ዐውል 2.00 ነቅፈ
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መዋሰላት ምድር እምሐጀር-ሑመረ ረስሚ ትከሰተ
እግል ኤረትርየ ወአቶብየ
ለለአትራክብ ኸጥ መዋሰላት
ምድር እምሐጀር-ሑመረ፡ ማሌለሀ 7 ጃንዋሪ እብ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ ወርኢስ ውዘረእ
ፈደራልያይት
ጅምሁርየት
አቶብየ ዶክቶር አቢ አሕመድ
ረስሚ ትከሰተ።
ርኢስ ውዘረእ ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት
ዶ/ር አቢ አሕመድ እተ መናሰበት
እግል ልሻርክ አትኒን ምን ገጽ
አስቡሕ ቱ ኤረትርየ ለአተ።
እተ እብ አናሺድ ኤረትርየ
ወአቶብየ ለአስተብዴት እት
እምሐጀር ለገአት መናሰበት፡ እብ
ጀሀት ኤረትርየ ወዚር ኻርጅየት
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡ ጌምያይ
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብረኣብ
ወቃእድ
ቃዕደት
ምውዳቅ
ጸሓይ ብሪጋደር ጀነራል ተኽሌ
ክፍላይ፡ እብ ጀሀት አቶብየ ህዬ
ርኢስ አቅሊም አምሐረ አሰይድ

ጌዱ እንዳርጋቸው፡ ናይብ ርኢስ
አቅሊም ትግራይ ዶ/ር ደብረጼን
ገብረሚካኤል ወኤታ ማዦር
ሹም ዴሽ አቶብየ ጀነራል ሰዓሬ
መኮነን ሓድራም ዐለው።
እሊ እብ አሳስ ናይለ እት
ዮም 9 ጁላይ ሰነት 2018
ለትፈረመት
“እትፋቅየት
ሰላም ወምስንዮት” ለትነስአት
መባደረት፡ አተላላይ ናይለ ቀደም
ሰለስ ወሬሕ ለትከሰተ ሰለስ ሕድ
ለሸብህ ክጡጥ ቱ።
እት ወሬሕ ሰብተምበር
2018 ክጡጥ መዋሰላት ምድር
ደባይሲመ-ቡሬ፡ ሰርሐ-ዛለምበሳ
ወዐዲ-ኻላ- ራማ ረስሚ ክም
ትከሰተ ልትፈቀድ።
አስክ እለ እበ ክሱት ህለ
ክጡጥ መዋሰላት ምድር፡ ሳፍየት
ሐረከት ሸዐብ ወሙምተለካት
አርደት ጣፍሐት ለከልቅ እት
ገብእ፡ ካምል ተፋሲል ፈዓልየቱ
ልትሸቄ እሉ ህለ።

ወዐዝ በዓል ልደት ወዚር ካርጅየት ወጌምያይ ርኢስ

ቅዱስ ሲናዶስ ኦርቶዶክስ
ታዋህዶ ቤት ክስታን ኤረትርየ
ብጹእ ወቅዱስ ስክርቴር እብ
መናሰበት በዓል ልደት ወዐዝ
አስመዐ።
ህቱ ዲበ ልእከቱ፡ ናይ ዮም
ዓመት በዓል ልደት ሰኖታት
ዲብ ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ
ለዐለ ክላፍ እንዴ አክተመ እት
ሰእየት ለበ ሰላም ነዐይዱ ሰበት
ህሌነ፡ ምነ ሐልፈየ ሰኖታት
ፍንቱይ ክምሰል ወድዩ እት
ሸሬሕ፡ እግል ሸዐብ ኤረትርየ
ወአትብየ በኪት በዓል ልደት

ወሰነት ሐዳስ ተመነ።
ብጹእ አቡኔ ሉቃስ እንዴ
አትለ ሰዳይት ዓይላት ሹሀደእ፡
የታይም፡ ሕጉዛም አግደ ህሙምነ
እግል ልግበእ ክምሰልቡ እንዴ
አፈሀመ፡ ሰዳይት ወ መዐወነት
ዓዳት ሸዐብ ኤረትርየ ሰበትቱ፡
እብ ዝያድ ነያረት እግል ንወሰኮ
ተምነ።
እት ደንጎበ፡ ሰነት 2019
እግል
ሸዐብ
ወሕኩመት
ኤረትርየ ምስል ቅዋት ደፍዑ
ሰነት ሰላም ወረህየት እግል
ትገበእ ትፋነ።

እት ኬንየ ዝያረት ስጅሎ

ወዚር
ሕስር
ካርጀየት
አስይድ ዑስማን ሳልሕ ወ
ጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ
ገብሬኣብ
ለብዲቡ
ውቁል
ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ እት
ጅምሁርየት ኬንየ
ጀውለት
ሽቅል ወዴ ሀለ።
ለውቁል ልኡክ ለሐልፈተነ
ጅምዐት 4 ጃንዋሪ 2019፡ እት
መዲነት ናይሮቢ ምስል ወዚር
ሕስር ካርጅየት ኬንየ ሰፊረት
ሞኒካ ጁማ እንዴ አምሐበረ፡
እት ዐቦት ወአፍይሖት ናይለ
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ወርኢስ
ኡሁሩ ኬንያታ እት ዮም 15
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ዲሰምበር ለትፈሃሀመው ዲቡ
ጋራት ሀድገው ምስለ።
እትለ መፋሀማቶም፡ እብ
እንክር ኤረትርየ ሰፊር ኤረትርየ
እት ጅምሁርየት ኬንያ አሰይድ
በየኔ ርእሶም፡ እብ እንክር ኬንየ
ህዬ፡ ወዚር ቅደይ ከርስ ዐድ
እንዴ ትዋጅሀው ሀድገው።
ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ
እት ዮም 15 ዲሰምበር እት
ኬንየ ጀውለት ረስምየት እንዴ
ወደ ምስል ርኢስ ኡሁሩ
ኬንያታ እት ወቀሎት ሽራከት
ዕላቀት ሕበር እብለ ገኔሕ ክም
ሀድገው ለልትፈቀድ ቱ።

እትላ ልቅኣት ልክኢቶም
ለሜርሓት እት ኤረትርየ ወኬንየ
ለህለ ዐባዪ አብካት እንዴ
ፈሀመው፡ እት መጃላት ተጃረት
ወእስትስማር ለገብእ መትሰዳዳይ
እግል ልትደቀብ፡ ክምስልሁመ
ለእት መንጠቀት ቀር አፍሪቅየ
ልትርኤ ለሀለ ለልትሐመድ
ተየልል ሰላም ወመትሰዳዳይ
እቱ እብ መተንካብ መዓወነት
መንጠቀት እግል አፍይሖት
እብ ሕበር ክም ሸቁ ዲብ
መፋሀመት ባጽሓም ከም ዐለው
ልትአ’መር።
ገጽ

እዳረት አቅሊም ጋሽ-በርከ ወራታት
ሽቅል ሰነት 2018 ጌማም ትወዴ

እዳረት አቅሊም ጋሽ-በርከ፡
ዲብ ሰነት 2018 ዲብ ወራታት
በራምጅ ዐማር፡ እጅትማዕየት፡
እቅትሳድ፡ ስያሰት ወዓዳት ናይለ
ወዴቱ አሽቃል ጌማም፡ ዲብ ዮም
3 ወ 4 ጃንዋሪ ዲብ መዲነት
ባርንቱ ሰርገለት።
እብ አሳስለ ትቀደመ ተቅሪር፡
እበ ቅያስ 400 አልፍ ቅወት አዳም
ለሻረከት ዲቡ ሽቅል ሕበር፡ ዲብ
ብዝሓት ምዴርያት ለከርበ መሻሬዕ
ከደማት ማይ ሲቶ ሰኔ እንዴ ሀለ፡
ዲብ ገሌ ዐዶታት ህዬ፡ መሻሬዕ
ሐዲስ ክም ትዳለ፡ ቅያስ 700 ኪሎሜተር አግቡይ ጨበል አትሳናይ
ክም ገብአ ዲቡ ትወደሐ።
እምበል
እሊመ፡
ሕርያን
መስኡሊን
እዳራት
ደዋዬሕ
ወመመቅረሐት ሽቅል ክምሰል
ገብአ፡ እት ለበዝሐየ ምዴርያት፡
ወራታት ሽንሸነ ምድር ሐርስ
ከረም ክምሰል ትሰርገለ፡ ፈዓልየት
መምረሕ ክራይ ኣብያት ሐዲስ
እግል አከዶት ህዬ፡ ሽቅል ትሩድ
ልትሸቄ ክም ሀለ ትሸርሐ።
ሸዐብ ምነ እት ባካቱ ገብእ
ለሀለ ወራታት መሻሬዕ ዐማር እግል
ልትነፋዕ፡ እብ አሳስለ ፈግረ ስታት
እግል ልሽቄ፡ ዲብ ሐንቴ ከዛናት
ፌስኮ፡ ገርሰት ወከርበበት፡ ለነብሮ፡
ክምሰሌሁመ ዲብ ባካት ዐድ ዑመር
ወመስናዕ በናቶም አለቡ ለህለው
ስካን፡ በክት ሽቅል እንዴ ትከለቀ
እግሎም መትነፈዐት እግል ልግበኦ
ክም ቀድረው ተአመረ።
ዝላም ከረም ናይለ ሐልፈተነ
ሰነት 2018፡ ምነ ቀደሜሀ ለዐለት
ሰነት ለሔሰት ክምሰል ዐለት
ለአከደት ሐብሬ ፈሬዕ ውዛረት
ሐርስ ወአርድ፡ ምነ ለትዘርአ 193
አልፍ ሄክታር፡ ዝያድ 850 አልፍ

ኩንታል እተይ ክም ትረከበ፡ ነብረ
ተዋብ ንዋይ እበ ለከስስ ህዬ፡ ዲብ
ከረም ሰነት 2019 እግል ልትዐዴ
ለቀድር እተይ ዐለፍ ነብረ ንዋይ
ክዝንት ክም ህሌት እብ ተፋሲል
ትቀደመ።
ዲብ አቅሊም ቅያስ 79
ሙአሰሳት ዓፍየት ወ 485
ሙአሰሳት ታዕሊም ክም ሀለ ለሸርሐ
ፈሬዕ ከደማት እጅትማዕየት፡ ሸዐብ
ዲብ አከዶት ዓፍየት መጅተማዕ
ወዲብ መዳፈዐት ለለዐዱ ሕማማት
ለአርአየ መባደረት ለትትሐመድ
ክም ዐለት ወመሻረከት ዲብ
ታዕሊምመ፡ ዐቦት ክም አርኤት
ወደሐ።
አፍርዐት መሓብር ወፖሊስ
ናይለ
ለሰርገለው
ወራታት
ክምሰሌሁመ ወራታት እዕላም
ወተቃሪሩመ፡ እበ ለከስስሶም ጀሃት
እንዴ ትቀደመ ህድግ ገብአ ዲቡ።
መሽተርከት ዲበ ለትቀደመ
ተቃሪር ንቃሽ ፋዬሕ ሐቆለ ወደው፡
ዲብ መስተቅበል ለልትሸቄ በራምጅ
ዐማር እግል አደቀቦት ለሰዴ ረአይ
ቀደመው።
ሓክም አቅሊም ጋሽ-በርከ
አሰይድ ፍሰሃዬ ሀይሌ ዲበ
አስመዐየ ከሊመት ካቲመ፡ ለዲብ
ወራታት ዐማር ህዩብ ለሀለ በራምጅ
መታበዐት ወፈዓልየት እግል ተሀሌ
እግሉ፡ አብሳር መራቀበት በራምጅ
ሽቅል
አደቀቦት፡
መሻረከት
ዲብ ታዕሊም እግል ትትደቀብ፡
ክምሰሌሁመ ወራት ነዳፈት ድዋር
አትናየቶት ወራቀቦት ወበራምጅ
ዓዳት ወርያደት አተረዶት፡ ዲብ
ሰነት 2019 ስታት ፈግር እግሎም
ምነ ሀላቱ። ለከስሶም ጀሃት ሀዬ፡
ለትወጅብ መራቀበት እግል ሊደው
ዲቡ አትፋቀደ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፡
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ከልሹም መሐመድ
ለይ-ኣውት ወአርትዖት፡
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን፡ 121797
ፋክስ፡ 127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247
ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454
አትአመሮት፡
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284
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በዓል ልደት ወሰነት ሐዳስ ምስል ጃልየት ኤረትርዪን
ስካን ግብለት ሱዳን እብ ነያረት ተዐየደ
ተቅሪር፡ መሕሙድ ዐብደለ አቡኩፋሕ

እት ዓሲመት ግብለት ሱዳን (ጁባ)
ለገብአ በዐል ልደት ወሐዳስ ሰነት
እቱ፡ ሰፊር ደውለት ኤረትርየ እት
ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን አሰይድ
ዮውሃንስ ተኽሌሚካኤል ለቀደመየ
ከሊመት እብ ተማመ፦

ከሊመት ሰፊር
ሓይስ ጋሻይ ሕሽመት፡
ሓይሳም ሰብ ሰልጠት ሕኩመት
ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን፡
ሓይሳም ዲብሎማስዪን፡
ሓይሳም ወሓይሳት ኤረትርዪን እት
ግብለት ሱዳን፡
ሓይሳም ወሓይሳት አንፋር ጃልየት
እቶብዪን እት ግብለት ሱዳን፡
ሓይሳም ወሓይሳት ዕዙማም፡
እሎም ዮም፡ ሐቆለ እት ዮም
9 ጁላይ 2018 እት አስመረ
ለትፈረመ፡ እብ ዓመት እግል
መንጠቀትነ መትወላድ ዘበን-ሐዲስ፡
ሰላም ወአታማም እግል-ሕድ ለበሸረ፡
“አዋጅ ሰላም ወምስንዮት ኤረትርየ
ወአቶብየ”፡ ወለ እሉ ተሌት ውሕደት
መንጠቀት
ልትዐየዶ
ለህለው
ሰልፋያም በዓል ልደት ወዒድ ሐዳስ
ሰነት ሰበት ቶም፡ እብ ፍንቲት እግል
ገባይል ኤረትርየ ወአቶብየ ወእብ
ዓመት እግል ሽዑብ ገወውርነ ላተን
ድወል ወቃረትነ ብሸራት ዘበን ሰኒ
ሰበት ቱ፡ ዒድ በኪት ወአሰናይኩም
እብል።
ሓይሳም መሻርከት እሊ በዓል፡
እብ ቀስብ እግል ዝያድ ሴዕ
ሰነት እት ኤረትርየ ፍሩድ ለዐለ
ለኢራቴዕ መኔዕ፡ ኩለን ሳብታት
አዕደእ መነዘመት መጅልስ ቅራን
ላተን ድወል፡ እት ዮም 14 ኖቨምበር
2018፡ እብ ቀራር ዕልብ 2444 ናይ
2018፡ ምን ረፍዐያሁ ምኒነ፡ እሊ
ቱ ዝያድ ወሬሕ ወሰር ሑሉፋም
ህሌነ። እለን ሴዕ ሰነት መኔዕ፡ ሐቴ
አማን እለ አብረሀየ። አማን እብ
ረአሰ ምን ትቀብራመ፡ እብ እገረ
ትፈግር ለመሰላ ተ፡ ዐዳለትመ እግል
ዲመ እንዴ ትወጅሀመት ወ’ተዌት
ክምሰል ኢ’ተርፍ። እብለ መናሰበት፡
እግለ መንፈስ ሳብት ኤማኑ ወትሩድ
ንዳሉ፡ እበ እሙር ናይ ዳፍዖት
ዓዳቱ ወከህላቱ እንዴ ቀልበ፡ እት
ርሽመት ሕሽመት ለሸ’ነ ሸዐብ
ኤረትርየ ሕሽመት ሰበት ተአስትህሉ
- “አሰናይከ” እብሉ።
ሓይሳት ወሓይሳም፡
እት ሰነት 2011፡ ሕርየተ
ለነስአት ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን፡
ሐቆ ክልኤ ሰነት እት ወሬሕ
ዲሰምበር 2013፡ እብ ሐዲስ እት
ሐርብ ኖስ-ኖስ ለሸመየ ለልአስፍ
ተየልል አዝሀረ። እብ ሰበቡ ህዬ
ኣላፍ መዋጥኒን ግብለት ሱዳን አረይ
ሞት ወጅረሕ ገብአው፡ ዕጹፋቶም
ህዬ እት ቀበት ዐዶም ወድወል
ግዋሬ እት ልትሸዕተሮ፡ ዐዛብ
ልጁእ እተ ትካረው። እሊ እግለ
ሽንርብት ለጸንሐት መንጠቀትነ፡

ወሰክ ሽንርብ ወደ እተ። ምናተ፡
ሕኩመት ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን
ወመትቃውመተ፡ እተ ሐልፌነ ወሬሕ
ሰብተምበር 2018፡ እግለ ሐምስ ሰነት
ለአተላለ ሐርብ አድሕድ ወከዐይደም ለልአከትም እቡ ለትሓየሰ
እትፋቅ (Revitalised peace
Agreement) እት አዲስ አበበ
እግል ልፈርሞ ቀድረው። ፈረሞት
እትፋቅ ሰላም፡ እት ግብለት ሱዳን
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እብ ዓመት
ዲብ መንጠቀትናመ ቃሎት-ፈርሐት
ውቅል ለከልቀ ብሸራት ዐባይ ዐለ።
እት ወሬሕ ጁላይ፡ እብ ሻምል
እትፋቅ ሰላም ወምስንዮት ኤረትርየ
ወአቶብየ
ለአስተብዴት
ሰላም
ወውሕደት መንጠቀትነ ህዬ፡ ገጸ
ቀደም ለትነድአ ዛይድ ዐውቴ ተ።
እብለ መናሰበት፡ ዮ’መ ክምለ እት
ማሌ፡ መዓወነት ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ እግል ሑሆም ሸዐብ
ግብለት ሱዳን ወሜርሒቱ እተ አካነ
ክም ህሌት አክድ እሎም እት ህሌኮ፡
ሐበን ልትሰመዐኒ።
ሓይሳት ወሓይሳም ዕዙማም፡
እግል እሊ ናይ ዮም ዒድነ
ሓርያሙ ለህሌነ ሸዓር፡ “ዐውቴ እግል
ዳይመት ሰላም ወሽርከት መንጠቀትነ
ቀር-አፍሪቀ” ለልብል ቱ። እሊ ህዬ፡
እግለ ሐልፈ ሰለስ መራሕል ሕሩብ
መስተዕምረት ወርኡይ ወራራት እብ
መዳፍዐት ድቅብት ወቃሊ እስትሽሃድ
አጅያል እንዴ ተዐዴናሁ፡ ነአትየ
ለህሌነ መርሐለት ሐዳስ ለሸሬሕ ቱ።
እተ ሐልፈ ናይ 80 ሰነት ታሪክ፡
መንጠቀትነ እብ ላዋሽ እደይ ሕየል
ጋነ፡ እት ሐርብ ወአክባሩ ወእት
ዐለዮ ወመትሸዕታር እንዴ ትካሬት፡
እት ዐዛብ ወደማር ትትሐ’መስ
እንዴ ጸንሐት፡ እላተ እት አፌት
ዘበን-ረህየት ባጽሐት ህሌት። እለ
መርሐለት ሰእየት አደቃበ ወደርዖተ
ህዬ፡ ናይ ኩሉ ገባይ መንጠቀትነ
መስኡልየት ተ። አግደ ህዬ ለእግል
አርቡዕ 09 ጃንዋሪ 2019

ዝያድ 20 ሰነት ለትከሰረ አብካት
እግል ብልሰት እብ በታከት ቃንጻም
ለህለው ገባይል ኤረትርየ ወአቶብየ
እብ ለዜደት እግል ልዕቆበ ወገጽ
ቀደም ልንድእወ ፍሁም መስለኒ።
ሓይሳት ወሓይሳም መሻርከት፡
እት
ጀምሁርየት
ግብለት
ሱዳን ለነብሮ መዋጥኒነ፡ እግል
ኩሉ ሳድፎም ለጸንሐ መታክል
እንዴ ጋብሀው ኦሮትከ እብ ጀሀቱ
እንዴ ትነዘመ፡ ውሕደቶም እንዴ
አተረደው እት በራምጅ መዳፍዐት
ወዐማር ምኖም ለልትጠለብ ለአገዱ
ጸንሐው። ገማል ናይ እሊ ዮም
ጅምዓም እቱ ለህሌነ እሕትፋልመ፡
ተኣምርታሁ ቱ። አትሐዘዮት ደቅብ
ውሕደቶም ወዶሮም እትለ አዜ
ነአቴ ዲበ ለህሌነ መርሐለት ሰላም፡
ምስንዮት ወዐማር ህዬ፡ ሰኒ ዳልያሙ
ቶም። ምስል ጃልየት ፈደራልያይት
ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት አቶብየ
እንዴ ትሳደው ለወደዉ ወተእዪዶም
እግል እትፋቅ ሰላም አስመረ እብ
ክርን ውቅል ለአስመዐው ዲቡ
አሴራር ሰላም’መ ሰመዕ በሲር ናዩ
ቱ።
ሓይሳት ወሓይሳም፡
እሊ ነዐፍዩ ለህሌነ ዕፌ ዓዳት
እግል መናሰበት በዓል ልደት ወሰነት
ሐዳስ፡ ነያረት እግል ተሀሌ እሉ
ለወደው’መ፡ ለመዳሊት እብ ጃልየት
ኤረትርየ እት ግብለት ሱዳን፡ ወለፍሬ
ረፍዐው ከመጽአውነ ውዛረት እዕላም
ኤረትርየ ወፍሮዕ ዓዳት ጀብሀት
ሸዕብየት፡ ክምሰልሁመ ልጅነት
ዓያድ ሐምዴ ዛይደት ትብጽሖም።
እብ ድግማን ዒድ በኪት ወሰነት ኬር
ወበርከት ምስል በኪት ወቅት ሄሰት
እተምኔ እግልኩም!
ሰርገል እግል ዳይመት ሰላም
ወመስንዮት ገባይል መንጠቀትነ!
ዝክረት ዳይመት እግል
ሽውሀዳነ!
ዐውቴ እግል ገቢል!
ገጽ
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(2ይ ክፋል)
እሊ ከበር እሊ አኪደት
ምንመ ይዐለት እሉ፡ እግል ዶሉ
ልብ ሼክ ዐሊ አብረደ። “አሰናይ
ለጥዩን ዐለ ከበሮም ሰምዐከ
ወአካን ፍላን ህለው ትበሀለው።
ሐሬ ህዬ ለኢትቀመደት ኢትጼኔ
ልብሎ ሰብ መሰል’’ ቤለዩ እግል
ለአቅብል
ዲብ
ልትከማከም
ወእበ ኢተአከደ ከበር ፋርሕ
ዲብ እንቱ። እለ እግል ሼክ ዐሊ
ብሽራት ንኢሽት ተ ለዐለት።
ላመ ዲብ ድጌ ዙለ ልታከዩ
ለዐለ ገቢል እብ ከበር አውመ
እብ ረአስ እግል ልምጸኦም
ቡ። እሊ ከቤራይ እሊመ እግሉ
ሰእየት ሀበዩ። ዐጃይብቱ፡ ሕርየት
አክል አዪ ቃልየት ክምተ እግለ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግል
ሔዝየታመ አክል እሊ ሕሽመት
እግል ተሀብ ፍንቱይ ቱ። እባሁ
ሼክ ዐሊ አዜመ ዲብ ሸቀላት
ሐዲስ ትካረ። ምነ አካኑ አስክ
ባጽዕ ወምኑመ ለፍንጌ አፍዐበት
ወባጽዕ ለህለ የም አለቡ ሰቦት
እግል ልሕለፍ ወዲብ ደንጎበ ናሮ
ሳሕል እግል ልብጸሕ፡ ለከበሮም
ሳምዕ ለዐለ ምሔርበት ሕርየት
ረአሶም እግል ልድሌ ነወ። እባሁ
ህዬ ለፈትዮም ምሔርበት ልርከብ
ዲኢኮን፡ ለዲብ ገበይ ሳድፉ
ጽምእ፡ ሰፍረ ወዝያደት ክሉ ህዬ
ለዲብ ክል አካን ፍንጡር ለዐለ
ጄሽ እስትዕማር ከፎ ክምሰል
ለሐልፉመ ለትፈናተ አብሳር
እግል ልትነፈዕ ክምቱ ሸክ ይዐለ
እሉ። እግለ ኢለአምሩ አካናት እብ
ከዋክብ ዲብ ልትመረሕ፡ ድበዕ፡
ሳሳት አድብር ወዐራይብ ዲብ
ልትዐሮሬ፡ አወድግ ወጋድሞታት
ዲብ ልትዐዴ፡ ለዲብ ገበይ ሳድፉ
ኣው ከደን ወሀግት ጦር ሰራዊት
እንዴ ኢለሀምሙ፡ በክቱ እግል
ልርኤ ነወ ወምን ደብር ገደም
እግል በገስ ትከማከመ።
ሼክ
ዐሊ
ለናይ
ሓጅ
ኢብራሂም ሐብሬ አኪደት ምንመ
ይዐለት እለ፡ እግሉ ላተ ብሸራት
ዐባይተ ለዐለት። ከበር ናይለ እት
ስቲናት ለለአምሮም ወሐር ዲብ
ሄለል ሰብዒናት ምስሉ ዲብ ባካት
ዙለ ለዐለው ምሔርበት ሕርየት
ልርከብ ዲኢኮን፡ ሪም ምድር
ወአከይ መካይድ ኢሻቀለዩ።
እግል መጋይስ ህዬ ትዳለ። ሓጅ
ኢብራሂም ህዬ፡ እግል ገበይ
ለገብእ ሴፈ እንዴ ሀበዩ፡ ደዐ ወደ
እሉ ከሳረሐዩ። “ገድም እንሻአለህ
ትነሰር ወተዐወት ወእንሻአለህ
ምራድከ ትረክብ ወገበይ ጸዕደ
ትካይድ’’ ቤለዩ ወአስክ ምን ሮዩ
ልትሐበዕ እብ ዕንታቱ ሳረሐዩ።
ሼክ ዐሊ ምን ገደም ልትበገስ
እት ህለ አስክ ቃምጬወ እግል
ልብጸሕቱ ሳትት ለዐለ። ምነ ዲብ
ገበይ ለሀግቶ ለዐለው ዋርድያት
አባይ ዲብ ልትሐበዕ ህዬ ባጽዕ
አተ። ባጽዕ ክምሰል አተ ዲብ
ቤት ዐሊ ዐቤ ጌሰ። ወለ ብጉስ
እሉ ለህለ ምስጢር እግል ዐሊ
ዐቤ ሓከዩ። ዐሊ ዐቤ ህዬ፡ ገበይ
ለልአምሮ ጅማዐት አስክ ረክብ

እት ቤት እግል ለዓርፍ ገመዩ። ሼክ
ዐሊ ላኪን ደሚሩ እንዴ ኢሰክብ
እብለ ሓለት እለ ዲብ ቤት ዐሊ
ዐቤ አርበዕ ነሃር ከልአ። ሜርሓይ
ገበይ ህዬ ኢትረከበ። ሰበት እሊ
ክምሰለ አሰልፍ ብህለ ለዐለ እብ
ከዋክብ ዲብ ልትመረሕ አስክ
ቅብለት እግል ልትወከል ነወ።
አሰይድ ዐሊ ዐቤ ላኪን ለገበይ
አምበል ማርሓይ ለትትሐለፍ
ኢመስለት እቱ። ለሒን ሒን
ከረም ቱ ለዐለ። ወእብሊ ሕኔት
አስክ ቃምጬወ፡ ብዕደት ፍክረት
አምጸአው ወክልኢቶም ዲበ
አተፈቀው።
ምን ባጽዕ እብ አስመረ
ወምን አስመረ እብ ከረን እንዴ
ወደ አፍዐበት እግል ልእቴ ዐለ
ለሔሰ ሕርያን። ምናተ ሼክ
ዐሊ እሊ ለትበሀለ መዳይን እብ
ከበር ኢገብአ ምንገብእ፡ እብ
ዕንቱ ርኢሁ ሰበት ኢኮን፡ እሊመ
እግሉ መሻክል ወመሳድድ ቱ
ለዐለ። ላኪን ምራድ ወንየት ህለ
ምንገብእ፡ ለኢትትበጸሕ አካን
አለቡ ቤለ ወእግል እሊ ሰፈር
እሊ ጠባጠበ። ጽብሕ ምድር
ምን ባጽዕ ዲብ አቶቡስ አበረ
ሐጎስ እንዴ ትጸዐነ ንዌቱ እግል
ለአትምም ትወከለ። ለጋድሞታት

ወበሐር ሌጠ ለአምር ሼክ ዐሊ
ምስለ ምን ውቁል ዲብ ዉቁል
ለትገይስ ገበይ አክለ አንቀዕረረ
አምበለ አስክ ዐስተር ፈግር ለህለ
ብዕድ ኢመስለ እቱ። እግለ
ድማን ወድገለብ ለህለ ታኪ
አድብር ዲብ ልትፈረጅ፡ ዲብ
ክም ሕልቡብ ለትትለዋሌ ስከት፡
አቶቡስ ቡሪሀ ዲብ ዘብጥ ረአሰ
ለዐል ሌጠ አላየመት እቡ። እበ
አድብር ወመካሪትለ ምድር
ዲብ ልትዐጀብ ህዬ፡ ለአቶቡስ
እግለ ምፍጋር ገበይ ዲብ ጣይም
ባካት አዝህር አስመረ ጠበሽ ትቤ
እቡ።
አስመረ ክም ዙለ ንኢሽ
ቂሾት እንዴ ኢትገብእ፡ እብ
ሐረከት
አዳም
ወመካይን
ለትረገሐት፡ ሕድ ለባትክ ሸዋርዕ
ወአስክ ሰመ ለአንቀዕረረ ረዋሺን
አብያት ግሩም ወንዉር መሳግድ
ወከናይስ ለበዝሐ እተ እት እንተ
ትከበተቱ። “ሐጊገት እግል እለ
ዐድ እለ ለለሓርብ ላተ ሐላልቱ።
ባጽዕ ሉለት ፋግረት ምን
በሐረ ወአስመረ ወህበት ክሪት
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ዔርባይቼ
ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

ምን ዐስተረ እት መስል ምን
ወድ ምን እሊ ግሩም ምድርነ
ወመዳይነ ዲብ ልርኤ ወሰምዕ
እግል እስትዕማር ልትባልሑ?’’
ቤለ ድማን ወድገለብ ዲብ
ለአትቃምት ወልትዐጀብ። ላኪን
ሼክ ዐሊ ለሐፋነት ግንራሪብ
በሐር ላምድ ገሮቡ እግለ
ቅርጢጥ ብርድ አስመረ ክሂሉ
አበ። ገኖበቱ ትረበበት።
አስመረ ሰኒ ፋቲሀ ወርዩሕ
እግለ ምንመ ዐለ፡ እብ ሰበብ
ብርደ አጊድ እግል ልትሳረሕ
ምነ ይአበ። አምበል እሊመ
አስመረ ክምሰለ ለአምሩ መዳይን
ኤረትርየ ጋሻይ ክሪ እንዴ ቤለ
ዲብ ዐራት እንዴ ትመደደ ማዩ፡
ካኑኑ ወነብራሁ እንዴ አዳለ ጋሸ
ለልትከበት ነፈር ኢረክበ እተ።
ክሉ ለአዳም ክምሰለ ልጣየም
ሞጅ አስክ ጋሩ ሌጠ ልትባደር
ረአዩ። እበ ሓለተ አዳም ሰኒ
ትፈከረ ወተዐጀበ። ዝያደት
ክሉ ህዬ ዐሳክር አቶብየ ዲብ
መካይኖም እንዴ ትጸዐነው ምን
ቅሩብ ውጅግ ልብሎ ክምሰል

ቤለ። አክለ ምነ ሮሪብ ገጹ
ተሐት ደሀረ ህዬ፡ እግል ልሕፈን
አምበተ። ላመ ዲበ አቶቡስ ጽዑን
ለዐለ አዳም ለመጋውሕ ምን
በርድ ላብሱ ለዐለ ጅከኩ እግል
ለሓርጥ ወሸባቢከ ባስ እግል
ልካስት አምበተ። ለጋምል ጀራዲነ
ዔለበርዕድ እንዴ ሐልፈው ወለ
ሐሜራይ ውሒዝ ክልኤ ካሸቱ
እንዴ መልአ ልደሬ ለዐለ ሕሊል
ዐንሰበ ክምሰል ተዐሮረው ላተ፡
ሐሊብ መንተል ወምኑመ ከረንተ
ለህሌት።
ለሕፍን ጸሓይ ምስለ ናይ
ምውዳቅ ጸሓይ ጋድሞታት
ለትመሳኔት
እት
መስል፡
እብ መሸንገለ ደብር ዐቢ
ሸንከት ምውዳቅ ጸሓይ ዲብ
ተሀንጦጥል ትትሸልሀት ዐለት።
ስካን መዲነት ከረን ለምድር ምነ
ቀልዩ ለዐለ እንጮጨሓይ ሀያይ
ክምሰል ቤለ ምን አብያቶም
ወዐዙለቶም
እት
ሸዋርዕለ
መዲነት
እግል
ልትመሸው
ወልጀወሎ አንበተው። ሼክ
ዐሊመ ምድር እንዴ ኢጸልምት

ረአዮም፡ ሰኒ ወአማን እብ ቀሀር
ልቡ ነደ። “ውላደ ሐራም እሎም
እት ምድርነ ወሐረትነ ቀበት
ዓሲመትነ ልትጀወሎ ወፍራስ
ምሔርበት ዲብ ከደን ልጫፈሮ
ህለው፡? ላኪን ደሐንቱ አምዕል
ህሌት፡ አምዕል ዐውቴ ወሕርየት!”
ቤለ ዲብ ልትፈከር። ክሉ ለቴለል
ህዬ ዐጅበዩ ወአትፈከረዩ። ሰበት
እሊ እብ ሸፋግ ቃም-ጬወ ለበጽሕ
እበ ገበይ ባሰረ፡ ዲብ ሱግ አስመረ
ለአንጎጌ እንዴ ዐለ፡ ማሲ ምድር
አውቶቡስ ከረን እንዴ ትጸዐነ
አስክ ከረኑ ሌጠ ተሀርበበ።
ምን አስመረ እንክር ቅብለት
ቀንጸ። ረወሪት ከበሰ እንዴ
አትመመ እብ ዐዲ ተከሌዛን ሸንከት
ሰንሒት ገጹ ክምሰል አድሮረ
አዜመ ለሰፈር ሰኒ ዐጅበዩ። “እለ
ኤረትርየ ለመካሪተ ምድረ፡ ለበሐረ
ወዐስተረ አድብረ ወጋድሞታተ
ለሀይ ከምን ለሀይ ገርም ጠነ?’’
ቤለ ዲብ ልትዐጀብ። እንዴ አትለ
እብ ደሚሩ “ምሔርበት ኤረትርየ
እሊ ምድር እሊ እግል ለሐርሮቶም
ላሊ ወአምዕል ልጀሀዶ ለህለው’’

እቱ ድማን ወድገለብ እት
ልትዋለብ ደለ እብ ባኩ ሐልፈ
ነፈር ለአትቃምት ዐለ። ለልብሰቱ
ወለንኢሽ ዕመቱ ደለ ረአ ህዬ፡
እናስ በርከ ወሰንሒን እንዴ
ኢገብእ እናስ ሰምሀር ክምቱ
ሸክ ኢወደ። ሼክ ዐሊ ከረንመ
ኢለአምረ ላኪን ለእብ ከበር
ዲብ ከረን ትነብር ክም ዐለት
ለለአምር ሐቴ ዓይለት እበ እግል
ልትሰአል ወቀደም ማሲ ምድር
እት ሸዋርዕ ከረን እግል ለአንጎጌ
አምበተ። እት ክእነ ቴለል እት
እንቱ ምድር እት ጸልምት ጌሰ።
ሰእየት ባትክ እት እንቱ ወዲብ
ለአንገዋጌ ላኪን ኦሮ እናስ ዐቢ
ረክበ። ለእናስ “ምን አየ ወድ
ሰብ’’ እት ልብል ትሰአለዩ ቴለለ
ጋሻይ እግል ለኣምር ሰበት
ሐዘ።
ሼክ ዐሊ ‘’ምን ዙለ መጽአኮ
ዲብ ከረን አቃርብዬ ህለው
ወእሎም ሐዜ ህሌኮ’’ እት
ልብል በልሰ እሉ። ለሐብሬ
ዋድሐት ይዐለት ላኪን ለዐቢ
እናስ እብለ ሐብሬ እለ ለአቡዬ
መሐመድዐሊ
ልብለ
ለዐለ
አርቡዕ 09 ጃንዋሪ 2019

ዓይለት እግል ልሕዘው ምስል
አንጎገው። ዲብ ደንጎበ ህዬ
ተዐወተው። ለትትሐዜ ዐለት
ዓይለት ላሊ ምድር ረክበወ። ላመ
ዓይለት ለኢትጸበረቱ ጋሸ ሰበት
መጽአየ ተዐጀበት። ምናተ እብ
ፈርሐት ወለውቀት ትከበተቶም
ወተሐደረቶም።
ሼክ
ዐሊ
ጨበል እገሮም እንዴ ነግፈው
ሰኒ አስተረሐው ወቀዳሚቶም
እግል ልዳግሞ ወምስለ ዓይለት
እግል
ልትኣመሮ
ዳለው።
አስክ አፍዐበት ሊጊስ ገብአ
ምንገብእ ላዝም ሐብሬ እግል
ለአትሐዝዩቱ። ሰበት እሊ ህግያሁ
እግል ልረትብ አምበተ። አንፋረ
ዓይለትመ ሰብ አፍዐበት እንዴ
ረክበው ከበር ናይለ ምን ባካት
ዙለ እንዴ ጌሰው እት ቃም-ጬወ
ወእምበሀረ ክምሰል ህለው እንዴ
ኢልትአከዶ ክምሰል ኢሳርሑው
ሐበረው።
ሼክ ዐሊ፡ እለ ሐብሬ እለ እበ
ኦሮ እንክረ ዴራይት ወእበ ካልእ
ህዬ ኔፍዓይት እንዴ ገብአት
ትሰመዐቱ። ህቱ አዜመ ዲበ
ምድር ዲብ ለአድኖኔ ዝያደት
አስተንተነ ወአስቆቀበ። ወለ
ጎማት ትከበተ። ህቱ ከበር ናይለ
ምሔርበት ሕርየት እግል ልስመዕ
ወልድሌ ምን ቅያስ ወለዐል
ልትረመጭ ምንመ ዐለ ሰብር
ላተ ለሔሰት መፍትሕ ኬር ክምተ
ሸክ ኢወደ። ምን ከረን አስክ
ቃም-ጬወ ብዙሕ ረያም ኢኮን
ለሀሙ ወቀልቡ ሳልባም ለዐለው
ምሔርበት ቅዋት አሸዕብየ እት
ገጹ ትካየለው እሉ። ዲብ ከረቢት
እንዴ ፈግረው ዲብ ለአትቃምቶ
ወዲብ ዕዛል ዕጨይ ብሩድ እንዴ
ትገሰው እብ ክራም ክራም ዲብ
ልትሃጀኮ ዲብ ልተሀው ዲብ
ልሰሐቆ ወልደአሎ እት ቀደም
ዕንታቱ ትካየለ እሉ። ሼክ ዐሊ
እግለ በዝሐው ለበዲር ዲብ ድጌ
ዙለ ለአምሮም ሙናድሊን ፍላን
ወፍላን እግል ሊበሎም ቀድር።
እግልሚ ምስሉ ልጸበሖ ወልደረሮ
ምን አባይ ለሐብዖም ወለሐብሮም
ሰበት ዐለ። ህቱ ምንገብእ ወህቶም
ህዬ ኦሮ ዐለ ሀደፎም። ሕርየት።
ዲብ እሊ ቴለል እሊቱ አቡዬ
ሼክ ዐሊ ለበዲር ዲብ ዐዱ እት
እንቱ ለሰምዐዩ ከበር እኩይ
ምን ደሚሩ ፈጊር አበ፡ ክልዶል
ክምሰል አሽዋክ ህዬ ራግዙ ዐለ።
እብሊቱ ህዬ ዲበ ገብእ ለዐለ
ሐርብ አህልየ ከላስ ትከለሰው
ተርፈ ምኖም አለቡ ለልብል
አዋይን ክልዶል ሸውሽሩ ዐለ።
ምናተ እሊ ከበር እሊ በክት እግል
ለሀቡ ይሐዘ። አርወሐቱ ዲብ
ቃሽሽ ህዬ ሳክት ቱ ዲብ ልብል
እቡ እግል ልትወጸዕ ወልትወቀጽ
ደሚሩ ኩሉ ረአሱ ኢወዴ እሉ።
እብሊ ህዬ ለዲብ ደሚሩ ዐለ ሽዑር
ሕርየት ወንዳል ዝያደት ክምሰል
ልትወቀል ወደ፡ ምን ገበይ ንዳል
ወተሕሪር ግረ ለበልሱ መታክል
ክሉ እግል ልትዐደዩ ቀረረ።
ወእባሁ ምነ ሀምገም ልብል እተ
ለዐለ ምግሳዩ ፍርግናጽ ቤለ።
ገጽ
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ር
ር
ሪ
ሪ
ቅ
ቅ
ተ
ተ
በዓል ልደት ወሰነት ሐዳስ ምስል ጃልየት ኤረትርዪን ስካን ግብለት ሱዳን እብ ነያረት ተዐየደ
ኣድም አብሐሪሽ

ተቅሪር፡ መሕሙድ ዐብደለ
አቡኩፋሕ

ሸዐብ ኤረትርየ ምን ዘበን
ቅዱም እንዴ አንበተ፡ ናይ ደያነት
ምን ገብእ ወወጠንያይ ዓያዱ
ለልሐሽም ሸዐብ ምን ገብአ፡ እግል
ለገብአ ዒዱ መዳሊት ካፊ እንዴ
ወደ፡ ፈርሐቱ እብ ለትፈናተ
በግቡይ ሸርሐ ዐለ ወሀለ። በዓል
ልደት ምን ገብእ ወሰነት ሐዳስ
ህዬ እት ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ
እትለ መደት ጎነ ሐቆ ፌርመት
አዋጅ ሰላም ወምስንዮት ገብእ
ሰበት ሀለ፡ ውዛረት እዕላም ምስል
ሰፋረት ኤረትርየ እት ግብለት
ሱዳን ወሰብ ሽርከተ ብዕዳም
እንዴ ተዓወነት ምስል ጃልየት
ኤረትርዪን ግብለት ሱዳን እግል
ቲደዩ እንዴ ቀረረት ቱ መዳሊተ
ለወዴት። እብ አሳስ እሊ፡
ለዒድ እግል አግመሎት፡ ሐቴ
ዐባዪ ፈናኔን ክም ከረ ተስፋይ
መሓሪ (ፍሒራ)፡ መሐመድ
ዑስማን፡ ብርኽቲ ወልዴስላሴ
(ታንኪ)፡ ሙስጠፈ አሕመድ፡

አበራ በየኔ፡ ሀይሌ ናቲ፡ ዳዊት
ዘርእጋብር (ራዛ)፡ ኢሰያስ ሳልሕ
ወዳናይት የውሃንስ፡ ክምሰልሁመ
ሙሲቅዪን ሜሮን ተስፋይ፡ ሜሮን
ዳዊት፡ ፍሊሞም ነጋሽ፡ ቴድሮስ
ተኽላይ፡ ነጸሬኣብ ገብሬዬሱስ
(ወድ ሻውል)፡ ቴክኒሻን ቢንያም
ተኸስቴ፡ ወመቀድም በርናምጅ
ህዬ ተስፋይ ገብሬኣብ (ግርማይካ)
ለትከምክም መጅሙዐት ዕፌ
ዓዳት ወዐስር ለገብኦ ሰሕፍዪን
ምስል ምሰውሪኖም እቱ እግል
ልሻርኮ ወለሐደስ እግል ልወስቆ
ወእብ ኤሪቲቪ ኩለ እዲነ እግል
ለአርእዉ እት ጁባ እስሙናም
ዐለው።
እተ ዲብ ቃዐት ፍሪዶም-ሆል
- ጁባ ለገብአ በዓል ልደት ወሰነት
ሐዳስ፡ ሰፊር ኤረትርየ እት
ግብለት ሱዳን አሰይድ ዮሃንስ
ተኽሌሚካኤል፡ ቁንስል ዓም
ደውለት ኤረትርየ እት ግብለት
ሱዳን አሰይድ ጸጋይ መሓሪ
ወብዕዳም አንፋር ሰፋረትነ እት
ግብለት ሱዳን፡ አንፋር ጃልየት

ኤረትርየ እት ግብለት ሱዳን፡
አንፋር ጃልየት አቶብየ እት
ግብለት ሱዳን፡ ናይብ ርኢስ
ጀምሁርየት
ግብለት
ሱዳን
ጀነራል ታዕባን ጌንግ ለልትረከብ
እቶም ውቁላም ሰብ ሰልጠት
ግብለት ሱዳን፡ ዲፕሎማስዪን
ካርጅ ወዐዙመት ለገብአት እሎም
ጋሸ መጋሲቶም ክም ጸብጠው፡
ለመናሰበት ክልኦት ዒድ እብ
አናሺድ ወጠን ግብለት ሱዳን
ወኤረትርየ ትከሰተት።
እተ
መናሰበት
ከሊመት
ለአስመዐ ሰፊር ኤረትርየ እት
ግበለት ሱዳን አሰይድ ዮሃንስ
ተኽሌሚካኤል፡ እግል ኩሉ ሸዐብ
ኤረትርየ “አሰናይከ” ሐቆለ ቤለ፡
“እብ እማሚብ እግል ዝያድ
9 ሰነት እት ኤረትርየ ፍሩድ
ለዐለ ለኢራቴዕ፡ ኩለን ሳብታት
አዕደእ መጅልስ ቅራን ላተን
ድወል እት ዮም 14 ኖቨምበር
እብ ቀራር 2444 ናይ 2018፡
ምን ልትረፈዕመ እሊ ቱ እት

ካልእ ወርሑ ገይስ ሀለ። እሊ
ሴዕ ሰኖታት መኔዕ፡ ለአማን
ዝያደት ለአብረሀ ዐለ። አማን
እብ ረአሰ ምን ትቀብረ እብ እገረ
ተአወልውል ወዐዳለትመ እግል
ዲመ ምጅህምት እት እንተ ክም
ኢትነብር ቱ ለልአርኤነ። እብለ
መናሰበት ህዬ፡ እግለ ሳብት
መንፈስ ንዳሉ፡ ወእበ ሻሁድ
ለኢለአትሐዝዩ ዓዳት ተሐዲሁ
ወኤማኑ እንዴ ቀልበ እት ርሽመት
ለሸ’ነ ሸዐብ ኤረትርየ ሕሽመት
ተአስታህሉ” ቤለ።
እንዴ አትለ፡ “እት ጀምሁርየት
ግብለት ሱዳን ለነብሮ መዋጥኒን
ኤረትርየ፡ ኩሉ ለሳድፎም ዐለ
ተሐድያት እንዴ ከሀለው እብ
መትነዛሞም፡ ውሕደቶም እንዴ
አስበተው፡ እት በራምጅ ጋብሆት
ምን ገብእ ወዐማር ምኖም
ለልትጠለብ እት ለአተሞ ጻንሓም
ቶም። ነያረት ናይ እሊ ዮም
ጅምዓም እቱ ለህሌነ ዒድ ህዬ፡
ተኣምርተ ናይለ ሰባተቶም ቱ።
አትሐዘዮት አደቃብ ውሕደቶም
12ይት ሰነት ዕልብ 02

ወዶሮም እትለ አዜ ንትዐዴ
ዲበ ለህሌነ መርሐለት ሰላም
ወምስንዮት ህዬ ሰኒ ወአማን
ዳልያሙ ቶም። ምስል ጃልየት
ፈደራልያይት ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት ኢትዮጵየ ለወድዉ
ተእዪዶም እግል እትፋቅየት
ሰላም-አስመረ ለሸሬሕ አሴራር
ሰላም ከማን ተኣምርታለ ምስንዮት
ክልኢቱ ገባይል ክም ቱ ወዴሕ
እግልና ቱ” ወሰከ።
እት ደንጎበ፡ እግል ሕኰመት
ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን ምስል
ኩሎም አቅሳሙ፡ ውዛረት እዕላም
ኤረትርየ ወሽኡን ዓዳት ጀብሀት
ሸዕብየት፡ እሊ ዒድ እግል
ልትሰርገል ለከድመው አንፋር
ጃልየት ኤረትርየ እት ግብለት
ሱዳን፡ ወእብ ፍንቱይ ልጅነት
ዓያድ ወጠን እተ ወደዉ ወቀይ
ምን ደሚሩ ሐመደዮም።
አወላይ
ናይብ
ርኢስ
ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን ጀነራል
ታዕባን ዴንግ እተ መናሰበት ዲብለ
አስመዐየ ከሊመት፡ “ዕላቀት ሰዐብ

ኤረትርየ ወግብለት ሱዳን፡ ዮም
ለአንበተት እንዴ ኢትገብእ፡ እት
መደት ግድለ ስለሕ ሸዐብ ግብለት
ሱዳን አሳስ ትሩድ ለከሬት ተ”
ቤለ።
እብ ተውሳክ ህዬ እግለ እት
ፍንጌ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ

አወላይ ናይብ ርኢስ ግ/ሱዳን ጀነራል ተዕባን ዴንግ

ርክብት ለህሌት ሰላም ዲበ እት
ለሐምድ፡ እለ መርሐለት ሰላም
እግል ሽርከት ወምስንዮት ኩለ
መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ ባብ
ለትከስት ክም ተ ወደሐ።
ሐቆ እሊ፡ ምን ኤረትርየ
ለመጽአት ፍርቀት ዓዳት እግለ
መናሰበት ክልኢቱ ወጠንያይ
ወዲንያት ዓያድ ለሸሬሕ ፈርያቶም
እት
መስረሕ
ከፍከፈው።
“አፍሪቀ” ለአርእሰ እብ ተስፋይ
መሓሪ ለትሐሌት ሕላየት ልእከት
ዐባይ ለዐለት እለ እት ገብእ፡
ደርበ ለትቀደመ ፈርያት ፍርቀት
ኤረትርያመ እግለ ዒድ ዝያደት
ነያረት ከደነዩ። ሴዕ ቆምያትነ
ለልአትኣምር ዕፌ ዓዳትመ ቅዱም
ዐለ።
እት ፍንጌ ዕፌ ዓዳት ኤረትርየ
ልትቀደም
ለዐለ፡
“ኦርባብ”
ለትትበሀል ፍርቀት ዓዳት ግብለት

አርቡዕ 09 ጃንዋሪ 2019

ሱዳን ተሐልዩ ወትሰስዑ ለዐለት
ፈርያትመ፡ ዓዳት ሸዐብ ግብለት
ሱዳን ለወዴሕ ዕፌ ግሩም ዐለ።
እተ
መናሰበት
ጃልየት
ኤረትርየ እት ግብለት ሱዳን
ቀደም ገሌ ሳምኖታት እት ፍንጌ
ለትፈናተ ጃልያት ካርጅ ለወዴቱ
ነሻጣት ኮበሪት-እግር እቱ እግለ
ተዐወተው
ፍረቅ
ጀዋእዝ
ወሜዳልያት ተሀየበ።
በዓል ልደት ምን ገብእ ወሰነት
ሐዳስ ምን ጀሀት ግብለት ሱዳን
ብዝሓም መስኡሊን ወሰሕፍዪን
ሰበት ሐድረዉ ወዐፈዉ፡ እት
ዕላቀት ክልኢተን ድወል ኤረትርየ
ወግብለት ሱዳን ለህለ እሉ ዶር
ቀሊል ክም ኢገብእ ሰክ አለቡ።
አሰናይ እግለ እት ቀበት ዐድ
ወካርጅ ለሀለ ሸዐብ ኤረትርየ
ወቅዋት ድፍዑ!
ሰነት ሰላም ወረህየት!

ገጽ
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መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር ወሰውረት (1952-1962) እበ ልብል
አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ ለታይን ጽበጥ ክቱብ
ህለ። ከእግል ዮም 5ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

መሕበር ሸውዐቴ ሐረከት ዲብ ኤረትርየ
ዲብ ሰር 1959፡ ምን ቅያደት
ሐረከት ሳልሕ እያይ ወያሲን
ዓቅደ ዲብ ከርስ እግል ልሽቀው
እት ኤረትርየ አተው። ሳልሕ
እያይ ምን ዐሊ ግድር አስክ
ከረን ዲብለ ህለ አካናት፡ ዓቅደ
ህዬ ዲብ አስመረ ወከበሳታት
ኤረትርየ ትፈረረው።
ዲብለ ናይ ሰልፍ ወቅት፡
እምበል ዲብ ከበሰ፡ ለናይ ነዘሞት
ሽቅል እንበል ብዙሕ መታክልቱ
ለረትዐ። እግል መሰል፡ ሳልሕ
እያይ ዲብ አስመረ ለደርሰ
ወብዝሓም ኣምረት ለረክበ ሰበት
ዐለ፡ መምሀራን ወብዕዳም ሰበ
ምህነት እግል ልርኮቡ ናይ በዲር
ውላድ መድረሰቱ ወመሳኒቱ
እግል ልነዝም ወቅት ኢነስአ
ምኑ። እብሊ ሰበብ እሊ ምን ዐሊ
ግድር እንዴ አምበተ፡ ዲብ ተሰነይ
አቅርደት አስክ ከረን፡ ሐሬ ህዬ
ዲብ ባርንቶ ወእምሐጀር ኸላያት
እግል ለአስስ ቀድረ።
ዲብ ከረን ክምሰል ጌሰ፡ ምን
1940ታት እንዴ አንበተው ዲብ
ስያሰት አልራቢጠ አልእስላሚየ
ለዐለው መደርሲን ወስያስዪን
ሰበት ነዘመ ሐቴ ቅያደት ከወነ
- ናይ ሰልፍ ቅያደት ዲብ ከርስ
ኤረትርየ በህለት ቱ። እብ አሳስ
ሐብሬ እያይ፡ አግደ ወቀይ ናይለ
ቅያደት እብ ዶልዶሉ ምን ሱዳን
እግለ ትትለአክ “አልቀድየ አል
ኤረትርየ (ቀድየት ኤረትርየ)”
ለልብል መንሹር አስክ አስመረ፡
ከረን
ወአቅርደት
ነሺር
ወእሽትራካት አትፋገሮት ዐለ።
አሚን ማል ሳልሕ እያይ ኖሱ
ሰበት ዐለ፡ ዲብ ሰነት 1962 እብ
ቅዋት አምን ሕኩመት ክምሰል
ትጸበጠ፡ 1000 ብር አቶብየ
ምስሉ ክምሰል ጸንሐ ክምሰል
ለአማመ ሸርሐ።
እምበል እሊ፡ ቅያደት
ትግበእ ወኸላየት ካልእ እግል
ልትሸረሕ ለቀድር መዋዲት
ወዱ ዐለው እንዴ ትቤ ለተአክድ
ሐብሬ ይህሌት። ዎሮ ምነ
አንፋር ቅያደት ዲብ ከረን፡
ደረሳይ መሐመድ ዑመር የሕየ
እብ ሰበት ወራታቱ ዲብ ሐረከት
ሰኣል ክምሰል ትወጀሀ እቱ
ለቤለዩ፡ እግል ጠቢዐት ናይለ
ሐረከት ለሸሬሕ ቱ። የሕየ፡
ምን ሰነት 1959 ነፈር ሐረከት
ክምሰል ዐለ፡ አግደ ሽቅሉ ዲብ
አቶብየ እንዴ አቴከ አዳም
ነዘሞት እት ገብእ፡ እትለ ወራት
እለ አስክ ሰነት 1962 ክምሰል
ጸንሐ፡ ዲብ ሰነት 1962 ጀብሀት
ተሕሪር ኤረትርየ እት ሰነት
1961 ግድለ ስለሕ አምበተት
ክምሰል ሰምዐ ላኪን፡ ሐረከት
ተረግ እንዴ አበለ ዲበ ጀብሀት

ተሕሪር ክምሰል ተሓበረ ሌጠ
ሸርሐ። እሊ መርበይ እሊ በህለት
ግዒዝ አንፋር ሐረከት አስክ
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ ዲብ
አካኑ እግል ንዝከሩ ቱ።
ለዲብ ከበሰ ለትየመመ
ያሲን ዓቅደ ላኪን አክለ ናይ
ሳልሕ እያይ ኢሰልጠዩ። ዓቅደ፡
ዲብ ሄለል ኦክቶበር አው ግርበት
ኖቨምበር 1959 አስመረ ክምሰል
አተ እብ ሸፋግ ለናይ ምስጢር
ውራቁ ዲብ አብያት አቃርቡ
ሐብዐዩ። ፈጅራተ፡ ዲብ ዎሮ
ቀብር አሰልፍ ዲብ ቤት ብላተ
መሐመድ ዑመር ቃዲ እግለ
ለአምሩ ነፈር ክምሰል ረክበ፡
ዲብ ዎሮ ናይ ድራር እጅትመዕ
ዐዝመዩ። አዳም እግል ለሀሉ
ክምቱመ ሐበረዩ። ለብዕዳም
ዕዙማም ናይ እሊ ለትበሀለ ነፈር
ስሜት ክምሰል ሰምዐው፡ ጃሱስ
ሕኩመት እንዴ ጸበጥከ ትመጽእ
እትነ ህሌከ እንዴ ቤለው ዲብለ
ዐዙመትለ
ድራር
ምጽአት
ትጋረፈው። አርወሐቱ እግል
ልዕቀብመ ሐበረው።
ያሲን ዓቅደ ክምሰለ
ሸርሐዩ፡ ምነ ትፈረሀ እንዴ
ኢፈግር ዲብ አስመረ ወቅት
ረዪም እንዴ ኢወዴ እብ አንፋር
አምን ትጸበጠ። አስክ ማዮ 1960፡
በህለት እግል መደት 7 ወርሕ
ህዬ ተአሰረ። እብ ጀሀት ብዕደት፡
ዎሮ ምን ቀዳምያም መአስሰት
ሐረከት ዲብ አስመረ ላቱ
መሐመድ ብርሃን ሐሰን፡ ዓቅደ
ዲብ ዲሰምበር 1959 ለተአሰረ፡
ዲብ ኦጎስት 1960 በህለት ግረ
ናይ 9 ወርሕ ሐብስ ክምሰል
ፈግረ ለሐብር። ዓቅደ፡ ግረ ሑድ
አያም ምን ሐብስ ክምሰል ፈግረ
ህቱ ለመረሐ ኸላየት ክምሰል
አሰሰ ምንመ ሸርሐ፡ አክል ሕድ
አምዕል ይአሰለ። ነፈር ናይለ
ዲብ አስመረ ሰልጠት ቅያደት
ለጸብጠት ኸላየት ላቱ መሐመድ
ብርሃን ሐሰን ላኪን፡ ለእግሉ
ወእግል ዓቅደ ለከምከመት ስስ
ለአንፋረ ኸላየት፡ ዲብ ኦክቶበር
1960 ሳልፋይ እጅትመዐ ክምሰል
ወዴት ሃድግ ህለ።
እለ አምዕል እለ ምህም
ለትገብእ ሐረከት አው መሕበር
ሸውዐቴ ምዶልቱ ዲብ አስመረ
ወከበሳታት አቴት ለልብል ሰኣል
ሰበት ለአክሕድ ቱ። እግል መሰል
ወልደሚካኤል አብረሀ እሊ ለተሌ
ቤለ፡ዲብ አስመረ እብ ገበይ
ፈሪቅ አዱሊስ አቴት እግል
ኢበል ይእቀድር። እግል እጌጌ
እቀድር።… ከረ ዓቅደ፡ ኑር
ዐብደልሐይ፡ ሙሰ አራሖ ለወደወ
ስልስለት ዐለት። ጨቢብ አግቡይ
መትነዛም ዐለ። እብ ፍንቱይ ናይ
አዱሊስ እብለ ለህሌኮ ላኪን፡
ለወድ
መዲነት
ለልትበሀል፡
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ተእሲስ ሐረከት
ዲብ አስመረ ህለው ለልትበሀሎ
እብ ገበይ (አዱሊስ) ክምሰል
ትነዘመው ቱ ለልትአመር - ዲብ
ሰነት 1960.
ናይ ያሲን ዓቅደ እግል
ዶሉ እንዴ አጽነሐነ እብ ሰበት
ተረት ፈሪቅ አዱሊስ ዲብ
ነዘሞት መሕበር ሸውዐቴ ዲብ
ከበሰ ንርኤ። ዲብ ሰነት 1960፡
ፈሪቅ አዱሊስ እብ ሽባን፡
ብዝሓም ምኖም ዲብለ ናይ
ሰነት 1957 እድራብ ደረሰ
ናይ ማርሒት ዶር ለአግደው፡
ለትከወነ ሰኒ እሙር ፈሪቅ ቱ
ለዐለ። ሙደርብለ ፈሪቅ ከሕሳይ
ባህልቢ (ወዲ በህልቢ) እት ገብእ፡
ክምሰል ከረ ገብረሚካኤል በርሄ
ውላድ መርያኖ፡ መኮነን ትኩእ
ውላድ ሀለቀ ይሕደጎ፡ ውላድ
የኔ፡ ወድ ዓምር፡ ወድ ዐጊል…
ላቶም እሙራም መተልህየት
ለከምከመ
ወጠኒያይ
ፈሪቅ

አው መትቃውማይት ፈሲለት
ለልትረኤቱ ለዐለ። አንፋር ናይለ
ፈሪቅ ለዐለው፡ ከሕሳይ ባህልቢ
ሽምዐት እንዴ ወለዐ፡ እግል ክል
ምኖም፡ “እብ ዲን፡ ቀቢለት፡ እብ
ምዴርየት እግል ኢንትፈናቴ (እብ
እግዚኣብሄር አው ረቢ ክምሰል
እምነቶም) እምሕል ህሌኮ፡”
ምነ ልብሎ፡ እግለ ሸምዐት እት
ለአቀስኖ ህዬ፡ ጠለምኮ ምንገብእ
ክምሰል እለ ሸምዐት ለአርምሸኒ”
እንዴ ቤለው ገለድ ክምሰል ለአቱ
እት ወዱ ዲብለ ፈሪቅ ለሓብሮም
ክምሰል ዐለ ልሽህዶ።
ዲብ ግርበት 1959፡ ፈሪቅ
አዱሊስ ዲብ ሱዳን እግል ልተልሄ
ምን ዎሮ ናይ ፖርትሱዳን ፈሪቅ
ዐዙመት ገብአት እሉ። ሰንበት
ዐባይ ዮም 3 የናይር 1960 ናይ
እስቡሕ ድድ ፈሪቅ ዕዳገ እንዴ
ተልሀ 3-1 ሐቆለ ተዐወተ ምሴት
እብ መካይን አስክ ፖርቲሱዳን
ትወከለ።
ዲብ
ፖርትሱዳን
ትልህያሁ ክምሰል አትመመ
ህዬ፡ ዲብ ዮም 15 የናይር አስክ

ኤረትርየ አቅበለ።
አዱሊስ አስክ ፖርትሱዳን
ለጌሰ እብ ጅህድ ሐረከት ቱ
ለልትበሀል ድግም ልትሰመዕ።
ሙደርብ ወመስኡል ናይለ ናዲ
ከሕሳይ ባህልቢ ላኪን እብሊ
በሀል እሊ ኢልትዋፈቅ። ዲብለ
እት ሰነት 1988 ዲብ ዐሬርብ
(ሳሕል) ምስል ኬትባይ ለወደየ
መቃበለት ህዬ እሊ ለተሌ ዘክረ፡
ዎሮ አስመረ እግል ልብጸሕ
ለመጽአ ሱዳኒ እብ ትልህያነ ሰበት
ትረይሐ፡ እብ ስሜት አልእተሓድ
ለልትበሀል ፈሪቅ ፖር-ሱዳን
ዐዝሜነ። እብ ከረ ናውድ
ለትለአከ ለዐለ ኢመስለኒ። ምስለ
ፈሪቅ ትፋሀምነ ወእብ ተለፎንመ
እትፋቅ ወዴነ።… አቶብየ እት
ሸክ ኢገብአት እብሊ ሕስርት
ይዐለት። ሰፈር እብ መኪነት ቱ
ለዐለ። ከሰለ በጽሐነ። እብ ባቡር
ፖርትሱዳን አቴነ።
ዲብ
ፖርትሱዳን ዲብ
ህለው፡
ሳልሕ
እያይ
እግል
ከሕሳይ ረክበዩ።
እያይ
ደረሳይ
ተግባሬ እድ ዲብ
እንቱ ልትኣመሮ
ዐለው። ‘ሐረከት
ተሕሪር ኤረትርየ
ለ ት ት በ ሀ ል
ተአምር?’ ቤሌኒ
ክምሰል ይአምር
ላኪን
አዳም
ሕሙም ክምሰል
ዐለ አሰአልኩዎ።
‘ በገ ምስለ ዲብ
አስመረ
ለህለ
አንፋር
እግል
ንትዋጀህቱ…’
እንዴ
ትቤለ
ትሳረሐ ምንዬ” ህዬ ዘክረ።
ዲብ አስመረ ከሕሳይ
ወዲ ባህልቢ እግል ክልኤ ሳምን
ለገብእ እንዴ ታከ ለመጽአዩ
ነፈር ይዐለ። እታ ወክድ ለሀይ
ላኪን፡ ዎሮ ምን መተልህየቱ ምን
አግደ ዲብ እድራብ ለሻረከው
ደረሰ ናይ ሰነት 1957 ለዐለ
ትኩእ ይሕደጎ ለቤለዩ እብሊ
ለተሌ ሓከዩ፡
“ገሌ እስትቅላል ለልብሎ
አንፋር ኢረክበውከ?” ቤሌኒ
ትኩእ። ክምሰል ኢረክበውኒ
ሐበርክዉ። “እግልዬ ላተ እንዴ
ረክበውኒ አምሐለውኒ ማሚ? አነ
ህዬ እብ ሰበትከ ሕቡሮም ዐልኮ ሽዑር ወጠን ክምሰል ብከ - ዲቡ
እግል ንርከቡቱ ቤለውኒ…”
ቤሌኒ።…”ሰኒ እብከ እንዴ ወዴነ
እንሸቄ” እቤሉ ለወክድ ለሀይ።
ግረ ሑድ አምዔላት ሳልሕ
መሕሙድ፡ መዳልያይ ጀሪደት
ደሀይ ኤረትርየ ለዐለ፡ እንዴ
መጽአ ረክቤኒ። ግረ ሐብስ
እት በርለማን አቶብየ እግል
ልእቴ ጁጉር ዐለ፡ ኢተዐወተ።
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ዲብ ዎሮ ባር ቡን እት እንሰቴ
“ዲብ ሱዳን አዳም ረከብከ?”
ቤሌኒ። እብ ንዛም ክምሰል ኢኮን
አሰአልክዉ። “እብ ሰበቱ እግል
እትሃጌከ ሐዜኮ…” ቤሌኒ።
እብ አሳስ ሐብሬ ከሕሳይ
ባህልቢ፡ እሊ ለገብአ ነፈር ዲብ
ግርበት ወሬሕ የናይር
አው
ሄለል ፌብራይር 1960 ቱ። ህቱ
ለአስክ እለ እት ፖርትሱዳን
እግል ዕድውየት እንዴ መሐለ
ኤረትርየ ለአተ ትኩእ ይሕደጎ
ዲኢኮን እብ ሕበር ሐቴ ኸልየት
አሰሰው። ምን ፈሪቅ አዱሊስ
እንዴ አንበተው ህዬ፡ አንፋሩ
እንዴ
ፈናተው
ከወነዎም።
ውሕደት ወአማነት ሕድ ሰበት
ዐለት፡ ለፈሪቅ እብ ተማሙ
እግል ልነዙሙ ቀረረው። ሰር
እብ ምስምሰ ናይ ዲን ዐቂደቶም
ኢመሐለው። ዎሮ ክልኦት ህዬ
እብ ብዕድ መሰምስ። ምናተ
ዲብለ ምስጢር አተው ወሔፍዘቱ
ገብአው። ለአትረፈዎም 18
ነፈር እብ ተማሞም ዲብ ሐረከት
አው መሕበር ሸውዐቴ አተው።
ዲብ ታሪክ ሐረከት ብዙሕ
ለኢትወደሐ አሽየእ ህለ። ጣህር
ፈዳብ፡ ትኩእ ይሕደጎ፡ ምን
ፖርትሱዳን ክምሰል አቅበለ፡
ክምሰል አሰሰየ ወያሲን ዓቅደ
ክምሰል ተለዩ ሻሬሕ ህለ። ላኪን
ህዬ፡ ከሕሳይ ወትኩእ እግል
አዱሊስ እንዴ ኢነዝሞ፡ ንዙም
ለዐለ ሳልሕ መሕሙድቱ እግል
ከሕሳይ ባህልቢ ለነዘመ። እግል
እሊ ለመስል ኢወዳሐት ዲብ
ጠወሮት ሐረከት፡ እግል ትንከር
ናይለ ታሪክ ባትኩ፡ ዶልዶልመ
እግል መትአማኑ ናይለ አንፋሩ
ወሜርሐቱ ለወዱዎ ናዬ (claims)
ለልቡሉ ጅህድ ለትናቅሱ ዐለ።
ሐቴ አማን ላኪን ህሌት፡ እብ
ፍንቱይ ምስል ነዘሞት ፈሪቅ
አዱሊስ ምስል ንእሽ፡ ወጠንየት
ወመትአማር መተልህየተ፡ ዐቦት
ኸላያት ሐረከት እብ ገያደት
አሳደረ። ምን ኤረትርየ እንዴ ሐልፈ
ዲብ ኤረትርዪን ስካን አቶብያመ
ተዐደ። ለዕድውየት ኸላየት፡ ዲን
ወምዴርየት ሰበት ኢፈንቴ ህዬ፡
እግለ ቀደሙ ለዐለ ናይ ፈናታይ
አሳስ ስያሰት ኤረትርየ ለበድል
እትጀህ ጸብጠ። ከሕሳይ ባህልቢ
እግል እሊ ለትበሀለ መርበይ
እብሊ ለተሌ ሸርሐዩ።
ዲብለ ናይ ሰልፍ፡ እስላም
ሌጣቶም ዲብ ሐረከት ለአቱ
ለዐለው። (ግረ ተክዊን ፈሪቅ
አዱሊስ ክምሰል ኸላየት) ዲብ
ቀበት ክልኦት ወሬሕ ገብእ
ላኪን ብዝሓም ክስታን አተው።
መዳላይ ናይለ ሸዐብ እግለ
ውቁላም ልጅነት ሐረከት ሰኒ
አትፈከረዮም።
ልትሃገውኒመ
ዐለው። አንፋር አዱሊስ ደረሰ
ወሸቃላ ሰበት ዐለው፡ ላብድ
ቱ እግል ለአስሐብብ እብሎም
ዐልኮ።
ገጽ
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ሞ ባ ይ ል
እንተ ሞባይል
ለክሉ ተአትዓይር
ዕልም ወአምር
ምን ቃብሎታት ምድር
እብ ቪድዮ ወእብ ክቱብ
ፈሀም ሰኒ ርቱብ
ምናተ፡ እሊ ናይከ ጌም
ወእሊ ናይከ ሕላይ
አድሐ ዲብ መዓልዬ
ወላሊ ዲብ ምምያይ
ምን አዳምዬ ከርሜኒ
ወካሬኒ እት ምብቃይ
እንዴ እቀዋቅል
ወእንዴ አትናጥር
ሀምዬ ገብአከ ላሊ ወአምዕል።
እት ልኡክ ሐወንኮ
ዜደ ቀደብ ዋልዴን
እት ምህሮ ሐመቅኮ
ግረ ገብአኮ ወምንኬን
እንተ ቄትላይ ገብአከ ክሩይ
ሸኬን
አዜ ፈሀምኮከ ይእብል እንሰር
ወኬን
ደም-መርኢትነ ግረ እለ አና ወጌም
ነጁ፡ ምን አስመረ

መዕሉማት ድወል እዲነ
አውኪር ውላድነ፡ ዲብ ዐለም
194 ደውለት ህለየ። ክል-ደውለት
ህዬ ናየ ተእሪክ፡ ገቢል፡ ሕዱድ
ወእሙር ጅኦግራፍያይ መካሪት
ህለ እግለ። እብ ክሱስ እለን ድወል
ዲብ ምህሮ ጅኦግራፍ ብዞሕ
ዳርሳም ክምሰል ሕነ እሙር ቱ።
ከሕናመ ገሌ እግል ንወስከኩም።
እብ ክሱስ ሐቴ ምን ድወል ዐለም
ላተ ጃፓን ገሌ መዐሉማት እግል
ንቀድም።
እለ ዐድ ሐቴ ምን ድወል ኣስየ
እት ትገብእ፡ ዲብ ቅብለት ምሒጥ
ሰላም አት ቀበት በሐር ጃፓን/
ያባን እብ እንክር ምፍጋር-ጸሓይ
ምን ምእታይ ኮርየ ትትረከብ።
 ጃፓን
እብ
6,852
ጀዚረት ለትከወነት ዐድ ተ። ለዐበየ
ጀዛይር አርበዕ እት ገብአ፡ ሐድ
97% ምን ምድር ያባን ጸብጠ።
 ፍይሔ ናይ እለ ዐድ
377,915 ኪሎ ምትር መረበዕ

ጃፓን/ያባን
ገብእ።
 ፍይሔ
ምድር
ይቡስ
3 6 5 , 4 8 5
ኪ ሎ ም ት ር
መረበዕ ቱ።
 ማያይ
ክፋል 13,430
ኪ ሎ ም ት ር
መረበዕ ገብእ።
 እ
ብ
አሳስለ ዲብ ሰነት
2014
ለገብአ
ዕሹር ሸዐብ፡ ገቢል
ናይለ ደውለት
120,103,388
ገብእ።
 ብዝሔ ቆምያተ ምን
እንርኤ፡ 98% ኩርዪን፡ 0.5 ውላድ
ሲን፡ 0.4 ህዬ ብዕዳም ቶም።
 ህግየ ጃባን ተ።
 ዲን ሸዐብለ ደውለት ምን

ነአቀምት፡ 83.9% ሺንቶዪዝም፡
71.4% ቡድሂዝን፡ ክስታን 2%
ወብዕዳም ህዬ 7.8% ገብኦ።
 እብ ዓመት ጃፓን እብ
ተክኖሎጅየት፡ ተዐሊም፡ ርዝቅ
በሐር ወተጃረት ስኒ ርዝቅት ተ።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
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12. አከይ-ብቅለት
አንያብ
1. ለመድ እኩይ ሐቆ ለሀሌ

ሀ) ጥባይ ግንፍሌ፣

እግል አብረዶት ወድዉ። ግርዝ
አንያብ እንዴ ኢልአበቅልመ
ድርድሩ ሐርቀምቀም ለአብሉ።
እሊ ለመድ እሊ እግል ብቅለት
አንያብ ምንመ ኢተምትሙ፡
አንያብ ንእሽ እት ወቅቱ እንዴ
ኢልሀንቀልቅል፡ እግል ወቅት
ሀንቀልቀሎት ወብቅለት አንያብ
ዕብ ደንግሩ። እብ ሰበብ ናይ

መትቃፈሊ አው መትረስዒ፡
አጀኒት ጥባይ አጫብዖም እብ
ብዕድ ሓጃት ጀላብ እግል
ልበዱሉ እንዴ ትበሀለ ክምሰል
መትቃፈሊ ልትሀየቦም ሓጃት ቱ።
እሎም ሓጃት እሎም ለልአትሻቅሎ
ኢኮን። ለልሀልግ ጋር ላተ ለጅነ
እግል ወቅት ረዪም እሎም ሓጃት
እሎም እንዴ ሐጠጠ ዶል ጠብዮም
ቱ። ክእነ ሐቆ ወደ ለጥባይ እግል
ለአትካርሙ ሀለ እግሉ። ሰበቡ
ህዬ እት ፍንጌ አንያብ ለዐል
ወአንያብ ተሐት መትሸንካይ
እግል ልሰብብ ቀድር። እግል
መሰል፡ አንያብ ለዐል ሸንከት ግረ
ወጅወ ልትሰሐብ፣ አንያብ ተሐት
ህዬ ገጽ ቀደም ፈግር።
ነኪሽ አጭፋር ወከንፈር
አንያብ ሰኒ እግል ኢልብቀል
ወኢልገርም ሰበብ ለገብእ ብዞሕ
ጋራት እግል ለህሌ ቀድር፦

መብዝሖም አጀኒት ግንፍሌሆም
እንዴ ጠቡ ልትርአው። እሊ
ጥባይ እሊ እግለ አንያብ ለዐል
ሸንከት በረ ወአንያብ ተሐት
ህዬ ሸንከት ጅወ ደርኮም። እሊ
ንክሸት ፍትሕት (Open bite)
እግል ልሰብብ ሰበት ቀድር፡ ግርዝ
እሊ ለመድ እሊ ስስ ሰነት አስክ
ተምም ሐቆ አተላለዩ፡ እግል
ለአብጥሩ ለቀድር እቡ አብሳር
እግል ንሕዜ ወጅብ።
ለ) አንያብ ሐራቀሞት
ሰሮም ገሌ አጀኒት እንዴ
ሰክቦ አንያብ ለዐል ወአንያብ
ተሐት እት ሕድ እንዴ አልጥአው
ቀርጥጦ አው ለሐራቅሞ። እሊ
እብ ዓመት፡ ሀላጎም አው ሀመቶም

እሊ ህዬ መትሸንካይ ወአከይብቅለት ጀሬ። ጀነ አንያብ-ዕብ
እብቁል እት እንቱ ሐርቀምቀሞት
ወመጪር ሐቆ አተላለ፡ እሊ
ውዳይ እሊ ተጠውር ነከክ እግል
ልህነእ ቀድር። ከገድም አጀኒትነ
ለመድ ናይ ሐራቀሞት ሐቆ ቦም
ምስል ሐኪም መትጋማይ ሰኒ
ቱ። ሐኪም ወቅት መትሻራፍ
እብ ዋጅብ እግል ልታብዑ
ቀድር። ሰበቡ ህዬ፡ አንያብ ንእሽ
እት ወቅቱ ሐቆ ኢትሻረፈ፡ እብ
ሰበብ ኢመትሻራፍ እግል ትምጸእ
ለትቀድር መደረት እግል ዳፍዖት፡
ሐኪም እግል ልናቅሉ ምኑ
ቀድር።
መትቃፈሊ/መሀመጊ
(Pacifier)
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አንያብ-ዕብ አካኑ አንያብ-ሰልፍ
ጻብጠ ሰበት ሀለ፡ እብ ገሌ እንክር
ክምሰል ጥልፍ እንዴ ገብአት
ትበቅል።
• ነከክ ንኡሽ ሐቆ ገብአ፡
ክሉ እግል ልብቀል ለወጅቡ
አንያብ አካን ካፍየት ሰበት
ኢረክብ፣ አው እንዴ ኢበቅል
ተርፍ አው ህዬ አካን እንዴ ሐዘ
ጥልፍ ዲብ እንቱ በቅል።
ብቅለት ሰኔት ናይ አንያብ
ወሽክል ግሩም ናይ ነከክ ዲብ
ግርመት ናይለ ነፈር ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እግል ዓፍየት
ታመት ሰኒ ምህም ቱ።
ብቅለት ሰኔት ወመካሪት
አንያብ እግል ግርመት አዳም
ምህም ቱ። ሰበት እሊ፡ ለነፈር
ደቅጥ ዐቅል ከልቅ ዲቡ።

እብ ክሱስ አንያቡ፡ ስሓቁ
ወግርመቱ ዲብ ሀመት ለአቴ።
ዲብ ግርመት
ኢገብእ፦

ሌጠ

እንዴ

• አንያብ ሰኒ ሐቆ ኢበቅለ
እግል ተአንድፉ ምሽክለት ሰበት
ቱ፡ እብ ሰበብ ርስሐት አጊድ
ለአሽዕሽ፣
• ክእነ ለትመስል ብቅለት
አንያብ ዎሮት ምን አስባብ ሕማም
ዕስር ገብእ፣
• ሰኒ ለኢበቅለ አንያብ
እግል ትብለዕ እቡ ኢልትወጤ
እግልከ፣
• እብ ፍንቱይ አራግ
ሐቆ ገብአ አጊድ እግል ልትአዜ
ቀድር፣
• ዲብ ህግየ ምሽክለት
ከልቅ።

• ዲብለ ሐልፈ አርእስ
“ለመድ እኩይ” እንዴ ትበሀለው
እብ ተፋሲል ቃርባም ለህለው፡
ክምሰል ከረ ጥባይ አጫቤዕ፡
አፍገሮት ንሳል፡ እብ አፍ
አተንፈሶት፡ ነኪሽ ከንፈር ወእሎም
ለመስሎ፡ ሰበብ አከይ-ብቅለት
አንያብ እግል ልግብኦ ቀድሮ፣
• ሐት-ሐቴ ዶል አንያብ
ምነ እግል ልብቀል እቱ ለወጅብ
ወቅት ዶል ልትደንገር፡ እግል
ልብቀል እቱ ለወጅቡ አካናት
እብ ብዕድ ሰበት ልትጸበጥ፡ አካን
እንዴ ሐግለ አው እንዴ ትከርዐ
ተርፍ አው ህዬ፡ ደለ ገበይ ረክበት
ኒብ እበ ትረተዐት እግለ አካን
ትፈግር። ሰሩ ገሌ ህዬ አንያብንእሽ ዲበ እግል ልትሻረፍ እቱ
ለወጅብ ወቅት ሐቆ ለሐልፍ፡
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
በቃዐት ሆቴላት ለልሐድድ ሓጃት አሳሲ
ዐወት ክንፌ
ቄርአት
ዓሙድ
ኣሳር፡
እት ናይ ዮም ሰፍሐት ኣሳር
ምስል
በቃዐት
ሆቴላት
ለልሐድድ ሓጃት አሳሲ እግል
ንአትኣምረኩም ቱ። እግልሚ፡
ክል ነፈር እግል ዝያረት አካናት
ኣሳር ወታሪክ ክምሰልሁመ
ጠቢዐታይ ርዝቅ ለቡ ድዋራት
ዐድነ እተ በጼሕ እቱ ወክድ፡
ክዳማት ሆቴላት እግል ልርከብ
ምህም ሰበት ገብአ፡ እሊ ጽበጥ
እሊ ህዬ እት ሐደዶት ለልሐዝዩ
ህለ ሆቴል እግል ልስደዩ ሰበት
ቀድር፡ እቡ ቱ ካትባሙ እኩም
ለህሌነ። እተ ሐልፈ ጽበጥ
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ 2ይ
ክፈል ካትባም እግልኩም ዐልነ።
እቱ ህዬ፡ እለን ለተልየ 4.
መትወጣይ/ስን ዐራት፡ 5.ነዳፈት
6. ንዛም በርሀት እዱልያም
እግልኩም ዐልነ። ከዮም ህዬ
ለታርፋት ዐለየ 7. ከጥ ፌሸት፡
8. ዕግልት ገበይ መትከባት
ተለፉን 9. ቀላል ወጥዕም ነብረ
ለልብለ ሰለስ ንቅጠት ምነ 10
ንቅጠት እግል ንአትሌ እግልኩም
ቱ፡ ቅራአት በኪተት፦

7. ከጥ ፌሸት
ከጥ ፌሸት ልትበሀል እት
ህለ፡ እግል ክጡጥ ማይ፡ ሽቃቅ፡
ወፌሻይ ርስሐት ለከምክም ቱ።
እብ ሑድ-ሑድ ጥቅ እት ልብል
ለልትከሬ ማይ ሽቃቅ ሐማም
አውመ አስክ ሽቃቅ ለልትከሬ
እብ ሰበብ ምሽክለት ሕዳን
ማይ አው አኬ እት ህለ፡ ማይ
ሐማም ሕፉን ምን ተአዳሌመ
ተርጀመት
አለቡ።
እምበል
እሊመ እት ከጥ ርሶሕ ፌሻይ
እክ ዶል ሳድፍ ወእት ዶሉ-ዶል
ኢሰኔ ለኢለአትሐዜ ጼነ ወግስዐት
ለርስሐት እት አፌት እግል ልሰብብ
ሰበት ቀድር፡ ወክም ፍገሪቱ ህዬ
ለክድመት ሰኔት እግል ልርከብ
እንዴ ሰአ ለመጸ ጋሻይ፡ ኢቀሳነት
ወለኢልአትሐዜ እኩይ ሽዑር
እግል ልጠውር እቱ ላዝም ቱ።
እሊ ምኑ እግል ንድሐን ህዬ፡ ናይ
ድዋር ወናይ ጅወ ነዳፈት እግል
ልትዐቀብ፡ በሀለት እግለ ልትሰቴ፡
እግል ሕጽቤ ወናይ ርስሐት ከጥ
እብ ዋጅብ ክም ሸቄ መታብዐት
ወአከ ምንገብእ ህዬ እብ ሸፋግ
እግል ልስኔ ቡ።

8. ዕግልት ገበይ
መትከባት ተለፉን
ክዳማት
ተለፉን
ምስል
ለትፈናተው ሸቃለ ወጋሻ ሆቴል
ሐብሬ እግል መትባዳል ለሰዴ
ዎሮት ምን ዐባዪ ምህዞታት

ምነ እት ሰነት 1913 ለትጠበዐ ክታብ ሐይለት
ትግራይት፡ እለ እናስ ማርያይ እግል ወአቱ ለቤለየ
ሕላየት እግል ንርኤ፦
ኬደቶ እም በሮት ስጋድ አሚም ወጸሓያት አፍ ሐምበግተ ወቀረብ
ፋቲ ክመ እንትልነ እት ጸሩ ልጀነብ
ኬደቶ እም በሮት ረሀየ ዐባይ ወጃጌ
ምን ቀነቢት በሉሰ እግል አድሕድ እንዶ ትትናቄ
ውላደ ተሐድግ የታይም ሕረም ለምስል ልትባኬ።

ዐለምናቱ። እት ክድመት ተለፉን
ለሸቁ ሸቃለ እብ አሳስ ቃኑን
ሆቴል፡ ሐቆ ሰለስ
ረነት ቱ ተለፉን እግል
ትትከበቶ ለቦም።
እት ገሌ ሆቴላት፡ እሊ
ሽቅል እሊ እግል ለአትምሞ
ለልትየመሞ ሸቃለ ዶር ሐብሬ
(አምር)፡ሂገ፡መትበሃሃል ወንዛሙ
እቱ መቅደረት ለአለቦም ገብኦ።
ደረጀት ሆቴል እበ ኢከስስ እት
ተለፉንለ ሆቴል ለገብእ ሸቃላይ
እግለ ሆቴል እግል ልዐምር
አውመ እግል ልደምር ለቀድር
ሰበት ገብአ፡ እግል አስእለት
ወጠለብ ጋሻ እብ ንዛም ለበልስ፡
አሆታይ ወለልአደምዕ ነፈር
እግል ልግበእ መቅደረት ካፍየት
እትለ ምህነት ለቡ እግል ልግበእ
ሰአየት ትገብእ እቱ።

ሑድ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እት
ጋሻይ ለልሐድጉ ዝክርያት ዐቢ
ሰበት ገብአ እግል ልትለመድ
ለቡ ጋር ቱ። እግል መሰል፡ እት
ነብረ ዓዳት ክም ቅጨ ክትፍት
እብ ናይ ጋሻ እጃዘት ጅርጂር
አውመ ርግኦ እንዴ አትሌናሀ
ዶል ነሀይቡ፡ እት ገናዐትለ ጋሻይ
ተአሲር ዐቢ በ። እብ ሑድ ሑድ
ህዬ ለጋሻይ ለልሀበዩ ረአይ እት
ጌማም እንዴ አተ አተላለዮቱ
አውመ አትካራሙ እግል ትቀርር
ትቀድር።
ልተላሌ……

ኬደቶ እም በሮት ደረ ዲበ ስጋዱ
ኣክል ዕምሩ መጸአነ ጽዊት ላተ ጎማቱ
እግል ማይተ ወቅታል ድሩይ ግኖሕ ሕርጋጉ
እግል ሐዲግ መንፈሱ ወእግል ሐዲግ ውላዱ
ምን እለ አብዎ ዐድነ ለመክሩህ አፍያቱ።
ተለች እም-በሮት ማሌ ጌሰ እብ መስእል
ሐራስ እንተ ንርአየ ረአስ እጋለ እንበጥር
ወዕሻር እንተ ንርአየ ሰልፍ ለነጹፍ እንወንጅል።
እማታተከ ወመሐመድ ማሌ ምሴ ትወረበ
ጽምእት እንተ ነፍስነ ዘናቢተ ነዐቅረ
ወስፍሪት እንተ ነፍስነ እብ ማይ ጸሊም ነአውዕለ
ትሌጊብነ ወድ እምናቱ ወኢደንገብናሁ ምን ግረ።

9. ቀላል ወጥዕም
ነብረ
እግል ሐረቦት ጋሻ ለልትዳሌ
ለትፈናተ ነበሪት ወስተይ ምስል
ደረጀትለ ሆቴል እንዴ ትጻበጠ
ለልትዳሌ ምንመ ገብእ፡ ምን
ጠለብለ ጋሻይ ወኬን፡ ክም
ሄይበት ለዘት እንዴ ትበሀለው
ለልትዳለው ቀሊል ጽበጥ ለቡ
ነብረ እብ (ምራድ ጋሻይ)
ምህም ነብረ/ጠለብ ምስሉ ዶል
መጽእ እት አተግንዖትለ ጋሻይ
ዶር ዐቢ ልተልሄ።
እሊ ለቀ’ለ ወጥዑም ነብረ
እግል አዳለዮት ለልሐዝዩ ማል
12ይት ሰነት ዕልብ 02
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ገጽ
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ፡ሄራር አስክ ሀደፍ ወሰነት ሐዳስ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ሰነት ሐዳስ እግልከ አው
እግልኪ ሚ ተ? እንዴ እንቤ እግል
ገሌ ምን ሸባብ ስኡላም ዐልነ ቀደም
ገሌ አውርሐት። ለበዝሐው ምኖም
ደረጀት ተዐሊም ውቅል ለቦም እት
ገብኦ፡ ሰነት ሐዳስ እብ ለትፈናተ
አግቡይ ለሸርሐወ እግልነ ዐለው።
ሰሮም ሰነት ሐዳስ ዓላብ ለቀየረት
ሰነት ተ እት ኢኮን፡ ፈርግ አለበ
ተ ለቤለው ቶም። ለበዝሐው
ላኪን ሰነት ሐዳስ፡ ሐዳስ ምዕራፍ
ሐያት ተ። እት ዕምርከ፡ ጠባይዕከ፡
አመቅርሖት
ለህለ
እግልከ
ዝሕሮታት፡ እግል ትብጽሑ ተሐዜ
ለህሌከ ሀደፍ አስኩ ትሄርር ህሌከ
መኢፋሉ ለትርኤ እተ፡ ምስል
ምጅተመዕ ለህሌት እግልከ ዕላቀት
ለትፈትሽ እተ፡ ርሕከ እንዴ
በሐትከ ሕሳባት ለትወዴ እተ
ኢነት ተ። እሊ ለትወዴ እተ ኢነት
ህዬ እት ሐያትከ ምዕራፍ ሐዳስ
እግል ትትከለቅ ላዝም ሰበት ገብአ፡
ሰነት ሐዳስ እግል ኒበለ እንቀድር
ቤለው።
ለእብሎም ለበዝሐው ሸባብ
ለቀርበ ረአይ ምህም እንዴ ገብአት
ሰበት ትርኤነ፡ እትለ ሐዳስ ሰነት
እለን ንቃጥ እለን እብ ከፎ ገበይ
እግል ንጽበጠን ክም እንቀድር
ወእት መንፈዐትነ ክም ልውዕለ
ውድየት ምህመት ዐባይ ለበ እት
እንተ ሰበት ረከብናሀ፡ ለትፈናተ
ክቱብ እንዴ ቃልዐነ፡ ለቀደምናሁ
እግልኩም 1ይ ክፋል እሊ ክቱብ
እሊ በሀለት አፍካር ርሕከ አመሮት
ወአትመሳነዮት፡አመቅርሖት
ዝሕሮታትከ ክም ከረ ወክድ፡ዕምር
ወዓፍየት ርእያም ዐልነ፡ ዮም ህዬ
እት 2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈሉ ሀደፍ
እግል ንርኤቱ፡ ከወክድ ቅራአት
በኪት ንተምኔ እግልኩም።
1.ሀደፍ ወአስኩ ሄረሮት፡
ነቢር እት ሐያት ክም ሻብ
እምበል ሀደፍ ለዘት ሐያት
አብደዮት እንዴ ገብአ ልትርኤ፡
እግልሚ ሐያት ኖሰ ገበይ ተ።
መበገስ ወመብጠር ለበ። እንታመ
ለሻብ እሊ እንዴ ፈሀምከ አሰልፍ
ሀደፍከ እንዴ ሐደድከ እግል
ትትበገስ ህለ እግልከ። ለእግሉ
እንዴ አመምከ ትትበገስ ሀደፍ ህዬ

እበ ቀለት ገበይ አንብቱ። እግል
መሰል፡ እት ሰለስ ከፈፍል እግል
ትካፍሉ ትቀድር። ናይ ወክድ
ሐጪር ሀደፍ፡ ናይ ምግባይ ወክድ
ሀደፍ ወናይ ረዪም ወክድ ሀደፍ
እግል ቲበሉ ትቀድር።
1.1 ሀደፍ ወክድ ሐጪር፡
እሊ ሀደፍ እሊ እተ ሐጭረ
ወክድ እበ በዐለ ስታት ለልትሰርገል
ቱ፡ ምስሉ ለገይስ ስታት ወበራምጅ
እንዴ አፍገረ ህዬ እት ወራት
ለልአውዕሉ ቱ።
መሰለን፡ ስታት ሳምን እግል
ልግበእ ቀድር። እትሊ ህዬ እት
ሳምን ለህለ እግሉ ወክድ ማል
ወዓፍየት እንዴ ትነፈዐ ዎሮት

ሽቅል እግል ልጽበጥ እቡ ቀድር።
ግራሁ ህዬ ናይ እለ ሳምን ሽቅሉ
እግሉ ጌምም ወፍገሪቱ ረክብ።
ናይ ወርሕ ገብኣመ ምንገብእ
ህዬ፡ ክምሰለ እንዴ አስለፍነ ለእንቤለ
እግል ሊዴ ቀድር። እምበል እሊመ
ናይ ወርሕ አው ሰነት ሀደፍመ
እብለ ገበይ እለ እግል ልሽቀዩ
ለሔሰ ገብእ።
አዜ ናይ ለሐጭረ ወክድ
ሀደፍ ዶል እንገኔሕ፡ እግል መሰል
እት ሰነት 2019 ሚ ሀደፍ ካሪ
እግለ ህሌኮ እንዴ ቤለ ትበገሰ
ምንገብእ፡ ለህለ እግሉ ክሉ
አብካት እንዴ ትነፈዐ አሰልፍ
ስታት 12 ወሬሕ ለአፈግር።
እትሊ አውርሐት እሊ ለህለ
እግሉ ሳዖታት ወገበይ መትነፍዖቱ
ለአዳሌ። ክም መሰል እሊ ሻብ
እሊ ሀደፉ ኩልየት እግል ልእቴ

ቱ ኒበል። እተ ናይ ሐጪር ወክድ
ሀደፉ እግል እምትሓን ለልአትሐዜ
መዳላይ ወዴ። እሊ ህዬ ሸቃላይ
ሕኩመት አውመ ብዕደት ወራት
እተ ለትፈረረ ምንገብእ፡ እት ክልሳምን ለልሐፍዙ ማዳት ወወክድ
ለጸብጠት ሰቡረት ለአዳሌ። ግራሁ
እት ወክዱ ለሐፍዝ ወእብ ሑድሑድ ዕልም ለአሬ በሀለት ቱ። እሊ
እግል ሰነት አውመ እግል ክልኤ
ሰነት ሰተተዩ ኒበል። ግራሀ እተ
ተሌ አውካድ ህዬ እተ 2ይ ሀደፉ
ልትዐዴ ወእቱ ህዬ እምትሓን
መአተዪ በሀለት ማትሪክ እግል
ልጀርብ ወፍገሪት እንዴ ረክበ ምኑ
እት ብዕድ ሀደፍ ልትዐዴ።
1.2 ሀደፍ ወክድ ምግባይ፦
እሊ ሀደፍ እሊ ህዬ ዘበኑ
ምግባይ ገብእ። እሊ በሀለት ዝያድ
ክልኤ ሰነት ወምተሐት 10 ሰነት
እግል ልግበእ ቀድር። እትሊ ሀደፍ

እሊ ህዬ ፍሬለ እንዴ ቀደመ
ለትዳለ ሀደፍ ወክድ ሐጪር
ልትርኤ። እግል መሰል፡ እሊ ሀደፍ
እሊ ለሻብ ኩልየት እግል ልድረስ
በዲር ለበክት እብ ለትፈናተ
አስባብ እንዴ ሐልፈዩ እት ሽቅል
ለትፈረራቱ ሐቆለ እንቤ፡ ለአወላይ
ሀደፉ ከፎ እንዴ ሐፍዘ ለሐልፍ
ዐለ ወትዐወተ እቱ ኒበል። ለ2ይ
ሀደፉ ህዬ ናይ 5 ሰነት ወዝያዳሁ
ቱ ኒበል። ክልየት እንዴ አተ እብ
አምር ዛይድ ወንቅጠት ሰኔት
እግል ልፍገር ለሐዜ ህለ ኒበል።
አዜመ እግል ሊደየ ለቡ ሓጃት
ምን ለሀሌ እት 1ይት ሰነት ከፎ
እግል ልሕፈዝ ቡ? ሚ ወሚ
ለአትሐዝዩ? ፈዳብያም ደረሰ
ወእግሉ እግል ልስደው ለቀድሮ
መንቶም? ወእብ ከፎ ቀርቦም?
አደብ መደርሲኑ ከፎ መስል? እት
ፈስል ከፎ ለአደርሶ? ለህለ ከደማት
ተዐሊምለ ኩልየት ከፎ መስል?
ናይ ላይብሬሪ፡ ኮምፕዩተር ወብዕድ
መሻቀዪታት ለኩልየት ካፊቱ መናዩ
ለአትሐዜ? ለበዝሐ እምትሓናት
ምን እስዉ አክትበት መጽእ?
ቀደም እለ ገብእ ለዐለ እምትሓናት
ሚ መስል ዐለ? ወብዕድ አስእለት
ምህም እንዴ ሐፍዘ ድራሰቱ እብ
ዋጅብ ለአነብት። እብለ ገበይ እለ
ህዬ ሰነቱ እንዴ አትመመ ጌማሙ
ወዴ ከእት 2ይት ሰነት ልትዐዴ።
እብ ክእነ ለትመስል ገበይ እት

ለአተላሌ ህዬ ናይ ምግባይ ወክድ
ሀደፍ ለአተምም።
ክምሰለ ልትአመር እብ ሀደፍ
ወስታት ለገይስ ነፈር ልትዐወት።
አዜ እሊ ሻብ እሊ ክም ትደሐረ
ወ2ይ ሀደፉ ክም አትመመ ናይለ
ሬመ ወክድ ሀደፉ እንዴ አፍገረ
እግል ልትበገስ ቱ በሀለት ቱ።
እግል መሰለ፡ እትሊ ክልኦት ሀደፍ
እሊ (ናይ ሐጪር ወምግባይ
ወክድ ሀደፍ) ለወደዩ ካድም እለ
ደረጀት እለ እብጽሑ ህለ ኒበል።
እሊ ህዬ በክት ሽቅል ሰኒ ወማል
ሰኒ እግል ልርከብ እበ ለቀድር
ሸሃደት እርኩቡ ህለ በሀለት ቱ።
አዜ ሸሀደት ለቡ ሻብ ጋብእ ህለ።
ቀደም 5 ሰነት እለ ሸሃደት እለ
ይዐለት እግሉ ዮም ላኪን እት
እዴሁ ዋድሀ ህለ። ሀደፍ እንዴ
ወደ ሰበት ትበገሰ ቱ እለ ለረክበ።
እሊ ሀደፍ እሊ እንዴ ኢወዴ ትም
ብህል ምን ለዐሌ እታሁ ወሀለ
ምስለ እግሉ ለመስሎ ሸባብ።
1.3 ናይ ረዪም ወክድ ሀደፍ፡
እሊ ሀደፍ እሊ እት ሰኖታት
አውመ አስክ እብ ሐያት ህሌነ
እግል ንሰትቱ ለእንቀድር ቱ።
መሰለን እናስ ዕሉ’ም ወታጅር
እግል እግበእ ሐዜ ህሌኮ ኒበል።
አሰልፍ ለእበ ትደሐርኮ ሸሃደት፡
እግልዬ ለገብእ ሽቅል እግል
ሕዜ እባቱ። ግራሀ እተ ሽቅል
ክም አቴኮ እብ ክሱስለ ሽቅል
ለእግል ኣምሩ ለብዬ እግል ኣምር
እከድም። እብላመ ለእግለ እረክብ
ሰላዲ እት አትመቃሬሕ ማል
ዝያድ እሊ ለእቡ እሸቄ ለህሌኮ
ለእረክብ እበ ገበይ አቀምት። እሊ
በሀለት ህዬ እተ ህሌኮ እቱ ሽቅል
እብ ንየት ታመት እት እሸቄ፡ እብ
ቀለም ስታቼ ዓርር። ተጃረት እብ
እስወ ገበይ ወሚ ጅንስ ተጃረት
ክምሰልሁመ ረአስ-ማልዬ አክልአዪ
እግል ልግበእ ቡ? እተየ እግል
አትጋይሱ ቱ? ወብዕድ አስእለት
እንዴ በለስኮ ሀደፍዬ እት ወረቀት
እንዴ አዳሌኩዉ በሐስ እወዴ
እግሉ ወክል-ዶል ለህለ ተቅዪራት
ኣቴ እቱ።
እለ ገበይ እለ እበ ህዬ ለሽቅል
እግል አንብት እቀድር። እብ
እንክር ብዕድመ ለሸሃደትከ ምነ
እተ ህሌት ደረጀት እግል ትወስከ
ለትሐዜ እቱ ወክድ ወስታት እንዴ
አዳሌከ ድራሰትከ እት ተአተላሌ
እግል ቲጊስ ትቀድር በሀለት ቱ።

ክም ፍገሪት እሊ ህዬ ሀደፍነ
እብለ ትመስለነ ገበይ እግል
ንካፍሉ ወእግል ንብጽሑ አስኩ
እግል ንሄርር ወጅበነ።
እሊ እግል ልግበእ ላኪን
አሰልፍ አደብ ኖስ ለአትሐዜነ።
አደብ ኖስ እንብል እት ህሌነ ርሕነ
እበ እግሉ ነአፈግር ቀዋኒን ሐያት
ክም ትሄርር ንየተ እንዴ ሸነከት
ክል ካልኢት ወክል ተዐሪፈት
እብ ዋጅብ ክም ትመቅረሐ እግል
ነዐልመ ብነ። ግራሁ ህዬ ምስል
ምጅተመዕ እጅትማዕየት ሰኔት
ወራትዐት እንዴ ወዴነ፡ ስሜትነ
እግል ንርፈዕ ወንትፈቴ እግል
ንክደም ብነ። ምጅተመዕ ህዬ ለምነ
ትፈግር ወእተ ተአቴ ቤትከ ሰበት
ገብአ፡ አካን ሕሽመት ዐባይ ሀቡ።
እት ም’ከ እኩይ ገአኮ እንዴ ትቤ
እኩይ ኢትብለስ ወኢቴዴ። ምን
ሀደፍከ እግል ምጅተመዕ እንዴ
ትቤ እንዴ ኢተአወልጥ ወእግሎም
እንዴ ኢትከስር እግል ቲጊስ ብከ።
እኩይ ለወዴከ ሳምሑ እንታመ
እግል ርሕከ ሳምሕ ወምከር፡ እሊ
ዶል ትወዴ ህዬ ሀደፍከ እግል
ትብጸሕ ወዎሮት ሻብ ምነ ሸባብ
ለዕዉታም እግል ልግብኦ በክት
ለትፈትሐ እግሎም ትገብእ ህሌከ
በሀለት ቱ።
እምበል እሊመ ምጅተመዕ እሊ
ክሉ ወራታትከ እት ምግቡ ትወድዩ
ወክፈል ዐቦትከ ሰበት ገብአ፡ እት
ጌማም እንዴ ኣቴካሁ ወእተ ስታትከ
እንዴ ሓበርካሁ እግል ቲጊስ እቡ
ብከ። እሊ ኢወዴከ ምንገብእ ህዬ
እንተ ምኑ ወህቱ ምንከ ክም ቱ
ርሶዕ ሰበት ህሌከ፡ በደል መካስቡ
መታክሉ እግል ትርከብ ወእት
ሀደፍከ እግል ኢትብጸሕ ትሰትት
ሰበት ሀሌከ፡ መትደጋግ ለአትሐዜከ
ህለ በሀለት ቱ።
ከእት ደንጎበ ሕነ ለሸባብ እት
ሐያትነ ዕዉታም እት ሕነ እግል
ንንበር ገብአነ ምንገብእ፡ ክሉ ለህለ
እግልነ ዝሕሮታትነ እብ ዋጅብ
እግል ንትነፈዕ እቡ ስታት እንዴ
አፍገርነ እሉ ወሀደፍ እንዴ ከሬነ
እግሉ አስኩ እግል ኒጊስ ብነ
ወአስኩ እት እንገይስ ለሳድፍ
መታክል ህዬ እት እንወርክዩ፡ ምኑ
ምጅተመዕ ህዬ እት አካኑ እንዴ
ከሬናሁ እት ንሐሽሙ ወእንሰድዩ
ዶል እንገይስ ዐውቴነ ላዝም ሰበት
ገብእ እግለ እት እንርኤ ንሄርር።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሸክስየት ፈዳቢት ለእንመልክ እቦም አግቡይ
ናይ ድራር ዐዙመት
ዎሮት ሰኒ ጽጉብ ላቱ ታጅር
ዐዙመት ሰኒ ዐባይ ናይ ድራር
እንዴ ወደ፡ ከእግለ እተ ዐዙመት
ለሻረከው
አንፋር
አመተ
ኢተአመረት (ሙፋጅአት) ሓብእ
እሎም ዐለ። ምናተ ለመፋጀአት
ሚ ክምተ ዎሮትመ ዳልሀ ይዐለ።
ከረሳይል ናይለ ዐዙመት እንዴ
ከትበ እት ክሎም ስካንለ መዲነት
ለእተ መዓምሉ ወለሸሪካቱ ሸቁ
ለዐለው አንፋር ነድአዩ።
ለሳዐትለ ድራር እት ቀርብ
ክም መጽአት፡ ክሉ ለአዳም
እተ ቀደምለ ሮሻንለ እናስ ለዐለ
ጋድም እቱ ትጀምዐ። ምናተ
ዎሮትመ ለዐተበትለ ሮሻን እንዴ
ተዐደ እትለ ቀበትለ ሮሻን ለለአቴ
ትሰአነ። ወእግል ልእቴ ንየት
ለዐለት እሉመ ኢትረከበ።
ወትለ አፍለ ሮሻን እት
ልትቃሰው የም አለቡ ሰኣላት
ሕድ እት ልትሰአሎ ወዎሮትከ
እብ ጀሀቱ ክም ኬፉ፡ “እለ
ትገብእ፡ ኢፋለ ሎሃ ትገብእ!”
እት ልትባሀሎ እተ አካኖም ሌጠ
ልታከሎ አምሰው። ከዎሮት
ምኖም ክምእነ ቤለ፡ “እምበል
ሸክ እሊ መንበ ክልነ እተ ሮሻን
እግል ለአክብነ ሐዘ። ህቱ እግል
ልጽበጠነ ከእት ስጅን እግል
ልድበአነ ሰበት ሰተታ ቱ፡ ምን
ኣመረ እተ ሽቅል ለእንወድዩ
ጋራት ኣምሩ ሀለ፡ አውመ ገሌ
ምነ ነኣይሽ ስርቅ ለእሉ ነአጀሬ
ዐልናመ ለአምሩ ለዐሌ ገብእ።”
ዎሮት ብዕድመ ምን እሊ እንዴ
አትለ ክምእነ ቤለ፡ “እሊ መንበ
ለማሉ ብዞሕ ሓሳብ ቱ ለወዴ
እሉ፡ ከህቱ ላዝም እብለ እት
ረአስነ ለሀለ እሉ ምን ምዕል
እት ምዕል እት ዘይድ ገይስ
ለሀለ ድዩነ እግል ልጣልበነ ሰበት
ሐዘ ገብእ፡ ሕነ ህዬ እሊ ዕዳይነ
እሊ አስክ እለ እግል ንፍደዩ
ቃድራም ይህሌነ፡ ከለሔሰት
ገበይ እብሊ ማሉ ለልትሰለነ እተ
እላተ መስለኒ።”
ዎሮት ሳልሳዮም ህዬ ክምእነ
እት ልብል ተሃገ፡ “እምበል
ሸክ እሊ መንባነ እበ እግል
ነአልተዝም
እቦም
ለወጅበነ
ቀዋዕድ እግል ልጣልበናቱ፡
ወእብለ ገበይ እለ እት አግብሩ

እግል ልበድለናቱ፡ ወምኑ እንዴ
ሐልፈ አስክ አጀኒትናመ አግብሩ
እግል ሊደዮም ቱ። ወእሊ ድራር
እሊ ሳክት ዱሉይ እግልነ ይሀለ።
ህቱ እሊ ድራር ክም ግልባብ
እግለ ሐዲስ እት ረአስነ እግል
ልፍረዱ ሓስቡ ለሀለ ቀዋኒን
ቱ እዱሉዩ እግልነ ለሀለ፡ ወገሌ
ሰነዳት ናይ ደፌዕ ጡል ሐያትነ
እት መሸንገልነ እት ለሀንጦጥል
አስክ እንመይት ምስልነ ለነብር
እሉ እግል ልጥዐነነ ምን ሐዛቱ
ሌጠ” ቤለ።
እብለ ገበይ እለ ገሌ ምነ
አዳም ለአፌትለ ሮሻን እንዴ
ጠልቀወ አስክ አብያቶም እት
ለአንስሕቦ ትረአው። ወገሌሆም
ህዬ ሸክ ዲብለ ታጅር ወለህሌት
እሉ ንየት እት ወዱ እተ በራለ
ሮሻን እት ልታከሎ አምሰው።
ምናተ ዎሮት መንደላይ ዐለ፡ ትም
እት ልብል እግለ ሀገጊትለ ሰብለ
መዲነት ወለእት ረአስለ እናስ
ለዐለ እሎም ሽኩክ ለአተንሴ
ወምስሎም ለኢዋፈቀ እቱ ዐለ፡
ከእንዴ በትከ እግል ልእቴ የመመ፡
ወእሊ ክሉ አዳም እት ለሀምም
ህቱዲ ከበርመ ይአምጸ እሎም።
ትም እት ልብል ለዐተበት እንዴ
ጌደ እተ ሮሻን አተ። አመተ
ኢተአመረት! ሳዐትለ ድራር
ሰበት ዘብጠት ለሮሻን ባባቱ
ዳብአ። ወክሉ ለአዳም አስክ ዐዱ
አቅበለ። ለመንደላይ ህዬ ምስለ
እናስ ወምስለ እተ ሮሻኑ ምስሉ
ለጸንሐዎ ፈተቹ ወአሚናሙ
እበ ድራሩ ትነዐመ። ህቱ ዎሮት
ረእሱ እግለ ሊካለ እናስ እንዴ
ሰምዐ ለመጽአ ወለ ምን ዐላመ፡
ሐቆለ ድራር ለመፋጀአት ለእናስ
ሓብዐ እሎም ዐለ እተ ደንጎባለ
ድራር ትሸረሐት። ህተ ህዬ
ክምእነ ተሌ ዐለት፣ “ክሉ እትሊ
ድራር ለሻረከ፡ ክሉ ለዐለ እቱ
ድዩን ወዋጅባት ምኑ ሱሞሕ
ሀለ፡ እሊ ህዬ ምን ፈድል ወጸጎት
ናይለ ታጅር ቱ” ትብል ዐለት።
ለመንደላይ እለ ክም ሰምዐ ትበሰጠ
ወሰኒ ፋሬሕ ወልዉቅ እት እንቱ
ፈግር እት ሀለ፡ ለሰብለ መዲነት
ህዬ እበ ሰበብለ አከይ ንየቶም
ወለእሉ ወደው ሸክ ክሎም እግለ
ተሀየበዮም በክት ከስረዉ።

መዕሉመት

ምክ-ደምቀት ኣደሚ 15% ምነ ምዕል እብ ግዲደ ለጀረው
ጋራት ሌጠ ፈቅድ።

ጣዓሞ

•
ዎሮት ሐረስታይ ገርሀቱ ለሐርስ
እንዴ ዐለ፡ ዐንጻይ ዶል ረአ ለአብዕረቱ ተረግ አበለዩ
ወአስክለ ዐንጻይ ሰዐ፡ ወእብላሁ እለ ዐንጻዩ እት ልትካረፍ
ክልኤ ሳዐት ሓለፈ። ዲብ እሊ ወቅት እሊ ለወለት-ቤት እት ልትካረፍ
የም አለቡ ቅሩብ ፍሬ ለዐለ ሐርስ ካየደ ወአክረበ፡ ምናተ
ለዐንጻይዲ እግል ልጽበጠ ኢቀድረ..ከወቅቱ በላሽ
ለለአበዴ ነፈር አክል-ሕድ ክምእነ መስል።
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• ኢመተንካብ
እት
ብዕዳም
ፈዳብ ላቱ ነፈር ሸክስየቱ
እግል ልሐድዶ እሉ፡ ወሚ
እግል ሊዴ ክም ወጅቡ
እግል ለአርእዎ እንዴ ቤለ
እት ብዕዳም ኢለአተርግዝ።
ብዝሓም
አንፋር
ህለው
መሕገዝ
እት
ብዕዳም
ለሸጅዕዎም ወነፍሶም እግል
ልጠውሮ ለሰድዎም ለቦም።
ምናተ ፈዳብ ነፈር ለእለ
ለሐዜ ወእግል ሊደየ ለብእቱ
ክለ ምን ኖሱ እንዴ ትበግሰ
ለአምረ፡ እብሊ ህቱ ሰዳይት
መስኒ አውመ ምደርብ አው
ዎሮት ምነ አንፋርለ ዐይለት
እግል ለአስእሉ አውመ እግል
ለአትበግሱ ኢለአትሐዝዩ።
•
መትራካብ
ምስል
ሐዲሳም አንፋር
ክልመ ምስል አንፋር
ሐዳይስ ትራከብነ ከፍድብነ
ሸክስየት እት ልደቀብ ወእት
ዘይድ ገይስ፡ ከምስል ብዕዳም
እትለ እንወድየ መዋሰለት
ብዞሕ አምር ወስከነ፡ ወብዞሕ

እግል ንትዐለም ምኖም ሰዴነ።
እተ ክምሰልሁ ምስል ሐዳይስ
አንፋር ለእንወድዩ መትራካብ
ገሌ ዓዳት ወለመድ፡ አፍካር
ወሐዲስ ኣራእ እግል ነኣምር
መንገአት ከስት እግልነ።
ወእሊ ክሉ ምስል ዐቅልነ
እግል ልዕቤ ወልትጠወር
ሰዴነ። ወእት ረአስ እሊመ
ናይ ሳምሖት ሽዑርነ ለዓቤ
ወለእሉ ብነ አፍካር ለአርሕቡ
ወላባም እግል ንግበእ ሰዴነ።
• ሐጠር
ሐጠር እትለ እሎም እነስእ
ለትፈናተው ቀራራት ሳብታም
እግል ንግበእ ለአትሐዜነ።
ወእግለ እት ዐመል እግል
ልውዐሎ
ለነፈር
ከጥጥ
እሎም ለሀለ አፍካር፡ ወለእበ
እንቀድሞም ገበይ ውጢት
ወዕግልት አክል-ሕድ እግል
ነኣምረ ለአትሐዜ። እት ረአስ
እሊመ ለአፍካርነ አክል-ሕድ
እግል ነሐጥጦም ወቀራር
እትለ እነስእ እቱ ወቅት እት
ዐመል እግል ንተርጅሞም
ብነ። ካልእ እሎም አፍካርነ
ምስሎም እተ ንትዓመል እቱ

ነብረ ዲብ ተላጀት እግል
ኢትትከዘን ተሕዚር ልትሀየብ
ሰብ አምር ናይ ነበሪት ላቶም ሰብ ተከሱስ፡ ምን ተላጀት
ለፈግረ ነበሪት ምን ሐዲስ እግል ኢልብረድ ተሕዚር ሀበው።
ወእብ ኢገበዩ ለገብእ ከዘኖት ነበሪት እግለ ነበረ ሙናይት ቂመተ
ለአከርብ ቤለው።
ወእተክምሰልሁ ሰኒ ሕፉን ለሀለ ነበሪት እተ ዶሉ እት ተላጀት
እግል ኢልትከሬ ተሕዚር ሀበው፡ እብለ ምስምሰ ምን እሳት
ለትከሬት ነብረ አስክለ ተናናተ ተአከልስ እት ተላጀት እንዴ
ኢትእቴ ምህለት እግል ትትሀየበ ክም ብዲበ ሐበርው። እግለ
አስክ እለ እት ዐፍሽ ለሀለ (አስክ እለ ለኢትሸቀ) ነበሪት፡ እት
አግርበት ዱቡእ እንዴ ወዴነ እተ ተሓይታይ ክፋል ናይለ ተላጀት
እግል ልትከሬ ብዲቡ።
እለ አስክ እለ ለኢትሸቄት ነብረ፡ ምነ ሽቂት ላተ ነብረ
እንዴ ትፈንቴት እግል ትትከሬ ብዲበ። ወለትሸቄት ነብረ እብ
ሸፋግ እግል ትብረድ ለግራብ ለእቱ ትትከሬ ቆሪ እግል ልግበእ
ኢወጅቡ። ለነብረ እት ግራብ ቆሪ ከሬናሀ ምን ገብእ፡ ለበሩደት
አስክለ ቅርድለ ነብረ ትበጼሕ ባክቴርየ እግል ልትፋሬ ዲበ በክት
ተሀይበ’ነ።
ለነብረ ለብሽልት ክል-ዶል ምለዐለ ጥራይት ነብረ እግል ትትከሬ
ለአትሐዜ። እሊ ህዬ ቅጠር አውመ ገሌ ፌሻይ ምነ ጥራይት ነብረ
እተ ብሽልት ነብረ ምን መትቃጣር እግል ለአድሕን እንዴ ትበሀላ
ቱ።

ተበሰም
•
ዎሮት ምደርስ እግል ዎሮ
ምነ ደረሳሁ እንዴ ነቅመ፡ ዲብለ
ሰቡረት ለዐበ ሔዋን ዲብ እለ
እዲነ እግል ልርሰም ትሰእለዩ።
ለደረሳይ ህዬ ንቅጠት ንኢሸት
ረስመ ከክሌሕ ቤለዩ። ለምደርስ
ህዬ፡ “ እሊ ሚቱ?” እት ልብል
ምን ተሰእለዩ፡ ህቱ ህዬ፣ “እሊ
ሐርማዝ ቱ፡ ምን ረዪም መጽእ
ሀለ!” ቤለዩ።
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ወቅት፡ እግለ እሊ ክጠጥነ
ለሸምሎም ብዕዳም እግል
ነአፍህም ወቅቡልየቶም እግል
ንርከብ እተ እንወድዩ ተፋህም
ዐቅል ዛይድ ወሀገጊ ዕጉል
እግል ንተሌ እንቀድር።
• አደቀቦት
ደማነትነፍስ
ደማነት እት ነፍስ እብሊ
ተሌ አግቡይ እግል ንደቅበ
ወንተርደ እንቀድር። እሰልፍ
ለእሎም ብነ ናይነ ናይ ኖስነ
አህዳፍ ለትሸምል ቃእመት
(ሊስተት)እግል
ነሐድድ
ወነአዳሌ ብነ። እሎም ሃዳፍ
እሎም ቀሊላምመ እግል
ልግብኦ ቀድሮ፡ እግል መሰል
ክም ረተቦት ለእተ እንሰክብ
ቁርፈት። ለአዳፍነ ፋይሓም
ወዐባዪ እግል ልግብኦመ
ቀድሮ። እግል መሰል፡ ለእተ
ህሌነ ደረጀት እግል ንወቅል፡
እት ድራሰት እግል ነዐቅብል
ዶል ነአምም፡ አውመ እሎም
ሃዳፍ እሎም እት አማን እግል
ንበድል ለእንወደዮ ይማም።
ገሮብነ እህትማም እግል
ነሀቦ ወመዝሀርነ ብዞሕ እግል
ንትሐሰር እቡ ለአትሐዜ።
እሊ ህዬ እብ ነስእ ነብረ ሰኔት
ክሎም ኣካል፡ ፋዋክህ ወክዳር
ለትከምክም እግል ልገብእ
ቀድር። እምበልሁመ እግል
መደት ካፍየት መደት ሰቦዕ
አስክ ሰማን ሳዐት እት ሐቴ
ላሊ እግል ንስከብ፡ ወእት
ናይ ርያደት ተማሪን እምበል
አትካራም እግል ንዳይም፡
ወእተ ክምሰልሁ እብ ደማነት
ነፍስ ለለአሽዕሩነ ምስልነ
ለናስቦ ለበብስ እግል ንልበስ
ብነ።

በሀል

• ትምኔት ብዳዐት ሐምቃም
ትገብእ እት ህሌት፡ ብዳዐት
ፈዳብያም ህዬ ወቀይ ወሽቅል ተ።
• እግል ክል ዶል በክት
ለለሀይበከ ይሀለ፡ እንተ ኖስከ እግል
ርሕከ ሀቦ።
• እት ስከት በደ ተአሴርር
ሐቆ ጸንሐከ፡ ገጽከ ሐር ምን
ተዐቀብልመ ዔብ ኢኮን።
• ምን
እለ
እዲነ
ለትከፍከፈው
እግል
ትለቅጥ
እንዴ ትቤ ኢትትዳነን..ለገበይከ
አትምም..ምኖም ለለሐይሶ እግል
ትሳድፍ ቱ።

ዝበድ
ዘዖታት

• እት ፈታይከ ኢትእኬ፡
እግለ ሕጉዝ እትከ ላቱ ፋዲ
ይህሌኮ ኢቲበሉ፡ መእሙናይከ
ኢትቅሸሽ፡
ወእግለ
ክል-ዶል
ለፈቅደከ
ኢትትረሰዕ።

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

እትለ ናይ ዮም ሰፍሐት ፈን
ወዓዳት፡ ሰበህ ግረ እንዴ አቅበልነ፡
መድረሰት ሰውረት ወተርብየት
እብ ፍንቱይ ዲብ ፈን ለዐለ እግለ
ዶር እግል ተአትዋይኖ ነሐዜኩም
ህሌነ።

ፈሬዕ
ተዕሊም
ጀብሀት
ሸዕብየት
ተሕሪር
ኤረትርየ
ዲብ ሐንቴ ቅስም እዕላም ዲብ
ሰነት 1975 ተአሰሰ። መድረሰት
ሰውረት፡ እተ ወክድ ለሀይ 30
ምን ሀይአት ተድሪብ እበ መጽአው
አንፋር ዲብ ቅብለት ሳሕል በዐት
ቢጫይ ወእብ ምናድሊን ዜሮ ዲበ
ትትበሀል አካን ተአሰሰት። ዲብ
ሰብተምበር 1976 ህዬ 70 ደረሰ
ወ10 እበ ገበኦ መደርሲን ርትብት
ድራሰት አካዳሚ እብ ሀገጊት
ትግሬ ወትግርኛ አስተብዴት።
ሀደፍ ናይ እለ ቤት-ምህሮ እለ
ህዬ፡ እሊ ለዐቤ ለህለ ግም ዌርሳይ
ወበዱል ናይለ ሰውርያይ ወቀይ
ሰበት ገብአ፡ እብ ጀብሀት ሸዕብየት
ሕስር ውቁል ወእህትማም ገብአ
እቱ። ለደረሰ ላኪን እሊ ሀደፍ እሊ
ኣምራሙ ሰበት ይዐለው፡ ዲብ
መደት ሰውረት ደሪስ፡ ሀረብ ምን
ንዳል ወእስትሽሃድ እንዴ ገብአ
ልትሰመዖም ሰበት ዐለ፡ እብ ሰበት
ተዕሊም ለዐለ እሎም መትአያስ
ድሁር ዐለ። ሰበቡ ክሉ እግል
ልናድል እንዴ ቤለ ምን ዋልዴኑ
ዲብ ሐረት ንዳል ልትሓበር እት
ህለ እንዴ ትደረበ ባሩደት እግል
ልርፈዕ እንድኢኮን፡ ዲብ ፈስል
እንዴ አተ ሀ፡ሁ እግል ሊበል ዲብ
ዐቅሉ ይዐለ።
እለ ዲብ ሰብተምበር 1976
ለተአሰሰት መድረሰት ሰውረት
ህዬ፡ እብ ሐምስ አቅሳም እንዴ
ትከወነት ምን ወክድ ዲብ ወክድ
ዲብ ተዐቤ ወትጠወር ጌሰት።
እሎም ሐምስ አቅሳም መድረሰት

መሐመድ ዳፍላ

ወራታት ፈን እት
መድረሰት ሰውረት

ሰውረት ህዬ መደርሲን፡ ደረሰ፡
መረብየት፡ ሕክምነ ወዓቅቢት
ለሸምል ቱ። ለደረሰ ህዬ እብ

ዓማሮም ዲብ ሰለስ ፊአት በሀለት፡
ነኣይሽ፡ ምግባያም ወዐባዪ እንዴ
ትበሀለው ኩፉላም ዐለው።
እሎም ደረሰ እሎም ህዬ ምን
አወላይ አስክ ሳልሳይ ፈስል
ድራሰት ምንመ አስተብዴት
እሎም፡ እምበለ ናይ አካዳምየት፡
ምህሮ ዲብ ወራታት ፈን

ወዓዳትመ ለትወቀለ ዶር ተአገዴ
ዐለት። ከምነ ብዙሕ ወራታት
መድረሰት ሰውረት እትሊ ዓሙድ
ፈን ወዓዳት፡ እብ ሰበት ፈን እግል
ንርኤቱ።
ምህሮ ስወር
መድረሰት
ሰውረት
ናይ
ቀለም ምህሮ ሌጠ ኢኮን ተአደርስ
ለዐለት። ደረሰ ምስል ምዩሎም
ለገይስ ምህሮ ፈን በህለት ዲብ
ረስም ልግበእ ወሙሲቀት ዶር
ዐቢ አግዴት። እግል መሰል፡ ናይ
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ረስም ምህሮ ዶል እንረኤ ዲብ
ደረሰ ሌጠ እንዴ ኢልትሐደድ
ምን ጀብሃት ሐርብ ወድጌ
ሰውረት ለመጸኦ ምናድሊንመ
አድረሰት ወፍሬ ፋሪ አፍሬት
እግል ልትበሀል ቀድር። ዲብ
ከርስ መድረሰት ሰውረት ለዐለው
እብ ናዲ ረስም አው ረሳሜን
እንዴ ትከምከመው ለልትሐመድ
ዶር አግደው። ለእግል ክሎም
ደረሰ መድረሰት ሰውረት በህለት
ምን 2ይ-5ይ ፈስል ልትሀየብ
ለዐለ ዓም ናይ ስወር-ምህሮ ዲብ
ታቤዕ ህዬ፡ እብ ፍንቱይ ምን
4ይ-5ይ ፈስል እግለ በጽሐው
80 ደረሰ ናይ ረስም ምዩሎም
እግል ጠወሮት እት ናዲ እንዴ
ከምከመት ተአደርስ ዐለት።
ለቀደም እንሰሓብ ዲብ ሰነት
1977 ዲብ ክልኤ እንዴ ትከፈለ
ለትበገሰ ወራታት ፈን በህለት
ዓዳት ወእዕላም፡ ለደረሰ ዲብ ዜሮ
እተ ዐለው እቱ ወክድ፡ ምዩል
ፈን ለዐለ እሎም ደረሰ ዲብለ

ናይ ዕርፍ ወቅቶም አስክ ፈሕ
መርከዝ ፈን ጀብሀት ሸዕብየት
እንዴ ጌሰው ተጃርብ ከስቦ
ዐለው። ግረ እንሰሓብመ እበ
ትከለቀ ሐዲስ ቴለል መትሸዕታር
እንዴ ኢበህርሮ ዲብ ሐወ’ሌዕ
እብ ሀይሌ ወልዴሚካኤል (ሀይሌ
ኣርቲስት) ለትትመረሕ ፍርቀት
ንኢሽ እግል ተሐሶሴ አስተብዴት።
እለ መድረሰት ፈን ምን ክሉ
አጅህዘት ተንዚም እግለ መጸኦ
ተአድርስ ዐለት። ለዲብ ዜሮ
አስተብደ ፈርዕ እዕላም ወደዓያት
‘ኮከብ ቀይሕ’ አው ‘ቀይሕ
ኮኸብ’ ለትትበሀል መጀለት እብ
ትግራይት ወትግርኛ ተአፈግር
ዐለት። እሊ ህዬ ክፈል ዓዳት ላቱ
ዲብ ናይ አምር ክቱብ ወራት ዶር
ዐቢ ዐለ እሉ። እብ ተውሳክ ዲብ
ረቂቅ ናይ ሐሊብ ፕላስቲክ እብ
ሕብር ለትረሰመ አርሳም፡ እብ
በጣርየት በርሀት እንዴ ትነፈዐከ
አፍላም እግል ደረሰ፡ መደርሲን
ወመረብየት ቀርብ ዐለ። እሊ እብ
ብስር ወፈን ደረሰት መድረሰት
ሰውረት ለአስተብደ ምህዞ ህዬ
እግል ዐቦት ወተጠውር ዓዳት
ወፈን እብ ዓመት ምህም ዐለ።

መድረሰት ሙሲቀት
መድረሰት ሙሲቀት ምን
ዴሽ ወአጅህዘት ናይለ ተንዚም
ለመጽአው 226 ምናድሊን፡ ምን

ገብአው ለትፈናተ ኣላት ሙሲቀት
ቅድረት ክምሰል ተሀሌ እሎም
እግል ልግበእ ጅህድ ገብአ።
እምበል እሊመ፡ መድረሰት
ሙሲቀት ናይ ሲንፎንየ ኦርኬስትረ
እግል ከወኖት እግል 200 ደረሰ
ነኣይሽ እንዴ ከምከመት ምህሮ

እሎም 30 ሕጁባም ሐርብ ናይ
መዐስከር ብደሆ ተአድርስ ዲብ
ህሌት፡ ዲብ ከርስ መድረሰት
ሰውረት፡ 40 ለገበኦ ደረሰ እብ
ሸክል ናዲ ከምከመት። እለ እብ
ሸክል ናዲ ክምክምት ለዐለት እብ
ፍርቀት ዓዳት ቀይሒት ዕንቦበ
መድረሰት ሰውረት ለትትአመር
ፍርቀት ዓዳት ዲብ አድረሶት ናይ
መአንበት ምህሮ ሙሲቀት ሻርኮ
ሐቆለ ጸንሐው፡ ዲብ ከረም ናይ
ሙሲቀት ምንሐት ድራሰቶም
እግል ልታብዖ በክት ረክበው።
እሎም ደረሰ እሎም ሸበህ ላተ
ናይ ሙሲቀት ቅድረት በህለት
ክምሰል ከረ ጊታር፡ ኦርጋን፡
ዕንድር፡ ሳክስፎን ወለመስሉ
ክምሰል ጠውሮ ገብአው። ዲብለ
ሐልፈ ስኒን ፍርቀት ዓዳት
ቀይሒት-ዕንቦበ ዲብ ቀበት ሸዐብ
ወዴሽ ዲብ ትትሐረክ ለወዴቱ
ተዕቢኣት ህዬ ፍሬ ናይ እሊቱ
እግል ልትበሀል ቀድር። ምናተ
ዕምሮም ዲብ ለዐቤ ሰበት ጌሰ፡
ገሌ ምኖም ዲብ ምሔርባይ ጄሽ
ልትወዘዖ እት ህለው፡ ሰሮም ህዬ
ዲብ ምግባይት ፍርቀት ዓዳት
ትየመመው።
ሰበት እሊ፡ ምን እሎም ዕምሮም
ምን 12-15 ሰነት ለገበኦ ደረሰ
ዎሮ ዐቢ ሐሽም ዓዳት እግል
ከወኖት ለናይ ሕርያን ወራታት
ተምም እት ህለ፡ እግለ ሽቅል
ለመረሖ ወለአትመቃረሖ 10
ደረሳይመ ናይ ሙሲቀት ምህነት
ክምሰል ደርሶ ወለአምሮ እንዴ

እግል ተሀብ አስተብዴት። እለ
ፍርቀት እግል ሰለስ ሰነት እብ
ነዘር ወፍዕል ምህሮ ሙዚቀት
ክምሰል ደርሰት ላኪን፡ እግል
ኦርኬስትረ ለገብእ ኣላት ሙሲቀት
ሰበት ኢትወጀደ፡ ለሕሱብ ዐለ
በርናምጅ እግል ለአትካርም ላብድ
ገብአ። ምናተ ብዝሓም ናይለ
እትሊ ምህሮ እሊ ለሻረከው ዲብ
ፊራሮ አብደዮት ቅዌት ክምሰል
ትፈረረው፡ እበ ደርሰዉ ናይ ነዘር
ምህሮ ዲብ ለትፈናተ አካናት
ፍረቅ ዓዳት ቀይሒት ዕንቦበ ዲብ
ከወኖት ወለአትመቃረሖ ዶር ዐቢ
አግደው።
ሰበት እሊ መድረሰ ፈን (ረስም
ወሙሲቀት) ምስለ ሳደፈ ኢረኪብ
ኣላት ሙሲቀት ወሰብ መቅድረት
እበ ትትቀደረ ወራታት ብዙሕ
አግዴት ምንመ ልትበሀል፡ ዲብ
እሊ መጃል እሊ ለዐለ ድዕፍ እብ
ፍንቱይ ዲብ ሙሲቀት ዝያደት
ዐለ እግል ልትበሀል ቀድር።
ምስል እሊ ክሉ ለሳድፍ
ናይ ምደርሲን ሕዲነ እብ
ፍንቱይ፡ ፍንቲት መቅደረት
ለቦም መደርሲን ክምሰልሁመ
መርጀዕ ለገብእ አክትበት ወኣላት
ሙሲቀት በገ፡ መድረሰት ሰውረት
እግል ደረሳመ ርቱብ ተዕሊም
ዲብ ሂበት፡ ናይ ሙሲቀት ወረስም
ምህሮ ዲብ ጠወሮት፡ መንሀጅ
ወአግቡይ አድረሶት እግል ወሰዖት
ዲብ አዳለዮት ወአትናየቶት
ዶር ዐቢ ተአገዴ ክምሰል ዐለት
ልትአመር።

አርቡዕ 09 ጃንዋሪ 2019

ገጽ 10

ኣድም አብሐሪሽ

መዳርስ አቅሊም ምግብ፡ 1ይት ደውረት ጅግራታተን ለአተ’መ

ወራታት ርያደት መዳርስ
አቅሊም ምግብ እተ ሐልፈተነ
ሰንበት ዐባይ፡ አወላይት ደውረቱ
አትመመ።
እት ጅግራታት ኮበሪት እገር
መዳርስ 2ይት ደረጀት እበ
ርክብት ህሌት ፍገሪት አዋልድ፡
መድረሰት እብራሂም ሱልጣን
ወተኽሌዐገባ 1፡1 ልትፈናተየ
እት ህለየ፡ እት ናይ ውላድ ህዬ
መድረሰት እብራሂም ሱልጣን
11 እብ 1 እብ ፋዬሕ ቀልበው።
ልምዓት እግል ማርኮኒ 3፡0፡ ደምቤሰምበል እግል ማይነፍሒ 2፡1፡
በርከ እግል ሰንበል 2፡0፡ ቀልባሀን
እት ህለየ፡ ሰሐርቲ ምስል ሐላይ
1፡1 ወሓርነት ምስል ርእሲ-ዐዲ
3፡3 ደሮን ፈግረየ።
እብ ቮሊቦል ህዬ፡ ምን አዋልድ፡
ደምቤ-ሰምበል እግል ልምዓት፡
ማይነፍሒ እግል ማርኮኒ፡ በርከ
እግል ሰምበል፡ ሓርነት እግል
ርእሲ-ዐዲ፡ ኢብራሂም ሱልጣን
እግል ተክሌ-ዐገበ፡ ሕድ ለትመስል
ነቲጀት እበ 2እብ0 ቀልበያሀን።

አዱሊስ እግል ምናቤ-ዘርኣይ፡
ክምሰልሁመ ደቂሰብ እግል ድያእ፡
2፡1 ቀልበያሀን።
እት ጅግራታት ባስኬት-ቦል፡
ምን አዋልድ መድረሰት ኢሳቅ
ተወልዴመድህን እግል ሐላይ 28፡
11 ወምን ውላድ ህዬ መድረሰት
ቀይሕ በሕሪ እግል ሓርነት 44፡
33 ወዲበ ክምሰልሁመ ጸዕዳ
ክርስትያን እግል እብራሂም
ሱልጣን 11፡9 ተዐወተየ ዲበን።
ምን እለ ፍገሪት እለ እት
ኮበሪት እገር ዲብ ርቦዕ ነሃየት
እብ አዋልድ ለሐልፈየ መዳርስ፡
ሰምበል፡ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሐላይ፡
ልምዓት፡
ሰማእታት፡
በርከ፡
ሓርነት
ወአስመረ-ሐፈሻዊ፡
ምን ውላድ ህዬ፡ ቀይሕ-በሕሪ፡
አዱሊስ፡ ደምቤሰምበል፡ ልምዓት፡
አስመረ ሓፈሻዊ፡ ሰማእታት፡ በርከ
ወሰምበል ተን።
እት ቮሊቦል ምን አዋልድ፡መዳርስ ሓርነት፡ በርከ፡ አዱሊስ፡
ድያእ፡ ማይ-ነፍሒ፡ ደምቤሰምበል፡
ሰማእታት፡ አስመረ-ሓፈሳዊ፡ ምን

ውላድ ህዬ መዳርስ ቶከር፡ ኢሳቅ
ተወልዴመድህን፡
እብራሂም
ሱልጣን፡ በርከ፡ አዱሊስ፡ ደቅሰብ፡
ደምቤ-ሰምበል ወማይነፍሒ እት
ሰር-ነሃየት ሓልፋት ህለየ።
እት ጅግራታት ባስኬትቦል
እት ሰር ነሃየት ለትዐደየ መዳርስ፡
እብ አዋልድ፡ ማርኮኒ፡ ደምቤሰምበል፡ ቅድስቲማርያም፡ በርከ፡
ቀይሕ በሕሪ፡ ሰማእታት፡ ኢሳቅ
ተወልዴመድህን ወሐላይ ገብአ
እት ህለየ፡ እብ ውላድ ህዬ፡ ቅድስቲ
ማርያም፡ ሰማእታት፡ ማርኮኒ፡
ልምዓት፡ ቀይሕ በሕሪ፡ በርከ፡
ሓርነት ወኢሳቅ ተወልዴመድህን
ተን።
ምስሉመ እት ምዴርየት ጋለነፍሒ እት ፍንጌ መዳርስ 2ይት
ደረጀት ገብእ ለዐለ ጅግራታት
ኮበሪት እገር ወቮሊቦል እተ
ሐልፈት ሰንበት ንኢሽ ተመ።
እት ኮበሪት እገር ምን ዕምር
12/13፡ እብ አዋልድ፡ አወላይት
መድረሰት ዐዲጓዕዳድ፡ 2ይት ከበሳጭወ፡ ሳልሳይት ዐዲ-ጸናፍ ወምን
ውላድ ህዬ፡ 1ይት ዐዲጓዕዳድ፡
2ይት ከበሳ-ጭዋ ወሳልሳይት
ህዬ ሰላዕ-ዳዕሮ ገብአየ። እት
ጅግራታት ኮበሪት ቮሊቦል፡ እብ
አዋልድ 1ይት ሕምብርቲ፡ 2ይት
ዐዲጓዕዳድ ወሳልሳይት ሰላዕዳዕሮ። እብ ውላድ ህዬ፡ 1ይት
ዐዲጓዕዳድ፡ 2ይት ሕምብርቲ
ወ3ይት ህዬ ሰለዕ-ዳዕሮ ፈግረየ።

ርያል ማድሪድ እግል ብራሂም ዲያዝ ምን ማን ሲቲ አፈረመት

ወድ ስፐይን ላቱ መኬፍላይ
ፈሪቅ ማንቼስተር ሲቲ ብራሂም
ዲያዝ፡ እግል ስስ ሰነት ወሰር ምስል
ርያል ማድሪድ እግል ልተልሄ
ፈረመ። እሊ ወድ 19 ሰነት
መኬፍላይ፡ እት 2013 ልሰዕ ወድ
14 ሰነት እት ሀለ፡ እግሩ ምስል
ፈሪቅ ማን-ሲቲ ሓበረ። አስክ ማሌ
ህዬ፡ እብ ዓመት 15 ትልህየ ምስለ
ገዚፍ ፈሪቅ ማን-ሲቲ ለወደ ድያዝ፡
እትለ ሰነት ርያደት ጎነ፡ ህዬ አርበዕ
ትልህየ ሌጠ እተ ሻረከ።
ምስል ወጠንያይ ፈሪቅ ስፐይን
ናይ ምተሐት 21 ሰነት ለልተልሄ
ዲያዝ፡ እት ጅግራታት ካራባኦ፡ ምን
ርቦዕ ነሃየት ቅባል ሌሰስተር ሲቲ
እብ መተልሃዩ፡ እት ኖቨምበር ድድ
ፉልሃም እተ ገብአት ትልህየ ክልኦት
ጎል ሰበት ሰጀለ፡ ስሜቱ እግል
ትትወቀል ቃድረት ክምሰል ዐለት
ተቃሪር ናይለ እንግሊዛይ ፈሪቅ
ለአክድ።
እተ ሰንበት ዐባይ ለገብአ ጅግረ
ላሊገ ስፐይን፡ እብ ርያል ሶሲሳድ

2እብ0
ለትጃዜት
ርያል
ማድሪድ፡
እሊ ወድ ስፐይን
መኬፍላይ
እብ
ቅያስ 22 ሚልዮን
ፓውንድ
ከሳይር
ክም አፍገረት እቱ
ልትወደሕ። ክልኢቱ
ነዋዲ እብ ረስሚ
ምንመ ኢለሐብር፡ ማሌ ናይ ዓፍየት
ፈሐስ ለወደ ዲያዝ፡ አስክ 2025
እት ሜዳን ባርናቦ እግል ልክደም
ቱ። እት ምግብ ሜዳን ኩረት
እንዴ መልከ፡ ክምሰልሁመ እት
ከጥ ህጁም እበ ለሀበየ ሰዳይት፡

እብ ብዝሓም መሐልሊን ለተሐመደ
ዲያዝ፡ እተ ክም ሪሃም-ስታርሊን፡
ሌሮ ሳነ ወርያድ መሕረዝ ለመስሎ
መኬፍለት ለቡ ፈሪቅ አካን ሰበት
ሐግለ፡ በቃዐቱ እግል ለአርኤ ክም
ኢቀድራቱ ለልትሸረሕ።
እት ሰነት 2017 አዘርባጃን እተ
ተሐደረቱ ጅግረ፡ ዩዌፈ ናይ ዕምር
ምተሐት 17 ሰነት እንዴ ደምቀ
ለአብሀዘ ዲያዝ፡ እግል ደውለቱ
ስፐይን 3 ጎል ሰጀለ። እት ጅግረ
ሰር ነሃየት ናይለ ትልህያታት፡ እግል
እንግሊዝ ለቀልበት ስፐይን፡ እብ
ፖርቱጋል እት ሰር-ነሃየት ትቀለበት
ከእት 2ይት ደረጀት ትከሬት።

ሊቨርፑል ልትሀ’ነእ
ማሌ አትኒን ብዝሓም መአይደት ርያደት ወእብ ፍንቱይ ፈሪቅ ሊቨርፑል ላቶም
አዳሚን ልታከዉ ለዐለው ትልህየ፡ እት ፍንጌ ዎልቭስ ወሊቨርፑል ገብአት። ሊቨርፑል
መራቀበት ትልህየ እት ሐንቴሀ እንዴ ወዴት እት ሜዳን ምንመ ተሐረከት፡ ቀደም
ዕርፍ እተ ዐለ ሰር ወክድ ትልህየ፡ ዎልቭስ መተልህያዮም ራውል ጂመኔዝ እት 38
ደቂቀት እበ ለኣተዩ እሎም ጎል፡ እግል ዕርፍ እብ ሜርሒት ሕቡናም እት እንቶም
ፈግረው።
ሐቆ ዕርፍ፡ መአይደት ሊቨርፑል፡ እግል እሊ ፈሪቅ ንኡሽ እግል ልውሖጡ ቱ
ለልብል መስኢት ሰበት ዐለ፡ መተልህያይ ሊቨርፑል ዲቮክ ኦሪጂ እት 51 ደቂቀት
ለትዓድሎም ጎል ሰጀለ። ፈሪቅ ዎልቭስ እንዴ ኢልትአከር እብ መተልህያዮም ራቨን
ኔቬስ ሐቆ አርበዕ ደቂቀት እት 55 ደቂቀት ናይ ካልኣይ ወቅት ትልህየ ጎል ሰበት
ወሰከው፡ ዎልቭስ እብ ክልኦት ጎል ሕሳል እግል ለሐጥጦ ወሊቨርፑል እግል ለዐሩ፡
ሕኒቅ ቤለው። ምናተ ትልህየ እብ ዐውቴ ዎልቭስ 2-1 ተመት።
ለሜርሒት ፕሪመርሊግ ጻብጥ ለዐለ ፈሪቅ ሊቨርፑል ህዬ እት ወሐል እት
ልትሸመም መጽእ ሰበት ሀለ፡ ግራሁ ለዐለየ ፍረቅ እግል ኢልሕለፋሁመ ፈርሀት
ህሌት።
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ሰቡረት ተርቲብ ጅግራታት ፕሪመርሊግ እትለ ሳምን

በርሰሎነ ገጽ-ቀደም ትሄርር

ማሌ-ለሀ እተ ገብአ ጅግራታት
ኮበሪት እግር ላሊገ (ስፐይን)፡
በርሰሎነ ምን ሜሲ ወስዋሬዝ
እበ ትረከበው ክልኦት ጎል፡
እግል ጌታፌ 2፡1 እንዴ ቀልበት፡
እት ጅግራታት ላሊገ ሜርሒተ
አተረደት።
እተ ኮከብ ወድ አርጀንቲነ
ላቱ
መተልህያይ
በርሰሎነ
ልዮነል ሜሲ እት 20 ደቂቀት
ዕልብ 399 ጎል ላሊጋሁ ለኣተ
ዲበ ዕለት፡ በርሰ ካልኣይት እግለ
ህሌት አትሌቲኮ ማድሪድ ናይ
ሐምስ ንቅጠት ፈርግ እቡ እግል
ትትፈንተየ ቀድረት። ሜሲ፡ እትለ
ሰነት ርያደት ለሰጀለዩ ብዝሔ
አግዋል፡ እት 16 ለዓርጉ እት
ሀለ፡ እት 39ይት ደቂቀት፡ እግል
ሓርስ ጌታፌ ለአጅገሐ ስዋሬዝ
ህዬ፡ 12 ጎል እት ላሊገ ናይ
እለ ሰነት ለሰጀለ እተ መናሰበት
ዐለት።
ምን 18 ትልህየ 25 ንቅጠት
ሌጠ ለጀምዐ ፈሪቅ ጌታፌ፡ እት
43ይት ደቂቀት እግለ ምን በሕ
ለባልሐዩ ጎል እብ መተልህያየ
ማንታ ለሰጀለት።
በርሰሎነ፡ ምን 18 ትልህየ፡ 40
ንቅጠት እንዴ ረክበት፡ ሜርሒተ
ተሐጥጥ እት ህሌት፡ አትሌቲኮ
ማድሪድ እብ 35 ንቅጠት፡ ሴቭየ
እብ 33 ንቅጠት፡ ክምሰልሁመ
ኣላቬስ እብ 31 ንቅጠት አስክ
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4ይት ደረጀት ደርበ ርቱባት
ህለየ። ርያልማድሪድ እብ 30
ንቅጠት፡ ክምሰልሁመ ርያል
ቤቲስ፡ እብ 26 ንቅጠት አስክ
ሱሳይት ደረጀት ልትረተበ።
እሊ ክም እለ እት ሀለ፡
ምደርብ ናይለ ማሌ-ለሀ እብ
ርያል ሶሲዳድ 2፡0 ለትቀለበት
ርያል ማድሪድ ላቱ ሳንትያጎ
ሶላሪ እብ ዓመት፡ ረክበ ለሀለ
ደረጀት ድህርት፡ እት ወክድ
ወርጠት ኣቲ እበ ክም ሀለ
ተሐበረ።
መተልህየት ርያል ሶሲዳድ
ዳሲልቫ እብ ደርበት ሕር ወባርዶ
ህዬ እብ ትልህየ ለአምጸአዎም
ክልኦት ጎል ቶም ርያል ማድሪድ
ለአድነነት። ናቫስ ኬዝ እት 61
ደቂቀት እብ ክልኦት ከርት
ቤጪ (ቀዬሕ) ምን ሜዳን እት
ልትጠረዝ ምነ፡ ለተርፈ ደቃይቅ
እብ ናቅሳም መተልህየት እግል
ተአተላሌ ለትጀበረት ርያል
ማድሪድ፡ ሐቆ 15 ሰነት ቱ እብ
ርያል ሶሲዳድ እት ሜዳነ በርናቦ
ለትቀለበት።
ዝያድ 30 አልፍ ከራሲ
ብራቁ ለትረአ ዲቡ ሜዳን
በርናቦ፡
መአይደት
ርያል
ማድሪድ “ነይማር፡ ነይማር” እት
ልብሎ፡ እግል ምደርብ ፈሪቆም
እት ልትዓየሮ ለትረአው ዲበ
ትልህየ ዐለት።
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ስወር በዓል ልደት ወሰነት ሐዳስ ምስል ጃልየት ኤረትርዪን እት ግብለት ሱዳን
ዲዛይን፡ ታእዛዝ ኣብረሃ
ስወር፡ ኣቤል በረኸት
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