ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ውቁል ወፍድ ኤረትርየ እት
ሱዳን ዝያረት ወዴ

ልእኮታት አሰናይ እብ
መናሰበት ዒድ እስቅትላል

እብ ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለተአሰሰ
ውቁል ወፍድ ኤረትርየ፡ ልእከት
ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ ዲብ
ርኢስ መትዐድያይ መጅልስ ዐስከሪ
ሱዳን ጀነራል ዐብዱልፈታሕ
አልቡርሃን አብጽሐ።
ልእከት ርኢስ ኢሳይያስ፡
ምስንዮት ኤረትርየ እግል ሸዐብ
ወመአሰሳት ሱዳን ዲበ እግል ሰላም፡
መስኩበት ወዐቦት ወድዉ ለህለው
ሄራር እንዴ ሸርሐ፡ ሸዐብ ሱዳን
ቀድየቱ ኖሱ ከም ባልሐ ሸዐብ

ሜርሐት ድወል ወሕኩማት፡
እብ መናሰበት 28ይ ዒድ እስቅትላል
ዲብ ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ
ልእኮታት አሰናይ ነድአው።
መልክ ስዑድየ-ሰልማን ቢን
ዐብዱልዐዚዝ ወወሊ አልአሐድ
መሐመድ ቢን ሰልማን፡ ርኢስ
ጀምሁርየት ኦስትርየ ዶክተር
አሌስካንደር ቫንደር ወርኢስ

ኤረትርየ ከም ደምን ለተአክድ
ተ።
ዲበ ዮም 19 ማዮ ዲብ
ከርቱም ለገብአ ህድግ፡ ጀነራል
ዐብዱልፈታሕ
አልቡርሃን፡
መባደረት ኤረትርየ ሐቆ ሐመደ፡
እብ ሰበት ሓድር ተጠውራት ሱዳን
እግል ወፍድ ኤረትርየ ተውድሕ
ሀበ።
ክልኢቶም
ለጅሃት፡
እብ
ተውሳክ ዕላቀት ኤረትርየ ወሱዳን
ክም በዲረ እግል ተአቅብል
መትዳላዮም አከደው።
እምበል እሊ ውቁል ልኡክ
ኤረትርየ፡ ምስል ናይብ መትዐድያይ

መጅልስ ዐስከሪ ሱዳን ጀነራል
መሐመድ ሐምዳን ደግሎ እንዴ
ትዋጀሀ፡ እብ ሰበት ናይ ክልኢቱ
ዕላቃት ወናይ ሕበር መሳልሕ
ወብዕድ ቅደይ ለከስስ ሀድገ።
ዲብለ ልቀእ፡ ጀነራል መሐመድ
ሐምዳን፡
እግል
መትሐሳር
ሕኩመት
ኤረትርየ
ወርኢስ
ኢሳይያስ አፈወርቂ ዲብ ቅድየት
ሱዳን እብ ዓመት ሐቆለ ሐመደ፡
እለ ዝያረት እለ ዲብ ዕላቀት
ኤረትርየ ወሱዳን ምዕራፍ ሐዳስ
እግል ትክሰት ክምሰል ትቀድር
ዳምን ክምቱ ሐበረ።

ጀምሁርየት ትርክ፡ ረጀብ ጠይብ
ኤርዶጋን ርኢስ ኣየርላንድ ሚካኤል
ሂጊንስ፡ ርኢስ ጀምሁርየት ኮርያ
ሙን ጃይ ኢን፡ መልክ ስባንየ
ፊሊፕ ሳድሳይ፡ ርኢስ መጅልስ
ፓክስታን አሰድ ዲብ ልእከቶም
እግል ርኢስ ኢሳይያስ ዓፍየት
ታመት ወእግል ኤረትርየ ወሸዐብ
ሰላም ወመትቀዳም ትተምነው።

በራምጅ ዒድ እስትቅላል እብ
ነያረት አንበተ

በራምጃት 28ይ ዒድ እስትቅላል ኤረትርየ ‘’ሰባት ዲብ ስሙድ እግል ዐማር’’
እበ ትብል ስቅራት እብለ ትፈናተ ወራታት ወበራምጃት እብ ነያረት አንበተ።
እብ አሳስ በራምጃት ልጅነት ዓያድ ወጠን፡ ቀደም እለ ዲብ ወርሕ አፕሪል
ለአንበተ ወራታት ርያደት ወዲብ ዮም 9 ማዮ ለትከሰተት ሳምን መዳርስ ልትሰርገል
ክም ጸንሐ ዲብ ልትአመር፡ ዲብ አግደ ሸዋርዕ ወቃዓት ልትሰርገል ለሀለ በራምጃት
ዲብ ዮም 15 ማዮ እንዴ በርሀ፡ እብ ሰርጎ ወመብርሀት ሸዋርዕ እንቡት ሀለ።
ከም ክፋል ናይ እሊ፡ እብ መዓወነት አፍረዐት ውዛረት ተዐሊም ወመሕበር
ወጠን ሸባባት ወደረሰ አቅሊም ምግብ እግል ዕፌ ለትዳለ ታእሪክ፡ ሕፍዘት ሀውየት፡
ፈራሰት ወእስትሽሃድ ለረከዘየ ሰቦዕ አፍላም ወጠኒ ዲብ ሲነመት ኢምፔሮ እግል
ደረሰ ልትቀደም ሀለ።
እሊ ዕፌ እሊ፡ አስክ ዮም 19 ማዮ እግል ለአተላሌ ክምቱ ለበራምጅ ለነዘመው
ሐበረው።
ኤሪነ ለትሰአለቶም መዋጥኒን ዲበ ሀበዉ ረአይ፡ ዝክረት 24 ማዮ፡ ዐውል ቃሊ
ለትደፍዐ ዲበ ሕርየት ኤረትርየ ከም ሬክባይ ዕነ እግል ንዕቀበ፡ ለዐጃይብ ሸቀ ሰዋልፍ
ህዬ ዲብ አጅያል እግል ልሕለፍ ለተአትፋቅድ፡ ርሕነ ለንትስአል እተ ወገለድነ
ለነሐድስ እተ ክም ተ እንዴ ሐበረው፡ ሰላምመ ናየ ተሐድያት ሰበት በ፡ ሸዐብ
ኤረትርየ ከም በዲሩ ውሕደቱ እንዴ አተረደ መዳፍዐቱ ወፈዛዐቱ እግል ለአደቅብ
አትፋቀደው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ 28ይ ዒድ እስትቅላል
ኤረትርየ እበ ትደቀበት ነያረት እግል ልትዐየድ ገብእ ለጸንሐ መዳሊት ከም ተመ፡
ርኢሰ ትልጅነት ዓያድለ አቅሊም አሰይደ ሓወ መሐመድ ሐበረት።
እግል ኤሪነ ዲበ ሀበተ ሐብሬ፡ ናይ ዮም ዓመት አምዕል ሕርየት፡ ክሉ ዐዳዋት
እብ ስሙድ ዲበ ትጋብሀ ወፈሽለ፡ ናይ መኔዕ ወብዕድ ዋይዲባት ህዬ እብ መዳፍዐት
ወስሙድ ዲበ ትፈለአል እቱ ወክድ ትትዐየድ ክም ህሌት እንዴ ሐበረት አሰይደ
ሓወ፡” ስሙድ ዲብ ሰባት እግል ዐማር” ለትብል ስቅራት አክል ሕድ እለ ብይእት
ለህሌት መርሐለት ለትሸርሕ ክምተ አፍሀመት።

ሰባት
ክል

አርቦዕ

እት
እብ

ኤረትርዪን ስካን ሱዳን 28 ዒድ እስትቅላሎም ለዐይዶ
ይ

ዲብ ሱዳን ለነብሮ ኤረትርዪን፡
“ሰባት ዲብ ስሙድ እግል ዐማር”
እበ ትብል ስቅራት፡ 28ይ ዒድ
እስትቅላል ዲብ ዮም 17 ማዮ እብ
ነያረት ዐየደው።
እት
ከርቱም፡
ብዝሓም
ኤረትርዪን፡ ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት
ሱዳን፡ ዐዙመት ለገብአት እግሎም
ዲፕሎማስዪን ወብዕዳም ለሐድረዉ
ዒድ፡ መስኡል ቀድያት ተንፊዝየት
ሰፋረት
ኤረትርየ
አሰይድ
እብራሂም እድሪስ እተ አስምዐየ
ከሊመት፡ ናይ ዮም ዓመት ዒድ፡
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ፍሬ
ስሙዶም ወመዳፍዐቶም ትርድት
ዲበ ጃቀፈው እቱ ወዐውቴታት
ዲፕሎማስየት
ዐባዪ
ለረክብነ
እተ ኢነት ልትዐየድ ከም ሀለ
እንዴ ሸርሐ፡ ጅህድ ሸራከት

ስሙድ

ትግራይት
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ወመዓወነት ቀር አፍሪቀ እግል
ልዕቤ ወመስኩበት ለትመደደት
እቱ ድዋር እግል ልትበኔ ለአንበተ
ሄራር፡ እበ ትወቀለት ደረጀት
ልትከደም እቱ ክም ሀለ አብርሀ።
ዒድ እስትቅላል፡ ምን ፈርሐት
ወኬን፡ ለልአረፍዐናተ አማነት
ሹሀደ እንዴ ፈቀድነ ገለድ እግል
ዐጃይብ
ዐማር
ወመዳፍዐት
ለነሐድስ እተ መናሰበት ክምተ
እንዴ ሸርሐ አሰይድ እብራሂም፡
“አዜመ ናይ ስሙድ ሄራርነ እብ
ሰባት እንዴ ትረሸደ፡ ዲብ ዐማር
ዐጃይብ ከም እንከድም ለእንቡት
ሀለ ዳይ ትኣምርታሁ ቱ” እት
ልብል አብርሀ።
ወኪል መትዐደዪ መጅልስ
ዐስከሪ ሱዳን ጀነራል እብራሂም
ጃብር እብ ጀሀቱ፡ እግል ሸዐብ

እግል

ወሕኩመት ኤረትርየ አሰናይክም
ሐቆ ቤለ፡ ታሪክ ረዪም ወሞላድ
ለበ ዕላቀት ክልኦት ለሐው ሸዐብ
ዲብ አሳስ ትሩድ ለትበኔት ሰበት
ተ፡ ዕላቃትነ ዲበ ትወቀለት
ደረጀት እግል ልብጻሕ ከም ከድሞ
አከደው።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ናይ ዮም ዓመት ዒድ፡ ዐቦት
ወመትቀዳም ኤረትርየ ካርዕ ለጸንሐ
ሰኒን ለወደ ዐዳዋት እንዴ ትሸነከ፡
ሕር ዐገል ኤረትርየ ዲበ ትዐወተ
እተ መርሐለት ሰአየት ልትዐየድ
ሰበት ሀለ ሕሽመቱ ዝያደት ክም
ተ ሸርሐው።
ለዒድ፡ እብ በራምጅ ዓዳት፡
ታሪክ መዲነት አስመረ ወለሀለ
ዲበ መባኒ ለሸርሕ ዕፌ ሰወር
ጋምል ዐለ።

ዐማር!

ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
22 ማዮ 2019

ጀሪደት

ገጽ

ከበር ወፋት

ነፈር ቅዱስ ሲኖዶስ ቤትክስታን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ
ኤረትርየ ጳጳስ ሀገሬ ስብከት
ቅብለት ወግብለት በሐር ቀያሕ
ብጹእ አቡኔ ኣትናቴዎስ፡ እብ
ሕማም ዲብ ዐድ ወካርጅ
ልትሳረው እንዴ ዐለው ዲብ
ዮም 17 ማዮ ዲብ 76 ሰነት
ዕምሮም ዲብ እስብዳልየት ኦሮተ
ትወፈው።
ዓደት ቀብሮም ህዬ ዮም 21
ማዮ ምን ገጽ ፈጅር ዲብ ርእሰ
አድባራት ደብረጽዮን ቅድስቲ
ማርያም አስመረ ገብአት።
አቡኔ ኣትናቴዎስ፡
ሐቆለ
እት ሰነት 2005 ለገብአት ዓደት
ሺመት፡ እብ ደረጀት ጵጵስነ መደት 9 ወርሕ ዲብ ኢጣልየ፡ 7 ሰነት ዲብ
ጀርመን ከም ጳጳስ ሃገረ ስብከት አሮበ እንዴ ገብአው ከድመው።
ሐቆ እሊ ዲብ ዐዶም እንዴ አቅበለው ጳጳስ ሀገረ ስብከት ጋሽ-በርከ
እንዴ አትለውመ አስክ አምዕል ወፋቶም ከም ጳጳስ ሀገረ ስብከት ቅብለት
ወግብለት በሐር ቀየሕ እንዴ ገብአው ከድሞ ጸንሐው።

ዕፌ ስወር እብ መናሰበት
ዒድ እስትቅላል

እብ መናሰበት 28ይ ዒድ
እስትቅላል ኤረትርየ፡ እብ ማሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ለትነዘመ ናይ ስወር፡ አሽካል፡ ፍጥር
ወስናዐት ዕፌ፡ ዮም 16 ማዩ እብ
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት አአይድ
አልአሚን መሐመድ ስዒድ ትከሰተ።
እሊ ዲብ አስመረ መክተብ
መርከዚ ማሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ ለትከሰተ ዕፌ፡ አስክ
20 ማዩ እግል ሸዐብ ክሱት እግል
ልጽናሕ ቱ።
መስኡለት እዳረት ወማልየት

ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ መምህር ዛይድ መስፋን
እግል ኤሪነ እተ ሀበተ ሐብሬ፡ ለእግል
ራብዓይት ሰነቱ ቅዱም ለሀለ ዕፌ
እብ ነፋንያት አንሳት ለትዳሌ ክምቱ
እንዴ ሐበረት፡ ለ”ሰባት ዲብ ስሙድ
እግል ዐማር” ለትብ ስቅራት ለሸርሕ፡
እተክምሰልሁመ ስሙድ ወመዳፍዐት
ሸዐብ ኤረትርየ ለሽርሕ ጽበጥ
ለክምክም ክምቱ ሸርሐት።
ዲብ ፍጥር ወስናዐት ህዬ ዲብ
ሙጅተማዕ ተቅዪር እግል ለአምጽእ
ለቀድር ጽበጥ ቅዱም ክም ሀለ መምህር
ዛይድ እብ ተውሳክ ሐበረት።

በራምጅ ዕፌ ፈን ዒድ እስትቅላል ልተላሌ ሀለ

እብ መናሰበት ዒድ እስትቅላል፡
ዲብ ሸዋርዕ ወቃዓት ሲነማት
መዲነት አስመረ፡ ሄራር መዳፍዐት
ወጠን ወዐማር ለሸርሕ በራምጅ
ፈን ልትቀደም ሀለ።
ለእብ ፍረቅ ዓዳት ወጠን
ልትቀደም ለሀለ ወመዳሊት ዐቢ
ለገብአ እግሉ በራምጅ፡ ብዝሔ
ሸዐብ ኤረትርየ ወዲቡ ለህሌት
ውሕደት እተ-ክምሰልሁመ እብ
ሙሲቀት ለትተለ ድራመ ወብዕድ
ከምምክም።
ጽበጥ ናይ እሊ ሸዐብ እንዴ
ትበሰጠ ለዐፍዩ ለሀለ በራምጅ፡ ዲበ
ሐልፈየ 28 ሰነት ሕርየት ለትሐለፈ
መራሕል ስዱድ ወሸዐብ ኤረትርየ
ለአርአዩ ናይ መዳፍዐት ወስሙድ
ደሚር ለሸርሕ ቱ።
መጥ-መጦር እሊ እግል ገማል
ዒድ ሕርየትነ ለመጽአየ ፈርቅ
ዓዳት መስር፡ ቻይነ ወጃፓን ዕፌ
ቀድመ ህለየ።
ለዐፈው መዋጥኒን ዲበ ሀበው
ረአይ፥ ሸዐብ ኤረትርየ እግል
ዝክረት ዒድ እስትቅላል ለወድዩ
እሕትፋል፡ ቀሎትለ ደፍዐዩ ዐውል
ወለረክበየ ዐውቴ ለወክል ክምቱ
እንዴ ሐበረው፡ ዝያድ ራሐት ከም
ሀበዮም ሐበረው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ

አቅሊም ምግብ፡ ከም ክፋል በራምጅ
28ይ ዒድ እስትቅላል ምን ዮም 9
ማዩ ትሰርገል ለዐለት ሳምን መዳርስ
ዲብ ዮም 18 ማዮ ተመት።
ጽበጥ ናይ እሊ 282 መድረሰት
ለሻረከየ እቱ በራምጅ፡ ዲበ “ሰባት
ዲብ ስሙድ እግል ዐማር” ለትብል

ስቅራት እንዴ ትተንከበ ለትዳለ
ዲብ ገብእ፡ እብ ደሚር መጃገረት
ሰበት ገብአት ፍገሪተ ሰኔት ክምዐለ
ዲብ ፈርዕ ውዛረት አቅሊም ምግብ
መስኡል ዓዳት፡ ርያደት ወዓፍየት
መምህር እስቲፋኖስ ገብረሀወርያት
ሸርሐ።

ግ.በ.ቀየሕ፡ ሸቃለ ሸባብ ዝያረት ወዱ
ኮንፍድራልየት ሸቃለ ኤረትርየ፡
እብ መናሰበት ዒድ እስትቅላል፡
ምንለ
ትፈናተ
መአሰሳት
ለመጽአው ሐድ 70 ሻባብ ሸቃለ፡
ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀያሕ
ዝያረት ነዘመት።
ዲበ ዲብ ዮም 11 ወ12
ማዩ ለገብአት ዝያረት ለሻረከው
ሸባባት፡ እት መዲነት ባጼዕ ለሀለ
መርከዝ ትአሂል ምህነት ሸቃለ፡

መስናዕ ፕላስቲክ ወልትሸቄ ለሀለ
ከዛን ጋሕቴላይ በጽሐው።
ለሸባባት፡ ለእግል ካልኣይት
ሰነት ተእሂል ንዙም ለሀይብ ለሀለ
መርከዝ እተ ገንሐው እተ ኢነት፡
እብ ሙደርሲን ናይለ መአሰሰት
ተውድሕ ተሀበዮም።
ሙሽተርከትለ
ዝያረት
ተውድሕ ለሀበ መስኡል እዳረት
ወማልየት ኮንፍድራልየት ሸቃለ
ኤረትርየ አሰይድ ተስፋይ ግርማይ፡

መርከዝ ተአሂል ሸቃለ ባጼዕ፡ ዲብ
መአሰሳት ፍሩራም ለህለው ሸቃለ
እብ ፍንቲት ህዬ ሸባብ፡ መቅደረት
ምሀነቶም እግል ልወቅሎ ወምህነት
ሐዳስ እንዴ ከስበው አፍረዮቶም
እግል ለዓቡ ለከድም ክም ቱ
ሐበረ።
እሊ እት ሰነት 2015 ረስሚ
ለትከሰተ መርከዝ ተአሂል ምህናት፡
እትሊ ወክድ ስስ መጃላት እቱ
219 ሸቃላይ ለአደርስ ሀለ።

ምን ገጽ 4 ለተላለ
ዕጨይ እግል ጣቀት፡ እግል
ስሕበት
ዝላም፡
አረሸዶት
ትርበት፡
ግርመት
ድዋር፡
እግል ነብረ አዳም ወሔዋን፡
እግል ስናዐት ደወ፡ እግል
አንደፎት ናይለ እሉ ነአተንፍስ

ሀወ ወእግል ጽላል አዳም
ወሔዋናት ሰበት ነፌዕ፡ እት
ኩለ መንበረትነ ምስልነ ሀለ።
ሕናመ እለ መንበረትነ እግል
ኢትትሐምረግ
ምኒነ፡
እት
ገማሉ ንተረድ።
እት ኩለ ዐድነ ህዬ እት

ገማል ድዋር ለሸግበ ዝያድ
571 ነዋዲ እት ለትፈናተ
መአሰሳት ሕኩመት ወብሕቶት
ክስኣት ክም ህለየ ተቃሪር
ውዛረት ሐርስ ለአክድ። እትሊ
ነዋዲ ገማል ንዙማም ለህለው
መዋጥኒን ህዬ 30,000 ገብኦ።

ልእከት ጸገም ትሩድ፡ እግል ፊራሮ ገማል
1. ክል ወቀይ ዐቢ፡ እብ ሸቲል ንተለዩ
2. ርእየትንነ፡ ድዋርነ እት ገማል እግል ቀየሮት ተ
3.ግርመት አዳም ልባስ፡ ወግርመት ምድር ዕጨት ሰበት ቱ፡ ዕጨይ
ንሽተል።
4. ለነሐርሱ ርሹድ፡ ወለኢነሐርሱ ጋምል።
5. እለ እነብረ ለህሌነ ምድር ምን አጅያል ቀዳም ለወረስናሀ እንዴ
ኢትገብእ፡ ምን ውላድነ እብ እማነት ለትሰለፍናሃ ተ።
6. ደማን ለቡ ድዋር፡ ደማን ለበ ሐያት።
7. ለገምለ ንቀትር ወለኢገምለ ነአግምል።
8. ሔዋናት ከደንነ፡ ዝሕረት ወጠን ሰበት ቶም፡ ንራዕዮም።
9. መገጎ አድሐነት እት ንትነፈዕ፡ ሰሪት ዕጨይ ነአብጥር።
10. አክደር ነዋዲነ፡ ዕላመት ፊራሮ ገማልነ።

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

“አጀኒትነ፡ ደማነት ለቡ ድዋር ነአውርሶም”
15 ማዮ 2019
12ይት ሰነት ዕልብ 21

አርቡዕ 22 ማዮ 2019

ገጽ

2

4ይ ክፈል
መሕሙድ ምንለ ዳንዳሁ ዕጫይ
ስጠር እንዴ ረፍዐ ቤት እንዴ መጽአ
እትለ አፌት ዶል ለክፈዩ ሰኒ ወአማን
ዓእሸ ዲብ ዕቅብ ሼጣን እንዴ ተዐለገት
ወሐልተ ወአቦተ ዲብ ልትጸበጠ
ጸንሐያሁ። ክርንለ ለትለከፈ ዕጫይ
ክም ሰምዐት ለተዐቦርግ ዲቡ ለዐለት
ሰመዋት ምኑ እንዴ ትከሬት፡ እብ
ርጃፍ ገይ ዲብ ትወዴ እብ ክልኤ
ክልኦት አቦተ እንዴ ጸብጠት ብካይ
እቡ ሐብለቀት ሌጠ። መሕሙድ፡
“አነ እሊ ሼክ እግል ኢጊስ እላቱ
ወእንትን ግድም ረቢ ልስዴክን፡
ግድም ሸይ ጋሻይ መጽአየ ሌጠ”
ቤለየን። አክያር ምን አፍ መሕሙድ
ለህግየ እንዴ ሸትፈት፡ “ሰኒ ወዴኩም፡
በስ አጊድ እብ በጊዳይ ጊሶ እግለ”
ክም ወሰከት፡ ሐልተ፡ “እለ ወለት፡
እግል እምዬ ትትመለክ እግለ ሰበት
ይህሌት፡ እንተ እንሰር ጽንሐኒ ወአነ
እገይስ እግለ፡ ህተ ህዬ ለጸንሐተ ዲብ
እለ ቤት ጻንሐተ ህሌት ዲብኢኮን፡
አልዐስር አነ ምስል መልህየተ ዲብ
ምዕጥን ርእየተ ዐልኮ፡ ወሐሬ እለ
ወለት ዕግድየት ጋብአት ዲበ ህሌት፡
ንየተ ሓጫር ሰበት ገብአት ሐበት
ኢተአስተሕምል!” ትቤ ወብላየ ዶል
ለዌት፡ “ሼክ አነ እገይሱ በስ እንቲ
እምኪ ስደይ፡ ህተ ህዬ ክመ እግለ
አወልኮ እግልክን እሊ ወዲቅ እሱር
ምስለ ሀለ፡ ወላመ አካን መራት
ሀንገረ እብ ጨበል ምኦሻታ ዐለት
ዲበ፡ ረቢ ኬር ልቀድር” ቤለ ወትበገሰ
ምነን።
አክያር አቦተ እግል ዓእሸ
ሀላፋት ዲብ ትትሃጌ ወዶልከ ቅሽን
ዎሮት ዲቡ ዲብ ሰርር፡ “መለክ
ሐርደየ አቦትኪ ዎዓእሸ፡ አቤኪ
ወኢፈቴኪ ልትዓቀል ወልትከራበን፡
እንቲ ክምል አለብኪ ወአርድኩም
ነዳፈት እግል ኢልርከብ ስኩን ቱ።
ሐሽለት መርኣይ ወንኡሽ ሐዲስ አነ
ወደሐንዬ ዲብ ልብል ለትረክቡ እንዴ
ኢለአምር ለትረክቡ ሰኔት ዲቡ ኢኮን፡
ረቢ ቀሊሉ ወስሂሉ ልክሬ ዲብነ
ዲብ ኢኮን፡ ዓእሸ ላተ ኢደሐነት”
ዲብ ትብል ወተአትሓሌ፡ መሕሙድ
ንዋያቱ ለ’መ ወእስክለ እሙሙ ለዐለ
ሼክ ትብገሰ። መሕሙድ ዲብ ገበዩ
ርሑ ዲብ ረግም ወለዐል ለፍንጌሆም
ወፍንጌሁ ለዐለት ነሳፈት ሰልአስ ሳዐት
እንዴ ጣየመ እንዴ ኢልትአመሩ
ወህቱ እምበለ እገሩ ለለአሳድር
ሐንገሉ ዲብ አርድ ዎሮት ወልቡ
ዲብ አርድ ዎሮት አርወሐቱ በንበን
ዲብ ተአሳድር፡ ምንለ ዐድ ነሳፈቲት
ዲብ እንቱ አንስ ትቃበለያሁ ወሐሬ
ሐቴ ምነ አንስ እንዴ ትጠዌት ክም
ነቅመቱ፡ በዲር ዲብ ልርእየ ዲብ
ሕሳባት ሽሙም ሰበት ዐለ ገነሐ
ወለአሳድር ወሐሬ ክልኤ ዶል ክም
አሸረት እግሉ ዲብ እንቱ እንዴ
በጥረ፡ “ኣምርኪ የዐልኮ ወፍሩግኪ”
እንዴ ቤለየ ሰላም ሐቆለ ትበዳደለው
“አዳምለ መሓዝ ምተሐቴነ ከፎ
ትመየ፡ ደሌ ምኖም ማሚ ወእንተ
ለዐድለ ህዳይ አመምከ ወለ ካልእ
ጋሪት ረከብከ” ክም ሰአለቱ፡ ህቱ
ወለቱ ክምሰል ሐመት ወአዜ እግለ
ሼክ ገይስ ክምሰል ሀለ ደግመ እግለ።
ለእሲትመ ለምነን ጥዊት ለዐለት አንስ
እበን ክም ዓሬት ዲብ እንቱ፡ “ሚ
ደለ እግልኪ ወሚ አክበረ?” ቴለተ

ፍሬ መራት ሀንገረ
ሐቴ ምነን። ህታመ ደዋሒሀ እንዴ
ኢተሐስስ ዲብ ረሃበትለ እብለ መሓዝ
ጨጨዕ ዲብ እገር አድሕድ ልብለ
ለዐለየ አንስ እንዴ አተርሐበት፡ “ሐቴ
ኢደለ ወህቱ ወለቱ እንዴ ሐመት ሼክ
ገይስ ሀለ ረቢ ለዐቅልል ዲብነ ወዲቡ
መስኪነቲት ዓእሸ’’ ትቤ ሀለዮት በኪተ
እመ እግል ዓእሸ እንዴ ትረሰዐት።
እሊ ዶል እሊ በኪተ፡ “ሚ ትብሊ
ዓእሸ ሐመት ቤሌኪ እሊ ሰሩ ጅን
ኖሱመ ዓእሸ ሓመመ ከ ቀንጸ
ዲብኢኮን፡ ህቱ እምበለ ገርሀቱ ዳር
ወጋር ሚቡ፡ ፍዛኪ ደይኒ ዎዓእሸ
ንኡሽ ሐዲስ ዲብ ከደን ልርዕዩ
ለአለቡ እምኪ ስብር ሰብረተ፡ እምኪ
ኢሀበት ወኢነሰት ምክራዬ ትቀዌት፡
እምኪ ፍዛኪ ትግበእ ዎዓእሸ” ዲብ
ትብል ለመሓዝ ለጸረኑ አድሕድ ዲብ
ተአርእዩ መካሪት እገረ እንዴ ኢትደሌ
አፉሀ ዲብ ረቢ አለቡ ወዲብ አዳም።
እብ ክልኤ እዴሀ በለሊተ ምለዐል
አብራከ እንዴ አብጸሐቱ ዲብ ትስዔ፡
ለክም ክስረ ብሹል እት ንቅረት ቅስለ
ለመስል መሓዊት እገረ በዲር በለሊቱ
ረፍዐት ምኑ ወሐሬ እብለ ናይለ
መሓዝ ሸምሸም ቀሌዕ ለምንለ ምድር
እብለ ሸበጠ ልትላከፍ ለዐለ ሕብሩ
እንዴ ትበደለ እብ ለሀበቱ ሐሜሰናይ
እት ረአስ ክድረት ዲብ መስል ወክምለ
ብሻሪ ለዶር እርብዔ ዶል ህርከት
ወዶል ሕንጀር ቃይር ዲብ መስል፡
ደዋሒሃ እንዴ ኢትፈጥን፡ ምነ ጸራተ
ምን አሰረ ገብአት ወምን ተርፈ። ምነ
እንዴ ኢትአምር እብለ አስክ ገርሀት
መሕሙድ ለተዐዴ ስሌለት ተዐዴት።
ከብድለ እብ ሐንከል ተአዝረዋሬ
ለዐለት ገርሀት ዲብ ተአረብዕ ወዶልከ
ፈሪካይ ሐንከላይ ዎሮት ምንለ ገርሀት
ዲብ ሰብር፡ ክትርለ ሰዐየ እበን ወዕጨይ
አድሕድ ዲብ ተአርእዩ አካን ለዓእሸ
ወለተ ዋድቀት ዲበ ለዐለት፡ ረአስለ
መራት ሀንገረ ሐቆ በጽሐት ለምን
እዴ ዓእሸ እንዴ ትበተከ ሰሩ ዲብ
ምድር ፍንጡር ወሰሩ ዲብለ ምኑ
ትበተከ ሐብሉ ዋድቅ ዲብ እንቱ፡
በል ዲብለ ግራን ቢጪ ናይለ እዴ
ወለተ አበለት።
በኪተ በዲር በጥረት ወለአካን
ትፋጠነት ወሐሬ እብ ክልኤ እዴሀ
ወአብራከ እንዴ በርከት ገሌታይ
ለቀጠት ዲብ በኬ ወሐር፡ “ሰርጎመ
ዲብ ፋዲ ወፋይግ ቱ፡ ሐዮተ እንዴ
ይእደሌ ሰርጎ እለቅጥ ወእትሸነህ
ህሊኮ ዬቡ እምኪ ኢቀጽረቱ ዎዓእሻ”
ትቤ ወእደየ ዲብ ለሀተማትም
ወለአሬ፡ ምን ሰርጎ ዓእሻ ላተ እሊ
ሌጠ ኢኮን ዲብለ አካን ጅሙጥ
ለዐለ። ላመ ዲብ ውሪደ ስርጊተ
ለዐለት ሶሚት ቅረጭ ዲብ እለ አካን
እለ ሌጣተ እንዴ ትጀመጠት ታርፈት
ለዐለት። በኪተ ለምስለ ዐልየ፡ አንስ
ጸራተ በዲር አትሃድአያሀ ወሐሬ
ክም ወጸዐተን እንዴ ጠለቀያሀ አሰረ
ልትሳሰዐየ ወአድሕድ ሐርበጥ ለአብለ፡
እግልሚ ክእነ ትብሊ ኢትሰትሪ ምነ
ዲብ ልብለ እግለ መሕሙድ
እንዴ ትካበረት ለአሰአለተን እሲት
ዲብ ልትበአሰ፡ ለበኪተ ለትገሴት
ከለሐልፈተ አካን ክም ገንሐየ ወእብ
ካሰት ሓወ ለበዲር ከበር አምጸአት
እግለ መልህየተ ናይ አማነ ሰበት

ገብአት ወምን ጠቢዐተ ርሒመት፡
ለሞተ ምንዬ ሞተ ወለትገደፈ ምንዬ
ሰበት ትብል፡ እት ትስዔ እንዴ ዐሬት
እበ፡ “እንቲ ህዬ ሚ ገብአኪ ከደቅኪ፡
ቅነጺ አባይኪ ወሐሬ እለ መራት
ሀንገራተ ዲበ ግሲት ህሌኪ መራት
ሀንገረ እኪት ተ፡ ጅኑን በ ኣዑዝ-ብላህ
ምነ ቅነጺ!” እንዴ ትቤ ምንለ በኪተ
ለጸንሐተ ዲበ አካን ጨበል እንዴ
ጀቅፈት እብለ ረአሰ ሰልአስ መረት
አክለለታቱ ወሐሬ እግል ትተንከብ
እግለ በል ምን አበለት ዲብለ ብዞሕ
ለኢትከዐ ምኑ ሐብል ሶሚት ቅረጭ
ዓእሸ ህታመ በል አበለት። ሰርጎ ዓእሸ
ሰሩ እብ እመ ወሰሩ እብ መልህያት
እመ ትለቀጠ። ምነ አካነን መለሀየ
ትነቅም እንዴ አለበን አስክለ ዐድ
ትባደረየ።
አጭፋረን እንዴ ሰምዐት ሚክም
ቱ ለለሀድድ ሀለ እግል ትድሌ አክያር
ምንለ ቤት ፍግር ሐቆ ወዴት ዲብ
ወለተ በኪተ ወመልህየተ ሓዋ በል
ክም አበለት፡ ቀደም ክሉ ለቴለቱ ጋር
ምን ለዐሌ፡ “ብራሐ፡ ሸር አለበ ወአዜ
ዕሹልግት ሰበት ህሌት፡ ኢትሀርሳሀ
ዲብነ፡ እብ ምልሃይክን እተየ ዲብለ
ቤት” ትቤ ከእንዴ ኢትትሳለመን
ቀደመን አቴት። ብኪተ ምስል እመ

ህግየ እንዴ ኢትወዴ፡ “መሃዬቱ ትቤ
ትሰአልክናሀ ማሚ? ወምን ምዶል
አብየ ክእነ ገብአ? ሕነ ዲብ ገበይ
ሰርጎሀ ጅሙጥ ወዋድቅ ጸንሔነ
ወምስለ ዐለት ዲብነ ህዬ እምበል
አልባብነ ማጽአም ህሌነ። ወሚ ስራይ
ወዴክን እግለ ይመ ሕልብዬ ወለትቼ
ኢደሐነት ወደሐነት ሰርጎሀ አብየ
ዲብ ከደን ወኢላከፈት ወኢሐድገት፡
ዓእሸ ለተ ትዋልአት ሌጠ፡ አቡሀ
ሐቀ ወወመንጌለ ዲቡ ከሬቱ” ትቤ
ሀላፋት ዲብ ትትሃጌ ወአስክለ ዓእሸ
ድቡድብት ዲቡ ለዐለት ምን ደንቀ
ዕኩክ ለትሸቀ ከሰዴት ለልትበሀል
ጅንስ ዐርቀይ ዲብ ትተንከብ። ዓእሻመ
ምነ ኣትየት ዲቡ ህሌት ትትበሀል
ለዐለት ቀፍለት ኢስካብ ወኢፈዝዕ፡
ክም ነፈር ዲብ ስምጡ ቃቀት ዛብጠት
ዲብ ሰመ ሐቆለ ነጥረት ወአጥራፈ
ፊር-ፊር ዲብ ትብል ጋንሐት፡ ለዲብ
ረአስ ትርበት ቀየሕ ለዝሩእ በረድ
ለመስል አንያበ እቡ እንዴ አብረሀት
እግለ ዖሻይ ጽልሙት በረትዕ እብ
ሰሓቃት ገብአት ወሐሬ፡ “ሚቱ
ደሐንክን፡ ዮመቴኒ ለባካት እሊ ሚ
አምጸተክንቱ ወለ ምን ምዕጥን እግል
ሰኒ ሙይያምነ ተዐንቀልክን? መ ፋጥነ
መልህየትቼ ተአከርኮ ምነ ከዲብዬ
ነደአተክን፡ ህዳይ እግል ኒጊስ መዋዕድ
ዋይዳም ዐልነ፡፡ ላኪን እንትን አሰናይ

12ይት ሰነት ዕልብ 21

መሐመድ እድሪስ ኣድም
መጽአክን ረአሼመ ሚ ኢትሻልከ
እግልዬ! ረአስዬ እኩይ ዲብዬ ሀለ፡ ላላእ
ግድሎክን ኢለአትሐዜኒ በስ ጸራትቼ
ኖሰን ገድላኒ። ህተን ለአትሓልየ
ወአነ እንዴ አቤ እግለን ሰበት እሊ
ኢትግደላኒ በስ። እሊ አግርነትቼ እግሉ
አቤኮ መርኢት ኢሊዴ ዲብነ ለሀጀጅ
እለ፡ ባትካሁ ከልበሳሁ እግልክን አነ
የሐዜ ከፌኒ ምኑ” እት ትብል ሀላፋት
ተሃጌት።
እትሊ ዶል እሊ ክመ ልትሃጀክ
ለሀለ ነፈር ሰኒ እንዴ ጀልሰት ትብሉ
ሰበት ዐለት፡ እማተ ክለን ዲብ ወሀም
ኣቴተን። ዓእሸ ምን ረቢ ከልቀየ
አክል እሊ እግል ቲበል ኢኮን፡ ዲብ
ትሰአላመ ህግያሀ ገዲነት ወከጃሊት
ሰበት ተ፡ ኢደሐን ለአብላቱ ክም ሀለ
ሸክ ኢወደየ ምነ፡፡ አክል እሊ እግል
ቲብል ኢኮን ብዙሕ ለልትሃጌ ነፈር
ኢትፈትዩ ነብረት። ምን ወዲቀ ዲብለ
መራት ሀንገረ ላቱ ወምን አቦተ
ወሐልተ መጽአያሀ ወእለ
ሳዐት
እላመ እመ ወመልህየተ ሓዋ ምን
መጽአየ ላቱ አሰረ አብላስ አቤት።
ሰሓቀ በዝሐ፡ መትዋለቦተ ዐደድ ሰአነ፡
ምን ክልኦት ስምጠ ትትሳረድ፡ ክም
ነፈር በዐል በለዕ ትትቃጸዕ፡ ትትሓከክ፡
መዋዲተ ልብ አምሸገ ወእት ሀማት
ሸመ። ክእነ ዲብ ትወዴ ለረኤተ
መልህየት እማ ሓዋ “አባይኪ ሰርጎዬ
ወአባይኪ ሰርጎሁ ልክሬ፡ ስሬዕ
እማትኪ ወሐዋትኪቱ፡ ሰርጎኪ ኖስኪ
ቅጼሩ፡ ላመ ባዲ ምንኪ ለዐለ ሰሩ ሕነ
መጽአናኪ እቡ እንዴ ረከብነሁ፡፡
አዜ ምን ሐዲስ እግል ንልጠሙ
እግልኪቱ አብሽርኪ ዕቅረትቼ ወከዝነት
እመ። ረአስኪመ ኖስነ እንገድሉ
እግልኪ ወክለ ለእግለ ሐዜኪነ እግል
ኒደየ እግልኪ ቆል ወገለድ ነአቴ
እግልኪ፡ አነ እብለ ኖስዬ አብሽርኪ”
ትቤ ከዲብለ ሕቅፈ ሕርግዕ ክም
አበለተ፡ ዕንታተ ምንለ አቅሩዱ እንዴ
አፍገረቱ፡ “እንቲ ህዬ ምን እንቲ፡
አባይኪ ኣምረትኪ ይህሌኮ፡ ወላ ማሌ
ምሴት እንዴ ደረከት ለአውደቀተኒ
እሲት በዐል ከደን እንቲ ከአዜመ ሓርዬ
እግል ተአትዐሪ መጸአኪ፡ ወለ ምን
ማሌ ምሴት ዲብ እለ ምዪት ዐልኪ፡
ምዪት ዐልኪ ምን ገብእ አዜ ምን እለ
ሳዐት እለ ወሐር ቅለሊ ምንዬ፡ ዐጄ
ክሉ ክዉን ሰበት ሀለ ወሓለት ርእያመ
ሰበት ህለው፡ አቡዬመ አስክኪ ሞራሁ
ቃድድ ሰበት ሀለ፡ ሐሰብኪ ምስል
እሊ ዐድ ዲብ መሻክል ኢትክረይኒ
ወኢትትካረይ፡ ወምስለ እንዴ አምሴት
ክእነ ገብአት ከአተዐበተነ እንዴ ቤለው
እግል ኢልትቀጸቦ ምንዬ ሐሰብኪ
ተሓገሊኒ! ሰርጎ ትቢሉ ለህሌኪ ህዬ
ለረከብክዩ ልግበእ ወምስልዬ ለሀለ
ክሉ ሐቆ ተሐዝዩ ንስእዩ ከአነ ርሕዬ
ሕደጊ እግልዬ በስ ተሓገሊኒ ርሕዬ
ተዐቤ ዲብዬ። ላኪን እምዬ ለምኑ
ራይመት ለዐለት ሽፍረ ምን ዓየርክየ
ዲብዬ ሽክረን፡ ወእንዴ ኢትገይሲ
እንቲ እግል ፈንጠሮት ዱሊት እንቲ
እግል አሻፈቆት ህዬ ሚ ተረት ብኪ?
ዋልዴንዬ ዲብ አድሕድ እግል
ለአትቃብሎ ሚ ትመክሪኒ ወትሳዕዲኒ፡
ክሎን መንበለው፡ ጭንግላለሕ ገብአው
ወአነ ፍንጌ ክሎም ትደለለኮ፡ ምን
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ሙትኮ ኢትረኤኮ ወምን ተሐገዝኮ
ኢረትዐኮ ወአዜመ በይንዬ ሰበት
ረኤኪኒ አቡዬ እንዴ ወክሐኪ ዲብዬ፡
እሊቱ ምን ስናትቼ ወስነንዬ አትረፌኒ፡
ወሐሬ በደል ደርኪኒ እግል ዓርፈኪ
እንዴ ትበይ ብራሐ ምን ተዓርፊኒ
ወኢሔሳ ገብእ?
በስ አዜ ለህግየ እግል ነአክተስረ
ተሓገለኒ፡ ዐድ እብለ ለወዴክየ እግል
ይስእሎም እብኪ” ትቤ ዲብ ተዐንግር
አፉሀ ዲብ ረቢ አለቡ ወእት አዳም።
እደየ ካትሐ፡ ዕንታተ ሕፉን ዔደር
አናቤዕ አትሀራረ፡ ሐወጅበ ክም ዝላም
ላሊ አበርቅ ወደ ወተላውሐ፡ አቅሩድ
ጭገር ሐንገለ እብ ለሀበት ክም
ቀሪመት ርምዴት ጸላም እብ ሐምዳሀ
ጠፍአ ወአንጨዋርሐ፡ ለቅጠር ሕፉስ
ለመስል ከዲብ መሸመዕ ለኩሩይ
አሽዱገ ወከኔፍራተ ረውያት እብ
ለሀበት ጠብሰየ። እሊ ሀገጊ እሊመ
ምን እመ ዲብ ቤት መጽአት ወረኤቱ
ዲብኢኮን፡ ህግየ የዐለት እግለ እምበል
መትጻባጥ አስክ ከደን። እንዴ ሰድመት
ምንለ ዶለ ወድቀተ ላቱ ህግየ ኢዐለት
እግለ ወሐቴ ቴለለ እንዴ ትቀወ ዲቦም
አቡሀ ወአቦተ ለሬድአትለ ሰልፈ።
ዓእሸ እግል ሓዋ እበየ ክም
ትረአየ ወሚ አከር ክም ዐለ እግለ
ወእብሚ ቱ ለክእነ ትቤ እንዴ
ኢልትአመር ዲብ ልትወሀመ ምነ፡
ሓዋ ሰአየት እንዴ ኢትበትክ እብለ
ዓእሸ ለቴለታቱ “እብ ኖሰ ትብሉ
ይህሌት ፍዝሀ ሊዴኒ፡ እት እዴ ኖሰ
ወገብአት ሕነ ሚ ወትከለልናሀ
በዲርመ፡ እብ ረሐ ሌጠ ትነብሩ ዐለት
ሐሽለት መርኣይ” እንዴ ትቤ ምነ
እብ ተረቅብ ግሲቱ ለዐለት እንዴ ሰኒ
አስተረሐት፡ አወል እብ አወል እብለ
ሰኒ ማስያም ለልትበሀል ዞቲሀ ለክም
በዐት ጠበይት እብ አሽዱገ እንዴ
ሐርመ እብ አግሉብ አንኩከ አስክለ
አሽዋክ-ዐቅበ በልሒት ወእብ ቅንጸቱ
ለመስል አክዑባት ለባቅል ዲቡ ነሐረ
ልትባደር ለዐለ አናቤዕ ዲብ ማስስ ምነ፡
“ሐልኪ ሓዋ አነ፡ ኣምረትቼ ይህሌኪ፡
ሚ ገብአኪ ስራይ፡ አነ ህዬ እምበል
እግል ሰኔትኪ እግል እኪትኪ አባዬ
ልትፈረር ኢህ---ህእ---ህእ” እብ ብካይ
ከፍጥሽ እት ረአስ ዓእሸ ወዴት ሐዋ።
በዲር ትትሐጤጠር ዐለት ዲብኢኮን፡
ምን ዓእሸ ወእመ ተአኬ እበ ንየት
ሓጫር። እተ ቤት አክያር ሌጠ
እብ ሰላመተ ተርፈት እንድኢኮን
ለሃከ-ለሀ ረፍዕ አበየ እብ ብካይ።
እሊ ዶል እሊ አቦት ዓእሸ እግል
ሓዋ እንዴ ገንሐት ወትሸከከት፡ “እንቲ
ሚ ብህለተ እንቲ? ገሌ ጻብጠት
ዲብኪ ህሌት ዲብኢኮን ክምእነ ላቱ
ወኢቴለኪ፡ በስ ክምሰለ ሰብ መሰል
ለልቡለ ‘ዲብ ከብድ ለህሌት ንሳል
ነትለ’ ለልቡላተ” ትቤ አክያር ምነ
ሀገጊ ለዓእሸ ትብሉ ዐለት እንዴ
ትበገሰት። በኪተ ክልኤ ክፍልት
ዲብ እንተ፡ “ግድም ሕነ ምን ሓዋ
እግል ዓእሻ እኪት መጽእ ይእንብል
ላኪን ሚ ደሌነ ረቢ ኬር ልቀድር።
አዜ ህዬ እለ ወለት ምስለ ለህሌት
ዲበ ሀገጊ ኢንላክፍ እግለ በስ ረሐ
ነአብሕተ ተሓገላሀ፡ ዓእሸ ወደሐነት
ልባሰ ወስርጎሀ ወየአቤት አዜዲ ሻበተ
ለህሌት እኪተ ትቅለል እግለ ወለት
ሐላል እምዬ ወቡዬ ገብአኮ ምን ገብእ
ወዴት በኪተ ወለታተ ምን መሳኒተ
ወዐደ ሸክ ኣቲሀ ዲብ እንቱ።
ገጽ
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ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

“አጀኒትነ፡ ደማን ለቡ ድዋር ነአውርሶም”
15 ማዮ አምዕል ፊራሮ ገማል

ወዚር አረፋይኔ በርሄ
እት ሰነት 2016 እብ ደረጀት
ወጠን ለአስተብዴት አምዕል ገማል
ድዋር፡ ዮም ዓመት እት ዮም 15
ማዮ 2019 ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ትሰርገለት።
እተ
ውዘረእ፡
ውቁላም
መስኡሊን
ጀብሀት፡
ሕካም
አቃሊም፡ ቅያዳት ዴሽ፡ ሜርሐት
ደያናት፡ ውቁላም መስኡሊን
ወሰብ መቅደረት፡ ክምሰልሁመ

አሰይድ ፍጹም ሐጎስ
ወካይል ሰብ ጀዋእዝ ለልትረከቦ
እቶም ዝያድ 350 ምሽተርከት
እተ ወዕለ ሹርካም ዐለው።
ለወዕለ ምን ስስ አቅሊም
ዐድነ ለሐድረው ሰብ መቅደረት
ሐርስ፡ እዳራት ወኩሎም ናይ
ሕኩመት ወብሕተ መአሰሳት
ሰበት ሐድረው እቱ፡ እት ገማል
ድዋር ለልትረኤ ነዋቅስ ምን
ገብእ ወሰኒ እትጅሃት እብ ዋጅብ
ለትቀየመ እቱ፡ ሐቴ ደውለት
ህዬ እምበል ዕጨይ መንበረት
ክም አለበ ለትቀየመ ዲቡ፡ ዕጨይ
እግል ኣደሚ ወሔዋን ለሰልፋይ
ዔማት ነብረ ወጽላል ክም ቱ፡
ወዕጨይ እብ ፋሳት እንዴ ኢገብእ
በዴ ለሀለ፡ እብ ጀሐር ወኢአምር
መጅተመዕ ክም ቱ ለትቀየመ እቱ

ወዕለ ዐለ።
ጭመም
ተቅሪር
ፊራሮ
ገማል እብ አሰይድ ሙሴ ሮቤል
ክምሰልሁመ ተቅሪር ሀይአት
መራቀበት ዕጨይ ወሔዋን ከደን
እብ ሌ/ኮሎኔል ሃብቴገርጊስ ስዩም
ትቀደመ።
መስኡል
ልጅነት
ፊራሮ
ገማል አሰይድ ፍጹም ሐጎስ እተ
ሀበዩ ተቅሪር፡ እሊ ክል ሰነት
እት ክፍለት ማዮ ለገብእ ዋዕላ
ገማል፡ ግርመት ዐድነ እት ናይ
በዲረ እግል ተአቅብል ወአሰር ሰኒ
እግል ሕድገት ለሀደፉ ክም ቱ
እት ወዴሕ፡ ዐመሮት ድዋር ህዬ
መስኡልየት ክሎም መዋጥኒን ክም
ቱ ወደሐ። “እትለ ሰነት ፊራሮ
ገማል ቀደም እግል ትሄርር ለሰደ
ተጠውራትመ ትረአ” ለቤለ አሰይድ
ፍጹም፡ አንፋር ቅዋት ድፈዕ
እግል ገማል ለወደዉ ወቀይ፡ እት
ገማል ድዋር መሰል ሰኔት ላተን
ደገጊት ምን በዝሐየ፡ መትአሳስ
ወአቅትመቃርሖት መራክዝ ሸቲል
እት መዐሳክር ቅዋት ድፈዕ ወእት
መአሰሳት ሕኩመት ገብእ ለዐለ
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት
ክምሰልሁመ ሸቲል ዕጨይ ምነ
ቀደም ለልአብል በራምጅ ክም ቱ
አከደ።
ሙዲር በዐል መዝ ዕጨይ
ወሔዋናት ከደን አሰይድ አብረሃ
ገርዘእብ ጀሀቱ፡ “ሰሪት ዕጨይ
ወሔዋናት እግል ክርዐት ጅህድ
ብዞሕ ገብእ ምንመ ጸንሐ፡ እት
ረአስ ምጅርሚን ልትነሰእ ለዐለ
ጀዘ ምን ሕኔት ለሰዬሕ ገብእ፡
ዝያደት ለአትናይት ክም ዐለ፡ ሰበት
እሊ እብ ዔቅበት ቃኑን ለማደት
ጀዘ አትሳናይ እግል ልግበእ ዲበ፡
እትለ ደውለት ህዬ ተጃርብ ቀዳም
እት አግመሎት ድዋር ሰበት ሀለ፡
ለሕስር እት ሸቲል ዕጨይ-አስል
እግል ልግበእ ቡ” እት ልብል፡
እግል ብሻል ነብረ እብ ዴሽ
ልትባተክ ለዐለ ዕጨይ እብ በዲል
ጣቀት ወአብሳር ሐዲስ እግል
ልትቀየር ሰእየቱ ሸርሐ።
ሐቆሆም ከሊመት ለቀደመ
ወዚር ሐርስ አሰይድ አረፋይኔ
በርሄ እት ገብእ፡ ህቱ እት
ክርዐት ሰሪት ዕጨይ፡ እምበል
በዲል ጣቀት፡ በዲል አፍካርመ
ክም ለአትሐዜነ፡ ኩሉ መናሰባትነ
ክም አምዕል ሕርየት፡ አምዕል

አሰይድ ኣብርሃ ጋርዛ
ሹሀደእ፡ ወብዕድ መናሰበት ሸቲል
ዕጨይ እት እንወዴ ዲቡ ድዋርነ
እግል ነአግምል፡ እትሊ ወክድ
ጎነ ሓረቦት ፋሳት-ብተክ እንዴ
ኢገብእ፡ ሓረቦት አፍካር ድንጉር
ምን መጅተመዕነ እግል ለአትሐዜ
ክም ቱ አፍሀመ። እት ዮም 12
ማዮ ለትሃደው ሳሙኤል ንጉሴ
ወሸዊት ሓድሽ ለልትበሀሎ ሽባን
መርዓውዮታት፡ እተ ወክድለ
ዐቅዶም
ምስል
መሳኒቶም
ወፈተቾም እንዴ ትሳደው 500
ዕጨት ምን ሸትለው ህዬ ክም
መሰል ሰኔት ወራት ገማል እት
አውካድ ፈረሕ ጋብኣም ክም
ህለው አከደ።
እምበል እሊመ እተ መናሰበት
ስስ ለአቅሊም እት ገማል ዕጨይ
ክምሰልሁመ ቴለል ርዝቅ ሔዋናት
ከደን ወነዋዲ ገማል ለአተርገዘ
ተቃሪር እብ አንፋር ውዛረት
ሐርስ ናይለ አቃሊም ትቀደመ።
እተ አቃሊም ለቀደመዉ ተቃሪር፡
ባታክ ዕጨይ ልሰዕ ልተላሌ ክም
ህለ፡ ሔዋናት ከደን እብ ሕማም
ወጀሐር መይቶ ክም ህለው፡
ለትሸተለ ዕጨይ መታብዐት ሰበት
ትውሕድ ምኑ መብዝሑ በቅል
ክም ኢሀለ፡ ሸቲል ዕጨይ እት
መአሰሳት ሕኩመት፡ መዳርስ፡
መሳግድ ወከናይስ ሰኒ ልሄርር ክም
ሀለ ወደሐው። እተ ናይ አቅሊም
ጋሽበርከ ተቅሪር ዮም ዓመት እት
ምዴርያት ጋሽ-ለዓል ወሀይኮተ
ሰቦዕ ሐርማዝ ክም ሞተው፡ ሰበብ
ሞቶም ላኪን አስክ እለ ድሉይ
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ክም ኢሀለ ትወደሐ።
እት ክል አቅሊም ሓለት
ጠቢዐታይ ቀተሪ ምን ገብእ ወአዳም
ለሸትለዩ ዕጨይ ለትገልበበ ምድር፡
ክምሰልሁመ ምድር ሰዐር ወሸፉል
ንዋይ እት ወሴዕ ገይስ ክም ሀለ
ትቀየመ። እት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ (ምዴርያት ገልዐሎ
ወግንደዕ) ለሳደፈት ጅልፈት ናይ
86 አራብ፡ 5 ሰገን፡ 3 ነለት ወ5
አድግ-ከደን እብ ዓመት እት ሰነት
2018፡ 99 ሔዋን ከደን ሞተው።
ሰበብ ሞት እብ ሕማም፡ ከረች፡
ሐሻይል ወንዕዮ ክም ቱ ላተ
ለተቅሪር ወዴሕ።
እትለ ሰነት ጎነ እት አምዕል
ገማል 15 ማዮ እት ኩለን
አቃሊም እት መአሰሳቶም ልግበእ
ወድዋራቶም
እብ
ብሕቶት
ወመጃሜዕ እግለ ተዐወተው 83
መአሰሳት ወአንፋር ጀዋእዝ ነስኦ
እት ህለው፡ 1,000 ኣላት ሐርስ፡
50 ሶላር ወ30 ዐጀለት እግለ
ዕዉታም ጀዋእዝ ተሀየበ።
እተ መናሰበት ሓድራም
ለዐለው ውቁላም መስኡሊን
ሕኩመት ክምሰልሁመ መሓብር
መነዘመት መጅልስ ቅራን እት
ኤረትርየ ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ወራት ሸቲል ዕጨይ ወደው።
እተ ምዕል ለሀ ሳምን ገማል
ለሸሬሕ ስወር እብ መምህር
ሃብቴወልድ ምስግና ልትቀደም
እት ሀለ፡ ለስወር ኩሉ ለትፈናተ
ልእኮታት ለልሓልፍ ወአዳም እት
ዕጨይ እግል ልስኔ ወልትሐሰር
ለመክር እት ገብእ፡ እምበልሁመ
ፍርቀት ‘ራኢ’ ለትፈናተ አናሺድ
ወአሽዓር አምዕል ገማል ቀደመት።
አምዕል ገማል ለሸሬሕ ሽዕር
እብ አሰይድ ህንጻኣብ ወልዱ
ትቀደመ። ፈሀም መጅተመዕነ
እት አግመሎት ድዋሩ ለትሸሬሕ
“ነአግምለ ለአርደት” ለአርእሰ
ተምሲለትመ ምነ ብዝሓም ለዐጅበ
ፈርያትለ ምዕል ዐለት።
እት ኣክር አምዕል ገማል እግል
ትትዐወት ኩለን ናይ ሕኩመት
ወብሕተ መአሰሳት፡ መሓብር
ወጠን ወመነዘማት፡ ክምሰልሁመ
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ሌ/ኮሎኔል ሃብቴገርጊስ ስዩም
መአሰሳት ክልኢተን ደያናት
ሕበር እግል ልሽቀየ፡ በቲክ ዕጨይ
እግል ልብጠር ጀዘ ክቡድ እት
ረአስለ ባተከው እግል ልትነሰእ፡
ሞት ሔዋናት ከደን (እብ
ፍንቱይ ሐረምዝ) ሕፍዝ እግል
ልግበእ እተ፡ ልጃን ዐቂብ ዕጨይ
ወሔዋናት እግል ልብዘሐ፡ ቀተሪ
ሰኒ እግል ልትዐቀብ፡ መጋዴዕ
ሀይአት ዐቂብ ዕጨይ ወርዝቅ
ሔዋን-ከደን እግል ልትባለሕ

አሰይድ ሙሴ ሮቤል
ለልብል ወብዕድ ፊናታት እብ
ምሽተርከት ትቀደመ።
እሊ ክል ሰነት እት ክፍለት
ማዮ ለገብእ ወዕለ ፊራሮ ገማል፡
እት አሌላት ሕርየትነ ለገብእ ወዕለ
ዐማር ወገማል ሰበት ቱ፡ መስኡልየት
ዐባይ እት አግመሎት ወዐመሮት
ደውለትነ ለልአረፍዐና ቱ። ሰበቡ
ህዬ፡ እምበል ዕጨይ ግርመት
ሐቴ ደውለት ወመትቀዳመ እግል
ልትሐቀቅ ሰበት ኢቀድር፡ እት
ዕጨይነ እግል ንትሓፈዝ፡ ወራታት
ገማል ህዬ ምስል ዐማር ደውለት
ዱቅሪ ልትጻበጥ።
ዲብ ገጽ 2 ልተላሌ

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ሰፈር ስርቤብ ወሰፈላል
4ይ ክፈል

መስነዕ ደወ ዐሬርብ 1983-1991
እት መደት ንዳል ጦፍ
ለልትሐረክ ምናድል እት ድጌ
ሰውረት እትለ ልትሐረክ እቱ
ወክድ፡ ለተዐብ ተዐብ እንዴ ገብአ
ልሽዕር እቡ ይዐለ። ሰበቡ እንዴ
ተዐብከ ለተዓርፍ እቱ መዐሳክር
አው እብ “ፍሉይ ጉዳይ”
ለልትአመር መዐረፊ ጋሸ ዲብለ
ምናድል ለልትሐረክ እቱ አካናት
ሰበት ዐለ እብ ሰበት ነብረ ወዕርፍ
አሰፍ ይዐለ። ዮም ላኪን ለዕሙር ዐለ
መዐሳክር ምናድሊን፡ ወለ አካናት
ዕርፍ ምን አየ ልምጸእ? ምናተ
ለእትለ አምዕል እለ እት ድበንለ
ዕሙር ድጌ ሰውረት ለወዐልናሀ
ሐያት አክል ሕድ ለሐለፈት ሐያት
ንዳል አትፋቀደተነ።
ለቀደሜነ ሓልፍ ለዐለ እዳሪ
ደዋዬሕ ዓሬርብ አሰይድ ሐሰን
ላኪን እለ ገሰረ አለቡ፡ ምነ እተ
መዐደይ ለዐለ ዐድ እሳት እንደ
አቅረሐ ሰበት ጸንሔነ፡ ሕናመ
ምስለ ዐለ እትነ ፈተር ምን እለ
አካን እለ እግል ንሕለፍ ክምሰል
ይእንቀድር ኣምራም ዐልነ። ሽውየ
እግል ነዓርፍ ሰበት ዐለ እግልነ ህዬ
ዲብለ ሐሰን ታውሩ ለዐለ ዕዛል
ብሩድ ዓረፍነ። ለምስልነ ዐለው
አንፋር እዳረት ወጄሽ ህዬ ሰር
ዕጨይ ዲብ ለአሬ ወሰርመ እሳት
ዲብ ለአትቃሬሕ ምን ሄራር ዲብ
ሽቅል ትፈረረው። በራድ እንዴ
አምጸአው ህዬ እት አካን ሻሂ ቡን
እት በራድ ተከው፡ ምስለ-ማይ ሽከር፡
በስከዊት ክምሰል ካፈለውነ ላተ፡
አዜመ ለዝክርያት ንዳል ቆቀሰዉ
እትነ። እብ አማን ህዬ እተ ድብነተ
ዕሙር ድጌ ሰውረት እንዴ ገብአ
ግረ 28 ሰነት አቅበልነ። ለሓለት
ህዬ ሰኒ አፍረሐተነ ወረይሐተነ።
እብ አማን ዝክርያትነ እት መደት
ንዳል አቅበለ እብነ። ምስውር
ተለፍዝዮን መሐመድ መሕሙድ
ንየት ዋዲ ሰበት ዐለ፡ አስክ ቡን
ትፈልሕ ሕቡብ እግል ነሀቡ ሐዜነ።
አጅባብነ እንፈትሽ እንዴ ዐልነ ህዬ
ሐቴ ከኒነት-ፕሮፈይን ቀየሕ ሰበት
ረከብነ፡ ከኒነት እንዴ ሀብናሁ እበ ምን
ድሪት ናስአ ለዐለ ሕልዊት ምላየቱ
እንዴ ትገልበበ እግል ለአክርር
ሐበርናሁ። ለወክድ ለሓለት ሕልም
እንዴ ገብአት ትትሰመዐከ። ሰበቡ
ዲብ ምግብ ናይለ ዐቢ ወጥዉር
ሕክምነ እብ ፍንቱይ ህዬ ዲብ
ለለትፈናተ ደወ ልሸቄ እቱ ለዐለ
ባካት ዮመቴ ሐኪም አው ከኒን
ለኢትረክብ እቱ እንዴ ገብአ ጸንሔነ
ሕሊል ዐሬርብ።
ሕክምነ ለዐለ እቱ ሕሊል ዐሬርብ
ክእነ ዮመቴ እንዴ ኢጨምቤ፡ ምን

ለዓሉ እት ተሓቱ እበ ምን ክል
ጀብሀት ሐርብ ለመጽአው ኣላፍ
ምናድሊን እንዴ ትረገሐ፡ ሰር
እብ መራኩሽ ዲብ ልትመንቀሽ፡
ሰር ዕንታቱ ለጌሰ እብ አዳም ዲብ

ለታሪካይት
ልትመረሕ፡ ሰር ኤክስረይ አው
አስክ አካን O.R እብ ሳውሪት ዲብ
ልጸወር፡ ለሕሊል ምን ጠረፍ እት
ጠረፍ እብ አዳም ኩትኩት ልብል
እቱ ለዐለ ስኒን ለልትረሰዕ ኢኮን።
ሕናመ እትሊ ኣሱር ቀዳምያም እተ
ወዐልነ እቱ ወክድ ደሚርነ ሰኒ
ትረይሐ ወትበሰጠ።
ለተአትዐጅብ
እስብዳልየት
ዐሬርብ ታሪከ ለልትከለስ ወልትወሔ
ኢኮን። ክምሰል አሰር ንዳልነ እንዴ
ገብአ ህዬ እግል ልንበርቱ። ዲብ
ክል ሽብር ናይለ ንሄርር እቡ ለዐልነ
ሕሊል ላኪን ለሀይ ከምን ለሀይ
ለልትፈንቴ ጋር ሳድፈነ ዐለ። ለዲብ
ባካት ፈርማሲ ለዐለት ጸላም መኪነት
ዐስከርየት ክምሰል ረኤኮ ሐቴ ዶል
30 ሰነት ግረ እንዴ አቅበልኮ
ለወክድ ለሀይ ሰበት ተካየለ እዬ
ዲበ አካነቼ ተወው እንዴ እቤ ህዬ
ቀሴኮ። መንፈዐት ናይለ አምቡላንስ
እት እትፋቀድ ህዬ አቅመትኩወ።
ለመኪነት ክምሰል አምቡላንስ ናይለ
እስብዳልየት እንዴ ገብአት ትከድም
ለዐለት ተ። እተ ወክድ ለሀይ ክእነ
እንዴ ኢትትለከፍ ምሴት ምሴት
ምነ ዕሽግት እተ ለትውዕል ደብዐት
በርገሽ እንዴ ትቤ አስክለ ጋንታታት
ሕክምነ ነወል ዲብ ትብል እግል
ጅሩሕ አስክ አካን ኤክስረይ
ወዐመልየት ወእግል ሽሂድ አስክ
ዳር አማን ደንክ እቱ ለዐለት
ወክድ ፈቀድኮ። አናመ እግል ኖሼ
እት ወሬሕ ኦጎስት 1987 እንዴ
ትጀረሐኮ ዲብ ዐሬርብ ጋንተ 16
እተ ዐልኮ እቱ ወክድ አስክ አካን
ኤክስረይ ለአብጸሐተኒ ህታተ። ዮም
ሐቆ 30 ሰነት ላኪን ክእነ እንዴ
ትለከፈ እግል እርአየ ሰኒ ተአሰፍኮ።
ላኪን ምን አቅማት ወአስተንታን

እንዴ ሐለፍኮ ለእወድዩ ሴመ ሰበት
ይዐለ ረአሼ እንዴ ነክነኮ ሌጠ
ሐለፍኩወ።
እግለ በስከዊት እብ ማይ እንማሽር
ዲብ ህሌናመ፡ ናየ ፊቃዶታት
ከልቀት እትነ። እት ቀበትለ ዕሙር
ድጌ ሰውረት ለዐለ ስያብ ፊቃዶ
ረአስ ፊቃዶ ወርሴነ። ለዝክርያት
እት ዘበን ንዳል ግረ ለበልስ ቱ። እት
መደት ንዳል አምዕል እብ ግዲደ
አው ላሊ ትሄርር እንዴ ዐልከ እተ
ተዓርፍ እቱ ወክድ እብ ‘ጠሕሸም’
ለልትአመር በስከዊት አው ኖርወይ
ለትረክብ እቱ አውካድመ ዐለ።

አምቡላንስ
ሕናመ ሐቆ 28 ሰነት እስትቅላል
ዲበ በርከት ብዝሕት ትትረከብ
እቱ ለዐለት ሕሊል ዐሬርብ ሐያት
ብዕደት ትትከበተነ እት ህሌት፡ እግለ
ናይ ማሌ ሐያትለ ድዋራት እንዴ
ትፋቀድነ ትሰራበብነ። ዲብ ክእነ
አዋይን እት ሕናቱ ህዬ ምነ ዲብለ
ባካት ካልል ለዐለ ዐድ ሐቴ እም
እግለ ምስልነ ለዐለ መስኡል እዳረት

ላኪን ዲበ ዐድ ብይአት ከልኤነ።
ዶለ ተብጊሰትነ ህዬ እደይነ ዲብ
እንወታውት ናይ “ሹክረን” እሻረት
አርኤናሀ ከትሳረሐነ ምነ።
ላኪን ለውዲትለ እሲት ሰኒ
ምንመ ረይሐተነ፡ እበ ዎሮ እንክር
ህዬ አሰፈተነ። እግልሚ፡ እለን
ክልኤ አከለት እብ ጣሑነት ኢኮን
ለትጠሐነየ፡ እክለን እብ እዴ አዳም
ትደቀቀ። ላመ ህተን ትበሸለየ እቡ
ማይ ምን አካን ረያም እት መርከበን
እብ ሐርብ እንዴ ትጸወረ ማጽእ
ክምቱ ሸክ ኢወዴነ። በዲርመ
ሰውረት ኤረትርየ እብ ፈድል እሊ
ጸጋይ ገቢልተ ለዐቤት ወለጠወረት።
ለቤት ዐወዳይት ርሒመት ሕርመት
ህዬ ፈከ ምን ረቢ ትርከቡ።
ሄራርነ ላኪን እብሊ ይአክተመ።
ምናተ ለሄራር ሄራርመ ይዐለ። ልሰዕ
ምነ ባጽሓሙ ለዐልነ ወለዐል ለዐለ
አካናት፡ ጋንተ 13 (ናይ ዐቅል
ሐማይም ለዐለ እቱ) ክምሰልሁመ
እብ እንደ አፍራስ ለልትአመር ክፋል
ሕክምነ ወክፋል መዐስከር ብደሆ፡
መድረሰት ካድር፡ 2ይ ሙእተመር
ተንዚም ለገብአ እተ፡ አስክለ እብ
እንደ አቦይ ጸጋይ ለትትአመር ዲብ
ሕግስ ደብር ሀገር ንኢሽ (ሻባይት)
ለህሌት አካን እግል ንብጸሕ መጆብ
ምነ ሄረርናሁ ሰር ገበይ ታርፍ ምኒነ
ዐለ። ሕነ ላኪን ምስለ ለዐለ ወቅት
እንዴ አትመጣወርነ፡ ምን እለ አካን
እለ ኢሐለፍነ። እበ አቅሎሌነ እቡ
ሕሊልመ ኢትደሬነ። እበ ሸንከት
ድገለብ ለፈግር ትሉሉይ አስክ አካን
እዕላም ካልኣይ ሕሊል ድራዕ እግል
ንብጸሕ እት ንትመንቀሽ እበ ምክራይ
አስክ አካን እዕላም አድሮሬነ። እሊ
ባካት እሊ መክተብ መርከዚ ቅስም

ናይ ሕክምነ ለሐምቅ ይዐለ። ልሰዕ
ዲበ ድዋራት ለሀለ አሰር ሰውረት
ህዬ ባዲ ወሃስስ ይህለ። መጀላት
ወአክትበት ልጠበዕ እቱ ለዐለ መብነ
አሰሩ ልሰዕ ዳምቅ ወባይን እት እንቱ
ልትረኤ። ለአካን ድራሰት ስወር
ወመፍረር መሰውሪን ለዐለ እቱ
ወደግመ ዲብ እለ አካን እለ ህለ።
ለትፈናተ መምተለካት እንዴ ረፍዐ
መጽእ ለዐለ ኮንተይነራት ዲብ ክል
አካን ብዱድ ወፍንጡር ዲብ እንቱ
ልትረኤ። መሓዛት ዐሬርብ ህዬ ዮም
እት ከርሱ ለትፈናተ ለሀይ ከዲብ
ለሀይ ለኢተሐልፉ ኣሱር ሰውረት
እንዴ ወሰቀ ታሪክ ማሌ እት ጂል
ምስተቅበል እግል ለሓልፍ ልታኬ
ህለ። ላኪን ለለአስፍ ሽእ ኢተሐገለ
ሰሩ ለኮንተይነራት መጽሀይ አጣል
ወሰሩመ ዲበ ባካት ለዐለው አንፋር
ጄሽ እብ መጋዝ እንዴ ቃረጨዉ
እግል መስለሐት ባባት አስክ ዐዶም
ለነስአዉመ ህለው። እብ ክእነ ህዬ
ለናይ ዮም 23 ኣፕሪል ሄራርነ ምስል
ስርቤቡ ሰፈላሉ እንዴ አትመምነ
ሳዓት 4፡00 አልዐስር አስክለ ጽብሕ
ምድር ብጉሳም ምነ ለዐልነ ሕርምነበ
ትወከልነ።
ነቀብል እት ህሌነ ላተ ክመ ናይ
ጽብሕ ምድር ይዐልነ፡ ሰኒ ፋትራም
ወታልፋም ዐልነ። ላኪን እት ኣሱር
ድጌ ሰውረት ንጅወለ ሰበት ዐልነ
ጉግነ ሳክብ ወርዩሕ ዐለ። እትሊ
ወክድ እሊ ሰኒ ጽምኣም ዐልነ።
ለምን ክሉ አከ እትነ ላኪን ለሕሊል
ለእበ ሸምሸሙ ግያስ ከልኤነ።
ዶልዶል ሕጽሕጽ ፍንጌ እግርነ
ወእስእነ ዲብ ልትለወሽ ተክሌነ።
ጽምኣም ሰበት ዐልነ አስክለ ምን
ቅብላት አጣል ሰቴ ምነ ለዐለት
ኔዋት ትሻፈግነ። ለእብ ሽን ወሽፍር
ንዋይ ክስሕት ለዐለት ሻከት አስክ
ጨሬ እግልነ ኢታኬናሀ። አስክ
እንረዌ ህዬ ትረገሐነ ምነ። ለዲብ
መዳይን እንወድዩ ስንእንእ ይዐለ።
ክመ እት ወክድ ንዳል ሌጠ እግለ
ሕምሩግ ማይ ጭርቢብ አበልናሁ።
ማይ ሓፍን ወማይ ሰሓ ስቴ
ለልብል በሀል ዲብ እሊ ሰፈር እሊ
ወእብ ፍንቱይ ዲብ ዐሬብ ኢሸቀ።
ልሕምሩግ ማይ ምስል አጣል ዲብ
ንትሓወል ሌጠ ሰቴናሁ ዝያደ ረዎት
ወዓድየት ህዬ ትሰመዔነ ዲኢኮን
ይሐመምነ እቡ። እብ ፈድል እሊ
ማይ እሊ ህዬ ለግያስ ሓይሉ ዐለ
አብራክነ ዝያደ እግል ለአሳድር
አምበተ። ላኪን መዓላት ዐሬርብ
እብለ አምዕል እለ ይአክተመ ልሰዕ
እግል ልተላሌቱ።
ልተላሌ…..

ሄራር ዲብ ኣሱር ንዳል
እዕላም አፍረዐት ጥባዐት ወስወር
ዐሬርብ አሰይድ ሐሰን እንዴ ነቅመት
ለዐለ እቱ ቱ።
ክልኤ አከለት እብ ሐሊብ ሕቃን
አካን እዕላምመ ናየ ታሪክ
ወሔሳስ እንዴ ጸብሐተን ነድአት
ወሰነድ ለለትሐዝየ ዲብ እንተ
እትነ። ረቢ ልባርከ፡ እማት ኤረትርየ
ጸንሐተነ። እግልሚ እት መደት ንዳል
ርሒማት ተን። ለአከለት ምስለ
ኩፈሕ ምስለሕ ወቀይ እዕላም ምነ
ዐለት እትነ ሰፍረ ዲብ እንጨላጭለ
ፈርግ ወሌለ ከልአናሀ። ሐቆ እሊቱ
ሬሕ ለበለስነ። ዶር ገቢል ሳሕል
ዮም ወማሌ እት አካኑ ክምሰል ህለ
ህዬ ምነ ወዲትለ ውጅህት እሲት
ፈሀምነ። ለምን ቀቢለት ቤት ዐወድ
ላተ አሰይደ ከዲጀ መሐመድኑር
ልትትበሀል ወለት ዐሬርብ እም፡
እበ ሐረበተናቱ ሕራብ ውጁህ ምን
ቅሩብ እንዴ ቀረብነ እግል ነሐምደ
ምንመ ዐለ እግልነ፡ ለኬልም ከልብ
እት ክል አካን ስንፉር ለህለ ኮንተይነራት
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ገጽ
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ሰባት እት ስሙድ እግል ዐማር!
ዲዛይን ትእዛዝ ኣብርሀ
ስወር ኣርካይቭ
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ገጽ

6

ሰባት እት ስሙድ እግል ዐማር!
ዲዛይን ትእዛዝ ኣብርሀ
ስወር ኣርካይቭ

12ይት ሰነት ዕልብ 21

አርቡዕ 22 ማዮ 2019

ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ሰባት እት ስሙድ እግል ዐማር

ሸባብ

ህዬ ክም ሻብ ለከሰከ ጋር ቱ።
ስሙድ እንብል እት ህሌነ
ህዬ እንዴ ሰበትከ እግለ ሳድፈከ
ተሐድያት ወቴለል እብ ከሀላት
እግል ጋብሆቱ እግል ትድፍዑ
ለብከ ዐውል ለትሐብር ዘዐት
ተ። ስሙድ እግል ክሉቱ፡
መንበረት ስድት፡ ድቁጣት
ስያሰት ካርጅ እግል ትጋብህ፡
እብሊ ህዬ ሰፍረ፡ ዕርቅነ
ወተዐብ እንዴ ከሀልከ አስክ
ሀደፍከ እግል ትሄርር መዐጸም
እግል ትትሰርጌ ለትወዴሕ
ከሊመት እት ገብእ፡ እብ
ፍንቱይ እግል ሸባብ ለትከስስ
ተ። ለሳልሳይት ህዬ ለሽከረትለ
ስቅራት ወሀደፍ ለሕኩመት
ኤረትርየ ብግስት እግለ ለህሌት
ወራት ተ - “ዐማር”። እሊ
ክሉ እንዴ ተዐንደቅከ እት
ሚ ትትፈረር እት ዐማር! እት
ዐማር ለልትፈረር ህዬ ምን ቱ?
እንተ ለሻብ ወእንቲ ለሻበት።
እግልሚ፡ ሕነ ለሸባብ እግል
ቲበሎ ትቀድሮ። ክሉ ሽዐብ
ኤረትርየ መጦር እሊ ሻብ እሊ
ምንመ ህለ፡ ለሻብ ወለሻበት
ላኪን ዝያደት ብዕዳም እግል
ልክደም ህለ እግሉ፡ እግልሚ፡
እለን ለተልየ ንቃጥ ሰበት
መልክ።

ሕዱግ ስሌማን

እሊ እቱ ለህሌነ አሌላት
28ይት ሰነት ዝክረት ሕርየት
ኤረትርየ ለነዐይድ እቱ አውካድ
ቱ፡ እት ዐድ ወካርጅ ለህለው
ኤረትርዪን ህዬ እብ ነያረት
እት ለዐዩደ እስሙናም ህለው።
ከእግልዮም እት ሰፍሐት ሸባብ
ስቅራት ሚ ክምሰልተ ወመጻባጥ
ምስል ሸባብ እግል ንርኤቱ።
ስቅራት እንብል እት ህሌነ
ሀደፍለ እግል ልትበጸሕ ልትሐዜ
ለህለ ሀደፍ አውመ ለትበጽሐ
ወለትሐለፈ እት ጌማም እንዴ
ኣቴት እብ ሐቴ ውቅል ለጅነት
ሕኩመት ለትፈግር ሜርሐይት
አህዳፍ ሐቴ ደውለት አውመ
ሐቴ መአሰሰት ተ። ክምሰለ
እንዴ አቀደምከ ለትወድዩ
ታየኖትመ እግል ትትነፈዕ እበ
ትቀድር።
ከእተ አርእስነ ምን ነአቀብል፡
ክል ሰነት ዒድ ሕርየት ነዐይድ
እት ህሌነ ምስለ ሰነት ለገይስ
ስቅራታት እንዴ ሀረስነ ንሄርር
ምናተ ሐቴ ስቅራት ለእብ

ደረጀት ደውለት ለትፈግር
ወእብ
ወሳይል
እዕላምለ
ደውለት ለትትነሸር ክም እም
ስቅራታትነ እንዴ ወዴነ እት
መናሰባት ለዕለት ለልትቀደም
ከሊማት ክም መክሰቲ አውመ
መድብኢ እት ትትነፈዕ እበ
ሂጋከ ተአተምም። ከናይ ዮም
ዓመት ስቅራት ዝክረት ዒድ
ሕርየት እተ ዶል ነአቀብል
ህዬ፡ “ሰባት ዲብ ስሙድ
እግል ዐማር” ለትብል ተ። እለ
ስቅራት እለ እብ ሰለስ ምህማት
ዘዖታት ለበጥረት ተ። ህተን ህዬ
ሰባት፡ ስሙድ ወዐማር ተን።
ለእወላይት ዘዐት ዶል እንገንሕ
‘ሰባት’ ዶል እንብል እት ሀደፍ
ወመብደእከ እንዴ አመንከ ምኑ
ኢመትሐራክ ለትሸሬሕ ተ፡
ሰባት እት ሐቴ አካን በጢር
እንዴ ኢገብእ፡ እት አምዕላይ
ወራታትከ እተ ትወድየ ሐረከት
ወለትወድዩ አምሐበሮት እት
ሀደፉ ወመባጥሩ ለሰብተ ነፈር
እግል ትግበእ ለአትሐዜከ፡ እሊ

ሀ/ ሸባብ ሒለት ገሮብ ወዕልም
ሰበት ቦም
ለ/ ሸባብ ዌርሰት ቀዳምያም
ወመውርሰት ሓርያም ሰበት
ገብአው
ሐ/ ሸባብ መርትዐት ወዐገሎት
ዐገል ስያሰት ሰበት ቶም
/ መርሐለት ለጠልበ ወለህለ
ተሐድያት ሰበት ሸምሎም
ወብዕድ ቱ።
ሀ. ሸባብ ሜልከት ሒለት
ገሮብ ወዕልም
መንበረት እብ ጠቢዐት
ለትትመርቤ መውህበት ካልቅ
ተ፡ እት ከብድ እለ እብ ጠቢዐት
ለትቃኔት ሐያት እንዴ አቴነ
ምን ንትወለድ ወሐር ለህለ
ተጠውራት ገሮብ ወምክ እቡ
እንዴ ትነፈዐ ዎሮት ወቀይ እት
ነአገዴ ለንሄርር እተ ገበይ ክሉ
ከይደ ሰበት ገብአት፡ እት ዕምር
ሸበት ለበጽሐ ነፈር፡ እትሊ
ዕምር እሊ ለጸንሑ ወክድ
ሒለት ገሮብ ታመት ሰበት ቡ፡
እበ እንዴ ትነፈዐ አሳስ እግል
ልክሬ፡ እሊ አሳስ እሊ ህዬ እግለ
ቀደሙ ለዐለው ወሱክ እግለ
ጸንሐዩ ወቀይ ወሲናዶ እግለ
መጽእ ሐዲስ ግም ሸባብ ሰበት
ገብእ ቱ። እትሊ በዝሐ ምንገብእ
ናይ 20 ሰነት ዕምር ሸበት፡
መምክን ምን 15-35 ሰነት ለህለ
ዕምር እቱ ሐደድናሁ ምንገብእ፡
እትሊ ዕምር እሊ እግል ልግዴ

ለቡ አግደ ጋር ዕልም ቱ፡
እት ዕልም እንዴ ትፈረርከ
ለጀምዐካሁ ፈሀም ሰበት ለሀሌ
እልከ፡ እብሊ ዕልምከ ምስለ እብ
ረቢ ለትሀየበተ’ከ ዝሕረት ንእሽ
እንዴ ሐባበርከ ምንከ ለትትሐዜ
ክለ ሒለትከ እት ዐማር ዐድከ
እግል ተአውዕለ ክም ብከ
ለትሐብር ስቅራት ተ እለ ዮም
ዓመት ህሩሳመ ለህሌነ።
ሐቴ ደውለት ትእቤ ወትፍቴ
ሒለት ገሮብ፡ ዕልም ወፍክር
ለመልኮ ሸባብ ሰበት ገብአው፡
ክስአት ማል እንዴ ወዴት እቶም
እለ ዝሕረት እለ እት መንፈዐተ
እግል ተአውዕለ ትትቀሰብ።
እግልሚ፡ ክል ሓጀት ደረጀተ
ክም በጽሐት ሰበት መልእ
ወተምም ቱ። ዮም ምን እሊ
ዕምር እሊ ለትዐደ ነፈር፡ እትሊ
ዕምር እሊ እግል ለአቅብል
ኢቀድር ወእለ መቅደረት እለ
እንዴ አቅበለ ምን ሐዲስ እግል
ልርከባመ ኢቀድር። ሰበት እሊ
ልእቤ ወልፍቴ ለእት ምልኮም
ለህሌት ሸባብ እንዴ መርበ
ወሰልሐ እት ክሉ ወራቱ ዶል
ልትበገስ ህቱ ሻብ ምንመ ኢገብእ
ሻብ ቱ ለወራት ሰበት ተምም
ወፍሬሀ ሰበት ልትበተክ።
ለ. ሸባብ ዌርሰት ቀዳምያም
ወመውርሰት ሓርያም ቶም
ሸበት ስልም ለክሉ ልትዐዴ
እባተ፡ ሰበቡ፡ ለቀዳም ግረ
እንዴ አቅብለ እግል ኢልሰአል
ወዕምሩ እግል ኢልብለስ ወላመ
አዜ ታክብ ለህለ እንዴ ቀደም
እግለ ብዕዳም ሰበት ኢመክር
ወይልሐብር፡ እሊ ስልም እሊ
ሌጠ እቡ ለሀረክርክ ወጋሪቱ
ለአተምም።
ሸባብ ዌርሰት ወመውርሰት
ቶም ለእንብል እቡ ሰበብ ህዬ
ለቀደመ እብ ዕምር ከሸበት
ለጠለቀ እንዴ ዳር አማኑ
ኢልሄርር ክለ ለእግለ መልክ
ዝሕረት ምን ቤቱ እንዴ አንበተ
አስክ ሸባብ ክለ ወጠን ለአወርሰ፡
ምነ ተሐተ ሜራስ ማል እንዴ

አንበትነ አስክለ ትወቀለ ዓዳት፡
ነበሪ ወፍርስነት ወጠን ቱ። ማሌ
ሻብ ለዐለ መዋጥን ወእግል እለ
ወጠን ለደፍዐዩ ዐውል ዮም
ለመጸት ምን መጽእ እግል
ልድገሙ ኢቀድር። እግልሚ፡
ማሌ ማሌተ፡ ምናተ እብ
ገበይለ ምን አብራኩ ለወልዱ
ዌርሳዩ እብ ለትፈናተ በሰር
እንዴ ሰለመዩ ቱ እብ ውላዱ
እግል ልርአዩ ዝያዳሁ ወክሉ
ልትጸበር። ማሌ ለትሸቀ ታሪክ
ማሌ እብ ቀልብ ናሴሕ እትሊ
እት ሸበት ለህለ ግም እበ ሼቅየቱ
ኢትዐደ ምንገብእ ወእሎም
ሸባብ እሎም ህዬ እግለ ሼቅየቱ
ላቶም ቀዳምያም ሸባብ አዜ እት
አበው ወአብዕቦታት ዕዱያም
ለህለው እንዴ ቀርበዎም ወበሰር
እንዴ ትነፈዐው ለህለ እግሎም
ዝሕሮታት ክሉ ኢነዝዐዉ ምኖም
ምንገብእ፡ ፈጅር እምበል ሜራስ
እግል ኢልትረፎ ኖሶም አካናት
ታሪክ ሰብ ታሪክ አክትበት ታሪክ
ወብዕድ ዝሕሮታት ክም ዓዳት
ወሰዋልፍ ኢትሰርገው ወእት
ዝሕረቶም ይአከበው ምንገብእ፡
ፈጅር እት ባዶብ ሌጠ ሰበት
ተርፎ ምን እለ ጋሪት እለ እግል
ልድሐኖ እንዴ አንተብሀው
እግል ልሽቀው እበ ለወጅቦም
እታተ።
እሊ
ታሪክ፡
ዓዳት
ወዝሕሮታት
ናዮም
እንዴ
ኢገብእ ናይ ክል ሻብ ቱ።
እግልሚ፡ ምን ጂል እት ጂል
እት ልትወራረስ ለገይስ ሰበት
ቱ። እምበል እሊመ፡ እሎም
ሸባብ እንዴ ወርሰው እግል
ግራሆም ለህለው ሸባብ ፈጅር
እግል ለአውርሶ መስኡልየት
ጠቢዐት ረፍዖ፡ እሎመ ዝሕረት
ቀዳምያም ሰበት ረፍዕ ምኖም
እት ታርፌሆም ለዐድወ። እሊ
ሰበት ገብአ፡ ሸባብ እትሊ ዕምር
ሸበት ለህለው ክሉ ሰበት ህለ
እግሎም፡ ምን ቀዳምያም እግል
ልውሮሱ ለቦም ታሪክ ዓዳት፡
ነባሪ፡ መስኡልየት፡ ርዝቅ ወብዕድ
ናይ ወጠን መስኡልየቶም ቱ።
ልተላሌ…..

ሻብ እድሪስ ምን አዶብሐ

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
12ይት ሰነት ዕልብ 21

አርቡዕ 22 ማዮ 2019
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሰብ ተብዕን ምን አንሳት ወለዐል፡ ዲብ ሰዳይት ብዕዳም ሸፍጎ
ሐቴ ዶል ዎሮት ከልብ ምን ሐቴ ቤት ክትፈት ናይ ስገ እንዴ ሸትፈ
ከእበ ሰዐ። ወዎሮትመ እግል ኢለዐሬ እቡ እብ ክለ ሒለቱ ሰዐ። ለከልብ
እብላሁ እት ልስዔ እት ዎሮት መሓዝ በጽሐ። ከምስለ ስጋሁ ለመሓዝ
እንዴ ተዐደ ዐዱ እንዴ አተ ርዮሕ እት እንቱ ለስጋሁ እግል ልብለዕ
ሐስበ። ለከልብ ለመሓዝ እት ልትዐዴ እግለ ማይ ምን አቅመተ እተ
ቀበትለ ማይ ዕዛሉ ረአ። ህቱ ህዬ ብዕድ ከልብ መስለ እቱ፡ ወለከልብ
ክትፈት ስገ ራፌዕ ለሀለ ሰበት መስለ እቱ፡ ትገሀፈ ወእግለ ምስለ ከልብ
ለሀይ ለህሌት ክትፈት ስጋ እግል ለአትሐድጉ ሰተተ። ከእንዴ አግሀጠ
እተ ማይ እግል ልትቀመሽ ዶል ሐዘ ለአፉሁ እተ ማይ ክም ቀምሸዩ
ለእቱ ዐለት ክትፈት ህዬ ለውሒዝ ሸትፈየ ምኑ። ወእብላሀ ምስለ ውሒዝ
ገርበት። እሊ ከልብ ግሁፍ ለክትፈትለ ስገ እግል ለዐሬ ወልጽበጠ ብዞሕ
ጃረበ ምናተ ኢቀድረ፡ ወእብ ሰበብለ መግሀፉ ኢናዩ ሰበት አቅመተ ለእት
አፉሁ ዐለት ክትፈት ሰእነ። “ምን ሕበዘት እት ተንዱር ፍላም እት እዴ”
ለልቡለ መሰል ዕጋል እት ክእነ ብህልት ተ።

ተርጀመት መሰል

አምሳላት ክል ዶል ዐቢ ወፋዬሕ ተርጀመት እብ ሐጫር ገበይ
ለለሓልፎ ዎሮት ምነ ሰኒ ምህማም ላቶም አግቡይ ሂጋ ቶም። ከሂጋ
ትግራይት ሐቴ ምነ ሰኒ ብዞሕ ወምህም ላቱ አምሳል ለበን ሀገጊት ተ።
ከእግል ዮም እለ ተሌ መሰል ምስል ተርጀመተ እዱሉያም እግልኩም
ህሌነ። ለተርጀመት እብ ኬትባይ ለትሀየበት ሰበት ተ፡ እብ ጀሀትኩም
ኢፋለ እለ፡ ክም እላተ ለትብሎ ዶል ትትረከቦ፡ እብ ዕንዋን እለ ጀሪደት
ንድእዎ ዲብነ።
“ለትወቀለት ወልወል ወለደህረት ውሒዝ ገልየ”
ለትወቀለት ወልወል ወለደህረት ውሒዝ ገልየ፡ እለ ናይ ትግራይት
መሰል ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ ምነ ምትቤድረት አምሳላት በህለት እት
ብዕዳት ሀገጊትመ እሊ መስል ተርጀመት ለበን ለልትመጣወራሀ አምሳላት
ለበ መሰል ተ። እግል መሰል እት ትግርንያመ እግል እሊ እትለ መሰል
እለ ለሀለ መፍሁም ለትሸሬሕ እለ ተሌ መሰል ህሌት፣ “ካብ ብጾታ
ዝነውሐት ማሼላ ወይ ንዑፍ ወይ ንወንጭፍ” በህለት ምን ጠሩ ለትወቀለ
ግምቦ ማሼለ ወሐዞት ሰራይር ትገብእ ወሐዞት ሞጤዕ መዕነት ተአሰሜዕ።
እተ ክምሰልሁመ እብ ዐረቢ፡ “ምስል እለ መሰል ለተአተፍቅ ዘዐት
ህሌት በህለት፡ “ከይረል እሙር አውሰጠሀ” በህለት ሓይሰትለ ጋራት፡
ለምግባይተን ካብ ተ ልትበሀል።
ከእተ ተርጀመትለ መሰል እግል ነዐቅብል። እሊ ለዐል ዝኩር ለሀለ
መፍሁም ዓም ሰበት ቱ፡ እሊ መመስላይ እለ መሰል እለ ልብል እት ሀለ፡
አክል ሕድ ሚ እግል ሊበል ምን ሐዛቱ ገብእ?
ከወድ ሰብ ክል-ዶል ለባካቱ ወክም ሰቡ እግል ልምሰል ብእቱ፡ በህለት
እብ ክብር ሸነን እንዴ ትቤ አዳም እግል ትቅበብ ወገጽከ ለዐል አስክ
ከዋክብ ተአትናጥጥ ገብአከ ምን ገብእ፡ አካንከ ሐን ክሉተ፡ ወርሕከ
እንዴ ቀበብከ ከርሕከ ትንእሽ እትከ ገብአት ምን ገብእመ ነፍስከ ኖስከ
ዘለምካሀ። እሊ ዎሮት ጃንብ ቱ፡ ምነ ብዞሕ ጀዋንብ ናይ እለ መሰል
ለአግደ ምኑ፡ እት ሐያትነ ክል-ዶል ምግባይት ሓለት እግል ንተሌ ወጅብ፡
ሰኒ እንዴ ትገሀፍነ ስድ እግል ንሕለፍ አለብነ ወብዞሕ እንዴ ሐመቅናመ
ምረሐር ክሉ እግል ንትረፍ ኢለአትሐዜነ። ከክል ዶል እተ ለአትሐዜ ስድ
እግል ንግበእ ወጅበነ።

ተበሰም
ዎሮት ግሉል እት ወቅት ረማዳን ምን ገጽ ምሴ እት ዎሮት
ሼክ ጌሰ፡ ለሼክ እት ነብረ እንዴ ተዐገለ ብሌዕ ሰበት ዐለ፡ “መለሀይ
ነዐ ቀደም በል፡ እዴከ ሕጸብ ከነዐ ብለዕ ምስልዬ” ቤለዩ። ህቱ ህዬ፡
“ደሐንቱ ሼክነ ኖስከ ብለዕ አነ ሳይም ህሌኮ” ቤለዩ። ሼክነ ህዬ፡
“ከሚቱ እንተ ለአምዕል ወለ ላሊ ክለን ምስል እብ ስያም ካትረን
ህሌከ ወለ ሚቱ?” ቤለዩ።
ህቱ ህዬ “ኢፋሉ አነ
ምን ገጽ ላሊ ሌጠ
እሰይም ህሌኮ፡ ወእለ
ለወዴኮ እበ ምስምሰ፡
ሶም ላሊ ምን ሶም
አደሐ እት ቀልል፡
ወላመ ነብረ ምን ገጽ
ምሴ እት ወቅት አደሐ
ትጥዕም ሰበት ረከብክዋ
ቱ” ቤልዩ።

ሰብ ተብዕን ምን አዋልድ
አንሳት ወለዐል አስክ ሰዳይት
ብዕዳም
ነትሎ፡
ወውላድ
ምውዳቅ
ጸሓይ
ላቶም
አልማንዪን ምነ ውላድ ምፍጋር
ጸሓይ ላቶም አልማንዪን ዝያደት
ሰዳይት ብዕዳም ፈቱ። እሊ
ቀዬሕ መስቀል እግል አምኒድ
ለልትበሀል እስትጥላዓት ወኣራእ
ሸዐብ ለጀሜዕ መርከዝ ድራሳት
እተ ሀበዩ ወቀይ ለትሰጀለት
ነቲጀት ድራሰት እተ ለተንከባ
ቱ። ከእሊ መዕሀድ ለወደየ
ድራሰት ለሀበተ ፍገሪት፡ 27%
ምን ውላድ ተብዕን እት
እጅትማዕያይ ከደማት ልትበገሶ
ዲብ ህለው፡ እት መጦር እሊ ምን
አዋልድ አንሳት እትሊ ወቀይ

በሀል
•
ው ላ ዱ
እብ ንእሹ ለአደበዩ፡ ዶል
ዐቦቱ ልትረየሕ እቡ።
- እግል ብዕዳም ሕኔት
ተአተጅህል
እንተ
ምን
ትጅህል ልትፈደል።
• እት ወቅት መሕገዝ
ለሀበ ህያቡ ልትዓደሉ አለቡ።
- ኢህታተ
ለቤለ፡
ኢፈትየ ሰሜዕ።
• አቡሁ ለኢለአደርሱ
እዲነ ኖሰ ተዐልሙ።
- ቤት
ግዋሬሁ
ለሀንደደ ቤቱ ትወድቅ።
•
ዕጨይ እት
ልትቃሴ መይት።

በሀል
እሙራም
- “እት አልባብ ገሌሆም
አንፋር ለብናተ አካነት
ኢነአምረ፡ ምናተ እበ
ተሰሩፋቶም እንፍህመ።”
(ጀብራን ከሊል ጀብራን)
- ሐሩቀት ወአናቤዕ ወሐዘን
ስላሕ ሐምቃም ቶም።”
(ኬቴ ጄል)
- ምስጢር እዲነ ወድ
ኣደሚ ወዔማት ሀለዮታ
ወለትወቀለ
ኮከበ
ለበርሀት ተአንጨዋሬሕ
ምኑመ እት ሐቴ
ከሊመት ልትከምከሞ፡
ህተ
ህዬ
ልብ
ዋልዳይት ተ።”
(ሙስጠፈ ልጥፊ
አልመንፈሉጢ)
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እሊ ለልትፈረረ 21% ሌጣ
ተን። ከምን እሊ እንዴ ተበገስነ
ምግባይት ንስበት ምን ክልኢቱ
አጅናስ ዲብ እለ ክድመት እለ
ለልትፈረሮ 24% ገብአት። ምስል
እሊመ ለድራሰት ክመ አከደቱ፡
እት ምውዳቅ ጸሓይ አልማንየ
ለነብር ሸዐብ እብ ንስበት 25%
እትለ ክድመት እለ ልትበገሶ
ዲብ ህለው፡ እት ምፍጋር ጸሓይ
ለነብሮ ምዋጢንንለ ዐድ ህዬ እብ
ንስበት 22% ሌጠ ልትበገሶ።
ወእት ሰልፍ ክሎም ህዬ ውላየት
ባድም ፉርተምቤርግ ትትረከብ።
ስካን እለ ውላየት እለ ህዬ እትሊ
ናይ ውዳይ ስን ወቀይ እብ
በይኖም ንስበት 37% ስጁላም
ህለው። ወለሐደት ንስበት እትሊ
እብ ናይ ኖስከ በዳሪት ለትወደዩ
ጸገም ለትሰጀለት ውላየት ህዬ
ውላየት በርሊን ትገብእ እት
ህሌት፡ እብ ንስበት 9% ሌጠ

ዐለት።
እተ ድራሰት ለሻረከው
አንፋር 1005 ነፈር ዐለው።
ወክሎም ዓማሮም ምን 14
ሰነት ወለዐል ዐለ። እምበል
እሊመ ለድራሰት፡ ራክባም ምን
ሓግላም ወለዐል እት ሰዳይት
ብዕዳም
እግል
ልትፈረሮ
ልትሸንሆ ትብል እት ህሌት፡
ምን ክል ሰለስ ነፈር ደክሎም
ምን 2,500 ዩሮ ለበጼሕ ዎሮት
እትሊ ውዳይ ስን ልትበገስ እት
ሀለ፡ ምነ እተዮም አስክ 1000
ዩሮ ለበጼሕ ህዬ እት ክል ሰማን
ነፈር ዎሮት ሌጣ ቱ ለዲብ
ሰዳይት ብዕዳም ልትከሰእ።
ከእብ ስም ቀዬሕ መስቀል
ናይ አልማንየ ለትትሃጌ እሊ
እንዴ አሸረት ክመ ሸርሐቱ፡
ከጀላብ ሀለዮቱ ለልትጋደል
ላዝም ቱ እግል ብዕዳም ለለሀይበ
ሰዳይት እግል ትውሐድ ትቤ።

እብ ክሱስ
መስኒ ለትበህለ

ዎሮትመ እግል መደት ረያም እብ በይኑ
ዎሮት ረእሱ እግል ልገበእ ለለሐዜ ይሀለ፡ ከመስንዮት
እግል ለአስስ ለኢልትሸነህ ነፈር ሐቴ ምዕል ህሌት
ላዝም ሰእየት ለበትክ እተ።
 ዲብ እለ እዲነ አክል-ሕድ ወክል-ዶል ለኢልትረስዑነ
መሳኒት ክም ለሀሉ እግል ዊደት ሰኒ ስዱድ ቱ።
 እግለ ናይ አማን መሳኒትዬ እግል ይኢደዩ ለእትሸነህ ጋር
የሀለ። ከአዳም ሰርሰሮ ፈተ እግል እፍተዮም ብእትዬ ለትብል
ፍክረት በታተን አለብዬ። አነ ለብዬተ ጠቢዐትዬ ክምሰልሁ ሰበት
ተ።
 ምን መስንዮት ለትገርም ሰንዐት ሐቴመ ይህሌት፡ ህታተ
ማሚ ለእግል አልባብነ ቀይም እብ ዕንቦባታቱ ተአመስሉ።
 ናይ አማን መሳኒት ብከ ምን ገብእ፡ ወለ ለተየልልመ
ልትኬለም ዲብከ እንድኢኮን ክም ትትሰሐቅ ወትፈሬሕ እግል
ሊደውካ ቱ።
 እንቲ ቃልየት መስንየትዬ እንቲ፡ ወእተ ክምሰልሁመ
ፈታይትዬ፡ ከምን ክልኢቱ እስዉ ጃንብ ክም ሐሬ ቃዊ ህሌኮ፡
አነ እግል ክልኢቶም ሓሪ ህሌኮ ወእዲናነ ምስል እግል
ነአትምመ እፍቴ።
 ምረሐሬዬ ኢትገበእ፡ አና ማርሓይ እግል እግበእ ኢሐዜ፡
ወቀደሜዬ እትግበእ አና እግል እትዋሌ ሰበት ይእፍቴ፡
እብ መጦርዬ ሌጠ ጊስ ወመስኒዬ ግበእ።

መስኒ ክሉ እከ ለከስስ ለለአምር ነፈር ቱ
ወክል-ዶል እት መጦርከ ሀለ።
 ሰንያም መሳኒት፡ ሰንያም አክትበት፡
ወደሚር ርዮሕ። ህቶም ቶም ተከዪ ሐያት
እንድኢኮን፡ ዐደም ሀለዮት ፈተ ኢኮን፡
ምናተ ዐደም ሀለዮት ዕላቃት
መስንዮት ቱ ለእት ፈሽል ህዳይ
ለአበጼሕ።

መዕሉመት

ወድ ሚን ኣደም ዶል ልትሃጌ እብ 44 ስዕድ
ልትነፈዕ። ወዶል ልትሐርቅ ህዬ 23 ስዕድ ልትነፈዕ፡ ወስሕቅ
እግል ሊዴ ህዬ 2 ስዕድ ሌጠ ከፍያሁ እት ሀለየ፡ ዶል
ስካቡ ህየ 357 ስዕድ ለአርሄ።
አርቡዕ 22 ማዮ 2019

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

ለሳምን እለ እት ዐየዶት
28ይት ሰነት እስትቅላልነ ክም
ህሌነ ለልትፈቀድቱ። ናይ ዮም
ሰነት ዒድ እስትቅላልነ ‘ሰባት
እብ ስሙድ እግል ዐማር’
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት
ልትዐየድ ሀለ፡ እብሊ አሳስ
እሊ ህዬ፡ ምን ዮም 16 ማዮ
እንዴ ተአንበተ እግል ገማለት
ወነያረት እሊ ዒድ ብዞሕ
ፈንያይ ነሻጣት ልትጋየስ ሀለ።
ከተቅሪር ምን ዮም 16-21ማዮ
ክእነ መስል፦

ዮም 16 ማዮ እት ሲነመት
ሮመ ምን መስር ለመጽአት
ፍርቀት ዓዳት ምን ሳዐት 7፡
00- 9፡00 መርኢት ቀደመት፡
እትሊ
ብዝሓም
ዔፍየት
ለሻረከው እቱ መርኢት ፡
እብ ቅሰስ ለተለ ለትፈናተ
እግል ዓዳት ወጅንስየት መስር
ለሸርሕ፡ ብዝሓም ለአትዐጀበ
በርናምጅ ቀርበ።
እንዴ አትለ ህዬ ዮም
17ማዮ እት ሜዳን ሄለል
ሰምተምበር ረስሚ እፍትታሕ
ናይለ ዒድ እብ መርኢት ፈን
(ኮንሰርተ) ገብአ። እሊ ሙባሽር
ለዐለ በርናምጅ ሕላይ፡ እብ
ሕሩያም ሔልየት ለትቀደመቱ።
ለበርናምጅ እት ክልኤ እንዴ
ትከፈለ እግል ክልኤ ሳዐት
ተላለ። በሀለት ፍርቀት ቦበ
ወፍርቀት ዋልተ ገብእ እትሀለ፡
ምስል እለን ክልኤ ፍርቀት
ብዕዳምመ ሔልየት ሹርካም
ዐለው። አወላይ ክፋል ናይለ
በርናምጅ ፍርቀት ቦበ ዐለት።
ሔልየተ ፈርቀት፡ ሕርየ ሕድር
‘ሊሎ’ እብ ትግራይት፡ ዐብደለ
ዓብዱ ‘ላለጎመ’ እብ ሳሆ፡ ጄላኒ
እድሪስ ወጠኒ ረሻይደ እንዴ
ወከለ እብ ዐረብ፡ ሙስጠፈ
አሕመድ
‘ኦብራን’
እብ
ብዳዌት፡ ሚኪኤል አብረሃም
‘ሓለንጎ’
እብ
ትግርንየ
ወሳሌሕ ዐንዱ ‘ሎዊ’ እብ
ኩናመ ዐለው። ካልኣይ ክፋል
ህዬ በሀለት ፈርቀት ዋልተ
ወብዕዳም ሔልየት ክምሰል
ከለ፦
መሐመድ
ሑመድ
ቲተ ‘ፋርሳብ’ እብ ብዳዌት፡
አማንኤል
ወልዴጋብር
‘አስመረ’ እብ ትግርንየ፡ ዛይድ
ዓዋቴነ ‘ወናጄሊ’ እብ ብሊን፡
ረዘኔ አለም ‘ኣሎ ቲ ጅግና’ እብ
ትግርንየ፡ አሕመድ እድሪስ ዓፈ
‘ኔዋት’ እብ ትግራይት፡ መርሃዊ
ተወልዴ ‘ሃገር ሰብ አለዋ’ እብ
ትግርንየ፡ መሐመዳድም ከሰል
‘ክመክመ’ እብ ኩናመ፡ ኣርያም
ዘምኪኤል ‘ሓቲቶምኒ’ እብ
ትግርንየ፡ ጄላኒ እድሪስ ‘እለ
ቃሊ ሞዳየ’ እብ ትግራይት፡
ረሺድ
ሑሴን
‘ባንዴረተ’
እብ ዓፋር፡ ሜሮን እስቲፋኑስ
‘ኣይዛነን’
እብ
ትግርንየ፡
አሕመድ ኢብራሂም ‘ዳኪተ’
እብ ሳሆ፡ መሐመዳድም ከሰል

መሐመድ ዳፍላ

ተቅሪር ምን 16 ማዮ - 21ማዮ 2019
ለቀርበ በርናምጅ

‘ናሶኪታገ’ እብ ናረ፡ ኣላብ ተ/
መድህን ‘ኮራለይ’ እብ ትግርንየ፡
ረዘኔ አለም ‘ኦሮማይ’ እብ
ትግርንየ፡ ኣርያም ዘሚኪኤል
‘ቤሎ’ እብ ትግርንየ፡ መርሃዊ
ተወልዴ ‘መዓስ ሐሚቐ’ እብ
ትግርንየ ወቃልኣብ ተ/ምድህን
‘ክንራከብ
ኢና’
ሐለው።
መመቅረሓይ ናይለ በርናምጅ
ለዐለ አሰይድ እዮም ሀብተኣብ፡
“28ይ ዒድ እስትቅላል ዮም
ዓመት ምን ብዕድ ለትፈንተቱ
እግልሚ እት ሰላም ልትዐየድ
እብ ሀለዮቱ” ቤለ። እትለ
ምሴት እለ ህዬ ፈረቅ ስስዒት
አድማስ ወ አለዋ ዐለየ።

ክቡር
ስልማት
ለትበል
መስርሕየት እብ ህግየ ትግርንየ
ቀርበት ። ለመስርሕየት እለ
ናይ 90 ደቃይቅ ሪም ለበ
ዐለት።
ጽበጥ እለ መስርሕየት፡ እት
ተአሪክ ሐቴ ሰለስ ወለት ሌጠ
ለወልደት እስረት ለተንከበት
ናይ አማን ቅሰትቱ።
ኬትባይ፦ አስመሮም ጸገብርሃን
ዳይሪክተር፦ አጽበሀት ዮሃንስ
ሙመስሊን፦ ርእሶም ክብሪ፡
ጸገ ሐጎስ (ጽማቅ)፡ ሸዊት
ሰረቄብርሃን፡ ዮሴፍ ገረዝግሄር
ወብዕዳም ቶም።

18 ማዮ እት
ሲነመት ሮመ ለቀርበ
በርናምጅ

19 ማዮ እት
ሲነመት አዝመረ
ለቀርበ በርናምጅ

እትለ ምሴት እለ ሰለስ
ተምሲልየት፡ በሀለት ‘ሐሊብመ
ውላዱ ሔሰዩ እብ ትግራይት፡
ኬትባይ
መ/ኢብራሂም
ወዳይሪክተር መ/ኑር እድሪስ፡
‘መብሩክ’ እብ ሳሆ ኬትባይ
ወዳይሪክተር መ/ዐሊ ሳሌሕ
ወ ‘ሰኣን ልዝብ’ እብ ትግርንየ
ኬትባይ ወዳይሪክተር መምህር
ጠዐሜ አረፋይኔ ቀርበ እት
ሀለየ፡ 9 ሕለየት እብ ለትፈነተ
ቆምያት ዐድነ ቀርበ። ለስዕ
ሕላየት ህዬ እለን ለተልየ
ተን፦
ሑርየ ሕድር ‘ሰላም’ ሽዕር
ወለሐን መ/እድሪስ ዐብደለ እብ
ትግራይት፡ መለኪን አቶምበስ
‘ለኛላሹ’ ሽዕር መስመር ዐንዱ
ወሽዕር መለኪን አቶምበስ
እብ
ብሊን፡ፍዮሪ
ብርሃኔ
‘ዓደይ’ ሽዕር ወለሐን ዳዊት
መሓሪ እብ ትግርንየ፡ ረሺድ
ሑሴን ‘ንናኒባሮ’ ሽዕር ሑሴን
መሐመድ ወለሕን ረሺድ
ሑሴን እብ ዓፋር፡ መሐመድ
ድሩፍ ‘ተኣሞሻሼይ’ ሽዕር ፈኪ
መሐመድ ወለሐን መሐመድ
ድሩፍ እብ ብዳዌት፡ ሳሌሕ
መሐመድ ‘እቡለ’ ለሐን ወሽዕር
ሳሌሕ መሐመድ እብ ሳሆ፡
ዳናይት ዮውሃንስ ‘ሃርሃረተይ’
ሽዕር ሹሻይ ሐይለኣብ ወለሐን
ብርሃኔ ኩሑላይ እብ ትግርንየ፡
ጄላኒ እድሪስ ‘ሄራር’ ሽዕር
መ/ስዒድ ዑስማን ወለሐን
አቶብርሃን ዑቅበልደት እብ
ትግራይት፡ ሚኪኤል የማኔ
‘ዕዮገዛ’ ሽዕር ሳምኤል አልመዴ
ወለሐን ዑቅበከድር ነጋሽ፡ ረዘኔ
አለም ‘ነብሲ’ ሽዕር ወለሐን
መሓሪ ዑቅበሚኪኤል (ጠዊል)
እብ ትግርነየ።
ናይ እለ ምሴት እለ ፍረቅ
ስስዒት፡ ስብሪት ፡ አድማስ፡
ስስኒ፡ፈንቅል ወስኒት ዐለየ።

18 ማዮ እት
ሲነመት አዝመረ

እትለ ምሴት እለ ‘ርዝነት’
ለልብል ፍልም ወሲቂ ቀርበ።
ጽበጥ ናይለ ፍልም ህዬ፡
እግል ትእመኑ ለኢትቀድር
እት አያም ግድለ ለትረአ
ፈርስነት ለትሸርሕ ወአባይነ
እምበል እብ ሐርብ እብ ብዕድ
አብሳርመ እንቀልቡ ክም ዐልነ
ለትሸርሕ ተ።
ባሕሰት፡
ኬትባይት
ወዳይሪክተር፦
ወይኒ
ተወልዴ።

19 ማዮ እት
ሲነመት ሮመ ለቀርበ
በርናምጅ
እተ ምሴት ለሀ አወል
መርኢት
ፈርቀት
ቻይነ
ቃርብ ዐለ። ፈንያይ መርኢት
ፍርቀት ቻይነ ፡ ኒገር ለሐቅፈ
ፈን ቀደመ። እተክምሰልሁመ
ለትፈናተ
ተርጀመት
ለቡ
ኢቃዕ አርአው። እግል ሳዐት
ለገባ ህዬ እግል ዐፍየት
ረይሐው ወዒድነ አግመለው።
ሐቆሆም እብ ኤፍሬም አማሬ
‘ሰብ ኣለዋ’ እብ ትግርንየ
፡ ሽዕር ወለሐን ተክሌኣብ
ሀብቴሚኪኤል፡ ‘ህሌኮ’ እብ
ሙራድ ፍሳሄ፡ ሽዕር ጨዋይት
መሐመድ ወለሐን መ/ስዒድ
ዑስማን
እብ
ትግራይት፡
በረከት ጎይትኦም ‘ወዲ ሃገር’
ሽዕር ሹሻይ ሐይለኣብ ወለሐን
በረከት ጎይታኦም እብ ትግርንየ፡
‘አድሀበን’ እብ ኣድም ፋይድ፡
ለሐን ወሽዕር ኣድም ፋይድ እብ
ናረ ወ ‘ማርሻሎ’ እብ በረከት
ምንግስተኣብ፡ ለሐን ወሽዕር
በረከት መንግስትኣብ እብ
ትግርንየ። ሕላይ ትቀደመ።

20 ማዮ እት ሲነመት
አዝመረ ለቀርበ በርናምጅ
እትለ ምሴት እለ ‘ኪዳን
ልቢ’ ለልብል ፍልም ወሲቂ ወ
ወቅፈት ለትብል ተምሲልየት
ቀርበየ።

12ይት ሰነት ዕልብ 21

ለፍልም ወሲቂ፡ እብ ሰበት
እስትዕማይ ጀሬ ለዐለ ዐዛብ
ወመትሸታት እስር ለሸርሕ
ገብእ እት ሀለ፡ ባሕስ ስሌማን
ዐቤ፡ ዳይሪክተር መሐመድ
አሰናይ ቱ።
‘ወቅፈት’
ህዬ፡
ሐቴ
ድብር እስረት፡ ንየት ወዋቅዕ
ክም
ኢትመሳነ
እግለ
ለተአርእዩ መፈሀመት ወበሰር
ለትሸርሕተ።
ክታበት
ወዳሬክቲን
፦
እድሪስ መሐመድ ወስዒድ
ብርሃን፡ ሙመስሊን፦ እሙነ
ሙሰ፡
እድሪስ
መሐመድ
አሕመድ፡ ፍርያል ዑቅባይ፡
ኖሪት ኖር፡ ስዒድ ብርሃን ፡ ናጂ
ሙሰ ወብዕዳም።

20 ማዮ እት
ሲነመት ሮመ ለቀርበ
በርናምጅ
እትለ ምሴት እለ እብ
ዓመት፡ ሰለስ ተምሲልየት ወ10
ሕለየት ምስል መሰሰዐተን እብ
ለትፈናተ ቆምያትነ ቀርበ ።
ለተማሲል 2ተምሲልየት እብ
ህግየ ትግርንየ ገብአ እት ሀለየ
፡ ለሐቴ ህዬ እብ ህግየ ብዳዌት
ዐለት።

21 ማዮ እት
ሲነመት አዝመረ
ለቀርበ በርናምጅ
እትለ ምሴት እለ ፡ ‘ክቡር
ስልማት’ ለትብል መስርሕየት
እብ ህግየ ትግርንየ ደገመት
። ለመስርሕየት እለ ናይ 90
ደቃይቅ ሪም ለበ ዐለት።
ኬትባይ፦
አስመሮም
ጸገብርሃን
፡
ዳይሪክተር፦
አጽበሀት ዮሃንስ ሙመስሊን፦
ርእሶም ክብሪ፡ ጸገ ሐጎስ
(ጽማቅ)፡ ሸዊት ሰረቄብርሃን፡
ዮሴፍ ገረዝግሄር ወብዕዳም
ቶም።

21ማዮ እት ሲነመት
ሮመ ለቀርበ በርናምጅ
እትለ ምሴት እለ ፈርቀት
ጃፓን
ለትፈናተ
ዓዳቶም
ወዕለመቶም ለሸርሕ መርኢት
አቅረበት።
እብ ዓማት ምን ምን 18
ማዮ አስክ 23 ማዮ ላልተላሌ
እት ሐምስ አካናት በሀለት፡
እት ውዛረት ተዕሊም፡ ደዋይሕ
ባንክ፡ ቅባል ከኒሰት ካቴድራል፡
ቅባል ሲነመት ኢምፔሮ፡ ባክ
እምባሳዶር ሆቴል ወዳዋይሕ
ማርካቶ ለትፈናተ በርናምጃት
ቀርበ ወቀርብ ሀለ።
ናይ ማሌ ከልማትቼ
ዕንታት እግልሚ እተምነዩ
ለእት እንቤዕ ልትመዬ
ወልውዕል

አርቡዕ 22 ማዮ 2019

ሚ እግል ልውዴ እግልዬ
ኣንፍ ቦለል ገብአ ዲቡ ሽቅል
ንሳልመ ከርሀክዉ ሚ
አውቃይ ለአውድ እምበል
ብካይ ወመስእል
ሽቅሉ ሐላወዮት ብካይ
ገብአ ልድህር እቱ ወወቅል
አንያብ ሐዘን ልትገረር
ከገልትብ ምኑ ወመጭር
ክሉ ስመዕ ገሮብዬ አቤክዉ
ወአብጠርክዉ ምን በጥር
አክራን ስለሕ ወጽራር
ሙሲቃት ምሴ ወፈጅር
እደዬ ተሃደለ እንዴ ገንዝ
ወቀብር
እገርዬመ ተሃነደ እት
ልትገማሸል ወጨፍር
እንያብዬ ሐቀ እብ ብርድ
አድሕድ እት ወቅር
ማይ ዕንታትቼ ትከለሰ እት
ክል አካን እት ቀጥር
ማሌ አይወ እተ ጽልመት
ስኒንለ አተንፈሶት እንዴ
ኢተአነብት መንበረት
ስኒንለ ሸክ እንዴ
ኢትመጽእ ደማነት
ስኒንለ ግብርኖት እንዴ
ኢትመጽእ ሕርየት
ስኒንለ ብሆ-ብሆ ዶለ በቲክ
ሰአየት
እብሉ ዐልኮ እሊ ከሊማት
ላኪን ብካዬ ብካይ ሌጠ
ይዐለ
አንብዕዬ እት ልውሕዝ
አፍካር ብዞሕ ጀምዐ
ዶለ በቲክ ሰአየት ሽዑርዬ
አድሕድ በልዐ
ሽዑር ደባለቀ አፍካር
ዐቦረገ
መዐነወያት ሰአየት፡ ምትድ
ትሩድ ወተ
እግል እለ ረህየት ዮም
ለወቅት ለሀይ ሰተ
ብርካን ሐሩቀትቼ አስክ
ሰመ ዐርገ
ገቢል ኬከ ቀበት ሕድ
ትበጭበጨ
እግል ሕርየቱ እት ዎሮ
ሀደፍ ሰምደ
እሳት እብ እሳት ክም ቀስን
አትአከደ
ማሌ እት ዮም እንዴ
ገብእኮ ዶል አትዋይነ
ዶል ሐቴ እሽዐልል ላኪን
ሕቡን እት አነ
ይሀዪብ አዴዬ ዮም አርኤኒ
ጀኣረት አባዬ ርሕዬ
አምዘኔኒ
ምር ሐያት፡ ለዘት ሕርየት
ክም አዳውር ወዴኒ
ሐያት ክልኦት ገጸ እኪት
ወሰኔት
እግል ትርኤኒ እት ተሐዜ
ህተ ኖሰ ትርኤት
አነ ምን አብርመ ዔለ
ሰአየትቼ እግል ክሉ ህሌት።

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ጅግረ ካስ ሕርየት እት
ባድሜንተን ወቴንስ ትሰርገለ

ጅግረ ቮሊቦል አግዳም
በሐር ገብአ

\
እግል አግመሎት 28ይት ሰነት ዒድ ሕርየት ኤረትርየ እብ ፈደሬሽን
ኩረት ቮሊቦል እንዴ ትነዘመ ምን ዮም 14-18 ማዮ ሰነት 2019 ገብእ
ለአስመነ ጅግረ ኩረት ቮሊቦል አግዳም በሐር እብ ክልኢቱ ለጅንስ እብ
ዐውቴ ፍረቅ ውዛረት ድፈዕ ተምመ።
እተ ፈተች ርያደት ወፍረቅ ለሐድረወ መናሰበት ክተማት፡ አሰልፍ
ፈሪቅ አንሳት አቅሊም ምግብ ምስል ፈሪቅ ውዛረት ድፈዕ ቱ እተ ጅግረ
ለአተ። እተ መጃገረት ትርድት ለትርኤት እተ ትልህየ ስሕባይት፡ ለክልኦት
በክት እንዴ ጸብጠ ኣቲ ለዐለ ፈሪቅ ውዛረት ድፈዕ 2 እብ 1 እንዴ
ተዐወተ ፈግረ።
ግረ እሎም ክልኦት ፈሪቅ ህዬ እት ሜዳን ለትከረ ፍረቅ ውላድ
ተብዕን ውዛረት ድፈዕ ወአቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ ዐለው። እትለ
ጅግረ እላመ ፈሪቅ ውዛረት ድፈዕ አው እግል ልቅለብ አውመ አክል-ሕድ
እግል ልፍገርቱ እተ ትልህየ ኣቲ ለዐለ። እለ ትልህየ እለ ታብዖ ለዐለው
መተቅብለት እበ ትረአ ደቅብለ ትልህየ ርይሓም እት እንቶም፡ ፈሪቅ
ውዛረት ድፈዕ እግል ፈሪቅ አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሐ 2 እብ 1 እንዴ
ቀልበዩ ካስ ነዝዐ ምኑ። እብ አሳስ እሊ ህዬ ፍረቅ ውዛረት ድፈዕ እት
ክልኢቱ ለጅንስ ሰበት ተዐወተ ክልኤ ካስ ወ10 አልፍ ነቅፈ ክል ምኖም
5 አልፍ ወሐቴ ካስ እግል ልንስኦ ቀድረው። ፍረቅ አቃሊም ምግብ
ወግብለት በሐር ቀየሕ ህዬ 4 አልፍ ነቅፈ ተሀየበው።
እሊ ክእነ እት ህለ መፈውድየት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ምስል
ሰፋረት ደውለት ቻይነ እት ኤረትርየ እንዴ ትሳዴት እግል መትጃግረት
ኤሊት (Elite) ኩረት ቮሊቦል ተአሂል ተሀየበው።
ለእት ዮም 11 ማዮ እት ሜዳን ጂምናዝዩም መዐስከር ደንደን
ለገብአት መናስበት መክሰቲ፡ መፈውድ መፈውድየት ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተክሌ፡ ሰፊር ደውለት ቻይነ እት ኤረትርየ አሰይድ
ያንግ ዚጋንግ፡ መስኡሊን ኮንፍደራልየት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ፡
ለጅነት ወጠን ኦለምብያት ወመስኡል ሐበሬ ወአትፋዝዖት ውዛረት ድፈዕ
ሓድራም ዐለው። ርኢስ ፈደሬሽን ኩረት ቮሊቦል ኤረትርየ አሰይድ
ሚካኤል ተክሌሚካኤል እተ አስመዐየ ከሊመት፡ መክሰቲ ለናይ ተአሂል
በርናምጅ ነዘሞት እግል ዐቦት ወራታት ኩረት ቮሊቦል ኤረትርየ ወምህመቱ
ዐባይ ክም ተ ወደሐ።
ሰፊር ዘመዴ ተክሌ ወሰፊር ቻይነ እት ኤረትርየ አሰይድ ዚጋንግ እብ
እንክሮም ለበርናምጅ ተኣምርተ እት ፍንጌ ክልኤ ለዐድ እት መጃል ዓዳት
ወርያደት እት ተዐቤ ትመጽእ ለህሌት ሰዳይት ወበርናምጅ ሕበር ክም ቱ
እንዴ አከደው፡ አተላላይ እግል ለሀሌ እግሉ እበ ክልኦት ለእትጀህ ትሩድ
መዳላይ ክም ገብአ እግሉ አብረሀው።
ለእብ ወድ ቻይነ መደርብ አሰይድ ኒዩ ችዋንግ ለትሀየበ እብ ነዘር
ወፍዕል ለተለ ተአሂል እንዴ ከምከመ ልትሀየብ ለህለ ናይ ሰለስ ወሬሕ
ተአሂል ምን አቅሊም ምግብ ወውዛረት ድፈዕ ለመጽአው 18 አዋልድ
አንሳት ለብእቶምን 42 ነፈር ቶም።

እብ መናሰበት ዝክረት 28ይት
ሰነት ሕርየት ገብእ ለአስመነ ወጠንያይ
ጅግረ ባድሜንተን ወቴንስ ጣውለት
ገብእ ለዐለ ጅግራታት እት ዮም
19 ማዮ እብ ነያረት ተመ። ለእት
ጂምናዝዩም ደምቤ ሰምበል ለገብአ
ለልስሕብ ጅግረ ብዝሓም ፈተች
ርያደት ሓድራሙ ዐፈዉ።
ፈደሬሽን ባድሜንቶን ኤረትርየ
እተ ወደዩ ጅግራታት እተ ናይ ብሕተ
ወምተሐት ዕምር ጅግረ ተብዕን
ፍሊሞን ሳምኤል፡ ፋንኤል አርዐዶም
ወሩፋኤል ዳዊት፡ እት ናይ ብሕተ
መለዐል ዕምር ጅግረ አንሳት ህዬ
ቅሳነት ሀይሌ፡ዮዲት ዑቅባሚካኤል
ወመክሰብ ተስፋማርያም። እት ናይ
ብሕተ ምለዐል ዕምር ጅግረ ውላድ
ተብዕን ፍሊሞን ሳምሶም፡ አቤል ኪሮስ
ወሄርሞን ሚካኤል እንዴ ተዐወተው
ጅግራሆም አትመመው።
እሎም ናይ ብሕተ መትጃግረት
እበ አርአወ መቅደረት ዐባዪ ውላድ
ተብዕን አቤል ኪሮስ ጃእዘት ነስእ
እት ህለ፡ ምስለ ምኑ ለዐቤ እንዴ
ተልሀ ትልህየ ሰኔት ለአርአ ናትናኤል
ሀብቴገርጊስ፡ ክምሰልሁመ እግል
መስተቅበል ለሔሰየ መትጃግረት
እግል ልግብአ ሰአየት ለትገብእ እተን

ትምኒት ያቆብ ምን አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ወፌሩዝ ምሉእ ብርሃን
ምን አቅሊም ግብለት ፍንቲት ጃእዘት
ተሀየበየ። እተ ናይ ጽምድ ወሑቡር
ጅግረ ምተሐት 18 ሰነት ህዬ
መትጃግረት አቅሊም ምግብ ሩፋኤል
ዳዊት፡ ኤደን ሃብቴገርጊስ፡ ስምኦን
አማንኤል ወፍሬሰላም ብሉጽ ምን
አቅሊም ግብለት፡ ናድር ትምኒት ህዬ
ምን አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ምን 1ይ አስክ 3ይ ለህለ ደረጃት
እንዴ ጸብጠው ጀዋእዝ ነስአው።
እት ጅግረ ብሕተ አዋልድ አንሳት
ምተሐት 18 ኤደን ሀብቴገርጊስ ምን
አቅሊም ምግብ፡ ሪም ረድኢ ምን
አቅሊም ዐንሰበ፡ ፍሬሰላም በለጼ ምን
አቅሊም ግብለት ተዐወተየ። እተ ናይ
ብሕተ ጅግረ ውላድ ተብዕን ምተሐት
18 ሩፋኤል ዳዊት ምን አቅሊም
ምግብ፡ ያስር ዐብደልቃድር ምን
አቅሊም ዐንሰበ፡ ሳይሞን አማንኤል
ምን አቅሊም ግብለት ተዐወተው።
እት ናይ ፈሪቅ ወሕበርበሮ ጅግረ
ዐባዪ ህዬ ሄርሞን ሚካኤል ወዮዲት
ዑቅበሚካኤል ምን አቅሊም ምግብ፡
ክብሮም በየኔ ወቅሳነት ሀይሌ ምን
አቅሊም ዐንሰበ፡ ክምሰልሁመ ሌይኩን
ሙልጌተ ወመክሰብ ተስፋማርያም
ምን ውዛረት ድፈዕ ሰለስ ለዕዉታም
ቶም።
መጃገረት ፍንቲት ለትረአ እቱ
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ጅግራታት ዐባዪ ናይ ብሕተ ምን አንሳት
ቅሳነት ሀይሌ ምን አቅሊም ዐንሰበ፡
ዮዲት ዑቅባሚካኤል ምን አቅሊም
ምግብ ወመክሰብ ተስፈማርያም ምን
ውዛረት ድፈዕ እግል መሳኒቶም እንዴ
ቀልበው ተዐወተው። እት ናይ ጅግረ
ውላድ ዐባዪ ህዬ ሌይኩን ምልጌተ
ምን ውዛረት ድፈዕ፡ ሄርሞን እዮብ
ምን አቅሊም ምግብ፡ መድሃኔ ተስፋይ
ምን ሳወ ተዐወተው እቱ። እብ ጀምዕ
ወፍገሪት ሕበር ህዬ አቅሊም ምግብ፡
አቅሊም ዐንሰባ ወውዛረት ድፈዕ
እብ ቀደም ትሌ እንዴ ተዐወተው
ካሳትሕርየት ሰነት 2019 ነስአየ።
እት ካቲማለ ጅግረ ለትዐወተ ፍረቅ
ወናይ ብሕተ ዕዉታም ጅግራሆም እብ
በቃዐት ለመርሐው ሕካም ወዶር ሰኒ
ለአውፈው መአሰሳት ለዳለ እግሎም
ካስ፡ መዳልየት፡ ማል ወሸሃደት ምን እዴ

መስኡል መራቀበት ወራታት ለጅነት
ኦሎምብያት ኤረትርየ ወፈደሬሽናት
ርያደት ወጠን ክምሰልሁመ መስኡል
ሐበሬ ወአትፋዝዖት ውዛረት ድፈዕ
ኮሎኔል ሰለሙን ስዩም ወመስኡል
እዳረት ወማልየት ኮንፍደራልየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ኮሎኔል ሳምኤል
ጸጋይ ወዕዱማም ጋሸ ጀዋእዞም
ነስአው። እሊ ክእነ እት እንቱ ፈደሬሽን

ቴንስ ጣውለት ኤረትርየ ምን ዮም
18-19 ማዮ ለገብአ ጅግረ ምን
አቃሊም ዐድነ ወመአሰሳት ተዐሊም
ውቁል ወውዛረት ድፈዕ ለመጸው
መትጃግረት ጋብእ ዐለ፡ እት ደንጎበ
ህዬ እተ ጅግረ ለትዐወተው እት ዮም
19 ማዮ ሰነት 2019 እብ ነያረት
አትመመዉ። እትሊ 76 መትጃግረት
ለሻረከው እቱ ጅግረ 185 ትልህየ
ጋብእ ዐለ።
እተ ገብአ ጅግራታት ህዬ
እት ምንተሐት 18 ሰነት ጅግረ
አንሳት ሃና ወልዴገብርኤል፡ ሙዚት
ዘምህረት ወሳሊሆም ዐብለሎም
ክምሰልሁመ ምን ውላድ ተብዕን
ኤቨን ክብሮም፡ ሰሚር ገዳይን
ወሮቤል አፍወርቂ እንዴ ተዐወተው
እቱ ጅግራሆም አትመመው። ለረይሕ
ጅግራታት ለአርአው ምለዐል 18
ሰነት ለዕምሮም መትጃግረት ምን
አንሳት ሳሮን በረኸት ምን መአሰሳት
ተዐሊም ውቁል፡ ናዝሬድ ደረስ ምን
አቅሊም ምግብ፡ ሩት መንግስትኣብ
ምን አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
አወላያት ለፈግረየ እት ገብአ፡ ምን
ውላድ ህዬ እት ሕድ ለሸብህ ዕምር
ደንደን ነጸርኣብ ምን አቅሊም ምግብ፡
ኤፍሬም ተክሌ ምን አቅሊም ግብለት
ወአሕመዲን መሐመድ ሐጎስ ምን
አቅሊም ምግብ ተዐወተው።
ዕዉታም እብ ብሕተ ወፍረቅ
ለትዳለ እግሎም ካሳት፡ መዳልያት
ወማል ምን መስኡሊን መፈውድየት
ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ወለጅነት
ወጠን ኦሎምብያት ክም ነስአው ምን
ዕላቃት ዓመ ኮንፈደራልየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ለትረከበት ሐብሬ
ተአክድ።

ፈሪቅ ማን ሲቲ እትለ ሰነት
ሰለስ ካስ ዐድ እንግሊዝ ነስአ

ሰንበት ንኢሽ ለገብአ ጅግረ ካስ ኤፍ ኤ እግል ፈሪቅ ዋት ፎርድ 6
እብ 0 እንዴ ቀልበ ካስ ለሀረሰ መደርብ ፈሪቅ ማን ሲቲ ፔፕ ጓርድዮለ
ፈሪቁ ምስለ ህሌት እግሉ መቅደረት ገሮብ ወትልህየ ሰለስ ካስ እት ዎሮት
ምውስም ርያደት እግል ልንሰእ ካፊ ኢኮን እት ልብል ተሃገ። እትሊ ደነግቡ
ጻብጣም ለህሌነ ጅግራታት ዐድ እንግሊዝ ሰለስ ካስ ለዐድ እንዴ ሀረሰ ታሪክ
ሸቀ።
ህቱ እተ ሀበዩ ረአይ ፈሪቁ ማን ሲቲ እት መራሕል አሮበ እብለ ትደቀበ
እግል ልዕመም ዐለ እግሉ ቤለ፡ እሊ ለአተበለዩ ህዬ ምን ካስ ሓዩት አሮበ
እብ ቶተንሃም እት ርቦዕ
ንሃየት ምነ ጅግረ ሰበት
ፈግራቱ። ፈሪቅ ማን ሲቲ
እብ ሼክ መንሱር እት
ሰነት 2008 ምን ተአሰሰ
ወሐር 4 ካስ ፕሪመርሊግ፡
2 ካስ ኤፍ ኤ፡ 4 ህዬ ካስ
ኢ ኤፍ ኤ ናስእ ህለ።
አርቡዕ 22 ማዮ 2019

ገጽ 11

ሰባት እት ስሙድ እግል ዐማር!
ከልሹም መሐመድ
አስክለ ትንፋስ ሀለ

ናይ ዮም ዓመት - 28ይ ዒድ
እስትቕላል “ሰባት እት ስሙድ
እግል ዐማር” እት ሐንቴለ ትብል
ስቅራት እት ክለ ወጠን ወዲብ
ክለን ኤረትርዪን ለነቡረን ድወል
ዐለም ልትዐየድ ሀለ። ክምለ ለመዱ
ናይር ዕፌ ዓዳት ወፈርያት ፈን
እግለ ዒድ እሽብሩቁ ሀለ። ሸዐብ
እብ ወጠኑ ሕቡን ወሻንን፡ ምርወቱ
ወሰባቱ ሓጥጥ ወለኢለሀንቀልቅል
ክምቱ እት ክድመቱ ወአግጸቱ ዲብ
ልትረኤ ለዐይዱ ሀለ።
ዮም ዓመት ዒድ እስትቅላል
ዲብ ፍንቲት ታሪካይት መርሐለት
ልትዐየድ ሀለ። ምዕል እስትቕላል
ዮም ዓመት ሸዐብ ኤረትርየ ናይለ
እሉ ስምደ፡ ሰብተ፡ ትመርወ፡ እብ
ኤማን ወአማነት ለትጻገመ ፍሬ
ጻማሁ ለጃቅፍ እተ ሰነት ሐበን
ወረአስ ርፎዕ ጋብአት ሀሌት።
እትሊ ናይ ዮም ዓመት አሌላት
ዒድ እስትቕላል፡ ፍንጌ ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ
ለጸንሐት
ሓለት
ጻብኢት እንዴ አክተመት፡ እብ
ደረጀት አቅሊም (መንጠቀትነ) ዘበን
ሰላም ወሰዳይት ሕድ፡ ዘበን ሰእየት
ወመስኩበት ሕዉጽ ሀለ። ሸዐብ
ኤረትርየ ታብሪክ እግል ለአተብል
ለትሰረደ ብዙሕ ለፈኑ ወአንዋዑ
ከይናት እንዴ ሐወነ ሴንግ ሀለ። ዎሮ
ምነ ሐር እግል ልብለሰነ ልውሉይ
እትነ ለዐለ መሐለኪት፡ ለዛልም መኔዕ
ትረፈዐ ምኒነ። እብ ዓመት ሀዬ እብ
ደረጀት መንጠቀትነ ወዐለም ብዙሕ
አብካት ወተጠውራት ስያሰት
ወዲፕሎማስየት ፍቶሕ ዲብለ ሀለ
ዲበ መርሐለት ተእሪካይት ንዐይዱ
ሀሌነ።
ሸዐብ ኤረትርየ እስትቅላሉ እግል
ልርከብ ወአቅሩድ ስያደቱ እግል
ልዋትድ ከእት ተአስትህለ እግል
ለአስብት አምዒቱ እንዴ ሰደ እብ
ሰባት አዝቡን ብዞሕ ንዳል ጽኖዕ
ናደለ። ጀለ እስትቅላል ወዕዘት ወጠን
እብ ቀሊል ወስፍ ለኢልትረከብ
እሉ ለትጠለበ ምኑ ኖዕ እስትሽሃድ
ደፍዐ። ከዕለት እስትቅላሉ እብ
ሐበን ወፈይገት፡ ለልዐይደ ለዲብ
እለ ምዕል እለ እግል ልብጸሕ
ለትጋደለዩ እብ ወቀዩ ወሰፋየቱ እቱ
ልትወሰፍ ምን አለቡ ሌጠ ኢኮን።
ሐቆ እስትቅላል ትረከባመ ወጠን
እግል ኢትበኔ ለተሐበከት ዐደድ
ለአለበ ጻብኢት እንዴ አምከነ እብ
ሐዲስ እብ ዐውቴ እግል ልፍገር

ለአርአየ በቃዐት፡ ሒለት፡ ስሙድ
ወሰባተት እግል ሜዛን ወቀሎት
ምዕል እስትቅላል ሰኒ ወቅለ ምን
ገብኣቱ።
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ዲብ
ዎሮ ምን ወዐዙ፡ “እስትቅላል መዕነቱ
ወከባረቱ እበ እግል አምጽኦቱ
ለገብአ ንዳል ሕርየት ወለትደፈዐ
ዲቡ እስትሽሃድ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
እብለ እግል ዓቅቢቱ ወዐማሩ
ለገብአ ግድለ ወለትደፈዐ ተመን
ቃሊመ ለልትቀየስቱ” ብህል ዐለ።
እብ አማን ሀዬ ዲብ እለን ለሐልፈየ
28 ሰነት፡ በልቀት ስሙድ ሸዐብ
ኤረትርየ እንዴ ሸወጠ ለትፈራሸከ
ሽቅል ተሓቲት ወጻብኢታት ዐደድ
ኢልትረከብ እሉ።
“እስትቕላል ኤረትርየ እግል
ስትራተጅያይ መስለሐትነ ኢከድም”
ለትብል ፍክረት ጃእረት እበ ሐቅ
ተቅሪር መሲር ሸዐብ ኤረትርየ
እመን መላግም እንዴ ትከረ እቱ
ድፉን እግል ልንበር ለገብአ ጀርቤ
እንዴ ኢለአክል፡ ሸዐብ ኤረትርየ
እብ ኤማን ወስሙድ እንዴ
ኢልትሐለል እብ ምርወት ወልትሳነነ
ለአለቡ ፈራሰት እስትቅላሉ እብለ
እዴሁ ክም ረክበዩ ወአክሊል
እስትቅላል ክም ትሰርገ ምን እኪቱ
እግል ለአባሬ ናገት ኢተሀየበ።
እንዴ ሰክበ ወአማደደ ርብርብት
ለዐለት ወጠኑ ጨበለ እንዴ ነግፈ
ምነ እግል ኢለሀርሰ ወኢልብነየ
ወለዐምረ ወራር ቅሎዕ ትፈተሐ
እቱ ወዋይዲብ ትደገለ እሉ። ጅሆ
ናይ ለትፈናተ ለትፈብረከ አዝማት
እንዴ ገብአ ገበይ ለእበ ፈግር
እንዴ ትጠየነት እቱ፡ ዲብ አንኮላል
እግል ልንበር ለኢተዐቀደት ከይነት
ወለኢትፈልቀሰት እኪት የዐለት።
ምናተ እሊ ክሉ ጻብኢታት ምስል
ኑዕያቱ ወብዝሔሁ አብካት ብዙሕ
ሓለፈ፡ ውቀት ብዝሕት በልዐ ወእግል
ሕሽመት ወጠን ለልትደፈዕ ዐውል

ቃሊ ሐዜነ ድኢኮን ኢተዐወተ።
እግል ሚቱ? ምን ልትበሀል፡
ሸዐብ ኤረትርየ ለገብአት እርደት
እንዴ ኢትከረዐከ ወኤማንከ እንዴ
ኢልትሰለብ እንዴ ፈጠንከ ወሀድአከ
እብ ስሙድ ዲብ ሀደፍከ እንዴ
ሐጠጥከ አተላላይ ወእት ዐውቴ
ብጽሐት፡ እተ ረዪም ንዳሉ ለለምደዩ
ወለላደ እቡ ሄራርቱ። ክምለ አክላብ
ዲብ ነብሑ ምን ሄራሩ ለኢበጥር
ገመል ቱ ሸዐብ ኤረትርየ። በርከት
እሊ ነባሪ ሐበን ወስሙድ ሀዬ እብ
ዐውቴ ዲብ መርሐለት ሐዳስ እግል
ልትዐዴ ቃድር ሀለ። እብ መናሰበት
እለ እት መርሐለት ፍንቲት ልትዐየድ
ለሀለ ዒድ እስትቅላል ሀዬ ዲብ እሊ
ዘበን ሐዲስ ሄራር ዐማር ወጠን እብ
ገያደት እግል ለአተሳድሩ፡ “ሰባት
እት ስሙድ እግል ዐማር” እንዴ ቤለ
እብ ሐቴ ከንፈር ገለዱ ለአትሐድስ
ሀለ።
ለሐልፈ ሄራርነ ለእበ ተዐወተ
ወለዐውቴነ ደማን ለረክበት፡ ታክያቱ
ህንዝዝ ለኢትብል ሰባተትነ ምን
ገብአት ሌጣቱ።
አዜመ ደማን
ዐውቴነ ወዐማርነ እሊ ነባሪ እሊቱ።
እግለ ረዪም፡ ሕቡሉክ ወመሪር እዋን
እብ ኤማን ወሰባት እንዴ ሐለፍናሁ
ዲብ መርሐለት ሐዳስ፡ ምነ ሐልፈ
መራሕል ለሔሰ አብካት እንዴ ጸበጥነ
እት በገስ ህሌነ። ምናተ እለ ናይ
ሰእየት መርሐለትመ ምን ትገብእ
እብ ንዳል ወሽቅል እግል ንትዐደዩ
ለብነ ተሐድያት ሰበት ሀለ እለ፡
እብ ዋቅየት መባደረት ወፋዝዐት
መሻረከት እት መንጠቀትነ እት
ሰኔትነ ወስን ገባይል መንጠቀትነ
እግል ንበድል እብ ጅድየት ወነሐር
ፋዬሕ እግል ንሽቄ እተ ለወጅበነ
መርሐለትተ። ለዲብለ ሐልፈ
ሄራርነ እብ ለለሸብርቅ ዐውቴ እግል
ንፍገር ለአቅደሬነ ክብት ነባሪነ
በህለት፡ ስሙድ፡ መትሰባል፡ መዕጸም
እት ሽቅል፡ መቅሬሕ እጅትማዕየት
ወውሕደት ለዕላመቱ ቅየምነ፡ ዲብ
እለ መርሐለት ለተአረፈዐናተ
ልእከት አከዶት ዐማር ዳይም፡
እሊ ነባሪ እሊ ዔጻትነ እንዴ ገብአ
እት ምራድነ ክም ለአበጸሐነ ሸክ
ኢሀለ።
ክብር ወሕሽመት እግለ እብ
እሳት ወረሳስ፡ እብ ከይናት ወአከይ
ድምር እንዴ ኢልትባገር ምን
ዐውቴ እትለ ሔሰ ዐውቴ ልትዐዴ
ለሀለ ሸዐብ ኤረትየ ለሳምድ በዐል
ኤማን!
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እት አሌላት 28ይ ዒድ እስትቅላል
እት ተለፍዝዮን ኤረትርየ በርናመጅ
ማእገር እንዴ ተዐዘመው ረአዮም
ለሀይቦ ለዐለው ሸባብ እርኤ ዐልኮ።
ዎሮ ምነ ሸባብ ገሌ ምን ዝክርያቱ

ቤለ። ምዕል ለሕርየት መጽአታተ
ምን ወድ 15 ሰነት ለሐልፍ የዐለ።
ለምን ቅሩብ ርኢሆም ኢለአምር
ሙናድሊን፡ መንደፈረ ዶል ጸብጠው
እግለ ሴር እንዴ ጸብጠው ዲብ
ልስዑ ለረአዮም ሙናድሊን ሰኒ ምን
ፈጥነዮም ለበዝሕ ሙናድል ገሮቡ
ታምም የዐለ። ሐቴ ዕንቱ ለጋይሰት፡
እዴሁ ለግርብት አው ለተሀንጦጥል፡
ጀብሀቱ ለቅድት፡ ዕቅቡ ለልሐንክሽ
. . .
ብዙሕ ትፈከረ ወከአፎ ክሉ እሊ
ምድር እንዴ ካየደው፡ ሰለስ ምእት
ጠልገት ለቡ ክፉፍ እት ከቦሆም፡
ከላሺኖም እት መርከቦም፡ ዝናር
እት ነሐሮም፡ ምስሉ ሳውሪት፡ ብዕድ
እሉ መስል ደረብ እንዴ ጾረው
አባይ ልትመሌ ወህቶም ልስዑ!
ልትሓረቦ፡ ለትጀረሐ ረፍዑ፡ ለሞተ
ቀብሮ፡ ለትገደዐ ለትዐርፎ! እንዴ
ቤለ ትፈከረ። እለ እተ ሙናድሊን
ሐዉ ረአየ ምርወት እት ክለ ሐያቱ
ሒለት ትገብእ እሉ። ህቶምመ
ክምሰሌነ ክሉቃም ሚ ኢኮን፡ እሊ
ክሉ ለከሀለው እግል ርሖም እንዴ
ትረሰዐው ሸዐብ ምን እኪት እግል
ለአባሬ ምን ሐዘውቱ። እት ሀደፎም
ሰብተው እንዴ ቤለ ነፍሱ አክለ
ናይ ዶሉ ምትዐት ትሸነሀት ወእግል
ትትካሰል ሐዜት እቱተ፡ “ስመዲ
ሌጠ፡ ምኖም ሚ ተሐይሲ” እንዴ
ቤለ እት ሽቅል ወተዕሊም ደርከ ክም
ሀለ ደግመ።
እለ ክም ቤለ አናመ አያም ቅሩብ
ዲብ ማይ ስርዋ ናይ ሰነት እጅትማዑ
ወዴ ለዐለ መሕበር መትሰዳዳይ
ሙናድሊን እዕላም እተ ገጬ
ትዳወረው። እት ሰነት ሐቴ ምዕል
ምስል ለአመሕብሮ፡ ዝክርያቶም
ዳግሞ፡ ዲብ ሕድ ገርጎ፡ ንካት ወዱ፡
ልትፋግዖ ወሰፈላሎም ለአፈግሮ፡
እግልሚ፡ ሐቆለ ምዕል ለሀ አስክ ሰነት
ሓሪት ለልትራከቦ ሕዳም ቶም እት
ክል አካን እንዴ ትፈንጠረው ሰበት
ሸቁ።
ዮም ዓመት ሕርያን ናይ ለጅነት
ወብዕድ በራምጅ ሰበት ዐለ እሎም
ለወቅት እግል ድግም ወዝክርያት ካፊ
የዐለ። ምናተ ደዓም ለሓከወ ዝክረት
ዐለት፡ ምስል እሊ አርእስነ ለትገይስ።
እት ቅስም መጥበዐት ለዐለው ወአስክ
አዜመ አንፋር መጥበዐት ሳቡር እንዴ
ገአው ከድሞ ለሀለው ሙናድሊን ሴዕ
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እዴ ዲብ ቅዋት ድፈዕ እንዴ ዐለው
ጅረሕ ክቡድ ለሳደፈዮም ከእት
ድፈዕ እግል ለአቅብሎ ለኢቀድሮ
ቶም። ዎሮ ስምጦም ለትሸለለ፡
እዘኖም ለጸመ፡ እገሮም ለየብሰ አው
ጠረው
ለገብአ(ለኢልትዐጸፍ)፡
ዕንታቶም ለሐወነ ሐቴ ዕንቱ
ለጋይሰትመ
ኢኮን
ህቱዲ
መጦርለ ሕያያምቱ ለልትዐለብ፡
“ክልተ ዓይኒ መጋየጺ ሓደ ዓይኒ
መጋደሊ” መ ልትበሀል ነብረ።
“ሐቴ ዕን ተአናድል ወክልኤ ዕን
ለሐንቅቀ!” ለበህለትቱ።
እሎም ሙናድሊን እሎም
አስክለ ትንፋሶም ሀለ እበ ቅድረቶም
ለተንዚም ለሐዝየ ምኖም ወዱ።
ሽቅል መጥበዐት ላሊ ወአምዕል ዕርፍ
አለቡ፡ እግለ መሳኔዕ ለገብእ ሐን አርድ
ለልትሸቄ አብያት ነድቆ፡ ገነዲት፡ እበን
ወጨበል ጎርቶ። ነብራሆም ለአዳሉ፡
ዕጨይ ሕዮ ልትፈረሮ፡ ማይ ወርዶ .
. . እሊመ ሌጠ ምን ገብእ ወይአከ፡
ለሰውርያይ ድጌ (ደጀን) ምን ድፈዕ
ረዪምመ ልግበእ ምን ብቆት ሐርብ
ረዪም ኢኮን። ሐርብ አክለ ትደቀበ
ከእስትሽሃድ ወጅረሕ እቡ ጀብሃት
ትገደዐ ምንገብእ ሀዬ፡ ምነ ምስክ’ና
ለሐየው ወሽብህ ለብህላም ምስኩናም
ዲብ ድፋዓት ገይሶ ከለ ሽቅል ናዮም
እተ ተርፈው ልትደበል። ደዋሒሆም
ሀዬ እግል ልዕቀቦ ሀሌት እሎም፡
ዋርድየት እግል ልፍገሮ። ክምለ
ተሀደገ ለምስክነ ልትፈናቴ፡ ምነ ሀለው
እግል ልዕቀቦ ቀድሮቶም ለልትበሀሎ
ልትሐረው። ገሌ ዕንታቱ ሐዋንቱ
እዘኑ ላኪን ቆቄዕ፡ ገሌ እዘኑ ባጥርቱ
ዕንታቱ ላኪን ባቄዕ። እሎም መስሎ
እተ ዋርድየት ልትላፈኖ። ለሰኒ ሰሜዕ
ለአተናሴ ወለሰኒ ልርኤ ለአተቃብል።
ለብዕዳም ሀዬ ዋርድየት እፍጉራም
ሰበት ሀለው የም ሽቅሎም ገብኦ።
ሙናድል
ትንፋሱ
አስክ
ሀለ ምን ክድመት ወጠኑ እግል
ለአንቅስ ኢለሐዜ። ጾር መልሂቱ
እግል ልግበእመ ነፍሱ ኢትሰሜሕ
እሉ። እሎም ሙናድሊን እሎም
አስክ እለ ዮም ዕምሮም እንዴ ጌሰ
ሺብ ምን ወረዮም፡ ገሮብ ምን
ትጨራመጠ ወመንበሮ ምን ትሰደደት
መዕነውያቶም ላተ የአውደቀው ሸቁ
ሀለው።

ለዐል ቲበል
እለ አምዕል ሕርየት
ኢትረከበት እብ በህለለት
ደም ሽባብ ትደረረት
ትንፋሶምተ መንዴረት።
ትትወቀል ወትረፍርፍ
ዔለ ብእተ ለኢትከሽፍ
ለሀይከ ደርብ ለሀይ ለሐልፍ
ነፍስ ሐቆሀ እት ሚ ተርፍ።
መዕጸም ሀለ ስሙድ
ባትክ ታላት ምዱድ
ረህየት እግል ውጁድ
ሰላም እግል ጽምድ ውቱድ።
ካሞ - አስመረ
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