ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 26 ጁላይ 2017

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ደሮቅ፡ ምን መሐገዝ ማይ ሲቶ ትረቴዕ
ዲብ ደሮቅ - ምዴርየት ከረን፡
ምን ክድመት ዕጡል ለዐለ መሽሮዕ
ማይ ምን አሳሱ ሰበት ተሐደሰ
ሱዱፍ ለዐለ መሻክል ማይ ሲቶ
ተሀወነ።
ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ
ዐሊ መሕሙድ ዲብለ ሐድረ እተ
ዲብ ዮም 22 ጁላይ ለገብአት
ዓደት፡ መስኡል ፈሬዕ ርዝቅ ማይ
አሰይድ ዘርኤ ወልደትንሳኤ ዲብለ
ሀበዩ ተወዴሕ፡ ዲብ ባካት ደሮቅ
ዲብ ሰነት 1998 እብ ድሪል ዔለ
እንዴ ተሐፈረት እብ ጀነረይተር
ለሸቄ መሽሮዕ ማይ ዱሉይ ምንመ
ዐለ፡ ምስል ወቅት ጽበጥ ማይ ሰበት
ሀጎገ፡ ሸዐብ ምን ሕሊል ዐንሰበ
ክም ሰቴ ክምሰል ገብአ ሸርሐ።
ህቱ እንዴ አትለ፡ ስካን ደሮቅ
ምን ሕሊል ዐንሰበ አስክ 5 ኪሎ
ሜተር ከናል እንዴ ተሐፈረ ዐነድር
እንዴ ትመደደ ዱሉይ ለህለ መሽሮዕ
እብ ገበይ ሰኔት እግል ልትነፈዖ
እቡ ወምኑ ለልትረከብ እተይ ዲብ
አስናይለ መሽሮዕ እግል ለውዑሉ

አትፋቀደ።
ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ
ዐሊ መሕሙድ ዲብለ ቀደመየ
ከሊመት፡ ስካን ደሮቅ እግለ አርአወ
መሰል ሰኔት ላተ መሻረከት እንዴ
ሐመደ፡ መሕገዝ ማይ ሲቶ ከረን
ወድዋራተ እግል ልርሄ፡ እዳረት
አቅሊም ዐንሰበ ምስለ ከስሰን ሰብ
ሽርከት እንዴ ትመቅረሐት ትሸቄ
ክምሰል ህሌት ሸርሐ።
ስካን ደሮቅ እግል ኤሪነ ዲብለ
ቀደመወ ከሊመት፡ ቀደም እለ
እግል ሐድ 3 ኪሎ ሜተር እንዴ
ሄረረው ምን ድዋራት ሐሊብ
መንተል ወቁኒዕ እት ሰቱ ክምሰል
ጸንሐው ሐቆለ ሐበረው፡ ለዳለ
እሎም መሽሮዕ ማይ እብ ገበይ
ሰኔት እግል ልትነፈዖ ወልራዑዎ
ክምቶም ሸርሐው።
ደዋዬሕ ደሮቅ ዝያድ 1400
ትንፋስ ለነቡሮ ሴዕ ድጌ ለከምክም
እትገብእ፡ እምበል ሸሸረመ ለሰማን
ድጌ ታመት ክድመት ማይ ክምሰል
ረክቦ ልትአመር።

ሐዝሐዝ፡ መድሐራት ደረሰ ተእዲብ ወእስለሕ
ዲብ መርከዝ ተእዲብ ወእስለሕ
ሐዝሐዝ ምህሮ አካዳሚ ወምህናት
ለደርሰየ እት ሐንቴ ተእዲብ ቃኑን
ለህለየ አንሳት ዮም 21 ጁላይ
ትደሐረየ።
ቃእድ ክድመት ተእዲብ
ወእስለሕ ኤረትርየ ብሪጋደር
ጀነራል ግርማይ መሓሪ ወዐዙመት
ለገአት እሎም ጋሸ ዲብለ ሐድረው
እተ መናሰበት፡ ዲብለ መርከዝ ምን
አወላይ አስክ 12ይ ፈስል ምህሮ
አካዳሚ ልትሀየብ ክምሰል ዐለ
ወፍገሪቱ ህዬ አስክ ዲብ እምተሓን
ካልኣይት ደረጀት እንዴ ሻረከየ
ዲብ ውቅል ድራሰት ለተሓልፈን
ንቅጠት ለአምጸአየ ክምሰል ህለየ

ዐንሰበ፡ ሸባባት ለትፈናተ ተእሂል ነሰኦ

እት አቅሊም ዐንሰበ ምን
ለትፈናተየ መአሰሳት ሕኩመት
ለትፋገረው ሸባባት ሸቃለ፡ እት
ሽቅሎም ለሰድዮም ተእሂል
ዕሉም እጅትማዕየት ነስአው።

ለምን ዮም 17 አስክ 23 ጁላይ
እት ኩልየት ሐርስ ሐመልማሎ
ለተሀየበ ተእሂል፡ እት አሀምየት
ድራሰት ታሪክ፡ ዶር ሸባባት እት
ዐማር ወመዳፈዐት፡ መትነዛም
ወፍክር፡ መሳዋት ጅንስ እት
መሻረከት ወመስኡልየት፡ ዕሉም
ሐርብ ነፍስየት፡ ተጠሩፍ ደያናት፡
ዐላቃት ስያሰት ካርጅ፡ ወራታት

መትነዛም፡ ክምስለሁመ አሀምየት
ተዕሊም ካድር እተ ልብል አርእስ
ለረከዘ ዐለ።
ለሸባባት
እብ
ተውሳክ፡
መስተንክር ለጀረ እቱ ሰዋትር
ገንፈሎም
በጽሐው፡
እግል
ወጠንያይ
ወዓለም
ተየልል
ለሸርሕ ሰሚናራት ታበዐው፡
ክምስለሁመ እት ዉርስ ታሪክ
ለሰዴ ብዕድ ጽበጥ እግሉ
ታበዐው።
እት ካቲመ ናይለ ተእሂል
ስክርቴረት ጀብሀት ሸዕብየት

እግል ደመቅራጥየት ወዐዳለት
እት አቅሊም ዐንሰበ አሰይደ
አመቴ ንጉሴ እተ አስመዐተ
ከሊመት፡ ተእሂል ለነስአው
ሸባባት እበ እግሉ ረክበው
ደርስ እብ መስኡልየት እግል
ልሽቀው ወእት ክሉ በራምጅ
ዐማር ወመዳፈዐት ዶሮም እግል
ለአዚዶ ትፋኔት።
እት
ደንጎበ
ለሸባባት፡
ለተሀየበዮም ደርስ እት ሽቅሎም
ሴድያይ ክምቱ እት ሸረሖ፡
መዳሊቶም እግል ዝያድ ፈዛዐት
አከደው።
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ተሐበረ።
ቃእደት መርከዝ ክድመት
ተእዲብ
ወእስለሕ
ሐዝሐዝ
ካፕቴን ንጽህቲ ሚካኤል ዲብለ
ቀደመተ ከሊመት፡ ዲብለ መርከዝ
ዲብ ሐንቴ ተእዲብ ለህለየ አንሳት
ክምሰል ክሉ ክፋል መጅተመዕ፡
ደማነት ኖስ እንዴ ጠወረየ እብ
እክላቅያት እንዴ ትረበየ ሐያተን
ለሳይረ እበ አርድየት እግል
ትጥፈሕ እለን ለሰድየን ለትፈናተ
ተእሂል ምህናት ወአካዳምየት
ክምሰል ልተሀየበ ወእብ መትአያስ
ክምሰል ታባዓሁ አፍሀመት።
ዲብ እለ ሰነት እለ እብ
ተውሳክ፡ ምስል ለከስሰን ጀሃት እብ

መትሳዳይ እግል 30 ሐንቴ ተእዲብ
ለህለየ እግል 3 ወርሕ ለአተላለ
ናይ ግራፊክ መአንበት ወመአንበት
ምህሮ ኮምፒዩተር ተእሂል ክምሰል
ተሀየበየ ሸርሐት።
ዲብ ተእዲብ ለህለየ አዋልድ
አንሳት እብ ጀሀተን፡ ዲብለ
መርከዝ ዲብለ ጸነሐ እቱ ወክድ፡
ዲብ ረአስለ ገብእ መርዒት ዲብ
ናይ ምስተቅበል ሐያተን ለሰድየን
አምር ወምህነት ከስበ ክምሰል ህለየ
ሐበረየ።
ዲብ ደንጎበ ምሽተርከት፡ እብለ
እት ሐንቴ ተእዲብ ለህለየ አንሳት
ለቀርበ ፍገሪት ወራታት ብስር እዴ
ወዕፌ ሰውር ትፈረጀው።

ከበር እስትሽሃድ
ገዲመት ሙናድለት ጉዕመሽ ተስፋማርያም፡ እበ ዐለ እተ ሕማም እት
እስብዳልየት ቅዋት ጀው ትትዓለጅ
ሐቆለ ጸንሐት፡ እት ዮም 22 ዩልዮ
እት 64 ሰነት ዕምረ አስተሽሀደት።
እት ሰነት 1975 እት ቅዋት
ሸዕብየ ተሕሪር ኤረትርየ ለተሓበረት
ገዲመት ሙናድለት ጉዕመሽ፡ ቀደም
ሕርየት እት ለትፈናተ ውሕዳት ናይለ
ተንዚም፡ ሐቆ ሕርየት ህዬ እት እዳረት
አቅሊም ምግብ እት ለትፈናተ ደረጃት
እብ መስኡልየት እግል ሸዕበ ወወጠነ
እብ መትሰባል ለከድመት መሔርባይት
ተ።
ሽሂደት
ገዲመት
ሙናድለት
ጉዕመሽ ተስፋማርያም፡ በዐል ፈረዕ
ወእም 3 ውላ’ድ ተ። ዓደት ቀብረ ህዬ ማሌ አተሉት 25 ጁላይ እት
መቅበረት ሹሀደእ አስመረ ተመት።
ገጽ

ዲብ ካርጅ ለነብሮ ምዋጥኒን በራምጅ ዲብሎማስየት ሰርግሎ

ዲብ ኦስትርየ፡ ጀርመን፡ ሆላንድ
ወቀጠር ለነብሮ ምዋጥኒን እግል
ውሕደቶም ወምስል ወጠኖም
ለቦምተ ዕላቀት ትርድት ለለርኤ
በራምጅ ክምሰል ሰርገለው ምን
አካናተ ለበጽሐተነ ሐብረ አሸረት።
እብ አሳስለ ሐብሬ እብ መትዓዋን
መክተብ ዳይም ወኪል ኤረትርየ ዲብ

ምጅልስ ቅራን ዲብ ቬነ - ኦስትርየ
ለትፈናተ እድንያይ ጀሃት ለትነዘመ
እግል ኢተት መዲነት አስመረ ዲብ
ስጅል እድንያይ ሜራስ ለትከስስ
ሄሰት፡ ዲብ ዮም 15 ጁላይ ገብአ።
ዲብለ ሐድ 200 ዕዙማም ለሻረከው
እተ ሄሰት፡ መመቅረሐት መልተብ
መሽሩዕ ሜራስ አስመረ ሙሃንድስ

መድሀኔ ተክለማርያም ወሙሃንድስ
ተስፈአለም ወልደሚካኤል እግል
ከልፍየት ወብስር መባኒ አስመረ
እግል አትኣመሮት እግለ ዳለ
ሐድ 1300 ገጽ ለጸብጠ ሰነድ
እብ ዓመት፡ አስመረ ዲብ ስጅል
እድንያይ ሜራስ እግል ትእቴ እግለ
ገብአ ጸገም ህዬ እብ ፍንቱይ ለከስስ

ተውድሕ ቀደመው።
ምሽተርከት ናይለ እሕትፋል፡
እዳረት መዲነት አስመረ ወመክተብ
መሽሮዕ ሜራስ አስመረ ፡ ለለትዐጅብ
አግቡይ መባኒ ወግርመት ለመልክ
መባኒ እግል ልትሐፈዝ እድንያይ
ሜራስ እት ገብእ እግል ሀለዮቱ
እግል ለአተላሌ ለአርወ ጅህድ
ሐመደው።
እሊ ክእነ እት እንቱ እብ
ሰፊር ኤረትርየ እት እተሓድ አሮበ
አሰይድ ነጋሲ ካሰ ለትከሰተ 15ይ
መህረጃን ኤረትርዪን ስካን ሆላንድ
ሆላንደ ተመ።
ለእብ ነያረት ወወጠኒያይ ሽዑር
ለገብአ መህረጃን ዲብ ሓድረት
ሓለት ወጠን ወተረት ምዋጥኒን
ለረከዘ ሰሚናር፡ ዕፌ ስወር እግል
ሽባን ወአጀኒት ለአሻረከ መዳሊት
ክምሰልሁመ ምን ኤረትርየ ለጌሰት
ፍርቀት ዓደት እበ ቀደመቱ ዕፌ
ዓዳት ጋምል አስመነ።
ዲብ ብዕድ ወራታት ኤረትርዪን
ስካን አሻፈንቡርግ ወድዋራተ
ጀርመን፡ እብ እዳረትለ መዲነት እንዴ
ትነዘመ ምን 14 አስክ 16 ጁላይ
ዲብለ ገብአ፡ ምዋጥኒን ለትፈናተየ
ድወል ለሻረከው እቱ እብ ዕፌ
ዓዳት ለተለ እሕጥፋል እግል ዐዶም

ለለትኣምር ጽበጥ አቅረበው።
ለምዋጥኒን እግል ብዝሔ ዓዳት
ኤረትርየ፡ ዲብ ውሕደት ወሕሽመት
ሕድ ለተአሰሰ ቅየም ሸዐብ ኤረትርየ
ምስል ሕኩመቱ ለህሌት እሉ ዕላቀት፡
እግል አግቡይ ግርመት መባኒ
አስመረ ለሸሬሕ ስወር፡ ክምሰልሁመ
ብዕድ ጽበጥ ቀደመው።
እብ ብዕድ እንክር መትነዛም
ጀሸዲዐ ዲብ ቀጠር፡ “ሩእየት ሽባን፡
እግል ምስተቅበለ ባርህ” እበ ልብል
ሸዓር፡ ዲብ ዮም 14 ጁላይ 2ይ
ሙእተመሩ ወደ።
ሰፊር ኤረትርየ እት ቀጠር
አሰይድ ዐሊ ኢብራሂም ዲብለ
መናሰበት ዲብለ ቀደመየ ከሊመት፡
ዔጻት በራምጅ ዐማር ወመዳፈዐት
ሽባን ክምቶም እንዴ ሸርሐ፡ አንፋር
ሽባን ጀሸዲዐ እሊ እንዴ ፈሀመው፡
ዲብ ፈዛዐት ለተአሰሰ መትነዛሞም
እንዴ አደቀበው እግል ልሽቀው
አትፋቀደ።
ሙእተምረት፡ ዲብ ሽቅል ለዐለት
መመቅረሓይት ልጅነት እበ ቀርበ
ሐቆለ ወደው ንቃሽ መትነዘሞም
እግል አደቀቦት ለሰድዮም ፊናታት
እንዴ ሓለፈው፡ 11 አንፋር ልብእተ
ሐዳስ
መመቅረሓይት
ጀሀት
ሐረው።

እምባትከለ፡ ተእሂል አንፋር ፖሊስ ልትሀየብ
ዲብ እምባትከለ እሱስ ለህለ
መርከዝ በቃዐት መአሰሲ ኤረትርየ፡
ምን 10 አስክ 18 ጁላይ እግል
ዝያድ 50 ውቁላም ዙባጥ ፖሊስ
ኤረትርየ ተእሂል ሀበ።
እሊ ተእሂል ዲብ ጠወሮት
ዓዳት ሽቅል ሕበር፡ መአስሳይ
ክምካሜ ወአሀምየቱ፡ በናይ ሰይሖት
አድሕድ ዲብ ሽቅል፡ ክምሰልሁመ
ኤታን 5 ሰነት ስትራተጂያይ
ስታቲብ ፖሊስ ኤረትርየ ለረከዘ
ዐለ።
መመቅረሓይ መሽሮዕ መምህር
ዮናስ ገብረሂወት ዲብለ ቀደመየ
ከሊመት፡ ለእብ ነዘር ወፍዕል
ለተለ ተእሂል ወእብ ናይ ሕበር
መሻረከት ለበሽለ ናይ 5 ሰነት
ስትራተጂያይ ስታቲብ፡ አግቡይ

ሽቅል እግል አትሓያስ ወጠወሮት፡
ዝያደት ክሉ ህዬ ናይ ፍጥር
ወቀይ እግል አትናያት ሴድያይ
ክምቱ እንዴ ሸርሐ፡ እተ ተእሂል
ለሻረከው አንፋር ፖሊስ ለአርአወ
መሻረከት ሐመደ።
መመቅረሓይ ሽቅል መርከዝ
መአሰሲ በቃዐት ኤረትርየ ዶክተር
አቤል ሀብተማርያም እብ ጀሀቱ፡
ለዲብ ክእሉል ተጃርብ ምሽተርከት
ለአተንከበ ተእሂል፡ በቃዐት መአሰሲ
እግል አከዶት ለአመመ ክምሰልቱ
እንዴ ሐበረ፡ ሩእየት መርከዝ
መአሰሲ በቃዐት ኤረትርየ ሀደፉ
ለበጼሕ ለደርሰው እት ፍዕል ዶል
ልውዕል ክምቱ ሐበረ።
ቃእድ
ፖሊስ
ኤረትርየ

ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ ህዬ፡ እግል
መርከዝ መአሰሲ በቃዐት ኤረትርየ
ወምሽተርከት ሐቆለ ሐመደ፡
ለተእሂል አስፈዮት ስትራተጂያይ
ስታቲብ፡ ናይ ሕበር ሩእየት እንዴ

ትከለቀት፡ ሽቅል እብ ዋጅብ
ዲብ ራቀቦት፡ መሬሕ ወወጀሆት
ሴድያይ ክምቱ ሐቆለ ሐበረ፡
ምሽተርከት እግለ ደርሰው ደርስ
ዲብ መሻቂቶም እግል ለዐዱዎ

ትላከ።
ዲብ ደንጎበ፡ ዲብለ ተእሂል
ለሻረከው ምን ቃእድ ፖሊስ
ኤረትርየ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ
ወምዲር ምዴርየት ግንደዕ አሰይድ
ዑመር የሐየ ሸሃዳት ትከበተው።

ኤረትርየ ዲብ ማላዊ ለልትሐረክ ሰፊር ትየምም

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ሰፊር ኤረትርየ እት ጀምሁርየት
ግብለት አፍሪቀ ወድወል ግብለታይ
አፍሪቀ አሰይድ ሳልሕ ዑመር፡
ለልትሐረክ ሰፊር ዲብ ጀምሁርየት
ማላዊ እንዴ ገብአ ወረቀት ሽቅሉ
እግል ርኢስ ኣርተር ፒተር
ሙታሪከ ሰለመ።
ዲብለ ማሌ ዮም 21 ጁላይ
ዲብ መዲነት ሊሎንግዌ ዲብለ ህለ
መብነ ዴዋን ሕኩመት ለገብአት
ዓደት፡ ሰፊር ሳልሕ ዑመር፡
ሰላመት ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ
አስክ ሸዐብ ወሕኩመት ማላዊ
ሐቆለ አትሐላለፈ፡ እግል ዕላቀት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ክልኢተን ድወል፡ እግል ናይ ሕበር
መስለሐት እበ ትከድም ገበይ እግል
ጠወሮቱ ክምሰል ሸቄ ሐበረ።
ርኢስ ኣርተር ፒተር እብ ጀሀቱ፡
ዐዱ ዲብ ሸራከት ለተአሰሰት ዕላቀት
ምስል ኤረትርየ እግል ትጠውር
ለባቱ ንየት እንዴ ሸርሐ፡ እግል
ርኢስ ኢሰያስ ዓፍየት ወሰርገል
ሽቅል ወእግል ኤረትርየ ወሸዕበ
ህዬ ሰላም ወተጠውር ተምነ።
ዲብ ሰነት 1964 ምን
እስትዕማር እንግሊዝ እስትቅላለ
ለነስአት ማላዊ፡ ዲብ ግብለታይ
አፍሪቀ ለህሌት ምስል ዛምብየ፡
አርቡዕ 26 ዩልዮ 2017

ተንዛንየ ወሞዛምቢክ ለትትሓደድ
እት ገብእ፡ ዝያድ 18 ሚልዮን
ሸዐብ በ።

ገጽ

2

ረፌዕ መስኡልየት መሽቅየት
ወቃኑናይ ገሮብ ለቡ መአሰሳት
ዲብለ እንዴ ተለ ለልትሀደግ
ቴለል፡ መሽቅየት፡ ቃኑናይ ገሮብ
ለቡ መአሰሳት አው ብዕዳም
አንፋር እብ ሰበብ ሸቃላሆም አው
ብዕዳም አንፋር እግለ ገብአ እቶም
ደረር እግል ልስፈፎ መደኒያይት
መስኡልየት ረፈዖ።
ቃኑናይ ገሮብ ለቡ መአሰሳት፡
ዎሮ ምን ወካይሎም አው
ሸቃላሆም ላቱ ነፈር፡ ወቀይ እት
ሰርገሎት ዲብ እንቱ መስኡልየት
ለለረፌዕ ነቃስ ዶል ወዴ፡
መስኡልየት መደኒያይት ረፌዕ።
እግል መሰል ዎሮ መሽቅያይ እብ
ሸቃላዩ እግለ ጀረ ደረር እግል
ልስፈፍ መስኡልየት ረፌዕ። ዲብ
ክእነ ላቱ ረፌዕ መስኡልየት
ለቂመት ልትሀየቡ ዓምል ለነቃስ
ለሸቃላይ እብ ሳብት እት ሽቅል
እንዴ ትረተበ ዲብለ ሸቄ እቱ
ለዐለ ወክድ ወአካን እት እንቱ
ለጀረ ክምቱ አከዶት ገብእ። እብ
ቃብል እሊ ለመሽቅያይ፡ ለደረር
አጅረ ወኪል አው ሸቃላይ ዲብ
ሽቅል ክምሰል ይዐለ እብ ደሊል
ይአፍሀመ ምንገብእ፡ ዲብ ሽቅል
ዲብ እንቱ ለወደዩ ነቃስ ክምሰልቱ
ልትዐለብ።
እግል መሰል ዲብ ዎሮ ቃኑናይ
ገሮብ ለበ መአሰሰት እብ ማህየት
ለሸቄ ሸቃላይ፡ ዲብ መክዘን ናይለ
መአሰሰት እንዴ ገብአ መምተለካት
እትለ ልጽዕን እቱ ለዐለ ወክድ
ዐፍሽ እንዴ ወድቀ ምኑ እግል
ዎሮ ዘቢን እንዴ ዘብጠ ደረር
ገሮብ ሐቆመ አጅረ፡ ለደረር
ለሸቃላይ እት ዳይም ሽቅሉ አው
ዲብ ወቀዩ ዲብ እንቱ ሰበት
ወደዩ ለመሽቅያይት መአሰሰት
መስኡልየት ትረፌዕ። እብ ቃብል
እሊ፡ ለሸቃላይ እስቡሕ ምን ቤቱ
እንዴ ትበገሰ እብ ዐጀለት እንዴ
ወደ ዲብ ሽቅሉ ዲብ ገይስ፡ ሳዐት
ሽቅል ሰበት ተመት ዲቡ እብ
ሸፋግ ልትፌተት ሰበት ዐለ ዲብ
ገበዩ እግል ዎሮ ነፈር እንዴ ዘብጠ
መደረት አጅረ ምንገብእ፡ ለሸቃላይ
ዲብ ዳይም ሽቅሉ አው ወራታቱ
ዲብ እንቱ ለአጅረዩ ደረር እግል
ልትበሀል ኢቀድር።
ዎሮ ወኪል ምነ ተሀየበየ
ሰልጠት ወካለት እግለ ልትበገስ
ለገብአ ሽቅል አው ፍዕል ዲብለ
ወዴ እቱ ወክድ ዲብ ነፈር ብዕድ
ደረር ዶል ለአጀሬ ለወኪል ነፈርመ
ዲብ ሐንቴ መደኒያይ ቃኑን ለጀረ
ደረር ናይ ሰፊፍ መደኒያይት
መስኡልየት ረፌዕ። ዲብ ቀድየት
አትካፈእ ህዬ መዳልያይ ጀሪደት፡
ጤብዓይ ወኔሽራይ ክቱብ አው
ጤብዓይ ክታብ ዲቡ ለፈግረ ክቱብ
እብ ኬትባይ እግለ ጀረ አትካፈእ
መደኒያይት መስኡልየት ረፌዕ።
መስኡልየት ሕበር፡ - እብ
ዐገቡ መደረት ለአጅረ ነፈር፡ እት
ሐንቴ መደንያይ ቃኑን ነፈር
ብዕድ እብለ መደረት መስኡልየት
ረፌዕቱ መኢኮን እብለ ኢኸስስ፡
እግለ መደረት ለሓዬ። እብ ዐገቡ

ምን ውዑል
በረ
ላቱ
ዋጅባት
ውፋቅ ውዑል ተእሚናት ኢትበየነ

መደረት ለአጅረ ነፈር ወለ እት
ሐንቴ መደንያይ ቃኑን እብለ
መደረት መስኡልየት ለረፌዕ ነፈር
እብ ሕበር እግለ መደረት እግል
ልስፈፎ መስኡልየት ረፍዖ። ዲብለ
እብ ለተዐገበ ለተአሰሰ ሸከ ናይ
መደንያይ ከሕሰ ለቀድየት እት
ሄራር ዳነዮት ዲብ ሀሌት ለእብ
ዐገቡ መደረት ለአጅረ ነፈር ክም
ሐቴ መትቃርማይት ጀሀት እንዴ
ገብአ ዲብለ ሸከ እግል ልሻርክ፡
ለዲብ ሐንቴ መደንያይ ቃኑን
መስኡልየት ለረፌዕ ነፈር እግል
ልሽኬ ቀድር።

I.ቅያስ ከሕሰ ወገበይ
ጌመሞቱ
ኦሮ ነፈር ምን ውዑል በረ ላተ
ረፌዕ መስኡልየት ክምቡ እንዴ
ተአከደ ክም ትቀረረ እንዴ አትለ
እብ ካልእ ደረጀት ለቀርብ ሰኣል
ቀረሮት ቅያስ ከሕሳቱ። ቀረሮት
ዐደድ ከሕሰ እንብል ዲብ ሀሌነ
ኑዕ ወዐደድ ናይለ ጀሬት መደረት
ወድሖት
በህለትቱ።
ኑዕየት
ናይለ ጀሬት መደረት ትወደሐት
ምንገብእ፡ ለለሐዬ እበ ገበይ
ወመቅየስ ከሕሳሁ እግል ልትቀረር
ሰኒ ሴድያይ ገብእ። መደረት
ናይ መዕነውየት ወማደት እንዴ
ትበሀለት እግል ትሸረሕ ትቀድር።
እብ ሰበት እሊ አንወዕ መደራት
ከመ
ምስል ንዛም ወመቅየስ
ከሕሰ እንዴ ትጻበጠ ምን እሊ
እንዴ አትሌነ እግል ንርአዮቱ።

ሀ. መደረት ማድየት
ወከሕሰ እብ ማል፡- ናይ ማደት
አው ንዋት መደረት ጀሬት
ለትበሀል ምን አስለ ለመደንያይት
ረፌዕ መስኡልየት ለአጅረ ግብር
ዲብለ ሀድፍ ናይ እቅትሳድ አው
ናይ ማል መደረት ዶል ሰብብ ቱ።
እግል መሰል እብ ሰበብለ ፍዕል
ገሮብ እግል ልንቀስ፡ ንዋት አው
መምተልካት እግል ልትደመር
አው ልብዴ፡ ከሳር እግል ለአትሌ፡
መሳሌሕ እግል ለሀጎጌ፡ ተዋብ
እግል ለሐውን ቀድር። እሊ ክእነ
መስል በደ ለሰብብ ቱ ሀዬ መደረት
ማድየት እንዴ ትበሀለ ለልትሸረሕ።
እብ ህግየ ሐጫር፡ እት ሀድፍ
ለጀሬት መደረት እብ ንዋት
አው እብ ማል አክልሕድ እግል
ልትሸረሕ ለቀድር ገአ ምንገብእ፡
መደረት ማድየት እንዴ ትበሀለት
እግል ትሸረሕ ትቀድር። እብ
ተውሳክ መደረት ማድየት በዲረ
እትለ አረይ ለጀሬት አውመ እት
መስተቅበል እንዴ ኢትጀሬ ክም
ኢትውዕል ለተአከደት መደረት
እንዴ ትበሀለየ ዲብ ክልኤ እግል
ልትከፈለ ቀድረ።

ደማነት ተእሚን ለቡ
አረይ፡- ለአረይ ደማነት ተእሚን
ለቡ ዶል ገብእ፡ እግለ ትጀሬ
ዲቡ መደረት፡ ደማነት ተእሚን
ክም አለቡ እንዴ ትመሰለ፡ እብ
ሕድ ለትሸብህ ሓለት ከሕሰ እግል
ልጥለብ ቀድር። እብ ድዱ ዲብ

ምንገብእ፡ ሃይባይ ተእሚን እግለ
እብ ውዑል ተእሚን ለትበጸሐ
እግል ልምጸእ ለቀድር አጅናስ
ብቆት እግል ለሓዬ ድድለ እብለ
መደረት መስኡልየት ለረፌዕ ርሑ
ለቃድር ጠለብ ናይ ለአስትህለኒ
እግል ለአቅርብ አውመ አረይ
ድድለ መስኡልየት ለረፌዕ ነፈር
እትለ ሀለ ዲቡ ቀድየት ከሕሰ
እግል ልእቴ ሐቅ ኢለሀሌ እሉ።
ሞት ለሰበበት ብቆት፡- ሞት
ዲብለ ሰበበት መስአለት ረፌዕ
መስኡልየት፡ ቅረን(ሸሪክ ሐያት)፡
ምን ጀሀት ውሉድ ወዋልድ
ለሀለው አዳም ቅሩብ፡ ምስል አረይ
ምን ኦሮ አብ ወሐቴ እም፡ አው
እብ እም፡ አውመ እብ አብ ሌጠ
ለልትወለዶ ሐው ወሐዋት ክል
ምኖም እብለ ሞት ለትጀሬ እቶም
መደረት መዋድ እግል ልትከሐሶ
ክል ምኖም ርሑ ለቀድረ ናይ
ለአስትህለኒ ጠለብ ለሀሌ እሎም።
ዲብ ክምእነ ለትመስል ቀድየት
ከሕሰ እብ ሸክል ወጠቢዐት ኣበል
ወመራዐየት ልትሀየብ። ሼክየት
ሰዳይት እግል ልሕዘው ምኖም
ለቀድሮ አቃርብ እብለ ኢኸስስ
ኣበል መራዐየት ልትደፍዑ።
ምን እሎም ትዘከረው በረ ላቶም
አንፋር ላኪን፡ ወለ ኦሮ ነፈር እብ
ፍዕል እብለ አረይ ልትረፈዕ ዐላመ
ምንገብእ፡ አውመ ለአረይ እግል
ልስደዮ መጅቡር ለዐሌ ከሕሰ
እግል ልጣልብ ሐቅ አለቡ።
ደሚር ናሴሕ፡- ከሕሰ ደሚር
ናሴሕ እብለ ትጻረር ገበይ እግል
ልትጠለብ አለቡ። ሰበቡ ሀዬ ለአረይ
ከሕሰ ዲብለ ጠልብ እተ ኢነት እብ
ደሚር ናሴሕ እብ መቅየስ ናይለ
ጀሬት መደረት ኢጠልበ ምንገብእ፡
እግል ኖሱ እምበል ገበይ እግል
ልትረዘቅ ለሐዜ ክም ሀለ ሰበት
ልትነሰእ ጠለቡ ከብቴ አለቡ።
ለአረይ እብ ሰበብለ መደንያይት
ረፌዕ መስኡልየት ለአትለ ዐመል
መዕጉለት ለኢገብአት መደረት
እግል ኢትጅሬ ዲቡ አውመ
ለመደረት እግል ኢትኬለም ክብትት
አው መዕጉለት ለገብአት ምስዳር
እንዴ ነስአ እግል ለሀውናመ
ጻብጡቱ። እለ ምን ኢወደ እግለ
ትኬለመት መደረት ኢመዕጉለት
ከሕሰ እግል ልጥለብ ሀዬ ከብቴ
ኢረክብ።
ዐገብ አረይ፡- ለአረይ እት
መደትለ መደንያይት መስኡልየት
ለለአረፌዕ ሐደስ፡ ነቃስ ዐለ እቱ
ምንገብእ፡ ከዲብለ ጀሬት መደረት
ገሌ ቅስመት ዐለት እሉ ምንገብእ፡
ለምስልሀ፡ ቅስመት ምነ ከሕሰ
ሌጣቱ ለልትከበት። ዲብ ክምእነ
ትመስል ቀድየት እግል አረይ
ለልትደፈዕ መቅየስ ከሕሰ ዲብ
ቀረሮት ኩለ ሓለት ናይለ ቀድየት
እብ ፍንቱይ ሀዬ እብ ክልኢቶም
ጀሃት ለዐለ ነቃስ ወግዴቱ እት
ቅያስለ መደረት እት ሕሳብ እግል
ልእቴ ወጅብ።
ዐገብ ክምቱ ኢፈሀሞት፡-

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ለረፌዕ መስኡልየት ለሰበበ ኻጢ
አፍዓሉ እግል ልፍሀም ዲብለ
ኢቀድር ዲበ ሓለት ለዐለ ነፈር
ምን ለአጀርዩ፡ ወእብ ፍቴሕ ዲብለ
ልትሐዜ ዲቡ ቴለል፡ ቤትፍርድ
እግለ ትፈረደ ከሕሰ እግል
ተአንቅሶ ትቀድር። ዲብ እለ
ትመስል ቀድየት፡ ሓለት ማልየት
ናይ ክል ጀሀት ወእግለ መደረት
እግል ሓየዮት ዲብለ መደረት
ለአጅረ ነፈር ለለሀሌ እሉ ተእሲር
እት ሕሳብ ለአቴ።
ሕድ እብለሸብህ፡ ለዐገበ
ነፈር እብ ናይ መስኡሉ ዲስፕሊን
ወጠያዐት እንዴ ትሻከተ ዲብለ
ወደዩ ቴለል፡ ፍቴሕ ለጠልቡ ምን
ገብእ ቤት ፍርድ እግለ ትሰመሐ
ከሕሰ እግል ተአንቅሱ ትቀድር።
እተ ሓለት ምን ቀዳምከ እግል
ትታከዩ አው እግል ትጌምሙ ምነ
ትቀድር ደረር ለዜደ ለኢትታከዩ
ደረር ዶል ገብእመ ሕድ እብለሸብህ
አግቡይ ቅያስ ደረር ከሕሰ እግል
ልንቀስ ቀድር።
ቤት ፍርድ፡ እንዴ ኢለዐግብ
እግል አርወሐቱ ወእግል ሳልሳይት
ጀሀት ምን ብቆት እግል አንገፎት
እት ልብል ዲብ መምተለካት ነፈር
ብዕድ እንዴ አተ ደረር ለአጅረ
ነፈር እግለ ልጠለብ ቅያስ ከሕሰ
እብ ገበይ ራትዐት ትቀርር። ሐቅ
ሼክያይ ክምሰል ትከየደ አው
ሽኩይ መስኡልየት ክምሰል ረፌዕ
እግል አከዶት ሌጠ እንዴ ትበሀለ
ዲብለ ተአሰሰት ሸክወት፡ ሸበህ ላቱ
ደረር ከሕሰ እግል ልድፈዕ እግል
ትቀርር ትቀድር።

መሻክል ጌመሞት ቅያስ
ከሕሰ፦ አክል ሕድ ቅያስ ደረር
እግል ልትአከድ ዲብለ ኢቀድር
እቱ ወክድ፡ ቤት ፍርድ እግለ
ዳይም ሄራር ዲብ አሕዳስ ወእበ
ደረር ለገአ እተ ጀሀት ለትነሰአ
ምስዳራት ዲብ ወግም እንዴ አተ
ልትጌመም። ምናተ፡ ቅያስ ደረር
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ደረር ክምሰል
ህላመ ለኢተአከደ ዶል ገብእ
ለገብአ ስዑር ኢልሰመሕ።

ለ. እግል መዕነውያይ ደረር
ለገብእ ናይ ሰላዲ ከሕሰ
መዕነውያይ ደረር ለለሀሌ
ለመደኒያይ ረፌዕ መስኡልየት
ለሰበበት ውዲት ዲብ ረአስለ አረይ
ናይ ሙኽ አው ደሚር ደረር
ለትትሰበብ ዶል ትገብእ ቱ። ዎሮ
ዐገብ እት ረአስ ዕጉብ ማድያይ
ደረር፡ መዕነውያይ ደረር አው
ክልኢቱ እግል ለአጅሬ ቀድር።
መዕነውያይ ዐገብ ምን ዐገብ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ ምን ጌጋመ እግል
ልትሰበብ ቀድር። ዲብ ቀድየት
መዕነውያይ ደረር እሎም ለተሉ
አሳሲያም መባድእ፡ አግቡይ ወቅያስ
ከሕሰ ኣመሮት ለትሐዜ።

መዕነውያይ
ደረር
ለልጠለብ፡- ቃኑን እግል ክእነ
ላቱ ከሕሰ ካፊ አስሉብ አው ንዛም
ዲብለ ወዴ እቱ ወክድ ሌጠ ክምቱ
ክምሰል መብደእ ክቱብ ህለ። እብ
አርቡዕ 26 ዩልዮ 2017

ተውሳክ እግል መዕነውያይ ደረር
ለትደፈዕ ናይ ሰላዲ ከሕሰ እብ
ዋዴሕ እብ ቃኑን ዲብለ ትበየነ
እቱ ቴለል ሌጠ ክምሰል ልሰመሕ
ቃኑን ውድሑ ህለ።

ሐድ ቅያስ መዕነውያይ
ደረር ከሕሰ፡ እብ ቃብል እሊ
ዲብ ቃኑን እተ ትበየነ እቱ
አዋይን ኢገብአ ምንገብእ ምን
ነቅፈ 10.000.00 (ዐስር አልፍ
ነቅፈ) ኢልውሕድ። እብ ናይናይ 1000.00 (ዎሮ አልፍ)
ኢልውሕድ።
እብ
ናይ-ናይ
1000.00 (ሐቴ አልፍ) ነቅፈ ፈርግ
ዲብ ወዴ ህዬ ቤት ፍርድ ዲብለ
ትወቀለ ቅያስ ነቅፈ 10.000.00
(ዐስር አልፍ) እግል ትወቅሉ
ክምሰል ትቀድር ቃኑን በይን።

እብ

ዓኒ

ለጀሬ

ዐገብ

ለመዕነውያይ ደረር እብ ዓኒ ለጀረ
ዶል ገብእ፡ እሊ እግል ሰፊፍ ቤት
ፍርድ፡ ሽኩይ እግል ሼክያይ አው
እብ ሼክያይ ለትሰመ ውዳይ
ስን ዓድል ከሕሰ እግል ተአዝዝ
ትቀድር። ለመዕነውያይ ደረር
ሽኩይ እግል ገሮብ ሼክያይ እንዴ
ኬደ እት በህ ለኢለአብል አው
ዔብ ላቱ መዋዲት እብ ቀስብ ለወደ
ዶል ገብእ፡ ቤት ፍርድ እሊ እግል
ሰፊፍ ሕድ ለሸብህ አግቡይ እግል
ትትነፈዕ ትቀድር። ኢቃኑናይ
ከሬዕ ሐቅ ሕርየት ዲብለ ጀሬ እቱ
ቴለልመ መዐግባይ ቤት ፍርድ
እበ ተአዝዙ ሕድ ለሸብህ አግቡይ
ልክሕስ።
አትካፈእ፡- ለአትካፈእ አው
ዕየር ሼክያይ እብ ጀሪመት ለለአጃዜ
ውዲት ወደ ለልብል ዶል ገብእ፡
ሼክያይ ምህነቱ ዲብ አትመሞት
ይእሙን አው ኢብቆዕ ክምቱ
ለለአተምስል ዶል ገብእ፡ ሼክያይ
ተሻሽ ገብአ ምንገብእ፡ ዴኑ እግል
ልድፍዑ አው ሓግል ክምሰልቱ
ለለአተምስል ዶል ገብእ፡ ሼክያይ
እብለ ለለዐዴ ሕማም ለልትዐዘብ
ክምቱ ለለአመስል ዶል ገብእ አው
ናይ ሼክያይ መዕነውያይት ደረጀት
መዕዩብ ክምቱ ለለአተምስል ዶል
ገብእ እብ ሸክል ሰፉፍ መዕነውያይ
ደረር ራቴዕ ላቱ ቅያስ ከሕሰ እግል
ልትሰመሕ ክምሰል ቀድር ብዩን
ህለ። ዲብ ክእነ ላቱ መዕነውያይ
ደረር ሼክያይ እግለ ከሕሰ እግል
ልትከበቱ ይሐዘ ምንገብእ፡ ህቱ
ለሰመዩ ለገብአ እግል መአሰሰት
ውዳይ ስን እግል ልደፈዕ ቤት
ፍርድ እግል ተአዝዝ ትቀድር።

ደረር ዲብ ሕቁቅ ሰብ ጼወ፡
ሽኩይ እግል ሐቅ ናይ ቅረን ክምሰል
በዐል ቤት ጼወ ዶል ደርር፡ እግል
ሼክያይ አው ህቱ ለሰምዩ ውዳይ
ስን ራቴዕ ናይ መዕነውየት ሰፉፍ
ከሕሰ እግል ልስመሕ ቀድር።
ዐዚግ ጅነ፡- ሽኩይ ዲብ ሐንቴ
ቃኑናይ እማነት ናይ ሼክያይ ለዐለ
ጅነ እንዴ ዐዝገ፡ ዲብ ሐንቴ ቃኑን
ጀሪመት ዶል ጸኔሕ፡ እግል ሼክያይ
አው ህቱ እግለ ሰምዩ ውዳይ ስን
ራቴዕ ናይ መዕነውየት ሰፉፍ ከሕሰ
እግል ልሰመሕ ቀድር።
ዲብ ገጽ 12 ልተላሌ....
ገጽ

3

ዐማር
ዐማር

ኣድም ሳልሕ አቡሐሪሽ

መሕበር ጀራዲን ምዴርየት ተሰነይ
ጀራዲን እግል ሐቴ ደውለት
አሀምየት ዐባይ ለቡ መጃል
ሐርስ ቱ። ጀራዲን ናይ ሐምሌ
ወፍሬታት አውመ ናይ ብቅል
ነኣይሽ ወብቀል ዐባዪ እንዴ
ትበሀለ እት ክልኤ ልትከፈል።
ምዴርየት ተሰነይመ ምን ክልኢቱ
አርዛቅ ብቀል ነኣይሽ ወብቀል
ዐባዪ ለትዘረአ ጀራዲን ብዙሕ
ለትመልክ ምዴርየት ዐድና ተ።
እት ምዴርየት ተሰነይ እንዴ ትዘረአ
ሰነት እብ ግዲደ እተይ ለልሀይብ
ጀራዲን ሀለ። እሊ ጀራዲን እሊ
መብዝሑ እት ለዋው ሕሊል ጋሽ
ለሀለ እት ገብእ፡ እግለ ድዋራት
ኩዳር፡ ፈዋክህ ወዐለፍ ንዋይ
ለልአወጅድ ጀራዲን ቱ። እት ሰነት
1993 እሎም ሰብ ጀራዲን እሎም
እት መሕበር ትከምከመው፡ ምን
ወክድ እት ወክድ ህዬ ዐደዶም
ዲብ ዘይድ ጌሰ ወዮመቴ 173
ሰብ ጀራዲን ባጽሓም ክም ህለው፡
መስኡለ መሕበር እት ምዴርየት
ተሰነይ አሰይድ እብራሂም ጅምዕ
እድሪስ ለሐብር። ከዮም ምስሉ
ወምስል መስኡል ማልየት ናይለ
መሕበር ላቱ አሰይድ ግርማይ
ተስፋሚካኤል እብ ክሱስ ጀራዲንለ
ምዴርየት ለገብአት መቃበለት
እግል ንቀድም እልኩም ቱ፡
ቅራአት በኪተት፦
ሰኣል፡ እት ምዴርየት ስነይ
ሚ አጅናስ ፈርያት ጀራዲን
ተሐርሶ ወትአፈሩ?
እብራሂም፡ አሽየእ ብዙሕ
ልትሐረስ እቱ እሊ ጀራዲን።
መብዝሑ ከድረዋት እት ገብእ፡
ክም በሰል፡ ከመዶረ፡ ድበ፡ ባምየት
ወኩድረት ልትዘረእ። እሊ ምነ
ነኣይሽ ኩዳር እት ገብእ፡ ምን
ዐባዪመ በናነ፡ ብርትካን፡ ግሬን
ወለይሙን ሀለ። እብ ሑድ ቅያስ
ህዬ ማንጉስ ብነ።
ሰኣል፡ ሓለት ማይ ናይለ
ጀራዲንኩም ከአፎ ህሌት?
እብራሂም፡ ማይ እብ ጀሀት
ለዐል እትጀህ ድባቴ፡ በዲር ማይ
ካፊ ዐለ እግልነ። አስተዮትለ
ጀራዲን ምን ሕሊል ጋሽ ሰበት
ቱ፡ ሕዳን ማይ ይዐለ። ላኪን
እት ሰነት 2006 ውሒዝ ድቁብ
መጽአ ወእግለ ዐወሊ ወመቶራቱ
ነስአዩ። ሰበት እሊ ለሰዋጊ አዜ
ሐደ። ላኪን እብ እትጀህ ተሐት
ሕዱድ ለተሌ አራዲ ጀራዲን፡ ምኑ
ደዓም 24 ሳግየት ውሒዝ ጋሽ
ደመረየን። እግል እሎም ውሒዝ
ጀራዲኖም ለደመረ ምኖም ሰብ
ጀራዲን፡ ለጅምዕየት ናይ 100
አልፍ ነቅፈ ሰዳይት ወዴት።
እዳረት ምዴርየትመ ህዬ ዶዘር
ሀበቶም፡ ለዶዘር ቃሊ ቱ፡ እት
ሐቴ ሳዐት 2,500 ነቅፈ እጃር
ከልፍ፡ ሰበት እሊ ናይ ዝያደት
300,000 ነቅፈ ተክልፈት ወደ
እቶም። በይኖም ለቀዱሩ ጋር
ሰበት የዐለ ህዬ፡ ምን እለ ደማር
እለ አጊድ እግል ልቅነጾ ቃድራም
ይህለው። ሰበት እሊ በናነ ኩሉ

አሰይድ እብራሂም ጅምዕ
ትገለ ምኖም። ከሳር ብዝሕት
ሳደፈቶም፡ አዜ ዮም ዓመት
ኩዳር (ሐምሌ) ሌጠ እት ሒን
ሐጋይ ኒዴ ምን ኢልብሎ፡ ሐል
ብዕድ አለቦም። ለስብርት እቶም
ህሌት አካንመ እግል ልድብእወ
ኢቀድሮ ምን እለ ወሐር፡ ሰበቡ
ህዬ፡ ለሕሊል ማዩ አስኮም ጨርመ
(ትደለለ)።
ሰኣል፡ አህዳፍ መሕበርኩም
ሚ ቱ?
እብራሂም፡ አህዳፍነ መሕበር

እንዴ አሰስነ፡ ህግያነ እግል
ትትሰመዕ፡
ከሳይርነ
ሕኔት
ናይ አፍራድ ገብእ እብ ሕበር
እግል ልግበእ፡ እተይናመ ምስል
እግል ልበርክት ምን ሐዜና ቱ።
እምበልሁመ
ምን
ሕኩመት
መሳዐደት ወራድኢት ሻፍገት
እግል ንርከብ እንቀድር፡ መሰለን
ውዛረት ሐርስ እግልነ ሽፍር በሰር
(ሰማድ) ተሀይበነ፡ ደወ ለሀይቡነ
ወመጦርነ በጥሮ፡ ለገብአ ነዋቅስ
ዶል ልትረኤ፡ ክል ዶል ምስልና
ቶም።
አፍራድ
ወመሕበር
ህዬ ክል ዶል መጦር ሕድ
ኢልትገንሖ። አፍራድ ውጹዓም
ትርእዮም ወመሕበር ህዬ ዕዉት
ቱ። መሕበር ሒለት ወስ’መዕ
ረክብ። አፍራድ ላኪን፡ ቅወት
ማል ወነሐር ኢረክቦ።
ሰኣል፡ ቅጠዕ ቅያር (ስፔራት)
ምን አየ ትረክቦ?
እብራሂም፡ ስፔራት ምን በረ
ነአመጽኡ ህሌነ። ውዛረት ሐርስ
እግል ተአምጽእ ሰእየት ሃይበትነ
ምንመ ዐለት፡ አስክ እለ ናይ ዘርእ
ልግበእ ወቅጠዕ ቅያር ለገብእ ዐፍሽ
እምጽእትነ ኢህሌት። ከእሊ ኖስነ
ነአወጅዱ ህሌነ፡ ኖስነ ነአምጽእመ
ድኢኮን፡ ቅጠዕ ቅያር ወጂብ

እንረክብ ይህሌነ።
ሰኣል፡ እተይኩም
እተየ ተአዘብዉ
ወእብ ከአፎ?
እ ብ ራ ሂ ም ፡
እንታጅነ፡ ለኩዳር
ክም
ጠማጥም፡
ድበ፡
ባምየት
ወገሌ እተይ በሰል
እንሰር እት ቀበት
ተሰነይ ወደዋይሐ
ነአዘብዩ።
እት
አስመረ ለነአዘብዩ
በናነ ወበሰል ቱ።
እት በናነ ከሳረት
ህሌት፡ ወሰበበ ተስጄዕ ናይ ሱግ
ኢረከብነ፡ እምበልሁመ ለሐረስቶት
እት ኦሮ ምውስም ምስል ዘርኦ
ወምስል ለኣቱ፡ እብለ ገበይ እለ
ህዬ እግል ልክሰቦ ኢቀድሮ።
ሰኣል፡ ትርበቱ ከአፎ ተ
ለጀራዲን?
እብራሂም፡ ትርበት ጀራዲነ
ምን ሕሊል ጋሽ ሰበት ተ፡ ክል
ዶል ለትትጀደድ ታጅረት ወሰኔት
ትርበት ተ። ወማይመ አክለ
ጀሀትለ መሓዝ ቀረብካ ተ፡ ማይ
ብዙሕ ብከ። ምኑ ሐቆ ትረይም

ላኪን፡ ማይ እግል ትርከብ ስዑባት
ዋጅሀከ። ሰበት እሊ ትርበት ሰኔት
ወለዘርአካሁ ዲበ ኩዳር ልግበእ
ወፈዋክህ ለትአሰኔ ትርበት ብነ።
ሰኣል፡ እግለ ስካን ለመሕበር
እብ ረኪስ እንዴ አዝበ ሚ
መርሀዮ እምጹእ ሀለ?
እብራሂም፡ ዲብ ቀበት ተሰነይ
እዳረት መክዘን ናይ አብሸሎት
ወወዝዖት በናነ ሀበተ’ነ፡ እሊ ህዬ
ሀደፉ እብ ረኪስ እተ ሸዐብነ እግል
ነአዝቤ ለገብኣ ቱ። ምን ሰነት
እንወዴ ላኪን ካርብ ሰበት ዐለ እት
አትሳናይ ሀለ፡ ወአዜ ቅሩብ ሰኔት
ሀለ ሽቅሉ እግል ለአንብት፡ እሊ
እግል በናነ እት ገብእ፡ ለኩዳር
ለብዕድ (ሐመሊት) መብዝሑ
እተ ሱግ ልትዘቤ ሀለ፡ እሊመ እብ
አስዓር ረኪስ ልትዘቤ። እሊ ኩዳር
እሊመ መክዘን ረክበ ምን ገብእ፡
ዝያደት እግል ነአርክሱ ነሐዜ
ህሌነ። ላኪን ለአስዓር ዲመ ለሱግ
ለሐድ’ዱ።
ሰኣል፡ ምን ሱዳን ለመጽእ
ኩዳር ክም በሰል ሀለ፡
እሊ እግልኩም እተ ሱግ
ኢዛሕመኩም ወለትከርዑ
ምንኩም ጀሀት ምን ህሌት?
እብራሂም፡ ቀደም እለ ላቱ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ዛሕሙነ ዐለው ወሕድ ነአበውር
ዐልነ። አዜ ላኪን ለከስሶም ጀሃት
እዳረት ረቢ ልባርኮም ትሳዐደው
ምስልነ ክሱሰን እትለ ሰነት ጎነ።
ቀደም እለ ላኪን፡ በሰል ምን በረ
መጽእ ወሱግ ለአረክስ እትነ ሰበት
ዐለ፡ እብ ከሳር ነአዘቤ ዐልነ። ደዓም
ቅሩብ ዐውል ሽዋል በሰል 200
ነቅፈ በጽሐ። እብሊ ህዬ፡ ዴንነ
ከማን እግል ንብለስ ኢቀደርነ።
ዮም ዓመት ላኪን ለሐረስቶት ሱግ
ረክበው ወእንዴ ከስበው ደራይቦም
ደፍዐው። እሊ መክሰብ እሊ ህዬ
ሀይኣት ሕኩመትነ ምስልነ ምን
በጥረው ለትረከባ ቱ።
ሰኣል፡ አብካት ሽቅል እተ
ጀራዲን ሚ መስል?
እብራሂም፡ አብካት ሽቅል
እተ ጀራዲን ብዙሕ ቱ። ህኩይ
ለኢገብአ ነፈር፡ እትሊ ጀራዲን
ሽቅል ለልሐግል አለቡ። ከልቅ
ብዙሕ እትሊ ሰዋጊ ሸቄ ወልትናበር
ሀለ።
ሰኣል፡ ስሜትከ
ወመስኡልየትከ ዲብለ መሕበር?
ግርማይ፡ ስሜቼ ግርማይ
ተስፋሚካኤል ልብሉኒ፡ መስኡል
ማልየት መሕበር ሰብ ጀራዲን
ምዴርየት ተሰነይ አነ።
ሰኣል፡ ምን ጀሀት ውዛረት
ሐርስ ለትረኩበ ሰዳይት ሚ
ትመስል?
ግርማይ፡ እብ ጀሀት ውዛረት
ሐርስ፡ መታብዐት ወዱ እግልነ
ወምክር እት ባልዒን፡ አድውየት
ወተዋብ ንዋይ፡ ክምሰልሁመ
አዝረአት ለሀይቡነ። መሰለን፡
ሽንራይ እግል ንዝረእ ዶል ጀረብነ፡
እግል ፍንቱያም ሐረስቶት ሽንራይ
ክም እንዘርእ፡ ውዛረት ሐርስ ህዬ

አሰይድ ግርማይ ተስፋሚካኤል
ዲብ ታብዕዉ እንታጅ ሰኒ ክም
ለሀይብ ትጻገመው እልነ። ዐውልመ
ለልአትናይት ዐውል እቡ ነስአዉ
ምኒነ፡ ላኪን እተ ድፎዕ አደገውነ።
ብዕድ ምን ጀሀትነ እግለ ሐረስቶት
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አንፋርነ ለልአትሐዜ ደወ ወዐፍሽ
ቅጠዕ ቅያር ምን ሱዳን እብ
ኢዋጅበት ገበይ ሰበት ነኣትዩ፡
ደማነት ወሰፋየት ለቡ ኢኮን።
ከህቶም ዐፍሽ ስፔራት ወደወ ሰኒ
እግል ለአምጽኦ እግልነ እንሰኤ።
እተ ወክድ ሐርስመ ተረክተራት
ልውሕድ እትነ ሰበት ሀለ፡ ናይ
ኖስነ እግል ኒዴ አውመ ክም
ምራድነ ተረክተራት ሐርስ እግል
ልትወጀድ እግልነ ዲመ ለንትሰአል
እቡ ጋር ቱ።
ሰኣል፡ መሽሮዕለ ሽንራይ
ከአፎ ሀለ ምስልኩም ወአክል አዪ
ምድር ሓርሳም ህሌኩም?
ግርማይ፡ መሰለን አነ ዎሮት
ሄክታር ሽንራይ ዘርአኮ ወ17
ኩንታል ዘርእ ሕሩይ ሽንራይ
ረከብኮ ምኑ። ፈሬዕ መራዐየት
ወብሑስ አዝረአት ውዛረት ሐርስ
ሐልሐሌ ለሀበውናቱ ዘርእ ሕሩይ
ቱ እሊ ሐረስቶትለ መሕበርነ
ዛርኣሙ ለህለው። ሰበት እሊ፡
ሽንራይ እት ከበሰ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እት ቀላቅልመ ክም
በቅል ወእተይ ሰኒ ክም ለሀይብ
እኩዳም ህሌነ። ሽንራይ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ጣፍ ከማን እንሰር
ሰኒ ክም በቅል እት ተሰነይ እንዴ
ትጀረበ እተይ ሰኒ ርኩብ ምኑ
ለሀለ ዘርእ ቱ። ሰበት እሊ ሰላዲ
ለረክበ ሐረስታይ እት ጣፍ እግል
ለአስተስምር ንትፋኔ ሕነ እብ
ጀሀትነ።
ሰኣል፡ እምበለ ጀራዲን፡ ተዋብ
ንዋይ ለወጠንኩሙ ሚ ሀለ?
ግርማይ፡ ኦሮትከ ምስለ ጃርዲኑ
ገሌ ከረርም ታውብ ሀለ፡ አነ ኖሼ
አባጊዕ ወሐ ሐልፈ (ጣሊታት)
ህሌት እዬ። ምስለ ጃራዲን
ዎሮትከ ዐደድ ቅድረቱ ንዋይ
ተውብ ወዐለፉመ ምን ቅሩብ
ምንለ ጀራዲን ረክብ ሀለ። ተዋብ
ንዋይ ወጀራዲን ህዬ ክልኦት
መሳኒት ጋራት ቶም።
ሰኣል፡ ለትብለ ፊነ አው
ተውስየት ምን ብከ በክት እግል
ነሀበከ?
ግርማይ፡ እሊ ምን ካርጅ
ወክሱሰን ምን ሱዳን ለመጽአነ
አዝረአት ክም በሰል መስል ህቱ
እግል ኢልእቴ ምነ ሱግነ ትከረዐ
ምኒነ ምን ገብእ፡ ሕነ እግል እሎም
ባክነ ወረዪምነ ለሀለው መዋጥኒን
ለከፌ ፈርያት ሐምሌ ወፍሬታት
እግል ነአውጅድ ዱሉያም ህሌነ።
ሰበት እሊ ሕኩመትነ እሎም
ተሀውን ምኒነ እብል።

ገጽ

4

መሓመድ እድሪስ

4ይ ክፋል
ቀዝፍ መከረዪ ጥያራት
አስመረ
ዲብ ጀብሀት ግንደዕ ደመውየት
መጃገረት ዲብለ ትገብእ እቱ ለዐለት
ወክድ፡ ዲብ ኤረትርየ ለዐለ ካልኣይ
አብዮታይ ጄሽ ሴፋሁ ወስልሑ
ክምሰልሁመ ለመጽኡ ሬድኣይ ጄሽ
ለረክብ እበ ሐቴ ገበይ ከጥ መከረዪ
ጥያራት አስመረ ዐለ። እብሊ ህዬ ጀብሀት
ሸዕብየት እግል መከረዪ ጥያራት አስመረ
ሀድፍ እግል ቲደዩ ላዝም ዐለ። ድራሰት
ሐጫር ሐቆለ ገብአት ህዬ፡ ምነ አስክ
እለ ጽብጥት ለዐለት ጀብሀት ግንደዕ
እብ 130 ሚሊ ሜተር መዳፍዕ፡ እግል
መረከዪ ጥያራት አስመረ እግል ተዐሬ
እቡ ክምሰል ትቀድር አከደት። ዲብ
ዮም 17 ማርስ 1990 ህዬ፡ ዲብ ማይሽሮ
መዳፌዕ እንዴ ተከለ፡ ምን ሳዐት 4፡20
አስክ ሳዐት 6፡25 አምሱይ እግል ሰልፍ
መረት አስክ መከረዪ ጥያራት አስመረ
80 ቅምብለት መዳፈዕ አዝለመት። እሊ
ናይ ጀርቤ ቀናብል ዲብ ሰቦዕ ደዋዬሕ
አስመረ በህለት፡ ግረ እስብዳልየት
ዐስከርየት ገጀረት፡ ፎሮብየት፡ መዐስከር
ሰምበል፡ ጸጸራት፡ ገዘ-ከኒሸ፡ ባካት ሄለል
ሰብተምበር ወመከረዪ ጥያራት አስመረ
ትካረ።
እሊ ሐደስ እሊ እግል አባይ እት
ርዕብ ትሩድ ካረዩ። ዲብ አስመረ ቀናብል
እግል ልትካሬ ክምሰል አምበተ፡ ዲብ
ከርስ መዲነት ለዐለው ዐሳክር እት ርዕብ
ኩሩያም እት እንቶም አስክ መዐሳክሮም
እግል ልትሳሰዐው አምበተው። አንፋር
ድህንነት ደርግ ህዬ፡ ቀናብል ለወድቅ
እቱ ድዋራት፡ ‘አስተኳሽ’ በህለት
(መሐብረት ዘብጥ ናይ ሸዕብየት)
ህለው ዲብ ልብሎ ሸክ ለወደው እቶም
መደኒዪን እግል ልእሰሮ አምበተው።
ውቁል ሮሻናት ወከናይስ፡ መሐብረት
ሕብዓም እቱ እግል ኢለሀሉ ሰበት
ፈርሀው እንዴ ከርደነው ፈተሸው። እሊ
ናይ ሰልፍ አምዕል ቀዝፍ እግል ሸዐብ
አስመራመ ሸበህ ምንመ አብሀጀዩ ዲብለ
ተለ አምዔላት ላኪን ሸዐብ ለምደዩ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ ክምሰል ብሸራት ሽኢግ
አምዕል እስትቅላል ሰበት ረአዩ እብ
ቃብል እሊ ደሀዩ እት ለአሰሜዕ እግል
ልትረመጭ አምበተ።
ቃደት ጄሽ ደርግ፡ አስክለ ጸብረወ
ባጽዕ እግል ለአቅብሎ ናይ ሞት ወሐዮት
ሐርብ ዲብ ወዱ፡ ቀዝፍ መዳፌዕ ወሱክ
ሕማም ረአስ ገብአ እቶም። አስክ
አስመረ ዘብጥ ለዐለ መዳፌዕ እግል
ልደምሮ ህዬ ትሉሉይ ናይ ጥያራት
ወአ’ገር ወራታት ስለለ ወታየኖት
እግል ሊደው አምበተው። ጥያራት
እብ ትሉሉይ ዲብ ለዐስስ ለመዳፌዕ
እትለ ዘብጥ እቱ ወክድ እንዴ ታበዐ
እግል ለሃጅሙ፡ ረዪም አካናት እግል
ልብጸሕ ለቀድር መዳፌዕ አባይ ህዬ
አስኩ እግል ልትወጀህ ትእዛዝ ተሀየበ።
ምናተ፡ እግል ቀዝፍ መዳፌዕ ጄሽ ሸዕቢ
እግል ልክሩዑዎ ኢቀድረው። አስክ
ፈርወንተር እስትቅላል ህዬ አተላለ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ዲብ ዮም
26 ማርስ 1990 ዲብ ጀብሀት ግንደዕ
ድግድግተ ወገሕቴላይ እግል ልዝበጠ
ምነ ትፈረረየ ክልኤ ጥያረት ሐርብ
አባይ፡ ሐቴ ሚግ 21 እብ ምዳድ
ጥያራት ጀብሀት ሸዕብየት እንዴ
ትዘበጠት ዲብ ዐድ-ዕሌ ትወድቅ እት
ህሌት፡ ሰዋገ ለዐለ ናይብ ትልንቴ

ለናይ ደንጎበ ሐርብ ሕርየት

ኣባይነህ ሀይሉ ትጸበጠ።

“ዘመቸ ገስጥ”

ንዛም ደርግ፡ እበ አሰልፍ ጃሪ ለዐለ
ከሳይር እግል ልትጀመል አው ብዕድ
ሐል እግል ልሕዜ ኢሐዘ። ዲብለ
አሰልፍ ለወደዪ ፊራሮታት እዴ ለገአት
እተን ውሕዳቱ ምን ሐዲስ እንዴ ነዘመ
ወወሰክ ዐሳክር እንዴ ሸርዐበ፡ ዲብ
ጄሹ ትሉሉይ ተዕቢኣት እት ወዴ፡
ምን ዮም 29 ማርስ አስክ 1 ኣፕሪል
“ገስጥ” ለሰመዩ ሳልሳይ ፊራሮ ፋዬሕ
አትበገሰ።
እብ አሳስ ስታት ህጁም አባይ፡ ለእብ
መቅደረት አዳም ወስለሕ እንዴ ደቀበ
መዳሊት ትሩድ ዋዲ ለዐለ ክፈሌ-ጦር
18 እንዴ በክአ ክምሰል ሐልፈ፡ ቅዋት
ዲብ ትወስክ እብ ምግባይት ጀብሀት
እግል ሰቢር፡ ቀደሙ እት ሐርብ እንዴ
ኢለአቴ ለጸንሐ ክፈሌ-ጦር 23 ምን
ጀብሀት ከረን እንዴ ሰሐበ አምጸአዩ።
ምስል እሊ አግደ ህጁም እንዴ ትጻበጠ
ህዬ፡ እብ ስሜናዊ ባሕሪ 10ይ ክፍለጦር፡ ናይ ሐማሴን ሚሊሸ ሽንራይ
እንዴ ወሰከ ምን ፍሸይ እንዴ ትበገሰ
ምህም አካናት እግል ልሕነቅ መሃም
ተሀየበዩ።
ጀብሀት ሸዕብየት እግል እሊ
ፋዬሕ ህጁም አባይ፡ ለእብ መቅደረት
አዳም ወጽዋር እንዴ አደቀበ መዳሊት
ዛይድ ዋዲ ለዐለ ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ፡
ለለትሐዝዩ ስለሕ ወመፈጀራት እንዴ
ዳለ እሉ ለወራር እግል አፍሸሎት ዲብ
መዳሊት ትሩድ ዐለ። አባይ ዝያደት
እህትማም ለሀበዩ ባካት፡ ምን ከጥ
ግንደዕ-ደንጎሎ እንክር ድገለብ እግል
ልግበእ ክምሰል ቀድር ሰበት ትጌመመ
ህዬ፡ ዎሮ ብርጌድ ናይ ክፈል-ጄሽ 52
ዲብለ ባካት ክምሰል ጸንሕ ገብአ። ዲብለ
ጀብሀት እብ ትሉሉይ ልትሓረበ ለዐለየ
ውሕዳት መቅደረት አዳመን ዲብ
ገምም ገይስ ሰበት ዐለ፡ ሐዳይስ ናይ
’90 ለናደለው እንዴ ትወሰከው ምን
ሐዲስ እብ መትነዛም ክምሰል ልደቀብ
ገብአ። ሰዋትር መሻፈፈት ወሕጌ ዲብ
ልትነደቅ ብዝሔ ረሻሻት ወሞርታራት
ክምሰልሁመ ድድ አዳም አልቃም
እንዴ ትሸገረ ትዳለ።
አባይ ዲብ ዮም 29 ማርስ ሳዐት 4፡
00 ጽብሕ ምድር ለአመበተዩ ህጁም፡
እብ ድቁብ ቀዝፍ መዳፌዕ፡ ሞርታራት
ጥያራት እንዴ አትለ አምዕል እብ
ግዲደ አተላለ። ዲብ እሊ ህጁም እሊ
አባይ እት ሰር ገሌ አካናት እሽኩት
ምንመ ዐለ፡ ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ እብሊ
እንዴ ኢልትገሰየ ምን ሰዋትረን እንዴ
ኢልሸንከየ፡ እግለ እንዴ አሽከተ ለአተ
ጄሽ አባይ እብ ድቁብ ቀዝፍ ሞርታራት
ክምሰል ልትፈንጠር ወደያሁ።
እብ ጀሀት ሰሜናዊ ባሕሪ ምን
ፍሸይ ለትበገሰ 10ይ ክፍለ-ጦርመ፡
እግል ብርጌድ 91 ናይ ክፈል-ጄሽ 96

እንዴ ሃጀመ፡ ጽርግየ እግል ልድበእ
በራጊዱ ዲብ ባድል ድቁብ ሸፍ አተላለ።
እሊ ክፍለ-ጦር እሊ ገሌ አካናት እግል
ልጽበጥ ቃድር ምንመ ዐለ፡ እብ ህጁም
ምዳድ እንዴ ትጸፈዐ ሀደፉ እንዴ
ኢለአመርዴ አቅበለ። ፈጅራተ ለድፈዕ
ክምሰል ትሰበረ ገጽ ቀደም እግል
ልትወርወር እንዴ ትበሀለ ዱሉይ ለዐለ
ክፍለ-ጦር 23፡ ለ “መትወርዋር” እንዴ
ተርፈ እግል ክፍለ-ጦር 18 እንዴ በደለ
ዲብለ ሐርብ ክምሰል ልጸመድ ገብአ።
አባይ፡ ህጁማቱ፡ ድማን ወድገለብ ዲብ
ባድል፡ ምነ ናይ ቀደሙ አምዕል ቀዝፍ
መዳፌዕ እንዴ አደቀበ ጨቅጥ እት
ወዴ ምንመ ወዐለ፡ ክሉ ረአሱ እግል
ልትሰርገል ላተ ኢቀድረ።
ሐቆ እሊ ድቁብ ሸፍ እሊ፡ ዲብ ዮም
31 ማርስ 1990፡ ጀብሀት ግንደዕ ሸበህ
ሃድአት ወዐለት። አባይመ ፈጅራተ
ህጁሙ እግል ለአተላሌ ምን ሐዲስ
እት ልትነዘም ወዐለ። ሄለል ወሬሕ
ኣፕሪል ህዬ ሐርብ እብ ደቅብ ቀዝፍ
እንዴ ተለ አምበተ። አ’ገር ጄሽ እግል
ስድየት ለትመቅረሐ ዘብጥ መዳፌዕ፡
ሞርታራት ወጥያራት ክምሰል ዔዘር
ዘልመ። አባይ እብ ሐቴ ጨባብ አካን
ሌጣቱ ለትፈረረ። ክሉ ስልሑ ምን ዎሮ
ኪሎሜተር ዲብለ ኢፈይሕ ባካት እግል
ልርጀም እቡ አምበተ። መብዝሑ ዲብ
ሰዋትር ወመውዐሊ ጄሽ ሸዕቢ ዘብጥ
ሰበት ዐለ፡ እሊ ናይ ዮም 1 ኣፕሪል
ቀዝፍ መዳፌዕ ለሰበበየ ከሳር ምነ ቀደመ
ለዐለ ሸበህ ለከብደት ዐለት። ምናተ
ለሐርብ እብ ዐውቴ ጄሽ ሸዕቢ፡ ወእብ
ፈሸል ስታት አባይ ተ’መ።

“ዘመቸ ኣድን”

አባይ ሐቆለ ክሉ ለሳደፈዩ ፈሸልመ
ምን ገብእ ጀብሀት ግንደዕ እግል ልስበር
ለዐለ ሕልሙ ይአትካረመዩ። ድቁብ
ወምህለት ለይለሀይብ ህጁማት ወደ
ምንገብእ ዲብ ደንጎበ እግል ቅወት ጄሽ
ሸዕቢ እንዴ ሸልተ፡ እግል ልትዐወት
ክምሰል ቀድር ዳምን ዐለ። “ዋልየ”
ለልትበሀል ካልኣይ ክፍለ-ጦር፡ ዲብለ
ጀብሀት ክምሰል ለአቴ እንዴ ወደ ህዬ፡
ዲብ ዮም 6 ኣፕሪል “ዘመቸ ኣድን”
ለልትበሀል ራብዓይ ፊራሮ አትበገሰ።
ዋልየ እብ ባካት ሐመልማል ወፈረሰጌ
እግል ልህጀም አካነቱ ጸብጠ።
አባይ፡ እህትማም ጄሽ ሸዕቢ ዲብ
ብዕድ እትጀህ እግል ልስሐብ ቀደም
ለሀ እብ ጀሀት ሰሜናዊ ባሕሪ ተሐረከ።
ሀደፍ ናይ እለ ሐረከት እለ፡ አግደ እበ
እትጀህ ለሀይ ለዐለት ቅወት ጄሽ ሸዕቢ
አስክ ምግብ ጀብሀት ግንደዕ እግል
ኢልትሐረክ እግል ክርዐቱ፡ ትሰርገለ
ምንገብእ ህዬ፡ እንዴ አሽከትካሁ አስክ
ጋድሞታት ክምሰል ልትሀንፌ እንዴ
ወዴከ እብ ጀሀት ግንደዕ ገብእ ለዐለ
ህጁም እብ ስምጥ ወምን ግረ እግል
ሳነዶቱ ዐለ። ዲብ ዮም 6 ኣፕሪል

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

አባይ፡ ዲብ ባካት ኩዶ ወፍልፍል፡ 10ይ
ክፍለ-ጦር ሐቴ ብርጌድ ወ6ይ ክፈለጦር እንዴ አትበገሰ፡ እብ ድቁብ ቀዝፍ
መዳፌዕ እንዴ ተ’ለ ህጁም አንበተ።
ዲብ እለ አካን እለ ሻፋት ለዐለየ
ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ ናይ ክፈል ጄሽ
96 እት ገበአ፡ ብርጌድ 91 ምን ዒላዒሮ
አስክ ጽርግየ ፍልፍል፡ ብርጌድ 49
አስክ ሖርመት አልጌነት ሻፋት ዐለየ።
ሐርብ እንዴ ኢለአሰተብዴ ብርጌድ 91
እብ ሰበብ ትሉሉይ ሐርብ መቅደረተ
ሕውንት ሰበት ዐለት፡ ምስለ ሐቆ ሐርብ
ደንጎሎ ሽውየ እንዴ ዓረፈት ሒለተ
እትርድት ለዐለት ብርጌድ 49 ናይ
ድፈዕ መትባዳል እንዴ ወዴት አግቡይ
ጸቢጥ ድፍዐ አትሳኔት። አባይ ሸለቃታት
(ቦጦሎኒታት) ዲብ ባድል ምን 6 አስክ
12 ኣፕሪል ለወደዩ ህጁም ህዬ፡ እብ
ቅዋት ክፈል-ጄሽ 96 ምስል ሃይበት
ሰዳይት መከናይዝድ እንዴ ትበርገዐ
አቅበለ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ዲብ ዮም 9
ኣፕሪል፡ ምን ሳዐት 2፡30 ናይ ላሊ እንዴ
አምበተ ዲብለ ክፈል-ጄሽ 85 ሻፍፍ
እቱ ለዐለ ድማን ወድገለብ ጽርግየ
ግንደዕ-ደንጎሎ፡ ክፈለ-ጦራት አባይ እብ
ድቁብ ቀዝፍ መዳፌዕ ዲብ ልሰደው
ህጁም ዳቅብ ሀረሰው። ክፈል-ጄሽ 61
ዲብለ ሻፍፍ እቱ ለዐለ ባካት ማይ-ጭቀ
ወሐመልማልመ ሕድ ለሸብህ ህጁም
ጋብእ ዐለ። ለአስክ ፈጅሪተ 10 ኣፕሪል
ለገብአ ህጁም፡ እብ ቀዝፍ ጥያራት
ሐርብ ለተ’ለ ምንመ ዐለ፡ ፍሬ እንዴ
ኢለሀይብ ትገርደመ። ሰዋትር ጄሽ ሸዕቢ
እብ አልቃም ወሞርታራት ለትከለበ ሰበት
ዐለ፡ አባይ እግል ለአድሜዕ ኢቀድረ።
ምናተ ዲብ እለ ናይ ዮም 10 ሐርብ፡
አባይ አስክ ቅብለት ሐመልማል፡ ክፈልጄሽ 52 ሻፍፍ እቱ ለዐለ ድፈዕ፡ ሒለቱ
እንዴ ከምከመ፡ ክልኤ ኢነት እግለ ድፈዕ
ጻብጡ ዐለ። ላኪን እብ ህጁም ምዳድ
አቅበለ። እብሊ ህዬ “ዘመቸ ኣድን” እብ
ተማሙ ፈሽለ፡ ወአባይ ከሳር ዐባይ እንዴ
ረፍዐ ገረምሕ ገአ።

“ዘመቸ በጥስ”

ንዛም ደርግ፡ ገበይ ባጽዕ እግል ልክሰት
ለወደዩ ትሉሉይ ጀርቤታት ወፊራሮታት
ምን ፈሽለ መዕነውየት ዐሳክር ወቅያደት
ጄሽ አባይ ምድር ሽውጥ ዐለ። እሊ
ዲብ እንቱ ላኪን “አትካራም ሐርብ
እግል ሸዕብየት በክት ሂበት ቱ” እንዴ
ቤለ ሰበት ጌመመ፡ ከንፈሩ እንዴ ነክሸ
ለሐርብ እግል ለአተላልዩ ሐረ። እብ
አሳስ እሊ፡ ለደዐፈ ክፈሌ-ጦራት፡ አስክለ
ሃድእ ጀብሃት እንዴ ቀየረ፡ ለኢተምተመ
ውሕዳት ወሐዳይስ ምን አጅህዘት
ለትፋገረው ዐሳክር እንዴ ሸርዐበ፡ እግል
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ህጁም ሐዲስ ዳለ።
አባይ ቀደም እለ ለትነፈዐ እቡ
ብስር፡ ዲብለ ተሐደደት አካን ድቁብ
ቀዝፍ እንዴ ወደ፡ ለትትባደል ቅወት
እንዴ አዳለ ድፈዕ ጄሽ ሸዕቢ እግል
ልስበር ወለእለ ጸበጥከ አካን እንዴ
ኢትጠልቀ ናይ መጃገረት ሐርብ ዊደት፡
ዲብ ደንጎበ ሒለትከ እንዴ ነዘምከ እብ
ድቁብ ጨቅጥ ገጽ ቀደም መትወርዋር
ለልብልቱ ለዐለ። ለምን 19 አስክ 23
ኣፕሪል ለወደዩ “በጥስ” እንዴ ቤለ
ለአተምበለዩ ሓምሳይ ፊራሮ እብ ሕድ
ለሸብህ ብስር ገብአ።
ዲብ እሊ ሐርብ እሊ፡ ዲብ ዮም
20 ኣፕሪል፡ እብ ጀሀት ርእሲ-ዐዲ አካን
ፍሩስታሌ እንዴ ትበሀለ ለልትአመር
ባካት፡ አባይ ገሌ ድፍዓት እንዴ ጸብጠ
እግል ለአሽክት ጅሩብ ዐለ። እብ
ህጁም ምዳድ እግል ብልሰቱ አሰልፍ
ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ ለወደያሁ ጀርቤ
ኢትሰርገለ። አባይ እብሊ ናይ ዶሉ
ዐውቴ እንዴ ትናየተ፡ ፈጅራተ ዮም
21 ኣፕሪል እስቡሕ ሳዐት 5፡00 ዲብ
ቅብለት ሐመልማል ህጁም ጠለቀ።
እብ ጀሀት ድገለብ ባካት ማይ-ጭቀ
ለተሐደደ አካናት እንዴ ጸብጠ ህዬ ገጽ
ቀደም አተጀሀ። ህጁም አባይ ሻፍግ እት
ገብእ ፍክ ለለሀይብ ኢዐለ። ጄሽ አባይ
እበ አፍረሰየ አካን እብ ሸፋግ እትጀህ
ምፍጋር ጸሓይ ተዐጸፈ። አባይ እግለ
ዲብ ድፈዕ ለዐለየ ገሌ ውሕዳት ጄሽ
ሸዕቢ ምን ግረ እንዴ ሀጅመ ህዬ እግል
መትወቃል ንቅጠት 1002 ጸብጠ።
ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ ላኪን እብሊ ቴለል
እሊ ኢበሀጀየ። ዲብለ ብዕድ ሰዋትር
ተቅዪር እንዴ ኢወድየ ዲብ መትወቃል
ንቅጠት 1002 ለፈግረ ጄሽ አባይ
ክምሰል ኢፈግር እግል ዊደት ህጁም
ምዳድ ጠቀለየ። ዲብለ ናይ ሰልፍ ኢነት
ኢትሰርገለ። ግራሁ እበ ገብአ ሽፍግ
መትነዛም ላኪን፡ ዲብ መደት ሐጫር
አካነት እብ ድግማን ጸብጠየ። ዲብ እሊ
ሐርብ እሊ 2ይ ወ23ይ ክፍሌ-ጦራት
ሰኒ ሰበት ተአዘው፡ እግል ለአተላሉ
ኢቀድረው። አባይ ላኪን፡ እግለ እምበል
ዕርፍ ወበደለ ልትሓረብ ለዐለ ጄሽ ሸዕቢ
በክት እግል ለሀቡ ኢሐዘ። ናይ ኮማንዶ
ስፓርታኪያድ ሸለቃታት እንዴ አትበገሰ፡
ጽብሕ ምድር ዮም 23 ኣፕሪል፡ ክፈልጄሽ 61 ሻፍፍ እቱ ለዐለ ድዋራት
ህጁም ጠለቀ። ምናተ ምናድል እንዴ
ሰምደ ሰበት ተሓረበ ለህጁም አቀለዐ።
እብሊ ህዬ ለገበይ ባጽዕ እግል ልጽበጥ
ለወደዩ ለዐበ ፊራሮ፡ አዳሙ እንዴ አፍነ
ፈሽለ። እብ ጀሀት ርእሲ-ዐዲ፡ እግል
ርእሲ-እምበደርሆ ወድዋራቱ ለጸብጠ
ጄሽ አባይ ላኪን ልሰዕ ሐርብ ለአተላሌ
ዐለ።

ገጽ

5

እድንያይት አምዕል ዕሹር
ሸዐብ፡ “ወሊድ እብ በርናመጅ
መዋጥኒን
ለአጠውር
ወሙጅተመዕ
ለአደቅብ”
እት ሐንቴል ትብል ስቅራት፡
እብ ደረጀት ወጠን ዮም 11
ዩልዩ እት አቅሊም ምግብ
ዲብ
ምዴርየት
ሰረጀቀ
ትፈቀደት። እበ መናሰበት
ለፈግረት መንሹረት ሀዬ ጽበጠ
ትርጁማሙ ሀሌነ እለ ተሌተ።
ወላዲት ለኢትዳሌት እሉ
ረቅበቱ እንዴ አለበ ለትከረ
ዲበ ውላድ ዶል ትረፌዕ እግለ
ምንገብእ ወእግለ እት ከብድ
ሀለ ጅነ ስን ኢለሀይብ። ምን
ኩሉ ሀዬ እግለ ነኣይሽ ወእግለ
ጅነ ቀዳም እንዴ ኢቀንጽ ጅነ
ሓር ለልሐ’ነ። ክል ዓይለት
እብ ዓመት ወክል ወላዲት
እብ ፍንቱይ እብ በርናመጀ
እግል ትውለድ በክት ረክበት
ምንገብእ እተ እለ ሐሬት ወቅት
እብ ረቅበተ ለመጽእ ውላድ
እግል ትሕቀፍ ወዕበያት ሰኔት
እግል ተዓብዮ ከመዋጥን ዋቂ
እግል ቲደዮ ቀልል እለ።

ወሊድ እብ በርናመጅ
ሚቱ?
እብ በርናመጅ ወሊድ
በህለት
ለዓይለት
ሚዶል
ትወልድ፡ ከም ጅነ እግል
ለሀሉ እለ ተሐዜ፡ ፍንጌ ክል
ጅነ አክል አዪ እግል ትጽነሕ
ተሐዜ ለመስል አስእለት እንዴ
ትፋሀመት ዲቡ ወሰኒ እንዴ
ትፋከረት ሐቆለ አተፈቀት
ለትነስኦ ቀራርቱ።
ለእም
እግል
ትዕመስ
ለኢተሐዜ ዲቡ ወክድ ውላድ
ለከሬዕ አድውየት ወብዕድ
አብሳር እንዴ ትነፈዕ እግል
ትጽነሕ ሐቅ ወበክት እንዴ
ረክበት ዶል ትትነፈዕ እቡቱ።
ወሊድ እብ በርናመጅ አወል
ወሰልፍ ኩሉ እግለ እብ ቀልብ
ኖስከ ለትወድዮ ጋር ብዙሕ
እንዴ
ትፋከርከ
ወምስል
ኖስከ ወሸሪክከ እንዴ ገሜከ
ለትወድዮቱ።
ሰበት
እሊ
ክምለ እለ አመምከ እብለ
እለ ሐዜከ ገበይ ሰበት ገይስ
እከ ትትዐወት ዲቡ። ወፋሬሕ
ልዉቅ ትገብእ።

መናፍዑ ሀዬ ሚቱ?

ወሊድ እብ በርናምጅ እም ነፌዕ ወው’ላደ

ወሊድ
እብ
በርናመጅ
እግል ዓፍየት እም ሕቃብ
ወእግል
ሕቁቀ
ደማንቱ።
እም ሌጣመ ኢኮን እግለ
ህተ ትወልዶ አጀኒት፡ እግል
ዓይለተ ወሙጅተመዕ እብ
ዓመት ለየብት በርናመጅቱ።
ምስል ለእለ ለሀይብ ደማነት
ዓፍየት እት ሀወኖት ድብር
ወሐገሌብመ ግዴቱ ለትትቀበብ
ክም
ኢኮን
ምኤምረት
መጃል እቅትሳድ ልሽህዶ
እሉ። እግልሚ ሐቴ ዓይለት
እብ ናይ ኖሰ ቀራር ሚዶል
ትወልድ ወሚዶል ለወላዲት
ፉፊት እንዴ ገብአት አመትለ
ውሉድ ሀለ ዲብ ትወዴ እት
ተዕሊም
ወሽቅል
ትፈረር
እግል ተሐድድ በክት እግል
ለሀባቱ። እለ ትሸቄ ወእተየ
እግል ተአዚድ ትደርስ ለሀሌት
አንሳይት ሀዬ ድራረትለ ዓይለት
እግል ተዓቤቱ። ድራረት ክል
ዓይለት ሐቆ ዐቤት ሀዬ እብ
ድብር ለበይት፡ ዕያሉ እት
መድረሰት እበ ለትበግሶም
እንዴ ኢረክበ እት ጽልመት
ጀሀል ለነብር፡ እብ ፈለል
ወገዳፍ አረይ ሕማም ወዐዛብ
ለገብእ አዳም እት ልውሕድ
እግል ሊጊስቱ። ወጠን አዳመ
ዑፉይ ወእብ ድራሩ ለለአቴ
ገብአ ምንገብእ ሀዬ ድብር
ወሐገሌብ አካኑ ዐርቀት።
እብለ ካልእ ወጅህ ምን
እንረኤ ሀዬ ለእም እብ
በርናመጀ እግል ኢትውለድ
አምር ምን አለበ፡ ክድመት
ምን ኢሀሌት ፈሴሕ ምን
ኢትረክብ ጅነ ረአስ ጅነ እንዴ
ዋለደቶ ሐቴ ምዕል ራሐት
ወፈረገት እንዴ ኢትርኤ እት
ዕበያት ናይለ እብ ጠረስ ለለዐቤ
አጀኒት እንዴ ትጸመደት እግል
ሽቅል ወተዕሊም ወቅቱ አለበ።
ለሙጅተመዕ ሀዬ እብ ዎሮ
ስምጡ እብ ክለ እግል ለዐሬ
ሰበት ልትጻገም ዐቦቱ ሰኒ
ትበርድድ።
ጅነ ቀዳም እንዴ ኢቀንጽ
ጅነ ሓር እግል ልትሐነን ዲቡ
ለኢልትሐዜ እቡ ብዕድ ምስል
ዓፍየት ለልትጻበጥ አስባብመ
ሀለ።
ለጅነ ዲብ ርሕም እሙ
ልታከል ዲብ ሀለ ገሮቡ እግል
ልትማኔ ወልዕቤ ለለተትሐዝዮ
ሙነት ክም መዓድን ልግበእ

ወእግል
ሐዮት
ለለትሐዜ
አሽያእ ምነ እሙ ካዝነቱ
ለሀሌቱ ለልትካፈል። ለናይ
ኦሮ ነፈር ገርዘ እግል ክልኦት
ትገብእ ሀሌት። ዱሩ እንዴ
አትመመ ምን ርሕም እሙ
እንዴ ትከረ ሀወ እዲነ እግል
ልትነሸዕ ክም አምንበታመ
ሙነቱ ሐሊብ እምተ። እሊመ
ምን እም ለትነስኦ መቀዝያትቱ
ለልትዳሌ።

ከእለ እም እለ ምን ዕምስነ
እግል ተዓርፍ ሕጌ ለገብእ
ክዳማት ምን ኢረክበት ጅናሀ
ቀዳም ሰለስ ሰነት እንዴ
ኢወዴ ሓር ሰበት ትሐነን ዲቡ
ለቀዳም እግል ልታከል እቡ
ምነ እም ለትሻለተ መቀዝያት
እት አካኑ እንዴ ኢለቀብል
ጸንሖ እግለ ሓር። እብሊ ሀዬ
ለበንዮ መቀዝያት ኢጸንሖ።
ገሮቡ እብለ ጸንሐቶ ሕድት
ልትበኔ ሰበት ሀለ ብዙሕ ነቃስ
እግል ልዋጅሆ ቀድር። ሰኒ
ቅንጩብ ገብእ፡ ወወዲቅመ
እግል ልሳድፍ ቀድር። ላመ
እም ለቀዳም ትወለደ እቡ
ወለዐቤ እቡ ለሀለ ለትሻለተ
መቐዝያተ እት አካኑ እንዴ
ኢለቀብል
ትወልድ
ሰበት
ሀሌት እግለ ኖሰ እብ ሕዳን
መቀዝያት ትደመዕ። አረይ
ድዕፍ ደም፡ ፈተር፡ ኢከህላት
ሕማምት ትገብእ። ሒለት
መካፈሐተ
ምን
አምራድ
ሰበት ተሐውን ዶልከ ዲብ
ተሐምም ረፌዕ ኖሰ ወዓይለተ
ትትሐለል። እብላሀ ዲብ ሀሌት
ምስል
ውላድ
ለልትጻበጥ
መሻክል ክም ነዚፍ ደም
ወረክስ (እልትሃባት) ሳደፈየ
ምንገብእ ብቆት ሞት እግል
ተሀንጦጥል እተ ትቀድር።
እለ ምንገብአት ወሊድ እብ
በርናመጅ ኦሮ ምነ ዐባዪ ዓሙድ
ደሐን እማትቱ እንዴ ትበሀለ
እት ክል አካን ክም ልትሸቄ
እቡ እግል ልግበእ ለልትሐዜ።
እማት እብ በርናመጀን ወልደየ
ምንገብእ ሞት እማት እብ
30% ትነቅስ። ምናተ ለዲብ
ድህር ደረጀት መንበሮ ሀለ
ገባይል መንፈዐቱ አክል ሕድ
ምን የኣመረየ ዶልከ ኢስሜቱ
ወኢናዩ ዲብ ለሓብሮ ወሊድ
እብ በርናመጅ ከብቴሁ እንዴ
ሐደት ብዝሓት እማት አረይ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ለኢለሐዝያሁ ውላድ ወአከይ
ዓፍየት ገበአ ሀለየ።
እትለ ዐለምነ ሐድ 225
ሚልዮን ለገበአ እማት እንዴ
አፈናተተየ እግል ልውለደ
ዲብ
ለሐዝየ
ለክድመት
ምን ኢረክበየ አውመ እግል
ልትነፈዐ ምነ ሐቅ ምን
ኢረክበየ እት ለኢለስትህለን
ጅርበት ወዐዛብ ነብረ ሀለየ።
መትነፍዖት መክርዒ ውላድ
እት ወስክ ገይስ ምንመ ሀለ
ክምለ ልትሐዜ ኢኮን። ምን
ሰነት 2008 አስክ 2015
መትነፍዖት መክርዒ ውላድ
እት ዕምር 15-49 እብ
ደረጀት ክፈል ዐለም(ቃራት)
ክእነ መስል:
ሰነት
2008 2015
አፍሪቀ
23.6% 28.5%
ኣስየ
60.9% 61.1%
ላቲን አሜሪከ 6.7%
ኤረትርየ
8%
8%
መክርዒ
ዕምስነ
እብ
መትነፍዖተን ብዝሓት ተሐት

ዕምር ላተን አንሳት ለኢትዳለየ
እሉ ወለኢለሐዝያሁ ውላድ
ረፈዐ። እብ ሰበቡ ሀዬ ለአረይ
ፊስቱለ
ወብዕድ
ምስክነ
ገበአ። ህቱ ሌጣመ ኢኮን
ዲብ
እጅትማዕየተን
እዴ
ምክረሀት ወዴ እተን። ዐደን
ለፈግረ፡ እግል ልክረያሁ እት
አከይ
መዋድቅ
ለወድቀ፡
ሸርፍ ሸቀላት ወሀማት ለገበአ
ከአስክ ረሐን ለለአበድየ፡ እትለ
ኢትሸነሀያሁ ህዳይ ለልትቀረነ፡
ምህሮ ለለትካርመ ከጾር ዐደን
እግል ልግበአ ለልትቀሰበ ሰኒ
ብዝሓት ተን።
እሊ ኩሉ መእከይ ላኪን
ደዋሁ ቅሩብ ዲብ እንቱቱ።
ነኪር ህዳይ ተሐት ዕምር፡
ወሊድ
እብ
በርናመጅ፡
መትነፈዕ መክርዒ ዕምስነ
ወወቀሎት ዕልም።
ወላዲትነ
ዑፊት
ኖሰ
ወውላደ እግል ትግበእ እነ፡
እብ በርናመጀ እግል ትውለድ
ለሀለ እለ ሐቅ ነአርቴዕ እለ፡
ወነፍሰ ለትጠውር እበ ገበይ
ንቅፈር እለ።

መዕሉመት እብ ሰበት
እድንያይት ምዕል ገቢል
(World Population Day)
እድንያይት አምዕል ሸዐብ፡ ምነ ዕልብ ሸዐብ ዐለም ሐምስ ቢልዮን
ለበጽሐ እተ 11 ዩልዩ 1987፡ እት ክል ሖል እብ ደረጀት ዐለም
ትዘከር።
ለምዕል ሀዬ እት ሓለት ወብዝሔ ሸዐብ ለረከዘ መሳእል ልትረፈዕ
ዲበ። ዮም ዓመት ራፍዐቱ ለዐለት “ወሊድ እብ በርናመጅ፡ አደቀቦት
ገቢል ወጠወሮት ድወል” ለትብል ስቅራት ተ።
ክል አንሳይት እብ ቀልብ ኖሰ ክድመት ወሊድ እብ በርናመጅ ጀላብ
እግል ትትነፈዕ፡ ለክድመት እግል ትወጀድ እለ ሐቅ ምን ሕቁቃቱ
ለትብል እምነት ሀሌት እለ። እለ ገበይ እለ እግል አንሳት ደቅብ
ተሀይብ እግል መሳዋት አርድየት ተአተፌሕ ወእግል ድብር መስከብ
ትከልእ እንዴ ትቤ ተአምን። እለ ክድመት እለ እግል ትወጀድ ለገብእ
እስትስማር ብዕድ መሳሌሕ እቅትሳድ እንዴ አድመነ ሕሳል ዐቦት ዋሌ
እንዴ ትቤ አስክ 2020 ምነ 214 ሚልዮን በክት ወሊድ እብ በርናመጅ
ረክበ ለኢሀለየ አንሳት ዐለም ለ120 ሚልዮን ምነን እለ ክድመት እለ
ክም ረክባሀ እግል ሊዴ ክም ልትጻገም መጅልስ ቅራን ለሐብር።
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መትኣማር ምስል ቅዱም ኣሳር ድዋራት አስመረ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እብ
መዓወነት መፈወድየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ወውዛረት
እዕላም ለትትቀደም እግልኩም
ሰፍሐት ኣሳር ዮመ ክምሰለ
ልሙድ ምስል ኣሳር ድዋራት
አስመረ ለልአትኣምር ክቱብ

ለተንከበት ክም ቱ ለአፍህም።
ሕድ ለሽብህ እብ ሸክል
እመን ገብእ ለዐለ ትምሳላት
ረአስ
ብዕራይ
(bull’s
head) እግለ እት ድዋራት
አስመረ ለፈረ ምጅተመዕ፡
ናይ
እምነት
ሰዋልፎም
(ritual and ideological

እዘን ሰርጎ እት መሕበራይ
ዕላቃት
ለትረአ
ተቅዪር
ለሸርሕ እት ገብእ፡ ምስለ እት
ከረ መጠረ ለመስለ ሰልጠናት
እግል ልሽረሕ ለቀድር ኣሳር
ቱ።
እት ማይ ተመናይ እት
400 ሰነት ቀ.መ. ነ. ዒ ለትረአ

እያሱ ወድ ህብቴስ ምን ሔልየት ሐባብ እት ዘበን ቅዱም
እግለ አብእስተን ሐወ ወአበወን እት ሸፍ ለትቀተለው አንስ
እግል ለአደፋፍእ ለሐለየ ሓልየት እግል ንርኤ፡
እምበልኪመ ዎ ፋጥነ አንስ ክሉቱ መንበለ
ክሉ ግሰት ይዓረ ወክሉ ተነት ኢሰሐነ
ምን እንዜ ወምን ኬን አርእስ ሑዱቱ ትገደለ
ወረአስ ጌሳቱ ወለጽፍረ ደገነ
ኣምነ ሐቆ አቡኪ ትሰሐቀ ሚቡ ወደአለ።
ምን ሞተ አብዕብኪ ዮም ላሊ አክረረ
ዐሜካሊቱ አቡኪ ወእንቲ ወለት ደፈረ
ዐሜካሊ እብ ገብአ አቡኪመ ኢደሐነ
ዐድነ ግልብዝ ሐርማዙተ እበ ለሸየም ትቃተለ
ዐድ ለፋላት ኢዐድም ዋሰ ወለደንገረ።

እንዴ ጸብጠት ማጸትኩም
ህሌት። እሊ ክቱብ እሊ እብ
አብርሃም
ዘርኣይ
ለትዳላ
ቱ። እግል ዮም 3ይ ክፋሉ
ልተላሌ።
እት ሐርስ ወርዕዮ እንዴ
ተንከበ ነብር ለዐለ ምጅተመዕ
ክም ቱ እት ልትሀደግ እት 1ይ
ገጽ መትቀዳሞም ህዬ ሽንራይ፡
ብርስን ወእንጣጥዕ ለመስል
አዝረአት ልትነፍዖ ክም ዐለው
እት ልትሸረሕ እንዴ ተአከረው
ህዬ እት ሓርያይ ሰር ናይለ
ዘበን ለሀይ ጣፍ እግል ልዝርኦ
ክም አንበተው እስባታት ህለ።
እት ድዋራት አስመረ ምን
800-400 ቀ.መ. ነ. ዒ ለዐለ
ምጅተመዕ እት አካናት ደሀብ
ሳክናም ክም ዐለው ልትረከብ
ለህለ አሳር ለሐብር።
እት ዖነ-ጉዶ ወወኪ ድበ
ለትረከበ ኣሳር እግል መሰል
እትሊ ድዋር እሊ ለትረአ
ተቅዪር እት ዲሞግራፊ እብ
ሑዱ ሑድ ለልአርኤ ረድ
ፍዕል ናይለ እት ተዐዲን ደሀብ

manifestations)
ከምክም
ለዐለ ለመድ ክም ዐለ እበ አስክ
አዜ ለገብአ ሕፍዝ ተአከደ።
እሊ ትምሳል ረአስ ብዕራይ
ወክሉ
ለዐለው
አርሳማት
እት አዪ ድዋር ናይ እሎም
ኣሳር እሎም እንዴ ትወሰቀው
ለእንረክቦም ቶም።
ኣሳር ትምሳላት፡ ናይ ክቱብ
ኣሳር፡ ለጠወረው ምን ከላት
ለትሸቀ አግርበት እትሊ እት
ከበሰ ለዐለየ ሰልጠናት ሰበት
ይዐለ እግል እሊ ፈሀም እሊ
ዝያደ ለአነቅሱ። እት መስዋት
ለተንከበ ዕላቃት እጅትማዒ
ክፈል እለ ዐቦት እለ እንዴ
ገብአት፡ ለእት ኣክር ገጽ
መትቀዳም እሊ ምጅተመዕ
ለትረአ ሑድ አሳር መትፈንታይ
እጅማዒ ምስለ እት ሓርያይ
ሰር 1ይ ክፈል ዘበን ቀ.መ. ነ.
ዒ ለጠወረ ሰልጠናት ምግባይ
ከበሰ ለሸርሕ ቱ።
እት ማይ ጭሆት ወማይ
ተመናይ
ለትረከበ
ኣሳር
ካትሞታት ክምሰልሁመ ናይ

ለትጠወረ ፍንቱይ ናይ ከላት
አሽቃልመ ምስል ሰልጠናት
ቅብለት አቶብየ ለልአትሻብህ
ቱ። ወእተ ወክድ ለሀይ
እግል ልትርኤ እንቡት ለዐለ
መትፈናታይ
እጅትማዕየት
ለወክል ቱ። እሊ ሑድ ላቱ
ኣሳር መሕበራይ መትፈናታይ
ለሸርሕ እት ለበዝሐ ክፋላት
ሰልጠናት ድዋራት አስመረ
ለኢልትረአው እብ ግብአቶም
ለእት ድዋራት አስመረ ለዐበው
ምጅተመዕ ለእንዴ ተአከረው
እት ምግባይ ከበሰ ለተአሰሰ
ሰልጠናት ህቶም ለአሰሰዉ ክም
ዐለ እግል ልሸረሕ ምህም ቱ።

ትበአሰ ሕመድ ወድ ጀሚልቱ እት ቀበተ ትወገረ
በዐል ጆር ወድ በዐል ጆር ቱ ለእለ ቤለ አሽበረ
ትበአሰ ኤሎስ ወድ ድራር ቱ ዓየ ለአልባብ ሳጠረ
እግለ ዎሮት ለቀትላቱ ዎእግለ ዎሮት ሓከረ።
ትበአሰ ፍዴል ወድ ጀሚልቱ ሺመት ወ’ለ መንበረ
ጸገም ሰኒ እሊቱ እትለ ዛምተት ሰረ ትካፈለ
ልቡ ለፈረስ ይአበ ምን ትላበደ ወትጸሐለ
ዎ ልቡ ለመንዱቅ ይአበ ባሮት ባሮት ሕፉንቱ ስረረ
ዎ ልቡ ለአዳም ይአበ ለደገል ደገል ጸቅለለ።
ጥርፍ ሐረምዝቱ ደራበዎ ከጠሐረ
ምን ሽንጌረ ምን ቀንጸ ዲብ አፍዐበድ አሰአለ
እብ ሚ ለማይት ኢቀብረ ወእብ ሚ ለታርፍ ይአሰአለ
ወድ አብ ሳጥር መብሁ ደብር ደንደን ትሸፈለ።

ለጻንሕ ህለ ታርፌ ኣሳር
እሊ ሰልጠናት እሊ ለዐለ
ፈሀመ መትመራምረት ለቀየረ
ወእግለ እት መስተቅበል እት
ቀር አፍሪቀ ለገብእ በሐስ እብ
ክሱስ አሳስ እግል መትቀዳም
ምጅተመዕ አፍሪቀ ለከረየ
ሰልጠናት
እግል
ፈተሾት
ለመርሕ ቱ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

አርቡዕ 26 ዩልዮ 2017

ገጽ
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ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

ሽባን ሸቃላ ሕኩመት አቅሊም ዐንሰበ ዝያረት አስክ ድፍዓት ዐማር

ምን 9 ምዴርያት አቅሊም ዐንሰበ
እንዴ ትጫረው እት ኩልየት ሐርስ
ሐመልማሎ ምን ዮም 17-23 ጁላይ
ንዙም ደርስ መአንብተይት ደረጀት
ስያሰት ካድር ደርሶ ለአስመነው
ሐድ 180 ለገብኦ ሻብ ወሻበት
ሸቃላ ሕኩመት አቅሊም ዐንሰበ ዮም
24 ጁላይ “ምን ስምዐት ርእየት
ተሐይስ!” እበ ትብል ስቅራት አግደ
ድፍዓት ዐማር ጋብእ ለህለ ከዛናት
ዐዲ-ሃሎ ወገርገረ በጽሐው።
ለሽባን እትሊ ናይ ሰቡዕ አምዕል
ደርሶም እብ ውቁላም መስኡሊን
ጀብሀት ወእዳርዪን ለትሀየበዮም
መሓደራት እት ምኮም እንዴ
ወሰቀው ምነ እግል ሰቡዕ አምዕል
ሕድርቶም ለዐለት ኩልየት ሐርስ
ሐመልማሎ ሳዐት 5.30 ደቂቀት
ናይ ፈጅር እት 3 አተቡሳት ሐራት
እንዴ ትጸዐነው ለሰፈር እብ ሐቴ
ሽብር አንበተዉ።
እት መዲነት ከረን ክም በጽሐው
ህዬ ም’ነ አቅሊም ምስሎም አስክለ
አካናት’ለ ዐማር ገይሶ ለዐለው
መስኡሊን ሽባን ወጀብሀት አቅሊም
ዐንሰበት እቦም እንዴ ትመርሐው እብ
ዕላላት ወሰፍገት ምን መዲነት ከረን
አስክ ምፍጋር ጸሓይ አተቡሳቶም
ብስምለ ቤለ ቦም፡ እሊ ወክድ እሊ
እት ድዋራት ሳዐት 6፡15 ናይ
አስቦሕ ዐለ።
አተቡሳት እት ኣንፎታቱ ሱቁል
ለዐለ ባንዴራት ወስቅራታት ምስለ
ክርንለ እት ከቡድ ለዐለው ሽባን
ፍንቲት ነያረት ራክባት እት እንተን፡
ቡሪታት እት ወድየ ጸሓይ ሰኒ
እንዴ ኢትፈግር ሐሊብ መንተል፡
ዔለበርዕድ ወባልዋ እብ ሸፋግ
እንዴ ጣየመየ፡ እግለ ክም ሕልቡብ
ልዉሊት ለትትርኤ ስጋደት ልቢ
ትግራይ ክም ማይ ሽሪብ-ሽሪብ እት
ለአብላሀ እተ እት ጋድም ብሩር
ወሮረ ብሩድ እስሕብብት ለህሌት
ሽብህ መዲነት ዐድ ተከሌዛን ሰኒ
ምዪት ቤለያሀ።
ምድር ሰኒ ጻብሕ ሰበት ይዐለ
ሐረከት ሕያይለ መዲነትመ ክምሰለ
በዲረት ሕፍን ይዐለት፡ ለአተቡሳትመ
እለ መናሰበት እለ እንዴ ትነፈዐየ
እብ ሰዐይ ሻፍግ ምን ሽብህ መዲነት
ዐድ ተከሌዛን እንዴ ፈግረየ እት
ድግድግ ደቀምሐሬ ትረአየ።
ዕርፍ ለትትበሀል ይዐለት፡ ምናተ
ለአተቡሳት ምን ሕዱድ አቅሊም
ዐንሰበት እት አቅሊም ምግብ ክም
ተዐደየ እት ሐንቴለ ጋምል ድብዓት
ሰኔባር አቅሊም ምግብ እግ’ለ ፈጅር

እብ ግዲደ ልሄሮ ለአጽበሐው ሽባን
ለገብእ ፍጡር ዱሉይ ሰበት ዐለ፡
ለሽባን ፈጡሮም እንዴ ነስአው እግል
ሰር ሳዐት ለገብእ ወክድ እተ እግል
ትርአዪ ልብከ ለትሰልብ ግርመት
ከረም እበ ሸነን ዋዲ ለህለ ድበዕ
ትዘርአው፡ እሊ እት 7.45 ደቂቀት
ናይ ፈጅር ቱ።
ሐቆ ፍጡር ክል ነፈር እት
አተቡሱ ክም ዐርገ አተቡሳት ሐቆ

ሕዱድ ሄራር መዲነት አስመረ ክም
አተየ ለበዝሀ ክፈለመዲነት እብ
እንክር ድገለብ እንዴ ሐድገያሀ እብ
ሻርዕ ሆስፒታል እሮተ አስክ እንክር
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ እንዴ ገንሐየ
ተሀርበበየ፡ ኤክስፖ ዶል በጽሐየ ህዬ
አስክ ምፍጋር ጸሓይ እንዴ ለወየ
ምን ሐዲስ ሄራረን አስክ ግብለት
ገብአ። እብሊ ህዬ እብ ገበይ ጎዳይፍ
ወምኑመ እብ ዐዲ ጓዕዳድ እንዴ
ሰጥረየ ገበይ መንደፈረ እት ድገለበን
እንዴ ሐድገያሀ አስክ ማይ ነፍሒ
ለትነስእ ገበይ እበ አወለጠየ።
ገራጅ ዓሻ ጎልጎል እብ ድማን
እንዴ ደንከከየ አስክ ዐዲ ሃሎ ታርፍ
ለዐለ ኪሎ ሜትራት እብ ገበይ
ረድምየት እግል ለአተላልያሁ ክምተን
ለአከደ ጨበል ቀይሕ እተ ዐረባት
ናይ አሰናይ ደሐን መጸኩም ረበርብ
እት ለሀርሰ እት ካድም ትሩድ ፍሩር
ለህለ ሻብ ዮም ሓቅፍ ለህለ ድዋራት
ዐዲ-ሃሎ እቱ ተለው ቤለየ።
ዐዲ-ሃሎ ዮም ምነ እት ኤረትርየ
ለህለ አካናት ዐማር ሐቴ ክምተ
ለትሐብር ቅድረት አዳም ወእተ
ዝሩእ ለህለ መትሻቀዪታት እቡ
ትትአከድ።
እብ ጅንስ ጅንሱ ዶዘራት፡
ዐረባት፡ ቦጣት፡ ገላባት፡ ተራክተራት፡
መዋድ ብነ ወብዕድ መሻርዕ ዐማር
ምን ረዪም ለእተ ማጽእ ለህሌከ

አካን፡ አካን ድፈዕ ዐማር ክምተ ቱ
ለልሐብረከ።
እብ ከብድ እሊ መሻቀዪታት
ዐማር እሊ እንዴ ሐልፈ ለአተቡሳት
እተ ማይ ድቁብ ጻብጥ ለህለ ከዛን
ዐዲ ሃሎ እንዴ ሸአገ ረፍዑ ለዐለ
አዳም እብ ጭቅመት ጭቅመት እት
ለአፈግሩ አስክለ ከዛን ሳርሐዩ።
እትለ እት ድዋራት ሰነት 2014
እግል ልሸቄ ለአንበተ እብ ፍንጌ
ክልኤ ዕንክለት ለሐልፍ ለዐለ ውሒዝ
ሕሊል ፈዳብ እበ ተአትዐጅብ ገበይ
እት ከብድ ስስ ወርሕ ላሊ ወአምዕል
እምበል ዕርፍ ሰበት ትሸቀ፡ እት
ወክድ ሕዱድ ወክድ እንዴ ተመ
እትሊ ወክድ እሊ 30 ሚልዮን
ምትር ክዩብ ማይ ጻብጥ ክም ህለ
ካፊ ሸርሕ ምነ ከስሶም ጅሃት ክም
ትሰምዐ።
ማይዲ ትከርዐ ግራሁ ህዬ?
ለብል ሰኣ’ለ ሽባን እግል ልትበለስ

ሰበት ዐለ እግሉ፡ ለሽባን አስክለ እት
ወራታት ትሩድ ለዐለው መሀንድሲን
እንዴ ሄራረ እቦም፡ እትሊ ወክድ
እሊ ለልአትሐዜ መሻቀዪታት ምን
ካርጅ እንዴ መጽአ እብ መሀንድሲን
ውላድ ጀርመን ወኤረትርየ ገብእ
ለህለ ካድም ጣቀት ጸሓይ እግለ
መሽሮዕ ለትከፌ እግል አንተጆት
አሳስ ክሩይ እግሉ ለህለ ሶላራት እብ
መአሰሰት ኤሪ ቴክ እንዴ ትጸበጠ
ልትሸቄ ለህላቱ።
እሊ መሽሮ እሊ እተ ናይ ሰልፍ
ሽቅሉ 4 ሜጋ ዋት ሒለት ጣቀት
እንዴ ሀበ እግለ እተ ድዋራት ማይ
ለለክፍ መቶራት ክድመት ለልሀይብ
እት ገብእ፡ ምስል ክድመት እግል
ልፍየሕ በርናምጅ ክም ህለ እግሉ
እግለ ሽቅል ታብዕ ለህለ መሀንድስ
ክም ሸርሐ እግሎም እት ወራት
ብዕደት ተዐደው።
ምነ ከዛን እት እንክር ድማን ለህለ
አርድ ሐርስ ወብሑሳት እቱ እንዴ
ተዐደው ለገብእ ህለ ብሑሳት ሐርስ
ወእብ ገበይ ሐዳስ እንዴ ትጀነሰ እተ
ድዋር ባቅል ለህለ ፍሬታት ኣውለት
አቅመተው። እትሊ ህዬ ቡን እት
ሰነተ ክም ተአፈሬ ለገብአ አትዳቃል
ፍገሪት ሰኔት ክም ትረከበት ምኑ፡
ማንጉስ ምን እት ሰቡዕ ሰነት ፍሬ
ለሀይብ እት ክልኤ ሰነት ክም
ለሀይብ ለወደ ቴክኖሎጂ አትዳቃል

ወአሽፈጎት ዕምር አፍረዮ ቱ ገሌ
ምነ እግለ ሽባን ለረይሐ እብ ፍዕል
ለትረአ በሐስ ዐለ።
ግረ እሊ ለአተቡሳት ሽባን
ሸቃላለ አቅሊም እንዴ ጸዐነየ እት
ድዋራት ሳዐት 12 ናይ አድሐ
ዝያረት ከዛን ዐዲ-ሀሎ እንዴ ተመት
እብ ከብድለ ሓለቱ እንዴ ትበደለ
እብ ማይ ወሰዐር ግርመት ሐዳስ
ላብስ ለህለ አወድግ ወጋድሞታት
ምዴርየት ድባርወ እንዴ በትከየ፡ እብ
ስምጥ ኩልየት ትጃረት ወእቅትሳድ
ሐልሐሌ ናስአት ለህሌት ሐዳስ
ገበይ ዲገ ገርገረ እበ እት ዲገ ገርገረ
ጠበሽ ወደየ።
እሊ ከዛን እሊመ ሰኒ ወአማን
ዐቢቱ። ማዩ ምን ረዪም ትርእዩ እት
ህሌከ አስክ መዲነት ድባርወ ገጹ
ልሄርር ለህለ መስል እትከ፡ እትለ
ከዛን ለህለ ማይ ህዬ 50 ሚልዮን
ምትር ክዩብ ቱ፡ እተ ድዋራት
ለህለ ደገጊት ጊመት አልሀሽ ክም
ትገልጸጸት ምኑ እተ ንዋዩ ለምኑ
ሰቴ ወእተ አዳሙ ለእምበል ሸቀላት
ከረም ወሕውነ ዝላማ ነዐ ሆን
ለልብል ወለ ልሐርስ ትርእየ።
ለሽባን እበ ምን ቅሩብ እግል
ተዐንጥጡ ለትቀድር ማይለ ከዛን
እንዴ ትናየተው ክሎም እተ ከዛን
ትዘርአው፡ እብሊ ህዬ እት አግዳምለ
ከዛን እት ልትሳወሮ ወእግለ ማይ
እት ጨባርቆ ዝያድ ክሉ ትረይሐው
ወትበሰጠው።
እሊ ከዛን እሊ ለከስስ ሸርሕ
እብ ወኪል መሀንድሲንለ ከዛን
ክም ሰምዐው ህዬ ምኮም እበ
ገብእ ለህለ ወራታት ዐማር እንዴ
ትሐደሰ፡ አስክለ ጸብሐ እንዴ
አትዳሌት ትጸበሮም ለዐለት መዲነት
ድባርወ እንዴ ሄረረው እት ቃዐት
ነገስታት እብ ሽባን አቅሊም ግብለት
ወእዳረትለ አቅሊም ለትዳለ ጸብሖም
እት ድዋራት ሳዐት 3.40 ደቂቀት
ብስምለ ቤለው እቱ።
ምነ እተ ዝያረት ለዐለው ሽባን
እብ ክሱስለ ረአዉ ወራታት ዐማር
ረአዮም እግል ንድሌ ክልኦት ሻብ
እትሁግያም ዐልነ።
ሻብ ሙሰ ነፈር ለጅነት ተአሂል
ካድር ሸቃለ ሽባን ወመስኡል ሽባን
እት ምዴርየት ገለብ ቱ፡ እብ ክሱስ
ሀደፍለ ዝያረት እት ሸርሕ ክእነ ቤለ፡
“ሽባን ገብእ ለህለ ወራታት ዐማር
እተ እግል 7 አምዕል ለትሀየበ ኮርስ
እብ መስኡሊን ጀብሀት፡ ሕኩመት
ክምሰልሁመ መሓብር ወጠን ምን
እብ ሂገ እብ ዕንቶም እንዴ ረአዉ

ፈጅር እት ክል ምዴርየቶም እንዴ
አቅበለው እግል እሊ በክት እሊ
ለኢረክበው ሽባን እግል ለሐብሮ
ወገበይ እግል ለአጽብጦ ለትነዘመት
ዝያረት ዐለት፡ ክምሰለ ሀደፈ ህዬ
እብ ዐውቴ ታመት ህሌት፡ እግልሚ
ሽባን እሊ ክም ርአው ያሬት ቀደምለ
መድረሰት እሊ ድፍዓት ዐማር እሊ
እርኡያሙ ወዐልኩም ዐድ እብለ
ምስል ጠቢዐት እት ትትሓረብ
ተዐምር ክም ህሌት ዳልያም
ወጸንሐነ ክሉ ልትበሀል ለዐለ
ሰሚናራት ውቁላም መስኡሊን እብ
ክሉ ልብነ ወታብዐናሁ ዐልነ፡ አዜመ
ሐልፈት ህሌት ሰበት አለቡ፡ ዐድነ
ፈጅር ሚ ክም ገብእ ርእያመ ሰበት
ህሌነ እበ ምን ኩልያት ራክባሙ
ለህሌነ ዕልምነ እት ክል ወራትነ እብ
ነሳሐት እግል ንክደም መናሰበት ተ
ብሂሎም ካፊቱ” እት ልብል ሀደፎም
ክም ዘብጠው ወደሐ።
ሽብ ሳልሕ ዐብደለ ህዬ እት
ኩልየት
ዕሉም
ወቴክኖሎጂ
ኤረትርየ ማይ ነፍሒ እብ መጃል
ባዮሎጂ እብ ዲግሪ እንዴ ትደሐረ
እት ሽቅል አድረሶት ፍሩር ለህለ
ምን ምዴርየት ሐልሐሌ ለመጸ ሻብ
ቱ፡ ህቱ ረአዩ እት ለሀይብ፡ “ወላሂ
ክሉ ለሽቅል ረይሐከ እግልሚ ዮም
ዕሉም ሕያያም ላቱ ባዮሎጂ እት
ቀየሮት ጅንስ ሕያያም ዶሩ ለአገዴ
ሰበት ህለ፡ ወአናመ ምን ቅሩብ እት
አትክል ፍሬታት ዐዲ ሃሎ ገብእ ለህለ
አትዳቀሎት ወብዕድ ዓጅብዬ ሰበት
ህለ፡ እበ ትትቀደረኒ ዶርዬ እግል
እቀድም እትኑዬቼ ህለ፡ እሎም ክሎም
ሽባን ህዬ ሰብ ለትፈናተ ምህናት
ወእብ ገበይ ኩልያት ለትደሐረው
ሰበት ገብአው፡ እለ ዝያረት እለ እት
ሐያቶም ዐባይ ተረት እግል ትተልሄተ
ቱ፡ እግልሚ ህቶምመ እት ዐማር እለ
ወጠን እብ ነሳሐት እግል ልሻርኮ
ወአምሮም ምን ወረቀት እት አርደት
ለልዐዱ እተ አካን ሰበት ረአው ወእበ
ሰበት ትረይሐው ቱ” ቤለ።
ሸቃለ ሕኩመት ሽባን አቅሊም
ዐንሰበ እብለ ዝያረት እለ ፋርሓም
ወልዉቃም እት እንቶም ማሲ ምድር
ም’ነ ሕርብቶም ለዐለት መዲነት
ድባርወ እብ ዕላላት ወሰፍገት እንዴ
ተለው ለታርፈቶም ለዐለት ሐድ
120 ኪሎ ምትር ለልትዋገም ሪም
ለበ ገበይ እብ ሐቴ ምስዳር አንበተዉ፡
ምናተ ደሚሮም እግል ልሓክዩ ለሐዜ
ለዐለ ፈሀም እቡ እት ለሐስብ ልሄሮ
ሰበት ዐለው ለትትረአዮም ኢመስል
ለገበይ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ጀሪመት ሰበት ሰትረው እብ እዕዳም ተሐከመው

እምዬ ሐሳይት ተ፡ ወእሲትከ አማን ትትሃጌ!!
እለ ናይ አማን ድግም ተ።
ወለድግም ዲብ ዎሮት ጀኔታይ
እሙ ለሞተት ወህቱ ሰኒ ፈትየ
ለነብረ ሐስለት።
ለጀነ ዋልዳይቱ ክም ሞተት፡
አቡሁ እሲት ብዕደት ሀደ።
ለእናስ ህዬ ተየልል ወልዱ
እግል ልድሌ ክል ዶል ለእሲቱ
ከፎ ክም ህሌት ባኩ ልትሰአሉ
ዐለ፡ ወለተየልሉ ሰኒ እዩስ እት
እንቱ ታብዑ ነብረ።
ከሐቴ ምዕል ለእናስ እግለ
ወልዱ እብ ክሱስ ለእሲቱ
ወከፎ ክም ትትዓመል ምስሉ
እግል ልትሰአሉ ሐዘ..ከእግለ
ጀነ ስምዐኒ ወልዬ፡ ፍንጌ ለናይ
ኣማን እምከ፡ ወእለ እሲት
አቡከ ለሀለ ፈርግ ሚቱ እት
ልብል ትሰአለዩ።
ለጅነ ህዬ፡ ለናይ ኣማን
እምዬ ምን ቅያስ ወለዐል ተሐሴ
ዐለት፡ ምናተ እሲትከ ላተ ክለ
ለእለ ትብል አማንተ ቤለዩ!!
ለእናስ ህግያለ ጀናሁ ብዞሕ
እት ተአትፈክሩ፡ እለ ህዬ

-

ከፎተ? እት ልብል ትሰአለዩ።
ለጀኔታይ ህዬ ክም እለ እት
ልብል በልሰ፣ ለናይ አማን እምዬ
ምነ ትልህየ እንዴ በጠርኮ አዲግ
ቤት ይዐቅበልኮ ምን ገብእ፡
ነብረ ክም ኢተሀይበኒ ትምሕል
እግልዬ ዐለት፡ ምናተ አነ
ለህግያሀ ዐስየ (እሰመዐ ይዐልኮ)
ወእተ ትልህያዬ ኣተላሌ ዐልኮ።
ምናተ ህተ ሐር ለምሕላ
ተአድም ምኑ ከነብረ ተሀይበኒ
ዐለት። ወሐቴመ ምዕል ነብረ
ካልአቼ ኢኮን። እሲትከ ህዬ
ህግያሀ ኢሰምዐኮ ምን ገብእ፡
ወአትሐረቅክወ ምን ገብእ፡
ነብረ እግል ትክለአኒ ክም ቱ
ተአትፋርሀኒ፡ ወክል ዶል ለእለ
ትብል ህግየ አማን ተ፡ ከእለ
አነ ርኤኒ ዮም ካልእ ምዕልዬተ
ልቅመት እት አፉዬ እንዴ
ይእለውሽ ጻኔሕ ህሌኮ ቤለዩ።
“ከዲብ እለ እዲነ ምን
ዋልዳይት ወለዐል ረሕመት
ለቡ መክሉቅ ሀለ ገብእ!!?”

በሀል

እዲነ ክምሰልሁተ ኢትፈቴከ ወኢተአቤከ።
ዕን ዐዶ እበ እሉ ሓቤዕ ሀለ ምስጢር ትዳግም።
ዐገል ሰር ዐቅል ቱ።
ፈተ ዋልዴን አቅረቦት ውላድ ተ።
አሻዋክ ለዘርእ ሽርናይ ኢለአከይድ።

ዐጃይብ ላተን መዕሉማት

- ለነእሸት ውላየት ዲብ አምሪከ፡ ሮድ ኣይላንድ ተ።
- እት ሰልፍ ክሉ ሱረቱ ዲብ ሰላዲ ለረስመ ነፈር፡ አሌክሰንደር
አልምቅዱኒ ቱ።
- ለሐጭረ ወለገደመ ነሺድ ወጠን፡ ነሺድ ወጠን ያባን ቱ።
- ሰኒ ሕድት ላተ ወእብ ቀሊል ለኢትትረከብ ፈሲለት ደም ዲብ እለ
እዲነ Oh ተ። እለ ፈሲለት ደም እለ ለቦም አንፋር 3 ሌጣ ቶም።
- እት ጸዕዳ ቤት (ዋይት ሃውስ) ለሀለየ ቅረፍ 143 ቁርፈት ገብአ።
- ዲብ እለ እዲነ ለበዝሐ ብሔራት (መራታት) ናይ ማይ ለልትረከብ
እተ ደውለት ፊንላንድ ተ።
- ረኢስ ኩበ ለዐለ ፊደል ካስትሮ፡ እት ሐያቱ 637 ዶል ናይ ቀትል
ጀርቤ ሳደፈዩ።
- ለበዝሐ ሕሩፍ ለበ ሂገ ሂገ ከምቦድያ ተ፡ ለሂገ 72 ሐርፍ በ።
- ሐየት እብ ሂገ ዐረቢ፡ ዝያደት 1500 ስሜት ቡ።
- እት ብሪጣንየ ዕልብ ሐቴ ጻብጥ ለሀለ ፓስፖርት እቡ ለልትነፈዕ
ነፈር፡ ብእሰ እግል መልከት ብሪጣንየ ላቱ አሚር ቪሊብ ቱ።

ዲብ ሶምቡር (ስርብየ) ምን
ዎሮት ስጅን ሕምስ ምጅሪሚን ዶል
ሀርበው፡ መስኡሊን ናይለ ስጅን
እግል ክልኦት ምነ ዲብለ ስጅን
ለልትረከቦ አክላብ፡ ክም ሰብ ዘንብ
ዐለበዎም። ለአክላብ ለምጅርሚን
እትለ ሀርበው እቱ ወቅት፡
ኢነብሐው፡ ወለጀሪመት ትም እት
ልብሎ ዐፈወ እበ ልብል ምስምሰ፡
እት መሕከመት እንዴ ትቀደመው፡
ናይ እዕዳም ሕክም ትበየነ እሎም።
ወለሕክም እት ቅብላትለ መልሂቶም
እተ መስከብለ አክላብ ትነፈዘ።
እሊ ጋር እሊ ህዬ እግለ ዲብ
ሶምቡር ለልትረከብ ጀምዕየት ሕቁቅ
ሔዋን ብዞሕ ለአትሐረቀ ጋር ዐለ።
ከመስኡለት ናይለ ጀምዕየት ላተ
ብራንካ ካምቡ፡ እሊ ጋር እሊ እቱ
እንዴ አሸረት፡ ለአክላብ እዕዳም
ለተአስተሕቅ ጀሪመት ኢወደው፡
ወእንዴ ወሰከት፡ ገሌ እግል

ተአድቦም ለትቀድር ከጥወት እግል
ትትነሰኣ እቶም ዐለት አውመ ህዬ
ክመ እግለ ሑራስለ ስጅን ለትሀየበ
ቀራር፡ ህቶመ ሻፍግ ናይ መዓሽ
ቀራር እግል ልትሀየቦም ዐለት እቱ
ትቤ።
እምበል እሊመ ቦሳኮ ክም እሊ
ተሌ እሕትጃጅ አስመዐ፣ ለአክላብ

በሀል እ’ሙራም

- ዎሮት ፍንቱይ ወፋእደት ለብእቱ ወቀይ አውመ ገለ ውላድ
ኣደሚ ብዞሕ መእየስ ለወዱ እቱ ጋር እቡ ልትፈረግ። መትፈራግ
ኖሱ ተስርሕ አስክ ኣልባብ አዳም እግል ትእቴ እበ ለትቀድር ሰበት
ቱ።”
- “እትለ ባካትከ ለልትረከቦ ጋራት ለተአቀምት እበ ዕን ዶል
ትበድል፡ ክሎም እት ባከ ለህለው ጋራት እንዴ ትበደለው እግል
ትርከቦም ቱ።”(ደ. ወኤን ዳይር)
- እናስ ሕሹም ሀገጊቱ ራቴዕ ቱ፡ ምናተ እብ መዋዲቱ ላተ
ምን ኬን እሊ ልትዐዴ። (ኮንፊሾስ)

ተበሰም

ዎሮት እናስ ዐድ ዶል ዐቅበለ፡ እት ሕቅፍ እሲቱ እናስ
ጸንሐዩ፡ ወባብለ ቤት ህዬ ጥሉቅ ዐለ። ህቱ ህዬ ተማም እንዴ
አቅመተዮም፣ ሱብሓን አላህ። እንቲ ላባብኪ ፍቱሕ እት እንቱ
እት ክምእለ ትመስል ሓለት ህሌኪ? ከአዜ እምበሌዬ አዳም ብዕድ
ኣቲ እትኩም ምን ለዐሌ እለ ዔብ ወፈዲሐት ዐባይ ኢኮን ገብእ
ቤለየ፡ ልትበሀል።

ምን አምሳላት ገባይል
- ቤቱ ነዲፈት እት
እንተ እግል ትንበር ለለሐዜ፡
እሲት አውመ ካህን አውመ
ህዬ ሓማቱ እግል ለኣቴ እተ
አለቡ።(ፈረንስዪን)
- “ለነፈር ትሰሐቀ ምን
ገብእ እግል ብዕዳም ቱ፡ ወበከ
ምን ገብእ እት ርሑ ቱ።”
(ህኑድ )
- “ሐት-ሐቴ
ዶል

ኢደነንከ ምን ገብእ፡ እትለ
እዲነ እብጣርከ እግል ትግበእ
እቱ ለኢልትቀደር አዋይን
ሀለ።” (ያባንዪን)
- “ህግየ ክመ እተ ንህብ
ተ፡ መዐር ትወዴ ወአሽዋክ።”
(ስዌስርዬን)
- “ህግየ
ዴን
ኢትፍዴ።”(እንግሊዝ)

ዝበድ ዘዖታት

ቀራር ሰሊም እትለ ትነስእ እቱ ወቅት፡ ልብከ ብዞሕ ባል ኢተሀቦ።
ዐቅልከ ለልብለ ሌጠ አተንሴ ወህቱ ለልበለ እንዴ ሰምዐከ ቀራርከ
ንሰእ። ከሕኔት ቀራር ካጢ እንዴ ነሰእከ ሐር ጡል ሐያትከ እት
ትጀረስ እቡ ትነበር፡ ጅርሰት ሐቴ ምዕል አው ሸሀር አውመ ሰነት
እንዴ ተሐመልከ’ ለቀራር ለሰሊም ምን ትነስእ ለሐይሰከ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

አርቡዕ 26 ዩልዮ 2017

እብለ ገበይ እለ እግል ልትቀተሎ
ይዐለት እቶም፣ ሕኔት እብ ክምሰል
እለ ትመስል ገበይ ልትቀተሎ፡ አፎ
ሕግነት ኢተሀየበቶም ትቤ። ምነ
ሃርባም ለዐለው ሐምስ መሳጂን
ለሰለስ ልትጸበጦ እት ህለው፡
ለክልኦት ላተ ባድያም ዐለው።

ጠዓሞ

ወድ 70 ሰነት ላቱ አብዕብዬ፡
እብ እዳረት አዕማል እት ጃምዐት
ለንሰየ ድራሰት እንዴ አትመመ
ናይ ተክሪጅ ሸሃደ ቱ ትከበተ።
ኣብዕብዬ ሰኒ ፈዳብ ወስርጉል
ላቱ በዐል ማል ሰበት ቱ፡ ናዩ
ናይ ኖሱ ሸሪካት ቡ። ምናተ
አዜ ተማም እንዴ ዛከረ እለ ናይ
ጃምዐት ሸሃደቱ ትከበተ። ወእሊ
ህዬ ቀደም ሐምሰ ሰነት ለሞተት
ዋልዳይቱ፡ ቅብላት ሕማም
ሰረጣን እትለ ትወድዩ ለዐለት
ክፋሕ፡ እግሉ እዴሀ እንዴ
ኢተሀይብ፡ ገለድ ኣቲ እለ ሰበት
ዐለ፡ ለገለደ እግል ለአትምም
ለወደዩ ወቀይ ክም ቱ ዳገመ
እግልዬ።

መዕሉመት

ጋብሌ እንበል ነበረ እግል
መደት 20 አምዕል እግል
ልጽነሕ ቀድር።

ተበሰም
ዎሮት እናስ ዐድ ዶል
ዐቅበለ፡ እት ሕቅፍ እሲቱ
እናስ ጸንሐዩ፡ ወባብለ ቤት
ህዬ ጥሉቅ ዐለ። ህቱ ህዬ
ተማም እንዴ አቅመተዮም፣
ሱብሓን አላህ። እንቲ ላባብኪ
ፍቱሕ እት እንቱ እት ክምእለ
ትመስል ሓለት ህሌኪ? ከአዜ
እምበሌዬ አዳም ብዕድ ኣቲ
እትኩም ምን ለዐሌ እለ ዔብ
ወፈዲሐት ዐባይ ኢኮን ገብእ
ቤለየ፡ ልትበሀል።
ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

ሕሽኪቶ፡ ቅሰት ሐጫር
ሓ ይ ሳ ም
ቄርአት፡
ሙደርስ
ማሕሙድ ዑመር እድሪስ
(ወድ-ዲኒ) ቀደም 12 ሰነት
ም’ነ ለለአከዩ ዲብነ ከራስ
ሕምሹር
ንካት
ወቅሰስ፡
እትለ ናይ ዮም ጥብዐት፡
ምነ ከራሱ ንካት ወአወላይ
ክፋል ቅሰት “ሕሽኪቶ”
ሓርያም እግልኩም
ህሌነ።
ኬትባይ ሙደርስ ማሕሙድ
ዑመር እድሪስ (ወድ-ዲኒ)
እግል ዮም 1ይ ክፋል
ዶክቶር ከዳሪ፡ ዲብ እዴሁ
ሸሔናይ ጸዐደ እንዴ ጸብጠ፡
ዲበ ቀበትለ ከሌብለ እስብዳልየት
ለፋዬሕ፡ ረአሱ ቀደም ለአሳድር
ዐለ። ድማኑ ወድገለቡ ለዐለ፡ እግል
ዚነት ወግርመት ናይ እስብዳልየት
አዳም ለዘርአዩ እብ ጅንስ-ጅንሱ
ዕጨይ፡ ረአየቱ ዕንታት ሕሙም
እበ ለሳሬ ዕምቦባታት እንዴ ለብሰ
ለአክሞምስ ዐለ። ቀይሕ፡ ቤጪ፡
ሊኒ፡ አክደር፡ ሮዘ ወብዕድ ሾመት
ዕንታት መተቅብላዩ ለልስሕብ
ሓባሩ ህዬ፡ እግል ዓፊሁ ክም
ቀስብ። ለዶክቶር፡ እብ ሐትሐቴ፡ ለርሽመትለ ፈርያት ዕምቦበ
ትቀምል ለዐለት ንህብ፡ ገሌ በሐስ
ለለአትሐዝዩ ሽቅል ትሸቄ ክም
ህሌት አግረሳበ ላኪን፡ እትለ
እድንየ ክል መክሉቅከ ናዩ
አምዕላይት ወራት ሰበት ቡ፡
ህቱመ ወራቱ እግል ለአትምም
የም ሄራሩ ገብአ። ለጻቡጡ ለዐለ
ሰሓን ህዬ፡ ም’ነ አስክ ግማመት
ለገይ ቀረውር እበር ፋዲ፡ እብ
ኣድማይ ሰፉፍ ጸሌዕ አዳም
ወዲቶል ሕብሩ ለቀወ ግጥን
ወጀረጥጥ ፋሾታት፡ ስርንጋት
እበር ሻቂ ወብዕድ ጻብጥ ሰበት
ዐለ፡ አክለ አዳም ትከበተዩከ
ግምሽል ለአብሉ ምኑ ዐለ።
ህቱ፡
እብ
ሕንዝራራለ
እስብዳልየት ለአሳድር ሰበት ዐለ፡
ሐቴ ዲብ ጠርቡሽ አንፋ ልፋፍ
ደሀብ በላጋ ሳቀት ለዐለት፡ እብ
ዕምር ለካፍለት ዋልደይት ዲበ
ሽባክለ ሐመይም ልትሳረው ዲበ
ለዐለው ቁርፈት እንዴ ትበጥር፡
“ሕነ አባያም ዓፍየትነ ሕነ! ክሽቦ
ወመደረቱ፡ ሚዶልቱለ ክምሰል
እለ ዲብ እዴለ ዶክቶር ለህሌት
ርስሐት፡ ዲብ ግድፍ ግማመት
እንዴ ትለከፈ እኪትነ ለእንዳግም
ገብእ፧” ለቴለተ፡ ልብል ለትረግዝ
ህግየ አክል-ሕድ ሰምዐየ። እግል
ኢልትወለበ ላኪን፡ “ዬቡ ክፈእኮ
በዐለ ድቦእ እ’ለ! ለህግያዬ
ለሐኪም ሰምዐየ፧” እንዴ ትቤ
እግል ኢትትአሰፍ እንዴ ቤለ፡
ኢትወለበየ። ለዐለት ዲበ ቁርፈት
ላኪን፡ ለህለው ዲበ ሐማይም

እብ ኦር-ኦሮት ትፋቀደዮም።
ህተ እም ሐቴ ወለት 16 ሰነት
ለትገብእ
መርዓት
ዓምሳት
ክምሰልተ አክል-ሕድ ተአከደ
ምነ። ለዐምሳት መነቲት ዐለው
ዲበ። መነቲት አዳም እንዴ
ኢገብእ፡ ዕምስነ ወድ ሳምን
ወሬሕ ለገብእ አዳም፡ ወመጥመጦሩ እብ ሰበብ ለለአሽዐልል
ጥባሕ ክሽቦ ወመሰናድሩ ዲብ
ርሕመ መጦርለ ግዝፍለ ዐለቅ
ለሸንገለ ቄትላይ ቅደድ ሕማም
ሰረጣን። ለሓለተ ክምሰል ፈቅደ
ላኪን፡ ገሮቡ ሽ’መት ሻዕሊለት
ትገልበበቱ።
እብ ዕልም ዓፍየት አዳም፡
እለ ዕምቦበ እብ ብቅለተ ላተ
ሽምብሬብ፡ እምበል እግል ሞት
መትባልሖተ ብዕድ በሰር ክም
አለበ እምበል ሸክ ለአምር
ዐለ። ህተ ላኪን፡ እት መስደድ
ዲብ እንተ ክምሰለ እት ረሀየት
ለህሌት
ለትትሰሐቁ
ሰሓቀ፡
ሕማመ ዶል ተአምር አምዓይትከ
ለከናትፍ ተየልለ፡ ኤማነ፡ ጀላል
ገጸ፡ ለክልኦት ው’ላድ እንዴ
ደሩኩ አስክ ብርከ ለባጼሕ
መትመጣጥ ከብደ፡ ክሉ ዲብ ገጹ
ሰበት ትካየለ እግሉ፡ ለድንጉር
ዓዳት ወለልፍዑሉ ረግመ። ዲብ
ሕሳባት በሐር ራሕመት ሰበት
ቶቀ፡ ለምነ ደሪበትለ እስብዳልየት
ክም ፈገርከ፡ ጀፈርለ ባብ ለዐለ
ባጎኒ ግማመት ክም ሐልፈዩ ሰበት
ተአመረዩ፡ ሸንከቱ አቅበለ።
ዶክቶር ከዳሪ፡ ቀጢን ረዪም፡
ቀየሕ ገኖበት ለቡ፡ ርሒም፡ ውጁህ
ወስዩስ በዐል ምህነት ዓፍየት
ቱ። ለጻዕደ መንጸረቱ (ነዛረቱ)
ምስለ ጋወን ለልትበሀል ልባስ
ሐካይም፡ እት ረአስ ግርመቱ ሰኒ
ትገርም ዲቡ። ህቱ ምን ቁርፈት
ዐመልያት ፋግር ዐለ ገብእ፡ ዲብ
እደዩ መሓፍዝ (ጓንቲ) ዲብ

አፉሁ ዕማም ጻዕደ ዋዲ እንዴ
እንቱ፡ እት ገጹ አሻይር ተዕበት
ልትረኤ ዐለ።
ለዶቶር
እግለ
ግማመት
ሐቆለ ትዳገነ፡ ገጹ ሐር ውልብ
ክም ቤለ እንዴ እንቱ፡ እት
ከብድለ ምፍጋር ለአለበ ደሪበት
ውቅል ለበ እስብዳልየት፡ ምን
ቀደም ኦሮት ከልብ በርሀ-ጸሊም
ትከበተዩ። ክምሰለ እግሉ እንዴ
አመመ ለትበገሰ ህዬ፡ አክለ
ቀርበዪከ ዝያደት ሄራሩ ሸፍገ።
እት ጀፈርለ ሐኪም ክም ሸአገ
ህዬ፡ ዘነቡ እንዴ ለሻልሽ እንዴ
አግሀጸ አልሀሰ ወእት ገጹ ክም
ወድ-ሚን
አደም፡
ሰመስም
ሰሓቅ ለአርኤ ለሀለ እት
መስል ትረገሰ። ዶክቶር ከዳሪ
ሰኒ ፈጥነዩ። ላመ ከልብ ዲብ
ቅብላቱ፡ ግሳየት መድፌዕ እግል
ረጅም ዱሉይ 90 ዲግሪ እንዴ
ትገሰ ፈጥነዩ። ክልኢቶም እግል
ሕድ ትጸበረው። ሐቆ ገሌታይ
ወቅት ህዬ ለከልብ “ያዶክቶር!
ሚገብአከ ኢትፍህመኒ፧ ግብእዬ
እግል ትፍሀም ጀርብ! ዲብከ
ሌጠ ማጽእ ህሌኮ” እበ ለትመስል
እሻረት ረአሱ ነዋነ ወሐለሻለሸ
እግሉ።
ዶክቶር
ከዳሪ
ወርጠት
ጀሬት ዲቡ። ሰኒ እግል ልርአዩ
እንዴ ቤለ፡ ለገለብ ክልኤ ዕንቱ
ዋዲሀ ለዐለ ነዛረቱ እንዴ ነወከ
ትፋጠነዩ። እምበል ሸክ ኢቀወዩ።
ለከልብ ናይ ኦሮት ገልገላዩቱ።
ሸቀላት በይአቱ። ምን ባዕሉ ምን
ኢልትፈንቴ እትለ ሚ አምጸአቱ፧
ዲብ እለ እስብዳልየት እለ ህዬ
እብ ከአፎ አተ፧ ምስል ምን ማጽእ
ለሀሌ ገብእ፧ ዶክቶር ከዳሪ ዲብ
ሕሳባቱ ሰኣለት ብዞሕ ተንከረ
እግሉ። ምናተ ምን ልብለስ
እግሉ፧
ተአተላሌ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ሙሰ መንደር

አጠዕሚቶ!

አብ፡ እግል ትትዓፈው ነዳፈት ፍተው ውላጄ። ነዳፈት ገሮቡ፡
ልባሱ ወድዋሩ ለኢሐፍዘ ሀድፍ ሕማም ገብእ ሰኒ፧ ነዳፈት እም
ዓፍየትተ።
ጅነ፡ ሰኒ-----ሰኒ ይባዬ። ላኪን ለነዳፈት ምን ክምሰል ሀደያቱ
ለዓፍየት ወልደት፧
*********
ሕጻን፡ ለአምዕል ለሙደርስ ተአከርኩም እንዴ ቤለ ምስል ሐቆ
ከርዔናተ፡ ክልኢትክን ዲብ እዝኑ ክም ሐሸክሸክን እግሉ ደርብ ሕድ
ሓለፌክን። አናመ አሰሬክን እንዴ መጸኮ ክምሰለ እንትን ለወዴክናሀ
ዲበ እዝኑ እንዴ ሐሸክሸኮ እግሉ፡ አናመ ለምስምሰ መትአካርየ
ክምሰሌሀንቱ ክም እቤሉ፡ እሰልፍ ትሰሐቀ ዲብዬ ወሐሬ ሽሙይ
ዛበጤኒ። ከእንትን ሚብህላቱ ዐልክን፧
አዋልድ፡ “ሚገብአክን ከተአከርክን፧” ክም በሌነ፡ ሕነ ዓደት እማትነ
መጸአተነ ብህላቱ ዐልነ።
**********
ነፈር ጀማሂር- አምዕል ሐቴ ኦሮት ጅንዲኩም ሸዐብ እብ አስዩፍ
እንዴ ልትካሮፉ ወአስክለ ሰዋትርኩም እንዴ መልው ረኤክዎም ሚ
ወደዮም፧
መስኡል ዴሽ፡ ሕነ እተ ዐድ እንዴ ግስከ እሳት አምጽእ እግልነ
እምቤሉ ከለአክናሁ። ህቱ ህዬ “እሲት ሀቡኒ” ሰበት ቤለዮም ልትካሮፉ
ሊኢኮን ከአፎ ለሐዱጉ፧
**********

ድመል
ሕሜት ወሐምዴ ጻነሐትተ ወወድ አዳም ተላዩ
አቅዋል ለአታልዮም ፍቱይ ወፈታዩ
ብዞሕ ልብል ወድ አዳም እተ ምግሳዩ
ማጽጽቱ ለአርውሑ ደሌ ኢትገብአ ዲ’በ ራዩ
ፋቲ በዲር ጋንን ገዓሩቱ እሊ ሕላዩ
ፋቲ በዲር ለሐግል ኣወ በዜሕ ናዩ
ፋቲ ገያስ እት አብ-አሉክ ድቅሽ ከብድ ማዩ
ፋቲ ገያስ እት ጽልመት እንዴ ኢልርኤ ጋድኣዩ
ፋቲ ገያስ አደሐ እት የውየዌት ጸሓዩ
ፋቲ በዲር ሰይም ቅራጽ ምን ደራዩ
ፋቲ ዐማር ለሐድግ ዳምር እብ ንዋዩ
ጸሬዕ ዓምር ኢጋኔሕ ወእክል እብ ግራዩ
ፋቲ መለሀይ ሚቡ ሸማልቱ መሃጅካዩ
ፋቲ አዳሙ ለሐድግ ነዳይ ገብእ ምምያዩ
ሕቱ ወሑሁ ለሐድግ እሙ ወዋልዳዩ
ፈታዩ ለሐድግ አስክ ገልገላዩ
ህጅክ ወሰሓቅ ለአቤ ረብዐትለ ምዕባዩ
ፋቲ አስክ ለዐሌ ለጅእ ምን ሞዳዩ
ፋቲ ልትዐየንመ ለሐዜ ክቱብ ወስራዩ
አስክ መይት ፋቲ ገይስ እ’በ ዕዳዩ
ለእሉ ፈቴ ለአስእለ ሑከ ረቦናዩ
እሲት መርባት ኢትፈግር እምበል ዘፍን ዎወዓዩ
ወሐዋን በዲር ኢልትሰኤ በዓይ ለእበ ጠባዩ
ልብዬ ለአሽከለለ ጌሰ ለምጥባዩ
መለሀይ መሃሊት ድሌ ገዓር ወንቃዩ
ወድ-ሰብ ምን ልትገባእ ጠሬዕ ዲብ ፈታዩ
እት ምድር ለሀሌ ፈታይ እት ምጻጽ ወብካዩ
እት መርባት ለሀሌ ፈታይ ሐሊብ ልክዔ ወአድማዩ
በክት ኣድም ትገሰረ ኢትፈተከ ጤባዩ።
ሙደርስ ኣድም ዑስማን ስሌማን (ወድ ሀገር)

ተአምሮ
ገብእ

ዲብ ዓዳት ወለመድ ቀውምየት ኩናመ፡ ዋልዴን ውላዶም
ወውላድ ዋልዴኖም ኢወርሶ። ለዋልዴን ክም ሞተው፡ ወድ ሕቶም
ወርሶም። በህለት ለውላድ ሓሎም ወሐልቶም ወርሶ ሊኢኮን፡
እ’ሞም ወአቡሆም እግል ልውረሶ፡ ለጸንሐ ወለሀለ
ዓዳቶም ኢሰማሕ እግሎም።

አርቡዕ 26 ዩልዮ 2017

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

አምዕል ኦለምብያት ትዘከረት

ለጅነት ኦለምብያት ኤረትርየ
ክም ክል አንፋር እድንያይት
ለጅነት ኦሎምብያት እብ ለትፈናተ
ወራታት
ለለዐዩደ
አምዕል
ኦለምብያት እብ ደረጀት ወጠን
እተ ሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ እት
መዲነት ደቀምሐሬ እብ ነያረት
ትዘከረት። ለምዲር ምዴርየት
ደቀምሐሬ አሰይድ ስዩም ገረየሱስ
መስኡል ፈርዕ መፈወድየት ርያደት
አቅሊም ግብለት አሰይድ ነጋሲ
ተስፋጋብር፡ ለጅነት ተንፊዝየት

ኦለምብያት ኤረትርየ፡ ኦለምብያይ
አትሌት ዘርኤሰናይ ታደሴ ወእብ
ዕልብ ብርኩት ኦሎምብዪን ደረሰ
ለአሻረከት እተ ዕለት፡ ሰዐይ
ሕበር ክም ገብአ እት ልትሸረሕ፡
ለመናሰበት እብ ነዘሞተ ሐረከት፡
ሰዋልፍ ወዝክርያት ኦሎምብያት
እግል ወድሖት ሰበት ሰዴት፡ አምር
ኦለምብያት እት ርያድዪን እግል
ተአስብቅ ዶር ሰኒ ክም ቀደመት
ለሸርሐ ናይብ ርኢስ ለጅነት
ኦሎምብያት ኤረትርየ አሰይድ

መሓሪ መብርሃቱ፡ ለበርናምጅ
እግል ዐወቶት ለከድመ አፍርዐት
እዳረት አቅሊም ግብለት እብ
ስሜት ለጅነት ለኦሎምብያት ወጠን
ሐመደ።
እድንየይት አምዕል ኦለምብያት
እብ ደረጀት እዲነ እት ክል ሰነት
እት ዮም 23 ጁላይ ለትዘከር
እት ገብእ፡ ኤረትርያመ እት ክል
አቅሊም እብ ለትፈናተ ወራታት
እንትዘከረ 11 ሰነት እድውርት
ህሌት።

ቱር ዲ ፍራስን እብ ዐውቴ ክሪስ ፍሩም ተምም

እግል ሐድ ሰለስ ሳምን ገብእ
ለአስምነ ጅግረ ቱር ዲ ፍራንስ፡ እት
ዮም 23 ጁላይ እብ ዐውቴ ወድ
ብሪጣንየ ላቱ ክሪስ ፍሩም ምን
ፈሪቅ ስካይ ተምመ።
ለእት ካቲመለ አምዕል ለገብአ
ጅግረ 21ይ መርሐለት ለጅግረ፡
ወድ ሆላንደ መትባድራይ ዐጀላት
ናዲ ሎቶ ጃምቦ ደይላን ግሮንዌጅን
ተዐወተ እቱ።
እሊ ለምን ሞንቴግጎ እንዴ
ትበገሰ እት ሸዋርዕ መዲነት ፓሪስ
ለተመ ጅግረ ዕፌ፡ መጃገረት
ትርድት ትርኤት እቱ።
ለመርሐለት እት ዕሙማይ ንቃጥ
ወደረጃት ለተአመጽኡ ተቅዪር ብዞሕ
ምንመ ይዐለ፡ እትለ መርሐለት እለ
1ይ እግል ፍግረት እት መጃግረት
ንየት ሳፍየት ሰበት ዐለት ለጅግረ
ግርመት ወሰከ።
እት ኣክር ለገብአ ጅግረ ቮላታ
መትጃግራይ ደይላን ግሮዌጅን፡ አሰር
አንድሬ ግሪፔል ወቦሰን ሃገን እንዴ
ተለ ዕዉትለ መርሐለት ገብአ።

ወክድ እንዴ ኢከስር ናይ
ኣክር ከጥ ለኬደ ክሪስ ፍሩም ህዬ
እግለ ላብሰ ለዐለ ፍሌንየት ቢጪ
እብ ኪሉል ወክድ ለትትሀየብ እግል

ራብዓይት ኢነቱ ተዐወተ እተ።
እብሊ ህዬ ሱፐር ሃትሪክ ሸቀ።
እት መጃገረት ፍሌንየት አክደር
ጅግረ ንቃጥ ኪሉል ህዬ ሚካኤል
ማትውስ እብ 370 ንቅጠት ልትዐወት
እተ እት ህለ፡ እት ፍሌንየት ሐየት
ስጋደት ለትትሀየብ ፍሌንየት ጸዐደ
ዕሮተይት ዋረን በርጉል ምን ፈሪቅ
ሳንዌብ ለብሰየ።
እብ ደረጀት ፍረቅ ለገብአ ጅግረ
ፈሪቅ ስካይ ናይ እንግሊዝ አወላይ
ፈግር እት ህለ፡ እግለ ጅግረ ምነ
ትዳለ ጀዋእዝ ለ3 ርቡዕ እት ከዝነቱ
ኣተዩ። እብሊ ህዬ እብ ዓመት
716,590 ዩሮ ከስበ።

ፈሪቅ ደንደን እግል ካልእ ዶሉ ሻምፕዮን ጅግረ አቅሊም ምግብ ገብአ

እት ዮም 20 ጁላይ እበ ገብአ ጅግረ ለተመ እግል 20 ዶሉ ገብእ ለዐለ
ጅግራታት ኩረት እግር አቅሊም ምግብ ሰነት 2016 -2017 እብ ዐውቴ ፈሪቅ
ደንደን ተመ።
እተ አምዕል ለሀ ለገብአ ጅግረ ፍንጌ ፈሪቅ ደንደን ወፈሪቅ አስመረ ቢረ ሐረከት
ሰኔት ለትረአ እቱ ዐለ፡ እብሊ ህዬ እት 7ይት ደቂቀትለ ትልህየ ፈሪቅ ደንደን እብ
መተልህያዩ ሮቤል ኪዳኔ ዒቴይ ለአተ ጎል ሜርሒት እግል ልጽበጥ ሰደዩ።
እት ሰለስ ደቂቀትለ 1ይ ጎል ህዬ እግል ፈርቅ ደንደን እት ሜርሒት ለልአሰብት
2ይ ጎል እብ ተስፋይ ተሾሜ ሰበት አተ ፈሪቅ ደንደን ሒለት ወሰከ።
አስክ ዕርፍ ለትረአ ተቅዪር ሰበት ይዐለ ህዬ፡ ትልህየ እብ ሜርሒት ፈሪቅ
ደንደን 2 እብ 0 እግል ዕርፍ ፊስከት ዕርፍ ትሰምዐት።
ግረ ዕርፍ እተ ተለየ 45 ደቂቀት ለትትሐመድ ትልህየ ወለ ትትርኤ ፍገሪት
ሰበት ይዐለት ፈሪቅ ደንደን እግል ፈሪቅ አስመረ ቢረ 2 እብ 0 እንዴ ቀልበዩ
ፈግረ።
ፈሪቅ ደንደን እግል አቅሊም ምግብ ሰነት 2016-2017 እግል ልትመም 2 ትልህየ
ታርፋቱ እት ህለያቱ ሽምፕዮን ሱፐር ዲቪዥዝን ኤ አቅሊም ምግብ ጋብእ ክም ዐለ
አከደ፡ እሊ ህዬ ለፈሪቅ እግል ካልእ ሰነቱ ቱ እለ ዐውቴ እለ ሰጅል ለህለ።
ለቴብርሃን ወ/አረጋይ

ወክድ ጅግረ ካስ ኣፍሪቀ ትበደለ

እት አውርሐት ጃንዋሪ ወፌብራይር ገብእ ለዐለ ጅግራታት ኩረት እግር ካስ አፍሪቀ ሰነት 2019 እት አውርሐት
ጁን ወጁላይ እግል ልትራየም ክም ተሐረ ኮንፍድራልየት ኩረት እግር አፍሪቀ (ካፍ) ሐበረት።
እት ካሜሩን ለገብእ ካስ አፍሪቀ ሰነት 2019 እምበል እት ወክድ ለአምጸዩ ተቅዪር እት መሻረከት ድወልመ ተቅዪር
እምጹ ህለ፡ እተ ጅግረ ቀደም እለ 16 ደውለት ሌጠ ለአሻርክ ለዐለ እትሊ ወክድ እሊ 24 ደውለት እግል ለአሻርክ
ክምቱ ምስል ለጅነት ተንፊዝየት ካፍ እት መሮኮ ለገብአ እጅትመዕ ምኑ እብ ረስሚ ለፈግረት ሐብሬ አከደት።
እሊ እት ቃረት አፍሪቀ ለዐበ ጅግረ ኩረት እግር ክምቱ ለልትአመር እት ገብእ፡ ምን ሰነት 1996 እንዴ አንበተ
16 ደውለት ሌጠ ለወከለ ፍረቅ ለአሻርክ ክም ዐለ ልትፈቀድ።
እሊ ጋብእ ለህለ ተቅዪር እት ወክድ ለጅግረ እግለ እት ብዕድ ድወል ለነብሮ መተልህየትለ ቃረት ምስለ እት
አሮበ ለገብእ ጅግረ እበ ኢተምትም ገበይ ለትዳለ ሰበት ገብአ፡ መንፈዐቱ እግል መተልህየት ፍረቅ አሮበ ወድወል
ዐባይ ተ።
ፈሪቅ ካሜሩን ለሐልፈት ሰነት እት መአንበት ወርሕ
ፌብራይር እት ካቲመ ጅግረ ካስ አፍሪቀ ፈሪቅ ምስር
እንዴ ቀልበ ካስ ሐቆለ ነስአ፡ ግረ ሰቡዕ ወርሕ ምነ ጅግረ።
ካሜሩን ካስ አፍሪቀ ሰነት 2019 እግል ትትሐደር ሊከ
ቀርበት እተ።
ወዚር ርያደት ካሜሩን ፔሬ እስማዒል፡ ካሜሩን ምን
አትዳላይ ካስ አፍሪቀ ሰነት 2019 ትመልሐጠት ለልብል
ቤለቤለው እግል ዐዱ ለከስስ ክም ኢኮን፡ ወዐዱ ምኑ እንዴ
ትሸነከት መዳሊተ ትወዴ ክም ህሌት ወደሐ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ጅግረ ርያደት ፍንቲት ቅወት ውዛረት ድፈዕ ተመ

እግል አውርሐት ገብእ ለዐለ ጅግረ ርያደት ፍንቲት ቅወት ዴሽ
ኤረትርየ እተ ሐልፈተነ ሳምን እት ስታድዩም አስመረ መስኡሊን ሕኩመት
ወጀብሀት፡ ቅያደት ዴሽ፡ ዕዙማም ጋሻ ወርያድዪን ለሐድረው እተ መናሰበት
እብ ነያረት ተመ።
አሰልፍ እግል ካስ ለገብአ ጅግረ ኩረት እግር ፍረቅ አንሳት፡ እት
ፍንጌ ፍረቅ ባርዕ ወአዀዋር ለገብአት ትልህየ ዐለት። እግለ ትልህየ እንዴ
ደሐረ ክም ተአነብት ለወደ ቃእድ ሃይአት አርካን ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ
ጀነራል ፍሊጶስ ወልዴዮሃንስ ምን ሜዳን ክም ፈግረ ትልህየ እብ ሐረከት
ሰኔት አንበተት፡ እብ ፍንቱይ ፈሪቅ ባርዕ ለልትሰሜ ጀርቤታት እግል
ለአርኤ ቀድረ።
እብ አሳስ እሊ ፈሪቅ ባርዕ ትልህየ እት ናይ ኖሱ መንፈዐት እንዴ
በደለየ እብ ሚካኤል እብ ረአሰ እንዴ ረድሀተ እት ሸግዒት ለትወሸቀት
ጎል፡ ፈሪቅ ባርዕ 1 እብ 0 እንዴ መርሐ ዕርፍ እግል ልፍገር በክት ለሀበ
ጎል ዐለ።
ግረ ዕርፍ ፈሪቅ አክዋር ትልህየ እት ሐንቴ መራቀበቱ እንዴ ኣተየ
እግል ልትሐረክ ምንመ ጀረበ፡ ጎል እግል ለኣቴ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ለቀድረ፡ 2ይ ጎል እበ እብ ብዝሔ አግዋላት እት ሜርሒት ትጃገር ለዐለት
መተልህያይ ፈሪቅ ባርዕ ላተ ፍትሓዊት ተወልዴ ካልኣይ ጎል ሰበት አተ
እቱ ሰአየት እት በትክ ትረአ።
እት ኣክርለ ትልህየ እብ ናይ ኖሰ ጅህድ ኩረት እት ጎል ለበደለት
መተልህያይት ፈሪቅ ባርዕ ሉና አማንኤል 3ይ ጎል እቡ ሜርሒት ፈሪቀ
አተረደት። እብ አሳስ እሊ ህዬ ፈሪቅ ባርዕ 1ይ ፈሪቅ አክዋር ህዬ 2ይ
ወሳልሳይ ፈሪቅ ብድሆ እንዴ ገብአው ጅግራሆም አትመመው።
ግረ ጅግረ አዋልድ አንሳት ለገብአ ጅግረ ኩረት እግር፡ ጅግረ ውላድ
እት ፍንጌ ፍረቅ ባርዕ ወብድሆ ገብእ ለዐለ ወብዝሓም ትልህየ ግርም እግለ
አርአው እቱ ሰአየት ዋድያም እቱ ለዐለው ጅግረ እት እንቱ ቃርበ።
እትሊ ጅግረ እሊ ፈሪቅ ብድሆ ምን ጽባብሑ ዐውቴሁ እኩድ ምንመ
ዐለ፡ ሕሽመቱ እተ እግል ለሓፍዝ ላዝም ሰኒ እግል ልተልሄ ሰበት ዐለ
እግሉ፡ እት ሰልፍለ ትልህየ ፈሪቅ ብድሆ ሐረከት ሰኔት ምንመ አርአ፡
ፈሪቅ ባርዕ ከንፈሩ እንዴ ነክሸ ሰበት ተልሀ ትልህየ ምን እዴ ፈሪቅ ብድሆ
እት እዴ ፈሪቅ ባርዕ ትቀየረት፡ እብሊ ህዬ እት 31 ደቂቀትለ ትልህየ
ኤቨን ዋሲል ሜርሒት ለትሀይቡ ጎል ሰበት ኣተ፡ ዕርፍ እብ ሜርሒት
እግል ልፍገር ቀድረ። ግረ ዕርፍ ለገብአት ትልህየ እተ ለትረአ ተቅዪር
ሰበት ይዐለ፡ ፈሪቅ ባርዕ እግል ፈሪቅ ብድሆ 1 እብ 0 እንዴ ቀልበ ፈግረ።
ምናተ እት ተርቲብ ፈሪቅ ባርዕ ግረ ፈሪቅ ብድሆ 2ይት ደረጀት ጸብጥ
እት ህለ ፈሪቅ ቶከር ህዬ 3ይት ደረጀት እተ ሓጠጠ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ እት ለትፈናተ ጅግራታት ለትረከበት ዐውቴ ዶል
እንርኤ ህዬ እብ አንሳት እተ ገብአ ጅግራታት እት ኔሸኖት ወርያደት ዓዳት
ፈሪቅ ባርዕ አወላይ፡ እት አትሌቲክስ ፈሪቅ ቶከር ተዐወተ፡ እት ጅግረ
ኩረት ቦሊቦል ህዬ ፈሪቅ ብድሆ 1ይት ደረጀት ጸብጥ እት ህለ፡ 2ይ ፈሪቅ
ባርዕ ወሳልሳይ ፈሪቅ አክዋር እንዴ ገብአው ጅግራሆም አትመመው። እት
ክሉ ጅግራታት ህዬ ፈሪቅ ባርዕ እንዴ ተዐወተ ካስ ነስአ።

አርቡዕ 26 ዩልዮ 2017
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ዐውል ሻምፖ እት መአንበት
2019 እብ 25 ቢልዮን ዶላር
እግል ልወስክ ጸብሬ ትገብእ
እግሉ ክም ህሌት ልትአመር።
እግልሚ ሪም ወግርመት ጭገር
አንሳት ዲቡ ለተንከበሰበት ቱ።
እሊ አክባር እሊ ላኪን እግል

አዋልድ ሁዋንግሎ ለትትበሀል እት
ቻይነ ለትረከብ ዐድ ተርጀመት
አለቡ። ሰበቡ ህዬ፡ እትለ እት
ግብለት ቻይነ ለትትረከብ ዐድ፡
ጭገረን ጠቢዒ ረዪም ሰበትቱ።
ህተን ሪም ጭገረን ምን1.7 አስክ
2.1 ምትር ገብእ እት ሀለ፡ ትሩድ፡

ግሩም ወምንሺብ ናጊቱ። እብሊ
ህዬ፡ እብ ሪም ጭገረን እት ዐለም
አወላያት ተን። አዋልድ እሊ
ዐድ ጭገረን እብ ለከምረ ማይ
ወሩዝ ለሐጽባሁ። ጭገር እለን
አዋልድ ምን ግርመት እንዴ
ሐልፈ ብዕድ መዓኒ አው ሐብሬ
ለሀይብ። እግል መሰል፡ ጭገረ
አስክ ለዐል ለትፈትሉ፡ ለተሀዴት
ላኪን ለኢወልደት ክምተ ሸሬሕ።
ለወልደት ህዬ ጭገረ ምን ብሶተ
እንዴ አንበተት ጠብልሉ። ለጭገረ
እብ መንዲል ለትገልብብ ህዬ
ወለት-አዋልዶ ተ። ጭገር ወለት
አዋልዶ ተብዐት እግል ልርአዩ
እጁዝ ኢኮን። እብ ከለጥ ጭገር
ወለት ለረአ ህዬ፡ ምጅርም እንዴ
ትበሀለ እግል ሰለስ ሰነት ገብር
ናይ ዐደ ገብእ። እሊ ፍርድ እሊ
ላኪን እት ሰነት 1987 ተርፈ።

ስወር ወቅሰሱ

እሊ እትለ ሱረት እንርእዩ
ለህሌነ ጅኔታይ፡ ምስለ kkk
ለልትበሀል ቀበሊ ላቱ ንዛም፡
ለሸቁ ዋልዴኑ እት ሸዋርዕ
ኒውዮርክ፡ ዕላመትለ ንዛም
ላቱ ልባስ ጸዕደ እንዴ ለብሰ
አሴራር ሰላም ወዴ ዐለ፡፡ ምናተ
ምነ አግደ ለእግሉ ብጉስ ዐለ
እቢከ ሽርሐት፡ ለፖሊስ ክም
መክርዒ ልትነፍዖ እቡ ለዐለው
እት እደዮም ጻብጣሙ ለዐለው
ግዛዝ ለረአየ ነፍሱ ዐጅበቱ
ወእተ ርሑ እት ለዐፌ
ተርፈ።

እለ ትትርኤነ ለህሌት ሱረት፡
ሬስማይ፡ መነቅሻይ ወጼርባይ ላቱ፡
ዶብያን ሞንሳልፊ ለልትበሀል ወድ
ኮሎምብየ፡ እብ ሀመሌ፡ ሳክር ዲብ
ሀለ መኪነት ሰበት ሰወገ እግለ
ዐምሳት ለዐለት እሲቱ ወእት ከብደ
ለዐለ ጅናሁ ከስረ። ህቱ ወዳዲቱ
ሰበት አተዐሰዩ እግል ብዕዳም
ድራሰት እግል ትግበእ እተ አካን
ለሓድስ ወደ እተ፡ በሀለት እት
ሻርዕ መዲነት ሳንቶዶመኒጎ እት
አበነት ጸርበየ።
ምን ገጽ 3 ለተላለ

ደረር ገሮብ አው ሞት፡
- እግል አረይ ናይ ገሮብ ደረር፡
አው ህቱ እብለ ሰበበዩ ዲብለ
መይት እቱ ወክድ ህዬ እግል
ዓይለቱ፡ እብ ሸክል መዕነውያይ
ሰፉፍ ለለአስትህል ከሕሰ እግል
ልትሰመሕ
ቀድር።ክምሰልሁመ
ቤት ፍርድ ዲብ ወክድ ደረር
አው ሞት፡ ለእት ለዐል ትሀደገ
አግቡይ ወሰኮት እንዴ ተበዐት፡
እግለ እት ለዐል ለተሀደገ ሐድ
ለትወቀለ ቅያስ ከሕሰ እንዴ
ተዐዴት፡ እግለ ቅያስ ከሕሰ አስክ
20.000.00 (ዕስረ አልፍ) እግል
ትወቅሉ ትቀድር።
ቀጭፍ ሸረፍ፦ ዎሮ ነፈር
እብ ቀጭፍ ዲብ ሐንቴ ቃኑን
ጀሪመት ዶል ለሀሌ፡ ቤት ፍርድ

ቀድየት
ማርተ
ወወለት-ዝላም
ማርተ
ማቲልከ
ለትትበሀል
ወለት
ቡልጋርየ፡ እት 1998
ብእሰ እብ ወለት ዝላም
ሞተ። ሐቆ ሞት አወላይ
ብእሰ ምን ጀዲድ ተሀዴት፡
ህቱመ እብ ወለት ዝላም
ሞተ። ሐቆ እለ ማርተ እት
2013 ምስል ኦሮት ደክቶር
ዐቅድ አስረት። ህቱመ ወለት
ዝላም ኢጠምዐቱ እብ ቃቀት
ሞተ። ማርተ ምስለ እት ህዳየ
መታክል እት ገብእ እተ
ለአትዐበተ ወለትዝላም እት
ትትራገም አዜመ እግል
ትትሀዴ በርናምጅ ክምበ
ትሸሬሕ ህሌት። ላኪን
ውላድ ዐደ ለሐዋድስ
ሰበት ለአሙሩ፡ ክሎም
ፈርሀው፡
ምን
ዔጻቶም ልጽበጥ
እግሎም?

ምን ውዑል በረ ላቱ ዋጅባት
እግለ አረይ ናይ መዕነውየት ደረር
ሰፉፍ ለገብእ ለለአስትህል ከሕሰ
እግል ትሰመሕ ትቀድር። ዲብ
ቃኑን ለትከተበ ለትወቀለ ሐድ
እብለኢከስስ፡ ቤት ፍርድ እግለ እት
ለዐል ለተሀደገ አግቡይ ወሰኮት
እንዴ ተበዐት እግለ ቅያስ ከሕሰ
ዲብ 50.000.00 (ሕምሰ አልፍ)
እግል ትወቅሉ ትቀድር።

I.

ረፌዕ መስኡልየት እበ
ኢወጅብ መሳልሕ

ዎሮ ነፈር እብ ናይ ብዕዳም
አዳም ሽቅል፡ ጸገም፡ መምተለካት
አው ሰላዲ እምበል ሰበብ ትነፈዐ
ምንገብእ፡ ዲብለ ብዕድ ነፈር ለትጀሬ
ከሳር አው እግል ልርከበ ወጅብ
ለዐለት መስለሐት ሰበት ሐግለ፡

እብ ቅያስለ ለረክበ ለኢተአስህሉ
መስለሐት እግል ልፍደዩ ቃኑናይ
ዋጅብ ብእቱ። እብ ተውሳክ ዎሮ
ነፈር እምበል ለገብአ ቃኑናይ
አዋይን መምተለካቱ፡ ሰላዲሁ አው
ብዕድ መሳልሑ መጠ ምንገብእ
እብ ሰበብ ኢተአስትህል መስለሐት
መምተለካቱ እግል ልብለስ እቱ
ናይ መትሰኣል ሐቁ ለተሐፈዛ ቱ።
ለሰላዲ አው መምተለካት ለነስአ
ነፈር ደፍዕየት ለኢተአስትህሉ
ክምተ ዲብ ለአምር ደፍዕየት
እግል ልርከብ እብ ደሚር እኩይ
ልትዓመል ዐለ ገብአ ምንገብእ፡
እግለ ትደፈዐየ ሰላዲ አው
ለትከበተዩ መምተለካት፡ ጃቀፎት
ርዝቅ አው ወሰኮት መሳልሕ
ገብአ ምንገብእ፡ ለረከበዩ መሳልሕ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 30

ምን ዳየሪ
ሻምቱ መመትሸማም?

መዕሌሽ ዳያሪዬ፡ ለአፍካር እግል ኢልብዴ ምንዬ እት ሰላም
ኢትሕመይኒ? ዱቅሪ እተ ትንካር ፋዝዕ አፍካርዬ እግል እቴቱ። ነቢር
ሻም ክም ለአጥዕሙ እስምዕ ሌጠ ለኢገአኮ አምን ከማን። ላኪን ሻም
መትሸማም እግል ልግበእ አለቡ እብል። ከረ ዊልያም ሼክስፒር እት
ለዐብሮ ሻም ዕዉር ቱ ልብሎ ዐለው፡ ምን ኣመረ ናየ ወቅት ለህቶም
ዐለው እቱ ሻም ኢገብአ ምን ገብእ፡ ሻም አባዩ ልዑር ዕዉር ኢኮን፡
እግል ዕዉር ለአገ’ኔሕ፡ ላኪን ሻም እት ከሌብ ስመዕ ገሮብነ ሐቆ
ከርደናሁ ዕዉር እግል ልግበእ ላዝምቱ። ሻም እንከ ወሀባቱ፡ ነሀብ
እግል ንርከቡ፡ ሻም ስምሓቱ፡ ንሳምሕ እግል ንቅጸሩ ወሻም እሕትራም
ሕድቱ፡ ሕድ ነአሕተርም እግል ነአዳውሩ። ብዝሓም ላ’ባም ወባሕሲን
ለቤለው ንቃጥቱ፡ አናመ አተፍቅ እቱ። ኦሾመ ሻም መግሀፍ እት ሕድቱ
ብህልት። ናዩመ ምን ዋቅዕ ለሬመ ኢኮን። ሻም እግል ነቢርነ ለለአጥዕም
ወለአመርር እግል ልግበእ ቅድር። ላኪን እብ አማን ሻምቱ መሓል-ሻም
ፈረጎት ላዝምቱ። ዕዛል ሻም እንዴ ጸበጥነ እግል ንሸመም አለብነ። ከእሊ
ክሉ ለአትጋጌነ ጋር ምን ለሀሌ ዮም፡ ሐቴ ሕርመት ተምሳል ሻም እንዴ
ጸብጠት እት ትሸመም ሰበት ርኤክዋቱ። ከሓለተ ሕርመት በደል እብ
ድግም እብ ሽዕር ምን አስእለኪተ ሚመስለኪ ዳያሪዬ?አነ በክት አለብዬ ነቢርዬ ተርጀመት አለቡ እት ትብል ሰምዐክወ
ሐቴ ወለት
ክሉ አዳም ሰምዐየ ህግያሀ ሰበት ወቀለት
ለለአትፈክር ላኪን ህተ እብ በይነ ዐለት
አትማራረ አተላሌት ኢከጅለት ወኢትመሰለት
ሐንገል ሰበት ተሐነ ፍንጌ ስመዕ-ገሮብ ወዋቅዐት
ደሚር መተቅብላይ ገብአ ንየት ወሐቂቀት ተሓበረት።
እብ ስምዒተ ለአዳም እግለ በይን ዐለ
ሐንገለ በክት ሰበት ክልአቱ ወዝን ስመዐ ደ’ለ
ደሚረ ክምሰል ቀጥፈት እብ ወላዊል ትገለ
ሕሳል ሐያተ ገበይ ስምዒት ተ’ለ
ሻምቱ መመትሻማም እት ልብል ኩሉ ለረአየ ትሰአለ።
ለበሊስ እግል እርከብ ወለ ሕርመት እግል እክሰብ
እግል እትሰአለ ቀረርኮ እግለ ግብእት ወለት ሰብ
ክሉ ረይመ ከንፈር ዶል ትሰብሰብ
አየዶተ ሰበት ዐረድኮ እለ ሕክመት ሰብ መክሰብ
እት ትሰብሰብ ቀረብኩሀ እግል እምሰል ወድ አደብ።
ለሕርመት እት ልበ ክምሰል አቅበለት
እግል ትሽረሐ እግልዬ አንበተት ለናየ ምሽክለት
“በዐል ሻምዬ ሻሙ ከሴኒ
አነ አቤክዉ ለፈቴኒ
ፍንጌ-ፍንጌ ተረፍኮ ገሌ አቤክዉ ወገሌ አቤኒ”
እትብል ዐሺነት ምስጢረ እግል ትፍተሕ እግልዬ አንበተት።
አፍካረ ከብደ እትቼ ምነ ምሽክለተ
እት ሜዛን ከሬክወን ናይ በዲር ወናይ አዜ ሐያተ
ለነቢር ትብሉ ዐለት ምነ ኢነቢር ትብሉ ለህሌት ኢትፈንተ
ሐቴ ናቅስ ሐቴ ገብአት እትቼ ሓለተ
እግልሚ “አልፋዕል መፍዑል” ለመሰላተ።
ወርብሑ እንዴ ከምከመ እግል
ልብለስ መስኡልየት ረፌዕ።
ምናተ
ለሰላዲ
ለልደፈዕ
አው መምተለካቱ ለሀበ ነፈር፡
መትከብታይ ሰላዲ አው መምተለካት
እግል ልትከበት ለገብአ ቃኑናይ
ዋጅብ ለይአለቡ ክምቱ እት
ለአምር ለወደዩ ገብአ ምንገብእ
ምን ሐዲስ እግለ መምተለካት
እግል ለአቅብል እቱ እግል ልሰአል
ኢወጅብ። እብ ተውሳክ ለደፍዕየት
አው ረኪብ መምተለካት ዴፍዓይ
እግል ልድፍዑ እግለ ወደዩከ
እብ ናይ ሸክወት ሽኢግ ሐድ
ወቅት እግለ ትመነዐ ዋጅብ እግል
ድፍዐት እንዴ ቤለ ለወደዩ ገብአ
ምንገብእ፡ አው ህዬ መዕነውያይ
ዋጅቡ እግል ሊዴ ለፈፍዐዩ ገብአ
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ምንገብእ፡ ምን ሐዲስ ለደፍዕየት
አው መምተለካት እግል ለአቅብል
እቱ እግል ልጥለብ ኢወጅብ።
መትከብታይ ናይ ለይለአስትህል
ደፍዕየት ላቱ ነፈር፡ ክምሰል ሰበብ
ለደፍዕየት አው ደፈዐኮ እንዴ ቤለ
እንዴ አምነ ምን ሐቅ ምልክየቱ
እብ ራትዐት ገበይ ለትናዘለ አው
ለሸጥበ ገብአ ምንገብእ፡ አው እግለ
ናይ ዋጅብዬቱ ለልብል ሰኣሉ
ለበለሸ ዶል ገብእ፡ አው ድድለ ናይ
አማንመትአውዳይ ለወደዩ ናይ ሸከ
ሐቅ እግል ልሕለፍ ለሰምሐ ዶል
ገብእ እግለ ትከበተቱ እግል ልብለስ
ኢትቀሰብ። ዲብ ክእነ ላተ ጋሪት
ለኢትወጅብ ደፍዕየት ለወደ ነፈር
ድድለ ናይ አማን መትአውዳይ
ሌጠ ከሕሰ ናይ መትሰኣል ሐቅ
ለለሀሌ እሉ።
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