ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 12 ሸብተምበር 2018
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ኤረትርየ ወአቶብየ ለለአትራክብ ኽጡጥ ምድር ደባይሲመ-ቡሬ ወሰርሐ ዛለምበሳ፡
ማሌ ዮም 11 ሰብተምበር ረስሚ ትከሰተ

ኸጥ ደባይሲማ-ቡሬ
እግል እሊ ናይ ሐድ 20
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡ ጌምያይ
ሰነት አትካራም እግል ሐረከት
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብረኣብ፡
ሸዐብ ወሙምተለካት ምን ወአስክ
ቃእድ ቅዋት በሐር ኤረትርየ
ኤረትርየ ወአቶብየ ምን ሐዲስ
ሜጄር ጀነራል ሑመድ መሐመድ
ለትከሰተ ወምስል ሚናት ዐሰብ
ካሪካሬ፡ ሓክም አቅሊም ግብለት
ወባጽዕ ለልትጻበጥ ምህም አግቡይ፡
በሐር ቀየሕ ሰፊር መሐመድርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ወርኢስ
ስዒድ መንታይ፡ ክምስለሁመ
ዉዘረእ ፈደረላይት ዲመቅረጥያይት
ብዕዳም ቃደት ዴሽ ወሰብ-ሰልጠት፡
ጀምሁርየት አቶብየ ዶክቶር አቢ
እብ ጀሀት አቶብየ ህዬ ኤታ ማጆር
አሕመድ እንዴ ሐድረውቶም
ሹም ዴሽ አቶብየ ጀነራል ሰዓሬ
መትከሳቱ ለበሸረው።
መኮነን ወናይብ ርኢስ ዉዘረእ
እት ሳዖታት እስቡሕ እት
ደመቄ መኮነን ሻረከው።
ድዋራት ቡሬ እተ ገአ እሕትፋል፡
እተ
መናሰበት
ሱልጣን
እብ ጀሀት ኤረትርየ ወዚር ካርጅየት
ረሐይታ ዐብደልቃድር ዳዉድ

ለብእቶም ሰብ-ገጽ ወእብ አምኣት
ለልትዐለቦ አንፋር ቅዋት ድፋዕ
ኤረትርየ ወአቶብየ፡ እግል ሜርሐት
ክልኢተን ለድወል ከብቴ ናይረት
ወደው እሎም።
ክልኢቶም ለሜርሐት፡ እት
ባካት ቡሬ እግል ክስተት ናይለ
ኸጥ እግል በሸሮት እተ ገአት
ሄሰት ሐቆለ ሻረከው፡ እት ሳዖታት
ቀደም አድህር አስክ አስመረ እንዴ
አቅበለው እግል ሕድ ለሸብህ ሀደፍ
እት ንቅጠት ሕዱድ ሰርሓ-ዛላምበሰ
አተጀሀው።
እተ ባካት፡ እብ ክልኢቱ ለጀሀት

ኸጥ ሰርሐ-ዛለምበሳ
ለገአት ዓደት፡ ርኢስ ኢሰያስ ወርኢስ
እበ ትፈረመ ናይ ሕበር አዋጅ
ዉዘረእ ኣቢ ምስሎም ለዐለው
ኤረትርየ ወአቶብየ፡ ክልኢተን
ዉቁላም ሰብ-ሰልጠት፡ ክምሰልሁመ
ለሕኩማት እት ፍንጌ ክልኢተን
እብ ሸዐብ ወአንፋር ቅዋት ድፋዕ
ለድወል ናይ መዋሰላት፡ እትሳላት
እንዴ ትተለው መትከሳት ናይለ
ወተጃረት ህድግ እብ ድግማን
እግል ሐድ 20 ሰነት ክድመት
እግል ለአንብት ለልብል ንቃጥ
እትኩሩም ለዐለ ምስል ሚነት
ልትረከብ ቱ።
ባጽዕ ወብዕድ መዳይን ኤረትርየ
እብ አሳስ እሊ ዱቅሪ ከደማት
ለልትጻበጥ ከጥ በሸረው።
እትሳላት እት ዮም 9 ዩልዮ፡
ክልኢቶም ለሜርሐት እትሊ
ከደማት መዋሰላት ጀው እት ዮም
እሕትፋላት እንዴ ሻረከው አስመረ
18 ዩልዮ፡ ከደማት መዋሰላት
ሐቆለ አቅበለው፡ ዓደት ስርሐ ርኢስ
በሐር ህዬ እት ዮም 5 ሰብተምበር
ዉዘረእ ኣቢ አሕመድ ገአ።

እት ዮም 9 ዩልዮ 2018

ክም አንበተ ልትፈቀድ።

እብ መናሰበት የታይም፡
በዓልውላድቅዱስ
የሐንስ
ወዐዝ
ልትቀደም
ወሄሰት
ናይረት
ትገብእ
ሹሀደእ ወደገልል
መርሐለት ዕዱያት ክምሰል ህለየ

አሚን ዓም ቅዱስ ሲኖዶስ
አርቶዶክስ ተውሀዶ ቤት ክስታን
ኤረትርየ ብጹእ ወቅዱስ ኣቡኔ
ሉቃስ፡ እብ መናሰበት በዓል ቅዱስ
የውሐንስ ልእከት ሓለፈው።
ብጹእ ወቅዱስ ኣቡኔ ሉቃስ
እት ልእከቶም፡ እብ ክሱስ በዓል
ቅዱስ የሐንስ ወታሪኩ ሐብሬ
ዋስዐት ሐቆለ ሀበው፡ እግል
ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ እብ ዓመት
እግል ክስታን ህዬ እብ ፍንቱይ
“አሰናይ እብ ፈተ ወሰላም ምን
ዘበነ ማርቆስ እት ዘብነ ሉቃስ
ዐዴኩም” ቤለው።
እተ እንወድዩ በዓል፡ እበ ብናተ
መቅደረት ሬፍዓይ እግለ አለቦም

እግል
ንስዴ ለአትፋቀደው
ብጹእ ወቅዱስ አቡኔ ሉቃስ፡ እብ
ዉሕደት፡ ፈተ ወዉፋቅ ዐድነ
እግል ንብኔ ልእከቶም ሓለፈው።
“ናይ ዮም ዓመት በዓል ቅዱስ
የሐንስ፡ እት ሰእየት ለተሀይብ
መርሐለት
ሰላም
ልትዐየድ
ሰበት ህለ ፍንቱይ ቱ” ለቤለው
ብጹእ ወቅዱስ ኣቡኔ ሉቃስ፡
ሕኩመት ኤረትርየ ወአቶብየ
እግል 20 ሰነት ለዐለት ከራህየት
እንዴ አብደው ሐዳስ ምዕራፍ
ሰላም ምን ከስተው፡ ገባይል
ኤረትርየ ወአቶብየ እት ሐዲስ
ናይ መዓወነት፡ ፈተ ወምስንዮት

ሐበረው።
ብጹእ ወቅዱስ ኣቡኔ ሉቃስ
እት ደንጎበ፡ እት በራምጅ ዐማር
ወሐሸሞት ስያደት ፍሩራም
ለህለው አንፋር ቅዋት ድፋዕ
ኤረትርየ በዓል ቅዱስ የሐንስ
በዓል ኬር ወበርከት እግል ልግበእ
ትምኔቶም ሰኔት ሸርሐው።
እሊ ክእነ እት እንቱ እብ
መናሰበት በዓል ቅዱስ የሐንስ፡
እብ መትዓዋን ዉዛረት እዕላም
ወሙዲርየት ዐዲኻለ ለትነዘመ
ናይ ሸዐብ በርናምጅ እሕትፋል፡
እት መዲነት ዐዲ-ኻለ ገአ።

ዐዲ-ቀይሕ፡ ኩልያት ዕሉም እጅትማዕየት ወትጃረት እቅትሳድ ደረሳሀን ለአድሕረ
እት ዐዲ-ቀይሕ ለህለየ ኩልያት
ኣዳብ
ወዕሉም
እጅትማዕየት
ክምሰልሁመ ተጃረት ወዕሉም
እቅትሳድ፡ እብ ለትፈናተ መጃላት
እብ ደረጀት ማስትሬት ዲግሪ፡
አወላይ ዲግሪ፡ ዲፕሎመ ወሸሃደት
ለአደረሳሆም ለዐለየ 521 ደረሳይ
ወደረሳይት፡ እት ዮም 8 ሰብተምበር

እብ ሕበር እተ ወደያሀ መናሰበት
አድሐረየ።
ኩልየት
ኣዳም
ወዕሉም
እጅትማዕየት፡
እብ
መጃላት
ጂኦግራፍ፡ ዕሉም አዳም ወኣሳር፡
ህግየ እንግሊዝ፡ ሀገጊት ኤረትርየ፡
አምር ክቱብ፡ ታሪክ፡ ቃኑን፡ ዕሉም
ስያስየት ወእድንያይ ዐላቃት፡ ዕሉም

እጅትማዕየት፡ ዐመል እጅትማዕየት፡
ሰሓፈት ወእዕላም፡ ክምሰልሁመ
እብ ፈን ለአድረሰቶም፡ 12 እብ
ማስትሬት ዲግሪ፡ 164 እብ አወላይ
ዲግሪ፡ 40 እብ ዲፕሎማ፡ 22 ህዬ
እብ ሸሃደት እብ ዓመት 238
ደረሳይ አድሐረት።
ኩልየት
ተጃረት
ወዕሉም
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ኣቅትሳድ ህዬ፡ እብ መጃላት ማልየት፡
እዳረት ምልክየት፡ እዳረት ሸዐብ፡
ሕሳብ፡ ዕሉም ኣቅትሳድ፡ ስያሐት
ወእዳረት ፈናድቅ ምን ክልኤ አስክ
4 ሰነት ለአድረሰቶም፡ 131 እብ
ዲግሪ፡ 152 እብ ዲፕሎማ፡ እብ
ዓመት 283 ደረሳይ አድሐረት።
ወዚረት ስያሐት አሰይደ አስካሉ

መንቀርዮስ፡ ዐሚድ ኩልየት ተጃረት
ወዕሉም ኣቅትሳድ ዶ/ር እስቲፋኖስ
ሀይሌማርያም ወ ዐሚድ ኩልየት
ኣዳብ ወዕሉም እጅትማዕየት ዶ/ር
ወልደትንሳኤ ተወልዴ ክምሰልሁመ
ወኪል ናይለ ደሐረው ደረሰ እብ
ተረትተረቶም ለመናሰበት ለከስስ
ከሊማት ቀደመው።
ገጽ

ተቅሪር
ተቅሪር
ካልኣይት ዝያረት ሜርሐት አቶብየ ወሶማልየ እት ኤረትርየ
ሰነት መቀሌ ለትትበሀል መርከብ
አቶብየ እት ሚነት ባጽዕ ሽቅለ
እንብትት ህሌት። ሚነት ዐሰብመ
እግል አቶብየ ክድመት እግል
ተሀብ ለልአትሐዜ መዳሊት ጋብእ
እተ ሀለ። እት ድዋራት ዛለንበሳ
ለህሌት ጽርግየ እንዴ አትሳኔነ፡
እግለ ናይ ምድር መግዕዝ ሐቆ
አዳሌናሀ፡ ክልኢተን ድወል እብ
ምድር፡ በሐር ወዐስተር መትራካበን
እንዴ አተረደየ፡ እትለ ሰነት ግእዝ
ሐዳስ እግል ክልኢቱ ገባይል
ሰእዮብ ሰኒ ለልሀይብ ቱ። እሊ ህዬ
እግልነ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግል
እዲነ እብ ግዲደ ብሸራት ዐባይ
ርኢስ ውዘረእ ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጅምሁርየት
አቶብየ ዶክተር አቢይ ኣሕመድ፡
ርኢስ ፈደራልያይት ጅምሁርየት
ሶማልየ መሐመድ ዐብዱላሂ
መሐመድ ፋርማጆ እት ዮም 5
ሰብተምበር 2018፡ ጀውለት ሽቅል
እግል ሊደው ኤረትርየ አተው።
ምን ክልኢቶም መስኡሊን እሰልፍ
አስመረ ለአተ፡ ርኢስ ውዘረእ
አቶብየ ዶክተር አቢይ አሕመድ
ቱ። ህቱ እት ቤይጂን እተ ገብአ
3ይ ሙእተመር መትሰዳዳይ አፍሪቀ
ወቻይነ እንዴ ሻረከ ክም አቅበላቱ፡
እት ኤረትርየ ናይ ክልኤ ምዕል
ጀውለት ሽቅል እግል ሊዴ እብ
ጀሀት መጣር ዐሰብ ለአተ።
ርኢስ ውዘረእ አቶብየ ዶክተር
አቢይ አሕመድ፡ ወዚር ካርጅየት
አቶብየ ዶ/ር ወርቅኔህ ገበዬሁ፡
መስኡል መክተብ ርኢስ ውዘረእ
አሰይድ ፍጹም አረጋ ለብእቶም
ሰብ ሰልጠት አቶብየ፡ እት መጣር
ዐሰብ እተ ትከረው ዲበ ኢነት፡
ርኢስ ደውለት ኤረትርየ አሰይድ
ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ሰብ ስልጠት
ሕኩመት ወቅያደት ዴሽ ከብቴ
ናይረት ወደው እሎም። ሐቆ
እሊ እብ ጽርግየ ዐሰብ-ቡሬ አስክ
ሕዱድ አቶብየ እብ መካይን ገይሶ
እት ህለው፡ ለገበይ እት ሓለት
ሰኔት ክም ህሌት አከደው።
ሐቆሁ ክልኢቶም ለሜርሐት፡
አክል-ሕድ ሰር ምዕል (ፋዱስ)
እብ ጥያረት መጣር ባጽዕ አተው።
ምኑ ዱቅሪ አስክ ሚነት ባጽዕ
አተጅሀው። እት ሚነት ባጽዕ፡
‘መቐሌ’ ለትሰመ ባቡር በሐር
አቶብየ ረስሚ ሽቅሉ እንቡት
ጸንሐዮም።
ኩባንየት
ሐፊር

ህዬ እብ ሕሽመት ትከበተዉ።
ምኑ ህዬ መህረጃን ኤረትርየ
እግል ልርአው፡ ሐረት ኤክስፖ
ጠርቀው። እተ ሐረት ለጸንሐዮም
ምን ክል አካን ለመጽአ ሸዐብነ ህዬ
እብ ዕላላት ትከበተዮም። እግለ እት
መህረጃን ቅዱም ለዐለ ፈርያት ዕፌ
እት ልትዳወሮ ልርኡ እት ህለው፡
እብ መትዳልየቱ ሸሬሕ ፋዬሕ
ተሀየበዮም ወየም ለአለቡ ሀድያት
(ህያባት) ትበረዐው እሎም።
እት ሌለትለ ምዕል ለሀ፡ ርኢስ
ኢሰያስ እግል ሕሽመት ክልኢቶም
ለሩአሰ፡ ዐዙመት ድራር እት ቀስር
ሕኩመት ወደ እሎም። ሰልሲቶም

መዓድን ቢሸ ለሐንፈለቱ መዓድን
ዚንጎ (zinc) እግል አትጋዓዝ ዲበ
ፈግረት እድንያይት መናቀሰት፡
ለናይ ትጃረት መርከብ አቶብየ
ሰበት ተዐወተት ቱ፡ እለ መርከብ
ሽቅለ እግል ተአንብት ለመርከብ
ሐቆ 20 ሰነት እት ሚነት ኤረትርየ
ለአቴት ናይ ሰልፍ መርከብ ሰበት
ተ፡ ታሪካይት ወድየ።
ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ
ወርኢስ ውዘረእ አቶብየ ዶ/ር
አቢይ አሕመድ ዲብ ረአስለ
ቅያስ 180 ምትር መትወቃል ለበ
መርከብ ዐባይ እንዴ ፈግረው፡ እት
ልትዛወሮ ዐፈወ። እብ መስኡሊንለ
20 አልፍ ቶን እግል ትርፈዕ
ለትቀድር መርከብ ተውዴሕ
ተሀየበዮም።

ርኢስ ውዘረእ አቶብየ ዶ/ር
አቢይ አሕመድ እግል ሰሕፍዪን
ቀበት-ዐድ ወኻርጅ እተ ሀበዩ
ሸሬሕ ሰሕፊ፡ “መርከብ መቐሌ
ሚነት ባጽዕ እትየተ፡ ለበዲር
ክልኢተን ድወል ፍሩማት እቱ
ለዐለየ ውፋቅ፡ እት መዓሉ ልውዕል
ክም ሀለ ለልአርኤ ቱ። ክምለ
ትርእዉ ለህሌኩም፡ ሐቆ 20

ተ። ሕነ ህዬ ክም መአንብተትለ
ጋር ወተጠውራቱ እንታቤዕ ለህሌነ
መስኡሉን፡ እግል ገባይል ክልኢተን
ድወልነ አሰናይኩም እግል ኒበሎም
ነሐዜ። ክም ህድየት ሰነት ሐዳስ
እግል ለዐሉቡ ህዬ ሐዜ፡” ቤለ።
ሐቆ እሊ ክልኢቶም ሜርሐት
አስክለ እብ ሕር መንጠቀት
ለልትአመር መታጅር ጌሰው።
እግለ አካነት ህዬ እት ልትጋመው
ወተሐይስ-ተሐምቅ እት ልብሎ
ዐፈወ። ግራሁ፡ አስክለ ጸብሖም
ዱሉይ እቱ ለዐለ ሆቴል ጎርጉስም
አተጅሀው። ዕርፍ ክም ነስአው
ህዬ፡ እብ ጥያረት አስክ አስመረ
ትበገሰው።
አክል ሕድ ሳዐት 7፡00
አመቅረብ ክም ተመት፡ ርኢስ
ኢሰያስ ወርኢስ ውዘረእ አቶብየ

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

ዶ/ር አቢይ አሕመድ፡ ርኢስ
ፈደራልያይት ጀምሁርየት ሶማልየ
መሐመድ ዐብዱላሂ መሐመድ
ፋርማጆ እግል መትከባት፡ አስክ
መጣር አስመረ ትወጀሀው። ምስል
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 38

ሜርሐት ሐቆለ ወደወ ጎማት
ረሓብ፡ አርበዕ ንቃጥ ለሸምል ምህም
ውፋቅ ሕበር እቱ ፈረመው።
ደርብ እሊ ተእሪካይ ውፋቅ፡
መስኡል ቀድያት ስያሰት ወጌምያይ

ርኢስ ላቱ አሰይድ የማኔ ገብረኣብ
እግል ሰሕፍዪን ካርጅ ወቀበት ዐድ
እተ ሀበየ ሐብሬ፡ “ ዮም እት ቀበት
ሐቴ አምዕል፡ ክልኦት ዐባዪ ጋራት
ተመው እግል ኒበል እንቀድር።
ለሰልፋይ፡ ለዲብ ፍንጌ ኤረትርየ
ወአቶብየ ለትአንበተ በራምጅ
መዓወነት፡
ሐቆለ
ክልኢቶም
ሜርሐት ለወደወ ጀልሰት ገብእ
ለሀለ ተጠውራት እት ቀይሞ
ዲበ፡ ለካልኣይ ህዬ፡ እግለ አዜ
ባጽሓሙ ለህሌነ ሄራር ተጠውራት
ለልአትሻፍግ ሐምስ ንቃጥ ናይለ
ውፋቅ እግል አትሻፋግ ለገብአ
ህድግ ቱ። እሊ መፋሀማት ህዬ፡
እት ቀበት ሐቴ ቤት እት ጠረቤዘት
እንዴ ትደበእከ እቡ እንዴ ኢገብእ፡
እት ፍዕል ትርጁም ለህለ አሽየእ

አርቡዕ 12 ሰብተምበር 2018

እብ ርእየት ቱ ለገብአ።
“እሰልፍ ዝያረት ዐሰብ ዐለት።
ርኢስ ውዘረእ አቢይ አሕመድ፡
ዐሰብ በጽሐ፡ አስክ ሕዱድ
አቶብያመ ሄረረ። ሚነት ዐሰብ
ልሰዕ ሽቅል ብዞሕ ለትጠልብ
ምኒናተ። እብ ሑዱ ህዬ እት ቀበት
እሎም መጽኡነ ክልኦት አው ሰለስ
ወሬሕ ክም ተአነብት ልትሸቄ
ሀለ። ሕነ እት ምድርነ ለእንሸግቡ
ሽቅል ሀለ። ሕበር ለእንሸቅዩ
አሽቃልመ ሀለ። ብዕድመ እት
ክልኢትነ ለኢልትሐደድ፡ ሰብሽርከት ወመስተስምረት ለልአሻርክ
አሽቃል እት ዐሰብ እንቡት ሀለ።
ሰበት እሊ፡ እብለ እንቡተ ለሀለ ጌሰ
ምን ገብእ፡ እት መደት ሐጫር
ተብጊሰትለ ሽቅል ኢትረይም።
ሚነት ዐሰብ እተ ተአትሐዜ
ደረጀት እግል ትጠወር ወትስኔ
ወቅት ክም ነስእ ምኒነ ወክስአት
ማል ብዝሕት ለልሐዜ ክም ቱ
እግል ልትአመር ለቡ ጋር ቱ።
ገበይ ዐሰብ-ቡሬ ላኪን እት ሓለት

ሰኔት ህሌት። ሰበት እሊ እብለ ገበይ
ለሽቅል እግል ለአንብት ምሽክለት
አለቡ። ሕኩመት አቶብየ ምን
ጀሀተ አስክ ቡሬ ለህሌት ጽርግየ፡
ለገበይ እት ገሌ አካናት ሰኒ እኪት
ሰበት ዐለት፡ እለ እግል ተአስኔ ሰኒ
ወአማን ትትጻገም ህሌት። ህቱመ
እግል አንበቶትለ ወራታት ደኒክ
ለልሐልክ ኢኮን። ምናተ፡ እተ
ክዳማት ፋዬሕ እግል ንእቴ ላቱ፡
ለጽርግየ እግል ትርሐብ ብእተ።
መካይን ዐባዪ ሕድ እት ልትቃበለ
ክም ምራድ ለትሓልፍ እግል
ትግበእ ክም በ ስታት ፋግር እለ
ሀለ። እምበልሁመ በራምጅ ሚነት
ዐሰብ እግል ጠወሮት ለትሐሰበ
በራምጅ ዐባዪ እትኑቡት ሀለ።
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ጀውለቼ ዲብ ኤክስፖ 2018
ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
ምነ ናይ መዓርድ ቃዓት አስክለ
ፋይሐት ሐረት መህረጃን ዲብ
ኤክስፖ ክምሰል ፈገርኮ፡ ላተ እበ
እብ መክረፎናት ሐነን ወዴ ለዐለ
ሐልየት መሰጀላት ወዲብ ክል
ቂሾት ገብእ ለዐለ ትልህያታት
ዓዳት ምስለ እት ለትፈናተ
መስረሓት እንዴ ዐርገው ለሐሉ
ለዐለው ነኣይሽ ወዐባዪ፡ ምስለ
ምን ክል አካን እንዴ መጽአ ኬን
ወእንሰር ልትጀወል ለዐለ ንኡሽ
ወዐቢ ወምስለ እብ ፈርሐት
ወለውቀት ህካካት ዲብ ወዴ
እብ ገጽ ፋርሕ ልትመሼ ለዐለ
አደማታት እንዴ ተሓበርኮ ለዘት
መህረጃን አዳውር እት ህሌኮ፡
አፍካርዬ ወሕሳባቼ ዲብ ክልኤ
ክፉል ዐለ። ዶል ግረ እተ ስዱድ
ወቅት ሐርብ ወመእከይ ወዶልመ
እትለ ናይ ሰላም ወሰእየት ኢነት
እትበላለስ።
ሐረት መህረጃን ላተ ኤክስፖ
ዝያደት ለለአገርመ ህዬ ለምን
ክል አካን ወምን ክል ቆምየት
እንዴ መጽአ ለለአገምለ ገቢል
ምስለ ዲብ ክል አካን ለልትዐረድ
መዓርድ ወለልትቀደም ሐልየት
ወትልህያታት
ቆሚያትናቱ።
ለዲበ መናሰበት ረሕመት ረቢሆም
ለለሐዙ ተሸሽመ ዕልብ አለቦም፡
በለስ ለለአዘቡ፡ ማስቲክ በስከዊት
ወሐለዋት እት ልብሎ ለለአንጎጉ
አጀኒት፡
መተልሀዪ
አጀኒት
ለለአዘቡ ጣዓምየት ሰምቡሰ
ለልብሎ፡ መጣዕም ዐባዪ እንዴ
አሰሰው እብ ፉል ወስገ ለባሽሮ፡
አፍራስ ወእንሰ ለለትአጅሮ
ስድ ትርኤ ኤክስፖ ዕፌ ዓዳት
ሌጠ ለቀርብ እተ ሐረት እንዴ
ኢትገብእ ወራታት ትጃረትመ
ክፋል ናይለ መህረጃን ክምቱ
ሸክ ኢትወዴ።
እብ ባካት መጥዐም ዋዲ በርከ
ወአቅርደት እንዴ ሐለፍኮ፡ ክምሰል
አቅመትኮ ለዐባይ ፍርቀት ዓዳት
አቅሊም ጋሽ በርከ ከበሮታተ
እንዴ ሳደደት፡ መሰንቆታተ እንዴ

ቃኔት፡ እብ ሕበር ዲብ ትተልሄ
ወትሰስዕ ክምሰል ረኤኩሀ፡ አዜመ
ምነ እት ረሃበት አስመረ ለህሌት
ሐረት ኤክስፖ አስክ ከርከቦታት
ወፎዴ፡ አስክ መጎራይብ ወግሉይ
ለተሀርበብኮ መስለ እቼ። ለእብ
ሕበር ልትሓዎሉ ትልህያታት
ዓዳት ህዬ ጊስ ምኑ ኢመጸአከ።
ለምስል
ሰሰዖ
ወልትከባበቶ፡
ለለአንርር ዳምቅ ደላሊክ ምስለ
ሰንቄ መሰንቆታት ህዬ ፈርያት
ናይለ ምን አፍ ክል ሔልያይ
ፈግር ለዐለ አብያት ሕላይ እግል
እድገም ወእብ ዕንታቼ እግለ
መሰሰዐት እት ዐፌ ለወክድ
እንዴ ኢልትአመረኒ ክባባይ
ገብእ ክምሰል ህለ ይአግረስኮ
እቡ። እሊ ዲብ ዐፌ ለብዕድ
እግል ኢልሕለፈኒ ህዬ ትገሀፍኮ።
ምን ቂሾት ዲብ ቂሾት ህዬ እግል
እደወክ አስተብዴኮ። ክሉ ለሀይከ
ምን ለሀይ ገርም ወልጥዕም።
“ያሬት ሐረት ኤክስፖ ሰነት እብ
ግዲደ ክእነ ወገብአት” ህዬ እቤ
እብ ልብዬ።
ምን አቅሊም ጋሽ በርከ
ክምሰል ሐለፍነ አዜመ ለምን
ክልኤ ቆምየት ትትከወን ፍርቀት
ዓዳት አቅሊም ዐንሰበ እት ቂሾት
ዐንሰበ ትከበተተኒ። ሐልየት
ብሊን ወትግራይት ህዬ አቅሊም
ዐንሰበ ወቆሚያቱ አትፋቀዴኒ።
ቂሾት አቅሊም ዐንሰበ ምስለ
ህሌት እቱ ባካት እብ ፍንቱይ
ለዐባይ ዖብለት ወግርም ረሴት፡
ምስለ እብ ተካይብ ወሰዐር
ለትሸቀ አብያት ምስለ ተአተንስዩ
ሕላይ ወስንቃይ ዲብ አስመረ
እንዴ ኢገብእ ዲብ ምድር ማርየ
ወብሊን ለህሌከ መስል እትከ።
ምስለ ዎሶምየ ወክስከስ እት
ልብሎ እብ ብሊን ወትግራይት
ለለሐሉ ሔልየት ወመትፈርጀት
እንዴ ገብአነ ህዬ ለዘትለ ሐነን
ልብል ለዐለ ሐልየት ዓዳት
አቅሊም ዐንሰበ እግል አዳውር

ወቅት ኢነስአ ምንዬ።
እትጀህ ምፍጋር ጸሓይ ዎሮ
ሻሬዕ ክምሰል ተዐዴከ ለትጸነሐከ
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
ለተአትፋቅድ ቆምየት ዐፈርመ
ናየ ፍንቲት ሐረት እንዴ አሰሰት
ቱ አምዕል እብ ግዲደ ለትተልሄ።

ወእብ ክእነ ዲብ ለአተላሌ እብ
ለመድ ወዘበናይ አግቡይ እንዴ
ትሰርገ አጅያል እግል ለአድርስ
ወለአውርስ ወምን ግም እት ግም
እግል ልትሐላለፍ በክት ለለሀይብ
ሰበት ገብአ ህዬ፡ እብ ክእነ
ወዐረድ እሊ እግል ለአተላሌ
ለለአስትህሉ ወቀይ ቱ።
አዜመ ምን ቀወሺ ቆምያት

“ለሔሰት ወለጠዐመት እግል
ውላድነ” እት ልብሎ ዲብለ
ሐረት ልጅወሎ ለህለው፡ አናመ
እትሊ ለመጽእ አውካድ ውላጄ
እሊ በክት እሊ እግል ልርከቦ
በዐል ትምኔት ወሰእየት አነ።
ጀውለት ዲብ ሐረት ኤክስፖ
እንዴ ትወሔት ኢትትወሔ።
ለሀይ ምን ትብል ለሀይ ለዐሬከ፡

ትልህየ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ቆምየት ዐፈር ለትትናበር እበ
ገበይ ለወስፍ ሓጃት ክሉ ዱሉይ
ትርእዩ። መናበረትለ ቆምየት
ህዬ ኬን ደንከል ወዐሰብ እንዴ
ኢትገይስ ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ትጸነሐከ።
ክሉ ዲብለ አቅሊም ለህለ
እብ ጀሀት ግብለት ወምውዳቅ
ጸሓይ አቅሊም ዐንሰባመ ሴምዓዩ
ለልስሕብ ሐልየት ሐነን ልብል
ዐለ። ቀወሺ አቅሊም ግብለት
ወምግብ ምኑ ሻሬዕ እንዴ ተዐዴከ
ህዬ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ልትከበተከ። እሊ አቅሊም
እሊመ ነናዩ ዓዳት ወለመድ
እብ ሕላይ ልግበእ ወዕፌ ቀወሺ
መናበረት ናይለ እቱ ነብር ገቢል፡
ትልህያታት ትግርኛ፡ ትግሬ፡ ሳሆ
ወዐፈር ዲብ ተአትዋይን ህዬ፡
ለወቅት ዲብ ሐረት ኤክስፖ
አጊድ ቱ ክባባይ ለገብእ ምንከ።
ኤክስፖመ አሰናይ ትከለቀት
እቤ እብ ደሚርዬ። እግልሚ፡
ዓዳትነ እት ክል ሰነት ምነ
ሀለየ ወለዐል እግል ንጠውሩ
ወነትአምሩ፡
እግል
ንወስቁ
ወንንሸሩ በክት ለተሀይብ ሐረት
ተ። ክሉ ዓዳቱ እግል ልሕፈዝ
ወለሐንፍል በክት ለትከልቅ
ሐረት! አዳም ምን ቅሩብ ወምን
ረዪም ለልዛየረ እት ክል ሰነት
ከእብ ሐዲስ ዕፌ ጠበሽ ለልብል
መህረጃን ወጠን። እሊ ህዬ ዲመ
ደማይን እግል ልዳይም ለቡ

ዲብለ አውኪር ልተልሀው እተ
ሐረት አጀኒት ነወል ወዴኮ።
ማሸአለህ ወትባረከለህ! ለለትዐጅብ
ዕፌ። አጀኒት ሰሩ ምስል ዋልዴኑ
ወሰሩመ እብ በይኑ ምን ረዪ
ወቅሩብ እንዴ መጽአ፡ ሸተት፡
መሀንጠል ወለመስሉ ትልህያታት
ዲብ ልተልሄ ወጨንገር ዲብ
ልብል ስድ ትርእዩ፡ ኤክስፖ እግል
ንኡሽ ወዐቢ ለውቀት ወለዘት
ክምቱ ሸክ ኢትወዴ። ክሉ ፈሬሕ
እቱ ወክሉ እግል ልጀወል እቱ
ፈቴ። ለዝያደት ክሉ ህዬ ለናይ
ምስተቅበል አግማም ሰበት ገብአ
ምነ እት ሐረት ኤክስፖ ለልዳሌ
ወራታት ለዝያደት ዲብ አጀኒት
ለረከዛ ቱ። አጀኒትነ ምስተቅበልነ
ሰበት ገብአ ህዬ ዲብለ እንክር
ምፍጋር ጸሓይ ሐረት ኤክስፖ
ለትበነ ዐባዪ ቅረፍ ለብእቱ
መብነ እግል ኖሱ ለበዝሐ ወቀዩ
እት አጀኒት ወደረሰ ለረከዛቱ፡
ዲቡ
ለተከለ
ኮምፕዩተራት
ምስለ እቱ ልትቀደም ድራሳት
ወመትፋግዒታት፡ ለእብ ባቡር
አምዕል እብ ግዲደ ለገብእ
ጀውላት ክሉ ጀላብ አትፋገዖት
ወአድረሶት አጀኒትነ ለገብኣቱ።
አናመ ዋልድ ወአብ ሰበት
ገብአኮ፡ እበ እለ ዝሕረት እለ
ለኢረአው አጀኒቼ ትሻቀልኮ።
እንሸአለ ረቢ ዕምር ወዓፍየት
ሀቤኒ ምንገብእ ህዬ፡ ክምሰለ
ውላዶም ዲብ ቴቱ ምን አካን
ዲብ አካን እት ልጀወሎ፡

አደሐ ለይዐለ ላሊ ልትረኤከ።
ኖሰ ለሐረት ምን ገጽ ላሊመ
ናዬ ግርመት ወጀላል በ። ለእብ
አሽካል ወአልዋን እንዴ ዳለ
ለልአጭረዋሬሕ አንዋር ምስለ
ሐነን ወዴ ሐልየት፡ ለዲብ ክል
አካን እንዴ ተከለ ዘበናይ ወናይ
ዓዳት ሕላይ ለልትቀደም እቱ
መስረሓት፡ አግርበት ወነበሪት
ለለአዘቤ ደካኪን፡ ብሩድ ወሕፉን
ለልብል ገሃዊ፡ ክሉ ምነ ሐረት
ኤክስፖ እትሊ አሌላት እሊ
ለትገምል ወትትነወር እቡቱ።
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እናመ እብሊ ለረኤኩሁ
ዕፌ ፋይግ ወርዮሕ ዲብ አነ
ምስለ መታሊቼ ላቶም ውላድ
ዐመቼ ወብዕዳም እብ ዶልዶሉ
ዲብ ገበይ ልትሐበሩነ ለዐለው
መልሂት፡ “ያሬት እሊ መህረጃን
ሕኔት ሳምን፡ ሸሀር ወክልኦት
ሸሀር ወገብአ ወአናመ ክእነ
በክት እንዴ ረከብኮ ምን
እምባተቱ አስክ ክላሰቱ ዲብ
ቀበቱ ዲብ እትመሼ አሰምን
ወእወሬሕ!” እት እብል፡ ወለዘቱ
እንዴ ይእመሽግቱ ጀውለቼ እት
ኤክስፖ ለአትመምኮ ወአስክ
መዐስከርዬ ለአተጀሀኮ። መህረጃን
ኤረትርየ ወሐረት ኤክስፖ ህዬ
እት ደሐን ወሰላመት ምን ዶለ
እት ሖለ እንዴ እቤ አስክለ
ልታኬኒ ለዐለ ዳይ አቅበልኮ።
ኣቤ ጀውለቼ ዲብ ኤክስፖ
2018 ክእነ ዐለት።
ገጽ
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ካልኣይት ዝያረት ሜርሐት አቶብየ ወሶማልየ ...
ምን ገጽ 2 ለተላለ
“ጀውለት ባጽዕመ ዐለት፡ ሚነት
ባጽዕ ምስል ዐሰብ ዶል ነአትጃግረ፡
እት ለሔሰት ሓለት ህሌት። ሚነት
ባጽዕመ ክምሰ’ለ እግል ትግብኡ
ለወጅበ ፍይሔ ወተጠውር ባጽሐት
ክም ኢህሌት ኣምራመ ነሀሌ።
ክምሰልሁ ዝያደት እግል ንጠውረ
ማል ብዞሕ ተሐዜ’ነ ህሌት። እብ
ጀሀት ኤረትርየ፡ አቶብየ ወብዕዳት
ሰብ ሽርከት መቅደረት እንዴ
ትጀመዐት እለ እት ተዐቤ እግል
ቲጊስ ቱ። እምበል እሊመ፡ ምነ ናይ
አስመረ ለሔሰ ወለፈይሐ መከረይ
ጥያራት እት ባጽዕ ሀለ። ህቱመ
ክድመት ታመት ክም ለሀይብ እግል
ልግበእ ወልትጠወር ለትከደም ሀለ።
እተ ለህሌት ንኢሽ ሕር መንጠቀት
ትጃረትመ፡ ክልኢቶም ሩአሰእ
ዝያረት ዋድያም እተ ዐለው። ህቱመ
እት እንቡተት ክም ሀለ ድኢኮን፡
ሸጋብ ብዞሕ ጋብእ እቱ ክም ኢሀለ
ልትረኤከ። እሊመ ዎሮት ክፋል
ናይለ ሽቅል ሰበት ቱ፡ ክልኢቶም
ለሜርሐት ርእያሙ ህለው። እተ
ዝያረቶም ህዬ፡ እሊ እት ልርኡ፡
እግለ ህድግ፡ ጎማት ወጌማም ኤታን
ሕበር ፈግረ በሀለት ቱ።” እት ልብል
ተውዴሕ ርሒብ ሀበ።
ሐቆ እሊ አሰይድ የማኔ ዲብለ
እት አስመረ ለገብአ ወራታት
ተዐደ። “ለአግደ ሽቅል ናይ
ሜርሐት
ሰልሲተን
ኤረትርየ፡
አቶብየ ወሶማልያ ቱ ለዐለ። ህቶም
እብ ረሒቡ ሁግያም ወፉሁማም
እቱ ህለው። እት አስመረ ናይ
ሕበር ናይ ሰልሲቶም መስኢሊን
ድወል ለትፈረመ እትፋቅያት
ሕበር ሀለ። እሊታት ምን ጠቢዐት
ለጸንሐ፡ ለናይለ ሐቴ ደውለት
ሲናዶ እግለ ካልእ ለገብእ ክም ቱ
በሀለት እብ ጆኦግራፍያይ መካሪት
እት ሐቴ መንጠቀት ሰበት ህለየ፡
ምስል ሕድ እት ነዓውን ሸቄነ ምን
ገብእ ተጠውር ሰኒ እግል ንሰጅል
እንቀድር። ምን እሊ ለትበገሳ ቱ
ህዬ፡ እሰልፍ ናይ ኤረትርየ ወአቶብየ
መፋሀመት ለገብአት። ሐቆሀ ናይ
ኤረትርየ ወሶማል መፋሀመት
መጽአት። ዮመቴ ህዬ ናይ ሰልሲተን
ድወል ፍሩም ሀለ” እት ልብል፡
ለውፋቃት ዐረዱመ ለገይስ ክም
ቱ ወደሐ። ጅቡቲ፡ ሱዳን፡ ግብለት
ሱዳን ወብዕዳት ድወልመ እግል
ልትሓበራሁ ጅህድ ክም ገብእ
አፍሀመ።
“ለእግል ቀየሮት ቀር አፍሪቀ
ለገብእ መትሳዳይ ምን ገብእ
ወተጠውር ናይ በዲር ሩእየትነ
ወዕኑቅፍት ለጸንሐት እግል ኒበል
እንቀድር። ምናተ አዜ እተ ገበየ
ለራትዐት እንዴ አቅበለት ፍሬሀ
እተ ልትረኤ ዲበ ደረጀት ባጽሓም
ህሌነ። ልሰዕ ህዬ፡ እት እንቡተት ክም
ህሌነ ለገብአ ነፈር እግል ልትረሰዕ
አለቡ። ለእንቡተት ላኪን አስክለ
እግል ንብጸሐ ለነሐዜ ለትአሽር ተ።
ሰልሲቶም ሜርሐት ክምሰለ ቤለዎ፡
ናይ አዳም፡ ጠቢዐት ወብዕድ አርዛቅነ
እብ ሕበር ሸቄነ እቡ ምን ገብእ፡
ምለዐል አዳምነ ለይእንበጼሕ እበ
ምስምሰ ወለ ሐበት ኢህሌት” ለቤለ

አሰይድ የማኔ፡ እንዴ አትላመ፡ “እለ
ዮም ፍርምት ለህሌት እትፋቅየት
ምስለ ቀደሜሀ እት ፍንጌ ኤረትርየ
ወአቶብየ ለትፈረመት እትፋቅየት፡
ክምሰልሁመ
ፍንጌ
ኤረትርየ
ወሶማልየ ሕድ ለሸብሃ ተን። እሊ
ለልአክደ አማን፡ እሰልፍ ሰልሲተን
ድወል ናይ ጂኦግራፍ፡ ተእሪክ፡
ዓዳት፡ ህግየ ወደያነት ረዪም ዕላቃት
ሰበት በን፡ ለናይ ገባይለን መስለሐት
አሳስየትመ ሐቴ ተ። ለካልኣይ ህዬ፡
እሊ እቱ እንዴ አተንከበየ፡ ዕላቀት
ትርድት እግል ለአስሰ ብጉሳት ክም
ህለየ ለልአክድ ቱ። እሊ እትፋቅ
እሊ ህዬ፡ እግል ሕርየት፡ ውሕደት
ወስያደት ክም ደውለት ክም ለሐሽመ
ለልአደምን ወለአክድ ማዳት ቱ። እት
ደንጎበ ላኪን ለእትፋቅ ሚ ልብል
መስለኩም? ሐቴ ዕላቀት ትርድት
እግል ልብነየ ክም በን ለልአትፋቅድ
ቱ። ለዕላቃተን ህዬ መስለሐት
ገባይለን እበ ተአደምን ገበይ እግል
ልጠውራሁ ዱልያት ክም ህለየ
እግል አክድ እፈቴ። እምበልሁመ፡
እብሊ እትፋቅ እሊ፡ መጃላት
ስያሰት፡ እቅትሳድ፡ እጅትማዕየት፡
ዓዳት ወአምን፡ እት ለትወቀለት
ደረጀት እግል ለዓርጋሁ ለአክድ።
ለሳልስ ህዬ፡ እት ናየን መስኩበት
ሌጠ እንዴ ኢልትሐደደ ህዬ፡ እግል
መስኩበት መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ
ወምነ ወኬን ምስል እግል ልሽቀየ
ለልአክድ ቱ። እት ደንጎበ ህዬ፡
ለበራምጅ እት ዐመል ልውዕል ክም
ሀለ ለትራቅብ ውቅል ልጅነት ሕበር
ክም ለአስሰ ለሸሬሕ ቱ” እት ልብል
ጽበጥለ እትፋቅ ወደሐ።
እግል መስኡል ሽኡን ስያሰት
ጀብሀት ወጌምያይ ርኢስ አሰይድ
የማኔ ተእሲርለ እትፋቅ ሚ ክም
ገብእ ምን ሰሕፍዪን ሰኣል ቅዱም
እቱ ዐለ። “ሕነ ክል-ዶል ኢንትነሀፍ፡
ተእሲሩ፡ ነታይጅ ሰኒ ሌጠ ክም ገብእ
ህዬ እኩዳም ሕነ። ለተእሲሩ ህዬ
ኣክረቱ እብ ሽቅል አው እብ ፍዕል
ለልትአከድ ቱ። እሊ እትፋቅ እሊ፡
እብ ፍዕል እግል ልትሸቄቡ ክም
አንበተ ፍገሪቱ እግል ኩሉ ለገባይል
እት ወዴሕ እግል ልምጸእ ቱ።

እት ሰልሲተን ድወል
ካልቀ ለሀለ ሰእየት
እብ ቀላል ለትትረኤ
ኢኮን። እሊ ህዬ ሜዛን
ውቁል
ለልትሀየቡ
ቱ። ሶማልየ እት ሚ
መታክል ክም ጸንሐት
ክሊነ ለእንፈቅዱ ቱ።
እሊ ህዬ ሶማልዪን ምነ
ዐለው እቱ ወሐል
እንዴ ተሐልሐለው
እብ ክልኤ እግሮም
እግል ልብጠሮ አርደት
ክም
ለአጠፌሕ
ሸክ
ኢለአተውዴ።
ለልሀመነ ህዬ እት
ፈዓልየት
ወሽቅል
እግል ንትከሰእ ሰበት
ትፋሀምነ፡ ወልሰዕ እት
እንቡተት ሰበት ህሌነ
እብ ገበይ ውጅህት
እግል ንጽበጡ ወንሽቄ
ቡ ወጅበነ።
“ብዕድ እግል ነኣምሩ ለብነ፡
መትቃራብ እለን ሰለስ ደውለት
ለፈታይ ሰኔት እግል ልቅረድ እለን
ቱ። ለእብ ጸቢብ ተቅዪሙ ለልርእዩ
ላኪን እግል ለአትቀናጭቡ ወኢገበዩ
እግል ለሀቡ ቱ። ምን ቀድር እቱ
ህዬ፡ እግል ለዐናቅፉ ክም ሸግብመ
እግል ነኣምር ብነ። እሊ ህዬ እግል
ለአስፈነ ወለአትፈክረነ አለቡ። እሊ
ሸይ ጠቢዒ ቱ። አዳም እብ ሐቴ
ገበይ ልሄርር እንዴ ዐለ፡ ክም ትጌገ
እንዴ ኣመረ ለልአቀብል ሀለ። ገሌሁ
ህዬ፡ ምን ሕኔት እት ገበይ ራትዐት
ለአቀብል፡ እት ሰከይ፡ አትመሳማስ
ወወሰኮት ብዕድ አክጠእ ልትካሬ።
ሰበት እሊ፡ ኩሉ አዳም እብ ዕን
ሰኔት እግል ልግንሑ ቀድር እግል
ኒበል ይእንቀድር። ዝያድ ኩሉ
ላኪን፡ እበ ክልቅት ለህሌት ሰላም

ወተየልለ፡ ሸዐብ እለ መንጠቀት
ምን ገብእ ወብዕድ መናጥቅ፡
እግለ ረህየት ርዮሕ እለ ሀለ። ሰብ
ሽርከት ናይ ሰልሲተን እለን ድወል
ህዬ፡ ሐዞተን እግል ሊደየ ዱልያት
ህለየ። እሊ ለልአክድ ከጥዋት ህዬ
እት ሙስተቅበል እግል ንርአዩ ቱ።
ለአግደ ጋር ላኪን፡ እትሊ እብ ከአፎ
በጽሐነ እንዴ እንቤ ምን ንትሰአል፡
እብ ሽቅል፡ በታከት ወንዳል ቱ።
ገባይል ኤረትርየ፡ አቶብየ ወሶማል
ምን አስተሽሀደ፡ ሰምደ ወናደለ
እትለ እግል ንብጸሕ ቀደርነ። ግረ
እላመ እብ ሙስተቅበል ተሐስብ
ሐቆመ ህሌከ፡ ልሰዕ ለካድም፡ በታከት
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ወመትሰባል ክምለ ዐለየ እግል
ለአተላሌ ክም ለአትሐዜ እሙር ቱ”
እት ልብል ወደሐ።
ሐቆ አሰይድ የማኔ ሸሬሕ እግል
ሰሕፍዪን ለሀበ ወዚር ኻርጅየት
ሶማልየ አሕመድ ዒሰ ዐወድ ቱ።
እሰልፍ ለትቀደመ ዲቡ ሰኣል
“ኤረትርየ እት መስኩበት እለ
መንጠቀት ለትተበዐ ስያሰት ዲበ
ረአይከ ሚ ቱ?” ለልብል ዐለ።
ወዚር አሕመድ፡ “እብ ክሱስ
ስያሰት ኤረትርየ ዲብ መስኩበት
እለ መንጠቀት ሰኒ ብሱጥ ወጋኔዕ
አነ። እለ መንጠቀት ክምሰል እሊ
ለመስል መብደእ ቱ ለልአትሐዝየ።
እለ ስያሰት ኤረትርየ ዲብ እለ
መንጠቀት፡ እላ ተ ዮመቴ እት ፍዕል
እግል ልትሸቄበ እንቡት ለሀለ። ርኢስ
ኢሰያስ፡ ርኢስ ውዘረእ አቶብየ ዶ/ር
አቢይ አሕመድ፡ ርኢስ መሐመድ
ዐብዱላሂ
መሐመድ
ፋርማጆ
ርእየት ሰኔት ለቦም ሜርሐት ሰበት
ቶም፡ እለ መንጠቀት መርሐለት
ሐዳስ ናይ መስኩበት እግል ለዐድወ
ሰእየት ብዬ። ገባይልነ ዓዳቱ ሐቴ
ቱ። አዜ እት ስያሰት ወእቅትሳድ
ሰዳይት ሕድ ተአትሐዝዩ። ሸዐብ
እት ሕድሕዱ እግል ልሄርር ቡ።

ሰላም ወመስኩበት እግል ንምደድ
እሉ ብነ። ሜርሐትናመ እለ እግል
ሊደው ቱ ገለድ ባይኣም እግልነ
ለህለው። እብሊ ህዬ መብደእ
ኤረትርየ ለዐጅበኒ” ቤለ።
እብ ዕላቀት ገባይል ኤረትርየ
ወሶማል እተ ትሰአልናሁ እቱ ወቅት
ህዬ፡ “ ሕውትነት ገባይል ኤረትርየ
ወሶማልየ ሰኒ ትርድት ተ። አነ እግል
ስኒን ብዙሕ እት ከናደ ወአሜሪከ
እነብር ዐልኮ። ዎሮት ኤረትሪ
ምን ቅባል ዶል እርኤ ርሕዬ ኖሰ
አስኩ እንዴ ቀረብኮ እግል ሕቀፉ
ትዳርከኒ። ሰበት እሊ ዘበናት ለትበኔት
ዕላቀት ምስንዮት ወሕውትነት ብነ።
የምክን ምን ኦሮ አስል (አንሴስቶር)
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ናሽኣም ሕነ ለልብል መፍሁም ብዬ።
ሶማልዪን ብዝሓም እት ኤረትርየ
እግል ልትዛየሮ ሻፍጋም ህለው።
ክምሰልሁመ ኤረትርዪን እት ሶማልየ
ዝያረት እት ወዱ እግል እርኤኩም
እብ አኖካይ እታኬ” እት ልብል
ሽዑሩ ሸርሐ።
ምዕለ ሓሪት ዮም 6 ሰብተምበርመ
እት ኤረትርየ ሐደስ ዐቢ ጀረ። ህቱ
ህዬ መትከሳት ሰፋረት ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት ጀምሁርየት አቶብየ
እት ኤረትርያ ቱ። እሊ መዳሊት ሰኒ
ለገብአ እሉ በርናምጅ፡ ምን አስብሑ
እማት እብ ጎልየ፡ አንፋር ፍርቀት
ማርሺን ባንድ ህዬ እብ ሙሲቃት
ንዉራሙ አጽበሐው።
አክል-ሕድ
ሳዐት
9፡00
አዳውሕየት፡ ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ ወርኢስ ውዘረእ አቢይ
አሕመድ እግለ እተ አፌትለ ሰፋረት
ለዐለ ሪቦን ምስል በቱኩ እት ህለው፡
መትከሳትለ ሰፋረት እብ ረስሚ
በሸረው። ምስል ህዬ እብ ነሺድ
ወጠን አቶብየ እንዴ ትተ’ለው፡
መንዴረት አቶብየ እት መብናለ
ሰፋረት ሰቅለው። ሐቆሀ ርኢስ
ኢሰያስ መፍቴሕ ናይለ ሰፋረት እት
እዴ ርኢስ ውዘረእ አቶብየ ዶ/ር
አቢይ አሕመድ ዶል ከረ፡ እተ ባካት
ለዐለው ዕዙማም ለድዋር እብ ዕላላት
ወጣቅዒት በለሰዉ። ሐቆ እሊ እት
ልትዳወሮ ቅረፍለ ሰፋረት ገንሐው።
ምኑ ወሐር፡ እግል ስርሐ ዶ/ር
አቢይ አሕመድ አስክ እድንያይ
መጣር አስመረ ትበገሰው። ወእባሁ፡
ርኢስ ውዘረእ አቶብየ ዶ/ር አቢይ
አሕመድ ለመርሑ ውቁል ልኡክ
ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጀምሁርየት አቶብየ ሳዐት 10 ቀደም
አድህር እብ ርኢስ ኢሰያስ ኢሰያስ
ወብዕዳም ሰብ ሰልጠት ሕኩመት
ኤረትርየ እብ ሕሽመት ሳርሐዎ።
ርኢስ
ሶማልየ
መሐመድ
ዐብዱላሁ መሐመድ ፋርማጆ፡
ወዚር ኻርጅየት ሶማልየ አሰይድ
አሕመድ ዒሰ ዐወድ፡ ወዚር
ተጃረት ወእስትስማር ሶማልየ
አሰይድ መሐመድ ዐብዱ ሓይር፡
ነፈር በርለማን ሶማልየ ዶ/ር ዘከርየ
መሐመድ ሓጅ ወብዕዳም ሰብ
ሰልጠት ሶማልየ ህዬ፡ ባካት ሳዐት
1፡00 ሐቆ አዝህር ርኢስ ኢሰያስ
ለዐለ እቶም ውቁላም ሰብ ሰልጠት
ደውለት ኤረትርየ እብ ገበይ
እድንያይ መጣር አስመረ አስክ
ዐዶም ሳርሐዎም።
ተቅሪር፡ ሙሉብርሃን ሃብቴገብሪኤል
ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ጌማም ክታብ ‘ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ 1915-1962’
“ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ 19151962”፡ ተእሪክ ሐያት መአንብታይ
ግድለ ተሕሪር ኤረትርየ ላቱ ፋርስ
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ለገንሕ
ክታብቱ። ጽበጥ እሊ ክታብ ‘ግል
ሓምድ ክም
ወድሚንኣደም፡
ከም ወድ ገቢለት፡ ክም ድድ
ለኢትከበተዩ አንዝመት ከደን
ለጸብጠ “ሽፍታይ”፡ ክም ዐስከሪ
መስተዕምራይ ንዛም ጥልያን፡
ወክም መአንብታይ ወሜርሓይ
ግድለ ተሕሪር ኤረትርየ ዲብ
ለትፈናተ አዋይን (መራሕል)
ሐያቱ እንዴ ኮሰሰ ወሐፍዘ
ለትወሰቀ ክታብ ተእሪክ ቱ።
ተእሪክ ክም ከረ ሓምድ
ለመስሎ ሜርሐት፥ ክም ተእሪክ
ሐያት አፍራድ ሌጠ እግል ልትርኤ
ለቀድር ኢኮን። አፍራድ ፍገሪት
ናይለ ነብሮ እቱ መጅተመዕ
ወተጃርብ ሰበት ቶም፡ ተጃርቦም
ተጃርብ ናይለ ነብረው እቱ ዘመን
ቱ። ከእብሊ፡ እሊ ክታብ እሊ
ምን ተጃርብ ሓምድ ወጸሩ እንዴ
ሐልፈ፡ ተእሪክ ናይለ እግሎም
ለፈረ ሙጅተመዕ ቱ። ተእሪክ
ግድለ ተሕሪር ኤረትርየ ለዳግም
ክታብ ቱ። እግል እሊ ክታብ
“ክታብ ተእሪክ ለልአተብ’ሉ፡
ለህሩስ እግለ ጋሪት ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ ኬትባይ ለተበዐዩ ዐገል
ክታበት ገበይ ከምከሞት ሐብሬ
ወአከዶት እስባታት፡ እግል እሊ
ክታብ ዎሮት ምነ አስክ እለ እብ
ሰበት ተእሪክ ሰውረት ኤረትርየ
ለትወሰቀ አግደ ክቱብ እግል
ልትበሀል ለልአተቅድር ቱ።
ወቀይ ሀይሌስላሴ ወልዱ እት
አርበዕ ዐብዪ ንቃጥ ለልትሐመድ
እት እንቱ ረከብክዉ፡
1) ኬትባይ እግለ ቀንጸ እግሉ
ወቀይ ለትትመጣወር ደረጀት
መትሰባል ክም አርአ ለልሽህድ፡
እሊ ወቀይ እሊ እግል ልሰርግል
ለነስእዩ ዘመንቱ። ምን ሰነት 1983
እንዴ አንበተ ምንመ ሸቀ፡ እት
ደነግብ 80ታት ዔማት ሐብሬሁ
ላቶም ሰብ ተጃርብ ወሸዋህድ እግል
ልትንዔ እት ለትፈናተ ምድን፡
ብሩር ወመዐስከራት ላጅኢን ክም
አትቃበለ መራጁዑ ልሽህድ።
ሀይሌስላሴ እግል ልከምክሙ
ቃድር ለህለ ሐብሬ ወእስባት
እብ ብዝሔ ወነውዕየት መራጅዕ
ለትልሐመድ ቱ። ዲብ ሽቁል
ብሑስ ወመትመራማር ተእሪክ
ክልኤ አግቡይ ልሙዳት ህለየ።
ለሐቴ ምስል ዲበ ጋሪት ለሻረከው
ሰብ ተጃርብ እንዴ ሀደግከ ሐብሬ
እግለ ሐየቦት ትገብእ እት ህሌት፡
ለካልእት ህዬ ዲብ ለትወሰቀ
ስጅላት ለትነፈዐከ ሐብሬ ሕዝየት
ቱ። ተእሪክ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
እት ወሰቆት ህዬ እሊ አግቡይ
ክልኢቱ ቀሊል ኢኮን። እግል
ሓምድ እት ንእሽናሁ ምስሉ ዲብ
ልተልሀው ለዐበው እንዴ ረከብከ
እብ ሰበት ዕበያቱ እግል ትክተብ፡
ወእት ሽፍትነት ለዐለው ተንጃታቱ
እንዴ አትሃጌከ እብ ሰበት መዕነት

ኬትባይ እግል ሓምድ ሕኔት ክም
ጭገረት ምን ዐጂን ሐርጡ፡ ክም
ሐቴ ደብዐት ጋምለት ዲብ ቀበት
ገልዋት ፋዬሕ ሰበት ሸርሑ፡
ቄርአት እብ ሰበት ሓምድ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ እብ ሰበትለ ሓምድ
ለነበረ እቱ ሒን እግል ልፍሀሞ
ሰዴ።
4) ዐገል ክታበት፦ ኬትባይ
ሕኔት ኖሱ እብ ሰበት ሓምድ
ልትሃጌ፡ ለምን አፍ ሰብ ተጃርብ
ወእት ወሳይቅ ለረክበየ ሐብሬ
ኖሰ ክም ትትሃጌ ዋዲ ሀ’ለ።
እሊ ብስር ክታበት ህዬ፡ ለክታብ
ቅራአቱ ክም ትቀልል ወለተእሪክ
ክም ድግም ክም ዘሬ ዋዲሁ
ሀለ። እት ገሌ-ገሌ ሓላት ለምን
በንበኑ ዔማት ትረከበት ሐብሬ
ዲብ ሕድ ለኢትበይእ ዶል ገብእ፡
ኬትባይ ለትመስሉ ብህል ምንመ
ህለ፡ አናዲ ቄርኣይ ኖሱ እግል
ልጌምም ወእት ገናዐት እግል
ልብጸሕ ለልአቀድር ዐገል ክቱብ
እት እንቱ ረከብክዎ።

አልአሚን ሓምድ
ወመዋዲት
ሽፍትነት
እግል
ትፍሀም ኢኮን፡ ለማ እብ መብደእ
ለተለው ናይ ግድለ ተሕሪር ጾሩ
እግል ተዐሬቦም ጋሪት በክት
ሌጠ ቱ። እት ስጅላት ወወሳይቅ
እንዴ ተርከዝከ እግል ኢትክተብ
ህዬ ለመጅተመዕ ቀዳሚቱ እት
ክቱብ እንዴ ኢገብእ፡ እት ድግም
እት ሕላይ ወመቅደረት መባልስ
ወዝክርያት አፍራድ ሓድጋ ቱ።
ሀይሌስላሴ ወልዱ እብ ሰበት
ሓምድ እት ክቱብ ለረክበዩ
ሐብሬ፡ መብዝሐ አባያም ሓምድ
ለወሰቀዋ ተ። ለዲብ ሓምድ ነብረ
እተ መደት ለዐለው ዔማት እግል
ልግብኦ ለቀድሮ እንፋር ሑዳም
ወእት ክል ባክ ለትፈንጠረው
ሐቆ ገብአው፡ ወለዲብ ወሳእቅ
ትጸንሕ ሐብሬ ናይ ዐዶ ሐቆ
ገብአት፡ ኬትባይ ተእሪክ ሓምድ
አክል አዪ ክም ትጻገመ አስአሎት
ለልሐዜ ኢኮን።
2) ኬትባይ እንክር እግል
ኢልንሰእ ለወደዩ እንትባህ። እትሊ
ክታብ እሊ ሓምድ ክም ዔበት
ለይአለቡ ላጽሕ ፋርስ እንዴ
ኢገብእ፡ እት ለትፈናተ አዋይን
ሐያቱ ጌጋታት ለወደ፡ ምን
ጌጋሁ ለደርስ ወምስል መራሕል
ለገይስ ወድሚንኣደም እት እንቱ
ቃርብ ህለ። ሓምድ ወጀማዐቱ
እት መደት ሽፍትነት እት ዶዳ
ወደበሮ ለልትበሀል ደገጊት ኩናመ
ዐድ ክም አንደደው ወንዋይ ክም
ዘምተው (ገ-68)፡ ሓምድ “እብ
ርሑ መትሃጋይ፡ ርሑ አትዓባይ
ወመትፋዋሽ ላ” (ገ-85) ለፈቴ
እናስ ክም ዐለ፡ እንዴ ኢሰትር
ወኢለትጋርም ሸርሑ። ላመ ሰኔት
ኢከልኡተ፡ ሓምድ ማል ድቡራም
እግል ኢልትዘመት ለዳፍዕ፡ ዝልም
ወጀራይም ለኢፈቴ፡ ወእግለ “
እብ ስሜቱ ሸዐብ ለልአትፋርሆ

ልምሕኮም” (ገ-109 ክም ኢዐለ
ልሽህድ። ምን ዘዐት አማን
ለኢከጅል ባትክ ክም ዐለ ህዬ
ለአርኤ (ገ-177)። ኬትባይ እበ
ትቀደረቱ ገዘ እግል ኢልጽበጥ
ወዲብ አትራዛቅ እግል ኢልትከሬ
ክም አንተበሀ ጽበጥ ክታቡ
ለሽህድ።
3) ኬትባይ እግል ሓምድ
ምነ ፋይሐት ሓለት እጅትማዕየት፡
እቅትሳድ ወስያሰት ናይለ ነብረ እተ
መደት እንዴ ኢፈንቴ፡ እት ዐግሎ
ዘመን እንዴ እትገሰ ለአርኤናቱ።
እትሊ ክታብ ሓምድ ለአግደ
ሽክስየት ምንማቱ፡ እብ ሰበት
መንጠቀት ጋሽ ወሰቲት፡ ዕላቃት

ቀባይል፡ ዕለቀት ሰብ ርዕዮ ወሐርስ፡
ተረት አንዝመት እስትዕማር፡
ተረት ነ’ዘር ወመሻይኽ፡ ዕላቀት
ሸፈቲት ወዋዕላታቶም--- ወብዕድ
ለትከስስ የምአለበ ሐብሬ ህሌት።
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አሀምየት እሊ ክታብ
ክታብ “ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
1915-1962” ሰልፋይ እብ ሰበት
ተእሪክለ ሀርመ ሓምድ ለትከተበ
ክታብ ቱ። እብሊ ህዬ እት ዐድነ
አሀምየት ተእሪክ ውቅል ለቦም
አንፋር ተእሪክ ሐያቶም እት
ወሰቆት መሰል ሰኔት ለገብእ
ክታብ ቱ። እብ ሰበት ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ፡ ምን ስሜቱ፡ ምነ
ዲብ ፈረስ እት እንቱ ለተአርኤ
ሱረቱ፡ ወመአንብታይ ሰውረት
ክምቱ ለእንሰምዐ ለትሐልፍ
ሐብሬ ኢጸንሐት እግልነ። ምን
ሕዲናለ ሐብሬ ለትበገሰ ህዬ፡ እብ
ሰበት ሓምድ መክሐደ ወአስእለት

ብዞሕ ለዐ። እሊ ክታብ በገ፡ እግለ
ጸንሐት መክሐዳታት ለዓሬ ወእት
አስእለት ምህም በሊስ ለልሀይብ
ቱ።
ሰልፍ ሓምድ ሚ ጅንሳይ
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ቱ? ዲበ ልብል ሰአል፡ ሓምድ
ሀገጊት ብዙሕ ለልትሃጌ ወድ
ገቢለት ሐፈረ ከም ቱ ለአክድ።
እሊ ህዬ እግለ ሽፍትነት ሓምድ
ምስል ዕላቀት ገባይል ኩናመ
ወናራ
እንዴ
እትጻበጠው
“ሓምድ ናራይ ወአባይ ኩናመ
ቱ”ለልብሎ፡ ለአማን ክምሰልሀ
ክም ኢኮን ለሐብር። መጦር እሊ
ሰኣል እሊ ህዬ፡ ሓምድ ሽፍታይ
ቱ ሚ ሜርሓይ ሰውረት ልብል
ዐቢ ሰኣልመ ዐለ። እሊ ክታብ
መዕነት ሽፍትነት እብ ፋዬሕ
እንዴ ገነሕከ፡ መባድእ ሓምድ
ወጀማዐቱ እብ ዕን ፈታይ ወአባይ
ከፎ ክም ልትርኤ እብ ተፋሲል
ሸሬሕ።
እሊ ክታብ እብ ሰበት አንበቶት
ግድለ ተሕሪር ኤረትርያ’መ
መርጀዕ ትሩድ እግል ልግበእ
ለቀድር ቱ። ናይ ሰልፍ ሽሂድ
ምንቱ፡ ናይ ሰልፍ አሲር ህዬ፡ ሰልፍ
ለዐለ ጽዋር፡ እግል ሰልፍ ዶል
ምን በረ ለትረከበት ሰዳይት፡ ናይ
ሰልፍ ሐርብ ሚ ዶል ዐለ? ሄለል
ሰብተምበር ወሐርብ አዳል ሚ
ተአትማጸአን? ለልብል አስእለት
እቱ ናዩ በሊስ ሃይብ ህለ።
ዕላቀት ሓምድ ምስል ሰብ
ፍክረት አንበቶት ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ፡
ሐረከት
ተሕሪር
ኤረትርየ ወብዕዳም ሜርሐት
ስያሰት ኤረትርየ ሚ ትመስል
ክም ዐለት። መን ፍገር ቤለዩ
ከፈግረ፡ አው ህዬ ‘ግል ሚ ወእብ
ከአፎ ፈግረ? ተረት ክም ከረ
ሼክ መሐመድ መስሎ ሜርሐት
ሙጅተመዕ ሚ ትመስል ዐለት?
ዲበ ለልብል ምህም ሰኣላት
ተእሪክ ዲብ ብሑስ ለተርከዘ ናይ
ኖሱ በሊስ ሀይብ። እት ደንጎበ

ህዬ እብ ሰበት እስትሽሃድ ሓምድ
ከፎ ክም ዐለ ምነ ምስሉ ለዐለው
አንፋር እበ ትረከበት ሐብሬ
ለኢለአትክሕድ በሊስ ሀይብ።

ገጽ
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ለዐለት ሓጀት ምን ጀዲድ እብ
ናዩ ፍክር ለሰንዕ ዲበ፡ ጀዲደት
ሓጀት ለልምህዝ ዲበ። ትገቢእ
ዲብ ህሌት። እግል እሎም
ለክምሰል አቦትኩም ዳፍአት
አምር
ድራሰት
ለአለቦም
ወቅድረት ምህዞ ወአትሓያስ
ለአለቦም ህዬ አካን ለውቀት
ወአውረሶት ተአሪክ ተ። ለእበ
ውላድነ ወውላድ ውላድነ
ለትሸቀ ዲብ ነዐፌ ወንትዐጀብ
ወበዲር
ለዐለት
እንዳግም
ወነሓኬ። ከገድም ቅነጾ እግልነ
ለአካን ለከረ አፍረሕ ለአርኡ
ዲበ ህለው ኒጊስ ለእሉ አዳለው
ዕፌ እብ ዕንቼ እግል እርአዩ።

አውኪር ምስል አቦቶም
ዳፍአት መዋዕድ ሰበት ዐለ
እግሎም እንዴ ትጀምዐው
ዲብ ቃዐት ኤክስፖ ብጉሳም
ህለው። ከእንዴ ዮም መዓል
አውኪር ወአቦቶም ዳፍአት
ዲብ እለ ለትፈናታ ነሻጣት
ናይ ታእሪክ፡ ዓዳት፡ ፈን፡
ስናዐት ወምህዞ ለልትቀደም
ዲበ ቃዐት ኤክስፖ ንርኤ፦
አውኪር፡
አቦቶነ
ሰኒ
ውዕለት ማሚ፧
ዳፍአት፡ መርሐባቦም ውላጄ
አውኪር ከአፎ ወዐልኩም፧
ሰኒ ሰብ መዋዒድ ትሩድ
እንትም ውላጄ ሰኒያም፡ ቀደም
ሳዐትለ መዋዒድነ መጸኩም።
አቦትኩም
ዳፍአትመ
ሰኒ
ስፍልልትኩም አስመነት፡
አውኪር፡
አቦቶና
ሕነ
ኤክስፖ
በዲርነ
እንፈትየ፡
ዮም ዓመት ላኪን ዝያድ ክሉ
ምስልኪ እግል ነአምሐብር ዲበ
ዝያድ ምነ ሰኖታት ለሐልፈ
ዮም ዓመት ርዩሓም ህሌነ፡
ሕናመ ሚ ዶል ትመጺእ እለ
አምዕል እንብል ስበት ዐልናቱ
አዜ ዲብ ንትባደር መጸነ።
ዳፍአት፡
ከረ
አፍረሕ
ወኖራይ ህዬ ኖሶምቱ አፎ
ኢመጸው ምስልኩም፧ ወለ
እንቱም ሸፈግኩም ምኖም፧
አውኪር፡
ህቶም
ዲብ
እለ ሐረት ኤክስፖ እግል ዕፌ

ለአትዳለ’ ለትፈናተ ነሻጣት
ሰበት ቦም ምን አሰብሖም
ጋይሳም ቶም። ኖራይ እብ
እዴሁ ለረስመዩ ተሳዊር እግል
ዕፌ እትዱሉይ ሀለ፣ ወአፍረሕ
ህዬ እብ ገበይ ጥውርት ናይ
ተክነሎጅየት ዲብ ኮምፕዩተር
ለልትዳሌ
እት
ምህሮነ
ለሰዴ ዕፌ እዱሊት ህሌት።
እምበሌሆም’መ
ብዝሓም
አጀይናት
እብ
ለትፈናተ
ነሻጣት ሹሩካም ህለው፣ ሐሬ
ሕነ ወእንቲ ምስል እንገይሶም

ከለዕፌታትቶም ነአርኤኪ።
ዳፍአት፡
ዐጃይብ ውላጄ
ፋርሳም! ሰኒ እርእዮም! ኣቤ፡
እለ አካን እለ አካን ዕፌ ወበሀሊ
ሌጠ ኢኮን። ቅድረት ወአምር
ለቡ እብ ተክኖሎጂ እንዴ
ትሰደ፡ ምህነቱ ለለአትኣምር
ዲበ፡ እግል ብዕዳም መሰል
ሰኔት ለገቢእ ዲበ፡ በዲር

አውኪር፡ ሀየ እግልነ አቦቼ
ዳፍአት፣ እለ እብለ ምንኬንኪ
ለህሌት
ብሉክ
ለትሸቄ
መሻቀዪት
ትርእየ
ህሌኪ
አቦቶ? ከረ ዐሊ፡ ኣምነ፡ ኣሮን
ወስተል ሸቀወ። አዳም ብዙሕ

ዐፈየ ወትዐጀበ እበ፣ ሕናመ
እበ ሽቅሎም ሰኒ ትረየሕነ
ወቀንአነ። ሕናመ ጅሩባም ምን
እንገቢእ ሓጀት ሐቴ ወሸቄነ
ዐልነ።
ዳፍአት፡
አሰናይ
እብ
ሰኔት ቀንአክም። ዮም ዓመት
ምን ተሐልፈኩም ለመጺእ
ሀለ ሰኖታት በዜሕ፡ ውላጄ
አውኪራም። እንትም ሌጠ
ትበገሶ። አሰናይ ምንክም እለ
ሰምዐኮ ወርኤኮ። አናመ ምን
አትሳጅዖትክም ሐር ይእብል።
አቦቼ ዳፍአት ዮም ዓመት
ሐረት ኤክስፖ ሰኒ ዓጅበትኪ
ህሌት መስለኒ። አምዕል አምዕል
ተአትቃብሊ እንርኤኪ ህሌነ።
እለ እንርእየ ለህሌነ ፍርቀትዓዳት ናይ አዪ አቅሊም ተ?
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ናይ ለገብአ አቅሊም ልግበእ
ውላጄ፣ ዐድነ ኤረትርየ እሊ
እብ ዕልብ ሑዳይ ሸዐበ እብ
ዓዳቱ ወውሕደቱ ልትመጣወሩ

አለቡ። አዜ እሎም እበ ብጠሮም
ግሩም ወለብሰቶም ውጁህ
ልትሳረሮ ትርእዎም ህሌኩም
ትልህየ ዓዳት ቆምየት ሳሆ
ለአርኡነ ህለው። እለ ትልህየ
እለ ዲብ ቆምየት ትግሬመ
ህሌት። ወረዴ ትትበሀል፣ በዲር
አበውኩም ለቀዳምያም ሰኒ
ልተልሀወ ዐለው። አዜመ ክመ
በዲር ምንመ ኢትገቢእ ታርፈት
ይህሌት። ዶል ዶል ዲብ ገሌ
አካናት ልተልሀወ ህለው።
ማሌ ዲብ ፍርቀት ዓዳት ናይ
አቅሊም ምግብ ዲብ ልተልሀወ
ርእየቶም
ዐልኮ፡
ወረዴ
ወአዜ እሎም እግሎም ትርኡ
ህሌኩም ፍርቀት ልተልሀወ
ህለው፣
ሸዐብ
ኤረትርየ
ለሀገጊሁ
(ሉቀቱ)
ምንመ
ልትፈናቴ ለዓዳቱ ወለነባሪሁ
ክሉ ሕድ መስል፡ ክሉ ህዬ
ለሀይ ከምን ለሀይ ልተረድ።
አዜ ሎሆም ቅብላትነ ለሐሉ
ለህለው ፍርቀት ትርእዎም
ህሌኩም?
እሎም
ኩናማ
ቶም። ለአክራናቶም ልጡም።
ለከበሮሆም ንዝምት። ለክም
ፍንቲት ሙሲቀት ከሽ-ከሽ
ልብል ዲብ እገሮም ለለቡሱ
ሓጃት፡ ለስራቶም ክሉ-ክሉ ሃህ
ለአብለከ። ለሰሩ እንዴ ትርኤ
ለካልእ ልስሕበከ፣ ዲብ ዓዳት
ቆምዬት ትግሬ ዶል እንርኤ
ሸሊል። ዎሶምየ። ወረዴ።
ዛር። ወእሉ መስል ምን
በዲር ለጸንሐ ዓዳት ሐልየት
ቱ። አዋልድ ወውላድ ምስል
እንዴ ገብአው ክእኒ ክመ
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ትርእዎም ህሌኩም አዋልድ
እንዴ
ትሰራገየ
ወውላድ
እንዴ ሰምደው ልተልሀዉ።
ላመ ብዕድ ቆምያት ሐቴ
ከናየ ለለሐብን ፈን ዓዳት በ።
ክሉ ዓዳትነ ወነባሪነ ህዬ ሰርጎ
ወሕሽመት ገቢልናቱ።
ዲበ ቀወሺ ናይ አብያት
መስከን ናይ ክል ቆምየት
ባጽሐት ዐልኮ። ምነ ንድቀቱ
ለበረ እንዴ አንበትከ ዲብ
ትትዐጀብ ዲብ ጅዋሁ ክም
አቴከ ፍገር ምኑ ኢትመጸከ።
ዲበ ጅዋለ ቤት እብ ክል
ሕብር ወምን ክል ጅንስ
ዑሩር ወጉሩም ዲብ እንቱ
ጸንሐከ። አቦትኩም ዳፍአት
ህዬ ሰኒ ትበሰጠት። እብ አማን
ዓዳትነ ዲብ ቀዳሚት እንዴ
ትረስዐ ኢተርፈ፡ እግል እሎም
ናይ ፈጅር ሸባባት ለገብኦ
ናይ ዮም ነኣይሽ ለለአደርስ
ወዓዳቶም ለለአትኣምር እንዴ
ገብአ ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ንዕኖ ድረሶ ምንዬ ወኣምሩኒ
ልብል አስመነ። እንትም ህዬ
ውላጄ አውኪር ክመ እለ
እቤለኩም ሰብ ወቅት ሰኒ
እንትም። በደል አቅሊምአቅሊም እንዴ ጊስኩም ዓዳት
ወነባሪ ናይለ ዲቡ ለነብር
ሸዐብ እግል ተኣምሮ ትትዕቦ፡
ክሉ ለአቃሊም ዲብ ሐቴ አካን
እንዴ ተአከበ እብ ለሔሰት
ወለቀለት ገበይ ዓዳት ወነባሪ
ናይ ክሉ ለቆምያት ለአቀርብ
ወለአርኤኩም ሀለ። እንትም
ህዬ ውላጄ አውኪር ናይ
ፈጅር መትከብተት ወዌርሰት
ሰበት እንቱም ክሉ ትርእዉ
ለህሌኩም እንዴ ሰሰዐኩም
ወትሰሐቅኩም
ኢትሕሎፉ።
ሰኒ ረአዉ ወእግል ዲመ ዲብ
ሐንገልኩም ሕፎዙ። ዮም
አቦትኩም ዳፍአት እግልኩም
ለነኣይሽ
ውላዳ
ትዳግም
ህሌት። ፈጅር ህዬ እንትምቱ
ለእግል እብ አዜ ለልትወለዶ
ወለዐቡ እሊ ታእሪክ እሊ
ለተአጸንሕዎም ወተአወሩሶም።
ሰበት እሊ ዓዳትከ ሕፍዘት፡
ጅንስየትከ ሕፍዘት ሰበት ቱ
ዓዳትክም ኣምሮ ወውረሶ።
ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መትኣማር ምስል ዝሕሮታት ስያሐት
አቅሊም ግብለት (2ይ ክፈል)
አሌክሳንደር ብርሃኔ
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ
እት ዓሙድ ኣሳር እተ ሐልፈ
ወክድ እብ ክሱስ ዝሕሮታት
ስያሐት
አቅሊም
ግብለት
ገሌ መዋድዕ ስያሐት እግል
ተአትኣምረኩም
እንብትት
ዐለት። ዮም ህዬ ሳልሳይ
ክፈለ መውዱዕ እንዴ ጸብጠት
ማጸትኩም ህሌት፡ ወክድ በኪት
እት ትተምኔ እግልኩም እተ
እግልዮም ዱሉይ ለህለ ጽበጥ
ተዐዴኩም።

ተኮንደዕ

ምትር ክም ሄረርከ ዲብ ቆሪ
ወምድት አካን ለትትረከብ
ቅድምት መዲነት ተኮንደዕ እብ
ወግም ምን 500-400 ሰነት
ዲበ ዐለ ወቅት ለተአሰሰት
ታሪካይት አካን ተ።
ተኮንደዕ ለትፈናተ ቅዱም
ምጅተመዕ ነብረ ክም ዐለ፡
ናይ አብዓት፡ ስወር ወክቱብ፡
ለትወተደው ወለወድቀው ናይ
እመን ትምሳል፡ ምን እመን
እብ ውቁል ብስር ለትዓረረው
ናይ አዳም ለመስል ሀይከልረአስ፡
አብያት
መቅበረት፡
አሽቃል ከላት ወለመስሉ ኣሳር

ኤረትርያ ተ። ከስከሴ ዲብ ሐድ
11 ኪሎ ምትር መረበዕ ፍይሔ
ለቡ፡ እግል ሐርስ ውጡይ
ወእብ ሕድ ጹቡጥ አድብር
ለትከበበ
መሓዝ
ለመስል
ድዋራት እቱ ትትረከብ። ኣሳር
እሊ ቅዱም ሰከን እሊ፡ ምን
ቅያስ ወለዐል ብዙሕ ምንማቱ፡
ሐድ 10 ምትር ሪም ለቡ
ለወድቀ ትምሳል፡ 5 ለትሳበረው
ዐባዪ አሽዑብ ለመስል ለትጸረበ
እመን፡ ወለትሳበረ ካናታት
ናይ ዐባዪ ወነኣይሽ አብያት፡
መቅበረት፡ ለትፈናተ ጅንስ
አሽቃል ከላት፡ ምን እበን፡

ምን ዐድ ትማርያም

ስልማን ወድ መስመር

ለልትበሀል ሓልያይ እግል

ግድዐት ክእነ ዲብ

ልብል ሐለ እለ፦
ሕነ እግል ግድዐት ፍትሐ እንወዴ እለ
እሳት ነጸብጠ ወዕጨይ ነአሬ እለ
አባይነ ልግበእ ግዶዕ ግድዐት ሚቱ ኬረ
አባይነ ግሱይ ልግበእ ዑሩፍ ሕምግሌለ።
አቡከ ድመል ምግብ ላሊ ተሀርሱ
ሽከር ወድ ብእምነት ትፈንቴነ ለገባይሎታት
ልውዕዙ
ወሕመድ ወድ ዕመር ትፈንቴነ ለጋሻይ
ወጎረት ነትሉ
ሓምድ ወድ ምስማር ትፈንቴነ ስርብ ቡ ዲበ
ትፈቅዱ
አዜመ ድፌር ንታሌ ለብከ ምንዲ ነሐልፉ
አቡከ ላሊ ኢሰክብ ከንዶእ ላመ እባቱ
ላሊ እሲት ትሰክበ ሕምቅ በዲር ዕድራ ቱ
ላሊ ራክብ ሰክበ ምሉእ እንቱ አፍያቱ
ወላሊ ብዞሕ ሰክበ አዳም ጋብእ አስማጡ
ወላሊ ሐዋን ሰክበ ጄሌ ለሰሓብ ቃራቱ
ላሊ ሀርመ ፈዝዐ ገሃያት ጋብእ ዕንታቱ

ታሪካይት አካን ተኮንደዕ፡
ዲብ አግደ ከጥ ጽርግየ ዐዲ
ቀዬሕ ወሰንዐፌ እብ ሀለዮተ
እግል ስያሐት ከርስ ዐድ
ወካርጅ ውጢት ተ። ምን
መዲነት ዐዲ -ቀዬሕ 5 ኪሎ

ለሐቅፈት አካን ተ።
ከስከሴ ዲብ ከጥ አስመረ-ሰንዐፌ
ዲብ
125
ኪሎ
ምትር
ለትትረከብ ከስከሴ፡ ሐቴ ምነ
ምህመት ወቅዱማት አካናት

አስራዚ ወአሻም ለትሸቀው
መሻቀዪታት
ወአግርበት
አትገራራም ለመስል ልትረከብ
እተ።

ወላሊ ፈዳብ ፈዝዐ ተርህ ዲብለ መርባቱ
ላሊ ዕጉብ ፈዘዐ እንዶ ፈቅድ መርባቱ

ልተላሌ…

ጌማም ክታብ ‘ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ...
ምን ገጽ 5 ለተላለ

ተርጀመት
እት ደንጎበ ለናይ ትግረይት
ተርጀመቱ ሰበት ቀረእኮ እብ
ሰበት ተርጀሞቱ ገሌታይ እግል
ኢበል። ለተርጀመት ዋድሐት
ወለአተግንዕ
ተ።
ጽበጥለ
ክታብ እብ ደረጀት መፍሁም
ወደረጀት ዝዖታት እክል ሕድ
ዲብ ትግረይት ትርጁም ህለ።
ምናተ ለተርጀመት ናይ ዎሮ

ነፈር ክም ኢኮን ዲበ ክታብ
ትትፈረግ።
ለእት
ፍንጌ
መተርጀመት ህለ ሕርያን
ተዕቢር ወዝዖታት እግለ ልብ
ከሬ ቄርኣይ ልትፈረግ እግሉ።
እሊ ህዬ ዝሕረት ዕቢና
ወፈያሐት ትግረይት ለልሐብር
መስል እቼ። እትሊ ትግረይት
አክትበት ዐባዪ ልትከተብ እበ
ወልተርጀም እተ ለሀለ ዲብ
ጀሪደት ህዬ እብ ትሉሉይ
ትጠበዕ ለህሌት እቱ ወክድ፡

እግል ክሊነ ለመርሕ ዐገል
ክቱብ እግል ለሀሌ ምህም
መስል ዲብዬ። እትሊ ክታብ
ስሜት ዐድነ ኤረትርየ ክመ
ክል ዶል እት ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ ለእቀርአ ሕኔት ገብእ፡
“እርትርየ” እንዴ ትበህለት
ክትብት ህሌት። እለ ህዬ
ዝያድ ኩሉ ለዲብ ተርጀመት
እሊ ክታብ ለርኤክዉ ጋራት
አትሐሰበተኒ፡ ስሜት ኤረትርየ
ለትአክል ዘዐት ዐባይ ወአሳስየት
ዲበ ይአተፈቅነ ምንገብእ፡ እተ

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 38

ብዕድ እግል ዐቦት ትግረይት
እት ክቱብ ሚ እግል ንምሰል
ቱ እብል።
ዲበ አግደ ጋሪት እግል
አቅብል፡
ክታብ
“ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ 1915-1962”
ምስል
ሸክስየት
ሓምድ፡
አፍካሩ፡ መባድኡ፡ ጠባይዑ፡
ወለፉ ወስርዑ ለአትኣምር።
እተ ክምሰሌሁ ህዬ፡ ሕብር
ገኖሁ፡ መባትክ ገሮቡ፡ ብጥረቱ
ወሪም ስጋዱ እንዴ ኢተርፍ
እብ ተፋሲል ለሸሬሕ፡ አሀምየት

አርቡዕ 12 ሰብተምበር 2018

ዐባይ ለቡ ክታብ ቱ። እግል
ኬትባይ ሀይሌስላሴ ወልዱ ክእነ
እብሊ ወቀይ ዐቢ መሰል ሰኔት
ምን ገብአ ሐምዴ ትብጽሖ።
እግለ ቄርአት ትግራይት ክም
ነዐሬቡ ለወደው መተርጅመት
ሹክረን፡ ወእግል ኩሎም ዲብ
ታሪክ ኤረትርየ ለልትሐሰሮ
ቄርአት ህዬ አሰናይነ እብል።
አልአሚን ሓምድ
አልአሚን
01-09-2018
ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ምሴት 8 ሰብተምበር፡ ዕዉታም ወፍሉል ሸባብ ለአትሌሌት

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እግል 8 አምዕል ልተላሌ
ለአስመነ መህረጃን ኤረትርየ ሰነት
2018 ሰላም እግል ዐቦት ዳይመት
እንዴ ተምነ 8 ሰብተምበር ምን
ገጽ ምሴ ካቲማሁ ለሐበር ምሴት
ገብአት እግሉ። ለምሴት ለሀ ክሉ
ለአዳም ሓዚሀ ይዐለ፡ እግልሚ
ገሌሁ ለጥዑም አምሐበሮት ሸባብ
ምን ክል ቆምምያት ወምድር
እበ ዎሮት እንክር፡ ወእበ ብዕድ
እንክር ህዬ ለእግል ሰማን አምዕል
ገብእ ለዐለ ወራታት መሀረጃን
እብ ለትፈናተ ዕስ ቀዩሱ ለዐለው
ሕካም ፍርዶም ለተምም እተ ኢነት
ሰበት ዐለት ሀንደጎት ልብለ እተ
መህረጃን እብ ለትፈናተ ጽበጥ
ቃርባብ ለዐለው ሸባብ ውቁል
ሰበት ዐለ ቱ። ምናተ ለአንበተት
ወራት ላዝም ካቲመ ሰበት በ፡ እለ
ካቲመ እላመ ምስል ክል እከ እንዴ
ኢትትረዴ ቱ፡ እት ቃዐት ኤክስፖ
ትትጋየስ ለአምሴት።
እግለ ምሴት ለከስስ ከሊማት
እብ ለትፈናተው አንፋር ክም
ትቀደመ፡ ፍገሪት ሸባብ እት
ለትፈናተ ወራታት መሀረጃን ሰነት
2018 እብ ብሕተ ወሕበር ለሸርሕ
ከራስ እብ ሰሕፊ ስሌማን ዑስማን
ዐቤ ልትዓለል ማሲ ዐለ፡ እሊ ገብእ
እት ህለ፡ገሌ ለዐልል ወገሌ ረአሱ
እንዴ ጸብጠ ዳምእ አምሰ።
እብሊ ህዬ ምና ተሀየብ ጀዋእዝ
ዕነ ለከሬነ እቱ ወክሉ ለልትጸበሩ
ለዐበ ጅግረ ለልትሐሰብ እብሊ ህዬ
እት ኣክርለ ከራስ ፍገሪቱ ክሪት
ለዐለት ጅግረ ፈን ወሙሲቀት
አቃሊም ባልነ ናስእ ዐለ። እብሊ
ህዬ 3ይ ለፈግረ አቅሊም ጋሽ
በርከ 2ይ አቅሊም ምግብ ወ1ይ
አቅሊም ግብለት እንዴ ቤለ ስሌማን
ወራቱ ክም አትመመ፡ ሸባብ
አቅሊም ምግብ ከራሲ እት ዳርኮ
ወእሻረት ሐሩቀት እት ለአርኡ
ምነ ቃዐት ፈግሮ እት ህለው፡
ሸባብ አቅሊም ግብለት ላኪን እብ
ፈርሐት ለተክሎም አካን ስእናት
እት እንቶም ምነ ቃዐት ፈግረው
ወምድር እብ ከባቢር በለሰዉ።
ሕናመ ለሓለትር እግል ንዴሌ

እተ ትልህያታት ገብእ እቱ ለዐለ
ቀወሺሆም እንዴ ሄረርነ ረአዮም
ናስኣም ዐልነ።
ዎሮት ምን እሎም ሸባብ
እሎም
መቀድም
በራምጅ
ሙሲቀት ወዓዳት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ለዐለ ሻብ ስሌማን
መሐመድ ኣድም መሐመድ
ቱ፡ ህቱ ረአዩ እብ ክሱስ ካቲመ
መሀረጃን ሰነት 2018 ሃይብነ
ዐለ፡ “ወላሂ ለመሀራጃን ሰኒ ዐለ
እግል ኢበለከ እቀድር፡ እግልሚ
ክል አቅሊም ናዩ ነቃስ ወዝያደት
ሰበት ለአምር ለእግለ አንቅሰ
እንዴ አስነ ሰነት ሓሪት እግል
ልምጸእ ለአድረሳዩ ቱ፡ እሊ ህዬ
ከሀላት ለልሐዜ ሸይ ቱ፡ እግልሚ
ክሉ እትሊ መሀረጃን ለመጽእ
መትጃግራይ እግል እትዐወት ቱ
እንዴ ቤለ ክለ ለእግለ ቡ እንዴ
ጸብጠ ሰበት መጽእ ወቀድም
ቱ” እንዴ ቤለ፡ እብ ዓመት ዐቦት
ወመሻረከት ሸባብ እበ ከስስ ህዬ
ክእነ ወሰከ፡ “ምነ ልትቀደም ለዐለ
ወራታት ለመህረጃን ለበዝሐ ክፈሉ
እብ ሸባብ ልትቀደም ለዐለ እብ
ግብአቱ ለሸባብ ምነ ቀዳምያም
ወርሶ ህለው እግል ኢበል እቀድር፡
አዜ እት ፍርቀት ፈን ወዓዳት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ መጸነ
ምንገብእ፡ ምነ ብዞሕ ለአቅራብናሁ
ሽቅል “ጉልም” ለትብል ሸክል
ተምሲልየት ለጸብጠ እብ ሕላይ
ለተሌት ወራት ዶል እንርኤ፡ ዎሮት
ህኩይ ሻብ በደል ሸቄ እብ ህኮት
ለረምቅ ከፎ እንዴ ሰይሐካሁ እት

ፈናን ሰላሕ ዑስማን (ወድ ከበር)

ሻብ ኢብራሂም ዐብደለ

ወራት በልሱ ለትሐብር ዐለት፡ እሊ
ገሌ ምና ብዞሕ ቱ፡ እሊ ህዬ ፈን
እብለ እት ለአትፋግዖ እብለ ህዬ
ለሰይሕ ወገበይ ለልአጸብጥ ክምቱ
ለልሐብር ብትር ቱ” ልብል።
ሻብ ፈረጅ ከራር መሐመድ
ምን አቅሊም ጋሽ በርከ ለመጸ
ዐለ፡ ህቱ እት ቂሾት መንበረት
ምጅተመዕ ብዳዌት ከድም ለዐለ
ወምነ መሀረጃን አቅሊሞም እትለ
ቂሾት እለ 1ይ ለፈግረ ሰበት ዐለ፡

ገጹ ባርህ እት እንቱ ረከብናሁ።
እብ ክሱስ መሀረጃን ሰነት
2018 ወዐውቴሆም እት ሸርሕ
ክእነ ልብል፦ “ፈርሐትነ ቅያስ
አለበ እብል እብለ ዐውቴ እለ፡
እለ ዐውቴ እለ እግል ትትረከብ
ህዬ ዶር ሸባብ ሰኒ ተማም ዐለ፡
እለ ደረጀት እለ እግል ንብጸሕ
ህዬ ብዞሕ በሐስ ለሐዘ ሽቅል
እብ ሸባብ ሰበት ትዳላቱ እግል
ንትዐወት ለቀደርና። እግል መሰል
እናስ ብዳዌት ለነብር እተ ቤት
ምስል ዐፍሸ ወግርመተ እምጹኣም
ህሌነ፡ እሊ ህዬ ምስለ አድጋማት
ወለ ጥዑም አክራን መሰንቆ እንዴ
ትሓበረ ግርመት ፍንቲት ለሀበዩ
ቱ፡ ሰበት እሊ፡ እሊ ጅንስየትነ
ለልሐብር ዓዳትነ ቱ።ሀደፍ እሊ
ጽበጥ እሊ ህዬ፡ ሸባብ ዓዳቶም
ወጅንስየቶም እግል ኢትብዴ
ወኢትክሰሕ እግል ለሐንፉሉ
ወጅቦም” እንዴ ቤለ፡ ሸንከትለ
እግል ልሳሎም ወልባርኮ እግሉ
መጽእዎም ለዐለው መልህያሙ
ሄረረ ምንእነ።
ምን ቂሾት አቅሊም ጋሽ በርከ
አስክ ቂሾት አቅሊም ዐንሰበ ክም

ፈናን መሐመድ እድሪስ
ዐብደለ (አሽትራና)
ሄረርኮ፡ ለቂሾት እት ድብነት እንዴ
ትበደለት እምበል ክልኦት ሻብ እት
ምግብለ ሐረት ህቶመ ጎማቶም
ሓይለቶም እት መስሎ ጸንሐውኒ።
እሊ ህዬ ውጽዔ ፍርቀት ዓዳት
ወፈን ለአቅሊም ክም ኢትከበተዉ
ለሐብር ለዐላቱ። ለሸባብ እት ምግብ
ጡንጡን ልብሎ ለዐለው ሓለቶም
እግል እድሌ ወእፈርጎም እንዴ
እቤ ዶል ቀረብኩዎም፡ አንፋርለ
ፍርቀት ላቶም ፈናኔን መሐመድ
እድሪስ
ዐብደለ
(አሽትራና)
ወሰላሕ ዑስማን (ወድ ከበር) ቶም፡
አሽትራነ ዕንታቱ ቁዮሕ ሰበት ዐለ
አስክ በርድ ወልሀድ እንዴ እስበርነ
ምኑ እብ ወድ ከበር እንቡታም
ዐልነ። ወድ ከበር እት ለአነብት
“ወላሂ ለፍገሪትነ ምንመ ጨብጭበነ
እኪት እት እንተ ክቡታመ ህሌነ፡
እግልሚ ክል ዶል አነ ትብል
ገብአከ ምንገብእ ሰበት ትወድቅ
ሕናመ ለመሰለ ጻብጠትነ ህሌት፡
እሊ ህዬ ለህለ እግልነ ነዋቅስ እተ
ትመጽእ ህሌት ሰነት እግል ነአስኔ
ሳዲነ ህለ፡ ምነ ፍረቅለ አቃሊም

ለብዕድመ እንዴ ደረስነ ንትሳረሕ
ምኑ ህሌነ መሀረጃን ሰነት 2018”
ክም ቤሌኒ ለዕንቴታት አሽትራነ
ዕንብዐን ሰበት ሸርበየ መክረፉንዬ
አስኩ ወጀሀኩዉ፡ ህቱመ ክእነ እት
ልብል ሂጋሁ አስተብደ፡ “ናይናታ
እንብል ዐልነ 1ይት ደረጀት እት
መጃል ዕፌ ፈን ወሙሲቀት፡
ምናተ እት ፍንጌ ለዐለ ጌጋታት
እት ወክዱ ሰበት ኢሰይሐናሁ
እትለ ፍገሪት እለ እግል ልዋሌነ
ሰበት ቀድረ ምን እሊ እንዴ ደረስነ
እት ምግብነ ለዐለ አከይ መቅርሕ

ሻብ ፈረጅ ከራር መሐመድ
እግል ልትባለሕ ወክል ነፈር እብ
ዕን ሰኔት ፍላን ምን ፍላን እብለ
ለሐይስ ወእብለ ነቅስ እንዴ እንቤ
ጌማም እግል ኒዴ ወንድረስ ሰአየቼ
ተ፡ ብዕድመ ለፍርቀት በደል ምን
ዎሮት እትጃህ ትመጽእ ምን ክሉ
ለአቅሊም እግል ትትዳሌ እትፋኔ”
ክም ቤሌኒ ምነ ብርስስት ለዐለ
ቂሾቶም አስክለ ከበሮሃ ሂም ልብል
ለዐለት ቂሾት አቅሊም ግብለት
ሄረርኮ፡ እትለ ቂሾት እለ ለዐለው
እት ለትፈናተ ወራት ለሸቁ ሸባብ
እበ ርክብት ዐለት ዐውቴ ፋርሓም
እት እንቶም ሰበት ጸንሐውኒ፡
ምስል ዎሮት ኢብራሂም ዐብደለ
ለልትበሀል ሻብ እት ቂሾት
መንበረት ሳሆ ከድም ለዐለ ራክብ
ዐልኮ፡ ህቱማ ፋርሕ እት እንቱ
እብ ክሱስ ዐውቴሆም ወእግል
ልትዐወቶ ለሰደዮም ጋራት እቡ
እት ለሀድግ ክእነ ብህልዬ ዐለ፡
“ለሓለት እግል እሽርሐ እግልከ
ይእቀድርኒ ሰኒ ወአማን ፋርሕ
ህሌኮ! እት መሀረጃን ወጠን እግል
10 ሰነት ሹሩክ አነ ክም እለ
ፈርሐት እለ ላኪን ርኢ ይአምር።
እለ ዐውቴ እለ ህዬ እግል ርሕዬ
ክም ሰለስ ኢብራሂም እንዴ ወዴተኒ
ትትርኤኒ ህሌት፡ ሰበት እሊ ዝያድ
እሊ ሽቅል እሊ እግል እሽቄ ኑዩት
ህሌኮ። ዮም ዓመት ምነ ፍንቱይ
እንዴ እንቤ ለአምጸአናሁ ሸረክ
ሐረውየ ወዐንበጠ እንዴ አትዳሌና
ማጻም ዐልነ፡ ብዕድመ እተ መጃል
ፈን ክም ከረ ሕላይ ኢሮብ እንዴ
ጸበጥነ ማጻም ዐልነ፡ እሊ ወብዕድ
ቱ እግል ንትዐወት ለሰዴነ እብል”
ቤሌኒ።
ምን ቂሾት አቅሊም ግብለት
አስክ ቄሾት አቅሊም ግብለት በሐር

ሻብ ስሌማን መ/ኣድም
ቀየሕ እግል ሄርር አስክ እንክር
ቅብለት ቀነጽኮ፡ ግራሁ ሐቆ ሄራር
100 ምርት ለገብእ ሪም እት ቂሾት
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
ክም መጸኮ እተ መህረጃን ዓዳት
ወመንበረት ቆምየት ዐፈር ሸርሕ
ለዐለ ሻብ አሕመድ ቁርቢ ምስል
መልሀዩ ሰበት ጸንሔኒ፡ እብ ክሱስ
ፍገሪት መህረጃን ሰነት 2018
ወዶር አቅሊሙ ስኡሉ ዐልኮ፡
ህቱመ እት ሸርሕ ክእነ ልብል፦
“ብዞሕ ፍንቱይ ዓዳት ዐፈር እንዴ
አትዳሌና ማጻም ዐልነ፡ እሊ ህዬ
ለሸባብ ዓዳቶም ወጅንስየቶም እቱ
እግል ልሓፍዞ ለሰድዮም ዐለ፡
እብ ክሱስለ ፍገሪት ላኪን ኬንበለ
ኢትአትፋቅደኒተ! 8 ሰብተምበር
ፈለልነ ኣመርነ እተ ማይ ትግበእ!፡
ምናተ ለዐለት እግልነ ምሽክለት
ሕውነ
እዳረት
ሙሲቀት፡
አትመቃርሖት
ወኢመትዳላይ
ለፍርቀት እት አካን መናስበት
ወወክድ ገሌ ምነ እግል ንትፈለል
አሳስ ለከረ እነ ቱ”ቤለ።
“ምናተ ፍርቀትነ እብ በሐስ
ለተለ ምነ ቀደም አምኣት ሰኖታት
ለዐለ ትልህያታት ለአዳሌት ሰበት
ዐለት፡ እሊ እግል ኖሱ ፋሽ ወሐበን
ለልሀይበናቱ” እንዴ ቤለ ሂጋሁ
አትመመ።
ከመሀረጃን
ሰነት
2018
ምንመ ተምመ እግል ሸባብ ብዞሕ
መስኡልያት ለአርፈዐ መስል፡
እብለ ጀዋእዝ ለነስአው ሸባብ
ሒለት እንዴ ሀበ እግል ብዞሕ
ወቀይ ለሰንደ ወእብላመ ህዬ እግለ
ትፈለለው ሸባብ ገበይ ደርስ ለሀበ
ወለ ገመ ሰበት ዐላቱ። መሀረጃን
ሰነት 2018 መህረጃን ሰላም፡ እግል
ዐቦት ዳይመት ለአመመ ወታሪክ
ኖስ ለሐቅፈ መሀረጃን ቱ።

ሻብ አሕመድ ቁርቢ

እብ መሕበር
ወጠን
ኤረትርየ
ለትትዳሌ
እብ መሕበር
ወጠንሸባባት
ሸባባት ወደረሰ
ወደረሰ ኤረትርየ
ለትትዳሌ
ሰፍሐትሰፍሐት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 38

አርቡዕ 12 ሰብተምበር 2018

ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ምናተ አነ አስክ እለ እፈቅደ ህሌኮ
ምዕል ሐቴ ዎሮት ክል
ምዕል ሳዐት ሴዕ እትለ
ዕያደቱ ለአቴ ለዐለ ሕኪም
ምነ
ሳደፈያሁ
ተጃርብ
እግል ሐቴ እት ዳግም
ክምእነ ቤለ፦ ለሐክኪም
ህግያሁ ክምእነ እት ልብል
አንበተየ፡ ለሰልፋይ ዘቡንዬ
እተ ምዕል ለሀ፡ ዎሮት
እናስ ድግለል ዐለ፡ ህቱ
እተ አጫቤዕ እደዩ ፋግር

ለዐለ ገሌ መሳጥር እግል
ልሸንኬ እንዴ ቤለ ማጽእ
ዐለ። ለእናስ ድግለል ሰኒ
ሻፍግ ክም ዐለ ኣመርኮ፡
ከምስምሳለ ሸፋጉ ምነ ዶል
ትሰአልክዎ ክምእነ ቤሌኒ፣
ሳዐት ሴዕ ወሰር ሰኒ ምህም
ላቱ መዋዒድ ክም ሀለ እሉ
አስአሌኒ።
ምስል ነፍስዬ እት ሐስብ
እሊ አክል እሊ አሀምየት

ለቡ መዋዒድ ናይ እሊ
እናስ ድግለል ሚ ገብእ ቱ
እቤ፡ ከለ መሳጥር ምነ እደዩ
እት እሸንኬ እሉ እግል
እድሌ
ለዐለት
እግልዬ
ሸንሀት እንዴ ደረከተኒ፡
እሊ ለአሸፍጉ ለሀለ ምህም
መዋዒድ ሚ ክም ቱ
ትሰአልክዎ። ህቱ ህዬ ስሕቅ
እት ልብል፡ ምዕል ምዕል
ሳዐት ሴዕ ወሰር አስክ ዳር

ገነድብ ክም ገይስ ወዲቡ
ምስለ እለ ፈቴ እሲቱ ክም
ለአፈጥር አሰአሌኒ። ከሰበብ
ለህተ ዲብ እሊ ዳር ገንድብ
ግሲት እቡ ህሌት ምኑ ዶል
ትሰአልክዎ፡ ህተ እብ ሕማም
ዘሃይመር (ረስዔ) ጽብጥት
ክም ህሌት ወሐቴ ክም
ኢትፈቅድ ደግመ እግልዬ።
ከድንጉር ዲብ እንተ
ዶል ትመጽእ ለእሲትከ
ትትቀጸብ እትከ? እት እብል
ትሰአልክዎ።
ከተርጀገት
ወአሰፍ
ለትሓበረ
እቱ
ሰሓቅ
እንዴ
ትሰሐቀ
ክምእነ ቤሌኒ፦ “ህተ እንዴ

ዎሮት ህኩይ ደረሳይ እት እምትሓናት ለሀበዩ በሊስ

ኢትፈቅደኒ ብዝሓት ሰኖታት
ሓልፋት ህለየ”። ከሰኒ እት
እትፈከር፡ “ከእሲትከ ሐቆ
ትፈቅደከ ወተአምረከ ሐቆ
ኢገብአት ወእንዴ ደንገርከ
ምነ ትትቀጸብ እትከ ሐቆ
ኢገብአት
እግል
ሚቱ
ምዕል ምዕል ለትገይስ እተ”
እቤሉ።
ለእዴዬ እንዴ ነስአ ከእት
ጨቅመ ወስሕቅ እት ልብል
ክምእነ ቤሌኒ፡ “ ህተ ክሉ
ረአሱ ኢትፈቅደኒ፡ ምናተ
አነ ላተ አስክ እለ ምን ልብዬ
ባድየት ይህሌት አስክ እለ
እፈቅደ ህሌኮ” ቤሌኒ።

ተበሰም

“ህኩይ ሐርኡ እብ ፍሸይ ለአከልሱ” ለትብል መሰል ህሌት፡ እለ መሰል እለ ለተአክዱ ጋር ሀለ ምን ገብእ፡
ቀሊል ወቀይ ኢትብል ወትሩድ፡ ክሉ እት ቅብላት ህኩይ ለመጻግም ፈርግ አለቡ። ሐቴ ሰንዐት ሳብተት ህሌት።
ህተ ህዬ ክሎም ለጋራት እት ቀደም ህኩያም ፍግረት ደብር ትቀልሎም። ከእሊ ተሌ አስእለት ወበሊሱ ንርኤ።
ዎሮት ህኩይ ደረሳይ እሊ ተሌ አስእለት ትቀደመ እቱ፡ ከሀኮት ለኢትወድዩ ሰበት ይሀለ፡ ለነፈር ምን ክትርለ
ሀኮቱ መትፋቃድ ወፈከሮት ሰበት ተ’ረደ ዲቡ፡ እበ ህቱ ቀላልተ ለልብለ ገበይ ለአስእለት እሊ ተሌ በሊስ ሀበ
ዲቡ፦
- ምነ እሙራም ሜርሐት ዐስከርየት እት መደት ካልእ ሐርብ ዓለም ምን ተአምር? በሊስ፡ ክሎም
ትማየተው።
- ዎሮት ሐበት አራንሺ ምን ለሀይበከ ሚ ወቴልካሁ? በሊስ፡ ቅረፈ እግልዬ እብሉ።
- ሮማንዪን ምግባይ በሐር እትለ ተዐደው እቱ ወቅት ሚ ወደው? በሊስ፡ በለሊቶም አዝፈፈው።
- ምን ምኖም ረይም ወሬሕ መ ኦስትራልየ? በሊስ፡ ኦስትራልየ ትረይም፡ ሰበቡ ህዬ ወሬሕ እንርእዩ ህሌነ
ኦስትራልየ ህዬ ይእንርእየ።
- ዐሊ ባባ አንስ ቱ ምተብዐት? በሊስ፡ እምበል ሸክ ተብዐት ቱ፡ አንስ ምን ለዐሌ ዐሊ ማማ ወእንቤሉ
ዐልነ።
- ሰለስ ኑዕ ናይ ዓሰ አስእለነ? በሊስ፡ ዓሰ ቅሉይ፡ ዓሰ ሙዱይ፡ ወዓሰ ሐስመት (ጬወት ለትፌፌት እቱ)
ቤለዮም።
ከሀኮት እብ ቀለቀሎ ለትትርኤ ጠቢዐት ሰበት ኢኮን፡ ህኩይ አስክለ እት ምግሳዩ እት እንቱ ለበልሱ ዛዖታትመ
ምን ዕርገት ደብር ፈድብ እቱ። ከምን ህኮት ንትደገግ።

ዎሮት እናስ ሐማቱ ቀትለ። ሐር ለቃዲ፣ እንተ እግል ሐማትከ
ቀተልከ? ቤለዩ። አሆ እት ልብል በልሰ እቱ። ለቃዲ ህዬ ስምከ ምን
ተ? እት ልብል ትሰአለዩ። ህቱ ህዬ፡ መለሀይ አነ እሙር ወስሙይ
እግል እግበእ ይእፈቴ! እግል ዶሉ ዎሮት ዌድያይ ስን ምን ትብለኒመ
ትከፌኒ ቤለዩ።

በሀል

- ክሎም ፈዳብያም እት እንቶም ለልትረአዉነ ጋራት፡ ምን ሐቴ
ሰኒ ኒኢሸት ላተ ፍክረት ልትበገሶ።
- እት ዎሮት ወቀይ እተ ንትፈረር እቱ ወቅት፡ ሐቴ ለሔሰት ገበይ
እግል ንተለየ ለወጅብ ህሌት፡ ከክል ዶል እለ ገበይ እለ እስወ ክም ተ
አክል-ሕድ እግል ነኣምረ እግል ንጀራርብ ብእትነ።
- ለሀደፍ ዝያደት እት ማል ኢኮን፡ ለሀደፍ እዲናከ እንተ እበ እከ
ለከሶ ሽሩጥ እግል ትንበራ ቱ።
- ዐውቴ እበ እሉ ብከ ማል፡ መስልጠት፡ አውመ እጅትማዓይት
አካን ኢኮን ለትትቀየስ፡ ዐውቴ እበ እሉ ብከ እንድባጥ (ዲሲፕሊን) ወናይ
ከርስ ሰላም ቱ ለትትቀየስ።

እብ ክሱስ እሲት ለትበሀለ
- ሻም ሲናርዮ ቱ፡ እሲት ትመስል እቱ እት ህሌት እናስ ህዬ

ለለአትስሕቅ መዕሉማት

መውኑ።

ዲብ ፈረንሰ መሐጣትለ እዛዐት (ራድዮ) 80% ምነ እሉ ነድአ ሳዖታት ጠለቆት-በራምጀን እግል ሕልየት
ህግየ ፈረንሰ እግል ልከስሳሁ እልትዛም በን።
ዲብ አልነምሰ እት ቀደም ባንካት ኣይስ-ክሬም እግል ትብለዕ መምኑዕ ቱ። ወእተ ክምሰልሁ ስካብ ዲብ
አስዋግመ መስሙሕ ኢኮን።
ዲብ ሩስየ ህዬ ክም በልዐከ አፍከ እብ እንጌረት እግል ትምሰሱ መምኑዕ ቱ።
ዲብ ከነደ እት ቀደም አጀኒት ነኣይሽ ጠሌዕ እግል ትስፈፍ መምኑዕ ቱ።
ዲብ ብሪጣንየ ህዬ ዕምሮም ምን ዐስር ሰነት ወለዐል ላቶም አንፋር እት ሻሬዕ እብ ብራቆም እግል ሊጊሶ
ኢልትሰመሕ እሎም።
ዲብ ጃፓን ህዬ ዲብ መጣዕም ሽዕብየት ወለት አንሳይት ቅብላት እናስ ተብዐት እግል ትትገሴ
ኢልትሰመሕ እለ።
ዲብ ግብለት አፍሪቅየ ሰብ ጸላይም ትክ እንዴ ቤለው አስክ ጀሀት ጸዓዲት ላተን አዋልድ እንሳት እግል
ለሄርሮ ምኖዕ ቶም።
ዲብ ሩስየ ዲብ አውረሐት ማዮ ወዩንዮ በረድ እግል ልትበለዕ መስሞሕ ኢኮን።
ዲብ ፈረንሰ ለገብአ ከንዚር ናይ ናፖልዮን ለመስል መላብስ እግል ኢልልበስ ምኖዕ ቱ።
ዲብ ጃፓን አዋልድ ደነግል እት መጣዕም ልግበእ መሆቴላት ወዚፈት እግል ኢልትሀየበ ምኖዕ ቱ።
ዲብ ኦስትራልየ ምን ገጽ ላሊ ለበብስ ጸላይም ወእስእን ትትመጠጥ እንዴ ወዴከ እግል ትትመሼ ስሞሕ
ኢኮን።
ዲብ ኢጣልያ እዝን ምነ “ባባ” እንዴ ኢረከብከ እምበል ደያነት ካቶሊክ ካልእ ደያነት እግል ትትከተል
ስሞሕ ኢኮን።
- ዲብ ብሩንዲ ሐምስ ምን አጀኒት ለቡ ነፈር ደመሚት እግል ልሽረፍ ኢልትሰመሕ እሉ።
- ዲብ ዴንማርክ ህዬ እት ሐንቴሀ አዳም ለሀለ ዐረብየት እግል ተሀርስ ምኖዕ ቱ።
- ዲብ ስዊዘርላንድ መፋቴሕ ዐረብየትከ እትለ ዐረብየት እግል ትሕደጉ ወለዐረብየት ፍትሕት
እት እንተ እግል ትሕደገ ምኖዕ ቱ።
- ዲብ ታይላንድ ናይ ከርስ ለበብስ (ክም ፍሌንየት ወመታንቲ) እንዴ ኢትወዴ ምን ቤት
እግል ትፍገር ስሞሕ ኢኮን። ወእተ ክምሰልሁመ ዐረብየት እት ረአስ ናይለ ዐድ ዕምለት እግል
ትብጠር መምኖዕ ቱ።
- ዲብ ዴንማርክ እት ምዕል ሰንበት ዐባይ ከንዚር እግል ትሕጸብ ስሞሕ ኢኮን።
- ዲብ አየርላንድ እት ገርሀት ብዕዳም እግል ቲሺን ምኖዕ ቱ።
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-

ሐማት እግለ ገብአ ሐል ምሽክለት ትረክብ እሉ።

-

እት እዲነ እናስ ሰለስ እሲት ሀለየ እሉ፦ እምበሌሀ እግል

ልንበር ለኢቀድር እሲት፡ ወምስለ እግል ልንበር ለኢቀድር እሲት ወእዲነ
ለትትሓወሉ እሲት።

በሀል እሙራም
“ምን መሻክል እለ እዲነ ለንትሐበዕ እቶ ክሎት መልጀእ ሌጠ
ህለው፡ ህቶም ሙሲቀት ወደመሚት ቶም።” (አልበርት ቸቬዘር)
“ቀደም እለ ለይአውቄካሁ ጸገም እግል ተአውቄ ገብአከ ምን
ገብእ፡ ላዝም ቀደም እለ ለይዐልካሁ ነፈር እግል ትግበእ ብእትከ።” (ልዊስ
ብራውን)
“በዐል ፋል ሰኒ ብዳየትለ ሰነት ለሐዲሰት እግል ልርኤ አስክ ሰር
ላሊ ተርህ እት ሀለ፡ በዐል አከይ ፋል ህዬ፡ ደንጎባለ ሰነት ለቀዳሚት እግል
ልርኤ እንዴ ቤላቱ ለአስክ ሰር ላሊ ተርህ..” (ቤል ፎን)

ዝበድ ዘዖታት
ርሕከ ትሰአል...እለ ለአዜ ህሌት እግልከ ሐያት እጅይትማዕየት ትደሀር
እብከ ህሌት ምትትወቀል? ርሕከ እብ አሆታያም ወብዞሕ ለፈቱከ አንፋር
ዶል ትኬልበ፡ እሊ እት ምግብ ገበይ ለውቀት ወዐውቴ ባጼሕ ክም ህሌከ
ለአክድ እግልከ።

መዕሉት

- ሰልፋይት ምዕል ሸሀር ኣብሪል እብ አምዕል ሐ’ሰት ነአምረ።
ዲብ ብሪጣንየ ህዬ እብ አምዕል አትሃመሎት ትትአመር እት ህሌት፡ እት
ፈረንሰ ህዬ እብ አምዕል ዓሰ (ሰመክ) ትትአ’መር ወዲብ አስፐይን ህዬ
እብ አምዕል ግሉል ትትአ’መር።

አርቡዕ 12 ሰብተምበር 2018

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

መሀረጃን 2018 እት ሐንቴ ሰላም እግል ዐቦት ዳይመት!
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን
ኤረትርየ፡ እት ዮም 31/8/018
አስቦሕ እብ ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ እት ሐረት ኤክስፖ
ትፈትሐ። ምነ እንዴ አንበተ ህዬ
አስክ 8/9/2018 እብ ነያረት ገብእ
እስሙን ቱ።
እብ ዓመት መህረጃን 2018
እሊ ለተሌ ጽበጥ ከምኩም ዐለ።
በርናምጅ ዕፌ አቃሊም እት ቃዓት፡
መርኢት ሓለት መንበረት ወአብያት፡
በርናምጅ ጅግረ ትልህየ ዓዳት
ወሙሲቃት፡ ጅግረ ሙቀድመት
በርናምጅ (አናውስራት)፡ ጅግረ
ናይ ብጣር አጠዐሚቶ፡ መርኢት
ወጅግረ ነቁሽ፡ ረስም ወብዕድ ሽቅል
እዴ፡ ምህዞ ወስናዐት፡ መርኢት
ፍርቀት አጀኒት፡ መርኢት ፍልም፡
መርኢት ተማሲል፡ መርኢት ድራመ
መተሐርከት፡ መርከዝ ድራሰት እግል
አጀኒት፡ መርኢት ወዝቤ ክትብ፡
መዓል ኤክስፖ፡ ጅግረ ቅራአት
ሽዕር፡ ባዛር፡ዕፌ መአሰሳት፡ መርኢት
ፓፔት እግል አጀኒት፡ ሄሳት ላሊ፡
መርኢት መውህበት ፍንቲት፡ እብ
ስወር ለልአደርስ ዕፌ ወብዕድ ቱ።
እተ ክምሰልሁመ ናይ ዮም ዓመት
መህረጃን ምነ ናይ ቀደም አዜ ለዐለ
መህረጃናት ለፈንትዩ ምን ለዐሌ
ምስል ሐቴ ሰብተምበር መትአንባት
ግድለ ስለሕ ኤረትርየ እብ ግብአቱ
ዝያድ ደማቀት ሀበዩ። እብሊ ህዬ ዮም
31/8/2018 እግል ሐቴ ሰብተምበር
ለሸሬሕ ተማሲል ወሕላይ ቃርብ
ክም ዐለ ለልትፈቀድቱ። ሰበት እሊ
አምዕለ ድብአቱ ክሉ መሻርካዩ ልቡ
እት ለሀንድግ ለትጸበረ።
ፍሬለ 9 ዮም፡ ዮም 8
ሰብተምበር ከፎ መስል ዐለ ገብእ?
ክሉ አዳም እት አፍ ቃዐት
G3 ትሐየበ፡ ፍረቅ ዓዳት አቃሊም
ከባቢሮም እት ዘብጦ፡ ክሎም
መሻርከት እግል ልእተው እንዴ
ቃየርው አክሩት ዐዙመቶም እንዴ
ጸብጠው ሪገት እት ልጸበሮ፡ ቦሊስ
ወአንፋር አምን እት ልትሻወሮ
ለአካን ሰኒ አግመለወ።
ሳዐት
እትየት አክልሕድ ሳዐት ሐምስ ሰበት
ዐለት፡ ክሉ አዳም ሳዐት እትየት ክም
ተመት አተ። ሐቆ ዝክረት ሸውሀደ፡
ልጅነት ዓያድ እንዴ ወከለ መፈወድ
ዓዳት ወርያደት ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
ከሊመት አስመዐ። ሐቆ እሊ እንዴ
ተለ ለቀርበ በርናምጅ ፈን ቱ ለዐለ።
ፍርቀት ዓዳት አጀኒት ዐዲሰግዶ
“ሰላም” ለትብል ነሺደት ወሕላየት
ኩናማ ክም አስመዐው፡ ሔልያይ
ኢብራሂም ዓፈ ‘ሰላም’ ለትብል
ሕላየት እብ ትግራይት ቀደመ። እብ
አተላላይ ህዬ፡ ሕመድ ዐሲሬ እብ
ዐፋር ሕላየት አትለ። እብ አሰር
አሰሩ እብ ብሊን እብ ተመስገን
ምክኤሉ፡ ሕብረት ወሐጎሰ ሕላየት
ትቀደመት።
ሐቆ እለ አስይድ ሰለሙን
ድራር ተቅሪር ጅግረ መህረጃን
ቀደመ። ጭመም ተቅሪር ሰለሙን
ክእነ መስል ዐለ፦ ‘እት ናይ ዮም
ዓመት መህረጃን ለዐለ ጅግራታት
እት ክልኤ ልትከፈል፡ ህቱ ህዬ
ጅግረ አቃሊም ወጅግረ ሰብ ምህነት
ዐለ። እብ ደረጀት አቃሊም ለዐለ

ጅግራታት ዶል እንርኤ፦
• ጅግረ
ትልህየ
ዓዳት
ወሙሲቃት፦ እብ ዓመት ሰኒ
ልትጌመም እት ሀለ፡ ስን ወንቁስ
እግል ለሀሌ ላዝምቱ። ለሰኒሁ፡ ለበዝሐ
አቃሊም እት ሕፍዝ ወበሐስ ለረከዘ
ሽቅል አቅረበ። መሰለን፦ ግድሎ፡
ልባስ ወሰርጎ ሰኒ ዐለ። ለነዋቅሱ፡
ገሌሀን አቃሊም ምነ ናይ በዲረን
ወተሐት አቅረበየ። ገሌሁ አቃሊም
ህዬ ምን ክትር ብዝሔ ኣላት
ሙሲቀት ኢመትመሳናይ ለአርኤ
ዐለ፡ እት መሰሰዐትመ ገሌ ንቁስ ዐለ፡
እተ ክምሰልሁመ እብ ብዝሔ ምህዞ
አስልየት ናይ አብደዮት እት ገሌ
አቃሊም ለዐለ ንቁሳት ቱ።
• ጅግረ አብያት ወገበይ
መንበረት፦ እትሊ ጅግረ እሊ እብ
ዓመት፡ 20 አብያት ወገበይ ነቢሩ
ቀርበ፡ እትሊ ጅግረ እሊመ ለበዝሐ
አቃሊም ሰኒ ክም ቀደመ ልትጌመም።
ቀደም አዜ ለኢትበርበረ እብ
በርበሮቶም ሐምዴ ተአስትህሎም።
ክሎም አቃሊም ለልትሐመድ ሽቅል
አርአው። እሊ ለሰኒ ገጽ ናይለ ጅግረ
ገብእ እት ሀለ፡ ለገጽ ነዋቅሱ ህዬ፡
መደባላቅ ተአሪክ ወነባሪ ዐለ። እተ
ክምሰልሁመ ሕምቅ ሼርሐት ልትርኤ

ክርየት፡ ይአትመቃርሖት መምተለካት
ወለመስሉ ንቅስ ዐለ።
• ጅግረ ናይ ዓዳት ኣላት
ሙሲቀት፦ እትሊ ጅግረ እሊ ለበዝሐ
አቃሊም ምነ ናይ ቀደም እለ ቀርብ
ለዐለ ሽቅል ለልትሐመድ ሽቅል
አቅረበ። ክሱሰን እት ለልትፎጼ አላት
ሙሲቀት ተቅዪር ዐቢ ትረአ። እሊ
ክእነ እት እንቱ ምን ቆነ ፍግረት፡
ኢመዳላይ፡ ኢምስኑይ መሻረከት

አንሳት ወሕምቅ እት መተሐላዋይ
ክርን ልትርኤ ዐለ።
• ጅግረ ፍረቅ መዳርስ
ወእተሓድ ሸባብ፦ እትሊ ጅግረ እሊ
10 ፍርቀት ሻረከየ።
• ጅግረ ፈን ነቁሽ ወጸሪብ፦
እትሊ ጅግረ 10 ነፈር እብ 40 ነቁሽ

ሀገጊት በሀለት ትግራይት፡ ትግርኛ፡
ዐረብ ወሳሆ ቀርበ። ምን ክሎም ህዬ፡
10 ነፈር ሸሃደት መሻረከት ልትሀየቦ
እት ሀለው፡ 3 ነፈር ህዬ ጃእዘት
ረክበው።
• ጅግረ ምህዞ ወስናዐት፦
እትሊ ጅግረ እሊ 27 ሕጻን ወ
3ወለት ሻረከው።
• ጅግረ standup comedy
(ድግም) ወቀደሞት በርናምጅ፦
ለጅግረ እሊ ሰኒ ክቡድ ወእት ፌርደቱ
ስጋደት ጋብእ ለዐላቱ። እት ኣክር
ህዬ ምን ክሉ ሰል-ሰለስ ተዐወተው።”
እት ልብል አሰይድ ሰለሙን ድራር
ተቅሪሩ ክም አትመመ፡ በርናምጅ
መጠዮት ጀዋእዝ አተላለ።
አወል እግል ኩሉ ውዛራት
ወለትሳዐደየ መአሰሳት ሸሃዳት
ሐምዴ ተሀየበ። እንዴ ተለ ህዬ፦ምነ
ለትጃገረየ 16 ፍርቀት፡ እግል 10
ምነን ጀዋእዝ ግሩሽ ተሀየበ። ሐቆ እሊ
ፍረቅ ቀይሕ-ዕንቦባ ጅዋእዞም ምን
እዴ እዳሪ አቅሊም ግብለት አሰይድ
ኤፍሬም ገ/ክርስቶስ ነስአው። እትሊ
ጅግረ እሊ 1ይት ለፈግረት ፍርቀት፡
ምን አቅሊም ምግብ ፡ ዐዲ ስግዶ
ትገብእ እት ህሌት፡ 2ይ ለፈግረው
ህዬ እት አቅሊም ምግብ አክርያ

ዐለ።
• ጅግረ
አቃሊም
እት
ቃዓት፦ ለበዝሐ አቃሊም ሰኒ
አቅረበ። ምናተ ንቁስመ ዐለ። እግል
መሰል፦ ሼርሓይ ክቱብ እት ይአካኑ

ወጸሪብ ትጃገረው።
• ጅግረ ነቁሽ ሙባሽር፦
እትሊ ጅግረ እሊ 17 ሽቅል ቀርበ።
• ጅግረ ቅራአት ሽዕር፦ እትሊ
ጅግረ እት 32 ነፈር እብ ለትፈናተ

ቶም ወሳልሳይት ህዬ ፍርቀት አጀኒት
ነኣይሽ አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ።
እብ ፍንቱይ ሽቅል ለትዐወተት ህዬ
ፍርቀት ግ/በ/ቀ ተ። ሐቆ እሊ ህያብ
ጀዋእዝ ምህዞ ወስናዐት ገብእ እት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 38

አርቡዕ 12 ሰብተምበር 2018

ሀለ፡ ዕዉታም ጀዋእዞም ምን እዴ
ሓክም አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ብርጋደር ጅነራል ተክሌ ልብሱ
ትከበተው። ዕዉታም ኮሜዲ ብጣር
ወቀደሞት በርናምጅ ጀዋእዞም
ምን እዴ ወዚር ውዛረት አርድ፡
ማይ ወድዋር አሰይድ ተስፋይ ገ/
ስላሴ ልትከበቶ እት ሀለው፡ ዕዉታም
ነቁሽ ህዬ ጀዋእዞም ሓክም አቅሊም
ጋሸ በርከ አሰይድ ፍስሃዬ ሃይሌ
ሀበዮምቱ። ሐቆ እሊ ለተረደ ወእብ
ደረጀት አቃሊም ለገብእ ጅግራታት
ሰበት ዐለ፡ ሀንደጎት አልባብ አቃሊም
ወመአይደቶም ዜደት።
ዕዉታም አላት ሙሲቀት፡ 1ይ
አቅሊም ምግብ ገብእ እት ሀለ
15,000 ነቅፈ ነስአ፡ 2ይ አ/ግብለት
10,000 ነቅፈ ወ3ይ ጋሽበርከ 7000
ነቅፈ። እትሊ ጅግረ እብ ፈርድ
ለትዐወተ ሐድሽ ዑቅባይ ቱ።
እት ጅግረ አብያት ወገበይ መንበረት
ህዬ፡ 1ይ ጋሽ-በርከ 30,000ነቅፈ፡
2ይ ግብለት 20,000ነቅፈ ወ3ይ ህዬ
ዐንሰበ15,000 ነቅፈ።
ለሔሰ ናይ ዓዳት ነባሪ ለአምጸአ
አቅሊም ህዬ፡ ምግብ ገብእ እት ሀለ፡
5000 ነቅፈ ተሀየበ።
ምን ክሎም መትሐድረት ጋሸ
እት አብያት ወገበይ መንበረት ህዬ፡
ምን አቅሊም ቅ/በ/ቀ ላቱ መሐመድ
አሕመድ መሐመድ ቱ።
እት ጅግረ አቃሊም ዐፌ እት
ቃዓት ህዬ፦ 1ይ ዐንሰበ 20,000
፡ 2ይ አቅሊም ግብለት 15,000
ወ3ይ አቃሊም ግብለት በሐር
ቀየሕ ወቅብለት በሐር ቀየሕ ምስል
20,000 ነቅፈ።
እብ ፈርድ ህዬ ሽወ መስፍን
ምን አቅሊም ጋሽበርከ 3000ነቅፈ
ተሀየበት።
እት ኣክር ህዬ ለክሉ ልጸበረ
ፍገሪት ጅግረ ስስዒት ዓዳት
ወሙሲቀት ዐለት። እትሊ ጅግረ
እሊ 1ይ ለፈግረ አቅሊም ግብለት
ገብእ እት ሀለ 35,000 ነቅፈ ተሀየበ
፡ 2ይ አቅሊም ምግብ 25,000 ነቅፈ
ወ3ይ ህዬ አቅሊም ጋሽበርከ 15,000
ነቅፈ።
ምን መህረጃን ለአነብት ባድየት
ለዐለት ዝላም ንቡር እግል ኢልትረፍ
ትቤ ምስለኒ ሐረት ኤክስፖ
አትባረደተ ወመህረጃን ኤረትርየ
ሰነት 2018 እብ ስርሐ ዝላም እት
ቃዐት G3 ተመ።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ጅግረ ርያደት ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ

እት ዮም 6 ሰብተምበር
ለገብአት ጅግረ ባስኬት ቦል
ፈሪቅ ሳወ እግል ፈሪቅ ንስሪ
123 እብ 61 እንዴ ቀልበ
ዕዉት ዐለ፡ ግረ እሊ ፍረቅ
እሊ፡ ለተልሀ ህዬ ፈሪቅ ብድሆ
ወበኒፈር ቱ። እትለ ትልህየ እለ
ህዬ ፈሪቅ ብድሆ 53 እብ 47
ትዐወተ።

እት ኩረት እግር እተ
ዕለት ለሀ ለገብአት ትልህየ ዶል
እንገኔሕ ህዬ፦ እት ፍንጌ ፍረቅ
ዐንበርበብ ወሽዕለ ለገብአ ጅግረ፡
እብ ናይ ሕበር ዐውቴ 2 እብ
2 ፈግረው። ግረ እለ ትልህየ
እለ ፍረቅ ሳወ ወመከቴ እት
ሜዳን ትከረው። ክም ፍገሪት
እሊ ፈሪቅ ሳወ 3 እብ 0 እንዴ

ቀልበ ሰለስ ንቅጠት ረክበ።
እት ዮም 8 ሰብተምበር ለዐለ
ጅግራታት ዶል እንርኤ፡ ፈሪቅ
ዐንበርበብ ምስል ፈሪቅ ሰንጥቅ
እት ጅግረ ቮሊቦል አዋልድ
እት ገብእ፡ ፈሪቅ ዐንበርበብ እብ
ትሉሉይ እተ ክልኤ መርሐለት
ሰበት ቀልበ 2 እብ 0 እብ ጀሜዕ
መራሕል እግል ልትዐወት በክት
ረክበ።
እብ ፍረቅ ውላድ ተብዕን
ለገብአት መጃገረት ህዬ፡ ፈሪቅ
ሽዕለ ምስል ፈሪቅ ዐንበርበብ፡
ክምሰልሁመ ፈሪቅ ብድሆ
ምስል ፈሪቅ መከቴ ዐለው፡ እትለ

ትልህየ እላመ ፈሪቅ ዐንበርበብ
እት ሰለስ መርሐለት ሰበት ቀልበ
3 እብ 0፡ ክምሰልሁመ ፈሪቅ
ሐሬነ እግል ፈሪቅ ብድሆ እተ
ገብአ 3 መራሕል 3 እብ 2 እብ
ያለጢፍ እብ ጀምዕ መራሕል

ቀልበ።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ግረ
አድህር እትለ ዕለት እለ ለገብአ

ጅግራታት ኩረት እግር አንሳት
ፈሪቅ ሽዕለ ምስል ፈሪቅ በኒፈር፡
ፈሪቅ መከቴ ምስል ፈሪቅ
ብድሆ እንዴ ተልሀው፡ ፈሪቅ
ሽዕለ እግል ፈሪቅ በኒፈር 1

እብ 0 ቀልቡ እት ህለ፡ ፈሪቅ
ብድሆ 2 እብ 1 እንዴ ቀልበው
ሰለስ ንቃጥ ወሰከ።
እት ዮም 9 ሰብተምበር
ለገብአ ጅግራታት ቮሊቦል
ዶል እንገኔሕ ህዬ፡ ፍረቅ አንሳት
ብድሆ ወንስሪ ዐለየ። እትሊ ህዬ
ፈሪቅ ብድሆ እት ክልኢተን
ለመርሐለት ሰበት ተዐወተ 2
እብ 0 እንዴ ቀልበ ትልህያሁ
እት ለአተምም፡ ፈሪቅ በኒፈር
እት ሰለስ መርሐለት ሰበት
ተዐወተ 3 እብ 0 ቀልበ። ግረ
እሊ ህዬ እት ፍንጌ ፍረቅ ሳወ
ወንስሪ ለገብአ ጅግረ ፈሪቅ እት
ሰለስ መርሐለት ለሄረረ ትልህየ
እት ኣክር ዐውቴ ለትሰርገ
እተ ፈሪቅ ሳወ ዐለ፡ እብሊ ህዬ
እብ ጀምዕ መራሕል 3 እብ 1
ተዐወተው።

አከይ መቅሬሕ መ/ ሰለሕ ወመሕበር ኩረት እግር ምስር
እተ ሐልፈ አውካድ መሃጅም
ወሀዳፍ ፈሪቅ ሊቨርፑል ላቱ
መሐመድ ሰላሕ መሕበር ኩረት
እግር ዐዱ (ምስር) ድዱ ለትሐበከ
ካይናት አትካፍኦት ወዴ ክም ህለ
እብ ለትፈናተ አግቡይ ለሐብር
ዐለ። እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ህዬ
ፈሪቅ ምስር እት ካስ ዐለም ሩስየ
ሰነት 2018 እንዴ ሻረከ እንዴ
ኢቀልብ ምን ጽባብሑ ዐዱ ክም
ዐቅበላቱ።
ግረ እሊ ወክድ እሊ እበ
ትረአ አትካፍኦት መሐመድ ሰላሕ
ሀለዮቱ እተ ፈሪቅ እት እሻረት

ሰኣል ኣትየት ምንመ መስለት፡
ሰላሕ ላኪን እግል ዐዱ ወሸዐቡ
ለትትቀደሩ ክም ወዴ እንዴ አከደ፡
ምስል ፈሪቅ ዐዱ እንዴ ተሓበረ
እት ተስፍያት ካስ አፍሪቀ ሰነት
2019 ልትረከብ ህለ።
ምናተ አዜመ ለኢመፋሀመት
ኢሰክበት ፍንጌ ሰላሕ ወመጅልስ
ኩረት እግር እትሓድ ኮበሪት ምስር።
ሰካበት ሰበት ሰአነ፡ መሐመድ ሰላሕ
እብ ገበይ ወኪሉ ክምሰለ ተሀደገ
እግል ሰላሕ ለልዐቅብ ዴደባን
ፍንቱይ ክምሰልሁመ እብ ገበይ
ሰላሕ ለገብእ አትፋዝዖት ተጃረት

ወብዕድ ወራታት ምኑ ለልትረከብ
እተይ እብ ገበይ ሰላሕ እግል
ልግበእ ለጠልብ ጠለብ ቱ ለእግሉ
ቀደመ።
እሊ ህዬ እብ ገበይ ረስምየት
እግል ልትዐለን ወመሕበር ኩረት
እግር ምስር እንዴ ሳደቀ እቱ
እግል ልፈርም እቱ ለጠልብ ዐለ፡
ለመሕበር ላኪን ለገብአት ትግበእ
ወሲቀት እብ ክሱስ እለ ጋሪት እለ
ለትከስስ ክም ኢከትብ ወእንዴ
ፈረመ እተ ክም ኢነሽረ እብ
ገበይ ርኢሱ ሕቡር ህለ። እሊ ህዬ
ለህሌት ኢመፋሀመት እተ አኬት
ደረጀት ለዋሌቱ።

ለሔሰ መተልህያይ ኩረት እግር ዐለም፡ ሞድሪች እንዴ ኢገብእ ሜሲ ቱ
መደርብ ፈሪቅ ስፓንየ ልዊስ
ኤንሪኩ ፈሪቁ እተ ገብእ ህለ ጅግረ
ፍረቅ አሮብ እግል ልተልሄ ልዳሌ
እቱ ለዐለ ወክድ፡ እብ ክሱስ ለሔሰ
መተልህያይ ኩረት እግር ዐለም እንዴ
ትበህለ እተ ሐልፌነ ወሬሕ ለትሐረ
ወድ ክሮኤሽየ ላቱ ሉካ ሞድሪች
እበ ከስስ ረአዩ እት ለሀይብ፡ “እት
ፈሪቅ ክሮኤሽየ ትብሎ ህሌኩም
ምን ገብእ፡ ለሔሰ መተልህያይ ሉካ
ሞድሪች እግል ኢበለኩም እቀድር፡
እብ ደረጀት ዐለም ገብአ ምንገብእ
ላኪን ሜሲ ቱ” ቤለ።
ክምሰለ ልትፈቀድ እተ ሐልፈ
ወክድ ሜሲ እግል ሰልፍ ወክዱ
ምነ ሰለስ ለእግል እለ ጃእዘት እለ
ለልትሐረው መተልህየት ስሜቱ
ለፈግረት እተ ኢነት ዐለት። እብሊ

ህዬ እት አካኑ መሐመድ ሰላሕ
ወሮናልዶ ኣትያም ዐለው። እሎመ
እት ደንጎበ እብ ሉካ ሞድሪች እንዴ
ትፈለለው ተርፈው። እሊ ክእነ እት
ህለ፡ መደርብ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ
እሊ እት ፈሪቁ ምህም ዶር ለአገዴ
ለህለ መሃጅም እተ ሐልፈ ወክድ
እት ጅግረ ካስ ዐለም ሩስየ ሰነት
2018 እግል ፈሪቅ ዐዱ ደረጀት
ሰኔት እግል ልርከብ ለአተቅደረዩ
ክም ቱ እት ወዴሕ፡ ለሔሰ
መተልህያይ ዐለም እግል ልትበሀል
ፍሬሁ ክም ለአክድ እሉ ሐበረ።
እትሊ ወክድ እሊ መተልህየት ፈሪቅ
ርያል ማድሪድ ክሪስትያኖ ሮናልዶ
ለሰጀለዩ ዐውቴታት ክምሰለ ሐልፈ
ታሪክ እንዴ ሐስበዉ፡ ምስሉ በጥሮ
ክም ህለው ተሐበረ።
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ፈስቲቫል ኤረትርየ 2018
ተስዊር
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