28ይ ዒድ እስትቅላል ኤረትርየ ረስሚ ልተዐየድ

ለዓደት አንፋር 32 ደውረት
ክድመት ወጠን እበ ቀደመው ለበስጥ
ዕፌ ዐስከሪ፡ ስሙድ ወነባሪ መዳፍዐት
ሸዐብ ኤረትርየ ለሸርሕ በራምጅ ፈን
ወዕፌ ክላስተኒክስ ደረሰ ጋምለት
ዐለት።
ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ እግል ክሉ ሸዐብ
ኤረትርየ ሰናይከ ሐቆ ቤለ፡ እግል
ክሎም መጦር ሸዐብ ኤረትርየ
ወመጦር አማን ወዐድል ለበጥረው
ሐቆ ሐመደ፡ ሸዐብ ኤረትርየ ሐድ
ሰር ዘበን መሐለኪት ዋይዲባት ስያሰት

ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ከይናት እቅትሳድ፡ ሐርብ ዐለዮ፡
እተ-ክምሰልሁመ ሐርብ ዐቅልየት
ለከምክም ዝልም ከም ጀረ እቱ፡ ምናተ
እብ ስሙድ ሸዐብ ኤረትርየ ከም
ፈሽለ ሐቆ አብርሀ፡ እትሊ ወክድ እሊ
አውለውየት ለልትሀትየቡ ወራታት፡
እግለ ብይእት ለህሌት መርሐለት
አርድየት ወአዋይን አድመኖት ክምቱ
አፍሀመ።
ርኢስ ኢሳይያስ እንዴ አትለ፡ ናይ
ብነ ወጠን ሄራርነ እብ ሃፍ ክሩይ
እግል ነአተላሌ፡ አፍረዮት ወፈርያት
ለለአደቅብ ናይ አማን ዐቦት እቅትሳድ

እት ደንጎበ፡ ርኢስ ኢሳይያስ፡
ለዝያድ ቅጹያም ምስል ፈኮም
ለትትዓደል ክድመት እንዴ ኢረክቦ
ዝያድ ለሸቀው ወከሀለው መዋጥኒን፡
ምስል አንፋር ወሜርሐት ቅዋት ድፋዕ
“ሐምዴ ወፋሽ እግልክም ልግባእ
“ቤለ ።
መፈወድ ዓዳት ወርያደት ሰፊር
ዘመዴ ተክሌ እብ ጀሀቱ፡ እግል ገማል
28ይ ዒድ እስትቅላል ለትዳለ ጽበጥ፡
ዲብ መጃል ዓዳት ለረከዘ፡ ብዝሓም
ፈናኔን፡
ኬትበት፡
መሀንድሲን፡
ወብዕዳም ሰብ ምህነት ለሻረከው

ዳቅባም ወዐዳዋት አባያም ዲብ
ፈልል፡ እተ-ክምሰልሁመ ናይ ጅዋሁ
ለፈናቴ አከይፍዕል ስያሰት ዲብ ሰይሕ
መትነዛሙ ዲብ ለአሰኔ ስያደቱ ከም
አድመነ፡ እሊ ህዬ ፍገሪት ሰዋልፍ
ስሙድ ክም ቱ ሸርሐ።
ሄራርለ ሐልፈየ 28 ሰነት ሕርየት
ወስያደት እበ ከስስ ህዬ ርኢስ ኢሳይያስ፡
ሸዐብ ኤረትርየ ለእብ እስትሽሃድ ቃሊ
ለሐረረየ ዐዱ እግል ልብኔ ዲበ ትበገሰ
እተ ኢነት፡ ዕርፍ እበ ከልእ ዐዳዋት
እግል አብረኮቱ ለገብአት ፈብረከት
ደግሽ ሕዱድ፡ አትካፋእ መኔዕ፡
ህጁማት ዐስከሪ፡ ዋይዲባት ስያሰት፡

ገጽ ቀደም ለዋሌ አሳሲ በራምጅ እብ
መትሰባል እንዴ ትዳለ አትፋዝዖት
አርዛቅ እንዴ ገብአ እብ ገያደት
እግል ልሄርር፡ ዲብ ወጀዶት ክደማት
ማይ፡ አግቡይ፡ ስከት ባቡር ወአግቡይ
ሓባል ወዐነድር ብትሮል፡ ሚናት
ወግንራሪብ በሐር፡ ጣቀት ከህረበት፡
ሳፊ ወሻፍግ መዋሰላት ቀበት ዐድ
ወእትሳላት፡ አብያት ሰከን፡ ከደማት
ዓፍየት ወተዐሊም፡ ክስአት ረአስማል
ስናዐት፡ አከዶት አድምዖት በራምጅ
ጅብሃት መዳፍዐት፡ እተ-ክምሰልሁመ
ሸራከት ወአምን መንጠቀት እቱ
ዝያድ ከም ልትከደም ሸርሐ።

እቱ ሀይወትነ ለሸርሕ ክም ቱ እንዴ
ሸርሐ፡ እግል ክሎም እግል ነያረት እሊ
ዒድ ለከድመው ወዶሮም ለቀደመው
ሐምዴሁ ቀደመ።
ለውቁላም
ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት ሸብዕየት እግል
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት፡ ቅያደት
ዴሽ፡ ሜርሐት ደያናት፡ ዲብ ኤረትርየ
ለመርከዞም ድፕሎማስዪን ወወካይል
እድንያይ ተናዚም፡ እተ-ክምሰልሁመ
እብ ኣላፍ ለልትዐለብ ሸዐብ ለሐድረ
እተ እብ ዝላም ለትተሌት ዓደት እብ
ኤሪ-ቲቪ ወክርን ገቢል ኤረትርየ
ሙባሽር ትቀደመት።

ሸዐብ ኤረትርየ እግለ ነቲጀት
ስሙዱ ወእስትሽሃዱ ላቱ እስትቅላል
ለበሸረት 24 ማዮ፡ “ሰባት እብ ስሙድ
እግል ዐማር” እበ ትብል ስቅራት
ዲብ ለአሳቅር፡ እብ ፈርሐት ዛይደት
ወሰእዮብ ትከተበተየ። እት ፈር
ወንተር ናይለ አምዕል ዲብ አግደ
ሸዋሬኽ መዲነት አስመረ ዲብለ ካልል
ለዐለ ገወሊት እት ልተልሄ ለአምሰ
እብ ዐስሮታት ኣላፍ ለልትዐለብ ሸዐብ፡
አክል ሕድ ሰር ላሊ ክምሰል ገብአ
እበ ልትለከፍ ለዐለ ርሺታት ፈረሕ
ዐስተር አስመረ ሰለቅሊቅ ክምሰል
ገብአት ሸዐብ እብ ዕላላት ወጣቅዒት
ፈርሐቱ ወለውቀቱ ሸርሐ።
ዲብለ መናሰበት፡ ኤሪነ ለአትሃጌቶም
መሽተርከት፡ እስትቅላል መትጃግራይ
ለአለቡ ሂደት ሹሁዳነ ክምሰልቱ፡

ሂደትነ እግል ሹሀዳነ ህዬ ሰላም
ወዓዳለት እጅትማዕየት ለትመደደ እተ
ጥውርት ኤረትርየ ክምሰልቱ እንዴ
ሸርሐው፡ ዲብ እለ መርሐለት ሐዳስ፡
እብ ቅወት ሐዳስ እግል ንሽቄ ክምሰል

ወጅብ ሐበረው።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ማሌ ፈጅር
ሳዐት 6፡00 እግል ሕሽመት 24 ማዮ
አምዕል እስትቅላል ለትደፈዐ ዐውል
ቃሊ 21 ወክድ መድፈዕ ትለከፈ።

አስመረ፡ መትከባት ዒድ እስትቅላል እብ ሪቺታት

ልእኮታት አሰናይ ልተላሌ

ርኢስ ውዘረእ ፈደራላይት ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት አቶብየ ዶክተር ኣቢ
አሕመድ፡ ርኢስ ፈደራላይት ጀምሁርየት ሶማል መሐመድ ዐብዱላሂ መሐመድ፡
ርኢስ ኢማራት ዐረብ ኸሊፈ ቢን ዛይድ አልነሃያን፡ ርኢስ ጅምሁርየት ኢጣልያ
ሴርጆ ማታሬለ፡ ርኢስ ፈደሬሽን ሩስየ ቭላድሚር ፑቲን፡ ርኢስ አሜርከ ዶናልድ
ትራምፕ፡ ርኢስ ጀምሁርየት ጊኒ ኣልፈ ኮንዴ፡ እብ መናሰበት 28ይ እስትቅላል
ዲብ ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ልእኮታት አሰናይ ነድአው።
ናይብ ርኢስ ወርኢስ ወዘረእ ኢማራት ዐረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ራሽድ
አልመክቱም፡ ክምሰልሁመ ወሊ አልሐድ አቡዘቢ ወናይብ ውቅልት ቅያደት
ጄሽ ኢማራት ዐረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ አልነሀያንመ ሕድ ለሸብህ
ልእኮታት ነድአው።
ለሜርሐት ዲብ ልእኮታቶም እግል ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ ዓፍየት ታመት
ወእግል ኤረትርየ ወሸዐበ ህዬ ሰላም ወመትቀዳም ተምነው።
ርኢስ ውዘረእ ዶተር ኣቢ አሕመድ ዲብለ እብ ስሜቱ ወስሜት ሕኩመቱ
ለነድአየ ልእከት፡ ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ ለትበጸሐት እትፋቅየት ሰላም
ወሕውትነት፡ ዲብ ናይ ክልኢተን ድወል ለህሌት ዕላቀት ሐዳስ ወሰእዮብ
ክምሰል በሸረት፡ ዲበ ሐልፈት ዲብ ሕድ ለገብአ ዝያዳራት ህዬ እብ ክልኢቱ
ጀሃት ለህሌት ንየት ሰኔት ጠወሮት ወአደቀቦት ዕላቃት ለለአክድ ክምሰልቱ
እንዴ አሸረ፡ “እሊ ዕላቃት እሊ እግል መስለሐት ሕበር ድወልነ ወገባይልነ
ለለአክድ ወዲብለ ትወቀለት ደረጀት ክምሰል በጽሕ ዳምን ክምን አነ” ቤለ
ርኢሰት ፈደራላይት ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት አቶብየ ሰህለ-ወርቅ
ዘውዴማ ሕድ ለትሸብህ ልእከት አሰናይ ነድአት።
ርኢስ መሐመድ ዐብዱላሂ መሐመድ እብ ጀሀቱ፡ አሀምየት ጠወሮት
ታሪካይት ዕላቀት ሶማል ወኤረትርየ፡ ምን ክልኢተን ድወል ለትገይስ ክምተ
እንዴ አሸረ፡ እምቡት ለህለ ጅህድ እግል ጠወሮት ክምሰል ሸቄ አከደ።
ርኢስ አልፈ ኮንዴ ህዬ፡ ተረት ወዶር ርኢስ ኢሰያስ ዲብ ሰላም ወመስኩበት
መንጠቀት ቀር አፍሪቀ ጌማም ዐቢ ለልትሀየቡ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ዕላቀት ጊኒ
ወኤረትርየ እግል ጠወሮት ለቡቱ ምድራድ ወመዳሊት ሸርሐ።
እምበል እሊ፡ ምን ሰነት 1996 አስክ 1998፡ እተክምሰልሁመ ምን ሰነት
2006 አስክ 2008 ክልኤ ደርበት ርኢስ ኢጣልየ፡ ምን ሰነት 1999 አስክ
2004 ህዬ ርኢስ መፈወድየት አሮበ እንዴ ገብአ ለከድመ ሲኞር ሮማኖ ምሮዲ፡
እብ መናሰበት ዒድ እስትቅላል ዲብ ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ልእከት አሰናይ
ነድአ።
እሊ ክእነ እት እንቱ ዲብ ጀምሁርየት ግብለት አፍሪቀ ሰልጠት ጻብጥ ለህለ
አፍሪቅያይ መጅልስ ወጠን - ANC ዲበ ነድአየ ልእከት፡ ምስለ እት መንጠቀት
ቀር አፍሪቀ ልሄሬ ለሀለ ሸማል ሰላም፡ እብ መናሰበት 28ይ ዒድ እስትቅላል
እግል ቅያደት ወሸዐብ ኤረትርየ አሰናይ ዲብ ልብል ሕሽመት ክምሰል ትሰመዖ
ሸርሐ።

አርቡዕ ዐማር!
25 ማዮ 2019
ሰባት 12እት
እግል
ሰነት ዕልብ ስሙድ
22
ይት

ገጽ

ዒድ እስትቅላል ኤረትርየ ሰነት 2019 ዲብ ካርጅ

ኤረትርዪን ስካን ስዊዘርላንድ፡
ጅደ፡ ጀርመን፡ ብሪጣንየ፡ ኢጣልየ፡
ከነደ ወኣውስትራልየ፡ 28ይ ዒድ
እስትቅላል ዐዶም እብ ነያረት
ዐየደው።

ሱድየ -ጅደ
ኤረትርዪን ስካን ጅደ ወድዋራተ
ዲብ ዮም 23 ማዮ ዲብ ቃዐት
በሐር ቀየሕ ዲብለ ወደዉ አንፋር
ሰፋረት ወጃልየት ለሐድረው እተ
መናሰበት፡ ቁንስል ሳልሕ መሕሙድ
ሰቤ ዲብለ ቀደመየ ከሊመት፡
እግል ሸዐብ ኤረትርየ ወቅዋት
ድፈዕ አሰናይ ሐቆለ ቤለ፡ ስሙድ
ለወልደዩ ስያስያይ፡ እቅትሳድያይ
ወዲብሎማስያይ ዐውቴታት እብ
ዐማር እግል ደረዖት፡ ናይ እሊ ዘበን
እሊ መሃም ክምሰልቱ ሸርሐ።
ለበርናምጅ፡ ደረሰ መዳርስ
ጃልየት እበ አቅረበዉ መዳሊት
ስርጉይ ክምሰል ዐለ ለበጽሐተነ
ሐብሬ ሸርሐት።
ስዊዘርላንድ፡
እብ አሳስለ ለበጽሐተነ ሐብሬ፡
ምን ለትፈናተየ መዳይን ስዊዘርላንድ
ለመጽአው መዋጥኒን ለሻረከው
እቱ፡ እት ዮም 18 ማዮ እት ቤርን
እተ ገአ እሕትፋል፡ መስኡል ሽኡን
ሸዐብ ወጃልየት አሰይድ ሽሌሺ
እድሪስ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
ሸዐብ ኤረትርየ እስትቅላሉ እግል
ልርከብ ወስያደቱ እግል ለአድምን
ለሓለፈዩ ዕረጎ-ትከረዮታት እት
ሸርሕ፡ እግል መዋጥኒነ ለትሳወ
አብካት ለተአክድ ወጠን እግል
ብንየት እተ ገብእ ንዳል፡ ውሕደቱ
ወመትነዛሙ አካን ዐባይ ክምስለ
ጸብጥ አፍሀመ።
አወላይ ስክርቴር ሰፋረት
ደውለት ኤረትርየ እት ስዊዘርላንድ
አሰይድ ኣድም ዑስማን እብ ተረቱ፡
ፈድል ስሙድነ ወመዳፈዐትነ
እግል መደት ረያም ሀለዮትነ እግል
ኢልዳይም ለጀረበው ቅዋት’መ
እት ናይ ሕበር ሸራከት ወምስንዮት
እቱ ለረከዘ ዐላቃት ዲፕሎማስየት
ለአስሶ ክምሰል ህለው ሸርሐ።
ብሪጣንየ
ዝያድ ክልኤ አልፍ ኤረትርዪን
ለሻረከው እቱ እት ዮም 20 ማዮ
እት ለንደን ለገአ እሕትፋል፡
አጀኒት እብ ሰዋልፍ ሙጅተመዖም
እንዴ ትረበው ለዐቡ ክምሰል
ህለው ለለአርኤ ክምሰል ዐለ
እምበል እሊ ዓዳት ወነባሪ ሸዐብ

ኤረትርየ ለሸሬሕ ለትፈናተ ጽበጥ
እቡ ናይር ክምሰል ዐለ፡ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።
ሰፊር ኤረትርየ እት ብሪጣንየ
ወቅብለት አየርላንድ አሰይድ
እስቲፋኖስ ሀብቴማርያም እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ እሊ እሕትፋል
እሊ፡ ሸዐብ ኤረትርየ እግል
አትሐወኖቱ ወአጅገሖቱ ለተሐበከ
ዋይዲባት እንዴ ፈ’ለ፡ ናይር
እሕትፋል ሰበት ህለ ፍንቱይ
ክምሰል ወድዩ እት ሸሬሕ፡ ናይ
ስሙድ ወመዳፈዐት ዓዳት ሸዐብ
ኤረትርየ ታሪካይት ዐውቴሁ
ክምቱ ሸርሐ።
ርኢስ ጃልየት ኤረትርዪን
እት ብሪጣንየ አሰይድ አሕመድ
መሐመድ እብ ተረቱ፡ እሊ
ልትሰርገል ለህለ እሕትፋል፡ ዓዳት
ወሰዋልፍ እተ መጽእ ግም እግል
ዐደዮቱ ተረት ዛይደት ክምስለቡ
ሸርሐ።
እምበል እሊመ፡ ኤረትርዪን
ስካን ብሪጣንየ እብ መናሰበት ዒድ
እስትቅላል ዲብ ዮም 23 ማዮ ዲብ
ቀደምለ ዲብ መዲነት ለንደን ዲብለ
ነዘመዉ በርናምጅ፡ ናይ አሰናይ
ተእዪዶም እግል ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ ሸርሐው።
ህቶም ዲብ ልእኮታቶም፡ ሸዐብ
ኤረትርየ - ፈድል ስሙዱ ዐድ
እንዴ አድመነ ዲብ መርሐለት

ሰላም ወዐማር ብጽሐቱ ፈክ ዛይድ
ክምሰል ለአስትህሉ እንዴ አሸረው፡
ዲብ በራምጅ ዐማር ምኖም
ለልሐዜ እግል ለአትምሞ ዱሉያም
ክምቶም ሸርሐው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ ዲብ
መዳይን ለንደን፡ ማንቸስተር፡
በርሚንግሃም፡ ሸፊልድ፡ ኖቲንግሃም፡
ሊድስ፡ ኮንቨንተሪ ወኒውስካስል
ለነብሮ ኤረትርዪን ሕድ እብለ
ሸብህ፡ ምን ዮም 18-25 ማዮ
ዒድ እስትቅላል እብ ነያረት
ለዐይዶ ክምሰል ህለው፡ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ አፍሀመት።
ሕድ ዲብለ ሸብህ ከበር
ዲብሎማሲ ገቢል፡ ሰፊር ደውለት
ኤረትርየ ዲብ ጀምሁርየት ግብለት
አፍሪቀ ወድወል ግብለታይ አፍሪቀ
አሰይድ ሳልሕ ዑመር፡ ዲብ
ዛምብየ እግለ ነብሮ ኤረትርዪን፡
ዲብ ሓድረት ሓለት ወጠን
ወተጠውራት መንጠቀትነ ለረከዘ
ሰሚናር ወደ።
ኢጣልየ
እብ ጀሀት ብዕደት ኤረትርዪን
ስካን ሚላኖ ወድዋረ-ኢጣልየ
ብዝሓም ፈተች ኤረትርየ ውላድ
ኻርጅ እተ ሐድረው እተ

መናሰበት፡ ዒድ እስትቅላል እብ
ነያረት ክም ዐየደው፡ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።
ሰፊር ኤረትርየ እት ኢጣልያ
አሰይድ
ፍስሓጽዮን
ጴጥሮስ
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ እለ እተ
ባይኣመ ለህሌነ መርሐለት እብ
ክለ መቅደረትከ እግል ዝያድ ዐቦት
ለተሄርር እተ ክምተ ወደሐ።
እተ መናሰበት፡ መትነዛም ወፈተ
ወጠን ኤረትርዪን እብ ውላድ
ኻርጅ ሙሽተርከት መትዐጃብ
ክም ረክበ ለትረከበት ሐብሬ
ተአፍህም።
ከናደ
እት መዳይን ቶሮንቶ ወኪችኔር
ከነደ ለነብሮ መዋጥኒን፡ 28ይ ዒድ
እስትቅላል፡ ለህለ እሎም ፈተ
ወውሕደት እበ ሸሬሕ አግቡይ
እት ዮም 19 ማዮ ዐየደው።
መስኡል ሽኡን ቁንስልየት እት
ከነደ አሰይድ አሕመድ አሚን፡
መዕነት ዒድ እስትቅላል ሐቆለ
ሸርሐ፡ እት መንጠቀትነ ክሉቅ
ለህለ ናይ ሰላም ወተዓውን ተየልል
እግል አደቀቦት ለገብእ ጅህድ፡
ዝያድ እግል ትክደም እሉ ክምቱ
አፍሀመ።

ናይ ሸረፍ ዕዙማም ላቶም
ውላድ ከነደ ሰብ መዝ ዲብለ
ቀደመወ ከሊመት፡ እግል ሸዐብ
ወሕኩመት ኤረትርየ “አሰናይ”
ሐቆለ ቤለው፡ እግል ውሕደት
ጃልየት ኤረትርዪ ስካን ከነደ
እብ ዓመት፡ መዲነት ለንደን ህዬ
እብ ፍንቱይ እብ መትዐጃብ
ሸርሐው።
ኣውስትራልየ
ኤረትርዪን ስካን መልበርንአውስትራልየ ዒድ እስትቅላል
ዐዶም እብ ነያረት ዐየደው።
“ናይ ዮም ዓመት ዒድ
እስትቅላል፡ ስሙድነ ፍሬ እተ
ሀበ እቱ ተየልል ልትዐየድ ሰበት
ህለ ፍንቲት መናሰበት ተ” ለቤለ
ቁንስል ዓም ደውለት ኤረትርየ
እት አውስትራልየ አሰይድ መሓሪ
ተኸስቴ፡ ሸዐብ ኤረትርየ እበ ቡተ
ሐዳረት ወውሕደት፡ እት ታሪክ
ምዕራፍ ፍንቲት ለጸብጥ ሳብት
ሸዐብ ክምቱ ሸርሐ።
ጀርመን
ኤረትርዪን ስካን ፍራንክፈርትጀርመን፡ እግለ እሕትፋል እብ ገበይ
ናይረት ክም ዐየደዉ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።

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
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ምነ ዶለ እተ ሖለ!
ምን 15 ማዮ ለአንበተ በራምጅ
ገማል 28ይ ዒድ እስትቅላል ማሌ
ረስሚ ዲብ ስታድዩም አስመረ
እበ ገብአ ናይር መዳሊት ካቲመ
ገአት እሉ። ክሉ ለአጅወእ ሰላም
ወገማል ለበሽር ዐለ። ዕፌ ለቀድሞ
ፈናንያም ዐባዪ ወነኣይሽ ወለበዜሕ
እተ ስታድዩም ሓድር ለዐለ
ሸዐብ ዝላም ዲብ ተአጠብሶ ሸቄ
ወልትፈረጅ ዐለ።
ዝላም ዶል እት ትቃጠር
ወዶልመ እት ተሀርር መፈወድ
መፈወድየት ዓዳት ወርያደት
ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ እግለ ዒድ
ረስሚ ሐቆለ ከስተዩ፡ ርኢስ
ኢሰያስ
አፈወርቂ
ከሊመት
አስመዐ። ከዲብለ ዱሉይ ዐለ ዕፌ
ፈን ተዐዴነ።
ለመዳሊት ክል ኖዕ፡ ብዙሕ
ወፍቱይቱ።
ምን ክሉ እግል
መተቅብለት ለአትዐጀበ ላኪን
3,400 ለገብኦ ደረሰ መዳርስ
2ይት ደረጀት አስመረ ወዝያድ
50 ማርሐት ሽቅል ወመደርሲን
ለሻረከው እቱ ሰላም፡ ዐማር፡
ምስንዮት ገባይል ቀር አፍሪቀ፡
መንጠቀት በሐር ቀየሕ ወክለ
አፍሪቀ ምስል ዐለመ ለሸሬሕ እብ
ሐረከት፡ ሙሲቀት ወስወር እብ
ደረሰ ለትዳለ ዐለ።
ታምም ጽበጥ ናይለ ዲብ
እስታድዩም አስመረ እተ ረስሚ
ዒድ 24 ማዮ 2019 ለትቀደመ
ከሊማት እሊ ተሌቱ፦

ሓይሳት ወሓይሳም ምሽተርከት
ወዕዙማም
እሰልፍ እግል ኩሉ እት ቀበት ዐድ
ወኻርጅ ለነብር ሸዐብ ኤረትርየ አሰናዩ!
እግል ኩሎም እት መጦር ሸዐብ
ኤረትርየ ወእት መጦር አማን ወዐዳለት
ለበጥረው ህዬ፡ እት ፈድለ ምስንዮቶም
ሐምዴ ትብጽሖም! እለ ናይረት መናሰበት
እግል አገራም ለከድመት መፈውድየት
ዓዳት ወርያደት፡ ምስለ ዶር ለቀደመው፡
ውላድ ዐድ ወምን ካርጅ ለአግመለው
ጀሃት ሐምዴ እቀድም።
ሓይሳት ወሓይሳም፡
ስቅራት ዒድ ሕርየት 2019፡ “ሰባት
እት ስሙድ እግል ዐማር!” ቱ። ናይ
ሸዐብ ኤረትርየ መስትንክር ሰባት እንዴ
ደምቀት ለትረኤት እተ ታሪካይት
መርሐለት ሰበት ገብአት።
ሐቆ 2ይ ሐርብ ዐለም፡ ሸዐብ
ኤረትርየ ክምለ ብዕዳም ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ቀደም ለገብአ ብዕድ ሕርየቱ
እግል ልንሰእ ወጅቡ ለዐለ ሸዐብ እት
እንቱ፡ እበ ናይለ መደት ለሀ ድቁባት፡
“ኤረትርየ እግል እስትራተጅያይ
መሳሌሕነ ኢትከድም” እንዴ ትበሀለ፡
ለመብደኣይ ሐቁ ሰበት ትከለአ፡ እግል
50 ሰነት ኩሉ ዋይዲባት ስያሰት ካፋል
ወመትዐካራር እንዴ ፈናጠረ፡ ናይ ጨሚር
ሓባል እንዴ ባተከ፡ እግል 30 ሰኖታት
መትጃግራይ እብለ አለበን ፈራሰት
ወእስትሽሃድ ጋብሀ፡ … እስትቅላሉ ህዬ
እብ ሕሽመት ቃኑን ነዝዐ። እት ቀበትለ
ናይ ሰር ዘመን ጻብኢታት አባይ ሌጠ
ቀልበ እንዴ ኢገብእ፡ ናይ ቀበቱ ናይ
ክፍለ (መሸዕትራይ) ትፍል-ስያሰት እት

ከሊመት ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ እብ
መናሰበት 28ይ ዒድ እስትቅላል
ሰዬሕ፡ ሐርብ ኖስ-ኖስ ተዐደ፡ እንክሩ
እት ለአትናድፍ ቱ ሕርየቱ ወእስትቅላሉ
ለአድመነ።
ሑዳይ ምነ አግደ ናይ ስሙድ ዐዋዲ
ፍርስኖታት ሰባት እግል አትፋቃድ፡
… እብ ሒለት ወተህዲዳት ይእርዕብ
ወይአበርክ! … አትባዳይ ወዕምጽ
ይእትከበት! እግል ለሻላሽ ወመትገባር
ሕሽመቼ
ወሰዋልፍዬ
ይአዘቤ!...
ምን ጨብብ ይእትሻቀል! …ወምን
ልትደቀብ ይእትሐለል!... ምን ሽቅል
ይእትዕብ!... ለሀበቼ፡ ደምዬ ወአርወሐቼ
ይእጠሜዕ!... አስክ ሀደፍዬ ልትበጸሕ፡
በታተን ይእትሐለል! ... ምን ኬን
እምነት ወቆል እብ ፍዕል እት አርደት
እት ልትደጋገም ለትረአ ዐላይም ሸዐብ
ኤረትርያ ቱ።
እትሊ ለሐልፈ፡ 28 ሰነት ሕርየት
ወእስትቅላል ዘበን ህዬ?...
ሸዐብ ኤረትርየ እግለ እስትሽሃድ
ክቡድ እንዴ ደፍዐ ለሐረረየ ድምርት
ዐዱ እግል ልብኔ እተ ትበገሰ እቱ
ወክድ፡ ዕርፍ እብለ ኢለሀይብ ጻብኢታት
ዝሆ እንዴ ጸበጥካሁ እግል አጅግሖቱ
ወአጅገሮቱ፡ መዕነት ለአለቡ ደግሽ
ሕዱድ! መኔዕ ሰልበጠት! ርኡይ ህጁማት
ዐስከሪ! ከይናት ስያሰት! እቅትሳድያይ
ከይናት! ሐርብ ጨሚም ቅወት! ናይ
ከሪም ወአትቃሃር ወራራት ነፍስያት!
እቱ ለገብአ ጀራይም፡ “እምበል ስሙድ
ሸዐብ ኤረትርየ ምን ገብእ ወአተጽሀዩ?”
ለልአተብል ቱ።
አዜ ህዬ?
“ለአምሀልየ አክተመት” ምነ ትበሀለ
እቱ፡ አስክለ ኢቃኑናይ መኔዕ ለትረፈዐ
እቱ ለት’ተበዐናሀ ስለል፡ ለህሌነ እቱ
ወቅት ወተየልል፡ ልሰዕ እንቡተት
መርሐለት ሐዳስ ቱ። ምነ ጠቢዐቱ ናይ
ርይሐት ወጸብሬ ወቅት ቱ። ርይሐት
ወሰእዮብ ላኪን፡ ተሐድያት ናይ እለ
መርሐለት ዘበን ሐዲስ ለሃስስ ኢወጅብ።
ቀደምለ ርሒብ ናይ ዲመ ናይ መርሀዮ
(sustainable)
በራምጅ ሰተቶት
ወሸፊግ፡ እግለ ሓድር ተየልል እብ
ዕምቅ እግል ኣመሮት ወቀየሞት፡ ርሒብ
ናይ ስያሰት፡ እቅትሳድ ወመንገፎ ሐሲስ
ጠልብ፡ ለትከፌ ሐብሬ እንዴ ሐየብነ፡
እብ ፍክር ወህዱእ እንዴ ረሰምነ፡ ሱረት
ዋድሐት እንዴ ኢነስአነ ምኑ፡ እት ክላሳት
ሐሳስ ወሻፍግ እንዴ ትሸመምነ እግል
ንቀርር ሰበት ኢልትቀደር፡ እንትበህነ እት
ሳብር አኬላል እግል ልግበእ ወጅቡ።
ናይ አዜ ወቅሩብ አውካድ አውለውያት
ወቀይ ህዬ፡ እግል ዘበን ሐዲስ፡ ውጢት
አርድየት ወአዋይን አድመኖት ቱ፡
ለልብል ለለአመርቤነ ምን ክእሉል
ቅየምነ ለልትበገስ ልባብ ቱ።
ምስል ኢተት ናይ እሊ ዘበን
ሐዲስ፡ ምን አሳስያይ ናይ ብነእ ወጠን
ስታት እንዴ ይእንፈግር፡ በህለት እብ
ወቀይ ድቁብ ወእንታጅ ዛይድ፡ ርዝቅ
ወጠን እንዴ ከለቅነ ወወፈርነ፡ አብካት
ወአርዛቅ፡ እብ ራትዐት ገበይ እንዴ
አትመቃረሐነ፡ ምን ናይ መአንበት ሸርፍ
(subsistence) እቕትሳድ እንዴ ፈገርነ፡
ኑዕየት ሐያት ለፈይሐት ወዳይመት

ገበይ (sustainably) ዲብ እንባድል፡
ዲብ ዘበናይ /ጥውርት ስናዐት ናይ
ሰነዖት ወአንተጆት እቅትሳድ ፈጊርቱ
ለአግደ መሃም። ናይ ብነእ ወጠን ሄራርነ
እብ መልሃይ (steady) ሄራር እግል
አተላላይ ህዬ፡ እግል አንተጆት ወእንታጅ
ለለአደቀቡ፡ ናይ አማን ዐቦት እቅትሳድ
ለዋሉ አሳስያም (fundamental)
በራምጅ እብ መትአያስ እንዴ አርተዕነ
ወካፊ መትቀዳም አርዛቅ እንዴ ወዴነ፡
እብ ዕጹፋት ወሸፋግ እግል ንትሀርበብ
ዲብ እሊ ለተሌ አሳሳት ዐማር
ንረትቦም፦
• ወጀዶት ክድመት ማይ፡
ክምሰል አውለውየት ናይ አውለውያት፡
ማይ ሲቶ፡ ነዳፈት፡ ሐርስ፡ ንዋይ ወስናዐት
ለወስክ ዲኢኮን ለኢገምም፡ እብ ጥዉር
ብስር ወቴክኖለጂ ዲብ መዓል ለነውዕል
እቡ በራምጅነ አትሓያስ።
• ሸበከት ጽርግያታት፡ ወባቡር፡
ገበይ ሐብል ወዐነድር ቢትሮል፦ ዲብ
ሰለስ መራሕል፡ በህለት ሐደሶት ናይለ
ቀደም እለ ለዐለ፡ አትሓያስ እግል
ሰርገል፡ ሐዲስ፡ መጥ-መጦር በቃዐት
ፍዕል፡ እብ ኑዕየት ወሸፋግ ክምሰል
ለሐይስ ዊደት።
• ሚናት ወግንራሪብ በሐር፦
ክሮዕ ወእትኩሩም ለዐለ መሻሬዕ፡ እንዴ
አትሐሶሴከ፡ እበ ሔሰ ስታቲባት ዲብ
ከርስ ፋዬሕ ናይ ሸራከት መዓወነት
አታይ።
• ዔማት ክድመት ከህረበት
ዲብ ደማር ቃርብ ሰበት ህለ እግለ ደማን
ለአለበ ሒለት ከሀረበት ዲብ መጽንሒ
መርሐለት እንዴ ዐዴካሁ፡ ፋዬሕ እምበል
መሐገዝ ለለአተግኔዕ ንዛም እብ ሐዲስ
እንዴ ኤተንከ እት ፍዕል አውዐሎት።
• ብቆዕ
ወሻፍግ
ዘበናይ
መዋሰላት፡ ምድር፡ በሐር ጀው
ወእትሳላት እበ ሔሰት ገበይ ምስል ናይ
መንጠቀት ሸበካት አሲር።
• አብያት ሰከን፡ ክምሰል ዎሮ
ምን አሳስያይ መቀዪሲ ሐያት፡ አስክ
እለ እግለ ኢትሰርገልነ እቶም መሻሬዕ፡
እበ ሔሰ ስታቲባት፡ ለሔሰ ቴክኖለጂ
መትነፈዕ፡
• ከደማት ዓፍየት ወተዕሊም፡
ብንየት ትሕትየት ዓፍየት፡ እት ፋይሐት
ክድመት ጠወሮቱ፡ ዲናሞ ዐማር ወብንየት
ወጠን ላቱ ርዝቅ አዳምነ እግል ረሸዶት
ንዛም ወጀዶት ለለአደቅብ ለለአደሜዕ
ክሉ እስትስማራት ክምሰል ለሀሌ ዊደት፡
• መጃላት ስናዐት፡ በርናምጅ
እብ በርናምጅ፡ እንዴ ኤተንከ
ወአትሓየስከ እስትስማር አዳለዮት፡
• ፈጽም፡ ለለአደሜዕ እበ ገበይ
እግል አከዶት ዲብ ክሉ ጀብሃት ስሙድ
ዐማር ለህለ መካኒዝም እብ ፍንቱይ
ናይለ ዲብ ካርጅ ለህለው ምዋጥኒን
ምህም ዶር ለልትመጣወር በራምጅ
ወግቡይ አትሓያስ አትሻፋግ።
• ነዳፈት ወፍገሪቱ እግል
አከዶት፡ ለኢለአመሽግ ሐርብ ድድ
ክስሔ አደቀቦት።
• ናይ መንጠቀት ሸራከት
ወመስኩበት፡ እግል ናይ ከርስ ወራታት
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ዐማር ጣፌሕ አግቡይ ሕሽመት ሕድ
ወሸራከት እግል ክልቀት አዳላይ።
ሓይሳት ወሓይሳም
ናይ እሊ ክሉ እት ለዐል ብህሉ
ለህሌኮ ሐዲስ ለኢኮን ቅደይ፣ ናይ
ተፋሲል ወሳይቅ እንዴ አትመምከ
ምስ ተጠውራት መራሕል ሐዲስ እት
ተትረኤ እት ፍዕል ክምሰል ልውዕል
ዊደት፡ ተቃርቦታት ወሕሉል ቀሊል
ሰበት አለቦም ክምሰል ዲመ ዲብ
ፋይሐት መሻረከት ሸዐብ፡ ለኢልትሐለል
ሽቅል ወስሙድ እንዴ አተንከብከ እግል
ልግበእ። “ሰባት እብ ስሙድ” እት አካኑ
ሰበት ህለ ህዬ ምሽክለት ኢተሀሌ እሉ።

ክምሰል እት ክሉ ታሪክነ ዲብ ናይ
እሊ መራሕል እሊመ እብ ዝያደት፡
ክምሰል መሰል፡ ደሚርነ ለቀስቅሱነ
ለትገመጸው፡ ለተአስትህሎም ክድመት
ለኢረክበው፡ ዝያደት ለሸቁ ወለልክህሎ
ምዋጥኒን፡ ምስል አንፋር ወሜርሐት
ቅዋት ድፈዕ ሐምዴ ወሐበን እግልኩም
ልግበእ።
ሰባት እብ ስሙድ ዐማርነ ምስል
ከረም ጥልት እግል ልገንድል ቱ
ዝያደት ክሉ ላኪን ሕሽመት እግል
ሹሀዳነ!
ዐውቴ እግል ገቢል!

ከሊመት መፈወድ መፈወድየት ዓዳት
ወርያደት ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ

ሓይስ ርኢስ ደውለት ኤረትርየ አሰይድ ኢሰያስ አፈውርቂ፡ ውቁላም
መስኡሊን ጀብሀት ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት፡ ወዘረ፡
ለዓልያም ማርሐት ዴሽ፡ ዲፕሎማስዪን፡ ዕዙማም፡ ሓይሳም ወሓይሳት!
እብለ ትፈናተ ወራታት ዓዳት ለትረዘቀ ዲብ ክለ ወጠን ገብእ ለጸንሐ
ናይር አሌላት እስትቅላል እንዴ አተላለ፡ ዲብ ኣሊ እግል ገማል 28ይ
ዒድ እስትቕላል ኤረትርየ ዱሉይ ለሀለ ፈን እግል ትሻርኮ አሰናይ ደሐን
መጽአኩም።
ናይ ዮም ዓመት መዳሊትነ ክምለ ናይ በዲርነ ወስፍ ሀውየትነ ወወጠንየትነ
ላቱ፡ ዲብ መጃል ዓዳት ለረከዘ ገብእ እት ሀለ፡ እቡ እግል ንትሃጌ ወእግል
ነትሐላልፎ መቅደረትነ እበ ሰምሐቱ እነ፡ ደቅብ እብለ ብእተ ገበይ እግል
ልትቀደም ብዝሓም ምኤምረት ፈን፡ ኬትበት፡ መሀንድሰት ወብዕዳም ሰብ
ምህነት ለሻረከው እቱ አውረሐት ለነስአ መዳሊት ገብአ።
ዓም ጽበጥ በራምጅነ እብ ስስ ፊአት(ብሎካት) ለትከወነ ውጁህ አሴራር
ዐስከሪ እቡ እንዴ አንበተ እብ አወላይ ክፈል ዕፌ ፈን እንዴ አንበተ፡
ለበዝሐው ደረሰ ካልእ ደረጀት ለሻርኮ ዲቡ ካልእ ክፈል ዕፈ ፍኑን እቡ እግል
ልትመምቱ።
ንኣይሽ
ወዐባዪ ፈናንያም ወጠንነ
ላሊ ወአምዕል ኣንዴ
ሸቀው እግል እስትቕላል
ወጠኖም
በቄዕቱ
ለቤለዎ
መቅደረቶም
እንዴ
ኢጠምዑ
ዱሉያም ምን ሀለው
እግሎም ምን ገብእ
ወእግል ዳይረክተራቶም
ሐምዴ
ትብጽሖም።
ክምሰልሁመ መአሰሳት
ሕኩመት፡
ጀብሀት
ወምሓብር እሊ ሽቅል
እግል ልትዐወት እበ
ወደወ መዓወነት እግል
ነሐምዶም እንፈቴ።
አርቡዕ 25 ማዮ 2019

ገጽ

3

ካርኒቫል እስትቅላል ሰነት 2019
ካርኒቫል ዎሮ ምነ እግል
ገማል ዒድ እስትቅላል እት ክል
ሰነት እብለትፈናተ ሸክል ወጽበጥ
ለልዳሌ ለልትሐረክ መዕረድ እት
ገብእ፡ ዮም ዓመትመ ክምሰል ዲመ
“ሰባት እብ ስሙድ እግል ዐማር”
ሐንቴል ትብል ስቅራት፡ ለትፈናተ
ጽበጥ እንዴ ትሰርገለ አምሰ።
ካርኒቫል እስትቅላል 2019 እብለ
ዲብ አስመረ ለህለየ 13 እዳራት
ደዋዬሕ ወሸሪካት ብነእ ምን ኢነት
ተሕሪር አስክ እሊ ሃድል ለትረአ
ወራታት ወተጠውራት፡ እብ ክሉ
እንክሩ ለሸሬሕ ጽበጥ እቡ እንዴ
ገምለ ዲብ ዮም 22 ማዮ እት
ሸዋሬዕ ሹሀደእ ወተሕሪር እብ
ነያረት ምነ ቀርበ ጽበጥ ዓያድ
እስትቅላል ቱ።
እሊ ምን ሳዐት 3፡30 እብ
ሓክም አቅሊም ምግብ ሜጀር
ጀነራል
ረመዳን
ዑስማን
ኣይውልያይ ወስክርቴር ጀብሀት
ሽዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለ
አሰይድ
አልአሚን
መሐመድስዒድ ለትከሰተ ዲብ
ሴንየት ሹሀደ ለትፈተሐ ካርኒቫል፡
እብለትፈናተ ብሎካት ለትፈናተ
ጽበጥ እንዴ ከምከመ አስክ ሳዐት
6፡30 አተላለ። እሊ እብ ፍርቀት
ማርሽን ለትመረሐ ካርኒቫል፡
ለፍርቀት እት ባካት ካቴድራል
ክምሰል በጽሐት እግል ገሌ
ደቃይቅ “እግል ሕርየት ሸዐብ
ለአስተሽሀደው ሐውነ’’ ወብዕድ
እት ትብል ክርንተ ክምሰል
አስመዐት፡ አስክ ሜዳን ሄለል
ሰብተምበር ትወከለት። ለእብ
ማርሽን ልትዋሌ ለዐለ ካርኒቫል
እስትቅላል 2019 ህዬ ክማ እዩዱ
ለትፈናተ ጽበጥ ወስቅራታት
እቡ እንዴ ገምለ እግል ዒድ
እስትልቃልነ አገመለ። ገሌ ዲቡ
ለዐለ ስቅራታት ህዬ፡ “ዐጄ ሬክባይ
ዕንቼ”፡ “ሕብር ዕንታትነ ሕብር
ሀውየትናቱ”፡
“ወአት
ቀርነ
ኢከብድ እተ”፡ “ዐጄ ሰርጎዬ”፡
“ኢቃኑናይ መኔዕ ልትረፈዕ”፡
“መርሐበባ ወሰላም” ወብዕድ እቡ
ጋልም እት እንቱ አምሰ።
ናይ ዮም ዓመት ካርኒቫል

እስትቅላል ምነ ሐልፈ ካኒቫላት
ለፈንትዮ ህለ ምንገብእ፡ ምስል
ወሬሕ ረመዳን እት ወግም እንዴ
አተ ጽባብሕ አስተብደ። ምስል
እሊመ ደረሰ እብ ንዝመት ገበይ
ለአሻረከ ዐለ። ደረሰ ምን መዳርሶም
ዘይ መዳርሶም እንዴ ለብሰው እብ
ሴር ዲብ ለአሴሮ ዲብለ ዐባዪ ሸዋሬዕ
እንዴ ትሰርሰረው ዝያደት ገማል
ሀበዉ። እግልሚ ጂል ሐዲስ እግል
ልውረስ ሰብት ቡ ህዬ ክሉ እብ
ገበይ እሊ ካርኒቫል ለቀርበ ጽበጥ፡
እት ተአስትህል ዲብ ልትፈረጆ
ታሪክ ማሌ እግል ልውረሶ ወእብ
ምስተቅበል ወጠኖም እግል ልሕሰቦ
በከት ለለሀይብ ቱ።

1- ብሎክ ሐቴ- ምግብ
መዲነት
ብሎክ
ምግብ
መዲነት፡
ሪፈረንደም (እስትፍታእ) ኤረትርየ
1993፡
ተምሳል
ሪፈረንደም
ለወክል ለትፈናተ ወራታት እብ
ስወር ወሸክል፡ ወራታት ተስዊት
ወወካይል ድወል እት አሽቃል
ሪፈረንደም፡
ሰቂል
በንዴረት
ኤረትርየ እት መጅልስ ቅራን፡
እግለ ዐለ አዋይን ፈረሕ ወለውቀት
ለለርኤ ቴለል ገቢል፡ ክምሰልሁመ
ቆሚያት ኤረትርየ ለለርኤ ዕፌ
ስወር ወዓዳት ገቢል፡ እብለ እተ
መደት ለሀ ልትሐሌ ለዐለ ሐልየት
እንዴ ተለ ትቀደመ።

2- ብሎክ ክልኤ ቲራቨሎ
ምስትንክር፡ እምባተት ክድመት
ወጠን መዐስከር ሳወ 1994-2000
በህለት አወላይ አስክ 13 ደውረት
ለከስስ ዕፌ ለልትሐረክ ዕፌ
ቀርበ። ለምን ለትፈናተ ድዋራት
ኣኤረትርየ ዲብ መካይን ወእብ
ፍንቱይ ለምን ሜዳን መጽአየ
ጉንድራናት እንዴ ትጸዐነው
እደዮም አቅሹን እንዴ ረፍዐ ዲብ
ዋሼ አስክ ሳወ ተንክሮ ለዐለው
ሽባን፡
ክምሰልሁመ
ትምሳል
ከሪ ቀሰም መትደርበት አንፋር
ክድመት ወጠን፡ እምበል እሊ ዶር
ወአሀምየት ክድመት ወጠን እት

ዐማር ወጠን፡ አንፋር ክድመት
ወጠን መዳፈዐት ወጠን ለአፍሬቱ
ቀርበ። እትሊ ዕፌ እሊ መዐስከር
ሳወ ዲብለ ናይ ሰልፍ እስትንቡረቱ
አብያት ልትሸቄ እቡ ለዐለ አሽካል
ወመናበረት አንፋር ክድመት
ወጠን ወዲብለ መዐስከር ምን ዶል
ዲብ ዶል ልትረኤ ለዐለ ተጠውር
ወለመስሉ እብ ሕላይ ወስንቀይ
እንዴ ተለ ትቀደመ።

3-ብሎክ ሰለስ ጎዳይፍ
እሊ ብሎክ እሊ ዝያደት
ለረከዘ እቱ ወራራት ወያኔ ለከስስ
ዐለ። ሐሸሞት ስያደት ወጠን፡ ሀ)
ዐለኖት ሐርብ ረስሚ እብ ፓርለማን
ኢህወደግ ድድ ኤረትርየ። ለ)
ሃድእ አግቡይ ጽብጠት በሊስ
መጅልስ ወጠኒ ኤረትርየ። ሐ)
እዕላን በገስ እግል፡ መዳፈዐት
ወጠን እግል ክሎም ለሸምሎም
አንፋር እብ ፍንቱይ ሱሩሓም
ለዐለው ምናድሊን፡ አወላይ ወራር
ሐርብ ዕርዲ ማትዮስ፡ ገምሃሎ፡
ጓል ገምሀሎ፡ ባድሜ፡ ክምሰልሁመ
ግራሁ ለተለ ካልኣይ ወራር እግልሪ
መኸል ወብዕድ ወዲብ ደንጎበ
ለቀንጸ ሳልሳይ ወራር ጀብሀት
ጸሮነ ለሸሬሕ ምስለ እት መደት
ሳልሳይ ወራር ትትሐሌ ለዐለት
ሕላየት ሀይሌ ገብሩ ለከስስ ጽበጥ
እብ ሕላይ ስወር ወለልትሐረክ
ዐፌ ቀርበ።

4-ብሎክ አርበዕ
ሰምበል
ጀራይም ጠርዝ ኤረትርዪን
ምን አቶብየ ለከስስ ጽበጥ እዱሉይ
ዐለ። ‘ላም ቀርና ኣይከብዳ”
በህለት
ወአት ቀርነ ኢከብደ!
ለትብል እብ መርሑም እስታዝ
አልአሚን ዐብደለጢፍ ለተሐሌት
ሕላየት፡ ትምሳል ናይለ ጠረዘ ሸዐብ
ወእብለ ዲብ ኤረትርየ ለነብር
ገቢል ኤረትርየ ለገብአ እግሎም
ከብቴ ወከባካብ ለርኤ። እትሊ
ለኤረትርዪን እብ ጄሽ ወያኔ ዲብ
ልትጌለሎ ወጄሽ ኤረትርየ ዲብ
ልትከበቶም ለለርኤ ዕፌ ዐለ።

5-ብሎክ ሐምስ ገዛ ባንዳ
ተሐዲ ሸዐብ እት ቀበት ዐድ
እግል ስያደት። ምስተንክር ስሙድ
ሸዐብ እግል ሐሸሞት ስያደት!
ትምሳል ዎሮ ቀልብ። ሰዳይት ሸዐብ
ኤረትርየ እግል ዴሽ ኤረትርየ። ሀ)
ዴሽ እብ መጽዕን እተ ለሐልፍ እቡ
ለዐለ አግቡይ ለትፈናተ ሰዳይት
ወአትናያት ሸዐብ። ለ) ሰዳይት
ደረሰ ወእማት እት እስብዳልያት
እግል መጀርሒን ገብእ ለዐለ ወቀይ፡
እብ እማት ኤረትርየ ልትረኤ ለዐለ
ወቀይ ሰርጎዬ ወጠንዬ” ለልብል
እማት ኤረትርየ ለትፈናተ በራምጅ
እንዴ ነዘመየ ድራር ዴሽ እት
ልትበሀል ሰላዲ ወሰርጎ ልትበረዐ
ወድያሁ ለዐለየ ወቀይ ለለርኤ
ጽበጥ ትቀደመ።

6- ብሎክ ስስ ገጀረት
ቀራር አልጀርስ 2003-2009።
ለናይ ደንጎበ ወለቀይድ እትፋቅ
ሕዱድ ለሸሬሕ፡ ተምሳል ስውር
ፈረሞት ክልኤ ደውለት፡ እት ቀደም
እድንያይ ሸዋሂድ፡ ክምሰሁመ ኣቢ ወያኔ እግል ፈዓልየት ቀራር
አልጀዛይር። - ሐርብ ደዓያት፡ እብለትፈናተ መሰምስ እት ረአስ
ኤረትርየ ለትቀረረ መኔዕ መጅልስ
ቅራን፡ - ከርዶን ለኢልሰመሕ
ወይዲባት አቶብየ፡ ሱዳን፡ የመን፡
ወጅቡቲ እት ረአስ ኤረትርየ
ለለርኤ ትምሳል ወዕፌ ለሸምል
ዐለ።

7. ብሎክ ሰቦዕ፡
ኣባሻውል፦
12ይት ሰነት ዕልብ 22

አርቡዕ 25 ማዮ 2019

ብሎክ አባሻውል እግል ስሙድ
ወሰባት ሸዐብ ዲብ ቀበት ወጠን
ለነብሮ ኤረትርዪን ለከስስ ጽበጥ
አቅረበ። እትሊ “ዝያደት ክሉ
ወጠን ተሀሌ” እበ ልብል ዕንዋን
ለዳለ እት ገብእ፡ እግለ ዲብ ቀበት
ዐድ ለነብር ሸዐብ እብ ሰበት መኔዕ
ወቅብላቱ ለአርአዩ ስሙድ እብ
እጅትመዓት ወብዕድ አግቡይ
ለለርኤቱ።
ደረሰ ወሸቃለ እግለ ኢዓድል
ወዛልም እት ረአስ ኤረትርየ
ለትቀረረ መኔዕ እት ሰቆ ለለርኤ
ስቅራታት ወአሴራር ሰላም ለርኤ።
እምበል እሊመ መነዘመት
ምጅልስ ቅራን ለተሓበረ እተ
ከይነት ለለርኤ፡ ወእብ ሰበብ እለ
ከይነት እለ ኢሰላም ወኢሐርብ
አዋይን ዲብ ለሀንጦጥል ለሐልፈ
ስኒን ወቅብላት እሊ አከይ መዋዲት
ሸዐብ ኤረትርየ ለአርአዩ ረድ ፍዕል
ለሸሬሕ ቱ።

8. ብሎክ ሰማን፡ አርበዕቴ
አስመረ፡
እሊ ብሎክ እሊ ስሙድ ሸዐብ
ዲብ ካርጅ ለከስስ እት ገብእ፡
ዐድነ ክሉ ምሉተ እግልነ፡ ዘሄግ
እብ ፍንቱይ ምስለ ዲብ ክለ እዲነ
እብ ፍንቱይ ምስል መኔዕ ለልጻበጥ
ዕፌ ቀርበ እቱ። ዲብ ካርጅ ለነብር
ሸዐብነ እግለ መኔዕ እት ልትቃወም
ወድዩ ለዐለ አሴራራት ሰላም
ወስቅራታት ሸሬሕ።
እትሊ ሽባብ ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት
ለአርአወ መቃመትመ ሕድት
ክምሰል ኢዐለት ዲበ መዕረድ
ሽሮሕ ህለ።

9. ብሎክ ሴዕ ኣኽርየ
እሊ ብሎክ እሊ ወቀይ ወዐውቴ
ሕኩመት ኤረትርየ፡ ርሳለት ቃልየት
ዲብ አምዕል ቃልየት፡ መትከባት
ንዛም ኢህወደግ እግል ቀራር
ሕዱድ ኤረትርየ ወአቶብየ፡ እግለ
ትነሰአ መትከባት እትፋቅ፡ እብ
ሕኩመት ኤረትርየ ለትነሰአ ረድ
ፍዕል፡ ርኢስ ኢሰያስ ዲብ ዮም
20 ይንዮ 2018፡ ነድእ ልኡክ
ሕኩመት ኤረትርየ አስክ አቶብየ
ለበሽር ሸሬሕ።
ዲብ ገጽ 5 ልተላሌ
ገጽ

4

ካርኒቫል እስትቅላል . . . . . .
ምን ገጽ 4 ለተላለ

10. ብሎክ ዐስር፡ ዕዳገ
ሐሙስ፡
እሊ ብሎክ እሊ መትከባት
ሜርሐት ገወውርነ ለለርኤ እት
ገብእ፡ ከብቴ ዛይደት ሸዐብነ ለከስስ
ትምሳል መርሐበ እግል ሰላም፡
ከብቴ ዶክተር ኣቢ፡ ርኢስ ሶማል
ዐብዱላሂ መሐመር ፈርማጆ፡
ርኢስ ግብለት ሱዳን ሳልቫኬር፡
ሕላየት ሙሴ ሰላም ለትብል
ክምሰልሁመ ናይ መሕሙድ
አሕመድ እብ ስያሰት ኤረትርየ
እንዴ ተሌት ለተርጀመት።

11. ብሎክ ዐስር ሐቴ፡
ማይ ተመናይ
እሊ ብሎክ እሊ ሰላም
እግል ስን ግዋሬ እበ ልብል
አርእስ ለዳለ ጽበጥ ራፌዕ ለዐለ
እት ገብእ፡ መዋጀሀት ሸዐብ
ምስል ሸዐብ፡ አወላይ ጥያረት
አቶብየ ዕልብ ናይለ አውላይ
ጥያረት ልብእተ ፓይሎት ናይለ
ጥያረት ምስል ዋልዳይቱ ዲብ
ልትዋጀህ ዲብ ቦሌ መከረዪ
ጥያራት አዲስአበበ ወመዋሰለት
ዲብሎማስዪ፡ መትከራይ ጥያረት
ኤረትርየ ዲብ መከረዪ ጥያራት
ቦሌ አዲስ አበበ ለወክል ትምሳል
ለለርኤ ክምሰልሁመ መትአምባት
ሚናት ለሸሬሕ ናይ መርከብ
ሽቅል ወናይ ጥያራት መትከራይ
ወለመስሉ ጽበጥ እቅሩብ ህለ።

ቱ። እምበል እሊ ዲብ ኣሳር
ወዓዳት ለለርኤቱ ለዐለ። ገሌ
ምነ ህቱ ክምኩሙ ለዐለ ምን
እንረኤ ህዬ፡
ወራታት ግራስ ሩት እብ
ዓመት፡ ወራታት ብድረ ዐጀላት፡
ምን ማውንቴን ባይክ፡ ሳልሳይ
ዲቪዥን ኣስክ አወላይ ዲቪዥን
ለህለ ወራታት ርያደት ክለን
አንድየት ለወክል ዕፌቱ ለዐለ።
እምበል እሊመ ምነ እትሊ
ብሎክ እሊ ልትረኤ ለዐለ
ለትፈናተ ወራታት ርያደት፡
ዲብ ድፍዓት ለዐላመ ህለ። እታ
ክምሰልሁመ ዲብ ዓዳት ወኣሳር
በለው ከለው ወአዱሊስ ለከስስ
ጽበጥ እቡ ጋምል ወንዉር ዐለ።

13 ብሎክ ዐስር ሰለስ፡
ፓራዲዞ፡
እትሊ ብሎክ እሊ ቃርብ
ለዐለ ዕፌ አው መዕረድ ባርህ

ምስተንክር አው
ናይለ ናይ ምስተቅብለ
ለከስስ ዕፌ፡ አሰነዮት
ትሕትየት አግቡይ
ኤረትርየ
እብ

ዐጃይብ፡
አጅያል
ብንየት
ወሚናት
ደረጀት

እንዴ ትፋሀምከ አው ዲብ በሐስ
ወድራሳት እንዴ አተንከብከ
ለቀርበ ጽበጥ ቅዱም ዐለ። እብሊ
ህዬ ምስል እለ ርክብት ለህሌት
ሰላም ወመስኩበት ምስተቅበል

13.2 ሰንበል ንጃረት
ወሕዳደት፦
ፍገሪት ሕዳደት ወንጃረት
እብ መጆብ ዋዴሕ ሰእዮብ
ኤረትርየ ለወክል ዕፌ እት ገብእ፡
ኤረትርየ እብ መጆብለ ሐልፈት
እቡ መሳድድ ወንዳል ስሙድ
ወለሐቀቀቱ ዐውቴታት ወእብ
አዜ እግል ልትበጸሕ ለወጅቡ
ተጠውራት እብ ሸክል ጽረብ
ቃርብ ህለ።

13.3 ወራታት
ኤሪቴል

12. ብሎክ ዐስር ክልኤ
ጸጸራት
እሊ ብሎክ እሊ ክምኩሙ
ለዐለ ወራታት ሽባብ ወርያደት
ምስ ዓዳት ወኣሳር ለከስስ እት
ገብእ፡ እብ ዓመት እብ ሸባብ
እግለ ትሰርገለ ወራታት ርያደት
ወስሙድ እግል ፈሰሮት ለአመማ

ለተልሄቱ ዶር እብ ዋዴሕ
ቃርብ ዐለ፡ እሊ ዕፌ እሊ እብ
ጸሩብ ወነቁሽ ክምሰልሁመ እብ
ማሽኔሪታት ለተለ ዐለ።

ምስተቅበል ኤረትርየ ወበራምጅ
ዐማር ለከስስ እት ገብእ፡ ገሌ ምነ
ህቱ እዱሉዩ ለዐለ ጽበጥ ህዬ እሊ
ለተሌ እንረክብ፦

ምዴርየት። ቀደሞት ክድመት
ሚናት ኤረትርየ እግል አቶብየ፡
ተዕዲን ኮለሊ ፖታሽ፡ ቢሻ ወዘረ
ለከምክም እት ገብእ፡ እሊ ብሎክ
እሊ ምስል መአሰሳት ቢሸ፡ ዘረ

ኤረትርየ ዝያደት ሰእየት ክምሰል
ቡ ለርኤከ።

13.1 ወራታት ሸሪከት
ብነእ ሰገን፡
እትሊ ምስተንክር እት ብነ
ለከስስ ስቅራት፡ ዝያደት እብ
ስወር ለተለ እት ገብእ፡ እሊ እብ
ሸሪከት ብነ ሰገን ቃርብ ለህለ
ዕፌ እግል መአሰሳትነ ለወክል፡
ሸሪካት ብነእ ክምሰል ወቀይ
ብንየት ወጠን ዶረን ዲብ ቀድመ
ለለርኤ ቱ። እግል መሰል፦
ሸሪካት ብነ ዐድነ ዲብለ
ትፈናተ ወራታት ብነእ ለአግደዩ
ዶር ለለርኤ፡ ዲብ ብንየት ከዛናት
ወከባሪ፡ ዲብ ዎሮ በጠሕ ዐቢ
ለትጸዐነ ዕፌ ወራታት ብነ ዐድነ
ለሸርሕ ቱ።
እምበል እሊመ ሸሪከት ብነእ
ዲብ ብንየት አግቡይ ወብዕድ
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“ክድመት ክሉ እት ክሉ”
ሐንቴለ ልብል አርእስ ለዳለ
እት ገብእ፡ እሊ ብሎክ እሊ
በዐል መዝ እትሳላት ኤረትርየ፡
ቀደም እለ ምነ ሰርገለዩ ወራታት
ወዲብ ምስተቅበል እግል ልትሸጌ
ለቀድር በራምጅ ለለርኤቱ።
እብሊ ህዬ ዶር እትሳላት
ኤረትርየ ዲብ ጠወሮት ስርዐት
ሳተላይት ክምሰልሁመ ናይ
ከደማት ሞባይል እበ ወክል
አግቡይ ዱሉይ ህለ።
እብሊ ህዬ ለእግል ዮም
ዓመት እብ መናሰበት 28ይት
ሰነት ዒድ እስትቅላል ኤረትርየ
ለዳለ ጽበጥ ካርኒቫል ደረሰ
መዳርስ እብ ብዝሔ ምነ ሻረከ
እቱ ዐለ። ሳዐት 3፡30 ምን ሽደ
እንዴ ትበገሰ ህዬ ዲብ ሜዳን
ሄለል ሰብተምበር ተ’መ።

መሐመድ እድሪስ
ወ ሳልሕ ገመ
ገጽ

5

ሰባት እት ስሙድ እግል ዐማር!
ዲዛይን፡ ታእዛዝ አብርሀ
ስወር፡
አቤል በረከት
ክብሮም ታዬ
አክሊሉ ዘርእዝጊ ወአብርሃም በየኔ
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ገጽ

6

ሰባት እት ስሙድ እግል ዐማር!
ዲዛይን፡ ታእዛዝ አብርሀ
ስወር፡ አክሊሉ ዘርእዝጊ
ክብሮም ጸሃዬ ወአብርሃ በየኔ
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ገጽ

7

ከልሹም መሐመድ
ምን ካልእ ሳምን ናይ ማዮ
አቴነ እት ክለ ኤረትርየ እግል
ገማል 28ይ ዒድ እስትቅላል
ብዙሕ በራምጅ ገብአ። አስመረ
ስርጉይ አንዋር ሸዋርዐ ዮም
15 ማዮ ምስል እንዴ በርሀ
ሉለት ተጭረዋሬሕ እት መስል
እስምብትት ሀሌት። መዳርስ እብ
ምዕል ምዕለን ፍንቱይ በራምጅ
አዳለየ። መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ ዕፌ ስወር፡

አሰይደ ጀሜለ እድሪስ
ነቁሽ ወምህዞ አዳለ።
ፍረቅ
ዓዳት እት ሲነማት ወሸዋሬዕ
ሸዐብ ዐለመየ ወአትፋገዐየ።
ምን ኻርጅ ለመጽአያመ እተ
ክምሰልሀ እብ ጽበጠን ምስል
ሸዐብ ኤረትርየ አጥዐመየ። . .
. ለበራምጅ ብዙሕቱ። ከሚሽ 23
ማዮ ሀዬ ክል ሐይ ዳሳቱ እንዴ
ሰርገ፡ ምስል እንዴ ተአከበ እት
በሌዕ ወሰቴ፡ ልትፋጋዕ ወልተልሄ
ልውዕል ዲበ። አንፋር እዕላም
እት መጃሜዕ እንዴ ትካፈለው
እብ ክሉ እግል ለዐሩ ወጠነው
እበየ ልትዐሬ ለምዕል እት ቤቱ
ልውዕል አለቡ እት ዳሳቱ ሀለ።
መጅሙዐትነ ለበጽሐቱ ዳሳት
እብ ጀሀት ሰምበል ሸሪከት ብነ
ሳወ፡ ሐይ ቅድስቲ ማርያም፡
እብ ጎዳይፍ ሐይ ማይ ዓይኒ፡
እብ ቲራቮሎ ሀዬ ዎሮ ዳስ ምን
መዐስከር ደንደንቱ።
ሰልፍ ለአንበትነ እቡ ዳስ
ሸሪከት ብነ ሳወ “ሰላም”
ለትሰሜት ፍርቀት ዓዳት ናይለ
ሸሪከት እት እንባተት ዐለት። ዕዱ
24 ደውረት ምሕረት ርእሶም
ሐኪመትተ፡ እግል ገማል ዒድ
እስትቅላል ዲብለ ትዳለ በራምጅ
ዕፌ ዓዳት ማርሐይት ናይለ
በርናመጅ ዐለት።
ዕዱ 32 ደውረት ክድመት
ወጠን ሚካል ከሕሳይ ዲብለ
ሸሪከት ሔፍዛይት ወሳይቕተ ዲብለ
ፍርቀት ዓዳት ሀዬ ሙመስለት፡
መሰሰዓይት ወሔልያይት ተ።
ክልኢተን እት ረአስ ሽቅለንቱ
ዲብ እለ ፍርቀት ዓዳት ለለአወቅየ፡
እተ ብዕድ አውካድ ህዬ ሽቅለን
ሸቅየ። እትለ ሸሪከት ወእብ ዓመት
እት ክሉ መአሰሳት ሕኩመት
ወምህናት ዮም አንሳት ወተብዕን
ለልትበሀል ፈርግ ኢሀለ እት ክሉ
ሀለየ ድራውሊኮ፡ ኤለክትሪክ
ብነእ ዲብ ክሉ ሀለየ። አዜ ሀዬ
ዒድ ሕርየት እግል ለአግምለ
ሸቅየ ሀለየ። ዳዊት ተስፋዝጊመ

በናይ ወድራውሊኮ ዕዱ 23ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ምን
ምህናት ሳወ ለትኸረጃቱ ዲብ
ዓዳት ሀዬ ሸቄ። ህቱመ ሕነ ሸባብ
ወጠን እግል ዐማረ በዲር ብጉሳም
ወዮም ብጉሳም፡ ሐቆለ ቤለ እሊ
ሐልፈ ስኒን ልብነ ፍንጌ ሐርብ
ወሰላም እት ልትከፈል እንሸቄ
ዐልነ አዜ ላኪን ክሉ ቀልብነ ዲብ
ዐማር ወተዕሊም ሰበት ገብእ እትለ
ሐጭረት ውቀት እበ ባድራትነ
ሀለየ ድወል እግል ነዐሪቱ ቤለ።
ሕሴን ኣደም ዐሊ ሸዐብ
ኤረትርየ አክለ ሰልፋይት ሰነት
ሕርየቱ ለዐይደ ሀለ እግል ኢበል
እቀድር እግልሚ መርሐለት
ሐዳስተ ወሕናመ እበ ደረጀት
ለሃቱ ለዱሉያም ሀሌነ ቤለ።
እግልሚ ሰላም መስለ አለቡ ምን
ሰልፍነ ነሐዝየ ዐልነ ወራክባመ
የዐልነ ስበርነ እለ ወሰመድነ እለ
ወረከብናሀ እለ እግል ንብጸሕ
ለካፈሐ ሸዐብ ኤረትርየ ወርኢስነ
አሰናይነ አሰናይ እለ ረኤነ ቤለ።
ናይ 1978 ሙናድል ሰልጠኔ
ሐጎስ ቅስሜኣብ ለትፈናተ ምስል

አሰይደ ረሕመ ዑስማን

ብነ ለገይስ ምህናት ብእቱ አዜ
ላኪን እግለ እቱ ሸቁ ሸባብቱ
ለመርሕ። እለ መርሐለት እለ
ምራድነ ምን ተመ ዲበ ሰኒ ፈርሐት
ትሰምዑ። አስክ እለ ሀዬ ለስሙድነ
ስሙድ እንዴ ወሰክነ ዲቡ እግለ
እብ ሐርብ ወመኔዕ ግሽጉሽ ለሀለ
እቕትሳድነ እግል ንርፈዕ ሽቅል
ልታኬነ ሀለ ቤለ። ለሸባብነ ሰኒ
ወጀህናሆም ምን ገብእ ሐንገሎም
ሻፍግቱ እዴሆም ሳልጠትተ፡
ለእለ እግል ልሽቀው ለሐዙ ሐቴ
ዶልመ ኢለአጸንሕወ። እሎም
ምን ይእንጸብጥ ሚ ወትሸቀ። አዪ
ሓጀት አጊድ ጸቡጠ ወእት ዐመል
ልትነፍዑ እበ እለ መርሐለት አዜ
ሀዬ እግሎም እግል ተአስክብ
ወተአቅስን ሰእየትቼ ዐባይተ

ዳሳት እስትቅላል ለናይር እት ክል ሸኪክ ወምሕል
ወአሰናይከ እብሎ እግል ሸዐብ
ኤረትርየ እሊ ዒድ ዮም ዓመት
ናዩቱ ፍሬ ስሙዱቱ ቤለ።
ዑስማን መሐመድ ሱሌማንመ
ምን 2003 እተ ሸሪከት ለሀላቱ።
ዲበ ሀዬ ብዙሕ ጅንስ ምህናት
ብነ ተዐለመ። ሕርየት ወሰላም
እብ ንዳል ክም ረከብናሀን እንዴ
አከደ እግል ልዳይመ እነ ወእብ
ዐማር እግል ነአግምለን እሊ ዒድ
ሕርየት ምስለ ፈረሕ ገለድ ለነአቴ
ዲቡ ክምቱ አትፋቀደ።
ሜጀር ሓየሎም ተስፋስላሴ
ከሕሳይ መመቅረሓይ ሽቅል
ናይለ ሸሪከትቱ። እለ ሸሪከት እለ
እት ብነ ወጠን ትወድዩ ለሀሌት
ዶር ቀሊል ኢኮን። ምን 2014
ዲብ ባጼዕ ናይ 10 አልፍ ቶን
መብረዲ መካዝን (ተልጅ)፡ እሉ
መስል ሀዬ ዲብ አለቡ ወዐዲ
ጓዕዳድ ሸቄት። ዲብ ባጼዕ ለሀለ
መስነዕ ፕላስቲክ፡ መስነዕ ትናክ
በኔት። ብዕድ መሻሬዕ ነኣይሽ
እንዴ ሐደግካቱ እሊ። ለዲበ
ሸቁ ሀለው ሸባብ መሀንድሰት
(ኢንጂኔራት)፡ ጆሜትራታት፡ ዲብ
ሃማሙስ ለተዐለመው ቴክኒሻናት፡
እብ ተጅርበት ለትጠወረው ሰብ
መቅደረት ገቡእ እት ሀለው ምስል
ለሀለ መሓግዝ ክም ቀልብ ለለሸቄ
መዋድ ምንመ ኢረክቦ ምነ እለ
ረክበው እት ባስሮ ምን ሽቅል
ባጥራም ክም ኢኮንቱ ለሸሬሕ
ሜጀር። እትለ አዜ ዲብ አስመረ
ምስል ሸሪከት ፒቺኒ እንዴ
ገብአው እብ ፕሪካስት ልትሸቄ
ለሀለ አብያት እቱ ከድሞ ክም
ሀለው ሀዬ ሸርሐ። ሸዓሮም ሑድ
እንዴ አፍገርከ ብዙሕ ወሳፊ
አፍረዮት ቱ። እሊ ሸዓር እሊ

ሜጀር ሓየሎም ተስፋስላሴ
ሀዬ እትለ ገያዲት ብንየት ወጠን
ትጠለብ ዲቡ ለሀሌት እዋን ፈዓሊ
እግል ልግበእ ክም ለአትሐዜ ሀዬ
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ሸርሐ።
ራሕመ ዑስማን መሐመድ
አሚር በዐል ሰምበልተ። ዲብ
ሰምበል
ለትፈናተ
ቆምያት
ወክልኤ ለድያነት ምስል ነብረ።
ኢሳቅ ለልትበሀል አብ ምስል
ጼዋይቱ ንግስቲ ስቲፋኖስ ለዳስ
ናይ ሐይ ቅድስቲ ማርያም ዲብ
አፌቶም ልትነደቅ። ዘሪበቶም
እንዴ ፈትሐው ለሐይ እብ
አግርበቶም፡ ማዮም ወብዕድ ክም
ምራዱ ልትዓወን። ለሐይ ሀዬ
ናይ ሐምዴ ጃእዘት ሀበቶም።
ራሕማመ ሰኒ ፋርሐት እሉተ።
ሕነ ግሩማም ውጁሃም፡ ሳምራም
ወሳምዳም ሕነ ወእበ እግል ዲመ
እግል ነአተላሌቱ ትቤ። እምነ
ረሕመ ስሌማን ሀዬ ወድ ብክረ
ቤዘ ሕርየት ለገብኣቱ ለተርፈው
ልሕደግ እነ ደሐን ልምደድ

አሰይደ ረሕመ ስሌማን
እሎም እንዴ ኬደው ልእተዉነ
ዲብ ትብል እብ መድሐር ሸርሐተ
ፈርሐተ።
ክንፌ ወልዴሚካኤል ምዴርየት
ጎዳይፍ እዳረት ደዋሒ ማይ ዓይኒ
ምነ መዳልያይት ለጅነትቱ። ሰለስ
ወሬሕ ትዳለው እሉ ዮም ዓመት
ለፈግረ አዳም እት ክሉ እሊ
ስኒን ርእያሙ ይሕነ ቤለ። ለዒድ
ዲብ ረመዳን ምንመ ሳደፈ ኮም
ምስል እንዴ ወዐለው ለስያም
ነብራሆም እንዴ ትዳሌት እሎም
ምስል እግል ለአፍጥሮ ቱ። ዳሶም
ምን ጃፓን ለመጽአት ፍርቀትመ
እተ ዳሶም ዕፌ አርኤት ትሰሰዐት
ወተሐረበት።
እሊ
ፈድል
ስሙድናቱ ስሜትነ እግል ልክረው
ለተሐለመው ለደሚሮም ዲቦም
አቅበለ ሕነ ሰላም ትመደደት እነ፡
ረቢመ ምስልነ ገብአ ከአርድነ
ዝላም አጥለለቶ፡ ረቢ እት ሰኔት
ልወስከነ። ሓዝያይ ሰኔት ገበዩ
ራትዐትተ እት ልብል ባርህ
ሙስተቅበል ኤረትርየ ልትረአዮ
ክም ሀለ ተሃገ።
ምሕረት ዐንዴማርያምመ እብ
እንክረ ሸዐብ ኤረትርየ ብዙሕ
መታክል ሳደፈዩ እስትቕላሉ
ዶል ረክበ ፈርሐ ወትሳረረ
ሐርብ ሐዲስ መጸአነ ልብል
የዐለ ክም መጽአ ሀዬ ኢበሀጀ
ምኑ እንዴ ሰምደ እት ዐውቴ
በጽሐ። አዜመ ብዙሕ ልትበሀል
ለለገቤሕ
ወሰእየት
እግል
ንብተክ ለወዴ ሕነ ላኪን ምን
ሐቴ እለ እንፈርህ አለቡ በዲር
አርቡዕ 25 ማዮ 2019

ሳምዳም ዮም ሳምዳም ወፈጅር
ሳምዳም። እግል ሰላም ውሕደት
ወዐማር ለእንሸቄ ሸዐብ ምን
ገብአነ ጻማነ ከደን ኢበዴ እቡቱ
ለዮም ዓመት ንኡሽ ወዐቢ እንዴ
ኢተርፍ እት ዎሮ ዳስ ምስል
ፈሬሕ ወልትለወቅ ለሀለ። እለ
ዳይመት እግል ትግበእ እግል
ልክደም ክም ወጅብ ሀዬ ዎሮመ
ቃዊ ኢኮን። አሰናይነ ትቤ።
ዎሮ ምን ዳሳት መዐስከር
ደንደን ዲቡ ለአትሃጌናሀ ዲብ
ጋራጅ ሕኩመት መስኡለት
ኣውቶኤለክትሪክ ናይ 1977
ሙናድለት
ቅድስቲ ገርጊስ
ዐንዴ ክል ሰነት ዲብ ልዐዩዱ
እግል አጀኒቶም ለአወርሶ ክም
ሀለው ሓኬት እነ። ለአጀኒትነ
ዲን ወቆምያት እንዴ ኢፋርጎ
ክም ሐቴ ዓይለት እንዴ ገአው
እግል ልዕበው እነ ንትጀሀድ
ወእብ ዐመል ክምሰልሀ ገአው
እነ ትብል።
ጀሚለ እድሪስ እት ቀበት
ሙናድሊን ትነብር ለሀሌት
ሻበት እም ዕያልተ። እበ እተ
መዐስከር ለትርእየ ውሕደት
ወመዕንወየት እንዴ ትትዐጀብ
አነ ቀበት እሎም ምን እሳት
እንዴ ፈግረው እበ ሀሌት
እሎም ወጠን እግል ልክደሞ፡
ጂል ሐዲስ እግል ልረቡ ናድሎ
ለሀለው ሙናድሊን እብ ሀለዮተ
ሕብንት
ክምተ
ትሸሬሕ።
ለክልነ ምስል እንፈሬሕ ዲበ
ምዕል ሕርየት ዲመ ነአኖክየ
ወሰኒ ንትዳሌ እለ ምንመ ሕነ
ዮም ዓመት ሀዬ ክም ፍንቲት
ዐየድናሀ፡ ዝያድ ሰእየት ለብእተ
ሰነት ምን ገብአት ትቤ።
ምን ትፈረርነ አስክ ነዐይር
ዝላም እት ትቃጠር ዲብነ፡
ዳሳት እብ ለቤዕ ልቅሉቅ ዲብ
እንቱ ሸዐብ ከሽ ዲብ ወዴ እቱ
ምን ረኤነ እብ አማን ሰእየት
ለተሀይብ ሰነት መስለት ዲብነ።
ምነ ዶለ እተ ሖለ! ዓመተ
እት እንወስክ ንጽንሑ እብለ
ሸዐብ እግል ዐማር ዕንዱቀ
ሀለ እት ደረጀት ውቅል እንዴ
ፈገርነ ምን እሊ ለነይር ዒድ
እግል ንሓልፍቱ። ሰነት ኬር
ወበርከት!!
ገጽ
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ሄሳት ዳሳት፡ ምስል ሰብ ፋሻት

አሰይድ ሰለሙን ሃይሌ
እሊ አሌላት ጎነ ኩሉ እብ
ወራታት ሄሳት ዒድ ሕርየትነ
ለትመለአ አሌላት ቱ። ሸዐብ
ኤረትርየ ለእብ ዐውል እስትሽሃድ
ቃሊ ለረክበየ ሕርየቱ፡ እብ
ለትፈናተ ነሻጣት ቱ ዲብ ክል
ሖል ለልዐይደ። እለ ማሌ 24
ማዮ ህዬ፡ ለረስሚ ዒድመ ልግበእ
እትኢኮን፡ ቀደሜሀ ለዐለት 23
ማዮ ህዪ እት ኩለ ወጠን፡ እብ ዒድ
ዳሕያት ወደገጊት ለትትአመር
እት ገብእ፡ ክል ዐድ ወምዴርየት

አሰይደ ኤደን ሚካኤል
እት አፌተ ምስል እት ኦሮት ዳስ
እንዴ ትጀመዐት፡ እበ እለ ረክበት
ዝሕረት ሕበር ተዐይደ። “ዐየዶት
እት ዳሳት፡ ናይ ብሕታከ እግል
ኩሉ፡ 24 ማዮ ህዬ እብ ሕበር
እግል ኩሉ” ተዐይደን። ከሕናመ
እተ ማሌ ለሀ ዲብ አስመረ እት
13 እዳራት ደዋዬሕ ወቀወሺ፡
ክምሰልሁመ ደገጊት አስመረ
ወድዋራተ ለገብአ እሕትፋል
(ሄሳት) ዳሳት እንዴ ተሐረክነ፡
ናይ ሐምስ እዳረት በሀለት፡ ማይተመናይ፡ ዕዳገ-ሐሙስ፡ ኣኽርየ፡

እሙና አስገዴ
አባሻውል ወአርበዕቴ አስመረ
እብ ዕነ ለሻሀድነ ዲቡ አዋይን
ዲብኩም እግል ነአብጼሕ ምን
እንቤ ቱ። እብ ዓመት ስካን
አቅሊም ምግብ፡ እብ እዳራት
ምዴርየቱ፡ እዳራት ደዋይሑ

ወደገጊቱ ዳሳት ማዕየ እንዴ አዳለ፡
28ይ ዒድ እስትቅላሉ እብ ነያረት
ዐየደ። ዲበ ዮም 23 ማዮ እንዴ
አንበተ አስክ 24 ማዮ ለለአተላለ
ዳሳት ማዕየ፡ ሸዐብ ነበሪት እንዴ
አዳለ ለአምዕል ወተርጀመተ
እብ ውቅል ነያረት ዐየደየ።
“ሕርየት ክሉተ፡ ህተ ሐቆ ህሌት
ዐማር ህሌት፡ ዐማር ሐቆ ህሌት
ህዬ መትቀዳም ሀለ” ለቤለው
ሙሽተርከት ዳሳት፡ ሸዐብ ለእብ
ዐውል ቃሊ መጽአት ወተአከደት
ሕርየቱ፡ እብ ዐማር ከም ለአገምለ
ሸክ ክም አለቡ አከደው። እሊ
ለከስስ ተቅሪር እዱሉይ ህሌኮ
ከቅራአት በኪተት፡ለንኢሽ ዳብል ገቢነት ዐረብየትነ
ምን ፎርቶ እንዴ ሀረስነ፡ ፋዱስ
እብ ማይ-ተመናይ ጀውለት
ዳሳትነ አስተብዴነ። እት ማይተመናይ እሰልፍ ለአንበትነ እበ
እዳረት ደዋዬሕ ብርሃን-ዐይኒ እት
ገብእ፡ ዕፌ-ዓዳት እብ ደረሰ፡ ብለዕ
ወሲቶ እዱሊት ጸንሐተነ። ሙዲር
ምዴርየት ማይተመናይ አሰይድ
ሰለሙን ሀይሌ ከሊመት ሄሰት
ዒድ ሕርየት እተ ዳስ አስመዐ።
“ዮም ዓመት ዒድ ሕርየትነ እት
ሰእዮብ ለልሀይብ አዋይን ሰላም
ነዐይዱ እብ ሀለዮትነ፡ ኩሉ እት
ረአስነ ለዐለ ግየም ከይነት ምን
ትገልጸጸ ምኒነ አሰናይነ! ግረ እለ
ህዬ እግል ዐማር ንትዳሌ” ለትብል
ልእከት ሓለፈ።
ደርቡ መስኡለት ዳሕየት
ብርሃን-ዐይኒ
አሰይደ
ኤደን
ሚካኤል፡ “አሰናይ እት ካምለት
ሰላም ትጀመዐነ!” እት ትብል፡
“ናይ ዮም ዳስነ ትፈደሎ፡ ብልዖ
ወስተው፡ ሰላም ትንገስ ወከይነት
ትክለስ!” እት ትብል፡ ለሄሰት እብ
ረስሚ ከስተተ እሎም።
ምነ አስክ ከርስ ማይ ተመናይለዓል እተ ዐለት ዳረት ዳሕየት
አብያት ሸርከት ሰገን ፈገርነ። እት
ሜዳን ለዐቤት ወእመ መናድለት
ለዐለት እሙና አስገዴ መንዴረት
ኤረትርየ እንዴ ተዐንደቀት እተ
ዳስ እክል ወከይራት ብዕድ እት
ካፍል ጸንሐተነ። እማት ምን
ስርቀት ወሬሕ ማዮ እት ኩሉ
እግል ሕርየት ለከስስ ወራታት
ክም ትከሰአየ እት ሸሬሕ ህዬ፡
“ናይ ዮም ዓመት ዒድ ሕርየትነ
እት ሰላም ታመት ነዐይዱ ህሌነ፡
እዲነ እግል አተብረኮትነ እንዴ
ተዐውል ዐለት፡ ሰላም አተበልናሀ።
አዜመ ውሕደትነ እንዴ አተረድነ፡
እግል ዐማር ደውለትነ ንትበገስ።
ቀቡቡ ለዐለው ዋርሳይመ፡ ምን
አቡሁ ይከኣሎ ለትከበተየ እማነት
አስበተ!” ትቤ።
መምህር ተስፋሚካኤል አብረሃ
ምን ስካን ዕዳገ-ሐሙስ ቱ። ህቱ፡
ዔማት-ርዝቅነ ሸዐብነ ሰበት ቱ፡
ኩሉ ወራታት ሄሰት ዳሳት እበ
ስካን ክም ገብአ እት ወዴሕ፡
“ክል ኤርትሪ ዎሮትከ ዲብ
ዳሕየቱ ወእዳረቱ ሕበር ምን
ሰሴዕ፡ ለአስታህል! ሰበቡ አምዕል

ሕርየቱ፡ አምዕል ተውሊደቱ
ሰበት ገብአት!” ዲብ ልብል፡
ሰላም ምስል ገወውርነ ዊደትነ፡
አርዛቅ መንጠቀትነ ምን-ሕድ

መም.ተስፋሚካኤል አብርሀ
ዲብ ንትባደል፡ ሸዐብነ ምን ክል
ሰኔቱ እግል ለአንዕም ክም ሰድዩ፡
አፍሪቀ ህዬ ምድር ጽጉብ ዲብ
እንተ፡ እብ ሰበብ መስተዕምረት
አስክ እለ መትነፍዓይት አርዛቀ
ጋብአት ሰበት ይህሌት፡ “ሰላምነ
እት ነዐቅብ፡ እት ተጠውር
ወቴክኖሎጂ እግል ነአለምቤ
ብነ” ቤለ። “ሞረት ሐቅ ቀጥነት
ድኢኮን ኢትለውሌት! ምን
ሰልፍነ ሰላም ምን እንቤሎም፡
ልትጋረፎ እንዴ ዐለው፡ ዮመቴ
እግል ሐውነ አፍሪቅዪን ምን
ገብእ ወድወል ብዕድ መዜርነትለ
ሰላም ኖስነ ጋብኣም ህሌነ!” ህዬ
ወሰከ መምህር ተስፋሚካኤል።
ምን ስካን ኣኽርየ አሰይደ ሳረ

12ይት ሰነት ዕልብ 22

ሳራ አብርሃም

አብረሃም ህዬ፡ እተ ዳስ ምስል
መሳኒተ ከስ እብ ስስዒት እት ትብል
ጸንሐተነ። ህተ ናይ ዮም ዓመት
ዒድ ፍንቱይ ቱ ትብል። “ቀደም
እለ እት ሐን ዘለት ከይነት ነሓልፉ
ለዐልነ ዒድ ሕርየትነ፡ ዮም ዓመት
እምበል ለገብአት ጻብኢት እት
ሰላም! እት ዐማር ወሓለት ጀው
ጥልት ነዐይዱ ህሌነ”፡ ትቤ ዲብለ
ዝላም እንዴ አሽተረቱ ልትቃጠር
ለዐለ ዳስ ዲብ ተአሽር። ሳረ
ህግያሀ ዲብ ተአተላሌ፡ “አዜመ
እት ካርጅ እንዴ ገብአው ሰላምነ
እግል ለሐምርጎ ለልሐዙ ሰብ
ከይነት ውላድ ዐድ ልግብኦ ወበረ
እንሰምዖም ህሌነ፡ ሕነ ህዬ እት
እንሜሜ ለእንገይስ ሸዐብ ሰበት
ሕነ፡ እግልነ ተሐስቦ ምን ተሀሉ
እሊ ሀገጊት ለፋሽል ምኑ እንዴ
አዘምኩም፡ እት ዐማር ዐድኩም
ሐዞትኩም ውደው ሌጠ እብሎም”
እት ትብል ፊነ ተሀይብ።
አሰይድ መሓሪ ጸሃዬ ምን ስካን
እዳረት አባሻውል ቱ።
“ዮም
ዓመት ለሔሰ ዒድ ሕርየት ነዐይድ
ህሌነ፡ ንኡሽነ ወዐቢነ እግል ዐማር
ዱሉያም ህሌነ። ምዕራፍ አከይ-ድስ
ድብእት ሰበት ህሌት፡ ምዕራፍ ድስ
እግለ ንትዳሌ” እት ልብል፡ እግለ
ተየልል ሰእዮብ እት ምስተቅበል
ባርህ እግል ንበድሉ ልተምኔ።
ምን ዳስ አበሻውል መኪነትነ
እንዴ ሀረስነ ዝላም እት ዘልም፡ እት
ዳስ እዳረት 4ቴ አስመረ አቴነ። እተ
ቀደምለ ዳስ ለዐለ ስወር ወአሽካል
ረስም ሰበት ዐጅቤነ፡ እግል ንሰውሩ
ለዝላም እግል ትብጠር ታኬነ።
ክም ትሸበሀት ህዬ፡ ለሸክል ሱረት
መደበር ዐለ እቱ አሽካል-ስወር
መሰውራዩ ነቅመው ዲብነ። ረሳም
ወጼርባይ ሸክል አሰይድ ተስፉ
ዘርኣብሩኽ ልትበሀል። “እሊ ክፋል
ግርመት ዳስኩም ጋብእ ለሀለ ስወር
ከአፎ ሰወርካሁ?” ክም እንቤሉ፡
“እሰልፍ እሊ ስወር እግል ኒዴ
ብዝሓም ረሳሜን እት ሕነ፡ እዳረት
አቅሊም ምግብ ሊከ ወዴት እትነ።
‘መዳፍዐት ሸዐብነ እት ካርጅ’
ለልብል አርእስ ተሀየቤነ። ሳብተት
ሐብሬ ምነ እንዴ ትበገስነ ጀላብ
እግል ንሽቄ ህዬ፡ ምን እርሺፍ
አርቡዕ 25 ማዮ 2019

አሰይድ ፍቃዱ ታረቄ
ጀብሀት ሸዕብየት ልግበእ ወብዕድ
ዔማት ለትከፌነ ሐብሬ ክም
ጀምዐነ፡ ናይ ኖሼ ፍጥር እንዴ
ወሰኮ፡ እሊ

ረሳም፡ ተስፋ ዘርኤ

መሐሪ ጸሃዬ
ዲብ ገጽ 2 ልተላሌ
ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ሰባት እብ ስሙድ እግል ዐማር!
ተቅሪር ፈን ወዓዳት

ሕነ!

እለ ሕነ ለእብ ክሉ ሓልፋም
እኪት ለምነ ተአኬ ርእያም
መራር ለዐንደለ ሳትያም
ሕፍን ለገህረተ ጫቅማም
ሃይሞት ለእት መቅጠነ
አጽሁያም
ሐዳረት ምን ንቅረተ ፋግራም
በደል ጅንስ እብ ወቀይ ሱንናም
ሐያላም ለለሐይሎም ሳብጋም
አይወ ሕነ ሚ ገብእ ኢርእያም?
ሕነ፡ እት ስመያትነ
እት አፍገሮት ስምነ
መትቀዳም ለልብሉ
ለአሳደረ
እትጃሁ እበ ኢከስስ

28ይት ሰነት እስትቅላልነ ምን
16 ማዮ አስክ 24 ማዮ እብ
ለትፈናተ ወራታት ፈን ናይረት
አስመነት። ዒድ እስትቅላልነ ምነ
ናይ በዲር ለፈንትዩ እት ወቅት
ሰላም ልትዐየድ እብ ሀልዮቱቱ።
ከክም አተላላይ ተቅሪርነ ዮመ ምን
ዮም 22-24 ማዮ ለዐለ ነሻጣት
ፈን ጭምም እንዴ አበልነ እግል
ነአቅርቡቱ፦
ዮም 22ማዮ ለእግል ሸሀር፡ እብ
ሰብ መቅደረት ልዳሌ ለዐለ ዕፌ
ካርኒቫል እት መትጸብረቱ ለፈግረ
እተ ምሴት ተ። ለካርኒቫል እብ 13
ምዴርያት አስመረ ለዳለ ገብእ እት
ሀለ ፡ ብዞሕ ምዕራፋት ተአሪክነ
ለሸሬሕ ዐለ። ለ13 ምዴርያት እብ
ምፍጋር-ጸሓይ ወምውዳቅ-ጸሓይ
እንዴ መጽአየ እት ሽደ ትጀምዐየ።
ምን ሽደ ህዬ እብ ሪገተን እንዴ
ትነዘመየ እብ ሻርዕ ሸውሀደ እት
ሻርዕ ሕርየት ተሓበረየ። እት ባካት
ሲቲፓርክ ወሲነመት አዝመረ ህዬ
ምዴርየትከ ናይ ደቃይቅ ወቅት
እንዴ ተሀየበት በጢር ለለአትሐዝዩ
ጽበጠ አርኤት። ምኑ ህዬ እት
ሜዳን ሄለል ሰምተምበር ድማን

ወድገለብ እት ለአደንግቦ አሴራርለ
መርኢት ተመ።
ካርኒቫል ዮም ዓመት ምነ ናይ
ቀደም አዜ ለትፈንትዩ ምን ተዐሌ፡
እት ሐንቴ ሰላም ልትዐየድ እብ
ዐለዮቱቱ። እተ ካርኒቫል ሐረከት
ሙባሸረት፡ ተምሲል፡ ስስዒት፡ ረስም
ወብዕድ ጥበብ ለለአርኤ ምህዞ
ዐለ። እብሊ ህዬ ለእንዴ ዐፌካሁ
ለኢትጸግብ ምኑ ዕፌ እብ ሰርገል
ተመ።
23ማዮ ክም አተላላይ ምነ 18
ማዮ ለተአንበተ ለትፈናተ መርኢት
ሸዋሬዕ ዐለት። እሊ ህዬ እት ሐምስ
ፊአት ለትከፈለ መርኢት ቱ።
ካረኦኬ፡ በርናምጅ አጀኒት፡
ኮንሰርተ (ሰህረት)፡ ናይ ዎሮ ነፈር
ባንድ ወጥሉቅ መርኢት ሕላይ
ዐለ። ለትረአ ዲቡ አካናት ህዬ፡
ደዋዬሕ ውዛረት ተዕሊም፡ ደዋዬሕ
ባንክ፡ ቅባል ከኒሰት ካቴድራል፡
ቅባል ሲነመት ኢምፔሮ ወዳዋዬሕ
ማርካቶ ዐለ።
አስመረ ምስል አንዋረ፡ ሰርጎሀ
ወሸዐበ ክምሰለ ፍጉረ ዓይር ለዐለ
እም-ሕጻን ትምስል ዐለት። ለእብ

ለይሓድር
ትባደረ
እግለ ክሉ
ገጽ ቀድም

ወኢደለው መሳኪን ሕነ፡ ሕነ ክም
ሕነ
ኣቤ እለ ሕነ!
ትሩድ ምድር ክም ኢሰጥር
ወረዪም ሰመ ክምሰል ኢነቅር
እብነ ለኣምረ ኩሉ በዐል አከይ
ፍክር
ሕነ እግል ተአሪክነ እንዲኢኮን፡
እግል ብዕዳም ክም ይእነብር
ሕነ እግል ሐቅነ እንዲኢኮን፡
ፍተን ክምሰል ይእንሸናክር
ሕነ እግል አማን እንዲኢኮን
እግል ሐሰት ክም ይእማሽር
ሕነ ፡ ሕነ ቤለውነ ለእኪት
ክምሰል ሐልፈት
እቅሙጫም ለዐለው ሰኒ
ለኣምሮ ምን በዲር ስምነ ክም ዐለት
ሐያት እብ ክሉ እትጅሀ ለርያም
ለመረት ወለጠዐመት
ሕነ፡ ዐድል ሕነ ተብዐት ልግበእ
ወአንሰት

ደም ውላድ ሐላለ መጽአት
ሕርየትነ ህዬ፡ ረቢመ ሰበት ሸሀደ
እግለ ምስለ ፈርሐት ወግርመት
ግርመት ወሰከ ዲበ፡ ከእብ ዘላይም
ወወሓይዝ ሀወውሽ ገብአት። ለክሉ
ልትሀገኑ ጀው አስመረ ዝያድ
ጠዐመ።
24 ማዮ ህዬ፡ ዓዳት ዒድ
እስትቅላል ረስሚ እት እስታድዩም
አስመረ ትሰርገለት። እትለ ምነ
ለትወቀለው አስክ ለደሀረው ሰብ
ሰልጠት ሕኩመት፡ ዲፕሎማስዪን፡
ፈናኔን
ወዕዙማም
ብዕዳም
ለሐድረው እተ መናሰበት ለትፈናተ
ዕፌ ቀርበ። ሐልየት፡ ተማሲል፡
ማርሻት ዐስከሪ፡ ክላስቴኒክስ ወብዕድ
ፈናኔንነ እግል አሽሁር ለተዐበው
እቱ ጭመም አፍካር ፈን ቀርበ።
እምበል ፈን ለገብአት መናሰበት
ክም ኢትገርም ምን እሊ መርኢት
ትትአከድ። ምን ክሉ ለተአትፈክር
ህዬ ዒድ እስትቅላልነ አክል-ሕድ
እተ አምዕሉ በሀለት ዮም ጅምዐት
እብ ሳደፎቱቱ። 24 ማዮ 1991’መ
አምዕል ጅምዐት ሱድፍት ተ።
ዒድ ስዒድ ሊደዩ እግልነ።
ልግበእ ወግረ
ጀኣረት ልውሕጥ ዐዳለት እንዴ
መጭረ
ልቡ ወንሳሉ እት ክልኦት
መስከብ ለሐድረ
ስምነ ገሌ ሽፍተ ልብለ ወገሌ
እርሃብ ቀይረ
ኢደለው ላኪን ሐሰት እግል
አማን ክም ኢትበድረ

ሕነ ሻከት ሕነ ዲመ ሰብር
ለዛርየት
ሕነ መሮሰዕ ሕነ ርሕነ እት
ሰብአ ዳምነት
ሕነ ዐገል ሕነ እግል ግምጪት
መርተዐት
ወሕነ ከሀላት ሕነ፡ ከብድነ ምን
ኤማን ጻግበት
ኣቤ!!! ሕነ. . .

ተስዬሕ

እተ ሐልፈት ጥብዐትነ ፡ 18 ማዮ እት ሲነት ሮመ ምነ ቀርበ በራምጅ፡
እብ ሔልያይት ሑርየ ሕድር ለትሐሌት ሕላየት ፡ ሽዕር ወተልሒን መ/
እድሪስ ዐብደለ ለልብል ክቱብ እብ ጌገ ፋግር ሰበት ዐለ፡ ለሐን፡ መ/
እድሪስ ዐብደለ ወሽዕር ህዬ፡ መ/እድሪስ ኣድም መሐመድ ክምቱ እግል
ንሰይሐ እንፈቴ
Moዳ
12ይት ሰነት ዕልብ 22

አርቡዕ 25 ማዮ 2019

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

አቅሊም ምግብ ጅግራታት
ቼዝ ተምም

እት ዐዲቀይሕ እብ
መናሰበት ዒድ ሕርየት
ወራታት ርያደት ትሰርገለ
28ይት ሰነት ዒድ ሕርየት እግል አግመሎት እት ዐዲቀይሕ ገብእ
ለዐለ ለትፈናተ ወራታት ርያደት ተመ። እት ዮም 18 ማዮ እት ፍንጌ
አብያት መዳርስ ቆሓይቶ፡ ሚዔምሓዘ፡ ሰፊራ፡2ይት ደረጀት ወኩልያት
ዕሉም እጅትማዕየት ወእቅትሳድ ዐዲቀይሕ እት ናይ ሪም 100፡200፡
400፡800፡1500፡3000 ወ5000 ምትር ጅግረ እት ሰዐት ክም ገብአት
ተአከደ። እምበል እሊመ ፈደሬሽን ጅግረ ዐጀላት ለምዴርየት ለነዘመዩ
እግል 4 ሳምን ለገብአ ጅግራመ ተምመ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ ጥዑም እዝጊ ኪዳኔ 1ይ፡ ሃብቶም ተስፋይ 2ይ
ወናትናኤል ገብሬመድህን 3ይ እንዴ ገብአው ተዐወተው። እምበል
እሊመ ፈደሬሽን ኩረት እግርለ መዲነት ለነዘመየ ጅግረ ኩረት እግር
እት 1ይ ዲቪዝዮን እዳረት ደዋይሕ ሓይናበ 1ይት ፈግር እት ህሌት፡
እዳረት ደዋይሕ ሀዳሙ 2ይት ወእዳረት ደዋይሕ ዑናቡር 3ይት
ፈግረየ። ምን 2ይት መጅሙዐት ህዬ እዳረት ደዋይሕ ሓይነበ 1ይት፡
እዳረት ደዋይሕ ዑናቡር 2ይት፡ እዳረት ደዋይሕ ሕሽመሌ ህዬ 3ይ
እንዴ ፈግረየ ተዐወተየ። እት ደንጎበ ህዬ እትሊ ጅግራታት እሊ
ለትዐወተው አንፋር ወፍረቅ ጀዋእዞም ምን ለትፈናተው መስኡሊን
ነስአው።

ኤረትርየ ካስ ሴካፈ
እግል ትትሐደርቱ
መፈውድ ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተክሌ እግል
1ይ ካትብ ኮንፍደራልየት ኩረት
እግር ምፍጋር ጸሓይ ወምግባይ
አፍሪቀ (ሴካፋ) አሰይድ ኒኮላስ
ምሶንየ እንዴ ትከበተ ክም ሀድገ
ምስሉ ዕላቃት ዓመ መፈውድየት
ዓዳት
ወርያደት
ኤረትርየ
ሐበረ።
ለማሌ ለሀ 23 ማዮ ሰነት
2019 እት መክተብ ሰፊር ዘመዴ
ተክሌ ለገብአ አምሐበሮት ወርኢስ
ፈደሬሽን ኩረት እግር አሰይድ
ኢስያስ አብርሃም ወሙዲር ዓም
መክተብ መፈድየት አሰይድ
መኮነን ጎይትኦም ለሐድረዉ
ንቃሽ አሰይድ ሙሶንየ ሀደፍ
ዝያረቱ እት ኤረትርየ እተ
ሐጭረ ወክድ ኤረትርየ እግል
ጅግረ ሸባብ ምንተሐት 15 ሰነት
ለዕምሮም ናይ ሴካፈ ጅግራታት
እትሊ ወክድ ሐጪር እት
ኤረትርየ እግል ልግበእ ሕሱብ
ለህለ እብ እንክር
ሕኩመት
ወፈደሬሽን ኩረት እግር ኤረትርየ
ለህለ መዳላይ እግል ልርኤ ክም
ዐለት እንዴ ወደሐ ፍገሪት ሰኔት
ክም ትረከበት ምኑመ ወደሐ።
ሰፊር ዘመዴ ተክሌ እብ እንክሩ
ለበርናምጅ እግል ልትዐወት እብ
ሕኩመት መዳላይ ጋብእ እግሉ
ክም ህለ እንዴ ወደሐ፡ እትለ
መንጠቀት ክልቅት ለህሌት ሓለት
ሰላም ለጅግረ እበ ሔሰት ገበዩ
እግል ልግበእ ክም ቱ እግል 1ይ
ካትብ ሴካፋ ወደሐ እግሉ።
አሰይድ
ኒኮላስ
ግራለ
አምሐበሮት
እት
መክተብ
ፈደሬሽን ወጠን ኩረት እግር
ኤረትርየ እንዴ በጽሐ እግል

ሰሕፍዪን ሸሬሕ ሰሕፊ ሀበ። ህቱ
እት ሸርሑ፡ ኤረትርየ ለልትሀየበ
በክት ርያደት እበ እት ፍንጌ
ሕኩመት ወመፍውድየት ዓዳት
ወርያደት ለህሌት ዕላቀት ትርድት
እት ወክዱ ሰበት ተምም፡ እሊ
ጅግረ እሊመ እት ኤረትርየ
እግል ልግበእ እብ ክርን ታመት
ክም ሳደቀው እቱ ወደሐ። እንዴ
አትለ ዮም ዓመት 4 ፍረቅ ሴካፈ
እት ካስ አፍሪቀ ኣቲሀን ለልሐብን
ክምቱ እንዴ አከደ እተ መጽእ
ወክድ ህዬ ኤረትርየ ለብእተ
ድወል ቀር አፍሪቀ እትሊ ዐቢ
ጅግረ እግል ልሻርከ ሰአየት ሰኔት
ክም ቡ ወደሐ። ካስ ድወል ሴካፈ
ምንተሐት 17 ሰነት እት ኤረትርየ
እግል ልግበእ ሕሱብ ምንመ ዐለ፡
ርኢስ ካፍ አሕመድ እበ አቅረበዩ
ረአይ ለጅግረ እት ናይ ምተሐት
15 ሰነት ክም ትቀየረ ትወደሐ።
እት ደንጎበ ኤረትርየ እሊ
ጅግረ እሊ ክምሰለ ቀደም እለ
እብ ዐውቴ ለአትመመቱ እብ
ዐውቴ ክም ተአተምሙ ደማነቱ
ሸርሐ።
ርኢስ ፈደሬሽን ኩረት እግር
ኤረትርየ እብ እንክሩ ኤረትርየ
እሊ በክት እሊ እትሊ መጃል
እሊ እት ለዐበ ጅግራታት አፍሪቀ
ለልዐድየ ክምቱ ሰበት ተአምን፡
እብ ክለ መቅደርተ እግል ትሐርቡ
ክም ቱ አከደ።
ለጅግረ ምን መአንበት ወሬሕ
ኦጎስት አስክ ሄለል ሰብተምበር
ናይ እለ ሰነት እለ እት አስመረ
እግል ልግበእ ክም ቱ እሙር
ህለ። እሊ ጅግረ እሊ ቀደም
እላመ ኤረትርየ እት ሰነት 2010
ሕድርቱ ክም ዐለት ልትፈቀድ።

እብ መናሰበት 28 ሰነት
ዒድ ሕርየት እብ ፈደሬሽን ቼዝ
አቅሊም ምግብ ለትነዘመ ጅግረ
እት ዮም 19 ማዮ ተመ። ለእት
ክልኤ ደረጀት እንዴ ትካፈለው
ለወደዉ አንስ ወተብዕን እት
ቃዐት መዕሐድ ስማፕ ለገብአ
ናይ ብሕተ ጅግረ ዝያድ 30
መትጃግረት ሓድራም እቱ
ዐለው።

እተ ገብአ ጅግረ ህዬ
ምን ዲቭዝዮን “ሀ” ክብሮም
ወልዴ ብርኤል፡ቶማስ አርአየ
ወሱራፍኤል መርሃዊ ልትዐወቶ
እቱ እት ህለው፡ ምን ዲቭዝዮን
‘ለ’ ህዬ ያፌት አስመሮም ናሆም
ሚካኤል ወወድ ህንድ ፕሮፌሰር
ህዬ ሰልሲቶም ተዐወተው።
እተ ጅግረ ለአርአወ ለሔሰት
ትልህየ ምን አንሳት ርውየት
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ደበሳይ
ወሚልዮን
ዳንኤል
ፍንቲት ጃእዘት ልትሀየበ እት
ህለየ፡ ምን መትጃግረት ጁንየር
ህዬ ውላድ ተብዕን ዳንኤል
ደበሳይ፡ ምን አንሳት ህዬ
ሴሳይት ደበሳይ ዐለው። እተ
ካቲማለ ጅግረ ለትዐወተው
ወምን ስናቶም ለትወቀለት
ደረጀት ለአምጸው መትጃግረት
ክምሰልሁመ
እት
ዐወቶት

ክም ሻረከት ተሐበረ። ለእብ
Zone
4.2
Individual
Chess
Championship
2019 ለልትሰሜ ሰልስ ደረጀት
ለከምከመ
በሀለት
Open
Section፡ Rapid ወ Blitzn
እት ገብእ፡ አንፋርለ ጅግረ
ለገብአየ 11 ደውለት ለሻረከየ
እቱ እት ገብእ፡ ኤረትርየ እንዴ
ወከለ ለትጃገረ ክብሮም ወልዴ

ለበርናምጅ ዶሮም ለቀደመው
ጀሃት ለትዳለ እግሎም ጀዋእዝ
ካሳት መዳልያት ማል ወሸሃደት
ምን እዴ መሳኡል ማልየት
ወእዳረት ለመፈውድየት ኮሎኔል
ሳምኤል ጸጋይ ተሀየበው።

ገብርኤል ዐለ። ህቱ እተ ናይ
ሰልፍ ጅግረ እት ናይ Open
Section ጅግረ ምን 31 ነፈር
እብ 4 ንቅጠት 16ይ፡ እት
Rapid ለልትበሀል ጅንስ ጅግረ
ህዬ ምን 21 መትጃግረት እብ
5 ንቅጠት 3ይ፡ እምበል እሊመ
እብ Blitz ለልትአመር ጅግረ
እቱ ምነ ሻረከው 28 ነፈር 5
ንቅጠት ሰበት ሰጀለ 8ይ ፈግረ፡
እብሊ ህዬ እበ ተአትናይት
ፍገሪት ጅግራሁ አትመመ።

እሊ ክእነ እት ህለ ኤረትርየ
ምን ዮም 4-14 ማዮ እት
ሞምባሳ(ኬንየ)
እተ
ገብአ
ጅግረ አቅሊም ምፍጋር ጸሓይ፡
ምግባይ
ወቅብለት
አፍሪቀ

አርቡዕ 25 ማዮ 2019
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ዒድ እስትቅላል እት ክሉ አቃሊም እብ ነያረት ተዐየደ

አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ

ዒድ እስትቅላል እት ክሉ
ምዴርያት፡ እዳራት ደዋይሕ ወደገጊት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ “ሰባት
እት ስሙድ እግል ዐማር” እበ ትብል
ስቅራት እብ ነያረት ትዐየደ።
እብ ደረጀት አቅሊም ዲብ
ዮም 22 ማዮ ዲብ መዲነት ባጼዕ
እተ ገብአ፡ እብ አሴራር ዐስከሪ ዴሽ
ሸዐቢ፡ ቅዋት በሐር ወጀው ለገምለ
ዒድ፡ ሓክም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ብርጋደር ጀነራል ተክሌ ልብሱ
ወቃእድ ጀው ሜጀር ጀነራል ተክላይ
ሃብተስላሴ ለብእቶም ሰብ-ሰልጠት፡
ቅያደት ቅዋት ድፋዕ ወምሓብር
ወጠን፡ እተክምሰልሁመ ሜርሐት
ደያናት፡ አንፋር መጅልስ እብ ኣላፍ
ለልትዐለብ ሸዐብ ሻረከው።
ሙዲር መዲነት ባጼሕ አሰይድ
ሀይሌ አስፍሀ እተ አስምዐየ ከሊመት፡
ፍንቲት ዒድ እስቅትላል ዮም ዓመት፡
ሐቆ ወድሐ፡ ሕኩመት እብ ፍንቱይ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ዲብ
ሕሳብ እንዴ ኣቴት ልሰርገል ለሀለ
በራምጅ ዐማር ዐባዪ እበ ተአደምዕ
ገበይ እግል ልሰርገል፡ ሸዐብ መዓወነቱ
እግል ለአዚድ አትፋቀደ።
ርኢሰት ልጅነት ዓያድ አሰይደ
ዜይነብ ዑመር እብ ጀሀተ፡ ሸዐብ
እግል ነያረት ዒድ እስትቅላሉ
ለአርአየ መሻረከት ወለአግደዩ ዶር
ሐቆ ሐመደት፡ እትለ ባይኣመ ለህሌነ
ናይ ሰላም ወዐማር መደት፡ መሻረከት
ወፈዛዐት መዋጥኒን አህምየት ክም በ
እንዴ ሐበረት፡ “ሕርየት ለወልደተ
ስያደት እግል ትትሐፈዝ ለአቅደረ
ስሙድ አዜመ ዐጃይብ ክም ሸቄ ሸክ
አለቡ” እት ትብል ሸርሐት።
ለዓደት፡ ፈራሰት፡ ስሙድ፡ ካድም
ወብስር ሸዐብ ኤረትርየ ለሸርሕ ናይ
ዓዳት ወፈን በራምጅ ወዕፌ ማርሻት
ቅዋት በሐር ወብዕድ እቡ ጋምለት
ዐለት።

አቅሊም ጋሽ-በርከ፡
28ይ ዒድ እስትቅላል፡ እብ
ደረጀት አቅሊም ጋሽ-በርከ ዮም 21
ማዮ እት መዲነት ባርንቶ እብ ነያረት
ትዐየደ።
ለዒድ፡ አተላላይ ናይለ “ሰባት
ዲብ ስሙድ እግል ዐማር” እበ ትብል
ስቅራት ምን አወላይት ሳምን ወሬሕ

ማዮ እብ መሻረከት ሸዐብ ዛይደት
እብ ደዋይሑ ልሰርገል ለዐለ በራምጅ
ቱ።
እትሊ ቃእድ ቅያደት ጀብሀት
ምውዳቅ ጽሓይ ብርጋደር ጀነራል
ተክሌ ክፍላይ፡ ሓክም አቅሊም
ጋሽ-በርከ አሰይድ ፍስሃዬ ሀይሌ፡
ቅያደት ዴሽ ወብዕዳም ሰብ-ሰልጠት፡
እተክምሰልሁመ ወካይል ሸዐብ
ለሻረከው እቱ ዒድ፡ ተርጀመት
ሕርየት ወጀላበ ለትደፍዐ ዐውል
ቃሊ ለሸሬሕ በራምጅ ፈን ልትቀደም
እት ሀለ፡ እግል እዳራት ደዋይሕ
ወቆምያት ለወክል አሴራር፡ ዕፌ
ማርሺን ወአሴራር ዴሽ ገማለት
ሀበዩ።
ሓክም አቅሊም ጋሽ በርከ አሰይድ
ፍስሃዬ ሀይሌ እተ አስመዐየ ከሊመት፡
ዲብ ቀበት ዐድ ወካርጅ እብ ነያረት
ልትዐየድ ለሀለ ዒድ እስትቅልል፡ ዲብ
ፍንቲት ምዕራፍ ታሪክ ልትሀየድ
ሰበት ሀለ ፍንቱይ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
ለዐቤት ደረጀት እቅትሳድ እግል
ንሰጅል ገለድነ ለነሐድስ እተ ክምተ
ሐበረ።
“ሄራር ዐማር ወመዳፍዐት ሸዐብ
ኤረትርየ፡ ለአከደት ሰባተቱ ተ” እንዴ
ቤለ አሰይድ ፍስሃዬ ዲብ ቀደም
ሸዐብ ኤረትርየ ለህሌት መርሐለት
ዐማር ወብነ ወጠን ክሉ መዋጥን እብ
ስሙድ መትሰባል ወውሕደቱ ክም
ጋብሀ ዳምን ክምቱ ሸርሐ።
ርኢስ ልጅነት ዓያድ አሰይድ
እድሪስ ሳልሕ እብ ጀሀቱ፡ ለህሌነ እተ
መርሐለት፡ ሰላም ወዐቦት ዳይመት
እግል ትትአከድ አብካት ዐቢ ለከስተት
ክምተ እንዴ ሐበረ፡ ሸዐብ ኤረትርየ
ለእት መርሐለት ዐዳዋት ለአርአዩ
ስሙድ፡ ዲብ መርሐለት ዐማር እብ
ዕጹፋት እግል ልድገሙ ሸክ ክም
አለቡ አከደ።
ለበራምጅ፡ እብ ትልህየ ዓዳት
ወበራምጅ ፈን፡ እተ ክምሰልሁመ ዕፌ
ደረሰ ወበራምጅ ዓዳት ሸዐብ ለትተለ
ዐለ።

አቅሊም ግብለት
ዲብ አቅሊም ግብለት፡ መዳሊት
ገብእ እግሉ ለዐለ ዒድ እስትቅላል
እብ ደረጀት አቅሊም ማሌ ለሀ
ቀዳሚት 22 ማዮ እብ ነያረት
ትዐየደ።
ዲበ እት ስታድዩም መዲነት
መንደፈረ ለገብአ፡ ውዛረእ ወውቁላም

ሰብ ሰልጠት ወቅያደት ዴሽ ለብእቶም
ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት፡
እተ
ክምሰልሁመ ሸዐብ አቅሊም ግብለት
ለሐድረ እተ ዓደት፡ ርኢስ ልጅነት
ዓያድ ወጠን አሰይድ አብርሃም
ዮውሃንስ ዲበ አስመዐየ ከሊመት፡
ዮም ዓመት- ሸዐብ ኤረትርየ ዒድ
ናይር ወለዘት ፍንቲት ለቡ ለሓልፍ
ዲብ ሀለ ለቀድመ ልእከት እብ ቀሊል
ለትትርኤ ክም ኢኮን እንዴ ሐበረ፡
ሸዐብ ለአርአየ መሻረከት ዛይደት
ሐመደ።
ሓክም አቅሊም ግብለት አሰይድ
ኤፍሬም ገብሬክርስቶስ እብ ጀሀቱ፡
28ይ ዒድ እስትቅላልነ፡ ለበዝሕ
መሐለኪት ወዐዳዋት እብ ዐውቴ ዲበ
ተዐደ እተ ኢነት ነዐይዱ ሀለዮትነ
ፍንቱይ ክም ወድዩ እንዴ ሐበረ፡
“ፈድል ስሙድነ ወከህላትነ፡ አዋይን
ኢሰላም ወኢሐርብ እንዴ አክተመ፡
ፍሩድ እትነ ለዐለ መኔዕ እንዴ
ትረፍዐ፡ ዲብ መርሐለት ሰየትት፡
ዐማር ወዐቦት ባጽሓም ህሌነ” እት
ልብል ሸርሐ።
ለዒድ እብ ዕፌ ደረሰ፡ ወስስዒት
ለትተለ ሐልየት ወድራመ ጋምል
ዐለ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ እብ
መናሰበት ዒድ እስቅትላል፡ 4 እዳራት
ደዋይሕ ወለትፈናተ መአሰሳት
መዲነት መንደፈረ ለሻረከየ እቱ
ካርኒቫል ዲብ ዮም 21 ማዮ ዲብ
አግደ ሻሬዕለ መዲነት ትቀደመ።
እተ ሕርየት ለሸሬሕ ጽበጥ ለቡ

ካርኒቫል፡ ናይ ዮም ዓመት ዒድ
እስትቅላል፡ ዝያድ ገማለት ክም ሀበዩ
ወኪለት ኤሪነ ምነ አካን ሐበረት።

አቅሊም ግብለት
በሐር ቀየሕ
ዲብ አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
ዒድ እስትቅላል፡ “ሰባት እብ ስሙድ
እግል ዐማር” ሐንቴለ ትብል ስቅራት
ማሌ ለሀ ዮም 23 ማዮ ዲብ መዲነት
ዐሰብ እብ ነያረት ተዐየደ።
ለቃእድ ቅዋት በሐር ሜጀር
ጀነራል ሑመድ ካሪካሬ፡ ሓክም
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ ሰፊር
መሐመስዒድ መንታይ፡ ስልጣን
ረሓይተ ዐብደልቃድር ዳውድ፡
ክምሰልሁመ መሳኡሊን አፍረዐትለ
አቅሊም፡ ቅያደት ጄሽ ወሸዐብ
ለሻረከው እቱ እሕትፋል ረስሚ እብ
ዕፌ ማርሺን ዐስከሪ ክምሰልሁመ
ወራታት ፈን ወዓዳት ጋምል ዐለ።
ሰፊር መሐመድስዒድ መንታይ
ናይ ዮም ዓመት ዒድ እስትቅላል
ክምሰል ፍገሪትለ ትሩድ ስሙድ
ሸዐብ ኤረትርየ ወዲብ ሰእየት ሰላም
ወመስኩበት ነዐይዱ ሰበት ህሌነ
ፍንቱይ ገማል ለሀይቡ እንዴ ቤለ፡
እብ እስትሽሃድ ፍራስ ለነደቅናሁ
ሰዋልፍ እት ጂል ሐዲስ እግል ነዐድዩ
ወነአውርሱ መስኡልየት ክምሰል
ለአረፈዐነ ሸሬሐ።
ዲብ እለ ኣትያም እተ ለሀሌነ
መርሐለት
ሰእዮብ
ዐዳለት
እጅትማዕየት እግል አድመኖት ናይ
አውለውያት አውለውየት ሰበት
ገብአ፡ እበ ፈይሐ እግል ልትከደም
እቱ ክምቱ እንዴ ሐበረ ህዬ፡ ሸዐብ
መትነዛሙ ወፈዛዐት መሻረከቱ እግል
ለዓቤ አትፋቀደ።
28ይ ዒድ እስትቅላል፡ ዲብ
አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ አስክ
ፈጅር 26 ማዮ ዲብ ሐረት ራስጎምቦ
እበ ገብእ ወራታት ፈን ወዓዳት እግል
ልተላሌ ክምቱ ምን ኬን ለበጽሐተነ
ሐብሬ ተአክድ።

አቅሊም ዐንሰበ
12ይት ሰነት ዕልብ 22

አርቡዕ 25 ማዮ 2019

ዲብ አቅሊም ዐንሰበ ክምሰል
አተላላይ ናይለ ምን ዐድ አስክ
ምዴርየት
ልትሰርገል
ለአስመነ
በራምጅ እሕትፋል እስትቅላል፡ እብ
ደረጀት አቅሊም ለትነዘመት ዓደት፡
ማሌ-ለሀ 23 ማዮ ዲብ መዲነት ከረን
ገብአ።
ዲብለ እብ ናይ ዓዳት ወፈን
መዳሊት እንዴ ደምቀ ዲብ ስታድዩም
ከረን ለገብአ እሕትፋል ውቁላም
ሰብ ሰልጠት ሕኩመት፡ ቅያደት ጄሽ
ሜርሐት ደያናት ክምሰልሁመ እብ
ኣላፍ ለልትዐለብ ሸዐብ ሹሩክ ዐለ።
ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ
ዐሊ መሕሙድ ዲብለ ቀደመየ
ከሊመት፡ እግል መሪር ወረዪም ሄራር
እስትቅላል ወስያደት ወጠን እግል
ሐሸሞት ለደፈዐ ዐውል እብ ፋዬሕ
ሐቆለ ትወደሐ፡ እሊ ናይ ስሙድ
ወመትሰባል ቅየም ዲብ አግማም
ጀላብ እግል ልትዐዴ መትጻጋም፡
አምዕል እስትቅላል ለተሓልፈ ልእከት
ክምተ ሸርሐ።
ሙዲር መዲነት ከረን አሰይድ
ዘርእዝጊ ዳዊት እብ ጀሀቱ፡ 28ይ
ዒድ እስትቅላል ምነ ቀደሙ ለዐለ
ስኒን ፍንቱይ ክምሰልቱ እንዴ ሸርሐ፡
ኣትያም እተ ለህሌነ መርሐለት ናይ
ዐማር ወብንየት እብ ድግማን ሰበት
ገብአት፡ ክል ምዋጥን ዶሩ እግል
ለዓቤ ትፋነ።
ዲብ ደንጎበ፡ እብ መናሰበት 24
ማዮ ዲብ መዲነት ከረን ዲብለ ትነዘመ
ወራታት ርያደት እግለ ተዐወተው
ጀዋእዝ ተሀየበ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ገቢል
አቅሊም ዐንሰበ፡ እግል አምዕል
እስትቅላሉ፡ ዳሳት መዐየ እንዴ ተክለ
ነብረ ዲብ ለአዳሌ፡ ዐቢ ወንኡሽ እብ
ሕበር ፋሬሕ ወልዉቅ ዲብ እንቱ
ክምሰል ዐየደየ ወካይል ኤሪነ ምን
ክል አካን ሐበረው።
ለትፈናተ ፍረቅ ዓዳት እንዴ
ትመቃረሐየ እበ አቅረበያሁ ዕፌ፡
እግለ እሕትፋል ዝያደት ገማል
ክምሰል ሀበዩ እብ ገዳይም ምናድሊን
ለቀርበ በርናምጅ ሜራስ ክምሰልሁመ
አፍላም-ወሳይቅ ክፋል ናይለ ምን
ሰልፍ ወሬሕ ማዮ ገብእ ለአስመነ
በራምጅ እስትቅላል ቱ።
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