አርቡዕ 22 ማርስ 2017
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ወዚር ዑስማን ሳልሕ እት መስር ዝያረት ወዴ
እብ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለልትከወን
ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ፡ እት
መስር ናይ አርበዕ አምዕል ዝያረት
ሽቁል ወዴ ህለ።
ለውቁል ልኡክ እት ዝያረቱ፡
ምስል ወዚር ካርጅየት መስር
ሳምሕ ሹክሪ እንዴ ትዋጀሀ፡ እት
ጠወሮት ዐላቀት ክልኤ ለጀሀት እብ
ዓመት፡ እት መጃላት እቅትሳድ፡
እጅትማዕየት ወዓዳት ህዬ እብ
ፍንቱይ እንዴ ረከዘ ሀድገ።
እምበል እሊ፡ እግል መዳፈዐት
ቀርሰነት በሐር ወእርሃብ ክልኢተን
ለዐድ እብ ሕበር እግል ልክደመ
ትፋሀመው።
ልኡክ ውቁል ሕኩመት መስር
እተ ሐልፈ ሳምን እት ኤረትርየ
ዝያረት ስጁል ክምሰል ዐለ
ልትፈቀድ።

መዳርስ 2ይ ደረጀት
ማትሪክ ለአነብት

ናይ ሰነት 2017 ወጠንያይ እምተሓን 2ይት ደረጀት በህለት ማትሪክ፡
ምን ዮም 20 ማርስ እንዴ አንበተ፡ እት መድረሰት ዋርሳይ ይከአሎ-ሳዋ፡
እት ክሉ አቃሊም ዐድነ፡ ክምሰልሁመ እት እድንያይ መዳርስ ጃልያት
ኤረትርዪን ስካን ጅደ ወድዋረ ስዑድየ ልትሀየብ ህለ።
መርከዝ እምተሓን ወመፈወድየት ተዕሊም ዉቁል እት ኤሪነ እብ
አሳስለ ነድአቱ ሸርሕ፡ ለአስክ ዮም 25 ማርስ ለለአተላሌ እምተሓን፡ 14
ጅንስ ተዕሊም ለሸምል እት ገብእ፡ 6937 በህለት 51.2% አዋልድ አንሳት
ለልትረከበ እቶም 13 አልፍ ወ540 ሙምተሕነት ሻርኮ እቱ ህለው።
ለምምተሕነት 10 አልፍ ወ999 ምን መድረሰት ዋርሳይ ይከአሎ፡
1849 ምን መዳርስ ቴክኒክ፡ ሐርስ ወተጃረት፡ 148 ህዬ ምን መዳርስ
ጃልያት ኤረትርዪን ስካን ጅደ ወርያድ እት ገበኦ፡ ለተርፈው 544 እብ
ድግማን ለአምትሕኖ ለህለው ክምቱ ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።

አ/ግ/በ/ቀ፡ መሻረከት ገቢል
እት ዐቦት እቅትሳድ

መሕበር ሐካይም 22ይ ሙእተመሩ ሰርግል
ማሕበር ሐካይም ኤረትርየ
መስኡሊን
ውዛረት
ዓፍየት
ወተዐሊም፡
አንፋር
ማሕበር
ወዐዙመት ለገብአት እግሎም ጋሽ
ዲበ ሐድረወ 22ይ ሙእተመሩ
ዲብ ዮም 18 ማርስ ዲብ ቃዐት
ፍንዱቅ አስመረ ፓላስ ሰርገለ።
ርኢስ
ማሕበር
ሐካይም
ኤረትርየ ዶክተር ጎይትኦም ሐጎስ
ዲበ አስምዐየ ከሊመት መክሰቲ፡
ዲብ ሰነት 2016 ለትሓበረው እቱ
ሐካይም ሐዳይስ “አሰናይ እትለ
አብጽሔክም” እንዴ ቤለ፡ ማሕበር

ዐውል 2.00 ነቅፈ

ሐካይም ኤረትርየ ምኖም ለልታከዩ
ዶር ወመሻረከት ዐቢ ክምቱ ዲብ
ለሐብር፡ መስኡልየት ክብድት
ራፍዓም ከም ህለው እግል ልፍሀሞ
አትፋቀደ።
አግደ ሀደፍ መትአሳስ ማሕበር
ሐካይም ኤረትርየ፡ ሕቁቅ ወምራድ
አንፋር ማሕበር ዐቂብ፡ ምስል
ውዛረት ዓፍየት ወብዕዳም ሰብሽርከት እንዴ ትዓወነ ዲብ ዐመልየት
ደሪስ ወአድረሶት ወአምር አንፋር
ዲብ ወሰኮት ከዲም ወብዕድ ክም
ቱ አፍሀመ።

ዲበ ሙእተመር፡
ሕማም
ኤች.ኣይ.ቪ.፡ ዲብ አጀኒት ለልትርኤ
ጽምእ ገሮብ ወሕማማት ብዕድ፡
ረግእ ደም ዲብ እገር፡ ምን ርሕም
በረ ለሳድፍ ዕምስነ ወሕማማት
ብዕድ ለከስስ ተቃሪር ወክቱብ በሐስ
እብ ሰብ መቅደረት ትቀደመ።
ሙሽተርከት እት ደንጎበ፡ ክልኤ
ሰነት ለትሸቄ ጀሀት መመቅረሓይት
ሐረው።
ማሕበር ሐካይም ኤረትርየ
እት ሰነት 1992 ለትአሰሰ ማሕበር
ማሕበር ሰብ ምህነት ቱ።

ናይ
እቅትሳድ
ወእጅትማዕየት
ዐቦት
እግል
አከዶት
እብ
መሻረከት ሸዐብ ዛይደት
ልሰርገል ለሀለ በራምጅ
ዐማር ዐባዪ፡ እበ ትደቀበ
መትነዛም እግል ለአተላሌ
ከም ቱ ሓክም አቅሊም
ግብለት በሐር ቀያሕ
ሰፊር
መሐመድ-ስዒድ
መንታይ ሸርሐ።
ሰፊር መሐመድ-ስዒድ
ምስል ወካይል ሸዐብ፡
እዳራት ደዋይሕ ዋዴ
ወስዶሓዔለ ዲበ ወደዩ
ልቃእ፡ መስኡሊን እዳራት
ደዋይሕ ወልጃን ደገጊት
ዲበ ገብእ ለሀለ ጅህድ
ዶር ሜርሓይ እግል ልቀድሞ
አትፋቀደ።
ዲበ ባካት ዱሉይ ለሀለ
መአሰሳት ከደማት እጅትማዕየት
እብ ዓመት፡ ተዐሊም ወዓፍየት
ህዬ እብ ፍንቲት እግል ልፍየሕ
ገብእ ለሀለ ጅህድ፡ እብ መትነፋዕ
ወሕፍዘት ሙጅተማዕ ደማነቱ
ሰበት ትትአከድ፡ ዲብ አድረሶት
ወመታብዐት
አጀኒቶም
እበ
ትወቀለት እግል ልክደሞ፡ እብ
ደረጀት ደገጊት ለገብእ ወራታት
ዓፍየት እግል ልፍየሕ፡ ወዴረት

ዐዋዴ እግል ልትሸነክ ትላከ።
ሰፊር
መሐመድ-ስዒድ
መንታይ እት ደንጎበ፡ ሸዐብ ዲብ
ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡ አሰነዮት
አግቡይ፡ እብ መሻረከት ዝያደት
እግል ልክደም እንዴ ትፋነ፡ እግል
አደቀቦት እተ ባካት ለገብእ ዐማር
ጀራዲን እግል ልትከደም ክም ቱ
ሐበረ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ለልትኤተን በርናምጃት እግል
መንፈዐቶም ክም ቱ እንዴ ፈሀመው
እግል ሰርገሉ እብ መትሰባል ከም
ከድሞ አከደው።

አፍዐበት፡ ጀለ ዐቦት ዐማር መቅሬሕ እግል ለሀሌ ክም ቡ ትሸረሐ
ሙዲር ሙዲርየት አፍዐበት
አሰይድ አሕመድ መሐመድኑር
ረጀብ፡
ለትሰተተ
በራምጅ
ዐማር እግል ልትሰርገል፡ ክሉ
አጅህዘት ሕኩመት ወእዳራት
እብ መቅርሕ እግል ልክደመ
አትፋቀደ።
ፈዓልየት በራምጅ 2016
እግል ጌማም ወእት ፈዓልየት
በራምጅ 2017 ህድግ እግል

ልግበእ እተ ገአ እጅትማዕ
አሰይድ አሕመድ፡ ሸዐብ ለአርእየ
ለህለ መባደረት ወመትነዛም
ድቁብ እት ለሐምድ፡ ደዓም
ለትረአ መቅርሕ ዝያድ እግል
ልተላሌ ትፋነ።
መስኡል ዐማር እቅትሳድ
ሙዲርየት አፍዐበት አሰይድ
ገስግስ መዝገቤ እተ ቀደመዩ
ተቅሪር፡ ማይ ወትርበት እግል

ልትሐፈዝ እብ እዳራት ደዋይሕ
እንዴ ትነዘመ ለገት ፊራሮ፡ 25
አልፍ ምትር አሽረዐት ወዝያድ
99 አልፍ ምትር ሙከዐብ
አክረት ልትሸቄ እት ህለ፡ ዝያድ
36 አልፍ ምትር አሽረዐት
ክምሰል ሰነ ሸርሐ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ እት
ሙዲርየት አፍዐበት ልጅነት
መትበረዖት ደም እብ ምራድ
ኖስ ተአሰሰት።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 12

ርኢስ መሕበር መትበረዖት
ደም እብ ምራድ ኖስ እተ አቅሊም
አሰይድ ሀይሌ ተወልዴብርሃን
እተ ሀበዩ ተውዴሕ፡ ፈሀም
ወፈዛዐት መትበረዖት ደም እብ
ዓመት መትበረዖት እብ ምራድ
ኖስ ህዬ እብ ፍንቱይ እግል
ወቀሎት እበ ገአ ተውዕያት
ዕልብ መትበረዐት እት ዘይድ
መጽእ ክምስለ ህለ እት ሸርሕ፡
ለእስስት ህሌት ልጅነት እግል
አርቡዕ 22 ማርስ 2017

እሊ ዳይ እግል ተአደቅብ
ተሐሰበ።
ሰብ-ምህነት ዓፍየት ህዬ፡
ፍአት ደም፡ ሐሽምት ደም
ወፊንቲቶም ለኸስስ ተውዴሕ
ሐቆለ ሀበው፡ ዉላድ ተብዕን
እት ሖል አስክ 4 ዶል አዋልድ
አንሳት ህዬ 3 ዶል ደም
እግል ልትበረዖ ክም ቀድሮ
ወደሐው።

ኤረትርዪን ስካን ካርጅ ወጠኒያይ ወራታቶም ለአተላሉ
እት ካርጅ ለነብሮ ኤረትርዪን፡
ዓዳቶም ወሱረት ዐዶም እግል
ለአርኡ ለወድው ወራታት እትለ
ሳምን እላመ
እብለ ትፈናተ
ወራታት አተላለው።
እብ አሳስ እሊ፡ ሰፋረት
ኤረትርየ ዲብ ጀርመን ውዛረት
ስያሐት እንዴ ወከለት፡ ምን ዮም
7 አስክ 10 ማርስ ዲበ መዲነት
በርሊን ዲበ ገብአ 51ይ እድንያይ
ዕፌ ስያሐት፡ ናይ ጠቢዐት ወዓዳት
አርዛቅ ኤረትርየ፡ እተክምሰልሁመ
ለባተ
ሰላም
ወመስኩበት
ለለአትኣምር ዕፌ ስወር ወአሽቃል
ፈን ለከምክም በራምጅ ቀደመት።
ዲበ ክል ሰነት ለልትቀደም ዕፌ፡
ምን ሐድ 185 ድወል ለመጽአየ
ዝያድ 10 አልፍ መአሰሳት ስያሐት
ወክጡጥ ጀው ለሻረከየ ዲቡ እት
ገብእ፡ ዝያድ 165 አልፍ ቤጽሐት
ከም ትሐደረ ተቃሪር ለሐብሮ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ጃልየት
ኤረትርዪን እት ከርቱም፡ ዲበ
መዲነት እት ሳምን ምስንዮት
ገባይል ሻረከት።
ዲበ እት ሱዳን ለመርከዘን
ሰፋራት ወጃልያት ለትፈናተየ
ድወል ለሻረከየ እተ ሳምን፡ ጃልየት

ኤረትርዪን ስካን ከርቱም፡ ዕፌ ስወር
ወኣላት፡ ዓዳት ወለመድ ሸዐብ
ኤረትርየ ለለአትኣምር በራምጅ
ወብዝሔ ወውሕደት ቆምያትነ
ለለአትኣምር ጽበጥ ትቀደመ።
እለ ምን ሰነት 2015 እንዴ
አንበተት ለትገብእ ሳምን ምስንዮት

ገባይል፡ በራምጅ ሄራር እገር፡ ወናይ
ዓዳት ወስወር ዐፌ ለከምክም ዲብ
ገብእ፡ መትነዛም ወጽበጥ ጃልየት
ኤረትርየ ከብቴ ረክበ።
እሊ
ክእነ
ዲብ
እንቱ፡
ዲብለ ትፈናተየ ድወል ለነብሮ
ኤረትርዪን ኦሮ ከእብ ጀሀቱ፡

8 ማርስ እድንያይት አምዕል
አንሳት “አንሳይት ደማነት ስያደት
ወዐማር” እበ ትብል ስቅራት እብ
ነያረት ዐየደወ።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ፡
ዲብ ስዑድየ፡ እማራት፡ ቀጠር፡

ሱዳን፡ መስር፡ ኬንየ፡ ጀምሁርየት
ግብለት አፍሪቀ፡ ጀርመን፡ ብሪጣንየ፡
ኢጣልየ፡ ሽዌደን፡ ኦስትርየ ኖርወይ፡
ሆላንደ፡ ኣውስራልየ ወአሜርከ፡
ለአምዕል ዶር ወመሻረከት አንሳት
ኤረትርየ እበ ሸርሕ አግቡይ
ዐየደወ።

መ/ወ/ሸ/ደ/ኤ/ ፈሬዕ አቅሊም ቅ/በ/ቀ
ወራታቱ ለጌምም እጅትመዕ ወዴ

አትአመሮት
መሕበር መዋሰላት አድሐነት ከረን-ገለብ
ለገብአኩም ሰብ ዕጽ፡ እምበለ ቀደም እለ ዕጾም
ለሰሐበው ክልኩም ታርፋም ለህሌኩም ሰብ
ማሕበር ለሸምል ምህም እጅትመዕ መሕበር
እግል ኒዴ ሰበት ቱ፡ እግል ዮም 01/04/2017
ሰንበት ንኢሽ ሳዐት 9፡00 አስቡሕ እት መክተብ
መሕበር አድሐነት (ስምጥ ፈርሸት እክል ከረን)
እግል ትሕደሮ እግልነ ንትዐልጠጥ። ላብድ
ክሉ መሻርካይ ሐቆ ኢመጽአ እበ ለሐድሮ
ሌጠ ክም ነአከልስ ነሐብር።
ልጅነት መሕበር መዋሰላት አድሐነት ከረን-ገለብ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

አምር ወምህነት ለጾረ ሻብ
እግል ለሀሌ ልጻገም ማሕበር
ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ
፡ አምር ወምህነት ለጾረው
ሸባባት እግል ለሀሉ ጅህድ ወዴ
ከም ሀለ ሸርሐ።
መስኡል ማሕበር ወጠን
ሸባባት
ወደረሰ
ኤረትርየ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀያሕ
ሻብ እድሪስ ዑስማን እግል
ሸቃለ ሸባባት ዲብ መዲነት
ባጼዕ እተ ወደዩ ሰሚናር፡
ለአግደ ጽዋር ብነ ወጠን አምር
ወምህነት ሰበት ቱ፡ ኦሮ ከእብ
አውለውያቱ ልትከደም እሉ
ከም ሀለ እንዴ ሸርሐ፡ እግል
ዝያድ ፍገሪት መዓወነት ሸዐብ፡
ጀሃት ሕኩመት ወጀብሀት፡
መትነዛም ሸቃለ ሸባባት ምህም

ክምቱ አፍሀመ።
ዲብ
መክተብ
ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት
መስኡል
ቅደይ
ተንዚምየት ሻብ ዐብደለጢፍ
ዐብደለ እብ ጀሀቱ፡ ሸባባት
ኤረትርየ ናይ ዶሉ መሻክል
እንዴ ጋብሀው፡ ዲብ ብነ ወጠን
ለኢበዴ ታሪክ ሸቁ ሀለዮቶም፡
ትኣምርተ
ወጠንየቶም
ወመቅደረቶም ክምቱ ሐበረ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ
ምዴርያት አቁርደት ወስነይ
ዝያድ 200 ሸባባት ለትፈናተ
ምህናት ደርሰው።
ለተእሂል፡ አሽቃል ንጃረት
ወሕዳደት፡ ጀላል ጭገር፡ ወቲድ
ጣቀት ጸሓይ፡ መዲድ ክጡጥ
ከህረበት፡ አወላይ ራድኢት

ወብዕድ ለከምክም ተእሂል፡
ዲብ ምዴርየት አቁርደት እግል
149 ሸባባት ዲብ ምዴርየት
ስነይ ህዬ እግል 55 ሸባባት
ተሀየበ።
እት ማሕበር ወጠን ሸባባት
ወደረሰ ኤረትርየ መስኡል
ተንዚም ወስያሰት ሻብ ማሪቆስ
ግርማጽዮን
ዲበ
አስመዐየ
ከሊመት፡ ማሕበር ወጠን ሸባባት
ወደረሰ ኤረትርየ ዲብለ ትፈናተ
ድዋራት ምን ወክድ እት
ወክድ ለሀይቡ ለሀለ ተእሂል
ምህናት ወተዐሊም ስያሰት፡
ዲብ
አደቀቦት
ወወጅሆት
ሸባባት ዶር ዐቢ ቀድም ክም
ሀለ እንዴ ሐበረ፡ እበ ትደቀበት
እግል ለአተላሌ ክምቱ ሸርሐ።

መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህረ ዐሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ገጽ 2

ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ

ቃኑን፡
መደኒያይ
ወናይ
ጀሪመት እንዴ ትበሀለ እት ክልኤ
ልትክፈል። መደኒያይ ቃኑን
ለትፈናተ መጃላት ቃኑን ክምሰል
ቃኑን ገሮብ፡ ቃኑን መምተለካት፡
ቃኑን ዓይለት፡ ቃኑን ሜራስ፡ ቃኑን
ውዑል፡ ቃኑን ትጃረት፡ ቃኑን
በሐር …ወለመስሉ ለከምክም ቱ።
ለገብአ ወሰክ ጀራይም እንዴ አዳለ
ለልሰበብ ጀዛመ ለጸብጠ አዋጅ
ክምሰል ክፋል ቃኑን ጀሪመት ናይ
ሐቴ ደውለት ለልትነሰእ ምንማ ቱ፡
መጅተመዕ ለኢልትከብቱ ጠባዬዕ
ምስል ናይ ጀዛሁ እንዴ ወሰከ እብ
ተፍሲል ለለአውጅ ዎሮ ክምኩም
አሳስያይ ቃኑን ጀሪመት ላኪን
ዲብ ድወል ብዝሓት ህለ። ቃኑን
ጀሪመት፡ ለገብአ መጅተመዕ እግል
ደረጀት ተጠውሩ፡ ዓዳቱ ወነባሪሁ
ለለርኤ፡ ቅየሙ ወዔቡ እንዴ ፈሰለ
ጀዘ እንዴ አትለ እግል አንፋሩ
ዋጅብ ተሕዚር ለለሀይብ እቱ
ወዶል ልትከየድ ህዬ ለጃዜ እቱ
መጃል ቃኑን ቱ። ዲብ መጅተመዕ
ኤረትርያመ ሕድ እብለ ሸብህ
ምስል
ቅየም
መጅተመዕ
ለኢልትመሳኔ መዋዲት ወአከይ
ውዳይ ወለሰብቡ ጀዘ ለፈስር
ቃኑን ጀሪመት እግል ሽቅል እንዴ
ዳለ ዲብ ሸዐብ ንሹር ህለ።
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ እብ
ዓመት 396 ማዳት ለጸብጠ እት
ገብእ፡ ዓም ወፍንቱይ ዲብለ ልብል
ክልኦት ዐባዪ ከፈፍል ለትከፈላ
ቱ። ለዓም ክፋል ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ 106 ማደት ለጸብጠ
እት ገብእ፡ አሳሲ ሀደድ ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ፡ መባድእ ናይ
ጀሪመት መስኡልየት፡ ናይ ቃኑን
መስኡልየት ለከውን ዐናስር፡
መስኡልየት ጀሪመት ለኢለሀሌ
እቱ አዋይን፡ ኑዕየት ወሀደፍ
ጀዘ… ወለመስል ለልብል ፈሀም
እንዴ ፈሰለ እግለ ዲብ ፍንቱይ
ክፋል ለለሀሌ ማዳት እት ፍዕል
ለልውዕል እቱ መምሬሕ ከሬ።
ምኑ እንዴ ሐልፈ ዲብ ገበይ
ፍቴሕ ጀሪመት ላጼሕ እብ ጌገ
እግል ኢልትዐገብ፡ ሙጅርምመ
ዝያደትለ ወጅቡ እግል ኢልጃዜ
ለዳፌዕ እቡ አግቡይ ወመባድእ
ህለ እሉ። ፍንቱይ ክፋል ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ ሕድ እብለ
ሸብህ 290 ማደት ለጸብጠ እት
ገብእ፡ እብ ጅሪመት ለልጃዘው
ጠባዬዕ
(መዋዲት ወተናዝል)
እንዴ አትለ ለመጽእ ጀዘ ፈስር።
አሳስያይ ሀደፍ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ፡ ክምሰለ ዲብ በያናት
ዓም ክፋሉ ክቱብ ለህለ፡ አሕዳስ
ጀሪመት እብ ንዛም መዳፈዐት፡
ሰላም ወመንገፎ ደውለት ወስካነ
አድመኖት ቱ። እሊ ወቀይ እሊ
እግል አከዶት ህዬ ክልኤ ገበይ
ልትነፈዕ።
ለአወላይት
ገበይ
መጅተመዕ ለኢልትከበቱ ጠባዬዕ
ምስለ ሰብቡ ጀዘ እንዴ ፈሰረ
ሐቆለ አወጀ፡ አንፋር መጅተመዕ
እብ ዋጅብ ክምሰል ልፍሁሙ
እንዴ ወደ፡ ምን ኪደቱ እግል

ልትጀመሎ ዋጅብ ተሒዝር ሂበት
ቱ። ቃኑን ጀሪመት እብ ክእነ ገበይ
ዋጅብ ተሕዚር ሀበ እግል ልትበሀል
ገብአ ምንገብእ ላኪን እብሊ ለተሌ
መባድእ እግል ልትረቤ ለትሐዜ።
1. መብደእ ወዳሐት፡- ቃኑን
በህለት እብ ከሊማት ለትነደቀ ወስፍ
ጠቢዐት ወድ አዳም በህለት ቱ።
ጠቢዐት ወድ አዳም እብ ፍዕል
ወእብ ተናዝል ለልትወሰፍ እት
ገብእ ለለዐምር ወለደምር እግል
ልግበእ ቀድር። ቃኑን ጀሪመት
በገ እግለ መደምራይ ጠባዬዕ ወድ
አዳም እግል ኢልጅሬ ለዳፌዕ
ወእግለ መዐምራይ ጠባዬዕ ወድ
አዳም ህዬ እግል ለሀሌ ለቀስብ
ማዳት ለከምክም መጃል ቃኑን
ቱ። ኪደት ናይ እሊ መቀስባይ
ላቱ ማዳት ቃኑን ጀሪመት ህዬ
ናይ ሰላዲ ጀዘ ወሐብስ ላቱ ጀዘ
ሰብብ። መደረት ኪደት ማዳት
ቃኑን ጀሪመት በገ፡ ክምሰል እሊ
ለተሀደገ ድቁብ ሰበት ገብአ፡
መጅተመዕ ዋጅብ ተሕዚር እንዴ
ረክበ እግል ልትከረዕ አው ህዬ
ቃኑን ጀሪመት ሸዐብ እበ ልፍህመ
ህግየ፡ እብ ገበይ ቀላል እብ ዋድሕ፥
ሐጪር ከሊማት ወጦጋት እንዴ
ትነደቀ እግል ልዳሌ መብደእ
ወዳሐት ቀስብ።

2. ራቴዕ መብደእ ጀዘ፦
ዋጅብ ተሕዚር ሂበት እበይኑ እግል
ዎሮ ቃኑን ጀሪመት ሀደፉ እብ
ዋጅብ እግል ልብጸሕ ለአተቅድሩ
በህለት ኢኮን። ሚ ደአም ቃኑን
ጀሪመት እግል ዎሮ እግል ልትሀወን
ልትሐዜ ለህለ ጠባዬዕ ለቀርሩ
ጀዘ ራቴዕ ወፈዓሊ እግል ልግበእ
ለአትሐዜ። ኢራቴዕ ወኢፈዓሊ
ጀዘ እግል ኢጠያዐት ለዋሌ እግል
ልግበ ቀድር። ጠያዐት ቃኑን ዶል
ኢለሀሌ ሜዛን ቃኑን ከፍፍ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ እብ ቃኑን ዲብለ
ትቀየደ አግቡይ እግል ልዋሌ
ቀድር። ሰበት እሊ መጅተመዕ
እግል ቃኑን እንዴ ጠይዐ እግል
ልንበር ገብአ ምንገብእ፡ ቃኑን
ጀሪመት ለቀርሩ ጀዘ እግል አጅረየ
ጀሪመት ለልትመጣወር እግል
ልግበእ እሊ መብደእ እሊ ቀስብ።

3.መብደእ ለለአስትህል ጀዘ፦
ቃኑን ጀሪመት እግል ዎሮ ኑዕ
ጅሪመት ለቀርሩ ጀዘ እበትትቀደር
ገበይ ዎሮ ኑዕ አው ህዬ ሰኒ
ወአማን እት ሕድ ለቀርበ ወሕድ
ለመስል እግል ልግበእ ለትሐዜ።
እሊ ዶል ገብእ ጀዘ አኪድ ወምን
ሰልፉ ለልትአመር እግል ልግበእ
መጅተመዕ ዋጅብ ሐብሬ አው
ተሕዚር ራክብ ህለ እግል ልትበሀል
ቀድር። እግል ዎሮ ኖዕ ጀሪመት
ለልትቀረር ጀዘ እብ ኑዕየት ልግበእ
ወእብ ቅያስ ሰኒ ለትፈንተ ስድ
ገብእ ላኪን ምነ ህለ ሐቃይቅ
እንዴ ፈግረ ዲብ ናይ ኖስከ ረአይ
ሰበት ልተንከብ ናይ ጀዘ ደሊል
ኢለህሌ። እሊ ህዬ እግል ተያዐት

ቃኑን እብ ኢፋሉ ለለአስር እቱ
ገብእ። ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
በገ ዲብ ፍንጌ ለትወቀለ ወለደሀረ
ሐድ ጀዘ ለህለ ፈርግ ሰኒ ወአማን
ለለአጨብብ እንዴ ገብአ፡ ራቴዕ
መብደእ ጀዘ እግል ልትአከድ
ለአመማ ቱ።

4.መብደእ ክድመት ዳይመት፦
ቃኑን እግለ ሀለ ክሉ ደረጃት
ተጠውር ምስተቅበለ ወተጠውር
መጀተመዕ ዲብ ወግም እንዴ ኣተ
ዶል ልትዳሌ ዲመ እብ አዋጅ
እግል ልትበደል ወልትሓየስ ላብድ
ገብእ። ክእነ ላቱ ኖዕ ሸጢብ
ወአትሳናይ ቃኑን ህዬ እብ ሰበት
ዎሮ አርእስ እብ ቃኑን መስኡልየት
ቃኑን ለለአረፌዕ ጠባዬ ወደረሩ
እግል ኣመሮት እግል ትራጅዑ
ለለአስትህል ናይ ቃኑን ጀልሳት
ክምሰል በዜሕ አው ለትባተከ ሰበት
ወድዩ መጅተመዕ እብ ዋጅብ እግል
ልታብዑ፡ እግል ለኣምሩ ወእግል
ሊጠዕ እሉ ለሐይል። ሰበት እሊ
መጅተመዕ ዋጅብ ተሕዚር ተሀየበ
እግል ልትበሀል ገብአ ምንገብእ፡
ለልትአወጅ ቃኑን ነቃስ ለአለቡ፡
እግል ሓድር ናይ ምስተቅበለ
ተጠውራት ዲብ ወግም ለኣተ ዶል
ገብእ ዲመ ለኢልትባደል ወእግል
ጠባዬዕ አዳም ለወጅህ እግል
ልግበእ ለትሐዜ።
እግል መዳፈዐት ቃኑን ጀሪመት
ለልትነፈዖ እቡ ብዕድ አግቡይ፡ ጀዛ
ቱ። ቃኑን ጀሪመት እብ ክእነ እት
ለዐል ለትሸረሐ አግቡይ እብ ሰበት
ጀሪመት ለመጽእ ጀዘ ወተሕዚር
ሐቆ ሂበት ምን እሊ ተሕዚር
እሊ እንዴ አምሸሸው ጀሪመት
ለለአጀሩ አንፋር መጅተመዕ እብ
ጃዘዮት ምን ሓሪት ጀሪመት እግል
ዳፈዖት ለአመማ ቱ። ጀዘ ላኪን
እብ ከአፎ ቱ ሓሪት ጀሪመት
እግል ኢትምጸእ ለዳፌዕ?
መትመራምረት ዕሉም-ጀዘ ምን
ዘበን ቅዱም እንዴ አምበተው እብ
ሰበት አህዳፍ ጀዘ ወአስባቡ እት
ልትመራመሮ ወከትቦ ጸንሐው።
እብ ዓመት ህዬ ጀዘ እብ ሰለስ
ገበይ ምን ወሰክ አጅረዮት ጀሪመት
እግል ልዳፌዕ ክምሰል ቀድርቶም
ለሸረሖ። ህቶም ህዬ፦
1. ከሬዕ፦ ለአሰልፍ ልሸረሕ
እብ ገበይ ጀዘ ለልጸበጥ ሀደፍ
መዳፈዐት ጀራይም “ከሬዕ” እንዴ
ትበሀለ ለልትአመር እት ገብእ፡
ፍንቱይ ወዓም እንዴ ትበሀለ ዲብ
ክልኤ ልትከፈል። ፍንቱይ ከሬዕ
ለልትበሀል ለትጃዘ ነፈር እበ
ጀረ እቱ ጀዘ እንዴ ሸዕለለ ለጀዘ
ለሰብቡ ደረር ዝያደትለ ጀሪመት
እንዴ አጅረ ለረክበ መስለሐት
ክምቱ እንዴ ፈሀመ ምን ሐዲስ
ጀሪመት እግል ኢለአጅሬ ለገብእ
ቱ። ዓም ከሬዕ ለልትበሀል ህዬ
ብዕዳም አንፋር ናይለ መጅተመዕ
ለእትለ ሙጅርም ለገብአ ጀዘ እንዴ
ፈሀመው ወእቡ እንዴ ሸዕለለው
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ዲብ መዋዲት ጀሪመት ምን ሻረኮት
ክምሰል ልጀመሎ ለወዴ ቱ።
እሊ ሀደፍ እሊ መብዝሑ ወክድ
ዲብ አትፋረሆት ሰበት ልተንከብ
ጀዘ ትሩድ ጠልብ። ምጅርም
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ክምሰል
ቅራመት ሰላዲ፡ ሽቡህ ሐብስ ላቱ
አሳስያይ አንወዕ ጀዛ ቱ። ዲብ ክል
ጀሪመት ለትበየነ ጠባዬዕ ህዬ እግል
ገሌ ምን እሊ ጀዘ እሊ ክምሰል
ጀዘ ልትበየን። ክምሰል ደቅብለ
ገብአት ጀሪመት፡ ለገብአ እቡ
ቴለል፡ ዲቡ ለአትሻከተ፡ ከልፍየት
ምጅርም ወለመስሉ… ዐናስር ዲብ
ወግም እንዴ አተ ህዬ እግል እሊ
ሀደፍ እሊ ለለአበጼሕ ጀዘ እግል
ልትበየን ሰልጠት ለሀይብ።

2. ከሊእ ጀሪመት እግል
ለአጅሬ ለቀድር ቴለል፦ እብ
ካልኣይት ደረጀት ለልትሸረሕ እብ
ጀዘ ለልትአመም መዳፈዐት ዊደት
ጀሪመት “ጀሪመት እግል ዊደት
ለለአቀድር አጅወእ ክልአት”
እንዴ ትበሀለ ለልትአመር እት
ገብእ፡ ለሰኒ ኬልማም ምን ጀዛሆም
ለኢልትሰይሖ ሙጀርሚን ምነ
መጅተመዕ እንዴ ትነወከው ምን
ሐዲስ ጀሪመት ለለአጀሩ እተ
ሓለት እንዴ አጭበብከ አው
ህዬ ክሉ ረአሱ ክምሰል ኢተሀሌ
እንዴ ወዴከ እግለ መጀመተመዕ
ምነ ህቶም ለከሉቁ ርዕብ ሕር
ዊደት ለልብል ቱ። እግል እሊ
እማሚብ እሊ ለከድም አንወዕ ጀዘ
ህዬ እስሮ ድቁብ፡ ስጅን መአበድ
አስክ ሞት ለለአበጽሕ ፍርድ
ክምቱ ልትአመር። እሎም ክልኦት
አንወዕ ጀዘ እግለ ምጅርም ላቱ
ነፈር ምን መጅተመዕ ክሉ ረአሱ
ለከሩሞ ሰበት ገአው ምን ሐዲስ
ጀሪመት እግል ለአጅሩ በክት
ክምሰል አለቦም ለውዴ ቱ። ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርያመ ዲብ ሰኒ
ኬልም ላቱ ጀራይም ሕድ ለሸብህ
ሀደፍ ለብእቱ ጀዘ ብዩን ህለ።
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ምን እሊ
እበ ኢትትፈንቴ ገበይ ለልርእየ
ጋሪት ደጋገሞት አው ህዬ ምን
ጀዘ ለኢልትሰይሖ ምጅርሚን ቱ።
ደጋገሞት ምጅርሚን፡ መብዝሑ
ወክድ
ለለአጀሩወ
ጀሪመት
ምስል ናይ መምተለካት መሳሌሕ
ለልትጻበጥ ክምሰል ስርቅ፡ ዘማቴ፡
መትከባት
ነቲጀት
ጀሪመት
ላቱ መምተለካት፡ ሐሰት፡ ቅሽሽ
ወለመስሉ… እት ገብእ፡ ለበዝሐው
ዌድየት ናይ ክእነ ላቱ ጀራይም
እብ ትሉሉይ ዲብ ፍርድ እንዴ
ቀርበው ለጃዘው እት ገበኦ፡ ሕድ
ለትሸብህ ጀሪመት እግል ሊደው
እቱ ለቀድሮ ቴለል ሳደፈዮም
ምንገብእ፡ ምን ውዳይ ጀሪመት ግረ
ለኢልብሎ ምጅርሚን ክምሰልቶም
ተጃርብ ወስጅል መርመረ ጀሪመት
ለልሽህደ አማን ተ። ዲብ ክእነ ላተ
ደረጀት ለበጽሐ ምጅርም ፍንቱይ
ከሬዕ ክምሰል ሀደፍ እንዴ ነስአከ
ለልትሀየብ ጀዘ እግል ልሽቄ ሰበት
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ኢቀድር፡ ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ለሀደፍ ዲብለ “ጀሪመት እግል
ሊዴ ለለአተቅድሩ ቴለል ክልአት”
ለልብል ሀደፍ ለበድል ንዛም ጀዘ
ንጹፍ ህለ። እግል መሰል ዎሮ እብ
ትሉሉይ እብ ስርቅ ጀዘ ለተሐከመ
እቱ፡ ፍርዱ እንዴ አትመመ
ክምሰል ፈግረ ምን ሐዲስ እብ
ስርቅ ምጅርም እንዴ ገብአ
ለልትረከብ ነፈር ጀዛሁ አስክ 27
ሰነት ለበጽሕ ስጅን እግል ልጃዜ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ብዩን
ህለ። እብ ክእነ ላተ ገበይ ህዬ
ምን መጅተመዕ እንዴ ትከረመ
ምን ሐዲስ ጀሪመት እንዴ አጅረ
መስለሐት ለረክብ ምኑ አዋይን
እንዴ ትከለአ መጀተመዕ ምነ ህቱ
እግል ልክለቁ ለቀድር ፈርሀት ሕር
እግል ልግበእ ቀድር።

3. እስለሕ፡ እስለሕ እብ
ሳልሳይት ደረጀት ለልትሀደግ
እብ ጀዘ ለመጽእ ሀደፍ ዳፈዖት
ውዳይ ጀሪመት ቱ። እለ ገበይ
መዳፈዐት ጀሪመት እለ ዎሮ ነፈር
ጀሪመት እግል ሊዴ ለለአትሻክቱ
መሕበራይ፡ እቅትሳድያይ፡ ናይ
ዐቅል፡ መግለል ወለመስሉ…
ኢሰካነት ዐቅል ለሰብቡ ናይ
ጀሪመት ምዩል ሰበት ጠውርቱ
ምነ ልብል መኤምረት ምጅርሚን
ለለሀዩቡ ተሕሊል ልትበገስ።
እሎም መኤምረት ጀራይም እት
ረአስ ምጅርም ለጀሬ ጀዘ እግል
ጀዘ ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግለ
ናይ እጅራም ምዩል ለጠወረ ሰበብ
እንዴ ፈረግከ ሐቆለ ሳሬካሁ እግለ
ምጅርም እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር
ምነ ናይ እጅራም ምዩሉ እንዴ
አልጸሕከ፡ ቃኑን ለጠዬዕ ፋእደት
ለትትረከብ ምኑ ምዋጥን እንዴ
ወዴካሁ ዲብ መጅተመዕ እግል
ሓበሮቱ ለአመመ እግል ልግበእ
ቡ ልብሎ። እግል እሊ ሀደፍ እሊ
ለረሽድ ቃኑን ጀሪመት ህዬ እግል
ከባደትለ ጀሬት ጀሪመት ዲብ
ወግም ለኣተ እት ገብእ፡ ሓለትለ
ምጅርም እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር
ወእግል ሰይሖቱ እግል ልንስኡ
ለቀድር ወቅት ወአብሳር ጀዘ
ለለአዳሌ እግል ልግበእ ወጅቡ ህዬ
ልብሎ። ከሬዕ ክምሰል ሀደፍ ዲብ
አትፋረህ እንዴ አተንከበ ዊደት
ወሰክ ጀራይም እግል ልዳፌዕ
ለለአምም ገብእ እት ህለ፡ እስለሕ
ላኪን ዲብ ተዕሊም፡ ተእሂል
ወመራዐየት ዓፍየት ልተንከብ።
እብሊ አፍካር እሊ ለትሰተተ ቃኑን
እግል ዳይናታት ወሰብ ሰልጠት
ሐብስ ወእስለሕ ለዐበ ቀራር ናይ
ሕርየት ሰልጠት ለሀይብ። እስለሕ፡
ክምሰል አግደ ሀደፍ ጀዘ ምንመ
ኢልትነሰእ፡ እግል እስሮ ለትፈረደ
ምጅርም ዲብለ እት ሐብስ
ለጸነሑ አውካድ እግል አስለሖቱ
መትጻጋም ልብ እግል ልትከሬ እቱ
ክምሰል ወጅብ ለለአትክሕድ ጋር
ኢኮን።
ዲብ ገጽ 10 ልተላሌ
ገጽ 3

ዕን

ጃረ
ከልሹም መሐመድ

“ሕጅብት ድኢኮን ዕውር የአነ”
ዐረፋት ስዒድ ዑመር ትትበሀል።
እትሊ ወቅት እሊ ዲብ መዲነት
አቁርደት እግል ደረሰ ካልኣይት
ደረጀት ታሪክ ተአደርስ ሀሌት።
ዐረፋት እት ሰነት 1987 ዲብ
ቤልተ ምዴርየት ገለብ ትወለደት።
አስክ 1992 ሀዬ ዕንታተ ልርኤ
ዐለ። እት ደነግብለ ሰነት ላኪን፡
ኒፎ ትለከፈት ዲበ ከክልኤ ዕንተ
እንዴ ነስአት ሐድገተ በህለት ሐዬት
ምነ። መዐልመት ዐረፋት፡ ክልኤ
ዕንተ ምንመ ተሐጀበየ፡ ዐደ ሰእየት
እንዴ በትከው ክምለ ብዝሓም
ወድዎ እት ቤት እንዴ ሐብዐወ እት
ረሕመት አዳም ኢጠለቀወ። አካን
ለዲበ ትመሀር አብጸሐወ። “እተ
አነ ድራሰት ለአንበትኮ ዲቡ ወክድ
ኢኮን ክልኤ ዕንቱ ለኢልርእየ ላመ
ሕያያም ለአካን ምራዶም እብ ኖሶም
በጽሑ ክም ቀልብ ረኩበ የዐለው”
ለትቤ ዐረፋት፡ ክምለ ትፈቅዶ፡ እት
ሰነት 1994 መድረሰት ሕጁባም
ኣብረሃ ባህታ ዲብ አቃሊም እንዴ
ገይሶ ተዕቢኣት ወዱ ዐለው።
መርሑም አቡሃ ሀዬ፡ ኩሉ ስሙ
ሰእየት ባትክ ሰበት የዐለ ገሌ ብርሃን
ለትረክብ እቡ በክት ምን ለሀሌ እንዴ
ቤለ፡ አስመረ ፈግረ እበ ከሐኪም
አርአየ። ሐካይም ሀዬ ዕንታተ እግል
ልርኤ ክም ኢቀድር አከደው እሉ።
ምናተ ምን ኢትርኤመ መድረሰት
ናይ ሕጁባም ሰበት ሀሌት ዲበ እግል
ለኣትየ በክት ክም ሀለ አሰአለዎ።
ህቱመ ንየት ድራሰት ሰበት ዐለት
እሉ ለረአይ ትከበተዩ።
እተ ሰልፍ ዋልዳየ ሕኩመት
ለተአጸገዐ ወትርፈዐ ሰበት አምሰለ፡
“አነ ወለቼ እብ አርወሐቼ አስክ
ሀሌኮ ኖሼ እረፈዐ ወምን እመይት
እትፋኔ እግለ” እንዴ ቤለ ለሐዲገ
ዲብ መድረሰት ራዲሀ የዐለ። “ሐሬ
ላኪን ወላመ ኢልድረስ ፈሀም ሰበት
ዐለ እሉ እግል ዋልዳይቼ እንዴ ቀሸ
ዐመልየት ናይ ዕንታት እግል ቲዴቱ
እንዴ ቤለየ፡ ምን ገለብ አስክ ከረን
ፎቃይ እንዴ ወዴኒ፡ ዲብ ገበይ እንዴ
ልትመየ እብዬ ከረን አብጸሔኒ ወምነ
አስመረ፡ ዲብ 1994-95 ድራሰት
ኣተዉኒ” ትደግም መዐልመት
ዐረፋት።
ለዱር ለሀይ መዋሰላት ለይዐለ
እቱ እያምቱ ወህተ ጅነት ሰቡዕ ሰነት
ዐለት። ሐቆ ክለ ለሀ ገበይ ረያም
አስመረ ክም አቴት መድረሰት
አብረሀ ባህተ ትከበተተ። ህተ ዲብ
ጸረ ተሓበረት ወአቡሀ አስክ ዐዱ
ዐቅበለ። ህተ ምስለ ዕምረ መዕነት
መድረሰት ተአምር የዐለት እምበል
ትልህየ ምስል ስናትከ። ዋልዳያመ
ምስለ ለነብር ድኢኮን ዐዱ ለገይስ
ምነ ተአመስል የዐለት። ዋልዳየ ዲብ
መድረሰት ዶል አቴት እሉ፡ ዐረፋት
እግል ኖሰ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
እተ ዐድ ገሌ መሰል ሰኔት እግል
ትግበእ ክምቱ ወተቅዪር እት አፍካር
ሙጅተመዕ እግል ተአምጽእ ክምቱ
ደማነት እንዴ ወደ ዲባቱ ለጌሰ
ምነ።
መድረሰት አብረሀ ባህተ ክምለ
ናይ መዳርስ ብዕድ እግል መሰጀሊ

ልግበእ ወልባስ ምህሮ ሐበት ክም
ኢተደፌዕ
ለሸርሐት መዐልመት
ዐረፋት፡ ምስል ደረሳሀ ወመደርሲነ
እግል ትትኣመር ብዙሕ ኢነስአ
ምነ። ዲብ ምህሮመ አክለ ጸንሐት
ሕስረ እት ዘይድ ጌሰ። ዕንታተ እብ
መትሐጃቡ ልትሰመዐ ለዐለ በይን
ወገሀይመ ሰኒ ወአማን ቀ‘ለ እለ።
“ በዲር ዲብ ዐድ ‘ዕዉር’ ለትብል
ዒረት ምንቅያስ ወለዐል ተአትሐርቀኒ
ወተአበኬኒ ዐለት። እግልሚ እምበለዬ
በሲር ሰበት የዐለ። ዲብ አብረሃ
ባህታ ላኪን ምነ ምደርሲን እንዴ
አንበትከ ብዝሓም ክምሰለዬ ሰበት
ረኤኮ ለሓለትቼ ትከበትክወ ወዕዉር
ለኢተመጸኒ ዒረት ገብአት፡ አነ ሌጠ
ክም ኢኮን በሲረት ኣመርኮ” ትብል።
እብላሀ ዲብ አብረሀ ባህታ አስክ
ሓምሳይ ክም ደርሰት፡ ምን ሳድሳይ
ወሐር ድራሰተ እግል ተአተላሌ ከረን
ትከሬት ከአስክ 11 ፈስል ዲቡ እንዴ
ደርሰት፡ ናይ ካልእ ደረጀት ድራሰተ
እግል ትርመም ዲብ መድረሰት
ዋርሳይ ይከኣሎ ሳዋ ምስል 19ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ትከሬት።
ዲብ ሳወ ሀዬ ዲብ መሳክብ
ሐዲስ መንበሮ ሐዳስ አንበተት።
ሳዋመ የአቤተ። ምን ኩለ ኤረትርየ
ለትፈናተ ቆምያት እብ ህግያሁ
ወዓዳቱ ለወ’ርደ፡ ብዙሕ አንዋዕ
ጠባዪዕ ኣደሚ ለትረክብ እተ አካን
ፈተ ሕድ ወእሕትራም እት እንተ
ረክበተ።
“እብ ፍንቱይ እግልነ(ሕጁባም)፡
ደረሰ ወሙደርሲን ለወደወ እና
ሰዳየት ሰኒ ዐባይተ፡ ምን ሐውነ
ግረ እንዴ ይእንተርፍ ድራሰትነ
አትመምነ። ምን ከደን ለልትበሀል
ወዲቡ ክም ትከሬከ ለጸነሐከ ፈርግ
ዐቢቱ። ሳወ ማሸኣላህተ” ትወስፈ
ዐረፋት።
ዐረፋት ዲብ ማትሪክ 2.8
እንዴ ረክበት መድረሰተ እብ ዲግሪ
እግል ትዋስል እት መአሰሰት ዕሉም
ወቴክኖሎጂ ማይ ነፍሒ አቴት።
ህተ ለነስአቶ ጅንስ ድራሰት ታሪክ
ገብእ እት ሀለ፡ እተ ወክድ ለሀይ
ኩልየት ዑሉም እጅትማዕየት ዓዲ
ቀይሕ ታመት ሰበት የዐለት ሰለስ
ሰነት ዲብ ማይ ነፍሒ ደርሰተን።
ራቤዕ ሰነት ሀዬ ዲብ ዓዲ ቀይሕ
እንዴ አትመመተ እት ሰነት 2011
እብ ታሪክ እብ ዲግሪ ትደሐረት።
ሐቆ መድሐራተ ህዬ ምንለ እሉ
ረክበት ዑሉም እግል ተሀብ እተ ዲቡ
ትወለደት ዐድ መጽአት።
“ዲብለ ዓቤተኒ አውመ ለትወለድኮ
ዲበ ዐጄ ምዴርየት ገለብ ክእነ
ክምሰልዬ በክት ድራሰት ለይረክበው
ሐውዬ መሰል ምን እገብእ እንዴ እቤ
እብ ሕርያን ናዬ፡ አርበዕ ሰነት ዲብ
ገለብ አድረስኮ ምን ታስዓይ አስክ
11 ታሪክ በይንዬ ብዕድ መምህር
ሴድያይ እንዴ አለብዬ።
ዐረፋት ምን ወለት ሰቡዕ ሰነት
እንዴ አንበተት ምን ዐደ እንዴ ሬመት
ትደርስ ወተአደርስ ሀሌት። ለዐውቴ
ላኪን መታክል እንዴ ተዐዴት ለበጽሐቶ
ቱ። “ወድ ሚንኣድም እግል ልንበር
ገብአ ምንገብእ ለመታክል ክልዶል

ምስሉቱ ለገይስ። ሐያት መታክል
ሐቆ አለበ ሐያት ኢኮን። ሕነ ሀዬ
አልሐምድላ ወለማ ለበርሀት ልክለአነ፡
-ወለሀይመ ግስመት ምን ረቢቱ-፡
ገበይ ናይ ድራሰት ፈትሐ እነ ረቢ
ወምስለ ልርኡ ሐውነ ደረስነ፡ ከእግል
ነአድርስ ቀድርነ፡ ለደረጀት ለልርኤ
በጸሐ በጽሐነ” ክም ትቤ፡ ለዐበ
መታክል ለዋጀሀየ ምስል ቤት ክራይ
ለልትጻበጥ ዲብ ከረን ምን ሳድሳይ
አስክ 11 ትደርስ ዲብለ ዐለት እቱ
ወክድቱ። “ለሙጅተመዕ በሲር ቤት
እንዴ አጀረ ከርሑ እንዴ ቀድረ ነብር
ኢመስሉ፡ ቤት እጃር ዮም ተአትየ
ፈጅር ለአፈግሩከ፡ በሲር የአትአጅር፡
ቤቼ ኢተአንድዶ ምንየ… ልብሉከ።
እግልሚ ሕነ ለበሲሪን ምስል እንዴ
አጀርነ ጽብሕነ ወብዕድ ኖስነ
እንወዴ። መድረሰት አብረሀ ባህተ
ቀለም ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ከፎ
ርሕከ ትቀድር፡ ኩሉ ሽቅል ናይ ቤት
ተዐልመከ” እንዴ ትቤ ምን ኢፈሀም
ለትበገሰት ፈርሀት እግለ መንበሮሀን
ክም አክበደተ ተአፍህም። ምን ጀሀት
ስናቶም ደረሳመ ፈሀም ካጢ ትርኤ
ክም ዐለት እንዴ ፈቅደት፡ ሕጁብ

ለሀሌነ፡ ላኪን ለእተ ነሐዜ ዐልነ ሰበት
በጽሐነ ለመሻክል ሓለፍነ እግል ኒበል
ይእንቀድርኒ።” ትቤ ዐረፋት እንዴ
ትጻገመ ፍሬ ተዕበቱ ለረአ ስዒድ
ክምቱ ዲብ ተአፍህም።
ዐረፋት እብ ረአየ ዕዉር
ለልትበሀል ኑር ዕንታቱ ለጸልመተ
እንዴ ኢገብእ፡ ኑር ልቡ ለትደፈናቱ፡
እት ትፈስሮ ሀዬ ፦
“ዕዉር፡ ልርኤ ልግበእ ወኢልርኤ
ልቡ ለዖራቱ። እብ እዘኖም እት ሰምዖ፡
እብ ዕንታቶም እት ልርኡ፡ ልቦመ
ለድፉን አንፋር ሀለው። አውመ
በኽት ድራሰት ለይረክበው። እግልሚ
ሐቆ በክት ድራሰት ኢረክበ አዳም
ዕዉርቱ። ሕጅብት እንቲ መዕውር?
ምን ትብለኒ አነ ሕጅብት አነ።
እግልሚ አነ ለበርሀት ዕንታት ነቅሰ
ምንዬ እንድኢኮን ልብዬ ወብዕድ
ፍክርዬ ለድፉን ዐረፋት የአናኒ”
ፈሀም ሙጅተመዕ እት መቅደረት
ወለት አንስ ወእብ ፍንቱይ እት
በሲራት ምነ እለ ሀለ እግል ልፍየሕ
ምራድ መዐልመት ዐረፋት ቱ።
ወእት ሸዐብ ለተሓልፈ ፊናመ
ሀሌት እለ። “ በክት ድራሰት እግል

ደርስ ከልትጃገር መስሎም የዐለ።
ሐር ላኪን እት ደረጀት ድራሰቶም
ውቁላም ክም ረአዎም፡ እብ ፍዕል
በሲር እግል ልሽቄ ወልድረስ ክም
ቀድር አምነው። ምኑመ እንዴ
ሐልፈው እግል ምክር ወነሲሐት
ልርከቦ ወእት ድራሰት ሰዳይት
ወፈሀም እግል ልክሰቦ እግል
ልቅሮቦም ክም አንበተው ዐረፋት
ተሓኬ። ለእት እጃር ቤት ለሀሌት
መሽክለት አስክ አዜመ ክም ሀሌት
እግል ተአፍህም ዐረፋት ”አፎ ሕጁብ
ኣቴከ እንተ አዳም ሰኒ ኢረከብከ!
ለልብል ሀገጊት አስክ አዜ ምስልከ
ገይስ ዲብለ ሙጅተመዕ ሳድፈከ፡
መላኪን እንተ እግለ መጅተመዕ
ኖስከ እግል ተአፍህሞ ሀለ እከ።
እግልሚ ዐደም ፈሀም ቱ እንድኢኮን
አዳም አዳም ኢለአቤኒ” አዳም
እብ ዕንቱ ክም ረኤ ፈሀሙ ኖሱ
እግል ልትበደል ሰበት ገብአ አሰርለ
ትበሀለ እግል ትብዴ ወኤማንከ እግል
ልትሰለብ ክም ኢለስትህል ትመክር።
ግድዔ አላት ምህሮ ናይ በሲሪንመ
ኦሮ ምነ እብ በሰር ልትሐለፍ
ለሀለ ተሐዲ ክምቱ እግል ትዝከሮ
ትፈቴ። “እለ ደረጀት እለ ምስል
ኩሎም ሐውዬ በሲሪን ለኢልተመን
መሻክል እንዴ ሐለፍናቱ ባጽሓመ

ወድተብዐት ልግበእ ወወለት አንስ
ሐቴ ልትበጽሖ። ወለዘይድ፡ ሽቅል
ናይ ዓይለት ዲብ ዔጻት አውመ
ሀዬኒ ዲብ መስኡልየት ናይ እም ሰበ
ሀለ፡ እም ኢደርሰት ምንገብእ ሀዬ
ለሙጅተመዕ አው ለዓይለት ቀደም
እግል ቲበል ኢትቀድር። መብዝሑ
ዶል ምስለ ዓይለት ለሀሌት ወምስል
ጅነ ለትውዕል ለእምተ። አብ
ወረይም ወቀርብ ሽቅሉ እት ከደን
ቱ። እም ምን ተሐምቅ ሽቅል ቤት
ሀብካሁ ምንገብእ ጣልብ፡ ክም ዔረ
እሙተ ሽቅል ቤት ብከ ገሴ ከሽቄ፡
እስዎ ሸቄከ፡ ሚሸቄከ? ለትብሉ።
ዝያደት ምስለ ዓይለት እግል ትራከብ
ለትቀድር ወለት አንስተ። ክምለ
ክልዶል ልትበሀል፡ አንሳይት ደርሰት
ምንገብእ ኩለ ለቤት ዳርሰት ሀሌት።
እት ሙጅተማዕነ ላኪን ሰልፍ እግል
ልድረስ አው በክት ድራሰት እግል
ልርከብ ለወጅቦ ወድ ተብዐትቱ
ልብሎ ወክምሰልሁ እምነት ሀለ።
እሊ ላኪን ለሙጅተመዕ አንሳይት
ሐቆ ኢደርሰት ለሙጅተመዕነ ለሀግግ
ሀለ አውመ ልትሸለዕ ሀለ። ሰኒ ገይስ
ኢሀላኒ። ቅሩብ-ቅሩብ እተ ውቀትለ
ሰልፍ በክት ናይ ድራሰት ለረክቦ
በሲሪን ለውላድ በዝሑ ዐለው ።
እግልሚ አንሳይት ሐቆ ተሐጀበት
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መዐልመት ዐረፋት
እት ቤት ትውዐል ወእግልሚ ትትረኤ
ለልብል አፍካር ዐለ። ለመትሐጃብ
ዕንታት ኖሱ ዲብ ሐቴ ቤት መጽእ
እት ሀለ፡ ለቤት ገሌ መርገም ዐለ እተ
አው ሀዬኒ ገሌ ዋይደት ዐለት ልብሎ፡
ከእብሊ አዪ በሲር በኽት ድራሰት
እግል ኢልርከብ ለዐንቁፉ። ስምሓን
አለህ ምን ረቢ እንዴ ፈግረ ለአዳም
ብዙሕ ልትሃጌ። አዜ አንሳይት በሲረት
ትግበእ ወለ እብ ክልኤ ዕንተ ለትርኤ
እግል ትድረስ በ። ብዙሕ ዶል እትሊ
ናይ ክርን ገቢል ሳምናይ ታስዓይ
ፈስል በጽሐኮ ላኪን ዋልዳዬ እግል
ለትሀዴኒ ለሐዜ ሀለ፡ ዋልዳይትቼ
ክእነ ትብል ሀሌት. .. ለዋልዴንከ
ዲብ ሐያትከ ገበይ ሰኔት አው
ተርብየት ሰኔት እግል ለአጽብጠከ
ብእቱ ድኢኮን፡ ሐያትከ ኖስከ እግል
ትጽበጠ ሀለ እግልከ። አንሳይት እግል
ትድረስበ ፋትያት ሀለያመ ምንገብእ
ፈታይካመ ሰኔትከ ለለሐዜ ሐቆ ገብእ
እግል ተአትካርም ኢለሐዜካኒ። ወለ
ውቀት ሐጫር ገጽከ ሐር ኢበልሰካኒ።
ሰበት እሊ አንሳይት እግል ዓይለተ፡
መጅተመዐ ወደውለተ እብ ዓቢሁ
እግል ትንፈዕ ሐቆ ገአት እግል
ትድረስ ሀሌት እለ”
እት ሙጅተመዕ ዲብ ምስኩናም
ወእብ ፍንቱይ ዲብ አንሳት ሚ
መስል ተቅዪር ፈሀም ማጽእ ሀለ?
መዐልመት ዐረፋት ምን ተጅርበተ፦
“ለልርኤ ልግበእ ወኢልርኤ እትሊ
ውቀት በኽት ድራሰት ሐቴ ሀለ።
ድራሰት ለአለቡ ዮመቴ ማን ለአምር
የሀለ ወገለብ። በስ ለሕሻል ለእግልከ
መሬሕ ድራሰት ቱ። እበ ለዐውለመ
ወለቴክኖሎጂ ባጽሑ ለሀለ፡ አንሳይት
እግለ ለገብእ ወኢገብእ እግል
ተኣምር እግል ትድረስ ሀለ እለ።
በዲር ምን አወላይ አስክ ሓምሳይ
ለበጽሐ ደረጀት ለበጽሐ መስል ዐለ
ክል ኦሮ እበ ውቀቱ ሰኒቱ። አዜ
ላኪን ድራሰት እት ትትወቀል ትገይስ
ሀሌት። ለአንሳይት ክምለ ምስል ሑነ
ወድተብዐት ሐቴ እዴ እንዴ ገአነ
ሕርየትነ እግል ነአምጽእ ለቀደርነ፡
አዜመ መዕነት ሕርየት እግል ነኣምር
ምስል እግል ንድረስ ብነ። ለሐውነ
ለሐንለ ምድር ኣትያም ሀለው ሹሀደ
ልቡለ ለዐለው፡ ሕነ ሐን ምድር
እግል ንእቴ እንቱም ድረሶ ወተዐለሞ
በኽት ድራሰት ርከቦ ለቤለዉነ፡ ምነ
ትጥዕም አለቡኒ። ሕነ በኽት ተሀየቤነ
እግል ንድረስ፡ ርሕነ እግል ንቅደር
ወእግለ በኽት ድራሰት ለኢረክበ
እግል ነአድርስ። ለልርኤ ገድም ኖሱ
ልሕሰብ፡ አነ መድረሰት ኢተትሐዜኒ
እብ ዝቤ ወአትዛበዮት እነብር ለቤለ
እግለ ርሑቱ። እብ ፍንቱይ እግለ
ሕጁባም ላኪን ድራሰት ላዝም
ተትሐዝዮም። ሕጁባም እት ቤት
ትደብድቦ ለሀሌኩም፡ ሕጁባም እት
ምግሳዮም ተአበልዑ ወተአሰቱ
ለሀሌኩም ዮም እት እድንየ ኢትትዐዘቦ
እቦም ወፈጅርመ እት ኣኬረ ዐዛብ
ኢትትከሬ እትኩም፡ በኽት ክፈቶ
እሎም እግል ልድረሶ ወርሖም እግል
ልቅደሮ እብሎም፡ እግለ በሲሪን እት
ቤት ደብድቦ ለሀለው”
ልተላሌ.....
ገጽ 4

መሓመድ እድሪስ

ሄራር አስክ ተሕሪር ነቅፈ
ዶክተር ተኸስቴ ፍቃዱ “ሄራር
ምን ነቅፈ አስክ ነቅፈ” ለልብል
ክታብ ዐቢ ካትብቱ፡ ለክታብ እብ
ከማሉ እት ዓሙድ ስጅል እግል
ልፍገር ምንመ ኢቀድር፡ ቀደም
እለ ገሌ ምኑ እትሊ ዓሙድ እሊ
ፋግር ዐለ። ምስል ዐመልየት ተሕሪር
ነቅፈ ወከርዶን ነቅፈ ተእሲስለ ናይ
እስተንቡረት ውሕደት ዐመልያትመ
ለትዘከርተ። ዶክተር ተኸስተ ብርሃና
ህዬ ለውሕደት ዐመልየት አሰሰው
ናይ ሰልፍ ሐካይም ጀብሀት ሸዕብየት
ዐለው። ከሐርብ ነቅፈ እተ ናይ
ደንጎበ አውካድ ሚ መስል ዐለ ወእብ
ከአፎ ተአምበተ ለከስስ ጽበጥ ራብዓይ
ክፈሉ እግል ንርኤ፦
ለናይ ሰልፍ እግል ነዓልጁ
ለረተብናሁ አስክ ዲብ ቅስም
ዐመልየት እነስኡ ብርሃና እብ ሰበት
ተጠውራት ናይለ ጅሩሕ እንዴ
ኢትሰአለኒተ
ለጸንሐት።
እግለ
ጅሩሕ ነአዳልዩ ዲብ ህሌነ፡ “እተየ
ገብእ ህሌነ አዜ፡ በህለት ትትበገስ
ዲብ ህሌከ ጅማዐትነ አያ ባጽሓም
ዐለው?” እንዴ ትቤ ትሰአለተኒ።
እግለ መጸአው ሙጀርሒን ትሰአል
ክምሰል ወዐለት ቃዊ ይዐልኮ። ለገብአ
ምን ድፈዕ ለመጽእ መለሀይነ ሓለት
ድፈዐነ መትሰኣል ልሙድ ቱ ለዐለ።
አናመ እዱሉዩ ለዐልኮ በሊስ ሐጪር
ሀብኩወ። እምብለ ሓለት ናይለ
ዐመልየት ለእንወዴ እሎም ወእግል
ኒዴ እሎም ለልታከው ሙጀርሒን
እግል ኣመሮት፡ ምን ቅስም ዐመልየት
እንዴ ይእንፈግር እምበል አትካራምቱ
ለአተላሌነ።
ሓለት ዐቅል እግል ናይ ገሮብ
ቴለል ዶል ለዐምም እቱ፡ ለእብ
ሒለት ገብእ ወቀይ ዝያደትቱ ገጽ
ቀደም ለልትሀርበብ። ሐንገል አው
ዐቅል ሰኒ ለትከበተዩ ለገብአ ልግበእ
ጅንስ ሽቅል፡ ገሮብ እግል ልሰርግሉ
ዱሉይ ቱ። ለገሮብ ተዐበ ምንገብእመ፡
ለደሚር ክምሰል መቶር እንዴ ገብአ
እግለ ማሽግ ለህለ ገሮብ ሰኒ ወአማን
ለሐርኩ። በገ ፈጅራተ ክምሰልሁቱ
ለሳደፌነ። ነቅፈ ክምሰል ተሐረረት
ሰበት ሰምዐነ፡ እሊ ክምሰል ዎሮ
መትሐሶሰዪ ገብአ እግልነ። እግለ
ሳልሳይት አምዕል እብ ግዲዳመ
እምበል ስካብ ዲብ እንሸቄ ሐለፍናሀ።
ናይ ፈረሕ ለልትለከፍ ለዐለ ርሳስ ህዬ
ክምሰል ጥዑም ሙሲቀት እንዴ ገብአ
ለአትፋገዐነ ዐለ።
ዕልብ ሙጅርሒን ምነ ቀደም
እሊ ወክድ እሊ ለዐለ ለበዝሐ
እትለ አምዕል እለ ዐለ። ሰበት እሊ፡
ለሽቅልመ ምን ሒለትነ ወለዐል እግል
ልግበእ ላዝምቱ ለዐለ። እሊ እንፍህሙ
ሰበት ዐልነ ዲብለ ተለየ አምዔላት
ለሐካይም ቦጦሎኒ፡ ምን አንፋሮም
ለለዓውኑነ ሰበት ነድአው እትነ እሊ
ሰኒ ሰዴነ። ዲብ ሳልሳይ አምዕል ህዬ
ምን ሰበርቀጤ ሐቴ መጅሙዐት
ዲብ ራዐዮት ሙጀርሒን እግል
ትስዴነ መጸአት። እሊ እግል ኖሱ
ሀያይ አበሌነ ወረህየት ሀቤነ። ዎሮ
ምነ ሐካይም ቦጦሎኒ ምስል አንፋሩ
ለምጸአ፡ ሐኪም ቦጦሎኒ 3 ቱ ለዐለ።

ሐኪም ቦጦሎኒ 3፡ ዲብለ አምዕለ
ሐርብ፡ እብ ጀሀት ግብለት ናይለ
መዐስከር እንዴ ገብአ ሙጀርሒን
ልትከበት ሰበት ወዐለ፡ እብ ሰበትለ ዐለ
ቴለል ብዙሕ እግል ልዳግም እዬቱ
ለትጸበርኩዎ። ምናተ ነፍስ ለተአብዩ
ከበር እንዴ ጸብጠ መጸአ። ለምን
ዎሮ ነፈር ሕክምነ በጦሎኒ ሳምዑ
ለዐልኮ “የምክን ለሊካ እግለ ጅሩሕ
ለዐለ ቃእድ ቦጦሎኒ እግል አድሐኖት
ቱ” ለቤሌኒ። ምን ሐኪም ቦጦሎኒ 3
አከድኩዎ። ለጅሩሕ ቃእድ ቦጦሎኒ፡
በርሄ ጸዕደ ዲብ ረአሱ እንዴ ተሐከረ፡
ሐኪም ቦጦሎኒ ሐቆ ናይ ሐቴ ሳዐት
ክምሰል አስተሽሀደ ሓከ እግልዬ። በርሄ
ጸዕደ እብ ርሳስ ብሬን ረአሱ ክምሰል
ትዘበጠ፡ ዲብ ሕክምነ ቦጦሎኒ 3
ክምሰል በጽሐ አስተሽሀደ። ለትጀረሐ
እተ ህዬ ዲብለ ከሌብ መዐስከር
ግብለት ለዐለ ናይ ደንጎበ ህጁምቱ።
እብ ተውሳክ ለእብ ብሬን እግል በርሄ
ጸዕደ ለዘብጠ ዐስከሪ ምስል ብሬኑ
ክምሰል ትጸበጠ፡ ላኪን ምን ክምሰል
ቀትለ ወለ ሐቴ ክምሰል ኢለአምር
ሐበሬኒ።

ሕርርት መዲነት ነቅፈ
ዲብ ካልኣይት አምዕል ሐቆ
ተሕሪር ነቅፈ፡ ዲብ ስዖታት ሐቆ
አዝህር፡ ዎሮ ምነ መስኡሊን ሎጂስቲክስ
እንዴ መጸአ ለአስሪንለ ሐርብ ክምሰል
ዘሆ (ረሃይን) ጽቡጣም ለዐለው ስካን
መዲነት ነቅፈ አስክ ጠብረ ክምሰል
መጸኦ አስአሌኒ። ምነ አሲሪን ሐርብ
ዝያደት ለለሀመኒ፡ ለዲብለ መዲነት
ለዐለ ሸዐብ ቱ። ምነ ዘሆ ጽቡጣም
ለዐለው ለረከብናሀ ሐብሬ፡ ናይ ዐቅል
ወዓፍየት ቴለሎም ሰኒ ኣኩይ ቱ
ለዐለ። ሰርመ መርዒት ዓፍየት ሰበት
ኢረክበው ለሞተው ክምሰል ዐለው
ሸርሐው እግልነ።
ክሎም ዐሳክር አቶብየ ጸበጠው
ለልብል ጌማምዬ ጉጉይ ክምቱ
ፈሀምኮ። እንዴ ጀርጠው ለሀርበውመ
ዐለው። እብ ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ
መዲነት ነቅፈ ፍንጌለ ክልኢትነ
ጻብጣሙ ለዐልነ ዐነክል እብ ጊም
እንዴ ተሐበዐው ክምሰል ጀርጠው፡
ጅማዐትነ ህዬ አስክ አፍዐበት
ዲብለፈናተ አካናት ሀግት ዲብ ወዱ
እሎም ክምሰል ጨርሐገዎም ሐሬቱ
ለሰምዐኮ። ዲብ ሕዳይ፡ ዐሾርም፡ ዲብ
ደንጎበ ህዬ ባካት አፍዐበት ከሚን
ወደው እሎም። ዲብ እለ ዐመልየት
እለ ለትጀረሐው ወለአስተሽሀደው
ሙናድሊንመ ዐለው። እግል መሰል
ቃእድ ስርየት ለዐለ ዐሊ ድርፎ፡ ዲብ
ናይ ሕዳይ ዐመልየት አስተሽሀደ።
እንዴ መልጨው አፍዐበት እግል
ልእተው ለቀድረው ዐሳክር አቶብየ
ዕስረ ወሰቦዕ ሌጣቶም ለዐለው።
ለበዝሐው ምን እሎም ለቀደም
አርበዕ ወሬሕ እብ ጋንጽላታት
ዲብ ነቅፈ ለትከረው ፓራኮማንዶ
ቶም ለዐለው። “ማሞ ህዬ” እንዴ
እቤ ትሰአልክዎ እግለ ምሳልዬ
ለዐለ መለሀይነ። ክምሰል ኢኣመረ
አሰአሌኒ። ሙናድሊን ብዝሓም እብ

ሰበት ማሞ እግል ነኣምር ርሙጫም
ዐልነ። እግል መፍሁም አስባብ። ህቱ
ባትክ ምሔርባይ ሰበት ዐለ ዲብ ክል
ላሊ እንወድዩ ለዐልነ ህጁማት ገሌ
ምን ዐሳክሩ እብ ፈርሀት ረጅፎ አክለ
ረአዮም እብ ሀዳአት “ኣይዘዋችሁ!
ወንበዴ ብኣንድ ሲተኩስ በሌላ ነው
የሚገበ” ለልብል ከሊማቱ ፈቀድኮ።
ክምሰለ ናይ ሰልፍ አምዕለ ህጁም
ነቅፈ ሰለስ ሙጀርሒን ፍንቱይ
ዝክርያት ለሐድገው እቼ። ዲብ ናይ
ደንጎበ አምዕል ተሕሪር ነቅፋመ ሕድ
ለሸብህ ዝክርያት ለሐድገው እቼ
ሰለ ሙጅርሒን ዐለው። ህቶም’
ሙናድል ኣደም፡ ፍጹም ወዐንዶም
(ኮማንደር)ቶም።
ዲብ ሳልሳይት አምዕል ሐቆ
አድህር፡ ኣድም ሰዓት አርበዕ ገብእ
ዲብ ውሕደት ዐመልየት መጸኤነ።
ህቱ ዲብ ደንሮሁ እብ ርሳስ ጅሩሕ
ዐለ። ለርሳስ እብ እንክር ቀደም ናይ
ወርከቱ እንዴ አቴት፡ ምን ግረ ፎካሁ
ፍግረት። ለሐክር ክምሰል መርመርናሁ
እብ ዋዴሕ ስገ እብ ስገ ምብከእ ዐለት
እቱ። ጸሎሁ ላኪን ኢተምተመ።
ሓለት ሐክሩ ዲብ እምባልቆ ለዐለው
ሐካይም ቦጦሎኒ ወአነ ፍሩግ እግልነ
ይዐለ። ክሊነ ለስገ እብ ስገ ብኩእ ለዐለ
አስዑድ ፍካሁቱ ሌጠ እንዴ እምቤ
ሓልፋሙ ዐልነ። ምናተ፡ ወጀዕ ከብድ፡
እንፈሔ፡ ዲብ ድማናይ እንክር ከብዱ
ጽንዔ፡ ክምሰልሁመ ናይ አምዓይቱ
ወኣላት ከብዱ ክርን ይዐለት። እሊ ክሉ
ሐብሬ አዘ ኣላት ከብድ ቱ ለለአሽር።
እሊ ክሉ አዘ ኣላት ከብድ ክምሰል
ዐለ እቱ ኣመርነ። ዲብ ቀበትለ ሸፍ
ዐስከሪ አው ህዬ ለአመጹኡዎ እት
ህለው አውደቀው እግል ኢልግበኦ
ከ አዘ ኣላት ከብድ ለሳድፈዩ እግል
ኢልግበእ
ትሰአልናሁ።
ምናተ
ከብዱ ለዘብጠዩ ለገብአ ልግበእ ሽእ
ክምሰል ኢለአምር ሐብሬነ። ለአሻይሩ
ወአግቡይ መትሓካሩ ህዬ እት ሕድ
እግል ልብየእ እግልነ ኢቀድረ። ምነ
ሐብሬ እንዴ ትበገስነ ላኪን፡ ከብዱ
እንዴ ከሰትነ እግል ንርኤ ቀረርኮ።
ዲብ ክእነ ላተ ሓለት ጅረሕ ከብድ
እግል ለሀሌ ቀድር ለልብል ሸክ
ምንመ ዐለ፡ “ሐቆ ትሸከክከ እንዴ
ከሰትከ ርኤ” ቱ ለመብደእ አግቡይ
ሽቅልነ ለዐለ።
ከብዱ ክምሰል ከሰትነ፡ ዎሮ
ለለትዐጅብ ሽእ ረኤነ። ዲብ ሰልፍ
ክፋል አምዒቱ ሽን ከደን ለብእቱ
ፌሻይ ርኤነ። ሰኒ ንኡሽ ብሉሕ
ዐጭም ህዬ ዲብ አምዒቱ ስቁቅ
ጸንሔነ። እበ ንኢሽ ምብከእ ፌሻይ
ጽበጥ ለብእቱ ስጠጥ ፍጪጭ ዲብ
ልብል ረኤነ። ክምሰል እለ ሓለት ምን
ወግምዬ በራቱ ለዐለ። ዲብ ነቅፈ ሌጠ
እብ ዐስሮታት ለልትዐለብ ዐመልያት
ከብድ ወዴነ። ላኪን ክእነ ላቱ
ሱዱፍነ ኢለአምር። ምንለዐል ደርኖ
እንዴ በክአት ለሐልፈት፡ እግል ኣላት
ከብድ ከፎ እንዴ ወዴት ዐሬት እቡ?
እለ ለናይ ሰልፍ ተጅርበቼተ ለዐለት።
እሊ ህዬ ለዐጭም እብ ርሳስ ክምሰል
ትዘበጠ ኖሱ ዲብ ርሳስ ትበደለ ከናይ
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ኖሱ ሐክር ከልቀ። ዲብ እሊ ቴለል
እሊ ለርሳስ ዐጭም ወርከት እንዴ
ፈልመት ኖሰ ዲብ ሰጃየት ትብደለት።
ዲብለ ርሳሰት ለሐልፈት እበ ምብከእ
ሐክር ላኪን ምንመ ትፈተሸ ስብሮ
ዐጭም ኢዐለ።
ሙናድል ፉጹም፡ ሐክር ርሳሰት
ዲብ ከብዱ ዐለ እሉ። ዐመልየት ህዬ
ወዴነ እግሉ። አስክ ሓምሳይት አምዕል
ሐቆለ ዐመልየት ሰኒ ዐለ። ዲብ ሳድስ
አምዕል ላኪን እበ ናይ ዐመልየት አካን
ቀበት አምዓይቱ ለህለ ፌሻይ እግል
ልሰጠጥ አምበተ። እሊ፡ እግለ ሕኩር
ወእግልዬ ሻቀሌነ። ብዝሔ ፌሻይ
እግል ገሌ አምዔላት ዲብ ዘይድ
ጌሰ። በክቱ እንዴ ሰነ ላኪን ሐሬ ዲብ
ነቅስ ጌሰ። ቴለሉመ እግል ልትሓየስ
አምበተ። ዲብ ደንጎበ፡ ለስጠጥ ኖሱ
አትካረመ። ላመ ጸልዐት ዲብ ጨብብ
ወተሐዬ ጌሰት። ዲብ ሐዮት ዶር
ጠቢዐት ዲብ ብዙሕ አዋይን ምን
ሒለት አዳም ወለዐልተ። ፍጹም አስክ
እለ እብ ሐያቱ ዑፉይቱ ለህለ።
ለሳልሳይ ህዬ ኮማንደር ዐንዶም
ቱ። ህቱ፡ ኤም16 (M16) እበ
ለትበሀል ለቀም እግሩ ሐቴ ትገረበት።
ለካልኣይመ እዚት ዲብ እንታቱ
ለመጸኤነ። ኤም16 አስክ እለ ምነ
ረኤኩዎ አልቃም ለትኬለመ ወክቡድ
ጅረሕ ለሰብብ ቱ። ምን እሊ ለትገሰ
ህዬ፡ ብዝሓም ሙናድሊን “ኤም16
እግል መኪነት ዲኢኮን እግል አዳም
ኢትሸቀ” ልብሎ ዐለው። እግለ
ትገረበት እግሩ ምን ሐዲስ እንዴ
አትሳኔነ ቀረጭናሀ። እግለ ካልኣይ
እግሩ ህዬ እግል ልትወርኬ ለቡ ክተፍ
ማይት እንዴ ወርኬነ ምነ ሰፈፍናሀ።
ፈጅራተ ላኪን፡ አሻይር ጋዝ ጋንግሪን
(መሽመሾት ክተፍ ለሰብብ እኩይ ረክስ)
ትረአ። ሰኒ ህዬ ደንገጽነ ወተአሰፍነ።
አስክ ነቅፈ እብ ተማመ ትትሐረር
ህዬ፡ አርወሐቱ እግል ነአንግፍ ክልኦት
እግሩ ለገረብነ ጅሩሕ ኢዐለ። ክልኦት
እግሩ ሰበት ኢገረብነ አርወሐቱ
ሐልፈት እንዴ እምቤ ለንትአሰፍ እቱ
ጅሩሕ ላኪን ዐለ። የምክን ወደሐነ
ገብእ እት እንብል ህዬ ዲብ ሀም-ገም
እነብር ዐልነ።
ዲብ ናይ ዐንዶምመ ከምስለ
ቀደም ገሌ አውረሐት ሱዱፍነ ለዐለ
ለለአስፍ ሐደስ እግል ኢለደገም ቱ
ፈርሀትነ ለዐለት። ለለአፈርህ በክት
ልታኬነ ክምሰል ዐለ ትሰመዔነ።
በክትነ ክምሰልሁመ በክቱ ሰነ ላኪን፡
ካፊ ድድ አንፋስ ስራይ እንዴ
ረገዝናሁ እግል ልትሸበህ አምበተ።
ለእግል ኢለአስተሽህድ ፋርሃም
ምኑ ለዐልነ አርወሐቱ ሌጠ እንዴ
ኢተገብእ ለደሐነት ድገለባይ እግሩመ
ሐየ ወሕርየት ህዬ ረአ። ናይ ዐንዶም
ቴለል ልትሓየስ ዲብ ህለ ላኪን፡ ዲብለ
ህቱ ብቆት ለቀም ለሳደፈዩ እተ አካን፡
እት ምግብ አልቃም እንዴ ይእደሌ
ምስል ካልኣዬ አቴኮ።
ዮም 4 ኣፕሪል 1977 ዐስር ክልኤ
አምዕል ሐቆ ተሕሪር ነቅፈ፡ ዲብ
ነቅፈ ወድዋራተ እግለ ነብር ሸዐብ
ዎሮ ክሊኒክ እግል ንክሰት ተሐበሬኒ።
ቀደሙ ክልኤ ዶል ነቅፈ እንዴ
አቴኮ ርኢሀ ዐልኮ። ሐቴ ምነ እግል
ዕያደት ለገብእ አካናት እግል ኒቱር
ቱ ለዐለ። አሰልፍ ለናይ በዲር ዲብለ
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ወክድ ለሀይ ላኪን ድምነት ለዐለት
ክሊኒክ ረኤናሀ። እለ ዕያደት እለ
እብ ሚስዮን (እስብዴስ) ለአምበተት
ለሐቴ ረአሰ ዕያደት ክድመት ተሀይብ
ለዐለት እትገብእ፡ እግል ገሌ ስኒን
ላኪን አሰረ ዲኢኮን ረአሰ ኢዐለ። እሊ
ለሳልፋይ ሕርያንነ ምንመ ዐለ፡ እበ
ዐለ ቴለል እበ ዎሮ እንክር፡ ፈርሀት
ለክፍ ጥያራት ሐርብ ህዬ እበ ካልእ፡
ብዕደት አካን እግል ንታይን ሐሬነ።
የምክን አካን ዐሊ ሔጎ ለሐይስ
ለልብል ጌማም ወዴነ ወለካልኣይ
ሕርያንነ ዲቡ ሳደቅነ።
አካን ዐሊ-ሔጎ ዲብ ውቅል
አካን ሰበት ህሌት፡ እንክር ምውዳቅ
ጸሓይ መዐስከር ዐሳክር አቶብያቱ
ጋብእ ለዐለ። ለምን ከርስ ነቅፈ አስኩ
ለትፈግር ቀጣን ገራቢት እንዴ ጸበጥነ
ህዬ ዲብ ዘሪበት ዐሊ ሔጎ በጽሐነ።
ዲበ ዘሪበት ክምሰል በጽሐነ ዎሮ ነፈር
ጀማሂር ሰኒ ትከበቴነ። ሻፍጋም ሰበት
ዐልነ እብ ሰበትለ አምጸአተነ ጋሪት
ሌጠ ተሃጌነ ምስሉ። ህቱ ወጅማዐቱ
ለአካን ሕሪት ክምሰል ኢኮን ዲብ
ብዕደት አካን እግል ንንከስ ለሔሰ
ክምቱ ሐብሬነ። ለብዕድ አካናት
ሀድፍ ለክፍ ጥያራት ሐርብ እግል
ኢልግበእ ሽኩካም ሰበት ዐልነ ናይለ
እት ነቅፈ እግል ዴደማን ርትብት
ለዐለት ስርየት ቃእድ ስርየት እንዴ
ረከብነ ምስሉ እግል ንትጋሜ ለሔሰ
ክምቱ ሐበረውነ። ህቱ ለሔሰ አምር
ናይለ እት ቀበት ነቅፈ ለህለ አካናት
ለቡ ነፈርቱ እንዴ ቤለውቱ።
አካን ቃእድ ስርየት ዲብ እንክር
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ፡ እት ቅብላት
እንክር ግብለት ምፍጋር ጸሓይ ናይለ
ዐልነ እተ ዘሪበት ቱ ለዐለ። ፍንጌ
ክልኢቱ መዐሳክር ዎሮ ሸበህ ፋዬሕ
ክሱት ላቱ ወደግ ህለ። ዲብ ቀበትለ
ዘሪበት ሰበት ዐልነ ለቃእደ ስርየት
ለዐለ እተ አካን ምነ ቀበትለ ዘሪበት
ሐበረውናተ። እት ምግብ ህዬ በርሄ
ጸዕደ ለተሐከረ እተ ወዐንዶም ለቀም
እንዴ ኬደ እግሩ ለትገረበት እተ አካን
ዲብ እሊ ባካት እሊ ክምሰል ዐለት
አምር ሰበት ዐልኮ፡ ለአንፋር ጀሃዝ
ጀማሂር እንዴ ትሰአልኮ ለተአስትህል
አካን እግል ሕሬ ቀደርኮ።
በርሄ ጸዕደ፡ ምስለ ዘሪበት ላጥአት
ለዐለት እብ አካን ትራንስፎመር
ለትትአመር ንኢሽ ቤት፡ ጽጉዕ
ዲብ እንቱ እብ ላውንቸር ክምሰል
ትሰሐተ፡ ምነ አካን ሸንከት ግብለት
ናይለ መዐስከር ለህለ ከሌብ ክምሰል
ነክሰ፡ “ሚ ገብአው እሊ መዐስከር
ሔለዮም?” እንዴ ቤለ ረአሱ እሽብብ
እንዴ አበለ እግል ለአትቃምት ወረአሱ
እብ ርሳሰት ብሬን እግል ልዘበጥ ሐቴ
ክምሰል ዐለ ለምስሉ ዐለው ጅማዐት
ሓከው እግልነ። ለብሬን ጻብጥ ዐለ
ዐስከሪ ህዬ፡ ዲብ ደንጎበ ምስል ብሬኑ
ወኖሱ ሐቴ እንዴ ኢገብእ ትጸብጠ።
ሐቆ ቅሩብ ወክድ ዐንዶምመ
አስክለ አካን ትራንስፎርመር እብ
ሽቅል ክምሰል መጸአ እብ ለቀም
እገሩ ደቀቀ። በርሄ ጸዕደ ዲብ መደት
ሐጫር አሰልፍ ምን ለቀም ደሐነ፡
ሐሬ ምን ላውንቸር ነግፈ ዲብ ደንጎበ
ላኪን እብ ርሳስ ብሬን ትዘበጠ ወእብ
ፍርስነት አስተሽሀደ።
ልተላሌ.....
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ዲብ እለ እዲነ ዶል ንትከለቅ
እብ
ሰልፍ
እብ
ሐናነት
ወረሕመት ለልትከበተነ ሀለ ምን
ገቢእ። እም ተ። ዲብ እድንያመ
እንዴ ኢንትከለቅ እብ ሰላመት
እግል ንዕቤ ወእብ ዓፍየት እግል
ንትወለድ እንዴ አባደረት ትራዔነ
ለዐለት እምና ተ። እም ረሐመተ
ክምሰል ነሀር ለትዛረ። ሐናነተ
ክምሰል ምሒጥ ለኢትትከለስ።
መራዐየተ ዛይደት። ሀለዮተ
ክምሰል ጸሓይ ለልትሐዜ። እብ
ዓመት እም እግል ክሉ መኽሉቕ
በታተን ወአበደን ካልእ በደለ
ለአለበ ረሕመት እድንያተ።
አነ እሊ አነ አዜ እግል
እግበእ ለወዴተኒ እት ሐንቴ
ናይ ረቢ እምዬተ። እምዬ ምን
ሰልፍዬ እብ ሐናነት ወረሕመት
እንዴ ሐቅፈተኒ ምን መቅጠነ
አልበሰተኒ። ምን ጭመም ገሮበ
መወነተኒ። ምን መደረት ዐቅበተኒ።
እግል ይሕመም ራዔተኒ። ዶል
ሐምም ተአሳሬኒ። ምን ርስሐት
አንደፈተኒ። ምን አከይ አደብ

ይ

ማ

ረቤተኒ። ምን ቅዌት አጥራፍዬ
ክምሰል አምር ወምስሉ እንዴ
ትመሳኔኮ እግል እንበር ሐበረተኒ።
ምን መጨንበይ
/ሕንጥሮ/
ምስል ስናቼ ሓበረተኒ። ረዪምዬ
ወቅሩብዬ ክምሰል አምር ወዴተኒ።
አባዬ ወፈታዬ እንዴ አትአመረተኒ
ፍንቲት ናይ ክልኢቶም ሸርሐት
እግልዬ። ምስል መን ክም
እትመሳኔ ወምን መን ክምሰል
እትደገግ አትአመረተኒ።
እግል ዕቤ ወእተረድ ለሔሰት
ሙነት መወነተኒ። ርሕዬ እግል
እቅደር መተንካብ ዲብ ኖስ
አድረሰተኒ። ደማነት ነፍስ እግል
ተሀሌ እግልዬ አማን ወኤማን
አድረሰተኒ። አትሓመቆት ነፍስ
እግል ኢለሀሌ አነ አክልሕ
ክምሰለ አዳም ለብዕድ ክምሰል
አነ አፍሀመተኒ። አነ ሐቴ/ዎሮ
ምነ ናዬ ላቱ ሙሽተመዕ ሰበት

ዬ

አነ እሉ እግል እምሰል ክም ብዬ
ረቤተኒ። ዓዳቼ እግል የአብዴ
ገበይ ራትዐት ሐበረተኒ። ዶል
መሻክል እንዴ ሀድአኮ እግል
እፈክር መፍትሕ እግል ሕዜ
እግሉ እት ኣክር እግል እትዐወት
ክም እቀድር ደሚርዬ እግል
አትአምን አድረሰተኒ።
ምን ጀሀል ዲብ መድረሰት
ተኣቴኒ። ምን ስናቼ እግል ይሕመቅ
ተአትሳጅዐኒ። ምንለዐል ስናቼ
እግል እሽነን ኤማን ተሀይበኒ።
እግል በይንዬ ይእትገደዕ ምስል
ክሉ ምስንዮት ሰኔት ክም ለሀሌ
እግልዬ ትወዴ። ዐባዪ እግል
ሐሽም ወእግል እስደዮም ክም
ብዬ አድረሰተኒ። ይማዬ ክሉ
ወዴት እግልዬ። ክሉ ለናይ ላቱ
አክል አዪ እግል ይእቅደሩ። ላኪን
እንሻላ ሑዳይ ምነ ፈከ ክም
እፈድየ ሊዴኒ።

እም እግል ክሉ መኽሉቕ
ልትመጣወረ አለቡ።
ዲብ እኪት ዶል ትትሐከም ምን
አጅል ውላደ አስከ ኣክር ስድት
ትክህል። ምነ ከሃሎ እንደርስ።
እም ምን ውላደ ወለ ሐቴ
ለኢትጠም ሄይባይት ተ።
ምነ ጽጎት እንደርስ።
ዶል መአከይ ሒራን አለቡ ቤዘ
ውላ’ደ ተሐልፍ።
ምነ ፍርስነት እንደርስ።
ምስል ክሉ ሰላም ወመርሐባተ።
ምነ ምስንዮት እንደርስ።
ለኢትትሀኬ ኬድማይት ተ።
ምነ ደማነት ዲብ ኖስ እንደርስ።
ምስል ጄራን ወብዕድ አዳም
እብ እሕትራም ትነብር።
ምነ እጅትማዕየት እንደርስ።
ዓመተን እም አክል ሕድ አካነ
ለደብእ ወለ ዎሮ የሀለ።

እብ ኣላፍ ሐምዴነ
ትብጸሐ!!!
ሰበት እሊ እለ በደለ አለበ
ዋልዳይት ህተ ረቢ ልጽበጠ እግልነ።
ወሕነ ወቀየ እብ ዋጅብ እንዴ
ኣመርነ ዲብ ረአስነ ንርፈዐ።

መናፍዕት መራዐየት አንያብ
አትሐዘዮት
አንያብ

አንያብ ነብረ እግል ንምጨር፡
ንንተል ወነአታክም ዶሩ ሰኒ
ዐቢቱ።
1. ነብረ እግል ምጭረት/
አትከሞት
ቀደም እለ ክምሰለ ትሸርሐ
አንያብ ነብረ እግል መጪር
ለከድም ለትፈናተ ሸክል ሀለ
እግሉ። ነብረ ዶል እንበሌዕ ዎሮት
ኖዕ ሸክል ለቡ አንያብ ዲብ ሕድ
እንዴ ለጥአ ለእንበልዐ ነብረ እት
ፍንጌ እንዴ አቴት ትጠሐን። ነብረ
እብ አንያብ ሰኒ ሐቆ ትመጨረት
ዲብ ከርሸት ክምሰል አቴት
እግል ወራት ሓቀቆት ነብረ ሰኒ
ሴድያይ ቱ። ሰበቡ ህዬ እብ ዋጅብ
ለኢትመጨረት ነብረ እት ከርሸት
ክምሰል በጽሐት እብ ዋጅብ እግል
ትሕቀቅ መሻክል ትከልቅ። እብሊቱ
አትሐዘዮት አንያብ ዑፉይ እት
ወራት ሓቀቆት ነብረ ምህም
ለገብእ።
2. እግል መትሃጋይ
አንያብ ከሊማት እብ ዋጅብ
እግል ነአንቅም ወንትሃጌ ሰኒ
ምህም ቱ። እምበል ሀለዮት አንያብ
ብዞሕ ከሊማት እብ ዋጅብ እግል
ነአንቅሙ ይእንቀድር። እግል
መሰል፡ ሐቴ አው ክልኤ ኒብ
ዶል ነቅሰ እግል ነአንቅመ ለነሐዜ
ከሊመት ትነቅስ።
3.እግል ዐቦት ገጽ ወነከክ ሰዴ
ዲብ አፍ እሲሩር ለሀለ አንያብ
ገጽ ሸክል እግል ልጽበጥ ሰኒ
ምህም ቱ። እሊ ህዬ ተጠውር ነከክ
እግል ግርመት ገጽ፡ መትፈትሖት
አፍ ወጀላል ዶር ዐቢ ክምሰል ሀለ
እግሉ ለአሰብት።

4. አስዑድ መጃቅም ወከናፍር
እግል ርፍዐት ሰዴ
አንያብ ለአለቡ ነፈር ከናፍሩ
ወመጃቅሙ ጅወ ተርቅ። ግርመት

ገጹ ህዬ ጀላል ትስእን።

ውጀዕ በቂል
አንያብ
እሊ ውጀዕ እሊ አጃኒት
አንያብ እግል ለአብቅሎ ዶል
ለአነብቶ
ለልትርኤ
ውጀዕ
ቀሊል ቱ። አንያብ-ንእሽ ምን
ስስ ወሬሕ አስክ ሰለስ ሰነት እተ
ሀለ ወቅት በቅል። እግል ዐጭም
ወስገ ዕስር እንዴ ሰጥረ እብ
አፍ ሸብብ።
እት ወቅት አብቀሎት አንያብ
አሻይር ብዞሕ ልትርኤ።
1. ጅነ እብ ብዝሔ እንዴ
ጀብብ ልትርኤ፣
2. ዲብ ምንለዐለ ትበቅል
ለህሌት ኒብ ሸበህ ላቱ ሕባጥ
ልትርኤ፣

3. ዲብ ጀፈርለ ትበቅል
ለህሌት ኒብ ለሀለ ክፋል ገጽ
ቀዬሕ ገብእ፣
4. ጅነ ዕስሩ ሰበት ረስሱ
ዲብ አፉሁ ደለ እግለ ረክበ
ሓጀት እንዴ ኣተ
ዕስሩ እንዴ ለሐክክ
ልትርኤ፣
5. ለጅነ ለሐርቅም
ወለዐንበልብል፣
6. ሐት-ሐቴ ዶል
ንየቱ ምን ነብረ
ትደበእ።
እሊ ክሉ አሻይር
ዓዲ ላቱ አሻይር
ዐቦት እት ኢኮን
ሕማም ኢኮን።
መ ጅ ተ መ ዕ ነ
በቂል አንያብ ሰበብ
ሐዝ፡ ግንፈእ፡ ፍጋር ወእሉ
ለመስል ክምሰል ቱ ለአምን።
ምናተ፡ ምስል ብዕድ ሕማማት
ወእንትሃባት እት ኢኮን ዱቅሪ
ምስል በቂል አንያብ ለልትጻባጥ
ኢኮን።
ሰበት እሊ ጅነ ሐዝ ክቡድ
ዶል ገብእ እቱ፡
ላሊ
እብ
ግዲደ
እንዴ
ልትረመጭ
ስካብ ሐቆ ሰአነ፡
“እብ ሰበብ አንያብ
ቱ” እንዴ ትበሀለ
እግል ነአምሽሽ ምኑ
አለብነ። እብ ሸፋግ
ዲብ ሐኪም ንስአት
ለአትሐዜ
እትሊ
እግል
ንፈህሙ
ለወጅብ፡
ክሉ ዲብ ወቅት
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ክ ቡ ደ
ክቡደ ክም ስመ ከብደ ጾረ
ትጎርት እብ መቅጠነ ፍጹዕ
ነሐረ
ክብድት ወስክ ዲቡ ላመ ዐረ
መራር በልስ ዲበ እንዴ ሐረ
ሰድየ አለቡ እንዴ ቀረ
ውሉድ ካይን!
እንዴ ለዐቤ እብ ሐሊበ
ክመ ሬክባይ ዕንቱ በደል
ለዐቅበ
ክምሰል በዐል ኢሴመ ቀብበ
ዶል ትትፈንቴ አፍያት
በርስስ
ላመ ውሉደ በኑ ቀርስስ
ምራዱ ኢልሐዜ ወኢበልስ
ክሉ ለአትጋድዑ ገብእ ጣርስ
ክሉ ልትነፈዕ እቡ ክመ
ርኩብ
ክሉ ለአትጋድዑ ርኩብ
ቅቡብ
ሓግል ልብሉ ላመ ጽጉብ
እሱፍ ዲመ ገብእ ገሮቡ
ክንሩብ
ከእለ ምንገብእ እንተ
ለውሉደ
እንዴ ፈሀምከ ለሕዱደ
ፈከ ፍደየ እለ ክቡደ
እብ ዘህረ ዐሊ

አብቀሎት አንያብ ለልትርኤ
አሻይር ዴረት ክምሰል ኢኮን
ቱ። እብ ተአኪድ፡ ዲብ ገሌ
አጀኒት ሸበህ ላቱ ሐዝ አው
ፍጋር እግል ለሀሌ ቀድር። እሊ
ፍጋር እሊ ዕስሩ ሰበት ረስሱ፡
ደለ እግሉ ረክበ ሓጃት ርሶሕ
ዲብ አፉሁ ሰበት ወዴ፡ እብሊ
ህዬ ጀራሲም ዲብ ነፍሱ ሰበት
ለአቴ እግል ልሕመም ቀድር።
ሰበት እሊ፡ አጀኒት አንያብ
ለአበቅሎ እት ህለው ዲብ
አፉሆም ሓጃት ርሶሕ እግል
ኢልውደው መራቀበት እንዴ
ገብአት እግሎም ሓጃት ነዲፍ
እግል ነሀቦም ወጅብ።
ዲብ
ብቅለት
አንያብ
ምሽክለት ለቦም አጀኒት እብሊ
ለተሌ አግቡይ እግል ንስደዮም
እንቀድር፦
1. መጺጸት እግል አንቀሶት
እደይነ እንዴ ተሐጸብነ እግለ
ሕቡጥ ለሀለ አካናት እብ ቅሩትነ
ንድከኩ፣
2. ለጅነ ዲብ አፉሁ እግል
ልንከሹ ለቀድር ነዲፍ ወብሩድ

አርቡዕ 22 ማርስ 2017

ሸክል ክሎሊት ለቡ ጎመ ነሀቡ፣
3. እግል ልንከሹ ካሮት
ብሩድ ነሀቡ። እሊ ላኪን እንዴ
እንታብዑ እግል ልግበእ ወጅብ።
ሰበቡ ህዬ፡ እንዴ ሳበረዩ እግል
ልውሐጡ ወልትሐነቅ እቡ
ቀድር፣
4. ወጀዕ እግል ሃድኦት
እግለ ዕስር እብ ዜት ቅርንፍል
ነአንድፉ፣
5. እብ ዜት ካማሜለ እግል
ንበሀሹ እንቀድር።

መዐሉማት
• ደሀብ እብ ሰማን ዕጽፍ
ምን ብዕድ መዓድን ከብድ
• ሐንገል ወድ-አዳም ዲብ
18 ሰነት ዐቦት ለአትካርም
• ዓቅላም አንፋር ዲብ
ጭገሮም ብዞሕ ዚንክ ወኮፐር
ለልትበሀሎ መዓድን ልትርከብ
• ለአወላይ ሞባይል እት
ሰነት 1924 ክምሰል ትመሀዘ
ተአምሮ ማሚ?
• ፋንታ ዲብ ዓለም እብ
መትዘባዩ ሳልሳይት ደረጀት
ጸብጥ
• ጽንብልዔተ
ሐፋነት
ገሮበ ምን 86 ዲግሪ-ሰንቲግሬድ
ወተሐት ሐቆ ህለ ኢትነፍር።
• ሐርማዝ አንስ እት ክልኤ
ሰነት ትወልድ
• ጅግረ ኦሎምፒክ እት
ሰነት 1912 ለናይ ደንጎበ ምን
ደሀብ ሳፊ ለትሸቀ መዳልያት
ተሀየበ እተ
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ምን ኣሱር ታሪክነ

2ይ ክፋል
እብ ብዕድ እንክር ቅድምነ ታሪክ
ኤረትርየ እብ ዕልብ ሕዱድ ኣሳር
ኣብዓት እንዴ ጸብጠ ልትረከብ።
ለበዲር ነብሮ ለዐለው ቅዱማም
ሴክነት ኤረትርየ ዓዳቶም ሰዋልፎም፡
መሕበራይ
ቅድረት
ፈኖም
ወመፋሀመቶም ለሸርሖ እቡ ኣሳር
እት ብለቅ ክጡጣሙ ወውቁራሙ
ዐለው።
እብ ፍንቱይ ሰብ በዲር
ልትነዐዉ ለዐለው ሔዋን ከደን
አውመ ልትነፍዖ እቡ ለዐለው
ሓጃት ወምስሎም ለዐለት እግሎም
ዕላቀት እብ ገበይ ጂሜትሪያይት
ገበይ ሸርሕዉ ዐለው።
ቅዱም ታሪክ ኤርትርየ ምስለ

ሳልፋያም እት መጃል ሐርስ ወርዕዮ
ብጉሳም ለዐለው ገባይል ቀር
አፍሪቀ ክም ዐለው ምን 3ይ ክፈል
ዘበን ቀደም መትወላድ ነብየላህ
ዒሰ ዐለይሂ ሰላም እንዴ አንበተው
ሓድር ደገጊት ለአንበተው ወገበይ
እዳረት ወመስኡልየት ለኤተነው
ገባይል እበ ዎሮ እንክር ወእበ ብዕድ
ህዬ እንዴ ተአከረ እት እዲነ ለትረአ
ወለአንበተ እድንያይ ወናይ አቅሊም
መትባዳል ተጃርብ ወዓዳት አሳስ
ለከረ አስክ ኣክር 1ይ ክፈል ዘበን
ሐቆ መትወለድ ነቢየላህ ዒሳ ዐለይሂ
ሰላም እትሊ ቀር እሊ ለትርኤት
ሐዳረት መሰል ሰኔት እግል ልግበእ
ቀድር።
ምስል እሊ ለልትጻባጥ ህዬ ምስል
ምጸት
አድያን
ዐባዪ ክስታን እት
4ይ ክፈል ዘበን
ወእስላም ህዬ እት
7ይ ክፈል ዘበን እብ
ቀደም ትሌ ለአተው
እት ገብኦ፡ እት
ዓዳት ወመሕበራይ
መንበረትለ ገባይል
ተአሲር ለወደው
ቶም። ክምሰልሁመ
ምስሉ
ለትጻበጠ
እስትዕማራት
ለትረአ
ኣሱር
እስትዕማራት እሊመ
ክፈ’ለ ቅዱም ታሪክ
ኤረትርየ ለልትጻበጥ
ቱ።
እት ኣክር ምስል
ናይ ቅሩብ ወክድ
ታሪክ
ኤረትርየ
ለልትጻበጥ ለሬመ
ወለትደቀለ አግቡይ

ሕርየት ምስል ስሙድ ወዳፍዖት
ገቢል ኤረትርየ ለልጻበጥ ታሪክ
ንዳል ክፈሕ ምሰለሕ ሸዐብናመ
ምዕራፍ ምህመት ቡ።
ኤረትርየ ዐድነ ህዬ እት ረዪም
ቴለል ታሪክ ወድ አዳም ለገይስ
አቅሊምያይ ወእድንያይ አሀምየት
ለቡ ውርስ ሰዋልፍ ትመልክ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ ናይ ዮም
ሸዐብ ኤረትርየ አስ’ለ ምስል ዘበን
እት ዓዳቱ ወሸክሉ እት ልትቀየር
ለመጸ ቅዱም ገባይል እዲነ ሰበት
ገብአ እግል ታየኖቱ፡ በሐሱ ወእግል
ሸዐብ ሐበሮቱ ምህም ገብእ።
እትለን 25 ሰነት ሕርየት እግል
እሊ ውርስ እሊ እግል ልትአመር
ወልትሐፈዝ እብ ደረጀት መአሰሰት
ልትከደም እግሉ ጸንሐ ወሀለ። እብ
ብዕድ እንክር ህዬ ለበዝሐ ክፈል
እሊ ውርስ እሊ እብ ቆሪነ ብሑሳት
ወሕፍዝ እግል ልግበእ እቱ ክም
ወጅብ ምህም ሰበት ገብአ ምን እለን
ለሐልፈየ ክልኤ ሰነት እንዴ አንበተ
እብ ሐዳስ ገበይ አትመቃርሖት
ኮንፍድራልየት ዓዳት ወርያደት
እግል እሊ ሽቅል እሊ እት ዐመል
እግል ልተርጀም ምን ኩልያት ዐድነ
ለትደሐረው አንፋር እት ክለን
አቃሊም ዐድነ እንዴ የመመ እት
ክል ወክድ ኮርሳት እት ለሀይብ
ምስዳራት ነስእ ዐለ ወህለ።
እብ ዓመት ውርስ ዓዳት እግል
ምጅተመዕ አትኣመሮቱ ወፈሀሙ
እት ወቀሎት እግል ልግበእ ለቡ
ካድም ደረጀት እብ ደረጀት
ለዐቤ ሰበት ህለ፡ ውዛረት እዕላም
እበ አጥፈሐተ አርድየት ምስል
ኮንፍድራልየት ዓዳት ወርየደት
ኤረትርየ
ወጠንያይ
መክተብ
መትሓፍ
ኤረትርየ
ወብዕዳም
ሙሻርከትነ እብ መትሰዳዳይ እት
ክሉ ክፋላት ውዛረት እዕላም እግል
ታየኖቱ ፍንቱይ በራምጅ እት ውርስ
ዓዳት ስታቲባት ገብእ ሰበት ህለ፡ እሊ
በራምምጅ እሊመ ክፈሉቱ።
እት ቡያ ለትረከበ ሚልዮን
ሰነት ለዕምረ ሐምሐመት ሐንገል
(ጅምጅመት)
ወድ
አዳም፡
ክምሰልሁመ እት አብዓት ለልትረከብ
ረስም፡ ክፋል ውርስ ምግባይ ዘበን
መስግድ አስሓበ ባጽዕ፡ ገደም እንዳ
ዮውሃንስ ክምሰልሁመ ድዋራት
ማይ ዓይኒ፡ ክፋል ታሪካይ ድፍዓት
ነቅፈ እብ መትሰዳዳይ ምስል
ኮንፍደራልየት ዓዳት ወርያደት
ለልትዳሌ ዐዋሚድ እንቡት ህለ።
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ሓምድ ወድ ዐማር ለልትበሀል ሓልያይ ምን ዐድ ተክሌስ
መለሀዩ ወህቱ እት ወድነ ዐለው። ወሓምድ ወድ ዐማር
ዲብለ ወድነ ትሰለ። ለመለሀዩ ህዬ፡ ኢትሰሌ እተ ለወድነ
ለእክልነ እግል ኢልውሐድ ክምሰል ቤለዩ፡ ህቱ ህዬ እብ
ክእነ በልሰ እግሉ፡
እንገሜከ ህሌነ - ምንዲ ትሰምዕ ጎማተ
ኢብራሂም ንሰእ ፈርድከ - ለደዌ ዲብከ ህታተ
ፈርድከ ተሌከ - ሕፍረት እትለ ምሕዳደ
ሲቶ ረመዳን - ሽክፍ እቱቱ ዘማከ
ረመዳን ለሰቴ - አጊድ ገብእ ፍዛከ
ዲብ እዲነ አለቡ - እለ ብጥረት ሌጣተ
ዲብ አልኣክረ አለቡ - ለነፍሱ አምዕል ዐራጀ
እንዶ ትፈኔ እድንየ - ከተርፍ ምነ ድግማተ
ምን ዝሩይ ሶሚታት - እለ ተሽበሐት ለቅዛተ
ሐቴ ላሊ ዕባደት - ምን ለንዋይ ወድ ኣዳ
ወለት እምዬ ተ - ፈቀረ ልመዬኒ ባካተ
ትጃደብ ፈቀረ - ሕበር በኬ ዕንታተ
ትትጋየስ ፈቀረ - እንዶ ትወዴ አልፋትሐ
አምዕል ትጽወይም ፈቀረ - ለነፍሰ ትከለአ ክራሰ
ፈቀረ ተሽበሐት ተአዳውር - ለእበ ደርቤ ኮናተ
ፈቀረ ጠብል ተአዳውር - ንጋረት ለሀንዝሃ ተ
እሊ ምድር ለነብር - ሀርማይ ገብአ ዛለጠ
ኔኖይ ትብል ወናነ - አንሰ ወለውላደ
አፍሀ ሰቴ ትምባኮ - ሜስ ትብል ወማሰ
ትምሕል ዲቡ ወትቶቤ - ታርክ ላቱ ሰላተ
ለውላድ ቀሸብ ወዱቆ - ወለ ዐቢ እያደ
ተሐሰብኮከ መምባዬ - ዴኒ በዐል ለዘዓከ
እት ዕጨት አልጦብየ - እት ደብር ለአውካከ
ጉላይ ወድ ሸላል - ጻብጥ እነ ሽክናከ
ነቢ ለሾከን አውሐሰ - ወነቢ ለገመል አትሃገ
ለሾከን እንዶ አምነቶ ቱ - ዴዴት ዲቡ ውላደ።
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ብ

ዳን

ረመ

ታይ

ሕዱግ ስሌማን

“ምጅተመዕ ሽባን እግል ርሑ ወብዕዳም እግል ልግበእ፡ እግል ልትዐለም ቡ”
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
ሰኣል፡ ምስል ብዕድ ምጅተመዕ
ብዳዌት ዕላቀት ምን ብኩም?
እት ሱዳን ለህለው ምጅተመዓት
እምበል እብ ሂገ ዐረቢ እብ ብዕድ
ሀገጊት እግል ልክተቦ ለልአትናይት
ቴለል ስያሰት ክእነ ናይ ኤረትርየ
ይህለ እግሎም። ምናተ ሕነ
ወህቶም ወእት ምስር ለህለው
ብዕዳም እብ ብዳዌት ለልትሃገው
እብ ሂገ ንትፋሀም ምናተ እብ
ክቱብ ሕነ ባድራሞም ሰበት ህሌነ
ፈጅር ሐዘው ምንገብእ እግል
ልትነፍዖ ምኑ ቀድሮ።
ሰኣል ብዕደት ሰዳይ ህዬ
ብክመ?
አዜ ቃሙስ ሕዳረብ እንዴ
ከትብነ እት ትመሚት ባጽሕ
ህለ፡ እሊ ቃሙስ እሊ ዎሮት
በዐል መቅደረት ቀዋሚስ (ክብት
ሂገ) ለልአትዳሌ ዓልም ሂገ ምን
ጀርመን ደክቶር ክላውስ ቱ
ለአዳልዩ ለዐለ፡ ምነ ሰለስ ለደውለት
መዐሉማት እንዴ ጀምዓ። እብ
እንክር ኤረትርየ አነ ምስሉ ሻረኮ
እትለ እንዴ መጸ ክልኤ- ሰለስ
ሳምን ወወርሕ እንዴ ወደ ምንእነ
ከሊማት እንዴ ጀምዐ ገይስ ዐለ።
ምን ሱዳን ህዬ ምን ውላየት በሐር
አልሐመር ምን ጃሚዓት አልበሐር
ደክቶር መሐመድ ጣልብ ሻርክ
ምስሉ ዐለ፡ እት ምስርመ ዎሮ
ሻርክ ምስሉ ዐለ፡ እሊ ቃሙ እሊ
እብ ሰልሲትነ ለትዳላ አዜ እንዴ
አትመምናሁ እግል ጥብዐት እግል
ጀብሀት ሸብየት ሽኡን ጥብዐት
ሃይባሙ ህሌነ።
ሰኣል፡ አክለ እንቱም ትወድዉ
ለህሌኩም ጅህድ ፍገሪት ትረክቦ
ምኑ ህሌኩም ለምጅተመዕ?
እብ ፍንቱይ እት ምጅተመዕ
ብዳዌት እንዴ ተንከብከ ትሰአለኒ
ህሌከ ምንገብእ ለትረይሕ ፍገሪት
አስክ እለ ራክባም ምኑ ይህሌነ፡
ምጀተመዕነ (ብዳዌት) እብ ሂገ
ብዳዌት እግል ልድረስ ሰነት
2002 ቱ ለአንበተ አዜ እብ ሑዱ
ናይ 15 ሰነት ተቅዪም ነሀይብ
ህሌነ። እተ ሰነት ሌሀ 1ይ ፈስል

ለአተ ደረሳይ ዮም ምን ለሐምቅ
እብ ምህነት አውመ ህዬ እት
ጃሚዐት ወሀለ፡ ምናተ ምጅተመዕነ
ፍሬ እግል ንርኤ ምኑ ቃድራም
ይህሌነ። ለልትሰሜ ነፈር አክል
እሊ አለቡኒ፡ ላማ በጽሐው እብ
ዐረቢ ትግረ ክምሰልሁመ ትግርኘ
ለደርሰው ቶም። ለምሽክለት ሚ ተ
መስለከ እናስ ቅዌት ለልቡሉ ህለ
እሊ እናስ እግል እሊ ምጅተመዐነ
እስትዕሙር ለህለ፡ እሊ እናስ እሊ
ለመሌ ህዬ ለምጅተመዕ ኖሱ ቱ።
ሰኣል፡ ዝሩፍ ምጅተመዕነ
እንፍህመ ህሌነ እግል ኒበል
እንቀድር?
ወላሂ ለምጅተመዕ ብዞሕ
እንፍህሙ
ህሌነ
ምንመ
ይእንብል እተ ድዋራቶም ለህለየ
ቦርዲናት ፎርቶ ወአስማጥ እግል
ልትከበታሆም ዱልያት ህለየ፡
ክምሰልሁመ አዜ እተ ምግብለ
ምጅተመዕ ገብእ ለህሌት ቦርዲን
ህሌት እላመ እግ’ለ ምጅተመዕ
እግል ትስነድ ወመንበረት ስብክ
ወስግም እተ ሰበት ነብሮ ውላዶም
በክት ተዐሊም እግል ልርከቦ
ገብእ ለህለ ጅህድ ቱ፡ እሊታት
ሕሉል እግል ለአምጽእ ላኪን
ፈሀምለ ምጅተመዕ እት
ተዐሊም እግል ልትወቀል
ህለ እግሉ።
ሰኣል፡ እትከ እግል
እምጸእ ፈኪህ እግል
ጠወሮት መቅደረቱ ሚ
ወዴ ህለ?
እግል ደረሰ 1ይት
ደረጀት አክትበት እግል
ተአዳሌ ቀሊል ኢኮን፡ ዕሉም
ነፍስ ወገበይ አድረሶት እንዴ
ነስአከ አክትበት እግል ተአዳሌ
ቀሊል ኢኮን። ክትብ እግል
አዳሌ አክል-አዪ እግል ኣምር
ብዬ፡ ካሪክለም ህዬ ሚቱ እብ ከፎ
ተአዳልዩ እንዴ ቀርአኮቱ አትዳልዩ
ለህሌኮ እት ኢኮን አክትበት እግል
ተአዳሌ
ማጂስቴር(ማስትረይት)
እግል ተሀሌ እግልከ በ አናመ እበ
ቅድረቼ ርሕዬ እንዴ ይእቀብብ
ምን ማሌ ዮም ሐይስ እብል።
ሰኣል፡ እብ ተዐሊም ደረጀትከ

እግል ትወቅልመ ደርስ ዐልከ
መስለኒ?
ለድራሰ ለሀ ተማም ዐለት
ሽውየት ፍንቲት ምስለ ሽቅልዬ
ኢትገይስ
እትኢኮን፡
እዳረት
ተዐሊም ደረስኮ። አነ ላኪን ምስለ
ሽቅልዬ ለትገይስ ድራሰት ዕሉም
ፈን ሌትሬቸር እግል ልግበእ ዐለት
እግሉ፡ ህቱ ምን ገብእ ሰኒ ወሄረርኮ
እቱ ዐልኮ። ምናተ እትላመ
ምስል ክሉ ዝሩፍ እዲነ እብለ
ሽቅል እብለ ሐያት እጅትማዕየት
ወእብለ ለድራሰት ኖሰ ሃድያምዬ
እት
እንቶም
አትመምኩወ
ወአልሐምድልላህ እብ ዲፕሎመ
ትደሐርኮ። አዜ ላኪን እበ ንየቼ
እብ ሌትሬቸር ወሊንጉስቲክ
እግል እድረስ ንየት ብዬ።
ሰኣል፡ እንተ ወፈን ሚን ዶል
ተሓበርኩም?
ለሽቅልዬ
ምስል
ፈን
ለትጻበጣቱ፡ ዎሮት እብ ክሱስ ፈን
ሐቴ ለኢለአምር እግል ደረሳይ
ለትስሕብ ቅሰት አውመ ድግም
እግል ልክተብ
ሰ በ ት

ኢቀድር፡
ና
ይ ብዝሓም አምር ክቱብ
እት እቀርእ ክምሰልሁመ ምስል
ኣምራም እት እቀርብ ወተጅርበት
እት እነስእ ምኖም መቅደረጄ
አትሓየስኮ ወኖሼ አምር ክቱብ
እብ ከፎ ክም ልትከተብ ለልሐብር
ክቱባት እቀርእ ዐልኮ።
ግራ እሊ እት ክትበት ስክሪፕት
ተማሲል ወብዕድ እግል እጀርብ
ወሰኒ እግል ሄርር ቀደርኮ እግል
ኢበል እቀድር።
ለሽቅልዬ
ፍረስ
ከልኤኒ
እትኢኮን አዜመ ብዞሕ ወአፍሬኮ
እብል፡ እግልሚ ዘበን እንዴ
ሀብካሁ ለትሸቅዩ ሽቅል ፍገሪት
ሰኔት ለልአመጽእ ህቱ ሌጠ ሰበት
ገብአ።
ምነ አነ ለወዴኩዉ ሽቅል እብ
መናሰበት ናደው 25 ሰነት ዐመልየት
ናደው ለዐለት ተምሲልየት መስረሕ
ተ፡ ግራሁመ እት እስታድዩም
ለትርኤት ተምሲልየት ዐለት፡ እሊ
ላኪን ምስል ብዝሓም ፈናኔን
ብዳዌት ወኣምራም እንዴ ትሳዴኮ
ለሸቄክዉ ዐለ። ክም ትረአየ ምን
ምጅተመዕ ረአይ ሰኒ ረከብነ
እተን።
ሰኣል፡ ፈኪህ እብ ክሱስ ሽቅሉ
እት ሰሓፈት ሚ ትብለነ?
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አይወ ሽቅል እዕላም እት
2004 አንበትኩዉ፡ ክም መዳልያይ
ወመቀድማይ በርናምጅ ታሪክ
ግራሁ ህዬ በርናምጅ ድዋርነ
ወሰኮ፡ ወምስል ዘበን ሰበት በዝሐ
እቼ በርናምጅ ድዋር እንዴ
አዘምኮ ምኑ በርናምጅ ታሪክ ሌጣ
እቱ ተንከብኮ፡ ግራሁ እት ሰነት
2014 እት ዮም ሰንበት ዐባይ
አክባር እግል እተርጅም ወእቅረእ
አንበትኮ። እሊመ ምስል መድረሰቼ
ሰበት ከብደ እቼ ወለአክባር ኖስከ
ሰበት ተርጅሙ ወትቀድሙ ምኑ
እንዴ ትባልሐኮ በርናምጅ ዓፍየት
ጸበጥኮ ወአስክ እለ እቱ እሸቄ
ህሌኮ።
ሰኣል፡እዕላም ወፈን እግለ
ሽቅልከ ሰደ መለሽቅልካቱ እግል
ፈን ወእዕላም ለሰደ?
እዕላም ቱ ለሰዴኒ እብል፡
መሰል እግል ሀበከ፡ በዲር ከትርለ
ኢአንተብሆት ላመ አክትበት
ለእግሉ አትዳሌ ዐልኮ ብዞሕ
እቀርኡ ይዐልኮ፡ ምናተ እት እዕላም
በርናምጅ እግል አትዳሌ ክም
አንበትኮ ለበርናምጅ ኖሱ እግል
ልገርም ወመዐሉመት እግል ለሀብ
ሰበት ቡ እግሉ እንዴ እቤ ቅራአት
ወፋተሾት አክትበት ለመድኮ።
እብሊ ህዬ እንዴ ኢልትፈሀመኒ
ቄርኣይ ትበደልኮ። ሰበት እሊ
እዕላም ሰኒ ወአማን ሰዴኒ እብል።
ሰኣል፡ ፈን ብዳዌት ክምሰል
ልትሐዜ ልትቀደም ህለ እግል
ኒበል እንቀድር?
እት ዓዳት ሐቆ ትሃጌነ መሰለን
ገሌ ተማሲል ህለ እተ ምጅተመዕ
ለኢህለ እንዴ ኣተ ለትቀደመ፡ እሊ
ህዬ ምነ ምጅተመዕ ገሌ መዓረደት
ለልአሰምዕ አረእ እምጹእ ዐለ።
ሰበት እሊ ዓዳት እንሸቄ ህሌነ
ምንገብእ ለዓዳት ሳብት ሰበት ገብአ
እንዴ ኢንኣቴ እቱ እባሁ እግል
ልትቀደም ህለ እግሉ። ለሽቅልነ
ፍጥር ገብአ ምንገብእ ፍጥር እግለ
ፌጥራዩ ለከስስ ቱ። ሰበት እሊ እሊ
ክሉ እግል ንፈናትዩ ብነ፡ ፍንጌ
ፍጥር ወዓዳት። እተ ሰኣልከ ምን
አቃብል ዓዳትነ ክምስለ ልትሐዜ
ሕንፉላሙ ህሌነ እግል ኢበል
ይእቀድር ብዞሕ ሰበት ተርፍ
አርቡዕ 22 ማርስ 2017

ምንእነ።
ሰኣል፡ ፈናኒት ብዳዌት እግል
ሰልፍ ዶል ትትርኤ ህሌት እብ
ክሱሰ ሚ ትብለነ?
ለፈናኒት እት ቅዋት ድፈዕ እት
መጃል ፈን ለትሸቄ ተ፡ አስክ እለ
ሰኒ ትሸቄ ህሌት፡ እግል መትቀዳመ
ክሎም ፈናኔን ሰዳይት ወዱ እግለ
ህለው።
እለ ፈናኒት እለ እግል
ትትቀደም ክሉ ለምጅተመዕ እግል
ልስደየ እትፋኔ፡ እግል ሚ? እለ
ፈናኒት እለ፡ እግል ትዕቤ ገብአት
ምንገብእ፡ ክሉ መጦረ እግል
ልግበእ ሰበት ቡ። ምጅተመዕነ እት
አንሳት ለህለ እግሉ ፈሀም ብዞሕ
ሰበት ገብአ መትደጋግ ለአትሐዜነ
ህለ።
ሰኣል፡ መንሀጅ እት ሕፍዘት
ዓዳት ወሰዋልፍ ምጅተመዕ ከፎ
መስል?
እዕላም ወውዛረት ተዐሊምቱ
አክትበት ለእንከትብ መስለኒ።
እብ ፍንቱይ እት ቆምየት ብዳዌት
መሰለን እተ እዕላም ለህለው
አንፋርመ ብዳዌት እብ ግእዝ ከቱበ
ህለው፡ እንሻላህ እሊታት እንዴ
ተዐዴነ እት ዓዳት ወሰዋልፉ ለህለ
ዶር መናህጅ እብ ዋጅብ እግል
ንቀድሙ ሰአየት እወዴ።
ሰኣል፡ እግል እሊ ምጅተመዕ
ሚ እግል ቲበል ተሐዜ?
ክምሰለ እት ቅርኣን ለትከሬት
ሳልፈይት
ኣየት
“እቅራእ”
ምጅተመዕነ ምጅተመዕ ሕዳረብ
እግል ልትቀደም ውላዱ እግል
ልዐልም ቡ፡ ሕጻን ወወለት በደል
እንዴ ቤለ ፈንቴ፡ እግል ክሉ እግል
ለአድርስ ቡ። ለአከ አደብ ምን
መአንብተይት ደረጀት አትካራምመ
እግል ልእዘም ምኑ ቡ።
ሰኣል፡ እግል ምጅተመዕ ሽባን
ለትብለ ምንተሀሌ?
ምጅተመዕ
ሽባን
ርሖም፡
ጠኖም ወዓይለቶም እግል ልክደሞ
ቦም፡ እሊ እግል ሊደው ህዬ እግል
ልትዐለሞ ቦም።
ሰፍሐት ሽባን፡ ሽክረን ሻብ
ፈኪህ መሓመድ ዳውድ
ፈኪህ፡ ኣናመ ሐምደኩም
ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዐጃይብ ወፍክር ስካብ

ሰለፍየት
ምን መዲነት
ምነ ዕማለ በንክት

ዎሮት ታጅር
ኒዮርክ፡ እት ባንከት እንዴ ጌሰ
5000
ዶላር
ክምሰለፍየት
ትከበተ። እለ ሰልፍየት እግል
ልንሰእ ለሀበየ ምስምሰ፡ ህቱ ገሌ
ናይ ትጃረት ጋራት ሰበት ሀለ
እሉ፡ አስክ ኦሮበ እግል ልሳፍር
ክም ቱ ሸርሐ። ለበንክ ህዬ ምነ
ታጅር፡ ሐር ለማል ለለአቀብል
እበ ገበይ ለልውሕስ ደማናት እቡ
ትሰአለዩ። ለእናስ ህዬ መፍቴሕ
ናይለ ዐለት እሉ ሮልዘርዌዝ ለጅንሰ
መኪነት ሰለመዩ!! በዐል አምን
ናይለ በንክ እግለ መኪነት ተማም
ፈሐሰየ ወሰላመት ወምልክየተ
ለለአክድ ውራግ ስቡትየት ተማም
ትፋሐሰዩ ወአክል ሕድ ተአከደ
ምነ ወሰሊመት ክም ተ አመርደ።
ወእብለ ገበይ እለ ለበንኪ እግል
እለ ሮልዘርዌዝ ለኑዕየተ መኪነት
ክም ደማን ማል ምነ በዐለ
ትከበተየ። እሊ ጋር እሊ እተ ገብእ
እቱ ለዐለ ወቅት ርኢስለ በንክት
ወለዑማል መዋዲትለ እናስ ወእለ
ዐውለ 250,000 ዶላ ለበጼሕ
መኪነት እት ቅብላት 5000
ድላር ለአጸብጠ ዲብ ሀለ ብዞሕ
ለአትሰሕቆም ዐለ። ወዎሮት

ናይ እሊ ዘበን ልባብ
- ዘዐት ጥዕም እት ኣልባብ ክሉ
ለተአቴ እቡ ጃዋዝ (ፓስፖርት)
ተ።
- ምኬሔ በዝሐት ምን ገብእ..
ለውቀት ትውሕድ።
ጃርዲን
ግሩም..አረዊት
ኢለዐድም።
- ዎሮት ጋር ሀለ አክለ ዜደ
ከነቅስ፡ ህቱ ዕምር ቱ።
- ኣልባብ አግርበት ቶም፡
መዳብእቶም
ከናፍር፡
ወመፋትሖም ነሰስል ቱ። ከለገብአ
ነፈር ምፍታሕለ ምስጢሩ ሰኒ
እግል ልተረድ ዲቡ ለአስትህል።
- አምር (ተጅሪበት)፡ ጭገርከ ክም
ተከፍከፈ (ክም ትባረሕከ) እዲነ
ለተሀይበካቱ መደርገፍ ቱ።
- ማል ኬድማይ ፈዳብ ቱ..ምናተ
አከይ መንባ ቱ።
- ዐቅልከ ፈደበ ምን ገብእ
ሔስደትከ በዘሖ..ወዐቅልከ ነቅሰ
ምን ገብእ መሳኒትከ በዞሖ።

ለመኪነት
ምነ በዐለ እንዴ ትከበተየ፡ እትለ
ተሓታይ መውገፍ ናይለ በንክት
አብጠረየ።
ሐቆ ክልኤ ሳምን ለእናስ
ለታጅር ምንለ ሰፈሩ እንዴ
አቅበለ፡ አስክለ ባንከት አተጀሀ
ወእግለ እብ ሰለፍየት ናስኡ ለዐለ
5000 ዶላር ወምስሉ 15.41
ዶላር ለበጽሐ አርባሕ ናይለ
ሰለፍየት በልሰ ዲቡ። ሙዲርለ
በንከት ሰለፍያት ናይለ በንኪ
ለረአሰ ወለአርባሐ ክም ትሰለመ፡
መንባነ እብለ ምስልነ ለውወዴካሀ
መዓመለት
ብዞሕ
እግል
ነሐምደከ እንፈቴ፡ ምናተ ብዞሕ
ለአትፈከሬነ ጋር ሀለ!! እትለ እሉ
ብከ መዓመላት ወሕሳባት ብሑስ
ወዴነ፡ ወዎሮት ምነ ሰብለ መላዪን
ክም እንተ ኣመርነ! ከእሊ እንተ
ሕጉዝ እቱ ለይዐልከ 5000 ዶላር
እብ ሚ ምስምሳት ለትሰለፍካሁ?
ቤለዩ።
ለእናስ ገጹ ባርህ እት እንቱ
ወተበሰም እት ወዴ.....
መንባዬ፡ ዲብ እለ ሰኒ
ፋይሐት ላተ መዲነት ኒዮርክ፡
እብ 15.14 ዶላር እንዴ ደፈዕኮ
እለ ሮልዘርዌዝ ለኑዕየተ መኪነቼ
ለአበጥር እቱ፡ ወምን ሰፈርዬ
ክም ዐቅበልኮ እንዴ ኢትትሰረቅ
ለትጸነሐኒ እቱ መውገፍ ወረከብኮ
መስለከ? ቤለዩ ልተበሀል።

ተበሰም

ዎሮት መጁሲ ተወፈ።
ለእናስ ሐቆሁ ብዞሕ ዴን
ሐድገ። ከዎሮት ምነ ቅረማሁ
አስክ ወልዱ እንዴ ጌሰ፡ እለ
ቤትከ እንዴ አዝቤካሀ ከዴን
አቡከ ምን ትፈዴ ምነ ወሔሰ ዐለ
ቤለዩ። ለጀነ ህዬ፣ አነ እለ ቤትዬ
እንዴ አዝቤክወ፡ ከዴን አቡዬ ምን
እፍዴ ምነ፡ አቡዬ ጀነት ለአቲ
ሚ ኢፋሉ? እት ልብል ትሰአለ።
ከኢፋሉ ለልብል በሊስ ሀበው።
ህቱ ህዬ ከእለ ምን ገብእ
ህቱ እተ እሳቱ እዘሞ ምኑ፡
ወአናመ ለቤትዬ ትሳረሮ
እግልዬ
ቤለዮም
ልትበሀል።

ስካብ ምነ እግል መንበሮ
ወሀለዮት ሰኒ ድሩርያት ላተን
ጋራት ክም ማይ ወውልዋል
ልትሐሰብ። ከምን ስካብ እንዴ
በጠርከ እግል መደት ረያም
ህርጋቴ እግል ትትቃወም
ሐዜከ ምን ገብእ፥ እት ሰልፍ
እለን ተልየ አማን ላተን ናይ
ስካብ ሐቃይቅ ርኤ፡
1 - ለእሙር ሔልያይ
(ማይክል ጃክሶን) በታተን
እንዴ ኢሰክብ ለሓለፈየን
ላሊታት 60 ላሊ ዐለየ!!
ወለአግደ
ምስምሰ
ሞት
ለገብአ
ሰበብመ
እሊቱ
ለልብሎመ ህለው።
2 – (ማርየ ካሪ) ለትትባሀል
እምርት ሔልያይት፡ ለተርፈት
ምዕልዬ እብ መዕጸም ወዑፊት
እት አነ እግል አተላልየ
ገብአኮ ምን ገብእ፡ እት ምዕል
15 ሳዐት ናይ ስካብ እግል
እርከብ ብዲብዬ ትብል።
3 – (ልዮናርዶ ዳፍንሺ)
እንዴ አትፈናገ ለአነፍረን
ለዐለ
ቀሜታት፡
ሐቴሀን
ከ15 ደጊገት ትነስእ ምኑ
ዐለት፡ ህቱ እለን ቀሜታት
እግለ ሽቅሉ እት ሸቄ እግል

አርበዕ ሳዐት እንዴ አትፈናገ
ለአነፍረን ዐለ። ወእት ኩለ
ሐያቱ እምበል እለን ቀሜታት
እለን ካልእ ሰክብ ክም ይዐለ
ሀድገ። ከእት አምዕል ሳዐት
ወሰር ሌጠ ሰክብ ዐለ በሀለት
ቱ።
4 – (ጆን ሊኖን) ወ
(ወዮኮ ኦኖ) እት ፉንዱቅ
እት መዲነት ሞንትርያል
ከነደ ምን ምክራሮም እንዴ
ኢቀንጾ ለጸንሐወን አምዒላት፥
ሰቦዕ ዐለየ። እሊ ህዬ እብ
ምስምሰ እብ ደረጀት ዓለም
ድድ
ቬትናም
ልትጋየስ
ለዐለ ሐርብ ለልትቃወም፡
ምን ዐራትከ እንዴ ኢትቀንጽ
ለገብአ መቃወማት ቱ።
5 - ለሬመ እምበል ስካብ
ለትጸነሐ ወቅት 11 አምዔላት
ተብ። ህተን ህዬ እብ ስም
(ራንዲ ጃርድነር) እት ሰነት
1965 ለትሰጀለያ ተን።
6 – 15% ምን ወላድ
ኣደሚ ምን መጋይስ እት
ዶል ስካብ ልትጀረሶ፡ ከእሊ
እት ወቅት ስካብ ለገብእ
መጋይስ እትለ በዝሕ እት
ፍንጌ 2 – 7 ሰነት ለህለው

ናኖብ (Nanobe)

እሊ ሰኒ ግውኑይ ላቱ ወእት ፍንጌ ሕያይት ወማይተት ለልትረከብ
ተየልል ቱ። ከዕለመ እሊ ተየልል እሊ ምስል ሕያይት ረቱቡ መምስል
ማይታት ሐቴመ ቀወው እቱ። እሊ ተየልል እሊ ለዑለመ እግል ሰልፍ
ዶሎም እት ሰነት 1998 አሌለዉ። ከእሊ ጋር እሊ አስክ እለ ሕያይት
ቱ መማይተት ለለአክድ ደሊል ባትክ ርኩብ ይሀለ። ከእግለ ዑለመ
እግል ለሐይሮ ለቀድረው ገለ መሰምስ ህለው፡ ወለአግደ ምን እሎም
መሰምስ እሎም፡ ናኖብ ምነ እግል ሐቴ እግል ሀለዮት ሐቴ ሕያይት
ለገቦኦ ዐናስር ብዞሕ ክም ልንእሽ ልትአመር፡ በህለት ምግብ (ሰጣሪት)
ናኖብ 20 ናኖ ምትር ትገብእ፡ ወክሉ ለለአምሩ ጋር ህዬ፡ ምን 150
ናኖ ምትር ለልንእሽ ዋህዮ (ከልየት) ይሀለ። ወእት ረአስ እሊመ ህቱ
እብ ፍንቲት ገበይ ልትፋሬ። ወእለ ገበይ እላመ አስክ እለ አክል ሕድ
እምርት ኢኮን።
ናኖብ እት ክል አካን ልትረከብ፡ ወምን ባክቴርየት ክም በዜሕ
ልትሀደግ፡ ወእተ ምን ምሪክ (ማርች) ለወድቀየ ምዘነባት (ከዋክብ)
ትረከበ፡ ወእሊ ጋር እሊመ እት ፍንጌ ዑለመ የም አለቡ መክሐደ
ክም ከልቀ ልትአመር።

እብ ክሱስ እናስ ለትበሀለ

- እናስ ቀልጠ ምን ገብእ ልተዐስ። እሲት ህዬ ቀልጠት ምን
ገብእ ኢትጽበጦ ዲብዬ ትብል።
- ዎሮት እናስ እግል እሲቱ ባብለ ዐረብየቱ እት ፈቴሕ እለ
ርኤካሁ ምን ገብእ፡ ዎሮቶም ሐዲስ ክም ቱ ትየቀን። ለእሲት
ትገብእ አውመ ለዐረብየት።
- እናስ ጀላብ እሲት እንዴ ቤለ መስኒሁ ከስረ ምን ገብእ፡
ለመስኒሁ ወለ እሲት ምስል ልስእኖም።
- ምስል አንስ በዐል በክት ዓቢ እግል ትግበእ ሐዜከ ምን
ገብእ፡ ለእሲት ክም ወለት ትደአል ምስለ፡ ወለ ወለት ክም እሲት።
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አጀኒት ልትረኤ።
7 – 12 % ምነ እት
ሕልምነ ለእንርእዩ ጋራት፡
ለሕብሮም ጸሊም ወጸዐዳ
ቱ። ወለበዝሐየ ሓላምነ ክርን
ለአለበን (ኣዝማት) ገብአ እት
ሀለየ፡ ዝያድ ክሉ ምነ አሕዳስ
ወለዐል ዲብ ለተፋሲለ ሱረት
ቱ ለረክዘ።
8 - ለለአፈረሀ ሓላም
ዝያደ እት ወቅት ኣቢ ስካብ
ልትረአየ፡ ወእግል ሓላሞም
እት ሐን ሰይጠረት እግል
ልውደው ለቀድሮ አንፋር፡
እሎም ለክልዶል ናይ ቪድዮ
ትልህያታት
ለልተልሀው
አንፋር ቶም።
9 - ዘራፈት እት አምዕል
ምን ስካብ 1.9 ሳዐት ሌጠ
ተአትሐዝየ። ምናተ ለአረዊት
ለገዛይፍ እት ምዕል ሐድ
18 ሳዐት ስካብ ለአትሐዝዩ።
ደመሚት ህዬ ክልኤ ሳልስ
እዴ ናይ ዕምረን እት ሰክበ
ለሓልፋሁ።
10
ዋልዴን
እተ
ሰልፋይት ሰነት ናይ ለእሉ
ወልዶ ጀነ፡ ሐድ 1055.6
ሳዐት ናይ ስካቦም ለአበዱ።

በሀል

ገሌ ሰንዐት ሸንሀት ዶል
ትስእን እተ። ገለ ሰእየቲት ክም
ትረክብ ባስር።
ተዐብ እትለ ልትሰምዐከ
እቱ ወቅት፡ ገጽከ ቀደም ሌጠ
አሳድር።
ለተየልል ትኬለመ ምን
ገብእ፡ ምኑ ወኬን ትኬለም።
ዎሮት ነፈር ቀጥሔከ ምን
ገብእ፡ ምን ሐዲስ እግል ትፍቴ
ዋጥን።
ዎሮት ለትቀጠሀ ነፈር
ርኤከ ምን ገብእ እግል ትስፈፉ
ጀራርብ።

ዝበድ ደዖታት

ክልነ ሐት-ሐቴ ዶል ላዝም
ንትጌጌ፡ ምናተ ኣዳም ክልኦት
ጅንስ ቱ፣ ለጅንስ ለዎሮት
ልትጌጌ ልትአሰፍ። ወለጅንስ
ለዎሮት ህዬ ዶል ልትጌጌ
ልትፈልሰፍ!

መዕሉመት
አፍ ልብ ወድ ኣደሚ
(ለነሕሩ)፡ እብለ እት ወቅት ትንፋስ
ለወደዩ ሀልከቦት፡ እት ቀበት ሐቴ
ሰነት፡ ሐድ ሓምስ ምልዮን ዶል
ልትሐረክ።
ገጽ 9

ን ወዓዳት

ፈ

11 ክፋል
ይ

ከረ አብ ዓሸ ሳልሕ እግል
ወድ ሑሁ እሲት እት ለሐዙ ዲበ
ለትበሀለው ዐድ እም ወዐድ አብ
ሰሚረ ክም መጽአው፡ “ዋልዴነ
ሐቆ ሀበውኩም ሕነ ለእንከልእ
እበ ምስምሰ አለብነ። ሰበት እሊ
ሃይባምኩም ህሌነ” ለልብል በሊስ
ሐቆለ ተሀየበው፡ አምዕል ሕጻዮም
አስረውከ ዐቅበለው ምኖም።
እለ አምዕል እለ ሐቆ ድራር፡
አቡሀ እንዴ ትላከየ፡ “እብለ
ትገሰይ ጎማት ህሌት እግልነ”
እንዴ ቤለየ እተ ቂጦ እግል
ትትገሴ እበ እብ ሐርስ ሌጠ
ለዓብየት በላጊት እዴሁ አሸረ
እግለ። ሰሚረ ለመጽአት ሰበት
ኢደሌት ከብደ እብ ፈርሀት
እንዴ ትትበጭበጭ ምነ እተ
ለተሐበረየ ኩርሲ ሐቆለ ትገሴት፡
አቡሀ እንክር እንዴ ልትነግሬ፡
እግለ
እግል
ለአትሀድዋቱ
ለሐዙው ለህለው ነፈር እግል
ለአስእለ፡ ለእብ ጭገር ጸሊም
ወሺብ ጸዐደ ለተሐንገረ መደወር
ሸከሙ ሸንከትለ ከናፍሩ እንዴ
ሻምሉ፡ እንዴ ጠፍሐ ወትገሰ
ወዲብ ህግያሁ እንዴ ማጥጥ
ወልትማቀእ፡ “ሰሚረ” ቤለየ።
ሰሚረ አቡሀ ገሌ ከበር እግል
ለአስእለ ክምሰልቱ ምን መባልሱ
ወአሻይሩ አጊድ ሰበት ኣመረቱ፡
ገሮበ ሸዕሊለት ዐርገቱ፡ እደየ
ወእገረ ለሀበ ወሀንደገት ልበ
ምነ እሙር ቅያሰ ሸፍገት ከክም
መሽረከት እሳት ጣንሸት በድበደ። ክሉ ገሮበ እብ ቀሪረት
ሸዐረት ኮብ-ኮብ ቤለ ምነ።
እንዴ አትሌት ህዬ “አሀ----ይበ
ደሐንቱ፧” እብ ፈርሀት ወሕሽመት
ሸንከትለ ሸበጥ ፍቶሕ ዋድየት
ዲቡ ለዐለ አጭፋር እገረ እንዴ
ትገኔሕ ምኑ፡ ለማይ-ማዮ ለመስል
አጫቤዕ እደየ ክም ቅሎ ተበቦ
አትናጠዐት።
አቡሃመ ግድም ቅብላቱ ሐቆ
ትገሴት ብዞሕ እግል ልትአከር
ምነ ሰበት ኢሐዘ፡ “ግድም ወለቼ
ዐባይ፡ አዳም ዲመ ኢልንእሽ።
እንቲ ህዬ ዮም ስነት አዳም
ታምም በጽሐኪ። አዜ ህዬ እትለ
እድንየ ሞት ህሌት ወሐዮት። ሕነ
ህዬ ሽክር ትግባእ እግሉ ላካልቅ!
ተሃዴነ፡ ወለድነ ወዓቤነ። ሰበት
እሊ፡ ሰኔትኩም ወብርሃንኩም
እግል ንርኤ፡ ዲበ ካልቅ ለንተምኔ
ህተ ሌጣተ። ለናይ ላሊ ወአምዕል
ተዐበትነ ወደዓነ ህታተ ሰሚረ።
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ፡ እሊ አቡኪ
ሳልሕ፡ ማሌ ምሴት እንቲ አባይኪ
ይዐልኪ፡ ወህቶም እግልኪ ዲብ
ለሐዙ ማጽኣምነ ዐለው። ወአነ
አቡኪ ህዬ፡ ግድም ደሐንቱ ምስል
ሰብ ጎማትነ እንገሜ ከነአስእለኩም
እቤሎም።
ወእሰልፍ
ህዬ
ሓሎታትኪ እግል ልትሰአሎ ክም
ቦም ሐበርክዎም። ወሓሎታትኪ
ወአበውኪመ ባረከላሁ ፊሆም

ሙሰ መንደር

“ስ’መዕ ክልኦት ከበር”
ኬትባይ ዐሊ አቢብ እድሪስ
ዳሕረው እግሎም። ወህቶም
ግድም፡ እግል አሕመድ ወድ
ሳልም ለሐዙኪ ህለው ወደሐንኪ
ወሰላመትኪ” እንዴ ቤለ፡ ገሌ
ሓድግ እግል ኢለሀሌ እንዴ
ትሸከከ፡ ምኑ ለተርፈት እም ሰሚረ
እግል ተአትዐርየ እንዴ ቤለ፡
ሸንከት እም ሰሚረ ትወለበ።
አብ ሰአሚረ ዲብ ህግያሁ
እንዴ ልትማቃእ፡ “ሕነ ወለድነ
ወዓቤነ። ሰኔትኩም ወብርሃንኩም
እግል
ንርኤ፡
ዲበ
ካልቅ
ለንተምነየ ህተ ሌጣተ ሰሚረ
ወለቼ። ከእሊ አቡኪ ሳልሕ፡ ማሌ
ምሴት እንቲ አባይኪ ይዐልኪ፡
ወህቶም እግልኪ ዲብ ለሐዙ
ማጽኣምነ ዐለው። ወአነ አቡኪ
ህዬ፡ ግድም ደሐንቱ ምስል ሰብ
ጎማትነ እንገሜ ከነአስእለኩም
እቤሎም።
ወእሰልፍ
ህዬ
ሓሎታትኪ እግል ልትሰአሎ ክም
ቦም ሐበርክዎም። ወሓሎታትኪ
ወአበውኪመ ዳሕረው እግሎም።
ወህቶም ግድም፡ እግል አሕመድ
ወድ ሳልም ለሐዙኪ ህለው
ወደሐንኪ ወሰላመትኪ” እንዴ
ቤለ፡ ገሌ ሓድግ እግል ኢለሀሌ
እንዴ ትሸከከ፡ ምኑ ለተርፈት
እም ሰሚረ እግል ተአትዐርየ
እንዴ ቤለ፡ ሸንከት እም ሰሚረ
ትወለበ።
እም ሰሚራመ እብ እንክረ
ብእሰ እንዴ ተአይድ፡ እብ
መትአያስ ተአተንስዮም ሐቆለ
ጸንሐት፡ “ግድም ወለቼ ኖሪት፡
ክምሰለ አቡኪ ልብለኪተ ለሀለ
ወለት ሐቆ ደንገለት ቤት ንእሸ
ትክረዐ። ህዳይ ህዬ ሕልብዬ፡
እግል ወለት አንስ አክቤ
ወዕስመት ወእግል ወድ ተብዐት
ህዬ ከማለትቱ። አቡኪ ህዬ እለ
ሓድግ እግልዬ ሀለ አለቡ። ክሉ
አትመመዩ። ወአዜ ህዬ ናይኪ
እንሰሜዕ። ምን ምልክነ ክም
ኢትፈግሪ ህዬ አነ እምኪ ሸክ
አለብዬ ዲብኪ” ቴለተ ከለ ህግየ
አብ ሰሚረ ረሸደት።
ሰሚረ ተአተንስዮም ሐቆለ
ጸንሐት፡ ለዲበ ርሳለት ዑመር
ክትብት ለዐለት ፊነ ዲብ ደሚረ
ዶልከ በላለሰተ። እብ ልበ ህዬ፡
“አነ ላተ ፊነ ዑመር ይእጠልም!
ምናተ ሚኢበል፧ አነ ፈታይ ብዬ
ወሞቱ ወሐዮቱ እንዴ ኢደሌኮ
ይእትሀዴ ምን እብል እሊ መለክአልሞት አቡዬ ዕምርዬ ለሓጭር
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ እብ ቀስብ
እግል ለአትሀዴኒመ መቅደረት
ወሒለት ኣክለት ህሌት እግሉ።
ሰኒ እትሀዴ እግል ዪኢበል ምስል
ነፍሼ ለኢልትጠለም ገለድ ባይአት
አነ። ወአቤኮ እግል ዪኢበል ህዬ
ሞት ህሌት” ምስል አርወሐተ
ዶልከ ኦስ ኦሮት ትደንን እቡ
ወኦስ ኦሮት ትፈግሩ፡ ዲብ
ተአስር ወትፈቴሕ፡ “ሰሚረ----

ትሰአልናኪ ወበሊስኪ ወረአይኪ
ንትጸበር ህሌነ። ፈቴኮ አውመ
አቤኮ በሊነ እት ናይናተ እግል
ንግብእ፡ እግልኪ ንትሃጌ ህሌነ
ሰሚረ!” ለትብል ህግየ አቡሀ፡
ምነ ታርቀት ዲበ ለዐለት መራት
ሕሳባት ወሀ’ማት እንዴ አፍገረተ፡
ክም በዐል ተንፊዘት ዕንታተ
ምን አምሩዱ እንዴ አትፋገረቱ
“አ----ሀ-----“ ትቤ ወሐር እንዴ
ፈጥነት ገንሐቱ ወሐሬ እንዴ
ኢልትፈሀ’መ “ደሐንቱ፡ ምስል
ነፍሼ እግል እግሜቱ ይ’በ” እንዴ
ትቤ እግል ዶሉ ምን መለገት
ብቆት ለለአፈግረ ረአይ ሀበቱ።
አብ ሰሚረ እለ ምብላስ እለ
መቅሬሕ ልብ ጋብአት ዲቡ
እንዴ እንተ፡ ስጋዱ ነዋነ ከትም
ቤለ። እግልሚ፡ እተ ዶሉ ናይ
ቀስብ ምስዳር ሻፍገት ምን ነስእ፡
ለምሽክለት ምን እዴሁ እግል
ኢትፍገር ሰበት ፈርሀ፡ እግል
ወቅት ሕዱድ ትመሽተሀየ።
ምናተ ወቅት ብዞሕ እግል ለሀበ
ሰበት ኢቀድር፡ “ደሐንቱ ሰሚረ፡
ለከልጣኒን ሕናቱ። እግልሚ
ገመሚት ብዞሕመ መሻክል ክም
ለአመጽእ እንዴ ነአምር፡ አዜ
አብእየ ወአፍጊረ ይእምለኪ
ላኪን፡ ፈጅር ላዝም በሊስ ክሉስ
ተሀይቢነ” እንዴ ቤለየ ቀንጸ
ምነ።
አብ ሰሚረ ሐቆ ክልኤ ዮም
እግል እሲቱ “ለወለት እትሚ
ገሜት የሀይ፧ ቤለየ ለአዚመ ክም
ረደ ናስኡ ዲብ እንቱ። “አናዲ
እለ ቴለተኒ አለቡ። ምናተ
ለመትጠማግሖተ
ለአመመአኒ
ኢሀለ” እንዴ ትብል በልሰት
ዲቡ። አብ ሰሚረ ላኪን ተሸክክ
ዐለ እግሉ ገብእ፡ “ደሐንቱ፡ እሲት
ወወለተ ዲመ ሕጌ ሕድተን።
እመ እንቲ ህግየ ሐቴ ላክፈት
እግለ ህሌኪመ ሚነአምር” ሐቆለ
ቤለ የምለ ጻብጡ ለዐለ ሽቅል
ኣሰሮት ዐራት ገብአ።
እም ሰሚረ ለህግየ ለሓሪት
ልተሀ’መ ክም ሀለ ለተሐብር
ሰበት ዐለት ሓርቀት ዲብ እንተ
“ጋሪኪ ወለት ቀጣብ! አዜ ህዬ
ለወለት እንቲ ተአትአብየ ህሌኪ
ትብሉኒ ህሌኩም አብ ሰሚረ፧ እለ
ህዬ ትህመቼተ፧” ትቤ ወሐሬ
ንየተ ሐጭረት ከአስተናተነት።
እም ሰሚረ ምነ ለትቀደመት
ዲበ ትህመት አርወሐተ እግል
ትበርእ ሰበት በ፡ ፈጅሪተ ሓሪት
ወለተ ሰሚረ ትላኬትከ እንዴ
ትጣስሰ ወክም እም ወላዲት እት
መባልሰ ወገጸ አሻይር ራሕመት
እንዴ ተአርእየ “ ሰሚረ፡ ማሌ
ለሀ ላሊ አቡኪ ለቤሌኪተ ህግየ
ሚሐሰብኪ ዲበ፧” እንዴ ትብል
ክም ትሰአለተ እንዴ እንቱ፡
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ክምሰለ ፈርሀት አቡሀ እንዴ
ኢትገብእ ዳርገት ወሓጥረት ዲብ
እንተ፡ “ይ’መ፡ ኣሕመድ ወድ
ሳልም ዳርስ ኢኮን። ወረቀት
ሽንቆሁ እንዴ ነስአ ዲብ ሼንቃዩ
ለመጽእ ኦሮት ጃህል በዐል
ንዋይቱ። ተሀደይ ትብሉኒ እንዴ
ህሌኩም ህዬ፡ መስተቅበል አነ
ይሐዝዩ ወኢሐርዩ። ወእንቱም
ህዬ እሰልፍ እግልዬ እንዴ
ኢትትሰአሎ እግልሚ ተሀይቦ፧
ሐሬ አናቱ ለምስሉ እነብር
ወለእንቱም፧ ምስል መስተዋዬ
ገለይስ ለልፍህመኒ ወለእፍህሙ፡
ለረፈዐኒ ወለእረፍዑ፡ ለፈቴኒ
ወለእፈትዩ ሸሪክ ሐያቼ እግል
ሕሬ ህዬ ሐቅ ምን ሐቅዬ ኢኮን
ይ’መ፧ ምን ሐረስ እሊ እንቱም
ወሀቦ ወክልኦ እግልኩም ከስስ።
ምን ገጽ 3 ለተላለ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርያመ
ዲብ እስለሕ ምጅርሚን ለትወጀሀ
አፍተሓት ለከምከመ ወእት
ወግም ለኣታ ቱ። እግል መሰል
እግል እስሮ ለትፈረደ ምጅርም
እግል ዐገበዩ ከሐሰ ምንገብእ አው
ምስል ዕጉብ ሐቆመ ተዓረ፡ እት
ሐብስ እትለ ጸኔሕ እቱ ወክድ
እግል አስለሖቱ ለገብአ ጸገም
ስርጉል እንዴ ገብአ ምን እስሮ
ክምሰል ተዐተቀ እግል ደሐን
መጅተመዕ ልግበእ ወአፍራድ
ፈርሀት ኢገብእ ለልብል ጠባዬዕ
ክምሰል ጠወረ እብ እዳረት
ሐብስ ወእስለሕ ተአከደ ምንገብእ
2/3 ናይለ ትፈረደዩ ወቅት
እስሮ፡ ስጅን መአበድ ለትፈረደ
ዶል ገብእ ህዬ 20 ሰነት ምን
ፍርዱ ክምሰል አትመመ፡ ሓለት
መትዐታቅ
እግል
ትሰመሕ
እሉ ትቀድር። ዲብ ዓም አው
ፍንቱይ ክፋል ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ቤት ፍርድ እምበል
ሐድ ጀዘ እግል ለአትቃልል
ሰልጠት ለለሀይብ በያን ምን
ለሀሌመ፡ ቤት ፍርድ ምጅርም
እንዴ ገብአ ለጸንሐ ነፈር አስክ
ሕር እግል ልትዐተቅ ቀድር ዓም
ክፋል ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
በይን። እብ ህግየ ብዕደት፡ ቤት
ፍርድ እግለ ምጅርም እንዴ
ገብአ ለጸንሐ ነፈር እግል ክለ
ሓለቱ ዲብ ወግም እንዴ አቴት
ዲብ ስጅን እስለሕ እንዴ አተ
እስለሕ
ለኢለትሐዝዩ
ናይ
ደሚር ትዕስ ሌጠ እብ ድግማን
እት መዋዲት ጀሪመት ክምሰል
ኢልትፈረር እግል ሊደዩ ቀድርቱ
ዲብለ ትብል ክላሰት በጽሐት
ምንገብእ ጀዛሁ ሰኒ ወአማን
እግል ልቅለል፡ ምን እስሮ እብ
ክሉ ልግበእ አው ሰሩ እንዴ
ኢገብእ እግል ምጅርም ምን 6
ወሬሕ አስክ 5 ሰነት ዲብለ ህለ
አርቡዕ 22 ማርስ 2017

አነ ላኪን ለሕጻን እሊ ዮም
ይሐዝዩ ወፈጅር! እለ ዮም አክል
ሕድ ምስል ዐቅልዬ ሓድር እንዴ
አነ ብህለተ ለህሌኮ ህግየ ህዬ፡
ፈጅርመ መለክ ክም ኢበድ’ለ
ተአከዶ!” እንዴ ትብል ጢሪሪፍ ቴለተ። እትለ ምን ትበጥር
ተሐይስ መስለኒ!!!
እግል እም ሰሚረ ህዬ፡
ለትደቀበት ምሽክለት ለገብአት ዲበ
ለኣቢ ሰሚረ እንዴ ኢገብእ፡ እሊ
ሰሚረ ለሀበታቱ በሊስ፡ እብ ከአፎ
እግል አብ ሰሚረ ተአስእላቱ።
ለሃከ ምን ለሀ ትደቀበት ዲበ
መስኪነት። ለሰይፍ አብ ሰሚረ
እግል ወለቱ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
እግላመ ክም ኢለሐድገ አክልሕድ ተአምር። ምን ሐረስ እሊ
ከብደ እብ ፈርሀት ተሀምበከት።
ምናተ ሕርያን ብዕድ ሰበት አለበ፡
እበ ጀርደት አብ ሰሚረ ለብቅዕት
እግል ትትሐረድ ሰበት በ፡ እግል
ተአስእሉ ትከማከመት።
ትተላሌ....
ወክድ ናይ መታበዐት ወቅት
እግል ልጽነሕ፡ ጀዘ እብ ከማሉ
አው ሰሩ እግል ልትቃለል እሉ…
ወለመስሉ ለለአቀድር በያን ዲብ
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ክቱብ
ህለ። እስለሕ ሜርሓይ ሀደፍ
እንዴ ገብአ ለትኤተነ ቃኑን
ጀሪመት፡ እብ ክሉ እትጀሃት
እንዴ ረኤከ ወደረስከ እግል
ክል ነፈር ምጅርም እንዴ ገብአ
ለጸንሐ እግል አስለሖቱ ለበቄዕ
ጀዘ እግል ሕርየት ወቀረሮት
በክት ለለሀይብ ንዛም ጀዘ ከሬ።
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
እምበል እሊ ለትሸረሐ አግቡይ
ንዛም ጀዘ እግል ሀደፍ እስለሕ
ምህም ላቱ ብዕድ “ሸርጥ
መትዐታቅ” ለልትበሀል አግቡይመ
ብዩን ህለ። ቤት ፍርድ እግል
ሓለት ናይለ ምጅርም እንዴ
ገብአ ለጸንሐ ነፈር፡ ሓለትለ
ጀሬት ጀሪመት ወለጀሬት እበ
ገበይ እት ወግም እንዴ ኣቴት፡
ሸርጥ እንዴ ከሬከ እግለ ተሐደደ
ወክድ እንዴ ኢልጃዜ ጀዛሁ እት
መሸንገሉ ክምሰል ጸኔሕ ዊደት
እግል ሰይሖቱ ወዲብ ዳይመት
ሓለቱ እግል ብልሰቱ ሴድያይ
ቱ ዲብለ ትብል ክላሰት ሐቆመ
በጽሐ፡ ሸርጥ እንዴ ገብአ ጀዛሁ
እግለ ተሐደደ ወክድ ዲብ ረአስ
ክምሰል ጸኔሕ እግል ሊዴ በያናት
ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ ሰሜሕ።
እለ ምስዳር እለ አግደ ለምጅርም
እግለ ገብአት እሉ ቅረዲት ዲብ
ወግም እንዴ ኣተ ኖሱ ጠባይዑ
ዲብ ሰይሖት እግል ልትዓወን
ለቀርብ እቱ እስትዕዛር እት
ገብእ፡ እት ከርስለ ናይ ወቅት
ሐድ ገሌ ምነ ተሀየበ ሽሩጥ ዶል
ከይድ ላኪን፡ ለጋብእ እሉ ዐለ
ናይ ዐተቆት ሸርጥ ልትሸጠብ
ወለተሐከመ እቱ ጀዘ እግል
ልትጃዜ ለልትቀሰብ እቱ አግቡይ
ለአቀብል።
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ባይክ ኤይድ እብ ብሕተ ወእብ ፈሪቅ ተዐወተ

ፈሪቁ ሴማን ካንጋንጊ እብ ደቂቀት ወ
48 ካልኢት እንዴ ትበደረ ሳምናይት
ደረጀት እንዴ ጸብጠ ምስል ሰልፋያም
ናይለ ፈሪቅ ትረተበ።
እብ ዩ.ሲ.ኣይ ናይ 2.2 ደረጀት
ላቡ፡ እግል ዐስር ፍሪቅ አስክ ደንጎበ
ለአሻረከ ዱር ካሜሩን ናዲ ባይክ
ኤይድ እብ ፈሪቅ እዴ ዛይድ
እንዴ ጸብጠ ልሄርር ዐለ። ካልኣይት
ደረጀት እግለ ጸብጠት ሞሮኮ እብ
13 ካልኢት፡ እግል ሩዋንደ እብ 2
ደቂቀት ወ2 ካልኢት እንዴ በድረት
ለዳሌት እለ ጃእዘት ወካስ ወብዕድ
ጀዋእዝ ትከበተት።

ማሌ ለሀ ዲብለ ተመ ብድረ
ዐጀላት ዱር ካሜሩን ኤረትሪ
መትባድራይ ሜሮን ተሾሜ ለህለ እቱ
ናዲ ባይክ ኤይድ እብ ብሕተ ወእብ
ፈሪቅ ተዐወተ።
ዲብለ ዝያድ 959 ኪሎሜተር
ለገልበበ ሰማን መራሕል ለከምክም
ብድረ፡ ናዲ ባይክ ኤይድ እብ ክእሉል
ወቅት እብ መትባድራይ ሆለር
ኒቆዲምስ ዕውት አስፈር ፍሌንየት
ገብእ እት ህለ፡ ዲብ ክልኤ መርሐለት
እግል ልትባደር ለኢቀድረ ሜሮን
ተሾሜ ህዬ እብ 2 ደቂቀት ወ15
ካልኢት ምን ዕውት ናይለ ጅግረ
እብ ጀሜዕ ወቅት ሳድስ ፈግረ። ወድ

ሳምን ርያደት ደረሰ መዳርስ ምዴርየት ሰንዐፌ “መዳርስ አሳስ ክለ ዐቦት”
እበ ትብል ስቅራት ዲበ መዲነት ሰንዐፌ ገብአት።
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም ዲበ ምዴርየት መምህር በየኔ ተስፋይ ዲበ
አስመዐየ ከሊመት፡ ሳምን ደረሰ፡ ውሕደት ወወጠንየት ለትጠውር፡ ፈዛዐት ተዐሊም
ለተዐቤ ዲበ፡ ፍጥር ወብስር ደረሰ ለልትደቀብ እተ ክም ቱ እንዴ ሐበረ፡ ዲብ
ጋብሆት ወራር ዓዳት ዶር ምህም ክም ቡ ሸርሐ።
ሀደፍለ በርናምጅ፡ እብ ርያደት ወዓዳት ለትበነ ሻብ እግል ለሀሌ ክምቱ
እንዴ ሐበረ መስኡል ርያደት፡ ዓዳት ወዓፍየት መምህር ሙሴ ግርማጼን ህዬ፡
ሙጅተማዕ ወጅሃት ሕኩመት እግል አደቀቦቱ ዶሮም እግል ለዓቡ ትፋነ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ልጅነት ማዕየ ለአሳሰ ርያደት፡ ዓዳት ወፈን መዲነት
ከረን፡ ዲበ ሐልፈየ 5 ሰነት ለሰርገለቱ ወራታት ለቀይም እጅትማዕ ዲብ ዮም 15
ማርስ ወዴት።
ርኢስለ ልጅነት አሰይድ ፍስሃዬ ተወልዴ ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡ አህምየት
ማዕየ ዲብ ዐቦት ርያደት ወዓዳት ምህም ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ እሊ እግል ልሰርገል
መዓወነት ክለን ጅሃት እግል ትደቀብ ትላከ።
ሙዲር መዲነት ከረን አሰይድ ዘርእዝጊ ዳዊት እብ ጀሀቱ፡ ርያደት ሱረት
ወጠን ዲብ አሸብረቆት ለባ ቱ ዶር፡ ርያድዪን ዲብ እድንያይ መራሕል ለለአርእወ
በቃዐት ለለአክዱ ክም ቱ እንዴ ሐበረ፡ ሸባባት እሊ እንዴ ፈሀመው በቃዐቶም እብ
ዋጅብ እግል ልፈትሾ፡ ሙጅተማዕ ህዬ እግል ልሰደዮም ትፋነ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡ መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ ወለወራታት አሳስ
ማዕየ እግል ልጽበጥ ለተሐረው ጅሃት፡ እብ መትሐሳር ዐቢ እግል ልክደሞ
ወእግል ሸባባት አርድየት እግል ለአጥፍሖ እግል ልጅሀዶ አትፋቀደው።

ወራታት ርያደት ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም አቅሊም ምግብ አተላለ

እግል መዳሊት ዱር ኤረትርየ ጅግረ ዐጀላት ገብአ

ፈደረሽን
ብድረ
ዐጀላት
አቅሊም ምግብ እብ ወጠኒያይ
ፈደረሽን እንዴ ትነዘመ እግለ ገብእ
ዱር ኤረትርየ 2017 መዳሊት
ለገብእ ናይ ክልኤ መራሕል ብድረ
ዐጀላት ወዴ ክምሰል ህለ እብ ገበይ
ዕላቃት ዓም አትአመረ።
ማሌ ሰንበት ዐባይ ዲብለ
ገብአት አወላይት መርሐለት ህዬ
መትጃግረት ናዲ ጀርመን ባይክ
ኤይድ አማንኤል መንግስ ወሜሮን
ኣማንኤል፡ ምን ዳይሜሽን ዳተ
መትከል ኢዮብ፡ ምን ናዲ ቤልጂክ
ስታርት ቫክስስ ኤልያስ አፈወርቂ
ዲብለ 110 ኪሎሜተር ለገልብብ
ጅግረ ሻረከው።
ምን ፈሪቅ ሰንበል ዳዊት ሀይሌ
ወአማንኤል ጸጋይ፡ ምን አስቤኮ
የሃንስ ወልደርፍኤል ወአክሊሉ
ገብረሂወት፡ ምን ኤሪ ቴል ሲራክ
ተስፎም ወተስፋይ ምሕረትኣብ
ለከወነው ሜርሓይ ሐሽም ግረ
እግለ ዐለው መትባድረት እት
ልትጃገሮ ወዐለው። ዝያድ 300
ምትር ታርፍ ለዐለ ሐሽም ዐቢ ህዬ
እግል ለዐሬ ዲብ ድቁብ ጅግረ
ዲብለ ወደዩ ሚካኤል ሀብቶም
ናይ ኤሪ ቴል ወኤልያስ አፈወርቂ
ናይ ስታርት ቫክስስ እግለ ሐሽም
ለዐቢ ዲብ ዋለዮት ጸገም ትሩድ
ወደው።
ሳልፋይ ሐሽም ወለ ዝያድ 40
ኪሎሚተር ታርፍ ምንመ ዐለ፡ እግል
ገያደት ናይለ ሐሽ ለዐቢ እግል
ትትባጠር ሰበት ኢቀድረ ትልህየ
እግል ትትመም 35 ኪሎሜተር
ክምሰል ተርፈ እበ ዐቢ ሐሽም
ትወሐጠ።
ዲብ ደንጎበ ለገብአ ሻፍግ
ጅግረ ሰኒ ለለትዐጅብ ዐለ። እብ

እት ሰንዐፌ ሳምን ርያደት ትሰርገል

ፍንቱይ ፍንጌ ሜሮን አማንኤል
ወመሓሪ ተስፋጽዮን ለገብአ።
መሓሪ ተስፋጽዮን ምን አስቤኮ
እግል ሜሮን እንዴ ቀልበ አወላይ
ፈግረ። እግል ሜሮን እንዴ ተለው
ምን ሳልሳይ አስክ ዓስራይ ለፈግረው
ህዬ ሚካኤል ሀብቶም ኤሪ ቴል፡
ዩነታን ሀይሉ ሰንበል፡ ሮቤል
ተወልዴ ኤሪ ቴል፡ በረከት የማኔ
ሰምበል፡ ፍቅረማርያም ነጋሲ እብ
ብሕጠ፡ ሚካኤል ተስፋማርያም
ጀጋንቴ፡ ሜሮን አብረሀም ኤሪ
ቴል ወአማንኤል መንግስ ምን
ባይክ ኤይድ ዐለው።
መትባድረት ካልኣይ ዲቪዥን
74.8 ኪሎሚተር ቶም ለትባደረው።
እግል ብድራሆም ህዬ ዲብ ሳዐት
ዝያድ 42 ኪሎሚተር ዲብ
ልትሀርበቦ አትመመወ። ዲብለ
እብ ሕበር ለወዱው ለለትዐጅብ
ሻፍግ ጅግረ አወላይ ሜሮን
ገብረእየሱስ ምን ፈሪቅ ደንደን
ገብእ እት ህለ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን
ምን አስቤኮ፡ ሳሙኤል ደብረጽዮን
እብ ብሕተ፡ አሌክሳንደር ሚካኤል
ምን ደንደን፡ ናሆም መልአኬ
ወንያት ርእሶም ምን አስቤኮ
እንዴ ገብአው ምን ካልኣይ
አስክ ሳድሳይ እንዴ ፈግረው
ብድራሆም አተመመው።
70.4 ኪሎሜተር ምነ ገልበበየ
መትባድረት አዋልድ አንሳት፡
ወሓዚት ኪዳኔ ምን ጋለነፍሒ
አወላይት ትፈግር እት ህሌት፡
ዝናብ ፍጹም ምን አራግ
ካልኣይት ብስራት ገብረመስቀል፡
ፋኑስ ተስፋጋብር፡ አርሴመ
ግርማይ፡ ዮርዳኖስ ርእሶም ምን
ደንደን ምን ሳልሳይ አስክ ሳድሳይ

እንዴ ፈግረ ለትትሐመድ ግሪት
ሰጀለየ።
66 ኪሎሜተር ዲብለ ገልበበ
ሳልሳይ ዲቪዝዮን ናሆም ገዛኢ ምን
ፈሪቅ ናይነ አወላይ እንዴ ገብአ
ልትዐወት እት ህለ፡ ናሆም መኮነን
እብ ብሕተ፡ አሌክሳንደር ኢሳቅ
እብ ብሕተ፡ አብርያኖስ ግርማይ
ምን ዋርሳይ፡ ሴለ ወልደሚካኤል
እብ ብሕተ፡ ሳሙኤል ተወልዴ
ምን ጎዳይፍ እንዴ ገብአው አስክ
ሳድስ ደረጀት እንዴ ጸብጠው
ተዐወተው።
እሊ ጅግረ እሊ እተ ትመጽእ
ሰንበት ዐባይ እት ባካት ሞኖፖልዮ
እግል ልትመም ቱ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ሰንበት
ንኢሽ ዲብ ባካት ኤክስፖ
ዲብለ ገብአ ጅግረ ማውንቴን
ባይክ፡ ምን ዝያድ 17 ሰነት
ለዓማሮም ናሆም ሀይሌ እብ
ብሕተ ለትጃገረ አወላይ ፈግር
እት ህለ፡ ካልኣይ ወሳልሳይ ህዬ
ሮቤል ዘርኡ እብ ብሕተ ስሪፋኤል
መልኣኬ ምን ናትነ ገብአው። ምን
አዋልድ አንሳት ህዬ ሳልፋይት
ዳናይት ጸጋይ፡ ካልኣይት ወለት
ፈሪቆም አይደ ዮሴፍ ክምሰልሁመ
ዮሃነ መብረህቱ ምን ናትነ ህዬ
ሳልሳይት ፈግረት። ዲብ ዕምር 1415 አወላይ እብ ብሕተ ለልትጃገር
ሱርፋኤል ወልደሩፋኤል፡ ካልኣይ
ሲራክ ሀብቴሚካኤል እብ ብሕተ፡
ሳልሳይ ህዬ ዮሃንስ ዘሙይ ገብአ።
ምን ዕምር 12-14 አወላይ
ኤስሮም ክብሮም ምን ጎዳይፍ፡
ካልኣይ ሮቤል ዳዊት እብ ብሕጠ
ክምሰልሁመ ዩኤል ሀብተኣብ እብ
ብሕተ ተዐወተው።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 12

ወራታት ርያደት መዳርስ አቅሊም
ምግብ፡ ዲበ ሐልፈ ሰነብት እበ ገብአ
ትልህያታት ኩረት እግር ወኩረት
ሰ’ለት አተላለ።
ዲብ ትልህየ ኩረት እግር አዋልድ
አንሳት ዕምር 10-11 ዳህላክ እግል
ጸዳዱ 3 እብ 0 ዐዲ ቄ እግል ጎዳይፍ
1 እብ 0 ቀልባሀን እት ህለየ፡ እት
ዕምር 12-13 ህዬ ብደሆ እግል ሓድነት
1 እብ 0 ደቂ ተሽም እግል ዐዲ-ጓዕዳድ
3 እብ 0 ሳረሐያሀን።
ዲብ ዕምር 14-15 ቀይሕ በሕሪ
እግል ሐላይ 2 እብ 0 ቀልበ እት ህሌት፡
አስመረ ሐፈሻዊ ህዬ እግል ሰምበል
እብ ፋዬሕ 6 እብ 0 ደመረተ። ዲብ
ዕምር 16 ወምለዐሉ ሐላይ እግል በርከ
2 እብ 0 ቀልበ እት ህሌት አስመረ
ሐፈሻዊ ህዬ እግል ሰምበል 1 እብ 0
ቀልበተ።
ዲብ ትልህየ ኩረት እግር ናይ
ውላድ ዕምር 10-11፡ ቤት መኸእ
እግል ዐዲ-ጓዕዳድ 5 እብ 4፡ ቅድስቲ
ማርያም እግል ወኪድባ 2 እብ 0 ዲብ
ዕምር 12-13 አርበዕቴ አስመረ እግል

እምበ ጠቀረ 3 እብ 0 ናጽነት እግል
ዐዲጓዕዳድ 9 እብ 0 ሳረሐተ።
እት ዕምር 14-15 ቀይሕ በሕሪር
እግል አስመረ ሐፈሻዊ 3 እብ 0፡ በርከ
እግል ሰማእታት 5 እብ 4፡ ዕምር 16
ወምለዐሉ ሐላይ እግል ቀይሕ በሕሪ 4
እብ 2፡ በሪኽ ህዬ እግል ሓርነት 4 እብ
1 ቀልበ።
ዲብ ትልህየ ኩረት ሰ’ለት አዋልድ
ምግባይት ደረጀት ዐወት እግል ዐዲ
ንፋስ፡ ሕምብርቲ እግል ናጽነት፡ እብ
ሕድ ለሸብህ ፍገሪት 3 እብ 0፡ ዲብ
ካልኣይ ደረጀት ጅግረ ህዬ፡ ማይ ነፍሒ
እግል በሪኽ፡ ድያእ እግል ቅድስቲ
ማርያም 3 እብ 1 ሳረሐው።
ውላድ ህዬ ምግባይ ደረጀት ናጽነት
እግል ዐዲጓዕዳድ 3 እብ 1፡ ድቕ ሰብ
እብ በሕቲ መስከረም 3 እብ 0፡ ዲብ
ጅግረ ካልኣይት ደረጀት ህዬ ኢብራሂም
ስልጣን እግል ቀይሕ በሕሪር 3 እብ 1፡
ቶከር እግል በርከ 3 እብ 2 ቀለበው።
ጅግራታት ካስ ናይለ እት ሳልፋይት
ሳምን ወሬሕ ማዮ ዲብለ ገብእ ሳምን
ርያደት ደረሰ እግል ለአተላሌቱ።

አሌክስ ፈርጉሰን እግል ማንችስተር ዩናይትድ
ምን ሐዲስ እግል ልደርብ ክምቱ ተሐበረ
ዲብ ሰነት 2013 ሰልጠት ደረቦት ማንቸስተር ዩናይትድ እንዴ ረክበ ክሉ
ረአሱ ምን ደረቦት ትልህየ ኩረት እግር ለትሳረሐ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን፡
ምን ሐዲስ እብ ሸረፍ ሚካኤል ካሪክ ዲብለ ልትረተብ ትልህየ እግል
ማንችስተር ዩንያትድ እግል ልደርብ ክምቱ ሸበከት ሐብሬ ጎል ሸርሐት።
ወድ 75 ሰነት ላቱ ፈርጉሰን፡ ዲብለ መጽእ ዮም 4 ጁን ለገብእ ጅግረ
እግል መተልህየት ማን ዩናይትድ እንዴ አትፈረረ፡ ምስለ እብ ሃሪ ሬድናፕ
ለልደረብ እግል (ገዳይም መተልህየት ክምሰል ፖል ስኮለስ፡ ርያል ጊግስ፡
ስቲቨን ጀራርድ ወፍራንክ ላምፓርድ ላቶም መተልህየት ለጸብጠ) ፈሪቅ
እግል ለአተልሄ በርናምጅ ህለ እሉ።
ዲብለ ትልህየ ነፈር ማን ዩናይትድ ለዐለ ክርስትያኖ ሮናልዶ ሀለዮቱ
ኢተአከደት።
ምስል ናዲሁ ማን ዩናይትድ እግል ሰኖታት ሓር እግል ልጽነሕ ንየት
ቡ ላኪን ምን ናዲሁ ሐዲስ ናይ እትፋቅ ሊከ ለኢቀርበ እቱ ወድ 35
ሰነት ካሪክ፡ ዲብለ መጽእ ከረም ውዑሉ እግል ለአክትም ቱ። ለመተልህያይ
ቶተንሃም ዌስትሃም ለዐለ መካፍላይ ማን ዩናይትድ ሐቆመ ውዑል ሐዲስ
ኢቀርበ እቱ እግል ልጀመል ክምቱ ለሐብር።
ምስል ካሪክ ዕላቀት ሰኔት ክምሰል ቦም ለልትሀደጎ ዲብ እሊ ወክድ እሊ
ህዬ ሰፊር ናዲ ማን ዩናይትድ ለህለ ኣሌክስ ፈረጉሰን እግል ክል ትልህየ
ናይለ በዲር ደርቡ ለዐለ ፈሪቅ ክምሰል ልትፈረጅ ሸሬሕ።
አርቡዕ 22 ማርስ 2017
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መሓመድ ዳፍላ

ሸዐብ ወዓዳቱ

ለኢትፈትሐ መስአላት

ተጠውር ለነክረ ሙጅተማዕ

እድንየ እት ጸብብ ወእት
ሐቴ ቂሾት ትትቀየር እቱ ለህሌት
ዘመን ዐውለማእ፡ መተአታይ
በረ እንዴ ነክረው ዓዳቶም
ወሰዋልፎም እንዴ ሐፍዘው
ልሄሮ ለሀለው መጅተማዓትመ
ሀለው።
• ስካን ጀዚረት ቶፋሎ
፡ እት ፍንጌ ጀዝር ሃዋይ
ወአውስትራልየ
ለትትረከብ
ጀዚረት፡ ቀደም አዜ እብ “ኣሊስ”
ትትአመር ዐለት።ብዝሔ ሸዐበ
ባካት 10 አልፍ ገብእ እት ሀለ፡
እብ ጀሊብ ዓሰ ወሐርስ ፈዋኪ
ልትናበሮ።
“ቶፋሎ” (ስካን እለ ጀዚረት
በሀለትቱ) እብ መጅሙዓት እንዴ
ትካፈለው አምዕላይ ወራታቶም
ሰርግሎ። አዪ መሻቀዪ ቴክኖሎጂ
ርእየት አው ተምተሞት ህዬ ክም
ዘንብ ቱ። ሰበት እሊ ዋልዴን እግል
አጀኒቶም ምሴ-ምሴ እት ቤቶም
እብ ሸክል ሐካኪቶ እንዴ ወደው
ዓዳት ወለመድ መጅተምዖም

ለአደርሶም እንዲኢኮን አብያት
መዳርስ እት ዓዳቶም ሓራምቱ።
እተክምሰልሁመ እምበል እብ
ህግያሆም እብ ብዕድ ሀገጊ
መትሃጋይ ክሱሰን እበ ክም ህግየ
ሸዋጢን ለልርእወ እንግሊዚ
መትሃጋይ ክም ጠሊም አማነት
ወፊነ ለሞተው አብዕቦታቶም
ለሐሱበ።ሰበት እሊ እምበል
እብ ህግያሆም እብ ብዕድ ሀገጊ
ኢልትናፍዖ በሀለትቱ። ዶል ለሐሞ
ህዬ እት ናይ ለመድ መሳርየት
ወሴርደት ሰበት ገይሶ እግል
ሴርደት ወናይ ለመድ መሳርየት
ፍንቲት ሕሽመት ለሀዩቦም።
አንፋር ቀቢለት ቶፋሎ፡
ብዞሕ መናሰባት ምንመ ቦም
መነሰበት ህዳይ ላኪን ለዐቤትተ።
ሰብተብዕን ምን ሐቴ ወለዐል
እግል ልህደው እጁዝ እግሎም
ምንመቱ፡ ምነ ጀዚረቶም ወኬን
አንስ እግል ለአምጾ ላኪን
መምኑዕቱ።
• ቀቢለት ፋንዋቶ ህዬ፡ እተ

ክእናመ ሀለ

‘ከልብ ሐቆ ቀለጥከ
ዲቡ በዐል አከርቱ ’ ልብል፡
እት ጀሪደት ደይሊ መይል
ለፈገረ ለለአትዐጅብ ከበር።
እት ቅብለት ካሮላይነ ለነብር
ሪቻርድ ማትያስ፡ ምን ስቅሉ
ክም አቅበለ ቤቱ እብ ሴርቀት
እንዴ ትቤበረት ጸንሐቱ።
እተ ቤት ለዐለ ካሜራት
ለአትረፈዩ ስወር ክም ገንሐ
ህዬ፡ ክልኦት ሰራቅ እት ቤቱ
እንዴ አተው ለቀለ ዐፍሽ እንዴ ነስአው ራውጋም እት እንቶም እት ገይሶ
ረአ። ምንለዐል ክሉ ለአትፈከረዩ ላኪን ለሴርቀት እት ሰርቆ፡ እተ ቤት
ለዐለው ክልኦት ክልብ ሐቴ እብ ኢብህለቶምቱ። መዋዲትለ አክላብ ላኪን
ወለህ እግለ ሴርቀት አትፈከረዮም።ለሴርቀት እተ ቤት አክላብ ክምጸንሐዎም
እግል ልህረቦ ጅሩባም ምንመ ዐለው፡ ለአክላብ አዪ ናይ ድፈዕ ረድ ጀዋብ
እብ ይሀዪቦም፡ እብ ረዋገት ዐውል 130አልፍ ዶላር ለልትገመት ዐፍሽ እግል
ልስረቆ በክት ረክበው።
ለጀሪደት እት አተላላይ ለከልብ ለንኡሽ እግል ልዳፍዕ ጅሩብ ምንመ
ዐለ፡ ለዐቢ ሰበት ከልአዩ ትም ክም ሐረ ትሸርሕ።ለሴርቀት ሽቅሎም ክም
አትመመው ምነ ቤት እብ ሰዐይ ፈግሮ እት ሀለው፡ ላመ አክላብ ምነ ቤት
አሰሮም እንዴ ፈግረው እብ እትጃህ ብዕድ ጌሰው። በዐለ ቤት ሐር ክምሰለ
ሐበረዩ፡ ቀደም እለ ዐመልየት እንዴ ሰክረ መጽእ ሰበት ዐለ፡ እግለ አክላብ
ዛብጦም ወነብረ ከልኦም ክምዐለ ሸርሐ። ለመ አክላብ ኢሐምቀው ብትሮም
አክል አዪ ክቡድ ክምቱ እብ ዐመል አርአዉ።

“ዳይመት አርድየት” ለትብል
መዕነት ለበ እብ ክምኩመት ጅዝር
ለበጥረት፡ እትቅብለት ምፍጋርጸሓይ ኣውስትራልየ ለትትረከብ
ጀዚረት ፋንዋቶ ነብሮ። ህቶም
ምንለዐል 100 ሀገጊ ልትሃገው።
ፋንዋቶ እግል አምኣት ሰኖታት
ሐንቴ እስትዕማር ፈረንሰ ምንመ
ዐለው፡ አስክ እለዮም ላኪን አዪ
ናይ ተጠውር ተቅዪር እብ ነኪር፡
ጠቢዓይት መንበሮ እት መርሖ
ዕዳቶም ወለመዶም ዓቅባም
ልትረከቦ።
ለገብአ
ከደማት
እጅትማዒ ክም ዕያዳት ወአብየት
መዳርስ አለቡ። መንበረቶም ህዬ
እት ሐርስ ፈዋኪ፡ ጀለቦት ዓሰ
ወርዕዮ ንዋይ ለተንከበትተ።
ፋንዋቶ እብ ናይ አፍረዐት
መጃምዕ
ለትከፈለው
ቶም፡
አየ መጅሙዐት ህዬ 50 ነፈር
ትከምክም ወእብ ዕምር ወዐቅል
ለዘይዶም መርሖም። እት ሰነት
ሐቴ ዶል ክሎም ውላደ ቀቢለት
እንዴ ትጀመዐው እት ስታቲቦም
ወኤታናቶም ለሀድጎ።
ቀይም-ቀይም አዪ ነፈር እተ
ሖል ለረክበዩ እተይ እምበል
ሐሰት እግል ልሽረሕ ልትቀሰብ።
ሐቆ እለ ለራክባም እግለ ሓግላም
ለአፋግሮ ወምስል እት ልትሐወሎ
ነብሮ።
ምን በረ ለገብአ ቤጽሓይ
እግል ልእቴ እቶም ገብአ
ምንገብእ፡ ሽሩጣቶም እግል
ለአትምም ልትቀሰብ። ለሽሩጣት
ህዬ፦ እብ ቀዋኒኖም እግል
ልትቀየድ፡ ክም አካናት መቀደሰ
ለለአምኖቡ ወሰዋልፎም እግል
ለሐሽም፡ አስክ ምስሎም ሀለ
ነብራሆም ወሲቶሆም ሌጠ እግል
ልትመወን፡ ምን በረ ነብረ አው
ሲቶ እግል ኢለአምጽእ፡ እምበል
እጃዘቶም ምን ገርሀቶም እብ እዴ
ኖሱ እግል ኢልንሰእ ወእምበለ
ናይ ዓዳቶም ልባስ ብዕድ ልባስ
እግል ኢልልበስ።

ቅሰት

ሱረት

እሎም አጀኒት ምን ቀቢለት
ማሳይ ኬንየ ቶም። እግል
አወል መረት “ኣይፓድ”
ክም ረአው ለትሰመዐዮም
መተዐጃብ ሸርሖ ሀለው።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 12

ተምሳል ለትባረከት ካሮሊን ዋልተር

ለእት1867 እት ዕምር 16 ሰነት ለሞተት ካሮሊን ዋልተር፡ ሞተ
እግል ምዕባየ ላተ ሕተ ሲልመ ሰኒ አደንገጸተ።
እባሀ ህዬ እግል ኦሮት ጼርባይ እንዴ ትላኬት፡ ግናዘት ሕተ እንዴ
ረአ እበ ሸክለ ተምሳል እግል ልሽቄ እግለ አዘዘቱ። ለመ ጼርባይ ክምሰለ
ጠለብ ሲልመ፡ ካሮሊን እት ዐራት እብ ዕንቅራራ እት እንተ ወእብ
ገለበይት እዴሀ ለትቀርኡ ለዐለት ክታበ ጻብጠት እት እንተ ለትሸርሕ
ተምሳል አዳለ እግለ። ሐቆ እለ ለተማል እት ረአስ ቀብር ካሮሊን እት
መዲነትፍራይንበርግ ጀርመን ለልትረክብ መቃብር ትከሬት።
ሲልማ አክለ ቀብር ሕተ እግል ትብጽሕ ጌሰት እት ድገላባይት እዴሀ
ርብጠት ዕንቦበ ሐዲስ ጸንሐ ዐለት።
ሲልመ እበ ርኤቱ ዓጃይብ ምስል አቅራበ ክም ተሀጀከት፡ ምንአመረ
ለኢተአመረ በዐል ሻም ለዐሌ
እግለ ወእሊ ዕምቦበ ህቱ
ከርዩ ለሀሌ ለልብል ወግም
ወደው። ለወግም እሊ ላኪን
ራትዕ ይዐለ፡ እግልሚ እግል
149 ሰኖታት እብ ትሉሉይ
ኬርያዩ ለኢተአመረ ርበጥ
ዕንቦበ ሐዲስ አስክ አዜ
እተ ቀብር ጸንሕ ሀለ።እለ
መስአለት እግል ፍትሐት፡
ገሌ እዩሳም አፍራድ ምስል
ካሜራቶም እት ዐቂብለ አብር
ትፈረረው እተ ክምሰልሁመ
እት ረአሰ ቀብር ካሜረት ትዳለየ ላኪን ለምስጢር እግል ልትአመር
ኢቀድረ። ላመ ካሜረት ክርየትለ ዕንቦበ ኣግል ልሰውረ ኢቀድረ። ምን
ከርዩ ክም ሀለ ህዬ አስክ ዮም ምስጢር ጋብእ ሀለ።

መርገም ቲኮምሰህ

እት ሰነት1811፡ ህንድዪን ቀይሒት ምስለ እብ ብሃሪሶን ልትመረሕ
ለዐለ ዴሽ አሜርከ እት መዐረከት “ቲቢካኖይ”አተው። ሐቆለ መዐረከት
ሜርሓይለ “ሾኒ” ልትበሀሎ ለዐለው ውላድ ረአስ አሜርከ ለዐለ ቲኮምሰህ፡
እት ረአስ መዋጥኒኑ ለጀረ ደማር ክም ረአ፡ እግል ሃሪሶን ክእነ እት
ልብል ረግመዩ፦ “እንተ ወለ ግራከ አስክ ዕስረ ሰነት ለመጽኦ ወእብ
በሕ ለትከልስ ሰነት ለመጽኦ መስኡሊን፡ እት ሳልጠትኩም እት ህሌኩም
ብደው፡ ዕምርኩም ልሕጨር” እት ልብል ረግመዩ።
ለመርገም እለ እተ ወቅት ለሀይ ለትሐሰረ ዲበ ይዐለ፡ ምስል ወቅት
ላኪን እት 1931 መትመራምረት ተአሪክ ለአማን ዘሀረት እግሎም። ህቶም
ክምሰለ ለሐዝወ፡ አክል ሕድ ክምሰለ መርገም ቲኮምሰህ ለሐደደቱ ወቅት
ለትሐረው ረውአሰ አሜርከ፡ ዊልያም ሃሪሶን፡ ኣብርሃም ሊንኮልን፡ ጀሚስ
ጋርፊልድ፡ ዊልያም ማኪኒሊ፡ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ወብዕዳም እት ቀስሮም
እት ሀለው አው እብ እዴ-ሰብ አውመ እብ ሕማም ሞተው።

ፈሪቅ 27

ለለቀብ አው ክናየት እለ እግል እት ዕምር 27 ሰነቶም መይቶ
ለዐለው እሙራም ሙሲቅዪን ለትወክልተ።
ኢሚ ዋይንሃውስ፡ ኮርት ኮቢን ወጂሚ ሂንድረክስን ለልትረከቦ እቶም
ብዝሓም ሙሲቅዪን እት ረሽመት ሽህረቶም እት ሀለው ለሞተው ቶም።
ለለአትፈክር ላኪን ክሎም እሎም ሙሲቅዪን ጊታር ለመልኮ ወርሖም
እብ እዴ-ኖሶም ለነስአው እብ ግብአቶምቱ።

10 ፍንቲት ርከብ

አርቡዕ 22 ማርስ 2017
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