ልኡክ ኤረትርየ፡ እት ቀሰም ሒራንረኣሰት ርዋንደ ሻርክ

እብ ወዚር ኻርጅየት አሰይድ
ዑስማን
ሳልሕ
ለትመረሐ
ወመስኡል ሽኡን ስያሰት ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ደመቅራጥየት
ወዐዳለት አሰይድ የማኔ ገብረኣብ
ወመስኡል ሽኡን እቅትሳድ አሰይድ
ሐጎስ ገብረሂወት ለልትረከብ እቱ
ዉቁል ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ፡

ዲብ ዮም እገአት ዓደት ቀሰም
ርኢስ ርዋንደ ፖል ካጋሜ ሻረከ።
ለልኡክ፡ ልእከት አሰናይ ርኢስ
ኢሰያስ አፍወርቂ እብ መናሰበት
ሕርያን ድግማን ርኢስ ፖል
ካጋሜ ወርዋንደ ትሰጅሉ ለህሌት
ሄራር ቀደመ።
ዕላቀት ኤረትርየ ወርዋንደ፡ እት

ምስንዮት ወናይ ሕበር መናፍዕ
ለአተርከዘት ተ።
እት መናሰበትለ ቀሰም፡ ርኢስ
ፖል ካጋሜ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
እዳረት ወዐቦት አፍሪቀ እብ ኻርጅ
እንዴ ኢትገብእ፡ እብ ኖሶም ውላድ
አፍሪቀ እግል ትግበእ ክምሰል
ወጅበ ሸርሐ።

ኤረትርየ፡ 400 መዋጥኒነ ተአትሐጅጅ

40% አዋልድ አንሳት
ለልትረከበ
እቶም
400
መዋጥኒን
ሙስልሚን፡
ፈሪደት ሐጅ እግል ለሐጅጆ
አስክ ስዑድየ ትበገሰው።
ዕዱ
መመቅረሓይት
ልጅነት ሐጅ ወዕምረት ሼኽ
መሐመድ ዐሊ ሳልሕ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ለ150

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017
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መዋጥን፡ 18 ኦጎስት ክም
ሳፈረው፡ ለተርፈው 250
ህዬ እተ ተልየ አምዔላት
ቅሩብ እግል ልሳፍሮ ክምቱ
አፍሀመ።
ልጅነት ሐጅ ወዕምረት፡
ቀደም እለ ኬን ወካይል
እንዴ ነድአት፡ እግለ ለሐጅጆ
መዋጥኒን ለለአትሐዜ መዳላይ

ክምሰል ወዴት እሎም’መ
ሸርሐ።
እት ክል ሖል እት ሰዑድየ
እተ ገብእ ሐጅ፡ ምን ክለ
ዓለም ለመጸኦ እብ መላዪን
ለልትዐለቦ ሙስልሚን እት
ፈሪደት ሐጅ ክም ሻርኮ
ልትአመር።
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ኤረትርዪን ስካን ስዊድን፡ እግል ምስኩናም
አጀኒት ሰዳይት ወዱ
ኤርትርዪን ስካን ሽዌደን፡
ምስክነ ክቡድ እግለ ቦም ምን
አቃሊም ጋሽ-ባርከ፡ ዐንሰበ፡ ምግብ
ወ ግብለት ለመጸው 50 አጀኒት
17 አልፍ ዩሮ ለዐውሉ ዐረባት
(ዊልቼር) እብ ሰዳይት ትበረዐው።
እት ዮም 19 ኦጎስት እተ
ለገአት ዓደት ተስሊም፡ ሜዲካል
ዳይረክተር እስብዳልየት እሮታ
ዶክተር ሃብትኣብ መሓሪ፡ ራዐዮት
ምስኩናም ምን ሕሽሞታት ሸዐብ
ኤረትርያ ክምቱ እንዴ አሸረ፡
እግለ ኤረትርዪን ስካን ሽዌደን
ለወደወ ሰዳይት ሐመደ።
እግለ ሰዳይት ለሰለመ ወኪለ
መዋጥኒን አሰይድ መሰረት ፍስሃዬ
እብ እንክሩ፡ ምስኩናም ስድየት
ዋጅብ ወጠኒ ክምቱ ወ ሰዳየቶም
ክም ትተላሌ አከደ።
እት
እስብዳልየት
እሮተ
መኤምራይ
ፊዝዮቴራፒ
ወአትሓደሮት አሰይድ ገብሬሂወት
ተኽሌ ህዬ፡ ለሰዳይት እግለ ምስክነ
ክቡድ ለቦም አጀኒት ወዓኢላቶም
ዐባይ ክምተ ሐበረ።
እት ውዛረት ዓፍየት ሙዲር
ዓም ከደማት ዓፍየት አሰይድ
ብርሃኔ ገብረትንሳኤ ህዬ፡ ውዛረት
ዓፍየት እግል መዋጥኒን እብ

ዓመት ወ እግል ምስኩናም እብ
ፍንቱይ አሀምየት እንደሀበት
ትከድም ክም ህሌት እት
ወዴሕ፡ እት እስብዳልየት እሮተ
ለሀለ መርከዝ ፊዝዮቴራፒ ህዬ
ተኣምርታሁ ክምቱ ወድሐ። እሊ
ክእነ እት እንቱ እት ሙዲርያት
ሀይኮታ ወድጌ፡ እብ ሸዐብ፡ ሸቃለ
ሕኩመት ወመጃሜዕ ጀሸዲዐድ
ሰደይት ገአት።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ፡
ስካን ሙዲርየት ሀይኮታ እት
ድዋራቶም
እግለ
ልትረከቦ
ዓይላት
ሹሀደ
ወግዱዓም
እግል ስድየት 50 አልፍ ነቅፋ
ትበረዐው።
እበ ትፋገረ ማል ህዬ 60
ኩንታል እንዴ ትዛበው እቡ እተ
ከስሰን ዓይላት ተሀየበ።
እምበል እሊመ እት እት
ሙዲርየት ድጌ ስካን እዳረት
ደዋይሕ ሐሻኪቶ ወጅሜል፡
ክምስለሁመ ሸቃለ ሕኩመት
ወመጃሜዕ ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ደመቅራጥየት ወዐዳለት
ግረህ 13 ዓይለት ለሐርሶ እት
ህለው፡ 8 አብያት ክም ሸቀው
ወኪል ኤሪነ ሐበረ።

ፈዛዐት መዋጥኒን እት
ተእሚናት እግል ቲዚድ
ሀይአት ተእሚናት ኤረትርየ፡
ፈዛዐት ሸዐብ እት ከደማት
ተእሚናት ወአሀምየቱ እግል
ወቀሎት እብ መትሐሳር እግል
ትክደም ክምቱ፡ መመቅረሓይ
ሽቅል ናይለ ሀይአት አሰይድ ዘርኡ
ወልዴሚካኤል፡ ምስል ኤሪነ እተ
ወደየ መቃበለት ሸርሐ።
አርወሕ ኣደሚ ወሙምተለካቱ
ዲመ እት ረአሶም ብቆት ሰበት
ህሌት፡ ሕጌ ተእሚናት እግል
ልርከቦ አሀምየቱ ዛይደት ክምተ
ለሸርሐ አሰይድ ዘርኡ፡ አግደ
ሀደፍ ሃይበት መአሰሳት ተእሚናት፡
እብ ዐዉል ራቴዕ ናይ ተእሚናት
ሕጌ እንዴ ተሀየበ፡ እግለ ብቆት
ለሳደፈቶም ሰደይት ሂበት ክምቱ፡
እትሊ መጃል እሊ ህዬ ፈሀም
ወፈዛዐት ሙጅተመዕ ምህም
ክምቱ ሐበረ።
አሰይድ ዘርኡ እንዴ አትለ
ለሀይአት ወራታተ እግል አደቀቦት
መሕበር ጎማት ወመሓደራት እንዴ
ነዘመት፡ እዳረት እስትራተጅየት
ብቆት እግል አከዶት ትሸቄ ክምሰል

ጸንሐትመ ወደሐ።
እምበል እሊመ፡ ብጹሕ ለህለ
ተጠዉር ወኣቲ ለህለ ዘመናይ
አብሳር እግል አስበቆት ተጃርብ
ክምሰል ልትባደሎ ለሸርሐ አሰይድ
ዘርኡ፡ እግል ዝያድ ወቀይ፡
እግል ክሉ ሙጅተመዕነ ለከድም
ጅንስ ተእሚናት እግል ኣተዮት
ወመቅደረት በሸር እግል ረሸዶት
በርናምጅ ክምሰል ህለ እሎም
ሐበረ።
ሰነት 2016፡ ምስለ ቀደሜሀ
ዐለት ሰነት እት ትትርኤ ዝያድ
ብቆት ለትረአ እተ ክምተ፡ ዓም
እተይ ናይለ ሀይአት ምን 272
ሚልዮን እት 265 ነቅፈ ምንመ
ነቅሰ፡ እዳረት ናይለ ሀይአት እበ
ትተበዐ ስያሰት ድግግት ላኪን፡ 76
ሚልዮን ነቅፋ ክም ገርዘ እግል ሰብ
አስህም ክም ተሀየበ አትአመረ።
እት ዮም 3 ዩንዩ 13ይ ዓም
ርቱብ እጅትማዐ ለሰርገለት ሀይአት
ተእሚናት ኤረትርየ እትሊ ወክድ
እሊ 3035 ሰብ-ሰሀም ህለው
ዲበ።
ገጽ

ኣድም ሳልሕ አቡሐሪሽ

ኤክስፖነ፡ ምሕል ምስንዮትነ

ክል ሰነት እት ወሬሕ ኦጎስት፡
ኩሎም ኤረትርዪን ለልታከወ
ሐውልየት ወጠን ህሌት። ህተ
ህዬ፡ ሳምን ወጠንያይ መህረጃን
ተ። እትለን ለሐልፈየ 26 ሰነት፡
መህረጃን ኤክስፖ ለትፈናተ
ወራታት ፈን፡ መናበረት ገቢልነ
ለልአርኤ ዕፌ ቀወሺ፡ ባዛራት፡
ስናዐት፡ ልብሰት፡ ሽቃይ አብያት፡
ብስር እዴ፡ ብለዕ፡ ስታይ፡ ነባሪ
ቀዳም ወናይ አዜ፡ ሄራር ተጠውር
ወጠን፡ ዕፌ ቀወሺ አጀኒት፡
ወራታት መዳርስ ወኩልያት
ዐድነ፡ ክድመት ስከት ባቡር
ኤረትርየ፡ ብዳዐት ፈርያት ቀበት
ዐድ፡ ፈርያት ኬትበት ዐድ ወካርጅ
ላቱ አክትበት፡ እብ ረኪስ ዐፍሽ
እት ሸዐብ ለልአዘቤ መአሰሳት
ሕኩመት
ወሸዐብ፡
አርዛቅ
አቃሊም እብ ክል ሸክሉ ወብዕድ
አርዛቅ ወጠን እት ሐቴ ሐረት እት
ለአመጽእ፡ ለአትፋጌዕ፡ ክድመት
ለሀይብ ወለአወርስ ነብረ። ምን
ቀበት ዐድ ወካርጅ ለመጽኦ
ኤረትርዪን ህዬ፡ እለ መናሰበት
መህረጃን ወጠን እብ አኖካይ
እት ልትጸበሮ፡ ደለ ተአትሐዝዮም
ጋሪት ኩለ ምን ሐቴ አካን እት
ረኩበ፡ ምን ደሚሮም ለኢበዴ
ወጠንያይ መካስብ ዓዳት ወነባሪ
ገቢሎም ወአርዛቅ ወጠኖም ጃቅፎ
ከኦሮትከ መስከቡ ለአቀብል።
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን

ወጠን ሸክል ወወክድ እንዴ በደለ
“ኣሳርነ ዕላመት ሀውየትነ!” እት
ሐንቴለ ትብል ስቅራት፡ ምን
ዮም 18-20 ኦጎስት 2017 እተ
ልሙድ ምሕሉ (ሐረት ኤክፖ)
እት ዮም 18 ኦጎስት ምን ገጽ
ፈጅር እብ ረስሚ ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ ከስተዩ።
እተ ውቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት፡ ክምስለሁመ
እት
ኤረትርየ
ለመርከዞም
ዲፕሎማስዪን ለሐድረው እተ
መናሰበት፡
ርኢስ
ኢሰያስ
አፍወርቂ እግለ ቃርብ ለዐለ
ጽበጥ እብ ዓመት፡ አስመረ እት
ስጅል ውርስ ዐለም ለአሰጀለ
መባኒ ቅዱ’ም ለሸሬሕ ዕፌ ስወር
ህዬ እብ ፍንቱይ እት ልርኤ እብ
መቀድመት ተውዴሕ ተሀየበዩ።
ርኢስ ኢሰያስ፡ ዲብለ 9 ቆምያት
ዐድነ ለቀድማሁ ዕፌ-ዓዳት እግል
ልርኤ ለትዳወረ እቱ ወክድ፡
ከብቴ ናይረት ገአት እሉ።
መስኡል መክተብ ወጠንያይት
ልጅነት አትመቃረሖት ዓያድ
አሰይድ ተስፋይ በርሄ እግል ኤሪነ
እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ናይ ዮም ዓመት
መህረጃን ምነ ሐልፈ ሰኖታት
ለፈንትዩ፡ እት ዶር ወአሀምየት
ውርስ አርዛቅ ዓዳት እብ ዓመት፡
ሕፍዘት ኣሳር ህዬ እብ ፍንቱይ
አሳስ እንዴ ወደ ቃርብ ክምሰል
ህለ ወደሐ።

መህረጃን ወጠን፡ ምነ እተ
ሐልፈ ስኒን ካፍሉ ለዐለ አርዛቅ፡
ገሌ እንዴ ሐድገ ልቅረብመ
ድኢኮን፡ ለልሓልፈ ዐለ ልእከቱ
ኢትረሰዐየ። ልእከት አስበቆት
ወጠንየት፡ ረኪብ ዓዳት ወክዳማት፡
ክምሰልሁመ ተምሽየት እት ብሩድ
ሞዳይ ወተየልል ሓለት ጀው
ከረም፡ ጽጎት ወምስንዮት ገቢል
ኤረትርየ እት ነፍሱ ለምሕል ላተ
ክል ቤጽሓይ ኤክስፖ ለትሓወለዩ
አርዛቅ ወጠን ዐለ።
“ዮም ዓመት ወክዱ ወጽበጡ
አፎ ሐደ?” ለልብል ሰኣል እት
ሐንገል ክል ቤጽሓይ ለመጽአ ሸይ
ዐለ። መስኡል መክተብ ልጅነት
ዓያድ ወጠን ላቱ አሰይድ ተስፋይ
በርሄ፡ ነፍሱ እሊ ሰኣልኩም ስኡሉ
ዐልኮ። ከህቱ፡ “ናይ ዮም ዓመት
ወክድ እት ሰለስ ምዕል ሓጭር
ሀለ፡ እሊ በሀለት ህዬ ለአግደ ጽበጥ
በራምጅ ነቅሰ ለበሀለት ኢኮን።
ናቅሰት ለህሌት አቃሊም ዐድነ
ልትጃገረ እቱ ለዐለየ መጃላት
ቀወሺ መንበረተን ሌጠ ምን
ኢገብእ፡ ለብዕድ ጽበጥ መህረጃን
እባሁ ማጽእ ሀለ።
እብ ዓመት ላኪን መህረጃን
ኤረትርየ ዝያድ ክልኦት ዕቅድወሰር (ርቦዕ-ዘበን) እብ ዎሮት
ሸክል ወኦሮት ለልትደጋገም
ጽበጥ ልሄርር ሰበት ጸንሐ፡
እሊ እንዴ ትጌመመ እብ
ሸክል ወመትነዛም ሐዲስ ምን
እንቀድሙ ወይሔሰ ገብእ፡ ዲመ

እብ ሐቴ ገበይ ለልአመሽግ እግል
ኢልግበእ፡ ለልብል አረእ መጽእ
ሰበት ዐለ፡ እሊታት እብ ፋዬሕ
እንዴ ትናቀሸ ዲቡ፡ ሐሬ ሐቆለ
ንቃሽ ወተቅዪም ፋዬሕ፡ እባሁ
ወክምለ ናይ በዲሩ ለአተላሌ
አውመ “ኢፋሉ፡ ሸክል ሐዲስ
እቡ ንቀድሙ” ክም ትበሀለ፡
እብ ኤታን ሐዲስ ጀላብ እግል
ንትበገስ ዲቡ እንዴ እንቤቱ፡ ዮም
ዓመት ክም መትዐደዪት፡ አቃሊም
ዐድነ አርዛቀን ክም ለሐፍዘ
ወእግለ መጽእ መህረጃናት በክት
ናይ ወክድ እግል ልርከበ እንዴ
ትበሀለ፡ ለጅግራታተን ኢትቀደመ
- እስቡር ሀለ። መሰለን፡ እት
ድወል ብዕድ ለገብእ መህረጃናት
ረኤነ ምን ገብእ እብ ወክዱ

ለትፈናታ ቱ። ናይ ሰለስ ምዕል፡
ክልኤ ምዕል፡ ሐቴ ምዕል ወናይ
ሰር ምዕል መህረጃንመ ሀለ።
ለመህረጃን ለጽበጡ ወለለሓልፈ
ልእከት እንድኢኮን፡ ወክዱ በዝሐ
ወሐደ እተ ተርጀመት ለለአመጸኦ
በደለ አለቡ። ክምሰልሁመ ለጽበጡ
እት ዎሮት አርእስ ለትቃነ ገብእ።
እግል መሰል ‘መህረጃን አምር
ክቱብ ሌጠ!’፡ መህረጃን ነብረ
ሌጠ ወመህረጃን ናይ ዓዳት

ወትልህያታት ሌጠ ገብእ እተ
ድወል ለብዕድ። ሕናመ ምን
እሊ ተጃርብ መህረጃናት ዐለም
ገሌ እግል ንትዐ’ለም ከንቀድም
ላዝም ቱ። ሰበት እሊ፡ ‘እግልነ
ኤረትርዪን ለልአትሐዜ መህረጃን
ከአፎ ለመስል ሸክል፡ንዛም ወጽበጥ
እግል ለሀሌ እሉ ክም ቡ፡ እግል
ንቃሽ መጃል ካስታም እሉ ህሌነ።
ክምሰለ ዐለየ ሊጊስ ትበሀለ ምን
ገብእ፡ ቃኑን ይቡስ ሰበት አለቡ፡
ለበዝሐው እንተሌ።
ሰበት እሊ፡ ተቅዪር ለአትሐዝዩ
እግል ኢለሀሌ እግል ታያን
ጀላብ እግል ልትወጤ፡ ዮም
ዓመት እትሕጭር እንዴ አበልነ
ንበርምጁ ወሐር ክም መርሐለት
መትዐደዪት ንትነፈዕ እቡ እሊ
ናይ ዮም ዓመት ኤታን ትበሀለ
ከሓጨርናሁ። ቀደም እለ እት
ኤክስፖ እግል መህረጃን መጽእ

ለዐለ አርዛቅ ምን ቁሪናሁ
ነሐንፍሉ ዐልነ ገብእ? ዎሮት
አቅሊም አፎ ናይ ክልኤ ምዕል
በክት እብ በይኑ እንዴ ተሀየበዩ፡
አርዛቁ ኩሉ ኢበርብር? ለልብል
ኣረእ መጽአ’ነ ዐለ። ጽበጥ ዮም
ዓመት ላኪን ቀወሺ አቃሊም ሌጠ
ነቅሰ ምኑ ድኢኮን፡ ክም በዲሩ
ሀለ” እት ልብል ወዴሕ።
ዲብ ገጽ 4 ልተላሌ ...

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ዘህረ ዐሊ
4ይ ክፋል
ራኪ ላሊ እት ምትክራሩ
ወአደሐ እት መዓሉ መርየም
ገብአት ጸብሑ ወድራሩ። ለህጅከ
ወለሰሓቀ ለግርመተ ክሉ እብ
ሐትሐቴ እት ልትዋየን ትዋሰፈ
እግሉ። እብ ፍንቱይ ህዬ፡ ላሊ
ዶለ ስካብ አዳም ሰክብ ወለሐንርር
ራኪ ላኪን መርየም ለአትዋይን።
እብሊ ህዬ፡ ክትት እንዴ ኢነስእ
ምድር ጸቤሕ እቱ። መርየም እበ
ሸረሐ ትቀዌት እቱ፡ ከሊማት
ዲብ ለሐሬ ወከሬ ለገረመት ዲብ
ለሐሬ እለ ህዬ፡ እንዴ ኢልትአመሩ
ሻዕር ወሔልያይ ገብአ። ለእግል
መርየም ለሐረዩ ከሊማቱ ህዬ እብ
ክእነ ለጥመዩ፦
መርየም ቀየሕ ኢኮን
ወፈጭሐት
ጸላም ኢኮን ክምሰል ድቅት
ፈሐመት
ረያም ኢኮን ቅልንቄለት ለእት
ሰመ ስቅልት
ወሐጫር ኢኮን ክምሰል
ክርሜደት ቅርጭት
ገዛፍ ኢኮን ክምሰል ሐርብ
ስጢት
ቀጣን ኢኮን ክምሰል ከርበን
ይብስት
አክዑብ ሻንን ብእቱ ለነሐረ
ትምቱም ኢኮን ወሩትቅት
ግርመት ናይ መርዮማተ ለምን
መባትከ ርትዕት
ምግባይት ተ ክቡደ ሜዛን ለምን
መክሉቀ ሩፍዕት
ግድም ሐዞትከ ገብአት ወራኪ
ለእብ ሞላይ እትከ ዕዲት
በዐል ሱሰት ተ መርየም
ለግንሐተ ግዊት
ጀላል ሕረምተ መርዮመ ለምን
ስናተ ሕሪት
ወሐዞት ራኪተ መርዮመ ወህበት
ለምን ሰመ ክሪት።” ቤለ ራኪ
ገሌ ምስል መርየም ገይስ ለቤለዩ
ከሊማቱ ዲብ ቀብብ።
ራኪ ምስል አርሐወቱ ዲብ
ለአስር ወፈቴሕ፡ “አዑዝብለ ምኑ
ሻም፡ እብ አማንመ ሰኒ ትሩድቱ፡
ክእነ መስለኒ ይዐለ። ወምን
ክሉመ ሻማት ወዴሪር መርዮመ
ቶቤኮ ልትዓደሉ ህለ ኢመስለኒ”
ዲብ ልብል እብ በይኑ ክምሰል
ዕዩን ተቀም ቤለ።
ራኪ ምነ ምን መርየም
ለትፈንተየ ኢነት ቅራጥ እንዴ
ኢነስእ ክሉ ሀሙ ወቀልቡ
ለፍንጌሁ
ወፍንጌ
መርየም
ለትከለቀ ሻማት ረስሚ እግል
ሊደዩ ሰበት ሐዘ ህዬ፡ ላዝም
አቡሁ እግል ለአስእል ዐለ እሉ።
ዐዱመ ወልዶም እት ሻማት
ወለት ዐድ ሽንከሓይ ሰበት
ወድቀ፡ ሰኒ ወአማን እት ሸቀላት
ወሀማት ትካረው። እግልሚ ዐደ
ጽኖዕ ወሓሎታተ ህዬ ዝያደት
ክሉ ምክሓም ሰበትቶም፡ ጎማት
ሕጻይ ወለት ሕቶም ላብድ ሰበት
ከስሶም እለ ክእነ ለትመስል ሉለት

መሐጠት ባስ
እግል ውላዶም ዲኢኮን እግል
ጋነ ክምሰል ኢልትባልሑወ ሸክ
ይዐለ። እሊታት ራኪመ ለአምሩ
ሰበት ዐለ፡ ወህቱ መርየም እብ
ገበይ ረስምየት እግል ልሕዘየ
ሰበት ልተምኔ ዐለ ላብድ እንዴ
ረክበየ እግል ልትሻወር ምስለ
ትነየተ።
ምዕል ሐቴ ራኪ ምስል መርየም
ዕድም እንዴ አስረ ዲብለ በኪት
ናዲ ሸባብ እግል ልትዋጀህ ምስለ
ወክለ ለሓለት እግል ልድገም
እግለ ወሻማቶም እት ደንጎባሁ
እግል ለአብጽሑ ምስለ ዲብለ
መ ን ተ ዘ
ግሱይ ዐለ።
እ ት ሊ
ወክድ እሊ
ፈጅአት
እ
ት
ደ ሚ ር
ራ ኪ
ዎሮት

ሕሳብ
መጽአ።
አሰልፍ እብ ደሚሩ ርሑ ትሰአለ
እቡ ወሐር ህዬ መርየም እግል
ልሰአል እቡ ሰበት ነወ፡ ዲብ
መርየም ውልብ እንዴ ቤለ፡
“ሓክኒ መርየም ሕቼ፡ እንቲ
ናይኪ ከልፍየት እብ አማን ድገሚ
እግልዬ፡ እግልሚ፡ ናይኪ ሐያት
ሐያት መተንካብ እት ኖስ ሰበት
ገብአት ህዬ፡ ለምለዐል ክሉ እግል
ጼዋይት ወድ ሐላል ለትገብኢ
ወለት ሐላል ሰበት እንቲ” ዲብ
ልብል ሰኣሉ ሀርበበ እተ።
መርየም ተአሽለማልም እንዴ
ዐለት፡ ክሉ ሀ’መ ወቀልበ ለምስል
ራኪ ቅርንት እቱ ለዐለት ሻምቱ
ዲኢኮን፡ ብዕደት ገበይ ይዐለት
እግለ። ላኪን እሊ ሰኣል እሊ ምነ
ተሐምስ እቱ ለዐለት ጀው ሻም
ወፍቲ ራኪ ዲብ ብዕድ ነስአየ።
ትወሀመት። ታሪክ ሐያተ ህዬ
እግልሚ ልትሐዜ ህለ ኢትፈረገ
እግለ። እተ ዶለ ህዬ፡ ለባርህ
ዐለ ወጅሀ ጊመት ትገልበበቱ።
ዲብ ሸግዖት ሕሳባት እንዴ
ትወሸቀት ህዬ ዐርገት ወትከሬት።
እብ ሐንገለ ለሐልፈት እበ
ስለል አከይ መንበረት ትዋየነት
እግለ፡ አሰልፍ አስቆቀበት ወዲበ
ምድር
አድኖኔት፡
ቀዳሚተ
ሰበት ትፋቀደት ህዬ ትረፈዐት
ወትከሬት፡ ራኪ እሊ ሰኣል እሊ

ኬትባይ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
ሚ እት ለሐዜቱ ለትሰአለዩ ሐቴሀ
ትቀዌት እተ። ላኪን ላብድ እግል
ትብለስ እሉ ሰበት ዐለ እለ፡ ዲብ
ተአተናፍስ ሸንከቱ ውልብ እንዴ
ትቤ ህግያሀ አንበተት።
ራኪ ሰኒ እሱፍ ወሕዩር
ዲብ እንቱ፡ ለምን ድብር
ወሐገሌብ ወመትለዋላይ ዲብ
እገር ሙሳፍሪን ወመዓላት እት
መሐጠት ባስ ለሓለፈቱ ቴለል
ወዮም ለሀ እንዴ ሐልፈተ ማሸአለ
እት ምግባይት መንበረት እንዴ
ተዐዴት ምን ሕግላን እት ምርካብ
ወምን ቅዌትመ እት ዕልም እንዴ
በጽሐት፡ ምን መሐጠት ባስ
ሙወዘፈት መክተብ ለበጽሐት
እበ ስለል እት ለአትዋይን
ምስጢር በዐል

ሻሙ
እግል
ልድሌ
ህ ቱ መ
ሸንከተ
ወ ል ብ
ቤለ ከለምን
አፉሀ ፈግር
ከሊማት እግል
ለ አ ተ ን ሴ
ወለሐልፈት እበ
ገራቢት እግል ልድሌ አተንሰ።
መርየም ለፋሬሕ ዐለ ደሚረ
ግረ እንዴ አቅብለ ዲብለ ሐልፈት
እበ ክርበት ወጅርበት ዲብ
ልትረአየ “አማንቱ ራኪ ሑዬ፡
ለሐለፍኮ እቡ ምስጢር ሐያት
ምንከ ለልትሰተር ኢኮን። አነ
ወእንተ ህዬ ምን ሕድ ምስጢር
ይእንሰትር። ላኪን፡ ለምን ጅርበት
እት ምትዐት ወምን ሕግላን
እት ምርካብ ክምሰልሁመ ምን
ቅዌት ዲብ ዕልም እግል እብጸሕ
ለአተቅደሬኒ፡ ዎሮ ነፈር ቱ። ረቢ
ልርሐሙ” ትቤ ወለ ፈጃጂን
መስል ዕንታተ ክምሰለ ተባራት
ለማይ ሙሉእ ትማለአ።
መርየም ህግያሀ ዲብ ተአተላሌ፡
“ወድ ሚን አደም ሸረፍ ጽጋብ
እግል ለኣምር ገብአ ምንገብእ፡
ድብር ወሕግላን እግል ለኣምር
ቡ። አነ ህዬ፡ አልሐምዱልለህ እሊ
ፈክ እሊ ቃውየቱ ይአነ። ክምሰለ
አምዕል ቀዳሚት እቤለካተ እብ
ፈድል መርሑም ሓጅ ሙሰ
እኪትነ ዳገምነ። ህቱ ለወደየ
እግልነ ሰዳይት ህዬ ምን ባብ
ሐገሌብ ወድብር ዲብ መንገአት
ጽጋብ ወስካብ ዐዴተነ። ለህቱ
እግል ዋልዳይቼ ለወደየ ሰዳይት
ህዬ ምን ጅርበት ወክርበት እንዴ
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ትባለሐነ፡ አነ መድረሰት አቴኮ
ወአስክ ካልኣይት ደረጀት እግል
እድረስ በክት ረከብኮ። እምዬመ
ዶል አንስ ዲብ ገድል ወዶልመ
ክምሰል ነኣይሽ አጀኒት መረሮ
ዲብ ተአዘቤ ዓቤተነ። አቡዬ ላኪን
ደለ እተ ትፈረረ ኢገብአት እግሉ።
እብ ሃሉ ለዐይረነ ዐለ። ሰዳይት
ሓጅ ሙሰ ህዬ ምን ድብር እንዴ
ትበርበርነ እለ ሕነ፡ እት አሽቃል
ውጁህ ፍሩራም ህሌነ።”
ራኪ ሓጅ ሙሰ ለትብል
ከሊመት አክለ ሰሜት እግሉ ገሮቡ
ቅጠብ ትከዐ እቱ፡ ሓጅ ሙሰ
ለትብል ስሜት ህዬ ነፍሱ ዝያደት
ፈቴተ። ንየቱ ዲብ ተሐጭር ሰበት
ጌሰት፡ መርየም ለሓለት ትቀዌት
እተ፡ ለሐልፈት እቡ አስሉል
ድብር ሰበት አሰፈዩቱ መ ብዕድ
ምስጢር እት ቀበትለ ድግም ሰበት
ረክበ ትቀወ እተ። ገጹ ስብሱብ
እት እንቱ ሌጠ “አሃ…ወህቱ
ለትቢሉ ህሌኪ እናስ እተየ ሸቄ
ዐለ” እት ልብል ሰኣል አትሐደሰ
እተ።
መርየም
አዜመ
ዲብ
ተአስተንትን፡ “ህቱ ሙራቅብ ባሳት
ሰበት ዐለ፡ ዲብለ አነ እውዕል እተ
ለዐልኮ መሐጠት ባስ ዲመ መጽእ
ዐለ። ዲበ ህዬ፡ ሰበት ልርኤኒ፡
ለሓለቼ ሰኒ ተአርሕሙ ዐለት።
ምዕል ሐቴ ክእነ ክምሰልከ እብ
ሓለቼ ወመንበረት ዐድነ ትሰአሌኒ።
ህቱ ሰኒ ርሒም ወጸጋይቱ። ምነ
አዘብዩ ለዐልኮ መረሮ ክልዶል
ነስእ ምንዬ ወግሩሽ ዝያደት
ለሀይበኒ ዐለ። ላኪን ሐቴ ምዕል
እንዴ መጽኤኒ፡ አያም ዐረፈ ዐለ።
እብ ዋልዴንዬ ክምሰል ትሰአሌኒ፡
እምዬመ ክምሰልዬ እግል ዕበያት
ሐውዬ ዶል መሻርፍ ዲብ ተአዘቤ
ወዶልመ አንስ ዲብ ገድል ተዓቤነ
ክምሰል እቤሉ፡ “የለ አስክ እምኪ
ንስኢኒ” ቤሌኒ። ወዲብ እመርሑ
እምዬ ክምሰል አብጸሐክዉ፡ ክለ
ሓለተ እንዴ ትሰአለየ ክልኤ
ጥብገት ሰላዲ መጠየ። ለሰላዲ
ከም ክምተ ይአምር ወእሊ ማል
ዘካትቱ ወእንሻአለህ ግረ እለ
መንበረትኩም ትስኔ እንዴ ቤለየ
ጀበነት እንዴ ኢሰቴ ስሜቱ ሌጠ
እንዴ አሰአለየ አስክ ሽቅሉ ክባባይ
ገብአ።” ትቤ።
አዜመ ራኪ ዲብ ለአስተንትን፡
ወሐሬ ኢደሌኩሙ፡ እበየ ረትዐ?”
ሰኣል ክምሰል አትሐደሰ እተ፡
መርየም እስፍቲት ዲብ እንተ።
ግረ ለሀ ላተ ምነ ሸቄ እተ ለዐለ
መሐጠት፡ በለድ ብዕድ ቀየረ፡
ወክልዶል ምንመ ትሰአልነ ምኑ
ከበሩ ኢረከብነ፡ ሐሬ ሐቆ ሐምስ
ሰነት ዎሮ ምስሉ ሸቄ ለዐለ
ክምሰል ትረሐመ አሰአሌነ። እምዬ
ሰኒ በኬት ወተአሰፈት አናመ፡
በኬኮ። እግልሚ፡ ለእናስ ለሀይ
በዐል ፈክነ ወበዐል ሰኔትነ ወምን
አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017

ድብር ለባለሔነ ሰበት ገብአ።
ላኪን ግረ ለሀ ሰበት ይአቅበሌነ
ሰኒ ተአሰፍነ። ረቢ ልርሐሙ።”
መርየም
ህግያሀ
ዲብ
ተአተላሌ፡ “እለ ናይ አቡዬ
መርሑም ዘካት ተ ህዬ፡ አናመ
ምን አንገዋጋይ ዲብ መሐጠት
ባስ እንዴ ባለሐተኒ ድራሰቼ
ክምሰል አተላሌ ለወዴተኒ። ላኪን
እለ መሐጠት ባስ ዮመ ኣዝመት
ምነ ይህሌኮ። አካን ሽቅልዬ
እግል ኢጊስ ዶል ሐዜ፡ ምን እለ
መሐጠት ባስ ሰበት እጸዐን አነ
ወመሐጠት ባስ ሰብ ገለድ ትሩድ
ሕነ። በዲር መርሑም ሓጅ ሙሰ
ዲበ ትዋጀሄኒ
ወዮምመ አነ
ወእንተ ሕድ ክምሰል ነአምር
ወዴተነ” ክምሰል ቴለቱ ወህግያሀ
እንዴ ኢተአተምም፡ ራኪ ክብት
እንዴ ቤለየ “ወዲብ ዕቆት
ሻማት ለለዋሌተናመ ህተ ክምተ
ኢትትረስዕየ መርዮመ” ዲብ
ልብል እግለ ናይ አሰፍ ወሰፈላል
ለዐለ አጅወእ ዲብ ሰሓቃት
ወህካካት በደለዩ። መርየም ወራኪ
ህዬ ለስብሱብ ዐለ ወጅሆም እተ
ዶሉ ጀውህር መስለ።
ለለአትፈክር ላኪን መርየም
ምን ትትአሰፍመ ሐቃቱ። ላኪን
ራኪ ህዬ ሚቱ ለአሰፈዩ፡ ለመርየም
ሐልፈት እበ ጅርበት ወለ በዐል
ሰኔት ላቱ መርሑም ሓጅ ሙሰ
ለወደዩ ፈክ ሰኔት እንዴ ኢልርኤ
ምን ትወፋቱ ኮንዶእ። ለምስጢር
ምስል ራኪ ዐለ።
ራኪ ለሓጅ ሙሰ እግል
መርየም ወእመ ለወደዩ ፈክ
እግሉመ ዐቢ ፈክቱ ለዐለ።
ዝያደት ሰበት ሐበነዩ፡ ገኖበቱ
ትፈሰሰት፡ ገጹ በርሀ ወጭገሩ
ትነፈሸ። ዝያደት ሐበን ወፋሽ
ሰበት ትሰመዐዩ ህዬ፡ ዲብ መርየም
እንዴ ትወለበ፡ ለቅርጡን ዐለ
ገጹ እንዴ ትፈሰሰ ተበሰም ዲብ
ልብል፡ “በገ መርዮመ አነ ወእንቲ
ሐቴ እዴ ሃይበትናተ ወሐቴ እዴ
ጣሰትናተ” ክምሰል ቤለየ መርየም
ለህግየ ሰበት ኢትፈረገት እግለ፡
“ሚ በህለተካቱ ራኪ?” ሰኣል
አትዐሬቱ። ራኪ ላኪን ለአማን
ሐሬ እግል ለስእላተ ሰበት ሐዘ
“በስ ክምሰለ እብለኪተ ህሌኮ
እብ ሐቴ እዴ ጥሱሳም ወህዩባም
ሰበት ሕነ፡ ወእለ እዴ እለ እት
ሻምነ አካነ ዐባይ ክምሰልተ ሸክ
ኢቲደይ” ቤለየ ወዲብለ ብዕድ
መጃሉ አተ ምነ።
መርየም “እብ ሐቴ እዴ
ጥሱሳም ወህዩባም ሕነ ትቤ!”
እተ ዶለ እንዴ ትከማከመት ዲብ
ረሓብ ነሐሩ እንዴ ትጸገዐት በዐል
አማነት ናይ በዐል ሐቴ ንየት
እንዴ ትቤ ምን ልበ ትነክነከት።
ራኪ ላኪን “አባይኪ መርዮመ
ዕንነ እግል ረሕመት አድሕድ በኬ
ወልብነ እግል ሰላመት አድሕድ
ሸቄ” እት ልብል ክምሰለ ንኡሻይ
አትኣዘመየ።
ዲብ ገጽ 10 ትተላሌ ...
ገጽ
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ኤክስፖነ፡ ምሕል ምስንዮትነ
ምን ገጽ 2 ለተላለ...
እምበል
እሊመ
አሰይድ
ተስፋይ፡ ለአግደ በራምጅ ምኑ
እንዴ ኢለአዝሞ፡ ለወክድ ሌጠ
እንዴ ሓጨረው፡ እግለ መጽእ
መህረጃን ኤታን ሐዲስ እብ
ሒለት ሐዳስ ጀላብ እግል
መትዐንዳቅ፡ ዮም ዓመት መደቱ
እግል ትውሐድ ወጽበጡመ ሸበህ
እግል ልንቀስ ክም ትቀረረ አከደ
እግልዬ።
ዓሲመት ኤረትርየ አስመረ
እት መነዘመት ዩኒስኮ፡ እት
ስጅል እድንያይ አርዛቅ ውርስ
ሰበት አቴት፡ ማጽእ ለዐለ
ጽበጥ መህረጃን ዮም ዓመት፡
እተ ሰልፋይት ምዕሉ፡ ግርመት
አስመረ እብ ክል ሸክለ ለሸሬሕ
ዕፌ ብንየት፡ ዲኮር፡ ወሀንደሰት
ለከስስ ዐለ። እሊ ጽበጥ ዕፌ
ህዬ፡ አስመረ እት አፍሪቀ አክል
አየ አሀምየት ዐባይ ጻብጠት
ክም ህሌት፡ ጥልያን ለሰመያተ
“ካልኣይት ሮመ” ለትብል ስሜት፡
ሉለት ወዕን አፍሪቀ ክምሰል ተ
ለትሸሬሕ ክም ነብረት፡ አክል
ሕድ እተ ዕፌ (Exhibition)

ትሸረሐ።
ግርመት
አስመረ
እብ ስወር፡ አሽካል ወወቁር፡
ክምሰልሁመ
እብ
ሀንደሰት
ወሸበከት ሐብሬ web-site)
ትቀደመ።
እምበል እሊመ ሐረት ኤክስፖ
እት ሰልሲተን አምዔላት፡ ዕፌ
ዓዳት ናይለ ምን ሰድሲቱ
አቃሊም ኤረትርየ ለሻረከየ ፍረቅ
ዓዳት እበ ስዕ ቆምያት ዐድነ፡
ምን ጽብሐተ እት ምሴተ ፍንቱየ
ኢኮን። ፍረቅ ደረሰ (ቀይሒት
ዕንቦበ)፡ መሰለን ምን አቅሊም
ምግብ 12 ፍረቅ ቀይሒት ዕምቦባ
ክም ሻረከየ አሰይድ ተስፋይ
ለአክድ። እግል ሽባን ወአጀኒት
ለትአደርስ ወለተአትፋጌዕ ቀዕረት
አጀኒት እብ ዘበናይ ቴክኖሎጂ
ወኮምፕዩተራት እንዴ ትሰርጌት፡
ኩለን መጃላት መራሕል ተዕሊም
ምን ረውደት አስክ ኩልየት
እንዴ ሐቅፈት፡ ጽበጥ ውዛረት
ሐርስ፡ ዓፍየት ወተዕሊም እዱሊት
አሰንበተት። አስመረ እት ስጅል
መነዘመት አርዛቅ ውርስ እዲነ
(ዩኔስኮ) ምን አቴት፡ ግርመተ

ሌጠ ለከስስ ፍንቱይ ዕፌ ዓዳት
(ኮንሰርት)
ሰበት
ትቀደመ፡
ዝያደት ቤጽሐትለ ሐውልየት
መህረጃን ምነ ረይሐ ጋራት ዐለ።
ረኪሰት ብዳዐት እብ ደካኪን
እማነት (ሕድሪ)፡ ለበብስ ምን
ስናዐት መሳኔዕ ዛአር (ዶልቺቪታ) ወመስነዕ ልባስ ኤረትርየ
እግል ኩሉ ዓማር አዳም፡ ስናዐት

መሳኔዕ መከሮነት ኤረትርየ፡
ፈርያት ሐሊብ በርከ፡ ሰልሰት
መስነዕ ባናቶም አለቡ፡ ፈርያት
መአሰሰት ርዝቅ ነባት ወሔዋናት
ኤረትርየ ትካፍሉ ለአስመነት
አርዛቅ አራንሺ፡ መከሮኒ፡ ሰልሰት፡
ለይሙን ወብዕድ ጽበጥ ምነ

ሸዐብ ለአርሀ፡ ርክስ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ኑዕየቱ ወጀውደቱመ ምነ
ሰኒ በዳዬዕ ዐለ።
ባዛራት
ዐፍሽ፡
ሐረት
ትልህያታት
አጀኒት
እብ
መሼረየ
ወመሽልሀተ፡
እብ
መዓርገ ወመካሪተ፡ ጽዕኔ እንሰ
ወአፍሩስ ምስል መጃል ስወረ፡
ዝቤ ወመትዛባይ ዐፍሽ ነብረ፡
እስእኖታት፡ ልባስ ወመተልሀዪ
አጀኒት ምነ መትዛይረት ለፈተዎ
ጋራት ዐለ። ዐደድ አዳም ህዬ፡
ክምለ እት በዲረ፡ አምዕል እብ
ሪመ ለኢትአከልሱ ሴር ተዛክር
ዶል ትርኤ፡ ኤርትሪ ምስል እሊ
ዔማት ምስንዮት ላቱ ምሕል
ወጠንየትነ ለሀለ እሉ ሻም
ቅያስ ክም አለቡ ልትረኤከ።
ብለዕ ወስቴ፡ ትመሼ ወትረየሕ፡
ትሰሐቅ ወዳግም፡ ዕፌ ወትለወቅ፡
ምን ከልአካቱ አርዛቅ ወጠንከ!
ትቤ ሐረት ኤክስፖ።
አስመረ እት ስጅል አርዛቅ
ውርስ ዐለም ምን አቴት እግል
ለሐብነነ ለቡ ጋር እት ገብእ፡
ኣሳር ተጃረት ወጠን ወጀለብ
ስያሐት እግል ውላድ ካርጅ
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ወመዋጥኒን ክምሰል ቱ እንዴ
ፈሀምነ፡ እግል ንትሓፈዝ ዲቡ
ወለዘቱ እግል ነአዳውር፡ አስመረ
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ ለብዕድ
መዳይን ምን ገብእ ወብሩርመ
ናዩ ግርመት ወርዝቅ ኣሳር
ወጠን ሰበት ብእቱ፡ ሸዐብነ
እግል ልዕቀቡ ወእት መስለሐት

ወጠን ወመዋጥኒነ ለልትዐዴ
እቡ አግቡይ እግል ልትቀ’ፈር
አሰይድ ተስፋይ በርሄ ልትፋኔ።
ምሕል ምስንዮትነ፡ ወጠንየትነ
ወመትወራራስነ ላቱ ወጠንያይ
መህረጃን ኤክስፖ ህዬ፡ እግል
ልዳይም፡ ወክምለ ልትበሀል
ለሀለ፡ ሸክሉ እንዴ በደለ፡ ምን

አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017

ሕኔት ብዙሕ ዲብ ሐቴ ኢነት፡
ሑድ ወወጂብ ጽበጥ እት ሐቴ
ኢነት እንዴ አዳለ፡ ዔፍየቱ
ዝያደት ለረዬሕ እቡ አግቡይ
እግል ልተ’በዕ ወአቃሊም ህዬ፡
ናየን መህረጃን እት መሳክበን
ልግበእ ወእት አስመረ ዲብ
ቀድመ፡ ለኢትሐንፈለ ወኢታየነ

አርዛቅ ወጠን እግል ለአምጸአ
ሰእየት ክልና ተ።
እምበል እሊ ጤብዐት ሕድሪ
እብ ዶልዶሉ ዲብ ክትበት
ወተርጀመት
ክቱብ
ዐድነ
ልግበእ ወብዕድ ለልትሐመድ
ወቀይ ለአወቄ ክምሰል ህለ እብ
መናሰበት ወጠንያይ መህረጃን
ኤረትርየ 2017 ዲብ ሐረት
ኤክስፖ ናይለ አስክ እለ እብ
ትግራይት ጥቦዕ አው እት
መጥበዐት ለህለ አክትበት እግል
አትኣማር ዲብለ ዲብ ዮም 19
ኦጎስት ለገብአ ወዕለ፡ አስክ
እለ ጥቦዕ ለህለ እብ ሀገጊት
ኤረትርየ እብ ዓመት እብ
ትግራይት ህዬ እብ ፍንቱይ
ጥቦዕ ወእት ገበይ ጥባዐት ለህለ
ናይ አስል ወለተርጀመ ክቱብ
ዲብ ዐቦት ህግየ ትግራይት ዶር
ዐቢ ክምሰል ለሀሌ እሉ ምነ
ዲብ ጥባዐት ኣቲ ለዐለ ዝያድ
26 ክታብ አስክ እለ 17 እግል
ታሪክ፡ አምር-ክቱብ ወብዕድ
ለሸምል አክትበት እንዴ ትጠበዐ
ዲብ ተውዜዕ ክምሰል ህለ ዲብለ
መናሰበት ተሐበረ።
ገጽ

4

መሓመድ እድሪስ
8ይ ክፋል
ደህላክ እግል ሃጀሞት ለተሐሰበ
በርናምጅ ክምሰል ትበለሸ፡ አ’ገር
ወመከናይዝድ ወቅወት በሐር
ለከምክም ጄሽ፡ ዲብ ሐንቴ ሐቴ
ቅያደት እንዴ ተሐየበው፡ አስክ
ህጁም ጢዖ ትወጀሀው። ዲብ
ሕርጊጎ መዳሊቱ ሐቆለ አስፈ ህዬ፡
ዲብ ዮም 25 ፌብራይር 1991
አስክ ገልዐሎ ቀርበ። ፈጅራተ ጄሽ
ሸዕቢ ዲብ ጢዖ ለዐለ ጄሽ አባይ
እግል ለሃጅም እብ ክልኤ ጀሀት
ሄረረ። ቦጦሎኒ ፓረኮማንዶ ክፈልጄሽ 16 ምስል ሐቴ ስርየት ናይ
ቅወት በሐር እብ በሐር ልትበገሶ
እት ህለው፡ ቦጦሎኒ ፓረኮማንዶ
ናይ ክፈል-ጄሽ 52፡ 85፡ 96
ምስል
መከናይዝድ
ብርጌድ፡
ሀንደሰት ወብዕድ ውሕዳት እብ
ምድር ትብገሰት። ለስታት፡ እብ
በሐር ለትበሀገሰት ቅወት፡ ማርሰ
ፋጥነ ትበጽሕ እት ህሌት፡ ለእብ
ምድር ትሄርር ለዐለት ቅወት ህዬ
እብ ገበይ ዓኬሎ እንዴ ወዴት
ምስለ እብ በሐር እንዴ ሐልፈት
እት ማርሰ ፋጥነ ለበጽሐት ቅወት
እግል ትትዋጀህቱ ለዐለ። ማንተ
ዲብ ሸለግ ዐኬሎ፡ ስስ ደባበት እት
ሰበት ትረወከየ ሄራር መታክል
ሳደፈዩ። ለእብ በሐር ትበገሰት
ቦጦሎኒ ፓረኮማንዶ 16 መ ምስለ
እግ አ’ገር ለትበገሰት ሄጅማይት
ቅወት ላሊ እብ ግዲደ ዝያድ 140
ኪሎሜተር ትሄርር ሐቆለ ትመዬት
ጽብሕ ምድር ባካት ጢዖ በሐት።
ዮም 27 ፌብራይር ሳዐት 9፡00
እስቡሕ ህዬ ህጁም ጢዖ አምበተ።
ለእብ ገያድ ጅላብ እንዴ ሄረረው
ለመጽአው አንፋር ቅወት በሐርመ
ዲብ ረአስ መዐስከር ጢዖ እብ
በሐር ህጁም ጠለቀው። ለህጁም
ሻፍግ ወለትመቃረሐ ምንመ ዐለ፡
ዲብ መዐስከር ጢዖ ለዐለ ጄሽ አባይ
ወእብ ምድር ልግበእ ወእብ በሐር
ለለሀርብ እበ ገበይ ሰበት ይዐለት
እሉ ለሐርብ መሪር ዐለ። ዲብ
ደንጎበ ጄሽ ሸዕቢ፡ ለእብ ደቅብ
እግል ልዳፈዕ ለጀረበ ጄሽ ዲብ
ቀበት ስዖታት እንዴ ደሸሸዩ ሳዐት
15፡00 ሐቆ አድህር እግል ጢዖ
ምን እስትዕማር ባለሐየ። ሐድ
260 ኪሎሜተር ግብለት ምፍጋር
ጸሓይ ምን ባጽዕ ለህሌት ጢዖ፡ ዲብ
ደንከል ግረ ሚነት ዐሰብ ለበዝሐ
ሸዐብ ለነብር እቱ ማርሰ ዐቢተ።
እብ ህጁም ጢዖ ለበህረረ አባይ፡
ዲብ ደንከል ወቀበት አቶብየ ገብእ
ለዐለ ህጁማት ጨቅጥ እንዴ ከልቀ
እግል ልትከሉ ክምሰልሁመ ትሰርገለ
ምንገብእ ምን ከርዶን ለባልሑ ከጥ
እብ ጀሀት ጎንደር እግል ልክሰት
እንዴ ሐስበ እግል ክፈለ-ጦር 14
እብ ዐዲ-ኳለ እንዴ ወደ ራመ ትግራይ ሐረከዩ። ዲብ ዮም 3
ማርስ 1991 ህዬ ህጁም ከስተ።
ቀደምለ ወቀት ለሀይ ጄሽ ደርግ
ሕዱድ ኤረትርየ እንዴ ተዐደ ከርስ
አቶብየ እግል ለሃጅምቱ ለትብል
ፈርሀት ይዐለት። ዲብለ መደት
ለሀ ጄሽ ደርግ ምን ትግራይ እብ
ግዲደ እንዴ አንሰሐበ ዲብ ምግብ

ለናይ ደንጎበ ሐርብ ተሕሪር

አቶብየ ሻፍፍ ሰበት ዐለ፡ እብ
ተማሙ ጄሽ ወያኔ ዲብ ቀበት
አቶብያ ቱ ለዐለ። እምበል ሑዳት
እት አጅህዘት ለዐለው አንፋር
ወያኔ ትግራይ እግል ልዳፌዕ እለ
ቀድር ጄሽ ይዐለ። ለሑዳም አንፋር
ወያኔ ለትትቀደሮም እት ወዱ፡
አጊድ ዲብ ሀደፉ ክምሰል ኢበጽሕ
ውደው። ምነ እት ሐርብ ጢዖ
ለሻረከየ ክልኤ ቦጦሎኒ ፓረኮማንዶ
ዲብ ከፈል-ጄሽ 16 ወ52፡ ሐቴ
ቦጦሎኒ ኮማንዶ ጀብሀት ሸዕብየት፡
ክምሰልሁመ ዲበ እት ጀብሀት
ደቀምሐሬ ለዐለት ብርጌድ 90 ናይ
ክፈል ጄሽ 16 ሐቴ ቦጦሎኒ እብ
ሸፋግ እብ መካይን እንዴ ሄረረት
እብ ዐዲ-ግራት እንዴ ወደየ አደሐ
ምድር ዐድወ አተየ። ጄሽ ደርግ እሊ
ወክድ እሊ እት ባካት ዐድወ ሽእግ
ዐለ። ክልኢቱ ቅዋት ዲብ ዐዲ-አቡን
ክምሰል ትዋጀሀ ሐርብ አምበተ።
ጄሽ ጀብሀት ሸዕብየት እግል መደት
ሐጫር ናይ መዳፈዐት ሸፍ ሐቆለ
ወደ ድቁብ ህጁም ምዳድ ሀረሰ።
ዲብ ደንጎበ ለመብቅያይ ዐለ ስታት
አባይ ፈሽለ። ክፈለ-ጦር 14 ከሳር
ትርድት እንዴ ረፍዐ አስክ ዐዲ-ኳለ
እግል ለአቅብል ትቀሰበ።
ሐቆ ተሕሪር ጢዖ፡ ጄሽ ሸዕቢ
ዲብ ዮም 7 ማርስ ሄራሩ እንዴ
አተላለ፡ ዲብ ዮም 8 ማርስ እግል
ማርሰ ዕዲ፡ 150 ኪሎሜተር ምን
ዐሰብ ሃጀመ። አባይ ሻፍፍ እቱ
ለዐለ ባካት ብዙሕ ለልትአመር
ሰበት ኢዐለ፡ ጄሽ ሸዕቢ እብ ስካንለ
ድዋራት ዲብ ልትመረሕ ቱ ዲብ
ከጥ ዘብጥ ለበጽሐ። እግል መደት
ክልኤ ሳዐት እበገብአ ሐርብ ናይ
ምድር ወበሐር ተንሲቅ ህዬ፡ ጄሽ
ሸዕቢ እግል ዕዲ ጸብጠ። ዲብ
ሐርብ ዕዲ ስለሕ አባይ ራፍዓም
ለዐለው ኤረትርዪን ምስል ጄሽ
ሸዕቢ ሑቡራም ዐለው።
ጄሽ ሸዕቢ ለአስክ እለ አምበተየ
ዐመልየት እንዴ አተላለ፡ ዲብ ዮም
14 ማርስ እግል አፋምቦ፡ ዲብ
ዮም 29 ማርስ ህዬ፡ እት ረአስለ
ሄራር ጄሽ ሸዕቢ እግል ልትከል
ዲብ በርሐኖ ወአርዐኖ - ሐድ 100
ኪሎሜተር ቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ
ምን ዐሰብ ዱሉይ ለዐለ ጄሽ አባይ
ህጁም-ሻፍግ እንዴ ሀረሰ፡ እግለ
አካናት ጸብጠዩ። አባይ ዲብ በርዐኖ
ወአርዐኖ እግል ልዳፌዕ ለቀረረ

እቡ ሰበብ፡ ለአካን ጸባብ ወምሐናቅ
ሰበት ገአት ቱ። ዲብ ረአስ እሊ
ጄሽ ሸዕቢ ለእብ አድብር ውቁል
ለትከለለ ጋድሞታት ማብረ እንዴ
ተዐደ፡ ሐወርም በርዐኖ ወአርዐኖ
ጸብጠ ምንገብእ፡ ዋዴ ወበይሉል
እግል ልጽበጥ ክምሰል ኢለሐይሉ
አባይ ፍህሙ ዐለ። አባይ ዲብ እሊ
ሐርብ እሊ ቅወቱ እንዴ አደቀበ
ምንመ ዳፈዐ፡ ጄሽ ሸዕቢመ ለአስክ
ትግራይ ለነድአየን ቦጦሎኒታት
ሒለተን ድዒፈት እት እንተ ምንመ
አቅበለያሁ፡ ብዕዳት አርበዕ አ’ገር
ቦጦሎኒታትመ ውሱካት ሰበት ዐለየ
ሒለቱ ሸበህ ደሐን ዐለት።
ቅወት በሐር ጀብሀት ሸዕብየት
እብ ጀሀተ፡ ዲብ እለ አምዕል እለ
አስክለ ዲብ ገዛይር ደህላክ ለዐለ
ጄሽ ደርግ ማይ ወሴፈ እግል
አብጸሖት ለተሐረከየ ሰለስ መራክብ
ሐርብ አቶብየ፡ ዲብ ግንራሪብ በሐር
ግብለት ደንካልየ እንዴ ሃጀመት
እግል ሐቴ ምነ መራክብ እንዴ
ዘብጠት አንደደ። ፈጅራተ ህዬ
ውሕዳት ምዳድ ጥያራት ጀብሀት
ሸዕብየት ሐቴ ሚግ 23 ጥያረት
ሐርብ እንዴ ዘብጠየ አውደቀየ።
እብሊ ምንክብ ለኢለሀይብ
ተጠውራት እሊ፡ ለትበጭበጨ
ጄሽ ደርግ፡ ዲብ ባካት ዐሰብ
ወምፍጋር ጸሓይ አቶብየ አ’ገር
ጄሽ ወመከናይዝድ እንዴ ሐየበ
እግል ዐሰብ እግል ልዳፌዕ ቀረረ።
እብሊ ህዬ፡ ዲብ አስመረ ለዐለ
ክፍሌ-ጦር 17 እብ ጥያራት እብ
ሸፋግ አስክ ዐሰብ ደንከዩ። ምን

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 34

ኡጋዴን ወሕዱድ ሶማልመ 45
ደባባት ለተዐንደቀ መከናይዝድ
ክፍሌ-ጦር አስክ ደንከል እንዴ
አግዐዘ ዲብ ባካት በይሉል ሸ’ፈ።
እብሊ ህዬ ሜዛን ቅወት አባይ
ትበደለት። አባይ ለዐለ እሉ ናይ
መዋሰላት ወውጡይ ከጥ እትሳል
እንዴ ትነፈዐ ሒለት ዐባይ ወስክ
ዲብ ህለ፡ ጄሽ ሸዕቢ ላኪን ለወሰከየ
ቅወት ሰኒ ሕድት ዐለት። ዲብለ
ቀደሙ ለገብአ ረዪም ወመታክል
ለበዝሐ እቱ ሄራር ወመዓርክ መሪር
ሰቦት ወመጻምእመ ብዙሕ ሃለከዩ።
ጽብሕ ምድር ዮም 31 ማርስ፡ ጄሽ
ሸዕቢ ዲብ ዋዴ እት ረአስለ ሒለቱ
እትሩድ ለዐለ ጄሽ አባይ ህጁም
ሀረሰ። አባይ ዲብ ስልስለት አድብር
ዋዴ እንዴ አውተደ ይእትከሬ ቤለ።
እብ ፍንቱይ 17ይ ክፍሌ-ጦር፡ ዲብ
አካናት ብዙሕ ምስል ጄሽ ሸዕቢ
ለተሓረበ ተጃርብ ዛይድ ለዐለ እሉ
ሰበት ቱ፡ ብርጌዳት እት ባድል እብ
ክለ ሒለቱ ተሓረበ። እግል መደት
ሰለስ አምዕል ህዬ ሐርብ ደም-ካሪ
አተላለ። ለቴለል ሸቀላት እግል
ልክለቅ አምበተ። እብሊ ህዬ፡ ዎሮ
እግል ለዐውት ለቀድር ብስር ሐርብ
እግል ልትኤተን ላዝም ገብአ። እብ
አሳስ እሊ፡ ለዲብ ዋዴ ወድዋራተ
ለዐለ ጄሽ አባይ እግል ደመሮት እበ
ለሔሰት ገበይ ለዐለት እቱ ድገለባይ
እንክር ደባባት እግል ተሓልፍ
ለትቀድር ገበይ እንዴ ሐዜከ፡ አ’ገር
ጄሽ ወደባባት እንዴ ኣቴከ ለአግደ
ናይ አግርህ ገበይ ዋዴ በይሉል እንዴ
በተክከ እብ ስምጥ እግል ልትዘበጥ
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ትከጠጠ። ዲብ ዮም 2 ኣፕሪል ህዬ
6 ደባበት፡ ሐቴ ቦጦሎኒ ፓረኮማንዶ
ወቦጦሎኒ ረሻሽ ናይ ስምጥ ህጁም
ሀረሰየ። አባይ እብለ ኢትጸበረዩ
እትጀህ፡ ዘብጥ ክምሰል ትከሰተ እቱ
እብ ሸፋግ ትበጭበጨ።
ሐቆ እሊ፡ ጄሽ ሸዕቢ ዲብለ
ስዱድ እግል ልግበእ ቀድር እንዴ
ትበሀለ ጊሙም ለዐለ ሐርብ በይሉል
አተ። ለምን ዐሰብ 60 ኪሎሜተር
ራይመት ላተ እት ግንራሪብ
በሐር ለህሌት በይሉል፡ እብ ሻፍቅ
ዐርኮከብ ለትገልበበት ተ። ለሻፍቅ
ዕጨይ ላኪን እግለ ተሃጅም ቅወት
ሴድያይ ይዐለ። ምናተ ጄሽ አባይ
ለዐለ እሉ ብቆዕ ጀዋንብ እግል
ልትነፈዕ እቡ ኢቀድረ። ጄሽ
ሸዕቢ ዲብ ዮም 6 ኣፕሪል እግል
በይሉል እንዴ ሀጅመ ጸብጠየ።
አባይ ህዬ፡ ምን በይሉል እንክር
ግብለት ምፍጋር ጸሓይ ዲብለ ህለ
ስትራተጂያይ አካናት እንዴ ጸብጠ
ሰዋትሩ ሐጠጠ። ጄሽ ሸዕቢ እብ
ጀሀቱ በይሉል ግራሁ እንዴ አትለ፡
ናይ ድፈዕ ከጥ አሰሰ። ምን ዮም 9
ኣፕሪል አስክ 25 ማዮ 1991 ህዬ፡
ጄሽ አባይ ሄራር ጄሽ ሸዕቢ እንዴ
ከርዐ ምነ ድዋራት ክምሰል ረይም
እንዴ ወደ ዐሰብ እግል አድሐኖት፡
ጄሽ ሸዕቢ እብ ጀሀቱ፡ ዐሰብ እግል
ሐረሮት ለለአቀድሩ ምህም አካናት
እግል ራቀቦት እግል ሐድ ወሬሕ
ወክልኤ ሳምን ናይ መጃገረት
ሐርብ አተላለ።
ዎሮ ምን አህዳፍ ፊራሮ
ደንከል፡ ካልኣይ አብዮታይ ጄሽ
ደርግ፡ ሒለቱ ወእህትማሙ ክምሰል
ልትካፈል እንዴ ወዴከ፡ ምነ እት
ጀብሃት ግብለት ወግንደዕ እሽፉፉ
ለዐለ ክፍሌ-ጦራት አስክ ደንከል
ክምሰል ለአተጂህ እንዴ ወዴከ
እግለ ናይ ደንጎበ ካትመት ሐርብ
ውጡይ ቴለል ከሊቅ ዐለ። ክምሰል
ትሰተተዩ ህዬ ደርግ፡ እግል ክፍሌጦራት 17፡ 22፡ 21 ክምሰልሁመ
ብርጌዳት ብዝሓት፡ ፍንቱይ ኮማንዶ፡
መከናይዝድ ወብዕድ ሃይበት
ሰዳይት ውሕዳት እብ ተርተረት
አስክ ደንከል አግዐዘዮም። እምበል
እሊ፡ እግለ እት ከርስ አቶብየ ለሄርር
ለዐለ ጄሽ ወያኔ ወጀብሀት ሸዕብየት
እግል ክርዐት፡ ክፍሌ-ጦር 14 አስክ
አቶብየ ክምሰል ልግዕዝ ገብአ።
ልተላሌ ...
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ታሪክ ሐያት ሽሂደት ሙናድለት ጽጌሬደ ወልዴገርግስ
ምነ እብ መቅደረቶም፡ ሐጠሮም
ወኤማኖም ዐለም “ኢልትቀደር”
ለቴለቱ ንዳል እግል ሕርየት
ክም ልትቀደር ለወደው ፍራስ
መሔርበት ውላድ እለ አርደት፡
ክልኦት መሰል ሰኔት ላቶም
መሔርበት ሳርሐነ።
ምን እግል ኖሼ ትሒስ እንዴ
ሬመው፡ ዕምር ሸበቶም እግል
ወጠን እንደሰበለው፡ እብ ምርወት
ወመዕጸም እግል ሸዐብ ወሀደፍ
ወጠን እንዴ ትቤዘው፡ እብ ኤማን
ወመትሰባል፡ ንዳል መሪር ወጽኑዕ
እንዴ
ዋጀሀው፡
እስትቅላል
ወሕሽመት ወጠን ለአከደው
መሔርበት መዋጥኒን ሐቴ፡ እለ
ዮም እብ ሕሽመት ለትርበት
ዐደ እንከድነ ለሀሌነ ገዲመት
ሙናድለት ሓክመት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ሙናድለት

ጽገሬደ ወልደገርጊስ ተ።
እት ሰነት 1960 ምን
ዋልዴን መምህር ወልደገርጊስ
ተድለ ወአሰይደ ኢለን ሙሰ
እት መንደፈረ አቕሊም ግብለት
ለትወለደት መሔርባይት ጽገሬደ፡
መደት ንእሸ እት ሓንቴ ዋልዴነ
እት አስመረ ዐቤት። ናይ
እብትዳእየት ወምግባይት ደረጀት
ድራሰተ ዲብ መድረሰት ሕብረት
አስመረ፡
ካልኣይት
ደረጀት
ድራሰተ ህዬ እት መድረሰት

ልዑል መኮነን (ናይ ዮም አስመራ
ሐፈሻዊ) ደርሰት። እት ድራሰት
ወኣምር ውቁል መትሓሳር ለዐለ
እለ ጽገሬዳ ወልደገርጊስ ቀደም
ሜዳን ፍግረተ ናይ 11 ፈስል
ድራሰተ ኣትመመት።
መሔርባይት ጽገረደ ደረሳይት
ካልኣይት ደረጀት እተ ዐለት እቱ
ወቅት፡ ክም ክሎም ናይለ መደት

ለሀ ሽባን አስመረ ወክለ ወጠን፡
ምራድ ንዳል ወሕርየት ሰበት ዐለ
እተ፡ እት ወለት 17 ሰነት እት
እንተ፡ እት ወርሕ ማርስ ናይ ሰነት
1977 ሙነዘመት ጀማህር ጀብሀት
ሻዕብየት እንደገብአት ናይ ንዳል
ሐያተ አንበተት። ዲብ ትደርስ
እግል ሐቴ ሰነት እብ ደረጀት
ሙነዘማት ጀማሂር ልትሀየበ ለዐለ
መሃም እብ ኤማን ወመትሰባል
ትሸቄ ሐቆለ ጸንሐት፡ እት ሰነት
1978 እት ጀበሀት ሻዕብየት

ኣልተሐቀት።
እት
መዐስከር
ተዕሊም ብሌቃት ስስ ወርሕ ዋጅብ
ተድሪብ ዐስከሪ ወስያሲ ክም
ነስአት፡ እት መድረሰት ሰውረት
እንዴ ትወዘዐት፡ ሙደርሰት ናይለ
እት ሐንቴ ጀብሀት ሻዕብየት
ለዐለው አጀኒት እንደገብአት ናይ
ንዳል ሓያተ አንበተት።
እት ወርሕ ማርስ ናይ ሰነት
1979 አሰይደ ጽገሬደ፡ ምን
መደረሰት ሰውረት እት ቅዋት
ሐርብ ዴሽ ሸዕቢ አቴት። እት
ብርጌድ 31 እንዴ ትወዘዐት፡ አስክ
ወርሕ ኦጎስት 1983 ሙናድለት
ጽገሬደ ዲብለ ንዛም ደርግ ወድዮ
ለዐለ ትንፋስ ሊኢለሀይብ ወራራት
ትሉሉይ፡ እት ብዙሕ ሕሩባት
እንደሻረከት መትሰባላ ለአከደት

ሙናድለት
ሓጥረት ተ። እት እንባተት ሳድስ
ወራር ዮም 12/2/1982 እት
ጀብሀት ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
ሳሕል እተ ገብአ ሐርብ ድቁብ፡
መጃሬሕ እዴ ወእግር ሳደፈየ።
መደት አርበዕ ሰነት እት
ዴሽ፡ እብ መትሰባል ለናደለት
ሙናድለት ጽገሬደ፡ ሐቆ ጅርሐ፡
ምን ዴሽ እንደትሳሕበት እት ወርሕ
ሰፕተምበር 1983 እት ቅስም
እዳረት አቕሊም በርከ ትወዘዐት፡
መስኡለት ሜዛንየት(ባጀት) ወሕሳብ
እንደገብአት አስክ ምዕል ሕርየት
እብ መትሰባል ሸቄት ዲቡ።
ሓቆ ሕርየት አሰይደ ጽገሬደ
ምን ወርሕ ጁን ሰነት 1991 ኣስክ
ወርሕ ጀኑዋሪ ሰነት 1996 እት
እዳረት አቅሊም ሰንሒት፡ ምን
ወርሕ ፈብሩዋሪ 1996 ኣስክ
ወርሕ ሰፕተምበር 1998 እት
እዳረት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ መስኡለት ፈሬዕ ፐርሰነል፡
እት ወርሕ ኦክቶበር 1998
እት ሙእተመር ማሕበር ወጠን
ኣዋልድ ኣንሳት ኤረትየ ዕዱ
ለጅነት መርከዝየት እንደገብአት
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ተሐሬት። አስክ ወርሕ አፕሪል
ሰነት 2005 እት አሽቃል ማሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትየ
እንዴ ትሸቄ፡ አወላይት ሓክመት
አቅሊም አንሳይት ገብአት።
ሙናድለት ጽገሬደ፡ ምን
አፕሪል 2005 ኣስክ ሰነት 2008፡
ሓክመት አቅሊም ግብለት በሐር
ቀየሕ፡ ምን ኦጎስት 2008 አስክ
ምዕል እስትሽሃደ ህዬ ሓክመት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ እንዴ
ገብአት፡ ሸዐብ ወወጠን ለአርፈዐወ
መስኡልየት እብ መትሰባል እንዴ
ረፍዐት ሸቄት።
ሸሂደት ጽገሬደ፡ ሐቆ ሕርየት
መጥመጦር ሽቅለ፡ እት ድራሰት
እበ ዐለ እተ መትሐሳር፡ ናይ
ካልኣይት ደረጀት ድራሰተ እንዴ
አተላሌት፡ ጃምዐት ኣስመረ አቴት፡
ከእት ሰነት 1997 እብ እዳረት

ሽቅል፡ መትሰባል ወእስትሽሃድ፡
ኑዕየት ሐያት አንሳት ኤረትርየ
እግል ልበድለ ለናደለየ አዋልድ
አንሳት መሰል ሰኔት እንዴ ገብአት
ለትወክልተ።
እብ ማዕጸም ጀላብ ሸዐበ ወወጠነ
እንዴ ትሰበለት ለናደለት፡ አሰይደ
ጽገሬደ፡ እም ክልኦት ውላድ እት
ገቢእ፡ ዲብለ ትከተበ እለ ዕምር ከም
ሙዋጥነት እግል ወጠን ወሸዐብ
ለቀደመቱ ዶር ብዙሕ ምንማቱ፡
ዕምር እንዴ ሀበየ ብዙሕ እግል ቲዴ
ትትሰኤ፡ ሕማም ድቁብ ጸብጠየ።
እት ቀበት ዐድ ወኻርጅ ትትዳዌ
ሐቆለ ጸንሐት፡ ዮም 14/ 8/2017
ሰዐት 10፡00 ላሊ አስተሽሃደት።
ከሚሽ 17/8/2017 ሓይስ ርኢስ
ደውለት ኤረትርየ መለሀይ ኢሰያስ
አፍወርቂ፡ አንፋር መጅልስ ውዘረ
ወሕካም፡ለዓልያም ሰብ ሰብ ሰልጠት

ሸዐብ እብ ሰርቲፊኬት ትደሐረት።
ምን ሰነት 2001 አስክ ሰነት 2002
እት ዐድ እንግሊዝ Institute of
development studies ናይ ሐቴ
ሰነት ድራሰተ እብ Gender and
Development እብ ማስተርስ
ዲግሪ ትደሕረት።
መሔርባይት ሙናድለት ጽገሬዳ
ወልደገርጊስ፡ እብ ወጠንየተ፡ ሐጠረ፡
ፍርስነተ ወናይ እዳረት መቅደረት
እንዴ ኢገቢእ፡ ክም አዳም፡
ጠባይዐ ፍቱይ ወሕሙድ ዐለ።
አሰይደ ጽገሬደ ርሒመት፡ ባርሀት፡
ዕሽርት፡ ምስል ኩሎም መሻቂተ
ወለትመርሖ ሸዐብ መፋሀመት ሰኔት
ለበ፡ ሳብረት፡ ክህላይት፡ እብ ዓቢሁ
ህዬ እተ ለአምነት እተ ቀድየት
እንዴ ኢትሰናተእ ቀራር ለትነስእ
መስኡለት ዐለት። እሊ ጠባይዐ እሊ
ህዬ እብ ኩሎም መሻቂተ ወሸዐበ
ክብትት ወሕምድት እግል ትግባእ
አተቅደረየ።
ዶር መሔርበይት ጽገሬደ
ወልደገርጊስ፡ እግል ታሪኽ ናይለ
‘’መሳዋት እብ ሽቅል ‘’ ለልብል
መብዳእ እንዴ ተዓንደቀየ፡ እግል
ሕርየት ወመሳዋት ዕጹፍ እንዴ
ናደለየ እብ መሻረከት ፈዓልየት፡

ሕኩመት ወጀብሀት፡ ቅያደት ዴሽ፡
ማርሐት ደያናት፡ ፈተቸ፡ መሻቂተ
ሸዐበ እተ ለሓድረወ ዓደት ቀብረ
እት መቅበረት ሹሀዳእ አስመረ
እብ ሕሽመት ዐባይ ተመ።
ጽገሬደ ለትመስል መሰል ሰኔት
ላተ ሙናድለት ሰእየት ብዝሕት
ለትገብእ እተ ሙዋጥነት፡ ዕምር
እንዴ ኢትጸግብ፡ ዶል ትትፈንቴነ
ክም ሙዋጥኒን ለልትሰመዐነ ሓዘን
ክቡድ ቱ። ምናተ አሰይደ ጽገሬደ
እተ ለተሃየበየ ዕምር ብዙሕ ናድለት፡
ሸቄት ወአሽቄት። ኩሉ ዋጅባተ
ለአትመመት ስብልት ሙዋጥነት
ሰበት ተ፡ ለዐቢ ወጠንያይ ዶረ እብ
ሐበን እንዴ ንትዘከር እንሳረሐ
ሀሌነ።
ሕኩመት
ኤረትርየ፡
እብ
እስትሽሃድ
ገዲመት
ስብልት
ሙናድለት ጽገሬደ ወልደገርጊስ
ለትሰመዐየ ሐዘን እንደትሸርሕ፡
እግል ዐደ ወምስለ ለናደለው
ወሸዐብ ኤረትርየ ኤማን ለሀበኩም
ትብል።

አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017

ዳይም ዝክር እግል ሹሀዳነ!
ዐውቴ እግል ገቢል!!!

ገጽ
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ታሪክ ሐያት ሽሂድ ብርጋደር ጀነራል ሙሰ መሐመድ ሓምድ (ሙሰ ራብዐ)
ግድለ ሸዐብ እርትርየ ምነ
ለአፍረዮም ሙናድሊን ገዳይም፡ ክም
መሰል ሰኔት ለልትሸረሕ፡ ሕሹም
መሔርባይ ሳርሐነ። ክም አዳም
ፈታይ ወፍቱይ፡ ምስኡልየቱ ዐባይ
እት እንተ አርወሐቱ ለኢለአትዓቤ፡
ክም መሔርባይ ሳብት በዐል ኤማን፡
ሓጥር፡ ክም ሜርሓይ ዴሽ ወሸዐብ፡
እብ መሰል ሰኔት ለልትሌለ ትሳርሐ
መኒነ። ምስል መሔርባይ ሙናድል፡
ቃይድ ጀብሀት ምፍጋር ጸሓይ
ብርጋደር ጀነራል ሙሳ መሓመድ
ሓምድ፡ ዔማት ታሪክ ሐበን ቅዙር
ወሕሽመት ዛይደት ደ’ፈነ።
ዲብ ሰነት 1947፡ ምን አቡሁ
መሓመድ ሓምድ ወእሙ አምነ
ዓብደለ ዲብ ሮረ ሐባብ ምዴርየት
ነቅፈ ለትወለደ መሔርባይ ሙሳ
ራብዐ፡ ምነ 70 ሰነት ዕምሩ፡
53 ሰነት እግል ግድለ ታሕሪር፡
መዳፈዐት ስያደት ወዐማር ወጠን
ለትበርዐ በሔርባይቱ።
ዲብ ወቅት ሐጪር እንዴ
ትሸርሐ ለኢልትከለስ ታሪክ ሐያት
መሔርባይ ሙሰ ራብዐ፡ እግለ
ኢልትቀደር መስል ለዐለ ረዪም
ወመሪር ታሪክ ግድለ ሕርየት
ክም ልትቀድር ምነ ለወደው
አሪትርዪን መሔርበት ለወክልቱ።
መሔርባይ ሙሳ ራብዐ፡ ኦሮት ምነ
ዕምሮም እብ ከማሉ እግል ግድለ
ሸዐብ እንዴ ሰበለው፡ አስክ ዕለት
እስትሽሃዶም ሀደፍ ወትምኔት ሸዐብ
እርትርየ ዲብ ሀደፉ እግል ልብጻሕ፡
እበ ለኢልትሐለል ኤማን ወሰባተት
ለትጋደለው፡ ፈተ ሸዐብ ወወጠን
ለዕላመቶም፡ ምነ ለኢተአትካርም
ሰአየት ታ’መት ለለሀይቦ፡ ኤማን
ወሐጠር፡ መትሰባል እት ሀደፍ
ራቴዕ፡ ፍርስነት፡ ወእብ ሕሽመት
ወእሕትራም ምነ ለልትፈረጎ
ውላድ እለ ምድር ቱ።
ሽሂድ ብርጋደር ጀነራል ሙሳ
ራብዐ፡ እት መደት ንእሹ፡ ምስል
ሐረስቶት ዋልዴኑ እተ ለትወለደ
ዲበ ዐዱ ሮረ ሐባብ፡ እብ ርዕዮ
ወሐርስ ዋልዴኑ እት ሰዴ ለዐበ፡
ምን ሰልፉ ዕጹም ወስቡል ዐለ። እት
ዕምር ንእሹ ምስል ዐዱ አስክ ሶዳን
ክም ለጅአው ህዬ፡ ዲብ ቶከር ናይ
መአምብታይት ደረጀት ተዐሊም፡
ዲብ በር-ሶዳን ህዬ ናይ ምግባይት
ደረጀት ምህሮሁ አተላለ።
ሽሂድ ሙሳ ራብዐ፡ ዲብ
መደት ሸበቱ፡ ሽዑር ፈተ ወጠን
ወትምኔት ሕርየት ሰበት ዐለት
እግሉ፡ ወድ 17 ሰነት መንደላይ
እንዴ እንቱ፡ ዲብ ሰነት 1964
ዲብ በር-ሶዳን እተ ለዐለ መትነዛም
ሐረከት ታሕሪር እርትርየ ተሓበረ።
ምናተ ድድ መስታዕምረት ስላሕ
እንዴ ጸብጠ እግል ልትሓረብ እበ

ለዐለት እግሉ ንየት ዛይደት፡ ዲብ
ሰነት 1965 ምን ሐረከት ታሕሪር
እንዴ አዝመ፡ ዲብ ጀብሀት ታሕሪር
እርትርየ እግል ልትነዘም ሐረ።
ሐቆ እሊ ዲብ ሰነት 1966 ዲብ
ባካት ዐጊግ ሶዳን፡ ተዐሊም ዐስከሪ
ሐቆለ አትመመ፡ ዲብ ራብዐይት
መንጠቀት ትወዘዐ። እግል ሐቴ ሰነት
ዲብ ራብዐይት መንጠቀት ሐቆለ
ጸንሐ ህዬ፡ ዲብ ሰነት 1967 ዲብ
ካልኣይት መንጠቀት እንዴ ትቀየረ፡
እብ ደረጀት መስኡል መጅሙዐት
ከድመ። ሐቆ ውሕደት መናጥቅ
ጀብሀት ታሕሪር መሔርባይ ሙሳ፡
ምን ሰነት 1969 አስክ ሰነት 1970
ዲብ ስርየት ዐብደለ እድሪስ፡ እብ
ደረጀት ሜርሓይ መጅሙዐት፡ ምን
ሰነት 1970 አስክ ሰነት 1971 ህዬ፡
ዲብ ስርየት ገታእ እብ ደረጀት
ናይብ
መስኡል
ስርየት ሸቀ።
ቅያደት ጀብሀት
ታሕሪር
ትታለየ
ለዐለት
ስያሰት፡
ሕርየት
እግል
ተአምጽእ
ክም
ኢትቀድር ለፋህመ
ሙሳ ራብዐ፡ ዲብ
ወሬሕ 7 ሰነት
1971፡ ዲበ ምን
ጀብሀት
ታሕሪር
እርትርየ
እንዴ
ትፈንተው ቅዋት
ታሕሪር አሸዐብየ
እተ
ለአሰሰው
መሔርበት ተሓበረ።
ምን ሰነት 1971
አስክ ሰነት 1975 እተ ለዐለየ
ሰነዋት ሽሂድ ሙሳ፡ ዲብ ዴሽ
እማሚ ቅዋት ታሕሪር አሸዐብየ፡
ክም ናይብ መርሓይ ስርየት
ወሜርሓይ ስርየት እንዴ ገብአ
ናድል ወለአናድል ሐቆለ ጸንሐ፡
ምስል መትአሳስ ከታይብ ዲብ
ሰነት 1975፡ ሜርሓይ በጠሎኒ 500
በህለት ከቲበት አስለሐት ክቡድ
ገብአ። አስክ ሰነት 1977 እብለ
ደረጀት መስኡልየት እለ ከድም
ሐቆለ ጸንሐ ህዬ፡ ምስል መትአሳስ
በራጊድ፡ ሜርሓይ ብርጌድ 8 ገብአ።

ዲብ ወሬሕ ሐቴ ሰነት 1977 እተ
ለገብአ 1ይ ሙእተመር ጀብሀት
ሸዐብየት ወሐቆሁ እተ ለገብአ
ሙእተመራት መሔርባይ ሙሳ
ራብዐ፡ ነፈር ልጅነት መርከዝየት
ጀብሀት ሸዐብየት ተሕሪር እርትርየ
እንዴ ገብአ ተሐረ ወዲብ ወራታት
ተንዚም ወወጠን ክም መሰል ሰኔት
እበ ለትትሸረሕ ደረጀት መትሰባል
ለከድማ ሙናድል ቱ።
ምን ልትጋደል እግል ሰነዋት
ብዞሕ ምን ዴሽ ለኢትፈንተ
ሽሂድ ሙሳ መሐመድ፡ ዲብ ሰነት
1978፡ ዲብ እዳረት ሸዐብ እንዴ
ተዐ’ደ፡ መስኡል ምዴርየት ሳሕል
እንዴ ገብአ፡ ዲብ ሽቅል አፍሀሞት፡
ነዘሞት ወሰልሖት ሸዐብ እብ ክለ
ሒለቱ ሸቀ።
ምሔርባይ ሙሳ ራብዐ፡ እግል

9 ሰነት ዲብ እዳረት ሸዐብ ሐቆለ
ከድመ፡ ዲብ ሰነት 1987፡ ዲብ
ጀሃዝ ሽኡን ካርጅየት እንዴ
ትቀየረ፡ መስኡል መክተብ ጀብሀት
ሸዐብየት ዲብ ከሰለ እንዴ ገብአ
ሸቀ። ዲብ ሰነት 1988 ዲበ ለገብአ
ሙእተመር ማሕበር ሐረስቶት፡
ርኢስ ማሕበር ሐረስቶት እንዴ
ገብአ እግል ልክደም ሐቆለ ተሐረ፡
አስክ ሰነት 1991 እግለ ማሕበር
እብ በቃዐት መርሐ።
ሐቆ ሕርየት ሽሂድ ሙሳ ራብዐ፡
ምን ወሬሕ 2 ሰነት 1992 አስክ
ወሬሕ ማርስ ናይ ሰነት 2003፡ ክም
ቃእድ ጀሃዝ ቦሊስ እርትርየ፡ ምን
ወርሕ 3 ሰነት 2003 አስክ ወሬሕ
6 ሰነት 2005 ሓክም አቅሊም
ግብለት በሐር ቀየሕ፡ ምን ወሬሕ
6 ሰነት 2005 አስክ ወሬሕ 10
ናይ ሰነት 2012፡ ሓክም አቅሊም
ጋሽ-በርከ፡ ምን ወሬሕ ሐቴ ሰነት
2013 አስክ ደንጎበ ስነት 2014
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ዲብ ውዛረት ድፋዕ ክም ሪኢስ
ሀይአት አርካን ጀብሀት ምፍጋር
ጸሓይ፡ ምን ወሬሕ ሐቴ ሰነት
2014 አስክ አምዕል እስትሽሃዱ
ህዬ፡ ቃኢድ ጀብሀት ምፍጋር ጸሓይ
እንዴ ገብአ፡ ክሉ ምኑ ለልትጠለብ
ወራታት፡ ለዐለ ዲቡ ሕማም እንዴ
ካህለ፡ ወጠን ወሸዐብ ለአርፋዐውተ
መስኡልየት እብ መትሰባል ወካህላት
እንዴ አትመመ ተረት ዐባይ ለአግዳ
ፋርስ መሔርባይቱ።
ሽሂድ ብርጋደር ጀነራል ሙሳ
መሓመድ ሓምድ፡ ለበዝሐት ሐያት
ግድላሁ ዲብ ዴሽ እማሚ ወእዳረት
ሸዐብቱ ለሓለፈየ። ዲብ ዴሽ እንዴ
ሀለ ለሻረከ ዲቡ ሕሩባት ተፋሲሉ
ብዞሕቱ። እሰልፍ መደት፡ ዲብ
ሰነት 1967 ዲብ ቅሮረ ወዐገት
ቅብላት ዴሽ መስታዕምረት አቶብየ
እንዴ ተሓረበ ለናይ ሐርብ ታሕሪር
ሐያቱ ለአምበተ መሔርባይ ሙሳ
ራብዐ፡ እሰልፍ ዲብ ሐርብ ሰረወ፡
ዲብ ሰነት 1968 ዲብ ሐርብ
እትረኩበት ወሐልሐል፡ ዲብ ሰነት
1969 ዲብ ሞጋዕ፡ ሓሺሻይ ወደብር
እግል፡ ዲብ ሰነት 1970 ዲብ ደግዐ፡
ዲብ ሰነት 1971 ዲብ ሀበሮ፡ ምን
ሰነት 1972 አስክ ሰነት 1973 ዲብ
ሐርብ ሕድ እት ዒን ወገርግር
ሶዳን፡ ምን ሰነት 1975 አስክ ሰነት
1977፡ ዲብ ሐርብ ከርዶን ነቅፈ
ወዐገት፡ ዲብ ሰነት 1977 ዲብ
ሐርብ ታሕሪር መዲነት ከረን፡ ዲብ
ሰነት 1978፡ ዲብ ሐርብ ሰምሀር
ወካርኔሽም፡ ምን ጅንዲ ዓዲ አስክ
ሜርሓይ ምርጌድ እንዴ ሻረከ፡
ዲብ ሐርብ ግድለ ሕርየት እተ
ለገብአ ሕሩባት ድቁብ ወመሪር፡
ፈተ ወጠኑ ወሸዐቡ ወፍርስነቱ
ወሐጠሩ
ለአስበተ
ሽሂድቱ።
ብርጋደር ጀነራል ሙሳ ራብዐ፡
እትሊ ለትሸርሐ ሕሩባት ታሕሪር፡
ዲብ ሰነት 1969 ዲብ ሐርብ
ደብር እግል፡ እት ሰነት 1973 ዲብ
ሐርብ ሕድ እት ገረግር ሶዳን፡ ዲብ
ለትፈናተ ገሮቡ ትጀርሐ።
መሔርባይ ሙሳ፡ እተ ክም
ሜርሓይ ዐስከሪ እንዴ ገብአ ለከድመ
ዲቡ ወቅት ልግባእ ወዲብ አፍሀሞት
ወነዘሞት ሸዐብ እተ ከድም ዲቡ
ለዐለ ወቅት፡ ዓድል፡ በዐል አማን፡
ሓጥር፡ በርእ ወርሒም ሰበት ዐለ፡
እብ ክሎም መትሻቂቱ ወሸዐቡ
ቅቡልየት ለቡ ፍቱይ ሜርሓይ ዐለ።
መጥ-መጦርለ ሽቅሉ ህዬ፡ ዲብ ሰነት
1969 ዲብ ዴባ ተዐሊም ዐስከሪ፡ ምን
ሰነት 1974 አስክ ሰነት 1975 ዲብ
ዒራቅ ድራሰት አስለሐት ክቡድ፡
ምን ሰነት 1975 አስክ ስነት 1976
ዲብ መድረሰት ካድር መንተብሌ
ድራሰት ፈልሰፈት ስያሰት ደርሰ።
ሽሂድ ብርጋደር ጀነራል ሙሳ
መሓመድ ሓምድ፡ ዲብ ወሬሕ 7
ሰነት 1991 ምስል አምና መሓመድ
ሑመት ዐቅድ ህዳይ ለአስረ በዐል
ዕያል ወአብ 7 ውላድቱ።
ገዲም መሔርባይ ሙሳ ራብዐ፡
ምን ጅንዲ አስክ ለትወቀለ ሜርሓይ
ዐስከሪ፡ ሜርሓይ እዳረት ሸዐብ
ወቃእድ ጀሃዝ ቦሊስ እንዴ ገብአ
ለከድመ ዲቡ ወቅት፡ እብ ለዐለት
አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017

ተረቱ ዐባይ ወወጠንየቱ ዛይደት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ክም አዳም፡ እብ
ጠቢዐት ክልቀቱመ መሰል ሰኔትቱ
ለዐለ። መሔርባይ ሙሳ፡ መሓሽማይ
አዳም፡ ዓድል፡ አርወሐቱ ለለአረክስ
ወአዳም ለለአቀሌ፡ ፈተ አርወሐት
ለአለቡ፡ ርሒም፡ ሴምዳይ፡ ሴድያይ
ወሜክራይ ሰበት ዐለ፡ እብ መልህያሙ
ወሸዐቡ ፍቱይ ወሕሹም ነብረ።
እሊ ዐቢ ወቃሊ፡ ወሕሹም
ወፍቱይ መሔርባይ እብ ሕሽመት
እተ እንሳሬሕ ዲቡ ለህሌነ ወቅት፡
ክም ወጠንዪን ለነአገርስ እቡ ሐዘን

ቅያስ ከባደቱ ጌዳን አለቡ። መሔርባይ
ሙሳ ራብዐ፡ እበ ለሳደፈዩ ሕማም
ድቁብ፡ ዲብ ቀበት ዐድ ወካርጅ
ልትሳሬ ሐቆለ ጸንሐ፡ ዲብ ዮም
14 ወሬሕ 8 2017፡ ዲብ አስመረ
አስተሸሀደ። ሪኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡
አንፋር ምጅልስ ውዘራእ፡ ውቁላም
ሰብ ስልጠት ሕኩመት ወጀብሀት፡
ሜርሐት ዴሽ፡ ሜርሐት ድያናት፡
አዳሙ ወአቃርቡ፡ ሸዐብ ወዴሽ እተ
ለሐድረው ዲበ መናሰበት፡ ዮም 17
ኦጎስት ሳዐት 10 አዳሕየት፡ ዲብ
መቅበረት ሹውሀዳእ አስመረ እብ
ሕሽመት ትቀበረ።
ጀላብ ሸዐብ ወወጠን ዕምሩ
እብ ተማሙ ለሰበለ ገዲም
መሔርባይ ሙሳ ራብዐ፡ “ሄራር
ሐያቱ አትመመ” ለልብል ከበር
ልትሰማዕ እንዴ ሀ’ለ፡ ለከልቁ ሐዘን
ወህቅብቀብ ከብድ ቅያስ አለቡ።
እግልሚ፡ እስትሽሃዱ እግል ሸዐብ
ወወጠን ከሳር ዐባይ ሰበት ቱ።
ምናተ፡ ሽሂድ ሙሳ መሓመድ፡ እተ
እብ ሐያቱ ለጸንሐ ዲቡ ዕምር፡
ዲብ መሸንገል ሸዐብ ወወጠን
ክሩይ ለዐለ መግዘም እስትዕማር
ዲብ ሸነኮት፡ ወዲብ ፈቴሕ መገአት
ረሀየት መስተቅበል፡ እብ መቅደረቱ
እብ ተማመ እግል ወጠን ወሸዐብ
እንዴ ሰበለ እምበል ነቃሰት ዋጅቡ
ወጠኒ ለአትመመ ፋርስ መሔርባይ
ሰበት ቱ፡ ለብዞሕ ለሸቀ እግሉ ሽቅል
ወለአፍረዩ ፍሬ ሄራር ሐያቱ፡ እብ
ሐበን ወሕሽመት እንዴ ንትዘከር
ወነአስቆቅብ ትፈንቴናሁ።
ሕኩመት
እርትርየ፡
እብ
እስትሽሃድ ስቡል መሔርባይ ገዲም፡
ብርጋደር ጀነራል ሙሳ መሓመድ
ሓምድ (ሙሳ ራብዐ) ለትሰምዐየ
ሐዘን መሪር ወቆሪ እንዴ ትሸሬሕ፡
እግል ዓኢለቱ ወክሉ ሸዐብ እርትርየ
ኤማን ወሰብር ለሀበኩም ትብል።
ዝክረት ዳይመት እግል ሹውሀዳነ!!
ዐውቴ እግል ገቢል!!!
ገጽ
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“ለጸሊም ልባስ መድሐራት እግል እልበስ እተምኔ ዐልኮ”

ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአትነ
እትሊ ናይ ዮም ጽበጥ ሰፍሐት
ሽባን መሰል ሰኔት ላቱ ሻብ
ምን ኩልየት ኣዳብ ወዕሉም
እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ እብ
ታሪክ እንዴ ትደሐረ እተ ክልየት
ክም መደርስ ከድም ለህለ ወእትሊ
ወክድ እሊ ህዬ ናይ ማስትረይት
ድራሰቱ እግል ለአተላሌ አስክ
ቻይነ እግል ልሄርር መዳላይ እት
ወዴ ለጸንሔነ ሻብ ዐብዱ ኣድም
ዓምር ምስሉ ለወዴናሀ መቃበለት
ህሌት ከእግል ዮም 1ይ ክፈለ
እግል ንቀድም እግልኩም ቱ፡
ቅራአት በኪተት እት እንብል
እተ ጽበጥለ መቃበለት እግል
ሓልፈኩም ቱ።
ሰኣል፡ አሰልፍ ምስል ርሕከ
ምን ተአትኣምረነ?
ለትሀየቤኒ በክት እት ሐምድ
ስሜቼ ዓብዱ ኣድም ዓምር
እትበሀል እትሊ ወክድ እሊ
እት ክሉየት ኣዳብ ወዕሉም
እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ ክም
መደርስ እሸቄ ህሌኮ።
ምን እብ ሐርስ ወርዕዮ
ለትትናበር ዓይለት እት ሰነት
1985 እት ደዋይሕ ምሕላብ
ምዴርየት ገለብ ትወለድኮ።
ወዕምርዬ ስነት ድራሰት ክም
በጽሐ እት ሰነት 1994 ናይ
መአንብተይት ደረጀት ድራሰቼ
አንበትኮ።
ሰኣል፡ ሓለት አንበቶት
ድራሰትከ ከፎ ዐለት?
ወድ አዳም ምነ ብዕድ
ለትፈንትዩ ሓጀት ምን ተሀሌ
ልትወለድ እት ህለ ምኩ ሐበት
እንበል አለቡ ልትወለድ ወሐር
ምስል ዘበን እት መልኡ ለገይስ
ምን ዓይለቱ ድዋሩ ወምጅተምዑ
እሆታይ ልግበእ ወኢፋሉታይ
ተጃርብ እንዴ ነስአ ስነት አዳም
ገብእ። ክም ፍገሪት እሊ ህዬ
ለልአፈሬ ነፈር አውመ እብ
ድዱ እግል ልግበእ ቀድር። እተ
ሰኣልከ ምን አቀብል ለዝክርያት
ሌሀ አምዕል ለሀ ክእነ አዜ
ለህሌናሀ እዘከረ። ክምሰለ እሰልፍ
ለሐበርኮካቱ መንበረት ዓይለትነ
እት ርዕዮ ወሐርስ ለተንከበት
ሰበት ዐለት ወአነ ወድ ብክር
ዳግም አቡኡ ክምሰለ ልትበሀል
ሰብነት ዐልኮ ዐጄ እትለ ሐያት
እለ እግል እስደዮም ሌጠ ለሐዙ
ዐለው። እግልሚ መንበረቶም
እትለ ሐያት እለ ለተንከበት
ሰበት ዐለት። ምነ ዝክርያት ሌሀ
ለይእትረስዐ ምን ተሀሌ እት ሰነት

1994 ስናቼ መድረሰት እግል
ልድረሶ ልትሰጀሎ እት ህለው፡
አነ ላኪን ዋልዴንዬ እግል እሰጀል
ሰበት ኢሰምሐው እግልዬ እት
እበኬቱ ዐጣል እትፈረር ለዐልኮ።
እት ክእነ ለትመስል ሓለት ሑ
አቡዬ መናድል እድሪስ ዓምር
ለልትበሀል እተ ወክድ ለሀይ
እንዴ ትሳረሐ ምን ዴሽ ክም
መጸ ወለሓለቼ ክም ረአ ክሉ
ለልአትሐዜ መሻቀዪታት ተዐሊም
ምንገብእ ወልባስ እንዴ ትዛበ
እግልዬ እብ ሕብዔ እተ መድረሰት
እንዴ መጸ ብዬ ሰጀሌኒ፡ ግራሁ
ምሴ እግል ዐድነ እሊ ጅናኩም
ክምሰለ ንዋይ ለአሰሩ ገይስ ህለ
እግል ልግበእ ሐሬኩም እብ በክቱ
እግል ትተልሀው አለብኩም አዜ
መድረሰት ስጁል ህለ ቤለዮም።
እብለ መናሰበት እለ እግል አቡዬ
እድሪስ ሐምዱ እስትንቡረት ኬር
ሰበት ገብአ እዬ።
ሰኣል፡ እት መድረሰት ከፎ
ዐልከ?
እት ድራሰቼ እብ ፍንቱይ
እት ምሕላብ እት ህሌኮ ሰኒ
አተላልየ ዐልኮ ምነ ጃእዘት
ለነስአው ደረሰ እት አነ መዲነት
ከረን ጊስኮ ምግበይት ወካልአይት
ደረጀት ድራሰቼ እግል አተላሌ
እንዴ እቤቱ፡ እት ከረን ህዬ ምስል
ሓሎታቼ እንዴ ገብአኮ ድራሰቼ ናይ
ምግበይት አተላሌኮ። እቱ ህዬ ሰኒ
እገይስ ዐልኮ፡ እብለ መናሰበት እግል
ሓሎታቼ እስማዒል ወኢብራሂም
መንደር ለወደወ እግልዬ ሰዳይ
እግል ሐምድ እፈቴ።
እት መዲነት ከረን ምስለ
ጀዋእዝ ነስኦ ለዐለው ደረሰ እት
አነ አስክ ካአይት ደረጀት እተ
ሐለፍኮ እቱ ወክድ፡ ሽውየ ምነ
ጀዋእዝ እግል እትሀነእ እንቡት
ዐልኮ። እግልሚ እተ ወክድ ለሀይ
መልህያምዬ ድራሰት ወምድር
እንዴ ሐድገው ዐለዮ ገይሶ ሰበት
ዐለው እግል ለአስር እቼ ቀድረ።
አናመ ምስሎም እግል ኢጊስ እት
አፍካርዬ ምዩል ምንመ ገብአ፡ ምን
ንእሼ እት ወክድ መድሐራት
ጃሚዓት
ወመዳርስ
ምህናት
ልትለበስ ለዐለ ልባስ መድሐራት
(ጋውን) እግል እልበስ ህለ እግልዬ
እንዴ እቤ ዐሸም ሰኒ ትሩድ ዋዲ
ሰበት ዐልኮ እሊ ምነ ስቱቱ ለዐልኮ
በደ እንዴ ባልሔኒ እት ሀደፍዬ
እግል እስበት ወ11 ፈስል እንዴ
አትመምኮ እት ሰነት 2005 ምስል
19ይ ደውረት ክድመት ወጠን
ሳወ እግል እትከሬ ቀደርኮ።
ሰኣል፡ ሓለትሳወ ወፍገሪት
ማትሪከ ከፎ ትሸርሐ?
ሓለት ሳወ ግሩም ዐለት።
ሐያት ዐስከርየት ዘበን ወሓለት
እጅትማዕየት ረከብኮ። ምናተ እተ
እምትሓንለ ጃሚዓት ክምሰለ እለ
እጸበር ዐልኮ ኢረከብኮ 2 ንቅጠት
አምጸአኮ እሊመ ደሐንቱ እንዴ
እቤ አስክ ኩልየት ማይ ነፍሒ
ትወከልኮ።

ሰኣል፡ ሐያት ኩልየት ወለ
ሐሬካሁ መጃል እቡ ምን
ንትሃጌ?
ሐያት ኩልየት ማይ ነፍሒ
ሰኒ ወአማን ፍንቲት ተ፡ ክል
ነፈር እግል ልትዐወት እበ
ትትቀደሩ ከድም። አናመ
1ይት ሰነት እንዴ ደረስኮ
እት መጃል ታሪክ አቴኮ
ወእቡ ድራሰቼ አተላሌኮ።
ሰኣል፡ ታሪክ እግልሚ
ሐሬከ?
ሕርያንዬ እግል ታሪክ
ምን በሕ ለመጸአ ኢኮን፡
እት ከረን እት ህሌኮ ሓልዬ
እስማዒል ክል ዶል ቃነት
ቢቢሲ እብ ዐረቢ ታብዕ ሰበት
ዐለ ወአናመ ምስሉ እት ድካን
እውዕል ሰበት ዐልኮ ለእተ ራድዮ
እብ ስሕፍዪን ለገብእ ተሐሊላት
አክባር ኣሕዳስ ታሪክ ወብዕድ
ልስሕበኒ ዐለ፡ እሊ ህዬ ለሉቀት
ዐረቢ እግል እጠውር ሰዴኒ እት
ህለ ታሪክለ እዲናመ እግል እፍተዩ
ወእቡ እግል ሒሰብ ምነ ሰዴኒቱ።
እሊ ለዎሮት ሰበብ ቱ።
ለካልኣይ ሰበብ አርድ ኤረትርየ
ወሸዐብ ኤረትርየ ታአሲስ እብ
ደረጀት እዲነ ለቡ ታሪክ ሓቅፍ
ሰበት ህለ እሊመ አስክ እለ እንዴ
ኢልትወሰቅ ጀመም ልብል ሰበት
ህለ እግል ልትወሰቅ ልትሐንፈል
ወልትከተብ ህለ እግሉ ለልብል
ፈሀም ሰበት ዐለ ወሀለ እግልዬ
ቱ እትሊ መጃል እሊ እግል ኢቴ
ለቀሰቤኒ፡ እሊ ህዬ ዎሮት ጣቀት
ገሮብ ወምክ ለቡ ሻብ ዕሉም እንዴ
ትረከበ ለልትሰርገል ወቀይ ሰበት
ገብኣቱ።
ሰኣል፡ ለ 4 ሰነት ድራሰትለ
ኩልየት ከፎ ዐለት?
ዎሮት እት አስመረ ለትወለደ
ነፈር ምን ለሐምቅ ምነ ትወለደ
እተ ዓይለት ዎሮት እብ ድራሰት
ለአትመመ ነፈር ሰበት ረክብ
ዝያደትነ እት ኩልየት እግል ልብጸሕ
ለልትሐዜ ፈሀም ወመሻቀዪታት
ረክብ። ልትዘከረኒ አነ እት ማይ
ነፍሒ እት ህሌነ እት አወለይት
ሰነት እት ባብ ለኩልየት እተ ክም

ሻብ ዐብዱ ኣድም ዓምር

ኣተውነ እክለ ኪ ቦርድ አውመ
መፍትሕለ ኮምፒተር እግል ሰልፍ
ወክቼ ክም ተምተምኩዉ እግል
ኢልሰበር እፈርሁ ሰበት ዐልኮ እብ
መልሃዬ እግል እጫቅጡ አንበትኮ።
እለ መሰል እለ ፍንጌነ ወፍንጌለ
እት ምድን ለትወለደው ደረሰ ለዐለ
ፈርግ ለልአርኤቱ። እላመ እት
እንተ ሕነ ንየት ትርድት ሰበት ዐለት
እግልነ ምነ እግል ክልነ ለተሀየበት
ፍርሰት እት ቴክኖሎጂ ወተዐሊም
ለትትቀደረነ እት እንወዴ እግል
ንትዐወት ቀደርነ። ህቶም ለቦምቱ
መሻቀዪታት ለሀይቡነ ወሕነ ለህለ
እግልነ ፈሀም እቡ እንሰድዮም።
እብሊ ህዬ እግል ንትዐወት ቀደርነ።
አነ ወእዬ ለመስሎ ምን ብሩር
ረዪም ለመጸው ሽባን እብ ድራሰት
ሌጠ ክም ተሐልፍ እግልነ ነአምር
ሰበት ዐልነ፡ እት ድራሰትነ ሌጠ
እግል ንሐጥጥ ሰዴነ። እብሊ ህዬ
እተ ተለየ ናይ 4 ሰነት ድራሰት
ለኩልየት እብ ንቃጥ ሰኒ እግል
እፍገር ወምነ ጃእዘት ለነስኦ ደረሰ
እንዴ ገብአኮ እብ 3.4 ድራሰቼ
አትመምኮ።
ምነ እት ሐያቼ አስክ እለ
ለጠዐመት ሐያት ተ ለእብለ ለእት
ኩልየት ለሓለፍኩወ ሐያት ሌጣ
ተ። እግልሚ ምን ክሉ ዐቃሊም
ዐድነ ለመጸው ባሽላም ሽባን
ወሻባት ሰበት ረክብ እተ ምን
እሎም ለትረክቡ አፍካር፡ ተጃርብ፡
አምር፡ ምክር፡ መሻቀዪታት፡ ዓዳት፡
ነባሪ ወብዕድ እብ ማል ለልትዋገም
ኢኮን። እሊ ጠዐምለ
ሐያት ኩልየት ቱ፡
እሊ ዘበንከ እብ ዋጅብ
ትነፈዐ እቡ ምንገብእ ቱ
ለዘቱ እግል ተአዳውር
ለትቀድር። ዘበንከ እብ
ዋጅብ ኢትነፈዐከ እቡ
ምንገብእ፡ ምን እሊ ክሉ
እንዴ አወለጥከ ቆሪነ
ወጭብ ትሩድ ለበ ዔለ
ደሎ እተ እንዴ ተረቅከ
መፍገሪ
ለትረክብ
ምናተ ኩልየት።
ምድር
እግል
ልጽበሕ እት ጽብሐት
ምድር ለህሌት ጽልመት
ጸላም ወእት ኣክር
ደብር ለህሌት ስጋደት

መስል ኩልየት እት 4ይት ሰነተ
እግልሚ ሌሀ እግል ጸብሕ ሰበት
ተዐዴ ወለስጋደት እት አወልወሎት
ሰበት ተአርሕብተ ኩልየት እብል

እብ ዓመት።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ አመቅርሖት
ዘበን ሚ ትብለነ?
ሐቴ ምነ ረቢ ልዓለሚን እግል
ክሉ ሕያይ ምነ ሀቤናቱ ንዕማቱ
እግል ክሉ ሕያይ አክልሕድ
ለበጽሑ ዘበን መሰለን ምድር ምን
ጸብሕ 24 ሳዐት እግል ክሉ ምነ
ልትሀየብ ዝሕሮታ ቱ። እሊ ህያብ
እሊ ህዬ ዎሮት እት ቅማር ልውዕል
እቡ ዎሮት እት ጅባን ልውዕል
እበ ዎሮት እት መሐረስ ልውዕል
እበ፡ ዎሮት ምስል ዐዱ ልውዕል
እበ፡ ዎሮት እት ዕልም ለአውዕለ
ወብዕድ ወብዕድ ቱ። አወለይት
ምስዳር ዐውቴ ሚተ እንቤ
ምንገብእ ለገብአ ነፈር ዘበኑ ከፎ
ልትነፈዕ እቡ ለልብል ሰኣል ወክድ
በልስ ቱ፡ ለካልአይት ምስዳር ህዬ
ሀደፍ ናዬ ሚ ቱ እንዴ ቤለ እግሉ
ለልአነጽር ነፈር ገብአ ምንገብእ
ቱ፡ እግልሚ ዮም ዘበን ክሉ ሸይ
ጋብእ ሰበት ህላቱ። እግልሚ
ዎሮት ነፈር ሀደፍ ወመባጽሕ
አለቡ ምንገብእ ለህለ እግሉ ዘበን
ምንገብእ ወፍረስ እግል ልትነፈዕ
እቡ ሰበት ኢቀድር ቱ። ሰበት እሊ
ለገብአ ነፈር ቀደም እት ብዕደት
ሓጀት ልትዐዴ፡ እተ እለ ሀለ ለሀሌ
እግልዬ ዘበን እብ ዋጅብ እትነፈዕ
እቡ ህሌኮ መኢፋሉ እንዴ ቤለ
ርሑ እግል ልትሰአል ክምሰልሁመ
ህዬ ሀደፉ ወመባጽሑ ሚ ክም
ቱ እንዴ ሐደደ እግል ልክረዩ
ወጅቡ። ምን አየ ከልፍየት መጸኮ
ምን አዪ ምጅተመዕ መጸኮ ምን
አዪ ድዋራት ዐድነ መጸኮ ደረጀት
እግል እብጸሕ ሚ ሴፈ ለአትሐዜኒ፡
ክምሰልሁመ ለልትሀየበነ ነሳይሕ
እግል ንትነፈዕ እቡ ብነ። እሊ ዶል
እንወዴ ክቡድ ለልትበሀል ይሀለ
እትለ እዲነ እብል አነ እብ ረአዬ።
አዜ ምን ናዬ ተጅርበት እግል
ሐብረከ። አነ ምን ፈስል ሐቴመ
ደቂቀት እኩር ይአምር። እምበል
እሊመ ለልትሀየበኒ ድሩስ እብ
ዋጅብ አተምሙ ወብዕድ ወራታት
እቱ እንዴ ሻረክኮ ለአቤት እግልዬ
መደርሲንዬ እትሰአል ምነ ዐልኮ
ወአልሐምድልላህ
ተዐወትኮ
እብል።
ልተላሌ……..

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ልባብ
ነሲሐት አማነት ተ!
ዎሮት ነፈር
ር ሰኒ ፍቱይ
ወብዞሕ ወጂብ ላቱ ፈረስስ ዐለ
እሉ። ዕምደትለ ገቢለት ህዬ እግል
ልትዛበዩ ምኑ ትሸነሀ፡ ምናተ ለእናስ
አዝባይ እቱ አበ። ዕምደትለ ቀቢለት
እሊ ፈረስ እሊ እብ ማሉ እግል
ልትዛበዩ ምንመ ኢቀድረ፡ እብ
ቅሽሽ እግል ልርከቡ ባሰረ። ለእናስ
አስክለ ደብዐት እትለ ፈረሱ እንዴ
ትጸዐነ ክም ገይስ ኣመረ። ከእትለ
ገበዩ ልኩፍ እት እንቱ ጸንሐዩ።
ወክምለ ረማቅ ወአዜ ሕሙም
ለሀለ፡ ከሒለት ግያስ ለአለቡ
ትመሴሰለ እሉ። ለእናስ እለ ክም
ረአ ረሕመት ስበት ገብአት እቱ፡
ምንለ ፈረሱ እንዴ ትከረ አስክ
ዕያደት እግል ለአብጹሑ እትለ
ፈረሱ ትጸዐን ቤለዩ። ወእትለ
ፈረስ እግል ልዕረግ ፎፈእ ቤለዩ
ወሰደዩ። ለዕምደት ዶል ለተማም
እትለ ኮርለ ፈረስ አጥፈሓተ
እግለ ፈረስ እብለ እግሩ ከትሐዩ
ወልጃሙ ሌጠ ጠለቀ እሉ። ለእናስ
አሰሩ እት ልስዔ ወእግል ልብጠር
እሉ ልትረጀዩ እንዴ ዐለ፡ ለዕምደት
ተማም ክም ትዳለ ወግድም ለእናስ
እግል ለዐርዩ ክም ኢቀድር ሐቆ

ዐጃይብ ላቱ
መዕሉማት

ሐግነት እብ ብጥረቶም
ረያይም ላቶም አንፋር፡ ምን
ሐግነት እብ ብጥረቶም ሐጫይር
ላቶም አንፋር ትከብድ...
እናስ ተብዐት እግለ ሰኒ
ነኣይሽ ላቱ ሕሩፍ ምን እሲት
ወለዐል ለቀርእ እበ መቅደረት
ቡ፡ እሲት ህዬ ምን እናስ ወለዐል
ቅድረት ናይ ሰሜዕ በ...
ወድ ኣደሚ እት ወቅት
ስካብ ለለአነድደ ጠርማት ሓፋነት
(ጣቀት ሐራርየት)፡ ምነ እት
ወቅት ዓፊ ተለፍዝዮን ለለአነድደን
ጠርማት ሓፋነት ወለዐል ገብአ...
ወድ
ኣደሚ
ዕምሩ
አርበዐ ሰኖታት እትለ ለሐልፍ እቱ
ወቅት፡ ለገሮቡ በደል ለዐቤ እግል
ልትቅርፈጭ ለአነበት...
አፍ እት ቀበት ሐቴ
ምዕል ሐድ ልትር ለገብእ ምራቅ
ሰጥጥ. . .
ወሬሕ ምነ እተ መቅጠኑ
ለትትከሬ ጮርሕ ጸሓይ 7% ሌጠ
ቱ ለእሉ ለዐክስ(በልስ)።

አከደ፡ በጥረ ከውልብ ቤለዩ።
ለእናስ ህዬ ክምእነ ቤለ
ቤለ፣ “ለፈረስዬ
ግድም ዛምቱ ህሌከ፡ ከደሐን ቱ
በርከት ትግበእ እቱ እግልከ፡
ምናተ ሐቴ ሰኔት እግል ቲዴ እዬ
እትፋኔከ”..ሚ እውዴ እግልከ?
ለፈረስዬ ለረከብካበ ገበይ እግል
ዎሮትመ ኢትዳግመ።
ለዕምደት ህዬ፡ “እብ ሚ ሰበብ?”
ቤለዩ። ምን ኣመረ ሐቴ ምዕል
ዎሮት እብ አማን ለሐመ ወእት
ገበይ እክሩር እት እንቱ ለጸኔሕ
ነፈር ኢልትሐገል ገብእ። ከከበር
ናይ እለ ቅሸትከ ለእለ ቀሸሽከኒ
ትሰመዐ ምን ገብእ፡ ለአዳም ክም
እለ ናዬ እግል ኢትሳድፎም ሰበት
ፈርሆ፡ ለነፈር እንዴ ኢሰድዉ
ትም እት ልብሎ እግል ልሕሎፉቱ፡
ለፈረስ በርከት ትግበእ እቱ እከ፡
ምናተ ለውዲትከ እግል ዎሮትመ
እግል ኢትዳግመ እትረጄከ”
ቤለዩ።
ከነሲሐት ምነ እኩይ ለወዴካመ
ኢትምሐከ፡ ነሲሐት አማነት ተ፡
ወምን ነሲሐት ለአዝመ ኬነ፡
ከነሲሐት እግል ተአብጼሕ ትበገስ
ወሰኒ ተረድ እተ።

ተበሰም

እግል ዎሮ ሰክራን፡ “ስመዕ
ሑነ፡ እንተ ሚቱ 24 ሰዐት
እትለ ግዛዘትለ ከምረት ምን
አውሀሌከ!” ቤለዉ።
ህቱ ህዬ፡ “ጣይ ሑኩም
ቱ፡ ከጀሀነም እብለሀ ትትረከብ
ተአመስሎ ዐልኩም?” ቤለዮም።

1 - ዝብጠት እት ገጽ (ጽፍዐት)፡
(ጽፍዐት)
ገብእ፡
ጀነነ እት ገጹ ጸፍዐካሁ ምንን ገብእ
ምን 300 – 400 ለገብአ ሴላት
ዓሳብ ሐገን መይተ ምኑ። እብ ዐክስ
እሊ፡ ጥ’ሰት ረአስ፡ ሐዳይስ ሴላት
ሐገን ክም ልትከለቀ እቱ ትወዴ።
ከንኡሻይ
ጥሶሱ
እንድኢኮን
ኢትዝቦጡ፡ ወእት እንቱመ ምን
ጽፍዐት እት ገጽ ትደገጎ።
2 - ናይ ኤልክትሮኒክ
ትልህያታት (Games)፡ እለን
ትልህያታት እለን መሕበራይ
ወለቅወታይ
ዐቅል
ቀትለ።
ወብዝሓም አጀኒት እብ ሰበብ እሊ
ትልህያታት እሊ እት ቀይቡበት
ለለአቱመ ህለው።
3 - ቅብብ ወአትሓመቆት እም
እት ቀደም ውላደ፡- ጀነ እሙ
ለቀብብ ሀገጊት ሰምዐ ምን ገብእ፡
በይን ልታሌ፡ ወፈርሀት ትገብእ
እቱ ወምን ፈከሮት እብ ገበይ
ሰሊመት ለአወልጥ። እሊ ህዬ፡
ድራሳት ሐዲሳት ክምለ ለአክዳሁ፡
ጅነ መውህባቱ ምን ዋልዳይቱ ቱ
ለልትበገስ እቡ። በህለት ዔማት
መዋህብለ ጀነ እም ሰበት ተ።
4 - ቅብብ ሕሳባት መአፍካርለ
ጀነ፡ ለጀነ ለለሐስቡ አውመ
ለለአመጽኡ አፍካር ቀበብካሁ
ምን ገብእ፡ ወለእሉ ለአመጽእ
እንታጅ እብ ምን ብስር ተርብየት
ለአወለጠት ገበይ ተዕሊቅ ሀብከ

ጠዓሞ

አብዕብዬ
ዲብ
ጄሽ
ዶክቶር ዐለ፡ ወእት ሐርብመ
ሰኒ ፈዳብ ወፋርስ ነብረ።
ወሐርመ ሰኒ ፈዳብ ወዕዉት
በዐል ዳር ገብአ። ከሐቴ ምዕል
ክምእነ እት እብል ትሰአልክዉ።
“አብዕቦ፡ እንተ እት ክለ እለ
ሐያትከ ዝያድ ክሉ አውቄክዎ
ለትብሉ ወቀይ ፈዳብ እስዉቱ?
ወከፎ መስል ዐለ እሉ ደገም እዬ”
እቤሉ። ህቱ ህዬ ዲብ አቦትቼ
እንዴ ትወለበ፡ ለእዴተተ ጭቅም
አበለ ወናይ ፈተ ወእሕትራም
እቅማተት እንዴ አቅመተየ፣
“አነ ክለ ሐያትዬ ምስልኪቱ
ለሓለፍክወ” ቤለየ።

ዝበድ
ዝዖታት

በሀል

- እግል ኢትትዐወት ለትከረዐከ ሰበር
ህሌት ምን ገብእ፡ ለምን ፈሸል ህሌት
እግልከ ፈርሀት ተ።
- ፈተ ሸሪከት ዐወር ተ።
- ለትፈለለ ተበሰም ዶል ወዴ፡ ለዕዉት
ለዘትለ ዐውቴሁ ትበዴ ምኑ።
- እንተ ኖስከ ዳንን እት እንት
ኢጸንሐከ ምን ገብእ፡ እት ዔጻትከ
እግል ልትጸዐን ለቀድር ዎሮት
መክሉቅ ይሀለ።
- ዲብ እለ እዲነ ለውቀቱ ሰኒ
ሕድት ላተ ነፈር ሀለ ምንገብእ፡
ውቅል መቅደረት ፊቃዶ ላቡ ነፈር
ሌጣቱ።
- ክለ እት ልብከ ለህሌት
ኢትድገመ።

ለውቀት ዝያድ ክሉ እብ
ገበይ ቀላል እግል ትትረከብ
ትቀድር፡ ምናተ እሊ ምዶል
ገብእ?.. ዶል ለምነ ጥርዓን እብ
መሻክልከ ትበጥራተ፡ ወብዞሕ
ልይአለብካቱ መሻክል ክም ሀለ
እንዴ ኣመርከ ሐምዴ ወሽክር
ዶል ተአበዚሕ ቱ ለትትረከብ።

መዕሉመት

ለሸፍገ ስሬራይ ዓየ ቅዬሕ
ወሪዱ ቱ፡ ህቱ እት ቀበት
ሐቴ ሰዐት 350 ኬሎ ምትር
ለዐውል።
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እቱ ምን ገብእ፡ መትርራይቱ
ተሐውን ወለእለን ቡ መዋህብ
ልድዕፈ ወበዳሪት ልስእን።
5 - ምን ንእሹ ባብ ንቃሽ
ኢትድበእ ምኑ፡ ምነ ገበይ ለሰ’ረ
ዓዳት ወለመድ እንዴ ትበገስከ፡ እግለ
ጀነ ምን ንእሹ ገበይ ንቃሽ ደብአከ
ምኑ ምን ገብእ፡ ለእጅትማዕያይ
ወለቅወታይ ዐቅሉ ትቀትል ህሌከ።
እግል መሰል፡ እት ገሌ መናሰባት
ለአጀኒት ሐቆ ሕስር ኢልትሀየቦ፡
ወትም እግል ሊበሎ አዋምር ዶል
ነሀይቦም።
6 - ለአጀኒት ወቅት ንእሾም እብ
ገበይ ጠቢዐታይት እግል ለሓሉፉ

በክት እንዴ ከልአናሆም፡
ከልአናሆም ዲብ
ወራት
ራት ተዕሊ
ተዕሊም ዶል እንሸ
እንሸምሞም።
እግል መሰል እት ሕየጥ ለከትቦ
አጀኒት፡ እት ወቅት ንእሾም እብ
ገበይ ሑ’ረት ምን ክታበት እግል
ልትመከኖ በክት ሰበት ሰእነው
ቱ።
7 - ለጀነ እት መርሐለት
እብትዳእየት እትለ ሀለ እቱ ወቅት፡
ከጡ እግል ለአቅጥኑ እግል ንጥለብ
ምኑ ኢወጅብ። ከጥ ለዕኩክ እት
ኣምርተ አማን ወደማነት ነፍስ ቱ።
ከለከጥ ቀጥነ ምን ገብእ፡ እለን
ክልኤ ስፈት እለን ልትሐገለ ሀለየ
በህለትቱ።

በሀል እ’ሙራም

- ውላድ ኣደሚ እት ከበይ ሽቅል እግል ለአሴሮ ክሉቃም ገበኦ፡ ምናተ
ለሽቅል እግል ልፍሀሞ ለትከለቀው እግል ኢልግበኦ ቀድሮ።(ኮንፊሾስ)
- “ለሔሰት ህግየ መትሃግያየ በዐል አማን ላቱ፡ ወሴምዓየ ለልትነፈዕ
ምናተ፡ ከሞት ጀላብ ኣማን ምን ሞት ምስል ሐሰት ትትፈደል።”
(አርቶትል)
- “እሲት ምን ሻማት ኢትበጥር፡ ወአስክመ ለእናስ እትለ ኢትስእዮተ
ኢጸንሐየ መልህየት አማን ተ።” (ጆስታፍ ላንትዬህ)

መሐጠት ባስ....
ምን ገጽ 3 ለተላለ
ዐድ ራኪመ ወልዶም ቀደም
ለሀ እት ሕጻይ መርየም እግል
ልትፈረሮ እሉ እስኡሎም ሰበት ዐለ፡
ወህቶምመ ሰኣሉ እንዴ ሐሸመው
ቀደም ለሀ ምስል ዐድ ሽንከሓይ
ውጅሃም ሰበት ዐለው፡ ዕድም
እንዴ አስረው ቃብላም ዐለው።
አምዕል ዕድም ክምሰል ተመት ህዬ
መዳሊቶም እንዴ አትመመው እግል
ልትፈረሮ እሉ ብርንቶ ገብአው።
ላኪን ዐድ ሽንከሓይ ወለቶም
እብ ቀላል ክምሰል ኢልትባልሑወ
ለአምሮ ዐለው። እግልሚ መርየም
አቡሀ ወእመ ምንመ ለሀዩበ ሓሎታተ
እብ ቀሊል ወለት ሕቶም ክምሰል
ኢልትባልሖ እሙር ዐለ። ክልምኖም
እግል ውላዱ ልተምነየ ሰበት ዐለ።
እብ ፍንቱይ ዎሮ ምኖም ሽዉክ
ወሕፉን ሰበት ቱ ፍንጌር ክምሰል
ቀሬሕመ ሸክ ይዐለ እሎም። ላኪን
ምራድ ወልዶም እግል ለአትምሞ
እብ አሳሰ ቀደም ለሀ ምስል ዐድ
ሽንከሓይ ኣስራሙ ለዐለው ወጃብ
ሽንብርኪቶም እንዴ ወጭለው አስክ
ዐድ ሽንከሓይ ጌሰው።
ዐድ ሽንከሓይ ላተ ጎማቶም
ምን በዲር ባትካም ዐለው። “ጊስ
ኢቲበሉ ወክም ገይስ ደዩ” ክምሰለ
ልትበሀል፡ ሕኔት አቤነ ልብሎ፡
ዐደድ ጭገር እግል ልስመው እቶም
ወእብ ወለቶም እግል ልትረፎ
ኣማም ሰበት ዐለው፡ ክምሰል በዐል
ገጾም ሓርያሙ መስዑድ ሓለ እግል
መርየም ለመጃል እግሉ አዝመው
ምኑ። ዐድ ሕጻን ጀበነቶም ክምሰል
ሰተው ወተሐረበው ዲበ መጃል
አተው። መስዑድ ላኪን መርየም
እግል ወልዱ ታውረ ሰበት ዐለ፡
እግል ራኪ ወድ ዑመር ኣምረ
ይዐለ። ወእብለ ዐድ ሽንከሓይ
አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017

ልጣወው
ወዲብ
ለሐሸካሽኮ
ሐቆለ ጸንሐው እብ ክእነ፡ “ገድም
አፍተሓትናመ በዲር ላተ ቃሊ ዐለ
ወዮም እግልኩም ገሌ እንዴ አንቀስነ
ምኑ እብ ሐትሐቴ እግል ንስመዩ
እግልኩም” እንዴ ቤለ መስዑድ እብ
ክእነ ዲብ ተፋሲሉ አተ።
“ሐምስ ነአት ምን እንሰ፡ ወአርበዕ
ውግየት ምን ደሀብ ወስጋድ ሰለስ
ወአት ወክምሰልሁመ ሕምሰ አልፍ
ምን ሰላዲ እግል ፍቴሕ ክልኦት
ኪስ ፍሬ፡ ጣገት ወመለሱ እት
እግል ልሳሜ ሰበት አምበተ” እንዴ
ኢለአተምም፡ ምን ዐድ ሕጻን ሼክ
ስሌማን ዲብ ለሐማሕም፡ “የሀው እሊ
ላተ ዮም ዲብነ ትሰሙዎ ህሌኩም
ዲኢኮን እትሊ ምድር ሳምዓሙ
ወርእያሙ ይሕነ። እንቱም ህዬ፡
ርከቦ ወኢትሕገሎ ሕኔት ትብሉነ
ረአስኩም ቀደም ትከልኡነ ህሌኩም።
አዜ ህዬ እንዴ ትጋሜነ ነስእለኩም”
ቤለዮም ወእባሆም ለዐድ ሕጻን ዲብ
ጥውየ ሐዳስ አተው።
እሊ ወክድ እሊ እሽማዒል ሓሉ
እግል ራኪ ሰኒ ንኩእ ወንኩድ ዲብ
እንቱ፡ “የሀው ሕነ ወለት እምቤ
ዲኢኮን ደለውት ይእምቤ፡ እሊ
ለሰመዉ ዲብነ ስመይ ህዬ ደውለት
እግል ትርከብ ለልትሰሜ ቃሊ
ስመይ ቱ። አዜ እንዴ አቅበልነ ራኪ
ነአፍህሙ፡ እንሳታት ወሓታት ዮም
እግል ሕጻይ ወለት ዐድ ሽንከሓይ
ታዋቡ ሚ ነአውድ። ወለቶም ዲብ
ትትላከፍ ክምሰል ይዐቤት፡ ዮም
መንበረት ክምሰል ሰኔት እግሎም
ልተምነው ዲብነ” ቤለ ወጎማቱ
ክምሰል አሰአለዮም፡ ክሎም ምስሉ
ማጽኣም ለዐለው ዋፈቀው። ወሕጼ
ራኪ ወመርየም እት ክልኤ እት
እንቱ እበ መጽአወ ገበይ አስክ
ዐዶም አቅበለው።
ልተላሌ…..
ገጽ
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4ይ ክፋል
ዶክቶር ከዳሪ፡ ሸቀላቱ እንዴ
ትወስክ ጌሰት። ለአካን ክምሰለ
ሓዩት ለብኡስ ዲበ ድዕት ወዲብ
ባካተ ለዐለ ከተክት ዕጨይ
ውዱቅ ወሹሎዕ ዐለ። ዶክቶር
ከዳሪ ዲብ እዴሁ፡ ለዳፌዕ እቡ
ዕጫይ ዕኩክ እንዴ ጸብጠ ድማን
ወድገለብ ትፋጠነ፡ ምናተ ሬድኣይ
ለኢትረክብ ዲቡ ከደን አብስ፡ ለስፍ
ሓጥር ለትርዕብ ምኑ ድባዕ ሻፍቅ፡
ጠቢዐት ግዊት ግንሐተ ወድዋር
መአበይ ምን ኢገብእ፡ ሐቴመ
ኢረአ። ለዶክቶር፡ አርወሐቱ
ፈርሀት ወሸቀላት እንዴ ትካፈለያሀ
መተቅብላይ ሌጠ ምንመ ዐለ፡
ለመርሑ ለአምሰ ከልብ ላተ፡ ዲብ
ሕንፈለ ለትከመረ ጨበል ሐዲስ
ተአደደ።
ለእብ ገረግሙ ለአሰምዑ ለዐለ
ሕንረር ወአስነቃናቅ፡ እበ እንክር
ለኦሮት ብካይ ወሐን ወእበ ካልእ
እንክር ህዬ፡ “ዶክቶር፡ እግል ትስዴኒ
ሊኢኮን ክእነ እግል ተአተቅብለኒ
ኢኮን
እመርሐከ
ለአምሴኮ፡
ሚትረክበከ ህሌት፧ እግለ ረቢ ወደየ
ኤማን እንዴ ወዴከ እበ ለብካተ
ሒለት ስዴኒ!” ልብሉ ለሀለ መስለ
ዲቡ። ዲብ ለአልህስ ምነ ሕንፈል
እንዴ በጥረ ዶል ትበጥበጠ ህዬ፡
ጨበል ተሐፍር ለህሌት ዕፍሪት
ለአትሐሴ ዐለ። ክልኤ ስጤቱ እብ
እንፌሕ ተዕበት እንዴ ለሀልክበ፡
ግንሐት “ረሐም ዲብዬ” ክም
ገንሐዩ፡ ሓለቱ ለረአ ዶክቶር ከዳሪ
ወቅት እንዴ ኢለአበዴ፡ ለምነ
እስብዳልየት ለትበገሳቡ ዲብ እደዩ
ዋዲሁ ለዐለ መሓዝፍ ጻዕደ በህለት
(ጓንቲ) እግል ለሓርጥ አምበተ።
ለከልብ እብ እንክር ኦሮት ወህቱ
እብ እንክር ኦሮት፡ ቅብላት ሕድ
እግል ለሐንፍሎ አምበተው።
ሔዋን ወአዳም አድሕድ እግል
ልፍሀሞ ሰበት ኢአገመዮም፡ ለሽቅል
ሕንፈል ናይ ክሎም ገብአ።
ዶክቶር ከዳሪ ወለ እምበል
መንቀሞ ህግየ ልትፋሀም ምስሉ
ለዐለ ከልብ፡ ዲብ ወቀይ ትሩድ
ትጸመደው። ምናተ፡ ምን በርሀት
እት ጽልመት ዕውር፡ ምን ዐድ
ዲብ ከደን ወድ መላል፡ ምን
መለሀይ በይን፡ ወምን ዕርፍ
እት ሽቅል ምስጢሩ ድብዱብ
ትጸመደው። አመተ ኢትደሌ
እተ ለሸቄ ዲበ እስብዳልየት
እምበል ዕርፍ እትሳል ተሌፎን
ወልቀመ። ለመልህያም ዶክቶር
ከዳሪ ወመትሻቂቶም ዲብ ሸቀላት
ትካረው። ለሰማዐትለ ተሌፎን
ለሀረሰት ኔርስ፡ “ክልኩም ሐካይም
ወሴድየቶም፡ እብ ብጣሩ ልግብእ
ወዋድቅ ዶክቶር ከዳሪ ሕዘው!”
ለትብል ሐብሬ ክርን ትከበተት።
ዶክቶር ከዳሪ ሚክም ጀሬት ዲቡ
ሰበት ለመጽአት ሰበት ኢኣመረው፡
ኦሮትቶምከ ክልኤ ሕቀቱ እንዴ
ጸብጠ ክሎም ሕድ ገንሐው።
እባሆም ህዬ፡ ዲብ መካትብ፡ ገሃዊ፡
ሐማይም ራግዳም ዲቡ ለዐለው
ቁረፍ፡ ቁረፍ ዐመልያት ወሰፉፍ፡
መንተዘሃት፡ መካትብ እጅትምዓት፡

ቅሰት “ሕሽኪቶ”
ኬትባይ ሙደርስ ማሕሙድ ዑመር (ወድ-ዲኒ)
ሐማማት ወምስትርሐት ናይለ
እስብዳልየት እንዴ ትፈንጠረው፡
ክም ንህብ ፈርያት ራክበት እምበል
ዕርፍ ኬን ወእንሰር ተሐላለፈው።
ምናተ ሀለዮት ወምርካብ ዲክቶር
ከዳሪ ሸከም ሕርመት ወውላድ
መካን ጽብርት ሌጠ ገብአ።
ሐቆለ መርኢት ጽባቤሕ፡ በዐል
ረኤክው ኢትረአ ወኢትሰምዐ።
ሸቀላት መልህያሙ እብ ዕጹፍ
ወሰከት። ምናተ ቀደም እለ
እምበል ሐብሬ ገይስ ሰበት ኢዐለ፡
እሊ መትጠያን እሊ ሳክት ክም
ኢኮን እምበል ሸክ ተአከደው።
ሓዚሆም ላኪን ይአትካረመ፡ ዲብ
መራክዝ ቦሊስ፡ አካናት ራድኢት
ሻፍገት፡ ቤቱ ወብዕድ ጸኔሕ እቱ
ወገይሱ ለቤለው አካናት፡ እምበል
ዕርፍ ተሌፎናት ምንመ ካተረው፡
ዶክቶር ከዳሪ በርሀት ወጽልመት
ወዐድ ወከደን ዲብ ሕድ ሐዘው።
ኬራይ ግብእቱ ለልፍህም
ነፈር ሰበት ረክበ፡ እግል ልክደም
ወልትሐራገም አምበተ። ለእብ
ነሐሩ ወገረግሙ ለአፈግሩ ለዐለ
ለኢለዓርፍ ነሲቅ ብካይ ወሐዘን፡
ለፈስሩ ዓልም ዕልም ነፍስ ሔዋናት
ለለሐዜ ዐለ። “አይወ አብሽርከ
ለምስጢር ድብዱብ እግል ልትቀላዕ
ወልትረኤ ቅሩብ ሀ’ለ” እበ ትብል
ልእከት ለጻብጥ ሀለ ለመስል
ሕንፈል ዕሳስ ሌጠ ቤበረ። ዶክቶር
ከዳሪ ለላብሱ ለዐለ ባልጦሁ ጻዕደ፡
እበ ስባቅ ቀይሕ ለመስል ረብረብ
ሕብሩ እግል ኢልቅዌ እንዴ ቤለ
ዲበ ቀጣኒትለ አምዒቱ ለዐል
ዶል ዐጽፈዩ፡ ምስለ ህርፎት ሳቡን
ለመስል ሕቡሩ ጻዕደ ለኢገይስ
ነፈፍር ሕብር ጋሻይ አቅመተ ዲቡ።
እሊ ሕብር እሊ ሚክምሰልቱ እግል
ልትአከድ ምኑ፡ ለግልብብቶም
ለዐለት ጽልመት ሰበት ከልአቱቱ፡
ናይሚ ሕብር ክምሰልቱ እግል
ለኣምር ወልድሌ እንዴ ቤለ፡ ዲብለ
ጂብለ ጅበቱ ለዐለት ሐሸከት እንዴ
አፍገረ፡ ክርቢታይ ክም አቅረሐ፡
ዲበ በርሀትለ ሐድ 20 ሳንየት
ለገብእ ወቅት ለጸንሐት በርሀትለ
ሐንገ’ለ ክርቢታይ፡ ለነፈፍር ናይ
ደም ክምሰልቱ እት ሸክ ኢገብአ።
ላኪን፡ ለዶል ለህቱ ወለ ናይ
ምን ክምሰልቱ ለለአምሩ ከልብ
ለትራከበው ዲቡ ወቅት፡ ምን
ቁርፈት ዐመልያት ፋግር ሰበት
ዐለ፡ ምነ ኣላትለ እስብዳልየት ወለ
አግርበትለ ግማመት ለትናፈረ
ዲቡ ክምቱ ምንመ ኢትሸከከ፡
ህቱ እንዴ ኢልርእዩ ቀበት መላእ
ወጀላእ ክምሰለ ሐቴ ለአለቡ ዲቡ
እንዴ ገናድል እቡ ምጽአቱ ላተ
ሰኒ አክጀለዩ። ላኪን እባላቡ፡ ሽቅሉ
አተላለ።
ለዘነቡ ዲብ ብራራሁ እንዴ
ዐግነዩ ወለዶክቶር፡ ቅብላት ሕድ
ለሓንፍሎ ሰበት ለዐለው፡ እንቅውትራም ሰበት ዐለው በስዋቶም
ዶልከ ክም አመድፍ ጽብሐት
ሕድ ራድህ ምንመ ዐለ፡ አዳም

ወሔዋን ምንማቶም ኢትሻቀለው
እቡ። ለማይ-ማዮ ሓምል እደይ
ዶክቶር ከዳሪ፡ እደይ ሐረስታይ
መስለ። እምበለ ዶልከ ልትደራሸሽ
ወልትሳበር ዲቡ ለዐለ መሾቀር፡
ለለሐፍርቡ
መትሻቀዪ
ሰበት
ኢዐለ ባኩ ህዬ፡ ለእብ ጽብጠት
ገለም ወወረቀት ሌጠ ለዓቢ
ረሓት እደዩ ሓሪም፡ ክምሰለ ዲብ
እሳት ልትቃመድ ለሀለ መስለዩ።
ጽልመት ላኪን ወድ ምንክብ ሰበት
ገብአት እቶም፡ ምነ እት ቀበተ
ለዐለው ደብዐት ጋምለት፡ ዕጨይ
ይቡስ እንዴ ቀራሸበ ምድገ እግል
ልክሬ ምንመ ሰተተ፡ እተ ወቅት
ለሀይ ወዲበ አካን ለሀ፡ እሳት እንዴ
ከረ በርህ ምን ወዴ፡ እት ረአስለ
አስክ እለ ምስጢረ እሙር ለኢሀለ
ብቆት፡ መደረት ብዕደት እግል
ልሰብብ እቱ ክም ቀድር ኢቀወ።
ላኪን ሕርያን ብዕድ ሰበት ኢዐለ
እግሉ፡ “ለመጸአት ትምጻእ!”
እንዴ ቤለ ለእንዴ አረዩ ክም ቤት
ሰሬረት ረአስ ሕድ ክውኑ ለዐለ
ዕጨይ ጸርመት፡ ክርቢታይ እንዴ
ሸምጠ ዲቡ አቅረሐዩ። እትለ
በርሀትለ ምድገ ህዬ፡ ለምለዐል
ምድር ክሙር ለዐለ ጨበል
ሐዲስ፡ እንዴ ጋልሀው፡ እበ አሰርለ
ሕፍረት ሐዳስ እንዴ ልትመርሖ፡
ሐድ 50 ሰንቲ ምትር ትደሀረው።
አክለ ተሐት ትደህረውከ፡ ለምስሉ
ለሐፍር ለዐለ ከልብ ክምሰለ በዲሩ
እግል ለሐንፍል ሰበት ኢቀድረ፡
ዶልከ እብ እንክር ኦሮት እንዴ
ደውር ወእብ አጭፋሩ እደይለ
ዶክቶር ለሐራፍጭ ሰበት ዐለ
እንዴ ትዳገነዩ ለሕንፈል በኑ
እግል ልጋደሉ ሐረ። ለከልብመ፡
ምነ ሐድ ለሀይ ወተሐት እግል
ለሐንፍል ክም ኢቀድር ሰበት
ኣመራቱ ገብእ፡ እተ ግንራሪብለ
ሕፍረት እንዴ ትገሰ፡ “አብሽርከ
ዶክቶር! ከላስ ቀረብከ” ልብሉ
ለሀለ እት መስል፡ ለአስክ አቅሩድ
እዘኑ ለስጡር አፉሁ እንዴ ከስተ
ለአልህስ ዐለ።
ዶክቶር ከዳሪ፡ ለሕፍረት እበ
ምግበ ገሌ ለዐል ለራፍዐተ ሐጀት
ክም ህሌት አምረ። ፈርሀቱ ምን
ወቅት እት ወቅት እንዴ ትበዜ
ጌሰት።
“ላኢላህ ሃኢለላህ!
ላሐውላ ወላቅወተ እላ ብላህ!
ስብሓን አላህ! ቃሉ-እና ልላሂ
ወእና ኢለይሂ ራጅዑን!” ለልብለ
ከሊማት፡ እንዴ ኢልትአመሩ
ደርብ ሕድ ለአተርትየን ዐለ።
እበ ፈርደትለ ሕፍረት ለኦሮት፡
ምነ ሐንቴለ ጨበል፡ አክል ሕድ
ለለአምረ ከሚሸት ሕልዊት ጸላም
ክም አወልወለት ዲቡ ላተ፡ ልቡ
እብ ድንጋጽ ሰረፍሪፈት ምንመ
ገብአ ምኑ፡ አምዒቱ እንዴ አስረ
ኤማኑ እግል ለአስብት ክምቡ፡
አርወሐቱ አትሓጠረ።----------ትተላሌ......
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ሙሰ መንደር

ሓጣም እት ገለድከ
ወእንተ ጀነት ለሀበከ
ጋዘሌብከ እግል ወጠን ዐለ - ለሽፍር እንዴ ትፈንቴከ
ጋዘሌብከ እግል ውሕደት ዐለ - ተግባብከ እንዴ ትወንዘፍከ
ጋዘሌብከ እግል በርሀት ዐለ - ለጽልመት እንዴ ቀልዐከ
ጋዘሌብከ እግል ሕርየት ዐለ - ለጨቅጥ እንዴ አቤከ
ጋዘሌብከ እግል ሰላም ዐለ - እኪት ለእኩያም እንዴ ምሔከ
ጋዘሌብከ አፍረሰ ፋርስ - ኤማን ወአማን አውረስከ።
ዔለ ሰቦት ዐልከ - እግል ፈታይከ ኔዋት እዱሉይ
ዶል ገደቦ አጠረሚን ዝላም ዐልከ እት ምትዋይ ኩሩይ
ውሒዝ እረድ ዐልከ - ለዕርጌ እርዱይ
ተባራትከ ምሉእ - ዐሪብ ባዶብ ማይ ሸራባቱ እብዱይ
ገድ ዐልከ ወብደሆ - እት ዕሽረት ሕሩይ
ሀያብ ሕውዝ ሽክር ግዴት፡ ግድት ምጡይ።
ነሽዕለ ዐሪብ ጽሙእ ዐልከ - በዐል ፍትኩ እርዉይ
አረዌትከ ዳገት - እት ሰሙይ ግቡል ግቡይ
እት አጻምእ እግል ምርካብ - ረህየ ለጭብሉይ
ትመኔሕ ዐልከ ኢመሐከ - አሽከለሊከ እት አፌት ትልሁይ
ወሽን እት መጋውሕ - ወአምሱይ ሕሩይ
ሰልፉ እንዴ አፍሬከ - እት ድገም ንዉይ።
ሞረ መርባት አብ ሐጠር - እግል መንገፎ ውጡይ
ድጌ፡ ኢፈርሀት ገርበል - ወድ ድጌ ግዉይ
ሰረት እግል አባይ - እት አፍ ለእያደ ሽቡይ
ምንቱ እምበሌከ - እት አፍ ፋጾት ስዉይ
ወምንቱ እምበሌከ - ለመስገደል ግልዱይ
ሄይባይ ዕስመት - እንተ ዐልከ ጽዕዱይ።
ሰልፍ ሸሙይ ምሩግ - እግል ሀለዮት ወጠንየት
ወጠንየትከ ወጠንዪን አፍሬት በቅዐት
ሀንዳሲ እንተ እት ሓዩት - ከብድ ደብዐት
አብቀርየት ንዳልከ - ጊመት እስትዕማር አቅወዐት
መሕበር ዐልከ አብረሀ - ዮም አስበሐት ግድዐት
ገጽ ዐልከ ባርህ - ምንከ ነሽአት ሰልሐት።
እግል ልስመዶቱ ትሰምድ ዐልከ - ለዋይዲብ ሐቆ ትሾሸረ
ገለብ ደሐነ ዐልከ ለወጠን - እት በሐረ ወምድረ
ምርዉይ በዐል መራነት - ወድ ግሰተ ወሐንገለ
ቅሰን ወድ ገመኔ - በዲር ሓርጥ ሽረ
ሓጣም እት ገለድከ - እት ከደነ ወሽፍረ
ጀነት ተአትባርደከ - አትመቃርሑ ዳረ
ጀነት ተአትባርደከ - አትመቃርሑ ዳረ።
ዐውቴ እግል ገቢል!!
መሐመድ እድሪስ ኣድም መሐመድ
15/08/2017

ብሪጋደር ጀነራል ሙሰ ራብዐ አስተሽሀደ
ሙሰ ክምሰለ ምናድል ሰለሙን ጸሃዬ ዲብ ሐቴ ምን ሐልየቱ ለቤለየ፡ “ዐዋቴ
ዐስከሪ ተሕሪር ዕብል ሐቴ” ለቤለየ፡ ግረ ዐዋቴ እት ዕልብ ክልኤ ለልትረተብ
ዐስከሪ ሕርየት ቱ። ዲብለ ዲብ ክሎም ሹሀደ ምሔርበት ለተሀየበዩ ዝያደት ረዪም
ዕምሩ ለሸቀ እቱ ወራታት ላኪን ሙሰ ራብዐ ዕልብ ሐቴ ዐስከሪ ሕርየት ቱ።
ሙሰ ራብዐ ዲብ ሰነት 1965 ቱ ዲብ ንዳል ተሕሪር ለተሓበረ። አነ
ህዬ ግራሁ ሐቆ ዐስር ሰነት ዲብ ሰነት 1975 ናደልኮ። ለፈርግ ናይ ምድር
ወዐስተር መስል። እበአማንመ ክምሰልሁቱ። ሙሰ ምን ጠቢዐቱ እግዬ እንዴ ቤለ
ለኢልትገሀፍ፡ አርወሐቱ ክምሰል መስኡል ለኢለዓቤ ወኢልትዐቤቤ ምን ክሉ ሕር
ለገብአ ፈታይ ገቢል ወሸዐብ ቱ ለዐለ። እሊ ህዬ ጥቢዐቱ ወምን ረቢ ለረክበየ
ወህበት ሰበት ገብአት፡ ዲብለ ገብአ መስደድ ወረህየት ረአዩ ወአደቡ እንዴ
ኢበድሉ አስተሽሀደ።
ክምሰለ አክትበት ቅዱስ ለለአደርሰናቱ “ለአርወሐቱ ምተሐት ክሉ ለለሐስብ
ሙሰ ራብዐ፡ ክምሰለ እግል ሸዕቡ ለፈቴ ወለሐሽም፡ ዲብ አልባብ ክል ምዋጥን
ወምናድል እንዴ ገብአ ለነብር ምሔርባይ ቱ። ሕነ መልሂቱ ህዬ ወለ ክምሰለ ናዩ
እብ ፍዕል ምንመ ይእንቀድሩ ክምሰልሁ እግል ንግበእ ላተ ዲመ ለንተምነዩ ቱ።
ዲብ ደንጎበ እትሊ ሐጪር ክቱብዬ እግል ኢበሉ ለሐዜ ክምሰለ መርሑም ፈናን
አልአሚን ዐብደለጢፍ ለቤለየ “ክትውለድ ከሎከ ብጥራይ ነብስኸ ክትመውት
ከሎኻ ብሜትሮ ዐለበ” ክሊነ ዳይማም ሰበት ይሕነ መሰል ሰኔት ምሔርባይ ሙሰ
ራብዐ ንውረስ እብል ወደሐንኩም።
ተከስቴ ተኽላይ
አስመረ
አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ቮልታ ስፓንያ

እግል 72ይት ኢነቱ ገብእ
ለህለ ጅግረ ዐጀላት ስፓንየ
ኤረትርየይ መትጃግራይ ዐጀላት
ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ መርሃዊ
ቅዱስ ፈሪቁ እንዴ ወከለ እትሊ
ጅግረ እሊ ምስል ፈሪቁ እት
ዮም 19 ኦጎስት ሰንበት ንኢሽ
ጅግራሁ አንበተ።
እሊ እት ዮም 19 ኦጎስት
ሰነት 2017 ለአንበተ ጅግረ
21 መርሐለት እግል ልገልብብ
ዱሉይ ለሀለ እት ገብእ፡ እትሊ
ጅግረ እሊ ህዬ ፈሪቅ ዳይመንሽን
ዳታ፡ መርሃዊ ቅዱስ አንቶንዮ
ኢጎር፡ዩስፍ ራጉጉ፡ ጃንስ ቫን
ሬንስበርግ፡ሴርጅ
ፓውለስ፡
ሞርቶን ለችሌን፡ኪንግ በጃሚን፡
ዶገል
ኒክ፡ፍራይል
ዖመር
እሹሩክ ህለ።
ለእት ኒሜስ ለገብአ ጅግረ
13.7 ኪሎ ምትር ለገልበበ ናይ
ወክድ ፍረቅ እት ገብእ፡ ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳታ ምነ እተ ጅግረ
ለትዐወተ ፈሪቅ ቢኤምሲ ሬሲን
39 ካልኢት እንዴ ተአከረ እብ
16 ደቂቀት ወ37 ካልኢት
14ይት ደረጀት ጻብጥ ህለ፡
ፈሪቅ ቢ ኤምሲ ሬሲን እብ

15 ደቂቀት ወ58 ካልኢት ቱ
ለትዐወተ።
እት ዮም 20 ኦጎስት ቮልታ
ስፓንየ እት 2ይት መርሐለት
ጅግራሁ
እትሉሉይ
ዐለ፡
እትለ 2ይት መርሐለት እለ
መትጃግረት ምን ኒመስ አስክ
ግሪሰን 203.4 ኪሎ ምትር ሪም
ለቡ ጅግረ እቱ፡ መርሃዊ ቅዱስ
ምስለ 21 መተልህየት ሓቅፈት
ለዐለት መጅሙዐት እብ 13
ካልኢት ምነ ሳልፋያም ወለት
ሳታ (ከጥ ዐውቴ) ለኬደው
መትጃግረት እንዴ ተአከረ
61ይት ደረጀት ጸብጠ።
እተ ጅግረ ወድ ጀርመን
ይቬስ ላምፔርት፡ ምን ፈሪቅ ኲክ
ስቴፕ ፍሎርስ እብ 4 ሳዐት 36
ደቂቀት ወ13 ካልኢት አወላይ
ፈግረ።
ማሌ ለሀ ቀዳሚት እት 3ይት
መርሐለት ለገብአ ጅግረ ህዬ
መርሃዊ ቅዱስ 53ይት ደረጀት
ረክብ እት ህለ፡እትለ መርሐለት
እለ ወድ ኢጣልየ ቪንቼንዞ
ሊባሊ ምን ፈሪቅ በሕሬን መሪዳ
ቱ አወላይ እንዴ ፈግረ ጃእዘቱ
ለነስአ።

ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
እት 2ይት ሳምንቱ

2ይት ሳምኑ እትሙም ለህለ ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ እትሊ
ለሐልፌነ ሰነብት ለገብአ ጅግራታት እቱ ለዐለት ፍገሪት ዶል እንርኤ
ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እግል ፈሪቅ ስዋንሲ 4 እብ 0 ቀልበዩ። ምናተ
ብዞሕ እህትማም ህዩቡ ለዐለ ጅግረ ፍረቅ ቼልሲ ወቶተንሃም ቱ ለዐለ፡
እሎም ፍረቅ እሎም ደዓም 1ይ ወ2ይ ደረጀት እንዴ ጸብጠው
ጅግራሆም ለአትመመው ሰበት ዐለው ቱ፡ ትልህየ ላኪን እብ ዐውቴ
ፈሪቅ ቼልሲ 2 እብ1 ተመት።
እት ብዕድ ጅግራታትለ ደውሪ ፈሪቅ ሄዴርስፊልድ ምስል ፈሪቅ
ኒውካስል ዩናይትድ 1 እብ0 ፈግረት። ፈሪቅ ስቶክ ሲቲ እግል ፈሪቅ
አርሰናል 1 እብ 0 እንዴ ቀልበ ፈግር እት ህለ፡ ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ
እግል ፈሪቅ ብራይቴን 2 እብ0 ተዐወተ እቱ።
ፈሪቅ ዌስትሃም እግል ፈሪቅ በርንሌይ 1እብ 0፡ ፈሪቅ ዋትፎርድ
እግል ፈሪቅ በርንማውዝ 2 እብ 0፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል እግል ፈሪቅ
ክሪስታል ፓላስ 1እብ 0፡ ፈሪቅ ሳውዝሃምፕተን እግል ፈሪቅ ዌስትሃም
3እብ2 ቀልበ። ፈሪቅ ማንዩናይትድ ምን ክልኤ ትልህየ 6 ንቅጠት
ሰበት ረክበ ሜርሒት ጻብጥ ህለ።

ፈሪቅ ርያል፡ ፈሪቅ ባርሰ እንዴ አሽከታ ካስ ነስአ
ሕሩይ ፈሪቁ ሮናልዶ እንዴ
ቀበ ምኑ እት ዮም 16 ኦጎስት
ምሴት አረቡዕ ፈሪቅ ርያል
ማድሪድ ምስል ፈሪቅ በርሰ
ለወደዩ ጅግረ ካልኣይ እግር
እቱ 2 እብ 0 ሰበት ቀልበ፡ እብ
ጀምዕ ንቃጥ እት ክልኢተን
ለትልህየ 5 እብ 1 ሰበት
ተዐወተ ዕዉት ዕዉታም ካስ
ጅግረ ስፓንየ ገብአ።
ማርኮ
አሴንስዮ
ምን
ድዋራት 28 ምትር ለቴረየ
ወቦርቴሌ በርሰ እንዴ አመተ
ኢደሌ እት ሸግዒቱ ለትወሸቀት
ኩረት፡ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ሕሳል
ሜርሒት እግል ልዋሌ ለሰዴቱ
ዐለት። ግራሁ ህዬ ከሪም በንዚማ
ምን ማርሴሎ እንዴ ተዐጸፈት
ለመጸቱ ኩረት እበ ገረመት
ገበይ እት ሕርበት ቦርቴሌ ዲብ
ተአንኮልል ሰበት ትርኤት፡ ፈሪቅ
ርያል ማድሪድ 2 እብ 0 መርሒቱ
እተ እንዴ ተረደ ዕርፍ ፈግረ።
ግረ ዕርፍ ለገብአት ትልህየ እተ፡
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ መቅደረት
ሰይጠረቱ ዝያድ ሰበት አርአ እተ
ተለየ 45 ደቂቀት ምንመ ዐለየ
መተልህየት ፈሪቅ በርሰድ ሊዮነል
ሜሲ ወልዊስ ስዋሬዝ ለወደዉ
ጀርቤታት ፍሬ ሰአነ።

ለልአትዐጅብ ላኪን ፈሪቅ በርሰ
እት 24 ጅግራታት ምስል እሊ
ፈሪቅ ለወደየ ትልህ ጎል እንዴ
ኢሰጅል ፈጊሩ ቱ።
መደርብ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ
ዜነዲን ዚዳን እትሊ ፈሪቅ እሊ
ክም መደርብ ሽቅል ምን ለአነብት
እት 2ይት ሰነት ሽቅሉ፡ ሻምፕዮን
ጅግረ ላሊገ ሰነት 2016/2017፡
ካስ ሱፐር አሮበ፡ ክምሰልሁመ ካስ
ፍረቅ ዕዉት ዕዉታም ስፓንየ እቱ
ለትዐወተ መደርብ ጋብእ ህለ።
ለትፈናተየ ዔማታት አክባር
እብለ ፍገሪት እለ እት ቅርፈት
ቀየሮት
ልባስ
በርሰ
እት
ፍንጌ መመቅርሐት ለትርኤት
ኢመፋሀመት፡ ፈሪቅ በርሰ እት

እኪት ሓለት ክም ልትረከብ ለሸሬሕ
ቱ ልብሎ ህለው። አዝበዮት ኔይማር
እንዴ ተሌት ለትርኤት ምጥራቅ
እተ ፈሪቅ ምነ ሀወእ ለኣቴት እት
ገብእ፡ እትሊ ፈሪቅ እሊ ለልትረከብ
ኮከብ መተልህያዩ ላቱ ሜሲ ውዕል
ሐዲስ ኢፈረሞቱ ምነ መስኡሊንለ
ፈሪቅ እት ፍንጌሆም ፈንጨጋር
ካልቅ ለህለ ጋር ቱ።
ፈሪቅ በርሰ እለ ምጥራቁ እግል
ልድበእ እንዴ ቤለ እግል መተልህየት
ሊቨርፑል ኮቲኖን ወመተልህያይ
ደርትሙንድ ደምበሌ እትሊ ፈሪቅ
እሊ እግል ዐደዮቶም፡ እብ ኩለ
ሒለቱ ሸቄ እቱ ለህለ ጋር ክም
ቱ፡ መመቅርሓይ ሽቅለ ፈሪቅ ፔፕ
ሲጉረ ሻሬሐ ህለ።

እግል ጃእዘት ፊፈ ሕሩያም ለህለው 4 መተልህየት ፕሪመርሊግ

እብ ገበይ ፊፋ እት ክል ሰነት
እግል ሕሩይ መተልህያይ
ተልህያይ ኩረት
እግር ዐለም ለትትሀየብ ጃእዘት
ሰነት 2017መ እግል ትትሀየብ
መረሽሒን እተ ተአመርው እቱ
ወክድ፡ምነ እተ ጅግረ ለሻርኮ
መተልህየት ለ4 ምን ጅግረ
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ቶም። ሄሪ
ኬን ምን ፈሪቅ ቶተንሃም፡ አሌክስ
ሳንቼዝ ምን ፈሪቅ አርሰናል፡ ጎሎ
ካንቴ ወ ኤደን ሃዛርድ ምን ፈሪቅ
ቼልሲ ቶም።
ለሐልፈተነ ሰነት እለ ጃእዘት
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እለ ለነስአ ክርስትያኖ ሮናልዶ፡
ክምሰልሁመ ሜሲ ወኔይማር ምነ
እትለ ጃእዘት እለ ለትዐወተው
መተልህየት እንዴ ገብአው እግል
ጅግረ ምነ ቀርበው ቶም።
ምስል ፈሪቅ መማንቼስተር
ዩናይትድ
ለዐለት
እግሉ
እትፋቅየት ለተመት ወእትሊ
ወክድ እሊ ምክራዩ ቃዊ ለህለ
ኢብራሂሞቪች ምነ 24 እተ
ጅግረ ሻርኮ ለህለው መተልህየት
ዎሮት ጋብእ ህለ።
ምን መደርበት ፕሪመርሊግ ህዬ
አንቶንዮ ኮንቴ፡
ማ ው ሪ ሽ ዮ
ፖ ቼ ቲ ኖ ፡
ፔፔ ጓርዲዮላ
ወጆሴ ሞሪኖን
እግል ሕሩይ
መ ደ ር ብ
ለትትሀየብ
ጃእዘት እግል
ልንስኦ ምነ እት
ጅግረ ኣትያም
አርቡዕ 23 ኦጎስት 2017

ለህለው መደርበት ፕሪመርሊግ
እንግሊዝ ገብኦ እት ህለው፡
ሰለስ ካስ ናስእ ለህለ መደርብ
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ዚኔዲን
ዚዳን ወጀርመን ካስ ኮንፈደሪሽን
ካፕ እግል ትንሰእ ለአተቅደረ
መደርብ ለፈሪቅ ጆኣኪም ሎውን
ምነ ጃእዘት እግል ልንስኦ ለቀድሮ
እትሊ ጅግረ እሊ ሻርኮ ለህለው
መደርቢን ቶም።
እሊ እብ መደርቢን ፍረቅ
ድወል፡ ፍረቅ ለትፈናተ ጅግራታት
ዐለም፡ ስሕፍዪን ወመሰጅዒን
ለትትሀየብ ክርን አስክ ዮም 7
ሰብተምበር ለልአተላሌ ጅግረ
ፍገሪቱ እት ዮም 23 ኦክቶበር
እት ለንደን ለትገብእ መናሰበት
ሂበት ጃእዘት እግል ትትዐለን
ቱ።
ፊፋ ቀደም እለ ምስል ባሎን
ዲ ኦር እንዴ ትሳዳ ቱ፡ እለ
ጃእዘት እለ ለሀይብ ለዐለ፡ ምን
ደዓም ላኪን እብ በይኑ ሰርግለ
ህለ።
ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

ለልአትዐጅብ መህረጃናት

እስፓንየ እት ሰነት ብዞሕ
ለለአትዐጅብ
መህረጃናት ክም
ወዴ ልትአመር፡ ከገሌ ምኑ እግል
ንሽረሕ፦
መህረጃን ዐይነት፦ እሊ
እት መዲነት “ሌዛ” እግል ሐምስ
አምዕል ለገብእ መህረጃን እት
እንቱ፡ መሻርከቱ ለዘት ዐይነት
እግል ለአዳውሮ እንዴ ቤለው፡ እብ
ንየቶም እት መጃኒን ልትቀየሮ።
እት መአንበትለ መህረጃን ህዬ፡
ምን ዐመራት እት ሔልፈት ገበይ
ግማመት ልክዑ እተ ክምሰልሁመ
ተምሳል ዓሰ እንዴ ሸቀው ለአነዱዱ።
ሐቆ እለ “ዎ ይበ” እት ልብሎ
በኩ። እት ካልኣይት አምዕል ናይለ
መህረጃን፡ እብ አቅሕመ ለትመልአ
ለቤዕ እንዴ አዳለው ሕድ ዛብጦ
እቡ ልውዕሎ። እተ ደርበ አምዕል
ህዬ፡ አምእድ-ሐ እንዴ ለብሰው፡
አሻይር ደአል ሐ እት ወዱ
ልውዕሎ። እት አምዕሎታት ህዬ፡

በሀል ላባም

-“እት ፍንጌ አድግ ወጃህሊን ለሀለ
ፍርግ፡ አድግ ሰበት ንጽዕኑቱ”
ሶቅራጦስ
- “ፈረህ ምሽከለቱ እግል ልባሌሕ
እቡ ለቀድር አምኣት አግቡይ
እግል ልርከብ ቀድር፡ ምናተ ህቱ
ለለሐርየ ገበይ ሀረብ ተ” ዐሊ
ክለይ
- “ማል ለይአለቡ ነፈር ሓግልቱ፡
ምኑ ለሕግለ ህዬ ማል ሌጠ
ለቡቱ።” ነጂብ ማሕፉዝ
- “ሰጃዐት፡ ለትመስለከ መትሃጋይ
እንዴ ኢትገብእ፡ ለትሃጌካሁ ክም
ኢለአከጅለከ
መትአካድቱ።”
አርስቶትል
“ሐያትነ እት አንበቶተ
ወአትመሞተ እት መሸንገል
ብዕዳም እንዴ ተሐዘልነ ንሄርር፡
” ጉታ
“ጠዐብ ጸብር ሐቆ ለመድካሁ
ክም መዐር እግል ልጥዐመከ
ቀድር።” ጆ.ሊኖን
“ለለአትፈክርቱ፡ ዔማት ለውቀት
እት ቀበትነ እት ሀለ ምን ብዕዳም
ነሐዝየ።” ኦስካር ዋይልድ

ክሎም መሻርከት ለመሉኩ ሐረካት
ዐይነት እት ለአርኡ ልትፋግዖ።
እትሊ መህረጃን እሊ፡ ሰህ ለቤለተከ
ሓጀት እግል ቲዴ ወቲበል እብ
ቃኑን ልግበእ ወ ሸሬዕ ለልሰአለከ
አለቡ እግል ናይ ዐይነት ሳምን
ሰበትተ።

መህረጃን ቶማቲነ፦
እሊ መህረጃን እሊ ክል ሰነት
እግል ሳምን ለልተላሌ ገብእ እት
ሀለ፡ እት አምዕል ህዬ እግል ሳዐት
እብ ጠማጢም ሕድ ዛበጦት ቱ።
“ቶማቲና” እት መዲነት “ቡኖል”
ገብእ። እሊ እት ኦገስት ለወድዉ
ፍቱይ ወስሙይ መህረጃን፡ እግል
ዐየዶት፡አምኣት ጠማጢም ብሹል
ለጸዐነየ መካይን እንዴ መጽአየ እት
ቀደምለ አዳም ለክሙር ከርያሁ፡
ሐቆ እለ ክሎም ለመሻርከት
ምነ ጠማጢም ሓቃፎም እንዴ
ማልአው ሕድ ዛብጦ እቡ ወሰሮም
እት ቀበትለ ጠማጢም ለፉጩቅ
ለሐምሶ። እሊ ቀደም ሰማንየ ሰነት
ለትአንበተ መህረጃን ስድፈት ክም
ተአንበተ ልትሸረሕ። ህቱ ቀደም
ሰማንየ ሰነት ኦሮት እት ዐረብየት

ደሩክ ጠማጢም እንዴ ጸዐነ እት
ሻሬዕ መዲነት ቡኖል እት ገይስ፡
ስድፈት ለዐረብየቱ ሰበት ትሰበረት
ምኑ ለጠማጢም ትከዐ። ለበዐለ
ዐረብየት ህዬ መድእላይ ሰበት ዐለ፡
እግለ እግል ልስደዉ ለመጽአው
አንፋር እብ ጠማጢም እግል
ልዛብጦም አንበተ። ህቶም’መ ረድ
ፍዕል ሰበት ሀበዉ፡ ዝበጥ እብ
ጠማጢም በዝሐ። ሐቆ እለ እተ
ወቅት ለሀይ እዳሪ ናይለ መዲነት
ለዐለ መስኡል እግል መትፋግዒ
ሰነት-ሰነት እግል ልግበእ ቀረረ
ወአስክ እለ ዮም እንዴ ትለመደ
ልተላሌ ሀለ።

መህረጃን ቀኒጽ ማይታም
እሊ መህረጃን እሊ እት መዲነት
“ላስ-ኒቫስ” ገብእ። ለመህረጃን
አሳሱ እግል ዝክረት ወልእ ማርተ
ዲ ሪባርቲም ለልትዳሌ ገብእ እት
ሀለ፡ ክሎም መሻርከት እት ብላይ
ጸዕደ እንዴ ጠብለለው
እት
ሸዋሬዕ ፈግሮ ወእገለ እብ ሞት
ለትፈንተዎም መልህያሞም እት
ልትዘከሮ እተ ሸዋርዕ እት ከ’ሎ
ልውዕሎ በሀለትቱ።

ቅሰት እለ ሱረት

እት ሰነት 2007 ማይክል ዴክ ለልተሀል ወድ ብሪጣንየ፡ እግለ
ቀደም ዐስር ሰነት ምስል በዐል ሻመ እት አሜርከ ለዞቀት ወለቱ እግል
ልሕዜ ምስል ዕያሉ አሜርከ ጌሰ። ሐቆ ብዞሕ ተፍቲሽ ሰበት ጸብረየ፡
ሐቴ ሱረትናይ ዝክረት እንዴ ትሰወረው አስክ ለንደን አቅበለው።
ለለአትፈክር ጋር ላኪን፡ ህቶም እት ልትሰወሮ፡ ህተ እብ ግራሆም
ተሐልፍ ምን ዐለት ቱ።

ሐማት ወእሲት-ወል

እት ዳስ ህዳይ ለዐለት ፍቲ እም፡ ወልደ ወእሲት ወል ሐቆ ሳብዕት
እት ሸፍ እት ትትቀየር ርእየተ እት ልትለመድ መጽእ ሀለ። እሊ
ልትበሀል እት ሀለ ላኪን ሑዳት ለልትፈተየ ኢሀለየ በሀለት ኢኮን። ላኪን
ክልዶል ለበዝሐ ሰበት ቀልብ፡ እበ አከይ ውፋቅ ለበን ሐማት ወእሲትወል እግል ንትሃጌቱ። ለክል-ዶል ፍንጌ መጥሐን ወምደት ልትሐኔ
ለመርዓዊቱ።
ለእት ዐለም እብ ግዲደ በሊስ ለኢረክበ ሰኣል፡ “ሐማት እብ አማን
ሐናትተ?” ለልብል ቱ። ሰብ መቅደረት ዕልም ነፍስ እትሊ ሰኣል እሊ
ክእነ እት ልብሎ በልሶ፦ “አይወ ሐናት እግል ትግበእ ትቀድር፡ ላኪን
እግል ንጽበጥ እተ አለብነ” እት ልብሎ ወድሖ። ለአይወ እግል ሊበሎ
ለሰጀዐዮም ሰበብመ እብ ክእነ ወዱሑ፦ “እግል ሰኖታት ለዓቤቱ ወልደ
ቃኑን ጠቢዐት እንዴ ጀብረዩ ብዕደት እግል ልፍቴ ወልትአዘዝ እብ
ቀሊል እግል ልትወሐጥ እግለ ሰበት ኢትቀድርቱ፡” ልብሎ።
ክም በሀሎም ሰበብ ኢመፋሀመት ሐማት ወእሲት ወል፡ ለእት
መጅተመዕ አስራር ለመ’ደ እብ ክሱስ ሐማት ለሀለ ጊጉይ ፈሀም፡
በሀለት ሐማት ክም እኪት፡ ቀንኢት፡ ሓስደት ወለመስሉቱ። እሊ አስባብ
እሊ ለለአክድ እት መጅተምዐነ ለልትሰመዕ በሀል ሀለ፡ ክም “ከንፈር
ሐማት” ለትትበሀል ሸበጥ ወለ መስሉ እግል ልሰሜ ቀድር። ከናይ እሊ
እኩይ ፈሀም ሐለል ሚቱ ገብእ? እንዴ እንቤ ዶል ንሰአል ለበሊስ እሊ
ለተሌቱ።
ለገብአት መርዓት ቀደም እት ዐድ ሐሙሀ ትገይስ፡ ሐማተ ክም
መጃግረይተ ለይገብአ ክም ካልአይት ወልዳይተ እግል ትርአየ ክምበ
ልትፋነው። ለፈሀም እግል ልጠወር ገብአ ምንገብእ አወል እሲት ወል
ጠባዬዕ ሐማተ እግል ተኣምር በ እት ልብሎ ወስኮ። ከእብ ክሱስ እሊ
አርእስ እሊ ምስል ጠባዬዕ ለትጻበጥ ምክር ክእነ ትመስል፦

በሪአት ወመፈተይ ሐማት
ሐማትኪ በሪአት ወፌትያይት አዳም ሐቆ ገብአት፡ እሊ ክቱብ ቅርአት
ኢለአትሐዜኪ፡ ረቢ ሀቤኪ ላኪን እግል ኢትሓሪቀ ሽዑረ ዕቀቢ እግለ።
ደረር ለይአለበ ላኪን ጭንጫይ መረቅ ላተ ሐማት
መሳጢር ጼዋኩም እብ ሐት-ሐቴ እግል ተኣምር ለትቀናፍል ሐማት
ሐቆ ብኪ፡ እግል ትትረየሕ ልሜት ናይለ መሳጢር እንዴ ሀብኪሀ ደገጊ
ምነ።

ቀንኢት ሐማት
ሐማትኪ ቀንኢት ሐቆ ገብአት፡ እት ቀደመ እግል ብእስኪ ሻምኪ
ኢትሽርሒ እግሉ፡ ኢትጋረሚ፡ ብዕድ እግለ ቅንእ ለለአትሐሶሴ ሓጃት
ኢቲደይ፡ ሰኒ ግርም ክምተ ወእንቲ እግለ እግል ትምሰሊ ክም ተሐዚ
አፍሂመ።

ኢሳብት ጠባዬዕ ለበ ሐማት
ሐማትኪ ለኢሳብት ጠባዬዕ ሐቆ በ፡ ዶል ለሰኒ ተሀልያተ እብ ሕሽመት
ቅሬበ፡ ለሽኩፍ አደበ ዶል መጽአ ህዬ ምስለ እት ሄረሪት ወመክሐደ
ኢትእተይ ወምን ገብእ እኪ ህዬ፡ አስክ በርድ ምን ቀደመ ትወለጢ።
ሐማት ሜልካይት
ሐማትኪ ሜልከይት ወአማውር ሂበት ለትፈቴ ወእምበል እጃዘተ
ለገብአት ሓጀት እግል ቲደይ ለኢተአጅዝ ዶል ገብእ፡ ጼዋኪ ፈንቲ፡ እተ
ክምሰልሁመ ብዞሕ ወቅት ኢተአቃብሊ እተ። ዶል-ዶል እግል ትረየሕ
ገሌ ምነ አማውረ ሐሽሚ እግለ።
እግል ሐማትኪ እግል ቲቤሉ ለኢወጅበኪ ከሊማት
“ወልኪ ሰኒ ፈቴኒ፡ ምን ውላጄ ወለዐል ውላድ ብዕዳም ትፈቲ፡
እግል ወልኪ ሰኒ ኢረቤክዩ፡ እግልዬ ምንኣመረ አዳም ገብአ፡ ተአብሪ
ህሌኪ፡፡” ለልብለ ከሊማት ምስል ሐማትኪ እግል ልፍገር ምንኪ አለቡ።
እተክምሰልሁመ ሐማትኪ ለተሀይበኪቱ ህያም እብ ሕሽመት ትከቤቱ።
ዶል ትናቀመ ወትዳመለ ውላድኪ ልግብኦ ወብእስኪ አስከ እግል
ኢሊጊሶ ኢትምንዕዮም። ምስል ሐማትኪ ሓርቀት ክም ህሌኪ እግል
አዳም ኢተአስእሊ ወምስል ብዕዳም ኢትሕመየ።
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