ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 16 ማዮ 2018

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 20

ጀውለት ክፈል ዴሽ 52፡ ዲብ ጀብሀት ደቀምሐሬ

ሸርሕ ውዛረት እዕላም
ዲብ ቀበት እሊ ዱዩግ ወትሉሉይ ናይ አትባዳይ ፊራሮ አክባር ልትነሸር
እቱ ለህለ አያም፦
“ዲብ እለን ለሐልፈየ ክልኤ ሳምን፡ ሐዲስ ርኢስ ውዘረእ ፈደራላይት
ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት አቶብየ እት ከርቱም እተ ወደየ መናሰበት
ጀውለቱ፡ ክልኢተን ሕኩማት ‘እግል መሰልሒን መትቃውመት ኤረትርየ’
ለልቡሎም፡ እብ ዋጅብ ዶሮም ጀላብ እግል ለአግዱ፡ ዲብ ሕዱድ
ሕዱዶም ሰዳይት ታመት እግል ለሆቦም፡ ዲብ ሕዱዶም ምን ወአስክ
እብ ሕር እግል ልትሐረኮ ለሰዴ ኣላት እግል ልዳሌ እሎም ትዋፈቀው።
ተንሲቅ ናይለ ዐመልያት ለለአደሜዕም ጀላብ እግል ልግበእ ህዬ፡ እብ
ጅሀት አቶብየ እት ናይ ከርቱም ሰፋረት ክምሰል ቁንስል ወመመቅረሓይ
ቀጠር ለትመውሎም ናይ ጀሃድ ተናዚም ለሸቄ ብርሃን ለልትበሀል፡ እብ
ጀሀት ሕኩመት ሱዳን ህዬ ልዋእ (ጀነራል) ሐምዲ አልሙስጠፈ ክምሰል
መመቅረሐት ዐመልያት ትየመመው” ትበሀለ።
ለስታት ሐዲስ ወለለትዐጅብ ምንመ ኢገብእ ዐጀብ ለለአብልቱ።
ውዛረት እዕላም
14 ማዮ 2018
አስመረ

ዒድ ሕርየት፡ እት ካርጅ ለነብሮ
ኤረትርዪን
ዲብ አድውሐ -ቀጠር፡ ርያድ
ስዑደየ፡ ክዌት ወቬነ ኦስትርየ
ለነብሮ ኤረትርዪን 27ይ ዒድ
ሕርየት “ሩእየት እብ ካድም”
እበ ትብል ስቅራት እብ ነያረት
ዐየደው።
ጃልየት ኤረትርዪን ስካን ቀጠር፡
ዲበ ወደው በርናምጅ ጋምል፡
ወዚር ዓዳት፡ ርያደት ወቀድያት
እዳረት ወድዋር ቀጠር፡ ዲበ
ዐድ ለመርከዞም ዲፕሎማስዪን፡
ወብዝሓም መዋጥኒን ሻረከው
እቱ።
ሰፊር
ኤረትርየ
አሰይድ
ዐሊ እብራሂም ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ሕርየትነ ፍገሪት ንዳል
ወእስትሽሃድ ሸዐብ ኤረትርየ ክም
ተ እንዴ ሐበረ፡ በራምጅ ወጠን
እግል ልትዐወት ዲብ ውሕደት
ወውፋቅ ሰበት ልተንከብ፡ እበ
ተአደምዕ ገበይ ክም ልትዐወት
ሸርሐ።
ስካይን ርያድ እብ ጀሀቶም፡
ብዝሔ ዓዳት ቆምያት ለለአርኤ
በርናምጅ፡
ጅግረ
ርያደት፡
ወመትነዛም ጃልየት ለለአደቅብ
ሽሃዳት ሐምዴ እንዴ ተሀየበ እቱ
27ይ ዒድ ሕርየት እብ ነያረት
ዐየደው።
ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ስዑድየ
አሰይድ
መሐመድ
ዑመር
መሕሙድ፡ ዒድ ሕርየት ምን

ፈርሐት ወኬን ለትገይስ ተርጀመት
ለቡ፡
ውሕደትነ
ወሰዋልፍነ
ለነአርኤ እተ መናሰበት ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ እግል አግመሎቱ
ለከድመው ሐመደ።
ኤረትርዪን
ስካን
ክዌት፡
ለአምዕል እብ ሰዋልፍ ወጠን ዲብ
አጀኒቶም እበ ለአውርስ አግቡይ
ወበራምጅ ሰኒ ዐየደወ።
ርኢስ ጃልየት ኤረትርዪን ስካን
ክዌት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡
ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡ ለጃልየት
ምን መደት ግድለ ዲብ በራምጅ
ወጠን ትትዓወን ከም ዐለት እንዴ
ሐበረ፡ አዜመ ዶረ እግል ተዓቤ
ትከድም ክም ህሌት አከደ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ኤረትርዪን
ስካም ቬነ - ኦስትርየ(አ’ነምሰ)
ዲብ ዮም 12 ማዮ ዒድ ሕርየቶም
ከም ዐየደው ምነ አካን ለበጽሐተነ
ሐብሬ አፍሀመት።
ርኢስ ጃልየት ኤረትርዪን ስካን
ኦስትርየ መሀንድስ ዑመር ጃብር
እተ አስምዐየ ከሊመት፡ ፍቲ
ወጠን ዲብ ሰዋልፍ ሙጅተመዕነ
አካን ዐባይ ክም በ እንዴ ሐበረ፡
አጅያል እሊ ሰዋልፍ እሊ እግል
ልውረስ መስኡልየት ጃልየት
ክም ቱ እንዴ ሐበረ፡ ዲብ ዓያድ
ወጠን ለትትርኤ መሻረከት እሊ
ለተአደምን ክምተ አፍሀመ።

ሐብሬ እብ ክሱስ ጾም ረመዳን
ህላል ወሬሕ ረመዳን ማሌ ሰበት ኢሰርቀ፡ ዮም አርቡዕ
ካቲመት ወሬሕ ሸዕባን እንዴ ተሐሰበት፡ ጾም-ረመዳን
ፈጅር ከሚስ 17 ማዮ ክም ለአስተብዴ፡ መክተብ እፍተእ
ወሽኡን እስላምየ ሕቡር ሀለ። ረመዳን ከሪም፡ እግል ኩሎም
ሙእምኒን!

እብ መናሰበት እሕትፋል 27ይ
ዒድ እስትቅላል፡ እብ አንፋር
መሕበር ሰዳይት ክፈል ጄሽ 52
ለዐለ ዲብለ ናይ ካቲመ ሐርብ
ለገብአ እተ ጀብሀት ደቀምሐሬ
ለትሸቀ ትምሳል፡ ዲብ ዮም 12
ማዮ እብ መስኡል አርካን ቅዋት
ድፈዕ ኤረትርየ ጀነራል ፊሊጶስ
ወልደዮሃንስ ደሐረ።
ዲብለ እብ አሴራር ደረሰ
ለተሌት ጀውለት፡ ርኢሰት መሕበር
ሰዳይት ክፈል ጄሽ 52 ምናድለት
ትርሓስ
ዐንዴማርያም
ዲብለ

ቀደመተ ከሊመት፡ ለነዲቅ ትምሳል
ወዝያረት መቅበረት ምሔርበት
ለሸምል በርናምጅ፡ ግራሀ ምን አጅል
እስትቅላል ወስያደት ፍዘ ለገብአው
ሹሀደእ እግል አትመሞት፡ ክምሰል
ዲመ ዲብ መብደኦም ሕጡጣም
ክምሰል ህለው እብ ድግማን እግል
አከዶት ለትነዘመ ክምቱ ሸርሐት።
ምሽተርከት፡ ዲብለ ጀብሀት
እብ ዓመት ዲብ ድዋራት ድፍዓት
አፈልበ ወሕረት ህዬ እብ ፍንቱይ
ዲብለ በጽሐው እቱ ወክድ፡
ደረሰ ካልኣይት ደረጀት መዳርስ

ደቀምሐሬ ወስካንለ ድዋራት
እተ ሻረከው እቱ፡ ዲብለ ጀብሀት
ለገብአ ምስተንክር ወፍርስነት
እብለ ዲቡ ለወዐለው ምሔርበት
ትዳገመ እሎም።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ አንፋር
መሕበር ሰዳይት ክፈል ጄሽ 52፡
ዲብ ዮም 11 ማዮ አስክ ከዛናት
ዐዲ ሀሎ ወገርገረ በጽሐው።
ዲብለ መናሰበት ህዬ፡ እብ ሰበት
ለትሰርገለ ወእብ አዜ ልትከደም
ለህለ በራምጅ ዐማር ወሀደፉ፡ እበ
ከስሶም ጀሃት ሸሬሕ ተሀየበዮም።

ሳምን ዒድ ሕርየት፡ እት መዳርስ አቅሊም ምግብ

“ሩእየት እብ ካድም” እበ
ትብል ስቅራት ዲብ ዮም 14 ማዮ
ዲብ መደረሰት ምግባይት ደረጀት
ባነ ለአንበተት ሳምን ሕርየት
መዳርስ አቅሊም ምግብ፡ እብ
ለትፈናተ በራምጅ እብ ነያረት
ትሰርገል ህሌት።
እተ ናይ መክሰቲ ዓደት፡ ሓክም
አቅሊም ምግብ ሜጀር ጀነራል
ረመዳን
ዑስማን
አውልያይ
ወመስኡል ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
ዩስፍ ሳይቅ፡ ለትዳለ ዕፌ ስወር

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 20

ከስተው።
መስኡል
ፈርዕ
ውዛረት
ተዐሊም አቅሊም ምግብ መምህር
በላይ ሀብተጋብር ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ሳምን ሕርየት መዳርስ
ዲብ ዐቦት ተዐሊም እብ ዓመት፡
ዲብ ሕፍዘት ሰዋልፍ ሙጅተማዕ
ህዬ እብ ፍንቲት ዶር ክምበ እንዴ
ሐበረ፡ ዮም ዓመት ዝያድ 300
መድረሰት ለሻረከየ እተ፡ ቀሎት
ወተርጀመት ሕርየት ለለአርኤ
ወራታት ልሰርገል ክም ሀለ
ሸርሐ።

ሙዲረት ምዴርየት ጎዳይፍ
አሰይደ ትብለጽ ተወልዴ እብ
ጀሀተ፡ ሳምን ሕርየት መዳርስ፡
ክፋል ናይለ እግል መግመሎ
ዒድ ሕርየት ለልሰርገል በራምጅ
ዲብ ገብእ፡ ደረሰ ወሸባብ አግደ
ሙሽተርከት ለትወዴ ሰበት ተ፡
መክሰብ ወአሀምየት ክም በ
አብረሀት።
እትለ አስክ ዮም 19 ማዮ
ለተአተላሌ ሳምን ሕርየት መዳርስ፡
አቅሊም ምግብ፡ ናይ ዓዳት ወፈን
በራምጅ ልትቀደም ሀለ።
ገጽ

መቃበለት ፍንቲት (2ይ ክፋል)

ተርጀመት፡ ሙሰ መንደር

“ተረት መትነዛም ወመሻረከት
ሸዐብ ዲብ ለትፈናተ ቀድያት
ወጠን” እበ ለከስስ፡ ምስል
መስኡል ቀድያት ስያሰት ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት አሰይድ የማኔ ገብረኣብ
ለገብአት መቃበለት፡ እግል ዮም
2ይ ክፋለ፦
ሰኣል፡- መቅደረትለ ዲብ
ካርጅ ለልትረከቦ መዋጥኒን ዲብ
መንፈዐት ወጠን እግል ትውዐል
ለትሰተተ ሚ ሀ’ለ፧
በሊስ=
ዲብ
ኤረትርየ
ክልዶል ለህሌት ሩእየት አሳስየት፡
ለሒለት ሸዐብ አውለውየት
እንዴ ተሀየበት፡ ደማነትከ ዲብ
መሻረከት ሸዐብ እንዴ ወዴከ፡
ለሽቅል ሽቅል መጅተማዕ ክም
ገብእ አሚን ሰበት ገብአ ክል
ወክድ፡ ለተፍኪርነ ለሸዐብ እተየ
ክም ሀ’ለ እምበል ኢከስስ፡ እሊ
በክት እሊ ክም ልትነፈዕ ምኑ፡
እለ መስኡልየት እለ ክም ከድምበ
ወሻርክ ዲበ ሰበት እንወዴ፡ ሒለትነ
ወደማነትነ ዲብ ቅወት ሸዐብነ
ሌጣተ። ሰበቡ፡ ለአሳስ ሀለዮት፡
ለታክያት ሰባተት ወለዔማት
ቅጽር ህቱቱ። ለነአንተብህ እተ
አማን ህዬ፡ ለዲብ ካርጅ ለሀለ
ሸዐብየነ ተኣምርታለ ዲብ ቀበት
ዐድ ለሀለ ገቢልቱ። ዲብ ቀበት
ዐድከ እንዴ ኢትፈድብ ዲብ
ካርጅ እግል ትትደቀብ ለልትቀደር
ኢኮን። ሰበት እሊ ለሜዛን ናይለ
ሽቅል ክልዶል ምነ ዲብ ቀበት
ዐድከ ለሀለ ካድም ወመትነዛም
ልትበገስ። መጥ-መጦሩ ላኪን፡
ለዲብ ካርጅ ለሀለ ሸዐብነ ለህሌት
እግሉ ሒለት ቀላል ክም ኢኮን
ዲብ ሕሳብ እግል ነኣቴ ብነ።
ክምሰለ ትምትም እንዴ አበልኩሁ
ለሐለፍኩሁ እተ ለሐልፈት መደት
ግድለ ተሕሪር፡ ለዲብ ካርጅ
ለዐለ ገቢልነ ዲብ ዐውቴ ግድለ
ሕርየት ለዐለት እግሉ መሻረከት
ሰኒ ዐባይተ። ለዲብ ካርጅ ለነብር
ሸዐብነ፡ ዲብ መደት ወራር ወያኔ
ወአሰሬሁመ ድቁባት ድወል
ዐለም ለአትበገሰያሁ ዐዳዋት

ዲብ መዳፈዐት፡ እብ ኤማን
ወእብ ሒለት ዳቅበት እግል
አፍሸሎቱ፡ ለአርአየ መሻረከት
ዛይደት
ወለደፍዐዩ
ዐውል
ቀሊል ኢኮን። አዜ ዲብ ዐማር
ወጠን፡ ዐቦት እቅትሳድ፡ አከዶት
መሻረከት ክሎም መዋጥኒን እተ
እለ ህለው ለሀሉ፡ ዲብ አከዶት
ዐዳለት
እጅትማዕየት፡
ዲብ
መትነፈዖት ተክኖለጂ፡ ዲብ ዐቦት
መቅደረት አዳምነ እብ ተዕሊም
ወእብ ምህናትል ወዲብ አደቀቦት
መትነዛምነ ወፈዓልየት ሽቅልነ
ለረከዘት መርሐለት ሐዳስ ዲበ
ነአቴ ህሌነ፡ እንዴ እምቤ እተ
ለንትሃጌ ዲቡ ወቅት ህዬ፡ ለዲብ
ካርጅ ለህሌት እግልነ ቅወት
ሸዐብ ቀላል ወሕድት ክም
ኢኮን እንፍህም። እትሊ ወቅት
እሊ፡ ምስል ዓም ብዝሔ ሸዐብ
ኤረትርየ ልትመጣወር እንዴ
ሀ’ለ፡ ለዲብ ካርጅ ለነብር ሸዐብነ
ሑድ ኢኮን። ብዝሔ ዕልቡ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ለዲቡ ለሀለ
አብካት ተዕሊም ውቁል፡ ዲቡ
ለህሌት እግልነ ሒለት እርትርዪን
ዳርሳም፡ ናይ ምህነት መቅደረት
ወመቅደረት እቅትሳድ እርትርዪን

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ቀላል ኢኮን። የምክን ለመቅደረት
እቅትሳድ ቦም ለልትበሀሎ ዲብ
ካርጅ ለህለው ኤረትርዪን እብ
ዕልብ ሑዳም ወላመ መቅደረቶም
ሕድድት እግል ትግበእ ትቀድር።
ዓ’መተን ምስል ቅያስ እቅትሳድ
እርትርየ
እንዴ
ተአትጃግሩ
ላኪን፡ ክም መቅደረት እቅትሳድ
አርትርዪን እንርእዪ እንዴ ህሌነ
ለሒለት ሕድት ኢኮን። ብዕድ
ለዲብ ካርጅ ለሀለ ሸዐብነ እብ
አፍካሩ
እንዴ
ልትበደልቱ
ገይስ ለሀለ። ለአወላይ ጂል
ለምን ኤረትርየ ለጌሰ፡ በረ ምን
ኤረትርያመ ልምበር እንዲኢኮን፡
እበ አርወሐቱቱ ዲብ ካርጅ ለሀለ
ሊኢኮን፡ እብ ደሚሩ፡ አፍካሩ
ወመሻረከቱ ክምሰለ ዲብ ኤረትርየ
ዐ’ዱ ለሀላቱ ለልትሐሰብ። እግልሚ
እብ ዓዳቱ፡ እብ ታሪኩ፡ እብ
ነባሪሁ፡ እብ ፈታሁ እግል ሸዕቡ
ወወጠኑ፡ ዲብ ካርጅ እንዴ ሀ’ለ፡
አክል ሕድ ክምሰለ ዲብ ቀበት
ኤረትርየ ነብር ለሀላቱ። እሎም
መዋጥኒን እሎም ህዬ፡ “ሚዶልቱ
ዲብ ዐድነ ለነአቀብል፧” ለትብል
ትምኔት ለቦምቶም። ሕልሞም
ዐዶም፡
ወጠኖም
ወሸዐቦም
ሌጣቱ። እሊ ጂል እሊ ዲብ ዐለዮ
እተ ለዐለ ዲበ መደት ለወልደዮም
ወዲቡ ለዐበው ጂል ሐዲስ ህለው።
እሎ’መ ምን ገብኦ፡ ዋልዴኖም
አክል-ሕድ ክምሰለ ዲብ ቀበት
ዐዶም ለህለው እብ ዓዳቶም
ወታሪኮም ለዓበዎም ምንማቶም፡
ክምሰለ ናይ ዋልዴኖም ዓዳት
ወለመድ እግል ለሀሌ እግሎም
ምንመ ኢቀድሮ፡ ምን ዋልዴኖም
ለትደቀበው ቶም። ለሳልሳይ
ጂል፡ ለዲብ ካርጅ ለትወለደው
ኤረትርዪን እግል ኖሶም ዮም
ሳልሳይ ጂል ወልዶ ህለው።
እሎም ህዬ ለዋልዴኖም ዲብ
ካርጅ ለውሉዳም ቶም። እት ረአስ
እሊ፡ እትለን ለሐልፈየ ሰነዋት
ምስለ ናይ ዐዳወት አከይ-አፍዓል፡
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እብ ዓ’መት ሐቆ ሕርየት እተ
ለሐለፍናሀን ሰኔታት፡ እብ ዐዳዋት
ካርጅ እንዴ ትቀሰበት ካርጅ
ለተዐዴት እብ ዕልበ ሕዴ ለአለበ
ቅወት ሸባብመ ህሌት እግልነ።
እሊ ጂል እሊ ላኪን እብ ዓዳት
ወእብ ተፍኪር ምነ እት ቀበት-ዐድ
ነብር ለሀለ ሸዐብነ ኢልትፈንቴ።
ብዝሓም ምኖም ዲብ ኤረትርየ
ለደአርሰው፡ ብዝሓም ምኖም
ክድመት ወጠን ለእትሙማም፡
ብዝሓም ምኖም ዲብ ወራራት
ወያኔ እብ ፍርስነት ለሓብርበ
ወለአትሓረበ ወዳፍዓቱ። ምን
ሐረስ እሊ፡ እሊ ራብዓይ ለእምቤሉ
ክፋል፡ ናዩ ሒለት፡ ወናዩ ፍንቲት
ለቡቱ። ለዲብ ካርጅ ለትጸበረየ
ክምሰለ ለሰአየ ሰበት ኢጸንሐቱ
ሰአየት ወኤማኑ ለተምተማመ
ሀ’ለ። ምን እሊ ከፈፍል እሊ እንዴ
ትበገስነ ዶል እንርእዩ ህዬ፡ ዲብ
ካርጅ መጅተመዕ እብ ተማሙ
ሀለ እግልነ።
ከለልትጠለብ ሚቱ እምቤ ምን
ገብእ፡ እሊ ብዝሔ ለቡ ወዲብ
ዐለም እብ ተማመ ፍንጡር
ለሀለ ሸዐብ ኤረትርየ፡ ወጠንየቱ
እግል ለአደቅብ፡ ውሕደቱ እግል
ለአደቅብ ክምቡ፡ ታሪኩ ወዓዳቱ
እግል ልሕፈዝ ክም ወጅቡ፡
ክም መጅተመዕ ኤረትርየ እብ
ባካት ባካቱ ወእብ ቃራት ቃራቱ
ጃልያት እግል ለአስስ ወመዓወነቱ
እግል ሕድ እግል ልሽፈቅ እንሸቄ
ዲቡ ጸንሐነ ላኪን፡ ምስል ሓድረት
ሓለት ወጠን ወእትብጉሳሙ
ለህሌነ ወራታት ወጠን፡ ምስለ
ስቱት ለሀ’ለ አሽቃል መርሐለት
ሐዳስ
እንዴ
አትመጣወርነ፡
ወምስል ሓድረት ሓለት ናይለ
ዲብ ካርጅ ለነብሮ እርትርዪን
እንዴ ቃረ’ነ፡ እብ ዕጹፍ ካድም
ትሩድ ለለሐዜ መኒነ እት ቀደሜነ
ለሀለ ሽቅል ቱ።
እት ረአስ እሊመ እሊ ጃልያት
መትከምካም እርትርዪን ለህሌነ
ዲቡ ዘመን ናይ ቴክኖሊጂ ዘመን
ሰበት ገብአ ሐብሬ ወአምር
ለአትሐዝያሁ። ምስል ለትፈናተ
መናሰባት ለትገይስ፡ እብ ክሱስ
ታሪኩ፡ ወጠንየቱ፡ ዓዳቱ፡ ሰቃፈቱ፡
ግድላሁ፡ ሩእየት ወእስትራተጅየት
ዐ’ዱ ወሕኩመቱ፡ እብ ክሱስ
ሓድረት ሓለት ወጠኑ፡ እብ ክሱስለ
ለሀለ መታክል ወመሐለኪት
ወጠኑ፡ መቅደረት ወሒለት ሰአየት
ለለሀይብ ለመጽእ መስተቅበል
ወጠኑ፡ ፈሀም ክም ለሀሌ እግሉ
እግል ኒዴ ብነ። እብ ክሱስ ወጠን
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እብ ክሱስለ
ነብሮ ዲቡ ለሀለው መጅተምዓትመ
አምር ካፊ እግል ለሀሌ እግሎም፡
ሚ አብካት ክምሰልቦም እግል
ለኣምሮ፡ ዲብ ካርጅ እተ ለነብሮ
ዲቡ ወክድ ሚ ስታት ሽቅል
ክም ቦም እግል ልፍሀሞ፡ ክም
ጋነ እንዴ ገብአው ዳ’ናም እንዴ
እንቶም እግል ልምበሮ እንዴ
ኢገብእ፡ ጅንስየት ናይለ ነብሮ
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ዲበን ለህለው ድወልመ ሰበት
ቦም፡ ክም መዋጥኒን ናይለ ለነብሮ
ዲቡ ድወል ለነብሮቡ አብሳር
ወበክት እግል ልትከለቅ እግሎም
ወለረኩቡ አብካት እብ ተአስትህል
ክም ልትነፈዖቡ ለተአቀድሮም
ገበይ እግል ትጥፈሕ እግሎም
ወጅብ። ከአምር ወፈሀም እሎም
መዋጥኒን እሎም ክም ለዐቤ
ወፈዬሕ ኦሮት ምነ እንከድም
ዲቡ ለህሌነ ሽቅሉቱ።
ለሳልሳይ ዳይነ፡ ዲብ ካርጅ
ለነብሮ መዋጥኒን ኤረትርየ እት
ሽቅሎም ዕውታም ክም ገብኦ
መትጻጋምቱ። እሎም ነኣይሽ
እንዴ ህለው ዐለዮ ለጌሰው ከዲቡ
ለአበረው፡ ዲቡ ለትወለደው
ወወልደው፡ ወምን እንሰር ሐቆ
ሕርየት ለጌሰው ክሎም እብ
ሕበር፡ እተ እለ ህለው ምን
ለሀሉ እብ ጀሀት ጀሀቶም እንዴ
ትከምከመው እግል ዐውቴ ሕበር
እግል ልክደሞ ክምቦም፡ መጦርለ
እት ቀበት ዐድ ለገብእ ሽቅል
እንከድም ዲቡ ጸንሐነ ወህሌነ።
እለ ዐውቴ እለ ህዬ፡ ፍገሪተ
እብ ፍዕል ለትረኤ ወለ ነብሮ
ዲበን ድወል እግል ኖሰን አደሐ
ጸዐደ ለልሽህደ ዲባተን። ከሸዐብ
ኤረትርየ ክል ዶል ክምኩም፡
ንዙም፡ እንዴ ሸቀ ለነብር፡
ተዕሊም ለፈቴ፡ እት ውሕደቱ፡
ታሪኩ ወዓደቱ ለለሓፍዝ፡ አምሩ
እግል ለአፍዬሕ ለልትጻገም፡ ዲብ
ውዳይ ጀራይም ለኢልተራቀሽ፡
ሕድ ለሰዴ፡ ዐዳለት ለፈቴ፡ ወእት
ክሉ ለልትበገስ ዲቡ ሽቅል እንዴ
ልትዐወትቱ ለልትረኤ። ብዝሓም
መነ ዲብ ካርጅ ለትወለደው
ወዐበው ሸባብነ፡ ዲብ ዐዶም
እንዴ ደርሰው ምስለ ዲብ
ካርጅ ለልትሀየብ በክት ተዕሊም
እንዴ ትጃገረው ለተዐወተው
ብዝሓምቶም። ሰበት እሊ፡ እሊ
ተፍኪር እሊ እግል ልዕቤ ወልፍየሕ፡
እግል ልትወረስ፡ አተላላይ እግል
ለሀሌ እግሉ፡ እግል አዜ ወእግለ
መጽእ ግም ለከድም አሀመየት
ዐባይቡ። ርኢስመ እተ ለሐልፈ
ወቅት፡ እግ’ለ እትለን ሰለስ-አርበዕ
ሰነዋት ካርጅ ለተዐደው ሻባብ ዲበ
ለአትሐላለፈየ ልእከት ሻርሑ ዐለ።
ዮም እብ ለትፈናተ አስባብ ካርጅ
ዕዱያም ህሌኩም፡ እት ለገብአ
ወቅት ህዬ ዲብ ዐድኩም እግል
ተአቅብሎቱ፡ ለዐድ ናይኩምተ፡
አስክ ዲቡ ህሌኩም ላኪን፡ ተዐለሞ፡
መቅደረት ምህነት ክሰቦ፡ እት
ክል ሽቅልኩም ዕውታም እግል
ትግብኦ ገብአኩም ምን ገብእ፡ እት
ሽቅልኩም ወደረጀት መንበረት
እቅትሳድኩም ስርጉላም እግል
ትግበኦ ትጻገሞ፡ ሽቅል ፍተው፡
ዓዳት አተቅበሎት ትክብ እዴ
ብዕዳም እግል ተሓርቦ ወተአስርቶ
ብኩም፡ እግል ኒበሎም እንቀድር።
እሰልፍ እተ መትነዛም ጃልያት
እርትርዪን እግል ልእተው ቦም።
ልተላሌ....
ገጽ
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ናይ ሰልፍ ምደርስ
ለሰለስ
አምዔላት
ዱሼን
ለቄበየን፡ ለከፍአየ አምዔላትለ
ከረም ለሀ ገብአየ። እት አጥራፍነ
ለዐለት ጠቢዐት እግለ ቴለል
ለፈህመቱ መስለት። ሸማላት ምን
ቅያስ ወለዐል እግለ አወድግ እብ
ፎጻታት ረብሸዩ። ብርድ ወበረድ
ምን ቀዳሚቱ ወለዐል ሸደደ
ወአርድ በለሰ። ሸማላት ወአበርድ
ሞት ናይለ ዐቢ ሜርሓይ እንዴ
ሰምዐው አካኑ እግል ልጽበጦ
ልትባደሮ ለዐለው መስለው።
ዐድነ ምነ አካንለ መድረሰት
ክለ ምን ቅርደ ትትርኤ። ለፈጅረት
ለሀ እብ ክትር ብርድ ወቅርሲስ
ምን ቤቱ እንዴ ፈግረ ለልትመሼ
አው ለሸግብ ነፈር ልትርኤ እተ
ኢዐለ። ምን አስቦሕ አስከ አምዕል
ትትከፈል፡ ለዐድ እንዴ ጨምቤት
ምን አትክል ወአትሽዐት ለፈግር
ተናናት ሌጠ ማልአት ትትርኤ
ዐለት። እት ወቅት ላሊ ጊም
ወተናናት እንዴ ተሓበረው፡ አስክ
ሸርቀት ግልቡባመ እት እንቶም
ለአጸብሖ እተ። ምስል እሊ በይሒ
ወጋላብ እት ልትናቄ አልባብ
አዳም ቀልብ ልትመዬ። አነ
ደአም መሻቀለቼ እብ ምደርስናተ
ለዐለት። ምን ክሉ ህዬ እተ ረአስለ
ባልየት ፍሌንየቱ ሐቴ እንዴ ኢከሬ
ዲቡ ብጉስቱ። ለአኬት ህዬ ለእግል
አቅብል እታቱ ለቤሌናተ አምዕል
ሰኒ ሀለገተኒ። ምን ዶል እት ዶል
እበ ህቱ ለመጽእ እበ ገበይ እት
አተቃብል ወእት አትቀባብል
ርሕዬ ፈግረት። ህቱ ላኪን ኢመጸ።
ለህቱ መጽእ እበ ገበይ እንዴ ግስኮ
እብ ልብዬ “ዎ እስታዝ እበየ
ህሌከ? ሐሰብከ አቅብል። ብዞሕ
ኢተአትጸብረነ። እብ ሸፋግ ምጸእ፣
ንትሰፍለለከ ህሌነ፡” ምን ቤልኮመ፣
ለህቱ መጽእ እበ ገበይ እዝን
ጽምት ሀበተኒ። አነ እግል እፍሀሙ
ለኢቀደርኮ አስባብ እምብዕዬ ምን
ዕንታቼ ጀለም ቤለት።
ዐመቼ ፍግረቼ ወእትየቼ
ሰበት ይአመመአየ፡ እብ ክርባጅ
እት ወሳውስ ወእት ተአፋድድ
እቼ “ለባብ ተሓጌሉ እንቲ።
ትክ እንዴ ትበይ እንዴ ትገሴኪ
አመት ፍዕሎኪ ደይ። ሚቱ እሊ
መትሻባብ?” ቤለተኒ ክርንተ እንዴ
ወቀለት።
አርድ ክም ጸልመተ ሐንገልዬ
ብዙሕ እግል ልሕሰብ አንበተ።
ዶል ሐቴ ዱሼን ክመ በዲር
ልብለ፡ እተ ለቤለየ አምዕል ክም
መጽእ እንዴ እነስኡ፣ እንዴ መጸ
አነ እንዴ ይርእዩ እንዴ ሐልፈ እተ
ተሽዔታዩ ሰክብ ለህለ መስል እቼ።
ዶል ህዬ አስክ ዐድነ እት መጽእ፣
እት ገበይ አርድ እንዴ መሰ እቱ፣
እተ ብርድ ቅርሲስ እት ልትጀረስ
እርእዩ። እሊ እት ሐስብ እሸቄ
ሰበት ዐልኮ፣ ለፍዕሎዬ ልትሐባለክ
ምንዬ ዐለ። ዐመቼ መራቀበት
ትርድት ወዴ እቼ ሰበት ዐለት፡

******* ዱሼን ******* ተርጀመት፡ ጀዕፈር ሳልሕ

ኬትባይ፣-ቺንግዝ ኣይቶማቶሽ (ሩሲ)
“እንቲ ወለት እሊ አጫብዕኪ
ተአከረ። ምምያዩተ ገብእ። አነ
ምን ዕጨይ ሽቁይቱ ወለሚ? አሆ
ገድም ስካብ ሐይሰኒ። ሐር ህዬ
ዶልከ ለፍዕሎ ኣኬኪ? ዮም ሚ
እሎም ናይ ሕኩመት ሸቃለ፡ ሽቅል
ራክበትኪ ህሌት?” እንዴ ቤለት
ሰበት በዝሕ እቶም አትአደገዉ
ሐሩቀተ ሰበት ኢበርደት እለ፣
ገብእ” ቤለየ።
እንዴ አትሌት “ሽርብ ትሽረበኪ!
እግልዬ እበ ግራለ አታፍእ
ከልበት! መረድ ህቱ … ንዒ፡ ንዒ
መስከብ ምንመ ለአትዳሉ እዬ፡
ቅነጺ እግል አቦትኪ እለ ዐሺነት
ስካብ ረዪም ሰክነ ምንዬ። አብዕብዬ
አብጽሕየ። ጌሰት ወይአቅበለት
እት ልትማቀእ ወልትሳዐል ወዶል
ግብኢ!” እንዴ ትቤ፡ ምን ገጸ
ህዬ ዱዐ እት ወዴ፣ ብዙሕ ከልአ።
እግል ትሸንኬኒ አስክ ቤት-አቦቼ
በኑ እት ገራግም “ለፈረሼ ከፎ
ለእከተኒ።
ለሀሌ ገብእ? ቃንጪ አው ሰዐር
እሎም
ዐድ
አቦትኪ
እብ ለሀ ለልሀይብ እተየ ልትረከብ?
ለቤለተኒቶም፣ ምስል እምዬ ናይ
ሰዐር ዲ እብ ግሩሽመ ኢልትረከብ”
ረዪም ሞላድ ዐለ እሎም። አነ ላኪን
ልብል። ሐቆ መደቲት ህዬ፡ ስካብ
ክም አብዕብ ወአቦት እርእዮም
እንዴ ዐመዩ በጥ ቤለ። አናመ ስካብ
ዐልኮ። አነ ክልዶል ሰበት እትለአክ
ክመ ልሽእግ እቼ ለዐለ ገእኮ።
እቶም፡ ወዶልዶልመ ምስሎም
ሸማል እግለ ቃንጪ ክም ከብህ
እትመዬ ሰበት ዐልኮ፡ ወምን
ወከሽከሽ ዶል ወዴ፡ ወለበረድ እብ
ክሉ ህዬ እስታዝ ዱሼን ቤቶም
ብዝሔ ባብ ዶል ከራክሕ እትነ
እጁር ሰበት ዐለ፡ እግል ኢጊስ
ህዬ እብ ሐዲስ ምን ህርጋቴዬ
ሰኒ ፈረሕኮ። ዐመቼ “ክመ እት
እፈጥን ዐልኮ። አብዕብዬ “ዱሼን
ወቅት አልሀሽ እግለ መአንግዳይከ
እተ ለጌሰየ አካነት ልትመዬ እተ
ለትአብዩ፡ አናመ እግልኪ ሰኒ
ገብእ?” ለቤለየ ሰበት ይአግነዕኮ እበ፡
ኣብየትኪ ህሌኮ። ጊሲ ምስሎም
እት ሀመት ክብድት አቴኮ። እንዴ
ትመየይ። ጅንዬ አስክ ገይስ ምንዬ፡
ኢልዐይረነ ኢልትመዬኒ ለልብል
እለ ቤት አወዕ አጊድ ተአቀቢለ፡”
ጌማም ሰበት ነሰእኮ፡ ምጸቱ ጻብረተ
ቴለተኒ።
ኢዐልኮ። እተ ምስካብዬ ቅልጭ
ምነ ቤት እንዴ ፈገርኮ እብ
ነስአተኒ። ግረ ብዙሕ ዐሎባጥ፡ ክም
ሰዐይ ገበዬ ጸበጥኮ። አሰር ዎሮት
ንፉዝ ምን ምስካብዬ ብት እቤ።
በዐል ፈረስ ከይከይ እት እብል፡
ንባሕ አክላብ ወሕንረር ጋላብ
ምነ ዓቃብለ ፈረስ ለልትናፈር
እት ልትደቀብ ወቃሎት እት በልስ
ፈለልም በረድ ገጬ እት ሻውጥ
መጸ። አክራናቶም እት ልትወሰክ
እቼ፡ እግል መደት ታሌክው። እብ
ወእት በዝሕ ሰበት መጸ፡ ወአስክ
ልብዬ ህዬ “ዱሼን ማጽእ ለሀሌ
ዐድ እት ልሽእግ ሰበት ቀርበ፡
ገብእ መኢፋሉ?” እት እብል
ለዐድ ሰኒ ትረበሸት። ለአክራናት
ሐስብ ዐልኮ። እንዴ ኢልትአመረኒ
አዜመ እት ቀርብ ወእት ልተረድ፡
አመተ አለበ፡ እት እበራድህ እተ
ወሐጸይጽ ናይ አንያብ እት
ቤት ሰበት አቴኮ፡ አቦቼ ደንገጸት።
ልትሰመዕ እት ቤትነ በጽሐ። ሰክብ
“ሚ ገእኪ እንቲ ሚ ሳደፌኪ? ሚ
ህሌት ለእቤለ አቦቼ “ብርድ ገብእ
ዐይነት ቆምቱ እሊ፡ እትሊ ብርድ
ቀትለዩ እሊ አክላብ?” እት ትብል
በራድሂ? ንዒ እስኪ እብለ ሰሐኒ።
ሰዕኩወ። አብዕብዬ ላኪን እምበል
ሚቱ ምን ኢትርኤነ፡ አሆ አክል
ህግየ እግለ ንባሕ ለአተናሴ ግረ
እሊ ከለእኪ ምኒነ?” እንዴ ትቤ
ጽንሐቱ፡ ምነ ዐራቱ እንዴ ነፍረ
ምን ገጬ ወምን ረአሼ በረድ
ትከረ። “እሎም አው አዳም
እት ከፍክፍ ምንዬ አስከ አታፍእ
አው ፈረስ ራክባም ገብኦ እንዲ
ሰሕበተኒ። አብዕብዬ እብ እንክሩ፡
ኢኮን እምበል ሓጀት አክል እሊ
“እንዴ ምነ ስገ እንዴ አብሸልኪ
ወኢትረበሸው። ምን ክሉ ዱሼን
እተ ጢሾ ክረይ እለ። አዜ ላቱ
ሌጠ ኢልግበእ። ከረ ዱሼን ሰፈር
ዱሼንመ መጽእ ገብእ። አስክ እሊ
ሐቆ አመመው፡ ላሊ ኢልብሎ
ወቅት ለተአጸንሕ ሚ ዐለት እሉ?
ወአምዕል፣ ፈርሀት አለቦምተ” ቤለ።
እንዴ አቀደመ እግል ልምጸእ
ጅበቱ ‘ግል ልሕዜ እብ እዴሁ እት
ዐለት እሉ። ደሐንቱ አዜመ ምጸቱ
ለሀተማትም፣ እግል አቦቼ፡ “ሽፈጊ
ኢተርፉ” እንዴ ቤለ፡ ጀፈር ሽባክ
አጊድኪ በርሀት አብርሂ፡” ቤለየ።
እንዴ ቀርበ ገጹ ከደን ለአትቃምት
አቦቼ እግለ በርሀት እብ ሸፋግ
ዐለ።
ክም ወለዐተ፡ አክራናተ አክላብ
አርድ እት ጸልምት ክም ጌሰ፡
ወጋላባት እባሁ ትሸረበ። አብዕብዬ
አነ ክም በዐል ዴደባን፡ ክል ሐከሽ
“እሎም ጃእራም እግለ ለልሐዝው
እት አተናሳይ አቴኮ። ንብሐት
ሰበት ረክበውቶም ለንባሕ አዝመው
አክላብ ዶል እሰምዕ ትንፋሼ እንዴ
ምኑ” ቤለ።
ካረምኮ፡ እት አተናሳይ እገብእ።
ምን ህግየ አብዕብዬ አነ ወአቦቼ
አቦቼ አጊድ ለኢትሰክብ ወሃጁክ
እብ ፈርሀት እግል ነአርዐዴ
ለትፈቴ ሰበት ዐለት፡ እብ ሞላድ
አምበትነ። አብዕብዬ ክሹ እንዴ
እት ዳግም ኢአስከበተኒ። ምናተ፡
ረፍዐ፡ አስከ ባብ ክም አተጀሀ፣
ዱሼን ኢመጸ።
አክላብ ቤትነ ንብሐት አንበተው።
ባካት ሰር ላሊ ክም ገብአ
ገሌ ዲግ-ዲግ ለልብል ክርን እት
አብዕብዬ እግል አቦቼ “እንዴ
ቀርብ ባብ ቤትነ ከርከሐ። ለባብ
አንጽፊ እዬ፣ ዱሼን ገድም
እንዴ ደረከ ዱሼን ገጹ ጸሊም
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እት እንቱ ወገሮቡ ምነ ለዐለዩ
ሰኒ እንዴ ደዕፈ፣ ገሮቡ እት
ለአርዐዴ ወአንያቡ ከብከብ እት
ልብል፣ አብሀደ እትነ። “ባሩደት
ሀቡኒ” ክም ቤለ፣ ክልነ ለሓለቱ
እንዴ አትፈከረተነ ወአርሐመተነ፡
እምበል በሊስ እግል መደት
ቀሴነ። አነ ለአርድ ምነ ለዐለዩ
ጸልመተ እቼ። አብዕብዬ ወአቦቼ
ለአትሀጋግው እት ህለው፡ አነ
አፉዬ እንዴ አግሀጽኮ አትቃምቶም
ሌጠ ዐልኮ። አብዕብዬ፡ “መላኢከት
እንዴ ዐቅበተከ ምን እለ ጸላም
ብቆት ሰበት አፍገረተከ፡ እግል
ሕሽመተ ሐቴ ጸዕደ ሌጠ አው
ጸላም ብግዕት እግል ንሕረድቱ።
የሀው ሕረዶ እሎም።” እንዴ ቤለ
እት ለሀተፋትፍ እሰምዑ ዐልኮ።
ዱሼን ላኪን “ባሩደት ሀቡኒ” ሌጠ
ደጋግም ዐለ። ከረ አብዕብዬ ላኪን
“ባሩደት አለብነ፡” እንዴ ቤለው
እግል ለአትሀዳዱኡ ወለአትገስው
ሰሓሑቡ ዐለው። ዱሼን ህዬ “ከላስ
ሞረት ሀቡኒ” ቤለዮም። ህቶም
ላኪን “ሰልፍ እነ ቅተል ዲኢኮን
እብለ ሓለትከ ሕነ እግል ንጠልቀከ
ኢኮኒ፡” እንዴ ቤለው ጻቡጡ
ወዳኩሉ ዐለው። አነ እት አርዐዴ
ገሮብዬ እንዴ አበ እዬ እት አርድ
ህፍሽ እቤ። ዱሼን እብ ሐሩቀት
ክርባጅ ፈረሱ እንዴ ለክፈ፡ ግሲ
ወደ። ለአክላብ ወለጋላባት እግለ
ፈረስ እብ ሰዐይ እንዴ ከርደነው
ሰበት ነፍሐው፡ እት ድንጎበ እንዴ
አውደቀው፡ እንዴ ሀጅለው እቱ
ድራሮም
ወደው።
አብዕብዬ
“አሰናይ ረቢ ምን እለ ብቆት እከ
አፍገረ፡ እንዲ ኢኮን ናይ ፈረሼ
ምሽክለት ኢኮን። እግሉ ምን
ኢረክቦ ህዬ እግልከ ወበልዐው።
አዜ ኢትሕዘን እሊ ሻትር ልባስከ
እንዴ አፍገርከ ንዐ እሳት ሰሐን።”
እንዴ ቤለዩ፡ እግል አቦቼ “ሽፈጊ
ለእሳት አሳዊረ ወክቦ ወስኪ እተ”
ቤለየ።
ዱሼን ወአብዕብዬ ጀፈረ
አታፍእ እንዴ ትገሰው፡ እት
ልስሕኖ ህጅኮም አተላለው።
አብዕብዬ “እግልሚ ጽባብሕ
ኢትበገስከ?” ዱሼን “ለእጅትመዕ
ምነ ለትሐሰበ እሉ ወቅት ሰኒ
ሬመ። ወአነ ዕዱ ናይለ ሕዝብ
ሰበት አነ፡ ምን ምግብ እግል እፍገር
ኢቀደርኮ” “ከእንዴ ትመዬከ፡ አሆ
ፈጅር ኢመጸከ?” “ለደረሳዬ ዮም
እግል እምጸእቱ እንዴ እቤ ቆል
ኣቲ እግሎም ሰበት ዐልኮ፡ ፈጅር
መድረሰት እንዴ ትፈረረው እግል
ኢልሕገሉኒ እንዴ እቤቱ” በልሰ
ዱሼን። አብዕብዬ ለሐርቀ እት
መስል እት አቦቼ እንዴ ትወለበ
“ሰሚዑ ህሌኪ? አክል አዪ ልብ
አለቡ፡ እግል እሎም ለኢነፍዖ
አጀኒት እንዴ ቤለ ሐያቱ እግል
ለአብዴ እት ብቆት ለአቴ?” እት
ዱሼን እንዴ ትወለበ “ዕዩን እንተ
መስለኒ! ምን መይት ህዬ እትሚ
ሞተ ወትበሀልከ?” ዱሼን ህድእ
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ብህል እት እንቱ ወእዴሁ እተ ረአሰ
አታፍእ እት ገላልብ ወቀራቅዕ
“ዋጅብዬ ወሽቅልዬ ሰበት ገብአ፡
እግል አዪ ለመጸኒ መሻክል ክቡቱ
አነ። እግልዬ እትሕዙንዬ ለህለ
ላኪን ክም በዲርዬ እብ እገርዬ
ሕኔት እገይስ፡ ፈረስኩም እንዴ
ነሰእኮ እግል ዔቶት እብ ሂበቼቱ”
አብዕብዬ ክብት እንዴ አበለዩ
“ኢትዝከሩ ዐሌክ-አለ! ከራመትከ
ልግበእ! አነ ክሉ ዕምርዬ እብ
እገርዬ ለሄረርኮ ሓግላይ ገቤራይ
አነ። በስ ሕኩመት ሶቭዬት ትብጠር
እነ እንድኢኮን ፈረስ ብዕድ እግል
እርከብቱ” ቤለዩ። አቦቼ እት ነብዕ
ወሂጋሀ እት ተሀንቀብቅብ “እሊ
ልትሀደግ ለህለ ክሉ አማንቱ። ክሉ
ምን ትትረስዑ ለሐይሰከ። እንከ
እሊ እብ ሕፉኑ ብልዑ፡ ምነ ብርድ
ነፈዐከ። አሰናይ ረቢ አፍገሬከ!
እብ ፈረስነ ኢትትሻቀል። ረቢ ህለ
ፈረስ ብዕድመ እንረክብ” ቤለቱ
ነብረ እት መጥዩ።
መደቲት ትም ብህላም ክም
ጽንሐው፡ አብዕብዬ እሳት እት
ለአሳውር፡ “ስምዐኒ ዱሼን ወልዬ፣
እግል ሚ እትሊ ክሉ መሻክል
ተአቴ ህሌከ? እግል እሎም
ለኢነፍዖ አጀኒት እንዴ ቤልከ
አከይ መንበረት ሕኔት ተሓልፍ፡
እግሎም እንዴ አዘምከ ምኖም፡
እግል ዎሮ ታጅር ምን ትታሌ፡
ረህየት ለበ መንበረት ወሓለፍከ”
እንዴ ቤለ እግል ልምከሩ ጀረበ።
ዱሼን ላኪን “ሰኔት ክም ተሐስቦ
ወትሐዙ እዬ አነ አምር። ላኪን
እሎም ነኣይሽ አግሩዝ ክመ
ናይኩም ፍክር እንዴ ጸብጠው
ዐበው ምን ገብእ፡ ሶቭዬት ዐድነ
እግል ትትጠወር ኢኮን፡ ሽሙይ
ገጸ-ግረ እግል ቲጊስቱ። ክመ ሌኒን
ለቤለዩ “ሸዐብዬ እግል አድርስ
ሐቆ ቀደርኮ፡ እግል ለገብአ
ልግበእ መታክል እግል እዋጅህ
ወእግል እፍትሑ እቀድር” እንዴ
ቤለ አፍካሩ እንዴ ኢከምክም፡
አብዕብዬ እንዴ አካረመዩ “ንኢሽ
ስምዐኒ ወልዬ! እብ ሞት ሌኒን
እንዴ ወቀልከ ምንመ ኢትበኬ፡
ብዙሕ ክም ግሄከ ኣምራም ሕነ።
ላኪን እግል ተኣምረ ለብከ፡ ለሞተ
እብ ሐዘን ኢለአቀብል። ሐር ህዬ
እብ ሞት ሌኒን በይንከ እንዴ
ኢትገብእ፡ ክሉ ገቢልቱ ለሐዝነ።
አናመ ሞቱ ተአትሐዝነኒ። አልፍ
መረት ሌኒን ዲኑ ብዕድ ምንማቱ፡
እት አምዕል እተ ሐምስ ለፈርጄ
ዱዐ እወዴ እሉ ህሌኮ። ለዱዓዬ
ምስለ ናይከ ናይ ስያሰት መብጠር
እብ ከፎ ትርእዩ ይእደሌ፡ ሌኒን
እት አልባብ ክሉ ገባይል ነብር
ሰበት ህለ፡ ወእግል ውሉድ
ዋልዴን እግል ልንበር ሰበትቱ፡
ናዬ ወናይከ ሐዘን ወብካይ ዐውል
አለቡ” ቤለዩ። ዱሼን ገጹ በርሀ
“ብዙሕ ሐምደከ! ህግየ ሰኔት
ተሃጌከ። ክመ እለ ቤልከ፡ ሌኒን
ምን መይትመ ሕነ ኖስነ እንዴ
ከደምነ ክም ሌኒን እግል ንግበእ
እግል ንክደም ብነ” ቤለዩ።
ልተላሌ
ገጽ
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መቃበለት፡ ምስል ወዚር አርድ፡ ማይ ወድዋር አሰይድ ተስፋይ ገብሬስላሴ
ኣድም አብሐሪሽ ወሳልሕ ገመ

ወዚር ምድር፡ ማይ ወድዋር
አሰይድ
ተስፋይ
ገብሬስላሴ፡
ስያሰት ሕኩመት ኤረትርየ እት
ሰኣል ምልክየት ወሰከን አርድ፡
እብ ዋዴሕ አህዳፍ ወጠን ወብዕድ
ጋራት ለትከስስ፡ ምስል ሰሕፍዪን
ቀበት ዐድ ለወደየ መቃበለት እግል
ዮም 1ይ ክፋለ፡
ሰኣል፡ እዳረት ምድር እት
ኤረትርየ ከልፍየተ ሚ ትመስል
ወወደሐካሀ እግልነ?
በሊስ፡ ክም ኩሉ መጅተመዓት፡
መጅተመዕ ኤረትርያመ ለሸክል
እቅትሳድ እጅትማዕየት ለልአርኤ
አውመ እግሉ ለከድም ንዛም ጸቢጥ
ምድር (Land Tenure System)
ዐለ እሉ። ስደፍ ላኪን፡ ለጸንሐ ንዛም
እግለ ድንጉር ተየልል እቅትሳድነ
ለወዴሕ ዐለ።
መናበረት ናይ እሊ ሸዐብ እብ
ሰበብ ጆግራፍያይ ወናይ ሓለት
ጀው ተየልል ዐድነ፡ እት ለትፈናተ
ድዋራት ለትፈናተ ሸክል ጸንሐ እለ።
እት ከበሳታት እት ደገጊት ሳብት፡
ሳብተት መንበረት እት ልትነፍዖ፡
እብ ትሉሉይ እብ ሐርስ ለነብሮ
ሸዐብ ዐለው። እሎም ዎሮት ንዛም
እግል ለሀሌ እሎም ላዝም ቱ።
እተ ምግባይት ሓለት ጀው
ለብእቱ ምድር ወቀላቅል ለነብር
ሸዐብ ክልኢቱ ሐርስ ወርዕዮ እንዴ
ጨምረ ለነብር፡ እግሉ ለዋፍቁ
ምድር እንዴ ጸብጠ እግል ልንበር
ላዝም ቱ። ለእት ስብክ ወሳጋም
ነብር ህዬ፡ እግል ልርዔ እቱ ለቀድር
ናዬ ለልብሉ አርድ ዐለ እሉ።
እተ ዲብ ሳብት ሐርስ ወመንበረት
እት ልትነፈዕ እት ደገጊት ለነብር፡
ክልኦት ንዛም ጸቢጥ ምድር ዐለ
እሉ። ለዎርት ‘ርስቲ’ አው ‘ጽልሚ’
ለልትበሀል ቱ። ምን ኦሮት ፈረዕ
ለልትወለዶ ምስል ለነብሮ ሸዐብ
ለምድር ምን ዋልዴን እት እት
ውላዶም ለአወሩሱ። እግለ ምን
ዋልዴን ለወርሰወ አርደት፡ አክልሕድ ልትካፎለ። እብ ወክድ ወክዱ
ለመጽእ ተቅዪራት እተ ድጌ እግል
ለሀሌ ላዝም ቱ። መሰለን፡ ብዝሔ
ወሊድ አው መትፋራይ እግል
ለሀሌ ቀድር። ገሌ ብዝሓም ለወልዶ
ወገሌመ ሑዳም ለወልዶ ለሀሉ።
እተ እብ ‘ጽልሚ’ ለትጸበጠ ምድር
እግለ መትካፍለት ምን ዓይለት
ሐቴ እትለ ብዝሓም ለወልደዎም
ለምን ዋልዴን ለወርሰዉ ምድር
ልትካፎሉ እት ህለው፡ ለምድ
ጨብብ እቶም።
ለካልእ ንዛም ጸቢጥ ምድር፡
ዴሳ ቱ። እት ንዛም ዴሰ ለውላድዐድ እግለ ምድሮም አክል-ሕድ
ልትካፎሉ። እት ዴሰ እት እንቱ፡
ገሌ ናይ ዐዳለት ሸክል እግል ለሀሌ
እሉ ቀድር። እብ አማንመ ብእቱ።
ምናተ፡ እብ ትሉሉይ እት መትካፋል
አርድ ወሐርመ ህዬ እት መደት
ሐጫር፡ አትዋሓል ወመትዐካራር
ሕድ ሰበት ሳድፍ፡ ለምድር ብዙሕ
ልትከደም ይዐለ እግል ልግበእ
ቀድር።
ለጽልሚ ህዬ፡ ገሌ ምነ ዐዳለቱ፡

ገሌሆም ውላድ ዐድ እት ምድር
ራክብ፡ ወገሌሆም እት ሓግል
ገብኦ። ኖሶም ለከልቀዉ እንዴ
ኢገብእ፡ ለካፋል ምድር ክም
በዜሕ፡ እት ሑዳም ምድር ብዞሕ
ዶል ልትካፈል፡ ክእነ ለመስል
ኢመትወጣይ ሳድፍ ዐለ።
ለድዋራት ለብዕድ በሀለት እግል
ሐርስ ወርዕዮ ለገብእ እት ዕላቃት
ናይ ገብር ወመንበ አው ጸንዒት
ለልአተርግዝ ጅንስ ጸቢጥ ምድር ቱ።
ለመንበ አውመ ለጸንዒታይ፡ እግለ
ሐንቴሁ ለህለው ምድር ለሀይቦም
አው ሰሜሕ እሎም። ህቶም ህዬ
እግሉ ልትገበሮ (ከድሞ)።
እሊ
ንዛም
ጸቢጥ-ምድር
ኤረትርየ ናይ ካርጅ መስተዕምረት
ተእሲር ዐለ እቱ። መሰለን፡ ጸንዒት
ትግራይ ዶል መጽአው፡ እግለ
ከዱሞም ለዐለው ናይ ‘ጉልቲ’ ሐቅ
ለሀዩቦም ዐለው። እተ እግሎም እንዴ
ወከለው ለደዩሩ ደገጊት፡ ሸዐብ ክም
ልትገበር እሎም (ከድሞም) ለወዱቡ
ንዛም ቱ ለዐለ። እተ ዲብ አቶብየ
ለዐለ ቆሪ አቅሩድ ናድእ ለዐለ ጽኔዕ፡
እት ዐድነ ብዙሕ ይአስሐበበ። ገሌ
ዘዋህሩ ላኪን ዐለ።
ለግራሁ መጽአ ምስል ተጠውር
ወመትአታታይ እስትዕማር ጥልያን
ለመጽኣቱ። ህቶም እኩይ አትሐዳግ
አው ነዜዕ ምድር አምጸአው።
ኢጣልዪን እግል መዋጥኒኖም እት
ኤረትርየ እግል ለአስኩኖም ስታት
ዐለ እሎም። ክም ሰበቡ ህዬ፡ ምን
ውላድ-ዐድ ነዜዕ ምድር፡ ጻምዳም
እቱ ለዐለው ጋር ቱ። እሊ እት
ሸዐብነ ለአከ ጭብ ምድር ሰበበ።
እብ ፍንቱይ ለዲብ ሳብት ደገጊት
እብ ሐርስ ልትናበር ለዐለ ሸዐብ፡
መቃወመት ትርድት ወደ። ፍገሪት
እሊ ህዬ፡ ለበርናምጅ እብ ተማሙ
ኢትዐወተ።
ምናተ፡
እግል
መዳይን
ለልአትሐዜ በራምጅ ዐማር ክም
ሸዋርዕ ወመካትብ፡ መጣራት
ለመስል በራምጅ ዐማር ሀረሶት
ህዬ ለሕኩመት እስትዕማር፡ ምድር
እግል ትንሰእ ክም ትቀድር እብ
አዋጅ ሻርሐት ዐለት። ነዜዕ ምድር
ኢልስለጣመ ድኢኮን፡ እብ ዐመል
ላቱኒ እት ከበሳታት እት ኩሉ
እንክራት ምድር ጋምል ለልትበሀል
ምን ቀዳሞም ናስኣሙ ለዐለው፡
እባሁ ክም ለአተላሌ ወደዉ።
መስተዕምረት ጥልያን፡ “አዳም
ለሰክኑ ወእግል መደት ረያም
ለልትነፈዕ እቡ ገብአ ምን ገብእ
ለአርድ ኢተአትሐዱጉ” ለልብል
ቀራር እንዴ አምጸአው፡ ለጨቅጥ
እግል ልባልሕዉ ጅሩባም ዐለው።
እተ አዳም ብዙሕ ለአለቡ አውመ
ሰብ አለቡ ለቤለዉ ድዋራት፡ ‘ምድር
ሕኩመት፡ ምድር ዶሚናሌ’ ክም
ገብእ ወደዉ። እብ ፍንቱይ እት
ቀላቅሎታት ምፍጋር ጸሓይ፡ ምን
ለዐል 300 ምትር ጠፋሐት በሐር
ወምተሐቱ ለሀለ ድበዕ ክምሰልሁመ
እብ ተማሙ ሐስያት ‘ሰሜናዊበሕሪ’ ናይ ሕኩመቶም ክም ገብእ
ወደዉ።
እት ቀላቅሎታት ምውዳቅ
ጸሓይመ ምን 800 ምትር ምን
ጠፋሐት በሐር ወተሐት ለሀለ እብ

ወዚር ምድር፡ ማይ ወድዋር አሰይድ ተስፋይ ገብሬስላሴ

ተማሙ ምድር ናይ ሕኩመት ቱ
ትበሀለ። ክሉ አግዳም ሐላይል ለዐለ
በሀለት እብ ቀሊል እግል ተአግምሉ
ለትቀድር ምድር ናይ ሕኩመት
አው ምድር ዶሚናሌ ቱ ተበሀለ።
ላኪን፡ እሊመ አዳም ዐለ እቱ ወነብሩ
ዐለ። ሰብመ ህዬ ዐለው እሉ። ምናተ
መስተዕምረት ጥልያን፡ እብ ሒለት
ቱ ናዝዓሙ ለዐለው።
መስተዕምር ጥልያን እብለ ሓለቱ
እት እንቱ ክም አክተመ፡ እዳረት
ዐስከርየት እንግሊዝ ክም መጽአትመ፡
እግል እሊታት ኢበደለቱ። እት
መደት ፈደሬሽንመ ለትቀየረ ሸይ
ይዐለ። እሊ ህዬ፡ ዐዳለት ለብእቱ
ምዕያራት ንዛም ጸቢጥ-ምድር እግል
ኢለሀሌ ሰበብ ገብአ። ክም ፍገሪቱ
እት ፍንጌ ደገጊት ወገባይል በአስ
አትለ።
እሊ ሐል እግል ልርከብ ምስዳር
እግል ትትነሰእ ዐለት እለ። እት
መደት ሰውረት ጅሩብ ዐለ። ደርጊመ
የምክን ጅሩብ እቱ ዐለ። እተ ንዛም
ደርግ ጻብጡ ለዐለ ድዋራት እብ
ተማሙ እግል ሊደዩ ወጠነ። ምናተ፡
ደርግ ራቅቡ ለዐለ ምድር ሕ’ዱድ
ሰበት ዐለ፡ ክምለ ልትሐዜ እት ፍዕል
እግል ለአውዕሉ ኢቀድረ። ሰውረት
ህዬ፡ ጀብሀት ሸዕብየት ወጀብሀት
ተሕሪርመ ዐዳለት ምድር ለልብል
ፍክር ሸቁ እቡ ዐለው። ላኪን፡ እሊ
እት ካቲማሁ እግል ልብጸሕ ሐቆ
ሕርየት አዋጅ 58/94 ፈግረ።
ሰኣል፡ ቅድየት ምድር ሰኒ
አሀምየት በ። እት አዋጅ ውዛረትኩም፡
“ምድር ናይ ሕኩመት ቱ” ለልብል
ሀለ። እሊ ሚ በሀለት ቱ?
በሊስ፡ እሊ ናይ ሕኩመት አዋጅ፡
“ምድር ናይ ሕኩመት አው ናይ
ደውለት ቱ (State Property) ቱ
ልብል እት ሀለ፡ ለምድር ሕኩመት
ክም ትሰይጥር እቱ ቱ ለልአክድ።
ምን አጅል መስለሐት ሸዐብ፡
ለሕኩመት እት ሚ ክም ልውዕል
እግል ትቀርር፡ መትነፈዕ ምድር
እብ ጽበጡ እግል ትራቅብ፡ እግል
በራምጅ ዐማር ለልአትሐዜ እግል
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ትፍሌ፡ እግል አርሐቦት መዳይን
ወብዕድ ለልአትሐዜመ እግል
ትፈንትዩ ሰልጠት ለሀይበ። ሐቅ
መዋጥኒን እት ምድሮም እግል
አድመኖት ህዬ፡ ስልጠት ለአረፍዐ።
ኩሉ እት ምድር ለብካቱ
መሳሌሕ እብ እጃዘት ወአምር ናይ
ሕኩመት ገብእ። እግል ልትሰጀል ህዬ
ህሌት እሉ። ክምሰልሁ ለገብእ እቡ
አስባብመ እሙር ቱ። ሰበቡ፡ ምድር
እንዴ ጸበጥከ ትትነፈዕ ምኑ እት ህሌከ፡
ናይ እቅትሳድ ወእጅትማዕየት ፋእደት
እተ ትረክብ ምኑ መዓሉ ጀላብ እግል
ተአውዕሉ፡ እግል አከዶት ወራቀቦት
ለሰዴ ቱ። እብ ጀሀት ብዕደት፡
ሕኩመት ምድር ትመልክ እት ህሌት፡
ሐቅ መዋጥኒን እብ ዐዳለት ወመሳዋት
እግል ተአድምን ለአተቅድር። ምድር
ናይ ሕኩመት ሰበት ገብአ ህዬ፡
ኢልትዘቤ ወኢልትበደል።
እትሊ፡ መዋጥኒን ህዬ እት ምድር
ሚ ሕቁቅ ቦም? ለልብል ሰኣል
እግል ልምጸእ ቀድር። መዋጥኒን
እት ምድር ለበንዉ መአሰሳት እግል
ልምለኮ ቀድሮ። ለአካን ዝያደት
እግል ወጠን እተ ተአረቤሕ ሓለት
እግል ትውዐል እተ ለአትሐዜ ዲቡ
ወክድ፡ ሕኩመት እግለ በዐለ ከሐሰ
እንዴ ሀበቱ፡ እት አካን ብዕደት ምድር
እግል ተሀቡ ትቀድር አውመ ከሕሰ
እንዴ ሀበተከ ምነ አካን ትትወርኬ።
ለነፈር፡ ሜልካይለ እት ረአስለ ምድር
ለሸቀዩ፡ ለአፍረዩ ወለበነዩ ቱ ድኢኮን፡
እግለ ምድር አው እግለ አካን ኢኮን
ለመልክ።
ሰኣል፡ ምስል ምድር ለገይስ እትሊ
አውካድ ቅሩብመ፡ መምርሒታት
ወፈዓልያቱ ፋግር ዐለ። እተ ሐልፈ
አውካድ እብ ፍንቱይ ለትረአ ገሌ
ንቃጥ ምህም ዐለ። ተውዴሕ እብ
ክሱሱ ምን ተሀይበነ?
በሊስ፡ ለአዋጅ ምድር እት ፈዓልየት
ለልትበሀል ዕላን ቃኑን 31/97 ፋግር
ቱ። ተፋሲል መትነፈዕ ምድር
ከአፎ እግል ልግበእ ክም ብእቱ፡
ምድር ለጸብጠ እግል ልትሰጀል
ክም ብዲቡ፡ ምን ቱ ምድር እግል
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ልርከብ ለቡ። … እብ በን-በን
ለልሸረሕ መምርሒታት ፈግር
ዐለ። እት ሳብት ደገጊት እብ ሐርስ
ለልትናበሮ፡ እግል ሐርስ ወሰከን
ለገብእ ምድር ጤሰ እግል ልንስኦ
ሐቅ ቦም።
እሊ ህዬ፡ ምን አጅል ናይለ እቱ
ለነብር ሸዐብ ሓለት ናይለ እቱ
ለነብር መጅተመዕ ለልአምር ሰበት
አለቡ፡ እዳረቱ ወመትነፍዖቱ እግለ
ደገጊት ለ’ተርፍ ስልጠት እንዴ
ገብአት፡ ለእዳራት እብ ዐዳለት
ወመሳዋት እት መስለሐት ልውዕል
ክም ሀለ እግል ተአክድ፡ ናይ
መራቀበት መስኡልየት በ።
ብዕድ እግል በራምጅ ዐማርመ
እብ እጃዘት-ምድር እግል ትትሰአል
ትቀድር። ክም መሽሮዕ ለልአረቤሕ
እንዴ ገብአ እብለ ከስሰ ጀሀት
ተአከደ እግልከ ምን ገብእ፡ እግለ
መሽሮዕከ ምድር ልትሀየበከ።
እብ ትሉሉይ እተ ምድር
ካራይ-እደይ ምድረት ሰበት ለአተሌ
ዲቡ፡ አዋጅ ምድር እብ ዋዴሕ
ክምሰለ ሽሮሕ ለሀለ፡ እብ ፍንቱይ
ዲብለ ደገጊት ለሳብት እብ ሐርስ
ለልትናበር ገቢል ለገብእ ተውዜዕ፡
ምድር ክም ተሀየቤከ አስክ እት
ሐያት ህሌከ ክም ክል መዋጥን
ዋጅብከ
ለአትመምከ
ሐቆመ
ገብአከ፡ ለምድር ክም ትጸብጡ
ገብእ። ለምድር እግል ትራዕዩ
ወተአስተስምር እቱ ወትአግምሉ
ብከ። እሊ ስታት እንዴ ፈግረ እሉ
እብ ምልሃይነ እግል ንትዐዴ ዲቡ
ቱ።
አስክ ክምሰልሁ እንወዴ ላኪን፡
እብ ዋርዶታት አውመ እብ ተርተረት ምን ሰቦዕ አስክ ዐስር ሰነት
ተቃዪር እት ገብእ ጸንሐ። እትሊ
ወክድ ቅሩብ እት መዋጥኒን
ለወዴናሁ አክጠእ ምን ለዐሌ ህዬ፡
ተስዬሕ ጋብእ እቶም ሀለ። እትሊ
ክም ንቅጠት ለትመጽእ፡ “ምን እሊ
ዕምር እሊ ወለዐል ሐቆ ገብአከ
ምድር ኢልትሀየበከ” ለልብል ዐለ።
ለኢትሸቅዩ ወኢትአገምሉ ሐቆመ
ገብአከ ምድር ኢልትሀየበከ ምነ
ልብል መፍሁም ቱ። ሕነ ላኪን
ብዕደት ሸበከት መንገፎ መጅተመዕ
(Socilal safety Net) እግል
ደገልል ሰበት አለብነ፡ ክም ደግለልከ
መትነፈዓይለ ምድርከ እግል ትግበእ
ብዕድ አግቡይ ደማነት ከሊቅ ሰበት
ለአትሐዜ፡ እንዴ ትሰይሐ ክምለ
እት በዲሩ ልትሸቄቡ ሀለ።
ለሀደፍ ኣክረቱ ሚ ቱ? መዋጥኒን
ዝያደት እበ ትወቀለት ለልአፈሩ
እግል ልግብኦ፡ ለትሀየበዮም ምድር
እብ ዋጅብ ጀላብ እግል ልትነፍዖ
እቡ፡ ለትአትሐዜ አርደት ውጢት
አጥፈሖት ቱ። ሰበቡ እስትስማር እት
ምድር ምሽክለት ክም ኢለአመጽእ
ክም ወዴካሁ ሌጣ ቱ ለገብእ።
እሊታት እብ ሰበብ ኢመፋሀመት
ገሌ አክጠእ ትረአ ዲቡ። ገሌሆም
ለትሀየበዮም ምድር ሕኔት እብ
ዋጅብ ልትነፍዖ እቡ፡ እት አዝበዮቱ
ወበደሎቱ ለትከስአው ዐለው።
ለምድር ዘበን ብዞሕ እንዴ ጸብጠዉ፡
ሐበት ለኢትነፈዐው ምኑመ ህለው።
እሊመ ክል-ዶል እት ራቅቡ እግል
ልትሰየሕ ክም ወጅቡ መፍሁም ቱ።
ገጽ
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እድራብ ደርሰ ወሸቃለ ጀላብ ሕርየት
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ታሪክ
ላቱ አለም ሰገድ ተስፋይ ለከትበዩ
ምን ፈደረሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት 1952-1962 እበ ልብል
አርእስ ለትከበዩ እት ምዕራፍ 15
ለትከተበት አዋይን መቃወመት
ዲብ ኤረትርየ ለከስስ “እድራብ
ደረሰ ወሸቃለ” ለከስስ ጽበጥ እግል
ዮም 1ይ ክፈል
እድራብ ደረሰ ወሸቃለ ናይ
ሰነት 1957-1958፡ ዲብ ቀበት
ዎሮ ሕፉን ናይ መቃወመት
ቴለልቱ ለገብአ። ክሉ ለአሰልፍ
ለሀደግነ እቡ ቅሎዕ አው ስቱር
ሐረካት - ናይ ራቢጠት፡ መመፈኤ፡
መሐመድ ዑመር ቃዲ፡ ወልደኣብ
ወልደማርያም ህዬ፡ ዓም ወዔማይ
ላቱ አይዋይን መቃወመት እት
ለአሰብቅ ትረአ። ልጃም ሕኩመት
እብ መጆቡ ሰበት ደቀበ ላኪን፡
ለመቃወማትመ መርበዩ ባድል
ዐለ።
መቃወመት በህለት ላኪን፡
ዲብ ደወራን ስያሰት ወዐገል
ጨፍጨፎት
አው
ጨቅጥ
ለተሐደደ ሌጠ ይዐለ። ቢሉ
ቢሉ እግል ሩእየት ስያሰት ናይለ
አግደ መአይደት ሕብረት ለዐለው
ኤረትርዪን እንዴ ኢተርፍ ለበድል
መሕበራይ
ወእቅትሳድያይ
ቴለልመ እት ዘይድ ገይስ ዐለ።
ወክድ ፈደረሽን ሰኒ ወአማን
ፍንቱይ ለገብእ እቡ ሸዐብ ኤረትርየ
ዲብ ሸበህ ወጨቢብ አጅወእመ
ምን ገብእ፡ ናይ ኖስከ እዳረት
ወቀድየትከ ኖስከ አትመቃረሖት
በክት ሰበት ረክባቱ። እሊ እግል
ኖሱ ተእሲር ትሩድ እግል ልከለቅ
ቀድረ። ሰበቡ፡ ናይ ኖስኖከ
ስያስያይ ልግበእ ወእዳርያይ
ልቀእ ኤረትርዪን እግል ኖሱ፡
እግል ሰልፍ ወክድ ቱ እጃዘት
ወመራቀበት መስተዕምረት ለአለቡ
ዱቅሪ እግል ልግበእ ለትጀረበ።
ቀደሙ እስትዕማር ኢጣልየ
እግለ ሸዐብ ሸበህ ለለአይድ አው
ክሉ ረአሱ ለጨቅጥቱ ለዐለ።
እብሊ ህዬ፡ እምብለ ዲብ መአምበት
እስትዕማር ለትረአ ለትፈናተ ቅያስ
ለዐለ እሉ መቃወማት ክምሰል
ናይ ደግያት በህተ ሐጎስ ላቱ
መቃወማት፡ ሸዐብ ኤረትርየ እብ
ደረጀት ወጠን ክምሰል ታሪካይ
ሐደስ እግል ልትሀደግ ለቀድር
ደግሽ ድድ ሕኩመት ኢጣልየ
ይአርአ። ክምሰለ እት ኢንትፈናቴ
ሽሮሕ ለህለ ህዬ፡ መደት እዳረት
ብሪጣንየ ሱድፈት ዲብለ ሸዐብ
ኤረትርየ እንዴ ኢልዳሌ እሉ
ወተጃርብ ለይነስአ ምኑ ንዙም
ስያስያይ ወራታት ሰበት ኣተዩ፡
ለወክድ ለሀይ ናይ ፍንቲት ወነዐር፡
ክምሰልሁመ ዲብለ ኢተሐዘ
መርበይ ለትወጀሀ ሄራርቱ እግል
ልግበእ ለቀድረ።
ፈደረሽን ላኪን፡ ሸዐብ
አርወሐቱ
እግል
ልጌምም
አተቅደረዩ። አሰልፍ ዲብለ ቀድየት
ኤረትርየ ዲብ ምጅልስ ቅራን
ለትቀረረ እተ ኢነት፡ መሕበር

ሕብረት ደማን ምስል አቶብየ፡
ሐረት እስትቅላል ህዬ እስትቅላል
ዲኢኮን፡ ፈደረሽን ለጠልበ ይዐለ።
ምን ለዐሌመ ዲብ ተቅሪር ለለአቴ
ኢኮን። ወካይል ሸዐብ ኤረትርየ
እብ ውጁድ ዲብለ ጀልሰት እት
እንቶም እንክር እንዴ አዘምከ
ምኖም፡ በክት ዐዶም እብ ብዕዳም
መትቀራሩ፡ ዲብ ሸዐብ ዝያደት
ሐሩቀት ከልቀ። ካልኣይ፡ ለ
“ፈደረሽን” ለትበሀላመ ክምሰል
ስሜቱ ለበዝሕ ሸዐብ ለፈሀመዩ
እንዴ ኢገብእ፡ ስሜት ብዕደት
ለለብሰ ዱቅሪ እስትዕማር ክምቱ
ረዪም እንዴ ኢጸንሕ ድንገሕ
ሰበት ገብአ፡ ለእግል ሕብረት
ለአስተሽሀደ ክፋል እንዴ ኢተርፍ
ለልግሄ ወልተዐስ እቱ ጋር ዲብ
ገብእ መጽአ። ሳልሳይ፡ ዲብ
መጃል እቅትሳድመ ሸዐብ ዲብ
መደት ፈደረሽን እግል ድብር፡
ኢረኪብ ሽቅል ወልጁእ አስክ
ድወል አቶብየ ወዐረብ ሰበት
ሳደፈ፡ ለሔሰ ወቅት ለልተምኔ እቱ
አው ህዬ እግለ ሐልፈ እስትዕማር
ኢጣልየ ለልሰርበብ ወልትሰፍለል
እቱ ቴለልቱ ለገብአ። ዝያደት ክሉ፡
እብ ካማሉ ለዲብ ወክድ እዳረት
ብሪጣንየ ወመትአምባት ፈደረሽን
ለዘቱ እግል ለአዳውር እምቡት
ለዐለ ናይ ስያሰት ወእንሳንየት
ሕቁቁ ደርብ ሕድ እት ለሀጎጌ
ክምሰል ጌሰ፡ ደሚሩ ምነ ንዛም
እግል ልህረብ ቀድረ።
እሊ ሽዑር እሊ እበ
እንሸርሑ ለዐልነ ወእብ አዜመ
ለንትሃጌ እቡ ናይ ሕበር ወበናቢን
ምስዳራት ስያስት ምንመ ልሸረሕ፡
ዲብ ሸዐብ ላኪን ሳብት ላቱ
ኤረትርየት ወጠንየት ለወስክ
አዋይን እት ለአሰብቅ ጌሰ።
ዎሮ ምነ ብዝሓም እግል
ሕብረት ምስል አቶብየ ናድሎ
ለዐለው ናይለ ወክድ ለሀይ ሽባን
እንዴ ጨቅጠው ልትሃገው እቱ
ለዐለው፡ እግለ መርበይ ለሀይ
ለሐረው ምን ፍቲ አው ታምም
አምር አቶብየ እንዴ ኢገብእ፡ ምን
እቢ ፋሽየት ኢጣልየ ወፈርሀት
በራምጅ
ተቅሲም
ብሪጣንየ
ክምሰል ዐላቱ ለልትሃገው። እብ
ተውሳክ፡ እስላም ፈርሀት ዐሚም
“ክስቴናይት”አቶብየ፡
ክስታን
ህዬ ፈርሀት ዐሚም “እስላምየት”
ዐረብ ዐለ ልብሎ። ምስለ እት
መደት እስትዕማር ኢጣልየ ለኢዐለ

ተጃርብ ንዳል ስያሰት፡ እሊ ጥራይ
ላቱ ወመትመራማር ለይገብአ
እሉ ሽዑር ወፈርሀት እሊ፡ ሸዐብ
ዋዴሕ ወናይ ሕበር ላቱ ፈሀም
እብ ሰበት ሀውየቱ እግል ልጠውር
ይአተቅደረዩ። እብ ህግየ ብዕደት፡
ኤረትርየት ሀውየት ዐለት። ላኪን
እበ ተርጀምካሁ ልትካፈል።
እብ ተውሳክ እምብለ ዲብ
ሰነት 1940ታት ወመትአምባት
ፈደረሽን ለትረአ ሐጪር ተጃርብ
ናይ ሕር ሰሓፈት ወፍክር
መትባዳል ረአይ፡ ሸዐብ ዲብ
ናይ ሕበር ፈሀም እግል ልብጸሑ
ለቀድር ፋዬሕ ናይ ጎማት
መርሐለት ይዐለት እሉ። ደለ
መጽአት ሒለት እንዴ ጨፍለቀት
ወአፉሁ እንዴ ለግመት እግል
ተአትመቃርሑ ሰበት ሐሬት ህዬ፡
በክት ኢረክበ። እብሊ ሰበብ እሊ፡
አስክ 1950ታት ስያሰት ኤረትርየ
እብለ ኢተአመረ መርበይ ትሄርር
ዐለት።
ዲብ ሰር ሐምሳታት በገ፡
ተጃርብ ወመላሐዘት ሸዐብ እት
ዘይድ ጌሰ። ለዲብ ናይ ኖስከ ወጠን
ወቀድየት፡ ሰኣል እንዴ ኢቀርብ
እትከ ምን ዎሮ መስተዕምራይ ዲብ
ብዕድ መስተዕምራይ መትዐዳይ፡
ናይ ሐሩቀት ወድመል ሽዑር
እግል ልቆቅስ ላብድ ገብአ። ምን

ወእሲቱ አሚረት ተናኘ ወርቅ
ሀይለስላሴ አስክለ ደሀረ ናይ
ፈደራል ሸቃላይ እብ ደሚር
መምባነት
ወእስትዕማርቶም
ኤረትርየ ለአተው። ኤረትርየ ዲብ
ታሪከ ረእስታት፡ ደገዝማቲታት፡
ከነትብ፡ ነዘር፡ ሸየም ምንመ ረኤት፡
ለዲብ ከርሰ ዐቤት እቅጣዕየት
አክል እሊ ጥውር ወብሹል ይዐለ።
ምኑ ዲቡ፡ ለናይ ቀላቅል ናይ
ከነትብ፡ ነታብ፡ ደገልል ወመሻይክ
ሸበህ ቀዋኒን ትሩድ እት ረአስለ
እት ሐንቴሁ ለዐለው ሸዐብ ቀስብ
ዐለ። እሊመ ዲብ መደት እዳረት
ብሪጣንየ እንዴ ትፈንጠረ አስክ
ወክድ ፈደረሽን ሰኒ ወአማን
እግል ለሀጎጌ ቀድረ። ናይ ከበሰ
ጽንዒት ምን እሊ ልትፈንቴ።
መብዝሑ ለሸዐብ ናይ ንዛም ዴሰ
አው ጽልሚ ለወርሰ እት ገብእ፡
እብ ሸክል ጉልቲ ገብእ ለዐላቱ።
ብዕድ ዋጅባት መጆብ ይዐለ
እሉ እግል ልትበሀል ቀድር።
እግል መሰል ኢክምሰል ቀላቅል፡
ዲብ ከበሰ እግል ጒልተንየ እብ
ነሐርከ እግል ትክደም ለቀስብ
ቃኑን ይዐለ። እብ ለመድ ላኪን
ገሌ ክድመት እግል ትትሀየብ
ትቀድር። እሊመ እት ወክድ
ኢጣልየ ወእንግሊዝ ሰበት ተርፈ
አው ሰበት ነቅሰ አስክ መደት

አሴራር ሰላም ሸባብ አልራቢጠ
ናይ አሮበ እስትዕማር ዲብ ናይ
ፈደረሽን ኢጸንሐ።
አቶብየ ሀጎጋይ ህዬ ዝያደት ዲብ
እቅጣዕየት ዲብለ ሀጎገ እቱ
እስትንተን ኣተዩ።
ወክድ፡ እብ ፍንቱይ ህዬ ለሽባን
ለክምሰል መመቅረሐት ናይ
አጃያል እብ ሰበቱ ሑድ ፈሀም
ቴሌኮሙኒኬሽን፡ ገበይ ባቡር፡
ወከብቴ ዲብለ ዐለ እቱ ወክድቱ
ሚናት ባጽዕ ወዐሰብ፡ መስነዕ
ሰብ ሰልጠት አቶብየ ምስል ክሉ
ጬወት …. ወለመስሉ “ፈደራል
ናይ ነገስ ወመናቢት ጠባይዖም
መአሰሳት” ኤረትርየ ለአተው
ወለመዶም ኤረትርየ ለአተው።
አቶብዪንመ፡ እግለ ልትመንቀሽ
እንድራሴ ወእሲቱ ዲብ ዴዋን
ለዐለ ሽዑር ለኬልም ወለመክርህ
ሕኩመት አስመረ ሰክነው። ክሉ
አግቡይ እንዴ ጸብጠውቶም
አካናት ሰከን ውቁላም ዙባጥ
ለመጽአው። መብዘሖም፡ እብ
ኢጣልየ ወእንግሊዝ ለዐለ ለሔሰ
ተዕሊም ልግበእ ወብስር እዳረት
ቭለል አስመረ እብ ከታቤኖም
ምነ እብ ኢጣልዪን ወእንግሊዝ
ወመሳኒቶም ትረገሐ። ለሔሰ
ለጠወረው ኤረትርዪን ለኢለሐይሶ
መካይንመ ህቶም ጸብጠው….
አው ምተሐቶም እት እንቶም
ሕኩመት አቶብየ እብ
እበትወቀለት ማህየት፡ ወቅረዲት
ዓኒ እግል ምዋጥኒነ እብ ሰበት
ኤረትርየ
አተው።
ፈደራል
ፈድራል
ዕላቀት
ኤረትርየ
መስኡልየት አቶብየ እግለ አካናት
ወአቶብየ ልግበእ ወእብ ሰበት ናይ
እግል ምዋጥኒኑ ቀተረዩ። እሊ
ከርስ አው ሕክም ዛቲ ኤረትርየ
ዔማት ናይ ብዙሕ ሸካዊ ክምሰል
ይአድረሰት ወኢወደሐት። ፈሀም
ገብአ ህዬ ርእያሙ ህሌነ።
ክሉ አቶብያይ፡ እግል ረዪም
እሊ እንዴ ኢከፌ፡ ዲብ
ወክድ ለትፈንቴት ኤረትርየ ዲብ
እንድራሴ ኣንዳርጋቸው መሳይን
ዋልዳይተ አቅበለት ለልብል ሰበት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 20

አርቡዕ 16 ማዮ 2018

አቡነ ወልደኣብ ወ/ማርያም
ዐለ፡ ሰብ ሰልጠት አቶብየ ዲብ
ኤረትርየ መጸኦ እት ህለው፡ እሊ
ደሚር እሊ እንዴ ጸብጠው እሉ
እግል ለሐጥጦቶም ለመጽአው።
እብ ህግየ ብዕደት እብ ቀራር
ምጅልስ ቅራን እንዴ ኢገብእ፡
እብ ሒለቶም፡ እብ ዐስከርያይ
ዐውቴ ክምሰል ሜልከት ክም
አተው ዲብ ልሰመዖምቶም
ለመጽአው።
እሊ
ህዬ፡
ዲብለ
ለአትመቃርሑዎ መካትብ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ዲብ ክሉ ሸዕብያይ
አካናትመ እግል ለርኡዎ ግረ
ይሐረግረገው። እግል መሰል
አምዕል ሐቴ፡ ዲብለ ሰብ ሰልጠት
ሕኩመት ኤረትርየ ለልጀመዖ
እቱ እብ ስሜት ናዲ ዙባጥ
(Officer’s Club) ለልትበሀል
ናይ ዮም ናዲ ደንደን፡ ዙባጥ
ጄሽ አቶብየ አተውከ እብ ስተይ
ክምሰል ሐፍነው እግል ኤረትርየ
ወኤረትርዪን
ለለትቀናጭብ
ህግየ አስመዐው። እብሊ፡ ምስለ
ዲቡ ለዐለው ኤረትርዪን አከይ
መቅርሕ ከልቀው። ዲብ ቅስም
ሕስር ቀበት ዐድ ሕኩመት
ኤረትርየ ናይብ ዳይሬክተር ለዐለ
ኪዳኔ ከሕሳይ፡ እግለ ልዛበጦ
ለዐለው ዙባጥ ሰበት ጻበጠ
ፍንጌር ትከለቀ። ግረ እሊ ዙባጥ
አቶብየ - ጄሽ ልግበኦ ወብዕዳም
- ጀላብ እግል ልትመነዖ ምኑ
መስኡሊን ናዲ፡
“አንፋር
ሌጠ” ለልብል ክቱብ ክምሰል
አልጠአው ተቃሪር ሲ.ኣይ.ዲ.
ሐበረው።
ሽዑር መትፈዋቅ አቶብዪን
ሰብ ሰልጠት እት ረአስ ኤረትርዪን
ተንጃታቶም እብ ዓኒ ለትገበሰ
ክምሰል ዐለ ለተአፍህም ሐቴ
እብ ዎሮ አቶብያይ ለተሓኬት
ሓድሰት መትናዋል ሴድያይቱ።
ጌታቸው በቀሌ ለልትበሀል፡ ዲብ
ብሪጣንየ እብ ሀንደሰት ለደሐረ
ዳርስ፡ ዲብ ሰነት 1952 ዲብ
ሚነት ባጽዕ ክምሰል ሴድያይ
መሀንድስ ትየመመ። “ሕብረት
እብ ድግማን ናይለ ክፈል ደውለት
(Province) ዲብ ዋልዳይተ
(አቶብየ) ጀላብ እግል ልስበት፡
ዳርሳም ሽባን አስክ ኤረትርየ
የመሞት ለትሐዜ ዐለ…” ቤለ
ዲብ መእተዪ ክቱቡ።
ልተላሌ ....
ገጽ
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እት ሰፍሐት ሕበርበሮ ዲብ
ጠዓሞ እሊ ጦግ እሊ ቃርኣሙ
ሀሌኩም፡ “ሰነት ኬር ወበርከት
ሐዜከ ምን ገብእ፡ እክል ሕረስ።
ዐስር ሰነት ናይ ኬር ወበርከት ሐዜከ
ምን ገብእ፡ ዕጨይ ሕረስ። አምኣት
ሰኖታት ናይ ኬር ወበርከት ሐዜከ
ምን ገብእ ህዬ፡ አዳም ሕረስ።”
አዳም እግል ትሕረስ ወተአፍሬ
ውቀት ረያም፡ ተዕበት ብዝሕት፡
ሰብር ዐባይ ወሜዛንየት ትርድት
ጠልብ። እት ሒን ወክልኦት ሒን
ፍሬ እግል ተኣቴ እንዴ ኢትሸፍግ
አዳም እግል ተአዳብር ሐቆ
ከደምከ ላኪን፡ ለዐድ ዲመ አዳመ
ጽሩይ ወዑፉይ፡ ካብረት፡ ትኪት
ዲብ ኖሰ ወመስከብ ደሐን እግል
ትግበእ ለሀለ እለ በክት ዐቢቱ።
ምን መአሰሳት ሕኩመት ሐቴ ምነ
እሊ ጾር አዳበሮት አዳም ራፍዓት
ላተን ውዛራት ውዛረት ዓፍየትተ።
ለውዛረት
ራፍዐቱ
ለሀሌት
ብትር(ልእከተ)፡ ዓፍየት ለለዐቅብ
ወለለአዳብር፡ ምን ሕማማት ለዳፌዕ
ወለሳሬ፡ ምስክነ ወመዳሜዕ ለቦም
ርሖም እግል ልቅደሮ ተእሂል
ለለሀይብ፡
ታመት
ወብቅዕት
ክድመት ዓፍየት እንዴ ተሀይብ፡
ሸዐብ ኤረትርየ ስን ወሰላመት
ገሮብ፡ ዐቅል ወእጅትማዕየት ክም
ረክብ አከዶት ተ።
እሊ ሀዬ እግለ እተ እሉ ትወዴ
ሀሌት ጅህድ እግል ልትፈረግ
ለቀድርቱ። አዳመ እብ አዳም
እግል ልስኔ ሰበትቡ እግለ ሸዐብ
ለከድሞ ምኤምረት እት ተዓቤ
ገቢል ኖሱ መንበ ዓፍየቱ እግል
ልግበእ ሀዬ ፈዛዐት ክሉ ገቢል
እግል ትወቅል ትከድም ሀሌት።
ክምሰልሁመ
መንበሮ
ዑፊት
እግል ክሉ ሸዐበ እግል ተአድምን
ሀዬ ብንየት ተሕትየት ተአፈዬሕ፡
አዳመ ትጠውር፡ ለልትሐዜ ምህም
አድውየት እንዴ ፈረገት ክም
ለሀሌ ትወዴ፡ መትሻቀዪ ሕክምነ
ተአዳሌ ወበራምጀ እንዴ ረተበት
ለሀሌት ክድመት ክሉ ክም ረክበ
ትጻገም። ክምሰልሁመ ለክድመት
ከፎ ትገይስ ክም ሀሌት ዲብ ታቤዕ
ወትጌምም ሽቅለ ዲብ ሰፌ እግል
ሊጊስ ትጀሀድ።
ሕኩመት
ኤረትርየ(ውዛረት
ዓፍየት) ዲብ ክድመት ዓፍየት
ለጻብጠተ ስያሰት(ዐገል) ለትሳወ
እግል ክሉ ለልትወጀድ፡ ታምም፡
ሙጅተመዕ ኖሱ ለሻርክ እቱ፡
ብዙሕ አቅሳም ሕኩመት ለሻርክ
እቱ፡ ናይ ዐለም ወወጠን መአሰሳት

ርዝቅ፡ ርዝቅ አዳምቱ
ሴድየት ነርስ እንዴ ፈረው
ለመአሰሳት እብ ብዝሔ ወኑዕየት
አዳሙ ዲብ ለሐይስ ገይስ ሀለ።
ለትፈናተ መጃላት ዓፍየት ነርስታት
እብ ዲፕሎመ ወዲግሪ፡ ደካትረ፡
ዓልመት አድውየት(ፋርማሲስትስ)፡
ሰብ ምህነት እሻዐት፡ መዓምል
(ላቦራቶሪ)፡ ምኤምረት ዓፍየት
ገቢል . . .
እንዴ ዐደድከ
ለኢትከልሶ ምህናት ዓፍየት ለነሱእ
ሸባብ በዝሐው ወላመ ክድመት
እተ ክምሰልሀ። እበ ልተላሌ ለሀለ
በርናመጅ አፍረዮት ምኤምረት
ግዴተን ለወድየ እቱ ክዳማት
ነዘሞት ቱ።
ክል መዋጥን እት ዐድ ለሀሌት
ክድመት ዓፍየት እግል ልርከብ
ሀዬ ለዐበ ጾር ዐውል ክድመት እት
መቅጠነ እንዴ ትሆገለቱ፡ ሸዐብ
ክድመት ዓፍየት እግል ልርከብ
ምን ጂቡ ለለፈግሩ ማል ለልውሕድ
እበ፡ ለኢቀድርመ እብ ለሀ እግል
ልትዳዌ ለቀድር እቡ አግቡይበ።
ለይዐለ ክዳማት እብ ዶልዶሉ ክም
ልትኣቴ ትወዴ ሀሌት።
ኤረትርየ እስትቅላለ እብለ እዴሀ
ክም ነስአቱ ላመ ደውለት እግል
ትግበእ ለወድየ መአሰሳት ምን
ኢለዐሌ፡ እብለ እዴሀ ኖሰ እግል
ትብነዩቱ ለዐለት እለ። ክድመት
ዓፍየት ዲብ ኤረትርየ ክምለ ብዕድ
ቴለል ናይለ ዐድ ህድግ የዐለ እሉ

16 እስብዳልየት፡ 5መርከዝ ዓፍየት፡
73 ዕያደት ዐለየ እለ። ሕኩመት
ኤረትርየ ምስለ እለ በልሰት ረብረበ
ለተርፈ ደውለት ዲብ ልትረኤ
ለአግዴቱ ሽቅል ለለሐብንቱ። ዲብ
ቀበት ርቡዕ ዘበን(2016) ለጸንሐየ
መአሰሳት ዓፍየት እብ ዕጹፋት
እንዴ ወሰከ
29 እስብዳልየት፡
56 መርከዝ ዓፍየት፡ ወ269
ዕያደት ለብእተ ደውለት ጋብአት
ሀሌት። ታምም ወባቄዕ ክዳማት
የሙ ምንመ ኢሀሌት ምስል ዲብ
እስትቅላል ባካት ሰርዘበን እሙዱዳት
ለጸንሐያሀ ሐዋተ ዶል ትቃረን
ላተ ገበይ ረያም ቅድምት ምነን
ሀሌት። ለሰልፍ ትነሰአ ሕርያን
ለክድመት እበ ሀሌት መቅደረት
አዳም፡ ማል ወንዋያት እት ክሉ
ባካት ወጀዶትቱ፡ እብ ፈድል እሊ

ምን ልትበሀልመ ሐሰት ኢኮን። ዲብ
1974 እያማት ለደርግ ዲብ ሰልጠት
መጽአየ፡ እት ክለ ለወጠን 17
እስብዳልየት፡ 24 መርከዝ ዓፍየት
ወ127 ዕያደት ዐለየ። እት እዳረት
ደርግ ላመ ዐለት ሐዋኒተ እንዴ
ከሬት እት 1991 ሰነት ለወጠን
ምን ነከክ እስትዕማር ለትባለሐታተ

መትመዳድ ሐቆ ሕርየት ምን
1991 አስክ 2016 ዲብለ ሀሌት
መደት 10 ኪሎሜተር እንዴ ሄረረ
ክድመት ለረክብ ሸዐብ ምን 40%
ዲብ 78% ትወቀለ። ዝያድ 60%
ሀዬ ምን 5 ኪሎሜተር ለኢትረይም
ገበይ እንዴ ሄረረ ክድመ ዓፍየት
ረክብ ሀለ። መጥመጦሩ ሀዬ እግል
እሊ መአሰሳት ለተአሸቄ መቅደረት
አዳም እግል ተሀሌ ደሩሪ ሰበት
ገብአ ሰብ ምህነት ዓፍየት ለጸንሐው
ደረጀቶም እግል ትወቀል ለትፈናተ
ሐጫይር
ደውራት
ወርቱብ
ደረጃት አካዳምየት
ተሀየበው።
እት አስመረ ሌጠ እብ ዕልብ
ሑድ ልትሀየብ ለዐለ ተእሂል
ሴድየት ነርስ፡ ዲብ ግንደዕ፡ ባርንቱ
ወመንደፈረ ትከሰተ። ለሸባብ
እት ረአአስለ እብ ነዘር ለነስእዉ
ምህሮ ዲብ ሰለስ ለአቃሊም ለሀለየ
እስብዳልያት መርጀዕየት ዲበን እብ
ዐመል ዲብ ልትመህሮ ብዝሓም

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 20

ዓፍየት ዲብ ኤረትርየ ዎሮ ሸቃላይ
ዓፍየት እግል ዝያድ አልፍ አዳም
ክድመት ለሀይብ ሀለ። እሊ ሑድ
እግል ልምሰል ምንመ ቀድር ምስለ
ዕምር እስትቅላለ ወለጻብጠቱ
ርዝቅ ዶል ልትረኤ ምን ክምሰልሀ
ተሐይስ ድኢኮን ኢተሕምቅ። እብ
ደረጀት አፍሪቀ ምን እንረኤ ምነ
ወተሐት 13 ደውለት ሀለየ።
ለትጠወረ ወለተሐባለከ ክዳማት
ዓፍየት እግል ትሀብ ለትቀድር ዲበ
ደረጀት እብ ምልሃየ እግል ትብጸሐ
ትጻገም ምንመ ሀሌት ለአሳሲ ደሐን
ወሀለዮት ለለአደምን ክዳማት ላተ
ማደቱ ምን ሀሌት እትለ ለበዝሐ
ክፍለት ናይለ ገቢል ላቶም እማት
ወአጀኒት እበ ወዴተ ክድመት እት
ሐዮት ወነቢር ሰኒ ናይ እሎም
ታክያት ወጠን ለትረከበ ሰርገል
ቀሊል ኢኮን። እት ኤረትርየ ምነ
እብ ሕያዮም ለልትወለዶ አልፍ
ጅነ ሰነት እንዴ ኢለአደውሮ መይቶ
ለዐለው በዲር ለዐለት ወአዜ ለሀሌት
ምን ልትረኤ ዲብ 1990 93/1000
ለዐለ ዲብ 2016 33/1000 ገብአ።
ናይለ ምን ተሐት ሐምስ ሰነት
አጀኒት ሀዬ ምን 151 ዲብ 44
በህለት እብ 71 ምእታይት ትከረ።
ናይ ዓሉቅ ሀዬ ምን 33 ዲብ 18
ትከረ በህለት እብ 45 ምእታይት
ትደሀረ። ዲብ እሊ ሰርገል እሊ
ዶር ለለሀሌ ዐዋምል ብዙሕ ምንመ
ገብእ ተረት ዐባይ ለለአገዴ ትሉሉይ
ለኢለትካርም ዎሮ ጅነ ክም ኢተርፍ
ለልትጻገም በርናመጅ ክታበት ቱ።
ዲብ ኤረትርየ 98 ምእታይት ምን
አጀኒትነ ምን ብዙሕ ሕማማት
ለዳፌዕ እሎም አጅናስ ክታበት ረክቦ።
ብዝሔሁመ ምነ ስስ ለአሳስያም
ዶልከ ዲብ ልትወሰክ ዮም አጀኒት
ኤረትርየ ሰነት እንዴ ኢለአደውሮ
አርቡዕ 16 ማዮ 2018

ምን 10 ለበዜሕ የም አለቡ
ሕማማት ለልትዳገን ምኖም ክታበት
ነስኡ። ህቱ ምን ትረከበ ሀዬ አጀኒት
ሸልል ወለአመስክን ለነብረ ፖልዮ
ምን ኤረትርየ ሰርተ። ዓሉቅ እት
እንቶም ነስኦም ለዐለ ለጋም አንኩክ
(ቴታኑስ)መ በደ፡ ዕንታት ተዓውር
ወብዕድ ምስክነ ተሐድግ ለነብረት
ኒፎመ ዲብ መራቀበት አቴት።
አጀኒት ብዙሕ ነስእ ለዐለ መእረር
ሸነብእ(አብለጋግ)፡ ረክስ ዐረም ሐገን፡
ስፌር/ሄፓታይትስ፡ ፍጋር . . . ክሉ
እሊ ሸሩ እብ ክታበት ምን ትከረዐ
ሐዮት አጀኒት ደማን ረክበት። እግል
ልዕበው በክት ረክበው ሌጠ እንዴ

ኢገብእ፡ እብ ዓፍየቶም ለዐቡ ሰበት
ሀለው ዕጹማም፡ ፋዝዓም ወፋህማም
እግል ልግብኡ ሰበት ሰድዮም ኑዕየት
ናይለ ለዐቤ አዳምናመ እት ለሐይስ
እግል ሊጊስ በክት ራክክብ ሀለ።
ደሐን እማትመ ምነ ዕለት ሰኒ
ወአማን ሓይሰት ሀሌት። 1990
ክም መበገሲ መቅየስ ትነሰአት ምን
ገብእ፡ ለዱር ለሀይ እብ ሰበብ ውላድ
ወውልደት መይተ ለዐለየ እማት
1590 ምን ምእት አልፍ ገበአ ዐለየ፡
እሊ ዐደድ እሊ ዲብ 2016 እብ
70ምእታይት እንዴ ነቅስ ዲብ 485
ምን ምእት አልፍ ትከረ። ሐቴ እም
ዕልብ ገቢል ዲብ ተአዘይድ ምን
ዕልብ እግል ትንቀስ ዋጅብ ኢኮን።
እብ ሰበብ ውላድ ለትመጽእ ሞትመ
እግል ትከረዕ ለትቀድርተ። ምናተ
ክድመት ተሐዜ። እሊ አዜ ባጽሐቱ
ለሀሌት መትሀዋንመ እት ክል
መአሰሰት ዓፍየት ክድመት መራዐየት
ዐመሲ ትትሀየብ ምንገብአት፡ ለእም
ወለጅናሀ እትሚ ሓለት ክም ሀለው
እንዴ ትደለው ፍንቲት ሰዳየት
ለተሐዜ እም ምን ጽባብሐ ትፈረግ
ምን ሀሌትቱ። ሞት እማት ምን እለ
ለሀሌተ ሰኒ እግል ትውሐድ ገብአት
ምንገብእ ክል ዐምሳት ዲብ ሕክምነ
እግል ቲለድ በ። ቀደም ውልደት
እት ዕያደት ገይሰ እንዴ ጸንሐየ እት
ቤተን ለወልደ ለበዝሐየ ሀለየ፡ ለዲብ
ዕያደት ወልደ 59% ሌጣተን።
ለምን ዕያዳት ረዪም ለሀለየ እማት
እት ዕያደት እግል ልውለደ እት ክል
ዕያደት ብሩር መጽንሒ ዐመሲ እንዴ
ትዳለ አውረሐተን ክም ሸአገ ዲቡ
እንዴ ሐድረየ አስክ ልትፈረጀ ክም
ጸነሐ ገብእ ለሀለ ሀዬ እም ወውላደ
ጀላብ እብ ሰላም እግል ልፍገሮቱ።
ዲብ ገጽ 7 ልተላሌ
ገጽ
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ኣሳር
መትረካብ ቅዱም መሻቀዪታት እበን እት አግዳም በሐር ቀየሕ ኤረትርየ

ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እተ
ለሐልፈት ጥብዐትነ 1ይ ክፋል እሊ
ክቱብ እሊ ቅዱማም እግልኩም
ዐልነ፡ ዮም ህዬ 2ይ ወናይ ደንጎበ
ክፈሉ እንዴ ጸበጥነ ማጽኣምኩም
ህሌነ፡ ቅራአት በኪትት፦

ሮበርት ዋግኔር ወመልህያሙ
ናይ በዲር ጅንስ ወድ አዳም
(Homo
sapiens)
እግለ
እተ ወክድ ለሀይ እት ምፍጋር
ወግብለት አፍሪቀ ለትርኤት
ሓለት ሐፋነት ወአልሀሽ እግል
ዳፍዖት፡ አስክለ ለሔሰት ሓለት
ጀው ለዐለ እግሉ አግዳም በሐር
ቀየሕ ክም ሰብከው ሸርሖ።

ለልሐብሮም ውቁላም አድብር
ምን አዜ ለህለ አግዳም በሐር
ብዞሕ አምታር እንዴ ትወቀለው
ልትረአው ህለው። ለእቶም ለህለ
ቅዱም ኣሳር አግዳም በሐር
ቀየሕ ዕላቀቶም ምስለ ጀረ
ተቅዪር ጀው ወፈሀም መትነፍዖት
ዝሕረት በሐር፡ ቅዱም ጅንስ
አዳም (Homo sapiens) እግል
ኣመሮት ሰዴ።

ለናይ
በዲር
ጅንስ
አዳም(Homo sapiens) ምን
አፍሪቀ ለትበገሰው እት ገብኦ፡
ምን ቀደም 200,000 አስክ
100,000 ሰኖታት ለገብእ
ወክድ እቱ አስክ ብዕድ ክፋላት

በሐር ቀየሕ ኤረትርየ ለትረከበ
ኣሳር ቅዱም መሻቀዪታት እበን
ህዬ፡ እትሊ መጃል እሊ ለገብእ
መክሐዳታት እቱ ምህመቶም
ዐባይተ። እበ አስክ እለ ለህለ
መፍሁም፡
መትመራምረት
ዕልም ኣሳር፡ መትፈንጣር ወድ
አዳም እት አግዳም በሐር ቀየሕ
ለመስል መሳእል እሊ እግል
ልባልሕ ብሑሳት እግል ልግበእ
ጠቢዒቱ።
ለህለ መትወቃል እድንያይት
ጠፋሐት በሐር ምስለ ቀደም
125,000
ሰኖታት
ለትረአ
መትበዳዳል ሓለት ጀው ለወልደዩ
አሕዳስ ለልትሻበህ እት ገብእ፡
ብዞሕ ኣሳር ናይለ ወክድ ለሀይ

አውዐለ ወድ መሕሙድ ለልትበሀል መንሰዓይ። ምን መንሰዕ ዲብ
ሐልሀል ዓሊ ዲብ እንቱ ላሊ ዲብ ረአስ ከሬር ምድር መንሰዕ እብ አበርቅ
ዲብ ልተላዋሕ ክምሰል ረአዩ። ለወክድ ለትወለደ ዲቡ ምድሩ ሰበት
ትሰፋለለ ክእነ ዲብ ልብል ሐለ፡ምን ረአስ ከሬርቱ እግል ትህደድ - ሎሀ ደብነ ወነበራይ
ምን ጋዱዴ ወገዱድ - ምን ጅንግላይ ወናላይ
ምን መፋላቅ ወሸግሊ - ወምን ሽማሽግ ለዕንክላይ
መቀርቱ ለሓብጥ መርጊነ - ላውሆ ኢኮን ወ ቀጥፋይ
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።
ለሔተ 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 ኢኮን - ወኢልተሌ እብ ብላይ
ለሞታ ግርዝ ይአነ - ወእግለ ህለ መንብራይ
ቀርበት ጻውር ይአነ - ወልትሰናታእ እግል ወዳይ
ጎማምማ ዋቂ ሐሌቡ - ወሔሰ ዲብዬ መምዐራይ።

ርዝቅ፡ ርዝቅ አዳምቱ ...
ምን ገጽ 6 ለተላለ

አካናት ቅዱም ኣሳር ዐብዱር እት ከሪጠት

ለመትበዳዳል ሓለት ጀው
ለትረአ እቱ አዝቡን በረድ፡ እት
ብዞሕ ድዋራት ዐለም ሐፋነት
ትርድት ወአልሀሽ ለትረአ እቱ
ስኒን እት እንቶም ውሱቃም
ቶም። እብ አሳስ እሊ ህዬ፡ ክም
ረድ ፍዕል ናይ እሊ ወክድ
ሐፋነት ድቅብት፡ ክም ሐሪሽ
ለመስል ሔዋናት አስክ ቅብለት
ዮርክሻርየም(ብሪጣንየ) ሰኩ ክም
ዐለው ልትአመር። ቅዱም ጅንስ
አዜ ለህለ ወድ አዳም በሀለት
ተለክ (Homo sapiens) ምን
አፍሪቀ እት ብዕድ ክፋላት ዐለም
እግል ለአስሐብብ ክም ቀድረ
ልትሸረሕ። እለ መርሐለት እለ
እግል ሰልፍ ወክደ መትወቃል
እድንያይት
ጠፋሐት
በሐር
(Global sea-levels) ለትአሰሰት
እተ ወምን እንባተት ሐቂቅ በረድ
ገዚፍ ለትከለቀ ውሒዝ እቡ ማያይ
ክፈል እግል ልወስክ ለቀድረ እቱ
ወክድ ቱ። እሊ ሰበት ገብአ ህዬ፡
ናይለ ወክድ ለሀይ አግዳም በሐር

ዐለም ክም አማደደው ልትሀደግ።
እሊ ታርፌ ቅዱም ወድ አዳም
እግል ከጥ ምድር ሲናይ(Sinai
Peninsula) እንዴ ትነፈዐ ምን
አፍሪቀ አስክ ምውዳቅ ጸሓይ
ቃረት ኣስየ ወክፋላት አሮበ እንዴ
ተዐደ፡ ለቀደሞም ዐለ ጅንስ አዳም
ክም በደለው፡ አስክ እሊ ወክድ
ቅሩብ ለዐለ መክሐደ እት መጃል
ዕልም ኣሳር ወመትመራማር እት
አስሐበቦት ቱ፡ ክም መፍሁም
ንሱእ ለዐለ ፈሀም ወመክሐደ
ለመርቤ ቱ።
ከእለ ገብአት ምን ገብእ፡
እተ ሐልፈ ቅሩብ ሰኖታት እበ
ትረከበ አሳር፡ ቅዱም ጅንስ እሊ
አዜ ለህለ ታርፌ ወድ አዳም
(Homo sapiens)፡ አግዳም
በሐር ቀየሕ እንዴ ትነፈዐ፡ ለበዝሐ
ክፋላት በሐር ቀየሕ፡ግብለት
ዐረብ፡ ኣስየ ወምግባይ ምፍጋር
ጸሓይ እግል ልትፈንጠር ክም
ቀድረ ልትሸረሕ። እት አግዳም

አግዳም በሐር ቀየሕ እት ሐን
ማያይ ክፋል እንዴ ትደፈነ
ልትረከብ። ክም ቅዱም አካናት
ኣሳር ዐብዱር ለመስል፡ እት
አግዳም በሐር ቀየሕ ወምእታይ
ዐረብ፡ህንድ
ወገሌ
ክፋላት
ግብለት ኣስየ ለልትረአው ምነ
ህሌት ጠፋሐት በሐር አምታር
እንዴ ትወቀለው ለልትረአው
ቅዱማም ኣሳር አግዳም በሐር
እት
ገብኦ፡
መትመራማር
መትከላቅ ወመትፈንጣር ቅዱም
ጅንስ አዳም (Homo sapiens)፡
እግል ለአትአምሮ ዶሮም ዐቢቱ።
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ እት አግዳም
በሐር ቀየሕ ኤረትርየ ለልትረከብ
ኣሳር፡ ናይ እለ ምዕራፍ ታሪክ
ወድ አዳም እት ዐባይ እድንያይት
ሱረት መትበዳዳል ሓለት ጀው
ክምሰልሁመ ቴለል መትከላቅ
ወመትፈንጣር ቅዱም ጅንስ አዳም
(Homo sapiens)፡ እት ጌማም
እንዴ ኣቴነ፡ ምህመት ኣሳሮም
እግል ንፍሀመ እንቀድር።
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ክምለ ተሀደገ ውዛረት ዓፍየት ክድመት ዲብ ክሉ ምን አትባጽሖት እንዴ
ሐልፈት ኑዕየት ክድመት እት አስፈዮት እበ ትወድዩ ሀሌት ጅህድ እብ እድንያይ
መቃይስ ለረክበቱ ጀዋእዝ ለመትሰባለ እግል ደሐን አዳመ ለልሽህድቱ። እብ
ለኢትካረም ትሉሊት ክድመት ክታበት ክልኤ ዶል ሸሃደት ራክበትተ። እት
ክድመት ላቦራቶሪ እበ ሀሌት እለ ሰፋየት ሽቅልመ ለክምሰልሀ። እት መራቀበት
መደረት አድውየት፡ ወብዕድ ዐለም ለሸሀደት እሉ ውቀይ እውቂት ሀሌት።
እብ ዓመት እበ ትትሀየብ ለሀሌት ክድመት እም እግል ቲለድ ወተዓቤ፡
ለትወለደ እግል ልዕቤ ወልዳብር፡ ወለዐበ እግል ልድዌ ለኢለትካርም
ለትመቅረሐ ሽቅል እግል ኒዴ ላዝምቱ። ለለዐዴ ሕማማት ዲብ መራቀበት
ኣቲ ምን ሀላመ፡ ምስል ወሰኮት ዕምር ለመጽእ ለኢለዐዴ ሕማማት ክም ከረ
ስከሪ፡ ሰረጣን፡ ደቅጥ. . . ጾሩ እት ከብድ ገይስ ሰበት ሀለ፡ ጅነ ቀደም ሕነቱ
እንዴ አንበተ ገበይ ዓፍየት እንዴ ጸብጠ ክም ለዐቤ፡ መራዐየት ቀደም ሕነት፡
ተፍቲሽ ዓፍየት አጀኒት፡ ራትዐት ገበይ ሙነት፡ ሐረከት ገሮብ ወእሉ መስል
ራቴዕ አግቡይ ዓፍየት እግል ልትለመድ አዜመ ሽቅል አፍዝዖት ወመሻረከት
ሕበር ደሩሪቱ።
ምስለ ሀሌት ስያሰት ዓፍየት ወእግል ደሐን ገቢሎም ለስቡላም ሰብ ምህነት
ወፋዜዕ ሸዐብ፡ ሒለት ማል ወንዋት እንዴ ኢከረዐ ኤረትርየ በልደት ሸዐብ
ዑፉይ ወዕጹም ዲብ እንተ እግል ትንበርቱ። ለሩእየተ እብ ክድመተ እት
ዛህረት ለትበድል አርደት
ስቡላም ምን ገብአት።
** እትለ ሰፍሐት
ለሀለ ሐብሬ ጌማያይ
ወዚረት ዓፍየት ዶክተር
ምስማይ ገብርሂወት ዲብ
ሲምፖዝዩም
መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ለቀደመየ ወረቀት
ምነ ለትነሰኣቱ።
አርቡዕ 16 ማዮ 2018
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ሸባብ ምስል ወጠን ወወጠንየት

ሸባብ
እብ መቃይስ ዐለም ሸባብ
ወሻባት እንብል እት ህሌነ
ዕምሮም 14 ሰነት እንዴ ተዐደ፡
እተ ግራሁ ለህለ ዕምር ዶል
ለአወልውሎ ቱ እለ ስሜት እለ
ለልትሀየቦ። ለበዝሐየ ድወል
ላኪን ዕምሮም አክል አድሕድ
18 ሰነት ዶል ለአቴ እለ ስሜት
እለ እግል ልአልሳሆም ቀድረ።
እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ህዬ
ለሻብ ወለ ሻበት እሊ ዕምር
እሊ ዶል በጽሖ፡ ሰበት ከምሎ
መስኡልየቶም ወቀራራት ርሖም
እንዴ ረፍዐው ክሉ ለወድዉ
ወራታት እብ ገበይ ቃኑን
ምን ገብእ ወእብ ገበይ ዓዳት
ወምጅተመዕ
መስኡልየቶም
እንዴ ረፍዐው እግል ልሄርሮ
ሰበት ሰድዮም ቱ።

እግል
ልርከቦ
ለአነብቶ።
እምበሊ እሊመ ምኖም ወጠኖም
ለትሐዝዩ ዋጅባት እግል ሊደው
ልትጀበሮ። ገሌ ምን እሊ ዋጅባት
እሊ ህዬ ክድመት ወጠን እግል
ሊደው ወእት ዐስከርየት እግል
ልትሓበሮ ልትአጀዝ እግሎም።
ከእሊ ናይ ዮም መውዱዕነ
ሸባብ ወሻባት ምስል ወጠን
ወወጠንየት እብ ከፎ ክም
ልትቃረኖ እግል ነአብርህ እቱ
እግል ንጀርብ ቱ።

“ወልከ ወድ 18 ሰነት
ገብአ ምንገብእ ከላስ ልሰአለከ
ምኑ አለቡ፡ ኖሱ ርሑ ቃድር
ህለ እናስ ገብአ ማሚ ጣይሑካ
ቱ፡” ለልብሎ አበውመ ህለው።
እሊ ህዬ ለሻብ ምን ሜርሒት
ወእዳረት ዐዱ እት ናይ ኖሱ
ሜርሒት ወእዳረት ክምሰል
ተዐዳ ቱ ለልሐብረከ።
እሊ ዕምር እሊ ዶል ከይዶ
ህዬ ምን ሐቴ ደውለት እግል
ልትሀየቦም ለቀድር ሕቁቅ
ወለደውለት ምኖም ለትሐዝዩ
ዋጅባት
ለልትባደሎ
እተ
መርሐለት ባጽሓም ሰበት ህለው፡
ለደውለት ለእተ ልትወለዶ
ክዳማት
እግል
ተሀቦም
ወዋጅባተ እግል ትንሰእ ምኖም
ትትቀሰብ።
እሊ ህዬ ምስል ወጠን
ለንአጻብጡ ጋርቱ። እግል
መሰል፡ እትሊ ዕምር እሊ ለህለው
ሻብ ወሻበት፡ ጅንስየት ወጠኖም
እግል ለአፍግሮ ልትሰመሕ
እግሎም፡ ምድር ሰከን እግል
ልትሀየቦ ክምሰልሁመ እግል
ክል መዋጥን ለገብእ ክዳማት

ምን ስኒን ብዞሕ እንዴ አንበተ
የምክን ቀደም 10 ዕቁድ 100
ዕቁድ 200 ዕቁድ ወዝያዳሁ
ለጸንሐ እተ፡ እብሊ ህዬ እንተ
ምን እሊ ስኒን እሊ እንዴ ትበገሰ
ለቅርድከ እብ ሑድ ሑድ እት
ገምል ወልትፈረዕ እሊ እንተ
ለህሌከ እቱ ፍሮዕ ለህለ ክፈሉ
ክም አግዳድ ወቄት እት ሕድ
ዶል ልትለዋሌ፡ እሊ መዋጥን
እሊ መዋጥን እለ ደውለቱ
እግል ትትበሀል ቀድር።
ምናተ ቀዋኒን ለትፈናተየ
ድወል ለትፈናተ ሰበት ገብአ፡
ምን ብዕደት ወጠን እት ቅሩብ
ዕቁድ በሀለት እት 5 ዕቁድ
ለመጸ ቅርድከ ክፈለ ደውለት
ለእተ ትነብር ህሌከ እግል
ልግበእ ሰበት ልትአጀዝ እግልከ፡
ክፈለ እቱ ምን ስኒን ብዞሕ
ለጸንሐከ ክፈል ምጅተመዕ
እቱ እንዴ ተሓበርከ መዋጥን
እግል ትግበእ እብሊ ህዬ ሐቅ
ወዋጅባት ወጠን እግል ትርከብ
ልትአጀዝ እግልከ።
እሊ ልግበእ ወሌሂ ወጠን
ለትትበሀል እት ሰለስ ዐባዪ

ከወጠን እስዋ ተ? እንዴ
እንቤ ዶል ንሰአል፡ እብ
ለትፈናተ አረእ ወሸሬሕ ሰብ
መቅደረት ብዞሕ እግል ልትበሀል
ምንመ ቀድር፡ ወጠን ለእንብሉ
ላኪን ለምድር ለእቱ ታርፌከ

ከፈፍል እንዴ ካፈልናሀ እግል
ንርአየ እንቀድር፡ ህቱ ህዬ
ወጠንዬ ለትብለ ደውለት እሊ
እንዴ
አቀደምነ
ለርኤናሁ
አግቡይ ተርቲብ እቡ ለመጸከ
ነፈር ዶል ትገብእ፡ እብሊ ህዬ
ክም ትወለድከ ለትነብር እተ
ቤት ኖስ ለትወዴ እተ ክፈለ
ዶል ትረክብ፡ እግል ትንበር
እተይ ለትረክብ ምነ እግል
ሐርስ ለትገብእ ገርሀት ዶል
ተሀሌ እግልከ ወዶል ትመይት
ህዬ ዳር አማንከ ለትበጼሕ እተ
ሕፍረት ዶል ትትሀየበከ እተ፡
እሊ እግል ቀይሕ ቱ ወእሊመ
ህዬ እግል ጸሊም ቱ እንዴ
ኢትትበሀል ክል መዋጥን እብ
ሐቴ ዕን ዶል ልትርኤ እታቱ
ወጠንከ ለእብለ ብህልዬ ዐለ
ዎሮት 18 ሰነት እንዴ ተዐደ
እት ሰልፍ ዕስራታት ለልትረከብ
ደረሳይ ኩልየት ላቱ ሻብ
ቀደም 10 ሰነት እተ ናቀሽነ
እቱ ወክድ።
ለህግያሁ እትለ ዮም ለህሌኮ
እተ ደረጀት እግል እታይነ
ምን ጀረብኮ፡ ረአዩ አማኑመ
እግል ልግበእ ቀድር ለልብል
ፍክር ነስአኮ። እግልሚ፡ አነ
ክም ሻብ ለእተ ትወለድኮ
አካን እተ እግልዬ ለትገብእ
ቤት ኖስ ሰበት ብዬ እትለ ቤቼ
ክም ምራጄ እግል ኢዴ፡ ሐዜኮ
እግል እስከብ፡ ሐዜኮ እግል
እፍዘዕ፡ ሐዜኮ እግል አትጋረም፡
ሐዜኮ እግል እሻርም ምን ኣኬ
ወአሰኔ እግልዬ ለከስስ ጋር
ክምቱ ሰበት ተአከድኮ አማኑመ
እግል ልግበእ ቀድር ለልብል
መፍሁም ነስአኮ። እተ ካልአይት
ንቅጠቱመ ዶል ተዐዴኮ ለእግል
ሐርስ እት ብሩር ለልትሀየብ
ምድር ዶል ርኤኮ ወሰምዐኮ እለ
ንቅጠት እላመ እት አካነ ክም
ህሌት ፈሀምኮ፡ ለናይ ደንጎበ
ንቅጠቱ ወህታመ ክምሰለ ቤለዩ፡
ምን እለ እዲነ ቤት ለክሉ ገይሰ
አስከ ዶል ሳፍር ለትትከበተከ
ሕፍረት እምበል ፈናታይ እግል
ክሉ መዋጥን እት ክል አካን
ለትትሀየብ እት እንተ ሰበት
ርኤኩወ፡ ለእት ብዕዳት ድወል
ለገብእ ፈናታይ ወኢአጀዞት
እግል ቀብር ብዕዳም እት
ምድሮም ወብዕድ ቀዋኒን ሰበት
ትዘከርኮ፡ እላመ እትለ ወጠንዬ
ለህሌት ክምሰልተ ተአከድኮ።
ሰበት እሊ ወጠን ተርጀመተ
እብ ዕንለ ምስልዬ ናቅሽ ለዐለ
ደረሳይ ኩልየት እግል ኣምረ
ቀደርኮ።
መፍሁምለ ክልኦት ለጅንስ
እግል እስመዕ ሐዜ ሰበት
ዐልኮ፡ ምስለ እት መጦሩ
እንዴ ገብአት ለንቃሽነ ትሰምዕ
ለዐለት ሐቴ ሻበት ሕትነ እተ
እንዴ ትወለብኮ፡ “ረአይኪ ህዬ
ሚ ቱ እትሊ ናይ መሕሙድ”

እቤለ።
ትዕቤመ
ደረሰይት
ኩልየት ቃኑን ሰበት ዐለት፡ ምን
ፈሀም ድራሰተ እንዴ ትበገሰት፡
“ህግያሁ ሰኔት ህሌት፡ ህቱ
ደረሳይ ዕሉም ስያሰት ቱ፡
እትለ እዲነ ለህለ ፈርግ ቀዋቅል

ወጠን ምልክ ሰብአ እግል
ትግበእ ኢኮን ለሰላሰ ሰነት
ተሓረብነ? እሊ ስኒን እሊ ህዬ
ዐውሉ አክል አዪ ክምቱ እት
ደሚርከ ክቱብ ለህለ ታሪክ

እብ ሱሕፊ መሓሪ በላይ
ሰበት ልውዕል እስባትከ ሚ ቱ
እንቤሉ ምንገብእ ለዘበንመ
ሰበት ኢከፌነ፡ አባኑ እግል
ልግበእ ቀድር። አነ ላኪን ወጠን
ክምሰለ እግለ ቤለ ሐቆ ሸርሐየ
ለትርኤኒ ጋር፡ ለእብ ሕኩመት
ኤረትርየ ለፈግረ ቀዋኒን ምስል
አንሳይት ለልትጻበጥ ክም ከረ
ምልክየት ምድር ሐርስ ወሰከን
እግል አንሳት፡ ክምሰልሁመ
ለአንሳይት
መሳዋተ
እንዴ
አከደት ሽዑረ እት ወጠን
ወወጠንየት ለአዜደ ጋር እንዴ
ገብአ ልትርኤኒ” ዶል ትቤ፡ እለ
ጋሪት እለ ኣምረ ሰበት ዐልኮ
እት ናየ ረአይ እግል እዋፍቅ
ቀደርኮ።
እሊ ክሉ ለትሀይበከ ወጠን
ሐቆ ገብአት፡ እብ ክሱሰ እግል
ትሕሰብ ወእብ ክሱሰ እግል
ትዳግም ወትሻቀል ላዝም ገብእ።
እሊ ሽዑር እሊ ህዬ ወጠንየት
ቱ ለገብእ እንዴ እቤ አዜመ
አስክ መሕሙድ ዕቅቡል ዐልኮ።
ህቱ ላኪን ለሰኣልዬ እብ ከፎ
ክም ፈሀመዩ ምንመ ይእደሌ፡
ስሕቅ እት ወዴ፡ “ስምዐኒ ክሉ
መጣልብ ሐያትከ ለትሀይበከ
ወክም ትወለድከ ለትትከበተከ፡
እብሊ ህዬ እንዴ ዓቤተከ
ወሰኒ ክም ከይድ ለወዴተከ
ወጠን እሊ ሌጠ እንዴ ኢከፍየ
ክም ትሳርሐከ ምናመ ነዐ
ሕልብዬ እንዴ ትቤ እት ከብደ
ለትሐቅፈከ ሐቆ ገብአት፡ እብ
ክሱሰ እግል ሚ ኢትሻቀል? እለ
እም ዐባይ ተ ማሚ መልሀይ!”
ክም ቤሌኒ ቀደም ክርንቼ እበ
ህግያሁ ሰበት ትነከአኮ፡ ሐረከት
ኣቤ ወዴኮ እግሉ።
“አተንሴኒ ትቤ ትዕቤመ
እብ እንክረ፡ “ለምን ወጠን
እግል
ንርከቡ
ለወጅበነ
ሕቁቅ እንዴ ፈርቀቀ ምንእነ
እስትዕማር ክም ዳገኔነ እግሉ
እግል ንብለስ ወእም ክሉ ላተ

እት ሳዋ ለትነስአት ሱረት
ቱ። ግራሁመ እግል ስያደት
እለ ወጠን ለትደፍዐ ዐውል
ሸባብ ወሻባት ማሌመ ኢበዴ
ምንከ፡ እሊ ህዬ ክፈለ ምን
ወጠን ለመጸት ወጠንየት ሻብ
ማሌ ለሀ ወማሌቱ። እሊ ፍንጌ
ሻብ ወሻበት ወፍንጌ ወጠን
ወወጠንየት ለህለ መትቃራን
እንዴ ኢገብእ፡ መትሓባር እት
ደም፡ ስገ ወዓጭም ለልአክድ
እግልካቱ። ለሻብ ወለ ሻበት
ትንፋስ እት ደፍዖ እግለ፡ ህተ
ህዬ ትወልዶም፡ ተዓብዮም ወእት
ኣክር ሐያቶመ ለትትከበቶም
ህታተ። እሊ እብ ዕንታትከ
ለትርእዩ ናይ ክል ዕለት ሐደስ
ቱ። ህዬ እት እት ልትወራረስ
ለነብር ዳይም ሽቅል ቱ” ዶል
ትቤ፡ ለእግለ እለ ሰነት እለ
ዱሊት ለህሌት ስቅራት ሕርየት
ትርኤተኒ፡
“ርእየትነ
እብ
ክድም” ለትብል ስቅራት በደል
እብ ሂገ እብ ፍዕል ለትትርኤ
ርእየት ወወራት።
ለደረሰ ወክድ መድረሰቶም
ታምም ሰበት ዐለ፡ “መልሀይ
እንተ ተአተምም መስል እትነ
ይህሌከ፡ አዜ ኢስዔነ ምንከ
ምንገብእ ወጠንየት እብ ከፎ
ተርድ፡ ወእብ ከፎ ምን ጻብኢት
ሓስዳም ንዐቅበ፡ ወጠንየት
ሸባብ ወሻባት ማሌ ለሀ ማሌ
ወዮም ከፎ ህሌት? ለልብል
አስእለትከ እንዴ እቡ ኢትሸበነ
እግል ንህረብ ምንካ ቱ፡ ሰበት
ቤለውኒ፡ ለእት ምክዬ ለዐለ
አስእለት ምንመ ከሽፈው ምንዬ፡
ምን አፍካሮም ወረአዮም እግል
እጽገብ ሰበት ኢቀደርኮ፡ “ከላስ
ደሐንቱ፡ ህቱመ ወክድ ሐጊል
እግሉ መተአውዶ፡ እትለ ሳምን
እለ ጉግላት እንዴ ቀዋቀልኩም
እግል ትጽንሑኒ ቱ በህለት
ቱ፡” እንዴ እቤሎም ሽቅል
ቤቶም እብ ወለት ገበይ እንዴ
ሀብኩዎም ቱ ሳርሐኩዎም።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሰራቅ በዐል ብስር
ዎሮት
ሰራቅ
አስክ
አምሪከ እግል ልሳፍር ቀረረ፡
ከዲብ ዎሮት መለሀዩ እንዴ
አተሰለ ገሌ ብስር አምሪከ
ለልአቴ እቡ እግል ልርከብ
እሉ ተሰአለዩ። ለመለሀዩ ህዬ
ገሌ አውራቅ እንዴ ዘወረ
እሉ እብሊ ትምዩን ወሳይቅ
አሜሪከ አተ። ለሰራቅ ምነ
ሰልፋይት ምዕሉ ለዐድ አተ
እተ እንዴ አንበተ ለአዳም
መሕፈዘቶም እት አየ ወእብ
ክፎ ክም ከርወ እት ራቅብ
አንበተ።
ሰለስ
አምዔላት
እት
መራቀበት ሐቆ ሓለፈየን እት
ሳልሳይት ምዕሉ መሕፈዘት
ዎሮት ዶል ሰርቀ፡ ዎሮት
በዐል ጀላለት ወግሩም ለበብስ
ለለብሰ ነፈር ጸብጠዩ።
ከእሊ እናስ ስራቅ እለ
ክም ረክበቱ እብ ድንጋጽ
እተ አካኑ ተወው ቤለ።
ወእግለ እናስ እት ልትረጄ፡
“አነ እግል እስረቅ ንየት
ይዐለት እግልዬ” ቤለዩ።
ወእሊ ለጸብጠዩ ነፈር ፖሊስ
መስል እቱ ዐለ። ምናተ እሊ
ለጸብጠዩ ወድ አምሪከ ነፈር፡
አብሽርከ ኢትፍረህ አናመ

እተ ክምሰሌከ ሰራቅ አነ፡
ወምስልዬ እግል ትሽቄ ሰበት
ሐዜኮከ ለሓለትከ እራቅብ
ዐልኮ” ክም ቤለዩ፡ እተ
ዶሉ ፈርሐ ወእግለ እናስ
ትከበተዩ።
ለወድ አምሪከ ላቱ እናስ
ተድሪባት እት ወዴ እሉ
አንበተ፡ ወምነ ሓለቱ እግል
ልትአከድ እት ገሌ አካናት
ማል ተረግ ለአብል እሉ
ዐለ። ምናተ እሊ ጋሻይ ላቱ
ሰራቅ እግል እሊ መለሀዩ
እብ አማነት ታለዩ። ለወድ
አምሪከ ሐቆ ስስ ሸሀር ናይ
ተድሪብ ለመለሀዩ አሚን
ክም ቱ ተማም ክም ተአከደ
ምኑ፡ ክምእነ ቤለዩ፦ “ዮም
ለሰልፋይ ሽቅልነ እቱ እግል
ንትፈረር ቱ” እንዴ ቤለዩ
በለሊት ሰኒ ግሩም እንዴ
አልበሰዩ ለሰልፋይት ዐመልየት
ስርቆም እግል ለአጅሩ ዲብ
ሮሻን ናይ ዎሮት እናስ ሰኒ
ታጅር አተው። እበ ምስለ
ወድ አምሪከ ለዐለ መፋቴሕ
እግለ ሮሻን እንዴ ፈትሐው
እተ ከዚነት ክሪት እተ ለዐለት
ቁርፈት አተው።
ለከዚነት ክም ረክበው

ለአምሪኪ እብ ገሌ ገበይ
እንዴ ፈትሐየ እግለ ዐለ ዲበ
ማል ክሉ እንዴ አፍገረዩ ዲብ
ዎሮት ክርሲ ትገሰ ወእግለ
ጋሻይ ሰራቅ የለ ውረግ
ኩሽቴነት አምጽእ እግልነ
ቤለዩ...!
ልሰራቅ ለጋሻይ እለ ክም
ሰምዐ እት ልትፈከር፡ “አወል
አዜዲ እሊ እሊ ሳርቃሙ
ህሌነ ማል እንዴ ረፈዕነ
ንህረብ እግልነ፡ ወኩሽቴነት
ህዬ ሐር እት ቤትነ ንተልሀየ”
ቤለዩ። ለአምሪኪ ህዬ ሓርቅ
እት እንቱ ርኢስከ ሰበት አነ፡
ለእለ እብለከ ህሌኮ ሌጠ
ውዴ፡ አዲግ እንዴ ሸፈግከ
ውረግለ
ኩሽቴነት
እቡ
ምጸእ ህግየ ኢቲዴ ምስልዬ
ቤለዩ። እሊ ጋሻይ ሰራቅ ጌሰ
ወለኩሽቴነት ክም አምጸአየ
እተ
ከራሲሆም
ትገሰው
ወእት ልተልሀው አንበተው።
ለአምሪኪ አዜመ እግለ ጋሻይ
ሰራቅ ሙሰጀል ክርን እንዴ
ወቀልከ ፍትሑ ወከምረት
ወሰለስ ክባየት (ካስ) አምጽእ
እግልነ ቤለዩ።
ለእናስ
አዜመ
ጌሰ
ወከምረት ወሰለስ ክባየት

አሽይር ነፈር ፋሽል

በሀል
እሙራም

እሊ ነፈር እሊ፡
- እብ ሐሰት ልትጋለድ፡
- ለጋራት ሕኔት ጋብሆም ማን ወገለብ ለአትዋልጥ ምኖም።
- ዕዉታም ላቶም ለአቤ ወተወክ ለረክብ እበ እቶም ሌጠ ለአትቃምት።
- እተ አግደ ጋራት ምግባያም ሕሉል ልትከበት፡ ወእተ ቀሊላም ላቶም
ጋራት ወመጋብሀት ለኢለአስታህሉ አስክ ደንጎበ ልትባጠረከ።
- እምበለ ጨቢብ ድዋራት ለሽቅሉ፡ ብዕደት እብ ሐቴመ ኢልትአየስ።
- እግል ኢልንጀሕ ምነ እብ ነፍሱ ለህለ እሉ አከይ ደማን ፈርህ።
- ምኑ ለለሐምቆ የም አለቦም ክም ህለው ለሀድግ ወእብሊ ልትፋወሽ።
- ሕኔት እብ መባጥሩ ወመዋቅፉ፡ ጀላብ ርሑ ሌጠ እንዴ ቤላቱ ለፈተ
ብዕዳም እግል ልክሰብ ለሐዜ። ወክም ዐውል ናይ እሊ ገሌ ቅብብ እግል
ለአስተሕምል እስትዕዳድ ቡ።
- ለልትርኤ ምኑ ዐገብ ክም እሊ እት ልብል ነክሩ፡ እለ ቀልጠትቼ
ኢኮን።
- ለዕተዝር ወነፍሱ ለቀልጣቱ ምን ሐዲስ ደግመ።
- ህኩይ ቱ ወወቅቱመ በላሽ ለአበድዩ።
- እብ ክልኤ ሸፋግ ሌጠ ልትሐረክ፡ ለሐቴ ዕይን ሸፋግ ትገብእ እት
ህሌት፡ ለሐቴ ህዬ ምን ቅያስ ወለዐል ባርደት ተ።
- ዐገል አለቡ፡ ህቱ አው እት እዴ ብዕዳም ሌጠ ገብእ፡ አውመ ህዬ ክልዶል እበ ህቱ ለልብለ ሌጠ ገይስ።
- እግለ ጋራት ገላብቦም ወኢገበዮም ነድኦም።
- ክል-ዶል እግል ህግየ ሌጠ ልትባደር።
- ፋሌ፡ ወክል ዶል ስከቱ ሐቴተ.. ለሀ ኢበድል ወለሀ.. በህለት ሮቲናይ
ቱ።

መዕሉመት
አንያብ ዐንጻይ ጡል-ዕምሩ ምን ወሰኮት እት ዕቢነ ኢበጥር።
ከእብሊ ሰበብ ቱ እግለ እት ቀደሜሁ ረክበየ ቀፋቅፍ፡ ወእብሊ ሰበብ እሊ
ህዬ ለአንያቡ ምን ቅያስ ወለዐል እንዴ ሬመ ምሽክለት እግል ኢልግበእ
እቱ እንዴ ቤላቱ።

-

“ትም ክል ዶል ዕላመት
ረደ ኢኮን። ሐት-ሐቴ ዶል ሕነ
ምነ ተፍሲራት ክም ተዐብነ
ተአከድ።” (ቀሳን ከንፋኒ)
- “ምነ ዐበው አስራር
ዐውቴ፡ እለ እዲነ እምበል ሕላሌ
ዶል ተአተላልያ ቱ።” (አልበርት
ሽፋይትዘር)
- “ለናይ አማን ወስፍ ናይለ
ራትዐት ገበይ፡ ዘዐት ምናስበት
እት አካን ምናስበት በህለት ቱ።”
(ዮናታን ስዌፍት)

ጣዓሞ
ሲልቫቶር ኮሪቶ ለልትበሀል
ወድ አምሪከ ላቱ ምልዮኔር፡
እብ ግውኑይ አደብ ወጠባዬዕ
ልትአመር ነብረ። ከምነ አከይለ
አደቡ ወለመዋዲቱ፡ ህቱ ምድር
ላሊ ክም ገብአ ወአዳም ክም
ትሳከበ እተ ቀደምለ ደካኪን
ወለመጣዕም ሽን ከደኑ ፈግር ዐለ።
ወእሊ አከይ መዋዲት እብለ ገበይ
እለ ለአተላልዩ እንዴ ሀለ፡ ሐቴ
ምዕል ዎሮት ምነ ሰብለ መጣዕም፡
ሕብዕት ካሜረት ሰበት ከረ እሉ፡
እብለ ገበይ እለ አከይለ መዋዲቱ
እግል ልትአመር ቀድረ።
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አምጸአ ወእግለ መሰጀል
ክርን እንዴ ወቀለ እቱ
ፈትሐዩ። ምናተ ከብዱ ላተ
ሳክበት ይዐለት ወምስል ርሑ
እምበል ሸክ እግል ንትጸበጥ
ቱ ልብል ዐለ። ህቱ እብላሁ
ዲብ እሊ ሕሳባቱ እት እንቱ
በዐለ ሮሻን እት እዴሁ
መሰደስ ጻብጥ እት እንቱ
ጠበሽ ቤለዮም።
“እንቱም ሰረቂት፡ ሚ
ትወዱ ህሌኩም!” ቤለዮም።
ምናተ ለወድ አምሪከ ደሐንቱ
ከበርመ ኢተአምጽእ እሉ
ኩሽቴነትከ ሌጠ ተልሄ ቤለዩ።
ወእብላሆም ኩሽቴነቶም እት
ልተልሀው አተላለው ወበዐለ
ሮሻን ህዬ ተለፎን እንዴ
ወደ ፖሊስ ትላከ እቶም።
ለፖሊስ ዶል መጸው በዐለ
ሮሻን እሎም እግሎም ትርኡ
ህሌኩም ሐራምያት ቶም።
እት ቤትዬ እንዴ አተው
ከዝነትዬ ሰርቀው ወእተ ለዐለ
ማል ዛምታም ህለው፡ ወለእሉ
ዘምተው ማል እሊ እተ
ቀደሜሆም ቱ ቤለዮም።
ለአምሪኪ እለ ክም ሰምዐ
አስክለ ፖሊስ እንዴ ትወለበ፡
እሊ እናስ ለሐሴ ሀለ፡ ህቱ
ቅማር እግል ንተልሄ ምስሉ
ኖሱ ትላኬነ፡ ወተልሄነ ምስሉ
ከተዐወትነ እቱ ከቀለብናሁ፡
ህቱ ህዬ ለማሉ ክም ከስረዩ

መሰደሱ አፍገረ ከማልዬ ብለሶ
እትዬ አውመ ፖሊስ እንዴ
ትላኬኮ እትኩም ሐራምያት
ቶም እንዴ እቤሎም እግል
አጽብጠኩም ቱ እት ልብል
አትፋርሄነ።
ለፖሊስ ምን አቅመተው
ሰለስ ክባየት ከምረት ወለ
ማል እተ ጠረቤዘት ክሩያም
እት እንቶም፡ ወሙሲቀት
ጪጭ እት ትብል ወህቶም
እምበል ሕስር እት ልተልሀው
ረአዮም። ዛብጥለ ፖሊስ
እሊ ተየልል እሊ ክም ርአ
ለእናስ ለሐሴ ሀለ ሰበት
መስለዩ፡ “ስመዕ እሰልፍ
ቅማር ትተልሄ ወሐር ክም
ከሰርከ እብነ ተአተስል፡ እለ
ውዲትከ ሐቆ እለ ደገምካሀ
ምን ገብእ እመን ምነ እት
ስጅን
እግል
እልከፈከ”
ቤለዩ። ወእግለ ጠሩ የለ
እግልነ እንዴ ቤለዮም እግል
ሊጊሶ ዶል ሐዘው፡ ለወድ
አምሪከ ላቱ ሰራቅ እንዴ
አብጠረዩ፡ መንባነ እትለ
ሐደግከነ ከጊስከ ምን ገብእ፡
ምን ኣመረ እሊ እናስ የምክን
ቃትለነ፡ እዜ ሕነ ሚ ንውዴ
ቤለዩ። ለዛብጥ ህዬ ከእለ ምን
ገብእ የለ አዜ ቀደሜነ ፍገሮ
ቤለዮም ወለማል እብ ሸሃደት
ናይለ ፖሊስ እግሎም ተርፈ
ልትበሀል።

ምን ኣምሳል ገባይል
እት አከር አው መትፈዳይ ተረት ለህሌት ለዘት ምን ሐቴ ሳዐቲት
ኢተሐልፍ፡ ምናተ እት ዐፎ ለልትረከብ ጠምጠም እግል ዲመ ደማይን
ነብር። (እስባንዪን)
ማል አስክመ ሀለ ፈታመ ህሌት። (ፈረንስዪን)

ተበሰም

ዎሮት ነፈር ምን ሽቅል ዶል ዔረ፡ እግል ዕያሉ እብ
ክርባጅ አስክ ገሮቦም ጸሌዕ ከራበጀዮም። ግዋራሁ ለመውዒሆም
ሰምዐው ከሬድአት እት እንቶም ክም መጸው፡ “መለሀይ ደሓንካቱ፧
ሚጀሬት እትከ፧ ለዐድ አፎ ዛበጥካሆም፧” ምን ቤለዉ፡ “ትርእዎም
ይህሌኩም፡ ክልኦት እት እንቶም ሰለስ መርወሐት
ወለዐው” ቤለዮም።

በሀል

በሀል

እትለ እዲነ እሰልፍ እብ ጀርቤ ተሐልፍ፡ ሐቆሃቱ ለአምር
ትረክብ፡ ከሰኒ ትዳሌ እለ።
ሰእየት እግለ እብ ሰበብ ሐዘን ለልትከፍከፍ አናቤዕ
ተሀውኑ።
እዲናከ ዲመ ደማይን እግል ትንበር እተ ክምቱ ክደመ፡
ወኣክረት ፈጅር ቅርብት እግል ተአግዌሕ እተ ክምቱ ክደመ።
ግርመት ፈዲለት ተሐግል ትገብእ፡ ምናተ ፈዲለት ላተ ክሉ
ረእሰ ግርመት ኢተሐግል።

ዝበድ ዘዖታት

ክሎም እት ድዋርከ ለህለው አንፋር
ለፈቱከ ወለ ምን መስሎ እትካመ፡ ክል ዶል ዎሮቶም
እግል ልደርከከ፡ ለሳዐት ለእንተ እትለ ረአስለ ሀፌብ
ትበጥር እተ እለ ልትጸበር ሀለ።
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ስያሰት-ሒለት ወለትወልደ ደማር
መሐመድጅምዕ መ/ዑመር
ቀደም 20 ሰነት፡ “ሐርብ ግድም
አክተመ፡ አመት ሙስተቅበልነ
ንውዴ” እንዴ ቤለው ኩሉ ፍክሮም
እት ዐማር ዋድያም ለዐለው ገባይል
ኤረትርየ ወአቶብየ፡ ለኢትጸበረወ
ወእት ልቦም ለይዐለት ሳደፈቶም።
13 ማዮ 1998፡ ቤት-ጎማት
ውዘረእ
ወበርለማን
አቶብየ
እት ኤረትርየ
እብ ረስሚ
ሐርብ አወጀው። ናይ ክልኢቱ
ገባይል ሰላም እንዴ ተሐምረገት፡
ከክልኢቱ ገባይል ዐውል ቃሊ
ደፍዐ። መንጠቀትናመ እብ ሐዲስ
ጊማይ ሐርብ ትገልበበየ። ሽባን
ብዝሓም ህዬ ሸበቶም በደል እት
ዐማር ለአውዑለ፡ ጀላብ እለ ወጠን
አስተሽሀደው። ሸዐብ አቶብየ
ህዬ፡ ምስለ ሑሁ ወገልገላዩ እት
ወክድ መጻግሙ ምስሉ ለበጥረ
ሸዐብ ኤረትርየ እት ሐርብ ሐዲስ
ትሸመመ - ውላዱ ሐግለ። ለዲብ
ቀር-አፍሪቀ ሻብብ ለዐለ ሰእዮብ
ዐቦት ወመትቀዳም እቅትሳድመ
ግረ አቅበለ። ለልሄርር እበ ዐለ
ገበይመ ትደበአት ወምን በርሀት
እት ጽልመት ተዐዴት።
ዝያድ ርቦዕ ዘበን ለወደ ሐርብ
ሕርየት፡ ኣላፍ ሹሀደእ እንዴ
ደፍዐ ሕርየቱ ወስያደቱ ለአመርደ
ገቢል ኤረትርየ፡ ሐርብ ወከበሩ
እበን እንዴ ለክፈ እቶም፡ ሸዐብ
ኤረትርየ ወአቶብየ ምን ጽልመት
እት በርሀት እግል ለአወልውሎ
ሕሳል በርሀት እንዴ ጸብጠው
ሰእየት ምስተቅበሎም እግል ሊደው
እንቡታም ዐለው።
“እት መቅጠንኩም ጸልዐት
ክም ብእትኩም አምር፡ ሰበቡ አነ
ወመልህያምዬመ
ክምሰሌኩም

ለሽንርብ ሰበት ህሌት ዲብነ።
ለሐልፈ አከይ መዋዲት ትረስዕዎ
ይእብለኩም - ለልትረሰዕ ሰበት
ኢኮን ወእግል ንድረስ ምኑመ
ሰበት እንቀድር። ምናተ ጸልዐትነ
ኢንንከእ ወጸልዐትኩም ኢትንክኦ።
ኩሉ ታምም ሀለ። መኣኪት ኩሉ
ትቀበረ።” = መለስ ዜናዊ
እተ ሰልፋያት ሐምስ ሰነት
ሕርየት፡ እት ፍንጌ ክልኦት ለገባይል

ክልቅት ለዐለት ሰላም ወመስኩበት፡
እት ብዝሓም ደሚር ሰኒ ክም
ቀልቀየ ታሪክ ለልሽህደ አማን ተ።
ፍንጌ ክልኢቱ ገባይል እት ርሒብ
መጃላት እቅትሳድ መትሰዳዳይ
ክሉቅ ዐለ። ናይ ሕበር ልጃን
ውዘረእ እንዴ ተአሰሰየ፡ ሸዐብ
ክልኤ ለደውለት ምን ወአስክ እብ
ጅንስየት ሌጠ ለልትሐረኮ እቱ
ወቅትመ ትበጸሐ።
ለሞዳይ ክእነ እት ሀለ፡
ሸዐብ ኤረትርየ እግለ ሓምስ
ሖሉ እድዉር ለዐለ እስትቅላሉ
ለዘቱ እተ ለአዳውር እቱ ለዐለ
ወክድ፡ ሐሽም ወያኔ ለእሳት
እግል ለአትቃሬሕ ቀሸብ እግል
ልእሬ
አስተብደ።
ለአይደት
ቀደም ልትቃረሕ ወለእሳት ቀደም
ተዐቦርግ፡ እግለ ሓለት ምን ቅሩብ
ታብዕ ለዐለት ሕኩመት ኤረትርየ፡
ሙስተቅበል ክልኦት ለገባይል እግል
ኢልጸልምት፡ ለጋሪት እብ ሰብር
ወነሐር ፋዬሕ እግል ትትጸበጥ
ወሐል እግል ልትባሰር እግለ ክም
ሐሬት ወክም መብደእ ህዬ፡ ለሐቴ
ስለል ህተ ሰበት ተ፡ እምበል ሕላሌ
ከድመት።
“አሰአሎት ሸዐብ ናዩ መሻክል
ሰበት ከልቅ፡ እለ ዋድያመ ለህሌነ
መፋሀመት
ለተየልል
እግል
ተሀውኑ ሐቆ ቀድረት፡ ለሸሬሕ
እግል ልጽነሕ እንዴ እንቤ
ፉሁማም ዐልነ። እንሰር ክምሰል
መጽአኮ፡ ለደዋዬሕ ምን ዴሽ እግል
ነአንግዩ፡ ለልአትብእስ ሐቆ ገብአ
ህዬ፡ እብ ገበይ ሰብ-ምግብ እግል
ልትረኤ ወሳልሳይት ጀሀት እግል
ነኣቴ ደማነት እግል ተሀሌ እግልነ፡
ለእብ ወለት-ገበይ መሻክል ብዕድ
ለከልቅ ጋራት እግል ንሸንኩ እብ
መስኡልየት እግል ንክደም፡
እለን ሐቆለ ትረአየ
ግራሁ፡ እብ ተለፎን
እግል ንትሀጋጌ ፉሁማም
ዐልነ።” = ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ፡
ለእሳት እንዴ ኢትልዔ
እብ
ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ ልትለአክ ለዐለ
ጀዋባት፡ እሻረት ንየት
ሰኔት ቱ። ምን ክልኤ
ለደውለት
ልጅነትሕበር እግል ትትአሰስ
ወሐል እግል ትባስር
ለትብል ፍክረት ክም
ኤታን ቃርበት ዐለት።
ምናተ ለትመጽእ ደማር
ለኢፈሀመው ወያኔ፡ እብ
አድማይ አብርየእ እግል
ልተልሀው ወሺመቶም እግል
ልረሽዶ ሐረው።
መልሀይ
መለስ፡
ከአፎ
አስመንከ? እት ሕዱድ እበ ህሌት
ሓለት ለብዬተ ሐብሬ፡ እት ዐድምሩግ እተ ትነሰአት ከጥወት እት
አንፋርነ እተ ዐለው ዲቡ ድዋራት፡
ጅማዐትነ እንዴ ትዳገነው ለዐለት
እዳረት እንዴ በደለው ለትነስአት
ከጥወት ተ። እት ድዋራት
ባድሜመ እለ ለትመስል ከጥወት

ንስእት ህሌት። ክምሰለ እለ ሸርሐኮ
እግልከ፡ እሊ ለመስል ከጥዋት
ንስአት ኢለአትሐዜ። እት ወክዱ
እግል ልትሳሬ ወእግል ዲመ እግል
ለአክትም እት ለሸፍገ ወክድ
እብ ገበይ ዕግልት ምን ልትጸበጥ
ለሐይስ ለልብል ረአይ ብዬ። እብ
ጀሀትከ ሚ ተሐስብ ህሌከ ወዴሕ
እግልዬ።

እት ሰላመት!
መልሀይከ ኢሰያስ አፍወርቂ
25 ኦገስት 1997
በርለማን አቶብየ ለአፍገረዩ
ቀራር ደማር ወሰሪት፡ ሽንርቡ
ቀላል ክምሰል ኢትገብእ ለፈሀመት
ሕኩመት ኤረትርየ፡ እትለ ዲብ
ዮም 14 ማዮ 1998 ለወደዩ
ሻፍግ እጅትመዕ መጅልስ ውዘረእ፡
እግለ እብ ለትዐለነ ዕላን ሐርብ
እብ ክምሰሌሁ ኢበልሰ እቱ። እግለ
ፍገሪት ሐርብ ወለትሰብበ ደማር
ተጃርብ ካፊ ለቦም ሜርሐት እለ
ደውለት፡ አስክ ሐርብ ኢትሻፈገው።
እት ቅብላቱ፡ እብለን ለተልየ
ንቃጥ መብደእ ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ ሸርሐው፦
1. ቅድየት ሕዱድ እብ
ቃኑን እንድኢኮን፡ እብ ሐርብ
ወደግሽ ኢትትባለሕ። ሒለት
ወአትፋርሆት እብ ሐርብ እንዴ
በጥረ፡ እግል ባልሖቱ ሳልሳይት
ጀሀት ለትሻርክ እቱ ንቃሽ እግል
ልግበእ
2. ለኢለአትሐዜ ደግሽ እግል
ኢልምጸእ፡ ሕዱድ ክልኢተን
ለድወል ምን ሀለዮት ዴሽ ሕር
እንዴ ገብአ፡ ገዘ ለኢትወዴ ሕር
መተቅብላይት ጀሀት እግል ትእቴ
እቱ፡
3. እብ አሳስ እትፋቅየት
እስትዕማር
ወፈርዕ
ከራይጥ
(ካርቶግራፊ) ናይ መጅልስ ቅራን፡
ሕዱድ እግል ልትአሸር
“መትብእሳይከ ላብብ ልግበእ”
ክምሰለ ልትበሀል፡ ንዛም ወያኔ
ለሰበብ እግል ለአርሕብ ለነዘመዮም
ጀሃት ምን ሕዱድ ወኬን ሸንሀት
ብዕደት ምን ዐለት እሎም ቱ
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ድኢኮን፡ ክምሰለ እት መአንበትለ
ሐርብ ለትበሀለ፡ እግለ እብ
ሕኩመት ኤረትርየ ለቀርበ ይማም
ሰላም ወኢነክረዩ ወላመ ሐርብ
እት ርሽመቱ ወይዐርገ ዐለ።
ምን ሰነት 1998-2000 ለገብአ
ሐርብ ግረ እንዴ አቅበልከ ምን
ተሐስቡ፡ መሰምሱ ክላፍ ሕዱድ
ክምሰል ይዐለ ልትአከድ እግልከ።

ርኢስ ውዘረእ መለስ ዜናዊ ሕርየት
ኤረትርየ ምን ቀዳሙ ክቡተ
ይዐለ። ሕርየት ኤረትርየ ለቀብለ
እቡ አስባብ፡ እት መስኡልየት
እግል ለአተላሌ ሐቆመ ገብአ፡ ዶር
ሸዕብየት ሰበት ደምነ ሌጣ ቱ።
ኤረትርየ ምን ሐዲስ እት አቶብየ
እግል ለሓብረ ናይ ግሩሽ ወሕዱድ
መሰምስ ከልቀ። መለስ እተ መደት
ለሀ እት ለትፈናተ መናሰባት፡ “ዲብ
ወክድ ቅሩብ ክም በዲርነ ሐቴ
እግል ንግበእ ቱ፡ ኤረትርየ እግል
ነሓብራቱ!” ገሌ ምነ እብ ትሉሉይ
ለአትሃጅከኒ ቱ ለዐለ ቃላት ቱ።
እግል ሚ ክእኒ ልብለኒ ክም ዐለ
ክል-ዶል ለአትፈክረኒ።
እብ ሰዐይ-ሰዐይ እት ለሐ’ኖ
ዲብ ሐርብ ለአተው ሰብ ሰልጠት
አቶብየ፡ ዮም ሐቆ 20 ሰነት
እት ቀደም ቃዲ እንዴ በጥረው፡
“ለትሸፍጎ እቱ ዐልኩም ሐርብ
ሚ ከሰብኩም ምኑ፧ ለቅድየት
እት ጣውለት ንቃሽ ምድት ምን
ተዐሌ፡ ዮም ለሓለት እት ሚ
ወትበደለት ገብእ? ለበርህ ምን
ሕድ ለከሩ ወዲብ እኪት ወሰኔት
ምስል እምሕቡራም ለዐለው
ገባይል ኤረትርየ ወትግራይ፡
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ግውርነቶም እንዴ ፈንጠርኩም
ምን ሕድ ክም ልትራየሞ
ውድየትኩም፡ ምራድኩም ተመ
እግልኩም ገብእ፧” ለልብል ሰኣላት
በሊሱ ሚ ወገብአ ገብእ፧
ወራር ደርብ ወራር ምንመ
ትካተረ፡ እግለ እት ካልእ
እስትዕማር እግል ለኣትወ ኩሉ
ለእግሉ መልኮ ቅብላትለ ሽንርብ
መስተዕምረት ምን መቅጠኑ
ለኢትሐረከት ኣላፍ ምን ደሀብ
ለቀ’ሉ ውላዱ ለደፍዐ ሴድያይ
ለይዐለ እግሉ ሸዐብ ኤረትርየ፡
ኩሉ ጀረበው። መተ’በዕ ለባበት
ወእብ ቃኑን መትቀያድ ምስጢር
ፈራሰት ቱ። እግል ከዐይ-ደም
ካልእ ዶል ህንዲዶ ለቤለው
ሜርሐት አቶብየ፡ ገቢል ኤረትርየ
እት ሓሪቶም ለኢልትረስዕዎ ደርስ
አድረሰዮም። ምን ተአረይም
ወምን ተአቀርብ፡ እት መሕበር
ወእብ ገበይ ቃኑን ለኢልትባለሕ
በአስ ይሀለ። እንዴ ትዳኔከ
እብ ቃኑን መትቀያድ፡ ካልእ
ዕስ ወዕላመት ጅንስየት ጥውር
ቱ። ሐቆ ቀራር መሕከመት
ለሓለፍናሀን 16 ሰነት ክም ክፋል
ናይለ ወራር እንዴ ተሐሰበየ፡
ቅባል እሊ ገቢል እሊ ወእለ
ደውለት እለ ለገብአ ዋይዲባት
ክምሰል ቱ ብዝሓም ላባም ልብ
ለከሩ እቱ ጋር ቱ።
ሐል አማን ቅድየት ኤረትርየ
ወአቶብየ እግል ልምጸእ ሐቆመ
ገብአ፡ ሕዱድ እስትዕማር እንዴ
ሐሸምነ ወእንዴ ኢነአነክስ እቡ
እግል ንትቀየድ ክም ወጅበነ
እሙር ቱ።
ረአይ ራቴዕ ለአለበ ስያሰት
መብጠር አለበ። ቃኑን እብ
ፍርድ ተመ። ለታርፍ ሀለ ህዬ
ቀራር እድንያይት መሕከመት
እት ፍዕል አውዐሎት ሌጣ ቱ።
ለወራር እት 20 ሖሎ ነሀድግ
እቡ ለህሌነ ሰበብ፡ እግለ እት
ቀደም እዲነ እብ ዐስር ጭብዕትከ
ለፈረምከ እቱ እትፋቅ ወረደ
እብ ሕክም መሕከመት ቱ።
አድመኖት ፍቴሕ ወቃኑን ህዬ፡
መስኡልየት ቱ። እሊ ክም ተአከዳ
ቱ ሕውትነት ወግውርነት ገባይል
እት አካነን ለልአቀብለ። ቃኑን
ክም ትመርዳ ቱ ለትከሰረ ወክድ
እብ አብካት እግል ልትፈዴ
ለቀድር። ቃኑን ሐቆ ሐሸምከ
ጥዉር ወሓጥር በዐል መብደእ
ክምሰል እንተ አኪድ ቱ።

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ጅግረ ዐጀላት ካስ ሕርየት አቅሊም ምግብ 2018
እግል ሳምኖታት ለተላለ ጅግረ
ዐጀላት ካስ ሕርየት ሰነት 2018
ናይ አቅሊም ምግብ ለሐልፈት
ሰንበት ዐባይ ተምመ። እተ ናይ
ካቲመ ጅግረ ቢንያም ግርማይ ምን
ፈሪቅ ሰምበል መትጃግረቱ እንዴ
ፈለ ወለት ሳተ (ከጥ ዐውቴ) ሰበት
ኬደ እግለ ቀደሙ ለዐለ ዘመንፈስ
ሰለሙ እብ ካልኢታት እንዴ
በድረ ልትዐወት እት ህለ፡ 3ይ ህዬ
ናትናኤል ተስፋጽዮን ምን ፈሪቅ
ኤሪቴል ዐለ።

እለ እተ አምዕል ለሀ ለገብአ
ጅግረ እቱ ለትረከበት ፍገሪት
እት ገብእ፡ እብ ዕሙማይ ንቃጥ
ዶል እንርኤመ፡ ቢንያም ካስ
ሕርየት ጅግረ ዐጀላት አቅሊም
ምግብ ሰነት 2018 ረፍዕ እት ህለ፡
መዳልየት ደሀብ ወ5000 ነቅፈ
ትሀየበ። 2ይ ለፈግረ ናትናኤል
ህዬ መዳልየት ፍደት ወ3000
ነቅፈ ረክብ እት ህለ፡ 3ይ ለፈግረ
ዘመንፈስ ሰለሙንመ መዳልየት
ነሓስ ወ2000 ነቅፈ ነስአ።

ምን መጃግረት 2ይ ዲቪዥን
ናሆም መኮነን እብ ብሕቶት፡
ገብሬሂወት
ዮውሃንስ
ምን
ፈሪቅ ሰምበል፡ንያት ርእሶም እብ

እንዴ ጸብጠው እግለ ዱሉይ ዐለ
ጅግረ እብ ዐውቴ አትመመዉ።
እብ ወክድመ ለገብአ ጅግረ
አንሳት ዴ ኮርሶ፡ እቱ መትባድረይት

ወ3ይት እንዴ ገአየ ተለያሀ። እብ
ኪሉል ንቃጥ ህዬ ደሴት ብስራይ
ወዝናብ ምን 1ይት አስክ 3ይት
ለህለ ደረጃት ጸብጠየ።

ብሕቶት፡ አወላያም ናይ እሊ ጅግረ
እሊ ቶም። እት ጅግረ ሳልሳይ
ዲቪዥን ሳምሶም ሃብቴ፡ኤፍሬም
ገብሬሂወት፡ ዳንኤል ይሕደጎ
ወዋርሳይ ሕድ ለሸብህ ደረጃት

ዐጀላት ምን ፈሪቅ አራግ ላተ
ደሴት ኪዳኔ ካስ ሕርየት እት
ነስእ፡ ብስራል ገብሬመስቀል ምን
ደንደን ወትዕግስቲ ገብሬሂወት
ህዬ ምን ፈሪቅ ጋላነፍሒ 2ይት

እት ናይ ገዳይም መጃግረት
ለገብአ
ጅግረ
እቱ
ህዬ
ቶማስ ቴድሮስ፡ተክሊት ኢሳቅ
ወዐብደለጢፍ ሰዲቅ 1ይ፡2ይ
ወ3ይ ፈግረው።

ጅግረ ኩረት ቲበሉእግር
ካስ ሕርየት፡
ምንተሐት 20 ሰነት አቃሊም ዐድነ
ትቀድር። ሰበቡ፡ ለከረ ፍረቅ
ቀልበዩ 3 ንቅጠት ከስበ ምኑ።

ለእብ ፈደሬሽን ኩረት እግር
ኤረትርየ ለትነዘመ ጅግረ ኩረት
እግር ምተሐት 20 ሰነት ላቶም
መትጃግረ ካስ ሕርየት ሰነት
2018 ለሐልፈት ከሚስ ዮም 10
ማዮ ሰነት 2018 ግረ አድህር እት
ፍንጌ አቅሊም ዐንሰበ ወአቅሊም
ግብለት በሐር ቀየሕ እበ ዎሮት
እንክር ወእበ ብዕድ እንክር ህዬ
ፍንጌ አቅሊም ምግብ ወፈሪቅ
መዐስከር ሳወ ለገብአ ጅግራታት
እት ሜዳን ቺቸሮ አስመረ እንቡት
ዐለ።
እተ ናይ ሰልፍ ትልህየ ፈሪቅ
ዐንሰበ እግል ፈሪቅ ግብለት በሐር
ቀየሕ 4 እብ 2 እግል ልቅለብ
ምንመ ቀድረ፡ መተልህየትለ
ፈሪቅ ምነ እሙራም መተልህየት
ለትአፈሬ መዲነት ከረን ለመጸው
መስሎ ይዐለው። እግልሚ እግል
ዕን ዔፍያዩ እንዴ አርወ ልቡ
ለተምትም ትልህየ ሰበት ይአርአው።
እብሊ ህዬ፡ እት ካስ እግል ልብጸሕ
ለህሌት እግሉ መቅደር አክል እላተ
እግል ቲበላመ ክም ቀብበ ለወዴት
ትልህየ እርኡይ ዐለ።
ፈሪቅ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ምስለ እቱ ነብር ድዋሩ፡
ሓለት ጀዉ ወብዕድ ምስል
ምሽክለት ናይ ሜዳኑ ለአርእየ
ለዐለ ትልህየ ወንየት አግዋል
ሰኒ ልሄርር ለህለ ፈሪቅ ቱ እግል

ከረን ወአስመረ ራክባሙ ለህለው
አብካት ሜዳን እብ ሰዐር ስናዒ፡
ምንገብእ ወሓለት ጀው እግል
ኖሱ ተአሲር ሰበት ብእቱ።
ትልህየ ምን በርጀጎ እግል
ትርአየ ለትአትናይት እት እንተ
ለቀርበው ፍረቅ አቅሊም ምግብ
ወመዐስከር ሳወ ዐለ። እት ኣክር
ላኪን አቅሊም ምግብ ለህለ እግሉ
አብካት ክሉ እንዴ ትነፈዐ 5 እብ
0 ቀልበዩ።
ግረ መክሰቲለ ጅግረ ለዐለት
አምዕል እት ፍንጌ ፍረቅ አቅሊም
ግብለት ወመአሰሳት ተዐሊም
ውቁል ለገብአ ጅግራ ቱ።
መአሰሳት ተዐሊም ውቁል እግል

እተ ተለ አምዔላት ህዬ ፈሪቅ
አቅሊም ምግብ እግል ፈሪቅ
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ 3ብ0
ልትዐወት እቱ እት ህለ፡ ፈሪቅ
ዐንሰበ እግል ፈሪቅ መዐስከር ሳወ
ህዬ 2 እብ 1 ሳርሐዩ።
ለሐልፈት ሰንበት ንኢሽ ዮም
12 ማዮ ለገብአ ጅግራታት እቱ
ፈሪቅ አቅሊም ዐንሰበ እብ ፈሪቅ
አቅሊም ምግብ 3 እብ 0 እንዴ
ትቀለበ ፈግረ፡ ዐውቴ እት ክልኤ
ትልህየ ለኢረአ ፈሪቅ መዐስከር
ሳወ እግል ፈሪቅ አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ 7 እብ 0 እንዴ ቀልበዩ
ሰለስ ንቅጠት እግለን አምዐሞከ
ቤለ። እተ አምዕል ለሀ ነፈርለ ፈሪቅ

አቅሊም ግብለት 3 እብ 1 ቀልቡ
እት ህለ፡ ፈሪቅ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ እግል ፈሪቅ አቅሊም
ጋሽ በርከ ህዬ 3እብ 2 እንዴ

ሃብቶም ስእሉ ሃትሪክ ሸቀ።
እት ዮም ሰንበት ዐባይ ለገብአት
ትልህየ ህዬ ፈሪቅ አቅሊም ግብለት
እብ ፈሪቅ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ 3 እብ1 ትቀለበ።
እሊ ጅግረ እሊ ማሌ ዮም 15
ማዮመ ትሉሉይ አምሰ። እብሊ ህዬ
ፈሪቅ መአሰሳት ተዐሊም ውቁል
ምስል ፈሪቅ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ጅግረ ዋዲ ዐለ እትለ
ጅግረ እለ ህዬ ፈሪቅ መአሰሳት
ተዐሊም ውቁል እብ አግዋላት
ብዞሕ እግል ፈሪቅ ቅብለት በሐር
ቀየሕ እንዴ አድመዐ ተዐወተ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 20

እብ አሳስ እሊ ህዬ ምን
መጅሙዐት ክልኤ ለሐልፈ ፍረቅ
እብ ፈርግ አግዋላት ቱ እት ኢኮን
ሰልሲቱ ለፍረቅ በሀለት አቃሊም
ጋሽ በርከ ቅብለት በሐር ቀየሕ
ወመአሰሳት ተዐሊም ውቁል፡ ክል

ምኖም 6 ንቅጠት ራክብ ህለ።
እብ ብዝሔ አግዋል ላኪን
መአሰሳት ተዐሊም 1ይ እግል
ልግበእ ቱ።
እት ፍንጌ ፍረቅ ግብለት ወጋሽ
በርከ ለገብአት ትልህየ ህዬ እብ
ዐውቴ ፈሪቅ አቅሊም ጋሽ በርከ
2 እብ 1 እንዴ ቀልበ 3 ንቅጠት
ረክበ።
እት 1ይ መጅሙዐት አቅሊም
ምግብ ኣብ 9 ንቅጠት አወለይት
ወ ፈሪቅ አቅሊም ዐንሰበ ህዬ እብ
6 ንቅጠት 2ይ እንዴ ገአየ እተ
ተሌ ጅግረ ሰር ንሃየት ሓልፋም
ህለው።

አርቡዕ 16 ማዮ 2018

ተአሂል
መቅደረት
ገሮብ ተምም
ፈደሬሽን ኩረት እግር ኤረትርየ
ምስል ፊፋ እት ልትዓወን ለነዘመዩ
ወሀበዩ ተአሂል መቅደረት ገሮብ እተ
ሐልፈ አውካድ ተምመ።
እት ካቲመለ ተአሂል እግለ ምን
ክለ ዐድነ ለመጸው 32 ምሽተርከት
ለከምከመ አምሐበሮት እቱ፡ ሙዲር
ዓም ፈርዕ ቴክኒክ ኩረት እግር
ኤረትርየ አሰይድ ዳንኤል ዮውሃንስ
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ ለተአሂል
መቅደረት
ወመጃገረት
ፍረቅ
ወመተልህየት ለወቅል በርንማጅ
ክም ዐለ እንዴ ሸርሐ፡ ፍገሪቱ እብ
ትሉሉይ ለትገብእ ክድመት ወጅህድ
መአህለት ለልትርኤ ቱ ቤለ።
እግለ ተአሂል ለሀበ በዐል
መቅደረት ገሮብ ኢስትራክተር ዬንስ
ኤሪክ አንደርሰን እብ ፊፋ ለመጸ ወድ
ዴንማርክ፡ ምሽተርከት ለዐለ እግሎም
መትሐሳር ወእንትባህ ለልትሐመድ
ክምቱ እንዴ ወደሐ፡ ለተአሂል እብ
ዐውቴ እግል ልትመም እግል ፈደሬሽን
ኩረት እግር ኤረትርየ ሐመደ።
እተ መናሰበት ምን ለትፈናተው
መስኡሊን ርያደት ሸሃዳትለ ተአሂል
እግለ ሹሩካም ለዐለው 32 ነፈር
ተሀየበት።
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መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

ቶል ቤለው?

ቶል፡ ዓደት ከብቴ ለልትወለዶ
አጀኒት እት ኮርየ ተ። ቀደም እሊ
ተጠውር እሊ መጽእ፡ ብዝሓም
አጀኒት እት ወቅት መድወላዶም
መይቶ ሰበት ዐለው እብ ሰበቡ
ለአንበተት ዓደት ገብእ እት ህሌት፡
ምስል ዘመን ህዬ ክም ለመድ
ወዓዳት ትለመደት።
ዓደት እለ
ህዬ፡ እግለ ልትወለዶ አግሩዝ ዕምር
ረዪም መተምናይተ። ለዓደት እለ
አስክ አዜ እት ኮርየ እብ ፋይሕ
ትትጋያስ ህሌት።

ዓደት ቶል፡ ለጅነ ዶል
ልትወለድ ለትትጋየስ ገብእ እት
ህሌት፡ አስሉበ ህዬ ክእነ መስል።
አወል እም ናይለ ሐራስ፡ ምን ሩዝ
ጻዕደ ወዐሰ ለዳሌት፡ “ማዩክጉክ”
ለትትበሀል ነብረ ወሐሊብ መጦርለ
ሐራስ ከርዩ፡ ቅብላት እሊ እብ
ህግያሆም “ሳምሺን ሲሩ” ለልቡሉ
ምን አደንገል ቀይሕ ወሩዝ
ለትሸቄት ነብረ ትትዳሌ፡ ሐቆ እለ
ለሐራስ ወእመ እደይ ሕድ እንዴ
ጸብጠየ እብ ትሉሉይ ደዐ ወድየ።
እብሊ ህዬ እግለ እቱ ለአምነ

ረቢሃን እግለ ጅነ ዕምር ረዪም
እግል ለሀቡ ልደዐየ።ሐቆለ ደዐ
ለዱልይ ለዐለ ነበሪት እብ አንፋርለ
እስረት ሌጠ ልትበለዕ። ለሰበብ ህዬ
ለነብረ ምስል ጋናታት ሐቆ በልዐወ፡
ለግርዝ በክቱ ክም ለአኬ ወዕምሩ
ክም ለሐጭር ሰበት ለአምኖ ቱ።
ምን አሳስ እሊ ህዬ ለገብአ ጋነ ምነ
ነብረ ኢልጥዕምኒ።
እተ ክምሰልሁመ ሰብ-ተብዕን
እት ዓደት ቶል እግል ልሻርኮ
ኢልትአጀዝ እግሎም። ዓደት ቶል
ለትትጋየስ እቱ ወቅት፡ ምን አካን

ለኢትፈትሐ መሳእል

እት አካን ልትፈናቴ። እግል መሰል
እት ዐሲመት ግብለት ኮርየ ላተ
‘ሶል’፡ ለመናሰበት ሐቆ መትወላድ
ጅነ ትትጋየስ እት ህሌት፡ እት ብዕድ
አንክራት ኮርየ ህዬ፡ ዶል ለእሲት

መሀጽ ተአነብታተ ትትጋየስ።
ለሀደፍ ላኪን ክሉ ሐቴቱ። እለ
ቶል ለትትበሀል ለመድ ምን ኮርየ
ወኬንመ እት አስየ ወአሜርካመ
እሙር ለመድ ሻማንቱ።

ክልቀት ረቢ ዐጂበት ተ!
፨ ህዝቂኤል ኣዳምዝ ለልትበሀል ወድ አልባንየ ፡ እምበል እዘን
ልትወለድ እት ሀለ፡ እት አካን እዘኑ ህዬ አዪ እግል ስመዕ ለሰዴ መጣርቅ
አለቡ። ምናተ ለሕጻን ቅድረት ትርድት ናይ ስምዐት ዐለት እግሉ። እግል
ልስመዕ ዶል ለሐዜ ህዬ አፉሁ ፈትሕ ክም ዐለ ልትአመር። ረቢ ወዳይ
ክምፈተ ቱ፡ ለልትበህል ክእነቱ።
፨ እት 17 ክ/ዘመን እት መዲነት ቶቦሉስክ ሩስየ ትነብር ለዐለት፡
ማግደሊነ ለትትበሀል ወለት ፡ አጥባየ በደል እተ እምር አካኑ ፡ እት ዔጻተ
ክም ዐለ ተአምሮ ገብእ? ለሰበብ ናይ እሊ ኢንቡር አጥባየ ሚ ክምቱ
ምንመ ኢደለ፡ ማግደሊነ ላተ ሰለስ ጅነ ወልደት ወ እት ተአጠብዮም
ዓቤቶም።
፨ ገሌ እሰር እት እስኮትላንድ፡ ጅነ እት ከብድ እሙ እት እንቱ ሰም
ተብዐት ለሀዩቡ ክም ዐለው ልትአመር፡ ስድፈት ላኪን ለልትወለድ ወለት
ሐቆ ገብአት ፡ እት አወል ለአፍገረወ ሰም “ይነ” ወስኮ ዐለው። እግል
መሰል፡ ለስም ‘ጆርጅ’ ሐቆ ዐለት፡ ጆርጂነ ወድወ ዐለው በሀለትቱ።

ቅርኦ ወትዐጀቦ
እተ ሰልፋየት ሳምኖታት አወላይ
ሐርብ እዲነ፡ ብርጣንየ እብ በሐር
ወምድር ጊመት ብቆት ተአድሮሬ
ዲበ ዐለት። ብዝሓም ውላድ
ፈረንሰ ህዬ፡ እት እትጃህ ምፍጋርጸሓይ ናይለ ደዋይሕ መይቶ
ዐለው። ለመ እብ ‘ዩ’ ለልትአመረ
መራክብ -ሐርብ ጀርመን ፡ እግል
በሕርየ ዴሽ ልፍን ፡ እፍጀዓቶም
ዐለየ። እብሊ ህዬ እተ አወላይት
ሳምን በሀለት ሰምተምበር 1914፡
መስኡል ቅዋት በሐር ብርጣንየ፡
ለዐለ ሎርድ ፊሸር፡ ምን ሳረ ሞርስ
ለትትበሀል ሙመርደት(ነርስ) ጀዋብ
ትለአከ እቱ፡ ጸበጥለ ጀዋብ ህዬ
ክእነ መስል ዐለ፦ “ሕሹም ዛብጥ
እበ ማሌ ለትሐለምክዉ ሕልም
እግል አስእለከ ሐዜ ዐልኮ” ልብል
ዐለ። ለእብ ብዝሔ ሽቅል ለዐል
ወተሐት ልብል ለዐለ ምስኡል
ጽበጥለ ጀዋብ ክም ረአ እብ
ሰሓቅ ፈረሽክ ገብአ። እግልሚ ምነ
ጽበጥለ ልኡከ ለምስዳረ አትፈከረቱ
፡ እግል ሕልመ ተአስእሉ ምን
ሽቅል ዐስከርየት፡ ዘመን እግል
ለሀበ ሕስበተ ሰኒ አተዐጀብዩ።
ላኪን ለመስኡል ለሀይ ዘመን እንዴ
ሀበየ ለሕልመ ምን ሰምዑ ወእት
ፍዕል ምን ለአውዕሉ፡ እት ፍግሪት
ወሜዛን ናይለ ሐርብ ብዞሕ ተቅዪር
ወትረአ። ሎርድ ላኪን ዘመን ሰበት
ይዐለ እግሉ ኢተሐሰረ እበ። ለነርስ
ላኪን እንዴ ኢትትሐለል ሐቆ
እለመ ተፋሲለ ሕልመ እብ ጀዋብ

ለአከቱ እግሉ።
ሳረ፡ እኮትላንድ ጋይሰት ምንመ
ኢኮን፡ ለዲብ ሕልመ ርኤቱ ኩብሪ
፡ ለእት እስኮትላንድ ልትረከብ
‘ኩብሪ-ፎርዝ’ ለልትበሀል፡ እብ
ሱረት ለራኤቱ ክብሪ ክምቱ
ተአከደት። ሀተ እት ሕልመ፡ እት
እስኮትላንድ፡ እት ባካት ኩብሪ
ፎርዝ፡ ሰለስ እት ዔጻቶም ስለሕ
ለራፍዓም ዓሳ ዐበዪ፡ እት ዮም
7 ኦክቶበር፡ እተ ባካተ ኩብሪ
እትለሐንብሶ ርኤት። ለሕልም
እሊ ህዬ ሐቴ ዶል ለኢገብአ
እብ ትሉሉይ አርበዕ ዶል ርኤቱ።
እብሊቱ ህዬ ጀዋብ እግል ትክተብ
ለትቀሰበት። ሎርድ ፊሸር ፡
ለሕልም፡ ምንመ ኢትሐሰረ እቱ፡
እግለ ሕልም እብ ድግም ለሰምዐ፡
ኦሮት ምን አንፋር በሕርየ ብርጣንየ
ወመስኡል ናይለ ኩብሪ ለልትረከብ
እቱ አቅሊም ፋየርስ ኣፕ ላቱ፡
ሚትቸል ጊፕሶን፡ ክምሰለ ብዕዳም
እብ ውዳይለ ነርስ ኢትሰሐቀ።
እግልሚ ለስለሕ ወመሳሪፍ ቅዋት
ብርጣንየ፡ ለአውሀሌ እቡ ለዐለ፡
ኩብሪ አየ ሓጀት ዶል ተሐስል
እቱ፡ ለመክሰብ እት ቅዋት ጀርመን
ክም ልትቀየር ለአምር ሰበት ዐለ።
እብሊ ህዬ ለጀዋብለ ነርስ እት
ሐንገል ሚትቸል ሰኣላት ብዞሕ
እግል ለአውሕዝ ቀድረ። እግልሚ
ቱ እግል አተራድ ናይለ ኩብሪ አየ
ምስዳር ለኢትነሰአት እንዴ ቤለ ህዬ
ለኩብሪ ስያናት ወአታራድ እግል

ልግበእ እግሉ አማውር ሐለፈ።እብ
አሳስለ ሚትቸል ለሐላፈዩ አማውር
ለስያናት እትሐጪር ወቅት ቀደም
ዮም 7 ኦክቶበር እግል ልግብእ ቱ
ለዐለ። ምናተ እብ እትጅህ ቅዋት
በሐር ጀርመን ለገብአ ለለአፍርህ
ሀጁማት ኢትረአ። እብሊ ህዬ
ሚትቸል፡ ጅማዐቱ እግል ልየንድዎ
ወልቅቦቡ አንበተው። ህቱመ
ሕልምለ ነርስ እንዴ አምነ ምስዳር
ንስአቱ አተዐሰዩ።
ዮም 7 ኦክቶበር 1914
ለሽቅል ለተመ እተ ምሴት ሰበት
ዐለት፡ እግል ደአል እንዴ ቤለው
መድሐራት እግል ሊደው እግሉ
ትዋፈቀው። እተ ዐዙመት እት
ሀለው ወእግል ሚትቸል እት
ለሀራጆ እቱ፡ ሚትቸል ላኪን እብ
ዕንታቱ ዴደባን ናይለ ደዋይሕ ዐለ።
ሐቆ መደቲት ህዬ ፡ክርን ብቆት
እግል ትሰመዕ አንበተት።ሰለስ
ሳብ-ማሪን ጀርመን እግለ ኩብሪ
ልዝበጠ እት ባኩ እንዴ ቀርበየ
እተ ዓሙዱ ለክፈየ እግሉ። እበ
ለገብአ እግሉ ስያነት ትሩድ ሰበት
ዐለ ላኪን እግል ልውደቅ ኢቀድረ፡
ሐቆ እሊ ፍርየርሊስ ለትትበሀል
መርከብ-ሐርብ ብርጣንየ እተ ሳብ
ማሪን ጀርመን ቀነብል አዝለመት፡
እብሊ ህዬ ለክልኤ ሳብ-ማሪን ሰበት
ትዘበጠየ ተርቀ እት ሀለየ ለሐቴ
ህዬ ሀርበት። ሕልም ሳረ ህዬ አማን
ክም ዐለ እብ ፍዕል ትረአ።
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እት ህንድ ፡ እት ኣቅሊም
ኣትራንሻል ለትትረከብ መድረሰት፡
እግለ ምን እሰር ሓግል ለመጽኦ
አጀኒት ገበይ ርምቅ ተአደርሶም።
እሎም 200 ለገብኦ ደረሰ
ዮምየን እግል ስስ ሸሀር ፡ ራተዐት
ገበይ ርምቅ ተአደርሶም። ገሌ
ምነ ደሩሱ ሕሰስ ህዬ ፡ ሕርየት
አካን ርምቅ፡ ሕርየት ለትረምቆም
አንፋር ፡ራትዕ ወቅት ርምቅ፡
መትመሳካን፡ ሐምዴ ወመድሕ፡
ሓግል ክምእንተ ለለአተምን ልባስ
ልብሰት ወብዕድ አስሉብቱ። እተ
ክምሰልሁመ ለረመቅካሁ ማል እብ
ከፎ ተአመቃርሑ ለአደሩሶም።

ክም ሽቅል- ቤት ወጀርቤ ህዬ፡
ምሴ-ምሴ ፡እት ሸዋርዕ እንዴ
ፈግረው ለረምቀወ ግሩሽ እግል
ዐዶም ለሀዩበ።
እትለ
ለገብአ
ከደማት
እጅትማዒ ለትሐረ ምነ ጎልጎልየ
ለትትበሀል ቂሾት፡ ርምቅ እግል
4 ጂል ለገብእ እትሉሉይ ሀለ።
ኔብረተ ቂሾት ህዬ ምን ሕኩመቶም
ለገብአት ሰዳይት ሰበት ኢረክበው
፡ ዒን መንበረቶም ርምቅ ክምተ
ለአምኖ።እተ ክምሰልሁመ እት
ዐሲመት ህንድ ላተ ኒውደልሂ
ምን ለዐል ምእት-አልፍ ሬምቀት
ሀለው።
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