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ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019

ዒድ አልአድሐ አልሙባረክ እብ ነያረት ልትዐየድ
ዒድ አልአድሐ አልሙባረክ
ናይ ሰነት 1440 ህጅርየ፡ ዮም 11
ኦጎስት እብ ነያረት ተዐየደ።
ዲብ አስመረ - ሜዳን ሄለል
ሰብተምበር ዲበ ገብአት ዓደት፡
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
አልአሚን
መሐመድስዒድ፡
ወዚር ካርጅየት አሰይድ ዑስማን
ሳልሕ፡ ወሓከም አቅሊም ምግብ
ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን
አውልያይ
ለብእቶም
ሰብሰልጠት ወዲፕሎማስዪን፡ እብ
ኣላፍ ለልትዐለቦ ሙእምኒን ዲበ
ሐድረወ መናሰበት ሰላት ዒድ
ገብአት።
መመቅረሓይ ሽቅል ሙፍቲ
ኤረትርየ ወአሚን ዓም መጅልስ
እፍታእ ወቀድያት እስላምየት ሼክ
ሳልም እብራሂም አልሙኽታር

ዲበ አስመዐየ ኹጥበት፡ ዔድ
በይንከ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ምስል
አቃርብከ ወአግዋርከ ለትፈርሕ
እቱ፡ ምነ እለ ብከ ዲብ ተአትሄዴ
ወትትካፈል፡ ድቡራም ለትሰዴ
እቱ መናሰበት ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
እግል ክሎም ሙእምኒን ዒድ
በኪት ትመነ።
ሼክ ሳልም እብራሂል ህዳይ
ስነት ሰብ ለኢበጽሐየ አንሳት
ወመሻክሉ እበ ከስስ ዲበ ሓለፈየ
ልእከት፡ ህዳይ ሰነት ሰብ ለኢበጽሐየ
አረይ ፊስቱለ ወሽንርብ ትርድት
ለለሐድግ መሻክል ለወዴ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ ዋልዴን ሰነት ሰብ
ለኢበጽሐየ አዋልዶም እግል
ኢለአትሀዱ፡ ለእብ ሰበብ ፊስቱለ
ለመጽእ እግል ልሕዬ ወክድ ለነስእ
መሻክል ዓፍየት እግል ልፍሀሞ ህዬ
እት መንደፈረ ዲበ ሀለ መርከዝ

ልትሳረየ ለህለየ እግል ልርኤ ዶል
ቀድር ካፊ ክም ቱ እንዴ ሐበረ፡
ለአረይ እብ መዐነውየት ወማል
እግል ነአትናይት መስኡልየትነ
ክም ቱ አትፋቀደ።

እት ደንጎበ፡ ህዬ፡ ሼኽ ሳልም፡
ክሎም መዋጥኒን እብ ፍቲ
ወውፋቅ እግል ልንበሮ፡ ለሐመው
እግል ልዕደዶ፡ የታይም እብ
ዓመት ውላድ ሹሀደ ህዬ እብ

ፍንቲት እግል ልስደው ወልስነዶ
እንዴ አትፋቀደ፡ እግል ክሉ ሸዐብ
ኤረትርየ ዲብ ዐድ ወካርጅ
ወቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ ዒድ
በኪት ወስዒድ ተምነ።

እብ ብቆት ለአስተሽሀደው አርበዕ ምሔርበት ዓደት ቀብር ገብአት
ዲብ ዮም 5 ኦጎስት ዲብ ብካት
እንጀሓይ ምዴርየት መንሱረ እበ
ሳደፈት ብቆት ወዲቅ ሄሊኮፕተር፡
ለአስተሽሀደው 4 ምሔርበት
ዓደት ቀብር
ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ፡ እብ ኣላፍ ለልትዐለብ
ሸዐብ ወአንፋር ቅዋት ድፈዕ
ለሐድረው እተ ዮም 9 ኦጎስት
ዲብ መቅበረት ሹሀደ ምሔርበት
አስመረ ገብአ።
ለአስተሽሀደው
ምዋጥኒ፡
አንፋር ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ
- ካፕቴን ንጉሴ ናይዝጊ፡ ናይብ
ተለንቴ ሙሴ ገብሬሂወት፡ ጁ/
ኤክ ተወልደመድህን እስቲፋኖስ፡

ክምሰልሁመ ነፈር መክተብ ርኢስ
- ሰርጌንት ሽሻይ ተስፈማርያም
ቶም።
ሰበብለ ብቆት አመቱ ኢተአመረ
መትቃያር ጀው ክምሰል ዐለ ምን
ቅዋት ጀው ኤረትርየ ለትረከበት
ሐብሬ ተአክድ።
መክተብ ርኢስ ወቅዋት
ጀው ኤረትርየ እብ እስትሽሃድ
ናይ እሎም ስቡላም ምሔርበት
ለትሰመዐዮም
ሐዘን
መሪር
እት ሸርሖ፡ እግል ዓይላቶም
ወመሻቂቶም ወፈተቾም ኤማን
ለሀበኩም ልብሎ።

መህረጃን ኤረትርየ 2019 ምን ዮም 16-22 ኦጎስት ዲብ ሐረት ኤክስፖ እግል ልግበእቱ

መህረጃን ኤረትርየ 2019
“ ዓዳት ስሙድ እብ ስሙድ”
እበ ትብል ስቅራት፡ ምን ዮም
16 አስክ 22 ኦጎስት ዲብ
ሐረት ኤክስፖ - አስመረ እግል
ልግበእ ቱ።
መፈወድ ዓዳት ወርያደት
ሰፊር ዘመዴ ተክሌ ምስል
ኤሪነ እተ ወደየ መቃበለት፡ እለ
ሐውልየት ወጠን ዐባይ፡ ክል
ሰነት ተጃርብ እት ልትረከብ
ምነ እብ ሸክል መጃገረት ከም
ትሰርገል፡ ዮም ዓመትመ፡ ክሉ
አቃሊም ለቡቱ ጽበጥ ወአርዛቅ
ዲብ ብዝሔነ ለሀለ ጀላል እግል
ለአርኤ፡ ምን መደት ረያም
ልዳሌ እግሉ ለጸንሐ መዳሊት፡
ዲብ ደንጎበ ሽክሉ ባጽሕ ክም
ሀለ አብርሀ።
ክል

“ፍንቲት
ጽበጥ
እንዴ
ኢገብእ፡
ፍንቲት
አግቡይ
ቀደሞት እግል ለህሌ ልትስኤ”
እንዴ ቤለ ሰፊር ዘምዴ፡ አቃሊም
ለእሉ ቡ አርዛቅ ለለአርኤ
እተ ቃዐት ዕፌ፡ ውርስ ዓዳት
ለልትቀደም እቱ ስስዒት ዓዳት፡
መካሪት አብያት ወአምዕላይ
መንበሮ ቆምያት ለልቀደም
እቱ ቂሾት፡ ጅግረ ፈን፡ ዕፌ
ፍጥር ወስናዐት፡ ዝቤ ለትፈናተ
ዐፍሽ ለገብእ እቱ ባዛር፡ ዕፌ
አሽካል
ወረስም፡
በራምጅ
በሀል፡ ዕፌ ፈርያት መአሰሳት፡
በራምጅ አጀኒት፡ ዕፌ ወዝቤ
አክትበት ወብዕድ ለከምክም
ጽበጥ ዲብ አግቡይ ቀደሞቱ
እብ ሸክል ፍንቱይ ዱሉይ ክም
ሀለ ሸርሐ።

አርቦዕ

እት ወክድ መህረጃን ዲብ
ሃይበት ከደማት ለልትርኤ ቀለ
ወብዕድ ለከስስ ህዬ፡ ሰፊር
ዘመዴ፡ ዐውል ሕዱድ ክም ሀለ፡
ምኑ ወለዐል እግል ኢልትዘቤ
ህዬ መራቀበት እግል ትግበእ
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ቀድየት
መዋሰላትመ ክመ ልሙድ
ምስለ ከስሶም ጅሃት መዓወነት
እንዴ ገብአት መዳሊት ጋብእ
እግለ ክም ሀለ አፍሀመ።

መፈወድ ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
ዲብ ደንጎበ፡ ሸዐብ ለልትቀደም
በራምጅ እብ ዋጅብ ለዘቱ
እግል ለአዳውር፡ ክል አምዕል
ዲብ ዔማት አክባር ዐድነ
ለትትቀደም
ሐብሬ
እግል
ልታቤዕ አትፋቀደ።

እብ12ይት
ትግራይት
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ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
14 ኦጎስት 2019

ጀሪደት

ገጽ

መህረጃን ኤረትርዪን ስካን አምሪካ እብ ነያረት ልትሰርገል

መህረጃን ኤረትርዪን ስካን
አሜርከ ዲብ በይ-ኤርየ ውላየት
ካሊፎርንየ እብ ነያረት ትሰርገለ።

ለትከሰተ መህረጃን፡ እብ ኣላፍ
ለልትዐለቦ ኤረትርዪን ወመሳኒት
ኤረትርየ ሻርከው።

መንጠቀት፡
መሓደራት
ሰብ
ምህነት፡ ናይ ዓዳት ወፈን በራምጅ፡
ወብዕድ ጽበጥ ለከምክም ዐለ።

ዲበ ዲብ ዮም 9 ኦገስት እብ
ውቅል ወፍድ ሕኩመት ኤረትርየ
ወዚረት ዐድል ፎውዝየ ሃሽም

ለሰለስ አምዕል ለለአተላለ
መህረጃን፡ ስሚናር፡ ዲብ ሓድረት
ሓለት
ወጠን
ወተጠውራት

ለእምር ፈናኒት ኤረትርያይት
አምሪክየት
ቲፋኒ
ሐድሽ፡
ኤረትርያት አምሪክያት ሐዋት

ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ ጌማም
ተዕሊም ገብእ

እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ፡ ከደማት ተዐሊም እግል
ልፍየሕ እበ ገብእ ለሀለ ጅህድ፡
ዲብ ሴዕ ምዴርየት፡ 5 ረውደት
ለብእተን 26 መድረሰት ልትበነየ
ክም ህለየ ወ80 ምእታይት ምን
ሽቅለን ከም ተመ፡ እዳረት አቅሊም
ዲብ ዮም 7 ኦጎስት እተ ወደዩ
ተቅዪም ትሸርሐ።
ዲበ እት መዲነት ባጼዕ ለገብአ፡
ዲብ ከደማት እጅትማዕየት፡ ዐማር
ሐርስ፡ ወብንየት ትሕትየት ዲበ
ትሰርገለ በራምጅ ለትቀደመ
እቱ እጅትማዕ፡ መሽሮዕ ማይ
ኢረፋሌ ወገልዐሎ ከም ተመ፡ ዲብ
ምዴርየት ግንዳዕ ደገጊት ምሓባር፡
ሖጺት፡ ጸረት፡ ደንገሎ ወዐድ ሹመ
ለአንበተ ሽቅል ከዛናት ለአተላሌ
ክም ሀለ፡ ጀሪፋት ዐድ-ሹመ ህዬ
ክም ሰነ በርሀ።
ዐማር ሐርስ እበ ከስስ፡ እትሊ
ወክድ እሊ፡ ሐረስቶት ምዴርያት
ሽዐብ፡ ባጼዕ፡ ግንዳዕ ወፈሮ ግርሆም
እንዴ አጥፈሐው እግለ ትመጽእ
ዝላም አውል መዳሊት ዋድያም
ክም ህለው፡ ዲብ ምዴርያት ፈሮ
ወአፍዐበት ህዬ አርድ እንዴ

ተሐረሰ እግል ዘርእ ዱሉይ ክም
ሀለ እንዴ ሸርሐው፡ ሰብ ምህነት
ሐርስ፡ ለሳደፈት ዛህረት አንበጠ፡
እብ
መዓወነት
ወመትሰባል
ሐረስቶት ወሰብ መቅደረት ሐርስ
መደረት እንዴ ኢሰብብ ሐን
መራቀበት ከም አተ ሐበረው።
ዲብ መጃል ዓፍየትመ፡ ሞት
እማት ወጀኒት እግል ትትሀወን
ጅህድ ክም ለአትሐዜ፡ ዲበ አቅሊም
ለልትርኤ ሕማማት ዲበ ትደህረት
ደረጀቱ እግል ልትከሬ ሕበር እግል
ልትከደም፡ ምን ወክድ እት ወክድ
ለገብእ አትፋዝዖት ለትትሐመድ
ፍገሪት ትትረከብ ምኑ ክም ህሌት
ወነዳፈት ድዋርመ ሰኒ ትገይስ
ክም ህሌት ትሸርሐ።
ሓክም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ብርጋደር ጀነራል ተክሌ
ልብሱ ዲበ አስምዐየ ከሊመት
ካቲመ፡ ዲበ ሐልፈው ስስ ወርሕ
ለለአትናይት
ወራታት
ከም
ትሰርገለ እንዴ ሸርሐ፡ መሐገዝ
ማይ ምዴርየት ዳህላክ ወአሰነዮት
ድፍዓት ግንዳዕ፡ ምነ መትሐሳር
ህዩቦም ለሀለ ክም ቶም አፍሀመ።

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

‘‘ኤሪ-ኣም-ሲስተርስ’፡
ምን
ኤረትርየ ለጌሰት ፍርቀት ዓዳት፡
ወብዕዳም ፈናኔን ለመህረጃን
ገማለት ወሱካሙ ክም ዐለው
ምነ አካን ለበጽሐተነ ሐብሬ
አትአመረት።
እሊ ክእነ እት እንቱ እብ

መናሰበትለ
መህረጃን
500
ወካይል ለሻረከው እቱ እብ
ወዚረት ዐድል ፎውዝየ ሃሽም
ለገብአ ናይ ሖል ዋዕለ ቤት ጎማት
ኤረትርዪን አምሪክዪን፡ ዲብ ‘በይ
ኤርያ’ - ካሊፎርንያ ክምሰል
ትሰርገለ ተሐበረ።

ስነይ፡ መራቀበት ኢቃኑናይ ፈርያት ሐርስ
መክተብ
ከደማት
ውሸበ
(ኳራንቲን) ብቅል ወሔዋን ዲብ
ምዴርየት ስነይ፡ ዲብለ ሐልፈየ
ክልኤ ሰነት፡ እምበል ገበይ ቃኑን
ዲብ ዐድ እግል ልእቴ ለጀረበ
ዝያድ 2 ሚልዮን ነቅፈ ለልትዋገም
ጅንስጅንሱ ፈርያት እት መራቀበት
ኣተ።
ለትጸበጠ
ፈርያት
ሐርስ፡
ሐመሊት ወፈዋክህ፡ እንቆቅሖ፡ ስገ
ደወርህ፡ ድድ ባልዒን አስርየት፡
ሰማድ፡ ስራይ ንዋይ ወነብረ ሔዋን
ክምሰል ሸምል መስኡለ መክተብ
አሰይድ ዘርእሰናይ ጸጋይ ሐበረ።
ለናይ
መራቀበት
እብ መሻረከት ሰብ

ወራት፡
ሽርከት፡

ቅስም ጀማርክ፡ ፖሊስ ማልየት፡
መአሰሰት ትጃረት ቀይሕ ባሕሪ፡
ወዛረት ዓፍየት፡ መራቀበት ሕዱድ
ወእዳረት ምዴርየት ተሰነይ ክምሰል
ትሰርገለ፡ አሰይድ ዘርእሰናይ እብ
ተውሳክ ሸርሐ።
ለዲብ
ሐንቴ
መራቀበት
ለወዐለ እንታጅ ሐርስ፡ እብ ሰብ
መቅደረት ዋጅብ በሐስ ሐቆለ
ገብአ እሉ፡ ገሌ ልትሸነክ እት ህለ
ሰሩ ህዬ ክምሰል ነደ፡ ወኪል ኤሪነ
እግለ ትሰአለዮም ጀሃት እንዴ
አሸረ ሐበረ።
ኢቃኑናይ እንታጅ ሐርስ ዲብ
መጅተመዕ ወወጠን ለለአጀርዩ
ናይ ዓፍየት፡ መሻክል እቅትሳድ

ወመደረቱ ቀሊል ሰበት ኢኮን፡
ትጃር ምን ክእነ ላተ ተጃረት
እግል ልጀመሎ፡ መክተብ ከደማት
ውሸባ ሔዋን ወብቅል ምዴርየት
ስነይ ትላከ።
ውዛረት ሐርስ፡ ምስል ምጽአት
እንፍሉዌንዘ
ሰራይር፡
ዲብ
ሰነት 2005 ምን ካርጅ ለለአቴ
ሰዋሲው ወእንቆቅሖ እብ አዋጅ
ክምሰል አብጠረቱ፡ ምናተ ለምን
ካርጅ ለአቴ እብ ኢቃኑናይት
ገበይ ልተላሌ ክምሰል ህለ ለአሸረ
መክተብ፡ መትነፈዐት ዔማቱ
ለኢትደለ ፈርያት ሐርስ እብ
ዓመት እንቆቅሖ ወስገ ደወርህ
ህዬ እብ ፍንቱይ ምን መትዛባይ
እግል ልትጀመሎ አትፋቀደ።

ብቆት ትራፊክ ለትከስስ ሐብሬ ትትሀየብ

ዲበ ሐልፈው አውረሐት ጁን
ወጁላይ፡ ዲብ አቅሊም ምግብ እበ
ሳደፈየ 588 ብቆት ትራፊክ ሴዕ
ነፈር ከም ሞተው፡ ሐድ 130
ደረር ከም ጀረ እቶም፡ ዲብ ማል
ለጀሬት ከሳር ህዬ 6 ሚልዮን ከም
ትትዋገም ፖሊስ ትራፊክ ሐበረ።
ቃእድ ፖሊስ ትራፊክ አቅሊም
ምግብ ሌተናል ኮሎኔል ታደሰ
ብርሃኔ፡ ምስል ኤሪነ እተ ወደየ
መቃበለት፡ ዲብ ሒን ከረም
ምስል ዝላም መትሸልታፍ ምንመ
ልትርኤ፡ ሰበብ ናይለ እትሊ ወክድ
እሊ እብ ብዝሔ ሳድፍ ለሀለ
ላኪን፡ ኢመትመላክ እብ ቃኑን
ክምቱ ሸርሐ።
12ይት ሰነት ዕልብ 34

ዲበ ሐልፈው ክልኦት ወርሕ
ምነ ሳደፈት ብቆት ትራፊክ፡
ለዝያድ 90 ምእታይት እብ
ሰበብ ኢሐሸሞት ቃኑን ትራፊክ
ለጀሬት ክም ተ እንዴ ሸርሐ
ሌተናል ኮሎኔል ታደሴ፡ እምበል
ሩክሰት ሰወጎት፡ ከምረት፡ ኢመሊክ
መኪነት፡ ኢሐሸሞት አሻይር
ትራፊክ፡ ወኢሀዪብ አውለውየት
ምነ ብቆት ለሰብብ አግደ ኪደት
ቃኑን ትራፊክ ክም ቶም አብርሀ።
ሙሽተርከት ፊራሮ ዐማር፡ ዲብ
ሐሽሞት ብቆት ትራፊክ ወአንቀሶት
ብቆት መካይን ለቀደመዉ ዶር
ለልትሐመድ ክምቱ እንዴ ሸርሐ፡
ለደረሰ፡ ዐባዪ፡ ወአጀኒት እበ ወጅብ
አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019

ከጥ እግል ልትዐደው ለወድወ
ሰዳይት፡ ወዲብ ሙጅተማዕ እብ
ዓመት ቃኑን ትራፊክ እግል ለኣምር
ወለሐሽም ለሰርገለዉ ወራት ከም
መሰል ሰኔት ለትትሸረሕ ክም ተ
አፍሀመ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ
ዮም 7 ኦገስት ላሊ፡ ዲብ መዲነት
አስመረ ምን ባካት መክተብ
ውዛረት ሐርስ ለትሰረቀት ሆንደ
ለጅንሰ ዕልብ ኮድ 1 ላተ መኪነት
ንኢሽ ብቆት ክብድት ክም ሰበበት
ዕላቃት ዓመ ፖሊስ ኤረትርየ
ሐበረ።
ሰበብለ ብቆት፡ እብ ኸምረት
ልቦም እንዴ ተዐመመ ምኖም
እምበል ሩኽሰት እት ሰውጎ
ወምን ቅያስ ወለዐል እብ ገያደት
ልትፌተቶ
ለዐለው
አንፋር
እት ባካት መድረሰት ካልኣይት
ደረጀት በሐር ቀየሕ ምስል ዕጨት
ወብነ እንዴ ትዳገሸው ሰልሲቶም
ወምስሎም ናስኣመ ለዐለው ወለት፡
ከም ሞተው መስኡል ተሐቂቅ
ብቆት ፖሊስ አቅሊም ምግብ
ስምኦን ወልደገሪመ አትአመረ።
ገጽ
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ሳወ እትለ ናይር ፍጉረ

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
እት ሰነት 1975 እት ሮረሐባብ
ዳሕየት እንድላል ክምሰል ትወለደ
አስክ ወድ ሴዕ ሰነት በጽሕ ዲቡ
ጸንሐ። እት ሰነት 1983 ምስል
ሳብዓይ ወራር (ስቱር ወራር)
ድፍዓት አባይ ዲብ ሮረ ሐባብ እት
ልሽእግ ሰበት ጌሰ ምስል ዓይለቱ
ምን እንድላል አስክ ዐለዮ በህለት
ሱዳን እስእኑ ዋጨለ። ሕዱድ ሱዳን
እንዴ ተዐደ ህዬ እት ቶከር ምስል
ዐዱ ሐቆለ ጸንሐ፡ ግራሁ አስክ
ቦርሱዳን አተላለ። ምስል ሑሁ ዐቢ
እት ቦርሱዳን እንዴ ገብአ ዝያደት
ዐሸም ድራሰት ሰበት ዐለ እግሉ እቱ
አስክ ሳምናይ ፈስል ደርሰ። ኤረትርየ
እት ሰነት 1991 እስትቅላለ ክምሰል
ረክበት ህዬ፡ ክምሰል ክሉ እት ዐለዮ
ለዐለ ሸዐብ ኤረትርየ ህቱመ ሐቆ
ገሌ ሰኖታት አስክ ዐዱ ሳገመ። ህቱ
ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
ልትበሀል። ከዮም እብ መናሰበት
ዝክረት 25 ሰነት ተእሲስ ሳወ
ወመትአንባት በርናምጅ ክድመት
ወጠን፡ ቀደም ሳወ ወሐቆ ሳወ ለዐለት
ሓለቱ እግል ለሓኬ እግልናቱ። ከእተ
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል እነስአኩም
ህሌነ፡ ቅራአት በኪተት።
መዐልም፡ ምነ ፍሬ ሳወ
ለኢትትረስዑ ሚ ህለ?
ምነ ይእትረስዑ ለናይ ሰልፍ
ሽሂድ እት ክድመት ወጠን ለሳደፌኒ
ዎሮ ወድ መጅሙዐቼ መርሃዊ
ጸጋይ ለልትበሀል ወድ አስመረ ዲብ
አወላይ ወራር እት አምበሰቴ-ገለበ
አስተሽሀደ። እም መርሃዊ ክልዶል
ዲብ መጸአነ ወልደ ክምሰል ኢረኤቱ
እብ እስትሽሃዱ እግርስት ሰበት
ዐለት፡ ለቴለተናተ ህግየ ህዬ አስክ
እለ ይእትረሰዐ።
ሚ ህግየ ቴለኩም እም
መርሃዊ?
መዐልም፡ “እት ሰነት 1975
ጅኑድ እት ዐድነ ዲብ መጸኦ፡
ኤረትርየ ሕነ ኢኮን እሊመ ለዲብ
ድርጽኪ ህለ ውላድኪ ጀላበ እግል
ለአስተሽህድቱ ቤለውኒ፡ ህግያሆም
አማንተ። ሕርየት ምንመ መጽአት
ደጉስ ወራራት አቶብየ ሰበት መጽአ፡
ለዲብ ሰነት 1975 እት ድርጬ ለዐለ
መርሃዊ ወልዬ ህቱመ እስትሽሁድ
ክምሰል ህለ ሸክ አለብዬ” ቴለተነ።
እብ አማንመ መርሃዊ እት
አወላይ ወራር እት አምበሰቴገለበ እብ ፍርስነት ዲብ ልትሓረብ
እስትሽሁድ ዐለ። ከእለ ዘዐት ናይለ

ዋልዳይት አስክ እለ ምን ልብዬ
ኢትበዴ።
ከፍርስነት ናይለ ምስልከ ለዐለው
ዌርሰት ከፎ ትሸርሐ?
መዐልም፡ እተ ወክድለ ወራር
አነ ወጅማዐቼ ለዐልነ እተ ፈሲለት
ክምሰል ሐቴ ዓይለት እግል ትትወሰፍ
ትቀድር። እት ሳልሳይት ፈሲለት
ናይ ክፈል ጄሽ 2001
ዐልነ። ለወክድ ለምን ሳወ እንዴ
አንበተ ምስልዬ ለዐለ ዑስማን
መሐመድዐሊ (እስታቅፍርለህ) ዲመ

ሐቴ ፈሲለት ምንመ ዐልነ፡ ሐቆ
ካልኣይ ወራር ላኪን ዲብ ቀበት ዎሮ
ክፈል ጄሽ እት ሕነ ትፈናቴነ። ምን
ቅብላት ኢገብአ ምንገብእ ምስለ
ዐለ ወራር ምስል እግል ነአምሐብር
ኢቀደርነ። እት ክእነ ሓለት ዲብ ሕነ
ሳልሳይ ወራር መጽአ።
ዝክርያትከ እት ሳልሳይ ወራር
ህዬ?
መዐልም፡ ውሕደትነ ምስል
ብዕዳት ውሕዳት ቅዋት ድፈዕ እንዴ
ገብአት እግለ ምን ፈር-ወንተር ዒድ
እስትቅላል እንዴ አንበተ ለአተላሌ
ለዐለ ሳልሳይ ወራር ዲብ ጀብሀት
ዛለምበሰ ሐቆለ ዳፈዐነ፡ ዲብ ዮም
24 ማዮ 2000 ለዐለ ሐርብ ሰኒ
ድቁብ ዐለ። እትሊ እት ጀብሃት
ሐርብ
ዛለምበሰ፡ ቡሬ፡ ጸሮነ ወመረብ ሰቲት
ገብእ ለዐለ መዓርክ ፍራስ ብዝሓም
እብ ፍርስነት ወኤማን ልትሓረቦ
ወለአስተሽህዶ እቱ ዐለው። ለሐርብ
ድቁብ ሰበት ዐለ ህዬ፡ ፈጅራተ
ዮም 25 ማዮ ምነ እግል ሰለስ ሰነት
ሻፋም እቱ ለዐልነ ድፋዓት ዐይገ
እግል ነአንስሕብ ትቀሰብነ።

ህዬ ታሪክ መትወራራስ ወመትባዳል
ክምሰልቱ ሸክ ኢወዴኮ። ሕናመ ዐረ
እብነ። በዲር ጀላብ ሕርየት ወዮም
ጀላብ ስያደት፡ ታሪክ ኤረትርየ
ታሪክ ስሙድ ወመትሰባል፡ ታሪክ
ኤማን ወሰባት ክምቱ ትዘከሬኒ።
እተ ናይ እንሰሓብ ወክድ ዑስማን
ክምሰል ትከበቴኒ እበ ውላድ ፈሲለትነ
ለዐለው ከረ ሓምድ ቀይሕ ወኣድም
ኪነ ትሰአልኩው። ዑስማን አስክለ
ኣሙ ለዐለ ደብር ሶይረ ለገናድ ዲብ
ለአቀምት፡ ሓምድ ቀይሕ ወኣድም
ማሌ ዮም 25 አስተሽሀደው ማሚ
ቤሌኒ። ለወቅት እስትሽሃድ ልሙድ
ሰበት ዐለ ዑስማን ለገጬ ክምሰል
ረአ፡ “ደሐንቱ፡ እስትሽሃድ እግል
ክሊናቱ! አናመ ወእንተ ዮም ያ
ፈጅር ነዐርዮም እንገብእ” ቤሌኒ
ወደርብለ አስክ ሶይረ ለአሴሮ
ለዐለው ጅማዐቱ ተሀርበበ ምንዬ።
ሐቆ እለ አነ ወዑስማን ደሀይ
ሕድ ኢደሌነ። ዑስማን ሑሁ
ምዕባዩ እድሪስ መሐመድዐሊ ምስሉ
ዲብለ ጀብሀት ዐለ። ዮም ያ ፈጅር
ነአስተሽህድ እንገብእ ለቤለየ ዘዐት
ላኪን ምን ልብዬ ኢበዴት። አነ

ምን ድገለብ አስክ ድማን፦ ዐብደለ መሐመድዐሊ፡ ሽሂድ ሓምድ ቀይሕ፡ መዕርነት ሰረቔ፡ ሽሂድ ኣድም መሐመድ ኪነ ወሽሂድ ዑስማን መሐመድዐሊ

እትዘከሩ። አነ ወህቱ ምን ሳዋ እንዴ
አንበትነ ዲብ ሳልሳይት ፈሲለት ዐልነ፡
እምበልሁመ ከረ ሓምድ ቀይሕ
ወኣድም ኪነ መድፈዐጂታት ብሬን
ሰበት ዐለው፡ ዕን ናይለ ፈሲለት
ዐለው። ዲበ ሐርብ ሸበህ ለገብእ
እቱ ወክድ ህዬ፡ ዲብ ንትሰሐቅ
ወንትደአል ዝያደት ፍቲ ወሻማት
ሕድ ትዋረስነ።
አምዕል ሐቴ በክት ክምሰል
ረከብነ ዲብ ዛለምበሰ እንዴ ጊስነ አነ፡
ሓምድ ቀይሕ፡ ኣድም መሐመድ
ኪነ ወመዕርነት ሰረቔ ሐቴ ዝክረት
ለትገብእ እግልነ ሱረት ትሰወርነ።
ለሱረት አስክ እለ ምስልዬ ህሌት።
አክለ እለ ረኤኮ ህዬ ለሐለፍነ እበ
ሓለት ጥዕመ ወመራረ ትትካየል
እግልዬ። እብ ፍንቱይ ምን አወላይ
ወራር አስክ ካልኣይ ወራር ዲብ

እትሊ ወቅት እሊ ምን ሀለ
ወምን አስተሽሀደ እንደሌ ይዐልነ።
ምን ሕድ ዲብለ ክፈል ጄሽ
ሽቱታም ሰበት ዐልነ። ላኪን ዲብ
ነአንስሕብ ዑስማን እስታቅፍርለህ
እት ገበይ ረከብክዉ። ለወቅት ለሀይ
ለፈርሐኩወ ፈርሐት እግል እውሰፈ
ይእቀድር። አነ ወዑስማን ክምሰል
ሐው ውላድ እም ዲብ ሕድ እንዴ
ትለዋሌነ ሕድ ሰዐምነ። አነ ወዑስማን
ምን ሳወ እንዴ አንበትነ ፍኑቱያም
ሰበት ኢነአምር ሻማት ሕድ ጻብጥነ
ዐለ።
ለወክድ ለጄሽ አስክ ሐርብ
ልትባደር እት ህለ፡ ለእግል መደት 30
ሰነት ለገብአ ሐርብ ወጀላብ ሕርየት
ለትደፈዐ ዐውል ትዘከርኮ። ለታሪክ
ዮምመ እበ ዌርሳይ አማነት ላቱ ግም
ሐዲስ ልደገም ህለ፡ ታሪክ ኤረትርየ
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እበድር ገብእ ሚ ዑስማን ዲብ እብል
ላኪን ዑስማን ዲብ ዮም 10/6/2000
እብ ፍርስነት ዲብ ልትሓረብ ዲብ
አድብር ሶይረ ክምሰል አስተሽሀደ
ሐሬ ኣመርኮ። ላመ ሱሮሕ ለዐለ
ከሐሬ ምስል ሐርብ ወያኔ ምን
ሐዲስ ዲብ ጄሽ ለተሓበረ ምዕባዩ
ሑሁ እድሪስ ምስሉ ዲብ ሐቴ
ምዕል ወሐቴ አካን አስተሽሀደ።
ዐጃይብቱ ለዋርሳይ ወለመውርሳይ
ክልኦት ሐው ዲብ ሐቴ ምዕል!
ብዕድ ምን ክድመት ወጠን
ለወረስካሁ አው ለተዐለምካሁ ምን
ለሀሌ?
መዐልም፡ ብዙሕቱ። አሰልፍ
ምስል ክሉ መጅተመዕ ኤረትርየ
እግል እትኣመር በክት ረከብኮ።
እግልሚ ለቤን ሮረ ሐባብ ወሱዳን
ለዐለ ፈሀምዬ ዝያደት ፈይሐ ወዜደ።
አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019

ዐብደለ መሐመድዐሊ(መዐልም)

እምበልሁመ እት ምስተቅበልዬ
ለነፈዐኒ እብ ማል ለኢልትረከብ
ተጃርብ ከሰብኮ። በናይ ገአኮ፡
ከአብያት እበኔ። ከያጥ ገአኮ፡ ልባስ
እከይጥ፣ ሐኪም ገአኮ ሕሙድ እዳዌ።
ከታብ ገአኮ ለትፈናተ ቅሰስ ወአሽዓር
እግል እክተብ ወተጃርብዬ ወፍክርዬ
እብ ክቱብ እግል ሓኬ ቀደርኮ። እሊ
ህዬ፡ ምነ እት ክድመት ለወዴኩወን
ዝያድ 20 ሰነት ለከሰብክውቱ እግል
ኢበል እቀድር።
እግል መሰል ለከተብካሁ ቅሰስ
ሚ ልብል ገሌታይ እብ ክሱሱ
ወሓኬከ እግልነ?
መዐልም፡ እግል መሰል ምነ እግል
እክተቡ ወዲብ ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ ልግበእ ወክርን ገቢል በርናምጅ
ትግራይት ለነድአኩዉ ወእብ ስሜቼ
ለትከተበ ረያይም ወሐጫይር ቅሰስ
ህለ። ህቱ ህዬ ዝክርያት ሐያቼ፡ 33
ክፋል ለጌሰት ቅሰት ቆል ሳብት፡
ፍሬ ጸብሬ፡ ሰሬራይ ለፈታይ ሰኔት
ምን ህግየ ዐረቢ ለተርጀምኩወ፡
መሐጠት ባስ ክምሰልሁመ ግውሐ
ተልቡስ በድረዩ ለልብል ቅሰስ ምነ
ለከተብኩው ወእት ወሳእል እዕላም
ለትነሸራ ቱ።
እሊ እግል ኖሱ ምነ እትሊ
ናይ ክድመት ወጠን አውካድ
ለከተብኩው እት ገብእ፡ ላመ
እሉ እከትብ እቡ ለህሌኮ ሕሩፍ
ግእዝ ዲብለ ዝያድ 21 ሰነት ዲብ
ክድመት ወጠን ለወዴኩው ወክድ
ለከሰብኩሁ ተጃርብ ቱ። ሰበት እሊ
እብ አማን ለወርስ እግል ልውረስ
ቀድር። ዋርሳይ ህዬ እብ አማን
ወቀዩ እት ክሉ በህለት እት ሐርብ
ወጠን አድሐነ ወእት ዐማርመ በለድ
ዐመረ ወልሰዕ ዕንዳቄሁ ፋቴሕ
ይህለ። ሰበት እሊ ‘ዋርሳይ ዌርሳይ
አማን’ ክምቱ እግል አክድ እፈቴ።
ሳወ ህዬ ዮም እትሊ ለእሉ ረኤነ
ናይር ፍጉረ፡ ወለ ቀደም 25 ሰነት
እተ ናይ እስትንቡረት ወክድ ለዐለ
አዋይን ዶል እቃርን፡ ለፈርግ ናይ
ምድር ወሰመ መስል እቼ። እግል
ሚ ለወክድ ለሀይ አብያትነ ምን
ግንደዔ ወከዐሌ ልትሸቄ ለዐለ
ዕሸሽ ገብእ ዲብ ህለ፡ ማይነ እብ
ጀረካናት ልትጎረት ዐለ። ለንደረቡ
ዐልነ ተድሪብነ ምስል እሊ ናይ ዮም
ልትቃረን እት ህለ፡ ሳወ ሰኒ ሄረረት
ወውላድ ሳዋመ እት ለትወቀለት
ርሽመት በጽሐው።
እግል መሰል እሊ ዲብለ
እሕትፋል ለረኤናሁ ዕፌ-ዐስከሪ
እግል ኖሱ ፍሬ ሳወ ክምቱ ሸክ
ኢትወዴ። ሳወ ሰዋጌን ደባብ
ወጥያራት አፍሬት፡ ሳወ ሌክፈት
መዳፌዕ ወሳዋሪክ ወልደት፡ ሳወ
ደካትረ ወመሀንድሳት ካተረት፡ ሳወ
ሚ ይአፍሬት? እሊ ክሉ ፈድል
ረቢ ወፈድል ሳዋቱ። ምሕል ዕልም
አካዳሚ፡ ዕልም ዐስከሪ (Military
Science) ወዕልም ምህናት እንዴ
ገብአት ህዬ አጅያል እግሉ ጣርግ
ወሳልሓም
መዋጥኒን
ትወዴ
ህሌት።
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

እት ሳወ፡ ሰነት ሐቴ ዮም ተ

ሰላሰ ወካልአይት ደውረት
ክድመት ወጠን ፍንቲት መርሐለት
ዲበ
ለትከሬት
ወለትደሐረት
ደውረት ተ። እበ ክራየተ 20
ሰነት ለአዶረት ሓለት ኢሐርብ
ወኢሰላም እንዴ አክተመት አዋጅ
ምስንዮት ወመትሰዳዳይ ፍንጌ
ኤረትርየ ወአቶብየ ተዐለነ ከ32
ደውረት ሰላም ትሰሜት። ምስል
ተኽሪጀ ሀዬ ሳወ አወላይት
ደውረት ምነ ትከበተት ዲበ አስክ
እለ 25 ሰነት ምን አዶረት ዒድ
እዮቤል ፍደተ እብ ሕሽመት ዐባይ
ዐየደት። አንፋር እለ ደውረት ሀዬ
ምን መትሐዳር ጋሸ አስክ መዕረድ
ዐስከሪ እብ በቃዐት እንዴ ሻረከው
መተቅብለቶም አሽነነው። እተ ሰፍ
ለልርእዮም እሎም ደረሰ እሎም
ስኒን ለትደረበው ዐሳክር ማዮም
ሻርባም መስሎ። ህቶም ላኪን ምነ
ዕምሮም ለፍክሮም፡ ምነ ሐጅሞም
ለበቃዐቶም ለልትረኤ ነኣይሽ
መለምል ሰነት ሰልፎም እት ዕምር
ስነት ሰብ ለአቱ ለሀለው ቶም።
ዓሙድ ዕንጃረ ምስል ሑዳት ምን
አንፋር እለ ደውረት ሃድገት ዐለት።
ምነ ህተን ቤለያሁ ሑዳይ ሀዬ ክእነ
ተሌ ቱ፦

ፋጥና መ/ኖር
ፋጥነ መሐመድኖር ዑስማን ምን
ነቅፈ ሳወ ለትከሬት። ሳወ መድረሰት
ሐያት ተ ለልብል ረአይ ብእተ።
ሰበቡ፡ እት ዐድነ እት ሀሌነ እብ
ክሱስ ሳወ ብዙሕ ደዓያት እኩይ
እንሰሜዕ ዐልነ። ክሉ እንዴ ሐልፈ፡
አስክ አጀኒት ዲቡ ሐንገሎም እንዴ
ትበጭበጨ ሳክት ልኩፋም ሀለው
ለልብሉናመ ዐለው። እሊታት እንዴ
ሰምዐው ለተርፈው ምኒናመ ብዝሓም
ሀለው። እግል አዋልድ ሀዬ ዝያድ
ለልአትፋጅዕወን፡ ክሉ ሀም ዋልዴን
ወፈታያም ሕነ ለልብሎ እት ህዳይ
ቱ። ሕነ ሀዬ አሰናይ መጽአነ፡ ክሉ
ሕሰይ ጸንሐ። ምነ እሉ እንሰሜዕ
እተ ዐልነ እኪት ሐቴመ ኢርኤነ።
ምጽእ ክም እንቤ 10 ምዕል ገብአ
ትደረብነ ወሐር እት ድራሰትነ
ገብአነ። ሐቆ ድራሰት ተመት
ተድሪብ ዐስከሪ ተአንበተ ወእት
ከደን እንዴ ትፈረርከ እበ ትትዐለሙ
ታክቲካት ዐስከሪ(ስልቲ) አትመመ።
ለናይ ደንጎባተ ለክብድት ትትበሀል
ዐለት ህታመ ሐቴ ኢከብደት ዲብነ
ጥዕም ዐለት ዝያድ ከህላት ተዐልመከ
ወምስል ሕድ ተአቃርብ ወተአትፋቴ።
እግል መድሐራት ለወዴናሁ ተማሪን
ሀዬ ዝያድ ለሐረከት ክም እንመልከ
ወዴነ።
ነቅፈ ዲብ ሀሌኮ ሽቅል እፈቴ

የዐልኮ ወዐጄመ ትሕፈዝ እንዴ
ቤለው ዲብ ሽቅል ብዙሕ ለአትበግሱኒ
የዐለው። ሳወ ላኪን ወቅቼ ሰኒ እግል
እነዝሙ ሰዴተኒ። ሰብር ተዐለምኮ፡
ሰኒ ሐፍዝ፡ ምስል ጸርዬ እዛክር፡
ምስሉመ ዲብ ሽቅል እሻርክ፡ አደብ
ብዝሓት ኣመርኮ ሂገ ትግርኘ ሐበት
አምር ለይዐልኮ ኣመርኮሀ። እምዬ፡
አቡዬ፡ ሐልታትቼ ወክሉ ዐጄ አስክ
ሳወ ምን ሳረሐዉኒ ምን ክሉ ቀልብዬ
ሐምዶም፡ አሰናይ መጽአኮ። እግልሚ
ሕሳብዬ አርድ ብዕድ ሳፈሮት ዲቡ
ጋይስ ምንዬ ዐለ። እግል አንሳይት
አክለ ተዕሊም ለለትሐዝያተ ለእት
ሳወ ትረክበ ተጅርበትመ ሰኒ ወአማን
ክም ተአትሐዝየ አዜ አከድኮ። እግለ
ምራደን እት ሀሌት እብ ጨቅጥ
ለተርፈ ምነ፡ አውመ እበ አዳም
ለልብለ እንዴ ፈርሀየ ለበጥረ ምነ እለ
ወደየ እንዴ ወደየ እግል ልብጸሓሀ
ምራጄቱ። በደል እብ ቤለው ልትከረዐ
ኖሰን እግል ልርአያሀ ሀዬ እነሰሐን።
ምን ፍልፍሌ(አቅሊም ዐንሰበ)
ሳወ ለትከሬት ዘህረ መሐመድ ስዒድ
እድሪስ፡ ምግባይት ደረጀት ምስል
ዐደ፡ ካልእ ደረጀት ሀዬ ዲብ ቦርዲን
ደቀምሐሬ ደርሰት። ሰለስ ሰነት ምን
ዐደ እንዴ አሬመት ሰበት ደርሰተን
ጀለ ተዕሊም ምን ዐድከ አርየሞት
እግለ ሐዲስ ኢኮን። ላኪን ክል ሐቴ
ሚዘተ ብእተ ትብል። ዲብ ቦርዲን
ደቀምሐሬ ትግሬ ትግርኘ ወየምክን
ሳሆ እረክብ። አመ ዲብ ሳወ ምን ስስ

ዘህራ መሐመድስዒድ
ለአቅሊም ለመጸየ ክለን ቆምያት እት
ሐቴ ቤት(ሃንገር) ሳክናም ሕነ፡ ላዝም
አደብ ሕድ ነአምር ወንትላመድ።
መንበሮ ሕድ ወሰቃፈት ሕድ
ንትዐለም። እት ሳወ ለመዐልምከ
ክምለ ዋልዳይካቱ፡ ውቀትከ ግምሽ
እት ተአበድየ ኢለተቅብለከ። ምዶል
ተሐፍዝ፡ ትሸቄ ትትዐለም፡ ሚዶል
ምስል መልሂትከ ትዛክር፡ ትትሐጸብ፡
ትትፋገዕ ክሉ ጀድወሉ ብእቱ። ምን
እሊ ጀድወል መሴሕ ለትበዴ ውቀት
እግል ኢተሀሌ ሀዬ ለመዐልም ምስልከ
ሀለ ክል ሐረከትከ ራቅብ። ለከጠ
ጀዛሁ ነስእ እሊ እሙርቱ። ህቶም
ላኪን እግልነ ምኑ ወኬንቶም። ክም
ዋልዳይ መክሩነ ወሙስተቅበልነ ሰኒ
እግል ንርአዩ ሰዱነ ዮም ለኢሸቄከ

እለ ፈጅር እብ ኖሰ እግል ትስኔ እከ
እግል ትትሐለም ክም አለብከ እተ
ልብከ አካን ክም ተሀይበ ወዱከ።
ምን ወለት 13 ትገብእ ምኖም
እንዴ ሬመት እግል ትድረስ ዐደ
ከፎ ትባለሐወ ለልብል ሰኣል
መጸአከ። ዛህረ፡ ዐደ ትድረስ እሎም
ምን ፈተው አብሽር! ክም ቤለወ
ተአክድ። እለ መዕነውየት እለ እንዴ
ረፍዐት ሳወ ክም ትከሬት ምነ ሐወ
ስናተ ሐቴ እንዴ ኢተነቅስ ተድሪበ
አትመመት። እግል አዋልድ ሳወ
ኢትትከረየ ለልብለን አባየን ድኢኮን
ፈታየን ኢኮን። ገሮበን እግል
ልተረድ፡ አፍካረን እግል ልፍየሕ
ክሉ እግል ለኣምረ ወሐያተን ኖሰን
እግል ልምረሐ ምን ክራየት ሳወ ሐር
እግል ኢሊበለ ሀዬ ትመክረን።
ወለት አፍዐበት ላተ ሰውሰን
ዩሱፍ ለእለ ትሰሜዕ ዐለት ወለሐቂቀት
የምሕድ ክም ኢሀለየ ደግመት
እነ። ለዲብ ዐድ እት አነ እሰምዑ
ዐልኮ ክሉ ሐሰትቱ ሳወ ለተትአቤ
ወተአፈርህ ኢረኤኮ እተ። ወሓይዝ
ሀለ፡ ከምሲን ሀለ፡ አራዊት ሀለ፡ ጀዘ
ክቡድ ብእቱ ልትበሀል እንሰሜዕ
ዐልነ። ዲብ ስልቲ ብዙሕ ተዐብ
ወሕማም ሀላመ ልትበሀል ዐለ። አነ
ለከብደት እቼ ሐቴመ ኢረኤኮ። እለ
ለከብደትተ ለቤለወ ስልቲ ምን ክሉ
ጠዐመት እቼ። ውቀት ሐጬረት
እንዴ እንተ እበ ጥዕመ ትከለሰት።
ጀዘ ገአ ምንገብእ ሀዬ ለኸጠ አፎ
ኢልትጃዜ እብ ገበይከ ሐቆ ጊስከ
ሀዬ ሕሽመት ወፈተ ምን ኢገብእ
እት ጀዛከ ለልትዐደብ አለቡ። እግል
ሕፍዝ ሀዬ ውቀት ካፊ ሀለ ዲብ
ዐጄ ዲብ አነ አክል እሊ ዲብ ሳወ
ለረከብክዉ ውቀት እንዴ ረከብኮ
ሐፍዝ የዐልኮ። ክሎም ሀዬ እግል
ንሕፈዝ ለአትናይቱነ። ዲብ ፎሌን
ሐቆ ኢትረከብከ መዐልምከ ሐፍዝ
ዐልኮ ሐቆ ቴልካሁ ሐቴ ኢልብለከ
እግል ትፈድብ እሉ ሰበት ለሐዜ።
ሰውሰን
“ለዐቤት
እት
ሙጅተመዕነ ለሀሌት ሙሽክለት፡
ነፈር ሐቴ እንዴ ኢልትፋከር ደለ
አዳም ቤለየ እባሀ ለአምነ ብዝሓት
ስናቼ ተሃደየ አውመ ሳወ እግል
ኢሊጊሰ መድረሰት ሐድገየ። አነ
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ላኪን ኖሰን እግል ልርአያሀ ወፈቴኮ
እለን” ትቤ። እንዴ አትሌት፡ ምን
ሳወ እምበለ ድራሰት አካዳምየት
ብዙሕ ከሰብኮ። በዲር ዲብ ቤቼ
እምዬ ለትብለኒተ ሌጠ እወዴ ዐልኮ።
ዮም ላኪን እምዬ ለትብለኒተ አዜመ
እግል እውደያቱ ምናተ ምነ ሌጠ
ለእትጸበር የአነ፡ እግልዬ ለትነፈዐኒ
እግል እምዘን ወእብ ኖሼ መባደረት
እግል እንሰእ፡ ጎማቼ እግል እብተክ
ለእቀድር ጋብአት ሀሌኮ። ምስል
አዳም ከፎ ትትመቅረሕ፡ መታክል
ከፎ ትትዐደዩ ወሐል ተአመጽእ
ተዐለምኮ። እብ ሳወ እግል ሕለፍ
ለሰደዉኒ ወለአትናየተዉኒ ዋልዴንዬ
እት ሐምዶም እት ድራሰቼ ወሽቅልዬ
እንዴ ነጅሐኮ እግል አሽንኖምቱ።”
ብዙሕ ተዐለምኮ ወክሱሰን ሽቅል
ለመድኮ ትብል ምን ፋንኮ ለመጽአት
ዓይደ እድሪስ። ዓይደ፡ ምን ዐድነ
ለመጽአነ እቡ ለትፈናተ አደብ
ወለመድ እት ሐቴ እንዴ አምጸአዉ
እለ አዜ ሀሌነ እተ ደረጀት ፈዛዐት
ወመዕጸም እግል ንብጸሕ ለትጀሀደው
አካን እም ወአብ እንዴ ደብአው
ለራዐዉነ ምደርሲነ እግል ሐምዶም
እፈቴ፡ እት ትብል ወሰከት።
ሰነእ ዑስማን ምን አስማጥ ሳወ
እግል ትከሬ ዐደ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
አስክ መደርሲናመ ክም ሰጀዐወ እንዴ
ሸርሐት፡ ፈኮም ክም ኢተአቀልል
ትትሃጌ። እግል ተዕሊም ለልትሀየብ
እህትማም ሀዬ ፈቴቱ። “ዲብ ሳወ
ምን ተዕሊም ዕንቅፍ ለለአብል ሽቅል
በታተን ኢሀለ፡ ለበዝሐ ውቀት ናይ
ሕፍዝቱ” ትብል። ምን ሳወ እንዴ
ፈርሀየ ግራሀ ለተርፈየ መሳኒት ምን
አለበ ዲብ ትትሐበን፡ እግለ እሊ
በክት ኢረክበየ “11 ሰነት እንዴ
ደረስከ ሐቴ ሰነት እግል ኢትትሐመል
ምን ሳወ ተሪፍ ከሳረቱ ትበዜሕ፡
ኢትትረፈ ምነ” ትብለን።

ዐቢር ዕጄል
ዐቢር ዕጄል ምን ከረን፡ ሳወ
እንዴ ኢንትከሬ ምን አተቡስ ክሪ
ለትቡላተ፡ አመት ሐቴ ረሕመት
አለበ ጸላይም እግል ትትከበተኩምቱ
አብርክ ወቅነጽ ወትገሴ እት ትብል
ሓለትኩም እግል ተአክርሁኩምቱ፡
አቤነ ጅርበት ሳወ ልርኤ ልብሉነ
ዐለው። ሕነ ላቱ ሐበት ምን
እሊ ኢረኤነ። እግል አትኣታይ
ርዕብ ልትነሸር ለዐለ ሕሰይቱ።
አዳም ሰኒ ወሸሪፍ ሌጠ ትከበቴነ
ሕናዲ። አንሳይት አየ ትበጼሕ እቡ
ተዕሊም፡ ሳወ ኢትትከሬ ወምን ቤተ
ኢተአሪም ለልብል አፍካር ውቀቱ
ለሐልፈ እግል ልትረፍ ለብእቱ በሀል
ሽንኩይቱ። እግል ትድረስ ሀሌት እለ
ለልብል ረአይ ብእተ።
ኣስየ እድሪስ ምን ከረን ተ
አስክ ሳወ ለትከሬት። ወለት በጉ
አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019

ምንገብአት አስክ ሳምናይ ፈስል ምን
ደዋሒሀ እንዴ ኢትረይም ደርሰት።
ካልእ ደረጀት ዲቡ ሰበት ኢሀሌት
ከረን ምስል አዳመ እንዴ ትጸገዐት
አትመመተ ወሳወ ትከሬት። ሳወ
ወሀሩረ እት ድራሰት ከፎቱ ተእሲረ
ዶል እንቤለ “ሳወ ስካበ ጥዑምቱ።
ምናተ እግል ክሉ ውቀቱ እንዴ
ገአ እሉ እብ በርናመጅ ሰበት
ትመረሕ ሀደፍከ እንዴ ኣመርከ
ሐቆ ትገይሰ እት ስካብ ለተአበድየ
ውቀት ኢሀሌት። ስካብ እት ተሐዝዩ
ትፈዜዕ ምኑ ቀደም ድራሰት ለትረኤ
ሓጀት አለቡ። ኖስከ ለተአምረ
እግል መልሂትከ ተሀይበ ወህቶም
ለለአሙረ እግልከ ለሀዩበ ወእግል
ነጀሕ ትጀሀድ” ለልብል በሊስ

ነቢላ ሱሌይማን
ሀበት።
ነቢለ
ሱለይማን ምን ባጼዕ
ትከሬተ ሳወ፡ “ሳወ ኖስከ እግል
ትርአየ ብከ አዳም ለልብለካተ
እግል ትስመዕ አለብከ። ዲብ
ቤተን እት ሀለየ ልባሰን ለሐጽበ
ለይዐለየ ለሐጽበ፡ ሽቅል ክም ኢናየን
ልርእያሁ ለዐለየ ሽቅል ለአምረ፡
ምስል አዳም እግል ልትሓበረ ፈረሀ
ለዐለየ እጅትማዕየተን ለአሰንየ። ጌገ
ለወደ ጀዛሁ ለአምር ወምን ጀዛሁ
ልትሰየሕ። እት ተዕሊም ለሀለ
ሕስር ዐቢቱ። አነ እበ ሰልፍ እግል
እትረፍ ኖሱ ውስውስት ዐልኮ፡
ዐጄ ክም አትሓጠረውኒ ሐጠርኮ
ወእብ ምጽአቼ ፈርሐኮ። ብዝሓም
ሀለው እግል ሳወ እብ ግለት አደብ
ለለአመሩረ። ላኪን አነ እበ ረኤኮሀ
ከም አደበን እኩይ ነአምረን ለዐልነ
እትለ ለሰነየ ሀለየ።
እግል እለን አዜ ልትከረየ አንፋር
33ይት ደውረት አብሽርክን ትብለን
ነቢለ። ሕነ
ሳወ ዶል ትከሬነ
31ይት ደውረት ትከበተያነ። ዐፍሽነ
ምን መንኪነት ከረየ ወአካናትነ
አጽበጠያነ። ህተን እግልነ አብሽርክን
ሰነት እንዴ ኢትትአመረክን አዜ
እግል ትትከለስቱ። ሳወ ጥዕምተ።
ሐቴ ሰነት ረያም ኢኮን ሐቴ
ምዕልተ ልብላነ ዐለየ። እለ ዲብ
ልብለ እግል አትሳጀዕ ድኢኮን አማን
ነአመስለ የዐልነ። እብ ዐመል ክም
ረኤናሀ ላኪን አማንተ።፡ ክሉ እንዴ
አትመምነ እግል መድሐራት ክም
ዳሌነ ሰነት ዋድያት ክም ሀሌነ ለዶል
ፈቀድናሁ። ከአብሽርክን፡ ሳወ እግል
ትፍተያሃቱ እብለን ለሀሌኮ እብሊቱ
ትቤ ነቢለ። ለምን ከደን መጸአን
አትካፈእ ሳወ ባለን እግል ኢለሀባሁ፡
እግል ልምጸአ ወልድረሰ፡ እብ
ተድሪብ ዐስከሪ ገሮበን ወሐንገለን
እግል ልጠውረ፡ ዐደን ወኖሰን እግል
ለአሽንነ ሊካሀ ቀደመት እተን።
ገጽ
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ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ እት ኢጣልየ
ዲብ ሄለል ሰብተምበር 2018 እብ መናሰበት መህረጃን ኤረትርየ
ዲብ ሐረት ኤክስፖ ዎሮ ሐደስ ጋብእ ዐለ። ህቱ ህዬ መድሐራት ናይለ
አብ አው መአንብታይ ግድለ ስለሕ ሸዐብ ኤረትርየ ላቱ ሽሂድ ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ ዐለት። ከለእብ ካትብ ምናድል ወልዱ ሀይለስላሴ ለትከተበ
ክታብ፡ ሓምድ ምን ክምሰልቱ ታሪክ ሐያቱ ዕበያቱ፡ ፍርስነቱ ወብዕድ
ለሸሬሕ ጽበጥ ፋግር እቱ ዐለ። ክጽበጥለ ክታብ ክሉመ ምን ኢገብእ
ገሌ ምን ጽበጡ እግል ንርኤቱ። ከእትሊ ናይ ዮም ሳልፋይ ክፈል ሓምድ
እት ኢጣልየ ምን ምዶል ዐለ ወብዕድ ለከስስ ጽበጥ ልተላሌ፡
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ እት
ሄለል ሰብተምበር 1961 ግድለ
ስለሕ ምንመ አንበተ፡ ቀደሙመ
ዶል ክምሰል ዐስከሪ ኢጣልየ ወሐቆ
ኢጣልየ ህዬ ዲብ መደት ሕክም
ዐስከሪ እንግሊዝ ዲብ ሽፍትነት
ፍሩር ዐለ ለልብል በሀል ህለ።
ከሐቂቀት ናይለ ህቱ ለሄረረ እቡ
አስሉል ሐያት ሚ መስል ክምሰል
ዐለ እተ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ምን
ምን 1915-1962 ለልብል እብ
ኬትባይት ታሪክ ዐዋቴ ላቱ አሰይድ
ወልዱ ሀይለስላሴ እብ ፋዬሕ ክቱብ
ህለ።
ቀደም ሓምድ ኢጣልየ ለጌሰው
ዐሳክር ዐለው አማንተ። ሓምድ
ምስሎም ዐለ ለትብል ሐብሬመ
ህሌት። ዲብ ውሕደት ካራቤኔሩ
ሮያሌ፡ በዐል ኦሮት ሸሪጥ ሙንጣዝ

ካራቢኔሪ ለዐልነ ሕነ። እብ መርከብ
ግስነ። እብ ከናል ስዌጽ እንዴ
ሐለፍነ ኢጣልየ አቴነ። ግንራሪብ
ባጼዕ ጌዳን አለቡ። ሰልፍ ናፖሊ
አቴነ። ምኑ ሮመ ነድአውነ። ዲብ
ሐምስ መዲነት አዶረውነ። ለዶል
ለሀ ጥልያን ዶል ከእብ እንክር ኦሮ
ዲብ ደውሮ ሳውሩነ። አንሶምመ
ምን ገብአ ገበይ ከልኣነ ዐለየ። ኬን
15 አምዕል ከም ጸንሐነ እበ መጽአነ
እበ መርከብ ባጼዕ አቅበልነ። ምኑ
ኩልነ ዲብ ውሕዳትነ እብ መካይን
አብጽሐውነ።
ዲበ ዶል ለሀ እግል ሓምድ ሐው
ወውላድ አቡሁ ሑ አቡሁ፡ ለገብኦ
እግሉ አጀኒት፡ እግል ዋልዴኖም
“ሓምድ አየ ጌሰ?” እንዴ ቤለው
ዶል ልትሰኦሎም “አስመረ፡ ኬን
ጥልያን ጌሰ” እት ልብሎ በልሶ
እግሎም ዐለው። እምበልሁመ አየ

ለዐለ እናስ ዐቢ ቢንዓምራይ ሕሴን
መሐመድ ዑስማን ዲብ ዳግም፦
ሓምድ ለቀሰበዩ እንዴ አለቡ
ግራነ እብ ምራዱ ተዐስከረ። ድድ
አቶብየ እተ ገብአ ሕሩባት ምስል
ዐልነ። ወምስል ኢጣልየ ግስነ።
ሓምድ ዲብ ሐርብ ሐር ኢልብል
ለክፉ ታክር ቱ። ለእለ ለክፈ ዲብ
ረአስ ትትከሬ። ዲበ እለ ሐዘ አካን
ዘብጥ። አክሉ ለለክፍ ፋርስ የዐለ።
እት ሰነት 1937 ኢጣልየ ለግስነ እቱ
ወክድ ህቱ ምስልነ ዐለ። ዐሊ ሙንጣዝ
ዐለ። አስክ 250 እንገብእ ዐልነ።
ሬ ( መልክ) ጥልያን እንዴ ዐዝሜነ
ግስነ።
ለካራቢኔሪ አምጽእዎም
እንዴ ቤለ አማውር ሀበ። ምን ክሉ
አካናት ከሐምስ ነስአው። ዲብ ሐርብ
እንዴ ኢገብእ እግል ለአርኡነ እግል
ለአሰውሩነ ጌሰው እብነ። ወኪለ
መልክ ሙሶሊኒ ልትበሀል ዐለ።
ሮመ፡ ናፖሊ ወመዳይን ብዕድ እብ
ዕንታትነ ርኤናሁ። ለበዝሐነ ዲብ

ትገይስ ክም ህሌት እንዴ ኢደሉ፡
ጥያረት ምለዐሎም ሐቆ ሐልፈት
ሑክም ለነስአት እለ ጥያረት እላተ
ልቡሎም ሰበት ዐለው፡ ለአጀኒት
ለጥያረት አስክ ትትሐብዖም እት
ለአቀሙተ ወዲብ ልትሳረሮ፦
ኦሮብናሌ፡ ኦሮብናሌ
ትትፌተት ዲብ ዐስተር
ገሌ ሓምድ ሚደሌኪ ሀቢነ
ከበር
ዎ ሓምድ፡ መንበ ክልነ
ምን ጥያረት ኢትፈርህ
ፋርስ ወድ ዐድነ
ትሰፈለልናከ ሻንን
እንዴ ትከሬ እትነ
እት ልብሎ ለሐሉ ዐለው።

ልብለነ ዐለ” ልብል፦
ምን እለ ክም ግስነ፡ እግል እሎም
ካራቢኔሪ ካቫለሪያን ለገብአነ፡ ዲብ
ኦሮት መዐስከር ዐቢ ኣተውነ።
አምዕል ሐቴ ዱባጥ፡ ፈጅር ሙሶሊኒ
እግል ልምጽኡክም ቱ፡ ቤለውነ።
ፈጅራተ፡ ካቫሌርያ ክሎም ዲብ
አፍሩስ እንዴ ትጸዐነው ክሉ ዴሽ
ጸሊም እንዴ ትሰርዐ እብ ድማን
ወድገለብ ከም በጥረ፡ ሙሶሊኒ እት
መኪነት ክስትት መጽኢነ። ለዶል
ለሀ ናይ ስላሕ ሰላም( ተሕየት)
ከም ገብአት፡ ሰለስ አርባዕ ሰደፍ
መናዱቅ ትሳበረ። መልህያምነ እብ
ሒለት ሰበት ዘብጠው። ሐሬ ዓርፎ
እንዴ ትበልነ አማውር ከም ተሀየብነ፡
ዲበ አካን ጅምዓም ለዐለው ጽዓዲ
እሊ ዴሽ ጸሊም ምን አየ መጽአ
እት ልብሎ ልትፈከሮ እትነ ዐለው።
አዋልዶምመ ገበይ ከልኣነ ዐለየ። ሚ
ጅንስ መክሉቅቶም ልብላነ፡ ገንሓነ
ከለሽክሎም ላቱ አዳም መስል
ልብለ። ጸላይም ርእያት ሰበት
ኢኮን ትፈከረየ። ምን ቅሩብ እንዴ
መጽአያነ ቀርበትነ እብ መንዲል
መስሓሀ፡ ኢትቀንጽ ከም ረአያሀ
ኢአምነ እብ ሐዲስ እብ ጥፍአተን
መስሓሀ። ወሕነ ንሸምሐር እግለን
ዐልነ።
ሓምድ ቀዴማይ መትፈላል
ጥልያን
ሓምድ አስክ ሰነት 1940 ዲብ
አቁርደት ለትወዝዐ እተ ሰነት ዲብ
ቤገምድር ዐለ። አቁርደትመ ብዞሕ
ኢጸንሐ እተ፡ ከሰለ እንዴ ትቀየረ
መራቅባይ አምን ገብአ። ጥልያን
እግል ከሰለ ምን ዮም 4 ጁላይ
1940 አስክ 19 ጃንዋሪ 1941 ስስ
ወሬሕ ሌጠ አስተዐመረተ።
እንግሊዝ ቅብላት ጥልያን ሐርብ
ዐለነት። ምን ሱዳን እንዴ ትበገሰት
ምን ከሰለ ጅወ ኤረትርየ ከም
አቴት፡ አቁርደት ዲብ 1 ፌብራይር
1941 ከም ጸብጠተ፡ ሓምድ
ኦሮት አልቢኒ (ሚስከቶ ኖቫንታ
ኡኖ) ሰስ ጠልገት ለቡ መንዱቅ
ነስአ። አስክ ሀደምደሚ ደዋይሕ
ጋሽ እንዴ ጌሰ፡ ምስል ጥልያን
ለዐለት እግሉ ዕላቀት በትከ። ለበች
ምነ ትትበሀል ቀቢለት ብዳውየት
(ሕዳረብ) ፋጥንር ለትትበሀል ሀደ
ወዲብ ሐርስ ገብአ። ለዶል ለሀ
አቡሁ እግል ልሰደዩ ዶል ከልኡክ

ነድእ ዲቡ ዐለ። ሕስሩ እንዴ
ኢወዴ አመት መናበረቱ ወደ። ዲበ
መደት ለሀ ዐዱ ተኸላምባ እንዴ
ሐድገው ዲብ ብያኩንዲ ሰቴት
አርድ ኤረትርየ ነብሮ ዐለው።
ፈተ ሺመት ናዩተ እግል እድሪስ
አቡሁ እግል ሓምድ፡ ዲብ ብያኩንዲ
ጥልያን መጽኦ መርሐበ፡ ሰብ ሐ
መርሐበ፡ አስክ ዐዳገ ለለሐልፎ
መርሐበ፡ እግል ክሉ መርሐበ እት
ልብል መትከብታይ ጋሽ ሰበት
ዐለ፡ ዲብ ባካቱ ለዐለው ኩናመ
ልግብኦ ወናረ እብ ምራዶም ህቱ
እግል ለአትመቃርሖም ሰልጠቱ
ሀበው ከሼክለ ባካት ገብአ።
ሒለት እንዴ ወስከ መዋዲቱ
ወብስሩ ብዙሕ ከብቴ ረክበ ወትፈተ
ወተሐሸመ። እለ ሺመት እለ እብ
ሕኩመት ጥልያን ሱድቅት እግሉ
ሰበት ዐለት፡ ከም ባንደ ምስል ዕስራ
ወሐምስ ብዕዳም ወጨፎ ለልትበሀል
መንዱቅ ተሀየበ። አመት ሐርሱ
ወንዋዩ ዲብ ወዴ፡ ምን አቶብየ

ኬትባይ፡ ሀይሌስላሴ ወልዱ
መተርጅማይት፡ ዓሸ ዑስማን

ለመጽኦ ሽፈቲት ዲብ ጋብህ፡ ፍራስ
እግል ልትበሀሎ ሓዩት ለልትነዐው
ዲብ ካፍሕ፡ ዓጅ እግል ለአዝቡ
ለመጽኦ ትጃር ዲብ ልትዳገን፡ ምን
ረዪም እንዴ መጽአት ዲበ ባካት
ለትሐድር ሐ ወእንሰ ራቅብ ዐለ።
ምን እምሐጀር አስክ ስቶነ ገድም
ክለ ሴቲት።
እተ መደት ለሀ ሸዐብለ ባካት
ለበዝሕ ምኑ ዲብ ሐርስ ወርዕዮ፡
ገሌ ሑዳይ ህዬ፡ እብ መቅደረት
ሕድት ዲብ ጀራዲን ወተጃረት
ሸቄ ዐለ።
ላመ ምድር ርዝቅ መዐር፡
ሐሊብ፡ እክል፡ ለልትጃቀፍ ምኑ
ዐለ። ሓዩት፡ ሐረምዝ፡ አወንን፡
በሽኢ፡ ዘራፋት፡ ነላት፡ ወደምቢ
(ብዕራይ ከደን) ወብዕድ ኣው ከደን
እብ ብዝሔ ለቡ ድባዕ ዐለ። ምናተ
ምስል እሊ ክሉ አክያራት ወርዝቅ፡
መስከብ ሸፈቲት ገብአ። አርድ
ዘማቴ፡ ስርቅ፡ አክልለ ምድር ጸብሐ
ምን ሐርብ ለኢልዓርፍ ደም ለፈቴ
አርድ ቱ እት ልብሎ ልትሃገው
ሰብኡ።
ልተላሌ…..

ክእነ እት ልብሎ ምነ ለሐሉ
ዐለው ኦሮት ሐሰን ከራር ቱ። ህቱ፡
ሓምድ ምን ጥልያን ከም አቅበለ
፡ እበ እሉ ረአ ለዳገመዩ እግሎም
እንዴ ፈቀደ ህዬ” ሓምድ ክእነ
12ይት ሰነት ዕልብ 34

አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019

ገጽ

5

ዘህረ ከድር

አውኪር ወሕልሞም እግል ሳወ

ሐያትነ እብ ሀደፍ ንምረሕ
ዎሮት ሻብ ሰኒ ረዪም ሐቆለ ሳፈረ፡ ዲብ አግቡይ ብዞሕ ለልትራከብ
ዲበ አካን በጽሐ። እተ ባካት ለረአዩ እናስ ዐቢ እንዴ ትላከ፡ እለ ገበይ
አስክ አየ ተአበጽሕ ዲብ ልብል ትሰአለዩ። ላመ እናስ ለዐቢ እብ እንክሩ፡
እንተ አየ አካን እግል ትብጸሕ ትገይስ ህሌከ እንዴ ቤለ ትሰአለዩ። ለሻብ
ህዬ አየ እግል እብጸሕ ክምሰል ሐዜ ኣምር ይህሌኮ በልሰ ዲቡ። ለአብ
እብ እንክሩ፡ ከላስ ለእለ ነስአከ ገበይ ንሰእ፡ ክሉ አግቡይካቱ። ሰበቡ ህዬ፡
አየ እግል ትብጸሕ ተሐዜ ክም ህሌከ ኣምር ሰበት ይህሌከ፣ ደለ እበ
ሄረርከ ገበይ፡ ገበይካተ ፈርግ አለቡ ቤለዩ።
አየ እንገይስ ክምሰል ህሌነ ሐቆ ኢነአምር፡ ለገብአት ገበይ እግል
ንትሰአነ ትቀድር።
እብ ሃፍሀፍተ ወእምበል ሀደፍ ዶል ንትበገስ፡ ውሒዝ ጸርነ ገሌነ።
ንትበገስ እት ህሌነ፡ ለመበገስነ እሙር ወለ እለ እንበጼሕ ከማን
እምርት እግል ትግበእ ለአስትህል። ሰበት እሊ እምበል ሀደፍ ለገብአት
አካን እግል ንብጸሕ ይእንቀድር። ሜርሓይ ሄራርነ ሀደፍነ ሰበት ገብአ፡
ሐያትነ እብ አህዳፍነ ነአተጅሀ።

ሐካኪቶ አውኪር

እት ዘበን በዲር ክሎም ሒዋናት ወአት እንዴ ሐርደው በልዖ
ወልትደርሖ(ልተልሀው) ዐለው። እት ደንጎበ ምነ ስገ ተዴዕ( ነሐር
ወሰጥያት ) ተርፈ። ተዴዕ እብ ለመድ ዐቢ ወሕሹም ሰበት በልዑ፡
ለሔዋናት “መን ልንስኡ?” እንዴ ቤለው ትጋመው። ምናተ፡ እግል
መልሀዩ ትባልሐዩ አለቡ። ክል ምኖም “ከአነ ዐቤ” ቤለ። እት ደንጎበ
እግል ወዐገ “እንተ ህዬ ሚ ትብል?” ቤለዉ።
ወዐገ እንዴ ለሐማሕም፡ “ዐቢ ቅዉይ ሚ ቱ ሺበት ረው” ቤለዮም።
ክሎም ለሔዋናት ዲብ ወዐገ ክምሰል ትወለበው፡ ረአሱ እብ ሺበት
ምንኩል ረዉ። “እምበል ሸክ፡ ወዐገ ለዐቤ፡” እንዴ ቤለው ለተዴዕ ህቱ
እግል ልንስኡ ትዋፈቀው።
ወድ-ሐሺል ለአተንስዮም እንዴ ዐለ፡ “የሀው አነ ዐቤ። አምዕል ለወዐገ
ትወለደየ ሰኒ እፈቅደ። እተ ወቅት ለሀይ “እናስ እብ ሺቡ ትወለደ” ምን
ቤለዉነ፡ እንዴ ትፈከርነ እግል ንግንሑ ግስነ። ዲብ ሕቅፍ እሙ እት
እንቱ ዶል ገንሐናሁ፡ ንኡሻይ ወዐገ እብ ሺብ ምንኩል ጸንሔነ ወሰኒ
ተዐጀብነ” ቤለዮም እንዴ ለአደፋርስ።
ክሎም ለሔዋናት እግል ህግየ ወድ-ሐሺል ሰበት አምነው ለተዴዕ እግሉ
ሀበዉ ልትበሀል። አዳም ዲብ መስል ሺብ ረው ቤለ ወዐገ ልትበሀል።

አውኪር እንዴ ትጀምዐው
እብ ሳወ ወለልትከረው ዲቡ ዙር
ልትሃጀኮ ወልትካሐዶ ዐለው።
ጀማል፡ አነ ዙር 36 አነ። ሳሌሕ፣
አነ ህዬ ዲብ ዙር 39 እግል እትከሬ
ቱ። እንተ ህዬ መንሱር ዙር ከም
እግል ትትከሬ ቱ፧ (መንሱር እብ
ሰሓቅ በረቴዕ እንዴ ገብአ ዲቦም፡)
ከረ ዙር 39መ በዐሉ ዙሩ ለዐልብ
ሀለ፧ ሳወ ክም ትከለሰት ወአዳም
ክም መሽገ ምነ እግል ትትከሬ ቱ
በሀለት ቱ፡ መስኪናይ ዕስሜናይ!
አዳም ምስልነ ከረ ዙር 34 ምን
ልትከሬቱ እት ኢኮን፡ እብ ከረ ዙር
39 ልትፋወሽ፣ ሳወ የመ ይህሌክም
ወሐረሰ (ሰሓቁ ዲብ ለአተላሌ)።
ሳብር፡ ሚ ተአትስሕቀከ ህሌት፡ ሕነ
ህዬ ምን ዮም ዙርነ ምን ነዐልብ
ሚ ዐገብ ብዲበ፧ ሳወ ህዬ ብዳዐት
ናይለ ድካንክም አምሰልካሀ ከክም
ትከለሰት ትብለነ ወትተራጀግ ዲብነ
ህሌከ፧ ሕነ ለዙር 39 ኢኮን፡ እሎም
ለዮም ዓመት አወለይት ሰነቶም
ዲብ ረውደት ለአቱ ህለው ከማን
ዙሮም ዕሉባም ህለው። እንዴ እለ
ያስሚን ወእሊ አሚር ትሰአሎም፡
ዙሮም እግል ለአስእሉካቱ።
እንቲ ያስሚን ናይ ሳዋ ዙርኪ
ከም ቱ፧ አነ ዲብ ዙር 45 እግል
እትከሬ ቱ። ሐሬ ክምሰል ዐብደለ
ሑዬ 4 እግል አምጺእ ቱ።
እንትም አጀኒት ሳወ-ሳወ እበ
ኢተአጽምሙነ። አዜዲ እንትም

እሊ ግሰስክም ላጹ ወምን 1ይ
አስክ 11 ፈስል ስኒን ሑድ የሀለ
እግልክም።
አውኪራም ሰኒ ውዕላም፧ ሚቱ
ዮም አፎ ክእኒ ጪጭ ወአምበጪጭ
ትባሀልክም፡ ደሐንክምቱ ማሚ፧
ደሐናቱ
አቦቼ
ዳፍአት።
እሎም ሐውነ ወመልህያምነ ለሳወ
ክሩያም ዐለው፡ ንቀጦም ክምሰል
አስአለዎም፡ ሰርነ እብ ፈርሐት
በርጅ ሀለ ወሰርነ ህዬ እለ ክራየት
ሳወ እግለ ምን አዜ ዙሩ ለዐልብ
ወሸፍግ ሀለ። አስክ ከረ ያስሚን
ወአሚር ልሰዕ መድረሰት እንዴ
ኢለአነብቶ፡ ሳወ ለልትከረው ዲቡ
ዙር ለዐልቦ ህለው። እብሊ ቱ
ሰርነ ልትፈከር ዲቦም ዐለ ወሰርነ
ዙርከ ሬመት ወቀርበት ንትባሀል
ዐልነ።
ውላጄ አውኪራም፡ ሳወ ምን
ትብሎ ጪጭክም እት አካነ ሌጠ
ህሌት። ሳወ ሸላሊት፡ መጦር
ክለ ኤረትርየ ሌጣተ ስሜተ።
ለትወለደ ጥፍል አፉሁ ለፈቴሕ
እበ ከሊመት አሰር ይመ ወይበ፡
ስሜት ኤረትርየ ዐለት። አዜ ህዬ
ሳወ ትወሰከተ። ለትወለደ ጅነ
ሑሁ/ሕቱ ሳወ ገይስ ሰበት ልርእዩ፡
ሳወ ስሜተ መጦር ኤረትርየ
ተዐለበት። ኣቤ፡ ኤረትርየ ወጠነ
ወጅንስየትነ ምን ትገቢእ ሳወ ህዬ
ሀለዮትነ ወሙስተቅበልናተ። ነቅፈ
እንዴ ሐጠጠት ሕጌ ለገብአት

እግሉ ሙናድል ማሌ ሕርየት
ምን አምጸአ፡ ዮም ሳወ ወውላድ
ሳወ እንዴ አፍረ፡ ስያደት ወጠን
ዐቅበ ወሙስተቅበል ጅዱዱ
አድመነ። ሳወ ምን ኢተዐሌ ዮም
እለ ለህሌናሀ ሰላም ወመስኩበት
ወኢትረከበት ዐለት። ሳወ ምን
ህሌት ቱ፡ ሀለዮትነ እንዴ አድመንነ፡
እንደርስ ወነዐምር ለህሌነ ውላጄ
አውኪራም። ሳወ ፍሬሀ እብ ክል
እንክር ምን ትረኣቱ ለእበ ዲብ
አፍ ክል ኤርትሪ ለትከተበት።
ክሎም ሐውክም ወመልህያምክም
ሳወ እንዴ ጌሰው፡ ዲብ መጃል
ተዐሊሞም ወድራሰቶም እንዴ
ነጅሐው ምን ኮለጃት ዲብ
ልትደሐሮ ወዲብ አጥራፍክም
ለሀለ መአሰሳት ሕኩመት ዲቡ እት
ሸቁ ወለዐምሮ ትርእዎም ሰበት
ህሌክም፡ ሳወ ሙስተቅበልክም
ለተአጠፌሕ እግልክም ክምሰልተ
ትፍህሞ። ሰበት እሊቱ ህዬ እበ
ምን ሳወ ለልትከረጆ ወዲብ ክል
ወቀይ ለልትፈረሮ ሐውክም
እቦም ትቀንኦ ለህሌክም ውላጄ
አውኪራም።
ከረ
ያስሚን
ለመድረሰት የአንበተው፡ ዙሮም
ምን ለዐልቦ ኢከልጠው። ትትበገስ
እት ህሌከ፡ መርበይ እትጀህከ
ወሙስተቅበልከ እበየ ክምሰልቱ
እግል ተኣምር ብከ። እብሊቱ
ለነአሸ ወዐበ መርበዩ እንዴ ኣመረ፡
ወእበ ቀደሙ ለህለው ሐውሁ
እንዴ ቀንአ ሳወ-ሳወ ለልብል።

ሐለዋት ዐዶ አንያብ አጀኒት

ሐለዋት ዐዶ አንያብ ክምሰል
ተ ነአምር። ምናተ፣ እትሊ ወቅት
እሊ ዲብ ዓለም እብ ብዝሔ
ክምሰል ትትሸቄ ወትትወዘዕ
ልትአመር። እሊ ህዬ፣
እትሊ ወቅት እሊ ዲብ
ዐለም እብ ተማመ ሐድ 2000
ጅንስ ከረሜላታት ፈሬ። ዲብ
አምሪከ ሌጠ እት ሰነት ሐድ
2,500,000,000
ፓውንድ
ክምሰል ልትሸቄ አሕሳእያት
ለሐብር። ቺኮላተ ለልአፈርየ
ሸሪካት ህዬ ምን አምዕል እት
አምዕል እተየን እንዴ ለአዘይደ
ገይሰ ህለየ። እሊ ነበሪት ጥዑም
እሊ ህዬ አልባብ አጀኒት እንዴ
ሰልበ ዐይላት እንዴ ልትዐዘበ
እንርእየን ህሌነ። ምናተ፣ ምን
መንፍዐቱ መደረቱ ሰበት ትበዜሕ
መትደጋግ ለአትሐዜ። ጅነ ሕኔት
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ሐለዋት እንዴ ትዛቤከ ትመጽኡ፣
በናነ ወአራንሺ ምን ትዛቤ እግሉ
ለሔሰ ውዳይ ቱ። ለገብአ ጋሻይ
ዶል መጺእ ምስሉ እግል አጀኒት
እንዴ ቤለ ዲብ ጂቡ ሐለዋት
እንዴ ረፍዐ መጺእ። እለ ሐለዋት
ለልትሀየብ ጅኔታይ ህዬ ምን ቅያስ
ወለዐል ፈሬሕ ወእግለ ጋሻይ ሰኒ
ለወደ እግሉ መስሉ። እሊ ጋሻይ
እሊ ላኪን እግለ ጅኔታይ አስነ
እንዴ ኢገቢእ፡ መደረት እብ
ረአየተ ግርም ወለዘተ ጥዕም ሌጠ
ሃይቡ ክምሰል ሀለ እግል ለኣምር
ለአስትህል። ሰበት እሊ ጋሻይ
እግለ ላጼሕ ጅኔታይ ምን ቀድር
እት ዓፍየቱ ለነፌዕ ፈርያት ምን
ለአመጺእ እግሉ ልትሐሬ።
እብ ፍንቲት ዲብ ዓያድ
ለመጺእ ሐለዋት ሰኒ ብዞሕ ቱ።
አጀኒት ህዬ ምን እሊ ሐለዋት
አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019

በልዖ ውዕላም እንዴ ዐለው፡ ምሴ
አንያቦም እብ መዐጁን እንዴ
ኢመይጾ ዶል ሰክቦ ለመጾም
ደረር፡ ክል ዓኢለት ዲብ አጀኒተ
ጅርብቱ ትገቢእ። ከእሊ ዴራይ
አንያብ ላቱ ወሴመ መንፈዐት
ለአለቡ ሐለዋት፡ አንያብ አጀኒትነ
እግል ኢለአክርብ ምኒነ፡ እበ
ትትቀደረናተ ንትሓገሉ። ዓፍየት
አጀኒትነ ምንለዐል ክሉ ሰበት
ተአትሐዜነ፡ ለትነፍዖም ሌጠ
ንትዛቤ እግሎም።

አጥዐሚቶ

አትጋፈፈ----ዲብ ቸይነ (ሲን)
ዎሮት ነፈር እብ ዕንከ እግል
ትርአዩ ለኢትቀድር ኬጥ መሀዘ
መተንስያይ-----ሚ ትብል እለ
ዐጃይብ ተ፣ ከእብ ከአፎ ሸቁ እበ
ወከአፎ ትትአመር፧
አትጋፈፈ----- ወገህ ግበእ
እንታዲ! ለኬጥ ለእግሉ መሀዘው
እሊ ዲበ እዴዬ ሀላቱ ማሚ? አነ
እንዴ ይአክድ ግምሽ ይእትሃጌ።
መተንስያይ-----ማሸለ ከእንዴ
አርኤኒቱ?
አትጋፈፈ--- በይ ትወረስ! እብ
ዕንታት ኢልትርኤ እቤለከ ማሚ!
እብ ዕንታት ልትርኤ ወገብአ
እግልሚ ወትፈከርነ።
ገጽ
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ኣሳር
እብ እስያስ ተስፋዝጊ
ምን መክተብ መትሐፍ ኣሳር
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ

ኬደቶ ሽምብሬብ
ዐማር ወድ ዐቅባይ ለልትበሀል ሓልያይ ምን ዐድ
ተክሌስ እግል ሓሁ ብዙሕ ፈትየ ዐለ፡ እብሊቱ ህዬ ሐቴ
ዶል እተ ሓሁ እት ተርህ ለቤለየ ሕላየት ክእነ ትብል
ዐለት፦
ኤረትርየ እት አግዳም በሐር
ቀየሕ ምነ ልትረከበ ድወል
ተ። ዝያድ 1200 ኪሎ ምትር
ለልትመደድ ርሕብ ህዬ ትመልክ።
እሊ ክፈል በሐር ቀየሕ ላቱ ማያይ
ክፈል ኤረትርየ እምበለ እት
ከርሱ ለህለ ብዝሔ መክሉቃት
ለትፈናተ ሜራስ ለገብእ ሓጃት
ሓቅፍ ህለ።
ምን ዘበን ቅዱም እንዴ
አንበተት በሐር ቀየሕ ሐቴ ምነ
ሐረከት ብዝሕት መራክብ ልትርኤ
እተ ለዐለ እስትራትጀይት ክፈል
በሐር ዐለምናተ።
ምነ እት አግዳም በሐር ቀይሕ
ለዐለየ ተአሲር ምነ በን መዳይን
ተጃረት ሐቴ አዱሊስ እት ገብእ፡
ምስል ድዋራት ምግባይ በሐር

(ሮማ ወግሪክ) ምሒጥ ህንዲ
(ህንድ) ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ
(ቻይነ) ለልትመደድ ወራታት
ተጃረት ክም ዐለ እተ እት ስጅል
ታሪክ ውሱቅ ህለ።
ታሪከይት አካን አዱሊስ 56
ኪሎ ምትር አስክ እንክር ግብለታይ
ምፍጋር ጸሓይ ምን መዲነት ባጽዕ
እንዴ ሬመት እት ምዴርየት ፎሮ
ትትረከብ።
ሐቆ መትሸላል ሚነት አዱሊስ
ምስል በክት ሰኒ ኣቲ ዲን እስላም
እት ድዋራትነ እት ጀዚረት
ደሀለክ ሐዳረት እግል ትትአሰስ
አንበተት። ዮም እትለን ጀዛይር
እለን ምን ዘበን ቅዱም እንዴ
አንበተ እግል ለትፈናተ አዝቡን
ለወክል ናይ ምድር ወበሐር

ታርፌት ልትረከብ እተ ህለ።
እት ኤረትርየ አስክ እለ እት
ሐንቴ ማያይ ክፈል ለተንከበ
ታየኖት ርሒብ ወብሑስ ምንመ
ኢገብአ፡ እንዴ ቀደመ እብ መርከዝ
ቱቀት ኤረትርየ ፡ውዛረት ርዝቅ
በሐር ወመአሰሰት ብሑስ ኣሳር
በሐር (Institute of Nautical
Archaeology)ገሌ ገሌ ብሑሳት
ወተውሲቅ ጋብእ ዐለ።
እትሊ አያም ቅሩብ እብ
መክተብ መትሓፍ ኣሳር አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ወለትሰመው
ሰብ ሽርከት እንዴ ትሳደ እት
በሐር ለህለ ታርፌ እግል ታየኖት
ወወሰቆት ለሀደፈ ፊራሮ ገብእ
ህሌት።
ልተላሊ.....

እንፈርህ ህሌነ አተቃብል ዎ ሓምድ
ሀም አለቡ ህሌከ ግርዝ ለነብረ ለትቃምት
ወለክ ቅርሕት ብጎነ ወእለ ሐቴ ክምሰል ዓርባይት
ዐርበ ጸዐደ ብጎነ ወእለ ሰገን ሐዋይት
እገር ዐራት ወቄጦ ድርዕት ወልዔ ዖፋይት
እገር አለበ ወለት ዐርበ ሸግራይት
ዋስ አለበ ወናብል አሓነ ሚበ ሐሳይት
ሸንገብ ወለት ኤሱረት አርወሕ ሚበ ቤዛይት
እብ ከራዪ አትሓሴ ዝሙት ለኢኮን ወዛምት
ለጸርነ ቀዳምያም ወዱ ዲበ ገናይዝ
ሕናመ ትስኤነ እኪት ተ ከንፈር ጥራይት
ምንዲ ትጸምእ ትስኤነ ምን ልትመረግ ሰማይት
ምንዲ ትሰፍሬ ትስኤነ ዶል ለጾብደ መባይት
ምን ትዘመት ትስኤነ ሕኩር ልግበእ ወማይት።

አዜመ ምን ሐልየት ዐድ ተክሌስ እንዴ ይእንፈግር፡
ህብቴስ ወድ ነውረዲን እት ገደቦ ልቤለ ሕላየት ንርኤ፦
እትለ ረቢ ወደየ ጸርነ እልነ አተዐሰ
ዑረት ኢኮኔ ወእሲት ሐላል መጸአከ
አክል እለ ሚ ሰዐከ እት ደም ሔከ ትጸበአከ
እለን ረግማነ እብ ጥናብነ አግንሐከ
ለሀን ረግማነ ወልደ ወብእሰ ለኢአተ
ህንዳሪብ ሹም ሊበለ ለድጌ ማልክ ወዘገ
አዳጊት ሓጥር ሊበለ ምን ትወለደ ለኢሰከ
ሕጌ ጸሩ ለቤለ ከተብ ዐቢ ትከበተ
ፋርስ ነታብ ቲበለ እንዶ ገብአት ሳልፈተ
ዕሉም ረጋዝ ሊበለ እንዶ ደርበ ለኢሰሐተ
ማንጊት ጸጋይ ሊበለ ለሀይ ዳፍለ ፋለጨ
ምን እብል ውህር ከደን ዳውረት አናቱ በዐል ረአሰ
ምንዲ ትሰፍሬ ትስኤኒ ምን ትትከፍከፍ ለከርሸተ
ወምንዲ ተዐርቅ ትስኤኒ ጌሰ ዲበ ለሀለከ
ወምንዲ ትጸምእ ትስኤኒ ምን ልጸመም ለሀወተ።

12ይት ሰነት ዕልብ 34
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ረመዳን ታይብ

ዐውቴ ሐበን መቀስቅሰይት ሒለት እግል ሸባብ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እትለ እዲነ ለኢትዳገም ይህለ እት ኢኮን ክሉ ጀሬ ለልብል ብሂል
ሐት- ሐቴ ዶል እት ዋቅዕ እንዴ ትበደለ ዶል ጸንሀከ፡ እንዴ ኢትፈቴ
እግል ተአግርስ እቡ ትትቀሰብ። ከዮም እት ሰፍሐት ሽባብ ለእት ወርሕ
ማዮ ለትጠብዐት መጀለት መንእሰይ እተ ለትከተበት ቅሰት ሐቴ መሰል
ሰኔት ላተ እብ ደም ወዐጭመ ዋከት ለይእንስእን ምነ አሜሪከይት ምስክንት
ሻበት፡ ለከስስ ጽበጥ እቡ ማጻምኩም ህሌነ፡ ከቅራአት በኪተት እት ንተምኔ
እግልኩም እተ ታምም ጽበጥለ ክቱብ እግል ዐዴኩም።
ሐበን ግርመ እግል ክሉ ናይ
ጠቢዐት ወምጅተመዕ መሐለኪት
እንዴ ተዐዴት፡ ትሄርር ለህሌት
መሰል ሰኔት ሻበት ተ።
እት ሰነት 1988 ትትወልድ
እት ህሌት ሕጅብት ወጽምት
እት እንተ ምን ኤረትርየይት
እም ወአቶብያይ አብ እት
ኦክላንድ አሜሪከ ትወለደት።
ክምሰለ ላባም አበው ለመሰለዉ፡
“ላመ ጸድፍ ስለል ቡ” ለትበሀለ፡
ሐበንመ እግለ ሳደፈየ ምስክነ
ጠቢዐት ለትትዐሮሬ ፍንቲት
መውህበት ወጠባይዕ እንዴ
ለብሰት ተ፡ እትለ እዲነ ለሸበት።
ህተ ደረሰይት መአንብተይት
ደረጀት እተ ዐለት እቱ ወክድ፡
እግል መታክል መስክነ እበ
ትወቀለት ገበይ እግል ትጋብሁ
መጥ መጦር ናይ አካዳሚ
ድራሰተ፡ፍንቲት ድራሰት ብራይል
(ክታበት ሕጁባም) ታብዐት።
ዲጂታላይዝ ተዐሊም ብራይል
ሕብዕት ለዐለት መቅደረተ እግል
ተአርኤ እቡ ሰዴተ። እምበልሁመ
እት መድረሰተ ዝያድ ብዕዳም
እግል ተአድምዕ እቡ ክም
ቀድረት ትሸርሑ። ህተ ንኢሽ
እት ህሌት እምበለ እት አካደሚ
ትወድዩ ለዐለት መትፈራር፡ እት
መትጻጋግ ሕቁቅ ምስኩናመ
ብግስት ዐለት። እብ አሳስ
እሊ ህዬ ወለት 15 ሰነት ክም
ገብአት፡ እት ምውዳቅ ጸሓይ
አፍሪቀ ለትትረከብ
ደውለት
ማሊ እንዴ ሳፈረት፡ እግለ ምስክነ

ዐወር ለቦም አጀኒት ለትከድም
መድረሰት እግል ትብኔ ምስል
መአሰሳት ውዳይ ስን እንዴ
ትመሳኔት ሸቄት።
ግራሁ
እት
ፖርትላንድ
አሜሪከ እት ኩልየት እንዴ
አቴት፡እብ መጃል ዕሉም አዳም
ወምጅተመዕ
ሳልፋይ ዲግሪሃ
ረክበት። ሐበን እበ ባቱ ምስክነ
ናይ ጅንስ ወዓይለት ፍንቲት
እግል ኢልሳድፈ ወእሊ አፍካር
እሊ እት ምጅተመዓት አሜሪከ
ለህለ ሰበት ገብአ፡ እግሉ እግል
ትጋብህ እንዴ ትቤ እብ መጃል
ቃኑን እበ ትወቀለት ደረጀት
እግል ትደሐር ሐሬት። ክም
ፍገሪት እሊ ህዬ እት ሰነት 2013
ምን ጃሚዐት ሃርቫርድ እብ ናይ
ዶቶሬይት ርትበት ለትደሐረት፡
አወለይት ምስከን መሐጀብ ለበ
አንሳይት እንዴ ትበሀለት ትወሰቀ
እግለ።
ሐበን
እበ ወዴቱ ጅህድ
ፍንቱይ፡ ክም በዐል መቅደረት
ዐባይ ወከሀላት እንዴ ተሐሰበት
ምን ብዝሓም ስሙያም አንፋር
አትሳጅዖት ሰኒ ወአምር ገብአ
እግለ።
ምን ርአሰ አሜሪከ ለዐለው፡
በራክ ኦባማ ወቢል ክሊንቶን ናይ
ሕሽመት ፍንቲት ዐዙመት እት
ቤት ሕኩመት አሜሪከ (ዋይት
ሃውስ) እንዴ ገብአ ሰኒ ወአማን
አትሳጅዐወ።
ዐውቴታት ሐበን እብሊ ሌጠ
ኢተመ፡ ሐቆ መድሐራተ እት

ሐቴ እብ ክሱስ ሕቁቅ ምስኩናም
ለትጻገግ መአሰሰት ብሕተ፡ ክም
አቡካቶ እንዴ ገብአት እግል
ትሽቄ አንበተት። ህተ እግል
አከዶት ሕቁቅ ምስኩናም እብ
ፍንቱይ ሽዑርተ ለትከድም
እቱ፡ “ዐለም ለሔሰት መስራሕ
እግል ኢደያቱ ጅህጄ፡ እሊ እት
አማን እግል እበድሉ ህዬ ብዞሕ
አግቡይ ህለ እግልነ” ትብል።
እግለ ምስኩናም ለልአሸቅየ
መአሰሳት፡ ምስኩናም ካብራም
ክምቶም እግል ልኣምሮ፡ እብሊ
ህዬ እት መአሰሳቶም ህቶም
ለሸቁ እቡ ክቱብ ብራይል እግል
ለአትኣቱ ወክሉ ወራታቶም እበ
ቀለት ገበይ እግል ለአተላልዉ
ብዞሕ አትፋዝዖት ትወዴ ሰበት
ዐለት ወሀሌት፡ ዮም ዓመት
መነዘመት ሕጁባም አሜሪከ “
AFB” እት ዮም 4 አፕሪል ሰነት
2018 እተ አዳለዩ ጃእዘት ሰነት

ዐውቴታት ሄለን ከለር (Helen
Keller
Achievements
Award) መጦር መአሰሳት
ፌስ ቡክ፡ ወማይክሮ ሶፍት
እንዴ ትሰሜት ጃእዘተ ነስአት።
መአሰሳት ፌስብ ቡክ ወማይክሮ
ሶፍት እግለ ልትሀየብ ክዳማት
እጅትማዕየት እግል ምስኩናም
እት ጌማም እንዴ ኣተየ ለትዳለ
ወእብ ፍንቱይ እግል ሕጁባም
ወጽሙማም
እበ
ልትመሳኔ
ወክድመት ለሀይብ ሰበት ወደው
ቱ። ሐበን ጃእዘት እተ ነስአት
እተ ኢነት፡ እተ መናሰበት እግለ
ጅምዓም ለዐለው አንፋር ለሀበተ
ከሊመት ክእነ ትብል ዐለት“
እት ዘበን ሄለን ከለር ጃሚዐት
ሃርቫርድ ውላድ ተብዕ ሌጠ
ትትከበት ዐለት፡ እብ አሳስ እሊ
ሄለን ከለር ምንገብእ ወብዕዳት
ምስክነ ለበን አንሳት እሊ በክት
እሊ እግል ልርከበ ቃድራት
ይዐለየ። አዜ ላኪን ሄራር ረዪም
ሄረርነ፡ ጃሚዐት ሃርቫርድ እግል
ጅንስ ልግበእ ወሕብር ቀኖበት
እንዴ ኢትፈንቴ ለበክት እግል
ክሉ ፋትሐቱ ህሌት። እሊ እብል
እት ህሌኮ ላኪን ክሉ ድድ
ምስኩናም ለገብእ ፈናታይ ተመ
ለበሀለቼ ኢኮን፡ እት ዐለም ሐድ
1.3 ሚልዮን ምስኩናም ህለው
እግልነ፡ እሎም ህዬ ዎሮት ዐቢ
ምጅተመዕ ለአስሶ፡ ምስል ሓለት
ምስክናሆም ለናስብ ክዳማት
እግል ልርከቦ ህዬ ሐቅ ቦም።
አነ ወክድቼ፡ ሽቅልዬ ልግበእ
ወዕምርዬ ዐለምነ አስክ እብ
ረሐመት
ምስኩናም ትሰዴ
ወትሰንድ ከዲም ቱ፡ ምን ቤት
ምህሮ እንዴ አንበትከ አስክ
ናይ ቴክኖሎጂ መአሰሳት ወለ

ለአዳልዉ በርመጃት ቴክኖሎጂ
(ሶፍት ዌራት) ለናስብ እግል
ሊደዉቱ ጅህቼ። ክልኩም ህዬ
እትሊ አና ቃንጸት እቡ ለህሌኮ
ምሃም ክም ሰዱኒ ዳምነት አነ”
ትቤ።
ብዝሓም
ሸባብ
ወሻባት
ምስል ታምም ገሮብነ፡ሽዑርነ
ወዓፍየት ምክነ ወአፍካርነ እት
ህሌነ እሊ ረቢ ለሀቤናቱ ርዝቅ
ጠቢዐት እንዴ ኢንትነፈዕ እቡ
ዕምርነ ብላሽ ነአበዴ። ገሌ ሸባብ
ወሻባት ህዬ እብ ጠቢዐት ለመጸ
ወ እብ ወድ አዳም ለትሰበብ
ብቆት ምስክነ ምንመ ሳድፎም፡
እሊ ክሉ እንዴ ጋብሀው እት
ሐያቶም ወሐያት ምጅተምዖ
ዐውቴታት
ብዞሕ
ሰርግሎ
ህለው።
ሐበንመ ምን እሎም ለእንዴ
አስለፍነ ለሰሜናሆም ቶም፡ እበ
ሳደፈየ ምስክና ጠቢዐት እዴሀ
እንዴ ኢተሀይብ፡ ዐውቴ እግል
ትሰጅል ወመሰል ሰኔት ሻበት
እግል ትግበእ ለቀድረት ተ። እሊ
ምኑ እንዴ ተዐዴት እት ዐለም
ተቅዪር ፍክር እግል ተአምጽ፡
ምስኩናም ህዬ ሐቆም እግል
ልርከቦ እምበል ሕላሌ ለትበገሰት
እግለ እብሊ ህዬ ዕልም እንዴ
ተዐንደቀት እግለ ጋብሀ መታክል
እግል ትትዐዴ ትልም ለከሬት
መሰል ሰኔት ሻበት ተ።
እብለ መናሰበት እለ እግል
ሐበን አሰናይኪ እት እንብል፡
እት ዐድ ወካርጅ ለህሌኩም
ሸባብ ወሻባት ለህለ እግል ኩም
እኩብ ዝሕሮታት እግል ትትነፍዖ
እቡ፡ እብሊ ህዬ ስሜትኩም
ወስሜት ዐድኩም እግል ትወቅሎ
ንትፋኔኩም።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሔዋናት ህዬ ሰይም ገብእ?
ዎሮት ጀኔታይ ብዞሕ ዓቅል ነበረ ልትበሀል። ሐር ሐቴ ምዕል
ዎሮት ምነ ሸየምለ ዐድ ዶል ረአዩ እግል ለአትሃግዩ ወልትደአል
ምስሉ ምን ሐዘ ክምእነ ቤለዩ፡ “ስምዐኒ ወልዬ፡ እንተ ሐምስ
ምእት አልፍ ነቅፈ እግል ለሀልየ እግልከ ትትሸነህ መኢፋልከ?
ሸንሀት ሐቆ ብከ እሊ ማል እሊ አዜ ዲብ እንቱ እት እዴከ አነ
ኖስዬ እግል እስልማካቱ ቱ፡ ላኪን ለማል እግል ልትሀየበከ ገብአ
ምን ገብእ ዎሮት ሸርጥ ሀለ፡ ወህቱ ላዝም እግል ተአትምሙ
ብእትከ። ለሸርጥ ህዬ እንተ ግሉላይ እግል ትግበእ ብእትከ”
ቤለዩ።
ለጀኔታይ ህዬ እተ ዶሉ ወእግል ልሕሰብመ ወቅት እንዴ
ኢከልእ፡ ረእሱ ነክነከ፣ “ኢፋሉ እለ ላተ ክሉ ረእሱ ኢትገብእ
ወአናመ ይእፈትየ” ቤለዩ። ለእናስ ህዬ ምን ሐዲስ እት ልትሰአሉ፣
“ከአፎቱ? ምን ቤለዩ፡ ለጀኔታይ ህዬ፡ ብዞሕ እንዴ ኢልትሃለግ
እቱ፡ “ምን ኣመረ ለመግለል ገሌ ናይ ግሉላም መዋዲት እንዴ
አተውዴኒ፡ እብ ሰበብለ መግለልዬ ለማልዬ ክሉ እንዴ በደ፡
ለመግለል እብ በይኑ እግል ኢልትረፍ ምስልዬ እፈርህ” ቤለዩ።
ከለጀኔታይ ህግያሁ እትለ እንዴ አትመመ ብዞሕ ሕስርመ እተ
እናስ እንዴ ኢወዴ ገበዩ አተላለ፡ ወለእናስ እተ እሉ ረአ ዐቅል
ዛይድ እት ልትፈከር እባሁ እት ልትሰሐቅ ተርፈ ምኑ።
ከዐቅል ምን ማል ብዙሕ ሰበት ልትፈደል፡ ዓቅል ክል ዶል
ታጅር ቱ።

ተርጀመት መሰል

አምሳል ክል-ዶል ዐባይ ወፋይሐት ተርጀመት እብ ሐጫር ገበይ
ለለሓልፍ ዎሮት ምነ ሰኒ ለልአትሐዙ አግቡይ ሂጋ ቱ።
ከሂገ ትግራይት ሐቴ ምነ ሰኒ ብዞሕ ወምህም ላቱ አምሳል ለበን
ሀገጊት ሐቴተ።
ከዲብ እለ ተሌ ዛውየት፡ እት ክል ጥብዐት ሐቴ ምን አምሳል
ትግራይት ምስል ተርጀመተ እግል ንንሸር እግልኩም ቱ፡ እለ
ህይብት ለሀሌት ተርጀመት እብ ኬትባይ ለትሀየበት ተርጀመት
ሰበት ተ፡ ቅርእወ ወእብ ክሱሰ አውመ እንቱም ምን እለ ህይብት
ለሀሌት ተርጀመት ወኬን ‘ኢፋለ፡ እላተ ተርጀመተ’ ለትብሎ ዶል
ትትረከቦ፡ እብ ዕንዋን እለ ጀሪደት እት ዐሙድ ሕበርበሮ እንዴ
ትበው ዶል ትነድእወ እትነ እግል ንትከበት ወእግል ንንሸር ቱ።
ከሚ ክም ትብሉና እግል ንታኬኩም።
ከእግል ዮም እለ ተሌ መሰል ምስል ተርጀመተ እዱሉያም
እግልኩም ህሌነ፦

“መስከብ እብ ግዋሬ ወነብረ እብ ሕዋሌ”
ግዋሬ ለአለቡ መስከብ መስከብ ኢመስል እትከ፡ ወነብራመ ምስል
መትሓውላይ ዶል ትበልዐ ዝያደ ለዘት ወጠምጠም በ። ከወድ
ኣደሚ እብ ጠቢዐቱ እጅትማዓይ ቱ፡ ወእጅቲማዓይ ለለአብሉ ህዬ
ክም እሊ መስል ጠባዬዕ ሰበት መልክ ቱ፡ ምን እሊ ጠባዬዕ እሊ
ሐቴ መልህዮት ተ፡ ክል ዶል እብ በይኑ እግል ልግበእ ኢፍቴ፡ እት
መስከቡ እት ሽቅሉ እት ለእለ ሀለ መልሀይ ለአትሐዝዩ፡ ወነብራመ
ረክበ ምን ገብእ ትውሐድ ወትብዘሕ ልትካፈለ ወምስል መልሀዩ
እዴሁ ከሬ ዲበ። ከለእለ ቡ እብ በይኑ ለነስእ ነፈር ምን እለ ቃዕደት
እለ በረ ፈግር ሀለ በህለት ቱ። ወእሊ ህዬ አዳም እግል ለአተብሉ
ለኢቀድር ጠቤዕ ሰበት ቱ፡ እለ መስል እለ ለእጅትማዓይ ጠባዬዕ
ወድ ኣደሚ ህቱ ሰበት ቱ ለወድ ኣደሚ ለለአተብሉ፡ እግል ልተረድ
እቱ ተአትናይት።
ከአዳም እብ በይኑ ሰበት ኢነብር፡ ጥዕሙ ወመራሩ ክለ ምስል
ሕድ ሰበት ልትካፈለ፡ ነብራመ ትውሐድ ወትብዛሕ እተ ክምሰልሃተ፡
ምስል ዶል ትነሰአ ዝያደት በርከት ወጠምጠም በ ወእንታመ አዳም
ክም እንተ ፍንቲት ሕላገት ተሀይበከ፡ በይኑ ለልትገረር ንዋይ ሌጣ
ቱ።

መዕሉመት
-

ዕንታት እሲት ዕጽፍ ናይ ዕንታት እናስ ተብዐት ረምሽ።

ዝበድ ዘዖታት

ወድ ኣደሚ ክል ዶል ክመ እተ ቀለም ቱ፡ ደለ ሳደፋያሁ መሻክል
ጸርባሁ ወሰጥራሁ፡ ወእብ ከጥ ግሩም ክም ከትብ ወድያሁ፡ ወእብላሁ
አስክለ ቀለም ልትከለስ ለአተላሌ። ወክም ፈነ ለገረመየ ምነ ህቱ ለከትበየን
ሌጠ እንዴ ሐድገ ለሐልፍ።

ክልነ ክመ ነአምረ ውላድ
ኣደሚቶም ለጸይሞ። ምናተ
ለብዕዳት ሔዋናት ህዬ እብ
ክሱስ እሊ ሚ ገብእ ወድየ? ሶም
ኣደሚ እብ በይኑ ኢኮን ለሰይሙ፡
ከሔዋናት ወሰራይር ወሐሸራትመ
ሰይሞ ኢኮን! ከእሎም ሔዋናት
እሎም ገሌ ሕማም ሐመው ምን
ገብእ፡ አውመ ገሌ ሐክር ዶል
ጀሬ ዲቦም ክም ጸይሞ እሙር
ሀለ። ከእሊ እንዴ አሸረ ወድ
ኣውስትራልየ ላቱ ‘አሌክ ቤርቶናን’
ለልትበሀል ሐኪም ክምእነ ልብል፡
እለ ሓለትለ ሶም ናይ ሔዋናት
ምን ጠቢዐት ለትበገሰት እግል
ትግበእ ትቀድር፡ በህለት እት
ወቅት ሐጋይ አውመ አውል
አው ሐቆ ወሊድ ለትገብእተ
ቤለ። ከዲብ እሊ ተሌ ገሌ ምን
እሊ ተየልል ለእግል ሔዋናት
አስክ ሶም ደርኮም ንርኤ፣

ቆሬዕ፣
እት ወቅት ሐጋይ ሓለት
ናይ ሰባት እተ ተአቴ፡ ወለገሮበ
ክመ እተ በረድ እት እበናይ
ልትበደል፡ ከዶል ለውቅት ሐጋይ
ሐልፋተ ለደመ እትለ አስራረ
እት ልትከዔ ለአነብት ወምነ
ሓለትለ ሰባት ለእተ ዐለት ሬሕ
ተአቀብል እተ ወተሐሶሴ ከእት
ትትሐረክ ተአነብት። እምበል

ጠዓሞት
ዲብ እለ እዲነ ለሔሰ
እግል ተሀቡ ለትቀድር
ጋር፡ ሳምሖት እግል ዐዶከ፡
ሰብር እት ቅብላት ድድከ፡
እክላስ እግል መስኒከ፡ መሰል
ሰኔት እግል ው’ላድከ፡ ርደ
ወሰኔት እግል ዋልዴንከ፡
ሕሽመት እግል ርሕከ
ወፈተ እግል ክሉ
ተ።

በሀል

ወ
ድ
ኣደሚ እግል ልትሳአል
ብዲቡ፡ ከዘርእ ዕልም ሰኣል
ሌጣ ቱ።
- እግል ሕሹም ሐሸምከ
ምን ገብእ እት እዴከ ገብእ፡
ወእግል ሕሽመት አለቡ ሐሸምከ
ምን ገብእ እት ረአስከ ሸይን።
- መስኒከ
ጌጋታትከ
ለልአስእለካቱ እንድኢኮን፡ እግል
እንተ ትፍተየ እሉ እንዴ ቤለ
ጌጋታትከ ለለአትጋርም እልከ
ኢኮን።
- እዲነ
ክለ
ለእለ
እንፍቴ ኢትሀይብነ፡ ምናተ
ለእሎም እንፍቴ ክለ
ለእዲነ ለሀይቡነ።
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እሊመ እተ ከርሸተ ክምየት የም
አለበ ናይ ነብረ ሰበት ተአክብ፡
እተ ዶል ለሀ ለሜዛነ ሰለስ ዕጹፍ
ናይለ ዐለ እለ ሜዛን በጼሕ።

ናይ ዚነት ሰራይር
ለጾም ምን ዎሮት ቀፈስ እት
ብዕድ ቀፈስ እተ ትነክስ እቱ ወቅት
ተአነብቱ። ምስምሰ ናይ እሊ ጾም
እሊ ህዬ ለክም ቤተ ትርእዩ ዐለት
ቀፈስ ምኑ ሰበት ገዐዘት ወብዞሕ
ሰበት ተሐዝን እቱ ወትትሰፍለሉ
ቱ። ምናተ ሐር ለቀፈሰ ለሐዲስ
ክም ለምደቱ ወወቅትመ ክም
ሬመ እት ትትረስዑ ሰበት ትመጽእ
ለጾም ትበጥር ምኑ።

ዐንከቦተት
ዐንከቦተት እትለ ወቅትለ
ወሊደ ወእንቆቅሖሀ እተ ተሐቅፍ
እቱ ወቅት ትሰይም። እሊ ህዬ
እግለ አጀኒተ ለለአትሐዜ ፌሻይ
እግል ትድረር ሰድየ። እሊ ህዬ
እብ ገበይለ እት ወቅት ወሊደ
ለልሐሶሴ ወልትዐጠም ቅደድ
ገሮባቱ ለትውድዩ። ወለነኣይሸ
እት ርሖም እንዴ አተንከበው
እግል ልንበሮ ወነፍሶም እግል
ልራዑ ሰበት ኢቀድሮ ክሎም
እት ዔጣተ ልትጸዐኖ ወምነ
እሞም ለትሰጥጡ ፌሻይ ቶም
ለልትመወኖ። ከእሊ ወቅት
እሊ ክሉ ለዐንከቦተት እት ሶም

ተሓልፉ።

ዕንሬት
ሚዛን ገሮበ እቱ እግል ተሓፍዝ
እግል መደት ሸሀር ትጸይም፡
ዕንሬት ምነ የም አለበ ነብረ ለበሌዕ
ሔዋናት ተ፡ ከለጦም እት ቀደም
ወቅት ህጅረት (ስብክ ወስግም)
ተአነብቱ።

ሳልሞን ዓሰ
ለጾም ዶል ለአስክለ ምድሩ
ለአስሊ እግል ለዐቅብል ወዲቡ
ወቅት ወሊድ እግል ለሓልፍ
ለአምማተ ለአነብቱ፡ ወእትሊ ሰፈሩ
እሊ ሐድ 1600 ኪሎ ምትር
ለገብእ መሳፈት ቱ ለለአሴርር፡
ከእሊ ሶም ለሰይም እቡ ሰበብ፡
ለገሮቡ እግል ልቅለል እሉ ወምን
ተዐብ እግል ልደሐን ወምነ እት
ገበዩ ለልትነዐዉ ዕድዋኑ እብ
ቀሊል እግል ልህረብ ሰበት ሰድዩ
ቱ።

ሐየት
ሐየት እት ክል ሳምን ሐቴ
ምዕል ሰይም፡ እሊ ህዬ ምነ እት
ገሮቡ ለልትረከብ ሓምጽ ፎሊክ
(ፎሊክ አሲድ) እግል ልትባለሕ
እንዴ ቤላቱ ለሰይሙ፡ እሊ ሓምጽ
እሊ ህዬ እግለ እምበል ስገ ሐቴ
ለኢልትመወኖ
ሔዋናት
ቱ
ለጠብጥ።

ምን አምሳል
ገባይል

ልዉቅ እት እንተ እት ቤትከ እግል ትንበር
ልትፈደል ሕኔት እት ቤት ብዕዳም እት ሀም ወቀም ትነብር።
(ኣይስላንድዪን)
ውላድ ምን ትጃረት ልትፈደል። (ኣይስለንድዪን)
ወለትከ አስክ ወለት ዐስር ክልኤ ሰነት ትበጼሕ
መሽጠ፡ ወአስክ ወለት ዐስር ስስ ሰነት ትገብእ ትረህ
እተ፡ ወሰኔት ለብእሰ ወደየ እግልከ ህዬ ጡል
ሐያትከ ፍቀደ። (ቺኮስሎቫክዪን)

በሀል
እ’ሙራም

• “እሲት ሐርቀት ምን ገብእ ርቦዕ ግርመተ ወሰር እኑሰተ ወክሉ
ሻመ ትከስር።” (ነጂብ ማሕፉዝ)
• “ለሐቴነት ናይ አማን እግል ትግበእ ገብአት ምን ገብእ፡ እንዴ
ኢትትሰበር እት ቅብላት ለትፈናተ መታክል እግል ትስመድ ወጅበ።”
(መህተመ ጋንዲ)
• “እግል እንግሊዝ ክም ሐርብ ለትአውሕዶም ወክም ፒካሶ
ለትፈንጥሮም ሰንዐት ክሉ ረእሰ ይህሌት።” (ህዮሜልዝ)
• “እት እትሓድነ ሰባተትነ፡ ወእት መትፈንጣርነ
ወዲቅነ ሀለ።” (ጆርጅ ቦብ ሞሬስ)

ተበሰም
• ዎሮት ጅኔታይ እግል አቡሁ፣ ይበ..ይበ፡ አስክ መሐመዴን
እግል ኢጊስ አጊድ ክልኦት ርያል ሀበኒ ቤለዩ። ህቱ ህዬ የሀ ጀነ፡
እሎም መሐመዴናት እሎም ይህሌነ ዲቦም፡ እንከ እሊ ዎሮት
ርያል እንዴ ነስአከ አስክ መሐመድ ሌጠ ጊስ ቤለዩ።
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ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ
ሸዐብ ወለመዱ
ምን ቆምየት ትግሬ፡ ቀቢለት አልገዴን

እተ ምን ሳወ እንክር
ግብለት ለሀለ ባካት፡ 20
ኪሎምትር ሓጋስ ደብር አዳል
ዶል ትበጼሕ፡ ዎሮት ዕሙር
ድጌ ጸነሐከ። እሊ ድጌ እሊ
ስካኑ
ምን
ትትፋጠኖም፡
“ሞላድ ምስል ሰብደራት-ናረ፡
ወለ ብዕድ እትጀህ ቆምያትነ?”
ለልብል ሰኣል ጀብብ እትከ።
ላኪን እሎም ሸዐብ እሎም፡ ምን
ዘበን ቅዱም እትሊ ባካት እሊ
ነብሮ ለዐለው፡ እብ ፍርስነት
ወሐዳረት ቀዳሚት ለልትአመሮ፡
የም
ለአለቡ
ወራራት
መስተዕምረት ወዌረት ምኑ
እግል ልድሐኖ፡ ሕግስ ወርሸም
አድብር ሳክናም ለዐለው፡ አዜ
ላኪን እብ ፈድል ሕርየት እት
ጋድም ኩለንቴባይ ለበራር
እንዴ ሐድረው፡ ግርሆም ምን
ቅሩብ እት ለሐርሶ፡ ዐዋዲሆም
እቱ እት ልትሓፈዞ፡ አጅያሎም
እት መድረሰት ወክል ሰኔት
ከስኦ ለህለው ሸዐብ አልገዴን
ቶም።
አልገዴን
እት
ናረ
ለትወስፎም
እቡ
መባልስ
ወከሊማት፡
ክምሰልሁመ
በርጅ እት አሶምየ ወስስዒት
ሀለ። መሰለን፡ እብ ለህጀቶም
ፍንቱያም እት ገብኦ፡ ሰኒ
ጸጋያም ወመትሐድረት ጋሻ
ቶም። ዲመ ህዬ ፋሽ ለፈቱ
መጅተመዕ
ቶም።
እግል
መሰል፡ እብ ለህጀት አልገዴን፡
“ሰፍሬከ?” ሐቆ ትሰአለውከ፡
“ትጸበሐከ አው ጸቤሕ በልዐከ?”
በሀለቶም ክም ቱ ኢትቅዌ።
“ሬካብ” ቤለውከ ምን ገብእ፡
“ከሌዕ” በሀለት ቱ። “ኢኮንሀ”
ህዬ “ህተ ኢኮን” በሀለት ተ።
“ኢኮንሁ” ህቱ ኢኮን በሀለት
ተ። ምናተ ህቶም ትግራይት

ነገይ ለልትሃገው፡ ገሌ ከሊማት
ምን ናረ ለወርሰው ሸዐብ
ሐዳረት ቀዳሚት ቶም። መሰለን
“ሰፍረ” ለትብል ከሊመት፡ እብ
ሉቀት ናረ፡ “ጸቤሕ”በሀለት
ተ።
እት ሕጻይ፡ ህዳይ፡ ክሸባት፡
ብድረ እንሰ ወአፍሩስመ፡ ምነ
ብዕድ እት ባካቶም ለነብር
ገባይል ለልአወሩሱ ወለወሩሱ
ዐዋዲ ብዞሕ ሀለ። ምናተ ምስል
ናረ ዝያደት ለልአትማስሎም፡
በርጅ ወዝብጠት ከበሮ ህለ።
ክምሰለ ሀደግኩሁመ ከሊማት
ብዞሕ ዋርሳም ቶም። ልብሰት
አንሳት፡
ውላድ
ወሰብመ
ለልአትማስሎም ሀለ።
ከዮመቴ ለአተንክብ ዲበ፡
“ክሸባት” አው ጥሁር ለልቡለ
ዓደቶም ተ። እትለ ክሸባት፡
ለልትከሸብ ሀለ ሕጻን ልግበእ
ወወለት፡ ለአብ “አምዕል ፍላን
ጥሁር ወልዬ አው ወለቼ ሀለ”
ልብል ከገወውሩ ወአቃርቡ
ለአስእል። ኩሎም ለሰብለ ድጌ
እተ ምዕል ክሸባት (ጥሁር)
ለሐድሮ። ለጅነ ክም ትከሸበ፡
ለአሰቅር ወክም ኢበኬ ወፋርስ
ክምሰል ቱ፡ እለ ምዕል እለ
ህዬ እት ሐያቱ ናይ ሽንገላት
ወሙስተቅበል ባርህ ክም ተ
በዲሮም ሱጅዓሙ ሰበት ጸንሖ፡
ማጽጽ ዲብ እንቱ ኢበኬ።
ዶል ለእለ ልትከሸባተ፡ አንስ
ወአዋልድለ ድጌ ዕላላት ወድየ
እሉ።
አክል-ሕድ
ክምሰለ
ህዳይ ህዬ፡ አንስ ወአዋልድ
ከብድ ቤት አው ዳርቶር እንዴ
ገብአየ፡ ከበሮሀን ዘብጠ ወሸባብ
በርጆ ወበሽሮ እግለን። ለሰብ
ህዬ ስሜትለ ክሹብ ጅነ እት

ሰሙ፡ “አነ ወአት ጸንበልኩሁ፡
አነ ሰለስ ፍሊት ጸንበልኩሁ፡
አነ መፍሩድ ጸንበልክዉ፡ አና
ሐምስ ረአስ ምን ዐጣል፡ አናመ
ሰለስ ረአስ ምን አባጌዕ…”
እት ልብሎ፡ ለክሹብ ሓሎታቱ፡
አበዉ፡
ዐማቱ፡
ሐልታቱ፡
አቃርቡ
ወፈተች
አቡሁ
(መዛታት) ዋልዴኑ፡ ኩሎም
ሕበር ጸንቡሉ። ምን እለ ምዕል
እለ ህዬ እብ ተዋቡ ገብእ።
እት አልገዴን ወለትመ ምዕል
ክሸባተ፡ እለ ሄሰት እለ ትገብእ
እለ
ወህታመ
ታውባይት
ትገብእ።
ሐቆ እለ፡ ለሸዐብ ኩሉ
ዲብለ ምን በዲሮም ዐድለ
ክሸባት እዱልያመ ለህለው
ሕሩድ
ለብእተ፡
ኣካል
ወሐላይብ ለትዳለ እለ ዐዙመት
ሕበር ፋርሓም ልውዕሎ።
ለመናሰበት “ጥሁር” በሀለት
ክሸባት፡ አክል-ሕድ ናይ ህዳይ
መናሰበት ምንዲ ኢትብለ፡
ወስፈት ብዕደት አለበ፡ ደላሊክ
ልትዘበጥ፡ ሐልየት ወፈርያቱ
ተንቅር፡ ሸባብ አብ ከወኒሆም፡
አስዩፎም ወመረዊሆም ልትሳረሮ
ወበርጆ፡ ወለሽፍር ኩሉ ዐድ
ፈረሕ ገብእ። ከእሊ ዓዳት ሰኒ
ለታውብ ሸዐብ አልገዴን ቱ
እት ኩለንቴባይ እንዴ ትጀመዐ፡
ዮመቴ ለአደርስ፡ ለዐምር ወበኔ
ወዲብ ዕያዶታቱ ልትዳዌ
ወዓዳቱ ለዐቅብ ነብር ለሀለ።
ከክእነ ለመስል ዓዳት ግሩም
ወሐዳረት ለቡ መጅተመዕ
ቆምየት ትግሬ፡ ዲመ እግል
ልዳብር
ወልትጠወር
ለቡ
ዓዳት ሰዳይት ወፍቲ ሕድ
ለልአወርሰነ ሰበት ቱ፡ ዕልማይ
በሐስ እግል ኒዴ ዲቡ ለዋሌነ
ዳይ ሕበር ቱ።

12ይት ሰነት ዕልብ 34

መሐመድ ዳፍለ

ደያሪዬ
ንኢሸት ጽንሒኒ

ንየትኪ ሐጫር እርእየ ሰበት ህሌኮ ቱ። የምክን እሊ ሐሪራይ ሕስር
ዲብዬ አለቡ ትብሊኒ ትገብኢ። አነ ላኪን፡ ሕስርዬ ዲብኪ እብ ዕባር
ኢልትዐበር። እፈቴኪ፡ ሐሽመኪ፡ አፍያትኪ ወዐድኪ ሐሽም፡ ንዋይኪመ
ወለገርሀቼ እብዱይ ወባሌዕ ዲብ እንቱ፡ ጀላብለ ፍቲኪ፡ እርዕዩ፡ እፈትዩ
ወእድሕሩ። ዐጃይብ ትበይ!
ለንዋይኩም ገርሀቼ ባሌዕ ወእክሩብ ዲብ እንቱ፡ ክምሰለ ሐቴ
ለኢወዴኒ፡ ለትአረግሙ ዋዲዬ ዲብ እንቱ፡ አነ ላኪን እድሕሩ፡ “እምበል
ንዋይ ሻነት ቱ!” እብል ከዝያደት እርዕዩ። ኩሉ ሐረካትኪ ህዬ እግልዬ
ደሚርዬ ረዬሕ። ላኪን፡ እግልኪ ተአስፍ ወተአሸፍግ ለህሌት ኣምረ
ህሌኮ። እት ዐዋዲነ ወለት ሐቆ ትደንግል፡ ለትፈረረ ዲበ ሰበት ለሀዩባ
ቱ። እንቲመ ሻበት ህሌኪ፡ ወእግልዬ እግል ኢለአስርሩኪ ትፈርሂ
ህሌኪ፡ ምናተ አብሽርኪ፡ አናመ ድራሰቼ ናይ ጃምዐት ዲበ ጽሙድ
ህሌኮ። አዜ ዲብ ዲፕሎመ ክልኦት ሖል እግል እክለእ ቱ፡ ሐቆሀ
ሰነት እት ሸጋብ እንዴ ከልአክወ፡ ማህየትለ ሰነቼ እት ረአስ ሕድ እንዴ
አከአለልኮ፡ እግል ሓዚኪ እት ዐድኪ እግል እትፈረር ቱ። እንቲ ለከጤክየ
ህዬ፡ ለአምዕል እት 11 ፈስል ምንዬ ለትፈንቴክየ ምዕል ተ፡ ምስልዬ
ድራሰትኪ እትሉሊት ምን ተዐሊ፡ እሊ ፈርሆታትኪ ወኢሐሰብክዩ።
አናመ ዐድኪ ረቢ ወሰዴኒ እቦም፡ “የሀው፡ እግልዬ ሕጸወ ወሐር
መድረሰትነ ምስል ነአተላልየ፡ አስክ ይአትመምነ ላኪን፡ እግል ህዳይ
ኢትንቀሙነ” ወእንቤሎም ዐልነ፡ እንቲ ላኪን እዬ እንዴ ኢትገሚ፡
መድረሰት ተረግ አበልክየ፡ ወአነ ቦርዲን ሰበት አቴኮ፡ ቴለልኪ ምን
ቅሩብ እግል እድለዩ ኢቀደርኮ። ሐሬ እብ አክባር ምነ ስነንኪ ወስነንዬ
አዋልድ ወውላድ እት ዳግሞ፡ “ሻነት ምን 11 ፈስል አትካረመት
ኢኮን!” እት ልብሎ ዶል ሰምዐኩሆም፡ ለልብዬ እት ክልኤ ትሰጠረ፡
ሰበቡ ሻነት መጦርዬ ዶል ተሀሌ ቱ ሒለት ለእረክብ ወደፍአት
እት እብል፡ እንቲ ሸቀላት ካፈልኪኒ! እብለ እብ ሻምኪ፡ እብለ እብ
ፍንቲትኪ ወእብላመ ነስኡኪ ምንዬ ልትረኤኒ ሰበት ሀለ፡ ምነ ህሙምኪ፡
ለህሙምዬ ዘይድ ሀለ።
ዎሻነት፡ አነ እለ ድራሰት ሌጣ ተ ፍንጌዬ ወፍንጌኪ ለህሌት፡
እለ ዶል አተምም ላኪን አስ’ኪ ህሌኮ። ምናተ፡ ምስል ኩሉ እሊ
ፍድብናኪ፡ አልሄ ድራሰትኪ ተአተላሊ፡ ምን ተሐምቂመ ክምሰሌዬ
ዲፕሎመ ወኢሰአንኪ። ናይኪ ፍድብነ ህዬ ድጌነ ለአትሃጌ ሰበት ዐለ፡
“ዲግሪ” ክም ወአምጸአኪ ሸክ አለቡ ዲበ። ከአዜ ሻነት በዐል ሻምዬ፡
ሐቴ ጎማት እግል እግሜኪ፡ ምን ሸቀላት ለትአነግፈኪ። ሙዲርለ
መድረሰትኩም ለሀለ እናስ ሓልዬ ቱ። አነ እት መድረሰት ብለሰ
ወሳዋሀ ቲጊስ እግል ኢበሉ ቱ፡ እንቲ መድረሰትኪ እተ አቅብሊ
ወድራሰትኪ ዋስሊ። ወሐሬ ትታኬኒ፧” ትበይ። በይ፡ እለ ለእምር።
ወለ ማስተርስ አስክ እወዴ ታኬኒ ምን ትብሊኒ፡ እታኬኪ። አክለ እት
ድራሰት ትወቀልናተ፡ እምበል እት ኬር ሌጠ ወሰክነ! አነ ወእንቲ
ክልኦት ዳርሳም ወአጀኒትነ ዲብ ሐንቴነ እብ እቅትሳድ ወአካዳሚ
እት እንሰዴ ሚ ወአኬት ዲብነ? ከዮመቴ ሻነት በዐል ሻምዬ፡ ንኢሸት
ጽንሒኒ እብለኪ ተ ለህሌኮ ሂገ፡ ዮመቴ እት ዐግሎ ዕልም ሕድ
ትጸባበርነ ምን ገብእ፡ ፋንጎሕ መንበረት ሰኔት ወጣፍሐት እት ሻም
ክም ነሓልፍ ልትረኤኒ ሰበት ሀላ ቱ። ከሰኒ ትበይ! ኣቤ፡ ዕምርኪ
ልጠወል ወእግል ሕድ ሊዴነ፡ መፋሀመት እግል አቅበሎትኪ ዲብ
መድረሰት ህዬ ዲብዬ ሕዴጉ።

ሐቤታት ምን ግንገር
እለን ሐቤታት ግንገር፡ አንስ (ዐድ ወለት) እግል መርዓዊ (ዐድ ሕጻን)
እት ቀስደ ለልብላሁ እት ገብእ፡ ሰብ በዲር ውጁህ ሰበት ዐለ፡ ህቶም’መ
እብ ግንግር በልሶ ዲበን ድኢኮን፡ ኩሉ ረአሱ በአስ ኢወዱ ዲበን። ከምነ
እግል መርዓዊ ልብላሁ ግንገር፡ እለን ተልየ ንርኤ፦
• መርዓዊኩም ትልግበ፡ በሽኦት ፋግረት ምን ግበ። (ክፉእ ልብላሁ
ህለየ)
• እግል እናስ ለአምሱሉ፡ ረአስለ ኮር ወቁሉ። (እግል እናስ ነአስምስሉ፡
ረአስ እበነት አብጡሩ - ሐጪራይ በሀለተን ቱ። )
• መርዓዊኩም ገጽ እብረት፡ ገጹ ንውኑይ ምን ቅብለት። (ኢልሰሌ
በሀለተን ቱ)
• መርዓዊኩም አፍ ካነ፡ እገር ሕዋር ኢትማነ። (ሑሎዕ ወአንያቡ
ጠላፋታት በሀለተን ቱ)
• ወለትነ እበያመ ረአየ፡ ዕንቱ ዓየ ልግለየ።
• መርዓዊኩም ረአስለ ገመሉ፡ ትፈታፈተ ቅመሉ።
አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019
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ኣድም አብሐሪሽ

መዳሊት ጅግራታት ሴካፋ ምን 15 ሰነት
ወተሐት ተምም

ኮንፈደሬሽን ኮበሪት እግር
ኤረትርየ እግለ ምን ፈጅር ለሀ
ጅምዐት16 ኦጎስት አስክ 1
ሰብተምበር 2019 ለገብእ “ካስ
ሰላም ወተጠውር” ስሙይ ለሀለ፡
ስታድዩም አስመረ ለልትሐደሩ
ናይ ሴካፋ (ኮንፈደሬሽን ኮበሪት
እግር ምግባይ ወምፍጋር ጸሓይ

አፍሪቃ) ጅግራታት ኮበሪት እግር
ም’ተሐት 15 ሰነት ለዓማሮም
ሽክል እግል አንበቶት መዳሊቱ
ክም አታመመ ዕላቃት ዓማ ናይለ
ኮንፈደሬሽን ወደሐ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ፡ ማሌ
አተላተ፡
እግለ
ትልህያታት
ለትመሬሕ መመቅረሓይት ልጅነት

ሴካፋ፡ እግለ ጅግረ ለልሐክሞ
ሕካም ወፍረቅ ሱዳን፡ ሶማልየ
ወኬንየ መጣር አስመረ ኣትያም
ህለው።
ጅግራታት ኮበሪት እግር ሴካፋ
ም’ተሐት 15 ሰነት ለዓማሮም
ሽክል ለልሐክሞ ሕካም፡ ምን
ድወል ኤረትርየ፡ ኢትዮጵየ፡ ኬንየ፡
ታንዛንየ፡ ኡጋንዳ፡ ሱዳን፡ ብሩንዲ፡
ሶማልየ፡ ግብለት ሱዳን ወጅቡቲ
እት ገብኦ፡ ሰለስ ኢንተርናሽናል
ሕካም
ኤረትርያመ
እትሊ
ጅግራታት እግል ልሕከሞ ቱ።
እትሊ እብ ደረጀት ድወል
አፍሪቀ እግል ሰልፋይት ኢነቱ
ገብእ ለሀለ ጅግራታት ለሻርከ
ድወል ህዬ፡ ኤረትርየ፡ አቶብየ፡
ሱዳን፡ ሶማልየ፡ ኬንየ፡ ታንዛንየ፡
ሩዋንደ፡
ብሩንዲ፡
ግብለት
ሱዳን ወጅቡቲ እት ገብአ፡ እት
መጅሙዐት ሐቴ ፍረቅ ኤረትርየ፡
ብሩንዲ፡ ኬንየ ወሶማልየ፡ እት
መጅሙዐት ክልኤ ህዬ፡ ኡጋንደ፡
ኢትዮጵየ፡ ርዋንደ ወግብለት
ሱዳን ርቱባት ህለየ።
እብ አሳስለ ፋግር ሀለ ጀድወል
ትልህየ ህዬ፡ ጅምዐት ዮም 16
ኦጎስት 2019፡ እት ሳዖታት ሐቆ
አድህር ኬንየ ምስል ሶማልየ
ወኤረትርየ ምስል ብሩንዲ እግል
ልተልሀያቱ

ፈሪቅ በሐር-ቀየሕ ምን ጽባብሑ ሻምፕዮን ነስእ

እተ ሐልፈት ሰንበት ዐባይ
እት ስታድዩም አስመረ ለተላለ
ትልህያታት
ሱፐር-ዲቪዝዮን
አቅሊም ምግብ፡ ፈሪቅ በሐር
ቀየሕ ምስል አልታሕሪር ንቃጥ
ሰበት ትካፈለ ወአስመረ-ቢራ
እግል ደንደን 2፡0 ሰበት ቀልበ፡
ፈሪቅ በሐር ቀየሕ ሻምፕዮን
እለ ሰነት ክም ገብአ ትየቀነ።
እግል ደረጀት ለተልሀው
ፍረቅ እት ሳልሳይ ወራብዓይ

ተርቲብ
ለህለው
ደንደን
ወአስመረ ቢራ እት ገብኦ፡ ትልህየ
ምን ሰልፈ ሐን መራቀበቱ እንዴ
ኣተ ቀደም ዕርፍ እብ ሄርሞን
ገብረገርጊስ ጎል ወሐቆ ዕርፍመ
እብ መሓሪ ሳምኤል ካልኣይ ጎል
ለረክበ አስመራ-ቢራ፡ ወደንደን
መተልህያዮም ፊልሞን ሰመሬ
እብ ከርት-ቀዬሕ ሰበት ትጠረዘ
ምኖም፡ እብ 10 መተልህያይ
እግል ልጋብሆ ኢደቅበው።

ትልህየ ህዬ 2፡0 እት መስለሐት
አስመረ-ቢራ ወዕለት።
ሐቆሀ ሻምፕዮንለ ጅግረ ክም
ቱ ይቁን ለዐለ ፈሪቅ በሐርቀየሕ ቅባል አልታሕሪር ሜዳን
አተው። ትልህየ ሰኔት መጃገረት
ምንመ ትረኤት ዲበ፡ ደሮን 0፡
0 ተመት። ወእብሊ እብ 40
ንቅጠት ለጅግራታት ሻምፕዮን
ዋሌ ለዐለ ፈሪቅ በሐር ቀየሕ፡
ካስ እለ ሰነት እቡ ዕዉት ሀለ።

12ይት ሰነት ዕልብ 34

ተእሂል እግል መተልህየት
ቮሊቦል ልትሀየብ

መፈውድየት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ምስል ሰፋረት ጅምሁርየት
ሸዐብ ቻይና እት ኤረትርየ እንዴ ተዓወነት ናይ ኤሊት (Elite)
መተልህየት ቮሊቦል ተእሂል ሀበት። እሊ እብ ወድ ቻይና ምደርብ
ላቱ Mr.Niu Guogang (ኒዩ ችዎጋንግ) ለትሀየበ ተእሂል፡ እግል
መደት ሰለስ ወሬሕ ለሄረረ እብ ተጃርብ ወሸሬሕ ለተ’ለ እት ገብእ፡
ብቅዓም መተልህየት እግል ልፍረው ወሕሩይ ፈሪቅ ቮሊቦል እግል
ለሀሌ ለሀደፉ ቱ።
እት ሜዳን ጂምናዝዩም መዐስከር ደንደን እተ ገብአት መናሰበት
ካቲመ መስኡል ሐብሬ ወአትፋዝዖት ውዛረት ድፈዕ ወመራቀበት
ፈደሬሽናት ኮሎኔል ሰለሞን ስዩም፡ ሰፊር ጅምሁርየት ሸዐብ ቻይና
እት ኤረትርየ Mr.Yang Zigang (ያንግ ዚጋንግ) ወሙዲር
መፈውድየት ዓዳት ወርያደት አሰይድ መኮነን ጎይትኦም ሓድራም
ዐለው።
እተ መናሰበት ምነ ተእሂል ለነስአየ አዋልድ ለትሐረየ መተልህየት
ምስለ ምን ለትፈናተየ ሰፋራት ለመጽአው ጋሸ ትልህየ ምስንዮት
ወደየ። እብ መናሰበት ካቲመትለ ተእሂል ፈደሬሽን ቮሊቦል ወሰፋረት
ቻይና እት ኤረትርየ ናይ ድራር ዐዙመት አዳለው።
እተ ዐዙመት መፈወድ መፈውድየት ዓዳት ወርያደት ሰፊር
ዘመዴ ተኽሌ እተ አስመዐየ ከሊመት፡ ለትሀየበ ተእሂል ዲብ ዐቦት
ወራታት ኩረት-ቮሊ አትሐዘዮቱ ሕስር ውቁል ለልትሀየቡ ጋር ክም
ቱ እት ለሐብር፡ ለደርሰው ለከስበዉ አብካት ወአምር እብ ፍዕል
እት ፍረቆም እግል ለዐድዉ ትፋነዮም። ሰፋረት ጀምሁርየት ሸዐብ
ቻይና ለወዴተ መዓወነት ህዬ ሐመደ።
ሰፊር ዚጋንግ፡ ለበርናምጅ፡ ተኣምርተ ናይለ እት ፍንጌ ኤረትርየ
ወጅምሁርየት ሸዐብ ቻይና እት መጃል ዓዳት ወርያደት እት ዘይድ
መጽእ ለሀለ ናይ ሕበር በራምጅ ፋዬሕ ክም ቱ እት ለአክድ፡
እግል ልተላሌ እብ ክልኢተን ጀሃት ለህለ መዳሊት አብረሀ። እግለ
ደርሰው መተልህየት ቮሊቦል ህዬ ምስተቅበል ባርህ ተምነ እሎም።
ወጠንያይ ፈደሬሽን ቮሊቦል እንዴ ወከለ ከሊመት ለአስመዐ
መስኡል ቴክኒክ ሻብ ገብራይ ግዴ እግለ ወደዉ ዶር እት ለሐምድ፡
ለተእሂል እብ ታክቲካቱ ምን ገብእ ወቴክኒኩ ሳፊ ክም ዐለ፡
እት ሄራር ተጠውር ኮበሪት-ቮሊ ኤረትርየ ህዬ ተቅዪር ሰኒ ክም
ለአመጽእ ሰእዮቡ ሸርሐ።
እተ ምዕል ለሀ መፈውድየት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ምስል
ናይ ቻይና ታንጃሀ ሀይአት ዓዳት ወርያደት ናይ ሕበር ውፋቅ
ሰዳይት ፈረመየ። ወጠንያይ ፈደሬሽን ቮሊቦል ኤረትርየ እግለ እተ
ተእሂል ተረት ዛይደት ለአግደው አንፋር ሰፋረት ቻይና ውራቅ
ሸሃደት ወዜዕ እት ሀለ፡ ለደርሰየ ኤረትርያት አንሳት ህዬ እግል
ምደርበን ወመዓውናዩ ህያባት ትበረዐየ።
እሊ ክልኢቱ ጅንስ (ተብዕን ወአንሳት) ለአሻረከ ተእሂል፡ ምን
ኩለ ዐድነ ለትሐረው 42 አንፋር ተእሂል ለነስኦ፡ ክምሰልሁመ
አርበዕ ሴድየት ምደርበት ሻረከው ዲቡ።
ሰሚር ጀማል
ዕላቃት ዓማ ፈደሬሽን ቮሊቦል

አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

እብ ሰበት ዒድ አል-አድሐ እግል ተኣምረን ለብከ ሐቃይቅ

ዒድ አው ዐረፈ እምብል እት
ህሌነ አምዕል ዐፎ ወዕሬ፡ አምዕል
ፈረሕ ወስሩር አምዕል ለውቀት
ወፈርሐት ተ። እለ አምዕል እለ
ህዬ ክሉ እብ ሰፈላል ወአኖካይ
ልታከየ ወልትከበተ።
ለዐባዪ ዓያድ እት ዲን እስላም
ክልኦት እትገበኦ፡ ዒድ አልፈጥር
ሶም ረመዳን ክምሰል አትመምከ
ለናይ ሶም ልጃምከ ለልትፈተሕ
እተ መናሰበት እት ገብእ፡ ዒድ
አልፈጥር ናዩ ሐቃይቅ ወናዩ
ታሪክ ለቡቱ።
ለካልኣይ ዒድ ህዬ እሊ ማሌ
ለሀ ቀዳሚት ሰንበት ዐባይ እት ክለ
እዲነ ለተዐየደ ዒድ አል አድሓ
ቱ። ዒድ አልአድሐ አልሙባረክ
እት ናይ እስላም ድወል አስክ
አርበዕ
አምዕል
ልትዐየድ
እት ህለ፡ ሸዐብ ምስል እንዴ
ትጀመዐ እብ ፈርሐት ወለውቀት
ለዐይዱ። ክምሰል ዒድ አልፈጥር
ህዬ ብኡስ ለዐለ ልትዓሬ እቱ
ወሩዩም ለዐላመ ልትቃረብ እቱ
ወእብሊ እት አምዕል ዒድ ክሉ
ምስል ልባሱ እንዴ አጽዐደ እብ
ፈርሐት ልትከበቱ።
ዒድ አልድሐ ምን ዒድ
አልፈጥር ለልትአመር እቡ እብ
ሕራድ ስጋ ቱ። እብ ሕራድ
ሰበት ልትአመር ህዬ ክሉ ቅድረት
ለቡ ለሐርድ እቱ ወቅድረት
ለአለቡመ ምነ ሕጎም ለሐርደው
ልትሄዴ። እብሊ ህዬ ዒድ ፈርሐት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ዒድ ሕዋሌ
ወመትሰዳዳይማ ቱ።
1. ዒድ
አል-አድሐ
ለልትአመር እቡ ነቢ ኢብራሂም
እግል እስማዒል ወልዱ እት
ፈድል ረቢ እግል ልሕረድ ዶል
ዳለ እትለ ናይ ደንጎበ ሰኪነት
እት ወሪዱ እግል ልክሬ ክምሰል
ቤለ ፍንጌ ሰኪነት ወወሪድ
እስማዒል ወልዱ መደፍ አክረረ፡
ወለ መደፍ ህዬ ፍዘ እስማዒል
ደሕየት ገብአ።
2. ዒድ አልአድሐ ምነ ሐቴ
አርካን እስላም ላተ ወዲብ ግርበት
ናይለ እት ክል ሰነት እት መከ
ለትገብእ አምዕል ሐጅ ገብእ።
እትሊ ዒድ እሊ ምን ልውሕዶ
እብ ወግም ሐድ 3 ሚልዮን
ሙስልም ወሙስልመት አስክ
መከ እንዴ ጌሰው ለሐጅጆ።
3.
ዒድ አል አድሐ
ለሓርያይ ናይለ ክልኤ መናሰበት
ዓያድ እት ገብእ፡ ለሳልፋይ
ለአሰር ረመዳን ለመጽ ዒድ

አልፈጥር ቱ።
4. ሰላት ዒድ ሐቴ ምነ
ምህም ሰላታት እት ገብእ፡
ዲብለ ናይ ሰልፍ አምዕል ዒድ
ለትሰለዩ ህዬ ምነ ፍዱላት ሰላታት
ሰበት ገብአት ክሉ ዕዉር ሕደግ
ወሐንኪሽ እት ልብል አስክለ
ሰላት ለገብእ እተ ሳሐት አው
ምስግድ ልትባደር።
5. እት ዒድ አል አድሐ
ልግበእ ወዒድ አልፈጥር ንኡሽ
ወዐቢ ልባስ ሐዲስ ወጸዐደ
ለብስ ወእብ ለውቀት ልታከዩ
ወለዐይዱ። እትሊ ዒድ ደሕየት
ለገብእ ሔዋን ክምሰል አጣል-

ርሕዬ እንዴ ኢትብል እግል
ግዋሬዬ እንዴ ትቤ። አሰልፍ
ዲብ ሰለስ እንዴ ከፈልካሁ ምን
እሊ ለሳልፋይት እዴ እግልከ
ተአተርፍ እት ህሌከ ለተርፈ
ክልኦት መሰለስ ህዬ እግል ግዋሬ
ልግበእ ወእግል ብዕድ ልትሄዴ
በህለት ቱ።
7. ለትትሐረድ
ብሂመት
ደሕየት ትትበሀል። እለ ብሂመት
እለ መብዝሑ ዶል ወጂበት
ወርሽደት እግል ትግበእ በ።
እምበልሁመ እት ዕምረ ታመት
ወዑፊት እግል ትግበእ ለአስትህል።
እብሊ ህዬ እግል ሕግ ለተሐርየ
ብሂመት ለሔሰት ወለትረሸደት
እግል ትግበእ በ። እግል መሰል
ሐንኪሸት፡ ዕውር፡ ጽምት ግምዕት
ወብዕድ እት ሕግ ኢትትሐገግ።
8. ደሕየት መብዝሑ ዶል
ዲብለ ትፈናተ ድወል ነናዩ አግቡይ
ከሸኖት ህለ። ምስሉመ ዲብ ወክድለ
ሰልፍ እግል ፍጡር ለልዳሌ ወሐር
እግል ጸቤሕ ወድራር ለገብእ
አግቡይ ከሸኖት እት ለትፈናተየ
ድወል ልትፈናቴ። እሊ ስገ እሊ

ሐቃይቅ እብ ሰበት ቢግ-ቤን

• ሳዐት ቢግ-በን ዲብ መዲነት ለንደን ለህሌት ዲብ ዐለም ለዐቤት አርበዕ
ገጽ ለበ ሳዐት ብናተ።
• እለ ሳዐት እለ ሽቅለ አለአምበተት ዲብ ዮም 7 ሰብተምበር 1859 እት
ገብእ፡ ለአርበዕ ገጽ ናይለ ሳዐት ህዬ እት መትወቃል 55 ምትር ቱ።
• ዕርድ ናይ ክል ገጽ ሳዐት ህዬ 7 ምትር ቱ።
• እደይ ናይለ ሳዐት 2.7 ምትር በጽሕ።
• ቢግ በን እግለ ዲብ ሎንደን ለህሌት ሳዐት ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ እግለ
ዲብለ ህሌት እቱ መብነ ሱቁቅ ለህለ 13 መደወኖታት ከምክም።
• ሜዛን ናይ እሊ 13 መደወን እብ ጀምዕ 13 ቶን በህለት 130 ኩንታል
ልትመዘን።
• እሊ መደወኖታት እሊ እት ክል 15 ደቂቀት ነቅም እት ህለ ምን
መሳፈት 5 ማይል ህዬ ልሰመዕ።
• ለሳዐት 3.9 ምትር ሪም ወ300 ኪሎ (3ኩንታል) ሜዛን ለሀሌ እግለ
እት ህለ እት ክል ክልኤ ሳንየት ህዬ ትነቅም።

ርከን ስወር

እለ ሐን ምድር ሽቂት ለህሌት ቤት እተየ ክምሰል ህሌት ተአምሮ?

አባጌዕ፡ ክምሰልሁመ ሐ አስክ
እንሰ ልትሓረድ እቱ። ለሰኔት
ዒድ አል አድሐ ህዬ እበይንከ
ለሐረድካሀ እበይንከ ኢትትዐገል
እተ። አትሄዳይ ህዬ ዲብ
እሊ ዒድ እሊ ክምሰለ ዲብ
ፈርወንተር ዒድ አልፈጥር እግል
መሳኪን ወድቡራም ምን ማልከ
ለተአፈግረ ዘካት እትሊ ዒድ
እሊመ ምነ ረቢ ሀቤካተ ተህይብ
ወትካፍል። እብ ፍንቱይ ህዬ
አግዋርከ ተአትሄዴ።
6. ዒድ አል-አድሐ ዝያደት
ለልትአመር እቡ ለምን ሔዋን
ትገብእ ደሕየት አው ሰድቀት
እት ገብእ፡ እሊ ስገ እሊ እግል

ህዬ ምነ ተሐረደ እተ አምዕል
እግል ልሕለፍ አለቡ ልትበሀል።
እግልሚ መስኪን ወድቡር ወሓግል
ዶል ተአትሄዴ ምኑ ወምስሎም
ዶል ትትሓወሉቱ ለዝያደት ፈድል
ወአጅር ለረክብ።
ከእብለ መናሰበት እለ እት
ወክድ ዒድ ዲመ እግል ንትሳመሕ፡
ሕድ እግል ንስዴ ወንርደእ፡ ሕጉዝ
ወድቡር እግል ነዓውን፡ ምን ዘዐት
እኪት ወድመል እግል ንትነጄ
ጀላብ ሰኔት ወአጅር እግል ንሽቄ
ለአስትህል።
ከዒድ በኪት ወስዒድ ወክሉ
ዓም ወእንቱም ብኼር!

እለ ቤት እለ ሐቴ ምነ እት መደት ንዳል እት ሳሕል ደዋዬሕ ነቅፈ
ወደግ እምባልቆ እግል መክዘን እንዴ ትበሀለት ለትሸቄት እት ከርሰ
መካይን እግል ትሕበዕ ለትቀድር ወእተ ወክድ ለሀይ መካይን እት ቀበተ
እንዴ አተ ሽሕነቱ ለሐድር ክምሰል ዐለ ልትሀደግ። ለሱረት እብ ሐቴ
ጀሀት ሰበት ትነሰአት ምነ ንኢሽ ትመስል፡ ላኪን ንኢሽ ኢኮን፡
እለ ቤት እለ ክእነ ዮመቴ ለባካት እንዴ ኢጨምቤ ምናድሊን እብ ባካተ
ዲብ ለአቅሎሉ ወልደረው ሰኒ ትትረኤ ይዐለት። ምለዐል ምን ክሻፈት
ጥያረት እግል ትትነጄ እንዴ ትበሀለት እብ ድህን ወጸብር ግልብብት ሰበት
ዐለት ለአካን ቤት ብእተ ትመስል ይዐለት። ዮም ላኪን………

12 ፍንቲት ርከብ

ስ ቅ ራ ት

ክል እናስ አዋን ጸግም ልግበእ ማ መትፈዓይ ወክል ወቀትመ ለእበ
ለአሰቅር ስቅራት ቡ። ክል ዎሮ ክም ወቀዩ ማ ክም ስቅራት ቤት አብሁ
ዎክ ምን እዝን ሓሁ ለአሰቅር። ወመብዝሑ አስማይ ለእቡ ለአሰቅሮ
እሊ ለተሌቱ። አዜ ለህለ ግም እግል ለኣምሩ ሰበት ወጅብ ህዬ ምን እሊ
ለተሌ ስቅራት ዋልዴኑ እብ እሱወ ስቅራት ክምሰል ለአሰቅሮ እግል
ለኣምር ወጅብ። ከእግል ዮም እት ዓሙድ ነፌት አምር 10 ስቅራት
እግል ንርኤ፦
6.
ኢገሜ
1. አብ ሰላብ
7.
አጌራይ
2. አባይ ሰኔት
8.
ከራም ዓጃት
3. ኢትምሕክ
9.
ክርብ
4. እኩይ አደቡ
10. ኩሩብ ሕወለት
5. አዳጊት መ አዳግ

12ይት ሰነት ዕልብ 34

አርቡዕ 14 ኦጎስት 2019

ገጽ 12

