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27

ይት

ርኢስ እስያስ አፍወርቂ፡
እብ መናሰበት 27ይት ሰነት
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል፡
ዲብ ተምሳል ሽሁደ ጥዋሎት
ዕምቦበ ከረ፣
እተ
ዲብ
11
ፌብራይር ምን ገጽ ፈጅር
ለገብአት ዓደት፡ ስክርቴር
ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት
አሰይድ
አልአሚን
መሐመድ ስዒድ፡ ቃእድ
ሀይአት አርካን ውዛረት
ድፈዕ
ጀነራል
ፍሊጶስ

ዐውል 2.00 ነቅፈ

ሰነት ዐመልየት ፈንቅል ትዘከር

ወልዴዮውሃንስ፡
ርኢሰት
ማሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ አሰይደ
ተኽአ
ተስፋሚካኤል፡
ሓክመት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ አሰይደ ጽጌሬደ
ወልደገጊስ፡
ወሙዲር
መዲነት ባጼዕ አሰይድ ኪዳኔ
ወልዴስላሴ እግል ዝክረት
ሹሀደ ዕምቦበ ከረው፣
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡
“ፈንቅል እት መርሐለት
ተቅዪር” እበ ትብል ስቅራት፡
ዮም 10 ፌብራይር እብ

ስክርቴር ጀብሀት ሸዕብየት
እግል
ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት አሰይድ አልአሚን
መሐመድ ስዒድ ረስሚ
ለትከሰተ በርናምጃት 27ይት
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል፡
እብለ ትፈናተ ወራታት
ለአተላሌ እስሙን ቱ፣
እምበል እሊ ለእሕትፋል
ነያረት
እግል
ልርከብ
ለትፈናተ ወራታት ጅግረ፡
ባዛር
ወሙሽተርከት
ለልትፋገዖ እቱ ዕፌ ዓዳት
ልትቀደም አስመነ፣

ዓደት
27ይት
ሰነት
ዝክረት ዐመልየት ፈንቅል
“ፈንቅል እት መርሐለት
ተቅዪር” እበ ትብል ስቅራት፡
ዮም 11 ፌብራይር ሐቆ
አዝህር ዲብ ባካት ስጋለት
ቀጣን ረስሚ እብ ነያረት
ትሰርገለት፣
ዲበ ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት
ወጀብሀት፡
ዐዙመት
ለገብአት እግሎም ጋሸ፡ ስካን
መዲነት ባጼዕ ወቤጽሐት
ለሐድረወ ዓደት፡ ሙዲር
መዲነት
ባጼዕ
አሰይድ
ኪዳኔ
ወልዴስላሴ
ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ ዐመልየት
ፈንቅል-ዕምር
እስትዕማር
ለሓጨረት
ወመንገአት
ሕርየት ለከስተት ሐቴ ምን
ዐባዪ ዐጃይብ ዴሽ ሸዐቢ
ተሕሪር ኤረትርየ ክም ተ
እንዴ ሸርሐ፡ ዲብ መዲነት
ባጼዕ
ትገብእ
ለህሌት
ክስአት ረአስማል ዝክረተ
ለተአገምል
ወፍገሪት
መዳፍዐት ወካድም ሸዐብ

ወሕኩመት ክም ተ እት
ወዴሕ፡ እግል አግመሎትለ
ዓደት ለከድመው ጅሃት
ሕኩመት ወሸዐብ ሐመደ፣
ዲብ እዳረት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ሙዲር
ዓም ዓዳት ወኣሳር አሰይድ
ስራጅ ሐጂ ህዬ፡ አሀምየት
ዐመልየት ፈንቅል ዲብ ታሪክ
ንዳል ስለሕ እግል ሕርየት
ሸዐብ ኤረትርየ እንዴ ዘክረ፡
እሊ ታሪካይ ሜራስ አጅያል
እብ ዋጅብ እግል ለኣምሩ
እብ ጀሀት ሐቴ ወአማነት
ሹሀደ እግል ትትመም ዐማር
ወብነ ወጠን እብ ጀሀት
ብዕደት እግል ልትሐቀቅ፡
ክል መዋጥን ገለዱ እግል
ለሐድስ ለለአትፋቅድ ዒድ
ቃሊ ክም ቱ አፍሀመ፣
እተ ዲብ ባካት ስጋለት
ቀጣን
ለገብአት
ዓደት
ረስምየት፡ ዐጃይብ ዐመልየት
ፈንቅል
ወተርጀመተ
ለሸሬሕ ለትፈናተ በራምጅ
ፈን ትቀደመ፣

አስመረ፡ እድንያይት ሳምን ፊልም
13 ደውለት ለሻርከ እተ ‘እድንያይት
ሳምን ፍልም’ እት ዮም 8 ፌብራይር
እት አስመረ ቃዐት ሲነመት ሮማ እተ
ገአት መናሰበት ረስሚ ትከሰተት፣
መፈወድ ዓዳት ወርያደት ሰፊር
ዘመዴ ተኽሌ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
እለ መባደረት እለ፡ እግለ ኤረትርየ እተ
ትመጽእ ሰነት እግል ትሰርግሉ ስትትት
ለህሌት ‘እድንያይ መህረጃን አፍላም”
እብ ዝያድ መትነዛም ወመዓወነት ክም
መንገአት ለከድም ክምቱ እት ሸሬሕ፡
ለእቱ ሻርከ ህለየ ድወል ተጃርብ እግል
ልትባደለ በክት ለከልቅ ክምቱ ሸርሐ፣
እትሊ አስክ 15 ፌብራይር

እት ሲነማት ሮማ ወአዝመራ እግል
መተቅብለት ክሱት ለህለ ሳምን፡ ፈርያት
አፍላም ኤረትርየ፡ ቻይና፡ ጀርመን፡
ትርክ፡ ሩስየ፡ ፈረንሰ፡ ኢጣልየ፡ ቀጠር፡
እስራኤል፡ ስዑድየ፡ መስር፡ ግብለት
ኮርየ፡ ወአሜሪከ ቃርብ ህለ፣
እተ እብ “ሚሌኑ” ለልትአ’መር
ፊልም “ንእሽተይ ሓወይ ክንዲ
ሓሙተይ” እግል ዕፌ ለትቀደመ እቱ
እት ናይ መክሰቲ ዓደት፡ ዉቁላም
ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት፡ እት ኤረትርየ
ለመርከዞም ዲፕሎማስዪን ክምስለሁመ
ዐዙመት ለገአት እሎም ሰብ-ወራት ፈን
ሓድራም ዐለው፣

ሸሪከት ክጡጥ መደኒ ዒድ ዝክረት ፈንቅል ተአገምል
ሸሪከት
ዓም
ከደማት
ኽጡጥ መደኒ፡ ዲብ መዋሰላት
ሙሽተርከት ዒድ 27ት ዝክረት
ዐመልየት ፈንቅል ዶር ዐቢ
ትቀድም ህሌት።
ሙሳፍሪን ዲበ ሀበው
ረአይ፡ ሼርከት ዓም ከደማት
ክጡጥ መደኒ ምን ወአስክ
አስመረ ወባጼዕ እንብትቱ
ለህሌት ሰፈርያት፡ ዲብ ረአስለ
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እግል ሳምን ዐመልየት ፈንቅል
ሃይበ ለሀለ ገማለት፡ ከም
መዋጥኒን ለለሐብን ክም ቱ
ሸርሐው።
ሼርከት ዓም ከደማት ክጡጥ
መደኒ ምን ዮም 3 ፌብራይር
እንዴ አንበተት ምን ወአስክ
አስመረ - ዐሰብ፡ አስመረ- ባጼዕ
ዲብ ሳምን ክልኤ ዶል ርሕላት
ከም አንበተት ልትአመር።

ተቅሪር እጅትመዕ መጅልስ ውዘረእ

መጅልስ ውዘረእ ኤርትርየ፡
ዮም አረርበዐ 8-9 ፌብራየር፡ እት
መዲነት ባጽዕ ርቱብ እጅትምዑ
ወደ።
ለመጅልስ እት እስትንቡረት
እጅትምዑ፡ እብ ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ ለቀርበ፡ ሰልፍ አውለውየት
አግቡይ ጽብጠት ሚዛንየት ሰነት
2017 ቱ ለአተንሰ።
ርኢስ ኢሰያስ እተ ሀበዩ
ተውዴሕ፡ ሐደዶት ሜዛንየት
2017፡ ዝያድ ለገአ ብዕድ አርእስ
ሜዛንየት፡
እተ
አውለውየት
ለተሀየበዩ ወጠንያይ ዳይ ክም
ረክዝ ወደሐ።
ርኢስ
ኢሰያስ፡ አትሓያስ
ማህየት ወአተላለዮተ፡ ወጀዶት
አሳስያይ እስትህላክ ወደማነቱ፡
ወጀዶት
ጣቀት
ወከህረበት፡
ወጀዶት ከደማት ማይ እት
ብሩር፡ መዳይን ወሽብህ መዳይን
እብ ወሰዐቱ ወነውዕየቱ እግል
አትሓያስ ጽቡጥ ለህለ ወራት፡
በራምጅ ተዕሊም ወዓፍየት፡
ማክሮ ዐቦት እቅትሳድ፡ እት ፍንጌ
እተይ ወተካሊፍ ለህለ ፈርግ
ሳወዮት፡ ደራይብ እብ ሰፋየት
አከቦት፡ አጅህዘት ሕኩመት
እግል ልተለያሁ ለበን መካይድ፡
አትሓያስ
ሸክል
አጅህዘት
ሕኩመት፡ ክምስልሁመ አደቀቦት
መዳፈዐት ስያሰት ወዐማር እበ

ከስስ እብ ፋይሕ ወደሐ።
መጅልስ ውዘረእ ኤርትርየ፡
እብ ርኢስ ኢሰያስ ለትቀደመ
ውራቅ ሽቁል ሐቆለ አተንሰ፡
ሄራር ሽቅል ውዛራት ቱ ለረአ።
መጅልስ
ሰልፍ
ለረአዩ
አርእስ፡ ሄራር በራምጅ ሽቅል
ውዛረት እዳራት አቃሊም ቱ፡
እብ ውዛረት እዳራት አቃሊም
ለትቀደመ ተቅሪር፡ እት ሰነት
2016 እት ክሉ ድዋራት ዐድነ
ለዐለ መትመዳድ ዝላም፡ እት
ወሰዖት ሐርስ ወዐማር እቅትሳድ
ለገአ ጅህድ፡ እት እዳረት
ወእዳረት አራዲ፡ መዕየ ለአሳሱ
ወራታት ሸዐብ አትሐሶሳይ፡
መትከምካም ደገጊት ወፍንጡር
ለዐለ ቀወሺመ እት ስን መናበረት
ሸዐብ ለገአ ጅህድ ሐቆለ ሸርሐ፡
ዓዳት እንታጅ እግል ልትጠወር
ወሰዋልፍ ሸዐብ ለልትደቀብ
እቡ ተየልል እግል ጠወሮት እብ
ትሉሉይ እግል ልትከደም እሉ
አትፋቀደ።
መጅልስ ውዘረእ ግረ እሊ፡
እት ተቅሪር መጃል ውዛረት
ማልየት ቱ ለተዐደ፡ ውዛረት
ማልየት ደዓም ትከድም እቱ
ለጸንሐት አግደ ምስል መትአንባት
ቀየሮት ዕምለት ለልትጻበጥ ሄራር
ረአ፡ እብ ክሱስ ወራታት ባንካት
ወአጫረዮት ማል እግል ራቀቦት፡

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
E-Mail: tigreit@zena.gov.er
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በረ ምን ቃኑን ላተ ተጃረት
እግል ትትከረዕ ወወራታት ባንከት
ደረጀት እብ ደረጀት እግል
ጠወሮት ገብእ ለዐለ ካድም ሄራሩ
ወመታክሉ አተንሰ። ምስል እሊ
እበ ልትጻበጥ መጅልስ፡ ውዛረት
ማልየት እት ሰነት 2017 እግል
ልትሰርገል ለኤነቱ እብ ፍንቱይ
ህዬ እት እዓደት ነዘር ወሐደሶት
መምርሕ ሚዛንየት ወቀራራት፡
እት ፈዓልየት አዋጅ ሐርስ ብሩር
ወንዋይ ክምስልሁመ እት እዳረት
ሚዛንየት ለልትጻበጥ በራምጅ
ወራቀቦት ሐረከት ማል እብ
ፋይሕ ታበዐ።
እትሊ እብ ውዛረት ማልየት
ለትቀደመ ተቅሪር፡ መጅልስ፡
ባንካት ወራታት እግል ልታበዐ፡
መቅደረት አዳመን እንዴ ጠወረየ
ተቅዪር እግል ልሰጅለ፡ ሐዲስ
ቴክኖሎጂ እንዴ አተ ለዐለ ካድም
እግል ልትያሐየስ፡ ክምስለሁመ
መቅደረት አዳም ናይለ መጃል
ለልዐቤ እቡ ምስዳራት እግል
ልትነሰእ አትፋአቀደ።
መጅልስ እንዴ አትለ፡ ተቅሪር
ሽቁል ዉዛረት ሐርስ አተንሰ፡ እብ
ሕፍዝ እበ ትተለ፡ አንተጆት እግል
ዓበዮት ዐማር ብቅል፡ ርዝቅ ንዋይ፡
ሐምሌ ወፈዋክህ እግል ረሸዶት፡
እት ከደማት ሹረት ወተእሂል፡
እት ሕፍዘት ዘርእ ለትሰርገለ
ካድም ወእት ሰነት 2017 ጽቡጥ
ለህለ በራምጅ አተላልዩ እግል
ልትአከድ ለትሰተተ ትልም ረአ።
መጅልስ ዉዘረእ፡ እብ ዉዛረት
ርዝቅ በሐር ለትቀደመ ተቅሪር
ህዬ፡ እት ርዝቅ በሐር መትመዳድ
መትነፈዖት ዓሳ እት ፋይሕ
ድዋራት፡ መጋድዕ በረድ እት
ጀለቦት ዓሳ፡ ጠወሮት መቅደረት
አዳም፡ እት አደቀቦት ዐንደቆት
ሐርስ ዓሳ፡ እት ራቀቦት አርዛቅ
በሐር፡ እት ሕፍዝ ሐርስ በሐር፡
ክምስለሁመ እት ሰነት 2017 እት
ወሰዖት ጀለቦ ዓሳ ክምሰልሁመ
ከደማት ወራቀቦት ርዝቅ በሐር
እብ ዋስዕ ተሀደገ እቡ።
እት ተቅሪር ዉዛረት ጣቀት
ወመዓድን ህዬ፡ መጅልስ፡ እት

ለትፈናተ ድዋራት ምስል ለትፈናተ
ወራታት
ዐማር
ለልትጻበጥ
ልትሰርገል ለዐለ ዔማት ጣቀት፡
ክምስለሁመ እት መጃል ተዕዲን
ለትሰርገለ ካድም ረአ።
እብ አሳስ እሊ፡ እብ ክምክምት
ወለ ኢትከምከመት ገበይ ንዛም
ወዘዖት ጣቀት ለረክበ መዳይን
እት ለሔሰ ቴለል ክም ልትረከበ፡
እት ለትፈናተ ድዋራት ገብእ
ለህለ መሻርዕ መዲድ ኽጡጥ
ከህረበት ሰኒ ልትሰርገል ክምሰል
ህለ፡ መትመዳድ ሐዲስ ኽጡጥ
ከህረበት እት ብሩር ክምሰለ
ትትሐዜ ገያደት ልተላሌ ክም ህለ፡
እት ለትፈናተ መዳይን ልትበኔ
ለህለ መራክዝ ጋዝ እት ካቲማሁ
ክም ልትረከብ እንዴ ጌመመ፡
መጅልስ እት ናይ ሰነት 2017
በራምጅ ሽቁል ዉዛረት ጣቀት
ወመዓድን እብ ፋይሕ ሀድገ።
እምበል እሊ መጅልስ ዉዘረእ፡
እት ለትፈናተ ድዋራት እብ
ለትፈናተየ ሸሪካት ልትሰርገል
ለህለ ወራታት ተዕዲን ረአ።
መጅልስ ዮም 9 ፌብራየር
ለረአዩ ሄራር ሽቁል ዉዛረት
መዋሰላት ወእትሳላት ቱ፡ መጅልስ፡
እግል ዐቦት ናይለ መጃል ለጠዉር
አግቡይ ሽቁል ወንዛም ራቀቦት፡
ከደማት መዋሰላት ምድር እግል
ወሰዖት፡ ክምስለሁመ ክሉ ጅንስ
እትሳላት እግል ጠወሮት እተ
ጽቡጥ ለህለ ወለ ትሰርገለ መሻርዕ
እብ ፋይሕ ሀድገ እቱ።
እብ ፍንቱይ ህዬ እት መቅደረት
በሸር፡ ለትወተደ ሐዳይስ መራክዝ
ተለፉናት፡ እት እድንያይ መከረዪ
ጣእራት ለትሰርገለ ካድም፡ ዓም
ቴለል ከደማት መዋሰላት ሸዐብ፡
ክምሰልሁመ እት ሚናት ወመከረዪ
ጣእራት ለትሰርገለ ወራታት
ሐቆለ ረአ፡ እት ሰነት 2017
ለልትሰርገል ምስል መቅድረት
ናይለ ዉዛረት ለናስብ በራምጅ
እቱ ሀድገ።
መጅልስ
እግል
ተቅሪር
ውዛረት ብናእ እተ ረአ እቱ ህዬ፡
ለዉዛረት እት ብንየት ተሕትየት፡
ብናእ መአሰሳት ዓፍየት ወተዕሊም፡
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017

ወሰዖት
መሳንዕ፡
መኻዝን
ወለባራቶሪ ክምስለሁመ እት
ከደማት እትሳላት ወብዕድ ናይለ
ትሰገለ ወራታት ወለ ፈግረት እቱ
ሚዛንየት አተንሰ ወናቀሸ እተ።
ሐቆ እሊ መጅልስ ዉዘረእ
ሄራር ዉዛረት አርድ፡ ማይ
ወድዋር ቱ ለረአ፡ ፈዓልየት
ቀዋኒን ወስያሳት ናይለ መጃል፡
መትነፈዖት አርዛቅ ማይ ወአራዲ
እግል አከዶት ለትሰርገለ ካድም፡
ክምሰልሁመ መቅደረት በሸር ናይለ
መጃል እግል ዓበዮት ጽቡጥ ለህለ
በራምጅ እቱ እብ ፋይሕ ሀድገ።
እብ ፍንቱይ ህዬ እት ሰነት 2016
ለትሰርገለ ወራታት ራቀቦት
ወእዳረት አራዲ፡ አከቦት ሐብሬ
መትነፈዖት አራዲ፡ እት ቃኑን
አራዲ ለትረአ ኪደት እብ ፋይሕ
ሀድገ እቱ። መጅልስ እምበል እሊ፡
ጠለባት ማይ ከርስ እግል ወጀዶት
ገብእ ለጸንሐ ሕፍዝ ወፍገሪቱ፡
እት አዳለዮት ወኢዓደት ተንዚም
ስታት ክምሰልሁመ እት ንዛም
ወጀዶት ማይ ለትሰርገለ ወራታት
እቱ ሀድገ። እት ደንጎበ መጅልስ፡
እት ሰነት 2017 እተ መጃል
ስቱት ለህለ ጠወሮት ወዓበዮት
መቅደረት አዳም እት ፈዓልየት
ለትፈናተ መሻርዕ ወሚዛንየት
እበ ኸስስ እተ ትቀደመ ተቅሪር
ናቀሸ።
መጅልስ ውዘራእ እት መጃል
ስያሐት እንዴ ተዐደ፡ ስያሐት
እግል ጠወሮት ገብእ ለጸንሐ ጅህድ
ወዶረ ሐቆለ ረአ፡ ክም ክፋል
ዐቦት እቅትሳድ እተ መጃል እግል
ልትሰርገል ለትሰተተ በራምጅ
እቱ ሀድገ። አስክ እለ ህዬ ለሔሰ
ከደማት እግል ልትሀየብ ለትገብእ
መራቀበት እት ሃይበት ከደማት
ስያሐት፡ ለትሰርገለ አትሓያስ
ሽቁል መአሰሳት መጃል ስያሐት፡
እት ሰነት 2016 እት ስያሐት
ከርስ ወናይ ኻርጅ ቤጽሐት
ለትረአ ተጠዉር፡ እብ ዐቢሁ ህዬ
ምህነት በቃዐት መዋጥኒን እትሊ
ዳይ እሊ እግል ወቀሎት ለገአ
ጅህድ ረአ።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ ......
ገጽ 2

ዎሮ እዳሪ በዐል መዝ ተእኪደት
ምልክየት
ናይ
ለኢልትሐረክ
መምተልካት እትለ ለሀይብ ዲቡ
ወቅት እግል ልተብዑ ለወጅቡ
አግቡይ አው መምርሒታት እብ
ዝያደት እብ ቀዋኒን ፍንቱይ
ለልትወደሕ ምንማቱ፡ እት ቃኑን
መምተልካት ላኪን እሊ ለተሌ
ክምሰል ዓም መባድእ ብዩን ሀለ።
1. እዳሪ በዐል መዝ እግል
ዎሮ ለኢልትሐረክ መምተልካት
ለከስስ ሰነድ ምልክየት እግል
ዎሮ ነፈር እንዴ ኢለሀይብ እግለ
ለኢልትሐረክ መምተልካት አሰልፍ
እግል ነፈር ብዕድ ለተሀየበ ሰነድ
ምልክየት ጀላብ እግል ልሽጠብ
ዲቡ ክም ለአቀብል ወዴ።
2. ክእነ ለመስል ናይ በዲር
ሰነድ በደ አው አከ እተ ልትበሀል
እቱ ወክድ፡ እዳሪ በዐል መዝ
ለሰነድ ለሐዲስ እግል ልትሀየቡ
ልትሰአል ለሀለ ነፈር ለናይ በዲር
ሰነድ ምልክየት ምን ኢትሸጠበ
እት ሳልሳይት ጀሀት እግል ትምጸእ
ለትቀድር መደረት እግል ገልበቦት
ደማነት ካፍየት ክምሰል ለአቀርብ
ወዴ።
3. እብ ቃኑን ለኢተሀየበ አው
ሐድ ሰልጠት እብለ አለቡ ለተሀየበ
ሰነድ ምልክየት እትለ ለኢልትሐረክ
መምተልካት ሐቅ እትለ ረክበ ነፈር
እግለ ትጀሬ መደረት ለትከስሱ
በዐል መዝ መስኡልየት እግል
ልርፈዕ ቀድር።
4. እዳርያይ በዐል መዝ
ለኢሸጥበዩ አሳስ ሰነድ ምልክየት
ዲብለ ኢልትሐረክ መምተልካት
ሐቅ እትለ ለሀሌ እሉ ለገብአ ነፈር
ለትጀሬ መደረት መስኡልየት እግል
ተሀሌ እግሉ ትቀድር።
5. ናይ
ምድር
ሕዱድ
እብ አሳስ ተኽጢጥ መክተብ
ተስጂል
ለኢልትሐረክ
መምተልካት(ካዳስተር) እትለ ምድር
እበ ሀለ ናይ ስል (ግን) እሻረት
ልትሐደድ።
6. እት ስታቲብ ተክጢጥ
ናይ መክተብ ተስጂል(ካዳስተር)
ለልትረኤ ግን ምነ እት ምድር
ለተአሸረ ለትፈንተ ዶል ገብእ
ለሰልፋይ ልትዐወት።

አትሐላላፍ ምልክየት
ምልክየት እብ አሳስ ቃኑን
አው እብ ቃኑናይ መዋዲት እግል
ትትሐላለፍ ትቀድር። ምልክየት
ናይለ
ገብአ
ለይልትሐረክ
መምተልካት እብ እትፋቅ አው
እብ ፊነ እትለ ትትሐላለፍ እቱ
ወቅት፡ ለዐደዮት እት ስጅል
ናይለ ኢልትሐረክ መምተልካት
እግል ልእቴ ቡ። ተስጂል ናይለ
ኢልትሐረክ መምተልካት ሀዬ እግሉ
እንዴ ትበሀለ እበ ፈግር ፍንቱይ
ቃኑን ልትሐከም።

ተእሚም
መምተልካት

ወራት ተእሚም፡ ሕኩመት
እግል
ዎሮ
ለኢልትሐረክ
መምተልካት እግል ክድመት ሸዐብ

ቃኑን
መምተልካት
ዋጅባት እዳርያም ሰብ መዝ
ምህምቱ እንዴ ትቤ እተ ተአምን
እቱ ወክድ፡ ለመምተልካት ምን ናይ
ብሕተ በዐሉ አው ናዬቱ ለልብል
ነፈር እግል ልትሰለ’ሙ ለቀስብ እተ
ዐመልየት ተ። ተእሚም በህለት
ሀዬ እት አብያት አው ብዕድ እብ
ብሕተ እግል ልትመ’ለክ ለቀድር
ለኢልትሐረክ መምተልካት ለዐለ
እግልከ ሐቅ ምልክየት አብደዮት፡
መትነፈዕ አው መትዓዋን እግል
ልከምክም ቀድር።
ምናተ ቀደም ወራት ተእሚም
ትገብእ እግል ልትመም ለቡ
ዐዋምል ሀለ። ሰልፍ ተእሚም እግል
መስለሐት ለሰተተ እግል ልግበእ
ቡ። ምን እሊ እብ ተውሳክ እግል
ልግበእ ስቱት ለሀለ ኤታን እግለ
ኢልትሐረክ መምተለካት እንዴ
ኢተአምም እብ ብዕድ ሕርያናት
እት ፍዕል እግል ልውዐል ለኢቀድር
ክምቱ ሐቆለ ተአከዳቱ ለገብእ።
ዎሮ ነፈር እት መምተልካት ለሀሌ
እግሉ ሕቁቅ እግል ልትከለእ ገብአ
ምንገብእ፡ ምን ራዐዮት መስለሐት
አፍራድ ለትትፈ’ደል መስለሐት
ገቢል ክምሰል ህሌት እበ ለአተግኔዕ
አግቡይ ዶል ልትአከድ ሌጣቱ።
ምን እሊ እብ ተውሳክ ምስል ቂመት
አው ዐውል ናይለ ልትአመም
መምተልካት ለልትመጣወር ዋጅብ
ከሕሰ( እብ ኑዕየት አው እብ
ሰላዲ) እግል በዐል መምተልካት
ሂበት ሀዬ ለኢልትሐለፍ ሐቅ
ናይለ መምተለካቶም ለትገለማቱ።
ለእግል ልግበእ ስቱት ለሀለ እት
ዎሮ ለተሐደደ ደዋይሕ እግል
ብንየት ምህም ጽርግየ፡ ወጠንያይት
እስብዳልየት መርጀዕየት፡ ወጠንያይ
መትሐፍ፡
ጃምዐት፡
መከረይ
ጥያራት አው ሚነት ላቱ መስለሐት
ሸዐብ ለትዐዝዝ እቱ ወራታት እግል
ልግበእ ቀድር። እግል ፈዓልየት ናይ
እሊ ስታቲባት እሊ እንዴ ትበሀለ ናይ
ብሕተ ለኢልትሐረክ መምተልካቶም
ለተአመመ ምኖም አንፋር ሀዬ ዋጅብ
ለለስትህሎም ከሕሰ እብ ሰላዲ አው
እብ ኑዕ እግል ልትሀየቦ ሐቅ ለሀሌ
እሎም።
አትካራም ሐቅ ምልክየት
ምልክየት እብሊ ተሌ አግቡይ
እግል ትብዴ አው ተአትካርም
ትቀድር
• ለመምተልካት
ሐቆመ
ትደመረ አው ጠቢዐቱ በደለ አው
• እብ አሳስ ቃኑን እት
ሳልሳይት ጀሀት ሐቆመ ተዐደ አው
ሐቆ ተአመመ አው
• ስሜትለ በዐሉ ምን ስጅል
ለኢልትሐረክ መምተልካት ትሸጠበት
ምንገብእ ተሩ ትመሰሐት አው
• ለበዐሉ
እብ
ዋዴሕ
“ምልክየት አለብዬ እቱ ተሩ በዐሉ
የአነ” እንዴ ቤለ እግ’ለ ሕቁቁ ነክረ
አው
• እተ መምተልካት እግል
10 ሰነት እምበል አትካራም እብ
ምልክየቱ ለኢትነፈዐ ዶል ገብእ

ሕቁቅ አምር ክቱብ
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ወፈን (ምልክየት ወቀይ
ፍክር)
ክም ክቱብ፡ ወራታት ፈን
ወፍጥር ላቱ ናይ ፍክር ወቀይ
ለኢልትጸበጥ
ወኢልተምተም
ወራታት ፍክር ሐቅ ክትበት
ለከልቆ ኢናይ ገሮብ መምተልካት
ቶም። እሊ ክፈል መምተልካት እሊ
ምስል ዲናሚካይ ተጠውር ዕልም፡
ፍጥር ወቴክኖሎጂ ወድ አዳም እት
ልትጠወር ወልትሓየስ መጽእ ለሀለ
ምንገብአ፡ እት ቃኑን አካን ምህመት
ወዐባይ ጸብጥ።
ሐቅ ኬትባይ እንብል ዲብ ህሌነ፡
ዎሮ ናይ ወቀይ ፍክር ኬትባይ እበ
ናይ ፍጥሩ ዋቅዕየት ሌጠ እትለ
ኢናይ ገሮብ መምተልካት ሐቅ
ምልክየት ለሀሌ እሉ በህለት ቱ።
ዎሮ ናይ ፍጥር መቅደረት እንዴ
ትነፈዐ ናይ አምር ክቱብ ወፈን
ወራታት ለአውቀ ነፈር ወቀይለ
ጠቢዐት ሸክል አው አሀምየት እብለ
ኢከስስ፡ ሐቅ ክትበቱ እብ ቃኑን
ሕፉዝቱ።
ወራታት ፍክር ለእንብሎም ሀዬ
ከፎ ለመስሎ ቶም፦ እት ቃኑን
መምተልካት ክምሰል ወራታት ፍክር
ለልትነሰኦ እሎም ለተሉ ክምቶም
ብዩን ሀለ።
1. ፍሬ ወቀይ ፍክር ላቱ
ለትፈናተ ክቱብ አክትበት ወሽብህ
አክትበት እት መጀላት ወጀራይድ
ለቀርብ ማዳት መሓደራት፡ ወዐዝ፡
ተያትሮ ወብዕድ ወራታት ተማሲል
ናይ ኮምፕዩተር በራምጅ፡ ናይ
ዔማት አው ናይ ምስጢር ኮዳት
ናይ ክቱብ ወራታት
2.
ሙሲቀት (ክቱብ ለቡ
አው ለአለቡ)፡ ሸክል ድራመ ለቡ
ወራታት ሙሲቀት እብ ክርን ሬድዮ
አው እብ ክርን ተምሲል ለቀርብ
ወቀይ፡ ወራታት ትልህየ/ስስዒት (እብ
ክቱብ ለተሀየበ ልግበእ ወኢልግበእ)
አው ክርን ለአለበ ተምሲልየት
3. ክም ስወር፡ ጸሪብ ወነቁሽ፡
ተሽኪል ክምሰልሁመ ወራታት
ፎቶግራፍ ወሲነመት ላቱ አሽካል
ፈን።
4. እግል ጆግራፍ፡ መካሪት
ምድር፡ አግቡይ ብነእ ወብዕድ ዕልም
ለከስስ ስወር፡ ከራይጥ፡ ስታቲባት
ወኤታናት ክምሰልሁመ
5. እብ ዘካየት ሙክ ናይ
ኬትባዩ ለትፈጠረት ጠቢዐት አስልየት
ለቡ ለገብአ ብዕድ ወራታት
6. ሐቅ ክታበት ወራት
አስልየት ሕፉዝ እት ገብእ፡ ክምሰል
ተርጀመ፡ ጽኢር፡ መዳሊት ሙሲቀት
ወብዕድ አግቡይ አቅረቦት፡ ወቀይ
ፈን
7. ኢ ን ሳ ይ ክ ሎ ፔ ድ ያ ታ ት ፡
ክምኩም አሽዓር ለመስል

ፍገሪት ወራታት
ፍክር (መምተልካት) ሚቱ
ዎሮ ፍሬ ፍክር ላቱ ወራታት
ክምሰል ማል ኬትባዩ ሰበት ልትነሰእ፡

ኬትባይ እብ ቃኑን ለተሐፈዘ ሐቅ
ወመትነፈዕ ቡ። ናይ ክእነ እት
ለዐል ለተሀደገ ወራታት ፍክር ናይ
ጠቤዕ፡ አፍገሮት ወአትባዝሖት
ሐቅ ለቡ ነፈር ሀዬ ለኬትባይ
ኖሱ ሌጣቱ። ኬትባይ ሽቅሉ ዲብ
ትያትሮ፡ ሲነመት አው ተለፍዝዮን
ዲብ ብዕድ ኑዕ ወአግቡይ አቅረቦት
እንዴ ትከበትከ ናይ አቅረቦት አው
ናይ ፍክር ሽቅሉ እግል ልተርጅም
ሂበት እጃዘት ልግበእ አው ዲብ
ሸዐብ እግል ለአቅርብ ሐቅ ለለሀሌ
እሉ ሀዬ ኬትባይ ሌጣቱ። እብ
ህግየ ብትክት እብ ሐቅ ከቲብ
እግል ልትነፈዕ ወእግል ልዳፌዕ
ለቀድር ነፈር ኬትባይ ሌጣቱ። ሐቅ
ከቲብ ህዬ አክልሕድ ከም ገሮባይ
መምተልካት ሐቆ ሞት ኬትባይ
ዲብ ቃኑናያም ዌርሰቱ እግል
ልትሐላለፍ ቀድር። ለኢገሮባይ
ምልክየት ናይለ ኬትባይ ምን
ምልክየት ናይለ እግል ወራታት
ፍክር ለከውን ማድያይ ማል(
እግል መሰል ለትጠበዐ ክታብ አው
ቪድዮ ካሴት) ለትፈንተ ገብእ።
ሕቁቅ ወራታት ፍክር ህዬ ዎሮ
ነፈር እግለ ማድያይ መምተለካት
ሰበት ተወበ ምልክየት ናይለ ወራት
ፍክር ኢረክብ።
ናይ ክቱብ አው ናይ ጥበብ
ሕቁቅ ምልክየት እብ ኬትባይ ዲብ
ሳልሳይት ጀሀት እግል ልትሐላለፍ
ለቀድር እቡ አዋይን እበ እግል
“እትፋቅ ጠቤዕ” ለከስሱ አፍተሓት
ቃኑናይ መደኒ ሀዬ ልትመለኮ።
ኬትባይ ዲብ ዎሮ ናይ ፍክር
ወቀይ እግለ ለሀሌ እግሉ ሐቅ
አትሐላላፉ እብለ ኢከስስ፡ ሐቅ
ከቲብ ወጅበኒ እግል ሊበል እግል
ስሜቱ አው ከም ኬትባይ እግለ
ለሀሌ እሉ ሸረፍ ዴ’ራይ ላቱ ናይለ
ሽቅል ዐልወጆት፡ ባተኮት ወብዕድ
መታክል እግል ልትቃወም አው
ሽቅሉ እበ ሳልሳይት ጀሀት ትበደለ
ምንገብእ፡ ክም ናዩ ወቀይ እንዴ
ገብአ እግል ኢልቅረብ እግል
ልምነዕ ወለዓርድ ሐቅቡ።

እትፋቅ እት ፍዕል ልውዕል።
ለትፈንተ ውፋቅ ዲበ ገብእ እቱ
ቴለል ገብአ ምንገብእ፡ ክል ነፈር
ምነ ኬትበት እትለ ትፈንተ ጅንስ
ሽቅል ለልአወቀዩ ዶል ገብእ
ከለመትነፈዕ እግል ክድመት ናይለ
ወቀይ ሕበር አስክ ኢደ’ረ ክል
ምኖምከ ናዩ ወቀይ እብ ፍንቱይ
እግል ልትነፈዕ ቀድር።
ሐቅ ኬትባይ ለልትሐፈዝ እቡ
ሐድ ወቅት
1. ሐቅ ኬትባይ ለኬትባይ
ለሞተ እተ ሰነት እንዴ ተሌት እተ
ትመጽእ ሰነት ምን 1 የናይር ግረ
50 ሰነት ወድቅ(ለአከትም)
2. ኬትባይ እትለ ኢተአሸረ
ዲቡ ሐቅ ሽቅል፡ ለሽቅል እግል
ሰልፍ ኢነት እብ ገበይ ቃኑንየት
ዲብ ሸዐብ ለቀርብ እተ ሰነት
እንዴ ተሌት እተ ትመጽእ ሰነት
ምን 1የናይር ሐቆ 50 ሰነት
ተአከትም። ኬትባይ እሊ ለትበሀለ
ወቅት እንዴ ኢተምም ሀውየቱ
አትአመረ ምንገብእ፡ ሐቅ ከቲቡ
ለልትሐፈዝ እቡ ሐድ ወቅት እብ
አሳስ እት ዕልብ 1 ለተሀደገ ወቅት
ልትዐለብ።
3. እብ ክልኦት አው ምን
ክልኦት ወለዐል ላቶም አንፋር
እብ ሕበር ለልትመለክ ሐቅ ከቲብ
ለልትሐፈዝ እቱ ወክድ ምኖም
ለናይ ደንጎበ ኔብራይ ለመይት እተ
ሰነት እንዴ ተሌት እተ ትመጽእ
ሰነት ምን 1 የናይር ትትዐለብ።
4. ዲብ ወራት ፈን-ተስዊር
አው ሲነማቶግራፊ ለለሀሌ ሐቅ፡
ለፍልም እብ ገበይ ቃኑናይት እግል
ሰልፍ ወክድ እት ሸዐብ ለትነሸረ
ዲበ ሰነት እንዴ ተለ እተ ትመጽእ
ሰነት ክእነ ላቱ አትሐላላፍ ዶል
ኢለሀሌ ሀዬ ምነ ትሸቀ እተ ሰነት
ምን 1የናይር ሐቆ 50 ሰነት
ለአከትም።
5. እት ወራታት ፎቶግራፍ
አው ፈን ለሀሌ ሐቅ ለሽቅል
ለትገብአ እተ ሰነት እንዴ ተሌት
እተ ትመጽእ ሰነት ምን 1የናይር
ሐቆ 25 ሰነት ለአከትም።

ፈጽም ሕቁቅ
ሐድ ሐቅ ከቲብ ምልክየት ፈን ወክቱብ

ሐቅ
ከቲብመ
ምንገብእ
ፍንቱይ ወመሳሌሕ ገቢል እት
ወግም ለኣተ ሐድ እግል ልግበእ
እግሉ ቀድር። እግል መሰል እት
ጀራይድ ወመጀላት ለትጠበዐ ናይ
ዶሉ አሀምየት ለቡ ማዳት ወሐብሬ
እት ዔማት አክባር እብ ጠቤዕ
ልግበእ ወነሽር እብ ድግማን እግል
ልፍገር ቀድር። ዔማት ክቱብ ላኪን
ዲመ እብ ዋዴሕ እግል ልትሸረሕ
ወጅብ።

ናይ ሕበር ምልክየት
ወራታት ፍክር(ሕቁቅ
ናይ ሕበር ከቲብ)
እብ መትዓዋን ብዝሓም ኬትበት
ለፈረ ናይ ፍክር ወራታት ማል
ኩሎም ቱ። ሐቅ ኬትበት ሀዬ እት
ፍንጌሆም እብለ ገብእ ናይ ሕበር
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017

ናይ ክቱብ ወፈን ምልክየት
ሕቁቁ ለትከየደ ለገብአ ነፈር
ለኪደት እግል ተአትካርም እብ
ሰበብ ኪደት ለገብአ ንሰኽ አው
ከብቴ ናይለ ሽቅል ሀዬ እግል
ልደመር እግል ልጥለብ ሀዬ
ቀድር። እብ ሰበብ ኪደት ለጀረ
እቱ ደማር መዕነውየት ወማደት
ሀዬ ካሕሰ እግል ልጥለብ እበ
ቀድር። ሐቁ ለትከየደ ነፈር
ምስዳር እግል ትትነሰእ እቱ
ለትቀድር ቴለል ሀዬ ዲብለ
እትለ እትፋቅ ለኢገብአ እቱ
ዋጅባት( መስኡልየት ምን
እትፋቅ ወኬን) እትለ ከስስ
አርእስ ናይ መደንያይ ቃኑን
ፍሱር ሰበት ሀለ፡ ዲበ ተሌ
አርእስ እግል ልቅረብቱ።
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3ይ ክፋል
ሰኣል፡ ምስለ ቀሎት እጃር
አብያት ለአከብደ ለሀለ መናበረት፡
እትለ ሰነት 2017 ርኡይ ሐል
ለልአመጽእ በራምጅ ምን ሀለ፡
ለቀድየት ምስለ ደቅበ፡ እተ መጽእ
አውካድ ልግበእ ወዮም ዓመት
ሕሱብ ለሀለ በራምጅ ዝያደት
ተውዴሕ ምን ተሀይበነ?
እብ አማን ቀሎት ናይ እጃር
አብያት እት አንፋር ልግበእ
ወመናበረት ከልቁ ለሀለ ጾር ቀሊል
ኢኮን። ግረ እንዴ አቅበልኮ፡ ምን
መደት ሕርየት አስክ አዜ እሊ
ወእሊ ሸቄነ እግል ኢበል እንዴ
ኢገብእ፡ ክምለ እት ከረ ሰምበል
እብ ጥዉር አግቡይ ሽቁይ ለሀለ
ኩለ ምስትረሓት፡ ክጡጥ ማይ፡
ጽርግያታት ለቡ ወታምም ሕፍዝ
ለገብአ እሉ፡ ዎሮት ክምለ ልትሐዜ
ለትሸቀ መሽሮዕ ቱ እግል ኒበል
እንቀድር። እት ባጽዕመ ክምሰልሁ
ትጀረበ፡ እብ ክምሰልሁ ሄራር
ሻፍግ ለናይ ሽቅል መቅደረትነ
እት እንወቅል፡ ለልአትሐዜ ዐፍሽ
ክም ናይ እስመንቲ፡ ሲክ (ተንዲኖ)
ወብዕድ ኣላት ብነእ እንዴ
አታመምነ፡ ቅድረትነ እግል ነዓቤ
እንዴ ትበሀለ ለገብአ ጀርቤታት
ክም ናይ ሸሪከት ሙሰ-ዐሊ እት
ድዋራት ባጽዕ ለትጀረበ፡ እት
ማይ-ሑጻ ለትጀረበ ሀለ፡ ምናተ
ለመሻሬዕ አስክ እለ ታምም ኢሀለ።
እት ለሔሰ ቴክኖሎጂ እንዴ ተዐዴነ
እግል ንጀርብመ ናይ ፕሪካስት
በርናምጅ ተአታተ። እሊ እት
ለትፈናተ ድዋራት አስመረ ሰር እት
እንቱ ባጥር ለሀለ መሻሬዕ ብንየት
አብያት ቱ። ለከብደ መሻክል
አብያት እት አስመረ ልትረኤ፡
እተ ብዕድ መዳይንመ ምን ገብእ
ተአሲር ቡ። እትሊ መሻሬዕ እሊ
ለሸቅየ ሸሪካትነ፡ ለዲብ ብዕድ
ድዋራት ጻብጣቱ ለዐለየ መሻሬዕ
ምኑ እንዴ አዝመየ፡ አርበዕ ሸሪከት
ምን ሐዲስ እንዴ ትነዘመየ ኣትያት
ህለየ። እለን አርበዕ ሸሪከት እለን
ለመሕገዝ እግል ለአርህየ፡ ለናይ
ማይ-ሑጻ 400 ውሕደት አብያት
ለብእቱ እንዴ አትመመየ፡ ዲበ ብዕድ
ናይ ፕሪካስት ዕዱያት ህለየ። ደዓም
ክምለ ልትሐዜ ሰኒ ኢሄረረየ ዲቡ፡
መታክል ብዙሕ ሰበት ሳደፈየን
ዲቡ፡ ለሽቅል ኢሰልጠ። ምን የናይር
2017 እንዴ አስተብደየ እግል
ለአትሻፍጋሁ በርናምጅ ፈግረ እሉ
ወሸቅየ ዲቡ ህለየ። ከአፎ ገይስ ክም
ሀለ ሲናዶ እት ገብእ እሉ ልትሸቄ
ሀለ። ምነ መሕገዝ አክል ሚ እግል
ለአቅልል ቀድር ምን እንብል፡
ሰኒ ሕድት መርሀዮ ለልአመጽእ
ሌጣቱ። ለዐቤት ምሽክለት አስመረ
ወድዋራተ ናይ ብንየት ትሕትየት
ምሽክለት ተ። ናይ ምስትረሓት
ክጡጥ፡ ናይ ማይ ርሶሕ ልግበእ
ወወሓይዝ ዝላም ለልሄርር እቡ
በላዓት ክምለ ለአትሐዜ ኢትጠወረ፡
እብ ጨቅጥ እት ረአስለ ናይ
በዲር ገብእ ለሀላ ቱ። ለናይ ማይ
ክጡጥመ ምን ገብእ፡ እበ ናይ በዲር
ቱ ሸቄ ለሀለ፡ ዐነድሩ እንዴ ሰገረ

ወትዳብአ፡ ሰኒ ለሸቄ ዐነድር ኢሀለ።
ናይ ከህረበት ክጡጥመ ምስለ
ሐዲስ ጠለባት እግል ልእቴ ዲቡ፡
ክል መሽሮዕ አብያት ናዩ ብንየት
ትሕትየት እግል ትዳሌ እሉ ሰበት
በ፡ እምበለ እት አጥራፍ አስመረ
ሉጡእ ለሀለ ክዳማት ለአለቡ ሰከንቀወሺ፡ ምን ጅወት አስመረ እተ ምን
8-10 ኪሎ ምትር ለራይም ድዋራት
ምድር ብራቁ እንዴ ትገነሐ ለፈግረ
እሉ ኤታን ሀለ። ክም ውጫል
(ሳተላይት) መዳይን ናይ አስመረ
እንዴ ገብአየ እግል ልትጠወረ
ለበን አማክን፡ እሰልፍ ለተኽጢጥ
እንዴ ትዳለ፡ ናይ ሸዋሬዕ፡ ሸበከት
ዐነድር ማይ ርስሐት፡ ክጡጥ ማይ፡
ናይ ከህረበት ወብዕድ ክዳማት
ለቡ፡ እንዴ ትከጠጠ ለትጸበጠ ሀለ።
እሊ ላኪን ንየት ሌጠ እግል ኒበሉ
እንቀድር። እግል ንሽቀዩ ለህሌት
እልነ መቅደረት ሚ ትመስል፡ አክል
አዪ አብያት እግል ንሽቄ እንቀድር?
ምነ እተ ሐልፈየ ሰለስ ሰነት ለትረአ
መታክል፡ ዎሮት “አነ ኖሼ ቤት
እግል እሽቄ ቱ” ልብል። እብ ኖስከ

ቤት እግል ትሽቄ ሐዜከ ምን ገብእ፡
እስመንቲ ወሐጺን ሲክ ምን አየ
ተአመጽእ ሰበት ኢትአ’ምር፡ እት
ዝቤ-ሕቦዕ (Speculation) ተአቴ።
ለሸበከት ክጡጥ ማይ፡ ለጽርግየ፡
ለከጥ ከህረበት ወብዕድ ብንየት
ትሕትየት እበ እግል ቲጊስ ክም
ወጅበ ኢትሐስብ እለ። ሰበት እሊ
ለሽቅል እት ለኢትጠወረ ናይ ቀወሺ
ሸይ ትቀየረ። እብሊ ሰበብ፡ እሊታት
ዲበ ለይእንቀድሩ መሻክል እግል
ልካሬና ቱ እንዴ ትበሀለ እግል
ልብጠር ለትነሰአ ከጥዋት ሀለ። እት
2017 ላኪን፡ እሰልፍ ለናይ ፕሪካስት
መሻርዕ ልትመም። ቅድረትናመ
ህዬ ምስሉ ንምዘነ። እብሊ ለገብእ
ሽቅል ላኪን አትራዳይ ቱ ለእብሉ
አነ፡ እግል ትሽቀዩ ለትቀድር እብ
ዋዴሕ እግል ቲደዩ ወትትሃጌ እቡ
ብከ። ለንየት ዐባይ ተ፡ እግል ኒደዩ
ብነ ለእንብሉ መዳሊቱ ድቁብ
ቱ። ተእሂል ሽባን፡ እት ናይ ብነእ
አሽቃል ለትትከሰእ አዳም መቅደረቱ
እግል ነዓቤ፡ እግሉ ለልአትሐዙነ
ኣላት ወማሽኔሪ እግል ነአትምም፡
ጥራይ ሓጃት እምበል አሰፍ (ናይ
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ሖጸ፡ ሕጽሕጽ፡ እስመንት፡ ናይ
ሐጺን) እንዴ እትዳሌነ፡ ኩሉ እግል
ክጡጥ ከህረበት፡ ሸባቢክ ወባባት
ለልአትሐዜ ኣላት እግል ነአዳሌ
ምሽክለት ኢትሀሌ፡ ናይ ፈዓልየት
ሒለትነ ላኪን እሊ ክም አዳሌነ
ክእነ ትመስል እንዴ ትቤ እግል
ትትሃጌ እቡ፡ ለኢትገብእ ሰእየት
ሂበት ሰበት ትመስል እቼ፡ እግል
እትሃጌ እቡ ኢሐዜ፡ ለፋግረት ህሌት
ንየት ላኪን እት አካነ ህሌት። ላኪን
ለሽቅል እግል ልክበድ ሰበት ቀድር፡
ቀደም ኩሉ፡ እግለ አግደ ራድኢት
ለትአትሐዝዮም እብ ፍንቱይ ለዲብ
ሽቅል ሕኩመት ጽሙዳም ህለው
ምስለ ኢነፌዕ ማህያት፡ አብያት ሰከን
ለአለቦም እት መሕገዝ ነብሮ ሰበት
ህለው፡ ምስለ ቀሎት እት እጃር
አብያት እግል ልእተው፡ ለመሻክል
እብ ከአፎ ትባልሑ እግል ትሕሰብ
እሉ ብከ። እብ ርሒቡ ላኪን፡ ክም
አውለውየት ናይ አውለውያት
ህዬ ምን ብንየት ትሕትየቱ እንዴ
አንበትከ፡ እት አስመረ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ እተ መዳይን ለብዕድመ፡

መሻሬዕ አብያት እግል ልትአታቴ
ሀለ እሉ፡ ምናተ እንዴ አንበተ
ተጠውራቱ ክም ትረአ ምን ትትሃጌ
ቡ ለሐይስ። አክል እሊ አዳም
እግሉ መሻክል አብያት እግል
ነአርሄቱ እንዴ ትቤ እግል ትትሃጌ
ኢልትቀደር። ሰነት 2017 ኖሰ ሰነት
ተጅርበት ተ እግልነ።
ሰኣል፡ እት መጃል ስያሰት እግል
ንእቴ ሓይስ ርኢስ፡ ዎሮ ምነ ዐባዪ
በራምጅ 2017፡ አደቃብ ጀብሀት
ሸዕብየት ክምሰል ቱ ልትሸረሕ
ጸንሐ። መትነዛም ሸባብ እግል
አደቃብ ህዬ በርናምጅ ሀለ ገብእ?
ደዓም ክምለ ሸርሐካሁ፡ ደስቱር እት
አትሳናይ ክም ሀለ እስኡል ዐልከ።
ምን እሊ በራምጅ እሊ፡ ለናይ ወቅት
ቅሩብ በራምጅ እስዎም ቶም?
እሊ አግቡይ ጽብጠትነ እግለ
ቅደይ ሰኒ እግል ንፍሀሙ ብነ። ንዛም
ሕኩመት ቱ ለእብሉ አነ፡ ደስቱር
ይእብሉ። ንዛም ሕኩመት ህዬ ገበይ
ተ፡ እግለ እግል ትብጽሑ ተሐዜ
ለህሌከ አህዳፍ ናይለ ደውለት እሉ
እግል ትነዝም ለሰዴ፡ ምህም ጋር ቱ።
እትለ አዜ ለህሌናሀ፡ እት 25 ሰነት

ምን አየ፡ እተየ ወአስክ አየ ንሄርር
ህሌነ፡ ምን ቁሪነ እንዴ ተሐፈዘ ዎሮ
በርናምጅ እግል ልፍገር ቡ፡ እትሊ
25 ሰነት እግል ኩሉ ተጠውራት
ስያሰት ወመትቀዳም ደውለት፡ የም
አለቡ መታክል ወጻብኢታት እግል
ሀንእ ተጠውር እለ ደውለት አተላላየ
ለትሐ’በከ ተየልል ሐለፍነ። ብዙሕ
ለጃረቤነ አሽየእ ዕዱያም ህሌነ።
ኩሉ ለተጃርብነ ዲብለ 25 ሰነት ህዬ
እንቀይሙ። ለወዴናሁ ጀርቤታት፡
ለትዐወትነ ዲቡ፡ ለመታክል፡ ምን
አያ ቱ ለልብል ለትበልስ ሐቴ
ወሲቀት ዱሊት ህሌት። ምን ዮም
ዓመት ለትአስተብዴ፡ አስክ አየ
ክም ነአተጅህ ለትሰዴነ ከሪጠት
ገበይ (ሮድ ማፕ) ዱሊት ህሌት።
ኩሉ ሀይከል ሕኩመት፡ ተፋሲል
ጽበጠ ወማዳተ አዳለዮት ቀሊል
ኢኮን፡ አግደ ላኪን፡ ለሄራር ስያሰት
ለትመሬሕ ጀብሀት ተ። እትሊ ናይ
25 ሰነት ጻብኢታት እሰልፍ ትትዘበጥ
ወሀድፍ ትገብእ ለጸንሐት ለጀብሀት
ተ። እሊ መጽእ ሰኖታት ለንሄርር
እበ ከሪጠት ገበይ ህዬ ኣክረቱ ናይ
ሸዐብ ተ። ኩሉ ለናይ ስያሰት፡ ናይ
ዐማር፡ ናይ አምን ወብዕድ መጃላት
እት ልትናቀሾ፡ እተ ከሪጠት ገበይ
ዱልያም ህለው፡ እለ ከሪጠት ገበይ
ከብቴ ሐቆ ረክበት፡ ለናይ 25 ሰነት
ልግበእ ወናይ አዜ ተየልል ወእግል
ልምጸእ ለንታከዩ እት እዲነ ልግበእ፡
እተ እነብር ዲበ መንጠቀትነ ወዲብነ
እብ ከአፎ እንሻርክ ዲቡ እት
ቀበትለ ከሪጠት ገበይ እብ አርእስ
አርእሱ ዱሉይ ሀለ። እሊ እብ
ከአፎ ክም እንሸቄ እቡ፡ መትጋማይ
ጀላብ እግል ለሀሌ ዲቡ፡ ፋይሐት
መሻረከት ሰበት ተአትሐዝዩ፡ ናይ
2017 ወምነ ወኬን እንዴ ትበሀለ
ዱሉይ ሀለ። እተ ሸክሉ ወንዛሙ እት
አርበዕ መንጠቀት ጋብሆት ኩፉል
ሀለ። እለን መናጥቅ እት ሄራር
እቅትሳድነ፡ እት ናይ አምን ወመንገፎ
ሄራርነ ወእበ ብዕድ መጃላትመ
እንዴ ትነዘመ፡ ምስለ ሀለ ተየልል
ወመሻክል ሕዱድ፡ ወለልትሐሰብ
ዋይዲባት እት ወግም እንዴ ኣቴከ፡
ክልኢቱ ሽቅልነ እት እንወዴ፡ ለናይ
ምስተቅበል መትቀዳምነ ጀላብ
እግል ንምረሕ፡ ለሀለ መታክል እት
እንጋብህ እተ ሔሰት መርሐለት
እግል ንትዐዴ፡ ለመትነዛም እት እለን
አርበዕ መንጠቀት ጋብሆት ኩፉል
ሀለ። መንጠቀት ምፍጋር ጸሓይ
(ናይ ዐሰብ)፡ ቅብለት ወግብለት
በሐር ቀየሕ ለከምክም፡ እት ቀበተ
ለህለየ አፍረዐት ውዛራት፡ ፖሊስ
ወአምን ወናይ መሓብር ወጀብሀት
ሀይኣት እበን ለበጥረት ተ። እለ
መንጠቀት እለ እብ አሳስለ ፋግረት
ህሌት ከሪጠት ገበይ፡ እተ ሓድር
ወለመጽእ ቀድያት፡ ናይ ተዕቢኣት
ስያሰት ቅስም ለበ ሰበት ተ፡ በራምጀ
ክም ትሰርግል ገብእ። ለካልኣይት
መንጠቀት ምግብ ተ፡ አቃሊም
ግብለት፡ ምግብ ወዐንሰበ ትከምክም።
እተን ለሀለ ሀይኣት ቅዋት ድፈዕ፡
ፖሊስ ወአምን፡ ናይ እዳራት፡
ውዛራት ወመሓብር ለትሐቅፍ
ተ። ለሳልሳይት መንጠቀት ናይ
ምውዳቅ ጸሓይ መንጠቀት ተ።
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017

ጋሽ-በርከ ወገሌ ክፋል ዐንሰበ
ትከምክም። ሀይኣት መራቀበት
ሕዱድ፡ ፖሊስ ወአምን፡ እዳራት፡
ውዛራት ወመሓብር ለትሸ’ምል።
እሊ ህዬ ንዛምለ ሕኩመት
ወወራታት ስያሰት ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ኩሉ ለብዕድ ወራታትመ
ሸምል። ለራብዓይት ህዬ ናይ ካርጅ
ተ። እት አሜርካታት፡ እት አሮበ፡
ዲብ ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ ለሀለ
ወዲብ አፍሪቀ ለህለው ኤረትርዪን
ለትከምክም መንጠቀት ተ። ምነ
ዲብ ቀበት ዐድ ለሀለ መትነዛም
እበ ኢትትፈንቴ ገበይ እት ቀበትለ
መትነዛም ስያሰት ለወጅቡ ሐዞት
እንዴ ነስአ ጀላብ እግል ልሻርክ፡
መትነዛም እግል ለሀሌ እሉ ቡ። እቱ
ለህለው ወካይል ልግብኦ፡ ሰፋራት፡
መሓብር ወአፍረዐት ውዛራት፡
እት ካርጅ ለህለው ኤረትርዪን
ለሻርኮ ዲቡ በሀለት ቱ። እሊ እብ
ዓመት ለትአትመቃሬሕ ውቅል
መመቅረሓይት ጀሀት ቃይመት
እሉ ህሌት። እብ መካትብ ናይ
ጀብሀት ሸዕብየት ህዬ ልትመርከዝ።
እት ክል ናይ ስያሰት ናይ ጋብሆት
መንጠቀት ህዬ፡ መመቅረሐት ጀሃት
ህለየ። እብ ክእነ እንዴ ኢትትነዘም
እት አፍገሮት በራምጅ ልግበእ፡
ወራታት ወተዕቢኣት ስያሰት ልግበእ
ወብዕድ በራምጅ ዐማር እግል
ተአድሜዕ ሰበት ኢትቀድር፡ ናይለ
ሐልፈ፡ ለሀለ ወለመጽእ ተየልል
ምን አየ፡ እተየ ወአስክ አየ እንገይስ
ክም ህሌነ እንዴ ትቀየመ፡ ኩሉ
ለቀንጽ ቅደይ አስክላመ ደስቱር
ለከስስ ሽሙይ እንዴ ትናቀሸ ዲቡ
እት ሐቴ መርሐለት ጀላብ እግል
ልብጸሕ፡ እግለ ሄራር ስያሰት ጀብሀት
ሸዕብየት ክም ትዋልዩ ጋብእ ሀለ።
እትለን ለሀደግክወን መናጥቅ ለሀለ
አዳብ እብ ተማሙ እተ መትነዛም
እንዴ ተሐየበ ፋይሐት መሻረከት
እግል ተሀሌ እሉ ቱ ኢቱን ለሀለ።

ሰበት እሊ ሰነት ዮም ዓመት፡
ለመርሐለት ናይ 25 ሰነት እንዴ
ደብአነ እት መርሐለት ሐዳስ
ንትዐዴ ለህሌነ፡ ተቅዪምለ 25 ሰነት
ህዬ እብ ግዲዱ ብዙሕ ለደረስነ
ምኑ፡ ብዙሕ ተሐድያት ለዋጅሀነ
እቡ ወለአተረዴነ ሰበት ዐለ፡ አዜ ህዬ
ምን እሊ ተጃርብነ እንዴ ተረድነ
ሰኒ ጀላብ እግል ንሄርር ወንዛምለ
ስያሰትናመ ሰኒ እግል ልትደቀብ፡
እሊ በርናምጅ እሊ ፋግር ሀለ። ሰነት
2017 እንዴ አንበተ፡ እብ ሸፋግ ክም
ልሄርር ህዬ ሸክ አለብነ ዲቡ። ረሓብ
መሻረከት ሸዐብ እንዴ ተሓበረቱ
እግለ ናይ ምስተቅበል ገበይነ ለቀፍር
ቱ ሰበት ትበሀለ፡ እንቡታሙ ህሌነ።
ለወራታት ህዬ ከአፎ ክም ጌሰ እተ
መጽእ አውረሐት እብ ተፋሲል እግል
ልትሀደግ እቡ ቀድር። ለበራምጅ
ዐባዪ ሰበት ቱ፡ ሰኒ እግል ተአድሜዕ
ዲቡ ሐቆመ ገብአከ፡ መትነዛም
ምህም ቱ። እት ሄራር ሕኩመት
ልግበእ ወጀብሀት ለአሳስያም አሽየእ፡
ፈዛዐት፡ መትነዛም ወመትሰለሕ አግደ
አሽየእ ስበት ቶም እንዴ አደቀብነ
እግል ንሽቄ ዲቦም ቱ።
ዲብ ገጽ 5 ልተላሌ....
ገጽ 4

ምን ገጽ 4 ልተላሌ
ሰኣል፡ ሰነት 2016 እት
ዲብሎማስያይ መጃላት፡ ኤረትርየ
እግል ከሪም ገብእ ለዐለ ዋይዲባት
እት ፈሽል ለጌሰ እተ ሰነት ዐለት፡
እሊ ተጠውራት እሊ እብ ፋዬሕ
እት ዐማር ወአምሐባር እቅትሳድ
እግል ልትጠወር፡ ለሀለ አብካት
አክል አዪ ቱ?
እሊ አርእስ ርሒብ ምንመ
ገብእ፡
መታክል
ዲፕሎማሲ
ኢኮን። እግል ሚ ቱ እት ዐዳወት
ዲፕሎማስየት ትካሬነ? ክል ዶል
እግል ነኣምረ ለብነ አግደ ሓጀት፡
ሕነ እትለ መንጠቀት አግብር
እግል ንግበእ ኢትሐሬነ። ለድቁባት
ልትበሀለ ድወል እተ ሕነ ሕርየትነ
ለረከብነ ዲበ መደት፡ ሐርብ ብሩድ
እንዴ አክተመ እት ሐዲስ ንዛም
እዲነ ለአቴነ እተ ኢነት ዐለት።
እትሊ 25 ሰነት እግል ንፍቀደ
ለብነ እት መንጠቀትነ ልግበእ
ወዐለም ለመጽአ ተቃዪር ቱ።
ሕርየትነ ዶል ነስአነ፡ እድንየ ምን
ሐርብ ብሩድ እት መርሐለት
ሐዳስ ለአቴት ዲቡ ወዲብለ ሐርብ
ብሩድ ለተዐወተየ ሕየል፡ እለ እዲነ
ሐንቴ ኦሮት ቅጥብ እግል ሊደያሀ
ትሸነሀየ። እሊ ጅወቱ ክም ደሌከ፡
ለዋይዲባት እብ ከአፎ ክም ተሐበከ
እግል ልውደሕ እልከ ቀድር።
ሰበት እሊ ኢትሐዜነ፡ እበ እተ
ዶል ለሀ ስርግልት ሐርብ ብሩድ
እት እንተ ለአብሀዘት እድንያይት
ሒለት ዋሺንግቶን፡ እለ እዲነ እብ
ሑዱ እተ ተልየ 50 ሰነት ናይናተ፡
አርዛቀ ሐን ምልክነ እግል ነኣትዩ
ቱ፡ ለትትጃገረነ ሒለት እግል
ተሀሌ አለበ ትበሀለ። መናጥቅ
ተእሲር ትረሰመየ ወዲብ ክል
ምነን፡ ወካይል ተሐረው። ሕነ ህዬ
ወካይሎም እግል ንግበእ ይእንቀድር
ወኢትሐሬናመ። እትለ መንጠቀትነ
ወኪል ለትሐረ ንዛም አቶብያ ቱ።
እሊ ህዬ ናዩ ታሪክ ቡ፡ እት መደት
ሀይሌስላሴ ለዐለ ተየልል 2ይ
ሐርብ እዲነ፡ ሐቆሁ እት መደት
ሐርብ ብሩድ ንዛም ደርግ ለመጽአ
እተ መደት፡ አካን ኤረትርየ ህዬ
እብ ዕን ድቁባም ዎሮ ምክያል በ።
ሕርየት መጽአት ወሐርብ ብሩድ
አክተመ፡ ከእለ መንጠቀት አስክ
አየ እግል ትሄርር በ፡ እበ ምራድነ
ሕነ፡ ገባይል ሱዳን፡ አቶብየ፡ ሶማል፡
ኬንየ፡ ኡጋንደ ወምኑ ወኬን ናይ
መዓወነት አርደት እንዴ ከለቅነ እት
መርሐለት ሽርከት ሐዳስ እግል
ንትጠወር ትበገስነ። እብ ከደን
ለመጽአ ጨቅጥ ላኪን ክምሰልሁ
ኢሰምሐ። እለ መንጠቀት ተእሲር
ሰበት ተ፡ ምን ቅሩብ ህዬ ምስል
ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ ለልትጻበጥ
አርዛቅ ብዙሕ ለቡ ድዋራት ሰበት
ቱ፡ ላዝም ከ’ደም ወካይል ናይለ
አጄንደት እግል ለሀሉ ቦም።
ለመሻክል ምን እለ ለአስተብዴ።
ናይ ኦሮ ፍቲ ወእቢ ኢኮን። ወያኔ
እግለ አጄንደቶም ከአፎ አተ ዲበ
ርሑ ለቀድረ አርእስ ብዕድቱ።
እትለ
መንጠቀት
ለትሐረው
ከ’ደም ወለአጄንደት ረስመው

መሽቅየተ እትለ መንጠቀት የም
ለአለቡ ሐበልክ ከልቀው። አቶብየ
እብ ገበይ ኬንየ፡ ኦሮት ጼብጣይ
(anchor) ናይ እለ መንጠቀት
ተ። ሐቴ ናይለ ድቅብት ቅወት
ወኪል እትለ መንጠቀት ለትከድም
ንዛም ክእና ቱ። ለብዕድ እለ
እግል ልትሌ ቡ፡ ለገብአ እግለ
ለጋብህ ናይለ መንጠቀት ገለድ
ወመትሳዳይ ክ’ቡት ኢኮን። ሰኒ
እንዴ ቤለ ለልትገ’በር እግል ልእቴ
ቀድር፡ ምናተ ኤረትርየ እግለ
አጄንደት ሰበት ኢትከበተት፡ እግል
ትትአደብ በ። እብ ፍዕል ህዬ
ለአጄንደት እተ 25 ሰነት ከአፎ
ክም ሸቄት ርኤናሀ። እሊ ናዮም
ከጥዋት አደቦት ህዬ፡ እግለ ደውለት
እብ ከአፎ እት ትሉሉይ ሸቀላት
ተአነብረ፡ እት ዲፕሎማሲ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እት ናይ ዐስከርየት፡
ስያሰት ወእቅትሳድመ ረኤንሁ።
ክሉ ረአሱ ቃንጽ ለኢለአምር
መሻክል ሕዱድ፡ ብግስ ክም እንቤ
ምሽክለት ሕኔሽ መጽአት። ቀደምለ
መደት ለሀ ዐለት? ኤረትርየ ሐን
አቶብየ ዐለት ሐቆመ እንቤ፡ እተ
መደት ለአቶብየ ኤረትርየ ጻብጠት
እተ ለዐለት አውመ ወኪለቶም
ለዐለታተ፡ ቅድየት ሕኔሽ አፎ
ኢቀንጸት? ቀድየት ሕኔሽ እት
ኤረትርየ
መስኩበት
እግል
ኢትሀሌ፡ ሕኩመተ ወሸዐበ እት
ዳይመት ረብሸት እግል ልእተው
ትከለቀት። ሐል ገብአ እለ ትበሀለ
ወህታመ ተ’መት። ለቀራር ናይለ
መሕከመት ወጽበጥ ናይለ ገብእ
ለዐለ ለትፈናተ መክሐዳታት እግል
ኖሱ ተብዔጋይ ሕልቅም ቱ ለዐለ።
ምናተ ተዐዴናሁ እንዴ እንቤ
እግል ንትሃጌ እንቀድር። ሐቆሁመ
ቅድየት ባድሜ መጽአት፡ እብ
ከአፎ መጽአት ቅድየት ባድሜ?
እብ አማን ቱ ገባይል አቶብየ
ወኤረትርየ ለተአትባእስ ቀድየት
ዐለት ገብእ? ምሽክለት ስያሰት አው
ሕዱድ ዐለት? ሐ’በት ምሽክለት
ስያሰት ወሕዱድ ኢዐለት፡ ላኪን፡
ባድሜመ መሐልከ ናይለ ኖስከ
ከለቅካሀ አዝመት እንዴ ወዴካሀ
እብ ከአፎ ተአትመቃርሐ ወኣክረቱ
እግለ አጄንደትከ ለትአረቤሕ
እግል ትግበእ በ። ለዶል ለሀ
ለረክበዉ ለዐበ መክሰቦም፡ እት
ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ ለከልቀወ
ምሽክለት ርቤሕ ተ እግሎም። እተ
መንጠቀት ለልሐዝዉ መካስብ
እግል ልርከቦ በክት ትከልቅ
እሎም፡ ወያኔ ህዬ እተ አጄንደቶም
ሰበት አተ እሎም፡ መሻክል
ኢሳደፈዮም፡ ሰበት እሊ ምሽክለት
ባድሜ እንዴ ሀረሰው፡ ለሀድፍ
እግል ኤረትርየ ወደዉ። ምሽክለት
ሕዱድ ባድሜ፡ ናይ መሕከመት
ቀድየት፡
ናይ
መፈውድየት
ቀድየት እት ልትበሀል ዕንክሊል
መጽአ፡ ወኣክረቱ ቀራር ተሀየበ
ዲበ። ለቀራርመ ይአተግነዐዮም፡
ቀራር እት ፍዕል ምን ልተርጀም
መስኩበት ወመጽአት፡ ላኪን ለህቶም
ለሐዝወ ረብሸት ህዬ እግል ተሀሌ
ኢኮን። ሰበት እሊ፡ ለረብሸት እግል
ተአተላሌ በ። ለትፈናተ መሰምስ
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ዲበ ትከለሰት ቅድየት፡ (እብለ
ርሰም፡ እለ አንክስ ወእለ በድል…)
ኩሉ እሊ ትያትሮ ቱ። ለአግደ
ሀደፉ ላኪን፡ እግል ኤረትርየ፡
ሕኩመተ ወሸዐበ ዝሆ እንዴ
ጸበጥካሆም እት ትሉሊት ረብሸት
ወሸቀላት ክም ነብሮ ትወድዮም።
ሐቆሁመ ናይ ጅቡቲ አምጸአው።
ምሽክለት ጅቡቲ ህዬ እበየ ገበይ
መጽአት? ምን አየ ለመጽአት
ቅድየት ሕዱድ ተ፡ ቀደሜሁ ዐለት
እለ መሽክለት ሕዱድ? እሊ ሰበት
ኢከፈዮም፡ መኔዕ መጽአ። ለመኔዕ
ህዬ፡ ሕነ ክምሰል ኬልቀት ርበሽ
ናይ እለ መንጠቀት፡ ምስል አልሸባብ ክም እንሸቄ፡ ምስል እርሃብ
ንትዓወን እንዴ ትበሀለ፡ እት ሰነት
2009 ቀራር መኔዕ እት ረአስነ
ትነሰአ ሐቆለ ናይ 2002 በሀለት
ቱ። እትለ ደውለት ለገብአ ጨቅጥ
እቅትሳድ ህዬ፡ እሊ ቱ ሐ’ዱ እንዴ
ትቤ እግል ትትሃጌ ኢትቀድር። ናይ
2% ሐዋላት ምንዐቱ፡ እት ካርጅ
ለህለው ኤረትርዪን እንዴ ለሀበው
ለረክበዉ ማሎም፡ አስክ ዐዶም
እግል ኢልንድኦ እብ ለትፈናተ
አግቡይ ሸበካት አትዛባጥ ማል እንዴ
ከለቅከ፡ እትለ ደውለት መስኩበት
እቅትሳድ
እግል
ኢትምጸእ
ከዲም፡ ምስል ለትፈናተው ሰብ
ሽርከት እት ዐማር እግል ኢንሽቄ
መትካራፍ፡ ለበዲር እንዴ አባደርኮ
ለእቤሉ አልጀኦት ሽባንመ ኦሮት
ምኑ ቱ። እሊ ኩሉ እንዴ ጀምዐከ
ምን ትርእዩ፡ ናይ እሊ 25 ሰነት
ዐዳወት ለአጄንደተ እላተ። የምክን
እት ሰነት 2016 ናይ ከዪድ ሕቁቅ
እንሳንየት እንዴ ትበሀለ ለትዘበጠ
ነጋጊር እሊ ቱ ሐ’ዱ እግል ቲበል
ኢትቀድር። ሕቁቅ ኣደሚ እብ
ከአፎ ገበይ መጽእ? “ክድመት
ወጠን፡ ግብርነት ተ” ትበሀለት።
ተየልል ስያሰት ቀበት ዐድመ
“ዲሙቅራጥያይ ኢኮን፡ ጨቅጥ
ቱ ለሀለ፡ ዲክታቶርየት ዐ’መት”
ትበሀለ። የም ለአለቡ ቀድያት
ሕቁቅ ውላድ አዳም እንዴ ሀረስከ፡
ለሸካዊ ክም ለሐልፍ ወዲብ ጀኔቭ
ለከ’ፌ መዳሊት ክም ገብእ እሉ
እንዴ ገብአ፡ ምኑመ አስክ ኒውዮርክ
ጌሰ፡ እበ መኔዕ ናይ 2009 ሰበት
ይአግነዐው፡ እሊ አዜ መጽእ ለሀለ
ንዛም ወተጠውራቱመ ልታከዉ
ሰበት ዐለው፡ አዜ እብ መትሳስዓይ
ለመጽአ ቅደይ ሕቁቅ ኣደሚ
አትሐሶሰው። እት ረአስለ መሻክል
ሕዱድ፡
መሻክል
እቅትሳድ፡
መሻክል ስያሰት ወመኔዕ፡ ናይ
ሕቁቅ ኣደሚ አትካፍኦት፡ ከሪም
ወአከይ ተየልል እንዴ ወሰ’ክከ፡
እሊ ኩሉ ጀሜዕ ናይለ ሐልፈ ስኒን
ዋይዲባት ዐሚም ወዘማቴ ቱ።
እዲነ እት መናጥቅ ተእሲር እንዴ
ጫረምካሀ፡ ወካይል እንዴ አትገሴከ
እለ፡ ለሐዜካሁ አጄንዳት እት
ፍዕል ተአውዕል። እሊታት አስክ
ኤረትርየ ሌጠ ለአተጅሃቱ ገብእ?
ምን እንብል፡ ኢፋሉ። 25 ሰነት ምን
አፍጋኒስታን እንዴ አንበትከ፡ ሊብየ፡
ሶማልየ፡ የመን ወብዕድ እት ክል
አካን እንርእዩ ለህሌነ ርበሽ፡ ናይ
ኦሮት ኤታን ተፋሲል እግል ኒበሉ

እንቀድር። ሕነ የምክን፡ እት ቀበት
እሊ ኤታን እሊ ሀድፍ ገብአነ።
እብ ፍንቱይ አስክነ ለአተጅሀ
ላኪን ይዐለ። እሊ ዋይዲባት፡ ናይ
አሸይጣን፡ ከሪም፡ አትካፍኦት፡
ረብሸት
አምን
ወመስኩበት፡
ጨቅጥ ስያሰት፡ ዐስከርየት፡ ጨቅጥ
እቅትሳድ ወሐርብ ዐቅልየት እት
ቀበት እለ እግል ዐሚም ወዘማቴ
ለትከጠጠት አጄንደት ለልትሐየብ
ቱ። ሸቀ መ ኢፋሉ? እብ ሐትሐቴ እግል ንፈስሩ እንቀድር። እሊ
አዜ ልትረኤ ለሀለ ፍገሪት ናይ እለ
ካጥየት ስያሰት ቱ። “እዲነ ሐቴ
ቅጥብ እግል ትግበእ ቱ!” ዐባዪ
ዑለመእ ናይ ስያሰት ለትሃገዉ ሀገጊ
ክም ከረ፡ አንቲንቶም፡ ፉኩያማ፡
ለልትበሀሎ ምኤምረት ስያሰት
እበ ተሃገወ ህግየ ወእበ ፈግረት
እሉ ክጠት፡ ምን ካቲመ ሐርብ
ብሩድ ወሐር፡ ምን አፍጋኒስታን
እንዴ አንበትከ፡ እት ዒራቅ፡ ሊብየ፡
እት ሶማል፡ ሱዳን ወአዜ ልትረኤ
ለሀለ ተየልል ሐዲስ፡ ናይ እሊ ናይ
ኦሮት ቅጥብ ሕልም ፍክርየት ቱ፡
ፋሽል ቱ ህዬ፡ እብ ደረጀት እዲነ
ወመንጠቀትነ ምን እንርእዩ፡ “ኦሮት
ንዛም እዲነ እግል ንክለቅ ቱ”
ለትበሀለ፡ ኢሸቀ። ተፋሲሉ ዐደድ
አለቡ። እት ምግብለ ህቶም ሽርዐብ
ለልቡሉ (Containment)፡ እግለ
አጄንደት እግል ተዐውተ ሐቆመ
ገብአከ፡ እግለ ትጋብሀከ ቅወት
እተ ስቅ እግል ትሕነየ ሀለ እልከ፡
እግል ሩስየ እግል ትራቅበ ብከ፡
እግል ቻይነ እተ ክምሰልሀ፡ እግል
ብዕድመ መራቀባትከ ትአወሴዕ።
እትለን ለሐልፈ 25 ሰነት ለረኤናሁ
ርበሽ ፍገሪት ናይ እለ ሻክፈት
ስያሰት ቱ። ሕናመ ሀድፍ ናዩ
ገብአነ፡ ምናተ እቅትሳድያይ ክፋሉ
ልግበእ ወናይ ስያሰት፡ ዐስከርያይ፡
ዲፕሎማስያይ፡ አምን ወናይ ነፍያት
ክፋላቱ ኢትሰርገለ።
መናጥቅ እግል ለአትመቃሬሕ
እሎም ለሐረዉ አንዝመት፡ እለ
ራዐዉ ምን ራዐዉ ኢሰልሐ
እሎም። ለአጄንደቶም እት ፍዕል
እግል ለአውዕል እሎም ኢቀድረ።
እለ መንጠቀትነ ወእዲነ እት ሚ
ሓለት ህሌት እንርእዩ ህሌነ።
እሊ ዋይዲባት እሊ ላኪን አምረዐ
እግል ኒበሉ እንቀድር። ምናተ ሕነ
ለነሐድዱ ሰበት ኢኮን፡ “ኢሀለ፡
ተርፈ፡ ከላስ አክተመ” ምንመ
ይእንብል፡ ፈሽለ ዲቦም እግል
ኒበል እንቀድር። ቀደም ኩሉ
ላኪን መስለሐት ወአምን ወጠ’ነ
ሰበት ከሰ’ነ፡ እብ መጆብለ ምን
በረ መጽአነ ጨቅጥ እንዴ ረኤናሁ፡
ሐቆሁ ናይ ጋብሆቱ በርናምጅነ
ነአፈግር። እለን 25 ሰነት ህዬ ዲብለ
ኢነሐዝዩ ወወቅትነ ለልአበዴ ወድድ
መስለሐት እሊ ገባይል መንጠቀትነ
ላቱ ዐዳዋት ሰበት ሐብከው ዲብነ
ህዬ፡ ዮመቴ መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ
አየ ህሌት? በሐር ቀየሕ እት ሚ
ህሌት? ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ እት
ሚ ሓለት ሀለ? አፍሪቀ እብ ዐቢሀ
ህዬ አየ ህሌት? ምን እለ ህቶም
ለተበዐወ ስያሰት ሚ ከስበ እሊ
ባካት እሊ ምን እንብል፡ እብ አማን
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ተሐድያት ክቡድ ለትሐለፈ እቱ
ወአብካት ገዚፍ ለትከሰረ እቱ ዐለ፡
ላኪን፡ እግል ምስተቅበል ከአፎ ኒዴ
ቱ ለእንብል አዜ። እሊታት ሐልፈ
- ተ’መ። አዜመ ኢንትሀ’መል
እሎም፡ ሰበቡ እለ ስያሰት እለ ክም
ፈሽለት እቶም፡ እብ ጀሀት ብዕደት
እግል ልቆቅሱነ ሰበት ቀድሮ።
እስትስማር ብዙሕ ዐዋምል
ሰበት ብእቱ፡ እትለ ደውለትነ
እስትስማር
እግል
ኢልግበእ፡
ምስለ ናይ እቅትሳድ አጄንደቶም
ለአትጻበጠዉ ሸይ ዐለ። ናይ ባንከት
እዲነ፡ ናይ IMF፡ እብ ስሜት
ለትፈናተ እድንያይ መነዘማት
ወናይ እትሓድ አሮበ እት ብዙሕ
በራምጅ ዐማር እግል ልስደውነ
ለወጅቦም እት ሀለ፡ መሐለኪት
ዐማር ክም ልትከለቅ እቦም
ገብአ። ለናይነ ርሕነ እግል ንቅደር
ለእንከስኡ አሽቃልመ ምን ገብእ፡
መታክል ብዙሕ ጋብሀነ እቱ ዐለ።
ርሕነ ምን ይእንቀድር፡ ዲመ እብ
ናይ ካርጅ ሰዳይት እግል ንሄርር
ዐለት እግልነ? ለትደመረ እቅትሳድ
ወደውለት እብ ሐዲስ እግል ትብኔ
ለልአትሐዜከ አርዛቅ ጌዳን አለቡ።
ለአርዛቅ አትካረመ ምኒነ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እግል ዐንቀፎትነ
ለኢጀረበወ ተልገ ታርፈት ኢኮን።
ለአከ ህዬ ጨቅጥ ነፍስያት እቡ
ሓረበውነ፡ እግለ እግል ለአስተስምር
ለልሐዜ እበ ናዮም ህግየ፡ “እሊ
ኤረትርየ ለልቡሉ ምድር፡ ጀሀነም
ቱ” እት ልብሎ፡ ኢኮን እስትስማር
ዐቢ እግል ልግበእ፡ ኤረትርየ
እግል ለኣምር ለልሐዜ ወድ
ካርጅመ፡ ሱረት እኪት ሌጠ ክም
ለዐ’ፌ እት ወዱ ለልአትዐጅብ
አትካፍኦት እቱ ክስኣም ዐለው።
እት ኤረትርየ እስትስማር እግል
ኢልግበእ፡ እተ መንጠቀት ለዐለው
እሎም ከ’ደም ከማን ሱረት
ሰኔት ክምሰል ኢረክቦ፡ ለናይ
አትካፍኦት ተየልል እት ካሑሉ
እሎም ለወደወ እሎም ሰዳይት
ሕድት ኢኮን። ምናተ፡ እት ሰነት
2015 ወ2016 ለትከሰተ አብካት
እስትስማር እግል ንትፋወሽ እቡ
ለነሐዜ ምንመ ኢኮን፡ ዮም ዓመት
ሚ ክም መስል እግል ንርአዩ ቱ።
እብ ሚ መጽአ ዶል እንብል፡
እድንያይ
ወናይ
መንጠቀት
ተቃዪር ለከልቀዩ፡ ወእትሊ ባካት
ለዐለው ሰብ አጄንደት ለሐስበዉ
ነፊግ
እስትስማር
ኤረትርየ፡
በልቀት ዐላል ኬደ ከፈሽለ እግል
ኒበል እንቀድር። እሊ ህዬ፡ ለገብአ
እስትስማር እብ ጻብኢት ካርጅ
ልትከረዕ እንዴ እንቤ እግል
ልትሐሰብ አለቡ። እንተ ኖስከ
እግለ እስትስማር አርደት ጣፍሐት
እግል ትክለቅ እሉ ብከ። ናይ
ከህረበት፡ ብንየት ትሕትየት፡ ናይ
ማይ ወበራምጅ ዐማር ወብዕድ
ለትፈናተ በራምጅ እግል ለሀሌ
እልከ ቡ። እት ስያሐት እስትስማር
ሰኒ እግል ልግበእ ሐቆመ ገብአ፡
ስምዐት ሰኔት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
እግሉ ለትሰሌሕ አርደት እግል
ትጣፈሕ በ።
ዲበ ትመጽእ ጥብዐት ልተላሌ
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ህጅክ መሳኒት
ሳብሪን፡ ሰለመት! ሰለመት ሰኒ
ምዪት! ሚ ቱ ኢትሰምዒ ማሚ እሊ
ክሉ ዲብ እትላኬኪ ተአድኖኒ?
ሰለመት፡ መርሐበ ሳብሪን።
መዐሌሽ ኢሰምዐኮኪ። ብዙሕ
ትላኬኪኒ?
ሳብሪን፡ ልክየ እንዴ ኢትገብእ፡
ዲብ ረአስኪ እንዴ በጠርኮ ሌጠ
እትሃጌኪ ዐልኮ።
እንቲ ላኪን እብ
መሃይኪ እግል
ትስምዒ። ላመ
እዘንኪ ምስለ
ዕንታትኪ ዲበ
ክታብ ኡቲቱ
ዐልኪ መስለኒ።
አለ
ሳቡ!
ዕንታት ኢኮን
ለልርኤ፡
ልብ
ቱ እት ልብሎ
ሳምዐት ይእንቲ።
ሰበት ኢርኤኮኪ
ኢኮን ለኢበለስኮ
ዲብኪ። ምናተ
ለልብዬ
ክሉ
ዲበ ቅራአት ዐለ
ከእበ ኢሰምዐኮኪ።
“ላመ ሕነ እንብሉ እሊቱ”
ልብል አብዕብዬ። እሊ አክትበት
ሚ ዶል ተዓርፊ ምኑ? ዲብ ዕርፍ
እንቲ ወክታብኪ፡ ግረ መትፈዳስ
እንቲ ወክታብኪ፡ አዜመ ዲብ
እለ ዕርፍ ሰር-ሰነት ዲብ ክታብ
ሐቆ አድኖኔኪ፡ ሚ ዓረፍኮ እግል
ቲበሊቱ? መደርሲነ ለሐንገልነ
ሽወየ እንዴ ዓረፈ፡ ካልኣይ
ሰሚስተር ፍሬሽ ዲብ ሕነ እግል
ነአንብቱ እንዴ ቤለውቱ መስለኒ
ዕርፍ ለቀረረው እግልነ። ከረ እንቲ

ላኪን መስኪናይ እሊ ረአስክም
ሸኬክም መስለኒ።
ሳቡ መልህየቼ፡ ከብድነ ነብረ
ዶል ተሐዜ ትሰፍሬ። ምነ እተ
ህሌት ህዬ ትውሐድ ወትብዘሕ
ነብረ
እንመውነ።
ረአስናመ
ሰፍሬ። ደለ እብ ዕንቱ ረአየ እግል
ልትመወን ለሐዜ። ዕንታትነ ዶል

ለነፌዕ ወቀይ እግል ለአፍሬ አምር
እግል ንመውኑ ለአስትህል።
ቅራአት ላቱ ብዙሕ ክምሰል
ተአትአምረከ ኣምረት ህሌኮ።
ምናተ ለሐንገልነ እምበላመ
ቅራአት ዕርፍ ወመትፋግዖትመ
ለሐዜ በሀለቼቱ። አዜ አነ እምዬ
እሰዴ እንዴ ዐልኮ ክምሰል

ለልትቀረእ ልርኤ። ክምሰለ ነፈር
ለነብረ ጥዕም ዶል ልርኤ ጀበቱ
ከሬ፡ ህቱመ ናይ ቅራአት ዐሸሙ
ኣክር ደረጅ ጀረስ ዘብጥ። ቅራአት
መወናሁ ምን ገብእ ጸግብ።
ፈዬሕ
ወዝያደት ልተምኔ።
አሰፍሬናሁ ምን ገቢእ ህዬ እበ
ህለየ እግሉ ርሑ ለአትሳጅዕ።
ኢፈይሕ ወሓሪት ኢልተምኔ።
ዲመ ህዬ ጽበጡ ሐዋን ወፍክሩ
ጨቢብ ዲብ እንቱ ነብር። ሰበት
እሊ ፍክርነ እግል ልዕቤ ወጽበጡ
እንዴ ዜደ እግልነ ወእግል ጸርነ

አትመምኮ፡ ሽወየ ምስል እግል
ንትሃጀክ
ወንትለወቅ
እበ
እመጸኪ ዐልኮ። ሐሰብኪ እሊ
ክታብኪ እንዴ ከሬክዩ ነዓርፍ
ወንትሃጀክ።
ሳቡ እንቲ ለቴልክየ ኢገብአት
ምን ገቢእ ኢትበርዲ። ከላስ እለ
እግለ ጻብጠት ህሌኮ ጦግ እግል
አትምም በክት ሀቢኒ። አናመ
ዕርፍ እንዴ አቤኮ ኢኮን፡ ላኪን
ለቅሰት ጠዐመት ዲብዬ ከእግል
አክልሰ ሐዜ ዐልኮ። አዜ ህዬ
እግል እምጸኪቱ ሽወየ ጽንሒኒ።

መራዐየት አንያብ
ንዛም ብቅለት
አንያብ ዕብ

እተ ዋጅብ ወቅቱ ሰበት ኢትሻረፈ
እግል አንያብ ዕብዬ እንዴ ደረከዩ
አከይ-ብቅለት ክምሰል በቅል
ወደዩ!

አወላይት ጀሃሪ (አንያብ ዕብ)
ምን 7 አስክ 8 ሰነት

አወላይ ለሔ ቀደም

ካልኣይት ጀሃሪ
ምን 8 አስክ 9 ሰነት
አንያብ ከልብ
ምን 11 አስክ 12 ሰነት
እንዴ ግንሖ! እግል ለአሽዕሽ
ለኢወጅቡ አንያብ ንእሽ ከርበ።

ምን 10 አስክ 12 ሰነት
ካልኣይ ለሔ ቀደም
ምን 10 አስክ 11 ሰነት
አወላይ ለሔ
ምን 6 አስክ 7 ሰነት
ካልኣይ ለሔ ምን 12 ሰነት
13 ሰነት
ሳልሳይ
(ቀጣኒት
ለሔ)
ምን 17 አስክ 21 ሰነት
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ሰበት እሊ፡ አንያብ ዕብ ምን
6/7 አስክ 17/21 ሰነት በቅል።
እሊ ዲብ ለዐል ህዩብ ለሀለ ናይ
ብቅለት ሐብሬ፡ ዲብ ክሉ አጀኒት
ሐቴ ቱ በህለት ኢኮን፣ ምን ጅነ
እት ጅነ እግል ልትፈናቴ ቀድር።
ከገድም እሊ ህዩብ ለሀለ ሐብሬ
ክምሰል መርጀዕ እግል ልግበእ፡
እስወ ኒብ ዲብ እስዉ ዕምር ክምሰል
ትበቅል ተቅዪም እግል ሂበት ሌጣ
ቱ። ዎሮት ጅነ ዲብ እሊ ለትበሀለ
ወቅት አንያብ-ዕብ ሐቆ ይአብቀለ፡
ዋልዴን እግል ልትሻቀሎ ኢወጅብ።
ሰበቡ ህዬ ክሎም አጀኒት ለትፈናተ
ናይ ብቅለት አንያብ ወቅት ሀለ
እግሎም። ሰበት እሊ፡ አክልሕድ

ደማነት ነፍስ
ደማነት ነፍስ እግል አዳም ሰኒ ለትአትሐዝዩ ጠቢዐት ተ። ዲብ ሽቅልከ
ደማነት ነፍስ ሐቆ አለብከ ኖስከ እግል ትትዐወት ወዲብ አዳም ተቅዪር
እግል ተአምጽእ ኢትቀድር። እብ ፍንቱይ እት ገጽ አዳም እንዴ በጠርከ
እግል ትሽረሕ ወተሓኬ ዶል ተሐዜ ደማነት ነፍስ ሰኒ ምህም ተ። እብ
ክሱስ እሊ ምን how to build confidence ለልብል ክታብ ለነስአናሁ
ጽበጥ እግል ንቀድም እግልኩም።
• ሰልፍ ክሉ መትዳላይ ታምም ውዴ። ሚ እግል ቲበል ክምሰል
ተሐዜ ወእብ ከአፎ እግል ትውደዩ አክልሕድ ኣምሩ
• ሰኒ እግል ለሐርከከ ወልረይሐከ ለቀድር ልባስ ልበስ። መትሳዳድ
ወአከይ ልብሰት ራሐት ኢከልቅ እግልከ
• እብ ክሱስለ ጻብጡ ለህሌከ መውዶዕ አው አርእስ ድራሰት
ታመት ውዴ
• ለርሕከ ሰኒ ክምሰል ትትለወቅ ወዲብ ሓለት ሰኔት ክምሰል ህሌት
አክድ እግለ። እሊ ህዬ፦
 ከአፎ ልትሰምዐኒ ህለ?
 ከአፎ እግል አተንፍስ ብዬ?
 ከአፎ እበጥር?
 ከአፎ እግል እትሐረክ ብዬ?
 ከአፎ እግል እትሃጌ ህለ እግልዬ ወእሉ ለመስል ሰኒ ልብ እግል
ትክሬ እቱ ብከ
• ሀምከ ዲበ እሉ ሳትት ህሌከ ጋር ሌጠ ውደዩ። እብ ብዕድ ሓጃት
ኢትሕሰብ፡ ሰበቡ ህዬ ተፍኪር ሐቆ ትካፈለ እግል ልረክዝ ኢቀድር።
• እብ ገበይ ዓድየት አተንፍስ! ገሮብከ ፋስሱ ወራሐት ክለቅ
እግሉ።
• ምስል መሳኒትከ አው ለትፈትዮም አንፋር ክምሰል ህሌከ እንዴ
ሐሰብከ ዓዲ ግበእ ከተሃጌ።
• ክልዶል አክላጥ እግል ትውዴ ክምሰል ትቀድር እግል ርሕከ
አክድ እግለ። ምናተ፡ ከለጥከ እብ ገበይ ቀላል ክምሰል ትሳርዩ ኣምር እሉ
ጽነሕ።
• ለትቀድ’ሙ ህሌከ ጋር አማን ክምሰል ቱ አክድ።
እሊ ወለመስሉ እግል ደማነት ነፍስ ሰኒ ኔፍዓይ ቱ።

አንሳት ዲብ መጃል
ምህዞታት ወፍጥር

• ዲብ ሰነት 1712 ለትመሀዘት ዕፉን ለትደቅቅ ኣለት እብ ሲቪለ
ማስተርስ ለትትበሀል ወለት ለትመሀዘት ዐለት፣ እተ ወቅት ለሀይ አዋልድ
አንሳት ሐቅ ምህዞ (ሩክሰት) ትትሰመሕ እግለን ሰበት ይዐለት፡ ሐቆ ሰለስ
ሰነት ለሩክሰት እብ ስሜት ብእሰ ትሰጀለት፣
• ዲብ ዕያደት ንትነፈዕ እበ ለህሌነ ስሪንገት ዲብ ሰነት 1899
እብ ቲሽየ ጊር ለስሜተ አንሳይት ትመሀዘት፣
• እብ ሒለት ኤለክትሪክ ማይ ለተሓፍን ኣለት እት ሰነት 1917
ኢደ ፎርብስ መሀዘተ፣
• ይቮኔ ብሪል ንዛም ሜርሒት ሳተላይት ዲብ 1960ታት ክምሰል
መሀዘት፡ ሳተላይት ዲብ ፍደእ ብዞሕ ወቅት እግል ትጽነሕ አቅደረየ፣
• ኬቭለር ለልትበሀል ጥለግ ለኢጠርቁ ሐጺን እብ ስቴፋኒ ክዎሌክ
ለትትበሀል ወለት ለትመሀዘ እት ገብእ፡ አርውሐት ብዝሓም እግል
ለአድሕን ለቀድረ ምህዞቱ፣ ኬቭለር እት ሰነት 1965 መሀዘቱ፣
• ሜሪ አንደርሰን እግል ሰልፍ ዶል ምን ቅሮር (ግዛዝ) ዐረባት፡
ማይ ለወርኬ ኣላት እት ሰነት 1903 መሀዘት፣
• ድድ ዔገንሪት (ፎሮፎር) ላቱ ሻምፖ እት ሰነት 1903 እብ ዮሴ
ስትዋርት ትመሀዘ
ክምሰለ
ዲብ
አንያብ-ሰልፍ
ለልትርኤ፡ ዲብ ብቅለት ልግበእ
ወመትሻራፍ
ናይ ገሌ አሽሁር
መትደንጋር
ወሸፋግ እግል
ልሳድፍ ቀድር።
ዲብ
ብቅለት
አንያብ-ዕብመ
ክእነ
ለመስል
እግል
ለሀሌ
ቀድር። ምን እሊ
ለትበሀለ ወቅት
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017

ሰኒ ሐቆ ትደንገረ ላቱ ምስል
ሐኪም መትፋሃም ለአትሐዜ።
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መሐመድ ዳፍለ

ት
ረ
ያ

ዝ

ክበሎ
እግልነ
ሰምሀር
ንደሬ
ስመሀር
እምብል
እት
ህሌነ እበ ናይ በዲር ካፈሎት
አቃሊም ኤርትርየ ዓሲመቱ
ለዲብ ሰነት 1990 ሐቴ ዶል
እግል ዲመ ምን እስትዕማር ጋነ
ለትፈርቀቀት ባጽዕ ትዘከር።
ምናድል እግለ እግል 10
ሰነት ዲብ ጀብሀት ነቅፈ እንዴ
ሸ’ፈ ሐርብ መጃገረት እት
ወዴ አባዩ ክምሰል አጅገራቱ
ዲብ ዮም 8 ፌብራይር 1990
ለዲብ ሰምሀር እብ ግዲደ
ወዝያደት ክሉ ህዬ ዲብ ባጽዕ
ወድዋራ እንዴ ሸ’ፈ ምንቱ
ለከመሀኒ ወምንቱ ለገድረኒ
እት ልብል ለአዳፋርስ ለዐለ
ዌራይ ጄሽ እስትዕማር ክምስል
ትኮበት እንዴ ጤመዩ ክምሰል
ይዐለ ወደዩ።
እሊ ህዬ ፍገሪት ናይለ እብ
ሸፋግ ጋይደት ዲብ ወሬሕ
ሰለስ ናይ ሰነት 1988 እግል

ት
ረ

ያ
ዝ

መዲነት አፍዐበት ዲብለ ሐረረ
እቱ ወክድ አባይ ፈሸሉ

ት
ረ

ያ
ዝ

እንዴ ሃጨቀ ወብ ርሳስ እንዴ
ቃተለዩ ዐዶታቱ አንደደ።
ተሕሪር ሚነት ባጽዕ 1990፡
ተሕሪር ካምል ናይ አያም
ወቀት ሌጠ ክምሰል ተርፈዩ
ለበሸረ ዐውቴቱ ለዐለ። አባይ
እብ ግርጉመቱ እንዴ ትጸበጠ
እብ መፋገረት ሬሕ ለልትአመር
ቀዝፍ ጥያራት እት ወዴ ባጽዕ
መባኒሀ ደመረ ወሸዐበ እግል
ለአፍኔ ነወ። ላኪን ኢገብአ
እግሉ ሸዐብ ባጽዕ ዝያደት
ምስል ተንዚሙ እንዴ ሰብተ
ሰሩ እት ንዳል ወሰሩመ እትለ

አውዐለ ወድ መሕሙድ ለልትበሀል መንሰዓይ፡ ምን መንሰዕ
ዲብ ሐልሐል ዓሊ ዲብ እንቱ ላሊ ዲብ ረአስ ከሬር ምድር መንሰዕ
አበርቅ ዲብ ልተላዋሕ ክምሰል ረአዩ፡ ለወክድ ለትወለደ ዲቡ
ምድሩ ሰበት ትሰፋለለ ክእነ ዲብ ልብል ሐለ፦
ምን ረአስ ከሬርቱ ግል ትህደድ - ሎሀ ደብነ ወነበራይ
ምን ጋዱዴ ወገዱድ - ምን ጅንግላይ ወነላይ
ምን መፍላቅ ወሸግሊ - ወምን ሽማሽግ ለዕንክላይ
መቀርቱ ለሓብጥ መርጊነ - ላውሆ ኢኮን ወቀጥፋይ
ወድ ሐፈሮም ነብሮ - ቀብሁ አምር ወስራይ
ወድ ክንሪሪ ነብሮ - ሓሁ ፈጭል እግል እንዳይ
ወድ ማርያይ ነብሮ - ለሀይመ ግሁፍቱ ወርዕያይ
ወድ ሕምሩጋ ነብሮ - ወድቅ ዲቡ ክም ግንዳይ
ወድ ቤት ዓርባይ ነብሮ - ፍጡርቱ ምስል እብን ወዕጫይ።
ከሬር ሐቆ ተስፋጮን - በይሖት ትነቄ ወከራይ
ነብሮ ለፈሬዕ ዐድ ጀጊን - ወነብሮ ገሽመር ወድ አፍታይ
ነብሮ ወላድ ተስፋንኪኤል - ናግፎ ምኑ እብ ግሳይ
ሓርሾይ ወድ ጀጊን - ወካምል በዐል ሐምበላይ።

እግል ልሕበዕ እት ረአስለ
ላጼሕ ሸዐብ ሽዕብ መርባቱ
እግል ለአቅስን እንዴ ጀረበ፡
ሐድ 400 ላጼሕ ሸዐብ እበ
ተሽዐልል ገበይ እብ ደባብ
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መንገፎ ለሰአ እቱ ባካት እግል
ዶሉ ትወለጠ።
ዐመልየት ፈንቅል ሐቴ
ምነ ደቀበየ ዐመልያት ሐርብ
ተሕሪር እት ገብእ፡ አግደ
ሀደፈ እግል ጄሽ አቶብየ እንዴ
ደመርከ፡ እግለ ወሪድ አባይ
ለዐለት ሚነት ባጽዕ ጸቢጥቱ
ለዐለ። ትጽበጠት ህዬ። ሰበት
እሊ ዐመልየት ፈንቅል አግደ
መዐደዪት ባብ ዲብ ባብ
ተሕሪር ካምል ወረህየት ዲብ
ታሪክ ሸዐብ ኤረትርየ እንዴ
ገብአት ለዘከርተ።
ዮም
ዓመትመ
እግል
ፊቃዶ እለ ዐመልየት እለ
ዕልብ 27ይት ሰነተ ተዐየደት።
ለትፈናተ
ወቀይ
ፈንቅ
ወርያደት
ክምሰል
ገብአ
እታመ ምነ አካን ለበጽሔነ
ተቃሪር ለሐብር።

ለሔታ ለኣውለት ተአቅሎሌ - እት ሐወርም ወእት ምንባይ
አውል ለስሕል ሰብኮበ - አፍ ልጋሙ ለአንገህታይ
ወለት ወድ ክፍሎይ በላታ - ወቅጡም ወድ ዘርአይ
አዴግ ሓባል ዔደረት - ማሼል ጋብእ ሀንዘራይ
ስጋደ ለእት ከም ቡሪ - ዕሬ ምሬቱ ወተካይ
ከቦሃ ክም እት ሾከን - ጸሎሃ ክምሰል ጅንግላይ
ተትነብል አለቡ - ክፉእቱ በለ ወጨብላይ።
ረአሳ ጸዐዳ ኢኮንክን - ወኢልተሌ እብ ብላይ
ለሞታ ግርዝ ይአነ - ወእግለ ህለ ምንብራይ
ቀርበት ጻውር ይአነ - ወልትሰናታእ እግል ወዳይ
ጎማምማ ዋቂ ሐሌቡ - ወሔሰ ዲብዬ መምዐራይ።
አዜመ ምን ሐይለት አውዐለ እንዴ ይእንፈግር። አውዐለ ወድ
መሕሙድ ብዙሕ ሐይለት ሓሊቱ። ከአዜመ እለ ከእለ እግል
ከንቴባይ ነጋሲ ለቤለየ ሕላየት እግል ፦
ምን ዐድ ተክላይ ሀረሰ - ከጎነ ገአት ምዕያሩ
ላሊ ክለ ረምያ - አራብ ለብቱክ አስራሩ
እት ኣንፉ ወድዩ - እድሪስ ነፍሱ ወማሉ
ኬመ አቡኪ - ምክር ሰሜዕ ማ ኢፋሉ
እለ ቤለ ልብሎ - ጅሙል ኢኮን ንሳሉ
እለ ወደ ልብሎ - እግል ልቅቶሉ እት በሃሉ
እብ ሐክሉ በትከው - እንዴ አብቀዐው መሳሩ
ወእብ ወላዱ ቀትለው - ለውህር ምንለ ኣጋሉ።
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ብ

ዳን

ታይ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

ሻም እብ ዕን ኣምራም ሚቱ

ከሊመት ሻም ዝያድ ለገብአ
ነፈር እት ዕምር ሸበት ለህለው
ሽባን ቶም ለልትነፍዖ እበ ለእንብል
ብዝሓም እንገብእ። እሊ ህዬ ምስል
ዕምር ሸ’በት ለምጽእ ተቅዪር
ገሮብ ወአፍካር እንዴ ሐሰብናቱ
ለእንብሉ።
እብ ዕን ዕለመእ ላኪን ሻም
እግል ምን ክም ከስስ እግል ነኣምር
ህለ እግልነ፡ እሊ እግል ኒዴ ገብአነ
ምንገብእ እብ ክሱስ ሻም ለትከተበ
ክቱባት ዕለመ እግልንቀዋቅል
ብነ።
ከእግልዮም ሑዳይ ምነ እብ
ዕለመእ ለትበሀለ እብ ክሱስ ሻም
እግል ንርኤቱ፡ ምን እሊ ህዬ እብ
ክሱስ ሻም ብዞሕ እንዴ ኣመርነ
ወዎሮካ ዋከት ክም ቡ እትሊ ጋር
እሊ መፍሁም እንረክብ።
ዑለማ ኣምር ለባበት ሰአየት፡
አማነት ወሻም ለአግደ
ሰለስ
ትከይ ወድ ሚን ኣድም ቶም
ልብሎ ዐለው። ምንእሎም ህዬ
ለአግደ ምህም ሻምቱእንዴ ቤለው
ሰምዉ።
ሻም፡ እሕትራም ፡ዕሽርነት
ወምልህዮት እብ ሰላዲ እግል
ተአግርሆም ለኢትቀድር አውመ
እግል ትትዓወሎም ለኢትቀድር
ምን ዝሕሮታትነ ቶም።
እግል ሰልሲቶም ህዬ እግል
ብዕዳም አንፋር እግል ነሀቦም
ሐቆ ቀደርነ፡ እብ ዕጹፍ ወብርቡር
ለአቀብሉና ልብሎ።
ሻም ወድ አዳም ምስል ብዕዳም
ሕያያም እለ ምድር ለልአትራክብ

ስልም ሐዲድ ቱ፡እት ልብ
መልህያምና ሐቴ ፍንቲት አካን
ለልሀይበና ፍንቱይ መሻቀዪማቱ።
አሳስ ወክብሪ ናይ ክል
ስብእነትማቱ ሻም፡ እት ሐያትነ
ዕዉታም ሕነ መፋሽላም እግል
ነኣምር
ገብአነ
ምንገብእ
ለመቀየሲ አክል አዪ ዕውትት
ዕላቀት ምስል መልህያምነ
ለህሌት እግል ልትዐለብ። ዝያድ
ለገብአ ነፈር ዕዉት ለልትበሀል
ነፈር እግል ክሎም ውላድ አዳም
ፈቴ፡ እግል ሻም ለልስሕብ ነፈር
ገብእ፡ እብሊ ህዬ ህቱ እግል
ኖሱ ዒን ሻም ገብእ።
ለኢለሃስስ ታሪክ እንዴ
ከትበው ምን እለ እዲነ
ለትሀርበበው ምህማም አንፋር
እግል ብዕዳም እት ለአትፋርሆ
ወልአርዕዶ እንዴ ኢገብኦ ልብነ
ለሰልበው ሕዱድ ለአለቡ ሻም
ሰበት ዘርአው እትናቱ።
ፍላስፋ ራልፍ ወልዶ ኤመርሰን
እሊ እበ ከስስ ሸርሕ እት ህለ፡ህቶም
ወክድ እተ ረክቦ እቱ እዋን ወለ
እግለ ኢለአሙሮም አንፋር እብ
ማል፡ ነብረ፡ መጽሀይ ወወክድ እግል
ልስደዎም ወክድ ኢነስኦ እቱ፡ ረቢ
ህዬ እግል እለ እተ ለህሌነ እዲነ
እብ ተማመ እግል ልሕከሞ ሒለት
ፍክር ወምህዞ ሀበዮም ልብል።
ክም ፍገሪት እሊ ለምን ልቦም
ለፈግር ሀብ ሻም እግል ክሊነ
በርሀት ወሐፋነት ለሀይበነ። ክም
ሻም ዐቢ እህትማም ለልትሀየቡ
ጋር ይህለ፡ እብ ሰበብ እሊ ህዬ

ብዞሕ አትጃላይ ጀሬ፡ እሊ ህዬ
እት ወሳእል እዕላም፡ እት አክትበት፡
እት ህጅክ፡ ሻም ምስል ለትወቀለት
ቅድረት ስምዐት ለበን እዘን ኩት
ልብል ወዕንታትመ እግል ልርአያሁ
ምን ሸግዒተን ሰጠ ደግም።
ብዞሕመ ሻም እብ ጠቢዐቱ
እሙዱድ ምንማቱ፡ እግል አዳም
ብዞሕ አስክ አዜ ምስጢር እንዴ
ገብአ ነብር ህለ፡ አዳም ሰሩ ሻም
እግልነ ፍንቲት ሒለት ለልሀይብ
ሐት ሐቴ ዶል ህዬ እግል ታመት
ሐያትነ ለልአስተቅልል ምስጢር
ሒለት ቱ እት ልብሎ ሸርሕዉ።
ብዞሕ ጅንስ ሻም ህለ ገሌ
ምኑ፡ሻም ካልቅ፡ ሻም አዳም፡ ሻም
ምትዐት ወርይሐት፡ሻም ሔዋናት፡
ሻም ኖስ፡ሻም ሐያት ወሻም ሞት
እግል ኒበሉ እንቀድር።
ሻም ረቢ፡ ክለን እትለ እዲነ
ለህለየ ዐባዪ መአሰሳት ኣድያን
እብ ክሱስ ሻም ረቢ ለትፋዝዓ

ወለአትአምረ። ሻም ረቢ እብ
ለትፈናተ
አግቡይ
ወሸክል
ገብእ፡ ገሌነ እግል ኬልቃይነ እት
መናሰበት ፍንቲት ሌጠ ንዘከሩ፡
ረቢ መድሑርቱ እብላቱ ለፈቴኒ
እንብል ገሌነ ላኪን እብ ክሉ
ደሚሮም ምኮም ወልቦም ኣግል
ረቢሆም ፈቱ።
ሻም ወጠን፡ እሊ ሻም እሊ እት
ወጠነ ሐዲስ ኢኮን እግልሚ ጀላብ
ሻም ወጠን ሸበትነ ሰበት ሀብነ፡
ምን እሊ እንዴ ተዐዴነ ህዬ ዝያድ
ምእት አልፍ ለትገብእ አርወሐት
ሻባን ሰበት ደፍዐነ እሊ እግል ኖሱ
ካፊ እስባት ቱ።
ሻም አዳም፡ እሊ እግል ሻም
ዓይለት ሻም ጼወይት፡ሻም አግሩዝ፡
ሻም መልሀይ ወመልሃይት እብ
ዕሙሙ እግል ሻማት ወድ አዳም
ከምክም። እግል አግዋርነ አክል
ነፍስነ
እንፈትዮም ለትሀየቤነ
ተእዛዝ እግል ውላድ ሐላልነ ሌጠ
እግል ንፍቴ ለትሀየቤና ኢኮን።
ሻም ርይሐት ወምተዕ
እግል እሊ ሻም እሊ ለኢለሐሩ
ሕዳም አንፋር ሌጠ እግል
ልግብኦ ቀድሮ፡ አዳም ሰሩ ርሑ
እብ ሕሩይ ነበሪት እግል ልረየሕ
ወልመተዕ ለሐዜ፡ብዕዳም ህዬ እት
ክርሲ ስልጠት እንዴ ትገሰው
እግል ልርኮበ ለሐዙ፡ ምናተ ሻም

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ
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ሰላዲ ወማላት ብዕድ ርይሐት
ወራሐት ለልሀይብ እቱ ዘመንመ
እቱ ክም ህሌነ ፍሂም ለአትሐዜ።
ሻም ኖስ self love ወድ
አዳም እግል ርሑ ልፍቴ ጠቢዒቱ፡
እምበል ርሑ እግል ብዕዳምመ
ሻም እግል ልመጤ ለኢቀድር
ነፈር ቱ። ገሌሆም ላኪን አነ አነ
ለልአተብል ሕማም አናንየት እግል
ልአጠውር እቶም ቀድር።
ሻም ሐያት፡ እሊ ሻም እሊ እት
ለገብአ ጅንስ ሕያይ እግል ልትርኤ
ጠቢዒቱ።እዲነ ጸግብ ምነ ሚቡ ህተ
ኖሰ ክባባይ እግል ትግበእ ምነ እብ
ኦስ ተአንዕሰከ እት ኢኮን።
ሻም ሞት፡ እሊ ሻም እሊ ሻም
መግለል ምንመ ልትሐሰብ፡ ገሌ
አንፋር እግል ሞት ለፈቱ ህለው፡
ለበዝሐው እግል ሞት ለፈቱ
አንፋር እግል ወክድ ረዪም እብ
መረድ ለሰቀመው፡ ገሌሆም ህዬ
ምን እለ እብ ዝኑብ ለትመልአት
እዲነ እንዴ ተሀርበበው ለእት
አልኣክረ ለህሌት ጀነት እበ እግል
ልትባረዶ ለልትሸንሆ ሰብ ኤማን
ወመባጥር ቶም።
አብርሃም ማስሎው ለትበሀለ
ሳይንቲስት፡ እተ አፍገረየ ስለል
ሓዚ ወድ አዳም እግል ሻም እት
ሳልሳይት ደረጀት ርቱቡ ህለ።
1. ሓዚ ነፍስ (physiological
needs) ነብረ፡ማይ ወመጽሀይ
ለከምክም
2. ሓዚ ሰላመት ወመስኩበት
(Safety needs)
3. ሻም ወከባከቦት (Love
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andBelonging)
ምልህዮት
ወለኢልትፈርቀቅ ሻም ለከስስ።
4. ዐውቴ ወከባረት(Success and
esteem) እግል ከባረት ወሽዑር
ዐውቴታት ሸርሕ።
5.
ሎሎ
ግብአት(Self
Actualization)
ርሽመት
ቅድረትከ ወቅድረት ምህዞከ
ለአክድ
ምን እሊ ተርቲብ እሊ እብ
ቀሊሉ እግል ንፍሀሙ ለእንቀድር
ሻም እት ሐያትነ አክልአዩ ምህም
ክምቱ ቱ ። ሲግማን ፍሮይድ
ለትበሀለ ፍንቱይ ሳይንቲስቲ አምር
ለቢብ፡ ስ’ነት አዳም ለበጽሐ ነፈር
ወዑፉይቱ ለንብሉ፡ እግል ልፍቴ
ወልሽቄ ሌጠ ለቀድር ቱ፡ እት
ልብል ሸርሐዩ።
ሻም ዓቅል ወዕሹርቱ፡ ሻም
ኢቀንእ ወኢልትመከሕ፡ አከይ
አክላቅ ወክብር እብ መጦሩ
ኢመጽእ፡ ሻም እብ ነፍሱ ሌጠ
ኢልሐስብ፡ሻም አከር ኢጸብጥ፡
እብ ሕውነ ብዕዳም ኢፈርሕ፡
ሰኔት ልርኤ እት ህለ እብ ፈርሐት
ልትበርሸእ እንዴ ቤለ ወስፉ።
እብ ዕን ዕለመእ ክእነ ለትወሰፈ
ሻም እብ ዕን ሽባን ዝያድ ከብቴ
እግል ልርከብ ሐቁቱ እግልሚ
ሸበት ዝያድ ብዕድ ዕምር እለን
እብ ገበይ ሻም ለትበሀለየ ሓጃት
እግል ትርከብ ሰበት ፈቴቱ ምናተ
ሻም መድረሰት ስብእነት ወደሚር
ርቱዕ ክም ቱ እንዴ አግረስነ እቡ
እብ ቀልብ ናስሕ እግል ንካፍሉ
ብና።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሰእየት ኢትብተክ በቲክ ሰእየት ከያነት ቱ

ለዐባዪ እበን

ዎሮት እት ቅስም እዳረት
አዕማል ለሸቄ ናይ ጃምዐት
እስታዝ
አሀምየት
እዳረት
ወቅት ለትከስስ መሓደረት ሀበ።
ከለእለ እግል ለአስእል ሳትት
ዐለ ፍክረት እተ ደረሰ እግል
ለዐዴ ሰኒ ግርም ላተ መሰል
ቀደመ።
ለመሰል ለእለ ቀደመ ሰኒ
ሐጪር ላቱ እክትባር ዐለት።
ለኡስታድ እትለ ቀደሜሁ እተ
ጣውለት ደሎ (ትግራት) ከረ።
ከእበን ዐባዪ እንዴ አምጸአ ሐቴ
ከአሰርለ ሐቴ አካን ፋድየት
እንዴ ኢለሐድግ ተማም እትለ
ትግራት መልአዩ። ዶል ለደሎሁ
ተማም ትመለኣተ፡ እግለ ደረሳሁ
እሊ ደሎ ትመለአ መኢፋሉ?
እት ልብል ትሰአለዮም።
ገለ ምነ ደረሰ፡ አሆ እት
ልብሎ በልሰው።
ህቱ ህዬ ለበሊስኩም እኩዳም
ምኑ ህሌኩም? ቤለዮም።
ከምነ ሐንለ ጣውለት ምን
ሕጥሕጥ ነኣይሽ ለትመለአ
ኬሳይ እንዴ ሰሐበ፡ ለሕጥሕጥ
እብ ምለዐል እተ ትግራት እትለ
ረአስለ እበን ከዐዩ። ከተማም
እንዴ ነክነከዩ እግለ ፍንጌለ
እበን ለዐባዪ ለዐለ ፈረጋት ክም
ልትመለእ ወደዩ...
ከአዜመ ምን ሐዲስ አዜ ህዬ
እሊ ደሎ ትመለአ ሚ ኢፋሉ?
እት ልብል ትሰአለዮም።
ዎሮት ምነ ደረሰ፣ ወረቢ ደሌ
እት ኢኮን ምሉእ ሀለ ኢመስለኒ
እት ልብል በለሰ።
ለኡስታዝ በሊስለ ደረሳይ
ለርሑ ይአቤቱ፡ ከአዜመ ሖጸ
ለትመለአ ኪሳይ እንዴ አፍገረ
እብ ምለዐል እትለ ዶሎ አስክ
ልትመለእ ፌፈዩ። ወእሊመ
አስክለ ፍንጌለ እበን ለዐባዪ

ወለሕጥሕጥ ለዐለ ፈረጋት
ልትመለእ ነክነከዩ...
ከአዜመ ምን ሐዲስ አስክለ
ደረሳሁ እንዴ አቅመተ፡ አዜ ህዬ
ትመለአ ሚኢፋሉ? ቤለዮም።
ለደረሰ ክሎም እብ ሕበር
ኢፋሉ እት ልብሎ በልሰው።
ሐቆ እለ ለኡስታዝ ግራብ ምን
ማይ ምሉእ እንዴ አምጸአ እትለ
ደሎ በልሰዩ ወአስክ ልትመለእ
ከዐዩ ዲቡ። ከምን እለ ተጅሪበት
እለ ለትትነሰእ ፍክረት እስወ
ትመስለኩም?
እት
ልብል
ትሰአለዮም። ዎሮት ምነ ደረሰ
ሰኒ ልዉቅ እት እንቱ እሊ ተሌ
በሊስ ሀበ፣ ለገበአ ነፈር፡ ለእሉ
ቡ ወቅት ወለ እብ የም አለቦም
በራምጅመ ልምለአዩ እት ኢኮን፡
ካልእ ምን እሊ በራምጅ እሊ
ወኬንመ ለትፈናተው ብዕዳም
መጻግም እግል ለአውቄ ሐቴመ
ትከሩዑ አለቡ፡ ከወቅትነ እብለ
ተአስተህል
እግል
ንነዝሙ
ወንትነፈዕ
ምኑ
ለአትሐዜ
ቤለዩ።
ለኡስዝ፣
አክል
ሕድ
አማንካቱ..ምናተ አሳስለ ምስምሰ
እሊ ሌጠ ኢኮን..ከምን እለ
መሰል እለ ለንተዐለሙ ጋር ሀለ
ምን ገብእ፡ ለእበን ለገዛይፍ እት
ሰልፍ ክሉ እተ ዶሎ ኡቱያሙ
ምን ይእንገብእ፡ ዶል ሓር ክሉረእሱ እግል ነኣትዩ ወኢቀደርነ
ቤለዩ።
ክምን እሊ ለእንረክቡ ልባብ፣
ዲብ እለ እዲነ ለህለው እግልነ
ኣህዳፍ እግል ንብጸሕ ዶል
ገበእና፡ አውመ ገሌ እት አማን
እግል ንበድሎም ለንትሸነህ
መሻሬዕ ዶል ለሀሉ እግልነ።
እግል መሰል ክም ድራሰትነ፡
ለወቆት
ለእሎም
እንፍቴ
አንፋር፡ አውመ እት ሐያትነ
ሰኒ አሀምየት ለቦም ለትፈናተው
ጋራት እግል ነአውቄ እትለ
ንትበገስ እቱ እዋን። እሊ ሰኒ
ሙህም ላቱ ጋር እግል ንፍቀድ
ለአትሐዜ።
ክልዶል ለዐባዬ እበን እት
ሰልፍ ንውደዮም..ወእለ ለሳረት
ተ፡ ሐር ክሉ-ረእሶም አካን
ይእንረክብ እሎም።

ዝበድ
ደዖታት

ክል ምኒነ እት ቀበቱ ለራግጽ ጋር ሀለ እሉ፡ እሊ ጋር
እሊ ወሕልም ገብእ፡ ወትምኔት ገብእ፡ ወፌቃዶ ገብእ
አውመ ህዬ አምዕል ምን ክትርለ ግርመተ ክለ
ርእሰ ለኢተዐቀብልመ ትገብእ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 07

ዎሮት ነፈር ዕምሩ 24
ሰነት እትለ በጽሐ እቱ፡
እተ እለ ለአትጋይስ ዐለ
ትጃረት ፈሸል ሳደፈዩ።
ሐቆ እላመ ወድ 31 ሰነት
እትለ በጽሐ እቱ ወቅት
ምን
ሐዲስ
ለትጃረቱ
ፈሸል ሳደፈየ ወክሉ ለእለ
ቡ ከስረ።
ሐቆ እላመ ወድ 34
ሰነት እትለ ገብአ እቱ
ወቅት ምን ሐዲስ ጀረበ
ወአዜማ ዲ ምነ ፈሸል
ኢነገ፣ ከወድ 36 ሰነት
እትለ ገብአ እቱ እዋን
እብ ሰበብ እሊ ፈሸል እሊ
እንህያር ዓሳብ ጠብጠዩ።

ሐቆ
እለ
ለገበይለ
ትጃረት ትሸንከ ምነ ወዲብ
ስያሰት ትፈረረ። ከወድ
38 ሰነት እት እንቱ ክም
ዕዱ ናይ ኮንግሬስ እግል
ልግበእ ለአተዩ እንትኻብ
እብ
ፈሸል
አክለሰዩ።
ሐቆ እላመ ወድ 40
ሰነት ክም ገብአ እግል
ኣቲ ኮንግሬስ ለውደዩ
እንትኻባት እሊመ እብ
ፈሸል
አትመመዩ።
ወእግል ሳልስ ዶሉ ወድ
42 ሰነት እት እንቱመ
እተ ክመ ቀዳሚቱ ፈሽለ።
ወእግል ራብዓይ ዶሉ
ወድ 46 ሰነት እት እንቱ

ፈሽለ። ወእግል ሓምሳይ
ዶሉ ወድ 48 ሰነት እት
እንቱ ፈሽለ።
ወድ 50 ሰነት ክም
ገበአ ናይብ ረኢስ እግል
ልግበእ
እተ
ወደዩ
እንትኻባትመ
ፈሸል
ሳደፈዩ።
ሐቆ እለ ወድ 52
ሰነት ክም ገበአ እትለ
ረኢስ ውሑዳት ውላያት
አምሪከ
እግል
ልግበእ
ለአተዩ
እንትኻባት
ተዐወተ። እሊ ነፈር እሊ
አብራሃም ሊኮለን ቱ...
ከሰእየት ኢትብተክ፡ በቲክ
ሰእየት ክም ከያነት ቱ።

ምነ ግውኑያት ላተን ቀዋኒን እዲነ
በሌዕ ቺኮላተ ወመጪር ማስቲከ
በሌዕ ቺኮላተ ወመጪር
ማስትከ ምነ ምዕላይ ሰኒ
እሙራም ላቶም ዓዳት ቶም።
ከምነ እንተ ምን ቅያስ ወለዐል
ለትፈትዮም ስነዕ ለመነዐከ
ቃኑን ምን ፈግር ሚ ወትቤ
ገብእ?

ከእለን ተልየ ስስ
ግውኑያት ላተን ቀዋኒን
ንርኤ
1 - መጪር ማስቲከ፣ እብ
ሰበብ እብለ እንዴ ትመጨረየ
ለልትለከፈ ማስቲካት ለጀሬ
ክስሒ ድዋር፡ ወህተን እትለ
ምድር ሰበት ልትላጥአ፡ ደውለት
ሲንጋፎራ እት አካናት ዓማት
ማስቲከ እክል ኢትትመጨር
መንዕ አፍገረት። ወእሊ ቃኑን
እሊ ለካልፍ ነፈር ህዬ ሐድ
500 ዪሩ ለትበጼ ቅራመት
ትገብእ እቱ።
2 - እግል ሰራይር ለትትሀይብ
ነብረ፣ ሕኩመት ጥልያን እግል
ሰራይር ነብረ እግል ኢትትሀየብ
መኔዕ ወዴት ወካሰተን ዲብ
አካናት ዓመት አውመ አካናት
ስያሐት ለልትረከበ
ወዲቡ
ለነብረ ሰራይር። እሊ ህዬ
ህተን ለተረርፈን እት ረአስለ
ታሪካያም
ላቶም
መባኒ
ሰበት ከፍክፋሁ ቱ። ወእብ
ሰበቡ ርስሐት እንዴ ተአከበት
ባክቴርየት ትትባዘሕ ሰበት
ገበአት ቱ፡ ከእሊ ቃኑን እሊ
እት ካልፍ ለትረከበ ነፈር ሐድ
600 ዶላር አምሪከ ለትበጼሕ
ቅራመት ትትቀረር እቱ።
3 - እት ወሳእል መዋሰላት
ዓመት በህለት እት ኦቶቡሳት
ወለመስሉ እት እንተ ቺኮላተ
ዶል ትበሌዕ፣ ዲብ ሎንዶን
እግል አንስ እት ኦቶቡስ አው
ባቡር አውመ ተክሲ ጥዑናት
እት እንተን ምን በሌዕ ቺኮላተ

ለመኔዕ ቃኑን ፈግረ፡ ወእሊ
ቃኑን እሊ ዝያድ ክሉ ድንጉር
ቃኑን ክም ቱ ልትሐሰብ፡ ለሰበብ
ህዬ ዲብ እለ እብ መሳዋት
ውላድ ኣደሚ ለትትሃጌ ዐድ
ፍንጌ አንስ ወሰብ ተብዕን
ለፈናቴ ቃኑን ሰበት ትረኣቱ።
ወዝያድ ክሉ ለለአትዐጅብ
እሲት እግል እሊ ቃኑን እሊ
ለካለፈት ዶል ትትረከብ ስጅን
ትትከሬ።
እት ወቅት እምትሓናት
ለልትረኤ ቃሸሾት፣ ምነ ለአከየ
ወድ ኣደሚ ልወድየን እኩያት
ዓዳት፡ እት ወቅት ድራሰት
እት ዶል እምትሓን ለልትረኤ
ቃሸሾት ቱ። እብ ሰበብ እለ
ጀሪመት እለ ለደረሳይ ድግነ
ምን ድራሰት አው መትሐራም
ምን ብድረ አውመ ህዬ አስክ
ወዲቅ እትለ እምትሓናት እግል
ልሳድፉ ቀድር። ምናተ ዲብ
ብአንግላዴሽ ለልትረከቦ ደረሰ፡
እት ወቅት እምትሓናት እት
ቃሾ ትረከበው ምን ገብእ ምን
እሊ ለለአኬ ዕቃብ ልትከበቶ።

እግል ወቅት ረዪም እት ስጅን
ልትከረው፡ እሊ ህዬ ክም ዕቃብ
ወእተ ክም ሰልሁተሽጄዕ እትለ
ድራሰት ክም ቱ ልትሐሰብ።
5 - እቅማተት እት አካናት
ትጃረት ለልትረከቦ ተማሲል
ለበብስ፣ እሊ ቃኑን እሊ ዲብ
ብሪጣንየ ዕምሮም ምን ተሐት
ዐስር ሰነት ላቶ አጀኒት እግለ
እት አካናት ትጃረት ለልትረከቡ
ብራቃቶም ለቶም ተማሲል
በለሊት እግል ኢለአቅምቶ
መኔዕ። ወዕቁበት መካለፈት
እሊ ቃኑን እሊ ህዬ ዐድለ
ጀነ ናይ ማል ቅራመት ክም
ልትከበቶ ትወዴ።
6
-ስዋገት
ዐረብየት
ክስሕት፣ ዲብ ዓስመት ሩስየ
ሞስኮ ዐረበየት ክስሕት ረበርብ
ለብዲበ እት ሰውግ ትጸበጥከ
ምን ገብእ፡ ሐድ 100 ዶላር
አሜርካ ለትበጼሕ ናይ ማል
ቅራመት ትትቀረር እትከ።
ዱባይመ እሊ ቃኑን እሊ ትሸቄ
እቡ።

ል
ሀ

- አፍካርከ ልብ ክሬ እሎም፡ ምስምሳሁ ህዬ
እሎም አፍካር እሎም ሰበት ቶም ለሐር እት
አዕማል ልተርጀሞ።
- ጽልመት ረኤከ ምን ገብእ እት ሰልፍ ክሎም በርህ
ክሬ።
- ዝልም ረኤከ ምን ገብእ እት ሰልፍ ክሎም እበየ።
- ገል ሰንዐት ክም ኢትትቀደር እንዴ ገብአት ትረኤተከ ምን ገብእ፡
እብለ እለ ገብአት ትግበእ ሰርግለ።
- እዲነ ዋላ ገጽከ ተሐት እግል ትሸልህተከ ለነዌት ትምሰል እትከ፡
ቃውመ ወምን ሐዲስ ክም ትፈግር ውዴ።

በ

መዕሉመት

- ምን ስካብ እትለ ትፈዜዕ እቱ ወቅት፡ እተ ሰልአስ
ሰልፋያት ሳንያት ፈቃዲትከ (ዛክረትከ) ተአበዴ።
- ወድ ሚን ኣደም ምስለ ፈትዩ እትለ ልትሃጌ እቱ
ወቅት ደረጀት መግለሉ ትወስክ።
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017
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ን ወዓዳት

ፈ

ሙሰ መንደር

ስመዕ ክልኦት ከበር

(7ይ ክፋል)

ሰሚረ ወዑመር እብላሆም
አክ’ለ ሐር ጌሰውከ ቅርድ ሻሞም
ምስማር ምድር እንዴ ገብእ እት
ለዐቆሬ ወልትወተድ አተላለ።
እት ምግብ ላኪን፡ ትንከርለ ሄራር
ሻሞም ለለአትካርም ውሒዝ ጋሻይ
ዔረ ዲቦም። ሸዐብ ኤረትርየ፡ ለ30
ሰነት ለአተላለ ሐርብ ታሕሪር፡ እብ
ኤማን ወሰባተት ሸዐብ ኤረትርየ
ወለ ደፍዐዩ ዐውል ቃሊ እብ
ዐውቴሁ ሐቆለ ትከለሰ፡ “ለሐልፈት
ክም ኢመጽአትተ” እንዴ ቤለ ህቱ
ወሕኩመቱ ሸረንርብ እግል ልስፈፎ
ወኣሱር ሐርብ እግል ልንሐው፡ ለእብ
ሐርብ ግድለ ታሕሪር ዲብ ጨበል
አታፍእ እንዴ ትበደለት ሕርየት
ምድር ወአዳም ራክበት ለዐለት ዐድነ
ኤረትርየ እግል ለአግምሎ፡ ዲብ
ሕርየት ዐማር ብጉሳም እንዴ እንቶም፡
ለትርንከቱ ክሪት ለዐለት ሐርብ፡ ምን
ሐዲስ እንዴ ሐሶሰ፡ አክባሩ ክም ጼነ
ተናን ማደ ሸየት ሀነን ቤለ ከእት
ኩሉ በጽሐ። እንክር ግብለት ለተሌ
ሕዱድ ኤረትርየ ወአቶብየ፡ ምን እም
ሐጀር አስክ ራስ ድሜረ ወርሽመት
ደብር ሙሳ ዐሊ ለሀለ ምድር፡ እሳት
ብቆት ሌመት ዲቡ።
ክምሰለ ለብተ ወራር ለቀዳሚት
ህዬ፡ እላመ እሳት ደጉስ ወራር እለ፡
መቅስናይ እግል ትሕዜ ላዝም ዐለ።
ምናተ፡ እብ ሃጸፎት ማይ ወሖጻ እንዴ
ኢትገብእ፡ ለምባሀ ደም አዳም፡ ገነዲት
ዕጨየ ዓጭሞታት፡ ወክርቢታይ
ሐሸከተ ህዬ ሕሽመት ሕዱድ ወጠን
ቱ። ምን ሐረስ እሊ ዑመርመ፡
በናተ-በይን ሰበት አለቡ፡ ክም ክሎም
ናይለ መደት ለሀ ሸባባት ኤረትርየ፡
ለከበር ክም ትሰመዐ፡ እግል መንገፎ
ወጠን ወሸዐብ ወአከዶት ሕሽመት
ስያደት ወጠን፡ እግል ተዐሊም ዐስከሪ፡
ምስል ሐው ወሐዋቱ እግል ልትበገስ
ኮማቱ ከለሰ። ደሚር ዑመር ክም
ደሚር ኩሉ ሸዐብ ኤረትርየ ዐለ።
ዲመ ለኢልትበደል አፍካር ፈተ
ወጠን ወሸዐብ ወመትሰባል እብ በደለ
ለአለበ አርወሐት ቃልየት። “ ሻም፡
ሰላም ወሕሽመት ስያደት ወጠን ክም
ተአከደየ ለልትረኤ ጋርቱ። ሰላም
ሐቆ ኢህሌት ሻ’መ እግል ልትረከብ
ኢቀድር!” እንዴ ቤለ አውለውየት
እግል አከዶት ሰላም ዐዱ ተዐንደቀ።
ዑመር ወሰሚረ ዲበ ሳምንለ በገስ
ወእብ ኢስ’ማዕ ልግባእ ወእብ ሪም
ምድር ሰበት ኢትራከበው፡ አምዕ’ለ
መትበጋሱ ርሳለት እንዴ ከትበ፡
ለመለሀዩ አሕመድ ሀበየ እግለ።
አሕመድ አስክ ከረ ዑመር ልትበገሶ፡
ለምን ዑመር አስክ ሰሚረ ልትለአክ
ለዐለ ጀዋብ ዲብ ጂቡ እንዴ ከረዩ
ክም ኩሉ መሳርሓይ በጥር ዐለ።
ለሳዐት ተብጊሰት ሰበት ተመት ህዬ፡
ለውላዱ እግል ሕሽመት ወጠን አስክ
እሳት ተሐዬ ለሳሬሕ ሸዐብ ኤረትርየ፡
ክምሰለ አስክ ሆርያ ህዳይ ወሐጅ
ለትሳርሖም እንዴ መስሎ፡ እብ ኤማን
ለደርኩ ዕላላት ሳርሐዮም። አሕመድ
ሐቆ መትበጋስ ዑመር ወመልህያሙ፡
አስክ አካን ሽቅሉ አቅበለከ፡ ድካኑ

እንዴ ፈትሐ ዘባይኑ ልትከበት
ወሳሬሕ ዋዕለ። ምናተ ክምሰለ
ሓጀት ምህ’መት ለትረሰዐ እንዴ
መስል፡ ዶል-ዶል ዲብ ቆሪነ ልገት
ሕሳባት ወሸቀላት ተርቅ ሰበት ዐለ፡
ገሌሆም ዘባይን ምን ቅድወት እንዴ
ልትሰኦሉ ህቱ ክም ጽሙም ወልጉም
ክሌሕ ልብሎም ወዐለ። ላመ ሰምዖም
ዐለ ለልትበሀሎ ዘባይን፡ ለጣውለትለ
ርፉፍላ ድካን ክም ቀርቀፈው እንዴ
እንቱ፡ ክም ኦሮት ሕልም ለእብህሩሩ፡
ልትነፈዝ ከለአትቃዴ እግሎም
ወዕለ።
ፈጅሪተ ሓሪት ሰሚረ ክም መጸቱ፡
ለጀዋብ እት እዴሀ እንዴ ከረዩ እግለ
የም ሽቅሉ ገብአ ምነ። ሰሚራመ
አሕመድ ክም በዲሩ ሰበት ኢጸንሐየ፡
ገሌ ባሕሪቱ ለኢተሐጸበት ጋር ሐዲስ
ክም ሀለ ምንመ አግረሰት እ’ቡ ብዞሕ
ኢትሻቀለት። ሰሚረ ለዕንዋነ ርሳለት
ክም ቀርአት፡ “ምን ዑመር - አስክ
ሰሚረ” ለትብል ተርጀመት ሕሩፋት
ግእዝ፡ ከንፈረ ምን ከንፈረ እንዴ
ኢትፈቴሕ እብ ልበ ቀርአተ።
ሰሚረ ለከበር መትበጋስ ዑመር
ሰበት ኢዐለ እግለ፡ “ለአጀዋቡዲ
ሰኑ፡ ህቱ ህዬ እተየ ሀ’ለ?” እንዴ
ትብል አሕመድ ትሰአለት እ’ቡ።
አሕመድመ፡ ወእግል ዲመ ልግባእ
ወእግል ዶሉ እት ደራባት ሓድገ
ለበዐል በዐል ሻመ ዑመር ከበር
መትበጋሱ ሳምዐት ክም ኢህሌት
ሰበት ተአከደ ምነ፡ “እንክር ነወል
ብህል ሀለ ወእግል ለአቅብልቱ”
እንዴ ልብል፡ በዲር ለኢሐስበየ፡ እተ
ዶል ለሀ ዲብ ንሳሉ ለትከሬ ምብላስ
እ’በ ቀሸየ። ሰሚረ አነ ወደሐንዬ
እንዴ ትብል ጀዋበ እንዴ ነስአት፡
ለተአትሐዝየ አትቃዴት ወአስክ ዐ’ደ
አቅበለት። “ጽምእት ወሳትየት እግል
ሕድ ኢለሐስባ” ክምሰለ ትትበሀል
መሰል፡ ሰሚረ ወአሕመድመ፡ ሳሜዕ
ወኢሳሜዕ ሰበት ዐለው፡ አክቡዶም
በንበን እግል ልሕሰብ ላብድ ቱ። ህተ
እብ ክሱስ ሻሞም፡ ህዳዮም፡ ውላዶም
ወአሕመድ እብ ም’ነ እሳት ተርፍ
ሚኢተርፍ ቅሽን ኦሮት ጸቡጡ
ወኦሮት ጠሉቁ ዐለው። ለመበገሲ
ወመከለሲ ሕሳባቶም መንበን ምንመ
ዐለ፡ ሐቴ እግል ተፍኪር ክሎም
ለተአትራክብ ዕቆት፡ ዑመርቱ ለዐለ።
ሰሚረ ቤተ ክም በጽሐት፡ ለጀዋብ
እንዴ ፈትሐቱ እግል ትቅርኡ
አምበተት።
“አስክ ምን ልብንዬ ለእፈቴኪ
ሰሚረ፡አነ ሐቆኪ ዕን ሾመተ ነቀዐት፡
ንሳል ለአለቡ ጋንጊ አፍ እብ ሃሉ፡
ትንፋሰ ለፈግረ ክፍትን ምናተ
ለኢትቀበረት ግናዘት ረአስ ጋይም
ሕፍረተ ወበርህ ላሊ ወአምዕል
ለአለበ ቤት ጽልምትት አነ። ለእንዴ
ዐምበበ ፍሬሁ እግል ንርኤ ንትጸበሩ
ለዐልነ ሻምነ፡ ክምሰለ እግለ ርእየት
ወሳምዐት ለህሌኪ፡ ወሒዝ ጋሻይ
ዓይር ዲቡ ሀለ። ምናተ እሊ ውሒዝ
እሊ፡ እተ ቀበትለ መሓዝ ለጸንሐዩ
ለገሌ ወዲብ መዐደይ ለጸንሐ ምኑ
እግል ልትረፍቱ” ዲብ ምግብ ለእበ
ሽባክለ ቤቶም ትርእዩ ለዐለት መሓዝ
ምን አቅመተት፡ ሖጸቱ እብ ጽዕዲነ
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ክም ቱቴብ ፋጌዕ እንዴ መስል ክም
ረኤቱ፡ “ ደብናሁ ለኢትረኤ ወሀዱድ
ዐስተሩ ወበርቁ ለኢትሰምዐ፡ እተየ
ለሀለ ውሒዝቱ ለእቡ ልትሃጌ ሀ’ለ”
ትቤ ወሐሬ ቅራአት አተላሌት።
“ሰሚረ ዓፍየት ታ’መት እተምኔ
እግልኪ” እግል ከሊነ ርሽመት
ልበዬ፡ እብ ለትትሰማዕ ክርን በልሰት
ዲቡ ክምሰለ ምስለ ለሀለ እንዴ
ሐስበቱ። “አነ ምስል ስነንዬ፡ ሐውዬ
ወሐዋቼ፡ እግል መንገፎ ወጠን
አስክ መዐስከር ተድሪብ ዐስከሪ
ትበገስኮ። እሊ ሰፈር እሊ ህዬ፡ ስናቼ፡
ሐውዬ ወክሎም ወላድ ዐጄ፡ እግል
ራድኢት ወአተክራይ ናይለ ናዳ
ሕሽመት ትወዴ ለህሌት ወጠን እንዴ
ሐሸመው ልትበገሶ እንዴ ህለው፡ እት
ግራሆም ዲብ አፍያት ብርሱስ እግል
እትረፍ ደሚርዬ ወፊና አቡዬ ሰበት
ኢሰምሐው እግልዬ፡ ዲብ ወቅት
ሐጪር ለሐሰብኩሁ ሕሳብ ቱ። ምን
ሐረስ እሊ እብ ኢአሰአሎቼ ሳምሒኒ።
ምን ሐረስ እሊ እለ እግለ ትቀርኢ
ለህሌኪ ርሳለት ዲብ ረአስ መንኪነት
እንዴ አነ ለሸራቀቅክዋ ተ።
ሰሚረ ሕቼ፡ እት ደንጎበ እግል
ኢበሊኪተ ለሐዜ ምን ተሀሌ፡ አስክ
ወድነ ሐርብ ለገይስ፡ ሞት እብ
ሕሽመት፡ መትጸባጥ እብ አባይ፡
ሐክር ቀሊል፡ ሐክር ክቡድ ወምስክነ
አውመ ደሐን ክም ትሳድፋሁ እሙር
ሰበትቱ ፊናዬ፡- አምቤጣይ ምን ከሌዕ
ፋሌሕ እንዴ ገብአ ምን እተርፍ ሰኒ
ሰኔት። ወለትሰረረተ አቡዬ ዐሬኮ
ምን ገብእ ህዬ፡ ሐቴ ለተአስፈኒ
ጋሪት ምን ተሀሌ፡ ለነኣይሽ ወሐውዬ
ምን ኢለሀሉ፡ ክምሰለ ህቱ እግልዬ
ለሐድገየ እግሉ ሐድግ ሰበት አለብዬ
ዘርእ አብዬ ትበተከ በሀለትቱ። አነ
ክእናመ እግበእ ሊኢኮን፡ እለ ዐድ
አነ ብዞሕ ወቃሊ ዲበ ኢአነ። እብ
ጨመሪት ወፈንተ ለትዳፈነው እግለ
ዓስሮታት አላፍ ክም ህለው ሐቴ ጋእ
አብዬ ሔልፋይ ገበይ እንዴ እንቱ ክም
መጽኤነ፡ ዳግም እግልዬ ክም ዐለ እብ
ዝክርያት ልብ ንእሼ አምር። እግልሚ፡
ምኖም ወጠን ሰበት ቀሌትቱ። ምናተ
አስክ ሞቼ ወሐዮቼ እብ ሳብት
ኢደሌኪ፡ ሐስብኪ ወዐይብኪ እግል
ኢትጥለሚኒ እትፋኔኪ! ወደሐንኪ።
እብ ሰላም ወከማል ለአትራክበነ!”
ሰሚረ ምነ ዶ’ለ “አነ ምስል ስነንዬ
ወሐውዬ ወሐዋቼ እግል መንገፎ
ወጠን ትበገስኮ!” ለትብል ሕስበት
ለቀርአታተ አስክለ ጽበጥለ ርሳለት
ዑመር ተአተምም፡ ዲብ ሕልም ህሌት
ሚ ዲብ ዛህር ሐቴ ኢትፈረገት እግለ።
እብ አፉሀ ኢነቅመት ላኪን እብ
ደሚረ “እብ አማን ውሒዝ ብቆት!”
እንዴ ትብል ለከሊመት ደግመተ።
መዴተት ሰኔት ክም ደብነ ዝላም
ከረም እብ ሽዑር ል’በ ተአግመምእ
ወተአስተንትን እንዴ ዐለት ህዬ፡ ለስዩስ
ገጸ እብ ጠርሐተ እንዴ ከደነቱ፡ ክም
በዐል ሐቲተት ጽጋዕ ቀይም ከረሙ
ራሸት እንዴ ትመስል፡ እብ ብካይ
ሀቀብቀበት። ለብሕቶት ዑመር እግል
ልግበእ ትተምነዩ ለዐለት ገሮበ ሓምል
ኮሩ መስከ። ለክም ዝላም ምጽቤሕ
ትውሕዝ እምበል አትካራም ተንክር
ለዐለት እምበዐ፡ ለሊኒ ጠርሐተ

ኬትባይ፡ ዐሊ እድሪስ አቢብ

አሽተረት። ለጠርሐት እግል ኖሰ
ዑመር ለትዛበየ እግለ ሰበትተ በርበረተ
ወጨቅመተ።
ለእግለ ወወዴት ከንሮእ ዐሊመ
ረቢ፡ ለዕርጌለ ቤቶም እንዴ ትገኔሕ
“ዐመረ፡ ያሬት እንዴ ኢትትበገስ ገጽእብ ገጽ ሩኡያም ወገብአነ!” ትቤ
እብ ክርን ውቅል። ሰሚረ እሊ ዶል
እሊ እት ቤቶም እግል ኢልስመዐኒ
ለትብሉ አዳም ኢዐለ ባካ። ምን
ለዐሌመ ህዬ፡ ክም ኢሀለ ባከ
ወሐስበቱ። እግልሚ፡ ፍንቲት ክልኦት
ሰብ ሻም መራረ ሰበት ገብአት። እብ

እንክር ኦሮት ላኪን ፈርሐት። ለዲብ
ርሽመት ል’በ እንዴ ለአነድዳ ትሰክብ
ወወትፈዜዕ እቡ ለዐለት አፍካር
አቡሀ ኢበደ ምነ። ምን ሐረስ እሊ፡
“በደል እምበል ዘንብ ወጀሪመት እብ
እዴ አቡዬ ዋልዳዬ ልትቀተል ላተ፡
ሞት እት ወጠን ተሐይሱ። ወየምክን
እግሉ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ረቢ
ለዓለሚን እግልዬ ወእግሉ፡ ለመንጌል
አለቡ ሻምነ እግል ንቅጸር ወከብድ
ዋልደይቱ እግል ትብረድ እብ
ሐያትቱ ወሰላሙ ተርፍመ ኢኮን፧”
ዲብ ረቢሀ አተድዔት መስኪነት።
ትተላሌ….

ተቅሪር እጅትመዕ መጅልስ ውዘረእ
ምን ገጽ 2 ለተላለ
መጅልስ እንዴ አትለ፡ እግል
ወራታት ተጃረት ወስናዐት ቱ
ለአተንሰ፡ ፈዓልየት በራምጅ ሰነት
2016 እበ ኸስስ ህዬ፡ እት ወራታት
ናይ ከርስ ወኻርጅ በራምጅ ተጃረት፡
አጀደዶት ሩኸስ ወእት እሕሳእያት
ሐብሬ ለትሰርገለ ወራታት ጌመመ፡
ምጅልስ እት ደንጎበ፡ እት ሰነት
2017 ለመጃል እግል አደቀቦት እግል
ልትሰርገል ለትሰተተ በራምጅ እቱ
ናቀሸ።
ተቅሪር ሽቁል ዉዛረት ዐማር
ወጠን እተ ረአ እቱ ህዬ፡ መጅልስ
ዉዘረእ፡ እግለ እብ ዐላቀት ክልኤ
ጀሀት
ወእድንያይ
መትሳዳይ
ለትሰርገለ ወራታት ወዶሮም እት
ፈዓልየት ዐባዪ በራምጅ ናይለ መጃል
ረአ፡ ብንየት መቅደረት አጅህዘት
አግደ ህዬ እት ጠወሮት መቅደረት
በሸር ናይለ ዉዛረት ወእበ ዉዛረት
ጽቡጥ ለህለ መሻርዕ ወባጽሐ ለህለ
ደረጀት እብ ፋይሕ እት ለሀድግ እተ፡
እብ ለትፈናተየ ዉዛራት ልትሰርገል
ለህለ ካድም ዐውቴ እግል ትሰጀል፡
ዐመል ወእንታጁ እግል ልጠወር፡
ንዛም ትልም ወእሕሳእያት እግል
ልዕቤ፡ እግል ስታት ሽቁል ሐምስ ሰነት
እስትራቲጅየት ሸራከት ወመትዓዋን
ምስል ሰብ-ሽርከት ልትከደም እሉ
ለህለ መባድእ መትዓዋን እብ ፋይሕ
ተሀደገ እቡ።
ሐቆ ሄራር ሽቁል ዉዛረት ዐማር
ወጠን መጅልስ ለረአዩ ተቅሪር
ዉዛረት ተዕሊም ቱ፡ በቃዐት ተዕሊም
እግል አትሓያስ፡ መሻረከት መዋጥኒን
እት ዐግሎ ተዕሊም ዓበዮት፡ ተእሂል
ሙደርሲን፡ እት ለትፈናተ መጃላት
ተዕሊም ለገአ ሕፍዝ፡ አትሳናይ
ወብንየት መዳርስ፡ ክምሰልሁመ
አዳለዮት አክትበት ሐቆለ ረአ፡ መጅልስ
እት ስታት ዐቦት ተዕሊም ወመርበይ
ሄራሩ እብ ፋይሕ ናቀሸ እቱ።
መጅልስ ግረ እሊ፡ ተቅሪር ዉዛረት
ዓፍየት እቱ ለተዐደ፡ ለዉዛረት፡ እት
ወጀዶት አሳስያይ ጠለባት ዓፍየት
ሸዐብ፡ እብ ፍንቱይ እት ድዋራት
ረዪም ለልትሀየብ ከደማት ሕክምነ፡
እት ዳፈዖት ወዓለጆት ለትፈናተ
ሕማማት ለገአ ጅህድ ወለ ትረከበት
ፍገሪት፡ ዐቦት ከደማት ዓፍየት እግል
አከዶት ለገ ጅህድ፡ ክምስለሁመ እት
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017

ትልም እስትራቲጅየት ሐምስ ሰነት
እግል ልትሸቄ እቱ ለቡ በራምጅ ዲቡ
ሀድገ።
እት ተቅሪር ዉዛረት ዐመል
ወደማነት እጅትማዕየት ህዬ መጅልስ
ዉዘረእ፡ መንገፎ እጅትማዕየት እግል
አድመኖት፡ እት ረበዮት ዐመል
ወእንታጁ፡ ዓላቃት ስልምየት እት
ኽልቀት፡ እግል ግዱዓም ለተሀየበ
ተእሂል ምህናት፡ ክምስለሁመ እት
ሰነት 2017 እግል ልትሰርገል ስቱት
ለህለ በራምጅ እቱ ናቀሸ።
እብ ዉዛረት ዓድል ለትቀደመ
ተቅሪር ሽቁል ህዬ መጅልስ፡ ባቅዕ
ወሻፍግ ከደማት ዐድል እግል አከዶት፡
መአሰሳት ዐድል ለለሀይባሁ ከደማት
ቃኑን እግል አደቀቦት፡ ፈሀም ሸዐብ
እት ቃኑን እግል ዓበዮት፡ ሰዋልፍ
ሙጅተመዕ ምን ግም እት ግም ዐደዮት፡
በቃዐት መአሰሳት ዐድል አተረዶት፡
ሰፋየት ናይለ ልትሀየብ ከደማት እግል
አከዶት ገብእ ለጸንሐ ጅህድ ወሄራሩ
እብ ፋይሕ ሀድገ እቱ።
መጅልስ ዉዘረእ ኤረትርየ ሐቆ
ተቅሪር ዉዛረት ዐድል፡ ሄራር ሽቁል
ዉዛረት እዕላም ቱ ለአተንሰ፡ መጅልስ፡
በራምጅ እዕላም እግል አደቀቦት እት
ሄራር ቴክኖሎጂ፡ በራምጅ ተእሂል፡
መሻረከት ሙሽተርከት እግል ዓበዮት
እተ ገብእ ካድም፡ እት ወራታት ሀንደሰት
ኣቲ ለህለ ናይ IT ወጥዉር ዲጂታል፡
እት መትመዳድ ትራንስሚተራት ለገአ
ሄራር፡ ክምስለሁመ አርዛቅ አርካይቭ
ዉዛረት እዕላም እት ዲጂታል እግል
በደሎቱ ለትሰተተ መሻርዕ ቴክኒክ ሐቆለ
ረአ፡ መጅልስ ወራታት እዕላም እት
ተቅዲሙ ወጽበጡ ሰፋየት እግል ተሀሌ
እሉ፡ እምበል እሊ ዲጂታል ማይግሬሽን
አስክ ሰነት 2020 እግል ልትሰርገል
ጽቡጥ ለህለ በራምጅ ክምስለሁመ እብ
ትሉሉይ እግል ልትሰርገል ስቱት ለህለ
በራምጅ ወናይ ሐምስ ሰነት መርበይ
ገበይ እተ ናቀሸ።
መጅልስ ዉዘረእ እት ደንጎበ፡ ሄራር
ሽቁል ዉዛረት ኻርጅየት ቱ ለታበዐ፡
መጅልስ፡ ምስል መንጠቀትነ ወዓለም
ዐላቀት እግል ወሰዖት ወአተረዶት
ለገአ ካድም ወፍገሪቱ፡ ዶር መዳፈዐት
ሸዐብ እት አፍሸሎት ጻብኢት ወፍገሪተ
ጌመመ ወእብ ፋይሕ ሀድገ እተ።
እብሊ ህዬ መጅልስ ዉዘረእ ናይ
ክልኤ አምዕል እጅትማዑ አትመመ።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርየ እት
ሻምፕዮን አፍሪቀ
እብ ክሉ ለጅንስ
ደሀብ ትትሰርጌ
እት መስር ገብእ ለህለ ሻምፕዮን አፍሪቀ ሻርክ ለህለ
ፈሪቅ ብድረ ዐጀላት ኤረትርየ፡ ማሌ እተ ገአ ናይ ፈሪቅ
ናይ ወቅት ብድረ፡ እት ክልኢቱ ለጅንስ 1ይ ፈግረ፣
ፈሪቅ ወጠኒ ኤረትርየ እት ናይ አዋልድ አንሳት
ብድረ፡ እግል መትባድረት ወሓዚት ኪዳኔ፡ ሞሳነ ደበሳይ፡
ወጋሕተ ገብረህይወት ወብስራት ገብረመስቀል እንዴ
አሻረከ፡ እግለ ናይ 36 ኪሎ ምትር ብድረ፡ እብ 1 ሳዐት፡
1 ደቂቀት ወ55 ካልኢት ቱ ለአትመመዩ፣ ወጠንያይ
ፉረቅ አቶብየ ወመስር ህዬ እብ አሰር ትሌ 2ይ ወ3ይ
ፈግረ፣
እት ዉላድ ተብዕን ህዬ ፈሪቅ ወጠኒ ኤረትርየ እግል
መትባድረት ሜሮን ተሾሜ፡ ኣማኑኤል ገብረእግዚኣብሄር፡
ዓወት ሃብቶም ወሜሮን ኣብርሃም አሻረከ፣
እግለ 57.8 ኪ.ሜ ለገልበበ ብድረ ህዬ፡ እብ 51
ደቂቀት ወ25 ካልኢት እንዴ አትመመዩ 1ይ ደረጀት
ጸብጠ፣
ፉረቅ ወጠኒ አልጄርየ ወርዋንደ ህዬ አስር ኤረትርየ
እንዴ ተለው 2ይ ወ3ይ ደረጀት ጸብጠው፣
አስክ ዮም 19 ፎብራየር ለገብእ ሻምፕዮን ብድረ
ዐጀላት አፍሪቀ፡ እብ ናይ ብሕተ ናይ ወቅት ብድረ
እግል ልተላሌ ቱ፣

መሪኖ መደርብ ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ፡ ፈሪቅ ቼልሲ ሻምፕዮን
ፕሪመርሊግ እግል ልግበእ ክም
ቀድር ለልአመ እተ ኢነት፡ ፈሪቅ
ማንዩናይትድ ሓዲስ ታሪክ ሸቀ።
እተ ሐልፌነ ሰነብት ፈሪቅ
ማንዩናይትድ እግል ፈሪቅ ዎት
ፎርድ 2 እብ0 ሰበት ቀልበ እት
4ይት ደረጀት ልትወቀል እት
ህለ፡ ናይ ኢመትቀላብ ሄራሩ እት
ሜዳኑ 16 ዶል አብጸሐየ።
ሆዜ ሞሪኖ ክምሰለ ሐበረዩ፡16
ዶል እንዴ ኢትትቀለብ ሐሊፍ
ብዞሕ ምንማቱ ሐት ሐቴ ዶል
ለሳደፌነ መዐናቅፍመ ተአሲር
ዋዲ እትነ ዐለ ቤለ።
ህቱ እንዴ አትለ እብለ ፍገሪት
እለ ፋርሕ ምንመ አነ፡ ለእት ፍንጌ
ቶተንሃም ወሊቨርፑል ለገብእ
ትልህየ ዝያድ አፍረሐተኒ፣ እግልሚ፡
ምን እሎም ክልኦት ፈሪቅ ዎሮት
እግል ልትቀለብ አውመ ንቃጥ
እግል ልምለጭ ሰበት ገብአ፡ ወእሊ
እግል መንፈዐትነ ሰበት ቱ ቤለ።
እትሊ ወክድ እሊ ፈሪቅ ቼልሲ
ምስለ ህሌት እግሉ መቅደረት
ትልህየ ወቅድረት አዳም ሻምፕዮን

ጅግረ መትዳላይ ሻምፕዮን ዐጀላት አቅሊም ምግብ ተመ

ካልኣይት
ወናይ
ደንጎበ
መርሐለት
መትመሚ
ጅግረ
ሻምፕዮን ዐጀላት አቅሊም ምግብ
ሰንበት ዐባይ ዮም 12 ፌብራይር
እት ድዋራት እንዳማርያም ተመ።
እሊ 80.8 ኪሎ ምትር ለገልበበ፡
42 መትጃግረት ለአሻረከ ጅግረ
ምን አወላይት ዲቪዥን 21
መትጃግራይ፡ እብ ብሕተ ህዬ 21
መጃግራይ ለከምከመ ዐለ።
እት ሻምፕዮነ ዐጀላት አቅሊም
ምግብ ለሻረከው ፍረቅ ዐጀላት
አስቤኮ፡ ኤሪቴል፡ ሰምበል፡ ጀጋንቴ
ለትፋገርው መትጃግረት ፍረቆም
እንዴ ወከለው እተ አካንለ ጅግረ
ሓድራም ዐለው።
ፈሪቅ
ጀጋንቴ
መለሀዮም
መትጃግራይ ቢንያም ወልዴሩፋኤል
ለሀደ እተ ሰንበት ሰበት ዐለት፡ እንዴ
ደሐረዮም ብጉሳም ዐለ።
ምነ ዱልያት ለዐለየ 67 ዱረት፡
ሐቴመ እንዴ ኢለአተሞ ምነን፡
ገዲም መትጃግራይ ዐጀላት ዳዊት
ሃይለ (ካንቻ) ምን ፈሪቅ ሰምበል
ሃብቶም ሚካኤል (ጎሚስታ) ምን
ፈሪቅ ኤሪቴል አቤል ተወልዴ
መድህን(ቡላ) ምን ፈሪቅ ኣስቤኮ
ምነ ዐባይ መጅሙዐት እንዴ
አትሃመለው ሰበት ትቀደመው፡
እግል ልምርሖ ቃድራም ዐለው።
እብ ተጅርበት ብሹላም ላቶም
መጃግረት ለጸብጠት አወለይት
መጅሙዐት፡
ምስለ
ዐባይ
መጅሙዐት ለዐለ እግለ ፈርግ ዘበን
እት ልርሕብ መጸ፡ መትጃግራይ
ኣቤል ለትትወሰክ ለዐለት ሸፋገት
እግል ልቅደረ ሰበት ኢቀድረ ምነ
መጅሙዐት እንዴ ተርፈ እበ ዐባይ
መጅሙዐት ትወሐጠ።
ምናተ ገሌ ፍረቅ ምን
መተልህየቶም አንፋር ሰበት ዐለ

እግሎም ለሰከዮም ሕስር እግል
ልሆቡ ኢቀድረው።
ዳዊት ካንቻ ወሚካኤል ጎሚስተ
ኖስ ኖሶም አድሕድ እት ለትዓርፎ
ወድወ ለዐለው ሜርሒት ወእብ
መተልህየት ፈሪቅ አስቤኮ ገብእ
ለዐለ ህጁማት ምነ ትልህየ ለአገረመ
ዐለ፡ ጀርቤታት ፈሪቅ አስቤኮ ህዬ
እብ ትሉሉይ ፈሽለ።
እት 42ይት ዱረትለ ትልህየ
መተልህያይ ፈሪቅ ኤሪቴል ዘመንፈስ
ሰለሙን ምን ዐባይ ምጅሙዐት እግል
ልስኬ ምንመ ጀረበ፡ መተልህየት
ፈሪቅ አስቤኮ ሽብር እግል ሊጊስ
ኢሰምሐው እግሉ።
እምበል እሊመ ጅግረ እግል
ልትመም 15 ኪሎ ምትር ክም ተርፈ
ምኑ መትጃግራይ ፈሪቅ ጀጋንቴ
ሚክኤል ተስማርያም 150 ምትር
ምንመ ቀደመ ዐባይ መጅሙዐት
አዜመ እት ከብደ ኣቴቱ።
እብ
መታብዐትለ
ጅግረ
አትሳጅዖት
ወሰደይት
ገብእ
እግሎም ለዐለ መትጃግረት ዳዊት
ሃይሌ ወሚካኤል ሃብቶም ጅግረ
እግል ልትመም መደወን ክም
ትደዋና፡ ወለት ሳታ (ሸሪጥ ዐውቴ)
ምን ኬዳ፡ እግለ ለገብአት ቮላታ ሰኒ
ወአማን ስሕበይት ወደየ።
እት ደንጎበ ህዬ ሚካኤል ሃብቶም

ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

ሳንቼዝ
እግል
ሀዳፌን
ፕሪመርሊግ እብ ዎሮት ጎል
እንዴ መርሐ እብ 17 ጎል እት
አወለይት ደረጀት ርቱብ ህለ። ህቱ
እትለ ናይለ ሐልፌነ ሰነብት እት
34ይት ደቂቀትለ ትልህያቱ ፈሪቅ
አርሰናል ሜርሒት እግል ልጽበጥ
ለአተቅደረዩ።
እትለ ሳምን እለ ምነ ገብአ
ጅግራታት ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ፈሪቅ ቼልሲ ምስል ፈሪቅ ብሩኔይ
1 እብ 1 ተዓደለ።

ሰነት 2017 ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
እግል ልግበእ ቀድር ምናተ ኩረት፡
ክረት ተ ኢትትአመን ቤለ።
ቦርተ ዋትፎርድ ለእግለ ረከብና
ኩረት ምን ወትወሻቅ ከልአ አምሰ፡
እት ኣክር ላኪን አወላይ ጎል ሰበት
ኣቴና ምነ ዐለ እትነ ድቁጣት ነፍስ
ሰበት ርሄነ ኩረት እት መንፈዐትነ
ወዐለት።
ክልዶል ሰኒ ዶል ትተልሄ
ትትዐወት ወሰለስ ንቅጠት ረክብ፡
እብሊ ህዬ ምን ደረጀት እት
ደረጀት ትትዐዴ ሕናመ ዮም ሰለስ
ንቅጠት ሰበት ረከብና፡ እት ሐቴ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 07

ምን ፈሪቅ ኤሪቴል እት ቮላታ
እንዴ ተዐወተ፡ ሻምፕዮን ዐጀላት
አቅሊም ምግብ ሰነት 2017 ገብአ፡
ግራሁ ዳዊት ሃይሌ ምን ፈሪቅ
ሰምበል ዐለ።
ምነ እት ዐባይ መጅሙዐት
ውዕላም ለዐለው መትጃግረት እግል
ሳልሳይ ወግራሁ ለህለ ዓላብ ለገብአ
ጅግረ ህዬ ፈሪቅ አስቤኮ አምዕል
እብ ተማመ እግለ ቀደመ ከርዕ
ሰበት ወዐለ እትለ ትትሐዜ ደረጀት
ምን ዐባይ መጅሙዐት እግል ለኣቴ
ኢቀድረ።
እለን ታርፋት ለዐለየ ደረጃት
ዘመንፈስ ሰለሙን ወሲራክ ተስፎም
ምን ፈሪቅ ኤሪቴል ሳልሳይ
ወራብዓይ እንዴ ፈግረው ጅግራሆም
ለአተሞ እት ህለው፡አማንኤል ጸጋይ
ወሙሴ ተስፉ ህዬ ሓምሳይ ወሱሳይ
ፈግረው።
እምበል
እሊመ
106
መትጃግረት ለሻረከው እቱ ጅግረ
ዐጀላት 2ይ ዲቪዥን አቅሊም
ምግብ እተ አምዕል ለሀ ጋብእ ዐለ፡
እትሊ ጅግረ እሊ 70 ኪሎ ምትር
ሪም እግል ልገልብብ መዳሊት ክም
ተመ መትጃግረት እት አካን ጅግረ
ሐድረው። እት ደንገባለ ጅግረ
ህዬ አማን ጀማል እግል ሄኖክ
ምሉእብርሃን እንዴ ፈ’ለ አወላይ
ፈግረ።

እት ካልአይ ዲቪዥን ተሐት
እግል ኢልሽከት ያለጢፍ ልብል
ለህለ ሻምፕዮን ፕሪመርሊግ ሰነት
2016 ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ፡ አዜመ
አከጀህ ረክበ እብ ፈሪቅ ስዋንሲ 2
እብ 0 ትቀለበ። እት ፍንጌለ እት
ሳልፋያት 5 ሜርሐት ፕሪመርሊግ
ለህለው
ፍረቅ
ቶተንሃም
ወሊቨርፑል ለገብአት ትልህየ ህዬ
ፈሪቅ ሊቨርፑል 2 እብ 0 እንዴ
ቀልበ ሰለስ ንቅጠት ራክብ ህለ።

መርሐለት ባጽሓም ህሌነ እተ
ተርቲብ ህዬ እት 4ይት ደረጀት
ትወቀልነ ግረ እላመ እበ ትትቀደረነ
እግል ንትዐወት እግል ንክደም ቱ።
እተየ ደረጀት ትልህየ ነአተምም
ይእደሌ እግልከ እትኢኮን፡ ሄራርነ
ላተ ኢልአትካርም እንዴ ቤለ ሆዜ
ሞሪኖ ህግያሁ አትመመ።
እትለ ሳምን እለ ፈሪቅ አርሰናል
እብ ሀዳፍለ ፈሪቅ ላቱ ሳንቼዝ
እንዴ ትሰደ እግል ፈሪቅ ሃል ሲቲ
2 እብ 0 ሰበት ቀልበ እት ደረጀት
ተቅዪር እግል ለአምጽእ ሰአየት
ገብእ እቱ።
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017
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መሓመድ ዳፍላ

ሸዐብ ወለመዱ

ዓደት ስትየት ቡን እት ቀባይል ዐረብ

እት መጅተመዕ ዐረብ ስትየት
ቡን አው እብ ህግየሆም “ቃህዋ” ክም
እሻረት ጸጊት ትትሐሰብ።እብ ፍንቱይ
ህዬ እት ሪፍ ለነብሮ ዐረብ እግል
ዓደት ስትየት ቡን እሕትራም ዐቢ
ለሀዩበ።ምን ተዋብ እንሰ ሌጠ ለፈቱ
ዐረብ፡ ቡን ምን ሐሊብ እንሳሆም
ወተሐት ኢልርእወ።
ዓደት ስትየት ቡን እት ድወል
ዐረብ ፍንቱይ ለመድ በ።እት ገሌ
ብሩር ዐረብ ዶል ሐዘን ቡን መራር
በሀለት እምበል ሱከር ሰትወ እሊ
ህዬ ምርለ ሐዘን እግል ልስርሖ
ሰበት ሐዘውቱ። ድድ ናይ እሊ
ዶል ፈረሕ ህዬ ሱከር ለአበዝሖ እተ
በሀለትቱ። እት ዓዳት ዐረብ ቡን እተ
እብ“ዴዋን አው መጅልስ አልሺበ”
ለልትአመር እት አየ ቤት ለልትረከብ
መገሰይ ትሰቴ እተ ክምሰልሁመ አንስ
ወሰብ በንበን ሰትወ። ቡን እት ወቅት
ዕርፍ ትሰቴ ክሎም ሴትየት ቡን እት
ዴዋን ክም ጀመዐው፡ “ቀህወጂ”
በሀለት ቄድራይ ቡን አላቱ ለአዳሌ
ወቡኑ
እብሊ ለተሌ አስሉብ
ለአፈልሕ። ቀህወጂ እት ምግብለ ቡን
እግል ልስተው ለዳለው አንፋር እብ
ብጣሩ እንዴ ገብአ ኣግለ ጀበነት እብ
ድገለቡ ወእግለ ፍጃን እብ ድማኑ
እንዴ ጸብጠ አወል እግል ርሑ ለዐሌ
ወሰቴ።

ሐቆ እለ እብ ዕምር ወራትባት
ለትወቀለው እግሎም እንዴ ዐለ፡ ምን
ድማን አስክ ድገለብ እት ለዐሌ እግል
ክሎም በጽሕ። ለሰቴከ እቱ ፍጃን
እት ትትከበት ልግበእት ወ እት
በልሱ ላዝም እብ ድማነይት እዴከ
እግል ልግበእቡ። ለቀህወጂ ህዬ አስክ
ክሎም ሰቱ ኢልትገሴ።በዐለ ቡን
አው ቀህወጂ እግለ ፈጃጂን ሰርሰር ወድዩ ። እት አፉሁ መልአዩ
ምንገብእ፡ እግለ በዐለ ፍጃን እሸረት
ቅበ ቱ። እት መነሰባት ፈረሕ፡
ቀህወጂ እት ቀበተ ዕዙማም ደውር
እት ሀለ፡ እብ አፉሁ “ቡን ስተው”
ኢልብል። ሚደአም? እግል ፈጃጂን
ሕድ እት ለአዘብጡ ክርን ክም ከልቅ
ወድዩ ወክሎም እት ህጅክ ለዐለው
እበ ክርን ሰበት ለሐሶሱ ፈጃጂኖም
ልትከበቶ። እት ወቅት ሐዘን ላኪን
ክርን ለልቡለ ኢወዴ፡ ትብ እንዴ ቤለ
እብ ፈጃጂኑ ለፍፍ ለለሐዜ ህዬ ኖሱ
ፍጃኑ ጽብጥ።ለቡን ሰቴ ነፈር አስክ
ከፌኒ ልብል አው ፍጃኑ ለሐርኽ
በሀለት እሻረት ከፌኒ ወዴ፡ ቀህወጂ
ትም እንዴ ቤለ እብ ትሉሉይ ለዐሌ።
እተ ክምሰልሁመ ቡን ዶል ትትዐሌ
እግልከ ገበይ መጋሲትከ እንዴ
አስኔከ፡ እብ እሕትራም ፍጃንከ
እግል ትከበት ወቀደም ስትየትከ
እግለ ፍጃን ድማን ወድገለብ እንዴ

እብ ነዋነዮት ክም በርድ ትውድዩ
ወእብ ሸፋግ እግል ትስተዩ ብከ።
ቡንከ ሐቆ ሰቴከ እብ ክሱስለ
ቡን ለገብአት ሓጀት እግል ቲበል
አለብከ። “ጥዕም” ትቤ ምን ገብእ
አው አሰረ ማይ ሰቴከ ምን ገብእ
ክም እሻረት ቅበ ዴያየ (ቀህወጂ)
ትትሐሰብ። እት ዘበን ቅዱም
ቀባይል ዐረብ እግለ መሰል ሽቅል
ሰኒ ላቱ ነፈር፡ ቡን እንዴ አስተው
ለሐሙዱ ወለአትናዩቱ። እብ ድድ
እሊ እግለ መሰል እኩይ አው በዐል
አከጀህ ህዬ ምን ስትየት ቡን መንዑ
ክም ዐለው ለትዘከር።
እት ወቅት ሐርብ ወመአኪትመ
ሜርሓይለ ቀቢለት፡እግል ዴሹ እንዴ
ጀምዐ፡ ፈርሰለ ምስለ ልበአሶ ለሀለው
ቀቢለት እት ሰሜ ፍጃኑ ምን ክም
ሰቴ እቡ ለትሰአሎም ምን እግል
ልጋብሁ አው እግል ልቅተሉ ቅድር
በሀለትቱ። እት መራነቱ ወሕለቱ
ደማነት ለቡ ፋርስ ህዬ እንዴ ቀንጸ
አነ እሴቴ እቡ ልብል ወሐቆ እለ
እተ ሐርብ ክም አተው፡ ለእብ ርሑ
ትበረዐ ፋርስ ምስለ ድዱ ፋርስ
ልትበአስ አው ቀትሉ አውመ ፍዘ
ገብእ።
ግርፈ ቡን እግለ በዐለ ቤት አከይ
ሐበን ቱ። በዐል ቤት እት ቀበት
ውላድ ቀለቱ ሰበት ለአተዐይቡ፡ አዪ
በዐል ቤት እግል ጋሻዩ ቡኑ ክም ሰቴ
ምኑ ልትዓመል ምስሉ። እብ ለገብአ
ጋሪት እት ዴዋን ለገብአ ዐረቢ እንዴ
አቴከ፡ ፍጃንከ ዶል ዘዌ፡ በዐለ ቤት
እንዴ ቀንጸ ፡ “ዐይብከ ለፍጃን ስትዩ
ኢተአተዐይበኒ” ልብለከ። እንተ ህዬ
“አወል ጋሪቼ ፍተሕ እግልዬ”
ትብሉ። ህቱመ እብ እንክሩ ለፍጃን
ሐቆ ሰቴከ ጋሪትከ እግል ልፍተሕ
እግልከ ወዐድ ለአቴ እግልከ ወሐቆለ
ፍጃን ሰቴከ ጋሪትከ ፈትሕ እግልከ
በሀለትቱ።እት ድወል ዐረብ ለመዝሐ
ቀድያት ክም ጋር ወለመስሉ እብሊ
አስሉብ እሊ ልትፈተሕ።

ቅሰት ሱረት
እለ እት ሱረት እንርእየ
ለህሌነ
ቻይናይት
እም፡
ቻንግ
ዩዋን
ትትበሀል።
ሀተ እብ ሐረከት ለከልእ
ሕማም ዐነጽብ ወአስራር
እንዴ ትደመዐ ለትወለደ
ወድ 13ሰነት ወልደ፡ እግል
ስኒን እተ ለትነብር እቱ
አቅሊም ዮናን ለልትረከቦ
ሐካይም አትቃበለት እቡ።
ፍተሕ እግል ትርከብ ላኪን
ኢቀድረት። መድረሰት ክም
አንበተ ህዬ አምዕልከ እበ
ጸደፍ ለበዝሐ እተ ገበይ 5
ኪ/ሜ ተአውሀሌ ኣቡ ህሌት።
ተመላልሶ ኣላ።
ቻንግ፡ እግል ነፌት ሐብሬ

ቻንጋይስት “ወልዬ አስክ
ሚዶል እብ ሐያቱ ምስልዬ
ክም ጸንሕ ይአምርኒ። ምናተ
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አስክ ሸውሀት ድራሰቱ አረዌ
እግሉ ምን ርፍዐቱ ይእትሀኬ”
ትብል ለበዐል ኤማን ቻንግ።

ለኢትፈትሐ መስአላት
እት ሎስ አንጀለስ ፡እት ድዋራት ሲስል ሆቴል ለነብሮ ኔብረት፡ አደል
ልሙድ ማይ ፡ ማይ ጸሊም ወጠዐሙ ወጼናሁ ለኢልትረዴ ማይ እግል ልምጾም
ክም አንበተ፡ እግል መመቅረሐት ናየ ሆቴል ሐበረም። ለመ መመቅረሐት እብ
እንክሮም ምስል ቦሊስ እብ መትሳዓድ፡ ሐቆለ ወደዉ ብሑሳት፡ እት ቀበተ
እት ረአስለ ሆቴል ለዐለት ባስከት ማይ ግናዘት ረክበው። ለጅሰት እበ ገብአ
ዲበ ፍሑሳት፡ ናየ እት ፌብራያር 2013 እተ ሆቴል ክልኤ ላሊ ሐቆ ትመዬት
ደሀየ ለታየነ ዕምር 21 ሰነት ላተ ካናዳይት ፡ ኣሊሰላም ክምተ ተአመረት።
ግናዘተ ወለት ለገብአ አሰር ገሪመት ኢጸንሐ ዲበ። ምን ክሉ ለተአትፈክር ላኪን
ለባስከት እት ኣክርለ ዶር እብ ግብአተ ለገብአ ስልም እብ ይዐለዮቱቱ። እት
አክር ናይ እሊ ሐል ሰበት ኢረክበው ። እግል ወቅቱ ምስጢረ ለኢደለ ጀሪመት
እብዴ ቤለው ለቀድየት ደብአወ። መሰአለት እለ ወለት ምንመ ኢትፈትሐት
፡ ብዕድ ምስል እሊ ሆቴል ለልጻበጥ መስኣላት እግል ቆቀሎት በክት ፈትሐ።
ጂፍ ማቲው ለልትበሀል መስኡል ፖሊስ ሎስ አንጀለስ፡ መለፋተ ሆቴል ሐቆለ
ቤበረ፡ ሲስል ሆቴል ምን ልትአንበት፡ አስክ እለ ዕን ምስጢሩ ለኢደለ ድራመ
ገብእ ክም ሀለ አከደ። እት አፍባብለ ሆቴል እግል መንዘር እንዴ ትበሀለ፡ ናይ
ለተሐባለከት ዕንቦበት ተምሳል ውቁር ልትረከብ ። ለተምሳል እሊ ልብ እንዴ
ከሬከ ዶል ተዐፍዩ እብ ህግየ ላቲን፡ “ተአሪክ ጸሊም” ለልብል ተርጀመት ቡ።
ለተምሳል እሊ አስክ ዮም ሰበ ሆቴል ልብ ካርያም እቱ ክም ኢኮን ለሀድጎ።
እምበል እሊመ እትሊ፡ እት ሰነት 1927 ለትፈትሐ ሆቴል ብዞሕ ምስጢረ
ለኢደለ ጃራይም ሓስል ሀለ። እግል መሰል ፦ እት 6ድስ፡ 7ብዕ ወ8ምን ዶር
ናይ እሊ ሆቴል ለልትረከብ ክቀረፍ ሐቆ መትመያየን፡ ምን ሽባክ እብ ነፊር
ምስጢሩ ለትቀወ
ቀ ት ል - ር ሕ
ለወደየ አንሳት
ብዝሓትተን። ገሌ
ምነን፦
• ሄለን ጂርኒ፡
እት 1952 ምን
እት ሳድስ ዶር
ለዐለት ምስካበ
ነፍረት ወሞተት።
• ጁልየ ሞር፡
እት 1962 ምን
ሳብዓይ ዶር
• ቦሊን ኦቶን እት 1972 ምን ሳምናይ ዶር እት ምድር እት ነፍር እት ረአስ
ኦሮት ሔልፋይ ገበይ ሰበት ትከሬት ምስል ሞተው። ለለአትፈክር ለፈርግ ክሉ
10 ሰነት ቱ።
• እት 1982 ኤልሰቤት ሾርሊ ለትትበሀል ሻበት እቴ ሆቴል ሐቴ ላሊ፡ እንዴ
ትመዬት ፈጅረተ ምኑ ክም ፈግረት፡እት አፍባብለ ሆቴል ማይተት ጸንሐት።
ቄትላየ ህዬ አስክ አዜ ኢትረከበ።
• እምበል እሊመ ምን 1990-1992 ርሕ 14 በሪኣት አንሳት ለነስአው ሪቻርድ
ራሚረዝ ወጃክ ዊርገር ለልትበሀሎ ስሙያም ሙጅርሚን እትሊ ሆቴት እንዴ
ገብአውቱ አስክ ልትጸበጦ ጋርይም ወዱ ለዐለው። አዜመ ፍንቲት ወቅት ልብ
ከረው እግሉ።
• እት ሰነት 2005 ሲነማታት አስመረ “ብላክ ዋተር” ለልብል ስሙይ ፍልም
ሕዱራት ዐለየ። እት ቅሰትለ ፍልም፡ ‘ነታሻ’ ለትትበሀል እም ምስል ሲስልየ
ለትትበሀል ወለተ እት ለኦስ አንጀለስ ቤት ለአጅረ። ሐቆ አያም ምን መቅጠን
ቤተን ማይ ጸሊም ሰጥጥ እተን ፡ ዒንለ ማይ እግል ለአምረ ልትበገሰ። ሐቆ ብዞሕ
ለለአሸዐልል ወለአፍርህ ተፍቲሽ ህዬ እት ቀበት እት ረአሰ ቤተን ለዐለ ከዛን
ማይ ናይ ዳልየ ለትትበሀል ግናዘት ጸንሐን። ቅሰት እሊ ፍልም ምስለ እት ሰነት
2013 እት ሲስል ሆቴል ለጀረ ሓድስ መጻባጥ ብዞሕ በ። ለመትመሳል ብዞሕ
ቱ ። ለማይ ለጸሊም፡ ስም ሲስልየ ምስለ ሆቴል ወብዕድ እግል ንስሜ እንቀድር።
ምኑ ለዐበ ላኪን፡ እት ከዛንለ ሆቴል ማይተት ለጸንሐት ከናደይት “አሊሰ ላም”
እብ መሳኒተ ዳልየ ትትበሀል እብ ዐለዮታቱ። ከመ ብዝሓም ለልቡሉ ወለአምኖ
እቡ በሀል፡ እሊ ሆቴል ለልትረከብ እተ አካን ህንድዪን -ቀይሒት ልትዐዘቦ እተ
ለዐለው አካን ሰበትተ ሐቅለ አብርያእ ቱ ለክእነ ለሓስል ሀለ ልብሎ። እትሊ
ወቅት እሊ ሲስልየ ህቶአል ለለአቴ ዲቡ ሰበት ሐግለ ድቡእ ልትረከብ።
እት 2009 ብራይን ኣክቶ እት ነፌት-ሐብሬ ትዊተር መአሰሰት ፌስቡክ እግለ
አቅረበዩ ዲበ ናይ ሽቅል ጠለብ ሰበት ኢትከበተቱ፡ “ለአትዕሶም ገብእ?”ለአርእሱ
ክቱብ ነሽረ። ብራይን ወመልሀዩ ጃን ኮም እተ ሰነት ለሀ ዋትሳፕ ምሁዛም
ዐለው።ምናተ ለመሀዘዉ መርጀዕ ሐብሬ (application) ሰኒ ድዒፍ እብ
ዐለዮቱ እብ መአሰሰት
ፌስቡክ ከብቴ
ኢረክበ ። ጃን ሰአየት ሰበት በትከ ብዕድ
ሽቅል እግል ልሕዜ ትፈረረ። ሐቆ ብዞሕ
ጅህድ ወኢመትሐላል እት 2014ብራይን
ወመልሀዩ እግል ዋትሳፕ እንዴ አትረደው
እተ ለእብ ዐውል ረኪስ ለትገረፈቱ
መአሰሰት ፌስቡክ እብ ለኢትሸርሐ ዐውል
አዝበዉ ። ላኪን አስክ 5ቢልዮን ዶላር
ክም ልትገመት መኤምረት ለሀድጎ።
አርቡዕ 15 ፌብራይር 2017
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