ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 24 ጁላይ 2019
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ሳዋ፡ መዳሊት እሕትፋል እዮቤል ፍዲ ተምም

ሳወ፡ ምን ዮም ሐቴ አስክ
አርበዕ
ኦጎስት
እሕትፋል
እዮቤል
ፍዲ
እስትንቡረት
ክድመት ወጠን እግል ትትሐደር
ትወድዩ ለጸንሐት መዳሊት ክም
አትመመት፡ ቃእድ መርከዝ
ተእሂል ክድመት ወጠን ኮሎኔል
ደበሳይ ግዴ ሐበረ።
እብ መናሰበት ናይለ፡ “ሳዋ
ሕርያን ዕጉል እግል ደማን
ሙስተቅበል” እት ሐንቴለ ልብል
እሕትፋል ምስል ውካለት አክባር
ኤረትርየ እተ ወደየ መቃበለት፡
ኮሎኔል ደበሳይ፡ መድሐራት
አንፋር 32ይ ደውረት ክድመት
ወጠን ወ10ይ ኮርስ መርከዝ
ምህናት ተእሂል እተ ዕለት ሰበት
ገብእ፡ ዝያድ ዎሮ እሕትፋል ክም
ቱ እት ሸርሕ፡ እግለ እሕትፋል
ወጋሸ ለገብእ አሳስያይ ሓጃት
ክም ተመ ወደሐ።
ክፋል ናይለ እሕትፋል ላቱ
ዕፌ ክላስቴኒክስ ወካርኒቫል፡ እብ
አንፋር መርከዝ ተእሂል ወምን
አቃሊም ለመጽአው ምኤምረት
ናይ ደንጎበ ሸክሉ ጻብጥ ክምሰል
ህለ እት ሸርሕ ህዬ፡ ሄራር አስክ

ሳወ ዳምን እግል ልግበእ፡ ክጡጥ
አቁርደት-ሳወ ሀይኮታ-ሳወ እብ
ሸሪከት ብናእ ሰገን ለለአትሐዜ
አሳናይ ገብእ እሉ ክምሰል ህለ፡
ወጀዶት ማይ ወከህረበት’መ
ደማነት ክምቡ ሸርሐ።
ቃእድ
መርከዝ
ተእሂል

ክድመት ወጠን ኮሎኔል ደበሳይ
ግዴ እት ደንጎበ፡ ጋሸ እት ሳወ
ዮም ሐቴ ኦጎስት ክምሰል ለአቱ
እት ሸርሕ፡ ለእሕትፋል እት
መደት ከረም ገብእ ሰበት ህለ፡
ለሐጭረት ገበይ ኸጥ አቁርደት
ሳዋ ምንማተ፡ ዐባዩ ሐላይል

ግብለት፡ ሽዕለት ዋርሳይ ምን
ማይ ዐዳጋ ትበገሰት
ዝያድ 3 ኪሎ ምትር እብ
ሄራር እገር አስክ ሙዴርየት
ድባርወ ሐቆለ ሳረሐየ፡ ሸዐብ
ገርገረ፡ አንፋር ቅዋት ድፋዕ
ወሸቃለ ሕኩመት እት ድዋራት
ከዛን ምስላም እንዴ ትከበተው፡
እብ አሴራር መዲነት ድባርወ
ኣተወ።

እብ መናሰበት እዮቤል ፍዲ
መትአሳስ ሳዋ ወእስትንቡረት
ክድመት ወጠን ዝያረት እግል
ቲዴ ለትዳሌት ሽዕለት ዋርሳይ፡
እት ዮም 22 ጁላይ ምነ ካቲመ
ሐርብ ሕርየት ለገአ እቱ
ጋድሞታት ማይ-ዕዳጋ-ሙዴርየት
ደቀምሐሬ ትበገሰት።
ለመንዴረት
ኤረትርየ
ወዕላመት
ክድመት
ወጠን
እቡ ለትተሌት ሽዕለት፡ ምን
ገዳይም
ሙናድሊን
እግል
አንፋር ክድመት ወጠን ሐቆለ
ትሰለመት፡ ሸዐብ ማይ-ዐዳገ
ወድዋረ እብ ነያረት ክምሰል
ሳረሐወ፡ ወኪል ኤሪነ ሐበረ።

ስካን መዲነት ደቀመሐሬ
ወድዋራመ
ወራታት
ኬወ
ወተዕሊም
ለሸርሕ
ኣላት
ወአክትበት ለጸብጠው ሸባባት
እንዴ ተ`ለው ድዋራት ተምሳል
ሹሀደ ሐቆለ አብጸሐወ፡ ሙዲር
ሙዴርየት ደቀምሐሬ አሰይድ
የማኔ አበረ፡ ሸዐብ እግል ሽዕለት
ዋርሳይ ለለሀይበ ሕሽመት፡
ተኣምርተ ናይለ ሳዋ እት
አድመኖት ስያደት ወበራምጅ
ዐማር ለአግዴቱ ዶር ክምቱ
ሸርሐ።
ሸዐብ መዲነት ደቀምሐሬ፡
እግል ሽዕለት ዋርሳይ እግል

እቱ ዲበ ገአት መናሰበት፡
እበ ምን ሙዴርየት ደቀምሐሬ
ለትበገሰት
ሽዕለት፡
እግለ
እት ድባርወ ዱሊት ለዐለት
ሽዕለት ሐቆለ ቀርሐት፡ ሙዲር
ሙዴርየት ድባርወ አሰይድ
ፍሬወንጌል ተክሌሀይማኖት፡ ዶር
ሳዋ ወህተ ለአፍሬቶም ሸባብ
ለተሐምድ ከሊመት አስመዐ።
ሽዕለት ዋርሳይ፡ ዮም 23
ጁላይ አስክ መዲነት መንደፈረ፡
ዮም 24 ጁላይ ህዬ እብ
ሙዴርያት እምኒ-ሐይሊ ወዐዲኻላ እንዴ ሐልፈት፡ እተ እት
ጋብሆት ወራር ወያኔ አንፋር
ክድመት
ወጠን
ፍርስነት
ለአርአው እተ ጀብሀት ዐዲበጊዖ እንዴ በጽሐት ዝያረተ
እግል ተአትምም ቱ።

ለከይዱ ሰበት ቱ፡ እብ ሰበትለ
ከጥ ወለ ሀለ በዳይል ሐብሬ
ለለሀይቦ አንፋር እት አቁርደት
እግል ልትየመሞ ክምቱ ሐበረ።
መመቅረሓይ
መዳልየት
ካርኒቫል
አሰይድ
አለም
ገብረብርሃን እብ ተረቱ፡ ጽበጥ

ሳዋ፡ እብ ዕን አንፋር
ክድመት ወጠን
ሳዋ፡ እት ብናእ ፍክር ወገሮብ፡
ረበዮት ወጠንየት ወውሕደት
ክምሰልሁመ ዕልም ወምህናት
ጀዋንብ ፈዳብ ክም ረክበው ምነ፡
እት አቅሊም ግብለት እት ለትፈናተ
ሰልጠት ከድሞ ለህለው አንፋር
ክድመት ወጠን ሸርሐው።

ተረቱ፡ ምን ለትፈናተ ድዋራት
ወሸክል እጅትማዕየት ለመጽአው
መዋጥኒን፡ እት ኦሮ ወጠንያይ
ዐግሎ ዓዳት እንዴ ተዐገለው
ውሕደቶም እግል ለአተርዶ፡ ሳዋ
ተረት ዛይደት ክምሰል አግዴት
ሐበረ።

ነፈር አወላይት ደውረትመስኡል ፈሬዕ ዓዳት አሰይድ
ዘርእሰናይ ተስፋይ እግል ኤሪነ
እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ወጠን እት
ትትዐመር አማነት ሹሀደእ እግል
ትትመም ለአንበተ በርናምጅ
ክድመት ወጠን፡ ምስል መትአንባት
ወራር ወያኔ እት አድመኖት
ስያደት ወጠን ክምሰል አተጀሀ
እት ሸርሕ፡ ሰዋልፍ ኤረትርየ እት
ደምነ እግል ልስበቅ፡ ውሕደትነ
ወስያደትነ
እግል
ልትሐፈዝ
ወኤረትርየ ክምሰል ደውለት እግል
ተሀሌ፡ በርናምጅ ክድመት ወጠን
ተረት ዛይደት ክምሰል ዐለት እሉ
ወደሐ።

ሻብ ግርማይ እንዴ አትለ፡
ክድመት ወጠን፡ አግደ ለመዋጥን
ወምኑ ወኬን ህዬ ክምሰል መዕየ
ወደውለት ለልትነፈዖ እቡ ሕርያን
ራትዕ ክምቱ አፍሀመ።

ነፈር 18ይት ደውረት ክድመት
ወጠን መስኡል መሕበር ወጠን
ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ አቅሊም
ግብለት ሻብ ግርማይ ገብሩ እብ

24 ጁላይ 2019
ሳወ፡ ሕርያን
ዕጉል
እግል ደማንአርቡዕሙስተቅበል!
12 ሰነት ዕልብ
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ይት

ካርኒቫል ምን 1ይት አስክ 32ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ለገአ
ወራታት ለታይን እግል ብንየት
ተሕትየት ወበራምጅ ተባድል
ተጃርብ ለሸርሕ ክምስለሁመ
ክሉቅ ለህለ ሐዲስ ተየልል ሰላም
ለሸርሕ ክምቱ አፍሀመ።

ነፈር
19ይት
ደውረት
ክድመት ወጠን መስኡል ሽኡን
ተንዚሚ ሸብሀት ሸዕብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት አቅሊም
ግብለት አሰይድ ገብረሂወት
ተስፋይ ህዬ፡ ለእተ ባይኣም ህሌነ
መርሐለት ሰላም፡ ፍገሪት ናይለ
እት በርናምጅ ክድመት ወጠን
ለገአ ፊራሮ ክምቱ እት ሸርሕ፡
“ክምሰል ሸዐብ ወወጠን እግል
ነሀሌ ጻብኢት እንዴ ጋበህነ ሰበት
ተዐዴነ፡ ፈድለ እት በርናምጅ
ክድመት
ወጠን
ለትረቤት
ደረጀት ፈዛዐት ቱ” እት ልብል
አፍሀመ።
ገጽ

ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል እግል ደማን ሙስተቅበል!

አሰናይነ!ዲብ እዮቤል ፍደት ሳወ ምን አብጸሔነ
መርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ
ኤረትርየ “ሳወ፡ ሕርያን ዕጉል
እግል ደማን ሙስተቅበል!” እበ
ትብል ስቅራት ዲብ አወላይት
ሳምን ናይ ወሬሕ ኦጎስት 25ይት
ሰነት መትአሳስ ናይለ “ዕላመት
ክፋሕ ወዐማር” ላተ ሐረት
ተርብየት ሸባብ ሳልሐት ላተ ሳወ
እት ዐየዶት ሀሌነ።
ሸዐብ ኤረትርየ እብ መሪር
ወረዪም ንዳል ጀለ ሕርየት እንዴ
ሐልፈ እስትቅላሉ ክም አድመነ
ልትጸበሮ ለዐለ ዳይ፡ እግለ እብ ንዳል
ረዪም ለትረከበ እስትቅላል ወስያደት
አድመኖት ወአትሐጠጦት፡ እብ
ሐርብ ለትደመረት ወጠን እብ
ሐዲስ አጣለሎት ወዐመሮት፡
ወሩእየት ወጠን እት ዛህር በደሎት
ዐለ። ሸባብ
ሬፍዐት እማነት
እለ መስኡልየት ክብድት ሰኒ
እግል ሊጹርወ ደቅብ ለተሀይቦም
ፈዛዐት ወፈሀም እግል ልምለኮ ህዬ
ተርብየት ሸባብ ድሩርየት ዐለት።
እሊ እግል ልትመም ለሀለ እሉ ዳይ
እት ዐመል እግል ልተርጀም ህዬ
አዋጅ ክድመት ወጠን ተዐለነ።
እብ አሳስ አዋጅ ዕልብ 82/1995
አህዳፍ ክድመት ወጠን “ሸዐብ
ለአሳሱ ዴሽ ዋቂ ወሳፊ (ክምኩም)
አሰሶት፡ ዲብ ንዳል ጀለ ተሕሪር
ለዳበረ ቅየም ወነባሪ እንዴ ተሐፈዘ
እብ እማነት እተ ልትከበቱ አግማም
ሓለፎት፡ ፈታይ ሽቅል እብ አደብ
(ዲሲፕሊን) ለትረበ ጂል ሐዲስ
አውሽዖት፡
ርዝቅ-በሸር
እብ
ለትነዘመት ወለትጠወረት ገበይ
እንዴ ከስአከ እት መዓል ዐማር
ወጠን አውዐሎት፡ ውሕደት እት
ሕቅፍ ወጠንየት እንዴ አዳበርከ፡
ምንተሐት ወጠንየት ለልትመዘን
ስምዒታት እንዴ አብዴከ መቅሬሕ
ወጠኒ አከዶት” ቱ።
መርከዝ ተእሂል ቅዋት ድፈዕ
ኤረትርየ - ሳወ፡ እሊ አህዳፍ ዐቢ
እት መዓሉ እግል ልውዐል ለተአሰሰ
መርከዝ እት ገብእ፡ ዲብ እለን
ሐልፈየ 25 ሰነት እበ ገብአት ዲቡ
ክስአት አምዋል ወለገብአ ጅህድ
ትሩድ ምን ከደን ወቃባት ዲብ
ለትመርከዘ ክዳማት እጅትማዕየት
ወብንየት ተሕትየት ለትበነ እቱ፡

ዲብ ሐቴ ኢነት ዐስሮታት ኣላፍ
እግል ልትሐደር ለቀድር ካፊ ናይ
ድራሰት ወመስከብ ለብእቱ፡ ዲብ
ክሉ መጃላት ተእሂል ለለትሐዜ
መትሻቀዪ ዕንዱቅ ለሀለ፡ መርከዝ
ዕስክርየት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ተዕሊም
አካዳሚ
ወምህነት
ለልትሀየብ እቱ፡ እት መዲነት
ዘበናይት ልትበደል ለሀለ መርከዝ
ተእሂልቱ።
እተ ሐልፈ ርቡዕ ዘበን (25
ሰነት) አምኣት ኣላፍ አንሳት
ወተብዕን ሸባብ ምን ክሉ
ሙጅተመዕነ፡ እብሊ መርከዝ እሊ
እንዴ ሐልፈው ተእሂል ዐስከሪ
ወምህናት እንዴ ትሴፈው ምን
ፈግረው፡ ሕንከቶ ምን ወቀይ ሳወ
ለሸሬሕ እት ገብእ፡ ምነ እብ ዕልብ
ለልትሀየብ ተቅሪር ወኬን ላኪን
ወቀይ ሳወ ወበርናመጅ ክድመት
ወጠን ለዲብ አፍካር ወዐቅልየት
ወድአዳም ለመጽእ ተቕዪርቱ
ለቀሌ። ሳወ፡ ዲብ ሸባብ ለአስበቀቱ
እግል ክሉ መጋዴዕ ለተዐደ ዋሴዕ
ወጥዉር አፍካር ወጠኒ ቅያሱ
ለልዐድድ ዓላብ አለቡ።
በርናመጅ ክድመት ወጠን
ልትአወጅ እት ሀለ ፍንጌ ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ እሻረት ሐርብ አውመ
ሓለት ጻብኢት የዐለት። እለ
ምንገብአት ለጸንሐ ዴሽ ሕርየት
እንዴ ትሳረሐ ክምክም ለብህል
ቅዋት ድፈዕ እግል ልትአሰስ
ክም ሀደፍ እንዴ ተሐመመ እት
ሽቅል ተአተ። ለዐበ ተርኪዝ
በርናመጅ ክድመት ወጠን ሀዬ
እት ዐማር ወጠን፡ አውሽዖት ናይ
ሕበር ዓዳት፡ ነባሪ ወንዛም ቅየም
ወሕሽሞታት ዐለ። ምናተ ወያኔ
አመተ ኢተአመረት ዲብ ኤረትርየ
ሐርብ ክም ዐለነ ሳወ ለሰሐለቶም
ሸባብ ክድመት ወጠን እግል
ወጠኖም ሕጌሀ ወገለበ ገብአው።
እሎም ዌርሰት እብ ኤማን ወሽዑር
ወጠኒ እግለ እብ አንዋል ገዚፍ፡
ጽዋር፡ ኣላት ወእስትኽባራት እት
ምልኩ እንዴ ወደ፡ እብ ሰዳይት
ድቁባት ወጠንየት ኤረትርየ እግል
ልምሰሕ ለነወ ወራራት ፋዬሕ
እንዴ ደውሸሸው፡ ወጠን እብ
ስያደተ ወእብ ሕሽመተ እግል

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

ትንበር ተረት ዐባይ አግደው።
እትለ ሐልፈ 20 ሰኖታት ለገብአ
ክል ሕጥር ጻብኢታት እብ ስሙድ
እንዴ ጋብሀ እትለ አዜ ባጽሓመ
ለሀሌነ መርሐለት ሐዳስ እብ
ዐውቴ እግል ንብጸሕ ተረት ሸባብ
ልትዓደለ አለበ። ህቱ ሌጣመ
ኢኮን፡ መጦርለ እግል ድፈዕ ገብእ
ለዐለ ግድለ እት አሳስ ዐማር ወብነ
ወጠን እግል ልጥፈሕ እተ ገብእ
ዐለ አሽቃል፡ መስለሐት ኖሶም
እንክር እንዴ አጽነሐው ወጠን
ረአስ ክሉ እንዴ ወደወ አምሮም፡
መቅደረቶም፡ ነሐሮም እንዴ ኢጠምዖ
ወኢልምሕኮ ብዞሕ ሸቀው ወአስክ
እለ ጥውር ወራትዐት ኤረትርየ
እግል ልብነው ሸቁ ሀለው። ዲብ
ሳወ ወብዕድ መዳርስ እበ ረክበዉ
ምህናት ወዕልም ዲብ ክሉ ናይ
እዳረት ወእጅትማዕየት ከዳማት
እንዴ ትበገሰው ሸዐቦም ከድሞ
ለሀለው ሀዬ ህቶም ቶም።
ለዐበ ርዝቅ ሐቴ ደውለት አዳመ
ክምቱ እሙር ሕቡርቱ። አርዛቅ
ብዕድ ሐቆ አዳምቱ ወአዳም
ከድም። አማንተ፡ ርዝቅ ጠቢዐት
ዲብ ዐቦት ሐቴ ደውለት ለተሀሌ
እሉ ተረት ሐዋኒት ኢኮን። ሽቅል፡
ዕልም፡ ምህነት፡ ወመቅደረት አዳም
ኢትወሰከ እቱ ምንገብእ ላኪን
በይኑ ለወድየ ሕድትተ። ሕኩመት
ኤረትርየ መርበይ ስትራቴጅየት
ዐማር እንዴ ወዴት እት መስወደት
ወጠንየት
ለከትበቱ
አህዳፍ
ምኑ ዎሮ፡ “አከዶት ምህም ዶር
ወድአዳም” ለገብአ እቡ ምስምሰ
እሊቱ። ምን እሊ ሀደፍ ወጠኒ
እንዴ ትበገሰትቱ ሀዬ፡ እግል ሸባብ
ቤንየት ወጠን እብ ዐቅል ወብዕድ
ናይ አዳበሮቶም መስኡልየት
ክብድት እንዴ ረፍዐት፡ ረአስ ማል
ዐቢ ትከስእ ወጅህድ ትሩድ ትወዴ
ለሀሌት።
ምን እለ ክስአት ረአስማል እለ
ለትሰኤ፡ ለእት አሰር ቀዳምያም
ለቀንጽ አግማም ሐዲስ አምር፡
ምህነት ወአደብ እንዴ ተዐንደቀ
ሙስተቅበሉ እብ በቃዐት ዲብ ዋሌ፡
እብ ሽቅሉ ወአምሩ ወጠን ጥውር
እንዴ በነ፡ መጦር ዐለም እንዴ
ሸነ ሐያት ካብረት ጀላብ እግል
ልምረሕቱ። እብ አማን ሀዬ አግደ
ምስጢር ዐቦት ወመትጠዋር አምር
ምህነት ወመቅደረትከ እብ ዕጹፋት
ለትዓቤ ፈዛዐት መትነዛም ቅየም
ወአደብቱ። ሸባብ ኤረትርየ ሀዬ
ዲብ ሳወ ወብዕድ መራክዝ ተእሂል
ረክቡ እበ ሀለ ናይ አካዳምየት፡
ምህነት ወተድሪብ ዐስከሪ እግለ
አግደ መፍቴሕ መትጠዋር ወዐቦት
እት ምልኩ እግል ለኣትዩ ቃድር
ሀለ። ሐምዴ እግለ እግል እሊ
ቅየም እሊ ለአወሼዕ ወለአዳብር
ለሀለ መርከዝ ተድሪብ ወተእሂል
ምህናት ሳወ። አሰይናዩ ክሉ ሸዐብ
ኤረትርየ ወክሎም ፍሬ ሳወ!
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መህረጃን ኤረትርዪን
ስካን ብሪጣንየ
ወስዊዘርላንድ ተምም
እሊ ክእነ እት እንቱ፡
መህረጃን ኤረትርዪን ስካን
ስዊዘርላንድ፡ ወዚር ካርጅየት
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ እት
ዮም 20 ጁላይ እት ዳንዶርፍ
ድዋራት ቤርን እብ ነያረት
ትሰርገለ።
ለመህረጃን፡ ሰሚናር እት
ሓድር ተየልል፡ ወራታት ፈን፡
በራምጅ
ርያደት
ወብዕድ
ሸምል ክምሰል ዐለ፡ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።

ወዚር ዑስማን ሳልሕ እግል
ሙሽተርከት እተ ወደዩ ሰሚናር፡
ሕኩመት ኤረትርየ እበ ትተበዐ
ስያሰት ዕ’ግል ወመዳፈዐት
ሸዐብ ኤረትርየ፡ እትሊ ወክድ
እሊ እት ለሔሰ አብካት ለበ
መርሐለት ባይእ ክምሰል ህለ
እት ሸሬሕ፡ እለ መርሐለት
ሸራከት ወመትዓዋን ለዕላመቱ
ስን ግዋሬ እግል አደቀቦተ ጅህድ
ትሩድ ልትሰርገል ክምሰል ህለ
ወደሐ።
ወዚር
ዑስማን
እንዴ
አትለ፡ በራምጅ መዳፈዐት
እግል ልትዐወት ለትረኤት
መሻረከት፡
እት
ወጠንያይ
በራምጅ ዐማርመ ዝያድ እግል
ትትርኤ መስኢት ክምሰል ገብእ
እት ለአትፋቅድ፡ እት ካርጅ
ለነብሮ መዋጥኒን መቅደረቶም
እንዴ አትመቃረሐው ደለ
ምኖም ትጠለብ እግል ለአግዱ
መዳሊቶም
እግል
ለአዚዶ
ክምሰል ወጅብ አፍሀመ።
አወላይ ስክርቴር ሰፋረት
ደውለት
ኤረትርየ
እት
አርቡዕ 24 ጁላይ 2019

ስዊዘርላንድ አሰይድ ኣድም
ዑስማን እብ ተረቱ፡ ለእግል
ሰልፍ መረት ለገአ መህረጃን፡
ውሕደት
ኤረትርዪን
እት
ስዊዘርላንድ ለለአደቅብ ክምሰል
ዐለ እት ለአፍህም፡ እብ ዝያድ
መትነዛም እግል ጠወሮቱ ጅህድ
እግል ልግበእ ክምቱ ሸርሐ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ እት
ዮም 20 ጁላይ እብ ጌምያይ
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብረኣብ
ለትከሰተ መህረጃን ኤረትርዪን

ስካን ብርጣንየ፡ እብ ነያረት
ተ’መ።
እትሊ እት መዲነት ለንደን
ክልኤ ምዕል ለገብአ መህረጃን፡
ሰሚናር እብ ክሱስ ሓድረት
ሓለት፡ ቀወሺ ፍጥር፡ በርናምጅ
ሽንግርወ፡ መዳይን ማንቸስተር፡
በርሚንግሃም፡
ኖቲንግሃም፡
ኮቨንትሪ፡ 4 አቅሊም መዲነት
ለንደን፡ ክምሰልሁመ መሕበር
ሙናድሊን ለዐለው ለሻረከው
እቱ
መአሰሳት
ወአቃሊም
ትቀደመ።
እብ መናሰበት እዮቤል ፍዲ
መትአሳስ ሳወ ወእንቡተት
ክድመት ወጠን፡ እብ አንፋር
ክድመት
ወጠን
ለትዳለ፡
መንበሮ እት ሳወ ወዝክርያተ፡
እብ በርናምጅ ክድመት ወጠን
ለልትረቤ ሰዋልፍ፡ ዶር አንፋር
ክድመት ወጠን እት አድመኖት
ስያደት ወበራምጅ ብናእ ወጠን
ለሸሬሕ ቀወሺ፡ እግል ናይ ዮም
ዓመት መህረጃን ኤረትርዪን
ስካን ብሪጣንየ ዝያድ ነያረት
ክምሰል ሀበዩ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።
ገጽ
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4ይ ወናይ ደንጎበ
ክፈል
አውረሐት
ሕድ
ዲብ
ጣይም
ወዲብ
ልትሀርበብ
ሐልፈ።
አርሄትመ
ፍንጌ
ጽልመት
ወበርሀት፡
ፍንጌሀ
አትካርሚ ወአተላሊ ለልብላሀ
ስናተ ወመሳኒተ ወዋልዴነ እንዴ
ተሐኔት ለእለ ትወዴ ቀዌት።
ለዲብ መቅጠነ ሹጡጥ ለዐለ ልባሰ
ወባሊ ሸበጠ እንዴ ኢትቀይር
ማሽገቲት ወሕይርቲትት ዲብ
እንተ ለትሰሐቅ ወትተልሄ ምስለን
ለዐለት መሳኒተ እብ ሐት-ሐቴ
ዲብ ጠልማሀ ወረይማሀ ጌሰየ።
ከራሪሰ ዲበ ዋልዳይተ ለሰፌተ
እለ ምክሌተት ለትመስል ሸንጠት
እንዴ ሳየመት መጦረ ሰብ ግሩም
ቦርሳት ትሄርር እት ህሌት ዐደ
ድቡር ወሕጉዝ ክምቱ ኤተክ
ኢትወዴ። ህታመ ዶል ለሓለተ
ተአከጅለ ወዶልመ ለኣመቱ ዐለት
ምስተቅበል ለአፈረሐ። ምናተ እሊ
ድብር እሊ ስራዩ ምህሮ ወዕልም
ክምቱ ተአምር ወተአምን ሰበት
ዐለት፡ “ማይ መሪር ማይ ጥዑም
በጽሖ ቡ” ለትብል መሰል እንዴ
ተዐንደቀት ወመህሮተ ሸጥ እንዴ
አበለት ህዬ ምን ቀበትለ ጨቢብ
ወጽልመት ግብ አስክለ ፋዬሕ
ወባርህ ጋድም ትሄርር ክም ህሌት
ሸክ ይዐለ እግለ።
እትሊ ወክድ እሊ ራየት ምን
ክሉ ለምድር ንጥረት ገአት።
ምን ትሸተት አሽሁር ሓለፈት።
ሐቴ ምዕል ኖሪት ቤት ጸቢጠ
ሰበት አቤት አስክ አርሄት እንዴ
ጌሰት ምስል ወዐለየ። እብ ክሱስ
ራየትመ ብዙሕ ትሻቀለየ። ራየት
ምን ዐደ ምን ትገይስ ዝያድ ስስ
ሸሀር ዋድየት ዐለት። ወክልዶል
ኖሪት ወአርሄት አክለ ትዋጀሀየ
እብ ክሱስ ራየት ዳግመ። ኖሪት
ዶል ትተዐስ ወዶልመ ሰኒ ወዴኮ
ትብል። አርሄት ላኪን ክልዶል
ትመክረ ወዲብ ምህሮሀ እግል
ተአቅብል ትነሰሐ ዐለት። ኖሪትመ
እብ ጀሀተ አርሄት እግል ተዐርየ
ምን መድረሰት እግል ተአፍግረ
ተሐርሸ ወእብለ አየ ምነን ክም
ተአጀግር ትቀወ።
አርሄት ሐቆሀ ክልኤ መሳኒተ
ምህሮ መረ ዲበ ምናተ “አስበረ
ማዩ ጨረ” ክምሰለ ልትበሀል
ምነ ሕምሩግ ዐለ አዋይን እግል
ትፍጠን ንዳል አትጋየሰት። ዲብ
ደንጎበ ህዬ ምስል ሐቴ ንስሪት
ለትትበሀል ደረሳይት ዓስራይ
ፈስል ሐዳስ ምስንዮት ከልቀት።
እለ ሐዳስ ምስንዮት እለ ህዬ ምነ
ሕንጥርቱ ለዐለት ቴለል ባልሐተ።
ንስሪት ምነ ዲብ ዓስራይ ፈስል
ለደርሰ ፈዳብያት አዋልድተ።
ሐቴ ምሴት ኖሪት ሰበት ዳየገት
ዲብ አርሄት እንዴ ጌሰት ምስል
ሱግ ኒጊስ ቴለተ። አርሄትመ እብ
ጅሀተ “ ኮይስ መልህየቼ ህሌት
ንስሪት ልቡለ አሰልፍ ዲበ ኒጊስ
ወእንቲመ ትትኣመሪ ምስለ”
ቴለተ ከአሰልፍ አስክ ቤት ንስሪት

አ ር ሄ ት
መርሐተ። አርሄት ወኖሪት ቤት
ንስሪት እንዴ በጽሐየ ሰልሲተን
ምስል ሱግ ትከረየ። ለወክድ
ኖሪት ቀንአት ክምሰል በዲረ
ትትሃጌ ይዐለት። ለእንዴ አምነተ
ደርበ ምን መድረሰት ለፈግረት
ራየት ምክራየ ሰበት ትቀዌት ምን
ምህሮ ወመልህዮት ትበተከት።
ትም
ትብል
ወተአስተንትን
ምንመ ዐለት ንስሪት ወአርሄት
ላተ ፋይጋት ወብሱጣት ዐለየ።
እብ ኦሮ ሻርዕ ዲብ ለሐልፋቱ
ህዬ ሐቴ ክሉ ገሮበ እብ ጸላም
ፉጠት ለጠባለለ ምነ አደማታት
ዲብ ትትሓበዕ ወትጫፈር ሻርዕ
ዲብ ትትዐዴ ኖሪት አሌሌተ።
ለወለት ብላይ ግሉብት ምንመ
ዐለት ለክምሰል ወአት ሐብሐብ ጠረንጡረ ጋብአት ለዐለት
ከርሸተ ላተ ምንመ ሐብዐተ ረቢ
ኢሰትረየ። እበ ሐረስለ ብላይ ሻበት
ዲብ እንተ ክምሰል ረአያሃተን
አርሄት ወኖሪት ለተአሰፈየ።
ንስሪት ላኪን ሰበት ይኣመረተ
ብዙሕ ሕስረ ናስአት ይዐለት።
ኖሪት ለወለት አስክ ምን ሮይ
ዕንታተ ትትሐበዕ እብ ዕንታተ

ዲብ እንተ። እንዴ አትሌት ኖሪት
እተ ዶለ ወእተ ምሴተ ምነ ዲብ
ሴንግ ለረኤቱ ድርጽ ራየት
ድራሰት ረክበት ወእበ ሃርአት
ጎማት ራየት ተዐሰት ወዲብ
ተአስተንትን “ ልትፈሌ ሕኔት
ጎማት ራየት ጎማትኪ ሳምዐት
ወገአኮ።
ከላስ
በይነልባይን
ተረፍኮ ሳምሒኒ ሕቼ አርሄት አነ
ትቀሸሽኮ ወቀሸምኮ። ሳምሒኒ
ግረ እለ ህዬ ሳወ መንዘል ሸረፍተ
ወሸረፍ አለቡ መለሀይ ራየት ቱ”
ትቤ ዲብ ጃምም ወትበኬ ወእበ
ሐልፈተ ሐቴ ሰነት ድራሰት ዲብ
ትተዐስ።
አርሄት ላተ ለጻብጠቱ ዐለት
ሕሳል ተዕሊም ሰኒ ወአማን ሸብ
አበለቱ። ዓስራይ ፈስል እንዴ
አትመመት ዲብ 11 ሐልፈት
ወኖሪትመ ናይ ሐቴ ሰነት ከሳር
እበ ዲብ ትተዐስ ምን ሐዲስ
ዓስራይ ፈስል አምበተት። እብ
ክእነ ዲብ ደርሰ ህዬ አርሄት 11
ክምሰል አትመመት ምስለ እለ
ለመስሎ ምን ክል ርክን ኤረትርየ
ለመጽአው ሽባብ ወሻባት እንዴ

ለመልጨት መስለ እቶም።
አርሄት ሐቴ ሰነት ዐክሰርየት
ወአካዳምየት ዲብ ተአተርቴ ዲብ
ሳወ 12 ፈስል አትመመት። ዲብ
ኩልየት ሐርስ ወተክኒክ እንዴ
አቴት ህዬ ሐርስ ለከስስ መጃል
እት ደርስ አዜመ ምን ስናተ ግረ
እንዴ ኢተርፍ ድራሰተ አተላሌት።
አይወ አርሄት ዲብ እሊ ናይ
ሐርስ መጃልመ ናጅሐት ሰበት
ዐለት ክሉ ደለ ተሀየበየ ድሩስ
እብ ዐውቴ አትመመቱ። ሐቆ
ክሉቱ አርሄት ክድመተ እንዴ
አተመመት ሽቅል ረስሚ ምን
ተአነብት ሐምስ ሰነተ እግለ በዲር
ዐደ ለሐረዉ እግለ ወሐርመ ኖሰ
ለረዴቱ ወድ ጃብር ምን ትትሀዴ
ሰለስ ሰነት ዋድየት ዐለት።
እትለን ለሐፈየ ሐምስ ሰነተ ህዬ
እብ ሕስር ወመትአያስ ዲብ
ሸቄ አርወሐተ ረፍዐት ወእግለ
ድብርት ዓይለተ ምን ድብር
እግል ትባልሕ ትጻገመት።
ለልትጋደል
ልትዐወት
ክምሰለ ልትበሀል ህዬ አርሄት
ለበዲር ሕልም መስል እተ ለዐለ
ምስተቅበል በጽሐቱ። ኣቤ! ለስኒን
ወድኒን ትትሀገኑ ለዐለት ስራይ
ድብር ላቱ ሸቅል ፍሬሁ ርኤት።
ለናይ ሰልፍ ሀደፈ ህዬ ለእብ

ተሌተ ወሐር ሓርቀት ዲብ እንተ
“አሕሕሕ! አለ አከጃህቱ እሊ!
ትቤ ክርንተ እንዴ ደሀረት ንስሪት
እግል ኢትስመዐ ዲብ ትደገግ።
ለወክድ አርሄትመ እስፍት
ዲብ እንተ “አ. . .ላ መስኪነት!
ኣክረተ እሊ ገብአ ግንሕየ ሙሽ
ህታተ” ክምሰል ቴለተ ኖሪትመ
እስፍት ዲብ እንተ ወእሰትር
ህሌኮ ዲብ ትብል “ራየት
ተ አክረተ ክእነ ገአ አከጃህ
ትሰረከት” ዲብ ትብል በልሰት
እለ። ለወክድ ኖሪት ምነ አካነ
እንዴ ኢተአሳድር እብ ሐሩቀት
“ራየት ዕስምት ዲብ ትትመሰል
ሳወ ዲብ ተአትማርር ምን ምህሮ
ክምሰል ኢፈግረት ኖሰ ዲብ
ፈዳይሕ ትካሬት?” ትቤ ሕይርት

ተሓበረት ሳወ ደነት።
ለድቡራም ወግድዓም ዋልዴን
አርሄት ላተ ወለቶም ሳወ ክም
ጌሰት ሰኒ ወአማን ትሻቀለው
ወተሐየረው።
ለሐቴ
አክል
ሕልቦም
ወነጹፎም
ልርእወ
አርሄት ምን ድብር እግል
ትባልሖም ወህግያሆም እንዴ
ሰምዐት ለጽጉብ ወድ ጃብር እግል
ትትሀዴ እሎም ዲብ ረሙቃቶም
ኖሰ ገበይ ምስተቅበለ ለቀፍረት።
ዋልዴን አርሄት ህዬ ምን ቅያስ
ወለዐል ሹቁላም ዲብ እንቶም
እንዴ ኢፈቱ ወኢረዱ ተርፈው።
ለቤት ግረ አርሄት ጸቢጦም
አቤት። ክምሰል እት አፍ ሾመት
ህዬ ጸበት እቶም። ለሐቴ ወለቶም
ክምሰለ እብ ምፍራቅ ዐርቀይ

ድብር ልክት ለዐለት ዓኢለተ
እግል ትስዴ ወተዓውን ሰበት ዐለ
እትለ ሐልፈየ ግርሽ ወተዕሪፈት
ዲብ ተአክብ ክሉ ምስተቅበለ
ወምስተቅበል ዐደ ለተሐስን እቡ
ቴለል አጥፈሐት። እት ውዛረት
ሐርስ ትሸቄ ሰበት ዐለት ህዬ እግል
አቡሀ መቶር እንዴ ትሰለፈት ዲበ
በዲር ዲብ ጠረፍ ሕሊል ለዐለት
ገርሀቶም ጃርዲን ወዴት እሉ።
አብ አርሄትመ ይሐምቀ ዲብ
ጃርዲኑ ለትፈናተ ከድረዋት
እንዴ ዘርአ ወንዋይ እንዴ ተወበ
ዲብ ሱግ ዲብ ለአዘቤ ወልዛቤ
መናበረቱ አስነ። ወእብለ ዐድ
ይበቲት ህዬ እብ ፈድል ወለቶም
አርሄት ረሀው ወአማደደው። ምን
ድብር ወሐገሌብ ዲብ ምርካብ

ዐብደለ መሐመድዐሊ(መዐልም)
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ወጽጋብ አሳደረው። አርሄት እት
ረአስለ ምን ሕኩመት ለረክበቱ
ሰሉፍ ለህዲቱ ዐለት ጃብርመ
ምነ ዐለ እሉ ርዝቅ ዐድ ሐሙሁ
ይሀመለዮም ክምሰል ካልኣይ
ወልዶም እንዴ ገአ ሰደዮም
ወዓወነዮም። ክሉ መናበረቶም
ለለሐስን ወምን ድብር ለባልሖም
ሰዳይት ማል ህዬ ወደ እሎም።
እሊ ክሉ እብ ፈድለ ዓቅለት
ወላበት ወለቶምቱ ለዐለ። ዐድ
ይበቲት ለምን ወለቶም ወምን
ብእስ ወለቶም ረኩቡ ለዐለው
ማል እቡ መናበረቶም አስነው።
ሐቴ ምሴት አርሄት ምን ሽቅለ
እንዴ ትፈደሰት ቤት ዲብ ተዐይር
እት ገበይ ኖሪት ጸንሐተ። ኖሪትመ
ድራሰተ እንዴ አትመመት ዲብ
ውዛረት ተዕሊም መዐልመት
ገአት። እበ በዲር ደረሰ ዲብ
እንተን ለሓለፈየሀ ሐያት ዲብ
ልትሃጀከ ህዬ ቤት በጽሐየ። እግለ
ባብ ዘሪበት እንዴ ፈትሐየ ጅወ
ክምሰል አተየ አብ አርሄት ወእም
አርሄት ዲበ ሓምል ሳሎኖም እንዴ
አስተረሐው ትልፍዝዮኖም ዲብ
ልትፈረጆ ጸንሐወን። ለወክድ
ኖሪት መረ ተዐጀበት “ጀላጀላሉ
ዐድ ይበቲት ምነ ድብር ለሀይ
እንዴ ትባለሐው እብ ፈድል
አርሄት ወለቶም ረሀው!” ትቤ
እብ ደሚረ። እባሀ ዲበ ሳሎን
ትገሴት ወአርሄትመ ቡን እግል
ትውዴ ኣላት ቡን አካከበት።
ትልፍዝዮን ዲብ ለዐፉ ወዶል-ዶል
ዲብ ልትደአሎ ወልሰሐቆ አርሄት
ጀበነተ እንዴ አፍለሐት ብኩረ
ሀነን ዲብ ወዴ ዐሌተ እሎም።
አርሄት ዲበ ሳይድ ወለዶላብ
ክምሰልሁመ ዲበ ፍሩሽ ለዐለ
ዐራታት ደብል ዲብ ተአትቃምት
ብስጥት ዲብ እንተ “እንዴ
ስምዑኒ ያጀማዐ፡ ለዐሬተትነ
ለስብርት ህሌት ማሚ?” ትቤ
ለበዲር ቀደም ሐምስ ሰነት ለዐለት
ክርበት ወድብር ሰበት ፈቅደት።
ይበቲት ህግየ ወለቱ ለአተንሴ
እንዴ ዐለ ዲብ ልሰሐቅ “ህተ
ወለ ጥሩቅ ግድር እምኪ ላተ
ከላስ ትወረዐነ ምኖም እምቤ
ከዲብ ግማመት እግል ንልከፎም
ሐዜነ ወሐር “ሳሕበክ አልገዲም
ላተንሳሁ” ክመ ልትበሀል ዝክረት
እግል ልግብኦ እግልነ ዲበ መክዘን
ክሩያም ህለው” ዲብ ልብል በልሰ
እለ። ምናተ ይበቲት ወእሲቱ
ለሰኣል ወለቶም ለቀዳሚት ክርበት
ወድብር ሰበት እትፋቀደዮም
ዲብ ለአስተንትኖ ወከናፍሮም
ዲብ ረማጦ “ወለቼ አርሄት
እብ ፈድልኪቱ ምን ስድትነ
ለርሄነ፡ አሰናይ ክመ ባይዳት ግረ
የአቅበልኪ። ሎሀይቱ ምን ዋጅቡ
ለሰከ ክምሰል ከረ ራየት አከይ
መዋድቅ ወድቀ ወዋጅቡ ለእግደ
ህዬ ክእነ ክምሰልኪ ምስተቅበሉ
ነድቀ። እንቲ ህዬ ክም ስሜትኪ
አርሄኪነ ረቢ ለአርሄኪ ወለቼ
አርሄት” ቤለው ከአቡሀ ወእመ
ምስል ደሐረወ።

‘ተመት’
ገጽ

3

ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

ዓለ-ጋዴን፡ እት ገበይ ዐቦት
ሽብህ መዲነት ጋዴን አግደ መስከብ እዳረት ዳሕየት ዓለ እት ገብእ፡
ምን ደቀምሐሬ እት እንክር ምፍጋር ጸሓይ 17 ኪሎምትር ራይመት
ትትረከብ። ሸዐበ እብ ሐርስ፡ ርዕዮ ወተጃረት ለልትናበር ዳሕየት ዓለ፡
ምድረ ትርበት ርሽድት ለቡ እት ገብእ፡ ለትፈናተ ኣካል፡ ፍሬታት፡
ቅርጡጥ ወሐምሌ ለልአፈሬ ምድር ድሑር ቱ። ሰብኡ ምን ስኒን ቅዱም
ሰብ ቅነ ወሐዳረት፡ ምነ ባካት ንዋይ እግል ልርዐው አስክ በሐር ኢሰብከው
ምን ገብእ፡ መብዝሖም ላተ ሰብ መሕደሮ ቶም። ሽብህ መዲነት ላተ
ዳሕየት ጋዴን፡ ዓለ፡ በለስቶ ወጋዴን ለትከምክም ተ። ኩለን ምስል፡ አስክ
6000 ለገብኦ ስካን ብዲበን። ከምስል እዳሪሀ አሰይድ አስፈሀ ገብሬሂወት
ሰሕፍየት ከልሹም መሐመድ ለወዴተ መቃበለት እብ ሸክል ክቱብ እንዴ
አትሌነ ካትባመ እኩም ህሌነ፡ ቅራአት በኪተት፦

ዳሕየት ጋዴን 60% ስካነ እብ
ተጃረት ለልትናበሮ ቶም። እት
ጋዴን ወዓለ ለነብር ሸዐብ እምበል
ስካን በለስቶ፡ ምድር ጀራዲን ሰበት
ለሐርስ፡ ርከስ ጀራዲን ቦም፡ ክል
ሰነት ህዬ ጥልበት እግል ሕኩመት
እት ደፍዖ ጀራዲኖም እት ዘርኦ
ልትናበሮ። ለተርፈ ሸዐብ እት ሐርስ
ወርዕዮ ልትከሰእ።
“ምን ክዳማት እጅትማዕየት፡
ሕኩመት ዐደድ ቅድረተ ዋድየት
እግልናተ። መአንብታይት ደረጀት
አርበዕ ቤት ምህሮ ብነ፡ ክልኤ ህዬ
ምግባይ ደረጀት። ረውደት ላኪን
ሰበት አለብነ፡ እግል ትትሸቄ እግልነ
ለእንስእያ ተ። ሐቴ ዕያደት ብነ።
እት መዋሰላትመ ምን ደቀምሐሬ
ከጥ ጋዴን ወዓለ ብነ። ናይ ጋዴን
ገበይ-ቅጥራን እት ገብእ፡ ናይ
ዓለ ላኪን ጨበል ቱ። ከጥ ጋዴን
አስክ ከረ ዐዲ ረሶ ለልትመደድ፡
ብዝሓም ሐረስቶት ድማኑ ወገለቡ
ለነብሮ ፈርያቶም ለጎርቶ እቡ ከጥ
ሰበት ቱ ወእግል ሸዐብ ብዞሕ
ሰበት ከድም፡ እግል ሕኩመት ምን
ገብእ ወሸዐብ ዝያደት አሀምየት
ለቡ ከጥ ቱ፡ እብ ተማሙ ቅጥራን
እግል ልትለበክ እግልነ ህዬ እብለ
መናሰበት ነአትፋቅድ።” ልብል
አሰይድ አስፈሀ።
ለሐርስ እብ ከአፎ ቶም ለሸቅዉ
እተ ልብል ሰኣል አሰይድ አስፈሀ፡
“እት ክልኤ ፊአት ቱ፡ ሐርስ ዎሮት
ለናይ ለመድ ሐርስ ገብእ እት ሀለ
ክም ጣፍ፡ ዕፉን ወከመዶረ ለኣቱ
ምኑ። ለካልኣይ ህዬ ናይ መስኖ
ሐርስ እት ገብእ ዐባዪ ዕጨይ
ፍሬታት ክም አራንሺ ለዘርኦ 15%
ምኖም ህለው። እሎም ጀራዲን ሰኒ
ሰበት ቦም፡ ርሖም ቃድራም ወሰኒ
እተይ ለቦም ቶም። ምነ መፍርየት
ሐረስቶም 10% ለገብኦ ህዬ ክም

ከመዶረ፡ ጎዕ ወብዕድ ለዘርኦመ
ህለው። ሰበት እሊ መፍርየት
ጀራዲን 25 ምእታይት ለገብኦ
ህለው እግልነ። ለብዕዳም ሐረስቶት
ላኪን፡ ጣፍ ለዘርኦ ምን ዝላም ለዐል
ሌጠ ለልታከው ቶም።
ሸዐብ በለስቶ ልግብኦ ወዓለጋዴን ክል ሰነት ትርበት ግርሆም
እብ ወሓይዝ እግል ኢትትገሌ እት
አሽቃል ሕፍዘት ማይ ወትርበት
ልትፈረሮ። ወእብሊ ግርሆም ርሹድ
ወእተዩመ ሕሙድ ክም ቱ አሰይድ
አስፈሀ ወዴሕ። ትርበት ሐቆ
ህሌት፡ ማይ ጀሪፍ ልግበእ ወዝላም
ክም ረክበት እተይ ሰበት ተሀይብ፡
አግደ ሽቅል ሐረስታይ እት ዐቂብ
ትርበቱ እግል ልግበእ ክምሰል ቡመ
ለአተንብህ።
እተ ክም በለስቶ ለመስል
ድዋራት፡ ለሸዐብ መናበረት ስብክ
ወስግም እተ ሰበት ለአተንክብ፡
ብዝሓም እግል ልድረሶ ለወጅቦም
አጀኒት፡ ምን ዐግሎ ተዕሊም
ራይማም ህለው። እግል እሊ ክም
ሐል ለልሐስበ እዳሪ ሽብህ መዲነት
ጋዴን አሰይድ አስፈሀ፡ እግለ ሸዐብ
እት ደገ ክም ነብር ውድየት፡
ክምሰልሁመ ለአጀኒት እብ በርናምጅ
ነብረ እት መዳርስ ሰዳይት ክም
ረክቦ ዊደት፡ ክምሰልሁመ ቦርዲን
ልግበእ ወመዳርስ ብዕድ እተ
ባካቶም ሽቅየት።
ምን ጋዴን ወድዋራተ እት
2ይ ደረጀት ለትዐደው ደረሰ፡
አስክ ደቀም ሐሬ እት ለአትቃብሎ
ቶም ለደርሶ። “እብ ሕኩመት
ለትሀየበተነ ሐራት ሰበት ህሌት ክል
ደረሳይ 10 ነቅፈ እት ምዕል ዲብ
ደፍዖ እበ ለአትቃብሎ። ትፈርሮም
ወትዓይሮም፡ እግለ ደረሰ ምን ገብእ
ወዋልዴን ህዬ እለ መኪነት እለ
ክም ሕሉል ዐቢ ተ ለትትረኤ።

እዳረት ምስል ውዛረት መዋሰላት
ወእትሳላት እት ትትፋሀም ለትወድዩ
በሰር ቱ እሊ። ላመ ደረሰ እብ
ዋጅብ ልትነፍዖ እበ፡ ክሱሰን እግለ
አንሳት ሐል ዐቢ ተ” ወስክ አሰይድ
አስፈሀ።
እት ሓለት ከህረበት ህዬ፡ ምን
ሕርጊጎ ለመጽኦም ከጥ ከህረበት
ሀለ። ኩሎም ስካን ህዬ ከህረበት
ኡቱያም ቶም፡ እምበል ሰብ በለስቶ።
ምናተ ለሰብ ጀራዲን እግለ ከህረበት
እንዴ ደምነው፡ ንዛም አስተዮቶም

እብ ከህረበት ለሸቄ ዲናሞታት
ቱ። ዕጨይ ነኣይሽ ዲብ ተአሰቴ፡
ከህረበት ሳምን ወሳምኖታት ለትበዴ
እቱ አውካድ፡ እሎም ሐረስቶት
እሎም ለልአሰቱ እቡ መልጀእ
ብዕድ አለቦም። እሊ ወክድ እሊ
ጃዝ ሰበት ኢልትሀየቦም፡ ወዐወሊ
እብ ከህረበት ሰበት ልትገለል ላዝም

ከህረበት ናይ ክል ምዕል ውጁደ
እግል ልትአከድ እግሎም ቡ። እግል
ለአፍሩ ሐቆ ገብአው እብ ከህረበት
እግል ልትሻቀሎ ወልቦም ለአተቅሱ
ኢወጅብ” ልብል አሰይድ አስፈሃ
ገብሬሂወት። ከመዶረ፡ አራንሺ፡
ፓፓዮ ወዕፉን እት ሱግ ከሩ፡ እተይ
ናይ እሎም ሐረስቶት ህዬ እሰልፍ
እግል ርሖም ወሐር እግል ሸዐቦም
ወደውለቶም ሰበት ለአረቤሕ፡ እግል
ልትሰጅዖ ለቦም ክም ቶም አሰይድ
አስፈሀ ልትወሴ።
ፍንቲት ናይለ እብ ህግየ
ትግራይት እት በለስቶ ለትአደርስ
ቤት ምህሮ እት ሸሬሕ አሰይድ
አስፈሃ፡ “ለመድረሰት እብ ህግየ
እሞም እግለ እተ ባካት ለሀይ
ለነብሮ መትሃግየት ትግራይት ክልኤ
ምንፈዐት ብእተ። እግለ ነኣይሽ
ንዙም ተዕሊም እብ ህግየ እሞም

12ይት ሰነት ዕልብ 31

ተአደርሶም እት ህሌት፡ ዕምር
ምህሮ እግለ ሐልፈዮም አበው፡
እማት ወሸባብ ከማን እብ በርናምጅ
አብደዮት
ቅዌት
ተአደርሶም
ከቅራአት ወክታበት ክም ልትዐለሞ
ትወዴ። ሕናመ ህዬ መራቀበት
እንወዴ እተ። ላኪን ዐደድለ ደረሳሀ
ሰኒ ሑዳም ቶም። እት ክል ፈስል
20 አው 15 ደረሳይ ደርሶ ዶል
ጸንሑከ፡ እብላመ ሕዳን መደርሲን
ዶል ትርኤ፡ ለመድረሰት ዝያደት
አትፋዝዖት ወነዘሞት ሸዐብ እንዴ
ገብአ እለ፡ አጀኒት ብዝሓም ምን
ክልኢቱ ጅንስ እግል ትትከበት ክም
በ ልትረኤከ” ወስክ።
ሸዐብ ዓለ-ጋዴን ምን ሰለስ
ቆምየት ቱ። ትግርኛ፡ ትግሬ ወሳሆ።
ኩሎም ምስል ምን ዘበን ቅዱም
ሕድ እት ለሐሽሞ ወለአከብሮ
ነብሮ ጸንሐው። ዓለ-ጋዴን መስከብ
ሰውረት እት ከብድ አባይ ለዐለ ከጥ
ሰበት ቱ፡ “ሳሕል ንኢሽ” ለትብል
ክናየት በ። ስቡል ሸዐብ ወምስል
ለሸቄ ሸዐብ ሰበት ቱ፡ ሰለስ ቆምየት
ክም ኦሮት ሸዐብ ቶም ለሸቁ። እት
ዘበን ንዳል ህዬ መናድሊን ለሐቅፈ፡
ለአብለዐ ወአስተ ወለሳርሐ ሸዐብ
ቱ። ዐመልያት ኮማንዶ እት
መጣር አስመረ፡ ወብዕድ ህጁማት፡
ክምሰልሁመ መነዘማት ጀማሂር
እንዴ ገብአ ለናደለ ወለአናደለ
ሸዐብ ለነብረ ዓለ-ጋዴን፡ እትሊ
ወክድ እሊመ ሸዐበ እት ተጠውር
ገጹ ልሄርር ለሀለ ክም ቱ እዳረቱ
ተሐብር። ወእብሊ እት ክል ሽቅል
ኬወ ልግበእ ወአፍራድ፡ እብ ፋሽ

ለሸቁ ሰብ ሐበን ወዕለት ቶም።
ለገብአ ሽቅል ህዬ እብ ሕበር
ቶም ለልትከስኦ ዲቡ፡ ምኖም
ለልትጠለብመ እግል ደውለቶም
ልግበእ ሸዐቦም ወሕኩመቶም ክል
ዶል ብርንቶ ቶም።
እት ማይ ሲቶ፡ ለሀለ መሕገዝ
እት ሸሬሕ አሰይድ አስፈሀ፡ እት
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ሙዲር ዳሕየት ጋዴን አሰይድ
አሰፈሀ ገ/ሂወት
ጋዴን ዮም ዓመት ዔለ ድሪል ክም
ተሐፈረት ኣክረቱ ለማይ ጬወ
ሰበት ጸንሐ፡ እግል ሲቶ ለኢነፌዕ
ገብአ ድኢኮን መሽሮዕ ማይ ሲቶ
እጁዝ እግሎም ክም ዐለ ለአበርህ።
እሊ ኩሉ ምድር ለበ ዓለ-ጋዴን
ምሽክለት ማይ ሲቶ እግል አዳም
ወንዋይ ክምሰል ባመ ለሓኬ። ሸዐበ
ምን ሰብ ዐወሊ እግል ሹኩ ማይ
እት ረምቅ ሰቴ ሀለ። “እት ዐለ፡
ጋዴን ወበለስቶ ምሽክለት ማይ
ሲቶ ህሌት። ኩሎ መሓዛትነ ከዛናት
ሽቁይ ዲቡ ምንመ ሀለ፡ ተቅዪር
ክሊመ ዕሩይ እብነ መስል። ከረም
ዝላም ትከሽፍ ሰበት ህሌት፡ ማይ
ከርስ አርድ ትከለሰ። ለተርፋመ
ጬወ ገብአ። ሰበት እሊ ምሽክለት
ዓለ-ጋዴን ማይ ሌጣ ተ ምን
እብልመ በረ ለአለበ አማን ተ”
ልብል አሰይድ አስፈሀ።
ዓለ-ጋዴን እት ከጥ ተለፉናት
ምድር ምን ገብእ ወሞባይል ለሔሰ
ከጥ በ። ወእብሊ ሸዐብ አቅራዱ
እብ ተለፉን ምን ገብእ ወመዋሰላት
እት ለአትሻፍግ ሸቄ። እት ዐውል
ሚኒባሳት ላኪን መብዝሑ አውካድ
ቀሎት ክም ህሌት አሰይድ አሰፈሀ
ለአፍህም።
መናበረት ሸዐብ እግል አስነዮት
ዔማት እተይ ምድር ሰበት ገብአ፡
ሐረስቶት ግርሆም እግል ልሻርዖ
ወዲብ ሕፍዘት ማይ ወትርበት ክም
ልተረዶ ዲመ ለእንሸቄ ዲቡ ቱ።
ምስል ኩሎም አቅሳም ሕኩመት
ሐርስ፡ ዓፍየት፡ ተዕሊም ወብዕዳም
እብ ሕበር እንሸቄ።
ዓለ-ጋዴን ለምን ነፋሲት እንዴ
ትበገሰ ከንእዴ ኬደየ ለልሐልፍ
እስትራተጅያይ ከጥ ጽርግየ እቱ
ሰበት ህሌት፡ እተ መጽእ አውካድ፡
እሊ አስክ አቶብየ ለልሐልፍ
ከጥ ጽርግየ መትነፍዓይተ ክም
ትገብእ አኪድ ቱ። ሰበቡ ከህረበት፡
መዋሰላት ወብዕድ ክዳማት አስክ
ተጠውር ሰበት ዋሌ።

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ሄራር ሰነት ቀደም ሕርየት
አኸደር አሕመዲን

4ይ ክፈል
ዐንዶም ዲብ ሐርብ ሰገነይቲ
ሰበት ትጅረሐ እግል ሕክምነ
አስክ ዐዲቀይሕ አቅበለ። ምኑ
አስክ ተኮንደዕ እንዴ ጌሰ ትሰፈፈ።
ጸልዐቱ እንዴ ኢተሐዬ ላኪን
ምስል ካልኣይ ረአሱ ሕክምነ
ብርጌድ ዲብለ ዐለ እቱ ዐደንገፎም
አቅበለ። ሐቆ ናይ ዎሮ ወሬሕ
ሕክምነ ህዬ አስክ አካነቱ አቅበለ።
ለወክድ ለሀይ ለስርየት ዲብ
መዕረበ ዐለት። ዲብ እለ አካን እለ
እት እንቶም ናይ ምህሮ በርናምጅ
ሰበት ዐለ ዲብ ማይ-ሰራው ምህሮ
ስዋገት ደባባት እንዴ ደርሰው ሰኒ
ፈሀም ረክበው።
ለጀብሀት እግል ህጁም ሐዲስ
ትዳሌ ዐለት። ለህጁም ፋዬሕ
ሰበት ዐለ፡ ስርየት መከናይዝድ
እግል አደቀቦት ብርጌድ 73 እብ
ተማሙ ዲብ እለ ጀብሀት እለ
ተሐየበ። አግቡይ ጽብጠት ናይለ
ጀብሀት ምን ሰለድ እንዴ አምበተ፡
ዐደብዑር፡ አፈልበ፡ ዐዲ-ሀርም፡
እንዳደቆ፡ ዝባንሰራው፡ ሐሊቦ፡
ጎደይቲ ለለአስር ዐለ። መዳሊት
እንዴ ተ’መ ምናድሊን እግል
ህጁም ናይ ዜሮ ሳዐት ልታከው
ዐለው። ደባባት ህዬ ምን መዕረበ
አስክ ዐዲ-በዕከል ቀርበየ።
ዮም 6 ኦጎስት 1990፡ ሳዐት 4፡
30 እስቡሕ፡ ዲብ ድገለባይ ደንበር
ደቀምሐሬ፡ ምን እንዳደቆ ጀሀት
ምውዳቅ ጸሓይ ባካት ዝባንሰራው፡
ሐሊቦ፡ ማይሑጸ ወጎደይቲ ህጁም
ተአንበተ። እትሊ ህጁም እሊ ዕስረ
ወክልኤ ደባበት ሹሩካት ዐለየ።
አወላይት ወሳልሳይ ስርየት 12
ደባበት እንዴ ጸብጠየ እብ ሐሊቦ
አተየ። ለአርበዕ ደባበት አስክ
ጀሀት ጉረዕ፡ ለሰማን ደባበት እብ
ማይሑጸ ገጽ ቀደም አተላለየ።
ዐንዶም አወላይ ድፈዕ ክምሰል
ደውሸሸው እሉ እብ ዝባንሰራው
እንዴ ሐወጸ እት ጉረዕ እግል
ልትከሬቱ ለእማሚብ። ዘብጥ
አንበተ ወእብ ሸፋግ አተላለ።
እብ ጀሀት ሐሊቦ ለዐለት ስርየት

ደባባት ሰኒ አሳደረት። ምናተ
እበ ዐንዶም ዐለ እቡ 1ይ ድፈዕ
እግል ስብረት ወቅት ነትለ።ምድር
ክምሰል ጸብሐ ላኪን ቅዋት ክፈልጄሽ 16 እብ እንክር ግብለት
እንዴ ሀጅመየ ባካት ሳዐት 8፡00
እግል ቅወት አባይ እንዴ አሸከተየ
ዝባንሰራው እንዴ ጸብጠየ አስክ
ጉረዕ ለለአደንን ባካት ጸብጠየ።
ዐንዶም ክልኤ ደባበት እንዴ ጸብጠ
ዝባንሰራው አተ። አስክ ጉረዕ እንዴ
ሸ’በ ህዬ ሀደፉ እንዴ ኔሸነ እግል
ልዝበጥ አንበተ። ምናተ ለሐሊቦ
አተው ሰብ ደባባት ወረሻሻት
እትሊ ውቀት እሊ ደረር ጃሪ
እቶም ዐለ። ለረሻሽ ጽዕነት ለዐለት
መኪነት ትዘበጠት። ቃእድ ስርየት
አስተሽሀደ። ምን ሰብ ደባባት ዎሮ
ቃእድ ስርየት ወቃእድ መጅሙዐት
ትጀረሐው። ለመስኡሊን እብ
ክእነ ናቅሳም እት እንቶም ልሰዕ
መትነዛም እንዴ ኢገብእ፡ ጥያራት
ሐርብ እብ ደቅብ እግል ልዝበጠ
ሰበት አምበተየ ሐረከት ሐግለው።
ምን ዝባንሰራው፡ “እበ ህሌከ እተ
አካን አስክ ጋድም ጉረዕ ትከሬ!”
ለልብል ትእዛዝ መጽአ። ምናተ
ዐንዶም፡ “ለእት ቀደሜዬ ህለ
ጠቢዐት ትርእየ ህሌከ ማሚ?” እት
ልብል አሰፉ ሸርሐ።
“ጀርብ ሌጠ” ትበሀለ።
ክልኤ ደባበት እንዴ ጸብጠ
ልትበገስ እት ህለ ላኪን፡ ኮሚሳር
ቦጦሎኒ ሙሉጌተ እስትፋኖስ እንዴ
ዐ’ረ እግል ልግበእ ክምሰል ኢቀድር
አሰአለዩ። እበ እግል ልትከሬ እበ
ሓስብ ለዐለ ልሰዕ ምን ሰዋትሩ
ለኢፈግረ ጄሽ አባይ ዐለ። ለአካን
ወሐል ለበዝሐ ዲበ ወእብ ሰዐር
ለትገልበበት ሰበት ዐለት ህዬ እብ
ቀለ-ቀሎ ለትትሐለፍ ይዐለት።
ሐሊቦ እንዴ ኬደየ ማይሑጸ
ለአተየ ሰማን ደባበት፡ ለተሀየበን
በርናምጅ እት መደት ሐጫር
እግል አባይ ከየይድ እንዴ ወደየ
ዲብ ጋድም ማይ-ዕዳገ ጄሽ አባይ
እንዴ በደርከ ደቀምሐሬ ሐረሮትቱ
ለሀደፍ። ላኪን ክምሰለ ተሐሰበ
እግል ልስለጥ ኢቀድረ። ዘብጥ
ክምሰል አንበተ አባይ ደባባት
ወብዕድ አስለሐት እንዴ ወደ

እግል ማይ-ዕዳገ ደብአየ።
“ለወዴከ እንዴ ወዴከ ማይዕዳገ እንዴ በክአከ ሕለፍ!”
ለልብል ትሉሉይ ትእዛዝ እንዴ
ትከበተው እግል ልብከኦ ምን
ጀረበውመ ኢትቀደረ። አባይ
እብ ደባባት ወሚሳይላት እንዴ
ትከበተዮም እት ብቆት ዐባይ
ካረዮም። መዳፌዕ ወአ’ገር ቅዋት
ለልትቀደሮም ህጁም እንዴ ወደው
አባይ እግል ለአሽክቶ ኢቀድረው።
ህጁም ገያደቱ እንዴ ገ’መት
ዲብ መዳፈዐት አተው። ብዝሔ
እስትሽሃድ ወጅረሕ ሳደፈ። ሰብ
ደባባት እትሳል እንዴ አትካረመ
ምኖም ለሓለት ሻቀለቶም።
እተ መደት ለሀ ዐንዶም፡
ምን አቺዶ ሐብሬ እንዴ ጸብጠ
ለቴለል እግል ለኣምር እብ እግሩ
እብ ጀሀት ዐዲ-ንፋስ ዲብለ ዐለ
ቃእድ ቦጦሎኒ መዳፌዕ ብርሃኔ
(ብርጅወ) ጌሰ። ምናተ ህቱመ
እንዴ አስተሽሀደ ጸንሐዩ። ግራሁ
ለባካት አባይ ኣስር እቱ ሰበት ዐለ
ዲብ ልደገግ አስክ ቃእድ ስርየት
ረሻሽ ተስፋሚካኤል (እጅጉ) እንዴ
ጌሰ አሰአለዩ። እጅጉ እበ ዐለት እሉ
ሕድድት ሐብሬ፡ ዲብ ማይ-ዕዳገ
ክልኤ ደባበት ክምሰል ነደየ፡ ቃእድ
ስርየት ኢሳቅ ክምሰል አስተሽሀደ፡
ቃእድ ስርየት ፍሰሓጽዮን ዳንኤል
ወቃእድ ስርየት ሀብተማርያም
ደብረጽዮን (ወዲ-ሸለቀ) ጅረሕ
ትሩድ ክምሰል ሳደፈዮም አሰአለዩ።
ዲብለ መጀርሒን ለዐለው እተ
አካን እንዴ ጌሰ ህዬ ተፋሲል
ሐብሬ አከእለለ።
ሐቴ ደባበት ክምሰል ጸድፈት፡
ክልኤ ደባበት እብ ጥያራት ወሰለስ
ደባበት ህዬ እብ ድድ-ደባብ
ሚሳይል ክምሰል ትዘበጠየ፡ አርበዕ
ስሉስ ርክን ክምሰል አክረበየ አከደ።
ቴለል ናይለ ብዕዳት ደባባት እግል
ለኣምሮ ለዐል ወተሐት ቤለው።
ሐቆ መደት እብ ተናን ወዕሳስ
ደባበት ክምተ እግል ትፈርገ
ለኢትትቀደር ደባበት ረከበው።
ዐንዶም እንዴ ዐርገ ክምሰል ረአየ፡
ሰዋገ አምዓይቱ እንዴ ተልተለ
ዲብ ኩርሲ ሰዋግ ግሱይ ዲብ
እንቱ ላኪን እስትሽሁድ እት እንቱ
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ጸንሐዩ። ክልኦት ምናድሊን መጦረ
ደባበት ዋድቃም ዐለው። ክልኦት
አንፋር ሀንደሰት ምን ግረ ሸንከት
ራድያቶሬ ናይለ ደባበት፡ ለዎሮ
እስትሽሁድ ወለዎሮ አርወርሐቱ
እት ፈጊር እት እንተ ዲብ ሴንግ
ጸንሐው። ለእስትሽሁድ ዐለ ሰዋግ
ደባበት እንዴ ረፍዐዩ እንክር
ድገለብ ፓረፋንጎ አስከበዩ። ዲብለ
እብ ደም አምዓይት ሻትር ለዐለ
ኩርሲ እንዴ ትገሰ ህዬ እግለ
ደባበት እግል ለሀርሰ ላዝምቱ
ለዐለ። ዐሳክር አባይ ለነደት እንዴ
ቤለው አዝማም ምነ ለዐለው
ደባበት ክርንተ ክምሰል ሰምዐው
ዘብጥ ፈትሐው እተ። ለምናድሊን
ላኪን ክምሰል አከደው እብ ሸፋግ
መቶር እንዴ አርመሸው ዲብለ
ብዕድ ዳዮም ትፈረረው።
አዜመ ሐሬ ለረክበወ ደባበት
እብ ተማመ እንዴ ነደት ዲበ
ለዐለው ክልኦት ምናድል ህዬ
ዲብ ቀበተ እንዴ ትቃመደው
እስትሽሁዳም ጸንሐዎም። ዐንዶም፡
ተስፈአለም፡
ወዲ-በየኔ
እግለ
ክልኦት ሹሀደእ ኢሳቅ መዐሾ
ወሙሉጌተ ሐጎስ ምስል ዲብ ሐቴ
ሕፍረት ቀብረዎም። እግለ ሸበህ
ለዐለየ ደባባት እግል ለአፍግሮ
ዐንዶም፡ ተስፈአለም ሐቴ ደባበት
እግል ልሰውግ ህቱ ወዳንኤል ህዬ
እግለ ኢትቀበረው ሐምስ ሹሀደእ
እንዴ ጸዐነው፡ ለካልኣይት ደባበት
እግል ለአፍጉረ መምሬሕ ሀበ።
አባይ እት መሳፈት ቅርብት ሰበት
ዐለ ላኪን መደጋግ ትሩድ እግል
ሊደው ትዋፈቀው።
ዐንዶም እግል ልሰውገ ለሐስበ
ደባበት ላኪን፡ ግዛዘት ሰዋግ እንዴ
ትሰበረት መገሰይ ሰዋግ እግል
ትወቅሉ ለኢልትቀደር ገብአ።
እንዴ ኢልትወጤ እሉ መጆብ
ብጣሩ እት እንቱ ለአትበግሰ እት
ህለ፡ ዘብጥ ናይለ ትፈናተ ስለሕ
ወቀናብል ዘልመ እቱ። እብለ
ገብአ ዐውል ላኪን ለደባበት እግል
ትፍገር ዐለ እግለ። ምን አባይ
ቅሩብ እርይም ክምሰል አበለወ
ላኪን ቅምብለት ጥያረት ለሐፍረተ
ዐባይ ሕፍረት ጸንሐቶም ከለሹሀደ
እብ ዎር-ዎሮ እንዴ ከረዎም
ዲበ ሕፍረት እብ ሕበር እንዴ
ቀብረዎም ሄራሮም አተላለው።
ምን ጥያራት እግል ልሕብዕወን
ህዬ ምን ልውሕድ ገጽ ግረ ፎርቶ
ማይ-ሑጸ እግል ለአብጽሕወን
ዐለ እሎም። ዐንዶም ወዳንኤል
ለዐለው እተ ደባበት ዲብ ሐቴ
አርቡዕ 24 ጁላይ 2019

ምክራይ ላተ ምጥዋይ ክምሰል
በጽሐት እንዴ ሔለቶም ትከሬት።
ዐንዶም አርበዕ ኢነት ጀረበ ላኪን
ኢቀድረ። እግል ገራጅ እንዴ
ሐበረው ህዬ እንዴ አዝመው
ምነ አስክ ብዕድ ዳዮም ጌሰው።
ምን አባይ ራይመት ሰበት ዐለት
ላኪን ለተአፈርህ ሴመ ይዐለት
እለ። ተቅሪር ሐክር ወእስትሽሃድ
አንፋር፡ ከሳር ደባባት ወብዕድ
ሐብሬ ህዬ አስክ ቃእድ ቦጦሎኒ ኣቺዶ እብ ተፋሲል አትሐላለፈ።
ፈጅራተ ሳዐት 4፡00 ጽቤሕ
ምድር፡ ውሕዳት ጀብሀት ሸዕብየት፡
ምን ሐዲስ ህጁም አንበተየ።
ደባባት ኖስኖሰን ዲብ ሕድ እግል
ለአተስለ ለልትቀደር ሰበት የዐለ
ነፈር እንዴ ነድአከ ለለትሐዜ
መምሬሕ እንዴ ሀብከ ንድአት
ዐለት። ህጁም ልትአንበት እት
ህለ፡ ዐንዶም መድፈዐጂ ወቃእድ
ደባበት፡ ኢብራሂም ሜልኣይ፡
ሀብተማርያም ሰዋግ እንዴ ገብአው፡
እብ ግሬኖፍ ዘብጥ አንበተው።
ምነ ሐምስ ደባባት ሐቴ ከሻፈት
ሰበት ከርበት ምነ ምን ሽቅል
ዕጥልት ሰበት ዐለት ግረ አቅበለት።
እግለ ተርፈየ እንዴ ጸብጠው
እንክር ድገለብ እንዴ አፍየሐው
እግል ልእተው ለተሐብር ልእከት
መጽአቶም። ዲብ እሊ ወክድ እሊ
ሬድዮ እትሳል ደባባት እብ ዋጅብ
ሸቄ የዐለ። ዐንዶም እግለ መጽእ
ለዐለ ልእኮታት ኖሱ እንዴ ጌሰ
ለአትመቃሬሕ ዐለ። ተወልዴ ሰውገ
ለዐለ ደባበት እትሳል አብደዮተ
እምበል ሰበብ የዐለ። ራካል ለጅንሱ
ሬድዮ እትሳል ሕጃር እብ ቀሊል
ለልትበደል እግሉ የዐለ። ለትገብእ
እንዴ ወደው ላኪን ዲብ ዘብጥ
አተው።
እብ ሰበብለ ዐለ እኩይ እትሳል፡
ተርቲብ ደባባት ተእሲር እኩይ
ገብአ እቱ። ለእብ ጀሀት ድገለብ
ለዐለት ስርየት ደባባት፡ ድቁብ ረድፍዕል ሳደፈየ። ዐንዶም ግሬኖፍ
እንዴ አከ ምኑ አበ እግሉ። እብ
ጀሀት አባይ ቅያስ ለአለቡ ናይ
ደባብ፡ መዳፌዕ፡ ሚሳይል፡ ረሻሻት
ረድ ፍዕል ሳደፈዮም። ምድር እት
ጸቤሕ ጌሰ። ዲብለ ኢነት ለሀ በየኔ
ሰውገ ለዐለት ደባበት እብ ሚሳይል
እንዴ ትዘበጠት ገመሜዕ ገአት።
ምናተ ሰብ ደባባት፡ ሓምሳይ ረአሱ
ወዲ-በየኔ ዲብለ ጋድም እንዴ ትከረ
እምበል ለገብአት ትግበእ መደረት
እብ እግሮም ግረ አቅበለው።
ልተላሌ….
ገጽ
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እት ስድት ወረህየት ለኢትበጥር ክድመት
ምድር ሳክብ ቃስን ዲብ
እንቱ ወጠን ወራር ዶል ትፈተሐ
እተ(ውሒዝ ግብለት ዶል ዔረየ)
1998 መቅጠነ ለበልዐ መዲነት
ተ ሰንዐፌ። እት ጀብሀት ሐርብ
ምን ዐለት እብ ተልኪም ኢኮን
ለትደመረት።
ደለ
ክድመት
ለሀይብ መብነ ደከን-ደከ ገብአ።
እብ ዓኒቱ! እብ እማሚብ ደለሜት
ገአት እቱ ከእት ሖጽ ተሓበረ።
እስብዳልየት ሰንዐፌ ክም ኢዐለት

ገብአት። አስክ ሰነት 2015 ሸዐብ
ድምነት እስብዳልየቱ እተ አካነ
እንዴ አዝመ ምነ ብዕድ እግል
ዶሉ መራዐየት ዓፍየት ለረክብ እቱ
ራኩባት ገብአ እሉ ከእቱ ልትሳሬ
ወልትነፈዕ ጸንሐ። እት ሰነት 2015
ላኪን እብ ንዛም ሰኒ ለትበኔት
ለፈይሐ ክዳማት ለተሀይብ ለበዝሐ
ወለገረመ ጥዉር መባኒ ለብእተ
እስብዳልየት ትሸቄት እሉ።
መስኡል እዳረት ወማልየት ናይ
እስብዳልየት ሰንዐፌ አሰይድ በየኔ
ክፍሌማርያም እበ ሸርሐየ፡ ለናይ
ዶሉ እስብዳልየት እት ከብድ
መዲነት ዐለት። ሰኒ ጨባብተ።
ሕሙም
ሕርየት
ብሕቶት
ለኢረክብ እቱ ወሐኪም እብ
ራሐት ለኢልሽዕር እቱ ቴለል
ሽቅልቱ ለዐለ። እለ ለእስብዳልየት
ሐዳስ ላኪን ምን መዲነት ፍግር
እንዴ ትቤ እብ ሸክል ሰኒ ዲብ
አርድ ፋዬሕ ንድቅት ሀሌት።
አርበዕ ደካትረ ለልትረከቦ እቶም
ሐድ 70 ሰብ ምህነት ሀለው እተ።
ለተሀይቡ ክዳማት ሀዬ ብዙሕ ቱ።
እምበል መራዐየት ሕማማት ከርስ፡
ናይ ዐመልያት ወሕክምነ አጀኒት፡
ብዕድ ናይ ተኸሱስ ሕክምናመ
ልትሀየብ። ክም ከረ ሕክምነ
ዕንታት
ወአንያብ።
ቁርፈት
ዐመልያትበ። እብ ፍንቱይ ምን
2018 እንዴ አንበተት
እብ
ዐመልየት እግለ ወልደ ክድመት
ሻፍገት ተሀይብ ሀሌት። ክታበት
እብ ንዙም ልትሀየብ። ፍንቱይ
ክሊኒካት እግል ለኢለዐዴ ሕማማት
ክም ከረ ስከሪ ወደቅጥ ለራዔመ
ሀለ። መርመራታት ለወዴ ላቦራቶሪ
ወራጂ፡ ኣላት ሕክምነ ለልትወረዕ
እቡ በረኪነ ለትሰኔዕ መከነት ሀሌት
እለ።

ሐኪም ዕንታት ሻብ ሺሻይ
ተስፋኣለም
እበ
ሸርሐየ፡
እስብዳልየት ሰንዐፌ ዝበናይ ኣላት
ከሽፍ ዕንታት ብእተ። ነዛራት
ለለዳሌ ማሺናት ሰበት ሀለ እለ፡
ነዛራት ለልትአዘዝ እሎም ሐማይም
ካልእ አካን ጊሰት ኢለትሐዝዮም።
እበ ቅያሶም ወእብ ሕርያኖም
ዲቡ ልትዳሌ እሎም። ሐካይም
ዕንታት እምበልለ እት እስብዳልየት
ለወድዎ ከሽፍ እት መዳርስ እንዴ

ጌሰው ሓለት ዓፍየት ዕንታት
ደረሰ ልርኡ። ክል ጅነ እብ አሳስለ
ሙሽክለቱ ደወ፡ ነዛራት . . . ረክብ።
ለትወቀለ ፈሐስ ለጠልብ ሀዬ
አስክለ ትወቀለ ሕክምነ ልትነደእ።
ናይ አይናብመ እተ ክምሰልሀ፡
አይናቡ ዕሽዑሽ ለሀለ ልትነወክ
ምኑ፡ ረክስ ዓሳር ወአፍ ለጸኔሕ
እቱ ልትዳዌ፡ እተ አካን ለኢልዳዌ
ሀዬ፡ እት ሕክምነ ለረክብ እተ ክም
ልትመረሕ ገብእ። ዝያድ ክሉ ሀዬ
እግል ደረሰ፡ መደርሲን ወዋልዴን
ምህሮ ዓፍየት ልትሀየብ።
ምዴርየት ሰንዐፌ እምበልለ
እስብዳልየት ዐባይ እት ሐንቴሀ
ለልትመቃረሐ
ስስ
ዕያደት
ወክልኤ ንቅጠት ዓፍየት ሀለየ።
እለን ደለ መጽአየን ዳወዮት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ እት ሸዐብ እንዴ
ጌሰው ሓለት ሸዐብ ደሉ ወተዕሊም
ለሀይቦ። ሕጽበት እዴ፡ ነዳፈት
ድዋር፡ መትነፈዕ ሽቃቅ እግል
ከረ ፍጋር፡ ረመድ ወትራኮመ፡
ባልዒን ከብድ፡ ሕማማት ገኖ እትለ
ትደሀረት ደረጀቱ ከርዩ። አጀኒት
ምስል ነዳፈት ጥባይ ካፊ እንዴ
ረክበው ዶል ጸቢር ነብረ ሰኔት
ወካፍየት ሐቆ ረክበው ሰኒ ክም
ለዐቡ ብጥረቶም ወሜዛኖም አክል
ዕምሮም እንዴ ገብአ ዑፉያም
ፋህማም ወዋቅያም ገብኦ። እሊ
ሸዐብ እግል ለኣምሩ ወልፍሀሙ ሀዬ
ዶር ናይ እለን መአሰሳት ዓፍየት
ዐቢ ክምቱ መስኡል እስብዳልየት
ሰንዐፌ(መዲካል
ዳይረክተር)
ዶክቶር ብንያም ሳሌሕ ሸሬሕ።
ዶክተር
ብንያም
ሳሌሕ
መካሪት ምዴርየት ሰንዐፌ አድብር
ወሳሳት ለበዜሕ እቱ ምንገብአ
ክድመት ዓፍየት አብጽሖት ጸገም
ትሩድ ወመትሰባል እግል ደሐን
ሸዐብ ክም ተሐዜ ለአፍህም ። “ባክ

ሕዱድ ምን ገብአነ ሸባብ ዐዶም
እንዴ ጠለቀው እግል ልፍገሮ
ለገብእ ተዕቢኣት ጻብኢት ብዙሕ
ለአስር እትነ። ለእሊ እንዴ ከሀለው
እት ሀደፎም እንዴ ሰምደው
ከድሞ ለሀለው ሸባብ ሀዬ ሐምዴ
ለአስትህሎም። እግልሚ፡ ዎሮ አክል
ዐስር እንዴ ገብአውቱ ለሽቅል
እንዴ ኢለትካርም ወኢለሐውን
ለአገዩሱ ለሀለው” ልብል ዶክቶር።
ሓለት ኢሐርብ ወኢሰላም ምን
አክተመት ምነ እትሊ ደዋሒ ሸቄ
ለሀለ ሃይባይ ክድመት ጾር ዐቢ
እግል ለአቅልል ልትስኤ።
ደሐን ምንገብእ ወፈትሐ ክል
ሐቴከ ናየ ተሐዲ ብእተ። ምስል
መትፈተሕ ሕዱድ ገሌ ለልአስፍ
ሓላት ክም ትረአ ዶክቶር ኢሰትረ።
“ምስለ መትፈተሕለ ሕዱድ አክላብ
ምን አየ መጽአ ኢተአመረ እነ፡ ሰብ
ለአለቡ አክላብ እብ ብዝሔ ሀለ።
ክታበት ልግበእ ወደወ ናይ ከልብ
ሽርዑን ሀዬ አለብነ። ለዎሮ ሐል
ሸዐብ እሊ መስል አክላብ እግል
ልትራየሙ ወለአሪሙ ሌጠ ብእቱ”
እት ልብል ሐብሬሁ ለሀይብ።
ብዕድ ፋዝዐት መታበዐት
ለለሐዜ ጋርመ ሀለ። ዲብ ኢትዮጵየ
ዶልከ ኮሌረ ወብዕድ አጅናስ ፍጋር
ሰበት ልትረኤ ምስለ ሀሌት ሐረከት
ተእሲር እግል ኢሊዴ መትሓፋዝ።
“አስክ እለ ክእነ ትረአ ለልብል
ተቅሪር ማጽእነ ኢኮን ላኪን እብ

ትወቀለ ሕስር ነአተላልዩ ሀሌነ”
እት ልብል ሸሬሕ።
ዶክተር ብንያም ምን ሐኪም
እንዴ ኢለአዝዝ እከ ደወ እብ እዴ
ኖስከ ንስአት ልትፋኔ። ብዙሕ ዶል
ለልትረኤ ትገንፈእኮ፡ ትዳየግኮ . .
. እንዴ ልትበሀል ምን ፈርመሽያት
ድድ አንፋስ ልትነሰእ። እሊ ሀዬ
እግለ ሕማም ኢዳውዮ ወእግለ
ደወ እበ ባክቴርያታት እንዴ
ትለመደ ለአድውየት ለኢለሓዬ
ገብእ/ለአፈስዱ።
ለካልእ ወለዐቤት ፊናሁ፡ ክል
እም ዲብ ሕክምነ ሌጠ እግል
ትውለድ ለትብል ተ። ዲብ
ምዴርየት ሰንዐፌ መታበዐት ቀደም
ወሊድ ለወድየ 70% ገበአ እት ሀለየ
ዲብ ሕክምነ ለወልደ ላኪን 30%
ሌጣተን። እለ ሓለት እለ እግል
ንበድለ ንትጀሀድ ሀሌነ። እማት
እት ሐኪም ክም መጽአየ ከብቴ
ሰኔት እግል ትግበእ እለን፡ ለዕያደት
እግል ልፍተያሀ ወለአስተረሐ እለ
ጀላብ እግል ሊደው ሰብ ምህነት
ተእሂል ልትሀየቦ ሀለው። ለእት
ረዪም ባካት ለሀለየ እማት እተ
ዲቡ ሀለ ዕያዳት እግል ልውለደ
ኢነሐዜ ወኢነአትናይት፡ እግልሚ
ምን ዓድየት ክባተት ጅነ ወኬን
ለገብአ መሻክል ትረከበ ምንገብእ
እት አጊዳት አምቡላንስ እግል
ትምጸእ ኢትቀድር፡ ምን ትመጽእመ
እት ወቅቱ አካን ሕክምነ እግል

ፈጥን ለእንታብዖቱ። ኤች ኣይ
ቪ ዲብ እለ ምዴርየት 0.6%
ሀለ። እሊ ዲብ በሕ እግል ንክረዩ
እንጅህድ ሀሌነ። ምስል ሐረከት
ገሌ ጌጋታት እግል ኢልትረኤ ሀዬ
አትፋዝዖት ሸዐብ ዲብ ዕያዳት
ልግበእ ወብዕድ እጅትማዐት እብለ

ተአብጸሐ ኢትቀድር።
እትለ
እስብዳልየት ሰንዐፌ ምን ረዪም
ለመጸአ ዐመሲ አስክ ወልደ
ለጸነሐ እቱ አብያት ዱሉይ፡ ሀለ
ዲብ እለ ሌጠ እግል ልውለደ
እንከድም ሀሌነ። ዲብ እለ ጎነ
ድቁብ ሕዳን ደም ምን ጸኔሕ
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ደክቶር ቢንያም ሳሌሕ
እተ ደም ትትሀየብ፡ ሸበህ ገአት
ምንገብእ ከናይነ ትነስእ፡ ሕማማት
ሀለ እተ ምንገብእ ቀደም ውልደተ
ትዳዌ ምኑ፡ መካሪት ጅናሀ እንዴ
ትረአ ዐመልየት ለተትሐዝየ እግል
ዐመልየት ትዳሌ፡ ክለ ሓለተ
ደሐን እንዴ ጸንሐት ለኢትሰአል
ዐመልየት
ሌጠ
ለትባልሑ
ተቕዪርመ እግል ልሳድፍ ቀድር።
ከእሊ ክሉ እት ሕሳብ እንዴ አተ
ክል እም ናይ እለ ምዴርየት እትለ
እስብዳልየት ሌጠ እንዴ መጽአት
እግል ትውለድ እንቱምመ እት
በራምጅኩም እግል ትስደዉነ
እንስኤ ቤለ ዶክተር ብንያም።
ሰንዐፌ ሐቴ ምነ መላርየት
እግል ለአስርተ ስሙያት ለሀለየ
ምዴርያት ዐድነ ምንገብአት፡
መላርየት እብ ድቀት መታበዐት
ትገብእ እተ። ለሕማም እት ሑድ
እዳራት ደዋሒ ዲብ ከረ እሕዝ፡
ሮኼይቶ . . . ለልትበሀል ደዋሒ
ልትረኤ። ምን ካልእ አካን ምን
ከረ ግንደዕ፡ ጋሽ በርከ ወኢትዮጵየ
ለማጽኣም ዲቦም ሀዬ ልትረከብ።
እሎም መስሎ አጊድ እንዴ ትሳረው
ለሕማም ክም ኢለዐዴ ገብእ።
እብለ መታበዐት እለ መላርየት
እት እያም ቅሩብ እግል ትስረት
መስኢት ብእቱ ዶክተር ብንያም።
ለምዴርየት ሐርብ ሕዱድ ብዞሕ
ለአሰረ ዲበ ምንመ ትገብእ እት
መስደድ ወረህየት ምን ክድመት
ዓፍየት የአንቀሰት፡ ሸቃለ ዓፍየት
ዮም እኪተ ሓልፈት ትመስል
እቶም
ሰበት ሀሌት ክድመት
ዓፍየት እት ሰኔት ክም ትወስክ ሀዬ
ዳምናም ቶም።

ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
እብ እስያስ ተስፋዝጊ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ እተ ለሐልፈት ጥብዐት አወላይ ክፋል ናይ
እሊ “ሜራስ ዓዳት ወጠቢዐት፡ ዕቁር ረአስማል” ለልብል ክቱብ ፋግር
ዐለ፡ ዮም ህዬ 2ይ ክፋሉ ልተላሌ።

ለአግደ መትንዕያይ ድዋር
ወድ አዳም ቱ። እትሊ ለህሌነ
እቱ ክፈል ዘበን እብ ሰበብለ ምነ
እብ ሸሪካት ለቀደመየ ለፈግር
እግል ድዋር ለልአከሴሕ ስሙም
ጋዛት፡ ተቅዪር እት ሓለት ጀው
እብ አምጽኦት ጠቢዒ ለኢገብአ
ወስደፍ ለትትርኤ ሐፋነት ድቅብት
ወበራደት፡
ድቁብ
ሰረፋሪፍ
ወዝላም፡ ተርቅ ወውሓይዝ እት
ዐለምነ ምነ እብ ትሉሉይ ልትርኤ
ለህለ ሐደስ ጋብእ ህለ። እሊ ህዬ
በደ ብዞሕ ወከሳረት እት ኣደሚ
ወማል ሰብብ ህለ። ምን እሊ እንዴ
ተዐደ እተ በዝሐየ እት ረዪም
ምፍጋር ጸሓይ ለህለየ ዐዶታት
ዶል እንርኤመ እብ ሰበብ ክስሔ
ሀወእ እት ዓፍየት መዋጥኒን ብቆት
ዐባይ ሰብብ ህለ።
እግል መሰል እብ ሰበብ
መትደሃር ሓለት አተንፈሶት ገሌ
ድወል ሸዐበን እት ልትጀረስ
ወዕማም በሀለት ማስኬረ እት

ወዴ እንርኤ። እሊ ለደምር ቴለል
እሊ ህዬ እግል ድቡራት ድወል
አክልአዪ
ክም
ለአትሐግለን
ለልትረሰዕ ኢኮን። ሰበት እሊ
ራቀቦት ክስሔ ሸሪካት ወአከዶት
ዑፉይ ድዋር ወጠቢዐት እት
ዐለምነ ኢተረደ ወሀለዮቱ ይአከደ
ምንገብእ፡ እት ሐያት ወድ አዳም
ወጠቢዐት ከሳረት ትርድት እግል
ልሰብብ ክም ቱ እግል ትጌምሙ
ለትቀድር ሐደስ ፈጅር ቱ።
ሀለዮት ዑፉይ ድዋር ወጠቢዐት
እግል ኖሰ ዝሕረት ድብድብት
ተ። እት መትነፍዖቱ ህዬ መደጋግ
ትሩድ ወእዳረት ለሐዜ። ሜራስ
ጠቢዐት ክፋል ድዋር ወጠቢዐት ቱ።
ክልኢቱ ምን ሕድ ለኢልትፈንቴ
እብ ግብአቱ ህዬ፡ እብ ሐቴ ገበይ
ዶል ልትዐቀብ ወልትመቅረሕ
መዐነት ወተዐሊም ፍንቲት እንዴ
ሀበ ራሐት ደሚር ለከልቅ ቱ።
ብዝሔ መክሉቃት ዶል እነስእ
እብ ፍንቱይ ክም ጠቢዐት ወድ

አዳም ለኢገብአው፡ መክሰብ እት
ኢኮን እግል ሕድ ለኢልትዋነኖ ክም
ከረ ነለት፡ ሰገን፡ ክራክሬ ወሐገል
እት ኤረትርየ እብ ብዝሔ ህለየ።
እት ረአሶም ጊመት በደ ተሀንጦጥል
ለህሌት ወህቶም አስክ እለ እብ
ሐያቶም ለህለው ክም ከረ ሐርማዝ፡
ገረዊት፡ ሐሪሽ ወዔውመ ህለው።
ምናተ ነብረ አዳም ወሔዋናት
ለልአዳሌ አትክልመ ጊመት በደ እት
ረአሱ ተዐውል ህሌት። ኤረትርየ
እት ባዶብ ሰሀረ ለቀርበት ተ።
ቀደም 100 ሰነት 30% ምን ምድር
ኤረትርየ እብ ዕጨይ ግልቡብ ዐለ።
እት 90ታት ለገብአ ሕፍዝ ክምሰለ
ለአክዱ እሊ እት ሐቴ ምእታይት
ክም ትከረ ለሐብር። ቀደም 10
አልፍ ሰነት ባዶብ ሰሀራመ እብ
አትክል ወመራታት ዐባዪ ለትደበዐ
ወጋምል ድዋር ክም ዐለ እብ ሕፍዝ
እኩድ ህለ።
ሰበት እሊ መትመዳድ ባዶብ
ምስል ናይ ጠቢዐታይት ወራት
ምድር (natural phenomenon)
ለልትሳኔ
ክምቱ
ለልአትሸክክ
አለቡ። እብ አሳስ እሊ ህዬ ተአሲር
ባዶብ ወለ እት ዐለምነ ለሳድፍ
ህለ መትደሃር ቅላፍ/ጠበቀት ኦዞን
ለልትርኤ ክስሔ ሀወእ ወመትረባሽ
ክሊማ እንዴ ትጀምዐ፡ እብ ትሉሉይ
ለልትርኤ የባስ ወሐፋነት ድቅብት
ምስለ ኢራትዕ መትነፍዖት ባታክ
አትክል፡ እት ምድርነ ለህለ
ዝሕሮታት ምኑ ገሌ እት ገበይ በደ
ለህለ ክም ዕጨይ በዲር እግል
ንስሜ እንቀድር። እለ እብ ሰበብ
ውጢት ወኢውጢት ሓለት ጀው
ለቡ ድዋራት እቱ ለበቅል ዕጨይ
ክም ከረ ዕጨይ ሕመር፡ አውሔ፡
ወግሬ ወለ መስሉ እግል ንስሜ
እንቀድር።
ልተላሌ . . .

ኬደቶ ሽምብሬብ
ኬደቶ ሽምብሬብ በፍዳታት ለምዕዳይ
አፍሀ ሐሊብ ዐባሲት ቱ ለትራቅዮ ወድ መዐስራይ
ሕጻን ሰልም ሽምብሬብ እንዶ ገአከ ገልገላይ
“ከአፎቱ” ምንዲ ትብለከ ክምቦብ ቱ በለ ወዐለይታይ
ወገሌ ጎፍነ ሚ ትደሊ ቀጣን እምበል አተንሳይ
ኬደቶ ሽምብሬብ ሶቅ ጎርለ በላሊት
ትከድም እዴነ ዕርፍት ኢኮን ምን እኪት
ወትገይስ እግርነ ስእነት ኢኮን ወህኪት
ወተሐልን ከብድነ አካን ፍርህት ወግምጪት
ለመምአነ ኢህለ ክሉመ እሊ መወዲት
በርከ ምንዲ ኢንትከሬ ህቱቱ ምድር ሰብ ጸንዒት
ደገልል ትነብሮ ሰብ ለአፍሩስ ጅንግሊት
አንሶም ኣማት ከድሞ ወህቶም አግብር ቀረጪት
ዐርቴገ ትነብሮ ወሀር-ገርዋ ወመልሂት
ባርየ ጸላም ትነብሮ ሰብ ከወኒ መረዲት
እግል ወዲ ወግብር ከብዶም ባትከት ተ እግል እኪት
ገሌ ተአምሮ መዐነቱ ዎ ጸርነ እሊ ሀገጊት
መዐነት ሕላይ ሚ ተአምሮ እምበል ጎይለ ወስስዒት
እብ ጎማም እምብሎ በዝሐ ዲብነ መሸዊት
አቡከ ግዱዕ ቱ ምን አዳም ወአቡከ ኢታይ ቱ ምን እሲት።
ኬደቶ ሽምብሬብ ፎርቴ ጎርለ ዕንክለት
ዝበድ ጼኔ ትንፋሰ ድንቦከተ ቅምጅለት
ለኖሼ ዲብ ኖሰ ስህረት ህሌት ወሓስረት
ላመ ዲበ ተሐሜነ አሰር ህጅክ ተ ወለመድ
ኬደቶ ሽምብሬብ ከረን ምድር ዐድ በሮት
ማይ ጸዕደ ገሮበ ሐዌተረ እብ ጸሮት
ወቀየሕ ገለብ ዐገበ ምን ክል ሐክር ካወሎት
ወቀየሕ ግምቦ ማሼለ ተፍ ቤለ እብ ፈሮት።
ኬደተ ሽምብሬብ ጸባብ ሶዳን ለመሓርሰ
ትጎምም ህሌት ወትግሄ ኖሼ ዲብ ለመንፈሰ
እብ ግድዐት ምን ትጎምም ሰብአ በዲር ትከለሰ
ቀደመ ወዴቱ አንሰ ወለተብዐተ
ወእብ ድብር ምን ትጎምም ምልእት ኢኮን ሐረተ
ሕጸን ሰልም ሽምብሬብ ምንዲ ተአምር አመተ

12ይት ሰነት ዕልብ 31

አርቡዕ 24 ጁላይ 2019

ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ሸባብ ሳወ፡ 25 ሰነት እት መዳፍዐት ወዐማር ወጠን

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እተ ለሐልፈ ወክድ እት ሐንቴ እሊ አርእስ እሊ ክልኦት ክፋል
ቅዱማም እግልኩም ዐልነ ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ፡ እቱ ሳወ ክም መርከዝ ተድሪብ ዐስከሪ ክምሰልሁመ ሳወ ክም
መድረሰት ኣካዳምየት ወምህነት ለከስስ ጽበጥ ለከምከመ ዐለ። ዮም
ህዬ እትሊ 3ይ ክፋል እሊ ሳወ ክም ምሕል ሳልፍ ወዓዳት ምጅተመዕ
ክምሰልሁመ ክም ምግብ ውሕደት ወተአዲብ እንዴ ሰሜነ እግል ንርአያ
ቱ።
ሐ. ሳወ ክም ምሕል ሰዋልፍ
ወዓዳት ምጅተመዕ
ሳወ ክም ምሕል ሰዋልፍ
ወዓዳት ምጅተመዕ ለወድየ ብዞሕ
ንቃጥ ህለ። ምን ክለ ኤረትርየ
ለመጽኦ ለበዝሐው ምን 8
ቆምያት ዐድነ ለደኖ ሸባብ ምን
ክሉ ለጅንስ ሰበት ገብአው እሎም
ክሎም ናይ 8 አው 9 ቆምየት
ዐድነ ዓዳት ወነባሪ እቡ ለዐበው
ቶም፡ እሊ ዓዳት ወነባሪ እሊ ህዬ
ምስል እት ሐቴ አካን ልትጀመዕ
እት ህለ ለሀይከ እግል ለሀይ ዓዳቱ
ወለመዱ እግል ለአርኤ አውመ
እግል ለአስእል በክት ሰበት ረክብ
ለሀይከ ምን ለሀይ ዓዳት ወሳልፍ
ብዕዳት ቆምያት ኤረትርየ እግል
ልኣምር ወእቡ እግል ልትሐበን
ለሰዴ ቴለል ረክብ። ዝያድ ላኪን
ለእብ መድረሰት ዋርሳይ ይካሎ
ለገብእ መናሰባት ሳምን ደረሰ
ክምሰልሁመ ለእብ መሕበር
ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ
እት ክል ሰነት እት ሳወ ለገብእ
መሀረጃን ኤረትርየ ሳወ ዝሕረት
ዓዳት ወለመድ ምጅተመዕ ክምተ
ለአክድ። እቱ ለቀርብ ለትፈናተ
ወራታት ፈን ወክቱብ ምስል ዓዳት
ወለመድ ምጅተመዐነ ለልትጻበጥ
እት ገብእ ሳወ ህዬ ለምሕል ለክሉ
ወርዱ ወክል ነፈር ህዬ ለእግለ
ለሐዜ ምን ዓዳት ወጠኑ ለለብስ
ምነ ሰበት ገብአት ቱ። ለታጅር

ዓዳት ምነ እት ሳወ ለህለው ሸባብ
እንዴ ትበገሰ ዐገል ምስንዮት
ሰዳይት ረሐመት ወብዕድ ሳልፍ
እንዴ ዐንደቀ እግለ ምስል
እግል ሐቴ ሰነት ለአምሐበረው
ሸባብ አፍካሮም ለቀይር ወፈተ
ሕድ ለልአትሐድር ሳልፍ እንዴ
አርፈዐዎም ዐዶም ለአቀብሎ።

መ. ሳወ፡ ክም ምግብ ውሕደት
ወተአዲብ፦
እብ ኣላፍ ለልትዐለቦ ሸባብ
ምን ክል ድዋር ወክል ቆምየት
እት ሐቴ አካን እንዴ ጀምዐካሆም
እግል ሰነት ለገብእ እብ ዎሮት

መርበይ እግል ትንድኦም ሰኒ
ወአማን ክቡድ ቱ። እግልሚ
አክለ ዕልቦም ለገብእ ጠባይዕ
ወለመድ ሰበት መልኮ ቱ። እግል
በደሎት ህዬ ክል ሻብ እት ሳወ
ልትከሬ እት ህለ ተድሪብ ወቃኑን
ዐስከሪ እቡ ሰበት ልትመቅረሕ

ገብእ። ሐቴ ነብረ በሌዕ፡
እት ዎሮት መስከብ ሰክብ፡ እት
ሐቴ ሳዐት ወራቱ ለአተምም
ክሉ እብ ቃኑን ወድዩ፡ እብ
ቃኑን ለአቴ ወፈግር። እሊ ህዬ
እት ሐያቱ እብ ገበይ ብርምጅት
እግል ልሄርር ወልትነዘም ሰድዩ።

ለበዲር እት ዐዱ ለዐለ እግሉ
ጠባይዕ ለመድ ወአደብ እት
ሸንጠቱ እንዴ ከረዩ፡ ምስል እሊ
እት ሳወ ለህለ ቀዋኒን ወአደብ
እንዴ ትመሳነ እግል ሊጊስ ክም
ቡ ሰበት ለአምር እት ዎሮ አደብ
ክም ለአቴ ወገበዩ ክም ለአጠፍሕ

እምበል እሊመ ክል አምዕል እት
ወራታት ነዳፈት ድዋር ወብዕድ
ወራታት ሐርስ ሰበት ልትበገስ
ገሮቡ ምን ከሰል እንዴ አባረ
ኬድማይ ገብእ። እብሊ ህዬ
ዐዱ ክም አቅበለ ለህሌት እግሉ
ሒለት ሸበት እበ እንዴ ትነየተ
እብ ሽቅል ነሐር እግል ለአግድየ
ለወጅቡ ወራት ለአገዴ ወፍገሪት
ረክብ። ውሕደት እንብል እት
ህሌነ ዎሮ ክፈል ምጅተመዕ
እብ ርእየቱ እት ዎሮት ፍክር
ዶል በጼሕ እብሊ ህዬ ለሀይከ
እግል ለሀይ እበ ህሌት እግሉ
ዝሕረት ዲኑ ዓዳቱ ወለመዱ
እንዴ አሕተረመዩ ምስሉ ዶል
ልሄርር ወክሉ ፍክሮም እብ ሐቴ
ወጠን ወዎሮት ሸዐብ ዶል ገብእ
ሌጣቱ፡ እሊ ህዬ ለእት ሳወ ለህለ
ሻብ ዝያድ ለአምሩ፡ እግልሚ
ለቀደም እለ ሰሜናሁ ንቃጥ ካፊ
ወእግል እለ ውሕደት ለመርቤ
ሰበት ገብኣቱ።

ሀደፍ ሳወመ ሸባብ ክሉ እንዴ
ሐድገው እብ ሐቴ ክርን እግል ሐቴ
ወጠን እግል ልትበገሶ መስኡልየት
ለልአረፌዕ፡ ዕልም ወወራት እበ
ሰበት ልሓሉፎም ውሕደት ሸባብ
ኤረትርየ እት ሳወ እግል ትትርኤ
ወትሰሜ ለትቀድር። ሐቴ ርእየት
ዎሮት መርበይ እግል ዎሮት
ሀደፍ ለትበኔ አካን ምን ተሀሌ
ሳወ ሌጣተ። ወድ ለገብአከ ግበእ
እት ሳወ ለህለ አሽራር ወአክያር
ክልከ እብ ሕበር ሰበት ትትካፈሉ፡
ፈተ አድሕድ ወእሕትራም ሰበት
ጠውር ውሕደት እግል ትብኔ
ትቀድር። ሰበት እሊ ሳወ እም
ክሉ ተ፡ ውሕደት ወፈተ ወጠን
ወወጠንየት ምህነት ወመትቀዳም
ዝናር ወሐጠር ክሉ ምን ሳወ
ልትበገስ። እሊ ሰበት ገብአ ህዬ ክሉ
እግል ልትዛየረ ልትበገሰ። ለእግሉ
ቡ ውላድ ምን ዐድ ወካርጅ
እንዴ ጸብጠ ምን ፍሬሀ እግል
ልርከብ አስከ ልሄርር። እብሊ ህዬ
ክም መርከዝ ስያሐት ወሰይሖት
ኖስ እንዴ ገብአት ትነብር። እት
ሰወ እት ህሌከ ለልትርኤ ክም
ሓለት ጀው ሐፋነት ድቅብት፡
ሰረፍሪፈት ወካምሲን፡ ሕማም
አንሳት ሄራር እብ ግረ ወሕቅ፡
ሕማም ወነቃስ ገሌ ክፈል ስራይ
ምነ ኢፋሎታይ ጠባይዐ ምንመ
ገብእ ለበዝሐ ሳወ ለእሆታይ
ክፋለ ወወራት ሰበት ተዐቤ ክም
እምትሓን እንዴ ሐሰብናሁ እግል
ንትዐደዩ ቱ።
ከሳወ እሊ ሐቆ ገብአት ገበየ
እንዴ ጠፍሐት ወወራተ እንዴ
ሰፌት እብ ገበይ ንዝምት እግል
ትሄርር ላዝም ገብእ። ክል ሻብ
እብ ንየቱ እንዴ ሄረረ እተ እግል
ወጠኑ እግል ልክደም ቀሰም
ለከሬ እተ አካንተ። ራቴዕ መርበየ
እትሊ ናይ ርቦዕ ዘበን ዕምረ
ርኡይ ሀለ። እግል ልትአከድ
ወልተረድ ህዬ አዜመ ዶር ሸባብ
ክም በዲሩ እግል ለአተላሌ ሰአየት
ብነ፣ እግልሚ መርበይ ለአለበ ሳወ
ሄራር ወኢበጼሕ ሌጣተ።

እብ መሕበር
ወጠን
ኤረትርየ
ለትትዳሌ
እብ መሕበር
ወጠንሸባባት
ሸባባት ወደረሰ
ወደረሰ ኤረትርየ
ለትትዳሌ
ሰፍሐትሰፍሐት
12ይት ሰነት ዕልብ 31
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እብ ክሱስ ሐያት ለትበሀለ
ሜኮ ሞቶ ወድ ጃፓን ላቱ እናስ ቱ፡ ህቱ ክም ክሎም ለአዳም እንሳን ዓዲ
ቱ፡ እት “ቶበ” ለልትበሀል ድጌ ትወለደ፡ አቡሁ እናስ ሓግል ጪፎት ናይ ሩዝ
ለለአዘቤ ነብረ። ምን ዘበን ንእሹ እንዴ አንበተ እግል ዋልዳዩ ሰዴ ወክል አምዕለ
እግለ ሩዝ ረፍዖ እተ ለዐለው ዐረብየቲት ንኢሽ እት ደርክ ልውዕል ዐለ። ወድ
ዐስር ሰማን ሰነት ክም ገብአ ዲብ ገፊፍ ዓሰ፡ ቆስ፡ ኣሪ ሉል ወዝቤ አሻም ትፈረረ።
ምነ አሻም እት ኣሬ ደለ እብ ቀሊል ለኢልትረከበ ምነን ዝያደ ወቅት ለአበዴ እተን
ወእለን እግል ልጅመዕ ሌጠ ፈቴ ዐለ።
ክል ዶል እት ረእሱ ለትደውር ፍክረት ወየም አለበን በሊስ ለኢረክበ እለን
አስእለት ዐለየ እሉ!! ህቱ ዐደድ ክፋየቱ ኢደርሰ።
ሐቴ ምዕል ሜኮ ሞቶ እት ዎሮት ምነ እት “ዕልም ሐያት እት ቀበት ማይ”
ለትፈረረ መልሀዩ ጌሰ፡ ወእግለ መልሀዩ ሉል እብሚ ሰበብ ቱ ለእት ቀበት አሻም
እንረክቡ?! እት ልብል ትሰእለዩ፡ ወእብ ሚ ሰበብ ቱ እት ገሌሀን እንረክቡ ወእት
ገሌሀን ለይእንረክቡ? ቤለዩ።
ለመልሀዩ እሊ ተሌ በሊስ ሀበዩ፣ “ለሰበብ ገሌ ምነ እት ቀበት ማይ ለልትረከቦ
ነኣይሽ ባልዒን፡ እተ ቀበትለ ቀውቀዐት ለአቱ፡ ወእግለ ሓምል ስጋሀን ጀሬሕ ወድየ
እቱ፡ ለቀውቀዐት ህዬ እግል ነፍሰ እግል ትዳፌዕ እንዴ ትቤ፡ እግል እሊ ኣቲ እተ
ለሀለ ባልዒን እት ከሌብ ተአትዩ፡ እሊ ህዬ ህተ ሐቴ ናይ ጂር ላተ ማደት እለ
ተአሰጥጥ ወእግል እሊ እተ ገሮበ ለአተ ግውኑይ ገሮብ ዲበ ተሐብሱ። እለ ናይ
ፎስፎሮስ ማደት እላተ ሐቆ ዘበን እት ሉል ትትበደል።? እሎም ነኣይሽ ባልዒን
እሎም ህዬ፣ ሐበት ሖጸ አውመ ቀርፈት ናይ ዓሰ አውመ ነኣይሽ ሐሸራት እግል
ልግብኦ ቀድሮ።
ምነ ምዕል ለሀ እለ እብ ገበይ ስናዕየት ሉል ለትሸቄ እበ ገበይ ለተሐብር
ፍክረት፡ ክሉ ረእሰ ምን ረአስ ሜኮ ሞቶ ፈጊር አቤት። ክምነ ምዕል ለሀ እንዴ
አንበተ ሜኮ ሞቶ ደለ እለ ረክበ ቀውቀዐት ላዝም ግውኑይ ገሮብ እት ለኣቴ
እተ አንበተ። ከየም አለበን ቀዋቄዕ እንዴ ጀምዐ እብ ምልሃሁ እንዴ ፈትሐየን
ግውኑያም ገሮብ እንዴ ኣተ እተን እግል መደት ክልኤ ሰነት ታከየን። ከምን
ፈትሐየን ሐበትመ ኢረክበ እተን ወክለን እንዴ ትማየተየ ጸንሐያሁ። እብለ ገበይ
እለ ሜኮ ሞቶ የም አለቡ ከስረ፡ ምናተሰእየት ላተ ኢበትከ።
ከምን እለ ዐስር ሐምስ ሰነት ለነስአ እቱ ተጃርቡ ለትዐለመዩ ጋር፡ ደረጀት
ሐፋነትለ ማይ ምን ተሐት ሰቦዕ ደረጀት ዶል ትትከሬ እግለ ቀዋቄዕ ክም
ትቀትለን ኣመረ።
ወእብለ ምስምሰ እግለ ቀዋቄዕ ምነ ማይ ለብሩድ እት ማይ ሞቀ እግል ልንከሰ
ክም ብእተን ኣመረ። እተ ክምሰልሁመ ብዝሓት ቀዋቄዕ እት ሐቴ አካን ወዴካሀን
ምን ገብእ ክም ልትማየተ ኣመረ።
ለቀዋቄዕ በዝሐየ ምን ገብእ ሰበት ሰፍርየ ልትደበረ። ከእሊ ክም ኣመረ ሜኮ
ሞቶ እተ መጽእ ወቀዩ እሊ ተጃርብ እሊ እግል ልትነፈዕ እቡ አመመ። ምናተ
ሐቆ እላመ ለቀዋቄዕ ልትማየት ምኑ ሌጠ ዐለ።
ከእትሊ ዐስር ሐምስ ሰነት ለወደዩ መጅሁድ፡ እት ሐቴመ ጀርቤ እግል
ልትዐወት ሰበት ኢቀድረ እት ስድት ደረጀት ናይ ሕግላን በጽሐ ወለአዳም ዕዩን
እግል ኢለሀሌ ተሀመዉ። ከበቲክ ሰእየት ክም ሸአገዩ እተ ናይ በዲሩ ሽቅል እንዴ
አቅበለ ጬፎትለ ሩዙ እት ለአዘቤ አንበተ። ምናተ እሲቱ እለ እቅባለት ገጽ ሐር
ሰበት ኢረዴተ፡ ዐረብየትለ ሩዝ አነ እግል እደርካቱ፡ እንተ ህዬ አስከ ሉል ትረክብ
ምሽዋርከ አተላሌ ቴለቱ!!
ሜኮ ሞቶ ጠቢዓይ ሉል ለብዲበ ቀውቀዐት እንዴ ጸብጠ እግለ ተማም እግል
ልድረሰ ወለሉል አክል ሕድ እት መሃየ ክም ሀለ እግል ለኣምር ሐስበ፡ ከብዝሓት
ናይ ጠቢዐት ቀዋቄዕ እንዴ ቀዋቀለ ወደርሰ፡ እገለ ግውኑይ ገሮብ አክል ሕድ እት
መሃየን ክም ከርዩ ኣመረ።
ከምን እለ ድራሰት እለ ለፈህመዩ ጋር፡ ህቱ እግለ ግውኑይ ገሮብ እት
ለኢትናስቡ አካን ከርዩ ክም ዐለ ኣመረ፣ ወምነ ዶል ሐድ ሐምስ አልፍ ቀውቀዐት
እተን ግውኑያም ገሮብ ዘርአ።
ሐቆ ክልኤ ሰነት እሲቱ እትለ ግንራሪብለ በሐር እንዴ ጌሰት ዲብ ዎሮት
ከሌብ ናይለ ቀዋቄዕ እንዴ አቴት ሐቴ ሀረሰት ምነን ከዶል ፈትሐተ እብ ፈርሐት
መውዒታት ወዴት። ሉለት ጸንሐተ እተ!! ለሰልፋይት ወድ ኣደሚ ለዘርአየ ሉለት
እት ጃፓን፡ እለ ምዕል እለ ህዬ ዮም 28 ሰብተምበር 1859 ዐለት።
እለ ምዕል እለ ሐር እት ክለን መአሰሳት ወመሳኔዕ ሜኮቦቶ ክም ምዕል እጃዘት
ትነሰአት፡ ሜኮቦቶ ህዬ ዎሮት ምነ ሀለው ለልትበሀሎ ጽጉባም ናይ እለ እዲነ ገብእ
እት ሀለ፡ እተ ክምሰልሁመ ዎሮት ምነ እግል ጃፓን ሐቴ ምነ ድቁባት ናይ ስናዐት
ድወል እለ እዲነ እግል ትግበእ ለአተቅደረወ ተሐሰበ።
ሜኮ ሞቶ ምን እሊ እንዴ ሐልፈ፡ አስክለ እት ቀበት ሐቴ ቀውቀዐት እግል
ልፍረየ ለቀድረ ሐባት ሉል አክል አዪ እግል ልግበአ ብዲበን ሕብረን ህዬ ሚ
ወሚ እግል ልምሰል ብዲቡ ለልብለ ጋራት እንዴ ኢለሐድግ አክል ሕድ እት ሐን
ሰይጠረቱ ለወዴ እተ ደረጀት በጽሐ፡
ዎሮትመ እሊ ሉል እሊ እቱ እግል ልትሐከም ለሐስበ ይዐለ፡ ዎሮት ነፈር
ሌጠ ቱ እለ ፍክረት እለ ለአምጸአ፡ ወእብ ክለ ሒለቱ ወምራዱ እንዴ ትጠብጠበ
ሰበት ተበገሰ ተዐወተ፡ ወእብለ ህቱ ለሰልፋይ ነፈር እብ ዘርእ ለፍሬ ሉል እግል
ልምሀዝ ለቅድረ ገብአ።

-

መዕሉመት

ለባብ ምን ከርክሕ አውመ
እበ ሽባክ ሽብብ ዶል ተአብል
ካፊቱ..እት ለፍ ወደወራን ለተሐግዘከ
ሐቴመ አለቡ።
ለትደቀበ ፈስል ናይ ልባብ
እንተ እብ ከፎ እናስ ዓቢ ወሻይብ
ክም ትገብእ ዶል ተአምር ቱ።
ኢዲነ
ትትፋሰስ
ወትትቀራፈጭ፡ እሊ ህዬ እት ሐጠር
ናይለ ነብረ ለሀለ ነፈር ለአተንክብ።
ሕሽመት ናይ ዎሮት ገቢል
ምን ረህየቱ ወረካሁ ትቀሌ..ወምኑ
ወኬን እንዴ ሐልፈት ምነ ሐያትለ
ገቢል ኖሰ ትቀሌ።
ሐያት ክመ እተ ወሬሕ ተ፡
ዶል ዎሮት ብንበኑ ሓባር በ ወዶል
ዶል ህዬ ብራቃተ።
ለገብአ ተየልል ምን ተየልል
እለ ሐያት እብ ገበይ ፍንቲት እግል
ንትዓመል ምስሉ ለአትሐዜ፡ ከለ
ገብአ ተየልል ዎሮትከ እብ በይኑ እበ
እሉ ለትናስብ ገበይ ዶል ትትዓመል
ምስሉ እሊ እሻረት ልባብ ወዐቅል
ቱ።
ዋልዳይት ሸምዐት ቅድስት
ተ፡ እግል ላሊለ ሐያትነ እብ ሐማለት
ወመሽለጥ ተአበርሀ።
እት ቅብላት እለ እዲነ
ለእነሱኡ
አሆታይ
መባጥር፡
አሆታያም አንፋር ወዴነ።
ለእሉ ነሐዜ ወጀዘ ሰኔት
ለንትከበት እቱ ሐጠር፡ እብ ገበይ
ሸሪፈት ዶል እንመይት ኢኮን፡ ህቱ
እብ ሰብነት እግል ንንበር ለእንወድዩ
ሐጠር ቱ።
-

ምን አምሳላት ገባይል

ሐሳይ ሐቴ ሐሰት ክም አማን እግል ለአተምስል ምእት አማን
ደግም። (እንግሊዝ)
እብ ብጣሩ ለሀለ ሐጪራይ ምን ዳንን ለሀለ ሮማይ ለሐይስ።
(አምሪክዪን)
ሐሺል አበረ ምን ገብእ ጭገሩ አቅወዐት ናትፉ። (ሆለንድዪን)

በሀል እ’ሙራም

• “አክል ሕድ እበ ዐዶከ ለለሓርብ እቦም አስልሐት ዶል ተሓርብ፡ እንታመ ክምሰልሁ
እግል ትግበእ ቱ።” (ኔትሼ)
• ለረክሰት መዝሀርከ እግል ትቀይር እበ ለትቀድር ገበይ ዋዲ ስሕቅ ተ።” (ቻርልድ
ጆርዴ)
• እት ባካትከ ወለ ዎሮትመ እንዴ ይሀለ ስሕቅ ዶል ትብል፡ እንተ እብ አማን ስሕቅ
ወዴከ።” (ኣንዴ ሮኔ)
• “ዕድዋንከ ገሌሆም እግል በዳከ፡ ወገሌሆም እግል ልትዓፈዉከ፡ ወገሌሆም ክሉ ረእሱ
እግል ለአሪሞ ምንከ ከድሞ ክም ህለው ኣምር፡ ከዎሮትከ እበ ክመ እተ ንየቱ ኣምሩ።”
(እብን አልመቀፈዕ)

ዝበድ ዛዖታት

እንዴ ኢመጠጥከ ኢተዐቤ፡ ወእንዴ ኢትጌጌከ እግል ትትዐለም
ኢትቀድር፡ ወእብ ፈሸል እንዴ ይሐለፍከ ኢትትዐወት፡ ወእንዴ ኢሐገልከ
ኢትፈቴ፡ ከእዲነ ክም እነ ትመስል።

-

-

ዎሮት ዓዲ ላቱ ነፈር፡ እት ቀበት ሐቴ ሰነት ሐድ ዎሮት ቶን
ለትገብእ ነብረ ለአከልስ።

ውላድ ኣደሚ እግል እለ
ሐያት እብ አማን ወእብ ሐጠር
ዋጅሀወ ምን ገብእ በሽሎ ወለብቦ፡
ከእብለ ገበይ እላቱ እግል ወድ
ኣደሚ ለፈንቱ ጠባዬዕ እግል ልትከሰቦ
ለቀድረው።
- ዲብ እለ ሐያት ምነ ለአትፈክሮ
ጋራት፡ እንተ ምን ተሐት ርሽመት
ላቶም ጋራት ዶል መትከባት
ተአብዮም፡ እተ ዶል ለሀ እንተ ክል
ዶል እት ረአስለ ርሽመት ትበጼሕ።
- ለደርስ እተ እለን ትነበር
ሰኖታት ኢኮን ለልትረከብ፡ ምናተ
እለን እለን ትነብር ዐልከ ሰኖታት
ለአስራረን አክል አዬ ለሀንድግ ክም
ዐለ ለአክዱ።
- ሐያት ክመ እተ ሰልም ተ፡
ገሌሆም ፈጉሩ ወገሌ ህዬ ተሐት
ልትከረው እቡ።
- እብ ዓመተን እግል ልትበሀል
ለቀድር፡ ዲብ እለ እዲነ ለሔሰት
ደረጀት ዐውቴ እግል ልሰጅል
ለቀድር ነፈር፡ ህቱ ለሔሰ ወለፈደበ
መዕሉማት ለብጎሩ ቱ።
- ሐያት ኣመሮት ፈን ረስም
እምበል መሳሐት ተ።
- እትለ ሐያት ለህለው እግልከ
ክጠጥ፡ ገሌ ናይ መትዐጻፍ ቅድረት
ክም ተሀሌ እሎም ውዴ፡ እሊ ህዬ
ምስል ለገብአ ተየልል ወለሳድፍ
መትባዳል እግል ትትዓመል ቅድረት
ለሀይበከ።
- ሐያት ክመ እተ ዕምቦበት
ለቅዲት ተ፡ እንዴ ትነሸዕካከ እግል
መስኒከ ሀበ።

-
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በሀል

ፈሸል በህለት ምን ሐዲስ እግል ተአንብት እግል ካልእ ዶል
በክት ልትሀየበከ ሀለ በህለት ቱ፡ ምናተ እለ ዶል እለ ዝያደት
ዐቅል ለአትሐዜከ።
ወድ ኣደሚ እምበል ዕልም ብዕድ ክሉ ለአትዕቡ።
ክልመ እትለ እዲነ ገጽነ ቀደም አሳደርናተ፡ ሕዱድ ቅድረትነ
አክል አዪ ክም ቱ እት እንፍህም እንመጽእ።
ምነ እለ ትመስሉ ለዐለት ወለዐል እግል ልትጻገም ለኢቀድር
እናስ የሀለ።
ምስጢርከ እት አካን ረያም ሕብዑ፡ ወለ ዕን ፈታይካመ እግል
ትትከሬ እቱ አለቡ፡ ወትም ተዐለም።
አርቡዕ 24 ጁላይ 2019

ተርጀመት
መሰል

አምሳላት ዐቢ ወፋዬሕ ተርጀማት
እብ ገበይ ሐጫር ለለሓልፎ ምነ
ሰኒ ምህማም ላቶም ኣግቡይ ሂጋ
ቶም፣ከሂገ ትግራይት ሐቴ ምነ ሰኒ
ብዞሕ ወምህም ላቱ አምሳላት ለበን
ሀገጊት ሓቴተ። 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።

“ሐርማዝመ እብ ሰዳይት ሞተ”
ሐርማዝ ምነ እት ገጽ ምድር
ያብሰት ለነብሮ ሕያያም ለገዝፈ ወለ
ትደቀባቱ። ከእሊ ሀርመ ሔዋን እሊ
ዎሮት ምነ ዲብ እለ እዲነ ለነብሮ
ብዕዳም ሔዋናት እብ በይኑ እግል
ልቅለቡ አውመ እግል ልትዐወት እቱ
ቀድር እግል ልትበሀል ኢልትቀደር፡
ምናተ ብዝሓም ዐሽለው እቱ ምን
ገብእ እግል ልቅቶሉ ቀድሮ’ በህለት
እብ ሰዳይት እግል ልቅቶሉ ቀድሮ።
ከዲብ እለ እዲነ፡ እብ ሰኔት
ልግበእ ወእኪት የም አለቡ ተየልል
ሳድፍ፡ ለተየልል ድቁብ ወእግለ
ሳደፈዩ ነፈር እብ በይኑ ተርፈ ምን
ገብእ ለኢልትቀደር እግል ልሒሉ
ቀድር፡ ምናተ ዎሮት ከዐደድ ሒለቱ
ሐድ ቅድረቱ ሰንደ ወሰዳይቱ ቀደመ
ምን ገብእ፡ ለዐባዪ መጻግም እብ ቀላል
እግል ልትሰርገል ወብዞሕ ዐውቴታት
እግል ልጃቅፍ ቀድር። በህለት ሐቴ
ጋሪት ለእለ ጸንዐት ትጽነዕ አውመ
ለእለ ተረደት ትተረድ ክሉ ሕድ
ሰደ፡ በዕል ማል እብ ማሉ፡ በዐል
ነሐር እብ ነሕሩ ወበዐል ፍክር እብ
ፍክሩ ዎሮት ከእበ እለ ቡ ሕድት
ትግበእ መብዝሕት ሕድ እግል ልስዴ
ትበገሰ ምን ገብእ፡ ክሎም ለተየልል
ለእለ ገብአው ልግብኦ እግል ልሕለፎ
ወእግል ንትዐወት እቶም ቱ።

ጠዓሞ
እዲነ ሕነ ክሉ ረአስነ
እንገይስ እተን ወእንበጽሐን
እንብለን ለይዐልነ አካናት እተን
ትነሰአነ፡ ወክሉ ረእሱ እት ባልነ
ለይዐለየ ተየልል ክም እንዋጅህ
ትወዴነ፡ ከሐት-ሐቴ ዶል ለገበይ
ለግምጪት ወለገበይ ለራትዐት
ክም ሕድ ለገብአ እቱ ወቅትመ
ሳድፍ።

ተበሰ

ም

ሐቴ ወለቲት ንኢሽ አቡሀ
ለሐዳይስ ለበብሱ እት ለብስ
ጸንሐየ። ህተ ህዬ እተ ዶል እት
ትስዔ አስክ እመ እንዴ ጌሰት፣
ይመ - ይመ አቡዬ እግል ልህዴ
ለሐዜ ሀለ ቴለተ።
ገጽ
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ፈ
ሸዐብ ወለመዱ
ካዛኽ
ሸዐብ ካዛኽ ዲብ ካዛኪስታን ለነብሮ
ሽብህ ሰብክ-ሳግም ሰብ ንዋይ እት ገብኦ፡
አስሎም ምን ምድር መንጎልየ ናይ
ምግባይ ኣስያ ቱ። እሊ ሸዐብ እሊ ምን
ዐስሮታት ኣላፍ ስኒን ምን አብዕቦታቶም
ለወርሰዉ ዐዋዲ ብዞሕ ምንመ ቦም፡ ምኑ
ለልአትፈክር ህዬ፡ አፍሩስ ከደን እንዴ
አትለበው ናይ ዐድ ለወድዉ ወእብ ጽዕኔ
አፍሩስ ለእሙራም ቀቢለት ቶም።
ካዛክ እምበል አፍሩስመ እብ ተዋብ
ዓያታት ልትአመሮ። ውላድ ዓየ ንኡሻይ
እንዴ ሀለ ጸቡጡ ወሐር እት ንዕየ
ደሩቡ። ለገብአ እግል ልጽቦጡ ለሐዘው
ሔዋን ከደን ህዬ፡ እበ ዓያሆም እንዴ
ተሐበዐው እሉ፡ መነትል፡ አራባት፡ ዐጠሪ፡
አምበርሀጋታት ደለ ትሸነሀዉ ሔዋን

እንዴ አትሀመለዉ እበ ዓያሆም ጸቡጡ ከሕበር በልዕዉ። ዐጃይብ ቱ፡ ገሌ
አዳም እብ አክላብ ልትነዔ፡ ገሌሁ ህዬ እብ ዓያታት!
እሊ ንዕየ ዓያታት ህዬ ክም ዓደት እንዴ ትነሰአ፡ እት ካዛክስታን እት
ክል ወሬሕ ዲሰምበር መህረጃን ንዕየ እብ ዓያታት ገብእ፡ እት አፍሩስ እንዴ
ትጸዐነው ህዬ፡ ለዓያታት እተ ዐስተር ጠሉቁ፡ ክል ዓየ እብ ሸፋግ ሔዋን
ወለ ሰርራይ ልግበእ እንዴ ጸብጠ እተ በዐሉ ለአቀብል። እግለ በዐሉ እበ
ፈረሱ ምነ ዐስሮታት አፍሩስ እንዴ አሌለ እበ ጻብጡ ለሀለ ሔዋን መጽኡ
ወለሀይቡ ቱ። እሰልፍ ሔዋን እንዴ ጸብጠ እብ ሸፋግ እት በዐሉ ለአቅበለ
ዓየ ህዬ ጃእዘትለ መህረጃን ትትሀየቡ።

ሁሊ ናይ ፓውፓው ኒው-ጒኒ
ሁሊ ለትትበሀል ቀቢለት እት ጀዚረት ኒው
ጒኒ ለትነብር እት ገብእ፡ እብ ዐጃይቦታት
ዐዋዲሀ እምር ቀቢለት ተ። እሊ እት ምድር
ኦሻንየ (አውስትራልየ) ለነብር ሸዐብ፡ ልብሰት
ዓዳቶም እት ሰርገዮት ረአሶም ለተአተርግዝ
እት ገብእ፡ እብ ፍራስ ሐርብ ለልትአመሮ
ቶም። እለ ቀቢለት ናይ ሰለስ ምዕል መህረጃን
መትሰራጋይ ወስስዒት በ። ገሮቦም ወአግጸቶም
እብ አምብወ ለትትበሀል ቤጪ ሕርብ ለበ ከላት
ለቡኩ። እለ ከላት እለ ክምሰል እብ ሞላይ
ለትደሐረት ከላት ነስእወ። ለመህረጃን ዶል
ቀርብ፡ አርሳም አርዌ እት ቀርበት ብሶቶም

ረስሞ፡ ሪሽ ሰራይር ግሩም እት ኣንፎታቶም ቃርዞ፡ አፍ-ክቱ ዲብ
ዐየጺሆም ረፍዖ፡ ወዴዕ በሐር እት አስግደቶም ወዱ ወኣክር
ግርመቶም ልትከደኖ።
ለሸባብ እብሊ መትጋራሞም አዋልድ እግል ልስሐቦ ወክም
ለዐጅባሆም ከድሞ። አስክ አዘንብ ከናዚርመ እተ ልባሶም ሻፉጡ።
አዋልዶም እትሊ መህረጃን እሊ ውላዳት እግል ልስሐበ ከድመ።
ለወለት ለዐጅበየ ሻብ ምነ ሸባብ እንዴ ዐዝገት ህዬ ዐደ ተዐይር
እቡ ወክም ብእሰ ልትደሐሮ እቱ ወልድሑረ እግሉ። አስክ ወቅት
ህዳይ ህዬ፡ ክም ፈታይቱ ልትሃጀክ ምስለ ወለዐዝመ፡ ህታመ እተ
ክምሰሌሁ ዐዙማት ተአዳሌ እግሉ።

መሐመድ ዳፍላ

ምን ድያሪዬ
ለሰባቢት ሱረት

እንዴ ኢልትፈሀመኒ አልቡም ስወር እንዴ አፍገርኮ ርእየት ክም
አመል ጻብጠ አነ። ምን ክሉ ለስወር ላኪን እት ሐቴ ሱረት እረክዝ
ወልብ እከሬ። እት ገጽዬመ ገሌ ሽዑር ክም ልትከለቅ
ሸክ አለብዬ። እግልሚ፡ እለ ሱረት እለ እት ተአሪክ ሻምዬ አካን
ሰበት በ። እሲቼ አክለ ለሱረት ርኤኮ እብ ዕን ቅንእ ወሸክ ትርኤኒ
ክም ዐለት ዮም ተአከድኮ። አነ ክመ አመልዬ ምን ክሉ ለአልቡም
እተ እምር ሱረቼ ልብ እንዴ ከሬኮ እት ገጽዬ ናይ ሐበን እሻረት
አርኤኮ ወልባስዬ እግል እቀይር ምነ ሳሎን እት ቤት ስካብነ አቴኮ።
ለለአትፈክርቱ፡ እሲቼ ግራዬ እግለ እተ ሳሎን ለዐለ አልቦም እብ
ሐትሐቴ ርኤቱ፡ ላኪን ለተአሸክክ ሱረት ኢረክበት ዲቡ ወበዲሩ
አለቡ። ህተ ላኪን ሸከ አተላሌት። እተ ሳሎን ክም አቅበልኮ ህዬ
ለናይ በዲር መፈተይ ገጸ እት ገጽ ገመኔ ሐራስ እንዴ ትቀየረ
ጸንሔኒ። ለተየልል ክሉ ትለከመ ዲብዬ። ሽዑርዬ ተሓበረ። ሰልወ
እብ ሐሩቀት “ለምንዬ እንዴ ሐብዐካሀ አስቦሕ-አስቦሕ ተዐብደ
ሱረት አርኤኒተ” ቴለኒ እብ ለሐን አማውር። አነ ምነ ለሐብዐ
ሱረት ሰበት ይዐለት እግልዬ እት እሰሐቅ አፍሀምክወ። ህተ ላኪን
ለእግል ለአብርደ ለትሰሐቅክዉ ሰሓቅ ዝያድ እሳት ቀርሐ ዲበ።
እት ኣክር ለህግየ አስክ ብዕድ ለኢለአተሐዜ እትጀህ ትገይስ ክም
ርኤክወ፡ ለአነ እርእየ ሰባቢት ሱረት አርኤክወ። ለሱረት እት ሰነት
2011 ለትሰወርክወ ክሜሸት ጸዕደ ዲብ ብዲብዬ ወዲበ ጂብለ
ከሚሸት ቀለም ቢሮ ስቁቅ እት እንቱ ለትሰወርክዋተ፡ ብዕደት
ሐበት አለበ። ሰልወ ላኪን እቀሽሸ ለህሌኮ ሰበት መስለየ እንዴ
ትደመለት እተ ሳሎን እንዴ ሐድገተኒ፡ እት ቤት ስካብነ አቴት
ወእት ዐራት እብ አፍ-ልበ ትገፍተአት። ሐቆ ተሐርቅ በዲረ ክእነ
ትወዴ። አሕ! እብ ከፎ አፍህመ መስለኪ ድያሪዬ? ምን ኣመረ
እኪ ምን ተአምን ለምስጢር እኪ እግል ሀቡቱ። እት አወል ሰነት
2011 ቱ፡ አነ እብ ሻም ሰልወ ዖነ-ሶነ ጋብእ እቱ ለዐልኮ ወቅት
ቱ። እት ኣክር ላኪን ምን ክሉ እብ ጀዋብ እግል አፍህመ ሰበት
ሐሬኮ፡ እበ እትለ ሱረት እት ጂብ ክሜሸቼ ስቁቅ ለሀለ ቀለም፡
ጀዋብ ከተብኮ እተ። ህታመ እት ሽባበ ጸንሐት መስለኒ ሰኒ
ቴለተኒ። አነ ህዬ እግል ዝክረት ሻምነ ለቀለም ትሰወርኮ እቡ።
ከአክለ ሻም ሰልወ አዳወርኮተ፡ እለ ሱረት እርኤ፡ ለቀለም ለበኪት
ለጀዋብ አስክ ሰልወ ትከተበ እቡ እግል እርኤ። ከላስ ዳያሪዬ እግለ
እግል ሀበኪቱ ኖስኪ አስኢለ።

ፍዕሎ- አግደ ብስር እዴ

እት ዐድነ ኤረትርየ፡ ፍዕሎ ዎሮት ምነ አግደ አብሳር እዴ እት ገብእ፡
ለትፈናተ አሽየእ ምን ከዐሌ ወሸዲቅ ልትፈዐል ምኑ። ፍዕሎ ተካይብ፡
ሺረብ ልትበሀል። አንስ እግል ቤተን ወቤት ለልአትሀድያሀን አዋልደን
ልሽቀየ ዶል ለሐዝየ፡ ተካይብ፡ ቅለው፡ ሓባት፡ ዐርቀይ ወሕረብ ምን ከዕሌ፡
ደንቀ፡ ድርቅ፡ ሸዲቅ ወልሕጽ ሸቅየ። ተካይብ ዶል ሸቅየ እብ በይነን
ወእብ ኬወ አንስ (ሕዳሌ) ሸቅያሁ። ኩለን መናሰበት ህዳይ አው ፍጉር
እንዴ ኢተምም፡ ዐፍሽ ቤት ወለተን ሕድ እንዴ አሰአለየ ሸቅያሁ።
ፍዕሎ ናይ ቀነብርመ ምስል እሊ ሰርጎ ቤት ልትፈዐል። እግል
ግርመት ለልትሳቀል ቅለውመ ክምሰልሀ። ዔማት ርዝቅ ናይ እሊ ፍዕሎ
ህዬ መብዝሑ ምን እንታጅ ከዕሌ ገብእ። መሻርፍ፡ አስፈአት፡ ዐርቀይ፡
ዐማይር፡ ተካይብ ወስጋዳት ምን ከዕሌ ሸቅያሁ እግለ። ምዕል ህዳይ ህዬ
እተ ድላለት ምለዐል ለለብስ ተካይብ፡ ወጅወ ለገብእ ክም ዐርቀይ፡ ሓባት፡
ቀነብር፡ ቅለው ወስጋዳት ህዬ እተ ቤት ገብእ።
ምን ቅራብ ለልትሸቄ ሰርጎመ ሀለ፡ አስርከት-መሽዐሊብ፡ መሳውድ፡
ሰነግድ፡ መቅልዒት ወብዕድ ምን ቅራብ ዐጣል ልትሸቄ። ዐፍሽ ቤተን
በራሁ ወጅዋሁ ክም አትመመየ ፍጉር ልትዓየር ወህዳይ ገብእ። ከፍዕሎ
እት መጅተምዓት ኤረትርየ አግደ ዒን እቅትሳድ ወሰር

ሎበ -ኔፓል
ኔፓል እብ ዐዋዲሀ ቀዳም ክም ምንዕት መምለከት ትትዐለብ ነብረት። ወክሱሰን አቅሊም ሙስታንግ። አቅሊም
ሙስታንግ እት አድብር ሂማላየ ለህለ አቅሊም እት ገብእ፡ ምን ቲበት ለትፈንተ ከዲብ ኔፓል ለትሓበረ አቅሊም ቱ።
ስካን ሙስታንግ፡ ቀቢለት ሎበ ነቡሩ። እብ ዓዳቶም ህዬ ዐጃይብ ቶም። ደያነቶም ቡድሂዝም እት ገብእ፡ ሰኒ
ለሐሹመ። ቲጂ ለልትበሀል፡ ናይ ሳምን መህረጃን ወዱ። እሊ
መህረጃን እሊ “እብ ክርፈ ሸዋጢን” ለልትአመር መህረጃን
ቱ። ሎበ (ሎዋ) ህዬ ምድር ጠልፈሕ ክም ተ ለአምኖ። እትሊ
መህረጃን ለሽባን አዋልዶም ወውላዶም ለትፈናተ ልባስ ግሩም
እንዴ ለብሰው ምስል ሰስዖ፡ ለሐሉ ወለዐብዶ። ክእነ ዶል ወዱ
ሸዋጢን ክም ረይሞም ወእግል ሰነት ጀፈሮም ክም ኢቀርቦ፡
ምነ ዶለ እተ ሖለ ለትዳገነዉ ሰበት መስል እቶም፡ እብ ናይ
እምነቶም ሽዑር ለትረይሐው ገቢል እለ እዲና ቶም። ከእለ እት
ሱረት ለህሌት ወለቶም ተ፡ ህታመ እበ ናይ ዓዳት መትሰራጋየ፡
እትሊ መህረጃን እሊ ውላዳት እግል ትስሐብ ትከድም!
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ገጽ 10

ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

አልጄርየ ካስ ድወል አፍሪቀ ተሆገለት
ብዝሓም ፈተች ርያደት፡ ካስ
አፍሪቀ እት ተምም ክም መጽአ፡
ወለክልኤ እግል ሳልሳይት ደረጀት
እት ዮም 17 ጁላይ ለተልሀየ
ቱኒዝየ ወናጄርየ፡ እብ ዐውቴ
ናይጄርየ ክም በሸረየ፡ አዳም ሀሙ
ዲብለ እት ዮም 19 ጁላይ ሳዐት
10፡00 ላሊ እግል ትግበእ ስትትት
ለዐለት ትልህየ አልጄርየ ወሰኔጋል
ገብአ።
ሰኔጋል ወአልጄርየ ክልኦት
ፍረቅ ገዛይፍ እት ድንኪክ ካስ
አፍሪቀ ሰነት 2019 ትሸመመው።
ትልህየ ክም አንበተት እት ቀበት
ክልኤ ደቂቀት ሌጠ በቅዳድ ቦንጃ
ናይ አልጄርየ ለጀረበየ ኩረት፡ ምን
ጸብሬ ክል ነፈር በረ ለዐለ ጎል እቱ
ትበደለት። ሓርስ ሰኔጋል እግል
ኩረት እግል ልርደእ ወለአተክሬ
ምን ቦርታሁ በረ ፈግረ፡ ቦንጀ ጀረበ፡
መተልህያይ ሰኔጋል አድሕ’ነ ህሌኮ
ለቤለ ኩረት፡ እንክረ እንዴ ቀየረት፡

እት ሸግዒት ትወሸቀት።
ትልህየ ሐፍነት፡ ጀርቤታት ምን
ክልኢቱ ጀሀት ወክሱሰን ሰኔጋል
ለጎል እግል ለዓድሎ ወልብለሶ
ጅህድ ትሩድ እምበል ሕላሌ
ወደው። ምናተ ኩረት ሽት እንዴ
ትቤ፡ ዕርፍ 1፡0 እብ ሜርሒት
አልጄርየ ፈግረው።
ሐቆ ዕርፍ ለግድለ ፍንጌ ናይ
ምውዳቅ ጸሓይ አፍሪቀ ሀርመ ላተ
ሰኔጋል ወሀርመ ቅብለት አፍሪቀ
አልጄርየ አተላለ። ፈሪቅ ሰኔጋል
ሰእየት እንዴ ኢበትክ፡ ጎል እግል
ልግበአ ለዐለየ እግለን ዝያድ አርበዕ
ኩረት ትሰሐተየ ወትጸበጠየ ምኑ።
ሰኔጋል፡ እሊ አብካት ብዞሕ ሐቆ
ትከለአ ላተ ለካስ አስክ ምን ክም
ልትደለል ወቅት እት ተሚም አክለ
ጌሰ እት ወዴሕ መጽአ።
እተ 90 ደቂቀት ትልህየ፡
አልጄርየ
ሕሳል
ሜርሒት
ይአርሔቱ። ወእብሊ ናይ ዮም

ዓመት 2019 ካስ ድወል አፍሪቀ
አልጄርየ እግል ካልእ ዶለ ነስአቱ።
እት ሰነት 1990 ካስ አፍሪቀ

ናስአት ለዐለት አልጄርየ፡ ሐቆ
29 ሰነት አዜመ ዜነተ ለበልሰት
ትመስል። አምዕለ ሓሪት ሸዐብ

አልጄርየ እት ዓሲመቱ እንዴ ፈግረ
እግለ ፋርስ ፈሪቁ ለትከበተ ዲበ
አምዕል ዐለት።

ወጠንያይ ጅግራታት ቴንስ ምድር

ፈደሬሽን ወጠን ኩረት ቴንስ
ምድር ኤረትርየ፡ “ትሉሉይ
ጅግራታት አቃሊም፡ ሒለት
ሲናዶ እግል ተጠውር ቴንስ”
እት ሐንቴለ ልብል ሸዓር
ወድዩ ለጸንሐ ጅግራታት ቴንስ
አጀኒት ዕምር 12-14 ሰነት፡
እተ ሐልፈተነ ሰንበት 21 ጁላይ
እት ሜዳን ቤት-ገርግሽ አስመረ
አትመመ።
እትሊ ምን አቃሊም ምግብ፡
ግብለት፡ ዐንሰበ ወቅብለት በሐር
ቀየሕ ለትፋገረው 16 ወለት
ለብእቶም 32 ጅነ ለሻረከው
ዲቡ ጅግራታት፡ ለትትሐመድ
በቃዐት ቴክኒክ ወመጃገረት
ለትረኤት እቱ ዐለ። እተ ብዝሓም
ፈተች ቴንስ አርድ ለሐድረው
ዲቡ ምን ገጽ አስቦሕ ለገብአ
ሰለስ ናይ ካቲመ ጅግራታት፡
ምን አዋልድ ምተሐት 12
ሰነት ሜላ ሲና ምን አቅሊም
ምግብ እግል ቅሳነት ናይዝጊ

ምን አቅሊም ግብለት፡ ህያብ
ተስፋገርጊስ
ምን
አቅሊም
ምግብ እግል ብስራት ምስግና
እብ ሕድ ለትሸብህ ንቅጠት 2፡
1 ቀልበያሀን።
ምን ውላድ ህዬ፡ ብሩኽ
መዋእል ምን አቅሊም ምግብ

እግል ዮውሃንስ ክፍሌ ምን
አቅሊም ግብለት 2፡0 እንዴ
ቀልበዩ፡ ካስ ነስኦ እት ህለው፡ እብ
ዓም ንቃጥ አዋልድ ምተሐት
12 ሰነት ህዬ፡ ቅሳነት ናይዝጊ
ወሻሎም የማኔ ምን አቅሊም
ግብለት፡ ምን ውላድ ህዬ ዮሃንስ

ክፍሌ ምን ግብለት ወማትያስ
በረኸት ምን ዐንሰበ 2ይ
ወ3ይ ደረጀት እንዴ ጸብጠው
ጅግራሆም አትመመው።
እተ ምንተሐት 14 ሰነት
ዓማር ጅግረ ህዬ፡ ምን አዋልድ
ብስራት ምስግና - ግብለት፡ ሳሮን

ልኡል -ምግብ፡ ክምሰልሁመ
ምን ውላድ ኤስሮም ክንፌ
-ምግብ ወማትያስ መልኣኬ
-ዐንሰበ
ካልኣይ
ወሳልሳይ
ደረጃት ረክበው።
እት ካቲማለ ወጠንያይ
ጅግራታት
ቴንስ-ምድር፡
አቅሊም ምግብ ለሔሰ እንዴ
ትበሀለ ካስ ዐቢ ምን እዴ ርኢስ
ፈደሬሽን ኮበሪት ቴንስ-ምድር
ኤረትርየ አሰይድ ተወልዴ
ተኸስቴ ክም ነስአት ዕላቃት
ዓም መፈውድየት ርያደት
ወዓዳት ኤረትርየ ለሐብር።
እትሊ
ጅግራታ
ቴንስ
ለትረኤት መጃገረት ሕምድት፡
እተ መጽእ አውካድ ለጅግረ
ሰኒ እንዴ ትነዘመ ወመዳሊት
ገብአ እሉ፡ ትሉሊት መታብዐት
ወተእሂል እት ነስኦ፡ እት
ክእነ መስል ጅግረ ቭቴንስ
-አርድ ሰእየት እግል ደውለትነ
ወመንጠቀትነ ለልሀይቦ አጀኒት
እግል ልፍረው ምኑ ክም ቀድሮ
ፈተች ቴንስ ምድር ሕቡራም
ህለው።

ተእሂል እግል ምደርበት ዔቅበት አግዋል ልትሀየብ

ወጠንያይ ፈደሬሽን ኮበሪት
እገር ኤረትርየ፡ ምን ዮም
15 አስክ 19 ጁላይ ምን ስስ
አቃሊም ዐድነ እግለ ትፋገረው፡
እት ውቁል ድቪዝዮን ክም
መደርበት ሑራስ (ዔቅበት ጎል)
እንዴ ገብአው እግለ ደርቦ እግለ
ዐለው 31 ምሽተርከት፡ ናይ ፊፋ
ለትወቀለት ደረጀት ምደርቢን
ሑ’ራስ ኮርስ በሀለት “FIFA
Advanced Goalkeeping
coaching course” ክምሰል
ሀበ መክተብ ዕላቃት ዓም ናይለ

መፈውድየት ሐበረ።
እተ ለሐልፈት ጅምዐት
ለገብአት መናሰበት፡ አንፋር
መመቅረሓይት ልጅነት ፈደሬሽን
ኮበሪት እገር ኤረትርየ ሓድራም
ዐለው።
እሊ እብ ናይ ፊፋ መደርስ
(ኢንስትራክተር)
ወድ
አርጀንቲና ሚስተር አሌሳንድሮ
ሄሬዳ ለትሀየበ ተእሂል፡ እትለ
መደት ጎነ መደርበት ሕራስ
አግዋል (ጎል-ኪፐርስ) እብ
ሸሬሕ ወፍዕል እት ገብእ፡ እት
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ወቅት ጅግረ ወትልህየ ለሳድፍ
ጌጋታት ሑራስ አው ለሳድፍ
መጋድዕት እንዴ ትፈረገ፡ እግለ
ተየልል እንዴ ቀርአከ ወጌመምከ፡
እግለ አክጠእ አው መታክል
ለሳሬ መትላማድ ሸምል።
እት ረአሱመ ለትሀየበዮም
ድሩስ፡ መደርበት ምነ ወደዉ
እብ ወቀይ ለተለ ጀርቤታት፡
አሕዳስ እንዴ ቀየምከ ትልህየ
እት በደሎት ወቅርአት ለልትነሰእ
ምስዳራት እቱ ደማን ነፍስ እበ
ክም ሸቁ ብኑያም ክም ህለው
አርቡዕ 24 ጁላይ 2019

ተአመረ።
ለደርሰው፡ እት ሽቅል ክስኣም
ለህለው ሰበት ቶም፡ ምን ሰነት
እት ሰነት ምስለ ለአከእሉሉ
ተጃርብ እንዴ ትረአ፡ እት
ልትወቀል ለገይስ ክም ቱ፡
ወዮም ዓመት እግል ሳልስ
ዶሉ ልትሀየብ ለሀላ ቱ። እብ
ኩሉ ንመቃዪሱ ህዬ እድንያይ
ደረጀት ለጸብጠ ተእሂል ቱ።
ግረ እላመ እግል ታቤዕ ኢነቱ
እግል ልትሀየብ ክምሰል ቱ
እሙር ሀለ።
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ
“ሳወ ወሸባብ እብ
ወጠንያይ ገለድ ለትጻበጠው
ለኢልትፈናተው ክልኦት መሳኒት
ቶም” ኮ/ል ደበሳይ ግዴ

ሳወ፡ ምን አየ፡ አስክ አየ

ሰኣል፡ ኮሎኔል ደበሳይ እት
እንቡተት መዐስከር ሳወ ለዐለ አሽቃለ
ወከልፍየቱ እግል ትዳግም እግልነ?
በሊስ፡ ዐስከርያይ ተድሪብ እት
ሳወ ኢኮን ለአንበተ። እት ወቅት
ንዳል እት ለትፈናተ አማክን ገብእ
ዐለ። ሕርየት ለአምጸአተ መቅደረት፡
ለዲብ ለትፈናተ አካናት ዕስክርየት፡
ናይ ዕስክርየት ወስያሰት ድራሰት
ነስኦ ለዐለው፡ ሐቆ ሕርየት ‘ተድሪብ
ከፌነ ምኑ -ኢለአትሐዜ” ኢትበሀለ።
ምናተ በደለ ናይለ እት መደት ንዳል
ልትሀየብ ለዐለ ተድሪብ ዎሮት ምነ
ላዝም እግል ልተላሌ ለዐለት እሉ

እት 1994 አስተብዴት።
ሰኣል፡ ሳወ፡ ጋድም ርሒብ እብ
ብራቁ ተ። አሰሶት መርከዝ ተድሪብ
እትለ አካን ምነ ዐለ ተሐድያት እግል
ትወዴሕ እልነ?
በሊስ፡ ተሐድያት ሌጠ ዐለ እንዴ
ትቤ እግል ትሕለፉመ ኢልትቀደር።
ሰበቡ ህዬ፡ ሐቴ አካን እግል ትብነየ
ሐቆ ሐዜከ፡ እብ አምዕል፡ ሳምኖታት፡
አውረሐት አውመ እት ሰኖታት
ሑድ ኢትትበኔ። እት እንቡተት
አወላይት ደውረት፡ ሳወ ወድዋራተ
እምበል ዕጨይ፡ መሓዛት ወአወድግ፡
ብዕድ ለልትረኤ ይዐለ ዲበ። ሳወ
አካነት ተድሪብ እግል ትግበእ
ሐቆመ ተሐዜት፡ ለበርናምጅ ቀደም
እንበቶቱ፡ እግል ልትዳሌ ለዐለ እግሉ
አሽየእ አሳሲ (ብንየት ትሕትየት፡
ማይ፡ ከህረበት፡ ጽርግያታት) ወብዕድ
ዐለ። እት እንቡተት በርናምጅ ሳወ
ለታመመ ክዳማት እጅትማዕየት ዐለ
ዲበ እግል ቲበል ኢትቀድር። ላኪን፡
እብ ወቅት ወቅቱ እግል ልታመም
ለወጅቡ አሽየእ እት ተምም ዲበ፡
እሊ አዜ ጻብጠቱ ለህሌት ሸክለ
እግል ለህሌ እለ ቀድረ። እብ ፍንቱይ
እትሊ ወክድ ጎነ ህዬ፡ ሸክል ናይ
መዲነት ክም ለሀሌ እለ ዋዲሀ ሀለ።
አሳስ ናይ እሊ ኩሉ ህዬ፡ አንፋር
አወላይት ክድመት ወጠን ቶም።
እሰልፍ ሳወ ከደን ወዲብ በርከ ሰበት
ህሌት፡ እት ጋድም ብራቁ ትነጅ
እንዴ ጣነብከ በርናምጃትከ እግል
ትዋስል፡ እት መደት ንዳል ንትነፈዕ
እቡ ለዐልነ ሽቅል ምንመ ዐለ፡ ሽቅል
ቀሊል ይዐለ። እብ ፍንቱይ እት
መደት ንዳል፡ ምን ከሻፈት ወብዕድ

ቱ። አዳም ዎሮትከ እት አቅሊሙ
ደረቦት እግል ልግበእ ክም ኢቀድር
ትቀየመ። እት አካኑ ህዬ ኤረትርያይ
መዋጥን ላቱ ሻብ መትዳላይ
ዐቅሉ እንዴ ወቀለ፡ ወጠንያይት
መስኡልየት ለቡ መዋጥን እግል
ልፍሬ፡ እብ ሰበት ጥውር ወውሕድት
ኤረትርየ ለልሐስብ መዋጥን እንዴ
ትበነ፡ ብሹል አፍካሩ ለልትማኔ እተ
አካነት ተሐዜት። ቆምየት፡ አቅሊም፡
ጅንስ፡ ወብዕድ ፈናታይ ለአለቡ፡
ሸባብነ ሐቴ እዴ እንዴ ገብአው
ለልትበነው እቱ መስከብ ተሐዘ።
ሰበት እሊ፡ አሰሶት መዐስከር ተድሪብ
ለኢልትሐለፍ ሕርያን ገብአ። ኣክር
ህዬ ሳወ እግለ ፍክረት ለትትሐደር
አካን እንዴ ገብአት ተሐሬት።
እብ አሳስለ ፈግረ ኤታን አንበቶት
አወላይት ደውረት ክድመት ወጠን

እግል ትሕበዕ ወትትሐበዕ ለትሐለፈ
ተሐድያት እግል ትሽርሑ ክቡድ
ቱ። ሐቆ ሕርየት እት ሕሩር አራዲ
ሸክሉ ወንዛሙ ለመልከ እት ሳወ
እብ ብሎካት ትነጅ እግል ትዋትድ
ለገብአ አሰፍ ሰበት ይዐለ እሉ፡ ሸበህ
ደሐን ዐለ።
ብዕድ፡ ዐደድ አንፋር ተድሪብ
አወላይት ደውረት ዝያድ 10 አልፍ
ቱ ለዐለ። ምነ ሐልፈ ተጃርብ ንዳል
ዐስር አልፍ ወዝያደተ እት ሐቴ
ኢነት እንዴ ትከበትከ እግል ትደርብ
ቀሊል መስል ገብእ። ጽብጠት
አወላይት ደውረት ክድመት ወጠን
ህዬ፡ ተጃርብ ወባሳር ለጠልብ ቴለል
ዐለ። ሰበት እሊ፡ ዝያድ 10 አልፍ
ውላድ ወአዋልድ መትደርበት እት
ሐቴ ኢነት እንዴ ትከበትከ አካነቶም
እግል ተአጽብጥ ወእግሎም ለገብእ

መዐስከር-ተድሪብ
ሳወ
ወእንባተት አወላይት ደውረት
ክድመት ወጠን ለዐለ ተየልል፡
ቀሊል ወኩሉ አሽየእ እንዴ
አታመመ ለትበገሰ ወጠንያይ ዳይ
ዐለ እግል ልትበሀል ኢልትቀደር።
ምናተ ለበርናምጅ እግል ለአንብት
ወለነቅሰ እት ልታመም እግል
ልሄርር እብ አሳስለ ፈግረ ኤታን
ሕኩመት፡ መዐስከር ተድሪብ ሳወ
እት ጁላይ 1994፡ ክም መምሬሕ
ወጠንያይ ወቀይ እብ ረስሚ
እንዴ ተአወጀ አንበተ። 25 ሰነት
ኢዮቤል ፍደት እንባተት መዐስከር
ተድሪብ ሳወ ወእንቡተት 1ይ
ደውረት ክድመት ወጠን እንዴ
አመስመስከ፡ ምስል መስኡል
መዐስከር
ሀይአት
ተድሪብ
ክድመት ወጠን ሳወ ኮሎኔል
ደበሳይ ግዴ ለገአት መቃበለት፡
እግል ዮም አወላይ ክፋለ፦

አሽየእ አሳሲ ቀደሞት፡ እተ ሰልፋያት
ሰለስ ምዕል እት ናይ መራቀበቶም
ልግበእ ወእዳረቶም ክቡዳት ዐለየ
እግል ኒበል እንቀድር። መትከባት
አንፋር አወላይት ደውረት ምስለ ዐለ
ለኢታመመ ንቁሳት አክል እሊ እት
መናበረት ለትረአ መታክል ኢለዐሌመ
ድኢኮን፡ ነዋቅስ ላተ ሑድ ይዐለ።
ሰበቡ ማይ ካፊ ዐለ ገብእ? ከሺነት
ህዬ ካፍየት ዐለት ገብእ? አፍራም
ወብዕድ ህዬ? ለልብል ሰኣላት እብ
ሐጫር እግል ትብለሶም ሰበት ብከ፡
አማን ተሐይስ አግደ ለመትደርበት
እብ ሕርያን ኖሶም ለትከረው ሰበት
ዐለው፡ ምስሉ ህዬ ሕርያን ብዕድ
ሰበት ይዐለ እግልነ፡ ሳድፈነ ለዐለ
መታክል ወነዋቅስ እንዴ ከህለዉ ሌጠ

ልሄርሮ ዐለው። መዐስከር ለነዋቅስ
እግል ለአታምም ለትትቀደሩ እት
ወዴ እት መደት ሐጫር በርናምጅ
ንዙም በሀለት እስቤዘቶም (ነብራሆም፡
እዳረቶም) እብ ክምኩም ለንዛም
ክም ገብአ እሎም፡ እሊ እግሉ ለሳዕድ
ህቶም’መ እብ ዐቅልየት ሰሊመት
እግል ኩሉ ዱሉያም ሰበት ዐለው፡
ሐቴከ እት አካን አካነ እት ተአቴ ቱ
ለትሐለፈ።
ለወክድመ ወሬሕ ጁላይ ከረም
ሰበት ዐለ፡ እትሊ ክም ምሽክለት
ለትትዐለብ ዝላም ዐለት። ዝላም ሳወ
ህዬ፡ እብ ኤተቢት ወዘሃይፍ ለተሌት
ተ። ጽሄት እት ትብለ ለትዘልም
ወትዘልም ህሌት እት ትብለ ለትጽሄ
ጠቢዐት ሓለት ጀው ለቡ ባካት ቱ።
መስከብለ መትደርበት ትነጅ ቱ ለዐለ።
ዝላም ዶል ተአነብት፡ ለትመጽእ
ዘሀፈት፡ ቴንጀት ኢኮን፡ ዘበናይ
መብናመ ለትሐድግ ኢትመስል።
ለመጽሀዮም ትነጅ ህዬ ክል ዶል
እብ ዘሀፈት ወዝላም ትገለ። እትሊ
ለመትደርበት መታክል ብዞሕ ቶም
ለሓለፈው። ለተየልል ከህላት ለጠልብ
ሰበት ዐለ፡ እብ ኤማን ተዐደዉ።
እሊ መስል መታክል እግል ልጅሬ
ክም ቀድር ሕኩመትመ ዳልየቱ
ዐለት። ለሰኣል ላኪን፡ “ እብ ከአፎ
ልትባለሕ? እብሊ እት ተሐልፍ ህዬ
እተየ ክም ልትበጸሕ በርናምጅ ናይለ
ደውለት ወሕኩመተ ሰበት ዐለ፡ ኩሉ
ለልአትሐዜ ምን ወክድ እት ወክድ
ዲብ ልትዋሰክ እግል ልትሸቄ እቡ
ቀድረ። ተጃርብመ እት እንከስብ
ምኑ ሰበት ጊስነ፡ እግለ አሽየእ
እብ ቀሊል እግል ንርአዩ ክም ብነ
ለልአተቅድረነ ዐዋዲ አከእለልነ።
ሰበት እሊ፡ እሰልፍ መታክል ዐለ መ
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ኢፋሉ እተ ልብል፡ ክመ ትበሀለ እት
ጋድም ብራቁ፡ ሰበት ትከበትናሆም፡
መታክል ዐለ፡ እግል ለዐሌመ ላዝም
ቱ፡ ወንታከዩ ለዐልናቱ።
ሰኣል፡ አንፋር አወላይት ደውረት
ክድመቶም እንዴ አትመመው አስክ
ዐዶም እተ አቅበለው ዲበ ኢነት፡
ግራሆም ለተለ ደውራት እግሎም
ለሀበዉ ደርስ ሚ ዐለ?
በሊስ፡ ሐቆሆም ለተለ ደውራት
እግሉ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እግል
ደውለት
ወሕኩመትመ
እንዴ
ኢተርፍ ልእከት ክብድት ሓለፈው።
ምነ ዐባዪ ጀዋንብ ሰኒ ናይ አወላይት
ደውረት፡ ለሐቴ ኩለ ሓለቶም በሀለት
ናይ ዓዳት ወምህሮ ደረጀቶም ሕድ
ለሸብህ ቱ ለዐለ። ምብጋሶምመ ምን

ኦሮት አቅሊም ምግብ (አስመረ) ሌጠ
ሰበት ዐለው ቱ። ኩሉ ለልትሀየቦም
በራምጅ እንዴ ትከበተው ለሸቁ
ወእት ፍዕል ለልአውዕሎ ቅድረት
ለዐለት እሎም ብሹላም ዐለው።
ግራሆም ሚ እግል ኒዴ ክም ወጅበነ
ተጃርብ ብዞሕ እብ ደረጀት ወጠን
ለአክሰቤና ቱ። ካልእ እግል ካልኣይት
ደውረት
ወግራሀ
መደርሲን፡
ምደርበት፡ ማልየት፡ ሐካይም፡ እዳረት፡
ወብዕድ እንዴ ገብአው እት ብዞሕ
አሽቃል መዐስከር ተድሪብ ለከድሞ
ምን ክልኢቱ ለጅንስ ዝያድ 1000
ለገብኦ አንፋር አትረፍነ ምኖም። ሰር
ናይለ እተ መዐስከር ለዐለ አዳም ህዬ
እቦም ክም ልትበደል ገብአ። ብዝሔ
መትደርበት 2ይት ደውረት 23
አልፍ ዐለ። ለዐለት እልነ መቅደረት
አዳም፡ ምን ቀዳምነ እበ ሐዳይስ
አንፋር አወላይት ደውረት ክድመት
ወጠን ሰበት ተመት፡ እምበል መሻክል
እግል ንትከበቶም ወዲብለ ተአትሐዜ
ደረጀት እግል ነዐድዮም ኢትወረጥነ።
ምን ካልኣይት ደውረትመ ሕድ እበ
ትሸብህ ገበይ እግል ሳልሳይት ወግራሀ
ለገብኦ አንፋር ሰበት አትረፍነ፡
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ለዐለ እግልነ ተጃርብ ምን ገብእ
ወመጋዴዕ እት ነአታምም፡ መታክልነ
እት እንባሌሕ እግል ኒጊስ አንበትነ።
ሰበት እሊ፡ ዶር ናይለ ክል ወክድ
ምን ክል ደውረት ለተርፎ አንፋር
እግለ ተሌ ደውራት ሴድያይ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ሜርሐት፡ ምደርበት
ወመራዕየት እንዴ ገብአው እት
ሀለዮት፡ አተላላይ ወብንየት ሳወ ዶር
ዐቢ እግዱያም ቶም።
ሰኣል፡ አንብቶት አወላይት
ደውረት ክድመት ወጠን ወአንበቶት
ሳወ ክም መዐስከር፡ ደውለት
ለልአድሕን ወቀይ ዐለ እግል
ኒበል እንቀድር? እብ ዓመት ሳወ
ወሸባብ እንዴ አትመሳኔከ እብ ከአፎ
ትሸርሑ?
በሊስ፡ እብ ክሱስ ሳወ እት
ለትፈናተ መናሰባት ብዞሕ ሽሮሕ
ሰበት ቱ፡ ወቀይ ሳወ ለኢለአምር
ነፈር ሀለ ይእብል። ፍገሪት ቃና ፍሬ
ሳወ ወሸባበ አባያምነ ወእዲነ ሰኒ
ቶም ለልአሙሩ። ክምሰልሁ ሰበት
ገብአ፡ አባያምነ ሳወ እግል ተሀሌ
ኢለሐዝወ። ሰበቡ ሳዋ፡ አካን ምህሮ፡
ተጠውር ሽቅል፡ ተድሪብ፡ ወጠንየት
ለትበቅል ምነ፡ ሰበት ተ፡ ለልትከረየ
ሸባብ እተ ሀደግናሁ አሽቃል
ዐማር ወብነ፡ ክምሰልሁመ አግደ
እት አድመኖት ስያደት ደውለት
እንዴ ሻረከ እብ መሳዋት እት
ሻርክ ሰበት ለአደሜዕ ቱ። አባያምነ
ህዬ፡ እለ ቅወት እለ እግል ተሀሌ
እግልነ ለኢለሐዙ ሰበት ቶም ህዬ፡
ክል-ዶል ክድመት ወጠን ‘ግብርነት’
እት ልቡለ፡ ድድነ እግል ልትሃገው
ወኢተአተላሌ፡
ወእብ
መጆቡ
ሸባብ ክም ለሀርቦ እግል ሊደው
ለትፈናተ እት ልምህዞ ደዓያት ወዱ
ልትረአው። ሳወ ህዬ፡ አክል እሊ ተ
እግል አባያም ለተአብሀርር። ምን
እለ ሐቂቀት እንዴ ትበገስነ፡ እብ
ጀሀቼ ሳወ ወሸባብ እብ ወጠንያይ
ገለድ ለትጻበጠው ቶም እት እብል
ወሸርሐክዎም።
ልተላሌ. . .
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