ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021

14ይት ሰነት ዕልብ 34

ተእሂል ብሑስ ዕልም ኣሳር ተምም
መፈወድየት ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ፡ ዲብ ኢጣልያ ምስለ
ለመርከዙ ‘መርከዝ ብሑስ ሰቦት
ምፍጋር ጸሓይ’ እብ መዓወነት
ለነዘመቱ ተእሂል ብሑስ ዕሉም
ኣሳር እት ዮም 19 ኖቬምበር
ተመ።
ለእብ መኤምረት መርከዝ
ተእሂል ፖሊ- ቴክኒክ ሚላን
ወፈርዕ ብሑስ ዕሉም ኣሳር ውርስ
መፈወድየት ዓዳት ወርያደት
ለተሀየበ ተእሂል፡ ዶር ሙጅተመዕ፡
እት ሕፍዘት ብሑሳት እት
ዓጭሞታት ወድ አዳም፡ መጃላት
ዕሉም ምድር ወማይ ክምሰልሁመ
ዕሉም ኣሳር ለረከዘ ዐለ።

ወለት ኢጣልያ መኤምራይት
ዕሉም ኣሳር ፕሮፌሰር ሴሬና ማሳ
ወመስኡል ፈርዕ ብሑስ ዕሉም
ኣሳር ውርስ፡ ዶ/ር ጸጋይ መዲን
እተ ሀበወ ሐብሬ፡ ለበርናምጅ
ክፋል ናይለ እብ ‘መሽሮዕ
አዱሊስ’ ገብእ ለዐለ ወራታት
ብሑስ ዕሉም ኣሳር ክምቱ እት
ሸርሕ፡ ግረ እለ እተ ገብእ ቆሪና
ለቡ ብሑስ ዕሉም ኣሳር ዶር ዐቢ
እግል ለሀሌ እሉ ክምሰል ቀድር
ሰእየቶም ሸርሐው።
መፈወድ ዓዳት ወርያደት
ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ እተ አስመዐየ
ከኢመት፡ ለእብ ነውዕየቱ ፍንቱይ
ላቱ ተእሂል፡ እት ብሑስ ወሕፍዘት

ኣሳር ዐድነ ተረት ዛይደት ክምቡ
ኣሸራ ወለተእሂል ለነስአው እት
ሽቅል እግል ልጠዉሩ አትፋቀደ።

እተ እግል 10 አምዕል ለአተላለ
ተእሂል፡ ምን ለትፈናተየ ዉሕዳት
መክተብ መርከዚ ወአቃሊም

15 አንሳይት ለልትረከበ እቶም
35 ሸባብ ሰብ ምህነት ሹሩካም
ዐለው።

እት መዲነት አቁርደት ለሀለ መባኒ ገዲም እብ ዋጅብ እግል ልትሐፈዝ ስካን ትላከው
እት አቁርደት ለሀለ ታሪካይ
ወመባኒ ገዲም እብ ዋጅብ እግል
ልትሐፈዝ ወልስኔ ስካንለ መዲነት
እግል ኤሪነ እተ ሀበወ ሐብሬ
ትላከው።

መባኒ ገዲም መዲነት አቁርደት፡
ምስል ሓለት ጀውለ ባካት ለገይስ
ሸክል ክቡብ ክም ቡ፡ እብ ጅንሱ
ፍንቱይ ክም ቱ ሰብ መቅደረት
ሸርሖ።

ለአግደ
መባኒ
መዲነት
አቁርደት ዲብ ክፍለት 1930ታት
ለትበነ 100 ሰነት ለወደ ክምቱ
እንዴ ሐበረው ለረአዮም ለሀበው፡
ምስል ወቅት ከርብ ወልትደመር
ሰበት ሀለ፡ ለከስሰ ጅሀት ሕስር
እግል ተሀቡ እንዴ ትፋነው፡
ምኖም ለልጠለብ እግል ለአትምሞ
ዱልያም ክም ቶም አከደው።

መባኒ ገዲም ወናይ ታሪክ ኣሳር
መዲነት አቁርደት እብ ዋጅብ
እንዴ ትደረሰ ለደረጀት ሐሳሲት
ለሀለ ለሰኔ እቡ አግቡይ እግል
ልትባሰር እግሉ በዳሪት እንዴ
ትነስአት እግል ልስኔ እንቡት ክም
ሀለ ምን ፈርዕ ዓዳት ወርያደት
እዳረት
አቅሊም
ጋሽ-በርከ
ለትረከበት ሐብሬ ተአፍህም።

ምዴርየት ነቅፈ፡ ዘርእ ዲብ ደረጀት ሰኔት በጼሕ
እት ምዴርየት ነቅፈ፡ ዮም
ዓመት እበ ዐለት ከረም ቅዝር፡
እት ሐድ 2,500 ሄክታር
ለትዘርአ ለትፈናተ ጅንስ እክል
ወቅርጡጥ ዲብ ደረጀት ሰኔት
ክም በጽሐ ትሸርሐ።
መስኡል መክተብ ሐርስ ዲበ
ምዴርየት አሰይድ መሐመድሳልሕ መሐመድ- ዐሊ እተ
ሀበየ ሐብሬ፡ ናይ ዮም ዓመት
ከረም ለትሳወት ከም ዐለት
እንዴ ሐበረ፡ 1,100 ሄክታር
ማሼለ፡ ፡ 870 ሄክታር ሽንራይ፡
275 ሄክታር ፉል፡ ለተርፈ ህዬ
እክል ብዕድ እንዴ ትዘርአ ዲብ
ደረጀት ዐጭድ ክም በጽሐ
አብርሀ።

ለኣቱ፡ ወበሰር አክቤ
እግል ልልመዶ ትላከ።

ዐለፍ

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ምን
17 ኖአቨምበር እት ምዴርየት
ሐጋትደዋይሕ
ዐንደላይ
ለትርአ አንበጠ ዕጨይ፡ ለልግዕዝ
ክም ኢኮን ወመታብዐት ዋጅበት
ትገብእ እግሉ ክም ህሌት ምን
ዕላቃት ዓመ ውዛረት ሐርስ

ወእተ ባካት ለሸቁ ሰብ ምህነት
ለትረከበት ሐብሬ አፍሀመት።
መስኡል እዳረት ደዋይሕ
አሸረ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ
ሐብሬ፡ ለሓለት ሰልፍ ሐረስቶት
እድንግጽት ክም ዐለት፡ ምናተ
ብዝሔሁ
ወጠቢዐቱ
ከም
ተአመረየ፡ ከም አግንዐው እንዴ
ሐበረ እግል ራቀቦቱ ለአወርአወ
መባደረት ወመሻረከት ሐመደ።

አርቦዕ

ማሌ እት መራክዝ ክልኩል ወመራክዝ ፍሑስ አቃሊም ምግብ፡
ግብለት ወጋሽ-በርከ እበ ገብአ ፍሑሳት ላቦራቶሪ፡ 35 መዋጥን ኮሮነ
ቫይረስ ከም ረክበዮም ተአከደ።
ህቶም 17 ምን አቅሊም ምግብ- በሀለት 8 ምን መርከዝ ክልኩል
9 ምን መራክዝ ፍሑስ ዲብ ገብኦ፡ 3 ምን ኣርባዕተ’ስመረ፡ 3 ምን
ምግብ መዲነት፡ ኦር-ኦሮ ህዬ ምን ቲራቮሎ፡ መዐስከር ደንደን፡
መዐስከር አልጌን፡ ወፓራዲዞ፡ እተ-ክምሰልሁመ 15 ምን መራክዝ
ፍሑስ አቅሊም ግብለት በሀለት 8 ምን መንደፈረ፡ 5 ምን ድባርወ፡
ኦር-ኦሮ ህዬ ምን ማይምኔ ወዐዲ ቀይሕ ፡ 3 ምን መራክዝ ፍሑስ
አቅሊም ጋሽ-በርከ በሀለት 2 ምን ግርማይከ ወኦሮት ምን ባርንቶ
ቶም።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ኮሮነ ቫይረስ እንዴ ረክበዮም ዲብ
እስብዳልያት መራዐየት ትገብእ እግሎም ለጸንሐው 17 መዋጥን
እንዴ ሐየው ትሳርሐው።
እብ አሳስ እሊ ዓም ብዝሔለ ኮሮነ ቫይረስ ለረክበዮም መዋጥኒን፡
አስክ እለ 7223 ባጽሕ ሀለ። 6,982 ምኖም እንዴ ሐየው ለትሳርሐው
55 ለትወፈው፡ ወ186 አስክ እለ ሐን መራዐየት ለህለው ቶም።

ሐረስቶት አርዶም አስክ
ለአቴ መታብዐት እግል ሊደው
ለአትፋቀደ አሰይድ መሐመድሳልሕ፡ ዝላም አውል እንዴ
ኢተኣክዩ ደለ በሽለት እግል
ክል

ሐብሬ ምን ውዛረት ዓፍየት

ውዛረት ዓፍየት
23 ኖቨምበር
እብ

ትግራይት

ለትፈግር

ሳምንታይት

ጀሪደት

እት ካርጅ ለነብሮ መዋጥኒን፡
ዝክረት እግለ አስተሽሀደው
ምሔርበት ወዱ

እት ለትፈናተየ መዳይን ጀርመን፡
ክዌት፡ ቶሮንቶ- ከነደ፡ ዱበይ፡ ቅብለት
እማራት ወብዕድ ክፋላት ዐለም ለነብሮ
ኤረትርዪን እብ ሰበብ እስትሽሃድ
ገዳይም መሔርበት ስክርቴር ጀብሀት
ሸዐብየት
እግል
ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት
አሰይድ
አልአሚን
መሐመድ-ስዒድ ወቃእድ መርከዝ
ተድሪብ ቅዋት ድፋዕ ኤረትርየ ለዐለ
ብሪጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን
በራምጅ ፊቃዶ ወደው።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ ዲብ
ዮም 21 ኖቨምበር ዲብ መዲነት
በርሊን እተ ገብአት ዓደት፡ መስኡል
ቀድያት ተንፊዝየት ሰፋረት ኤረትርየ
አሰይድ ዮናስ ወልዱ፡ ሐጪር ታሪክ
ሐያት ወዶር ናይለ ገዳይም መሔርበት
ሐቆለ ሸርሐ፡ አማነት ወእለ አርፍዐውነ
መስኡልየት እት ፍዕል እግል ነአውዕል፡
ፊናሆም እንዴ ሐጠጥነ እብ ዕጹፋት
እግል ንሽቄ ወጅብ” ቤለ።
ዲብ ዮም 20 ኖቨምበር እት
ፍራንክፈርት ወድዋረ ዲበ ገብአት
ዓደት፡ መስኡል ሽኡን ጃልያት ወሸዐብ
አሰይድ ካሕሳይ ተወልደመድህን
ወቁንስል ዓም አሰይድ ክብረኣብ
ተከስቴ፡ እት ክዌት፡ መስኡል ሽኡን
ተንፊዝየት ሰፋረት ኤረትርየ አሰይድ
ሑመድ ያሕየ ሓሊ፡ ለሐዘን ክቡድ
ምንማቱ፡ ከም ሸዐብ እብ ወቀዮም
ዲብ ንትሐበን፡ ገለድነ እግል ደውለት
ጥውር ለነሐድስ እተ መናሰበት ክምተ
ሸርሐው።
እተ ሰለስ አምዕል ለለአተላለ
በራምጅ ዝረት፡ ዲብ ክዌት ለመርከዞም
ሱፈራእ ድወል ብዕድ ናይ ሐዘን
ልእከቶም ቀድሞ አስመነው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ ዮም
20 ወ21 ኖቨምበር ዲብ ቶሮንቶ- ከነደ

ዲበ ገብአት ፊቃዶ፡ መስኡል ቀድያት
ቁንስልየት አሰይስ አሕመድ ኢማም፡
ወርኢስ ልጅነት ዓያድ ወጠን አሰይድ
ተመስገን ተስፌ፡ ሹሀዳነ እብ ሽቅል
ወመዳፍዐት አማነቶም ዶል ነአተምም
ጋኖም ሰበት ሰክብ፡ እትሊ መጃል እሊ
እብ ተአስትህል እግል ንክደም ወጅብ
እት ልብሎ ሸሬሕ ሰባት ቀደመው።
እት ካልጋሪ፡ ዊኒፔግ፡ ኤድመንተን፡
ቫንኩቨር ወረጃይና - ምውዳቅ ጽሓይ
ከነደ ለነብሮ ኤረትርዪንመ ሸሜዕ
እንዴ አብርሀው ሹሀዳሆም እብ ሐበን
ፈቅደው።
እት መዳይን ወድወል ስካንዲናቭየ፡
ሩስየ ወአሜርከ፡ እት ስቶክሆልምስዊድን፡ ኤረትርዪን ስካን መዳይን
ዮቶቦሪ፡ ኡፕሳላ፡ ኡሚዮ፡ አረብሩ፡
ኦቪክ፡ ያቭለ፡ አልምሁልት፡ ሸለፍትዮ፡
ዮንሾፒንግ፡ ሙታላ፡ ፍለን፡ ኦስሎ፡
ስታቫንገር፡
በርገን
ወኮፐንሃገን
ክእነ ለትመስል ፊቃዶ ክም ወደው
ለበጽሐተን ሐብሬ አፍሀመት።
ክእነ ለመስል በራምጅ ዝክረት
ገዳይም ሹሀደእ ምሔርበት ስክርቴር
ጀ.ሸ.ዲ.ዐ
አሰይድ
አልአሚን
መሐመድ ስዒድ ወብርጋደር ጀነራል
ነጋሽ ተስፋጽዮን እት ጁባ፡ ኢጣልየ፡
ጀርመን፡ አሜሪከ፡ ፈደሬሽን ሩስየ
እማራት፡ መስር፡ አቡደቢ ወብዕድ
መዳይን ወድወል ዐለም ገብእ ክም
አስመነ ምን ክል አካን ለበጽሔነ
ሐብሬታት አከደ።
ኤረትርዪን ስካን መዳይን ኢጣልያ፡
ጀርመን፡ ሚነሶታ - አሜሪከ፡ መስር
ወኢማራት እብ ጀሀቶም ሕድ ለሸብህ
በራምጅ ዝክረት እንዴ ነዘመው፡ እማነት
ሹሀደ እብ ወቀይ ስቡል ወመዳፈዐት
እግል ለአትምሞ ዱሉያም ክም ቶም
አከደው።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ፦
መሐመድ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን፡ 121797/07121322
ፋክስ፡ 127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247

ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454
አትአመሮት፡
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

ከሊመት ውዛረት ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት እብ
መናሰበት 20 ኖቨምበር 2021 እድንያይት አምዕል አጀኒት
ኖቨምበር 20 እድንያይት
ምዕል አጀኒት ተ። ናይ ዮም
ዓመት 2021 “ጸገምነ እግል ባርህ
መስተቅበል ተርፍነ’’ እበ ትብል
ስቅራት/ቴመ ትዘከረት። እለ
ምዕል እለ ቃልየት ተ፡ እግልሚ
ክሎም ለከስሶም መአሰሳት
እብ ክሱስ ባርህ ሙስተቅበል
ተርፍነ እንዴ አቆረው እግል
ልታይኖ ለተአትሐሶሴ ምዕል
እድንያይት ተ። አጀኒት እብ
ፍቲ
ወረሕመት
ደፍአት
እንዴ ረክበው እግል ልዕበው
ወልዳብሮ፡
አተላላይ
ለቡ
ተጠውር እግል ልርከቦ፡ ቀደም
እለ እንወድዮ ለጸንሐነ አሽቃል
ወአዜመ እንወድዮ ለሀሌነ
በራምጅ እብ ተአስትህል እግል
ልትጌመም ወልትሜሜ ህሌት
እሉ። አጀኒት ሳልሓም ረበዮት
ወዓበዮት፡ አሳስ
ሙጅተመዕ
ቅዱም ወወጠን ጥውርት ሰበት
ገብአ። አስክ እለ ጋይሳም እበ
ለሀሌነ ገበይ ረበዮት ወአዳበሮት
አጀኒት
ወሸባብ
ሰእየት
ለተሀይብ
ወለተአትናይት
ትገብእ እት ህሌት፡ እግለ
ሔሰ ወለፈይሐ ሽቅል ገለድነ
እግል ነአትሐድስ ለትሰዴነ
ምዕል ዝክረት ምንገብአት ሀዬ
መንፈዐተ ዕጹፍ ትገብእ።
እድንያይት ምዕል አጀኒት
ዲብ ዐለም 63ይት ሰነተ፡ ዲብ
ኤረትርየ ሀዬ 30 ሰነተ ተዐየደት።
ለስቅራተ ናይ ዮም ዓመት
ክምለ እት ለዐል ለተሀደገት
“ጸገምነ እግል ባርህ መስተቅበል
ተርፍነ’’ ለትብል ተ። ለሀደፍ
ሀዬ፡ አጀኒት እብ ክሉ ጀዋንብ
ለለስትህል እስትስማር እንዴ ገአ
እሎም፡ ምን ቤቶም ለልትበገስ
ስን ወፈተ፡ ሰራሐት፡ ፈተ
ሽቅል፡ ወሐሸሞት ሕድ እንዴ
ሰብቀ እቶም፡ እት መዳርሶም
ወሸኪኮም ሰኒ እንዴ ተሓበረው
ወትረበው፡ አደብ፡ ሰዋልፍ
ወቅየም እንዴ ኣመረው አምር
ወምህነት እንዴ ትሴፈው ለለዐቡ
መዋጥኒን ባቅዓም ብንየት ቱ።
ሕኩመት ኤረትርየ ክም
ክትፈት ናይለ እት መራሕል
ንዳል
ለጠወረቱ
መብደእ
ወእምነት፡ አጀኒት ምን ንእሾም
ታምም ናይ ሐንገል፡ ገሮብ
ወእጅትማዕየት
ዐቦት
እት
ረክቦ እግል ልዕበው፡ ምን
ምህም ስያሰት ወስትራቴጂየት
ረሲም እንዴ አንበተት፡ ክሉ
ለሸምል ጅህድ ወበራምጅ ክም
አውለውያቶም እት መዓሉ እት
ተአውዕሉ ትሄርር ህሌት። ምን
ክዳማት ዓፍየት፡ እግል ደማን
ዓፍየት እም ወውላደ ገብእ
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ለሀለ ጅህድ ክም ተኣምርተ
ናይ እሊ እግል ልትነሰእ ቀድር።
እማት ቀደም ወሐቆ ሕርስ
ለትተአስትህለን መራዐየት ክም
ረክበ ገብእ። እብ ደረጀት ወጠን
ገብእ ለሀል ስርጉል በርናመጅ
ክታበት እት አንቀሶት ሞት፡
ሕማማት ወምስክነ
አጀኒት
ግዴት ዐባይ ወዴ ሀለ።
ዲብ ተዕሊም፡ ቅዌት እግል
ትብዴ፡ እግለ ጮሬሕ ተዕሊም
ባጽሑ ለይዐለ ምን ምድን
ረዪም ላቱ ባካት ማይ ዕልም
እግል ልስቴ ምን መአንበት
አስክ ምግባይት ደረጀት ላዝም
እግል ትበጸሕ ላበ ደረጀት
ምህሮ ክምተ ለተአክድ ስያሰት
እበ እንዴ ትመረሐ እት ብሩር
ወመዳይን መዳርስ ክም ለሀሌ
ወበዜሕ ገብአ። እብሊ ሀዬ በክት
ተዕሊም ረክቦ ለሀለው አጀኒት
ምን ሰነት እት ሰነት እት በዙሕ
ገይሶ ሀለው። ተዕሊም በቃዐት
እግል ተሀሌ እሉ መዐልመት
ባቅዓም
ዲብ
አፍረዮት
ለኢልትሐለል ጅህድ ገብእ ሀለ።
እብ ክል ጀዋንብ ዐቦቶም እግል
ትትአከድ እት አአስለ በራምጅ
አካዳሚ ናይ ርያደት ወፋግዕዕት
መራክዝ እንዴ ተአሰሰየ ገሮቦም
ወአፍካሮም እግል ልዕቤ ጸገም
ትሩድ ገብእ ሀለ። ተዕሊም እት
ክሉ ክም በጼሕ እብ ግድዐት
መንበሮ ደረሳይ ግረ እግል
ኢልትረፍ እብ ኢረኪብ ኣላት
ምህሮ ደረሰ ምን ምህሮ እግል
ኢልትዐተሎ
እብ
ጅድየት
ለልትሸቄ እቱ ጋር ቱ። እሊ
መሕገዝ እግል ባልሖት እት ክል
ዓመት ምህሮ ውዛረት ዐመል
ወደማነት እጅትማዕየት እግል
ሐምስ አልፍ (5000) ደረሳይ
ክለ ሰነት እግል ለአምህሮም
ለቀድር ኣላት ምህሮ፡ ድቪዘ
ወናይ ሰነት ደፍዕየት ለጠልቦ
ተካሊፍ ትደብእ እሎም ህሌት።

እለ እት አከዶት ሕቁቅ አንሳት
ወአጀኒት፡
አስረቶት
ክሽቦ
አንሳት ወህዳይ ተሐት ዕምር፡
ወብዕድ ዐዋዲ ዴራይ እንዴ
ረከዘት ትሸቄ። እብ ደረጀት
ወጠን እንዴ ትከወነት እት
አቃሊም፡ ምዴርያት፡ እዳራት
ደዋሒ አስክ እት ቀርያት
ለትትመደድ ለጅነት ተዕቢኣት/
አትፋዘዕ ተ።

ውዛረት ዐመል ወደማነት
እጅትማዕየት ዶር ወመሻረከት
ሸዐብ እግል ትትወቀል፡ ፈዛዐት
ዋልዴን ወሙጅተመዕ እብ
ዐመል እት በራምጅ ብንየት
በቃዐት አጀኒት እግል ልትወቀል
ቀዋኒን ወጠን ወእትፋቅያት
እድንየ እት ሕሳብ እንዴ ኣቴት
ትሸቄ ህሌት። ዔማት አክባርመ
ሕቁቅ ወዋጅባት አጀኒት ለከስስ
ጽበጥ እት ቀድመ ናየንተ
ወድየ ሀለየ። ደሐን ወሕቁቅ
አጀኒት እግል ልትአከድ ምስል
አቅሳም ሕኩመት፡ ጀብሀት
ሸዕብየት፡ መሓብር ወጠን፡
ወእብ ዕባባሁ ሸዐብ እንዴ
ትመቅረሐት ለትሸቄ ለጅነት
ክውንት ህሌት። እለ ለጅነት

እብለ መናሰበት እለ ውዛረት
ዐመል ወደማነት እጅትማዕየት፡
ደሐን ወዐቦት አጀኒት እንዴ
ረከዘው
ልትጻገሞ
ለሀለው
ዋልዴን፡ ጀሃት ሕኩመት ወሰብ
ሽርከት
ወብዕዳም
አንፋር
ሙጅተመዕ ዲብ ተሐምድ፡
እግል ባርህ ሙስተቅበል አጀኒት
ገለዶም እንዴ አትሐደሰው
ለትራደ ሽቅሎም እብ ደቅብ
እግል ለአተላሉ እብ ሕሽመት
ትላኬ።

አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021

ውዛረት ዐመል ወራዐዮት
እጅትማዕየት፡ አጀኒት ምን
ንእሾም አፍካሮም ወገሮቦም
እግል ልዳብር እምበል ሕላሌ
ትጀሀድ ህሌት። ለሽቅል እግል
ልትዐወት ሀዬ እተ ዝያድ
ግድዓም ወእንትበህ ለልሐዙ
አጀኒት ትረክዝ።
እሎም
መስሎ አጀኒት መሓግዞም
ወመሻክሎም ኣንዴ ትፈረገ እት
ሐንቴ ረዓየት ዋልዴኖም አው
ቅሩቦም እግል ልዕበው፡ እብ
እቅትሳድ መንበሮሆም እግል
ልሳይሮ እግር እት ተአተክሎም፡
እብ
ማል
ወመዕነውየት
ትሰድዮም። ምስል ኤች ኣይ
ቪ ለነብሮመ መቀዝያት ለብእተ
ነብረ እት ረክቦ ምን ምዕላይት
መንበሮሆም እግል ኢልትከረሞ
ሰዳይት ትወዴ እሎም። እት
ረአስ እሊ እብ ግዱዓት አንሳት
ለልትራዐየ ዓይላት ክምሰልሁመ
አጀኒት
ምስኩናም
ለረፈዐ
ዓይላት ተእሂል እንዴ ልትሀየበ
እግር ለለተክለን መዓወናት ዲብ
ገብእ እለን ምን ድብር እግል
ልፍገረ ወደማነት ነብረ እግል
ልርከበ ለኢለትካርም ጸገም
ገብእ ሀለ። ፍሬ እሊ እብ ሸዐብ፡
ሕኩመት ገብእ ለሀለ እት ደሐን
ወዐቦት አጀኒት ለረከዘ ጅህድ
ለለአትናይት ምንማቱ አተላላዩ
እግል አከዶት ወአድመኖት
አስክ እለ ጸገም ትሩድ ለሐዜነ
ሀለ።

ዐውቴ እግል ገቢል!!
ውዛረት ዐመል ወደማነት
እጅትማዕየት
20 ኖቨምበር 2021
ገጽ 2

ታሪክ ሐያት ምሔርበት
ታሪክ ሐያት ምሔርበት አልአሚን መሐመድስዒድ ወብርጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን

ሓይሳም ቄርአት፡ ዮም 17
ኖቨምበር 2021 ስክርቴር ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት
ገዲም መሔርባይ አልአሚን መሐመድ
ስዒድ አልአሚን፡ ወዮም 19 ኖቨምበር
2021 ህዬ፡ ብርጋደር ጀነራል ነጋሽ
ተስፋጽዮን አይበል (ሻለቃ) አስክ
ቤት አማኖም ሱርሓም ህሌነ። ከእንዴ
አትሌነ ለዲብ መደት ቀብሮም ዲብ
መቅበረት ሹሀደ ለትቀረአ ታሪክ
ሐያቶም እብ ቀደም ትሌ እግል ንርኤ
ቱ።
ታሪክ ሐያት መሔርባይ አልአሚን
መሐመድስዒድ አልአሚን
17 ኖቨምበር እግል ሸዐብ፡
ሕኩመት ኤረትርየ ወጀብሀት ሸዐብየት
ተሕሪር ኤረትርየ፡ አምዕል ሐዘን ተ።
መጥ-መጦረ ላኪን፡ አምዕል ሐበን ተ።
ኦሮት ምነ ወጠነ ለአፍሬቶም ሳብታም
መሔርበት ወሜርሐት ላቱ ስክርቴር
ጀብሀት ሸዐብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት መሔርባይ አልአሚን
መሐመድ ስዒድ፡ እብ እስትሽሃድ
ሰበት ትፈንቴነ፡ ነሐዝን ላኪን፡ እብ
ታሪኩ ወሄራር ግድላሁ፡ ሜርሒቱ
ብቅዕት ወተረቱ ዛይደት፡ እብ ቅያስ
ለአለበ መሻረከት አስክ ዐውቴ ግድለ
ታሕሪር፡ ዲብ ዐማር ወመዳፈዐት
ስያደት ወጠን ወዐዳዋት ለዐለት እግሉ
ተረት ዐባይተ።
እብ በሰሩ፡ መትሰባሉ ወሜርሒቱ
ብቅዕት እግል ዐውቴ ግድላነ ወብነእ
ወጠነ ቅያስ ለአለበ ተረት ለቀደመ፡
ርሒም፡ አዳም ለለሐሽም፡ ተጅርበቱ
ወአምሩ ለለአወርስ ክም መሔርባይ፡

ወመሰል ሰኔት ላቱ ሜርሓይ ስቡል፡
ሙናድል አልአሚን፡ ለለሐብን ታሪኩ፡
ወጠንየቱ፡ ወተረቱ እብ ሕሽመት
እንዴ ንትዘከር እንሳርሑ ወንትፈንተዩ
ህሌነ።
ዲብ ሰነት 1947 ምን አቡሁ
መሐመድስዒድ አልአሚን ወእሙ
ሐሊመ አሕመዲን ዲብ ባጼዕ ለትወለደ
መሔርባይ አልአሚን፡ ምነ 74 ሰነት
ዕምሩ፡ ለ55 ሰነት ዲብ ግድለ ሕርየት
ወዐማር ወጠን፡ 44 ምነን ህዬ፡ እት
መስኡልየት ውቅል ለሓለፈ ስቡል
መሔርባይ ቱ።
መሔርባይ አልአሚን፡ ኦሮት ምነ
ዕምሮም እብ ተማሙ እግል ሸዐብ
ወወጠን ለሰበለው፡ አስክ አምዕል
እስትሽሃዶም፡ ትምኔት ሸዐብ ዲብ ሀደፈ
እግል አብጸሖት ምነ ለትጋደለው፡ እብ
ፈተ ሸዐብ ወወጠን፡ ሰብ ሰአየት ዐባይ፡
ከህላት ዛይድ፡ ወእብ ኤማን ወሰብር
ምነ ለልትፈረጎ መሰል ሰኔት ላቶም
ሜርሐት ቱ።
ሽሂድ መሔርባይ አልአሚን
መሐመድስዒድ፡ ዋልዳዩ ዲብ በሐር
ሸቄ ሰበት ዐለ፡ ዲብ መደት ንእሹ
ምስል ዋልዴኑ ዲብ ጅደ ስዑድየ
እንዴ ነብር፡ አወላይት ደረጀት ደርሰ፡
ናይ ምግባይት ደረጀት ምህሮሁ ዲብ
አስመረ ወአዲስ አበበ ሐቆለ አተላለ፡
ምን ሐዲስ ዲብ ስዑድየ እንዴ አቅበለ፡
ናይ ካልኣይት ደረጀት ምህሮሁ
አትመመ።
መሔርባይ
አልአሚን
መሐመድስዒድ፡ ምን መደት ንእሹ
ፈተ ወጠን ዛይደት ወትምኔት ሕርየት
ወእስትቅላል ሰበት ዐለት እግሉ፡
ለናይ ካልኣይት ደረጀት
ድራሰቱ ሐቆ አትመመ፡
ዲብ ኣፕሪል 1966 ዲብ
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ
ተሓበረ። ዲብ ሱርየት
ታዕሊም ዐስከሪ ሐቆለ
ተዐለመ ህዬ፡ ሜዳን
ኤረትርየ እንዴ አተ ዲብ
4ይት መንጠቀት ዲብ
ውሕደት ዓፍየት እንዴ
ትወዘዐ፡ እብ መትሰባል
ከድመ።
እተ መርሐለት ስድት
መሔርባይ
አልአሚን፡
እግለ እብ ነቃሰት ሩእየት
ወጠንየት፡ ትልም ራቴዕ
ወሜርሒት
ብቅዕት
ወዓድለት፡ ዲብ ብቆት
ክሩይ ለዐለ ግድለ

ተሕሪር እግል ሰይሖት ወአርትዖት፡
ተረት ዐባይ ዐለት እግሉ። ለናይ
ሰይሖት ሐረከት እበ ቀበት ጀብሀት
ተሕሪር ገብእ ለዐለ ግድለ እግል
ትትዐወት ሰበት ኢቀድረት ህዬ፡ ምስል
ብዝሓም መሔርበት መልህያሙ፡ ምን
ጀብሀት ተሕሪር እንዴ ትፈንተው፡
ኦሮት ምን ሙአስሲን አወላይ ክፋል
ቅዋት ተሕሪር ሸዐብየ እንዴ ገብአ፡
ዲብ እጅትመዕ ስዱሕ-ዔለ ነፈር
እዳረት አወላይ ክፋል ቅዋት ተሕሪር
ሸዐብየ እግል ልግበእ ቀድረ።
መሔርባይ አልአሚን፡ ምን ሰነት
1970 አስክ ሰነት 1976 እተ ለዐለየ
ሰነዋት፡ ዲብ ሳሕል ወከበሰ እንዴ
ልትሐረክ፡ ዲብ አሽቃል እዕላም
ወአፍረዮት ከዋድር ስቡላም እብ ክለ
ቅድረቱ ከድመ። ዲብ ሰነት 1977
ህዬ፡ ዲብ አወላይ ሙእተመር ጀብሀት
ሸዐብየት ተሕሪር ኤረትርየ፡ ነፈር
ልጅነት መርከዝየት ወመክተብ ስያሲ
እንዴ ገብአ ተሐ’ረ።
ሐቆ አወላይ ሙእተመር ተንዚም፡
መሔርባይ አልአሚን፡ ምስኡል ጀሃዝ
ዕላቃት ካርጅየት ጀብሀት ሸዐብየት
እንዴ ገብአ፡ ግድለ ሸዐብ ኤረትርየ
እግል ሕርየት ወዐዳለት ዲብ አትኣማር፡
ዕላቀት ጀብሀት ሸዐብየት ምስል
ለትፈናተየ ድወል፡ ቅዋት ስያሰት
ወመነዘማት ዐለም ዲብ አደቀቦት፡
ወሰዳይቶም እግል ንዳል ሸዐብ
ኤረትርየ ዲብ አከዶት፡ ዲብ ካርጅ
ለዐለ ሸዐብ ዲብ ነዘሞት ወተረቱ እተ
ግድለ ተሕሪር እግል ዓበዮት፡ እምበል
ሕላሌ ትጋደለ ወአትጋደለ።
መሔርባይ አልአሚን፡ ዲብ ሰነት
1987 ዲብ ካልኣይ ወናይ ውሕደት
ሙእተመር
ጀብሀት
ሸዐብየት
ወጀብሀት ተሕሪር ልጅነት መርከዝየት፡
ነፈር ልጅነት መርከዝየት ወመክተብ
ስያሲ እንዴ ገብአ ምን ጀዲድ
ተሐ’ረ። መስኡል ጀሃዝ መርበይ
ወጠን እንዴ ገብአ ህዬ፡ ዲብ አደቀቦት
ወዐቦት ወራታት ስያሰት ወእዕላም
ጀብሀት ሸዐብየት ተሕሪር ኤረትርየ፡
ክምሰሌሁመ ዲብ አፍረዮት ከዋድር
ተረት ዐባይ ዐለት እግሉ።
ዲብ መደት ግድለ ተሕሪር፡
እሰልፍ እብ ዜረኖት እተሓድ ሶቭየት፡
ወሐሬመ እብ አሜርከ፡ ምስል ወካይል
ንዛም ደርግ እተ ለገብአ ህድግ ገጽ-እብ
ገጽ፡ ሽሂድ አልአሚን መሐመድስዒድ፡
ክም ሜርሓይለ ልኡክ ወወኪል
ጀብሀት ሸዐብየት እንዴ ገብአ ሹሩክ
ክም ዐላመ ለልትረሰዕ ኢኮን።
መሔርባይ
አልአሚን
መሐመድስዒድ፡ አስክ ሕርየት፡ ክም
ነፈር መክተብ ስያሲ፡ እግል ወጠኑ
ወሸዐቡ እብ መትሰባል ወሰአየት
ታ’መት፡ ከድም ሐቆለ ጸንሐ፡ ዲብ ሰነት
1994 ዲበ ለገብአ 3ይ ሙእተመር
ጀብሀት ሸዐብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት፡ ነፈር ልጅነት መርከዝየት
ወልጅነት ተንፊዝየት እንዴ ገብአ
ተሐ’ረ ወአስክ አምዕል እስትሽሃዱ
ህዬ፡ ክም ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ከድመ።
ሀገጊት ትግሬ፡ ዐረብ፡ ትግርኛ
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ወእንግሊዝ ለመልክ ሽሂድ አልአሚን
መሐመድስዒድ፡
አምሩ
እግል
ለአፍዬሕ ወአርወሐቱ እግል ልጠውር፡
ስቡል፡ ዕጹም ወበዐል ንየት ውቅል
ዐለ። መጥ-መጦርለ ናይ መስኡልየት
ደረጀቱ፡ ሰለስ ክታብ ከትበ ወብዞሕ
ክቱብ ስያሰት አፍረ። መሔርባይ
አልአሚን መሐመድስዒድ፡ ዕሹር፡
ርሒም፡
መትናይታይ፡
አምሩ፡
ምቅድረቱ ወአርወሐቱ ለኢጠምዐ
ሜርሓይ ዐለ።
ሙናድል
አልአሚን
መሐመድስዒድ፡ እብ ፍቲ ወመትሰባል፡
አምሩ እብ ተማሙ እግል ሸዐብ ወጠን
ወወጠንየት እንዴ ሰበለ ከድም ሐቆለ
ጸንሐ፡ እግለ ዲብ ካርጅ ለነብሮ
መዋጥኒን፡ ሓድረት ሓለት ወጠን ለከስስ
ሰሚናራት እግል ሊዴ፡ ዲብ ስዑድየ
ዝያረት ሽቅል እንዴ ወዴ፡ እብ መረድ
ከሮነ ሰበት ትደምዐ፡ ዲብ እስብዳልየት
ለልአትሐዜ ናይ አንገፎት አርወሐት
ጅህድ እት ገብእ እግሉ፡ ዲብ ዮም
14 ኖቨምበር 2021 አስተሽሀደ። ዮም
17 ወሬሕ 11 ሰነት 2021 ህዬ፡ ሓይስ
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ውቁላም ሰብ
ስልጠት ሕኩመት ወጀብሀት ሸዐብየት፡
ቅያዳት ዴሽ፡ ሜርሐት ደያናት፡
አቃርቡ፡ ዓይለቱ ወመልህያም ንዳሉ
እተ ለሐድረው ዲበ መናሰበት፡ ዲብ
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መቅበረት ሹውሀደእ አስመር፡ እብ
ሕሽመት ውቅል ትቀበረ።
ሽሂድ አልአሚን መሓመድስዒድ
አልአሚን፡ በዐል ዕያል ወአብ 4
ው’ላድ ቱ።
እስትሽሃድ እሊ ለትወቀለት ተረት
ለዐለት እግሉ መሔርባይ፡ እግል ወጠን
ወሸዐብ ከሳር ክብድት ምንማቱ፡
መሔርባይ አልአሚን፡ ዲበ ለጸንሐዩ
ዕምር፡ ተዐብኮ እንዴ ኢልብል፡ እግል
ወጠኑ ወሸዐቡ እብ መትሰባል እንዴ
ከድመ፡ ዋጅብ ወጠኑ ለአትመመ
መዋጥን ሰበት ቱ፡ እግ’ለ ብዞሕ
ለከድመ ወለትፈረ ዲቡ ሄራር ግድለ
ሐያቱ፡ እብ ሐበን ወሕሽመት እንዴ
ንትዘከርቱ እንሳርሑ ለህሌነ።
ሕኩመት ኤረትርየ ወጀብሀት
ሸዐብየት
እግል
ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት፡ እብ እስትሽሃድ ናይ እሊ
ገዲም፡ ስቡል ወመሰል ሰኔት ላቱ
መሔርባይ፡ ሐዘኖም መሪር እንዴ
ሸርሖ፡ እግል ኩሉ ሸዐብ ኤረትርየ፡
ዓይለቱ ወመልህያሙ እት ግድለ፡
ኤማን ወሰብር ለሀበኩም ወለሀበነ
ልብሎ።
ዝክረት ዲመ እግል ሹሀዳነ!
ዐውቴ እግል ገቢል!

ገጽ
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ታሪክ ሐያት ብርጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን አይበል
ለሻረከ ዲቡ ሕሩባት፡ ዲብ
ወሬሕ ሐቴ ሰነት 1978 ምን
ጋሕቴላይ አስክ ሰይዲሺ ዲበ
ለገብአ ሐርብ፡ ዲብ ሰነት 1984
ዲብ ህጁም መለብሶ ጀብሀት
ሐልሐል፡ ዲብ ሰነት 1990 ዲብ
ሐርብ ዐመልየት ፈንቅን ወተሕሪር
መዲነት ባጽዕ፡ ወዲብ ሰነት 1991
ዲብ ሐርብ ካቲመ ዲብ ጀብሀት
ደቀምሐሬ ድድ ዴሽ ደርጊ
ተሓረበ።

ኦሮት ምን መሔርበት ገዳይም
ላቱ ብርጋደር ጀነራል ነጋሽ
ተስፋጽዮን ኣይበል እንሳሬሕ
ህሌነ። ሽሂድ ብርጋደር ጀነራል
ተስፋጽዮን፡ ዲብ ሰነት 1937 ዲብ
ዐዲ ኩነዓት ምዴርየት ዐዲኳለ
ትወለደ። ዕምሩ ስነት ድራሰት
ክም በጽሐ ምን አወላይ አስክ

ራብዓይ ፈስል ዲብ ዐዱ ሐቆለ
ደርሰ፡ ዲብ ሰነት 1952 አዲስ
አበበ እንዴ ጌሰ፡ ምን ሰነት 1952
አስክ ሰነት 1960፡ ዲብ መድረሰት
ተፈሪ ሞኮነን አስክ 12ይ ፈስል
ደርሰ። ሐቆ እለ ዲብ ኩልየት
ዕሉም ዐስከሪ ሀረር እንዴ አተ፡
ምን ሰነት 1960 አስክ ሰነት 1962
እግል ሰለስ ሰነት ዕሉም ዕስክርየት
እንዴ ደርሰ፡ እብ ርትበት ሴድያይ
ትሌንቴ ትዳሕረ። ሐቆሁ ምን
ሰነት 1963 አስክ ሰነት 1974፡
ዲብ ሀንደሰት ዐስከርየት ወዴሽ
ኢትዮጵየ አስክ እብ ደረጀት
ሻለቀ ሸቀ። ዲብ ሰነት 1974
ናይ አካዳሚ መቅደረቱ እግል
ለዓቤ፡ ዲብ ጃምዐት አዲስ አበበ
አተ። ዲብ ጃምዐት እንዴ ደርስ
ህዬ፡ ቀየሮት ንዛም ሀይለስላሴ
ሰበት መጽአ፡ ወኪለ ዲብ ጃምዐት
ለለአቱ ሀንደሰት ዐስከርየት እንዴ
ገብአ፡ ምን ሰነት 1974 አስክ ሰነት
1976 ዲብ ሀንደሰት ዐስከርየት
ከድመ። ዲቡ እንዴ ሀለ ምን ሰነት

1966 አስክ ሰነት 1967 ዲብ
ጀርመን፡ ምን ሰነት 1971 አስክ
ሰነት 1972 ዲብ አሜርከ ደርሰ።
እምበል እሊመ፡ ሶዳን፡ ዩጎዝላቭየ
ወእተሓድ ሶቬት፡ እንዴ ጌሰ
ለትፈናተ ኮርሳት ነስአ።
ብርጋደር

ጀነራል

ነጋሽ

ተስፋጽዮን፡ ዲብ ቀበት ንዛም ደርጊ
እት እንቱ፡ ለዲብ ኤረትርዪን ጀሬ
ለዐለ ጀራይም ሰበት ኢከህለዩ፡
ንዛም ደርጊ እንዴ ወከለ አልማንየ
ሐቆለ ጌሰ፡ ዲብ ወሬሕ 8 ሰነት
1977 ዲብ ጀብሀት ሸዐብየት
ተሕሪር ኤረትርየ ተሓበረ። ዲብ
መርከዝ ተዕሊም እምሀሚመት
ድራሰት ዐስከርየት ወስያሰት ሐቆለ
አትመመ ህዬ፡ ዲብ ብርጌድ 77
ቅወት ስለሕ ክቡድ እንዴ ትወዘዐ፡
ምን ወሬሕ 11 ሰነት 1977 አስክ
ወሬሕ 8 ሰነት 1978 ከድመ።
ዲብ ወሬሕ 8 ሰነት 1978 ህዬ፡
ዲብ ጀሃዝ ተድሪብ ትቀየረ።

ሰነት 1983 እብ መትሰባል ሸቀ።
ምን ሰነት 1983 አስክ ሰነት 1984
ዲብ አድረሶት መስኡሊን ጀብሃት
ሐርብ፡ ምን ሰነት 1985 አስክ
ሰነት 1987 ክም መስኡል ጀሃዝ
ሀይአት ተድሪብ፡ ምን ሰነት 1987
አስክ ሰነት 1991 ዲብ ፈሬዕ
እብራሂም ዓፈ ክም መስኡል ፈሬዕ
አድረሶት ውቁላም መስኡሊን ዴሽ
ክም መስኡለ መድረሰት አተላለ።
ሐቆ እሊ፡ ዲብ መድረሰት
ድባጥ፡ ምን ሰነት 1991 አስክ
ሰነት 1994 ክም መስኡለ መርከዝ
ድራሰት፡ ምን ሰነት 1994 አስክ
ሰነት 2000 ዲብ መርከዝ ድራሳት
ቅዋት ድፋዕ ኤረትርየ፡ እብ ደረጀት
ሺመት ኮሎኔል፡ ክም ሴድያይ
መስኡል መርከዝ ድራሳት ቅዋት
ድፋዕ፡ ምን ወሬሕ 5 ሰነት 2000
አስክ ሰነት 2013፡ ርትበቱ ዲብ
ብርጋደር ጀነራል እንዴ ትወቀለት
ክም መስኡል መርክዝ ድራሳት
ቅዋት ድፋዕ እንጌ ገብአ እግል
ሸዐቡ ወወጠኑ ከድመ።

እምበል እሊመ፡ ዲብ 15ይት
ደውረት መድረሰት ካድር ምን
ወሬሕ 10 ሰነት 1982 አስክ
ወሬሕ ሐቴ ሰነት 1983 ሻረከ።
መሔርባይ ነጋሽ ተስፋጽዮን ምን
ሰነት 1994 አስክ ሰነት 1997 ክም
ነፈር መፈወድየት ደስቱር እንዴ
ገብኣመ ከድመ። ሽሂድ ብርጋደር
ጀነራል ነጋሽ፡ ዲብ ሰነት 2010፡
ዲብ ጀርመን ዐመልየት ልብ ሐቆለ
ወደ፡ ዲብ ሰነት 2013፡ ጀርመን
እንዴ አቅበለ መራዐየት ገብአት
እግሉ። እብ ሰበት እሊ ሕማም
እሊ ህዬ፡ ምን ሰነት 2013 አስክ
አምዕል እስትሽሃዱ፡ ምን ቤቱ ዲብ

እስብዳልያት እንዴ ለአትቀባብል
መራዐየት ትገብእ እግሉ ሐቆለ
ጸንሐ፡ ዮም 18 ኖቨምበር 2021፡
ዲብ እስብዳልየት ቅወት ጀው
አስተሽሀደ።
ብርጋደር ጀነራል ነጋሽ
ተስፋጽዮን (ሻለቀ) እብ ዕሽረቱ፡

ሰብሩ ወሕሽመቱ ኦሮት ምነ
እሙራም መሔርበት ዐለ። ህቱ
አብ ሐቴ ወለት ቱ። ዓደት ቀብሩ
ህዬ፡ እት ዮም 19 ኖቨምበር
2021፡ ሰብ-ስልጠት ሕኩመት፡
ቅያዳት ዴሽ፡ መትሻቂቱ፡ ፈተቹ
ወዓኢለቱ እተ ለሐድረው ዲበ
መናሰበት፡ ዲብ መቅበረት ሹሀዳእ
አስመረ እብ ሕሽመት ተመት።
ውዛረት ድፈዕ ወመርከዝ ድራሰት
ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ፡ እብ
እስትሽሃድ ገዲም መሔርባይ
ብርጋደር ጀነራል ነጋሽ ተስፋጽዮን

ለትሰመዐዮም ሐዘን እንዴ ሸርሖ፡
እግል ዓይለቱ፡ መልህያሙ እት
ግድለ ወፈተቹ ኤማን ለሀበኩም
ልብሎ።
ዝክረት ዲመ እግል ሹሀዳነ!
ዐውቴ እግል ገቢል!

ዲብ ጀሃዝ ተድሪብ እንዴ
ሀለ ለከድመ ዲቡ አፍርዐት
ብዞሕ ምንማቱ ገሌ ምኑ፡ ዲብ
አትዳለዮት ለለአትሐዜ ክቱብ
ዕልም ዐስከርየት፡ አትዳለዮት
መጀለት
ተዐንደቅ
በህለት
(ተዓጠቕ) ወእግል ለትፈናተው
መስኡሊን ዲብ አድረሶት አስክ
14ይት ሰነት ዕልብ 34

አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ህጁማት ቀበት ወራራት

ንዳል ጀላብ ሀለዮት

6ይ ወራር፡ዴሽ ሸዕቢ እግለ ሐምስ ወራራት
ደርግ ክምሰል ወፍሸለ ወናይ ኖሱ
ህጁም ስርጉል ክምሰል ሀረሳመ
ለንዳል
ተሕሪር
እበትወቀለት
አተላለ። ናይ ውደቅ ወአውድቅ
ቴለል መጽአ። አባይ ምነ ሐልፈ
ወራራት ሴመ ኢደርሰ። ለሀይ ከምን
ለሀይ ለልደቀብ ወራራት ክሉ ጀረበ።
ምናተ ክሉ ክምሰለ ረኤናሁ በልቀት
ዐላል ኬደ። ክም ፈገሪቱ ህዬ ጄሽ
ሸዕቢ ዝያደት እብ ተጃርብ ወቅወት
ዲብ ለዐቤ ጌሰ። ወክም ፍገሪቱ
ህዬ ለሐቆለ ሐምስ ወራራት ደርግ
ለወደየ ካቲመት ሰመዕ በሲር ተ።
ዲብ ለሀልቹ ምን ክንክሽ ነቅፈ አስክ
አፌት አፍዐበት አትጸገዐዩ።
ሐቆ ፈሸል 5ይ ወራር፡ ህጁም
ጄሽ ሸዕቢ ዲብ ኤረትርየ ለገብእ
ሐርብ እግል ደርግ፡ ለኢልትቀደ ጾር
ዲብ ገብእ ሰበት መጽአ፡ ሐቴ ዶል
ወእግል ዲመ እግል ለአተክትሙ

አምበል ሰዳይት ጥያራት ወደባባት
እግል ልትሓረብ ለቀድር፡ ሐፋነት
ወመጻምእ ለልክህል ናይ አድብር
ጄሽ (Ranger Force) እግል

ወክፈል ጄሽ ትነዘመ። ዲብ አርበዕ
እብ ናይ አድብር ሐርብ ለደረበው
ተራረ ከፈፍል ጄሽ በህለት 18, 19,
21, 22 ዲብለ ወራር ክምሰል
ልትሓበሮ ወደ። ዲብ ታሪክ ጄሽ
አቶብየ ለትወቀለ ተድሪብ ለጸገበ
ከፈፍል ጄሽ እብ ሄሰት ማኒፌስቶ
ቀይሕ ኮከብ (ባጽዕ) ለወራር እብ
ረስመየት ወእውጅት ገበይ ዲብ ዮም
15/2/1982 ተአምበተ።
ዐጃይብቱ! ንዛም ደርግ፡ ምነ
ሐልፈ ታሪክ ሴመ ኢደርሰ። ክልዶል
ቀዳሚቱ እንዴ ትረሰዐ፡ ምስለ እግል
ሕርየት ወእስትቅላል ሸዐብ ኤረትርየ
ናድል ለዐለ ምሔርባይ እግል
ልትሓረብ ወለናይ ዝልም ወራራቱ
እግል ለአተላሌ ሐረ። ምናተ
ሰውረት ገቢል ጀላብ ዓድል ሀደፍ
ዲብ ሳብት መብደእ እንዴ ተኬት
ቱ፡ እግል ሕርየተ ናድል ለዐለት።
ምን አወላይ አስክ ሓምሳይ ወራር
አባይ ለትካነበዩ ከሳር ዐለም ሸሀደቱ።
ደርጊመ ኢደርሰ ምኑ ዲኢኮን ሽንርቡ
ሰኒ ወአማን ጠምጠመየ። ክምሰለ
በዐል ቅማር ዲብ እለ ምን እትፈለል
ዲብ ሎሀ እትዐወት ገብእ ዲብ ልብል
እብ ክልኤ እዴሁ ለተርፍ። ደርጊመ
ህተ ገንሐቱ። ለዲብ ለአዳፍርስ
አተዩ ተማስ ህዬ እብ ከአፎ ክምሰል
ልትባለሕ ምኑ ይኣመረ።
ላኪን ሳድስ ወራር ኣክረቱ እንዴ

ሳድስ ወራር ወመስደዱ
ልደርብ ሰተተ። ደርግ አዜመ ምነ
ኢደሌ እብ ለትፈናተ እትጀሃት
ቀዳም ኢደርሰ። ሳድስ ወራር
ህጁማቱ አስተብደ።
ለልትበሀል ለደቀበ ወለትፈንተ እግል
1. ውቃው እዝ ጀብሀት ቅብለት
ለአትበግስ ጠባጠበ። ሳድስ ወራር
ሳሕል፡
ምነ ሐልፈው ወራራት
15 ክፈል ጄሽ እብ ጀሀት
ለትፈንትዩ ጋሪት ህሌት
ደምቦብየት ምድር ሱዳን እንዴ ኬደ
ምንገብእ፡ ናይ አውረሐት
ምን ግረ ዲብ ድጌ ሰውረት እንዴ
ወሳምን መዳላይ እንዴ
አተ ምስል ሱዳን ለለአትራክብ ከጥ
ኢገብእ፡ ናይ 2 ሰነት
እግል ልብተክ፡
እብ ዕስክርየት፡ ስያሰት
23 ክፈል ጄሽ እብ ጀሀት
ወዲፕሎማስየት
ለዳለ
ትሩሩቅ ምስል 15 ክፈል ጄሽ እግል
እግሉ ወራር ቱ ለዐለ።
ልትሳዴ፡
19 ክፈል ጄሽ ገጽ እብ
ኣቤ ሳድስ ወራር እብ
ገጽ እንዴ ሀጅመ እብ ቀብር ወአት
‘ፊራሮ ቀይሕ ኮከብመ’
እግል ልብከእ፡
ልትአመር። 6ይ ወራር
2. ናደው እዝ ጀብሀት ነቅፈ።ምን ሰር ወርሕ ፈብራይር
3 ክፈል ጄሽ እብ ጀሀት
አስክ ወርሕ ጁን ሰነት
አግረዕ እንዴ ጠወ ነቅፈ ምነ ዔማት
1982 ለአተላለ ለደቀበ
ሰውረት ላቱ ድጌ እግል ልፍሰለ
ወራርቱ ለዐለ። እትሊ
ወምን ግረ እግል ልእተየ፡
ወራር እሊ አባይ እግለ
17 ክፈል ጄሽ እብ ጀሀት
እብ ግብረሃይላት ንዙሙ
ትክሴ ወአርወ እንዴ ፈግረ ነቅፈ
ለዐለ ሸክል እንዴ አፍረሰ
እግል ልእቴ፡
እብ
ቅያደት
(እዚ)
22 ክፈል ጄሽ እብ ጽርግየ
መዳሊት አባይ እግል ሳድስ ወራር (አዲስ አበበ)
አበበ
14ይት ሰነት ዕልብ 34

ዕማም ድድ
ነቅፈ እንዴ ትብገሰ እግለ ዲቡ ለዐለ
ጄሽ ሸዕቢ ዲብ ለሀናቅሽ ነቅፈ እግል
ልእቴ፡
18 ክፈል ጄሽ ህጁም
ክምሰል አምበተ ዲብለ ጀብሀት
እግል ልትወሰክ፡
3. መብረቅ እዝ ጀብሀት በርከ።
24 ክፈል ጄሽ እብ ጀሀት
ሰልዐ ምን ሱዳን ዲብ ድጌ ሰውረት
ለለኣቴ ከጥ እንዴ በትከ፡ ዲብ ድጌ
ሐስተ እግል ልእቴ፡
21 ክፈል ጄሽ እብ ጀሀት
ሐልሐል አስማጥ እንዴ ጸብጠ ዘረ
እግል ልእቴ፡
እብሊ አግቡይ እሊ ክሎም
እዝታት ወከፈፍል ጄሽ መሃሞም
እንዴ አትመመው ዲብ አዶብሐ
ምግብ ድጌ ሰውረት እግል ልትራከቦ
ወለክርዶን ክታመት እግል ሊደው
እሉ ዐለ ሀደፎም።
መበረቅ እዝ ዲብለ ናይ
ሰልፍ አምዔላት ደከከ። ተረርፉ
ከፈፍል ጄሽ 21 ወ24 ክምሰልሁመ
2ይ ክፈል ጄሽ ዲብ ነቅፈ ክምሰል
ልትወሰኮ ገብአ።
ወቃው እዝ ደምቦብየት
እንዴ ጸብጠ ሰእየት ለለሀይብ
ጀርቤታት ምንመ ወደ። እንዴ
ትጨልገመ አቅበለ።
ሐቆ
እሎም
ክልኦት
ስታቲባት ዐባዪ፡ አባይ እህትማሙ
ዲብ ጀብሀት ነቅፈ ክምሰልሁመ
ፍንጌ ጀብሀት ቅብለት ሳሕል ወነቅፈ
ዲብለ ሀለ ባካት እግል ልወጅሁ
አምበተ።
ነቅፈ ዝያደት ባል ናይለ
ወራር ክሩይ እተ ሰበት ዐለ፡ እት
ረአስለ ዐለ ክፈፍል ጄሽ 3, 17, ወ
22 ከፈፍል ጄሽ 18, 2, 24, ወ
21 እንዴ ትወሰከው ሰቡዕ ከፈፍል
ጄሽ እብ ትሉሉይ ድቁብ ወደመዊ
ሐርብ ወደው። ነቅፈ ላኪን እብ
ፈድል ስሙድ ወኤማን ምሔርበተ
እብ ሽክነ ጄሽ ዐዶ ኢትከየደት።
ሙናድሊን ሰውረት ኤረትርየ፡
እምበል ሕላሌ፡ ድማን ወድገለብ
ዲብ ልትገንበው፡ እግለ ናይ ደንጎበ
ለትበሀለ ሳድስ ወራርመ ለሐልፈው
ሐው አትዐረው። ሳድስ ወራር
ለደቀበ፡ ላሊ ወአምዕል ለክፍ
ጥያራት
ለኢትፈንተዩ፡
ዝያድ
90,000 ዐሳክር ደርግ ለሻረከው
ዲቡ፡ ስሙም ጋዝ ለትጀረበ ዲቡ፡
ሐቴ ዶል እብ ሰለስ እትጀህ
ለአምበተ፡ ድቁብ ወራር ቱ ለዐለ።
ሳድስ ወራር እብ ጀሀት ጄሽ ሸዕቢመ
ለበዝሐው ሹሀደእ ለደፈዐው ዲቡ
ወራርመ ዐለ። ሳድስ ወራር፡ ደርግ
አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021
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ስሙም ጋዛት
ዲብ ለአትበግሱ፡ ሐቴ ዶል ወእግል
ዲመ ካቲመ ሰውረት ኤረትርየ እግል
ሊደዩቱ ኣምም ለዐለ። ላኪን እግል
ሕርየቱ ወትርበቱ ለናድል በዐል
መብደእ ወመባጥር ክሉ
ረአሱ
ሰበት ኢፈሽል ወኢልትፈለል ሳድስ
ወራርመ ለሐልፈው 5 ወራራት
ዐረ። ሽመት wጽዔ ወፈሸል እንዴ
ትገልበበ ህዬ ደእሙ ገብአ።
ዲብ 6ይ ወራር ከሳር አbaይ ክእነ
ዐለ፦ 40,000 ማይታም ወሕኩራም፡
939 አሲሪን፡ 7517 ለትፈናተ ቀሊል
ወምግባይ ስለሕ ትሰለበ። 19 ደባባት
ወመካይን ክምሰልሁመ 3 ጥያረት
ሐርብ ደመረየ ምኑ። ወእብሊ ደርግ
ዲብ ልትመከሕ ለአትበገሰዩ ሳድስ
ወራር ለበዝሐ ከሳር አዳም እንዴ
ሰበበ እቱ ፈሽለ።
ምሔርበት ሕርየት እግል እሊ
ክሉ ሳድፎም ለዐለ፡ መስደድ እብ
ረህየት ክምሰል ልትበደል ምን
ደምነው፡ እበ ሳድፎም ለዐለ መእከይ
ኢትሻቀለው ወዕንዳቄ ይአርሀው።
ሐቆ ስድት ረህየት፡ ሐቆ ሐርብ
ሰላም፡ ሐቆ እስትዕማር እስትቅላል
ክምሰል ሀለ ምን ኣመረው፡ ጀላብ
እለ ዮም ንትመተዕ እተ ለህሌነ
ሕርየት ለኢልትቀደር ቀድረው
ወእግል ክሉ አስቡር ወመሳድድ
ተዐደው። ዐውል ሕርየት እስትሽሃድ
ክምቱ ምን ቀዳሞም ሰበት ዳለው
ህዬ፡ እበ ዲብ ገበይ ለሳድፍ ዕረግ
ትከሬ ኢበሀጀው። ምን አፌት
አስመረ ሳሕል ለአቀብሎ ዲብ ህለው፡
አስመረ ካልኣይ ሽበቶም እብ ሕርየት
ክምሰል ለአቀቡለ ኤተክ ኢወደው።
አባይ ሐቆ ፈሸል ሳድስ ወራር ላተ
እግል ልቶቤ ምንመ ዐለ እሉ፡ ውጽዔ
ከጃል ሰበት መስለት እቱ ምን
ናይ መፋገረት አርወሕ ጀርቤታት
ኢወዐለ። ሐቆ ሳድስ ወራር ለዐለ
መራሕል ህዬ ሚ መስል?
ልተላሌ.....

ምናድል ጀላብ ሞት ወቀትል
ዲብ ልዳሌ
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

መሻረከት አንሳት እት ንዳል ምስል ተውሊደት ጀብሀት ሸዕብየት ዳበረ
ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ፡ እትለ ሐልፈተነ
አረቡዕ 17 ኖቨምበር 2021
ኤረትርየ ምሔርባይ ካብር እግል
ዲመ እት መስከብ ምሔርበት
አስመረ አተስከበት። ሰክሪቴር
ጀብሀት
ሸዕብየት
እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
አልአሚን
መሐመድስዒድ።
ምሔርባይ ዲመ ኢነብር ታሪኩቱ
ለዳይም።
ከእንዴ
አትሌነ
ለእንቀድሞ
ክቱብ
ተእሪኩ
እንዴ ኢገብእ ጀብሀት ሸዕብየት
እት መሳዋት መዋጥኒን ተብዕን
ወአንሳት ለብእተ ሩእየት ለሸርሐ
ዲበ፡ እብ መናሰበት ዝክረት 40
ሰነት መትአሳስ መሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ እት
ኖቨምበር 2019 ዲብ መጀለት
አግእዞ ሳሕፊ ዐብደልቃድር
አሕመድ ለወደየ ምስሉ መቃበለት
ተ።
መሻረከት አንሳት እት ንዳል
ተሕሪር ሸዐብ ኤረትርየ እብ
ስለሕ ሚ ዶል አንበተት እግል
ኒበል እንቀድር?
አዳም ብዙሕ መሻረከት
አንሳት እት ንዳል ስለሕ እት
1970ታት ለአንበተት መስል
እቱ።
መሻረከተን ላኪን
እት ክፍለት 1960ታት እት
አያም መናጥቅ እንብትት ተ።
ልትዘከረኒ እት 1964/65 ዲብለ
እብ ዐብደልከሪም አሕመድ
ትመረሕ
ለዐለት
3ይት
መንጠቀት ሰለስ ሙናድላት
ዐለየ። ሐር ላኪን ምስለ ዲብ
ሰውረት
ኤረትርየ
ፍንጌለ
መናጥቅ
ለቀንጸ
መሻክል፡
ለሙናድላት
ብዙሕ
እንዴ
ኢጸነሐ እት ሱዳን ዲበ ዐለ
ሰምሰም ለልትበሀል መዓስከር
ላጅኢን ጌሰየ። ለዐለት ሓለት
ስያሰት
ናይለ
ሰውረት
ኢሰዴተን። ለወክድ ለሀይ እለን
አንሳት እት ንዳል ፈጊረን አዳም
ብዙሕ ልትዐጀብ እበን ዐለ።
ቀደም ሰውረት እተ ዐለ ታሪክ
ምን እንረኤመ ንዙምመ ምን
ኢገብእ እቢሀን እግል እስትዕማር
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ሽሂድ አልአሚን መ/ስዒድ፡ 29 ኦክቶበር 2021 እት ስዑድየ ዲብ ናይ ደንጎበ ሰሚናሩ
ዲብለ ትፈናተ ቆምያትነ እብ
አፍ እት ልደገም ወእት ሕላይ
ጸኔሕ። እት ደንካልየ፡ ሰምሀር፡
በርከ፡ ግብለት ወብዕድ አድሁይ
ዐድነ ድድለ እግል ልዕዞገን፡
ክም ኣሙት እግል ለአዝብወን
ወደያት እግል ሊደወን ጀርቦ
ለዐለው ደራቡሽ፡ ኢጣልዪን
ወብዕዳም
መስተዕምረት
ለአርአያሀ መቃወመት ዐለት።
ላኪን፡ ክል ሐቴ እብ እንክረ
ትወድዮ ለዐለት ምንኢገብእ
መቃወት ንዝምት የዐለት። ገሌ
ምኑ እብ ሀገጊት ሳሆ፡ ትግሬ፡
ብሊን፡ ትግርኘ ወብዕድ እብ
አፍ ምን ውሉድ እት ዋልዴ
እት ልትዐዴ ለመጽአ አሽዓር
ወአድጋም ሀለ።
እብ መትነዛም ዐቢ እት ንዳል
ተሕሪር እግል ልሻርከ ለቀድረየ
ላኪን ምስል መትወላድ ጀብሀት
ሸዕብየት ተሕሪር ኤረትርየ
ምን መአንበት 1970ታት ቱ።
አባይ እት ብሩር ኤረትርየ
ወድዮ እበ ዐለ ጀራይም፡ ነድ
ወሕርዶ፡ ወህቱ ለሰበበዩ ልጁእ
ወመትሻዕታር
ኤረትርያይት
መንዱቅ እንዴ ረፍዐት እግል
ትዳገኖ ለአብተከየ ቴለልቱ።
ምን 1972/73 አስክ 77

ለመሻረከት ክል ምዕል እት
ተዐቤ ጌሰት።
እት ክፍለት 70ታት እት
ሐንቴ ጽላል ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ ለትከወነ መሕበር
አንሳት ኤረትርየ ዐለ። ከረ ዘህረ
ጃብር፡ ኣምነ መለኪን ወብዕዳት
ለመረሓሁ። ህቱ መሻረከት
አንሳት ደቅብ እግል ትርከብ
ናዩተ ወደ። እት ሰነት 1976
አንሳት ድድ መስተዕምራይ
ንዛም ደርግ ገብእ እተ ዐለ ንዳል
ተረት ዐባይ እግል ተሀሌ እለን
ወፍንጌ ቅዋት ሰውረት ኤረትርየ
ለዐለ ሐርብ አድሕድ እግል
ልብጠር ተረት ዐባይ አግደየ።
ለሐረከት ወለመትነዛም እት
ካርጅ ዲብ ከረ ሶርየ፡ ኩዌት፡
ልብናን ወብዕዳት ድወል ዐረብ
ለዐለየ አንሳት ለከምክም ዐለ።
ለዐበ፡ ለፈይሐ ወለትደቀበ
መትነዛም አንሳት ኤረትርየ እት
ንዳል ተሕሪር ወጠን ምስል
መትወላድ ጀብሀት ሸዕብየት
መጽአ። እት 1979 ዲብ አራግ
- ሳሕል እተ ገብአ ሙእተመር
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ እንዴ ትከወነ ናይ
ደንጎበ ሸክሉ ጸብጠ።
ጀብሀት ሸዕብየት ቀድየት
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አንሳት ከፎተ ለትርእየ?
ረአየ ባርህ ቱ። አንሳት ሰር
ናይ ሙጅተመዕ ኤረትርያ ተን።
እግል እሊ ሰር ሙጅተመዕ
ለተሐቅፈ መቅደረት መዋጥኒን
እንዴ ኢተአሻርክ ለትበጸሕ
ዐውቴ ኢሀሌት። እብ አፍ
እንዴ
ኢገብእ
ሀዬ
እብ
ዐመል እት አተግበሮቱ ትሸቄ
ዐለት። ኤረትርያይት ድድ
ዕጹፍ
መጭቀት፡
በህለት
ድድ
እስትዕማር
ወዐሚም
ወድተብዐት እንዴ ናደለት
ሐቀ እግል ተአፍግር ቀድረት።
እምበል እሊ፡ እብ ረአይ ጀብሀት
ሸዕብየት ቀድየት አንሳይት
ቀድየት እጅትማዕየት ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ ቀድየት አምን
ወጠንማተ። አንሳይት ሰር ናይ
ዎሮ ሙጅተመዕተ እንብል ሐቆ
ሀሌነ፡ ሰር ናይ እሊ ሙጅተመዕ
ተሀመጀ(እንክር
ተሐደገ)
ምንገብእ ደሐን(አምን) ናይለ
ሰር ዎሮ ናይለ ሙጅተመዕ
ሀለ እግል ልትበሀል ለልትቀደር
ኢኮን። እግል እለን ሰለስ
አሀምየት ዐባይ ለበን ጋራት
እግል
ንጽበጠን
ቀደርነ
ምንገብእ፡ ለተንዚም ልግበእመ
ለሕኩመት እብ ክሱስ አንሳት
ሚ ክም ለሐስብ እግል ልብረህ
እነ ቀድር።
ምን እሊ ረአይ እሊ እንዴ
ትበገስከ፡ እግል ሰወ ሽቅል
ሰወ ደፍዕየት፡ ሰወ ሽቅል፡ ሰወ
መሻረከት እት ሐያት ስያሰት፡
እቅትሳድ ወእጅትማዕየት እግል
ለአክዶ ሕኩመት ወጀብሀት
ለሸቁ እሉ ቱ። ንዳል ረዪም
ወጅህድ
ትሩድ
ለጠልብ
ሄራርቱ። እት ከርስለ ሄራር
ስያሰት አንሳይት ተረተ ዲብ
ትወቀል ክም ትገይስ እግል
ቲዴ እግል ትቅደር ብእተ።
ሐቅ ወመሳዋት እንዴ ልብል
ዐለ እብ መሻረከት ወበቃዐት ቱ
ለልትአከድ። እሊ ረአይ ጀብሀት
ሸዕብየት እት ቀድየት አንሳት
ዲብ ሜሳቅ ወጠኒ ናይ ጀብሀት
አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021

ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት እብ ዋዴሕ ክቱብ
ሀለ።
እብ ዐመል እግል ልትዐወት
አክልሚ ትሸቀ እግል ኒበል
እንቀድር?
ክምለ እለ ሸርሐኮ ለሄራር
ረዪምቱ፡ ምናተ ብጉሳም ሀሌነ
ወመርበይ ሰኒ እንዴ ጸበጥነ
ምንዳእ ሰኔት እግል ንትቀደም
ቃድራም ሀሌነ፡ ምእት ምን
ምእት ሐቅ አንሳይት አስበትነ
እንዴ እንቤ እግል ንትፎፈል
ይእንቀድር፡
ለኢለትካርም
ንዳል ለለትሐዝዮ ሽቅልቱ።
ለአርድየት ርክብት ሰበት ሀሌት
ላኪን ለአንሳይት እብ ዘጋነት
ወደቅብ እግል ትሽቄ ወሐቀ
እብ ዐመል እግል ተአክዶ
ሀሌት እለ።
ዎሮ ምነ ጀብሀት ሸዕብየት
መሻረከት አንሳት እት ሄራር
ስያሰት
እግል
ተአትናይት
ለአትኣቴቶ ሐድ 30 ምእታይት
ናይ ወራታት ስያሰት እግል
አንሳይት
ክም
ልትቀተር
ውድየት ቱ። እግል መሰል እት
ለገብአ ሕርያን 30 ምእታይት
መናብር እግል አንሳት ሕዙዕቱ
ለልትበሀል እት ለገብአ ርክን
ዐለም ርኡይ ኢኮን። እሊ በዲርነ
ዲብ ንዳል ተሕሪር እብ ስለሕ
እት ሀሌነ ለተአታተ ቱ። እት
ሕርያን መጃልስ እግል መሰል
እተ 30 ምእታይ ኖስኖሰን
ልትጃገረ፡ እተ 70 ምእታይት
ሀዬ ምስል ውላድ ተብዕን
ልትጃገረ።
እሊ
አንሳይት
እግል ኢትዘለም(ሐር እግል
ኢትትረፍ) ለትከለቀ በክት እት
ገብእ አምር ቀሊል ኢኮን። እሊ
ዎሮ ምነ ዋጅብ አው ሽቅል ናይ
ጀብሀት ሸዕብየትቱ። ህተንመ
እብ ተዕሊም ልግበእ ወሽቅል
እንዴ ፈደበየ ወመቅደረተን
እንዴ አተረደየ እግል ሐቀን
እብ ዐመል እግል ልናድለ እግለ
ፍቱሕ ለሀለ አብካት እብ ዐመል
እግል ልትነፈዕ እቡ ለትሐዜ።
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በሐር

ከይራት
ኣድም አብሐሪሽ
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መሐመድሙሳ (ወድ ፋሬሕ)

መልእ በሐር ክም ዔማት ጣቀት
ጻሐይ፡ ሀወእ፡ አምዋጅ በሐር፡
ሐፋነት ከርስ ምድር (Geothermal)፡ ክምሰልሁመ ምን መልእ
በሐር ለትትረከብ ጣቀት ተ።
‘ለኢተአቀብል ጣቀት’ ለትትበሀል
ህዬ፡ ምን ወሐል-ሕያያም፡ ብትሮል፡
ፈሐም
ወለመሱሎም
አሽየእ
ለእንረክበ ጣቀት ለትከምክም ተ።

እብ ለመድ ወእሙር ላቱ
አስማይ፡ “በሐር ዔረት” አው ህዬ፡
“በሐር ትፈረረት፡ በሐር መልአት፡
በሐር ነቅሰት” ለልትበሀል በሀል፡
ዲብ ስካን አጥራፍ በሐር እተ
ለንትሐረክ ዲቡ ወቅት ለእንሰምዑ
ዘዖታት ቱ። ተርጀመት እሊ
ከሊማት ላኪን፡ ለበዝሐ ወቅት ለእት
ግንራሪብ በሐር ወጀዛይር ዐድነ
ለነብር ክፋል መጅተመዕነ ሌጠ
ለልአምሩ ቱ። ከእግል ሚቱ በሐር
ትፈረረት አውመ በሐር ዔረት
ለእምብል፧ ምን መትፈራር ወዐዪር
በሐር ለትትረከብ መንፈዐት ሚተ፧
መትፈራር ወምዕያር በሐር እምብል
እንዴ ህሌነ ሚ በህለትቱ፧ እለ ዛህረት
እለ ህዬ እብሚ ሰበብ ትትከለቅ፧
መልእ ወሸሪብ በሐር እት ደሐን
ድዋር ሚ መደረት ሰብብ፧ ዲብ ናይ
ክል ምዕል መንበረት እቅትሳድነ
ህዬ፡ ሚ ተረትቡ ገብእ፧ ወብዕድ
ለልብል ሰኣላት እግል ለሀሌ ክቡት
ምንማቱ፡ ለሰኣላት ላኪን፡ እትሊ
መጃል እሊ ለክስስት ምህነት ለቦም
ሰብ መቅደረት ሌጣቶም እግል
ልፍሆሙ ወልብሎሱ ለቀድሮ።
“መልእ በሐር” ልትበሀል እት
ሀለ፡ ማይ በሐር እት ወስክ አስክ
በር ለገይስ እቱ ወቅት ገብእ እት
ሀለ፡ “በሐር ትፈረረት“ ለትብል
ከሊመት ህዬ፡ ንሳል በሐር ምን ገነን
አው ግንራሪብለ በሐር እተ ለረይም
ዲቡ ወቅት ቱ። እት ለትፋነተ
አካናት እዲነ ምልአት ወንቅሰት
በሐር ለልትፈናቴ ምንማ ቱ፡ እት
ገሌሁ ድዋራት በሐር እት ክልምዕል ሐቴ አው ክልኤ ኢነት ለጀሬ
ገብእ እንዴ ሀለ፡ እት ገሌሁ አካናት
ህዬ፡ ምን ክልኤ ዶል ወለዐል በሐር
እግል ትምለእ ወትንቀስ ትቀድር።
እሊ መትፈናታይ እሊ ህዬ፡ ሰበቡ
ሚቱ ምን እምብል፡ እት ጠቢዐትለ
አብሑር ለተንከባ ቱ።
መልእ በሐር እብ ሒለትስሕበት ወሬሕ፡ ጸሓይ፡ ክምሰልሁመ

እብ ዱረት ምድር እት ክሎሊት
ጸሓይ ለልትከለቅ መትደላል ማይ
በሐር ገብእ እንዴ ሀለ፡ እሊ ለሳድፍ
እቡ ሰበብ ህዬ፡ እብ ነሳፈት ሪም
ጸሓይ ወወሬሕ ምን እለ እንነብር

ወመትፈራር በሐር ለእንረክበ
መንፈዐት ጣቀት ከህረበትተ።
ጣቀት ትትበሀል እንዴ ህሌት
“ለተአቀብል
ወለኢተአቀብል”
እንዴ ትበህለት እት ክልኤ

እትሊ ብዝሔ ስካን ዓለም እብ
ዕጹፍ እንዴ ወስክ ገይስ እቱ ለሀለ
ወቅት፡ መጥመጦሩ ጠለብ ጣቀት
እብ ለትወቀለ ቅያስ እንዴ ወስክ
ገይስ ከም ሀ’ለ፡ እትሊ አዜ ለህሌነ
ዲቡ ወቅት ለዐበ ጠለብ ሸዐብ
ዐለም ጋብእ ሀ’ለ። ክምሰልሁ ሰበት
ገብአ፡ ‘ለኢትአቀብል ጣቀት’ እግል
እሊ እንዴ ወስክ ገይስ ለሀለ ጠለብ
እግል ተአትምም ሰበት ኢትቀድር፡
ለሕርያን፡ እብለ ተአቀብል ጣቀት
መትነፈዖት አግደ ጋር ጋብእ
ሀለ። እሊ ናይ ዮም መክቱብነ
ህዬ፡ ዝያደት ምነ እት ናይ ክልምዕል እምበል አትካራም ለትሳድፍ
ሐረከት ማይ በሐር እግል ትትረከብ
ለትቀደር ዔማት ለተአቀብል ጣቀት
አው ለትትረከብ ሒለት ከህረበት

እተ ለህሌነ አርድ፡ ቆሪነ በሐር፡
ከምሰልሁመ፡ ምስል ቆሪነ፡ መባትክ
በህለት
መባይእት
ወመፋግር
ግንራሪብ በሐር ለልትጻብጥ ቱ።
እብሊ ወለመስሉ አስባብ፡ እት
ገሌ ግንራሪብ በሐር እት ሐቴ
አምዕል ክልኤ ኢነት መትወቃል
በህለት ፊራሮ በሐር፡ ወመትደሃር
ማይ በሐር አው ምዕያሮ በሐር
ሳድፍ። እት ገሌሁ አካናት ዲብ
ሐቴ ምዕል ሐቴ ዶል ሌጠ እግል
ልሳድፍ ቀድር። እምበል እሊመ
ለተሐባበረት ምልአት በሐር በህለት
ሐቴ ዶል ምልአት ወዶል ሐቴመ
ህዬ ነቃሰት፡ ክም ሳልሳይ ጅንስ
ጠቢዐት ሐረከት ማይ በሐር እግል
ልትዘከር ቀድር። ከሕነ ውላድ
አዳም ምን እሊ ለትበህለ መትፈራር
ወምዕያር አው መልእ ወሸሪብ
በሐር ሚ ምንፈዐት እንረክብ?
ሐቴ ምነ ምን ምዕያር

ትትከፈል። “ለተዐቀብል” ጣቀት
ለትትበሀል፡
ለእብ
ጠቢዐት
ለእንረክበ ትገብእ እት ህሌት፡ ምን
ለኢተአትካርም ዔማት ክምሰል

እተ እግል ለአተንክብ ቱ።
ምን ምልአት በሐር ለትትረከብ
ጣቀት ሐቴ ምነ እብ ሐረከት
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ማይ (ፊራሮ አው ምዕያሮ በሐር)
እንዴ ትነፈዕከ ለትትረከብ ጅንስ
ለትዐቀብል ጣቀት ተ። እትሊ
ወቅት እሊ ምስል ብዕድ ዔማት
ጣቀት እንቃርነ እት ህሌነ፡ ሐዳስ
ወሰኒ እምር ምንመ ኢትገብእ፡
ክል-ዶል ወእት ክል ምዕል
እምበል አትካራም ምን ጂል እት
ጂል ለትአተላሌ ሰበት ተ፡ እት
ሙስተቅበል ክም አወላይ ሕርያን
ዔማት ጣቀት እግል ትግበእ ክም
ትቀድር ሰአየት ዐባይ ለብነ ዲበ
በሰር ተውሊድ ጣቀት ተ።
ለበዝሐት ዔማት ጣቀት እብ
ዱቅሪ ትግበእ ወእብ ወለት-ገበይ
ምን ጸሓይ ለትትረከብ ትገብእ
እት ህሌት፡ ምን ምልአት በሐር
ለትትረከብ ጣቀት ላኪን፡ እብ
መትፌታት አርድ ዲብ ክሎሊት
ጸሓይ፡ ወሬሕ ወስሕበት ጸሓይ
እግል ትትረከብ ለትቀድር ዔማት
ጣቀት ተ። ምን ጸሓይ ወሀወእ
ለትትረከብ ጣቀት፡ ምን ዶል እት
ዶል መትቃያር ጀው ሰበት ሳድፈ
ለምኖም ትትረከብ ሕየል ጣቀት
እግል ተአንቀስ ወእግል ተአዚድ
ላዝምቱ። ለእብ ምልአት በሐር
ለትትረከብ ጣቀት ላኪን፡ ደዊር
አርድ ወሬሕ ወ ጸሓይ ዳይም
እብ ሀለዮቱ፡ እብ ለገብአ ልግበእ
መደረት ኢትጀሬ ዲበ። ሰበት እሊ፡
እለ ዔማት ጣቀት እለ፡ እግል ደማን
መስተቅበል ወአተላለዮተ ለከስስ
ምእት ምን ምእት ደማነት በ።
ምን ምልአት በሐር ለትትረከብ
ጣቀት ዲብ ሒለት ከህረበት ለትቀይር
ማሽን “ናይ ሞጅ ጀነረቶር” (tidal generator) ትትበሀል። እሊ
ጀነረቶር እብ ፉንቱይ እተ ሒለት
ደቅብ መትሐራክ ማይ ለልትረከብ
እቱ አካናት እንዴ ነደቅነ፡ ለድቁብ
አምዋጅ ሒለት ማይ በሐር እግለ
ክፋል ናይለ መራዋኤሕ ክምሰል
ለአደውሩ እንዴ ገብአት፡ ምነ ደዊር
ለትትከለቅ ጣቀት ፍጥር፡ ዲብ ናይ
ከህረበት ጣቀት ክም ትትበደል
ወድየ ወእብ በሰር ቀሊል ክድመት
ጣቀት ከህረበት እግል ንርከብ
እንቀድር።
ልተላሌ . . .

ገጽ
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ሸባብ

ቀዋኒን መድረሰትነ አሳስ መስተቅበልነ

ዶ/ር ዑመር ዑስማን

ሻብ ጣቀት እግል
ዳይመት ዐቦት
ሻብ ጣቀት እግል ዳይመት ዐቦት ለልብል ሸዓር ተርጀመቱ
ሰኒ ፋይሐት ምንማተ: ለገአ ጂል እት ለትፈናተ አውቃት ናዩ
መታክል: ተሐድያት ወመባጼሕ ቡ። እትለ ገአ ወቅት ህዬ ናይለ
ገአ ጂል አስክ ዐቦት ለዋሌ ሕሳል መስኡልየት ሻብ ቱ።
እሊ ሄራር እሊ እት አካኑ እግል ልብጸሕ ህዬ ጣቀት ሸባብ እብ
ራትዐት ገበይ እት ሰኔት እግል ትውዐል በ። መጅተመዕ ዔማት
ጣቀቱ ምክ ወሒለት ሸባብ ቱ። መስተቅበል ናይለ ገአ ሸዐብ ሚ
መስል እግል ኣመሮት ህዬ ጣቀት ሸባብ እት ሚ ትውዕል ኣመሮት
ምህምቱ። እብ ሐጪሩ ምስተቅበል ሸዐብ ወደውለት እት ዔጻት
ሸባብ ቱ። ሸባብ እሊ ዋጅብ እግል አግደዮት ህዬ ትርድት ናይ
ፍክር መቅደረት: ፈሀም: እት ነፍስከ ናይ ቀዲር መባዲእ: ካፊ
ምህነት ወአምር: ትሩድ ሸረፍ ነፍስ ወምጅተመዕ ምስል ዓዳት
ገቢል እብ ዋጅብ ለልተሌ እግል ልግበእ ቡ።
ጣቀት ሻባብ እብ ዋጅበ እት ዐመል እግል ትውዐል ወለ
ለአትሐዜ ትቅዪር ተአምጽእ ህዬ: ሻብ እሎም ለተሉ ጠባዬዕ እብ
ዋጅብ እት ዐመል እግል ለውዕል ቡ።
1. መቅደረት ራቴዕ ፍክር ወውሕደት
አሳስ ለገአ ተጠውር ምጅተመዕ: ራቴዕ ፍክር ወመብደእ
ቱ። ፍክርነ አስክ ሰኔት ለነስእ እግል ልግበእ ቡ: እሊ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ ህዬ: ውሕደት ገቢል ለለአተርድ ፍክር እግል
ልግበእ ወጅብ። ሻባብ ምህም ክፋል ምጅተመዕ ሰበት ገብአ፡
እግል ለሐልፈ ተአሪክ: ለህሌት ሓለት እብ ዋጅብ ለለአምር:
ወእግለ መጽኡ አፍካር እብ ዋጅብ እንዴ ፈሀመ: ምን ሐር ለበልስ
መዋዲት ልትሐፍዝ ግብአቱ ምህምቱ። እብ አሳስ እሊ ፍክር
እሊ ዶል እንርእዩ: ሻባብ ኤረትርየ ዋጅቦም አግደው ወለአገዱ
ህለው። ክእኒ እግል መስለሐት ገቢል አርወሐቱ ፍዘ ለወዴ ሻብ
ረኪብ ህዬ ዐቢ በክት ቱ።
2. ነፍስከ ቀዲር
ናይ ስያሰት ሕርየት ዔጻቱ ወደሚኑ ናይ እቅትሳድ ሕርየት
ወመቅደረት ሀለዮት ቱ። ሕርየት እቅትሳድ ህዬ እምበል እት
ነፍስከ መተንካብ ወቀዲር ሰበት ኢትትረከብ ሀለዮት እሊ ፍክር
ምለዐል ክሉ ምህም ገብእ።
3. ዕልም: ምህነት ወተክኖሎጂ ለመልክ
ዕልም ወምህነት አግደ አሳስ ወዔማት ዐቦት ቶም። እብ
ተክኖሎጂ ዶል ልተለው ህዬ ዝያድ ፍገሪት ለሀይቦ። ምን እሊ
ለእንፍሀመ ምን ተሀሌ: ዔማት ተጠውር ወድ አዳም: ዕልም ሐቆ
ገብአ: ወእሊ እት ዐመል ለተርጅም ህዬ ሻብ ሰበት ቱ: ለከፌ
ዕልም ወምህነት እብ ተክኖሎጂ ለተለ እግል ልርከብ ቡ።
4. ዓዳት ወነባሪ ምጅተመዕ
ዋሮ ሻብ: ወለ አልፍ ዶል ምንመ እሊ እት ለዐል ለሰሜናሁ:
መቅደረት: ራቴዕ ፍክር ወውሕደት: ነፍስከ ቀዲር: ዕልም: ምህነት
ወተክኖሎጂ ለመልክ አፍካር ምንመ መልክ: ዓዳት ወነባሪ ሸዐብ
ለለሐሽም ወእቡ ለልትመረሕ ሐቆ ኢገበአ: ለትመጽእ ዐቦት ለዘት
ወተርጅመት አለበ። ረያም ነሳፈት እግል ልንደአነ ኢቀድር።
ከጣቀት ሸባብ እብ ዋጅብ እብ ራትዐት ገበይ ትሸቄ ክም ህሌት
እግል አከዶት: እብ ዓዳት ወነባሪ ገቢሉ ለሸንን: ለልትሕበን ወእቡ
ለልትመረሕ ሻብ እግል ልርከብ ቡ።
ከሓይሳም ሽባን: ምስል እለን እት ለዐል ለሰሜናሀን ንቃጥ
እንዴ አትጻበጥነ: መቅደረትነ ወጣቀትነ: እትሚ ንትነፍዕ እቦም
ክም ህሌነ ነኣምር:: ጣቀትነ እት ዋጅበ ወምጅተመዕ ቀደም
ለአብል ናይ ዐቦት በራምጅ ወአሽቃል እንዴ አዳሌከ: ሕሻል
ተጠውር ወዐቦት ገቢልነ ንዋሌ።

ኩልያት ወመዳርስ እት
ሽቅለን ለሳዕደን ቀዋኒን በን።
እለን ብዝሕት መንፈዐት እት
በን ገሌ ደረሰ ላኪን ለነፈዐ
ሰበት ኢመስላሆም ኢልትሐሰሮ
ወኢልትመረሖ እበን። እብ
ሰበቡ ህዬ እት ለትፈናተ

መሻክል ለአቱ። ለፈዳብያም
ደረሰ
ላኪን
አስክ
እት
መድረሰት ህለው እበ ቀዋኒነ
መድረሰት ገይሶ ወለሐሹሙ።
ዕዉታም ድድ ቃኑን ኢገይሶ።
ቀዋኒን ወለ አልፍ ዶል ምን
ከብዶ ክም ሰድዎም ዲኢኮን
ድዶም ክም ኢኮን ሰበት
ለአምሮ እበን ልትመረሖ።
ፈዳብያም ደረሰ እግል
ምደርሲኖም ምን ዋልዴኖም
ወለዐል
ለሐሹሞም።
ምደርሲኖም ወለ አልፍ ዶል
ምን ከልጦ እብ ሕሽመት
ለአፍሁሞም እምበል ክም
መልህያሞም ኢኮን ለልትሃገው
ምስሎም። ምደርሲኖም ክም
መሻይክ ወመዳርሶም ክም
ጀዋሜዕ ወከናይስ ልርእወን።
ፈዳብያም
ደረሰ
ድቪዘ
ለዋጅበት ልባስ ደረሳይ ክምተ
ሰበት ለአምሮ እት ጅወት
መድረሰቶም
ሌጠ
እንዴ
ኢገብእ:
መድረሰት
እት
ገይሶ፣ ምነ እት ለአቀብሎ
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እብ ንዛም እንዴ ለብሰወ
ገይሶ። ብዕዳም እግል ልምሰሎ
ለኢትገብእ ሓጀት ኢወዱ።
ባብ እንዴ ሐድገው እብ ብነ
ኢነጥሮ። ለገአ ሽቅል ቤት
አው ፕሮጀክት ሐቆ ቦም
እንዴ ሸቀው እት ወቅቱ

ሰሉሙ። ክእነ ሰበት ገበአው
ህዬ ክሉ ፈትዮም። ሰበት እሊ
ፈዳብያም ደረሰ እግል ንግበእ
ክመ እዩሳም ወፈዳይብ ደረሰ
ለወዱ ንውዴ። ወዕዉታም
አንፋር ለገይሶ እበ ገበይ
ሕርያነ ትግበእ።

አምሳላት
ዎልተር ክሪስለር ለልትብሀል ባሕስ ዕጨትከ ምለዐል ክሉ ሚ ለአትሐዝየ?
እንዴ ቤለው ክም ትሰአለዉ: “ዐስር ፈዳብያም ሸቃለ ሳዐት ለኢልርኡ
ወጀረስ ለኢልታከው” ዲብ ልብል በልሰ እቶም።
አንድሪው ካርኔ፡ “ለክመ ትበህለቶም ለኢወዱ ወክመ ለትበህለቶም
ሌጣ ለወዱ ዕዉታም ኢኮን ልብል።
ማርኩስ ኦረሉዩስ፡ “ፈርሐት እት ቀበትከ ሐቆ ኢሐዜካሀ ዲመ እግል
ትርከበ ኢኮን: ፈርሐት እት ልብከ ወደሚርከ ህሌት” ልብል።
ማርኩስ ኦረሉዩስ፡ “ለገአ ነፈር ቀቤኒ እንዴ እቤ ኣቢሁ ኢአምር።
ዲብ ናዩ ደረጀት እግል ሚ እትከሬ። ቃኑን ሐያትከ ክመ ዋልት
ዋይትማንስ ለቤለዩ ልግበእ። ለገአ ነፈር እት ረአሼ መስኡልየት አለቡ።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ልባብ

ሓባለ ዐንከቦት ንገፉ ምንከ ከእንቡተት ሐዲሰት አንብት

ጣኡስ ወዔክሪብ
ዔክሪብ ሓቴ ዶል እተ ደብዐት እት ለአንገዋጌ፡ እት ረአስ ሐቴ ሰኒ
ውቅልት ላተ ዕጨት ጣኡስ ሰኒ ግሩም ግሱይ እት እንቱ ረአ። ምስል
ነፍሱ እት ልትሀጋጌ፣ “እሊ ጣኡስ ጸቤሕ ወገብአ እግልዬ ዐለ፡ አዜ እብ
ከፎ እግል እርከቡ ቱ?” ቤለ። ህቱ እተ ዕጨት እንዴ ፈግረ እግል ልቅተሉ
ክም ኢቀድር ሰኒ አምር ዐለ።
ለእለ ቡ ናይ ቃሸሾት ቅድረት እበ እግል ልትነፈዕ ሰበት ሐዘ፡ እግል
ጣኡስ ክምእነ ቤለዩ፣ “ደሐንካቱ መልሀይ፡ አፎ ክምእነ እት ረአስ ዕጨት
ውቅልት ተሀንቀብከ? እተ እጅትማዕ ለፈግረ ቀራር ሳምዑ ህሌከ ኢመስለኒ፡
ለእጅትማዕ ክሎም ሔዋናት ጅምዓም እቱ ዐለው፡ ከዲቡ ምን እለ ዮም
ወሐር ሔዋናት ወሰራይር ጀላብ ነብረ እንዴ ቤለው ሕድ-ሕዶም እግል
ኢልቃትሎ እት እትፋቅ ትበጸሐ። ወዐባዪ ዓሰታትመ ሐቆ እለ እግለ
ናኣይሽ ዓሰታት እግል ልብልዕወን ኢኮን” ቤለዩ።
“ከእሊ በህለት፣ ምን እለ ወሐር ለመልክ ሐየት፡ ወነን ወከራይ ሰዐር
እት በልዖ እግል ለአንብቶ ቱ በለኒ” እት ልብል ጣኡስ እብ ጀሀቱ እብ
ተርጀገት በልሰ እቱ።
ምናተ ዔክሪብ እብ ቀላል ቀላሉ ምነ ሕሳባቱ እግል ልትናዘል ሰበት
ይሐዘ፡ እብ ምልሃሁ ሂጋሁ እንዴ ዐገለ “እለ ጋሪት እላመ አማንካቱ፡ ዝያደ
ተውዲሕ ለአትሓዝየ ሀለ መስለኒ። ከአዜ ደሐንቱ ነዐ ትከሬ ዲብነ ምስል
አስክለ መልክ እንዴ ጊስነ፡ እለ መስአለት እለ ለከስስ ተውዴሕ ሀበነ እግል
ኒበሉ” በለዩ።
“አስክ መልክ እግል ኒጊስ ክሉ ረእሱ ኢለአትሐዜነ መስለኒ፡ ገሌ
መሳኒትከ አስክ እለ ዕጨት ገጾም እት መጽኦ ምን ቅብላት እርእዮም ህሌኮ
ማሚ።” ቤለዩ ጣኡስ እግል ዔክሪብ።
ዔክሪብ አመተ ለይዐለት እሉ ሂጋ ጋብአት እቱ እት እንተ፣ “ምንቶም
እሎም ህዬ” እት ልብል ትሰአለ።
“ለአክላብ ቶም” እት ልብል በሊስ ሀበዩ።
ዔክሪብ ፈርሀት እተ ሂጋሁ እት ትትአመር “አክላብ ከፎ!” ቤለ፡
ወእግል ሰከይ እብ ብጣሩ ገብአ።
ጣኡስ እለ ክም ረአ፣ “ደሐንቱ ማሚ አፎ ሀረብከ፡ አዜ አዜታይ
ክሎም ሔዋናት ወሰራይር ሕድ እግል ኢልብሎዖ እትፋቅ ወደው ትብለኒ
ኢጸንሐከ? ቤለዩ እት ልትሰሐቅ።
ዔክሪብ ህዬ፣ ምናተ እሎም አክላብ እሎም እሊ ቀራር እሊ ሳምዓሙ
ህለው መኢሰምዐዉ ምን ዳልሆም ሀለ” ቤለዩ ወሰኒ ሻፍግ እት እንቱ እተ
ቀበትለ ደብዐት ለሻፍቀት እብ ሰከይ ክባባይ ገብአ። ከዓቅል ክል ሐዳስ
ዶል እብ ቀላል ዲብ መለገት ኢልትከሬ፡ ወለሀ ትግበእ ወለሀ ብስርመ
ኢለሐግል።

በሀል እ’ሙራም

ኣልፍሬድ ሄችኮክ (ወድ እንግሊዝ ላቱ መርተዓይ ወመንትጃይ ሲነመት
ቱ) ከእሊ ተሌ ገሌ ምን መባልሱ ቱ፦






ምን ባብ ድቡእ ለተአኬ ሐቴመ ይህሌት።
እግል መስኒከ ግራከ ኢተሀቡ።
አነ ድድ ፖሊስ የአነ፡ አነ እፈርህ ምኖም ሌጠ።
ድራመ በህለት፡ እዲነ ለልአመሽጎ ተየልል ክም ወርኬከ ምናተ።
ዝብጠት ርዕብ ኢትወዴ፡ ለልአርዕብ ሀለ ምን ገብእ ለመትጸባራ

ቱ።
 ክሎም ሙመስሊን ዐጣል ቶም ይእቤ አነ፡ አነ ለእቤለ ክሎም
ምመስሊን ክም ዐጣል እግል ንርአዮም ብዲብነ።
 እናስ አስክመ እሲቱ ለኢቴለተ ለገብአት ትግበእ ዘዐት ኢፈህመ
ክም ሃዲ ኢልትዐለብ።

ተርጀመት መሰል

ሐዳስ
ወዐባይ
እንቡተት
ተአትሐዜከ ህሌት፡ አዜ እት
እንቱ! እብ ናገፎት ናይለ እት
ክሎም አርካን ሐያትከ ለህለው
ሓባል ዐንከቦት አንብት!!
ምን ኣመረ አርካንለ ሐያትከ
እብ ሓባል ዐንከቦት ልትገልበቦ
ኢመስል እትከ ገብእ፡ ምናተ
እሊ ጋር እሊ አክል ሕድ አማን
ልምሰል እትከ። ምን ኣመረ እንተ
አስክ እዘንከ ዲብ ኢፋሉታይ ላቱ
ሸነካት ታውቅ አውመ ቃርቅ
ዶል ተሀሌ፡ ወእግል መደት ረያም
ደለ እለ ተሐስብ ተአፈርሀከ ሐቆ
ተዐሌ፡ ለቀበትከ ክለ ምን ወቅት
ረዪም ለተአከበት ጣቀት ክዝንት
ህሌት፡ እለ ጣቀት እለ ህዬ እግለ
እለ ብከ ሒለት ክለ ትመጥጠ።
ነጊፍ ናይ እሊ ሓባል ዐንከቦት
እሊ ህዬ፡ ሰኒ ቀሊል ወብዞሕ
ጅሁድ ለኢለሐዜ ናይ ናገፎት
ቀዳሚት መሲር ቱ። እለ ሓለትለ
መትጸወህ (Stagment Situation” እለ፡ ሐቆ ወቅት ቅሩብ
እግለ ሐዲስ ምን ረዪም ሮያዩ
ትርኤ ለህሌከ ለልአንጨዋሬሕ
ሐዲስ ተየልል አካን እግል
ተአዳሌ እሉ ብዞሕ ሰዳይት እግል
ሊዴ እግልካቱ። ከእለ “ሓለት
መትጸወህ” ትትበሀል ለህሌት ህዬ
ሚ በህለት ተ ገብእ?
መክርባይት
አውመ
ምራድ ወሸንሀት ለኢተአተምም
ዕላቀት፡ ሸራከት ወመስንዮት።
ለልአመሽግ አውመ ብዞሕ
ወቀይ አውመ ተሐዲ ለአለቡ እቱ
ሽቅል።
ምስል ዓፍየት ለልትጻረር
አደብ መጠቢዐት።
ደንጎበ አውመ የም
ወሐረስ ለአለቡ መጻግም።
ድሩሪ ለኢኮን ተካሊፍ።
ምን ሒለት ወለዐል ላቱ
ዋጅባት አውመ እልትዛማት ቶም።
ከእሊ ተየልል እሊ ምን ነፈር
እት ነፈር ብዞሕ ልትፈናቴ፡ ምናተ
ምንከ ለትትሐዜ ህሌት ምን ገብእ፡
እንተ ምን ዎሮት ምን እሊ ተየልል
እሊ ለትትባለሕ እቱ ወቅት
ሙናስብ ምዶል ክም ቱ አክል
ሕድ እግል ተኣምሩ ለአአትሐዜከ።
የምክን እንተ ለብካቱ ጼወ
መሻክሉ የም አለቡቱ ኒበል፣ እሊ

እንተ እግል ትሕደግ ወጼዋከ እግል
ትልከፍ ብእትከ በህለት ኢኮን።
እለ እግል ቲዴ ገብአከ ምን ገብእ፡
እት ሰልፍ ክምስልሁ ለተአወዴ
ደረጀት እተ እግል ትብጸሕ
ለአትሐዜ። ሕኔት አስክ ሕድጎ
ትሸፍግ ብዕድ ሒራን ኢትስእን፡
በህለት ምስለ ካልኣይከ ምን ክሉ
ቀልብከ ወእብ ከብድ ባርሀት እግል
ትትሃጋጌ ብእትከ፡ ወእብለ ገበይ
እለ ክልኢትኩም ለዕላቀትኩም
እግል ተአትሓይሶ እብ ሕበር
እግል ትሽቀው ብእትኩም።
ለእቱ ፍሩር ህሌከ ሽቅል
መምሽጋይ ወብዞሕ ተሐዲ ለአለቡ
እቱ ቱ ኔበል፡ እብሊ ሰበብ እንተ
ብዕድ እት አካኑ ለትትፈረር እቱ
ሽቅል እንዴ ኢትረከብ እግል
ትሕደጉ ሐዜከ። ደሐን ምሽክለት
አለብከ! እሊ ሽቅልከ እግል ትሕደጉ
አለብከ፡ ምናተ ምን ተሐምቅመ
እብ ክሱስ ምኑ ለልሐይስ ወዝያደ
ለውቀት ወፈርሐት ለጀልብ እትከ
ብዕድ ሽቅል ለትረክብ አበ ገበይ
እግል ትሕሰብ ብእትከ።
ነጊፍ ሓባል ዐንከቦት እምብል
እት ህሌነ፡ እት ክለ ሐያትከ
ረብሸት ለሰብብ እግልከ እግል
ልግበእመ አለቡ። ለአማን እንተ
እት ሰልፍ እግለ ምን ገበዩ ፋግር
ለሀለ ወረዓየት ተአትሐዝዩ ህሌት
ለትብሉ ተየልል አክል ሕድ እግል
ተአሌልዩ ወተኣምሩ ብእትከ።
ከዶል ለእሊ እትጃሃት እሊ አክል
ሕድ ትፈርጋ ተ፡ እተ ዶል ለሀ
ለገብአት ጋሪት እብ ከፎ ገበይ
ክም ትትቃርሐ እለ ለናስብ ብስር
እንዴ አዳሌከ እለ እተ ዶል ለሀ
ቀራር ንሰእ።
እብ ምልሃከ እብ ሐበት ሐበት
እግል ክሎም እሎም ጽውሃም
ለጸንሐው አውመ እት ሐያትከ
መታክል ሰብቦ እትከ ለዐለው
መሻክል ሐል ርከብ እሎም። እተ
ዶል ለሀ እብ ምልሃከ ነፍስከ ምን
ዶል እት ዶል እት ትትሸበሀ
ወሓለትከ ክለ እት ተሐይስ እግል
ትርአያቱ። ከእሊ መዛጃትከ ክም
ሰነ ወትበደለ፡ ምን መጺጸት
ወፈርሀት እንዴ አወለጥከ፡ አስክለ
ሓሪትከ እብ ሰእየት ወሸንሀት
እግል ተአቅምት ቅድረት ካፍየት
እግል ትርከብ ቱ።

ተበሰም

“ምን ዝላም እት መጽሀይ፡ ወምን ውሒዝ እት መዐደይ”
ዝላም እንዴ ኢትመጽእ እት ባክ መጽሀይ እግል ትጽነሕ፡ ወውሒዝ
እንዴ ኢመጽእ ምን በዲርከ እት መዐደይ እግል ትጽነሕ ላዝም ቱ፡ ወእለ
ለሳረት ተ፡ ተሀብጥ አውመ ውሒዝ ገሌከ።
እሊ ሚ በህለት ቱ፡ ለጋራት ምን በዲርከ ነገር ደሐን እት ወግም እንዴ
ኣቴካሆም፡ ሐቴተ ከእት ገበየ እግል ትክረየ ለአትሐዜ።
ደረሳይ ገብአከ ምን ገብእ፡ እምትሓን እንዴ ኢለዐሬከ ምን በዲርከ
ተሐፍዝ ወትዛክር። ወሐረስታይ ገብአከ ምን ገብእመ እት ዶሉ ተሐርስ
ተሀርም ወትበትክ ወተኣቴ፡ ወህተ ሐቆ ኢትገብእ መቅጠንከ እግል ሕግላን
ወሰፍረ አዳሌ።
እሊ በህለት ክሎም ዐዋቅብ አስባብ ቦም፡ ወለአስባቦም ሐቆ ረክበውቱ
ለልሐስሎ። ከብቆት እግል ትድሐን፡ ወምን ሰፍረ እግል ትስለም፡ ወምን
ጀሀል እት በርሀት እግል ትፍገር፡ ምን በዲርከ ምንለ አስባብ አወልጥ፡
ወገበይ ደሐን ወረህየት ታሌ።

ዎሮት ጀኔታይ እሙ ጭገረ እት መሽጥ ዶል ረአየ ተማም አትቃመተየ
ወሐር፣ “ይመ፡ እሊ ጭገርኪ ሚ ጀሬት እቱ አፎ ገሌሁ ጸዕደ ገብአ
ቤለየ?” ቤለየ። ህተ ህዬ ምን እሊ ስኣሉ እንዴ ትበገሰት ገሌ እግል
ትምከሩ ሰበት ሐዜት፣ “እብ ሰበብካቱ እት ጸዕደ ልትበደል ለሀለ፡ ክል
አምዕለ እለ ኢቲዴ እብለከ ትወድየ፡ ወእሊ ውዴ እብለከ ተአብየ፡ እብ
ሰበብካቱ ምስልከ ድንግሔ እብል እውዕል ህሌኮ ማሚ?” ቴለቱ።
ለጀኔታይ
ህዬ፣
“ኣሃ! ናይ አቦቼ
ጭገር ህዬ ሚ ገብኣ
አፎ ክምእነ ሊፋይ
መስለ እብል ዐልኮ፡
አዜ ህዬ ደሐንቱ
ተማም
ፍህምኪ
ህሌኮ” ቤለየ።
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እብ ፍንቱይ ልብ እግል ትክሬ
እቶም ለልአትሐዙከ መጃላት፣እት መጃል ሽቅል፣- ለኢተመው
መጻግም ወመሻሬዕ፡ ምን ቅያስ
ወለዐል
ለትረገሐ
ጀድወል
ዐመል፡ እብ ገበይ ለኢትነዘመ
መክተብ፡ ኢመፍርያይት ጠቢዐት፡
ሐል ለኢረክበው መሳእል፡ እት
ዓፍየት ደረር ለሰብቦ አሽቃላት
ወዕላቃት፡ ዋዴሕ ለኢኮን ስታት
አውመ መባጼሕ፡ ሕግላን ናይ
ረዪም ለአጀለ ኽጠት (long-term
planning) ለመስሎቶም።
እት
መጃል
ዕላቃት፣ለኢትትሀደግ
አማን፡
ቀሀር
ወመራረት፡ ሐል ለሰእነ ቀጽብ፡
ሕቅድ፡ አከይ ንየት፡ ትዕስ
ወአሰፍ፡ እሃነት፡ ዴን፡ ግለት
አደብ፡
መክርባይት
ጠቢዐት፡
አማነት፡ ሸንሀት፡ ዖን ወሰዳይት
ለመስሎቶም።
እት መጃል ማል፣- እት ወስክ
ለገይስ እተይ፡ አንቀሶት ድሩርየት
ለአለቦም ተካሊፍ፡ አክል ሕድ ላተ
እዳረት ማል፡ ረዪም ለአጀለ ኽጠት
ዐመል፡ ተብደሮት ወከስእ ማል፡
ሚዛንየት፡ አንቀሶት ዴን፡ አከቦት
እከ ለከስስ ምስል ብዕዳም ለሀለ
ማል ወብዕዳም ቶም።
እት መጃል ገሮብ፡ ስምዒት፡
ወዲን፣- እት ዓፍየትከ ተእሲር
ለትወዴ ጠቢዐት፡ ስዱ ለሐልፈ
ሽቅል፡ መትማጣል ወአትማሽሾት፡
አትመዛዛን ሽቅል ወመንበረት፡
ውቅት ፋግዖት ምስል ለትፈትዩ
ነፈር፡ አክል ሕድ ላተ ዕርፍ
ወሙነት፡ ድድ እጅትማዕየት ላቶም
ጠባዬዕ፡ ቀሀር፡ ቀጽብ፡ መትራያም
ዲን፡ ፈዳወት በህለት እብ ሃል
ግብአት፡ ዐደም ስታት አውመ
አብደዮት ወጅሀት፡ ፍንቱይ እግል
ርሕከ ለትከስሱ ወቅት፡ ዓበዮት
ነፍስ (እብ ዕልም ወቅድረት)፡
ወአትሓየሶት ነፍስ ለመስሎቶም።
አሀምየት ናይ እሊ መሲር አክል
ሕድ ትርእዩ ህሌከ መኢፋልካ?
አክል ሕድ ክመ ዐላል ለምነ
ዘረ ትሸንክዩ መስል፡ ዶል ለእለ
ትወዴተ ለማይ እተ መሓዝ
እምበል ምሽክለት ምን ሓዲስ እት
ዘሬ ለአነብት። ከእንተ እግለ እት
እዲናከ መታክል ሰብቦ እግልከ
ለዐለው ጋራት እንዴ ነገፍካሆ
ወከፍከፍካሆም ምንከ ለገበይከ
አርተዕካሀ ምን ገብእ፡ እንተ እት
ክሉ መጃላት ሐያትከ ፋይሐት
መንገአት አስክ ዐውቴ ወረህየት
ትፈቴሕ ህሌከ በህለት ቱ።

ዝበድ
ዛዖታት

ቀዳሚትከ እግል ተኣምር ሐቆ
ሐዜከ፡ እግለ እትለ ሓድረትከ
ለህለው
ተየልል
አቅምት።
ወሓሪትከ እግል ተኣምር ሐዜከ
ምን ገብእ ህዬ እግለ እትለ
ሓድረትከ ትትፈረር እቶም ለህሌከ
መጻግም አቅምት።
ገጽ

9

ፈን ወዓዳት

መሐመድ ዳፍላ

ምን ሐልየት ቀዳምያም
ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋማት ትግሬ እተ ወደዉ በሐስ ወድራሳት፡
ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ዮም ክብት ትግራይት ጋብእ ለህለ አክትበት፡ እግለ መጽእ አጅያል
ህግየ ትግሬ ዝሕረት ዐባይ ቱ። ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን ህዬ ዲብ ተእሪክ፡ ዓዳትነ ወሕላይነ ለአግደዉ
ዶር እብ ቀሊል ለልትረኤ ኢኮን። ከሰፍሐት ፈን ወዓዳት እሊ እት አክትበት በዲር ለህለ ርዝቅ ህግያነ ክሉ አዳም
ጀላብ እግል ልርከቡ፡ እትሊ ዓሙድ እሊ ምነ ብዞሕ ጽበጥለ አክትበት ዲብ ለሐሬ ቀድም እኩም ህለ። ከእግል
ዮም ምን እሊ አክትበት እሊ ዱሉይ ለህለ ጽበጥ እግል ንርኤ፦

ነፈዕ ወድ ዕትማን
ምን ሔልየት መንሰዕ ቤትአብርሄ፡ አውዕለ ወድ መሕሙድ
ለልትበሀል ሓልያይ፡ ምነ እሙራም
ሔልየት መንሰዕ ነብረ። አውዐለ፡
እግል ከንቴባይ ቴድሮስ ወከንቴባይ
ብእምነት ለሐለየ ሕላየት ክእነ
ትብል፦

ለዝዕዬ ግሩም ዲብ እንቱ አዜ
ዳምር ወሐለዩ
አነ ምንመ እብሎ እበን
ወዕጨይ አብደዩ
ረአሼ ምንዲ ትነተሓቱ
ለአጽፋር እበን ጋድአዩ
አዜ እግል ለዓዱሎ ቱ ግሩም
ሐጪር እደዩ
ኢከልእ ወድ እድሪስ ማጤ
እግለ ሐዘዩ
ኢሰኬ ወድ እድሪስ ቃይብ ቱ
እግለ ትበአሰዩ

ምን ሕላይ ሰብ በዲር

ድግም ደብተረ ወወዕገ

ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እተ ክታብ አድጋማት ትግራይትመ
ብዞሕ አድጋማት ካትባም ቶም። ምንለ 125 ለገብእ አድጋማት፡ ናይለ
እት ሰነት 1910 ዲብ መዲነት ሊይደን ለትጠበዐ ክታብ አድጋማት ገባይል
ትግሬ ምኑ፡ እግል ዮም እለ ተሌ ድግም ሓርያም እኩም ህሌነ፡
ዎሮት ደብተረ እት አካን ጭንቢት እንዴ ገአ ከትብ ዐለ። አክለ ትጌገ
ህዬ ደለ ትጌጌት ምኑ እብ መላጼ ለአበድየ ዐለ። ወክእነ እት ከትብ ወዐገ
ምን ለዐል ምነ ረአስለ ዕጨት ልርእዮ ዐለ። ለደብተረ ምነ ምግሳዩ እግል
ገሌ ጋሪት ቅንጽ ወደ።
ለወዕገ ህዬ ምንለ ዕጨቱ ትከረ ከክምሰለ ደብተረ እግል ልክተብ እት
ለሐዜ እግለ ደብተረ ለከትበዩ ክቱብ ምንክል አበለዩ ምኑ። ሐር ለደብተረ
ምነ ጋሪቱ ክም አቅበለ፡ ለክታቡ ምንኩል ጸንሐዩ ወሰኒ ገሀ። ደአም እግለ
ወዐገ “ከሰኒ አነ ለወዴክወ ክምሰልሀ ምን ትወዴ!” ቤሎ። ወለመላጼ ነስአ
ከሰኒ ሰሐለየ ወክም በቅዐት፡ እበ እንክረ ለግቦሕ ለወዕገ ዲብ ለአተቅብሉ
እግለ ስጋዱ ሐግሐገ እበ። ሐቆሀ እግለ መላጼ እተ አካነ ረአስ እበነት ከረየ
ወክምለ ዶል ቀዳሚት ለወደየ እት ጋሪቱ ክምለ ቀንጽ ትመሰለ። ወሐር
ለወዐገ መጽአ ወእግለ መላጼ እንዴ ነስአ (ሀረሰ) ክምለ ደብተረ ለወደየ
እግል ሊዴ እት ለሐዜ እብለ እንክረ ለባቄዕ እግለ ስጋዱ ሐግሐገ። እብላሁ
ህዬ ለስጋዱ እንዴ ሐርደ ሞተ።
ወእብሊ ወዐገ፡ ክምለ ደብተረ እግል ሊዴ እት ለሐዜ እት ብቆት በጽሐ
ልትበሀል።
እለ ድግም እት ምድር ከበሰ ኤረትርየ ለትዳገም ክም ተ፡ ዲብ ክታብ
አድጋማት ወዓዳት ትግሬ ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን ካትባማ
ቶም።

አይባት እክባት ብዲቡ
ለጋድም ንዋይ መልአዩ
ሐለጎታት ለድዋሩ አሽሓት
ግልጸ መጽአዩ
ኢሀለ ድኢኮኒ ከአፎ በርድ
ለሐደዩ
ቀሪም ትግሬ ተሐርሶ ክል-ቤት
ክምሰል ትሸነሀዩ
ጸጋይ ለፈኩ ኢለሐዜ ክል
ገባይል ወዐዘዩ
ፈዳብ ለዐገብ ኢልክህል ገብር
እግለ ገብረዩ
ሰለስ ዘብጦ እግለ ሐቴ ዋረዩ
ለብዕራይ ሐርስ ክስቴናይ
አክል እሊ ምን ረአዩ
ለክስታን ንዋይ ማጥየ
ለእስላም አግማል ጸዐነዩ
በዲር ህቱ ትወለደ ወተርፍ
አዜ ሐድገዩ
ህቱ ሐምስ አስለሐ ረቢ ምንዲ
ሀበዩ
ገሀተልዲ በኑ ልትጻገም እሊ
መንመ ወሀድገዩ
ለእበ እት ሰብ ዐዱሎ ኩሉ
ምንዲ አበዩ
መዐታር ምንዲ ሰአነ እሎም
ለሽልሑ እንዶ ከልአዩ
ግንሐት ስሉሲ ቱ ረቂቅ
መአዜ ጸንሐዩ
“ገድዐንሁ” እት ልብሎቱ
ጸበጥንሁ ለእደዩ
“ሐጥዐንሁ” እት ልብሎቱ
ገድም ማላት ሐግለዩ
“ጋምሐንሁ” እት ልብሎቱ
ሽንቅር እንዶ ሰጥረዩ
“ሰወርንሁ” እት ልብሎቱ
ሐንዴ እንዶ ገልዐዩ
አሰናይ ዐለ ምን ምክሔ ኩሉ
ሐቆ ሰምዐዩ
እት ልብሎ “አግሀጸ” እበን
ጸሊም ሰአነዩ
ንወር መምበር-ሀረድብ እት
ቤት ማርያም ሰርሐዩ
ፈዳብ እሙ ቲለዶ ለእበ ሸባ
ተ ገበዩ
እሊ መንመ ወዐራቡ ተልሃቡ
ከኖሱ አብደዩ
ለበስዋት ጥሉል ዓሙዱ እት
ክል መክሩህ ደከዩ
ሖጸ እግል ለአብለዐነ ለነገስ
ሽፍር ሀበዩ
ቀንጽ ለእሉ ተናክፍ ወመይት
ለህቱ ረግመዩ
ለእሉ ልትዐድዐድ ኩሉ ረአሱ
መን ረአዩ
ሽማገላይ ወትግራይ መን ቱ
“ልእቴ” ቤለዩ
እሊዲ ኖሱቱ ዕዳሉ ወእሊዲ
ረቢ ቱ መልሀዩ።
እለ ሕላየት ለአተንሴ ለዐለ
ዳምር ወድ ግብጣን፡ ቅባለ ለቤለ

14

ይት

ሰነት ዕልብ 34

ሕላየት ዶል እንረኤ፡
ገሀተል በኑ ልትጻገም አማኑቱ
አውዐለ
ገሀተል ኮናተን ቱ ዕልብ ሚ
ቡ ለዐሸረ
ገሀተል ሐረምዝ ቱ ፎቲብ
ለክርብ መንጠለ
ገሀተል ህያበን ቱ ጀቅፎ ምኑ
ክም ዘረ
ገቢለት ልጻገም ንዋያ ቱ እሊ
ትገንፈለ
ሰብ ዐዱ ልትጻገም
ኢትስምዕዎ እብ በረ
ክልኦት ስልጣን ልጻገም
ከይመት በጥር እት ነሐረ
ሐቆ “ሕሮዶ” ሶተሉ ቱ እሊ
ትሰሐለ
ወሐቆ “ሽኖቆ” ሐብሉ ቱ
እሊ ትሰቀለ
ወሐቆ “እሶሮ” ሽቤን መምበ
መቅደለ

ሺመት ነስእ ወጋሜ ጀሀ ለሀቦ
ወዐመለ
ምንተሐት ምንለ ሰለጥን
ወምለዐል ምንለ አምሐረ
ወድ ሐጺነት መወለድ ቱ

ኢኖ ሊትማን

መብረደ ፋግር ወዘሐለ
ክምሰል ከረ ግልባቦ ወእድሁ
ክምሰል አፍገረ
ድሩይ ገይዳት ገላግል ሽልሑ
አድማይ ዛረረ
ተርፈ ምኑ እብ ብጣር ላመ
እሉ ትጋደለ
ዎ መልሀይ ከብድ መልሀይከ
ሕፉን ሀለ ስረረ
ለአውዕለነ ምን ሃበ ወምን
ንጠር ለዐስተረ
እቡ ቤተ ለቤተ ወእቡ ላመ
ትደረረ።
ክምሰለ እሊ አብያት ሕላይ
እንርእየ ለህሌነ፡ ሰብ በዲር ሕላይ

እብ ሕላይ ቶም እተ ዶሎም
በልሶ እቱ ለነብረው። እሊ ህዬ
ለፍድብናሆም
ወስብእነቶም
ለልአርኤ ቱ።

ርከን ስወር ሰብ በዲር
አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021

ገጽ

10

ኣድም አብሐሪሽ

ፈሪቅ ሰገን፡ ሕሳል ሜርሒት ጸብጥ ወአልተሕሪር ደረጀቱ ወቅል

ፕሪመርሊግ እት 12ይት ሳምንቱ

ትልህየ 1-1!
እሊ ጎል እሊ እግል አስመረ
ቢረ ሰኒ ምህም ዐለ፡ ሰበቡ ንቅጠት
እንዴ ከስረው ወፈግረው ዐለው፡
ምናተ እት ወቅት መናስብ ቅሩብ
ፊስከት ቲማሞ ትልህየ ለኣተዉ
ጎል ሰምበል ወአስመረ ቢረ 1-1፡
ትልህየ ተመት።

ፍረቅ በሐር ቀየሕ ወደንደን
ካልኣይት ሳምንቱ ለአተምም
ለሀለ ጅግራታት ኮበሪት እግር
አወላይ ድቪዝዮን ‘ኤ’ አቅሊም
ምግብ፡ ለሐልፈት ከሚስ እብ
ሰለስ ትልህያታቱ እትሉሉይ ዐለ።
እትሊ ጅግራታት፡ ፈሪቅ
መአሰሰት ብነእ ሰገን እባ
መተልህያዩ
ፊልሞን
ደሞዝ
ለኣተዮም እሉ ሰለስ ጎል (ሃትሪክ)
እግል ፓራዲዞ 4-0 ቀልበዩ።
እተ ሰር-ምዕል ለአንበተት
ትልህየ ፍረቅ ሰገን ወፓራዲዞ፡
ሰገን ፊልሞን ደሞዝ እት 26
ደቂቀት ለኣተዩ እሎም ጎል እቡ፡
እንዴ መርሐው እግል ዕርፍ
ፈግረ። ሐቆ ዕርፍ እተ ተሌት
ትልህየ ፓራዲዞ መተልህያዮም
ኦሳማ አሕመድ እብ ከርት
ቀዬሕ ዲብ 49ይት ደቂቀት
ሰበት ትጠረዘ፡ ትልህያሆም አካን
ትፈተሐት ዲበ።
ፈሪቅ ሰገን ነቃስ ፈሪቅ
ፓራዲዞ እት መስለሐቱ እት
በድሉ ትረአ። እት 63 ደቂቅ እብ
አፍወርቂ ዛይድ፡ እት 72 ወ79
ደቃይቅመ እብ ፊልሞን ደሞዝ
ሰለስ ጎል እንዴ ወሰከው፡ ፊልሞን
እግል ርሑ ሃትሪክ ወእግል ፈሪቁ
እብ አርበዕ ጎል ክም ቀልብ እንዴ
ወደ ብሰኒት ሸቀ።
ፓራዲዞ እት 79 ደቂቀትመ
ካልኣይ መተልህያዮም ዮናታን

ሚካኤል እብ ከርት ቀዬሕ
ከስረው።
ፈሪቅ በሐር ቀየሕ ምስል ገዘባንደ ለወደወ ካልኣይት ትልህየ
ህዬ፡ በሐር ቀየሕ እብ ቤንሁር
ጠዓሜ ኦሮ ጎል ሰበት ኣተው፡
1-0 እግል ገዘባንደ ሳርሐው።
ሳልሳይት ትልህያመ እት
ፍንጌ ፍረቅ አስመረ ቢራ
ወመአሰሰት
ብነእ
ሰምበል
ገብአት። መተልህየት ሰምበል
ነኣይሽ ወሻፍጋም፡ አስመረ ቢራ
ህዬ ሰብ መቅደረት ምንመ ዐለው፡
ክልኢቶም ፍረቅ ሕድ ለፈርሀው
ወሒለቶም ሕድ ለከርዐት እት
መስሎ፡ ጀርቤታት ብዞሕ እት
ወዱ ሰምበል እት 35ይት ደቂቀት
ሐጎስ ወልደርፍኤል ለአጣዐመየ
ኮበሪት፡ ሻም ገብሬመስቀል እት
ሸግዒት ሓበረየ ወትልህየ እብ
ሜርሒት ሰምበል 1-0 ዕርፍ
ፈግረት።
ሐቆ ዕርፍ ትልህየ ምስል
አስመረ ቢረ ወጅሀ ቀየረት።
ኩረት እት ራቅቦ ህዬ እግል
ሰምበል ሐረከት ከልአዎም። ሐቆ
ከም ደጋጋም ጀርቤታት ህዬ፡
አስመረ ቢራ ሰልጠዮም። ትልህየ
እግል ትትመም ደቃይቅ ሑድ
ክም ተርፈየ፡ እብ በደለ ለአተ
ፍናን ተስፋይ፡ እግል አስመረ
ቢረ አክል-ሕድ ለወደ ጎል ኣተ።

አልተሕሪር እት ፈረሕ ዐውቴሁ

እምበል እሊመ እተ ሐልፈ
ሰነብት አልተሕሪር ምስል ሰምበል
እተ ወደየ ትልህየ፡ 1-0 እንዴ
ተዐወተ ዲብ ሓለት ሰኔት ቃብል
ሀለ። አልተሕሪር ክልኤ ንቅጠት
ወሰምበል አርበዕ ንቅጠት እንዴ
አከእለለው ቱ እትለ ትልህየ
ለትዋጅሀው፡ ሰበት እሊ እብ
ክልኢቱ ፍረቅ ትልህየ ሰኔት
ትረኤት።
እለ ትልህየ አስክ 90 ደቂቀት
ጎል ልቡሉ ኢትሰጀለ ዲበ፡ ምናተ
እንዴ ትቀየረ ለአተ መተልህያይ
አልተሕሪር ሜሮን ዑቕባይ
እት ኣክር ደቂቀት (90’) ጎል
ሰበት ኣተ፡ አልተሕሪር ሰለስ
ንቅጠት ለትአከስቡ ትልህያሁ
1-0 አትመመየ፡ ወእብሊ ሸበህ
ትንፋስ እንዴ ረክበ ምስለ
ሰልፋይ መጃሜዕ ንቃጡ ውቁል
ልትረከብ።
ሐቆ እለ ትልህየ ለድቁብ
ፍረቅ አቅሊም ምግብ ደንደን
ወበሐር
ቀየሕ
ትዋጅሀው።
ፈሪቅ በሐር ቀየሕ ምን ጽባብሑ
እት 28 ደቂቀት እብ ዮናታን
ነጸረኣብ ወዲብ 39 ደቂቀትመ
እብ ስምኦን ሀብቴ ክልኦት ጎል
እንዴ ሰጀለ፡ እግል ዕርፍ 2-0
ፈግረ።
ሐቆ ዕርፍ ደንደን ተረቶም
እግል ልትፈደው ሕንጉል ምንመ
ቤለው፡ እተ ካልኣይ ሾት ናይለ
ትልህየ ለትሰጀለ ጎል ሰበት ኢዐለ፡
እለ ትልህየ እላመ እብ ዐውቴ
ፈሪቅ በሐር-ቀየሕ 2-0 ተመት።
አስክ እለ ክልክልኤ ትልህየ
ለተልሀ ፍረቅ ሻምፕዮን ሱፐርዲቪዝዮን “ኤ” አቅሊም ምግብ
እትሊ ጅግራታቱ፡ ፈሪቅ ሰገን
እብ ስስ ንቅጠት ወሐምስ
ዝያደት ጎል አወላይ፡ በሐር ቀየሕ
እብ ስስ ንቅጠት ወአርበዕ ጎል
ካልኣይ፡ ፈሪቅ ሸርከት ሰምበል
እብ አርበዕ ንቅጠት ሳልሳይ፡
ክምሰልሁመ ፍረቅ ደንደን፡
አስመረ ቢራ፡ ወአልተሕሪር ክል
ምኖም ክልክልኤ ንቅጠት እንዴ
ረክበው፡ ፓራዲዞ ወአዱሊስ ህዬ
ሐትሐቴ ንቅጠት ህለየ እሎም።
ፈጅር ከሚስ ህዬ፡ ጅግራታት
ኮበሪት እግር ሱፐር ዲቪዝዮን
አቅሊም ምግብ ፍንጌ ፍረቅ ገዘባንደ ወፓራዲዞ፡ ክምሰልሁመ
ፍረቅ አዱሊስ ወ ሰምበል፡ እት
ስታድዩም አስመረ ምን ሳዐት 12፡
00 አደሐ ወሐር እግል ልተላሌ
ለአምሴ ቱ።

14ይት ሰነት ዕልብ 34

ዋትፎርድ ወማንቼስተር ዩናይትድ

ለድቁብ ፍረቅ ፕሪመርሊግ ደውለት እንግሊዝ እተ ሐልፈ
ሰነብት ትሉሉይ ዐለ። እትሊ ትልህያታት እሊ ኩሉ ፍረቅ እግል
ፍሌንየት ዐውቴሁ እት ጅግራታት ትሩድ አስመነ።
ገሌሁ ፍረቅ ገጹ ለዐል ለዐርግ ወልትሰርገል ዲብ ልትረኤ
ገሌሁ ህዬ፡ ገጹ ተሐት እት ለአቀብል ወንቃጥ እት ከስር ትረአ።
እተ ኩሎም 20 ፈሪቅ ለወደዉ ትልህያታት ለትረከበት ፍገሪት
ዶል እንረኤ፡ ቼልሲ እግል ሌሴስተርሲቲ 3-0፡ አስቶንቪለ እግል

ሊቨርፑል እት አርሰናል ልትዐወት

ብራይቶን 2-0፡ ዋትፎርድ እግል ማንቼስተር ዩናይትድ 4-1፡
ዎልቭስ እግል ዌስትሃም 1-0፡ ኖርዊች-ሲቲ እግል ሳውዛምፕቶን
2-1፡ ሊቨርፑል እግል አርሰናል 4-0፡ ማንቸስተር-ሲቲ እግል
ኤቨርቶን 3-0፡ ወቶተንሃም እግል ሊድስ-ዩናይትድ 2-1 ቀልበው።
እምበልሁመ ኒውካስል ወብሬንትፎርድ 3-3፡ ወበርንለይ እግል
ክሪስታል ፓላስ 3-3 እንዴ ትፈናተው፡ ንቃጥ ኩፉላም ህለው።

ሰቡረት ንቃጥ ናይለ 10 ውቁላም ፍረቅ ህዬ እለ ተሌ ተ፦
ቼልሲ
ማንሲቲ
ሊቨርፑል
ዌስትሃም
አርሰናል
ዎልቭስ
ቶተንሃም
ማንዩናይትድ
ብራይቶን
ክሪስታል ፓላስ

= 29 ንቅጠት
= 26 ንቅጠት
= 25 ንቅጠት
= 23 ንቅጠት
= 20 ንቅጠት
= 19 ንቅጠት
= 19 ንቅጠት
= 17 ንቅጠት
= 17 ንቅጠት
= 16 ንቅጠት

ቼልሲ ወሌሴስተርሲቲ
አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021

ገጽ
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

ፈ ር ሀ ት

እግል አምርነ

ዎሮ ነፈር ምን ጂክ በህለት ዲርሆ ተብዐት ሰኒ ፈርህ ዐለ። እሊ ጂክ
ረአዩ ምን ገብእ፡ እብ መውዒታት ምድር በልስ ወእት ሓላት ገብእ ነብረ።
እብለ ሓለቱ ለተዐበው ዐዱ ህዬ፡ ላብድ ሐኪም እግል ኒጊስ እቡ ብነ እንዴ
ቤለው፡ አምዕል ሐቴ አስክ ዕያደት ነስአዉ።
ለነፈር ዲበ ዕያደት እንዴ ጌሰ ቅብላተ ሐኪም ትገሰ። ህቱ ምስለ
ሐኪም ግሱይ ዲብ እንቱ እተ ቅርፈት ጂክ እግል ኢለሀሌ ፈርህ ሰበት ዐለ፡
ድማን ወድገለብ ዲብ ልትዋለብ ክምሰል ረአዩ ለሐኪም እግል ልምከሩ
አስተብደ።
ሐኪም፡ “ ሚ ገብአከ ወጂክ ሚ ወዴከ?”
ሕሙም፡ “ጂክ አዳም ሰበት በሌዕ ሰኒ እፈርሁ”
ሐኪም፡ “ጂክ ሰሬረት ቱ አዳም ኢበልዕ”
ሕሙም፡ “ ከሚ በሌዕ?”
ሐኪም፡ “ ጂክ ቅርጡጥ በሌዕ”
ሕሙም፡ “ ከእላተ ተአፈረሀኒ ለህሌት፡ ቅርጡጠት እንዴ አምሰሌኒ
እግል ኢልብለዐኒ ፈርሀኮ፡
ሐኪም፡ “ ላለእ፡ እንተ ቅርጡጠት ይእንተ፡ እንተ አዳም እንተ ወጂክ
እከ ለበሌዕ እበ ቅድረት አለቡ”
ሕሙም፡ “ከአዜ እበ አማን ጂክ ኢበለዐኒ”
ሐኪም፡ “ አይወ ኢበለዐከ፡ በስ አዜ ቤትከ ጊስ ወሐዜከ ምንገብእ እንዴ
ሐረድካሁ ኖስከ ብልዑ”
ሐቆ እለ ለሕሙም እበ ሐኪም ለሀበዩተ ምክር እንዴ አግነዐ አስክ
ቤቱ ጌሰ። አምዕል ሐቴ ዲብ ሸዋሬዕለ ድጌሁ ዲብ ልዳወር አመት አለበ
ምንቀደም እበ ሻሬዕ ዎሮ ጂክ ትከበተዩ። እሊ ስድ እሊ ለሕሙም ነፈር
መውዒ ዲብ ወዴ እብ ሰዐይ ገጹ ሐር ተረግ ቤለ ወዲብ ቤቱ አተ።
እሊ ለረአው ዓይለቱ ህዬ ወልነ ሐየ እንዴ ልብሎ ዐለው፡ አዜመ
ትደገሰ ሰበት ቤለው፡ ዲበ ሐኪም ጌሰው እቡ።
ሐኪም፡ “ ሚቱ ሙሽ እንተ ቅርጡጠት ይእንተ እቤለከ? እግል ሚ
ምን ጂክ ትፈርህ?”
ሕሙም፡ “ ከአነ ቅርጡጠት ክምሰል ይአነ እግለ ጂክ እስኡሉ ሰበት
ይዐልካቱ ለፈርሀኮ”
ሐኪም፡ “ ደሐንቱ አዜ ቤትከ አቅብል ወእግለ ጂክመ እሊ እናስ
ቅርጡጠት ኢኮን እንዴ እቤ እግል አስእሉቱ” ቤለዩ ልትበሀል።

እብ ሰበት አንጸበት ወጡጥ ሚ ተአምሮ?
ትግራይት
እት
ከሊማተ ሰኒ ፋይሐት
ወርዝቅት ተ። እግል
ከሊመት ኖሰ ዶል
እንፈስረ፡
ብዙሕ
መዓኒ እግል ንርከብ
ምነ እንቀድር። እግል
መሰል ከሊመት፡ ቃል፡
ዘዐት ወለመስሉ ሐቴ
ዘዐት እብ ብዙሕ
ዝዖታት እግል ንስመየ
እንቀድር።
እተ አግደ አርእስ ክቱብነ ዶል ንትዐዴ ዮም እትሊ ለሀለ ጂል ሐዲስ
ገሌ ከሊማት ትግራይት ጋነ መስል እቱ። እግል መሰል ጡጥ ለትብል
ክልመት ዶል እንረኤ እብ እንግሊዚ tendosns ትትበሀል፡ ጡጥ ህዬ
አስዑድ ምስል ዓጭሞታት ለለጻብጥ አግዳድ ለመስል አስራር ቱ።
ለካልኣይት ከሊመት ህዬ አንጸበት አው አንጨበት ተ። እለ ከሊመት
እለ እብ እንግሊዚ ligaments ትትበሀል። አነጭብ አው አነጽብ ዐጭም
ምስል ዐጭም ለለጻብጥ ሓባል ቱ።

በሊስ ተክተት 9-2021

(መሐመድ እድሪስ)

ወሬሕ እት ወክድ አምዕል
እብ ምግባይ ተቅዪም አስክ
224
ዲግሪ
ፈረንሃይት
ለትበጽሕ ክብድት ሐፋነት፡ እት
ወክድ ላሊ ህዬ እብ ምግባይ
ተቅዪም ኢፋሎታይ 243 ዲግሪ
ፈረንሃይት ለትበጼሕ ክብድት
በራደት ቡ።
- አስክ ፕላኔት ፕሉቶ እብ
ጥያረት ምን እንሳፍር፡ 800
ሰኖታት ወነስአ ምኒነ።
- ሐቴ አምዕል ናይ ፕላኔት
ኔፕቱን 16 ሰዖታት ሌጣ ተ።
- እዘን ወኣንፍ ኣደሚ አስክ
ወክድ ሞቱ ዕቢነ ኢለአትካርም።
ምን ዐቦት እተ ክሉ ገሮቡ
ለበጥር ዲቡ ወክድመ፡ እዘን
ወኣንፍ ወስኮ ሌጠ።

ዝያድ 5 ፍንቲት ስወር ርከብ

- እብ አሳስ ድራሳት
እድንያይ ጂኦግራፊ ንህብ
29,526 ፊት (እስእን) ምንለዐል
ጠፋሐት በሐር እግል ትዕሰስ
ትቀድር። እሊ መትወቃል እሊ
ናይ ዐለምነ ለትወቀለ ደብር
ኤቨረስት ቱ።
እድንያይ ጂኦግራፊ እት
ቃባት
ባዝል
ስዊዘርላንድ
ነኣይሽ ሐረውያታት እት ሖጸ
ለትከዐ ቱፋሕ እንዴ ሀረሰው
እተ ዲብ በካቶም ለህለ መሓዝ
እንዴ ነስአዉ እንዴ ሐጽበው
ክም በልዕዉ ሸርሐ። ወለ እግለ
ሱከርያት ነበሪት ክምለ ህለዩ
በልዕዎ እት ህለው፡ ዲርሆ
ማይተትመ አስክለ መሓዝ
እንዴ ነስአወ ከእንዴ ሐጽበወ
እት በልዕወ ትረአው።
ዎሮ ምኤምራይ ዕልም
ሔዋን እግል እሊ ተየልል ናይለ
ሐረውያታት፡ “ናይ ራሓት
መዋዲት” እት ልብል ወስፈዩ።

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን ዕልብ 7

“በ ሀ ል”
• “ባንከት በህለት ሰላዲ ክምሰል ተአትሐዜከ እስባት ክምሰል ሀብከ፡ ሰልፈት
ለትሀይበከ መአሰሰት ተ።” ቦብ ሆፕ
• “እናስ እግል እሲቱ ባብ መኪነቱ እንዴ ከስተ ለኣትየ ወለአፈግረ ዲብ ህለ፡
አው ለእሲት መርዓት አው ህዬ ለመኪነት አዜ ለትዛበየ ሐዳስ ተ።” ፕረስ ፍሊፕ
• “ታጅር በህለት ተርጀመት ብዕደት አለቡ፡ ከሚተ ተርጀመቱ እምቤ
ምንገብእ፡ ሰላዲ ብዝሕት ለቡ ሓግል ቱ።” W.C ፊልድስ
• “መዐየን ምን ውርስ ለመጽእ ቱ። እሊ ህዬ፡ ምን ውላድነ እንወርሱ” ሳም
ሌቨንሶን
• “አዳም ሰላዲ ሕድት እንዴ ደፍዐ ክታብ ልትዛቤ፡ ላኪን ክታብ እግል
ልክተብ ወቅት ብዞሕ ወጸገም ትሩድ ለአትሐዝዩ”። ፍሬድ አለን
14ይት ሰነት ዕልብ 34

አርቡዕ 24 ኖቨምበር 2021
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