13ይት ሰነት ዕልብ 08

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 19 ፌብርዋሪ 2020

ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ እት ስዑድየ ዝያረት ረስምየት ወዴ
ርኢስ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
መልክ ስዑድየ ሳልማን ቢን
ዓብዱልዓዚዝ እበ ወደየ እሉ
ዐዙመት፡ እተ መምለከት ናይ ሰለስ
አምዕል ዝያረት እግል ሊዴ፡ 17
ፌብርዋሪ ሳፈረ።
ርኢስ ኢሳይያስ ወምስሉ ለጌሰ
ወፍድ ኤረትርየ፡ እት ርያድ ዲብ
እድንያይ መጣር መልክ ኻልድ
ዶል ትከረ፡ አሚር ፈይሰል ቢን
በንደር ቢን ዐብደልዐዚዝ- ሓክም
አቅሊም ርያድ፡ አሚር ፈይሰል ቢን
ዐብደል ዐዚዝ ቢ ዐያፍ- ከንቴባይ
አቅሊም ርያድ፡ ዶ/ር ዑሳም ቢን
ሰዐድ ቢን ስዒድ - ወዚር ደውለት
ወዕዱ መጅልስ ውዘረእ ለልትረከቦ
እቶም ለዓልያም ሰብ ሰልጠት
ትከበተዎም።
መልክ ስዑድየ ሰልማን ቢን
ዐብዱልዐዚዝ ማሌ ለሀ ዲብ ርያድ
እተ ሀለ ዴዋን ሕኩመት፡ እግል
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ወምስሉ
ለሳፈረ ወፍድ ከብቴ ናይረት ወደ
እግሉ።
ክልኦት ለሜርሐት ዲበ ወደዉ
ህድግ፡ መልክ ሰልማን ተእሪካይት

ዕላቀት
ኤረትርየ ወስዑድየ
ወናይ ሕበር መሳልሕ እንዴ ዘክረ፡
ዐዱ ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት እግል
ተአደቅብ ዱሊት ክምተ አከደ።
መልክ ሰልማን እብ ተውሳክ፡ ዶር
ኤረትርየ ዲብ ሰላም ወመዓወነት
መንጠቀት ቀር አፍሪቀ ወበሐር
ቀየሕ ሐመደ።
ርኢስ ኢሳይያስ እብ ጀሀቱ፡
ምስንዮት
ወተአዪድ
መልክ
ሰልማን ወስዑድየ እግል ኤረትርየ
እንዴ ሐመደ፡ ስዑድየ ወድወልለ
መንጠቀት፡ አወላይት መስኡልየት
ሰላም ወዐቦት ናይለ ድዋር ከም በን
ሸርሐ እግሉ።
እተ ህድግ እብ ጀሀት ኤረትርየ
ወዚር ካርጅየት አሰይድ ዑስማን
ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ አሰይድ
የማኔ ገብረኣብ፡ እብ ጀሀት ስዑድየ
ህዬ፡ ወዚር ካርጅየት ፈይሰል ቢን
ፋርሓን፡ ወዚር ደውለት ወነፈር
መጅልስ ውዘራእ አሚር ቱርኪ ቢን
መሐመድ ቢን ፍሃድ ወሰፊር ስዑድየ
ዲብ ኤረትርየ ሰቕር ሱለይማን
ኣልቑረሺ፡ ለልትረከቦ እቶም ውቁላም
ሰብ-ሰልጠት ሓድራም ዐለው።

መሽሮዕ ታየኖት ወሐፊር

እብ ኤረትርዪን ወውላድ ኻርጅ
መኤምረት ልትሰርገል ለህለ ታየኖት
ወሐፊር ለሸምል ‘መሽሮዕ አዱሊስ’
ሰኒ ልትሰርገል ክምሰል ህለ፡ እት
መፈወድየት
ዓዳት
ወርያደት
ኤረትርየ መስኡል ፈሬዕ ወተውሲቅ
ውርስ ኣሳር ዶ/ር ጸጋይ መዲን
ሐበረ።
ምን ዮም 17 ጃንዋሪ አስክ 13
ፌብርዋሪ 2020 እተ ናይ በዲር
ሚነት ለገአ ወራታት ታየኖት፡ ሐፊር
ወአትሳናይ ሐቆለ ተመ፡ ዶ/ር ጸጋይ
እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ እበ

ልትረከብ ለህለ ኣሳር፡ ናይ በዲር
ሚነት አዱሊስ አሀምየተ እብ ደረጀት
ወጠን ወዐለም እት ትዘይድ ክምሰል
መጽአት ሸርሐ፣
ሚነት አዱሊስ እበ ዐለት እተ
ሸክል እዳረት፡ እብ እቅትሳድ እት
ርሽመት ዐቦት ባጽሐት ክምሰል
ዐለት፡ ክምስለሁመ ምስለ እት
ድዋራትነ ለዐለት ሐዳረት ዕላቀት
ትርድት ክምሰል ዐለት እለ ለሐበረ
ዶ/ር ጸጋይ፡ እት ሐንቴ መምለከት
አክሱም ክም ኢዐለት እብ እስባታት
ክም ተአከዳመ አፍሀመ።

አዱሊስ፡ ኣሳር ሐዲስ ረክብ

እብ ኽሱስለ ድፍን ለህሌት
ወእት ከርሰ ለህለ ምስጢር እግል
ኣመሮት ወቅት ወጅህድ ክምሰል
ለአትሐዜ እት ወድሕ ህዬ፡ መጥመጦርለ ወራታት ታየኖት ወሐፊር፡
ምን ወሐይዝ እግል ትድሐን ጅህድ
ገብእ ክም ሀለ ሐበረ።
“ሚነት አዱሊስ፡ ወጠንያይ ውርስ
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ እድንያይ
ውርስ ተ” ለትቤ መመቅረሓይት
ናይለ መሽሮዕ ፕሮፌሰር ሳሬነ
ማሰ፡ ለመሽሮዕ እት ሰነት 2011
ምን ለአነብት ወሐር እተ ወራት
ትሻርክ ክም ህሌት ወዲብ ክል
ሖል ለተአትናይት ፍገሪት ትትረከብ
ክምሰል ህሌት ወደሐት።
እተ መሽሮዕ ሻርኮ ለህለው
መኤምረት ኤረትርዪን ሸባብመ፡
ለእሉ ደርሰው እብ ፍዕል እግል
ልሽቀው እቡ ምን አንበተው ፋርሓም
ክምቶም እት ሸርሖ፡ ምስጢርለ ሚነት
እግል ለኣምሮ እብ መትሰባል እግል
ልክደሞ ክምቱ አከደው።
ለበርናምጅ፡ እብ መዓወነት
ወአትመቃርሖት መፈወድየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ፡ ውላድ ኢጣልየ

ሰብ-ሽርከት፡ መትሐፍ ወጠኒ አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ እዳራት አቅሊም
ወሙዴርየት ፎሮ፡ ክምስልሁመ ስካን
አፍታ ወዙላቱ ልትሰርገል ለህለ።
ለሚነት ገዲመት ዝያድ 3,000
ሰነት ለአዶረት ሐዳረት ክምስል ዐለት
እተ ለኣሳረ አኪደት ክምቱ ለሐበረ።
መስኡል መትሐፍ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ አሰይድ ዮውሃንስ
ገብረእየሱስ፣ ለመባኒ አካናት ዕባደት፡
ሰናቲም ምሉክ፡ መቃብር ወድ
አዳም ወብዕድ ለልትረከብ እቱ
ኣሳር፡ አዱሊስ መርከዝ ተጃረት፡
ዲን፡ ዓዳት፡ ተጠውር ዲፕሎማስየት
ወዐስከርየት ክምሰል ዐለት ለለአርኤ
ክምቱ ወደሐ።
እተ ድዋራት “መዲነት ዐባይ
ድፍን እግል ትግበእ ትቀድር”
ለልብል ሕፍዝ፡ ዋዴሕ እት ገብእ
መጽእ ክምስል ህለ፡ እትሊ ወክድ
እሊ፡ አዱሊስ እት 7ይት መርሐለት
ሐፊር ክም ሀሌት፡ እበ ሐፊር ምን
500 አስክ 1000 ሰነት ዓማር ለቡ
ኣሳር ሰበት ትረከበ፡ ለሐፊር እግል
ልተላሌ መንገአት ለለአርሔ ክምቱ
አሰይድ የውሃንስ አፍሀመ።

እት ያንጉስ ድዋራት ዶጎሊ ምን
27 አስክ 28 ሚልዮን ሰነት ለቡ
አሰር አርወሕ ሐርማዝ እብ ደረጀት
ዐለም እት መጃል ሕፍዝ ሐርማዝ
ዶር ዐቢ ለአገዴ ክምስል ህለ ለሸርሐ
አሰይድ ዮውሃንስ፡ እት ቡየ ዝያድ
ኦሮ ሚልዮን ሰነት ለአዶረት ሐግነት
ወድ አዳም፡ 800 አልፍ ሰነት ለወደ
ሐዲስ ኣሳር ወድ አዳም ክም ትረከበ፡
እት ሰነት 1994 ለገአ ሕፍዝ ህዬ
እት መጃላት ዕሉም ወድ አዳም፡
አርድ ወተቅዪር ጀው ለሀለ ፈሀም
እት ረሸዶት ሙሁም ክምቱ ሐበረ።
እምበል እሊ እት ጀዛይር ደህላክ
ለትረከበ መክቱብ ኩፊ፡ እት ብለቅ
እንዴ ትወቀረ ለትሸቀ 365 ዔለ፡
ክምስልሁመ እት ቀበት መዲነት
ባጽዕ ለህለ መትሐፍ ክሱት ናይ
በዲር መብነእ፡ ለብዕድ አርዛቅ ናይለ
አቅሊም ክምቶም አሰይድ ዮውሃንስ
ገብረየሱስ አፍሀመ።
እት ሐድ 40 ሄክታር ለትበኔት
ናይ በዲር ሚነት አዱሊስ፡ ምን
ሚነት ባጼዕ እብ እንክር ግብለታይ
ምፍጋር ጸሓይ ሐድ 60 ኪሎ ምትር
ትረይም።

ስነይ፡ እት ተዕሊም ለልትዐገሎ በዝሖ
እት ምዴርየት ስነይ፡ እብ
ለትፈናተ መሰምስ ምን ዐግሎ
ተዕሊም ራይማም ለዐለው 8,356
ምን 05 አስክ 15 ሰነት ለዓማሮም
አጀኒት፡ ዮም ዓመት እበ ገአ ጅህድ፡
ለ40% ተዕሊም ክም አንበተው፡
መስኡል ተዕሊም እተ ምዴርየት
ክል

መምህር ሱራፊኤል ክፍሌገርግሽ
ሐበረ።
ለበዝሐው ምነ ዐግሎ ተዕሊም
ራይማም ለዐለው፡ ምን እዳራት
ደዋይሕ ፋንኮ፡ ዐሊግድር ወመዐደይ
ጋሽ ለልትረከበ ዐዶታት ለነብሮ
ክምቶም ለሐበረ መምህር ሱራፊኤል፡

አርቦዕ

እብ ደረጀት ምዴርየት ለትከወነት
ልጅነት እትለ ሰነት እለ እት ሸዐብ
እበ ወዴቱ አትፋዘዖት ክምቱ
ወለጅህድ ክም ለአተላሌ ሸርሐ።
መሻረከት አዋልድ አንሳት እትለ
ሰነት እለ 44% ባጽሐት ክምሰል
ህሌት፡ እት ገሌ ድዋራት ለትትርኤ

እብ13ይት
ትግራይት
ሰነት ዕልብ 08

መሻረከት ድህርት እግል ትትወቀል
ህዬ ልትከደም ክም ሀለ፡ ዶር ዋልዴን
ሀዬ ሰኒ ምህም ክም ቱ ለመምህር
አትፋቀደ።
ፍገሪት ደረሰ እት እምተሓን 8ይ
ወ12 ፈስል ለለአትናይት ክም ቱ፡
እሊ ህዬ ተኣምርተ ናይ እለ ትሰጀል

ለትፈግርአርቡዕ
ሳምንታይት
19 ፌብርዋሪ 2020

ለህሌት ዐቦት ክምቱ እት ሸርሕ፡
ዶር ደረሰ፡ ዋልዴን ወሙደርሲን
እግል ሊዚድ ትፋነ።
እት ምዴርየት ስነይ፡ እት 31
መድረሰት 21,600 ደረሳይ ክምስል
ህለው፡ ወሳእቅ ናይለ ምዴርየት
ለአፍህም።
ጀሪደት

ገጽ

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
2ይ ክፋል
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ እብ ክሱስ
ሓድር ተየልል ዐድነ ወመንጠቀትነ፡
ምስል ዔማት አክባር ዐድ ምነ ወደየ
መቃበለት፡ ቴለል ተጠውራት ድወል
መንጠቀትነ ለኸስስ ጽበጠ ልተላሌ።
ሰኣል= ሓይስ ርኢስ ዲብ ሓድረት
ሓለት ሶዳን እግል ንትዐዴ። ክምሰለ
ናይ ኢትዮጵየ ዲብ ሶዳንመ ተቅዪራት
ጋብእ ሀለ። ምን ሐረስ እሊ እት ፍንጌ
ሕኩመት ኤረትርየ ወመትዐደዪት
ሕኩመት ሶዳን መፋሀማት ገብእ
ጸንሐ። ከሶዳን እትሚ ደረጀት
ትትረከብ፧ እብ ደረጀት መንጠቀት
ሐዳስ መርሐለት ሰላም ወመዓወነት
እግል ተሀሌ እተ ገብእ ለሀለ ጅህድ
ህዬ፡ ተረት ሶዳን ከአፎ ትትረኤ፧
በሊስ= ለሓልፈ ታሪክ እንዴ
አዘምነ ምኑ፡ እትለ መንጠቀት ምን
ቅሩብ ለትከሰነ ወለተምትመነ ለዐቤት
ሓለት ሶዳን ወኢትዮጵያተ። ለፍንቲቱ፡
ለዲብ ኢትዮጵያ ንትሃጌበ ለጸነሕነ
ሓድረት ሓለት፡ ዲብ ሶዳን እብ ገጽ
ብዕድ እንርእየ። ለሓለት ምን ሕድ
ለትረይም እግል ትግብእ ኢትቀድር
ላኪን፡ ገባይል እለ መንጠቀት ምን አየ
መጽአ ወእብ ከአፎ እትለ ደረጀት
እለ በጽሐ፡ ሓለትነ ወሓለት ሶዳን
እብ ከአፎ ልትራከበ፧ እግል ኒበል
እንቀድር። ዲብ ሕምሳታት፡ ስሳታት፡

ሰብዓታት ወሰማንያታት ሐር እግል
ነዐቅብል ብነ። ከሄራርነ ምን መደት
ቅድምት ለልትመሳኔ ቱ። ሶዳን ዲብ
ሕምሳታት ወስሳታት ምስል ድወል
እለ መንጠቀትነ ዶል ነአትመጣውረ፡
ለትጠወረ ዓዳት ስያሰት ለዐለት እግለ
ዱለት ተ። ምን እሊ ዓዳት ወነባሪ
ስያሰት ጥውርት እለ ዲብ መደት
እተሓድ ፌድራል፡ ዲብ ስያሰት
ኤረትርየ ለዐለት እግለ ተረት ቀላል
ኢኮን። ዲብ መደት መትአምባት
ግድለ ታሕሪር ሸዐብ ኤረትርየ
ወተጠውራቱ ለዐለት ተረት ሶዳንመ
ቅዊት ኢኮን። ከለ በሻለት ዓዳት
ስያሰት ሶዳን፡ ምን ብዕዳት ድወል እለ
መንጠቀት ለትቀደመ ወለትጠወራቱ።
ዲበ ወቅት ለሀይ ክም ሶዳን ጥውር
ለዐለ አለቡ። እብ ተጠውር አሕዛብ
ስያሰትመ እተ ክምሰሌሀ። ምናተ ሐሬ
ምስል ካቲመ ሐርብ ብሩድ ስያሰት
ንዛም እስላሚ መጽአት። እለ ስያሰት
እለ ህዬ እግል አብደዮትለ ዓዳት
ስያሰት ጥውርት ለመጸት ተ። ምነ
በሰር ዓዳት ወታሪክ ስያሰት ጥውርት
እንዴ ፈገርከ እብ ፈክርየት ንዛም
እስላም መጅተማዕ እግል ትምራሕ
ወጠኖት ህዬ፡ ዲብ ሸዐብ ሶዳን
ወስያሰቱ መደረት ዐባይ ሰበበ። ለዲብ
ሰነት 1989 እብ እንግላብ ስልጠት
ለጸብጠ ንዛም አጀብሀ አልእስላምየ
እግል ሶዳን፡ ዲብ ኣዳም ለኢልትጸበሩ
መትፈንጣር ስያሰት፡ መትካፋል፡

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797/07121322
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ክላፋት፡ ደማር እቅትሳድ፡ መትሐምራግ
አምን ወሰላም ሸመየ። ከለ ዲብ ሰነት
1989 ለተዐለነ እዕላናት ወለገብአ
ረበርብ፡ እግለ እትለ መንጠቀት እለ
እብ ኩሉ መቃዩስ ዐገል ስያሰት
ጥውርት ወመትቀድመት ዐለት እግለ
ለትትበሀል ሶዳን ሐር ሰበት በልሰየ፡
ከጠእ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ጀሪመት
ቱ። እት ቀበት እለን ለሐልፈየ ሰላሰ
ሰነት ለዐለ ሄራር ግምጩይ፡ ነዐር
ስያሰት፡ ሀጎጋይ እቅትሳድ፡ መደረት
እጅትማዕየት፡
ሰቃፈት
ወዓዳት
ሚወልደ እምቤ ምን ገብእ፡ እሊ
ለትረአ እንፍጃር መቃወመት ሸዐብ
እብ ገበይ ጥልቅት ከልቀ።
ምነ ለዐበ አክላጥ፡ መትፈንታይ
ግብለት ሶዳንቱ። ግብለት ሶዳን እግል
ትትፈንቴ እቡ ለትቀድር ለገብአ
ልግባእ ሰበብ መቅቡል ኢዐለ። ለእግል
ሶዳን እት ክልኤ ዐዶታት ለከፍለ
አፍካር ህዬ ናይለ ለዐለ ንዛም ስያሰት
ቱ። የምክን መትፈንታይ ግብለት
ሶዳን ሐቅ ሸዐብቱ እግል ልትበሀል
ቀድር ላኪን፡ እበ መትፈንታይ
ለትረከበት መስለሐት ሚተ፧ ግብለት
ሶዶን ሰክበት ወአማደደት፧ ቅብለት
ሶዳን ህዬ መስኩበት እንዴ ረክበት
ረሄት፧ ክላፋት አክተመ ሚኢፋሉ?
ምን እምብል ለበሊስ ኢፋሉ ሌጣቱ።
እሊ አከይ ፍዕል እሊ ህዬ ዎሮ ምነ
ዲብ ሶዳን ለገብአ ጀራይም ቱ። አሰር
መትፈንታይ ግብለት ሶዳን ለተለ
ጀራም ህዬ፡ ዳርፎር፡ ምፍጋር ጸሓይ፡

ኩርድፋን፡ ኒል አልአዝረግ፡ ርኡይ
ወስሞዕ ለኢለአምር መትፈናታይ
ኖሶም አምጸአው። ለንዛም እት
ስልጠት መጽእ እንዴ ሀለ ለአትሳቅር
እቡ ለዓለ ስቃር “ናእኩል ምንመ
ነዝራዕ ወነልበስ ምንማ ነስናዕ!”
እንዴ ትባህለ ለተአተ ገለድ ዮም
አየ ሀለ፧ ዮም ሐቆ 30 ሰነት ዴን
ሶዳን ከምቱ፧ እንዴ ትዘመተ ካርጅ
ለተዐደ ርዝቅ ሸዐብ ሶዳን ዝያድ 90
ቢልዮን ዶላርቱ ልትበሀል። እሊ አየ
ሀለ፧ ለዜምተቱ ህዬ መን ወምንቶም
ወእተየ ህለው፧ ዲብ ደንጎበ ነብረ
ተሐገለት። እቅትሳድ አለቡ፡ እብ
አርዛቅ ሐርስ፡ መዓድን፡ ስናዐት፡ ተዋብ
ንዋይ ወብዕድ ክም ሶዳን ለተጅር ዐለ
አለቡ። ዲብ ሶዳን እክል ተሐገለ ምን
ልትበሀል እብ ከአፎ እግል ንእመን
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እንቀድር፧ ለአኬት ዛህረት ህዬ፡ ሶዳን
መርከዝ ናይ እርሃብ ወደወ። ሕነ
ሰነት 1994 ዕላቀትነ ዲብሎማስየት
እምበትክ ምነ እንዴ ህሌነ፡ ኡሳመ
ቢንላድን ዲብ ሶዳን ዐለ። መርከዝ
አልቃዕዳ ዲብ ሶዳን ዐለ። እምበል
እሊመ ካርሎስ ዲብ ሶዳን ነብር ዐለ።
ቦኮ ሐራም ኢተርፈ፡ ዳዕሽ ኢተርፈ፡
አሸባባ ኢተርፍ ወብዕዳም ቅዋት
እርሃብ ወደማር አማደደው ዲበ።
ርዝቅ ሸዐብ ሶዳን ዲብ ናይ ብሕተ
መሰሌሕ ትበደለ ወለዐድ እሳት ክላፋት
ወደማር ለዔት ዲበ። ምን ሐረስ እሊ
እትሊ ለሐልፈ ሰነዋት ለዲብ ሶዳን
ለዐለ ንዛም ወለ ዲብ ኢትዮጵየ ለዐለ
ክራም ሑዳም ፈርግ ለአለቦም ሰብ
ሽርከት ዐለው። እግልነ አስክ እለ
መደት ቅርብት እብ ሕበር ልትሓረቡነ
ዐለው። ከእትለን ለሐልፈየ 30 ሰነት
ምስል ርዝቅ ወፈሀም ስያሰት ሶዳን
ነአትመጣውሩ እንዴ ህሌነ፡ ዲበ ዐድ
ለአጅረወ ደማር እቅትሳድ፡ ክላፋት
ስያሰት፡ መትፈናታይ እጅትማዕየት፡
መትሐምራግ አምን ወሰላም ወብዕድ
ጀራይም፡ ለልትዓደሉ አለቡ። እለ
አዜ ዲብ ሶዳን ለህሌት መርሐለት
መትዐደዪት፡ ክብድት ወሕቡልክት
መርሐለት ተ። እሊ አዜ ማጽእ ለሀለ
ተቅዪር ህዬ፡ እግለ ዐድ ለለሐስብ
ወፈክር፡ አሕዛብ ስያሰት ለአምጸአዩ
ተቅዪር እንዴ ኢገብእ፡ ጥልቅት
ወድቅብት መቃወመት ሸዐብ ለከልቀቱ
ተየልል ቱ። አዜ ዲብ መትዐደዪት
መርሐለት ባጽሓም ህለው። እለ
መርሐለት መትዐደዪት አስክ አየ
እግል ተሄርር ቱ፧ ክምሰለ ዲብ
ኢትዮጵየ ለትከለቀ ጀራይም ለዲብ
ሶዳን ለትመደደ ወለትለመደ አከይመካይድ እግል ትሰዬሕ ወቅት ወጅህድ
ለለሐዜቱ። እሊ አዜ ለሀለ ተየልል ህዬ፡
እብ ገበይ ጣፍዐት ወዓድለት እንዴ
መርሐከ እብ ከአፎ ዲብ ደማነት ለበ
ደረጀት ሰላም ወዐማር ክም በጼሕ
እግል ልትከደምቡ። እትለ ለህሌነ ዲበ
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መደት እት ቀበት ሶዳን ለሀለ መሻክል
ናይ ስያሰት ፈንጨጋርቱ። እሊ ህዬ
እዴ መንጠቀትመ ህሌት ዲቡ። ሶዳን
ምነ ናይ ሕሽመት መንበረ ሰበት
ደርገገው፡ እተ መንበር ሕሽመተ
ወዲብ እለ መንጠቀት እለ ለዐለት
እግለ ተረተ ዐባይ እግል ተአቅብል
በ። ሸዐብ ሶዳን እብ ሕርያን ብዕዳም
ልትዋሌ ጸንሐ። ምን እሊ ሕርያን
እሊ እንዴ ትባለሐ ወአባረ እብ ናዩ
ስያሰት እግል ልትመረሕ ቡ። እሊ ዶል
ገብእ ሕናመ እግል ንስከብ እንቀድር
በህለት ቱ። ከዲብ እለ ደረጀት እለ
እግል ትትበጻሕ ሚእግል ንስዴ ክም
ብነ ዋከትነ እግል ነሀርስ ወጅበነ።
ለጸንሐት ስያሰት ዓዳት ወነባሪ እርሃብ
ወፈናታይ እት ግድፍ ግማመት እግል
ትትቀበር ለአስትህለ። ምን ካርጅ
ልግብእ ወምን ቀበቶም፡ እሊ አዜ እብ
ፈድል ግድለ ሸዐብ ሶዳን ለትረከበ
ወዲብ ደንጎባሁ ለኢበጽሐ ተቅዪር፡
ለለዐንቅፎ ወልትቃወሞ ጀሃትመ
ህለው። እሎ’መ ልጃም ለአትሐዝዮም።
ቅድየት ሶዳን ናይ ናይጀሬየ አውመ
ናይ ግብለት አፍሪቀ ቅድየት ኢኮን።
ናይ ጎርነ ላቱ ሸዐብ ቅድየት ሰበት
ገብአት፡ ሕነ እበ ለትትቀደረነ ምን
ሰዳይት ሸዐብ ሶዳን እግል ሰላሙ
ወአምኑ ሐር ለእምብል እቡ ሰበብ
አለብነ። ለሐልፈት ከሳር ሶዳን በነ
እንዴ ኢትገብእ ሕናመ ከሰርነ። ምስል
እሎም አዜ ዲብ መደት መትዐደዪት
ሕኩመት ሻርኮ ለህለው ቅዋት ልግበኦ
ወአንፋር፡ ለነአክተልፍ ዲቡ መባድእ
ሰበት አለብነ፡ ዲብ አከዶት አምን፡
መዓወነት ሕበር፡ እቅትሳድ፡ እት
መሳሌሕ ገባይልነ፡ ሽርከት፡ ስያሰት፡
እጅትማዕየት ወብዕድ ለትወጅበነ
እግል ነአትምም ቱ። የምክን ተፋሲሉ
አዜ ለለአትሐዜ ኢመስል ዲብዬ
እግልሚ ለተፋሲሉ ብዞሕ ሰበት ገብአ።
ምስል ሶዳን ለብናተ ዕላቀት ወእትለ
መንጠቀትነ ለህሌት እግለ ተረት እብ
ተአስትህል ሰበት ነአምር።

ዲብ ገጽ 5 ልተላሌ
ገጽ
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ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

1ይ ክፈል
ዲብ ግርበት ሰነት 1989ቱ።
አቡዬ ሕመድ ወድ ኢብራሂም
ወድ ዜዳን ልትበሀል። ላሊ እብ
ግዲደ እት መትክራሩ ልትበለስ
ሐቆለ ትመየ፡ ምስለ ክም ዔዘረት
ልትክዔ እቶም ለዐለ ብርድ ሮረሐባብ፡ ሀመት ወሸቀላት በዐል
እድንያመ ይአስከበዩ። አክል
አሕድ ተዐቡ ለኢደሌ ላቱ እብ
ስካብ ልትበለስ ትመየ ወቤለዩ።
አርድመ ሐቆለ ጸልመት ሐራስ
ሓለፈ፡ እግል ጽቤሕ ምድር
አትበረሀ። ለገብአ መክሉቅ ህዬ
እብ ጽቤሕ ምድር እት አድሕድ
በሸይሩ ነድእ።
መጋዊሕ
ሰራይር
ጭቅጭሪቅ እት ልብል፡ ከራክሬታት
ወደወርህመ እብ ህግየ ቆሙ
እዛናቱ ወቀለ። አቡዬ ሕመድመ
ምነ እተ ሐንቴሀ ልትበለስ ለትመየ
ሸፈቱ እንዴ ፈግረ፡ እግል ተሊለት
ወዝክር ክርንቱ ሐሳሐሰ። ወእበ
ጥዕም ክርንቱ ህዬ “ላእላህ
ሀእለላህ ክሉ እምበሌከ ፋኒቱ፡
አላህ መዐቡድ አለህ” እት ልብል
እግል ‘ተወላለብ’ ዐድ ዜዳን
እግል ትስመዕ ለትትነየት ተሊለት
አስመዐ።
እሊ ወቅት እሊ፡ ወልዱ
መርሑም
መ/እድረስ
ወድ
ሕመድ፡ እተ ናይ አቡሁ ተሊለት
እንዴ ቀንጸ፡ ሐቆ ሰኒ ሙያም
እግል አድሕድ ትበሀለው እግለ
ምድጋ አቡሁ እግል ልአትሳውር
እንበተ። መርሑም መ/እድሪስ
ወድ ሕመድ፡ እብ ጠቢዐቱ ሃድእ፡
ራውግ፡ ሰኒ ርሒም ረሕመቱ
ዛይደት ወምስል አዳም መካለፈት
ለኢወዴቱ ለዐለ። እብሊቱ መስለኒ፡
አቡዬ ሕመድ እግል መ/እድሪስ
ወልዱ፡ “መ/እድሪስ ዘመተ አቡሁ
ረሕመት ቱ” ልብሉ ለዐለ።
አዜመ ሐቆ ምጽአት መ/እድሪስ
ጽንሕ እንዴ ወደ መ/ዐሊ (ባይደ)
ወድ ሕመድ መጸአዮም። ጠቢዐት
መ/ዐሊ (ባይደ) ህዬ ምን ጠቢዐት
መ/እድሪስ ሰበት ትትፈንቴ፡ እግል
አቡሁ እበ ተግባቡ እግል ልሰአሉ
አንበተ። (ባይደ) “ይበ ዮም ላሊ
እንዴ እትሰክብ ትመዬከ ኖስካቱ
እንሸአላህ” ቤለዩ። እሊ ስድ እሊ
አቡዬ ሕመድ፡ እት ሰኣል ወልዱ
ባይደ እግል ልብለስ እት ለሐዜ፡
“አይወ አናመ እት ተግባብዬ
ለትሰአሌኒ ላቱ ሰኒ አስእሉ
ቱ” ቤለዮም። ወእተ እትሩሁ
ለዐለ ጋር እተ እግሎም። አቡዬ
ሕመድ መደቲት እት ለአስተንትን
ወልትፈከር ጸንሐ ወሐር አይወ ቤለ
ከከም ገሌ ርሶዕ ነፈር አስቆቀበ።
አዜመ አቡዬ ሕመድ እብ ክእኒ
ህግያሁ አንበተ።
“ላመ እግልዬ ስካብ ካልእ
ትመየ ቴለል ካልእ ኢኮን። እለ
ለእተ ህሌነ ተወላለብ ዐድ ዜዳን
እብ ማንነ ወገለብነ፡ ሰብ ሓዩት ላሊ
ከትት እንዴ ኢነሰኦ እብ ተሊለት
ወዝክር ልትከበቶ ልትመየው

ሰፈር ለሰፈር ተሓበረዩ
ነብረው። ዮም ህዬ ሕናን እንዴ
በትከት ትም ሌጠ ገብአት። ካፍሀ
እድንየ ረቢ ኖሱቱ ሕያይ ወደዮም”
ቤለ አቡዬ ሕመድ እግለ ቀደምያም
ሐው አበው ወአብዕቦታቱ፡ እት
ልሰፋለል። አዜመ መርሑም መ/
እድሪስ ርሒም ሰበትቱ ለሓለት
አቡሁ ወለ መትሰፍላሉ ሰበት
አርሐመዩ ወሻቀለዩ። እብ ንየት
ሐጫር “ይበ ሚ ህሌት ሐዳስ ዮም
እግልከ ለተሰፍልል” እት ልብል
ሓለት አቡሁ እግል ልድሌ ሰኣል
ቀደመ እቱ።
አቡዬ ሕመድ ክልኦት ውላዱ
እት ገነሕ፡ እብ ክእኒ ደሚሩ
በርበረ እግሎም። “አይወ” ቤለ
ወሐር “እለ እድንየ እክፊነ ሸረ
ለደንገረ እተ ወለ ቀደመ ክሉ
ግዕዝቱ አየ ህለው ለቀዳምያም
ወአየ ህለው ለሓይሳም” ሐቆለ
ቤለዮም። “አዜመ አነ እግልዬ
እትሩህ ለህለ ጋር ጋርኩም ሰበትቱ
ሰኒ አተንሱኒ”ቤለዮም። ውላዱመ
መርሑም መ/እድሪስ ወበይደ
እግል
አቡሆም
ክሉላሙ
እት እንቶም እግል
አተንሳይ እዘኖም
ወልቦም
እንዴ
ፈትሐው እግለ
ምን
አፉሁ
ለትፈግር ዘዐት
እብ
መዳሊት
ጸበረው።
አቡዬ ሕመድ
ውላዱ ለአተንስዉ
ክምሰል
ህለው
ክምሰል አግረሰ፡
ህቱመ ለምን ክሉ
ስካብ ካልኡ ለዐለ
ጋር ወእብ ሰዳይት
ናይ ውላዱ እግል
ለአትምሙ ለሐዘ
እቱ
አተዮም።
አቡዬ
ሕመድ
ምን በሐር ሸቀላት
ወ ዝ ክ ር ያ ት
ቀዳምያም እንዴ
አቅበለ፡ እግለ እብ
ፍንቱይ
ስካብ
ካልኡ ለዐለ ሓለት
ወልዱ
እግል
ውላዱ
እግል ልደግም
አስተብደ።
“አይወ” ሐቆለ ቤለ “ላመ
እግልዬ ስካብ ካልእ ለሀለ እሊ
ሑኩም ለእት ሱዳን ነብር ለህለ
መ/ዑመር ቱ። ረአስ ነብር ሰበት
ኢኮን፡ ዮም ህሌኮ ወፈጅር
ይህሌኮ። አዜ እትለ እድንየ እት
አነ ምውዳቁ ሐቆ ኢርኤኮ ህዬ እለ
ተአሰክብ ኢኮን ጣይ አቡኩም”
እት ልብል እብ ይህዳይ መ/ዑመር
ታርህ ክምሰል ህለ እግል ውላዱ
ደገመ እግሎም። ውላድ አቡዬ
ሕመድ መርሑም መ/እድሪስ
ወሑሁ መ/ዑመር ውላድ ሐቴ
ቤት ቶም። እሞም ህዬ ፋጥነ ወለት
ሐመድ ትትበሀል። መ/እድሪስ
ምን ጥሰተ፡ ረሕመተ ወደፍአተ

እንዴ ኢጸግብ፡ ወመ/ዑመር ላቱ
ወልደቱ እንዲኢኮን ሐቴሁመ
እንዴ ኢደሌ፡ ህቱመ ላመ ግርም
ግንሐተ እንዴ ኢልርኤ ለገበይ
ለክሉ ገይሰ ጌሰት። እብሊ አስባብ
እሊ ህዬ ዕበያት ይትምነ ወዕበያት
አብ እት አካን እም ወአብ፡ እንዴ
ገብአ ዐበዮም አቡዬ ሕመድ ወድ
ኢብራሂም።
እብ ፍንቱይ መ/ዑመር እግል
አቡሁ ሰበት መስል ወይትምናመ
እዴሁ እት መ/ዑመር ዘይድ ሰበት
ዐለት እብ ዐስር እዴ ሸም አቡሁ
እቱ ዘይድ ዐለ። አክለ ውላዱ
“ይበ እግል መ/ዑመር ዝያድ ክልነ
እግልሚ ትፈትዩ?” አክለ ቤለዉተ
ስሕቅ እት ልብል “ውላድ ረቢ
ልክሩዑ ለዐሬ እቱ እለቡ፡ ላኪን
አነ ወ መ/ዑመር ሐቴ ለዐረምነ
አድሕድ መስል
ወካልእመ
እት ሕቅፍዬ
ዑቡዩ አነ”
እት ልብል
በልስ እቶም
ዐለ።

አይወ አማኑቱ አቡዬ ሕመድ፡
መ/ዑመር ሐቆ ርኤከ ሕመድ ቱ
ትብል፡ ወሕመድ ረኤከ ምንገብእመ
መ/ዑመር። ላመ ዕበያት እሙ
ህቱ፡ ወአቡሁ ህቱ ዐለ ጠበዐን።
ውላድ ሕመድ ለእግል አቡሆም
እትሩህ ለትመየ
ጋር ሐቆ ሰምዐው፡ አክል አሕድ
እግል ልበይኑ እግሎም፡ በይደ
ወልዱ እግል አትአከዶት ሰኣል
ተውዲሕ ትሰእለዩ “ይበ እብሊ
ይህዳይ መ/ዑመር ሑዬ ላቱ ክሉ
ክሉ ኢትትረህ ወኢትትሸቀል”
ቤለዩ አቡዬ ሕመድመ እብ ክእኒ
በልሰ እቱ።
“መሸቀለቼ እብ መትነዳቅ መ/
ዑመር ኢወሐደ፡ ደለ እግል እሲት
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ግስክዉ ህዬ ወልከ በዲቱ ወልከ
ዐዋሌናይቱ ወልከ በዲ ምንዲ
ኢገብእ እት ገሌ ሞ ኢትረአ
ለልብል ለገብእ ወለ ኢገብእ
መሰምስ ለአቀርቦ እግልዬ ዐለው።
አዜ ህዬ እሊ ወልለ አቡኩም አብር
ወድ ሐምድ ወድ ዜዳን ወለቱ
አምነ ሐጽያም እግሉ ህሌነ። አዜ
ምን ምንኩም አነ ውህር እንዴ ቤለ
ከእብ ሑሁ መጽእ?” ቤለዮም።
እሊ ወክድ እሊ መ/እድሪስ እንዴ
ኢበልስ መ/ዐሊ (በይደ) እንዴ
ቀንጸ፡ “ይበ አሰልፍ አምጽኦት ሑዬ
እቼ ህለ። ወላመ አዳም ልብሉ
ለሀለ ወድ አዳም በሀል ወፈዐል
ወትረክ፡ በዲሩ ምስሉ ትከለቀ።
ላመ ወልከ ባዲቱ ወዐዋሌናይቱ
ልብሎ ለህለው አክል መ/ዑመር
ለኢወዱ ወለ ኢለደውሮ ሰበት
ቶም ብዙሕ እብሊ ኢትትሻቀል
ወኢትትረህ” እት ልብል እግል
አቡሁ አትሀደአ።
አቡዬ ሕመድ ሐቆ መባልስ
መ/ዐሊ በይደ ሰምዐ በኑ ሳክብ
እት እንቱ፡ “ግድም ዕምርኩም
ልትጠወል
ወምራድኩም
ውላድኩም ለኣምረ እግልኩም።
ኖሱ ለሰነት ዮም ዓመት ቀጣን
ህሌት እንዲኮን አናዲ ለቤቱ
ምን እርኤ ለጋንዬ እክል
አድሕድ ወሰክበ እግልዬ”
ቤለዮም።
እሊ እት ደነግብ
ሰነት 1989 ሰበት ገብአ
ሰነት 1990 ክምሰለ
አቡዬ ሕመድ ለቤለዩ
ሽልሕት ዐለት። ህዳይ
እግል ትውዴ ኢኮን እበ
ምስልካመ ለህለ ዐዋኢል
ያለጢፍ አበለት። አቡዬ
ሕመድ መባልስ ባይደ
ወልዱ ክምሰል ሰምዐ
እብ ክእኒ ለመስል
በልሰ እቱ። “አይወ
እተ መብህለ አዳም
ክምሰለ በይደ ቤለየ፡
ምን ተሐይሱ ረቅበከ
ወምንዲ ተሐምቁ
ቀበከ።
ብሂል ወመትበሃል
ህ ዬ በዲር ምስልነ ትከለቀ
ወ አ ዜ መ ምስልነ ህለ። ሐዳስ
እት መ/ ዑመር
መጸአት
ህሌት አለቡ። አዜ አነ ህዬ ሐቆ
ክልኦት እንቱም እለ ትበው፡ ጋንዬ
ሰክብ ምኑ ህለ ሌጠ” ቤለዮም።
ወእግለ እትሩሁ ለዐለ ጋር እት
ረአሶም ከረዩ ምኑ።ላመ እግል መ/
ዑመር ሕጺት ለዐለት ኣምነ አብር
እተ ወቅት ለሀይ ሓምሳይ ፈስል
ትደርስ ዐለት። ሽምብሬበት እብ
ቅንጸተ እት እንታቱ ኣቡዬ ሕመድ
ትምኔቱ ለኢተአተምም አምዕል
ጠበሽ ለትቤ።
ሐቆ ሐቴ ሰነት ለቴለል ትቀየረ።
ተወላለብ ህዬ ዎሮ በዐል ገጽ
ሳረሐት። ለሰኔት ውላዱ ልተምኔ
ወልስኤ ለዐለ አቡዬ ሕመድ
እድንየ ግረሁ እንዴ ሐድገየ አሰር
ቀዳምያም ወለ ሰንያም፡ ምን
አርቡዕ 19 ፌብርዋሪ 2020

ዳር እድንየ እስክ ዳር አልአክረ
ቀደመ። አክፊነ ሸረ እድንየ ህዬ
እት ውሉድ እትርሕም ወእት
ዋልዳይ ክል ዎሮት ከእብ አምዕሉ
ተሐድሩ። ህቱመ ምን ሞት ይቁን
ሰበት ዐለ እብ መትነዳቅ ወልዱ
ተርህ ለዐለ። ጀነት ወረሕመት
ተአትባርዱ።
እት ሰነት 1990 ሸዐብ
ኤረትርየ ግድለ ጀሐር ወአከይ
መንበረት ሓለፈ። እት ሰነት 1991
ህዬ እግል ወቅት ረዪም ለአትበገሰዩ
ግድለ ክፈሕ መሰለሕ እብ ሕርየት
ወእስትቅላል ትበሸረ። ወእብሊ
ህዬ በዐል ስያደት ወጠን ገብአ።
መ/ዑመር ሕመድ ሐቆ ይትምነ
እም እት ንእሹ፡ አቡዬ ሕመድ
እት ክል ክትፈቱ ለደውሩ እንዴ
ዐለ፡ በጸሕ ሽንጉል ክምሰል ገብአ፡
እብ ድራሰት ረክብ ወሽቁል እስክ
ሱዳን ጌሰ። ዲብ ሱዳን እት ዎሮ
ሐይ ሀደንደወ ለበዝሐው እቱ ሳክን
ሰበት ዐለ ህዬ ተርብየቱ ወንሽአቱ
ወሰብ እምሩ ህቶም ገብአው።
እብሊቱ ህዬ መ/ዑመር እብ ክሉ
ሓለቱ እናስ ሕዳረባይ አተበለ።
ህግያሁ ወለመዱ ናይ ብዳዌት
ሌጠ ገብአ። ወእብሊ አስባብ
እሊ እንዴ ኢገብአ ኢተርፍ ላመ
አዳሙ፡ ወልከ ዐዋሌናይቱ ልብሎ
ለዐለው እግል አቡዬ ሕመድ። እት
ሰነት 1995 መ/ዐሊ በይደ ጎማቱ
ምስል ሐው እንዴ አትመመ፡ ፊነ
አቡሆም እትርህቶም ሰበት ዐለት
እስክ ሱዳን አስእኑ ዋጨለ።
መ/ዑመር ቴለል ህዳይ ዳልሁ
ሰበት ዐለ መዳሊቱ እግል ህዳይ
እንዴ አትመመ ጸንሐዩ። ህቱ
ወሑሁ ህዬ ምስል ተለው ወደው።
ወእብለ እት ቀደም ሰነት 1995
-1996 ለእግል ብዙሕ ወቅት
መትነዳቁ ስካብ ካልኦም ለዐለ መ/
ዑመር ወድ ሕመድ እት እንክር
ድማን ዐድ ሑሁ በይደ ለጸዕደ ቤት
ትነደቀት። ወእብ ደሚሮም “ግድም
ይበ ለፊናከ እት ፍዕል አውዐልነሀ
ስከብ ምኒነ ወቅሰን” ቤለው። መ/
ዑመርመ ወለ እግለ ሃዲ ለዐለ
ኣምነ አብር እምበል ሞላድ ሐቴ
አምር አድሕድ ይዐለ እግሎም።
ክልኦት ጋሸይ እት እንቶም እት
ጋሸይት ቤት ተሐበረው። እብ
አድሕድ እግል ልሒሶ ወነሐር
አድሕድ እግል ልብልዖ ናይ ክል
ምኖም ትምኔት ገብአት።
እለ አምዕል እለ ህዬ ክሉ
ፈታዮም ወአዳሞም እበ ሰነት
ደሐረ ወተምነ እግሎም። “ጽምድ
ውቱድ ወረአስ ሕጡጥ፡ እንተ
እብ ማል ወህተ እብ ዕያል፡ ወክሉ
ለረአዩ ወለሰምዐዩ ለሒሶ እቡ፡
” ለልብል መድሐር ክሉ እተ
ህዳይ ለመጸአ ለአትደወረን ወዐለ
ወትመየ። ላመ ክልኦት ሰብ ሽርከት
ሐያት እብ አማነት ወሕሽመት
አድሕድ ከበተው። ሚዛን ፈታሆም
ወትምኔቶም እብ ሰነት እክል
አድሕድ ዐለ። ክልኦት እት እንቶም
ለአተወ ቤት እብ ዎሮት ደሚር
ወልብ ምንዲ አተሐደው ክምሰል
ማይ ወሐሊብ ተሐበረው።
ትተላሌ…..
ገጽ
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ምሰውር፡ ሳሌሕ ዐብደልቃድር
ሐሺሻይ፡ ሐቴ ምንለ 15
እዳራት ደዋዬሕ ምዴርየት ሐጋት
እት ገብእ፡ ምን መዲነት ሐጋት
እንክር ቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ
እት መሳፈት 17 ኪሎምትር
ራይመት ህሌት። ሸዐበ እብ ርዕዮ
ወሐርስ ለልትናበር ሸዐብ ቱ።
ቀደም ሕርየት እት ለትፈናተ
ደገጊት ወአድሁይ ፍንጡር ለዐለ
ሸዐብለ ዳሕየት፡ ምን ሰነት 1994
አስክ አዜ ዲብ ጋድም ሐሺሻይ
እንዴ ሐድረ፡ ምን ወክድ እት
ወክድ ክዳማት እት ልትወሰክ
እሉ፡ ዮመቴ እት ሽብህ መዲነት
ሓድር ሀለ።
ሐሺሻይ እብ ምፍጋር ጸሓይ
ምስል ምዴርየት ሐመልማሎ፡
እብ ግብለት ምስል ሐጋት፡ እብ
ቅብለት ምስል ሐልሐል፡ ቅብለት
ምውዳቅ ጸሓይ ምስል አስማጥ፡
እብ ምውዳቅ ጸሓይ ህዬ ምስል
ዐደርዴ ናይ ምዴርየት አቁርደት
(ጋሽ-በርከ) ትትሓደድ።
ምን ክዳማትመ ምን መትአሳስለ
ዳሕየት እንዴ አንበተው፡ እሰልፍ
ጽርግየ፡ መድረሰት፡ ደርባመ
ዕያደት ወዔማት ማይ እንዴ ትበነ
እሎም፡ እትሊ ወክድ ጎነ ዲብ
ሓለት ተጠውር ወሐዳረት ልትዐዴ
ለሀለ ሸዐብ ቱ። እት ወሬሕ
ኦክቶበር 2019፡ ሰሕፍዪን ምን
አርበዕ ጀራይድ ኤረትርየ እተ
ዳሕየት ባጽሓም ዐልነ። ከምስል
እዳሪለ ዳሕየት አሰይድ መሐመድ
ሙሰ ሓምድ ለወዴናሀ መቃበለት፡
እንዴ ተሌት ትትቀደም፦
ሰኣል፡ እለ ዳሕየት ምን እስዎም
ደገጊት ቄመት ወሸዐበ አክል አዪ
ገብእ?
በሊስ፡ ዳሕየት ሐሺሻይ በዲር
ሸንጊን፡ ጎንየ ወሐሺሻይ ለልትበሀል
ደገጊት እቱ ትትናበር ዐለት። አዜ
እትሊ ጋድም ሐሺሻይ ክምኩማም
ህለው። 1800 ቤት ለሀልየ ዲብ
ህለየ፡ ለሸዐብ 15 አልፍ ገብእ።
እሊ ሸዐብ እሊ ቀደም እለ 15
ድጌ ዲቦም ፍንጡር ለዐላ ቱ፡
ሐቆሀ ሕኩመት እት ሐሺሻይ
እግል ልትከምከም ክም ሰምሐት፡
ምን መንበረት ርዕዮ ወሐርስ እት
መስከብ ሳብት ኣቲ ሀለ።
ሰኣል፡ ሐቆ መትከምካም ሚ
ክዳማት ገብአ እግልኩም ወአዜ
ከአፎ ሀለ?
በሊስ፡ እብ ፈድለ መትከምካም
ህዬ ምን ረውደት አስክ 8ይ
ፈስል ለትአደርስ መድረሰት፡
ክምሰልሁመ ዕያደት ወክዳማት
ማይ ራክባም ህለው። ዮም ዓመት
እበ ዘልመ ዘሃይፍ ለትሓበረዩ
ዘላይም፡ ለዕያደት፡ እግል ሐራሳት
ሽቁይ ዲበ ለዐለ ሰከን መታብዐት፡
ዚንጎሁ ትገለ ምኒነ። እት ክዳማት
ማይ ከማን፡ ድሪል ወመቶር ምንመ
ሀለ፡ ለመቶር ገዲም ወዐነድሩ ምን
ሰነት 1994 አስክ አዜ ሐን ምድር
ሰበት ጸንሐ፡ አበረ ከልትናቀዕ ሀለ፡
ወእብሊ ለማይ እግለ ብዝሔለ
ዓይላት ካፊ ኢኮን ድኢኮን፡

ሐሺሻይ፡ እት መትከምካም ወተጠውር

ለክጡጡ ምን ገብእ ወኣላቱ
ደሐን ቱ።
ሰኣል፡ እት ምህሮ አጀኒት እለ
ዳሕየት ከአፎ ገይሶ ህለው?
በሊስ፡ አጀኒት ደርስ ሀለ።
አስክ ሳምናይ ግሩም ገይሶ ህለው።
ለምሽክለት ሐቆ ሳምናይ፡ እትለ
ባክነ ካልኣይት ደረጀት እግል
ኢንክሰት፡ ለውዛረት ተዕሊም
ትጠልቡ ዐደድ ደረሰ ነአተምሙ
ኢገብአነ፡ እት አርድ ብዕድ እንዴ
አጀረ ለልአደርስ ሸዐብ እግል
ኢልግበእ፡ ቅድረቱ አለቦም።
ሰበት እሊ እግል 2ይት ደረጀት
አጀኒትነ አስክ ቦርዲን አቁርደት
ነሓልፍ ህሌነ፡ እትሊ ለልትአዘየ
ወድራሰተን ለልአትካርመ አንሳት
ህዬ ብዝሓት ተን።
ሰኣል፡ መዋሰላት ወጽርግያሁ
ከአፎ እንቱም?
በሊስ፡ ምን ሐጋት አስክ ሐሺሻይ
ከጥ መዋሰላት ሀለ። ለመካይን ናይ
ብሕቶት ሰበት ቱ፡ 30 ነቅፈ እት
ነፈር ነወል ነስኦ ምኒነ። እሊ ህዬ
ቃሊ ቱ፡ ምናተ ለገበይ ደሐን ተ፡
መብዝሐ እት ምድር ጣፌሕ ሰበት
ትሄርር፡ አኬትመ ምን ገብእ እብ
ቀላል እግል ተአትሳንየ ትቀድር።
ሰኣል፡ እትሳላት ህዬ?
በሊስ፡ እትሳላት እት ቀበት እሊ
ክምኩም ለሀለ ድጌ ኢሀለ። እንዴ
ተዐንቀቅከ እት አካናት ውቁል
እንዴ ፈገርከ፡ ከጥ-ሞባይል ተሐዜ
ከእግል አቅራድከ ተአተስል። በዲር
ምን ሐጋት ሕነ ነሐይስ ዐልነ እት
እትሳላት፡ ሐር እሊ ናይ ደዕሮታይ
ከጥ ክም ትወተደ፡ ለናይነ በጥረ፡
ወአስክ ከረን ጊስነ ከትሰአልነ፡
“እግል ልትገነሕ እልኩም ቱ”
ብህላምነ ሰበት ህለው፡ እግል
ልትሻፈግ እግልነ እት ሕኩመትነ
እንስኤ።
ሰኣል፡ ከህረበት ብኩም?
በሊስ፡ ከህረበት ለከጥ ሐሽፌራይ
ባጽሕ ቱ። ምን ሐሽፌራይ አስክነ
ሐሺሻይ
ሐምስ
ኪሎምትር
ኢገብእ። ምናተ አስክ እለ ኣቲነ
ኢሀለ። እሊ ከጥ ከህረበት እግል
መብረሀት ምን ገብእ ወመሳሌሕ
ዓይላት፡ መዳርስነ፡ ዕያደትነ፡ ማይነ
ምን መስለሐትነ ሰበት ቱ፡ እግል
ልእቴ እግልነ እንጠልብ።
ሰኣል፡ ቀደም መትከምካም
ወሐቆሁ፡ ለመሳሌሕለ ሸዐብ ከአፎ
ትቀይሙ?
በሊስ፡ መትከምካም ለሸዐብ ሰኒ

ፍህሙ ወክቡቱ ቱ። ሰበቡ ህዬ
ሸዐብ ኢትከምከመ ምን ገብእ፡
እግል ልድረስ፡ ልትዓፌ ወልሕደር
ኢቀድር። ማይ ነዲፍ ረከብነ፡
አጀኒትነ ተዐለመ፡ ወክድመት
ዓፍየት እግል ሐራስነ፡ ጅናነ
ወርሕነ ረከብነ።
ሰኣል፡ ዕዳገ ምዕል ሰንበት
ንኢሽ ብኩም፡ መስለሐተ እግለ
ስካንለ ዳሕየት ከአፎ ትቀይመ?
በሊስ፡ ዕዳጋነ አምዕል ሰንበት
ንኢሽ ተ። ምን ለትፈናተ አማክን
ከረን፡ ሐጋት፡ ዐደርዴ ወብዕድ
ድዋራት ትትወረድ እለ ዕዳጋነ።
ለዐዳገ መስለሐተ ሰኒ ብዝሕት
ተ። ሳምን ለልአጸነሐከ ወለፍ፡
ለልትበለዕ ወለልትሰቴ፡ ክምሰልሁመ
ለልትለበስ ኩሉ እብ ረኪስ ምን

እለ ዕዳገ ልትገረህ። ንዋይመ
ልትዘቤ ዲበ።
ሰኣል፡ ምን ክዳማት ለልሀይብ
መአሰሳት እተ ቀበትለ ሱግ ሚ
ብኩም?
በሊስ፡
ለመአሰሳት
ሑድ
ምንማቱ፡ እግለ ሸዐብ ለልሀይበ
መንፈዐት ዐባይ ተ። ደካኪን፡
ጠዋሒን ወመጣዕም ህዬ በዜሕ
እቱ። እሊ ህዬ፡ ለጠዋሒን እግለ
አንስ ምን ድቆ ዕርፍ ቱ፡ ወላመ
መአሰሳት ለብዕድ ክዳማት እግለ
ሸዐብ ቱ። ሰበት እሊ፡ ምን
ሱግ ለልትሐዜ ሓጃት እንሰር
ኢነሐግሉ።
ሰኣል፡ እሊ ሱግ እግል
ልትጠወር፡ ቴለል ተክጢጡ ሚ
መስል?
በሊስ፡ እብ አማን፡ ሱግ እግል
ልዕቤ ወልትጠወር ወሸክሉ እግል
ልስኔ፡ ተክጢጥ ምህም ቱ። እግል
ትብኔ ሐቆ ገብአካመ፡ ተክጢጥ ምን
አለቡ፡ ለብናከ ሳክት ቱ። እሊ ሱግ
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ባጥር እቱ ለሀላመ አሳስ ናይለ እት
ሰነት 1994 እብ ተክጢጥ ለትሀየባ
ቱ። ምናተ፡ ሐቆለ ወክድ ለሀይ
ለአዳም እት በዜሕ ሰበት ጌሰ፡
ተክጢጥ ሓር ለአትሐዜነ ሰበት
ሀለ፡ እግል ሕኩመት ሕቡራም ሕነ
ወሰእየት ሃባምና ቶም - ካልእ ዶል
እግል ልትከጠጥ። ለአሳስ ለብኑይ
እበ ጆሜትረ ለከረዩ እግልነ ብኑይ
ሰበት ቱ፡ ለተክጢጥ ሓርመ ክም
ሰኔ እግልነ እኩዳም ህሌነ።
ሰኣል፡ መናበረትለ ሸዐብ እት
ሚ ተአተንክብ?
በሊስ፡ እሊ ሸዐብ እሊ መብዝሑ
- ለ95% እብ ርዕዮ ወሐርስ ቱ
ለልትናበር። 5 ምእታይት ቱ
ለእብ ተጃረት ልትናበር። ለግረህነ
ህዬ ማሼለ፡ ብልቱብ ወሑድ ምኑ
ህዬ ፉል ልትዘረእ። ምን ንዋይ
ህዬ፡ ዐጣል፡ አባጌዕ፡ እንሰ ወሐ
ልተወብ።
ሰኣል፡ ከዛን እግል ሲቶ ንዋይ
ልግበእ ወአዳም ብኩም?
በሊስ፡ ምተሐት እሊ ሱግ
ሐሺሻይ ኦሮ ከዛን ብኑይ ቱ፡ ላኪን
ምን ከረም አስክ ክፍለት ሐጋይ
ወክድ ሑድ ቱ ለልአሰቴ። ሰበቡ
ህዬ ጨበል ሼሽዩ ገብአ። እሊ ከዛን
እሊ ህዬ፡ ንዋይ ሌጠ ሰቴ ምኑ።
ሰኣል፡ ምን እሊ ከዛን ገሌ
ጀራዲን ለጃርቦ ኢህለው?
በሊስ፡ ጀራዲን እግል ልግበእ

ወቀድረ፡ ላኪን ለጠቢዐትለ ሐርስ
ናይለ አዳም ትትፈናቴ፡ ጀራዲን
ለልአምሮ ወእቱ ለልአስተስምሮ
ሐረስቶት ሰበት ኢህለው፡ ብዞሕ
ልሙድ ኢኮን። ሐንቴለ ከዛን
ምድር ርሒብ ሀለ፡ ላኪን ኩዳር
ለዘርኦ ልገብእ ወዕጨይ ለልአፈሩ
አንፋር ኢህለው። እሊ ፈርያት
ኩዳር ሰበት ኢትለመደ፡ ለሸዐብ
እግል ጽቤሕ እት ሐሊብ ሌጠ
ለአተንክብ። ገሌ ህዬ ኩዳር ምን
ብዕድ አስዋግ እት ለአመጽእ
ጸቤሕ። አምዕለ ዐዳገ ህዬ
ለልአትሐዝዮም ኩዳር ለልአገርሆ
ህለው።
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ሙዲር ዳሕየት ሓሺሻይ መሐመድ ሙሳ ሓምድ
ሰኣል፡ ለመሕደሮ ህዬ ለሸዐብ
ክቡተ ሀለ ወለእት ዎሮ ምውስም
ሌጠ ሰክነ?
በሊስ፡ ለሸዐብ እግል ልትዐለም
ሰበት ለሐዜ ወክዳማት ብዕድ
ሰበት ለአቀምት ሀለ፡ ለመሕደሮ
ምን ቀልቡ ክቡታቱ። ወእትሊ
ሱግ መንዘል ልግበእ ወመአሰሰት
እግሉ ቤት ለአለቡ ኢሀለ። ዶል
ከረም እግል ልሕረስ ለሰብ አስክለ
ምድር ቀሪሙ (ግረሁ) ለብእቱ
አካናት ገይስ፡ ወላመ ንዋይ ኬን
እተ ምድረ ሐርስ ወድዋራቱ
ልትረዔ። ለአንስ ወአጀኒት ላተ
ጀላብለ ተዕሊም ወክዳማት ብዕድ
እንሰር ሓድር ቱ። እብሊ ቱ
ሐሺሻይ አዳመ እት በዜሕ ገይስ
ለሀለ። ሰበት እሊ፡ ስካን ሐሺሻይ
እብ ክረፍ ሕኩመት እንዴ ኢገብኦ፡
እብ ምራድ ኖሶም ቱ እንሰር እትሊ
ሓድራም ወእስትቅራም ለህለው።
ሰኣል፡ ዝላም ዮም ዓመት
ቅዝር ዐለት፡ ከእሊ ሸዐብ ነግፈ
ምነ ማሚ?
በሊስ፡ ዝላም ቅዝር ዐለት
ወመደረትመ አጅሬት። 300 ትክል
ናይ ሰከን፡ 165 ሽቃቅ፡ ዚንጎ ናይ
መካትብ፡ መረበዓት፡ ወክጡጥ ናይ
ማይመ እበ ዝላም ትደመረ ምኒነ።
እት ንዋይመ ምን ዐጣል 30፡ ምን
ሐ 8፡ ምን እንሰ 3 ወምን አዱግ
4 ረአስ ውሒዝ ነስአዩ። ዕጨይ
ዐባዪመ እት ጠረፍ መሓዝ ለዐለ
እዴ ጋብአት እቱ ተ።
ሰኣል፡ እት ኣክር፡ እግል እሎም
ስካንለ ዳሕየት ለትብለ ፊነ ምን
ብከ?
በሊስ፡ እሊ ሸዐብ እሊ፡ እት
ተዕሊም እግል ልተረድ፡ ንኡሽ፡
ዐቢ፡ አንስ ወተብዐት እንዴ ኢፈናቴ
አስክ ዐግሎ ተዕሊም አጀኒቱ እግል
ለአተንክር እትፋኔ፡ ሰበቡ ህዬ
ኣደሚ እምበል ተዕሊም ብሂመት
ሰበት ቱ፡ ተዕሊም ለትወቀለ ሕስር
እግል ለሆቡ እትፋነዮም።

ገጽ
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ምን ገጽ 2 ለተላለ
ሰኣል= ምን ሓድር ተየልል
እለን ለቀርባነ ግዋሬነ ላተን ክል
ዱለት እተ ለፈይሐት መንጠቀትነ
በህለት ዲብ ተየልል ድወል ከሊጅ
እግል ንትዐዴ። ሕኩመት ኤረትርየ
እበ ለትታለየ ስያሰት ዕላቀት
ካርጅ፡ ምን ድወል አፍሪቀ እንዴ
ሐልፈት ምስል ድወል ከሊጅ
ዕላቃት መዓወነት ወሽርከት እንዴ
አሰሰት ትከድም ህሌት። ከሄራር
እለ ወራት እለ ከአፎ ሀለ፧
በሊስ= ምን ሰልፉ መንጠቀት
እንዴ ኢትገብእ፡ ግዋሬ በህለት ናይ
ቅሩብ አግዋር ሕነ። እለ ግውርነት
እለ ህዬ እብ ከአፎቱ ለእንሸርሐ፧
መንጠቀት ለሐቴ - ምውዳቅ
ጸሓይ፡ በህለት ድወል መንጠቀት
መዳንን ነሀር ኒል፡ ሶዳን፡ ኢትዮጵየ፡
ግብለት ሶዳን ወምስር ትከምክም።
ለካልኣይት መንጠቀት ግዋሬነ፡
ቀር-አፍሪቃ ተ። መንጠቀት ቀር
አፍሪቀ እግል ተአፍየሐ ወእግል
ተአጭብበ ትቀድር ላኪን፡ እግል
ኤረትርየ፡ ጅቡቲ፡ ኢትዮጵየ፡
ሶማል
ወሶዳን
ተሐቅፍ።
መንጠቀት ለሳልሰይት፡ መንጠቀት
በሐር ቀየሕ ተ። ለምስል በሐር
ቀየሕ ለልትሓደደ ዐዶታት ህዬ፡
ኤረትርየ፡ የመን፡ ስዑድየ፡ ሶዳን፡
መስር ወኡርድን ተን። መንጠቀት
ለራቤዕ ሀዬ ኸሊጅ ተ። እሊ አርበዕ
ጆግራፍያይ መካሪት ለሕነ ጎርነ
ወመሳክብነ ለእንብሎቱ።
ዕላቓቱ ወቅርቡ ሀዬ እት
ሚቱ? እብ ጆግራፍ፡ እቕትሳድ፡
ስያሰት፡ ስትራቴጅየት፡ መሳልሑ
ለትቀራረባቱ።
ወእት
ሕድ
ተእሲር ለወዴቱ።
ሕነ ለናይ
ወጠንነ በራምጅ አውለውየትቱ
እግልነ ሰፍ ግረ ለነአጸብጦ እቡ
ምስምሰ አለብነ። እት ሳክበት
ሕድ ለተሐሽም ወሕድ ለትሰዴ
መንጠቀት ዲበ እግል ንምበርቱ
ለትካርጀነ ወለትነፈዐነ። እሊ
ሀዬ ንሐሬ ወእንከሬ ምኑ ኢኮን
ጀብርቱ። ሰበት እሊ ዲቡ እግል
ንሻርክ ወነአውቄ ለቅድረትነ
እግል ኒዴ እግል ንቅደር ብነ።
ለመስአለት
ተእሲር
እንወዴ
መይእንወዴ ኢኮን። ተእሲር
ናይ ብዕዳም ሰኒ እንመዝኑ።
እግል መሰል ተእሲር መስር፡
መስር፡ ሱዳን፡ ኢትዮጽየ፡ ስዑድየ፡
ናይ ሶማል፡ የመን፡ ወብዕዳት
ለትፈናተየ ድወል ከፎቱ? እንቤ
ምንገብእ ክል ሐቴ እበ መቅደረተ
ወደቅበ ተእሲረ ብእተ። እት
ደንጎበ ላኪን፡ እንዴ ትመቅረሕከ
ሕድ እት ትሰዴ እግል ትንበር
ቀደርከ ምንገብእ ሕድ ተአሰኔ።
ሕድ እንዴ አመንከ ለትነብር
እተ መስኩበት ከልቅ እከ። ዐድሕድ ትሰዴ ሰበት ሀሌከ። ጋር ስን
መንበሮ ገባይል ወዐቦት እቕትሳድ
ሀሌት እከ ምንገብእ አድሕድ
ዶል
ትሰዴ ዝያድ ተአወቄ።
ክምሰልሁመ እግል አምን፡ ድድ
ረዐድ፡ ድድ ኢቃኑናይት ተጃረት
አስለሓት፡ ዝቤ(አትሀረቦት) አዳም፡
አግዐዞት ማል ወብዕድ መስኩበት

መቃበለት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ . . .
ለትሐምርግ ቀድያት እግል ትክረዕ
ሕበር ዶል ትሸቄቱ ለተአደሜዕ።
ሰበት እሊ ሰልፍ ለመፍሁም
ከብቴ እግል ልርከብ ቡ። ሕዱድ
ጆግራፍየት ዲብ አያቱ? ከፎ እግል
ልግበእቱ? እሊ ለልትክሕድ ኢኮን።
ለናይ ደንጎበ ሀደፍ ሕድ እንዴ
ሰዴነ ወትመቅረሕነ እግለ አግማም
ሓር ከፎ አርደት ጣፍሐት እንከልቅ
ቱ፡ እሊ ሀዬ ሕርያን እንዴ ኢገብእ
ዋጅብቱ። እብለ እግል ንሽቄ ሀዬ
ለመፍሁምነ እግል ነአትመሳንዮ
ብነ። ለተአሸቄነ ስለል ሀዬ ክም
ተሀሌ እነ እግል ኒዴ ብነ። ወእሊ
ፍጥር ሐዲስ ኢኮን። እግልሚ፡ እት
ሐቆ ካቲመ ሐርብ ባርድ እትሊ
ደዋሒ መባደረት ቀር አፍሪቀ
ትመጽእ ዲብ ሀሌት ዲብለ በዲር
ንዙም ለዐለ እንሸቄ ጻንሓም ሕነ።

ወደቅብ ኢኮን እቕትሳድ ኢኮን።
ቀድየት ሕዚ ሰላም ወመስኩበትተ።
ሰላም ወመስኩበት ምን ለሐዝየ ወሰኒ
ሸቄ እለ ምን ልትበሀል እግልነ በድረነ
ዲበ አለቡ። ሓይሳም ብዕዳም ሕናመ
ምን ይእንብል፡ እግልነ ላኪን ዝያድ
ብዕዳም ለሀመነ። ናይ ፈጅር ወሐቆ
ፈጅር አጄንደትነ ሀዬ ኢኮን። ከፎ
ትሸቄ እቱ ላኪን ሐቆ ክሉ እሊ ክእሉል
ተጃርብነ እሊ አዜ አርበዕ መንጠቀት
ለቡ መሳክብነ እንብሎ ለሀሌነ ዲቡ
ለለአመጸአነ አሳስ ብነ(building
blocks) ሚቱ፡ ሚ ምስዳራት
እግል ንንሰእ ብነ፡ እብ ንየት ሰኔት
ሌጠ ለትሸፍግ እቱቱ? ሓድረት ሓለት
እንዴ ኢትጠፌሕ፡ እብ ስምዒታት ኖስከ
እግል ተአምጽኦ ትቀድር? እሊ መስል
ንቃጥ እግል ልትወደሕ ወልስፌ ሀሌት
እሉ።

ልባሌሕቱ ምን ልብሉኒ አነ አብደዮት
ወቅትቱ ለእብሉ።
ዲብ በሐር ቀየሕ ለሀለየ
ድወል ክለን፡ ቀደም ክሉ ሰላም
ወመስኩበት እግል ለአክደ ሀሌት
እለን። ለኢለትሐዝየን ተጠውራት
ዶል ልትሻበብ ለእበ ከረዓሁ መቅደረት
እግል ልምለከ፡ ክል ደውለት ናይ ኖሰ
በቃዐት መዳፈዐት ወአከዶት አምን
እግል ተአደቅብ ሀሌት እለ። ዎሮ እት
አካን ዎሮ እግል ልሕለፍ ኢቀድር። ክል
ምነን አስክ ልትቀደረ በቃዐት በጽሐት
ምንገብእ ናይ ክለን እት ሕድ ክም
ትጀመዐ ዝያድ ደቅብቱ ለለሀይብ።
ክምለ እብ በንበይንከ ለትርእዩ ኢኮን።
አህዳፍነ እንዴ አትመሳንኔነ መቅደረትነ
አዳበርነ ምንገብእ ምስል ዶል እንሸቄ
ተእሲርነ ለትደቀበ ገብእ። ወሀደፍነ
እንበጼሕ። ምኑመ ወኬን ሕየል ካርጅ

ምኑ ዲቡ ኢጋድ ለትበሀል መነዘመት
ተአሰሰት። ለመክሐደ ላኪን እተ
ኢጋድ ለትበሀል ስሜት እንዴ ኢገብእ
እለ መነዘመት አክል አዪ መቅሬሕ
እለ መንጠቀት ተአሰኔቱ ለዐለ። እግለ
ጀሐር ወዐማር ለኸስስ ተንዚም ክም
ተንዚም መቅሬሕ መንጠቀት አፎ
ይእንከልቆ ክም ትበሀለ ሰኒ ገብአ ምነ
ትብል ፍክረት እተ ዶሉ አንበተ። እት
ደንጎበ ላኪን ኢጋድ እግልነ መዝበጢነ
ገብአ። ኢጋድ እት አክል ናይ መቅሬሕ
ሰኒ፡ ሕሸሞት ሕድ፡ ወአርድየት ዐማር
እለ መንጠቀት ገብእ፡ ዔማት ፍተን፡
መምሬሕ አጄንደት ማፍየ ወመናጌእ
መትአታይ አጄንዳት ካርጅ ገብአ።
እት 2006 ሀዬ እብ ገበይ ወያኔ
ወጎማት አሜሪከ ወብዕዳት ወራር
ሶማል መጽአ። ለልትሐዜ ዐለ አግቡይ
መቅሬሕ/ውሕደት እለ መንጠቀት
ኢሸቀ። ሕነ ሀዬ ዕዱውየትነ ጀመድናሀ፡
ኢሀሌነ ዲቡ ወእግል ነሀሌመ ኢኮን።
ከእሊ ንትሃጌ ዲቡ ለሀሌነ አርእስ
መሕደሮ መንጠቀት ምነ በዲር ጸንሐ
አፍካር ለልትፈንቴ ኢኮን። ሐት-ሐቴ
ዶል ለትራዘቀ መስል ገብእ ሕነ ላኪን
ገበይ ረያም ጋሳም እቱ ሰበት ሀሌነ፡ የም
አለቡ ተሐድያት ኣንዴ ባተክነ ሰበት
መጽአነ፡ ጠዐም መቅሬሕ መንጠቀት
ዝያድ ብዕዳም እንፍህመ። ለቀድየት
ናይ ግዝፍ ጆግራፍየት፡ ብዝሔ ሸዐብ

እሊ ፍጥር ሐዲስ ኢኮን፡ ገበይ
ምጽአቱመ ምነ ተጅርበትነ መርበይ
እንዴ ነስአነ እግል ነወጅሁ ብነ። እሊ
አዜ ምስል ኢትዮጵየ እግል ንክለቆ
ነሀዜ ለሀሌነ ዕላቓት ምስል ሱዳን፡ ሶማል
ወብዕዳት እት ባካትነ ለሀለየ ድወል
ኸሊጅ እተ ክምሰልሀ እት መፋሀመት
ሕበር እግል ነአብጽሖ ብነ። እት ፈሀም
ሕበር እንዴ ኢትበጼሕ ንየት ሰኔት በነ
ኣክረት አለበ። እግል መሰል እለ ናይ
በሐር ቀየሕ ለእት ደንጎበ አቅረብናሀ
ወረቀት ምራየት ናይ ረአይናተ። እተ
ዲቡ ሀለየ 11 ንቅጠት እንዴ ደጋገምከ
መትፋጣን ለአትሐዜ። መቅሬሕ በሐር
ቀየሕ እግል ልትከለቅ ሀለ እሉ እንብል
ዲብ ሀሌነ ሰልፍ እግል አህዳፍነ እግል
ንበይን ሀሌት እነ። ለእግል ንብጽሖ
ነሐዜ ሀሌነ አህዳፍ ኣብ ሐቴ ክልኤ
እግል ንረትቡ ብነ። ሐቆሀ እብ ሰለስ
መርሐለት ለልሐልፍ ኣልያታት እግል
ኒዴ እንቀድር። ለሐቴ ደውለት ትደበር
ወትረሸድ፡ ሸዐበ ልብዘሕ ወልውሐድ፡
አካን ደውለት ብዕደት እግል ትግበእ
ኢትቀድር። እተ ዕላቓት ሀዬ ስያደት
ቃኑን እግል ተሀሌ ብእተ። እግል
መሰል ቀድየት ሶማል ምን እነስእ
መሻክ ሶማል እምበል ሶማልዪን ዎሮመ
እግል ልባልሑ ለቀድር ኢሀለ።
ሰዋሪኽ፡ ድሮናት ወቴክኖሎጂ ኻርጅ
እንዴ መጽአ መሻክል ሶማል እግል

እግል ንዕዘም እቱ ለብነ ቴለል ለሀሌ።
ለመስአለት ናይ እቢ ወፍቲ ኢኮን፡
መቅደረትነ ሐቆ ትወቀለት ሰዳየት
ብዕዳም እግል ተአድሕነናቱ ኢኮን፡ ሕነ
መቅደረትነ ሐቆ የአትመሳኔነ ብዕዳት
ቅዋት እት አካንነ እንዴ ሐልፈየ በሐር
ቀየሕ መስኩበት ለሀይባሁ በህለት
ኢኮን። ደለ ገብአ መንበራጥዓይ እግሉ
ምድርነ እግል ነአዝቤ ወገበይ እግል
ንፍተሕ ኢኮን። ሰበት እሊ ለካልእ
መትሰዳዳይ ናይ ክልናቱ። ዴሽ፡ አምን
ወቅዋት በሐር
ምስል ተዓወነው
ምንገብእ ዝያድ እግል ለአድሜዕቱ።
ሐቆሀ መትኣታይ ካርጅ ወሕየል እዲነ
አትሐዘ ምንገብእ ሕድ እንዴ ገሜነ
እግል ኒደዩ እንቀድር። ዎሮከ እበ
ትመስሎ እግል ልሽቄ ኢቀድር።
አዜ እት በሐር ቀየሕ ነሀድግ ሀሌነ
ድኢኮን ምኑ ወኬን እት ቀር አፍሪቀ፡
መጀራብብ ኒል፡ ወብዕድ እቡ ዶል
ነሀድግ ለመባድእ ህቱቱ ኢልትቀየርኒ።
እግሉ ለኸስስ ስትራቴጂ እንዴ ፈግረ፡
ተፋሲል አህዳፍ እንዴ ትረተበ ሐቆሁ
ገበይ(ኣልየ) ፈግር እሉ። ወእሊ እብ
ሰብ ምህነት እግል ልደረስ ሀሌት
እሉ።
ክለን ለዲቡ ሻርከ ድወል ዲብ
ሐቴ ጀላብ እግል ልምጸአ ክል
አርእስ እግል ልሀደገ ዲቡ ለትሐዜ።
ለመንጠቀት ወለዲብ ቀበተ ሀለ ሀይኣት
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ገበይ ሽቅሉ ባይን(ትራንስፓረንት)
እንዴ ገብአ እግል ልትዳሌ ቡ። እሊ
ኣብ ሐቂቀት እግል ንሽቄ እቡ ሀዬ
ምን ስምዒት ወመካይድ ግውኑይ
እግል ኒሪም ብነ። ንየትከ ወሀደፍከ
አብርሆት ሌጠ እንዴ ኢገብእ ለዲቡ
ለአበጼሕ ተፋሲልመ እግል ተአጥፌሕ
ለትሐዜ። በሐር ቀየሕ ክም ትበሀለት
እትለ ኢለትሐዜነ መክሐደ ለለሀርስ
ወእት ሕድ ለኢበይእ ጋራት ዲቡ
ለተኣቴ አለብነ። ለለአትሃጌነ ንቃጥ
ሐቴ ኣብ ሐቴ እንዴ ረተብናሁ ገበዩ
እግል ኒዴ እሉ ገአነ ምንገብእ ሐቴከ
እብ መርሐለተ ሰፍ እግል ነአጽብጠ
ምነ። እሊ ሀዬ ዓም መምሬሕ ገበይ(ሮድ
ማፕ) ቱ እግል ኒበል እንቀድር። ምናተ
ክሉ ሸይ አስፌነ ይእንብል። እት ህድግ
ትሉሉይ ሀሌነ። እሊ እግልነ ፍክር ሐዲስ
ኢኮን፡ በራምጅነ ለዐለሜናቱ ወግረ እለ
እተ ሀለ እነ በራምጅ እት ነአነጽር
ለነአመጽኦቱ። ምነ ፍክርነ ለሔሰ ብዬ
ለልብል ልብነ ወዕንነ እንዴ ከፈትነ
እግል ንስመዕ ምኑ ዱሉያም ሕነ።
ሰበት እሊ ፍክረት ሕድ እነስእ ከእት
ደንጎበ ዲብ ዎሮ ፈሀም ሕበር እንበጼሕ
ከምኑ እት ፈዓልየት ንትዐዴ። እሊ
ዶልከ እንወድዩ ለሀሌነ ዲፕሎማስያይ፡
ስያስያይ ወብዕድ ልቓኣትመ ምን እለ
ስርዐት እለ ለፈግር ኢኮን። ምስል ሰብ
ሽርከትነ ሀዬ እት ፈሀም ሕበር እግል
ንብጸሕ ለልትቀደርቱ። አነ ለቴለል
አስኩቱ እብል። እግልሚ እለ መንጠቀት
በነ ኢኮን እንርእየ ለሀሌነ። ዲብ ዐለም
ሚ ተቕዪር ወመካይድ ሐዲስ መጽእ
ሀለ፡ እግል እለ መንጠቀት ሀዬ እብ ከፎ
ለአስር እተ፡ እት አሜሪካታት፡ አሮበ፡
ኣስየ ለመጽእ ተቕዪር ከአፎ ለአስር
እተ ፍሂም ለአትሐዜ። ዮም ዐለም እት
ሕድ ትትቀራረብ ዲብለ ሀሌት ዲቡ
ዘበን እግል ናይ ደዋሒነ ወመንጠቀት
ምን እሊ መካይድ ዐለም እንዴ አፍገርነ
እግል ንርአዩ ይእንቀድር። ምስለ ሀለ
ተየልል እግል ኒጊስ ብነ። ክል ሐቴከ
እበ ወጅሀ እት እንርእየ ለገበይ ጻብጣመ
ሰበት ሀሌነ ምስል ወቅት እት እንጠውሩ
ወነአበሽሉ እግል ኒጊስ እግል ንቅደርቱ
በሃላይ አነ። ለሔሰ ፍክር ሀለ ምንገብእ
ሀዬ እግል ንርኤ ወንስመዕ ዱሉያም
እግል ንግበእ ሰበት ብናቱ ትሉሉይ
ለህድግ እንወድዩ ለሀሌነ። እግል መሰል
እት መራቀበት ኣርሃብ፡ ከፎ እት ናይ
ሕበር ፈሀም እንበጼሕ፡ መቅደረትነ
ወአርዛቅነ እንዴ አትመሳኔነ ነአደሜዕ
እግል ልትወደሕ ሀሌት እሉ።ለናይ
ደንጎበ ሀደፍ ላኪን መስኩበት ተ።
ረዐድ፡ ዘማቴ፡ ገዲብ፡ ወራር፡ ከይናት
ወዝልም ኢነሐዜ እንዴ እንቤ ክልነ
አተፈቅነ ምንገብእ፡ ዲቡ ለለበጼሕ
አግቡይ እግል ንቅፈር ቅድረት ሀሌት።
እቕትሳድ ወብዕድ አርእመ አስኩ ለዋሌ
ቱ እግል ልትበሀል ቀድር። እግልሚ
እት 21ይ ክፈል ዘበን ሀሌነ፡ ሐር እግል
ነአቅብል አለብነ፡ እሊ ዋጅብቱ ድኢኮን
ሕርያንመ ኢኮን፡ እብ ፍንቱይ ሕነ፡
ለአምጸአት ሓለት ተአምጸአነ፡ ደርስ
ካፊ ራክባም ሀሌነ። ቀድየትነ ናይ
ቤትነ ኖስነ ለነአጸኔሕ አው ለነዐዴ እበ
ምስምሰ አለቡ። እትለ ፈይሐ ደዋሒ
እግል ንምበር ላዝም ሰበት ገአ ሀዬ
እንሸቄ እሉ ሀሌነ።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ
ገጽ
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“በሕ ከህላት እግል ክሽቦ
አንሳይት” ትብል ሀሌት ስስ
ፌብሩወሪ፡
ናይ ዮም ዓመት ስስ
ፌብሩወሪ ሸባብ ግዴቶም እግል
ልውደው ክም ቀድሮ ንትጻገም
ለትብል ልእከት እበ ትዘከረት።
ለፈጅር ሰብ ማል ወዕያል
ለገብኡ ሸበንከሊታት ዮም፡
መደረት ክሽቦ አንሳይት እብ
ዋዴሕ እግል ለኣሙረ እግል
ልትዐለሞ ሀሌት እሎም። ተቕዪር
እቦምቱ ለመጽእ። ዐለም እለን
ተልየ 10 ሰነት ዕቁድ(decade)
ሰላመት አዋልድ እግል ቲደዩ
ናውየት ሀሌት። አስክ ሰነት
2030 ክለን አንሳት እት ክለ
እዲነ መላጽዮታት ወሐጻይን
እንዴ ኢልትከሬ እተን እግል
ልዕበየ፡ ምን ክሽቦ ወህድጉ
እግል ለአባርየ፡ ክል ደውለት
እበ ቅድረተ እግል ትጻገም
ገለድ ኣትየት ሀሌት። ለገለድ
አማኑ እግል ትትመርዴ ሀዬ፡
ዲብለ ምን 20 ሰነት ወተሐት
ለዓማሮም ሸባብ እስትስማር
እግል
ልግበእ
ወጅብ።
እስትስማር
እት
ተዕሊም፡
አፍዝዖት ወአስበቆት አፍካር
ሰሊም።
አስክ 2030 ክሽቦ ህድጉ
እግል ልትከሬ
ክሽቦ አንሳይት ለልትበሀል፡
እት ዐውረት አንሳይት(ቅን
ወባካቱ) ለገብእ ጅረሕ፡ አው
ሸክል ለትበድል እግል ቀረድ
ሽፈ እብ ሐኪም ለኢትፈረደት፡
እብ እድንየ አጅሐፎት እት
ሐቀ፡
ዓፍየተ፡
አግመሞተ
ለከምክም ዐመልየት ።
ወለት ዶል ትከሸብ እተ
ዶለ ለትመጸአ መደረት አስክ
እት ቅያብ ተአቴ ለትወድየ
መጺጸት ድቅብት ሀሌት። ደም
ብዙሕ ልትከዔ ምነ፡
አረር
ወመትሰንዳር ሰብብ ዲበ፡ ሽን
ግያስ ተአቤ እለ ሽን እግል
ትክረዕ ትቀድር። እለ እንዴ
ሐልፈተ ስነት አዳም ክም
በጽሐት ሀዬ እት ውላድ ወፍሬ፡
እት ጅመዕ ለተሀሌ ዐዛብ ወእት
ዓፍየት ዐቅለ ለተሀሌ ሽንርብ
ምስለ ለትነብር ወስራይ ቀሊል
ለኢልትረከብ እላተ።
ክሽቦ አንሳይት እት አፍሪቀ
ዝያድ ሰር ምነ ድወል ወድያሁ
ምንመ ሀለየ እት አፍሪቀ ሌጠ
ክሩዕ ኢኮን፡ እት ኣስየ ወላቲን
አሜሪካመ ገብእ ሀለ። ዲብላመ
ተርከያሁ ለልትበሀለ ድወል
ምውዳቅ፡ ምን እሊ አምዳር
እሊ እንዴ ለጅአው ሳክናመን
ለሀለው ገባይል ወድዉ ሰበት
ሀለው ለመስአለት መስአለት
ክለ እዲነ እግል ትግበእ ቃድረት
ሀሌት።
እግል ልስረት ገአ ምንገብእ
ሀዬ ክል ደውለት እት ቀበተ
ወክለ እዲነ ፍንጌ ኖስኖሰ

ክሽቦ አንሳይት መቅጠኑ አለብነ
ለትመቅረሐ
ወለኢለትካርም
ንዛሙ ለጸብጠ ሽቅል አትፋዘዕ፡
ዐለሞት ወአተግባር ቀዋኒን
ለአትሐዜ። ክሉ ሙጅተመዕ
ሀዬ እግል ልሻርክ ለቀድር እቡ
ኤታን እግል ልትረሰም ሀለ
እሉ። ክል ኣደሚ ገሮቡ ታምም
እት እንቱ እግል ልንበር ሐቅ
ምን ሕቁቁ ክምቱ፡ ክሉ ኣደሚ
አንሱ ወተብዐቱ ሰወ ክምቱ
ድወል ገባይለን እግል ለዐልመ
ሀሌት እለን። ተዕሊም ገሮብ
ፍሬ ወዓፍየቱ ክሉ ክም ለአምሮ
እግል
ሊደየ፡
ክምሰልሁመ
ለአረይ ክሽቦ ገብአየ አንሳት ሚ
ጅርበት እበ ለሐልፈ ሀለየ እንዴ
ተአመረ፡ መሻክል ዓፍየት ገሮብ
ልግበእ ወዐቅል ለትባሌሕ ምነን
ሰዳይት እግል ልርከበ፡
ምን
ሙጅተመዕ ወለኸስሰን ጀሃት
ለለስትህለን እህትማም እግል
ልትሀየበ ወጅብ።
ሑር ምን ክሽቦ ለዐልነ
ለሀለየ ቀርያት ኤረትርየ እት
በዘሐ መጸአ ሀለየ፡ ምነ 2,640
ዐዶታት ኤረትርየ
ምን 2017-2030 ኤረትርየ
ሑር እግል ትግበእ ደማን
ለለሀይበ ሄራር ንርኤ፦

ደቅብ ሸባብ ልትበርበር
ወለአውቄ! ቴመ እድንያይት
ምዕል በሕ ከህላት እግል ክሽቦ
2020
እት 2012 መጅልስ ዓም
ናይ መነዘመት መጅልስ ቅራን
ስስ ፈብሩወሪ
እድንያይት
ምዕል በሕ ከህላት እግል
ክሽቦ አንሳይት ትግበእ ልብል
እት ሀለ፡ ለእቡ ትጀሬ ሀሌት
ምንለዐል ለኢትረኤ ምስክነ
ሸዐብ ዐለም ሰኒ እግል ለኣምረ
ከበሰር አብደዮተ ደቅብ እግል
ልርከብ ምን ሐዛቱ።
ክሽቦ
አንሳይት
እግል
ልስረት ገአ ምንገብእ እት ክል
ሕተት እለ እዲነ ለሀለ ኣደሚ
እበ ቅድረቱ ናዩተ እግል ሊዴ
ሀሌት እሉ። ዕልብ አዳም እት
ዘይድ ገይስ ሀለ ምስሉመ ሸባብ
እት ትበዜሕ ትገይስ ሀሌት፡ እለ
ሸባብ እለ ዋጅብ እስትስማር
እንዴ ገአ እተ ቀራር ራቴዕ
እግል ትንሰእ ስድየተ ሀዬ
ዎሮ ወአግደ ምነ እተ ጋሪት

ለልዐውት ጸገምቱ። ክሽቦ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ ክሉ እምበል
መደረት መንፈዐት ለአለቡ
ዓዳት ዴራይ እግል ልትረፍ
ለቀድር ሸባብ እብ ፈዛዐት ዶል
ትትዐንደቅ እቱ ቱ። እትሊ
ታርፍ ለሀለ ዎሮ ዐቅድ(10
ሰነት)
ሸባብነ አምር እንዴ
ዐንደቅነ አሽቄናሀ ምንገብእ
ክሽቦ አንሳይት ወብዕድ ዓዳት
ሙእዚ እግል ልተረክ ክም
ቀድር ሰእየት ዐባይ ጋብአት
ሀሌት።
አማንተ እሊ ለመድ እሊ ዲብ
ሙጅተማዓትነ እንዴ አመስረጠ
አላፍ ስኒን ጸኔሕቱ። ሰኒ ዴራይ
ምን ገብአ ላኪን ክሉ ለእግል
አተላላዩ ሕጌ ጋብእ ለዐለ ፈሀም
ካጢ ክም ትሰየሐ፡ መደረቱ እብ
እስባት ወድራሳት ክም ትበየነት
ወትቀለዐት ሸዐብ ኖሱ ነክረዩ።
ክል ሸኪክ እብ ኖሱ ቀዋኒን
እንዴ አፍገረ እግል ልምንዖ
ዶል አንበተ ሀዬ፡ እግል ክለ
ወጠን ለልሐቅፍ ቃኑን መኔዕ
ክሽቦ ፈግረ። ምነ ቃኑን ፈግረየ
እት ቀበት 13 ሰነት ልትሐሰብ
ለኢነብረ ተቕዪር ዐቢ መጻአ።
በደ ወክም የዐለ ገብአ ለእንብል

እተ ደረጀት ባጽሓም ምንመ
ኢሀሌነ። ፈድል እሊ ጸገም፡
እትለን ተልየ 10 ሰነት እግል
ንትሐልሐል ምኑ ሰእየት ሀሌት።
እሊ ሀዬ ሰእየት ግምሽ ኢኮን፡
ለእት ሸባብ መጽእ ተቕዪር ናይ
ተፍኪር ወፈሀም እብ ዐመል
ለአርኤነ ሀለ። ለለሀዱ ህቶም
ለወልዶ ውለልዓቡመ ህቶም
ምንገብአው፡ አዋልዶም ደሐን
መደው እለን ምንገብእ ብዕድ
እንዴ ነዝዐየን ምኖም ሐጺን
ለከሬ እተን ወለጋርበን እግል
ለሀሌ ኢቀድር።
እት ኤረትርየ ዐድነ ገብእ
ለሀለ ጸገም ክም መሰል ምን
እነስእ፡ ምን ውዛራት ዓፍየት፡
ተዕሊም፡
ዐመል
ወረዓየት
እጅትማዕየት፡ ምን መሓብር
ወጠን አንሳት ወሸባብ እብ
ደረጀት ለትከወነት ለጅነት
ሀሌት። እት ክል አቅሊም ክም
ትከሬት ሀዬ ምን መጅልስ
ወእዳረት አቅሊም ለሀሉ ዲበ፡
ነፍሱ ለሸክል አስክ ዲብ
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እዳራት ደዋሒ ልትከሬ። እለ
ለጅነት እለ በራምጅ ምህሮ
ወአትፋዝዖት ትነዝም፡ ሚ ገብእ
ሀለ እንዴ ታበዐት ምን ገበይ
ለፈግረ እት ቃኑን ተአቀርብ፡
ሰዳየት ለልሐዝየ ክም ልትሰደየ
ትወዴ፡ ድራሳት ወጌማም ትወዴ።
ፈድል እሊ ዶልከ እት ልሰፌ
መጽእ ለሀለ ንዛም አፍዝዖት
ወራቀቦት ዲብ አቅሊም ዐንሰበ
ሌጠ ረኤነ ምንገብእ ምዴርያት
አስማጥ ወሀበሮ ሑር ምን ክሽቦ
ክም ገብአየ አወጀየ፡ አስክ እለ
ሀዬ እትለ ዐውቴሀን ሕፉዛት
ሀለየ።
ምዴርየት
ሐልሐል
ወዐድተከሌዛንመ ረያም እትለ
ኢኮን ውቀት ክም ለዐርየ ነርስ
መንሱር አቡበከር ምን ሐጋት
ምስል በርናመጅ ገለብ ደሐን
ክርን ገቢል እተ ወደየ መቃበለት
አከደ። እብ ደረጀት ወጠንመ ምን
ተሐት ሐምስ ለዕምረን ለትከሸበየ
አዋልድ እት 1% ክሩያት ክም
ሀለየ ምን ውዛረት ዓፍየት
ለትረከበት ሐብሬ ተአክድ።
መትመዳድ ክሽቦ እብ
ደረጀት ወጠን
ለሸዐብ እትሊ ሰርገል እግል
ልብጸሕ ለቀድረ እኪት እብ ዕንቱ
ልርእየ ምን ሀላቱ። ነርስ መንሱር

እት ሸሬሕ፡ “እብ ሰበብ ክሽቦ
ብዙሕ ለተምነዎ ጅነ ታምም ዶል
ውልደት ዲብ መይት ምኖም፡
ዘንብ ለአለበ ወለቶም እት
ለሐግሎ፡ ገበይ ለእበ ልትጃምዑ
ምን ኢረክበው እት ሕድጎ
ለበጽሐው ልርኤ ለሀለ ሸዐብ፡
እብላሁ እግል ልንበር ኢለሐዜኒ።
ምስለ ለጅነት መራቀበት ምን
ቅሩብ ልትዓወን ወሐብሬ ለሀይብ
ሀለ” ልብል። ፈድል መዓወነት
እሊ ሸዐብ እት ቃኑን ለቀርበየ
ዓይላት ሀለየ። ለአክሸበየ፡ እት
ልርእየ ለአዝመየ፡ እት አክሸቦት
ለተዓወነየ ክለን ምን ጀሪመት
ሑር ሰበት ኢገብአየ እብሊ
መስል ፍዕል ሸከ ለትቀደመት
እተን 226 ገበአ እት ሀለየ ምን
እለን 148 ለትፈናተ ቀራማት
ተሐከመ እቶም። ለለመድ አስክ
እለ ምን ክለ ኤረትርየ ምሑይ
ሰበት ኢሀለ ካቲማሁ እግል ንርኤ
አዜመ ተረት ሸባብ ልትዓደለ
አለቡ። ውዛረት ዓፍየት 2030
እንዴ ኢተምም ኤረትርየ ምን
ክሽቦ ሑር ክምተ እግል ተዐልን
ክምቱ እብ ደነት ትሸሬሕ እት
ሀሌት እት ፈዛዐት ሸዐበ እንዴ
አምነትቱ።

ክሽቦ አንሳይት እተ ሐልፈየ 8 ሰነት ሰኒ ክም ነቅሰ ንርኤ
ዕምር
ድራሰት 2010 ድራሰት ክሽቦ 2014 ድ/ክሽቦ 2017 ድ/ክሽቦ 2018
ተሐት 15 33.2%
ተሐት 5 11.5%

18.0%
6.9%

5.8%
3.3%

3.8%
1.0%

ገሌ ከበር ሚ ብኩም?
እት 2020 ሌጠ እት ክለ ዐለም 4.1 ሚልዮን አዋልድ መላጼ ክሽቦ
እት ረአሰን ተአንጦጥል ሀሌት።
እብ አሳስ ተቕዪም ሙነዘመት ሽዑብ መጅልስ ቅራን( UNFPA) ክል
ወለት ምን ክሽቦ እግል ተአንጄ ለትጠልበ ሜዛንየት 95 ዶላር አሜሪከ
ሌጣተ።
እት 30 ክሽቦ አንሳይት ልሙድ ለገአ እተን ድወል ዐለም ዕልብ
ሸዐበን እት ወስክ ገይስ ሀለ፡ ዕልብ ለልትከሸባመ መጥ-መጦሩ ወስክ
ሀለ።
ለሰእየት ተሀይብ እት ክሽቦ አንሳት ልሙድ ለገአ እተን ድወል ለነብሮ
እት ዕምር 15 – 19 ለሀለው ሸባብ እግል ክሽቦ አንሳይት ለሐደ ተእዪድ
ምነ እት ዕምር 45- 49 ለሀለው።
እት ብዝሓት ክሽቦ አንሳይት ለኢሐድገው ሙጅተመዓት፡ ምነ
መላጽዮታት እንዴ ሰልመየ ታማት እት እንተን ለዐብየ ለሀለየ፡ ምስል
እማተን ወአቦታተን ዶል ልትቃረን እብ ዕጹፋት እት በዘሐ መጸአ
ሀለየ።
ምስል ስን አንሳት ዕላቃት ለቡ ዕሎታት እድንያይ
ሰማን ማርስ እድንያይት ምዕል አዋልድ አንሳት
19 ጁን እድንያይት ምዕል አስረቶት ዕምጽ/ቀጭፍ እት መደት ነዐር
11 ኦክቶበር እድንያይት ምዕል አዋልድ
25 ኖቨምበር እድንያይት ምዕል አስረቶት ዝልም ወዕንፍ ድድ አንሳት
10 ዲሰምበር እድንያይት ምዕል ሕቁቅ ኣደሚ
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

ወ

ስያሐት

አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ ወመካሪቱ
ክል አካን ለልትረኤ ለትፈናተ
ጅንስ ሔዋናት ክምሰልሁመ ብዙሕ
አጅናስ ዕንቦባታት በሐር ክምሰል
ብዲቡ አምበል እሊማ ሐድ 30
ለገብእ ጀዛይር ዲብ እሊ አቅሊም
እሊ ክምሰል ህለ ልትአመር።

አድብር
ቀደም እለ ክምሰለ ተሐበረ፡
እንክር ምውዳቅ ጸሓይ ናይ እሊ
አቅሊም ወቁል አድብር ወዐነክል
ክምሰልሁመ አወድግ ለበዝሐ ዲቡ
ምድርቱ። ገሌ ምኑ ብዙሕ እግል
ልትሸረሕ ለቀድር። ለሬመ ደብር
ዲብ ምዴርየት ደንካልያ ለህለ
ደብር ራምሎ መትወቃሉ 2248
ምትር መለዐል ጠፋሐት በሐር
ገብእ እት ህለ፡ ዲብ ምዴርየት
አራዕታመ ደብር የላዒ መትወቃሉ
2000 ምትር ወዲብ ግብለት
ደንካልየ ህዬ ደብር ሙሳ ዐሊ
መትወቃሉ 2021 ምትር፡ ወደብር
ሳሮካዕሊ 1575 ምትር ምለዐል
ጠፋሐት በሐር ለህለው ገሌ ምን
አድብር አቅሊም ግብለት በሐር
ቀያሕ ክምሰልቱ ልትሀደግ።

1 ክፈል
ይ

አቅሊም ግብለት በሐር ቀያሕ
እብ እንክር ምውዳቅ ጸሓይ ምስል
አቶብየ፡ እብ ምፍጋር ጸሓይ
ወቅብለት ምስል በሐር ቀያሕ፡ እብ
ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ ህዬ ምስል
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀያሕ፡
እብ ግብለት ምፍጋር ጸሓይ ምስል
ጅቡቲ ለልትሓደድ ምን አቃሊም
ኤረትርያቱ። እሊ አቅሊም እሊ
ምነ ተርፋ አቃሊም ዐድነ ለፈንትዩ
ህለ ምንገብእ እብ ተማሙ ዲብ
ቀበትለ እግል ምፍጋር ጸሓይ
አፍሪቅያ እንዴ ሸገ ለለሐልፍ
ምዕቃቅ አው ሪፍት ቫሊ ምዱድ
ሰበት ልትረከብቱ። ፍይሔ አቅሊም
ግብለት በሐር ቀያሕ
23,384
ኪሎሜተር መረበዕ ገብእ።

መካሪት ምድር አቅሊም
ግብለት በሐር ቀያሕ
ናይ ዕሉም ምድር ብሑስ
ወድራሳት ክምሰለ ለሐብሮ።
ለናይ ደንጎበ መባትክ ምድር ናይ
እሊ አቅሊም እሊ ለትከወነ ዲበ
ሐልፈ 3ሚልዮን ሰነት ምንማቱ።
እሊ ህዬ ሸክል አው መባትክ እሊ
ህዬ ክምሰል ፍግሪት ናይለ እት
ገጽ ምድር ገብእ ለዐለ ዐመልያት
ጠቢዐት በህለት ናይ ትሉሉይ
አንቀጥቀጢን፡ መትሳጣር፡ ብርካን፡
ወብዕድ አስባብ ጠቢዐት ክምሰልቱ
ዑለመእ ዕሉም ምድር ለኣክዶ።
አቅሊም ግብለት በሐር ቀያሕ፡
እብ መካሪቱ ልትረኤ እት ህለ፡

49% ጋድሞታት፡ 44% አድብር
ወዐነክል፡
7% እብ ብርካን
ለነደ ምድር ሸምል። ለእብ እንክር
ምውዳቅ ጸሓይ ለህለ ወቁል
አድብር፡ ምን 500 አስክ 2000
ምትር ምለዐል ጠፋሐት በሐር
ለህለ እትገብእ፡ እሊ ድዋራት
እሊ ብሩድ ወጥሉል ሓለት ሀዋእ
ብዲቡ። ለእብ እንክር ምፍጋር
ጸሓይ ለህለ ጋድሞታት ህዬ ምስል
በሐር ለልትጋነድ ምን 0 አስክ
500 ምትር መትወቃል ለቡ ይቡስ
አው ሰቦት አው ሕፉን ሓለት
ሀዋእ ብዲቡ።
እሊ አቅሊም እሊ ብዙሕ
ርዝቅ ምድር ወማይ ለብዲቡ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ተእሲስ ወድ
ሚን ኣድም ወአግቡይ ተጠውር
ለለአክድ እስባት ዲብ ከርሱ ክዙን
ክምሰልሁመ ዲብ እሊ ለሐልፋ
ሐጪር አውካድ እበ ገብአ ብሑስ
ዕሉም ምድር እግል ልትአከድ
ቀደረ።
ምን ርዝቅ መዓድንማ እሊ
አቅሊም እሊ ርዙቅ ቅሊምቱ።
መሰለን ፖታስዩም፡ ሶድዮም፡
ስምንት ወእግል ኖረት ለገብእ
መዓድን ክምሰልሁመ እግል ቅሮር
ለነፌዕ ሳንድ ስቶን፡ እግል ብነእ
ለገብእ ሕጽሕጽ፡ ፑሚስ፡ ጬወት
ወለምሰሉ ክምሰል ህለ ልትሸረሕ።

መሓዛት
ለበዝሐ መሓዛት አው ሐላይል
አቅሊም ግብለት በሐር ቀያሕ፡
ምነ ወቁል አድብር ለልትበገስ
እት ገብእ፡ ሑዳም ህዬ ምን
ግዋሬ ድወል ለልትበገሶቶም።
ለዐባዪ ሐላይል እብ ሸክል ሰቡረት
ዱሉልያም ህለው። ምነ ብዝሓም
ነኣይሽ ወዐባዪ መሓዛትለ አቅሊም፡
ሐድ 30 መሓዛት ለትፈናተ ቅያስ
ለቦም እትገኦ፡ ዲማ ማዮም ለዛሬ
መሓዛትቶም። እሎም ዓዳይሎ፡
ኣጊዶሊ፡ ደረብ፡ ጋሓሪ፡ ዶብዓ፡
ኣሎ ወሐርሲለ እግል ልትሀደግ
ቀድር።
እብ ተውሳክ መሓዛት እንኪዔለ፡
አሌሌ በይሉል፡ ጋሓሬ ሳሮይታ
እት ምስተቅበል እት መናፌዕ

ምን ሔልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ ላቱ መሐመድ ወድ
መዲን እግል ኣፍ ሓሬን ለሐለየ ሕላየት ክእነ ትብል፦
ዮም ለደብነ አትሃደደት ኢትዘራኬት እብ ሐሳይ
ሮረ ረአሱ አብረደ ምን ተሐት ምዖ ወሕዳይ
ወለምዕርብ አብረደ ምን እት እብን እት መርኣይ
ገብገብመ አብረደ ትካረው ክልኦት ለግራይ
ደውደው ሐማል ደነዩ ሽምን ስዋረ እት ስላይ
እም ዕትሮመ አብረደት ክልኦት ዛዘ ወሄክላይ
ነቅፈ አብረደት ተበን መልአ ወጨብላይ
መስከብ ሕሙይ ተ ወሓሚ መስከብ አባይ ተ ወፈታይ
እንዶ ዐለት ተትሀዴ አግረዕ ተአውድ መትከራይ
ምንዲ ትድህር እብ ሳይራት ወምንዲ ትወቅል እብ ምትዋይ።
ለእለ ተአቴ ኢነአምር ሳርደት ዐለት እብ ምስማይ
አፍላግ ጸቢብ አብረደ ክልኤ ድልዖ ወበልዳይ
ወአፍላግ ርሒብ አብረደ አድ ወድ ገለብ ወፍዳይ
ለሕጻጽ አብረደት ጎ ለዛውየት ወድ ሸግራይ
ሐርስ እግል ልውዐሎ ለቀድሮ
መሓዛት አቅሊም ግብለት በሐር
ቀያሕ ቶም። መስለን እሎም እንዴ
ተለው ለልሰመው 8 መሓዛት ምን
አያ ወአስክ አያ ገይሶ እብ ሐት
ሐቴ እግል ንርአዮም ቱ፦
1. መሓዝ ዓስቦል ምን ደብር
ሙሳ ዓሊ ለልትበገስ እት ገብእ
እት በሐር ቀያሕ ለዐይር። ሪሙ
90 ኪሎሜተር ህዬ ልሄርር።
2. መሓዝ
ጊብዶ
እሊ
መሓዝ ምን ደንከል ለልትበገስ
ወእግል ጅብዶ ለልትበሀል ቤጭ
ጫጮት ለልትመወን ዓሳታት
ለልትፋሬ ዲቡ እት ገብእ እሊማ
ዲብ በሐር ቀያሕ ለዐይር ወሪሙ
85 ኪሎሜተር ገብእ።
3. መሓዝ
ራንዳሌ ምን
አቶብየ ለልትበገስ እብ ሕዱድ
ኤረትርየ ወጀቡቲ እንዴ ሐልፈ
ዲብ በሐር ቀያሕ ለአቴ። እሊ
ሕሊል እሊማ ሪሙ 85 ኪሎሜተር
በጼሕ።

4. ሕሊል ሐርሲሌ ምን
ደባይሲማ፡ ማንዳ ወስቡክ ዲብ
ልትወለድ ጊብዶ ወሐርሲለ እንዴ
አስተ ዲብ በሐር ቀያሕ ለሐልፍ።
ሪሙማ 85 ኪሎሜተር ገብእ።
5. መሓዝ ሱቡከለ አው
ገሊማ ምን ስቡክለ ወያንጉዲ
ልትበገሰ እብ ጢዖ እንዴ አበለ ዲብ
በሐር ለአቴ ሪሙ 80 ኪሎሜተር
ገብእ።
6. መሓዝ ኢንካዕሌ ምን
ጅቡቲ ልትብገሰ ወእብ ፍንጌ
ክሎማንዕይሉ እንዴ ወደ ዲብ
በሐር ለአቴ ሪሙ 80 ኪሎ ሜተር
ቱ።
7. መሓዝ መንገላል ምን
ገዓር ለልትበሀል ምድር ልትበገሰ
ወዲብ በሐር ለአቴ ሪሙ 65
ኪሎሜትር ገብእ።
8. መሓዝ ዊኦኣማ ምን
ታጁራ ጅቡቲ ልትበገስ ጋድሞታት
ጋሕሮ እንዴ አስተ ህዬ በሐር ቀያሕ
ለአቴ። ሪሙ 64 ኪሎሜተር ቱ።
ልተላሌ…..

300
ኪሎሜትር
ለሪሙ
ግንራሪብ በሐር ለመልክ፡ እግል
ቤጽሐት ለልስሕብ ወዕንታት ለሳሬ
ጋድሞታት ወበሐሩ፡ ምስለ ዲብ
13ይት ሰነት ዕልብ 08
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ገጽ
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ነጃት ዑስማን

ሸባብ

መትነዛም ወወቀይ መወሸደኤ አቅሊም ግ/በሐር ቀየሕ
ሕዱግ ስሌማን

ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት ሰፍሐት ሸባብ፡ እትለ ናይ ዮም
ሰፍሓትነ፡ ጋሸይ ሸባብ እግል ለሀሌ እግልናቱ። ከናይ ዮም ገሻይነ
መሰኡል መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤርትርየ፡ አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ፡ ሻብ፡ ዕስማን ዐብደልቃድር፡ እብ ክሱስ መትነዛም ወነሻጣት
መሕበር እተ አቅሊም ሚ ከም መሰል፡ ለወዴናሀነ ምስሉ መቃበለት 1ይ
ክፋለ እንቀድም እግልክም፡ ቅራአት በኪተት።
ሰኣል፡ መትነዛም ወነሻጣት
መሕበር እት አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ ሚ መስል? እተ
ልብል ሱአል፤
በሊስ፡ አወል ወቀደም ክሉ
እለ መቃለበት እግል ቲደው
ምሰልዬ እብ መትሐሳርክም እብ
ስሜቼ ወስሜት ክሎም አዕደእ
መሕበር
እግል
ሐምደክም
እፈቴ። አቅሊም ግብለት በሐር
ቀየሕ፡ ምነ ፈይሐ አቃሊም ዐድና
ቱ፡ ፍንቱይ ለወድዩ ህዬ ምስል
መትፈንጣር ሸዕቡ። ምስል እሊ
ሀይአት መዋሰላት ክመለትሐዜ
ኢንገይስኒ። ሸባብ ናይ እሊ
አቅሊም ዲብ ጸቢብ ወፋይሕ
መትነዛም
እንዴ
ትካፈለው
ንዙማምቶም።
ዲበ አቅሊም፡
16 ሙዴርያት አፍረዐት ናይ
አብያት መዳርስ ሀለየ እን’ነ።
እተ ከም ሰልሁመ 21 መትናዛም
እብ እዳረት ደዋይሕ ህለየ።
ወ21 መጃዕ መሰኒት ሸባባት
ህለው፡ እ’ሎም፡ እሎም እንቤ
እት ክሉ ለአቅሊም
እንዴ
ትፈጠረው ነሽጣቶም እብ ዋጅብ
ልትጋይሶ። ሰበት እሊ ነሻጥ ናይ
መሕበር እት አርበዕ ሙዴርያት
እብ ራትዐት ገበይ ነሽጦም ገጽ
ቀደም ከም ገይስ ወዱ። እብ
ደረጀት ወጠን ልግበእ ወእብ
አቅሊም እብ ብዝሔ ዲብን
ለትጋየስ።
ዶር አዋልድ አንሳት፡ እት
ዕምር ሸበት ለህለየ መትነዛመን
ሚመስል
እተልብል
ሱአል
እትበልስ፤
እሊ ሰኣል እሊ ኦሮት ምነ
እት መትነዛምነ ከም መሻክል
ለልትረኤ ወክል መረት ለእናቅሽ
እቱ ምህም አርእስ ቱ። ዲብ እሊ
አቅሊም፡ መሻረከት ናይ አዋልድ
አንሳት፡ ድዒፈት ጸንሐት እሊ
እግል አትሐሶሰዮት ምን ወቅት
ዲብ ወቅት ልትሸቄ እሉ ጸንሐ
ወሀለ። እብ ደረጃት እንዴ ከፈልነ
ዶል እንርእዩ፡ ዲብ አወላይት
ደረጀት መሻረከት አንሳት ደሐን
ተ እግል ኒበል እንቀድር። ላኪን
ሕነ ምን ምግባይት ደረጀት
እንዴ አንበትነ እንጸብጡ፣ እግል
መሰል ምን ዕምር 14 አስክ_40
ሰነት ለሀላቱ ዲብ ነዞሞት
ለነኣትዩ። ልግበእመ ድኢኮን
ዲብ ምግባይት ደረጀት ወካልእ

ደረጀት ብዞሕ መሻክል ሳድፍ
ዐለ። እሊ እግል ሀወኖት ወገበዩ
እግል ልጽበጥ ምስልነ ለሸቁ
እትጀሃት፡ ውዛረት ታዕሊም፡
ውዛረት
እዕላም፡
ውዛረት
ዓፍየት፡
ጀብሀት፡
መሕበር
አዋልድ አንሳት፡ ወለትፈናትው
አሽካስ ምስሎም እንዴ ትፋሀምነ፡
ተዕቢኣት፡ ወአሳጅዖት ገቢእ
ጸንሐ ወእስክ እላመ ሀለ። እንሸቄ
እቡ ለጸንሐነ ተስቂፍ ስያሲ፡ እት
አትፈዝዖት አዋልድ አንሳት
ለአትርገዛ፡ መሰለን ዲብ 8ይ
ፈስል ደረጀት ሰኔት ለአምጸየ
መትናየቲ ልትሀየበን ጸንሐ።
እተ እሉ እንሸቄ ነሻጣት ተረት
አዋልድ አንሳት ምእታይት እንዴ
ሀብነሀ እንሸቄ። ገሌ ምኑ ዲብ
እትሓድ ሸባብ፡ እብ ደረጃት
እንዴ ካፈልነ እነዝመን። ዲብ
ምግባይት ደረጀት 1 ፍርቀት
ቀይሒት ዕንቦበ ህለው፡ ሐቆሀ 2
ፊተውራሪ፡ 3 ሕመረት፡ 4 ካድር
እንብል ከዲብ እሊ መሻረከት
አዋልድ አንሳት እግል ትተአከድ
ወደማን ትርከብ ወእግል ተሀሌ
እብደረጀት ደረጀት ብዞሕ
ጅህድ እንወዴ ዐልነ ወህሌነ።
ወእብ ፈንቱይ እግል አዋልድ
አንሳት፡ ለተአትሐዝየን፡ ስዳይት
ምስል መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ወእንሸረሐን ለዐልነ
ውዛራት ወመሰሳት፡ ምስል እንዴ
አምሐበርነ፡ ለመሻክል ሚቱ
ለዲብ አዋልድ አንሳት ለለሐስል
እግል ኣመሮት ብዞሕ ብሑሳት
ወድራሰት እንወዴ ወሐል ከም
ረክብ እንወዴ። ለመሻክል አው
ለአስባብ ዶል እንፈርግ እብ
ገበይ ተዕቢአት እንዴ ወዴነ
ለትፈናተ ሰዳይት ከም ገብእ
በርናምጃት ነአፈግር፡ ገሌ ምነ
ታዕቤአት ወእብ ነቲጀት ሰኔት
ለፈገርነ ምኑ ሐቆመ ሀለ እት
ክሉ ለአቅሊም ከም መሰል
ሰኔት እንዴ ወዴናህን ድራሰት
ነሀይብ እበን እሊ በህሌት ከም
መሰል ሰኔት እንዴ እንቤ ለእቱ
ተዕወትየ መጀላት እንዴ ነአርኤ
ወነሰምዕ ‘ግለ አዳም እብ ሑድ
ሑድ ነአፍህሙ ወእብሊ ህዬ
ለሔሰ ነቲጀት ራክባም ህሌነ።
ለኪን እሊ እብል ዲብ ሀለኮ ሰኒ
ህሌነ ሽቅልነ ንሕደግ ለበህለት
ኢኮኒ።
ዝያድ ዐቦት እግል

ነርኤ ወነቲጀት ዐባይ እግል
ንርከብ አዜመ ዝያድ ምህሮትነ
እግል ንስደድ ብዞሕ ሸቅል
ለጸበረነ ከም ሀለ ኢመትረሰዖት
ከምቱ እግል አትፋቅድ እፈቴ።
እግል መሰል ሕነ ለእንሸቕዩ እብ
ደረጀት ደዋይሕ አው አቅሊም
እኮኒ፡ ክሉ ሸቅልነ እብ ደረጀት
ወጠን ወዐለም ሰበት ገበአ፡ እብ
ቅድረትነ እግል ንእመን ህሌት
እን’ነ። አዜ ሕነ አዋልድ አንሳት
እብ ዴራይ ዓዳት መደረት
እግል ኢትሕሰል ዲበን ዝያድ
እብ ሒሌት ወደቅብ ተዕቢኣት
እንወዴ።
እግል መሰል 1)
ክሽቦ፡ 2)ህዳይ ምተሐት ዕምር፡
3)ሐዲግ መድረሰት ወለ መስሉ
ወዓመተን እት ዓፍየተን መደረት
ለወዴ ወጭቁጣት ለወዴ አሽየእ
ዝየድ ክሉ ሕነ መራቀበት
እንወዴ።
እሊ ህዬ መሕበር
እብ በይኑ ኢኮን። ምስለ ዲብ
ለዐል
ለሰሜኵወን
ውዛረት፡
ጀብሀት፡
መሓብር፡ ወገሌ
አሽካስ መሳኒት መሕበር ልግበኦ
ወሰብ ገጽ ወሕሹማም ህግያሆም
ለትሰመዕ
ምስሎም
ነተፍቅ
በህሌት ቱ። ወእብሊ ለትፈናተ
ነሻጣት ነትጋይስ፡ እግል መሰል
መዕሉማት ዓም፡ አሽዓር፡ ተማሲል፡
መክሐዳ፡ ወንቃሽ እትመዳርስ
እብለ ትፈናተ መጃልት እንወዴ
እግለን።
እተ እሉ ትወዱ ተዕቢኣት
አው አትፋዝዖት፡ ሸዐብ ከአፎ
ልትከበቱኩም?
በሊስ፡ ጠብዐን እሊ አቅሊም
ምስል ብዝሓት ድወል ልትሐደድ፡
መሰለን የመን፡ ጅቡቲ፡ አቶብየ፡
ወእብጀሀት ብዕደትመ ምስል
ብዝሓም
አቃሊም
ዐድነ
ልትሓደድ፡
ከለ ዓዳት ናየ
ትፈናተ ድወል ወአቃሊም፡
ምንመ ገብእ፡ ሸባባትነ እብዓዳት
ወላድ
ጋነ
ኢልትመረሖኒ።
ዓዳቶም ወሰዋልፉም እት ለዐ’ቅቦ
ሰበት ገይሶ እትነፈስነ ደማነት
ብነ።
ወሕነ እብመጆብ እሊ
ለሸባባትነ ምስል አቃሊም ብዕድ
ከም ልትአመሮ እንወዴ፡ እሊህዬ

እብገበይ ርሕላት እተ አቃሊም
ጀውላት ነአወድዮም በህሌት
ቱ። አበል እሊመ እብ መዐወነት
መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ
ኤርትርየ፡ ወውዛረት እዕላም
ለገብእ በርናምጃት ትልፍዝዮን
ወጀራድ እንወዴ፡ እሊ ህዬ ቀዳያት
ሸባብ፡ ወለ ነፈዖም ወኢነፈዖም
እግል አመሮት እንዴ ትበህለቱ
ለገብእ። ክመ ክሉ ለአምረ እሊ
መጅተመዕ እሊ ቀደም ሕረየት
ብዞሕ አብካት ታዕሊም ኢዐለ
እግሉኒ፡ ምን ሕርየት ገጽ ሐር
ለኪን፡ መጃል ታዕሊም፡ ዓፍየት፡
ወለፈናተ ከደማት እጅትማዕየት
አስክ ረዪም ብሩር እት ክሉ
ወጠን ትመደዳ። ወእብ ፍንቱይ
በክት ታዕሊም ወዓፍየት እንዴ
ፈይሕ ወሰኔ ሰበት መጸአ ሸባባትነ
እተ ወቀለት ደረጀት በጽሓም
ልትረከቦ ህለው። ለትፈናተ
ሙእተመራት፡ ወወዕላታት ገየሰ፡
ህቱ ህዬ እብ ውዛረት ታዕሊም፡
እብመሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት፡ እብ ሸቢበት፡ ወእብ
ብዕዳት መአሰሳትመ ለገብእ
ሀለ።
ፈገሪት ናይ እሊ ህዬ
አስክ ደረጀት ክሉያት ለበጽሐየ
ዳርሰት አዋልድ አንሳት ረክባም
ህሌነ። ወዲብለ ፈናተ መአሰሳት
ሑኩመት ለሸቅየ አው ለሸቁ
ሕዳም እኮን። እሊ ህዬ ፈገሪት
ናይ እሊ እንብሉ ለጸንሐነ አብካት
ታዕሊም ምን ረከባ ቱ።
መድረሰት እንዴ አትካረመው
እት በረ ምን ታዕሊም ለህሌው
መንደሊታት እብ ጀሀት መሕበር
ሚ አብካሽት ልትሀየቦም?
እሊ ሰአል እሊ ምነ ምህም ወለ
እንሸቄ እቱ ወእን’ናቅሽቱ ለህሌነ
መጃላት ቱ፡ እግለ እንዴ ደርሰው
ቀደም ለኢገሰው፡ ከም በርናምጅ
እንዴ ጸበጥናሁ ከሕፍዝ ወዴነ
ቱ። ከህቶም እብለ ትወቀለት
ገበይ እት ሐንቴ መሕበር እንዴ
ትከምከመው አብካት ናይ ታዕሊም
ወእብ ፍንቱይ በክት ናይ ምህነት
እግል ልትሀየቦም ወዴነ ወኦሮት
ምኑ፡ ህዬ ተእሂል ኔት ዓሰ ከአፎ
ከም ገ’ፎ፡ ወለ ኔት ሐቆ አኬት
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ከፎ ከም ለአሰንዋ ወብዕድ
መጀላት አድረስናሆም። እግል
አዋልድመ፡
ግድሎ፡ ተስዊር፡
ወአዜመ፡ እብ ክሱስ አርዛቅ
ዐድነ ወመትነፈዖቱ፡ ለከስስ
ተእሂል ልትሀይብ ዐለ። ምን
እሊ ሐቆ አትመመው፡ ሰልፊየት
ትትሀየቦም። ለተስሊፈት ለኪን
አግቡይ በ። ሰልፍ ድራሰት
ልትሀየቦ፡ ከሐቆሀ ነስእዋ እንዴ
ሸቀው እት ቀበት ክልኤ ሰነት
ደፍዕዋ። ወለ ዮም በክት ምንመ
ኢረክቦ፡ ሰበት ደርሰወ ሸሃደት
ናይ ሐንገል ሰበት ገበአት ‘ግል
ሓሪት ነፈዖም።
እሊ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ሸባባትነ ድረሰት
‘ግል ልሕደጎ አለቦም እንብል።
ልግብእመ እኮን ደረሳይ ክሉ
ክሉ ድራሰቱ እግል ልሕደግ
አለቡኒ። ሕነ እግል ግድዓም
ወመሳኪን
ሸባባት
ሰዳይት
እንወዴ ቀደም ክሉ ላኪን ኦሮት
ደረሳይ መድረሰት ለሕድገ እቡ
ሰበብ አመሮት አሀመ ሽእ ቱ።
ሐቆ እሊ ከም ስቴሽኔሪ በህሌት
ከራሰት ወአቀልም፡ ተስጂል
እብኮፎ ገበይ ከም ልደፈዕ ምስለ
ከስሰ ጀሀት ንትፋሀም ወከም
ደርሶ እንወዴ። ሐቆ እሊ ክሉ
ሰዳይት ወዴነ እሉ፡
እንዴ
አቴነሁ ሕሳሉ ኢነርሄ እግሉ
ከፎ ደርስ ከም ሀለ እንታብዑ፡
ምስል መደርሲን ዕላቀቱ ከፎ
ከም ህሌት፡ ሕነ ስዳይት ወዴነ
ለደረሳይ ህዬ እግልነ ሚሰኔት
ፈዴነ እግል ንተአከድ ብነ።
ምን እሊ ደረሳይ እሊ ለንጸበረ
ምን ተሀሌ ሰብር ወከሃለት እንዴ
ደቅበ እብ ነቲጀት ሰኔት ዶል
ፈግርቱ።
ኦሮት ጃንብ ናይ
ሰዳይት እግል አዋልድ አንሳት
ለገብእ ሀለ፡ እግለ መድረሰተን
እብ ሰበት ህዳይ ወውላድ
እትኩሩማት ለዐየ፡ ዲብ ድራሰተን
ከም ለአቀብለ እንወዴ ወእብሊ
እንዴ ዋሰለየ ደረጀት ሰኔት ናይ
ታዕሊም ለበጽሐየ ህለየ። ከእብሊ
ለእሉ እንወዴ ተዕቢኣት ደሚርነ
ርዮሕ ቱ።
ገጽ
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አትለበዮት ምክ (ባል)
ዎሮት ገርሀት ናይ አፍሩስ በህለት አፍሩስ ለለአትባዜሕ ወለዓቤ እተ
ለመልክ ዐለ እግልዬ። ሐቴ ዶል ቤቱ ክም ዔማት እት መስለሐት ሸባባት
ለልውዕል ማል እግል እትነፈዕ እበ እት እዴዬ ካርሀ ዐለ።
ናይ ደንጎበ እተ አካን ለመጸአ እቱ ወቅት ክምእነ እት ልብል ተኣመሬኒ፣
“አነ እግል ጃክ ለቤቼ እግልሚ እግል ልትነፈዕ እበ ሀብክዉተ ግል እዳግም
እግልከ። ለመስአለት ከልፍየተ እት ዎሮት አቡሁ ምን ኣካን እት ኣካን እት
ነክስ አፍሩስ ለአትለቤ ለዐለ መንደላይ ተአቀብል። ህቱ ምን አካን እት
አካን፡ ወምን ብድረራታት እት ብድረታት፡ ወምን ገርሀት እት ገርሀት እት
ለአንጎጌ አፍሩስ ለአትለቤ ነብረ። ከክም ፍገሪት ናይ እሊ ተሐት ወለዐል
ለአተንጎግዩ ለዐለ ሽቅል፡ ለጀናሁ (እሊ ለእሉ እንብል ህሌነ መንደላይ)
ለናይ ሳነውየት ድራሰቱ ዶል ከለአትካርመ ነብረ። ሐር ዐቢ ክም ገብአ
ለናይ ተክሪጅ ወረቀቱ እግል ልክተብ፡ ሐር ክም ዐበ ሚ እግል ሊዴ ወሚ
እግል ልግበእ ክም ልትሸነህ እበ ከስስ እግል ለአአትዳልየ ውልክተበ ትጠለበ
ምኑ።”
ለላሊ ለሀ ሰቦዕ ገጽ ለትከምክም ወረቀት ከትበ፡ እግለ ሐቴ ምዕል አፍሩስ
እግል ልምለክ ካርሁ ለዐለ ሀደፍ ዲብለ ክቱቡ አክል ሕድ ሸርሐዩ። እብ
ክሱስ እሊ ሕልሙ ተማም እንዴ ፈሰለዩ ከትበዩ፡ ወአስክ ከሪጠት ናይለ 200
ፈዳን ለትከምክም ገርሀቱ እንዴ ረስመ፡ ለመባኒ ለእተ ቀበተ ሀለ ለልትረከብ
እቱ አካናት እንዴ ኢተርፍ አርአ ወተማም ሸርሐዩ። ሐቆ እሊመ ለ400
ምትር መረበዕ ለትከምክም እተ ቀበትለ ናይ 200 ፈዳን ናይለ ሕልም
ገርሀቱ ለዐለት ዐማረት ረስመ።
እሊ ናይ ሕልም መሽሩዑ አክል ሕድ ልብ እንዴ ከረ እቱ ክም ሸቀዩ፡
ፈጅሪተ ለወረቀት ነስአየ ወእግለ ምደርሱ ሰለመየ። ክልኤ ምዕል ክም
ሓለፈየ ለወረቀቱ እበ አሰረ አቅበለቱ። እተ ሰልፋይት ሰፍሐት እብ ቀለም
ቀዬሕ ለትከተበት “F” ዐለ እተ፡ ወምስሉመ እሊ ተሌ ሐብሬ ሓቅፈት
ዐለት፣ “ለ ሕሰትለ ድራሰት ክም ተመት እንዴ መጸእከ ርከበኒ።”
ለጀነ ምስለ ሕልሙ ለሕሰት ክም ተመት አስክለ እስታዙ እንዴ ጌሰ፣
“እብ ሚ ሰበብ ቱ አነ F ለነሰእኮ? እት ልብል ሰኣሉ ቀደመ እቱ።
ለኡስታዙ ህዬ፣ “እሊ እሉ ሕሉም ህሌከ ሕልም፡ ምስል ወሮት ክምእነ
ክምሰሌከ ሻብ ለኢገይስ ምን አማን ለሬመ ሕልም ቱ። እንተ ማል አለብከ፡
ወምን ሐቴ ተሐት ወለዐል ለተአንጎጌ ዓይለት ማጽእ እንተ፡ ወእግል እሊ
እሉ ትብል ህሌከ ሕልም ለገብእ ድሕረትመ አለብከ። ሐሬ ናይ አፍሩስ
ገርሀት እግል ትምለክ ገብአከ ምን ገብእ ቅያስ ለአለቡ ማል ለአትሕዜክ።
ምድር እግል ትትዛቤ ለአትሐዜከ፡ እግለ ተርብየትለ አፍሩስ ለገብእ እግልከ
መክዘን ወብዕድ ብዞሕ ማል እግል ትድፈዕ ለአትሐዜከ። ክምሰልሁመ
ዎሮት ሰኒ ዐቢ ላቱ ክራም ናይ ብድረ አፍሩስ እግል ትተውብ ብዞሕ ማል
እግል ትድፈዕ ቱ። ወእሊ እግል ቲዴ ህዬ ለልትቀደር ጋር ኢኮን እንዴ
ቤለዩ። እለ ወረቀትከ ምን ሐዲስ ለሀደፍከ እት አማን እንዴ አተንከብካሁ
ዶል ትሸቅየ ለንቃጥከ ምን ሐዲስ እት ወግም እግል ኣትየንቱ ቤለዩ።
ለጀነ ቤት እንዴ አቅበለ እብ ክሱስለ ጋር ብዞሕ ሐስበ ወአስተንተነ፡
ወዲብ አቡሁ እንዴ ጌሰ ሚ እግል ሊዴ ክም ብእቱ ሾረት ጠልበ። አቡሁ
ህዬ፣ ስመዕ ወልዬ፡ እሊ ጋር እሊ ኖስከ እንዴ ሐሰብከ እቱ እበ ተሐይስ
ለትብለ ገብይ እግል ትክደሙ ብእትከ። ክመ ልትረአየኒ እሊ ሰኒ ምህም
ላቱ እከ ሌጠ ለከስስ ቀራር ቱ ቤለዩ። ሐቆ እለ ለጀነ መደት ሐቴ ሳምን
ለትገብእ ወቅት ክም ሓለፈ፡ ለወረቀት ወለ ሐቴ እንዴ ኢበድል እተ እበ
አካነ ነስአየ ወእግለ ኡስታዙ ሰለመየ። ወክምእነ ቤለዩ፣ “እንተ እተ እሉ
ሀብከኒ F ተረድ፡ ወአናመ ለሕልምዬ ይእጠልቁ ሰኒ ሌጠ እግል እተረድ
እቱ ቅሩር ህሌኮ” ቤለዩ።
ሐቆ እለ እተ ጅሙዕ ለዐለ አዳም እንዴ ትወለበ፣ “እለ ድግም እዳግም
እበ እኩም ለህሌኮ ምስምሰ፡ እንቱም እተ ናይ 400 ምትር ምረበዕ ለትገብእ
ቤትዬ፡ ወእት ቀበትለ 200 ፈዳን ለትገብእ ገርሀትዬ ለህሌት ቤትዬ እኩባም
ሰበት ህሌኩም ቱ ቤለዮም፡ ወለ F ለተሀየቤኒ እተ ወረቀት ድራሰትዬ፡ እት
ብርዋዝ እንዴ በርወዝክወ አስክ እለ ዮም እተ ሳሉንዬ ተሀንጦጥል ህሌት
ቤለዮም።
ከእንዴ አትለ፣ “ለሔሰ ክፋል ናይ እለ ድግም፡ ቀደም ክልኤ ሰነት ገብእ፡
ዎርት ምድርስ፡ እተ ባክለ ገርሀትዬ ዲብ ዎሮት መዐስከር 30 ለገብኦ ደረሰ
እግል መደት ሳምን እምጹእ ዐለ። ሐር ለምደርስ ሽቅሉ እንዴ አትመመ
ክም ጌሰ፡ ለምደርስዬ ስመዕ እንዴ ቤለኒ፣ “እለ ዮም እደግመ እግልከ ህሌኮ፡
እተ አያም ለምደርስከ ዐልኮተ፡ ሐት ሐቴ ዶል ናይለ ደረሰ ሓላም እሰርቅ
ዐልኮ። ወእተ ሰኖታት ለሀይ ናይ ብዝሓም ደርሰ ሓላም ሰረቅኮ። ለበክትከ
ለሰኒ፡ እንተ ሰእየት ለኢተአበትክ ድቅብት ሸንሀት ዐለት እግልከ ከእባቱ
ለሕልምከ ኢትሰረቅከ ቤሊኒ።
“ለገብአ ነፈር ሕልምከ እግል ልስረቅ ምንከ በክት ኢተሀቡ፡ ልብከ
ለልብለካተ ሌጠ ውዴ፡ ወለእለ ገብአት ትግበእ አሰሩ ሌጠ ገብእ።”

መዕሉመት
-

ሪም ንሳል ዘራፈት ሐድ 45 ሰንቲ ምትር በጼሕ።

አይወ! እብ ተሕዲድ ምከ
እንዴ አትለቤካሁ፡ ካሪ ልብከ
እግል ተአትሓይሱ ትቀድር። ኒበል
እንተ እት ተማሪን ዮጋ ትትላመድ
ገብአከ ምን ገብእ፡ ሑዳይ
ዳወሞት ዲብ ተማሪን ዮጋ እግል
ካሪ ልብከ እት ለሔሰት ደረጀት
ክም ለአትሓይሱ እግል ተአምር
ቱ። ወእተ ክምሰልሁመ መትፈካር
ወመትአማል እግለ ነፈር ካሪ ልቡ
ዝያደ እግል ልትወቀል ወልዕቤ
ሰዳይት ወዴ እሉ።
መትአማል ወመትፈካር እግል
ውላድ ኣደሚ ካሪ ልብ እግል ለሀሌ
እሎም ዐባይ መንፈዐት ለሀይቦም፡
ወካሪ ልቦም እብ ውቅልት ደረጀት
ክም ወስክ ወዴ። ከሀናት ናይ
ቡድየት እት ተፍኪር ወመትአማል
እት ክል ምዕል ለዳውውሞ፡ ክል
ዶል እተ ልትሀየቦም ናይ ካሪ ልብ

ተርጀመት መሰል
“ህግየ እብ ሕሳን ወፈረስ እብ ልጃም”
ህግየ ጀላብ ህግየ ገብአት ምን
ገብእ ለዘት አለበ፡ ወምኑ ወኬን
እንዴ ሐልፈት ገበየ ሐቆ ሰረት
ምስምሰ ኢመትፋሃም ትግብእ
ወእት ለኢለአትሐዜ እትጃህ
ትነስእ። ከክል ዶል ሂገ ፍሬ እግል
ለሀሌ እለ ገብአ ምን ገብእ ዐገል
ለአትሐዝየ። ዐገል ሂጋ ለኢለአምር
ህዬ ክል ዶል ለእለ እግል ሊበል
ለሐዜ ህቱ ለኢሐስበየ ለተአሰሜዕ
እቱ ወቅትመ ኢልትሰአን። ከክል
ዶል አምር ዐገል ሂጋ ሰኒ ምህም
ሰበት ቱ፡ ሂጋነ አክል ሕድ
ለነዐግል እቡ አግቡይ እግል
ንትዐለም ለአትሐዜነ፡ በህለት
ክመ ምመስላይ ለቤለየ፡ ዐገል
ለአለበ ሂጋ ክም ፈረስ ልጋም
አለቡ እት ለኢለአትሐዜ እትጃህ
ሰበት ትትተጠለቅ ምኒነ ዐዋቅበ
ክል ዶል ሕሙድ ኢኮን። ፈረስ
ልጋም ወዴከ እቱ ምን ገብእ ቱ
ለትትዐወት እቡ ወአስክለ እንተ
ትትሸንሁ እትጃህ እብ ቀሊል
ለትነሱኡ፡ እተ ክምሰልሁመ ሂጋ
እብ ሕሳን ወዐገል ተሓዜካሀ
ምን ገብእ፡ ሸንሀትከ ወምራድከ
ለኢትበጼሕ
እበ
ምስምሰ
አለብከ።

ጠዓሞ

• ሐቴ
ምዕል
ዎሮ
ጀኔታይ ኑኡሽ እግል ሐቴ ዓባይ
እብን እግል ልደርግግ ጀራርብ
ዐለ። ምናተ ክሉ ረእሰ እግል
ልነቅንቃመ ኢቀድረ። አቡሁ እበ
ባኩ ሐልፈ፡ ለጸገሙ እግል ልርኤ
እንዴ በጥረ ለአተቃብሉ ዐለ። ሐር
እት ደንጎበ ክምእነ ቤለዩ፣ “ምን
ሒለት ለብካተ ክለ ትነፈዕከ እበ
መኢፋልከ?”። ለጀነ ህዬ ማሽግ
እት እንቱ፣ “ኣይወ” ቤለዩ። አቡሁ
እብ ምልሃሁ ወራውግ እት እንቱ፣
“ኢፋልከ፡ እንተ እግል ሰዳይት
ዎርትመ ኢትላኬከ” ቤለዩ።
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ወተርኪዚ እምትሓናት ለሔሰት
ነቲጀት ክም ረክቦ ቀደም እለ
ለገብአየ ድራሳት ክም ለአክዳሁ
ተአምር ገብእ? ምናተ እሊ እት
ሰልፍ ዝኩር ለሀለ አግቡይ፡
እግል ራሐት ነፍስ ለከድም ሐቆ
ኢገብእ፡ ብዕድ እግሉ ለመስል ናይ
ካሪ ባል ወተርኪዝ ተማሪን ውዴ።
የም አለቦም እግል እሊ ጋር እሊ
ለገብኦ እት መንፈዐትከ እግል
ተአውዕሎም ለትቀድር ዔማት እት
ሸበከት እንተርኔት እግል ትርከብ
ትቀድር። ምናተ እንሰር ሑዳም
ጋራት ህለው እሎም እንዴ ወዴከ
እግል ተአንብት ለትቀድር፣
ለገብአ ክታብ እንዴ ሀረስከ፡
ከዲብ ሐቴ ምነ ጦጉ (ፐረግራፍ)
ለሀለየ ዛዖታት ዐልብ። ሐቆሀ ዲብለ
ምረሐሬሀ ለህሌት ጦግ እንዴ
ተዐዴከ፡ ምን ሐዲስ ዲበ ለሀለ

ዛዖታት ዐልብ። እግል እሊ እብለ
ትመስል ገበይ እንዴ ደጋገምካሁ
ለጋር አስክመ እት ቀበት ሐቴ
አውመ ክልኤ ሰፍሐት ለሀለየ
ዛዖታት ተአተምም አተላልዩ። እሊ
ተምሪን እሊ ምዕል ምዕል ዶል
ተአተላልዩ፡ እግለ ካሪ ልብከ ወለሀለ
እግልከ ተርኪዝ ክም ወስክ እግል
ሊደዩ ቱ። እብ ክሱስ ገሌ ናይ
እልሃም ዛዖታት ክም “ኦም (om)”
ለመስል ሕሰብ፡ ወእግል መደት
ሐምስ ደቂቀት ባልከ ክሬ ዲቦም።
እሊ ጋር እሊ አስክመ እንተ ባልከ
ክሉ እትሎም ዛዖታት አውመ
እትለ አክራናቶም ካሪሁ ክም ህሌከ
ልትአመረከ አተላልዩ። ወምን እሊ
ወኬን እንዴ ሐለፍከ እግል መደት
ዐስር ደቂቀት ልብከ እንዴ ከሬከ
ክም ትጸኔሕ ጀራርብ።

በሀል እ’ሙራም
ሳቆረስ (ወድ ክሪክ ላቱ ፍላስፈ ወዓልም ሕሳብ ቱ)
ከእሊ ተሌ ገሌ ምን መባልሱ ቱ
• ወ ክብድትመ ትምሰል እንዴኢኮን፡ ክል ዶል ህተ ተሐይስ
ለትመስል ገበይ እለ ሕሬ፡ ሐቆ ገሌ ወቅት ትለመደት ምን ገብእ
ቀላል ወክሉ ለልትከበተ እግል ትግበእ ቱ።
• ቀዋኒን እግል ውላድ ኣደሚ ላዝም ደሩርየት ሐቆ ትገብእ፡
እተ ወቅት ለሀይ ህቶም አሕራር እግል ልግብኦ ሐቴመ ሰላሕ
አለቦም።
• ለገብአ ቀሊል ጋር ወላ ምን ገብእመ፡ መጅቡር እት እንተ ዶል
ትትፈረር እቱ ለደቀበ ገብእ።
• እት ዶል ሐሩቀት ምን ሂገ ወውዳይ እግል ንእዘም ወጅበነ።
• እብ ክሱስ ብዝሓም ጋራት ሑዳይ ኢትትሃጌ፡ እብ ክሱስ ሑዳም
ጋራት ብዞሕ ተሃጌ።
• ሐሩቀት መአንበተ መግለል ቱ ወደንጎባሀ ትዕስ ቱ።
• አዚም ምን ተርጀመት ለአለበን ዛዖታት ልትፈደል።
• እግለ እሉ ትወዴ ሰዋብ አግኔዕ፡ ወሐቆሀ ብዕዳም እብ ክሱስከ
ለእለ ቤለው ሊበሎ እዝን ኢተሀቦም።
• ሀመት እት ተወስ ሕኔት ትሸመነ አስክ ሽቅል እግል ትደርከነ
ንታኬ፡ ወርሑ እት ምልኩ ለኢትገብእ ህዬ ሕር ኢኮን።
• ሸንሀት እት እንቡተት ፍዕል ለህሌት ፍክረትተ።
• አስክመ እብ ሐዮትዬ ህሌኮ ሞት ይህሌት፡ ወሞት መጸት ምን
ገብእ ህዬ አነ እብ ሕያዬ ይህሌኮ፡ ከእግል ሚቱ አነ እብ ሕያዬ
ዲብ አነ እት ምልክዬ ለይሀለ ጋር እቡ እትሻቀል።

ዝበድ ዛዖታት

ምን ዔብ ላጽሐት ላተ ዓይለት ክሉ ረአሰ ይህሌት፡ ሕነ ክል ዶል
ንትከሐድ፡ ሕድ ንትሄረር፡ ንትበአስ ወእግል ዶሉ እት ሕድ ቅልብ
እንገብእ፡ ምናተ እት ደንጎበ ዐይለት ዐይለት ሰበት ተ፡ ለመራሐመት
ወፈታለ ሕድ ላተ ክል ዶል እተ አካነን ሀለየ።

ም

ሰ
በ
ተ

ሐቴ ጀማዐት ጀኔታይ ንኡሽ
እግል ለአዝብዉ እት ዕዳጋ ጌሰው እቡ። ሐር እተ ዕዳገ ዎሮት ነፈር
ዶል ረአዩ እግል ልትዛበዩ ቅርብ ቤለዮም ወክመ ንዋይ ተማተመዩ ወሰኒ
ትፋጠነዩ ከእስክለ ጀማዐት ለለአዘብዎ ዐለው እንዴ ትወለበ፣ ምን ዔብ ገሌ
ሚ ብዲቡ? ቤዮም። ህቶም ህዬ፣ እተ ንጻፉ ሸይን እንዲኢኮን፡ ካልእ ዔብ
ሓቴመ አለቡ ቤለው። ህቱ ህዬ፣ እለ ሐቆ ገብአት ደሐን ቱ፡ እለ ምዶል
ዔብ ገብአት፡ በዲሩ ንጻፍ ልርከብ እንዲኢኮን፡ ንጻፍ ረክበ ምን ገብእ ላተ
ደሐንቱ ሊሺን እቱ እኩም ቤለዮም ወእግለ ሕጻን ትዛበዩ።
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መሐመድ ዳፍላ

ምን ውራቅ በሐስ እግል ዐቦት ትግራይት
3ይ ክፈል
ዲበ ሐልፈ ክልኦት ዓሙድ
ዓዳት ወፈን፡ እብ ሰበትለ ዲብ
ሰነት
1984 ዲብ አስመረ
ለገብአ መሕበር ጎማት እግል
ዐቦት ትግራይት ርእያም ዐልነ።
ትግራይት ክምሰለ ክሊነ ነአምሩ፡
እት ፋይሕ ምድር ኤረትርየ
ወምፍጋር ጸሓይ ሱዳን ለትነሸረት
እት ገብእ፡ እብ ደደዋይሑ
ለትፈናተ ለህጃት አው ዝዖታት
ለልትነፈዖ
ህለው።
እግል
መሰል በርከ፡ ሳሕል ወሰምሀር
ክምሰልሁመ ባጽዕ ወአፍተ ዙለ
ረኤነ ምንገብእ፡ ምን ዘበን ቅዱም
ልትነፈዖ እቡ ለዐለው ከሊማት
ህለ። እሊ ከሊማት እሊ ህዬ እግል
ትግራይት ዐቢ ርዝቅ አው ክብት
ቱ።
እሊ ምን ዘበን ቅዱም ለጸንሐ
ከሊማት ትግራይት ዮም ምስለ
እብ መናጅህ ለልጠበዕ አክትበት
ትግራይት ዲብ ሕድ እት ቀርብ
ገይስ ምንመ ለሀሌ። ለበዲር ዐለ
ኣመሮት ወሐዲስ ጠወሮት ህዬ
መስኡልየት ክል ነፈር ገብእ።
ከእትሊ ናይ ዮምመ እብ ሰበትለ
እት ዘበን ቅዱም ለትከተበ
አክትበት
ወዲብ
ለትፈናተ
ደዋዬሕ ለልትሀደግ ከሊማት
እግል ንርኤቱ፦
እግል መሰል ምነ ገዲም
ከሊማት
ትግራይት
ረኤነ
ምንገብእ ዲበ እት ሸኘጥ 1984
ለጠበዐ ውራቅ በሐስ እብ ክሱስ
ከሊማት ወሓባር ክእነ ክቱብ ህለ፡
ሕኔት ርሒብ ፋይሕ
ሰርሰዐሮ አክደር
አስፈር
ሐመልሚል
ልብሎ ዐለው።
ናይ አትባዝሖት
ልባስ = አልባስ
ኒብ = አይናብ አው አንያብ
ሰገን = ሰገኖ አው አስጉን፣
እብ ክሱስ ሕሳብ እብ
ትግራይት ባጼዕ እንዴ ቤለ ህዬ፡
እግል ሐቴ
= ሐንቴ
እግል ስስ
= ሱኡስ
እግል ዐስርሐቴ = ዐስር
ወሐንቴ
እግል ዕስረ
= ዕሽሪን
እግል ሰላሰ
= ተላቲን
“አርበዐ
= አርብዒን
“ ሕምሰ
= ከምሲን፡
ስቲን፡ ሰብዒን፡ ተማኒን፡ ትስዒን፡
ምየ፡ አልፍ…… እት ልብሎ
ክምሰል ለሐስቦ፡ እሊ ህዬ ምን
ቀደም አምኣት ስኒን ለዐለ ሕሳብ
ሰብ ባጼዕ ክምቱ ተአከድነ፡
ብዕድ

ተርቲብ

ትግራይት

ምስል ተርቲብ እንግሊዚ እብ
ክእነ ለጻብጡ፡
the 1st
“ 2nd
“ 3rd
“ 4th
“ 5th
“ 6th
“ 7th
“ 8th
“ 9th
“ 10th
ለሐስቦ፣

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ቀዳም
ካልኣይ
ሳልስ
ራብዕ
ሓምስ
ሳድስ
ሳብዕ
ሳምን
ታስዕ
ዓስር እት ልብሎ

ብዕድ አምበል እሊመ እግል
ዕሽር እብ ክእነ ገበይ ለሐስቦ
ዐለው።
1/6 = ሳድስ (ሐቴ ምን ስስ
አው ሐቴ ስድሲት)
1/5 = ሓምስ…… ዲብ
ትብል ተሐስብ
አምበል
እሊ-መ
ወቀት
እብለከስስ ትግራይት ክምሰል
ናይ እንግሊዚ ትትነፈዕ፡ እግል
መሰል፡- three times = ሰልአስ
ዶል ወለመስሉ…..፣
እብ ክሱስ ብዕድ ከሊማት
ወእብ ፍንቱይ ዲብ ባጼዕ ልትነፈዖ
ኣቡ ለዐለው ዲብ ወዴሕ ህዬ፡
እታ ዘመን ለሀይ እግል
ጃርዲን ቡስጣን ልትበሀል ዐለ፣
a high house
=
ቤት ዕጉል
a strong horse =
ፈረስ ጽጉብ
ባጽዕ፡ ወደዋዬሕ ዙለ
አካናት

ብዕድ

ምሰሕ 		
ነብረ
ቀሊል		
ረኪስ
አሰብደ
አምበተ
ውዑይ 		
ሕፉን
ቀይእ 		
ጠርሽ
ሑመት 		
ሐዝ
ቀህወ
		
ቡን
ጭንድቅ		
ለቤዕ
መአስ 		
ጅልድ
ዕደት 		
ኣላት
ዘመን 		
ወቅት
አንጃብ 		
አንያብ
ካካይ
ቅወዕ
ዕርዶት
ስጋድ
ሸግዖት
		
ሸበከት
ርሑቅ		
ረዪም
ነሃር
አምዕል ወለመስሉ

አክትበት ትግራይት
1.
ለሳልፋይ እብ ሂጋ
ትግሬ ወእብ ሕሩፍ ግእዝ
ለትከተበ ክታብ ላታ፡ ለዲብ
ሰነት 1889 ለትከተበ ክታብ
ዲን ክስታን ቱ። እሊ ክታብ እሊ
እብ ሕሩፍ ግእዝ ወሂጋ ትግሬ

ለትከተበ እት ገብእ፡ ለጠበዐ
ዲበ አካን “እምክሉ” ለትትበሀል
ዲብ ደዋይሕ ባጼዕ ለህሌት
መንጠቀት ተ። እሊ ክታብ እሊ
እብ መሕተም ሚስዮን ለጠበዓ
ቱ።

2. ዲብ
ሰነት
1889
ለትከተበ ክታብ ህዬ እብ ክሱስ
ቀዋዕድ ትግራይት ቱ፣ እሊ
ከሊማት እሊ ተርጀመቱ እብ
ጀርመን ወመትመሳሳሉ ምስል
ዐረቢ ወዕብርየት (ኢብራይጥስ)

ለሸሬሕቱ። ምን እሊ እግል
ንፍሀሙ ለእንቀድር ትግራይት
ምስል ብዕድ ሀገጊ-መ ቅርብ
ወምስንዮት ክምሰል በ ለርኤነ፡
ልተላሌ….

ምን አምሳላት ትግራይት

1. ደሐን ዲማ ተ ወብቆት ሐቴ አምዕል፦ እለ መሰል እለ ክል-ዶል ዲብ ደሐን ህሌኮ እንዴ ትቤ እግል
ኢትትሀመል ተአትፋቅድከ። ብቆት ናይ ሐቴ አምዕል ዲብ መደረት እግል ትክሬክከ ክምሰል ትቀድር ተአፍህም።
2. ገመሉ በደ ሐንቴ ኮሩ ሐዘ፦ እለ መሰል እለ ዎሮ ነፈር ክም ተሐለለ ለኢትገብእ ጀርቤ ዶል ጀርብ
ለትትመሰል መሰል ተ።
3. ግሉል ዲብ ጽልመት ለአፋዝዝ፦ ዲብ ጽልመት ምን-መ ተአፋዝዝ እግል ትትርኤ ወተአፍርህ ኢትቀድር።
ግሉል ላኪን እግል ልቃርን ኢቀድር። ለኢትገብእ ሓጀት ክምሰል ወዴ ምና-ተ ሴመ ክምሰል ኢልአፈሬ ተሐብር።
4. ፈቴከ ሀይበከ ሕድት ተ ነብረ ኢረኪብ ወአቤከ ከልአከ ክሉ ረአስከ እት ሸሪብ፦
እለ መሰል እለ
ፈታይከ ምን ሕድት-መ ክምሰል ለሀይበከ፡ ህያብ ህዬ እብ ምርወት ወኤማን እት ኢኮን እብ ረኪብ ወሕግላን ክምሰል
ኢኮን፡ አባይከ ላኪን ርዙቅ እት እንቱ እንዴ ልርኤከ ረአስከ እግል ልሽረብ ክምሰል ከልአከ ተአፍህም።
5. አፍ እግል ክሉ ጨይሕ ወዕን ፈታየ ትገንሕ፦ እለ መሰል እለ ፍቲ ምን ቀልብ ክምሰልተ፡ ደለ እብ አፉሁ
ትሰሐቀ እከ ፈታይከ ክምሰል ኢኮን። አፍ መጃመለት ክምሰል ወዴ ወቀልቡ ፈታዩ ሌጠ ክምሰል ገኔሕ እግል ትሽረሕ
ለትትመሰል መሰል ተ።
ምን ገጽ 5 ለአተላለ
ምስል እሊ እብለ ልትጻበጥ፡ ለሐልፈ
ወሬሕ ለትከወነት ቤትጎማት ናይ ምስል
በሐር ቀየሕ ለልትሓደደ ድወል፡ ዶረ
እት አምንለ በሐር ወመትሰዳዳይ ዐማር
ናይለ ድወል ሚ መስል? መስኩበት
በሐር ቀየሕ ወባብ አልመንደብ እንብል
ዲብ ሀሌነ ሀዬ አሀምየቱ ወተእሲሩ
አክልሚ ቱ? ለቀድያት እት ኖስኖሱ
ለሀለ እሉ መተናካብ(ኢንተርዲፐንደንስ)
ፈጠንካሁ ምንገብእ፡ እት ኸሊጅ ለሀሌት
ሓለት እግል በሐር ቀየሕ እብ ከአፎ
ተምትመ፡ እት ቀር አፍሪቀ ለሀሌት ሀዬ?
እት ናይ በሐር ቀየሕ ለሀለ ዕላቓት ዓመ
(ፒ ኣር) አርእስ ብዕድ ቱ። ሕነ እግል
ፋሻት ወዚነት ለእንሸቅየ አለብነ። ምን
ነባሪናመ ኢኮን። እሊ ልትበሀል ለሀለ
ሕልፍ ወመቅሬሕ፡ አጄንዳት በሐር
ቀየሕ፡ ናይ በሕርየት መትላማድ እት
በሐር ቀየሕ፡ አምን በሐር፡ እድንያይ
መትሐላለፊ፡ ማያይ መትዐደዪ . . .
ብዙሕቱ ለልትበሀል።
ምናተ ምን
ዕላቃት ዓመ ለልሐልፍ ኢኮን። በሐር
ቀየሕ እግል ኖሰ ምን እንርእየ ግብለታይ
እንክረ ወባብ አልመንደብ ሀለ። እብ ገሌ
መፋሂም ሶማል ኣይተት እቱ የዐለት።
ባብ አልመንደብ እንዴ ትቤ እግል
ትእዘም ኢትቀድርኒ፡ ኸሊጅ ዐደን ሀለ።
እሊ ጀልጅ እሊመ በይኑ ኢልትረኤ፡
3300 ኪሎሜተር ሕጻጽ ማያት ሶማል
ሀለ። መስኩበት ሶማል፡ ሓለት ባብ
አልመንደብ እግል ኸልጅ ዐደን እብ
ከአፎ ተምትሙ፡ እግል ክሉ እሊ ሱረት
ዋድሐት ለተሀይብ ሓለት እግል ንክለቅ
እሉ ብነ። ህግየ ዕሙማይት እንዴ ትትሃጌ
ለትሰናቄ እቱ ጋር ኢኮን። እብ ትቡት
ዲቡ እግል ንብጸሕ ገአነ ምንገብእ፡ ዲብ
እሊ ደዋሒ እሊ ለሀለ ረዐድ፡ ሐናባቅ፡
ጀሬ ለሀለ ደማር ወክየድ፡ አነ በርጠጠዕ
ቱ ለእብሎ።
እብ ስሜት ባብ አልመንደብ
ለኢልትሃጌ ኢሀለ፡ ኣላፍ ኪሎሜተራት
እንዴ ተዐደ “አነ ዲብ ባብ አልመንደብ
ሰላም እግል እምደድ” ቱ ለልብል እበዪ
መቃይስ? ወከም ደውለት ንትሐሰር እቡ
ልብለ? ሕነ ላኪን ዋጅብ ናይ ቤትነ እግል
ኒዴ ብነ። ኖስነ እግል ኒደየ ለእንቀድር
ኖስነ ኒደየ። እሊ አግዳም ከሊጅ ዐደን
እብ ጀሀት የመን፡ ጀሀት ሶማል፡ ጅቡቲ፡

13ይት ሰነት ዕልብ 08

መቃበለት ርኢስ...
ኤረትርየ፡ ስዑድየ፡ ሶዳን ዎሮ ፈሀም
እግል ለሀሌቡ። በሐር ቀየሕ እብ ተማመ
እግል ኒበል ይእንቀድር፡ የምክን ሐሬ
እግል ነአርሕብ እንቀድር። አዜ ላኪን
እግል መስኩበትለ መንጠቀት ለልሐምርግ
ተካምል እቅትሳድ ለለአትሐውን፡
ለኢለትሐዜ ምን ቃኑን ለፋግር አሽቃል
ረዐድ ለለበጼሕ ፈርሆታት ሚቱ? ሐቴ
እብ ሐቴ እግል ልትበየን ሀሌት እሉ።
ደቅቡ ወለሰብበ ብቆት እብ ሕፍዝ
እግል ንኣምሩ ብነ። እለ ብቆት እግል
ንክረዕ፡ ክም ኢተሀሌ እግል ኒዴ አውመ
ዲብ መራቀበት እግል ነኣቴ ገብአነ
ምንገብእ፡ ለአርድየት ከፎ ሀሌት፡ ወሕነ
ሚተ መቅደረትነ? እግል ትትአመር
ሀሌት እለ። ለብቆት እግል ትክረዕ አው
ትገልጽጽ ገአከ ምን ገብእ ሚ ለአትሐዜ?
መናዱቅ፡ መዳፌዕ፡ ድሮናት፡ ማል፡ እብ
አኪደት ሚ ለአትሐዜ? እግል ልትአመር
ሀሌት እሉ። እለ ብቆት እለ ኣመርናሀ
ወፈሰርናሀ ምንገብእ ሀዬ፡ እግል ነአምክነ
አው እግል ነአሪመ ምንእነ ሚ ምስዳራት
እግል ልትንሰእ ቀድር? እብ ተርቲቡ
እግል ንክረዮ፡ ሐቆሀ መቅደረትነ ሚተ
ወአርዛቅነ ከአፎ እንከስእ ወእንነዝም
እግል ንኣምር ብነ።
ወእቱ እንዴ ተንከብነ በራምጅነ
እንነዝም። እለ አስክ ኢገብአት፡ እብ
ህግየ ዓመት ትገይስ አለቡ። ከ”ንዕኖ
ዕዙማም ሀሌኩም” ልበሀል ዲብ ሀለ፡
ለአግደ ምህም ዲብ ሄሳት ሻረኮት
እንዴ ኢገብእ፡ ሚ እግል ልግበእ ቀድር
እግል ነኣምር ብነ። ወረቀትነ እላተ፡
ሰበት እሊ ዲቡ እግል ኒጊስ እንቀድር
ትበሀለ። ከእሊ ሕልፍ ልትበሀል ለሀለ
መርሐለት መአርድየት ናይ ጎማት ሕድ
ንስአት ምን ኢገብእ፡ ሕልፍ ጋብእ ሀለ
ኢልትበሀል። አዳም ሐቴ ወክድ ምስል
ሰበት አጅተመዐ ሕልፍ ድወል በሐር
ቀየሕ ተአሰሰ እግል ኒበል ይእንቀድር።
እተ ሕነ ሕልፍ አማን ለእንብሎ እግል
ንእቴ ገአነ ምንገብእ፡ ሰልፍ ለጋራት
ነአብሽሉ፡ መፍሁምነ ዲብ ሕድ ምን
ይእንልሕጎመ ነአትቃርቦ፡ ከንትፋሀም
ሐቆሀ ሚ ፈርሀት ሀሌት እንፈርግ፡
ለእንጃብሀ እበ ገበይ ሀዬ እንቀፍር።
ዲብ እቕትሳድ ከፎ ንትሳዴ? እግል
መዋጥኒንነ ውጢት ሓለት መንበሮ
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እግል ነአጥፌሕ ገአነ ምንገብእ ሚ
እግል ኒዴ ብነ? አርዛቅነ ሚቱ? ሰኒ
እንበይኖ።
ፈረጎት ፈርሀት ሌጠ
ኢኮን፡ ህቱ ለመታክል እግል ትሸንክ
ለትወድዩቱ።
ለዐበ ወአስክለ ሔሰት ለዋሌ፡
ዝሕሮታትከ እንዴ ነዘምከ ተካምል እንዴ
አምጸእከ ቀደም እግል ትሄርር ቀዲርቱ።
እሊ እንዴ ኢተአበርህ ሕልፍ እግል ቲዴ
ልትቀደር ምን ልብሎ፡ ሕነ እት ሄሳት
ወዕላቓት ዓመ ኢነአቴ። ዲቡ ኢነአቴ
እንዴ እንቤመ ኢንትጠርፌ። እትለ
መናሰበት እንዴ እንሻርክ ፍክረትነ እግል
ንሽረሕ፡ ናይ ብዕዳም እግል ንስመዕ
ብነ። ለቀደምናሀ ወረቀት ሀሌት፡ ምነ
ዲበ ሀለ ለሔሰ ረአይ ብዬ ለልብል ምን
ለሀሌ ሀዬ ልምጸእ ሌጠ እንብል። ሕነ
ምን ብዕዳም እንዴ ሒስነ ኢኮን፡ ምን
ተጅርበትነ ለከእለልናሁ አፍካርቱ ለእሉ
እንቀድም ሀሌነ። ለትሰረረተ “ቻይነ
እንዴ መጽአት እትሊ ባካት መስኩበት
እግል ትክለቅቱ” ቤሉኒ ምን ገብእ፡
ቻይነ እብ ፈቴካሀ ወአቤካሀ ኢኮን፡
ለሰኣል እብ ከአፎ ተአሰክቡ? ቱ።
ሒለት ሐቴ ምን ማርስ እንዴ መጽአት
እግል ተአስክቡቱ ምን ልብሉኒመ እበየ
ገበይ? አፍህመኒቱ ለእብል። እፈትዮ
ወአብዮ ኢኮን ለሂገ። ለጸንሐ ነባሪ
ዲብ እዕላም፡ ደዓያት ወዚነት ለልትባደር
ሰበት ቱ፡ ምን እሊ እግል ንፍገር ሀሌት
እነ። ለንዛምነ ሰልፍ እብ ገበይ ራትዐት
እት ናይ አማን መትሰዳዳይ ለመረሐነ
እግል ልግበእቡ እንዴ እንቤ እንሸቄ
ሀሌነ።
ክእነ ለአብለነ ለሀለ፡ ብዙሕ ምን
ጃረብነ፡ እት ክእነ መስል ቀድያት እግል
ንእቴ ሰበት ኢለትሐዜናቱ። ሐቴ ዶል
ዲቡ አቴነ ምንገብእ፡ እብ ክሉ ቀልብነ
እብ ዐመል እግል ንሽቄ እቱ ለብነ
አህዳፍነ ምኑ እግል ለአጅሌነ ሰበት
ቀድር፡ እንዴ ኢንትጌጌ መካይድነ እንዴ
ኣመርነ ምስል ብዕዳም ለለአትራክበነ
ሰኒ እንዴ ሐፈዝናሁ ተአስትህለነ እንዴ
ወዴነ ውራቅነ ቀደሞትተ ለትካርጀነ።
ለሐልፈ እጅትማዕመ ሐዲስ የዐለ እቱ፡
ቀደሙ እትለ ገብአ እጅትመዕ ላኪን
ለወረቀትነ ቀደምነ። ወለወረቀት አስክ
እለ ዲብ ጣውለት ሀሌት።
ገጽ 10

ኣድም አብሐሪሽ

ጅግረ ዐጀላት አቅሊም ምግብ ልተላሌ
ፈደሬሽን
ጅግረ
ዐጅላት አቅሊም ምግብ
እብ መናሰበት ሰነት
2020 ለአዳለዩ ጅግረ
ዐጀላት፡
ማሌ
ለሀ
እት ባካት መድረሰት
ጃልየት (አስመረ) 2ይት
መርሐለቱ ዋዲ ዐለ።
መትባድረት
1ይ
ዲቪዝዮን እት 117 ኪሎ
ሜተር ሪም ለበ ነሳፈት
ትጃገረው። እትሊ 1.67
ኪ.ሜ. ሪም ለዐለ እለ
ክሎሊት እተ ለገብአ
ጅግረ፡ ሐቆ ሄራር 21
ኪሎምትር፡ መትጃግረት
ሚክኤል
ሃብቶም
(ጎሚስታ) ምን ኤሪቴል፡
ኖቤል ሚካኤል ምን
አስቤኮ፡ መሓሪ ተወልዴ
ምን ሰንበል፡ ናትናኤል
ተስፋጼን እብ ብሕቶት፡
ምነ መጅሙዐት ለዐባይ
እብ ሸፋግ ገጾም ቀደም
እንዴ
ትፌተተው፡
ምን ዱረት እት ዱረት
መሳፋቶም አርሐበው።
ኖቤል ሚካኤል ሰበት
ወድቀ፡ ምነ ሰልፋይት

እት ክል ሰነት ለዲብ ፍንጌ ሐምስ
ገዳይም ፍረቅ መዲነት ኣአስመረ
ለገብእ ጅግረ ኮበሪት እግር፡ እተ
ሐልፈት ሰንበት ንኢሽ ተአንበተ።
እሰልፍ ለተልሀው ፍረቅ አዱሊስ
ወመሎቲ ዐለው። እት ሳብዓይት
ደቂቀት ያሲን መ/ብርሃን ዓርደት
ለአሸወጠየ ኮበሪት፡ መትፈርጀት
ለሃረሰት ዐለት። ሜሎቲ መትካባት
ሰኒ እት ለአርኡ ዲብ 14ይት ደቂቀት
እብ መተልህያዮም ሓድሽ ተወልዴ
ሜርሒት ለአጽበጠዮም ጎል ረክበው።
ሜርሒቶም ላኪን ሐምስ ደቂቀትመ
ይሐክመት። ሰለሙን ምስግና እግል
አዱሊስ ለልዓድሎም ጎል ሰጀለ
እሎም።

መጅሙዐት ተርፍ እት ሀለ፡
ውላድ ፈሪቁመ እበ እተ ተለ
ደውራት ለሳደፈዮም መታክል
ምነ ትልህየ ተርፈው።
እግለ ሰልፋይት መጅሙዐት
እብ ሸፋገት መርሕወ ለዐለው ምን
ፈሪቅ አስቤኮ ላቶም መትጃግረት፡
እግለ መጅሙዐት ዐባይ እንዴ
ጸበጥከ መትፌታት ወለ እግል
ውላድ ፈሪቆም መታካይ እት
ፍንጌ ትወረጠው።
ጅግረ እግል ትትመም 10
ዱረት ዶል ተርፈያሀ፡ መትጃግራይ
ፈሪቅ ሰምበል መሓሪ ተወልዴ
ዐጀለቱ ሰበት ከርበት ምን ትልህየ
ፍግረቱ፡ እተ ሜርሒት ለዐለት
አወላይት መጅሙዐት ሚካኤል
ሀብቶም ወናትናኤል ተስፋጼን
ሌጠ በሐተወ። መጅሙዐት ዐባይ
ህዬ እብ ሄኖክ ምሉእብርሃን
ወፈሪቅ አስቤኮ እት ትትዋሌ፡
ጅግረ ሰለስ ዱረት ክም ተርፈያሀ፡
ሚካኤል ሀብቶም ዐጀለት ሰበት
ከርበት እቱ፡ ምስሉ 95 ኪሎምትር
ሂሩር ለዐለ ወድ ፈሪቁ ናትናኤል
ተስፋጼን እግል ልታከዩ ድኢኮን፡
እግል ልሕደጉ ኢሐረ።
እብለ
ለነስአየ
ከጥወት
ህዬ ናትናኤል ምን ብዝሓም

መርፈርጀት
ሐምዴ
ረክበ።
ሚካኤል እምበል ለገብአ መታክል
ዐጀለት ቀየረ። ሐቆ ክልኤ
ደውረት ህዬ እግል ክልኢቶም
መደወን ትዘበጠ እሎም። እት
ጋቦን ሰርገል ለረክበ ናትናኤል፡
እሊ ጅግረ እሊ ለቮላተ እግል
ሚካኤል ሃብቶም ናይ ኤሪቴል
በክት ሀበ። እብ አሳስ እሊ ሚካኤል
ሃብቶም ጅግራሁ እብ 2፡40፡13
እት ለአተምመ፡ እት ሳዐት 43.8
ኪሎምትር እት ልትፌተት ዲብ
ለአተምም፡ ናትናኤል ደርቡ አተ።
ሳልሳይ ህዬ ምነ መጅሙዐት
ለዐባይ ሐቆ ሐቴ ዱረት ለመልሸ
መክሰብ ደበሳይ ዐለ።
መጅሙዐት
ዐባይ
እተ
ወዴቱ ብድረ ቮላታ ህዬ፡ ቶማስ
ጎይትኦም 4ይ፡ ሮቤል መሓሪ
ምን ኤሪቴል፡ ሳሙኤል ምስግና
ምን ኤሪቴል፡ አቤል ሮቤል
ምን ኤሌክትሮላይት፡ አኽሊሉ
ገብሬሂወት ምን ሰምበል፡ ጴጥሮስ
መንግስ ምን ኤሪቴል ወሰሚር
ብርሃኑ ምን ገብለት ህዬ ምን 5ይ
አስክ 10ይ አተው።
መትጃግረት 2ይ ዲቪዝዮን
እተ ወደወ ናይ 80 ኪሎምትር
መሳፈት ጅግረ ዐጀላት ህዬ፡

መትባድራይ ፈሪቅ ኤሪቴል
ናሆም ገዛኢ ጅግራሁ እብ 1፡
50፡45 አወላይ ለአተምም እት
ሀለ፡ ደርቡ ዳንኤል ይሕደጎ
ምን አስቤኮ፡ ናሆም መንገሻ
ምን ሰንበል፡ ዳንኤል በርሄ ምን
አስቤኮ፡ ግርማይ ዮሀንስ -ሰምበል፡
ናሆም ዘመንፈስ-አስቤኮ፡ አኽሊሉ
አረፌ-ኤሪቴል፡ ሳምኤል ተወልዴሰምበል፡ ዩኤል ሀብቴኣብ እብ
ብሕቶቱ፡ ኣኽሊሉ አተሽም ምን
ዲኤች ኤል ምን 2ይ አስክ 10
ትረተበው።
መትባድረት
ዐጀላት
አዋልድመ እት 80 ኪሎ
ምትር ዲበ ወደያሀ ለትረዬሕ
ጅግረ፡ ጅግራህን እብ 2፡07፡47
ለአተመ እት ህለየ፡ እት ሳዐት
38 ኪሎምትር ልትፌተተ ዐለየ።
ምን ፈሪቅ ጋለነፍሒ ደሴት ኪዳኔ
አወላይት እት ትትዐወት፡ ወለት
ፈሪቀ ብስራት ገብሬመስቀል
ደርበ አቴት። ዳናይት ፍጹምአራግ፡ ሚለና ያፌት -ሰራይር
ሳወ፡ ሱዛና ፍስሃዬ ወሞናሊዛ
አርአየ ክልኢተን ምን ፈሪቅ
ግብለት፡ ዲያና ዳዊት -ደንደን፡
ብርኽቲ ፍስሃዬ-አራግ ህዬ ምን
3ይት አስክ 10ይት ትረተበየ።

ሜሎቲ ወቺፖሊኒ ተዐወተው
ሐቆ ዕርፍ ጎል እንዴ ኢሰጅሎ
ዝያድ 80 ደቂቀት ከልአው፡ ሐቆሀ
እብ ያሲን መሐመድ ብርሃን ጎል
ሰበት ደግመው፡ ሜሎቲ እግል አዱሊስ
2-1 ቀልበው።
ሐቆሆም ሜዳን ለትከረው ፍረቅ
አልታሕሪር ወቺፖሊኒ ቶም። ትልህየ
ሰኔት ፍንጌ ክልኢቱ ፍረቅ ትረኤት።
እት 15ይት ደቂቅ ቺፖሊኒ ደርበት
ጀዘ ረክበው፡ ሙሴ ብርሃኔ ምን
መሳፈት 22 ምትር እንዴ ሾተየ ህዬ
ሰጀለየ።
አልታሕሪር እግል ለዐሬ ጀርቤታት
ብዞሕ ወደ። እት 22 ደቂቅ ህዬ
አፍያት ቺፖሊኒ እንዴ ሃጀመው
ጅንዬ ዲንሰ ለልትሐመድ ጎል ሰጀለ።

እግል ዕርፍ ህዬ 1-1 ፈግረው።
ሐቆ ዕርፍ እተ ተለ ወክድ ትልህየ፡
ፈሪቅ አዱሊስ ምን አፍያቱ ገጹ ቀደም

እት ጌልል፡ ኮበሪት እት ምግብ ሜዳን
እግል ልራቅብ ወልትከባበት አንበተ።
እት 37 ወ38 ደቂቅ ደርብ ሕድ

ቴድሮስ ዐለምጾ እበ ረክበዮም እሎም
አግዋል ህዬ፡ ለትልህየ እብ ዐውቴ
አልተሕሪር 3-1 ተመት።

አትሌቲክስ እት አቅሊም ዐንሰበ
እት
አቅሊም
ዐንሰበ፡
ኣአትሌቲክስ ምን ወክድ እት
ወክድ ዲብ ለሐሶሴ መጽእ ምንመ
ሀለ፡ መትከምካም አትሌታት ዲብ
ፍረቅ፡ ክምሰልሁመ ኢረኪብ
ምደርቢን ምነ አግደ መሐለኪት
ርያደትለ አቅሊም ጋብእ ክም
ሀለ ልትሀደግ።
ቀደም እለ እት አቅሊም

ዐንሰበ ብዝሓም አትሌታት ክም
ፈረው ለሸርሐ ርኢስ ፈደሬሽን
አትሌቲክስ አቅሊም ዐንሰበ
መምህር ተስፋሚካኤል አብረሃ፡
እትሊ ሒን አዜ ላኪን ክምለ
ለአትሐዜ ሰበት ኢትሸቀ ዲቡ፡
ክመ ለአትሐዜ ልሄርር ክም
ኢጸንሐ ወደሐ።
አዜ ላኪን ሰኒ ቡጉስ ክም ሀለ

ወምን ናይ መሻረከት መርሐለት
እት ናይ ጅግረ ዕዱያም ክም
ህለው፡ እሊ ህዬ ፈድለ አትሌታት
ወሖል
እድውርት
ለህሌት
ልጅነት ፈደሬሽን አትሌቲክስ
ክም ቱ አፍሀመ።
ብጉስ ለሀለ ወራታት እብ
ሕድድት መቅደረት ልትባገስ
ክም ሀለ፡ ምናተ መትከምካም
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አትሌታት፡ ናይ ዕንዳቄሆም ኣላት
ትካመለ ምን ገብእ፡ ክምሰልሁመ
ምደርቢን
ትወጀደው
ምን
ገብእ ላኪን፡ እብ ደረጀት
ወጠን ሰእየት ለትገብእ እቶም
አትሌታት እግል ልትረበው ክም
ቀድሮ ሸርሐ።
መስኡል ቴክኒክ ፈደሬሽን
አትሌቲክስ አቅሊም ዐንሰበ
አሰይድ
ጎይትኦም
ብርሃኔ
እብ ተረቱ፡ ምስለ ሐልፈ እት
ልትርኤ፡ ለሔሰው አትሌታት
እብሁዛም ክም ህለው እት
ለአክድ፡ ምን አቅሊም እንዴ
ሐልፈው
ደውለት
እግል
ለአስሙ ለቀድሮ መትጃግረት
እግል ሜመዮትመ ለልአተቅድር
ወክድ እቱ ባጽሓም ክም ህለው
እት ለአፍህም፡ እሎም አትሌታት
አርቡዕ 19 ፌብርዋሪ 2020

እግል ልዕበው ጅህድ ኩሎም
ለከስሶም ጀሃት ክም ለአትሐዜ
ሐበረ።
እት ናይ ብሕቶት ጅግራታት
ዲብ ሻርክ ምን ወክድ እት
ወክድ ዲብ ልትጠወር መጽእ
ለሀለ ሻብ ዐብደልረዛቅ ስሌማን፡
እተ ዲብ ባርንቶም እተ ሐልፈ
ወሬሕ ለገብአ ጅግራታት ቅዋት
ድፈዕ ካልኣይት እንዴ ገብአ
ክም ተዐወተ፡ ሰዐይ ህዬ እብ
ካድም ሕበር አትሌታት ወሰብ
ምህነት ለልትጠወር መጃል
ርያደት ፍቲት ክም ቱ ሸርሐ።
እትለ ሰነት ለትከስሰ ጀሀት እግል
ትከምክሞም ወናዲ እግል ቲዴ
እሎም እብ ሰእየት ልትጸበሮ
ክም ህለውመ አተንበሀ።
ተስፋሚካኤል ገብሬስ
ገጽ 11

ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

እብ ሰበት ቫላንታይን ደይ ሚ ተምአሮ?

ቨላንታይን
ደይ
Saint
Valentine’s Day በህለት ቅዱስ
ቫላንቲኖ ዲብ እለ ለተሀደገት
አምዕል ስሜቱ እንዴ ከትበ
እግለ ፈትየ ካርተሊነ ለነድእ
እተ አምዕልተ። እለ አምዕል እለ
አምዕል ፍቲ አው ቅዱስ ሽሂድመ
ትትበሀል። እለ አምዕል እለ እት
ክል ዮም 14 ፌብርዋሪ ለትዘከር
እት ገብእ፡ አሳሰ ክምሰል ናይ

ድወል ምውዳቅ ጸሓይ
(አሮበ) አምዕል ፌስተ
ክስታን ተ እንዴ ገብአት
እብ ዎሮ አው ክልኦት
ሹሀደ ክስታን ትዘከር።
እብሊ እለ አምዕል እለ
ክምሰል ናይ ደያነት፡ ዓዳት
ወዝክረት ናይ ሮማንዪን
ክምሰልሁመ ዲብ ብዙሕ
ድዋራት ዐለም ለትዘከር
ተ። ናይ እስትሽሃድ ታሪክ
ምስሉ ለትጻበጠት እት
ገብእ እት ክል ዮም 14
ፌብራይር ህዬ ትዘከር።
ክምሰሁመ ዲብ ሐብስ
እግለ
ልትዐዘቦ
ቅዱሳም
እንዴ
ትበሀለት ዲብ ሐንቴ
እምብራጦርየት
ሮም ትዘከር ለዐለት
አምዕል ተ።
እለ አምዕል እለ
እትሊ ለህሌነ እቱ
ወክድ፡
አምዕል
ሻም አው ፍቲ እንዴ
ትበሀለት እትሊ ሳልሳይ
ክፈል ዘመን ትዘከር ህሌት።
እብ አሳስለ ናይ በዲር
ዓዳት፡ ቅዱስ ቨላንታይን
እግለ ዲብ ሐብስ ለዐለት
ሕጅብት እንዴ ትዋሰፈት
እሉ ትትረአዩ ዲብ ህሌት።
ዲብ 18 ክፈል ዘመን አስክ
እለ ወለትለ ሕብስት ላተ

ሕጅብት ጅነት
ነድኡ ለዐለ
ጅዋብ አሳስ ናይ እለ ቨላንታይን
ደይ ገብአ።
እለ አምዕል እለ አሳሰ እሊ ዲብ
ገብእ ሐቆሁ ላተ ሸክለ ዲብ ቀይር
ወአምዕል ፈተች ዲብ ትትበሀል
ወአዳም እግል ሕድ ዕንቦበታት፡
ሐለውያት ክምሰልሁመ ለትፈናተ
ህያባት ወካርቶሊናታት ዲብ ሕድ
እት ነድእ ወማጤ እተ ጌሰት።
እብሊቱ ህዬ ዮም እለ አምዕል
እለ እብ ረስም ወሸክል አልባብ
እንዴ ጠወረት ምስል አምዕል ፍቲ
ወሻም ትጻበጥ ለህሌት።

• እት እዲነ አስክ እለ እሙራም ለህለው መጥብየት 4200 ጅንስ
ሔዋን ባጽሓም ህለው።
• መጥብየት ደሞም ሕፉን ሔዋናት ልትበሀሎ። እሊ በሀለት ህዬ
ሐዋፈን ናይለ እቱ ነብሮ ለህለው ምድር ምንመ ትትቀየር፡ ሐፋነት
ገሮቦም ኩሉ ረአሱ ኢትትቀየር።
• መጥብየት እግለ ወሉዱ ውላድ ምነ ዶል ውልደቱ ለልአጠቡ
ሔዋናት ቶም።
• ምን ኩሎም መጥብየት እግል ትንፈር ለትቀድር በዐል ደነብር
ዕዝሎ ሌጣ ተ። ዕዝሎ ሰሬረት እት እንተ፡ ቤጨት ኢትወልድ፡ ክምሰሌሀ
ዕዝሎታይ ንኡሽ ትወልድ ወትአጠቤ ሰበት ገብአት ህዬ፡ ምስል መጥብየት
ለትትዐለብ ሰሬረት ህተ ሌጠ ህሌት።

ቻርሊ ቻፕሊን ምንቱ?
ቻርሊ ቻፕሊን ኦሮ ምነ ሽህረት
ብዝሕት ለረክበው ሙመስሊን
ግርበት 20 ክፈል ዘመን ቱ። ህቱ
ዎሮ ምነ ብሑዳም እት ዘመንለ
እምበል ክርን ልትሸቀ ተማሲል
ለመሰለ ወአስክ እለ ለኢልትመሸግ
ቱ።
ቻርለስ ስፔንሰር ቻፕሊን
ዝያደት ሽህረት ለረክበ እበ
“ቻርሊ ቻፕሊን” ለለሽዐልል
ዕበያት ንእሽ ዐቢቱ። አቡሀ ህቱ
ወድ 12 ሰነት እት እንቱ እብ
ሰበብ
ደረር ከምረት ሞተ።
እሙመ እብ ሕማም ዐቅል
ትትዐዘብ ሐቆለ ጸንሐት፡ ቻርለስ
ምን እሊ ወክድ እሊ እንዴ
አስተብደ እብ አርወሐቱ እግል
ልትናበር አምበተ።

ለአወላይ ወቀዩ ህዬ እት
መስረሕ እንዴ ዐርገ እግል ልመስል
ወምመስል ሰኒ እግል ልግበእ
እት ሳምናይት ሰነት ምን ዕምሩ
ነፈር ፍርቀት ሙመስሊን ገብአ።
ህቱ እት ተምሲል እትለ ትወቀለ
እቱ ወክድ አስክ አምሪከ ሳፈረ
ወሰኒ እግል ልመሰል አስተብደ።
እለ መቅደረቱ ወመውህበቱ ህዬ
እግል ዝያደ 75 ሰነት እንዴ
ኢልትመሸግ አተላለ።

ገሌ ምን ሐቃይቅ
ቻርለስ፦
1. ቻርሊ ቻፕሊን እት 16
ኣፕሪል 1889 እት ዎልዎርዝ
ሎንደን
ብሪጣንየ
ቀዴማይ
ኣዶልፍ ሂትለር እብ አርበዕ ዮም
ትወለደ።
2. ህቱ ለወአላይ ሙመስል
እትለ ናይለ ወቀት ለሀይ መጋዚን
ለዘሀራ ቱ።
3. ቻርለስ አርበዕ ዶል ሀደ
4. ቻርለስ
ሐቴ
ዶል
ሳልሳይት ጃእዘት ነስአ
5. ክምሰል አዶልፍ ሂትለር
እንዴ ገብአ እት ግሬድ ዲክታቶር
መሰለ
6. ጃእዘት ኦስካር እት

መጥብየት

ፊሊም “ሌምላይት” እተ ሔሰት
ሙሰቀት ነስአ።
7. ናይለ ሸቀዩ አፍላም
ጥባዐት እብ ዶልዶሉ እት
ሆሊዉድ እት እንቱ ምኑ በደ
አው ትሰረቀ።
8. ገሮቡመ ሐቆ ሞቱ እንዴ
ትሰረቀ ህቱ እግል ለአቅብል ምን
ዓይለቱ ማል ብዙሕ ደፈዐ።
ግናዘቱ ሐቆ 11 ሳምን እብ
ሴርቀት አቅብር እንዴ ተሐንፈለት
ትሰረቀት። ለሴርቀት ክምሰል
ትጸበጠው ቱ ለትረከበት። ሐቆ
እሊ ቻርለስ እት ሐንቴ 6 ፊት
እት ሐንቴ እብ እስምንቲ ለትሸቀ
ኮንክሪት ትቀበረ እሊ ህዬ ምን
ብዕዳም ሴርቀት እግል ልትነጄ
እንዴ ትበሀላ ቱ።
9. ቻርሊ ቻፕሊን አምሪከ
ነብር ወዲበ እት ሰነት 1953
እት ሐብስ ምንመ ዐለ ክሉ
ረአሰኡ ጅንስየት አምሪከ እግል
ኢትትሀየቡ ራፍድ ዐለ። ህቱ ዲብ
ስዊዘርላንድ እተ ነብር እቱ ለዐለ
ናይ ሐብስ ስኒን እት እንቱቱ እት
ሰክብ እት ዲሰምበር 25 1977
እት 88 ሰነት ምን ዕምሩ ሞተ።
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• ዕዝሎ አውመ ዕውር ላሊ፡ ምን 20 አስክ 30 ሰነት ዕምር በ።
አክሉ ሰበት ትጸኔሕ፡ ምነ ነኣይሽ ሰራይር ምስለ ንኢሽ ነፌሰተ ለሬመ
ዕምር ለትጸኔሕ ክም ተ እሙር ሀለ።
• ስካድ ዘራፍ ረዪም ቱ። ክል ወክድ ህዬ ምስለ ዕምረ እት ወስክ
ክም ገይስ ልትአመር። አክ’ለ ዐበት ተ፡ ስጋዳመ ሪም እት ወስክ ገይስ
በሀለት ቱ።
• አጀኒት (ውላድ) ዓሰ ኔብራይ ወዶልፊን፡ ምነ ዶል ለእለ
ትወለደው፡ አስክመ ወሬሕ ለአተሞ፡ ኩሉ ረአሱ ኢሰክቦ።

ዝያድ 10 ፍንቲት ርከብ

አርቡዕ 19 ፌብርዋሪ 2020
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