13ይት ሰነት ዕልብ 11

ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ጀርቤ
ቀትል ዐብደለ ሐምዶክ ሰ’ቀ

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 11 ማርስ 2020

ሰማን ማርስ እት አስመረ እብ ነያረት ትዘከረት

ሕኩመት ኤረትርየ እት ዮም 9 ማርስ እት መዲነት ከርቱም እት
ርኢስ ውዘራእ ሱዳን ዶክቶር ዐብደለ ሐምዶክ ለጀሬት ጀርቤ ቀትል እብ
ደቅብ ሰ’ቀት።
ርኢስ ኢሰይያስ አፈወርቂ፡ ማሌ ዮም 10 ማርስ እት ርኢስ መጅልስ
ስያዲ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ኣልቡርሃን እተ ነድአየ ልእከት፡ እሊ
መዋዲት እኩይ ናይ ቅዋት ፍተን ወሴድየቶም፡ እግለ እት ሱዳን ባይእ
ለህለ ለልትሐመድ ተቅይር እግል ሐምረጎት እግል ልንስእወ ዱሉያም
ለህለው ምስዳር በቲክ ሰእየት፡ ተአምርተ ናየ ክምቱ ሸርሐ።
ርኢስ ኢሳይያስ እት ልእከቱ፡ ሕኩመት ሱዳን ጽባበት ናይለ ለወድቀ
ንዛም እንዴ ወርኬት፡ መሳልሕ ሸዐብ ሱዳን እግል አድመኖት ወእት ሰላም
ወመስኩበት መንጠቀትነ አሆታይ ዶር እግል አግደዮት እተ ትወድዩ ህሌት
ጅህድ ታመት ሰዳይት ወምስንዮት ሕኩመት ኤረትርየ ክም ኢትትፈንተየ
እብ ድግማን አከደ።

ሓድረት ሓለት ወጠን ለከስስ
ሰሚራት ገብአ
ዲብ ሓድረት ሓለት እተክምሰልሁመ አብካት ወተሐድያት
በራምጅ ሽቅል ሰነት 2020
ወምኑ ወኬን ለረከዘ ሰሚናራት
እብ ውቁላም መስኡሊን ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት ዲብለ ትፈናተ መዳይን
ተህየበ።
እሊ ዲብ ናይ እቅትሳድ፡
ዓዳት፡
አምን፡
ዲፕሎማስየት
ወብዕድ በራምጅ እብ መጆብለ
ሀለ አብካት ወትሐድያት ታየኖት
መስተቅበል፡ ለአመመ ሰሚናራት፡
ዲብ ዮም 4 ማርስ እብ መስኡል
ሽኡን እቅትሳድ ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
አሰይድ ሐጎስ ገብረሂወት ዲብ
ባጼዕ፡ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወመስኡል ሽኡን
ስያሰት ጀብሀት ሸዐብየት እግል

ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
የማኔ ገብረኣብ ዲብ ዮም 5
ማርስ እት አስመረ፡ ዲብ ዮም 6፡
7 ወ10 ማርስ ህዬ እት ከረን፡
መንደፈረ ዐሰብ ወባርንቶ እብ
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
አልአሚን መሐመድ ስዒድ፡ ወኪል
አምን ወጠን ብርጋዴር ጀነራል
አብርሃ ካሳ ዲብ መንደፈረ፡
መስኡል ሽኡን ስያሰት ጀ/ሸ/ዲ/ዐ
አሰይድ የማኔ ገብሬኣብ ዲብ ዐሰብ
ወወዚር ወልደንኪኤል አብርሀ ዲብ
ባርንቱ እግል ውቁላም ሰብ መዝ
መአሰሳት ሕኩመት ወጀብሀት፡
እተ-ክምሰልሁመ ቅያደት ዴሽ እበ
ሀበው ሸርሕ አተላለ።
ተፋሲሉ ዲብ ገጽ 2 ህለ
እኩም።

ዕያደት ቡየ ክድመት ሰኔት ትቀድም
እት ምዴርየት ገልዐሎ- እዳረት
ደዋይሕ ቡየ ለህሌት ዕያደት፡
ዲብ አድመኖት ዓፍየት መዋጥኒን
እብ ዓመት እማት ወአጀኒት ህዬ
እብ ፍንቲት ዶር ሰኒ ትቀድም
ክም ህሌት ኤሪነ ለትሰአለቶም
መትነፍዐት ሸርሐው።
ለዕያደት፡ መጥመጦርለ ተሀይቡ
ከደማት፡ ፈሀሞም ዲብ ከደማት
ዓፍየት ጥዉር እግል ልዕቤ
አትፋዝዖት ወመሓደራት ከም
ተሀይብ እንዴ ሐበረው ለረአዮም
ለሀበው፡ እብሊ ሕማማት ወሞት
እማት ወአጀኒት ዲብ ነቅስ መጽእ
ክም ሀለ አብርሀው።
ምን ቅሩብ ረክቡ ለህለው
ከደማት ዓፍየት፡ ዲብ መናበረቶም
ክል

መርሀዮ ከም ገብአ እንዴ ሐበረው
ለመትነፍዐት፡ ኢሀለዮት መስከብ
ሐማይም ምን ረዪም እግለ መጽኦ
ሐማይም ተአሲር ወዴ እቶም
ሰበት ሀለ፡ እለ መስአለት እለ ሐል
እግል ትርከብ አትፋቀደው።
ሴድያይ ኔርስ ዑስማን ዐብደለ
እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲበ ዕያደት፡
ከደማት መዐመል፡ መራዐየት ቀደም
ወግረ ወሊድ፡ ፍድኢት፡ መርዒት
እም ወጅነ፡ ወብዕድ ከም ልትሀየብ
እንዴ ሐበረ፡ ለሀለ መጋድዕት ኣላት
ወጭብ ቁረፍ ሐል እግል ልርከብ
አትሳናይ እግል ልግባእ ትፋነው።
ዕያደት ቡየ፡ ዲብ አርበዕ ደገጊት
ለነብራሀ ሐድ 700 ዓይላት እግለን
ክድመት ተሀይብ።

አርቦዕ

8 ማርስ - እድንያይት አምዕል
አንሳት፡ “እግል ሕርየት ታመት
ቀደም ነአነጽር ” እበ ትብል
ስቅራት፡ እብ ደረጀት አቅሊም ዲብ
አስመረ እብ ነያረት ትዐየደት።
እተ ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ለገብአት ዓደት፡ መስኡለት ማሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
አቅሊም ምግብ አሰይደ አለም በላይ
እተ አስመዐተ ከሊመት፡ እተለ
ባይኣመ ለህሌነ ምዕራፍ ታኣሪክ
ሐዲስ፡ ለእብ ግድለ ረዪም ለበነ
መሳዋት አንስ ወተብዐት ለለአክድ

መባድእ ወሰዋልፍ ወጂብ እንዴ
ሐፈዝነ፡ እተ ትወቀለት ደረጀት
እግል ልትበጻሕ ገለድነ ለነሐድስ
እተ ክምተ አትፋቀደት።
ኤረትርየ ዲብ ቀድየት አንሳት
ለሰጀለተ ዐውቴ ለትትሐመድ
ምንማተ፡ ለተርፈ እግል ልትመም
ወበቃዐት አንሳት እግል ትትወቀል፡
ወመትነፍዐትለ ክሱት ለሀለ አብካት
ዐቢ እግል ልግባአ፡ ካድም ክም
ተአትሐዜ ለሐበረት አሰይደ አለም፡
ንየትነ ወቀሎት ሐዳረት ሐቆ ገብአ፡
እሊ እግል ልትሐቀቅ መቅደረት

ወበቃዐት ክሉ ሙጅተማዕ እንዴ
ዓቤከ ሌጠ ክም ቱ ሸርሐት።
ዲብ አቅሊም እብ መናሰበት 8
ማርስ እድንያይት አምዕል አንሳት
ምን ዮም 2 ማርስ እንዴ አንበተ
ሰሚናራት ወብዕድ በራምጅ
ለሰርገል ክም ጸንሐት ልትአመር።
8 ማርስ እድንያይት አምዕል
አንሳት እብ ደረጀት ዓለም እግል
109 ዲብ ኤረትርየ እግል 41
ኢነት ትዘከር ህሌት።

ቅሮረ፡ አትሐደሮት ደገጊት ለከስስ ተውዴሕ ልትሀየብ
ዲብ ምዴርየት ቅሮራ፡ ዲብ
መትከምካም ደገጊት ወአትሳናይ
አግቡይ ለልትሐመድ ወቀይ
ክምሰል
ትሰርገለ
ሙዲርለ
ምዴርየት አሰይድ እድሪስ ዐሊ
መሐመድ ሸርሐ።
አሰይድ እድሪስ፡ እግል ኤሪነ
እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲብ እለ ሰነት
ግዳርነ እብ መትዓዋን ሸዐብ፡ ሸቃለ
ሕኩመት ወጄሽ እበ ትሰርገለ
ወራታት ኬወ፡ ዝያድ 200
ኪሎሜተር ለሪሙ እግል እዳራት
ደዋዬሕ እምሀሚሜ - ግሮይቶ- ፋሕ
- ብሌቃት - ሐጥረት ክምሰልሁመ
ገበይ እምሀሚሜ - ቀብር-ወአት

እብ13ይት
ትግራይት
ሰነት ዕልብ 11

ኣራግ ለለአትራክብ ክምሰል ሰነ
ወደሐ።
ሸዐብ ክዳማት እጅትማዕየት
ታምም እግል ልርከብ፡ መትከምካም
ደገጊት አሳሲ ክምሰልቱ ለሐበረ
አሰይድ እድሪስ፡ እብ አሳስ
እሊ ግልዕ ወጠሮበ እት አራግ፡
ብዕድ ደገጊት ህዬ ዲብ ሐሊበት
ወሕሽክብ እግል ልትጀመዕ ምስል
ሸዐብ እበ ገብአት መፋሀመት
ለበርናምጅ ልትሸቄ እቱ ክምሰል
ህለ አትአመረ።
ሸዐብ ርቱብ ከደማት መዋሰላት
ሐራት ጀላብ እግል ልርከብ
ምስል ለከሰሶም ጀሃት ክምሰል
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ተሃገ፡ አስክ እምሀሚሜ ለለኣቴ
አግደ ከጥ አትሳናይ ገብአ እሉ
ምንገብእ፡ ክድመት ክምሰል ረክቦ
ክምተሐበረዮም ለአሸረ አሰይድ
እድሪስ፡ ለቃሊ ዐውል ለለአደፈዖ
ሰብ መካይን እግል ራቀቦት እብ
ደረጀት ምዴርየት ልጅነት ክወንት
ክምሰል ህሌት ሸርሐ።
ሙዲር
ምዴርየት
ቅሮራ
አሰይድ እድሪስ ዐሊ ዲብ ደንጎበ፡
ዲብ ክሉ ድዋራት መዳርስ ክሱት
ዲብ እንቱ መሻረከት ደረሰ ላኪን
ሰኒ ድህር ሰበት ህሌት፡ ለከስሶም
ጀሃት እብ ዓመት ወዋልዴን እብ
ፍንቱይ እህትማም እግል ለሆቡ
ተሐሰበ።

ጀሪደት

ገጽ

ሓድረት ሓለት ለከስስ ሰሚናራት ገብአ
ሰሚናር
ለወደው
ሰላም፡
መስኩበት ስያሰት አምን ወጠንነ
እግል ልትሐፈዝ ወልትደቀብ፡
ውሕደት ወውፋቅ ሽዐብነ ሕፍዘት
ወብንየት፡ ሰዋልፍ ሙጅተማዕነ
ወሰውረትነ አደቀቦት፡ ድድ አከይ
መዋዲት ከዲም፡ ሕፍዘት ቃኑን
ወንዛም፡
መሻረከት
አፍረዮት
ወፍጥር መዋጥኒን አግደ ህዬ ሸባብ
አደቀቦት ምን አግደ በራምጅ
ስያሰት ሰነት 2020 ክም ቶም
እንዴ ሐበረው፡ ምኑ ለልትበገስ
ፈሀም፡ መትነዛም ወጽዋር ምህነት
ለታክያቱ በራምጅ ወራታት እግል
ልትሰርገል ክምቱ ሸርሐው።
አብካት ቀበት ዐድ እበ ከስስ ዲበ
ሀበው ተውድሕ፡ ሰላምነ ወውፋቅነ
አሳስ ዐማርነ ወሕሽመትነ ሰበት
ቱ፡ እግል ንዕቀቡ፡ መጥ-መጦሩ
ህዬ አፍካር ፈናታይ ወኢወጠንየት
እግል ልትዘራእ እብ ቀበት ዐድ
ልግባእ ወካርጅ ለገብእ ጀርቤታት፡
መቅጠን እንዴ አጭበብነ እቱ፡
እግል ንጋብሁ ከም ለአትሐዜ
እንዴ ሐበረው፡ ለሐልፈ መራሕል
ስዱድ ለትዐደ፡ ወጠንየት፡ ስሙድ፡
መትነዛም፡ ምህናት ወተዐሊም ዲብ
ዐድ ወካርጅ ናይለ ሀለ ሸዐብነ፡
እተክምሰሀልሁመ ጀብሀት ሸዐብየት
ወሕኩመት ኤረትርየ
ለመሉኩ
አሳስ ዐውቴነ ላተ ሩእየት ዋድሐት፡
ዐገል ራትዕ፡ ሕርየት ዐገል፡ ደማነት
ኖስ፡ ደሚር መስኩበት ከምቱ
እብ ተፋሲል እንዴ ሸርሐው፡ እብ
ትሉሉይ እግል ልትበኔ ክም ወጅብ
አፍሀመው።
በራምጅ ዐማር እበ ከስስ ህዬ፡
ለሀደፍ አከዶት ዐቦት እቅትሳድ
ወዐዳለት እጅትማዕየት፡ አሳሲ
ከደማት እጅትማዕየት፡ ዓም ፍገሪቱ
ህዬ አጥፍሖት መናበረት መዋጥኒን
ክምቱ እንዴ ሸርሐው፡ እሊ እግል
ልትሐቀቅ ዲብ ጠወሮት መቅደረት
አዳም፡ ብንየት አክላቅያት ሽቅል
ወእዳረት፡ ብንየት ትሕትየት፡
አብያት ሰከን፡ አፍራይ ወአፍረዮት፡
እተ-ክምሰልሁመ አቅለሎት መሻክል
መናበረት እቱ ክስአት ረአስማል
እግል ትግባእ ክምቱ ወድሐው።
እንዴ አትለው ህዬ፡ ሐቆ
መትፈራም “እትፋቅየት ሰላም
ወመዓወነት
ፍንጌ
ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ፡ አሰረ ለመጽአት
መዓወነት ወሸራከት መንጠቀት
እትሊ ወክድ እሊ በክት ዐቢ ካስተት
ክም ህሌት መጥ-መጦሩ ናይ ከርስ
ወበረ ተሐድያት ከም ሀለ እንዴ
ሐበረው፡ እብ ኦሮት መርበይ እግል
ንሄርር ወተሐድያትነ እብ ዐውቴ
እግል ንትዐዴ፡ ዲብ ዐድነ፡ ድዋርነ

ወወዓለም ለሀለ ቴለል እብ ዋጅብ
እግል ንፍሀም ናይ ሕበር መፍሁም
እግል ለህሌ እነ ክም ወጅብ
አብረሀው።
ከመ ዲብ ሒለት ሕውነ
ለሀለ ዲብ ሕውናመ ሒለት ክም
ህሌት፡ ጌማም ሒለት ወሕውነ
ወአብካት ወተሐድያት ተርጀመት
ለተሀሌ እግሉ፡ ሓለትከ እብ ዋጅብ
እግል ትፍሀም ወበራምጅከ እግል
ትኤትን ለነፍዕ ላኪን፡ እብ መጆብ
ፍድብ ወሕምቅ ናይ ሐቴ ጀሀት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ምስል ናይ
አባያም አው ምስልከ ለልትጃገር
ቴለልመ ዶል ልትመዘን፡ ክምቱ
ሐቆ ሸርሐው፡ ፍድብነ ወሕውናነ፡
አብካትነ ወተሐድያትነ እብ ዋጅብ
እንዴ አሌሌነ፡ እግል አድመኖት
መስተቅበል ወጠን ባርህ፡ እብ
ተአስትህል እንዴ ትጸበጠ ልትከደም
እቱ ክም ሀለ ሸርሐው።
እብ ሰበት በራምጅ ሸራከት
መንጠቀት ወዳይ ዲፕሎማስየት
ተውድሕ እንዴ ሀበው፡ መመቅረሐት
ለሰሚናር፡ ምስል ኢትዮጵየ ክሉቅ
ለሀለ አዋይን ሰላም ሕፍዘት
ወደቀቦት፡ ሰላም ወመስኩበት
እተክምሰልሁመ
ዐማር
ሕበር
ለሀደፉ መዓወናት ምስል ፈተች
ወሰብ ሽርከት አደቀቦት፡ ጋብሆት
ወአፍሸሎት ዐዳዋት ወፈርሀት
ከምሰል ከምክም እብ ተፋሲል ሐቆ
አብርሀው፡ እሊ በራምጅ እሊ ዲብ
ሰነት 2020 እብ መትሐሳር ዛይድ
እብ ፋይሕ እግል ልሰርገል ክም ቱ
ወአንቡት ክም ሀለ አፍሀመው።
እት ደንጎበ፡ ዲብ ክሉ በራምጅ
መሻረከት ዲብ ዐድ ወካርጅ
ለነብር ሸዐብነ አህምየት ክም በ
እንዴ ሐበረው፡ በራምጅ ወጠን
ሰነት 2020 እበ ተአደምዕ ገበይ
እንዴ ሰርገልነ ዲበ ጠፍሐት
ወትወቀለት ደረጀት እግል ንብጻሕ፡
ክለን መአሰሳት ዐድነ፡ ከዋድር
ወአንፋር ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት ወክሉ
ሸዐብ ዶሮም እበ ትወቀለት እግል
ልቀድሞ አትፋቀደው።
“ሰላምነ ወውፋቅነ ክም ወህበት
እግል ንሕፈዝ እምበል ሀመሌ
እግል ንክደም ወጅብ” እንዴ
ቤለው መመቅረሐትለ ሰሚናር፡
መጥመጦሩ ወጠንየት ለለአበዴ
ወልትበሬ አፍካር እግል ንጋብሁ
ክም ወጅብ ሐቆ አብረሀው፡ ለአግደ
ርቅዝ ዐድነ መቅደረት አዳም ሰበት
ቱ፡ ዲብ አትፋዘዖቱ እግል ንትሃመል
ኢወጅብ” ለቤለው ለሰሚናር
ለሰርገለው፡ እብ ቱሉሉይ እግል
ንራዕዩ፡ መጦሩ ህዬ ድህር አፍካራት

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
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ወጠን እብ ቱሉሉይ እግል ንጋብሁ
ክም ወጅብ ሐቆለ አብርሀው፡
ለአግደ አርዛቃት ዐድነ፡ መቅደረት
አዳምነ ሰበት ቱ፡ እሊ ርዝቅ እሊ
ሕዱድ ወድዕፍ ምንመ ለሀሌ ዲቡ፡
እብ መጆብ ብዕዳም ዶል እንርእዩ
ምስል ክሉ ተሐድያትነ መካስቡ
ብዙሕ ክምቱ አፍሀመው።
ብንየት ተሕትየት፡ ፈርያት
ወአፍረዮት እበ ትከስስ ህዬ እተ
ለሀበዉ ፋዬሕ ተውድሕ፡ አሰነዮት
ብንየት ተሕትየት ወከደማት ማይ
ዲብ መዳይን ወብሩር፡ ለአግደ ህዬ
አስክ እለ ለኢትከምከመ ድዋራት
ለትወጅብ አውለውየት እንዴ
ተሀየበዩ ጅህድ እግል ልግባእ ዲቡ
ክምቱ፡ መሐገዝ ሲቶ ለበን ደገጊት
ከደማት ማይ ጽሩይ እግል ልርከበ፡
ወናይ መዳይን ብዕድ እግል ልስኔ
ለአንበተ ክቡድ ወብዙሕ ጅህድ
ለጠልብ በራምጃት ህዬ እግል
ለአተላሌ ክምቱ ሸርሐው።
ከደማት ካህረበትመ፡ እብ ሑድሑድ ደማነት ዲበ ተሀይብ ደረጀት
እግል ልትበጻሕ ኢቱን ለህለ ስታት
ዲብ አስመረ፡ ዐሰብ ወባጼዕ ወሱክ
60-ሜጋ-ዋት ጣቀት ጸሓይ እግል
ትዳሌ
ለለአትሐዜ
መትዳላይ
ጋብእ ክም ህለ፡ ክድመት ካህረበት
እግል ትዕቤ ህዬ፡ ዐባዪ ወነአይሽ
ጀነሬተርራት እግል ልትዳሌ ክምቱ
ሐቆለ በርሀ፡ አብያት ሰከን እበ
ትከስስ፡ ሰነት 2020 ናይ መትበጋስ
ሰነት እንዴ ገብአት፡ እንዴ ኢተምም
ለጸንሐ አብያት እግል ልትመም
ብንየት አብያት ሐዳይስ ህዬ እግል
ተአንብት ክምቱ ሐበረው።
እት ደንጎበ፡
ሙሽተርከት
ተውድሕ ለሐዘው እቱ ስኣላት
ቀደመው፡ ገሌ ምነ አግደ ተውዝዕ
አራዲ መሐደሮ፡ ቀድየት
ብነ
ወኣላት ብነ እግል ልምጻእ፡
መሐገዝ ማይ፡ ደወ ከደማት ብዕድ፡
እንዴ ትቀሸሸው ምን ዐድ ፈግሮ
ለህለው ሸባብ እግል ንጽበጥ ለገብእ
ጋር፡ ለትጸበአ መሳንዕ እብ ዓመት፡
መስናዕ ቅራብ ህዬ እብ ፍንቲት
እግል ለሐሶሴ፡ አደቀቦ በራምጅ
እዕላም ወዓዳት፡
እት ወክዱ
ሐብሬ ዋጅበት ኢሀዪብ ወመሻክሉ፡
አግቡይ ተረብ ትጃረት ቃኑኒ፡
ዕላቀት ኤረትርየ ወአሜርከ፡ አግቡይ
አሰነዮት ማህየት፡ እብ ሕኩመት
እንዴ አንበተ ዲብ ተማመት ለለአደገ
መሻርዕ ብናእ እግል ልትሐሰብ እቱ፡
ድድ መሳልሕ ወጠን እብ ተዋሱል
እጅትማዒ ለትትነሽር አሳስ ለአለበ
ሐብሬ፡ በሊስ ለለሀይብ እተ ብቆዕ
ቴክኖሎጂ ለጾረት ጅሀት እግል
ትትአሰስ፡ ዲብ ጠወሮት መቅደረት
ሸባብ እንዴ ረከዘ እግል ልትከደም፡
እብ ሰበብ ኢሀለዮት መትሻቀዪ
አላት ወተማመት ሽቅል፡ ልትዐናቀፍ
ለህለ ወራታት ዲብ ወቅቱ እግል
ልትመም እት አግቡይ ዝቤ ለሀለ
ናይ መትዛባይ ሽቅል አትሳናይ
እግል ልግባእ እቱ፡ እንዴ ትበነ
ዲብ መንፈዐት ለኢወዐለ አብያት
እብ ዋጅብ እግል ልትሐፈዝ ወእት
አርሀዮትለ ሀለ መሐገዝ ዶሩ ክም
ቀድም እግል ልግበእ፡
ለልብል
ወብዕድ ስኣላት ብእቱ።
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እግል ሕርየት ታመት፡ ቀደም ነአነጽር
ከሊመት መ.ወ.አ.ኤ. እብ መናሰበት 8
ማርስ

ዮም ዓመት እድንያይት ምዕል አንሳት- ሰማን ማርስ ናይ ሰለስ ግም
ሕቡሉክ ወጽኖዕ ተሐድያት እንዴ ተዐዴነ ንዳል ጀለ ሕርየት፡ ዕዘት
ወስያደት፡ ዲብ ሐዳስ መርሐለት ሰእየት ንትዐዴ ዲበ ለሀሌነ ናይ ታሪክ
መሓባር እንዴ ገአነ ነዐይደ ሀሌነ።
ሸዐብ ኤረትርየ እትሊ እግል አጅያል ለአተላለ ንዳል ረዪም፡ መጦርለ፡
ሕርየቱ ወከራመቱ እግል ለአድምን ድድ ሕየል ካርጅ ለወደዩ ንዳል
ድቁብ፡ እት ናይ ቀበቱ ንዳልመ ተቅዪር አሳሲ እግል ለአምጽእ፡ እት
ፍክር ዐዳለት እጅትማዕየት ለትነደቀ ምን ደሀብ ለልትመዘን መባድእ
ወቅየም እግል ልምለክ ቃድር ሀለ። እብሊ ሀዬ ፍንጌ ክልኦት ክፋል
ሙጅተመዕ እምበል ፈናታይ ዲን፡ ጅንስ (አንስ ወተብዐት)፡ ቀባይል፡
ሉቃት፡ ወአካን እጅትማዕየት መቅሬሕ ወውፋቅ እንዴ አውሸዐ ብዙሕ
መትደንጋር ለተዐደ፡ ጥዉር ናይ ሸዐብ ዐቅልየት ወአፍካር እግል
ለአስብቅ ለቀድራቱ።
“እግል ሕርየት ታመት ቀደም ነአነጽር” ለልብል ቴመ ዮም ዓመት፡
ልእከቱ ዲብ እለ ነአትየ ለሀሌነ ሐዳስ መርሐለት ታሪኽ፡ እግለ ዲብ
ንዳል ረዪም ለተዐመረ መባድእ ወቅየም ሓይስ፡ ክምሰልሁመ እብ ንዳል
ወእስትሽሃድ ለተአከደ ተቅዪር እጅትማዕየት እንዴ ሐፈዝናሁ ወሒለት
ወደቅብ እንዴ ሀብነ ዲብለ ትወቀለት ረሽመት ሕርየት እግል ንብጸሕ
ገለድነ እግል ነአትሐድስ ለአትፋቅደነ ለሀለ።
ሩእየትነ ዲብ ቅዱይ ወዓድል ተጠውር ሙጅተመዕ ትጠፌሕ።
ክእነ ትመስል ዐቦት ለልትሀገን ሸዐብ ሀዬ፡ ክሉ እግል እቅትሳድያይ
ወመሕበራይ ተቅዪር ለሸንቅ ቴለል ምን ቅርዱ እንዴ ነቅለ፡ ምስል እብ
መሳዋት ለለትናብር ፈሀም ሕበር አውሽዖት ለትሐዜ። ዎሮ ምነ እግል
ዐቦት ወተጠውር ምህም ለገብአ ዐዋምል ሀዬ፡ እትለ ዎሮ ስምጥ ናይ
ሙጅተመዕ ላተን አንሳት እግል ለሀሌ ለወጅቡ ፈሀም ናይ መሳዋት ቱ።
ዲብ ዐድነ ብጹሕ ለሀለ ዶር ወመሻረከት አንሳት እት መጃላት
እጅትማዕየት፡ ስያሰት፡ እቅትሳድ ወዓዳት ለልትሐመድ ምንመ ገብእ፡
ለጋመት ምንእነ ሀሌት እግል ነአትምም አወል ወሰልፍ ክሉ በቃዐት
አንሳት እግል ትትወቀል፡ ለሀለ አብካት እብ ተአስትህል እግል ልትነፈዐ
ምኑ ለጸገም እግል ለአተላሌ ሀለ እሉ። እግልሚ፡ ዐሸምነ እትለ ትወቀለት
ረሽመት ዐቦት መትዐሮራይ ሐቆ ገብአ፡ እሊ ዐሸም እሊ ለልትበጸሕ እብ
ወቀሎት ዐቦት ክሉ ሙጅተመዕ ቱ። ሰበት እሊ ክለን አንሳት አግደ ሀዬ
ለበዝሐየ እት ብሩር ለነብረ ሕቁቀን ለረክበ እበ አርድየት እንዴ ጠፍሐት
እለን፡ እት እቅትሳድ ሙጅተመዕ ግዴተን እግል ትዕቤ እብ ተዕሊም
ወምህነት መፍርየት ባቅዓት እግል ልግበአ ወነፍሰን እግል ልቅደረ ሀሌት
እለን።
ክምለ ናይነ መስወደት ወጠንየት ለትብሉ፡ እት ኤረትርየ እግል ተብዕን
ሌጠ ለሕዙዕ እብ አንሳት ለኢልትበጸሕ ጋር እግል ለሀሌ አለቡ። በዐል
መንበር ጀብሀት ሸዐብየት እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት መለሀይ ኢሰያስ
አፈወርቂ፡ 1998 እት ራቤዕ ሙእተመር መ. ወ.አ.አ.ኤ. እተ ቀደመየ
ከሊመት፡ “እት ዘበናይ ተእሪክ፡ ደረጀት መሻረከት ሕያይት ናይ አንሳት
ዕስ ተጠውር ዎሮ ሙጅተመዕ ተ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ናይ መትዐዋት
ወኢመትዐዋትመ አግደ ዓምል ተ” ብህል ዐለ።
እሊ ጥሞሕ እሊ እግል ስን አንሳት ሌጠ ኢኮን ለልትሐዜ፡ መክሰቡ
ክሉ ሙጅተመዕ ልትየበት ምኑ። እግልሚ፡ እብ መቅደረት ዎሮ ፍላም
ሙጅተመዕ ሌጠ ለትገይስ ገበይ ዐቦት፡ ሄራረ ቁዩድቱ። ከእለ ምንገብአት
ወጠንነ ለእሉ ራክበት ሀሌት ዐውቴ እንዴ ሐፍዘት ተእሪክ ሐዲስ እግል
ትሽቄ እግል ተአለምቤ ሀለ እለ። እግሉ ለገብእ ለለደሜዕ መትነዛም
አትኣታይ፡ ክምሰልሁመ ተቅዪር እት እቅትሳድ ወእጅትማዕየት ለለአክድ
በራምጅ ፈዓሊ አፍገሮት ለአትሐዜ። አካን ወመሻረከት አንሳት እት
ሙጅተመዕ እግል ትዕቤ ሀዬ፡ ክሉ ሙጅተመዕ ወመአሰሳቱ፡ ሕኩመት
ወጀብሀት እግል ልትዐንደቆ እሉ፡ እብ ጅድየት እግል ልሽቀው እቱ
ለወጅብ መዝ ወዳይ ወጠንያይቱ።
ቀድየት አንሳት እት ክል ሰማን ማርስ እንዴ ትፈቀደት ወዐዝ እንዴ
ትሰመዐ እተ ለትከለስ ኢኮን። ክም እብ ለሀ ለኢልትሐለፍ እት ዐቦት
ለለዐዴ ክብሪ እንዴ ትገነሐት፡ እት አልባብ ሙጅተመዕ መስከበ እንዴ
ጸብጠት፡ እት ክሉ ከፈፍል ገቢል፡ እት ምድን ወብሩር ለለአሸቄ በራምጅ
እንዴ ፈግረ፡ እት ምዕላይት ሐያት እብ ዐመል ፍሬሁ ልትከየል እግል
ሊጊስ ወጅብ። ራትዐት ቀድየት አንሳይት አግደ አሳስ ብነ ናይ ዎሮ
መዐየ ጥዉር ተ።

ዳይም ዝክር እግል ሹሀዳነ!
ዕምር ጥዉል እግል ሰማን ማርስ!
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ!
ዐውቴ እግል ገቢል!
አርቡዕ 11 ማርስ 2020

ገጽ
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ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

4ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
መ/ዑመር ቀደም መትወላዱ
ልግበእ ወሐቆ ተውሊደቱ ክልዶል
እግል ልሕቀፉ ኣብ ልቡ ልተምኔ
ለዐለ ወልዱ መሕሙዳይ እንዴ
ሐቅፈ፡ አክለ “ሚ ትመስል ዐልከ?
በኪት
ዐልከ
ማሚ”?ለልብል
አስእለት ምን አዳሙ አተርተ
እቱተ፡ “አልሐምዱልላህ ሴመ ሸር
የዐለ እግልዬ እምበል ኢመርኢት
እሊ ወጅህ” እት ልብል ወእግለ
እት ሕቅፉ እንዴ ገብአ ዶል
ለዐርግ ወዶል ልትከሬ ለዐለ
ወልዱ መሕሙድ እት ለሐቅፍ
ልስዕሙ ዐለ። ገሌ ገሌ አዳሙ
ህዬ “ለምስልከ ዐለው ሐውከ ህዬ
ሚ መስሎ ዐለው?” ከበር ፍላን
ወፍላን ለልብል ሰኣላት እት መ/
ዑመር ልአውሕዝ እት ሀለ እት ገጹ
ገሌ እግል ልበይን እግልከ ቀድር።
እሊ ወቅት እሊ እት ደሚሩ ገሌ
ህቱ ሰቅ እት ለአብሉ ልሽዕር ዐለ።
አይወ እተየ አስተሽሀደው አየ
አምዕል ወሸሀር ክሉ እብ ሐቴ
ሐቴ እት ገጹ ልትባጠር ምንመ
ዐለ፡ አማን ላኪን ወቅተ ታምም
ሰበት ይዐለ፡ እኩይ እት እንቱ ልቡ
ቀብሮም እንዴ ወደዩ ትም ዐለ
ሕርያኑ።
ዶል ለወልዴኖም አው ውላዶም
ለገብአ
አያዮም
ልትሰአሉተ
ግመት ህተ ትትገልበቡ። ወላኪን
ወለ አንሳይት ብርእ እንዴ ኢወዴ፡
“ኣይወ በዲር እት ዐሰብ ንትርኤ
ዐልነ ወአዜ ሕነ እንሰር መጽአነ
ወህቶም እቱ ተርፋም ህለው”።
ለልብል በሊስ ለሀይቦም ዐለ።
እትለ ምጸአቱ እለ ህዬ እግል
ክልኦት ሸሀር እጃዘት ህዩብ ሰበት
ዐለ ምስል ወልዱ ወእሲቱ ሃባት
ፍቲሆም ወሰፈላሎም ሐለፈው።
አምዕል እቅባለትመ ህቶም እንዴ
ኢልትሸንህወ ኖሰ ተከብ እትብል
መጽአት። መ/ዑመር እበ ጠቢዐቱ
ወክልቀቱ እግል ክሉ እያዩ እብ
ገጽ ፈርሕ ወከብቴ ለለሀይብ እዩስ፡
ወእብ ንኡሽ ወዐቢ ለለሐሽም
ወሕሽመት
ለረክብቱ
ለዐለ።
አምዕል እቅበለቱመ “ግድም መ/
ዑመር እለ እንተ ሰር ገብአከ
አዜ ህዬ እግልሚ ተአቀብሎም
ህሌከ?”ለልቡሉ ብዝሓም ዐለው።
ስሕቅ እት ልብል ህዬ “ግድም
ክምሰልዬ ዐዶም ለኢበጽሐው
ወውላዶም ወዋልዲኖም ለኢረአው
ሰበት ህለው ገበዬ ለአተቃብሎ
ህለው” እት ልብል በልስ እቶም
ዐለ። አምዕል አቅበሎቱ ላሊሀ ህቱ
ወእሲቱ ዎሮት ጋር ስካብ ከልኦም
ሰበት ዐለ እግል ገሌ ልባስሮ
እት መፈሀመት በጽሐው። ህቱ
ህዬ መትአካሮም ምን ውላድቱ
ለዐለ። ወፈጅረተ መ/ዑመር ወድ
ዜዳን እስክ አካኑ ሳፈረ። መስከቡ
ክምሰል በጽሐ እግል መስኡሊኑ
አስባብ መትአካሮም ምን ውላድ
ሹቁሉ ክምሰል ህለ አሰአለዮም።
ህቶም መ ህቱ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
እበ ዐለ እግሉ ጅራሕ ትሩድ፡
እግል ለአትቀባብል ክምሰልቱ እት

ሰፈር ለሰፈር ተሓበረዩ
መፋሀመት በጽሓም ክምሰል ህለው
ወደሐው እግሉ። ወእብሊ እት
ክል ክልኦት ወሬሕ አትቀባበለ።
ወሐቆሁ ውላድ መ እብ አምዕሉ
ተዐመሰ ወትወለደ። ፋጥነ ወልደው
ወስሜት እሙ ሰመየ።
እግለ ዐስር ሖል ለወደው ሰብ
ፈረዕ ዎሮት ሴንዳይ ሰበት ይዐለ
እግሎም መ/ዑመር እክለ እግል
ማህየት ዴሽ ጌሳተ ሽቅል እግል
ልሕዜ ተሐት ወለዐል ልብል ሰበት
ዐለ፡ እት ብሸ በክት ሽቁል ረክበ።
ወእብለ መናበረት ዐድ መ/ዑመር
ምን በሕ አስክ ለዐል አሳደረት።
አምነ ውላደ ረቢ ወደየ
እግሎም ወሸንሀቶም እግል ልርከቦ
ቀድረው። አይወ ሰብር ለወደ፡
ዎሮተ ከእብ አምዕሉ ንየቱ ረክብ፡
ከብዱ ጸግብ፡ መቅጠኑ ለብስ
ወጋኑ ሰክብ። ህቶም መ ሰብር
ምን ደቀበው ወእት አፌት ይዐለት

መሐድገን እበ ልብል መፍሁም
አትቀባባል አዝመ ምኑ ወእተ እቱ
ዐለ ሽቁል አተላለ።
አይወ ሐያት እብ ሐቴ
ገበይ ሰበት ኢትሄርር ምነ እግሉ
ሀይበቶም ዐለት ገጽ ሰኒ፡ እግል
ትትቀየር እቶም ሰምን ሸንሀት ምን
ረክበው እበ ገጸ ምስደደ ትወለበ
’ቶም። አይወ ክል ዮም እት ሽቁሉ
እንዴ ወዐለ ማሲ ምድር እት ዕያሉ
ለዐይር ለዐለ። መ/ዑመር ወድ
ዜዳን አመት ሐቴ እንዴ አለቡ
ፈጅአተን፡ እት ሽቕሉ ምን አግወሐ
ምነ መስኡሊን ሸሪከት ገሌ ምን
ሸቃለ ምን ሽቁል በጥራም ሰበት
ህለው፡ ጽንሖ ለልብል አማውር
ተሀየበዮም። እሊ ለሰምዐ መ/
ዑመር እብ ልቡ ዎሮት ምኖም
እግል ኢልግበእ ተምነ። ትምኔት
ህዬ ሸንሀት ሰበት ኢተአረዌ ዎሮት
ምኖም እት እንቱ ጸንሐ። ወእብ

እግሎም ወገርሀት፡፡ ምን ለሀበት
መ/ዑመር ደረረው ወሸንሀቶም
ረክበው። አዜመ መ/ዑመር ክልኤ
አካን ህቱ ወዐዱ ኢገብእ እግልነ
እበ ለልብል መፍሁም፡ ዕያሉ ምን
እንድላል እስክ በርከ ገዐዘ እቦም።
ወለ ዐቢ ወልዶም እግል ድረሰት
ምስል ዐድ አብዕቡ ሐድገው።
ወእብለ አደሐ እት ሽቅሉ ለውዕል
ወላሊ እት ዐዱ እት ለዐይር ገሌ
አወሬሕ ሸቀ። እብ ከምሰል እሊ
እት ሐለት ሰኔት እት እንቶም ዴሽ
መ/ዑመር ምነ እቱ ለዐለ በካት
ሰበት ትቀየረ፡ ህቱመ ዐዱ ንኡሽ
ወእሲት ሰበት ዐለየ እት ከደን

አከይ ብሶቱ አርወሐቱ ሐርበጥ
አበለ።
እለ አምዕል እለ አምነ አብር
እት ሽቅሉ ህለ እት ትብል
ፈጅአተን አቅበለየ። ህተመ ምነ
እቅበለቱ ደንገጸት። “ሃልከቱ? አብ
መሕሙድ” እት ትብል ኢትዓፈ
መስለየ ወሐር ህዬ “ምን ሽቁል
በጥራም ህሌኩም ቤለውነ” ቤለየ።
አምነ ብዙሕ መሸቀላት እንዴ
ኢተርኤ “ዓፍየትከ ተሀሌ አብ
መሕሙድ ብዙሕ ኢትትሸቀል
ወአርወሐትከ ቁሎተት ነደት
ኢትዴየ” እት ትብል አሳጀዐቱ።
መ/ዑመር መ “አይወ ርዝቅ
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አልሐይ ሐይ ልብሎ ዐረብ ላኪን
አመት ሐቴ እንዴ ኢትአምር
ህዬ ከብድ እተከ” ቤለየ። ወምን
አስብሖም ቡኖም ወደው። ወእግል
ፋጥነ ወለቶም እት ለአተልሁ ሰኒ
ልውቃም እት እንቶም ወዐለው።
እንዴ ልትሃጀኮ ህዬ ለፈግር
ምኑ ሽቅል ትዘከረው ምን ገብእ
ክልኢቶም ልትአራተቦ ዐለው። ላመ
እግሎም ለአረትብ ለዐለ ጋር፡ እት
በርከ ዎሮት ይዐለ እግሎም እምበል
መ/ዑመር እብ ለህበቱ እንዴ ሸቀ
ሌጠ ለዕይር እቡ ለዐለ ድራር።
አምዕል እለ ሰረ እብ መፈጀአት
ወሰራመ እትሊ አውቃት ቅሩብ
ምስል እንዴ ትገሰው ሁጁካሙ
ለኢልአምሮ ናይ ደንጎበ ህጅኮምተ
ክምሰለ ቡሁላም እብ ብዙሕ
ጋራት ተሃጀከው። ማሲ ምድር
መ/ዑመር እግል እሲቱ “ስምዒ
እም መሕሙድ” ቤለየ። “አሀ”
ትቤ አምነ። “በደል እትሊ ከደን
ወመላል ሐድገክን ወአነ እግል
ሐዚ ሽቁል እገይስ እስክ ዐድ
እግል ነአቅብል”ቤለ እግል ሸረተ
እት ልጸበር።
አምነ መ እብ ጀሀተ “ህቱ
ላተ አማንካቱ ላኪን አዜዲ ደሐን
ሐቴ ዴ ከአቅብለነ”ቴሉ። ወእብለ
ሾረት እለ ፈጅረተ እግል ሐዚ
ሽቁል ሰር ላሊ ምስለ ምነ ባካቶም
ገይሶ ለዐለው ክልኦት ነፈር
ምስሎም ሰፈረ። አይወ ሰፈር መ/
ዑመር ሰፈር ለምኑ ይአቀብል
ሰፈር ለሰፈር ዲመ ተሐበዩ።
ላሊ ልብሎ ለሰብ ለምስሎም
ሰፈረ። “እት እንገይስ እት ቅራር
ወድቀ ወእንዴ ረፍዓነሁ ዕያደት
አብጸሕናሁ ወእተ አምር ረቢሁ
ሰለመ” ልብሎ። ላመ እብ ከበር
መጽአው ወሞቱ ሐድረው ዎሮት
ኣያዩ ወለሳደፈዩ እክል አሕድ
ለሸርሕ ይዐለ እቶም።
አይወ
ሰፈር
መ/ዑመር
ሰፈር ዲመ ወለደ። ወለ እግለን
ለሐንቅቅ ወለአትሸኒህ ለሐዜ ለዐለ
ፋጥነ ወእመ እበነን ምስል ግበአን
እት ከደን ወመላል ተርፈየ። ረቢ
ልክረዐ እድንየ እበ ዎሮት ገጸ
ላቱ ኢትበሌ ወ እት ነብር። ምን
ምርካብ እት ሕግላን፡ ምን ፈርሃት
እት ሰላም ወአማን ተበአጸሐከ።
ምን ለውቀትመ እት ሐዘን
ተዐዴከ።
አዜመ ለአርወሐቱ ኢለአምን
እተ እሲቱ ወእብ ዕንቃቅ
ወሌተተ ፋጥነ እንዴ ሸቀ እግል
ልምጸአነቱ እት ልብለ አከይ
መስእል መጽአየን። አይወ ለእንዴ
መልአ እግል ለአቅብለን ልትጸበረ
ለዐለየ ከበር ሞቱ ወናይ ዲመ
ፍንቲቱ
መጽአየን።
እድንየ
ብዙሕቱ ተጋቢበ። እሊ ከበር እሊ
ዐድ በጽሐ ወዎሮት እንዴ ጌሰየን
መጽአ እበን። እሊ እት ሰነት 2014
ወሬሕ 3 ሳደፈ። ሐቆ ወፋት
መ/ዑመር ሐለት ዓኢለቱ ህዬ
ክእፎ ገብአት? መ/ዑመር ወድ
ሕመድ ሰፈሩ ሰፈር ተሓበረዩ።
አርቡዕ 11 ማርስ 2020

ዐዱመ ሐቆሁ ሚ ገብእ እግል
ተአስንዮም። እብ ፍንቱይ አምነ
አብር ሐቆ ሔማሀ አዳም ይእገብእ
ትቤ። ለናዩ ሞት አርወሐተ አሜነ
እግለ አቤት። ነፍሰ ትከማጀነት
ክልዶል ህዬ ስፍልልት እት እንተ
ትርእየ። ለምስል ሔማሀ ሐለፈተ
ሓለት እክለ ትዘከረት አርወሐተ
አማን መትከባት እግለ አቤት።
አይወ አምዕል ወላሊሀ ብካይ
ገብአ ጸብሐ ወድራረ። ምራደ
ወሸንሀተ
ምስል
መ/ዑመር
ትቀበረ። ለናይ እሎም ክልኦት ሰብ
ጼወ ፍቲ ሕሽመት አድሕድ እግል
ክሉ እያዮም ለለአትፈክር ወስነኖም
ለልአቀኒእ ዐለ። እብ አማንመ
ፍቲ፡ ሸማት ወሕሽመት አድሕድ
እት አስራር ደሞም ዘሬ ዐለ። ሐቆ
ሞት መ/ዑመር ዐዱ መናበረቶም
ጠምጠም ሰእነት ወለዘት። በደል
ረአስ ለዐል ተአሳድር
ገይስ
ዐለት ረአሰ ተሐት ሀጎጌት። ነብረ
ይትምነ አፉሀ እንዴ አትገሀጸት እት
ሸፍሮም ሐድረት። እትለ ሐለት እለ
እት እንቶም አምዕል ሐቴ እግል
ረቢ ልርሐም መጽአክዎም። ወእበ
ክእኒ ነስሐክወ። “አምነ ረቢ ፍርሂ
ወእሎም ውሌዳምኩም ረአይ።
ረቢ ህዬ ምራዱ ወደ ክሊናመ
እግል ሞት ሕነ። መ/ዑመር
ይለአቀብል ወሕነ ይእነብር”እቤለ
እግል እሰጅዐ እት ሐዜ። ኣበ ክእኒ
ህዬ በልሰት እቼ።
“አይወ አማንካቱ ዐብደለ ላኪን
አርወሐቼ ሐቆ እብ መሕሙድ
ሐያት መትከባተ እግልዬ አቤት።
አዜመ አምነ አብር ተሐኔት
ወትቀዴት ወግሰተ መትሃት ላቱ
ኢትሰመዕ እሊ ህዬ አትፈርሆት
ረቢ ኢኮን። ለነፍስ ኖሰ ወዲሁ
እግልዬ አቤት”። እት ትብል ለአነ
እት ገጽ ኢቀርኡ ዐልኮ ህተ እብ
ንሳለ ሸርሐቱ እግልዬ።
አይወ ሻም ትልህየ ኢኮን
ወሻም ረአውኒ ወስምዑኒ። ሸም
ሳብት ወሕጡጥ። ሻም እት
አልባብ ክልኦት ሰብ ጼወ እብ
አድማይ ክጡጥ ሻም አማን እት
አማኖም። እብ ክእኒ ቴለል አምነ
አብር ምስል ክልኦት ውሌደመ
ስስ ሰነት ሐለፈት። እብ ክል ግበአ
ህዬ አርወሐተ እት ቀቢነት እንዴ
ከለበት ግበእ ዲመ ሐሊፈ አቤት።
እት ደንጎበ ወረሕ 12 ናይ ሰነት
2019 ትሩድ ሰበት ሐመት፡ ምን
ዕያደት እንድላል እስክ ዕያደት
ነቅፈ ሐለፈወ ምን ነቅፈ መ እስክ
ከረን ነድአወ። ምን ከረንመ እስክ
አስመረ ሐለፈወ እት ዕያደት
አስመረ ኦሮተ ሆስፒታል ህዬ
ሰረጣን ቱ ሕማመ ቤለው። ወ13
አልፍ እግል ዕላጅ ትደፈዐ እግለ
ወእት ዮም 06-01-2020 ሳዐት
ሳልአስ ሐቆ አምዕል ህተመ እተ ናይ
ደንጎበ ምትክራረ እት መቅበረት
ሼክ አልአሚን ትቀበረት። አይወ
ሰፈር ለሰፈር ተሓበረዩ፡ ሰፈር መ/
ዑመር እግል ሸጋብ ወሰፈር አምነ
አብር እግል ዕላጅ ሰፈር ክልኦት
ሰብ ጼወ ሰፈር ዲመ ተሓበረዩ።
ገጽ

3

መሐመድ እድሪስ
ዳሕየት አግረዕ ምን መዲነት ነቅፈ እንክር ቅብለት እት መሳፈት
40 ኪሎሚተር ራይመት ለህሌት ተ። እት ዮም 19 ፌብራይር 2020
አግረዕ እንዴ በጽሐነ ምስል ምን ስካነ ላቶም መስኡል ዳሕየት ሻብ ሙሰ
ሳልሕ ኢብራሂም፡ አሰይድ ዐሊ ዑስማን ድራር፡ ሓጅ ዐሊ መሐመድ
እድሪስ ወአሰይደ ዐማር ዑስማን መሐምድኖር ለወዴናሀ መቃብለት
እግል ዮም ካልኣይ ወናይ ደንጎበ ክፈለ፦

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
ሰኣል፡ አሰይድ ዐሊ ዑስማን
ድራር እብ ሰበትለ ኣት አግረዕ
ለልትረኤ መሓግዝ እት ሸሬሕ
ክእነ ልብል፦
ዕልምነ ካፊ ኢኮን ንትካረፍ
ህሌነ ሸዐብነ ሰብክ ሳግምቱ።
ሙጅተማዕ ሓዳረት ተርእዩ ገበይ
ተርእዩ መስለሐቱ ተርእዩ ሽቁል
ረክብ፡፡ ሕኩመት ሐቴ ኢገሰረት
ሄክተራት ከፈለተናቱ እግል ንሽቄ
እቱ ወንሻቀል እቡ፡ መላኪን
ሐበት እስትፉዳም ምኑ ይህሌነ።

አሰይድ ዐሊ ዕሱማን
ለዐለ እግልነ ንዋይ ክሉ አክለስነ፡
ሕኩመትመ አቴነ ዲበ ከምነ ማለ
ነስአነ ተተቃብለነ ህሌት ሚ እግል
ቲደናቱ፡ እሊ ሖጸ እቱ ወዴነሁ
ወነዐቅቡ ህሌነ ወኢትዐወትነ።
ለመጽእ መሕዱድቱ፡ መሕዱድ
እት እንቱ ህዬ እሊ እግለ
መንጠቀት እሊ ወበስ እንዴ
ኢገብእ፡ እለ መንጠቀት ተአሙረ
ምን ቅሮረ አስክ ሮረ ለበሰብክ
ወሳግም ሸዐብ እለ እንዴ ኬዳቱ
ለለሐልፍ ወሰርመ እንዴ ጠወ
መጸአ።
አዜ ሕነ ለዲቡ እንረክዝ
ገበይ፡ ማይ፡ እትሳል ወዝራዐት
ቱ። ዝራዐት ላተ ህዩባም ህሌነ፣
አዜመ ሕኩመት ምን ወሪደ
እግል ትክረነ ሓዝየት ህሌት
ምንገብእ ትምጸእ ወተርኤነ
እበ ትትቀደር። ሕኩመት ለእሉ
ወዴት እግልነ ዐደዱ ቃውያም
ይህሌነ ላኪን ለነቅስ ምኒነ የም
አለቡቱ። ሕኩመት እተ አርድነ
ዲቡ አሽቄተነ ምንገብእ እግልነ
ሰዳይት ዐባይ ተ። ሸዐብነ እዴነ
እግል ኢልጠለቅ እንዴ ጌሰ ክም
ኩረት ቅሮረ በጽሕ ዶለ እለ
ልትፈለለ ከምኑመ ዶል ለጸሓይ
ትጬፍዩ እትሊ ምድሩ ብሩድ
ሳግም። ሰበት እሊ ሕኩመት
ለትትቀደረ ትወዴ ህሌት፡ ላኪን
ካፊ ሰበት ኢኮን ትወስክ እግልነ
ወደሐንኩም።
ሰኣል፡ እንዴ አትላ ሓጅ ዐሊ
መሐመድ እድሪስ ኖር ምን ስካን
አግራዕ እት ረአስለ ሓጅ ዐሊ
ዑስማን ድራር ለቤለየ ምትወስክ
እተ ልብል ሰኣል እት በልስ ክእነ
ወሰከ፦
“ጠበዐን
ክመ
ትትበሀል

ለህሌት ለንቁሳት የም አለቡቱ፡
ወላመ ትሸቀ ሐድ ናየ ምን
ቀይሙ የም አለቡ ሰኒ ብዙሕቱ።
ክአፎ ብዙሕቱ ምኑ መአሰሳት
ሕኩምየ ብነ መድረሰት ብነ
ዕያደት ብነ፡ ማይመ ለእለ ወዴት
ወዴተ እግልነ ሕኩመት። ላኪን
ንቁስ የም ለአለቡ ህለ። ለሸዐብ
መምክን አዜ ማይ ምን ረክብ ናይ
ደፍኦት ልትበሀል ህለ መርከዝ
ወድያም ህሌነ፡ ናይ መድረሰት
ህዬ እስክ 5ይ ፈስል ተአደርስ
ህሌት እለ አካን እለ ማይ እግል
ልግበእተ ከራፊት ዔለ ናይ ሶላር
ሐቴ ተ ለህሌት እሎም እለ ህዬ
ምሴ ወፈጅር ትሰበር ገብአት።
እለ ዔለ እለ ማይ ካፊ ዲብ በ
ጅንኔተር አው ጣቀት እግል
ትግበእ እለ ሐቴ ምን ጠለብ
ገይሰት ዐለት አዜመ እንደግመ።
እለ አካነትለ መርከዝ። ካልኣይት
ህዬ ክመ እለ ቤለውከ ሸዐብ
ምን ሮረ እትለ ምስልነ ለከርሞ
ከረም።
ብዕድ እለ ሸዐብ ነብር እበ
ለህለ መናበረት ነደፈት ነፍስ
ወድዋርተ እንዲኢኮን ደወ ካፊ
አለብነ፡ ለነደፈት ክአፎተ ትቤ
ምንገብእ ማሸአላህ ሕኩመት
ገበይ መርሐተነ
ወገበይ
አጽበጠተነ እለ ገበይ እለ ህዬ፡ እተ
ጅስምነ ፈቴነሀ፡፡ ክአፎ ፈቴናሀ
ሙስተረሓት እስትክዱማም ሕነ
መምክን አዪ አምራድ ለበዲር
እንርእዩ ለዐልነ ከለስነ ምኑ እግል
ኢበል እቀድር። ከደን ሸይን እለቡ፡
ሕኩመት በርናምጅ አጽበጠተነ
ወለ በርናምጅ አውፊናሁ፡ ክም
አውፈናሁ ሰልፍ ሰሐት ረከብነ
ለገበይ እበ ሐበሬተነ ጀህደት እለ
መንጠቀት ነደፈት እግል ለሀሌ
እግለ። ካልእ ሕነ ለእምብለ እለ
ዝራዐት ሕኩመት ዶዘር ጀራፋት
ተሀበነ እግለ፡ እበ ማልነ እግልሚ
አዳም ልሳዐድ። ጃዝ ለመልእ
ወለከድም ልከፈል። ዮም ፍዕለን
እቅትሳድ ናይለ ደውለት ክአፎ
ህለ አምራሙ ህሌነ፡ ወእቅትሳድ
ሙጅተመዕ ክአፎ ነብር።
ሰኣል፡ እብ ዓመት እብ ሸዐብ
ወሕኩመት እግል ልግበእ ለቡ
ሚቱ?
ሐቴ ማይ እግል ልፍተሕ
እግልነ፡ ካልእ ህዬ አመክን ህለ

አግረዕ ማሌ ወዮም
አብዕረት ወአዱግ ለይአትዩ ህቱ
እግል ልእቴ እቱ እግል ልጀረፍ።
ሕነ እለ ዝራዐት እግለ ህዩባም
ሕነ እለ ራህየ ተ፡ ሕኩመት ዶል
ሸቄተ ለአዳም ክሉ ለመንፈዐቱ
አመረ ከክሉ መጽአ ወእበ
ትትቀደሩመ እብ አብዕረት እንዴ
ወደ ጃርፈ ህለ ላኪን እሊ ካፊ
ኢኮን።
ብዕድ መሽሮዕ ረህየ ለከስስቱ፡
እለ ረህየ ሸዐብ አግረዕ እዕትማድ
ሐርሱ ዲባቱ። ሕኩመት ዶል
ሸቄተ አዳም ለፋእደት ክሉ
ኣመረየ ወእብ መትአያስ ከድም
እተ ዐለ። ብዕድመ እብሊ አማክን
አባረረ ወሐምበላይ ወአትጥራፍ
ናይ ረሀየ ክድመት ለሐዜ ህለ።
እብ ዋጅብ ዶል ልትከደም እግል
አግረዕ እንዴ ከፈ እግል ብዕድ
ገብእ።
ካልእ እብ ሰበት ዓፍየት
ተሃጌነ ምንገብእ፡ ሸዐብነ ዮም
ፋህም ህለ። ዲብ ቤተ ለትወልድ
እሲት ይህሌት። ላኪን እትሊመ
ለነቅስ ህለ። እግል መታከዪ
ዐመሲ ለገብእ አካን ለትሕዜ።
ሕነ እበ ትትቀደረነ እንሸቄ ህሌነ፡
ምን ረዪም አካናት ለመጸአ አንስ
ለልጽበረ እተ ቤት ባንያም ህሌነ፡
ለነቅስ ምኒነ ጥናብቱ።
ብዕድ መድረሰት ብነ። ላኪን
መድረሰትመ ንቁሳት ብዲበ፡ እሊ
ንቁሳት እሊ ለመድረሰት ሖሽ
አልቡ እተ፡ ሖሽ እግል ልግበእ
እተ፡ ሰዳይት ነሐዜ ወሕናመ
እብ ለህበትነ እለ እንገስር
አለቡ። ብዕድ ምስል እሊ ለገይስ

ዐማር ዕሱማን
ዐድ እብ ገበይተ ለትትአቴ።
እብ ጅህድ ሸዐብ ወሕኩመት
ድብእት ለዐለት ገበይ ሕመድ
ደቤለ እንዴ ትከሰተት አዳም
እበ መጽአነ ህለ። ምናመ እንዴ
ሐለፍነ አሳር ሰውረት ለዐለ እቱ
አካናት ጀላብ እግል ትብጸሕ
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እንዴ ትበሀለ፡ እብለ እብ ሐጥረት
እንዴ ከሰትናሀ እብ ዜሮ፡ ብሌቃት
ፈሕ ወግሮቶ አስክ እምሀሚሜ
ክምሰል ተአቴ ጋብአት ህሌት።
ላኪን እሊመ ካፊ ኢኮን፡ እግልሚ
እብ ነሐር አዳም ለትሸቄ ክምሰለ
እብ ማሽኔሪ ለልሸቄ ሰበት ኢገብእ
እት አሰነዮተ ወአፍየሖተ ሰዳይት
ዶዘራት ለትሐዜ።
ዲብ ደንጎበ ለእበ ወዝያደት
ሽንርብ ዋድየት እትነ ለህሌት
ኢረኪብ እትሳልቱ። እትሳል ምን
ገበይ ወለዐልቱ። ዎሮ ምስል
ሑሁ ሐቆ ኢተሃጀከ ወምስል
አዳሙ ተሐይስ ተሐምቅ ሐቆ
ኢቤለ ወሕኩመት ለተሀይቡ
መምርሕ እብ ዋጅብ ሐቆ
ኢሰምዐ፡ እሊ ነቃስ ዐቢ ቱ።
እሊ እግል ልትመም እግልነ ህዬ
ለትከስሰ ጀሀት መሐገዝነ እንዴ
ረኤት እግል ተርህዩ ወሐል እግል
ትባስር እሉ እትወሴ። ሕነ እብ
ጀሀትነ እግል እዳረትነ ሐበርነ፡
ወእዳረትናመ እለ ገሰረት አለበ
ለእለ ሀብርናሀ ሐብሬ እተ ከስሰ
ጀሀት ሓለፈተ።
ብዕድ እለ መንጠቀት ልትሻበብ
ለህለ ዕጨይ ሴሰማንቱ፡ እሊ ዕጨይ
እሊ ዕጨይ ከራብ ወደማር ሰበት
ገብአ፡ እብ ኬወ እት ረአስለ እት
ወራታት ነዳፈት፡ ሽቅየት አግቡይ
ወአሽራም ፍሩራሙ ለህሌነ ዲብ
ስጋድ ፈልከት እንዴ ከርዐናሁ፡
ምኑ እንሰር ክምሰል ኢሸብብ
እግል ኒዴ እት ንዳል ህሌነ።
ምን ስካን ዳሕየት አግረዕ
ዐማር ዑስማን መሐመድኖር፡
ስክርቴረት አዋልድ አንሳት ወምን
ልጅነት መሐከመት ደገጊት
አግረዕ እት ገብእ፡ እብ ሰበትለ
እት አግረዕ ለህለ ተጠውራት
ልግበእ ወንቁስ ዲብ ትትሃጌ ክእነ
ትብል፦
አዋልድ
አንሳት
አግረዕ
ክምሰል ክለን አንሳት ኤረትርየ
እት ክሉ ወራታት ሽቅል ምን
ውላድ ተብዕን እንዴ ኢተርፈ እት
ወራታት ኬወ ልግበእ መትነዛም
ልግበእ ወብዕድ ሻርከ። ምስሉመ
እት ተዕሊም ወነዳፈት ድዋር ዶረን
ዐቢቱ። እንዴ ትነዘመየ ህዬ ክሉ
ምነን ለልጠለብ ለአገድየ። ላኪን
እትሊ ለነቅስ ምነን ብዙሕቱ።
ክሉ ዲበ መንጠቀት ለህለ ነዋቅስ
ልግበእ ወለትሰርገለ ወራታት
ዐማር ጅማዐቼ ብህላሙ ህለው።
አካን መታከዪ ዐመሲ ሸዐብ እበ
ትትቀደሩ ባኑሀ ህለ፡ ጥናብ ሌጠ
ታርፈ ህለ፡ በዲር ለዐለት መኪነት
እስዓፍ ሰኒ ትሰዴነ ዐለት፡ ዓምሳት
ምን እለ እንዴ ረፍዐተ ነቅፈ
ተአበጸሐ ዐለት፡ ላኪን ዮም አየ
ጌሰት ኮንዶእ፡ እሊ ህዬ ደረር
ሰብብ እትነ ህለ።
ብዕድ ፈሀመን እት ዓፍየት
ውቁልቱ። እግልሚ ምን እንብል
ዮም እት ቤተ ለትወልድ እም
ይህሌት ምን ልትበሀልመ ምን
አማን ለሪምኮ ኢመስል እቼ፡ እት
ነዳፈት ድዋረን እግልሚ ነዳፈት
አርቡዕ 11 ማርስ 2020

መስኡል ዳሕየት አግራዕ ሻብ ሙሰ ሳልሕ ኢብራሂም

እም ዓፍየት ክምሰልተ ሰበት
ለአምነ እትሊመ ዶረን ዐቢቱ።
ክሽቦ አንሳት ዮም ረቢ ነሀዩ
ምኒነ፡ መደረቱ ሰበት በዝሐት
ዮም ክሽቦ አንሳይት ክምሰል
እጅራም ሰበት ልትረኤ ክሽቦ ህለ
እግል ልትበሀል ኢቀድር። ካልእ
ህዳይ ምተሐት ዕምርመ ዮም
እት ተርፍ ገይስ ህለ። እሊ ህዬ
ለሸዐብ እብ ዓመት ወአንሳት እብ
ፍንቱይ እት ልትፍህመ ወለአምረ
ሰበት ጌሰየ ምነ ቀደም እለ ለዐለ
ባሊ ዓዳት ዮም ትባለሐነ እግል
ኢበል እቀድር።
አዜ ዲብ ደንጎበ ለእምብለ
ምን ተሀሌ፡ ሐቴ ዲብለ ምህሮ
እግል ዐባዪ አስክ ሳልሳይ ሌጠ
ሰበት ቱ፡ ምኑ እግል ንሕለፈ

ዐሊ ማሓመድ

ለአስትህል፡ ብዕድ ዲብ እለ
ዕያደትነ ለዐለት መኪነት እስዓፍ
ዝያደት እግል መንፈዐት አዋልድ
አንሳት አካነ ውቅል ሰበት ዐለት
እግል ትአቅብል እትነ፡ ወመሕበር
አንሳት ህዬ ዝያደት እህትማም
እግል ለሀበነ እትወሴ።
ዲብ ደንጎበ መስኡል እዳረት
ድዋዬሕ አግረዕ ሻብ ሙሰ በስ
ክሉ ትበሀለ። ላኪን ሕነ እብ
ጀሀትነ ብዙሕ እንጠልብ፡ ላኪን
ለዝያደት እግል ዐቦት ወተጠውር
ገጽ ቀደም ለዋሌ ጋር ገበይ
እትሳል፡ ማይ ተዕሊም ወዓፍየት
ቱ። አዜ ለዐቤት ወእብ ሸፋግ ሐል
እግል ልግበእ እግለ ለእንጠልብ
እሊ ናይ ማይ ወእትሳልቱ። ሕነ
አክላ አዳም ብዕድ ምን ለትፈናተ
አካናት ዲብ ሬድዮ ሻርክ
ሰምዐናሁ ነፍስነ ናቅሰት ትመስል
እትነ፡ እግልሚ እትሳል አው
በክት ተለፎን ምን ለሀሌ እግልነ
ሕናመ እት በራምጅ ሬድዮ እት
እንሻርክ ግልትነ ወበለስነ። ላኪን
አስክ እሊ መሐገዝ እሊ ኢረትዐ
ወረቢ ለርትዑ እግልነ።”እት
ልብል ወሳየቱ ሓለፈ።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ዕሬ ሊባን ወሐበለ

እግል ዎሮ ዘበን ዝያድ 100
ሰነት ለወደ አከይ-መቅርሕ ፍንጌ
ክልኦት ሐው ዐዶታት ላቶም ሊባን
ወሐበለ ምን ምዴርያት ሎጎ-ዐንሰበ
ወመንሱረ ዲብ ዮም 22 ፌብርዋሪ
2020 እብ ምን ክልኢተን ለጀሃት
ለትወከለው ልጃን ለትፈረመ
ውፋቅ ዕሬ ዲብ ካቲመሁ በጽሐ።
ዲበ መናሰበት ለሐድረው
ውቁላም ሰብ ሰልጠት ሕኩመት
ቃእድ አርካን ቅዋት ድፋዕ
ኤረትርየ
ጀኔራል
ፍሊጶስ
ወልደዮውሃስ ወቃእድ ጀብሀት
ምውዳቅ ጸሓይ ብርጋደር ጀነራል
ተክለ ክፍላይ፡ ሐክም አቅሊም

ጋሽ-በርከ አሰይድ አብርሀ ጋርዘ፡
ወኪል ወዛረት ሑማት አቃሊም
ሰፊር መሕሙድ ዐሊ ሕሩይ፡
ርኢስ መጅልስ አቅሊም ጋሽ-በርከ
አሰይድ ዑስማን መሐመድዐሊ፡
መስኡሊን ቅዋት ድፋዕ፡ መሓብር፡
ሜርሐት ደያናት ወስካን ብዕዳም
ዐዶታት ለሐድረወ መናሰበት ዕሬ
ወዐፎ ለበርናምጅ እብ ዝክረት
ሹሃዳእ አንበተ።
ሰልፍ ለትቀደመት ከሊመት
ሙዲር ምዴርየት ሎጎ ዓንሰበ
አሰይድ አብርሃም ሐጎስ ተ።
አሰይድ አብረሀም እተ እለ
ቀደመ ከሊመት፦ “እለ ነሕተፍለ
ለህሌነ አምዕል እግለ እብ አሳስ
ምስተዕምረት ለሐድገዉ መትዋናን
ክልኦት ሐው ምን ረዪም ወክድ
ልትከደም ዲቡ ለጸንሐ መሻክል
ወክላፍ አርወሕ ወድ አዳም
ለነስአ አከይ መዋዲት ውላድ ጋነ
ምን ጂል ቀዲም እንዴ አንበተ ምን
ጂል ዲብ ጂል እንዴ ልትዐዴ አስክ
ሙስተዕምረት ምን አርድ ኤረትርየ
ልትነሐው ወክሉ ቁርዶም በዴ
አከይ አሰሮም ኢተርፈ። ዮም
ላኪን ሕኩመት ኤረትርየ ወሸዐበ
እበ ከዱሙ ለህለው ተዕሊም እግል

ተጠውር ሙጅተመዕ፡ ከደማት
እጅትማዕየት፡ ብነ ወታዕሚር ወለ
መስሉ ወራታት አክለ አርድ
ጸብሐ ከ ብሸራት ዐውቴ እንሰምዕ
ህሌነ። እብሊ አሳስ እሊ እግል ስካን
ሊባን ወሐበለ ምግራሕ ተንሽኣይ
ዐባይ ብሸራትተ ከአሰናይኩም
ወአሰናይነ። ውቱድ ለህለ ዳስ፡
ዳስ ፈረሕ ወረባሕ ዳስ መቅርሕ
ወሰላም” ዲብ ልብል ልእከቱ
ሐለፈ።

ሐቆሁ
ለተሌት
ከሊመት
ምን ክልኢቱ ለዐድ ለትወከለ
መመቅረሓይለ መናሰበት አሰይድ
ደበሳይ ተወልዴቱ። አሰናይ ዲብ
እለ ቃልየት ወታሪካይት አምዕል
አብጽሔነ ሐቆለ ቤለ፦ እግለ እብ
ውላድ ጋነ ላቶም ሙስተዕምረት
ዲብ ሰልጠቶም ወእስትዕማሮም
እግል ልንበሮ ለአትሳውሩ ለዐለው
ፍተን ክልኦት ሐው ኤረትርዪን

እብ ሕዱድከ ሕዱጄ አካን ሐርሼ
ወመሸፈል ንዋዬ፡ አርደቼ ወአካን
መርዒቼ እብለ ልብል መሰምስ ዲብ
ኖስ ኖሶም ገቢእ ለዐለ አሳዋር እሳት
እግል ረበሕ ኖሶም ሌጣቱ ለዐለ፡
እብ አፍካር ሑዳም ሙዋጥኒን
አትፋተነዉ
ወአትሳበበዉ።
ለአሳወረዉ መሻክል ህዬ ዮም ዲብ
ካቲመሁ ባጽሕ ህለ።
እንዴ አትለ አሰይድ ደበሳይ፦
እግል እለ ዮም ባጽሐመ ለህሌነ
ፍገሪት ዕሬ ወዐፎ እግል ትትረከብ
ቀደም ሕርየት ጀብሀት ሸዕብየት
ተሕሪር ኤረትርየ ወአዜ ሐቆ
ሕርየት ሕኩመት ወሸዐበ፡ እበ
ነስእወ ለዐለው መባደረት ሰነት
ዐፎ ወዕሬ እብ ዶርዶሩ እግለ ለዐለ
ድንጉር አፍካር እንዴ ለአፍሁሙ
ወነሱሑ እግለ ዲብ አርወሐት
አዳም ለገብአ በደ ከምሰልሁ ዲብ
ረአስ መምተለካት ወአብያት፡ አካን
ሐርስ ወእክል እብ እሳት ፈኔ ለዐለ
ናይ ካቲመ እንዴ ገብአት እሉ
ዮም 22 ፌብርዋሪ 2020 እብ
ዕንታት ክሉ ሓድር ለዐለ ወለ
ሰምዕ ሸሃደት ዐባይ ክም ረክበ
እንዴ አከደ እግል ሰርገል እሊ
ወቀይ ለትዐወተው ወለ ተዓወነው
ልጃን ምን ሸዐብ ወሕኩመት፡
መክተብ ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት፡ እዳረት
አቅሊም ጋሽ-በርከ፡ ምዴርያት ሎጎ
ዐንሰበ ወመንሱረ፡ እግል ሜርሐት
ደያናት ወዐባዪ ዐድ ሐምዴሁ
ቀደመ።
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ሙዲር ዓም እዳረት ማልየት
አቅሊም
ጋሽ-በርከ
አሰይድ
ገብረስላሴ ነጋሽ መመቅረሓይ
ለጅነት ዐፎ ወዕሬ ሊባን ወሐበለ፡
“እግል እሊዝያድ 100 ሰነት ለወደ
መሻክል ዲብ አሳሱ ወሰልፉ እብ
ሙስተዕምረት ዲብ ክሉ አማክን
ዲብ ረአስ ሸዐብ ገብእ ለዐለ ናይ
ሕበር አው ጅምለት ፈነ ዐድ፡
አማክን እንዴ ኢፈናቴ ልትነሰእ
ክም ዐለ ለልትአመርቱ ሐቆለ
ቤለ” አሰይድ ገብረስላሴ እተ ዶር
ለሀይ ዲብ ክልኦት ክፈፍል ለገብአ
መዓርክ ዲብ ዮም 28-1-1918
ገብእ ዲብ ህለ፡ ካልኣይት መዕረከት
ህዬ ዲብ ዮም 10-8-1959 እንዴ
ገብአት ዲብ ክልኢቱ እሊ ናይ ኖስ
ኖስከ መዓርክ ወበአስ ዲብ ረአስ
አዳም ለሐስለ ቅታል፡ 30 ነፈር
መይቶ ዲብ ህለው 22 ነፈር ህዬ
ጀረሕ ክም ገብአ ዲቦም ዲብለ
ቀደመዩ ክቱብ ሸርሐ።
እሊ ዲብ ወቅት ሙስተዕምረት
ገብእ ዲብ ህለ፡ ዲብ ቀደም ሕርየት
ወሐቆ ሕርየት ገሌ አንፋር ፈሀም
ባሊ ለቦም እግል ለትዐሩኩምቱ ዲብ
ልብሎ ምን ክልኦት ለዐድ እግለ
ህለው ሙዋጥኒን ግሩሽ ለአፈግሮ
ወዲብ መዓሎም ለውዐለውመ
ሕዳም ክም ኢኮን ሸርሐ። እብሊ
አሳስ እግለ ልትከደም ለዐለ ናይ
ዕሬ ወዐፎ ምስዳራት ሐር ለበልስ
ዐለ። እሊ እግል መዋዲት እሊ
እግል ለአስኩቡ ኢቀአድረው
ወእሊቱ ዮም ሐቆ ስኒን ብዙሕ
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ዲብ ሰርገሉ በጽሐ ዲብ ልብል
ከሊመቱ አትመመ።
ዲብ አክር ሓክም አቅሊም ጋሽበርከ አሰይድ አብርሀ ጋርዘ ዲብለ
ቀደመየ ከሊመት፦ እግለ ዲብለ
መናሰበት ለሐድረው ዐዙመት
ለገብአት እግሎም አቅሳም ሕኩመት
ወሙሽተርከት “አሰናይ ደሐን
መጽአኩም” ዲብ ልብል ሐምዴሁ
ሐቆለ ቀደመ፡ እንዴ አትለ አሰይድ
ገርዘ፦ “እለ ዮም ነሕተፍለ ለህሌነ
አምዕል ቃልየት ወክድ ሰላም
ወዐማር ኽላፍ ዐዶታት ሊባን
ወሐበለ ለሰክበ ወአክተመ እተ
መናሰበት ምንገብአት እለ አምዕል
እለ እት ታሪክ ፍንቲት ወስሚት

ክምተ” ሐቆለ ዘክረ፡ እንዴ አትለ
አሰይድ አብርሀ ጋርዘ “እግለ
ልትከደም ለህለ ዐማር ወብነእ
ተዕሊም ወከደማት እጅትማዕየት
ወአዜ እብ እብ ፍንቱይ ዲብ እሊ
ወክድ ብግስት ለህሌት ጣፍሐት
ጽርግየ፡ ገበይ አስመረ ሊባን
ሐበለ ምግራሕ ትንሸኣይ መንሱረ
አቁርደት ለትአቴ መትነፍዕተ እግል
ትግበኦ ሰእየቼ ዐባይ ተ” ቤለ።
እት ደንጎበ ምን ክልኤ ለጀሀት
ለትወከለው ምን ሊባን ወሐበለ
ተውቂዕ
በህለት
ፈርመቶም
ከረው።
ዲበ ዕሬ እሊ ክልኤ ዐድ
ዐባይ ተረት ለዐለት እግሎም
ጀብሀት መንጠቀት ምውዳቅ
ጸሓይ መዳፈዐት ብነእ ወተዕሚር፡
እዳረት አቅሊም ጋሽ-በርከ፡ ውዛረት
ሕኩማት አቃሊም ወምን ሜርሐት
ደያናት ለትወከለው ለዳለ እግሎም
ጀዋእዝ ትከበተው።
ፍርቀት አቅሊም ጋሽ-በርከ
ወጠለበት ምዴርየት መንሱረ እግለ
መናሰበት እብ ለትፈናተ ሐልየት፡
ተማሲል ወአሽዓር ነያረት ሃይበመ
ወዐለው።
ወኪል ወካለት አክባር ኤረትርየ
ሐጅ ሜጀር አቅርደት
ገጽ
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መርሐባበን አውኪራት፡ ከአፎ
አስመንክን፧ ሚቱ እሊ አያም
እሊ ኢርኤኮክን፡ መድረሰት
ከርዐተክን ወለ ወቀይ ብዕድ
ረከብክን፧
መርሐበ አቦቼ ዳፍአት፡ ሕነ
እብ እንክር ዎሮት መድረሰት
ከርዐተነ ወእብ እንክር ዎሮትመ
ወቀይ ብዕድ ወሰክነ ከእበ የዐሬነ

ከኢመጸናኪ ሳምሒነ።
መድረሰትዲ በዲር ናይክን ተ፡
ለወቀይ ብዕድ ትብላሁ ህሌክን
ህዬ ሚቱ መጦር መድረሰት
ለትትፈረረ ዲቡ፧
ወቀይነ አክለ ናይ መድረሰት
ረዪም ዘበን ለነሲእ ምንመ ኢኮን፡
ገሌ ወቅት ወመትዳላይ ለለሐዜ
ዐለ።

የሀየ አዋልድ፡ ምን መድረሰት
እግል ተአንጎግየ እንዴ ትበየ
ተአመስምሰ ኢተሀልየ፡ ሚቱ
ለወቀይ ለአዜ ከረ እንትን
ለትትፈረረ እግሉ፧ አስእላኒቱ፡
ኢተአትማሸ ምንዬ።
አቦቶነ፡ እሊ ወቀይ እሊ እግል
ክሊነ አንሳት ለከስስ ወነኣይሽ
ወዐባዪ ለሸምል አምዕል ሰማን
ማርስ አምዕል አዋልድ አንስ
ቱ። ከሕናመ እለ ሐቴ አምዕል
ዲብ ክለ እዲነ ለትትዘከር
እብ ነያረት እግል ነዐይደ፡
እግለ ለከስስ በርናምጃት ዓዳት
ወፈን ነአትዳሌ ወንትላመድ
ዐልነ። እሊ ህዬ ምን መድረሰት
ክም ትፈደስነ፡ ሰርነ ሐልየት
ልትላመድ ወሰርናመ አሽዓር
ለአትዳሌ ዐለ።
ዐጀብ! አዋልጄ አውኪራት፡
ሰኒ ወዴክን። እለ አምዕል እለ
እብ አንሳት ሌጠ ለትትሰሜ
ምንማተ ክሉ ትከስስ። ሰበቡ
ህዬ ክሉመ አንሳይት ለዓቤቱ
ወአሸንገለቱ ቱ ለገንድል ዲበ
እለ እዲነ። አላ! አቅነእክናኒ ገደ

ድድ ሰበት ልፍህም “ለፈረስ
ብለሰ ሕኔት ልብሉ ለፈረስ
አጽድፈ፡ ሸፈግ አጽድፈ” ቤለዩ።
ለጅነ ህዬ እት ልስዔ እንዴ መጽአ፡
“አላ! እሊ አቡዬ ዲመ እብ ድድ
ሰበት እፍህሙ ለሐርቅ ዲብዬ።
ዮም ላኪን ህግያሁ እግል እስመዕ
ወጅበኒ” እንዴ ቤለ እግለ ፈረስ
እብ ኦስ አጽደፈየ ልትበሀል።
ረቢ ሰመዕ በሲር ለሀበነ።

ፍክር አውኪር ወመትፌታቱ
ዎሮት እናስ ጀሪደት እት ቀርእ፡ ወለቱ ንኢሽ ክልዶል እት ተአትቃብል
ጅርሰት አርኤቱ። እግል ትትወርኬ ምኑ ሰበት ሐዘ፡ ሐቴ ከሪጠት ዐለም
ለዐለት ዲበ ወረቀት እንዴ ሻጠጠ፡ ለከሪጠት ዲብ አድሕድ እግል
ተአትላጥአ አስአለየ። እሊ ሽቅል እሊ መደት ረያም ክምሰል ነስእ ምነ
ኣምር ሰበት ዐላቱ ክምሰልሁ ለወደ። ምናተ፡ ለወለት ዲብ ቀበት ሐምስ
ደቂቀት ለከሪጠት እንዴ አትላጥአተ መጽአቱ። አቡሀ እንዴ ትፈከረ፡ ከአፎ
ክእነ እብ ሸፋግ አትላጥአክየ፧ ሕዱድ ናይለ ድወል ከአፎ ፈረግክዩ፧ እት
ልብል ትሰአለየ። ለወለት ስሕቅ እት ትወዴ፡ ዲበ ካልኣይ እንክረ ገጽ ናይ
እናስ ሰበት ዐለ እግለ ገጽ ክምሰል መርጀዕ እንዴ ነስአኮ እግለ ከሪጠት
አትላጥአክወ። ዲብ ትብል በልሰት እቱ። ለእናስ ምን ውዲት ናይለ ወለቱ፡
ለገብአት ጋሪት ካልኣይ ገጽ አው ብዕድ በሰር ክምሰል ህለ እግለ እግል
ልፈሀም ቀድረ።

ሰደድክን።
አሰናይ
ተእሪክ
አንሳይት ለቀዳም እንዴ ትበደለ፡
ድግም እንዴ ገብአ ጸንሔክን።
ገድም እማትክን ወሐዋትክን
ለአጽነሐያሁ እግልክን በክት
እንትን ትከበታሁ ወአንብራሁ።
እማትክን
በክት
እጥፍሓት
እግልክን ህለየ፡ እንትን ህዬ ምነ
ለሀለየ ወለዐል እንዴ ተረድክን
አውቅየ ዲቡ። ፈርግ ፍንጌ
አንስ ወተብዐት እብ ለገብአ
ወቀይ ሐቴ ክም ገቢእ ክደመ።
እት ክሉ ወቀይክን እግል
ትትዐወተ ህዬ ዲብ ዐግሎ ምህሮ
መጦር ሐውክን እግል ትግብአ
ለአስትህለክን። ትሰምዓኒ ህሌክን
ማሚ አውኪራት።
ሰኒ እንሰምዐኪ ህሌነ አቦቶነ፡
ክልዶል ምንኪ አምር ወፍክር
ሰኒ እንከስብ። ክሉ እብ ምህሮ
ሰበት ልትበጸሕ ህዬ ዲብ ምህሮነ
እግል ንተረድ ቱ። ምክርኪ
እንሻለ ዲብ ጥሩቅ ይእንከርየ።
ረቢ
ልስዴክን
አዋልጄ
አውኪራት፡
አናመ
እደምነ
ዲብክን።

ፈርግ ፍንጌ ማሌ ወዮም

ክእናመ ሀለ
ዎሮት ሕጻን ክሉ መዋዲቱ
ድድ ዐለ። ደለ አቡሁ ቤለዩተ እብ
ድድ ልፍህመ ዐለ። እግል መሰል
ስከብ ምን ለቡ ፈዝዕ፡ አክርር ምን
ልብሉ ቀንጽ፡ ስቴ ምን ልብሉ
በልዕ፡ ተሃጌ ምን ልብሉ ለአዝም፡
ዓርፍ ምን ልብሉ ከድም። ቀደም
ምን ልብሉ ግራ፡ ብኔ ምን ልብሉ
ሰብረ፡ ደለገብአት ገጸ ግርሀ።
እብለ ሓለቶም ምስል እንዴ
ነብሮ፡ አምዕል ሐቴ እት ንዋዮም
ክስኣም
ዲብ
እንቶም፡
ፈረሶም
እብ ኦስ (ጸድፍ)
ሸበት። ለአብ ምነ
ፈረስ ረዪም ሰበት
ዐለ፡ ለውልዱ እንዴ
ረድአ ለፈረስ እግል
ልብለስ፡ ዎ ፍላን
ስዔ፡ስዔ
ሐቆለ
ቤለዩ። ክል ዶል

አቦትክን።
እብ ከአፎ አቦቶ፡ እንቲመ
አንሳይት ወእም ዐባይ እንቲ
ማሚ፧
ዘበንቱ
ለአቀንአኒ
ለሀለ
መናቢቼ፡ ክል ዎሮት ከዘመኑ
መልኩ። ዲብ ዘበ’ነ አንሳይት
ምን ቤት ኢትፈግር፡ ዲብ
መሕበር ኢትጠርቅ፡ ኢትትሰአል
ወኢትበልስ፡ ረአይ አለበ ወስመዕ።
አፉሀ ወዕንተ፡ እት እዴ አቡሀ
ወብእሰ ነብረ። እላመ እንዴ
ሐልፈት አሰናይ እትለ ደረጀት
አዜ ባጽሓመ ህሌነ በጽሐነ።
አንሳይት ሐቀ እብ እዴ ኖሰ
እግል ትርከብ መጦር ሐውሀ
ናደለት ወሕርየት አምጸአት።
ዲብ ዐቂብ ስያደት ወዐማር ወጠነ
እንዴ ሻረከት፡ መጦር ሐውሀ
ገንደለት። ደርሰት ወዲብ መንበር
ሕክም ትገሴት። እት እዴ አቡሀ
ወብእሰ ለዐለ ሐቀ እብ እዴ ኖሰ
አስበተቱ። እንትንመ እለ እንትን
ዮመቴ ምህመት ዐባይ እንዴ
ሀብክናሀ አምዕል ሰማን ማርስ
እግል ተአግምለ ምህሮትክን

አውኪራም፡ ዘበን ቅዱም ክእነ
ክም ዮም ድራሳት ወተጠውር
እንዴ ኢመጺእ፡ አበውክም
ለቀዳምያም
ክሉ
አምሮም
እብ ረአሶም ጸቡጡ ነብረው።
አስማይ፡
ዓዳት፡
ሰዋልፍ፡
ሐልየት፡ ሞላድ፡ ወለመስሉ
ክሉ እብ ረአሶም ጸቡጡ ወምን
ረአሶም
ደጉሙ
ነብረው።
ኣቤ፡ በዲር ክእነ ክምሰል አዜ
በክት ክታበት ወቅራአት ሰበት
የዐለ። ለለአትዐጅብ ህዬ ፈርግ
ፍንጌ ዮም ወማሌ ለዐላቱ።
ቀዳምያም ዲብ ምኮም ሰጅሎ
ወምኑ ለሐንፍሎ ነብረው።
መአከብ ሰኒ ትሩድ! ዮመቴ ህዬ
ዲብ ወረቀት ልትአከብ ወምነ
ልትሐንፈል። ክሉ እዕትማድ
ዲብ ወረቀት ወቀለም በሀለት
ቱ።
ለሀለ እግልከ ተፍኪር እግል
ትነዝም፡ በዲር እብ አሽዓር
ልትዐበር ወዲብ ምክ ልትአከብ
ዐለ። አዜ ህዬ ዲብ ተሐስብ
ዘመን ነሲእ ምንከ ወዲብ
ትከትብ ክምሰሌሀ። ዲብ እሊ
ወክድ እሊ ክምሰለ ቀዳምያም
ምን ረአሶም ለጸብጦ በታተን
ይህለው ምንመ ይእንብል፡
የምክን ሑዳም እግል ለሀሉ
ቀድሮ። እብ ሐንገልከ ጸቢጥ
ዘኻየት ሐንገል ለአጠውር።
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ከእንዴ አውኪራም እንትም
ከማን ምን ረአስክም እግል
ትጽበጦ ወቲበሎ ጀርቦ። ዲብ
አጠወሮት ዛክርየትክም ሰዴክም።
ጀርቦ፡ ለጀርብ ልትዐወት።
እግል ዮም ሐቴ ሽዕር ምነ
ናይ አበውነ ለቀዳምያም፡ እግል
ንቀም እግልክም ቱ። ከሕበር
ንቅርአ።
መሐመድ ሕሴን ለልትበሀል
ሔልያይ ምን ማርየ ጸላም፣
ድሙል ዐለ። ምስሉ ዲብ
መአከይ
ክስኣም
ለዐለው
ጸሩ ድመሎም ይአስበተው
ወመርባት ይአቅሰነው። ከህቱ
ዲቦም ሰበት ትደመለ እግል
ልሕሌ ፈተ። ምስለ ድመሉ
ህዬ ቡን እግል ልሕሌ ሐዘ።
እግል ሰብ ድመል ወቡን ህዬ
ክእነ ሐለዮም።
			
እትሚ ልትደመል ፍቴሕ
ድመል ለኢወዴ
			
ድመልነ ሼደሊተ ዶል ከእግለ
እንተኬ
እት ክሳርነ ነሓብረ ከብድነ
ትንሰእ እንፈቴ
እት ልባስነ ነሓብረ ሽርምት
ላተ እንሰፌ
ለነብረ መጃልስ ተ እተ
መሓብር ትሰቴ
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ቡን ክራሀት ተ ዊደት ጂቡ
ለኢጨቅም
ወእት ስምጡ ፍጃን
ለኢከሬ
ፍጃነ ኪተተ ወልትሳበር
ወበዴ
እት ክልኦት ስተየ ለለዘተ
ምን ተሐዜ
እት ሰለስ ስተየ ለተሐገዘ
ሚ ወዴ
ቡን አርብዐት ረቅቅ ምንከ
ወተአኬ
ቡን ሐምስ ደምቀተ ዝበጥ
ከትወርኬ
ቃልየት ተ ሼደሊ ወቃሊቱ
ለእቡ ትሰቴ
ፍጃነ ጀርመኒ ቱ ግምሽ
ሀለ ልትአቤ
ዋልፍ ላቱ ሼደሊ ሕቅነት
ስከር ኢወዴ
አመት ለድመል አለበ
ትብለዕ እግለ ወትስቴ
ሹም ኢጣልየ ኖሱ ሸርም
ወሰፌ
			
ኢልቡሉ እብ አፍሆም
ወኢዋርዉ እብ እዴ
ህግያሁ እብ ውራቅ ተ
ረአስ ተለፎን ልትገሴ
እትሚ ልትደመል ፍቴሕ
ድመል ለኢወዴ
ገጽ
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ኣሳር

ወ

ስያሐት

ምን ገዲም ኣሳር ኤረትርየ
2ይ ክፈል

ቆሓይቶ
እለ ርዝቅት ናይ አሳር ገዲም
መዲነት ለዐለት፡ ብዝሓም ኬትበት፡
ገዲም ክቱብ ፐሪፕለስ (ኮለለ)
ክመ ለሸርሐዉ፡ ምነ ገዲመት
ሚነት አዱሊስ፡ ገበይ ሰለስ አምዕል
እብ እገር ለህሌት ናይ ሰልፍ
ንጎት ሐረምዝ ለልትዘቤ እተ
ዕዳገ ክምሰል ዐለት ልትሀደግ።
ቆሓይቶ አዜ እት ደዋሒ ዐዲቀይሕ አቅሊም ግብለት ለህሌት
መንጠቀት አው ዐድ ተ።
ገዲመት መዲነት ቆሓይቶ እብ
መካሪተ እት ብዙሕ ርክን ድፈዓት
አካናት ለትአሰሰት እት ገብእ፡ እብ
ተውሳክ ቆሓይቶ መትራከቢት
እግለ ምን በሐር ቀየሕ ለመጽእ
ትጃረት ወብዕድ እተ ቀበት
አርድ ቀር አፍሪቀ ለትትዐዴ ክም
ዐለት ልትሸረሕ። እበ ለትረክቡ
ለዐለት ወራታት ትጃረት እተይ
ወደራይብ ስካነ ሜልከት እቅትሳድ
እንዴ ገብአው ዐባዪ መባኒ በነው።
ምነ
ንዝምት መዲነት ምስል
ጽርግየታተ። ምነ ናይ እለ ገዲመት
መዲነት ለልአትዐጅብ ምን ለሀሌ
ርሕብነሃ ቱ። እብ ተቅዪም ዕርድ
ምን ዎሮ ርክን ናይለ መዲነት እተ
ብዕድ እንክር ሰማን ኪሎምትር
ልትመደድ። እትለ መዲነት አርባዕ
ቤተ መቅደስ ለመስል ህለ። ሐቴ
ምነ ድበን ቤት-መቅደስ ዐስር
ወክልኤ እመን ክምሰል ዓሙድ
ሓፍዘት ትትረከብ።
ናይ ቆሓይቶ ምህም ከዛን
ሳፋሪ ልትበሀል። እት ወክድ ከረም
ለዐቅረዩ ማይ እት ወክድ ሐጋይ
እግል ስካን ቆሓይቶ ለአረዌ ከም
ዐለ፡ እትሊ ወክድ እሊመ ምን
ገብእ እግል ስካን ናይለ ደዋሒ
ክም ከዛንቱ ከድም ለህለ። እምበል
እሊ እት ቀበት ዐቢ በልቃይ አው
ሐንቴ አርድ ለትጸረበ መቃብር
መስር ለልትበሀልመ ህለ። እትሊ
ላኪን እብ አኪደት ምንመ ኢገብእ
ለየብሰ ገናይዝ ኣደሚ ‘ሙሚፋይድ’
ክም ዐለ፡ ምናተ እብ ውላድ ጋነ
መስተዕምረት እንዴ ትዘመተ እት
ረዪም ዐድ ክም ገዐዘ ልትሀደግ።
ቆሓይቶ ገዲም አሳሳት ተጠውር፡
መርከዝ ስያሰት መምለከት ናይ
እለ ዮም ኤረትርየ ክም ዐለት እብ
አኪድ እብ ዕልም ለትአከደ ዕምር
ምንመ አለበ፡ ለህለ እተ ገዲም
አሳር ሰምዐ በሲር ናይለ ታሪከ
ወሐዳረተ ክምቱ ልትሀደግ። ገሌ
ምነ አሳር ክመ ለሐብሩ ገዲመት
መዲነት ቆሓይቶ እት ዘመን ቀደም
እትየት ዲን ክስታን ለህለ ወክድ
ክም መዲነት ዕምርት ክም ዐለት

ዲበ ሐልፈ ርክን መዐፍየት ዐሊ ወድ ፋይድ ለልትበሀል ሔልያይ
እብ ሰበት መርባት ወሕሜት ለሐለዩ ሕላይ ርእያም ዐልነ፡ እትለ ናይ
ጥብዐት ህዬ እብ ሰበት ድመል ለቤለየ ሕላየት እግል ንርኤ፦
ሕነ እግል ድመል - ሴመ ኢወዴነ
ንዋይ ኢዘመትነ - ከእቡ ይአቴነ
ግሰስ ኢጋረብነ - ወሕረም ይአትባኬነ
ማይት ወአቅሰነ - ኖስነ ወደርኬነ
ነፍስ ኖሼ ትቤ - ከአቤት ዲበ ጼነ
አዜ ዲብ ምን ንእቴ - ሐቴ ክም ወዴነ
እብ ዲደትነ ንስከብ - ክም ሴመ ኢትዋዴነ፣
ዕመር ወድ ሕመድመ ምን ዐቲማርያም እት ቅብላተ እግል ድመል
ክእነ አትዐረ፡-

ልትሸረሕ። ገሌ መዳይን ናይለ
ወቀት ለሀይ ክምሰል ቆሓይቶ
ለልትሀደገ ክምሰል ከረ ቶኮንዳዕ፡
ከስከሰ፡
ሕሽመሌ
ወብዕዳት
ሸምል።
ቆሓይቶ እት ድዋረ ለህለየ
መዳይን ገዳይም፡ እብ ሰበት ታሪክ
ወገዲም ኣሳር ኣግል ቤጽሐት
ወሰብ በሐስ ታሪክ ኣሳር ገዲም
እግል መትከባት ዐቢ ጽበጥ ህለ
እለን። ጽበጥ ዓዳት ወአሳር ገዲም
ወውርስ እት ህለ እከ ጽበጥከ

እት ዕዳጋ በጽሐት እግል ቀደሞት
ጣፈሕ ለገብአ እግል ብቤጽሐት
ለለአትናይት ቴለል ጀላብ እግል
ለህሌ ጸገም ትሩድ ለትሐዜ። እሊ
ህዬ እግለ እቱ ልብሕሶ ለገብእ
አግቡይ ፈናድቅ፡ ቴለፎን፡ ከጥ
ከህረበት ወማይ ምህም ሰበት ቱ
ምን አዜ እግል ንትፈረር እቱ
ለአትሐዜ።
መተርጅማይ ሳልሕ ገማ
ዔማት መጀለት ስያሐት
ሰብተምበር 2002

ምን ሰዋትር ስሙድ
2ይ ክፈል፡ምሔርበት እት ድዋራት ነቅፈ
ዲብለ እስራተጂያይ አካናት
ወመካሪት ሰዋትር ስሙድ እንዴ
ነድቀውቶም አስክለ ናይ ደንጎበ
ጊመት እስትዕማር ምን ድዋራት
ነቅፈ ትትገልጸጽ ለተሓረበው
ወእብ ፍርስነት አርወሐቶም
ለቤዘው። እሊ ስዋትሮም ንዱቅ
እቱ ለዐለ አካናት ህዬ አምበለ
ናይ አስል ስሜቱ ምስል አዋይን
ወቴለል እብ ምሔርበት ለተምበለ
ሰዋትርመ ሑድ ኢኮን።
ገሌ ምና እብ ደም ወለህበት
መሔርበት እት ድዋራት ነቅፈ
ለትበነ ሰዋትር ስሙድ፡ ምን
ድገለብ አስክ ድማን እብ ክእነ
ልትአመር፡ ደብዐት፡ መንደዐት፡
ሐለሽቶ፡ ደብር እመን፡ እንደ
ቡምበ፡ አብር፡ ምሕናቅ፡ እብ
ሐብል
ዲብ
ተሀንጦጥል
ልትአቴ ለዐለ ኦስ ለዐለ ሰዋትር
ስፓርታኩስ፡ ለኩፍ ቀናብል እዴ
እብ እዴ ገብእ እቱ ለዐለ ናይ
አምታር ሪም ለዐለ እሉ ቮሊቦል፡
ትክሴ፡ አርወ፡ ኩባንያ፡ እንደዱባሌ፡ መርከብነ፡ ፍዴል ፔ፡ ተበት
ሰላም፡ ግሎብ፡ ሪጎሌ፡ ዋንጫ፡
ደንደን፡ ፈርኔሎ፡ ስዋረ፡ ቴስተ፡
ሰምበል፡ አፍንጨ፡ አስክለ ወቁል

ረወሪት ሮራ-ሐባብ ለልትመደድ
ወምስል
ጀብሀት
ሐልሐል
ለትበጽሕ ጀብሀት ስሙድ እት
ታሪክ ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ
አካነ ዐባይተ። ለበዝሐ ጄሽ ዐዶ
ለትጀለፈ ዲባ ወለበዝሐው ፍራስ
መሔርበት ለአስተሽሀደው ዲበ
ጀብሀት ዐለት ጀብሀት ነቅፈ።
እብሊቱ ህዬ ነቅፈ እም ስሙድ
ወእሻረት ስሙድ ለትበሀለት።

ላጅኢን፡እለ ከሊመት እለ እብ ዐረቢ
እት ትገብእ፡ ዓልያም አው
ክቱላም ለበህለትተ። እሊ ድፈዕ
እሊ ምን ድፈዕ ደንደን እንክር
ድማን እትለ ህለ ብራር እንረክቦ።
ላጅኢን ለትበሀለ እቡ ሰበብ ረኤነ
ምንገብእ፡ እሊ ድፈዕ እሊ ዲብለ
ከጥ ሐርብ ምንማቱ፡ ሄጅማይ ጄሽ
(አባይ) እሉ እንዴ ጸብጠ ዲብ
ሐንቴ ዐባዪ አድብር እንዴ ገብአ
ምን ግረ ሰበት ልትዘበጥ፡ ምን
ጸብጡሙ ለለአመጸአ ፋኢደት
አለቡ። ሰበት እሊ፡ ለዲብ ብዕድ
ድፈዓት አው ሰዋትር ልትሓረበ
ለዐለየ ውሕዳት፡ ቅወት አዳመን
እብ
ጅረሕ
ወእስትሽሃድ
ለደዐፈየ ፈሳይል እግል ዕርፍ
ለልትከተለ እቱ ድፈዕ ሰበት ዐላቱ
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ጸላም ታሌት ባድማይ - ወቀስብተ ወረደ
እብ ምድርቱ ኢተርፍ - በዲርመ እለ ለኢወደ
አነ ድርፎቱ መስከብዬ - ተአክበኒ እት ክል ሳሰተ
አበ ነጋቱ መንባዬ - ድሩይ ለመሓዛት ሐንበጸ
እንብሊሎሁ ልትሀረም - ሰናዲሩ ትጣረሸ
ገናይዝ ለቀይሒት ዕንታቱ - ሐንለ ዖበል ትዋደቀ
በለው ብእተ ወሼከ - ጸውረ ብእተ ወአስፈደ፡
ክም ቤለ አዜመ ቅብላተ ኖር ወድ ግሙሕ ለልትበሀል ሓልያይ
ክእነ በልሰ፡ሕነ ዕመር ወድ ሕመድ - ወኢፈቴነ ቅታሉ
ድራርነ ወሀብናሁ - ምንዲ ከሽፍ ድራሩ
ጸዕዳ ረአስ ወሓሰስናሁ - እግል ልዕፌ ጽላሉ
ንትጋሴ ምን ልብል - ጎማት ዳርናታ ወዳሩ
ወንትዋዴ ምን ልብል - ጣርነ ንስደድ ወጣሩ
መሓዝ ድርፎነ ነአምሮ - ሰለሙናተ ምግላሉ
አበ ነጋቱ መንባሁ - ምን ልትሃጌ ሚ ጋሩ
አድብር መሓዛት በልሶ - ምንዲ ደንን እብ ለዓሉ፣
ሙናድሊን ላጅኢን
ስሜት ለአተንበለው።

ለትብል

ዋንጨ
ዋንጨ፡ ዲብ ደብር ደንደን
ትንኩብ ለህለ ደብር ብሉሕ
ቱ። ዋንጨ አባይ እብ ቀላል
ለልርእዩ ወለለአደምዑ ድፈዕ
ምንማቱ፡ ምነ እብ ቀናብል
እደይ ለትወቀረው ድፈዓት
ላኪን ኢኮን። እሊ ለገብአ እቡ
ሰበብ ህዬ፡ ምን ደብር ደንደን

ሸበህ ግረ ቅርብ ብህል ምን ገኣ
ቱ። ዋንጨ ለትብል ስሜት ምን
መባትኩ ለትበገሰት ተ። እሊ
ደብር እሊ ምን ቅብላት ትርእዩ
ዲብ ህሌከ ለትገፍተአ ዋንጨ
(ምሊሊክ) መስል። እሊ ለረአው
ሙናድሊን፡ ዋንጨ ለትብል
ስሜት አተንበለው። ዋንጨ ሻንን
ወምን ቃብል ለልትረኤ ኦሮት
ምን ታሪካይ ድፈዓት ነቅፋ ቱ።
ልተላሌ….

እብ ደም ወለህበት ምሔርበት ለትሸቀ ሰዋትር ሰውረት
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ዑመር ዑስማን

ሸባብ

“ዎሮ ነፈር ሻሬዕ ለለአነድፍ
ሸቃላይ እግል ልትበሀል ገበአ ምን
ገብእ እግለ ሻሬዕ ክመ ምኬኤል
አንጀሎ ለረስመዩ ስወር፣ ክም
ቬትሆቨን ለሸቀዩ ለሐን ሕላይ፣
አውመ ክመ ሼክስፒር ለከትበዮም
አሽዓር እብ ባቃዐት እግል ለአንድፉ
ወጅብ። ምን ምድር ልግበእ መምን
ሰመ ለመጸኦ ስያሕዪን እንዴ
በጥረው ‘አሀ ረአው እትለ አካን
ሽቅሉ እብ ዋጅብ ለሸቄ ብቖዕ
ሸቃላይ ሀለ’ አስክ ልብሎ እግል
ልውደዮም ቡ።”
እለን ከሊማት እለን ምን ህግየ፣
ምስኡል ሐረከት ሕቁቅ እንሳን
ለዐለ ወጃኢዘት ኖበል ለተዐወተ
ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ
ለተነሰአየ ተን። ምን እለን ከሊማት
እለን ለእንፍህመ ምን ተሀሌ፡ ዎሮ
ነፈር ሽቅሉ እብ ዋጅብ እግል
ልሽቄ ገበአ ምን ገብእ ሰለስ
ሓጀት ለአትሐዝያሁ። ህተን ህዬ፡
ሽዑር ትሩድ(ንየት)፣ መትሰባል፣
ወመቅደረት ተን። ከእግል ዮም
እብ ሰበት መቅደረት አው ምህነት
እግል ንትሃጌ ቱ። መቅደረት
በህለት ዎሮ ነፈር እት ሽቅሉ ለሀለ
እሉ መትአያስ ወአደብቱ ለሸሬሕ።
ዎሮ ሸቃላይ፣ ሚ እግል ልሽቄ
ቡ? ሚ ዶል እግል ልሽቀዩ ቱ?
እግልሚ ሸቀዩ ሀለ? ከአፎ እንዴ
ወደ እግል ልሽቄቱ ዶል ለአምር
ወእብ ዋጅብ ሸቅዩ ምን ሀለ፡ በዐል
መቅደረት/ምህነት እግል ልትበሀል
ቀድር። ምህነት ለገአት መአሰሰት
አው መድረሰት ኢተሀይበካቱ።
ምህነት እብ ትሉሉይ ጅህድ
ወካድምቱ ለትመጽእ። መቅደረት
ትሉሉይ ጀርቤታት እብ ውድየት
ወነፍስከ እት ክማለት ክም በጼሕ
እብ ውድየት ትመጽእ። እሊ ህዬ
ምስል ነፍስከ እት ትትጃገር ምን
ማሌ ዮም ወምን ዮም ፈጅር ክም
ተሐይስ እግል ትውድዴ እት ትሩድ
ካድም ነፍስ እግል ትፈረር ብከ።
ትሉሉይ ድራሰት ነስእ ህዬ እግል
ለትገይሰ ገበይ ለአጠፌሕ ወአጊድ
እት ምራድከ ክም ትበጼሕ ወዴ።
ካልእ ምህም ሓጀት ምን ተሀሌ
ህዬ ምሉእ ወቅትከ እግለ ምህነትከ
ሀዪብቱ። ክእነ ሐቆ ኢወዴነ እብ
ሰር ፍክርያትነ፣ ወቅትነ፣ ሒለትነ
ወንየትነ ሰበት እንሸቄ መቅደረትነ
እት ውቅል ደረጀት እግል ነዓርገ
ይንቀድር።

አዳብ ዎሮ በዐል መቅደረት/
ምህነት
 ስቡል ወበዐል ገለድ እግል
ልግበእ ቡ። ምስል ሽቅሉ ለኢገይስ
ሓጃት ምኑ ልትሓፈዝ። ወቅቱ
ወወቅት ብዕዳም ለሐሽም ወእግለ
ምኑ ሰደየት ለለሐዙ ሰዴ።
 ለእቱ ሸቄ ህለ መጃል

ሰፈር አስክ ምህነት

ሕዱግ ስሌማን
እብ ዋጅብ ለአምር፡ ምስል ሽቅሉ
ለናስብ አብሳር ወነዘርያት እብ ሰኒ
ልትነፈዕ እቡ ወ ሰኒ እንዴ ወደ
ለአምሩ።
 ሽቅል ቤት እብ ዋጅብ
እግል ልሽቄ ቡ። አምር ሰር- ሰሮ
ሐቆ ገብእ ደማነት እት ነፍስ
ለአበዴ። ለኢለአምሩ ፍክር ምን
መልህያሙ ሐቆ መጽኡ ልትከበቱ
ወእብ ሰበቱ ብሑሳት ወዴ።
 አሆታይ ፍክርያት እግል
ለሀሌ እግልና ቡ። እግለ መጸአ
ፍክር እብ ቀልብ ሰኒ
ሐቆ
ኢትከበትናሁ እግል ንትዐወት
ለህለ በክት ሑድ ቱ። ክመ ዎሮት
ፋላስፈ ለቤለዩ “ለትበሀለቶም
ለኢወዱ ወክመ ለተበሀለቶም
ሌጠ ለወዱ ኢልትዐወቶ”። ምነ
ለተሀየቤነ ሽቅል ወለዐል ንክደም
እግል ንትዐወት።
 መቅደረትነ እብ ትሉሉይ

ሕሳብ

እት ብዞሕ ክትብ ሕሳብ ክም
እም ናይ ዕሉም ቱ ለትትነሰእ፣፣ እሊ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፣ እት ብዞሕ
መጃላት ዕልም ገጽ ቀደም እግል
ሊበል፣ መበገሲከ እት ሕሳብ ሰኒ
ዶል ገብእ፣ ሰኔት ፍገሪት እግል
ተአምጽእ ለሀለ በክት ዐቢቱ። ከምን
እሊ ለእንፍህመ ምን ተሀሌ፣ ሕሰት
ሕሳብ ምነ ምህማት ሕሰስ ናይ
አሳስ ዕልም ተ። ምናተ ብዝሓም
ናይ ካላኣይት ደረጀት ልግበእመ
ናይ ኩልያት ደረሰ፣ ሕሳብ ክም
ሕሰት ክብድት ልርእወ። ክእኒ ምን
ሐስበው ሌጠ እት ክለ ፍገሪቶም
ተአሲር ተአመጽእ። ላመ ሕሳብ
ለፈቱ፡ እብ ሕሳብ ለልትአየሶ ወእብ
ውቅል ደረጀት ሕሳብ ለልደሐሮ
ደረስ፡ ዕልቦም ሑድ ቱ።
ከምን እሊ እንዴ አትሌነ፣
ሕሰት ሕሳብ እብ ከአፎ ቀላል ክም
ትገብእ እንዴ ኣመርነ፣ እብ ደማነት
ነሐፍዘ እግል ንርኤቱ።
ህ. ተርጀመት ናይለ እንሸረሐ
ለህሌነ አርእስ እግል ደረሰ
አፍሀሞት።
እሊ ፍክር እሊ፣ እግል መደረሲ
ለከስስቱ። ፈስል ነአቴ እት ህሌነ፣

ነዓቤ።
 ክል ዶል መስኡልየት
ናይ ሽቅልከ ልግበእ መለሳድፉከ
አክላጣት ንሰእ።
 ምን መልህያምከ እግል
ትድረስ ዱሉይ ገበእ ወመቅደረትከ
እግል ብዕዳም ምን አድረሶት
ኢትትሀኬ።
 እግለ ምስልከ ለሸቁ ሸረፍ
ወእሕትራም ሀብ።
 ልባስከ
ወዕላቃትከ
ምስል አዳም ጅወትከ ለሸረሖ

ሰበት ገበአው እብ ዋጅብ ተነፈዕ
እቦም።

ሜዛን ምህነት/መቅደረት
አክልሕድ
ምህነት
እግል
ትትቀየስ ምንመ ኢትቀድር እለን
ለተልየ ሰኣላት
ሐቆ በለስነ
ምቅደረትነ እትሚ ደረጀት ክም
ህሌት እግል ነኣምር እንቀድር።
 ከአፎ እንዴ ወዴኮ ሽቅልዬ
እጠውር?

 እለ ለሀሌት እዬ መቅደረት
አው ሸሃደት እግል አምጸኦት
ለአብዴኩሁ ወቅት እት መዓሉ
አውዐለኩሁ መኢፋሉ?
 ዮም እት ሽቅልዬ ሚ
ለመስል መቅደረት አርኤኮ?
 እብለ ምህነቼ ሸረፍ
ወእሕትራም እረክብ ህሌኮ ገብእ?
 ምስል ክምሰልዬ ሰብ
መቅደረት ዕላቀትቼ ከአፎተ?
እንዴ እንቤ ንሕሰብ ወንብለሰን።

ከአፎ እብ ለተአትዐጅብ ገበይ እንሸቅዩ

ወቀደም እት ሸሬሕ ወጽበጥ ናይለ
አርእስ ነአቴ ደረሳነ፣ ለአርእስ ግሩም
ፍማመ ክም ህለው እግል ነአክድ
ወጅብ። እለ ሐቆ ኢወዴነ፣ ክመ
መሰል ለሐካይም ልትነፍዖ እንገብእ።
እገርለ ሐርማዝ ቀደም መርመሮትከ፡
አወል ሕርማዝ ክምቱ ረኤ ለትብል’’
መሰል እግል ኢንግበእ ሕሳብነ
ንውዴ። ሰበት እሊ አወል ለአሳስ
ናይለ አርእስ፣ ደረሳነ እብ ግሩም
ፍሁማመ ክም ሀለው ነአክድ። እተ
ምሰልሁመ ናይለ ነአድርሰ ህሌነ
አርስ መፍሁም ወመትጻበጢ ምስለ
ሕሰትነ ምለዕል ክሉ ምህምቱ።
ክል አርእስ ተአንበት እት ህሌት
ደረሰ፣ እለ አርእስ እለ ሚ ትነፈዕነ
ገብእ እት ልብሎ ነፍሶም ልትሰአሎ፣
ከምን እሊ እንዴ ትበገስነ፣ ምነ
“ፈጅር እግል ልንፈዕክምቱ ወእት
እምተሓን እግል ልምጸአኩምቱ”
ለልብል ሐብሬ ወኬን
ራቴዕ
መዕሉማት ወእት ሐያቶም ሚ
እግል ልንፈዖም ክም ቀድር እግል
ነአፍህሞም ብነ።
እብ ተውሳክ ሀዬ፡ ምስለ ነአድርሰ
ህሌነ አርእስ ለገይስ አምሳል እብ
አክቦት ሕሰትነ፣ እምበል ጨቅጥ ዶል

እንወድየ፣ ደረሰ ሰኒ ልፍህሙነ። ክእነ
ውድየት ህዬ፣ እት ኣመሮት ሕሳብ
ተረት ዐባይበ፡ ሰበቡ፣ ሕሳብ መብዝሖ
ወቅት ፈሀምቱ ለለአትሐዝየ።
ደረሳመ ምደርስ ለአርእስ ኢሸርሐየ
ምን ገብእ፣ ቀደም እት ሕፍዝ አቲነ፣
ተርጀመትለ አርእስ እግል ንፍሀም
ንጀርብ።
ለ. እብ ለቀለት መሰል ነአንብት
ሕሳብ ክሉ ወቅት ምንለ ቀለት
አስክለ ከበደት መሰልቱ ለገይስ።
ሰበት እሊ ሰአየት እንዴ ይእንበትክ፣
እበ ቀሊል ለነአምሩ እብ መትበጋስ
አስክ ለከብደ አርእስ ነሄርር።
ሐ. በሰር መትነፈዖት
እሊ ምደርሲን ቀደም ሸሬሕ
አንበቶትነ፣ ምስለ እግል ነአድርስነ
ሓስባም ለህሌነ አርእስ ለገይስ እት
አምዕላይ መንበሮ ለሳድፍ ኣምሳል
እብ አምጸኦት ደረሰ እብ አጥራፎም
ክም ልሽዕሮ እግል ንውዴ ብነ።
ደረሳመ እት ክም እኒ ለመስል ሓላት፣
ሓጃት ምስል ደዋይሕነ አትጻባጥ
እት ፈሀምነ ዐባይ ተረት ቡ።
መ. ምስል ጅማዐትነ እንዴ ገአነ
እንዴ ይእንፈርህ፣ ምህም መፍሁምለ
አርእስ፣ ሐቆ ኢትፈሀሜነ፣ እግል
ንትሰአል ወጅብ።

ሐት ሐቴ ዶል ምነ ሕነ ለእንሸቄ
እበ ገበይ ወናይነ ፈሀም ናይ ብዕዳም
እግል ልሒስ ሰበት ቀድር፣ እግል
መልሂትነ፣ “እለ ፍክር አነ ክእኒ
ፍሁመ ህሌኮ፣ እንተ ሀዬ” እት
እንብል ንትሰአል።
ረ. አክትበት እብ ፈተሾት፣ ሰኒ
ወቀሊል አምሳል ለብእቱ ወእብ
ራትዐት ወቀላል ልቀት ለትከተበ፣
ወእግል ልትፈሀመነ ለቀድር ክታብ
ንፈትሽ ወእቡ ሕፍዝነ ነአሰብዴ።
ሰ. ሰኣላት እግል ነፍስነ እብ
አዳላይ፣ ሐቆ ወቅት ሐጪር
እብ በይነ እግል ንሽቀየን ንጀርብ
ወመልሂትነ ንትሰአል።
ቀ. ፍንቱያም ለለአትዐጆቦ
አስእለት ሕሳብ እብ አከቦት እግል
ነፍስነ ንትሰአል ወእንዴ አትሌነ
ጀማዐትነ።
ከሓይሳም ሽባን ደረሰ፣ እት
መድረሰት እብ ዕሙማይ ወእት
ሕሳብ እብ ፍንቱይ እግል ንትዐውት
እለን እት ለዐል ለሰሜናሀን ንቃጥ
እብ ዋጅብ ንውዴ። ሰበቡ፣ ሕሳብ
አሳስ ወእም ዕልም ሐቆ ገብአ፣
አሳስ አምርነ ወአሳስ ተጠውር እግል
ምጅተመዕነ እግል ንግበበእ፣ ፈሀምነ
እት ሕሳብ ነአዚድ ወንተረድ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
13ይት ሰነት ዕልብ 11
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

አደብ ሰኒ እግል ሚ ለአትሐዜከ?
መደት ሐቴ ዎሮት ሰኒ ትሩድ ላቱ መፌካይ ዕጨይ፡ ዲብ ዎሮ ዘሪበት ዝቤ
ዕጨይ ለዐለት እሉ ነፈር እንዴ ጌሰ፡ ሽቅል እግል ለኣትዩ ትሰእለዩ። ለነፈርመ እተ
ሽቅል ኣተዩ፡ ለልትሀየቡ ማል በህለት ማህየቱ ሰኔት ዐለት፡ ወላመ ተየልልለ ሽቅል እተ
ክምሰልሀ ለረዬሕ ዐለ። እብለ ምስምሰ እሊ መፌካይለ ዕጨይ ዐደድለ እላቡ ሒለት
እግል ልትጻገም ነወ። ለዐሚሁ ፋስ እንዴ ሀበዩ ለባካት ለእቱ ሸቄ አርአዩ።
ሰልፋይት ምዕሉ ለእናስ 18 ዕጨት በተከ ወእበን ዔረ። ለዐሚሁ እሊ ክም ረአ
“ፋርስ” እንዴ ቤለዩ፡ ለሽቅሉ እብለ ትመስል ገበይ እግል ለአተላልዩ አስአለዩ።
ለእናስ እሊ ሀገጊት ዐሚሁ ሰኒ ሰበት አትናየተዩ፡ እተ ካልኣይት ምዕሉመ ብዞሕ
ትጻገመ፡ ምናተ 15 ዕጨት ሌጠ በትከ ከእበን ዔረ። ላመ ሳልሳይት ምዕሉ ምን ጸገም
ሐቴመ ይሐድገ፡ ምናተ 10 ዕጨት ሌጠ እበን ዔረ። ወእብላሁ ለሽቕሉ ምን ምዕል
እት ምዕል እት ልሀጎጌ ወለእሉ በትክ ዕጨይመ ምን ምዕል እት ምዕል እት ልውሕድ
ጌሰ፡።
“ለሒለትዬ ትድዕፍ ህሌት ገብእ” ምስል ነፍሱ ተሃገ። አስክለ ዐሚሁ እንዴ ጌሰ
እግል ኢልጥበጥ እቱ ትረጀዩ ወሚ ትጀሬ እቱ ክም ህሌት እግል ለኣምር ቃድር ክም
ይሀለ አስአለዩ።
“እሊ ፋስከ ለናይ ደንጎበ ምዕል ለአብቀዕካሁ እተ ምዶል ዐለት?” እት ልብል
ለዐሚሁ ሰኣል ወጀሀ እቱ።
“አብቀዕካሁ? ትብል ህሌከ፡ አነ ለፋስዬ ለአበቄዕ እቱ ወቅት የዐለ እግልዬ፡ ለዕጨይ
እግል እባትክ እብ ክለ ሒለትዬ ተሐት ወለዐል እብል ሰበት ዐልኮ፡ ሰኒ መሽቁል ዐልኮ፡
ወቅት ለፋስ አበቄዕ እቱ ይዐለ እግልዬ” ቤለዩ።
ከእዲናነ አክል ሕድ ክም እለ ሰፈት እላተ ለትመስል። ሐት ሐቴ ዶል ምን ክትርመ
መሽቁሊን እንገብእ፡ ለፋስ ለነአበቄዕ እቱ ወቅት እንስእን። ዲብ እሊ እቱ ህሌነ ዘበን፡
ለገብአ ምኒነ ቀደም እለ ረኢሁ ለኢኮን መሻቅል ሀለ እሉ፡ ምናተ ዐደድ እሊ ለሀለ እሉ
መሻቅል ለትገብእ ለውቀት ላተ ኢረክብ።
ከእሊ እብ ሚ ምስምሳቱ ገብእ? ሕነ እብ ከፎ ክል ዶል “ባቅዓም” እት ሕነ
ክም እንጸኔሕ ትረሰዕነ ገብእ? አሰር እዲነ እግል ንስዔ ወእብ ብዝሓም መጻግም ምን
ንትሻቀልመ ምሽክለት ለቡ ጋር ኢኮን፡ ምናተ ዐደድ እብ አማን እግል ሐያትነ ሰኒ
ምህማም ላቶም ጋራት ነሀምል እግል ንትሻቀል አለብነ። በህለት ክም ናይነ ናይ ኖስነ
ተየልል እዲነ፡ ወእተ ክምሰልሁ ምስል ካልቅነ ለንትራከብ እቱ ወቅት እግል ንከስስ ብነ፡
እግል ኡስረትነ ብዞሕ ወቅት እግል ነሀበ ለአትሐዜነ፡ እግል ቅራአት ወብዕድ ምህማም
ለቶም ጋራት ለገብእ ወቅትመ እግል ለሀሌ እግልነ ወጅብ።
ሕነ ክላትነ እግል ራሐት ወአማደዶት ለገብእ ወቅት፡ ወእግል ሕሳብ ወፍክር
ከገብእ ወቅት፡ ወእተ ክምሰልሁ ለንትዐለም እቱ ወነዐቤ እቱ ወቅት ለአትሐዜነ።
ከምነ እሉ ብነ ወቅት “ለፋስነ” ለነአበቄዕ እቱ ወቅት ሐቆ ኢከሰስነ፡ ሒለትነ ወላመ
ዐቅልየትነ ወለፍክርነ ሰበት ገቤሕ ወለሐውን፡ እግል ጸገም ምን ንትበገስመ ሐቴመ
እግል ነአውቄ ይእንቀድር።

ም

ሰ
በ
ተ

እናስ ዎሮ ለለአትሐዝዩ ጋራት
እግል ልትዛቤ ዕዳገ ትከረ። ዲበ እት
ለአንገዋጌ፡ አመተ አለቡ ዎሮት እብ ምረሐሩ
እንዴ መጽአ እተ ገጹ ከፈት ረግሐዩ። ህቱ ህዬ ውልብ እንዴ ቤለ እቱ
እግል ልትበአሱ ሐዘ። ለእናስ ህዬ እብ ክሉ ቀልቡ “ኢትጽበጥ እትዬ
ሳምሓኒ፡ አነ ቀለጥኮ፡ ፍላን መሰልከ ዲብዬ” ቤለዩ።
ለእናስ ለዝቡጥ ዐለ ህዬ እሊ እዕትዛር እሊ ሰበት ይአግነዐ እሉ፡ ዲብ
ሕድ ትጻበጠው ጬጭ ወደው። ሕድ ለአድሕኖ ክም ኢመስለው፡ እተ
ባካቶም ለዐለው አንፋር አስክ ቃዲ እግል ሊጊሶ ወዲቡ እግል ልትሻከው
መክረዎም። አስክለ ቃዲ ክም ጌሰው፡ ለቃዲ ህዬ ስድፈት ዎሮት ምን
አቅራብለ እኩይ ዋዲ ዐለ እናስ ጸንሐ። ለቀድየቶም ክም ሰምዐ ህዬ፡ እግለ
ቅሩቡ ላቱ ነፈር “ደሐንቱ ኢትትሃለግ፡ እለ መለገት እለ ኖስዬ እግል
ኢባልሐከ ምናቱ!” እበ ተአሰሜዕ ገበይ፡ ዕንቱ ቅምጭ አበለ እሉ። እግለ
ቅሩቡ፡20 ጀኒ እግለ ዝቡጥ ለዐለ ነፈር እግል ልድፈዕ ሐክመ።
ህቱ ህዬ “መንባነ ቃዲ፡ አነ አዜ አክል እሊ ለገብእ ማል አለቡ ጎርዬ፣
ከሚ እግል ኢዴቱ?” ቤለዩ።
ለቃዲ አዜመ ዕንቱ ቅምጭ እንዴ አበለ እሉ፡ “ደሐንቱ፡ ዐድ እንዴ
ጊስከ ከለማል እንዴ ጸበጥከ እብ ሸፋግ ምጸእ። እሊ እናስ ሀዬ አስክ እንተ
እበ ማል ትመጽእ እትለ ምስልዬ እግል ልታኬካ ቱ” ቤለዩ።
ለእናስ ለዛብጥ ዐለ ጌሰ፡ ወነፈር ለዝቡጥ ዐለ ምስለ ቃዲ ትገሰ። ምናተ
ወቅት ሐልፈ ወለእናስ ክሉ ረእሱ መጽእ አበ። ሐቆ መደት ለነፈር እሊ
ቃዲ ክም ተልሀ እቱ ፈሀመ፡ ወካሰተን ለእግል ልፍሀመ ቃድር ለይዐለ
እቅማጨትለ ዕንቱ ክም ፈቅደ ሚ ወደ መስለኩም?
እብጣሩ ገብአ፡ ከአስክለ ቃዲ እንዴ ቀርበ፡ እተ ምልትሑ ከፈት ዶል
ረግሐዩ፡ ለቃዲ እተ አከኑ ዐንበልበለ ወለዕመቱ ምነ ረእሱ ነፍረት..ወሐቆሀ፣
“ለቀሪምዬ ለ 20 ጀኒ አምጸአየን ምን ገብእ ንስአን፡ ጥሉቀን እግልከ
ህሌኮ፡ ሐላል ልግበአ እግልከ” ቤለዩ ወአስክ ዐዱ ትበገሰ።

አደብ ሰኒ እግለ ምዕልታይት
እዲናከ ፋርሐት ወልውቅት ወድየ
- እሊ እንተ ምስል ክሉ ለአዳም
ወእትለ ገብአ ተየልል አደብ ሰኒ
ተአርኤ ገብአከ ምን ገብእ፡ እሊ
እተ ምስል ብዕዳም ለትወድዩ
ለኢለአትሐዜ እሕትካካት እግል
ተአውሕዱ ዐባይ ሰዳይት ገብእ
እግልከ።
ወእተ
ክምሰልሁ
እሊ ብዕዳም ልቦም ክም ከሩ
እትከ ወዴ - በዐል አደብ ሰኒ
ላቱ ነፈር፡ ብዕዳም ልብ እግል
ልክረው እቱ ወክል ዶል ሰኔቱ
እግል ልሕሰቦ ወእግል ርሑ እት
አልባቦም አካነት ሰኔት እግል
ልክለቅ ሰዳይት ገብእ እሉ።

ብዕዳም ልብ ዶል ከሩ
እትከ ወእግለ ሰኒ አደብከ
ዶል ልትረይሖ፡ እንተ እተ
ዶል ለሀ ለበዝሐ እሕትራም
ወሕሽመት እግል ትርከብ ምኖም
ተአስትህል።
አደብ ሰኒ ክሉ ክም ቀርበከ
ወዴ - ሰኒ አደቡ ላቱ ንፈር
ክሉ ቀርቡ ወፈትዩ። እንተ
አደብከ ሰኒ ወበዐል ጠቤዕ ግሩም
ገብአከ ምን ገብእ፡ ለእሎም
ተሐሬ መሳኒት ወለእለ ትትሸነህ
ዕላቀት እግል ትርከብ ትቀድር።
ብዕዳም ክም ልትረይሖ እግልከ
ትወዴ፡ ብዕዳም እተ ባከ ዶል

በሀል እ’ሙራም
ገሌ ምን መባልስ አሜሪከይ ኬትባይ፡ ፍልስ ወሻዕር - ጆርጅ ሳንታያነ
• ውላድ ኣደሚ እብ ክሱስ ሚ ለሐስቦ ክም ህለው እግል ተኣምር ሐቆ ሐዜከ፡
ለእለ ወዱ ህለው አተቃብል እንድኢኮን ለእለ ልብሎ ኢትትሐሰር እተ።
• እት ወቅት ሐርብ ለትትረኤ ለውቀት ፍንቱይ ጠቤዕ ናይ ጁንዲ ተ፡ ምናተ
እት ሜርሓይ ዶል ትትረኤ እት ብቆት ለትከሬ ጠቢዐት ተ፡ ምን በዐል ስያሰት
ዶል ትትረኤ ህዬ ክሉ ለለአብየ ወነክረ ጀሪመት ተ።
• ሕካም ጃኢሪን ኣሕራር ለገብኦ እቱ ወቅት ሀለ ምን ገብእ ሰኒ ሑዳይ ቱ፡
ህቶም ለሀመት ወኣላትለ ጀኣረቶም አግብረን ወድያሆም።
•
ወድ ኣደሚ ጁቅራፍየት ለተሐክመ ሩሕ ሐቆ ገብአ፡ ምን እለ ለተአኬ
እሃነት ህሌት ኢመስለኒ።
• ተዕሊሙ እት መድረሰት ሌጠ ለለአተንክብ ጀነ፡ ህቱ ለኢተዐለመ ጀና ቱ።
• ድቁብቱ ለእንብሉ ወቀይ እተ ዶሉ እግል ኒደዩ ለእንቀድር ገብእ እት ሀለ፡
ምስተሒልቱ ለእንብሉ ህዬ እግል ልትመም ገሌ ቅሩብ ወቅት ረዪም ለነስእ
ቱ።
• ዐቅል በህለት፡ እግለ ጋራት አክል ሕድ ክመ እለ ህለው እት ሐጪር ወቅት
ዶል እንርእዮም ቱ።
• ወድ ኣደሚ እበ ልትባደሎ ሓያን ሕኔት ልትአየስ፡ ወለ መንፈዐት ኢልርከብ
ምኑ እግል ቀይም ምን ፈቴ ሌጠ ወሔሰዩ።
• አማን ክል ዶል ሸዋኪት ወመራር ተ፡ ምናተ እግል ንፍተየ እንቀድር፡
ወህታመ እግለ ፈትወ አሕራር ትወድዮም።
• እብ ክሱስ ዐቦት ብዞሕ ለለሐስቦ አንፋር፡ ህቶም እብ ክምየት ቱ ለለዐቡረ
እንዴኢኮን እብ ከይፍየት ኢኮን።
• እንተ ሕሹም መልሀዬ፡ ዎሮት ነፈር ድግለል ሕኔት ተዓርዱ፡ እግል ትፍሀሙ
እግል ትጀርብ ወጅበከ።
• ደዓየት ዘመናይት በደለ ናይ ንቃሽ ተ፡ ወመንፈዐተ ህዬ እግለ አከው ጋራት
ህቶም ለሔሰው ክም ቶም ተአተምስል።
• እግር ወድ ሰብ እት ወጠኑ እግል ትትሸረብ ወጅበ፡ ምናተ ለክልኤ ዕንቴታቱ
እግለ እዲነ እግል ለአክተሽፈ ወጅበን።
• እሎም ለቀዳሚቶም እንዴ ትረሰዐወ ክሉ ረእሰ ለኢልትፋቆደ፡ ምን ሐዲስ
ኣግል ልድጎመ ክቱብ እቶም ሀለ።

ተርጀመት መሰል
“ህዳይ ተሐዜ ወራገዞት ሸከም ተአቤ”
ክል ዶል ዲብ እለ እዲነ ለገብአት ጋሪት ወልውሕድ ወበዜሕ እንዴ
ኢኮን ላዝም ቱ ዐውል በ። ከምራድ ናይ ገሌ ሰንዐት ሐቆ ለሀሌ እግልነ፡
ኒበል ዐውቴ እግል ትትሰርጌ፡ እግል ትትዐለም፡ መንበረት ሰኔት እግል
ትንበር ሐቆ ትትሸነህ፡ እሎም ጋራት እሎም ዐውሎም ተዐብ ወጁህድ
ወብዞሕ ሰብር ክም ቱ እግል ተኣምር ብእትከ። ከእትሊ ምራድከ እግል
ትብጸሕ እግል እሎም ክሎም መቅጠን እግል ቲዴ ለአትሐዜክ፡ ወእለ
ለትሰረረት እንተ እት ምግሳይከ እት እንተ፡ አውመ ምን ተዐብ ዕርፍ
ወምን ጁሁድ ረህየት ሐቆ ሐዜከ፡ እሎም እት ምራድከ ለህለው ጋራት
ወእንተ ክልኤ ገበይ ትነስኦ። ከክል ዶል ዐውለ ጋራት አክል አዬ ክም
ቱ እግል ንፍሀም ወሐር እሉ እግል ነአትምም ሰብር ወከሃላት ክም
ለአትሐዜነ እግል ነኣምር ብዲብነ። በህለት ጣፍሐት ሐዜነ ምን ገብእ
ታክለት እግል ንትዐዴ፡ ወጥዕም ሐዜነ ምን ገብእ መራር እግል ንገርዴዕ
ላዝም ክም ቱ ፍሂም ለአትሐዜ።
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ለሀሉ ልትበሰጦ ወሰኔት ሌጠ
ትትሰምዖም። እንተ እግል ብዕዳም
ረሕመት ወሐናነት ተአርኤ ዶል
ገብአከ፡ ወሕሳብከ ትወዴ እሎም፡
ወተሐሽሞም ወትትፈከሮም ዶል
ገብአከ፡ ብዞሕ ሰላም ወፈተ
ወመስንዮት ለብእቱ ድዋራት
እግል ትክለቅ እበ ለትቀድር
ሒለት ብከ።
አደብ ሰኒ ሕሽመት ኖስ ከልቅ
- ሰብ አደብ ሰኒ ላቶም አንፋር
ዐባዪ ልግቦኦ መነኣይሽ፡ እግል
ብዕዳም ሕሽመት ሰበት ለሀይቦ፡
እሊ ናይ ነፍሶም ሕሽመት እግል
ልብነው ሰድዮም። ሕሽመት ኖስ
ለቦም አንፋር፡ ለእለ ልትሸንሆ
ወምራዶም ለቱ ጋራት እግል
ልርከቦ እት ቀደሞምመ ትበጥር
አለቦም።
ደሐን እዲናከ ትትዐቀብ
እግልከ - ክል ዶል አደብ ሰኒ
ለልተለው አንፋር፡ ርሖም ምነ
ብቆት ለብእቱ ወሕሙድ ለኢኮን
ዐዋቅብ ለቡ ተየልል በርደን
ሰላመን ቶም። በህለት ህቶም ወለ
እግለ ሸራርያም ወሰብ አከይድስ
ላቶም አንፋርመ ሕሽመት ሰበት
ኢከልኦ ቱ። አደብ ሰኒ እንተ
ፍንቱይ ወመስለከ ለአለቡ ነፈር
ክም እንተ ክም ልትሰምዐከ
ወዴ - ዲብ እሊ አዜ ለህሌነ
እቱ ዘመን፡ ሰብ አደብ ሰኒ፡ ሰኒ
ሑዳም ቶም። ለሰኒ አደቦም
እት ድዋራቶም ክም ልትረኤ
ወልትአመር ለወዱ አንፋር፡
ስሙያም ወክሉ ለልሐሽሞም፡
አካነቶም እተ ምጅተመዕ ሀዬ ሰኒ
ውቅልት ተ። ከአደብ ሰኒ ዶል
ንተሌ፡ እንሰኔ ድኢኮን እለ ከሬ
ምኒነ አለቡ ወዐውልመ ኢለሐዜ
ምኒነ።

ዝበድ
ዛዖታት
እት ቀበት እሊ ወሬሕ እሊ
ለጀሩ ጋራት እቦም ኢትሕሰብ፡
እት ቀበት እለ ሰነት ለጀሩ
ጋራት እቦም ኢትትሻቀል፡ እንተ
እትለን ቀደሜከ ለሀለየ 24 ሰዐት
ሌጠ ረክዝ ወሒለትከ ላተ ሌጠ
ትጻገም፡ እሊቱ ህዬ ቅሩባይለ
ሸንሀትከ ወለሀለ እግልከ ምራድ
ለለአበጽሐከ።

መዕሉመት

• እግለ እት ስካብ
ትሩድ ለሀለ ነፈር፡ ምነ ስካቡ
እንዴ አደንገጽከ ከንፉዝ እት
እንቱ ዶል ተሀርሱ፡ እተ
ሐግነቱ ክል ዶል ምስሉ
ለትነብር
መደረት
እግል ልሰበብ እቱ
ቀድር።
ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ሕሩፍ ትግራይት ወለለአስምዕዎ አክራን
ዲብ እሊ-መ ሀዋሳባይ ኤፍሬም
እብ ክሱስ ሕሩፍ ትግራይት
ወአክራኖም ዲብለ እብ ክሱስ
ትግራይት እት ሰነት 1984 ዲብ
አስመረ ለገብአ ሰልፋይ መሕበር
ጎማት ትግራይት ካልኣይት ወረቀት
ቅዱም ዐለ፣

ሀወሳባይ ዲብለ
ወረቀቱ ልብል፡“ ሕሩፍ ለአለበ ህግየ አለቡ፡
እግልሚ ህግየ ክምሰል ሐቴ ቤት
ተ፡ ትግራይት ክምሰለ ክልዶል
ለልሸረሕ
ሴማይት
ሂጋተ፣
ለትትነፈዕ እቡ ሕሩፍ ህዬ ምን
ግእዝ ቱ። ትግራይት ጥዕም ሂጋታ፡
እግል ትትሃገየ ለዘት ወጠዐም
ወጀህ በ፣ እብ ከአፎ ዝያድ ክሉ
ለዘት ረክበት እምቤ ምንገብእ፣
ለብዝሐው
አንፋር
ለለሀዩቡ
ረአይ…… ትግራይት ክምሰል
ከረ “ኸ” “ኘ” “ቐ” ወለመስሉ
ዲብ ሕልቅምከ ለለሐርክኮ ሰበት
አለባቱ ልብሎ፣ እሊ በሀል እሊ
ላኪን፡ ራቴዕቱ ማ ኢፋል እግለ
በሐስ ለወዱ ነሐድጉ፣
ክእነ ዲብ ለዐል ለትበሀል
ምንማቱ ሕሩፍ “ቐ” ወ “ኸ”
ዲብ ትግራይት እግል ልእተው
እምቡታም ህለው፣ ከአፎ እምቤ
ምንገብእ፡ ሰሩ መጅተመዕ ትግሬ
ወእብ ፍንቱይ ዲብ መዳይን
አስመረ፡ ብጼዕ፡ ከረን፡ አቅርደት
ወስነይ ለነብር ስካን ትግሬ፡ ርቕየ
- ቓልብ - ሙኽታር ወለመስሉ
ለልብል አስማይ ሰሙ፣ እብሊ እብ
ትግራይት “ ቓልብ ወድ ምን
እንተ? ሙኽታር እተየ ትገይስ
ህሌከ? እንዴ እምቤ ንሰአሎም፣
ሰበት እሊ “ኸ” ወ “ቐ” እብ
አንፋር መጀተመዕ ትግሬ ክምሰል
ልትለመድ ጋብእ ህለ፣ ለ “ ኸ
“ ኢለምደት ሕልቅም እብ ቀስብ
ለመድ “ኸ” ክምሰል ለሀሌ እለ
ገብእ፣
ለትፈናተ መትባዳል አስማይ፡“ተ” ዲብ “ቸ” “ጠ” ዲብ
“ጨ” “ሰ” ዲብ “ሸ” ልትባደሎ፣
እሊ መትባዳል እሊ እብ ከአፎ
ገብእ?
እግል መሰል፡1. እሲት = እሲቼ
2. ገጽ
= ገጬ
3. ብእስ
= ብእሼ
4,ላመት
= ላመቼ
5,ማጽ
= ማጬ
6, ነፍስ
= ነፍሼ
7,ዕን
= ዕንቼ
8,ከጥ
= ከጬ
9,እናስ
= እናሼ
ዝእሊ ለትፈናተ መትባዳል
ለርኤ፡ ምናተ እሊ ሐቴ ገበይ
ለጸብጥ እቡ ወገሌ ክፋል
መጅተመዕ ትግሬ ለልትነፈዕ
እቡ አግቡይ ህለ እሊ ህዬ “ዬ”
ዲብ ወስክ ለገብእ ወለቀዳሚት
ተርጀመቱ ለኢበድልቱ፣
እግል መሰል፡1. እሲት = እሲትዬ

2. ገጽ = ገጽዬ
3. ብእስ = ብእስዬ
4,ላመት = ላመትዬ
5.ማጽ = ማጽዬ
6. ነፍስ = ነፍስዬ
7. ዕን
= ዕንዬ
8. ከጥ = ከጥዬ
9. እናስ = እናስዬ
ሰበት እሊ ሕኔትለ ለዓል
ወእብለትፈናተ አግቡይ ንትነፈዕ፡
እብሊ ሓርያይ እብ ሐቴ ገበይ
ለተምም ምን ንትነፈዕ ወኢሔሰ
ገብእ? እሊመ እት ኣምራም
ወመትመራምረት ለተርፍ ጋርቱ፣
ዲብ ትግራይትመ ክምሰል ክሉ
ሀገጊ ናይ ለህጀት ፍንቲት ህሌት፡
እግል መሰል፡ተሐበዐከ ሕኔት ልብሎ ተሐንበዐከ
መጽአከ “
“
መጽኤከ
ገይስ
“
“
ገይሽ
እንዜ
“
“
እንዴ
ጎዬ
“
“
ጎርዬ
ምስልዬ “
“
አሰሬዬ
ዐዛብ
“
“
ዐዳብ
ሐጺን “
“
ሐጢን
እዝን “
“ እድን ወለመስሉ
ህለ፣
ሰበት እሊ ሚ ምንገብእ ለሐይስ፡
ትግራይት በህለት ትግራይት ተ፣
ሰበት እሊ ሐቴ ህግየ ርትዕት አው
ዕግልት እግል ትገበእ ሚ እግል
ልግበእ ለአስትህል? ሸዐብ አው
መትሃግየት ትግራይት ህዬ ሂጋሆም
ሰኒ ለኣሙራ ማሚ? በሊስ ናይ እሊ
ምን ምህሮ ክምሰል ልትረከብ ሸክ
አለቡ፣ እግል ዶሉ ዲብ እለ እንዴ
በጠርነ ዲበ ተሌ ንቃጥ ንሕለፍ፣
Dash - ሕንጣጥ ዲብ ሕሩፍ
ትግራይት
አበን-ጀደን
ሐቆሁ-መ
ሽምዓ-መ
እግል ሊጊስ-መ
አስክ-መ ወለመስሉ አግቡይ
መትነፈዖት ህለ፣
እሊ መትነፈዖት እሊ ምነ ቀደም
ብዙሕ ስኒን ለትከተበ ክታብ ሩዲን
ለትነደኣቱ፣ አዜ ህዬ አክልአዪ
ንትነፈዕ እቡ ህሌነ?
እሊ ሕንጣጥ እሊ ዲብ
መትነፈዖት ትግራይት ሚ ነፌዕ
እምቤ ምንገብእ፡ ሰሩ ነኣይሽ
ከሊማት ዲብ ሐቴ ዘዐት ክምሰል
ልትከምከም ወልትነቀም ወዴ፡
ወሰሩ-መ ክምሰለ ዲብ እንግሊዚ
ክምሰል (apostroph) ንትነፈዕ
እቡ፣
ዲብ ትግራይት ለነአትሐጭሩ
ሕሩፍ-መ ህለ፡ለገብአ
= ለገአ
ነአምብት = ነምብት
ትከረ
= ከረ
አምዕል = ምዕል
ትመየ
= መየ
አትዐረገዩ = ዓረገዩ
ተዓየረዩ = ዐየረዩ
ትከበት = ከበት
ኢአውዱ = ይአውዱ
ትናየተ = ናየተ
አብየትከኒ = አብትከኒ

ትላከዩ
ከአፎ

= ላከዩ
= ከአፎ
እንዴ አቅለልከ ወእንዴ
አተርገዝከ ለልትቀረእ ከሊማት
ትግራይት፡እግል መሰል፡ዐለ እሉ = እ እግልሚ እሻረት
አተርገዞት ኢገአት እቱ?
ምን ቤለ = በ እግልሚ እሻረት
አተርገዞት ኢገአት እቱ?
እሊቱ = ሊ እግልሚ እሻረት
አተርገዞት ኢገአት እቱ?
በልዐ = በልዐ እግልሚ እግል
ነአተርክዝ እቱ?
ጊስ በሎ = በሎ እግልሚ በልሎ
እሊልትከተብ?
ጊስ
= ጊ እግልሚ ነአተርግዝ
እቱ?
ለርቱዕ አዪቱ?
ሰንበት
ሰምበት
ናይ
እንትል
ዘንቢል
ጀምቢል
መላጼ
መላጤ
ዳኛ
ዳይና
ሰዐር
ሸዐር
መንዑል መልዑን
እክል
እኩል
ሕሩፎም
ሐቴ
ክርንቶም
በንበን
ሀደ
ሀደ
ሰከ
ሰከ
ተለ
ተለ
ሐመ ሐመ
ሐረ
ሐረ
ብቅ
ዲብ ደንጎበ ምን ክልኦት ሐርፍ
አስክ ዐስር ሐርፍ ለቡ ከሊማት
ትግራይት፡
እግል መሰል፡ክልኦት ሐርፍ ለቡ ከሊማት
ትግራይ፡ሀበ፡ ነዐ፡
ጊስ፡
ስቴ፡
ሀደ፡
ሐመ፡
ሰዐ፡ ሰመ
ሰለስ ሐርፍ ለቡ ከሊማት
ትግራይት፡ሀበዩ በቅለ ሐዝለ ገብር
ምድር ደብር በሐር
አርበዕ ሐርፍ ለቡ ከሊማት
ትግራይት፡ሃይባይ ማክራይ
ምዕዳይ
ራድኣይ
ጻርባይ
ሐምስ ሐርፍ ለቡ ከሊማት
ትግራይት፡ሃይበትነ
አስሐይተ
መሸርሸር (መጋዝ)
ደልአባብ
ስስ ሐርፍ ለቡ ከሊማት
ትግራይት፡አንቀዐረረ
አግረምረመ
ሀንቀልቀለ
ሰቡዕ አው ሰማን ሐርፍ ለቡ
ከሊማት ትግራይት፡አትገራረምኩም
አትቀራረብኩም
አትዋንየንኩም
አትሳሰዔኩመን
ስዕ አው ዐስር ሕሩፍ ለቡ
ከሊማት ትግራይት፡አትሐሳሰብኩመን
አ ት ወ ያ የ ን ኩ መ ን
ጥምብልዔተቲትክን
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ለቡ
ለ
እ

ረአሱ

!
ን
ን
ደ

ኢ

ምን ክምሰልሀ ፡ ኩሉ መስደድ ለከሀለ
ምን ክምሰልሀ ፡ እብ መብረድ እሳት ለትሰሕለ
አነ ሊበል ምን ሀለ፡ እብ ሜለል ሕፉን ለትከሕለ
ህሌኮ ሊበል ፡ ፋርስ ፋርሳም ለትበሀለ
ምን ክምሰልሀ ፡ እብ ውሒዝ እረድ ለኢትገለ
ምን ክምሰልሀ ፡ ለዐለም ፈለ ክለ
ምን ክምሰልሀ ፡ ቀበት ሩከት ገንደለ
ምን ክምሰልሀ ፡ እብ ሰለስል ለኢትዋለ
ምን ከምሰልሀ ፡ ማይት ወሕያይ አታለ
ምን ክምሰልሀ ፡ ሐሊብ ምን ደም ለዓረ
ኤማናቱ ፡ ለብለቅ ንቀዕ አዛረ፧
ምን ገልሀዩ ፡ ለሳትር ግውይ ክዋለ
መጋውሕለ ደምበሌል ፡ ሰብ አድዋም ለሀርስ ዕላለ
ጋረ እንዴ ትፈግሩ ፡ ተሐድር ረአስለ ቅታለ
ታሪክ ፍጥር ኢኮን ፡ እብ ደም ክቱብ አፍዓለ።
ምን ክምሰሌሀ ፡ ክዋነ ሰቦት ለሐንደ
ምን ክምሰሌሀ ፡ እብ ሻም ወጠን ለነደ
ምን ክምሰሌሀ፡ እግል ሞት ለሰምደ
ህሌኮ ሊበል ፡ እብ ዶንክ ሚሒጥ ለተዐደ፧
ነቡል እት ዐሪበ ፡ ቅዙር ለሐሊበ
ማመት ዕዳል ሚበ ፡ ሻንን ትሌጊበ
ሕልጠ ወተሪበ ፡ ከሲም ኢለአታክብ
እለ ጀህረት ከዋክብ ፡ እለ ለቡ ሳክብ።
ክቡድ እንቱ ጾረ ፡ ትገንድል እቡ ክም ቀሊል
ሒለተ እት ቅልጭመ ፡ እለ ራየት ገቢል
ኩከት አብር ገሊል ፡ ጸባእ ትወዴ ፈሊል።
ውጽዔ አለበ ወሕ’ለ ፡ በዐለ ሳብት ማሕለ
ዳቅብ አነ ለቤለ ፡ ዲብ ተማሰ ትዋሕለ
እብ ሐጠሩ ለትመከሐ ፡ ሐን ራሕመተ ጀግሐ
ባህጀ ምን ስምዐተ ፡ ከዕንዳቄሁ ፈትሐ።
ስሬዕ ዲበ ሕላሌ ፡ ፈቴሕ ዝናር ወመእገር
ዳርግ ንሳለ ፡ ኢፈሉለ ዲብ ማሕበር
ቃልየት ስሜተ ፡ ኢሰምወ ምን ጀፈር
ግዊት ሱሰተ ፡ ምንቱ ጋድአ እብ ነገር፧
ቀበት ሩከት ተአቅትሳቅር ፡ ሸሎግ ኢትትአገር።
ሰኔት ርሑ ኢገመ ፡ እለ ለአመመ
እብ ምድር ወሰመ ፡ ደማነተ ዲብ ደመ
ዳቅብ ኢለዐጽፉ ፡ ሐቆ መደት ቅልጭመ።
ዶ’ለ ናዳ ንጋረት ፡ ሚዶል ግረ ተርፍ
ብቆዕ ጽዋረ ፡ ለአስግደት ሳንፍ
ዶል ገደቦ ፡ ዲብ ጨባብ ተሐኔ ወትከርፍ
ሴፋሀ መብደኣቱ፡ ለእቡ መስደድ ተሐልፍ።
ህተ እብ ሰመ፡ ክምሰል ንህበት ተሐንን
እት ጋድሞታት ወአድብር ፡ ክም ዔደረት ተዐድውን
ዲበ ቆሪ አብሑር ፡ ክም አለሚት ትለምም
ምንመ በዜሕ ለጎም ፡ ዋረ ሰይፈ ኢተምም
ስኒን ወድኒን-ምን ሜራሰ ትወንን
ትበርጅ እት ቀበተ-ለእሳት ተሐዬ ወተንን
ኩሉ ሊበል ገመኔ ፡ ለአዳም እበ ሸንን
እመኑኒ! እለ ለቡ ረአሱ ዲመ ኢደንን!።
March 8/2020
እሙነ ሙሰ
አርቡዕ 11 ማርስ 2020
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ፋጥና ኣድም

ንያት ርእሶም ተዐወተ
አስመረ፡

ማሌ ለሀ ቀዳሚት ዲብ ባካት ሞኖፖልዮ ዲብለ ገብአ ናይ
መአምበት ጅግረ ዐጀላት እግል ዳውራይ ካስ አቅሊም ምግብ፡
መትባድራይ አወላይ ደውሪ ናዲ ኤሪቴል ንያት ርእሶም
ተዐወተ።
አወላይ ደውሪ 110 ኪሎሜተር እግል ልገልብቦ 71 መትጃግረት
ዲብ ጅግረ እተ አተው እቱ ወክድ፡ እብ መስኡል እዳረት ወማልየት
መፈወድየት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ሌ/ኮ ሳሚኤል ጸጋይ
ለከስተየ መናሰበት፡ መትጃግረት ምነ ናይ መአምበት ደውራት
ዲብ ከረርም ትካፈለው።
ሐድ 40 ኪሎሜተር ክምሰል ሄረረው ዲብ ዱር ርዋንደ ናይ
ንቅጠት ማልየት ለተዐወተ ዳዊት የማኔ ምን ኣስቤኮ ዐጀለት ሰበት
ከርበት ምኑ፡ ለዐቢ ክራም እግል ልፈንትዩ ትጻገመ። ዲብ እሊ
ወክድ እሊቱ ህዬ ለአወላይት ሻፍገት ጅግረ ለዐሬት። ኣማንኤል
መሓሪ ኤሪቴል ልትዐወት እት ህለ፡ ሜሮን ክብረኣብ ወቶማስ
ጎይትኦም ክልኢቶም ምን አስቤኮ ካልኣይ ወሳልሳይ ፈግረው።
እለ መጅሙዐት እለ ገያደተ ምን ወቅት እት ወቅት እት ዘይድ
ጌሰ።
ዲብለ ብዝሓም ፈተች ርያደት ብድረ ዐጀላት ለሐድረው እቱ
ትልህየ፡ ንያት፡ እግል ፊሊጶስ ክብረኣብ ምን ሰምበል ክምሰልሁመ
እግል ፊልሞን ነጋሲ ምን አስቤኮ እንዴ በድራቱ ዲብ እለ ዐውቴ
ዐባይ ለበጽሐ።

ጅግራታት 8 ማርስ

እብ መናሰበት ሰማን ማርስ
አምዕል አዋልድ አንሳት፡ ትልህየ
ኩረት እግር ሰንበት ንኢሽ ዲብ
ስታድዩም አስመረ አስተብደ።
ገጀረት ቀደም ዕርፍ እበ ሰጀለቱ
ሀደፍ እት ፈሪቅ ጎዳይፍ 1 እብ 0
ትትዐወት እት ህሌት፡ ኢንሹራንስ
ህዬ እግል ሰገን ኮንስትራክሽን
6 እብ 0 ለመጨተ። ደንደን
ምስል እዳረት ሰምበል እተ ወደዩ
ትልህየ ዲብ ሰንበት ንኢሽ ገብአ፡
ታምም ዐውቴ ለአርአ ደንደን
እግል መጃግራዩ ፈሪቅ 9 እብ 0
ቀልበዩ።
እሊ ጅግራታት እሊ በሪኽ
ምስል ደንደን፡ ጎዳይፍ ምስል
ኢንሹራንስ ክምሰልሁመ ሰገን
ምስል ገጀረት ዲብ ስታድዩም
አስመረ እበ ወደያሁ ትልህያታት
አተላለ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ ፈደረሽን
ቴብል ቴኒስ አቅሊም ምግብ እብ
መናሰበት ሰማን ማርስ ለነዘመዩ
ጅግራታትመ እተ ምዕል (08
ማርስ) ተመ። ምተሐት 16
ሰነት ለዓማሮም ውላድ ዲብለ
ወደዉ ጅግረ ሶፎኒያስ ሳምሶም፡

ናባይ በረኸት፡ ሮቤል አፈወርቂ
ተዐወተው። ሕድ እትለሽብህ
ዕምር አዋልድ አንሳት ህዬ ሰሊሆም
ዐብለሎም፡ ዮሳን ተከስተ ወሃነ
ወልደገብረኤል ተዐወተየ።

ከረን
እብ መናሰበት 8 ማርስ
እድንያይት አምዕል አዋልድ
አንሳት ዲብ መዲነት ከረን ፍንጌ
ፍረቅ ኩረት እግር ምዴርያት
አስማጥ፡ ገለብ፡ ከረን፡ ዔለበርዕድ፡
ሐመልማሎ ወዐዲተከሌዛን ገብእ

ደውሪ ፕሪመር ሊግ ዲብ
ዮም 7 ወ8 ማርስ
- ልቨርፑል ምስል ቦርኖስ 		
2 እብ 1
- አርሰናል ምስል ዌስትሃም 		
1 እብ 0
- ሺቪልድ ዩናይትድ ምስል ኖርዊች
1 እብ 0
- ቤርናሊ ምስል ቶተንሃም 		
1 እብ 1
- ማን ዩናይትድ ምስል ማን ሲቲ
2 እብ 0
- ክሪስታል ፓላስ ምስል ዋተፎርድ
1 እብ 0
- ቼልሲ ምስል ኢቨርቶን 		
4 እብ 0
- ሊስተርሲቲ ምስል ኣስቶንቪለ
4 እብ 0 ተፈነተየ።
ትልህየ ፕሪመርሊግ ሰንበት ንኢሽ ዮም 14/3/2020
ደውሪ
				
ሳዐት
- ዎትፎርድ ምስል ልስተር ሲቲ 			
3፡00
- ኖርዊች ምስል ሳውሳሃምቶን		
6፡00
- ማን ሲቲ ምስል ቢርኒሊ				
6፡00
- ብራይቶን ምስል አርሰናል		
6፡00
- ኒውካስትል ዩናይትድ ምስል ሺቪልድዩንያትድ
6፡00
- ቦርኖምስ ምስል ክሪስታል ፓላስ 			
6፡00
ትልህየ ፕሪመርሊግ ሰንበት ዐባይ ዮም 15/3/2020
ደውሪ
				
ሳዓት
- ዌስትሃም ምስል ዎልቨርሃምብቶን 		
5፡00
- ቶተንሃም ምስል ማን ዩናይትድ 		
7፡30

ለአስመነ ጅግራታት ኩረት እግር
አንሳት ተ’መ። እብ ተውሳክ
ማሌ ለሀ ቀዳሚት 8 ማርስ
እብ ደረጀት ምዴርየት ከረን
ለትነዘመ ጅግረ ሰዐይ ናይ 100
ሜተር፡ 200 ሜትር፡ 400ሜተር፡
800ሜተር፡ 1500ሜተር፡ 3000
ሜተር፡ ምተሐት 18 ሰነት ውላድ
ወአዋልድ ገብአ።

ባርንቶ
እብ መናሰበት 8 ማርስ ዲብ
መዲነት ባርንቱ ገብእ ለአስመነ
ጅግራታት ኩረት እግር አዋልድ
ተመ። ዲብለ ፍረቅ አዋልድ
አንሳት ምዴርያት ገሉጅ፡ ተሰነይ፡
ሀይኮተ፡ ባርንቱ፡ አቅርደት ወለጎ
ዐንሰበ
ለሻረከየ እቱ ጅግረ፡
ባርንቱ እንዴ ኢትትቀለብ እብ 15
ንቅጠት አወላይት ፈግር እት ህሌት
ፈሪቅ አዋልድ አንሳት አቅርደት
ህዬ እብ 10 ንቅጠት ካልአይት
ወተሰነይ እብ 6 ንቅጠት ሳልሳይት
ፈግረየ።

ርያደት ደረሰ አቅሊም ምግብ ልተላሌ
ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም አቅሊም
ምግብ ለነዘመዩ ጅግራታት ርያደት
መአምብታይት ወምግባይት ደረጀት
መዳርስ እብ ትልህያታት ኩረት እግል
ኩረት ሰለት ወቮሊብል ዲብለ ሐልፈ
ሰንበት አተላለ።
ዲብ ትልህየ ኩረት እግር አንሳት
ዕምር 13 ሰነት ወምተሐቱ መድረሰት
መደበር እግል እምበይቶ፡ መድረሰት
መዕርነት እግል ጸዳዱ ሕድ እብለሸብ
1 ኣብ 0 ልትፈናተየ እት ህለየ፡ ፈለጌ
ምስል ጎዳይፍ 0 እብ 0 ተፈናተየ። ዲብ
ሕድ ለሸብህ ዕምር ውላድ መድረሰት
በለዘ እግል ወኪዱበ 4 ኣብ 0 ትቀልበ
እት ህሌት ሞዴል ምስል መረብ 0
እብ 0 ክምሰልሁመ ዐዲጓዕዳድ ምስል
ስምረት 1 ኣብ 1 ትፈናተየ።
ዲብ ትልህየ ኩረት እግር ምግባይ
ደረጀት መዳርስ ዕምር 13 ሰነት
ወምተሐቱ አዋልድ መድረሰት ሓድነት
እግል አርበዕቴ አስመረ 3 እብ 1
በሕቲ መስከረም እግል ባነ 2 እብ 1፡
ርእሲ ዐዲ እግል ዐዲ-ጓዕዳድ 2 እብ
0 ቀልበየ።
ዲብ ሕድ ለሸብህ ዕምር ውላድ
ዲያእ እግል ሰሐርቲ 4 እብ 1፡ ሓድነት
ምስል አልአመል 2 እብ 2 ክምሰልሁመ
ፍሬ-ሰላም ምስል ደቂ-ተሽም 0 እብ 0
ትፈናተየ።

13ይት ሰነት ዕልብ 11

ትልህየ ኩረት እግር ካልኣይ
ደረጀት ዕምር 15 ወምተሐቱ አዋልድ
ቀይሕ በሕሪ እግል ጸዕደ ክርስትያን 6
እብ 0፡ ባርከ እግል ሰምበል 4 ኣብ 1፡
ሓላይ እግል ደምቤ ሰምበል 3 እብ 0፡
አስመረ ሐፈሻዊ እግል አዱሊስ 2 እብ
1 ሰማእታት እግል ኢብራሂም ስልጣን
1 እብ 0 ቀልበየ።
ዲብ ሕድ ለሸብህ ዕምር ውላድአስመረ ሐፈሻዊ እግል ሓርነት 7 እብ
0፡ ልምዓት እግል ተክለ-ዐገበ 6 እብ
1፡ ቀይሕ በሕሪ እግል ጸዕደ ክርስትያን
6 እብ 0፡ በርከ እግል ሰምበል 4 እብ
1፡ ሐላይ እግል ደምቤ ሰምበል 3 እብ

0፡ አስመረ ሐፈሻዊ እግል አዱሊስ 2
እብ 1፡ ሰመእታት እግል ኢብራሂም
ሱልጣን 1 እብ 0፡ ቀልበየ።
ዲብ ሕድ ለሸብህ ዕምር ውላድ
አስመረ ሐፈሻዊ እግል ሓርነት 7 እብ
0፡ ልምዓት እግል ተክሌ-ዐገበ 6 ኣብ
1፡ ቀየሕ በሕሪ እግል ጸዕደ ክርስትያን፡
ሰመእታት እግል ኢብራሂም ሱልጣን
እብ ሕድ ለሸብህ ፍገሪት 4 እብ 1
ቀልበ። ርእሲ ዐዲ እግል አዱሊስ፡ ሐላይ
እግል ደምቤ ሰምበል እብ ሕድ ለሸብህ
2 እብ 1 ልትፈንተየ ዲብ ህለየ፡ ዲያእ
ምስል ኢሳቅ ተወልዴመድህን ህዬ 2
እብ 2 ተዓደለየ።

ሰረ
አ
ተ
ኖ
ዲ
ል
ሮና

ናይ በዲር ኮከብ መተልህያይ ባርስሎነ
ወኤሲሚላን ለዐለ ወድ ብራዚል ሮናልዲኖ
እብ ሰበብ ልትነፈዕ እቡ ለዐለ ለትሰነዐ ጀዋዝ
ምስል ሑሁ ዲብ ሐንቴ መርመረ ፖሊስ
ፓራጓይ ክምሰል ህለ ትሸረሐ። ሮናልዲኖ
ዲብ ድወል ግብለት አሜሪከ ናይ ተበረዓት
ወራታት እተ ሳይር እቱ ለዐለ ወክድቱ ፖሊስ
ፓራጓይ ዲብ ዑሩፍ እቱ ለዐለ ፉንድቅ እንዴ
መጽአው ለትሰነዐ ፓስፖርት ጸበጥከ እንዴ
ቤለው ዲብ ሐንቴ ቀይድ ለኣተዉ።
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ተቅሪር

ከልሹም መሐመድ

ዝክረት ሰማን ማርስ፡ ምዕል አንሳት ዐለም

እድንያይት ምዕል አንሳት
ዐለም እት ገሌ ድወል እብ ዝክረት
ወአሴራራት ጠለብ ሕቁቅ ትዘከር
እት ሀሌት ዲብ ኤረትርየ እብ ሐበን
ወረፌዕ ረአስ፡ እብ ነያረት ወሄሳት
ትፈቀደት። ክለን አቃሊም ፍንቱይ
በራምጅ ነዘመየ እለ። ለትረከበ አስክ

ድጌ፡ አቅሊም ቅ.በ.ቀየሕ፡ አቅሊም
ግ.በ.ቀየሕ፡ አቅሊም ግብለት፡ ምግብ
ሀዬ ዲብ አስመረ ካቲመ ናይለ እብ
ምዴርያት ገብእ ለዐለ በራምጅ
እሕትፋል ሰማን ማርስ ገብአ።
ዲብ አቅሊም ምግብ ለዕለት
ሳምን ዲብ ሀሌት ምነ ሓድረት
ሓለት ወጠን ወመሻረከት አንሳት
ለከስስ ኣላፍ አንሳት ለሻረከየ እቱ
ሰሚናራት ገብአ፡ መዕረድ ስወር እት
መክተብ መርከዚ፡ ካቲመ በራምጅ
ርያደት ገብአ። እተ ምዕለ ሰንበት
ዐባይ ሰማን ማርስ ሀዬ ዲብ ኤክስፖ፡
ሱፈረ፡ ማርሐት ዴሽ ወጀብሀት፡
ዲፕሎማስዪን ወብዕዳም ዕዙማም
ለሐድረው እተ ሐፍለት ገአት።
እግል እለ እብ ክሉ ፈነ ሻባት
ለተዐንደቀየ እለ ጋሪተን፡ ለከስተት
አሰይደ አለም በላይ መስኡለት
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ አቅሊም ምግብ፡ ከሊመት
መሕበር ቀደመት። እግል ሕርየት

ሐቆሀ
ከሊመቱ
ለአስመዐ
መመቅረሓይ ሽቅል አቅሊም ምግብ
አሰይድ ዘርኢት ኤረትርያት እት
ከብድ አባይ፡ እት ካርጅ፡ እት
ሕሩር ወሽብህ ሕሩር አራዲ እት

ሕርየት ታመት ወመሳዋት ለዋሌ
ዐውቴ እግል ልትሐፈዝ፡ እትለ
ገበይ ሕርየት ወመሳዋት ለተክል
ሀዬ እብ ጸገም ሕበር እግል ልትነጌ
ገለድ፡ ፈታይ ዐድል ወመሳዋት
ምስል ክም ሐቴ ቅልጭም እግል
ልብጠር ገለድ እግል ለትሐድስ
ምርወት ወሒለት ለሴፌ በራምጅ
ሀዬ ትነዘመ። አቅሊም ዐንሰበ ዲብ
ሐጋት፡ አቅሊም ጋሽ በርከ ዲብ

ታመት ቀደም ነአነጽር እንብል
እት ሀሌነ ለእብ ንዳል መሪር ናይ
አንሳት ወተብዕን ለትረከበ ሕቁቅ
ወመሳዋት እንዴ ተሐፈዘ፡ ሐር
እግል ልብለሱ ለልትሻበብ አፍካር
እንዴ እንጋብህ፡ አስክ ታመት
ሕርየት እንረክብ፡ አዜመ እብ
ሕበር ለልሐባልከነ ድንጉር አፍካር
ወለመድ ዲብ እንወርኬ እግል
ንሄርር ክምቱ አከደት።

ሜዳን፡ ምን ወቅተን፡ ማለን፡ ነሐረን
ወአርወሐተን ሐቴ እንዴ ኢጠመዐ
ምን ናደለየ ወአናደለየ ዮም ሰብ
ደውለት ጋብኣም ሀሌነ። ዶል ለእት
ስያደት ልትዐረድ ጃእር መጽአያመ
“ሰርጎዬ ወጠንዬ” እንዴ ቤለየ
ጀለ ወጠን ለትበትረየ ህተን ተን።
ከእግልነ ቀድየት መሳዋት አንሳት
ቀድየት ደሐን ወአምን ቀድየት ነቢር
ወሀለዮትተ እንዴ ቤለ፡ ለአቅሊም
ዮምመ ክም ማሌሁ ሽቅል መሕበር
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አንሳት እግል ልትዐወት ደለ ቀድረ
እግል ሊዴ ክምቱ አከደ።
መጅልስ አቅሊም፡ መሕበር
ሸባብ ወብዕዳምመ እግል ታመት
ሕርየት አንሳት እግል ልሽቀው
ገለዶም አትሐደሰው። ሐቆ እሊ
ለትፈናተ እት ለአትፋጌዕ ለልዐልም፡
እት ዝክርያት ለሸምም ወመራነት
ለለፈሌሕ በራምጅ ፈን ትቀደመ።
ሐቴ ምነ ሐልየት እትሊ እያም
ቅሩብ ለትወፌት እም አርበዕ ሽሂድ
እግለ ለተሐሌት እት ትገብእ፡
ሔልያየ ወልደ ምን ገብአ ለዐለ
ዲቡ ሽዑር ሐዘን ወሐበን ዲብ ገጹ
ልትረኤ ዐለ። “ሻሉኪ” ለትብል
ስወር ለተለየ፡ እንዴ ኢበጸሐ
በዐሉ ለአስተሽሀደ ጀዋብ ብእሰ
ለትከበተት፡ ሽሂደት ሕተ ኖሰ

መንቀርዮስ፡ ምን ወዚር ኻርጅየት
ዑስማን ሳሌሕ፡ ምን ወዚረት ዐድል
ፎዝየ ሃሽም፡ ምን ርኢሰት መሕበር
ተኽአ ተስፋሚካኤል ጀዋእዘን
ትከበተየ። እሊ ዕልብ እለ እግለ
ዲብ ወጠንያይ እምትሓን ሳምናይ
ፈስል፡ ክምሰልሁመ ደረሰ ካልኣይት
ደረጀት ወመዳርስ ቴክኒክ ወተጃረት
ለተዐወተየ ለከምክምቱ። ንቃጠን
ምን 98.4 -98.99 ልትመደድ።
እተ ምዕል ኖሰ ምህነት መእለመ
ለተዐለመየ ጾር መስኡልየት ዓይላት
ለዋድቅ እተን 40 አንሳት ምነን
17 ሻሃዳተን ነስአየ። ውላደን
ወሰብአን ፈርሐቶም ወተእዪዶም
እግል ለአርኡ እት መስረሕ እንዴ
ዐርገው ማል ለሰርገወንመ ዐለው።
እሊ ግረ አዪ እናስ ይሱር እሲት

ለቀብረት፡ ወእንዴ ሐድገተ እት
ድፈዕ ለጌሰት ምነ ወለተ የአምረኪ
ለቴለ ወለተ እበ ለተሓኬ ቅሰት
አማንመ፡ በዐልለ ቅሰት ሙናድለት
አለም ገብሬእንድርያስ እት ምግብለ
መሕበር ምን ዐለት፡ ወእግለ
መተቅብላይ “እለ እነ!” እንዴ
ትቤ ምን ተኣመረት ምስሉ፡ እግለ
ትዳለ ፈርያት ፈን ምነ ግርመት
ለሀበዩቱ።
ለመናሰበት አዋልድ እት ተዕሊም
ለአርእያሀ ለሀለየ ዐቦት ለበየነትመ
ዐለት። ዮም ዓመት ምን 90% ወለዐል
ለረክበየ አንሳት አቅሊም ምግብ ምን
በዝሐየ፡ ጀዋእዝ ለልትሀየበ ምን
98.2 ወለዐል ለአምጸአያተን። ምነን
71 ደረሳይት እት ቃዐት ኤክስፖ
ምን ወዚረት ስያሐት አስካሉ

ሀሌት ልትበሀል ለነብረ ግረ አዪ
እሲት ይስርት እናስ ክም ሀለ
ለትሽህድ ሓለትተ ሀዬ ትበሀለ
እለ።
መሻረከት ሻባት እተ መሕበር
ምን ወክድ እት ወክድ ትዘይድ
ወተአወቄ ክም ሀሌት እትሊ ናይ
ዮም ዓመት ዝያድ በርሀ። ለመስለ፡
በራምጅ ለመረሐ፡ ጋሸ ለልትሐደረ፡
ውራቅ ሰሚናራት ለለአዳልየ፡
ለቀድመ ወለመረሐ ዕሉማት ሻባት
ተን። እለ ለልርኤ፡ ዮም መሻረከት
አንሳት ኤረትርየ ምን ከድቤትነ
ሓልፈት ሀሌት፡ እት አግዋርነ
ወዐለም እግል ትዝሀር ወትትአመር
ለሀለ እነ ሸበካት ወዕላቃት ዲብ
መዲድ እግል ንፈክር ወንትጻገም
ብነ ለልብል ሽዑር ዘረአ ዲቡ።
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