ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021

14ይት ሰነት ዕልብ 33

ስክርቴር ጀበሀት ሸዐብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት ምናድል አልአሚን መሐመድስዒድ አስተሽሀደ
ስክርተር ጀብሀት ሻዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት ወዓዳለት
ገዲም ሙናድል ወሜርሓይ ስቡል፡ አሰይድ አልአሚን
መሐመድስዒድ አልአሚን፡ እት 74 ዕምሩ እት ዮም 14
ኖቬምበር እት ስዑድየ አስተሽሀደ።

ሚላኖ፡ ህድግ እት ወጠንያይ በራምጅ
ወሓድረት ሓለት ወጠን ገብአ
እት ሚላኖ- ኢጣልያ ለነብሮ
መዋጥኒን፡ እት ዮም 14 ኖቬምበር
እት በራምጅ መዳፈዐት ወዶር
ናይለ እት ካርጅ ለነብሮ መዋጥኒን
ወወጠንያይ ተጀምዓት ሀድገው።
እተ
“ፊራሮ
መርሐለት
ለትጠልበ
መጋበሀት”
እት
ሐንቴለ ትብል ስቅራት እበ
ገአ ሰሚናር። ሰፊር ደውለት
ኤረትርየ እት ኢጣልየ አሰይድ
ፍስሓጼን
ጴጥሮስ፡
ሓድር
ተየልል
ወጠን፡
ተጠዉራት
መንጠቀት ወእድንያይ ተእሲሩ
ለከስስ ተውዴሕ ፋይሕ ቀደመ።

ሙናድል አልአሚን መሐመድስዒድ፡ ሓድረት ሓለት ወጠን
እበ ገንሕ ሰሚናር ሸዐብ እግል ልውዴ እት ስዑድየ እት
እንቱ እበ ሳደፈዩ አመት አለበ ሕማም ቱ፡ እት እስብዳልየት
መራዓየት እንዴ ትገቢእ እግሉ ለአስተሽሀደ።
እት ወርሕ 4 ሰነት 1966 ምን ስዑድየ ሰውረት ለትሓበረ
ዎሮት ምን መአስሰት ቅዋት ሸዕብየ ላቱ ሙናድል አልአሚን፡
ምነ 74 ዕምሩ 55 ሰነት እት ንዳል እግል እስትቅላል ወብንየት
ወጠን ለሓለፈ፡ ስቡል ወእብ መሰል ለልትሸረሕ ሜርሓይ ቱ።
ሕኩመት ኤረትርየ ወጀብሀት ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት፡ እብ እስትሽሃድ ስቡል ወሜርሓይ ገዲም ሙናድል
አልአሚን መሐመድስዒድ ለትሰምዐዮም ሐዘን እት ሸርሖ፡ እግል ሸዐብ ኤረትርየ፡ ዓይለቱ ወናይ ንዳል መልህያሙ
ኤማን ለሀበኩም ልብሎ።

ሰፊር ፍስሓጼን እት ሸርሑ፡
ሸዐብ ኤረትርየ እተ ሐልፈየ
80 ሰነት ድዱ ለገአ ዋይዲባት፡
እብ ዉሕደቱ ወመዳፈዐቱ ወለ
ደፍዐዩ እስትሽሃድ ቃሊ እንዴ

ፈለዩ ሕርየቱ ወስያደቱ ክም
ረክበ ወአድመነ እት ሸርሕ፡
ለእትሊ ወክድ ትትርኤ ህሌት
ጻብኢትመ አተላላይ ናዩ ሰበት
ተ፡ ክምሰል ሸዐብ እብ ፈዛዐት
ዛይደት እግል ንጋብሁ መርሐለት
ለትጠልበ ጋሪት ክምተ ሸርሐ።
ተጠዉራት
መንጠቀትነ
ሰኒ ታብዕዉ ክምሰል ሀለው
ለሐበረው ሙሽተርከት፡ በራምጅ
መዳፈዐት እግል ልትዐወት ደለ
ምኖም ልጠለብ እግል ለአግዱ
ዱሉያም ክምሰል ሀለው አከደው።
ሕድ ለሸብህ ሰሚናራት። እተ
ሐልፈ ሳምን እት አቅሊም ኣብሩዞ፡
ክምሰልሁመ እት ናፖሊ ክምሰል
ገአ፡ እተ ተሌ አያም ህዬ እት
ብዕድ መዳይን ክምሰል ገብእ።
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።

ሓክመት አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ምስል ስካን አፍዐበት ተአመሕብር
ሐክመት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ አሰይደ አስመረት
አብርሀ፡ ምን ዮም 9 አስክ 11
ኖቨምበር ዲብ ምዴየት አፍዐበት
እትለ ወዴቱ ጀውለት፡ ዲብ
ፈዓልየት በራምጅ ዐማር ወዶር
መጅተመዕ ለረከዘ እጅትማዓት
ወዴት።
አሰይደ
አስመረት፡
ዲብ
መዲነት አፍዐበት ምስል ዐባዪ-ዐድ፡
አንፋር ለጅነት፡ ሙደረእ ደዋዬሕ፡
መስኡሊን
ናይ
ለትፈናተየ
መአሰሳት ወብዕዳም ዲብለ ወዲቱ
እጅትማዕ፡ አደቀቦት ተናዚም
ሸዐብ - ዶሩ ዲብ አርሀዮት ነዋቅስ
ከደማት እጅትማዕየት፡ በራምጅ
ነዳፈት ድዋር ወአሀምየት ዓፍየት፡
ወራታት ሸትል ወዲብ ሓለት ጀው
ወድዋር ለቡ ፋኢደት፡ መምሬሕ
ማልየት ዲብ ፍዕል ኢአውዐሎቱ
ለተሌ መሻክል ሀድገት።

ዲብ ሽብህ-መዳይን ወእዳራት
ደዋዬሕ፡ ዲብ ሐረከት-ግሩሽ ጀሬ
ለጸንሐ መሻክል፡ ክምሰልሁመ
ሸዐብ ለለአፈግረ ግሩሽ ሐብሬዋድሐት ዶል ኢልትሀየብ ለሰበቡ
መሻክል እግል ልትሸነክ ምስዳራት
እግል ልትነሳእ ወእብ ለትወቀለ
እግል ልትከደም ዲቡ ክምቱ
ለሐበረት አሰይደ አስመረት፡ ዐባዪዐድ፡ ክምሰልሁመ ዲብ ለትፈናተ
ደረጃት-መስኡልየት
ለህለው
መስኡሊን፡ እብ ዐቢሁ ህዬ ሸዐብ
ዶሮም እግል ልወቅሎ ትፋኔት።
አሰይደ አስመረት እምበል
እሊ፡ እግል ምዴርያት ነቅፈ፡ ቅሮረ
ወአዶብሐ፡ ክም እስብዳልየት
መርጅዕየት እንዴገብአት ክዳማት
ተሀይብ ለህሌት እስብዳልየት
አፍዐበት እንዴ በጽሐት ወራታተ
ሐቆለ ገንሐት፡ ለህለ እግለ መሐገዝ
አላትል
ወብንየት
ተሕትየት

በቅለ፡ መአሰሳት ከደማት እጅትማዕየት

እት ሮረ ሐባብ፡ እዳረት ደዋይሕ በቅለ- ምዲርየት ነቅፈ ለትበነ መአሰሳት
ከደማት እጅትማዕየት፡ እት መንበሮ መዋጥኒን ረህየት ክምሰል ከልቀ፡ ስካን
ሸርሐው።
ህቶም እግል ኤሪነ እተ ሀበወ ሐብሬ፡ እት ለትፈናተ አውካድ ዓያም ማይ
አዳም ወንዋይ፡ ክምሰልሁመ መአሰሳት ዓፍየት ወተዕሊም፡ እት አምዕላይ
መንበሮሆም ወዐቦት ድዋራቶም አሳስያይ ተቅዪር ክምሰል አምጸአ እሎም
አከደው። መስኡለ እዳረት ደዋይሕ አሰይድ ሳልሕ ዑስማን እብ ተረቱ፡ እት
ድዋራቶም ወጀዶት ማይ ሲቶ አዳም ወንዋይ ለለአደምን 20 ሽርም፡ ዎሮ
መርከዝ ዓፍየት፡ ክምሰልሁመ 3 ናይ አወላይት ደረጀት ወሐቴ ምግባይት
ደረጀት መዳርስ ክምሰል ሀለ ወከደማት ርቱብ ሀይበ ክምሰል ሀለየ ሐበረ። እት
እዳረት ደዋይሕ በቅለ፡ እት ስስ ዐዶታት ለልትከምከም ሐድ 6 አልፍ ስካን
ሀለው።
ክል

አርቦዕ

እብ

ሐል እግል ልግባእ እሉ፡ ምስል
መስኡሊን ወሐካይም ናቀሸት።
አስክ እዳረት ደዋዬ ቅላመት
እንዴ ጌሰትመ፡ እብ መባደረት
ስካን ለትሸቄት መትጸበሪ-ዐመሲ
ወሐመይም ሐቆለ ረኤት፡ ምስል
ስካን ዲብለ ወዴቱ ህድግ፡ ዲብ
ምህሮ ወዓፍየት ገብእ ለህለ ጸገም

ክመ ለልትሐዜ ፍገሪት ለልትረከብ
ምኑ፡ ሸዐብ እብ ዋጅብ ዶል
ልትነፋዕ እቡ ክምቱ ሐቆለ ሸርሐት፡
አንሳት ዲብ ዐግሎ ተዕሊም እግል
ልትሓበረ እብ ጀሀት ዋልዴን
ለልትርኤ ድዕፍ እግል ልሳሬ፡
ዐባዪ-ዐድ ወመስኡሊን ዶሮም
እግል ሊደው ትፋኔት።

ሐብሬ ምን ውዛረት ዓፍየት
ማሌ እት መራክዝ መርመራታት
ወክልኩል አቃሊም ምግብ፡ ግብለት
ወቅብለት በሐር ቀየሕ እበ ገአ ናይ
ላቦራቶሪ መርመራታት፡ 13 መዋጥን
ኮሮን ኣቫይረስ ክም ረክበዮም ተአከደ፣
ህቶም፡ 6 ምን አቅሊም ምግብበህለት 3 ምን መርከዝ ክልኩል፡ 3 ህዬ
ምን መርከዝ መርመረ እት ገበኦ፡ ኦሮ
ምን ከርስ መዲነት፡ ኦሮ ምን ጎዳይፍ፡
ኦሮ ህዬ ምን ሴታንትኦቶ፡ ክምሰልሁመ
6 ምን አቅሊም ግብለት- በህለት ኦሮ

ትግራይት

ምን መርከዝ ክልኩል ዐዲ-ኻላ፡ 5
ህዬ ምን መርከዝ ክልኩል- በህለት 2
ምን ማይምኔ፡ 2 ምን ዐዲኻላ፡ ኦሮ
ህዬ ምን መንደፈራ፡ ክምሰልሁመ ኦሮ
ምን መርከዝ ክልኩል ግንደዕ- አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ቶም፣
እሊ ክእነ እት ሀለ፡ ኮሮና ቫትረስ
እንዴ ረክበዮም ከእት እስብዳልያት
መራዐየት ትገብእ እሎም ለዐለት፡
17 ምን አቅሊም ግብለት፡ 13 ህዬ
ምን አቅሊም ምግብ እብ ዓመት 30

ለትፈግር

ሳምንታይት

መሻርከት እብ ጀሀቶም፡
ለቀድየት ሐል እግል ትርከብ
ለትትቀደሮም ክም ወዱ ሐቆለ
አከደው፡ ዲብ መጃል እትሳላት፡
መዋሰላት ወወጀዶት ማይ ለህለ
መሓግዝ ሐል እግል ልግባእ እሊ
ህዬ ትፋነው።
መዋጥን እንዴ ሐየው ልትሳረሖ እት
ሀለው፡ ወለት 55 ሰነት ምን አቅሊም
ምግብ ህዬ ትወፌት፣
እብ አሳስ እሊ፡ ዓም ዕልብ ናይለ ኮሮን
ኣቫይረስ ለረክበዮም መዋጥኒን አስክ
እለ ዮመቴ 7076 ባጽሕ ሀለ፡ 6,893
ምን እሎም እንዴ ሐየው ለትሳረሐው፡
52 ለትወፈው፡ 131 ህዬ አስክ እለ እት
እስብዳልያት ልትዓለጆ ለሀለው ቶም፣
ውዛረት ዓፍየት
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ጀሪደት

ሸሬሕ ውዛረት
እዕላም

ንዛም እዳረት አሜርከ፡ ክም
አተላላይ ናይለ ምን ገበዩ ለሸክፈ
መባጥር ዐዳወቱ፡ ዲብ ኤረትርየ
ሐዲስ ለመስል መኔዕ ቁሩር ሀለ።
እሊ
መኔዕ
እሊ፡
እት
መንጠቀት ቀር-አፍሪቅየ እብ
ዓመት፡ ወዲብ ኢትዮጵየ ህዬ እብ
ፍንቱይ፡ መስኩበት መስተቅበል
ለተአክድ ደማነት ሐል ዳይም
እግል ኢትትረከብ፡ ለኢለአትካርም
ወለትራየመ ነዐር ወመሐባልክ
እንዴ ከለቅከ እግል አትመቃርሖቱ፡
እግል ኤረትርየ እብ አትካስሖት
ወመረት ሀድፍ እግል ትግባእ
ለአመመ፡ ቃኑን ዐለም ለከይድ፡
ስያደት፡ ሕርየት ወእስትቅላል
ገባይል ወድወል ለኢለሐሽም
መኔዕ ብሕታ ቱ።
እለ ሰልበጠት እለ እት ፍዕል
እግል ትውዐል፡ ዐዳለት ወእስባት
አማን ለአለቡ ሸክዋት
መረር
እንዴ ትፈብርክ፡ እብ ናይ ሐሰት
መክብረት እንዴ ትነሽር፡ ናይ
በይንከ ሸክወት እንዴ ከለቅከ፡ እብ
ከብዶም ለትዘበው እንዴ አሽሀድከ፡
“ቀረሮት መኔዕ” ዕላመት ዐውል
ለአለበ ወለተአመሽግ ፈብረካት
ቱ።
ክምሰለ “እት ረአስ ዝብጣት
ዒረት” ለትትበሀል ላኪን፡ ሸዐብ
እንዴ አሰፍሬከ ወዐዘብከ ነዐር
ወመትበጭባጭ እግል አትቃርሖት፡
ቅቡልየት ቃኑን ለአለቡ ፍርድ
መኔዕ ቀረሮት፡ “ለፈረድናሁ መኔዕ
ሸዐብ ኤረትርየ እግል ንእዜ እንዴ
እምቤ ኢኮን” ለልብል መሰምስ
እምቤዕ አልመ፡ እግለ ገብአ ልግበእ
ህሙል ለበስጥ አው ለለአከልጥ
እግል ልግበእ ኢቀድር።
ሕኩመት ወሸዐብ ኤረትርየ፡
እሊ ምን ዐዳለት ወገበይ ቃኑን
ለሰሕተ “ፍርድ መኔዕ” እብ
ደሚር ወእብ ፍዕል እንዴ ሰቆ፡
እግል ክሎም ፈተች ዐዳለት
ወአማን፡ ሕርየት ወስያደት ለቦም
ገባይል ወቅዋት፡ ዕላቀት መዳፈዐት
ግድላሆም
እግል
ለአደቅቦ
ለአትፋቅዶ።
ውዛረት እዕላም
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ሀመሌ ወኢመትአያስ ዐውል እግል ኢለአድፈዐነ!
ዲብ እሊ ወክድ እሊ፡ ዲብ
እዲነ እብ ግዲደ እብ ከሮነ ቫይረስ
ናይለ ትጸበጠው አንፋር እብ
ዓመት ሐድ 253 ሚልዮን፡ ናይለ
ሞተው ህዬ ዲብ ዝያድ 5 ሚልዮን
ዓርግ ክምሰል ህለ ልትአመር። እሊ
ለለአትአስፍ ዕልብ እሊ ምስለ ናይ
ደዓምመ እበ ትሻቅል ገበይ ወሸፋግ
ለወሰከት ሞት ልትመጣወር እት
ህለ፡ እግል ብቆት ናይለ ቫይረስ
እብ ዶልዶሉ ልትፋረኮ ለህለው፡
እብ አልፈ፡ ቤተ፡ ጋመ ወደልተ
ለልትአመር ጂል ሐዲስ ለለርኤቱ።
ዲብ ኤረትርየ፡ ገሽለት ኮሮነ
ቫይረስ እግል ክርዐት፡ ፈዛዐት
መጅተመዕ ለተሓበረ እቱ ድቁብ
ወፋዬሕ ናይ መዳፈዐት ምስዳራት
እብ ዶሉ ሰበት ትነሰአ፡ ቅያስ
ናይለ እበ ቫይረስ ለትጸበጠው
ምስል ወቅት ልደሀር ወልትወቀል
ምንመ ዐለ፡ መትመዳዱ እብ
ክሉ ናይ እዲነ ወመንጠቀት
መቀዪሲታት ሰኒ ድሁር ዐለ እግል
ልትበሀል ቀድር። ምነ አስክ እለ
ዲብ ኤረትርየ ስጁል ለህለ 7
አልፍ ቅያስ መትጸባጥ፡ ለ97
ምእታይት እንዴ ሐየው ልሳረሖ
እት ህለው፡ ቅያስ ሞት እብ ጌማም
ምተሐት 0.7 ምእታይት ህለ።
እሊ ህዬ ፈድለ ትነሰአት ምስዳር
ወመትአያስ ገቢልነ እት መደጋግ
ቱ እግል ልትበሀል ቀድር።
እለ ለተትሐብን ፍገሪት እለ
ዝያደት መርሀዮ ለተሀይብ ላኪን፡
ክሎም ለፈግረው አግቡይ መዳፈዐት
እብ ዋጅብ ወእብ ትሉሉይ ዲብ
ፍዕል ስድ ልውዕሎቶም።
ናይ ድወል ብዝሓት ተጃርብ
ወሓድረት ሓለት ዶል እንረኤ፡
ክምሰልሁመ ለክታበት እብ ፋዬሕ
አምበትነ ለልብለ እግለ ገሽለት ዲበ
ደሀረት ደረጀት ከሬናሀ እንዴ ቤለየ
ናይ ክልኩል አርሀዮት ምስዳራት
ለነሰአየ ድወል ምስል እሊ ናይ
ሻፍግ አስሐባብ ጠቢዐት ለቡ
ጀዲድ አጅያል ወመትአምባት
ብሩድ ሒናት፡ እግል ሳልስ ወራቤዕ
አምዋጅ ገሽለት፡ ወሱክ ናይ አዳም
ከሳር ትሳድፈን ህሌት።
ዲብ ዐድነ ህዬ፡ ምስል አርሀዮት
ናይለ ቅሩር ለዐለ ቀዋኒን ክልኩል
ምዋጥኒን ወመአሰሳት እግል

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ፦
መሐመድ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም

ተለፎን፡ 121797/07121322
ፋክስ፡ 127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247
ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454
አትአመሮት፡
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

መምርሒ መዳፈዐት ኮሮነ ቫይረስ
እብ ብሼሽ ዲብ ለአመሾ ምኑ
ወዲብ ከዩዱ ልትረአው ሰበት
ህለው፡ ዲብ እሊ ወቅት እሊ
ለተአፈርህ ሓለት መትጸባጥ እበ
ቫይረስ ልትረኤ ክምሰል ህለ፡
ናይ ክል ምዕል ተቃሪር ለበራቶሪ
ወጠን ለአሽር ህለ። ክምሰል መሰል
ዲበ ሐልፈ ወርሕ ኦክቶበር እብ
ጌማም እት ክል ምዕል 4 ለዐለ
ቅያስ መትጸባጥ፡ ዲብ እሊ ግዳርነ
ወሬሕ ኖቨምበር ዲብ ብዙሕ
አርካን ወጠን 20 ወዝያዳሁ ባጽሕ
ህለ። ሐምስ ዕጽፍ ናይለ ቀደሙ
ለዐለ በህለት ቱ። እሊ ህዬ ሰኒ
ለሻቅል መደወን ቱ።
እለ ዛህረት እለ ዝያደት
ለተአፈርህ ለወድየ፡ ለመትጸባጥ፡
ምን አካናት ክልኩል ወለዐል፡ ዲብ
መመርመሪ መራክዝ ልትረከብ
ሀለዮቱ ቱ። እሊ ህዬ ናይለ
ልትረኤ ለሀለ ለለአፈርህ አስሓባብ
ናይለ ገሽለት ለለርኤ ቱ።
ኮሮነ ቫይረስ ዲብ ጀው
ብሩድ - ዲብ ሀወእ ወብዕድ
መትሐላልፈት ሸበህ እግል ስዖታት
ብዙሕ አው አያም ሰበት ጸንሕ፡
እብ ፍንቱይ ዲብ እሊ ኣትያም
እቱ ለህሌነ ናይ ቀይም ወሐጋይ
ሒናት (ምን ሰብተምበር አስክ
ፌብሩዋሪ) ዛይድ መደጋግ እግል
ኒዴ ቀስብ። ተጃርብ ናይለ እበ
ቫይረስ ዝያደት ለትደመዐየ ድወል
ዶል እንረኤ፡ ዲብ መደት በራደት፡
ካፊ ሀወእ እትለ አለበ ድብእት
አካን ለገብእ ተጀሜዕ ወወራታት፡
ዝያደት ብዕድ ወክድ፡ እግል
መትጸባጥ ገሽለት ናይለ ቫይረስ
ለለአዘይድ በክት ሰበት ከልቅ።
እሊ ለስሐብብ ለህለ አግደ
አስባብ በህለት፡ ሀመሌ፡ ዲብ
መትነፈዕ ዕማም አፍ ወኣንፍ
‘ማስክ’ ኢሐሸሞት ናይለ ፈግር
ቀዋኒን ዲብ መአሰሳት ሃይበት
ከደማት፡ ዲብ ህዳይ፡ ቀብር፡ አውድ፡
ንግደት
ወብዕድ
መሕበራይ
መናሰባት፡ ዲብ አብያት እምነት
ለልትረኤ ብዝሔ መሻርከት፡ ዲብ
ዐዳጋታት
ወመአሰሳት ሃይበት
ከደማት ለልትረኤ ስዱ ለሐልፈ
እግል ቀዋኒን መትራያም ለከይድ
ተጀሜዕ፡ ክምሰልሁመ ዝያደትለ
ትቀረረ ዕልብ መሳፍሪን ዲብ
ከዳማት መዋሰላት ሸዐብ እግል
ልትሀወን ወጅብ።
ክምሰለ ዲብ ብዝሓት ድወል፡
ለገሽለት ሰበት ዜደት ልትረኤ
ለሀለ ዐሎባጥ ወምን ሐዲስ መኔዕ
ናይለ ርፎዕ ለዐለ ምስዳራት
ክልኩል እግል ሀወኖት ዲኢኮን፡
ምዋጥኒን ዲብ ዮም 6 ጁን 2021
ለፈግረ መምርሕ እብ መትሐሳር
እት ፍዕል እግል ለውዕሎ ወጅብ።
እግል አትፋቃድ፦
 ክሎም እግል ልትረፎ
ለኢቀድሮ መሕበራይ መናሰባት ህዳይ፡ ሐዘን፡ ስመያት ወጥምቀት
እብ ሰኒ ሑድ ወሕዱድ ቅያስ፡
ምን 40 ለኢበዘሖ፡ እበ ትትቀደር
ህዬ ምን እሊ ለልውሕድ መሻረከት
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ገብእ። ተኪል ዳስ ወመትነፈዕ
ቃዓት ህዬ ምኖዕ ቱ።
 ዲብ አብያት እምነት
በህለት ጀዋምዕ ወከናይስ ዓደት
መ እብ ሰኒ ሕድት መሻረከት
እግል ናይ መዳፈዐት ቀዋኒን እብ
ተማም እት ፍዕል እበ ተውዕል
ገበይ እግል ልግበእ ቡ።
 ዲብ መዳይን ወበር ዲብ ክሉ ወራታት ማስክ መትነፈዕ
ላዝም ቱ። ናይ ገሮብ መትራያም
ክምሰልሁመ
ነዳፈት
እደይ
ወወረዖት አግርበት እብ እህትማም
እግል ልግበእ ቡ።
 ዲብ መአሰሳት ሃይበት
ከደማት
ወመዋሰላት
ሸዐብ፡

መትራያም ወመትነፈዕ ኣላት
ነዳፈት ላብድ ቱ
እሊ ቀዋኒን እሊ ዲብ ረአስለ
ከይዶ ጀሃት፡ ጀዘ ትሩድ እግል
ልትነሰእ፡ ዲብ ረአስለ እሊ ቀዋኒን
እሊ ለከይደ መአሰሳት ህዬ ናይ
ደብእ ምስዳር እግል ልትንሰእ
ክምሰልቱ እብ ድግማን ነሐብር።
ፋግር ለህለ ቀዋኒን ደሐን እብ
ዋጅብ ትንፈዐነ እቡ ምንገብእ፡
ሳልሳይ ወብዙሕ ኤዝያይ ጀዋንብ
ለሰብብ ድቁብ ናይ ክልኩል
ምስዳራት ምን ንስአት ሰበት
ለድሕን።
ውዛረት ዓፍየት
13 ኖቨምበር 2021

እጅትማዓት ኤረትርዪን እት ካርጅ
እት ጀርመን እት ኣቃሊም እንዴ ትካፈለ እተ ገቢእ ለሀለ እጅትማዓት
መትነዛም ጀብሀት ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት፡ አንፋር ፈሬዕ
ንኡሽ ግብለት ጀርመን እት ዮም 13 ኖቬምበር እጅትማዕ ሰነት ወደው።
እተ “ ክተት ክም መርሓለት ትጠልበ” እበ ልብል አርእስ ለገአ
እጅትማዕ፡ መስኡል ቀድያት ተንፊዚ እት ሰፋረት ኤርትርየ ጀርመን
ኣሰይድ ዮውሃንስ ወልዱ፡ ሓድረት ሓለት ወበራምጅ ዐማር እበ ከስስ
ሸሬሕ ሐቆለ ሀበ፡ በራምጅ መዳፈዐት እግል ሰርገሎት አንፋር ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ልትደቀቦ ትላከ።
መስኡል ቀድያት መዓየ ወሸዕቢ ኣሰይድ ካሕሳይ ተወልዴ እብ እንክሩ፡
እትለ መርሓለት ወራታት ስያሰት፡ ዲፕሎማስየት ወዐማር እግል አደቀቦት
ዮምመ ክመ እት ማሌ እብ ፈዛዐት፡ ውሕደት ወጠን እግል ንክደም ትላከ።
ርኢስ ፈሬዕ ንኡሽ እት ግብለት ጀርመን ኣሰይድ አልኣዛር ኣኸዘ
ወዓም ቁንስል ኤረትርየ እት ፍራንክፈርት አሰይድ ክብርኣብ ተኸስተ
እብ ጀሀቶም፡ ለትኸጠጠ ኤታን እግል ልትዓወት አንፋር እግል ልተረዶ
ኣትፋቀደ።
መስኡል ዲፕሎማስየት ወወሳእል እዕላም ኣሰይድ ተኽሉ ለባሲ ህዬ
ምህመት፡ ሀደፍ ወወራታት ዲፕሎማስየት እበ ገኔሕ ሸርሕ ሀበ።
እት ደንጎበ መሽተርከት፡ በራምጅ ወጠን እግል ዐወቶት ወምህመት እለ
መርሓለት እግል ትትመም እብ ፈዛዐት ክም ሻርኮ ኣከደው።
እብ ብዕድ እንክር፡ ኤረትርዪን ስካን ስቶክሆልም ወድዋረ- ሽዌደን፡
እግል መጋብሀት ዐዳዋት “ዱሉያም እግል ክሉ” እበ ትብል ስቅራት ዲበ
ነዘመው እሕትፋል፡ እግል አደቀቦት በራምጅ መዳፍዐት ሰዳይት ማል
እግል ሊደው አንበተው።
ለመዋጥኒን፡ እብ ሰበብ ገሽለት ኮቪ 19 ዲብ ወክዱ እግል ሊደው
ለኢቀድረው ዒድ ዝክረት 30 ሰነት ሕርየት ወ60 ሰነት መትአንባት
ግድለ ስላሕ ዲብ 06 ኖቨምበር እተ ወደው ዒድ ዝያድ 50 አልፍ ክሮነር
ትበርዐው።
ዒድ ሕርየት ወዝክረት እንቡተት ግድለ እብ ስላሕ፡ ዕላመት ግድለ
ወመዳፍዐት ክምቶም እንዴ ሐበረው ለሙሽተርከት፡ እትለ ስም ወሕሽመት
ኤረትርየ ለትወቀለየ እተ መርሐለት፡ እት ክሉ መጃላት መህሮቶም እንዴ
ሰደው ክም ከድሞ እንዴ አከደው፡ ለእብ ነባሪ ሕሹም ለትበነው ደማን
ወጠን ወሸዐብ ላቶም ቅዋት ድፋዕ ኤረትርየ ከም ለሐምዶ ወለአይዶ
ሸርሐው።
መስኡል ሽኡን ጃልየት ወሸዐብ አሰይድ ሲራክ ባህልቢ እተ አስምዐየ
ከሊመት፡ መዋጥኒን ዲበ ሐልፈት ሰነት ወሰር ምን ቃብል ዲበ ሰርገለው
በራምጃት ወጠን ናይ ግድለ ደሚሮም ለለአርኤ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
ምሃም መጋብሀት ከም ‘መርሐለት ላዝመት’ እግል ትሰርገል ወደው
ለህለው ወራታት ሐመደ።
መስኡል ቀድያት ተንፊዝየት ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ ስካንድናቭየ
አሰይድ ዮናስ ማነ ወመስኡል ሽኡን ቁንስልየት አሰይድ ኢሳይያስ ገብራይ
እብ ጀሀቶም፡ ለዒድ ለነዘመው ጅሃት ሐቆ ሐመደው ዔጻት ክፈሕ ላቱ
ፋዝዕ ወትሩድ መትነዛም እግል ልዳብር እበ ትወቀለት እግል ልትከደሞ
አትፋቀደው።
እተ መናሰበት፡ ምን ስካን ስቶክሆልም አሰይድ መድሃኔ ተክሌ 10
አልፍ ክሮነር፡ ምን ስካን ዮቶቦሪ አሰይደ ከዲጀ አሕመድ ወምን ስካን
ስቶክሆልም አሰይድ ተመስገን መኮነን ክል ምኖም ከ5 አልፍ ክሮነር፡
ብዕዳም ህዬ ዝያድ 30 አልፍ ክሮነር እብ ዓመት ዝያድ 50 አልፍ ክሮነር
እግል ድፋዕ ወጠን እተ ዶሎም ትበርዐው ወገለድ ትበይአ።
ለምን ስቶክሆልም፡ ኡፕሳለ፡ ዮቶቦሪ፡ ኢስኪልስቱነ፡ ኣርቦገ ወኖርበሪ፡
ክምሰልሁመ ምን ኖርወይ ለመጽአው ኤረትርዪን ለሻረከው እቱ ዒድ፡ እብ
ዕፌ ዓዳት ወፈን ጋምል ዐለ።
አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

ያሬት በጽሕ ትገብእ መንደላይ
ፈጅአተን ተለፎን ናይ ሐቴ
ምነን ክርን እትሳል አስመዐ፡፡ ክርን
እንዴ ወቀለት እቱ ህዬ፡ እት እዝነ
አጸገዐቱ። “ሀለው እድሪስ ወልዬ
እምከ ዮመቴ እት እሳት በነ በሽለት
ወነደት። እምከ ፍዛከ ትግብእ፡
እምከ እሳት ወሃባት ትገለየ፡ እሳት
በልዐተኒ ዎ እድሪሳይ። ረመጭ
ሰምሀር አንዴደየ እምከ ኢገዐዘት
ወኢሐድረት” ትቤ እብ ዐቢሀ
ትላኬት ወአናደሀት። እሊ ለሰምዐነ
መሳፍሪን ክሊነ ምስል “የሀይ ረቢ
ፍርሂ፡ ሚ ትብሊ ህሌኪ”? “ዲብ
ቴሌፎን ክምሰል እሊ ኢልትበሀል”።
እንቤ ከነስሐናሀ ወምክርነ ሀብናሀ።
“ላእለህ ኢለ አላህ!! ሚቱ ዪመ
አስክ ቤትኪ አቅብሊ?፡ እለ ገበይ
እለ ክምሰል እግልኪ ለመስል ነፈር
ኢቀድረ ይማዬ” በልሰ እተ እድሪስ
ወልደ፡፡
ሻቤላይ ካር ካር ቤለ፡ ከእብ
ሰሓቅ ክሉ አስዑዱ ሀነክነከ።
ወሐር”ረቢ ወዴኮ እትኪ ለእሲት
እለ ዐፎ ዐፎ!!! ወዴነ መንገፎ”
ቤለ እብ ተፍኪር ወመትዐጃብ።
“እምከ ዮም ረቢ ምነ ረአስከ
ወረአስ አቡከ፡ እት ረአሼ ካሪሀ
ህለ”፡ እግል እለ እም እለ ላቱ ብዞሕ
እት መሻቀላት ኢትትከሬ እግልከ
እድሪሳይ ጣይ አብዕብካቱ”፡
ክምሰል ቅሳስ እት አብዕብከ ሻቤላይ
ተአምሖጢጥ ህሌት ምስል ስልአስ
ሐዋተ” ብርድት ህዬ እተ ይህሌት
ወኢጸንሐተ። በልሰ ህቱመ እብ
እለ ኢተአብሪድ። ክሊነ ህዬ እብ
ሕበር ተወሕ እንቤ እብ ሰሓቅ፡
ህታመ ምስልነ ትስሐቀት።
ሐቆ እለ “አነ ወወልዬ ክልኦት
የታይም ሕነ በሪ ወዴክም። ምን
ሸር ዝንብነ ትነጀው እግልክም”
ትቤ ከእግል ክሊነ እብ ገጽ ግብእ
ገንሐተነ። አቡዬ ሻቤላይ መብህለ
ቀዳም ሑሩቁ ሰበት ዐለ፡ ሞት
ላቱ ዕቃል እድንያተ እንቲዲ
ረቢ ልርሐሞም፡ ሐሬ ህዬ የቲም
ለልትበሀል የቲም እም ወአብ
ኢኮንየቲም ዕልም ወአደብቱ
ልቡሉ፡” ቤለየ።
ላመ እተ ነሀንጠዋጥል ለዐልነ
መኪነት፡ ሄራር እንዴ ኢተአትካርም
ጋድሞታት ሰምሀር እግል ትጣይም
እብነ ሕርጊግ እት ትብል እት
ሰዐይ ሌጠ ዐለት። እግል በሊሼ
ለአብረደየን መርዒ፡ ለሰልአስ
እት ልተራቀመ እብ ድሁር፡ እብ
ፍንቱይ ረድ በሊሼ ለሓረቀየ
ራብዓይተን አስክዬ እንዴ ትወለበት
እግል መፋረደት አተንሴ ቴለኒ።
“ስመዕ እንተ ጨብላይ መረ እሊ
እናስ እዩስ እቡ ትመስል ህሌከ?
እተ ደንገር ምን ኬንከ እሶለሌ በሉ
ምኒነ ለኬልም ግንዳብከ። ሽፍርነ
ህዬ ረቢ ሐመድነ ዐቢ ህለ እቱ
ወንኡሽ፡ ክሉ ህዬ እብ ሕሽመት
አድሕድ ነብር ህለ። ክምሰል እሊ
ቅላደት ላቱ ግንዳብ እናስ ኢኮን
ፈድል ረ”። ትቤ ሰኒ ንክደት እቼ
እት መስል፡ ሕርጊግ ትቤ እብ
አትፈዐዞት።
ክሎም ምስልዬ በሊሰ ሰምዖ
ለዐለው መሳፍሪን፡ እግልዬ እንዴ

ኢልአበልሶ እግል በሊስ እተ
ቀበሊት አፈችቶም ፈትሐው
እተ። “ስምዒ ወለት ሰብ እንትን
ሀገጊክን በዝሕመ ምንክን ህለ
መስለነ፡፡ አክል እሊ ዶል ግንዳብ
እትብሊ ወዶልመ አቤር፡ ዕምርመ
ረቢ ለሀይበካቱ እንዴ ኢኮን እብ
እዴሁ ለለአውሕዱ ወለለአበዝሑ
ህለ ኢመስለኒ” በልሰ ዎሮት ምን
ክሊነ ህግያሁ እት ትትዐገል በዐል
መካልቅ ስዩስ፡፡
እሊ ስድ እሊ አነ “አጥልብ
አልኼር ምን ዛት አልውጁህ
አልሐስነ” ለትብል ዘዐት ዐረቢ
ትቅብ ትቤ እቼ። አነ እግል ኖሼ
ገበይ ሰበት ሐገልኮ፡ እግርዬ ሐቴ
በረ መኪነት እት እንተ ለሐቴ
እግርዬ እብ ፍንጌ ክልኤ እሲት
ጽብጥት ምንዬ ዐለት፡ እበ አጨብል
ላኪን ክሉ ክሉ ጎሮብዬ ጬብላይ
ሰበት ዐለ። ህታመ እባ ቱ ጬብላይ
ትብለኒ ለዐለት።
አቡዬ ሻቤላይ ምነ መባልሰን
ኢትረይሐ መስለኒ። “ረቢ ወዴኮ
እትክን አዋልድ አዜ ጎርክን
ትርሐቅ አዜ ምን ርፍዓኒ ወክረያኒ
ቤሌክን ከአክል እሊ ትትፋረደ
ህሌክን? ግዋሬነ እት ረአስ
መኪነት ወሕዱድ ሳዐታት ምንዲ
ገብእ እት መአተዮ ኢትራከብነ
ወምዕጥን ግዋሬ ኢልልዴ እትነ
ሕነ ወእንትን” በልሰ እተን ንዱድ
እት እንቱ። ሻቤላይ ሰሓቅ ወሀርጅ
ለፈቴ አስሉል ሐያት ለዳርስ
መድእላይ እጅትማዒ ሀገጊት ዐረቢ
ወጥልያን አምሐርንየ ለለአምር።
ምነ አድጋመቱ ለአምርናሁ እናስ
ቱ።
ገሌ ሰምዕ ወገሌ ለአተንሴ
ምንመ ዐልነ አነ እግል ኖሼ
መባጥርዬ ምስል አቡዬ ሻቤላይ ዐለ፡
፡ ዒን ሐቆ በጽሐነ ወጋድም ሐሊብ
እንዴ ይእንበጽሕ ለላስትከ መኪነት
ዐረም ገብአ። ክሊነ ህዬ ድንጉጻም
እት ሕነ በደድ እት ምድር ወዴነ።
እገርነ ወእደይነ ቁሱን ምኒነ ዐለ።
ዲብ አሕድ ለኪከት ጋብአም ሰበት
ዐልነ። ዲብ እለ ባዶበት እለ ህዬ
ማይ ኢኮን ወሰዐር፡ ሃባት ጸሓይ
እብ ምለዐል ወእብ ምተሐት
ረመጭ አሌመ እትነ፡፡
ሸቤላይ እግል ሓምድ ወልዱ
እንዴ ነስአ ብላዮም እት ክልኤ ሞረ
ጽላል ወደዩ እግሉ ከእት ሐንቴሁ
አትገሰዩ። ሕነ ህዬ ዲብ ነሃፍት
ወነዐልጅ ኬን ወእንሰር ትመወጅነ።
ሰብ ዐረብየት ዲብ መኪነቶም እት
ለዓፍሮ መሳፍሪን እብ ጽምእ
ወሰፍረ አድሕድ አበው። ሸቤላይ
ለርሒም ወልዳይ ዝያድ ክሊነ
ለሕረም ሐራይም አርሐመዮሁ
መስለኒ። “ንዕነ እንዴ ዐረር ግብአ”
ቤለየ ትብሰም እት ወዴ። ህተንመ
አማናት ኢገብአ አትፍዐዶት እቱ
ጽሓይ ክምሰል አንደደተን አስኩ
ትሳሰዐየ ከምስሉ ወምስል ወልዱ
አጽለለየ።
አነ ላቱ ደሚርዬ ወክሉ ፍክርዬ
ምን ሻቤላይ አቅባል እግልዬ አበ።
ለረሕመቱ ወለጸጎቱ ለመተያሱ
ወለመዳግሙ ለመካልቁ ወለሮማይ

(2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል)

ብጥረቱ፡፡ አቡዬ ሻቤላይ ዮም ድቡር
ወዕሩቅ ምንመ ህለ ማሌ ላተ ዲብ
ሸበቱ ምስል ግሙ ወለሐሽሙ፡ ከፎ
ክምሰል ዐለት አካኑ። እበ ዐገሉ
ወመባልስ ከሊማቱ እግል ትጌምሙ
ትቀድር። አናመ እሊ አውሳፋት
እሊ እብ ከያል ማሌ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ዮመቴ እብ ዕንቼ ክምሰል
ረኤኩዉ ሸሀድኮ እግሉ እምበል
ሸክ ወመትረዳድ።
አማንቱ ወልዳይ ምን ወላዱ
ልትጸበር፡፡ ሸቤላይመ ምን ወላድ
ዕቢናሁ ዮም መንበሮ ኢልትጸበር
ወቀብር ትብል ገብእ። ላኪን
ምልዐል ክሉ ወእግል አርወሐቱ
እንዴ ኢወዴ፡ እግሉ እንዴ
ቤለ ለመደዩ ብላይ እግል ክሉ
እግል ለአጽልል እቱ ምሕሳቡ
ሰኒ አትፈከሬነ ወአትዐአቤኒ።
ወኒን ኢኮን ወመትኦባሽ አርሐበ
እብነ እብ ሕበር። ክሉ ህዬ እብ
መራር ልትመዘን ወእት ጽንዒት
ወመክረሀት ልትአመር፡፡ ክእበ ሰብ
ተብዕን ልትአመር። ሕናመ ወህቱ
ዲብ ናይ ሳዐት ሰፈር አድሕድ
አመርነ ወመዘነ። አይወ!! ዐቢ
ጽላል ቱ ወኮር። ዐቢ ሕሽመት ቱ
ወለዘት፡ ህያብቱ ወምርካብ ምርወቱ
ወስብነት፡ እበ ክሉ ክሉ ካርዕቱ እት
ማሌ ዐለ ወእት ዮም ጽንሐ።
ሸቤላይ
ህጅኩ
ወምክሩ
ወአምሩ ምን ዎሮትመ ኢመሐከዩ፡
፡ “ስምዖ ወላጄ ወአዋልጄ፡ ቤለ
እግለ ሽልቱታይ ባሊ ለትመስል
ዒሜታቱ እት ረዋስስ እግል ዕመቱ
እት ለአትራቴዐ። ወድ ሚን አደሚ
ጅሩብ ኢገብአ ምንዲ ኢገብእ
ወቀዩ ኢረትዕ ደባን ሆክ! ጀርቤ
ልእቤለ ህዬ ጠምጠም ኢኪት
ወሰኔት መራር ወጥዕም ሕምርግት
ወጭሪት በሀለቼ ቱ፡ ጠምጠም ክሉ
ወእሊ ለእሉ ሀደግኮ እግልክም፡
ለጥምጡም መቅጠን ወዴ ወዐድ
ሓድር ረፍዕ ወእቡ ለአቴ። ዐቢ
ክምሰል ዒቢናሁ ወንኡሽ ክምሰል
ሕንቅቅናሁ፡፡
ከመቅጠን እግል
ትደው እትፋኔክም ወእት ሐሰበክም
የሀው ወላድ ወአዋልድ፡ ቀብር
ግብአ። መቅጠን ለአለቡ እት ዐድ
ኢነፍዕ ወእት ከደን” ቤለ ሻቤላይ
ለኔስሓይ እብ ዎር ዎሮት እት
ለአትቃምተነ ወልትፋከረነ፡፡
ሐቆ መደቲት አዚም ህዬ ክምሰለ
ንፉዝ እብ ሐዲስ አትሐደሰ እትነ፡
፡ “ስምዑኒ ዘዐት መክረሀት ለንሳል
በልሰ ሽረንርበ ዲመ አልዳይም
ኢትትዳዌ
ወእብ
መዐሌሽ
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ኢትትሰፈፍ። ክምን ዘዐት ሐምቀት
ወመክረሀት ትደገጎ ወትሰለሞ
እትሐሰበክም ወእመክረክም ወላጄ
ወአወላጄ። ዮመቴ ያሬት አነ በጽሕ
መንደላይ አቀብል፡ ምን ክምስል
እትሊ ዕምርዬ ለሀለ ምኑ ወደረስኮ
ወተዐለምኮ” ቤለ ሻቤላይ ከአስቆቀበ
መስኪናይ፡ ሞጅ አስር ሞጅ ምን
ሕሳባት ህቱ አድሕድ ዳረከ እቱ
ሐንገሉ፡፡ አማኑቱ ህቱ ክሉ እብ
ያሬት ወትምኔት ምራዱ ረክብ
ምንዲ ለሀሌ ላቱ፡ ምን ትምኔት
ወሐግለ አለቡ። ላኪን ያሬት እት
ልብል ክሉመ እለ ሐያት ምስል
ተግባቡ ወሸንሀቱ ሌጠ ለሐልፈ ህለ
ወዐለ። እንዴ አትለ ህዬ፡ እሊ ለአነ
ህሌኮ እቱ ዕምር፡ ማሲ ምድር ቱ
ወሐቆ ማሲ ምድር ላሊ ህተ ተዐይሩ
ለሞዳይ!! ወእንትም ለህሌክም እቱ
ዕምር ህዬ ፈጅር ጽብሕ ምድርቱ፡
፡ ሰበት እሊ እግለ ክምሰል እሊ
ናዬ ዲብ ሞሶት ገዪስ ለህለ ብዞሕ
ትደገጎ እቱ ወተዓሾሩ ምን የአመረ
ክምሰል ብዲርዬ” ትብል። ሐቴ
ለኒቡ ለምን ሰሓቀ ኢትመሽግ እበ
ድርድሩ ለአድሕድ ዘብጥ ለዐለ
ሰሓቅ ግሩም ትሰሐቀ ሻቤላይ።
ክሊነ ህዬ እግል መዳግሙ
ወምክሩ ልብ እንዴ ከሬነ እንሰምዑ
ሰበት ዐልነ አጣቀዐነ እግሉ። ላመ
መኪነትነ ለስትከ ሰበት ቀየረት፡
ቡሪ ትብጊሰት አስመዐተነ። ክሉ
ጸሓይ ልግብእ ወጽምእ እብ አስባብ
አቡዬ ሻቤላይ ትረሰዐናሁ። ክምሰል
ብዲርነ አድሕድ እንዴ ይእንዳርክ
ህዬ፡ እብ እንተ ዕረግ ወሰኒ
ትገሴ ረአስ መኪነትነ በጽሐነ።
ህታመ ሄራረ አስክ ገድም ሐሊብ
አተላሌት እብነ። እት ጋድም
ሐሊብ ማይ ወሐሊብ ምን እዴ ሰብ
ገሃዊ ትከፈልናሁ። ሸቤላይመ ምስለ
ብዲር ልትፋረዳሁ ለዐለየ ሕረም
ሐራይም እት ጽላል ዎሮት ትገሰ
ወረቢ ለሀበዩተ ነስአ ምስለን።
ሐቆ ሰላት አልዐስር አስክ
አፍዐበት እት ረአስ መኪነትነ
ገብአነ፡ ክሉ መሳፍር እብ ሰላመትነ
እግል ንእቴ እት ረቢሁ አተድዐ።
ምስል ማሲ ምድር ወጽሓይ
ዐስተር ደበኒተ ሰበት ወገረት
ፈርሀት ላሊ ወዝላም ወሕሙሊየት
መኪነት እግል ክሊነ ለአትሻቅል
ጋር እት እንቱ ዐለ፡፡ ላመ አርበዕ
ደነግል
ለዲብ ምግበን አቡዬ
ሻቤላይ ግሱይ ለዐለ፡ ክሊሀን እብ
ዎሮት አፍ፡ “ይበ ደንጎባለ ሰኒያም
እንትም ወሓይሳም፡ ደዐ ወደው
እግልነ” እት ልብለ ትሰመዐየ።
“ግድም ጣይ አቡክንቱ ረቢ ለምኑ
ልትከበት ኖሱ ደልዩ” ቤለ ሻቤላይ
እት ለአትባርህ፡ ወሐር እንዴ አትለ
ህዬ፡ “ምን ረቢ ወነቢ እንሻእላህ፡
ጋሻይ ዐዱ ልእቴ ወበዐል ዐድ
ጻንሕ ልግበእ”፡፡ ሐቆለ ቤለ አስክለ
ሰብለ ንዋይ እት ለአትቃምት።
“ረቢ ልክረዐ እለ እድንየ፡ አዜ
ሕነ ወእሊ ሰብለ በለድ ንየትነ
ወሸንህትነ ወደዓነ፡ በናቢን ህሌት፡
ሕነ ሸቀላትነ ምንዝ ላም እት ገብእ
ህቶም ህዬ ደዓሆም ወትምኔቶም
እግል ዝላም ህሌት” ቤለ አክሞማስ
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ክብር ኢኮን ወከይነት አክሞማስ
በራአት ወጠያበት ደሚር፡፡
ዐስተር ቅጠር ሕፉስ እግሉ
እግል ትላክፍ አንበተት፡፡ ላመ
እተ ረአሰ መኪነት ዲብ ረአስ
አድሕድ ግሱያም ለዐልነ ካልአይ
ጎመ አንቀዐት፡፡ ሄየእ እለ ላቱ
እማመተ ረቢ ልግበእ እተ ለሓለት
እለ፡፡ “የሀ እስቤር ብእከ ማሚ?”
እግለ መሳዕድ ትሰአለ ሻቤላይ፡፡
“እስቤር የህለ ዐምነ”፡ በልሰ ህቱመ
እብ ጀሀቱ፡፡እግለ ኪስለ ትንባክ
እት ልትመጤ ምን ካልእ ነፈር።
“ከአፎ እምበል እስቤር አሳፈርኩነ
ወገህ ግብኦ”። “ነምሺ ዐለ ከፍል
አ’ቀደር ወላንድሪ ብልመክቱብ”
ልብሎ ዐረብ። ቤለ ከመሰለ
ሻቤላይ። “አማካቱ ቆል ስድቅ ቱ
ላኪን እስቤር ዎሮቱ ለዐለ እግልነ
ወብዲር ትነፈዐነ እቡ፡ አዜ በስ
በዐለ ዐረብየት ኖሱ ልስዔቱ እግል
እትሳል አፍዐበት” በልሰ ሰዋግ
እግል ትሽበሐቱ እት ለአትዋርድ።
“በይ በይ ዮመቴ ረቢ
ኢልውሔ እብነ እንዴ ኢኮን እት
ከጠር ኩርዮም ህሌነ ሌጠ” በልሰት
ሐቴ ረሺድየት መባልስ ሻቤለይ
ወመሳዕድ ትሰምዕ ለጸንሐት።
ወለት ራሽድ እንቲ አስክ አብ
ድርባቡ እንቲ? ቤለ ከስእለየ
ሻቤለይ እት ስምጡ ዎሮት እንዴ
ተንከበ። “አይወ ማሽየ አፍዐበት”
በልሰት ሐሚደ። አፍዐበት ድልሒን
ገረብነ በልሰ” ህቱመ እበ ታንጫይ
ዕንታቱ እግለ ሰመ እት ረአስነ
እብ ጠብጥ ተአርሆጥጥ ለዐለት
እት ለአትቃምት። ላመ እግል
እትሳል ስጋደት ሕኒቅ ልብል ለዐለ
በዐል መኪነት፡ እብ ሻፍግ አተሰለ
ወሬድአይት መኪነት አስክ እና
ትበጽሕ ገበየ አፍዐበት ወአዝሀረ
ክምሰል ተኮበት ጠየመተን።
ዝላም ላቱ ረቢ ከርዐየ፡ ከምን
ደዓለ ሰብለ በለድ እግልነ ሰምዐት
ከበጥረት፡፡ ላመ ሒምልት ለዐለት
ዐስተር ተሀንሸሸት ከደሐን ገብእት።
ግድም እብለ ፈርሀት መሳፍሪን
ምን ላሊ ወጽልመት ሌጣተ
ለገብአት። አመቅሬበት ሃልከት
ለናይ ራድኢት መኪነት ተለው
ተኤለነ። ሰዋግ ወምሳዕዱ ሕንጉል
እግል ቀየሮት ጎመ ቤለው። ሻቤለይ
ወወሌዳዩ ሒለቶም ሰበት አመረው
ጎመ እንዴ ኢልትቀየር እተ ረአሰ
መኪነት አካኖም ጽብጠው።
ክሊነ ለምን ሽዕብ አስክ
አፍዐበት ብጉሳም ለዐልነ መሳፍሪን
አንስነ ወተብዐትነ ምግሳይነ እንዴ
ነአተድሌ ምግሳይ አቡዬ ሻቤላይ
ወወልዱ ገብአ ለአወላይ ጋርነ፡፡
እሊ ህዬ ምነ ናዩ ምክር ወነሲሐት
እንዴ ትበገስናቱ። ከዐቢ ነቢ ክምሰለ
ልቡሉ ቱ፡ ዐቢ እት ንኡሽ እግል
ልርሐም ወንኡሽ ዐቢ እግል ለሐሽም
ክምሰል ቡ ህዬ ምን እሊ ናይ ሐቴ
አምዕል ሰፈር ደረስነሁ ወኣመርናሁ
እብለክም። ሻቤላይመ በደል እት
ምግብነ ቀብሽሽ ወልትዳረክ እት
ልስሐቅ ወመክር እት ልደአል
ወለአስሕቅ ቤቱ በጽሐ ወእት
ምግብነ ሕሽመት ራክብ እት እንቱ
ዲብ ሽፍሩ ገንገአ።
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መሐመድ እድሪስ

ከደማት ተዕሊም ምዴርየት ሞልቂ
መተርጅማይ፡ ሳልሕ ገመ

እት ምዴርየት ሞልቂ ምን
ረውደት እስክ ካልአይት ደረጀት
ለልትመደደ 30 መዳርስ ሕኩመት
ህለየ። እምበል እለን እብ ሸዐብ
ለልደየረ ክልኤ መድረሰት ክም
ህለየ መስኡል ፈሬዕ ተዕሊም ናይለ
ምዴርየት መምህር ህያብ ጎይትኦም
ሸርሐ። ለመአሰሳት እብ አሳስለ
ለሀይባሁ ከደማት 3 ረውደት፡ 20
መአንብታይት፡ 6 ምግባይ ደረጀት
ወሐቴ ካልአይት ደረጀት ክምተን
ወደሐ።
እትለ ምዴርየት ቀደም
ሕርየት እት ሰነት 1960 ለትበነየ
ሰለስ መድረሰት ዐለየ። ዮም ህዬ
ዐቦት ወመትመዳድ መዳርስ ክም
ዐበ መምህር ህያብ ሐበረ።
“እብ ሱዉይ ክሎም ደረሰ
እት መጃል አምር እግል ልሸርኮ
ምስለ ለህሌት ሰእየት እት ክል ዐድ
ከደማት ተዕሊም እግል ልትመደድ
ወጅብ” ሐቆለ ቤለ፡ እተ ከደማት
ተዕሊም ለኢረክበየ ዐዶታት ደረሰ
እግለ ብዙሕ ሰዖታት እብ እገር
እት ልሄሮ ክም ደርሶ ወዕምሮም
ስነት ተዕሊም በጽሕ እት እንቱ
እብ ሰበብ ሪም ምድር እንዴ
ተአከረው ሰበት ለአሰብዱ ህዬ
ዲብ ፍንጌ ደረሰ ናይ ዕምር ፈርግ
ክም ሰድፍ ሸርሐ።
እት ምዴርየት ሞልቂ ክልኤ
ቀውምየት ህለየ ህተን ህዬ ትግርኛ
ወኩናመ ተን። ምን ስካን ናይለ
ምዴርየት ሑድ ዐደድ ለትጸብጥ
ቀውምየት ኩናመ እት መሻረከት
ተዕሊም
ምን መአንብታይት
ደረጀት እንዴ አሰብዴከ ሑዳም
ደረሰ ሰበት ተአሻርክ፡ ለደረሰ ወለ
አስክለ ለትወቀለት ደረጀት ለገይሶ
ዲቡ ወክድ እንዴ ኢተርፍ እት
ልውሕዶቶም ለገይሶ።
እብ ሰበብ ሕማም ኮሮነ
ቫይረስ ዲብ ሰነት ድረሰት 20192020 መዳርስ ድቡእ ክም ዐለ
ልትአመር። እትሊ ወክድ እሊ
ላኪን መዳርስ ንዙም ነሻጣተን
ለአተላልየ ህለየ። 4.400 አዋልድ
አንሳት ለብእቶም 10.401 ደረሰ
እንዴ ትከበተየ ለአደርሰ ህለየ።
እሊ ዐደድ እሊ ምን ረውደት እስክ
ካልአይት ደረጀት ለሸምልቱ።
መሻረከት አዋልድ አንሳት ዲብ
ተዕሊም ህዬ 42.3% በጽሕ ህለ።

ደረሰ አዋልድ አንሳት
ተብጊሰተን ዲብ መአንብታይት

ደረጀት ሰኒ ለልትቀየም ምንማቱ
እተ ለለአተላሌ ደረጀት ላኪን
እብ ሰበብ ሪም አርድ ሰበት
ለአትካርማሁ ክም አሰብደዮተን
ይለአተላልያሁ። ምነ ለነብረ ዲቡ
ደዋይሕ ረዪም ለህለ መዳርስ
ምን ዐደን እንዴ ትፈንተየ እግል

ለደርሶ ሐድ 500 ለገብኦ ደረሳይ
ህለው። እሊ አግቡይ እሊ ክም
ነቲጀት ለልትሐመድ ቱ። ደረሰ
ዲብ መአንብታይት ደረጀት ሰለስ
ሰነት እንዴ ደርሰው እግለ ስነኖም
ሰበት ለዐርዎም ሰኒ ለልትሐመድ
በሊስ ለልትረከብ ምኑቱ።
እት እምተሐን ሰምናይ
ወዐስር ወክልኤ ፈስል ለሻርኮ
ደረሰ ዲቡ እብ ትሉሉይ ውቅልት
ነቲጀት ክም ሰጅሎ መምህር
ህያብ ሐበረ። እተ ለሐልፈ ወክድ
እምተሓን ዐሰር ወክልኤ ፈስል
እንዴ ሻረከው እብ ደረጀት
ምዴርየት ዝያድ 3 ንቅጠት እግለ
አምጸአው ደረሰ ፍሮዕ ተዕሊም
ምስል እዳረት ምዴርየት እንዴ
ትመቅረሐ ‘ታብሌት’ ጃኢዘት
ህይብቶም ዐለት። ለናይ ጃኢዘት
በርናምጅ ምን አዜ ወሐር እግለ
ፈሩ ደረሰ ክም ለአትናይት እንዴ
ትበሀለ ለገብኣ ቱ።
ምስል ኮምፕዩተር ለልጻበጥ
ድሩስ እትለ ምዴርየት እብ ፍክረት

ሌጣቱ ልትሀዬብ ለህለ። እግለ
አላት ቅወት ለትሀይብ ሒለት
ጣቀት እስክ እለ ሰበት ኢተከለት

ለገብእ ካፊ ወብቆዕ መሳሐት
ለቡ መዕመል ሰበት ኢህለ እግል
ተዕሊም ለሰጅዕ ክም ኢኮን ሐበረ።
እትሊ ወክድ እሊ ዋልዴን
ውላዶም እት ተዕሊም ናይ
አሻረኮት ውቁል ምራድ ህለ።
ተአምርተ ናይ እሊ ዕልብ ደረሰ
ምን ሰነት ዲብ ሰነት እንዴ ዘይድ
መጽእ ህለ። እተ ልሰዕ ከደማት
ተዕሊም
ለኢረክበየ
እዳራት
ደዋይሕ ለልትረከቦ ስካንመ እብ
መቅደረቶም መድረሰት እግል
ልብነው ሰኣላት ቀድሞ። ወለ
ጂኦግራፍያይ መካሪት ናይ እለ
ምዴርየት አድብር ወአገልብ
ለበዝሐ እቱ ምንማቱ ፈዛዓት
ሙጅተመዕ እት ተዕሊም ሰበት
ዐቤት ውላዶም ዕልም እግል
ልርከብ ምስል ክሉ መሓግዞም
ውቁል ጅህድ ቶም ለወዱ።
ውላድካ አስክ መዳርስ
ንድአት ሌጠ ካፊ ኢኮን። ዋልዴን
ምስል መዳርስ ትርድት ዕላቀት
እንዴ አሰሰው ሓለት ውላዶም ምን
ቅሩብ እግል ልተብዖ ወዕምሮም
ስነት መድረሰት ለበጽሐዉ እት
መጃል ተዕሊም እግል ለአሻሩኮ
ወእብ ትሉሉይ ዲብ መዳርስ
እንዴ መጽአው ሓለት ውላዶም
እግል ልድለው ወልራቅቦ መምህር
ህያብ ልትወሴ። ሙጅተመዕ እግል
ዐቦት ተዕሊም እግል ልክደም ህዬ
አትፈቀደ።
እት መጃል ደርስ ወኣድረሶት
ዋልዴን፡ ደረሰ ወሙደርሲን እግል
ልትመቃረሕ ወጅብ። ደረሰ ምን
ቤቶም ልትበገሶ እት ህለው ሩእየት
እግል ተሀሌ እሎም ወጅብ። አግደ
እም ምስል ውላደ ብዙሕ ሰዖታት
ሰበት ተሓልፍ እት ተዕሊም እዴ
ዛይደት እግለ ተሀሌ እለ ወጅበ።

ደረሰ እብ ዐመል እግል ልድሮሶ
አስክ እለ ቀድራም ኢህለው።
ምስል
መዕመል
(ለባራቶሪ)
ለልጸበጥ ተዕሊምመ እግል ጀርቤ

እማት ዲብ ተዕሊም እግል ዐባዪ
እንዴ ሻረከየ፡ እግል ውላደን መሰል
እግል ልግበአ ወእብ ቀላል ገበይ
እግል ልተበዓሆም ክም ሰድየን

ረውደት አጥፋል ሞልቂ
ልድረሰ ክቡድ ቱ። ሰበት እሊ
እብ ሰበብ እሊ ለትሸረሐ ወብዕድ
መታክል ዲብ ካልአይት ደረጀት
ዕልበን እት ልደሀርቱ ለመጽእ።
እዳረቶም ምስል ሞልቂ ላኪን
እብ ሰበብ ጆኦግራፍያይ መካሪት
አስክ ዐረዘ ለቀርቦ ገብአው ምን
ገብእ እብ ሰበብ ሪም ምድር
ተዕሊም እግል ኢለትካርሞ እተ
ለቀርበ እሎም ባካት እግል ልድረሶ
ክም ገብእ መምህር ህያብ ወደሐ።
እት ምዴርየት ሞልቂ ተዕሊም
እግል ዐባዪ እብ ክልኤ ገበይቱ
ለልትሀየብ። ለአወላይ አብደዮት
ቅዌት እት ገብእ ምን 15-45
ሰነት ለዓማሮም ለሸምልቱ። እሊ
ህዬ ክል ሰነት ለልትሀየብ እትገብእ
እብ ሰበብ ሕማም ኮሮነ እትኩሩም
ጸንሐ። እግለ በክት ተዕሊም
ለልትነፍዖ ሙጅተመዕ ሐረስቶት
ወዲብ ብዕድ ነሻጣት ለልትፈረሮ
ሰበት ቶም ህዬ እት ምግብ ሰበት
ለአትካርሞ ነቲጀት ናይለ ተዕሊም
ለትትሐመድ ክም ኢኮን ሸርሐ።
ለካልአይ ገበይ ህዬ ምን 9-14
ሰነት ለዐማሮም ለከምክም እትገብእ
እንዴ ተአከረው ዲብ ተዕሊም
እግለ ለትበገሰው ደረሰ ልትሀየብ።
ለአግቡይ ህዬ እት ሐቴ ሰነት ክልኤ
ፈስል ክም ደርሶ ገብእ፡ አወላይ
ወካልአይ ፈሰል ዲብ ሐቴ ሰነት
ለአተሙሙ። እብ ክእኒ አግቡይ
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መምህር ህያቡ ጎይትኦም
ናይ ሕበር ጅህድ ህዬ እት ዐወቶት
ደረሰ ለቡቱ ዶር ቀሊል ኢኮን።
ሙጅተመዕ ተኣምርተ እት
ተዕሊም ለህለ እግሉ መትሐሳር
እግል
ሙደርሲን
ሰዳይት
ወማዕነውየት ክም ለሀይብመ
መምህር ህያብ ሸርሐ።
እት ምዴርየት ሞልቂ ዲብ
ለትፈናተየ እዳራት ደዋይሕ ለህለየ
መዳርስ 175 ሙደርሲን ህለው
እተን። እሊ ብዝሔ መቅደረት
አዳም ምስለ ለህለ ብዝሒ አፍሱል
ዶል ልትርኤ ሑድ ሰበትቱ
ንቁሳት እግል አግመሎት እግል
ዶሉ ለለአደርሶ መደርሲን እንዴ
ወሰክከ ለተምም ክምቱ ሐበረ።
ሕዲነ ሙደርሲን ለአግደ ዲብ
መአንብታይት ደረጀት ቱ ለህለ።
ለካልአይት ደረጀት መድረሰትመ
እግል ምግባይ ደረጀት እንዴ
ተሐሰበት ለትበኔት ሰበትተ ብዙሕ
መሀገዝ ህለ እተ።
እት
ለትፈናተ
በካት
ለልትረከብ ናይ አድረሶት አፍሱል
ምስለ ለልትከበቶ ብዝሔ ደረሰ
ለኢትመጣወር ቱ። ጭብ አፍሱል
ክም አግደ መሐገዝ ለልትርኤ
እትገብእ ዲብ ሐቴ ፈስል ምን
70-80 ደረሳይ ህለው። ልሰዕ ህዬ
ሰማን መዳርስ እት ዳሳት ከደማት
ለሀይበ ህለየ።
ምዴርየት ሞልቂ ሐቴ ምን
16 ምዴርያት አቅሊም ጋሽ-በርከ
ተ። እብ ቅብለት ምስል ምዴርየት
መንሱረ፡ እብ ግብለት ምስል
አቶብየ እብ ምፍጋር ወምውዳቅ
ጸሓይ ምስል ምዴርየት ዐረዘ
ወሻምብቆ ትትጋወር።
ምዴርየት ሞልቂ 19 እዳራት
ደዋይሕ ትከምክም።
ዔማት ጀሪደት ሐዳስ ኤርትራ

ገጽ 4

መሐመድ እድሪስ

ንዳል ስሙድ ጀላብ ሕርየት!
አባይ ሐቆ ሳልሳይ ወራርመ
ኢደርሰ።
አዜመ
ምንገብእ
እግልዬ እንዴ ቤለ ብዕድ ወራር
አትበገሰ። ሙናድሊን ዲብ
አብድር ሳሕል እንዴ ሸፈው
ጨብል ርንቦ ዲብ ወዱው
ወሳሉቡ ልሰዕ ኢበዕነነ። ላኪን
ሐቆ ንዳል ረዪም ክምሰል በዕንን
ወፈሽል ሸክ ምንመ ይዐለ፡
ሙናድሊን ልሰዕ ረአስለ ውቁል
ርሸም አድብር ሳሕል ዴደባን
እንዴ ፈግረው ጀላብ ሕርየቶም
ወእስትቅላሎም እብ ፈራሰት
ወኤማን ልትሓረቦ ዐለው።
ዲብ ክእነ ቴለል አዜመ አባይ
ራብዓይ ወራሩ አትበገሰ።
ዲብ 30 ማርስ 1979
ለአትበገሰዩ 4ይ ወራር አስክ
ዮም 11ኣፕሪል አተላለ። አባይ
ዲብለ ቀደም 4ይ ወራር ለዐለ
ወራራት ለሳደፈዩ ሐክሩ እግል
ልስፈፍ አዜመ ቅያስ ለአለቡ
ጽዋር ወጄሽ እንዴ አዳለ
እስረተጅየት ሐዳስ ኤተነ ወእብ
ድቁብ ዘብጥ መዳፍዕ፡ ሰዋሪክ
ወጥያራት ምድር እብ ተናናት
እንዴ ገልበበዩ እብ ጀሀት ነቅፈ
ወራሩ አመበተ። ዲብ እሊ
ወራር እሊ ሙናድሊን ምነ
ልትከዔ እቶም ለዐለ ጅሌል
ወቀናብል ኢልድሕኖ ሰበት ቤለ
እብ ቀላል ነቅፈ እግል ልእቴቱ
ኣምም ለዐለ። ዲብ ባካት
ድፍዓት ፈርኔሎ ወደንደን ህዬ
ናይ ትርኢኒ ምህለት ለኢለሀይብ
ሸፍ ድቁብ አተለለ። አባይ ክሉ
ጀርቤታቱ ፈሽለ። ስለሕ ወጄሽ
ምን ለአበዝሕ አምበል መብደእ
ወሀደፍ እግል ልትዐወት ሰበት
ኢቀድር፡ 4ይ ወራርመ ምን 12
አምዕል ይሐልፈ።
ከሳር አባይ ዲብ 4ይ ወራር፡1400
ምን
ዐሳክሩ
ትቀተለው። 3600 ተሓከረው።
ምን ጽዋር ህዬ 1,205 ከፊፍ
ወምግባይ
ስለሕ
ትሰለበ።
10 ደባበት፡ 3 ድሩዓት ወ78
መካይን ህዬ ጨበልቢሎ ገብአ
ምኑ።
አባይ አስክ እሊ ወክድ እሊ
እብ ደቅብ ጽዋሩ ወጄሹ እንዴ

ትመከሓቱ አወላይ እንዴ ቤለ
እብ ግርሁ ስርናይ፡ እምሐጀር
ወባጽዕ ለአምበተዩ ወራሩ 4ይ
በጽሐ ወአምበል ፋኢደት፡ ለዲብ
ድዋራት ነቅፈ ገብእ ለዐለ
ወራራት አባይ ቅብላት ህጁማት
ምሔርበት እግል ልስመድ ሰበት
ኢቀድረ፡ አባይ አብሳር እግል
ልባድል ላዝም ገብአ። ዲብለ
ሳብት ድፍዓት አልጌነ፡ ነቅፈ
ወሐልሐል ዲብ ሐቴ መደት
አው ዝያድ ሐቴ ኢነት ህጁማት
እንዴ ሀረሰ፡ ምሽብሼበት እትለ
ረክብ እቱ ወክድ እንዴ በክአ
ቀደም እግል ለአሽክት ወምን
ግረ እንትልፋፍ እግል ሊዴ
ባሰረ። እብሊ ህዬ ገጽ ዲብ ገጽ
ለገብእ ህጁማት ክምሰል ሐለለዩ
ፋይሕ ሐርብ እንዴ ሀረሰ፡
ሙናድሊን ድማን ወድገለብ
ክምሰል ልትነተሎ ወለጀብሀት
ክምሰል ትረቅቅ እግል ሊዴ
ሰተተ። ወእብሊ አዜመ ሐቆ
ራብዓይ ወራር ሓምሳይ ወራር
እግል ለአትበግስ ትቀሰበ።
5ይ ወራር ምን14-26 ዩልዮ
1979 አተላለ። ነቅፈ እግል
ልጽበጥ ህዬ ግብረሃይል 503
ወ 508 አትበገሰ። እብ እንክር
ጽርግየ ነቅፈ ወደንደን ገጽ ዲብ
ገጽ ህጁማት እንዴ አምበተ እግል

ምናድሊን እተ
ልብከእ፡ እብ ድማናይት ጀብሀት
ነቅፈ እብ እንክር አርህጸት ናይ
ስምጥ ሕጁም እግል ሊዴ ወእብ
እንክር ድገላብይት ጀብሀት
ነቅፈ በህለት
እብ ዐገት
ወሕዳቅ እንዴ አርየመ ከርዶን
እግል ሊዴ፡ እብሊ ህዬ ለናይ

ዲሰምበር 1979 ዲብ ጀብሀት ነቅፈ ለትሰለበ መካይን ዐስከሪ

(3ይ ክፈል)

ሕዳቅ ህጁም አግረዕ እንዴ
ትከረ ለምን ድጌ ሰውረት አስክ
ነቅፈ ለለአቴ ከጥ እግል ልብተክ
ሰተተ። ዲብ እሊ ዲብ አፍጬወ
መከርዪ ጥያራት እንዴ ሸቀ
ታምም ክፈል ጄሽ እንዴ ከረ
ኦሮ ለኢተሐሰበ መብቅያይ
ቴለል እግል ልክለቅ ለተሀንደሰት
ክጠት ጀረበ ላኪን እላመ ክጠት
እለ ኢትሰርገለት። ዲብ ቅብለት
ሳሕል እብ ጀሀት አልጌነ ፍሩር
ለዐለ 505 ግብረሃይል እግለ ዲብ
ነቅፈ ገብእ ለዐለ ወራር እግል
ልስዴ ድቁብ ህጁም ምንመ
አምበተ እሊመ ኢትነሰረ። ለናይ

ምናድሊን ስለብ አባይ ዲብ ጎርቶ
ዲብለ ናይ ስሙድ ሰዋትሩ
እንዴ ሸ’ፈ። ሒለቱ ትደቀብ
ወብዝሔ ጽዋሩ ወስክ ወዘይድ

ትርድት ዐለ። የም ለአቡ ምድር
እንዴ አጥሀደገዩ ህዬ ምን አፌት
ነቅፈ አስክ ቅምቤት አፍዐበት
ባካት ሖርመት ዐሾርም ጌለለዩ።
እሊ ህዬ ሐቴ አማን አከደ።
ጄሽ ሸዕቢ ምን እንሰሓብ ዲብ
ህጁም እግል ልትዐዴ ክምሰል
ቀድር ተአከደ። እብሊ ህዬ ዲብ
መርሐለት
ጃልነት(መሳወየት)
ለተኣቴ መንገአት ትከሰተት።
ምን
ዐውቴታት
ጀብሀት ነቅፈ፦

5 ወራር ሸዐብ ድዋራት ነቅፈ መጦር ምናድሊን ዲብ ድፍዓት
ህለ። እሊ ህዬ ሚ ለርኤነ
ሕዳቅ ጄሽ አባይ እብ ህጁም
ሙናድሊን ኤረትርየ እግለ እብ
ምሔርበት ክምሰል ትመሰሳቱ
መግሀፍ ዕንታቶም እንዴ ዖረ
ህዬ ሓምሳይ ወራርመ ስሜቱ
ኤረትርየ አው ሞት ዲብ ልብሎ
እንዴ አስመ አክተመ።
ዛልም ወራር ምንመ አተበገሰው፡
ዝልም ምስል ዐዳለት ዲብ ኦሮ
ሜዛን ሰበት ኢትትመዘን ቱ ህዬ
ምስጢርለ ነስር፡ ጀላብ ሕርየቱ
ወሐቁ ለናድል ህዬ ቢሉ-ቢሉ
ህቱቱ ለበዐል ዐውቴ።
ይ

ወክድለ መሪር ወራራት
ከሳር አባይ ዲብ 5ይ ወራር፦
4200
ዐሳክር
አባይ
ትቀተለው። 7700 ተሓከረው።
720 ዐሳክር አባይ ትጸበጠው።
ክሰልሁመ 3ደባበት 2.528
አስለሐት ትሰለበ። 4 ደባበት፡
5 ድሩዓት ወ13 መካይን ህዬ
ደመረ ምኑ።
አማንቱ አባይ ወራር ደርብ
ወራርመ ምን ሀረሰ ወምስል
ጌምየቱ ለትፈናተ አብሳር ምንመ
ባሰረ ቅብላትለ ዲብ መብደእ
ወዓድል ሀደፎም እንዴ ሰምደው
ኦሮት
ቅብላት
ዐስሮታት
ልትሐረቦ ለዐለው ምሔርበት
ተሕሪር
እግል
ልትሰርገል
ኢቀድረ። እብሊ አባይ ለጀረበ
ምን ጀረበ ወአብሳር ምን ባደለ
ከሳሩ ወሰከት ዲኢኮን ኢነቅሰት።
እብ ቃብል እሊ ጄሽ ሰውረት
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ካቲማሀ 5 ወራራት ደርግ፡ንዛም ደርግ ምነ ለአተላልዩ
ለዐለ ወራራት ወሳድፉ ለዐለ
ፈሸል ኢደርሰ። ጄሽ ተሕሪር
ላኪን እግለ 5 ወራራት ደርግ
እንዴ አክመደ ናይ ህሌኮ
ብሸራት ወቀለ። ሕኔት ዳፈዖት
ዲብ መርሐለት ህጁም ተዐደ።
ሐቆ እንሰሓብ እስራተጂ ህዬ
ለዐበ ህጁም ቅብላትለ ዌራይ
ጄሽ ሀረሰ። እሊ ህጁም እሊ
ምን ዮም 2-16 ዲሰምበር 1979
ዐለ።
አባይ ናይለ ኖሱ እብ ትሉሉይ
ለወለዐዩ ወራራት ሐክሩ እንዴ
ኢሰፍፍ ጄሽ ሸዕቢ ለትፈናተ
አብሳር ሐርብ ዲብ ልትነፈዕ።
ገጽ እብ ገጽ። እብ ስምጥ ወእብ
ግ’ረ ለትመቅረሐ ህጁም ጠለቀ
እቱ። ሰውረት ኤረትርየ በዴት
ወዲብ በሐር ተርቀት፡ ምን አፌት
አስመረ ሳሕል አቅበለት ግረ እለ
ርሕ እንዴ በልሰት ናይ ኢትወዴ
ልብሎ ለዐለው አዝናብ ደርግ
ለአብሀረረ ህጁምቱ ለዐለ። ሐቆ
እንሰሓብ እስራተጂ እብ ኑዕየቱ
ወደቅቡ አወላይ ለዐለ ህጁም
ጄሽ ሸዕቢ። እግል አባይ ዐልገት
አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021

ህጁም

ዲብ እሊ ህጁም እሊመ
አባይ ቅያስ ለአለቡ ከሳር
ወመላል ሳደፈቱ። ጄሽ ደርግ
አምበለ እት ረአስ አዳሙ
ለጀረ ደማር እለ ለተሌ ከሳር
መምተለካት ሳደፈዩ።
17
ደባበት፡
7ሙደረዓት፡
97
ለትፈናተ ጅንስ መካይን፡ 80
ጅንስ-ጅንሱ መዳፍዕ ወድድ
ጥያራት ረሻሻት፡ 3,600 ከፊፍ
ወምግባይ አስለሐት ትሰለበ።
15
ደባበት
ወመደረዓት፡
ክምሰልሁመ 100 መኪነት
ደመረየ። ጄሽ ሸዕቢ ሐቆሀ ዲብ
ጀብሀት ነቅፈ ለወደዩ ስርጉል
ህጁም፡ ዲብ ቅብለት ሳሕልመ
ምን ዮም 10 -15/1/1980
ህጁም እንዴ ሀረሰ እት ረአስ
ጄሽ አባይ ወመምተለካቱ ደማር
ዐቢ አጅረ። ዲብ እሊ ህጁም
እሊ 5,000 ዐሳክር ደግር
ትቀተለው ወተሓከረው። ወየም
ለአለቡ ምግባይ ወከፊፍ ስለሕ
ትሰለበ።
እብሊ ዳምቅ ዐውቴታት
ጀብሀት ነቅፈ ወቅብለት ሳሕል
ህዬ ለሐምስ ወራራት ደርግ
ካቲማሁ እብ ዐውቴ ጄሽ ሸዕቢ
ተመት። ላኪን ሐቆ እሊመ
ወራራት አባይ ወለህጁማት
ጄሽ ሸዕቢ ይአትካረመ። ለንዳል
ጀላብ ሕርየት እበትወቀለት
አተላለ። አባይ ህዬ ሱሳይ
ወራር እግል ለአትበግስ አዜመ
መዳሊቱ አስተብደ። ለዲብ
መደት ሐጫር ወድዩ ለዐለ
መዳሊት ሰበት ይዐወተዩ ህዬ
እግል መደት ክልኤ ሰነት እግል
ልዳሌ አስተብደ።
ልተላሌ . . .
ገጽ

5

ከልሹም መሐመድ
ኬትባይ፦ አቡበከር ዐብደል አወል
ተርጀመት= ከልሹም መሐመድ
ሓይሳም
ቄርአት
ዓሙድ
ዕንጃረ፡ ለምን ክታብ መኸተ
“ክፈሕ”
ለነስአናሀ፡
አንፋር
ክድመት ወጠን እተ የም ፊራሮ
ዐማር ወብነ ወጠን እት እንቶም፡
አመቱ አለቦም
ለለዐተግተገ
እቶም ወራራት ወያኔ፡ መጦርለ
ሐዎም ወዋልዴኖም ሙናድሊን
እንዴ ሰምደው ለአርአወ ፈራሰት
ወሐሊፍ ቤዘ ወጠን፡ ሐጠር
ወፈራሰት አንሳት ለትሸሬሕ ቅሰት
‘ምጽላል እግል ወጠን ጽላል’
ደንጎባሀ እሊ ተሌቱ። ክምለ
ትፈቁዶ ምጽላል እት ካልእ ወራር
ወያኔ እት ጀብሀት ባድሜ እንዴ
ትዘበጠት እዘነ ጸመ ወብዕድ ጅረሕ
ገአ እተ ምናተ አጽለዐተ እንዴ
ሐየ እዘነ እንዴ ሰኒ ኢፈቴሕ
እት ውሕደተ አቅበለት። ሐቆሁ
ለጀሬት ንርኤ።
ሐቆ ፈሸል ካልእ ወራር
ለእግል አውረሐት ሃድእ ለዐለ
ሐርብ እብ ሐዲስ ቀንጸ። እት
ማዮ 2000 ሳልሳይ ወራር ወያኔ
ረስሚ ትበገሰ። ምጽላል ክምለ
እተ ሐልፈ ወራር ለወዴቱ እት
ካናሌ ድፈዐ እንዴ ገብአት ምስል
መጅሙዐተ፡ ምስል ከረ ስተል
መሐመድ (ወለት መሐመድ)፡
ሚዛን ወብዕዳት ሐዋተን፡ ከዛይን
ረሳሳት መለአ ወመጅርሒን ሰፈ
. . . እት ትንፋስ ለኢለሀይብ
ጸገም ገብአየ። ለእዘነ ክቡድ
(ጽሙመ እግል ልትበሀል ለቀድር)
አክራን መዳፌዕ ወአስለሕ ብዕድ
ስምዐት ላቱ ኢከልአየ። ገሌ እብ
እዘነ ትሰምዖ ወገሌ እት ረሓት
እገረ ልትሰመዐ። እበ ኢትራቅበ
ክርንተ “አብሽርኩም! ቦሎም!!
ቦሎም!!” ትብል አስክ ሕልቅመ
ትትሐሽሐሽ። ምን ድፈዕ እንዴ
ትሻበብ አተቃባል አመለ ገብአ፡
መልሂተ ዶል እብ ከሚሸተ ወዶል
እብ እዴሀ እት ልስሕበ ዲብ
ከናሌሀ ለኣትያሀ ዐለየ።
ምጽላል ሓለተ ሐቴ ዶል

ምጽላል፡ እግል ወጠን ጽላል

ሽሂደት ምጽላል ገብራይ
ትበደለት፡ ናይለ ጼናታት ባሩድ
ወለአክራን መዳፌዕ ቱ ገብእ ምን
ቅያስ ወለዐል ሐፍነት። ክምለ እት
ጎይለ ዕሙር ለሀሌት እብ ሸፋግ
እንዜ ወኬን ዲብ ትብል ረሳስ
ወቀናብል ናወሎት አተላሌት።
‘ሞጉዲ’
ለክናየቱ
ወድ
መጅሙዐተ ረሳስ ለመልአተ ከዝነት
እንዴ አትከበተቱ ለእንዴ ከለሰየ
ለለክፈየ ከዝነት እግል ትርፈዕ
ድንን ክም ትቤ፡ ምነ ጻብጡ ለዐለ

ድፈዕ እንዴ አንጀልሐጠ እት ረአሰ
ወድቀ። እብ ድንጋጽ እግሉ ምነ
መቅጠነ እንዴ ሽንክ አበለት እብ
ብጣረ ገብአት። ሙጉዲ፡ ጀብሀቱ
ወዕን ድማኑ እንዴ ትዘበጠየ ክም
ወድቀ ሕስ ኢበልሰ፡ እባሁ ትም
ቤለ። ግሩም አቅመተቱ፡ “ኢሀለ፡
አስተሽሀደ ልትፈሊ” ትቤ፡ ቀብጸቱ።
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እለ ዶል እለ ገድም ነፍሰ ምልከ
ኢገብአት፡ እብ ዐቢተ ዲብ ትትሃጌ
ከላሺኑ ረፍዐት ወእግል ትልከፍ
እበ አንበተት። ለዶል ተአርእየ
ለዐለት ሐረከት ክምለ እት ከንዲሀ
ትከስክስ ለሀሌት መርዓት ትመስል
ዐለት። ኔሽን ወትዔሽን፡ ሰሓቃታመ
ምስለ ዘብጥ አልሐመ፡ ዘብጥ
ወአክራን አዳም እንዴ ተሓበረ
ቃሎት በልስ።
ሓለተ ለረአ መረሕ መጅሙዐተ
ቅርብ እንዴ ቤለየ፡ “ወለት ከረን፡
ድፈዕ እንዴ ጸበጥኪ ልከፊ፡ ድንን
በሊ . . . “ እት ልብለ ኢሰምዐቶ፡
ትበደረት። እት ምግብለ እሳቱ
ተሐዬ ወተናናቱ ለዐቦርግ ለዐለ
ሐርብ እብ መጅሙዕ ረሳስ እንዴ
ትዘበጠት፡ እት ረአስለ እማነቱ እንዴ
ትከበተት ከለሺኑ እንዴ ረፍዐት
ተሓርብ ለዐለት ወድ መጅሙዐተ
ሽሂድ ‘ሞጉዲ’ ወድቀት። ለግርም
ልምልሜተት፡ ባርህ ልበ፡ ለመልሂተ
ፈትዎ ሕላየ፡ ሰሓቀ፡ እብ ዐቢሁ
አርወሐተ ለምዕል ለሀ እግል ዲመ

አሬመ።
እመ እግል እለ ዌርሳይት
ምሔርባይት፡ አሰይደ አብረሀት
ሰመሬ አድሐኖም፡ ክም ክለን
እማት ኤረትርየ በዐል ኤማን
ወመብደእተ።
ወጠን እምበል
እስትሽሃድ
ክም
ይእንሰክብ
ወኢነአማድድ እተ ሰኒ ተአምር።
“ደፍአቼ፡
ሴምዳይቼ
ወሴምዳትቼ ዐለት ወለቼ ምጽላል፡
ንኢሸቶ ዲብ ሀሌት እት አፍዐበት
ሻሂ ዲብ ተአዘቤ አካን አብ እንዴ
ገአት የታይም ሐወ ተትዓቤኒ
ዐለት። ምናተ፡ ምን ቀድየት ቤተ
ቀድየት ወጠነ ዐቤት ዲበ ከደሐሪኒ
እንዴ ቴለኒ ምስል ሳብዓይት
ደውረት ክድመት ወጠን አስክ ሳወ
ትበገሰት። ደሐርኮ ከሳረሕክወ።
ሐቴ ዶል ሌጠ እተ ዲቡ ዐለት
አርድ ምሔርበት እንዴ ግስኮ
ርእየተ ዐልኮ። ከላሺነ እንዴ ረፍዐት
ዋርድየት ፋግረት ጸንሐተኒ። ዮም
አየ ሀሌት፡ እበ ስጋሀ ነቅሰት
ምንእነ፡ አስክ ዮም ላኪን መልኣከ
ምስልዬቱ፡ አጀኒት ተአትዓቤኒ
ሀሌት፡ ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ
ደብሱኒ ወለደፍኡኒ ሀለው። ረቢ
ልትሐመድ” እት ትብል፡ ሹሀዳነ
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(3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል)

አስክ ሀለው ሕጌነ ወገለብነ፡ ወእተ
መስከብ ዲማሆም ክም ተሐቀፈው
ትንፋስነ ወደማን ነቢርነ ክምቶም
ተአክድ።
መለሀየ ሽሂድ ተኽሌሃይማኖት
እምባዬ(ወዲ እምበ) ኖቨምበር
7-1998 እት መሓዝ ወዳስ፡
እበ እት ክድመት ወጠን እንዴ
ተሓበረት ምስል ሐወ እግል
ትናድል ለነስአቶ ቀራር ዲብ
ልትዐጀብ፡ ወሀለዮተ ወእለ መስለ
እግለ ወሕደት ሬሕ ክም ሀበተ
እት ሸረሐ ቤለ፡
“ዲብ እለ ፍርቀት ዓዳት
በጠሎኒነ ክም ከረ ምጽላል
ወጠልቆመ ለመስሎ ሸባብ ነአይሽ
ሰበት ሀለው እነ፡ ዲብ ቤትነ ምስል
ሐውነ ነአይሽ ለሀሌነ መስል እትነ።
እንዴ ነብእ ረኤ! እለ ምጽላል ሚ
ንዳል ወወጠን አትአመረየ ከምን

ቤት እመ እግል ንዳል ፈግረት።
ዐደ ለከረወ እለ ነብረ ዲብ
ትበሌዕ ሀመ ሀም ድራሰት ሌጠ
ወኢገብአ። እሊ ክራም ሓስድ
ኖስናመ መወኢከፌናሁ።”
ብዕድ ነፈር አወላይት ደውረት
ክድመት ወጠን መለሀየ ኤፍሬም
ተኽሌ ደብረጼን ምን ክፈል ዴሽ
18 ሀዬ ክእነ ብህልቱ
“ምጽላል ገብራይ ሰልፍ እዘነ
ክም ትደመዐ ቤተ እግል ተአቅብል
ለትከረዐ ሐቴመ የዐለት። ጅረሐ
ክም ምስምሰ እግል ትነፈዕ እቡ
ላኪን ኢሐዜት። ለእግሉ ትበገሰት
ሀደፍ ምን እዘነ ወኬን አርወሐታመ
እግል ተሀብ እሉ ሐሬት። እት
ስጅል ፍራስ ምሔርበት ሀዬ ስሜተ
እብ ሕሽመት ትከተበት።”
*** ተመት***

ገሌ ምነ ኣምረት ዕልም ነፍስ
እብ ሰበት አንሳት ለልቡሉ

አፍካር፡ መንበረት ወመፋሂም አዳም ምስለ ዲቡ ነብር አድሁይ፡ ዕበያቱ፡
ለልትዐደዮ ተሐድያት . . . ለትፈናተ ምንማቱ፡ ገሌ ሀዬ እት ክልነ ውላድ
ኣደሚ ለሸቄ ገብእ። ከደለ እንረክቡ መዕሉማት ክሉ አማን እምን አው
ምንኬኑ ለአለቡ ክሉስቱ እግል ኒበሉ ምንመ ይእንቀድር፡ እት ረአስ ልብነ
ልብ እግል ልወስከነ ቀድር ምን እንቤ፡ እለን ተልየ እት ሐቃይቅ ዕልም
ነፍስ (psychological facts) ለረከብናሀን መዕሉማት ጀበእ ንብለኩም።
• አንሳይት ትግቢተ ትደግም እከ እት ሀሌት፡ መስአለተ እግል
ትባሌሕ እለ ኢኮን ለትጸበረከ አውመ ለትስኤ ምንከ። ሚ ደአም፡ እዝን
እንዴ ከሬከ ወሕስር ታምም እንዴ ሀብካሀ እግል ትስመዕ ምናቱ ለትደግም
እከ። ከእንተ “እሊ ሀዬ ሚቱ አፎ እለ ወእለ ኢወዴኪ” እንዴ ትቤ እተ
ሐል ለትብሉ ኢትባደር እለ። አወል ሰኒ ስመዕ ምነ፡ ሰኒ ሕሱር እበ ክም
ሀሌከ እብ ዐመል አርእየ። እለ ሰልፍ ክሉ እግል ቲደየ እለ ለትስእየ ምንከ
መርሀዮተ።
• ወለት ትሰአለተከ ምን ገብእ ለእለ ተአምር አማን አስእለ።
እግልሚ፡ በሊሱ እት ተአምር እግል ትሰአለከ ክም ትቀድር እት ልብከ ደየ።
እግል ትስመድ ወትጠላውሽ ለትወድየ ጀርቤ እት ሜዛን እግል ትክሬካቱ።
• ዕምር እንዴ ኢከስስ ሐጀት ሐዳስ መትዐላም እግል ዛክረት
ለአትሐድሰ ወሐንገል ደቅብ ሐዲስ ክም ወስክ ወድዩ። ሐቆ ሺብ
ወመትጨራማጥ ገድም ምህሮ ሚ ሀለ እንዴ ትበይ ነፍስኪ ኢተትሓምቂ።
አስክ ዲብ እብርመ ሓጀት ሐዳስ እግል ትትዐለሚ ትቀድሪ ወእሊ እግል
ሐያትኪ ጠዐም ለሀይበ፡ ፈቃዲትኪ ለአትሐይስ ወአፍካርኪ ለአበቄዕ።
• አንሳት ቀራር እት ንስአት ምነ ናይ ሰብ ተብዕን እክር ልብለ።
ምናተ ሐቴ ዶል ጎማተን እንዴ በትከየ ቀራር ክም ነስአየ፡ ሐረግራግ አለቡ፡
እተ ቀራረን ሳብታት ተን ልትበሀል።
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ገማል

ኣድም አብሐሪሽ

ዐቂብ ገማል ወሔዋናት ከደን

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)
ወጠንያይት
ሕዝዐት
ኤረትርየ፡ ክም ፍክረት እት
መደት እስትዕማር እንግሊዝ
እት ሰነት 1949 አንበተት።
እት ፍዕል እንዴ ኢትውዕል
ህዬ ፈደሬሽን ዐረ እበ። ዐሚም
አንዝመት አቶብየ - ናይ
ሀይሌስላሴ ወመንግስቱ ተለ።
ምኑ ወሐር ንዳል መሪር
እግል ሕርየት ኤረትርየ ገብአ።
ወእብሊ አስክ መደት ሕርየት
ወጠንያይት ሕዝዐት እት መዓል
እንዴ ኢትውዕል ሕርየት ዔረት።
ሐቆ ሕርየት፡ ሕኩመት
ኤረትርየ እግለ እት 1949 ፋግር
ለዐለ ቀራር ቀተሪ ሕስር ውቁል
እንዴ ሀበቱ፡ እት ፈዓልየቱ
ትበገሰት። እብ ፍንቱይ ህዬ
ገቢብ ዕጨይ እብ መስተዕምረት፡
ጀሐር፡ ሐርብ ወክል ነሲበት እት
ልክህሎ አስክ መደት ሕርየት
ለጸንሐው ተረርፍ ዕጨይነ
ወሔዋናት ከደንነ፡ እለ ሕዝዐት
እግል ትትሻፈግ እሎም ትቀረረ።
ምን ሰነት 1995-1997 ህዬ
እግል ወጠንያይት ሕዝዐት
ለገብእ አራዲ ሕፍዝ ወታያን
ገብአ እቱ።
እተ መደት ለሀ፡ ‘እግል ሕዘዕ
ነፌዕ’ ለትበሀለ አራዲ መብዝሑ
ዲብ አቅሊም ጋሽበርከ፡ ሑድ
ህዬ እት አቃሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ፡ ግብለት በሐር ቀየሕ
ወዐንሰበ፡ እብ ዓመት 12 አካን
ትሌለየ። እት አቅሊም ዐንሰበ
ገለብ (አጀነዳ)፡ እት አቅሊም
ጋሽ በርከ ቀተሪ ሐረምዝ እት
ሸልሸላይ፡ ድጌ ወከርከበት፡ እት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ቡሬ ወአይሮሪ፡ እት ግብለት
በሐር ቀየሕ ህዬ፡ በርዐሶሌ …፡
ገሌ ምነ ለትሐረ አካናት ዐለ።
ሰበብ መትሸታት ወመትረባሽ
ሔዋናት
ከደን፡
ኢሀለዮት
ናይለ እቱ ሰክኖ ዕጨይ ቱ።
ማይ ሐቆ ኢሀለ አርወሐት
ኢህሌት። ዕጨይ ሐቆ ኢሀለ
ህዬ ለብዕዳም ሔዋናት እግል
ለሀሉ ኢቀድሮ። ሀደፍ አሰሶት
ወጠንያይት ሕዝዐት ህዬ፡ ዐቂብ
ዕጨይ ወሔዋናት ከደን ቱ።
እትሊ መጃል፡ “እለ ወጠንያይት
ሕዝዐት ምን ተአስተብዴ ሐዞተ

ሾከን ኤረትርየ

ከአፎ ህሌት?” ለልብል ሰኣል
በሊስ እግል ልርከብ ወጅቡ። እብ
አሳስ ሐብሬ ምን በዐል ሰልጠት
ዐቂብ ዕጨይ ወሔዋናት ከደን
መስኡል ቅስም ዐቂብ ሔዋናት
ከደን አሰይድ ፍጹም ሐጎስ፡
ዕጨይ እንዴ በቅለ፡ ሔዋን ከደን
ኩሉ መሳክቡ ወነብራሁ ክም
ረክበ ወዴሕ።
ወጠንያት ሕዝዐት ለገብእ
አማክን ፍሩግ ሀለ። አዜ ከአፎ
ህለ፡ ወኩሉ መጥመጦር ገምል
ወልትጠወር ሀለ ማሚ? ለልብል
ሰኣልመ ርእየቱ ምህመት ተ።
እተ ሐልፈ ሰኖታት፡ እት አርበዕ
ምነ ተሐረ አካናት፡ ሕዝዐት
ግብለታይ ወቅብለታይ መሻብብ
በሐር፡ ጋሽ-ሰቲት፡ ደህላክ፡ ቡሬ
ወአሮሪ፡ እብ አሳስለ ገብአ
ሕፍዝ፡ ሰእየት ለትሀይብ በርከት
ሔዋናት ከደን ክም ተአከደት፡

ዝያደትለ አካናት ብዕድ ክም
ትሸቀ ዲቦም አሰይድ ፍጹም
ለአፍህም።
ምን እለ ፊራሮ ገማል
ወእንሰር፡ እት በርከት ሔዋናት
ከደን ምን ገብእ ወዕጨይ ዐውቴ
ርክብት ክም ህሌት ልትቀየም።
እተ ሐልፈት መደት ቅሩብ፡
እለ ገማል እበ ከስስ ዎሮት
ሸሬሕ ሕበር ናይ ሀይአት ዐቂብ
ርዝቅ ሔዋናት ከደን ወዕጨይ
ወውዛረት ሐርስ ፋግር ዐለ።
ክምሰልሁመ ምን ገብእ፡
እለ ፍገሪት ሰኔት እት ዐቂብ
ሔዋናት ከደን፡ መጦርለ ሰርገለ
ተሐድያታመ ቀሊል ኢዐለ።
እግል አርሐቦት ምድር ሐርስ
ለልትገበብ ዕጨይ ሐቴ ምነ
መሐለኪት ዐለት ወህሌት።
ዌራይ ዕጨይ ክም ቡን
ጥልያን ወተመር ሙሳመ እተ
ክምሰልሀ። ክም ሳልሳይ ህዬ፡
እት ፍንጌ ሐረምዝ ወሐረስቶት
ለገብእ በአስ ቱ። እብሊ ደግሽ
ህዬ ክል ሰነት ምን 2-3 ሐርማዝ
ልትቀተሎ። “ሐረምዝ ለልትረዔ
እቱ ምድር ፍንቱይ አርሐቦት፡
ቅታል ሐረምዝ እግል ኢለሀሌ

መትጻጋም ገሌ ምን አብሳር
ሕሉል ቱ” ልብል አሰይድ
ፍጹም።
እለ ፊራሮ ገማል እት ዐውቴ
እግል ትብጸሕ፡ ሸዐብ ምልክየትለ
ቀተሪ ሔዋናት እንዴ ኣመረ
ዶል ልትዓወን ቱ። ለፊራሮ
ገማል ሸዐብ ወሕኩመት ሕበር
ብጉሳም ዲበ ሰበት ህለው ምን
ወክድ እት ወክድ ዲብ ትጠወር
ትመጽእ ህሌት። ሔዋናት በዜሕ
ወዕጨይመ ዘይድ ሀለ።
ኤረትርየ ሐቴ ምነ ዝላም
ለአለቡ አምዳር ዐለም ምንማተ፡
እለ ጀሐር እለ እንዴ ከህለው
ለነብሮ ዲበ ሔዋናት እቦም
ላኪን ታጅረት ተ። ገሌ ምኖም
ህዬ እብ ደረጀት ዐለም፡ እት
አፍ ሰሪት ባጽሓም ለህለው
ቶም።
ሐብሬ
እድንያይት
መነዝመት
ዐቂብ
ሕያያም
እተ እንዴ አተንከብነ፡ ሀለዮት

ኩሎም ሔዋናት ከደን ዐድነ
እት ደረጀት ሰሪት ለበጽሐው
ዲቡ አውካድ ሓልፍ ቱ። እግል
አበርካቶም እበ ገብአ ሽቅል
ሕበር ዴሽ ወሸዐብ ላኪን፡ አዜ
እት ለተአትናይት ደረጀት ክም
ህለው እኩድ ሀለ። ለበዝሐ
ሔዋናት ከደን በንበን፡ እብ ሐሽም
ወዕሽል ልትሐረኮ ህለው። እት
ሰሜናዊ በሕሪ (ሽማል በሕሪ)
ዶል ተአትቃምት፡ ሐሽምት ናይ
ሐረውያታት፡ ሀቡይ፡ ወዓጊ፡
ነላት፡ ወብዕድ ሔዋናት ትርኤ።
እሊ ህዬ ሔዋናት ከድን ዐድነ
ክም በዲሩ ለአቀብል ክምሰል
ሀለ ሰመዕ በሲር ቱ።
ምን
እሊ
ለሀደግናሁ
ሔዋናት ገታእ (ጅንስ ምን
አራባት)፡ አድግ-ከደን፡ ሾከን
ኤረትርየ፡ ዔው፡ ሐርማዝ እብ
ደረጀት እዲነ ምነ ልትከለስ

ሐርማዝ እት ጋሽ-በርከ

ሔዋናት ከደን እብ ዋዴሕ
ለልትፈረግ እቡ አግቡይ እግል
ልትባሰር፡ እሰልፍ፡ ቅሩብ ሰሪት
ለህለው፡ እት ሸበህ ደረጀት
ለህለው ወዲብ ሓለት ሰኔት
ለህከው እንዴ ትበሀለው እት
ሰለስ ደረጀት እንዴ ካፈልከ
እግል ልትረአው ቀድሮ።
ኤረትርየ፡ ሀለዮት ሔዋናተ
እት
ለትደሀረት
ደረጀት
ዲብ ሀላ ቱ፡ እትለ ፊራሮ
ገማል እንዴ ትከሰአት ዐቂብ
ሔዋናት ከደን እግል ተአድምን
ትትጻገም ለህሌት። ሕኩመት
እብ ፍንቱይ ዲብለ ቅሩብ ሰሪት
ለሀለ ሔዋናት ከደን እብ ሕስር
ውቁል እት ዐቂቡ ትትሳስዔ
ህሌት። አዱግ ከደን፡ ሐረምዝ፡
ገተእ አው ሾከን ኤረትርየ፡
ዔው ወእሉ መስል ሔዋናት
ከደን፡ ምን ኩለ እዲነ ኩሉ
ረአሱ እግል ኢልስረት ፈርሀት
ካልቅ ለህለ ሔዋናት ቱ። እት
ዐድነ፡ እሊ ሔዋናት እሊ እብ
ሸዐብ ወዴሽ እበ ገብአ ጸገም
እት ሓለት ሰኔት ክም ሀለ
አሰይድ ፍጹም ወዴሕ።
እት ኤረትርየ እምበል ሀቡይ፡
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ለሀለ ሔዋናት ቱ። ኤረትየ ላኪን
ለበዝሐ ጅን ገተእ ወሸወክን
ለብእተ ደውለት ተ።
ቀደም እለ እት አስማይ
ሔዋናት ከደን ዐድነ ለይዐለው፡
አዜ ላኪን ሀለዮቶም ለትአከደ
ሔዋናት ክም ህለው ለሐበረ
አሰይድ ፍጹም፡ እት ኔብረት
ማይ ወምድር ላቶም ሔዋናት፡
ጋብሌ ማይ ጥዑም ክም ሀለ
መሰል ለሀይብ። እሊ ጋብሌ ማይ
ጥዑም እት ኤረትርትየ ሐቆ
1868 ባዲ ዐለ። በዐል ሰልጠት
ርዝቅ ሔዋናት ከደን ወዕጨይ
ምስል ጃምዐት ካሊፎርንየአሜሪከ እንዴ ተዓወነ፡ ቀደም
ሐምስ ሰነት እበ ወደዩ ሕፍዝ፡
ጋብሌ ማይ ጥዑም ክም ሀለ
አከደ። እት ኩሉ ምድር
ኤረትርየ እስሕቡብ ክም ሀላመ
ለሕፍዝ ወዴሕ። እምበል ዲብ
ኤረትርየ እሊ ጋብሌ እሊ እት
ካልእ ድወል በታተን ኢሀለ።
እምበልሁመ 11 ጅንስ ሌ’መት
ርኩባም ህለው።
ምን እሊ እግል ንፍሀመ
ለእንቀድር፡ ኤረትየ ሕፍዝ
ብዞሕ ገብአ ዲበ ምን ገብእ፡
አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021

መስኡል ርዝቅ ሔዋን ከደን
አሰይድ ፍጹም ሓጎስ
መስከብ ለኢትአመረ መክሉቃት
እግል ትግበእ ክም ትቀድር ቱ።
ኤረትርየ
እብ
አጅናስ
ሰራይርመ ሰኒ ታጅረት ተ።
እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ህዬ፡
ዲበ አግደ ገበይ ህጅረት
ሰራይር አስክ ምፍጋር ጸሓይ
አፍሪቀ ሰበት ህሌት ቱ። እብሊ
ህዬ፡ ለትፈናተ ሰራይር ምን
ወአስክ አሮበ ወአፍሪቀ እት
ለአትቃብል፡ ዲብ ኤረትርያ ቱ
ለልዓርፍ። አስክ እለ እበ ገብአ
ሕፍዝ ህዬ፡ እት ኤረትትየ ቅያስ
620 ለገብእ አጅናስ ሰራይር
ክም ሀለ ተአመረ። እሊ ዕልብ
እሊ ምስለ እት ኩለ አሮበ ለሀለ
700 ለገብእ አጅናስ ሰራይር
እት ልትመጣወር፡ ኤረትርየ
ምስለ እት ኩለ አሮበ ለሀል
ሰራይር ለልትቃረብ ዕልብ
አጅናስ ሰራይር ትመልክ።
ሕኩመት ኤረትትየ እግል
ዐቂብ ሔዋናት ከደን ወድበዕ
ለአፍገረቱ አዋጅ 55/2006፡
እትለ ፊራሮ ገማል ፈዓልየቱ
እብ ዐመል ትረኤት። እሊ
አዋጅ እሊ፡ ለገብአ ነፈር
ሔዋን ከደን እግል ልጽበጥ
ወልትነዔ እብ ቃኑን ምኖዕ ክም
ቱ ወዴሕ። እምበልሁመ እብ
በዐል ሰልጠት ርዝቅ ሔዋናት
ከደን እግል ተዕቢኣት ለነፌዕ
እብ ፖስተራት፡ ክቱብ፡ ስወር
እንዴ ትዳለ እት ልትወዘዕ፡
ወሳእል እዕላም እት ሰድዩ፡
እት አትፋዝዖት ሽቅል ሰኒ
ክም ትሸቀ ለልሐብር አሰይድ
ፍጹም፡ መጥመጦሩመ፡ ዔቅበት
ርዝቅ ዕጨይ ወሔዋናት ከደን
እንዴ ከስአ፡ ሸዐብ ምልክየት
እሊ ርዝቁ እግል ትስበቅ ዲቡ፡
መሻረከት ዴሽመ እግል ቲዚድ፡
እት ኩሉ አሽቃል ገማል ለሸቁ
ሰብ ምህነት ወመኤትነት ቃኑን
ክም ህለው ወዴሕ።
አሰይድ ፍጹም ሓጎስ እት
ሙስተቅበል
ሕሱብ
ለሀለ
በራምጅ እት ለአስእል፡ እት
ዐቂብ ለትቀተረ ወጠንያይ
ሕዝኣት መጅተመዕ ለአሳሱ
ዐቂብ እግል ለሀሌ፡ እግል
ሕዝኣት ለትሐረ አራዲ ኩሉ
ናይ ደንጎበ ሸክሉ እግል
ልጽበጥ፡ ወሸዐብ ወዴሽመ እት
ዐቂብ ሔዋናቱ ወዕጨዩ መጦር
በዐል ሰልጠት ዐቂብ ርዝቅ
ሔዋን ወዕጨይ ክምሰልሁመ
ውዛረት ሐርስ እግል ልትዐደቆ
ምክሩ ለሀይብ።
ገጽ
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ሸባብ

ተርብየት ነፍስ
ክሉ ወቅት ተርብየት ነፍስ
ወአደብ
እግለ
ለአፍገርካሁ
በርናምጅ እብ ዶሉ እግል
ተአትምም ሰዴከ። ክልነ ተርብየት
ነፍስ ምን ብነ ዮም ዓኢለትነ:
ሸዐብነ: ደውለትነ እብ ዕሙማይ
እድንየ እት ምለዐለ ለሀሌተ
ወትረከበት።
ተርብየት
ነፍስ
ምነ በረ እንዴ ኢትገብእ ምን
ጅወትናቱ ለትትበገስ ወተርብየት
ነፍስ ህዬ ምስልነ ለትትወለድ
እንዴ ኢትግበእ ምን ዋልዴንነ:
ዐባዪ: ምክር ምድርሲነ: ቅራአት
ወብዕድ እግል ንድረሰ እንቀድር።
ሐቴ ድግም ናይ ዎሮ ደሀብ
ሸቄ ለዐለ ነፈር ህሌት: ለነፈር

ዶ/ር ዑመር ዑስማን

ደሀብ እግል ልርከብ ላሊ ወአምዕል
ለሐፍር ነብረ። ሐቆ ብዞሕ ወቅት
ላኪን ሰአየት ሰበት በትከ ለሐፊር
አዝመ ምኑ። ምናተ ለደሀብ ምነ
ህቱ ለበጥረ እተ አካን አመት
ለተገብእ ሌጠ ዐለ። ሐቆ እላቱ
ህዬ “ዕዉታም አንፋር አክር እንዴ
ኢበጽሐው ኢበጥሮ ወለ እት
ገበይ ለበጥሮ ህዬ ኢልትዐወቶ”
ለትበሀለ።
ተርብየት ነፍስ ለቦም አንፋር
ሚ ክም ወዱ ወእብ ከአፎ
ወድዉ ሰበት ለአምሮ ሓለት
ለአኬት ምን ተአኬ ምን ሄራሮም
ሐር ኢለአቀብሎ። እት ሐያት
ወለትበገስነ እቱ ሽቅል እግል

ንትዐወት ተርብየት ነፍስ ተረተ
ዐባይተ። ተርብየት ነፍስ ለቡ ነፈር
ለእት ቀደሙ ሀለ ሽቅል እብ ከፎ
ልትዐወት እቱ ለሐስብ ወፈክር።
ለቤለየ ወዴ። ለትበገሰ እቱ ሽቅል
እለ ከብደ ምን ከብድ ዐውል
እግል ልድፈዕ እሉ ዱሉይቱ።
ዝያድ ክሉ ህዬ ለኢወድየ ሓጀት
እግል እውደያቱ ኢልብል። እብ
ዕሙማይ ዶል እንረኤ ህዬ ፍንጌ
ዕዉታም ወፋሽላም ለህለ ፈርግ
ተርብየት ነፍስቱ። ሰበት እሊ
እግል ንትዐወት ወንፍረሕ አደብ
ወተርብየት ነፍስ እግል ለሀሌ
እግልነ ንክደም።

ሸክል ገሮብነ ከፎ ነአሰኔ
ክሉ ወቅት ወእት ለገአት
አካን ምህም ክፋል ወዔጻት ናይ
ምጅተመዕ ሻብ ቱ። ሰበት እሊ:
ትሩድ: ዕጹም ወግል ሽቅል
ዱሉይ: በዐል ሰኔት ሰአየት: መስል
ምጅተመዕ: ተዐብኮ ለኢልብል
ወምን ሻከት ዕልም ወምህነት
እንዴ ሰተ ለኢጸግብ: እግል ሸዐቡ
ወደውልውቱ ለተሰበለ ሻብ ለብእቱ
መጅተመዕ እት ገበይ ተጠውር
ህለ እግል ቲበል ትቀደር። ክም
እሊ ሻብ ላኪን እብ ቀሊል ለመጸእ
ኢኮን። ብዞሕ ካድም እምበል
መትሐላል ወምለዐል ክሉ ህዬ
አደብ ወተርብየት ነፍስ ለቡ እግል
ልግበእ ለአተሐዜ።
ተርብየት ነፍስ በህለት፡ እኪት
ምን ስኔት ወራትዐት ምን ከለጥ
ለትፈንቴ ገበይ ሐያት ሀለዮት
ወነፍስከ እንዴ ከረዐከ እብለ ገበይ
እለ እግል ቲጊስ ቀዲር በሀለት ቱ።
ወድ አዳም ብዞሕ ወቅት: ወድቅ
ወፈሸል ወኢመትዐዋት ሳድፉ:
እሊ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ላኪን
ቀንጽ ወልትዐወት። እትሊ ወቅት
እሊቱ ህዬ ፈርግ ፍንጌ መትዐዋት
ወፈሸል ለደርስ። ተርብየት ነፍስ
እኪት ምን ሰኔት ወራቴዕ ምን
ክለጥ ፈንቴ። ማርኩስ ኦረሉዩስ
ተርብየት ነፍስ እት ክሉ ክፋል
ናይ ሐያት ምህምተ። ተርበየት
ነፍስ ሐቆ ኢህሌት: ካድም ሐር
ለቀብል: ጀርቤታት አስክ ዐውቴ
ልውሕድ: እት መባጽሕከ እብ
ዶሉ ኢትበጼሕ: ለትበገሰ ሽቅል
እት ወቅቱ ኢተምም: በራምጅከ
እተ ተሸቄ ህሌከ መሰሰት ሐር
ለቀብል ወእት ዶሉ ኢተምም።
እብ ድድ ናይ እሊ ህዬ አደብ
ወተርብየት ነፍስ ለቡ ነፈር ክሉ
ህቱ ለሻረከ እቱ ሽቅል ዕዉት
ገብእ ወጸሩ ቀደም ለሄሮ። ዎሮ
ነፈር እምበል ተርብየት ነፍስ እግል
ልንብር ቀድር። ላኪን እምበል
ተርብየት ነፍስ፡ ራትዐት ሐያት
እግል ልሳይር ላተ ክቡድቱ።
ተርብየት ነፍስ ለቡ ነፈር
ፋርሕ እት እንቱ ነብር። ብዞሕ
ወቅት ወድ አዳም: ሐዲስ
በርናምጅ እግል ለአፍግር: ሐዲስ

አግቡይ ሽቅል ወፍክርያት እግል
ለአምጽእ:
ሐዳይስ
መባጼሕ
እግል ለአትበግስ ወእተ ክምስለሁ
ሐዲስ ምስንዮት እግል ለአንብቶ
ጀርቤታት ወዴ። እትሊ ክሉ
እግል ልትዐወት ላኪን ተርብየት
ነፍስ ምህምቱ። ሰሮም አንፋር ክል
ዶል በራምጅ ለአፍግሮ: ልግበእ
ደአም እብ መትሰባል ሰበት ኢሸቁ
እቶም ሐቆ ሐጪር ወቅት ሰአየት
በትኮ። ዮም ግል ልውደወ ለቦም
ግል ፈጅር ለሓሉፈ። ነፍሶም
እንዴ ጀብረው እብለ ለአፍገረዉ
በርናምጅ እግል ሊጊሶ ኢቀድሮ።
ምዕልከ ህዬ ሐዲስ በርናምጅ
እት ለአፈግሮ ወነፍሶም እት
ቀሾ ነብሮ። እግል መሰል እሎም
አንፋር: ክታብ እግል ልቅረኦ
ለአነብቶ ወእንዴ ኢለአተሙሙ
ሐዱጉ: ሻም ለአነብቶ እግል በዐል
ሻም ለገብእ እሕትራም ወዋጅባት
ሰበት ለአነቅሶ እት ገበይ ተርፎ:
እትለ ትበገሰው እቱ ሽቅል እት
ወቅቶም ኢለአተሞ ወእሊ ክል
ዶል ሽቅል ቀይሮ ወፈርሐት
እት ረይም ምኖም ትገይስ። ምነ
ለወደዉ አክላጣት ሰበት ኢደርሶ
ዮም ለወደወ ከለጥ ፈጅር ደጉመ።
እምር ወራትዐት ማርሒት ሐያት
ላተ ገበይ ሰበት አለቦም በደል
መስኡሊን
ናይለ
አፍገረዉ
በራምጅ ገብኦ: ክሉ ወቅት አክለ
ምነ በራምጆም ሐቴከ ወቅተ ተመ
ልትሻቀሎ ወልትረበሾ። ክሉ ወቅት
እብ ናዮም ፍክርያት ወበርናምጅ
ሰበት ኢገይሶ ጸሮም ወጀማዐቶም
ለወደወ ወዱ ወህቶም ለጌሰው
እበ ገይሶ። እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ
ሐር እት ለበልሶም ወለፍ ወብዕድ
ሐጃት ልትፈረሮ።
ዎሮ ላብብ ነፈር ሐቴ ዶል
ክእነ ብህልቱ። “መትጀናን በህለት
ክሉ ወቅት ሐቴ ዐይነት ሽቅል እት
ሸቄ ብዕደት ፍግሪት መትጸባርቱ”
ቤለ። ምን እለ መሰል ለእንደርሰ
ምን ተሀሌ ክል ዶል ተቅዪር እግል
ነአምጸእ እብ ፍንቲት ገበይ ንሽቄ
ወእለ እግል ንውዴ ህዬ ተርብየት
ነፍስ ተሀሌ እግልነ።

ግሩም ሸክል ገሮብ ለልትበሀል:
እተ ትበጥር አው ትትገሴ እቱ
ወቅት:
እምበል:
መትዓናን
ወወጅዕ: ትክ ለቤለ: መባትክ
ገሮብ ሃለዮት ቱ። ግሩም መባትክ
ገሮብ ሀለዮት: እት ግርመት
መባትክነ ሌጣ እንዴ ኢገብእ: ክም
ዐቤነ ወጀዕ ዔጻት ክም ኢለህሌ
እነ እት ወድየት ተረቱ ዓባይ ተ።
ከእተ እንሸቄ: ንትገሴ: ለገአ ዓፍሽ
እተ እንረፌዕ እቱ ወቅት: ነፍስንነ
ግሩም: ወለትመሳወ መባትክ ለቡ
ሽክል ክም ለሀሌ እለ ሐቆ ኢወዴነ:
ምስል ዕምር ወጅዕ ወሕማም
ዓጭሞታት እግል ለአምጽእ እትነ
ቀድር። ከሸባብ ግሩም መባትክ
ገሮብ እግል ለሀሌ እግልነ እለን
ለተልየ ንቀጥ እብ ዋጅብ ንውዴ።
1. እተ ንትገሴ: እንገይስ
አው እንበጥር እቱ ወቅት ዔጻትነ
ኢንዕጸፍ። ክእኒ ዓይነት ዐጺፍ: እት
ዓጭም ዔጻትነ: ኢመትመሳዋይ
ቅድረት ገሮብ ሰበት ወዴ እቱ:
ናይ ዔጻት መሻክል እግል ንጠውር
እንቀድር። ሰበት እሊ እትለ ገአ
ወቅት ዔጻትነ ትክ እንዴ አበልነ
ወአትመሳዌነ ከፍ ኒበል።
2. እት ምግብ ሽቅል ዕርፍ

ራቴዕ ግሳይ
ንንሰእ። ሽቅልነ ምስል ኮምፒተራት
ወለመስሉ እት ጣውለት ከፍ እንዴ
ቤልከ ለልትሸቄ ሐቆ ገብአ: ምስል
ወቅት ናይ ስጋድ ወዔጻት መሻክል
እግል ንጠውር እንቀድር: ሰበት
እሊ እት ክም እሊ ሽቅል ለህሌነ
አንፋር: እት ክል ሳዓት ዕርፍ እት
እንሰእ: ዓፍየት ገሮብነ ንራቅብ።
3. እዘነ ምስል: ፎቓይነ:
ወዔጻትነ: እት ዎሮ ሸጥር አው
አክልሕድ ትክ ለቤለው እግል
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ልግበኦ ቦም። ክእኒ ሸክል መባትክ
ገሮብ እት ክለ ሐያትነ እግል
ንጀርቡ ብነ። ሰበቡ እሊ ዓይነት
መባትክ ገሮብ ለሔሰ ወክልና
እግል ንተለዩ ለብነ መባትክ ገሮብ
ሰበት ገብአ። ለገአ ኢመትመሳዋይ
ገሮብ ሐቆ ሳደፌነ ህዬ: ዔጻትነ እት
ብነ እንዴ አጸገዐነ: እዘነ: ፎቃይነ
ወዔጻትነ እት ዎሮ ሰፍ/ሴር ክም
ህለው ነክድ።
4. ከፍ እተ ትብል እቱ
ወቅት: ዔጻትከ ኢትዕጸፍ ትክ
በል። ክእኒ ዐይነት መትገሳይ: እተ
እንገይስ ወእብ ብጣርነ
እንገብእ እቱ ወቅት
ተረቱ ዐባይ ተ። ሰበት
እሊ ክል ዶል ትክ ለቤለ
መባትክ ገሮብ
ክም
ለሀሌ እነ እግል ንውዴ
ወጅብ።
5. ለንትገሴ
እቱ
ክርሲ እግል ስጋድነ:
ዔጻትነ መተንከብ ለቡ:
ወትክ እንዲ አበለ እግል ለአትገሴነ
ለቀድር ልግበእ። እሊ ሌጠ እንዲ
ኢገብእ እግል ረዪም ወቅት እብ
መንኪነት እተ እንሳፍር እቱ ወቀት

ለእቱ ህሌነ ክርሲ ምስልነ ለልትሳኔ:
ወእት መባትክ ገሮብነ መሻክል
ክም ኢለአመጽእ እግል ነአክድ
ብነ።
6. ርያደት ወዲ:
ርያደት ወመትሓራክ ገሮብ
ውድየት እምበል እት ዕሙማይ
ዓፍየትነ ለቡተ ዐባይ ተረት: ግሩም
ሽክል ወምአባትክ ገሮብ ክም ለሀሌ
እነ እት ውድየትመ ተረቱ ዐባይ
ተ።
7. ለእንበልዕ
ነብረ
ለትመሳዌት: ወመቀዝያት ለበ
ትግበእ: ሰበቡ ዓጭሞታትነ ግሩም
ሽክል እግል ልጽበጦ: ለከፌ
መዓድናት እግል ልርከቦ ቦም።
8. ክቡድ ጾር እተ እንረፌዕ
እቱ ወቅት ምን ቅድረትነ ወለዐል
ክም ኢኮን ነክድ:: ወዓደድ
ቅድረትነ ንርፈዕ። እሊ ሌጣ እንዴ
ኢገበእ ክቡድ ጾር እተ እንረፌዕ
እት ውቅት ሜዛን ነፍስነ አክል
ሕድ ክም ህለ ንአክድ።
9. እት
ዔጻትነ
ልግበእ
መብዕድ እት መባትካነ ተረት ልቡ
ክፋል ገሮብነ ውጃዕ ሐቆ ትሰመዔነ:
እት ሐኪም ኒጊስ ወቴለል ዓፍየትነ
ንድሌ።

አምሳላት ሻም

• ሐቆ ፈቴከ ወትፈቴከ ጸሓይ እብ ክልኦት ጀፈረ ተምተሞት
ቱ። ዴቪድ ቪስኮት
• ፍቲ እት ነስእ እንዴ ኢገብእ እት ሀዪብ ቱ ለትትረከብ።
ዊልያም ስሎኣን
• እት ቀበት ሻም ትሩድ ክልዶል ዐጃይብ ህለ። ዊልው ካተር
አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

አክል ሕድ ላቱ ሒራን ንሰእ፡ ሐቴከ እተ ዶለ

ልባብ
ብዕራይ ወዐንጼየት
ሐቴ መደት ዎሮት ሰኒ ገዚፍ ላቱ ብዕራይ እት ዐድ ሐቴ ነብር ዐለ።
ለዐድ እት ጠረፍ ናይ ሐቴ ዐባይ መራት ትትረከብ ዐለት። ሐቴ ምዕል
ለብዕራይ ክም ጸምኣ ማይ እግል ልስቴ አስክለ መራት ትበገሰ።
ዲብለ ዐድ ዐንጼየት ኒኢሸቲት ትነብር ዐለት። ዐንጼየት እትለ ባክለ
መራት እንዴ ትገሴት ጸሓይ ትጻሌ ዐለት። ለብዕራይ ማይ እተ ስቴ
እቱ ዐለ ወቅት እግለ ዐንጼየት እተ ዘነበ ኬደየ። ዐንጼየት ምን ክትርለ
መጺጸት እት ወይጭ አንበተት፡ ወሐር ለብዕራይ እግሩ ክም ሀረሰ ምነ
ምን አቅመተት ለዘነበ ተማም እንዴ ተሃጨቀ ጸንሐየ። እሊ ግሉል ብዕራይ
ዘነብዬ ሃጭቅ ሀለ፡ ደሐንቱ አስክ መይት እግል እንከሹቱ ትቤ፡ ወብት
እትለ ዔጻትለ ብዕራይ እንዴ ትቤ እበ ባቄዕ አንጃበ እት ነክሹ አስተብዴት።
ለብዕራይ ሐቴመ እብ መጺጸት ኢሸዕረ፡ ወኖሱ ዐንጼየት እት ዔጻቱ
ፋግረት ክም ህሌት ዳሊመ ይዐለ።
ሐቆ ገሌ ወቅት ዐንጼየት ምነ ነኪሽ ሰበት ተዕበት፡ ወለገብአ ልግበእ
ረድ ፍዕል ሰበት ሰእነት፡ ብት እንዴ ትቤ ምነ ረአስለ ብዕራይ እተ ምድር
ትከሬት፡ ወምን ቀደም እንዴ ከርፈቱ ገበይ ከልአቱ። ብዕራይ ህዬ እግለ
ዐንጼየት እንዴ አቅመተየ ትሰእለየ፣ “እንቲ አፎ ገበይ ከልአኪኒ፡ ለገበዬ
አወልጢ ምነ ወእለ ለትሰረረት እግል ህጭቀኪቱ” ቤለየ።
ዐንጼየት ሰኒ ሓርቀት እት እንተ “ከምን እለ ወኬን ሚ እግል ቲዴኒቱ”
ቴለቱ። ወእግለ ብዕራይ ለህጩቅ ዐለ ዘነበ እንዴ አርኤቱ፣ “አናመ እተ
ዔጣትከ እንዴ ፈገርኮ፡ ምነ ገሮብከ አካን እለ ኢነከሽኮ ይሐደግኮ፡ ቅሩብ
ኢመጸጽከ?” ቴለቱ።
ብዕራይ እሊ ክም ሰምዐ አመተ የዐለት እሉ ገብአት እቱ፡ ከእት
ልትሰሐቅ ክምእነ እት ልብል በልሰ፣ “እብ አማን አነ ለዘነብኪ ኬድክዎ፡
ወእንቲመ እት ክሉ ገሮብዬ ነከሽኪኒ?” እሊ ክሉ ልብመ ኢከሬኮ እቱ፡
ከእሊ እሉ ትደግሚ ህሌኪ ኩሉ አማን ገብአ ምን ገብእ፡ ብሕል በሊ እዬ፡
ኢትጽበጢ እቼ!” ቤለየ።
ዐንጼየት እለ ሂጋለ ብዕራይ ክም ሰምዐት ለእለ ትብል ሰእነት፡ ወምስል
ነፍሰ እት ትተራቀም፡ “ምስል እሊ ሔዋን ዕኩክ ቀርበቱ መትሃጋይ
ፋእደት ለአለቡ መክሐደ ቱ” ትቤ፡ ወምን ቅያስ ወለዐል ረሐ ኣብየቱ ዲብ
እንተ ወእብ መጺጸት እት ትትለዋሌ አስክ ቤተ ጌሰት።
ከምስል ግሉል ለትወድየ መክሐደ ክል ዶል ምንፈዐት ክም አለበ
እግል ተአምር ለአትሐዜ።

በሀል እሙራም

ኣል ሻፍዒ፡ ዎሮት ምን ዕለመ ናይ እስላም ቱ
ከእሊ ተሌ ገሌ ምን መባልሱ ቱ
 ማይ ብሩድ ምን ምርወትዬ ገሌ ክም ለአነቅስ ኣምር ምን ዐሌ፡
ማይ ሕፉን ሌጠ ወሰቴኮ ዐልኮ።
 እንዴ ትሰደደት ከዶል ለአክል ሕድ ሐለቃተ አትመመትተ
ትፈረጀት...አነ ህዬ እላመ እንዴ ሐልፈት እት ሐቆሀ ፈረጅ መጽእ
መስለኒ ይዐለ።
 ከራይመ ስገ ከራይ ኢትበሌዕ...ሕነ ህዬ ሕድ እት እንረኤ ሕድ
እንበሌዕ።
 እግል ሑሁ እብ ስቱር ለመክረ ነስሐዩ፡ ወእብ ዕላናት ለመክረ
ፈድሐዩ።
 ገሮብከ ክም ጭፍርከ ለልሐክኩ እግልከ ይሀለ...ከክሎም እሙርከ
ኖስከ ሌጠ ትበገስ እቶም።
 ሐው ዶል ዐለብካሆም ሰኒ ብዝሓም ቶም...ምናተ እት ወቅት
አማን እት መጦርከ ለበጥሮ ምኖም ሰኒ ሑዳም ቶም።
 ንሳልከ ዐውረት ብዕዳም ኢትዝከር እቡ...እንታመ ክለ ነፍስከ
ዐውረት እንተ ወላመ ብዕዳም ነሰስል ቦም።

ተበሰም

ዎሮት እናስ ውሕር
ቤት ትዛበ ወእተ ነክሰ፡
ሐር ዎሮት ረማቅ
እንዴ መጸ ባብ ዶል
ከርከሐ እቱ፡ ህቱ
ህዬ “የፍተሕ አለህ”
ቤለዩ።
ሐቆሁመ
ካልኣይ
ወሳልሳይ
መጸዉ፡ እግሎመ ነፍሰ
ለዘዐት እንዴ ደግመ እሎም ሳርሓዮም፡ ከእተ ባኩ ግሲት ለዐለት ወለቱ
እተ እንዴ ትወለበ፣ “ያጀማዐ እሎም እትለ አካን ለህለው ሬምቀት አክል
አዪ ብዝሓም ቶም!?” ቤለ።
ህተ ህዬ፣ “ደሐንቱ ይበ፡ እንተ በስ እለ ለእለ ቴልካሆም ዘዐት
ኢትጠልቅ ወእተ ተረድ እንዴኮን፡ ህቶም ልብዞሖ ወልውሐዶ ምሽክለት
ኢኮን” ቴለቱ።

ለገብአ አዳም ለልትከሬ እተ ሐቴ
ቀለጥ ላተ ፍክረት ህሌት፡ ዐውቴ
ክልዶል መጦርነ ወእት ደንጎበ ህዬ
ናይነ ናይ ኖስነ ትመስል እትነ። እብ
ካልእ ሂገ፡ ሕነ ህቱ ለኢኮን ናይ
ሐሶት እሕሳስ ለሀሌ እግልነ ወእሊ
ህዬ አሳስ ሰበት ይዐለ እሉ ሐቴ ዶል
ኬን ሬሜነ፡ ወሐቆ እለ ሕነ በክት
ናይ ዐውቴ ወለውቀት ክም አለብነ
ሰበት ልትረኤነ ዲብ በቲክ ሰእየት
ንትከሬ።
ዐውቴ ፍሬ ናይ አክል ሕድ ላቱ
ሒራን ክምተ ዶል ትፍህም ለጋሪት
መፋጀአት ትገብእ እትከ። ከልብ
እንዴ ኢትከሬ አክል ሕድ ለኢኮን
ሒራን ዶል ትትከበት ነቲጀቱ ደማር
ወቅያስ ለአለበ መጺጸት ትገብእ።
ከእለን ተልየ ሰለስ መርሐለት
እንዴ አቅመትከ፡ ለናይ ዐውቴ
ወጅሀት ፍክር እብ ከፎ እት ትተላሌ
ትገይስ ረኤ፣ሒራን ሓግል፡- ሐር ዐሬበ፡ በቲክ
ሰእየት፡ ሰለሞት (መትሐላል)፡ ወእት
ደንጎበ እስትቃለት።
ሒራን ዕጉል፣- ደማነት እት ነፍስ፡
አማነት፡ ሰእየት፡ መትፈራር እት ገሌ
ነኣይሽ ላቶም መጻግም።
አተላለዮት ሒራን ዕጉል፣ደማነት ነፍስ እት ትትወቀል ትገይስ፡
ለእሎም ብከ መዋህብ ወሕየል እት
ተአምኖም ትገይስ፡ እት ገሌ ዓባዪ
መጻግም ትትፈረር፡ ለናይ አማን
ሸንሀትከ ወምራድከ አክል ሕድ
ፈርጎም፡ አረይ እግል ኢትግበእ
አወመ እግል ኢትክሰር ኢትፈርህ።
ወክም ነቲጀት ናይ እሊ ህዬ፣
ብቆት ትመጽእ፡ ሕግላን ሳድፍ፡
ትረግእ ወምን አሴራር ትበጥር፡
ሰድመት ትገብእ እትከ፣ ናይ አረይ
ግብአት ፍክር ወርሰከ።
ወክም ነቲጀት ናይ እሊ ህዬ፣ደማነት እት ነፍስ ትትወቀል፡
መትፋዋል መጽእ፡ ትትለወቅ ወነፍስ
ትወዴ፡ ወብዝሕት እግል ተአውቄ
ገጽ ቀደም ሌጠ ትብል።
ፍገሪት፣- ሰኒ ወአማን ገጽ ቀደም
ተአሳድር፡ ለእሉ ሳትት ዐልከ ሀደፍ
ትጨቅም፡ ምን ቅያስ ወለዐል ርሕከ
እት ተአምን ወደማን እት ወዴ እተ
ትመጽእ። ሕርየት ትረክብ፡ ሕዱድ
ለአለቡ ዐውቴታት ትትከበት።
ለጋር አዜመ ስርዐት/ሄራር ክም
ቱ እግል ትፍቀድ ለአትሐዜ፡ አማን
ዶል ሐዜነ፡ ሓግል ወሐምቅ ላቱ
እትጃህ ፍክር እቡ እንዴ አስተብዴነ፡
እት ናይ ዐውቴ እትጃህ ፍክር እግል
ንብጸሕ ምስተሒል ክም ቱ እግል
ንፍሀም ብዲብነ።
እንተ ለእለ ኣምም ህሌከ እግል
ትበጸሕ ለጋሪት ጡል ሐያትከ
ለትነስእ ምንከ እግል ትምሰል
እትካመ ትቀድር ትገብእ። ወምን
ኣመረ ለሳድፉከ ተሐድያት ሰኒ
ዐባዪ፡ ወላመ እለ ትገይስ ገበይ ዕረግ
ትከሬ ለበዝሕ እተ፡ ወለሳድፉከ
መታክልመ ሰኒ ለልአፈርሆ እንዴ
ገብአው እግል ልትረአዉከ ቀድሮ።
ምናተ ክምሰልሁ ኢኮን!
ለሰነ በክትነ ህዬ፡ እሊ ክምሰል
እሊ መስል ስርዐት፡ ናዩ ናይ ኖሶ
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አትናያት ኢለሓግል፡ ምኒነ ለትትሐዜ
ሕነ ዲብለ ናይ ገሮብነ ልግበእ
መፍክርነ ገሌ ሑዳይ በደሎት እግል
ኒዴ ብዲብነ። ሸንሀት ትርደት እንዴ
ወዴነ፡ ለእሎም ብነ ሕየል ወመዋህብ
እሎም እንዴ አመነ፡ ሑዳት ከጥዋት
ገጽነ ቀደም ዶል ነአሳድር፡ የም
አለቦም አብካት እትለ ቀደምነ እግል
ልትረአዉና ቱ።
እግል ርሕከ ሰዳይት ውዴ እለ፡
ለጋር ኩሉ እት ቀደሜከ እንዴ
ከሬካሁ እግል ኢተቅምቱ ቅሩብ
ትደገግ፡ ወካሰተን ህዬ እተ ተአነብት
እቱ ለህሌከ ወቅት። ለተርኪዝከ
ከምትቶ፡ ባልከ ክሉ እተ እለ ጻብጥ
ህሌከ ከጥወት ንኢሽ
ውደዩ።
ወእግል ርሕከ እሊ ለእሉ ናስእ ህሌከ
ቀራር፡ ለንእሹ ልግበእ መዐደም
ተርቲቡ፡ አስክለ እሉ ኣምም ህሌከ
ሀደፍ ወተሐዝዩ ለህሌከ ዐውቴ አክል
አዬ እግል ለአቅርበከ አው እግል
ለአሪመከ ክም ቀድር፡ ክል ዶል ልብ
እግል ትክሬ እቱ ለወጅበከ ጋር ክም
ቱ እግል ርሕከ አትፋቅደ።
እንተ እት ገበይ ህሌከ መ ሻክፍ
ምነ ህሌከ፡ ወእሊ እሉ ናስእ ህሌከ
ቀራር አክል ሕድ ሀለ መኢፋሉ
እግል ተአክድ፡ ክል ዶል ዐቅልከ
ለልብለካተ እግል ትስመዐ ክምቱ
እግል ርሕከ ገለድ እቴ እለ።
ለናይ ደንጎበ ፍገሪት፡ እተ
እሎም ትነስእ ህሌከ ምስዳራት ክም
ተአተንክብ ለተአፍህም ደረጀት
ፈዛዐትከ፡ ክል ዶል አትናይተ
ወአደቅበ። ወአስክመ ለስርዐቱ
ልሙድ ገብእ እግልከ እንተ ለተየልል
እንዴ ቀየምካሁ ሐቴ ከእተ ዶለ
ለሐይስ ለትብሉ ሒራን እግል ትንሰእ
እለ ክም ቱ ምስል ነፍስከ ትጋሜ።
ደለ እለ እግል ትንሰእ ሳትት ህሌከ
ከጥወት ሰኣል ወጀዋብ አዳሌ እለ።
እለ እለ እወዴ ህሌኮ ጋሪት አስክለ
ናይ ደንጎበ ሀደፍዬ እግል እብጸሕ
ሰድያይት ተ መኢፋለ? እሊ ጋር እሊ
ምስለ እግል ቲደዮም ሳትት ለህሌከ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ወለእግል ትእዘም
ምኖም ቅሩር ለህሌከ ጋራትመ እተ
ክምሰልሁ ውዴ።
ወእት ወግም እግል ተኣትዩ

ለወጅበከ፡ እትሊ ጋር እሊ አማን
አውመ ሐሰት ለልብል ጀዋብ ክም
የሀለ እግል ተኣምር ብከ። ዝያደ
እስዉቱ እግልከ ለነፍዐከ ሌጠ
እግል ተአቅምት ብእትከ። እግል
መሰል፣ ኒበል እንተ ዲብ ሳሉን እንዴ
ትገሴከ እግል ገሌ ሳዖታት ናይ ምሴ
ተለፍዝዮን እግል ትርኤ ሽኑህ ህሌከ፡
እሊ ኖሱመ አው አሆታይ አውመ
ኢፋሉታይ ሒራን እግል ልግበእ
ቀድር።
ኒበል እንተ እት ብዞሕ ሽቅል
ጻኔሕ ዐልከ፡ አዜ ቅሩብ ማሽግ
ወትዕብ ህሌከ፡ እት ክምእነ ምስል
ወቅት ዕርፍ ምን ትነስእ፡ እሊ ሒራን
እሊ ተወክ አለቡ ዲቡ። እንተ ዲብ
ሽቅል ጽሙድ ህሌከ፡ ለሽቅልከ እት
ሸቄ አስክ ተልፍዝዮን ተአትቃምት
ሐቆ ህሌከ ላቱ፡ እት ከራብ ብጉስ
ሰበት ህሌከ፡ ለሒራንከ እት ገበዩ
ኢሀለ፡ አውመ እሊ ሒራን መክርባይ
ቱ እግል ልትበሀል ቀድር።
አዜመ ምን ሐዲስ እት ዐቅልከ
ዐቅብል፡ ልብከ ለትብለካተ አተንሴ፡
እሊ እሉ ናስእ ህሌከ ቀራር እግል
ዐውቴከ ለከድም ቱ መኢፋሉ እግል
ተአክድ፡ ምስል ነፍስከ እብ አማነት
እግል ትትጋሜ ለአትሐዜከ። አነ
እተርጀግ እትከ ህሌኮ ኢልምሰለከ፡
ሐት-ሐቴ ዶል ርሕነ እብ ቀሊል
ነአትሃብለ፡ ወእግለ መክርባይ ላቱ
ጠባዬዕነ መሰምስ ነሐዜ እሉ። ከክም
እሊ መስል ዶል እንወዴ፡ ደረር ለገብእ
እቱ ነፈር ሀለ ምን ገብእ ርሕነ ሌጠ
ተ። “ናይ ዐውቴ ፖሊስ” ሕነ ለሔሰ
ቀራር እግል ንንሰእ ለልትካረፈነ
ይሀለ፡ ተሀኬነ ወአትማሸሽነ ምን ገብእ
ንዕኖ እት ገበይኩም ይህሌኩም እንዴ
ቤለ ለመክረናመ ይሀለ፡ አማን ተሃጌነ
ምን ገብእ፡ ሐር ለንትከበተ ፍገሪት
ናይ እሊ መዋዲትነ፡ ምን ምክር
ወመትካራፍ ተአኬ። ለእሎም ብነ
መዋህብ ወለሀለ እግልነ ወቅት ሚ
ክም እንውዴ እቦም ላጋር ክሉ እትነ
ኖስነ ሌጠ ለአተንክብ። ከወቅትከ
ወለሀለ እግልከ መዋህብ ወሕየል፡
ሚ ክም ተወዴ እቦም እትከ ኖስከ
ልተንከብ።

ተርጀመት መሰል
“ለሐልፈት አክል ዕቃል፡ ወለሀሌት አክል ሕሳል”
እለ መሰል እለ ክል ዶል እት ሓሪት እግል ንተረድ ቱ ለተአሽር።
ቀዳሚት እብ ዐደም አምር ልግበእ ወእብ ሀመሌ ምን እዴነ ለትፈግር
እቱ ወቅት ሰኒ ብዞሕ ቱ። ከቀዳሚትነ ክል ዶል ፍገሪተ እትለ ሓድረትነ
አክል ሕድ ሰበት ነአቀምተ፡ እለ ሓድረት ፍገሪትነ ምነ እንዴ ትነውኔነ
አስክ ቀዳሚት እግል ነአትቃምት ወእተ እግል ንተዐስ ወእበ እግል ንሕሰብ
አለብነ።
ምን እለ ቀዳሚትነ ለእንረክበ መንፈዐት ህሌት ምን ገብእ፡ አምር
ሌጠ ቱ፡ ከእሊ አምር እሊ እቡ እንዴ ትነፈዕነ ወአቅላጥነ እንዴ አርተዕነ፡
እት ሓሪትነ ገብአነ ምን ገብእ፡ መክሰብነ የም አለቡ ቱ። ለሐልፈት
ግደም ሓልፈት ሰበት ህሌት ወክሉ ረአሰ ሐር እግል ትትወለብ እነ ሰበት
ኢትቀድር፡ እተ ሓሪትነ እግል ንተረድ ብእትነ። ከዓቅል ክል ዶል እግል
ቀዳሚቱ ክመ ህሌተ እንዴ ትከበተ፡ ወእት ሓድረቱ እንዴ አተንከበ፡ አስክ
ሓሪቱ ገጹ ቀደም ለለአሴርር ቱ።

ዝበድ ዝዖታት

ምን ተቅዪር ኢትፍረህ፡ ምን ኣመረ ሰንያም ላቶም ጋራት ትስእን
ትገብእ፡ ምናተ ምኖም ለልሐይስ ጋራት እግል ትርከብመ ትቀድር ኢኮን።
አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021

ገጽ
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መሐመድ ዳፍላ
ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት
ወአድጋማት ትግሬ እተ ወደዉ በሐስ ወድራሳት፡ ክምሰልሁመ እት ደረጀት
ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ዮም ክብት ትግራይት ጋብእ ለህለ አክትበት፡ እግለ
መጽእ ጂል ህግየ ትግሬ ዝሕረት ዐባይ ቱ። ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ
ሊትማን ህዬ ዲብ ተእሪክ፡ ዓዳትነ ወሕላይነ ለአግደዉ ዶር እብ ቀሊል
ለልትረኤ ኢኮን። ከሰፍሐት ፈን ወዓዳት እሊ እት አክትበት በዲር ለህለ ክሉ
አዳም እግል ልርከቡ ሰበት ኢቀድር፡ እትሊ ዓሙድ እሊ ምነ ብዞሕ ጽበጥለ
አክትበት ዲብ ለሐሬ ቀድም እኩም ህለ። ከእግል ዮም ምን እሊ አክትበት
እሊ ዱሉይ ለህለ ጽበጥ እግል ንርኤ፦

ነፈዕ ወድ ዕትማን

ዓሳስ
ዓሳስ እክል፡ ሔሳስ፡ መዐር . . .
ክእነ አዜ እብ ከናትል
ወሊትሮታት
እብ
አምታር
ወኪሎሜተራት እንዴ ይእንሜዝን
ወይእንማትር አዳምነ ቀዳምያም
ናይ ኖሶም ዓሳስ ዐለ እሎም።
እሊ ተሌ ዓሳስ እት ክታብ
ክልኤ መንሰዕ፡ ድግም፡ ፍቴሕ
ወዓዶታት እብ ካርል ጉስታቭ
እብ ትግራይት ለትከተባ ቱ።
‘ለትከተበት ተአከበት’ ምን ገብአ
እግሉ እብ ክቱብ ረከብናሁ
ድኢኮን ብዕድ ዓሳስ ወምክያላት
እግል ለሀሌ ቀድር፡ አውመ ለቅያስ
ናይለ ዕስ ህቱ ዲብ እንቱ ብዕድ
አስማይ ለብእቱ እግል ለሀሌ
ቀድር፡ ህግየ ትግሬ ምሒጥተ

ወለሕነ ነአምረ ምነ ምሒጥ
ቅጥረትመ ኢተምም። ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ ሀዬ ለእለ
ተአምሮ እብ ጀዋባትኩም ውስክ
አብሎ። እተ ዘበን ለሀይ ልትንፈዖ
እቡ ለዐለው ዘዖታትመ ምኑ ገሌ
እግል ነኣምር ወአምርነ እግል
ነአዚድ ምህም ሰበት ቱ።
እት
“ዐሳስ
መምዘኒታት
ወደርህም” ለልብል አርእስ ክቱብ
ክምለ እንረክቡ፡ እት መንሰዕ ዕስ
ለሹም ለአፈግሮ። ወብዕዳምመ
እሉ እንዴ ሰጠው/አፍየሐው
ለአፈግሮ። ለአግደ ዕስ መንሰዕ
እግል እክል ዕቤላቱ። ዎሮ ዕቤለ
አርበዕ ክፋሎ ፈግር፡ ወክፋሎ
እብ ሽልዖ ክልኤተ፡ ወእብ
አርኬት/ተጌት ሰለስ ተ፡ ወእብ
ስልስቶ ስስ ተ። እሎም ለደውሮ
ዓሳስ ቶም። አርበዕ ዕቤለ ገበተ፡

መዓኒ ከሊማት እግል ዐምሳት ለገብእ ዓዳት

ወስስ ዕቤለ ባረነ ፈግር።
ደአም እሊ ዓሳስ እሊ እግል
ጸብጸቦት ቱ ድኢኮን ክል ጅንስ
እክል እብለ ሰልፍ ለትነቀመው
ዓሳስ በህለት እብ ዕቤለ ወክፋሎ
ልትከየል።
ሔሳስ ወመዐር ወለመስሎ ሀዬ
ዕሱ ቆበት ቱ። ሐቴ ቆበት ክልኦት
ርብዕ ተ። ወክልኤ ቆበት ሐቴ
ዋንጨ ትገብእ። ደአም ለእበን
ከይሎ ዓሳስ ቆበት ወርብዕ ተን።
ሐሊብ እብ ተነከት ባጼዕ
ወእብ ዐሙር ወእብ ቀርበት
ጠሊት ልትከየል። እሎም ክልኦት
ደነግብ፡ በህለት ዐሙር ወቀርበት
ጠሊት፡ ዕቦም ወልንእሽ ወዐቤ።

ዓሳስ ምን ሚ ልትሸቂ፧
ዕስ እክል ምን ትክዐሌ ማ
እርግሄ ልትሰፌ

ወድ- ንጉስ በህለት ዐምሳት ሐምስ ወሬሕ ክም ወዴት ውላደ እግል
ኢሊጊስ ምነ ማይ ወስንፈእ እት ቅምብር እንዴ ትመለአ እግለ ዐምሳት
እት ዐርቀይ ቤተ ግሲት እት እንተ ሰለስ ዶል እት ድዋር ረአሰ እንዴ
አክለለቱ ዲብ ግራሀ ዲብ ምድር ለትክዕዩ ማይ

ዕስ ሔሳስ ወመዐር ምን ዕጨይ
ወምን ከላት ልትሰረሕ
ወለተነከት
ሐሊብ
ምን
ቆርቆሮ/ተነካይተ

እከለት ሁር-ሁር= ዐምሳት መሐጽ ክም ሀረሰት አጊድ እግል ትትፈረጅ
አንስ እት ቤተ እንዴ ተአከበየ እክለን እንዴ ደቀየ ለለአበሽላሀ ወለበለዓሀ
እከለት።

መቅየስ ሪም
ሪም እብ ሰድር፡ አመት፡ በዕ፡
ምዕራፍ አው ምንዳእ ልትቀየስ።

ሐብል ሰማድ= ዐምሳት መሐጽ ክም ሀረሰት ለትጸብጠ እብ ክልኦት
እንክረ ምዕቃድ ለብእተ እት ረአስ ዐርቀየ ለትትአሰር /ትሰቀል መዕጽየት
ተ።

ከባደት/ ሜዛን ሀዬ
እብ ረጥል ዐረብ
ኪሎግራም ማ ኪሎ
ልትሜዘን
ወደርህም፡
እብ
ወፈረንከት(ሊረ) ወሰንቲም
ልትሰረፍ

ምን አጥዐሚቶታት ሐመድ አምሰ
ሐመድ አምሰ ምን ውላድ ሕዳረብቱ ልትበሀል። ዲብ ለበዝሐ አምዳር
ትግሬ ለልትአመር አድጋማት ሀለ እግሉ። ከእለ ተሌ ሐቴ ምን አድጋማቱ
ተ።
ሐቴ መደት ሐመድ አምሰ አዳም ሐቴ ረመዳን ጻብጥ እት እንቱ፡
እግል ስሑር አከሎታት እንዴ አትባሸለ እት ልታኬ፡ ህቱ እክርር እንዴ ቤለ
ለአተናሴ ዐለ። አቡሁ፡ “እሊ ሐመድ ወልነ ጸርነ እሊ ስያም ኣክል እቱ
ሀለ ገብእ? ፈጅር ሲም እግል ኒበሉ” ክምሰል ቤለ፡ እም ሐመድ አምሰ
ሀዬ፡ “ያያ ሐመድ ላተ ስያም ታምም እቱ ኢሀለ” እት ትብል ሰምዐየ።
ሐመድ አምሰ እለ ህግየ እለ ክምሰል ሰምዐ እከለት እግል ልብለዕ ዶለ
ስሑር እተ ነበሪት ክምሰል ኢለሀሩሱ ተአከደ። ከአስክ ዶል ስሑር ክም
ዴደባን ለዐቅብ እንዴ ትመየ፡ ዶለ ስሑር ስካብ መጽአዩ። ምነ ምስካቡ
እንዴ ቀንጸ እግለ ዐዱ እከለት ስሑሮም ለለፈግሮ እተ፡ ለሐቴ ጢሾሆም
ዲብ ረአሱ እንዴ ገፍተአየ ሰክበ። እሊ በሰር እሊ ሀዬ ለዐድ ዶል ስሑር
የሀረሰዉ ምንገብእ ለጢሾ እት ነሰኦ እግል ልክምህዎ ከልትነፈዝ እንዴ
ቤለ ለባሰረዩቱ።

ወእብ
ጢላን
ቅርሽ
ጢላን

ሔሳስ ወመዐር
ሐቴ ርብዕ = ሐቴ ሊትር
ሐቴ ቆበት = ክልኤ ሊትር
ሐቴ ዋንጨ = 4 ሊትር
ሐቴ እንክትክተ = 8 ሊትር
ሐቴ መጭፈር = 16 ሊትር
ዓሳስ ሐሊብ
ሐቴ ተነከት = 1 ሊትር ርቡዕ
ናቅስ
ሐቴ ዐሙር ምን 5-7 ሊትር
ሐቴ ቀርበት ምን 10-15
ሊትር

ኢኖ ሊትማን
መቀየሲ ሪም
ሐቴ ሰድር = ርቡዕ ምትር
ሐቴ አመት = ቅሩብ ሰር
መትር
ሐቴ በዕ= 2 ምትር ርቡዕ
ናቅስ
ምዕራባ (ምንዳእ) = 285
ምትር

መምዘኒታት
ዎሮ ረጥል ቅሩብ ሰር ኪሎ
ቱ።

ሕላይ ሰብ በዲር

ምን ቤት-አብረሄ፡ ዐዳብ ወድ ሹመ እግል እድሪስ ወድ ተክሌስ ክም
ሞተ ለበከየ ሕላየት
ስምሓኖ እድሪስ ወድ ተክሌስ ዐምሳት ጌሰ ኢወልደ
እድሪስ መርገም መራግም ምን ሳገመ ኢሰብከ
ጽኑዕ ስጋዱ መደክላይከ ወነከ
ወጽኑዕ ሞላዱ አስክ ኦቤ ሀምጀከ
ብሕት አነ ኢኮኒ ክሉ ለገቢል ኢሰክበ
አነ ዲብለ መምባዬ ወወለት ዳይር ዲብ ወልደ
ገርሀት ሀይብ መምባዬ ሽፍር ከረም ዲብ እንተ
ወግርጀ ሀይብ መምባዬ ዲብ ልትቃጠር ደም ሕርሰ
እግል ሕድ ካይረት ተ ዐድ ሐረውየ ወዐድ ገብሸ
ወድ ሐረውየ ዕዳዩ ኢትፋደዩ ወኢትገሰ
ቀበ ጸሊምቱ አስፈዳይ እብ አትራያም ነሰአከ
ዕንክለት እንድርታይ ሐንኪል እት ረአሰ ተዐነቀ
እሊቱ መስከብ ዐድ ዓይላይ ጸብር ጸሊም ወጸዕደ
ግሜ እልከ ከንቴባይ ዐድከ ብለስ ምን በደ
ሐርማዝ ዋድቅቱ ከንቴባይ እት ልጋሩቦ ወትገደ
ወግንዳይ ዋድቅቱ ከንቴባይ ማልእ ክልኤ ለእልከተ።
እለ ሕላየት ክም ሰምዐ አስፈዳይ ወድ አቢብ፡ እግል ዐዳብ “ጎዬ
ተሐየብ” ቤሎ። ደአም ህቱ “አነ እብ ናዬ እነብር ለእለ ረኤኮ እቤ” እንዴ
ቤለ አበ እሉ።

ሓይሳም ቄርአት፡ እሊ ክታብ
እሊ እት ዘበን ጢላን ለትጠበዐ
ምን ገብአ ለዓሳስ ወለመምዘኒታት
እተ ወክድ ለሀይ እበ ዐለ ዓሳስ
ጢላን እብ ክእነ ትርጁሙ ሀለ።
ሐቴ
(ኪሎ)
ሐቴ
(ኪሎ)
ዎሮ
ዎሮ
ዎሮ

14ይት ሰነት ዕልብ 33

ስልስቶ = ሰር ሊትር
አርኬት = ሐቴ ሊትር
ዕቤለ = 12 ሊትር(ኪሎ)
ገበተ = 40 ሊትር(ኪሎ)
ባረነ= 72 ሊትር(ኪሎ)
አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021

ገጽ

10

ኣድም አብሐሪሽ

ተስፍያት ኮበሪት እግር እግል ሐሊፍ ዲብ ካስ ዐለም 2022
እት ፍንጌ ድወል እዲነ ገብእ
ለሀለ ትልህያታት ሜመዮት እግል
ጅግራታት ካስ ዐለም ቀጠር ሰነት
2022፡ ምን ዮም 11 ኖቨምበር
እንዴ አንበተ ልተላሌ ሀለ። እሊ
ጅግራታት እሊ እቱ ለልሐልፍ
ፍረቅ ድወል ህዬ፡ ዲበ ቀጠር
ለትትሐደሩ እድንያይ ትልህያታት
ኮበሪት እግር ካስ 2022 እግል
ልሻርክ ቱ።
ለጅግራታት
እት
9ይት
ወ10ይት መርሐላቱ ዕዱይ ምንመ
ሀለ፡ ለዲብ ካስ ሰነት 2022 ለሻርከ
32 ደውለት ላተ አስክ እለ ፍሩጋት
ኢህለየ። አፍሪቀ 6 ደውለት እግል
ተአሻርክ ምንማ ቱ፡ ልሰዕ ለድወል
ዲብ ተስፍያት ሰበት ህለየ፡ ለልሐልፈ
ምነን ድሉያት ኢህለየ።
እብ አሳስለ እት ዮም 11
ኖቨምበር ለገብአ ትልህያታት፡
ላግዘምበር እግል አዘርቤይጃን
3-1፡ ቅብለት መክዶንየ እግል
አርሜንየ 5-0፡ ሩስየ እግል ቆብሩስ
6-0፡ ጆርጅየ እግል ስዊድን 2-0፡
ጀርመን እግል ሊችቴንስተይን
9-0፡ ክሮኤሽየ እግል ማልተ 7-1
ወስፐይን እግል ግሪክ 1-0 ቀልቦ
እት ህለው፡ ስሎቫክየ ወስሎቬንየ
2-2፡ ሮማንየ ወኣይስላንድ 0-0፡

ሻምፕዮን ኩረት እገር
አቅሊም ምግብ ለአተላሌ
ትልህየ ሻምፕዮን ሱፐር ዲቪዥን ኩረት እገር አቅሊም ምግብ
ሰንበት ዐባይ እት እስታዲዮም አስመረ እንዴ አተላለ ለወዕለ ዲቡ፡
አልታሕሪር ምስል ዕዳገ ሐሙስ 2 እብ 2 አዱሊስ ህዬ ቅብላት
ደንደን 1 እብ 1 እእንዴ ትፈናተየ ንቀጥ ትካፈለየ።

ካስ ዓለም 2022 ዲብ ቀጠር
ዐለም፡ ለዐበ ተሐድያት ክም ጋብህ
ልትጃገሮ ህለው።
ልትሀደግ። ሰበቡ ለበዝሐ ፍረቅ ካስ
መጅሙዐት1፡
ፖርቱጋል፡
ዐለም ምን ድወል ብሩድ ለመጽአ
ሴርብየ፡ ላግዘምበርግ፡ አየርላንድ
ሰበት ቱ፡ ሐፋነት እግል ልክሀል ቱ
ወአዘቤይጃን
መኢፋሉ፡ ቀጠር ህዬ ለትከፌ ብንየት
መጅሙዐት2፡ ስፐይን፡ ስዊድን፡
ትሕትየት ተአዳሌ መኢኮን፡ ሓለት
ግሪክ፡ ጆርጅየ ወኮሶቮ
አምን እት ወቅትለ ጅግራታት ከአፎ
መጅሙዐት3፡
ኢጣልየ፡
እግል ትግበእ ቱ፡ ለልብል ወብዕድ
ስዊዘርላንድ፡ ቅብለት አየርላንድ፡
አስእለት ምነ ወቅት ለበልሱ እግል
ቡልጋርየ ወሊትዋንየ
ልግበእ ቱ።
መጅሙዐት4፡
ፈረንሰ፡
ምናተ፡ ቀጠር እግል እሊ
ፊንላንድ፡ ዩክሬን፡ ቦዝንየ-ሄርዞጎቪና
ጅግራታት ለትትሐደር ዲቡ 7
ወካዛኪስታን
ስታድዩማት እዱሊት ህሌ። ሉሰይ፡
መጅሙዐት
5፡
ቤልጁም፡
አልቱማመ፡ አልቤት፡ ረአስ እቡዐቡደ፡
ዌልስ፡ ጅምሁርየት ቼክ፡ ኢስቶንየ፡
ወቤለሩስ
መጅሙዐት6፡
ዴንማርክ፡
ስኮትላንድ፡ እስራኤል፡ ኦውስትርየ፡
ጀዛይር-ፋሮ ወሞልዶቫ
መጅሙዐት7፡
ኔዘርላንድስ፡
ቱርኪ፡ ኖርወይ፡ ሞንቴኔግሮ፡ ላቲቭየ
ወጀበል ጣርቅ
መጅሙዐት8፡ ክሮኤሽየ፡ ሩስየ፡
ስሎቫክየ፡ ስሎቬንየ፡ ቆብሩስ ወማልተ
መጅሙዐት9፡
ኢንግላንድ፡
ፖላንድ፡ አልባንየ፡ ሁንጋሪ፡ አንዶረ
ፈሪቅ ኢጣልየ
ወሳንማሪኖ
ክምሰልሁመ ፖርቱጋል ወአየርላንድ
መጅሙዐት10፡
ጀርመን፡
እትሊ ትልህያታት ተስፍያት
0-0 ደሮን ለፈግረ ፍረቅ ቱ።
እግል ካስ ዐለም፡ 55 ፈሪቅ እት
ቅብለት ማቅዶንየ፡ ሮማንየ፡ አርሜንየ፡
ዲበ ዮም 12 ኖቨምበር
10
መጅሙዐት
እንዴ
ትካፈለው
አይስላንድ
ወሊችቴንስተይን
ለገብአ ጅግራታት ተስፍየት ህዬ፡
ስኮትላንድ እግል ሞልዶቫ 2-0፡
እለ ተሌ ሰቡረት ንቃጥ ናይለ ውቁላት 10 ድወል እተ ቀደም እለ
ሃንጋሪ እግል ሳንማሪና 4-0፡
ለገብአ ትልህያታት ተስፍያት ካስ ዐለም 2022 ተ፦
ቅብለት አየርላንድ እግል ሊትዋንየ
1, ጀርመን
= 27 ንቅጠት
1-0፡ አውስትራልየ እግል እስራኤል
2, ዴንማርክ
= 27 ንቅጠት
4-2፡ ብሪጣንየ እግል አልባንየ
3,
ኢንግላንድ
=
23 ንቅጠት
5-0፡ ፖላንድ እግል አንዶረ 4-1፡
4, ክሮኤሽየ
= 23 ንቅጠት
ዴንማርክ እግል ጀዛይር-ፋሮ 3-1፡
5,
ሩስየ
=
22 ንቅጠት
ፊንላንድ እግል ቦዝንየ ወሄርዞጎቪና
6, ፖላንድ
= 20 ንቅጠት
3-1፡ ቱርኪ እግል ጀበል-ጣርቅ
7, ኔዘርላንድስ
= 20 ንቅጠት
6-0፡ ዌልስ እግል ቤላሩስ 5-1፡
8, ቤልጁም
= 19 ንቅጠት
ቤልጁም እግል ኢስቶንየ 3-1፡
9, ኖርወይ
= 18 ንቅጠት
ፈረንሰ እግል ካዛኪስታን 8-0 እት
10,
ቱርኪ
=
18 ንቅጠት
ቀልቦ፡ ስዊዘርላንድ ወኢጣልየ 1-1፡
ኖርወይ ወላቲቭየ 0-0፡ ሞንቴኔግሮ
ወኔዘርላንድ 2-2 ትፈናተው።
ሰንበት ዐባይ እተ ገብአ
ትልህያታት 10ይት መርሐለት
ምን እንረኤ ህዬ፡ ክሮኤሽየ እግል
ሩስየ 1-0፡ ስሎቬንየ እግል ቆብሩስ
2-1፡ ስሎቫክየ እግል ማልተ 6-0፡
ሮማንየ እግል ሊችቴንስተይን 2፡0፡
ቅብለይ ማክዶንየ እግል ኣይስላንድ
3-1፡ ክምሰልሁመ ጀርመን እግል
አርሜንየ 4፡1 ቀለበዎም።
ሰነት 2022 እግል ደውለት
ፈሪቅ ቤልጁም ኢስቶንየ ለቀልበት ዲበ መናሰበት
ቀጠር ክም መትሐድራይት ካስ
14ይት ሰነት ዕልብ 33

ሰልፍ ሰዓት 2 ሐቆ አዝህር አስክ ሜዳን ለአተየ አንድየት
አልታሕሪር ወዕደገ ሐሙስ ዐለየ። መተልህየት አልታሕሪር እግል
ዝክረት እትለ ሰምን እለ እት መትላማድ እንዴ ህሌት እብ ብቆት
መኪነት ለትወፌት ሰእየት ለዐለት እተ መጃግራይት ዐጀላት ኤረትርየ
ደሴት ኪዳኔ ጸሊም ጨርቅ እት እዴሆም እንዴ አስረው ትልህየሆም
አተላለው። ደሴት ኪዳኔ ሕቱ እግል ናይብ ሙደርብ አልታሕሪር
ዩራን ኪዳኔ ተ።
ምን 2020 እብ መኮነን ዘውዴ ትደረብ ለህሌት አልታሕሪር እተ
ለሐልፈ ትልህየ ቅብላት አስመረ ቢረ ለወዴቱ ትልህየ ንቅጠት ክም
ትካፈለት ለልትፈቀድቱ። ሰበት እሊ፡ ሐቴ ኑቅጠት እንዴ ጸብጠት
ቱ ቅብላት ዕዳገ ሐሙስ ለተልሄት። ትልህየ ክም አሰብደ አልታሕሪር
እት 19 ደቂቅ ይከአሎ ሕድሮም እበ ለሰጀለየ ጎል 1 እብ 0 እንዴ
መርሐት እግል ዕርፍ ፈግረት።
ሐቆ ዕርፍ አልታሕሪር ዶር መርሒት ለተአተርድ ጎል እት
51 ደቂቀት እብ ዮነታን ተከስቴ ሰጀለት። ትልህየ እብ ማርሒት
አልታሕሪር እት ዋስል ቦርቴሌ ዕዳገ ሐሙስ ተመስገን ገመቹ እት
61 ደቂቅ እብ ክልኤ አስፈር ምን ሜዳን ጠረዘ። ዕዳገ ሐሙስ እብ
10 መተልህየት እግል ትተልሄ ምንመ ትጀበረት እት 77 ደቂቀት
አቤል ክብሮም ጎል እንዴ ሰጀለ ትልህየ 2 እብ 1 አጽበበቱ። እሊ
ፈሪቅ እንዴ አትለ እት 85 ደቂቀት እብ ሮቤል ክብሮም ካልአይት
ጎል ሰጀለት ወትልህየ 2 እብ 2 ገብአ። አልታሕሪር ለሰጀለቶ

ጎላት እቱ እግል ትትሐፈዝ እብ ኢቅድረተ ኑቅጠት እንዴ ትካፈለየ
ፈግረየ።
እንዴ አትለየ አዱሊስ ወደንደን እብ ምግባይ ዳንየ ሄኖክ
ተስፋሚካኤል ናይ ከጥ ደንያታት ቴድሮስ አክሊሉ፡ ሚከኤል ሀይሌ
ወመሐመድ እት ትትመራሕ ሰዓት አርባዕ አልዐስር እት ሜዳን
ትከረየ። ክልኤቱ ፍረቅ አክልሕድ ስዉያት ምንመ ዐለየ ደንደን
ላኪን ለትወቀለ ናይ ህጁም ቅወት ተረኤ ዐለት። ደንደን ህጁማት
ትሩድ ትወዴ ምንመ ዐለት አዱሊስ እብ ገበይ ሪጎሌ እት 25
ደቂቀት እብ አሕመድ ኢብራሂም ጎል ሰጀለት። ትልህየ ጅግራሁ
እት ልደቀብ እተ ለጌሰ እቱ ወክድ ደንደን ሐቆ ትሉሉይ ህጁማት
ዲብ 36 ደቂቀት ሴም መድሕን እንዴ ዐጽፈየ ለዘብጠየ ቢንያም
ግርማይ ጎል ሰጀለየ ወሚዛን ትልህየ እንዴ ሳወ እግል ዕርፍ 1 እብ
1 ፈግረየ።
እት ካልአይ ትልህየ፡ ለጅግረ ምንመ አተላለ እብ ፍንቱይ ዲብ
ትመት እተ ቀርበ ዲቡ ወክድ እብ ክልኢቱ ጃንብ ህጁማት እት
ለአተላሌ ጎል ለሰጅል ፈሪቅ ላኪን ይትረከበ። እብሊ ትልህየ 1 እብ
1 ተመ።
አልትኒን ካልኣይ ትልህየ ለወደየ ፈረቅ ደንደን ወአልታሕሪር
ከክልኤ ንቅጠት ለአክበ እት ህለየ ዕዳገ ሐሙስ ወአዱሊስ ህዬ
ሐትሐቴ ንቅጠት እኩባት ህለየ። እሊ ትልህየ ፈጅር ከሚስ መ ምን
ሰር አምዕል ፓራዲዞ ቅብላት ሸሪከት ሰገን፡ ቀየሕ በሐር ቅብላት
ገዘ-ባንደ፡ አስመረ ቢረ ህዬ ቅብላት ሸሪከት ሰምበል እበ ለወድያሁ
ትልህየ እግል ለአተላሌቱ።
አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021

ገጽ

11

ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

እብ ሰበትለ ዐባዪ ቢንቶታት
ኤረትርየ ሚ ተአምሮ?
ቢንቶታት ምፍጋር ጸሓይ ቀላቅል
እምበል እሊ እት
ጋድሞታት ለህለ ቢንቶታት
ዲብለ ዐስተር ለመስል
መፋግር ወመካሪት ለበዝሐ
እቱ አድብርመ እግል
በዋቢር ወመካይን እንዴ
ትበሀለ እብ ዕቢናሁ ነኣይሽ
ምንመ ገብእ፡ ምን ጠረፍ
እት ጠረፍ ለትፈናተ
ቢንቶታት ሽቁይቱ።
ምንውዳቅ
ጸሓይ
ቀላቅል ዲብ ምፍጋር ጸሓይ ቀላቅል ምን እንገይስመ እት ዘበን ጥልያን
ወሐቆ ሕርየት ነኣይሽ ወዐባዪ ቢንቶታት ህለ። እሊ ህዬ ምን መሓባር
እንዴ አስተብደ፡ ግንደዕ ለለኣቴ ሕሊል ማይ አድከሞም እት ባካት
ገሕቴላይ ለሀለ ዝያደት ክሉ ላኪን እብ ዕቢናሁ ዲብ ገበይ ባጽዕ አስመረ
ምነ ሀለ ቢንቶታት ለልትሀደግ መሓዛት ዶገሊ ወእምክሉ ለልትዐደው
ክልኦት ቢንቶ ምነ ናይ ምፍጋር ጸሓይ መሓዛት ለልትዐሮረውቶም።
እሎም ፍንጌ ባጽዕ ወአስመረ በዋቢር ምድር ወመካይን ምስለ ውቁል
አድብር ዲብ ልሄርር እቦም ለለሐፍ ቢንቶታት እግል ቤጽሐት ለልስሕብ
ወዲብ ስያሐት ዐድነ ዶር ዐቢ ለለአገዴ ቱ።
ምን እሎም እንዴ ሐለፍ ባጽዕ ዶል ነአቴ ለምስል በሐር እንዴ ትሳወ
ምን ዘበን አትራክ ለጸንሐ ወሐቆ ሕርየት ምን ሐዲስ እንዴ ፈይሐ ሸክሉ
ብዙሕ እንዴ ኢበድል ለትሸቀ መካይን ባቡር ወአዳም ለልትዐዴ እቡ
እግል ዐዳገ ወጥዋሎት ለለአትራክብ ሕድ ዎሮ ኪሎሜተር ለገብእ እብ
ስጋለት ቀጣን ለልትአመር፡ ክምሰልሁመ እግል ጥዋለት ወረአስ ምድር
ለለአትራክብ እብ ባብዐሸረ ለልትአመር ካልኣይ ቢንቶ እግል ልዘከር
ቀድር።

ነ ቅ ፈ
ዲብ ዮም 7 ኖቨምበር 1997
ሚ ትዘከሮ? በሊስ ናይ እለ ምዕል
እለ መሐመድዐሊ ሸናነ ሻርሑ
ህለ። ከለበሊስ ሕኔት እብ ጥሉቅ
ክቱብ እብ መስሎሊብ ልጡም
እኩም ሰበት ህለ ታምም ጽበጡ
ምን መሐመድዐሊ ወሽዕሩ ርኮቡ።
ዕምለት መጽአት ህሌት
ብዙሕ ኬረ
ስሜተ ነቅፋተ ብር ኢተምሱለ
ወብጤረ
12 ፊኣተ ኬረ ምስለ ዔረ
ክም ሐ እንፈትየ ወለክ
ወመቴለ
ክም እንሰ እንፈትየ ዓይሮ
ወለ ብዔረ
ክም አባግዕ እንፈትየ ተመነ
በዕለ አላፍ ቤለ
ክም ዐጣል እንፈትየ ዲብ
ሕድ ዒብዒብ ቤለ
ወምን ክሎም እንፈትየ ብዞሕ
ኬረ።

ሰኣላት ተክተት 9/2021
ስምጥ
1 ምን መጽዕን		
3 ጅንስ ሰዐር
5 ምስግድ
6 ፒራሚድ
7 መንገአት ቤት
9 እንገንሕ እበ
10 ሐፋነት
12 ድድ ሸም (ገጽ ግረ)
13 ፍጡር/ምኑይ
14 እንዴ ኢልትደረር ለትመየ
16 ወለት “ቤለት” እምብል ሕጻን
ህዬ

(መ/እድሪስ)

ታኪ
1. ነሐርሰ
2. ሕሻል ፈረስ
3. ፈርሀት አው በሀጅ
4. ዋርድየት
8. ሓጥር
9. ተበት
10 ክበት እዴ
12 ዐቅል
15 አዚም
17 ጂል (ገጽ ግረ)

ግናሕ ለሓባረ አድሕድ
መስል
ነቅፈ ስነን ገብአት ወተመስል
ክአፎ ገብእ ኒበለ እግል
ንወስፈ ምን እምብል
እደይ አድሕድ ንንሰእ
መብሩክ ኒበል ወተስትህል
ዲብ ርያል ሐዲድ ሐርማዝ
ዐባዪ እዘን
ዲብ ሐምስ ግርሽ ገርወ
አቅርን ባቅል ረአስ እዘን
ዲብ ክልኦት ግርሽ ወሰር
አድግ ከደን
ዲብ ግርሽ ሰገን - ወዲብ
ተዕሪፈት ወነን
ዲብ ሐቴ ሰምቲም ሾከን
ወዲብ ክለ ደንደን
ዕን ሰኒ ርኤት ወሰኒ ሰምዐ
ለእዘን
ምን ነቅፈ መጽአት ዐድ ጸግበ
ወከደን
ኬረ አፍያት አተ ገድም
ከድረ ኢትሕዘን

ፍንቲት ስወር ርከብ

ለለትዐጅብ ሐቃይቅ
- ዎሮ ካፊ ዕሽል አርጸት አስክ 60 አልፍ ለልትዋገም አንፋር ቡ።
ለለትዐጅብ እሊ ዕሽል አርጸት ዲብ አምዕል አስክ 20 ምእታይት ናይ
28.35 ግራም ዕጨይ እግል ልትመወን ክምሰል ቀድር ልትአመር።
- ዕንታት ዎሮ ነፈር እት ክል ሰነት እብ ጌማም አስክ 4 ሚልዮን
200አልፍ ወቅት ለአሽለምልም (በል-ሸም ልብል)
- አምሪከ ዲበ በረድ እብ ብዝሔ ለልትከሬ እቱ ጸረጊት እግለ ትከወነ
በረድ እግል መየሶት፡ እት ክል ሰነት 10 ሚልዮን ቶን ለልትጌመም
ጬወት ልትፌፌ።
- ዐለም ዝያድ 1 ሚልዮን ወ200አልፍ ጅንስ ሔዋናት 300 አልፍ
ጅንስ አትክል ህለ።
- ዑፉይ ጭፍር እት ክል ሰነት ናይ ክልኦት ሰንትሜተር ዐቦት
ለርኤ።
- ዲብ ስርዐት መፍሬ አንጻይ ምነ ሻፍግ ዐቦት ለለርኤ መክሉቃት
ሐቴ ተ። እብ አሳስ እሊ ዲብ 18 አውረሐት ክልኤ ዐንጻይ አስክ ዎሮ
ሚልዮን ለልትጌመም ውላድ እግል ልፍረየ ቀድረ።

ደሀብ ክሩይ ህለ ዲብ ስዌስረ
ነቅፈ ሽንብሬበት ቀበት ቤተ
ወእለ ትርኡወ ግሩሽ ዐጄተ
ወአዜ ፔትሮል ህለ ለሰኔተ
ረቢ ለአትምም እለ ለንዌተ
ሰኒ እግል ልገንድል መሳኒተ
ወእግል ልቡ ልንደድ ሰብ
እኪተ
እለ ምን ረክበ ሰኔት ምን
ረቢተ
ወለት ድጌ እንቲ ድጌ ደገ
ወለት ጸንዒት እንቲ ለዐደ
ረከ
ወለት ሓይስ እንቲ ብዝሕት
ለመትሎሀ
መርዓት ምርዒት እንቲ
ብዝሕት ታለይቶሀ
አድሕድ ከሽከሽ ቤለ ደሀበ
ወሰርጎሀ
ዲብ ምን እወስፈ ዓድል
ቀጢን ከቦሀ
ልብዬ ህለ ምስለ ከእበ
ሐሬኮሀ
ተአስትህለ ነቅፈ እለ ምን
ገብአት ብዶሀ።

14ይት ሰነት ዕልብ 33

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን (ዕልብ 6)

አርቡዕ 17 ኖቨምበር 2021

ገጽ
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