ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 11 ጁላይ 2018
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ርኢስ ውዘረእ ዶ/ር አቢይ አሕመድ እብ አሳስለ ርኢስ ደውለት ኤረትርየ ኢሰያስ
አፈወርቂ ለወደየ እግሉ ዐዙመት ኤረትርየ መጽአ
ርኢስ ውዘራእ ፈደራላይት
ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት
ኢቶዮጵየ፡ ዶክተር አቢ አሕመድ፡
ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ እበ
ወደየ እግሉ ዐዙመት ዮም 8
ዩልዮ አስመረ አተ።
ርኢስ ውዘራእ ዶክተር አቢ
አሕመድ እድንያይ መከረዪ
ጥያራት አስመረ ዲበ በጽሐ እተ
ኢነት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ
ለብእቶም ውቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ጀብሀት እብ አናሺድ
ወጠን ኤረትርየ ወኢትዮጵየ
ወአሴራር ሕሽመት ለትተሌት
ከብቴ ረስምየት ወደው እግሉ።
ዝያረት
ርኢስ
ውዛራእ
ኢትዮጵየ ዲብ ኤረትርየ ሐቆ
20 ሰነት ፍንጌ ክልኤ ለደውለት
ወሜርሐት ሕኩማት ገብእ ለሀለ
ናይ ሰልፍ ታሪካይ ልቃእ ዲብ
ገብእ፡ ሐዳስ ናይ ሰላም ወምስንዮት
ምዕራፍ ለትበሽር ሰበት ተ፡ እብ
ኣምኣት ኣላፍ ለልትዐለብ ሸዐብ
ዲብ ሸዋርዕ እንዴ ፈግረ እንቡት

ለሀለ ወራታት ለለአይድ ስቅራታት
ዲብ ቀድሞ፡ ሸዐብ ከብቴ ናይረት
ወደ እግሉ።
ወዚር ካርጅየት ዶክተር
ወርቅነህ ገበየሁ፡ በዐል ንሳል
መጅልስ ወወኪለት ሸዐብ አሰይደ
ሙፍሪሓት ካምል፡ በዐል ንሳል
ቤት ጎማት ፈደሬሽን አሰይደ
ኬይርየ
እብራሂም፡ ርኢስ
መንጠቀት ዐፈር ሓጅ ስዩም
አወል፡ ወብዕዳም ምስል ርኢስ
ውዘራእ አቢ አሕመድ ማጽኣም
ህለው።
ሕኩመት ኢትዮጵየ፡ ዲብ
ዮም 5 ዩንዮ 2018 ዲበ አፍገረቱ
ሸርሕ፡ ክልኤ ለደውለት ዲብ
ወርሕ ዲሰምበር ሰነት 2000
ለፈርመየ
እተ
እትፋቅየት
አልጀዛእር፡ ወዲብ ወርሕ ኣብሪል
2002 ለትሀየበ
ናይ ደንጎበ
ወለቀይድ ቀራር፡ እምበል ሽሩጥ
ሐቆ ቀረረት፡ ርኢስ ኢሳይያስ
አፈወርቂ፡ ሓድረት ሓለት አምን
ምን ቅሩብ እንዴ አቆሬከ እግል

ትትአመር፡ ወስታት ሽቅል
ልትኤተን ኤረትርየ ዲብ
አበበ ወፍድ እግል ትንዳእ
ከም ሸርሐ ልትዘከር።
እብ አሳስ እሊ፡ እብ
ካርጅየት አሰይድ ዑስማን

እግል
አዲስ
ክምቱ
ወዚር
ሳልሕ

ወጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ
ገብረኣብ ለትተአሰሰ ወፍድ
ኤረትርየ ርኢስ ኢሳይያስ ዲብ
ርኢስ ውዘራእ አቢይ አሕመድ
ለነድአየ ልእከት እንዴ ነስአ አዲስ
አበበ ዲበ በጽሐ እተ መደት፡

እብ ሸዐብ ወሕኩመት ኢትዮጵየ
ከብቴ ናይረት ከም ገብአት እግሉ
ለልትፈቀድ ዲብ ገብእ፡ ልእከት
ርኢስ ውዘራእ ኣቢ አሕመድ ዲብ
ርኢስ ኢሳይያስ እንዴ ነስአ ከም
አቅበለ ልትአመር።

ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ ወርኢስ ውዘረእ ፈደራላይት ኤርትርየ ወአቶብየ፡ ዮም 9 ዩልዩ
ጅምሁርየት አቶብየ ዶክተር አቢይ አሕመድ፡ ዮም 8 ናይ ሕበር አዋጅ ሰላም ወምስንዮት
አፍገረየ
ዩልዮ ዲብ ቃዐት ሀገር አምሐበረው

ዲበ ፍንጌ ክልኦት ለሜርሐት
ለገብአ ልቃእ፡ ክልኤ ለደውለት
ወሐው ገባይል ኤረትርየ ወአቶብየ
ለከስስ ናይ ዲፕሎማስየት፡ ስያሰት፡
እጅትማዕየት ወእቅትሳድ መጃላት
ሀድገው።
ጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ
ገብረኣብ እግል ዔማታት አክባር
ዲበ ሀበየ ሐብሬ፡ አግደ ሀደፍለ
ልቃእ፡ ሐር እንዴ ኢነአቀብል ወእበ
ሐልፈት ከሳር እንዴ ኢንተአሰፍ
ወኢንተዐስ ዲብ መደት ሐጫር

ተቅዪር ሰኒ እንዴ ሰጅልነ፡ ዲብ
መርሐለት ስያደት ቃኑን፡ መሳዋት
ወናይ ሕበር መሳልሕ ለልተንከብ
አዋይን ከሊቅ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
ሸዐብ ኤረትርየ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ሸዐብ ኢትዮጵያመ፡ ዐውል ቃሊ
ደፍዐ፡ እሊ ለኢልትሐዜ ወለኢታከዩ
ምንመ ገብእ፡ እግል ሰላም
ለልትደፋዕ ዐውል ሐላልቱ” እንዴ
ቤለ አሰይድ የማኔ፡ እለ ብጽሕት
ለህሌት መርሐለት እምበል ጀሀት
ሳልሳይት፡ - እብ ናይ ክልኦት

ለሜርሐት ወምራድ መባደራት
ሰበት ትበጽሐት፡ ለለሓልፈ ልእከት
ቃልየት ወሜዛን ለበ
ክም ተ
አብርሀ።
እት ደንጎበ አሰይድ የማኔ፡
እሊ ክሉቅ ለሀለ አዋይን፡ እብ ናይ
ሸዐብ ኤረትርየ ስሙድ ወናይ ሸዐብ
ኤረትርየ ግድለ ለመጽአ ክም ቱ
እንዴ ሐበረ፡ ለተሐለፈት መርሐለት
ሄራር መስተቅበልነ
እብርህቱ
ከመ ህሌት፡ ናይ ሰላም ምስንዮት
ወመዓወነት ክምተ አፍሀመ።
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እሊ እት አስመረ ለትፈረመ ናይ ሕበር አዋጅ፡ እት አካን ደውለት
ኤረትርየ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ እት አካን ፈደራልየት ደመቅራጥየት
ጅምሁርየት አቶብየ ህዬ ርኢስ ዉዘረእ ዶ/ር ኣቢ አሕመድ ፈርመው
እተ።
እብ አሳስ እሊ ሐምስ ኑቃጥ ለሸምል ናይ ሕበር አዋጅ፡
1. እት ፍንጌ አቶብየ ወኤርትርየ ለጸንሐ ተየልል ሐርብ እንዴ
አክተመ፡ ሐዳስ መርሐለት ሰላም ወምስንዮት ክም ትከሰተት፡
2. ክልኢተን ሕኩማት እግል መሳልሕ ሸዕበን ለከድም ተዓውን
ስያሰት እቅትሳድ፡ እጅትማዕየት፡ ዓዳት ወአምን እግል ልሽቀየ
ክምተን፡
3. እት ፍንጌ ክልኢተን ድወል ናይ መዋሰላት፡ ተጃረት ወእትሳላት
ጎማት እብ ድግማን እግል ተአንብት፡ ሀለዮት ዲፕሎማስየት ወወራታተ
እግል ልትጀደድ፡
4. ቀራር ሕዱድ ኤርትርየ ወአቶብየ ፈዓሊ እግል ልግበእ ክምቱ፡
5. ክልኢተን ለድወል ናይ መንጠቀት ሰላም ወዐማር ተዓውን
እግል አድመኖት እብ ሕበር እግል ልክደመ ክምቱ ተአመረ።
እት ደንጎበ ክልኢተን ለሕኩማት፡ እግል ፈተች ኤርትርየ ወአቶብየ
ክምሰልሁመ እግል ክሎም ሔዝየት ሰላም ሐምዴሆም እት ቀድሞ፡ እትለ
ተእሪካይት ኢነት ምስንዮቶም ወሰዳይቶም እግል ለአደቅቦ ትላከው።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ርኢስ ውዘረእ አቢይ አሕመድ፡ እት ኤረትርየ
ለወደየ ናይ ክልኤ አምዕል ዝያረት ሽቅል እንዴ አትመመ፡ ማሌ ለሀ
ዮም 9 ዩልዮ ሰር አምዕል አስክ ዐዱ ትሳርሐ።
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ውዘረእ ወሜርሐት ደያናት ህዬ፡ እት
እድንያይ መከረዪ ጣእራት አስመራ እንዴ ሐድረው፡ እብ አናሺድ
ኤረትርየ ወአቶብየ ለትተሌት ረስምየት ስርሐ ወደው እሉ።
ገጽ

አሴራር ሰላም ዲብ አቃሊም ዐድነ ገብእ
እብ
መናሰበት
ዝያረት
ርኢስ ውዘረእ ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥይያት
ጀምሁርየት
አቶብየ፡ ዶክተር አቢይ አሕመድ
እት ኤረትርየ፡ ዲብ ለትፈናተ
መዳይን ወሽብህ መዳይን ኤረትርየ፡
ሕኩማት ኤረትርየ ወአቶብየ
ምዕራፍ ሐዳስ እግል ትትከሰት
ለነስአው መባደራት ለለአይድ
አሴራር ሰላም ገብአ።
ለዮም 8 ዩልዮ ምን አስቦሕ
አስክ ሰር-ምዕል ለአተላለ አሴራር
ዲብ አቅሊም ግብለት እት
መንደፈረ፡ ሰንዐፌ፡ ዐዲ-ቀይሕ፡
ጸሮ ወዐዲኳለ፡ ዲብ አቅሊም
ጋሽ-በርከ፡ እት ባርንቶ፡ ሻምብቆ፡
ሽላሎ ፡ እምሐጀር፡ ስነይ፡ ዲብ
አቅሊም ዐንሰበ እት ከረን፡ ሐጋት፡
ዔለበርዕድ፡ ወዐድተከሌዛን፡ ዲብ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ

ዲብ ምዴርያት ባጼዕ ወበደ ዲብ
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ ህዬ
ዲብ ዐሰብ ገብአ።
መሴረት መንዴራት ኤረትርየ
ወአቶብየ፡ እተ-ክምሰልሁመ ስወር
ርኢስ ኢሰይያስ ወርኢስ ውዘረእ
አቶብየ ዶክተር አቢ አሕመድ
ለብእቱ ፍሌንያት ወፖስተራት
እንዴ አዳለው፡ ሸንሀት ሰላም
ክልኦት ለሸዐብ ለሸሬሕ ሽዓራት
ከም ቀደመው ወካይል ኤሪነ ምን
ክል አካን ሐበረው።
መሴረት፡ ዲበ ሀበው ረአይ፡
ሸዐብ
ኤረትርየ
መሻክል
ወሸረንርብ ሐርብ ሰኒ ወአማን
ሰበት ልፍህሙ፡ ሰላም ዝያድ ክሉ
ክም ለሐዝየ ወዐውል ቃሊ ክም
ደፍዐ እተ እንዴ ሸርሐው፡ እግል
ክልኦት ለሸዐብ ትምኔቶም ሰኔት
ሸርሐው።

ሕራብ ርኢስ ኢሰያስ እግል ዶ/ር አቢይ ወመልህያሙ
ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ፡
እግል ሕሽመት ርኢስ ውዘረእ
ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጅምሁርየት አቶብየ ዶ/ር አቢ
አሕመድ፡ ዮም 8 ዩልዩ ሕራብ
ወደ እሉ።
ለውዘረእ፡
ውቁላም
ሰብሰልጠት ሕኩመት ወጀብሀት፡
ሜርሐት ደያናት ኤረትርየ፡ እት
ኤርትርየ ለመርከዞም ዲፕሎማስዪን
ወብዕዳም ዐዙመት ለገአት እሎም
እት ቃዐት አቅሊም ምግብ ለገአ
ሕራብ-ድራር፡ አህምየት ሰላም
ወሸራከት ተዓውን እብ ዓመት
ገባይል ኤረትርየ ወአቶብየ ህዬ
እብ ፍንቱይ እበ ሸሬሕ ናይ ዓዳት
ወዘመናይ ሐልየት ለትተለ ዐለ።
ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ ሸዐብ
እብ ገበይ ጥልቅት እግል ርኢስ
ውዘረእ አቶብየ አቢይ ወህቱ
ለመርሑ ልኡክ ውቁል ለወደየ
ከብቴ ናይረት፡ ተኣምርተ ናይ
አማን ሸሬሕ ምስንዮት ክምቱ እት
ለሐብር፡ እግል ዝያድ 20 ሰነት
ለበደ ወቅት ወለኸሰርናሁ አብካት
እግል ንብለስ፡ ዶ/ር አቢ ለነስአዩ
ሕርያን ድቁብ ሐቆለ ሐመደ፡
“እት መጦርከ ህሌነ” እት ልብል
አከደ እሉ።

ርኢስ ውዘረእ አቢ አሕመድ እብ
ተረቱ፡ እትለ ተእሪካይት መናሰበት
እብ ሸዐብ ወሕኩመት ኤርትርየ
ለገአት እሉ ሕድርኖት ሐምዴሁ
እንዴ ቀደመ፡ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ እት ቀድየት ሰላም ወስን
ግዋሬ ለአርአየ ንየት ወመትሐሳር
እት ለሐምድ፡ መርሐለት ኢሰላም
ወኢሐርብ
እንዴ
አክተምነ፡
ሰእየት ለትሀይብ ምዕራፍ ሰላም
ወመስኩበት መትዐዳይነ፡ እግል
ሸዐብ ኤርትርየ ወአቶብየ አሰናይነ
እግል ኢበል እፈቴ ቤለ።
“ግረ እለ፡ ስ’መዕ ሐርብ
ወህድጉ አክል ምነ” ለቤለ ርኢስ
ውዘረእ ኣቢ፡ እት ፍንጌ ገባይል
ኤርትርየ ወአቶብየ ለልትበኔ ክብሪ
ሰላም፡ መስኩበት፡ ሰዳይት ወሸራከት
እግል ገባይል ቀር አፍሪቃ’መ ምን
ገብእ ለለአከስብ ክምቱ እት ሸሬሕ፡
ምን አዜ መትከሳት ሚናት፡ ሐረከት
ሸዐብ ምን ወአስክ፡ ክምሰልሁመ
መትአንባት ክዳማት ሰፈር ጣእራት
እት እትፋቅ ክም ትበጸሐ ሸርሐ።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ እግል ርኢስ ውዘረእ አቢ
አሕመድ እት መስከቡ ሕራብ ናይ
ቡን ሐቆለ ወደ እሉ፡ እት ድዋራት
ድርፎ እንዴ ጌሰ እቡ ለበስጥ ሸክል
መካሪት አርድ አተቅበለው።

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

ረአይ
ልኡክ
አቶብየ
እት
ኤረትርየ
እት ኤርትርየ ለገአት እሎም
ሕድርኖት ዐሸም ሸዐብ ኤርትርየ
እግል ሰላም ወስን ግዋሬ ለትወዴሕ
ክምተ፡
ልኡክ
ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጅምሁርየት
አቶብየ ሐበረ።
ወዚር ኻርጅየት አቶብየ ዶ/ር
ወርቅኔህ ገበየሁ እግል ዔማት
አኽባር ኤርትርየ እተ ሀበየ ሐብሬ፡
ለገአት እሎም ሕድርኖት፡ ክልኢቱ
ለገባይል እግል ሰላም ወመስኩበት
ለቦምተ ንየት ለወዴሕ ጋር ክምቱ
እት ለሐብር፡ ሸዐብ ኤርትርየ እብ
ዓመት ወሸዐብ መዲነት አስመረ
ህዬ እብ ፍንቱይ እለ ተእሪካይት
አምዕል እት ሸዋሬዕ እት ተንክር
እብ ዛይደት ሕሽመት ዐየዶቱ
ተኣምርተ ናዩ ክምቱ እት ለሐብር
ሐምዴሁ ሸርሐ።
እትለ ሐልፈየ 20 ሰነት እበ
ትኸለቀ ተየልል ለእግሉ ኸስርነ
አብካት ለእንበድል እበ ሰእየት
ለተሀይብ መርሐለት ሰላም ሰበት
ትበጸሐት፡ ክልእቱ ገባይል እንዴ
ተዓወነ ወግረ እንዴ ኢልትወለብ
ናይ ሕበር ዐቦት ወመትቀዳም
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እግል አከዶት ለቦም መዳላይ
ለለአትሸክክ ክም ኢኮን አከደ።
ሄይባይት-ቃል ቤት ጎማት
ፈደሬሽን አሰይደ ኬርየ ኢብራሂም
እብ ተረተ፡ እለ ተእሪካይት
አምዕል እት ፍንጌ ክልኢቱ ገባይል
ድፍንት ለጸንሐት ሰላም ወፍቲ
ለተሐንፈለት እተ መናሰበት ክም
ዐለት እት ተሐብር፡ ምን ሸዐብ
ኤርትርየ ለረከብናሀ ሕድርኖት፡
ኢኮን እግል 20 ሰነት እግል ሐቴ
አምዕል’መ እግል ትትፈንትዩ
ለኢትቀድር ሸዐብ ቱ”
ትቤ።
እብ ክልኢተን ለጀሀት
ገብእ ለጸንሐ ወቀይ ሰላም
እት ናይ ደንጎበ ምዕራፉ
ክም በጽሐ እት ተአክድ
ህዬ፡ እብ መጃላት እቅትሳድ፡
እጅትማዕየት ወዐማር እግል
ረሸዶቱ፡ ናይ ሙስተቅበል ለዐበ
ጸገም ክምቱ አፍሀመት።
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
እብ አሳስለ ወደየ እሉ
ዐዙመት፡ እት ዮም 8 ወ9
ዩልዩ እት ኤርትርየ ዝያረት
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ረስምየት ለሰጀለ ርኢስ ውዘረእ
ዶ/ር ኣቢ አሕመድ ለመርሐዩ
ውቁል ሐሽም ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጅምሁርየት
አቶብየ፡ ወዚር ኻርጅየት ዶ/ር
ወርቅነህ ገበየሁ፡ ሃይባይት-ቃል
መጅልስ ወካይል ሸዐብ አሰይደ
ሙፍርሐት ካምል፡ ሃይባይት-ቃል
ቤት ጎማት ፈደሬሽን አሰይደ
ኼርየ ኢብራሂም፡ ክምሰልሁ’መ
ርኢስ አቅሊም ዐፈር ሓጅ ስዩም
አወል ወብዕዳም ለልትረከቦ እቱ
ዐለ።

ገጽ

2

ስወር፦ ፈሬዕ ስወር
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ገጽ

3

ኣድም አብሐሪሽ

ኩልያት ሐርስ፡ ዓፍየት ወመዐሐድ ቴክኖሎጂ
ኤረትርየ ደረሳሀን ለአድሕረ

እሊ
ምውስም
እሊ
ለትፈናተየ መአሰሳት ተዕሊም
ውቁል እብ ሰርቲፊከይት፡
ዲፕሎማ፡ ዲግሪ ወማስተርስ
ደረሳሀን ለልአድሕረ እቱ
ምውስም መድሐራት ወፈረሕ
ሰብ ምህናት ቱ። ተዕሊም ህዬ፡
አሳስ ኩሉ ተጠውራት ሰበት
ገብአ፡ ኩሎም እት ኩልያት
ለደርሰው መዋጥኒን፡ ምን
እዲነ ድራሰት እት እዲነ ሽቅል
ለልትዐደው እተ መናሰበት
ቃልየት፡ ለናይ መድሐራት
መናሰበት ተ። ክል ነፈር ህዬ፡
ለሰኖታት ብዞሕ ከስበዩ አምር፡
እት ካድም ሸዐቡ ወሕኩመቱ
እግል
ለአውዕሉ
ገለዱ
ለልአጀድድ ዲበ መናሰበት
ፈረሕ! እብ ተዕሊም ኩሉ
መሻክል ልትባለሕ። ረሀየት
እቅትሳድ፡ ፍክር ወብስር ኩለን
ምስል ሐል ለረክቦ እበ ገበይ
ህዬ፡ ገበይ ተዕሊም ሌጣ ተ።
ተዕሊም ህዬ እት ኩሉ መጃላት
ስያሰት፡ እቅትሳድ፡ ተጠውር፡
ቴክኖሎጂ፡ ብስር መንበረት
ወተቅዪር
ሐያት
ለልአቴ
መቶር ተጠውር ክምሰል ቱ
ኩሉ ለልአምረ ሐቂቀት ተ።
እምበል ተዕሊም ለትጠወረት
ደውለት በታተን ኢህሌት።
እምበል ተዕሊም ወምህሮ
ተጠውር ክም ኢሀለ አክል-ሕድ
ለደሌት ሕኩመት ኤረትርየ፡
ምን መደት ሕርየት ወሐር
ድሙር ለዐለ መጃል ተዕሊም
እንዴ አትሐሶሴት፡ እት ኩለን
መአሰሳት ተዕሊም ዝያድ 600
አልፍ ደረሳይ ተአደርስ እቱ
ለህሌት ወክድ ብጾሕ ሀለ። ምን
እሊ መአሰሳት ተዕሊም፡ ለሰማን
ኩልያት ተዕሊም ውቁል እት
ገብአ፡ ክል ሰነት ኣላፍ ደረሰ
እንዴ ትከበተየ፡ ለትፈናተ
ምህናት ለአደርሳሆም። ሽባን
ህዬ፡ አስክ ዐግሎ ተዕሊም እት
ተንክሮ ወእብ መዕጸም እት
ሸቁ፡ ክል ሰነት ምን እለን
ኩልያት ለልትደሐሮ ሰብ
ምህነት፡ እት ዐማር ወጠኖም
ሐዞቶም ጀላብ እግል ለአግዱ፡
ምን እዲነ ምህሮ እት እዲነ
ሽቅል ወተጃርብ ልትሓበሮ።
ደውለት ወሸዐበ ህዬ፡ እትሎም
ሰብ ምህነት እሎም ሰእየት
ዐባይ እንዴ ከረው፡ ለመዋልየት

መቶር ተጠው ህቶም ክም
ቶም ለአምኖ።
ሰንበት ንኢሽ - 7 ጁላይ
2018፡
ኩልየት
ሐርስ
ሐመልማሎ
ወመዕሀድ
ቴክኖሎጂ
ኤረትርየ
ማይ
ነፍሒ፡ ለአደርሳሆም ለዐለየ
ሰብ ምህነት እብ አወላይ ዲግሪ፡
ካልኣይ ዲግሪ ወዲፕሎመ
ብዝሓም ሰብ ምህነት እንዴ
አድሐረየ፡ አስክ ሜዳን ሽቅል
ወተጃርብ ሳርሐያሆም።
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
ምን ክልኤ አስክ ሐምስ ሰነት
ለትፈናተ
መጃላት
ሐርስ
ጥዉር ለአድረሰቶም 393
ደረሳሀ ተአድሕር እት ህሌት፡
10 እብ ማስተርስ፡ 189 እብ
ዲግሪ ወ194 ህዬ እብ ዲፕሎማ
አድሐረቶም።
እተ መድሐራት፡ ወዚር
ሐርስ አሰይድ አረፋይኔ በርሄ
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ ምን
ቀዳሞም ኦሮትከ እብ ምህነቱ
እት ሽቅል ክስኣም ለህለው
መትድሕረትለ ኩልየት፡ እት
ቴክኖሎጂ ለአተገዘ ሽቅል
ለአገዱ ክም ህለው እት
ለሐብር፡ ናይ መድሐራት
ወሐቆ መድሐራት መሻሬዕ
መትድሕረት
ሰነት
ዮምዓመት፡ ድቁብ ፍጥር ለጠልበ
ወእት
ሙስተቅበል
እግለ
ነስእዎ አጅናስ ተዕሊም ውቁል
ለወደሐ ክም ዐለ ወእብ ፍዕል
ክም ተአከደ ሸርሐ። “እበ
ርኩብ ለሀለ አዋይን ሰኒ እንዴ
ትሰዴኩም፡ ሸዐብ ወሕኩመት
ለአርፈዐውኩም ተ መስኡልየት፡
እብ መትሰባል ወመዕጸም
ውቁል ክም ተርጁሙ ህዬ ሰብ
ሰእየት ታመት ሕነ” ቤለ።
ዐሚድ
ኩልየት
ሐርስ
ሐመልማሎ አሰይድ ሰመሬ
ኣምለሶም እብ ጀሀቱ፡ ዮምዓመት
እቅትሳድ
ሐርስ፡
ሀንደሰት ሐርስ፡ ዐቂብ ብቅል፡
ዕሉም ርዝቅ ሔዋናት፡ ርዝቅ
ምድር ወድዋር ክምሰልሁመ
ዕሉም ሐምሌ፡ ፈዋክህ፡ በሃራት
ወዕንቦባታት ለከምክም ስስ ናይ
ዲፕሎማ በራምጅ፡ ሰማን ናይ
ዲግሪ ወአርበዕ ናይ ማስተርስ
ዲግሪ በራምጅ ክም ተሀየበ
አከደ።
“እት
ዕልብ
ምደርሲን

ውላድ ዐድ ተጠውር ሰኒ
ማጽእ ሀለ” ለቤለ ዐሚድ
ሰመሬ፡ ምንለ ዓም ዐደድ
ምደርሲን 70% ውላድ ዐድ
ክም ቶም ወእግል አበርከቶቶም
ወጠወሮት መቅደራቶም ህዬ
ጅህድ ትሩድ ናይለ ኩልየት
ወወጠንያት ልጅነት መአሰሰት
ተዕሊም
ውቁል
ወብሑስ
ለልአትሐዝዩ ጋር ክም ቱ
ወደሐ።
ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ፡
ምስል እሎም ዮም ዓመት
ልትደሐሮ ለህለው እንዴ ወሰከ፡
እግል 11 ኢነተ ደአድሕር
ለህሌት እት ገብእ፡ እብ ዓመት
4,249 ደረሰ እብ ለትፈናተ
መጃላት እድሕርት ህሌት።
ምን እሎም ህዬ ለ51%
አዋልድ ተን።
እት ነፍሰ ለምዕል 7 ጁላይ፡
መዕሀድ ቴክኖሎጂ ኤረትርየ
እግል 11 ኢነቱ፡ 1,313 ሰብ

ምህነት አድሐረ። እሎም እብ
45 መጃላት ለአትመመው
መትድሕረት፡
32
እብ
ማስተርስ፡ 678 እብ ዲግሪ፡
603 ህዬ እብ ዲፕሎማ ቶም
ለትደሐረው።
ወዚር ተዕሊም አሰይድ
ሰመሬ ርእሶም እተ መናሰበት
እንዴ ሐድረ ዲበ አስመዐየ
ከሊመት፡ አምዕል መድሐራት
ምን ዐግሎ ዕልም እት ዐግሎ
ዐማር ለትዐዴ ምዕል ፈረሕ
ምን ገብአት፡ እሊ ህዬ ምህሮ
አክተመ እንዴ ኢገብእ፡ እብ
ሽቅል ፍዕል ለተለ ለቆረ
ወለፈሐ አምር እግል ሸንከሎት
መንተብሀት
ለገብኦ
እተ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 29

መርሐለት እት ገጾም ክም
ህሌት እግል ለኣምሮ ክም ቦም
መክረ።
ሕኩመት
ኤረትርየ፡
መትነፈዕ ተዕሊም ውቁል ዲብ
ኩሉ መጅተመዕ ኤረትርየ እግል
ለአስሐብብ፡ ዐደድ መአሰሳት
ተዕሊም ውቁል ምን ሐቴ ዲብ
ሰማን ክም ወቀለቱ ለሐበረ
ወዚር ሰመሬ፡ እብ መጆብ
እሊ ዐደድለ መትነፈዐት እብ
ዕጹፋት ክም ዜደ፡ ወጠንያይ
በራምጅ
ዐማርነ
ለጠልቡ
ዐደድ ወኑዕየት ሰብ ምህናት
እት አታማም ህዬ፡ እት ደማነት
ለበ ደረጀት ብጾሕ ክም ሀለ
አብረሀ።
ናይብ
ርኢስ
መዕሀድ
ቴክኖሎጂ ኤረትርየ ፕሮፌሰር
መድሃኔ ገብሬሂወት’መ እብ
ጀሀቱ፡ እት ኤረትርየ ርእየት
እብ ካድም ክም ትተርጀም
ሰበት ደምነት፡ አግደ መሐለኪት
ተጠውር ላቶም ጀሀል፡ ድብር
ወሕማማት እት ትምሔ አስክ
ባርህ ባብ ተጠውር ህቴርር
ክም ህሌት እት ሸሬሕ፡ መዕሀድ
ቴክኖሎጂ ኤረትርየ እትሊ
መጃል ዐማር ሐዞቱ ውቅል
ክም ህሌት አፍሀመ።
እት ሰነት 2004 ክድመት
ለአንበተ መዕሀድ ቴክኖሎጂ
ኤረትርየ (ማይ-ነፍሒ)፡ ምን
ሰነት 2008 አስክ ሰነት ዮም
ዓመት፡ 131 እብ ማስተርስ

ጠወረው መጅተምዖም እግል
ልጠውሮ ወምስል ቴክኖሎጂ
ልትፌተቶ፡ ለሒኑ አዜ ቱ።
ሰላም ሐቆ ህሌት፡ ሐንገል እቱ
ለፈክር መጃል ዕልም ወሕሉል
ለኢረክበ መሳእል እት ባልሖት
እግል ንክስኡ ህዬ፡ ተየልል
ድወል መንጠቀትነ ለጠልቡ
ምኒነ መስኡልያት ቱ። ሰበቡ፡
ተዕሊም አሳስ ኩሉ ተጠውር
ወቴክኖሎጂ ሰበት ገብአ!
ኩልየት
ዕሉም
ዓፍየት
አስመራመ፡ ማሌ 10 ዩልዮ፡
18 እብ ማስትረይት፡ 178
እብ 1ይ ዲግሪ፡ 263 ህዬ እብ
ዲፕሎም እብ ዓመት 459
ደረሳይ/ት አድሐረት።
እተ እት ሐረት መብነ
ጃመዐት አስመራ ለገአት ዓደት
መድሐራት፡ ለደረሰ፡ 192 እብ
መጃል ነርስ፡ 82 እብ መጃል
አድውየት፡ 47 እብ ዓፍየት
መጅተመዕ፡ 138 ህዬ እብ
አትመቃርሖት ምህነት ዓፍየት
ለትደሕረው ቶም።
ዐሚደት ኩልየት ዕሉም
ዓፍየት አስመረ፡ ዶ/ረት ግደይ
ገብሬየውሃንስ እግለ ትደሕረው፡
አሰናይ ፍሬ ተዐበትኩም ረኤኩም
እንዴ ትቤ፡ ዶርለ ኩልየት እት
ወቀሎት
መቅደረት
አዳም
ወአትሓያስ ከደማት ዓፍየት ዐድነ
ዐቢ ክምቱ እት ሸሬሕ፡ ደረሰ
ለእግሉ ራክባም ህለው ደርስ ክም
አሳስ እንዴ ትነፈዐው እቡ፡ እተ

(2ይ ዲግሪ)፡ 5,565 እብ
ዲግሪ፡ 9093 እብ ዲፕሎማ
ወ78 ህዬ እብ ሸሃደት፡ እብ
ዓመት 14,884 ደረሰ እድሑር
ሀለ።
ለትደሐረው ህዬ፡ መድሐራት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ አምሮም
እብ ተጃርብ እት ለአረሹዱ፡
መጅተምዖም
ወደውለቶም
እግል ልጠውሮ ዕንዱቃም
ክም
ህለው
ገለድ
እት
በይኦ፡ እብ ለሀ ለአድረሰዎም
ሕኩመቶም ወሸዐቦም እዴሆም
እግል
ልፍደዎም’መ
እት
ዐባይ ልትሰአው ህለው። እለ
ርክብት ለህሌት ሰላም ህዬ
አርደት መትመራማር ዕልም
እግል ልበዱለ ወረሖም እንዴ

ትፈረረው ዲቡ አካናት፡ ለእግለ
ጻውራም ህለው መስኡልየት እብ
መትሰባል እግል ልሽቀው እበ
ወልጠዉረ ትፋኔቶም።
ወዚረት
ዓፍየት
አሚነ
ኑርሕሴን እብ ተረተ፡ እት ክሉ
መጃላት እብ ዓመት እት መጃል
ዓፍየት ህዬ እብ ፍንቱይ ስጁል
ለህለ ዐውቴታት፡ ፈድለ ሕኩመት
ኤረትርየ እት ጠወሮት መቅደረት
አዳመ ትወድዩ ለህሌት እስትስማር
ወጅህድ ክምቱ አከደት።
እት ሰነት 1995 እት ሐንቴ
ጃመዐት አስመራ ለተአሰሰት
ኩልየት ዕሉም ዓፍየት አስመራ፡
ዮም ዓመት እግል 10ይ ኢነታቱ
ተአድሕር ለህሌት
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ተቅሪር

መሐመድ እድሪስ

ሸዋሬዕ አስመረ፡ ሰላም ወሔዝየተ ትከብሰሰው ዲቡ
ውዛረት እዕላም እት ክሉ
አቅሳመ ለህለው ሱሕፍዪን እግል
እለ ቃልየት አምዕል እለ፡ እብ
ክቱብ ወእብ ስወር እት ክሉ እንዴ
ትፈረረው እብ ተዕቢር ኖሶም
ልግበእ ወእብ መቃበላት ለአዳለዉ
ተቃሪር ከትበው ወነሽረው።
እብ ቃብል እሊ ወሳእል እዕላም
አቶብያመ ምን ጽብሐተ እት
ምስየተ እብ ለትፈናተ ወሳእል
እዕላሞም እግል እሊ ሰእየት ሰኔት
ላቱ ሐደስ ትናወለ፡ ከትበ ወነሽረ።
ወሳእል እዕላም ዐለም ልግበእ
ወመነዘማት እድንየ እብ ጀሀት
ጀሀቱ ፈርሐቱ ወተእዪዱ ሸሬሕ
እት ህለ፡ ሰላም ፍንጌ ኤረትርየ
ወአቶብየ ሰላም መንጠቀት ወሰላም
ዐለም ክምሰልተ ሸክ ኢትወዴ።
ሰንበት ዐባይ ዮም 8 ዩልዮ
2018፡ ዲብ ታሪክ ሸዐብ
ኤረትርየ እግል ዲመ ለትትፈቀድ
ወለኢትትረሰዕ ዕለት ዐለት። እለ
አምዕል እለ ህዬ ተእሪካይ ሰነድ
እንዴ ወሰቀት ሓልፈት ህሌት።
እለ አምዕል እለ ዲብ ልብ ገቢል
ኤረትርየ እብ ፍንቱይ ህዬ ዲብ
መዓቅቅ አልባብ ገቢል አስመረ
ወብዕዳት መዳይት ኤረትርየ
ዝክርያት ፍንቱይ ሰጀለት። እብ
ፍንቱይ እለ አምዕል እለ ሸዋሬዕ
አስመረ፡ ቀደም 27 ሰነት እግለ
አርአዩ
መትረማጭ
ፈርሐት
እስትቅላል እበ ትመስል ገበይ፡
ምን ቅያሱ ለሐልፈ ሽዑር ፈርሐት
እቡ እንዴ ትከየለ ዲብ ጀፍጥ
ስድ ትርእዩ ሰኒ ወአማን ሰእየትከ
ሰእየት ትወስክ ወኤማንከ ዘይድ።
እብሊ ህዬ እለ አምዕል እለ ሸዐብ
አስመረ እግለ ናይ እስትቅላል
አምዕል ለተአትፋቅድ ዐለት።
እለ ሐቆ ናይ 20 ሰነት ንዳል
መካፈሐት እግል ስያደት ወጠን
ወእስትሽሃድ ቃሊ ለመጽአት
አምዕል ህዬ ክምሰል ካልኣይ ፍጉር
ዒድ እስትቅላል እግል ትትወሰፍ
ትቀድር። እሊ ህዬ፡ ሰላም አክል
አዪ ቃልየት ክምሰልተ ለአርኤከ።
ምን ቅያስ ወለዐል እት ክሉ ለፎረ
ሽዑር ሰላም ህዬ ሸዐብ እግል
ልራቅቡ ኢቀድረ። እብሊቱ ህዬ
አካን እግል ልጽበጥ ምን ጽቤሕምድር አስክለ ተእሪካይ ሸዋሬዕ
አስመረ ለተንከረ። ደለ እት
ትትገንቤ ለመጽአት መኪነት ህዬ
ለምን አዲስ አበበ ለትበገሰ ልኡክ
ሰላም ራፍዐት ህሌት ሰበት መስሉ
እብ ዕላል ልትከበተ ዶል ትርእዩ፡
መትረማጭ እግል ሰላም አክል
አዪ ዕሱ ሓልፍ ክምሰል ህለ ኤተክ
ኢትወዴ።
ርኢስ ውዘረእ ዲሞቅራጥያይት
ፈደራልያይት ጀምሁርየት አቶብየ
ዶ/ር አቢይ አሕመድ እግል
እትፋቅየት አልጀዛእር ወቀራር
መፈወድየት ሕዱድ እምበል
ሸርጥ እንዴ ትከበተ እት ፍዕል
ክምሰል ለአውዕሉ ረስሚ ሐቆለ
ሸርሐ፡ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
ህዬ ለምስዳር እንዴ አየደ ውቁል
ልኡክ አስክ አዲስ አበበ ክምሰል

ለአትበግስ ክምሰል ሐበራቱ እብ
ፈርሐት እት ልትሳረር ለአምነ።
እብ ወዚር ካርጅየት ኤረትርየ
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብረኣብ
ለትመረሐ ውቁል ልኡክ ኤረትርየ
ዲብ ግርበትለ ሐልፈ ወሬሕ ጁን
አዲስአበበ ሐቆለ ጌሰ እብ ዶክተር
አቢይ አሕመድ ከብቴ ናይረት
ክምሰል ገብአት እግሉቱ ህዬ ሸዐብ
ኤረትርየ እት አፌት ሰላም ክምሰል
በጽሐ ሸክ ለኢወደ። ፈርሐቱ
ወሰእየቱ ህዬ ዝያደት ዐስተር
ዐርገት። ርኢስ ውዘረእ አቢይ
አሕመድ፡ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
እብ አሳስለ ወደየ እሉ ዐዙመት፡
ሰንበት ዐባይ ዮም 8 ዩልዮ አስመረ
እግል ልእቴቱ ክምሰል ትበሀለ ህዬ፡
“ ሰንበት ዐባይ ምዶል ትምጽእ”
ዲብ ልብል ለኢትነሀፈ ኤረትሪ
ይዐለ ምን ልትበሀል አትራዛቅ
ኢኮን። እሊ ሸዐብ እሊ ምን አጅል
ሰላም እት ልብል ደፍዑ ለዐለ
እስትሽሃድ ዝያደት ክሉ ሰበት
ገብአ፡ ከበር ሰላም ክምሰል ሰምዐ
ናይ መትነሃፍ ሽዑር እንዴ በይአዩ
እት ዘዐቱ ወወጅሁ ልትረኤ ዐለ።
ዶ/ር አቢይ አሕመድ፡ እብ
ወዚር ካርጅየት አቶብየ ዶ/ር
ወርቅኔህ ገበየሁ፡ ወዚር መክተብ
ሽኡን እትሳላት አሕመድ ሽዴ፡
ርኢሰት ምጅልስ ሹረት ኬርየ
ኢብራሂም፡ ርኢሰት ቤት ጎማት
ፈደሬሽን ሙፍርሐት ካምል፡
ሓክም ክልል ዐፋር ሐጂ ስዩም
አወል፡ መስኡል አርካን መክተብ
ርኢስ ውዘረእ ፉጹም አረጌ፡
ሱሕፍዪን ወብዕዳም እንዴ ተለ
አክል-ሕድ ሳዐት 9፡00 ቀ.አ.
እድንያይ መከረዪ ጥያራት አስመረ
ክምሰል አተ፡ ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ

አፈወርቂ፡ ውዛረእ፡ ቅያደት ጄሽ፡
ሜርሐት ደያናት ወሸዐብ ናይረት
ከብቴ ወደው እግሉ። ሐቆሀ እብ
ማርሽን ባንድ ለተለ ወነሺድ ክልኤ
ለደውለት እብ ሙሲቀት ለትነሸደ
እቱ ህዬ፡ ክልኢቶም ሜርሐት እብ
ፈርሐት ወሰፍገት እንዴ ተለው
አስክለ ዲብ መከረዪ ጥያራት ለህለ
መከበቲ ጋሸ አተጀሀው።
ምናተ እግል ልትከበቶም ምን
ሜዳን ሄለል ሰብተምበር አስክ
አፌት መከረዪ ጥያራት ስርሱር
ለዐለ ገቢል አስመረ፡ እብ መትነሃፍ
ወሀውኬ ልታኬዮም ዐለ። “አየ
በጽሐው? ቀርበው?” እት ልብል
ህዬ ደለ እት ትትገንቤ ለመጽአት
መኪነት እግለ እት ለአጣቅዕ
ወለዐልል ለናይ ፈርሐት አጅወእ
እት ዶሉ ወኢዶሉ ለአጀፍጡ
ዐለ። ለጋሸ ላኪን ሐቆ ናይ
ሑድ ደቃይቅ ዕርፍ እብ መቶር
ትራፊክ ዲብ ልትመረሖ አስክ
ዴዋን ሕኩመት አተጀሀው። ምን
ክትረት ፈርሐት ሽዑሩ እትለ
ኢራቅብ እተ ደረጀት ባጽሕ ለዐለ
ሸዐብ አስመረ ህዬ አስክ ሐለቅሙ
ልትሓዘዝ ዲብ ለዐልል ወአስክ
እደዩ ልትሃደል ዲብ ወጣውጥ
ወመንዴራት ክልኢተን ድወል
ዲብ ለአንበልብል መርሐበ ልብል
ለዐለ፡ ሸዐብ ዲብ ልሳረር ትከበተዩ።
ለትፈናተ ሐልየት ወስንቀይ ዲብ
ለአስሜዕ ህዬ እብ ፈረሕ፡ ስስዒት
ወሐልየት ሰላም ትከበተዩ።
ሸዐብ ከበሮታት ዲብ ዘብጥ ዲብ
ለሐሌ ወጎሌ፡ ሰወር ክልኢቶም
ሜርሐት ለብዲቡ ፈላይን እት አፍአልባቡ እንዴ ለብሰ ወሰሮም ዲብ
ረፌዕ ህዬ “ዓሽ ኣቢ ዓሽ ወዲ አፌ”
ዲብ ልብል እንዴ ኢልትፈሀሙ
መጥመጦርለ ልትገናቤ ለዐለ
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መካይን ዲብ ልትሻወር እብ
እዴሁ እግል ልትሳለሙ ለኢጀረበ
ይዐለ። ለረፍርፍ ዐለ፡ ባነራት ስወር
ክልኢቶም ሜርሐት፡ ምስለ እብ
ለትፈናተ ሀገጊት አቶብየ ለትከተበ
ስቅራታት፡ ምስለ ለሐሌ ወሰንቄ
ለዐለ ሐለቅም፡ ምስለ ልትሳረር
ወልትገራጠጥ ለዐለ እገር፡ ምስለ
እት ደሚር ክሉ ዝሩእ ለዐለ ሽዑር
ሰላም፡ ለፈርሐት እግል ክሉ ፈታይ
ሰላም ለትአፈሬሕ ወለትበስጥ
ዐለት።
ሸዋሬዕ አስመረ እግል አምን
እንዴ ትበሀለው እብ አምኣት
ለልትዐለቦ አንፋር ቦሊስ ምኖም
ርጎሕ ምንመ ዐለ፡ ሸዐብ እግል
አቢይ
አሕመድ
ወኢሰያስ
አፈወርቂ ለጸዐነ ክታር መካይን
ክምሰል ረአ እበ ኢትፈሀመዩ ሽዑር
ዛይድ እንዴ ደረከ እንዴ ኬደዮም
ሐርብ ፍራዩ ፍቶሕ እንዴ ገብአ
ዲብለ ሻሬዕ ትሰንፈረ።
ርኢስ
ውዘረእ
ዶክቶር
አቢይ አሕመድ ወርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ፡ እብ ምግብለ ምን
ሸዐብ ርጎሕ ለዐለ ሸዋሬዕ እት
መርሾ ወእደዮም ዲብ ወታውቶ
እብ ሻሬዕ ዋርሳይ፡ ሻሬዕ ሹሀደ
ወሻሬዕ ተሕሪር እንዴ ሐልፈው
ሜዳን ሄለል ሰብተምበር በጽሐው።
እብ ፍንቱይ ሻሬዕ ሹሀደእ እንዴ
አትመመው ሻሬዕ ተሕሪር ክምሰል
ተአልበጠው ለዐለ ሽዑር ሸዐብ
ምን እብ ከሊማት እብ ሰውር ሌጠ
ሽርሐቱ ትትፈደል። ውላድ ዐድ
ልግበኦ ወውላድ ካርጅ መሰውረት
ለዲቡ ዐለ ሐደስ እብ ተአስትህል
ሰኑዱ ምንመ ዐለው፡ ለሰላም
ኢስሜተ ለለሀዩበ ሰብ እኪት
ሰላም አክል አዪ ቃልየት ወሕዚት
ክምሰልተ፡ እሊ ናይ ዮም 8 ዩልዮ
አርቡዕ 11 ጁላይ 2018

ሐደስ ሰመዕ በሲር ቱ።
ክልኢቶም ሜርሐት ለእግል
ሰላም ለአይድ ስቅራት ገቢል እቡ
ድንግሔ ልብል ለዐለ ሻሬዕ ተሕሪር
ክምሰል አትመመው፡ እብ ግራሀ
ምን ጠረፍ እት ጠረፍ እብ ሸዐብ
ርጎሕ ለዐለ ሜዳን ሄለል ሰብተምበር
እንዴ ጠወው ከሻሬዕ ነቅፈ እንዴ
ኬደው አስክ ዴዋን ሕኩመት
በጽሐው። ዲብ ክል ሻሬዕ ዕሙር
ጎልያታት እንዴ ተክለ ምን አጅል
ሰላም ለሐሌ ወጎሌ ለዐለ፡ እግል
መንዴራት ክልኢተን ድወል እንዴ
ትወንዘፈው “አሰናይ ሰኔት ረኤነ”
ዲብ ልብሎ እብ ፈርሐት ዛይደት
ዲብ ሕድ እንዴ ትለዋለ ሕድ
ዲብ ለሐቅፍ ወልስዕም መካይን
አስመረ ህዬ ስወር ክልኢቶም
ሜርሐት እንዴ አትላጥአው ዲበን
ወመንዴራት ክልኢተን ድወል
ዲብ ለአንበልብሎ፡ ለሻሬዕ እብ
ፈርሐት ጨንገር እት ልብል
ወሰብ መካይን መካይኖም እብ
ቡሪታት ዲብ ልትናቄ፡ ሽባን ዲብ
ልሳረሮ “ክሉ ረአሱ አመት ጸቤሕ
ወድራር እንዴ ኢወዱ ለዕሙር
ወዐለ ሸዋሬዕ ዕሙር ዲብ እንቱ
አምሰ።
እብሊ ህዬ፡ ሸዐብ ኤረትርየ
እብ ዓመት ወሸዐብ አስመረ
እብ ፍንቱይ፡ እግል እለ ቃልየት
ወካብረት አምዕል እብ ነያረት
ወፈረሕ እንዴ ትከበተየ፡ ክሉ
ንኡሹ ወዐቢሁ እብ ሰላም ዳግም
ወእብ ሰላም ለሐሌ ህለ። አማንቱ
ሰላም ልትመጣወረ ሰበት አለቡ።
ሰላም አምበል ካይን ወሓስድ ምን
ለአብየ። ሰላም ክሉተ…
ተስፋኣለም የማኔ
ሽሃብ አርአየ
ገጽ

6

ኣድም ሳልሕ ወሳልሕ ገመ

ከሊመት ርኢስ ኢሰያስ ለበደአፈወርቂ
ወቅት ወለትከሰረ አብካት፡

ዮም ሸዐብ እት ሸዋርዕ
እንዴ ፈግረ ለወደዩ አሴራር
ሰላም፡ ብዕድ ሸሬሕ ወዋሰኮትመ
ኢለትሐዝዩ። “አሰናይ ደሐን
መጸኩም” ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
እት ልቡ ለጸንሐ ናይ አማን
ምራድ፡ ናይ አማን ሽዑሩ - እብ
ገበይ ጥልቅት እግል ልሽረሕ
በክት ምን ረክበ፡ ሐቁ ረክበ።
ሕቁቁ እብ ርክበቱ ህዬ አሰናይከ
እብሉ። ወለሸዐብ አቶብያመ እግል ክልኢቶም ገባይል እብለ
መናሰበት አሰናይኩም እብሎም።
እሊ ዮም ሸዐብ ለሸርሐዩ ናይ
አማን፡ ናይ ልቡ ሽዑር እብ
አግቡይ ፍቶሕ ራቀቦቱ ለሰእነ ናይ አማን ሸሬሕ ለለርኤ ሰበት

ገብአ፡ እግልነ እግል ክልኢትነ
እግልዬ ወእግል ዶክቶር ኣቢይ
እግል ክል ምንኩም እትሊ ምስልነ
ለህሌኩም ጋሸ አሰናይ ሕበር
አፍርሔነ፡ ለናይ አማን ሽዑር
ሸዐብ እለ ደውለት ሚ ክም
መስል አሰናይ ርኤኩሙ።
ዶክቶር አቢይ ለነስአዩ
ሕርያን ቀሊል ሕርያን ኢኮኒ።
እሊ ሕርየን እሊ ለ25 ሰኖታት
ራክባሙ እት ሕነ ሕሩማም
ምኑ ለዐልከ ወለአትካረመ ምኒነ
አብካት እት እንቱ፡ አስክለ ሔሰ
ወለዐበ ተጠውር እንገይስ ህሌነ እተ ለቤልነ እቱ ወክድ ለአብካት
ትካረመ ምኒነ። 25 ሰኖታት ወቅት
ሑድ ኢኮን። እት 25 ሰኖታት

እብ ለገብአ ልግበእ ምዕያራት
እግል ትቀይሱ ለልትቀደር ኢኮን።
ላኪን፡ ዮም እትሊ አዜ ለህሌናሁ
ተየልል ኢከሰርነ፡ ሐበት ክምለ
ይአብዴና ቱ፡ ምምተለካትነ እብ
ካምሉ ባልሳም ህሌነ።
እግል ዶክቶር አቢይ ህዬ
አሰናይ ተዐወትከ! ምስል ህሌነ፡
ለመጽእ ሄራርነ ምስል ህሌነ እሉ።
ለዋጅሀነ ተሐዲ፡ ለዋጅሀነ አብካት
እብ ሕበር እግል ንጋብሁቱ።
እንደቅቡ በስ፡ እግል ንትዐደዩ
ክምቱ ህዬ ሸክ ኢቲዴ፡ ሸክ
ይአለብኩም! ዝያደት ኩሉ ህዬ
እግል ሸዐብ ኤረትርየ ወሸዐብ
አቶብየ አሰናይ አፍርሔኩም!”

ከሊመት ርኢስ ውዘረእ ዶ/ር አቢይ አሕመድ

“ዮም
ትግርኛ
አለቡ
ወአምሐርኛ አለቡ - ኩሉ ሀገጊት
ባዲ ምንዬ ሀለ። ለሽዑርዬ ላኪን
ምን ገጬ እግል ትቅርእዉ
ትቀድሮ።
ሓይስ ርኢስ ደውለት ኤረትርየ
አሰይድ ኢሰያስ አፍወርቂ - እብ
ሊከ አስመረ ህዬ ወዲ አፈይ!
ሓይሳም ውቁላም ሜርሐት
ደውለት፡
ሓይሳም ሜርሐት ደያናት
ወዐባዪ ዐድ፡
ለትሐሸምከ ሸዐብ ኤረትርየ፡
ሓይሳት ወሓይሳም፡
እሰልፍ እትለ ግርም ወጥውር
መዲነት አስመረ - አስመረ ጸዕደ፡
እትለ ተእሪካይት መናሰበት ምን
ሐደርኮ ለትትሰመዐኒ ፈርሐት
እግል እሽረሕ እልኩም እፈቴ።
ክምሰልሁመ አነ ወመልህያምዬ
እትለ ገብአት እግልነ ከብቴ
ናይረት ወሕድርኖት ሐምደኩም።
ዮም እት አስመረ ለዘልመት ዝላም
ፍቲ፡ እግል ኤረትርየ ወአቶብየ
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ እት ኩሉ
ቀር-አፍሪቀ ክም በጽሐት - አነ

ኖሼ ርኢሀ ህሌኮ ወእንቱም
ከማን ርእያመ ክም ህሌኩም ሸክ
ይእወዴ።
አስመረ ሐቴ ምነ እብ ደረጀት
መዳይን እት ስጅል ዩኔስኮ
ለትሰጀለየ ኣርክቴክታት ዐለምነ
እብ ግብአተ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ጥዉር ወገዚፍ ዓዳት ወሕሽሞታት
ለመ’ልክ ሸዐብ ለነብረ ዘበናይት
መዲነትማ ተ። እትለ ሐበን አፍሪቀ
ላተ መዲነት እንዴ ሐደርነ እብ
ክሱስ ሰኒ ምህመት ዐባይ -ቅድየት
ዕላቀት ድወልነ እግል ንህደግ ምን
ደቀብነ፡ ፈርሐቼ ዝያደት ርሽመተ
ክም በጼሕ ለወዴ ክም ቱ እግል
እሽረሕ እግልኩም እፈቴ።
ሕሹም ርኢስ ደውለት ኤረትርየ
አሰይድ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ እግል
ቀድየት ሰላም ወጉርነት ሰኔት
ለአርኤካሁ መዳሊት ወመትአያስ
ዲብከ ለብዬተ ሕሽመት እግል
እሽረሕ እልከ እፈቴ። እትለ
መደት ጎነ ምነ እንቡታመ ለህሌነ
ቅድየት ሰላም ወለዐል ለእንርእዩ
ጋር ሰበት አለብነ፡ ቅድየት ሰላም
ናይ አውለውያት አውለውየት

እንዴ ዐለብካሀ ክም ተአቀድማመ
ለብዬተ እምነት ታመት ተ።
ክምሰልሁ ሰበት ገብአ፡ እግለ
ቅብላት መሳሌሕ ገባይልነ ለበጥረት
ዘሪበት ፈናታይ እንዴ ሃገግነ፡ እግለ
ዝያድ 20 ሰነት ለነስአ፡ አርወሐት
ኣላፍ ለበልዐ ወከሳር ገዛፍ ለአጅረ
ለህሌነ እቱ - ቅታል-አለቡ ተየልል
እንዴ አክተምነ፡ እተ ክልኢቱ
ገባይል ለልታከየ ምዕራፍ እግል
ንትዐዴ ለአርኤካሁ ፈደፍ ቅዱስ፡
መባጽሑ ክም በጼሕ ሸክ አለቡ።
ሓይሳም ሜርሐት ደያናት!
እንቱም ለኣይክ ሰላም ወመቅሬሕ
ሰኒ እግል ትግብኦ ካልቅ-ኖሱ
ለሐሬኩም ወዲብ ሸዐብኩም
ለሸየሜኩም እንቱም። ምን ሰላም
መስለሐት ለትሰረረተ፡ ምድረት
ኢትትረከብ።
ሰላም
ረሀየት
ወበርከት ተአመጽእ፡ ሰላም እማት
ደሚረን እግል ልስከብ ወምን
ውላደን ልስአየ ትወዴ፡ ሰላም
ደገጊት እት ፈረሕ ወሰአዮብ ሰኔት
ክም ነብረ ወልትዐመረ ትወዴ፡
ሰላም እግል ኣደሚ ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ እግል ሔዋን ከደን
ወሰራይር ዐስተርመ ተአትሐዜ።
እብ ድዱ፡ ጸብኢት ወሐርብ ህዬ
አራዌሕ ነስእ፡ መምተለካት ደምር፡
ወሰአዮብ ለአጸልምት።
ሓይሳም ሜርሐት ደያናት!
እንቱም ሜርሐት ደያናት ኤረትርየ
ሌጠ እንዴ ኢትገብኦ፡ ሜርሐት
ኩሎም ሙእምኒን እቶብዪንመ
እንቱም። ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ
ኤረትርየ፡ ፓትርያር አቶብያማ
ቱ። ሊቄ-ጳጳስ ካቶሊካይት ቤት
ክስታን ኤረትርየ፡ ካቶሊካይ ሊቄጳጳስ አቶብያማ ቱ። ናይ ኤረትርየ
አበች እምነት ምስልምነት፡ ናይ
አቶብዪን
አበች
መንፈስማ
እንቱም። ሰበት እሊ፡ ሰላም እግል
ሙእምኒን ኤረትርዪን ውላድኩም
ከማን ሰበት ተአትሐዜ ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ፡ እግል እቶብዪን
ውላድኩም ከማን ሰበት ተአትሐዜ፡
እግል
እቶብዪን
ውላድኩም
እግል ትደዐው ወትክደሞ እሎም
ወጅብ።
ሓይሳይ ዐባዪ-ዐድ፡ አክልሕድ ክምሰለ እግል ውላድኩም
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ኤማን፡ ሐጠር፡ ፈራሰት ወፍቲ
ለአውረስኩሞም፡ ሰላም ወከህላትመ
እግል
ተአውሩሶም
ወጅብ።
ውላድነ ሕኔት ድወሎም ለዐምሮ
ወገጾም ቀደም ለአሴርሮ - ሕነ
ለሃገግናሁ ኩብሪ እግል ለአስኑ፡
ሕነ ለበተክናሁ ሐብል ዕላቀት
እግል ለአልጥኦ፡ ሕነ ለበኔናሁ ብነ
አከር ወከራህየት እግል ለአውድቆ
ጾር ክቡድ ኢነአውርሶም። ላዝም
ቱ እግል ውላድነ፡ ‘አነ ሕጌ ሑሁ
ወሕጌ ጸሩ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
አነ ሓስባይ እግል ሑዬ ለልብል
ሽዑር ወመንፈስ መስኡልየት
እንዴ አውረስናሆም፡ ኤርትሪ እግል
እቶቢ ወእቶቢ እግል ኤርትሪ ክም
ለዐቅብ ወልትአየስ ዲቡ ኒዴ።
ሕሹም
ሸዐብ
ኤረትርየ!
እብ መዓወነት ወግብርነት ሰኔት
ለልአምን ዓዳት ሐዳረት ለብከ
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ ምስሉመ
ለኢትትወሔ ዝሕረት ጠባይዕ እብ
ካልቅ ለትከ’ፈልከ ሸዐብ ታጅር
እንተ። እተክምሰሌሁመ፡ ክም
ሸዐብ በሰርታይ፡ ፈታይ ሽቅል
ወዕጹም ሸዐብ እንተ። ምናተ
ሰላም ሐቆ ኢህሌት፡ እግል ተአፍሬ
ኢትቀድር። ለአፍሬካሁ ምኑ እግል
ትትነፈዕ ወእግል ተአከእልልመ
ኢትቀድር። ውላድከ እብ ሰላም
እግል ልትፈረሮ ወልዒሮ ሐቆመ
ኢቀድረው፡ ለናይ ጠቢዐት ልግበእ
ወናይ አዳም አርዛቅከ መስለሐት
ወፋእደት ኢትረክብ ምኖም።
ሕሹም ሸዐብ ኤረትርየ! ሰላም
ወመስኩበት ተአስትህለከ። ስምዐት
ሐርብ ወከበረ ከፌከ ምኑ። ገባይል
አቶብየ እት ሰላም ወመዳሊት
እት ጉርነት ምስንዮትከ ለህሌት
እሉ ጽምእ ወእሸሬሕ እልከ
እት ህሌኮ ፈርሐት ትትሰመዐኒ።
ገባይል አቶብየ ወኤረትርየ ሰላም
እንዴ ረክበው ምስል ምን ሸግቦ፡
መንጠቀትነ ቀር አፍሪቀ መንጠቀት
ሰላም ወዐማር እግል ትግበእ ቱ።
ለትሰርተከ ወዲብ ጅርበት ዐለዮ
ነብር ለሀለ ገባይልነ፡ እብ ሕሽመት
አስክ ድወሎም እግል ለአቅብሎ
ቱ። ገባይልነ ክም ግራብ እግል
ልትዘበው
ኢኮን
ወእግል
ልትበደሎ። መዋጥኒን አቶብየ
ወኤረትርየ ሌጠ እንዴ ኢገብኦ፡
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መዋጥኒን ቀር-አፍሪቀ ደለ እተ
ጌሰው እግል ልሽነኖ፡ እብ ምድር
ጋነ ወአብሑሩ እንዴ ኢገብእ፡
እብ ክጡጥ ጥያራት አስክለ
ሐዘዉ ድወል ዐለም እብ ሕሽመት
እግል ሊጊሶ ወለአቅብሎ ቱ።
እትሊ ወክድ ጎነ መዋጥኒነ ምስል
ኩሉ አርዛቅነ ወሕሽሞታትነ ዲብ
ህሌነ፡ እብ ሰበብ ኢሀለዮት ሰላም
ወመቅሬሕ አመልህየ ወአስሐቂቶ
ዐለም ጋብኣም ህለው። ኩሉ
ዲብ ብነ ክምለ ሐበት ለአለብነ፡
ታጅራም ዲብ ሕነ ክም ሓግላም
እንዴ ተዐለብነ፡ መዋጥኒነ እት ኩለ
እዲነ ጅርበት ልርኡ ወእኪት ገንሖ
ህለው። እሊ እግል ለአክትብ ቡ፡
ዐለዮ ወጅርበተ ከፌነ ምነ፡ ሐርብ
ወከበሩመ ለአክትም።”
ርኢስ ውዘረእ ዶ/ር አቢይ
ኣሕመድ እብ አምሐርኛ ለቀደመየ
ከሊመት ጭመመ እሊ ተሌ ቱ፦
“ሸዐብ ኤረትርየ ወእብ ፍንቲት
ሸዐብ አስመረ - ዮመቴ ፍቲ ምነ
ዘበን ለወልደዩ ድቁብ አጽዋር
በሀለት ክም ደባብ፡ ሰዋሪኽ፡
ከላሺናት … አክል አዪ ክም
ትትደቀብ ወትሐይስ እብ ፍዕል
እርኡይነ ሀለ። አስለሕ በሸር ኣደሚ
እግል ልስለቦ ቀድሮ፡ ልብ ኣደሚ
ላኪን ኢሰሉቡ ወኢለአተብሩኩ።
አስክ ሩስየ ልግበእ ወቻይና ረዪም
እግል ቲጊስ እሉ ለኢለአትሐዜ
እብ ፍጥረት ለትከሬት ዲብነ
ፍቲ። ዮም እት አስመረ ለረኤናሀ
ፍቲ እግልነ ሴፋ ተ።
ግረ እለ ሐርብ እግል እቶብዪን
ወእርትርዪን ለነፌዕ ሰበት ኢኮን፡
ኢለአትሐዜነ። እግልነ ለትአትሐዜነ
ፍቲ ሌጣ ተ። ፍቲ ህሌት ምን
ገብእ፡ ለገብአ እግልነ ለከሬዕ
ወእግል ንትዐደዩ ለይእንቀድር
ሸይ ክም አለቡ ዮም እብ ፍዕል
ርእያም ህሌነ።
ቀደም 20 ሰነት እብለ ሳደፈ
ለኢለአትሐዜ ደግሽ፡ አርወሐቶም
ለሐግለው
ወገሮቦም
ለነቅሰ
ኤረትርዪን፡ ለልትሰመዐኒ ገሀይ እት
አዳሞን እግል አብጼሕ ሐዜ። ግረ
እለ ሐርብ አክተመ - ኩለ ሒለትነ
አስክ ዐማር እንዴ ወጀሀናሀ፡ ሕበር
ክም ንጠወር ወገጽ ቀደም ንሄርር
እግል አክድ እግልኩም እፈቴ።”
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ ኤረትርየ መዋልየት ሰላም
ወመስኩበት

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እትሊ 21ይ ክፈል ዘበን፡ ዐለም
ምን ገበይ ሰላም እንዴ አወለጠት
እት መአከይ ወበደ እተ ትሄርር
እቱ ለህሌት ወክድ፡ ሸዐብ ኤረትርየ
እብ ዓመት ወሸባብ ኤረትርየ ህዬ
እብ ፍንቱይ መዋልያይ ሰላም
ወመስኩበት ክምቱ እግል ለአክድ
እተ ለቀድረት መናሰበት ፍንቲት
ፍትሕት እግሉ ዐለት፡ እት ፍንጌ
አቶብየ ወኤረትርየ ለዐለ ነዐር
ለጸብጠ ወሳይቅ ለደብአት ዝያረት
ልኡክ አቶብየ እት ኤረትርየ
ለመጸ እተ አምዕል!
እግል ዝያድ 20 ሰነት ለትሐለፈ
መስደድ እብ ዕን ሸባብ ዶል
እንቀይሱ፡ እሊቱ እግል ልትበሀል
ኢቀድር እግልሚ ሸባብ ወሻባት
ጀላብ እለ ወጠን ክሉ ለመሉኩ
እንዴ ሐድገው እት ድፈዕ ሰበት
ትፈረረው፡ ዓይላቶም እት ድበን
እንዴ ሐድገው፡ መስተቅበሎም
በደል በርህ ወልትቀደም ካቲማሁ
እብ
ተእሪክ-ፍርስነት
እግል
ልግበእ እንዴ ሐረው፡ እት ክል
ድፈዕ ወሕዱድ እለ ወጠን
ለወድቀው፡ ገሮቦም ሰር እንዴ
ገብአ ምስኩናም እት እንቶም
ለተርፈው፡ ክምሰልሁመ እብ
አርወሐቶም ለተርፈው ሸበቶም
እግል እለ ወጠን ፍዘ ለወደው
ቶም። እሎም ሸባብ ወሻበት
እሎም ጀላብ ሰላም ወመስኩበት
ሌጣቶም እሊ ክሉ እስትሽሃድ
ደፍዖ ለዐለው።
ሐቆ 20 ሰነት ምራድ
ሸዐብ ለልአተምም ቴለል ሰበት
ሐወጸ፡ እሎም መዋልየት ሰላም
ወመስኩበት ላቶም ሸባብ ወሻበት
ምን መአከይ እት ሰላም፡ ምን
ደማር እት ዐማር ወምን በደ
እት መትቀዳም እግል ልትዐደው
ወልዐዱ
ለሒለት
ወለሽቅል
አዜመ እት ረአሶም ክም ህለ
እንዴ ፈሀመው፡ “ለሐልፈ ሐልፈ፡
ተእሪክ ጸሊም ሐዋን ልትካለቡ”
እንዴ ቤለው፡ ምስል ንኡሽ
ወዐቢ፡ ምስል ዕሉም ወዓቅል፡
ምስል ሜርሓይ ወሓክም እንዴ
ተዐገለው፡ ለምን አቶብየ ሰላም
እት ትቃኔ ለመጸት ክርን እብ
ክርን ውቅል አሰናይ ሰኔት እንዴ
ቤለ ሽዑሩ እበ ሸርሑ ሰበት ሐግለ
እት ሸዋሬዕ መዲነት አስመረ
እንዴ ትዘርአ ሰላም ወመስኩበት
ለዋሌ መዋልያይ ክምቱ አከደ።
ሰላም እግል ክሉ ተአትሐዜ፡
ምናተ ሰላም እግለ ለኢትትበለስ
መስኡልየት ሸበት ራፌዕ ለህለ
ሻብ ወሻበት ኤረትርየ ህዬ ዝያድ
አካን ዐባይ በ፡ እግልሚ፡ እለ ወጠን
እት ሰላም ወመስኩበት ለትሐዝዩ
ክሉ መጣልብ ለልአተምም ሻብ

ምንገብእ ወሻበት ዝያድ ለገብአ
ወክድ መጦረ እግል ልግበእ
ሰበት ለአትሐዝየ።
እት ሸዋሬዕ አስመረ፡ ከረን፡
መንደፈረ፡ ባጽዕ፡ ባርንቱ፡ ሐጋት፡
ዐሰብ፡ ስነይ ወብዕድ መዳይን
ዐድነ ለትረአ አሴራር ሰላም እግል

ሰላም ለሰንድ ዐለ። ለምን አዲስ
አበበ ለመጸ ልኡክ አቶብየ ምን
ረዪም ሰምዑ ለዐለ ሀገጊት ሑቡር
ወሕኑጉር ለፈለ አሴራር ሸባብ
ኤረትርየ እት ፍንጌ ሸዐቡ እብ
ሰላም ለልትሀገን እብ ግውርነት
ወፈተ ሕድ ለልሐስብ እብ
ሰዳይት ሕበር ወሰኒድ ለልአምን
ጥዉር ወእብ ሐዳረት ቅዱም
እት እንቱ ትረከበ። ክሉ እብ
ሸዐብ ወውላድ እሊ ሸዐብ ላቱ
ሸባብ ወሻበት ትሃገ፡ ዐለም እዘነ
ምንመ ትዳብአ ለፋጅአየ ጋር
ሰበት ዐለ እት ወሳይል እዕላመ
ወእት አፈች ውቁላም ሰብ
ሰልጠት እዲነ ትሰምዐ።
ክምሰለ ርኢስ ውዘረእ አቶብየ
ዶክተር አቢይ አሕመድ ለእት
ክል ሸዋሬዕ እንዴ ፈግረ ሰላም
ለልሀይብ እት ልብነ ለህሌት
ሰላም እንካፍሉ ለቤለ ሻብ ወሻበት
ምስል አቡሁ ወእሙ ክም ረአ
ወትረይሐ፡ “ዮም ሂገ አምሐርኛ
ይህሌት ወትግርኛ፡ ክሉ ሀገጊት
በደ ምንዬ ሽዑርዬ እብ ከሊማት
እንዴ ኢገብእ ገሮብዬ ኖሱ
ልትሃጌ ህለ” ለቤለየ፡ ምን ዐረድግሬዕ ወሐሰት ለትበገሰት ንየት
ሰላም እንዴ ኢትገብእ፡ ምን ልብ
ወደሚር እብ ንየት ወሽዑር
ለትበገሰት ሰበት ዐለት፡ ገሌ እብ
ዕንቤዕ፡ ገሌ እብ ዕላል ወገሌ
እብ መትናፋር ወዘቢጥ ከባቢር
ሸርሐየ። ሰላም ወመስኩበት
መዋልያየ እሊ ሻብ ወሻበት ቱ፡
ክምሰለ ደክቶር ኣቢይ አሕመድ

ለቤለየ ውላድነ/ሸባብነ ወሻባትነ
ምነ ቀደም እለ ለገብአ ሐርብ
ወደማር እት ገማል ወዐማር እንዴ
በልሰውነ ለበደ እግል ለአቅብል
ወለትደፈነ እግል ልትሐንፈል
እብሊ ህዬ ናይ ክልኢቱ ገባይል
ዐቦት ወመትቀዳም እግሉ እንዴ
ሐስበው እብ ቴክኖሎጂ፡ ተጃረት፡
እዳረት
ወብዕድ
ወራታት
ተጃርብ እግል ልትባደሎ ወእት

ገሮብ ወድ-አዳም ወእብ ፍንቱይ
ሸባብ ልክፌ ለእንብል እቱ
ወክድ ቱ ብሂሉ፡ ሸባብ አፍሪቀ
እብ ዓመት፡ ሸባብ ክልኤ ለዐድ
ህዬ እብ ውሒዝ ቤለ ወትበሀለ
ምስል ሐርብ ዐቅል ወስያሰት
ምውዳቅ ጸሓይ ድወል እቡ
እንዴ ትቃሸሸው እብ ዕልሞም
በደል ከብሮ ወልትሐሸሞ እግል
ጥረቂት ብዕዳም እደዮም እት

ጃምዓት ክሌ ለደውለት እንዴ
አተው ዕልም እግል ልትባደሎ
ለወክድ አዜቱ ለትአሰ’ሜዕ ሂገ
ዕግል ለበልሰ።
ምን ዋልዴኑ ለትፈንተ ሻብ
ወሻበት እት ዐዱ ወዓይለቱ
እንዴ አቅበለ እግል ዐዱ ለነፍዕ
ሽቅል እግል ለአውቄ ምህመቱ
ዐባይ ክምተ ለአከደት ከሊመት
ደክቶር አቢይ አሕመድ እግል
ክል-ሻብ መስኡልየት ሰላም ፍቲ
ወሕሽመት ለአርፍዐት ዐለት።
ሸባብ ክልኢተን ድወል፡ ምን
ዐዶም እንዴ ፈግረው እት አሮበ
ሸረፎም ወሕሽመቶም እንዴ
ትነዝዐ በደል ለሐስሮ፡ እት ዐዶም
እንዴ አቅበለው እግል ለአፍሩ
ቱ ሀደፍነ፡ እብ ለትፈናተው
ምጅርሚን ለገብእ ባደሎት ከከፍል

ማዶ ለሓለፈዉ ዘመን ካቲማሁ
ክምሰል በጽሐ፡ እብሊ ህዬ እት
ዐዶም እንዴ አቅበለው አዜመ
መዋልየት ሰላም ወመትቀዳም
ድወሎም ክም ገብኦ በርህ
ለከራቱ።
እለ መናሰበት እለ እት ተእሪክ
ሸባብ ኤረትርየ ፍንቲት ምዕራፍ
ፋትሐት ህሌት፡ እት ከብድ ዐዱ
ለትዐጸመ ወእት ካርጅ እንዴ
ገብአ ንየቱ ወምራዱ አስክ ዐዱ
ለዐለ ሻብ ወሻበት እግል ክሎም
ለትጀምዕ ወክል ምኖም ዋከቱ
ወለሀበቱ ለካፍል እተ ምዕራፍ
ለትዐድዮም ተ።
ዐገል ወሰዋልፍ ርቶዕ ለተለ
ገቢል ምኑ ለትወለደው ሻብ
ወሻበት ኤረትርየ ምን እግልዬ

እግል ጎርዬ ለልብሎ ቶም። እሊ
ሰበት ገብአ ህዬ “መአከይ ደአሙ
ልግበእ!” እንዴ ቤለ ለእት ዐማር
ዐዱ እንቡቱ ለዐለ ሄራር እግል
ልተረድ ወሴድያይ እግል ልርከብ፡
ለእት ድዋሩ ለህሌት ሰላም እት
ዋሌ እግል ዲመ እግል ልሄርር
ቱ።
ክምሰለ
ርኢስ
ኢስያስ
አፍወርቂ ለቤለየ “ለሐልፈየ
25 ሰነት እብ ዕን ዕምር ወዘበን
ትርእየን እት ህሌከ ለከሰርናሀን
ሰኖታት ተን፡ ምናተ ዮም እለ
ሰላም ወመስኩበት ሰበት ረከብነ
ኢከሰርናሀን ክሉ ምስልነ ህለ”
ብህል ዐለ። እብ ዕን ሰላም ዶል
ልትርኤ ክሉ ምስል ሰላም ለገብእ
ቱ፡ ሰላም ወመስኩበት ሐቆ
ህሌት ክሉ ልትሰፈፍ ለተአሰምዕ
ተ። እብ ዕን ሸባብ ዶል እንርእየ
ህዬ እትለ 25 ሰነት ዎሮት እግል
ወጠኑ ለከድም ሻብ አው ሻበት
ራክባም እተ ህሌነ በሀለት ቱ።
እብ መቃብሉ ህዬ ብዝሓም
እትሊ ዕምር እሊ እት እንቶም
እት ዐማር ወመትቀዳም እለ
ወጠን እግል ትትረከብ ምኖም
ትቀድር ለዐለት ሒለት ወክድመት
እግሎም ከሰርነ፡ ሰላም ሰበት በዴት
ወሕዱድ ሰበት ተዐዴት።
እትሊ አሌላት እሊ ለገብእ
8ይ መሀረጃን ሸባብ ህዬ
ሸባብ ጣቀት ዳይመት ዐቦት
ወመትቀዳም ክምቱ እለ እት
ዐዱ ተአማድድ ለህሌት ሰላም
እንዴ ትሰርገ እግል ለዐይዱ
ሰበት ገብአ፡ እትሊ ምሕል እሊመ
ገለዱ ለልትሐደስ እቱ ወአፍካሩ
ለመርቤ እቱ እግል ልግበእ ዘበን
ኖሱ ፋርዱ ህለ።
እትሊ
ወብዕድ
ሸባብ
ለልአምሐብሮ እቱ መናሰባት ህዬ
ሸባብ ኤረትርየ፡ ሸባብ መዋልየት
ሰላም ወመትቀዳም ክምቶም እብ
ዕንተን ለረአያሁ ድወል እዲነ
ልሽህደ እግሉ።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዐጃይብ ወፍክር
ዎሮት ሐረስታይ ሐብል
አድጉ እትለ ቀደምለ ቤቱ
ለአስር እቡ እት ለሐዜ አስክ
ጄራኑ ጌሰ፡ ለጄራኑ ህዬ
ሐብል ክም አለቡ አሰአለዩ፡
ምናተ ገሌ ጋር እቡ ነስሐዩ።
ለአድግ እተ ቀደምለ ቤት
እንዴ አብጠርካሁ፡ ክመ
ተአስሩ ለህሌከ አምስል እሉ
ወሐብል ትለውሌ እቱ ክም
ህሌከ አተምስል፡ ወሐቆሀ
ለአድግ ምነ ምብጣሩ ክሉ
ክሉ ተወዝ እግል ሌዴ ኢኮን
ቤለዩ..!

ለሐረስታይ እለ ነሲሐትለ
ጄራኑ አክል ሕድ ሸቀ እበ፡
ከአስቦሕ ምን ስካቡ ክም ቀንጸ
ምን አቅመተ፡ ለአድግ አክል
ሕድ እተ ምብጣሩ እት ቀሴ
ሳቤሕ እት እንቱ ረአዩ..!
ለእናስ እግለ አድግ እንዴ
ትጸዐነዩ አስክ ሽቅሉ እግል
ልትፈረር እቡ ሐዘ፡ ከቅርብ
እንዴ ቤለዩ እተ ዔጻቱ
ጠባጠበዩ ከሸእ ቤለዩ። ምናተ
ለአድግ ላቱ ምነ አካነቱ
ኩስኩስ አበ..!
ለእናስ እግለ አድግ ምነ

ኣካኑ እግል ለሐርኩ እበ እለ
ቡ ሒለት ባሰረ፡ ምናተ አድግ
ላተ ሐረመት ወአክፈረት
ቤለ። እሊ ሐረስታይ ምነ
ሓለትለ አድጉ ሰእየት ሰበት
በትከ፡ እንዴ አድመ ምኑ
ነሲሐት እበ እግል ልትሰአለ
አስክለ ጄራኑ ረትዐ..!
ለጄራኑ ህዬ፡ እለ ክም
ደግመ እሉ፡ ለሐብል ትፈትሑ
ምኑ ክም ህሌከ አተምሰልከ
እሉ ሚ ኢፋልከ ቤለዩ..!
ለሐረስታይ ህዬ፡ ከሚዶል
ሐብል ዐለ ዲቡ ቢለዩ..?

ህቱ ህዬ እሊ እሉ ትብል
ህሌከ እብ ናይከ ዕን ቱ እት
ኢኮን እብ ዕን ናዩ ዶል
ትርእዩ ህቱ ሐብል ልውሉይ
እቱ ሀለ ቤለዩ..!
ለእናስ እብላሁ አስክለ
አድጉ እንዴ አቅበለ ለሐብል
ፈቴሕ ምኑ ለሀለ አተምሰለ..
ሐቆ እለ ለአድግ እምበል ገሌ
ምሽክለት እብ ኖሱ ፍርግልጥ
ቤለ ከትበገሰ..!!
ከአዜ እንተ ምነ አድግ
ብዞሕ ኢተአስተህዝእ፡ በህለት
እት ውላድ አደሚመ አግብር
ናይለ ወሀም ላቱ ገሌ ዓዳት
ወቀናዓት እግል ልግቦኦ ክም
ቀድሮ፡ ወምን እሊ እግል

ልትባልሖ
ገብአው
ምን
ገብእ እሊ ሕቦዕ ሐብል
ለእተ ስጋዶም እንዴ ትለውለ
አሴራር ገጽ ገደም ከልኦም
ለሀለ አክል ሕድ እግል
ለኣሙሩ
ብዲቦም..ወእለ
ለሳረት ተ እብለ ናይ ወሀም
ዕቆት ቅዩዳም እት እንቶም
እግል ልንበሮ ቱ።
ለገብአ
ገቢል
እግል
አግማሙ
ናይ
ፈርሀት
ወድዕፍ ወተከልፍ ወሕግላን
አድጋማት ለአውርስ ገብአ
ምን ገብእ. .እሊ ገቢል እሊ
አስክመ እለ ዕቆት እለ እንዴ
በትከ ከገጹ ቅደም ይአሳደረ
ክል ዶል ምረሐር ክሎም
እግል ልትረፍ ቱ።

ስከር እብ ሚ ሰበብ ቱ ለእት ገሮብ ምስምሰ ነቃስ ቪታሚናት ለሰብብ
ስከር እብ ሚ ሰበብ ቱ ለእት
ገሮብ
ምስምሰ ነቃስ ቬታሚናት
ለሰብብ
እግል ብዝሓም ክመ መስሎም፡
ምን ስከር አብዘሕነ ምን ገብእ፡ እት
ገሌ ፍንቱያት ሓላት እት ዓፍየትነ
ኢፋሉታይ ታእሲራት ወዴ ልብሎ፣
ህተን ህዬ፡ ምስተወ አንሶሊን እት
ገሮብነ ለሀለ እትለ ልትወቀል
እቱ ወቅት፡ እት ወቅት ሽብሒነ፡
ሕማም ሰረጣን ዶል ለህሌ፡ ወስከሪ
ወብዕድ ዶል ለሀሉ። ምናተ እሊ
ምን አማን ለሬማ ቱ።
ስከር ምን መብዘሖም እት
ገሮብ ወድ ኣደሚ ለጀሬ ደረር
ወከራብ መስኡል ቱ፡ ህቱ እት

ነብረ ለልትረከቦ መቀዝያት ክም
ልውሕዶ ወዴ፡ ወእተ ክምሰልሁ
እተ ዋህዩታት ለትበጼሕ ንስበት
መዓድን
ወቬታሚናት
ክም
ትደሀር ወዴ፡ እሊ ህዬ ህቱ እግለ
ዐመልየት መትመጣጥ እት ነብረ
ለሀለው መቀድየት ሰበት ለዐርግል
ቱ፡ ከምን እሊ እንዴ ትበገስነ ዶል
ነአቀምቱ፡ ስከር ትም እት ልብል
እብ ምልሃሁ ለቀትል ስም ቱ።
ከዲብ እሊ ተሌ ዲብ
(ቦልድስካይ) ለልትበሀል ዌብ ሳይት
ለሀበየ እግል ዓፍየት ለትከስስ
ሐብሬ እንዴ አተንከብነ፡ ስከር
እብ ከፎ ገበይ ቱ እት ዐመለየት
መትመጣጥ ቬታሚናት ወመዓድን
ኢፋሉታይ ተእሲር ለወዴ ንርኤ፣

1 - ቬታሚን (C) ፣ ምን ስከር
እተ ነአበዜሕ እቱ ወቅት፡ ገሮብነ
ቬታሚን C እግል ልምጠጥ
መታክል ሳድፉ፡ እብለ ምስምሰ
ገሮብነ እት ምዕል ምን እሊ ሰኒ
ምህም ላቱ ቬታሚን ለለሐዝየ
ክመየት እግል ልወፍር ቅድረት
ሰበት ልስእን፡ እት ጅሃድ መናዐት
ገሮብነ
ኢፋሉታይ
ታእሲር
ለሐድግ።
2 - ካልስዮም፣ ገሮብ ወድ
ኣደሚ እተ ነብረ ለልትረከብ
ካልስዮም እግል ልምጠጥ ገብአ
ምን ገብእ ቬታሚን(D) እግል
ልርከብ ለአትሐዝዩ፡ ክምን ስከር
አብዘሕነ ምን ገብእ እት ክምየት
ቬታሚን D
ታእሲር ሰበት

ዐጃይብ ላተን አግቡይ ሞት!
ዲብ እለ እዲነ እት ቀበት ሐቴ
ምዕል እብ ሰበብ ሐርብ ወሕማም
ወሐዋድስ ሐረከት ወብዕድ ኣላፍ
አንፋር ሞይቶ፡ ምናተ ሐት ሐቴ
ዶል ሞት እብ ኢትትአመን ገበይመ
ጠበሽ ትብል፡ ከምነ ዲብ ቀበትለ
ሐልፈየ ምእት ሰነት ለትረአየ
ለለአትፈክረ አግቡይ ሞት ሐት
ሐቴ ንርኤ።

- እት
ሰነት
1912
ለእሙር ወድ አምሪከ ላቱ ስያሲ
ሞ..ምስምሳለ ሞቱ ህዬ ኣለትለ
ሕላገቱ ተ ዐለት። ከሰበብለ ሞቱ
እግል ልትአመር እትለ ገብአ
ተሕቂቅ፡ ኣለትለ ሕላገቱ ምን
ቄትለት ላቶም ቬሩሳት ምልእት
እት እንተ ትረከበት።

እት ሰነት 1958 ዎሮት
ወድ እንግሊዝ ላቱ ቃሪስ ጆንዝ
ለልትበሀል ምመስል፡ ዶር ናይ
ዎሮት እብ ሰድመት ልብ ለሞተ
ነፈር እተ መስል እቱ ለዐለ ወቅት፡
እብ ሰድመት ልብ ሞተ፡ ወዝያድ
ለለአትፈክር ህቱ አክል ሕድ እተ
መንዘር ለሞትለ ነፈር ለእሉ መስል
ዐለ ልትርኤ እተ ለዐለ ወቅት ቱ

ትወዴ፡ እብለ ምስምሰ ለገሮብ
ካልስዮም እግል ልምጠጥ እበ
ለቀድር ሒለት ልስእን፡ ወእት
ረአስ እሊመ ስከር፡ ከላዊ እግለ እት
ገሮብ ለልትረከብ ካልስዮም ክም
ልትዳገናሁ ሰበት ወዴ፡ ክምየትለ
መዓድን እት ዐጭሞታትነ ክም
ትነቅስ ትገብእ።
3 - ክሮምዮም፣ ምን ስከር
ዶል ነአበዜሕ እግለ እት ገሮብነ
ለትትረከብ ክምየት ክሮምዮም
ልትዳገነ፡ ክሮምዮም እግለ እት
ደምነ ልትትረከብ ክምየት ስከር
ክም ትትመዛዘን ለወዴ መዓድን
ቱ።
4 - ቬታሚን (D) ፣ እተ
ክምሰልሁ ስከር እግለ እት ገሮብነ

ለህሌት ንስበት ቬታሚን (D)
ክም ትውሕድ ወዴ፡ እሊ ህዬ
እት ገሌ ምነ እብ ገሮብነ ለነትጆ
እንዚማት (ስጠጥ) ታእሲር ሰበት
ወዴቱ። እብለ ምስምሰ እት ገሮብ
ገሌ እልትሃባት ልትረአው ወአስክ
ሕማም ዐቅል ሰብብ ወምኑ
ወኬንመ ገሌ ሕማምት ሰራጣን
እቦም እግል ልትደመዕ ቀድር።
5 - ማግኒዝዮም ፡ ማግኔዝዮም
ገሮብነ ወዛይፍ ዓሳብ ወአነጭብ
ክመ ልትሐዜ ክም ሸቅዮም ወዴ፡
ከምን ስከር ዶል ነአበዜሕ፡ እግለ
እት ገሮብነ ለትትረከብ ክምየትለ
መዕድን ሰበት ልትዳገነ፡ እብ ሰበበ
እት ብቆት ንትከሬ ወናይ ዓፍየት
መሻክል ሳድፈነነ።

ለብቆት ጀሬት እቱ።
እት መዲነት ለንደን እት
ሰነት 1974 ዎሮት ነፈር እብ ሰበብ
ዐሲር ካሮቲ ትወፈ፡ እሊ ምን ቅያስ
ወለዐል እብ ዓፍየቱ ልትሐሰር
ለዐለ ነፈር፡ ጀላብ ትርድት ዓፍየት
እንዴ ቤለ፡ እት ምዕል ጃሉን
ምሉእ ናይ ዐሲር ካሮቲ ሰቴ ዐለ።
ምናተ ገሌ ሳምንታት ክም ሓለፈየ
እብ ሰበብ እሊ ዓሲርለ ካሮቲ አስክ
ኣልኣክረ ሳፈረ።

- ዲብ ሰነት 1979 ዎሮት
ሸቃላይ፡ እብ (ሮበት) እንዴ ትሰደ፡
ከፈፍል ናይ ዐረበት ፎርድ እተ
ለአክብ እቱ ለዐለ ወቅት፡ (እሊ
ሮበት እሊ ምነ ሰልፋያም ሮበርታት
ለእት መሳኔዕ እት ሸቁ እንቡታም
ለዐለው ዐለ) እሊ ሮበርት ዊልያም
ለልትበሀል ሸቃላይ ምስምሳሀ እብለ
ኢተአመረት ገበይ እብሊ ሮበት
እሊ ትቀተለ።

ተበሰም

በሀል እ’ሙራም
- “እሲት እግል ዎሮት እናስ አስክ ሐድ ሞቱ
ለትተምኔ እተ ደረጀት ተአብዩ ርኤካሀ ምን ገብእ፡ ህተ
አስክ ሐድ ሞት ትፈትዩ ክም ዐለት ኣምር።” (ማርክ
ትዊን)
- “ወድ ኣደሚ ለጠዕመ ስካብ ለእለን ልትሐለም
ሓላም ምን ለሐሬ ወረክበዩ።” (በርናርድ ሾ)
- ለውቀት ለውቀት እግል ትግበእ ገብአት ምን
ገብእ፡ ምን ዎሮት ነፈር ወለዐል ምስል ዶል ልትሓዎላ
ቱ። (ኦስካር ዋይልድ)
- “ክለ ባጽሕ ለህሌኮ ደረጀት ወምን እለ
ወሐር እግል እብጾሖም ለሐዜ ውቁላም መራክዝ
እት መሸንገልዬ ለሀለ ናይኪ ዴን ቱ፡ ዋልዳይትዬ
መላእከት።” (ኣብራሃም ልንኮለን)

ዎሮት ነፈር ምን ተሐገዘ እት ዎሮት መልሀዩ እንዴ ጌሰ፡ መለሀይ አነ
ገሌ ሰለፍየት እት ሐዜ ማጽእከ ህሌኮ፡ ወእምበልሃመ ለሰለፍየት እስክ
እብለሰ እትከ ቅሩብ ምህለት እግል ተሀበኒ ሐዜ ህሌኮ ቤለዩ። ለመለሀዩ
ህዬ፡ አሃየእ! እለን እበን ትሰአል ህሌከ ክልኤ ዐባዪተን፡ ከአነ አዜ ረቢ እበ
ሐቴሀን ሰዴኒ ምን ገብእ ዲብ ክሊነ ሰነ ቤለዩ። ህቱ ህዬ ከላስ እለ ምን
ገብእ ክቡትከ ህሌኮ ቤለዩ። ለመልሀዩ ህዬ፡ ከላስ ለምህለት ክም ሐዜከ
ሃይብከ ህሌኮ፡ ምናተ ሰለፍየት ላተ ይእሰልፈከ ቤለዩ ልትበሀል።

ምን አምሳል ገባይል
ብዞሕ ወቅት ቱ ለጋራት እብ ኢገበዮም ለእንፍህሞም. .እሊ ህዬ
ሕነ እተ ቅራአትለ ዐናዊን ሌጠ ሰበት እንበጥር ቱ። (አምሪክዪን)
ለናይ ብዕዳም ጌጋታት ክል ዶል ምነ ናይነ ጌጋታት ደምቅ።
(ሩስዪን)
ለእለ ብከ ቀናዐት ሰር ናይ ለውቀትካ ተ። (ኢጣልዪን)
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በሀል
ጸጋይ እንዴ ኢትገብእ
ቀደኑ ዐድል ወፍቴሕ ታሌ።
መጢጠት ለኢለአምር
እብ ጸሌዕ ልተልሄ።
ምን ክሎም ወለዐል
ለቢብ ላቱ ነፈር፡ ርሑ ለሐደ
ልባብ
በ ለትመስል እቱ ቱ።
ንሳል ዐጭም አለቡ
ምናተ ዐጭም ሰብር።

መዕሉመት

- በድሪ እንዴ ሰክበ
በድሪ ለቀንጽ ነፈር ዕምር
ጥዉል ረክብ።

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ምን ዳያሪ
ምን ኣመረ ንትኣመርመ ኢኪን!

ኦሮትከ ናዩ ትጥዕም እቱ

• እት ማሊጅየ ሐራስ
ወውላደ መረዐየት ፍንቲት ገብእ
እሎም። እብሊ ህዬ አምዕልከ
እብ ማይ ሞቀ ወድርስስ
እንዴ
ወደው
ታሙኮም
ወለአትሓሙሎም ። ለታማክ
ወአትሓማል ህዬ ቀርበቶም
እግል ትትፈሰስ ሰድዮም። ክሎም
አንፋርለ እስረት ሰበት ሳዕዶም
፡ ለሐራስ ምንክሉ ጅንስ ሽቅል
ሕር ትገብእ።
• ኔብረት
አቅሊም
ማሃራሽትረ እት ህንድ፡ “ክሎም
አጀኒት ጅኑን ሳክኖም እት
እንቱ
ልትወለዶ”
ለልብል
ፈሀም ሰበት ቦም፡ እግለ ጅኑን
እግል አብሀረሮት ወድግነ እንዴ
ትበሀለ እተክምሰልሁመ ለአጀኒት
እት መስተቅበሎም ፈዳብያም
ወሳጅዓም
እግል
ልግብኦ፡
ጅነ’ከ ምን አካን ውቅል አስክ
ተሐት ለኩፉ ። እት ተሐት
ህዬ እግለ ጅነ እብ ነጸለት ጻዕደ
ልትከቦቱ።
• እት
ቻይነ
ወእት
ለበዝሐየ
ድወል
ምፍጋርጸሓይ እብ እደይከ መትጻባጥ
ወመትሓቃፍ ፍቱይ ሰበት ኢኮን፡
በደል ሰላም እብ እደይ፡ ረአስከ
እብ አድነኖት ሰላምከ ትሸርሕ።
እብ ሕበር ምስሎም ትገይስ ሐቆ
ህሌከ ህዬ ምኖም ጅፍር እግል
ቲበል ብከ። እተክምሰልሁመ
ምስሎም ትትሃጀክ እት ህሌከመ
ዕንታቶም እግል ትግነሕ አለብከ።
እብ ድድ እሊ እት ጀርመን፡
ለምስልከ ልትሃጀክ ሀለ ነፈር
ዕንታቱ ሐቆ ኢገንሐከ ፡ ህጅኩ
እንዴ አትካረመ ገይስ ምንከ።
• እት ግሪክ ፡ ጅነ ኒቡ
ዶል ትሸረፍ ፋል ሰኔት እግል
ትግበእ እግሉ እንዴ ትበሀለ እት
ረአስ ቤቶም ለኩፈ።
• እት ሞሮኮ፡ መርዓት
ቀደም ቤተ ተአቴ ክሉ ገሮበ
እብ ሐሊብ ልትሐጸብ።

• እት ሆላንድ፡ መርዓዊታት
ቀደም ፍጉሮም ዕጨት እንዴ
ሸትለው ፋል ሰኒ እግል ትግበእ
እግሎም ልደዐው።
• እት አርያፍ ቻይነ፡ ዐድ
ሕጻን እት ዐድ ወለት ክም
ጌሰው፡ ለመርዓት ምን ግረ ክራር
እንዴ ተሐበዐት እብ ምተሐትለ
ክራር እገረ ተአጨይሕ እቶም።
ሐቆ እለ አብለ መርዓዊ እገረ
እንዴ ሻመለ ንኡሽ ወሓምል
ገብአ ምን ገብእ ለሐርየ ለእገረ
ይዐጅበዩ ምንገብእ ህዬ ለሐድገ
በሀለትቱ።
• እት ፍሊፕንስ፡ እት
ቤትከ አቅሕሞ ጸላም ዶል ሰክን፡
ለቤት ዕምረ እግል ሊሪም ክምቱ
ወሰብአ ርዙቃም እግል ልግብኦ
ክምቱ ሰበት ልትአመን ክሎም
እት አብያቶም አቅሕሞ ጸላም
እግል ትስከን ለሐዙ። ምናተ
ለአቅሕሞ
ኖሰ
ኢመጽአት
ምንገብእ ኖስከ አትላመድካሀ
ምንገብእ ተርጀመት አለበ።
•
እት አርሜንየ፡ ክልኦት
ነፈር ዶል ልትራከቦ፡ እግል
ሰላም አወል እዴሁ ለመድድ
ለእብ ዕምር ለመርሕቱ። እናስ
ወእሲት ዶል ልትራከቦ ህዬ
አወል ለእናስቱ ሰላም ለልብል።
• እት ሜክሲኮ ለኢተሀዴት
ወለት እስእነ ማይ ርሶሕ ሐቆ
ክምሀየ እግል ዲመ ኢትትሀዴ
ለልብል ፈሀም ሰበት ሀለ፡
ለኢተሀደየ አዋልድ ናይለ ዐድ
ዶል ልባስ ለሐጽበ እስእነን
ለሐርጣሀ።
• እሊ እት ለትፈናተ
ድወል ለገብእ ዓዳት ወለመድ
፡ ሕነ ሰበት ኢነአምሩ እግል
ለአትፈክረነ ቀድር ህቶመ ምነ
እት ዐድነ ወሙጅተምዐነ ልሙድ
ላቱ ዓዳት ወለመድ ዶል ልርኡ
ሰኒ ልትዐጀቦ። እግልሚ ዎሮትከ
ናዩ ሰበት ትጥዕም እቱ።

ማዕሌሽ
ዳያሪዬ
ረበሽኮኪ
መስለኒ፡ ሰበብርለ ምራየት ነፍረ
ዲብኪ?ከሚ እውዴ ቴልኪኒ እብ
ክሉ ሰሊጥ እግልዬ አበ። አዳም
ርሑ እት ለአምረ እግልሚ እት
ቀደም ምራየት ልውዕል? ወእግልሚ
ልባስ እት ለሐሬ ወከሬ ልውዕል?
ከንዶእ! አነ ሐቴ ምነ እት ቀደም
ምራየት ለልውዕለ አንሳት ክም
አነ ሰኒ ተአምሪኒ። ሚቱ ለእት
ቀደም ምራየት ለአውዕለኒ ሀለ?
እብ ውላድ ፍቲት እግል እግበእ?
ሽክል ርሕዬ ሰበት አጅቤኒ ?
መእትነፍስዬ ስቀት ሐገልኮ?
ናይ እሊ ክሉ ጀምዕ ይአመሮት
ርሕከ ሰበቱ፡ አነ ርሕዬ አምረ
ይዐልኮ በሀለትቱ።
እግል እለ
ህግየ እለ ለተአተአክድ አምዕል
እብ ሪመ እት ቀደም ምራየት
እት ዕውዕል ወእትሻመት ዲመ
ምን ተሐት ስናቼ እትርኤ፡ እብ
ውላድ ሕሪት ይአነ ፡ አዪ ነፈር
እት ልብሰቼ መክያጄ ግሌ ንቁስ
ረክብ እትቼ ወፈታዬመ እብ
ልብሰቼ ወመትሻማትቼ ሕሙጄ
ኢለአምር።ጠይብ ሚቱ ለፍተሕ?
ዳያሪየ አፎ ትም ትበይ? እምበልኪ
አክል-ሕድ ምሽዊቼ ለአስእሉ
ገልገላይ ወምስጢርዬ ለሀይቡ
መልሀይ እሙን አለብዬ። እሊ
አዜ እወድዩ ለህሌኮ ክም ሳበሮት
ምራየት ወእት ቀደምከ ለጸንሔከ
ልባስ ልብሰት ናይ ዲመ ፍተሕቱ

መስለኪ? ‘ህድእ በሊ’ ትበይ?
አማንኪቱ ሰብር ወሀዳአት ረቢ ምን
ለሀይበከቱ አሳስ ክሉ ክምተን ምን
ገሌ ላባም ላቶም ቄርአት እሰምዕ
ዐልኮ። ሰበት ሰብር ወሀዳአት ሰአንኮ
ምራየቼ ሰበርኮ፡ ምራየት ክም
ሙጅርመት ሐሰብኩሀ ፡ መስኪነት
ምራየት ላኪን አነ አምጸኩወ
ወመጽአክወ እንዲኢኮን ሚዶል
ኖሰ መጽአተኒ ወአምጸተኒ። አዜመ
ለወዳዲትቼ ለኢደማነት ነፍስዬ ሰኒ
ወአማን ወድሐ ሀለ። ሰከዬ አስክ
ቀደም መስል እትቼ ሀለ። መስኪን
አነ
ወነፍስዬ ሕድ ኢነአምር
መስለኒ። ሐቆ ነፍስከ ኢተአምር
ፈረህ ዐስር ሞራሁ ክም ትገብእ
እምዬ ተአፍህመኒ ዐለት።
አነ እበ ሓለት እለ እግል እንበር
ይእቀድር። ሚ ለሐይሰኒ ርሕዬ
እቅተል? ቀትል ርሕ ላኪን ሽቅል
ፈረህ ወሐዋንቱ ከሚቱ ገብእ
ሸቅል ሰጅዕ ወ ፋርስ? አ. . .ሀ
ሽቅል ሳጅዕ ወፋርስ ዕሬ ቱ። አነ
ምስል ርሕዬ እግል እተዓሬ ብዬ።
ከርሕዬ እትአየ ወሚዶል ትበአስኮ
ምስልኪ ኢበለ? ወህተ ኖሱ
ሚትመስል ወእት አየ ትትረከብ?
ሰኒ ከጀልኮ።
ላኪን ደሐን ይአምር ጀሪመት
ምንገብእ፡
ኢመትሰአል
ህዬ
ናይ ጀሪመት ጀሪመት ሰበትቱ
እግል ኣምር ምን እትበገስ
ለሐይሰኒ።ምንመ ሐምቅ ዮም ክም

ይአምር ኣምር ሰበት ህሌኮ። ለገበይ
ረያም ክምተ ልትፈሀመኒ ሀለ፡
ላኪን እግል ሚልዮም ኪ.ም እብ
ሐቴ ሽብር ሰበት ትትአንበት እግል
አንብትቱ። ሄራር አስክ ርሕዬ።
እትሊ ሄራር ብዞሕ ሓጃት ክም
እክስርመ እግል እትረሰዕ ኢኮን
። አሀ ሞባይልዬ ልትላኬ ሀለ፡ አሀ
ፈታዬቱ እሙርቱ አዜ ንዒ ምስል
እግል ነአትማሴ እግል ሊበለኒቱ፡
ዮም ላኪን ለበዲር ለአምረ
አፍረሕ ወክም ሐዘ ወድየ ወለት
ይህሌኮ ወእግል ሀሌ ይሐዜ።
ሐያትቼ እብ በርናምጄ እግል
እምረሐቱ። ላእ ኢልጥዕመኒ እግል
ኢበሉቱ። በደል አካን ሰግሰጋት
ወሙንተዘታት ወቅትቼ ምስል
ርሕዬ ለእትሃጀክ እቱ ወጅወትቼ
ለእሰምዕ እቱ እግል ኢደዩቱ።
ለድማነ ወድገለበ እትሓለፍ ዐልኮ
መክተባትመ ወቅት እግል እፍንቴ
እግለንቱ። ለእዝን ጽምት ሀይቡ
ዐልኮ ደሚርዬ ዮም ተምሳል እዝን
እግል እሽቄ እግሉቱ፡ አክስ ሚዶል
ክም ገመል እግል እትዋሌ። ፍቲ
እብ ዐውል ሸረፍዬ ትትረፈኒ።
አሀ ሊከ ደሚርዬ እስምዕ ህሌኮ
፡ ሊከ ተለፉን እግል አቅስነቱ ።
አነ ምን ዮም ምስል ርሕዬ እግል
እትኣመር ፡ እትዓሬ ወሜልካይተ
እግል እግበእቱ ከእንዴ ደሚርዬ
ሰኒ እግል እስምዑ ምንኣመረ
ንትኣመርመ ኢኮን?

ሕራብ
ሕዋረቼ ሕቅነት
ገሌ ሕቅነት ተአምሮ ማሚ የሀው? የሀው ኢልበሉነ ትበው? አማንኩምቱ የሀው
ትትበሀሎ ይእንትም ፡ ምነ መባልስኩም ሕቅነት ክም ኢትቀዉ እኩድ ምንመ ህሌኮ
፡ እግል እትረየሕ ጅምሉኒ እለን አምሬታትቼ እግል እከፍክፈን። በሉ ምንከ ትበው
ረቢ ልባርከኩም።
ጭንጫይ አስክ አካን ምከት እት ገይስ እግል እሲቱ “ይአቅበልኮ ምን ገብእ
ተሀደይ” ቤለየ ልትበሀል ። እግልሚ ሰብር ክም አለቡ ሰበት ለአምር ለጼነለ ሔሳስ
ወሕቅነት ሐቆ ከብህዩ እት ሓለት ክም ገብእ ሰበት አመረቱ ለእሲቱ ትፋነ። ምን
እለ ፊነ እለ ህዬ ቀዶትለ ሔሳስ ወለሕቅነት አክል አዪ ክምቱ እግል ንገምግም
ክቡድ ኢኮን። ላኪን አነመ ሰብር ሰበት አለብዬ ሐበርኩሁ ምንገብእ ትሰአሎ።
ዝበድ እግል ልምከክ ወእት ሔሳስ እግል ልትቀየር እት ከልዕ እንዴ ገብአ እት
እሳት ክም ልተኬ ቃውያም ይእንቱም። እሊ ዝበድ እግል አቅደዮት ህዬ ሐሪጭ፡
አብዐኬ ወብዕድ እግል አትቃደዪ ለአቴ እቱ። ከእሊ ክሉ ተረፍ ናይለ ሔሳስ ወለ
ቀመማቱ ምስለ ሕሪጭ ሰበት በሽል፡ ፍንቱይ ጠዐም ከልዕ ። እሊቱ ህዬ ለሕቅነት
ልትበሀል። ሕቅነት ሰኒ ጥዕም ሰበትተ፡ እም እግለ ትፈትዮም ውላደ ተሀይበ።
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ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

እብ ደረጀት ወጠን ለገብአ ጅግረ ባድሜንተን ተመ
ጀዋእዝ በሐተው።
ዲብ ጅግረ ሑቡር (ሚክስድ)
፡ውዛረት ድፈዕ ፡አቅሊም ምግብ
ወሳዋ ምን 1ይ አስክ 3ይ ለህለ
ተርቱብ እብ ቀደም ትሌ ፈግሮ
እት ህለው፡ፈግሮ እት ህለው ፡
ዲብ ጽምድ አወልድ አንሰት ህዬ
ዐንሰበ፡ ውዛረት ድፈዕ ወአቅሊም
ግብለት በሐር ቀየሕ ሜርሒት

እግል ሰለስ አምዕል ዲብ
ጅምናዝዩም ደምቤ ሰምበል
ልትገየስ ለጽንሐ ወጠንያይ ጅግረ
በድሚንቶን ማሌ እበ ለትገየሰው
ናይ ካቲመ ጅግረ ተምመ።
ዲበ ብዝሐም ርያዲዪን
ለትረከበው እቱ ናይ ትመማት
ለጅግረ ዓዳት፡ እግል ክልኢቱ
ለጅንስ ለአሻረከ ጅግረ ሑቡር
(ሚክስድ)፡ እቱ ምን አቅሊም
ዐንሰበ ቅሰነት ሀይሌ ወናስር
ዐብዱ ልትዐወቶ እቱ እት
ህለው፡ ምን አቅሊም ምግብ ህዬ
ኤሳው ዜና ገብርኤል ወኤደን
ገብረገርጊሽ ክምሰልሁመ ምን
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ

እት ጀዋእዝ ጸብጠው።
እት ጅግረ ጽምድ ውላድ
ተብዕን አቅሊም ምግብ፡አቅሊም
ጋሽ በርከ፡ ውዛረት ድፈዕ ምን
አወላይ አስክ ሳልሳይ ለህለ
አካናት ራክበው።
እት ጅግረ በይን ተብዕን ህዬ፡
ሌኩን ሙልጌታ ምን ውዛረት
ድፈዕ፡ ማትያስ ክፍሎም ምን

አቅሊም
ምግብ
አማንኤል
ገብሬእግዚኣብሄር ምን አቅሊም
ጋሽ በርከ እት ገብኦ፡ እት ሕድ
ለመስል ጅግረ አዋልድ አንሳት
ህዬ ስኒት ሐዲሽ ምን አቅሊም
ዐንሰበ፡ ሳምያ ከሊፋ ምን ሳወ
ክምሰልሁመ ያስሚን መሐመድ
ብርሃን ህዬ ምን ውዛረት ድፈዕ
ሳልፋያም ለሰልስ ቶም።

ለመጸአው ናድር ዐብዱ ወሚካል
ሚኬኤል ህዬ 2ይ ወ3ይከለአይ
እንዴ
ፈግረው
አካኖም
ጸብጠው።
ዲብ ጅግረ እብ አፍረድ
ወእብ ፍንቱይ አወልድ አንሰት
ዶል እንርኤ ህዬ፡ቅሰነት ሀይሌ
-አቅሊም ዐንሰበ ፡ሚከል ሚካኤል
- አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ክምሰልሁመ ኤደን ገብሬገርጊሽ
-አቅሊም ምግብ እት ገብኦ፡ዲብ
ጅግረ ውላድ ህዬ ፡ኤሳው ዜና
ገብርኤል፡ ናድር ዐብዱ -ምን
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ወናትናኤል ተስፋይ - አቅሊም
ግብለት፡ ምን 1ይ አስክ 3ይ ለህለ

ደሀይ ካስ ዐለም ሩስየ ሰነት 2018
ተን ለልትበሀለ ድወል፡
ሐቴከ አሰር ሐቴ እት
ሳርሓሀን
ለእሙራም
ፍረቅ ወመተልህየተን
ካስ
ዐለም
እግል
ልንስኦ እንዴ ኢገብኦ
እት አጥራፉመ እግል
ልብጽሖኢቀድረው።
እብሊ ህዬ እት ምነ
ታርፍ ለዐለ ሰማን ፍረቅ
እንዴ ሐልፈው እተ
ተሌ ጅግራታት ሰር
ንሃየት ለልትዐዴ ፍረቅ
እግል ፈረጎት ለገብአ
ጅግረ እቱ፡ ምን ሰነት
1990 በሀለት እግል

28 ሰነት እት ሰርንሃየት ባጽሕ
ለኢልአምር ፈሪቅ እንግሊዝ
እግለ ምስሉ ለተልሀ ፈሪቅ
ስዊድን 2 እብ 0 እንዴ ቀልበዩ
ሐዲስ ታሪክ ሻቂ ህለ። እት
ፍንጌ ፍረቅ ሩስየ ወኩርዋትየ
ለገብአት ትልህየ ፈሪቃ ሩስየ
ምስለ 12ይት መተልህያይ ላቱ
ሸዐቡ እንዴ ተለ እግል ልትቀለብ
ለቀድር እተ ኢነት 2 እብ1
ልትመረሕ እንዴ ጸንሐ፡ ሸዐቡ
ክርን ውቅል እበ ተስጂዕ ክም
አንበተ እት ናይ ደንጎበ ደቃይቅ
ለትልህየ 2ይ ጎልክ እንዴ ኣተ
እተ ተለ ወክድ ዝያደት 30
ደቂቀት ምንመ ተልሀ፡ ትልህየ
እት ሪጎሌታት ተዐዴ።

እት ኣክር ህዬ መተልህየት
ሩስየ መዐነውየቶም ለቀትለት
ናይ ሰልፍ ኩረት እብ ቦርቴሌ
ኩጅርዋትያ ሰበት ትጸበጠት
ዐውቴ ፈሪቅ ሩስየ ለጸልመተ
መስለ፡ ምናተ ብርቴሌ ሩስየ
እበ እምር መቅደረቱ ዎሮት
ጎል ምንመ አድሐነ መተልህየት
ሰበት ኢሰደዉ አዜመ ኩረት
ከደን ነድአወ እብሊ ህዬ ናይ
ሕሽመት ቅልብ እቡ 3 እብ 2
እንዴ ትቀለበ (እብ ሪጎሌታት)
ምን ካስ ዐለም ሰነት 2018
ንትሳርሐ።
እብ እንክር ብዕድ እግል
ትእመኑ ለኢትቀድር ሐድስ
ጋብእ ዐለ፡ ለመስከብ ኩረት

እግል ሐድ ወርሕ እት ሩስየ
እግል 32 ፍረቅ ድወል እንዴ
ተሐደረት ጅግራታት እግሉ
ለገብእ ክዳማት እንዴ አትዳሌት
መርሐበብኩም ለትቤ ሩስየ፡
እግል ክለ ክድመተ እግሩም
ለዐለ ፈሪቅ ሩስየ እግል ሰልፍ
ኢነቱ ታሪክ እንዴ ሸቀ፡ ምን
ርቡዕ ንሃየት እብ ሪጎሌታት
እንዴ ትቀለበ እት ዕልብ 60
ጅግረ ኩረት እግር ካስ ዐለም
ሰነት 2018 ሩስየ እብ ሕሽመት
ሱሮሕ ህለ።
ናይ ዮም ዓመት ጅግረ ካስ
ዐለም ብዞሕ ዐጃይብ ለትከተበ
እቱ ቱ። ሐዳይስ ፍረቅ እ ት
ጌማም ለይአተ ወእብ ደረጀት
ፊፋ እተ ለትደሀረት ደረጀት
ርቱብ
ለልትረከብ
እግለ
ሴንዐት ኩረት ወመተልህየት
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እግር ወመተልህየት ላተ ብራዚል
ምን ካስ ዐለም ሰነት 2018
ምን ሩስየ ለትሳርሕ ሓድሰት
ጀሬት። መተልህየት ቤልጁም
እግል መተልህየት ብራዚል
እንዴ አተብረከው፡ 2 እብ1
እንዴ ቀልበዎም ምን ሩስየ ክም
ልትሳርሖ ለወደው ዐለው እሊ
ሐደስ እሊ መትወሓጥ እግሎም
ለአበ መተልህየት ብራዚል አስክ
ኣክር ደቂቀት እብ ቅትረት
ደሞም ምንመ ከድመው ኩረት
ሰበት ከልአቶም ሐዎም ቀዳምም
ለዐረው እተ ሳዐት ተመት።
ፈሪቅ ፈረንስ እግል ፈሪቅ
ኡራጓይ ምን ካስ ዐለም ለሰርሐ
ዐለ፡ ፈሪቅ ፈረንሰ ዮም ታሪክለ
ቀዳምያም ሐዉ እግል ልድገም
ቀድር ለአተበለ ፈሪቅ እት እንቱ
ርኩብ ህለ። እብ አሳስ እሊ ህዬ
እት ሰር ንሃየት ካስ ሩስየ ሰነት
2018 ለሐልፈ ፍረቅ ምኑ ፍረቅ
ፈረንሰ ወቤልጁም ዮም 10
አተሉት ትልሁይ ዐለ፡ ፍገሪቱ
ግ’ረ ጀሪደት አስክ መጥበዐት ክም
ትሳርሐት ሰበት ትረከበት እግል
ንቀድሙ እግልኩም ኢቀደርነ፡
ምናተ መሐልሊን ርያደት ፈሪቅ
ፈረንሰ እግል ልቅለብ ናይ 60%
በክት ሃይባሙ ህለው። ዮም ህዬ
ፍረቅ እንግሊዝ ወክሮሽየ እግል
ልተልሄ ቱ። ምን እሊ ፍረቅ እሊ
ፈሪቅ እንግሊዝ ዝያደት እብ
መተልህየት ለቡ ፈሪቅ ጋብእ ህለ
ምን እሊ ፍረቅ እሊ ለልሐልፍ
ህዬ እግል ካስ ዮም ሰንበት ዐባይ
እት ሞስኮ ለትገብእ ጅግረ እተ
እግል ልሻርኮ ቱ።
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ሰ ላ ም
ኣድም አብሐሪሽ

ሰ ላ ም

ሰ ላ ም

ሰላም
ሰላም ዮም ዔረት እበ አርበዕ ለእገረ
ኩሉ ሸዐብነ ለጋሻይ ሕሽመት ተሐደረ
ፈታይ ሰላም ትረይሐ ቀርደ ወካተረ
ወአባይ ሰላም ሐዝነ ትሰዋሰ ወትፈንጠረ
ሰላም ምን ኬን ቀንጸት ምነ ምድር አምሐረ
ወሰላም እንሰር ጸንሐት እተ ሳብት መንዘለ
ጊማይ ምንለዐል ሀረ ጠሉለት እበ በሸረ
ብቁለት አከክአት ምድር አክደር አቅበለ
ፈርያት-ዕጨይ ለረሻራሹ ደባት ለእበ ሰንደለ
ሕዱድ ከራህየት ወእቢ ገብአ ክምለ ይዐለ
ለጋብሌ እብ ምልሃዩ መንተሌተት አጅገረ።
ከብድ ሰክብ ይዐለት ሰላም ምንዲ ትሰፍለለት
ወዮም ዋልዳይት እብ ፈርሐት ምነ ከብደ ዐለለት
ለዋልዳይት ፈርሐተ ምነ ከብደ ገንፈለት
መክሉቅ ኩሉ ትረይሐ ወዐስተር ምትዋይ ሀውለለት
ክርን መድፌዕ አሬመት፡ ግዕዘት ለዐለት አቅበለት
ምን ክርን ረሳስ አባሬት ሰራይር ሕላይ ተንቀረት
ሰላም፡ ንኡሻይ ፈርሐ እግለ ሕጻን ልግበእ ወወለት
ዮም ሕበር ጀልሰየ ግዋረ ክልኤ ለደውለት
አክባር ሕሰይ ተርፈ፡ ለድወል ሕድ አሰአለት
መሳኒትነ ምን ገብአ፡ ወጻብኣይትነ ለዐለት
ሰላም ምነ መሓብዕተ ዮም እት ጋድም ገንደለት
ወሰላም ምነ ዐሚም ዮም እት ርሽመት አወልወለት።
ክርዓም ዐለው ምን ሕድ ክልኦት ሸዐብ ለሐው
ወክልኦት ለገባይል ሕበር ሰሰዐው ወትረይሐው
ክልኦት ረአሳነ ምስል ሰሐቀው ወፈርሐው
ኩለ ሰኔት ቀፍረወ ለመንገአተ ምን ፈትሐው
መትቀዳምነ አዜቱ ስለል ሰላም ምን ረሸሐው።
ኣድም አብሐሪሽ
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