሐዜ አስአለዩ። መልክለ አራዊት
ጠለብለ እናስ ትከበተዩ ወለእናስ
ሀገጊትለ ሔዋናት ክም ልፍህም
ገብአ። ምናተ እግለ እናስ ተሕዚር
ሀበዩ፡ ህቱ ህዬ ምስጢር ናይ እሊ
ጋር እሊ እግል ዎሮትመ እግል
ኢልድገሙ፡ ወእለ ለሳረት ተ እግል
ሊሙት ክም ቱ ሐበረዩ።
ሐቆ እሊ ለእናስ ዐዱ ክም
ዐቅበለ እት ስካብ ሐቆ ጸንሐ ክም

ፈዝዐ፡ ላጋር ክሉ ሕልም መስለ
እቱ። ምናተ ክርን ከልቡ ሰምዐ፡
ወክርንለ ከልቡ አክል ሕድ ሰበት
ፈሀመየ ለጋር አማን ክም ቱ
ኣመረ። ሐቆ መደቲት ህዬ ክልኦት
ሰሬራይ እንዴ መጸው፡ እትለ
ረአስለ እት ሐን ዕዛለ ካርር ለዐለ
ዕጨት ትከረው፡ ወእብ ክሱስለ
እናስ እት ልትሃገው አንበተው፡
ህቶም ምስል እት ልትሃጀኮ ክምእነ
ቤለው፣ “እሊ እናስ እትረአስለ
ቅያስ ለአለበ ድሕረት ማል ካርር
እት እንቱ፡ እብ ኢደሊሀ እትረአሰ
ለአንገራግር ወሰክብ ወፈዜዕ ሀለ።
ያረይ የሀ ከበር ምን ለዐሌ እሉ ሚ
ወወደ ዐለ ገብእ? ቤለው”። ለእናስ
እለ ህግያለ ሰራይር ክም ሰምዐ ሰኒ
ፈርሐ ወትለወቀ ወእተ ዶሉ እግል
ምድር እንዴ ሐፍረዩ እግለ ቅቡር
እቱ ለዐለ ማል አፍገረዩ፡ ለእናስ
እሊ ማሉ እንዴ ክምከመ ፋሬሕ
እት እንቱ አስክ ዐዱ እንዴ አቅበለ፡
እበ እግል ሓግላም ወግድዓም
ለወድየ ሰዳይት ልትሐልለም ዐለ፡
ህቱ ግድም ታጅር ገብአ ኢኮን።
ምናተ እሲቱ ምን እሊ ሕሳቡ
ይዐቅበለ ምን ገብእ እግል ትትበአስ
ምስሉ ክምተ፡ ወቀደም እለ እት
ሕግላን ለካረዩመ እሊ ውዳይ
እሊ ክም ቱ አሰለቱ። ወምን እሊ
ወኬን እንዴ ሐልፈት አስክለ ማል
ለእሉ ራክብ ሀለ ምን አየ ክም
አምጸአዩ አክል ሕድ ዔማቱ እግል
ለአስእለ ጠልበት ምኑ። ምናተ ህቱ
ላተ ይአሰለየ ወሐቴመ ምነ ጋር
ኢደግመ እለ።
ለእናስ ወለ እሲቱ እዲነ ሰኔት
እት ለሓልፎ ወምስል ሰኒ እት
ነብሮ መደት ረያም ሐልፈት፡ ሐቴ
ምዕል እት ወቅት ላሊ ምን ዕዳገ
እት ክልኦት ፈረስ እንዴ ትጸዕነው
ዐዶም እት ለዐይሮ፡ ለክልኦት ፈረስ
እት ልትሃጀኮ አንበተው። ከለእናስ
ጽዑን እቱ ለዐለ ፈረስ እግለ
መልሀዩ ለእሲት ጽዕንት እቱ ዐለት
ክምእነ እት ልብል ትሰእለዩ፣“አፎቱ
ክምእነ እብ ምልሃከ ምን ጊስከ?
ህቱ ህዬ፡ “አነ ክልኦት ነፈር
ጻዉር ህሌኮ ማሚ፡ ለእሲት ወለእት
ድርጸ ለሀለ ጀኔታይ። ክልኦት ነፈር
ራፌዕ ሰበት ህሌኮ ቱ ቤለዩ። ለእናስ
እለ ክም ሰምዐ ምን ክትር ፈርሐት
ርሑ ሰበት መትመላኩ አቤት፡ እተ
ዶሉ እግል እሲቱ እበ እት ከብደ
ለሀለ ጀነ አሰናይኪ ቤለየ። ለእሲት
ህዬ እለ ክም ሰምዐት ሰኒ ትፈከረት፡
ለጋር ቀደም እለ ዳግመቱ እሉ
ይዐለት፡ ወእምበሌሃመ ለለአምር
እቡ ይዐለ። ከለእናስ እብ ከፎ ክም
ኣመረዩ እግል ተኣምር ሐዜት፡
ከለገበይ ለህቱ እሊ ዕምስናሀ ኣመረ
እበ እግል ተኣምር ምን ረገበቱ
መትከራይ እሉ አቤት፡ ለእናስ ህዬ
እለ እሲቱ መትባላሕ ምኑ ምን
አቤት እት ደንጎበ ለምስጢር ክሉ
እግል ለአስእለ ቀረረ፡ ምናተ እለ
እንዴ ኢወዴ እት ሰልፍ ከፈኑ
ትዛበ ወተሐጸበ ወትላጸ ወእግል

ሞት ተማም ትዳለ። ሰበቡ ህዬ
ለምስጢር ፈግረ ምን ገብእ ኣከረቱ
ሞት ክም ተ ቃዊ ሰበት ይዐለ።
እተ ዶል ለሀ ከልብለ ዐድ መጸ
ወእብ ብካይ ሲቅ ቤለ።
ሐቆሁመ ለጂኮም መጸ
ወለከልብ እት በኬ ዶል ረአ፡ ሚ
ገብአከ ደአንካቱ አፎ ብኬከ? እሊ
እናስ ለእቱ ትበኬ ህሌከ ሞት
ለተአስትህሉ እናስ ቱ፡ እብ እዴ
ኖሱ ቱ ማሚ ለእብ ክልኤ ዕንቱ
እት ልርኤ ወእብ ክልኤ እዝኑ
እት ሰሜዕ፡ ምራድ እለ ሕንቅቅት
ወእምበል
ሸንሀተ
ብዕደት
ለኢትከስሰ እሲቱ እግል ለአትምም
እንዴ ቤለ፡ እት አፍ ሕፍረት ቀብሩ
ግሱይ ሀለ፡ አዜ ተአበኬ ሐቲመ
አለብከ ትም ሌጠ በል ወአተቃብሉ
እከ፡ ምን እሊ ለአኬ መግለል ሚ
ትርኤ ቤለዩ።
ለእናስ እለ ሂጋለ ጂክ ክም
ሰምዐ ምነ እሉ ካብብ ዐለ ከፈኑ
እንዴ ቀንጸ፡ አስክለ እሲቱ ጌሰ
ወተማም
ትበእሰየ
ወሐመየ፡
ወለምስጢር ኢደግመዩ እለ።
ምነ ምዕል ለሀ ወሐር ለእናስ
ምስለ እተ ባካቱ ዐለው ሔዋናት
ፋሬሕ ወልዉቅ እት እንቱ
ወእሲቱመ እተ ኢከስሰ ጋራት
እዴሀ እንዴ ኢትለውሽ ምስል
ነብረው።

በሀል
እሙራም
• እት ነፍስከ ለትበደለ
ተየልል እግል ትፍሀም፡ አስክለ
ክሉ ረአሶም ለኢልትበደሎ
ኣማክን ዶል ተዐቀብል እለ
ለሐይሳመ አለቡ።” (ኒልሶን
ማንዴላ)
• ለጋራት ሰኒ ገዛይፍ
ወዑቁዳም እንዴ መስለው እግል
ልትረአው፡ እሊ ለገበ ግሉል እግል
ሊደዩ ለቀድር ጋር ቱ።” ምናተ
እብ ዓክስ ናይ እሊ እግል ትግበእ
ዶል ሐዜካሀ፡ ሓጥር በዐል
ዐቅል ፈዳብ ለአትሐዜከ”።
(ኤንሽታይን)
• “ለገብአ ገቢል ህቱ
ምነ ብዕዳም ገባይል ለሔሰ
ወለትፈደለ መስል እቱ፡
ከወጠንየት
ወሕሩብ
ለከልቅ
መሰምስ
እሊቱ።”
(ዴል
ካርኔ)
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አምሳላት ክል ዶል ዐቢ ውፋዬሕ ልኡክ እብ ሐጫር ወቀላል ገበይ
ለለሓልፎ ዎሮት ምነ ሰኒ አሀምየት ለቦም አግቡይ ሂጋ ቶም። ከሂጋ
ትግራይት ሐቴ ምነ ሰኒ ብዞሕ ወምህም ላቱ አምሳላት ለበን
ሀገጊት ሓቴ ተ። ከዲብ እለ ተሌ ዛውየት ምን ዮም እንዴ
አንበትና ሐት-ሐቴ ምን አምሳላት ትግራይት ምስል ተርጀመተ
እግል ንንሸር እግልኩም ቱ። እለ ህይብት ለሀሌት ተረጀመት እብ
ኬትባይ ለትሀየበት ተርጀመት ሰበት ተ፡ ቅርእዉ ወእብ ክሱሰ
አውመ እንቱም ምን እሊ ህይብቱ ለሀሌት ተርጀመት ወኬን
“ኢፋሉ፡ እላተ ተርጀመተ” ለትብሎ ዶል ተሀሉ፡ እብ ዕንዋን እለ
ጀሪደት አስክ ዓሙድ ሕበርበሮ እንዴ ትበው ዶል ትነድእዎ እትነ
እግል ንትከበቱ ወእግል ንንሸሩ ቱ። ከሚ ክም ትብሉና እግል
ንታኬኩም ቱ። ከእግል ዮም እለ ተሌ መሰል ምስል ተርጀመተ
እዱሉያም እግልኩም ህሌነ፣

“ሒለትከ ወምስጢርከ ስተሮም”
ሒለትከ በህለት ምን ዐዶከ እግል ትስተረ ብእትከ፡ ዐዶከ ዐደድከ
ኣመረ ምን ገብእ፡ እብ ብዞሕ ኣብሳራት ልግበእ መእብ ሒለት እግል
ልትዳሌ እግልከ ሰበት ቀድር፡ እግል ልፍለለከ ወእግል ልትዐወት
እትከ ቀድር። ወእተ ክምሰልሁመ ምስጢርከ እት ልብከ ሌጠ እግል
ትዕቀሩ ለአትሐዜከ። ምስጢርከ ከንፈርከ እንዴ ተዐደ፡ እት እዝን
ብዕዳም ሐቆ በጽሐ፡ ብዕዳም እግል ልዕቆቡ እግልከ ኢትታኬ።
ከምስጢርከ እንዴ ትጠለቀ እብ ምስምሳሁ ለመጽእ መደረት እንተ
ሌጠ ትትሐመሉ።

ዝበድ
ዛዖታት

ዶል ለእለ እንመጽጽተ እግልሚቱ ገብእ እብ ለትፈናተ አግቡይ
እት ርሕነ አዝየት እት እንሰብብ ንትርኤ። ለመጺጸትነ ምነ ሕነ
እንመጽጸ ለህሌነ ወለዐል ነአመጽጸ ለህሌነ ሰበት ምስል
እትናቱ ገብእ!1

ጠዓሞ

ምስል ዓልማም ትገሴከ ምን ገብእ ሰኒ እዝን እንዴ ከሬከ እሎም
አተንስዮም፡ ወምስል ጃህላም ትገሴከ ምን ገብእ ሰኒ ሌጠ አተንስዮም።
ከእግል ዓልማም አተንሴከ ምን ገብእ ዕልም እግል ትወስክ ቱ፡ ወእግል
ጃህላም አተንሴከ ምን ገብእመ ልባብ ትወስክ።

በሀል

-እዲነ እግል ንንበረ ለተአስትህል እቡ፡ ሕነ እብ ገሌ ጋር ዶል ነአምን
ወገሌ ጋር እግል ነአውቄ ምን ክሉ ቀልብነ ዶል ንትበገስ ቱ።
-እግል ኣዳም እት ክልኤ መጅሙዐት እግል ንካፍሎም እንቀድር፣ በዳሪት
እንዴ ነስአው እግል ወቀይ ለልትፈረሮ፡ ወምነ ምግሳዮም እንዴ ኢቀንጾ፡
እብ ብዕደት ገበይ ህቶም ከፎ ክምሰልሁ ለኢወደው እበ ምስምሰ ምነ
ልትሰእሎ።
-እትለ በዝሐ ወቅት መግለል እግል በዕሉ ምን መዕየን ሕጃብ ገብእ
እሉ።
-ፈተ መፍቴሕ ተ ወእግል ክሎም ቤባን ለውቀት ትከስት።
-ልባብ ጭመም ቀዳሚት ቱ፡ ወግርመት ገለድ ሓሪት ተ።

ም
ሰ
በ

ተ

ክልኦት ግሉላም እት
ክልኦት ዶር ለብእተ አቶቡስ
ትጸዕነው..እተ ለዓልያይ ዶር
ጽዑን ለዐለ እግለ መልሀዩ
ለእተ ታሓታይ ዶር ጽዑን
ለዐለ፣ ለእበ ትገይሶ ህሌኩም
ሸፋግ አክል አዬ ትገብእ እት
ልብል ትሰእለዩ። 80 ኪሎምትር እት
ወእንቱም ህዬ? ቤለዩ። ሕናዲ ለሰዋግ
ሰበት ይሀለ አስክ እለ ብጉሳም ይህሊነ..!!
አርቡዕ 08 ማዮ 2019

ሳዐት፡
ፋግር እትነ
ቤለዩ።
ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

አስመረ ፓላስ ሽዕር ለገስዐ እተ ምሴት
ዮም 04/05/2019፡ እበ እት
አስመረ ፐላስ ለልነዘመት ምሴት
አዳዋር ሽዕር ወቅራአቱ፡ ብዝሓም
እት መጃል ሽዕር ለልትሐሰሮ
ሓድራም ዐለው ቃዐት ከረን እብ
አዳም ትመልአት። ለዳዋይሕ ሽዕር
እብ ሽዕር ገብአ፡ ሽዕር ገስዐ፡ ሽዕር
አተንፈሰ፡ ሽዕር ጼነ፡ ሽዕር ረአ
ወሽዕር ተምተመ። ሽዕር ክታበቱ
ሌጠ ለኢገብኣ፡ ቅራአቱመ ተረተ
ዐባይ ክምተ ህዬ ክሉ መዳውራይ
ለሸሀደ እታ ተ። ሀደፍ ናይለ
በርናምጅ ህዬ ፡ እሎም እብ ሐ’ሮ
ሽዕር ጋይሎ ለሀለው ፈተች ሽዕር
እግል አርወዮት ቱ። ለምንክሉ
ዐጅቤኒ ብዝሔ ወመትአያስ ናይለ
ሓድር ለዐለ አዳምቱ። ለመ አሽዓር
ሰኒ ግሩም ዐለ ። እግልሚ ናይ
አወል ተጃርብ ቱ፡ ሙዚቃት ለዳለ
እግሉ አሽዓር አቅረቦት። ለቀርበ
አሽዓር እብ ሰለስ ህግየ በሀለት
ትግሬ ዐረብ ፡ትግርንየ ወእንግሊዚ
ገብእ እት ሀለ፡ ናይ በዲር ስሙይ

= ከዋሬዕ፡ እት ብዙሕ ገባይል
ዐረብ ለትፈተ ናይ ዓዳት ነብራቱ።
እሊ ለምን ሸካኒ ዐጣል አው
አባጌዕ ለልትሸቄ መረቅ ገብእ
እት ሀለ እብ በኑ ሰትዉ አው
ባኒ ረጭቆ ዲቡ። ከዋሬዕ እግል
ዐመሲ፡ አጀኒት ወረጡበት ለቦም
አንፋር ዝያድ ክሉ ክም ነፍዖም
ለአምኖ።
= እት ኮርየ “ሳናካጂ”
ለትትበሀል ጅንስ ነብረ ህሌት።
‘ስናካጂ’፡ ኦክቶቡስ (ምን ሔዋናት
በሐር) እንዴ ኢመይት እባሁ እት
ሸሓን ለሀይቡካቱ፡ ከእብ ሰኪን
ትቀርጭ ወትበልዕ ምኑ።
“ብዮንዲጂ” ህዬ ምን አብዓበቀ (አብ-ጨገረ) ለልትሸቄ
ለትፈተ ጅንስ መረቅ ገብእ እት
ሀለ፡ እት ቻይነ፡ ቬትናም ወብዕድ
ድወል ኣስየ፡ ስገ ወንዋያት ከብድ
አራዊት ብልዐት ልሙድቱ።
= ህንድ ሐቴ ምነ እት ሕቁቅ
አዋልድ አንሳት ለኢልትሐመደ
ድወል ምንማተ ፡ “ኻሲ”
ለትትበሀል ሐቴ ምን ቀባይል ህንድ
ላኪን እብ ድድ እሊተ። ኩሉ
አምዕላይ ተየልሎም ወመንበሮሆም
አንሳት ዓማት እቱተን። ህቶም
እግል አዋልድ አንሳት ደረጀት

አሽዓር እብ ቄርአት ፈዳብያም
ቀርበ፡ ገሌ ህዬ አሽዓሮም ኖሶም
ቀርአዉ ወገሌመ ለተርጀመ
አሽዓር ቀርአው።
እብ ዓመት 17 ሽዕር ቀርአየ።
ህተን ህዬ፦ ‘ህያው ደብሪ’ እብ
ተስፈማርያም
ወልዲማርያም
ለትከተበት እብ ግርማይ አብረሃም
ቀርበት፡ ‘ማመት’ ናይ በዲር
ዕሽር እብ በረከት አማሬ፡ ‘ምን
ኣምሩቱ አፍተሓተ’ ናይ ብላል
ወድ ሰዓደ እብ መሐመድስዒድ
ዑስማን ፡’ከርሲ በሕሪ’ ናይ በየኔ
ሃይሌማርያም እብ ይሀይስ ኬሮስ፡
‘ቀጢነልከ’ ናይ ኢስያስ ጸጋይ
እብ ናጽነት ተወለዴ፡ ‘Peotic
Nostalgia ናይ ተስፈማርያም
ወልዲማርያም
እብ
መንግስ
ሳምኤል፡ ‘መንፈስ በዓል ክራር’
ሻዕር ወቄርኣይ ግርማይ አብረሃም፡
‘ወድ ባሸቂር’ ሻዕር ወቄርኣይ
አሕመድ ዑመርሼክ፡ ‘ጸጸር’ ናይ

ዕባደት ባጽሓም እተን ቶም።
እተክምሰልሁመ አንሳት አተላላይ
ዘርእ ወድ አዳምተን ልብሎ።
እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ እትለ
ቀቢለት እለ ወለት ውልደት ክም
ህያብ ዐቢ ሰበት ልትነሰእ ዋልዴን
ወለት እግል ልውለዶ አው እግል
ለአልእሞ ልትባደሮ። እብ ዐክስ
ሕጻን ዶል ወልዶ አየ መናሰበት
ኢወዱ። እትለ ቀቢለት ‘በደል
ሕጻንዲ ሽሉ ውልደት ትትፈደል’
ለልብል ብሀል ሰበት ቦም። አዪ ጅነ
እብ ስም እሙ ልሰሜ ወማል እሙ
ወርስ። እተ ቀቢለት ውላድ ተብዕን
እምበል ልባሶም ወዐጀለት ብዕድ
ዐፍሽ እግል ልተውቦ ኢልትአጀዝ
እግሎም።
ለልትሐረስ ግራህ
ወኣብያት ሰከን ሰበት አለቦም
ህዬ ምስል እሞም አው ሐዋቶም
ነብሮ። እብሊ ህዬ ለእሲቶም
ለትቆልጡ እግሎም መቅየስ እት
ልጸበሮ ነብሮ። ውላድ ተብዕን እት
ጋራት ናይ እስረቶም ወቀቢለቶም
ረአዮም እግል ለሀቦ ኢልትአጀዝ
እግሎም።
ለለአትፈክር፡
ሰብ
ተብዕን ናይ እለ ቀቢለት ለምን
ቀደም አምኣት ሰነት ለወርሰዉ
ለመድ፡ ምን መስኡልየት ወተዐብ
ንጁዮም ክም ሀለ ሰበት ለአምኖ፡

ነቢር
ለበዝሐ አዳም ብዝሕት ልተምኔ
ገሌ ፍንጌ ትምኔት ወሐቂቀት ልትሐኔ
ገሌ እት ምግሳዩ ዐማራት በኔ
ወገሌ ፈክር ለብኑይ እግል ለአፍኔ

ተስፈማርያም ወልዲማርያም እብ
መለስ ንጉሴ፡ ‘Mohamedino’
ናይ ተስፈማርያም ወልዲማርያም
እብ መንግስ ሳምኤል፡ ‘ዔለ ደጋነ’
ናይ ተስፈማርያም ወልዲማርያም
ወመሐመድስዒድ ዑስማን እት
ትግሬ ለተርጀመየ እብ እሙነ ሙሰ፡
‘አባይኪ’ ሻዕር ወቄርኣይ መ/
ስዒድ ዑስማን፡ ‘ናይ ሕልነ ፍቅሪ’
ሻዕር ወቄርኣይ መለስ ንጉሴ፡
‘ኣይመውትን በሃሊ፡ ዝነቀጸት
ኣውሒ’
ናይ
ተስፈማርያም
ወልዲማርያም እብ ሜሪ መሓሪ፡ ‘I
am till in my father’s arms’
ሻዕረት ወቄርኣይት ዶ/ር ሰላም
ኪዳኔ፡ ‘እምቡተት’ ሻዕር ወቄርኣይ
መሐመድ ዳፍለ ወ ‘ቁሸትና’ ናይ
ተስፈመርያም ወልዲማርያም እብ
እፍሬም ሃብተጽዮን ተን።
ሙሲቀት ለአዳለው ህዬ አንፋር
ፈርቀት ረኣዪ ወኣድም ዓምር
ፋይድ ቶም። መቀድማይት ናይለ
በርናምጅ ህዬ ልዋም ዘርኢ ብሩክ
ምን መጥበዐት ሕድሪተ።

ገሌ ህደፍ ልጸበር ወገሌ አስክ ሀደፍ ልሄርር
ገሌ ሕርየቱ ለሓርር ወገሌ እግል ረኪበ ለሐርር
ገሌ ነቢር እት ለዐሮሬ ዕምሩ ለሐጭር
ገሌ ነቢር እንዴ ኢልርኤ ስኒን ነብር
አዳም ረዪም ዕምሩ ልብሉ እግለ ሰኖታት ካትር
ሪም ወሕጭር ዕምር ላኪን እብ ሚ ልትአመር
እብ ሰኖታት ብዞሕ ክልአት መእብ አፍረዮት ወበሰር
አነ ዳሊ ይህሌኮ ኣምር ላቱ ልምከር
ነቢር ገሌ ስምሐ ልብለ ወገሌ አከር
ገሌ ጭንትሮ ልብለ ወገሌ መሕበር
ገሌመ ዐንደል ልብለ ወገሌ መዐር
ሰሮም ሰላም ልቡለ ወሰሮም ነዐር
ገሌመ ኬር ልብለ ወገሌ ሸር
አነ ላኪን ክሉ ትመስለኒ ምን ክሉ ሕበር
ነቢር ሀለዮት ኢኮን ወአተንፈሶት
ነቢር በክት ኢኮን ለትትሐደድ እብ ብሶት
ነቢር ሽቅልተ ወአፍረዮት
ነቢር ሕርያን ተ ገበይከ ሐደዶት
ነቢር ጣፍሐት ኢኮን ላኪን ግድላተ እግል አጥፍሖት
ነቢር ሰብርተ እግል መራር አጥዐሞት
ነቢር ሰዐይ ኢኮን አሳዳር ወአለምበዮት
ወነቢር ሾከት ኢኮን እት ደለ እሉ ርኤከ መትገንበዮት
ነቢር ፍክርተ እንዴ ፈከርከ ዐረዮት
ነቢር ዐመልተ በደል ሂገ አርአዮት
ነቢር. . .
Moደ

ዐጀብ!
ምን ልቦም ክቡታሙ ቶም።
እምበል እት ገሃዊ ወብዕድ አካናት
መትፋግዒ ውዒል ወሊከ አንሶም
አክበሮት ብዕድ ለእቱ ልትሰአው
ሽቅል ወመስኡልያት አለቦም።
= ብርጣንዪን፡ እት ሪገት ትሩዳም
ቶም ዎሮከ
ክምሰል ምጽአቱ
ለአቴ። ወለ ክልኦት ምኖም እት
ሐቴ አካን ዶል ልትራከቦ አወል
ለመጸ አውለውየት ልትሀያብ
። እት አካን መዋሰላት ልግበእ
ወእት አካናት ክድመት ለለሀይብ

12ይት ሰነት ዕልብ 19

መአሰሳት ፡ ሪገት እንዴ ኢትወዴ
ሕልፈት ክም ዔብ ትትነሰእ።
= እት ብርጣንየ ምልክየት
እስረት መልክ ላቱ ዐፍሽ እምበል
እጃዘት ተምተሞት፡ መምኑዕቱ።
እብሊ ሰበብ እሊቱ ህዬ ፡ መጀልበት
ዓሰ እት ብርጣንየ፡ “ሾርትኖቭ”
ለልትበሀል ክም ምልከየት እስረት
መልክ ለልትአመር ዓሰ፡
እብ
ቀለጥመ ጀለበዉ ምን ገብእ፡ እት
መልክ ወእስረቱ ለህሌት እግሎም
ሕሽመት እግል ለአርኡ እተ በሐር

አርቡዕ 08 ማዮ 2019

በሉሱ።
= እት ብሩር ስዑድየ፡ ለነብረ
አንሳት ገጸን ምን ሰብአን ወክሎም
ውላድ ዐድን ሰበት ገልብባሁ፡
እሞም አው ለገብአት አዳሞም
ፍላነት ግርምተ ሐቆ ቴሎም ገጸ
እንዴ ኢልርኡ ለሀድወ። አንሶም
ዲመ ገጸን እንዴ ኢልርኡ ነብሮ
ምስለን። እናስ ገጽ እሲቱ፡ ህተ
ቀደሙ ሞተት ምንገብእ ሌጠ ቱ
ለልርእዩ። ለገብአት ወለት ህዬ
ምን ዕምር 11 ወለዐል ሕጻን
ገጸ ኢተአርእዩ። እሊ ቃኑን እሊ
እንዴ ኬደ ገጽ እሲቱ እግል ልርኤ
ለጀረበ እናስ ህዬ፡ ክም ሓድገ ሰበት
ልትነሰእ ሐቀ እንዴ ሀበየ ሳርሐ።
= እት አጥራፍ ምፍጋርጸሓይ ህንድ ለልትረከብ ቀባይል፡
ሞት ለሔሰት ምዕራፍ እት ሐያት
ወድ አዳም ክምተ ሰበት ለአምኖ፡
አዳሞም ዶል መይት እብ ከባቢር
ወለውቀት ሳርሕዉ። ጅነ ዶል
ልትወለድ ላኪን እብ ጽራር
ወሐዘን ልትከቦቱ።
= እት ጀዚረት ኣንድማን፡
መብላት አስክ ካልእ ዶል ልትሀደየ፡
ሐንገለ ለሞተው አብእስተን እት
መሸንገለን እግል ልርፈዐ ለጀብር
ቃኑን ሀለ።
ገጽ 10

ኣድም አብሐሪሽ

ወጠንያይ ጅግራታት ባስኬት ተምም

ወጠንያይ ፈደሬሽን ኮበሪት
ባስኬት እብ መናሰበት 28ይ ዒድ
ሕርየትነ ለነዘመዩ ጅግራታት፡
እት ዮም 5 ማዮ እት ሜዳን
ቦቾፊለ አስመረ እብ ነያረት
ተመ።
እሊ እግለ ሕሩይ ፍረቅ
አቃሊም፡ ውዛረት ድፈዕ ወሳወ
ለአሻረከ እብ ጅንሱ ሰልፋይ ላቱ
ጅግረ ባስኬት፡ እተ ሐልፈት
ሰንበት ንኢሽ መፈወድ ርያደት
ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ
ምስል ብዕዳም መስኡሊን ርያደት
እተ ሐድረየ መናሰበት ቱ ረስሚ

ለከስተዩ።
እት ዮም 4 ማዮ እተ ገብአ
ጅግራታት ህዬ፡ ምን አዋልድ
ዐምበርበብ እግል ሓሬና 10እብ7፡
ሳዋ እግል ግብለት 12እብ6፡
ዐንሰበ እግል ጋሽበርከ 8እብ5፡
ምግብ እግል ቅብለት በሐር
ቀየሕ 17እብ3፡ ክምሰልሁመ
ዐንሰበ እግል ፈሪቅ ውዛረት
ድፈዕ 13እብ11 ቀለበያሀን።
እት ነፍሱ ለጅግራታት ፍረቅ
ውላድ ህዬ ሓሬና እግል ሳወ
19እብ7፡ ግብለት እግል ጋሽበርከ
18እብ7፡ ውዛረት ድፈዕ እግል

ዐንሰበ 21እብ5፡ ምግብ እግል
ቅብለት በሐር ቀየሕ 14እብ3፡
ክምሰልሁመ ድፈዕ እግል ሓሬነ
18እብ14 ቀልበው።
እተ ናይ ካቲመ ጅግረ ህዬ
ምን ውላድ፡ ውዛረት ድፈዕ
እግል ምግብ 22እብ15፡ ምን
አዋልድ ህዬ ሳዋ እግል ምግብ
9እብ6 እንዴ ቀልበየ፡ ሀረሚት
ናይለ ጅግረ እንዴ ገብአው/የ
ዕዉታም ህለው።
እምበል እሊመ አፍራድ ምንለ
ወደዉ ‘ናይ ብሕቶት መቅደረት’
ለትትረኤ ዲቡ ፍንቱይ ጅግረ
‘ዳንክ’፡ እስራኤል ሙሉጌታ
እብ 56 ንቅጠት፡ አብረሃም
መረሳ እብ 50 ንቅጠት ወሜላክ
ብርሃኔ ህዬ 48 ንቅጠት እንዴ
ረክበው፡ እት ጅግረ ሜመዮት
ክም ተዐደው፡ እተ ናይ ደንጎበ
ጅግረ ሙሴ ጸጋይ 46 ንቅጠት፡
እስራኤል ሙሉጌታ 45 ንቅጠት
ወአብረሃም መረሳ ህዬ እብ 41
ንቅጠት ሰልፋያም ዕዉታም እንዴ
ገአው ጅግራሆም አትመመው።

ጅግራታት ፕሪመርሊግ እት 37ይት ሳምንቱ
ለትደቀበ ትልህያታት ፕሪመርሊግ
ለናይ ሰነት 2018/2019 መውስሙ
እግል ለአትምም 37ይት ሳምንቱ
እንዴ አትመመ፡ እት 38ይት ወናይ
ደንጎበ መርሐለቱ ዕዱይ ሀለ።
እትለን ለሐልፈየ ሰለስ አምዔላት
ለዐለ ትልህያታት ፍገሪቱ ክም እሊ
ትመስል፡
ኤቨርቶን እግል ባርንለይ 2፡
0፡ ዌስትሃም እግል ሳውዛምፕቶን
3፡0፡ ቦርንማውዝ እግል ቶተንሃም
1፡0፡ ዎልቭስ እግል ፉልሃም 1፡
0፡ ክሪስታል ፓላስ እግል ካርዲፍሲቲ 3፡2፡ ቼልሲ እግል ዋትፎርድ
3፡0፡ ሊቨርፑል እግል ኒውካስል
3፡2፡ ማንቼስተር ሲቲ እግል
ሌሰስተር-ሲቲ 1፡0 እት ሳርሕዎም፡
ሃደርስፊልድ ወማንዩናይትድ 1፡1፡
ክምሰልሁመ አርሰናል ወብራይቶን
1፡1 ትፈናተው።
ወእብሊ ሰቡረት ናይለ ውቁል
ፍረቅ ፕሪሜርሊግ ክእነ ትመስል፦

ጅግራታት ርያደት ደረሰ
አቅሊም ምግብ

እብ ፈሬዕ ተዕሊም አቅሊም ምግብ እንዴ ትነዘመት ትገብእ ለህለኢት
ሳምን ጅግራታት ርያደት፡ ለሐልፈት ሳምንመ እትሉሉይ ዐለ። እሊ እግል
መደት ሰቦዕ ወሬሕ ገብእ ለጸንሐ ጅግራታት ርያደት መዳርስ አቅሊም
ምግብ መአንብታይት ወምግባይት ደረጀት ለከምክም እት ገብእ፡ ምን
ሄለል ማዮ እብ እት ካቲማሁ ባጼሕ ሀለ። እተ ሐልፈት ሳምን እበ ገብአ
ጅግራታት ህዬ ተመ።
እትሊ ለትአትዐጅብ መጃገረት ሰኔት ለገብአት እቱ ትልህያታት፡ እት
ኮበሪት እግር መአንብታይት ደረጀት እብ አዋልድ አወላይት ምዴርየት
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ አስመረ፡ 2ይት ምዴርየት ቅብለት ምውዳቅ
ጸሓይ ወ3ይት ምዴርየት ግብለት ምፍጋር ጸሓይ። እብ ውላድ ህዬ፡ 1ይት
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ፡ 2ይት ምዴርየት ግብለት ምፍ.ጸሓይ ወ3ይት
ምዴርየት ጋለነፍሒ ተዐወተየ።
እት ምግባይት ደረጀት ምን ዓማር 13 ሰነት ወምተሐቱ አዋልድ፡
1ይት ግብለት ምፍጋር ጸሓይ፡ 2ይት ምዴርየት ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ
አስመረ ወ3ይት በሪኽ ገብአ እት ህለየ፡ ምን እሊ ዕምር እሊ ውላድ፡
1ይት ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ፡ 2ይት ቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ ወ3ይት
ምዴርየት ጋለነፍሒ ተዐወተየ።
እት ኩረት ቮሊቦል ምግባይ ደረጀት፡ እብ አዋልድ፡ 1ይት ግብለት
ምፍ.ጸሓይ፡ 2ይት ጋለነፍሒ፡ 3ይት ግብለት ምው.ጸሓይ፡ ምን ውላድ ህዬ፡
1ይት ሰረጀቀ፡ 2ይት በሪኽ ወ3ይት ቅብለት ምው.ጸሓይ።
እት ኮበሪት እግር መዳርስ 2ይ ደረጀት ምን ዕምር 15 አዋልድ፡ 1ይት
አስመረ ሐፈሻዊ፡ 2ይት ሐላይ ወሳልሳይት ጸዕዳ-ክርስትያን ገብአ እት ህለየ፡
እብ ውላድ ህዬ 1ይት በርከ፡ 2ይት መድረሰት ኢሳቕ ተወልዴመድህን
ወ3ይት ህዬ አስመረ ሐፈሻዊ ገብአየ።

ላ-ሊገ እት 36ይት ሳምንቱ
ድቁብ ፍረቅ ስፐይ እግል ካስ እለ ሰነት እት ትልህያታት
ድቁብ እስሙን ቱ። ላጋንስ እግል ሴቪለ 3፡0፡ ላቫንቴ እግል
ራዮ ቫላካኖ 4፡0፡ ስፓንዮል እግል አትሌቲኮ ማድሪድ 3፡0፡
ሶሲዳድ እግል አልቭስ 1፡0፡ ሳልታቪጎ እግል በርሰሎነ 2፡0፡
ጌታፌ እግል ጂሮነ 2፡0፡ ኤባር እግል ርያል ቤቲስ 1፡0፡ ርያል
ማድሪድ እግል ቬለርያል 3፡2፡ ቫላዶሊድ እግል አትሌቲኮቢልባው 1፡0 ወቫሌንሽየ እግል ሁዌስከ 6፡2 ቀልበው።

ሰቡረት ተርቲብ ፕሪመርሊግ እትለ ሳምን
ፍገሪት ፍረቅ ላ-ሊገ
ስሜት ፈሪቅ
1, በርሰሎነ
2, አትሌቲኮ ማድሪድ
3, ርያል ማድሪድ
4, ጌታፌ
5, ቫሌንሽየ
6, ሴቪለ
7, አትሌቲኮ ቢልባው
8, ርያል ሶሲዳድ
9, ስፓንዮል
10, አልቭስ
12ይት ሰነት ዕልብ 19
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ንቅጠት
83
74
68
58
55
55
50
47
47
47
ገጽ 11

ሐሞድሪስ ወኣብሐሪሽ

ነላት

ነላት እት ምድር ሰዐር ለነብር
ሔዋናት እት ገብእ፡ ዲብ ምፍጋር
ጸሓይ ወግብለት እንክራት አፍሪቀ
እብ ብዝሔ ነብር። ነላት ምስል ሐ
ለልትማሰል ሐዋን ከደን ቱ።
ተብዐት ነላት ገርወ ዲብ ገብእ፡

ሔዋናት ብዕድ ክምሰልሁመ ወድ
አዳም ሳደፈቱ ምን ገብእ፡ ልግዕዝ።
ነላት እት ዐድነ ኤረትርየ እብ
ብዝሔ ዲብ ድዋራት ነቅፈ ክም
አድብር ሮረት፡ እት ደብር ሃገር፡
እት ሰሜናዊ በሕሪ፡ ደብር ሰለ

ወብዕድ ድዋራት ክም ከረ ሮረ
ሐባብ ነብር ነብረ። እትሊ ወክድ
ጎነ እብ ሰበብ ንዕየ፡ ጀሐር ወሰሪት
ናይለ እቱ ነብር ድበዕ ነላት ምን
አርድ ኤረትርየ እግል ኢልብዴ
ፈርሀት ህሌት።
ነላት
ሓባሩ
ጣሊታት
ክምሰልሁመ ሐምበላይ አው
ጨብላይ እግል ልግበእ ቀድር።
እት ገሮብ ነላት እብ ስምጥ አውመ
እብ ታኪ ለልትከሬ ሸራይጥ ጸዓዲ
ሀለ። ነላት ገልሒት ገብእ እት
ሀለ፡ ገረዊት ላተ አቅርን ልዉሉይ
ወረያይም ቡ። እሊ አቅርን ገርወ
ምዱድ ምን ገብእ አስክ 120
ሰንቲምትር ወበጽሐ ዐለ። አቅርን
ገርወ አስክ ወድ ምን 6-12 ወሬሕ
ገብእ ኢፈግር። ክም ፈግረ ወድ
ክልኤ ሰነት ክም ገብአ ሐቴ ለውየ
ናይ አቅርን ወዴ፡ ሐቆሀ ክልኤ
ለውየ ብዕዳት ወድ 6 ሰነት ክም
ገብአ ወስከን።
ገርወ ምን 190-270 ኪሎ
ግራም ልትመዘን እት ሀለ፡ ብጥረቱ
160 ሰንቲ ምትር ትበጽሕ። ነለት
ህዬ ምን 120-210 ኪሎ ግራም
ትትመዘን። ምነ ነለት ለገርወ
ካብ ከብድ። ብጥረት ነለት 110
ሰንቲምትር ኢትሐልፍ።
አቶብየ፡ ታንዛንየ፡ ኤረትርየ፡
ኬንየ፡ ዛምብየ፡ አንጎለ፡ ናሚብየ፡
ቦትስዋና፡ ዚምባብዌ፡ ግብለት
አፍሪቀ፡ ጫድ፡ ጀምሁርየት ኮንጎ፡
ጅምሁርየት ምግባይ አፍሪቀ፡ ጅቡቲ፡
ማላዊ፡ ሞዛምቢክ፡ ስዋዚላንድ
ወኡጋንደ ምነ ነላት እብ ብዝሔ
ለበን ድወል አፍሪቀ እት ገብአ፡
ነላት ለቀትሎ መዋጥኒነን ናይ ጀዘ
ምስዳር ትርድት ነስአ ዲቡ።
ነላት አክል ሕድ ክም ሐ እት

10 ለልአትፈክረ ጋራት እት
ኣደሚ
1. ምራቅ ኣደሚ እት ታምም ዕምሩ ምን ልትከእለል፡ ክልኤ
መራት ሕማሴ ወመልአ ዐለ።
2. ዓጭም ኣደሚ ምን ጦበት (ኮንክሪት) እብ አርበዕ ዕጹፍ
ልተረድ።
3. እት ከርሸትነ ለሀለ አሲድ ዚንጎ እግል ለሓቅቅ ለትቀድር
መቅደረት ቡ።
4. ኣንፍነ አስክ 50 አልፍ ጅንስ ጼነ እግል ልፋርግ ቀድር።
5. እት 30 ደቂቀት ምን ገሮብነ ለትፈግር ሐፋነት፡ ምን ትትጸበጥ
ጄሉን-ማይ ወአፍለሐት ዐለት።
6. እት ገሮብነ ለሀለ ነርቭስ (ዐሰባት) አስክ 45 ማይል እግል
ልትመደድ ለቀድር ቱ።
7. ምን ሰር ወለዐል ዐደድ ዐጭሞታት ገሮብ ኣደሚ እት እደዩ
ወእገሩ ሀለ።
8. እት ገሮብ ኣደሚ ለሀለ ካርቦን (ግራፋይት) 1000 ገለም-ረሳስ
ለአተሽቄከ።
9. ልብነ እት ክል ምዕል 2000 ጄሉን ደም እት ኩሉ ገሮብነ
ተአትባጼሕ ወትባልስ።
10. ህጣሸት ኣደሚ እባሀ ትትፌተት ምን ትትሐደግ፡ 100 ማይልስ
እት ሳዐት ወትሄበበት ዐለት።

ርክን ሱረት

አንሰት ነላት ህዬ ነለት ልቡለ።
ወድ ነለት ለንኡሽ አሽከለለ
ልትበሀል። ነላት ምነ እት ምድር
ኤረትርየ ልግበእ፡ ሶማልየ፡ አቶብየ፡
ወድወል ግብለታይ እንክር አፍሪቀ
እብ ብዝሔ ነብር ለዐለ ሔዋናት
እት ገብእ፡ እትሊ ወክድ ጎነ ዐደዱ
እት ነቅስ መጽእ ሀለ። አስባብ
ነቃሱ ህዬ ባታክ ዕጨይ፡ ንዕየ
ወመትዐራድ ክምሰልሁመ ተቅዪር
ክሊማ ቱ።
ነላት ክል ዶል ምድር ሃድእ
ወዕጨይ ብዞሕ ለቡ ፈቴ። ረብሸት
ቀይም ቱ ለልዓሰብ። ሐቆ ሰማን
ወሬሕ ህዬ አሽከለለ ትወልድ።
ነላት መብዝሑ ወቅት እት ጋድም
ብዙሕ ኢነብር፡ እት አድብር ቱ
ለልሐሬ። ሰበቡ ህዬ ምን አባያሙ
እግል ልትሐበዕ እንዴ ቤለ፡ እት
ሰጋይድ ወሐስለት ዲብለ ሀለ ምድር
ዕጨይ ልትሐበዕ ወልትፋሬ።
ነላት ወገረዊት ምስል አሽከለሊቱ
ምን ሰዐር ዕጨይ ወምድር ሐበት
ኢለሐድግ። ለቀትሉ አጅናስ
አቀጥፍ ህዬ ሰኒ ሰበት ለአሌልዩ፡
ኢበልዑ (በሀለት ክም ዐንደል
መስል ኢበሌዕ።)
12ይት ሰነት ዕልብ 19

እሎም እት ሱረት ለህለው ምን ገቢል ሚን ዓምር እት ገበኦ
እት ሰነት 1888 ለትሰወረት ተ። ከእተ ወክድ ለሀይ ሸዐብ
ሚን-ዓምር ልባሱ ወእዕንዳቄሁ ሚ መስል ክምሰል ዐለ ለሱረት
ኖሰ ተሓኬ።

አርቡዕ 08 ማዮ 2019
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