ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 12 ኣፕሪል 2017

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 15

ውዛረት ዓፍየት መሕበር ጎማት ኤታን ሽቅል ትወዴ
ውዛረት ዓፍየት ሽርከት
ወሰደይት እት ደማነት ዓፍየት
ለለአክድ ኤታን ሽቅል ምን ዮም
4 አስክ 7 ኣብሪል 2017 እት
አስመረ ፍንድቅ ኣስመረ ፓላስ
መሕበር ጎማት ገብአ።
እትለ ወካይል ለትፈናተየ
አፍረዐት ሕኩመት ወጀብሀት
ክምሰልሁመ እት ኤረትርየ
ለከድሞ መነዘማት ለሐድረወ
መሕበር
ጎማት፡
ወዚረት
ዓፍየት ኣሚና ኑርሕሴን እትለ
አስምዐተ ከሊመት ሕኩመት
ኤርትርየ ዓፍየት መዋጥኒነ
እግል ተአድምን
ዎሮ ምነ
እብ አውለውየት
ትከምድ
እግሉ ለህሌት ክምሰል ቱ እንዴ
አሸረት፡ ምስለ ትፈናተው ሰብ
ሽርከት ክምኩም ሽቅል እግል
ለህሌ እብ እህትማም ትሸቄ
እቱ ክም ህሌት ወድሐት።
እግል መክተብ መርከዚ
መነዝመት ዓፍየት እንዴ ወከለ
ከሊመት ለአስምዐ ዶክተር ሉዲ
ሱርያንቶሮ እብ እንክሩ ኤርትርየ
እሊ ኤታን ዓፍየት እንዴ

የመመት እት ዋቄት ትከድም
እቡ ለህሌት ምነ አወላያት
ድወል ሰበት ተ አሰናየ እንዴ
ቤለ፡ እሊ ምን ወሬሕ ጁን እት
ፍዕል ለልትነፈዝ ክምሰል ቱ
አፍሀመ።
እት ውዛረት ዓፍየት ሙዲር

ዓም ዓፍየት ምጅተመዕ ዶ/ር
ዓንዴብርሃን ተስፋጽዮን እግል
ኤሪና እትለ ሀበየ ሐብሬ፡
ኤርትርየ ምነ እሊ ኤታን ሽቅል
እንዴ አፍገረየ ከድመ እቡ
ለሀለየ ድወል ኣፍሪቀ ምስለ
ኣውላያት ክምሰል ተ ሸርሐ።

ከረን መሕበር ጎማት ተዕሊም ልትሰርገል

እት መዲነት ከረን፡ እት
ጠወሮት በቃዐት ተዕሊም እብ
ዓመት፡ አደቀቦት ህግየ እም ህዬ
እብ ፍንቱይ ለልትሀየብ ተዕሊም
ህዬ እብ ፍንቱይ ለረከዘ መሕበር
ጎማት፡ እት ዮም 8 ወ9 አብሪል
ትሰርገለ።
እተ
መስኡሊን
ዉዛረት
ተዕሊም፡ እዳርዪን ወሙደርሲን
አቅሊም ዐንሰበ ለሐድረው እቱ
መሕበር ጎማት፡ እት መዳርስ
እብትዳእየት ለልትርኤ ገሌ-ገሌ
ነዋቅስ እግል ዓለጆት ለአመመ
ስታት ፈዕላየት፡ መቅደረት ደረሰ
እት ምግባይ ወካልኣይ ደረጀት፡
ዶር አንድየት ቅራአት ወብዕድ
እት ቀድየት ተዕሊም ለገአ ሕፍዝ
ህድግ ገአ እቱ።

እት ዉዛረት ተዕሊም ሙዲር
ዓም ቅስም ተዕሊም ዓም አሰይድ
ሙሰ ሕሴን ናይብ እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ እት ተዕሊም ትገብእ
ለህሌት ፊራሮ ፍገሪተ እብ ትሉሉይ
ለጌምም ሕፍዝ፡ እጅትማዓት
ወመሕበር ጎማት ነዘሞት ሙሁም
ክምቱ እት ሸርሕ፡ እሊ ህዬ እብ
ኽሱስ በራምጅ ፈዓልየት ሱረት
ዋድሐት እግል ትትኸለቅ ወነዋቅስ
እንዴ ሸነክከ ጀዋንብ ፈዳብ እቱ
ሓፈዞት ለሰዴ ክምቱ ሐበረ።
እት 3ይ ወ5ይ ፈስል እብ
ህግየ እም ለለትሀየብ ተዕሊም እቱ
ለረከዘ ሕፍዝ ክም ገአ ለሐበረ
አሰይድ ሙሳ፡ አስክ እለ እተ
ወራት ርኩብ ለህለ ተጃርብ ቀሊል

ክም ኢኮን እት ሸርሕ ወእግል
ዝያድ ፍገሪት ጅህድ ሕበር ክም
ጠልብ ወደሐ።
እተ መናሰበት፡ ወራታት መዳርስ
እብትዳእየት እግል አደአቅቦት
ለአመመ
ስታት
ፈዕላየት፡
ክምሰልሁመ ዶር ወመሻረከት
ሙሽተርከት እት ፈዓልየት ናይ
እሊ ስታት ወአሀምየት ወዶር
አንድየት ቅራአት እቱ ለረከዘ
ተውዴሕ ቀርበ።
እት አቅሊም ዐንሰበ ተዕሊም
ርቱብ ለለሀይብ 322 መድረሰት
ክም ህለየ፡ ሐድ 46% ምን ደረሰ
ህዬ አዋልድ አንሳት ክምተን፡
ወሳእቅ ፈርዕ ዉዛረት ተዕሊም
አቅሊም ዐንሰበ ለአፍህም።
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ዶክተር ዓንደብርሃን፡ ሀደፍ
ናይለ ምን ሰነት 2017 አስክ
2021
እግል ልትሸቄ እቡ
ኢቱን ለሀለ ኤታን ሽቅል እበ
ከስስ እትለ ሀበየ ሐብሬ፡ እግል
ዓፍየት መዋጥኒን ምን ገብእ
ወሔዋናት ለለአፈርህ ወሕዱድ

እንዴ ትዐደ ለልዔ ኣምራድ
እግል
ዳፍዖት
ለለአቀድር፡
ክምኩም ሽቅል ወመትባዳል
ሐብሬ እት ፍንጌ መአሰሳት
ሕኩመት ወእድንያይ መነዝማት
አርደት ለለአጠፌሕ ክምሰል
አፍሀመ።

ግብለት ሱዳን፡ ኤረትርዪን
እግል ዐማር ወጠን
ልትዐንደቆ
ውቁል ወፍድ ኤረትርየ ዲብ ዮም 2 ኣብሪል ዲብ መዲነት ጁበ ግብለት ሱዳን ዲበ ወደዩ ሰሚናር፡ መስጢር ዐውቴ ሸዐብ ኤረትርየ፡ ዓዳት
ወሰዋልፍ ሸሪፍ፡ ወመሳልሕ ወጠን ወሸዐብ አለውየት ለተሀይብ ሕኩመት
ወጀብሀት ሰበት ቡ ክም ቱ ሸርሐ።
ወዚር ካርጅየት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡ ሄራር መጃላት ስያሰት፡
ዲፕሎማስየት፡ እቅትሳድ፡ ወዶር መዋጥኒን እብ ዓመት ዲብ ካርጅ ለነብሮ
ህዬ እብ ፍንቲት ለከስስ ተውድሕ ቀደመ።
መስኡል ቀድያት ስያሰት ጀብሀት ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት አሰይድ የማኔ ገብርኣብ እብ ጀሀቱ፡ ሸዐብ ኤረትርየ ናይ
መደት ረያም ሐዳረት፡ ታሪክ፡ ቃኑን፡ ነባሪ፡ ዓዳት ወሰዋፍ ለቡ ወእብ
ውሕደቱ እግል ሕርየቱ እንዴ ናደለ ዐውል ቃሊ ለደፍዐ ከም ቱ እንዴ
ሐበረ፡ እሊ ሜራስ እሊ አሳስ ናይለ ሕርየት ለአምጽአት ወአድመነት
ሒለት ከም ቱ ሸርሐ።
አሰይድ የማኔ እንዴ አትለ፡ ዲበ ሐልፈየ 25 ሰነት፡ ኤረትርየ ፡ እብ
ድቁባት ድወል ለልትመራሕ ምን ህጁም ዐስከሪ አስክ ናይ ድፕሎማስየት፡
ስያሰት፡ እቅትሳድ ወአምን ጨቅድ እንዴ ጋብሀት ከም ተዐወተት እንዴ
ሐበረ፡ እትሊ ወክድ እሊ ዲብ መሳልሕ ሕበር ለአተንከበ ወራታት
ዲፕሎማስየት ምስል ኤረትርየ እግል ሊደየ ለለሐዝየ ድወል ዲብ ዘይደ
መጽአ ክም ህለየ አፍሀመ።
አሰይድ የማኔ እት ደንጎበ፡ አደቀቦት ጀብሀት ሸዐብየት፡ መአሰሳት
ሕኩመት ናይ ዳፍዖት መቅደረት፡ እዳረት ሳፍየት፡ ብንየት እቅትሳድ
ትሩድ፡ እብ ገበዩ ህዬ መናበረት ሸዐብ እብ ኑዐየት ቀየሮት፡ ለአውለውያት
እንዴ ትሀየበው ልትሸቄ እቦም ለሀለ በርናምጃት ዐማር ከም ቶም
ሐበረ።
እምበል እሊ፡ ወፍድ ኤረትርየ፡ እግል አንፋር ሸባባት ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት ዲብ ጁበ፡ እሊ ለመስል ተውድሕ እንዴ
ሀበ፡ ዲብ ካርጅ ለነብሮ ሸባባት፡ ናይ እቅትሳድ ወምህነት መቅደረቶም
እንዴ ዓበው ዶሮም ዲብ በርባምጃት ዐማር እግል ለአተርዶ አትፋቀደ።
ገጽ

ከልሹም መሐመድ

ሽቅል አዳም ሐዜ ወአዳም ወዴ
ጅምዐት ሰቡዕ አፕሪል 2017
አስቡሕ አንፋር ውዛረት አዕላም
ምንለ እተ ሀለው እት ፎርቶ ክም
ትጀመዐው እት ሰለስ አተቡስ
ሸሪከት ሐራት እንዴ ትጸዐነው
ረአሶም ተሐት አስክ ቀላቅሎታት
ትደረው። ሰፈሮም አስክ መሳክብ
ፍራስ ዐማር፡ ጋድሞታት ጋሽበርከ ወዐንሰበ ሰበት ዐለ እግል
አትጻብሖት ወመታካይ እኩራም
ውቀት የዐለ። እበ አስብሖም ክረን
ወሐጋት እንዴ ኬደው ፈጡር
ዲብ ዐደርዴ ወደዎ ወእባሆም እት
መካይኖም እንዴ ገብአው ሑድ
ደግደገው ወብዙሕ፡ ለምን አርድ
ብሩድ ለትከሬት ነፍስ ሐፋነት፡
ረበርብ ወደግዳግ እንዴ ከህለት
ፍንጌ አድህር ወአልዐስር ሰዐት
2፡30 ከርከበት አተው፡ ወዲበ
እበ ሕፉኖም ገሌ ምን መሻሬዕ
ዐማር እንዴ ረአው እግል ጸቤሕ
ተዐገለው። ደለ ሸፍገ ማይ ከዐ እቱ
ወለበዜሕ ላተ እደዩ ወአውጀሀቱ
ሓጸበ ወልባሱ ነግፋከ ዲብ ጀውለት
መሽሩዕ ዐማር ትበገሰ። እሉ ክም
ረአው
ምምያዮም
መዐስከር
ተድሪብ ወምህናት ሳወ ሰበት
ዐለት እት አተቡሳቶም ትጸዐነው
ከአዜመ ሰፈር ምን ከርከበት
አስክ ሳወ ጸብጠው። እት ገበይ
ዕን ወድቀት ወምድር ወላውል
ወደ ከምሲን ክምለ ዝላም እብ
ሀጽፈ ዲብ መስል እግለ መካይን
ሸወንን ወደዩ ወእግለ አግቡይመ
ክም ኢልትፈጠን ሰበት ወደዩ
ሰዋጌን እትጃሆም እግል ልፍጠኖ
ኢቀድረው። ለጋሻሆም ሰኒ እንዴ
ተሐደረው
ነብረ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ምን ሐብሬመ ሴፈ እንዴ
ሀበው ለሳረሐው ፍራስ ዐማር
ከርከበት፡ አዜመ አዳሞም ለአከውከ
እተ ትበጸሕ አካን አብጸሐዎም።
ሰብ ሳወ እግል መትሐዳር ጋሸ
ለለትሐዜ መትዳላይ ኩሉ እንዴ
ወደው
ልትጸበሮ
አምሰው።
ምናተ እበ መትአካር ሹቁላም
አምሰው። አንፋር ውዛረት አዕላም
እብ ሰላመቶም ምነ ሰፈሮም ክም
ሐወጸው ሀዬ ክምለ ወላዲት
ለገበይ ውላደ ተአንቦረ እንዴ
ጸንሐት ክም ረኤቶ ለተአስተረሐ
አስተረሐው ወጋሻሆም ትከበተው።

ኦሮከ መስከቡ አርአዎ ወማዮም
ወጀደው እሉ። አዳም እንዴ
ተሓጸበ ወረበርቡ እንዴ ናገፈ
ዲብ ድራር ተዐገለ። ዱር ሓልፍ
ሰበት ዐለ ሀዬ ክምለ እለ ትሸነሀው
ምስል እግል ለትማሱ ወልትፋግዑ
ኢቀድረው ገሌ ወክድ ሐቆ
ትፋገዐው ወትሰላለመው አዳም
መሳክቡ በጽሐ።
ፈጅሪተ ምነ ቀዳሚት እበ
ኢተሐምቅ ግውሐ ኦሮከ ዲብ
አተቡሱ እንዴ ትጸዐነ ሰፈር አስክ
ዐባዪ መሻሬዕ ዐማር ጋሽ በርከ
ገብአ። ምን ሳወ አለቡ፡ ምን አለቡ
ተሰነይ፡ ምን ተሰነይ ገርሰት ወእት
ደንጎበ ምዕያር ዲብ ፋንኮ ገብአት።
ምናመ ክምለ በዲሮም ምንመ
ኢለትጋውሑ ዕን ዶል ፍግረተ
እንዴ ቀንጸው ዲብ አለቡ እንዴ
አፍጠረው ሄራር ጸብጠው፡ አልዕሸ
ዶል ሐልፈት እተ ምነ ትበገሰው
አተው። እተ እለ ጌሰው ሕድርኖት
ሰኔት፡ ማይ ውጁድ፡ ገጽ ፋሬሕ
ወመሳክብ ጣፌሕ ልትከበቶም
ሰበት ዐለ ሀዬ፡ “በኪት እትሎም
ለአቴ” እት ልብሎ እትለ ሐጋይ
ጪዶ-ቢዶ ዕን እንዴ ኢትፈግር
ለትጸበጠ ሰፈር አስክ አደሐ
ሀራሪትመ እንዴ ኢበጥር ዕን ክም
ወድቀት ተሌ ዐለ። ምናተ እብለ
እሉ ረአው ወቀይ ፍራስ ወእብለ
እት ከደን አብስ ለመስል መሳክቦም
ክም ሰብ መስከብ ሓድር ለወድወ
እሎም ሕድርኖት እንዴ ልትዐጀቦ
እግለ ተዕበቶም ዐመል ለአመሱለ
የዐለው።
ሓይሳም ቄርአት”ሰብ እዕላም
ሀዬ
ሽቅሎም
ዲመ
ምስል
ሰፈርቱ ማሚ ሚ ሰፈርያት

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

ሐዘው!” ትብሎ ተሀሉ። እሎም
አንፋር እሎም ለበዙሕ ምኖም
ሽቅሎም ዐደድ እለ ለለአሳፍር
ኢኮን። እት እዳረት ወማልየት
ለሸቁ፡ ቴክኒሻናት፡ ኤዲተራት፡
እምበል ሰፈር ለልትሽቄ ማዳት
ለለአዳሉ ሳሕፍዪን፡ ደለትፈረረው
ለለመጽእዎ መዋዴዕ
ለለጥሞ፡
ሙሲቃት
ወብዕድ
መዋዴዕ
ለወስቆ ወለጃህዞ ሰብ አርሺፍ
… ቶም ። ሀደፍለ ጀውለት
ሀዬ፡ እሎም አንፋር አዕላም እት
ዔማት አክባር ለልርእዎ ወላመ
ለጡሞ አሽቃል ዐማር ወጠን፡ እተ
አካን አማኑ እንዴ ጌሰው እብ
ዕንቶም እግል ልርአዎ ወምስል
ሰብ ወቀዩ እግል ልትራከቦ፡ እግል
ኖሶም ዕልም እግል ለአዚዶ ወእብ
ወቀይለ ፍራስ ሐዎም ወሐዋቶም፡
ውላዶም ወአዋልዶም፡ አበዎም
ወእማቶም እግል ልትሐበኖ፡ ሽቅል
ምንተክለዮም ድኢኮን ቀልቦም
ምስሎም ክም ሀለ ወአካኖምመ ክም
ኢትረይሞም እግል ለአርእዎም
ወአብሽሮ እግል ሊቦሎምቱ።
መጋዝለት እተ ጀውለቶም፡
ሽቅል አዳም ክም ለሐዜ ወሽቅል
ለሐሸመ እግል ኖሱ አዳም ክም
ገብእ ረአው። ከዛን ከርከበት
ጻብጡ ለሀለ ማይ ክም በሐር እግል
ልትወሰፍ ቀድር። ምነ በሐር ሐድ
20 አልፍ ሄክታር እግል ልትዐመር
ለቀድር ምድር ዱሉይ ሀለ። እትለ
መደት እለ ሀዬ 460 ሄክታር
ምኑ ጋምል ሀለ። ምን እሊ ለ116
ሕኩመት ለዐመረቶ ገብእ እት
ሀለ ለተርፈ ምን ኣውለት እንዴ
ትከረው ዲቡ ናይለ ሐድረው 686
ገባር ክምቱ አሰይድ ምሉእብርሃን
ተስፋይ መስኡል ቴክኒክ ጋራጅ
ሕኩመት ናይ ምዴርየት ከርከበት
ሸርሐ። ለናይ ሸዐብ ግረህ ዕፉን
ሌጠ ዝሩእ ሀለ፡ እሊ ለገብኣቡ
ሀዬ አስክ እግል ብዕድ አዝረአት
ልዳለው፡ እግል ንዋዮም ቃንጪ

ለረክቦ ምኑ ወአጊድ ለለዐሬ እሎም
ምንገብኣቱ ድኢኮን ለምድር ለእለ
ሀብካሁ ዘርእ ለልትከበት ወጂብቱ።
ምን ሸንከት ማይ ሲቶመ ሸዐብለ
ድዋር መርሀዮ ክም ረክበ ለምኑ
ልትዓወኖ ኖሶም ለልሽሁዶቱ።
አንስ ወሰብ እብ አዱጎም
ወጀረካናቶም እት ወርዶ ማይ
ጽሩይ ምን ቅሩቦም ጀቅፎ ሀለው።
አሰይድ ሓምድ ዑስማን ድግለል
ወአሰይድ መሐመድ ሓምድ እብ
አዱጎም ዋርዳም ለጸንሐዉነ አበው
ቶም። ህቶም “እለ ንዕመት ለእለ
እንረኤ ሀሌነ ፈድል እለ ሸባብ ላሊ
ወአምዕል ትሸቄ ለሀሌት ወለሹሃዳነ
ለእብ ሕልቅሞም ይብስት ጌሰውቱ።
ለቀዳምያም ኖር ሕርየት አርአዉነ
ወእሎም ሕልቅምነ አጥለለው እነ”
ቤለውነ። እንዴ አትለው ለንዕመት
እግል ኩሉመ ሰኔት እት እንተ፡
እለ ትርእወ በሐር ዝያድ ኩሉ ላቱ
እግለ እብ ምዕጥን ረዪም ዐወጺሀን
ፍንዱቅ ለዐለ ወነሃረን ዲብ ምዕጥን
‘ተምም ለነብረት አንስ ወአዋልድ
አትዐረፈት፡ እት ልብሎ፡ ረቢሆም
ወሸባቦም ሐመደው።
እሊ ዱሉይ ለሀለ አርድ
ለልዐምር
መስኖ ለጠልቦ
መዳላይመ ጋብእ ሀለ፡ ምነ በሐሩ
እተ እለ ሐዜከ አካን ለጨንገዐ
መርከብ ለመስለ ሰማን ቡምበት
(ፖምፓ) እት ቀበት ዐድ እብ
ቅድረት ሸባብ ኤረትርየ እንዴ
ትሰነዐየ እት ሽቅል ሀለየ። ለከዛን
እብ መርግ እንዴ ትመለአ ማዩ
እግል ኢልውሐድ ለቤዕ ለጸርገ
ማሺናትመ እተ ክምሰልሀ። ምን
ጀሀት ከህረበት እግል አዜ እብ ርቡዕ
መቅደረተ ዲብ ትሸቄ እግል እለ
ዱሊት ለሀሌት ብንየት ተሕትየት
ለለተአሸቄ ወምኑመ እንዴ ሐልፈት
እግል መርከዝ ተድሪብ ወምህናት
ሳወ ወእግል ምዴርያት ከርከበት
ወፎርቶ ሳወ 24 ሰዐት ከህረበት
ለትሰርፍ መሐጠት ሰበት ሀሌት
አክለ ዐማር ፈይሐ ወጠለብ ዜደ
ቅድረተ እግል ትወስክ ቅድረት
ካፍየት ሀሌት እለ።
ለዲብ አለቡ ህለ መስነዕ ሳልሰ
ባናቶምመ እብ ፍክር ወቅድረት
ሸባብ ኤረትርየ ምን ሐዲስ
እንዴ ሐሶሰ ዲብ በራሚል ሌጠ
ለዐሽብ ለዐለ፡ ዮም እብ ዕለብ
እንዴ አዳለ እት ኩለን ኩልያት፡
መርከዝ ተድሪብ ወተእሂል ሳወ
ወብዕድ እብ ረዓየት ሕኩመት
ለልትናበር
መአሰሳት
ወዜዕ
ክም ሀለ መመቅረሓይ ሽቅል

ናይለ መስነዕ አሰይድ ሃብቶም
ተኽለዝጊ ሸርሐ። ፍንቲት ምህነት
ለቡ ለትሰረረተ ብዕድ አሽቃል
አውለውየት እግል ስካንለ ባካት
ሰበት ልትሀየብ፡ ባናቶም እግል ስካን
አለቡ በክት ሽቅል ፋትሐት እሉ
ሰበት ሀሌት፡ ለትፈረረ እብ ድራሩ
ለዐይር ሀለ። ምነ ሰነት ለወዴት
አስመ ዐብደለ አስክ ዝያድ 10
ሰነት ለሸቄት ኸዲጀ መሐመድ
ዐሊ መጋዝለት እግል ልዕፈየ ምን
ሽቅለን እንዴ ኢበጥረ እት ፍንጌ
ሽቅለን ለትሳለምናሀን ወመደቲት
ለአትሃጌናሀን ሸቃለ ባናቶም ተን።
ህተን ለዐቤት አጀኒተ ተአነብር
ወለነአሸት ዐደ ተዓውን ሀሌት፡
ዮም አንስ ልግበእ ወተብዐት እንዴ
ኢሸቄ እግል ልዒሽ እተ ለቀድር
ዐለም ኢኮን ለዲበ ሀሌነ ሀዬ ቤልያነ
እብ ኦሮ አፍ።
አለቡ ብዕድ ርዝቅ አዳም
ወምህነትመ ካዝነት ሀሌት። ዓም
ቴክኒክ ኮርፖሬሽን አዝረአት
ወእንሱስ ንዋይ ደለ እግል ሐርስ
ወመስኖ ትትሐዜ ብንየት ተሕትየት
ለከድም ምን ሐጺን ወጎመ
ለልትሸቄ አላት እበ ልትሐዜ ሸክል
እንዴ አዳለ እት አካናቱ ለለበጼሕ
መስነዕ፡ እት ከርሸተ ሀለ። መስኡል
ዓም ሕዳደት ናይለ ኮርፖሬሽን
አሰይድ አማን ተኽለ፡ “ሐርስ ክምለ
ጅናቱ ኢሀሌት ኢለአምር፡ ሀብካሁ
ለዐቤ ወኢሀብካሁ ልተርከሽ። ሰበት
እሊ ሕነ እተ ባክለ አካናት ሐርስ
እንዴ ሰከንነ፡ ደለ ነቅሰት ነአተምም
ወምን ተጃርብነ እት እንደርስ
ደለሔሰት እንሰኔዕ። እትሊ መስነዕ
ለሀለ ኣላት ኩሉ ኑዕየቱ እብ
ደረጀት ኤሮጳቱ። ምስል ጠለብነ
ለገይስ አሽያእ እንዴ ረኤነ ሀዬ
ኖስነ ለነትሓይሶ ወእንሰንዖ የም
አለቡ ሀለ። ለዲብ ከርከበት
ረኤኩሞ ማይ ለጨንጌዕ ቡምባት
ወመርግ ለጸርግ መከናት ዲብ
እለ አካን እብሎም እሎም ትርኡ
አንፋር 27-28 ደውረት ክድመት
ወጠን ኸሪጂን መዳርስ ቴክኒክቱ
ለገብእ። ዲብ እለ አካን ለሽቅል
እግሎም ለሐዜ ወህቶምመ ምነ
ሽቅል እንዴ ደርሰው እት ርሖም
ለደምኖ መኤምረት ገብኡ ሀለው”
እት ልብል እብ ኩሉ እጥምእናን
ሸርሐ።
ምኑ እንዴ ኢተአረይም ገርሰት
ምን ትትዐዴ ሀዬ አርድ አኽደር
ልትከበተከ። እብ ፍክር ወለህበት
ሸባብ ኤረትርየ ምንለ ከዛን ማዩ
ለረዌ ተመር፡ ማንጉስ፡ ግሬን፡
አራንሺ ፓፓዮ ወብዕድ ገሌ ብቀል
ገሌ ፈሬ ወገሌመ ዕሩይ ቀመጅል፡
ኣሱር እክል ኣቲ ልትረኤ። ምን
ከዛን ፋንኮ ለልትዐመር ጀራዲንመ
እተ ክምሰልሀ ልብ ሸፌ። እት
ገበይከ እተ ግረህ እንዴ ትፈንጠረ
ለሸቄ አንሳት ለበዘሐ እቱ ሸዐብ
ዶል ትርኤ እት ተፍኪር ወፈተ
ሽቅል ማጽእ ለሀለ ተቅዪር ክም
ተአትዋይን ወዴከ።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ .....
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4ይ ወናይ ደንጎበ
ክፋል

1. ሐብስ፡ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ለበይኑ ለትደሀረ ሐድ ወቅት
ሐብስ ዎሮ ወሬሕ ገብእ እት ህለ
ለትወቀለ ሐድ ወቅት ሐብስ ህዬ 27
(ዕስረ ወሰቦዕ) ሰነት ቱ። እሊ ልትበሀል
እት ህለ ላኪን ሐብስ መአበድመ
ቃኑን ጀሪመት ብዩኑ ለህለ ኑዕየት ጀዘ
ክምሰልቱ እግል ልትአመር ወጅብ።
ለ’ቀለ ናይ ሐብስ ጀዘ ምን ዎሮ
ወሬሕ አስክ ሐቴ ሰነት ለበጽሕ እት
ገብእ፡ እግል መጅተመዕ ሰኒ መብቅየት
እብለ ኢገብአው ሙጅርሚን ዲብለ
ጀሬ ጀራይም ቀሊል እግል ልግበእ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን። ዲብ
ጀራይም ዐባዪ ለልትቀረር ለደሀረ ሐድ
ጀዘ ሐብስ ሐቴ ሰነት ገብእ እት ህለ
ለትወቀለ ሐድ ሐብስ ህዬ 27 (ዕስረ
ወሰቦዕ) ሰነት እንዴ ገብአ ብዩን ህለ።
ቅያስ አው ሪም ሐብስ እብ አሳስለ
ጀሬት ጀሪመት ለትረተበ እት ገብእ፡
ሙጅርም እግል ጃዘዮቱ ወአስለሖቱ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ እብ ገበይ ሐብስ
እግል መጅተመዕ ምን ፈርሀት ሕር
እግል ዊደትመ ለአመማ ቱ። ሐብስ
መአበድመ ሕድ እብለ ሸብህ እግል
ሰኒን እት ብቆት ላካሬ ጀራይም
እግል ለአጅሩ ለቀድሮ ምጅርሚን
ለልትሐከም እት ገብእ፡ እምበል እግል
እስላሕያት እግለ ብዕድ ሰለስ አህዳፍ
ጀዘ ከድም።
2. ጀዘ ሞት፡

ዲብ ዐድነ
ናይ ሞት ጀዘ እብ ፍዕል ልሙድ
ምንመ ኢኮን፡ ክምሰል እት ለትፈናተ
ድወል ለገብእ ዲብ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርያመ ክምሰል ዎሮ ምን
አንወዕ ጀዘ ክቱብ ህለ። እሊ ኖዕ ጀዘ
እሊ እምበለ እግል አህዳፍ እሰለሓት
ወፍንቱይ ከሬዕ እግል ብዕድ አህዳፍ
ጀዘ እብ ዋጅብ ከድም። ናይ ሞት
ጀዘ ናይ አርወሐት ሐቅ ለለሐድድ
ጀዘ ድቁብ ሰበት ገብአ፡ እብ ጌገ
ላጼሕ እግል ኢልትዐገብ እብ መደጋግ
እግል ልጸበጥ ክምሰል ቡ እሙር ቱ።
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ህዬ እግል
አከዶት ፍርድ እንዴ ኢለሐልፍ
ወፍርድ
እንዴ
ኢልትፈጸም
ፍንቱይ አስሉል ክምሰል ለሀሌ እሉ
ገብእ። አሰልፍ፡ ለክምሰል ትከየደት
ለተአከደት ማደት ጀሪመት ናይ ሞት
ፍርድ እግል ልትቀረር ለትስሜሕ
ኢገብአት ምንገብእ፡ ናይ ሞት ፍርድ
ኢትቀርር። ሰበት እሊ ለእብ ሽኩይ
ጀሬት ለትበሀል ጀሪመት ለወክል
ማዳት ቃኑን ጀሪመት እብ ዋዴሕ
ሕቤዕ ወስትር ለለአለቡ ከሊማት
ናይ ሞት ሕክም እግል ልትሀየብ
ክምሰል ቀድር ኢበየነ ምንገብእ
ናይ ሞት ፍርድ ኢቀርር። እብ
ተውሳክ ናይ ፍርድ ለገብአ ክምሰል
መትቃለሊ ጀዘ ለትገብእ ሓለት ዶል
ኢተሀሌ ሌጣ ክምሰል ልትሐደድ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን።
መትቃለሊ ጀዘ ልትበሀል እት ህለ
እግል አግቡይ ፈጽም ናይለ ጀሪመት
አው ህዬ እግል ቴለል ወከልፍየት
ናይለ ምጅርም ለትበሀለ ነፈር እት
ወግም ለለኣቴ እት ገብእ፡ ቤት
ፍርድ ዲብ ቃኑን እንዴ ተንከበት
ጀዘ ለተአትቃልል እቱ ቴለል ቱ።
ሰበት እሊ፡ ቤት ፍርድ ናይ ሞት

ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ

ሕክም ለተሀይብ ለገብአ ኖዕ ምን
እሊ ለትሸረሐ ተየልል ዶል ኢለሀሌ
ሌጣ ቱ። እብ ተውሳክ፡ እት ወቅት
ሐደስ ጀሪመት፡ እት ዕምሩ 18 ሰነት
ለኢተመ ነፈር ክምሰል ኢልትቀረርመ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ እብ ዋዴሕ
ብዩኑ ህለ። ሰበት እሊ፡ ሽኩይ ዲብ
ወቅት ሸክወት ልግበእ ወዲብ ወቅት
ፍርድ ዕምሩ 18 ሰነት አው ምኑ
ወለዐል ዶል ገብእ፡ ዲብለ ጀሪመት
ለወደ እተ አምዕል ላኪን ዕምሩ
ምተሐት 18 ሰነት ክምሰል ዐለ
ሐቆመ ተአከደ፡ ቅብላቱ ጀዘ ሞት
እግል ልትሐከም ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ኢሰሜሕ። እሊ ሰለስ
ንቀጥ፡ አብያት ፍርድ ናይ ሞት
ፍርድ እንዴ ኢለአሰድር ዲብ ወግም
እግል ለኣትዩ ለቡ፡ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ፍርድ ሞት እንዴ ኢነፍዝ
እግል ልሕለፎ ለቡ አስሉልመ ካሪ
ህለ። አሰልፍ ለትወቀለት ወጠኒያይት
ቤት ፍርድ እግለ ናይ ሞት ፍርድ
እንዴ ኢትሳድቅ እቱ፡ እግለ እት
እጅራም ለለአበጼሕ አግቡይ ፍርድ
ወእግለ ፍርድ ኖሱ እንዴ ኢትሳድቅ
እቱ፡ ሜርሓይ ደውለት እግለ ናይ
ሞት ፍርድ እንዴ ኢሳድቅ እቱ ናይ
ሞት ፍርድ እግል ልትሐከም ክምሰል
አለቡ በይን። ምኑ ወኬንመ ናይ
ሞት ፍርድ ዲብ ዐመሲ አው ህዬ
ምተሐስ ሰለስ ሰነት ለዕምሩ ግርዝ
ለበ እም ክምሰል ኢልትፈጸም፡ እብ
ቃብል እሊ ፍርደ ዲብ መአበድ ሐብስ
ክምሰል ልትበደል ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ በይን። እብ ተውሳክ፡ ናይ
ሞት ፍርድ ዲብ ክቡድ ሕማም
ገሮብ አው ዐቅል ለቡ ነፈር ልግበእ
አው እት ናይ ይግባይ ሐቁ ለተዐቀበ
እሉ ነፈር ክምሰል ኢልትፈጸም ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ በይን። እምበል
እሊ ጀዘ ሞት እንዴ ኢልትሐከም
እበ ትወቀለት ቤት ፍርድ ደውለት
ወሜርሓይ ደውለት ትሳደቀ ምንገብእ
ሌጠ እት ፍዕል እግል ልውዐል
ክምሰል ቀድር በይን። እብ ዓመት
ልትረኤ እት ህለ በገ፡ ሀለዮት ናይ
ሞት ፍርድ ድድ ደውለት ወሸዐብ
ጀሪመት ድቅብት ለአጅረው አንፋር
ለጀሪመት እንዴ ኢለአጀሩ ክምሰል
ተሕዚር ለከድም ገብእ እት ህለ፡
ግረ አጅረዮት ጀሪመት ህዬ፡ እሎም
እት ለዐል ለተሀደገው ክሉ መደጋግ
ክምሰል ገብአ እቱ ሌጠ ክምሰል ጀዘ
ለከድምቱ። እግል አግቡይ ፈጽም
ፍርድ ሞት እበ ከስስ ለትወቀለት
ወጠኒያይት ቤት ፍርድ ዲብለ
መአከዲ ናይለ ፍርድ እበ ትከትቦ
ትእዛዝ ክምሰል ልትፈጸም ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ በይን።

3. ወራት መዐየ፦ ወራት
መዐየ ክምሰል አግደ ጀዘ ለልትቀረር
እንዴ ኢገብእ ክምሰለ እት ለዐል
ለትሸረሐ፡ ቅራመት ሰላዲ ለትቀረረት
እቱ ነፈር እግለ ትቀረረ እቱ
ቅራመት እግል ልድፈዕ ንየት እት
ቡ እብ ሐገሌብ ሰላዲ እግል ልድፈዕ
ኢቀድረ ምንገብእ፡ ክምሰል በዲል ጀዘ
እግል ልትቀረር ለቀድር ቱ። ምኑ
ወኬንመ እብ አሳሳ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ሐብስ አው ቅራመት ሰላዲ
ክምሰል ትፈረደ ሓለቱ እንዴ ትርኤት
እብ ተማሙ አው ሰሩ እት ፍዕል

እንዴ ኢልውዕል እግለ ምጅርም ምን
ልውሕድ ስስ ወሬሕ ወምን በዜሕ
ህዬ እግል ሐምስ ሰነት ዲብ ናይ
መራቀበት አዋይን እግል ልጽነሕ
ቀድር። ዲብ ክእነ ሓለት ቤት ፍርድ
እግለ ምጅርም ዲብለ ትቀረረ ናይ
መላሐዘት አውካድ ምን በዝሕ እግል
ስስ ወሬሕ ዲብ ወራታት መዐየ እግል
ልሻርክ እግል ትቀርር ትቀድር።
ወራታት መዐየ ዲብ ናይ ሕኩመት
አው ናይ ሸዐብ መአሰሳት ለልትከደም
እት ገብእ፡ እት አካን ቅራመት ሰላዲ
ለትፈረደ ዶል ገብእ ክምሰል እግል
ዎሮ በዐል ምህነት ለትደፈዕ ማህየት
እሊመ ወቀይ እሊ ዐውል ልትሀቡ።

መደኒያይ ቃኑን እግል ኢልትነፈዐ
እግል ዲመ ለትመነዐ ነፈር ላኪን’
ናይ እስሮ ጀዛሁ እንዴ አትመመ
ክምሰል ተዐተቀ ግረ ዐስር ሰነት
መደኒያይ ሕቁቁ እግል ለአቅብል
እቱ አስክ ቤት ቤት ፍርድ እግል
ለሐብር ቀድር። ቤት ፍርድ እብ
ጀሀተ እሊ ለትበሀለ ነፈር ዲብ ቀበትለ
ዐስር ሰነት እበ አርአዩ ጠባዬዕ እግል
ቃኑን ለጠይዐት ሐያት ዐለት እሉ
ዲብለ ትብል ክላሰት ሐቆመ በጽሐት
እግለ ቅርርቱ ለዐለት መደንያይ
ሕቁቁ ለመኔዕ ትእዛዝ እንዴ ረፍዐት
መትነፈዓይ መደኒያይ ሕቁቁ ክምሰል
ገብእ እግል ቲዴ ትቀድር።

4. መኔዕ ምን መትነፈዕ
መደኒያይ ሕቁቅ፦ ለጀሬት

5. መኔዕ ምነ ተሐደደ
ወራታት፡ እሊመ ቃኑን ጀሪመት

ጀሪመት ክብድት ስድ ትገብእ፡ ቤት
ፍርድ ዲብ ረአስለ ቀረረቱ ጀዘ እግለ
ምጅርም እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር
ክሎም አው ገሌ ምን እሎም ለተሉ
መደኒያይ ሕቁቁ ምን ልውሕድ
እግል ዐስር ሰነት አው ህዬ እግል
ዲመ ምን መትነፈዕ ለመንዑ ትእዛዝ
እግል ተሀብ ክምሰል ትቀድር ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ በይን።

ዲብለ ገብአ ሕርያን ሸዐብ
ናይ ሕርየት አው ክምሰል መረሸሕ
መትጃግራይ እግል ትግበእ ለለሀሌ
እግልከ ሐቅ፡
 እብ ሕርያን አው እብ
ይማም ምነ ጸብጠዩ መክተብ ክምሰል
ልትወርኬ ዊደት፡
 ለገብአት ብዕደት ሺመት
ሸዐመት፡ ናይ ሸረፍ ሺመት፡
ርትበት ዐስከርየት ወብዕድ ክምሰል
ትትመልጠጥ ገብእ።
እብ ተውሳክ፡ ቤት ፍርድ፡ እግለ
ገብአ ብዕድ ሐደስ ጀሪመት እብ
ሐብስ ለትፈረደ ምጅርም ሓለት
ናይለ አጅረየ ጀሪመት ወአግቡየ
እግል ሐደዶት እት መደኒያይ ሕቁቁ
ለልትዐረድ እንዴ ገብአ ስድ ጸኔሕ፡
ምን ሐቴ ሰነት ለኢትውሕድ ወምን
ዐስር ሰነት ለኢበዝሕ ወቅት ለተሀደገ
ሕቁቁ ምን መትነፈዕ ለመንዑ ትእዛዝ
እግል ለሓልፍ ክምሰል ቀድር ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ በይን። መኔዕ
መትነፈዕ መደኒያይ ሕቁቅ ምነ ናይ
ደንጎበ ፍርድ ለተሀየበት እተ አምዕል
ለአነብት። ምጅርም እግል ልትሐበስ
ለትፈረደ ዶል ገብእ ላኪን መኔዕ
መደኒያይ ሕቁቁ ምነ ለምጅርም
ምን ሐብስ ለተዐተቀ እተ ዕለት
ክምሰል ለአነብት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ በይን። ምናተ ቤት ፍርድ
ቃኑን እበ ሰመሑ እለ ናይ እስሮ
ጀዘ እንዴ ኢትጃዜ ዕሉግ እት እንቱ
እግል ልጽነሕ ምጅርም ዲብ ናይ
መራቀበት ወቅት እግል ልእቴ ቀረረ
ምንገብእ፡ መጥ-መጦሩ እሊ መትነፈዕ
መደኒያይ ሕቁቁ ለመኔዕ ትእዛዝመ
እንዴ ኢገብእ ጸኔሕ። እግለ ተሐደደ
ወቅት ምን መትነፈዕ መደኒያይ
ሕቁቁ ምኖዕ ለጸንሐ ነፈር ለሐድለ
ወቅት ዲብለ ተምም እቱ ወክድ እተ
ዶሉ መትነፈዓይ መደኒያይ ሕቁቁ
ገብእ። እሊ በህለት ህዬ ምኖዕ ለዐለ
መደኒያይ ሕቁቁ እግል ለአቅብል
እቱ ለለሐልፍ እቡ ቃኑናይ አስሉል
እንዴ ኢለሀሌ ለሐልፉ በህለት ቱ።
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ኤረትርየ ክምሰል አግደ ጀዘ እንዴ
ኢገብእ ደሐን መጅተመዕ እግል
ሕፍዘት እንዴ ትበሀለ ዲብ ምጅርም
ላቱ ነፈር ለልትሐከም ወሱክ ምስዳራት
ፍርድ ቱ። ዎሮ ነፈር እብ ሰብ መዝ
ሰብ መአሰሳት ለለትሐዝዩ ወራታት
ምህነት ለለአተላሌ እት ገብእ፡ ለፈሴሕ
ምልክየት ለጠልቦ ዋጅብ ምህነት እንዴ
ኬደ እብ ዓኒ ጀሪመት ዐባይ ዶል
ለአጀሬ አው ህዬ እብ ሀመሌ ትሉሉይ
ጀራይም ስድ ለአጀሬ፡ ቤት ፍርድ
ምን ትውሕድ እግል ሰላሰ አምዕል
ምን በዜሕ ህዬ እግል ሐምስ ሰነት እብ
ምህነቱ እግል ኢልክደም ለመኔዕ ቀራር
እግል ተሓልፍ ክምሰል ትቀድር ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ በይን። ለእብ እህማል
ለጀሬት ከዲብ ጀዘ ጀሪመት ለአብጸሐት
ውዲት ናይ ሰልፍ ሐደስ ዶል ትገብእ፡
ቤት ፍርድ እግለ ምጅርም በዐል
ምህነት ምን 30 አስክ 90 አምዕል
ምን ወራታቱ እግል ትልምንዑ ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ ሰልጠት ለለሀይብ
እት ገብእ፡ ለሐደስ ካልኣይ ወክድ
ለጀረ ዶል ገብእ ህዬ አስክ ሐምስ
ሰነት ለበጽሕ መኔዕ ወራታት ምህነት
እግል ትቀርር ትቀድር። እሊ ለተሀደገ
ሐደስ ጀሪመት ወመኔዕ እግል ሳልስ
ወክድ ጀሬ ለህለ ዶል ገብእ ላኪን ነዜዕ
ናይለ ርክሰት ምልክየት አው ዳይም
መኔዕ ምነ ወራታትለ ምህነት እግል
ልሰብብ ክምሰል ቀድር ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ወዴሕ። እት ረአስ እሊ ዲብ
ረአስለ ምጅርም እንዴ ገብአ ለጸንሐ
ነፈር ለልትቀረር ጀዘ፡ ለጀሬት ጀሪመት
ዲብ ረአስ ደሐን መጅተመዕ ብቆት
ለትሰብብ ዶል ትገብእ፡ ለጀሪመት
እግል ዊደት አው ህዬ ሐደስ ጀሪመት
እግል ኬለሞት ዲብ መስለሐት ለወዐለ
ወራታት ምህነት ለገብእ እቱ ማል
(ትጃሪ፡ ስናዐት አው ወራታት ዓዳት)
ክምሰል ለአትክራም ለወዴ ቀራር
እግል ልስደር ቀድር። እብ ተውሳክ፡
ለምጅርም እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር
ምን ሐቴ ሰነት ለኢልውሕድ ሐብስ
ትሩድ እግል ልትሐከም እቱ ለትቀረረ
ስድ ገብእ፡ ለምልክ ትጃረት እብ ከማሉ
ክምሰል ፈርስ ለወዴ ትእዛዝ እግል
ልትሀየብ ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
እግል ቤት ፍርድ ሰልጠት መጤ።
6. ምን ዝያረት ናይለ ተሐደደ
አካናት ምንዐት፡ ምጅርም እንዴ ገብአ
ለጸንሐ ነፈር፡ ዲብ ረአስለ ትቀረረ እቱ
ጀዘ፡ ለተሐደደ አካናት (እብ ፍንቱይ
ህዬ አብያት ሸዐብ፡ ሆቴላት፡ መራዝክ
አርቡዕ 12 ኣፕሪል 2017

መትፋግዒ፡ ዐዳጋታት ወብዕድ አካናት
ዓም) እግል ሐደስ ናይለ ጀሪመት ዶር
ክምሰል አግደ አው ህዬ ለምጅርም
ወሰክ ጀሪመት ሐዳስ እግል ለአጅሬ
ቅሎዕ እግል ሊደዩ ለቀድረ ዶል ገብእ፡
ቤት ፍርድ ዲብለ አካን እግል ኢልንበር
አው ህዬ አስክለ አካን እግል ኢልትሐረክ
ለመኔዕ ትእዛዝ እግል ተሓልፍ ክምሰል
ትቀድር ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ወዴሕ። ቤት ፍርድ እግለ ምጅርም
እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር አስክ አየ
ወአስክ ምዶል እግል ሊጊስ ክምሰል
ትመነዐ ዲብ ትእዛዙ እንዴ ወደሐ
እግል ለሐብር ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
መስኡልየት ለአረፌዕ። ለመኔዕ ገብእ
እቱ ወቅት ላኪን ምን ልውሕድ እግል
ሰለስ ወሬሕ ምን በዜሕ ህዬ እግል ሐቴ
ሰነት እግል ልግበእ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ በይን። ሕድ እብለ ሸብህ፡ ቤት
ፍርድ እግል ዎሮ ምጅርም እንዴ ገብአ
ለጸንሐ ነፈር ዲብለ ተሐደደት አካን
( ብሩር፡ ሽብህ መዲነት መዲነት አው
ብዕድ ድዋራት) እግል ኢልስከንመ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን። እግል
ደቅብ ናይለ ጀሬት ጀሪመት እግል
ጠቢዐት ናይለ ምጅርም እንዴ ገብአ
ለጸንሐ ነፈር ወእግል ዓም ቴለል
ናይለ ሐደስ ዲብ ወግም እንዴ አተ
ለምኔዕ እግል ዲመ አው ህዬ እግለ
ተሐደደ ወቅት እግል ልግበእ ቀድር።
መኔዕ እግለ ተሐደደ ወቅት ገብአ
ምንገብእ፡ ምን ሐቴ ሰነት አስክ ዐስር
ሰነት እግል ልትመደድ ክምሰል ቀድር
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ በይን። ቤት
ፍርድ ክእነ ላቱ ማኔዕ ለሓልፍ እት
ህለ አሳስ ለወደዩ ሰበብ እብ ዋዴሕ እብ
ክቱብ እግል ልትከተብ ስሜት አው
ሸክወት አው ፍይሔ ናይለ ትመነዐ
አካናት እግል ከም ወቅት ክምቱ እብ
ዋዴሕ እግል ልትሸረሕ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ መስኡልየት ለአረፌዕ። ምን
እሊ እበ ኢትትፈንቴ ቤት ፍርድ እግል
ዎሮ ምጅርም እንዴ ገብአ ለጸንሐ
ነፈር ዲብ ረአስለ ተሐከመ እቱ ጀዘ
ዲብ ሐቴ አካን ሌጠ እግል ልስከን
ትእዛዝ እግል ለሓልፍ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ሰልጠት ለአረፍዑ። ቤት
ፍርድ እግለ ምጅርም ወሱክ ጀራይም
እግል ለአጅሬ ቀድር አው ህዬ ለናይ
ጀሪመት ሐያቱ እግል ለአተላሌቱ
ዲብለ ትብል ክላሰት ሐቆመ በጽሐት፡
ጀሪመት እግል ለአጅሬ እግል ለአትሻክቱ
ለቀድር ቴለል እግል ለአጭብብ እግለ
ምጅርም እግለ ተሐደደ ወቅት ( ምን
ሰነት ለኢልውሕድ ወምን ሐምስ ሰነት
ለኢበዝሕ) ዲብለ ተሐደደት አካን
ለነብር እቱ ትእዛዝ እግል ተሓልፍ
ትቀድር።
7. ጠሪዝ ምን ዐድ፡ ምጅርም
እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር ወድ ካርጅ
ወሐር ለቤት ፍርድ ዲብ ደውለት
እግል ልንበር ለኢለትሐዜ መብቅያይ
ናይ አፍዓል ጀሪመት ምዩል ለቡ እንዴ
ገብአ ዶል ጸኔሕ፡ ዲብ ረአስለ ተሐከመ
እቱ ጀዘ፡ እግል ዲመ አው ህዬ እግለ
ተሐደደ ወቅት ምን ደውለት እግል
ልፍገር እግል ተአዝዝ ትቀድር። ምኑ
ወኬን፡ አስክ ምን ደውለት ልትሳረሕ
ዲብ ሐንቴ ቀይድ እግል ልጽነሕ ቤት
ፍርድ እብ ተውሳክ ትእዛዝ እግል
ተሀብ ትቀድር። እሊ ላኪን እግለ እብ
እድንያይ ቃኑን ዲብሎማስያይ ዓቅቢት
አው ደሐን እግለ ቦም አንፋር ለከስስ
ክምሰል ኢኮን እግል ንፍሀም ወጅብ።
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

ስሙድ ወሐጠር ምን ቀዳምያት ወረስናሁ
ወለት አቁርደት ወተክረሬት
ሻበት ተ፡ ወቀየ ላኪን ምነ ዕምረ እብ
ዕጹፋት ዘይድ ሐሊመ መሐመድ
አሕመድ። በዲረ ንእሸት የአዳወረት
እት መድረሰት ሰኒ ፈዳቢት አወል
ለትፈግር ወእት ቤትመ ልኡክ
ሳልሐት ዲብ እንተ፡ ወለት 12
ሰነት ገብአት። እትሊ ዕምረ እሊ
ግርዝ ስነት ትልህየ ምንመ ዐለት
ክም ስነት ህዳይ ባጽሐት እሲት
ታመት ተዐለበት ከእት ሐን እናስ
እግል ትእቴ ትቀሰበት። መደርሲን
ልግብኦ ወብዕዳም አባያም እኪት
ምን ምህሮሀ እግል ኢተትካርም፡
እድንያሃመ አዜ ተአነብት ለሀሌት
በዐል ሙስተቅበል ባርህ አንሳይት
ክምተ እግል ለአፍህሞ ወምነ
ቀራር ህዳይ እግል ልትናዘል ምን
ተሓለለዎ፡ አቡሀ ላቱ ለአሰምዖ
ኢትረከበ ከተሀዴት። ምናተ ለእናስ
እሉ ተሀዴት ኢትረአው ወክም
እናስ ወእሲት ኢትመቅረሐቱ።
ህዳዮም ሀዬ እት ደንጎበ እብ
ሕድጎ አክተመ። “ለህዳዬ መረ
ለለትስሕቅቱ” ትብል ሐሊመ፡
ዐደ ጅነት ለአትሀዱ ሰበት ዐለው
ለአስሕቅ ወለአቅህር። እንዴ
አትሌት “አነ ፋርሰት ዐልኮ፡ ምን
መድረሰት ክም መጽአኮ ምሉእ
ምዕል ዲበ ድካን እውዕል ዐልኮ፡
ላኪን ለነሻጥዬ ዲብ ምልክ ክመ
ገይስ ሀለ እንዴ መስለ ዲበን
ለአንስ አበውዬ እግል አቡዬ እግል
ለትሀዴኒ አትሻከተያሁ ወእብለ
አጊድ ዲብ ህዳይ ሸፍጌኒ። አነ
ሐበት እለ አምር የዐለት እዬ፡
ምነ ህዳዬ ኩሉ አዳም ደንገጸ
ወመዐልሚን ተሐት ዕምር ዲብ
እንተ ለአትሀድየ ሀለ እንዴ ቤለው
እግል ለትአሱሩ ሐዘው፡ ላኪን
አዳሙ እብ ጀሀልቱ ወየአምርቱ
እንዴ ቤለው ሰበት ዋስጠት አተው
ዐተቀዉ” ዲብ ትብል ለናይ ልብ
ንእሸ ጋብአት ትፋቅድ።
ሐቆ ገሌ እያም ዲብ መድረሰተ
እንዴ አቅበለት አስክ ሳምናይ
ፈስል በጽሐት ወክእነ ዲብ
ሀሌት ዲብ ሸሪከት ተዕዲን ቢሸ
በክት ሽቅል ረክበት። ሰልፍ ክም
መትሐድራይት ጋሸ ወናይ ነዳፈት
እንዴ ገብአት እት ሽቅል አቴት።
ዲብለ ሽቅለ ዲብ ሀሌት ሐቴ ናይ
ስዋገት አትአመሮት ሽቅል ፈግረት
ወዲበ መቃበለት ክም ወዴት
ነጅሐት ወስዋገት እግል ትትዐለም
እት ድራሰት አቴት። ዲቡ ዲብ
ትደርስ መዐልመተ ወመስኡሊነ
ሐጠረ ወዘካየተ ክም ረአው፡ ክእነ
መስለ ንየት ሽቅል ወጽሚእ አምር
ለበን አንሳት በክት እንዴ ተሀየበየ
ደረጀተን እግል ትወቀል ክም
መብደእ ሰበት አምነው እቡ፡ ምነ
ለእለ ጻብጠት ዐለት መከነት ክም
መልከት ስዋገት ናይ ደረጀተ
ለትወቀለት መከነት እግል ትትዐለም
በክት ብዕድ ትፈተሐ እለ። ኤክስካቫተር
ተዐለመት።
ዲቡመ
ኢበጥረት ምነ ለትጠወር ሸቨል
ለልትበሀለ ክልኦት መቶር ለበን
ዐባዪ ዐረባት ተዕዲን ክም ተአሸቄ
ተዐለመት። እሊ ሰልሲቱ ማሽናት
እንዴ ተዐለመቱ ወመልከቱ እትለ

ሐሊመ መሐመድ አሕመድ
እለ ሐዘወ እግል ትእቴ ለትቀድር
በዐል ምህነት ውቅል እግል ትግበእ
ቀድረት።
ሽቅል መከናት ተዕዲን ቀሊል
ኢኮን፡ ሐሊመ መሐመድ አሕመድ
ዲብ ትሸርሖ “12 ሰዐት ቱ ለትሸቄ።
ምን እለን 12 ሰዐት ለሐቴ ሰዐት
ናይ ጸቤሕ ዕርፍተ። እሊመ ዲብ
እንቱ አልሐምድለ በኪት እንዴ ሸቀ
በሌዕ” እት ትብል፡ እብ መዕጸመ
ወእብ ፈድልለ ትረከበ በክት ሽቅል
ድራረ እግል ትምለክ ምን ቀድረት
ረቢሀ ተሐምድ። እሊ መስል
ሽቅል እግል አንሳት ከብድ እተን
ገብእ? ለልብል ሰኣል እት ረአስከ
ደውር፡ እሊ ሰኣል እሊ እግል
ተአዳውር ለወዴከ ሀዬ፡ ሐሊመ
ምስለ እሉ ጻብጠት ሀሌት ማሺናት
እት አካንለ ተዕዲን እግል ትትካየለ
ምንዲ ትወጥን ስምጠ ወብጥረተ
ምን ናይ ለበዘሐ አንሳት ለልትረኤ
ኢኮን። ህተ ላኪን ለወቀይ እት
ሐረትም እንዴ ኢገብእ እት ፍክር
ክም ሀለ እግል ትትአከድ መሰል
ሰኔት እንዴ ገብአት ትትረኤከ።
እግልሚ፡ እሊ ረዪም ስዖታት ሽቅል
ተዕዲን ወማሺናቱ አንሳት አክል
አዪ ቀድራሁ ዲብለ ልብል ሰኣል
እሊ በሊስ ሀበት። “ ወላሂ አዪ
ሽቁል እግል እሽገዩቱ ሐቆ ቴልከ
ትሸግዩ፡ ወሐር ህዬኒ ሕነ ሰበት
ኢትወለድነ የዐልናሁ እንድኢኮን
አዋልድ አንሳት ከም
ወከም
ሰውረት ሑሉፋት ተን። መዕናሀ
እት ከብደን እንዴ ህለ ወእት
ከደን ወእት ብቆት ገይሰ ለዐለየ።
ንሕናመ ምን እለ ናየን ለሐጠር
ለናየን እንዴ ነስአነ እንሸግዩ።
ደሐንቱ ሀዬ ለደርር ብዞሕ አለቡ
ዲቡ። ደሐንቱ”
ሻ’በት ሐሊመ ምን እሊ ሽቅለ
ለረክበተ ፋኢደት፡ እት ረአስለ
ድራር ራሐት ደሚርተ። ህተ
ክመ ቴሎ፡ “አልሐምድለ ሐምዱ
ወእሸክሩ ተሕሚድ እግል ረቢ
ዋጅብቱ። ነፍሼ እግል እሳዕድ
ወዐጄ እግል እሳዕድ ቀደርኮ።
እትሊ በለድከ እንዴ እንተ እለ
ትነስእ፡ ሐውከ ወውላድከ ወዐድከ
እሉ ትፈቴ እንዴ ትርኤ ምን ሸጌ
ፈድልቱ። አፍደል ለግሩሽ እንዴ
ኢትገብእ ዐድከ ወውላድከ እግል
ትርኤ ለዐቤት ፋኢደት ተ። ክምሰል
እሊ ሀዬኒ እግል ልትፈተሕ፡ አዪ
እንሳን በደል ካልእ አርድ ገይስ
ወሸበቱ ለአበዴ እት ክምሰል እሊ
ሸገ ምንገብእ ነፍሱ ጠውር ወበለዱ
ጠውር።”
ሐሊመ ምነ ብእሰ ቀዳም
ው’ላድ የአትረፈት ሌጠ እንዴ

ኢገብእ ኩለ ለመርኢትመ
ኢትረአው። ምነ ቀዳም
ክም ተሐደገት ለተሀዴቶ
ብእሰ ምኑ ዎሮ ጅነ ሀለ
እለ። እሊ ሓርመ እግል
ትዳይም ምስሉ ኢቀድረት
ለፈናቴቶም ሀዬ “ሽቁል
ትእዘም ምኑ ቤለ ላኪን
ሐውዬ የታይም ሰበት
ህለው እግሎም እግል
ዓቤቱ አነ እግል እዘም ምኑ
ኢቀድርኮ። ምስል ሰብአን
እንዴ ሀለየ ብዝሓት ሸግየ ሀለየ
ላኪን ህቱ ሰበት የሐዘዩ እሲቼ
ሐቆ ገብአት ትእዘም ምኑ ቤለ።
አነ ሀዬኒ አጀኒት የታይም ሀለው
ምስልዬ ነፍስዬ ሌጠ ምንገብእ
የምክን ወአዘምኮ ምኑ ላኪን
ምህመት ናይ አጀኒት የታይም
ብዬ ድራሰቶም ወአዪ ሓጀቶም
ዲብዬቱ” ሐቆለ ትቤ ለሐወ
እሞም ማይተት ወአቡሆም ሒለት
ርፈዖም ለአለቡ ሰበት ገብአ ሐወ
እት ደረጀት እግል ተአብጽሕ
ምን ሐዳረ ወምን ሽቅለ ኦሮቱ
እግል ትሕሬ እት ጨባብ ክም
ትከረፈት፡ ለሐዳር እንዴ ትባለሕከ
ሙስተቅበል ብዝሓም አድመኖት
እለ ሐሬት። ከእብ ለህበተ ኖሰ፡
ውላደ ወሐወ ተአነብር ሀሌት።
እት
ሳቤዕ
ሙእተመር
ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ
ምን ሸቃለ ሸሪከት ተዕዲን ቢሸ
እንዴ ትወከለት ምስል ጸረ ማጽአት
ለዐለት ሐሊመ እት ደንጎበ ናይለ
እት ፍንጌ እጅትማዓት ለወዴናሀ
ምስለ ሐጫር መቃበለት ሐቴ
ልእከት ሓለፈት። ሸሪከት ተዕዲን
ቢሸ እግለ እተ ባካት ነብር ለሀለ
ሸዐብ በክት ሽቅል ፋትሐት ክም
ሀሌት ወብዝሓት አንሳት ዲበ
ሸቅየ እንዴ ወዐለየ እብ ዐረብየትለ
ሸሪከት ዐደን ለዐይረ ወምን ዐደን
ዐረብየት እንዴ መጽአተን ልትፈረረ
ከዕያለን ለአነብረ ሀለየ። እትለ
መደት እለ ዲብ ሸሪከት ተዕዲን
ቢሸ ሸቃለ መሕበር እንዴ ከወነው
ዲብ ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ
ልትከምከሞ ሀለው። መትከምካሞም
ሀዬ እግል ፋኢደቶም ቱ። ሸቃለ
ዋጅቦም እግል ለአትምሞ ወሐቆም
እንዴ ኣመረው እት ዐቦት ርሖም
ወወጠኖም ግዴቶም እግል ሊደው
ለከድም መሕበር ሰበት ገብአ ዲቡ
መትነዛም ምስል ብዕዳም ሸቃለ
እግል ትትራከብ፡ ክእነ መስል
መናሰባት ዲቡ እግል ትሕደር፡
ሀደፍ መሕበርከ ሐቅከ ወዋጅብከ
በደል ምን አፍ ብዕዳም ዱቅሪ
ምን ማርሐትከ እግል ትስመዕ፡
ናይከ እግል ቲበል ወምን ብዕዳም
እግል ትንስእ ሰዴ። ሕነ ሰብ ጋሽ
በርከ ወለዘይድ አንሳት እሊ መስል
አብካት ሑድ እትነ ሰበት ቱ፡ እለ
እግልነ ፉርሰት ዐባይተ። አዳም
ኣምር ዲብ እንቱ ኢልትወለድ ዲብ
ክም እነ መስል እንዴ ልትሓበር፡
ዲብ ልርኤ ወሰሜዕ እብ ሑድሑድ ልትዐለም። ከእሊ መስል
አብካት ነፍስከ እግል ትጠውር
ወሀለዮትከ እግል ተአስብት ለሰዴ
ምንገብአ ለበክት እግል ንርከቡ፡
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ኩልነ እብ ዓመት ወአንሳት እብ
ፍንቱይ ሀዬ ለእለ እንረክብ ፍርሰት
እንዴ ኢነአበድየ እግል ንሻርከ
እትፋኔ ትብል ሐሊመ መሐመድ
አሕመድ።
ዓሸ ዐሊ ሓምድመ
እተ
ሙእተመር ለረከብናሀ መልህየት
ሐሊማተ። ዲብ ሸሪከት ቢሸ ሰልፍ
ዲብ ናይ ከሺነት ሽቅል አንበተት
ወሐር ለሽቅል እሊ እንዴ ትገሀፈት
ምኑ እት ካርጅ እግል ትሽቄ ስዑድየ
ጌሰት። ምናተ ዐለዮ እግል ትክሀለ
ኢቀድረት፡ ቁርበት መራርተ
ምን ሹም ዓሊ ሀበይ እት ሞዳዩ
ለትበሀል አማንተ፡ አነ እት ርሕዬ
ሰበት ጃርበተ ሀሌኮ እግል ሐዋትቼ
እት ዐለዮ እግል ትፈክረ አለብክን
እግል ኢበለን እፈቴ ትብል።
ሰፈላል ዐደ ወዕያለ ክም ሔለተ
ዲብ አርበዕ ወርሐ ዐደ አቅበለት።
ክም አቅበለት ሀዬ ሸሪከት ቢሸ እተ
ሽቅል በዲረ ተአቅብል ሐድገተ።
ሐቆ መደት ምነ ናይ ከሺነት እት
ሽቅል ነዳፈት ሰበት ሐሬት ዲብ
እለ መደት እለ እት ናይ ነዳፈት
ትከድም ሀሌት። ዓሸ በዐል ዕያል
ተ። መስከበ ጅሜል ምዴርየት
ድጌቱ፡ ዲብለ ባካት ለሀይ አንስ ሰብ
ዐቅድ እት ሽቅል እንዴ ትፈረረየ
ዲብ ለአይተ ርእየት ልሙድ
ኢኮን። “ክምለ እለ ተአምሪ
ለምድርነ ምድር ሕዳረብቱ፡ እሲት
እት ሽቅል ትፈረር ሰበት ኢልርኡ፡
እሲት ፈግረት ምንገብእ ትበለዐት
ወትሰቴት ሌጠ ልብሎ፡ ሕነ ላኪን
ነፍስነ ኖስነ ሰበት ነአምረ አዳም
እለ ቤለ እንዴ እንቤ እግል ንትገሴ
አለብነ” ዲብ ትብል ተአፍህም።
እሊ ፈሀም እሊ ላኪን እት
በይነ ምንገብእ የምክን ክምለ
ናይ ሐሊመ ‘ወሽቅል ሕረይ
ወሐዳር…’ ምንትጸብጠ በደል
ሐምስ ውላድ እንዴ ፈንጠርኮ
እትሐደግ ምነ ሽቅል እብጠር
ወትቤ ትገብእ። ዓሸ ላኪን ብእሰ
ኢትሽቀይ እንዴ ቤለ ማንዐ
ኢኮን። “እሲትከ ትፈግር ወትሸቄ
ሀሌት ክም ቤለዎ ትሽቄ እኩም
እዘሞ ምነ ሰበት ቤለዮም፡ እንዴ
ኢፈትወ እሉ እለ እዘሞ ምነ
ጥልቅት ተ እናሰ ኖሱ ጠለቀየ
ልብሎ፡ አነ ላኪን ነፍሼ ኖሼ
አምረ” ትቤ ዓሸ። ብእሰ ማሌ
ወዮም እት ድፈዕ ወጠን ለሀለ
ሙናድልቱ። እበ ህቱ ረክበ ማህየት
ዐስከሪ ዓይለት እግል ትናበር ክም
ኢትቀድር፡ መንበሮ እንዴ ትሳዴከ
ክም ትትዐወት እበ ሰበት ለአምን
እግል ትሽቄ ወእብ ድራረ እግል
ትእቴ ሰምሐ እለ። እግለ እንዴ
ረአየ እንዴ ሸቀየ ለልአትያመ
እት ወስከ መጸአ ክም ሀለየ ወለ
ፈሀም ናይለ ሸዐብ እብ ቅሩታዩመ
ልግበእ እት ለሐይስ መጽእ ክም
ሀለ ረእየት ዕንተ ሸሀደት።
ዓሸ እት ሱዳን ትነብር ዲብለ
ዐለት እቱ አስክ ሳልሳይ ፈስል
ባጽሐት ክም ዐለት ወዲብ
ኤረትርያመ እብ ምህሮ ዐባዪ
አስክ ሳብዓይ ክም በጽሐት
እንዴ ሸርሐት፡ ምኑመ ተአተላሌ
ዲብ ትፈቴ እግል ድራረተ ዲብ
አርቡዕ 12 ኣፕሪል 2017

ሽቅል ትፈረር፡ እት መሓክም
ደገጊት ትሻርክ፡ እብ ውዛረት
ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት
እተ ገብእ ድራሳት ናይ ሰዳይት
ለተስትህሎም ከፈፍል ሙጅተመዕ
እብ ምራድ ኖሰ ትሻርክ ሰበት
ገብአት እት ድራሰት ክምለ ቀልበ
ኢትቀደመት።
አንሳት እግል ልድረሰ ሀለ እለን
ሰበት ትብል ላኪን እት መካትብ
ሕኩመት እሲት አጫብዐ እት
ቀለም እንዴ ጠቅሸት ለትፈርም
ክድመት እግል ትትሀየብ አለበ
እንዴ ትቤ ምስል መስኡሊን እተ
ወዴተ መፋሀመት አንስ ብዝሓት
ፋትያተ እለ ምንመ የዐለየ፡ እግል
ልድረሰ ሰበት ትቀሰበየ መንፈዐት
ተዕሊም ወጠዐመ እንዴ ኣመረየ
ብዝሓት ክም ከስበየ ተሓኬ።
እሊ ኩሉ ጅህድ ልግበእ
ወተቅዪር
ልምጸእ
ድኢኮን
ለበዝሐ ጸገም ቀደምነ ክም ሀለ
ኢሰሐተቶ።“እናሼ እግል እሽቄ
ለአጅዝመ
እዬ
እንድኢኮን
አቃርቡ ፋትያም ኢኮን፡ ሐቴ
ምዕል አስክ ቢሸ ለተበጸሐነ ሰርቪስ
ክም መጽአት ተላክምዬ ‘ሚ ሰብ
ቱ እሊ?’ እንዴ ቤለ እብ ግድብ
እግል ልቅነጽ እቶም ዶል ቤለ፡
ከብ እንዴ አበልክዉ ‘የሀ፡ እሊ ሰብ
ደሐንቱ፡ እግል እኪት ማጽእ የሀለ፡
እንዴ እቤ ከርዐክዉ። ለጀማዐትቼ
ደሐኑ ቱ ለእናስ? ክም ቤለዉኒ፡
ኖሱቱ ደሐንቱ እቤሎም። ከለ
ሙጅተመዕነ አስክ አዜ አፍሀሞት
ለሐዜ ሀለ” ትደግም።
ዓሸ ዐሊ ሓምድ ክምለ ናይ
ሐሊመ መልህየተ እግል ትሕለፍ

ዓሸ ዐሊ ሓምድ
እለ ለተሐዜ ልእከት አሰአለት።
አንሳት እግል ልትዐለመ፡ ምን በሀል
አዳም እንዴ ፈርሀየ ምን ቀረደን
እግል ኢልትረፈ ወእብ ዐመል
መቅደረት ክም በን፡ እት ነፍሰን
ለሀሌት እለን ስቀት ወምልክ ኖሰን
እግል ለአርእየ ትትፋኔ።
ሸሪከት ተዕዲን ቢሸ እተ ሸዐብ
እምጽእቱ ለሀሌት ተቅዪር ወፋትሐቱ
ለሀሌት አብካት ሽቅል ቀሊል ክም
ኢኮን እንዴ ፈቅደት ሀዬ ላመ ብዕዳት
ሸሪካት እለ ናየ መሰል ሰኔት እንዴ
ታለየ እተ ባካት ለሀለ ሸዐብ እት
ተዕሊም እግል ልትሐሰር ወሽቅል
እግል ልልመድ፡ ክምሰልሁመ ዲብ
ሽቅል ክም ለዐቤ ወደየ ምን ገብእ
ለአፍካር ምስሉ እት ልትጠወር እግል
ልምጸእ ክምቱ ሀዬ ተአምን።
ገጽ

4

መሓመድ እድሪስ

ዲብ ክታብ ካቲመ፡ ጀነራል ፊሊጶስ
ወልደዮሃንስ እብ ሰበት አብሳር ወፈን
ሐርብ ለከስስ “ሐርብ ምን ዕልም
ወለዐል ብስር ቱ” እበ ልብል አርእስ
ለከትበዩ መውዱዕ እግል ንትናወል
ቱ። ከእግል ዮም ሳልፋይ ክፈል ናይለ

ክቱብ ልተላሌ።
አክል ሕድ ክምሰል ክልኦት
ፈሪቅ ኩረት እግር ልተልሄ እት ህለ፡
መተልህየት ልብ ለኢክረው እግሉ
አካናት ክሱት መአይደት አው
መተቅብለት ለልርኡዎ፡ ዲብ ሐቴ
መዕረከትመ፡ ምነ ዲብ ቀበትለ ሕፉን
ሸፍ ለልጸመዶ፡ ለእብ ድማን ወድገለብ
ሸበህ ዲብ ርሂት ትልህየ ለህለው፡ እብ
ዝያደት ህዬ፡ ለዲብ ቅብላት እንዴ
ገብአ ሐርብ ለለአትመቃሬሕ ቃእድ፡
እግል ተአንትህዙ ለብከ ሐዋን ጃንብ
አባይ እት ፈረጎት በክት ቡ። ለፈርግ፡
መአይደት ትልህየ ኩረት እግር ዲብ
ሜዳን እንዴ አተው እግል ልተልሀው
ለኢሰሜሕ እሎም ምን ገብኣቱ። ዲብ
ሐርብ ላኪን፡ ለድማን ወድገለብ
ናይለ ሕፋን ሸፍ ለህለው መስኡሊን፡
እተ ዶሎም ለረአው ፍክር እት
ፍዕል እግል ለውዕሎ በዳሪት እግል
ልንሰኦ፡ ለትከለቀ ቴለል ሐዲስ ዲብ
ሐንቴ መራቀበት እንዴ ኣተው ዲብ
መስለሐቶም እግል ልበድሎ ቀድሮ።
ዲብ ካቲመ ሐርብ ደቀምሐሬ ቱ።
ለዲብ ዮም 19 ማዮ 1991 ለአምበተ
ህጁም፡ ፈጅራተ ዮም 20 ማዮ
ዲብ ምህም መርሐለት ባጽሕ ዐለ።
ውሕዳት ክፈል-ጄሽ 85 ወ16 እት
ፈርወንተሩ እትለ ገብአ ሐርብ እንዴ
ኢልጸበጥ ታርፍ ለዐለ አስክ ጉረዕ
ወዐዲ-ሃርም ለለአቴ ሰዋትር አባይ
እብ ደቁብ ሐርብ ወእስትሽሃድ ቃሊ
ጸብጠዎ።
ዲብለ ሳልፋይት አምዕል፡ ቅያደት
ክፈል ጄሽ 52፡ አነ ወኣማኒኤል ሀይሌ
(ሀንጀመ) መአዘዚትነ ዲብ ድግረመሬቶ ቱ ለዐለት። አፈልበ ክምሰል
ትጸበጠት ህዬ፡ አነ አስክ አፈልበ እንዴ
ተዐዴኮ፡ ዲብለ እግል ደቀምሐሬ
ወጋድሞታት ሐመስ ለለአተቅብል፡
ምን ጽርግየ ጀሀት ግብለት ለህለ
ዘርእዝጊ (ወዲ-ሽፍተ) ለመረሐ
ቦጦሎኒ ለዐለት እቱ ብራር መአዘዚቼ
አሰስኮ። እተ ወክድ ለሀይ ህዬ፡ ለዲብ
ስታት ህጁምነ ለኤተንናሁ ካልኣይ ገጽ
ናይለ መዕረከት፡ ጋግ ክምሰል ዐለ እተ
ትረኤተኒ። ለበርናምጅ፡ ክፈል-ጄሽ 16
እብ መከናይዝድ ውሕዳት እንዴ ተ’ለ
እግል ዐዲ-ጎልጎል ወትኩል እግል
ልእተውቱ ለዐለ። እበ እተ ወቀት
ለሀይ ልብ ለከሬኮ እቱ ላኪን ክሉ
ረአሱ እግል ልግበእ ለቀድር ይዐለ።
* * *
ዲብ መደት መዓርክ፡ ምነ አባያምነ

ሐርብ ምን ዕልም ወለዐል ብስር ቱ

እንዴ ኢተርፎ ለልሽሁዱ ጠባዬዕ ጄሽ
ጀብሀት ሸዕብየት ዎሮ፡ ናይ ኖስከ
በዳሪት ወብስር ቱ። ዎሮ ምን ቅያደት

ጄሽ ደርግ ለዐለ ጀነራል አበረ አቤቤ፡
ዲብለ ምን ሰነት 1979 አስክ ሰነት
1981 ልትነፈዕ እበ ለዐለ መዘክረቱ፡
(Note Book) እግል እሊ ተኣምርተ
መስኡሊን ጀብሀት ሸዕብየት ላቱ ጠባዬዕ
እብ ዋዴሕ ዛክሩ ህለ። ለመዘክረት፡
ጀነራል አበረ አቤቤ ዲብ ሰር ወሬሕ
ማርስ 1982 ምን ጀብሀት ቅብለት
ሳሕል ፈግር እት ህለ፡ ምስለ እግል
ጀነራል ሕሴን አሕመድ ለሰለመዩ
ሰንዱቅ ለተርፈት፡ ዲብ መደውሻሽ
ውቃው እዝ ለረከብናሃ ተ። ጀነራል
አበረ፡ አስክ ቅያደት ካልኣይ አብዮታይ
ጄሽ (ሁለተኛ ኣብዮታዊ ሰራዊት አው
ሁ.ኣ.ሰ) ናይለ ከትበዩ ጀዋብ ንስከት
ዲብለ ኖት-ቡክ ዝክርት ዐለት። ክእነ
ህዬ ትብል፦
“መዕነውየት ጄሽ ወሸዐብ እግል
ንወቅል እንዴ ሐሰብነ ወንበዴታት
(ሽፍተ) እንዴ ቀበብነ ለነአቀርቡ
ሸሬሕ ደረሩ እት ብቆት እግል ልካሬነ
ቀድር። ‘ጄሽ ሸዕብየት መዕነውየቱ
ወድቀቡ፡ ሴፈ ወስለሕ ትወሐ ምኑ፡
ዲብ ዎሮ ደብርቱ ግቡድ ለህለ’ ዲብ
ትብል ምሴ ወፈጅር ነአደፋርስ ህሌነ።
ዲብ ዔማት አክባር ልትነሸር ለህለ
ምስለ እት ምድር ለህሌት ሐቂቀት
ለገይስ ኢኮን። እብሊ ህዬ፡ ጄሽ እምበል
መዳላይ ዲብ ሐርብ ለአቴ ሰበት
ህለ ሻፍግ ወዲቅ መዕነውየት እግል
ልሰብብ እቱ ቀድር። ጄሽ ወመስኡሊን
ሸዕብየት ላኪን ክምሰልሁ ኢኮን።
ሐምሌ ወዕጨይ እንዴ ትመወነ፡ ምን
ጄሽነ ርሳስ ወስለሕ ዲብ ሰልብ እግል
ልትሓረብ ለቀድር ጄሽ ቦም። ሜርሐት
ፈሳይል ወስርያት ሸዕብየት ‘አካን
ትጸበጠት ምኒነ’ እንዴ ቤለው ክምሰል
ጄሽ እት ለዐል ኢሸኩ። አካናቶም
ኖሶም እብ ህጁም ምዳድ ለበልሶቶም።
ልትሀጀሞ እት ህለው አካን ሐቆ

ተሐሽከበት እቶም እት ውቅልት
ቅያደት ኢኮን ለሸኩ። ምስለ ድማኖም
ወድገለቦም ለህለው ተንጃታቶም ዲብ
ልትፋሀሞ ኖሶም ሐል ባስሮ። ‘ጽነሕ
እግልዬ ትትወጤ’ ቶም ለልብሎ።
ጀነራል አበረ አቤቤ እብ ፍንቱይ
ዲብ ሜርሐት መጃሜዕ ወሜርሐት
ፈሳይል፡ ሜርሐት ስርያት ጀብሀት
ሸዕብየት መትዐጃብ ዛይድ ክምሰል ዐለ
እሉ ለትረከበ ክቱብ ለአሽር። አኪድ ህዬ፡
ሐርብ እግል ዝያደት ጀብሀት ሸዕብየት
ምን ዕልም ወለዐል ብስር አው ፈን
ቱ። እግል እሊ መሰል ለገብእ እግልነ
ሐደስ ዲብ ታሪክ ጀብሀት ሸዕብየት
እንዴ ወሰፍከ ለልትከለስ ኢኮን።
ዲብለትፈናተ ደረጀት መስኡልየት
ናይ ምሔርባይ ጄሽ ለዐለ ምናድል
ሳድፉ ለዐለ ቴለል ሐል እግል ልርከብ
እሉ ናይ ኖሱ በዳሪታት ወለርእዩ
ለዐለ ብስር ወጥበብ ምን ልተከተብ
አድራጅመ ወኢከፈዩ። ምነ ብዙሕ
አነ ኖሼ ለወዐልኮ እቱ አሕዳስ ሑድ
አምሳል እግል አቅርብ።
* * *
ዲብ ሐርብ ዐዲ-ሐወሸ 1977
ቱ። ቅዋትነ ፍንጌ ዐዲ-ሐወሸ ወዝግብ
ሰዋትር ጻብጣት ዐለየ። ምን ከረን
ለመጸአት ውሕደት ብርጌድ 23፡
ዲብለ ጀብሀት አምሱይ አቴት። ዲብለ
አካን ለጸንሐየ ቅዋት ፈጅራተ ጽብሕ
ምድር ህጁም እግል ለሀርሰ ዱሉያት
ጸንሐያነ። ምነ እተ ወቀት ለሀይ እተ
ጀብሀት ለተሓበረየ ውሕዳት ሐቴ
ቦጦሎኒ እንዴ ጠዌት ፍንጌ ጸሎት
ወዐዲ-ሐወሸ ክምሰል ተአቴ ገብአ።
ጄሽነ ህጁም እንዴ ኢለአሰብዴ ላኪን፡
ጄሽ አባይ እንዴ በድረ ሀጅመ። እብሊ
አመቱ ኢተአመረት ሐደስ እሊ እብ
ፍንቱይ እብ ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
አስክ ዐዲ-ሐወሸ ለዐለት ቦጦሎኒ አካነ
ሰበት ሐድገት መትዐልዋጅ ትከለቀ።
ዲብ ክእነ ላተ ሓለት ለእብ ጀሀት
ጸሎት ለጠዌት ቦጦሎኒ እግል ቅያደት
ናይለ ጀብሀት እንዴ ረክበት እግል
አባይ እብ ስምጥ እግል ተሃጅሙ
ክምሰል ልትወጤ እለ እንዴ ሐበረት
ምስለ ገጽ እት ገጽ እብ ጀሀት
እምበይቶ ወዐዲ-ሀከፈ ህጁም ምዳድ
እግል ሊደየ ልዳለየ ለዐለየ እንዴ
ትመቅረሐት እብ ስምጥ ዐዲ-ሐወሸ
እንዴ አቴት እብ ሸፋግ ዲብ ጽርግየ
ጸላም እንዴ ትከሬት እግለ ቴለል ምን
አሳሱ ቀየረቱ። እለ ናይ ኖስ በዳሪት
ናይ ቦጦሎኒ፡ እግል ህጁም አባይ እንዴ
ተክለት እግል ህጁምነ ዝያደት ሒለት
ወሰከት እቱ።
* * *
ዲብ ዲሰምበር 1977 ዲብ ባካት
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ያንጉስ ሰዋትር ጻብጣም እቱ ለዐልነ
ወክድ፡ ዶገሊ እንዴ ሀጀምነ እግል
ንጽበጠ ድራሳት እት እንወዴ፡ አባይ
እንዴ በድሬነ ፋዬሕ ህጁም አምበተ።
ምን ህጁም አባይ ሐቆለ ዳፈዐነ ህዬ፡
ለአሰልፍ ለተሐሰበ በርናምጅ፡ እብ
ህጁም ምዳድ እግል ነአተላልዩ ቀረርነ።
ህጁም ምዳድ ክምሰል አምበትነ እብ
ጀሀት ድገለብ እብ እንክር ቅብለት
ለተሐረከየ ወሕዳትነ ገጽ ቀደም
ልትቀደመ እት ህለየ፡ እንክር ጽርግየ
ላኪን፡ አባይ እብ ብዝሔ ጄሽ፡ ደባብ፡
መዳፌዕ
ወፋሉላት
(ቢኤም21)
ሰበት ደብአዩ፡ ገጽ ቀደም አተላላይ
ኢትቀደረ። ዲብ ክእነ ስድት ሓለት፡
አስክለ ወክድ ለሀይ ዲብለ ሐርብ
እንዴ ኢተአቴ ለጸንሐት ቦጦሎኒ 23.2
ናየ በዳሪት እግል ትንሰእ በትከት።
እግል ቅያደት ናይለ ጀብሀት ሐቆለ
ሐበረት ህዬ፡ እንዴ ኢትትረኤ ከርስ
ከጥ አባይ እንዴ አቴት እግል ዶገሊ

ዐወድወዳቱ ዲበ ማይ እት ንትበአስ
ንትመዬ ለዐልነ። ግረ ሐምስ አምዕል
ላኪን አባይ ሽውየ ግረ ሰበት አንገስገሰ
ለማይ ሐን መራቀበትነ ኣቴናሁ። ዲብ
ሳድስ አምዕል አባይ ላሊ እብ ሀምገም
ወሸፋግ 500 ለገብእ ስለሕ ወለ ዲብ
ድፈዕ ለዐለ እንዴ ኢረፌዕ ዲብለ
ደብር ዐቢ እምእደኔ ወምኑ እንክር
ምውዳቅ ጸሓይ ዲብለ 44.3 ሻፈት
እቱ ለዐለት ባካት ትጄቀቀ። አባይ ምነ
አካን ክምሰል ትወርከ ምድር ክምሰል
በርሃቱ ለኣመርነ። እብ ናይ ስዔስዔ
ትእዛዝ ክምሰል ጌሰ ላኪን፡ ለእንዴ
አዝመ ምኑ ለጌሰ ስለሕ ወለኢትቀበረ
ገናይዝ ልሽህድ። ለቴለል ናይ ደሐን
ክምሰል ኢኮን ፈጅራተ እብ ጀሀት
ምውዳቅ ጸሓይ እበ ቦጦሎኒታት 44.3
ወ23.3 ለዐለየ እቱ ባካት አስክ አግረዕ
እግል ልድነን ለትሰተተ ሐርብ ድቁብ
እግል ለሀርስ ክምሰልቱ ሸክ ኢወዴነ።
ምስል እለ ሐረከት ሐዳስ ናይ አባይ፡
ሕናመ ገሌ እግል ንሕሰብ ወንባስር
ላብድ ዐለ። ለምን ጀሀት ቅብለት እግል
ክልኤ አምዕል እምበል ሐርብ ለወዐልነ

እብ ጀሀት ግብለት - ባስከት ማይ
ለብእቱ ደዋዬሕ አመተ ኢተአመረት
ሰበት ሀጅመቱ፡ ጄሽ አባይ በጨብጭ
ገብአ። ፈድል እለ ቦጦሎኒ እለ ህዬ፡
ለጅብሀት ፈረሽክ እንዴ ገብአት፡ ጄሽ
አባይ ዲብ ልትጌለል አስክ ድዋራት
ሕርጊጎ ወፎርቶ ትጄቀቀ።
* * *
ዲብ ጁላይ 1979 ጄሽነ እግል
ሐምሳይ ወራር አባይ እተ ጋብህ እቱ
ለዐለ ወክድ ዲብ ሳብዓይት አምዕል
ናይለ ወራር፡ አባይ እብ ክለ ቅወቱ
እብ ሕዳቅ አስክ አግረዕ ወምኑ አስክ
ግብለት እግል ልድነን፡ እት ረአስ
ቦጦሎኒታት 44.3 ወ23.3 ድቁብ
ቀዝፍ ጥያራት ወመዳፌዕ ለተለ ህጁም
ወዴ ዐለ።
ዲብለ መደት ለሀ አነ (ቃእድ
ብርጌድ 44) ምስለ ቅብለት ደብር
እምእደነ ለዐለት፡ መኮነን ተክሌ
(ጉብጣን ደስተ) ወዐሊ ማንጁስ
ለብእተ ቦጦሎኒ 44.2 ዐልኮ። ቀደሙ
እግል ሐምስ አምዕል ዲብለ ገብአ
ሸፍ ቅዋትነ ምን ደብዐት ልትሞጠዕ
ለዐለ ቀዝፍ ድቁብ ክሉ ጅንስ መዳፌዕ
ወደባብ ክምሰልሁመ ጥያራት ሐርብ
እንዴ ከሀለት፡ ድቁብ ናይ እዴ እብ
እዴ መዓርክ ለአተላልየ ዐለየ። ወሬሕ
ሰቦዕ ሰበት ዐለ፡ ዲብ ቀበት ጸሓይ
ድቅብት እግል ሰለስ አምዕል እምበል
ነብረ ወማይቱ ለተሓረብነ። ፍንጌነ
ወፍንጌ አባይ ዎሮ ሑድ ማይ ለብእቱ
ወደግ ዐለ። ለዎሮ መዐደይ ሕነ
ወለካልእ መዐደይ ህዬ አባይ ጻብጡ
ሰበት ዐለ ክልኢትነ ምድር ክምሰል

ወእተ ላሊ ለሀ አባይ ምኒነ ናይ 1.5
ኪሎሜተር እተ ሪመ አካን ሐቆ
ትፈንተ ምኒነ “ሚ ኒዴ? ዲብለ ጀሀት
ምውዳቅ ጸሓይነ ለህለየ ውሕዳትነ
እንዴ ትሸርዐብነ እግል መዳፈዐት
ንዳሌ ወለ ብዕድ ሐል ለለአመጽእ
ሐርብ ነሀርስ?” ለልብል ሰኣላት እንዴ
ሀረስነ ምስል ነፍስነ ተሐይስ ተሐምቅ
እምቤ። ደብር እምእደኔ ዲብ ቅብላትነ
እት ናይ አርበዕ ሐምስ ኪሎሜተር
እንዴ ገብአነ እት ነአንቀዕርር እንርእዩ
ዐልነ። ዲብለ ደብር አንቴናታት
ትማደደ ወሬድዮታት እንዴ ትዋተደ
እብ ክሻፈት ዐስከርየት አክል ሕድ
ልትረኤነ ዐለ። ዲብለ እብ ጤላማይ
ተኪኤ ቀሺ ዲብ ልትመረሕ እግለ
ህጁም ለአትመቃሬሕ ለዐለ ኮሎኔል
ክሳ ገብረማርያም አካን ቅያደት ተ
ለዐለት። ሐሬ ምነ ትጸበጠው ስታፋት
ጄሽ አባይ ክምሰለ ኣመርናሁ፡ ተኪኤ
ቀሺ ሜርሓይ ገበይ ሌጠ ኢዐለ። ሬድዮ
ዲብ ታቤዕ እሱወን ውሕዳት ህለየ?
እሱው መስኡል ዲብ አየ ውሕደት
ሽርዑብ ህለ? ዲብ ለሐብር ለለትሐዜ
ምክር ለሀይብ ዐለ። ናዬ፡ ናይ እሰያስ
ተወልዴ (ወዲ ፍላንሰ) ናይ ገብረሂወት
ሐምቢር (ወዲ ሓምቢር) ክርን ሰበት
አሌለዩ ህዬ፡ ለሐርብ እንዴ ኢለአነብት
ሱዱድ እግል ልግበእ ክምሰል ቀድር
ወብርጌድ 44 ምን ከበሰ እንዴ መጸአት
ዲብለ ሐርብ ክምሰል አቴት ወዲፍላንሰ ህዬ ምን ነቅፈ ውሕዳት እንዴ
ጸብጠ ማጽእ ክምሰል ህለ ሕቡሮም
ዐለ።
ልተላሌ…..
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መለዋሊት ፈን ወአዋልድ አንሳት

2ይ ክፋል
ክለ ለላሊ እንዴ እትባለስ፣ እብ
ክሱስ መስተቅበልዬ ወመስተቅበል
ፈን እንዴ ሐስብ ትመዬኮ። ክምሰል
ደረሳይት ወሬፍዓይት አማነት እብ
አትፋርሆት ከረ አቡዬ ፈን ሐቆ
ሐደግርኮ ሰበትኮ ሚ ጠለምኮ?
አማነት ናይለ ምስል ከላሺነን
እብ ፈን ለናደለየ እማቼ ወሐዋቼ
ህዬ ሚ እውደየ? ፈናኒት ዜነብ
በሺር፣ “ሆባይ ሰመ ትበርር ሀሌከ፣
አስእለኒ ለእግለ ረኤከ፣ ገናይዞታት
ሙዱድ ሐንቴከ’’ እንዴ ትብል፣
ከዲጃ ኣድማይ፣ “እኪት
ምን ልብ ኢትበዴ፣ ጬወት
ሃሬት ኢትወዴ፡’’ እት ትብል
ወመወዋዲት ጃእር አባይ እንዴ
ትሸሬሕ፣
ዘህረ ዐሊ “‘እንከ እሊ ብላይከ
ልባስ ለናይ ላሊከ ብርድ ሀለ
ወጸሓይ ዕዛል ገብእ እግልከ’’
ዲብ ትበል ሸባባት ክምሰል ንድሎ
እንዴ ትወዴ፣
በኪተ ዐሊ “ይመ ዋልዳይት’’

እንዴ ትብል ፈራሰት ወረሐመት
እማትነ እንዴ ትሸሬሕ አትዋየንኮ።
ኣቤ፣ ምስለ ለዐለት እግልዬ ንየት
ፈን እለን እማቼ ወሐዋቼ መሰል
ሰኔት ገብአየ እግልዬ። ፈከን
ወአማነተን እንዴ ትረስዐኮ ምን
ፈን እግል እዘም ነፍሼ ኢወዴተ
እግልዬ።
መሻክልዬ ሰኒ በዝሐ። አቡዬ
ዋልዳዬ ህዬ? አካነት ዋልዳይ
ጽንዕት ተ። ረዳሁ ኢነስአኮ ምን

ገብእ ናይ ፈንጉሕ እስእን። እሊ
ክሉ ለሐንቅቀኒ ወለአትሸንሀኒ
እንዴ ዐለ ምን ጎማቱ እግል እፍገር
ኢረዴኮ። በሰር ትቀወ ዲብዬ፣ ምነ
ቀበትለ ቤት እንዴ ፈገርኮ እት ከደን
ትገሴኮ። ለሸማል ብሩድ እንዴ
ፌሬኒ በሰር ለአቡዬ ኢልሐርቅ
እቡ ወአነ ፈን አተላሌ እቡ እግል
እርከብ እፈክር ትመዬኮ። ምድር
ምን እገኔሕ ጽልመት፣ ዐስተር
ምን እገንሕ ክዋክብ፡ ኬመ ትሄር

እንዴ ትመዬት እብ ምውዳቅ
ጸሓይ አድሮሬት። ሰብዐት ሸንከት
ቅብለት ትወጅሀው። ፍክረት
ምን ለሀይቡኒ ሸንከት ሰብዐት
አቅመትኮ።
እምዬ እሊ ክሉ ዳልየቱ ይዐለት።
ሕላይ ሰበት ትፈቴ ደለ ሐሌክወ
ዲብ ሸሪጥ እንዴ ወዴኮ አሰምዓተ
ዐለኮ። እለ ላሊ እለ ላኪን ግብእዬ
ወሽንርብዬ ኢደሌት። ምድር እንዴ
ቀርር ሰበት ጌሰ ብርድ ትሰምዔኒ።
ሸረንርብለ ሞረ መጺጸት ወደ
ዲብዬ። ዐቅልዬ እብ ሀመት
ትሸመመ። ነፍሼ አቤክወ። እት
ደንጎበ ላኪን ሐቴ ፍክረት ሐሰብኮ።
ለፍከረት ህዬ መደርሲንዬ እንዴ
አስአልኮ ምን ዐጄ እግል ኢሪም
እት መድረሰት ቦርዲን (ዳኽልየት)
እግል ልንድኡኒ ወዲቡ ዓስራይ
ወዐስር-ሐቴ እግል እዋስል። ምስል
ድራሰቼ ሕላይ እግል አተላሌ
ሰተትኮ። ለመደርሲን ሰደዉኒ
ምን ገብእ አቡዬ ምን ገጹ ሰበት
እረይም እግል እድረስ እቀድር።
መርሀዮ ለረከብኮ እንዴ መስለ
ዲብዬ ፋርሐት እት አነ ጽቤሕ

መራዐየ ዓፍየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
እብ ከአፎ ሐኪም አንያብ ነሐሬ?
ለገብአ ሐኪም አንያብ አጀኒት
እግል ልሳሬ ቀድር። ትቀደረ ምን
ገብእ ፍንቱይ በዐል መቅደረት ላቱ
ሐኪም አግሩዝ ወአጀኒት ልትሐሬ።
ሰበቡ ህዬ (1) ሐካይም አግሩዝ እግል
ልሳሩ ለሰድዮም ፍንቱይ ወሕሩይ
ኣላት ሀለ እግሎም፣ (2) ፍንቲት
መቅደረት ህሌት እግሎም፣ (3) እብ
ከአፎ አጀኒት እግል ልሳሩ ክምሰል
ቀድሮ ፍንቱይ አግቡይ ወበስር ሀለ
እግሎም። እምበል እሊመ፦
• አግሩዝ
ወአጀኒት
ለልትሳረው ዲበ ዕያደት እበ እግል
አጀኒት ለትለውቅ ገበይ እግል ትዳሌ
ሀለ እግለ፣
• ሐካይም አጀኒት ሃድኣም፡
ርሒማም ወእግል አጀኒት ወቅት
እንትበህ ለወዱ እግል ልግብኦ
ለአስትህል፣
• ሐካይም አግሩዝ እግል
መዳፍዐት አውለውየት እንዴ ሀበው
ትሉሉይ መርመረ ለወዱ፡ እብ ክሱስ
ገበይ ሙነት ህዬ ምህሮ ለልሀይቦ
እግል ልግብኦ ወጅብ።
• ሐካይም አንያብ እግል
አግሩዝ ወአጀኒት እብ ክሱስ
መትነፍዖት ፍርሸት ወመዕጁን
ፈሀም እግል ለሆቦም ለአስትህል፣
• እብ
ክሱስ
መደረት
ለኢልአትሐዜ
ነበሪት
አግሩዝ
ወአጀኒት
እግል
ለአድርሶ
ለአስትህል፣
አንያብ
ሰ በ ት
አብቀልኮ
ነፍሼ እንዴ
ተሐጸብኮ
አስክ ሐኪም
እ ገ ይ ስ
ህሌኮ!

• ምን አሽዐሾት እግል
ልዳፍዖ ለቀድሮ ክሎም አግቡይ፡
ኣላት ወቀመማት ለመልክ እግል
ልግበእ ሀለ እግሉ፣
• ሐካይም አንያብ እግል
ልሳሩ እንዴ ኢልአነብቶ እሰልፍ
እብ ክሱስለ እግል ልውደዉ ለሐዙ
ለህለው አግቡይ ሳረዮት ዋልዴን
እግል ለአፍህሞ ወጅብ።
• አግሩዝ
ወአጀኒት
ልዉቃም እት እንቶም እግል
ልትሳረው፡ ለዕያደት እብ ሓባር
ለተአንጨዋሬሕ፡ እግል ረአየቱ
ለለውቅ፡ እግል ለአትፋግዖም
ለቀድር ስወር ወካርቱናት ለብዲበ
እግል ትግበእ ልትሐሬ፣
• ዓፍየት አግሩዝ ጀላብ
እግል ትትሐፈዝ ለዕያደት ረክስ
ምነ እግል ለአምጽኦ ለቀድሮ
ጋራት ሕር እግል ትግበእ ምህም
ቱ፣
ሐቆ ክል ስስ ወሬሕ ዲብ
ሐኪም አንያብ ከሽፍ ውዴ!
• ሐኪም ለልትነፈዕ እቡ
ኣላት ክሉ ለትወርዐ(ዲብ እሳት
ወቅት ካፊ እንዴ ተሀየበዩ ለትለልዐ)
ወነዲፍ እግል ልግበእ ለአስትህል፣
• ጅነ ዲብ ሐኪም እንዴ
ጌሰ እግል ሰልፍ ዶል ለልትርኤ
እተ ወቅት ዕምሩ ምን በዜሕ ምን
ሐቴ አስክ ክልኤ ሰነት እግል
ልግበእ ወጅብ። እለ ዕለት እለ
ዋልዴን ወአግሩዝ ምስል ሐኪም
ወዕያደት ለልትኣመሮ ዲበ ወእግለ
አካን ለልትላመዶ ዲበ አምዕል
እግል ትግበእ ለአስትህል፣

• እግል ሰልፍ ዶል ዲብ
ሐኪም ለልትርኤ ጅነ፡ እንዴ
ተአትሓልዩ ወተአትፋግዑ እት
ኢኮን እብ ቀስብ ዲብ ክርሲ እግል
ተአትገስዩ ኢወጅብ። ለጅነ ለአካን
እግል ልልመደ ወእግለ ክርሲ
እግል ልተማትሙ መብርሀት እግል
ልወሌዕ ወለአቅስን በክት እግል
ልርከብ ሀለ እግሉ።

• ለልትሳረው አንፋር ትፍ
ለልብሎ ዲቡ ወማይ ለመጽእ
ወገይስ እበ ማሱረት እንዴ ትፈቴሕ
ተአነድፉ። ላመ ጅነ ክምሰልሁ
እግል ልውዴ እግል ልትአጀዝ
እግሉ ለአስትህል። ክምሰል ለሀምግ
ወልተልሄ እግል ንባስር ወጅብ።
እብ ዓመት፡ ለግርዝ ዲብ
ሐኪም ለቀርብ ዲበ አወላይት
አምዕል ምስለ ኢልአምሩ አካናት
ወቴለል ክምሰል ልትኣመር እግል
ትግበእ ወጅብ። ሰበት እሊ፡ እለ
አምዕል ናይ አትኣማር አምዕል
እግል ትግበእ ዋጅብ ቱ። ናይ
ሳረዮት አምዕል ህዬ ብዕድ መዋዕድ
እግል ልግበእ እግለ ወጅብ። ክእነ
ወዴነ ምን ገብእ ለጅነ እግል ክሉ
ለአካናት ከረ ከራሲ ወብዕድ ኣላት
እንዴ ለምደዩ ወኣመረዩ ሰበት
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ጸኔሕ ኢፈርህ። ወቀይ ሳረዮት ህዬ
ስርጉል እግል ልግበእ ቀድር።
አጀኒት ዲብ ሐኪም አንያብ
እነስኦም እት ህሌነ እግል ንተብዑ
ለወጅብ ምስዳራት፦
1. እግል አግሩዝ/አጀኒት
ዲብ ሐኪም አንያብ ለእነስኦም
እቱ ወቅት፡ ለጅነ እንዴ ኢልትዕብ
አስቦሕ እግል ልግበእ ወጅብ፣
2. ግርዝ ክሉ ረአሱ እንዴ
ኢልአፈጥር ዲብ ሐኪም አንያብ
እግል ንንስኡ ኢወጅብ። ሰበት
እሊ፡ እት ሐኪም እንዴ ይእነስኡ
ቀደም ሐቴ ሳዐት ነብረ ቀላል
እግል ነአብልዑ ወጅብ።
3. ለጅነ
መትዳላይ
ነፍስያት/ዐቅል እግል ልውዴ እብ
ክሱስ ሕክምነ አንያብ ደለ ሰኒ
እግል ንዳግም እግሉ ወጅብ።
4. ዋልዴን እበ ትትቀደሮም
“ኢልአመጸከ! ሐቴ ኢወዴከ!”
ለልብል ከሊማት እግል ልትነፍዖ
ኢወጅብ። ሰበቡ ህዬ፡ ለጅነ
እብሊ ከሊማት እሊ “መጺጸት
ወወጀዕ” ሰበት ፈቅድ ዝያደት
እግል
ልፍረህ
ወልትሀለግ
ቀድር።
5. እግል አጀኒትነ፣ “እንተ
አንያብከ ሰበት ይአንደፍካሁ
ሐኪም
እግል
ልንድኡ
ምንካቱ---” እበ ልብል መባልስ
እግል ነአትፋርሆም ኢወጅብ።
6. አጀኒት
ህሉጋም
ወፈርሃያም ለገብኦ፡ ዋልዴን
ኖሶም ዲብ ሐኪም አንያብ ጊስት
ፈርሆ ሐቆ ገብኦ ቱ። ሰበት
እሊ፡ ዋልዴን ሽዑሮም እንዴ
ሐብዐው ሃድኣም እግል ልግብኦ
ለአስትህል።
አርቡዕ 12 ኣፕሪል 2017

ምድር እት ዐራቼ አክረርኮ።
ስካብ ሰበት ሐልፈ ዲብዬ ክምሰል
በዲሪዬ አጊድ ኢቀነጽኮ። እምዬ
ፍጡር እንዴ አዳሌት ሀረሰተኒ።
ሚ ክምሰል ጸብጠተኒ ምንመ
ትሰአለተኒ፣
ክምሰል
ሴመ
ኢጋብአት እንዴ ይአስእለ አስክ
መድረሰቼ ክባባይ ገብአኮ።
መደርሲንዬ ክሉ ለቴለል
አስአልክዎም ቱ። እብ ፍድብዬ
ወአደብዬ ፈቱኒ ሰበት ዐለው፣ እት
ቦርዲን እግል ልንድኡኒ ባሰረው።
ለእግለ ትሰአለው ቦርዲን አካን
ሰበት ይዐለት ዲበ እግል ልስለጥ
እግሎም ኢቀድረ። እብ ድግማን
ቦርዲን ብዕደት ትሰአለው። እት
ደንጎበ ህዬ ተዐወተው። ንቃጬ
እንዴ ከምከመው ወወረቀት
ተቅዪር እንዴ ሀበዉኒ አስክ
ቦርዲን ትበገስኮ። አቡዬ ተቅዪርዬ
ኢረደዩ።
ትረመጨ
ወምስለ
መደርሲን እግል ልትበአስ ሐዘ።
ምናተ፡ “ፈዳብያም ደረሰ እብ
ቀራር ሕኩመት ልትቀየሮ ህለው፡
” ሰበት ቤለዉ እንዴ ኢረዴ
አስበረ።

መዐሉማት
• ፍሬ ቡን ክምሰል ዘርእ
እንዴ ኢገብእ ክምሰል ፈርያት
(ፈዋክህ) ቱ።
• ፍሬ ቱፈሕ እግል ልሰምም
ሰበት ቀድር እግል ንትደገግ ምኑ
ለአስትህል።
• ናይ ቃቀት ሐፋነት እብ
ሐምስ ዕጽፍ ምነ እት ድዋር
ጸሓይ ለህሌት ሐፋነት ዘይድ!
• ለበዝሐ ሕማም ዲብ
ዐለም ሕማም አንያብ (መሽመሾት)
አንያብ ክምቱ ተአምሮ ማሚ?
• ሜክሲኮ እምበል አሜሪከ
ለበዝሐው ውምሪኪን ለነብሮ እተ
ደውለት ተ።
• ጼነ ገሮብከ እግልከ
ፍንቱይ ቱ። ምናተ ጼነ መንታከ
ምስል ናይከ ሰበት ልትማሰል
እግል ለአክልጠከ ቀድር። አስክ
አጀኒት ነአይሽ ጼነ እሞም አጊድ
ፈሩጉ።
• ዲብ
ክታብ
ቅዱስ
ለኢትሰመ ሔዋን ደመሚት ሌጠ
ክምሰል ቱ ህዬ ተአምሮ ማሚ?
• ነሀር ኒል 4,145 ማይል
ሰበት ቱ ለሬመ ነሀር ዲብ እዲነ
ክምሰል ቱ ልትአመር።
• ዲብ ቤት ለነብር ጨነጪት
ዕምሩ ክልኤ ሳምን ክምሰል ቱ ህዬ
ነአምር ገብእ?
• እብ ሚ ሰበብ ክምሰል
ቱ ከንዶእ፡ ዲብ ወሬሕ ሐምስ
ለልትወለዶ አጀኒት ምነ ዲብ
ብዕድ አውርሐት ለልትወልዶ
አጀኒት ሜዛኖም እብ 200 ግራም
ልትወቀል።
• ሐቴ ወለት አንሳይት
ዲብ ዕምረ ምሉእ 2.7 ኪሎግራም
ሐመር ሸፋይፍ (ሊፕስቲክ) ክምሰል
ተአተምም ተአምሮ ማሚ?
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
እስባት አወልወሎት ጅንስ ሐረምዝ እት ኤረትርየ
3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

እስባት ዶገሊ
እት ወርሕ 10 ሰነት 2006
እት ናሺናል ኣካዳሚ ኦፍ ሳይንስ
ለፈግረ ክቱብ ዕልም ፍንቲትለ
እት ዶገሊ ለትረከበ (ድዋራት
ሐርስ ወደግ መላጼ) ሰር ነጋድ
ለሰርተ ጅንስ ለልሐብር ቱ።
እብ አሳስ እሊ በሐስ እሊ ዓለት
ሐርማዝ ቀደም 27 መልዮን
ሰነት እትሊ ድዋራት እዲነ እሊ
ለዐለ ፕሮቦሲድያን ለትበሀለ
ጅንስ ሐርማዝ ወክል።
እት አፍሪቀ ቀደም 34-24
መልዮን ሰነት ለገብእ ወክድ
እሊ ጅንስ ሐርማዝ እሊ እግል
ትኣምር ገብእ ለዐለ ብሑሳት
ወመክሐዳታት እግል ሀወኖት
አሰር እሊ ሐረምዝ እግል ትርከብ
ላዝም ዐለ።
እሊ ርኩብ ለህለ አሳር ሐማዝ
ፕሮቦሲድያን እግል ምህመት ቀር
ወምፍጋር አፍሪቀ እት ስለል
አወልወሎት ሳልፋያም አጅናስ
ሐረምዝ እበ ዎሮት እንክር ሳጋም
እሎም ዓላት ሐረምዝ እሎም ህዬ
እበ ካልእ ምን አፍሪቀ አስክ
አፍሪቀ ወምን አፍሪቀ አስክ
ምእታይ ዐረብ ወብዕድ ድዋራት
ወምስሉ ለልትጻባጥ አሽቃል
ለልአደምቅ ቱ።
ኣሰር-ህይወት
ናይ’ዚ
ብኤርትራዊ ሓረስታይ ኣቶ
መልኣከ ገብረክርስቶስ ዝተረኽበ
ኮይኑ፣ ንዝመልኦ ሃጓፍ ኣብ
ግምት ብምእታው፣ ንህልዊ ዓሌት
ሓራምዝ ምስ ቀዳሞት ዓሌታት

ዘራኽብ ኢዩ። እዚ ብኤርትረዩም
መልኣከ
ገብረክርስቶሲ
ዝፍለጥ ርክበት፣ ስም ሃገር
ኤርትራን ዝረኸቦ ኣቶ መልኣከ

እሊ እቱ ህሌነ ወክድ ምነ
እት አፍሪቀ ወአስያ ለህለው
ጅንስ ሐረምዝ ምነ እት ሓለት
ሰሪት ለልትረከቦ ሔዋናት ገብኣም

ገላይዶስ ወድ ቴድሮስ ምን መንሰዕ ቤት ሸሐቀን እግለ ፍካክ
ልሰመው ለዐለው በዲር ሓጥሮታት ምን ዐለው ወአዜ ፍካክ
ለትሰመው ምን በዝሐው ወክም ለቀዳምያም ምን ኢሐጥረው
ለቤለ ሕላየት፡
ፍካክ ኩሉ ትሰመየ ከአዳም ዐድ ሕድ ትላከ ባ
ፍካክ ሀለ እት ቤልተ ወፍካክ ህለ አይባበ
ፍካክ ሀለ አግዐሮ ጋድመት ለብዙሕ ዕያ በ
ፍካክ ሀለ እት ገለብ ወፍካክ ህለ እት ላበ
ፍካክ ሀለ እት ሽዕብ እት ድርጽለ አካበ
እግል ኢልክለእ እድሁ ለማላት ማጣ በ
እግል ኢልስኬ ነፍሱ ለሰሐርታይ ትበአሳ በ
ወለት ዐርበ ወሬዘ እት መዕቡለ ዐራ በ
እሲቱ ሐማቱ ሕናመ እግሉ መሐልና በ።

ገብረክርስቶስን ሓዚሉ ኣብ ስነፍልጠታዊ መድረኽ ይልለ።
ለእት ዶገሊ ለትረከበ ኣሳር
ሐርማዝ እብ ኤረትሪ ሐረስታይ
አሰይድ መልኣኬ ገብሬክርስቶስ
ለነአሸ ጅንስ ሐርማዝ እት ቅብለት
አሜሪከ ለዐለ ጅንስ ፕሮቦሲድያን
ጎምፖቴሪም አንጉስቲዴንስ ክም
ዐለ ለአሽር።
እሊ እት ድዋራት ዶገሊ
ለትረከበ ኣሳር ሐርማዝ ጅንሱ
ፕሮቦሲድያን እት ገብእ ምን
ብዕድ ጅንስ ለፈንትዩ ንኡሽ
ቱ።

ሓድር ቴለል
ሐረምዝ አፍሪቀ

ህለው።
እብ
አሳስ
እድንየይት
መአሰሰት
ዐቂብ
ጠቢዐት
ለትረከበት ሐብሬ፡ እት አፍሪቀ
ለህለው ሐረምዝ እት ገበይ ሰሪት
ባጽሓም ለህለው ክም ቶም እት
ሸርሕ፡ለእት አስየ ለህለው ህዬ
እት በደ ለልትረከቦቶም ትቤ።
እት አፍሪቀ ግብለት ምን
ሰሐራ፡እብ ሰበብ ብዝሔ ሸዐብ
ምስል ዐቦት ለትረአ አንያብ
ሐርማዝ ለትጻበጠ ሃድን እብ
ጌማም1.3 መልዮን ለዐለ ዕልብ
ሐረምዝ እብ 80% ክም ልትደሀር
ዋድሁ ህለ።

ገላይዶስ ወድ ቴድሮስ እለ ክምሰል ሐለ አቢብ ወድ
ትማርያም እት ቅብላተ ለሐለየ ሕላየት ህዬ ክእነ ትብል፦
አስማይመ ከም ሕድ ኢኮኔ ስምመ ዛይደት ተ ልፍካከ
ወድ ነውረዲን እት በልቀት አገረመ ለስእላ ተ
ግልደት ሳኪ ትጸበረት ተርፈት ዲብ ለምትማከ
ወቤቱ አልጽ ገሌተ ሐዳስ እብለ ምልፋቀ
ወድ ወርዕ-ሰብ መዕቡለ ለእበ ነወ መሐላ በ
ካረው እቱ ወካረ ፍካክ ሐቴ ወላ ተ
ወድ ለዋይ ሐሊቦ ለጅነት ጸሊም አልሃደ
ካረው እቱ ወካረ ሐፍሽ ኢኮን ወቃጸ
ሊሊት ስካብ በዴኒ ለጼወ ቴድሮስ ምን ትባከ
እግል ለምሕልል ለረክበ ዎሮ ሚቱ መምባከ
ቤቱ ቤትነ ኢዐሬት ረአየ ሚቡ ምሕንፋሰ

እት ዐድነ እንዴ መጸነ ዶል
ነአቀምት ህዬ እትሊ አያም ቅሩብ
ለገብአ በሐስ ክምሰለ ለሐብሩ፡
እብ ዕልብ ሐድ 100 ሐረምዝ
እት ጋሽ በርከ ክም ህለው
ልትአመር።
እት ዐድናመ ኤረትርየ እግል
ሐርስ ወንዕዮ ወብዕድ ወራታት
ሐርማዝ ለነብር እቱ ድዋራት
ልትጸበጥ ሰበት እት ብዝሔ
ወዓፍየት ሐረምዝ ደረር ልትርኤ
ህለ።
እሊ እግል ባልሖት እብ
ውዛረት ሐርስ ልትነሰእ ለህለ
ምስዳራት እት አግዳም ሕሊል
ጋሽ ገብእ ለህለ ሕዛዕ ሐረምዝ
ምስዳር ሰኔት እግል ትትበሀል
ትቀድር።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 15

አዜመ ድራር እንሰኤ ኖስናዲ ገድም እላ ተ።

አርቡዕ 12 ኣፕሪል 2017

ገጽ

7

ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

ንየት ለቡ መስተንክር ሸቄ
ዕምር ብላሽ ቱ እብ ዋጅብ ኢትነፈዐከ
እቡ ምንገብእ ህለ ምስልዬ እት ትብል
መለሽ ልብል ምንከ።
ሸበት ህዬ በናታ በደል ሸቄ
ወትትዐጸም ክልኦት ምንክብከ
እንዴ ጼነከ እት ከደን ትፈረርከ
ምንገብእ ፈጅር ምን እዴከ ክም
መልሐጠት ትትፋቀደ።
ሰርነ ላኪን እብ ለትፈናተ
አስባብ ሸበት እግል ኒደዩ ለወጅበነ
ሓጃት ዶል ኢወዱ በደል ትዕስ
ምስል ብዞሕ መስኡልያት ሐያት
ወህተ ለተአመጽኡ ነሳይበ እንዴ
ከሀለው እት ዕምር ዕቢናሆም እግል
ብዕዳም ደርስ ለልሀይብ ሽቅል ዋቂ
ለአወቁ ከእግል ዲመ ልትዘከሮ።
እ ት ለ
እዲነ ክሉ ክም ህለ እንዴ ፈሀምከ እግል ትትበገስ
ወረቢ ለሀቤካተ እንዴ ትከበትከ እግል ትንበር ሰኒ ወአማን ስዱድ ቱ፡
እግልሚ ምን ምርካብ እት ሕግላን ዶል ትትከሬ ወምን ዓፍየት እት
ሕማም ዶል ትደሬ ክሉ ሰበት መርር እትከ ወቀዳሚትከ ተሐዜ ክሉ
ረአሱ መዐነውየትከ እንዴ አሙትከ ሐያትከ ምን ጽብሐት እት ጽብሐት
ትትሸልሀት እብከ ወተሓት ስናትከ ትደንን።
ምናተ እዲነ ክሉ ለበ ወድነ ክምተ እንዴ አግረሰ እበ ምን ምርካብ
እት ሕግላን ክም ትትዐዴ ወምን ዓፍየት እት መረድ ወምን መረድ ህዬ
እት ረሀየት ወምርካብ እግል ትበድለ ለሕርያን እት እዴከ ክምቱ እሊ ህዬ
እብ ተዐሊም ሌጠ ክም ገብእ ለኣመረው ከለትበገሰው ዮም እት ደረጀት
ሰኔት ለህለው ወለ አወልወለው ጋብኣም ህለው።
ዕምር ሸበቱ እብ ወቀዩ ወለ አርአየ ከሀላት ክምሰልሁመ እሊ ለወልደዩ
ፍሬ እት ጌማም እንዴ ኣቴነ ዮም እት ሰፍሐት ሽባን ዓዝማሙ ለህሌነ
አብ ወመደርስ ሐያት ቱ።
ተሐገዝኮ ሐመምኮ ወከፌኒ እንዴ ኢልብል እብለ እት አምዕል ብዞሕ
እበር እት ገኖበቱ እት ራግዝ ምን በሕ ወአካን ብራቀ እብ ደረጀት
ዶክቶረይት ለትደሐረ ሻብ ማሌ ምናተ እብ ወቀዩ ዝያድ ሻብ ዮም
ለልትሰሜ መናድል እንዴ ጸበጥነ ማጻምኩም ህሌነ።
ደክቶር ሳልሕ መሕሙድ እድሪስ ልትበሀል። እት ሰነት 1966 እት
መዲነት ነቅፈ ትወለደ። ዓይለቱ እብ ሐርስ ወርዕዮ ንዋይ ትትናበር ሰበት
ዐለት፡ እት ዕምር ንእሹ እትሊ መጃል እሊ ዓይለቱ እት ሰዴ ነብረ።
ዕምሩ 9 ሰነት ክም በጽሐ ለእት ድዋሮም ለዐለት መድረሰት እተ እንዴ
ትሰጀለ አስክ 4ይ ፈስል ክም ደርሰ እተ። እት ንዳል ኤረትርየ ተሓበረ።
ዕምሩ እግል ልናድል ታምም ሰበት ይዐለ እት መድረሰት ሰውረት
እንዴ ነስአው አመት ድራሰቱ እግል ሊዴ ለትጀበረ ደረሳይ ማሌ ወደክቶር
ዮም ቱ።
ቀደም መድረሰት ሰውረት እብ ሂገ ዐረቢ ዳርስ ሰበት ዐለ ወእት
መድረሰት ሰውረት ህዬ አድረሶት እብ ሂገ ትግሬ ሰበት ጸንሐዩ ምነ ባጽሑ
ለዐለ አፍሱል ግረ እንዴ አቅበለ ምን 2ይ ፈስል ድራሰቱ አንበተ።
እትሊ ሄራር ተዐሊም እሊ ህዬ 5ይ ፈስል ክም በጽሐ እት መድረሰት
ሰውረት ሕዳን መደርሲን ሰበት ዐለ፡ እብለ እት ለአደርስ ወእብለ እት
ደርስ ሱሳይ ወራር ሰበት ትሓበረ እቱ፡ ምስል መልህያሙ እት ድፈዕ
እንዴ ትየመመው እት አፍሸሎት ሱሳይ ወራር ዶሩ ክም ቀደመ፡ ምን
ድፈዕ እንዴ ፈግረ እት ሕሩር አራዲ ክም ከረ ዙላ፡ አፍተ ወፈሮ እት
ፊራሮ ተዐሊም ምን ሐዲስ ትበገሰ።
እብለ ገበይ እለ ህዬ እት ብዞሕ አራዲ ኤረትርየ ጋሽ ወበርከ ክምሰልሁመ
ዐንሰበ ለከድመ መሰል ሰኔት መደርስ ማሌ ወደክቶር ዮም ቱ።
ተጃርቡ እግል ሽባን ለልአደርስ ሌጠ እንዴ ኢገብእ እትለ እዲነ ንየት
ህሌት ምንገብእ ምስተሒላት ክም ሸቄ ለልሐብር ሰበት ገብአ እት ሰፍሐት
ሽባን ኑዉላሙ ህሌነ ቅራአት በኪተት።
ሰኣል፡ እበ ሳድፈኩም ለዐለ
እትለ ሓለት እለ አነ ርሕዬ
ቴለል ስዱድ ምን ነአነብት?
እት ተዐሊም እግል እጠውረ ህለ
ክምሰለ
እንዴ
አስለፍኮ
እግዬ ለልብል ፍክር ሰበት ዐለ
ለሸርሐኩዉ ክም መደርሲን
እግልዬ፡ እት ቅራአት አክትበት
እት ድዋራት አፍተ ወዙለ እት
ለትፈረርኮ እቱ ወክድመ አሳሱ
ሕነ ለሽቅል ሰኒ ወአማን ትሩድ
እሊ ወክድ እሊቱ።
ዐለ፡ ምን ሳዐት ሐምስ ናይ ምሴ
ዮም ዶል ትርእዩ የሀው ሌሂመ
አስክ ሰር ላሊ ነአደርስ ዐልነ።
ተሕለፈ ትብል መድረሰት ዶል
ክምሰልሁመ
ለድዋር
ለእቱ
ነአተምም ተአሂል እግል ንንሰእ
ዐልነ እት አባይ ለቀርበ ሰበት
እንብል ከምን እሊ ድዋራት እሊ
ዐለ፡ እብላመ እግል ደማን አማን
አስክ ሽላሎ፡ ባድሜ ወአንቶሬ
ዋርድየት እንፈግር ዐልነ።
እንገይስ ሰበት ዐልነ ወእት ገሌሁ

አባይ ሰበት ዐለ እቱ ምን አባይ
እግል ንድሐን እንዴ እንቤ እት
ምድር ትግራይ እንዴ አቴነ
ሐቆ ሸሀር ለነስእ ሄራር ተዐብ
ወጅርሰት እተ አካንለ ኮርስ እንዴ
በጽሐነ ሰለስ ወርሕ ለነስእ ደርስ
እት ዎሮ ወርሕ እንዴ ከሬናሁ
ለሳልሳይ ወርሕነ እት አቅበሎት
ንትነፈዕ እቡ ዐልነ።
እት ክእነ ለትመስል ሓለት
አስክ ሰነት 1986 እትሊ ባካት
እሊ እሸቄ ጸንሐኮ፡ እት ሰነት
1987 እት ድዋራት ማርየ ሰበት
ትየመምኮ እግል እድረስ ወእቅረእ
በክት ሰበት ረከብኮ፡ እብለ እት
አደርስ እደርስ ሰበት ዐልኮ እብለ
ገበይ እለ አስክ ሰነት 1992
ጸንሐኮ።
ሰኣል፡ ፍንቲት ዝክረት ምን
ትትፋቀድ እግልነ
ለምጅተመዕ ለእግሉ ነአደርስ
ዐልነ እተ ወክድለ ሰልፍ ፈሀም
ተዐሊም ሰበት ይዐለ እግሉ፡ እግልነ
ለልሀዩቡ ደረሳይ እት አምዕላይ
ወራታቶም ለኢነፍዖም ቱ ለዐለ።
ሐቴ ምነ ለይእትረስዐ ሓድሰት
ተ። ዎሮት እናስ ዐቢ ምን ውላድከ
ዎሮት ጅነ እግል ተአምጽእቱ
እግል ልድረስ ክም ትበሀለ፡ ምነ
ውላዱ ለሐምቀ ወለቀንጨበ እንዴ
ነስአ መጼነ።
ለጅነ እተ መጦርነ ዶል በጽሐ
እብ ብካይ ጪጭ ወደ። ለእናስ
ህዬ እግለ ጅናሁ አብሽር ሐውካ
ቶም እግል ለአድርሱካ ቶም
ኢትፍርሆም እት ልብል ክም
ተሃገዩ፡ ለጅነ እተ ጀፈሮም ዶል
በጽሕ ሙሽ ብካይ እቡ ህጥቅ
በል ቴልኩኒ ቤለዩ። ለእናስ ሀደፉ
እለ እበ እንዴ ትነፍዐ ኢነፍዐኩም
በካይቱ እንዴ ቤሌነ እግል ንሕደጉ
እግሉ ሓስብ ዐለ።
ሐቴመ አምዕል ሐቴ እሲት
ወለተ እግል ተአቂብ ሰበት ሐዜት
ፈጅር እግልዬ እግል ትስደይ እግል
ቲቂቢቱ ክም ቴለ፡ መደርሲንዬ
ልትበአሱኒ ቴለተ። ለእም እለ ክም
ሰምዐት ሕምት ዐልኮ ትቢሎም
ቴለተ። ለወለት እለ እንዴ ጸብጠት
እተ መድረሰት መጸተነ ከእስታዝ
ፈጅር እግል ሕመም ቱ እጃዘት
ሐዜ ህሌኮ ቴለተነ። እሊ ገሌ ምነ
ኢበዴ ዝክርያት አድረሶት ቱ።
ሰኣል፡ እት ቴለል ተዐሊም
ኖስከ ዶል ነአቀብል?
ድራሰት ጃሚዐት እግል እርከብ
ንየት ሰበት ዐለት እግልዬ ወእብ
ሽቅል ሕኩመት እት አስመረ
ሰበት ማጽእ ዐልኮ 11 ፈስል
ክም አትመምኮ ማትሪክ ወዴኮ
ወንቅጠት ጃሚዐተ አምጸአኮ።
ጃሚዐት እግል እቴቱ እት
እብል ወፋርሕ እት አነ እንቱም
ለምናድሊን
ጃሚዐት
እግል
ትእተው ኢልትሰመሕ እግልኩም፡
ሽቅል ብዞሕ ልትጸበረኩም ህለ
ሰበት ትበሀልነ፡ ጃሚዐት አስመረ

ምን አፍ ባበ አቅበልኮ።
ሰኣል፡ ግራሁ ከፎ ወዴኩም?
እት ቲቲኣይ
ግረ ሽቅል
ከረም ልትሀየብ ለዐለ ደርስ እዳረት
ተዐሊም እቱ እንዴ ሻረክኮ እብ
ዲፕሎም ትደሐርኮ።
እት ሰነት 1994 ህዬ በክት በረ
ሰበት ረከብኮ እት ብሪጣንየ እንዴ
ጊስኮ አድረሶት መደርሲን ለከስስ
ተአሂል ሂገ እንግሊዝ እንዴ ነስአኮ
እብ ሸሃደት ትደሐርኮ።
እለ ሸሃደት እለ ህዬ አሳስ
ጋብአት እግልዬ ዐለት ንቃጬ
ለትወቀለ ሰበት ዐለት፡ ለጃሚዐት
ለሀ ምን ሐዲስ ምንሐት ድራሰት
ሰበት ሀበተኒ አዜመ እብ ሐዲስ
እተ እንዴ አቅበልኮ እብ ደረጀት
ማስትረይት ትደሐርኮ ምነ። እሊ
እት ሰነት 1999 ቱ ገብእ ለህለ፡
ግራሁ እት ሽቅልዬ እንዴ አቅበልኮ
አተላሌኮ።
ሰኣል፡ እት አሀምየት ተዐሊም
ዶል ነአቀብል መደርስ ማሌ
ወዮም ከፎ ትርእዉ
እት ሐያቶም ምህመት እንዴ
ሀበወ ወእብ ቀልብ ናስሕ እንዴ
ከድመው እተ ለትዐወተው እተ
ሓጀት እግል ተሀሌ እግሎም
ትቀድር እት ኢኮን፡ እት ተዐሊም
ሓምቃም ቶም እግል ኢበል ይሐዜ
ሽባን ዮም። አካነት ሽቅልመ
ምህመት በ። አነ እት አስመረ
እሸቄ ሰበት ዐልኮ ምን ብዕዳም
መልህያምዬ አውለውየትቼ ተዐሊም
ሰበት ሀብኩወ እብ ተዐሊም እግል
እትዐወት ቀደርኮ።
እሊ እወዴ እት ህሌኮ፡
አሳስ ተዐሊም ለበ ዓይለት ምነ
ለትወለደ ነፈር ሌጣ እት ተዐሊም
ደረጀት ውቁል ለበጼሕ ምንገብእ
አናመ ዮም እለ ደረጀት እለ
ወኢረከብኩወ ዐልኮ።
አዜ እትለ እግል ነኣምረ ለብነ
ክል ነፈር አውለውየት ለልሀይበ
ሓጀት ፍንቲት ቡ ወእትለ ሓጀት
እላቱ እግል ልትዐወት ወልፍሸል
ለቀድር፡ ሰበት እሊ ሻብ ማሌ
ምስል ሻብ ዮም ልትቃረን እት
ህለ ለሻብ ለመደርስ በሀለቼቱ ሌሂ
ምስል ብዞሕ ተግባቡ አውለውየቱ
እንዴ ኣመረ ለከድመ እተ ሓጀት

ልትዐወት እተ ዐለ።
እተ አነ ለዐልኮ እቱ ግም
መደርሲን እቶም እንዴ አቅበልኮ
እብ ክሱስዬ ዶል እትሃጌ እግልዬ
መሰል ሰኔት ለገብእ እዬ ለአምሩ
ነፈር ይዐለ እግልዬ። ክምሰል እለ
ዮም ክል ጅነ እት ዕምር ራትዕ
ተዐሊም ረክብ ለህለ እት ዕምር
ተዐሊም መድረሰት ይአንበትኮ።
ዕምርዬ ዐቢ እት ህላቱ ተዐሊም
ለአንበትኮ፡
ላመ
ተዐሊምዬ
አውለውየት እግል ንዳል ሰበት
ዐለት ግረ ንዳልቱ እረክቡ ለዐልኮ
በሀለት ሐርብ ክም በርደ ወምድር
ክም ሰልመ።
ጃሚዐት እግል ኢቴ ንቅጠት
እምጹ እት አነ ምን አፍ-ጃሚዐት
እት በልሱኒ ሰአየት ሰበት ኢበተክኮ
አዜመ እብ ገበይ ብዕደት ክም
እደርስ ወዴኮ።
በክት ካርጅ ክም ረከብኮመ
እቱ እግል ይእሻርክ ከም መጋድእ
ሳደፌኒ ምናተ ንየት ሰበት ዐለት
እግልዬ እሊመ እበ ድቅብት ንየቼ
ተዐዴኩዉ። እብሊ ህዬ ተዐወትኮ
ከአዜ ለሰኣል እሊ ክሉ ለትጋብህ
ንየት ብነ መ እብ ሸፋግ እግለ
መጸነ መጋድእ እዴነ ነሀይብ ቱ።
ሰኣል፡ ብዞሕ መሐለኪት እንዴ
ተዐዴከ ደረጀት እግል ትብጸሕ
ለሰዴከ ሚ ዐለ?
አክትበት
ታሪክ
ሐያት
እሙራም አንፋር እቀርእ ዐልኮ፡
ለናዮም ከልፍየት ክም ርኤኮ
ገሌሆም ተዐሊም አከዳምየት
እትሙማም ለኢገብአው እርኤ
እቱ ሰበት ዐልኮ ወህቶም ህዬ
እግል እለ እተ እነብር ለህሌነ
እዲነ ምህዞታት ዐባዪ ለመሀዘው
ሰበት ዐለው፡ ለእት ምክዬ ለዐለ
ሓዚ ወደማነት ኖስ እንዴ ወቀልኮ
ወክሉ ክም ልትበጸሕ እንዴ
ፈሀምኮ እግል እክደም ሰደውኒ።
ሀደፍዬ ህዬ ንየት ምን
ህሌት ክሉ ክም ልትበጸሕ ሰበት
አመርዴኮ ለንየት ሌጠ እግል
እርከብ ከዲም ዐለ። አነ ወድ 50
ሰነት እት ህሌኮ ናይ ዶክቶረይት
ድራሰቼ እት አሮበ ምስ’ለ ውላድ
30 ሰነት ውላዶም እንዴ ትገሴኮ
እግል አትምመ ቀደርኮ እሊ ኖሱ
ንየት ለአምጸአዩ ቱ።
ልተላሌ……

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 15

አርቡዕ 12 ኣፕሪል 2017

ገጽ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እግል ዮም ለትበሀለት ዮም ትግበእ

ብዙሕ መንፈዐት ለብዲበን
ለለአትፈክረ መዕሉማት

- ዎሮት ዓዲ ላቱ ነፈር፡ እት ቀበት ጥልመት ሐራስ አስክ ሰለስ ምዕል
ዶል ጸኔሕ እግል ልትሐጀብ ቀድር።
- ቃቀት ምን ጸሓይ እብ ሐምስ ዕጽፍ ተሐፍን።
- ዲብ መዲነት ቦምቤይ ህንድ፡ ዶል ተአስተንፍስ አክል ሕድ አክለ ክልኤ
ዕልበት ሰጃይር ወሰር ለለአትነነ ነፈር እንተ፡ እሊ ህዬ እብ ሰበብለ ናይ
ሀወ ክስሔ ለእትለ ዐድ ሀላ ቱ።
- ምን 85% ለበዞሖ አንፋር፡ ዶል ለእለ መሽጎተ ገለ ሰኒ ግውኑይ ላቱ
አክራናት እግል ሊደው ልትሸኖሆ።
- አጀኒት ነኣይሽ “ስቦን ጅቦን” ለልትበሀል ናይ ካርቱን ፍልም ዶል
ልርኡ፡ ግሉላም እግል ልግቦኦ ቀድሮ።
- ከጥ ክታበት እዴ ሐካይም እተ ዶል ለሮሽተት ከትቦ እቱ እዋን፡ እት
ቀበት ሐቴ ሰነት ሐድ 7000 ነፈር ቀትል።
- ለዎሮት መክሉቅ ለእት ዶል ብልዐት ነብረ ለዓልያይ ነከኩ ለለሐርክ
አልመ ሌጣ ቱ።
- ልብ ጭንጫይ እት ቀበት ሐቴ ደጊገት፡ ሐድ አልፍ ዶል ለሀንድግ።

ዐጃይብ ላተን መዕሉማት
ዓልም
ፊዝያእ
ላቱ
አልበርት ኤንሽታይ፡ አስክ ወድ ሴዕ
ሰነት በጼሕ እግል ልትሃጌ በህለት
ክርን እግል ለአፍግር ሰዑባት
ሳድፉ ዐለ። ወእብሊ ሰበብ ዋልዳዩ
ወለምደርሲኑ ዐቅልየቱ ምትከልፈት
መስል እቶም ዐለት።
አሌክሳንደር ግራሃም ቤል፡
እት ክለ ሐያቱ ምስል እሙ ወሕቱ
እብ ቴለፎን ሁጉይ ኢለአምር፡
ወሰበብ እሊ ህዬ ህተን ጽሙማት
ሰበት ዐለያ ቱ።
ዑለመ ፈለክ ክመ ለሐቡሩ፡
ዕልብለ እት ሰመ ሽቱታት ለሀለየ
ከዋክብ ምነ ዕልብለ እት ምድር
ለልትረከብ ሑጻ በዜሕ።
ጌረማን ሑት (ዓሰ ነባሪ)

ህቱ ለከብደ ወለዐበ ወለገዘፈ ሔዋን
ዲብ እለ እዲና ቱ። ከዎሮት አክል
ሕድ ዐቢ ላቱ ሑት ለልቡ አክል
ዐረብየት ገብእ፡ ወሪምለ ንሳሉ ህዬ
ሐድ 5 ምትር በጼሕ።
ዎሮት ኑዕ ናይ ቀውረዐት
ሀለ፡ እሊ ኑዕ እሊ ቆሬዕ ቃቤል
ልትበሀል። ከእብ ንሳልከ እንዴ
ወዴከ እግል እለ ቆሬዕ እለ ለሐስከ
ምን ገብእ ትትዐየን።
ምነ ለአትፈክሮ ጋራት፡
እንጽራር ወድ ሚን ኣደም ተምተመየ
ምን ገብእ እብ ሰዐይ አስክለ ግበ
እንዴ ጌሰት ከረሐ ተአነድፍ።
ፈረስ እግል መደት ወሬሕ
ካምል እብ እገሩ እት በጥር እግል
ልጽነሕ ቀድር።

ተበሰም

ዎሮት እናስ፡ ቀደም እለ ምን አርበዕ እናስ ምንብልት ለዐለት
እሲት ሀደ። ሐር ሐ’መ ከእት ወቅት መፋረቀት አርዋሕ እት እንቱ፡
ለእሲ ቱ እተ ረአሱ እንዴ ትገሴት እት በኬ ወትጃምም፡ ምን እግል
ትትወሴ እብዬ ቱ ወእግል ምን ተሐድገኒ ህሌከ ቴለቱ። ህቱ
ህዬ እግል በዐል አከይ በክት ላቱ ሳድሳይ እናስኪ ቤልየ
ልትበሀል።

-

በሀል

እት ዳይከ ምን ትፈሽልመ፡ ሐበንለ ጀርቤ ከፌከ...
እዲነ መድረሰት ተ...ድሩሰ ለጀርቤታት ገበአ እት ሀለየ፡ እስታዘ
ህዬ ለዘመን ቱ...
ፈርያት እት ልትከፍከፍ ምነ ዕጨዩ ኢለአረይም...
አማን ክመ እተ ንህበት ተ፡ እትለ ቀበተ መዐር ሀለ፡ ምናተ ለሾከተ
ሌጠ ትትርኤ....
ትፈለልከ ምን ገብእ ክም ዐቢ በክት ረአዩ...እግለ እዲናከ ምን
ሐዲስ ራጅዐ...ወቀደም እለ ለወደቅከ ዲበን አክጣእ ኣምር....

እለ ሕስበት እለ ምስል ወቅት
ትጻበጥ። አይወ ወቅት ልትበሀል
እት ህለ እብ እብ ሳንየት፡ ደቂቀት፡
ሳዐት፡ አምዕል፡ ሳምን፡ ወርሕ፡ ሰነት
ወዘመን ለልትቀየስ ታሪክ ወአሕዳስ
ለልትሰጀል አው ለለሐልፍ እቱ
ቱ።
መስለን ወድ ሚን ኣድም
ልትሐነን፡
ልትወለድ፡
ጠቤ
ወለዐቤ ወዲብ ደንጎበ ህዬ መይት
ወልትቀበር። እሊ እግል ኖሱ
ዲብ መሲር ወቅት ለልሰጀል
ወለለሐልፍ መሲር ሓያት ምንማ
ቱ ወቅት ዲብ ለዐልብ ለሐልፍ።.
ወድ ሚን ኣድም እትሊ ናይ
ዕምር ወቅቱ ለለአገድዩ ወለከስሩ
ጋራት አው ወራታት ብዙሕ ቱ።
ክሉ እሊ ምስል ወቅት ለገይስ
ቱ። ምን እሊ ወድ ሚን ኣድም
እብ ወቅቱ እንዴ ትነፈዐ እግል
መስለሐቱ ወመንፈዐቱ አክልሚ
አግደ ወሚ ወደ እምቤ ምንገብእ
ለልትሰርገል
ወቀይ
ሑድ
ኢገብእ። ምናተ ሰር ገሌ ዲብ
ሰክቦ ወቀንጾ፡ ዲብ ለሐሙ ወስጋ
ብዕዳም ዲብ መጭሮ ወቅቶም
እብ ሕሜት ለለሓልፎ፡ እት
በሐር ህኮት ወሕውነ ለለሐምሶመ
ሑዳም ኢኮን። ለወቅት እብ ክእነ
እንዴ አብደዎ ፈንጎሕ ፈጅር
ክምሰል ተሀርበበ ምኖም ደርቦ
እግል ልስዐው ለጀርቦ ወዲመ
እበ ሐልፈ ወቅቶም ዲብ ልተዐሶ
ለነብሮመ ሑዳም ኢኮን።
አማንቱ ወቅት ሐቆ ሐልፈ
ኢለአቀብል። ዕምር ንእሽ ክምሰል
ሐልፈ ግረ እልትወለብ። ወድ
ሚን ኣደም እትሊ ናይ ንእሽ ዕምሩ
ኢሸቀ ወአውቀ ምንገብእ ዲብ
ታሪክ ሐያቱ ንቀጥ ጸሊም ሰጀለ
በህለት ቱ። ለሐልፈ ኢለአቀብል።
ታሪክ ገጽ ቀደም ዲኢኮን ግረ
ኢገይስ። ሰበት እሊ፡ ምን ወቅትነ

ለነፌዕ ዝዖታት

- እት ወቅት ሐዘንከ...ሰብር ውዴ።
- እት ወቅት ፈርሐትከ...ሐምድ
ወሽከር።
- እት ወቅት ሐሩቀትከ...ሳሜሕ
ወቅፈር።
- እት ወቅት መፍለልከ...እብ ብጣርከ
ግበእ።

ዝበድ ዛዖታት

ለገጽከ
ቀደም
ተአሴርሩ
ምስዳራት እብ ምልሃሆም ልትካረው
ዶል ህለው ብዞሕ ኢትትሻቀል
እቦም፡ ዝያድ ክሉ ምህም ላቱ
ጋር ሀለ ምን ገብእ እንተ ምንለ
አሴራር ኢትብጠር ወገጽ ሐር
ኢተአቅብል።

መዕሉመት

ዎሮት ኑዕ ናይ ሰሬራይ
ሀለ፡ እሊ ሰሬራይ እሊ ብዝሓት
አብያት በኔ። ወሐር እሲቱ
እንዴ መጽአት ከምነ ኣብያት
ለህቱ ሸቀየን ሐቴ ተሐሬ ወእተ
ተአቴ።
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ወለ ሐቴ ደቂቀትመ እግል ትብዴ
አለበ። ዲብ ቀበት ሐቴ ደቂቀት
ለልሰርገል ወቀይ ዲብለ ናይ ስኒን
ዕምርነ ለሔሰት ምስዳር ገጽ ቀደም
እግል ልትወሰፍ ቀድር።
መሰለን ወቅት አክልአይ ቃሊ
ክምሰልቱ ለለርኤ አምሳል ንርኤ።
ወድ ብሪጣንየ ላቱ ዊልያም
ሼክስፒር ክምሰለ ቤለዩ
ዲብ
ሽቅል፡ ወጃብ ምህሮ፡ አደጎት አው
ዲብ ወቅት ብዕድ ዐደዮት ስርቅ
ወቅት ቱ “ ቤለ። ዊልያም ሽክስፒር
ክእነ እግል ለአተብሉ ለቀድረ
ለገብአት ሓጀት ምን ወቅተ
ሐልፈት ምንገብእ፡ ለፍገሪት አው
ለነቲጀት ተትሐውነ ህሌከ በህለ
ቱ። መስለን እግል ሓዚ እብረት
ሕኩመት ሰርተት፡ ለልብል ናይ
በዲር ህግየ ህሌት።
ታሪክ ናይ እለ ሂገ እለ ክእነ
ትመስል፦ ሐቴ መደት ኦሮ ዲብ
ወክድ ሐርብ ርሳለት አብጼሕ
ለትበሀለ ብዐል ፈረስ ዲብ
ልትሀርበብ ምነ ናይ ፈረስ ሽክነ
ኦሮ ምስማር ክምሰል መልጨ
ኣመረ። ለውክድ ሕኔት እንዴ
ትከረ ለሐዝዩ ገበዩ አተላለ። ሰበቡ
ለምስማር ምንመ በዴ እግለ ሸፋግ
ፈረሱ ክምሰል ኢለአዝዩ ሰበት
ኣመረ ሕኔት ወቅቼ አበዴ እሽፈግ
ቤለ። ምናታ ሻፋግ ለሸፋግ
ኢትገበእ። ለፈረስ ላተ ሐቆ
ሐጪር ሰዐይ ትወጀዐ ወእባሁ
በጥረ። አዜመ ካልኣይ ምስማር
ናይለ ካልኣይ እግሩ መልጨ።
አዜመ ለበዐለ ፈረስ በስ
እሽፈግ ቤለ ወእበ ሐንኪሽ ፈረሱ
ተሀርበበ። በህለት ሐሬ እግል
አስንያቱ እንዴ ቤለ ገበዩ አተላለ።
ሐቆ ከም ለፈረስ አዜመ እግሩ
ሐንከሸ ወዲብ ደንጎበ ወድቀ።
ለህኩይ በዐል ፈረሰ ሕኔት በጥር
ወደለ መልጨ ምስማር ለአሰኔ ቱ

ለፈረስ አረይ ለገብአ። ለህኩይ
እናስ እግለ ፈረስ ምን ሐዲስ
እንዴ ሀረሰዩ እግል ሊጊስ ዳለ።
ምናታ ለፈረስ እብ ሰበብለ
ኢትገብእ ሸፋገት በዐሉ ወቅት
ነስአ። ለሐንክሽ ስበት ዐለ ህዬ
ምነ ወቅቱ እንዴ ደንገራቱ ዲባ
መስኡሉ ለብጽሐ። ለሰበብ ህዬ
ፈሸል ገብአ። እግልሚ ለጸብጠ
ርሳለት ዲበ ጀነራል ዲብ ወቅቱ
ሰበት ይአብጸሐዩ ዲበ ሐርብ
ፈሽለው። እሊ ሰበብ እሊ ለበዐለ
ፈረሰ ወቅቱ እንዴ ትነፈዐ
ለምስማር እት ዶሉ ሰበት ይሀረሰዩ
ወዲበ ማልጨት ምነ ለዐለ ሽክናሀ
ፈረሰ ሰበት ኢሎሸዩቱ። እሸፍግ
ህሌኮ ዲብ ልብል ሕኔት ደቃይቅ
እንዴ ሰበለ ፈረሱ ለአሰኔ ሸፋግ
ተሐይሰኒ ቤለ። ላኪን ሻፍግመ
ዕውር ወልድ።
ሻፍግ ዕውር ወልድ ለበህለት
ህዬ ምስል ወቅት ትጻበጥ። ወቅት
እት ወቅቱ ወሳዐቱ ኢትነፈዐከ
እቡ ምንገብእ። ኢነፌዕ ምን
ወቅት እግል ትሽፈግ አው እግል
ትደንግር ኢወጅብ። እቢሊቱ
ምን ወቅቶም እንዴ ሸፍገው
ግምሽ ወቅቶም ለለአበዱ አንፋር
ለረአውቶም ሻፍግ ዕውር ወልድ
እንዴ ቤለው ለመሰለው። ለገአት
ሓጀት እት ዱረ ወሳዐተ ትከደመት
ምንገብእ ናይ ትወዴ እት መዓለ
ትውዕል። ወዕዳየ ትፈዴ።
ሰበት እሊ ለገአት ሓጀት ወቅት
እንዴ ይእነስእ እት ዶለ ወሳዐተ
እግል ነአግድየ ወጅበነ። ሰበት
እሊ ምን ፈሸል እግል ንድሐን
ወቅትነ እብ ዋጅብ ንትንፈዕ እቡ።
መትነፈዕ ወቅት ንኣምር። አይወ
እብ ፈጅር እወድየ ለትገብእ
ኢትግበእ። እግል ዮም ለትበሀለት
ህዬ ዮም ትግበእ።
ምን ማሕሙድ ዑስማን

ለለአትፈክር ቀዋኒን

እለን ተልየ ቀዋኒን ለአትፈክራከ ገብአ፡ ምናተ እተ ህተን ለሸቅየ ዲቡ
ዐዶታት ክም ልሙዳት ጋራት ልትነሰአ።
- ዲብ አምሪካ ዲብ ቴክሳስ እት ወቅት ደአል እብ እዴከ እግል
ትትነፈዕ አለብከ፡ እሊ ምኑዕ ጋር ቱ።
- ዲብ ንዮርክ ህዬ ዓጭሞታት (መቃድድ) ናይለ ማይታም ላቶም
አንፋር እትለ እጁራት ላተን ቁረፍ እግል ልእቴ ምኑዕ ቱ።
- እት መዲነት ክሊፍላንድ ውላይት ኦሃዮ ህዬ እምበል ርክሰት
አነጺት እግል ትትኔዔ ክም ጀሪመት ልትሐሰብ።
- ዲብ ውላየት ኦክላሆመ ከትምያት ገጽክ እግል ትበድል ወእግል
ተአክፉኡ ዶል ተሐስብ፡ እብሊ ሰበብ እሊ እት ስጅን ትትከሬ።
- እት ገሌ ምነ እት ቅብለት ኣምሪከ ለልትረከበ ምዴርያት፡ ሸሪጥ
እስእንከ እንዴ ኢተአስር እት ሻሬዕ እግል ትፍገር መምኑዕ ቱ።
- ዲብ ውላየት እንድያነ፡ ለገብአ ዐረብየት ለስውግ ነፈር፡ እት ባኩ
ምን ወለት 17 ሰነት ወተሐት ለትገብእ አንሳይት ወእግረ ሽራባት ለአለቡ
እቱ ግሴት ዶል ትትረከብ፡ ቅስብት ክም ህሌት ሰበት ትትሐሰብ፡ ለነፈር
ቃኑን እግል ልትካረፉ ቀድር።
- ዲብ ውላየት ካሊፎርንየ ህዬ ሔዋናት እት ባራት ወከናይስ
ወመዳርስ ለልትረከብ እቱ ድዋራት እት ምን ተሐት 475 ምትር ለትገብእ
መሳፈት እንዴ ገብአያ እግል ልትሃደየ (ልትዓሰበ) መምኑዕ ቱ።
- ጡል ሐያትከ ደረሳይ እት እንተ ትነብር ህሌከ ምን ገብእ፡ እንተ
ፈድል ምድርስከ ትነክር ህሌከ በህለት ቱ።
- ዲሞቅራጥየት በህለት፡ ክሎም እግል ልትሃገው በክት እንዴ
ሀብካሆም፡ ከሐር እንተ ክም ፈቴከ ዶል ትወዴ ቱ።
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ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ
14ይ ክፋል
ዑመር ለእብ እጃዘት ዐ’ዱ
ጋይስ ለዐለ መለሀዩ አመቃርብ
ምድር ክም ዔረ ፈጅሪተ፡
ለምስኡሉ እንዴ ትላከዩ “እትለ
ለተርፍ ዐፍሽከ እግል መስኡል
መጅሙዐትከ እንዴ ሰለምካሁ ምነ
መክተብ ወረቀት እጃዘትከ ንሳእ
ወአስክ ዐድከ ትበገስ። ዐዶም
እግል ልጋንሖ በክት ለኢረክበው
መልህያምከ ክም ህለው ሰበት
ተአምር እት ወቅትከ ዐቅብል!”
ለትብል ሐብሬ ክም ሀበዩ፡
ፈርሐት ዑመር ዲብ ርሽመተ
ዐርገትከ ገጹ ክም ጽቤሕ ምድር
በርሀ ወትነወረ።
ዑመር እግለ ዲብ እዴ ማኑ
ክም ማል እማነት እንዴ ሐጠጠየ
ጋምዐ ለዐለ ቅጨት ፊኖ፡ እተ
ዲብ ቀደሙ ለዐለት ሴንየት እንዴ
ከረየ፡ ወረቀት እጃዘቱ እግል
ለአስተልም አስክለ መክተብ
ቁወቶም ጌሰ። ዑመር እትሊ
ወክድ እሊ ምን ቅያስ ፈርሐት
ሸንሀት ነብረ እንዴ ትደበአት
ምኑ፡ ለእግለ እምቡት ለዐለ
ቅጨት እግል ለአትምመ ሰበት
ኢቀድረ፡ “እንዴ ግስከ ወረገት
እጃዘትከ ንሳእ!” ለትብል ሐብሬ
ናይለ መስኡል አስክ ለአፈጥር
ትጸበረ ምንዲ ገብእ፡ እት አካኑ
ነፈር ብዕድ እግል ኢለአትበግሶ
ምኑ እት መስል፡ እተ ዶሉ አስክለ
መክተብ ጌሰ ወወረቀት እጃዘቱ
እንዴ ነስአ፡ ዲበ መጅሙዐቱ እንዴ
አቅበለ፡ እተ ምሴት ለመለሀዩ
ለመጽአያተ እትዱሉየ ለዐለ
ሸንጠቱ ሰዐር-ሰዐሮ ረፍዐከ፡ እግለ
እተ ቤት እብ ሕበር ለአፈጥሮ
ለዐለው መልህያሙ “ያጀማዐ
እብ ሰላምኩም ጽንሑነ ወእብ
ሰላም ነአቅብለኩም መዐሰላመ!”
እንዴ ቤለ እብ ኦር-ኦሮት እደዮም
ትማጠከ፡ እግል ሰፈር አስክ ዐ’ዱ
አስክ ሱግ ተሀርበበ ምኖም።
ኦሮት ምነ መልህያሙ እግል
ልሳርሑ ምስሉ ትበገሰ ወእንዴ
ዳግሞ መውገፍ አተቡሳት ክም
በጽሐው፡ ባስ እንዴ መልአ እግል
ልትበገስ ሑዳም አንፋር ታርፋም
ምኑ እንዴ እንቱ ጸንሐዮም።
ዑመር እተ እግል ትትበገስ
ብርንቶ ጋብአት ለዐለት አተቡስ
ዔደበይት እንዴ ዐርገ ኩርሲሁ
ሐቆለ ጸብጠ፡ ለመሳርሓዩ ለዐለ
መለሀዩ እብ እዴሁ ሕኩኩይ እቡ
እንዴ እንቱ፡ “በገ ዐመረ እብ
ሰላምከ አቅብለነ ወዐድ እንሻላህ
እብ ከማሎም ጸንሑከ። እግል
ሰሚረ ሰላም በለ እግልዩ!” ቤለዩ
ክምሰለ እብ ገጽ ለለአምረ እት
መስል። ለባስ ትበገሰ ወዑመርመ
ሰፈር አስክ ዐዱ፡ አሌፍ እንዴ
ቤለ አምበተዩ።
አምዕል እብ ሪመ ለነስአት
ገበይ እንዴ ከለሰ ህዬ፡ አመቅረብ
ጸላም መዲነት አስመረ አተ። ክል
መሳፍርከ ለኣመ ለሀለ አካን እግል
ልብጻሕ አክለ ዲብ መሐጠት
ሐቴ በጽሓከ፡ “እብ ሰላም እለ
ምን አብጸሐከነ ሐምዴ ወሽክር

ሙሰ መንደር

“ስ’መዕ ክልኦት ከበር”
ትግብእ እግልከ ያረቢ!” ሰበት
ልብል ዑመርመ፡ አልሐምዱለ
እብ ሰላመትነ አስመረ ምን
በጽሐነ እንዴ ቤለ ረቢሁ ሐመደ።
እባሁ ሰኒ ትዕብ ሰበት ዐለ ህዬ፡
ሐቆ ትደረረ እት ሆቴል ቁርፈቱ
እንዴ አጀረ ምስካቡ ጸብጠ።
ለሰፈሩ አምበተዩ ሊኢኮን ዲብ
ካቲማሁ ባጽሕ ኢዐለ። ምን ሐረስ
እሊ፡ ለካልኣይ ክፋለ ገበዩ እግል
ለአተላኤ ፈጅሪተ አስቦሕመ፡
አስክ
መውገፍ
አተቡሳት
እግወሐት ትትጸበሩ ዐለት። ናይ
አምዕል እብ ከማለ ተዐበት ሀደልጋደ ዋድየቱ ሰበት ዐለት፡ ዐራት
በጽሐ-ሚኢበጽሐ ስካብ ዐሽለ
ዲቡ። እብ ኦሮት ስምጡ እንዴ
ኢልትበለስ ህዬ፡ ለሰዐት ሐምስ
ሰላት አስቦሕ ኣመ ለዐለ ቅንጸቱ፡
ንፉዝ ዲብ እንቱ በል ምን አበለ
ምድር ሰዐት ሰቦዕ ጋብእ ረአዩ።
እባሁ ፍንጌ ሳክብ ወፋዜዕ ዲብ
እንቱ፡ ክምሰል ሻክር ሰንደልደል
እት ልብል፡ አስእኑ ላወሻ ወአስክ
መውገፍ አተቡሳት ትበገሰ።
እረክብ ሚ ሐግል እንዴ
ልብል ወሰዐይ ወመጋይስ እንዴ
ለሐባብር ክማም እት መውገፍ
አተቡሳት ክም ገብአ፡ ለበዝሐ
አተቡሳት እንዴ ትበገሰ ጸንሐዩ።
ምናተ ሐቴ አተቡስ ክምሰለ ምስል
ዑመር ዕድም ለዐለ እግለ እንዴ
ትመስል፡ ለመሳዕድ ናይለ አተቡስ
“ያለ ያጀማዐ ኦሮት ነፈር ወሐቆ
ሰፈር” እንዴ ልብል ዲብ ልትላኬ
ጸንሐዩ። ዑመር ለአተቡስ አስክ
አየ ትሳፍር ክም ህሌት ለሐብር
ሰበት ዐለ እንዴ ኢልትሰአል ዐርገ
ወእተ አዳም ልትሐዜ እግሉ
ለዐለ ኩርሲ ፋዲ ክም ትገሰ፡
ለሰዋግ ክምሰለ እግሉ ልትጸበር
ለዐለ እት መስል፡ ዑመር ምግሳዩ
ክም ጸብጠ፡ ለዲበ ካድሮ ኣቲ
ለዐለ መፍቴሕ እግለ እስታርተር
ሸወጠከ መቶር አተቡሱ ሀረሰ።
ለዲበ አተቡስ ጽዕናም ለዐለው
ሙሳፍሪን ህዬ፡ ክሎም ኦሮትከ
እብ ለለአምን እቡ ዲኑ፡ እተ እለ
ለሐዙ እብ ሰላም እግል ልብጸሖ
ዲብ
ረቢሆም
አተድዐው።
ለአተቡስመ “ኣሚን” ትብል
ለህሌት እንዴ ትመስል፡ ለሰዋገ
ሰለስ መደት ሐቆለ አትጋሰዐየ፡
ለፍርስዮኒ እንዴ ኬደ ዲበ ናፍተ
ሐቆለ ሀበየ፡ ሐር ወቀደም
አተንገሳገሰየ ወሐሬ፡ ለመሳዕድ
ምነ ባብለ አተቡስ እግል
ልትወርኬ ሐበረዩ። ለመሳዕድመ
ለመሳፍሪን ክሎም እት ከራሲሆም
ክም ህለው ሐቆለ አከደ ለሰዋግ
ባቡ እንዴ ደብአ፡ አስክለ ኣመ
ለዐለ አካን ትበገሰ።
ሰፈር ተአምበተ። ለአተቡስ
እብ መለዋሊት አድብር ክም
አስሀለት እንዴ
ትትለዋሌ
ወትትሀርበብ፡
ዑመር ዲበ ጽዑን ምንመ ዐለ፡
ቀልቡ ላተ ለአተቡስ እንዴ በድረ
ቡኑ ሳቲ ወዑሩፍ ዐለ። “አዜ
ዲብ ዐድ ሐቆ መጸአኮ እሰልፍ

ምን እግል ልርኤኒ ወእግል
እርኤቱ ገብእ፧ ለአበዱኒ ገብእ
ሚ ፈርጉኒ፧ ምን ጸነሐኒ ወምን
ኢጸነሐኒ፧” እንዴ ልብል ወእብ
ትምኔቱ ላተ እሰልፍ፡ በዐል ሻሙ
ሰሚረ ኩዳር እግል ትትዛቤ ሱግ
ክሪት እንዴ እንተ፡ ወቀደም ህቱ
ልርእየ ህተ እንዴ ረኤቱ ሰልፍ
ክሉ ለአዳም እብ ስጋዱ እንዴ
ሐንቀቱ እብ ሰዓማት ዶልከ ዲብ
ምልትሑ ሐቴ እንዴ ትነክስ
እግሉ ወትትካበሩ፡ ምነ አጭፋርለ
እገሩ አስክለ ጭገርለ ሐንገሉ
እንዴ ትትፋጠኑ ትካየለ እግሉ።
እግልሚ እት ወድነ ሐርብ ሰበት
ዐለ ሐክር ወነቃሰት ለተአምሩ
ገሮቡ እግል ኢለሀሌ ዲቡ እንዴ
ትትፋጠኑ ወተሐስሱ ትዋሰፈ
እግሉ።
ሀማት ዑመር ዐዱ ወበዐል
ሻሙ ሌጠ ኢዐለ። ሐት ሐቴ
ዶል፡ ዲበ ለሻረከ ዲቡ ሐርብ
አከዶት ሕሽመት ስያደት ወጠን
ዕንታቶም እንዴ ኢልትሻመም
ለዳፈነዮም ፍራስ፡ ለጫቅጦም
ለዐለ እበን መላግም ወሖጸ
እንዴ ባለሰው እብ ኦር-ኦሮት
እንዴ ልተራተው ዲቡ፡ “ማሸአለ
ወትባረከለ፡ ሐርብ በጥረ ወእንተ
ዐድከ እግል ትርኤ እብ እጃዘት
ትገይስ ህሌከ፧ ከግድም ሕነ፡
ለህሌነ ዲቡ ዴሽ አስክ እለ እጃዘት
ስምሕት እግሉ ኢህሌት። ምናተ
ብዞሕ ሰኒ ህሌነ። አድሁይናመ
ሰላም በሎም ወውላድኩም ሰኒ
ህለው ወአምዕል ኬሮም እግል
ልምጸኦቱ በሎም እግልነ! ወእብ
እቅባለትከ ህዬ፡ እብ ረሳይል
ምጽአነ ምኖም!” ዲብ ልቡሉ፡
ለአተቡስ ሚዶል ክም በጽሐት
እንዴ ኢልትአመሩ፡ ለመሳዕድ
እግል ልትከረው ሐበረዮም።
ዑመር እት ሰፈር ካልኣይት
አምዕሉ ጻብጥ ምንመ ዐለ፡ ምነ
አዜ ለመጽአ ምኑ ሰፈር ለሬመት
ወለትገምጬት ገበይ ትትጸበሩ
ዐለት። ምድር አድህር ሕፍን
ጋብእ ምንመ ዐለ፡ ዑመር ሰበት
ኢጸብረ “የምክን በክቼ እንዴ
ሰነ አዜ ለትሳፍር መንኪነትመ
እረክብ ኢኮን፧” እንዴ ቤለ
ዲበ ለትከረ ዲቡ መውገፍ
ምን ለትሳፍር መንኪነት ክም
ትሰኣአለ፡ አስክለ ህቱ ኣ’መ ለሀለ
ገበይ ለትገይስ መንኪነት ክም
ህሌት ሰበት ሐበረው፡ ታዕበቱ
እንዴ ኢለዐልብ፡ ፋሬሕ ዲብ
እንቱ አመት ከብዱ ወደ። ፈጡር
ወጸቤሕ ክልኢቱ ምስል ሐቆለ
ጀምለዩ ህዬ፡ እተ ዱሊት ለዐለት
መንኪነት ዐርገ ወክርሲሁ እንዴ
ጸብጠ አዜመ እግል አተላለዮት
ሳልሳይ ሰፈር ብስምለ ቤለ።
እሊ ሰፈር እሊ ላኪን፡
መትሃጅከቱ ሀ’ማት ወሰብ ተሐት
እንዴ ኢገብኦ፡ ምስለ እት ስምጡ
ጽዕንት ለዐለት ሽምብሬበት
ልትሃጀክ፡ ወለ ሰዋግመ እብ
ተረቱ እግለ ገበይ ክም ሄራር ሾከን
አብር መጽምእ፡ ዲብ ለአላይም
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ክም ማይ ብሩድ ቀርደዐየ
ከሰተየ። ዑመር ሐቆ ሰፈር 4
ሰዐት፡ ዕውድዋድለ አመቅረብ
እተ እግል ዝያድ ክልኤ ሰነት
ለትፈንተዩ ዐዱ በጽሐ። ለላብሱ
ለዐለ ሕልውይ ሸግራይ ሕብር
ልባስ ዐስከሪ፡ ምስለ ዲብ እገሩ
ጉሩያ ለዐለ ምን ምድር ሰለስ
አርባዕ ሰንቲ ምትር መትወቃል
ለበ ኮየት፡ ዲብ ረአስለ ሐሪር
ለመስል ሸምለ ጭገሩ እንዴ

ኬትባይ፡ ዐሊ አቢብ እድሪስ
ከረየ እብ እንክር ኦሮት ክልሹየ
ለዐለ አክደር ሕብር ለበ ጣግየት
ዐስከር፡ ምስለ አስክ ሐረትሙ
ዓጽፉ ለዐለ እደይ ከሚሸቱ፡ ምስለ
ዐርኮከበት ታክየት ለትመስል
ብጥረቱ፡ ለቀይሕ ሕብሩ፡ ለምሉእ
ሐረትሙ ወለ ሐሊብ መጢቅ
ልትቃጠር ምኑ ሀለ ለምስል
አንያቡ ባርህ፡ እግል ዑመር ምስለ
ናይ ክልቀት ግርመቱ፡ ዝያደት
ግርመት ወጀላል እልቡሱ ዐለ።
ልተላሌ.........

ሽቅል አዳም ሐዜ......
ምን ገጽ 2 ለተላለ .....
ኮርፖሬሽን አዝረአት ወእንሱስ ንዋይ ኤረትርየ እብ ሐምሌ ወፈዋኪህ፡
ኣካል ወእንሱስ ንዋይ ወአርዛቁ፡ ኤረትርየ ረሐ ወጸረ እግል ትክፌ ትሸቄ
ለሀሌት መአሰሰትተ። መስኡል ናይለ መአሰሰት ሜጀር ክብረኣብ አብራሃም
አግደ አህዳፈ ሱግ እንዴ ሰክነ ሸዐብ እብ ዐውል ራቴዕ ካፊ መቀዝያት
እት ረክብ መንበሮ ሰኔት እግል ልንበር ክምቱ ሸሬሕ። እሊ ወራታት
ዐማር እሊ ጻብጣም ለሀለው ምን መአሰሰት ቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ፡ ምን
ኩልያት ሐርስ ሐመልማሎ ወሐጋት፡ ክምሰልሁመ ምን መዳርስ ቴክኒክ
ለትደሐረው ፍሬ ወጠን ላቶም ሽባን ቶም። ለሸባብ ለምህነት እለ ደርሰው
እብ ዐመል እት ሸቁ እበ መቅደረቶም ምን አርአው ፎሸ እቦም። ለመሻሬዕ
እግል ሸዐብ እሊ ምድር በክት ሽቅል ፈቴሕ ሰበት ሀለ፡ እበ እሉ ረክብ
እተይ መንበሮሁ እግል ትስኔ ለአርእዮ እበ ሀለ ጸገምመ ሕቡንቱ ሜጀር

ክብረኣብ። እግል ወቀይ እሎም ፍራስ ዐማር እብ ዕንቶም እግል ልርአው
ሰፈር ረዪም ለኤተነው አንፋር እዕላም ወመስኡሊኖም ሀዬ ሐመደ።
መስኡል ፈሬዕ እዳረት ወማልየት ውዛረት እዕላም አሰይድ ርእሶም
ፍሰሃዬ እብ ጀሀቱ፡ እግለ ገብአት ሕድርኖት፡ እለ ጀውለት እብ ሰርገል
እግል ትትመም ምን አወል እት ኣክር ለተዓወነ ኮርፖሬሽን አዝረአት
ወእንሱስ ንዋይ ኤረትርየ እብ ዓመት፡ እብ ፍንቱይ ሀዬ ሜጀር ክብረኣብ
አብራሃም እንዴ ሐመደ፡ ወቀይ ናይ እሎም ፍራስ ዐማር ወጠን ወዐለም
እግል ለኣሙሮ ሸቃለ ውዛረት እዕላም ኦሮከ እበ መጃሉ እግል ልሽቄ
ዝያድ ዕን ለለአፈቴሕ ሰበት ገብአ፡ ፍክሮም ወቀለሞም እግል ልስሐሎ
አትፋቀደ።
ዮም እምበል ተዕሊም ለትገብእ ክም ኢሀሌት እለ ጀውለት አሸረት
ሻሁድ ትመስል። ደለ እለ ረኤከ መከነት እብ ኮምፒተር ለትሸቄተ። በዲር
ድራሰት ለአቤት እሉ “እዘሞ ምኑ ምድር አብዕቡመ ሚለሐርስ፡ ልትበሀል
ዐለ። ዮም ላኪን ሐርስመ ዕልም ወኮምፒተራት ለትሐዝዮ ገብአ። እትሊ
ብድረ እሊ ለኢተሓበረ ሐ’ርስ ለቤላመ ምን እገር እግል ልትረፍቱ። እብሊ
ተጠውር እሊ ዕ’ሪት ለሀሌት ሸባብ ኤረትርየ ሀዬ ለበክት ተዕሊም ፍቱሕ
እለ ሀለ። ለትነፈዐ ምኑ ወለሸቀ እግል ለዐሬ ወልሕለፍቱ። እብ ሽቅሉ
አዳም እግል ልግበእቱ፡ ከዲብለ አዳም ለሐዜ አሽቃል እግል ለሀሌቱ። ክምለ
አሰይድ ሐጎስ ገብርሂወት መስኡል ሽኡን እቅትሳድ ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት እት ሳብዓይ ሙእተመር ኮንፈደራልየት
ሸቃለ ኤረትርየ ለቤለየ፡ ኤረትርየ እት ከብድ ከይራት ትሰክብ ሀሌት፡
ምን ርዝቅ በሐር እት ስያሐት፡ ምን መዓድን እት ሐርስ። እሊ ኩሉ
ከይራትነ እብ ነሐር ናይነ ሌጠ እግል ልትከደም ለቀድር ኢኮን። ፈጅር
ነሐር ጸርነ ክም ሐዜነ ሕነ መናቢት እሊ ርዝቅነ እግል ንግበእ ገአነ
ምንገብእ፡ ደለ ምህነት ወምህሮ ተሐዜ ኖስነ እንዴ ጸበጥናሀ ሕሳለ እግል
ንዋሌ ነፍስነ እግል ነአዳሌ ሀሌት እነ። ከእሎም እት ከደን ወመላል እት
ጸሓይ ወካቤት እት ሳምን ስስ ምዕል ወሰር፡ እት ምዕል ዝያድ 10 ሰዐት
ሸቁ ለሀለው ፍራስ ዐማር ዕላመትነ(ሞዴልነ) ቶም። ወጅህ ኤረትርየ እግል
ንርኤ ምራየትናቶም። አንፋር እዕላም ምን ልትዛዮሮም ወልርእዎም ሀዬ
ትነፍዖም ሐረ ወተአስታህሎም ወደው።
አርቡዕ 12 ኣፕሪል 2017
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ዱር ኤረትርየ ሰነት 2017

ላሊጋ ስፓንየ

ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ተዓደለ

እብ መቃዪስ መሕበር
ዐጀላት እዲነ ናይ 2.2
ደረጀት ለቡ ዱር ኤረትርየ
እግል ለአንብት አምዔላት
ሌጣ ታርፉ ህለ።
እብ አሳስ ምን ፈደሬሽን
ዐጀላት ኤረትርየ ለትረከበት

ሐብሬ ለትመጽእ ህሌት
ሰንበት ንኢሽ ለልአነብት
ጅግረ እምበል ሕሩይ ፈሪቅ
ዐጀላት ኤረትርየ ክም ከረ
ፈሪቅ ኤሪ-ቴል፡ ሰምበል
ወአስቤኮ እግል ልሻርኮቱ።
4 መርሐለት ለከምከመ

ጅግረ፡ ምን ፍረቅ ካርጅ
ምን ግብለት አፍሪቀ ሶዳን
ሩዋንደ ወምን ፍረቅ ህዬ
ኣሞረ ቪታ፡ ባይክ አይድ
ወግሎባል እግል ልሻርኮቱ
ቱ።

ጅግረ አትሌቲክስ ምንተሐት 20 ሰነት

እት
ሜዳነ
ሜዳን
ሰንድያጎ በርናቡ ለተልሀ
ፈሪቅ
ርያል
ማድሪድ
ፔፔ እበ ሰጀለዩ ጎል
እት ሜርሒት ምንመ ዐለ
መተልህያይ
አትሌቲኮ
ማድሪድ አንቶንዮ ግሪዝማን
ጎል ሰበት ሰጀለ ፈሪቅ
ርያል
ማድሪድ ንቅጠት
እግል ልትካፈል ትቀሰበ።

እብ እንክር ብዕድ
አግደ መትጃግራይ ፈሪቅ
ርያል ማድሪድ ላቱ ፈሪቅ
በርሰ ምስል ፈሪቅ መለገ
እተ ወደዩ ጅግረ 2 እብ0
እንዴ ትቀለበ እት መለገት
ተርፈ። እተ ጅግረ ሕሩይ
መተልህያይ ፈሪቅ በርሰ
ላቱ ኔይማር እብ ከርት
ቀይሕ ትጠረዘ።

ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
እት
ሜርሒት
ፕሪመርሊግ
እንግሊዝ
ለህለ ፈሪቅ ቼልሲ አስክ
ሜዳን ቦርንሞውዝ እንዴ
ሳፈረ
ለወደዩ
31ይት
ሳምን ጅግረ ፕሪመርሊግ

ለትሀየበ
ወክድ
እብ
ሜርሒት ፈሪቅ ቼልሲ
እግል
ልትመም
በክት
ሃይብ ዐለ።
እትሊ ናይ 31 ሳምን
ጅግረ ፈሪቅ ቼልሲ እብ
እብ 75 ንቅጠት መርሕ

3 እብ 1 ሰበት ቀልበ
እት
ሜርሒትለ
ሊግ
ሳብት ህለ።
መተልህያይ
ፈሪቅ
ቦርንሞውዝ እብ ጌገ እት
ቦርተሌሁ ለኣተዩ ጎል
ፈሪቅ ቼልሲ ሜርሒት
እግል
ልርከብ
ለሰደዩ
እት ገብእ፡ ኤዲን ሃዛርድ
ለሰጀለዩ 3ይ ጎል ህዬ

እት ህለ ምን ደዓም ጅግረ
ድቁብ እት ለአርኤ 2ይት
ደረጀት ለጸብጠ ፈሪቅ
ቶተንሃም ዮመ ዓመት
እብ 68 ንቅጠት ግረ
ፈሪቅ ቼልሲ ህለ። እት 32
ጅግረ 63 ንቅጠት ጻብጥ
ለህለ ፈሪቅ ሊቨርፑል ህዬ
እት ሳልሳይት ደረጀት
ልትረከብ ህለ።

ምን ዮም 7-9 አፕሪል ገብእ
ለዐለ ጅግረ ተሓት20 ሰነት
ለዓማሮም አትሌታት አቅሊም
ምግብ ዝያድ ትሰመው እቱ።
ለምን አቃሊም ጋሽ በርከ፡
ዐንሰባ፡
ግብለት፡
ምግብ
ወውዛረት ድፈዕ ለትፋገረው
ሐድ52 አንሳት ለከምክሞ 149
አትሌታት ለሻረከው እቱ ጅግረ
ሰነት አትሌቲክስ፡ አቅሊም ምግብ
እብ ክልኢቱ ለጅንስ ጅግረ
ነጀሕ እንዴ አርአ እበ ትወቀለት
ክም ተዐወተ ትወደሐ።
እት መሻረከት አቃሊም ምነ
ቀደም እለ ለዐለት ተቅዪር ምንመ
ይአምጽአት እብ አቃሊም ግብለት
ወጋሽ በርከ ትትርኤ ለዐለት
መጃግረት ትርድት ዮም ዓመት
ሰበት ትደሀረት አቅሊም ምግብ
እምበል ድቁብ ጅግረ ወጅህድ
እግል ልትዐወቶ ቀድሮ። እሊ
ህዬ እግለ ወጠንያይ ጅግረ እብ
ኢፋሉታይ አሰረ እቱ።
እትሊ ጅግረ እሊ ለልትሐመድ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 15

ምን ለሀሌ ለቀደም እለ ዐለ
ዕልብ አንሳት አትሌታት ሰበት
ወሰከ ሽውየ ለሔሰ ዐለ እግል
ልትበሀል ቀድር።
እት ዕሙማይ ፍገሪትለ
ጅግረ ዶል እንርኤ አንሳት
አትሌታት አቅሊም ምግብ 12
መዳልየት ደሀብ፡ 10 መዳልየት
ፍደት ወ7 መዳልየት ነሐስ ሰበት
ነስአየ 1ይት ደረጀት እንዴ
ጸብጠየ ግራሀን አትመመየ።
እት ጅግረ ፊልድ ኢቨንትስ
ህዬ ፈሪቅ አቅሊም ዐንሰባ እብ
2 መዳልየት ደሀብ ወፍደት
ወሐቴ መዳልየት ነሐስ እበ
ሐቆ አቅሊም ምግብ 2ይት
ደረጀት ጸብጥ እት ህለ፡ ፈሪቅ
አትሌታት ውዛረት ድፈዕ ህዬ
እብ ሰለስ መዳልየት ፍደት
ወሐቴ መዳልየት ነሐስ እበ
ሳልሰይ ፈግረየ።
እትሊ ጅግረ እሊ አንሳት
አትሌታት አቅሊም ምግብ እብ6
መዳልየት ደሀብ፡ 8 መዳልየት
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ፍደት ወ10 መዳልየት ነሐስ
እበ 1ይት ደረጀት ጸብጠ።
2ይት ደረጀት ለጸብጠ ፈሪቅ
አትሌታት
ውዛረት
ድፈዕ
ወሳልሳይ ህዬ ፈሪቅ አቅሊም
ግብለት ዐለ።
እት ካቲማለ አምዕለ ጅግረ
ለገብአ ጅግረ 200 ወ800
አትከባባት
(ሪለይ)
ወናይ
500 ምትር ጅግረ ብዝሓም
መትፈርጀት ለሰሐበ ጅግረ
አንሳት ዐለ።
እት ብዕድ ጅግረ ተብዕን
እት ኣክርለ እት 10 አልፍ
ምትር ጅግረ ህዬ አትሌት
አቅሊም ግብለት ፊልሞን ዐንዴ
ለጅግረ ልትዐወት እቱ እት ህለ፡
ለተርፈ ደረጃት እብ አትሌታት
አቅሊም ምግብ ትበሐተ።
እት ደንጎበ ህዬ ምን እዴ
ለትፈናተው መስኡሊን ጀዋእዝ
ወሸሃዳት እንዴ ተሀየበ እግለ
ጅግረ ለጌምም እጅትመዕ እንዴ
ገብአ ተመ።

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወዓዳቱ

አዳወሮት ሽዕር

ምን ለመድ መምለከት ብርጣንየ
መምለከት ብርጣንየ ሐቴ
ምነ እት ዐለምነ ለገደመየ
መምለካትተ። እለ ናይ ኣምኣት
ሰኖታት ዕምር ለበ መምለከት
ምን ተአነብት አስክ እለ
ለጠወረቱ
ዓዳት ወለመድ
ሀለ። እሊ ምን በዲር ለጸንሐ
ለመድ ፡ እትሊ ወቅት እሊ
ለለአትዐጅብ ምንመ ሀለ፡ አስክ
አዜ ላኪን ለአተላሌ ሀለ።
ከእግል ዮም ምስል ገሌ
ምኑ እግል ነአትኣምረኩም፦
ከባደት አው ሜዛን እዳሪ፦
እዳሪ ናይ ሐቴ መዲነት እግል
ትግበእ ዶል ትትሐሬ፡ ሰለስ
ወካይል ምን ዓይለት መልክ
እንዴ መጸውከ፡ እብ ሜዛን
ናይለ መምለከት መዝኑከ
በሀለትቱ። ሐቆ እላመ ምን
ሺመትከ ትትከሬ እት ህሌከ
ካልእ ዶል መዝኑከ። ሜዛንከ
ምነ ናይ በዲር ውሱክ ሐቆ
ጸንሐ ፡ ምን ማል ሕኩመት
ሰርቅ ክም ዐልከ ትትነሰእ
ወሜዛንከ ክም በዲሩ አው

ናቅስ ኢጸንሐ ምንገብእ ህዬ፡
ክም እሙን ወእብ እክላስ ትሸቄ
ለዐልከ ትትነሰእ በሀለትቱ።
እሊ አስሉብ እሊ እብ አማን
እግል ቂመት አዳም እብ
አማን ለፈርድ ምንመ ኢኮን፡
እት መምለከት ብርጣንየ ላኪን
አስክ አዜ ልትሸቄ እቡ ሀለ።
ዓጭም
አው
ሞላድ
መምለከት፦ ሞላድ አው ደም
እስረት መምለከት ምነ ብዕዳም
ሸዐብ
ለቀለ
ወለተሐሸማ
ቱ። እብሊ ሰበብ እሊቱ ህዬ
እሲት ዌርሳይ ዐራት ናይለ
መምምለከት፡ ካይት ሚዲልቶን፡
እተ መምለከት ለትወቀለት
አካን ምንመበ፡ መወለደ ምነ
ደሀረው አው ምነ እስረተ
መምለከት በረ ሰበትተ፡ አክለ
ለነአሸየ እትዬታት ቂመት
አለበ። ሰበት እሊ ምስለ ነኣይሽ
ላኪን መወለደን ምን እስረተ
መምለከት ላተን አዋልድ
ዶል ትትሃጌ እግል ትስጀት
ለትትቀሰብ።

ለለአትዐጅብ ሓቃይቅ
• እሙር ወድ እንግሊዝ
ላቱ ኬትባይ ቻርለዝ ዲክነዝ፡
ለተአትዐጅብ ጠቢዐት ዐለት
እግሉ። ህቱ ሐራቅ፡ ስድፈት
እምበል
ሰበብ
ለልትሰሐቅ፡
እምበል እሙር ሀደፍ ሰርላሊ ዶል
ገብእ ምን ቤቱ እንዴ ፈግረ እት
ሸዋርዕ ለፊፍ ለፈቴ ወዲብ ቤት
መልህያሙ ዶል ገይስ እብ ባብ
እንዴ ኢገብአ እብ ሽባክ ለአቴ
ዐለ።
• ለእት ሕማም ዐደዮ
ልትመራመር
ለዐለ
ወእግል
ሕማይ ከልብ ሽርዑን ደወ
ለረክበ እግሉ ወድ ፈረንሰ ላቱ
መትመራምራይ ፓስቴ፡ እብ
ሕማም ርስዔ ልትዐዘብ ዐለ። ህቱ
ዶል ዶል አስክ ስሙ ትበዴ ምኑ
ክምዐለት ልትአመር። ገሌ ምነ
ለአትዐጅብ ወዳዲቱ፡ አምዕል ህዳዩ
ክሉ ሓጃት ዱሉይ እት እንቱ፡
መዓዙሚን ልጸበሮ ወዐለው። ህቱ
ላኪን እት ወቅቱ ኢመጽአ። ሐቆ

እለ መሳኒቱ ሰበት ትሻቀለው፡ እት
ሓዚሁ ትፈረረው። ህቱ ላኪን
ዕለት ህዳዩ ሰበት ትረስዐየ እተ
ክልዶል ለልትመራመር እተ ቤቱ
እት ልትመራመር ጸንሐዮም።
• ዐርቀብ ማሕበራይ ሐያት
አለበ። እብሊ ሰበብ እሊ ክልኤ
አንሳት ዐረቅብ ዶል ልትራከበ

ዐፍሽ እስረት መምለከት፦
ዐፍሽ
መምለከት
እምበል
እጃዘት ተምተሞት መምኑዕቱ።
እሊ ሸርጥ እሊ ህዬ እተ
ቀስርለ
መምለከት
ለነብረ
ወፍንቱይ መረቀበት ለትገብእ
እግለን፡ 74ሐማመት ወግፈት
‘ሾርትኖዝ’ ለልትበሀል ጅንስ
ዓሰ ለከምክምቱ። እሊ ናይ
ጀልበት ዓሰ እትሊ ወቅት እሊ
እት ዐመል ምንመ ይሀለ፡ ክሎም
መጀልበት ዓሰ ብርጣንየ እት
ጀልቦ እብ ከለጥ እሊ ጅንስ
ዓሰ እሊ ዶል ሳድፎም፡ እት
ረአስለ መምለከት ለሀለ እግሎም
እሕትራም እግል ሽርሐት ለዓሰ
እተ ማይ በሉሱ።
ፕሮቶኮል መምለከት፡አንፋር መምለከት ምነ ብዕድ
ሸዐብ እግል ፈረጎት ለልትነፍዖ
እቡ ፕሮቶኮል ሀለ። ምናተ
እሊ ፕሮቶኮል እሊ ለእስረተ
መምለከት ኖስ-ኖሶም ዶል
ልትራከቦ ኢልትነፍዖ እቡ።
በህለት መልክ ምስል ውላዱ
ወውላድ ውላዱ ዶል ልትራከብ
ክም ዓዲ ቀርቦም በሀለትቱ ።
ዐያድ፦ እት መውሉድ
ነቢ ዒሰ ወብዕድ ዓያድ ዲን፡
መልከት
አልሳቤጥ
ምስል
ዓይለተ ነቢር ዓዲ ሸዐብ እግል
ልጀርቦ እንዴ ትበሀለ እግል ሐቴ
አምዕል እብ ባቡር ሸዐብ እግል
ልሳፍሮ ልትአጀዝ እግሎም።
ክእነ ልትበሀል እት ሀለ 83
ፓውንድ እንዴ ደፍዐው እት
አወላይ ደረጀት ናይለ ባቡር
ልትጸዐኖ በሀለትቱ።

አስክ ሐቴሀን ትመይት ልትበአሰ።
ዐረቅብ ጅመዕ እት ማዮ ወዱ።
ሐቆ ጅመዕ ለአንሳይት እግለ
ትጃምዐ ምስለ ተብዐት እንዴ
ቀትለቱ ትበልዑ። ሐቆ እለ እግለ
ወልደቱ ቤጭ አስክ ልትፈንቀሕ
እግል ክልኤ ሳምን እት መቅጠነ
ትረፍዑ። ሐቆ እለ ለምን ቤጮም
ተፈንቀሐው ዐረቅብ እግል እሞም
በልዕወ።

ፍንጌርሰሓቅወመንፈዐቱ
ወለውቀት
ህጅክ ወሀይአት
ፍቲ ሕድ ወእሕትራም
አልባብ ለትቃርቡ ምን አትራያም
ላኪን ፍንጌርመ ኢልትአቤ ምን አያም
ፍንጌር ምን ልደዐዩ ኢልዳብር
ህግየ ክልነ ክምተ ክልነ አነምር
በአስ እንዴ ኢበዝሕ ሐት-ሐቴ ዶል
እት ሐያትነ ሀለ እግሉ ዶር
ህግየ አፍ እንዲኢኮን ናይ ከብድ ምን ልርእየ
ዘዐት ንሳል እንዲኢኮን ቀስድ ልብ ምን ደልየ
ዲመ ሕሳን ወሐቴ ዮም ፈነጥር
በዐል በክት ረክበ ጅወት ብዕዳም እግል ለኣምር
ፍንጌር ወአከይ መቅርሕ
ለዶሉ ምንመ ኢረይሕ
ምስል አያም አፍካር ለአፈይሕ
በደል ስመዕ ገሮብነ፡ ሐንገልነ ንእመን
ኢትጽገብ ብላዕ
ስከብ ኢትፍዘዕ
ገልበብ ኢትቅለዕ
ክሬ ኢትርፈዕ
ኢትግሌ ስመዕ
እግልሚ ንትከበቱ እሊ ናዮም አማውር
ከእግልሚ ነቢር ጭንጫይ እነብር
መስኪን ጭንጫይ እብ ሐንገሉ ሰበት ኢለአምን እብ ስማዕ ገሮቡ
ልደርበሽ
እት ልርእዩ እት ሐሊብ ሕፉን ልተርቀሽ
ቀርበቱ ሽቅለ ትትረሰዕ እብ ኣንፍ ሰበት ትትቀሸሽ
ሰበት እሊ በደል ስመዕነ ሐንገልነ ንእመን
መካይድነ እግል ልጥፈፍ ወሐያትነ እግል ንድመን !!
Moደ

10 ፍንቲት ርከብ

በሀል ላባም
“እግል ሐቴ ወለት አድረሶት፡ መጅተማዕ እብ ተማሙ አድረሶት
ቱ።” ሶቅራጦስ
“ ዶል-ዶል ምስል አዳም አክተለፎት ሴድያይቱ፡ ሰበቡ ህዬ፡ እት
ጅወ ልቦም ለሀለ እግል ተኣምር ሰበት ሰዴካ።” ሸክስፒር
“ እግል አዳም እት ተሐሜ ወተዐግብ ትውዕል ሐቆ ገብአከ እግል
ተሐምዶም ወቅት አለብከ።” ማዘር ተሬዛ
“ እግል ትምበር ሐቆ ሐዜከ መቅጠን ውዴ።”ማርክ ትዌን
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