12ይት ሰነት ዕልብ 36

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 28 ኦጎስት 2019

ውዛረት እዕላምመናሰበት፡
ዲብ
ደጅተሎትገብእሬድዮ
ወተለፍዝዮን ለረከዘ ተእሂል ትነዝም
ሸርሐ።
ወዚር እዕላም አሰይድ

ውዛረት
እዕላም፡
ምስል
ወጠንያይት መአሰሰት ሬድዮ
ወተለፍዝዮን
ቻይነ
እንዴ
ትመቃረሐት
ዲብ
ሀንደሰት
ወቴክኖሎጂ ሐብሬ ለሸቁ አንፋረ
ተእሂል ነዘመት።
እሊ እግል 21 አምዕል ለልተላሌ
ተእሂል፡ አግደ ዲብ ወራታት
ዲጂታል ሬድዮ ወተለፍዝዮን
ለረከዘ እት ገብእ፡ ቴክኖሎጂ
እንታጅ ተለፍዝዮን፡ ግራፊክስ
ወፍገሪቱ፡ ወሰክ ክታበት ዲብ ነሽር
ተለፍዝዮን፡ ስቱድዮ ወንዛም ነሽር፡
አሰሶት ናይ ምድር ነሽር ዲጂተላይዝ
ተለፍዝዮን ለልብል ወብዕድ አርእስ
እብ ፋዬሕ ለሸምል ቱ።
ዲብ ዮም 26 እተ ገብአት

የማኔ ገብሬመስቀል ዲብለ ቀደመየ
ከሊመት፡ ለተእሂል አተላላይ ናይለ
ደዓም ለተሀየበ ሕድ ለሸብህ ተእሂል
ክምቱ እንዴ አሸረ ቴክኖሎጅያይ
ደረጃት ነሽር ሐብሬ ወመቅደረት
ዲብ ወራታት ዲጂታላይ ነሽር
ሬድዮ ወተለፍዝዮን እግል ወቀሎት፡
ፈሀም ወበቃዐት አንፋር ሀንደሰት
ወቴክኖሎጂ ሐብሬ፡ ለጠውር፡ ነሽር
ተለፍዝዮን ወሬድዮ ኤረትርየ እብ
ገበይ ዲጂተላይት በደሎት ዲብ
ፍዕል ለሀለ መሽሮዕ ለለአደቅብ፡
ክምሰልሁመ ክስብት ለህሌት
መቅደረት ወለለአትሐዜ ተእሂል
እግለ ሳድፍ መታክል ለሰንድ
እግል ልግበእ መስኢት ክምሰል

ወዚር የማኔ
እንዴ አትለ፡
ለተእሂል ምስል ብዕድ አምዕላይ
ወራታት
ልትሀየብ
ሀለዮቱ
አሀምየቱ ለወዴሕ ክምቱ እንዴ
አብረሀ፡ ተእሂል ነሰኦ ለህለው እለ
አማን እለ እንዴ ኣመረው፡ እብ
መትአያስ ዛይድ ለትትሐዜ ፍገሪት
እግል ልሰጅሎ አትፋቀደ።
ሰፊር ጀምሁርየት ቻይነ ዲብ
ኤረትርየ ሚስተር ያንግ ዚንጋግ
እብ ተረቱ፡ እሊ እግል አንፋር
ውዛረት እዕላም እግል ካልኣይት
ደርበት ልትሀየብ ለሀለ እግል
ደጅተሎት በራምጅ ተለፍዝዮን
ወሬድዮ ለአመመ ተእሂል፡ እግል
ዘመናይ ደጅተሎት ናይለ መጃል

ለሔሰ አፍካር ወይማማት እግል
ልትረከብ ምኑ ዳምን ክምቱ
ሸርሐ።
ጌምያይ ዓም መአሰሰት እዳረት
ሬድዮ ወተለፍዝዮን ቻይነ ሚስተር
ቻንግ ጂን እብ ጀሀቱ፡ እሊ ዲብ

ኤረትርየ እንዴ መጽአከ ልትሀየብ

ለህለ ተእሂል፡ ምነ ሑዳም አንፋር
አስክ ቻይነ እንዴ ነድአከ ልትሀየብ
ለዐለ ተእሂል ዲብ መሻረከት
ወብዝሔ ናይለ ደርሶ ለሔሰ

ክምሰልቱ ወደሐ።

መሓደረት እብ ክሱስ ምልክየት ደያናት

እብ አትመቃረሖት መርከዝ
ብሑስ
ወተውሲቅ
ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት ወመክተብ ፓትርያርክ
ኦርቶዶክስ ተውሀዶ ቤት ክስታን
ኤረትርየ ለትነዘመ፡ እት ሕፍዘት
ወነዘሞት ክብት ሰዋልፍ ደያናት
ለረከዘት መሓደረት፡ እት ዮም 26
ኦጎስት ትከሰተት።
እትሊ እግል ሐምስ አምዕል
ለለአተላሌ ተእሂል፡ ምን ኩልየት
እዳረት
ምልክየት
ወዕሉም
እጅትማዕየት ዐዲ-ቀይሕ፡ ምን
ኩልየት ዲን ደብረሲና ቅድስቲ
ስላሴ፡ ምን መክተብ ፓትርያርክ፡
ክምሰልሁመ ምን መርከዝ ብሑስ
ወተውሲቅ ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ለትወከለው
25 መኤምረት ሻርኮ ዲቡ ህለው።

እሊ እበ ምን ጃመዐት
ሃምቦርግ-ጀርመን
ለመጽአው
ምኤምረት ልትሀየብ ለህለ ተእሂል፡
አሳስያይ እስባታት ናይለ መጃል፡
አብሳሩ ወኣላቱ፡ አምር ክቱብ ህግየ
እንግሊዝ፡ አምር ክቱብ ግእዝ፡
ክምሰልሁመ ዕሉም ህግየ እንግሊዝ፡
አምር ክቱብ ወብዕድ ሸምል።
እምበል እሊመ፡ አሳስያይ ክቱብ
ዲጂታል፡ አግቡይ ነዘሞቱ ወብዕድ
አርእስ ክፋል ናይለ ተእሂል እት
ገብእ፡ ለተእሂል፡ ምስለ መጃል
ዕላቀት እግለ ቡ ናይ ተዕሊም
ወተውሲቅ አጅህዘት ወገዳማት
ክምሰልሁመ ህድግ ምስለ ከስሶም
ሰብ-መዝ ክምሰል ሸምል ተአመረ።
እት መክሰቲ ናይለ መናሰበት፡
ሴድያይ ሙዲር ቤት-ፓትሪያርክ
ዲያቆን ግርማይ ዘርኣይ እተ

አስመዐየ ከሊመት፡ ኤረትርየ እብ
ውርስ ዕሉም ኣሳር ርዝቅት ክምተ
እት ሸሬሕ፡ ለተእሂል ወምኑ
ለልትረከብ ዕልም አሀምየቱ ዛይደት
ክምተ ሸርሐ።
ሙዲረት
መርከዝ
ብሑስ

ወተውሲቅ ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት
አሰይደ አዜብ ተወልዴ እብ ተረተ፡
ለመርከዝ ምን ሰነት 2000 አስክ

2007 አሳስያይ ሕፍዝ እንዴ
ወደ፡ ኣላፍ ውርስ ታሪክ ክምሰል

ሰጀለ እት ተሐብር፡ እለ ምስል
ጃምዐት ሃምቦርግ ለገብአት
መፋሀመት ክፋል ናይለ እብ
ገበይ ዕልምየት ለገብእ ሕፍዝ
ቁሪና እግል ለሀሌ እሉ ለገብእ
ጅህድ ክምቱ ሐበረት።
መመቅረሓይ ናይለ ምን
ጃመዐት ሃምቦርግ ለመጽአው
ምኤምረት፡ ፕሮፌሰር ባውዚ
አሌሳንድሮ እብ ጀሀቱ፡ ምን ሰነት
1992 አስክ 1997 እግል ሐምስ
ሰነት እት ናይ ኤረትርየ ገዳማት
ሕፍዝ ክምሰል ወደ፡ ኤረትርየ ህዬ
እብ ውርስ ታሪክ ርዝቅት ክምተ
እት ሸሬሕ፡ እት ሙስተቅበል
ምስል ኤረትርዪን ሰብ-ምህነት
እግል ልሽቀው ለቦም ተ ንየት
ሸርሐ።

ሳዋ፡ ሰልፋይ እጅትመዕ 33ይት ደውረት ክድመት ወጠን ገብእ
እንዴ ኢልትሐለል እግል ልክደም
መስኡልየቱ ክም ተ ወደሐ።
አንፋር 33ይት ደውረት ክድመት
ወጠን እተ ሀበዉ ረአይ፡ እብ ሸዐብ
ወሕኩመት ገብእ እግሎም ለህለ
እስትስማር ሰኒ ክም ልፍሁሙ እት
ሸርሖ፡ ፈዛዐቶም እንዴ ወቀለው፡
እግል ወጠኖም ወሸዕቦም እብ
መትሰባል ፈኮም ክም ፈድዎም

ቃእድ መርከዝ ተእሂል ክድመት
ወጠን ኮሎኔል ደባሳይ ግዴ፡ ዮም
26 ኦጎስት እግል አንፋር 33ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ለወደዩ
እጅትመዕ፡ እግለ እብ ፊራሮ ፋይሕ
ክሱት እግሎም ለህለ አብካት
ተዕሊም እብ ዋጅብ እግል ልትነፈዖ
እቡ አትናየተ።
ሳዋ፡ ሸባብ ምን አፍካር ጨቢብ
እንዴ ፈግረው፡ ወጠንያይ አረእ
እግል
ጠወሮት፡
ክምሰልሁመ
በቃዐት ምህናት ወአካዳምየት እንዴ
ጠወረው እት ፊራሮ ዐማር ተረት
ዛይደት ተአገዴ ለህሌት መርከዝ
ክል

ዕልም ወውርስ ሰዋልፍ ክምተ
ለሸርሐ ኮሎኔል ደበሳይ፡ እሊ ዳይ
እሊ ክም ለአተሞ ሰእየቱ ሸርሐ
እሎም።
“ክል ግም፡ ናዩ ምዕራፋት
ወታሪክ እቡ ለሐልፍ” ለቤለ ኮሎኔል
ደበሳይ፡ ሸዐብ ኤረትርየ ለተዐደዩ
መራሕል ስዱድ ወለ ደፍዐዩ ዐውል
ቃሊ፡ እስትቅላለ ወስያደተ ደማን
ለረክበት ደውለት እግል ተሀሌ ክም
አተቅደረ እት ለሐብር፡ እሊ ግም
እሊ ምስለ ክልቅት እሉ ህሌት ሐዳስ
መርሐለት ሰላም፡ ፈሀሙ እንዴ
አዜደ፡ ሩእየት ወጠን እግል አከዶት

አርቦዕ

አከደው።
ቃእድ መርከዝ ተእሂል ክድመት
ወጠን ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ እት
ደንጎበ፡ ደረሰ እት ሳዋ እተ ጸንሖ
እቱ ሖል፡ ለለአትሐዜ ክሉ ከደማት
ውጁድ እግሎም ክምሰል ህለ እት
ለሐብር፡ እብ መትደጋግ ወገበይ
ራትዐት እግል ልትነፈዖ እቡ
አትፋቀደ።

እት ክለ ዐድ ምነ ልትረከብ
መዳርስ ካልይት ደረጀት ናይ 11
ፈስል ድራሰቶም ለአትመመው
ደረሰ፡ 12ይ ፈስል እት መድረሰት
ዋርሳይ ይከአሎ እግል ለአተላሉ
እት
33ይት ድውረት ክድመት
ወጠን ዋጅቦም እግል ለአትምሞ
እተ ሐልፈት ሳምን ሳዋ ክም
ትከረው ልትአመር።

ደላስ፡ ሰሚናር ሓፈዝነ
ወዚረት
ዐድል ፎዝያ ሃሽም
እብ መብደእ መተንካብ እት ኖስ

ወዚረት ዐድል ፎዝየ ሃሽም፡ እግል
ኤረትርዪን ስካን ዳላስ-ፎርት ዌርዝ
ወድዋራ አምሪከ፡ እት ዮም 24 ኦጎስት
እት ሓድር ተየልል ወጠን ወናይ
ሙስተቅበል በራምጅ፡ ክምሰልሁመ
ተጠውራት መንጠቀት እቱ ለረከዘ
ሰሚናር ወዴት።
ቀደም ሕርየት ወአስክ ለህሌነ
እተ መርሐለት ለገአ ንዳላት፡ ለዐለ
ተጠውራት፡ ዐውቴታት ወመታክል
እብ መራሕል እቱ ተውዴሕ ለቀደመት
ወዚረት ፎዝየ፡ እትለ እተ ባይኣም ለህሌነ
መርሐለት ሰላም፡ ቅየምነ እቱ እንዴ

እብ12ይት
ትግራይት
ሰነት ዕልብ 36

እብ ክለ መቅደረትነ ወጠንያይ ዐማርነ
ወተጠውርነ እግል አከዶት፡ እግል ክሉ
መዋጥን ለትሳወ አብካት እግል ልትከለቅ
እብ መትሐሳር ልትከደም እሉ ክምሰል
ህለ አፍሀመት።
ወዚረት ፎዝየ እት ሸርሐ፡ እት ዐማር
እብ ዓመት፡ ብንየት ተሕትየት፡ ወሰዖት
ከደማት ተዕሊም፡ ዓፍየት ወዐድል፡
ክምሰልሁመ ብዕድ ከደማት እጅትማዕየት
ለትሰጀለ ሄራር ለወድሕ እብ ሕፍዝ
ለትተለ ወሳይቅ ሰበት ህለ፡ ክል መዋጥን
እግል ልራጅዑ አትፋቀደት።

ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
28 ኦጎስት 2019

መዋጥኒን እብ ዓመት፡ ሸባብ ህዬ
እብ ፍንቱይ እትሊ ወጠንያይ ዳይ
መስኡልየት እንዴ ረፍዐው እግል
ልክደሞ ለትፋኔት ወዚረት ፎዝየ፡
ሸባብ ኤረትርየ መትነዛሞም እንዴ
አደቀበው፡ እግል እለ መርሐለት ሐዳስ
እብ ፈዛዐት ዛይደት እግል ልጋብህወ
ክምሰል ወጅብ ወደሐት።
ወዚረት ፎዝያ እት ደንጎበ፡
ምን ሙሽተርከት እተ ትቀደመ
እተ አስእለት፡ ተውዴሕ ፋይሕ
ቀደመት።

ጀሪደት

ገጽ

ውቁል ወፍድ ኤረትርየ እት ሱዳን ዝያረት ሰጅል

እብ
ዑስማን
አሰይድ
ውቁል

ወዚር
ሳልሕ
የማኔ
ወፍድ

ካርጅየት አሰይድ
ወጌምያይ ርኢስ
ገብረኣብ ለቄመ
ኤረትርየ፡ ዮም

22 ኦጎስት ልእከት ርኢስ
ኢሰያስ አፈወርቂ ዲብ ርኢስ
መጅልስ ስያዲ ሱዳን ሌተናል
ጀነራል ዐብዱልፈታሕ አልቡርሃን

አብጽሐ።
ርኢስ ኢሰያስ ዲብ ልእከቱ፡
እግል ሸዐብ ሱዳን እበ ሰጀለየ
ተእሪካይት ዐውቴ አሰናይከ ሐቆ
ቤለ፡ ዲብ ጠወሮት ወአደቀቦት
ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት ወመዓወነት
መንጠቀት ዶር ዐቢ ክም ቀድም
ዳምን ክምቱ ሸርሐ።
ዲብ ከርቱም እተ ሀለ ዴዋን
ሕኩመት ዲበ ገብአ ልቃእ፡
ርኢስ መጅልስ ስያዲ ሱዳን
ዐብዱልፈታሕ
አልቡርሃን፡
አደቀቦት
ዕላቀት
ኤረትርየ
አሳስ ዐገል ሕስር ካርጅየት ዐዱ
ክምተ እንዴ አፍሀመ፡ መዓወነት

መንጠቀት እግል ትደቀብ፡ ሱዳን
ምስል ኤረትርየ ክም ትሸቄ
አከደ።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ውቁል
ወፍድ ኤረትርየ ምስል ርኢስ
ውዘራእ መትዐድያይት ሕኩመት
ሱዳን ዶክተር ዐብደለ ሓምዶክ
እተ ወደዩ ህድግ፡ እት ሱዳን ማጽእ
ለሀለ ተቅዪር ለከልቀዩ አብካት
ፋይሕ፡ እት መንፍዐት ወአደቀቦት
መዓወነት ክልኤ ለጀሀት እግል
ልውዐል እበ ክልኤ ለጀሀት ለሀለ
መዳላይ አከደ።

ርኢስ ውዘራእ ሓምዶክ፡ እብ
ተውሳክ፡ ደግሽ እንዴ ትሸነከ
አከዶት ሰላም አግደ አውለውያት
ሱዳን ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ሰዳይት
ኤረትርየ ወክለን ግዋሬ ድወል
እግል ኢትትፈንተዮም ተሐሰበ።
ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለትአሰሰ
ውቁል ወፍድ ኤረትርየ፡ ዲብ
ዮም 21 ኦጎስት ልእከት ርኢስ
ኢሳይያስ አፍወርቂ ዲብ ርኢስ
ግብለት ሱዳን ሲልቫኬር ምያርዲት
ከም አብጽሓመ ለልትፈቀድ ቱ።

ኩልየት ሕክምነ ወዕሉም ዓፍየት ኦሮተ ደረሳሀ ተአድሕር
ኩልየት ሕክምነ ወዕሉም
ዓፍየት ኦሮተ፡ እት ዮም 24
ኦጎስት፡ 60 እብ ደክተረት፡ 13
ማስተርስ፡ 207 አወላይ ዲግሪ
ወ397 እብ ዲፕሎም እብ ዓመት፡
41% አንሳት ለብእቶም 677
ዳርሳም- ዓፍየት አድሐረት።
ለትደሐረው መጃላት ሕክምነ
ዓም፡ ሕክምነ አንያብ፡ ናይ ዓፍየት
ምህናት ተክኒክ፡ በሀለት ዕሉም
መዐመል፡ ሕክምነ ዕንታት
ወአንያብ፡ ፊዝዮትራፒ፡ እሻዐት፡
ዲብ ነርሲን ህዬ ውላደት፡ መራዐየት
ዓፍየት መጅተመዕ፡ ንዛም በንጅ፡
ዓፍየት ዐቅል፡ ፋርማሲ ወዓፍየት
ገቢል ለደርሰው ቶም።

ወዚረት ዓፍየት አሚነ ኑርሕሴን
እተ አስምዐተ ከሊመት፡ ሕኩመት
ኤረትርየ አህምየት መጃል ሕክምነ
እንዴ ፈሀመት፡ ለትሳወ ከደማት
ዓፍየት እግል ለሀሌ ክም ትሸቄ፡
ጠወሮት መቅደረት ምህነት ህዬ
አህምየት ክም ልትሀየበ አብርሀት
ወለትደረሐረው
ለትታከዮም
መስኡልየት እብ ዋጅብ እንዴ
ፈሀመው እግል ልሽቀው ክም
ልትስአው አፍሀመት።
ዐሚድ
ኩልየት
ሕክምነ
ወዕሉም ዓፍየት ኦሮት ፕሮፌሰር
የማኔ ስዩም እብ ጀሀቱ፡ መድረሰት
ሕክምነ ዓም ወሕክምነ አንያብ
ኦሮተ ወኩልየት ዕሉም ዓፍየት

አስመረ ደዓም ምስል ክም
ተሓበረየ፡ እለ መድሐራት ዲብ
ሐን ኩልየት ሕክምነ ወዕሉም
ዓፍየት ኦሮተ ትገብእ ለህሌት ናይ
ሰልፍ ክምተ እንዴ ሐበረ፡ ክል
ምነን እግል 9ይት ወ11ይት ኢነተ
ለአድሕረ ክምህለየ ሸርሐ፡ ዓመተን
ኩልየት ዕሉም ዓፍየት 4,175 ሰብ
ምህነት፡ መድረሰት ሕክምነ ዓም
ወሕክምነ አንያብ ህዬ 380 ሰብ
ምህነት ክም አፍረየ አብርሀ።
ወኪለ ትድሐረው እብ ጀሀቱ፡
ሸዐብ ወሕኩመት ለወደዋ ክስአት
ረአስማል ወ መራዐየት ዋልዴን፡
ወመትሐሳር ሙደርሲን ክምቱ
እት ሸሬሕ፡ ዶሮም ክም ቀድሞ

መለብሶ፡ ህድግ ዐማር ሐርስ
ሓክም
አቅሊም
ዐንሰበ
አሰይድ ዐሊ ማሕሙድ፡ ዲብ
ዮም 24 ኦጎስት ምስል ስካን
እዳረት
ደዋዬሕ
መለብሶ፡
ምዴርየት ሐልሐል ዲበ ወደዩ
ልቃእ፡ እት ፈዓልየት በራምጅ
ዐማር ሐርስ ሀድገ።
እተይ ሐርስ ሰኒ፡ ዲብ
ናይ እጅትማዕየት ወእቅትሳድ
መናበረት
ወሀወኖት
ቀለ
ዐዳጋታት ለቡቱ ተአሲር እንዴ
ሸርሐ አሰይድ ዐሊ፡ ምን
ቀዳምከ
መትዳላይ
ወአስክ
ደንጎበ መታብዐት፡ አግደ ወራት
ደማነት በርከት ለቡ እተይ ክምቱ

እንዴ ሐበረ፡ ሐረስቶት እብ
ከረም ቅዝር ዲብ ደረጀት ሰኔት
ባጽሕ ለሀለ እተዮም አስክ ለአቴ
ምን ግርሆም እግል ኢሊሪሞ
አትፋቀደ።
ከደማት እጅትማዕየት እበ
ከስስ ህዬ መሻረከት ዲብ ተዐሊም
እግል ትደቀብ ዶር ክሎም ጅሃት
እግል ልዕቤ ለትላከ አሰይድ ዐሊ፡
ርኩብ ለሀለ አብካት፡ እምበል
ፈናታይ አንስ ወተብዐት እግል
ልትነፍዖ እቡ ትፋነ።
ሐረስቶት እብ ጀሀቶም፡
ለትሀየበዮም መምሬሕ ሐርስ እት

ፍዕል እግል ለአውዕሎ ለቦምቱ
መትዳላይ እንዴ አከደው፡ ዲበ
እዳረት ደዋይሕ ለህሌት መአሰሰት
ዓፍየት ምስለ ምን ወክድ እት
ወክድ ወስክ ለሀለ ብዝሔ ሸዐብ
ለትገይስ ሰበት ኢኮን፡ እግል
ትዕቤ፡ ተኽጢጥ መለብሶ እግል
ልትሻፈግ፡ ቀድየት መዋሰላት
ህዬ መትሐሳር እግል ልትሀየበ
ለልብል ረአይ ቀደመው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡
ዲብ ምዴርየት አስማጥ እት
ተዕሊም ልትርኤ ለሀለ ድዕፍ
እንዴ ትሰይሐ ወራታት ደሪስ
ወአድረሶት እግል ልትደቀብ
ለከስስ እጅትማዕ ምን ዮም
18-22 ኦጎስት ዲብ እዳራትለ
ደዋይሕ ገብአ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797/07121322
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ዲበ
እጅትማዕ፡
ዶር
ተዕሊም እት ዐቦት እቅትሳድ
ወእጅትማዕየት
ሙጅተማዕ
ለረከዘ ተውድሕ ፋይሕ ልትሀየብ
እት ሀለ፡ ሙጅተማዕ፡ ዋልዴን
ወለከስሶም ጅሃት ሕበር እግል
ልክደሞ መትፋቀዲ ትቀደመ።
መሻረከት
አንሳት
ዲብ
ለዓሊት ደረጀት ክመ ትትሐዜ
ሰበት ይህሌት፡ መሻረከተን እንዴ
ዐቤት መትጃግረት እግል ልግብአ
ዝያድ ጅህድ እግል ልግበእ ሊከ
ትቀደመት።
12ይት ሰነት ዕልብ 36

ገለድ በይአ።
መሽተርከት ህዬ ዲብ ለትፈናተ
መጃላት ተዐሊም እብ ዓመት
መጃል ዓፍየት ህዬ እብ ፍንቲት እት
ተዐቤ ትመጽእ ለህሌት መሻረከት
አንሳት
ሐዳረት
ሙጅተመዕ

ለለአርኤ ክምቱ እንዴ ሸርሐው፡
እበ ትወቀለት እግል ተአተላሌ
ትፋነው።
ለትደሐረው እት ደንጎበ፡ እበ
ካስባሙ ለህለው ምህናት እብ
መስኡልየት እግል ልክደሞ ቀሰም
ከረው።

ሰዳይት እግል ዓይላት
ሹሀደእ ትተላሌ
ዲብ ለትፈናተየ ድወል ለነበሮ ኤረትርዪን፡ እግል ዓይላት ሹሀደእ
ለልውዕል 5,600 ዩሮ ወ 3,300 ዶላር ሰዳይት ወደው።
እብ አሳስ ሐብሬ ውዛረት ዐመል ወደማነት እጅትማዕየት፡ ዲብ
ጀርመን - ጃልየት ኤረትርዪን ዲብ መዲነት ማንሃይን ወድዋረ 3
ዓይለት ሹሀደ እግል ለአትናብሮ ወልርፍዖ 2 አልፍ ዩሮ፡ ኤረትርዪን
ስካን ካስል ወድዋራተ 1,400 ዩሮ፡ ጃልየት ኤረትርዪን ጽንዐት
መዲነት ፎርስሃም ወድዋራተ አልፍ ዩሮ እግል ረሸዶት ሰንዱቅ
እማነት ሹሀደ ክምሰልሁመ ዲብ ስዊዘርላንድ ለነብር ምዋጥን 2
ዓይለት ሹሀደእ እግል ልርፈዕ 1,200 ዩሮ ትበረዐው።
እምበል እሊመ፡ ጃልየት ኤረትርዪን ስካን በይሩት - ልብናን እግል
ረሸዶት ሰንዱቅ እማነት ሹሀደእ 3,300 ዶላር ትበረዐው።
እሊ ክእነ እት እንቱ እት ምዴርየት በሪኽ እዳረት ደዋይሕ ቁሸት
ዑናግዶ፡ ዝያድ 60 አልፍ ነቅፈ እንዴ አትፋገረው፡ እት እዳረት
ደዋይሖም ለልትረከበ ዓይላት ሰዳይት ሀበው።
ለእብ መባደረት መዕየ ለትፋገረ ማል፡ እት ዮም 25 ኦጎስት እግለ
ወጅበን ዓይላት ተሀየበ።
እተ መናሰበት፡ መስኡል ናይለ እግለ መባደረት ለአትመቃረሐት
ልጅነት ሌተናል ኮሎኔል ገብረትንሳኤ ስብሀቱ፡ ለተሀየበት ሰዳይት
ተኣምርተ ናይለ ሸዐብ መጦር ዓይላት ሹሀደእ ለቡተ ንየት ሰኔት
ክምተ እት ሸርሕ፡ እት ሙስተቅበል እብ ዝያድ መትነዛም እግል
ልተላሌ አትፋቀደ።
ሙዲር ምዴርየት በሪኽ አሰይድ ተስፉ ፍስሓጽዮን እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ ለእብ ስካን ቁሸት ዑናግዶ ለትነሰአት መባደረት፡ ተኣምርተ
ዓዳት ወሰዋልፍ ሸዐብ ኤረትርየ ክምቱ ሐበረ።
እተ ሐልፈ ወቅት ቅሩብ፡ እት ምዴርየት በሪኽ፡ ስካን እዳረት
ደዋይሕ ወኪድባ’መ እግል ዓይላት ሹሀደእ ሕድ ለትሸብህ ሰዳይት
ክም ወደው ልትአመር።
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ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
እት ዘበን ቅዱምቱ፡ ቢጫይ
ለልትበሀል እናስ ድቡር ወዕሹር
ነብር ዐለ። ቢጫይ ርሒም ወጸጋይ
ምንማቱ፡ ድቡር ሰበት ዐለ ዝያድ
ልትፈቴ እቡ ለዐለ ለዕሽረቱ ወኤማኑ
ሌጣቱ። አጀኒቱ እብ ፈለል ክምሰል
ሞተ እት እንቱ ምስል ኦሮ ጽጉብ
እናስ እግል ልታሌ ወንዋይ ጸሩ
እግል ለአውዕል ገመ። እብሊ ህዬ
ዲብ ሰብለ አንውየት ዲብ ለአንጎጌ፡
“የሀው ለልትወዐል ንዋይ ምን ብኩም
እግል አውዕል እግልኩም ተላይኩም
ደውኒ” ዲብ ልብል አጀኒቱ እግል
ልዓቤ ንዋይ ጸሩ እግል ልፍረር
ወለዓይር ሰተተ። ለሰበ አንውየት
ላኪን እብ ጽጋብ ኪክ ዲብ ልብሎ
ልተርጀጎ ዲቡ ወእብ መጃኒ እግል
ለአውዕል እግሎም ልትስኦሉ ዐለው።
ቢጫይ ላኪን ዕያሉ ለለአነብር
እበ ሓጀት ሰበት ይዐለት እግሉቱ
ዶል ከዲብ ኦሮ ዲብ ገይስ እግል
ለአውዕል ረምቆም ለዐለ።
ቢጫይ ሐቴ አምዕል እንዴ
ለአንጎጌ ዐለ ምስል ኦሮ ጽጉብ በዐል
ንዋይ እግል ልታሌ በትከ። ለእናስ
እግል ቢጫይ ዲብ ለአትፍዕድ ዲቡ፡
“እለ ሐ ትርእየ ህሌከ፡ ክልኦት
ሰልፍተ። አውዕለ ወሐሊበ ስቴ።
ህተ ኢገብአት ምንገብእ፡ ብዕድ
እግል ሀበከ ይእቀድር። ምን እሊ
ወለዐል ለተሐዝዩ ህለ ምንገብእ ላተ
ገበይከ ጭረም” ዲብ ልብል ቀደም
ለሀ ወለሀ ሀደደዩ።
መስኪናይ ቢጫይ ክልኤ ግብእ
ወሕሳረ ጸብጠቱ። ለእት ግራሁ እብ
ሰፍረ ልትገዐሮ ለዐለው አጄንታሙ
ዲብ ቀደም ዕንታቱ ሰበት ትካየለው
እሉ፡ ገሮቡ እብ ድብር ፈጥ-ፈጥ ዲብ
ልብል፡ “አማንኩምቱ መንባነ ምናተ
አነ ግራዬ አጄንያም ብዬ፡ ለእለ
አበልዖም ወአለብሶም ምን ሐገልኮቱ
ዲብከ ወዲብ ረቢ ለመጽአኮ።
ሐሊብ እብ በይኑ ህዬ ምንዬ ሰበት
ኢለሐልፍ አነ ዲመ እለ ሓከ እግል
አውዕል እግልከ፡ እንተ ህዬ ወላመ
እግል ሐላልዬ ምን ኢተሀይበኒ እግል
እሎም ውሌዳምዬ ምንሕት ግነሕ
እግልዬ” ዲብ ልብል አስተዕዘረ
ኣሉ።
ለጽጉብ በዐል ሐ ላኪን እለ ሂጋ
እለ ክምሰል ወአት ቀርነ ዝቡጥ
ሰበት ወዴቱ ዲብ ልትሰሐቅ፡ “ያረይ
እንተ እናስ ግርጉር እንተ፡ አነ ህዬ
አጀኒትከ እብ ሰፍረ ምን ለአልቅፍመ
እዬ ከስስ ኢኮን። እንተ ምን ዮም
እግርከ እንዴ ኢትከሬ ክእነ ጠልብ
ለህሌከ፡ ፈንጎሕመ ኣክረትከ እግል
ትስኔ ኢኮን። ሰበት እሊ ምንዬ ወኬን
ረሕመት ረቢከ ሕዜ። ጊስ ትነወክ!”
ዲብ ልብል ትዳገነዩ።
አዜመ ቢጫይ ዲብ ኦሮ ሰልአስ
ሰልፍ ምን ሐ ለቡ እናስ እንዴ
ጌሰ ምስሉ እግል ልታሌ ትሰአለዩ።
እሊመ ውሕር ወሽዉክ ምንመ ዐለ፡
“እግል ዶሉ ደሐንቱ፡ አዜ አውዕል
ወሐቆ ስነት ህዬ እጃርከ እት ግርበት
እለ ሰነት ሀይበከ፡ አዜ አውዕል”
ቤለዩ። እሊ ወክድ እሊ ቢጫይ ምን
ቅያስ ወለዐል ሕጉዝ ሰበት ዐለ እንዴ
ኢፈቴ ወኢረዴ ትከበተዩ ወዲበ
ሰልአስ ሰልፍ ሓለ እናስ ትበገሰ።
ወሰነት እብ ግዲደ እግል ለውዕል

ቢ ጫ ይ

አንበተ። ዐድ ቢጫይ ላኪን ኦሮ
እናስ በዐል ኬር ወአት ሐራስ እንዴ
ፈንተ እሎም አስክ ትነጽፍ እግል
ልትሐሎበ መነሐዮም ተ። ወእብለ
ቢጫይ ደሚሩ ሰክበ ወሕኔት እብ
ግራሁ ለሀስክ፡ እግለ የም አለበ ሐ
ዲብ ለአውዕል፡ ምዕጥን እንዴ ትከረ
ዲበ አብሑር ለመስል ተባራት ዲብ
ገልል መዓል ከረበ ልውዕል። ለበዐለ
ሐ ላኪን ለሀድዱ ወእብ መዋዲት
ቢጫይ ልትረያሕ ይዐለ።
ቢጫይ ላተ አምዕል ዲብ ለአውዕል
ወለአሰቴ፡ ወላሊ ዲብ ለሐልብ
ወእግል ዐማይር ዲብ ለሓልብ፡ ሰር
ላሊ ምስለ ሐ ዲብ ለሀሴ ወምስል
አራዊት ወዐረቅብ ዲብ ልትመዬ
ላሊ ከረበ ልትመዬ ምንመ ዐለ፡
ግርበትለ ሰነት እግል ትትመም እሉ
ወዲብ ደንጎበ ወአቱ እግል ልዕዘግ
ወዲብ አርወሐቱ እግል ልተንክብቱ
ልተምኔ ወልስኤ ለዐለ። ለበዐል ሐ
ላኪን ዛልም ወረሕመት ለአለቡ ሰበት
ዐለ፡ ክልዶል እግል ቢጫይ፥ “ሓዬ
አሰፍሬከ ወአሸንረብከ” ዲብ ልብል
ለአቀርስሱ ሰበት ዐለ፡ መስኪናይ
ቢጫይ ይሕብሩ ተሐበረ። “እላመ
ተሐልፈኒ ገብእ” ዲብ ልብልቱ ተላይ
ጸሩ እንዴ ገብአ ከድም ለዐለ።
ቢጫይ ለሰነት እንዴ ተመት
ወአቱ እግል ትትሀየቡ ወምንለ
መንኩብ እናስ እግል ልትባለሕ
ልተምኔ ዐለ። እብሊ ህዬ ወርሕ

“መንባዬ ሐሰብከ ወዐይብከ፡ እት
ቆልከ ስበት። እለ ኢቲዴኒተ፡ አጀኒቼ
ትሰፍለልኮ፡ ወህቶምመ እትሊ ወሬሕ
እሊ እግል እምጸኦምቱ ልታከውኒ
ለዐለው። አፎ ክእነ ወዴከኒ” ቤለዩ።
ለረሕመት አለቡ ጽጉብ በዐል
ሐ ላተ ህግየ ቢጫይ ሕስረ እንዴ
ኢነስእ “በስ ምንዬ ሐ አለብከ
ወኬር፡ ምን ተሐዜ ዐድከ እብ ሃልከ
ጊስ። አነ ህዬ ሐ እግልከ ወእግል
አጀኒትከ ታበ ይአነ፡” ዲብ ልብል
ከየነዩ ወጠልመዩ። ሐቆ እለ ላተ
ለመስኪናይ ድቡር ቢጫይ ሕኔት
ልስእየ ወልተምነየ ለዐለ ወአቱ
ዲብ ጌልል ሽፍሩ ለአቴ፡ እገሩ ዲብ
ልስሕብ ሕዩር ወማሽግ ዲብ እንቱ
አስክ ዐዱ አቅበለ። ዲብ ለአቀብል
ደሚሩ ዲብ ብዙሕ ሀማት ወሸቀላት
ትካረ። ክም ዕዩን እብ በይኑ ተቀም
ዲብ ልብል ህዬ ልሄርር ወዐለ።
ዲብ ምግብ ሰበት ተዐበ፡ ምነ ሕሊል
እንክር ድማን ለዐለት በዐት እተ
እንዴ አወለጠ፡ ዲብ ብሩድ ዕዛለ
እስእኑ እንዴ ሓረጠ እብ ስምጡ
ገብአ። እባሁ ድዩር ሰበት ዐለ ክቡድ
ስካብ ዐነዩ። ሐቆ መደት ገሌ ሰበት
ትዋሰፈ እግሉ ምነ ስካቡ ፈግ ክም
ወደ እለ ኢኮን ሐቴ ዐባይ አስሀለት
ምነ ቅብላቱ ለዐለ ጸሊም ግብ እንዴ

ወርሕ ዲብ ጌልል ወቢጫይ ወክዱ
ዲብ ለዐልብ ደንጎባሀ ሰነት ጠበሽ
ቤለ። ቢጫይ ፋርሕ ወልዉቅ ዲብ
እንቱ፡ አዜ ላተ ግድም ምን እሊ
እናስ ረቢ ለባልሐኒ እተ መደት
ተመት። ወአቼ እንዴ ዐዘግኮ እግል
እትባለሕ ምኑ ቱ፡” ቤለ ልዉቅ ዲብ
እንቱ።
ሐቴ አምዕል ቢጫይ ዲብ
ዐሚሁ እንዴ ጌሰ፡ “ከግድም አነ ዲብ
አውዕል ወሐልብ፡ ዲብ አሰቴ ወሀሴ
ሰነት እብ ግዲደ ወዴኮ ምስልከ፡
ወአዜ ግድም ወአቼ ሀበኒ ወሳረሐኒ።
አጀኒቼ እንዴ ይእርኤ ሰነት ሓለፍኮ፡
ወህቶምመ እግልዬ ልትጸበሮ ህለው”
ቤለዩ። እሊ ስድ እሊ ለጀቃቅ በዐል
ሐ እብ ተርጀገት ዲብ ልትሰሐቅ
“መስኪናይ! ኢትከጅል! አዜ ህዬ ሐ
ይሓከ እንዴ ዓዘግከ እግል ቲጊስ፡
አስክ ዐስር ሰነት ባክዬ ኢወዴከ፡
ወአት ኢትረክብ ወእጋል” ዲብ
ልብል እምበል ረሕመት አትፋዐዘ
ዲቡ። እሊ ወክድ እሊ ቢጫይ ሚ
ዶል ሰነት ተምም እግልዬ ልብል እንዴ
ዐለ እሊ ለመስል በሊስ ኢትጸበረ።
እብ ሐሩቀት ወቀሀር ዲብ ነድድ

ፈግረት ሸንከቱ ዲብ ትትመቀእ
ረአ። ለዐል ምን ገንሓመ ኦሮ ሐብል
ምድር ገዚፍ እበ ረአሱ ሸንከቱ ዲብ
ለሀንጦጥል አስኩ አድሮረ።
ቢጫይ ላተ እብሊ ክሉ ሕያዮታት
እንዴ ኢልብህጅ “ግድም ምን እሊ
ጃሪ ዲብዬ ለህለ ወለዐል ሚ ገብእ
አውድ፡ አዜመ ዕያልዬ እብ እዴዬ
እብ ሃለ ምን እመጽኦም ሕኔት ፈርሖ
እግልዬ እግል ልደንግጾ ምንዬቱ።
አዜ ህዬ ሕኔት እብላዬ ዐድ እገይስ፡
ድራር እሊ ድማንዬ ወድገለብዬ
ለሀንጠዋጥል ለህለ ሕያዮታት ምን
እገብእ ልትፈደል” ቤለ ወእበ ዐለት
ሓለት ዲብ ልትፈከር ፍንጌ ሐብል
ምድር ወስሀሎታት ዲብ ጨባብ
በዐቱ አርወሐቱ እግል ረቢሁ እንዴ
ስለመያ ዲበ ምስካቡ አቅበለ።
ወስካቡ አተላለ።
እሊ ወክድ እሊ ቢጫይ ዲብ
ምክራሩ ዲብ እንቱ ለአስሀለት አስኩ
ዲብ ትሽሕግ ወተአላይም ሸአገቱ።
ላመ ምን ለዐል ለሀንጠዋጥል ለዕለ
ሓባል ምድር እብ ኦሮ-ኦሮ ተረብ
ቤለ እቱ። ቢጫይ እንዴ ኢልብህጅ
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አቅመተዮም።
ለአራዊት
ሰሩ
ዲብ እገሩ ወሰሩመ ዲብ ወሪዱ
እንዴ ትለዋለ እግሉ ኬን ወእንሰር
ተዓደዩ። እብ ክእነ ህዬ ቢጫይ
አርወሐቱ እግለ ክሉሉ ለዐለ አራዊት
ወአስሀሎታት ሰለመያ። ሐቆ ከም
ለአስሀሎታት ወለ ሓባል ምድር
ምነ አካን ትወርከ። አዜመ ቢጫይ
ዲብ ምስካቡ ዲብ እንቱ ቀመቲት
መጽአቱ፡ ወእባሁ ቀሸው ቤለ። ምን
እሊ ስካቡ ጭፍር እንዴ ሰምዐ ምን
ሐሶሰ፡ እለ ኢኮን ሐ ዐደልዊታት፡
ጣሊታት፡ በርዕድ ወከምህል እበ ግብ
ለአስሀለት ፋግረት እቡ ለዐለት ደርብ
ሕድ ሸንከቱ ዲብ ተአሴርር ረአ።
እሊ ወክድ እሊ ቢጫይ ፋርሕ
ወልውቅ ዲብ እንቱ ለቅርጡን ዐለ
ወጅሁ ትፈሰሰ። ወእባሁ አስክለ ዲብ
ተአሴርር ወዲብ ጼንዩ ዲብለ ፋይሕ
ሕሊል ትፈግር ለዐለ ሐ አቅመተ።
ለአሐ ዲባ ሕሊል ክምሰል ፈግረት
እግለ ሕሊል ሰርጌቱ። ቢጫይ ላተ
እግለ የም ለአለበ ሐ ዲብ ለዐፌ
መደት ጸንሐ። ለሐ ዲብ ተአሴርር
እበ ባኩ ዲብ ትጀርበብ፡ ወምነ
በዐት ከደን ዲብ ትፈግር ምድር
መልአት። ቢጫይ ዲብ ለአቀምት
“ማሸአለ ወትባረከለ!” ዲብ ልብል
ረቢሁ ሐመደ። ዲብ ደንጎበ ኦሮ
ሰላም ወርሹድ ብዕራይ ምነ በዐት
ዲብ ፈግር ለገዚፍ ስላሙ ለበዐት
ሓላፉ ሰበት አቤት ትከረዐ። እሊ
ወክድ እሊ ቢጫይ ለብዕራይ እግል
ልፍገር ክርን ወደ። እለ ክርን እለ
እግለ ምን ቀበትለ በዐት አስክ ከደን
ትጀርበብ ለዐለት ሐ ግረ አግለበተ፡
ላመ ብዕራይ ግራ አቅበለ ወለበዐት
ዲብ አካነ አግሀመት።
ቢጫይ “አልሐምዱ ልለህ! ያረቢ
ዲብ እለ ሓዬ በርከት ውዴ እግልዬ”
ቤለ ወደርብለ በረ ፋግረት ለዐለት
ሓሁ ፈግረ። ለሐ ሰረ መቃርብ
ወሰረ ሐራሳት፡ ወለርሹድ አውህር
ዲብ ጠናግህ ወለ አሽከለሊታት እግለ
ዲብ ልተልሄ ክምሰል ረአዩ ለተውስ
ዐለ ደሚሩ ትረይሐ ወአንበሰጠ። ሐ
ቢጫይ ህዬ ምነ ሰነት እብ ግዲደ
ተላየ እንዴ ገብአ ለሓጋ ሓለ ካይን
ወዛልም እናስ በዝሐት ወሔሰት።
እሊ ለረአው ዛልማም አዜመ
ዲብ ብጫይ እንዴ ትሰልበጠው፡
ለውህበት ረቢ ሓሁ እግል ልዝመቶ
ምኑ ትጻገመው። ቢጫይ “እለ ሐ
እለ ሓዬተ፡ ረቢ ለሀቤኒተ ወህበት
ተ”ምንመ ቤለ ሰምዑ አበው፡
ወእባሆም ሐቴ ከይነት ሐብከው።
ወእት ቀደም ሸዋሂድ ወሽየም
እግል ቢጫይ ሸከው ወዲብለ ሓሁ
ትሰልበጠው።
ሐቆ እሊ ለሽየም እሊ ለተሌ
ፍርድ ሀበው። ለፍርድ “እለ
ሐ እለ ምድር ክምሰል መሰ ኦሮ
ከእብ እንክሩ ምድጋ ልክሬ፡ ወሐር
በዐለ ምድጋ ለእለ ሐ ተዐይር ዲቡ
ነስአ” ዲብ ልብሎ ዛልም ፍርድ
ሀበው። ምድር ክምሰል መሰ ለሐ
አሰልፍ ለጸንሐ ምድገ ዲቡ ጀላብ
እግል ትገንግእ እንዴ ቤለው እግል
ቢጫይ “ለሕነ እንከርዩ ምድጋታት
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ምንቀደም እግል ልግበእቱ ወእንተ
ህዬ ምድጋከ ምን ረሐርነ ክረዩ።
ቤለው ወከምሰልሀ ወደው። ማሲ
ምድር ሐ ቢጫይ ዲብ ትትዓለል
ወእግለ ዲብ ልትናቄ፡ እግለ ምን
ቀደም ለዐለ መገጊት እንዴ ተዓዴት
ዲብለ ታንጫይ ምድጋ ቢጫይ
ሌጠ ገንገአት። ለዛልማም አዜመ
ኢተሐለለው። ሸክወቶም ዲብለ
ዛልማም ሽየም ሓለፈው። ላመ ሽየም
ሕኔት ሂገ ቢጫይ፡ ሂጋለ ካይናም
አንፋር ሰምዐው፡ ወብዕድ በሰር
ባሰረው። አዜመ እሊ ለተሌ ናይ
ድንጎበ ፍርድ ቀረረው። ለፍርድ ህዬ
ልብል “ላሊ ሰውራት እንዴ ጊስኩም
ኦሮ ከተባራቱ (ሸማይቱ) ልማልእ።
ፈጅራተ ለሐ ምዕጥን አውሩደ።
ናይለ በዐል አማነ ተባራት እግል
ትፈርግ ወምኑ እግል ትስቴቱ። ሐቆ
እለ ሳልስ ፍርድ እግል ለሀሌ ኢኮን።
እሊ ናይ ደንጎባቱ” ቤለዎም ወለእለ
ሓብካም ዐለው ከይነት አሰአለዎም።
ቢጫይ ላተ “በዲር ፈረድኩነ ማሚ፡
ሐ ሓዬተ ኢትዝለሙኒ፡” ምንመ
ቤለዮም ለዛልማም ሽየም ወሰብለ ሐ
ዲብለ እሉ ፈዐለው ዋይዲብ ሌጠ
ሐጠጠው ወእግል ቢጫይ አዜመ
ዲበ ሓርያይ ሸረክ ጌለለው።
ቢጫይ ላተ አዜመ ሚ ሊዴ
እንዴ ኢፈቴ ወኢረዴ እግለ ዕኑን
ፍርድለ ዛልማም ትከበተዩ ወላሊ
እንዴ ወርደው ኦሮ ከተባራቱ ማልአ።
ለዛልማም አዜመ ምነ ክልኦት ፍርድ
እንዴ ትገሀፈው ሳልሳይት ከይነት
ሐብከው። ቢጫይ አስክ አርድ
ጸቤሕ እብ ስምጡ ክምሰል ገብአ
ስካብ ዐነዩ። ወለክልኦት ካይናም
ምስለ ሽየም እንዴ ትጋመው፡
ቢጫይ ዲብ ሰክብ ህቶም ላተ
እኪት ወለትመክረሀት ዲብ ለሐስቦ
ክትት እንዴ ኢነስኦ ትመየው።
ካይን በዲርመ እግል ዝልም ተርህ
ለክልኦት ካይናም ዲብ ልጫፈሮ
ዲብለ ቢጫይ ሙሉኡ ለዐለ ሰማይት
እንዴ ሸአገው እግለ ናይ ቢጫይ
ተባራት ጨፈዕ መልአው ወእሉ
ፈርተተው ዲቡ። እግልሚ ሐ እብ
ጠቢዐተ ሰበት ትዘዌ እግል ትዝወዩ
እንዴ ቤለው ቱ።
ፈጅራተ አርድ ክምሰል ጸብሐ፡
ወጸሓይ ክምሰል ሐፍነት ለእብ ጽምእ
ትትናቄ ለዐለት ሐ እስክ ምዕጥን
ትባደረት። እግለ አሰልፍ ለጸንሐየ
ሰማይት ዛልማም ዲብ ትነፍንፍ
ወትትዓዴ እንዴ ዘዌቱ ሐልፈት።
ወዲብ ደንጎበ ለእብ ጨፌዕ ሕምሩግ
ለዐለ ሰማይት ቢጫይ ክምሰል
በጽሐት ለሕፉን ለዐለ እገረ እንዴ
አብረደት ዲበ እብ ጨፍዑ ወኖሱ
ሙሉእ ለዐለ ሰማይት ቢጫይ እንዴ
ገንገአት ምኑ ጠብ ትረገሐት። ሐቆ
እለ ላተ ላመ ዶል ከከይነት ሐቴ
ዲብ ለሐብኮ ስካብ ስእናም ለዐለው
ዛልማም ሰእየት በትከው። ለሐ ህዬ
በዐል አማነ ተአመረ። ምን እሊ ወክድ
እሊ ወሐር ሐ ቢጫይ ትበሀለት።
ሐ ቢጫይ እት ክሉ ለምድር እት
ስሕል ወኣውለት ተአመረት። አስክ
ዮም ህዬ ተረፍ እለ ሐ ቢጫይ ህለ
ልትበሀል። ላመ አካን አስክ አዜ
በዐት ቢጫይ ትትበሀል ህሌት።
ዔማት ክታብ እፈ
ገጽ
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ዐማር

ኣድም ሳሌሕ ኣብሓሪሽ

ጋሽ-በርከ፡ ምድር አርዛቅ ብርኩት

አሰይድ ፈረጅ ከራር መሐመድ

አሰይድ ዮናስ ተስፋጋብር
ጋሽ-በርከ እንዴ ሀረስከ ዶል
ትጋሽ-በርከ እንዴ ሀረስከ ዶል
ትትሃጌ፡ ለሸሬሕከ እብ ሚ ክም
ተአነብቱ ወትትሃጌ ልትአገም
እትከ። ሰበቡ ምድር የም ለአለቡ
ታሪክ፡ ዓዳት፡ አርዛቅ ሔዋን
ወነባት፡ ወአርዛቅ መቅደረት
በሸር ሰበት ገብአ። ዐርኮከብ፡
ሐረምዝ፡
አስጉን፡
ገትኣት፡
መሓዛት ዐባዪ፡ ጀራዲን፡ ፈዋክህ
ወሐምሌ፡ ክምሰልሁመ ቆምያት
ብዞሕ እቡቱ ለልትወሰፍ ምድር
ጋሽ-በርከ።
አቅሊም ጋሽበርከ፡ እብ ርሕቡ
ሰልፋይ ምን አቃሊም ዐድነ እት
ገብእ፡ 49,225 ኪሎ-ምትር
መረበዕ ርሕብ ለቡ ምድር ቱ።
እት ገሉጅ፡ ተሰነይ፡ ፎርቶ-ሳዋ፡
ሀይኮተ፡ ጎኜ፡ ባርንቶ፡ ሞጎሎ፡
ድጌ፡ አቁርደት፡ መንሱረ፡ ሎጎዐንሰበ፡ ሞልቂ፡ ከርከበት፡ ሰልዐ፡
ሻምብቆ ወጋሽ-ለዓል ለነብር
818,660 ለገብእ ሸዐብ ሳክኑ
ቱ።
ጋሽ-በርከ ምን ምድሩ ምን
ጠፋሐት በሐር ለትደሀረ 630
ምትር ወለትወቀለ አስክ 2,300
ምትር መትወቃል ለቡ ከበሰ
ሸምል። እትሊ ምድር እሊ
ዕጨይ ብዞሕ ክም ሐቅ፡ ቀዳድ፡
ለሸም፡ አውሔ፡ አላዴን፡ ደዕሮ፡
ክንቴ፡ ዐዳይ፡ ክልምት፡ ሰሮብ፡
ዐቅበ፡ ጨዐ፡ ቆግ፡ እርግቴ፡
ሓፉሌ፡ ረንፈ፡ ሞሞና፡ ሐረንኬዕ
ወብዕድ በቅል። ሰዐርመ ዕላም
ለበዝሐ እት ገብእ፡ ርምዴት፡
ራም፡ አፍዕሌ… በቅል።
ሓለት ጀዉ ምን ከበሰ
አስክ ምግባይ ምድር ወሕፉን
ቀላቅሎታት ለልትመደድ፡ ሐፋነቱ
ምን 21 ዲግሪ ሰንቲግሬድ
አስክ 48 ዲ.ሰ.ግ. ለትበጼሕ
አራዲ ርሒብ ቱ። እት አቅሊም
ጋሽበርከ ለነብረ ቆምያት ሰማን

ገብአ። ናራ፡ ኩናማ፡ ሕዳረብ፡
ትግሬ፡ ትግርኛ፡ ሳሆ፡ ረሻይደ
ወብሌን ነብራሁ።
ምድር ጋሽ-በርከ ርሹድ
ወደለ እለ ዘርአካሁ ለልአበቅል
ምድር ድሑር ቱ። ምን እክል
ማሼለ ወብልቱብ፡ ክምሰልሁመ
ባዜናይ ለአግደ ብቀሉ እት
ገብእ፡ ፉል ወስምስም ከማን እብ
ብዝሔ በቅል ዲቡ።
እት ተዋብ ሔዋናት ምን
እንመጽእ፡ ጋሽ በርከ እብ ንዋይ
ወጂብ ለልትአመር ምድር እት
ገብእ፡ ሐ ብጋይት፡ አባጌዕ፡ ዐጣል
ወእንሰ እበን ስሙይ ምድር ቱ።
ንዋይ በርከ ወጂብ ለወድዩ ህዬ፡
እት ሐሊቡ ቅዙር፡ ዲብ ነፍሱ
ብጠር ለቡ ወስጋሁመ ካፊ ምን
ገብአ ሌጣ ቱ።
ስካን
ጋሽ
በርከ
ምን
ለትፈናተየ ቆምያት ምንመ ገብእ፡
እብ ሕድርኖት ጋሸ ምን ገብእ
ወፋሽ ናይ ሕበር ፈርጌሆም ተ።
እብ ብድረ እንሰ ወአፍሩስ፡ እብ
ሰርፍ (ከምት) ወምልከት ጽዋር
ሰይፍ ሰኒ ስሙያም ቶም።
እትሊ ወክድ ጎነ አቅሊም
ጋሽ-በርከ እግል ትንበሩ ዝያደት
ለልአትናይት ተጠውራት እብ
ፈድል ሕርየት ለትመደደ ዲቡ
ሀለ፡ ገሌ ምኑ፡ እት ባካቱ ሐርስ
ጀሪፍ ወመስኖ ፋዬሕ እግል ቲዴ
ለትቀድር ስስ ከዛናት ዐባዪ ወሰለስ
ምግባያም ክሮዕ እሉ ሀለ። 259
ኪሎ-ምትር ጽርግየ ቅጥራን፡
1834 ኪሎምትር ናይ ጨበል
ጽርግያታት፡ 41 ቢንቶታት ዐባዪ
1,158 ምግባይ ቢንቶታት ወ92
ፎርድ ቢንቶታት ብኑይ ሀለ።
ሰበት እሊ ለአቅሊም ዲብ
ተዕሊም፡ ሕክምነ ወከደማት
ማይመ ሰኒ ሂሩር ክም ሀለ፡ ዐባዪ
መሻሬዕ እስትስማር ህዬ ሰሩ ጋብእ
ወሰሩመ ብንየት ትሕትየቱ እንዴ
ትዳሌት እት መባግስ ልትረከብ።
ዲብ እትሳላትመ ናይ ምድር
ወመትሐርካይ ተለፉናት ክጡጥ
አብካት እንዴ ተሀየበዩ፡ ሰኒ ገይስ
ለሀለ ምድር ቱ።
አቅሊም ጋሽ በርከ፡ እብ
ርዝቅ ማዩ፡ ንዋዩ ምን ገብእ
ወዔቶት ከደኑ፡ ቀተሪ ገብአ እቱ
ምን ገብእ፡ ወድዋሩ ተሐፈዘ
ምን ገብእ መስከብ ሔዋን ከደን
ወድበዕ ዐድነ እግል ልግበእ
አርደት ጣፍሐት እሉ ህሌት።
መሰለን፡
እብ
ደረጀት
እድንያይት መነዘመት ሕፍዘት
ጠቢዐት እግል ልስረቶ ብቆት
እት ረአሶም ተሀንጦጥል ምነ
ህሌት ሔዋናት “ኤረትርያይት
አራብ” ለትሰሜት እብ ስምጠ
ዕላመት ጸላም ለብዲበ ጅንስ
ሾከን ‘ኢዶርካስ ቲሉኑራ’ ለአስለ
እት ዮም 29 ጁን ዲብ ምዴርያት
ጎኜ ወድጌ እብ ሀይአት ዐቂብ
ሔዋን ከደን ወዕጨይ ኤረትርየ
ክም ረክበት እሙር ሀለ። ከእብ
ሰበት እሊ እግል እትሰአል ዲብ
ቃዐት መዕረድ አቅሊም ጋሽ በርከ

ኤክስፖ ሸሬሕ ለጸንሔኒ አሰይድ
ዮናስ ተስፋጋብር ስኡሉ ዐልኮ።
ከህቱ መዕረዶም፡ “ዝሕሮታት እት
ሐቴ ሐረት፡ ብህላሙ ህሌነ፡ ሰበቡ
ህዬ ሔዋናት አቅሊም ጋሽበርከ
ናይ ዐዱ ወከደኑ ምን ሐቴ ኔዋት
ሰቴ ሰበት ሀላ ቱ። እት ኤረትርየ
ቀደም 100 ሰነት ለዐለ ወባዲ
ለጸንሐ ጅንስ አራብ (ኢዶርካስ
ቲሉኑራ) እት ክልኤ ኪሎምትር
ለርሕበ አርደት ቅያስ 30 ረአስ
ምኑ ራክባም ሰበት ህሌነ፡ ሔዋናት
ከደን ዐድነ ለአቀብል ክም ሀለ
ለአርኤከ” እት ልብል፡ እት በደ
ገይስ ለሀለ ዕጨይ ሕመር፡ ደዕሮ፡
ሸግለ፡ ክንቴ፡ አላዴን ወቀጬ
ዘርኡ እብ ሐረስቶት እንዴ
ሐየበው፡ ቅስም ውዛረት ሐርስ
ልትዛበዩ ምኖም ክም ሀለ ወሐሬ
እት መርከዝ ሸቲል እንዴ በቅለ
(ዐንገሸ) ከእብ ሐዲስ ዲብ ቅቱር
ወኩሩር ምድር ዘርእዉ ክም
ህለው አብረሀ። እሊ ህዬ ዕጨይ
ኤረትርየ ለቀዳም እግል ኢልብዴ
ክም መዚን ዘርእ አስል (Gine
Bank) ለልትሐሰብ ወቀይ ገማል
ቱ።
“እግል ሐረምዝ ህዬ፡ 120
ኪሎምትር እብ 60 ኪሎ ምትር
ለገብእ ምድር ጋሽ-ለዓል እንዴ
ትቀተረ፡ ከዛን እግል ሲቶሆም
እግል ልትሸቄ መዳሊት ጋብእ
ሀለ” ለቤለ አሰይድ ዮናስ፡
ሔዋን ከደን እግል ኢልትነዐዉ
ወመሳክቡ እግል ኢልተምተም
እት መጅተመዕ ፊናሁ ለሓልፍ።
አሰይድ ፈረጅ ከራር መሐመድ
እት ቂሾት አብያት አቅሊም ጋሽ
በርከ ለጸንሔና ቱ። ህቱ አቅሊም
ጋሽበርከ ከዝነት ዐዋዲነ ክም ቱ እት
ሸሬሕ፡ “ዮም ዓመት እብ አርበዕ
ቆምየት በሀለት ትግሬ፡ ብዳዌት፡
ናራ ወኩናመ ማጽኣም ህሌነ።
ትግሬ እብ ክሽቦ ወድ ተብዐት፡
ብዳዌት ወናረ እብ ዐዋዲ ህዳይ
ቆምያቶም፡ ክምሰልሁመ ኩናመ
እብ ዘፍን ዲብ እናስ ግንዳብ እቡ
ማጽኣም ህለው” ቤለ። ዐዋዲነ
ለቀዳም ህዬ ጂል ሐዲስ እግል
ለኣምሩ ወአጅያል ቀዳም እግል
ልዕቀቡ ወልሕፈዱ ልትፋኔ።

12ይት ሰነት ዕልብ 36
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ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ዲብ ሄለል ሰብተምበር
2018፡ እብ መናሰበት መህረጃን
ኤረትርየ ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ዎሮ ሐደስ ጋብእ ዐለ። ህቱ
ህዬ መድሐራት ናይለ አብ
አው መአንብታይ ግድለ
ስለሕ ሸዐብ ኤረትርየ ላቱ
ሽሂድ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
ዐለት። ከለእብ ካትብ ምናድል
ሀይሌስላሴ ወልዱ ለትከተበ
ክታብ፡ ሓምድ ምን ክምሰልቱ
ታሪክ ሐያቱ ዕበያቱ፡ ፍርስነቱ
ወብዕድ ለሸሬሕ ጽበጥ ፋግር
እቱ ዐለ።
ከምን ጽበጥለ
ክታብ እግል ዮም ምዕራፍ
ሰለስ እግል ንታይን እኩም።

ሚስተር ደውደው ለእግለ
ትበገሰ ፈሽለት ምኑ፡ ምን ክሉ
ለተአኬ ህዬ ስልሑ እንዴ ትሰለበ
እብ እዴሁ ብራቀ ከም አቅበለ፡
እብ ሐሩቀት እግል ልንቃዕ
ሐዘ። አስቦሕ ምድር ሓርቅ
ዲብ እንቱ አስክ ብያኩንዲ
አግወሐ። ዲበ ዐድ እንዴ
መጽአ እግል እድሪስ ዐዋቴ ከም
ረክበዩ፡ “ወልከ እተየ ሀለ!” ቤለ
ከአትፈዐዘ እቱ። እድሪስ ህዬ
እንዴ ኢፈርህ! ሐቴ ክም ኢደለ
ትሰልበጠ እቱ።
አነ መስኡል ምን የአነ።
ወልዬ እንዴ አሰርከ ከም
ነስአካሁ ሰምዐኮ። ምስልከ ዲብ
እንቱ ህዬ አነ እግል እድለዩ
ወእርአዩ
ይእቀድር።
ምን
እዴከ ሐቆ ፈግረ ላኪን፡ ህቱቱ
መስኡልየት ለረፍዕ። ለትሰረረተ
እግል ትቃሸኒ ምን ኢትጀርብ
ለሐይስ። እብ ሰበብከ ወልዬ ሐቆ
ሞተ፡ እቢ ወፍቴ መስኡልየቱ
ዲበ ረአስካተ! ቤለዩ
ደውደው እግል እድሪስ
የአዝመ ምኑ። ሓምድ ለረክበ
መስለዩ ከባርንቶ እንዴ ጌሰ
እቡ ሰጅነዩ። እንዴ አትላመ፡
ሽፍትነት
ሓምድ
ብዕዳም
እግል ኢተአትናይት ፡ ምን
ኣመረ ለእሎም ፈቴ ዓይለቱ
ሐቆ ሰጀንነ እግሎም እንዴ
ቤለ ሰልም እንዴ ቤለ፡ ዓይለት
እብ ቅርዐ እብ ማለ ወንዋየ
ምን ብያኪንዲ አስክ አንቶሬ
አግዐዘየ። እግል እድሪስመ ምነ
ሰልፍ ስጁን እተ ለዐለ ዲብ
አንቶሬ አምጽአዩ። ከምስል
ዓይለቱ እንዴ ሓበረዩ ሰጅነዩ።
ክሉ
ፋኢደት
ኢትረከበት
ምኑ። ሓምድ ሕኔት ሰልም ሰኒ
ወአማን ገርገረ።
እድሪስ ዐዋቴ እንዴ
ትሰጀነ በክት ሐረከት ምንመ
ኢረክበ፡ ኢአኬት እቱ። ዲብ
ቀበት ክልኦት ቀይም ምን
ሐርስ እተይ ብዙሕ ረክበ።
ደውደው እት ሀለ ላኪን ረሀየት
አለቡ! እብ ዓይለቱ ወኖሱ እብ
ቀስብ አውጋሮ አግዐዘዩ። ምሴ

ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
መትሰጃን እድሪስ ወዕያሉ
ወፈጅር ዲብ መርከዝ ፖሊስ
ከም ፈርም ወደዩ። “እግል
ኢልስከብ ዶል ከወልከ እተየ ሀለ
አምጽኡ” ልቡሉ። ህቱ ላኪን
ሐቴ ዶል አከር ሰበት ጸብጠ
እቶም፡ “ወልዬ ኢርኤኮሁ።
ዲብ እዴክም ሀለ። ኖሱ አስክ
ሚዶል እግል ትጽቦጡቱ? ዲብ
ልብል ልኤንኖም ዐለ።
እድሪስ ምን አውጋሮ አስክ
ቂሾት ተወዝ እግል ሊበል ቀድር
የዐለ። ክል ፈጅር ከ ፕረዘንቴ(
ህሌኮ) ብሂል እግሉ ክብድት
ዐለት። ዲብ ሐያቱ ክለ ቀይድ
ለኢዐለ እግሉ ፡ ዲብ ዐድ እንዴ
ውዐለ እግል ልትመዬ ወምን
ክሉ
እግል ወቅት ሕዱድ፡
ሰበት መረት እቱ፡ ርሑ ክም
እት ሸርከ ለትከሬት ሰሬረት
ገብአት እቱ። እብለ ለሐልፈት
ሐያት ምን እንፈቅድ፡ “ዮም
ደም ቀይሕ ልትርኤኒ ሀለ!”
ልብል። ፈረሱ ዲቡ ኮር ወዴ
ወልስዔ እቡ።
ዲበ ሐረት ለዐል ወተሐት
ልብል። ረብሸት ወዴ፡ ኬን
ወእንሰር እት ልብል እግለ
ፖሊስ ረብሾም። ውላድለ ባካት
ወውላድ ዐድ ሰበት ዐለው፡
ልርሕሞ እቱ ከ “ደሐን ቱ
አቡነ እድሪስ፡ ምስልነ ደም
አለብከ፡ ምናመረ
አውጋሮ
አርድ ገድከ ወኬርከ ትገብእ።
እንሻላህ ወልካመ እብ ሰላሙ
መጽእ ገብእ” እት ልብሎ
፡ እብ በሰር ለአትዳፍእዉ
ወለአትሃድእው ዐለው። ህቱ
ህዬ፡ “ እንትም ደሐን ትብሎ!
ስድት ሐቴ ምን ተሐልፍ ስድት
ብዕደት ትመጽእ” ልብል።
እግል ልህረብ ጀርብ ከም የዐለ፡
እብ ህግያሆም እንዴ ሀድአ፡
ዐዱ፡ ዕያሉ ወመናበረቱ እንዴ
ፈቅደ ተማም እንዴ አተናፈሰ
ከም በዲሩ ለአቀብል። አው
እግል ክብ አው እግል ድብ፡
አርወሐቱ እግል ለአንግፍ ላተ
ኢኮን ዐድ ምን ስጅንመ እግል
ልህረብ
ወኢፈርሀ። ከብደት
ሐየት ባልዕ ቱ። ህቱመ እብ
ፈረሱ ዲብ ልስዔ
ለልርእዩ
ዐጃይብ ቱ። ነላት እንዴ ዐረየ
እብ ሰይፍ
ስጋደ ለበተክ
እናስ።
መደት ሐቴ ነለት አመተ
እንዴ
ኢለአምሮ
አውጋሮ
ዲበ መጽአቶም። ምነ ዲበ
አካን ለዐለው ፖሊስ ልግብኦ
ወ ውላድለ ዐድ እምበል
አትፋርሆት! ስላሕ እንዴ ሀረሰ
ለለክፈ ኢትረከበ። አሰር ለሰዐ
አለቡ፡ ክሎም በለ!በለ! ሌጠ
ትከፈለው። ለዶል ለሀ እድሪስ
ሚ መጽአነ ቤለ ከልጃም ፈርሱ

ዐ ቴ

እንዴ ሰደ ትጸዐነ። ለነለት ከም
ረአየ እንዴ ዐረየ እብ ሰይፍ
ሸወጠየ።
ሰበብ ሽፍትነት ሓምድ
ወእብ ሰበበ እብ ደውደው
ዲብ ዓይለት ሓምድ
ለጀረ
ስጅን ለከስስ፡ ቀደም
እለ
ልትሸርሐ ለመስል ምናተ ዲብ
ገሌ ንቃጥ ለልትፈናቴ፡ ዓሸ
ክመ ቴለተ” ለተላይ ቀትለው
ከሐ ለዘምተው ኩናመ ኢኮን።
“ዐላኩሉሓል ክልኢቶም ዲብለ
ትፈናተ አካናት ወአምዕል
ለወደው
መቃበለት
ምስለ
ቀደም እለ ለትሸርሐ ታኣሪክ፡
ዲብ ሽርሐተ ምን ኢገብእ፡
ጽበጠ ሕድ ለመስል ቱ። ዓሸ
እድሪስ ዐዋቴ ክእነ ዳገመት።
ዲብ ብያኩንዲ ዲብ ሕነ ሕነ
ንኣይሽ ዐልነ። ለሰነት ይእፈቀደ
ዲኢኮን ለንዋይ ፍንጌ ብያጌላ
ወስቶና
ትዘመተ።
አቡዬ
ለሐርስ ዐለ። ሓምድ ሑዬ ህዬ
ዲባ ባኩ ልባሱ ለሐጽብ ዐለ።
ሰብለ ንዋይ መጽአው ከእድሪስ
ዐዋቴ! እድሪስ ዐዋቴ ! ንዋይነ
ትዘመተ
ርድአነ’ ቤለው።
አቡዬ ኦሮት መንዱቅ እቡ
ሚ ኢዴ ቤለዮ። “በስ ትሌነ
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ሕኩመት ለልለአስእል ነፈር
አስክ አንቶሬ ልእካም ህሌነ’
ቤለው ከሐልፈው።
አቡዬ ህዬ እግል ለዐርዮም
ዶል ትበገሰ፡ ኦሮት ኲናመ
አስክ ሓምድ ሰዐ። ቢንዓምር
ሐ ትዘመተት ምኖም። አቡከ
እግል ልርድኦም ለሐዜ ሀለ
ቤለዩ። ለዶል ለሀ ሓምድ እግል
አቡዬ እንዴ መጽአዩ፡ እንተ
ኢቲጊስ፡ ለአቡስታከ እዬ ሀቡ
ቤለዩ። አቡዬ ክም ሀበዩተ፡
ምስለ ኩናመ እግል ልርዳእ
ጌሰ። ለሰብአ እንዴ ዐረዎም።
ምኑ እብ ብያጌላ ለዐል ሸንከት
ስቶና ከም በጽሐው፡ ለ ሽፍተ
ለገ እንዴ ሐርደው እሉ ዲብ
በልዖ ጸንሐዎም።
ለሰድ ሓምድ እግለ ምስሉ
ለዐለው እንቱም ሐቴ ኢትደው
ግረዬ ገብኦ።አነ ሐቆ ኢምትኮ
ሓክም እግል ተአቅብል ቱ።
እንዴ ቤለ ከክልኤ ጠልገት ከም
ለክፈ ኦሮት ዲብ ዕጨይ ዓርግ
ለዐለ ዴደባን፡ ወእት አርድ
ለዐለ ብዕድ ዘብጠ። ሐቆሁ
ለሰብለ ሐ ክርን ከም ወደው
እግለ እንዴ ኣመረቶም አሰሮም
ገብአት።
ከእንዴ
ነስአው
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መተርጅማይት፡ ዓሸ ዑስማን
አቅበለው።
ለዶል
ለሀ
ደውደው
ወዐስከሩ መጽአ ከእግል ሓምድ
ክብ በል አሰርነ ግባእ ቤለዩ።
ምስሎም ዲብ ገይስ፡ ኩናመ
ልብግኦ ወሐበሽ ኢእፈቅዶም፣
ዲብ ለአትኣስሮ አስኮም ዲብ
መጽኦ ከም ረአዮም፡ ፈረገዮም
ከእግል
ደውደው
‘ሎሆም
ቶም
ለሸፈቲት ለሐ ምኖም
በለስኮሀ። አዜ ዐሳክር እንቱም
ኖስክም ጊስዎም እንዴ ቤለ
እግል ለአቅብል ሐዘ። ምናተ
ደውድው ኢተአቀብል እንተ
ሰበት ተአምሮም አቡስታከ
እዬ ሀቡ እንከ እሊ ጓንዴ፡ ቤለ
ከሀበዩቱ። ሓምድ ኢረደየ።
እንተ ቱ ማሚ ሕኩመት እንተ
ወዐሳክርከ ሐቆ ሐዜከ ጊሶም አነ
ላቱ አዜ ካልእ ዶል ይእለክፍ፣
ሰበብ ተሐዜ ዲብዬ ለህሌከ
ትመስል። ቤለዩ ከለ ጓንዴ እንዴ
ነስአ አስክ ከደን ትጠለቀ።
ደውደው ህዬ አቡ ስተ ናይ
ሓምድ እንዴ ነስአ አንቶሬ
አቅበለ። ሓምድ እብ ክእነ ሸፈተ
ዲኢኮን
እንዴ ሐርሰ እግል
ልንበር እንቡት ዐለ። ሐሬ ከረ
ደውደው፡ እግልነ እንዴ ጌለለውነ
አውጋሮ አብጽሐውነ። አቡዬ
50 ረአስ ምን ሐ ወ4 ረአስ
ምን እንሰ ዐለ እግሉ። ለዶል
ለሀ ለ50 ወአት ወሰለስ ገመል
ነስእዎ ወለኦሮት እንዴ ሸቄከ
ንበር እቡ ቤለው ከሐድገው
እግሉ።
ዐብደለ
እድሪስ
ዐዋቴ
ክመ መዳግመት ቀደም እለ
ለሸርሐው፡ ለተላይ ለቀትለው
ወለሐ ለዘምተው፡ ከመ ዓሸ ሕቱ
ለቴለተ እንዴ ኢገብእ፡ ለ ሸፈቲት
ውላድ ኩናመ ክም ቶም ሸርሕ።
ዝክርያቱ ዓምመ ምነ ናይ ብዕዳም
እብ ሑዳይ ልትፈንቴ ዲኢኮን
ምነ ቅሰት በረ ኢኮን፦
እንግሊዝ ጥልያን ከም ፈለት፡
ሓምድ ስልሑ እቡ ዲብ ዐዱ
መጽአ። ሐሬ እግል ራድኢት
ክም ጌሰ፡ ደውደው እግል ሓምድ
ስልሑ ነስአ ምኑ ወሰጅነዩ።
አመተ ኢተአመረት ሸፈቲት
ኩነመ ዘብጥ ወደው፡ ደውደው
እግል ሓምድ ጠለቀዩ። ቀደምዬ
እንዴ ሐልፍከ ለሸፈቲት ሐቆ
ርኤካሆም ልከፍ እቶም ቤለዩ።
ሓምድ ሰኒ እንዴ ቤለዩ፡ እተ
ዶሉ እንዴ ሰዐ ዲብ ድፋዕ
ለትገብእ እግሉ አካን ትጸግዐ።
ስላሕዬ ናስእ ምንዬ ዐልከ፡ አዜ
ነዐ ስላሕከ ንስእ’ ቤለ ከለስላሕ
ዲብ ደውደው ጸብጠዩ። ሓምድ
ህዬ እባሁ እብ በሰሩ ምን እዴ
ደውደው ፈግረ።
ትተላሌ......
ገጽ
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ዔጻት ክድመት ዓፍየት ላተ መአሰሰት

ኤፍረም ግርማይ ምኤምራይ
ላቦራቶሪ፡ ዕዱ ፈሬዕ ወጠንያይት
መራቀበት በቃዐት አድውየት
ዲብ ውዛረት ዓፍየትቱ። ዲብ
መህረጃን 2019 እት ኤክስፖ
እግል መትዛይረት ሸሬሕ ለሀይብ
ጸንሔነ። ምነ ውዛረት ዓፍየት
ሸዐብ እግል ለኣምሮ ወልትነፈዕ

መርመራታት ገብእ እቱ። መሰለን
ከናይን እት ከብድ ክም አተ እበ
እግል ልሕቀቅ ለወጅቡ ቅያስ
ለሐቅቅ ሀለ መኢኮን፡ እግል
ልትሳበር አክል አዪ ውቀት ነስእ፡
ምነ ልትሐዜ ቀመማት ለትነቅስ
አው ለትዘይድ ምን ሀሌት
ልትረኤ። እግል ልጽነሕ እቱ

ምኑ ለተሐዝዮ እት ኤክስፖ
ቅድምቱ ለዐለት ጽበጥ ቀደም እለ
ለኢትናወልናሁ ወቀይ ወጠንያይ
ላብራቶሪ መራቀበት በቃዐት
አድውየት ትዛየርነ። አሰይድ
ኤፍሬም ሀዬ ምስሉ አትኣመሬነ።
እሊ
ወጠንያይ
ላቦራቶሪ
መራቀበት በቃዐት ክሉ ዲብ
እለ ወጠን ለለአቴ አድውየት
ምን ገብእ ወዲብ ቀበት ዐድ
ለፈሬ አክል አዪ ባቄዕ ወሳፊቱ
እንዴ መርመረ፡ ነቃስ ለቡ ምን
ካርጅ ለተረበ እተ ምነ መጽአ
ክም ለዐቀብል ገብእ ወዲብ ዐድ
ለትሰነዓመ እትለ መስንዑ ክም
ለአቀብል ወዴ።
ከለገብአ እት ዐድ ለፈሬ
አድውየት
ከናይን፡
ሽሮቦ፡
ኢንፍዩዥን፡ ቅጠር፡ ሸሙት. . .
ዲብ እስብዳልያት ወፈርመሽያት
እንዴ ኢልትወዘዕ፡ ሰልፍ ገሌ
መወክላይ
ዐደድ(ሳምፕል)
ምነ አድውየት እንዴ ትነሰአ
ልትመርመር። እብሊ ላብሮቶሪ
“ባቄዕቱ እግል ልትወዘዕ ቀድር”
ለልብል ሰመሕ እንዴ ኢረክብ፡
እግል ልትዘቤ ወእት መንፈዐት
አዳም እግል ልውዐል ኢቀድር።
ዲብ እሊ ላቦራቶሪ ብዞሕ

ለይዐለት እሉ መዋድ
እግል
ኢለሀሌ እቱ መርመረ ገብእ።
እምበል እሊመ እት ልትሰነዕ
እብ ገሌ አንቃስ ናይ ነዳፈት
ገሌ አንፋስ ክም ከረ ፈንገስ
ወባክቴርየ መስል እግል ኢለሀሌ
እቱ ልትፈተሽ።
ሐቆሀ “እሊ
አድውየት እሊ ሐቴ ጋብእ ኢኮን፡
አዳም እግል ልዳዌ ቀድር” ክም
ትበሀለ ልትወዘዕ። ለመታበዐት
ላኪን ዲቡ ትበጥር በህለት ኢኮን፡
ክም ትወዘዓመ ለእስብዳልያት
አውመ ፈርመሽያት ገሌ ነቃስ
እንዴ ረአው እቱ በቃዐቱ ናቅሰት
ሀሌት እብ ሐዲስ ልትፈተሽ
ቤለው ምንገብእ መርመረ ገብእ
እቱ። ነቃስ ትረከበ ዲቡ ምንገብእ
ሀዬ ምን ክል እስብዳልየት
ወፈርመሽየት እንዴ ትሰሐበ እትለ
ተአስትህሉ አካን ልትአከብ። ህቱ
ዲብ እንዴ ትሸነከ፡ ለፈርመሽያት
ወእስብዳልያት ብዕድ በቃዐት ለቡ
ደወ ልትሀየቦም።
ሕኩመት ምን ካርጅ ለተኣትዩ
ወዲብ መስነዕ አድውየት ኣዘል
ለልትዳሌ ሌጠ ኢኮን ለልትፈተሽ፡
ብዕዳም ሰብ ፈርመሽያት እብ ገበይ
ኖሶም ለልኣትዉመ ልትፈተሽ
እነ ቤለው ከአመጸአዎ ምንገብእ

ልትረኤ እሎም። አሰይድ ኤፍሬም
ግርማይ፡ እብ ኖሶም ለለመጽእዎ
ሰብ ፈርመሽያት ልትፈተሽ እነ
ኢቤለው ምንገብእ ለእሉ ለአዘቡ
ሀለው አድውየት በቃዐቱ ከፎ
ትትአመር እት እንብል ክም
ትሰአልናሁ ክእነ በልሰ። ”ቅስም
መራቀበት በቃዐት አድውየት
ወነብረ ምን ክል-ክልኦት ወሬሕ
ዲብ ፈርመሽያት ተፍቲሽ ወዱ።
ሚ ጅንስ አድውየት ጸብጦ
ሀለው፡ እግል ልጽቦጡ ለኢወጅብ
ኑዕ አድውየት ቦም መኢኮን፡
እበየ ገበይ ኣተዉ . . . እንዴ
መርመረው ለባቄዕ ኢኮን ልቡሉ
ዲብለ ላብራቶሪ ክም ልትረኤ
ወዱ። ሐቆ መርመረ ፋስድ
ክምቱ ተአከደ ምንገብእ እት
መዓል እግል ኢልውዐል ምስዳር
ትትነሰእ።
ሕኩመት
ሰመሕ
ለይሀበቱ አድውየት ጻብጣም ምን
ጸንሑመ ሀዬ ልትጃዘው።”
እብ አሳስ ወስፍ አሰይድ

ጀለ አከዶት ደሐን ወሰላመት
አዳምነ ለገብአ እትለ ደውለት
ለለአቴ አድውየት እግል ልትሰጀል
ሀሌት እሉ። ክል መምጸኣይ ሚ
ደወ አምጸአ፡ እግልሚ አምጸአዩ፡
ምን አየ ኣተዩ እብ መክቱብ እግል
ልትአመር ሀሌት እሉ። ክም ትሰጀለ
እግል መርመረ ዲብለ ላብራቶሪ
ልትለአክ፡ መርመረ ሐቆለ ገብአ
እቱ ባቄዕ ጸንሐ ምንገብእ እግል
ልእቴ ልትሰመሕ እሉ። እትሊ
ውራቅ ኢናዩ እንዴ አትላጠእከ
ሐቴ ጽበጥ ለአለቡ አውመ ለለዜ
ከሚካላት ለቡ አድውየት እት ዕዳገ
ልትከሬ ዲቡ ለሀለ ዘበን አትባዳይ
ወዘማቴ ፋዝዓም ወሕሱራም
እግል ንግበእ ለቀስብ ቴለል እቱ
ሀሌነ። እት ሽቅሎም ምን ኻርጅ
ለልትጠለብ አድውየት ናይ ሐሰት
(ፌይክ) ለጸኔሕ እቱ ከለአቀብል
እቱ አውካድ ክም ሳድፍ አሰይድ
ኤፍሬም ሸርሐ እነ።
አድውየት ክሉ መርመራታት
እንዴ ሐልፈ እግል ሐማይም እግል
ልትሀየብ ክም አንበታመ ሐካይም
ሸቄ ክም ኢሀለ ለለስእሎ እቱ
አውካድ ሑድ ኢኮን። መሰለን
ኣሞክሲል ለአዘዘው እሉ ሕሙም
ሸቄ እሉ ሐቆ ኢረአው አጊድ
እግለ መአሰሰት ለሐብሮ፡ ለደወ
እንዴ ትሰሐበ ፍሑሳት ገብእ
እቱ። ብዕዳት መአሰሳት መራቀበት
በቃዐት አድውየትመ ናይ ሽቅል
ሰብሽርከትለ መአሰሰት ተን።
መሰለን ሀይአት ፋዝዐት መራቀበት
አድውየት (ፋርማኮቪጂላንስ) ለደወ
አዳም ክም ነስአዩ ሚ ለኢትሰአ
መሻክል ለአመጽእ እቱ ታቤዕ።
ዎሮ ሕሙም ደወ ክም ነስአ
ምንቅያስ ወለዐል መደረት ዶል
ወዴ እቱ፡ ሐቴ ምን ኢበድል እሉ፡
አው ብዕድ መሻክል ዶል ልትረኤ

ኤፍሬም እለ መአሰሰት እለ
ዐባይተ። ክለን እስብዳልያት
ወፈርመሽያት
እምበል
እለ
መአሰሰት እግል ልሽቀየ ኢቀድረ።
ህተ ምን ኢተሀሌ እት ዐድ
ለልትሰነዕ ልግበእ ወምን ካርጅ
ለመጽእ አክል አዪቱ በቃዐቱ፡
ሚ መደረት ለአመጽእ፡ አክል
አያተ መንፈዐቱ እግል ልትአመር
ወኢቀድር። ሀለዮት እለ መአሰሰት
እለ ላኪን ዶር ዐቢ ሀለ እሉ።
ወጠንያይ
ላቦራተሪ
በቃዐት
አድውየት ዔጻት ውዛረት ዓፍየት
ክምቱ ሀዬ አፍሀመ።

ከለዛህረት ሐዳስ ዲብ እድንያይት
መራቀበት
ደሐን
አድውየት
ተቕሪረ ኣግል ልሓልፎ ዶል ለሐዙ
ሰልፍ ሓለት ወበቃዐትለ ደወ
እግል ለአተድሉ ለሰድዮም እሊ
ላቦርቶሪ እሊቱ። ለከለል ዲብለ
ደወ ክም ሀለ ሐቆ ተአመረ እብ
ደረጀት እድንየ ለመርመራታት
ክም ገብአ ለአድውየት ልትሰሐብ።
ከለሽቅል እግል ርሕነ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ እግል ክሉ ኣደሚ ለነፌዕ
ወቀይቱ።
እት ደንጎበ አሰይድ ኤፍሬም
ሸዐብነ ደወ ምን ፈርመሽየት
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ሻብ ኤፍሬም ግርማይ
ሌጠ እግል ልትዛቤ እንዴ ጨቅጠ
ተሐሰበ። ምን ኻርጅ ፈተች
ለልትለአክ አክል አዪ በቃዐት
ብእቱ ለኢትደለ፡ ምስል ፍንቲት
ሓለት ዓፍየት ናይለ ነስኡ ሕሙም
አክል አዪ ናስብ እንዴ ኢልትአመር
ልትነሰእ ከመሻክል ለአመጼእ
ልትረኤ። ትወጀዐኮ፡ ትቀረጭኮ፡
እንዴ ትቤ ምን መለሀይከ ደወ
ንስአትመ ክል ዶል ለልትረኤቱ።
እግል ትትአመር ለበ ላኪን ክል
ዎሮ ናዩ መማኒት ገሮብ ብእቱ።
ለልክህሉ ወኢልክህሉ ሓላት ሀለ
እሉ። እግል ዎሮ ለሳሬ እግል ብዕድ
ኤዝያይ እግል ልግበእ ቀድር።
ምን እሊ ክሉ እግል ልትሰለም
ሸዐብ ደዋሁ ምነ ደወ እግል
ተአዝቤ ለተአጀዘ እለ ፈርመሽየት
ሌጠ እንዴ ነስአ፡ ለከፌ መዕሉማት
ምነ በዐል ምህነት እግል ልትከበት
ሀሌት እሉ። ምዶል ክም ልትነሰእ
እንዴ ኣመረ ዲብ ሳዖታት እግል
ልትደገግ፡ ዕለት ወዲቅ ደወ ምዶል
ሀሌት እግል ልኣምር፡ ቀደም
ነብራቱ መግረ ነብረ፡ ሚ ነብረ
ትነሰእ ምስሉ ወኢትነሰእ፡ ማይ
ብዞሕ እግል ልስቴ ደሩሪቱ መ
ኢኮን እሊ ወእሉ መስል ሐብሬ
ሰኒ እግል ልኣምራቡ። ልብ እንዴ
ከረ አተንሰ ወትሰአለ ምንገብእቱ
እለ ሐብሬ ሳፍየት ለረክብ።
ላመ ሰብ ፈርመሽያት ለሀለ
ምስሎም ደወ አክል ሕድ ጠባይዑ፡
ዕለት ወዲቁ እግል ለኣምሮ፡ ምን
በቃዐቱ እግል ልትአከዶ ወጅብ።
ለምን ካርጅ ለኣትዉ አድውየት
እብለ መአሰሰት እለ ክም ለሐልፍ
እሎም እግል ሊደው ብእቶም።
እግለ ዘቡኖም ሀዬ ወቅት እንዴ
ሀበው እግል ለአስኡሉ ለገብአ
ልብ ኢከርዩ አሻይር ምን ልርኤ
እግል ለሐብሮምመ እት ልቡ ምን
ለአወድዩ እኩይ ኢኮን።
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እዳረት አቅሊም ምግብ?
ዓዳት ዶር ዐቢ ሰበት አግደ፡
አስመረ እት ሰነት 1917 ዲብ
ስጅል እድንያይ ታሪካይ ውርስ
እግል ትሰጀል ቀድረት።

ወራታት ሐርስ
አቅሊም ምግብ፦

ዮም ዓመት እት ማህረጃን
ኤረትርየ 2019፡ አቅሊም ምግብ
እብ ትልህየ ዓዳት አወላይ ክምሰል
ፈግረ ሳምዓም ህሌነ። ከአዜ እብ
ሰበት ፍርቀት ዓዳቱ እንዴ ኢገብእ፡
እብ ሰበት መካሪቱ፡ ታሪኩ፡ ብዝሔ
እዳራቱ፡ ኣሳሩ ወብዕድ ለከስስ
ጽበጥ ምነ እት ማህረጃን ኤረትርየ
ሰነት 2019 ዲብ ሐረት ኤክስፖ
ለቀደመ መዕረድ ለትረከበት ሐብሬ
እግል ንርኤ ምን እምቤቱ።
አቅሊም ምግብ ዎሮት ምነ ስስ
አቃሊም ዐድነ እት ገብእ፡ እግል
ዓሲመት አስመረ ለለሐቅፍ አቅሊም
ቱ። ጂኦግራፍያይ መካሪቱ ህዬ ምን
2,300 ምትር ወለዐል መትቃል
ምን ጠፋሐት በሐር ህለ እግሉ።
ሓለት ጀዉ ህዬ ምግባይት ተ። እሊ
አቅሊም እሊ 1,041 ኪሎሜተር
መረበዕ እት ገብእ፡ ምስል አቃሊም
ዐንሰበ፡ ጋሽ በርከ፡ ቅብለት በሐር
ቀየሕ ወግብለት ህዬ ልትሓደድ።
አቅሊም ምግብ ዲብ አስመረ
13 ምዴርያት ወምን አስመረ በረ
ህዬ ሰረጀቀ፡ ጋለ ነፍሒ ወበሪኽ
ለልትበሀለ ሰለስ ምዴርያት ከምክም።
46 እዳራት ደዋዬሕ ህዬ ህለየ
እግሉ። መንበረት ገቢል አቅሊም
ምግብ እት ዝላም ከረም ለአተንከበ
ወራታት ሐርስ እት ገብእ፡ ገቢሉ እብ
ሐርስ ወርዕዮ ክምሰልሁመ ሐርስ
ጀራዲን ወትጃረት ለአተንከበት
መናበረት ነብር። እምበል እሊመ
ዲብ አንሰሶት ተዋብ ክምሰ ከረ ሐ
ሐሊብ፡ ንህብ ወደወርህ ወእሉ

ለመስል ወራታት ርዕዮመ ወዴ።
እብ ዐቢሁ ገቢል አቅሊም ምግብ
ዝያደት ክምሰል ዔማት ሽቅል ኬን
ወእንሰር ዲብ ለአውሀሌ ለለዐይር

እተ ወልትፈረር መዲነት አስመራ
ተ።
ዐቦት ወመትቀዳም መዲነት
አስመረ፡ መዲነት አስመረ ለገቢል
እት ምዕላይ መንበሮሁ ተእሲር ዐቢ
ሰበት ህለ እግለ፡ አስመረ ምግብ ናይ
ክሉ አጅናስ ከደማት እጅትማዕየት
ወእዳረት ተ። መዲነት አስመረ
ህዬ ምን ክሉ ድዋራት ኤረትርየ
ለመጽእ ቆሚያት ለትፈናተ ደያናት
ለቦም ምዋጥኒን እብ ምስንዮት
ወሕደት ወሕሽመት ሕድ ለነብር
እተ ትምሳል ኤረትርየ እግል
ትትበሀል ትቀድር።

ውርስ ዓዳት፦
እብ ፈድል ብዝሓም ሰብ
መቅደረት ብነ ላቶም ኤረትርዪን
ወእዳረት አቅሊም ምግብ፡ ገቢል
እብ እንክሩ ዲብ ሕፍዘት ውርስ

አስክ እለ ዲብ አቅሊም
ምግብ ለትሰጀለት ቅያስ ዝላም
እት ክል ሰነት ልትረኤ እት ህለ
ምን 400-600 ሚ/ሊትር ገብእ።
አቅሊም ምግብ ለበዝሐ ክፋል
ምድሩ መዳይን ሰበት ቱ፡ ምስል
ብዕድ አቃሊም ዶል ልትጃገር
እግል ልትሐረስ ለቀድር አራዲ
ሰኒ ሑድ ቱ። እሊ ህዬ 33,000
ሄክታር ገልብብ። ምን እሊ አስክ

እለ ልትሐረስ ለህለ ህዬ 30,000
ሄክታር ሌጣ ቱ።
ዲብ እለን ለሐፈየ 28 ሰነት
ሕርየት ዲብ ሕፍዘት ማይ
ወትርበት ለልትሐመድ ወቀይ
ክምሰል ትሰርገለ ተቃሪር ፈሬዕ
ሐርስ አቅሊም ምግብ ለሐብር።
እሊ ህዬ እብ እመን፡ ጨበል፡
አክረት፡ ወእሉ መስል እብ ጀሜዕ
ሐድ 2,153,650 ኪ/ም ሽቁይ
ህለ።
ዲብ አቅሊም ምግብ እግል
ፓስተ ለገብእ ሽንራይ፡ እግል ቢረ
ለገብእ ሽዒር፡ ሐመሊት ወፈርያት
ከበሰ ክምሰል ከረ ኩኽ፡ ስትሮቤሪ፡
ቱፈሕ ወብዕድ ፈርያት ወዕንቦበታት
እግል ልፍረው ክምሰል ቀድሮ እብ
ዐመል ተአከደ።
ዲብ አቅሊም ምግብ ሽቅየት
ከዛናት ወአሽራም ቀደም 1930
ተአንበተ። አስክ ሕርየት ህዬ 52
ከዛን ወሽርም ሽቁይ ዐለ። ሐቆ
ሕርየት እት ቀበት 28 ሰነት 24
ከዛን ሐምስ ሽርም፡ ትወሰከ እቱ።
እሊ ከዛናት እሊ እግል ዐማር
ትርዐት ወእግል ሲቶ አዳም ወንዋይ
ለለትሐዜ ክድመት ማይ ነዲፍ
ለሀይብ እት ህለ፡ እብ ተውሳክ
እግል ተዋብ ዓሰታት ወፋግዖት
ነፍዕ ህለ።
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ምን ሐልየት ክልኤ ማርየ እድሪስ ወድ ሃኪን
እብ ድመሉ ለቤለየ ሕላየት ክእነ ትብል፦
ትርክ ሀርሰ ምልከ ምንዲ ሀይቡከ
ምን ከርቱም ሀርሰ ምን ዳምርለ ንጉሰ
ክሉ ትንሰእ አዳመ ዐብሀ ትንሰእ ወንኡሸ
ጸወውረ ተዳሌ መናዱቀ አፍሩሰ
ነበሪተ ተዳሌ ሔሰ መዐረ እክለ ወሩዘ
ዘገ ዐቢ አዝምተ ለዐድ ዐሊ ወድ ሙሰ
አልገዴን ወባርየ ክልኤ ባዜን ወሱከ
ሰለስ ድጌ አዝምተ ሕቡብ ወከረን ወጁፈ
ድማን ሀይገት ትትዐዴ ለሃመ ቃትለት ተ አቡከ
ሖርመት እት ነግዐት ፈጅር እበ በሉሰ
ምብላስ አብ ዓምር አስክ ቀረብ ድሮከ
ዐንሰበ ቲበእ ገጽ ለዐል ለዕርዲ ሻካት አንዱቀ
ዐድ ተክሌስ ወድ መፍለስ ድቢት ለብዙሕ እንሱሰ
እብ እድሁ ኢወደ ሑሰ ትምኔት አፍሁ ተ።

አሰር አበን ጀደን፦
አቅሊም ምግብ እብ ዓመት
ወመዲነት አስመረ ህዬ ፍንቱይ ዲብ
ረአስ አሰር ገዲም ክምሰል ትበኔት
ሰብ መቅደረት መትመራማር አሳር
ለሸርሑወ አማን ተ። እግል መሰል
ምን እሊ እት ባካት ሰምበል ለትረከበ
አሰር ናይ ዘበን ቅዱም እግል
ልትስሜ ቀድር። እሊ አሰር እሊ
ቀደም መምለከት አክሱም ክምሰል
ዐለ እብ በሐስ ክምሰል ተአከደ

አርቡዕ 28 ኦጎስት 2019

መትሐፍ ኤረትርየ ለአሽር።
ዮም ዓመት እት መህረጃን
2019፡ አቅሊም ምግብ ምነ አዳለዩ
በርናምጅ ዐባዪ፡ ቃዐት ዕፌ፡ ቂሾት
አብያት ወመንበረት፡ ትልህየ ዓዳት
ወሙሲቀት፡ አላት ዓዳት ሙሲቀት፡
በሀል ነባሪ፡ ወብዕድ እብለ ተአትዐጅብ
ገበይ እንዴ ዳለ እግል መትዛይረት
መህረጃን 2019 ለረይሐ ዐለ።
ዔማት መንሹር
ምግብ 2019

አቅሊም

ገጽ
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ሰዳይት ሕድ ምን ዓዳትነ ወነባሪና ተ

እስታዝ ዑመር ሓምድ
ገቢልነ እብ ዓመት ለተሐገዘ
ወለትገደዐ ስድየት ወዓወኖት ምን
አበን ጀደን ለጸንሐ ዓዳቱ ወነባሪሁ
ቱ። ሕድ እት ሰዴ ለተሐገዘ እት
ለአረቴዕ፡ ለትገደዐ እት ሰንድ ምን
ዝሕረቱ እት ማጤ ወለሀይብ፡
በርከቱ እት ልትካፈል ወለትሄዴ
ህዬ አስክ እሊ ሃድል ሀለ። እሊ
ዓዳት እሊ ለመልክ ገቢል ህዬ ክሉ
መጦር ሕድ ገይስ ዲኢኮን ግረ
ሕድ ለተርፍ ኢኮን።
ህያብ ወሰዳይት ልትበሀል
እት ህለ ላኪን ምን ሚ ተሀይብ
ወትፈጭል ዶል እንብል፡ ምነ እለ
ብከ በህለት ቱ። ክል ዎሮ ከሐድ
ቅድረቱ ለሀይብ ወመኔሕ። ምን
ማሉ ተዋቡ፡ ወለመስሉ። እግል
መሰል ዲብ መጅተመዕነ ዎሮ
ምንሕቱ ለወልደት እሉ ነፈር፡
እግለ ግዋሬሁ አው አያዩ ሐሊብ
ምንሕቱ እት ልትካፈል ነብር። እሊ
ህዬ ዎሮት ሐሊብ እት ሰቴ ብዕድ
እብ ሐሮ እግል ልንበር ሰበት ነፍሱ
ኢትወዴ እሉ ቱ። ለቴባይ ምን
እሊ ወኬንመ እንዴ ሐልፈ፡ እግል
አዳሙ መኔሕ። እሊ ህዬ ዎሮት
ምነ ዲመ ለእንሸንን እቡ ዐዋዲነ
ወለመድና ቱ።
ከዮም ሚ እግል ኒበል ምን
ሐዜናቱ ለእብ ሰበት ሰዳይት ሕድ
ንትሃጌ ህሌነ ትብሎ ህሌኩም
ሸባብ? አይወ! ለእግል ንትሃጌ እበ
ነሐዜ ለህሌነ ሰዳይት ናይ ማል
አው ምንሕት እንዴ ኢትገብእ፡
ምነ ትመልኩ ዕልም እግል ብዕድ
ካፈሎት አው ስድየት ለትከስስ ተ።
እትሊ ወክድ እሊ ክምሰለ ክሊነ
ነአምረ አዳም እት ዐግሎ ተዕሊም
እንዴ ትገንገአ፡ ሰሩ ለዐልም
ወሰሩመ ልትዐለም ህለ። ለዘበን
ህዬ ዘበን ዕልም ወቴክኖለጂ ሰበት
ገብአ፥ ዮም ለንትባደር እቱ ብጋሰት
ንዋይ ወሐርስ ገርሀት ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ መትባዳር አስክ ወድነ
ዕልም ወአምር ተ። እሊ ህዬ ክመ
እት መደት ንዳል ለደርሰ ለአድርስ
ወለኢደርሰ ልድረሰ ልትበሀል
ለዐለ ሸዓር ሰውረት፡ አዜመ እብሊ
ሸዓር እሊ ለገይሶ ምዋጥኒን ሕዳም
ኢኮን። ምነ እሉ ቦም ዕልም እግል
ብዕዳም ለመነሖ ወመሰል ሰኔት
ለገብኦ ህለው እግልነ።
እሊ እምብል እት ህሌነ ላኪን
ዎሮ ምደርስ እብ ውዛረት ተዕሊም
እንዴ ትየመመ እተ ትበሀለየ
መድረሰት እንዴ ትረተበ እግለ
ትበሀለዉ ደረሰ ሌጠ ዶል ለአደርስ
ወዕልም ዶል ካፍል በህለትነ ኢኮን።
እግልሚ እሊ እሙር ዋጅብ መደርስ

ሰበት ቱ። ምደርስ ሐቆ ትበሀልከ
ህዬ ፍቴ ወእቤ እግል ተአድርስ
ቱ። ላኪን ምኑ ወኬን እብ ምራድ
ኖሶም ወጣዐት ርሖም ለልትበገሶ
ወመባደራት ለነሰኦ ህለው ዶል
ሰሜዕ ትትናየት። እግልሚ ክምሰለ
ዋልዴነ ምን ማሎም ወምንሕቶም
ሕድ ካፍሎ ለዐለው ዳርሳምመ
ለእሉ ቦም ዕልም እግለ ሰዳይት
ለሐዜ ገቢሎም መነሖ እት ህለው
እበማን ሐምዴ ለተስትህሉ ወቀይ
ቱ። እሊ ሰበት ገብአ፡ ክእነ በዳሪት
ለነሰኦ ምዋጥኒን እግል ልትናየቶ
ወአብሽርኩም ነሐርኩም ኢልደበእ
እግል ልትበሀሎ ለአስትህል።
ከምን እሊ እንዴ አትሌነ ምን
መዲነት አፍዐበት ወኪል ውካለት
አክባር ኤረትርየ ዑመር መሐመድ
እድሪስ ዎሮ መውዱዕ ናድእ እትነ
ህለ፡ እሊ እት ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ ለነድአዩ መውዱዕ ህዬ

እንዴ ቤለው፡ እትረአስለ ጻውራሙ
ለህለው መሃም አድረሶት፡ እብ
ምራድ ኖሶም እትለ ምህለት ለቦም
እቱ ወቅት ሰነድ ወሰዳይት እግል
ደረሰ እት ለሀይቦ ልትረአው። እሊ
ህዬ እግል ልትሐመድ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ እግል ልትናየት ወክሉ
እግል ልትብዑ ለወጅብ ጋር ቱ።
ክመ እት ለዐል ለትበሀለ ዮም
ዓመት እት ክምሰለ እተ ሐልፈየ
ሰለስ ሰነት 600 ለገበኦ ደረሰ
ምን 10ይ ፈስል ዲብ 11 ፈስል
ሓልፋም ህለው። እሎም ደረሰ
እሎም ህዬ ዝያደት እግል ልፈድቦ
እንዴ ትበሀለ ምን ክሉ አጅህዘት
ሕኩመት አፍዐበት ለትፋገረው
መደርሲን እብ ፍንቱይ ዲብ ሕሳብ
ወእንግሊዝ እብ ምራድ ኖሶም ምን
ወቅቶም እንዴ ሰበለው ሰዱዎም
ህለው። እሊቱ ህዬ ሰኒ ነባሪ ወእግል
ዲመ ደማይን እግል ልንበር ለቡ።

ሐምዴ ለተስትህሉ ወብዕዳም
መደርሲን አሰሩ እግል ልትለው
ለቦም ሰበት ገብአ፡ እት ጀሪደት
እግል ንትናወሉ ምህም ሰበት
መስለ እትናቱ።
አፍዐበት ሐቴ ምነ እት ዐቦት
ገይሰ ለህለየ መዳይን ኤረትርየ
እት ገብእ፡ እብ ፍይሔሀ እት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ምነ
አወሎት መዳይን እግል ትትበሀል
ቀድር። ምስል ዕቢናሀ ወብዝሔ
ስካነ ህዬ ዮም እብ ክል ጠረፈ ምን
መአንብታይት አስክ ካልኣይት
ደረጀት መዳርስ እንዴ ትፈተሐ
እተ እግል ንኡሽ ወዐቢ ዕልም
ትካፍል ለህሌት መዲነት ተ።
ላኪን እትሊ ናይ ደርስ ወአድረሶት
ወቀይ እት ደረሰ ብዙሕ መጋድዕት
ወመሓግዝ ልትረኤ። እሊ ህዬ
ክምሰለ እተ ዐባዪ መዳይን ለህለ
ለትፈናተ ኣላት ድራሰት ልግበእ
ወመደርሲን
ሰበት
ልውሕዶ
ለደረሰ ምኖም ለነቅስ ብዙሕ ህለ።
ነቲጀት ናይ እሊ ህዬ እት ጀነራል
ልግበእ ወማትሪክ ለተርፎ ወድህር
ንቅጠት ለለአመጸኦ ብዝሓምቶም።
እሊ ነዋቅስ እሊ እግል ሳረዮት
ህዬ መደርሲን አፍዐበት፡ እብ ናይ
ኖሶም መባደረት፡ ምን ወቅቶም
እንዴ ፈንተው፡ ምን ሽቅል ኖሶም
እንዴ አዝመው፡ እት መስለሐት
መጅተመዕ ዶርነ እግል ነአግዴ ብነ

እለ እት አፍዐበት እብ መደርሲን
ለመጽአት ፍክረት አድረሶት እብ
ምራድ እብ ከአፎ ክምሰል መጽአት
ዎሮት ምነ በርናምጅ ለአትበገሰው
ምን ካልኣይ ደረጀት አፍዐበት ላቱ
ሻብ አሕመድ አብር እብ ክእነ
ሸረሐ።
“ምስል ዕሉማም ላቶም ውላድለ
ዐድ እብ ክሱስ ሕዲነ ደረሰ ዲብ
መዳርስ ወመታበዐት ዋልዴን እግል
ደረሰ እግሉ ለመስል ንትሃጌ ዐልነ።
ሐቆ እሊ ዲብ ወቅት ዕርፍነ እሎም
አጀኒት እግልሚ ይእንሳዕዶም
እምቤ ወእብሊ ፍክር እሊ ክሊነ
እተ ብናቱ ወቅት እግል ንስደዮም
አተፈቅነ፡ ወእለ ሕነ ምን ቀደም
ሰለስ ሰነት ለአምበትናሁ ወቀይ
ነአተላሌ ህሌነ። ወለወቅት ሐጪር
ሰበት ገብአ ህዬ ክልኤ ሕሰት
ነአደርሶም ህሌነ ወእብ ፈድል እለ
ሰዳይት እለ ህዬ ዲብ ደረሰ ተቅዪር
ወነጀሕ ልትረኤ ህለ።”
ምን
ካልኣይት
ደረጀት
መድረሰት አፍዐበት እብ ክሱስ
ፍገሪት እሊ እብ መደርሲን
አፍዐበት ገብእ ለሀለ ሰዳይት እት
ልትሃጌ ሙዲር አወላይ ወካልኣይ
ደረጀት እስታዝ ዑመር ሓምድመ
ክእነ እት ልብል ወስክ።
“እብ ፈድል እሊ እብ
መደርሲን እግል ደረሰ ገብእ ለህለ
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ዝያደት ድራሰት ለደረሰ ምን ገበኦ
ወለዋልዴኖም እት ልሰጀዖ ሰበት
ጌሰው፡ ወክም ነቲጀቱመ ፍገሪት
ሰኔት ለአመጸኦ ሰበት ህለው እሊ
እግል ኖሱ እግልነ ምን ገብእ
ወእግለ ደረሰ ሰእየት ለለሀይብ
ቱ።
እትሊ ክምሰለ ክሊነ ነአመረ
አሰልፍ ዲብ ምግባይት ደረጀት
ወዲብ ካልኣይት ደረጀት በናቢን
ነአደርሶም ሐር ህዬ እብ ደረጀት
ፍድብናሆም
እንዴ
ፈናቴነ
ለፈዳብያም ምስል ወለሸበህ ምኖም
ለልደሀሮመ ምስል እንዴ ወዴነ
ነአደርሶም። እሊ ህዬ ዎሮ ከምስል
ስነቱ ወቅድረቱ እግል ለአሳድር
ሰዴነ። እትሊ ላኪን እግል ኢበለ
ለሐዜ ምን ተሀሌ እብ ጀሀትነ ክሉ
ወቅትነ ወበክትነ እንዴ ሰበትልነ
እግል ነአድርስ ፍሩራም እት
ህሌነ። ዲበ ናይ ሰዳይት በርናምጅ

ለሻርኮ ደረሰ ሕዳምቶም። ከእሊ
በርናምጅ እሊ እግል ልትነፈዖ ምኑ
ለአስትህል እብል።”
ዲብ ደንጎበ መደርሲን አሕመድ
አብር ወዑመር ሓምድ እግል
መጅተመዕ እብ ዓመት ወእግል
ደረሰ እብ ፍንቱይ ለለሓሉፈ
ወስየት ምን ተሀሌ፡ እትለፈናተ
መዳይን ወዐዶታት ዋልዴን እግል
ነጀሕ አጀኒቶም እንዴ ቤለው
እግል ሰዳይት ውላዶም የም አለቡ
ማል እንዴ ከዐው ሰሮም ልትዐወት
ወሰሮምመ ፈሽል። ሕነ ላኪን ማል
ድፍዑነ ይእምቤ። እብ መጃኒ
ወቅትነ እንዴ ይእምብል እግል
ነአድርስ እምብል ህሌነ። እለ
መባደረትነ ለልፍህመ ተሌነ ህለ።
ለኢልፍህመ ላኪን ለአተቅብል
ገብእ፡ እግልሚ ርኩብ ቅቡብ ቱ
ክምሰለ ልትበሀል መጃኒ ለትረክበ
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እስታዝ ኣሕመድ አብር
ሓጀት ብዙሕ ኢትትአየስ እበ እግል
ልምሰል ቀድር። ላኪን ለበርናምጅ
ምን ትትነፈዖ እቡ ምህም መስል
እትነ። ወሕናመ ለእለ እለ እንወዴ
ህሌነ ሰዳይት ፈክ ኢነሐዜ እተ
ለነሐዝዩ ፈክ ምን ለሀሌ ለደረሰ
ለእሎም ነአደርስ ህሌነ ዶል ነጀሖ
ወንቅጠት ወቅል ዶል ለአመጸኦ
ሌጣ ቱ። ከእሊ ሕነ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ሕኩመት ኤረትርያመ ክሉ
ምዋጥን እግል ልትዐለም ወልድረሰ
እንዴ ትቤ ተዕሊም መጃኒቱ።
ከእብለ መናሰበት እለ ደረሰ
ወዋልዴኖም እሊ በክት እሊ እግል
ልትነፈዖ እቡ ለአስትህል። ህቱ ህዬ
ሸባብ እለ መዲነት ምን ሽቅሎም
ወዕርፎም ወቀት እንዴ ቀርጨው
ደረሰ እግል ልሳዕዶ ልጻገሞ እት
ህለው ሕናመ ለሰዳይቶም ክምሰል
ወራት ዐባይ እንዴ ረኤናሀ
አብሽርኩም መጦርኩም ህሌነ
እንቱም አድርሱነ ወሕናመ እግል
ንድረስቱ እግል ኒበሎም ወጅብ።
ሐቴ እዴ እበይነ ሰበት ኢተጣቄዕ
ህዬ፡ ህቶም እግል ነአድርሰኩም
ዶል ልብሉነ ሕናመ መርሐበ
እንዴ
እምቤሎም
አድርሱነ
ኒበሎም። ደረሳይ ወምድረስ ህዬ
ክልኢቶም ሐቆ ኢተዓወነው
ፋእደት አለቡ። እብሊቱ ህዬ ፈኮም
እት ሰኔት ንፍደዮም። እግልሚ
እሎም መደርሲን እሎም ሄይበትነ
ወሜንሐትናቶም። ሃይባይከ ህዬ
ተሐመዱ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ
ተሐልዩ ወትሰቅዩመ።
እብሊ ህዬ እሎም መደርሲን
አፍዐበት ናስኣመ ለህለው ስለል
ዐውቴ ወነጀሕ ክሎም መደርሲን
ክምሰል መሰል ሰኔት እግል
ልትብዑወ ለአስትህል። ላመ
ደረሳይ እሊ እንዴ ኣመረ እተ
ልተሀየቡ ደርስ እግል ልትጻገም
ቡ። ሰዳይት ሕድ ህዬ ዓዳትነ
ወነባሪና ቱ!
ዑመር መሐመድ እድሪስ
ወኪል ውካለት አክባር አፍዐበት

ገጽ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዲብ አልማንየ ወእተ ክምሰሁ እት ገሌ ብዕዳት ድወል፡ ምን ስጅን ለሀርበ

ዎሮት ደክቶር ፍንቲት ዕያደት እግል ልክሰት ቀረረ፡ ከሐቴ ቤተት
ንኢሽ እንዴ ትካረ እሊ ተሌ እዕዕላን እተ አፌተ ሰቅለ፣ “ለገብአ ሕማም
እብ ዕስራ ነቅፈ ሌጠ እንሳሬ፡ ወሐቆ ረቢ ሽፋ ኢከረ እትከ ህዬ ለማልከ
እብ ዕጹፍ እንበልሱ እትከ።”
አምዕል ሓሪት ዎሮት እብ ቀደምለ ዕያደት እት ለሐልፍ እግለ እዕላን
ቀርአዩ ወሰኒ ትፈከረ፡ ወሐቴ ናይ አከይ ድስ ፍክረት ተቀብ ቴለቱ፡
ከምስል ርሑ እት ለሐሸክሽክ ክም እነ ቤለ፣ “እሊ ግሉል እሊ ህዬ ሚ
ልብል ሀለ? እዜ አነ ሕሙም ክም ህሌኮ እንዴ አተምሰልኮ አዜ ዲብ እንቱ
እትለ ዕያደትከ እግል እቴ ቱ፡ ወተማም እንዴ ተልሄኮ እትከ ዕጹፍ ናይለ
እሉ ሀይበከ ማል እምበል ተዐብ ወተሐት ወለዐል እግል እንሰእ ምንካ
ቱ”
ለእናስ እሊ ምስል ነብሱ እንዴ ገመ እተ ዶሉ እተ ዕያደትለ ደኮቶር
አተ፡ ወእተ ደፍተርለ ተስጂል እንዴ ጌሰ ለዕስረ ነቅፋሁ ደፍዐ፡ ወእተ
ደክቶር እንዴ ቀርበ፣ “መለሀይ አነ ሕማም ሰኒ እኩይ ወመአበይ ህቱ
ጻብጥዬ ሀለ፡ ክሉ ረእሱ ሐራም እቼተ ጠምጠም ናይ ነብረ ለልትበሀል
ልትደሌ እግልዬ የሀለ፡ ወእለ ምሽክለቼ ወቅት ሰኒ ረዪም ዋድየት ጎርዬ
ህሌት፡ ለእሉ ኢበጽሐኮ ዕያዳት ልግበእ መመሻይክ ሐቴመ ሓድግ የአነ፡
ወተሐለልኮ፡ አዜ ረቢ ልስዴከ ሰእየት እወዴ ስራይ እግል ትርከብ እግልዬ
ቤለዩ”።
ለደክቶር ተማም ለተንስዩ እንዴ ዐለ ረአሱ ነካነከ ወእግለ ምመርደት
ለምስሉ ዐለት እንዴ ነቅመ፣ “ምነ ግዛዘት ዕልብ 22 ሐቴ መዕለገት
አትባሺሩ ቤለየ፡ ወህታመ ክመ እለ ቤለየ እግለ እናስ ምነ ሽሮቦ ለዐለ እተ
ቅሩረት አትባሸረቱ። ለእናስ ለመሪር ጠምጠምለ ደወ መትከሃል እሉ ሰበት
አበ ጪጭ እት ልብል፣ ቅልወለ ትግበእ እቱ ለስራይ እሊ፡ ክሉ ረእሱ ምን
ክትርመ መሪር ቱ ለውሕጠቱ መትቀዳር እግልዬ አቤት ቤለዩ፡ ለደክቶር
ህዬ ስሕቅ እት ወዴ መብሩክ ማሽአለ ከላስ እንተ ግድም ተዓፌከ፡
ቅድረትለ ጠምጠሞትከ ሰበት አቅበለት እትከ፡ እለ እንተ አዜ ጠምጠም
እት ፈርግ አንበትከ ቤለዩ ወሳርሐዩ ምኑ።
እሊ ነሳብ እናስ ለእለ ሓስብ ዐለ ሰበት ፈሽለት እቱ ሰኒ ሓርቅ እት
እንቱ ምነ ዕያደት ፈግረ፡ ምናተ ምስል ነፍሱ እለ እግል ልትፈደየ እቱ
ወክለ ለእለ ቡ ምን ማል እግል ልስለቡ ክም ቱ ምስል ነብሱ ገለድ አተ።
ሐቆ ሐቴ ሳምን ለእናስ ምን ሐዲስ እትለ ዕያደትለ ደኮቶር ዐቅበለ፡ ወምን
ሐዲስ አዜመ ዕስረ ነቅፈ እንዴ ደፍዐ ትሰጀለ ወእብ ሪገቱ እተ ደክቶር
አተ ክክምእነ ቤለዩ፣ ምነ ምዕል ለእለ ጊስኮ ምንካተ ወአስክ እለ ዶል አነ
ክሉ ረእሱ ሐቴመ እግል እፍቀድ እቀድር ይህሌኮ፡ ዛክረቼ (ፈቃዲትዬ)
ትመሰሐት ወምነ እሉ እርኤ ወእሰሜዕ በታተን ሐበትመ እፍቅድ ይህሌኮ፡
ከእብ ረቢ እትረጄከ ገሌ ስራይ ርከብ እግልዬ ቤለዩ። ለሓኪም እሊ እናስ
እኪት ኣምም እሉ ክም ሀለ እተ ዶሉ ፈሀመ፡ ወመደቲት እት ለሐስብ
እንዴ ጸንሐ፡ ከናይ አከይ ድስ ስሕቅ እት ወዴ፣ ለምመርደት እንዴ ነቅመ፣
ደሐን እተይ እግልዬ ምነ ቅሩረት ዕልብ 12 ለደወ እቡ ምጺኒ ቤለየ።
ለሐኪም ለሂጋሁ እንዴ ኢለአተምም ለእናስ ህዬ ፍጆዕ እት እንቱ፣ ኢፋልከ
ደክቶር፡ አነ እሊ ስራይ ክሉ ረእሱ ይሐዝዩ፡ ለጠምጠሙ ሰኒ ከለም
ቱ ወአናመ ሒለቱ አለብዬ ቤለዩ። ለሐኪም እት ልትሰሐቅ፣ መብሩክ
መብሩክ። መልሀይ እንተ ግድም ተዓፌከ ወዛክረትከ አክል ሕድ እቅበለት
እትከ ህሌት ወሐቴመ ሸር አለብከ ቤለዩ፡ ወእሻረት ሐዮትከ እለ እንተ
ለቀደም ሳምን ነሰእካሁ ደወ ተማም ፈቀድካሁ ቤለዩ።
ከእኪት ለለሐስብ ዳይመን ለእኪቱ እህቱ ልትከሬ እተ፡ ወበዐል ከብድ
ባርሀት ህዬ ክል ዶል ጸዐደ ትጸንሑ ወትታለዩ።

መሰል ወተርጀመተ

ምጅርም ዕቃብ አለቡ፡ ምናተ
እሊ ዐደምለ ዕቃብ ገሌ ሽርጥ
ቡ!!
ምን ስጅን እግል ልህረብ
ለወጠነ ምጅርም ዕቁበቱ ሚተ?
ዲብ አልማንየ ዎሮት ስጁን ምነ
ስጅን እግል ልህረብ ዶል ጀረበ፡
እለ ውዲቱ እለ ሐቴመ ኢልትጃዜ
እተ፡ ሰበብ ናይ እሊ ህዬ እብ ቃኑን
አልማንየ ምን ስጅን እግል ትህረብ
ቃኑኒ ወአክል ሕድ ክም ሐቅ ምን
ሕቁቅከ ልትረኤ፡ እሊ ህዬ እግል
ኩለን ቀዋኒን እዲነ ለካልፍ ጋር
ቱ፡ አልማንየ ምን ስጅን ለሀርበው
መሳጂን ኢተዓቅቦም፡ ምናተ እት
ድወል ብዕዳት ለሀርበው መሳጂን
እሊ ጋር እሊ እግለ ዐለት እሎም
ዕቁበት እብ ዕጽፍ ወስከ፡ አውመ
ህዬ ለትገብእ እሎም ዐለት ፍንቲት
መዓመለት ክም ልስእኖ ወድዮም፡
ወእሊ ለገብእ እቡ ህዬ፡ ህቱ እግል
ለብዕዳም መሳጂን ምን እሊ እንዴ
ደርሰው እሉ መስል ከጣዊ እግል
ኢልንሶኦ እንዴ ትበህላቱ። ወእት
ሀረብ እግል ኢልሕሰቦ እንዴ
ትበህላቱ፡ ምናተ ዲብ አልማንየ
ለጋር ክምሰልሁ ኢኮን፡ እሊ ክም
ሐቅ መሽሩዕ ልትሐሰብ።

መርዓት ዋልዳይተ ትመስል በህለት እብ አደበ ልግበእ ወእብ
ጸገመ፡ ወመርዓት ሐጻኒተ ትመስል፡ እብ መርሸደ ወብዕደተ፡ በህለት
ለመርዓት ወለት እት እንተ ምስል እመ ሰበት ተዐቤ፡ እመ ዓቅለት
ወፈዳቢት ወዕግልት ወሕሽምት ዐለት ምን ገብእ ህታመ፡ ወተአውሕድ
ወተአበዜሕ እንዲኢኮን እሊ ጠባዬዕ ዋልዳይተ ላዝም ትነስእ ምኑ፡
ወሐጻኒተ ለትመስል እቡመ እለ ሐጻኒት ረሒመት ወሰኒ ለትራዔ
ገብአት ምን ገብእ፡ ላመ መርዓት ማሽአለ ርሽድት ወሰኔት ትገብእ
ወእለ ለሰረረተ ህዬ ምስል ክሉ ማለ ድብር ወአከይ ኖስ ልትረኤ
ዲበ።
ከእሊ ሚ በህለት ቱ፡ ለገብአ መጻግም ጥራይ እግል ልግበእ
አውመ ብሹል እግል ልግበእ፡ ለትፈረር እቱ ነፈር እቱ ለአተንክብ።
ለነፈር ኣምር ወዕጹም ወብሹል ገብአ ምን ገብእ፡ ላዝም እት ደንጎባለ
ወቀዩ ሰንዐት ብሽልት ለሐድግ፡ ወእብ ዐክስ እሊ ህኩይ ወቃዊ
ወአጭሐብሉ ገብአ ምን ገብእ ህዬ፡ እምበል ጥራይት ወገበየ ሳረት
ላተ ሳፍየት ወብሽልት ሐቴመ ኢትትረከብ ምኑ።

መክሲኮ
ወኦስትራይመ
ክም
ቃኑናይ ሐቅ ልትሐሰብ፡ ወእሊ
ውዳይ እሊ ጀሪመትመ ኢልትሐሰብ
እንዲኢኮን፡ ዶል ለሀረብ ገሌ ደረር
ሰበበ ምን ገብእ፡ ኒበል ለነፈር እግል
ልህረብ ግዛዝ ናይ ሽባክ እንዴ
ሰብረ ከእበ ሽባክ አስክ ሻሬዕ ሰረ
ምን ገብእ፡ አውመ ካልእ ብዕድ
መምተለካት እቱ ከራብ ወደማር
አጅረ ምን ገብእ፡ ለነፈር ዕቃብ
ልታከዩ።
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ናይ መክሲኮ ክም እነ ተሌ ጽበጥ
ትከምክም፣ ምን ስጅን ለሀርበ
ሰጂን ሐቴመ ዕቃብ አለቡ፡ ምናተ
ምስል ዎሮት አውመ ብዝሓም ምነ
መሳጂን መኣመረት እንዴ ወደው፡
ከእት ረአስ ብዕዳም ደረር ሐቆ
አጅረው፡ ዲብ ክምሰል እሊ መስል
ተየልል ምን ስስ ሸሀር አስክ ሰነት
ለትበጼሕ ዕቁበት ትትቀረር እቱ።
ወእምበል እሊመ ለነፈር ምነ ስጅን
ሰበት ሀርበ፡ እት ረአሱ ቅርርት
ለዐለት ዕቁበት ተርፍ በህለት ኢኮን፡
እለ ዕቁበት እለ እንዴ ኢትዛይድ
ወእንዴ ኢትነቅስ ክመ እለ ዐለት
ላዝም እግል ለአትምመ ብዲቡ፡ እሊ
ብዕደት ጀሪመት ክም ወሰከ ዶል
ኢሰብተ እቱ ቱ።

በሀል እሙራም

ጣዓሞ

• አማን ምን ወሀም ወኬን ሐቴመ ኢኮን፡ ምናተ እሊ ወሀም እሊ
ወሀም ሳብት ቱ፥። (ኤንሽታይን)
• “ሰኔት ሂገ እብ ዋዲ ሰኔት ተ ለተምም፡ ክመ እተ ስራዩ ለኣመረ
ሕሙም ተ፡ ከእሊ ስራይ ኖሱ ሐቆ ኢትሳረ እቡ ለአምሩ ሐበትመ
ኢነፍዖ።” (እብን አልመቀፈዕ)
• አስክ ሰብቀ እትነ ለነአምን እበን ጋራት፡ ህተን ዐዶ አማን ሰበት
ተን፡ ምን ሐሰት ወኬን ዔማት ብቆት ተን።” (ኔትሼ)
• “ኢትጽበጥ እቼ እንዴ ቤሌከ እግል እዕትዛር ለመጽኤከ እብ ገጽ
ባርህ ወዘዐት ውጅህት ትከበቱ።” (እብን አልመቀፈዕ)

ምን አምሳላት ገባይል

- ምነ ሕበዘት ለኢፈቴ ወክርን አጀኒት ትራየም። (ስዌስርዪን)
- ሕድት እት ቀበት ቤትከ ምነ ብዝሕት እት እዴ ብዕዳም ለህሌት
ትትፈደል። (ፈረንስዬን)
- እግል እሲት ቀደም ወለትከ ሒዘየ። (ሮማንዬን)
- እት ልብ አካን ብከ ምን ገብእ፡ እትለ ቤት አካን
ኢትስእን። (ዴንማርክዪን)

መዕሉመት

-

“መርዓት ክም ዋልዳይተ ወክም ሐጻኒተ”

እሊ ናይ አልማንየ ናይ ሀረብ ምን
ስጅን ቃኑን ለከልፍየቱ አስክ ሰነት
1880 ተአቀብል፡ ከእሊ ቃኑን እሊ
ለአሰሰው፡ ሕር ግብአት ወሕርየትከ
እግል ትንሰኣ መትጻጋም ምስል
ወድ ኣደሚ ለትከለቀት ጠቢዐት
ተ ለልብል ረአይ ዐለ እሎም።
እብለ ምስምሳተ ሀረብ ምን ስጅን
ክም ኢቃኑናይ ጋር እግል ሊደዉ
ለኢቀድረው። ምናተ ምን ኬን እሊ
ዎሮት ምስጢር ሀለ። አማንተ ሀረብ
ምን ስጅን ክም መካለፈት ቃኑን
ኢልትርኤ፡ ምናተ ለሰጅን እተ
ዶለ ሀረብ እት ረአስ ምምተለካት
መደረት አጅረ ምን ገብእ፡ ክም
ሜሻር እቡ እንዴ ትነፈዐ እግለ
ግድባንለ ስጅን ቃረጨ አውመ
መባኒ አውደቀ ምን ገብእ አውመ
እግለ ከሌብ ዶል ለአወድቅ፡
አውመ እትረአስ አንፋር መደረት
ሰበበ ምን ገብእ፡ እትለ ዶል
እለ ላዝም ቱ እግል ልትዓቀብ፡
ከእብሊቱ ዲብ አልማንየ እምበል
ዕቃብ ለለሐልፈ ዐመልያት ሀረብ
ሰኒ ሑዳት ተን።
እት ሀረብ ምን ስጅን
ለኢተዓቅብ ደውለት አልማንየ
እበይነ ሌጠ ኢኮን፡ ላጋር እት

በሀል

ርሽመት ሰብር እት ልብከ
እብ ኖሱ ለልትሃጌ ጸሌዕ ዲብ ሀለ
ዶል ተአዝም ቱ፡ ወርሽመት ደቅብ
ህዬ ዕንታትከ አናቤዕ እት ጃምም
ዶል ትትሰሐቅ ቱ።
- ለዉቅ እት እንተ እግል
ትንበር ዶል ተሐዜ፡ እዲናከ ምስል
ሃዳፍ አትጻብጠ እት ኢኮን ምስል
አንፋር ኢተአተሳስረ።
- እት ርሽመት ሐሩቀትከ
እት እንተ ቀራር ኢትንሰእ፡ ወእት
ርሽመት ለውቀትከ እት እንታመ
ገለድ ኢትእቴ።
- ዔብ
ለአለቡ
መስኒ
ለልትሸነህ እብ በይኑ ነብር።
- ሰይፍ እብ በቃዐቱ ቱ
ለገርብ፡ ወወድ ኣደሚ እብ ጅህዶቱ
ለልትዐወት።
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ጫጮተት እግለ ገሮቦም
ጸዕደ ወጭገሮም ሸግራይ ላቱ
አንፋር ዝያድ ክሉ ትነክሽ።

እት እዲነ ለሀለ
ሐቴ ዶል ጥዕም ወሐቴ
ዶል መራር ክም ገርዴዕ
ሸክ አለቡ፡ ከእለ ጠቢዐት ናይ
እዲናተ፡ ወእለ ለኢልፍህም እዲነ
ላመ ጠዕመ ምን ዐንደል ሌጠ
ትመርር እቱ፡ ከጸልዐት አውመ
መጢጠት ለአለቡ ነፈር፡ እትለ
እዲነ ነብር ሀለ መኢፋሉ
እብ አየ እብ መሃዩ
ገብእ ለአምረ።

ዝበድ ደዖታት

ለአከ ጋር ዲብ እለ እዲነ
በይንተ ትመስለኒ ዐለት፡ ምናተ
ለአከ ጋር ዲብ እለ እዲነ እንተ
ቅስመትከ እንዴ ገብአት ምስሎም
ዲብ እንተ እብ በይንከ ክም ህሌከ
ለምስል እትከ አንፋር እቶም ዶል
ትትከረፍ ቱ።

ም

ሰ
በ
ተ

• ዎሮት ነፈር ዕመርከ ከም ሰነት ገብእ እት ልብሎ ትሰእለዉ፡ ህቱ
ህዬ አርበዐ ሰነት ዋዲ ህሌኮ ቤለዮም። ሐቆ ዐስር ሰነት ምን ሐዲስ ነፍሱ
ለሰኣል ዶል ትሰእለዉ አዜመ አርበዐ ሰነት ዋዲ ህሌኮ ቤለዮም። ህቶም
ህዬ ቀደም ዐስር ሰነት ስኡላምከ ዐልነ፡ እተ ወቅት ለሀይ ወድ አርበዐ
ሰነት ክም እንተ እሱኡልነ ዐልከ፡ አዜመ ሐቆ ዐስር ሰነት አስክ እለ ወድ
አርበዐ ሰነት አነ ትብል ህሌከ ዶል ቤለዉ፡ ህቱ ህዬ፣ አነ ቆልዬ ሳብት
ቱ ዶል ከእብ አርድ ዎሮት ይእበልሱ፡ እለ ህዬ ጠቢዐት ሰብ ተብዕን፡
እናስ ቆሉ እግል ልበድል ኢወጅቡ፡ እናስ ዶል ከቆሉ በድል ገብአ ምን
ገብእ እናስ ኢኮን፡ ከሐቆ እላመ ወለ ሐቆ ዕስረ ሰነት እንዴ ዐቅበልኩም
ትሰእሉኒ ለሄጋዬ ህተ ሌጣ ተ፡ ቆልዬ ለእበድል እበ ምስምሰ ሐበትመ
አለብዬ ቤለዮም ልትበሀል።
አርቡዕ 28 ኦጎስት 2019

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ለሐን መህረጃን እት ኣክር ዮም

አዳወሮት ሽዕር
ካልአይቼ

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
ዮም 22/8/019 ከሚስ ሳዐት 5፡
00-7፡00 ናይ ምሴ ኤክስፖ ቃዓት
G-3 አስመረ
ኤክስፖ እተ ሳዐት ለሀ፡ ክሉ
ሓጃተ ናይ ተሚም አልሓn ለአስምዕ፡
ለአርኤ፡ ለአጼኔ ወለአተምትም ዐለ።
አክራን አግዱር ከርከለሕ እት ልብል
ልሰመዕ። ለአጽበሐት እት ተሚሙ
ገይስ ሰበት ዐለ፡ ተናናት ሼየትመ
ክም ጊማይ ሐዋን እት ከፍፍ ገይስ
ዐለ፡ እስቴጅ ፍረቅ ዓዳት አቃሊም
ክም ድምነት ዐድ ግዑዝ ምነ አጀኒት
ልተልሄ እቱ ዐለ። ሽወየ ቁሸት
አጀኒት ተሐይስ ዐለት። አውኪር
እግል እሊ ገብእ ለዐለ መትከማካም
ሕስር ይዐለ እሎም እምበል
ትልህያሆም። መዓርድ ወአካን
ዕፌታት ክሉ ልትዋዴ ዐለ። ገሌ ሰብ
መአሰሳት ክም ላጅኢን ዐፍሽቶም
ከማክሞ ወራፍዖ ትርእዮም። ዝያድ
ክሉ አክራን ተሸሽ ልሰመዕ ዐለ፡
የለ እብ ዐስር ነቅፈ፡ ዐስር ነቅፈ. .
. ወለመስሉ። መክረፉን ሐብሬመ
ብርድ ብህል መስል።
ሳዐት ሐምስ ክም ተመት ክሉ
አዳም ከርት ዐዙመቱ እንዴ ጸብጠ፡
አስክ ቃዐት G-3 ለአቴ እት ሀለ፡ እት
አግጸቱ ለትፈናተ ሽዑር ልትቀረእ

ዐለ። ምን ለዐል ክሉ አንፋር ፍርቀት
አቃሊም፡ አንፋር መዓርድ፡ ቂሾታት
ወመንበሮ፡ ነባሪ-በሀል አቃሊም
ወለምስሉ ናይ ፈርሀት ወሰአየት
ለሸርሕ ሽዑር ግልቡቦም ዐለ።
ከርስለ ቃዐት ክም አቴነ ህዬ
ለለሐን ዝያድ ወድሐ፡ ኣቤ፡ ለሐን
ተሚም መህረጃን፡ አቃሊም አካናቶም
ጸብጠው ወክሎም መሻርከት ናይለ
ምሴት
ምግሳዮም
ጸብጠው።
ሀንደጎት አልባብ መትጃግረት
ወመአይደት እተ ለሐን ሰኒ ዘሀረ።
በሀለት እብ ተሐት ኮርድስ እግል
ልተክሄ አንበተ አግጸትመ እብ
ለሀበት አጭረዋርሐ። አስክ አዳም
ልትካመል ወአካኑ ጸብጥ ሳዐት 5፡
15 ገብአ ፡ገሌ አቃሊም ርሑ እግል
ልሰጄዕ ወፈርሀቱ እግል ልሕበዕ
ሆ እግል ሊበል አንበተ ወክሱሰን
አቅሊም ግብለት።
አቅሊም
ምግብመ ክም በሊስ ፍዕል ክርንቱ
አስመዐ። ምን ምግብ ዐንሰበ እንዴ
ተዐዴት እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ሐልፈት ለረብሸት። አቅሊም
ግብለት በሐር ቀየሕ ወ ዐንሰበ ላቱ
ትም ሐረው፡ እበ ባካት አፍ-ባብ
ለዐለ አቅሊም ጋሽ በርከ ከርንቱ
ወአክራን ከባቢሩ ጠለቀ። ለሓለት

ለዘት ክሉ እንቲቱ ካልኣይቼ
ጭንትሮ ይእክህለ ቄትለይቼ
ረሐመትኪ ተአትሐዜኒ ዔቅረይቼ
ወለት እም ተአትሐዜኒ ሐቴተቲቼ
እም ምንለዐል ክሉ ዒን ረሐመቼ
ሽሪከት ሐያቼ አካነ ዐቤት እትቼ
ሕርመቲት ምን ለዐሬበ ወለቲትቼ
ክእነ እት እንተ፡ ሜርሓይ በርናምጅ
እት እስቴጅ ዐርገ። ለፈርሀት፡
ወሰአየት ሰኒ እት ረሽመተን በጽሐየ።
ሜርሓይለ በርናምጅ መአተዪ ክም
ወደ፡ ክሉ አዳም እግል ዝክረት
ሸውሀደ ቀንጸ፡ ለቃዐት ህዬ ክምሰለ
አዳም አለበ እግል ደጊገት ምንመ
ሀድአት አክራን ሀንደጎት አልባብ
ላኪን ክርን ግያስ ፈረስ ሃድአት
ከልቀ። ላአክራንለ አልባብ ክሉ
ምስል ክም ተሓበረ መፈተይ ላቱ
ለሐን ከልከ። ለለአትፈክርቱ ምን
ለትፈናተ መጅተምዓት ወክልፍያት
ለማጽአ አዳም ፡ እብ ሀንደጎት ልቡ
እት ዎሮ ለሐን አተፈገ። ስድፈት
ላኪን ለደጊገት ሰበት ተመት ክሉ
አዳም ትገሰ ወፈች ጉም-ጉም ቤለ።
ላኪን ምነ ለሐን ለአወላይ ኢፈግረ

እታሁ ቴምቦ ቀየረ። ወኪል ለጅነት
ዓያድ ከልመት አስመዐ፡ ሐቆ እለ
ነሺደት እብ ደረሰ ወክልኤ ሕላየት
እብ ሳሆ ወትግርንየ ቀርበየ። ለለሐን
ዝያድ ደምቀ። ስዕ ቆምየት ምስል
እለ ክልኤ ሕለየት እብ ዎሮት ቴምቦ
ተፋገዐየ። ሐቆ እለ ወኪል ለጅነት
መህረጃን ተቅሪር አቅረበ። ለተቅሪር
እግለ ጅግራታት ለከስስ ሰበት ዐለ
ክሉ መጃግራይ ወመአይዳይ እብ
መተአያስ አተንሰ።
ፍረቅ ደረሰ፡ መዓርድ ዕፌ
አቃሊም፡ ምህዞ ወስናዓት፡ ጅግረ

ቅራአት ሽዕር፡ ጅግረ ክቱብ ሽዕር፡
ጅግረ ሜርሐት በርናምጅ፡ ጅግረ
አጣዓሚቶ፡ ጅግረ ሞኖሎግ፡ (መሲል
ሽዕር)፡ ጅግረ ቂሾታት ወገበይ
መንበሮ፡ ጅግረ ነባሪ በሀል፡ ጅግረ
ፍረቅ ዓዳት አቃሊም ወጅግረ አላት
ሙሲቀት ነባሪ እብ ሐት-ሐቴ ትርዱ
ወሕምቁ ትሸርሐ። ለሐን ተሚም
መህረጃን እት ረሽመቱ በጽሕ ሰበት
ዐለ፡
ክሎም መጃግረት ፍገሪት
እግል ልስምዖ ተሀለገው። ለለሐን
አዜመ ተነፍስ ሀልጌ ተሓበረ ዲቡ፡
ዝያድ ህዬ ገረመ።
አስአሎት ፍገሪት እብ ፍረቅ
ደረሰ ተአንበተ ወእብተር-ተረት
አተላለ፡ አቃሊም አክለ ሰሙ ሰምዐ
እግለ ቃዐት ቃሎታት ወደየ።
ለትወቀለት ጃእዘት ለቡ ጅግረ፡
ጅግረ ፈርቅ ዓዳት አቃሊም
ሰበቱ፡ አስክ ህቱ መጽእ አልባብ
አንፋር አቃሊም ቴምቦታት ቀየረ።
ለተአንበተት ላዝም ሰበት ክልስ፡ ናይ
አክር ፍገሪት ህዬ ናይለ ክሉ ልጸበረ፡
ፍገሪት ፍረቅ ዓዳት አቃሊም ዐለት።
መቀድም ናይለ በርናምጅ ሰኒ ሹቁል
እት መስል እብ ሳልሳይት አንበተ።
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት ወወዚር
ማልየት እብ ተርተረት ጀዋዝ ማጡ
እንዴ ዐለው።
ዲብ ደንጎበ ላኪን 3ይ ለፈግረ
አቅሊም፡ አቅሊም ግብለት ቱ 15000
ነቅፈ፡ ክም ቤለ፡ አንፋር ፍርቀት
አቅሊም ግብለት እብ ሐሩቀት
ከራሲ ዛበጠው ወፍገሪቶም ሰበት
ኢትወሐጠት እግሎም እግል ልፍገሮ
አስክ አፍ ባብ ሸክተው፡ መትጀግረት
ወመአይደት ክሉ ስመዕ ገሮቦም እት
እዘኖም ለሐየበዉ እት መስሎ፡ 2ይ
ለፈግረ አቅሊም፡ ቅብለት በሐር ቀየሕ
ቱ 25000 ነቅፈ ትበሀለ፡ ለበዝሐው
ስሞም ለኢሰምዐው አቃሊም ሰአየት
በትከው፡ አወላይ ምን ገብእ እት
ልብሎ ርሖም ትሰአለው፡ በሊስ
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ካልኣይቼ ምድር ምስለ ልጽበሕ ወልምሴ
እገር ጎሀ ልስዔ ወለአለምቤ
ንኡሻይ ህተ ትጣስሱ እግል ልዕቤ
በዐል ብትር ህተ ተአትበግሱ እግል ለአውቄ
ሀሊ ጎዬ ዶል እትዐወት
እግል አታለየ አስክ አክረት
ወሀሊ ጎዬ ዶል እትፈለል
ሰአየት እግል ይእብተክ ወይእትሐለል
ካልኣይቼ ዒን ናይ ሐጠር
መሀሮት ስድት እት በር ወበሐር
ከብድ ነሽፈት ዶለ መአከይ
ምስልኪ መሕደሮ ወምስልኪ መአተይ
ምን ዝላም እንቲ መጽሀይ
ወምን ውሒዝ እንቲቱ መዐደይ
ዕላልኪ ኤማን ወስክ
ብካይኪ አምዒት ለሐምግ
እብ ሳይሞኪ ቃፍል ፈይግ
እብ አክራንኪ ኡቡይ ረይግ።
እምበሌኪ ዳርዬ ሀግግ
ይሓፍስ ወይአረቅቅ
ብሆ-ብሆ ኤማን ዋድቅ
Moዳ
ምን ርሖም እንዴ ኢረክቦ፡ በሊስ ምነ
ሜርሓይለ በርናምጅ ትለው ቤለዮም፡
1ይ ለፈግረ አቅሊም ምግብ ቱ
35000 ነቅፈ ቤለ። አቅሊም ምግብ
ፈርሐቶም እብ በርጅ፡ ስስዒት፡ ዕላላት
ወሆርያታት ምድር ሸርሐው።
ሐቆ እለ ለመናሰበት ሰበት
ተመት፡ ክሉ አዳም ምነ ቃዐት ፈግረ፡
ገሌ ፈርሐቱ ሸርሕ እት ሀለ፡ ገሌ
ህዬ እት ሐዘን ትሸመመ። አማንተ
እት ሐቴ ወቀት ምስል ለፈርሕ
አለቡ ወምስል ለለሐዝን። ላመ
ለሐን ናይ ኣክር ዮም መህረጃን
እላተ ለተአገርሙ።

አርቡዕ 28 ኦጎስት 2019

ሚ ከሬ
ምንኩም?
ግራይ ስድክ!!
ማሸአለ ለስሜቱ ከፎ ትገርም
ትበው? ያረይ ህቱመ ሰኒ
ግሩምቱ።
ግራይ
ኣማትነት
እት
ዐርቀየን ምን ለዐል ጸፍሀት ክም
ንጻፍ ወሰርጎ ዐርቀይ ልትነፍዐ
እቡ ዐለየ ምን ሚ ልትሸቄ
ትበው?
ኣቤ! ህቱ ምን ደንቀ አው
ትንዓብ ናይ ከዓሌ ልትሸቄ።
አወል ደንቀ አክል ሕድ
ልትጸረብ ወሐር እብ አስርከት
ገኖ ልትለጠም። ለጢሙ ፈን
ሰበት ለሐዜ ቅድረት ለበን
አንስ ልትዳላየ እግሉ። ላመ
እቡ ልትለጠም አስርከት፡ አወል
ለመአስ ተማም ልትመረቅ
ወሐር ልትሳጠር ወአስርከት
ገብእ ምኑ። እት ረአሱ ህዬ
ቅልወት አው ግርም ልትነጸፍ።
ግራይ ስድክ!!
ገጽ 10

ኣድም አብሐሪሽ

ሴካፈ፡ ፍገሪት ናይለ እግል አርበዕ አምዕል ለአተላለ ትልህያታት
ዲብ ዮም 16 ኦጎስት ናይ
ሰልፍ ትልህየ ኮንፈደሬሽን ምግባይ
ወምፍጋር ጽሓይ አፍሪቀ፡ ሴካፈ
ምን ተሐት 15 ሰነት እት ካልእ
ሳምንቱ ዕዱይ ሀለ።
ሰልፍ ፍረቅ ወጠን ሱዳን
ወሶማልየ እንዴ ተልሀው፡ ፈሪቅ
ወጠኒ ሶማልየ 2 እብ 0 ቀልበ።
ግራሁ ለተልሀው ህዬ ፍረቅ ወጠኒ
ኤረትርየ ወኬንየ ዲብ ገብአ፡
ፈሪቅ ኬንየ 2 እብ 1 ተዐወተ።
እት ዮም 23 ኦጎስት ናይ
ሳምናይት አምዕል ክልኤ ትልህየ
ገብአየ፡፡ ዲብ እለን ትልህያታት
ሰልፍ ለተልሀው ፍረቅ ታንዛንየ
ወርዋንዳ ቶም። ለትልህየ ህዬ
እብ ዐውቴ ፈሪቅ ወጠኒ ርዋንደ
2 እብ 1 ተመት። ግራሁ ፍረቅ
ወጠን ኡጋንደ ወግብለት ሱዳን
እተ ወደያሀ ትልህየ፡ ፈሪቅ ወጠኒ
ኡጋንደ ቀልበ። እት ዮም 24
ኦጎስት ለገብአ ክልኤ ትልህያመ
ፍረቅ ወጠን ሶማልየ ወኤረትርየ
ዐለ።
ፍሪቅ
ወጠን
ኤረትርየ

ወሶማልየ ዲብ ቀበት ዝላም እብ
ናይ ሕበር ዐውቴ 1 እብ 1
ትልህያሆም አትመመው።
ለዲብ ዮም 16 ኦጎስት ለትከሰተ

ደሀይ፡ “ኦል
አፍሪካን ገይምስ”

ሳምን እተ እድዉር ለሀለ
ጅግራታት
ኩለን
ድወል
አፍሪቀ (ኦል አፍሪካን ገይምስ)
ወጠንያይ
ፈሪቅ
ዐጀላት
ኤረትርየ ናይ ብሕቶት ጅግረ
ዐጀላት እት ወቅት ወደ።
እትሊ
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ኪሎምትር
ለገልበበ ጅግረ ውላድ፡ ወድ

ግብለት አፍሪቀ ሪያን
ጊቦንስ ልትዐወት ዲብ
ሀለ፡ ወድ ዐዱ ኬንት
ዋርዊክ ወወድ ሩዋንዳ
ሞይስ ሙጊሻ ናይ
ፍደት ወነሓስ ካልኣይ
ወሳልሳይ
ደረጃት
ረክበው።
ናትናኤል
ብርሃኔ ወሲራክ ተስፎም
ህዬ ራብዓይ ወሓምሳይ
ደረጀት
እንዴ
ረክበው
ትልህያሆም
አትመመው።
ዲብለ 28 ኪሎምትር
ለገልበበ ጅግረ አዋልድ
ህዬ፡
ደሴት
ኪዳኔ
ሓምሳይት
ትፈግር
እት ህሌት፡ ሞሳና ደበሳይ’መ
ሳብዓይት ፈግረት። አዋልድ
ግብለት አፍሪቀ አሽሊ ፓሶ
ወዛንሪ ሮዞ አወላይት ወካልኣይት
ልትዐወተ ዲብ ህለየ፡ ወለት
ናሚብየ ቨይራ ኣድሪያን ህዬ
ሳልሳይት ፈግረት።

ትልህየያታት ኮንፈደሬሽን ምግባይ
ወምፍጋር ጽሓይ አፍሪቀ፡ ሴካፈ
ምን ተሐት 15 ሰነት ሰንበት ዐባይ
ዮም 25 ኦጎስት እግል 10ይት
አምዕሉ እብ ክልኤ
ትልህየ
ትሉሉይ አምሰ።
እትለ ናይ ደንጎበ ትልህየ
መጅሙዐት፡
ፍረቅ
ወጠኒ
ኢትዮጵየ ወታንዛንየት ወፍረቅ
ወጠኒ
ርዋንደ
ወኡጋንደ
ተልሀው።
እተ አወላይት ትልህየ ፈሪቅ
ወጠኒ ኢትዮጵየ ወታንዛንየ ምነ
ትልህየ ክም ፈግረየ ለአክደ ዲብ
ህለየ፡ ለትልህየ ፈሪቅ ወጠኒ
ታንዛንየ 3 እብ 1 ተዐወተ
እተ። ዲብ ትልህየ ሰር ነሃየት
ከም ሐልፈየ ህዬ እኩዳት ለዐለየ

ፕሪመርሊግ
እትለ ሳምን

ለሳልስ ሳምንቱ ጻብጥ ሀለ
ትልህያታት
ድቁብ
ፍረቅ
እንግሊዝ (ፕሪመርሊግ)፡ እተ
ሐልፈየ
ሰነብትመ
ገብእ
አምሰ። ምነ ገብአ ትልህያታቱ፡
ለትደቀበት
ትልህየ
ለፍንጌ
ሊቨርፑል ወአርሰናል ሰንበትዐባይ ለገብአት ትልህየ እት
ገብእ፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል 3፡1
ተዐወተ ዲበ። እምበል እሊመ
ሳውዛምፕቶን እግል ብራይቶን
2፡0፡ ክሪስታል ፓላስ እግል ማንዩናይትድ 2፡1፡ ማን-ሲቲ እግል
ቦርኔማውዝ 3፡1፡ ኒውካስል እግል
ቶተንሃም
1፡0 ወዎልቭስ
ወበርንለይ ህዬ 1፡1 ትፈናተው።
እብ አሳስ እሊ ለውቁላት እብ
ንቃጥ ፕሪመርሊግ መርሐ ለህለየ
ፍረቅ እለን ለተልያ ተን፦
1. ሊቨርፑል = እብ 9 ንቅጠት
2. ማን-ሲቲ = እብ 7 ንቅጠት
3. ኣርሰናል = እብ 6 ንቅጠት
4. ሌሰስተር-ሲቲ = እብ 5 ንቅጠት
5. ማን-ዩናይትድ = እብ 4 ንቅጠት

12ይት ሰነት ዕልብ 36

ፈርቅ ርዋንደ ወኡጋንደ 3 እብ
0 ተዐወተ።
እብ ዓመት ፍረቅ ወጠኒ
ብሩንዲ፡ ኬንየ፡ ኡጋንደ፡ ወርዋንደ
ዲብ ትልህየ ሰር ነሃየት ሓልፋም
ህለው። ትልህየ ኮንፈደሬሽን

ምግባይ ወምፍጋር ጽሓይ አፍሪቀ፡
ሴካፈ ምን ተሐት 15 ሰነት ሐቆ
እሊ ትልህያታት ሴካፈ ምተሐት
15 ሰነት አትኒን ወአተሉት እንዴ
ዓረፈ ዮመቴ አርቦዕ እብ ናይ ሰር
ነሃየት እግል ለአተላሌቱ።

ከበር ወፋት
ነፈር ፊፋ ወርኢስ ፈደሬሽን ኩረት እገር ኤረትርየ ለዐለ
አሰይድ ተስፋይ ገሬሱስ ዲብ ዮም 23 ኦጎስት ዲብ 78 ሰነት ዕምሩ
ትወፈ።
አሰይድ
ተስፋይ፡
ከም
እድንያይ ሐከም፡ ሙደርብ
ተሕኪም ፊፈ ወካፍ፡ እተክምሰልሁመ ርኢስ ኮንፈደሬሽ
ኩረት እገር ድወል ምፍጋር
ጽሓይ
ወምግባይ
አፍሪቀ
(ሴካፈ) እንዴ ገብአ ዝያድ 50
ሰነት ሸቀ።
ዝያድ 22 ሰነት ከም
እድንያይ ሐከም እንዴ ገብአ
ለከድመ አሰይድ ተስፋይ፡ ዲብ
ሰነት 1970 ወሰነት 1980
ትልህየ ነሃየት ካስ አፍሪቀ፡ ዲብ
ሰነት 1987 ዲብ አርጀንቲነ እተ ገብአት ትልህየ ካስ ዓለም፡ እት
ሰነት 1984 ዲብ ሎስ - አንጀለስ አሜርከ እተ ለገብአት ጅግረ
ኦሎምፒክ እብ በቃዐት ለሐክመ ምን እሙራም እድንያይ ሕ’ካም
አፍሪቀ ዲብ አወላይት ደረጀት ልትረተብ ዐለ።
ርኢስ ፈደሬሽን ኩረት እገር ኤረትርየ ዲበ ዐለ እተ ኢነት፡ ዲብ
አትሐሶሳይ እዳረት ኩረት እገር ኤረትርየ ዶር ዐቢ ለዐለ እግሉ
አሰይድ ተስፋይ፡ ዲብ ደንጎበ መደት ሽቅሉ፡ ነፈር ልጅነት፡ “ትልህየ
ዕግል ፊፋ” እንዴ ገብአ ሸቀ።
አሰይድ ተስፋይ እግል ዐቦት ርያደት ኩረት እገር አፍሪቀ እበ
ቀደመዩ ዶር፡ ዲብ ሰነት 2012 ምን ውቁል መጅልስ ርያደት
አፍሪቀ ለትወቀለ ውሳም ትሰርገ።
ዓደት ቀብር አሰይድ ተስፋይ ገሬሱስ ሰንበት ዐባይ ሳዐት 8፡00
አስቦሕ እት መቅበረት ሐዝሐዝ ገብአት።
መፈወድየት ዓዳት ወርያደት፡ ኮንፈደሬሽን ኩረት እገር ኤረትርየ፡
እብ ወፋት አሰይድ ተስፋይ ገሬሱስ ሐዘኖም ዲብ ሸርሖ፡ እግል
ዓይለቱ ወፈተቹ ወፈተች ርያደት ኤማን ወሰብር ልተምነው።
አርቡዕ 28 ኦጎስት 2019
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ሐሞድሪስ ወኣብሐሪሽ

መህረጃን ኤረትርየ 2019 እብ ናይረት ገበይ ትሰርገለ

“ዓዳት ስሙድ እብ ስሙድ”
እበ ትብል ስቅራት ዲብ ዮም
16 ኦጎስት ለትከሰተ ማህረጃን
ኤረትርየ፡ ዮም 22 ኦጎስት እተ
ገብአት ዓደት ተመ።
ሳምን እብ ግዲደ ዲብ ሐረት
ኤክስፖ ለገብአ ማህረጃን ወጠን፡
አቅሊም ለእሉ ቡ አርዛቅ ጠቢዐት
ለአርአ እቱ፡ ዕፌ፡ ብጼሐት ምስል
ውርስ ዓዳት ለትኣመረው እቱ
ስስዒት ወሙሲቀት ዓዳት፡ ቂሾት
መናበረት ወመካሪት አብያት
ቆምያት፡ ጅግረ ፈን፡ ዕፊ ፍጥር
ወስናዐት፡ ዕፌ አሽካል ወረስም፡
በራምጅ በሀል ዓዳት፡ ዕፌ ፈርያት
መአሰሳት፡ ቂሾት አጀኒት፡ መርከዝ

ጅግረ ሙሲቀት ወበሀል ነባሪ
ለከምክም እት ቃዓት ወመስረሕ
ክምሰልሁመ ቀወሺ ልትረኤ
ለዐለ እግል ዔፍየተ እበ ትበስጥ
ገበይ ዱሉይ ዐለ።
ሐረት ኤክስፖ ዲብለ ናይ
ሰልፍ አምዔላት ሃድአት ምንመ
ዐለት፡ ምን ሰር ናይለ መህረጃን
ላኪን አዳም እብ ብዝሔ ምን
ረዪም ወቅሩብ እት መጽእ ንኡሽ
ወዐቢ ክሉ ምስል አስክ ኤክፖ
ተንክረ። ሐረት ኤክስፖ ህዬ
ለትፈናተ ወራታት ዓዳት ለልትረኤ
እተ፡ መዓርድ ስወር፡ መዓርድ
አቃሊም፡ ቂሾት አጀኒት፡ ባቡር፡
ጽዕኔ አፍሩስ ወእንሰ፡ መዓርድ

አትቃመተው። ለበርናምጅ ህዬ
እብ ዝክረት ሹሀደ አንበተ።
ግረ እሊ እብ ቀይሒት
ዕንቦበ አኽርየ ጽንዓትነ ለትብል
ነሺደት ዘመን ንዳል ክምሰልሁመ
ጥንቅልዖ ለትብል ሕላየት እብ
አሕመድ ዐሊ ሹም እብ ህግየ
ሳሆ፡ መሓዛይ እብ ሻብ ፈናን
ናሆም ተኸስተ ደርብ ሕድ
ክምሰል
ትቀደመየ
ግራሁ
ለቃዐት ዝያደት ዲብ ትትዐመር
ወትገምል ጌሰት።
እት ዓደትለ መትመሞ፡ ዲብ
ክሉ ለትቀደመ ጽበጥ ወበራምጅ
ተቅዪም ልትቀደም እት ሀለ፡
ዲበ ትመጽእ ሰነት እብ ሰበትለ
እግል ልግባእ ለቡ አትሳናይ
ሸርሕ ፋይሕ ትሀየበ። መስኡል
መክተብ ልጅነት ዓያድ ወጠን
አሰይድ ተስፋይ በርሄ እተ
አስምዕየ ከሊመት፡ ናይ ዮም
ዓመት ማህረጃን፡ ሐድ ሰር
ሚልዮን ቤጽሐት ከም ተሐደረ
ሸርሐ።
አሰይድ ተስፋይ እንዴ አትለ፡
ዶር ክሉ አቃሊም፡ ለትፈናተ
መአሰሳት ሕኩመት ወጀብሀት፡
መአሰሳት ወአፋርድ፡ ዲብ ዐውቴ
ወገማለትለ ሐውልየት ወጠን ለዐለ
እግሎም ዶር እንዴ ሐመደ፡ እብ
አሳስለ ትቀደመ ተቅዪም፡ ጀዋንብ
ሰኒ እንዴ ተሐፈዘ፡ ነዋቅስ እግል
ልትመም ለትመጽእ ሰነት ለሔሰ
ዶር እግል ለሀሌ እግሉ መስኢት
ክም ገብእ አፍሀመ።
እት ደንጎበ እተ ገብአት ዓደት
ሂበት ጀዋእዝ ህዬ እት ስስዒት፡
ሙሲቀት
ዓዳት
ወመካሪት
አብያት አወላይ አቅሊም ምግብ፡
ዲብ ዕፌ ቃዐት ወኣላት ሙሲቀት
ዓዳት አወላይ አቅሊም ግብለት፡
እብ ዓዳት በሀል አቅሊም ዐንሰበ
ልትዐወቶ እት ህለው፡ ዲብ
ክሉ ወራታት ለትዐወተው ህዬ
ጀዋእዝ ወሽሃዳት ተሀየበ።
ሐቆ እለ ተቅሪር ሳምን
መህረጃን እብ ዶክተር ሳልሕ

ሱረት ምን ስወር ቂሾት አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ተዐሊም ወታየኖት፡ ወዕፌ ወዝቤ
ሼሪካት መዓድን ወራታት ብስር
አክትበት ወብዕድ ለከምክም
እዴ፡ ዝቤ ወዕፌ አክትበት፡ ባዛር
ጽበጥ ዐለ እቱ።
ወለመስሉ እንዴ ትሰርጌት፡ ሐነን
ዲብለ እግል ስስ አምዕል እት
ዲብ ትብል አስመነት።
ሐረስ ኤክስፖ ለጸንሐ መህረጃን
ዮም 22 ኦጎስት ላኪን ኢከም
ምነ ትፈናተ አርካን ወጠን
ዮም 16 ኦጎስት ለልትነደቅ
ለመጽአው ምዋጥኒን ለትፈናተ
ወአካናቱ ጸብጥ ለዐለ አርዛቅ
ጽበጥ ዓዳት፡ ሕላይ፡ ሙሲቀት
ፍረቅ ዓዳት ወዕዙማም ጋሸ
ቀወሺ ወሓለት መናበረት ናይለ
አስክ ቃዐት ጂ3 እግል ልጀርበቦ
እቱ ለነብረ ቆሚያት ለለርኤ
አስተብደው። ዕዙማም ወሕሹማም
ጽበጥ እንዴ አዳለየ ማጽኣት
ጋሸ መጋሲቶም ጸብጠው። ምን
ዐለየ።
አቃሊም ለትፈናተ ወራታት
እብ ፍንቱይ ለክል ምሴት
እግል ለአቅርቦ ለመጽአው ፍረቅ
እት መስረሕ ልትረኤ ለዐለ ጅግረ
ልግበኦ ወአፍራድመ አካናቶም
ዓዳት ነባሪ እግል ብዝሓም ለበሰጠ
ጸብጠው። አክል ሕድ ሳዐት 5፡
ወለሀይ ከምን ለሀይ ለልትሐሬ
40 ደቂቀት ክምሰል ገብአ ህዬ
ጽበጥ ዱሉይ እቱ ዐለ። እሊ እበ
ሰብ ሰልጠት ሕኩመት ወጀብሀት
ስስ አቃሊም ለዳለ ጽበጥ ህዬ
ዲብሎማስዪን ወዕዙማም ገሸ
እግል ክለን ቆሚያትነ ለወክል
ወመትዛይረት መህረጃን እብ
ሕላይ ወተማሲል ክምሰልሁመ
ሕበር እግለ ናይ ደንጎበ መትመሚ
12ይት ሰነት ዕልብ 36

መሕሙድ (ቀንደ) ቀርበ። ዶክተር
ሳልሕ ዲብለ ቀደመዩ ፋዬሕ
ወእብ ተፋሲል ለተለ ተቅሪር
ዲብ ጅግረ መቅደረት ኣላት
ሙሲቀት ዓዳት፡ ዓዳት ወነባሪ፡
በሀል ነባሪ፡ ስታንድኣፕ ኮመዲ፡
አግቡይ ቅራአት ሽዕር አግቡይ
ነዲቅ አብያት ወመናበረት፡ ዕፌ
ቃዓት፡ በራምጅ ፍርቀት ዓዳት
ቀይሒት ዕንቦበ፡ ለትፈናተ ፍረቅ
ፈናኔን ዐባዪ፡ ዕፌ ተማሲል፡
ምህዞ ወስናዐት፡ ጸርብ ወሸክል
ክምሰልሁመ ወራታት ብስር እዴ
ለዐለ ፈዳብ ወሐዋን ጀዋንብ
እብ ፋዬሕ ወተፋሲል ሸርሐ።
ግረ እለ ዲብ እሊ መህረጃን
አፍራድ፡ አቃሊም ውዛራት፡
መአሰሳት
እግለ
አርአያሀ
መሻረከት
ለሸርሕ
ሸሃዳት
ወጀዋእዝ ምን ወዚር ማልየት
አሰይድ ብርሃኔ ሀብቴማርያ
ትከበተው። ክምሰልሁመ እት
መጃላት ምህዞ ወስናዐት ፍረቅ
ዓዳት ቀይሒት ዕንቦበ፡ ዲብ
ጅግረ ኮመዲ፡ አግቡይ ክታበት
ሽዕር ቅራአት ሽዕር፡ ተሽኪል
ወጸርብ ሞኖሎግ ወለመስሉ
እብ አፍራድ ወመጃሜዕ እግለ
ተዐወተው ናይ ሰላዲ ወኣላት
ሙሲቀት መትናየቲ ተሀየበው።
አጅወእ ናይለ ናይ መትምሞ
እሕትፋል ዲብ ርሽመት ሽዑር
ፈረሕ ወለውቀት ዲብ በጽሕ፡
ለበርናምጅ ዲብለ ክሉ ለልታከዩ
ወእብ መትረማጭ ለለአኖክዩ
ፍገሪት በህለት ወዘዖት ጀዋእዝ
ዐባዪ ተዐደ። አልባብ መትጃግረት
አቃሊም ፍገሪት ናይለ ገብእ
አስመነ ጅግራታት እግል ልስመዕ
ትረመጨ።
እብሊ ህዬ ለጀዋእዝ እብ
ናይ ነባሪ ኣላት ሙዚቀት እንዴ
አስተብደ፡ እትሊ አወላይ አቅሊም
ግብለት፡ ካልኣይ አቅሊም ዐንሰበ፡
ሳልሳይ ህዬ አቃሊም ጋሸ በርከ
ገበአ እት ህለየ፡ እብ ጅግረ በሀል
ነባሪ አወላይ አቅሊም ዐንሰበ፡
ካልኣይ አቅሊም ምግብ፡ ሳልሳይ
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ኣሰይድ ተስፋይ በርሄ

ዶክተር ሳልሕ መሕሙድ (ቀንደ)
ህዬ አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
ተዐወተየ።
እብ ጅግረ ሽቅየት አብያት
አወላይት አቅሊም ምግብ ካልኣይ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ሳልሳይ አቅሊም ግብለት ሐቆለ
ተዐወተየ፡ እብ መዓርድ ቃዓት
አቃሊም ህዬ አወላይ አቅሊም
ግብለት ካልኣይ አቅሊም ምግብ
ወሳልሳይ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እንዴ ገብአየ ተዐወተየ።
እት ጅግረ ትልህየ ዓዳት
ህዬ አወላይ አቅሊም ምግብ
ካልኣይ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ወሳልሳይ አቅሊም ግብለት
እንዴ ገብአየ ጀዋእዘት ምን
ስክርቴር ጀብሀት ሸዐብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
አልአሚን
መሐመድስዒድ
ተከበተየ።
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