ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ባጽዕ፡ ዐመልያት ዕንታት ልትሰርገል

እት መዲነት ባጼዕ፡ እብ
መዓወነት ሐሽም ሐካይም ሱዳን
‘አልበሰር’ እግል 325 መዋጥኒን
ዐመልያት ዕንታት ገብአ።
እተ ምን ዮም 3 አክስ 6
ማዮ ዲብ እስብዳልየት ግራር
ለገብአ ዐመልያት፡ናይ ርእየት
መሻክል ለዐለ እግሎም መዋጥኒን፡
ምን ክሉ ምዴርያት ቅብለት በሐር
ቀየሕ ለመጸአው ወቀደም እለ
መዋዕድ ህዩባም ለዐለው ክም ቶም
ተአመረ።
ሙዲር ዓም እስብዳልየት
ግራር ዶክተር ኢዮብ በየኔ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ለበርናምጅ
እብ ክሉ ሳፊ ወስርጉል ክም ዐለ፡
እሊ ህዬ ፍገሪትለ ቀደም እለ ዲብ

ክሉ ምዴርየት ለገብአ አትፋዝዖት
ክምቱ ሸርሐ።
እምበለ ዐምልያት ለገብአ
እግሎም፡ ለትፈናተ ሕማም ዕንታት
ለዐለ እግሎም ዝያድ አልፍ
መዋጥኒንመ ደወ ወናዙር ከም
ትሀየበው እንዴ ሐበረ ዶክተር
ኢዮብ፡ እግል ሸነኮት ዐወር፡ ፈሀም
ሙጅተመዕ ዲብ ዳፍዖት አስባብ
ዐወር
ወቀሎት ምህም ክምቱ
አፍሀመ።
እሊ ክል ሰነት ምስል ሐሽም
ሐካይም ዕንታት ሱዳን (አልበሰር)
እበ ትገብእ መዓወነት ለልሰርገል
በርናምጅ፡ እብ ኣላት ጥዉር
ለትተለ ሰበት ቱ፡ ዲብ አቅለሎት
መሻክል ዕንታት ዶር ዐቢ

ለቀድም፡ ወምን ሕድ ተጃርብ
እግል ልትባደሎ ለሰዴ ክም ቱ እብ
ተውሳክ ሸርሐ።
መመቅረሓይ ሐሽም ‘አበሰር’
ዶክተር መሐመድ ሕሴን እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲብ ክል
ሰነት እት ኤረትርየ ዲበ መጽኦ
እተ ኢነት፡ ለትገብእ እግሎም
መዓወነት፡ ወናይ ነዘሞት በቃዐት
ሐመደ።
ሐሽም
ሐካይም
ሱዳን
‘አልበሰር’ ዲበ ሐልፈየ 12 ሰነት
ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ሌጠ እግል ዝያድ 2,200
መዋጥን ዐመልያት ዕንታት ከም
ወደ፡ ወሳይቅ እስብዳልየት ግራር
ለአፍህም።

አቅሊም ምግብ፡ ሰሚናር እግል ደረሰ 11ይ ፈስል ልትሀየብ

ፈርዕ
ውዛረት
ተዐሊም
አቅሊም ምግብ፡ ዲብ መድረሰት
ካልኣይት ደረጀት ዋርሳይ ይካኣሎ
ሳወ ናይ 12ይ ፈስል ድራሰቶም

እግል ለአተላሉ ዮም ዓመት ሳወ
ለልትከረው ደረሰ 11ይ ፈስል
መሓደራት ሀበ።
ዲበ ምን ዮም 18 ኣብሪል

አስክ 4 ማዮ ዲብ 23 መድረሰት
ካልኣይት ደረጀት እግለ ህለው
ዝያድ 6 አልፍ ደረሰ ለትሀየበ
መሓደራት፡ ዲብ ሀደፍ መትከራዮም

ጋሽ-በርከ፡ ከራብ ዕጨይ እግል
ትትሀወን
ጀዘ ተቅዪር አሳሲ እግል ልግበእ

ዲብ አቅሊም ጋሽ-በርከ እብ
ዓመት፡ ዲብ ምዴርየት ጋሽ-ልዓል
ህዬ እብ ፍብቲት፡ ዲብ ተአኬ
ትመጽእ ለህሌት ከራብ ዕጨይ
ወዐዳወት ኣው ከደን እግል
ትትሀወን፡ ለከስሶም ጅሃት እብ
ሕበር እግል ልክደሞ ወምስዳር
ትርድት እግል ልንስኦ ዲብ
ሕፍዘት ዕጨይ ወሔዋን-ከደን
ለሸቁ ትላከው።
ቀደም እለ እብ ርዝቅ ዕጨይ
ወኣው ከደን ትትአመር ለዐለት
ምዴርየት ጋሽ-ልዓል፡ መስኡልየት
ለኢትትሰምዖም አፍራድ እቦም
ትጀሬ እተ ለህሌት ደማር፡ ዲብ
ትትገልሔ ትመጽእ ሰበት ህሌት፡
ሔዋናት ከደን ረይሞ ወሰርቶ
ክም ህለው ረአዮም ለሀበው
መዋጥኒን ሐበረው።

ዲበ ሐልፈ አያም ቅሩብ፡ ዲብ
እዳረት ደዋይሕ ኡጉሙ፡ ሐቴ
ሐርማዝ እብ ወልደ ሰበቡ እበ
ኢተአመረ ማይተት ከም ጸንሐት
ወክልኤ ንጎተ እንዴ ትበተከየ
ከም ትነስአየ መስኡል ዕጨይለ
ደዋይሕ እግል ኤሪነ ሐበረ።
እግል አንሰሶት ሐረምዝ እንዴ
ትበሀለ ዲብ ምዴርያት ጋሽ-ልዓል፡
ጎኜ ወሀይኮተ አካናት ፍንቱይ
ምንመ ሀለ፡ መጥመጦሩ እግል
ልትሸቄ ለትሰተተ አሽራም፡ብንየት
ትሕትየት ወንዛም ዓቅቢት ሰበት
ኢገብእ እሉ ላኪን፡ ለበርናምጅ
ፍገሪት ክም ኢትረከበት ምኑ
ለሃይበት ረአይ ለአፍህሞ።
ዲብለ እት ለአከርቦ ለልጸበጥዕ
ለልትቀረር ጀዘ፡ ለሰዬሕ ክም
ኢኮን እንዴ ሐበረው፡ ለልትሐከም

እቱ፡ ዲብ ሕፍዘት ዕጨይ ወኣው
ከደን ለሸቁ ጀሃት ህዬ ለለአትሐዜ
ኣላት ወአትናያት እግል ልግበእ
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አስክ ሳወ ወዲብ ናይ ካልኣይት
ደረጀት እምትሓን ፍገሪት ሰኔት
እግል ለአምጽኦ እግል ልተብዕው
ለወጅብ አግቡይ ለረከዛ ቱ።

ዲበ መሓደራት፡ ሳወ እምበል
ብንየት ዐቅል ወገሮብመ፡ ሸባብ
ለትቀደሙ ዶር፡ ምን ኩሉ ድዋራት
ወጠን ለመጽኦ ሸባብ ደረሰ፡ እብ
አደብ ሰኒ እግል ልትረበው፡
ተፍኪር ሕበር እግል ለአስብቆ፡
ወሰዋልፍ ወጠን ለከስቦ እተ ምሕል
ወጠንየት ወውሕደት ክምተ
ልትሸረሕ እት ሀለ፡ ደረሰ ለረክቡ
አርዛቅ እብ ዋጅብ እግል ልትነፍዖ
እቡ መትፋቀዲ ትቀደመ።
ዲብ ፈሬዕ ውዛረት ተዐሊም
አቅሊም ምግብ መስኡል ውሕደት
ካልኣይት
ደረጀት
መምህር
ዮውሃንስ ሰለሞን፡ ለመሓደራት
እብ ክቱብ ወስወር ለትተለ ሰበት
ዐለ፡ ደረሰ እብ ገበይ ቀላል እግል
ልፍሆሙ ለሰዴ ክም ዐለ ሸርሐ።
ዮም ዓመት፡ ምን አቅሊም
ምግብ፡ ዲብ መድረሰት ዋርሳይ
ይካኣሎ ምነ ልትከረው ዝያድ 6
አልፍ ደረሰ ለ54% አንሳት ተን።

እግሎም አትፋቀደው።
ወኪል በዐል ሰልጠት ዕጨይ
ወሔዋናት
ከደን
አቅሊም
ጋሽ-በርከ
አሰይድ
ተከስቴ
ክፍለማርያም ዲበ ሀበየ ሐብሬ፡

ከራብ ዕጨይ ወ ዐዳወት ኣው
ከደን እግል ሀወኖት፡ ሙጅተማዕ
እብ ዓመት ለከስሶም ጅሃት ህዬ
እብ ፍንቲት እግል ልትዓወኖ
ትፋነ።

ገጽ

መቃበለት ፍንቲት (1ይ ክፋል)
“ተረት መትነዛም ወመሻረከት
ሸዐብ ዲብ ለትፈናተ ቀድያት
ወጠን” እበ ለከስስ፡ ምስል መስኡል
ቀድያት ስያሰት ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለገብአት
መቃበለት፦
ሰኣል፡-“መትነዛም
ወፈሀት
ሸዐብነ እት ቀድያት ወጠን
ወመሻረከቱ እትሚ ደረጀት ሀለ
እግል ኒበል እንቀድር፧
በሊስ፡ ሐር እንዴ አቅበልነ እብ
ገበይ ሐጫር ዲብ ታሪክ መትነዛምነ
ምን ንትሃጌ ምህም መስለኒ።
ኦሮት ምነ ግድለ ሸዐብ ኤረትርየ
ለዐወተ ዐላይም፡ ሒለት ጀብሀት
ሸዐብየት እት ነዘሞት ሸዐብተ።
ሸዐብ ኤረትርየ ወሰውረቱ፡ እብ
ግዝፍ ወብዝሔ ሒለት አዳም፡
መቅደረት እቅትሳድ ወእብ ስለሕ
እብ ዕጹፋት ለልትደቆቡ ቅዋት
እግል ልወጼዕ ለቀድረ፡ ለመልከ
ሒለት ሸዐብ እብ ለትወቀለት
ደረጀት ምን ነዘመየ ወሰለሐያቱ።
ሰውረት ኤረትርየ ሰውረት ሸዐብ
ተ። እት ክሉ ወራታትለ ግድለ፡
ምን እንቡተት አስክ ካቲመ እንዴ
ትትደቀብ ወትተረድ ለሄረረት
መሻረከት ሸዐብ ዐለት። እብሊ፡
ሸዐብ ኤረትርየ ወሰውረቱ፡ እግለ
ትደቀበው አባያሙ እንዴ ተሓረበ
ተዐወተ እንብል እንዴ ህሌነ፡እተ
ሐርብ ተሕሪር ሻርክ ለዐለ ለስሎሕ
ምናድል ሌጠ ኢኮን። አማንተ
ለመናድል እስትሽሃድ ወምስክነ
ደፍዐ ወፍርስነት አርአ ላኪን፡ ክሉ
ሸዕቡ ምስሉ ልትሓረብ ዐለ። ብለዕ
ወሲቶ ለለአመጽእ እግሉ፡ ረሳሳት
ወቀናብል ለለአትከብቱ፡ መጀርሒን
ለለአፈግር
ወብዕድ
ታ’መት
መሳዐደት ወዴ እግሉ ለዐለ ሸዐብ
ኤረትርየ እብ ተማሙ ክም ዐለ
ታሪክ ለልሽህድ ዲበ አማን ተ።
እምበል እሊመ ቀደምለ ሐርብ፡
ሓድረት ሓለት አባይ፡ መትነዛሙ፡
ሒለቱ እብ ቅወት አዳሙ፡ ስልሑ
ወብዕድ ሐብሬ ካፍየት ለልሀይብ
ለሸዐብ ኖሱ ዐለ። እሊ ህዬ ዐዳለት
ወምልክየት ናይለ ግድለ ተሕሪር
ናይ ሸዐብ፡ እብ ሸዐብ ወእግል ሸዐብ
ክም ዐለ ለለአሰብት ቱ። ነብረ፡

ልባስ ወጋረ ናይለ ምናድሊን ክሉ
ምን ሸዐብ ዐለ። እለ እብ መዋድ
ለትትሀየብ ሰዳይት ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ ሰዳይት መዐንውየት፡
ኤማን ዲብ መብደእ ሳብት ክም
ለሀሌ ታክያት ሓጠት ወዔጻት
እንዴ ገብአ፡ ‘አብሽርኩም’ ልብል
ለዐለ ለገቢልቱ።
ምን ሐረስ እሊ ለሰውረት
እብ ዓ’መት ወጀብሀት ሸዐብየት
እብ ፍንቱይ፡ ዲብ እለ ደማነት
ለበ ሒለት ወመሻረከት ሸዐብ
እንዴ ተንከበትተ ለትበገሰት። እለ
መሻረከ እለ ህዬ፡ ዲብ ቀበት ዐድ
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ እት ካርጅመ
ለሸዐብ ክም ክፋል ናይለ ሰውረት
ጋብእ ዐለ። ዲብ ሶዳን፡ ስዑድየ
ዲብ ቀበት አባይ ዲብ አቶብየ
ወምኑ እት ለሬመ ባካት አሮባ፡
አሜርከ ለትፈናተ ድወል ቃራት
ዐለም ለዐለ ሸዐብ ኤረትርየ ዲበ
መደት ለሀ ዕልቡ ሰኒ ሑድ ዐለ።
ምናተ፡ ደረጀት ለቀደመየ ሰዳይት፡
መሻረከቱ እብ ማሉ ወአፍካሩ
ወምስል መቅደረት እቅትሳዱ
ልትመጣወር እንዴ ህለ፡ ዐስሮታት
ዕጹፋት ናይለ ዕልቡተ። እግል
ሰነዋት ረዪም ሰውረተን ለረፍዐየ
እ’ማት፡ እብ ዶል-ዶሉ ድራሰት

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

ክም አትመመው እብ አርወሐቶም
እንዴ ትበረዐው ጀላብ ሕርየት
ወእስትቅላል እት ሰውረቶም እንዴ
ፈግረው ፍዘ ለገብአው ሸባብ
ዐለው።
ለካልኣይ ጀብሀት ሸዐብየት
ለትትፈረግ እቡ ዐላይም፡ እብ
ወጠንየተ፡ እብ ሩእየተ ሳብተት
ወእብ አማናቱ ዲብ ዓድለት
እጅትማዕየት፡ አማነተ እት ቃኑን
ትትፈረግ። ለዐቤት ዕላመት ጀብሀት
ሸዐብየት ላኪን፡ እብ መትነዛም
ትሩድ
ወፈዓልየት
ድቅብት
ትትሌሌ። እብ ሒለት ሸዐብ
ሕድት፡ ለእግለ በ ቅወት አዳም እብ
ተአስትህል ወእብ ገበይ ዓድለት
እንዴ ነዘመት ወአሻረከት ዲበ
ለገብአ ግድለ ተሕሪር መትዐዋተ
እግል ኖሱ እስባት ቱ። እሊ ዓዳት
እሊ ህዬ፡ ዲብ መደት ግድለ
ተሕሪር ዲብ ለትወቀለት ደረጀቱ
ባጽሕ ዐለ። ሐቆ ሕርየትመ፡ ዲብ
መዳፍዐት ወራራት ወያኔ፡ ‘ዐድ
ትወረረት’ ክምሰል ትበሀለ፡ አስክለ
ጀብሃት ሐርብ ለተንከረት ቅወት
ሸዐብ፡ ለገብአት ትግበእ ዱለት
ብዕደት ወሸዐብ ዐድ ብዕድ እግል
ሊደዩ ለኢቀድር ክብት ሒለት
ወለለሐብን ዓዳት ወነባሪ ሸዐብና
ቱ። እሊ ህዬ እብ መትፋዋሽ
እንዴ ኢገብእ ፍገሪቱ እብ ፍዕል
ለትረኤት መትነዛምቱ።
ሰኣል፡- መትነዛምነ እግል
ነአደቅብ ወፍገሪቱ እብ ፍዕል
እግል ትትረኤ ዲብሚ ወሚ እንዴ
ረከዝነ እንሸቄ ህሌነ፧
በሊስ፡
እሰልፍ
መትነዛም
ድቁብ ወመሻረከት ዛይደት ዐለት
እግልነ፡ እሊ መትነዛም ወመሻረከት
ህዬ ቅወት ስያሰት ለከልቅ ሰበት
ገብአ፡ ለተአደሜዕ ሒለት ስያሰት
ዐለት እግልነ እንብል እት ህሌነ፡
እት ለገብአ ልግበእ ሽቅል ነቃሰት
ይዐለት እግልነ በህለት ኢኮን። ዲብ
መደት ግድለ ስያሰት ቀደም ሰነት
1961 እተ ለዐለ መራሕል፡ ዲብ
ስያሰት አርበዓታት ወሕምሳታት፡
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ሸዐብ ኤረትርየ ሕርየቱ እብ
ትምኔቱ ሌጠ ድኢኮን፡ ዲብ
መትነዛሙ ወመሻረከት ክምክምት
ነዋቅስ ዐለ እግሉ። ነዋቅስ ሰበት
ዐለ እሉ፡ ለናይ ድቁባም ዐለም
ቅዋት ከሊፍ ጠለብ ሕርየቱ
ወእስትቅላሉ እግል ልትዐወት
ዲቦም ኢቀድረ። ዲብ አምቡተት
ግድለ እብ ስላሕመ ምን ገብእ፡ እተ
ሰውረት ስያሰት ወአፍካር ፈናታይ
ሰበት ዐለ፡ እግለ ትምኔት ሕርየት
ሸዐብነ እብ ዋጅብ እግል ንርከበ
ኢቀደርነ። ሰበት እሊ፡ ሰውረትነ
እንዴ ሐወነት ዲብ ብቆት እተ
ለትካሬት ዲበ ደረጀት ባጽሓም
ዐልነ። መትከላቅ ጀብሀት ሸዐብየት
ዲብ ነዘሞት ወእብ ፍዕል ለተ’ሌት
መሻረከት ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ
ለተአክድ ገበይ ቀፍረ። እት ረአስ
እሊመ ምስል ለትፈናተ መራሕል
ለገይስ፡ ምን ለትደሀረት አስክለ
ትወቀለት ደረጀት ለልትመደድ፡
እብ ምስጢር ስቱር ለተ’ለ፡ እት
ቀበት አባይ እንዴ ኢተርፍ፡ ዲብ
ሐንቴ መራቀበት ሰውረት እተ
ለዐለ ባካት፡ ዓ’መተን ዲብ ዐድ
ወካርጅ መትነዛም ትሩድ ዐለ
እግለ።
ሐቆ እሊ ህዬ ወጠንያይ
መሓብር ሸባብ፡ ደረሰ፡ አንሳት፡
ሸቃለ ወናይ ሐረስቶት ተአሰሰ።
ሐሁመ እብ ፍንቱይ እት ቀበት
አባይ ለራቅ’ቡ አካነት ወምስል
እንሰሓብ እስትራተጂ ወተጠውራት
ብዕድ፡ ምስለ መርሐለት ለሀ
ለገይስ አሰሶት ልጃን መዳፈዐት፡
መትአሳስ መጃልስ ሸዐብ፡ መሓብር
ተዓውን ወብዕድ፡ ምስለ ሳድፈነ
ለዐለ መታክል ወእግል መዳፈዐቱ
ለልትጠለብ ምኒነ መትነዛም ዐለ
እግልነ። እት ካርጅመ ምን ገብእ፡
ምን ወቅት እት ወቅት እንዴ
ልትጠወር ለገይስ፡ ወዲበ ደነግብ
ናይለ መደት ግድለ ተሕሪር ህዬ፡
ለበዝሐ ሸዐብ እግል ከምከሞት
ለአመመ
አህዳፍ
መትነዛም
ትሸቃቡ። ምናተ፡ ክል-ዶል ሽቅል
ወመትነዛም ታምም ሰበት አለቡ፡
ለመራሕል ለሀይመ፡ ዲብ ቀበት
ጀብሀት ሸዐብየት፡ እት ቀበት
ዴሽ፡ መሓብር ወጠን ወሸዐብ ናይ
ኖሱ ነዋቅስ፡ መታክል ወክላፋት
መትነዛም ክም ዐለ እግሉ በረ
ለአለበ አማንተ። እሊ ህዬ ክም
መታሊትነ ለእ’ነስኡ ጋርቱ።
እትለ አዜ ለህሌነ ዲበ መርሐለት
የምክን፡ ለሒለት ናይ መትነዛምነ
እበ ለትትሐዜ ደረጀት ገይስ ሀለ
ለልብል ፈሀም ወጌማም አለብነ።
ነዋቅስ ክም ሀ’ለ ዲቡ እብ ዛህር
ለልትሀደግ እቡ ወእግል አርተዖቱ
እምበል አትካራም ለንትጻገም ዲቡ
ቱ። ምስል እሊመ ክል ዶል ደዐፍነ
እምብል። ላኪን፡ ሕውናነ እግል
ንትከበት፡ ለትረአ ነዋቅስ እግል
ኢንትበሬ፡ ክም ሀ’ለ እግል ንእመን
እ’ቡ፡ ጸልዐትነ እግል ኢንሕበዕ፡
አሀመየት ዐባይ ቡ። እግልሚ፡ እብ
ከለጥከ ወነዋቅስከ ሐቆ ይአመንከ፡
ነዋቅስከ
እንዴ
አትመምከ
ወአክላጥከ
እንዴ
አርተዕከ
ረአስከ ቀደም እግል ተአሳድር
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ኢትቀድር። መጥመጦር እሊመ፡
ሒለትከ ወመቅደረት ፈዓልየትከ
እግል ተኣምር ብከ። ሒለትከ
ሐቆመ ይኣምረከ ክልዶል እግል
ትክለጥ፡ በደል ምንከ ለልትጠለብ
ሽቅል እብ አማነት ተአተምም፡ ዲብ
ተሸክክ ተአቴ፡ ሐር ተአቀብል፡
ኤማንከ
ልተምተም፡
አማነት
ወደማነት ዲብ ሕድ ተሐግል።
ሰበት እሊ፡ ለሀለ እግልከ መታክል
ወጸብኢት አባያምከ ወሒለቶም
እንዴ አትራዘቅከ ወአትዓቤከ
ትሸርሑ። እሊ ህዬ እግል ፈዓልየት
ወአማነትከ ለአገምም።
ሰነት 1998 ለገብአ ዲብነ
ወራር፡ ሀደፉ እግል አርከዖት እሊ
ሸዐብ እሊ፡ ለእብ እስትሽሃድ ቃሊ
ለትረከበት ሕርየት ክም ኢህሌት
እግል ትግበእ ወሀለዮት ዐድነ ዲብ
ብቆት እግል ከሪቱ። ዮም ሀለዮትነ
ዲብ ደማነት ለተሀይብ ደረጀት
እተ ለአብጸሕነ ዲበ መርሐለት
ለህሌነ። እት ባካትነ ለህለየ
ድወል ደም-ሕድ እት ልክዕየ፡
እንዴ ልትፈንጠረ ወሰላመን እት
ትትሐምረግ፡ ኤረትርየ ላኪን ሰላም
ወደሐን ሰከቢት ለበ፡ ናይ ሸዐበ
ውሕደት ትርድት ለበ፡ እግል
ብዕዳም መሰል ሰኔት ለትገብእ፡
አሳስ ዐቦት እቅትሳድ ለከሬት
ዱለት ጋብአት ህሌት። ምናተ
ዲብ ኤረትርየ እቅትሳድ ድቁብ
ባንያም ሰበት ይህሌነ ወመታክል
ብዞሕ ሰበት ብዲቡ፡ ለተጃርብነ
እንጌምሙ ህሌነ። ላኪን፡ ኢኮን ሕነ
ወእነ ለመስለ ዲብ ግድለ አደቀቦት
እቅትሳድ ለህለየ ድወል፡ እብ
ደረጀት ዐለም ዲብ ለትወቀለት
ዐቦት እቅትሳድ ዐለየ ለልትበሀለ
ድወል ዐለም፡ ምን ሰነት 2008
ወሐር፡ አስክ አዜ ሓልፋመን ለህሌነ
10 ሰነት፡ ዲብ መሻክል ሀጎጋይ
ሽሙማት ህለየ። እብ ደረጀት
መንጠቀት ቀር አፍሪቅየ እት
ባካትነ ለሀ’ለ ተየልል እቅትሳድ
ምን እንረኤመ፡ መታክሉ ክቡድቱ።
እት ባካትለ ለሀለ እግለን መሻክል
እቅትሳድ እግል ትባሌሕ ድቁብ
ላቱ ድወልቱ ለህሌነ። ከምስል እሊ
እንዴ አትመጣወርነ እንርእዩ እንዴ
ህሌነ፡ ሕነ ልሰዕማ ምን ነሀሌ፡ አሳስ
ትሩድ ዋትዳም ህሌነ።
እት ሖለ ህዬ፡ ምን እለ አዜ
ለህሌነ ዲበ መርሐለት ዲብለ
ሔሰት ደረጀት እግል ንብጻሕ
ነአምን፡ እንደምን ወእንሰኤ።
ለሳድፈነ ለዐለ ዐዳዋትመ መራነቱ
እንዴ ፈንቃሕነ ዲብ ሐተላሁ እተ
ለበጽሐ ዲበ መርሐለት አትያም
ህሌነ። እለ ፍገሪት እለ እብ ከአፎ
ትረከበት እምቤ ምን ገብእ ላኪን፡
ማል ሰበት ዐለ እግልነ፡ እቅትሳድ
ድቁብ እንመልክ ሰበት ዐልነ፡
ስለሕ ሰበት ዐለ እግልነ፡ አውመ
ለገብአ ልግብእ ርዝቅ ጠቢዐት
ሰበት ዐለ እግልነ እንዴ ኢገብእ፡
እብ መትነዛምነ፡ ደቅብ ሒለት
መጅተማዕነ፡ መሻረከት ሸዐብነ፡
እብ ፈድል መዳፈዐት ገቢልነ፡
መብዳእነ ሕጡጥ ወኤማን ሳብት
ሌጣ ቱ።
ገጽ

2

5ይ ክፈል
ሕነ ሓግላም ውላድ ከደም፡ እተ
ዱሼን ለሸቀየ፡ ሰኒ ለኢትለበከት
ወመጣርቅ ለበዝሐ እተ ቤት እንዴ
ገእነ፡ እበ መጣርቅ እት ከደን
ለትገብእ ሐረከት ክለ እንርእየ
ዐልነ። ሐቴ ለበክትነ፡ እተ ምህሮ
ልትአመር እተ ለይዐለ ደውለት፡
እግል አወል ኢነት ምስለ ናይ
ሰልፍ አግሩዝ ሶቬት ድራሰት
እብ ርክበትናቱ። እትለ ሁግግት
ቤት ምህሮ ክም አቴናቱ፡ ሞስኮ
ለትትበሀል ዓሲመት ክም ህሌት
እነ ለኣመርነ። ሞስኮ ምን ቂሾትነ
እብ ዐስሮታት ዕጽፍ ክም ተዐቤ፡
ወሌኒን እተ ክም ልትረከብመ እትለ
መድረሰትናቱ ለኣመርነ። እንዴ
አትሌነ እትለ እዲነ፡ ለትፈናተው
ረያይም ወሐጫይር ወአንሃር
ወወሓይዝ፡ ለትፈናተ መወቀል
ለቦም አድብር ወረወሪት፡ ዐባዪ
ወነኣይሽ አብሑር ወምሒጣት
ክም ህለው ኣመርነ። ምን ዐዳገ
ለንትዛበዩ ለምባመ ምን ሐን
ምድር ክም ፈግር ደረስነ። ሸዐብነ
ሐቆ ደርሰ ወፈዝዐ፡ መድረሰትነ
ሸባቢክ ወባባት እንዴ ገብአ እተ
ክም ተዐቤመ አፍሀሜነ።
ሕሩፋት እንዴ አትመምነ ክም
መለክናሁ፡ እግል ሰልፍ መረት
“ሌኒን” ለትብል ዘዐት ከተብነ።
እንዴ አትሌነ “ጸንዒት፡ ሸቃላይ፡
ገባራይ፡ በርለማን…” ለልብለ
ዘዖታት እግል ንክተብ አምበትነ።
ለሰነት ለሀ እንዴ ኢተምም፡ ዱሼን
“ሰውረት” ለትብል ዘዐት እግል
ንቅደረ ክምቱ ገለድ አተ እነ።
እት ሐን ርዓየት ዱሼን እንዴ
ገእነ፡ ድድ ኩሎም ድድ ሰውረት
ለገብአው ድንጉራም አፍካር
ለበጠርነ እንዴ ገብአ ትሰመዔነ።
ዱሼን እበ ለሀይበናቱ ለዐለ ሌኒን
ለከስስ ሸሬሕ ወመባጥር፡ እግለ
እት ባካት ዐድነ ለአውሀሌ ለዐለ፡
እግል
መሕበራይት
ሰውረት
ለአጸልም ለዐለ ሕሰይ፡ ንትሐሰር
እቱ ኢዐልነ። ወሌኒን እግል ንርኤ
ሀለግ ትሩድ ጸብጤነ። ዶል-ዶል
እግል ዱሼን “እግል ሌኒን ሰላም
ብህሉ ተአምር?” ክም እምብሉ
“ኢፋልዬ! ራክቡ ወርኢሁመ
ኢአነ፡” እንዴ ቤለ በልስ እትነ
ዐለ።
እት ግርበት ክል-ወሬሕ ዱሼን
አስክ ናይ ኮሞሶሞል መክተብ ሳፍር
ሰበት ዐለ፡ እት ወሬሕከ ክልኤ ሰለስ
አምዔላት ቀይብ ምኒነ ዐለ። ወቅት
ቅያቡ ሰኒ ረይም ዲብነ ዐለ። እት
ቤትነ ዐመቼ እንዴ ኢትርኤኒ፡
እንዴ ተሐበዕኮ በረ እንዴ ፈገርኮ፡
እግለ ዱሼን ለልአትቀባብል እበ
ገበይ እት እጸበሩ አትቃምት። እብ
ልብዬ ህዬ፡ “ዱሼን ሑዬ ዐቢ ምን
ለዐሌ፡ ለእግለ አልባብ ለለአትሃድእ
ስሔቃዩ ወበርሀት ለከልቅ ዘዖታቱ
እግል ዲመ ወትመወንኩው”
እብል እብ ሀለግ እት እጸበሩ።
ምን ደረሳሁ ለዐቤኮ አነ ሰበት
ዐልኮ፡ ክሉ ለህቱ ልብሉ ሰኒ
ልትፈሀመኒ ዐለ። እምበል እሊ

******* ዱሼን ******* ተርጀመት፡ ጀዕፈር ሳልሕ
ኬትባይ፣-ቺንግዝ ኣይቶማቶሽ (ሩሲ)

ኩሉ ለዱሼን ልብሉ ወለወድዩ
ሰኒ ቃሊ ዲብዬ ዐለ። እት ሐያት
ንእሽናዬ፡ እግለ ህቱ ለልብሉ
እምበል ድግመቱ ወሕፍዘቱ፡ ካልእ
ለዐበ ህያብ ወፈዳለት ለህለ መስል
እቼ ኢዐለ። እሊ ሰበት ገብኣቱ
ህዬ እት መርግ እብ መዕጨድ፡
እት ብነ እብ ፈሐም፡ እት በረድ
ወጨበል ህዬ እብ ዕጬታይ እግለ
ህቱ ለለአደርሰናቶም ሕሩፋት
እትለማመድ ለዐልኮ። እግልዬ እት
እዲነ ክም ዱሼን ዳርስ ወላብብ
ነፈር ኢዐለ።
እት ወቅት ከረም ለንትዐደዩ
መሓዝ ወሓይዙ ደሐን ሰበት
ዐለ፡ ክልነ ደረሰ እደይ ሕድ እት
እንጸብጥ ነሐልፉ ዐልነ። ምን ገጽ
ሐር ደአም ማየ ወመሓዝ እት
በዜሕ ወእት በረድ እት ልትቀየር
ክም መጸ፡ እት እገርነ መጺጸት
ብዝሕት ትትሰመዐነ ዐለት። እት
ወቅት ሰልፍ እስታዝ ዱሼን እግለ
ሰኒ ንኣይሽ ለገብአው ደረሰ፡ እብ
ክልክልኤ በህለት እግል ዎሮ
እት ዐረዱ እንዴ ረፍዐዩ ወእግለ
ካልኣይ እት ሕቅፉ እንዴ ጸብጠ
ለዐድዮም ምንመ ዐለ፡ ሐር ላኪን
ለውሒዝ ሰኒ ትኬለመ። ሸዐብለ
ደዋዬሕ፡ ዱሼን እግል ደረሳሁ እት
ራፌዕ ወለዓዴ ክም ልርኡ፡ ሚከሰቱ
እሊ ሓግል እት ልብሎ ልትሰሐቆ
እቱ ወለአትናኡሹ ነብረው። እብ
ፍንቲት ለቱጃር ወቅት ከረሞም
እት ውቁል አድብር ሰበት ለሓሉፉ፡
እብ ገበዮም እት ሐልፎ፡ አጀኒት
እንዴ ረፍዐ እት ለዐድዮም ሐቆ
ልርኡዉ፡ እት ልትሰሐቆ “እሊ እናስ
ሀቤላይ ትርእዉ ህሌኩም? እለ
ብኒት ወትርድት ገኖበቱ ወውቅል
ብጥረቱ ክልኤ እሲት እንዴ ሀደ፡
እተን ምን ለአበልየ እንዲ ኢኮን፡
እሊ ደሀብ ዕምሩ አጀኒት ጸሩ
ከድም እቡ ህለ? ምንኮርተ እለ!”
እት ልብሎ ለአትቀናጩቡ። መሓዝ
ልትዐደው እት ህለው ለአፍሩሶም
እምበል ንዛም እት ለአትጋልቦ ምነ
እት በረድ ለትቀየረ ማይ እት
አበሊትነ ወአግጸትነ ለአጠሉነ። ሕነ
እብ ብርድ ከይ-ከይ ሐቆ እምብል
ወሐቆ ንጣረሕ እቶም፡ ዐመሎም
እንዴ ዐጅበዮም ከከዕ እት ልብሎ
ልትሰሐቆ ዲብነ። አነ እብ ሀሮር
እትቀሌ፡ እንዴ ዐሬኩሆም ምን
አፍሩሶም እተ ማይ ለብሩድ እግል
እተራክሾም ወይአቤኮ። ሒለት
እሊታት ሰበት ይዐለት እቼ ላኪን፡
እንዴ ወቀልኮ “እንቱም ጥሙሳም!
እግልሚ እግል እስታዝነ ትትዓየሮ?”
ክም እብሎም፡ ሂጋዬ ክም መዕነት
እንዴ ኢሐሱበ፡ እምበል ሕስር
ገበዮም ጨርሞ ዐለው። አነ እብ
ሐሩቀት እት ምብጣርዬ ቃስየት
እት አነ፡ እምብዕዬ ምን ዕንታቼ
ትትቃጠር። ዱሼን ሀገጊቶም ክም
ኢሰምዐዩ እግል ልምሰል፡ ወሕነ
እግለ ሀገጊት ልብ እግል ኢንክሬ
እቱ፡ እት ምግብለ ውሒዝ እት
ህሌነ እንዴ ወቀለ ለለአስሕቅ

አድጋማት እቡ እግል ለአትፋግዐነ
ጀርብ ዐለ።
ዱሼን ዐደድ ሒለቱ ምንመ
ከድም፡ እብ በኑ እግል ክብሪ
ለለአሸቄ አግኑድ እግል ለአክብ
ኢቀድረ። አምዕል ሐቴ እግል
ክሎም አጀኒት ክመ እዩዱ እብ
ክልክልኤ ክም ዐደዮም፡ አነ ወህቱ
እተ ውሒዝ ለልትነጸፍ እመን
ጠለፍሐት እግል ንእሬ ተረፍነ።
እተ ወቅት ለሀይ ስካን ዐድነ
እብ ሕበር ምን ልትበገሶ፡ ሽቅል
ክብሪ ናይ ሰር-ሳዐት ወቅት ሌጠ
ወነስአ ምኖም። ለሸዐብ ላኪን ዐደም
ፈሀም ወዐደም ድራሰት ሰበት
ዐለት እቱ፡ “ምን ተሐዜ አድርሶም
ወምን ኢትሐዜ ህዬ ዕጨይ እግል
ነአትፈርሮም ጠልቆም እትነ”
ሌጠ ልቡሉ ዐለው። ለተአግሄ
ህዬ ለሸዐብ እግል ኖሶም ህቶም
ወአፍሩሶም ለልትዐደው እቡ ክብሪ
ኢዐለ እሎም። ላኪን ዱሼን እግል
ኢልፍረሕ እንዴ ቤለው ለውሒዝ
እበ ለበርድ እተ አካን እንዴ
ሐረው ሐልፎ ዐለው። ዱሼን እሊ
ኩሉ ዕየር ወአከይ-መቅርሕ እንዴ
ኢከርዑ እት መባጥሩ እንዴ ሰብተ፡
ላሊ ወአምዕል ለትቀደረቱ ከድም
ዐለ።
አነ ወዱሼን እመን ጠልፍሐት
እንዴ አሬነ እተ መሓዝ እት
እነጽፉ፡ ለመሓዝ እት በረድ ቅዩር
ዐለ። ዱሼን እስእን አለቡ፡ እገሩ
ብራቁ ገይስ ሰበት ዐለ፡ እግለ
ቅርሲስለ በረድ ከፎ ልክህሉ ክም
ዐለ፣ ሐስብ እት ህሌኮ፡ አስክ
ዮም ገሮብዬ ሸዕሊለት ወዴ።
እመን ጠልፈሐት እት እነጽፍ
ለክብሪ እግል ነአትምሙ ቅሩብ
ክም ተርፌነ፡ እት ሐንቴዬ ለዐለ
በረድ ሰበት ነቅዐ፡ ክሉ ገሮብዬ
ገጹ ተሐት እተ ማይ እት ተውቅ
ጌሰ። እግል ይእውዔ ዎክ እግል
ይእንፈር በክት ሐገልኮ። ዱሼን
ምን መዐደይ ረአስ ትሩድ በረድ
እት ካይድ እብ ሰዐይ እንዴ መጸ፡
እብ ክልኤ እደዬ እንዴ ሰሕበ፡ ክብ
አበሌኒ። እንዴ ረፍዐ እት መዐደይ
እንዴ አተክረሬኒ፡ እብ ሸፋግ
ለገናዲት ባልየት ጅበቱ እንዴ
አፍገረ፡ ከመትት ወዴኒ ዲበ።
እገርዬ እግል ልሕፈን፡ እብ እዴሁ
እት ጣቅሕ ወጫቅም በሩደቱ ከረ
ምኑ። ክልኤ እዴዬ ምስል እንዴ
ጨቅመየን ምን አፉሁ ሀዋእ-ሕፉን
አተናፈሰ እተን። “ሰኒ እንዴ
ወዴኪ ልበሲ እብዬ ኢትትሀለጊ!”
እት ልብል እግለ ኖሱ ለአልበሴኒተ
ጅበቱ ለአሰናኔ እዬ ዐለ። ግረ እለ
እግልዬ እንዴ ደባደቤኒ፡ ህቱ እብ
ረቃቅ ፍሌንየት፣ እተ ዓጭሞታት
ለሳብር ቅርር እግለ ታርፈት
ለዐለት አኬነት እመን ጠልፍሐት
እንዴ አልበሰየ አቅበሌኒ። አስክዬ
እንዴ
ለአቀምት፡
“አልቲናይ
ለሐልፈ እዋን እት ቤቼ ለጸንሔኒ
ክቦ ወዕጨይ ናይኪቱ ሚ ናይ
ብዕድ?” ቤሌኒ። አንያብዬ እት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 19

ለሀንቀብቅብ “አሆ” እቤሉ። ፍሽክ
እግል ሊበል ለሐዜ ክም ዐለ ምን
ሐረከት ከኔፍራቱ ኣመርኩሁ።
ሐንገሉ ክም ነካነከ “አይወ፡ አናመ
ናይኪ እግል ልግበእ ክም ቀድር
ወግም ዐለ እዬ” ልብል ለዐለ
መስል።
ክቦዬ ክም ኢትረሰዐዩ ሰበት
ኣመርኮ፡ ምን ቅያስ ወለዐል ፈርሐት
ወሐበን ትሰመዔኒ። ዱሼን ሰኒ
ፋርሐት ክም ህሌኮ ክም አንተበሀ
“እንቲ ዒን መበገስ ናይ አፍካርዬ
እንቲ። ዕምርኪ ንኡሽ ሰበት ህለ
እንዲ ኢኮን እግል ትድረሲ አስክ
መዲነት ወነድአኮኪ ዐልኮ” ቤሌኒ።
ክእኒ ክም ቤሌኒ ገጹ ሐር እንዴ
ትጨወ እግል ሊጊስ ብግስ ክም
ቤለ፡ ሐቴ ምስዳር ክም ኬደ
እተ አካኑ ግንዳይ ገብአ። እተ
ዐባይ ጅበቱ ኣትየት እት አነ፡
ምን አቅመትኩው፡ ክልኤ እዴሁ
ገጹ ግረ እንዴ አስረየን፡ አስከ
ዐበዪ አድብር እት ለአትቃምት፡
እት በሐር ሕሳባት ታውቅ ክም
ርኤኩው፡ እብ ልብዬ “እብ ዐን
ናዬ፡ አስክ መዲነት እብ ከፎ እግል
ድራሰት ክም ነደአኒ ገብእ ለሐስብ
ለሀሌ? አይወ እብዬቱ! እሊ ሑዬ
ዐቢ ምን ለዐሌ፡ አዜ እት እንቱ እብ
ሰዐይ እንዴ ግስኮ ወሐቀፍክዉ።
ዎ… ረቢ ሐሰብከ ህሌኮ ሑዬ
ክም ገብእ ውደዩ’ዬ።” እት እብል
እት ሀታፋት አቴኮ።
እተ መድረሰት ለዐልነ ደረሰ
እበ ዱሼን ሐስቡ እነ ለዐለ
ናይ መስተቅበል ሐያትነ ወእበ
ለአርኤናቱ ለዐለ ሕውትነት ወፈተ፡
ሰኒ ንትሰፍለሉ ዐልነ። እግል ሚቱ
እሊ ኩሉ አግቡይ ለእንካይድ?
ወእግል ሚቱ ህዬ እብ በረድ
ወእብ ቅርሲስ እት እንመይት
ምነ ድሁር አድሁይነ አስክ እሊ
ወቅል ቤት ምህሮ ለነአትቀባብል?
እሊ እግል ኒዴ መን ጀብሬነ?
ለጀብሬነ እቱ አለቡ። እብ ንየት
ኖስናቱ እንወድዩ ለዐልነ። ለአግደ
ምስጢር ናይ እሊ ክሉ መካይድነ፡
ዱሼንቱ ለዐለ። ዱሼን እበ ወዲየ
እነ ለዐለ፡ እንሳንየት ወመትሰባል
ለመልአተ ተርብየት፡ ሕነ እግለ
ድራሰት ምን ቅያስ ወለዐል
እንፈትየ ዐልነ። ለለአትፈክር
ህዬ ለፈስልነ እበ በራደት፡ አዳም
ኢኮን፡ ከናዚርመ ለለአበጥር
ኢዐለ። እት ፈስል እት እንደርስ
እደይነ ወኣንፎታትነ በረድ ዐቅር
ዐለ። አጫቤዕነ እንዴ ልትያበስ
ክታበት ለለአቤ እነ ወቅትመ
መጽእ ዐለ። እት ፈስልነ ሐቴ
ንኢሽ አኬነት-ምድገ መሕፈኒት
ዐለት። ዎሮ ደረሳይ ሌጠ እግል
ልስሐን እተ ቀድር። ለዎሮ እት
ልስሕን ለብዕዳም እንደርስ ዐልነ።
ክትር ፍቲ ድራሰት ወፍቲ ዱሼን፡
ምን ሕኔት እንስሕን፡ እተ ብርድ
ሸሬሕ ዱሼን እግል ንስመዕ ነሐሬ
ዐልነ።
ሐቴ ፈጅረት ቅርጺጸት እት
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እንቱ ዱሼን ክም እዩዱ፣ ቤት
ቤት እት ለአቴ ደረሳሁ እግል
ልጅመዕ አምበተ። ዱሼን ክም
በዲሩ እንዴ ኢገብእ፡ ለባርህ ገጹ
እት ፈሕመት እንዴ አቅበለ፡ ግሂ
ወሓዝን እት እንቱቱ ጀምዐነ
ለዐለ። ደረሰ ክልነ ክም ትጀመዕነ፡
አነ እት ሰልፍ ወለብዕዳም አሰርዬ
እት ገይሶ፡ ዱሼን እት መረሐነ
አስክ ቤት ምህሮነ ፈገርነ። ዱሼን
በዲር እት መርሐነ፡ ለለአትስሕቅ
ወለአትፋግዕ አድጋማት እት
ዳግምቱ ነሰአነ ለዐለ። ዮም
ላኪን ለጀሬት እቱ ከንዶ፣ ቅጹብ
ወሓዝን እት እንቱ እምበል ህስ
ነስኤነ። ደረሳይ አጊድ ሰበት
ልፍህም፣ ዱሼን ገጹ ግሂ እት
እንቱ፡ እተ ብርድ ለሀይ ክልኤ
እዴሁ ገጸን ሐር እንዴ አስረየን
ሐንገሉ ገጹ ተሐት ዋድቅ ክም
ርኤናሁ፣ ሓለቱ ሰኔት ክም
ኢዐለት ወግሀይ ጃሪ እቱ ክም
ዐለ ፈሀምነ።
ፈስል ክም አቴነ ክመ በዲር
ወድየ ለዐለ፡ እንዴ አባደረ
ምድገ ሕኔት ለአቀሬሕ፡ ክልነ
ምን መጋሲትነ ክብ እግል
ኒበል አመሬነ። እንዴ አትለ
እት ሐነግልነ ለዐለ መገላብብ
ወጠዋጊ እግል ነአፍግሩ ሐበሬነ።
እግል ዱሼን ሰበት እንፈትዩ፡
ክሉ ህቱ ልብለናቱ ለዐለ እብ
ሸፋግ
እንተርጅሙ
ዐልነ።
ህቱመ እበ እንክሩ እግለ ባልየት
ወሰኒ ርስሕት ለዐለት ባርኔጠቱ
አፍገረየ። ተርጀመት ናይ እሊ
ክሉ ውዳይ እንዴ ትቀወ ዲብነ፣
እት ነአግህጽ እቱ ውሉባም
እት ሕነ፣ ህቱ ግሂ እት እንቱ
“ዮም ሌኒን ማይት ህለ። እዲነ
እብ ከማለ እት ሐዘን ህሌት።
እንቱምመ እግል ሑዳት ደቃይቅ
እምበል ሂገ እንዴ በጠርኩም፣ እተ
ሐዘን እግል ትሻርኮ ወጅበኩም።”
ክም ቤለ፡ ክልነ ደረሰ ወዱሼንመ
አስከ እተ ብነ ለዐለት ሱረት እት
ነአትቃምት፣ እምበል ሂገ ትም
እምቤ። እተ ባካት እምበል ናይ
ሸማላት ፎጸ ወናይለ ልትካሬ
ለዐለ በረድ ቦብ-ጠብ፣ ትትሰመዕ
ክርን ኢዐለት።
እብ ሰበብ ሞት ሌኒን መደይን
ጨንበየ፣ ወበዋቢር ምን ሐረከት
በጥረ። እተ ወቅት ሕናመ ዎሮ
ክፋል ምነ ለሐዝነ ሸዐብ እብ
ግብአት እግል ሐቴ ደቂቀት
ለገብእ እተ ሰኒ ቅሩር ወብሩድ
ወሰኒ ለኢትበነ ፈስልነ፡ እንዴ
ገእነ ሐዘነ ሸረሕነ። ሌኒን እዴሁ
ጅርሕት፣ ወበርኔጠቱ ገጸ ግረ
ሽልትፍት እት እንተ ክልነ ክም
አቅመትናሁ፣ ለረሒማት ዕንታቱ
አዜመ “ልትጸበረኩም ለህለ በክት
እብ አማን ምን ትፍሁሙ!”
ልብላነ ለዐለየ መስለየ። እት
መከለሲ እስታዝ ዱሼን እምብዑ
እንዴ ማሰሰ “አስክ መክተብ
ሕዝብነ እግል ኢጊስቱ። ሐቆ
ሰለስ ምዕል እግል እምጸአኩምቱ”
እንዴ ቤለ፡ ምነ ፈስል እንዴ ፈግረ
አስክ መዲነት ሞስኮ ትበገሰ።
ገጽ
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ክል ጋሪት ዲብለ ሒነ ተሐይስ
ዲብ መሰል “ውላድ ንእሽከ
ወገበይ ላሊከ ሐር ኢበልሱከ”
ልትበሀል እንሰሜዕ።ለንእሽ ላኪን
እብ ዕን ውላድ እተያቱ ሕዱዱ?
አንሳይት 18 ሰነት እንዴ
ኢተምም ወልደት ምንገብእ
እግለ ልትወለድ ልግበእ ወእግለ
አርወሐተ ብቆትቱ። ምን ኣመረ
ለብቆት ለኢትሳሬመ እግል ትግበእ
ትቀድር። እብ ዐባየ አርወሐት
ለትነስእ ትገብእ አውመ ፍንጌ
ሞት ወሐዮት ለተሐድግ፡ በህለት
እንዴ አመስከነት ለተአነብር፡
አውመ ራሐት ለአለበ መንበሮ
ለትፈርድ ዲበ ትገብእ። እለ
እም ጅነ ግብኢ ለትበሀለት ጅነት
በዐል ብሶት ገብአት ምን ገብእ
ህዬ እብ ሰላመ እግል ትፍገሩ
ትቀድር።
ህዳይ ምተሐት ዕምር እግለ
አንሳይት ምን ብዙሕ ለአተርፈ።
እብ ደሐን፡ ሰላም ወዓፍየት
ንአንብት፦
ለአንሳይት ገሮበ ዲብ ሄራር
ዐቦት ዲብ እንቱ ስነት ሰብ
ለበጽሐ በዐል መቅረሐ፡ እብ
ዕንቱ ክም እሲት ታመት እንዴ
ሐስበየ ለወድዩ ምስለ ጅመዕ፡
እግለ ጅነት ምተዕ እንዴ ኢገብእ
ጅርበት ለጀልብ ዲበ ቴለልቱ።
ትረዕ ሽን ወፍሬ እንዴ ትጃረሐ
አረይ
ለትፈናተ
አጽለዐትመኣርር ወመሰናድር እግል ሊደየ
ቀድር። እብ መኣርር ንዛም ሽን
ወፍሬ ለትመጽእ አከይ ዓፍየት
ሀዬ ቀላል ኢኮን። ጸሎሀ ጅነ
ለጸብጥ ዲበ ናይ ዐቦት ሄራሩ
እንዴ ኢለአተምም ውላድ ክም
ወዴት መሐጸ ረዪም ወክሩዕ
እንዴ ገብአ እግለ ወእግል ጅናሀ
ፍንጌ ሞት ወሐዮት ለከሬቱ።
ቀደም ምዕሉ እግል ልትወለድ፡
ቅንጩብ (ሰቂም) እግል ልግበእ
ለሀለ እሉ በክት ፋዬሕ ቱ።
እሊ ልትሀደግ ለጸንሐ መሻክል
ዓፍየት ምነ እት ወላዳት ታማት፡
ዲብለ ተሐት ዕምር እት ህለየ
ለወልደ ሰኒ ለዐቤ። ለልትወለዶመ
እሞም እግል ኖሰ ጅነ ምን
ገብአት መራዐየት ሰበት ትገደዕ
ምኖም፡ ሰነት እንዴ ኢለተሞ
ለመይቶ አጀኒት እተ ምንተሐት
ዕምር ለወልዳሆም ሰኒ ወአማን
ብዙሕቱ።
ኦሮ ምነ ኬልም መደራት

ህዳይ ምተሐት ዕምር ሀዬ፡
ፊስቱላቱ። በህለት ዎሮ ምነ መሐጽ
ረዪም(ክሩዕ) ለለአተልዩ መሻክል
ዓፍየት ገብእ እት ሀለ፡ ምንፍሐት
ዲብ ዕንድር ሽን አውመ ዲብ
ደንሮ እንዴ ትጠረቀት ክልኢቱ
ለአግቡይ ዲብ ሕድ እንዴ
ተሓበረ(እንዴ ተሐረመ) ሽን
ከደን ወሽን ማይ እግል ትጽበጥ
ለኢለቀድረ ምስክናቱ። ሽንተ
እግል ትጽበጠ ሰበት ኢትቀድር
ኖሰ ሰበት ትጀሌሕ፡ ነፍሰ ክል
ዶል ጥብስትተ ወጼነ እኩይ
ሰበት ወዴ ብእሰ ረይመ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ አስክ ሰብ ኖሳመ
ረይመ። እብለ ሓለት እለ ዲብ
አዳም እግል ትትሓበር ኢትቀድር
ወኢተሐዜ። በይን ትነሰአ ወረሐ
ተአቤ።
እት ሰነት 2009 እተ ገብአት
ድራሰት፡ ዲብ ቀበት ስስ ሰነት ምነ
ዐለየ ምን ፊስቱለ እግል ልትሳረየ
ለመጽአየ 594 አንሳይት ዐድነ፡
ለ57% ምነን እት ውላድ ብክረን
ለትደመዐየ ምን ተሐት 20 ሰነት
ለዕምረንተን። ዝያድ ሰር ምነን
(51%) ላመ እትለ ሓለት መራር
ለካረየን ውላድ ርሕመን እግል
ልሕቀፈ ኢትቀሰመት እለንውላድ አለበን። ውላደን ለሐግለ
ወመንበሮ ምስል ሐዳስ ሓለተን
ትከብድ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ላመ
እትለ ሓለት ለካሬተን፡ ውላድ
ለአርፈዐየን አብ ዕያለን ሸሪከት
ብዕደት እግል ልበድል ለሐድገን።
ፍገሪትለ ድራሰት ክምለ አርኤቱ
49% ምነ እግል ሕክምነ ፊስቱለ
ለመጽአየ ድሙዓት አብእስተን

ሕክምነ ለሀለ ሪም፡ እት ተዕሊም
ለሀሌት ግድዐት፡ ኢረኪብ ነወል
ወዐደም ፈሀም ኸጡረት ወሊድ
እት ቤት፡ ድብር ወኢሀለዮት
ሕርየት
ቀራርመ
ግዴቱ
ዐባይተ።
አመት ህዳይ ወውላድ እንዴ
አለበን ዲብ እናስ ለልትቀረነ ነኣይሽ
ምነ ምዕል ሰልፈን ለደንገጸያሃተ
ክሉ እናስ ለልትበሀል ክም አባይ
እንዴ ረአያሁ ሐያተን ክለ
እምበል ሸሪክ ሐያት ወውላድ
ለልሓልፋሃመ ብዝሓት ክም ተን
ዲብ እሊ ጋር ድራሳት ለወደው
ሰብ ምህነት ለአፍህሞ።
ለካልእ
መደረት
ህዳይ
ተሐት ዕምር ለዲብ ዐቦት
ተዕሊም አንሳይት ለትወድየ
እዴ መክረሀት ተ።እት ንእሸን
ለልትሃደየ አዋልድ ተዕሊመን

ለሐድገወን ተን።
እሊ ዲብ እለ ትመስል ሓለት
መክረሀት ካረየን ለአግደ ህዳይ
ተሐት ዕምርመ ምንገብእ፡ ምን

ልትጸመደ ለወጠን ምነን እግል
ትርከበ ለዐለት እለ መቅደረት
ኢትረክብ ወህተንመ ደረጀተን
እንዴ ኢትወቀል ትነብረ።
አዋልዱ እንዴ ዐለመ ዲብ
ወቀይ ለይአትበገሰ ሙጅተመዕ
ዐቦት
እቅትሳዱመ
ናግየት
እግል ትግበእ ኢቀድር። በደል
እት ዐቦት ዳይመት ከድም፡
እግለ እብ ሰበብ ህዳይ ተሐት
ዕምር ለመጽእ መንካሳታት ክም
ራቅዖት ፊስቱለ፡ ዓበዮት አጀኒት
የታይም፡ ሰቂማም፡ ግድዓም
ወብዕድ ህቱ ለሰብቡ መሻክል
እጅትማዕየት
ዲብ
ዓለጆት
ማሉ ወወቅቱ ለሓልፍ። ተሐት
ዕምር ዲብ እንተ እት ሐንቴ

እት ምግባይት አው እንቡተት
ካልአይት
ደረጀት
እግል
ለአትካርማሁ ልትቀሰበ ምን
ሀለየ፡ ለመልካሀ ምህነት እንዴ
አለበን ዲብ ርፍዐት ዕያል እንዴ
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እናስ ለአቴት አንሳይት እግል
መስኡልየት ዕያል እብ አፍካረ
ዱሊት ወለለትናብረ መዕሉማት
ክልልት
ኢሀሌት።
ከእብሊ
ለዕያል ክምለ ለአስትህል ዲብ
ሰይጠረተ መእዳረተ እግል ተኣቴ
ልትደቀብ እተ። ገሌመ ሒለት
መትሐማሉ እንዴ ኢረክበየ እግል
ልህረበ ምኑ ለሐርየ። ክእነ እንዴ

ሳደፈተን ብዝሓት ምን ብሩር
ዲብ መዳይን እንዴ ሀርበየ ዲብ
ሽቅል ሰኒ ለልኣትየን ተዕሊም
ወምህነት ሰበት ኢትጸኔሕ እለን
አረይ ለትፈናተ አሽቃል ረኺስ
ወእቡ ለመጽእ ሕማማት ገበአ።
ለአግደ ዲብ ህዳይ ተሐት
ዕምር ለለኣቴ መሻክል ድብር፡
ኢረኪብ ተዕሊም፡ እት አንሳይት
ለሀለ ፈሀም ዕምረ ዐበ ምን
ገብእ ብእስ ኢትረክብ፡ እንዴ
ትጀግለበት ስሜትነ እግል ተኣኬቱ
ለትብል ፈርሀት ወለመስሉቱ።
እሊ
ሀዬ
ተዕሊም
እንዴ
አውሰልከ፡ አካነን ወሕሽመተን
እት ሙጅተመዕ እንዴ ትወቀለት
ፈሀም ናይለ ሸዐብ ክም ለዐቤ
መትጻጋም ለዳይም ሐል ናይ
እለ ሙሽክለትቱ።
ለካልእ ገበይ ሀዬ ህዳይ ተሐት
ዕምር እብ ቃኑን ምኑዕቱ። ዲብ
ኤረትርየ ህዳይ ተሐት ዕምር እብ
ቃኑን ምኑዕቱ። ለትደሀረ ሐድ
ህዳይ 18 ሰነትቱ። ለቃኑን ክእነ
ዲብ ልብል ላኪን ናይ 2010
ድራሰት ክምለ ተሐብሩ ምን
20-24 ለዕምረን አዋልድ ለ13%
ምነን እት ዕምር 15 ልትሃደየ
ዲብ ሀለየ 41% ቀደም 18 ሰነት
አዶረተን ልትሃደየ። ምን እለ
ለንፍህመ ቃኑን አፍገሮት በይኑ
ክም ኢለዐውትቱ።
ለቃኑን እት አካኑ ዲብ
እንቱ ለቃኑን ዲብ ዐመል እግል
ልተርጀም ለሸቅየ ጀሃት ክለን፡
አርቡዕ 09 ማዮ 2018

ዐባዪ ዐድ፡ ማርሐት ዳያናት፡ እት
ተስጂል ሸሃደት ውላደት፡ ህዳይ
. . . ለከድሞ ጅሃት፡ እዳረት
ሸዐብ፡ ለዐቅድ ህዳይ ወዱ
ማርሐት ደያናት፡ መሓብር ገቢል
ክም ናይ አንሳት ወሸባብ፡ ደሐን
ወዐቦት አንሳት እግል ትትአከድ
ለከድሞ ጀሃት ክም ውዛረት
ተዕሊም፡ ዓፍየት . . . ሕድ
እንዴ ሰደው እሊ ህዳይ ተሐት
ዕምር እግል ድግም ሌጠ እግል
ልትረፍ ምስል እግል ልክደሞ
ዋጅብቱ። እግልሚ አዋልድ
ዲብ ለአመስክን፡ እቅትሳድ ዲብ
ለሀንእ፡ ዐቦት ወጠን ሐር ዲብ
ለአተርፍ ልትረኤ ሀለ፡ እምበል
መደረቱ መንፈዐቱ ኢትረኤት።

ህዳይ
ተ ሐ ት
ዕ ም ር
ቄትላይ
እም
ወውላድ ክምቱ
ለለርኤ ሐቃይቅ
* ለሕሩይ ዕምር እግል
ውላድ ምንለዐል 20 ሰነት
ወምንተሐት 35 ሰነትቱ።
* ዲብ ኤረትርየ 69%
ምነ ምህሮሀን ለለአትካርመ
ደረሰ እብ ሰበብ ህዳይ
ሻፍግ(ተሐትዕምር) ቱ።
* ዲብ ዐለም ክል ሰነት
1.5 ሚልዮን 15 ሰነት ለይአዶረየ
አዋልድ ልትሃደየ።
* ሞት እማት ዲብለ 19
ሰነት ለየዶረየ ምስለ አዶረየ ዶል
ትቃረን እብ ዕጹፍ ትዘይድ ዲብ
ሀሌት ምስለ 15 ለይአዶረየ ምን
ትቃረን ሀዬ እብ ሐምስ ዕጹፍ
ተዐቤ።
* ክል ሰነት እትለ ዐለም
70 አልፍ ምንተሐት 19 ሰነት
ለዕምረን አንሳት ዲብ ወልደ
መይተ።
* ምን
ወለት
18
ሰነት ወተሐት ዕምረ እም
ለልትወለድ ጅነ፡ ምነ
ስነት አዳም ለበጽሐየ
እማት ለልትወለድ ዶል
ልትቃረን፡
ውላደን
ሰነት እንዴ ኢለደውር
እግል
ሊሙት
ለሀለ እሉ በክት
እብ 60%
ለዐቤ።

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

4ይ ክፋል
“ወለት ሐምስ ሰነት አነ” እበ
ልብል አርእስ መሐመድስዒድ
ዕስማን እት ክታብ ተጃርብ ንዳል
ወእብ ፍንቱይ ተጃርብ ንዳል
አንሳት ኤረትርየ ለከትበየ ቅሰት
እግል ዮም 4ይ ወናይ ደንጎበ ክፈለ
እግል ንርኤ ቱ፦

ሸዐብ ትጀመዐ። ለቀድየት እብ
አንፋር ጀማሂር ወመጅልስ ዲብ
ሸዐብ ትቀደመት። እተ መደት ለሀ
ለበዜሕ አዳም እግለ በርናመጅ
ልትቃወሙ ዐለ። ሑዳም ለለአዩዱ
እግል ለአፍህሞ ዶል ወጥኖ፡
እግለ አፍካሮም ለፈንጥር ረአይ
እት ቀንጽ ሕድ አጅገረው። እት
ቀበትለ ሕፍን መክሐደ እምዬ
ዜነብ ቀንጸት። ለሸዐብ ምነ ህግያሁ
እንዴ አዝመ እለ ገንሐ።
“ ሰላም ወዐሌኩም! እንሻለህ
መላኢከት ትሕደረነ፡ እብ ቀድየት
ተካሊፍ ህዳይ ብዙሕ ተሃጌነ። አነ
ላኪን ኦሮ ሰኣል እግል እሰአለኩም
ሐዜ ሀሌኮ። ሕነ ነሐይስ መ ኣደም
ወሓወ” ትሰአለት። ለሸዐብ እበ
ሰኣለ ዲብ ልትፈከር ተሐራገመ።
“ሰኣልዬ ዋዴሕቱ። እሎም
ዮም እብ ቀዋኒን ህዳይ ነሀድግ
ለሀሌነ አንፋር ነሐይስ መ ኣደም
ወሓወ? አፎ ኢትበልሶ እቼ?”
እብ ድግማን ትሰአለት ራይገት
ዲብ እንተ።
እግል ገሌ ደቃይቅ ጉም-ጉም
ክም ቤለው፡ ምንለ ዐባዪ ወሰብ
ገጽ ገሌ አንፋር እንዴ ቀንጸው፡
“ኣደም ወሓወ ገድም ክልነ
ምኖም ትከለቅነ ኢኮን፡ ላዝም
ህቶም ለሐይሶ፡” በልሰው ዲበ።

“ወለት ሐምስ ሰነት አነ!”
“ከህቶም ሐይሶ ሐቆ ገብአው፡
ህቶም እብ ልባስ ወሰርጎ ኢተሃደው።
ፌርመትመ
ኢወደው።
እብ
ልቦምቱ ለተሃደው። እብ አማን
ወአማነት ተሓበረው(ታለው)። ምን
ትባረከው ሀዬ እ’ነ ፈረው። ሰበት

እሊ ህዳይ እብ ማል ኢልተመን።
ደሀብ ወማል ዳይም ኢኮን። ለምን
ኩሉ ተሀምም ህዳይ እንዴ ወዴከ
አጅያልከ አተላለዮት ቱ። እሊ
እንቱም ትቡሉ ሀሌኩም ዲብ አዪ
ክታብ ሀለ? እብለ ኖስነ ከለቅናሁ
ንትሳደድ ሀሌነ። ዲብ አክትበት
መቀደስ ወሸሬዕ ናይ ዲን ርኢሁ
አነ ለልብል ምን ለሀሌ ልብለስ
እቼ” ሰኣል ጽኖዕ ወጸገት ሕ’ጥት
እለ ቀደመት።
ለበልስ ኢትረከበ። ወለት ዐድሼክ ሰበት ገብአት ቁርኣን ወሸሪዐት
ሰኒ ክም ተአምር ለሸዐብ ዳሊቱ።
ብዝሓም አንፋር፡ “እሊ ወለት
ያሲን ትብሉ ለሀሌት አማንቱ።
ሕነ ምነ ሸሬዕ ፋግራም ሀሌነ”
እት ልብሎ አየደወ። ማርሐት
ናይለ እጅትመዕ ሀዬ እግል መገት
እምዬ ዜነብ ሰኒ አብሸለዉ። እት
ደንጎበ ለልትቃወሞ ዐለው እንዴ
ትፈለለው ለይማም ትሳደቀ።
ልባብ ወደቅብ እምዬ ዜነብ
ሰኒ ወአማን ለለአምር ገዲም
ሙናድል ሓምድ ሐሰበለ፡ እግል
እምዬ ዜነብ ዲብ ክምእነ መስል
ለትፈናተ መናሰባት አሻረከየ።
ሐቆ መትደውሻሽ ናደው ዲብ
ሀበሮ ለገብአ እጅትመዕመ ፈድል
ብስር እምዬ ዜነብ ተዐወተ።
ዲብ ሀብሮ መድረሰት ክም
ትፈተሐት፡ አዋልድነ ኢነአደርስ
ለልብሎ በዝሐው።አንፋር ጀማሂር
እግል ለአፍህሞመ ምን ወጠነው
ዕልብ አንሳት ደረሰ ሰኒ ሐደ።
ሓምድ ሐሰበለ ዲብለ አግደ
እጅትመዕ እግል እምዬ ዜነብ
አሻረከ። ሸዐብ ሀበሮ እግል
እምዬ ዜነብ ግሩም ለአምረ።
ወለት ዐድሼክ ምን ገብአት እብ
እሕትራም ልርእየ ዐለ።
“ወለት አንስ ኢትትዐለም
ለልብል ዲብ አዪ ክታብ ሀለ?
የአምር ጽልመት አምዕል ለትብል
መሰል መዕነተ ምን ነትዳውር
ለሐይስ። ወለት ምን ትትዐለም

ሬፍዓይትነ ወመሐሽማይትነ እግል
ትግበእ ቱ። እት ሐቅ ው’ላድነ
ኢነአጅሕፍ” እንዴ ትቤ ሽዕር
እንዴ ተትዐሬ ተሃጌት።
ሓምድ ሐሰበለ ለደግመዩ እዬ
ክም ሰምዐኮ፡ እብ ሐዲስ እግል
ሕሰብ አንበትኮ። “እምዬ ዜነብ
ዲብ ኩሉ መናሰባት ትትዐወት
ዐለት። ደቅበ ዲብ ሚቱ? ዲብ
ሽዕር፡ ዲብ ወዐዝ? ወለ ዲብ
ልባብ? እግልሚቱ እትለ ገብአ
እጅትመዕ ሸዐብ ለልትከበተ?”
ነፍሼ ትሰአልኮ። እግል ሓምድመ
ትሰአልክዉ።
“እምዬ ዜነብ ዲብ ኩሉ መጃላት
ትርድት ተ። ጽዋረ ከሊማት ቱ።
ዐገለ ሀዬ ዓዳት ቱ። ህተ፡ እሊ ኩሉ
ዲብ ትጻገም ምን ዓዳተ ወደያነተ
ሽንኪ ኢትቤ። ናይ ዓዳተ ትለብስ
ወትሰርጌ። ስርዐት ዓዳት ወነባሪ
ገቢለ ለተሐሽም ፈናኒት ወሼካይት
ዐለት። ሸዐብ ሀዬ፡ ክም ወለት
ሼክ ወፈናኒት ትከበተየ። ህቱቱ
ምስጢር ዐውቴሀ ወዚነተ” ቤሌኒ።
ምነ ህግያሁ ህዬ፡ እምዬ ዜነብ ዲብ
አፍዝዖት ገቢል ዶር ማርሒት ክም
አግዴት አክል ሕድ ትየቀንኮ።

“ዐቢ እለ! ጽዋረ ሂጋሃቱ”፡
እቤ፡ ሰኣልዬ በሊስ ለረክበ እንዴ
መስለ እቼ ጋኔዕ ዲብ አነ።
ክርን እምዬ ዜነብ እግል እስመዕ
እግለ ሸሪጥ ወለዕኮ። እምዬ ዜነብ
እት ገጽዬ ታወሰት። “አነ ውላድጄ
ወወጠንዬቱ እፈቴ ለዐልኮ። ብዕድ
ከበሩ እነስእ የዐልኮ። ምን አባይ
ወለዐል
ለአብዮም
ጤልመት
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እምነ ዜነብ ያሲን
ወጀዋሲስ ቶም” ሐቆለ ትቤ፡ ምን
ቆር ከብደ ሐሌት።

መንዴረትነ!
መንዴረትነ ሉል ወጀውህር
ሽልቱት ኢኮን ወአክይጥ
አውኪር ውላድ ሸዕብየት
አፍገረወ እብ መራር
መንዴረት፡ መንዴረት
ኤረትርየ
ሕኩመተ ጀብሀት ሸዕብየ
እብ ደም ፈግረት ኩሉ
እት ልርእየ።
ታሪክ ብነ ወዐመል ጎይለ
ኢኮን ወሕላይ
ምንተሐት ሳሕል ጠለቀው
መርሰ ግልቡብ ወተክላይ
ምንለዐል ኣውለት
ጠለቀው አፍዐቦታት ወሕዳይ
ከረን ሐቴ ኬደወ
ደቀምሐሬ ወትግራይ
ሸባብ አቴት አስመረ
ሰአነት ምኖም መስእላይ
መረብ ትከለአ መንግስቱ
ስምዖ መውዒ ወብካይ

እምዬ ዜነብ እብ ህግያሀ
ወአርወሐተ ናደለት። ወለተ
ዓሸ ፍዘ ወጠን ገብአት። ሐቆ
ሕርየት ዲብለ 13 ሰነት ለአኖኬተ
ቤተ ወዐደ አፍዐበት አቅበለት።
አይወ፡ ለትትሰፍለለ ዐለት ቤተ፡
ወቆገት ለእት አፌተ ባቅለት እንዴ
ኢትወድቅ ወኢትየብስ ጸንሐተ፡
ምስል ወላደ ወውላድ ውላደ

አርቡዕ 09 ማዮ 2018

እምነ ዜነብ ያሲን

ወፈተቸ ህዬ አምሐበረት እተ
ወትሃጀከት።
ዐጃይብ ቱ፡ እተ ለዘት
ሕርየትመ እምነ ዜነብ፡ 13 ሰነት
ወአሽሁር ተ ለከልአት። ሐቆሀ እብ
ሐበነ፡ ፋሸ፡ ምርወተ ወኤማነ አስክ
ዳር አማነ! ላኪን ለሐድገቱ ታሪክ
ዲመ እት አልባብነ ለነብር ወውርስ
አጅያል ሓር ቱ።
ዕለት 25 የናይር 2005
መቅበረት ሹሀደ አፍዐበት እብ
ሸዐብ ፍልክ ትቤ። ሓይስ ርኢስ
ኢሰያስ አፈወርቂ ለልትረከብ
እቶም ለዓልያም ሰብ ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት ዲብለ ዓደት
ሐድረው። ለቄብረት ዲብ ሐቴ
ኢነት ሐዘን ወሐበን ለብሰዮም፡
ናይለ ክቡድ ስርሐ ምሔርባይት
እምነ ዜነብ ያሲን!
ዔማት ሐብሬ
1. ሓምድ ሐሰበለ
2. ሐሰን ዑመር
3. ሓወ ሓምድ
4. ለተኪዳን ከሕሳይ
5. ሊየ ገብረኣብ
6. ስተል እስማዒል
7. ስተል አሕመድ
8. መርየም አሕመድ
9. ስተል ሳሌሕ ጅምዕ
10. እብ ክርን እምዬ ዜነብ
ለትሰጀለ ሸራይጥ ሽኡን ዓዳት
ውዛረት ተዕሊም

ገጽ

5

ዘህረ ዐሊ

ዱሪ ደዋሪት ተ
መደት ሐቴ ዎሮት እናስ እት
ሱግ ንዋዩ እንዴ አዝበ አስክ ዐዱ
እት ለአቀብል ዎሮት ሽፍታይ
እንዴ ጸንሐዩ፡ “ክሉ ለግሩሽከ
ተሀይበኒ ሚ እቅተለከ እት
ልብል” እብ መንዱቅ አትፋርሀዩ።
ለእናስ አርወሐቱ ሰበት ዐቤት
እቱ ክሉ ለግሩሽ ሀበዩ። አስክ
ዐዱ ልትበገስ እት ህለ እግለ አካን
ለዲበ ትዘመተ እብ እበን አሻይር
እንዴ ወደ ዲበ ትበገሰ። ምናተ፡
ምን መታብዐት ኢትገሰ። አምዕል
ሐቴ ለሽፍታይ እት ቀበት አዳም
ግሱይ እት እንቱ ሰበት ፈረገዩ እት
ቃዲ ሸከዩ። ለቃዲ እግለ ሽፍታይ
ክምሰል ትሰአለዩ ዛምት ይአነ እት
ልብል ነክረ። ለእናስ ህዬ ሻሁድ
እግል ለአምጽእ ኢቀድረ። ምናተ፡

ለአካነት እብ እበን እሻረት ክምሰል
ወደ ዲበ አስአለዩ። ለቃዲ ገድም
በሰር ባሰረ።

እግል ወልዱ ወእግለ እናስ
ለትሰረቅኮ ቤለ እብ በይኖም እንዴ
ነቅመዮም ክእነ ቤለዮም።
“አዜ አስክለ አካነት ለዲበ
ትሰረቅኮ ትብል ህሌከ እግል
ትትበገስ ቱ። ለሽክወት ቅድምት
ዲቡ ህሌት እናስ እሰልፍ፡ ለእናስ
ለስሩቅ አሰሩ፡ ወድ-መልክ ህዬ
እት ደንጎበ እት ትገይሶ ትበገሶ
ወሚ ክምሰል ጀረ አስእሉኒ፡”
ቤለዮም።
ለሰለስ ነፈር ክምሰለ እለ
ትበሀለው ትበገሰው። እንዴ ገይሶ

ዐለው ለአካን ለእናስ ትሰረቀ እተ
ምንመ በጽሐው እንዴ ኢበጥሮ
ሄረረው። ዲበ አሻይር ናይለ እበን
ክምሰል በጽሐው ለሰራቅ እገሩ
ዲብ ልስሕብ አንበተ። ወድለ
ቃዲ እግለ ሰራቅ፡ “አከርከነ፡
አጊድ ሄርር፡ እት ልብል አፍዐዘ
ዲቡ። ለሰራቅ ሰኒ ትዕብ ሰበት ዐለ
ለአካን እግል ልሕለፈ ኢቀድረ።
እንዴ ለሐመጣምጥ “ለአሻይር
ናይለ እበን እሊ ቱ ማሚ እግልሚ
ነሐልፍ ህሌነ፡ ግምሽ ኢተአትዕቡነ”
እት ልብል ኖሱ ትፈድሐ። ለእናስ
ለስሩቅ ህዬ እብ ፈርሐት በረቴዕ
ገብአ። ወድለ ቃዲ ለቴለል እግል
አቡሁ ክምሰል ደግመዩ ለሰራቅ
ቅራመት ተሐከመት ዲቡ ወለእናስ
ለስሩቅ ሐቁ ረክበ።

አጥዐሚቶ

እት ዐመል ነአውዕለን
* አፍካርከ ራቴዕ ውደዩ፣ ሰበቡ ህዬ አፍካርከ ከሊማትከ እግል
*
*
*
*

ልግበእ ሰበት ቀድር።
ከሊማትከ ትደገግ እቱ፣ ሰበቡ ህዬ፣ ከሊማትከ ጠቢዐትከ እግል
ልግበእ ሰበት ቀድር።
ጠቢዐትከ አንተብህ እተ፣ ሰበቡ ህዬ፣ ጠቢዐትከ ለመድከ እግል
ትገብእ ትቀድር
ለመድከ ትደገግ እቱ፣ ሰበቡ ህዬ፡ ለመድከ ቅየም ናይከ እግል
ልግበእ ቀድር።
ቅየምከ ተሓፈዝ ዲቡ። ሰበቡ ህዬ፡ ቅየምከ ዝሕረትከ እግል
ልገበእ ሰበት ቀድር።

አምዕል ሐቴ ዎሮት እናስ
እግል ጅኔታዩ ንኡሽ እት
ለአተልሄ፡ “ስምዐኒ ሐቢቢ፡”
ጅነ - አሀ
አብ - እግልዬ ትፈቴ ሚ
እግል እምከ?
ጅነ - ክልኢትኩም እፈቴ፡
አብ - ዎሮትነ በል፡
ጅነ - እትለ ዎሮት አለቡ።
እንቱም ክል-ዶል ክልኦት እንቱም
ወእግል ክልኢትኩም እፈቴ።
ዎሮትኩም እግል እፍቴ፡ እትለ
ቤት ዎሮትኩም እግል ልንበር ህለ
እግሉ።

እለን ሰለስ!
ሰለስ ሰንዐት ሐቆ ገርበየ ዲብ ሐያትከ ኢትረክበን፣
* ምን አፉከ ለፈግረ ከሊማት
* ሐቴ ዶል ለረክብካሁ በክት
* ለሐልፌከ ወቅት
ሰለስ ሰንዐት ዲብ ሐያት ተአኪደት አለበን፣
* ሕልም
* ዐውቴ (ትትዐወት ሚ ትትፈለል)
* በክት
ሰለስ ሰንዐት ዲብ ሐያትከ ቂመት ለቡ አዳም ወድያከ፣
* ዕጡም ወኬድማይ ግብአት
* ረታዐት
* ሰርገል
ሰለስ ሰንዐት ዲብ ሐያት ሰኒ ቃልያት ተን፣
* ፍቲ
* ሕሽመት
* ምስንዮት
ሰለስ ሰንዐት ዲብ ሐያት እግል ልብደየ አለበን፣
* ሰላም
* ሰእየት
* አማነት
እግል አዳም ለደምረ ሰለስ ሰንዐት፣
* መግሀፍ
* ክብር
* አከር
ሰበት እሊ ዲብ ሐያትነ ለእነስኡ ምስዳራት እግል ንትሓፈዝ ዲቡ
ወጅብ።

መራዐየት ዓፍየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
2. ዋላሞት/አሽበቦት ንሳል፡
(Tongue thrusting and
piencing
እሊ ንሳል እብ ፍንጌ አንያብ
ለዐል ወአንያብ ተሐት እንዴ
አሽበብከ ደረኮት አው ጥባይ ቱ።
እሊ እት ወቅት ውሕጠት ንሳል
ምስል ናይ ቀደም አንያብ ለወድዩ
መትራካብ ለሸሬሕ ቱ። እሊ ነብረ
እንውሕጥ እት ህሌነ ለእንወድየ
ሐረከት ዓድየት ተ። ክምስለ
ቀደም እለ ለትሸርሐ ግንፍሌ አው
አጫቤዕ ብዕድ ጥብየት ለለዓል

አንያብ ቀደም እንዴ ደረከ ምስለ
ተሓት ክምሰል ኢልትራከብ ሰበት
ወዴ እት ፍንጌ አካናት ፍቶሕ
(open bit) ለሀሌ። ንሳል ህዬ
አካነት ፍትሕት ሰበት ረክብ ቀደም
ሸብብ። እት ክእነ ቴለል ንሳል ዲብ
ነጋድ ወአንያብ መደረት ለአጀሬ።
ሰበት እሊ ዓዲ ለኢገብአ ሐረከት
ንሳል እግል መሰል፡ ገጽ ቀደም
ሽበት ዲብ ምሽክለት ከሬ።
እግል
ዋለሞት
ለልአትናይት፦

ንሳል

• ዓዲ ለኢገብአ አጥበዮት
ረዳዐት፣
• እግል
ወቅት
ረዪም
ግንፍሌ ጥብየት፣
• አረር/ረክስ ዳይም ናይ
ልወዝ አው ናይ ለዓል ዐነድር
አተንፈሶት፣
መደረት ዋለሞት ንሳል
• ዲብ ፍንጌ ናይ ቀደም
አንያብ ፈረገት ትትከለቅ፣
• አንያብ
ለዐል
ልትቀደም(አራግ ገብእ)፣
• ምሽክለት ህግየ ትሳድፍ።
እሊ ለመድ እሊ እግል
አትካረሞት ለሰዴ አግቡይ፦
• ኦርቶዴንቲስት ለልትበሀል
ቄድራይ መጃል አንያብ፡ ገሌ
ሐረካት ንሳል እንዴ ለአደርስ
ሰዳይት እግል ልውዴ ቀድር፣
• ዋልዴን ለጅነ እንዴ
ኢልአትፋርህዉ እብ ቅሩቶም
በሰር እንዴ ትነፍዐው ለለመድ
እግል ለአትሐዱጉቱ ቀድሮ፣
• እለ
ምሽክለት
እለ
ለበዝሐ ወቅት ዲበ እብ ረዳዐት
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ለጠቡ አጀኒት ሰበት ትትርኤ፡ ጥብ
እም አጥበዮት ለሔሰ ክምሰል ቱ
ልትአመር።
ፈ ሪ ቅ / ጠ ሪ ቅ
ንሳል(Tongue piecing)
ፍርቀት ንሳል እብ ፍንቱይ
እትሊ ወቅት እሊ ዲብ አጀኒት
ልትርኤ ሀለ። አጀኒት ፈሪቅ ንሳል
ሚ ምሽክለት ክምሰል ለአመጽእ
እንዴ ኢልአምሮ ክምሰል ትልህየ
እንዴ ነስአው ወድዉ።

አርቡዕ 09 ማዮ 2018

እግል ልምጸእ ለቀድር አዘ፦
• መትቀጣም አንያብ
• ሕባጥ ንሳል
• መትሰማም ደም
• ነዚፍ ንሳል
• ሕባጥ
• አዘ ዕስር
• አረር/ረክስ
• ብዝሔ ምራቅ
ሰበት እሊ፡ ፈሪቅ ንሳል ልግበእ
ወብዕድ ዲብ አፍ ለገብእ ፋረቆት
ብቆት ሰበት ለአመጽእ እብ ሕክምነ
ምኖዕ ቱ።
ገጽ

6

ኣሳር

መሐመድ ዳፍለ

መትረካብ ቅዱም መሻቀዪታት እበን እት አግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ

ዕሉም ቅዱም ኣሳር ወናይ
አሰል (ጄኔቲክ) ክምሰለ ለአፍሁሙ
አፍሪቀ ቅርድ አዳም በዲር ወአዜ
ለህለ ታርፌሁ Homo sapiens
ክምተ ልትአመር።
እሊ ሰበት ገብአ፡ እት ለትፈናተ
አውካድ እት ለትፈናታ ክፋላት
እለ ቃረት ለልትረከብ ኣሳር ቅዱም
እግል እለ አማን እለ ለልአክድ
ቱ። ምስል መትነሻር ቅዱም ጅንስ
አዳም ወእሊ ዮም ለህለ ታርፌሁ
ለልትጻበጥ አሕዳስ ለሰጀላማቱ።
እብ አሳስ እሊ ፈሀም እሊ ህዬ፡
ምግባይ ዘበን እበን (Middle
Stone Age) ምስል አስሐበቦት
እሊ ዮም ለህለ ታርፌ ወድ አዳም
ለልትጻበጥ እት ገብእ፡ እግለ ዘበን
ለሀይ ለልአፍህሞ ናይ ለመድ
ወናይ ሐያት ኣሳር ህዬ ምህመቱ
ዐባይ ወድየ። እሊ ክፈል ታሪክ
ወድ አዳም ምን ቀደም 200,000
አስክ 10,000 ለዐለ አሕዳስ
ለጸብጣ ገብእ። እትሊ ክፈል ታሪክ
እሊ፡ ወድ አዳም ናይ እሊ ለህለ
ሐዲስ ግም አስል ወአብዕቦታት
(Homo sapiens) ምን አፍሪቀ
እንዴ ተአከረ እት ብዕድ ምድር
ለአስሐበ ጅንስ አዳም ክም ቱ
እንዴ ትወሰቀ ክሩይ ለህላቱ።
ባሕሲን ዕሉም ኣሳር እግል እሎም
አሕዳስ እሎም እብ አሳስስለ እት
አፍሪቀ፡ኣስየ ወአሮበ ለልትረከብ
ኣሳር እግል ልፍሆሙ ቃድራም
ህለው።

ቅርድ ናይለ ሰልፍ ለመጸ
ጅንስ ወአዜ ታርፌሁ ሓድግ
ለህለ ጅንስ አዳም፡ እት አፍሪቀ
ወግራሁ ለመጸ አስሐበቦቱ እት
ብዕድ ድዋራት እድንየ ለአግደ
ሰበቡ እተ ወክድ ለሀይ ለሳደፈት
ምሽክለት ሓለት ጀው ለልትጻበጥ
እት ገብእ፡ ምን ቀደም 200,000
ሰነት አስክ 10,000 ሰነት እብ
ትሉሉይ ለትረአ እት ገብእ፡
(Glacial and interglacial
periods) እሊ እግል ልትፈሀም
እግል እሊ ሐዳስ እሊ እብ ሱራት
ዐባይ ናይለ እብ ትሉሉይ ምን
ቀደም 130,000 አስክ 100,000
ሰኖታት ክምሰልሁመ ምን በዲር
ቀደም 600,000 ሰነት ለትረአ
ዐባዪ ናይ መትፈንጣር ጀርቤታት
እግል ልትገንሖ ወጅቦም።
እብ አሳስ በሐር ቀየሕ ናይ
አፍሪቀ ወምእታይ ዐረብ እት
ምግባይ ዘበን እበን ለትረአ
አስሐበቦት እት መዐደይ ሕዱድ
ወህቱ ለከልቀዩ ዕላቀት ዓዳት
ወለመድ እት ጌማም እንዴ አተ
ለገብአ ብሑሳት ቱ። እብ አሳስ
እሊ ህዬ ግረለ እት ሰነት 2000
እት ደዋይሕ ዓብዱር እት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ለገብአ
ታያኖት
ኣሳር፡
ክምሰልሁመ
ለትፈናተ ታዊር እት ድዋራት
ዙላ ወመጻብብ ቡሬማ ጋብእ
ለዐላማቱ።

እተ ሑድ ኪሎ ሜተራት ምን
ዓብዱር ራይም ለህለ ድዋራት፡
ዐስፈት፡ ገልዐሎ ወምፍጋር ሚሴን
እብ ብሑሳት ኣሳር ቅዱም ለትረከበ
ኣሳር እግል እሎም እንዴ አስለፍነ
ለሰሜናሆም መፋሂም ለበልሶ
ቶም።
እት ሰነት 2000 እት ናይ
ዕሉም ሐያት ላተ መጀላለት
ኔቸር (Nature) ለትጠበዐ ክቱብ
ክምሰለ ለአክዱ፡ ቅዱም እስባታት
ለሳልፋያም አርዛቅ በሐር እግል
ልታይኖ ለቀድረው፡ እሊ አዜ ለህለ
ታርፌ ወድ አዳም ለሐድገ አዳም
(Homo sapiens) እት አግዳም
በሐር ኤረትርየ ክም ዐለ ለልሐብር
ሰበት ገብአ፡ እሊ እግል ኖሱ
እስባት ገብእ። ለትረከበ ቅዱም
መሻቀዪታት እበን ፡ኣሳር ሐያት
ወኮራል እት አካን ኣሳር ቅዱም
ዓብዱር ለህሌት ሐብሬ ኣሳር
ቅዱም ህዬ፡ ምህመት አግዳም በሐር
ቀየሕ እት ብሑሳት ኣሳር ቅዱም፡
ክምሰልሁመ እት ብሑሳት እት
መትከላቅ ወአስሐባብ (evoultion
and migration)ለሳልፋይ ዘርእ
ናይ እሊ ታርፌ ወድ አዳም እሊ
ሰበት ገብአ፡ ምህመት ክም ቡ
እኩድ ቱ።
ሄንሪ ኤርኔስት ጊ ለትበሀለ
መትመራምራይ ወድ እንግሊዝ
ወመርትዓይ መጀለት ኔቸር፡ እት
ዕልብ 405 ለመጀለት እግለ እብ
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ሕላይ ሰብ በዲር

እት ሰነት 1913 ለትጠበዐ ክታብ ሐይለት ትግራይት እለ ዕልብ 145
ለህሌት ሕላየት፡ እሽሐቅ ወድ አብሰላብ ከንቴባይ ተስፋሚካኤል ምን
ትሸየመ ለሐለየ ሕላየት፡
መጽአተኩም ኢኮኒ ለሸረ ብዞሕ ወነሆባ
ሀብረም ተ እግል ትትሐ’ገር ወስብር ተ እግል ትሽዖለ
ክም ወአት ዕፍዮ ተ አስሮ ዲበ ለህንኮባ
ክም ላሊ ግናዘት ተ ሰኒ ወአማን ዕቆበ
መሕበር ኦሮ ሓይዘታ ቱ ወመሕበር ልብል ኢትሆባ
ራክብ ላቱ ተአትሐግል ወሳየሮትለ ገሮባ
እትነ ሐሰት ምን ተፈሩህ ዳሊ ላቱ ትሰአሎባ።
ሮበርት ዋልተር ወመልህያም
እት ዓብዱር ለትረከበ ኣሳር፡
ግረ መትከላቅ እሊ ቀደም አዜ
ለህለ ታርፌ ወድ አዳም ሓድግ
ለህለ እብ(Homo sapiens)
ለልትአመር፡ እግል ሰልፍ ወክድ
ለትረአ ፈሀም መትነፍዖት ርዝቅ
በሐር፡ እግል ሰልፍ ወክድ እንዴ
ቤለዩ ሸርሑ ህለ።
እትሊ ክቱብ እሊ እት ዮም 4
ማዮ ናይ ሰነት 2000 እት መጀለት
ዕሉም ሐያት ለትከተበት ሐብሬ፡
አሳስ እንዴ ገብአት ምህመት
ወእስባታት አግዳም በሐር ቀየሕ
ለሸርሕ ክቱብ ቃርብ ህለ።
ምስል ኣሳር ሐያት ኮራል
እንዴ ሓበርከ፡ እት አግዳም በሐር
ቀየሕ ኤረትርየ እብ ሮበርት
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ዋልተር ወመልህያሙ ለትረከበ
መሻቀዪታት እበን ቅዱም፡ ቀደም
125,000 ሰነት እት አግዳም
በሐር ቀየሕ ለትረአ ወወክድ
ለነስአ መትበዳዳል ሓለት ጀው
ወተቅዪር ድዋር እት ጠቢዐታይ
ወናይ ለመድ ተቅዪራት ቅዱም
ወድ አዳም (Homo sapiens)
ለመርበው ቶም። ብዞሕመ ዕሉም
ኣሳር ሐያት ናይ ቅዱም ወድ
አዳም(Homo sapiens) እሊ
አዜ ታርፌሁ ሓድግ ለህለ አዳም፡
እት አግዳም በሐር ቀየሕ አስክ
እለ ምንመ ኢትረከበ፡ ለገብእ ዐለ
ቴለል ህዬ እብሊ ኣሳር ቅዱም
መሻቀዪታት እበን ወለ ህለ ኣሳር
ኮራል እንዴ አትጻበጥናሆም ምስል
እግል ንፈሀሞም እንቀድር።
ለእተ ወክድ ለሀይ ለትረአ
ተቅዪራት ድዋር ወጀው፡ እግል
ናይ ጠቢዐት ወለመድ መሻቀዪታት
ቅዱም ወጅንስ ወድ አዳም
(Homo sapiens) ለመርቡ ሰበት
ገብአው ህዬ፡ ለቅዱም ጅንስ እግል
እሊ ዮም ለህለ አዳም (Homo
sapiens) ዝሕረት በሐር እግል
ልፈትሽ በሰር ክም ጠወረ ለልሐብር
ቱ።
ምስል መትከልለቅ ወመትነሻር
ቅዱም ጅንስ አዳም (Homo
sapiens) ለልትጻበጥ ናይ ሰልፍ
ኣሳር ሐያት (fossils) ምን
ድዋራት ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ
ለመጸ እት ገብእ፡ አስክ እለ እት
መጃል ቅዱም ኣሳር ለህለ መፍሁ
ናይ ሰልፍ እስባት እት ሐድ
130,000 ሰነት ለገብአ ክምቱ
ልትአመር።
እሊ ቴለል እሊ ምስለ እት ቃረት
አፍሪቀ እብ ርሒቡ ለትርኤት
ሓለት ጀሐር ለልትጻበት እት
ገብእ፡ እት ቃረት አሮበ ህዬ ሕድ
እበ ሸብህ ምስለ እት ዘበን (IceAge) እንዴ ትበሀለ ለልትአመር
ለልትጻበጥ ቱ።
ልተላሌ…
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

አብካት ተዐሊም ውቁል ግረ መድሐራት
እግል ሸባብ ወሻባት ሚ መስል

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እት ጀሪደት እንግሊዝ ‘ERITREA PROFILE’ እብ ሻብ
ሰሕፊ ከሰቴ ገብሬሂወት ለገብአት መቃበለት ምስል መስኡል እዳረት
ወዕላቃት ካርጅየት መአሰሳት ተዐሊም ውቁል ኤረትርየ ፕሮፌሰር
ዘመንፈስ ጸጋይ ዋዲ ዐለ። ሕናመ ለመቃበለቱ ምስል ሸባብ ወሻባት
ለትገይስ ወለትነፍዕ እት እንተ ሰበት ረከብናሀ፡ ለመቃበለት ጭመመ እብ
ክቱብ እግል ንቀድም እግልኩም ቱ፡ ቅራአት በኪተት።
መአሰሰት
ተዐሊም
ውቁል
ኤረትርየ ወፈርዕ ብሑስ ክል-ዶል
እግል ጠወሮት መቅደረት አዳም ወእብ
ፍንቱይ መቅደረት ሸባብ ወሻበት
እግል ትወቅል ትከድም ህሌት። እሊ
ህዬ እግለ እት መአሰሳት ተዐሊም
ውቁል ሸቁ ለህለው ሸባብ ወሻባት
ሌጠ እቶም እንዴ ኢትትከለብ፡ እት
ለትፈናተ ውዛረት እግለ ሸቁ ህለው
ሸባብ ወሻባትመ ክፈል እሊ አብካት
እሊ ክም ገብኦ ትወዴ ህሌት። እለ
መአሰሰት እለ እብ ሰለስ ገበይተ
መቅደረት አዳመ እግል ትጠውር
ለትከድም።
ለአወላይ በክት እት ቀበት-ዐድ
እት ኩልያትነ ናይ ግረ መድሐራት
በክት ፍትሐት፡ እሊ ህዬ በክት እግለ
ደረሰ ሸባብ ወሻባት ሂበት እት ገብእ፡
ለካልኣይ በክት ህዬ ካርጅ እንዴ ጌሰው
ናይ ግረ መድሐራት ድራሰቶም እግል
ለአተላሉ በክት ሂበት ወለሳልሳይ እብ
ገበይ መራሰለት ለልትሀየብ ናይ ግረ
መድሐራት ድራሰት ከምክም።
እግለ ድራሰት ውቅል ግረ
መድሐራት አስክ ካርጅ ለገይሶ ደረሰ
ለመጃል ለእግሉ ደርሶ እት ቀበት
ዐድነ እንቡት ይህለ ገብአ ምንገብእ ቱ
አስክ ካርጅ እግል ሊጊሶ ለልትአጀዝ
እግሎም ልብል ፕሮፌሰር ዘመንፈስ።
ፕሮፌሰር ዘመንፈስ እበ እግል
ረዪም ለሀደፈ ስታት እት ሸሬሕ ክእነ
ልብል፡ “ቀደም እለ እት ቀበት ዐድ
እንቡት ለህለ ተዐሊም ግረ መድሐራት
ክም ከረ ማስትረይት እንዴ አተረድከ
እት ናይ PHD ደረጀት ወቀሎቱ ቱ፡
አስክ እለ እበ እት ናይ ማስተርስ ለህለ
መጃላት ተዐሊም እንዴ ቀየምነ እግል
አፍይሖቱ እግል ንክደም እግሉቱ፡
ሰበቡ ህዬ፡ ሸባብ ወሻባት እብ ዕልብ
ብርኩት እትለ ደረጀት እለ እግል
ልብጽሖ ሳታም ሰበት ህሌነ” ቤለ።
እትሊ ወክድ እሊ ለህለ ናይ
ግረ መድሐራት መጃላት እት ክለን
ኩልያት ዐድነ ክምሰለ ልትሐዜ
ምንመ ኢገብእ፡ እት ኩልየት ዕሉም
ወቴክኖሎጂ ኤረትርየ እት አርበዕ
መጃል ናይ ማስትረይት ድራሰት
ልትሀየብ ህለ፡ እት ኩልየት ሐርስ
ሐመልማሎ ህዬ ናይ 5 መጃል ድራሰት
ግረ መድሐራት ወእብ ፍንቱይ እብ
ደረጀት ማስትረይት እግል ልትሀየብ
ምን አንበተ ሰኔታት ሑሉፍ ለህላቱ።
እት ኩልየት ዕሉም እጅትማዕየት
ዐዲቀይሕ ህዬ ናይ ዎሮት መጃል
ናይ ግረ መድሐራት ለልትሀየብ
ድሩስ ህለ፡ እት ኩልያት ዓፍየትመ
ለክምሰልሀ። እትለን ኩልያት እለን
ህዬ ብዝሓም ሸባብ ወሻባት እብሊ

በክት እሊ ደረጀቶም እንዴ ወቀለው
እግል ሸዐቦም ወሕኩመቶም ከድሞ
ህለው ልብል።
እት ቀበት ዐድ ናይ ግረ
መድሐራት ድራሰቶም ለታብዖ
ደረሰ ለሔሰው ለገብኦ እቡ አስባብ
ብዞሕ ምንማቱ፡ ለአግደ ምኑ ላኪን
እት መትወጣይ መንሀጅለ ድራሰት
ቱ። እሊ መንሀጅ እሊ ምስለ ወጠን
ለትጠልቡ ንዛም ተዐሊም ለትዳለ ሰበት
ገብአ ለሔሳቱ፡ ደረሰ እግል ድራሰት
ግረ መድሐራት አስክ ካርጅ እንዴ
ጌሰው ዶል ደሩሱ ላኪን፡ ምስል ለገብአ
መናህጅለ ጃምዓት እግል ልትዋፈቆ
ህለ እግሎም። እምበል እሊመ ለእት
ቀበት-ዐድ ናይ ማስትረይት ድራሰቶም
ለልአተላሉ ደረሰ እግሎም ለልትደፈዕ
ማል፡ ምስለ ካርጅ እንዴ ጌሰው ለደርሶ
ለልሐዙዉ ማል ለሐደ ገብእ።
እሊ ማል እሊ ህዬ፡ እብ ሰላዲ
ካርጅ ለልደፈዕ ሰበት ገብአ ሰኒ ወአማን
ቃሊቱ ልብል ፕሮፌሰር ዘመንፈስ።
እግል መሰል ዎሮት ደረሳይ ለእግል
ማስትረይት ልድረስ አስክ ካርጅ
ለገይስ ምን ልውሕድ ናይ 3,000
ዶላር ማል ለሐዜ። እትለ ዐድ ደርሰ
ምንገብእ ህዬ ለእግለ ድሩሱ ለፈግር
ማል እት ፍንጌ 17 ወ18 አልፍ
ዶላር ገብእ። እሊ ናይ ሰር ፈርግ ህለ
እግሉ።
እምበል እሊመ እት ቀበት
ዐድ ለልትሀየብ ድሩስ ለልትሐሬ
እቡ ምን ለሀሌ፡ ጽበጥለ ተዐሊም
እብ ክሉ መቃይሱ ሰበት ልትራቀብ
ወልትጌመም ቱ። ምነ እብ ብዕዳት
ጃምዓት እት ካርጅ ለልትሀየብ ድሩስ
ለሐይስ፡ እምበል እሊመ በቃዐት
ተዐሊመን እግል ትራቅቡ ወትጌምሙ
ሰበት ኢትቀድር እሊ ቱ ወሌሂቱ እግል
ቲበል እቱ ኢትቀድር። ብዕድ ህዬ፡
ለእግል መድሐራት ለልትዳሌ ውራቅ
በሐስ እበ እት ቀበት ለህለ ደረሳይ
ዶል ልዳሌ መሻክል ኤረትርየ እት
ለገብአ መጃላት እንዴ ሐፍዘ ሰበት
ለአቀርብ፡ እሊ ህዬ እግለ ደውለት
ለነፌዕ ቱ። ፈጅር ምን እሊ በሐስ
እሊ እንዴ ትበገስከ ሕሉል እግል
ትባስር ትቀድር እንዴ ቤለ ፕሮፌሰር፡
ምናተ ለእት ካርጅ ለደርስ ደረሳይ
እሊ በሐስ እሊ ምን ኤረትርየ በረ
ሰበት ወድዩ መክሰብ እግል ልትረከብ
ምኑ ኢቀድር።
እትለን ለሐልፈየ 10 ሰነት
እት መጃል ግረ መድሐራት አስክ
ካርጅ ለነድአናሆም ደረሰ ሐድ 600
ደረሳይ ገብኦ። እሊ ህዬ እግል ናይ
ማስትረይት ወደክቶረይት ድራሰት
ዐለ። እትለ ሰነት እለ ህዬ ለመጽእ

ወሬሕ ሰብተምበር እቱ ዝያድ
100 ደረሳይ በክት ምንሐት እንዴ
ተሀየበዮም፡ እት ለትፈናተየ ጃምዓት
እንዴ ጌሰው ድራሰቶም እግል
ለአተላሉ በክት ህዩቦም ህለ። ለገሌሆም
ክሉ መጣልቦም ለልአተምም ምናሕ
እቡ ገይሶ ለህለው እት ገብኦ፡ ሌሆም
ህዬ ሰር መጣልብለ ምናሕ ለተምም
እግሎም ቶም በሀለት ገሌታይ እንዴ
ወሰከው ለደርሶ ቶም።
ሕኩመት ኤረትርየ ሸባብ ወሻባት
ናይ ግረ መድሐራት ድራሰት እግል
ልርከቦ እብ ቀልብ ናስሕ ትከድም
እቱ ህሌት። እግል መሰል፡ እብ ገሌ
ጃምዓት ለልትሀየብ በክት እግለ ደረሳይ
ለከፍዩ ኢገብአ ምንገብእ፡ ሕኩመት
ለተርፉ ማል ኖሰ ክም ሰድዩ ትወዴ።
እብለ ገበይ እለ ህዬ፡ ማል ብዞሕ
ተአፈግር። እሊ ህዬ እግል ብዝሓም
ደረሰ ወእብ ሰላዲ ካርጅ ለልደፈዕ
ሰበት ገብአ፡ ለደረብ ለእት ሕኩመት

መአሰሳት
ተዐሊም
ውቁል
ኤረትርየ ምስል ብዝሓት ጃምዓት
ወመአሰሳት ተዐሊም ውቁል ዕላቃት
ዋድየት ህሌት። ገሌ ምኑ ጃምዐት
ጆሞ ኬንያታ፡ ጃምዐት ሐርስ ወሐብሬ
ናይ ፊንላንድ፡ ጃምዓት ህንድ ክም
ጃምዐት ኒው ደልሂ፡ እምበል እሊመ
ምስል ጃምዓት ብሪጣንየ፡ ኢጣልየ ወ
አሜሪከ ዕላቃት ወመፋሀመት ገብእ
ህለ። አስክ እለ ዐድነ ምስል 30 ለገብአ
መአሰሳት ተዐሊም ውቁል ናይ ካርጅ
ዕላቀት ዋድያም ህሌነ። ምናተ ክለን
መአሰሳት ክምሰለ ልትሐዜ እት ወራት
ህለየ በሀለትነ ኢኮን ቤለ። እምበል
እሊመ ሐዲስ መፋሀማት ምስል
ጃምዓት ቻይና ወሩስያመ ገብእ ህለ።
ሰበት እሊ፡ መጃል ሽራከት ወድራሰት
ክል-ዶል ለልትቀየር ወሽቅል ትሉሉይ
ለልሐዜቱ። እምበል እሊመ፡ እትለ
ሰነት እለ ኤረትርየ ምስል ሃንጋሪ
ናይ ሽራከት ዕላቀት ዋድየት ህሌት፡

ክሩይ ህለ ከባደቱ አክል አየ ክም ተ
እግል ትጌምም ትቀድር።
እብ አሳስ ሐብሬ ፕሮፌሰር
ዘመንፈስ፡ ደረሰ ናይ ግረ መድሐራት
ድራሰቶም እግል ልታብዖ እት ከረ
አፍሪቀ፡ አሮበ፡ አሜሪከ፡ ህንድ፡ ቻይነ
ጃፓን ወግብለት ኩርየ እቱ ለህለየ
ጃምዓት ቱ ደርሶ ለህለው። ደረሰ
ናይ ግረ መድሐራት በክት ተዐሊም
ክም ረክበው ምስለ መአሰሰት ተዐሊም
ውቁል ናይ ውፋቅ ወሲቀት እንዴ
ፈረመው ቱ እሊ በክት እሊ እግል
ልትነፍዖ እቡ አስክ ካርጅ ለገይሶ።
እብ አሳስለ መፋሀመት ህዬ ሐቴ ሰነት
እት ካርጅ ዶል ደርስ፡ እት ዐድከ
እንዴ አቅበልከ ናይ 2 ሰነት ክድመት
ተሀይብ። 2 ሰነት እት ካርጅ ደረስከ
ምንገብእ ህዬ ናይ 4 ሰነት ክድመት
ተሀይብ ወእብለ ገበይ እለ ህዬ ምኑ
ወኬን ጸንሐከ ምንገብእ እት ልትባዛሕ
ለገይስ ቃኑን ዱሉይ ህለ። ለደረሳይ
እለ መፋሀመት እለ እንዴ ፈረመየ
እት መዓል ይአውዐለየ ምንገብእ፡
ለትደፍዐ እግሉ ማል እግል ልብለስ
ልትቀሰብ።
እለ መፋሀመት እለ አስክ እለ
ምንመ ትዳሌት፡ እት መዓል ውዕለት
ይህሌት። ምናተ አኪድ አነ ሐቴ
አምዕል እት መዓል እግል ትውዐል ቱ
ቤለ ፕሮፌሰር።

ሰበት እሊ እት መጃል ተዐሊመ እት
መፋሀመት ክም በጽሐት ወደሐ።
እምበል እሊመ ሽራከትነ ምስል
እለን ጃሚዓት እለን እት ናይ አድረሶት
ግረ
መድሐራት
ለትሐጨረት
ኢኮን። እት ለገብአ ዕሉም በሐስመ
ናይ አፍካር መትባዳል ተጃርብ
እንወዴ።ክምሰልሁመ
ዶል-ዶል
መትባዳል ተጃርብ ገብእ። መድርሲን
ኩልያትነ እተ ጃምዓቶም እንዴ
ጌሰው ክም ለአደርሶ ወናዮም እትለን
ኩልያትነ እንዴ መጸው ክም ለአደርሶ
እንወዴ። እምበል እሊመ እት ገሌ-ገሌ
መጃላት ዕልም ወመሻቀዪታት ዲጂታል
እንረክብ ምኖም፡ እግለ ኩልያትነ እት
ልብል አብርሀ ፕሮፈሰር ዘመንፈስ።
እሊ እብ ገበይ እዳረት መአሰሳት
ተዐሊም ውቁል ለገብእ መፋሀማት ቱ፡
እት ገሌ-ገሌ ህዬ ለኩልያት እብ ገበየን
ዕላቀት ክም ወድየ እንወዴ። እለ
ገበይ እለ ገሌ ምነ ኩልያት ልትነፍዐ
እበ ለህለያ ተን። እብለ ገበይ እለ
ህዬ፡ ኩልያትነ አብካት ናይ ባደሎት
ተጃርብ ወሰዳይት እት መናህጅ
ለረክበ እቡ በሰር ጋብእ እግለን ህለ።
“እብ እንክር መቅደረት ደረሳነ ከፎ
ሓለት እተ ህሌት?” ለልብል ሰኣል እቱ
እት በልስ ፕሮፌሰር፡ ደረሳነ እት ናይ
ግረ መድሐራት ለደርሶ ሰኒ ወአማን
ሕሙዳም ወስሙያም ቶም። እሊ

ህዬ እት ቀበት ዐድ ምንገብእ ወእት
ካርጅ እብ ንቅጠት ሰኔት ወፈሀም
ዛይድ ቱ መድረሰቶም ለልአተሞ።
ለምን ለትፈናተየ ጃምዓት ለእንረክቡ
ተቃሪሮም ለልሐብን ቱ። ገሌ ደረሳነ
ለደርሰው እተን ጃምዓት ስሜት
ቅዲት ለሐድገው ህለው። እግልሚ፡
ዝያድለ ብዕዳም ደረሰ ሰበት ትሰመው
ቶም። ክእኒ ሰበት ገብአ ህዬ፡ ብዝሓት
ጃምዓት መሰለን ጃምዓት ቻይነ ርኤነ
ምንገብእ፡ እብ ፍድብነ ደረሳነ ሰበት
ልትረይሐ ክል ሰነት ምናሕ እግል
ደረሳነ እት ለሀይበ ልትረአየ።
አስክ እለ ካርጅ እንዴ ነድአናሆም
ለደርሰው ደረሰ 600 ደረሳ ባጽሓም
ህለው። አስክ እለ እበ ህሌት እግልዬ
ሐብሬ ምን እሎም ደረስ እሎም
ዎሮት ደረሳይ ሌጣቱ ፍገሪት ሐዋኒት
ለአምጽአ፡ ህቱመ እብ አከይ አደቡ
ሰበት ትጠረዛቱ እት ኢኮን፡ እብ ድሩሱ
ኢኮን። ለብዕዳም ላኪን ለንቃጦም ሰኒ
ወአማን ለልትሐምድ ቱ። እት ናይ
ማስትረይት ድራሰቶም እብ ንቅጠት
ውቅል ሰበት ለአተሞ፡ ለእተን ደርሶ
ዐለው ጃምዓት እግል ኢልሕዶገን ናይ
ደክቶረይት በክት ለሀይባሆም ወክም
ለአተላሉ ወድያሆም ልትረአየ ህለየ።
እሊ ህዬ ለእት ኤረትርየ ለህለ ለሔሰ
ንዛም ወበቃዐት ተዐሊም ለወዴሕ
እግልካቱ ቤለ ፕሮፌሰር ዘመንፈስ።
“እብለ ገበይ እለ ሐቆ ሄረርነ
እት መስተቅበል እብ ደረጀት ውቅል
ለልትደሐሮ ደረሰ ሰበት በዝሖ፡
ለእት ኩልየት ለህሌት መቅደረት
አዳምነ ወእብፍንቱይ መደርሲነ እንዴ
ትወቀለት ለምን ካርጅ እብ ሰላዲ
ካርጅ ብዝሕት ሽቅል ጻብጣም ለህለው
ውላድ ካርጅ እንዴ በደለው ለትበዴ
ዐለት ሰላዲ ካርጅ እግል አንቀሶት፡
እምበል እሊመ እብ መስኡልየት
ወነሳሐት እግል ሐዎም ወውላዶም
እግል ለአድርሶ ቶም። እሎም ለእት
ውዛራት ለህለው ሸባብ ወሻባት ህዬ
እሊ በክት እሊ ለረክቦ እት ስታት
ውዛራት፡ እት ስያሰት ወንዛም
ውዛራት ወክምሰልሁመ እት ብሑስ
ለትፈረረው ሰበት ገብአው፡ እት
ጠወሮት አሽቃሎም እዴ ዛይደት እግል
ተሀሌ እግልሎም ቱ፡ ሰበት እሊ ክምሰለ
ሕኩመት ልብ ካርየት እቱ ለህሌት
ጠወሮት መቅደረት ኣደመ ክም ዐቦት
ታመት ወጠን ለልትሐሰብ ወቀይ ቱ
ገብእ ለህለ ወስክ” ፕሮፌሰር።
ክምሰለ ዐቦት ወመትቀዳም እት
ነውዕየት ሸባብ ወሻበት ለተንከበት
ጋብአት ለህሌት፡ እግል እሎም ሸባብ
ወሻባት ህዬ፡ ለልትሐዜ ወእብ መቃዪስ
እዲነ ለገይስ ድራሰት ሂበት ናይነ
ምህመት ሰበት ገብአት፡ ምህመትነ እት
አትመሞት ንትረከብ ህሌነ። እብሊ
ህዬ፡ ለሔሰ አብካት እት መትቀዳም
ወዐቦት ዐድነ እዴ ዛይደት ሰበት ቡ፡
እበ ትወቀለት እግል ነአተላልዩ ቱ እት
ልብል መቃበለቱ አትመመ መስኡል
እዳረት ወዕላቀት ካርጅ ውቅልት
ለጅነት ኩልያት ዐድነ ፕሮፌሰር
ዘመንፈስ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ግንራሪብ በሐር
ዎሮት ለቢብ እተ ግንራሪብለ
በሐር ዎሮት ነፈር ሰኒ እሱፍ
ወእት ሀመት ክሩይ፡ ወእትለ እዲነ
ብዞሕ መግሀፍ ወሸንሀት ዋዲ፡
ወብዞሕ ለአትማርር ርአ። ከክም
እነ ቤለዩ፡ “እንተ ጅነ ልብከ እንዴ
ከሬከ ስምዐኒ፡ ኒበል እንተ ምን
ቅያስ ወለዐል ታጅር ወጽጉብ እት
እንተ፡ እት ጀልበት ጸዐንከ፡ ወእለ
ጀልበት እተ ምግብለ በሐር እንዴ
ትፈረቀት ከማይ እንዴ አተ ዲበ
ሐዮትከ እት ብቆት ምን ትትከሬ፡
እትለ እዲነ አክል አዪ ወትገሀፍከ?

እተ ዶል ለሀ እምበል ሰላመት
ነፍስከ እብ ሚ ወትሻቀልከ?
ከእለ ሰላመትከ ዐውለ ወላ ክሉ
ለዐለ እግልከ ማል ወትጃረትመ
ምን ገብእ፡ ባል ወሀብካሁ ገብእ?
እምበል ሰላመት ርሕከ ብዕድ
ለሻቅለከ ጋር ወዐለ ገብእ? ቤለዩ።
ኢፋሉ እት ልብል በልሰ እቱ።
ከአዜ አንተ፣ “መልክ ናይ እለ እዲነ
እብ ግዲደ ዐልከ ኒበል፡ አመተ
አለቡ እግል ልቅተሉከ ለለሐዙ ዲብ
ሕድ ምን ከርፉከ፡ ሸንሀትከ ለእለ
ብከ ኩለ እንዴ ጠለቅከ ሰላመት

ነፍስከ ሌጠ ወኢገብአት መስለከ?
ወአክል ሰላመት ነፍስከ ለልትዓደል
ጋር ሚ ሀለ ገብእ?” ቤለዩ።
“ሰኒ ህታተ” እት ልብል በልሰ
እቱ። ከክምእነ እት ልብል ወሰከዩ፡
“ከዮም እሊ እናስ ለታጅር እንታ
ቱ፡ ወላመ መልክ ለእሉ ነሀድግ
ህሌነ እንታ ቱ” ቤለዩ። ለእናስ ህዬ
እለ ህግያለ ለቢብ ልቡ አብረደት
እሉ ወላመ ሀሙ ወለቀሙ እተ
ዶሉ ትባልሐ ምኑ።

ለለአትስሕቅ ዕልማይ ሐቃይቅ
- እግል ፈረስ ተማም እንዴ አትቃመትናሁ፡ ዲቡ ልትጸዐን ለዐለ
ነፈር እብ ሚ ሰበብ ክም ሞተ እግል ነኣምር እንቀድር። ከለ ክልኤ
ቀዳምያት እግሩ ክልኢተን ክብ ብህላት ሀለየ ምን ገብእ፡ ለበዕሉ እት
መዕረከት ክም ሞተ ነአምር። አው ህዬ ሐቴ ምነን ክብ ዋድየት ህሌት
ምን ገብእ፡ ለበዕሉ እብ ሰበብለ እት መዕረከት ለሳደፈዩ መሓክር ክም
ሞተ ነአምር። ምናተ ለእገሩ ክልኢቱ እት ምድር ካይድ ህለ ምን ገብእ፡
ለበዕሉ እብ ገበይ ጠቢዕየት ክም ሞተ ነአምር።
- ብዕደት አማን ህዬ፡ ዕንታትከ ፉቱሕ እት እንቱ ሀጠሽከ ምን
ገብእ፡ ለዕንታትከ እግል ልትፈራገዕ ቱ፡ አው ህዬ ለህጣሸት ገበይ ከልአካሀ
ምን ገብእ ሰይጣትከ እግል ልትሳበር ቱ።
- ገሌ ምነ እግል በርናምጅ “ስፖንጅ ቦብ” ለለዐፉ አንፋር፡ ህቶም
እት ሐን ማይ ክም ህለው ክሉ ክሉ ልትረስዕዎ። እሊ ህዬ አስክመ
ለበርናምጅ ለልትረሰዖ እተ ደረጀት ሰበት ለአበጾሖም፡ ለእሉ ለዐፉ ህለው
ጋር ብዞሕ ኢልሽዕሮ እቡ፡ ወክሉ ባሎም ዲብለ ገበይለ ህግየ ወለእሉ
ልርኡ ስወር ሰበት ወድዎ፡ ለትትብሀል ህሌት ሂገ ክሉ ረእሶም ልብ ኢከሩ
ዲበ።
- ቦደት አማንመ፡ ጀው እተ በርድ እቱ ወቅት፡ ምን ኣመረ
ለልትረአው ከዋቢስ ሰኒ ወአማን በዝሖ፡ ወትርሃን ለፈቱ አንፋር ዝያድ
ክሎም ዓቅላም ቶም።
- እተ ናይ ደንጎበ ሐለቀት ናይ “ቶም ወ ጄሪ” እግል አጀኒት
ለሻቅሎም ጋር ሀለ ምን ገብእ፡ ክልኢቶም ሰበት ለአንትሕሮ ቱ። ወእምበል
እሊመ እተ ኮናን ለልትበሀል በርናምጅ ተሕቂቅ እግለ አጀኒት ለሻቅል
ብዕድ ጋር፡ ለቅሰት እት ደንጎበ ነሃየት በ መኢፋለ ለልብል ጋር ቱ፡ ከእብ
አማን ነሃየት ቡ፡ ህቱ ዲብ “ሺትሺ” ልትበደል፡ በህለት ሻብ ለአቅብል።
- ምን ሰፈላል ናይ ዎሮት ነፈር እግል ነአወልጥ እተ ነሐዜ እቱ
ወቅት፡ ለሰፈላሉ ሰኒ ወአማን ትዘይድ ዲብነ፡ ወእግል ንትረሰዑ ለእንጃህድ
ነፈር ሀለ ምን ገብእ ለባልነ ሰኒ ወአማን ዲቡ ለአንተብህ፡ ወክል ዶል ምን
ፊቃዶነ መትወርካይ ለአቤነ።
- ገሌ አንፋር ጤነ ቤትሮል በህ ልብሎም። ወእሊ ህዬ ሽእ ቀሪብ
መስል እቶም። ምናተ ለአማን ጤናታትለ ቤትሮል፡ ምስለ እት ሐንገልነ
ለልትረከብ መርከዝ ምትዐት ዕላቀትቡ።

ተበሰም

ዎሮት እት ሜዳን ኩረት እግር፡ ክልኦት ፈሪቅ እተ ልተልሀው
እቱ ዐለው ወቅት፡ ቤረግ ጸሊም እንዴ ረፍዐ ተሐት ወለዐል እት
ልትሳስዔ ምን ረአዉ፡ መለሀይ እንተ ደሐንካቱ? ዶል ቤለዉ፡ ህቱ
ህዬ አነ ምሸጄዕ ናይለ ሐከም አነ ቤለዮም።

መዕሉመት

ምግባይ ዐቅል ፓፓጋሎ አክል ዐቅል ወድ ሐምስ ሰነት ጀኔታይ
ገብእ።

በሀል
እሙራም

- “እት ሰልፍ መዕነት
ናይለ እግል ቲበለ ለተሐዜ
ኣምር፡ ሐር ክም ሐዜከ ተሃጌ።”
(ኤብክቲሎስ)
- “ለሔሰ ስራይ ገሮብ፡
ባል ሃድእ ቱ።” (ናፖልዮን
ቦናፓርት)
- “በንኪ እት ወቅት ሰመ
ቃውዐት ደ’ለት ለልሀይበከ፡
ምናተ ዝላም እግል ትትቃጠር
ዶል ተአነብት ለደ’ለት እግል
ትብለሰ እቱ ለልትሰአለከ መአሰስ
ቱ” (ሮበርት ፍሮስት)
- “ሐቴ እሲት እግል ዎሮት
እናስ ምን ቅያስ ወለዐል ለትከርህ
ሳደፈተከ ምን ገብእ፡ ለእሲት ሐቴ
ዶል እግል እሊ እናስ እሊ ምን
ቅያስ ወለዐል ትፈትዩ ክም ዐለት
ትየቀን።”

ጣዓሞ

እት ሰነት 1980 ወድ አምሪካ
ላቱ ሮበር ግራሃም ክላርክ
ለልትበሀል ምልዮኔር፡ እግል ዘርእ
ወድ ተብዐት ለገብእ በንኪ እግል
ልፍተሕ ሰተተ። ምናተ ለበንኪ
እሊ ዘርእ እሊ ምነ ጃእዘት ኖቤል
ለትከበተው አንፋር ሌጠ እግል
ልጅምዑ ቀረረ። ወእለ ለወደ እበ
ምስምሰ ዎሮት ሰኒ ዓቅል ወፈዳብ
ላቱ ግም እግል ልምጸእ ምን
ሐዛቱ። ምናተ ግራሃም እሊ ዘርእ
ወድ ተብዐት ምነ ጃእዘት ኖቤል
ለትከበተው አንፋር ሌጠ እግል
ልትከበት ለወደዩ መጅሁዳት
ብዞሕ መታክል ሰበት ሳደፈዩ፡
አስክ ርያድዪን ወሰኒ ዓቅላም
ላቶም አንፋር ትወለበ። እሊ
በንኪ እሊ ሐቆ ሞትለ ምልዮኔር
እት ሰነት 1999 ክሉ ረእሱ
ትደበአ።

መን ኣምሳል ገባይል
ፈተ ወቅዲት ክሉ ረእሰን
ኢልትሐብዐ። (ሲንዪን)
እት መሐፈዘቱ ሰላዲ
ለአለቡ ነፈር፡ እት ንሳሉ ሐሪር
እግል ለሀሌ እሉ ወጅብ።
(ማሊዝዪን)
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መንፈዐት
ዐባይ ለቡ ወእግል
እዲናከ ለለአረቴዕ ነሳዬሕ

1 - ለሰልፋይት አሕላምከ እት አማን
እግል ትበድሎም ለትነሰአ ከጥወት..ምን
ስካብከ እተ ዶልከ እንዴ ፈዘዕከ ከሙባሸረተን
እት ሽቅል ዶል ትትፈረር ቱ!
2 - ውላድከ አክል-ሕድ እብ ፍቴሕ ወዐድል
ታለዮም፡ እግል ዎሮቶም ሰበት ፈቴካሁ አውመ
ዝያደ ሰበት ተአቀርቡ ምንለ ብዕዳም ዝያደት
ኢተሀቡ. .እለ ወዴከ ምን ገብእ እሊ ዝልም ክም ቱ
ኣምር!
3 - ክሎም ለትብል ዘዐት ምነ ትደገግ. .ህተ ዲብ እለ
እዲነ ለዐቤት ዘዐት ዝልም ተ!
4 - ሕኔት እት ወቅትከ ወርቡሽ እት እንተ ትመጽእ፡
ድንጉር ወርዮሕ እት እንተ ምን ተዐሬ ልሐይስ!
5 - ልብከ ናይ ምስጢርከ መቅበረት ውደዩ!
6 - ከሳረት ዶል ትሳድፈከ ትሰሐቅ፡ በኬከ ምን ገብእ
ክልኤ ዶል እግል ትክሰር ቱ!
7 - እት ወቅት ንእሽከ ትትሐለሞም (ተአኖክዮም) ለዐልከ
ጋራት ክል ዶል ፍቀዶም፡ ወለከያላት ወምን አማን ለሬመውመ
ልምሰሎ፡ እት አማን እግል ትበድሎም እብ ክለ ሒለትከ
ትጻገም!
8 - ትጃረት ተዐለም. . እሊ ህዬ ማል ጀላብ እግል ትክሰብ
እንዴ ኢገብእ፡ ምነ ምስል ማል ለትወደዩ ተዓምል እግል ተኣምር
ወእግል ትድረስ እንዴ ትቤ ውደዩ።
9 - ወለ ክሎም አዳም ቅብላትከ እንዴ በጥረው ልትጋደቡከ፡
ለገበይ ለርሕከ ትፈትየ ኢትጠልቀ ወእለ ሌጠ ታሌ!
10 - አጥራፍለ አጫብዕትከ እብ አንያብከ ኢትጋርቦም፡
ዲብ እለ እዲነ እሎም እንዴ ሰአንከ ዐውሉ አክሎም ለገብእ
ጋር ሰበት ይሀለ!
11- ለእለ ትነብር ምህለት ሓልፈት እግል ትግበእ እት
ቀደሜሀ ሐቴ ምህለቲት ሌጠ ታርፈት እለ ህሌት፡ ከዲብ
ሐያትከ ለገብአት ምህለት እት ዐመል ኬር ትነፈዕ እበ።
12 - ዎሮት ነፈር ለልትነፈዕ እቡ አግቡይ እግል
ተሓኬ መእግል ትፋሌ ለቀ’ለ ጋር ቱ፡ ምናተ እሊ
አግቡይ ለናዩ ለፈቱ አንፋር፡ ክም ልትከለቡከ እግል
ቲዴ ላተ ሰኒ ስዱድ ቱ።
14 - ለቀ’ለት ገበይ ክል-ዶል አትዐገቦት
ብዕዳም ትገብእ እት ህሌት፡ ለትደቀበት ገበይ
ህዬ አትዐገቦት ኖስ ተ።
15 - እት ግራከ ለለሐሜከ ነፈር ሐሰናቱ
ለሀይበከ ወዝኑብከ ለሐጽብ እግልከ ክም
ሀለ ኣምር፡ እለ ህዬ ዐባይ ንዕመት ተ፡
ምናተ እንተ ለሐሰናትከ እግል
ብዕዳም እግል ኢተሀበን
ሕሳብክ ውዴ።

በሀል
ሀል
በ
- ክልኦት ሰረቂት ዶል ልትበአሶ ለስሩቅ ዐለ ልትፈረግ።
- ሰሜዕ ለኣከ በሊስ ለኣኬ።
- ክም ሐዜከ እተ እንተ ለትፈትዩ ወሀም እግል ትትባለስ፡ ወእሊ
ወሀምከ ወሀም ክም ቱ የቂን ሐቆ ሀለ እግልከ ምሽክለት አለብከ።
እሊ ጋር እሊ ሐቅ ምን ሐቅካ ቱ፡ ምናተ እሊ ወሀምከ አማን እት
መስል እትከ አንበተ ምን ገብእ፡ እንተ ግድም እት ዐባይ ብቆት
ክሩይ ህሌከ።
- ሰር ናይ ወቅትነ ዲብ አሕላም ሌጠ ነአበድዩ ምን ኢነዐሌ፡ ሰር
ናይለ እሉ ንትሐለም ጋራት እት አማን እግል ንበድሉ ወቀደርነ
ዐለነ።

ዝበድ ዘዖታት

ሕነ ምን ፈነ ክሉቃም ሕነ፡ እብለ ምስምሰ
እለ፡ ዐውለ ስነዕ እተ ዶለ ፈናሆም ቱ ለልትፈሀመነ፡ ወእት
እዴነ ጫቅማሞም ለህሌነ ጋራት አክል አዪ ቃልያም
ክም ቶም ብዞሕ ልብ ይእንክሬ እቶም።
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ሙሰ መንደር

(3ይ ክፈል)
ለሐልፈተነ ሳምን በሀለት
ምን ዮም 23-25 ማዮ፡ ለቀደም
25 ሰነት ኤረትርየ ነስአተ
ከጥወት እስትፍተእ፡ ኤረትርየ
ለነስአተ ምስዳር ቃኑንየት ሕክም
ዛቲ፡ ለሸሬሕ “ ዝክረት 25 ሰነት
እስትፍታእ” ለልብል መውዶዕ
3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋሉ እሊ ተሌ
ቱ፡ ቅራአት በኪተት።

እሰልፍ ለወኪል መነዘመት
ምጅልስ ቅራን ዲብ ረፈረንደም
አሪትርየ እንዴ ገብአ ሹሩክ ለዐለ
ሚስተር ሰሚር ሰምበር ወእብ
ክሱስ እስትፍታእ አሪትርየ እተ
ለቀደመየ ከሊመት፡“ሓይስ ሪኢስ፡ እስትፍታእ
አሪትርየ ለራቅብ ልኡክ መነዘመት
ምጅልስ ቅራን፡ እብ አሳስለ ዲብ
ዮም 16 ወሬሕ 12 ሰነት 1992
ለሐልፈ ቀራር ዕልብ 74 እዝባር
114 ዓም እጅትማዕ ምጅልስ ቅራን
ቱ ለትሳደቀ። ስልጠት መተቅብላይት
ጀሀት መነዘመት ምጅልስ ቅራን
ዲብ እስትፍታእ አሪትርየ፡ ሰብ
ስልጠት መፈወድየት ሪፈረንደም
አሪትርየ ወአፍርዐተ፡ ክምሰሌሁመ
መፈወድየት እስትፍታእ እብ ክሉ
አጅህዘተ፡ እት ክሉ ወራታት ናይለ
እስትፍታእ፡ አትባዳይ ወቅሽሽ ዐለ
ሚኢኮን እግል ትራቅብ// ለተሀየበ
አስዋት እግል እስትቅላል ታምም
ለወክል ክም ዐለ እግል ትራቅብ
ወተአክድ// ለእስትፍታእ ክሎም
መዋጥኒን እብ ዐዳለት ለሻረከው

ዝክረት 25 ሰነት እስትፍተእ
ዲቡቱ ሚ ፋሉ// እት ወሳእል ዕላም፡
ክሎም መዋጥኒን እምበል ፈናታይ
ረአየም እግል ልሽረሖ አክልሕድ በክት ለለሀይብቱ ሚ ኢኮን
እግል ትራቅብ// ወሳይቅ ተስጂል
እስትፍታእ እብ ዋጅብ ለትዳለ
ወለተአከበ፡ ብቅዓም መሽተርከት
ናይለ እስትፍታእ ዐለው ሚኮን
እግል ተኣምር// ለለሐሩ መዋጥኒን
ክሎም ብጣቃት ጅንስየት ወከርት

ተስዊት ክም ተሀየበው እግል
አከዶት// እግል ልሕረው በክት
ልትሀየቦ ወልትናየቶ ዐለው ወለ
ልትከልኦ እግል ፈረጎት// ወዲበ
እስትፍታእ ምን ቃኑን በረ ላቱ
መትኣታይ እደይ ለትፈናተው
ሰብ-ስለጠ እግል አብጠሮት ወብዕድ
ለልትቀደም
ጥርዓናት
እንዴ
ትረአ ወትሰምዐ፡ ሰብ ስልጠት
መፈወድየት እስትፍታእ አሪትርየ
ምስዳር ራትዐት ክም ነስኦ እግል
ሐበሮት ቱ። እት ረአስ እሊመ፡
ተስጂል ናይለ ዲበ እስትፍታእ
ለሸርክ ሸዐብ፡ በሰር ወዐገል ናይለ
ተስዊት፡ ቀደምለ እስትፍታእ ለዐለ
ተውዕያት፡ ዐለቦት አክሩት ሕርያን፡
ዐለኖት
ፍገሪት
እስትፍታእ
ወብዕድ ወራታት እግል ራቀቦትቱ
ለትየመምነ።
ለወፍድ መነዘመት ምጅልስ
ቅራን፡ ዲብ ክሎም አቃሊም
አሪትርየ ወካይሉ እንዴ ነድአ፡
ምን ዮም 23 አስክ ዮም 25
አፕሪል እተ ለገብአ እስትፍታእ፡

እት ክሉ መራክዝ ሕርያን ክም
ሻርኮ ወደ። ለምህም መትቅብላይት
መጅሙዐት መነዘመት ምጅልስ
ቅራን ዲብ እስትፍታእ አሪትርየ፡
ምን 21 ድወል ዐለም ለትፋገረት
21 ነፈር ለበ እት ገብእ፡ ዲብ
ወሬሕ 2 ሰነት 1993 አሪትርየ
አቴት። ቀደም ሐተ ሳምን ም’ነ
አምዕለ መትአምባት እስትፍታእ
ህዬ፡ እት ረአስለ ዐባይ መራቅበይት
ልትጀነት 100 ለገብኦ ብዕዳም
መተቅብለት መነዘመት ምጅልስ
ቅራን ትወሰከው ዲቦም። ምን
ሐረስ እሊ፡ እስትፍታእ አሪትርየ፡
38 ድወል ዐለም ክም መተቅብለት
ሻረከየ ዲቡ። እምበል እሊመ
እግል መራቀበትለ እስትፍታእ
ዲብ ኢትዮጵያ ወሶዳን ዛያድ
40 ለገብኦ ብዕዳም መተቅብለት
ትየመመው። እት ረአስ እሊመ
መነዘመት ምጅልስ ቅራን ለሽቅለ
እስትፍታ እግል ትራቅብ፡ እተ
ዲብ ለትፈናተ ድወል ዐለም
ለነብሮ አሪትርዪን ለልትረከቦ ዲበን
ድወል ዐለ ለወደው ሕርያን እግል
ትትፈረጅ ዲብ ለትፈናተ ድወል
እድንየ ወካይለ ለአከት። ምን
ሐረስ እሊ፡ መነዘመት ምጅልስ
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ቅራን እንዴ ወከልኮ ወረታዐት
እስትፍታእ አሪትርየ እብ ክሉ
መቃዪሱ፡ ሑር ወዓድል ክም ዐለ
ሸሃደቼ ሀይብ እንዴ ህሌኮ፡ ሐበን
ልትሰምዐኒ። እብለ መናሰበት እለ፡
እግለ ዲብ ዐወቶትለ እስትፍታእ
ለትትሐመድ መሻረከት ለአርአው
ምን ሸዐብ አስክ መስኡሊን
ዐባይ አሪትርየ ሐምድ። ዝያድ
ክሉ ህዬ እግለ ዲመ ለኢንትረሰ
ከብቴ ወሕድርኖት ዛይደት ለወደ
እግልነ ሸዐብ አሪትርየ ሐምዴነ
ቅያስ አለበ። ለሽቅልነ ምስል

ለተሌ ፍገሪት እስትፍታእ አሪትርየ
እብ ርስሚ ዐልን እንዴ ህሌኮ
ለልትሰመዓኒ ፈርሐት ወሐበን
ቅያስ አለበን። እብ ዓ’መት ዲብ
ቀበት አሪትርየ ክርንቶም እግል
ለሀቦ ለትሰጀለው መዋጥኒን፡ 1
ሚልዮን 173 አልፍ ወ706 እት
ገብኦ፡ ምን እሎም 1 ሚልዮን 156
አልፍ ወ 280 መዋጥኒን ዲበ
እስትፍታእ ሻረከው። እሊ ህዬ፡
ምነ እግል ልሰውቶ ለትሰጀለው
98.52% ክም ሰወተው ለለአክድ
እግልና ቱ።

ሸዐብ ለለአትራክብ ሰበት ዐለ፡
እብ ዔማታት አክባር አሪትርየ
በህለት እብ ሬድዮ፡ ተለፍዝዮን
ወጀራይድ፡ ክምሰሌሁመ እብ
ዔማታት አክባር ዐለ’መ ምን
ገብእ፡ ወራታትነ ለተሐብር ተረት
ሰበት ዐለት እግለን፡ ለገብአት
እግልነ ሰዳይት ወራትነ ለተዐውት
ሰበት ዐለት፡ ሓምዴ ተአስትህሎም”
እንዴ ልብል ሸርሐ።
መፈወድ መፈወድየት አሪትርየ
ዶክቶር አማሬ ተኽለ እብ እንክሩ
እተ ለቀደመየ ከሊመት፡ “ፍገሪት
እስትፍታእ አሪትርየ እብ አሳስ
አዋጅ መፈወድየት እስትፍታእ
አሪትርየ ዕልብ 22 ሰነት 1992
ማደት 6 ሕስበት ክቱብ 2 ወማደት
41 ወ47 ለተሀየበት ስልጠት፡ እለ

ምነ ለሰወተው፡ 1 ሚልዮን
ወ100 ወ260 ነዓም እግል
እስትቅላል ቤለው። 1.822 ህዬ
ኢፋል ቤለው። 382 አክሩት
ተስዊት ከርበ ከዲብ ሕሳብ ይአተ።
እሊ ዕልብ እሊ፡ እግለ ዲብ ሰንዱቅ
ስቱር ለሰወተው 53 አልፍ 878
አስዋት ለከምክም ኢኮን። እለ
አምዕል እለ፡ እግልዬ ወእግል
መልህያምዬ፡ አምዕል ሐበን ወፋሽ
ተ። እሊ ተቅሪር እሊ ዲብ ሪኢስ
ሕኩመት አሪትርየ አሰይድ ኢሰያስ
አፍወርቂ እቀድም እንዴ ህሌኮ፡
ሐበን ልትሰመዐኒ፡ ሹክረን።

አርቡዕ 09 ማዮ 2018

ደክቶር አማሬ ተኽሌ፡ መፈወድ
መፈወድየት እስትፍታእ አሪትርየ
አስመረ 27 አፕሪል 1993
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈደሬሽን ኩረት እግር ኤረትርየ ተአሂል መአህለት መቅደረት ገሮብ ፊፋ ነስእ ህለ
ክም አተላላይ ናይለ ፈደሬሽን
ኩረት እግር ኤረትርየ መቅደረት
መጃላቱ እግል ለአተርድ ወድዩ ለህለ
ካድም ምን ዮም 7-12 ማዮ 2018
ለጸንሕ እት መቅደረት ገሮብ ለተንከበ
ተአሂል ( Fifa Fitness Coaching
Course) እት አፌት መክተብለ
ፈደሬሽን ገብእ ህለ።
ለምስል ወክድ ለገይስ ወእብ
ገበይ ዕልምየት ለተለ ተአሂል እብ
ፍዕል ወነዘር ልትሀየብ ለህላቱ። እሊ
እግል መአህለት እብ ኢንስትራክተር
ብንየት ገሮብ እብ ፊፋ ለትነዘመ
እት ገብእ፡ እብ ወድ ዴንማርክ ዬንስ
ኤሪክ አንደርሰን ልትሀየብ ለህለ፡ ምን
ክለ ዐድነ ለመጸው አርበዕ አንሳት
ለልትረከበ እቶም 32 ነፈር ሻርኮ እቱ
ህለው።
ለእት ፈሪቅ ጁቨንቱስ ወፈሪቅ
ኢጣልየ ተጃርብ ለቡ መደርብ ማርሴሎ
ሊፒ በዐል መቅደረት ብንየት ገሮብ
እንዴ ገብአ ለሸቀ ኢንስትራክተር
ሚስተር አንደርሰን እት መክሰቲለ

ተአሂል እተ አስመዐየ ከሊመት፡
ለበርናምጅ ፈደሬሽን ኩረት እግር
ኤረትርየ ተአሂል መቅደረት ገሮብ
እግል ወቀሎት ወድዩ ለህለ ወራታት
ዐቦት አተላላይ ናይለ “module”
ለልትበሀል ወራታት ክም ቱ እት
ወድሕ፡ ለህለ እግሉ ተጃርብ ኪሉል
እግል ልዐዴ ምስል ሰብ መቅደረት
ኩረት እግር ኤረትርየ እንዴ ትሳነ ክም
ሸቄ ወደሐ።
ርኢስ ፈደሬሽን ኩረት እግር
ኤረትርየ አሰይድ ኢስያስ አብርሃም
እብ እንክሩ፡ ተአሂል ነስኦ ለህለው
መአህለት ለቀደም እለ ናስኣሙ ዐለው
ተአሂል እግል ወቀሎት ፍቶሕ እግሎም
ለህለ በክት እብ ዋጅብ እግል ልትነፍዖ
እቡ ወዶሮም እግል ልዓቡ ትወሰ።
ፈደሬሽን ኩረት እግር ኤረትርየ
ለሐልፈ ወሬሕ አፕሪል ሰነት 2018
ምን ክለ ዐድነ ለትወከለው ሕካም
እብ ገበይ ፊፋ ናይ ሕክመት ተአሂል
ሃይቦም ክም ዐለ ልትአመር።
ዕላቃት ዓማ ኮ. ዓ. ር. ኤ

ወራታት ርያደት መዳርስ አቅሊም ምግብ ተመ

ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን
አውልያይ ወብዕዳም ውቁላም
መስኡሊን ሕኩመት ወጀብሀት
ለሐድረወ መናሰበት እታቱ ናይ
ካቲመ ጅግራታት ለገብአ። እት ጅግረ
ኩረት እግር አንሳት 2ይት ደረጀት
እት ናይ ካስ ጅግረ ለትራከበየ
መዳርስ ሰምበል ወአስመረ ሐፈሻዊ
ዐለየ። ለእብ ክልኦት ለፈሪቅ ናይ
መትዐዋት መዐነውየት ለትርኤት እተ
ትልህየ፡ ፈሪቅ ሰምበል ቱ እተ ናይ
ሰልፍ 45 ደቂቀት ናይ ሜርሒት ጎል
ኡቱይ ለዐለ።
ግረ ዕርፍ ክልኦት ለፈሪቅ
ትልህየ ሰኔት እግል ለአርኤ ምንመ
አንበተ፡ እት ሸግዒት ክል-ምኑ ፈሪቅ
ለትለአከት ኩረት እተ ሰበት ይዓረፈት፡
ትልህየ እብ ዐውቴ ፈሪቅ ሰምበል 1
እብ 0 ተምመት። እብሊ ህዬ፡ ፈሪቅ
አንሳት 2ይት ደረጀት መድረሰት
ሰምበል ሻምፕዮን ሰነት 2017/2018
መዳርስ አቅሊም ምግብ ገብአት።
ሐቆሀን እንዴ ተለየ እት ሜዳን
ለትርአ ፍረቅ ተብዕን መዳርስ
ሓድነት ወበሐር ቀየሕ ዐለ። እሊ
ፍረቅ እሊ ለወከለው መተልህየት
እት ብንየት ገሮቦም ምንገብእ
ወመቅደረት ጽብጠት ኩረት ለሀይከ
ምን ለሀይ ለሔሰ ሰበት ዐለ፡ እብ
መተቅብለት ኩረት ከብቴ ሰኔት
ራክባም አጽበሐው።
እተ ሳልፋያት 45 ደቂቀት እብ
ክልኦት ለፈሪቅ እግል ልእቴ ለቀድር
ጀርቤታት ምንመ ገብአ፡ ሀደፉ እግል

ልብጸሕ
ሰበት
ኢቀድረ፡ ትልህየ
እብ ናይ ሕበር
ዐውቴ 0 እብ
0 እግል ዕርፍ
ፈግረው። ግረ
ዕርፍ ለተለየ 45
ደቂቀትመ ጎል
ሰበት ይአተ እተን
ክልኦት ለፈሪቅ
ምን ክም ልትዐወት ምኑ እግል
ፈንተዮት እት ሪጎሌታት በጽሐው፡
እብሊ ህዬ ፈሪቅ ሓርነት እግል ፈሪቅ
በሐር ቀየሕ 3 እብ 2 እንዴ ቀልበ
ተዐወተ።
እምበል እሊመ እት ሐቴ ኢነት
ምስለ ገብእ ለዐለ ጅግረ ኩረት
እግር ጅግረ ናይ 800 ምትር ጅግረ
አትሌቲክስ ወሪለይ ጋብእ ዐለ።
እት ናይ ምግባይት ደረጀት ጅግረ
አትሌቲክስ፡ እብ አዋልድ አንሳት
መድረሰት ቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ
ትትዐወት እቱ እት ህሌት፡ እብ ተብዕን
ህዬ መድረሰት ቅብለት ምፍጋር
ጸሓይ ነስአተ። እብ ዕሙማይ ንቃጥ
ምዴርየት ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
እት ጅግረ አትሌቲክስ ምግባይት
ደረጀት መዳርስ አቅሊም ምግብ እዴ
ዛይደት ጸብጠት።
እት ናይ 2ይት ደረጀት መድረሰት
ጅግረ አትሌቲክስ አንሳት መድረሰት
አስመረ ሐፈሻዊ ትትዐወት እቱ እት
ህሌት፡ እብ ናይ ተብዕን ህዬ መድረሰት
ሐላይ ተዐወተት። እብ ዓመት፡
እትሊ ገብእ ለወርሐ
ጅግራታት
ርያደት
መዳርስ አቅሊም ምግብ፡
እት ናይ ምግበይት
ደረጀት
ምዴርየት
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ፡
እት ናይ 2ይት ደረጀት
መዳርስ ህዬ መድረሰት
አስመረ
ሐፈሻዊ
ለትወቀለየ እንዴ ገብአየ

ጀዋእዘን ነስአየ።
መስኡል ተዐሊም አቅሊም ምግብ
አሰይድ በላይ ተስፋጋብር እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ “ናይ ዮም ዓመት
ሳምን ርያደት መዳርስ አቅሊም ምግብ
እት አሌላት ዒድ ሕርየት ገብእ እብ
ሀለዮቱ ፍንቲት ነያረት ሀበ” እንዴ
ቤለ፡ እት ናይ ዮም ዓመት ሳምን
ርያደት መዳርስ አቅሊም ምግብ ምን
መአንብታይት ደረጀት አስክ 2ይት
ደረጀት ለልትመደድ እት ገብእ፡
እት 10 ለትፈናተ ወራታት ርያደት
ጅግራታት ክም ገብአ እንዴ ሐበረ፡
እብ ዓመት እትሊ ጅግረ እሊ 12
አልፍ ደረሳይ እት 734 ፍረቅ እንዴ
ትካፈለው ክም ሻረከው አብርሀ።
እት ገሌ ናይ መአንብታይት
ወምግበይት ደረጀት መዳርስ አቅሊም
ምግብ ታመት ብንየት ትሕትየት
እግል እሊ ጅግረ እሊ ለትገብእ ሰበት
ኢህሌት ስቱት ለዐለ በራምጅ ርያደት
እቱ መታክል ክም ገብአ እንዴ ወደሐ
አሰይድ በላይ፡ መሻረከት አንሳት እት
ክሉ መጃላት ርያደት እብ ዓመት እት
ጅግረ ዐጀላት ህዬ እብ ፍንቱይ ሽቅል
ፍንቱይ ክም ለአትሐዜ እንዴ ወደሐ፡
ፈሬዕ ተዐሊም አቅሊም ምግብ እትለ
ጋሪት እለ ለትመጽእ ህሌተ ሰነት
እህትማም ፍንቱይ እግል ሊዴ ክም
ቱ አከደ። ዕዉታም ፍረቅ ወርያድዪን
ለትዳለ እግሎም ካሳት ወመዳልያት
ምን ውዘረእ ተዐሊም ወስያሐት
ክምሰልሁመ ሓክም አቅሊም ምግብ
ወምፈወድ ርያደት ወዓዳት ኤረትርየ
ጀዋእዞም ነስአው።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 19

ደሀይ ፕሪመርሊግ
እትለን ለሐልፈያነ ሰነብት ለገብአ ጅግረ ፕሪመርሊግ ብዞሕ ዐጃይብ
ለትረአ እቱ ጋብእ ዐለ። ንኣይሽ ፍረቅ እግል ዐባዪ ፍረቅ ለአተብረከየ እቱ
ጅግረ ትረአ። ፈሪቅ ማን ዩናይትድ 2ይት ደረጀት አካኑ እግል ልአክድ
ሰለስ ንቅጠት እግል ልንዘዕ ምስል ፈሪቅ ብራይቶን ለወደየ ትልህየ እት ኣክር
ደቃይቅለ ጅግረ ለልአከጅል ጎል እቡ ሰለስ ንቅጠት ትነዝዐየ ምኑ። ፈሪቅ
ብራይቶን ህዬ እብለን ሰለስ ንቅጠት እለን እንዴ ትሰደ፡ እት 11ይት ደረጀት
ትወቀለ ወምን አቅበሎት ግረ እት 2ይት ደረጀት ፕሪመርሊግ ነገ።
ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ እግል ፈሪቅ ስቶክ ሲቲ 2 እብ 1 ሰበት ቀልበዩ፡
ፈሪቅ ስቶክ ሲቲ ምን ጅግረ ፕሪመርሊግ እግል ልትሳረሕ ቅሱብ ህለ።
ፈሪቅ ዌስት ፕሮሚች እግል ፈሪቅ ቶተንሃም 1 እብ 0 እንዴ ቀልበዩ ህቱመ
ምን ወዲቅ ወዐቅበሎት ግረ እት ክረዕ እንዴ ትሰቀለ ለሀንጦጥል ልትረከብ።
ፈሪቅ ኤቨርቶን ወሳውዝሃምፕቶን ህዬ 1 እብ 1 ተዓደለው፡ እብሊ ተዓድል
እሊ ህዬ ንቃጡ እት 33 ንቅጠት ሰበት በጥረ፡ ፈሪቅ ሳውዝሃምፕቶን አስክ
እለ እት ከጥ ወዲቅ ምስል ፍረቅ ስዋንሲ ወዌስትብሮሚች ልዳረክ ህለ።
እብ ሜርሒት ፕሪመርሊግ እንዴ አወልወለ ለዐርዩ ለሰአነ ፈሪቅ ማን
ሲቲ ምስል ፈሪቅ ሂድልስፊልድ ታውን እተ ወደየ ትልህየ 0 እብ 0 ምንመ
ፈግረ፡ ለበዲር ክሪቱ ዋድሁ ለዐለ ካስ ፕሪመርሊግ እግል ልሀርስ ቀድረ፡
እብሊ ህዬ ሻምፕዮን ጅግረ ፕሪመርሊግ ሰነት 2017/2018 ገብአ።
እት ብዕደት ትህልየ ዶል ንትዐዴ፡ ፈሪቅ ቼልሲ እግል ፈሪቅ ሊቨርፑል 1
እብ 0 እንዴ ቀልበ እት ሳልሳይት ደረጀት ለህለ ፈሪቅ ሊቨርፑል እብ ፈሪቅ
ቶተንሃም እግል
ኢልትዐንቀፍ
እት ብቆት ኩሩዩ
ህለ። እብሊ ህዬ
ፈሪቅ
ቼልሲ
እተ
ሳልፋያም
ለ4 እንዴ ገብአ
ጅግራሁ እግል
ለአትምም ሰአየት
ራክብ ልትረከብ።

አክባር መተልህየት ኩረት እግር

ኣንቶንዮ ማርስያል ምን ማን ዩናይትድ እግል ልፍገር ቱ ትበሀለ

ምስል ምጸት ሳንቼዝ ምን አርሰናል አካን ስእን ለህለ መሃጅም
ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ኣንቶንዮ ማርስያል እትለ ከረም እለ ለፈሪቅ
ምኑ እግል ልፍገር ክም ቀድር መደርብለ ፈሪቅ ሞሪኖ ኑር አክደር
ሃይቡ ክም ህለ ልትሸረሕ ህለ። ህቱ ምን እሊ ፈሪቅ እሊ እንዴ
ፈግረ አስክ ፈሪቅ ጁቨንቱስ አውመ አስክ ፈሪቅ ቼልሲ እግል
ለአተጅህ ክም ቀድር ብዝሓት ሸበካት ሐብሬ ለአፍህመ ህለየ።
እሊ ወድ 22 ሰነት ላቱ ማርስያል እት ሰነት 2015 እትሊ ፈሪቅ
እሊ ክም ተዐደ ልትአመር።
ምስል ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እተ ጸንሐ እቱ ወክድ እት ሜዳን
135 ዶል እንዴ ትከረ 36 ጎል ስጁል እግሉ ቱ።
አርቡዕ 09 ማዮ 2018

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

ማይ፡ እት ክሉ አድያን
ወሙጅተምዓት ምህምቱ ወክም
ጠሃረት ልትነሰእ። እምበል እሊመ
አሳስ ሐያት ቱ ወእት መናሰባት
ዲንመ አካኑ ዐባይተ።ከእሊ ዮም
እግል እክተብ እቡ ሐዜ ለህሌኮ
ናይ ዲን መናሰባት ዎሮት
ምኑቱ።
ደውለት ህንድ፡ እብ ብዝሔ
ቆምያተ ወአድያናተ እምርተ። ምን
ክሉ ለአድያናተ ህዬ ለበዝሐው
ቴልየት ለቡ ሂንዱዚም ለልትበሀል
ዲንቱ። ኤምነት እሊ ዲን እሊ እብ
“ብራህማ-ፊሽኑ-ሲቨ” ለልትበሀሎ
መላኢካት ለአምኖ። ምስል እሎም
መላእካት እሎም ክምሰል ማይ
ለመስል ጠቢዐታይ ርዝቅ ለአምኖ
ወለዐብዶ።
ክል-ሰነት ባካት 70 ሚልዮን
ለበጽሖ እግል ክሉ ክፋላት
ሙጅተመዕ ህንድ
ለወክሎ

ኤምነት ሂንዱዚም እት መሓዝ
ጋንጅ ካንገ እንዴ መጽአው፡
ልትሐጸቦ። ሀደፍ እለ መናሰበት
እለ ህዬ ለሰነት እብ ተማመ
ወደዉ ዘንብ እግል ልትሐጸብ
ምኖም ወእግል ጠሃረትቱ። እግል
እለ መናሰበት ለመርሖ ህዬ ለእት
አድብር ወአብዓት ለነብሮ እግል
ዲን ወአጅር ርሖም ለወፈው
ቶም። እብሊ ህዬ እለ እግል ወርሕ
እብ ተማሙ ለተአተላሌ መናሰበት
መርሕወ ወልድሑረ። ጨበል
ምኦሻት ናይ ለነደት ግናዘት፡ እብ
ድማናይ እትጀህ ናይለ መሓዝ
ሐቆ ትነዘፈ ለማይት ነፈር እት
አልኣክረ ሰኒ ክም ነብር ሰበት
ለአምኖ፡ ብዝሓም ገናይዝ አዳሞም
እት ድማናይ ጠረፍ ናይለ መሓዝ
ለአነዱዱ ወእተ መሓዝ ነስኑሱ።
መሓዝ ጋንጅ ካንገ፡ ለሐጭረ
መሓዝ እት ህንድ ገብእ እት

ሀለ፡ እት ክሉ ድዋራት ህንድ
ሰበት በጽሕ
ወምስለ ክም
መቀድሲን ለልትአመሮ ክልኦት
መሓዝ ህንድ፡ በሀለት፡ ሳርሰፍቲ
ወያሞነ ለለአትሓብር ምእታይ
“ኣላህ አባድ” ለለአትራክብ እብ
ግብአቱ፡ እተ ምን ክል 12 ሰነት
ለልትጋየስ መናሰበት “ኮምበ ሚለ”
ተረቱ ዐባይተ።
ኤምነት ሂንዱዚም፡ “መሓዝ
ጋንጅ ካንገ እግል በርከትለ
ቅድስት ላተ ካንገ ለትትበሀል እም
ክምሰል ወክል” ለአምኖ። እብሊ
ኤምነት ሂንዱዚም መሓዝ ጋንጅ
ካንገ፡ ምን ዘንብ ወሕማም ጅኑን
ክም ዳዌ ለአምኖ። እብሊ ሰበብ
እሊ እተ መሓዝ ቀደም ለሐንብሶ
ምን ማይለ መሓዝ ሰቱ ወገለድ
በይኦ። ሐቆ እለ እግለ ምስሎም
ለአመጽአው እቦም አስናም ምነ
ማይ ለሐጹቦም። ምነ ማይ ናይለ
መሓዝ እት ባቃት እንዴ ነስአው
ዐዶም ክም አቅበለው እግለ
ሐመው አጀኒት ወመርዓዊታት
ለአሰቱ ምኑ።
ለእግለ መናሰበት መጽእ
አዳም ህዬ፡ ቀደም ፍግረት ጸሓይ
ቱ እተ መሓዝ ለለአቴ።እት ባካት
ውድቀት ጸሓይ ህዬ፡ ሜርሐት ዲን
እት እዴ ገለቦም መደወን ወእት
እዴ ማኖም መክበረት ጻብጣም እት
እንቶም እት ነሽዶ አስከ መሓዝ
ለአተጅሆ። ሐቆ እለ እግል ክሎም
ኤምነት እንዴ ደሐረው፡ “ሕሽመት
እግል እምነ ካንገ” ልብሎ ወሰለስ
ዶል እተ ማይ ልተርቀሾ።

እመኖ ወኢትእመኖ
እት ጁላይ 1954 ቱ፡፡ ሸቃለ
መጣር ቶክዮ እት ዕምር 40ታት
ለልትረከብ ነፈር ርቡሽ አስኮም
እት መጽእ ረአው፡ ለሸቃለ
ሓለቱ ሰበት ኢዐጅበቶም ጀዋዙ
ክም ፈተሸው፡ ለጀዋዝ ቃኑናይ
ክምቱ ምንመ ተአከደው፡ ምን
ተውርድ ለትትበሀል ደውለት
ክም መጽአ ለአሽር ሰበት ዐለ
እት ሸክ ገብአው። እግልሚ
እትለ ለእነብር እተ ህሌነ ዐለም
ተወርድ ለትትበሀል ደውለት

ሰበት አለቡ። እብሊ ህዬ
መስኡሊን አምን ናይለ መጣር
“ተወርድ” ለትትበሀል ደውለት
እት አየ ክም ትትረከብ እት
ከሪጠት ዐለም እግል ለአርእዮምተ
ትሰአለዉ፡ ህቱ ህዬ እብ ሐሩቀት
“እላተ ተወርድ” ቤለዮም እት
ኢንዶረ ለትትበሀል ደውለት
እት ለአሽር። እንዴ አትለ ህዬ
“ደውለቼ ቀደም 1000 ሰነት
ለዐለት ተ” ቤለዮም። እተ ከሪጠት
እብ ይሀለዮተ እት ልትዐጀብ።

እት ጂቡ ህዬ ለትፈናተ
ዕምላት አሮበ
ዐለት። ላመ
ጀዋዙ ቀደም እለ ቶክዮ ማጽእ
ክም ዐለ ወናይ ለትፈናተ
ድወል ክትም ክም ዐለ ዲቡ
ተአከደው። እብ ሓለትለ ነፈር
ለትዐጀበው መስኡሊን አምን
ናይለ መጣር እት ሐቴ እብ
ካሜራት ለትትዐቀብ ቤት ክም
ጸኔሕ ወድዉ ወእት ከደንመ
ዔቅበት አፍገረው እግሉ። ሐቆ
ክልኤ ሳዐት እግል ልትስኦሉ
ክም አቅበለዉ እተ ቤት
ለእተ ሐድገዉ ኢጸንሐዮም።
ለካሜራት
ምን
ገንሐውመ
ሐረከትለ ነፈር ስድፈት ምነ
ካሜራት በዴት። እተ ቤት ሽባክ
ይዐለ ወለባብመ በታተን እግል
ለአፍግር ኢቀድር።
ገሌ
መትመራምረት
ፓራሳይኮሎጂ፡ “ለነፈር እሊ ምነ
ምስል ዐለምነ አክል ሕድ ልሄርር
ለሀለ ብዕድ ዐለም
ለመልሸ
እግል ልግበእ ክም ቀድር ወእሊ
ኢንዶረ ልትትረከብ እቱ ደዋይሕ
ብዕደት ተወርድ ለትትበሀል
ደውለት እግል ተሀሌ ዲቡ ክም
ቀድር ተሐሊሎም ህበው።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 19

!
ብ
ጅ

ዐ

መድረሰት ዩ ቺንግ፡ እተ እብ አድብር ታይሃንግ ለልትአመር ምግባይ
እትጃህ ቻይነ ትትረከብ። ለመድረሰት እለ እት ወቅተ ሐቴ ወአግደ
ዐለት። ምስል ወቅት ወተጠውር ላኪን፡ ኔብረተ ደዋይሕ አጀኒቶም እተ
ሐር ለትአሰሰየ ጥዉራት መዳርስ ክም ልትቀየሮ ወደዎም። ምናተ እተ
መድረሰት መዲር ወዎሮት ምን እስረት ሓግለት ለልትወለድ ወድ 11
ሰነት ላቱ ሹ ጂካይ ለልትበሀል ጅኔታይ ተርፈው። ለመዲር እገለ
ጅኔታይ እንዴ ጠርዘ እግለ መድረሰት እግል ልግፈለ ደሚሩ ሰበት
ይአጀዘ እግሉ፡ እግለ ጅኔታይ በይኑ እግል ለአድርሱ ቀረረ። እብሊ ህዬ
እት አምዕልከ 8 ሕሰት እት ለአደርሱ ሰነት አዶረ። አብለ ጅነ ህዬ እለ
እንርእየ ለህሌነ ሱረት እንዴ ሰወረ ክም ነሽረየ፡ ሕሱራም ላቶም ዌድየት
ሰን ግሩሽ እንዴ አትፋገረው እግል ሹ ጂካይ እት ለሔሰት መድረሰት
ክም ለአቴ ወደው ወእግለ መሰል ሰኔት ላቱ ሙዲር ሕሽመት ወሽህረት
ክም ረክብ ወደዉ።

ሐለዋት

• ስሙይ መትጃግራይ ቡንያት ላቱ መሐመድዐሊ ክለይ፡ እት
ዎሮት ጅግረ፡ እብ ገለበይት እዴሁ ምን 70 ሰ.ሜ ለወርወረየ ቡንየት እት
ገጽ መትጃግራዩ ትከሬት። እለ እት ሳዐት 900 ኪ.ሜ መትፌታት ለዐለ
እግለ ዝብጠት፡ እግል ክሉ እተ አካን ሓድር ለዐለ አዳም ለአደንገጸት
ዐለት እምበለ እበ ቡንየት እት ቅያብ ኣቲ ለዐለ መትጃግራዩ።
• ስሙይ ወድ እግሊዝ ላቱ፡ ታውን ዘንድ ለልትበሀል ጀነራል፡
ቅድረት አብጠሮት ሀንደጎት ልቡ ክም ዐለት እግሉ ልትአመር። እሊ
ጀነራል ሐቴ መደት እግል ሰር-ሳዐት ሀንደጎት ልቡ ክም አብጠረ እት
ስጅል ሀለ። ለለአትፈክር ህዬ ህቱ ኖሱ እብ ደርበት ልብ ማይት እብ
ግብአቱ ቱ።
• ሐቴ እት ዕምር ንእሸ እብ ሕማም ፖልዮ ለመስከነት ወለት
አውስትራልየ ላተ ታጅረት፡ ክም ሞተት እምበል ክምሰልሀ ናይ እገር
ምስክነ ለቦም ብዕዳም እግል ኢልቅቦረ ቀረረት ወክሎም እተ ቀብረ
ለሻረከው 500 ዶላር እግል ልትሀየቦ ትፋኔት።
• ምን ክትር ወጀዕ ዶል እነብዕ ፡ ለአወለይት እንምቤዕ ምን ዕን
ገለብነ ትፈግር እት ህሌት ፡ ዶል ፈርሐት ህዬ እብ ዐክስ እሊ ቱ።
• ዐነጺት ሐቆ ረብሼነ፡ እት ቤትነ ቀጠፍ ነዕ-ነዕ እብ ነስነሶት እግል
ንዳፍዕ እንቀድር። እግልሚ ዐነጺት ጼነ ነዕ-ነዕ ሰበት ኢልክህል።

ፍንቲት ስወር ርከብ

አርቡዕ 09 ማዮ 2018
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