ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ እግል ርኢስ ጀምሁርየት ጊኒ
ወመፈወድ መዓወነት ዐማር እተሓድ አሮበ ልትከበት
ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ
እበ ወደየ እግሉ ዐዙመት፡ ርኢስ
ጀምሁርየት ጊኒ-አልፈ ኮንዴ፡
ሰንበት ንኢሽ 9 ፌብራይር
2019 ዲብ ኤረትርየ ናይ ሐቴ
አምዕል ዝያረት ወደ።
ርኢስ ኮንዴ፡ ምን ገጽ ፈጅር
እድንያይ መከረዪ ጥያራት ባጽዕ
ዲብለ በጽሐ እቱ ወክድ፡ ርኢስ
ኢሰያስ አፈወርቂ እብ ናይ
ሕሽመት አሴራር ለተሌት ከብቴ
ወደ እግሉ።
ዲብለ ለአተላሌት ዓደት
ከብቴ፡ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ፡ ጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ወሓክም
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ብርጋደር ጀነራል ተክሌ ልብሱ
ሓድራም ዐለው።
ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ
ወርኢስ አልፈ ኮንዴ ዲበ
ወደው ህድግ፡ ዲብ ጠወሮት
ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት፡ አደቀቦት
አካን አፍሪቀ ዲብ ዐለም፡
አተረዶት እትሓድ አፍሪቀ
ሐቆለ ሀድገው፡ ዲብ ናይ ክልኤ
ለጀሀት፡ መንጠቀት ወዐለም
ጋራት አፍካር ትባደለው።
ርኢስ አልፈ ኮንፌ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ርኢስ

ኢሳይያስ አፈወርቂ ወርኢስ
ውዘራእ አቶብየ አቢ አሕመድ፡
ለነስአወ ምስዳር በታከት እንዴ
ሐመደ፡ ለምስዳር ዲብ ቀር
አፍሪቀ እብ ፍንቱይ ወእብ
ዓመት ህዬ እት አፍሪቀ በክት
ዐቢ ለትሀይብ መሰል ሰኔት ክም
ተ አብርሀ።
ምስል
ርኢስ
ኢሳይያስ
አፈወርቂ ምነ ወደዩ ህድግ ህዬ፡
ዲብ ብዙሕ ጋራት ሕድ ለመስል
መባድእ ክም ሀለ እግል ልፈሀም
ክም ቀድረ እንዴ ሸርሐ ርኢስ
ኮንዴ፡ ዝያረቱ ሐጫር ምንመ
ዐለት፡ እብ ሰበት ሸዐብ ኤረትርየ
ወሜርሓዩ ዝክርያት ሰኒ ከም
አትረፈት ዲቡ ሸርሐ።
እምበል
እሊመ፡
ርኢስ
ኢሳይያስ አፈወርቂ ወርኢስ
አልፈ ኮንዴ ዲበ እት ክሉ
ደረጃት ዕምር ለህለው ቤጽሐት
ፈንቅል ልትለወቆ እቱ ለዐለው
ግንራሪብ ጉርጉስም ዝያረት
ወደው።
ምስል ርኢስ አልፈ ኮንዴ፡
ወዚር ካርጅየት ማማዲ ቱሬ፡
ወዚር እትድንያይ ተዓውን
ዶክተር ጄኔ ከይተ፡ ክምሰልሁመ
ጌምየት መአሰሳት መዋሰላት
ወሐርስ ሕኩመት
ማጽኣም

ዐለው።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ርኢስ
ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ ዮም 8
ፌብራይር መፈወድ መዓወነት
ወዐማር እትሓድ አሮበ ሚስተር
ነቨን ሚሚካ
እንዴ ትከበተ
ሀድገ ምስሉ።

ለእሉ ወደው ህድግ፡ ፍንጌ
ኤረትርየ
ወእትሓድ
አሮበ
ለህሌት መዓወነት፡ እብ ፍንቲት
እት ቀበት መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ
ለመጽአ አዋይን ሐዲስ ወፍንጌ
ኤረትርየ ወአቶብየ ለትፈረመት
እትፋቅየት ሰላም ለረከዘ ዐለ።

ምስል እሊ ለገይስ፡ እትሓድ
አሮበ እግል አስነዮት ወአፍይሖት
አግቡይ ከም አወላይ ክፋል 20
ሚልዮን ዩሮ ከም አፍገረ፡ እሊ
ህዬ ዲብ እትሳላት ወትጃረት
መንጠቀት ለሰዴ ክምቱ ሚስተር
ነቨን ሐበረ።

መሕገዝ ላቦራቶሪ መድረሰት ዋርሳይ ይከአሎ እግል ልትባለሕ
እት ሳዋ ለህሌት መድረሰት
ዋርሳይ ይከአሎ፡ ቀድየት ላቦራቶሪ
ብቆዕ
ወወጀዶት
ኪማእያት
ወመሻቀዪሁ መትሐሳር እግል
ተሀቡ፡
ሙደርሲን
ወደረሰ
ጠልበው።
ህቶም እተ ሐልፈ አምዔላት
ለቀደመዉ ናይ ክልኤ አምዕል ዕፌ
ድራሰት፡ ለበርናምጅ እብ ዛይደት

መባደረት
ሙደርሲን
ወናዲ
ዕሉም፡ ክምሰልሁመ እብ መዓወነት
አንፋር እዳረትለ መድረሰት ወሰብሽርከተ ክም ገአ እት ሸርሖ፡ እት
ሙስተቅበል እብ ዝያድ ሸክሉ
እግል ልትሰርገል፡ ለለአትሐዜ
ኣላት እት ወክዱ እግል ልትዳሌ
እትፋቀደው።
መስኡል ውሕደት ቅደይ

አካዳሚ መምህር ምሕረትኣብ
ገብሬስላሴ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ እት
ድዋራትከ ለህለ መታክል እት
አብካት በደሎቱ ዎሮ ምን ገበይ
ዐውቴ ክምቱ እት ሸሬሕ፡ ወራታት
ደሪስ ወአድረሶት ለለአደቅብ
መዓምል እግል ልእቴ ለከድመው
ሙደርሲን
እት
ለሐምድ፡
ለመድረሰት ምስል ክሎም ሰብ-

ዐንሰበ፡ ሐብሬ እብ ሰበት ደወ ትትሀየብ

ደወ ምነ እብ ሰብ ምህነት
ለትሀየበ መምሬሕ በረ ዶል ልትነሰእ
መሻክል ክቡድ ሰበት ሰብብ፡ ዲብ
መትነፈዕ ደወ መትደጋግ እግል
ለህሌ፡ እት አቅሊም ዐንሰበ መስኡል
ፍሮዕ ፈርመሽያት - ፋርማሲስት
ሐጎስ ዘርእሃይማኖት አትፋቀደ።
እት መትነፈዕ ደወ ወለልትርኤ
እቱ መሻክል እበ ከስስ ምስል ኤሪነ
እተ ወደየ መቃበለት፡ ፋርማሲስት
ሐጎስ፡ ደወ እብ በዐል መቅደረት
ክም ትቀረር፡ እብ ዋጅብ ቅያስ ዲበ
ወጅቡ ወክድ ዶል ኢልትነሰእ እት
መቃብል ቅደረት ሳረዮቱ አርወሐት
እት ብቆት ክም ካሬ እንዴ ሐበረ፡
እብ ፍንቲት ድድ ባክቴርየ ላቱ ደወ፡
እምበል እጃዘት በዐል መቅደረት
እግል ኢልትነሰእ መክረ።

“ደወ ለፈስድ እተ ዕለት
ኣመሮት ወአግቡይ ጽብጠቱ ፍሂም
አሀምየቱ እት ሳረዮቱ ዐቢ ቱ”
እንዴ ቤለ ፋርማሲስት ሐጎስ፡ ለህቱ
መርሑ ፈሬዕ፡ ሂበት ደወ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ውሕደት መራቀበት
እበ ደወ ለመጽእ መሻክል ክም ቡ
እንዴ ሸርሐ፡ ምስል ክለን መአሰሳት
ዓፍየት እት መዓወነት ወራታት ዐባዪ
ሰርግል ክም ሀለ አፍሀመ።
ዲብ አቅሊም ዐንሰበ፡ 3 ፋርማሲ፡
4 አካን ዝቤ ደወ፡ 21 ፈርመሽያት
ብሩር ክም ህለየ እንዴ ሸርሐ
ፈርማሲስት ሐጎስ፡ ምን ወክድ
እት ወክድ ሓለተን ከም ታብዖ
እንዴ አብርሀ፡ ደወ ለትቀረረ እበ
ወሲቀት ይአትረፎት፡ ዐውል እንዴ
ወሰክከ አዝበዮት ወኢሂበት ፋቱረት

ለመስል ነዋቅስ ዲበ ልትርኤ እቱ
ወክድ፡ ምስዳር ክም ትትነሰእ እተን
ሸርሐ።
እበ ምን ወክድ እት ወክድ
ለትትሀየብ ሐብሬ ወመሓደራት፡
ፈሀም ሙጅተመዕ ዲብ ደወ
ወመትነፍዖቱ ዲብ ለዐቤ ክም መጽአ
እንዴ ሐበረ በዐል ፈርመሽየት
ፈርማሲስት ሙሴ ጸጋይ፡ ዲበ
ትትሐዜ ደረጀት እግል ልትበጸሕ
ላኪን፡ አስክ እለ ጅህድ ክም
ለአትሐዜ አትአመረ።
ለሰብ መቅደረት ዓፍየት እት
ደንጎበ፡ ሕማምከ በዐል መቅደረት
እንዴ ኢለአክዱ እግልከ ለልትነሰእ
ደወ፡ መሻክል ትሩድ ሰበት
ሰብብ መዋጥኒን እግል ልትደገጎ
መክረው።
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ሸርከተ እብ መትዓዋን አሳስያይ
ጠለባቶም እግል ትወጅድ እሎም
ክም ከድም አከደ።
ሙሽርፍ ናይለ መድረሰት
መምህር ክፍሌ ነጋሽ እብ
ተረቱ፡ ሙደርሲን፡ ደረሰ ወሰብሽርከት አጅህዘት ለአርአዉ ዶር
ወመትሰባል እቱ እንዴ ሓፈዘው፡
እግል ዝያድ ዐውቴ እግል

ልክደሞ ትፋነ።
ደረሰ ወሙደርሲን እብ
ተረቶም፡ እብ ፍዕል ለኢትተለ
ዕልም፡ መቅደረት ፍጥር ወብሑስ
ናይ ደረሰ ክምሰለ ልትሐዜ
እግል ልብኔ ሰበት ኢቀድር፡
ድራሰት እብ ፍዕል እግል ትተሌ
አርደት እግል ትጥፈሕ እሎም
ትወሰው።

ገረንፊት፡ ብቆት ነድ ትሳድፍ
እት እዳረት ደዋይሕ ገረንፊት፡ ምዴርየት ጋሽ-ለዓል እት ዮም 8 ፌብርዋሪ
እት ሳዖታት ሐቆ አዝህር ለልዔት እሳት እት መምተለካት መደረት አጅሬት።
እበ ብቆት 25 ትክል ናይ 22 ዓይለት ምስል ካምል ሙምተለካቱ ክም ነደ
ለሐበረ ነፈር መርከዝ ፖሊስ አውጋሮ ሻብ ገብሩ የማኔ፡ አስባብ ናይለ ነድ
ቃስነት ለይዐለት ሰ’ረት እግል ትግበእ ክም ትቀድር እት ወዴሕ፡ እት ክል-ቤት
ክዙን ለዐለ ቃንጪ ወሰዐር እግለ ብቆት ክም ኬለመየ ወደሐ።
እበ ነድ እት አርወሕ አዳም ለጀሬት መደረት ክም ኢህሌት ለሐበረ
መስኡል ናይለ እዳረት ደዋይሕ አሰይድ ሺሻይ ሀይሌ እብ ተረቱ፡ እብ
ሰበብለ ነድ አስክ እለ ቅያሱ አክል-ሕድ ለኢትደለ ክዙን ለዐለ ኣካል ወብዕድ
ሙምተለካት ክም ነደ እት ለሐብር፡ ከሳርለ ነድ ለዐሬት እበን ዓይላት እምበል
መሕደሮ ታርፋት ሰበት ህለየ፡ ሸዐብ ወእዳረት እት መዓወነቶም ምስዳር
ሻፍገት እግል ልንሰኦ ትፋነ።
እበ ብቆት ነድ መምተለካቶም ለሐግለው አንፋር እብ ተረቶም፡ ስካን
ናይለ ድዋራት ለነድ እግል ልራቅቦ ለነስአወ መባደረት እት ለሐምዶ፡ ክሉ
መምተለካቶም ጨበል-ረምቦ ሰበት ገብአ፡ ለከስሶም አቅሳም ሕኩመት ወሸዐብ
እግል ልስደዎም አትፋቀደው።
አርቡዕ 13 ፌብርዋሪ 2019

ገጽ

ር
ሪ
ቅ
ተ

29ይት ሰነት ዝክረት ፈንቅል ምን 8-10 ፌብርዋሪ 2019

ዝክረት ፈንቅል እት
ዮም 08/02/2019
በራምጅ 29ይት ዝክረት
ዐመልየት፡ “ፈንቅል ዕላመት
ተእሪክ ቃሊ” እበ ትብል ስቅራት
እት ዮም 8 ፌብራይር እብ
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
አልአሚን መሐመድ -ስዒድ
ረስሚ ትከሰተ።
እትሊ አስክ ዮም 10
ፌብራይር ለአተላለ ዒድ፡ ዳሳት
መዕየ፡ ወራታት ርያደት፡ በራምጅ
ዓዳት ወብዕድ እት ልትቀደም
እቱ፡ ቤጽሐትመ ተንክሮ እቱ ክም
ዐለው ወኪል ኤሪና ሐበረ።
ዲበ ምዕል ሰልፍ፡
ብድረ
ሰዐይ ሰር መራቶን ናይ ውላድ
ወአዋልድ ገብአ። ለትዐወተው
አትሌታት ወፍረቅ ሀዬ፡ ምን
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት
አሰይድ አልአሚን መሐመድ-

ስዒድ፡ ሓክም አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ብርጋደር ጀነራል
ተክሌ ልብሱ፡ መፈወድ ዓዳት
ወርያደት ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
ወብዕዳም መስኡሊን ጀዋእዝ
ትከበተው።
ለዒድ
እግል
ልግመል፡
ኬወ ነዳፈት፡ አትዳላይ ሃይበት
ከደማት፡ ሰርገዮት ሸዋሬዕ ወመባኒ
ለከምክም በራምጅ ትሰርገለ።

ዝክረት ፈንቅል ምን
ገጽ ፈጅር 09/02/2019
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ እብ
መናሰበት እሕትፋል 29ይት ሰነት
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል፡ ዲብ
መዲነት ባጽዕ እት ባካት ጥዋሎት
ዲብለ ህለ ትምሳል ሹሀደእ፡ እግል
ዝክረት ሹሀደእ አክሊል ዕንቦበ
ከረ።
ዲብለ ሰብ ሰልጠት ሕኩመት
ወጀብሀት፡ ክምሰልሁመ ሸዐብ
ለሐድረው እተ እብ ናይ ሕሽመት

አሴራር ቅዋት በሐር ኤረትርየ
ለተሌት ዓደት፡ ስክርቴር ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት አሰይድ አልአሚን
መሐመድ ስዒድ፡ ርኢሰት መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
አሰይደ ተክአ ተስፈሚካኤል
ወሓክም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ብርጋደር ጀነራል ተክሌ
ልብሱ እግል ዝክረት ሹሀደእ
ፈንቅል ዕንቦበ ከረው።

ዝክረት ፈንቅል ምን
ገጽ ምሴ 09/02/2019
ዒድ ረስሚ 29ይት ዝክረት
ዐመልየት ፈንቅል፡ “ፈንቅል፡
ምስተንክር ታሪክ ዐቢ” እበ
ትብል ስቅራት፡ እተ-ከምሰልሁመ

ፈራሰት ሸዐብ ኤረትርየ እበ
ትሸሬሕ ናያረት ሰንበት ንኢሽ
ሐቆ አድህር ትሰርገለ።
እተ እብ ኣላፍ ለልትዐለቦ
ቤጽሐት ለሻረከው እተ ዓደት፡
ርኢሰት ልጅነት ዓያድ አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ አሰይደ
ዜይነብ ዑመር እተ አስምዐተ
ከሊመት፡ ናይ ዮም ዓመት
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል፡
ሐቆ መትፈራም እትፋቅየት
ሰላም
ኤረትርየ
ወአቶብየ
ትትዐየድ ለህሌት ናይ ሰልፍ
ሰበት ተ፡ ፍንቲት ክምተ እንዴ
ሸርሐት፡ መጥመጦር ዐየዶተ፡
እብ ሰበብ ክሉ ጅንስ ዐዳዋት
ለትከሰረ ወቅት፡ ወለትዐንቀፈ
አብካት እግል ለአቅብል፡ እብ
ዕጹፋት እግል ንክደም ገለድነ
ለነአትሐድስ እተ መናሰበት
ክምተ አብርሀት።
ሙዲር
መዲነት
ባጼዕ
አሰይድ ሀይሌ አስፍሀ እብ
ጀሀቱ፡ ናይ ዮም ዓመት ዝክረት
ዐመልየት ፈንቅል፡ ምን ቃኑን
በረ ላቱ መኔዕ እብ መዳፍዐት
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ሐቆ
ትረፍዐ ትትዐየድ ሰበት ህሌት፡
ተርጀመት ዐባይ ክም በ እንዴ
ሐበረ፡ እግል ክሎም ለዒድ እግል
ልግመል ለከድመው ወዶሮም
ለቀደመው ሐመደ።
ዝያድ ክልኤ ሳዐት ለአተላለ
ዒድ ረስሚ፡ ዐጃይብ ፈራሰት፡
ቀሎት ግድለ ወጠን ወእስትሽሃድ፡
እተ-ክምሰልሁመ ዶር ሻባብ
ኤረትርየ እብ መራሕሉ እበ
ሸርሕ ወለለሐምድ ናይ ዓዳት
ወፈን በራምጅ ጋምል ዐለ።

ዝክረት ፈንቅል
እት 10/02/2019
ሸዐብ መዲነት ባጼዕ፡ 29ይት
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል፡

ሰንበት ዐባይ 10 ፌብራይር
ዳሳት እንዴ አዳለ እብ ናያረት
ዐየደየ።
ለስካን፡ ኦሮከ እት ድዋሩ
እተ አዳለው ዳሳት፡ ዐመልየት
ፈንቅል ዕላመት ናይለ እብ
ድቁባም ለትነዝዐ ሐቅነ እብ
ግድላነ እግል ንንሰእ ለትሐለፈ
መሐለኪት ወለትደፍዐ ዐውል
ቃሊ ክም ተ እንዴ ሸርሐ፡
“እለ አዜ ለዘተ ነአዳውር
ለህሌነ ሰላም ወመናበረት
ሳክበት፡ ፍገሪት ግድለ ፈራሰትነ
ወእስትሽሃድነ ሰበት ተ፡ ሩእየት
ወጠን እግል ትትሐቀቅ፡ እሊ
ሰዋልፍ እሊ ዲብ አካኑ ሀለ”
እት ልብሎ ሸርሐው።
ለረአዮም
ለሀበው፡
መንገአት ሕርየት ለከስተት
ዐመልየት ፈንቅል፡ ዲብ ልብ
ሸዐብ ኤረትርየ እብ ዓመት፡
ስካን መዲነት ባጼዕ ህዬ እብ
ፍንቲት ዝክርያት ዐቢ ክም በ
እንዴ ሐበረው፡ ባይኣመ ለህሌነ
መደት ሰአዮብ - መንገአት
መትቀዳም ወሰላም ለትከስት
ሰበት ተ፡ መዳላዮም እግል
ካድም ወዐማር አከደው።
ስካን መዲነት ባጼዕ ዲብ
ደንጎበ፡ ዝክረት ዐመልየት
ፈንቅል ዲብ አጅያል እግል
ትትዐዴ ወትትሐፈዝ፡ ዶር
ወመስኡልየት ክሉ ሙጅተመዕ
እብ ዓመት አግደ ህዬ እተ
ዐጃይብ ለሻረከው እግል ሊዚድ
ክም ወጅብ ሸርሐው።
ለጅምዐት 8 ፈብራይር
“ፈንቅል መስተንክር ተእሪክ
ዐቢ” እበ ትብል ስቅራት
ለትከሰተ 29ይ ዒድ ዝክረት
ዐመልየት ፈንቅል ሰምበት
ዐባይ 10 ፌብርዋሪ
እብ
ሰርገል ወነያረት ተ’መ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797/07121322
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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አልአሚን፡ ሰር-ዘመን እት ፈን
2ይ ክፋል
አልአሚን “እላተ ግንደዕ!”
ቤለ ከዐሎበጠ። ለመደርሲን
ጀውጦ ሰበት ዐለው ብዙሕ
ሰምዕው
ይዐለው።
እስታዝ
መሐመድ እስማዒል እግል ኖሱ
ዎሮት ምን ውላድ ግንደዕ ሰበት
ገብአ እግለ ደረሰ ወመደርሲን
ዐዙመት ጸቤሕ አዳለ እግሎም
ወሰኒ እንዴ ሐረበዮም ሄራሮም
አስክ ባጽዕ አተላለው።
አዜመ አልአሚን እብ ሐቴ
ርእየት መዲነት ግንደዕ እንዴ
ኢጸግብ ምነ፡ ወወድ ግንደዕ
ግብአቱ ሰኒ ብሱጥ እት እንቱ፡
ምስል ጸሩ ገበዩ አተላለ።
ድማን ወድገለብ እት ልትዋለብ
ወአተቡስ ገበየ ክምሰል ተኮበት
ዲብ ጣይም ሕጥምሎ፡ አማተሬ፡
ክትምየ፡ ገበይ-ቀጣን ስጋደት
እንዴ ተዐዴት ጥዋሎት በጽሐት።
ላመ ደረሰ ለግርመት ጠቢዐት፡
ሰዐረ ወአቀጥፈ ለዐፉ ውዕላም
ዐለው። አዜ እት ሐቴ ምዕሎም
በሐር እብ አምዋጀ አድሕድ እት
ደርክ ክምሰል ረአው፡ ተፍኪሮም
ወሐምዴሆም እት ረቢ ገብአ ወእበ
እግለ ጌሰው ርሕለት ፈርሐው
ወተዐጀበው። አልአሚንመ እለ
ርሕለት እለ ዝያድ ምን አዳሙ
እብ ፍንቱይ ዝክርያቱ ሰጀለየ።
እት ባጽዕ እት መድረሰት
ሼክ አልአሚን እት ጥዋሎት
ለህሌት ዲበ ኣተዎም። ህቶም
ክምሰለ ሞጅ ሞጀው ወምስል
ሉለት በሐር ቀየሕ ላተ መዲነት
ባጽዕ ተኣመረው። ሐቆ ዝያረት
አትመመው እቅባለቶም አስክ
አስመረ እብ ለውቀት ወፈርሐት
ገብአት። አልአሚንመ ዝያድ
ክሎም አምር ወፈሀም እንዴ
ወሰከ ወለ እትቡ ትቀረጨት
እተ ግንደዕ ምስል እም መዳይን
ላተ መዲነት ባጽዕ እብ ፍንቱይ
ዝክርያት ወሽዑር እት ለአትዋይን
አስክ አስመረ አቅበለ።
ሐቆ ርሕለት መድረሰት
አልኬርየ
አልእስላምየ
ገሌ
ምነ ደረሳሀ እብ አሳሚሆም
እንዴ ትላኬቶም አበዎም አው
ህዬ እማቶም እግል ልትላከው
አማውር ሓለፈት። አልአሚንመ
ስሜቱ ምስል እሎም ዋልዴንኩም
ትላከው ለትበሀልው ደረሳ ተ
ለዐለት። ወፈጅራተ አበውም
ክም መጽአው፡ “ውላድኩም ምን
ቃኑን መድረሰት ለለአፈግሮም
ሰበት ወደው ራፍዳሞም ህሌነ”
ትበሀለው።
ምስል አልአሚን ሑሁ ምን
እሙ ለተልዩ መሐመድዐሊ
ዑመር ሓሊ ማጽእ ሰበት ዐለ
እግል ኢልትረፈድ ተሐት ወለዐል
ጆጠ ወእግል ልትሐሰቦም ዶልከ
እግል ዎሮት አትሓለ ወትጀረስ።
ላኪን ለሰምዑ እዘን ኢረክበ።
አዜመ ሑሁ እግል አልአሚን
እንዴ ነስአዩ አስክ መድረሰት

ጃልየት ጌሰ እቡ። ጃልየት
አልዐረብየ ለእተ ደርሶ ለዐለው
ውላድ ስዑድየ፡ መስር፡ ሱዳን፡
የመን ወሰብ ገጽ ወጽጉባም
ወሰብ
ሰልጠት
ሕኩመት
ላቶም
ለትሰረረተ፡
ክምሰል
ከረ
አልአሚን
ዐብዱለጢፍ
ለመስሎ የታይም ወእት ድህርት
መናበረት ለነብሮ ይዐለውመ ምን
ልትበሀል፡ ሑዳምቶም አልአሚን
እንዴ ወሰክከ። ለመድረሰት

መንበረት ወይትምነ ለዐለው
ለኢልትቀደር ሸይ ቱ ለዐለ።
አልአሚን ሓለት መንበረት
ምን ልቡ ባድየት ሰበት ይዐለት
እግል እለ መሽክለት እለ እግል
ልሕለል መስተወ ድራሰቱ እግል
ለአደቅብ ወሸሃደት ሕር ምን
ድፍዕየት ሸህርየት እግል ልርከብ
ሐስበ። እለ እግል ልውዴ ህዬ
ምስል ገሌ ፈዳብያም ደረሰ
እግል ልትኣመር ዐለ እግሉ። እት

ጃልየት መርሖ ለዐለው ትጃር
ወጽጉባም’ቶም ለዐለው።
ክምሰል ከረ ሼክ አሕመድ
ዑቤድ፡ ባሑቤሽ ሑሁ ሳልም
ዑቤድ
ባሑቤሽ
ወብዕዳም
ክምሰልሆም
ቶም
መርሕወ
ለዐለው።
እሎም
ደረሰ
ወመመውለት ጽጉባም ላቶም
ክምሰል ከረ ዐድ አልቃምዲ
እት አቅርደት ለዐለው፡ ወዐድ
አልዓሙዲ እት አስመረ ለዐለው
ጃልየት ብሕቶሆምተ ለዐለት።
አልአሚን ዐብዱለጢፍ እትለ
መድረሰት እለ እንዴ መጽእ
ሱሳይ ፈስል ምንመ ዐለ፡ ክምሰል
ትከበተዉ ላተ እት ሓምሳይ ፈስል
በልሰዉ። እሊ ህዬ እት ህግየ
ዐረቢ ሐምቅ ህሌከ እንዴ ትበሀላ
ቱ። ሰበቡ ህዬ ለእትለ መድረሰት
ደርሶ ለዐለው ክሎም ውላድ
ዐረብ ወአልአሚን መትሃግያይ
ትግራይት ሰበት ቱ።
አልአሚን እብ አከይ አደብ
ምን መድረሰት ጥሩዝ ሰበት ዐለ
ግድም አደቡ ወምስተዋሁ እግል
ለአስኔ፡ ላሊ ወአምዕል ተርሀ ወእብ
ድራሰት ሰኒ ተአየሰ። መደርሲን
እለ መድረሰት ክሎም ከሪጂን
አልአዝሀር እት ገብኦ፡ ህቶም ህዬ፡
ክምሰል ከረ ሙዲር መድረሰት
ሼክ መሐመድ ከሊፈ ወእስታዝ
ህበ አቡዐዚዝ ወሙስጠፈ በደዊ
ወመሐመድ መሐመድ አልበነ።
ሽሩጥ ናይ እለ መድረሰት
እሰልፍ መትሃግያይ ህግየ ዐረቢ
እግል ትግበእ ብከ ወሐር እት
ክል ደንጎበ ወሬሕ 05 ብር እግል
ትድፈዕ ትትቀሰብ። እሊ ድፎዕ
እሊ ህዬ እግለ እት ሰልፋይት
ደረጀት ፈግሮ ደረሰ ኢሸምሎም።
እት ደንጎበ ክል-ወሬሕ 05 ብር
እግል ትድፈዕ እግለ ዲብ ድህርት

ሓምስ ፈስል ሳልሳይት ደረጀት
ፈግረ ወእት ሳድሳይ ፈስል ህዬ
ይማሙ ምስለ ፈዳብያም ደረሰ
እንዴ ተዐለበ፡ ምስል ፈዳብ
ደረሳይ ሳልም መሐመድ ዑመር
እግል ልትጃገር አስተብደ።
እሎም
ክልኦት
ደረሳይ
አልአሚን ዐብዱለጢፍ ወሳልም
መሐመድ፡
ዎሮቶም
ምን
ፈቂረት ዐይለት ወዎሮቶም ምን
ጽግብት ዓይለት ሰበት ዐለው
እብ መናበረት እት ሕድ ለበይኦ
ይዐለው። ከእብሊ አልአሚን
ለፍርሰት ትነፈዐ እበ ወእተ ህቱ
ፈግረ ለዐለ ሰልፋይት ደረጀት
እግል ልፍገር ወሸሃደት (ሕር
ምን ድፍዕየት ሸህርየት እግል
ልርከብ ቀድረ። ከአልአሚን
መልህዮቱ ምስል ሳልም ብዙሕ
አስተፌደ ምነ። እሰልፍ አደቡ
አስነ ወምስተወ ድራሰቱ አፈደበ
ወምን ድፍዕየት ሐምስ ብር እት
ኣክር ወሬሕ ሸሃደት ሕር ረክበ።
አልአሚን አወላይት ደረጀት
ሐቆ ሐቴ ወቅት ጸብጠየ ላቱ
ኢጠለቀየ፡ አስክ ዐስር ክልኦት
ፈስል እንዴ ሐኮከ እበ ሌጠ
አተላለየ። ላመ እትለ መድረሰት
እለ ምን አዝሀሪ ሌጠ ማጽኣም
ለዐለው ሐሬ ላቱ እት ልትቀየሮ
ጌሰው። እት አካነቶም ህዬ
ብዕዳም መደርሲን እግል ልምጽኦ
ቀድረው። አልአሚን ድራሰቱ
እት ለአተምም እስታዝ መሐመድ
አልበነ ዐለ ሙዲርለ መድረሰት።
ክል ወክድ የቲም ወፈቂር
መሻክሉ ኢልውሕድ። ሐቴ
አምዕል እት ወቅት ድራሰት፡
ደረሰ እት ሖሽ መድረሰት ወእት
ሻርዕ ፋግራም እት እንቶም
ስድፈት
አሰይድ
አሕመድ
ዑቤይድ በሑቤሽ መጽአዮም።
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ክሎም ለደረሰ እግለ ናዩ መኪነት
ክምሰል ረአው እት አፍሱሎም
ተኣተው።
አልአሚን ላኪን
አመት እንዴ አለቡ ህሙል እት
እንቱ እበ እዴሁ ከተፍ አበለዩ።
ምሽክለት ዐባይተ። እትሊ ወቅት
እሊ አልአሚን ክምሰለ እት አፍ
ሐየት ለኣቲ ህለ እብ ርዕብ ገሮቡ
አቅሱስ ገብአ ምኑ። ለእለ ልብል
ወለእለ ለሐድግ ቀወ።
አሰይድ አሕመድ ዑቤይድ
በሑቤሽ፡ ነፈር መጅልስ ኤረትርየ
ወጽጉብ ወምስል ሰብ ገጽ
አስመራቱ ለዐለ። እበ እዴሁ እንዴ
ቴትዩ ወአስኩ እት ገኔሕ፡ “እት
ወቅት ድራሰት እግልሚ ፈገርከ?”
እት ልብል እት ለአትፍዕድ ሰኣል
ወጀሀ እቱ። አልአሚን ሰበት
ተሀዘመ “አነ…አነ… ርሱም
ድራሰት እግል እድፈዕ ሰበት
ኢቀደርኮ ምን ፈስል ጠርዘውኒ”
ቤለዩ። ሼክ አሕመድ ዑቤይድ
በሑቤሽ እግል አልአሚን ክምሰል
ነገለት እብ እዝኑ እት ዋልዩ፡
አስክ ሙዲር መድረሰት ለዐለ
መሐመድ አልበነ ነስአዩ። ወእግለ
ሙዲር “እግልሚ ጠረዝኩሙ?”
ቤለዩ። ለሙዲር ህዬ፡ “ሕነ
ኢጠረዝናሁ
ወሸህርየትመ
ምን ፈዳብያም ደረሰ ሰበት
ገብአ ኢደፌዕ” ቤለዩ። አዜመ
እት አልአሚን እንዴ ትወለበ፡
“እግልሚ
ተሐሴ?”
ቤለዩ።
አልአሚን ገሮቡ እት ለአርዐዴ፡
“አነ ፈርሀኮ ምንከ ከእባቱ”
ቤለዩ። “አቡከ ህለ?” እት ልብል
ሰኣል ካልእ ደግመዩ። አልአሚን
“አቡዬ ማይት ቱ፡ አነ ምስል
እምዬቱ ለእነብር” ቤለዩ እሱፍ
ወሕዩር ዲብ እንቱ። እሊ ወቅት
እሊ አሕመድ ዑበይድ ባሑቤሽ
ርሒም ወጸጋይ ሰበት ዐለ፡ እት
ጂቡ እንዴ ከረ (50) ብር እንዴ
አፍገረ እግል አልአሚን ሀበዩ
ወካልእ ዶል እግል ኢለሐሴ
ትፈናዩ። አልአሚን ፋሬሕ እት
እንቱ እት እዴሁ እንዴ ሰዐመዩ
አስክ ፈስሉ ሄረረ። ላመ ሐሰቱ
ምን ሰልፈ ደንጎባሀ ሔሰ።
ሼክ አሕመድ እት ሸሀር
ረመዳን እብ ትሉሉይ ከራመት
ፍንጌ
እስላም
ወክስታን
እንዴ ኢፈናቴ ካፍሎም ዐለ።
መድረሰት ጃልየት ክምሰል እለ
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ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
አዜ እንርእያተ ለህሌነ ይዐለት።
ሖሽ ጨቢብ ወከምሰል አዜ
አወላይ ወካልአይ ዶር ብኑይ
እተ ይዐለ። ላኪን ሼክ በዓቅል
እግል ትጃረት ህዩቡ ለዐለ አርድ
ሰበት ትበረዐዩ፡
ለመሳሐት
ናይለ መድረሰት ትወሰከት።
ዎሮት አሚር ስዑዲ እንዴ ረአየ
ህዬ ጠዋብቅ ክም ልትወሰክ እተ
ገብአት ወእብሊ ዕንታት ዔፍየተ
ክምሰል ትዳዌ ገብአት።
መናህጅ መድረሰት ጃልየት
መናህጅ መስር ቱ ለዐለ። እብ
ክሱስ መናህጅ ኤረትርየ ሌጠ
እንዴ ኢገቢእ፡ እብ ሐዳረት
ፈርዖናት
ወብዕድ
ሌጣቱ
ተአደርስ ለዐለት። እት ወቅት
እምተሐናት-ሸሃደት
ህዬ፡
ለሙራቅቢን ምን ደውለት መስር
ቱ መጽኦ ለዐለው። ለሙራቅቢን
ገሌ ሰኖታት ክም ከልአው ህዬ
አስክ ዐዶም መስር ለአቀብሎ።
እት መድረሰት ጃልየት ክልኢቱ
ጅንስ በህለት ውላድ ወአዋልድ
ዐለው እተ። ቅስም ናይ አዋልድ
አሰይደ ኣምነ መለኪን አዜ እት
አውስትራልየ ለህሌት ወብዕዳት
ሙደርሳት ለአደርሳሀን ዐለየ።
ቅስም ውላድ ህዬ ሙደርሲኑ
ውላድ ዐለው። እትለ መድረሰት
እለ ደርሰ ለዐለየ አዋልድ እብ
መናበረተን አዋልድ ትጃር
ወጽጉባም ሰበት ገብአየ፡ እብ
ግርመተን መ ዕንታት ወአልባብ
ሸባብ ሳልበ ዐለየ።
ምን እለን ጀላል ስናተን
ወአግማመን ለዐለየ ህዬ፡ ሐቴ
ዘይነብ መሐመድኑር ሑሴን
ለትትበሀል ክምሰል ሞዴል ናይለ
ወክድ ለሀይ ትትርኤ ሰበት
ዐለት፡ ውላድ ሰብ ገጽ ወጽጉባም
አድሕድ ለአትጃግሮ እተ ዐለው።
ከምሰል ከረ አልአሚን ለመስሎ
የታይም ወድቡራም ላኪን ምን
ትምኔት እንዴ ሐልፈው እብ
ጂቦም ላቱ እት ጅግረ ኣትያም
ኢለአምሮ። ወእት ደንጎበ ሞዴል
ጃልየት ለዐለት ደረሳይት ዎሮት
በዐል ቅስመት ሀደየ። ዔፍየተ
ወፈተቸ አልባቦም እት ተንን
ህዳየ አትፋገረው።
ትተላሌ …
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ከልሹም መሐመድ

ዲመ
2ይ ክፋል

ሓለት እንስሓብ ፍንቲት
ለትወድየ፡ ጀብሀት ሸዕብየት ሒለት
ደርግ ምን ትደቀበት ዲበ ሕርርቱ
ለዐለት አራዲ እንዴ ሐድገት
ሳሕል ተአቀብል ሀሌት። ሸባበ
“ገድም በደ መጽአ” እንዴ ቤለ
እብ ሬሕ አፍግር ኢትፈንጠረ።
ሸዐብመ “ውላጄ ለርኤት ትርኤኒ”
እንዴ ቤለ እት እግር ሸዕብየት
ቀንጸ። ላመ አስክ ሳሕል ለኢቀንጸ
ውላዱ እንዴ ደሐረ ሳርሐ። ስነት
አዳም ለተመው ሌጠ ሚቱ፡
ላመ ነአይሽ ለሕቅፍ እሞም
ኢጸግበው ሸዕብየት እንዴ አምነ
ምን እስትዕማር ላቱ ለከደኖም
ልትፈደል እቶም እንዴ ቤለ እብ
መድሐር አትበገሰዮም። ፈጅር
ክም ለአቀብሎ እት ሸክ ኢገብአ።
ለእንስሓብ ክም ሀረብ ኢረአዩ፡
ለለሀርብ እምበል ለሀርቦ ምኑ
ሚዶል ተልዉ። ሰውረቱ ፈጅር
ክም ትትወለብ ለኣመረ ሸዐብ
ላኪን እግል ጀብሀት ሸዕብየት
እብ ውላዱ ወኖሱ ተለየ። እግል
ዎሮ ሀደፍ ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ
ለኢለአምር
ለሓለት
ሰእየት
ወአብተከቱ።
“በቲክ ሰእየት ልቡለ ባክዬ
ሽእገት ኢኮን፡ ወክልናመ ለሽባን።
ተጅርበት ለአለብከ ወጃሌ ለሀሌከ
ዘብጥ እንዴ ትሰሜዕ እግል
ትፍረህቱ ለብከ። ጥያራት እት
ቀደምነ አዳም ጀልፈ እንረኤ ዐልነ
ላኪን የአብሀጄነ። ምን እትቀተል
ወእትጀረሕመ እግል ወጠን ፋግር
እምበል ሀሌኮ ለልብል ሽዑርቱ
መስለኒ ለክነ ወዴነ። ለሞተ ምን
መይት ሐቴ ምዕል ሕርየት እግል
ትምጸእቱ እንዴ እንቤ ነአምን
ሰበት ዐልነ እግል ንህረብ ርሕነ
እግል ነአፍግር ዲብ ረአስነ ለመጽእ
ጋር ኢኮን። እበ መራረ ከሀልናሀ።
አዜ ተሐሲቡ ዲብ ህሌኪ ለሓለት
ለተአርዕብተ፡ እግልሚ፡ ክሉ እሊ
ሸዐብ አየ እግል ልእቴቱ? ሚ
እግል ልብለዕቱ? እትሚ እግል
ልስከብቱ? እንዴ ትቤ እግል
ትሻቀል ምን
ተሐስብ ከብድ
ለደርግ ወገብአ። ሕነ ላኪን እሊ
እቡ ኢትሻቀልነ ሐቴ ዶል ዐድነ
ግራነ እንዴ ሐደግናሁ ገበይ ንዳል
ሐቆ ጸበጥነ ለሀሌት ክለ እግል
ንክሀለ ክምቱ ሌጠ ነአምር ወእበ
እንገይስ ዐልነ።”
ምብራቕ ሐቆ ክሉ እሊ ሄራር

እግል

እምሰለ

ሰማን ወሬሕ፡ ተውዜዕ ክም መጽአ፡
እት ወሬሕ ጁላይ 1979 ሓምሳይ
ወራር ገብእ እተ ዐለ ዲቡ እያም፡
ዲብ ጀሃዝ እዕላም ትወዘዐት።
ዲብ እዕላም ለትረተበት እቡ
እዕላም ባካት ሀይአት ተድሪብ
ምን ዐለው
“ዲብ ተድሪብ
በራምጅ ናይ ፋግዖት እመሬሕ፡
አሽዓር እቀድም ወእሉ መስል
እወዴ ልርኡኒ ምን ዐለው እግል
ልግበእ ቀድር” ለልብል ረአይ
ብእተ። እበ ሰልፈ ምስለ ለትደረበ
ደስተ እምባዬ (ውላድ ነኣይሽ
ምስል አዋልድ ልትደረቦ ዐለው)
ክልኢቶም ኦፐሬተራት ራድዮ
ገብአው። ሐቆ ሑድ ወቅት ዲብ
ክርን ገቢል እግል ትቅረእ ክርንተ
ዶል ትጀረበት ናይ ጅነ መስለት
እንዴ ትበሀለት ዲብ ስቱድዮ ክም
መሀንድሰት ሶት
ትየመመት።
ሀንደሰት ሶት ከፎ ክም ተዐለመተ
ዲብ ትሸሬሕ ሀዬ “እተ ሰልፍ
ለአቴኮ ዲቡ ወክድ ድራሰት
ዐለት ኢልትበሀል እብ ዐመል
ተጅርበት ንስአት ተ ለዐለት።
ለበዜሕ አውካድ ጀነሬተር እንዴ
ትወለዐት ላሊ ክለ ትመዬ ዐለት።
ለሰሕፍዪን አምሮም ወቅድረቶም
ሑድ፡ ላመ ቴክኒሻናት እተ
ክምሰልሀ። ለመሻቀዪነ ወለገበይ
ተስጂልነ ናይ መሕገዝ ምን
ኢገብእ ናይ ሰብ ምህነት የዐለ።
ዮሴፍ ኪዳኔማርያም ቱ ለጸንሔነ፡
ለእለ እንወዴ አርኤነ ወአጊድ
ለመድናሁ። ዲብ መሰጀል ዓዲ
ዲብ ሸሪጥ ቱ ለእንሰጅል።
ለቀርእ ወለሰጅል ምስል ዲብ
ሐቴ ቤት ልትገሰው። ለቀርእ
አክለ ከልጠ ለመሰጀል ተአበጥሩ
ከምነ ምብጣሩ እግል ለአተላሌ
እሻረት ተሀይቡ። እብለ በርናምጅ
ልግበእ ወአክባር ልትሰጀል።
አክል አዪ ክምሰል ትሰጀለ እግል
ተኣምር ታይመር ትጸብጥ።
እግልሚ ለመሰጀል አርቃም
ድኢኮን ውቀት ኢለአርኤ። ሐር
ላኪን ሐቆ ብዙሕ ደጋጋም ለእተ
መሰጀል ጌሰ ዕልብ አክል አዪ
ወቅት ክም መጽእ እግል ነኣምሩ
ቀደርነ። አስክ 1980 እብለ ሓለት
እለ እንሰጅል ዐልነ።”
ምብራቕ ክርን ገቢል ክም
አንበተት እት ሳቤዕ ወርሐ
መጽአተ፡ ለራድዮ ስቱድዮሀ ምን
ቴንደት ዲብ ቤት ምንመ ገዐዘ፡
ክም ስቱድዮ እግል ልትወሰፍ
ለቀድር ክም የዐለ ትሸሬሕ።

እጀርብ

ሙናድለት ምብራቕ ተወልዴ

መሊሸ ሸዐቢ ዲብ ተድሪብ 1977
“ስቱድዮ እንብሉ ስሜት ብዕደት
ምን አለቡ ድኢኮን ስቱድዮ
ኢኮን። ሐቴ እብ እመን ለንድቅት
ቤት ተ ኖሱ እብ መርግ ልይስትመ
ኢኮን። ሐር ለቴክኒሻን እብ
ዐፍሹ ወለሰሕፊ እብ ውራቁ ዲብ
ሐቴ አካን ምስል ግሱያምቶም
ለገብአት ሐረከት ምን ጀሀት
ክልኢቶም ገአት ምንገብእ እግል
ትትሰጀልቱ። ክልመት እግል
ተአፍግር ኢትቀድር፡ ዶል ልትጌጌ
ፖዝ እንዴ ወዴካሀ ናይ አንብት
እሻረት እብ እዴከ ተሀይቡ፡ እሊ
እግል ኖሱ ጨቅጥ ወዴ እትከ። ምን
ክልኢትከ ሐከሽ እግል ኢተሀሌ
ዲብ ትፈርህቱ ለትሸቄ። ህቱ ሌጠ
ኢኮን፡ ምን ከደንመ ንሃቅ አዱግ፡
ዲብ ከፈቴርየት ጀማዐት እብ
ዐቢቶም ምን ልትሃገው ህጅኮም
ወሰሓቃቶም እግል ልትሰጀል
ምንከ ቀድር።
ቴክኒሻናት
ልግብኦ ወላመ ቀርኦ ተጃርብ የዐለ
እሎም። መውህበት ለቦም እንዴ
ኢልትጌገው ለቀርኦ ሑዳም እንዴ
ሐደግከ፡ ለበሐው ሐቴ ሕስበት
እንዴ ኢለአተሞ ልትዐንቀፎ ሰበት
ዐለው፡ እት ተስጂል ናይ ክልኦት
በርናምጅ አርድ ፈራጅ ልብል።
ከላስ ጸቤሕ! ለኣለት ክመ ለህሌተ
እንዴ ረፍዐካሀ ሀዬ እት አካን
በስ(ጠለቆት) ተአበጸሐ አውመ
ህቶም እት ገበይ እንዴ ትከበተዉከ
እባሀ ዲብ በስ ተአቴ።”
ምስል ክሉ እሊ ለጥም
በተትክ ለትሰጀለ በርናመጅ ዲብ
ልትጠለቅ ክምለ ዲብ ስቱድዮ
ሳፊ ለስጁል ነዲፍ ዲብ እንቱ
ዶል ልትጠለቅ እግለ ሸቀዉ አክል
አዪ ገናዐት ለሀይብ ክም ዐለ ዶል
አትፋቀድናሀ ምብራቕ፡
“እግል ትትፈከሪ አስክ ከፍዮ
ሳፊቱ ለዐለ። እብ ሕስር ዛይድ
ምን ትሸቃቱ። ክምለ እግል
ውላድ
ርሕምከ
ለተሐጽቡ፡
ትክሕሉ ወጀደል(ተገሮ) እግል

ኢሊዴ ትሻምቱ ወትናፍጡ፡ እተ
ክምሰልሀ እንርእዩ ዐልነ ለእንሰጅሉ
በርናመጅ። ጽሩይ፡ ነቃስ ለአለቡ
እግል ልግበእ እነ ክምለ ውላድነ
እንርእዩ ወምን ክሉ ቀልብነ
እንሸቄ ዐልነ። ዐቢነ ወንኡሽነ ዎሮ
ቀልብ ወመንፈስ ዐለ እትነ። ለዐባዪ
ለአውረሰዉናቱ እግል ልግበእመ
ቀድር። እግልሚ መስለኪ፡ ደለ
መጽአ ሐዲስ ክምሰልሀ ጠቢዐት
ጸብጥ። ተዐለምከ ወኢተዐለምከ
ሸይ ምህም ኢኮን፡ አዳም ጠቢዐቱ
ምስለ ሀሌት ሓለት ሐቆ አትመሳነየ
ምነ ለዐቤ ተሐ’ዲ ኢሀሌት።”
ክርን ገቢል ዲብ አራግ እብላሀ
አስክ ደነግብ 1980 ጸንሐት። እትለ
ሰነት እለ ላኪን ለሔሰ ስቱድዮ
እንዴ ትነደቀ እለ ዲብ ዐምበርበብ
ገዐዘት። ቤት ባባተ ዐቢ ወትሩድ፡

ሸዐብ አሰር ሰውረቱ
ቴክኒሻን ምን ቄርኣይ ለትፈናቴ
ቅርፈት ግዛዝ ለብእተ፡ ለሔሰ ናይ
ተስጂል ኣላት መጽአየ። ወምን
ሸሪጥ መሰጀል ዓዲ፡ ዲብ ሪል
ሐልፈት። ለሽቅል ሔሰ። ምስሉ
ለገይስ ሀዬ አሳሲ ተዕሊም ናይ
ከህረበት ወኤለክትሮንያት ተሀየበ።
ምነ ወክድ ለአንበተት ድራሰት
አስክ ሕርየት ኢበጥረት። በረቔ፡
ገብረኣብ፡ ብርሃኔ ገረዝግሄር፡
ምሕረትኣብ
ተስፋገርጊስ
ለልትበሀሎ ኢንጅነራት ክርን

ምህነቶም ዲብ መልሂቶም ለሓልፎ ለዐለው ምሔርበት
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ገቢል እብ ለትፈናተ መጃላት
ሀንደሰት ድራሰት ለሀይቦ ዐለው።
ክሎም እሎም አወላይ አው
ካልኣይ ዲግሪ ለዐለ እሎም ቶም።
መጦሩ ሀዬ እግለ ድራሰት ሰኒ
እግል ልፍሆመ ወእብ ቅራአት
ርሖም ጀላብ እግል ልጠውሮ
ተዕሊም አካዳሚ ልትሀየብ። “አነ
እግል ኖሼ እብ ጥልያን ሰበት
ደረስኮ ዲብ እንግሊዝ ድዒፈት
ዐልኮ። ሙናድል የማኔ ገብረኣብ
ሰነት እብ ሪመ እንግሊዝ መሀሬነ።
ቅራአት ህዬ በዲረ ዲብ መድረሰት
ጥልያን ላምደተ ሰበት ዐልኮ፡ እብ
እንግሊዝ አክትበት ዲብ እቀርእ
አምርዬ አፍየሕኮ።” እንዴ ትብል
ለናይ ህግየ ወቴክኒክ ምህሮ
አክልሚ እብ ክሉ ጀዋንብ ብሽል
ክም ወደየ ተአበርህ ምብራቕ።

ዲብ ለአንስሕብ
ለምህሮ እት ስቱድዮ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ እት ከደን እንዴ ትፈረርከ
ሙእተመራት፡
መህረጃናት፡
እጅትማዓት ወለመስሉ አሕዳስ
እግል ልሰጅሎ ባቅዓም ወደዮም።
ዲብ ስቱድዮ እግል ተስጂል እንዴ
ትበሀለ እበ ትዳለ አብያት ወኣላት
ሰበት ልትሸቄ፡ ለሽቅል ለቀለ እግል
ልግበእ ቀድር። ምን ስቱድዮ በረ
ላኪን እት ወልወል፡ እት ከደን
ፍቶሕ
ለኢተሐዝዩ
አክራን
ለልትኣቴ ዲቡ ሰበት ገብእ ፍጥር
ወበሰር ለሐዜ። እሊ እብ በቃዐት
እግል ልዋጅህዉ ድራሰቶም እብ
ጅድየት ታብዖ። መምህር ለአብየ
እዬ አውመ እለ ከፎ ትበዴ
ምነ እግል ሊበለኒቱ ለልትበሀል
ሽክሖ (አሰፍ) ባኮም ኢልሽእግ።
ለኢትፈሀመቶም ልትሰአሎ ምነ
ወአስክ ለአሙረ እግለ መምህር
ኢለሐዱጉ። ስናት ምን ገብአው
ሀዬ መጃገረት መቀደሰት ዐለት
እቶም ወእለ ገበይ ነጃሖም
ፈትሐት።
ልተላሌ . . .
ገጽ 4

መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር ወሰውረት (1952-1962) እበ ልብል
አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ (ጀ.ተ.ኤ.) ለታይን
ጽበጥ እት ምዕራፍ 21 ካትብ ህለ። ከእግል ዮም 5ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
እግል ንርኤ

ሽሂድ ገዲም ምናድል ዑስማን ሳልሕ ሰቤ

ዲብለ ወክድ ለሀይ ብዙሕ ምን
ሸዐብ ሕርጊጎ ወድዋራተ ዘመናይ
ተዕሊም ምስል ዲን ወፍዕል እስላም
ኢገይስ እንዴ ቤለው እግል ውላዶም
ዲብለ ናይ ኬኪየ ባሸ መድረሰት
እግል ኢልትሰጀሎ ከርዖ ዐለው።
ኬኪየ ባሸ ደረሰ ዲብ ልውሕዶ ምኑ
ክምሰል ጌሰው በገ፡ ልባስ ወዲቪዘት
ወሽነጥ ክምሰልሁመ ኣላት ምህሮ፡ ሻሂ
ወጠዓሞ እብ ለሀ ዲብ ለሀይብ እግል
ለአትናይት ምንመ ጀረበ ኢተዐወተ።
“ዘመናይ ተዕሊም ለአተ ዲብ ከልወት
ቅርኣን ኢመጽእ…” ዲብ ልብሎ
ለለአትፋርሆ መሻይክመ ዐለው።
መሕሙድ ሳልሕ ሰቤ ሑሁ
እግል ዑስማን ሳልሕ ሰቤ ለብእቶም
አንፋር ህዬ፡ ለናይ ቅርኣን (ከልወት)
ወቅት እግል ልፈንቱ እሉ ከክልኢቱ
ምስል እግል ልደረስ “ዕርወት ወሰቀ”
(መትጻባጥ ትሩድ) ለትሰመ ተጀሜዕ
ወደው። ሰቤ ሕርጊጎ እንዴ አቅበለ
መምህር ወሙዲር ክምሰል ገብአ፡
እግል እሊ “ዕርወት ወሰቀ” ለትሰመ
ተጀሜዕ በራምጅ ስያሰት ዲብ ለኣቴ
እቱ ሸክሉ ክምሰል በደለ ብዝሓም
ለሓኩ። እሊ እት ፍዕል እግል ልውዐል
ዲብ ረአስለ እግል ደረሰ ወመደርሲን
ትትሀየብ ለዐለት ሰዳይት፡ ደረሰ
ዳኽልዪን እግል ልትከበት ወስያስያይ
ተእሲራት እግል ለአፍዬሕ ቀድረ።
ዲብ ሰነት 1957፡ ዑስማን ሳልሕ
ሰቤ አስክ ሱዳን እንዴ ሳፈረ፡ ዲቡ ምስለ
ዐለው እስላምዪን ሜርሐት ትዋጀሀ።
እት ምግብ እሎም፡ አልሳድቅ ዐብደለ
ዐብደልመጂድ፡ ዶክተር ሐሰን ዐብደለ
አልቱራቢ፡ ኡስታዝ ያሲን ዑመር
አልኢማም ወኡስታዝ መሕሙድ
ስሌማን ብእቶም። መሐመድ ዑስማን
አቡበከር ክምሰለ ለሓክዩ፡ እሊ እብ
ገበይ ሱዳን አስክ ድወል ዐረብ
ለአተጀሀት ዝያረቱ፡ አምር ብዙሕ

ከስበ ምነ። ህቱመ ዲብ ሱዳን እግለ
ዐለው ኤረትርዪን ላጅኢን ተዕሊም
ወሰዳይት እብ ሰበትለ ረክቦ እበ ገበይ
ሀድገ። ፈዳብያም ደረሰ ምን ሕርጊጎ
አስክ ካይሮ እንዴ ጌሰው ለትወቀለት
ምንሐት ተዕሊም ለከስቦ እበ ገበይመ
ፈትሐ። ሐቆሁ መስኡል 4ይት
መንጠቀት ጀተኤ ለዐለ ገዲም ምናድል
ጀብሀት ሸዕብየት ላቱ መሐመድ ዐሊ
ዕመሩ፡ እግል እሊ በክት እሊ እንዴ
ትነፈዐ ምነ ደርሰው ቀዳምያም
ውላድለ መንጠቀት ቱ። ክምሰል
ከረ ረመዳን መሐመድኑር ለብእቶም
ሜርሐት ሰውረት ኤረትርያመ ሐሬ
ሕድ ለሸብህ በክት ለረክበውቶም።
ለሓለት ክእነ እት እንተ፡ ኬኪየ
ባሸ ዲብ ሰነት 1956 ትረሐመ ከ
ለህቱ አምበተዩ ወዲብ ለአትናይት
ለአተላልዩ ለዐለ ናይ ሕርጊጎ በራምጅ
ተዕሊም እብ ፍንቱይ ህዬ ለናይ ካይሮ
ምነሕ ተዕሊም ዲብ ብቆት ትካረ።
ክእነ ክምሰል ገብኣቱ ሰቤ እህትማሙ
ዲብ ሱዳን ወድወል ዐረብ ለወደ።
ሰፈርያቱ አስክ ካርጅ ምስለ ዐለው
ኤረትርዪን ልትባደል ለዐለ ለኣይክ
እት እዴ ሕኩመት እግል ልእቴ ሰበት
አስተብደ ሰቤ እት መራቀበት ቦሊስ
እት ስጅን እግል ኢልእቴ አፍረሀ።
ዌርሰት ኬኪየ ባሻመ እግለ ጻብጡ
ለዐለ ሽቅል ሙዲር ምኑ እንዴ ከረው
ዲብ ሰነት 1958 ምነ መድረሰት
ትሳረሐ። ዲብ ሰነት 1959 ህዬ አስክ
ዐሰብ ገዐዘ።
ዲብ ዐሰብ እብ ብሕተ ህግየ
እንግሊዝ ዲብ ለአደርስ፡ እግል መደት
ሐጫር ሳቮን ረየስ ዲብለ ትትበሀል
ሸሪከት ሸቀ። አርወሐቱ እት ከጠር
እት ትትካሬ ሰበት ጌሰት ላኪን አስክ
አዲስአበበ ገይስ ለሀለ ለለአመስል
ምስዳራት ሐቆለ ነስአ፡ ዲብ ዮም 7
ፌብራይር 1960 እብ ሐቴ ጀልበት
(ቓርብ ሸርዒ) ሞከ ዲብለ ትትበሀል
ናይ የመን ሚነት ተዐደ። ዲቡ
ምናድል መሐመድ ዐሊ ዳፍለ እንዴ
ትከበተ ሕደይደ ኣተዩ።
ሰቤ ምን የመን እምበል ቃኑናይ
ተስሬሕ አስክ መምለከት ስዑድየ
አተ። ዲብ ስዑድየ ህዬ፡ ቃኑናይ
ደማን ለይዐለ እቱ ናይ ገሌ አውረሐት
ወቅት ሓለፈ። አስክ ፓኪስታን
እግል ሊጊስ ለፈከረ እቱ ወክድመ
ዐለ ለልብሎ ህለው። ዲብ ሰልፍ
1961፡ ዲብ ወሬሕ የናይር እድሪስ
መሐመድ ኣድም እግል ሽቅል ጀተኤ
አስክ ስዑድየ ክምሰል ጌሰ፡ ምስል ሰቤ
ትዋጀሀ። ፍገሪት ናይለ ልቃኣቶም
ሚ ክምሰል ዐለ፡ ሰቤ እብ ከአፎ ዲብ
ጀተኤ ክምሰል ተሓበረ፡ ሐሬ እግል
ንርአዩ ቱ። ሐቴ ዲብ እሊ ልብ እግል
ንክሬ እተ ለብነ ንቅጠት ላኪን፡ አስክ
እሊ ወክድ እሊ፡ ናይ ስያሰት አፍካር
ወእትጀህ ሰቤ ምነ ናይ ደረሰ ካይሮ
ወናይ እድሪስ መሐመድ ኣድም
ለትፈንተ ክምሰል ዐላ ቱ።

ኤረትርዪን ዐሳክር ጄሽ ሱዳን
ገዲም ምናድል ረመዳን መሐመድኑር

ዲብለ ሐልፈት ምዕራፍ፡ ምን

ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ (ጀ.ተ.ኤ.)
1940’ታት እንዴ አምበተው ዲብ
ጄሽ ሱዳን እንዴ ተዐስከረው ከድሞ
ለዐለው ኤረትርዪን እት ሐረከት
ንዙማም ክምሰል ዐለው ርእያም
ዐልነ። እብ ሰበብለ ሰኒ ምስጢራይ
ለዐለ አግቡይ ሽቅል ሐረከት ወእግል
ስያስያይ ልግበእ ወግድለ ስለሕ
ኢመዳላይ ላኪን፡ ለዐሳክር ምስለ
ሐረከት ክምሰል ኢትዋፈቀ፡ ለኣይኮም
እንዴ ነድአው ዲብ ሐቴ መፋሀመትመ
እግል ልብጽሖ ለወደዉ ፍሬ ክምሰል
ይሀበ እብ ፋዬሕ ሸርሐነ።
መብዝሖም እሎም፡ እት መደት
እዳረት ብሪጣንየ ዲብ ኤረትርየ
በህለት ሱዳንመ ዲብ ሐንቴ እስትዕማር
ብሪጣንየ ዲብለ ዐለት እቱ ወክድ ቶም
ዲብ ጄሽ ሱዳን ለተዐስከረው። ሰበት
እሊ፡ ዋጅብ ተድሪብ ዐስከሪ ለነስአው፡
ድሁር ልግበእ ዲኢኮን፡ ሰሮም እት
ርተብ ዐስከሪ ለበጽሐው (እግል
መሰል ጣህር ሳልም)፡ ሰር ህዬ ምስል
ጄሽ እንግሊዝ ዲብ ሊብየ ወአቶብየ
ለተሓረበው ለዐለው እቶም ቶም።
ሱዳን ዲብ ሰነት 1956 ምን
እስትዕማር እንግሊዝ ክምሰል ተሐረረት
ወሕኩመተ ክምሰል ተክለት ላኪን፡
ሓለት ናይለ ዐሳክር እግል ልትበደል
አስተብደ። ዲብ ቀበት ናይ ከርስ
ቴለል ኤረትርየ ወድ ካርጅ እንዴ
ገብአከ ክምሰል ዐስከሪ አተላላይ እበ
ተለ መታክል አሕመድ መሐመድ
ሓምድ “ግንድፍል” እብሊ ለተሌ
ሸርሐዩ።
ዲብ ጄሽ ሱዳን እት ሕነ፡ አነ
ወብዕዳም ኤረትርዪን ዐሳክር፡ ክስታን
አቶብየ ክምሰል ጨቅጡነ ወሰኒ

ሽሂድ ገዲም ምናድል እድሪስ መሐመድ ኣድም
ክምሰል ኢጸብጡነ ፈሀምነ። ዲብ
ሱዳን ህዬ ክምሰል ጋነ ንትረኤ።
ሰበት እሊ፡ ሕርያናት እግል ንሕዜ
አስተብዴነ። አነ ምነ እብ መሐመድ
ስዒድ ናውድ ለትነዘምኮ ሳልፋይ ነፈር
ሐረከት ገብአኮ። እተ ወክድ ለሀይ
ዲብ ግብለት ሱዳን ጅሮሕ ሰበት ዐልኮ
ምነ ጄሽ ሱሩሕ ዐልኮ።
ለሐድ 80 ኤረትርዪን ዐሳክር
ለዐለው እተ ብርጌድ፡ ዲብ ሰነት
1959 ምን ከሰለ አስክ ግብለት
ሱዳን ትቀየረት። እሎም ዲብ ወክለ
መንዴረት ኤረትርየ ለትከሬት እተ
ግርበት ወሬሕ ዲሰምበር 1958፡
‘ሐረከት’ ለትሰመ ተንዚም ክምሰል
ተአሰሰ ወዲቡ እንዴ ትነዘመው
ሰላዲ እግል ልትበረዖ ለተዐዝም ሊከ
መጸአቶም። ምስለ ዐለ እቶም ሽዑር
ወጠን ወመትከራይ መንዴረት ለዐለ
እቶም ገሀይ መብዘሖም ዲብ ሐረከት
ክምሰል ትነዘመው መሐመድ ዑመር
ዐብደለ፡ “አቡ ጥያረ” ሸርሐ። ምን
ናይ ክሎም ውቅል ለቤለት ርትበት
ለዐለት እሉ ጣህር ሳልም መስኡሎም
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እንዴ ገብአ ህዬ፡ ሰላዲ ዲብ ለአትፋግር
ልልእክ ወለኣይክ ለልትከበት ህቱ
ገብአ።
ለሓለት ክእነ እት እንተ፡ ለ80
ኤረትርዪን ለዐለው እተ ብርጌድ 2፡
አስክ ሰነት 1961 ዲብ ግብለት ሱዳን
ጸንሐት።
ዲብ እሊ፡ እብ ሐቴ ጣህር ሳልም
ለትመረሐ ልጅነት እንዴ ትከምከመው
ናይ ንዳል በራምጅ እት ልታከው፡ ክምሰለ
እተ ሐልፈት ምዕራፍ ለርኤናሁ፡ እብ
ሰበብ ምስጢር ወኢመዳሊት ቅያደት
ሐረከት ፍንጌሆም ኢመፋሀመት ሽኩክ
ትከለቀ።
ምን ከሰለ እብ ገበይ ከረ ገሲር
መጸኦም ለዐለ ተውዕያት ድድ ሐረከት፡
ሕርያን ብዕድ እግል ልሕዘው ለቀስቦም
ገብአ። እሊ፡ እግል ሐረከት ክምሰል
ዲን ለአለበ ሹዒ አው ኮሚኒስቲ፡ እብ
ግድለ ስለሕ ለኢለአምን ናይ ህግየ

መርሑም ሼክ ሐሰን አቱራቢ
ተንዚም፡ እብ ሕቡዕ ለሸቄ ወመዓል
ሰላዲ ለኢለአስል በዐል ምስጢር…
ሰበት አቅረበየ፡ ምን ልብለ ዐሳክር
እግል ለአሪመ ወቅት ኢነስአ ምኑ። እብ
ፍንቱይ ለዲን አለቡ ወግድለ ስለሕ
ለኢልትከበት ለትብል ሸክወት፡ ድድ
እስላሚ ዲኖም ወዐስከርያይ ጠባይዖም
እንዴ ገብአ ሰበት ጸንሐዮም ምስሉ
እግል ልትዋጀሆ ላብድ ገብአ።
ለሓለት ክእነ ክምሰል ገብአት
እቶም ቶም ምስል መስኡሊን
ሐረከት እጅትመዓት እንዴ ወደው
ወለኣይኮም እንዴ ነድአው እብ ሰበት
ቅያደት ሐረከት፡ በርናምጀ ወሀደፈ
ክምሰልሁመ ለአፍገረው እሽትራካት
እት ሚ መዓል ክምሰል ወዐለ እግል
ለኣምሮ ለጀረበው። ለለአተግኔዕ በሊስ
ወሸሬሕ ሰበት ኢረክበው እቱ ህዬ፡ እብ
እክቢቶም ምን ሐረከት ፈግረው።
ዲብ ክእነ ሓለት እት እንቶምቱ
ጀተኤ ዲብ ጁላይ 1960 እምበል
እውጅ ሸክለ ለትከወነት። ከረ ስዒድ
ሕሴን፡ እት ረአስለ ዐሳክር እግለ
ገብእ ተዕቢኣት እንዴ አደቀበው፡
እግል ሐረከት ክምሰል ማርክስየት
ወእሽትራክየት እንዴ ሰቀ፡ እሊ ለበድል
ወጠኒያይ እብ ግድለ ስለሕ እግል
እስትቅላል ለለአምን ተንዚም ክምሰል
ተአሰሰ ለሸሬሕ ጀዋባት ነድአ እቶም።
ዲቡ እግል ልትሓበሮመ ሊካ ቀደመ
እቶም። በገ ለዐሳክር እብ ወሬሕ
ማርስ 1961 ምን ግብለት ሱዳን አስክ
ከሰለ ለአቀብሎ እት ህለው፡ ሊከ ጀተኤ
ክቡታመ ዐለው።
እብ አሳስ ሊካሆም፡ እድሪስ
መሐመድ ኣድም፡ እግለ ዐሳክር ዲብ
ከሰለ ትዋጀሀ ምስሎም። እብ አሳስ
ሐብሬ አቡ ጥያረ፡ እድሪስ እግል
ጀተኤ ክምሰል ልትከበቶ አሰአለዮም።
እት ቀደሙ ሐረከት በዐል ሴመ ክምሰል
ኢኮን፡ ሜርሐተ ሐሳያም ክምቶም፡
አርቡዕ 13 ፌብርዋሪ 2019

መርሑም መሕሙድ ሳልሕ ሰቤ

ክሎም ደረሰ ክምሰል አዝመው ምነ፡
አስክ እለ እግል ሊከ ጀተኤ ክቡታም
ክምሰል ህለው…. ሐበረዮም።
ዲብ እሊ ናይ አምዕሎታት
ወአሕዳስ ጌጋታት እግል ለሀሌ ላብድ
ቱ። ዲብ ፊቃዶ አዳም ለትተንከብ
ሐብሬ ዲመ ሰሕ ወለኢለአክሕድመ
እግል ልግበእ ኢቀድር። ምናተ ናይ
እሎም ዐሳክር ለዐለው ኣቲ ዲብ
ጀተኤ እግል እሊ ለትበሀለ አስሉል
ለተበዐ ዐለ። እብ ሰበብ ድዕፍ ሐረከት
እግለ ድደ ለገብአ እሎም ተዕቢኣት
እንዴ አምነው ቶም ህዬ ዲብ ጀተኤ
ለትዘለለው። ጀተኤ ኖሰ፡ እግለ
ለትሸሬሕ ፈልሰፈት፡ መብደእ፡ ቃኑን፡
ንዛም ወተክዊን…ይአወጀት፡ ጀተኤ
እግል ልትለው ለአተቅደረዮም።
“ሐረከት ሹዕየት ይሕነ። ሐረከት እብ
እንግላብ ተአምን ሕነ ላኪን እብ ግድለ
ስለሕ…” ለትብል ስቅራት ወደዓያት
ቱ። እግል ጀተኤ ዲብ ዎሮ ወጠኒያይ
በርናምጅ ለከምክም መብደእ እተ የዐለ
እቱ ወክድ፡ ለዐሳክር ምን ቆምያት
ብዝሓት ወቀባይል ኤረትርየ - ቤኒ
ዓምር፡ ቤጁክ፡ ማርያ፡ ብሌን ወብዕድ፡
ለመጽአው ሰበት ዐለው እበ ዐለ እቶም
ተእሲር ወፈሀም ዲብ ጀተኤ አተው
በህለት ቱ።
ክምሰለ ከረ ተከስቴ ነጋሽ ላቶም
ኬትበት ለልቡሉ፡ መአስሰት ጀተኤ
ልግብኦ ወለዐሳክር እግል ምስልምነ
ክምሰል መከምከሚ እንዴ ነስአው
እግል ልግብኦ ቀድሮ። ላኪን፡ ናይ ዐድ
ወቀባይል መትጻባጥ ሰኒ ትሩድ ዲብለ
ዐለ እቱ ወክድ፡ ድዋራት ወዲን እግለ
ፈርግ አው ፍንቲት ለሀይ ለከምክም
እግል ልግበእ ለቀድር ኢኮን። ሐሬ
ለመጽአ ታሪክ ጀተኤ መ ሰመዕ በሲር
ናይ እለ አማን እላ ቱ።
ዎሮ ምን እሊ እግል ልትሀደግ
ለቡ፡ ለዐሳክር ሱዳን ለዐለው፡ ምነ
ምስል ሐረከት ለዐለው እቱ እንዴ
አንበተው አስክ ዲብ ጀተኤ ልትሓበሮ፡
ግራሁመ እግል ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
እንዴ ረክበው እቡ እግል ልትመርሖ
ልትጻገሞ ዐለው። እብ ሰበት እሊ
ዲብለ እግል ዐዋቴ ለትርኤ ምዕራፍ
እግል ንሓክዩ ቱ።

ገዲም ምናድል መሐመድዐሊ ዕመሩ
ገጽ 5

ስስ ፌብርዋሪ ምዕል “በሕ ከህላት እግል ክሽቦ”

ክምለ እግል እስትቅላል እንዴ
ናደልነ ወጠን እት እዴነ ለአብረድነ፡
እግል ታመት ረህየት ወሕርየትመ
እንዴ ናደልነ ምራድነ እግል
ንብጸሕ ግሳይ አለብነ ወህኮት።
አዋልድነ ምን መጺጸት ወጅርበት
እግል ለአባርየ እምበል መደረት
መንፈዐት ለአለቡ ክሽቦ አንሳይት
እግል ልስረት መጦርለ ንዳል
ተሕሪር ወብነ ወጠን ንዳል ገአ እሉ
ምን እንብልመ አትራዛቅ ኢኮን።
ሸዐብ መደረቱ አስክ ለአምር እብ
ምህሮ ወመደረቱ ገድም ተአመረት
ምን ትበሀለ እብ ቃኑን እንዴ
ትመነዐ፡ ዮም ዐለ ክም የዐለ እግል
ልግበእ ቅሩብ ሰኔት ህሌነ። እሊ
በህለት ላኪን ጾርነ ከሬነ ለበህለት
ኢኮን። አፍዝዖት ሸዐብ ወእግለ
እት ለአምር ኢገበዩ ለከይድ ዲብ
ገጽ ፍቴሕ አቅረቦት ልተላሌ ሀለ።
ክሽቦ ወለት አንስ ምን ክለ ዐለም
እግል ልስረት ልትሐዜ ሰበት ሀለ፡
ኤረትርየ ዲብ ሰፍ ናይለ ሕቁቅ
አንሳይት ለልሐሽመ ወሑር ምን
ክሽቦ ለገብአየ ድወል እግል ትእቴ
ክምቱ ክሉ እንዴ አምነ ሸቄ ዲቡ
ለሀለ ጋርቱ። ለትመቅረሐ አሽቃል
ጀላብ እግል ልትሰርገል፡ ውዛረት
ዐመል ወረዓየት እጅትማዕየት፡
ውዛረት ዓፍየት፡ ውዛረት ተዕሊም፡
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ወመነዘማት መጅልስ
ቅራን ዩኒሴፍ ወዩኤን ኤፍ ፒ ኤ
ምስል ሸቅየ ህለየ።
ክሉ አንወዕ ክሽቦ አንሳይት
ዲብ ኤረትርየ ምኖዕ ቱ። ቀሊል
ወክቡድ እንዴ ትበሀለ ለልትፋረግ
አለቡ። ወለት አንሳይት ወለዘይድ
ጅነት እት ገሮብ ፍሬሀ ለገብአት
እዴ ወሐጻይን እግል ልትከሬ
እተ አለቡ። እለ እንዴ ሐልፈ
ለለአከሽብ፡
እት
አክሸቦት
ለልትሳዴ፡ እግለ ለአከሽቦ ለሰትር፡
ቃኑን ክም ልትሰአሉ ሀዬ ለከፌ
ተዕቢኣት ጋብእ እግሉ ቱ። እሊመ
ዲብ እንቱ ክሉ ረአሱ አዳም
አዝመ ምኑ እግል ልትበሀል ሰበት
ኢልትቀደር፡ ለገብአ መዋጥን እት
ወቀሎት ፈሀም ወአስበቶት ቃኑን
ዋጅቡ እግል ሊዴ ትጠለብ ምኑ።
ገሌ ምነ እብ መናሰበትለ

እድንያይት ምዕል መነዘመት
ዓፍየት እዲነ ለነሽረቱ ሐብሬ
ክሽቦ አንሳይት ክሉ እት ገሮብ
ፍሬ አንሳይት ለገብእ አዘ አው
ምስክነ አው ዐርገለት (ምስምሰ
ዓፍየት አለቡ ገአ ምን ገብእ)
ሸምል። ወእብ ደረጀት እድንየ
ከዪድ ሕቁቅ ኣደሚ ናይ አዋልድ
ወአንስ ቱ።
ክሽቦ አንሳይት እሻረት ናይ
ለአቅሩድ-ቆሪ ለብእቱ ኢመሳዋት
ናይ አንሳት ወተብዕን ወለትመክረሀ
ተኣምርተ ፋረጎት ፍንጌ ክልኢቶም
ቱ። ክሽቦ ሐቅ አንሳይት እግል
ዓፍየተ፡ ደሐነ ወታምም መማኒተ
ሕርየተ ምን መጺጸት ወጅረሕ
ወጃእር ሸረፈ ለለሀይን መዓመላት
ቱ። ወእት ሞት ካረ ምንገብእ
ህዬ አርወሐተ ለነዜዕ ውዳይ ቱ።
ክሽቦ አንሳይት እትሊ ሀሌናሁ
ዘበን ዲብ ዐለም ዲብ 29 ደውለት
አቅሩዱ ሕጡጥ ሀለ። እለን
ድወል እለን ዲብ አፍሪቀ፡ ምግባይ
ምፍጋር ጸሓይ ገበአ እት ህለየ፡
ዲብ ኣስያመ ዲብ ከረ ህንድ
ወፓኪስታን ኢንዶኔዥየ ወዕራቕ
ልትረኤ። ዲብ ከረ ላቲን አሜሪከ
ህዬ እተ አስልዪን ናይለ ቃረት
ሰበት ሀለ፡ ዲብ ከረ ኮሎምብየ
አቅሩዱ ሓርር ኢሀለ። እምበል
እሊመ ዲብ ድወል ምውዳቅ ዲብ
ላጅእ ላቱ ገባይል ዲብ አሮበ፡
ቅብለት አሜሪከ፡ አውስትራልየ
ወኒውዚላንድ ልትርኤ።
ዲብ ወሬሕ ጁላይ ናይ 2018
አሚን ዓም መጅልስ ቅራን ደቅብ
ለቡ ጅህድ እግል አስረቶት ክሽቦ
አንሳይት ለከስስ ተቅሪር አፍገረ።
እተ ተቅሪር፡ እሊ ነባሪ እሊ እግል
ልስረት ዲብ ብቆት ለህለየ አንስ
ወአዋልድ ለረከዘ ጅህድ እግል
ልግበእ ክም ወጅብ ሸርሐ። እብ
ፍንቱይ ዲብ ኬልም ሓለት ጨቅጥ
ወፈናታይ ለነብረ ክም ላጅኣት፡
እት ብሩር ረዪም ወአካናት ሐብሬ
ወክድመት እብ ቀሊል ለኢልትበጸሕ
ለነብረ አንሳት ለወጅብ ሕስር እግል
ልርከበ ህሌት እለን። እብለ ህዬ
ምን እለ ሕርየት እለ ግረ ለ’ተርፍ
አንሳይት እግል ተሀሌ አለበ። እተ

ክምሰልሁመ ለገብአት አንሳይት
አስለ ወመባጽሐ እበ ኢከስስ፡
ፋራግ ዓዳት ወነባሪ ለአለቡ ክሎም
ለከስሶም ጀሃት፡ አጄንደት አከዶት
መብደእ ዓም ሕቁቅ ወሕሽመት
ኣደሚ ቀደም ለሰንድ አጄንደት
2030፡ መባደራት አስረቶት ክሽቦ
እግል ልንሰኦ ትላከ።
ምን መጅልስ ቅራን UNFPA
ወUNICEF ምስል ዐዶታት
እንዴ ትሻረከየ፡ ዲብ 17 ደውለት
አፍሪቀ ተርኪዝ እንዴ ወደየ፡ እግል
አስራት ክሽቦ አንሳይት ሸቅየ ህለየ።
እት ብዕድ እድንያይ መባደራትመ
ሻርከ ሀለየ። ዮም ዓመት መጅልስ
ቅራን ወእትሓድ አሮባመ ምን 6
ፌብርዋሪ አስክ 25 ማርስ ለጸኔሕ
እግል ዕምጽ አንሳት ወአዋልድ
ለትጻረር መባደረት ናስኣት ሀለየ።
ሐቴ ምን እለ ዲብ ሐንቴ ሰሀረ
አፍሪቀ ለጀሬ ዕምጽ ወፈናታይ
ድድ አንሳት ወአዋልድ ወክትፈት
ምኑ አስረቶት ክሽቦ አንሳይት
ለትከስስ ተ።
ዲብ መክተብ ርኢሲ ናይ
መነዘመት መጅልስ ቅራን “68
ሚልዮን አዋልድ ዲብ ብቆት” እት
ሐንቴለ ልብል አርእስ፡ ዲብ ንዳል
አስረቶት ክሽቦ አንሳይት ዲብለ
ሐልፈው ዕቁድ ለትረከበ ሰርገል
እግል አሕተፈሎት፡ እብ ተንዚም
ሽኡን ገባይል ናይ መጅልስ
ቅራን ወብዕዳም ሕሱራም ለትዳለ
መዕረድ እግል ለሀሌ ቱ። ሀደፉ ህዬ
ፈሀም ገባይል እግል ልዕቤ ወእግል
አስረቶት ክሽቦ አንሳይት ምስዳራት
እግል ልትነሰእ ለልአትናይት
እስባት ለቀድም መክሐዳታት
ቀደሞት ቱ። ለመዕረድ ምን 6
ፌብርዋሪ አስክ 25 ማርስ 2019
እግል ልጽነሕቱ። ከ6 ፌብርዋሪ
እድንያይት ምዕል በሕ ከህላት
እግል ክሽቦ አንሳይት “ክሽቦሀ
ንሄንሁ፡ ዓፍየት አንሳይት ወደሐነ
ምን ክሉ ተዐቤ እትነ!” እንዴ ትቤ
ክል ደውለት እበ እግለ ትትወጤ
እግል ትጻገም ገለድ ለልትሐደስ
እተ አምዕል ተ።
ሐቃይቅ እብ ሰበት ክሽቦ
አንሳይት
ዲብ ዐለም እብ ሐያተን ነብረ
ለሀለየ እብ ወግም ምን ልውሕድ
200 ሚልዮን አዋልድ ወአንስ ገሌ
ኑዕ ምን ክሽቦ ዕዙበንቱ።
አዋልድ ዕምር 14 ወምኑ
ወተሐት 44 ሚልዮን ክሹባት ተን፡
ምን እለን ለበዝሐየ በህለት 73
ምእታይት አዋልድ ማሊ፡ ጋምብየ
56 ምእታይት፡ ማውሪታንየ 54
ምእታይት፡ ወኢንዶኔሽይየ 49
ምእታይት።
እብ ዓመት እብ ክሽቦ አዋልድ
አንሳት ዐባዪ ወነአይሽ በህለት
ምን 15 አስክ 49 ለዓማረን
ለትወቀለ ዕልብ ለበ ሶማልየ 98
ምእታይት፡ ጊኒ 97 ምእታይት፡
ጅቡቲ 93 ምእታይት፡ ወመስር
87 ምእታይት።
ለበዜሕ አዋልድ ለልትካሸበ
እቱ ዕምር ምን ዓሉቅ አዋልድ
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አምዔላት አስክ 15 ሰነት እተ ሀለ
አውካድ ቱ።
ለትትከሸብ አንሳይት የም አለቡ
መሻክል ዓፍየት ሳድፈ። ደም
ብዞሕ እግል ልትከዔ ምነ፡ ዳይመት
አከይ ዓፍየት እግል ትትረፍ እተ
ክም ማይ ለዓቅር ሐሸክል እት
ሓማስ፡ ናይ ሐማስ ወምኑ እት
ብዕድ ገሮብ ለልትፈንጠር ረክስ
ወመእረር፡ ምክንነ፡ መሐጽ ስዱድ፡
ብቆት ሞት ዐልቀት ሐዳስ ገሌ
ምኑ ቱ።
ክሽቦ አንሳይት ዲብ እድንየ
ክም ከዪድ ሕቁቅ እንሳንየት
ናይ አዋልድ አንሳት ለልትአመር
ውዳይ ጃእርቱ።
ሀደፍ ዳይመት ዐቦት እት ሰነት
2015 እት ሐንቴ ዲብ መሳዋት
አንስ ወተብዐት ለአመመ ሀደፍ 5
ክሽቦ አንሳይት አስክ 2030 እግል
ልስረት ልትላኬ። ክምሰልሁመ
እት ሀደፍ 5.3 እብ ተሕዲድ ክሉ
ሙእዚ ዓዳት ክም ህዳይ ተሐት
ዕምር ወህዳይ አጀኒት ነኣይሽ
ክምሰልሁመ ክሽቦ አንሳይት እግል
ልትስረት ጸገም እግል ልግበእ
ልትላኬ።
ክሽቦ አንሳይት እግል ልስረት
እብ ብዝሓት መነዘማት ዐባዪቱ
ሊከ ለገብአ። እተሓድ አፍሪቀ፡
እትሓድ አሮበ፡ ጀምዕየት ተዓውን
እስላም ወመነዘመት መጅልስ
ቅራን ለአግዳ ተን።
እብለ መናሰበት እድንያይት
ምዕል በሕ ከህላት እግል ክሽቦ
አንሳይት፡ ሰክርቴር መጅልስ
ቅራን አንቶንዮ ጉተሬስ እት ክለን
አዕዳእ ድወል ለወጀሀየ ልእከት
ቡ። ዐለም ክሽቦ አንሳይት እግል
ልስረት ለልትነሰእ መባደራት
እግል ልትመሳኔ ወሕድ ለሰንድ
እግል ልግበእ፡ ዶልከ እት ልሰፌ
ወልትወቀል እግል ሊጊስ ወሐቅ
ወለት አንሳይት ለዐል እግል
ለአብል ትላከ።

አርቡዕ 13 ፌብርዋሪ 2019

ገለድ እተየ

እብ መናሰበት ስስ ፌብርዋሪ
እድንያይት ምዕል “በሕ ከህላት
እግል ክሽቦ አንሳይት” እት ካይሮ
-መስር ወዕለ ዐቢ ገብአ። ዲቡ፡
እተ መዲነት ምነ ህለየ ክልኤ
እስብዳልየት አውለዶት ሐካይመን
ሐቴ ፍክረን አምጸአው። ወለት
ለወልደት እም፡ ወለተ እግል
ኢተአክሽብ ገለድ እግል ትእቴ
እሎም። ለእም ገለደ እግል
ኢትጥለም ክም መፍቀዲ እግል
ልግበእ እለ፡ እተ እስብዳልየት
ለትወለደት ጅነተ ረምዝ ናይ
አበደን እግል ክሽቦ ለቡ ልባስ ጅነ
እግል ለሆበ። ለረምዝ እድንየ ድድ
ኤይድስ ለትነፈዕ እቡ ክም ትበለሰ
ላም-አሌፍ ሰበት መስል “ለእ”
ለትብል መዕነት እግል ለሀብቱ።
“ለእ” እግል ክሽቦ ለትብል መዕነት
ህዬ እግል ልጽበጥ ቱ።
እት መስር ዝያድ 90% አንሳት
ሰበት ልትከሸበ፡ እት ዐለም ዲብ ሰፍ
ቀዳምያት መክሽበት አንሳት ላተን
ድወል እንረክበ። እተ ዐድ ዲብ
2008 ክሽቦ አንሳት እብ ቃኑን
ትመነዐ ወእት 2016 ክም ጀሪመት
ለትርእዩ ማደት ገብአት እሉ። እብ
ሰበቡ ዲብለ ዐድ አጀኒት መይት
ምን ረአ ሸዐብ እግል ልትረፍ ምኑ
ብዙሕ አውካድ ቱ ለጠልብ። እብ
ቃኑንመ ትመነዐ፡ ምናተ አስክ እለ
ለአተላሌ ሀለ።
ዑለመ፡ ዲን አንሳይት እግል
ትትከሸብ ክም ኢለሐክም እት
ለአስእሎ ወመትጻገት ሕቁቅ
አንሳት ወአጀኒት እሊ ምን
መጺጸት ወሞት ወኬን ነፈዕ
ለአለቡ ሕቁቅ እንሳንየት አንሳይት
ለከይድ ለመድ እግል ልትረፍ እት
ልጻገሞ ጸንሐው ወሀለው። እለ
ገለድ እተየ ለትብል ፍክረት ሀዬ
አተላላይ ናይለ ንዳልተ።
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ዕርዲ ኢስያስ

ሰራይር በሐር ወስያሐት

4ይ ክፋል
እብ ለመድ ጀዛይር እግል
ብሑሳት ሰራይር በሐር አግደ
አካናት እንዴ ገብአየ ከድመ።
ክም እት እድንያይ መጣር ብዝሔ
ቤጽሐት ለገብእ ሕፍዝ፡ ጀዛይርመ
ክም መጣር ሰራይር በሐር እግል
ንትነፈዕ እበን ለልትቀደር ቱ። እት
ጀዛይር ለልትርኤ ሰራይር ቤጽሓይ
(Visitors) አውመ መሳግማይ
(Migrators) ቱ። ለበጽሕ ሰራይር
ምን ጀዚረት እት ጀዚረት እት
ልትሐረክ ነብራሁ ለኬልል እት
ገብእ፡ ለሳግም ሰራይር ህዬ ምን
ለትፈናተ አርካን ዐለም ለመጽአ
አውመ አስክ ብዕድ አካናት
ለልሐልፍ አውመ ናይ ዓረፎት
ወክዱ እንዴ አትመመ አካናቱ
ለልአቀብል እትሊ ድዋር እሊ እግለ
ትሐደደ ወክድ ለጸኔሕ ቱ።
ስግም እሊ ሰራይር እሊ እት
ሰነት ክልኤ ዶል ገብእ። እሊ ህዬ
እት ወክድ ልሔተ ምን ወሬሕ ሰለስ
አስክ ወሬሕ ሐምስ ምን ግብለት
አስክ ቅብለት እግል ልትራከብ

ሳግም። እት ወክድ ቀይም ህዬ ምን
ቅብለት ምነ ሰኒ ብሩድ ወበረድ
ለበዝሐ እቱ ክፈል ምድር አስክ
ግብለት ምስል አጀኒቱ ለንኣይሽ
ሰብክ።
ማያይ ክፋል ኤረትርየ 360
ጀዛይር ለገብአ ወ1300 ለሪመ
አግዳም በሐር ሰበት መልክ
እትሊ ድዋራት እሊ እብ ጅንስ
ወብዝሔ ለልትአመር ሰራይር
በሐር ልትረከብ። ጀዛይር ኤረትርየ
ለበዝሐየ ለነብረን አዳም ሰበት
አለበን ብዝሔ ሐረከት አለበን።
ከእሊ ጅንስ ሰራይር እሊ አካናት
ጭንቡይ ሰበት ልሐሬ እት ጀዛይር
ኤረትርየ እብ ዕልብ ወጅንስ እግል
ልበርክት ቃድር ህለ።
ለበዝሐ ሰራይር በሐር ናይ
መትፋራይ ወክዱ (Breeding
season) ምን ክፍለት
ጁን
አስክ ሰብተምበር ቱ። ለተርፈ
ህዬ ምን ክፍለት ኖቨምበር አስክ
ፌብሩወሪ እተ ህለ ወክድ ገብእ።
እት እዋን መትባዝሖት ሰራይር

እትሊ ናይ ዮም ጥብዐት ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ ምን ሔልየት ብሌን እግል ንርኤቱ፣ ከዲብለ
ሐልፈ ስኒን ቅዱም ትግራይት ክሎም ለሐሉ እበ
ዐለው። ከአዜ ሕላየት ዕልብ 671 እበ እግል
ነአንብት፡በሐር ምን ለትፈናተ አካናት (ምን
ረዪም ወቅሩብ) እተ እብ ትሉሉይ
ለልትፋሬ እቱ ድዋራት አውመ
ጀዛይር ናይ መትአካብ ለመድ ቡ።
እተ ሐረየ አካን እግለ ውላዱ
ለትገብእ አካን ጨበል አውመ
ሖጸ አውመ ህዬ ሰዐር ለትነጸፈ
እተ ሕፍረት ለአዳሌ። ለእግለ
ለሐሬ አካን አሰልፍ ነብረ ትግበእ
ወማይ እብ ቀላል እግል ልርከበ
እተ ለቀድር አካን ሻክፈት እንዴ
ገንሐ እግለ ቤጭ ለናስብ ክም
ቱ ለአክድ። ምነ ሳድፍ ህጁማት

እግል ልዳፌዕ ለትሰዴ አካን እተ
ናይ ሰንቲ ሜትራት መትፈናታይ
እታቡ አካናት
ለአዳልዩ።
እትሊ ወክድ እሊ ለቤጭ አስክ
ልትፈንቀሕ ወጨወጪት ገብእ
ወምኑመ ለጨወጪት አስክ ነፊር
ለአስተብዴ ለሔሰት አካን እግል
ለአዳሌ ለወክድ ልትነፈዕ እቡ።
እሊ ሰረይር እሊ እግለ ሳድፉ
ህጁማት እብ ቀሀር ትሩድ አውመ
እብ መዳፍዐት ድቅብ ድድ ዌራይ
ልትአመር።
እትሊ ወክድ እሊ እበ ዎሮት
እንክር ነብራሁ ምንገብእ ወማዩ
እግል
ልርከብ፡
እበ
ብዕድ እንክር ህዬ እግል
ለትከሰተ ቤጭ ምን
ብቆት እግል ልዳፌዕ፡
እት ረአስ እሊመ እት
ሐፋነት ድቅብት ለቡ
ወክድ እብ ግብአቱ፡ እሊ
ሰራይር እሊ ለልሓልፈ
ሐያት አክልአየ ትርድት
ክምተ እግል ትጌምሙ

ኢልአግም። አስሉል እለ ሐያት እለ
ትርኤ እት ህሌከ፡ ወእብ ለትፈናተ
ሓባር ለገረመ መርኢት ምስለ ክም
ናይ መፋሀመት ለልትነፈዕ እቡ
ሂገ ኖስ እበ ሰናቄ እት ህለ ወእት
እዘንከ እት ልአቴ ለዘርኡ እትከ
ሽዑር ሰኒ ወአማን ለረይሕ ቱ።
እብ ፍንቱይ ገሌ ጀዛይር እብ
ሖጸ ለትደፈነየ ሕብር ጸዐደ ለበን
እት ገብአ፡ ለሰራይር ህዬ እት
ረአስ እለ ዝሕረት እለ እንዴ ገብአ
ዶል ሐያቱ ሳይር ትርእዩ፡ እግለ
ጀዛይር ግርመት ፍንቲትት እንዴ
ሰርገዩ ወኖሱ እንዴ ገረመ ትዐፍዩ
እት ህሌከ ለልሀይበካተ ራሐት
ወለውቀት
ለልትዓደለ አለቡ።
እለን እንሰምየን ለህሌነ ጀዛይር
ምን አግዳም በሐር ሰኒ ለሬማየ
ሰበት ገብአየ፡ በይነ ለረክቡ ሰመ
ወበሐር ለቡ ድዋራት እሊ ሰራይር
እሊ ለሰናቅዩ ሐልየት እብ ልሐኑ
ወለ ወድዩ ወራታት እቡ እንዴ
ትትረየሕ፡ እግለ ፍንቲት ክልቀት
ወጠቢዐት መትዐጃብከ ትሸሬሕ።
እብ ዓመት ሰራይር፡ እብ
ፍንቱይ ህዬ እሊ እት ሕዱድ
አካናት እንዴ ተሐጨረ ለልትረከብ
ሰራይር በሐር እት ወድ አዳም
ለዘርኡ ሽዑር መትረይሖት ቀሊል
ሰበት ኢገብአ፡ እት ስሒብ ቤጽሐት/
ስያሕዪን ፍንቱይ ዶር ህለ እግሉ።
ኤረትርየ ለእለ ትመልከ ዝሕረት
ጠቢዐት እት ጌማም እንዴ ኣቴት
እግል ትትነፈዕ እቡ
ሰአየት
ህሌት። እብ ፍንቱይ ጀዛይር
ኤረትርየ እት ረአስለ ህሌት እለን
ጠቢዐታይት ግርመት፡ ለኢከስሐየ
ወሐረከት ብዝሕት ለኢገብአት
እተን ምን ገብአየ እብ ሰራይር
በሐር ለገረመያ ተን።
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ለክብድት ክቡድ ሜዛነ እብ ግሳየ ትጸንሖም
ሓትሮ ኢኮን ደዋሪት ሕርበት ክል ቤት ትቀልዖ
እፈቴከ ትብሎ ላሊ እንዶ ትፈገዖ
ፈጅር እንዶ ትትረሰዕ ዲብ ሸቅሎተ ትጸግዖ
ሕርበት ቅለዕ ወመለሀይ ለከላም እግል ንስመዖ
ወለት መስገደል እምቶ ሰልም ብደሆ።
አዜመ ምን ሐልየት ብሌን እንዴ ይእንፈግር
ጀንጀር ለልትበህል ሓልያይ እግል ሃኪን ወድ
መዲን ለቤለ ሕላየት እግል ንርኤ፡
ውላድ ሰንሒት ጨበሊት እትአምሮ ብካዩ
በክዮመ አለቡ አነ ጀንጀር ቱ ባክያዩ
ካብር ዐድናቱ እብ ደልከ እት መናብር ግሳዩ
ሕንቁቅ ዐድናቱ አብ ደልከ ሜስ ወማሰ ስታዩ
ምዕጥን ዐቢቱ አብ ደልከ ምዕጥንመ እግል
ዋርዳዩ
ወጋድም ዐቢቱ አብ ደልከ ጋድምመ እግል
ርዕያዩ
ወደብር ዐቢቱ አብ ደልከ ደብርመ እግል ሳክያዩ
ገርሀት ባሽለት ቱ አብ ደልከ ግረህመ እግል
ሓርሳዩ
እት ሐረምዝ ዕኬሪ ሖጻት ናቅፍ ዕልባዩ
እት ሓዩት ሽሌሺ ስካን ከልእ ንቃዩ
እት ሀመሚት ለሕብሽታይ እት አራዊት በራዩ
በርዕድ ጭንድቅ ተአከርም እግል ጋሻዩ ወእንዳዩ
ጸሊም ወበዐሉ በንበን ገብእቱ ምክራዩ
ኖሱ ገብእ ባቅዕቱ ማ ሃኪን ገብእ ዘብጣ ቡ።
ሕላየት ዕልብ 673
እንርኤ ክእነ ትብል፦

ምን

ሐልየት

ብሌን

ምን

እብ ሚ ገብእ መጽእ እሊ ውላድ አዜ
ዘበን በዲር ሐይስ ንዋይ ዐገግ ወዴ
እክል እንበልዕ ወሓርጽ እንሰቴ
እግል ረቢ ለትናጥጦ ምስሎም እግል ልተልሄ
ወሕነ ንትሐሰቦ አስክ ምድር መሴ
ርያል እት መዳሳት ወበፍተ ዐስር ክልኤ
ሰለስ አመት ክላል ወሰቡዕ እድሀ ስሬ
እክል ክምሰል ሰዐር እብ አልፋናት ተሌ
ለድጌ ምን ልዘመት የሙ እግል እድሌ
ለብያን እግል ልሰቀቅ ወጽለእ እግል ልትገሴ
ማሌ በጉ ትከሬነ አነ ወእድሪስ ወድ ዐይቡ
አቡከ ሓልፍ አለቡ ለኢሀይፎ እብ ሰይፉ።
አርቡዕ 13 ፌብርዋሪ 2019
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ እብ ቀላል ሓጀት ሐዳስ እግል ልትመሀሮ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እት ከብድ 20 ሳዐት ለህለ ዘበን እቱ ከፎ እንዴ ወዴኩም ሓጃት
ሐዳስ እግል ትትዐለሞ ክም ቀድሮ እግል ተኣምሮ ሓስባም ተአምሮ ገብእ?
ለበዝሐው ምንኩም እሊ ሰኣል እሊ እሰአሎም እት ህሌኮ ልትፈከሮ እቱ
ለሀሉ። እግልሚ፡ ህቶም እበ ረቢ ለሀበዮምተ መቅደረት እብ አደርፈተሕ
ቱ ዕልም ጃቅፎ ለህለው። ምናተ ለላባም ወክዶም እብ ዋጅብ እንዴ
ትነፍዐው እቡ እት ኣሪ ዕልም ለልትረከቦ እብለ ገበይ አውመ እግለ
ለትመስል ለሐልፈው ቶም። ከእግል ዮም እት ሰፍሐት ሸባብ እት ከብድ
20 ሳዐት ለህለ ምስጢር ዐውቴ ለከስስ ስታት እቡ ለተለ አግቡይ ምን
ንሐብረኩም ሰኒ መስለኒ። ሰርኩም እግል ልኣምር ሸፍግ ለሀሌ፡ እግልሚ
እት ሐያቶም ትሉሉይ ተቅዪር እግል ልርከቦ ለልጅህዶ ሰበት ገብአው፡
ሰርኩም ህዬ እሊ ህዬ ሚ ልብል ህለ እግል ቲበሎ ለትበገስኩም እግል
ትግብኦመ ትቀድሮ፡ ከእተ ጽበጥ እግል ዐዴኩም ቱ።

እብ ሸፋግ ረአሱ ለዐል ሰዐ።
ሐቆ ወክድ ሑድ፡ ናይ ጽብጠት
መቅደረት ሐንገል እተ ትወቀለት
ደረጀተ ትበጽሕ። ለእት ንሐፍዝ
ለንአበድዩ ወክድ ህዬ እት ኣክር
እት ፍሬ ሰኒ ለአበጽሕ፡ ግራሁ
ናይ አከቦት መቅደረትነ እት ሐዳስ
ሓጀት ለትሀሌ እግልነ ትደሀር
በሀለት ቱ።
እትሊ ወክድ እሊ ግራፍ
(ሕንጣጣት)
ኢባጋስ፡
ሐዳስ
መቅደረት እግል መትዐላም አክል
አዪ ወክድ ክም ለሐዜ እግል
ንጌምም ሰዴነ፡ ክምሰልሁመ እት
ተጃረት እዲነ ፈርያት ወዐውሉ
እግል ንጌምም ነፍዐነ።

አስሉብ ደሪስ ኣመሮት
ሂገ ሩስየ፡ ዐረብ አውመ
ማንድሪን እግል ልግበእ በሀለት ቼሎ
አውመ ባሱ አውመ ህዬ ኳንቱም
ፊዚክስ፡ ክምሰለ እለ ከብደ ልክበድ
ምክነ እግል ለገብአት ሓጀት እብ
ለሸፍገት እግል ልድረሰ ወልፍሀመ
ዱሉይ ቱ።
ብሑሳት ክምሰለ ጌምሙ፡
ለመፍርያይ
ለልትበሀል
ሻብ
ልግበእ ወብዕድ ዕልም ለልትነሸዕ
ነፈር ምኩ ምስለ ሐዳስ ፍክረት
ሐቆ ትዋጀሀ እት ከብድ 20 ሳዐት
ልትኣመር ምስለ ልብል።
እትሊ ወክድ እሊ ህዬ ምክ
ሓጀት ሐዳስ እግል ለኣምር ንየት
ወመትሀንዳድ ሰበት ቡ፡ እበ ሸፍገት
ኢነት እግል ልጽበጥ ቀድር።
ወድ ጀርመን ላቱ ፊሎሱፍ
አምር ለባበት ሆሬማን ኢባጋስ
እት 19ይ ክፈል ዘበን ምነ እግል
ሰልፍ ኢነት ሐንገል (ምክ) እብ

ከፎ ሐብሬ ሐዳስ ክም ለአሬ በሐስ
ለወደ ነፈር ዐለ።
ህቱ
ናይ
ምዕጋን-ደሪስ
(learning curve) ለልብል ፍክር
አምጸአ። እሊ ህዬ ሐዳስ መቅደረት
እግል ትድረስ ወክድ ክም ነስእ
ምንከ እንተ ለሻብ ለልአትጻብጥ
ሕሳብ (ፍክረት) ተ ለእግለ ረክበ።
እብ ገበይ ረስም እግል ንርአዩ፡
ሸክል መስቀል ለጸብጠ ሕንጣጣት
ኒዴ፡ ለዎሮ ጋድም ለህለ እብ ኤክስ
ንስመዩ፡ እሊ ህዬ ለደርስ ንስመዩ።
ለካልኣይ ህዬ ለእብ ታኪ ለትከረ
ከጥ እብ ዋይ እንዴ ሰሜናሁ
ወክድ ኒበሉ።
ኢባጋስ ክምሰለ ልሐብሩ፡
ወክድ እንዴ ሀብከ ሐቴ ሓጀት
ሐዳስ ዶል ደርስ እተ ሐጭረ
ወክድ ለበዝሐ ዕልም እግል ንክሰብ
ክም እንቀድር አከደ። ክምሰልሁ
ዶል ወደ ለግራፍ (ለሕንጣጣት)
ጆሽ ካውፋሊን ኬትባይ ወድ
አሜሪካ ቱ፡ ህቱ ፈርያትነ እብ ከፎ
ክም ንዓቤ ለልአደርስ እት ገብእ፡
እተ ናይ ሰልፍ 20 ሳዖታት ናይ
ደሪስ ወክድ ለሔሰ ክም ቱ ደማነት
ትርድት ቡ።
እለ ደማነት እለ ለሰልፋያት 20
ሳዖታት፡ መታብዐት ለከብደ ክፈል
ተዐሊም እበ ልብል አርእስ ለሔሰ
ክታብ ለአዳላ ቱ።
እግል ለገብአ አርእስ አውመ
ፍክር እበ እግል ልትፈሀመነ እቡ
ለቀድር በሰር እግል ንበድሉ ክም
ብነ እት ለአፍህም፡ እት አምዕል

እተ 45 ደቂቀት ምነ እንትበህነ
ለነስእ ጋር እንዴ አወለጥነ እግል
ንድረስ ክም ብነ መክር።
እተ ሐጭረ ወክድ ሰብ
መቅደረት እግል ንግበእ እንቀድር፡
ምናተ ሐቆ ናይ 20 ሳዐት ሽቅል
ትሩድ ወጅህድ እግለ ረብሸነ
ለዐለ ክብሪ ዕዱያሙ ክም ህሌነ
ለሐብረነ።
ሐቴ ዶል፡ እት ሐቴ ሓጀት
በዐል መቅደረት ገብአነ ምንገብእ፡
እግለ መቅደረት እበ ተዐጻጸፈ
ወቀይ እት ወራት እግል ንአውዕለ
ለቀለ ገብእ እነ።
ብዕድመ
ዕልም
አውመ
አምር ሐዲስ እግል ንርከብ እቡ
ለእንቀድር አስሉብ “ቃኑን ሐምስ

ሳዐት” ለልብል ታብዖት ለሐዜ።
እሊ ህዬ እት አምዕል ሓጀት ሐዳስ
እግል ንትዐለም 1 ሳዐት እግል
ንሕዘዕ ህለ እግልነ በሀለት ቱ።
ቤንጃሚን ፍራንክሊን ምነ
ቀዳምያም አበው ቱ፡ እሊ እንዴ
ኣመረ፡ “እብ ፍዕል መትዐላም”
እንዴ ቤለው ምነ ትጻገገው
አንፋርመ ዎሮት ዐለ። እት አምዕል
ገሌ ሓጀት እግል ልሕሰብ ወዕልም
ሐዲስ እግል ልርከብ መትሰባል
ምህም ሰበት ገብአ ትነፈዐ እቡ።
ፍራንክሊን እት አምዕል ሐቴ
ሳዐት ወእት ሳምን ህዬ ምን አትኒን
አስክ ጅምዐት ሓጀት ሐዳስ እት

ልትመሀር ለሓልፉ ዐለ።
ሐቴ ዶል እብ ክሱስ ዎሮት
አርእስ ሐብሬ ካፍየት ጅምዐ
ምንገብእ፡ እት ብዕድ አርእስ
ለሐልፍ፡ እሊ በሰር እሊ ህዬ አስክ
ኣክር ሐያቱ ታለዩ።
እብ አሳስ ሐብሬ ሰብ መቅደረት
እሊ “ቃኑን ሐምስ ሳዐት” እብ
ዋጅብ ዶል እንጸብጡ እት አርበዕ
ሳምን ሐዳስ መቅደረት እግል
ንጠውር እንቀድር። ክሉ ህዬ
እት ጀርቤ ትሉሉይ ወተጅርበት
ለኢተአትካርም ልተንከብ።
እሊ “ቃኑን ሐምስ ሳዐት”
ለልብል ፈሀም እብ ደረጀት ዐለም
ብዝሓም አንፋር ልተለዉ።
ክምሰል ከረ ኦፕረ፡ ቢል
ጌትስ ወብዕዳም ስሙያም አንፋር
እብ ክሱስ ምስጢር ዐውቴሆም
ትሰአሎም እት ህሌከ፡ እሊ እንዴ
ፈሀመው እብ ፍዕል ለደርሰው እቡ
አስሉብ እብ ትሉሉይ ሰምዉ።
እት ገበይ ሐዳስ፡ ዕልም እት
አከቦት ዶል ትትበገስ ክልኤ
እሙራት ሓጃት ህለየ፡ ህተን ህዬ
ንየት ወአደብ ተን። ሰበት እሊ
ሸባብ ለትትበጸሕ እግል ትብጽሖ
አሰልፍ ዕልም እበ ትሐይስ እኩም
ገበይ እንዴ ጀምዐኩም እግል
ትትበገሶ ህለ እግልኩም፡ ሐዜኩም
ቀዋኒን 20 ሳዐት ለትሰረረተ ህዬ

እብ ቀዋኒን ሐምስ ሳዐት አውመ
ህዬ ቀዋኒን ሐቴ ሳዐት እት
አምዕል እንዴ ተሌኩም እበ ቀለት
ገበይ ዕልም እግል ትጃቅፎ እበ
ለትቀድሮ ገበይ እግል ትተለው
ህለ እግልኩም። ምናተ ዕልም
ንየት ወበገስ ልሐዜ፡ ግራሁ ለእተ
ብጉስ ህሌከ ወራት አስክ እብ
ዐውቴ ተአተምመ ከሀላት ወሰብር
ትጸበር ምንከ፡ እሊ ህዬ እንቱም
እግል ትውደዉ ለብኩም ቱ ጋር
ገብእ። ብስር ዶል ትሓብሮ ሕስር
ወአምር እበ ሐጭረት ገበይ ሰበት
ልትበጸሕ እንትበህ ንውዴ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ምን ደአል ዕሉማም
እዲነ
ዎሮት መንደላይ እግል አቡሁ፡
“አነ ሐቴ ወለት ርኤኮ፡ ለጀላለትለ
ግርመተ ልብዬ ሰበት ሰልበት፡
እግል ህደየ ሐዜ ህሌኮ” ቤለዩ።
አቡሁ እብሊ ሰኒ ፋሬሕ ወልዉቅ
እት እንቱ፡ “ከአዜ እት አየ ህሌት
ወልዬ፡ እንዴ ጊስኮ እተ እግል ሕጸየ
እግልከ” እንዴ ቤለዩ፡ ለእናስ ጌሰ
ከለወለት ዶል ርአየ ሰኒ ፈተየ።
ከእግል ወልዱ፣ ስመዕ ወልዬ፡ እለ
ወለት እለ አክልከ ኢኮን፡ ወእንተ
አክለ ለትገብእ እናስ ይእንተ፡ ህተ
እናስ ፈዳብ ወእትለ እዲነ ብዝሕት
ለረአ ወብዝሕት ለለአምር ወእግል
ተአተንክብ እቱ ለትቀድር እዬ
ለመስል እናስ ተአስትህል ቤለዩ።
ለጀነ ሂጋ አቡሁ እትፍክርቱ
እት እንተ፡ ኢፋሉ ይበ፡ ለወለት
እትተ እንዴ ኢትገብእ አናቱ ለሀድየ
ቤለዩ። እብሊ ሰበት ትበእሰው፡
ለጋሪት ሐል እግል ልርከቦ እለ
አስክ መርከዝ ፖሊስ እንዴ ጌሰው
ዲቡ ትሻከው። ለጋሪት እግለ
ፖሊስ ክም ደግመወ ለፖሊስ ህዬ፡
እለ ምን ገብእ ጊሶ ለወለት ምጾ
እበ ወሕነ እዬ እግለ ምን እሎም
አብ ወለወልዱ ምን ተሐሪ እግል
ኒበላቱ ቤለዮም። ለወለት መጸት
ወለዛብጥለ ፖሊስ ዶል ረአየ
ህቱመ እበ ጀላላትለ ግርመተ ልቡ
ክም ትሰልበ፡ የሀው እለ ወለት እለ
እግል ዎሮትመ ምንኩም ለትገብእ
ወለት ኢኮን፡ እለ ወለት እለ እናስ
ሕሹም ወሹም ክም እነ ክመሰልዬ
እግል ትትሀዴ ተአስትህል፡ ከአዜ
እምበሌዬ ዎሮትመ ለለሀድየ ይሀለ
ቤለዮም። እብለ ሰልሲቶም ሰበት
ትበእሰው እተ ለቀድየቶም አስክለ
ወዚር ጌሰው እበ፡ ህቱመ ዶል
ለእለ ረአያተ፣ የሀው የሀው..እለ
ወለት እለ እምበል ወዚር ክምእነ
ክምሰሌዬ ዎሮትመ ኢተአስትህል፡

ፒካሶ

ከአነ እግል ህደያቱ ቤለዮም።
እብላሆም እት ልትሻከው አስክለ
ሹምለ ደውለት ጌሰው። ህቱ ህዬ፡
ደሐን ለገድየትኩም ኖስዬ እግል
እባልሐ እግልኩም ቱ፡ ምናተ እት
እሰልፍ ለወለት አምጽእወ እግል
እርአየ ቤለዮም።
ለወለት መጸት ወለሹም ርአየ፡
ከዶል ለግርመተ ርኣተ፡ እለ
ወለት እለ ላተ እምበል ሹምደውለት ክምሰልዬ ብዕድ እግል
ልህደየ ሰበት ኢተአስትህል ኖስዬ
እግል ህደያቱ ወእንቱም ህዬ ረቢ
ምነ ወኬን ልፍተሕ እግልኩም
ቤለዮም። እብላሆም ክሎም እት
መክሐደ አተው።
ለወለት እለ ሓለቶም ክም ረኤት፡
በገ ጽንሖ ለሐል ምስልዬ ሀለ! አነ
እብ ሰዐይ ተረግ እግል ኢበልቱ፡
ከምንኩም ለመልሂቱ እንዴ በድረ
ከእንዴ ዐረ እብዬ ለጸብጤኒ እግል
እትሀዴቱ ቴለቶም ወእብ ሰዐይ
ፍርክ ትቤ። ሐምሲቶም ለሰብ
አስረ ወለት ትሳስዐው፡ ወእብላሆም
ክም አክላብ መንተሌ ራክብ አሰረ
እት ልትበደዶ፡ አመተ አለቦም
እት ሐቴ ሰኒ ቁሪት ላተ ሕፍረት
ተራከሸው።
ለወለት ህዬ ምን ለዐል ምነ
ረአስለ ቅራርለ ሕፍረት እንዲ
ሸበቶም፡ “ስምዖ፡ እንቱም እግልዬ
ኣምራምዬ ህሌኩም ማሚ? አነ
እዲነ አነ! አነ ክሎም አዳም
አሰርዬ
ልትሳስዐው
ወዎሮከ
እግል ልጽበተኒ ክሬፍ ልብሉኒ።
ወእግል እዬ ልምለኮ ዎሮትከ
አሰርዬ እት ለሀልክብ አልኣክራሁ
አትረሱዑ ወእንዴ ኢለዐሬ እብዬ
ክምእለ እለ ጋብኣም ህሌኩም እት
ሕፍረት ቀብሩ ልትከሬ ቴለቶም፡
ወለሕፍረት እንዴ ሃገፈት እቶም
ተሄበበት ምኖም።

ግውኑይ ናይ ዕልም ሐቀይቅ

- ክልመ እት ለትደሀረት ደረጀት ብሩደት ለብእተ አካን እተ ሰክብካተ፡
እት ወቅት ስካብከ እግል ትርአዮም ለትቀድር ከዋቢስ (ለለአፈርሆ
ሓላም) እት በዞሖ መጾኦ።
- አምሰዮት መትርሃን ለፈቱ አንፋር ምንለ አዲግ ሻፍጋም እት እንቶም
ለሰክቦ አንፋር ካብ ዝያደት ዓቅል ቶም።
- ጌረማናይ ለሕብሩ ሕብር ቀለም ዝያደ እግል ትረክዝ ወእግል ትሕፈዝ
ሰዴከ።
- እት እናስ እት ደንጎበ ክሉ ለትመይት ክትፈት ገሮቡ ልቡ ገብእ እት
ሀለ፡ እት እሲት ህዬ ንሳላ ቱ።
- እት ረአስ ወሬሕ ለት በሀለት ሰልፋይት ደዐት፡ ደዐት OK ተ።
- ሰር ናይ ሱካን እለ ምድር ምን ጽልመት ፈርሆ።
- ሕዲነ ስካብ፡ እብ ብዞሕ ለለተአትፈክር ገበይ ወአእብ ገሌ ቀሊል ላቱ
ወእግል ለአአትስሕቅ ለኢወጅቡ ጋራት ክም ትትሰሐቅ ወዴከ።
- እብ ክለ ሔለትከ ዶል ተሀጥሽ ዐጭም ስጤትከ እግል ትስበር ትቀድር፡
ወክሊተን ዕንታትከ ፍትሐት እት እንተን ሐጠሽከ ምን ገብእ ለዕንታትከ
እግል ልትፈራግዓ ቱ፡ ወእግለ ህጣሸትከ ገበይ ከልኣካሀ ምን ገብእ፡
ዎሮት ምነ እት ረገበትከ አው እት ረአስከ ለህለው ዐነድር ደም እንዴ
ትበክአ እግል ቲሙት ትቀድር።

መዕሉመት

አጫፍር እብ ዐመልየት ጅራሐት ልግበእ አውመ እብ ለትፈናተ
መሰምስ ምን አካነን ዶል ልትናቀለ፡ አክል ሕድ ክመ እተ በዲረን እግል
ለዐቅብለ፡ ምእት ምዕል ለአትሐዝያሀን።

ሐቴ ላሊ ለእሙር ረሳም ፒካሶ እኩር እት እንቱ ዐዱ ዔረ፡ ለዐፍሽተ
ቤቱ ሸተን በተን ጋብእ ወለአድራጁ ክሉ ሱቡር እት እንቱ ጸንሐዩ።
ከክሉ ለተየልለ ቤት እብ በይነ እት እንተ ሰረቂት ክም አተወ ወክም
ሰርቀወ ሸክ ለአተውዴ ይዐለ። ፒካሶ ለስነዕ ለስሩቅ ምኑ ሀለ ሚ ወሚ
ክምቱ አክል ሕድ ክም ኣመረ ሐሩቀት ሰኒ ትርድት ትርኤት እቱ
ወብዞሕ ትዳየገ። ከመልሀዩ ምስሉ ለዐለ፡ ሰንዐት ሰኒ ምህመት ለበ
ሚ ገብእ ሰርቀው? እት ልብል ትሰእለዩ። ህቱ ህዬ እምበለ ምላያትለ
ዐራታት ሐቴመ ናስኣም ይህለው ቤለዩ። ለመልሀዩ ህዬ እት ልትፈከር
ከእለ ሐቆ ገብአት አዜ ሚተ ለአክል እሊ ሑርቅትከ ህሌት? ቤለዩ።
ፒካሶ ህዬ ምን ሕሽመቱ ብዞሕ ለነቅሰ እት መስል እቱ፡ ሑርቅትዬ
ለህሌት፡ እሎም ግሉላም ምን እሊ ክሉ ለውሓትለ ረስምዬ ሐቴመ ሰበት
ኢሰርቀው ቱ ቤለዩ።

እስክንድር ዴማስ
ዎሮት ሻብ ላቱ ኬትባይ አስክለ እሙር ላቱ እስከንደር ዴማስ ለልትበሀል
ኬትባይ እንዴ ጌሰ፡ እንዴ ትሳደው ሐቴ ርዋየት እግል ልክተቦ ጠልበ ምኑ።
ዴማስ ህዬ እተ ዶሉ እብ ክብር እት ልተርጀግ እቱ፡ ከስምዐኒ፡ አድግ
ወፈረስ ምስል እንዴ ገብአው ሐቴ ዐረበየት እግል ልስሐቦ ከፎ ትገብእ
መስለከ? እት ልብል በሊስ ሀበዩ። ለሻብ ህዬ እተ ዶሉ፡ እላዲ ዐባይ እሃነት
ተ፡ ከእብ ከፎቱ አዜ እንተ እግልዬ እብ ፈረስ ለወሰፍከኒ? ቤለዩ።

አጋተ ክሪስቲ
ለእምርት ወለት ብሪጣንየ ላተ ኬትባይት አጋተ ክሪስቲ፡ እብ ሚቱ
እግል ዓልም ኣሳር (አርኪዮሎጂስት) ለተሀዴኪ ለልብል ሰኣል ዶል ትወጀሀ
እተ ክምእነ እት ትብል በሊስ ሀበት፡ ህቱ ክልመ አነ እብ ዕምር እት እወስክ
ወእት እደግልል ጊስኮተ ከዝያደት ቂመት ሰበት ለሀይበኒ ወልትሐሰር
እብዬቱ ቴለቶም።

ማርክ ትወይን
ወድ አሜርከ ላቱ ማርክ ትወይን ለልትበሀል ኬትባይ ብዞሕ ራሐት
ፈቴ ነብረ፡ አስክ ክታበት ወቅራአትመ እተ ምትክራሩ እት እንቱ
ቀርእ ወከትብ ነብረ። ወምነ ምትክራሩ እብ ብጣሩ እንዴ ገብአ እት
ከደን ለፈግር እቱ አውቃትመ ሰኒ ሑዳይ ነብረ።
ምዕል ሐቴ ዎሮት ሰሐፊ መቃበለት እግል ሊዴ ምስሉ እተ
ምትክራሩ እት እንቱ ክማም ገብአ እቱ። ከእሲቱ ለከበር ክም ሀበቱ፡
ፍትሒ እሉ ከእቴ ቤሉ ቤለየ። እሲቱ ህዬ እለ ልበ ሰበት ኢከረየ እለ፡
እላዲ ኢፋልከ፡ አዜ እንተ ካርር እት እንተ ህቱ እትረአስከ እግል
ልቅሴ ቱ፡ ቅነጽ እብ ግሳይከ ግበእ ሐር ኢተአትዐይረነ ዶል ቴለቱ፡
ህቱ ህዬ፡ እላዲ አማንኪተ፡ ከየለ ለከዳሚት እንዴ ነቀምኪ ዐራት
አምጽኢ ወአዲግ እትለ ቅብላትዬ ነጺፋ እሉ ቤለ ቤለየ።

በሀል

• ክል-ዶል እብ ስላሕ ሐዲስ እግል ትትነፈዕ ዋጥን።
• ደለ እለ ንትሸነህ እግል ኒዴ እንቀድር፡ ምናተ ክለ ለእለ ንትሸነህ
እግል ኒዴ ላተ ቅድረት አለብነ።
• ፈሸል እምበል ሸክ ምን ሐዲስ እግል ነአንብት ለትከሰተ እግልነ
በክት በክት ሐዲስ ቱ፡ ምናተ ዝያደት ዐቅል እግል ለአትሐዜና ቱ።
• ክመ ዕጨት ስናዕየት ማይ እንዴ አስተ ፍሬ እግል ተሀቡ
ለልትጸበረ እግል ኢትግበእ፡ እግል ዎሮትመ እህትማም እግል ለሀበከ
ኢትጅበሩ።

ተበሰም
ዎሮት እግል መልሀዩ ትሰአለ፡
“ቀደ ወቀደር ወሙሲበት ሚቱ
ለፈርጎም?” ለመልሀዩ ህዬ፡ “ቀደ
ወቀደር ሐማትከ ቅራር ዶል
ልትሀገፍ እባቱ” ቤለዩ። ህቱ
ህዬ ምን ሐዲስ፡ “ወለሙሲበት
ህዬ?” እት ልብል ምን ትሰእለዩ፡
“ለሙሲበት ህዬ ለሐማትከ ምን
እሊ ለትሀገፈ እበ ቅራር እብ
ሰላመተ እንዴ ቀንጸት እብ ብጣረ
ዶል ትገብእ ቱ” ቤለዩ።

ዝበድ ዝዖታት

እተ እሉ ብከ ሕየል ደማነት ተሀሌ እግልከ፡ ሰሬራይ እተ
ዕጨት ዶል ልትከሬ፡ ለእቱ ለሀንጦጥል ሀለ ቅሽን እግል
ኢልትሸለዕ እቡ ፈርሀት ኢወዴ..እሊ ህዬ ህቱ ለቅሽን ሰበት
አምነ ኢኮን፡ ምናተ እተ ደነብሩ (እት ነፍሱ)ዐባይ ደማነት
ሰበት ቡቱ።
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ጠዓሞ

ለእሙር ዓልም ኢስሓቅ
ንዩተን ሐቴ ምዕል እተ እግል
ሕሽመቱ
ዱሊት
ለዐለት
ዐዙመት ድራር መጦር ሐቴ
እሲት ግሱይ ዐለ። ከአመት
አለቡ ለእሲት፡ በለኒ አስይድ
ንዩተን፡ እሊ ጋር ለእሉ
ከሸፍከ
(ቃኑንለ
ስሕበት
ምድር በህለታ ቱ) እብ
ከፎ ረከብካሁ? እት ትብል
ትሰአለቱ። እሊ ዐቢ ዓልም
እብ ምልሃሁ ወሰኒ ራውግ
እት እንቱ፡ ለጋር ሰኒ ቀሊል
ቱ፡ እት አምዕል ገሌ ምን
ወቅትዬ ዲብ እለ ግውኒት
ላተ ወእግለ ጋራት አስክ
ምድር እንዴ ደረከት ክም
ልትዋደቅ ለትወዴ ዛህረት እተ
ዲብ እትፈከር ሓልፉ ዐልኮ።
ከመንባይትዬ አነ ፍክር እብ
በይኑ ሌጣቱ እት ደንጎበ ዲብ
እሊ እክትሻፍ እሊ እግል
ለአብጸሐኒ ለቀድረ ቤለየ።
ለእሲት ህዬ፡ “ከአነ እት
ምዕልከ የም አለቡ ሳዖታት
እት
እፈክር
ወእትፈከር
ሓልፉ፡ ምናተ ሐቴመ ጋሪት
እግል አክተሽፍ ቃድረት
ይህሌኮ” ቴለቱ። ንዩተን ህዬ
እት ልትሰአለ፡ ከመንባይትዬ
ለእቱ ትትፈክሪ ዐልኪ ጋር
ሚ ቱ? ቤለየ። እተ እንዴ
አዝመ ምንዬ ለጌሰ፡ ወእብ
ሕድጎ ለትፈንቴኒ ብእሼ
እት
እፈክር
ሓለፍክዎ!
ቴለቱ። ንዩተን አዜመ እንዴ
አትለ፡ ከእብ ክሱስ እሊ
ብእስኪ ክም ተሓደግኩምቱ
ለትፈክሪ እቱ ዐልኪ መእንዴ
ኢትትሓደጎ? ቤለየ። ጠብዐን
ክም ተሓደግናቱ ቴለቱ።
ለዐቢ ዓልም እለ ክም ሰምዐ
እንዴ አቅመተየ፡ መንባይትዬ፡
እሊ ፈከሮትኪ እት ብእስኪ
ቀደምለ ሕድጎኩም ምን
ለዐሌ፡ አነ ቃኑን ስሕበት
ምድር ምን አክተሸፍኮ እንቲ
ህዬ ብዕድ ቃኑን ስሕበት
እግል ተአክተሽፊ ወቀደርኪ
ዐልኪ ቤለየ።

ምን
አምሳል
ገባይል
“እብ
ምልሃሁ
ለገይስ፡
እብ
ደማነት
ነፍስ
ገናድል
ወብዞሕ
ለአሴርር።” (ጥልያን)
- ዲብ እለ እዲነ ሐትሐቴ ዶል እንዴ ይእንደንን
እግል ንብጠር ምስተሒል
ገብእ።” (ጃፓንዪን)
- “ልባብ እት አዚም
ልትረከብ ወትዕስ እት
ሂገ።” (እንግሊዝ)

ገጽ 9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ሳድስ ስመዕ ስድክ

መድሐራት ክታብ
ዮም 6/2/019 ሳዐት 6፡00
ናይ ምሴ እት ቃዐት እምባሶይረ
ሆቴል ‘ህያው ደብሪ’ ለልብል
ክታብ ሽዕር እብ ኬትባይ
ተስፈማርያም
ወልድማርያም
ትደሐረ። ለክታብ እት 492
ገጽ ወ12 ምዕራፍ 158 ሽዕር
ለከምክምቱ።
እሊ ህያው ደብሪ ለትሰመ
ክታብ ክም ስሙ ኔብራይ
ደብርቱ። እት ሽዕር ትግርንየ
ህዬ አሳስ ዐቢቱ። ኬትባይ እሊ
ክታብ እት 2015 ዳር አማን
ጌሰ፡ ሽቅሉ ላኪን እግል ዲመ
ተምሳል እንዴ ገብአ ነብር ሀለ።
እተ መድሐራት መስኡሊን
ወፈናኔን ዐባዪ ሹርካም ዐለው።
ዘምህረት
ዮሃንስ
እት
ተቅዪሙ፡ ‘ለክታብ እብ ክሉ
እንክራቱ ብቆዕ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ተምሳል ፈን ክምቱ እብ
ሽዑር ወድሐ። እተክምሰልሁመ
ገሌ ምን ጽበጥለ ክታብ እብ
ሹዐረእ ዐባዪ ትቀረአ። እግል
መሰል ሻዕር መለስ ነጉሴ ‘ዒላ ዓድና’ ለትብል ሽዕር ቀርአ። እብ
አማን ለሽዕር ኒገር ተ።
“አሽዓር መርሑም ተስፈማርያም ወልደማርያም ኩሉ ኒገር
ወፈልሰፈት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ምን ክምቱ ወምን አየ ክም መጽአ
ለለሐብር መርበይማቱ። ምነ አሽዓር ሻዕር ፈታይ ዐዱ፡ ዓዳቱ ወሸዐቡ
ክምቱ ትትአከድ፡” ለቤለ ህዬ ፈናን ወሙሐልል አምር ክቱብ ላቱ
ሻም ሄኖክ ተስፋብሩክቱ። ሄኖክ ሐጪር ወሼርሓይ ተሐሊል ናይለ
ክታብ ዋዲ ዐለ። እተ ክምሰልሁመ ለክታብ እሊ እት ህግየ እንግሊዝ
ልተርጀም ክም ሀለ ወአስክ አዜ 31 ሽዕር ትርጁም ምኑ ክም ሀለ
ትወድሐ። እት ደንጎበ መሻርከት ናይለ መድሐራት እግለ እግል ዝቤ
ዱሉይ ለዐለ አክትበት ንየል ወድዉ። ሰሩ ለአዳም ለአክበት ሰበት
ይዐረ እቡ እት ልተራቀም ምን በረ እግል ልዛቤ ትቀሰበ።

እብ ክሱስ ኬትባይ
ተ ስ ፋ ማ ር ያ ም
ወልዴማርያም
እት
ፌብራይር
1948
እት
ኤረትርየ ትወለደ፡ እት
ኣብሪል 2015 ህዬ እት 67
ሰነቱ እት አሜርከ ለሞተ
ኬትባይ፡ ሻዕር ወሙፈክር
ቱ።
ህቱ እት ወቅት ንእሹ
እት ዓዳት ወህግየ ምንለዐል
አዳሙ
ልትሐሰር
ዐለ፡
መድረሰቱ ህዬ እት ዐዲኳለ፡
ሔቦ፡ መንደፈረ ወአስመረ
እት ልትናከስ አትመየየ።
እተ ወቅት ለሀይ ቄርኣይ
ፈዳብ ክም ዐለ ሰኒ ለለአሙሩ
አንፋር ልሽህዶ።
ደረሳይ ጃምዐት አስመረ እት ሀለ ህዬ እት ሰነት 1972 መሕበር
ደረሰ ጃምዐት አስመረ (SAUA) እት አንበቶት ተረት ዐባይ ትልሁይ
ሰበት ዐለ፡ አወላይ ርኢስለ መሕበር እንዴ ገብአ ከድመ። ምስል እሊ
እት 1972-74 ምስል ጀብሀት ተሐሪር ለትጻበጠ ሽቅል ምስጢር
አንበተ። እት 1974 ህዬ እብ መጃል እቅትሳድ እንዴ ትደሐረ ንዳል
ፈግረ። እት 1975 ህዬ እት ካልኣይ ሙተመር ወጠኒ እት መጅልስ
ሰውሪ ተሐረ። እብሊ ህዬ ምን 1975-1981 ምስል ጀብሀት ተሐሪር
ኤረትርየ መስኡል ቅስም እዕላም እንዴ ገብአ ለትፈናተ መጀላት
አትበገሰ ወእብ ስያሰት ብዞሕ ክቱብ አዳለ። ሐቆ መትፈንጣር
ጀብሀት ህዬ፡ አወል ሶዳን አተ ወሐር አስክ አሜርከ አተላለ። እብሊ
እት ዐለዮ ሽቅል ፈን ክም ናዩ አተላለዩ ወእሊ ጅምዐት ለደሐረ
ክታብመ ምነ እት ዐለዮ ለአፍረዩ ሽቅሉቱ።

እብ ክሱስ ሳድስ ስመዕ ብዞሕ
ሀገጊ ልትበሀል። ዕልም ክምሰለ
ለአክዱ ላኪን፡ ሳድስ ስመዕ እት
ናይ በረ ክፋል ሐንገልነ ክም
ልትረከብ ብዞሕ ባል ለይነሀይቡ
እበ እግል ልሳድፍ ለቀድር
ሐዋድስ ሐብሬ ለለሀይበናቱ።
ምናተ እሊ ስመዕ እሊ ለቦም
ሑዳም አንፋር ገብኦ እት ሀለው
፡ ብዞሕ ዐጃይቦታት ሸቁ። እተክምሰልሁመ እሊ ለአትክሕድ
ለሀለ ሳድሳይ ስመዕ ፡ ብዝሓም
ልብ ለይለሀዩቡ ናይ ጅወ ሒለት
ክምቱ ለአክዶ።
ኣን ኢዶር፡ እት ቴክሳስ
ለትነብር አምሪካይትተ። ህተ
እት 12 ማዮ 1999 አስቦሕ
ክመ ክልዶል ትወድየ እግለ
እት ሖሸ ለልትረከብ ጃርዲነ
እት ሸቄ፡ ወለት 11ሰነት ላተ
ጃኪ ለትትበሀል ወለተ ህዬ እት
መሐምበሲ ተሐንብስ ዐለት። ጃኪ
ምን ንእሸ ሐምበሶት ለቀድረት
ሰበት ዐለት፡ ምን ክሎም ምስለ
ደርሶ ለዐለው ውላድ መድረሰተ
እብ ሐምበሶት ለፈደበት ዐለት።
ለፈጅር እለ ህዬ ክመ እዩደ ፡
ምንለዐል እንዴ ትገለበት ፡ እተ
ማይ ትተርቀሽ ዐለት። ኣን
ፈጡር እግል ተአዳሌ ቤተ ክም
አቴት፡ ልበ ሀቦበ ምነ፡ አፍካር
እኩይ እት መክዘን አፍካረ
ዐቦረገ ምነ። ወለተ “ርድኡኒ”
እት ትብል ወተሃጽፍ እት ገጸ
ትገየሰት እግለ።
ሐቆ እሊ
ኣን ወለተ ግሌ ሱዱፈ ክምሀለ
ሰበት ትሸከከት እት ትስዔ ክም
ፈግረት፡ ናይለ መሐንበሲ ማይ
እብ ደም እንዴ ትቀርሐ ጸንሐየ።
ወለተ ህዬ እት ምግብለ ማይ
እንዴ ቀፍለት እግል ትትረቅ
እት ተአዳቅም ርኤተ። ኣን እተ
ናይ ሐምበሶት ሖድ እንዴ አቴት
እግል ወለተ አፍገረተ። ራድኢት
እንዴ ወዴት እግለ ህዬ ዕያደት
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አብጸሐተ። እብሊ ህዬ አርወሐት
ጃኪ ምን አፍሞት አቅበለት።
ኣን “ሊከ ሳድሳይ ስመዐዬ
ሳምዐት ምን ይእገብእ ወለቼ
እንዴ
ሞተት
ወጸንሐተኒ”
ትብል።
ሳማንተ ጆይ፡ እት ምግብ
መዲነት ናይሮቢ ለልትረከብ ባር
ለትሸቄ ሽምብሬብ ተ።
ህተ
ምሴ-ምሴ ምን ሽቅለ ሰር ላሊ
ሰበት ተዐይር አስክለ እት ጠረፍለ
መዲነት ለትትረከብ ቤተ እግል
ልንስእወ እግል ሰብ መካይን
ርምቅ ክም አመል ናስአቱ
ዐለት። እት ኖበምበር 2014 እት
ጠረፍለ ጽርግየ ዐረብየት ትጸበር
እት ህሌት፡ ምነ ለሐልፈ ለዐለየ
መካይን ለገረመት እንዴ ሐሬት
ናይ ጸዐኑኒ እሻረት ወዴት እግለ።
መኪነት ቀየሕ እት ስምጠ
በጥረት እግለ፡ ኦሮት ሕንጉር
ረአሱ በዐል ነዙር ሰውገ ሰበት
ዐለ ህዬ፡ “ዕረጊ ወለቼ” እት
ልብል ባብ ፈትሐ እግለ። ሳማንተ
ሰኒ እት ልሰምዐ እተ ዐረብየት
ዐርገት ወኩርሲሀ ጸብጠት። ሐቆ
ትገሴት ላኪን፡ እት እዘነ ጀረስ
በቆት እግል ልሰምዐ አንበተ።
ገጽለ እብ ሀዳአት “አስክ አየ
እንቲ” ልብለ ለዐለ ስዩስ እናስ፡
ክም ለነክሽ ኣው-ከደን እንዴ
ገብአ እግል ልትረአየ አንበተ።
ወቅት እንዴ ኢትነስእ ህዬ ባብለ
መኪነት እንዴ ፈትሐት ፡ “ደሐን
ሹክረን እትሊ አነ” ቴሉ ወእብ
ሸፋግ ትከሬት። እብ ወዳዲተ
ለትፈከረ ሰዋግ “ደሐንኪቱ አፎ
ኢተዐርጊ” ቤለየ። ለእት ሐንገለ
ልትዘበጥ ለዐለ ጀረስ ብቆት ምን
ወቅት እት ወቅት እት ልትወቅል
መጽአ። ናይ ይዐርግ እሻረት
ክም ሀበቱ ለሰዋግ እብ ሒለት
እግል ለዓርገ ጀረበ። እት ግድለ
ለአተ ሰዋግ እት ኣክር እት
ረአሰ እንዴ ዘብጠየ እብ ሒለት
አርቡዕ 13 ፌብርዋሪ 2019

እተ መኪነት እግል ለዓርገ እት
ጀርብ፡ እት ሮንደ ለዐለው ፖሊስ
መኪነቶም እተ ባኩ አብጠረወ
እግሉ። ለእናስ ህዬ ትጸበጠ።
ለፖሊስ ሐቆለ ወደዉ ተሕቂቅ፡
በዐለ መኪነት ላቱ ታጅር ወስዩስ
እናስ፡ ሰማን ወለት ለቃጨፈ
ወለቀትለ ሙጅርም ገብእ እት
ሀለ፡ እግል ሰኖታት ምን ፖሊስ
ኬንየ ሕቦዕ ለዐላቱ።
ዶናልድ ሄይስ፡ እት ሐቴ ምነ
እት መዲነት ኒው-ዮርክ ለዐለ
መነቲት ዐማረት ሸቄ ለዐለ ሸቃላይ
ቱ። ፈጅር ሐቴ ክም አመሉ
ሽቅሉ ለአቴ እትሀለ፡ እት ጅወቱ
“ኢትእቴ አቅብል” ለትብል ክርን
እግል ትደጋገም አንበተት። እገሩ
ህዬ ኖሱ እግል ለአርዐዴ አንበተ።
ዶናልድ ምስለ ሰላም እት ልብሎ
ለአቱ ለዐለው መሻቂቱ እግል
ልእቴ ምንመ ጀረበ፡ ለእት ጅወቱ
ልደጋገም ለዐለ አክራን ረብሹ
ዐለ። እት ኣክር ህዬ አስክ ቤቱ
እግል ለአቅብል ቀረረ። እት ቤቱ
እት እንቱ ህዬ መነቲት ዐማራት
ኒው-ዮርክ እብ እርሃብዪን ክም
ደመረ ለለአፍህም ከበር ለኢወዴ
ከበር ሰምዐ።
እብሊ ህዬ ሳድስ ስምዐነ
ክልዶል ምን ሓድስ ሌጠ ኢኮን
ለለአድሕነነ። ሐቆ ታብዐናሁ
ዶል-ዶል ለለአፈርሕ ሓጃትመ
ለሐብረነ።
ማርክ ቢላሚ፡ ብትከት ሎቶሪ
ክም ግሩሽከ እት በሐር ልክፈት
ለሐስቡ ለዐለ ተባክቱ። እሊ
እንግሊዚ እት 1976 ጀሪደት
እግል ልዛቤ ክም በጥረ፡ ሎቶሪ
እግል ልዛቤ ለደርክ ሽዑር ወረዩ።
እግለ “ብተክ ብተክ” ልብሉ
ለዐለ ሽዑሩ እግል ልትዐደዩ
ኢቀድረ። ሰበት እሊ ህዬ ሰህ
እንዴ ኢልብሉ ሎቶሪ በትከ።
ለሎቶሪ ክምረአየ 175 ሚልዮን
ዶላር ባጽሑ ክምሀለ ተአከደ።
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ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

ጅግራታት ርያደት ፈንቅል እት ባጼዕ

ስወር፡ መሓሪ በላይ
ው/አ/አ/ቅ/በ/ቀየሕ

እግል
ዝክረት
ዐመልየት
ፈንቅል እት ሚነት ባጽዕ ለትፈናተ
ጅግራታት ርያደት ገብእ እስሙን
ቱ። ገሌ ምነ ገብእ አስመነ
ጅግራታት፡ ለእት ክል ሰነት
ምስል ዐመልየት ፈንቅል ለገብእ
ጅግራታት ሰር መራቶን ምፍጋር
ጸሓይ አፍሪቀ ሰነት 2019፡ ጅግረ
ሕማሴ ናይ ተብዕን ወአንሳት፡
ቮሊቦል ሖጸ አግዳም በሐር፡
አትሌቲክስ ሰዐይ፡ ብድረ ጅላብ
ወጅግረ ዐጀላት እግል ልትሰሜ
ቀድር።
ዲብ ባካት ሆቴል ደህላክ
ለገብአ ጅግራታት ሕማሴ እት
ፍንጌ አንፋር ቅዋት ድፈዕ እት
ገብእ፡ እብ ሀይአት አትፋዝዖት
ወሐብሬ ውዛረት ድፈዕ ለትነዘመ
ዐለ። እተ ገብአ ጅግራታት 100፡
200 ወ300 ምትር ምን አዋልድ
እት ናይ 100 ምትር ዬሩሳሌም
ሙሉጌተ አወላይት፡ 1000 ነቅፈ
ወመዳልየት ደሀብ፡ አኽበረት
ተኽሌብርሃን ምን ፈሪቅ ነስር
2ይት፡ 800 ነቅፈ ወመዳልየት
ፍደት ወዐዚዘ ሑሴን ምን ፈሪቅ
መኸቴ 600 ነቅፈ ወመዳልየት
ነሓስ እት ነስአ፡ 200 ምትር ህዬ፡

ሊድየ ተመስገን ምን በኒፈር 1ይት፡
2000 ነቅፈ ወመዳልየት ደሀብ፡
ሄለን ዮሃንስ ምን ፈሪቅ ሓሬነ 2ይት፡
1500 ነቅፈ ወመዳልየት ፍደት
ወፌቨን ተኽሌ ምን ፈሪቅ ንስር
3ይት፡ 1000 ነቅፈ ወመዳልየት
ነሓስ ትሰርገየ። እት ናይ 300
ምትርመ 1ይት ክሪስቲና ተድለ
3000 ነቅፈ ወመዳልየት ደሀብ፡
2ይት መኣዘ ተኽሌ ምን ፈሪቅ
ሓሬነ 2000 ነቅፈ ወመዳልየት
ፍደት፡ ወ3ይት ፌቨን ፍጹም
ምን ፈሪቅ በኒፈር 1500 ነቅፈ
ወመዳልየት ነሓስ ረክበየ።
እት ፍንጌ ፍረቅ እተ ገብአ
ጅግረ፡ ፍረቅ በኔፈር ወሓሬና 14
ንቅጠት ሰበት አከእለለው፡ ካስ
ፈንቅል ነስአው።
እት ናይ 200፡400 ወ800
ምትር ሐመሶት ውላድ ቶም
ለትጃገረው። እት ናይ 200
ምትር ፍቕሬ የማኔ ምን ፈሪቅ
መኸቴ 1ይ እት ልትዐወት፡
1000 ነቅፈ ወመዳልየት ደሀብ፡
አብረሃም ደብሩ ምን ሰንጥቅ 2ይ፡
800 ነቅፈ ወመዳልየት ፍደት፡
የውሃንስ ተኽሌ ምን ንስር 600
ነቅፈ ወመዳልየት ነሓስ ነስአው።

እት ናይ 400 ምትር ነጅም በየኔ
ምን ንስር 1ይ እንዴ ፈግረ 2000
ነቅፈ ወመዳልየት ደሀብ፡ ተመስገን
የውሃንስ ምን መኸቴ 2ይ፡ 1500
ነቅፈ ወመዳልየት ፍደት፡ ፊልሞን
ፋሲል ምን ፈሪቅ ሓሬና 3ይ፡
1000 ነቅፈ ወመዳልየት ነሓስ።
እት ጅግረ 800 ምትር ሰለሙን
እዮብ ምን ፈሪቅ ንስር 1ይ፡
3000 ነቅፈ ወመዳልየት ደሀብ፡
ሮቤል በረኸት ምን በኒፈር 2ይ፡
2000 ነቅፈ ወመዳልየት ፍደት፡
ወመርሃዊ ጸጋይ ምን መኸቴ 3ይ፡
1000 ነቅፈ ተሀየበው።
እትሊ ጅግራታት ሕማሴ ፈሪቅ
ንስር 18 ንቅጠት እንዴ ጀምዐ ካስ
ፈንቅል ሰነት 2019 እቡ ተዐወተ።
ፈሪቅ ንስር እት ኩሉ ቀደም
እለ ለገብአ ጅግራታት ፈንቅል፡
ለትወቀለ ንቃጥ ሰበት አከእለለ፡
ታሪኽ ስጁል ልትረከብ።
እምበል እሊመ ለሐልፈ ሰነብት
ጅግራታት ቮሊቦል ሖጸ ለዋው
በሐር እት ጎርጉስም-ቢች ገብአ።
ምን ጅግራታት አዋልድ ፈሪቅ
ሳዋ እግል ሰንጥቅ፡ ሓሬና እግል
ዐንበርበብ፡ ሽዑለ እግል በኒፈር፡
ወንስር እግል መኸቴ እብ ሕድ
ለትሸብህ ፍገሪት 2፡0 ቀልበየ።
እት ናይ ውላድ ቮሊቦል ሖጸት

ማንቼስተር ሲቲ እግል ቼልሲ ለመጨ

ማሌ-ለሀ እት ሜዳን ማንሲቲ ሜዳን እትሓድ ፍንጌ
ማንቼስተርሲቲ
ወቼልሲ
ለገብአት ትልህየ ምን ሰልፈ
ለትደቀበት እግል ትግበእ ኩሉ
ልታከየ ለዐለ ሐቂቀት ተ።
ለብዝሓም ልታከወ ዐለው
ፍንጌ ማንሲቲ ወቼልሲ ለገብአት
ትልህየ ምን ጽባብሐ እብ እዴ
ለዓሊት ናይ ማንቼስተር ሲቲ
አስተብዴት። ቀደም ዕርፍ ሌጠ
እብ ረሒም ስተርሊን፡ ኢልከይ
ወአጔሮ እብ 4 ጎል ማርሒት
እንዴ ጸብጠት ዕርፍ ለፈግረት
ማን ሲቲ፡ ሐቆ ዕርፍመ እግል
ቼልሲ ኢመሐከተ።
ትልህየ ሐን መራቀበት ማንሲቲ ሌጠ አምሴት፡ ቼልሲ እግል ለዐሩ ሑድ ምንመ ኢጃረበው እት ሜዳን
ላቱኒ እት ወሐል ሌጠ ትሸመመው።
ሐቆ ዕርፍመ አጔሮ እት 56 ደቂቀት እግል ርሑ ሳልሳይ ወእግል ፈሪቁ 5ይ ጎል ወሰከ። ደርቡመ
ረሒም ስተርሊን እት 80 ደቂቀትለ ትልህየ እግል ርሑ ካልኣይ ወእግል ፈሪቀ ሱሳይ ጎል አትዐረ። ወእብሊ
ማንቼስተር ሲቲ እግል ፈሪቅ ቼልሲ 6፡0 እንዴ ቀልበዩ፡ ስስ ጎል ወሰለስ ንቅጠት ነዝዐ ምኑ። ማንሲቲ እግለ
ሕሳል ፕሪመርሊግ ዋሌ ለሓገ ሊቨርፑል እብ ንቃጥ አክሉ ወእብ አግዋል ህዬ፡ እብ 10 ጎል እንዴ ሐልፈዩ
ለሕሳል ኖሱ እልቡጡ ሀለ።
ቼልሲ ክእነ ለልአከጅል ቅልብ ሳድፉ ለሀለ ሐቆ ኣፕሪል ሰነት 1991 ቅብላት ኖቲንግሃም 7፡0
ለትቀለበዩ ቅልብ፡ እሊ ናይ አዜ እግል ሰልፍ ኢነቱ ቱ። አጔሮ ህዬ ለበዝሐ እት ፕሪመርሊግ ሃትሪክ ለሰጀለ
መተልህያይ ጋብእ ሀለ።
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ለዋው በሐር ፈሪቅ ሰንጥቅ እግል
ሳወ፡ ዐንበርበብ እግል ሓሬና፡ ሽዑላ

እግል በኒፈር 2፡0 ቀልቦ እት ህለው፡
መኸቴ እግል ንስር 2፡1 ቀልበወ።

ፕሪመርሊግ እት 26ይት ሳምንቱ
እምበል እሊመ ማን-ዩናይትድ
እግል ፉልሃም 3፡0፡ ዋትፎርድ
እግል ኤቨርቶን 1፡0፡ አርሰናል
እግል ሃደርስፊልድ 2፡1፡ ካርዲፍ
እግል ሳውዝሃምፕቶን 2፡1፡
ሊቨርፑል እግል ሳውዝሃምፕቶን
3፡0፡ በርንለይ እግል ብራይቶን
3፡1፡ ቶተንሃም እግል ሌሰስተርሲቲ 3፡1 እት ቀሉቦም፡ ክሪስታል
ፓላስ ወዌስትሃም፡ ክምሰልሁመ
ነውካስል ወዎልቭስ1፡1 ትፈናተው።
ትልህያታት ፕሪሜርሊግ አክለ እት
ልትጨመም ጌሳተ፡ እት ልጥዕም

ወልትደቀብ መጽእ ሀለ። ምናተ
እት ዐባይ ለልትሰኤ ገሌ ፍረቅ
ህዬ ክም ሽን ገመል ገጹ ሐር እት
ለአቀብል ልትረኤ ሀለ።

ሰቡረት ተርቲብ ፕሪመርሊግ እትለ ሳምን

አርቡዕ 13 ፌብርዋሪ 2019
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29ይት ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል እብ ስወር

12ይት ሰነት ዕልብ 07

አርቡዕ 13 ፌብርዋሪ 2019

ገጽ 12

