ባርንቶ፡ ሰሚናር ውዛረት ዐድል ገብእ

ውዛረት ዐድል ንዛም ዐድል
ወወራታት መሓክም ደገጊት እግል
ልትጠወር ገብእ ለጸንሐ አሽቃል
እግል ልትደቀብ ትወድዩ ለህሌት
ወራታት እግል ሰብ ሸርከተ እግል
ተአብርህ ለአመመ ሰሚናር ዲብ
23 ኖቨምበር እት መዲነት ባርንቶ
ወደ።
ወዚረት ዐድል ፎውዝየ ሃሽም
ዲበ ሀበቱ ሸሬሕ፡ ምን ሸዐብ
ለልትበገስ ወሸዐብ ለአሳሱ፡ እተክምሰልሁመ እብ ወካይል ሸዐብ
ለልሰርገል ወከደማት ሻፍግ እግል
ለሀብ እንዴ ትበሀለ ለተአሰሰ
መሓክም
ደገጊት፡
ሰዋልፍ
እጅትማዕየት ሙጅተመዕ እበ
ለሐፍዝ አግቡይ ሐድ ቅድረቱ
አሽቃል ሰርግል ክም ጸንሐ እንዴ
ሐበረት፡ ወራታቱ ምን ወክድ
እት ወክድ ዲብ ልትቀየም ሽቅሉ
እግል ልስኔ ጅህድ ገብእ ክም
ጸንሐ አብርሀት።
ክሉ ለገብእ ጅህድ፡ አሳሲ

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 28 ኖቨምበር 2018
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መባድእ ዐድል እት ሕሳብ ለኣተ
ክምቱ እንዴ ሐበረት ወዚረት
ፎውዝየ፡ እት ሰዋልፍ ወለመድ
ሙጅተመዕ ለልተንከብ እግል
ልግበእ ወእብ ሸዐብ ለተሐረው
ቁዳት
መቅደረት
ምህነቶም
እግል ትደቀብ እብ ሰበትለ ፈግረ
በራምጅመ ተውዴሕ ርሒብ
ሀበት።
ወዚረት
ፎውዝየ
እንዴ
አትሌት፡ እትሊ ወክድ እሊ ዲብ
ሙጅተማዕነ ለኢዐለ ዛህራት እግል
ልትርኤ ሰበት አንበተ፡ ዕሪት
ህዬ ምን ገበየ እንዴ ሸክፈት
ክም ትትሐባለክ ወዴ ሰበት ሀለ፡
ለዕላመት ሙጅተማዕ ኤረትርየ
ላታ ዕሪት ወባልሖት ቅደይ ክፋል
ንዛም ዐድል እግል ልግበእ ወለዐለ
ድዕፍ እግል ልስኔ ልትከደም ክም
ሀለ አፍሀመት።
“ቃኑን
እግል
ፍንቱያም
ሰብ ምህነት ሌጠ ለተርፍ ሰበት
ኢኮን፡ ክሉ ክፋል ሙጅተማዕ

እብ መስኡልየት እግል ልክደም
እቱ ወጅብ” እንዴ ትቤ ወዚረት
ፎውዝየ፡ ቁዳት መሓክም ደግጊት
ምህነት ወአክላቅ ሙጅተማዕ
ለጾሮም፡
ዓዳት
ወመካይድ
ሙጅተማዕ ለለሐሽሞ መስኡልየት
ለረፍዖ፡ ምንለ ገብአ አከይ ጠባይዕ
ሑር እግል ልግብኦ ወመሳልሕ
ሰዋልፍ እጅትማዕየት አውለውየት
ለለሀይቦ እግል ልግብኦ ክም
ወጅብ ሸርሐት።
እት ደንጎበ፡ ሙሽተርከት፡
መቅደረት ምህነት ቁዳት እግል
ትዕቤ ተአሂል እግል ልትነዘም፡
ዲብ ዐመልየት ሕርያን ቁዳት
ወልጃን ዕሪት ለሸቄ መቃዪስ
ዋዴሕ እግል ልትዳሌ፡ እብ
ፍንቲት ዲብ መዳይን በቃዐት
ወተጃርብ ለቦም ሰብ መቅደረት
ቃኑን እግል ልትየመሞ፡ ሕዱድ
ሰልጠት መሓክም ደገጊት ዋዴሕ
እግል ልግበእ ወልስኔ ለልብል
አራእ ቀደመው።

ወራታት መሕበር ወጠን ፍክር
ወዐቦት ምስክነ ልትጌመም
መሕበር
ወጠን
ፍክር
ወዐቦት ምስክነ 3ይ ወዕላሁ እት
ዮም 24 ኖቮምበር እት አስመረ
ሰርገለ።
ናይ ሕሽመት ርኢስ ናይለ
መሕበር
አሰይድ
ክፍላይ
ገብረሚካኤል እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ መሕበር ወጠን ፍክር
ወዐቦት ምስክነ ምን ልትአሰስ
8 ሰነት ሌጠ እድዉር ምንመ
ህለ፡ አስክ እለ እበ ሰርገለዮም
ወራታት ምስል ዕምሩ እት
ልትርኤ
አርደት
እጥፉሕ
ክምስለ ህለ ሐበረ።
እት ምጅተመዕ ለዐለ ፍክር
ድንጉር እንዴ ትሸነከ፡ እት
ለትወቀለት
ፈዛዐት
እግል
ትትበጸሕ ገብእ ለህለ ወራታት
እግል
ልተላሌ
ወልደቀብ
አትፍቀደ።
ቀድየት ፍክር ወዐቦት ምስክነ፡
እግል ዓይላት፡ ሙጅተመዕ፡
ሕኩመት ወመሓብር ለትኸስስ
ጋሪት እጅትማዕየት ክምተ
ለሐበረ፡ እት ዉዛረት ዐመል
ወደማነት እጅትማዕየት ሙዲር

ዓም ቅስም መንገፎ እጅትማዕየት
አሰይድ ምሕረተኣብ ፍሰሃዬ፡
አረይ
ናይ
እሊ
ሕማም
ላቶም አጀኒት ክምሰል ክሎም
መዋጥኒን ዓፍየቶም እግል
ትትሐፈዝ ወመትነፈዐት ክሉ
ከደማት እጅትማዕየት እግል
ልግበኦ ጅህድ ትሩድ ክምሰል
ለእሸትሐዜ ወደሐ።
ርኢስለ መሕበር ሌቴናል
ኮሎኔል ብርሃኔ በኽረጼን፡ እተ
ሐልፈየ አርበዕ ሰነት ለትሰርገለ
ካድም ለኸስስ ተቅሪር ቀደመ
ወህድግ ገአ እቱ።
እት ደስቱር ናይለ መሕበር
እበ
ገብአ
ተቅዪር፡
እት
ሙሽተርከት ናይለ ወዕለ እንዴ
ትቀደመ ንቃሽ ሐቆለ ገብአ እቱ
ህዬ እግል 4 ሰነት ለትከድም
ልጅነት ተሐሬት።
መሕበር ወጠን ፍክር ወዐቦት
ምስክነ፡ እት ሰነት 2010 እብ
ሕሱራም ዋልዴን ለተአሰሰ በረ
ምን ሕኩመት መሕበር እት
ገብእ፡ እትሊ ወክድ እሊ ሐድ
4 አልፍ አንፋር ህለው እግሉ።

ከረን ወሐጋት ሰሚናር ጀብሀት ገብእ

ባይኣም እተ ለህሌነ መርሐለት፡
ዉሕደትነ እንዴ አተርድነ ክለ
መቅደረትነ
ወአርዛቅነ
እት
ወጠንያይ ዐማር እግል ንዋልዩ
መስኡልየት ዐባይ ለተአጸዉር
ክምተ፡ ስክርቴር ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ደመቅራጥየት ወዐዳለት
እት አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ
ረዘኔ አዶናይ፡ እት መዳይን ከረን
ወሐጋት እተ ወደዩ ሰሚናራት
ሸርሐ።

“ፍገሪት ስሙድ፡ መዳፈዐት
ወእስትሽሃድ ሸዐብ ኤረትርየ ምን
ወክድ እት ወክድ እት ደምቅ
መጽእ ህለ” ለቤለ አሰይድ ረዘኔ፡
እግል ሰላም እብ ዐማር ረሸዶት
ክምሰል ሩእየት ወጠንየት እግል
ሸዐብ ትታኬ ለህሌት መሃም ክምተ
እት ለሐብር፡ ሸባባት ፈዛዐቶም
እንዴ ወቀለው እብ ምህናት
ወተዕሊም እግል ዝያድ ደረጀት
እግል ልክደሞ፡ ትላከ።

አሰይድ ረዘኔ እት ሸርሑ፡ እግል
ዝያድ 20 ሰነት እት ኤረትርየ ለገአ
ዋይዲባት እብ መራሕል መራሕል
ሐቆለ ሸርሐ፡ ሰዋልፍ ሙጅተመዕ
እግል ልትሐፈዝ ወእት ግም ሐዲስ
እግል ዐደዮቱ እብ መትሰባል
ጅህድ ክም ለአትሐዜ ወደሐ።
ሙሽተርከት እተ ሀበዉ ረአይ፡
እት ሓድረት ሓለት ወጠን ለረከዘ
ሰሚናራት ወተውዕያት ዝያድ
እግል ልትከደም እሉ ትይፋነው።

ስጁናም ተእዲብ እብ ዲብሎም ወሸሃደት ልደሐሮ
ከደማት ስጅን ተአደኢብ
ኤረትርየ፡ እግል ሰልፍ ኢነት
መደት ክልኤ ሰነት ናይ ክልየት
ድራሰቶም ታብዖ ለጸንሐው 20
ስጁናም ቃኑን 12 እብ ዲፕሎም
ወ8 እብ ሽሃደት አድሐረ።
ዲብ ዮም 24 ኖቨምበር ዲበ
ገብአት ዓደት መድሐራት፡ ዐሚድ
ክልየት ትጃረት ወእቅትሳድ
ዶክተር እስቲፋኖስ ሃይለማርያም
እተ
አስምዐየ
ከሊመት፡
ለትደሐረው፡ ናይ አካውንቲንግ፡

ወዕሉም ሙጅተማዕ ወሽቅል
እጅትማዒ ደራሰቶም እብ ዐውቴ
አትመሞቶም፡ ትኣምርተ ናይለ
መቅደረቶም እግል ትትወቀል
ለፈግረ በራምጅ ክምቱ ሐበረ።
ጠወሮት መቅደረት አዳም፡
እምነት አሳስ ናይ ክሉ ዐገል
ዐቦት ክም ቱ እንዴ ሐበረ ዶክተር
እስቲፋኖስ፡ እዳረት ትጃረት ናይ
ዲግሪ ድራሰት ታብዖ ለህለው
ብዕዳም ዲብ ሳልሳይት ሰነት
ዕዱያም ክም ህለው እንዴ ሐበረ

ለበራምጅ ፍግሪት ዛይደት ክም ቡ
አከደ።
መስኡል
ከደማት ስጅን
ወተአዲብ ኤረትርየ ብርጋደር
ጀነራል
ግርማይ ምሓሪ እብ
ጀሀቱ፡ ለመርከዝ፡ ናይ ምህነት
ወአካዳሚ መቅደረት ናይለ ዲብ
ሐንቴሁ ለህለው ስጁናም እግል
ለዓቤ ለአፍገረዩ በራምጅ እግል
ልሰርግል ለከድመው ሰብ ሸርከት
ሐመደ።
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ስነይ፡ እተይ ግረህ ዓይላት
ሹሀደ እብ ኬወ ለአቴ

እትለ ሰነት እለ እብ ክምክምት ገበይ ለተሐረሰ ግራህ ዓይላት
ሹሀደ፡ እብ መዓወነት ሸዐብ ወእዳረት ምዴርየት ስነይ እተዩ እት
ወክዱ ክም አተ፡ ወኪል ኤሪነ ሐበረ።
እተ ለአተ እክል ለትወዘዐ እተ ዕለት፡ መስኡል ልጅነት ሐርስ
ዓይለት ሹሀደ አሰይድ እዮብ ብርሃኔ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ እግል
1000 ሬፍዐት ዓይለት ሹሀደ አዋልድ አንሳት እግል ክል ምነን
ኦሮ ሄክታር እንዴ ተሐረሰ ክም ትወዘዐ፡ እት ክሉ ወራታት
ሐርስ ህዬ ኬወ ሕምድት ክም ትሰርገለት ሸርሐ።
ለክፍለ እብ መሻረከት ናይለ ትሰርገለት ኬወ እቡ ክም
ትትቀየስ እት ሸርሕ ህዬ፡ ግረ እለ አዋልድ አንሳት አክል ሕድ
መሻረከት እግል ተሀሌ እለን ትወሰ።
መትነፈዐት ናይለ ኬወ ላተን ዓይላት ሹሀደ እብ ተረተን፡ እብ
ሸዐብ ወእዳረት ለገአት እግሎም መዓወነት ሐቆለ ሐመደው፡
እት ሙስተቅበል እግል ዝያድ ፍገሪት እተይ መሻረከተን ክምሰል
ለአዘይደ አከደየ።
ገጽ

መሽሮዕ ዐማር ሐርስ ተሰነይ-ዐሊግድር
እት ደማን እተይ እክል ሰኒ

መህረጃን ኤረትርዪን ጅደ ወድዋረ እብ ሰርገል ተምም

ማህረጃን ጃልየት ኤረትርዪን
ስካን ጅደ ወድዋረ “ርእየት እብ
ክድመት” እበ ትብል ስቅራት
ዲብ ዮም 21 ኖቨምበር እብ
ወዚር ካርጅየት አሰይድ ዑስማን
ሳልሕ ትከሰተ።
ዲበ ዓደት፡ ወዚር ዑስማን፡ እብ
ቁንስል ዓም ደውለት ኤረትርየ
ዲብ ጅደ አሰይድ ዐብዱራሕማን
ዑስማን ወብዕዳም መስኡሊን
እንዴ ትተለ፡ እብ ደረሰ መድረሰት
ጃልየት ኤረትርየ ወ ሸባባት ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት ለትዳለ ዕፌ ፍጥር
ወስናዐት ወስወር እተክምሰልሁመ
እብ አንፋር መሕበር ጠን አዋልድ
አንሳት ፈሬዕ ጅደ ለትዳለ ዕፌ
አሽቃል ብስር እዴ ወነብሪት ዓዳት
ዐፈ።
ቁንስል ዓም ደውለት ኤረትርየ
ዲብ ጅደ ወድዋረ አሰይድ
ዐብዱራሕማን ዑስማን እተ አስምዐየ
ከሊመት፡ መህረጃን - አተላላይ
ናይለ ክል ሰነት ለገብእ ፡ ውሕደት፡
ውፋቅ ወመትነዛም ትሩድ ናይለ
ጃልየት ለልአክድ በራምጅ ክምቱ
እንዴ አብርሀ፡ እግል ዐውቴ ናይ
እሊ መህረጃን ዶሮም ለቀደመው
ሐምዴሁ ቀደመ።
ናይ ዮም ዓመት ማህረጃን ፡
ዲብ አዋይን ሰላም ወለ ስሙድ
ሸዐብ
ወሕኩመት
ኤረትርየ
ለአከደ መትረፋዕ መኔዕ ገብእ
ሰበት ሀለ፡ ፍንቱይ ክምቱ እንዴ

ሸርሐው ሙሽተርከት፡ በራምጅ
ብነ ወዐማር እግል ልትዐወት
ክም ዲመ ዱልያም ክም ቶም
ከደው።
ለመህረጃን፡ እብ ሰሚናር
ውቁል ወፍድ ሕኩመት ኤረትርየ፡
በራምጅ ዓዳት ወብዕድ አስክ
ዮም 23 ኖቨምበር እት ርያድ
ወጅደ አተላለ።
ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ፡ ዲብ ሓድረት
ሓለት ዐድነ ወመንጠቀተነ እንዴ
ረከዘ እግል ሙሽተርከት እተ
ወደዩ ሰሚናር፡ ብይእት ለህሌት
መርሐለት
ሰላም ወመዓወነት
ፍሬ ስሙድ ወውሕደት ሸዐብ
ወሕኩመት ኤረትርየ ከም ተ
እንዴ ሐበረ፡ ሱረት ኤረትርየ እግል
ለኣኬ ለገብአ ዐዳዋት ወመቅደረት
ኤረትርየ እግል ተሐውን ለትቀረረ
መኔዕ ምን አክተመ “አሰናይኩም”
ቤለ።
“ነአትየ ለህሌነ መርሐለት
ናይ ብነ ወጠንተ”
ለቤለ
ወዚር ዑስማን፡ እሊ እበ ሔሰት
ወለትመቅረሐት
ገበይ
እንዴ
ሰርገልነ ክም ንትዐወት እቱ ሸክ
ክም አለቡ እንዴ አከደ፡ ዕላቃትነ
ምስል ድወል ቀር አፍሪቀ እግል
ልትደቀብ ወመዓወነት ወውሕደት
እግል ነአደቅብ፡ እተክምሰልሁመ
አተላላዩ እግል ነአድምን፡ ናይ
ስያሰት፡ እቅትሳድ፡ እጅትማዕየት
ወአምን
መትቀዳም እግል

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

ንጠውር እብ መትሐሳር ዛይድ
እግል ልትከደም ክም ቱ ሐበረ።
ምን መክሰቲ አስክ ደንጎበ፡
ቀይሒት ዕምቦበ ወሸባባት ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት እበ ቀደመው በራምጅ
ፈን ፡ ጅግረ ዕፌ ለበብስ ወብዕድ
ጅግረ ወሂበት ጀዋእዝ ናይለ
እት ደንጎበ፡ እብ ሸክል ጅግረ
ዲበ ትነዘመ በራምጅ ጋምልክም
ዐለ ወካይል ውዛረት እዕላም
ሐበረው።

ዲብ መሽሮዕ ዐማር ሐርስ ሰነይ- ዐሊግድር ዲብ ሐድ 100
ሄክታር እብ ረይ ወከረም ለዐምሮ ለህለው 80 አንፋር መሕበር
ምስኩናም ሐርብ ምሔርበት፡ ሐርሶም ዲብ ደረጀት ሰኔት ከም
በጽሐ ትሸርሐ።
መስኡለ ማሕበር እት ስነይ አሰይድ መሐመድ-ኖር ዐሊ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ለወራታት ስኒን ብዙሕ ባጥር እንዴ ዐለ፡
ዲብ ሰነት 2012 ማሕበር ወአንፋሩ እበ አትበገሰዩ ወራታት፡
ሐረስቶት እብ ሐዲስ እንዴ ትነዘመው እተይ ሰኒ ረክቦ ክም
ጸንሐው እንዴ ሐበረ፡ ዮም ዓመትመ እተይ ሰኒ እግል ልርከቦ
መስኢት ክም ሀለ አብርሀው።
መሕበር ምስለ ትፈናተየ ጀሃት ሕኩመት እንዴ ተዓወነ፡
ደረጀት መናበረት ምስኩናም እግል ለአስኔ፡ እብ ሐርስ፡ ንዋይ፡
ወትጃረት እንዴ አትሐደረዮም ለሽቁ እበ ገበይ እት ሰርግል
ክም ጸንሐ እንዴ ሐበረ አሰይድ መሐመድ ኖር፡ እተ ምዴርየት
ለህለው ምስኩናም፡ ለገብአት እግሎም ሰዳይት እት መናበረት
ሰኔት እግል ልትዐደው እትቅድርቶም ክም ህሌት ሸርሐ።
ሐረስቶት ዲበ ሀበወ ሐብሬ፡ ዲብ መሕበር እንዴ ትከምከመው
ዲብ ሐርስ እግል ልክደሞ ወደማን ለቡ እተይ እግል ልርከቦ
በክት ክም ሀበዮም እንዴ ሐበረው፡ እግል ዝያድ እተይ ሰዳይት
ትራክተራት እግል ትግበእ እግሎም አትፋቀደው።
ፈርዕ መሕበር ምስኩናም ምሔርበት ኤረትርየ ዲብ ምዴርየት
ሰነይ 1200 አንፋር ቡ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ፈርዕ ማሕበር ምስኩናም ሐርብ ዲብ
ምዴርየት ዐዲኳለ፡ መናበረት አንፋሩ እግል ለአስኔ ጅህዱ ከም
ለአተርድ፡ ሓለት አንፋር ወለትሰርገለ ወራታት እግል ልቀይም
ዲበ ገብአ እጅትመዕ ተሐበረ።

ዐንሰበ፡ ተቅዪም ወራታት ማሕበር አንሳት

ዲብ አቅሊም ዐንሰበ፡ ፈዛዐት
አንሳት ዲብ ክሉ እት ትዕቤ እበ
ልሰርገል ለሀለ ጅህድ፡ ተቅዪር
መጽእ ክም ሀለ ብዝሔ እት
መአሰሳት ዓፍየት ለልትፈረጀ
አንሳት ወሰኮቱ ህዬ ናይ እሊ
ተኣምርተ ክም ቱ ትሸርሐ።
እሊ
ለትሸርሐ፡
ፈርዕ
ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ አቅሊም ዐንሰበ፡ ምን
ዮም 17 አስክ 18 ኖቨምበር
እት መዲነት ከረን ዲበ ወደዩ
እጅትማዕ ተቅዪም ቱ።
ዲበ
እጅትማዕ፡
እት
አደቀቦት ወራታት ማሕበር
እግል
ልግባእ
ለልትሐዜ
አሽቃል፡ እግል ሸነኮት ዐዋዲ
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ዴረት ወእግል ኢለአቅብል
እግል ልግባእ ለቡ መትደጋግ፡
እተክምሰልሁመ
በቃዐት
አካዳሚ አንሳት እግል ትዕቤ
ለልሰርገል ወራታት ወሄራሩ
እቱ ሐቆ ሀድገየ፡ ናይለ መጽእ
ወክድ
ይማም
በራምጃት
ኤተነ።
መስኡለት
ከደማት
እጅትማዕየት
ወእቅትሳድ
ናይለ ፈርዕ አሰይደ ሰናይት
መሓሪ፡ ዲብ ክሉ መጃላት
መጽእ ለሀለ ተቅዪራት ሰኒ
ፍገሪት ፈዛዐት ክምቱ እንዴ
ሐበረት፡ ዲብ አንሳት ለትገብእ
ክስአት ረአስማል
እግል
ትደቀብ አትፋቀደት።

አርቡዕ 28 ኖቨምበር 2018

መስኡለት ፈርዕ ማሕበር
ወጠን
አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ
ፈርዕ
አቅሊም
ዐንሰበ አሰይደ ኣምነ ሐሰን
እብ ጀሀተ፡ ዲብ አርድየት
ልትርኤ ለሀለ ተጠውር ከመ
ለአክዱ፡ መቅደረት ወፈዛዐት
አንሳት ምን ወክድ እት
ወክድ ተዐቢ ክም ህሌት
እንዴ ሐበረት፡ እግል ዝያድ
አፍረዮት ለለአትናይት ክምቱ
ሸርሐት።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ምን
ክሉ አቅሊም ዐንሰበ እግለ
መጽአየ አንሳት፡ ዲብ ዮም
19 ኖቨምበር እዳረት ማልየት
ለከስስ መሓደራት ተሀየበ።
ገጽ

2

ስወር
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አርቡዕ 28 ኖቨምበር 2018

ገጽ

3

ዐማር
ዐማር

ኣድም አብሐሪሽ

ባብ ክልኤ ዱለት ወኔዋት ነሀር-ሰቲት

ምን ተሰነይ፡ እብ ገበይ ገሉጅ
ለአስክ አቶብየ ጋይስ ከጥ እንዴ
ጸበጥከ 88 ኪሎ-ምትር ዶል
ተአከልስ፡ ለእት ምሕናቅ ክሩፍ
ለሀለ ከዛን ባደሚት ሕልፍ ክም
ትቤ፡ ለእብ መካሪት ምድረ
ወጠቢዐት፡ አርዛቅ ንዋየ ወሐርሰ፡
ክምሰልሁመ ለመትሐድራይ ጋሸ
ሸዐበ እቡ ለትትአመር ሽብህ
መዲነት እምሐጀር ትትከበተከ።
እምሐጀር ምስል ክልኢተን ሱዳን
ወአቶብየ ለትአትራክብ መዲነት
ሰበት ተ፡ “ሚነት-በር” ለትብል ስም
ክርስመ በ።
እምሐጀር፡
እብ
ግብለት
ምውዳቅ ጸሓይ ምስል አቶብየ
(ሑመረ) ለትሓደ’ነ እት ገብእ፡ ምን
ዘበን ጥልያን ክም ድጌ ለትሐየበት
ወሐርመ እት መዲነት ለትጠወረት
ክምሰል ተ ስካነ ለሓኩ። ምን
መዲነት ለትነቅሰ ሐበትመ አለቡ።
ሸዋርዐ፡ አርደ፡ ማየ ወእት ተጠውር
ለዋልየ እስትንቡራት መባኒ ሐቴመ
ኢተርፈ። ለክም ሀባብ እንዴ
ትለውለየ ለልሐልፍ ሰነት እብ ግዲደ
ማይ-ጭሩይ ለጀርውን ነሀር ሰቲት፡
እግል እምሐጀር ዲመ ግርመት
ከዱረት ክም ኢትትፈንተየ ወድየ።
እምሐጀር እሊ ናይ ማይ ዔማት
ዲመ ሰበት በ፡ ምን ጀራዲን፡ ዕጨይ
ዐባዪ ወብዕድ ብቀል ሐጋይ ልግበእ
ወከረም አርደት ገማል ተ። ሰበቡ
ማይ ሐቆ ሀለ፡ ኩሉ ተጠውራት
ሰበት ሀለ።
ሐዳረት እት ስምጥ ማይ
ተዐቤ ወትጠወር። ማይ ሐቆ
ኢሀለ ምድር ብራቁ ኢልትነበር።
ኩለን እት እዲነ ለህለየ ሐዳራት
ቀዳምያት ለልትበሀላመ ስምጥ
ዔማት ማይ ለቡ አንሃር ተን
ለትጠወረየ። እት ኤረትርያመ
ነሀር ለልሐልፍ እበ ወምን አርዛቅ
ማዩ ለትትሐነክ መዲነት ምነ ምን
እንብል፡ እምሐጀር ሌጣ ተ።
ስካን እምሐጀር፡ እት ሐርስ፡ ርዕዮ
ወተጃረት ለልትከስኦ እት ክልኤ
እዳረት ደዋዬሕ ለትከምከመው
ቶም። 9500 ነሰመት ምን ሸዐብ
በሀለት 1200 ዓይላት ነብራሀ።
ለልትሐረስ ወትርበት ሰኔት ለቡ

ጋድሞታት ሰበት በ፡ ለበዝሐ ሸዐበ
እብ ዝላም ከረም ለሐርስ። ከደን
ወእግል ርዕዮ ለገብእ ምድር ሰዐርመ
ሰበት ሀለ፡ እብ ብዝሔ ሐ፡ አጣል
ወአባጌዕ ተውቦ። ሐሊብ ወሔሳስ
ለኢልትፈንተየ መዲነት፡ ሸዐበ

ሀለ። ምስሉመ ምስትርሓት እግል
መዳርስ ለአትሐዜ፡ እሊ ህዬ እት
ኢነት ከረም ፍጋር እት ሸዐብ
ለልትረኤቡ ሰበብ፡ ነዳፈት ድዋር
ምን ይህሌት ለመጽእ ሰበብ ቱ፡
ኢሀለዮት ምስትርሓት እተ መዳርስ

መሓዝ ተከዘ

እምበል እት ሽቅል፡ እት ምግሳይ
ለኢትረክቡ ዕጹም ሰዐብ ቱ። ባካት
ሰቲት ምድር ሰዐር ሰበት ቱ፡ ሔዋን
ከደን ክም ሐረምዝ፡ አራባት፡
ነላት፡ ዐጠሪ፡ ሀቡይ፡ ወዓጊ፡ ከረች፡
እምበርሀጋት ወብዕድ ሔዋናት
ለነብሩ፡ ሰብ ንዋይመ ልርዑ ሌጠ
ድኢኮን ዔቶት ከደን ለኢልትነዐው
ወሰኒ ለልዐቁባ ቶም።
እምሐጀር፡ ለልትሐረስ ምድረ
እግል ስካነ እንዴ ከፈ፡ እት ብዕድ
ድዋራት ወጠን ለልዐዴ ክምሰል
ቱ መስኡል እዳረት ደዋዬሕ
ሽብህ መዲነት እምሐጀር አሰይድ
ተስፋኣለም ዐንዶም ሸሬሕ።
ምን ክዳማት እጅትማዕየት፡
ሐቴ 2ይ ደረጀት ቤት-ምህሮ፡
ክልኤ መአንብታይት ወምግባይት
ደረጀት፡ ወሐቴ ረውደት ለከምክም
መአሰሳት ተዕሊም፡ ሐቴ ዕያደት
ህዬ ክዳማት ዓፍየት ተሀይብ።
መኪነት እስዓፍመ ህሌት እለ። እሊ
ናይ ዓፍየት ወተዕሊም ክዳማት
ህዬ ሰኒ ሸቄ ወክድመት ለሀይብ
ሀለ ምንመ እንብል፡ ለመባኒሁ
ላተ አትሳናይ ለልሐዜ ቱ። እተ
መዳርስ ምስል ብዝሔ ደረሰ ወሰክ
አፍሱል ለአትሐዜ፡ እብ ፍንቱይ
ህዬ ለመዳርስ ዘሪበት ሰበት አለቡ፡
ደረሰ ክም ምራዶም ፈግሮ ወለአቱ፡
ክምሰልሁመ ጭብ አፍሱል እተ
ናይ 2ይት ደረጀት መድረሰት

ክም ለአስፎም ለእዳሪ ወደሐ
እግልነ።
እት ማይ ህዬ፡ ሕዳን ማይ
ምንመ አለቡ፡ እግለ ሽብህ መዲነት
እብ መቶር ማይ ለትወዜዕ ንቅጠት

ማይ ዐባይ ወማያመ ደማን ለቡ
ምንማ ቱ፡ እግለ ስካን ካፍየት ክም
ኢኮን፡ ወእብሊ ሰሩ ሸዐብ ምን
ሕሊል ጋሽ ሰቴ ሰበት ሀለ፡ ነዳፈትለ
ማይ ለትአስፍ ክም ተ አሰይድ
ተስፈኣለም ወስክ።
ቴለል ሐርስ እተ ምዴርየት፡ እብ
አሳስለ እት ሰነት 2017 ሕኩመት
እት ሸዐብ ምድር ሐርስ እግል
ልትወዘዕ እበ አፍገረቱ ቀራር፡ ክል
ሴክናይ ክልኦት ሄክታር እግል
ልትሀየቡ ሰበት ተአጀዘ፡ ምድር
እንዴ ትገበበ ክም ተሀየበዮም፡ እብ
እክል ርሖም ቃድራም ክም ህለው፡
ምን ክል ሐረስታይ ለትረክበ
አማን ተ። ለተርፈት ዝያደት
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አርደት-ሐርስ ህዬ፡ እብ ሕኩመት
ትትሐረስ። ወእብሊ እምሐጀር፡
ሸዐበ ወሕኩመተ ለትከፌ አርደት
ርሽድት ትመልክ።
እሊ ርሒም ምድር ሐርስ እት
ባካት ከታይ ለሀለ እት ገብእ፡ ምን
ከዛን ባደሚት ልግበእ ወነሀር-ሰቲት
ማይ እንዴ አቅበለ እቱ፡ ከረም
ወሐጋይ እምበል አትካራም ፈርያት
እግል ልትነጀል ምኑመ በክት ዐቢ
ክም ሀለ ልትረኤከ። እት ገቢቡ
ምን ገብእ ወኣተዮቱ ህዬ ሸዐብ
እምሐጀር ምን ገብእ ወምዴርየት
ገሉጅ፡ ሐዞቱ ዐባይ ተ። እብ ኬወ
እንዴ ትነዘመው ሸቁ ዲቡ።
እት አግቡይመ ከጥ እምሐጀርቃጨሮ ወከጥ እምሐጀር ገሉጅ
እብ ረድምየት ሽቁይ ቱ። እተ ባካት
ሸርከት ብነእ ብድሆ ሰበት ህሌት፡
አከ ምን ገብእ አትሳናይ ትወዴ።
መካይን መዋሰላት ለበዝሐየ ናይ
ብሕታ ተን። ናይ ሕኩመትመ
አተቡስ ምን እምሐጀር አስክ ገሉጅ
ህሌት ወክድመት ሰኔት ተሀይብ።
ወእብሊ እንዴ ሳፈረ ጋሪቱ እግል
ለአስልጥ ለልሐዜ አዳም፡ እብ
ኢረኪብ መዋሰላት ምን ጋሪቱ
ኢልውዕል።
እምሐጀር እብ ደስቱር ዐድ
ለልትመቅረሕ ምድር ሸፉል ንዋይመ
በ። እሊ ህዬ ንዋይ እተ ምድርቀሪመት እግል ኢልእቴ ወሰብ
ንዋይ ወሐረስቶት እብ ስን እግል
ልትናበሮ ዶር ዐቢ ቡ። አስክ ንዛም
ባተኮትመ እግል ሐርስ ለልትገበብ
ምድር ኢገብአ ምን ገብእ፡ ዕጨይ
ለባትክ ሸዐብ ኢሀለ። ሰበት እሊ
ንዋይ ምን ገብእ ወሔዋን ከደን ሰኒ
ጀላብ እግል ልንበሮ፡ ማይ ወሰዐር፡
ክምሰልሁመ ምድር ፍንቱይ እሎም

ቱ።
እት እምሐጀር ደረሰ ብዝሓም
ትርኤ። ምደርሲንመ ካፍያም ክም
ቶም እዳሪ ተስፋኣለም ለሐብር።
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መስኡል እዳረት እምሐጀር
አሰይድ ተስፋአለም ዐንዶም

ለመንጠቀት ሕዱድ ሰበት ተ
ላኪን፡ ለደረሰ ኩሉ ሕስሮም ዲብ
ምህሮሆም ሕኔት ወዱ፡ እት ሐርስ
ወተጃረት እት ሸቁ፡ ክምሰልሁመ
ሸበከት ሱዳን እት ልትነፍዖ እት
ኢንተርኔት ሰበት ለአትማሱ፡ እግል
ኢልሕመቆ ምኖም ክም ልትአሰፎ
አሰይድ ተስፈአለም ሸሬሕ።
ለዳሕየት እብ ዕጨይመ ጋምለተ
ተ። እብ ፍንቱይ እት ነሀር ሴቲት
ለልአሸብብ ደራግ እብሰር፡ ኩሉ
እብ ዕጨይ ሻፍቅ ቱ። እምበልሁመ
ለሕሊል ኩሉ ካሻቱ ጀራዲን ጋምል
ብእቱ። እትሊ ወክድ እሊ እተ
ባካት እንዴ ትሸተለ ድበዕ ጋብእ
ለሀለ ዕጨይ ገረድ ሀለ። እሊ ገረድ፡
ፍሬሁ ደወ ሰበት ገብእ ልትዘቤ።
ዕጨዩመ እግል አብያት ወብዕድ
አቅራድ ነፌዕ። ሰበት እሊ፡ ክም
ዕጨይ ሰላዲ ለሔሰ ዕጨይ ቱ።
እተ ባካት ለትበነ ለዐበ ከዛን
ባደሚት እት እምሐጀር ሀለ። እሊ
ከዛን አዜ ንዋይ ሰቱ ምኑ ምንመ
ሀለ፡ እትሊ መጽእ አውካድ ቅሩብ
እት ሐንቴሁ ለሀለ ምድር እንዴ
ትገበበ ወብንየት ትሕትየት ሐርስ
እንዴ ገብአት እቱ፡ ለምድር እግል
ልትዐመር ወአብካት ሽቅል ልግበእ
ወተቅዪር መናበረት እት ስካንለ
ድዋራት እግል ለአምጽእ በክት
ዐቢ ክም ሀለ እዳረትለ ዳሕየት
ተሐብር። እምሐጀር ወሸዐበ እብለ
ጠቢዐት ለሀበታቱ በክት ኔዋት
ነሀር-ሰቲት ሰበት ገብአት፡ ወእብለ
ካልእመ፡ እት ባካተ ለህለ አስክ
ተጠውር ለዋሌ ተየልል እብ ዐቢሁ
ሕኩመት ሓስበቱ ለህሌት መሻሬዕ
ዐማር ክም አንበተ፡ እት ሙስተቅበል
ሰልፋያም ለረብሖ ምኑ፡ ስካነ ክም
ገብኦ አኪድ ቱ።
ስወር፡ ኣቤል በረኸት

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ
ተእሪክ
ላቱ
አሰይድ
አለምሰገድ ተስፋይ ምን
ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት (1952-1962) እበ
ልብል አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡
እት ምዕራፍ 18 ለትከተበ
“ኤረትርየ እት መደት ፈሪስ
ፈደሬሽን” ለታይን ጽበጥ
እግል ዮም 5ይ ክፈል እግል
ንርኤቱ።

ነቢ ኢሳያያስ ዲብ ምዕራፍ
10 ዕልብ 1፡ “ረቢ እግል ሐቴ
ደውለት አበየ ምንገብእ ክምሰል
እሎም ለተሉ ሰብ ሰልጠት ከልኡ፡
” (ልብል)። ህቱ ህዬ ርሒማም
ሙደረእ፡
ላባም
ሜክራያም፡
እብ ጸሎት (ደዐ) ለልፍህሞ
መሐምደት፡
ሓግል
ተዐገበ
ፍቴሕ ተሐገለ ለልብሎ ራትዓም
ፌርደትቱ ለከልኡ። እግል ሸዐብ
ላኪን ለሐልፈት ጅርበት ከፍዩ
ቤለ። ረቢ እብ ዐፎ ሰበት ረአዩ፡
ርሒም ማርሓይ እሊ እት ለዐል
ለሸርሐናሁ ለለብሰው ሐው እንዴ
አሬመ ለለአነጽር ምጅልስ ምን
ረክበ፡ አቶብየቱ እንዴ ለብሰ ናይ
ዘውዲ እሙን ጋብእ ህለ።
ካልኣይ፡
ምጅልስ
እበ
ወደዩ መዋዲት ብዙሕ ክምሰል
ልትሐሜ ወልትዐገብ ዲሜጥሮስ
ኢሰትረ። እግል ብዙሕ ሕሜት
ወመትገራጋም ዲብ ልትዐሮሬ
እግል ታሪክ ወሞላድ ለሐልፈ
ወራታት ሰበት ትሸቀ ሐምዴ
ትወጅቡ…” እንዴ ቤለ ህዬ
ህግያሁ አትመመ።
እሊ እበ መስል ደሚር
በገ፡ አስፈሀ ወዲሜጥሮስ ዲብ
ሕርያን እግል ሳልሳይ ምጅልስ
ትበገሰው።
ሕርያን ናይ ሸከ፡ መኔዕ
ወአከይመቅሬሕ
ዲብ ዮም 17 ማዮ 1960፡
በህለት ገሌ አውረሐት ቀደም
መደበእ፡ ምጅልስ ኤረትርየ እብ
ሰበት አግቡይ ሕርያን እግል
ሳልሳይት ጀልሰት (ሕጌ ዘመን)
ንቃሽ ከስተ። ክምሰለ ልትዘከር
ዲብለ ሐልፈ ክልኦት ሕርያናት
ዲብ መዲነት ሌጣቱ ሸዐብ ዱቅሪ
አው እብ ብሕቶቱ ሰውት ለዐለ።
ዲብ ብሩር ላኪን፡ ሰለስ ደረጃት
ዐለ እሉ። አሰልፍ ሸዐብ እብ
መሓፈዘት መሓፈዘቱ አው ዕመዱ
ወካይል ለሐሬ። ለወካይል እብ
ጀሀቶም ገበኦ እግልነ ለቤለዎም
አንፋር ክምሰል መረሽሒን እግል
ሕርያን ሰሙ፡ ከሽማገሌታቶም
ለሐሩ። ዲብ አምዕል ሕርያን
ለሽማገሌታት እግለ ወካይል ሸዐብ
ለረሸሐዎም ሙረሽሒን ሰውቶ
እቶም። ዕልብለ ሽማገሌታት፡
ክምሰል ፍይሔ ናይለ መሓፈዘት
አው ዑምደት እግል ልብዘሕ አው
እግል ልውሐድ ቀድር።
ዲብለ ተለ ንቃሽ ለበዝሐው
አንፋር
ምጅልስ፡
ለሕርያን
ክምሰል በዲሩ ዲብ መዲነት

ኤረትርየ እት መደት ፈሪስ ፈደሬሽን

ኢብራሂም ወእድሪስ አስክ ዐለዮ

ዱቅሪ፡ ዲብ ብሩር ላኪን እብ
ወካይል ሽማግሌታት እግል ልግበእ
ቀረረው። ዲብ ክሉ ደረጃት፡
ለለሐሩ ወልትሐረው ውላድ
ተብዕን ሌጠ ክምሰል ዐለው
እግል ልትሰረሰዕ ኢወጅብ። እብ
ተውሳክ፡ ቃኑን ጀዲድ ሕርያን
ልዳሌ፡ ከልሳደቅ ለልብል ብዕድ
ይማም እንዴ ትነከረ፡ ሕርያን እብ
አሳስለ ሰልፋይ ወካልኣይ ጀልሳት
ምጅልስ ለገብአ እቱ አዋጅ ዕልብ
121/1952 እግል ልግበእ ምጅልስ
ቀረረ።
አምዔላት ሕርያን እግል
4-8 ሰብተምበር 1960 ክምሰል
ተሐደደ፡ ከሳመዮት ርሽሓም
ወክሉ ወራታት ሕርያን ክምሰል
ተአንበተ፡ ሕኩመት መርከዝየት
ወእዳራተ መጆብ ክሎም ናይ
ሕርያን ዱባጥ እብ ሸከ ወበሊስ
አከይመቅሬሕ ትረበሸው። ሸክወት
ወጥርዓን ለኢቀርበ እቱ ሕርያን
መሓፈዘት ይዐለ እግል ቲበል
ለትዘግን እተ ደረጀት፡ እተ ወክድ
ለሀይ ለትበሀለ ቅያስ ለአለቡ
ሰነዳት አዜመ ዲብ ምግብ በሐስ
ወተውሲቅ ኤረትርየ ህለ።
ምን ቅያስ ወለዐል ብዙሕ
ሰበት ገብአ፡ አማን ወሐሰት ምህዞ
ወሐቂቀት እግል ትፈንቴ ስዱዱ
ቱ። ምናተ መብዝሑ ሕድ ለሸብህ
ሰበት ገብአ፡ ሕኩመት ህዬ፡ እግለ
እበ ትትወጤ ገበይ ተአሰክቡ አው
ተአጅሉ ሰበት ዐለት፡ ዎሮ ሸክል
አው ናይ ሕኩመት ሀደፍ እግል
ትርከብ እቱ ስዱድ ኢኮን።
መብዝሑ
ለሸካዊ፡
ምን
ኢሙባሽር ሕርያናት ለገብአ
እቱ አጥራፍ ብሩር ኤረትርያ ቱ
ለትበገሰ። ዝያድ 90% ናይ እሊ
ህዬ ዲብ ቀበት ሰለስ ምዴርያት
ከበሰ ለተሐደደ ዐለ።
ዲብ ቀላቅል ህዬ ዲብ ሰነት
1960 ሕርያን እግል ሳልሳይት
ጀልሰት ምጅልስ ገብአ እንዴ
ትቤ እግል ትትሃጌ ኢልትቀደር።
ሰበቡ ህዬ፡ ዲብ አርበዕ ምዴርያት

ቀላቅል፡ እብ ተማሞም ለቀርበው
ርሽሓም እምበል መትጃግራይ
ትክ እንዴ ቤለውቱ መናብሮም
ለጸብጠው። እሎም፡ 6 ምን
ምዴርየት ከረን፡ 8 ምን ምዴርየት
ሳሕል፡ 7 ምን ምዴርየት አቅርደት፡
3 ምን ምዴርየት ባጽዕ (ሰምሃር)፡
እብ ዓመት 24 ቶም። ምን እሊ
ክፋል እሊ እብ ጅግረ ለገብአ
ዲብ ምዴርየት ዐሰብ (ደንካልየ)
ሌጠ እት ገብእ፡ ዎርዎሮ ምን
ቅብለታይ ወግብለታይ ክፋላትለ
ምዴርየት ተሐረው።
ዲብ
ምዴርያት
ከበሳመ
እምበል መትጃግራይ ለተሐረው
ዐለው። ምን እሎም ለበዝሐው
(ስስ) ምን አከሌጉዛይ ገበኦ እት
ህለው፡ ሐምስ ምን ሰራዬ፡ ዎሮ
ሌጠ ምን ሐማሴን ዐለው።
ክሉክሉ በገ፡ 36 አው ህዬ
ሰር መናብር ምጅልስ እምብል
መትጃግራይ ለተሐረው አንፋር
ትረገሐ። እሊ ህዬ፡ ምን 68
መናብር ምጅልስ፡ እግለ 32 ሌጠ
ጅግረ ገብአ እቱ።
እምበል መትጃግራይ ተሐረው
ለትበሀለው ላኪን እብ አማን
መትጃግራይ ሰበት ተሐገለ አው
ሰበት ኢቀርበ ክምቱ ለሰነዳት
ለአፍህም። አማንቱ፡ ገሌ ምነ
ርሹሓም ስሜት ወስምዐት ለዐለት
እሎም ሸየም፡ ነዘር፡ መሻይክ
ወዳንያታት ሰበት ገብአው፡ ወዲብለ
ሐልፈ ክልኦት ዘበን ምጅልስ
አካናቶም ሕጡጣም ሰበት ዐለው፡
አዜመ እት መናብሮም ምን ጸነሖ
ለለአትፈክር ኢኮን። ብዝሓም
ብዕዳም ላኪን እብ ርኡይ ዝልም
አው ናይ ሕኩመት ጨቅጥ እግል
መትጃግረቶም እንክር እንዴ
አትጸገዐውቶም እግል ልትሐረው
ለቀድረው። ገሌ አምሳል እግል
ንህደግ።
ማርያ ጸላም
ምን እለ ቀቢለት እለ፡ ሼክ
እስማዒል ዐሊ ድወይደ እምበል
መትጃግራይ ተሐረ ትበሀለ። ቀደም
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እሊ ዲብ ዮም 29 ኦጎስት 1960፡
በህለት ሐድ ክልኤ ሳምን ቀደምለ
አምዕል ሕርያን፡ ሰለስ መትምመት
እንዴ ገብአው ሔርየት አው
ሄይበት ሶት ለተሐረው ሽማገሌታት
ሐቴ ሸክወት አቅረበው። ዲብ እሊ
ሕረውነ እግለ ቤለዎም አንፋር
ክታብ እንዴ ዘብጠው ክምሰል
ሰመው ዲቡ ለሰውቶ ሽማገሌታት
እንዴ ሐረው እግለ ለአትሐሬ
ዛብጥ ክምሰል ሀበውከ፡ ህቱ ህዬ
ክምሰል ትከበተዮም አከደው።
አሳሚ ናይለ ሽማገሌታት
መዲነት ከረን ክምሰል በጽሐ ላኪን፡
ሙዲር ናይለ ምዴርየት ወርኢስ
ምጅልስ
መዲነት ከረን ሼክ
ሓምድ ፈረጅ፡ “ሕነ ለነሐዝዮም
ሽማገሌታትቱ ለትሐሩ” እንዴ ቤለ
አስማይ ሽማገሌታቶም ክምሰል
በደለው አትአመረው።
“ሕነ ሸዐብ እበ ሐዘያቱ ነሐሬ
ዲኢኮን እበ ትብሉነ ለህሌኩም
ይእንወዴ
ሐቆ
እንቤሎም፡”
እንዴ ተሌት ለሸክወት፡ “እግልነ
እንዴ ረፍደው እት መዲነት
ለህለው እንዴ በደለው … ሸዐብ
ለይሐረዩ ክምሰል ልትሐሬ…
ወዱ ህለው።”
ለሽማገሌታት እለ ሸክወቶም
አስክ “ዓም ሓክም ኤረትርየ”
አስፈሀ ወልደሚካኤል አብጸሐወ
ምንገብእ፡
አስፈሀ
ለቀድየት
እግል ልርኤ እሎም አስክ እዳረት
ምዴርየት ከረን (ሰንሒት) በልሰየ።
ለሙዲር እብ ጀሀቱ፡ “እግለ
እምቤለኩም
ሌጠ
ውደው”
እንዴ ቤለ እግለ ቅድየት ደብአየ
ምኒነ እንዴ ቤለው ሸክወቶም
አትመመው። ለትነሰአት ለገብአት
ምስዳር ሰበት ይዐለትቱ ለሙረሸሕ
እምበል
መትጃግራይ
እግል
ልትሐሬ ለቀድረ።
ሰንዐፌ
እሊ ለመስል ጥርዓናት ምን
ክሉ እንክር ተንከረ። ዲብ ባካት
ሰንዐፌ መትጃግረት ሱናበር
መሕሙድ ደምነ ወግራዝማች
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ዐብደለ ዑመር፡ ሸዐብ ለወከዮም
ሽማገሌታት ዲብ ልሸጠቦ ሰብ
ሰልጠት መሓፈዘት እበ ሐዘወ
ገበይ አንፋር በድሎ ህለው፡ ከናይ
ሕኩመት መክርዒ ልግበእ ለልብል
ዐገብ
ወጥርዓን
አቅረበው።
ክምሰል ልሙድ አስፈሀ እግለ
ሰኣል አስክ ሙዲር ምዴርየት
ክምሰል በልሰዩ፡ ለሓርያይ ህዬ
እምበለ ለገብአት ትግበእ ምስዳር
አጀለዩ። ሳልሕ መሐመድ እድሪስ
ለልትበሀልተድላ
ሕሩይ
እት ሰልጠት
ዑቅቢት
እብ 23 ሶት ልትሐሬ እት ህለ፡
ነፈር ምጅልስ ለዐለ ሱናባሬ እብ
11፡ ዎሮ ሳልሳይ ህዬ፡ እብ በሕ
ክርን ተርፈ።
ደምቤዛን
ዎሮ ምነ ዝያደት ትርኢኒ
ለትረአ እቱ ሕርያናት፡ ለዲብ
ደምቤዛን ፍንጌ ወረዴ በይን
ወተከስቴ ሰለበ ለገብኣ ቱ።
ዲብ ሰነት 1952 ወረዴ፡ ዲብ
1956 ህዬ ተከስቴ እግል መንበር
ደምቤዛን ክምሰል ተራተው እቱ፡
ዲብ እሊ ናይ 1960 መ ምን
ሐዲስ ሽት ትበሀለው።
ዲብ ሰር ኦጎስት 1960፡
ተከሰቴ ሰለበ አስክ በዐል መዝ
ሕርያን እንዴ ከትበ፡ ባሻይ ወረዴ
በይን ሔርየት ሽማገሌታት እንዴ
አካከበ ወአስክ ቤቱ እንዴ ነስአ፡
ዲባ ዳብኦም ህለ። እሊ ለወደ እቡ
ህዬ፡ ዲብለ ርሹሓም ለልሰጀሎ እቱ
ወክድ እግልዬ (ተከስቴ) ለሰጅለኒ
ጀላብ እግል ሕገል ቱ… ለትብል
ሸክወት አቅረበ።
ዲብ መጦርለ ጀዋብ፡ አስፈሀ
እሊ ለተሌ ከትበ፡
ክምሰለ መስለኒ፡ ባሻይ ተከስቴ
ለልተምነየ፡ እግለ ሔርየት ሕነ
እንዴ ቀሰብነ እግል ባሻይ ተከስቴ
ሕረው እግል ኒበሎም እሉቱ
መስለኒ። ምን እሊ ወኬን ሚ
ውደው ልብል ህለ? ሸክወቱ
እት ሙዲር ምዴርየት ሐማሴን
ለአቅርብ።
ምስለ ክቱብ ናይ አስፈሀ፡ “እብ
ጀሀትነ ለትትነሰእ ምስዳር ይህሌት፡
” (no action for us
to take) ለልብል ቀራር እብ
ናይብ ዳይሬክተር ሽኡን ከርስ
ኪዳኔ ከሕሳይ እንረክብ።
ለቀድየት
ላኪን
እብሊ
ኢበጥረት። ቀደም እላመ ወካይል
ዐስር ዐዶታት ደምቤዛን ሕነ
ለልብሎ 20 ነፈር ለፈርመው እቱ
ጥርዓን ድድ ባሻይ ወረዴ ቃርብ
ዐለ። እሊ፡ ወረዴ በይን ድድ ቃኑን
ሕርያን ፍቴሕ ቤት አብ፡ “ሕኔት
እብ ሽማገሌታት ቤት ልትሐሬ
እብ ልቦም ለለሐሩዎ እብ ብስር
ምን ዐድ ምን ኢተሐረ እብ ህቱ
ሐረዮም እግል ልትሐሬ እንዴ
ቤለ፡ ሐቅ ሸዐብ ወቤት አብ እት
ከይድ ሰበት ትረከበ …” ልትከረዕ
ምኒነ ለልብል ዐለ። ዲብ ዐድዐዱ
ገብአ ለትበሀለ ኢዋጅብ አሽየ ህዬ
እብ ፋዬሕ ትፈሰረ።
ገጽ
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ምህዞ ዲብ መሲር ተጃርብ
ዲብ እድንየ የምአለቡ ፍጥር
አብሀዘ። ሐቴ ምን እሊ ሳዐት
ተ። ሳዐት አስክ ሰነት 1900

ሐብሬ ምን ውዛረት ዓፍየት

መዘለት (ጃንጥለ)፦ አዳም ጥያረት እንዴ ኢልምህዝ እግል ልብረር
ለለአቀድሩ ሓጃት እንዴ ሸቀ ዲብ ዐስተር እግል ልትፌተት አንበተ።
ዲብ ደንጎበ 18ይ ክፈል-ዘመን ዲብ ፈረንሰ፡ ዎሮት መደፍ፡ ምትር-ወሰር
ለገበእ ሰጋር ለበ መዘለት እንዴ ተአሰረት ዲቡ ምን ታወር ሰኒ ረዪም
ክምሰል ሰርር ወደዉ። ለመደፍ እበ መዘለት እት ለዐውል እብ ሰላም እት
ምድር ትከረ። ዲብ ሰነት 1797 አንድረ ገርነሪን ለልትበሀል ወድ ፈረንሰ
ዲብ ሀወእ ሕፉን ለጸብጠት ባሎን ለተአሰረ ዘንቢል እንዴ ትጸዐነ 680
ምትር እት ሰመ ትፌተተ። ምን እሊ መትወቃል እሊ እብ መዘለት አስክ
ምድር ነፍረ። እብ ሰላም ህዬ ትከረ። ሐቆ እሊ ገድም አዳም እብ ኣላት
እንዴ ትነፍዐ ዲብ ሰመ እግል ልብረር ክምሰል ቀድር ተአከደ።

ዲብ ጂብ ናይ መንጠሉን ትትከሬ
ዐለት። ሼቅያይ ሳዐት ክምሰል ቱ
ለልትሀደግ እቡ ወድ ስዊዘርላንድ
ላቱ ዲብ ዎሮት መንተዘህ ግሱይ
እት እንቱ፡ ሐቴ እሲት ሳዐተ ዲብ
እዴሀ እንዴ አስረተ እብ ክልኤ
እዴሀ አጀኒተ እንዴ ጸብጠት እት
ትገይስ ረአየ። ሐቆ እሊ ሳዐት
ዲብ እዴ ክምሰል ትትአሰር እንዴ
ወደ ሸቀየ። ዲብ ሰነት 1914 ህዬ፡
ሳዐት እዴ እት ስዊዘርላንድ ዲብ
መዐረድ ክምሰል ቀርበት አዳም
ተዐጀበ እበ ወእግል ልውደየ
ትባደረ። እትሊ ወቅት እሊ ዲብ
ዐለም ሐድ 100 መልዩን ሳዐት
እት ሰነት ልትሸቄ ህለ።

መናፍዕት ፍድኢት ኒፍዮ ወሩቤለ፦

 እት እዲነ ዲብ ክል ሰነት 10 ሚልዮን አጀኒት ሕስበት ትጸብጦም
እት ህሌት፡ 367 ምኖም ህዬ ክል ምዕል እብ ሕስበት ለመይቶ ቶም።
 እብ ሰበብ ሕማም ሩቤላመ 10 ሚልዮን ዐመሲ መትጠማስ
ዐቅል፡ ለትሐባለከ መሻክል ልብ፡ ሕጁባም ወጸማይም አጀኒት እግል ሊለደ
ቀድረ።

ምስል እለ ፍድኢት እንዴ ትወሰከ ለልትሀየብ
ቪታሚን ‘ኤ’ ከማን እግል አጀኒት ወአግሩዝ፦
ምን ዐወር፡ እብ ፍጋር ለትመጽእ ሞት፡ እብ ሰበብ ሕስበት ለመጽእ
ሕማም ወብዕድ ለአነቅስ እት ሀለ፡ ከሃላት ናይ ለትፈናተ አረክስት ህዬ
ለአደቅብ።

 ዎሮት ነፈር ለገብአት ህግየ ዶል ትትሃገዩ፡ ለህግያከ ትትፈሀሙ ወዲብ ደምቀቱ ትሰብቅ። እብ
ህግያሁ ዶል ትትሃገዩ ላተ ደለ እለ ትብሉ ዲብ አስራር ልቡ ተአቴ። (ኔልሶን ማንዴለ)
 ፍክር ጨቢብ ወሐንገል ሕዉዝ መታሊት ቶም። (ዚግዚጋር)
 እብ ክሱስ አዳም ሰኔት ለትብለ ሐቆ አለቡ፡ እትከብድከ ሴመ ይህለ በህለት ቱ።
(አሊስ ሎንግ ዎርዝ)
 ክሉ አዳም እግል ልትዐወት ለሐዜ፡ ምናተ ዐውቴ ለከድመ ትፈቴ። (ሜሪ ኬያሽ)
 ለገብአ ነፈር ምን ሐያት ሰኣላት መጽኡ። እሊ ሰኣላት
እሊ ህዬ እብ አብሳሩ ወዲብ ሐያቱ ለሳደፈዩ ወጀርቤታት
በልሱ። (ቪክቶር)

ሰበት እሊ አጀኒትነ ምን እሊ ምስክነ ወሞት ሕር እት እንቶም እግል
ልትወለዶ ወልዕበው፡ ዋልዴን፡ አቃርብ፡ እዳራት ወውዛረት ተዕሊም፡ እት
ስምጥነ እተ ህሌት ንቅጠት ፍድኢት፡ ዕያደት፡ አው መድረሰት እንዴ
መጽአነ እቦም፡ አጀኒትነ ክም ልትፈድኦ እግል ኒዴ ውዛረት ዓፍየት
ትትላኬ።
መጅተመዕ እብ ግዲዱ፡ እለ ትገብእ ለህሌት ረሓብ ወጠንያይት ፊራሮ
እግል ትትሰርገል፡ ክምለ እት በዲሮም ተረቶም እግል ልወቅሎ ውዛረት
ዓፍየት ተሐብር።

መራዐየት አንያብ አጀኒት ወአግሩዝ

አዘ አንያብ ወገጽ
አዘ ዲብ ገጽ ልግበእ ወብዕድ
ገሮብ እብ ብዝሔ ለሳድፍ ጋር ቱ።
ምን ዕምር 7-11 ሰነት ዲብለ ህለው
አጀኒት እብ ብዝሔ ልትርኤ። እብ
ሰበብ ትልህየ ውላድ-ተብዕን ምን
አዋልድ አንሳት ወለዐል ብቆት
አንያብ ትሳድፎም። አዘ እግለ
ገብአ ነፈር ለሳድፍ ምንማ ቱ፡
መብዝሑ ወቅት ዲብ ዕምር ንእሽ
ለልትርኤ ቱ።
1.

እብ መዳጋሽ
(መትከምሆት)
ለበዝሐ ወቅት ጅነ ገሮቡ ሰኒ
ትሩድ ሰበት ኢኮን፡ ምን ወቅት
ሽሒግ አስክ ታከቦት እተ ሀለ ዕምር
መደረት ወዲቅ ትጀሬ እቱ።
እብ ወዲቅ ለትሳድፍ መደረት
አጀኒት መድረሰት ለልአነብቶ እቱ

ውዛረት ዓፍየት ምን ዮም 21 አስክ 30 ኖቨምበር እብ ደረጀት ወጠን
ሻምለት ፍድኢት ሕስበት (ኒፍዮ)፡ ሩቤላ ወቪታሚን ‘ኤ’ እግል ቲዴ ቱ።
እትለ ፊራሮ ፍድኢት እግለ ምን 6 ወሬሕ አስክ 59 ወሬሕ ለዓማሮም
አጀኒት ፍድኢት ቪታሚን ‘ኤ’ ለነስኦ እት ገብኦ፡ ምን 9 ወሬሕ አስክ
ምተሐት 15 ሰነት ለህለው አጀኒት ህዬ፡ ፍድኢት ሕስበት (ኒፍዮ) ወሩቤላ
እግል ትትሀየቦም ቱ።

ፍድኢት ኒፍዮ ወሩቤለ ሐቴከ እብ ጀሀተ፡ ምን ዐወር፡ ጸመም፡ ርክስ
ሸነቢእ፡ ፍጋር፡ ምድረት ሐንገል ወመሻክል ልብ ዳፌዕ። እብ ፍንቱይ
ፍድኢት ሩቤለ ህዬ፡ ፋንጎሕ ዕምስነ ወወሊድ እግለ ልታከየን ለሀለ
ሸንበርብ አዋልድ፡ እግለ ወልዳሆም አግሩዝ ምን መትጠማስ ሐንገል፡
ሕቡሉክ መሻክል ሕማማት ልብ፡ ወሊድ ማይት ጅነ ወብዕድ መሻክል
ዳፌዕ እለን።

ገሌ ምን መባልስ ላባም

ምዕራፍ 11

ፍድኢት ሕስበት፡ ሩቤላ ወቪታሚን ‘ኤ’

ዕምር ዲቡ ትትርኤ። ለአግደ ሰበብ
ወዲቅ ለገብኦ አስባብ ህዬ፦
1.
2.
3.

ምስል ወራታት ርያደት
ለልትጻበጥ፣
እብ ክትር ሐፋነት ምን
ስልም ወዲቅ፣
ዲብ ዕጨይ ዐሪግ
ወኢመትደጋግ --- ቶም።

ለበዝሐ ወቅት እብ ወዲቅ
ለልትአዘው ለአወሎት ለዓልያም
ጀሃሪ፡ ለዓልያም ካልኣያም ጀሃሪ
ወተሓትያም ጅሃሪ ቶም።
ዲብ አዘ ገጽ ወአፍ ብዞሕ ነዚፍ
ሰበት ሳድፍ እግል ጅነ ልግበእ

ወዋልዴን መረ ለአደንግጾም።
ዲብ አጀኒት ኒብ እንዴ ነፍረት
ገዪስ፡ መትሰጣር ወመትሸልዖት
ከናፍር፡ ነኪሽ ንሳል፡ መትሸትሖት
ገሮብ ወእሉ ለመስል ለልአደንግጽ
ተጃርብ ወዝክርያት ቱ።
ክሉ አንያብ ናይ ንእሽ ልግበእ
ወናይ ዕብ፡ አትሐዘዮት ሀለ እግሉ።
አንያብ ሰልፍ እግል አንያብ ዕብ
አካን ጸብጦ እግሎም፣ ለጅነ ሰኒ
እግል ልትሃጌ ነፍዖ። ከእብሊ፡
ዋልዴን ልግብኦ ወእግል አጀኒት
ለራዑ
ሙግዚት(መስኡልየት
ዓበዮት ለራፍዓም) እግለ ትሳድፍ
መደረት ምን ቀዳምከ እብ ከአፎ
ራድኢት ክምሰል ተሀይብ ወትዳሌ
እግለ አምር ለልአትሐዝዩ ጋር
ቱ።
ኖዕ ወከባደት መደረት ምን
ቀሊል አስክ ኒብ እንዴ ነፍረት
በረ ለትፈግር እቱ ደረር ክቡድ
እግል ልገብእ ቀድር። ለትትሀየብ
ሰዳይት ህዬ እብ አሳስለ ትሳድፍ
ብቆት ትትቀረር።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 49

እተ እለ ሀለ ለሀሌ፡ ዎሮት ጅናመ እንዴ ኢልትፈደእ እግል ኢልትረፍ
ምኒነ!

ውዛረት ዓፍየት

ክእኒመ ሀለ!
ዎሮት ወድ-አሮበ እት ገህወት እንዴ አተ ክለ ለአምዕል ሻሂ እንዴ ሰቴ
ወልትሳራበብ ወዐለ። ዲበ ገህወት ሻሂሁ ዲብ ጨራብብ ዎሮት መልሀዩ እንዴ
መጽአዩ፦
“ሚ ጀሬት እትከ አፎ አክል እሊ ሰቴከ? ሓዝን ህዬ ትመስል?
“እት ሸሀር ሴዕ ዋልዳይቼ ሞተት ወአነ ምነ 30,000 ዶላር ወረስኮ”
“ረቢ ኤማን ለሀበከ፡እኩይ ገብአክ”
“ሐቆ ወሬሕ ህዬ አቡዬ ሞተ ወ80,000 ዶላር ሐድገ እግልዬ”
“እት ቀበት ክልኦት ወሬሕ ክሎም ዋልዴንከ ከሰርከ፡ ገድም ረቢ ኤማን
ልጅበረከ፡ ሚእንብል።”
“አዜመ ሐቆ ወሬሕ ዐመቼ ሞተት። ውላድ ሰበት ይዐለ እግለ 100,000
ወረስኮ።”
“ሚ ትብል ህሌከ? ዐድከ ክሉ እት ቀበት ሰለስ ወሬሕ ትጀለፈ?”
“ህቱ ኢኮን ለአግሄኒ ለሀለ። እትሊ ወሬሕ እሊ ምን አዳምዬ ነፈር ሰበት
ኢሞተ መን እግል እውረስቱ እንዴ እቤ ሐስብ ህሌኮ።”
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

አሴናት
እተ ለሐልፈት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ እብ ክሱስ
ሕዳሌ አዋልድ አንሳት እት
ቆምየት ሳሆ ለከስስ 1ይ ክፋል
ቅዱማም እግልኩም ዐልነ ዮም
ህዬ 2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈሉ
ልተላሌ።

አምሐበሮት አሴናት ክል ዶል
አንሳት እት ቤት ለጸምደን ቱ።
እሊ ሰበት ገብአ እሊ አምሐበሮት
እሊ እት ወክድ ላሊ ለገብእ።
ምድር ክም መሰ እት ሐቴ እምር
አካን ልትጀምዐ፡ እብሊ ህዬ ምን
ክል ቤት ለአምጸያሁ ጽበጥ ምስል
እንዴ ጀምዐያሁ አስክለ አምሐበሮት
ለገብእ እተ ቤት ገይሰ። እጃዘትለ
ሰብ ቤት እግል ለአክደ ህዬ፦
እግል ንእቴ ቤት፡ ቤት ዐድ
አቡና?
ምሉእ ግራየ ሐቴ ለኢነቅሰ
እግል ኢቴ ይማ፡ እምዬ
ካብረት?
ክም ሸዌት ሐጋይ ማቅረት
ጽጊት ክም ከረም ….. ወብዕድ
ለብእቱ ሕላይ እት ለሐልየ በሊስለ
በዐለ ሽፍር ልትጸበረ። እሊ ለሰምዐ

በዐል ቤት እተየ ሕልባቼ፡ ለእግሉ
ትበየ ርከበ ወኢትሕገለ እንዴ ቤለ
እብ ቀልብ ናሴሕ ወእሕትራም
ልትከበተን።
አስክ ወክድ ድራር ተምም
ህጅክ ወሰሓቅ እት በዝሕ ገይስ
እንዴ ዐለ፡ ዳይነ እንዴ ሐረየ

እት መጃሜዕ ልትካፈለ ከፍትሊ
ልተልሀየ። እተ ጅግረ ፍትሊ
ለወድየ እቱ ወክድ እግለ ትልህየ
ለልአነብተ እበ ሕላየት ህሌት። እተ
ትልህየ ለሻርከ አዋልድ ብርከን
እንዴ እተ ትገሰየ ገጽ ሕድ ገብአ
ከእግለ ሕላየት እት ለአተርትያሀ
ለሐልያሀ።
Abraahim laa xate
mandoqh baarho fate
yigulub sayni cale-birti
camidda....a.ra.
ኢብራሂም ቤልሳይ ለትዘመትት
ሐ
እብ መንዱቁ ምድር ነቅል
ሕልብዬ መልሀዬ እብ ፍትሊ
ትከረይ
ትርድት ተ ብርክዬ ክም ሐጺን

ወትከይ
እት ልብለ ለአንበተያሀ
ፍትሊ ለሰአነት ወለወድቀት እት
ለአፈግረ፡ እት ኣክር ለተርፈት
( እግል ክለን ለአስአነት) እግል
ርሐ ወመጅሙዐተ ለዐወተት
ትገብእ። ግረ እሊ ወክድ ድራር
ክም ተምመ፡ አከለት ትዳሌ እግለ
ከእት ልተልሀየ ወምን ሕድ እት
ልትጋለየሃ በልዓሀ። ግረ ነብረ
ሐቴ እንዴ ቀንጸት ትልህየ እግል
ለአንብተ እበ ትሰዴ ክርን
Cado sayto miya
mashshitteeni?
Digiranta
gira
hashshitteenih…
አዋልድ ተልሀየ ሚ
ትፈርሀ ህሌክን
ተልሀየ ትናፈረ ፋኑስ
እንዴ ወልዐክን፡
እት ትብል ተአነብት
ወሐር ክለን እት ትልህየ
ለአትየ። እግል አሴናት
ምስለ እንዴ ትዓደመየ
እብ ለትፈናተ አስባብ
እግል ልምጽአ ለኢቀድረየ
አውመ ለጠልመየ ሐቆ
ህለየ ህዬ እብ ሐት ሐቴ ስሜተን
እት ሰምየ
Yicambiila yicambilaytomiimar abtah midhinta
sayto
Awla
racte
ayi
Xaliimayto-miimar
abtah
midhinta sayto

ምን ሔልየት ዐድ ተክሌስ ዐማር ወድ ዕቅባይ፡ እግል ሓሁ ብዙሕ
ፈትየ ሰበት ዐለ፡ ሐቴ ዶል እትለ ሓሁ እት ተርህ እለ ሕላየት ሐለ፦
እንፈርህ ህሌነ አተቃብል ዎ ሓምድ
ሀም አለቡ ህሌነ ግርዝ ለነብረ ለትቃምት
ወለት ቅርሕት ብጎነ ሐቴ ክምሰል ዓርባይት
ዐርበ ጸዐደ ብጎነ ወእለ ሰገን ሐዋይት
እገር ዐራት ወቄጦ ድርዕት ወልዔ ዕፋይት
እገር አለበ ወለት ዐርበ ሸግራይት
ዋስ-አለበ ወናብል አሓነ ሚ በ ሐሳይት
ሽንገብ ወለት ኤሱረት አርወሕ ሚ በ ቤዛይት
እብ ከራዪ ለትሐሴ ዝሙት ለኢኮን ወዛምት
ለጸርነ ቀዳምያም ወዱ ዲበ ገናይዝ
ሕናመ ትስኤነ እኪት ተ ከንፈር ጥራይት
ምንዲ ትጸምእ ትስኤነ ምን ልትመረግ ሰማይት
ምንዲ ትሰፍሬ ትስኤነ ዶል ለጾብደ መባይት
ምን ትዘመት ትስኤነ ሕኩር ልግበእ ወማይት።
ምን ለገብአ ድቁጣት ወክጅል
እንዴ ደሐነየ እንዴ ትረይሐየ
ናይ ልበን እምበል ገላባብ ዳግማ
ወልተልሀየ ልትመመየ። እት ገሌ

ወብዕድ ልብላሁ።
እት ወክድ አሴናት አንሳት
እግለ እተ ህለየ ሓለት ወለ
መናሰበት እት ጌማም እንዴ ኣተያ

መናሰባት ሸባብ ወለፍ ትልህየ እቡ
ልግበእ አውመ እግል ለአተናስወን
እንዴ ሐዘው ዶል መጽኦ ወህተን
ውላድ ማጻም ክም ህለው ኣመረየ
ምንገብእ፡ ረሐመት ለአለቡ ዕየር
እብ ገበይ ጎልየ ለአዘልመ እቶም።
እሊ እብ ገበይ ጎይለ ለገብእ ሕላይ
ዕየር እግለ እት ቤቶም ሳክባም
ለህለው ውላድመ ለተምትም ቱ።
እሊ እብ ገበይ ሕላይ ለልትበሀል
ዕየሮም እንዴ ረፍዐው ለአቀብሎ።
እግል መሰል
gombo
gombo
itri
cawayneyta
Eleyaaki barhä xabtem
beeta
ሕጻን ለልቡሉ አንበጠ አድሐ
ተረርፍ ሕላብ ወለት ለበልዐ

ተን ለልሐልየ። ገሌሀን ዕምር
ንእሽ ወምልህዮት ለሰበበዩ እት
ሳልፍ ወነባሪለ ምጅተመዕ ዔብ
ለገብአት ሓጀት ለወደ ምን ለሀሌ
እብ ገበይ አብያት ሽዕር ሰበት
ሸርሓሁ ወእብ ብዕድ እንክር ህዬ
እግል መስተቅበል ለጌምም ሰበት
ለሐልየ፡ ሚ ልብለ ክም ህለየ
እግል ልድለየ እማት ዐባዪ ጽበጥለ
ሕላየን እብ እህትማም ታብዓሁ።
ገሌሀንመ ለሐልፈየን ዕምር ሸበተን
እንዴ ትረአየነ ለልአስተንትነ
ወለነብዐ እብለ ህዬ ለልሐልያመ
ህለየ። ምናተ ክምሰለ ዐቢ ነቢቱ
ለልትበሀል መሻረከት እብ ዕምር
ቅድም ለቤለየ አንሳት ለዓደት
እግል ኢትብዴ ወምን ግም እት
ግም እግል ትትዐዴ ሰድየ።

እተየ ተርፈየ ከረ ሰዐድየ
ወሐሊማ
መልህያተን እንዴ ወዐደየ
ከተልማ
ወብዕድ እት ልብለ እግለ
ኢመጸየ ስመን እንዴ ነቅመ
ለሐልያሀን።
እት ወክድ አሴናት ውላድ
ተብዕን ሰበት ኢልትሓበሮ ምስለን፡

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 49

አርቡዕ 28 ኖቨምበር 2018

ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ቀይሒት ዕንቦበ ሸባብ ነቅፈ፡ ኣሳር ንዳል ለሐቅፈ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ምን መዲነት አስመረ ዝያድ
200 ኪሎ ምትር እግል ንሄርር
ዐለት እግልነ። አድብር ሳሕል
እብ ዓመት ወድፍዓት ነቅፈ እብ
ፍንቱይ እግል ንብጸሕ። ሕናመ
እግለ ሄራር ለገብእ መዳላይ
ዋድያም ሰበት ዐልነ፡ አስቦሕ
ሳዐት 8፡40 ለገብእ እት ዮም 20
ኖቨምበር ምን ፎርቶ ለረዪም ሄራር
ወለተሐሽከበት ገበዩ እብ ቀልብ
ፋዬሕ አንበትናሁ። ዐረብየትነ እት
ትሸወር ምን አቅሊም ምግብ ክም
አወልወልነ እት አቅሊም ዐንሰበ
ለትዐዴ ስጋደቲት ደቀምሐሬ፡
ዐድ ተከሌዛን መለዋሊት ልቢ
ትግራይ፡ ባልወ፡ ዔለ በርዕድ
ወሐሊብ መንተል እንዴ ኢንዓርፍ
ለሐለፍናሁ ዐዶታት ዐለ።
ግራሁ መዲነት ከረን ሰበት
አቴነ ዐረብየትነ ክምሰለ ኮምፓስ
ሸንከት ቅብለት እት ተአሽር ምነ
ንትፌተት እቱ ለአጽበሐነ ዘለጥ
እንፈግር ሰበት ዐልነ እምበልሁመ
ሄራር ዝያድ 130 ኪሎ ምትር
ልጸበረነ ሰበት ዐለ ሰኒ እንዴ

እላመ ቡን ክምሰል ሰቴነ ለሄራርነ
አስክ ቅብለት ምውዳቅ ጸሓይ
እንዴ መርበ ገበይ ጸብጠ፡ እብሊ
ህዬ ሐቆ እት ጋድም ብሩር ገሌ
ኪሎ ሜትራት ሸወርነ ለታሪካይት
ሖርመት ዐሾርም መርሐበ ብኩም
ቴለነ፡ እበ እንዴ ተሀንፌነ ህዬ እት
ሽብህ መዲነት ክብክብ ወምነ እተ
ቀረብኮ እት ትብል ለትረይም እቱ
መሓዝ በያን ወምኑመ እት መሓዝ
ሕዳይ እንዴ ተዐዴነ ምሴት እብ
ሪመ ህቱ እት ልትከበተነ ወሕነ
እት ንሐድጉ ምሴትነ ወደየ።
ምን መሓዝ ሕዳይ ክም
ትባልሐነ ለልዉሊት ስጋደት
አድብር ነቅፋ ተ ታርፈትነ ለዐለት።
እብሊ ህዬ እብ ከም ሓይል ማይል
ድድለ ታኪ አድብር ነቅፈ እት
ንሄርር ማሲ ምድር መርሐበ
ደሐን መጸኩም ቴለነ ነቅፈ ምድር
ስሙድ ወኤማን፡ ሕናመ ሽቅልነ
ምስል እሊ ታሪክ እሊ ለልትጻበጥ
ሰበት ዐለ ጭገረትነ እግለ ክርን
ለአለበ ከብቴሀ ሰበት ፈሀመተ ምነ
ከሬረ እንዴ ፈዝዐት ሰላመ እግል

አፍጠርነ ወለ እግል ረአየቱ ማል
ለትደፍዕ ሕፉስ ወግሩም ሐሊብ
ምኑ ሐዞትነ ክም ሀረስነ ለረዪም
ሄራር ብስምለ እንቤሉ። መቅበረት
ጥልያን ክም ሐለፍነ ገበይ ጸዐደ
ትትሌኩም ለቴለነ ገበይ ዘለጥ፡
ምስለ ኢትወጤት ገበይ እግል
ንትጋደል ለናይ ዐስሮታት ኪሎ
ሜትራት ሄራር እብ ሐቴ ሽብር
አንበተ። እብሊ ህዬ ዖና እንኮደ፡
ጸባብ፡ሐመልማሎ፡
ወታሪካይት
ስጋደት መስሐሊት እንዴ ትከሬነ
ሕዱድ አቅሊም ዐንሰበ ለአትረፈት
ምኒነ ሽብህ መዲነት ዔጻትነ እንዴ
ሀብናሀ እተ ታሪካይ ምድር
ወሸዐብ ሳሕል እቱ ተዐዴነ። አስክ
መዲነት አፍዐበት ንአቴ እብ ድማነ
ወገለብነ እት አድብር መሓዛት
ሳሳት ጋድሞታት ወብዕድ እቱ
ዝሩእ ለህለ ታሪክ እት ንአትቃምት
ወዎሮከ እብ ደሚሩ እብ ክሱስ
እሊ እት ለአስር ወፈቴሕ መዲነት
አፍዐበት አቴነ። እትለ መዲነት

ትትከበት ቃድረት ዐለት።
ተዐብ ዐደድ ከፍዩ መስከብ
ዋዲ እትነ ሰበት ዐለ እንዴ ትደረርነ
ሰከብነ፡ ግራሁ ፈጅራተ ለእግለ
ማጻም ዐልነ ምህመት ዎሮከ እበ
ለሐዝየ እግል ልሰርግለ ስታት
ሽቅሉ አፍገረ። ሰርነ እግለ እት
ከብደ ለደርሰው ሸባብ ወእትለ
ኢነት እት ክድመት ሸዐቦም
ለልትረከቦ፡ሰርነ እግለ ምን ረዪም
አቃሊም ዐድነ ለመጸው ወእት
ከብደ እንዴ ሐቅፈቶም ከብዶም
እት መልእ እግሎም ሐንገሎም
እብ ዕልም ትበንዩ ለህሌት፡ ሰርነ
እግለ ታሪክ ለሸቀ ድፍዓት ሸባብ
ማሌሀ ወለ ህለ እቱ ቴለል ወእግል
ልትሐፈዝ እብ ሸዐብ ትትነሰእ
ለህሌት መባደረት፡ ሰርነ ህዬ
ሸባብ ቀይሒት ዕንቦበ መሕበር
ሸባብ ምዴርየት ነቅፈ ታሪካይ
ሕላይ ንዳሎም ምስለ ታሪክ ለሸቀ
ድፍዓት እግል ለአትመሳኔ ወምን

ለዘቱ እግል ልትረየሕ ቱ ለዐለ
እግልነ ስታት።
እብሊ ህዬ ለእት ታሪከይት
አካን ለህለ መክተብ ምዴርየት
መሕበር ሸባብ ነቅፈ እንዴ በጽሐነ
ለእት ደሪበትለ መክተብ ለህለ
ድፈዕ ነቅፈ ልትመቅረሕ ምኑ ለዐለ
መክተብ ሽሂድ ዐሊ ሰይድ ዐብደለ
እንዴ ትዛየርነ ለታሪክ ምስል እሊ
ታርፌ ኣሳር ንዳል ጋብእ ለህለ
ከንደግ እት ነአትጻብጡ ሰብኡ እት
ፈግሮ ወልአቱ ትራአውነ።
እሊ እቱ ለዐልነ ድዋራት ክሉ
ንዳል ቱ፡ ምን ነቅፈ ትፈግር እት
ህሌከ እት እንክር ድማን ለህለ
ድፍዓት እግል ንዛየር ጽብሐት
ምድር ምን መዲነት ነቅፈ ክም
ፈገርነ ለእግል ሕርየት እለ ወጠን
እንዴ አክረረው እግል ትምሳሎም
ለትበኔት መቅበረት ሸሀድ ፍዴል
ፐ ትከበተተነ፡ ግራሁ እተ ተለ
ድፍዓት እግል ንሕለፍ እብ ክርን
ድህርት ወደሚር ሰምዐ እሊ ክሉ
ሸባብ ሐንቴሁ ወታሪክ ምለዐሌሁ
ሓቤዕ ለሀለ ድዋራት ኤረትርያ ቱ
ለአርደት እብ መልሃይኩም ካዩደ
እበ ተአሰምዖ ክርን ደሚር ለሰምዐ
እንዴ ረፍዐነ እት ለበዝሐ ድዋራትለ
ድፈዕ እት ንዛየር በጽሐናሁ እብሊ
ህዬ እት ደሚርነ ቀደም እለ ለይዐለ
ሐዲስ ፍክር ወሐዲስ መዐነውያት
ትከለቀ።
እበነት
ወጨብለት
ለይሐድገ ጅሌላት ምስለ ተረርፍለ
ልባስ ምስለ መኣቲት ወመፋግር
ለሽጉግ እት ድፍዓት ነቅፈ ለትሸቀ
ታሪክ ምነ ከብደ ታሪክ ንዳልነ ክም
ቱ ተአከድነ።
ፈጅራተ ፈጃር በድሪ

እንዴ ቀነጽነ ምስለ ታሪክ እግል
ኢልብዴ እብ ሐልየት ንዳል ክም
ልትሐፈዝ ወዱ ለህለው አንፋር
ፍርቀት ቀይሒት ዕንቦበ ምዴርየት
ነቅፈ እንዴ ተሌነ መሰጀሎም
ምነ ሐልየት ንዳሎም እት ሰንቄ
ድፍዓት ነቅፈ እብ ዕን ዛህረት
ለልኤ ታሪካይ ደብር ደንደን እት
እንገንሕ ትበገስነ፡ ደብር ደንደን ሰኒ
ውቁል ወታኪቱ፡ እት ታሪክ ንዳል
ሸዐብ ኤረትርየ ህዬ አካን ፍንቲት
ለቡ ቱ፡ ወራራት አባይ ገረሜሕ
ለወደ ወእግል ሽዐብ ኤረትርየ
ምነ አስመደ ዎሮት ቱ፡ መናድለት
እምነ ዜነብመ ታሪኩ ወወቀዩ
ክምሰል ሰምዐት እግል ትዛየሩ ምን
ሐዜ “ደንደን ሰላም ዐሌከ” ቴለቱ
ሕናመ ዮም ደንደን ሰላም ወዐሌከ
እግል ኒበሉ ክሉ ድፍዓት እንዴ
ሐለፍነ አስኩ ትበገስነ፡ለሄራር ሰኒ
ክቡድ ዐለ እግለ እት ዕምር ሸበት
ልትዐደው ለህለው አንፋር ፍርቀት
ቀይሒት ዕንቦበ ምዴርየት ነቅፈ፡
ምናተ ምስለ መዐነውየት ለሀይቦም
ለዐለ ሐልየት ንዳል ከረ ሐየት እንተ
ወኤረትርየ ባባ ሐኑን ወብዕድ
እምበል ሄርር ብጠር ለልአሰምዕ
ሰበት ይዐለ፡ ሐቆ ዐሪግ 2 ሳዐት
ታሪካይ ደብር ደንደን ርሽመቱ
ትበጸሐት፡ ለዐለ እትነ ተዐብ ህዬ
እብ ፈርሐት ትሸረበ።
ለፍርቀት እት ትትዋጨጭ እት
ሰማ ለትሰቀለት መስለየ፡ ረወሪት
ሐባብ እት እዴነ በርደ ምስል
ክል መወቀሉ፡ ነቅፈ ገጽነ ተሐት
እብ መድሮረይ ገንሐናሀ፡ ሐንቴነ
ሰበት ገብአት፡ ለሸክለ ድፍዓት
ህዬ ክምሰለ መሳጥር ሼደሊ ዑኑን
ኬን ወእንሰር እት ልትነዋኔ ምን
ስድ እት ስድ ስጡር እት እንቱ
ትርኤነ። እብ እንክር ቅብለት ዶል
ትወለብነ መሓዛት ሕዳይ ወምኑ
ወኬን ለህለ ጋድሞታት ክሉ እት
ሐንቴነ በርደ። ከላስ ምን ታሪካይ
ደብር ደንደን ክሉ አድብር
ወጋድሞታት ምስሉ እግል ንሰወር
ወክምሰለ ታሪክ ፍንቱይ ሻቅያም

እግል ንትመሰል ቀደርነ፡ ርሕነ
እብ ፍንቱይ ሽዑር ከበር ቅርጢጥ
ገብአት።
ለፍርቀት እትሊ ደብረ ብዞሕ
ሐልየት ሐሌት ነቅፈ፡ኤረትርየ
ያ ጃረት አልበሐር፡ኤረትርየ ባበ፡
ሐየት እንተ ወብዕድ ሐልየት ዶል
እቡ ነቅመት አዜመ ፋሽ ወሐበን
ትሰምዔነ። ግራሁ ሽቅልነ ክም
አትመምነ እብ ያለጢፍ ገሌነ እት
ልደራገግ ወገሌነ እት ልትዋዔ
ደነነ ምኑ ደብር ደንደን። ምሴተ
ሓሪት ለታርፍነ ዐለ ሐልየት ምስለ
ታሪካይ ድፍዓት ግሎብ ፍዴል ፐ
ወብዕድ አካናት እንዴ አትጻበጥናሁ
ሰበት አትዳሌናሁ ፍንቱይ ሽቅል
እግል ልግበእ ቀድረ ክርን ሕላየት
ማሌ ንዳል ክም ልትዐወት ለወዴት
ምስለ እተ ድፍዓት ካርር ለህለ
ገሮብ ወትንፋስ እብሊ ሐዲስ ግም
ነቅም እት ህሌት ለሀይከ ርሑ
እግል ልትሰአል ወእግል እለ ወጠን
ለአውቀዩ ወቀይ እቡ እግል ልሕሰስ
ለቀስቀሰት ዐለት። ታሪክ ንዳል እተ
ፈርያትለ ሐልየት ማሌ ሰበት ህለ
እብ ክርን እሊ ሐዲስ ግም እንዴ
ሰጀልናሁ ህቶም ምስል ታሪኮም
ወምድሮም እንዴ ሐደግናሆም
መዐነውየቶም ወሽቅሎም እብ
ገበይ ወሳይል እዕላም እት ዐድ
ወካርጅ ለነብር ምጅተመዕ እግል
ነአርእየ ወነአስመዐ አስክ አስመረ
ትበገስነ እበ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ምስጢር ለውቀት
ዎሮት መልክ ዐለ ልትበሀል።
እሊ መልክ እሊ እት ዎሮት
ብዝሕት ንዕመት ለዐለት እቱ
ግሩም ሮሻን ነብር ምን ዐለ፡
ህቱዲ ክሉ ረእሱ ለውቀት
ባድየት ምኑ ዐለት። እብለ
ምስምሰ እግል ዎሮት ምነ
ዑጋለ ዐድ እንዴ ነቅመ፡ ምን
እለ ምሽክለት ለልትባለሕ እበ
ገበይ እግል ልባስር እሉ ..ወምን
እሊ ኬልም ተየልሉ እብ አየ
ክም ልትዓፌ እግል ልስደዩ እብ
ሾረት ትሰእለዩ። ከለናይ አማን
ለውቀት እብ አየ ትትረከብ?
እት ልብል ተሰእለዩ። ለእናስ
ለዓግል ህዬ፣ “እግል እሊ
ሕሹም መንባነ መልክ ለገብእ
ዎሮት ስራይ ሌጠ ሀለ፡ ህቱ ህዬ
ሐቴ ላሊ ቀሚስ ናይ ዎሮት
ልዉቅ ላቱ እናስ እንዴ ለበስከ
እግል ትስከብ ለአትሐዜከ ሀለ”
ቤለዩ።
ሐቆ እለ ለመልክ እት
ክለ ለዐድ ነፈር ልዉቅ እግል
ልርከቦ እሉ ብዝሓም አንፋር
ለአከ፡ ምናተ ደለ ገብአ ነፈር
ገሌ ለውቀቱ ለተሐምርግ እቱ
ምስምሰ ኢትሰአነት፡ ወእብሊ
ሰበብ ልትሐዜ ለዐለ እናስ
ልዉቅ መትረካብ አበ። እት

ደንጎበ ዎሮት ረማቅ ገጹ ባርህ
እት እንቱ እተ ሻሬዕ ጉሱያይ
ጸንሐዮም። ለበርሀትለ ገጹ
አክል አዪ ልዉቅ ክም ሀለ
ተሐብር ስበት ዐለት፡ ህቱ እብ
አማን ልዉቅ ምን ሀለ ወሐቴመ
ለተአስፍ ክም አለቡ ትሰእለዉ።
ህቱ ህዬ አነ እብ አማን ልዉቅ
ህሌኮ ቤለዮም። ህቶም ህዬ ከእለ
ምን ገብእ እሊ ቀሚሱ ሐቴ ላሊ
ለመልክ እንዴ ለብሰዩ እግል
ልስከብ እቡ እግል ልስመሕ
እሎም ትሰአለዉ፡ ወእት ቅብላት
እሊ ለመልክ ማል ብዞሕ እግል
ለሀቡ ክም ቱ አሰአለዉ።
ለረማቅ እብ ሰሓቅ በረግዕ
ገብአ ወክም እለ ቤለዮም፣
“ኢትጽበጦ እቼ፡ አነ እግል
መልክ ለሀይቡ ቀሚስ አለቡ
ጎርዬ፡ ትርእዩኒ ህሌኩም ማሚ
እብ ብራቅዬ፡ እሊ መቅጠንዬ
ምን ልባስ ሚ ትርኡ እቱ
ህሌኩም” ቤለዮም።
ከምን እሊ ለእንፍህሙ ጋር
ሀለ ምን ገብእ፡ ናይ አማን
ለውቀት ምንለ እሉ እንምልክ
ኢኮን ለትትበገስ፡ ህተ ምነ ልብነ
ወቀልብነ ለትመልእ ሰላም
ሌጣተ ለትመጽእ።

ተበሰም

ሐቴ እሲት ጠማዒት እግል ወልደ ርያል እንዴ ሀበቱ፡
ጊስ ባኒ እንዴ ትዛቤከ ምጸእ ቴለቱ..ከእንዴ አትሌት ምናተ
ለርያል አብዴካሁ ምን ገብእ እግል ሓይሰ እግልከ ኢኮን
ቴለቱ። ለጀነ አስክለ ዱካን እት ገይስ ሐቴ ዐረብየት እግል
አቡሁ እት ደግሽ ርአየ...ሻፍግ እት እንቱ እት ልስዔ አስክ
እሙ እንዴ ዐቅበለ፡ ይመ..ይመ..ይመ ርድኢ..አብዬ ዐረብየት
ኬደቱ ቤለየ!! ህተ ህዬ፣ ኣላላላ.. ረቢ ሀለ እትከ..አነ ህዬ
ለርያል አብዴከ ምስሌኒ ከልብዬ ጌሰ፡ ልብከ ሊጊስ ቴለቱ!!
ልትበሀል።

ምን አምሳላት
ገባይል

አፍካር
ክም
ደሪበት
ኢልትደፈዕ።”
(ደንማኣርክዪን)
- እናስ ረአስ ቱ፡ ወእሲት ስጋድ ተ፡ ረአስ ህዬ እብለ ስጋድ
ለልትሎለብ እበ ሌጠ ልርኤ። (ሩስዪን)
- ቀለጥ እናስ እተ አፌት ተርፍ፡ ምናተ ቀለጥ
እሲት ህዬ አስክ ቅርድለ ቤት ለአቴ።
(ሩስዪን)

ብዞሕ ለለአትፈክር ናይ ዕልም ሐቃይቅ
• ልብ እት ቀበት ሐቴ
ደጊገት ሐድ ሰብዐ ዶል ለሀንድግ..
እሊ በህለት እት ፍንጌ ሐቴ ህንዳገት
ወአሰረ ለህሌት ህንዳገት ለሀለ
ወቅት ሐድ ሰማን ዓስራይት እዴ
ናይ ሳንየት ገብእ..እለ ህዬ ዶረት
ልብ ትትበሀል፡ ወእለ ዐመልየት እለ
እት ምን ሐቴ ሳንየት ለልውሕድ
ወቅት ተምም።
• ሐቆ ሞት እት ገሮብ
ለለሐስል ጋር ሰኒ ዐጂብ ወብዞሕ
ለለአትፈክር ቱ፡ እሊ ጋር እሊ
እት ገሮብ ሐቆ ሞቱ ለለሐስል ቱ፡
ከለሞት እብ ገበይ ጠቢዕየት እንዴ
ገብአት ዶል ልትቀበር፡ አውመ
እንዴ ቶቀ እት ቀበት በሐርመ
ሊቱቅ፡ አውመ እንዴ ነደ እት
ጨበል እሳትመ ልትበደል፡ ወምኑ
ወኬንመ ድራር ከራዊ እንዴ ገብአ
ከከራይመ ትብሉዑ ለነሃየቱ ላተ
ክለ ሐቴተ..በህለት እተ አግደ
ምን ሰልፉ ለትከወነ ምኖም ስነዕ
ለአቀብል፡ ህቶም ህዬ ለእሙራም
ጨበል ለልትከወን ምኖም ጋራት
ቶም፡ ወምኖም እግል መሰል፣
ከርቦን፡ ኦክስጂን፡ ሃይድሮጂን፡
ፎስፎር፡ ክብሪት፡ አዞን፡ ካልስዮም፡
ቦታስዮም፡
ሶድዮም፡
ክሎር፡
ማግኒዝዮም፡ ሐጺን፡ መንገኒዝ፡
ነሓስ፡ ዩድ፡ ፍሎሪን፡ ኮባልት፡ ዚንክ፡
ስሊኮን ወአለሞንዮም ቶም..እሊ
ህዬ ዘመናይ ዕልም እግል ገሮብ
እት መዓምል እብ ዕልማይት ገበይ
ለወደዩ ተሕሊል ለአከደዩ ጋር
ቱ።
• እብ
ክሱስ
ሕዋዜ
ወህማሬ ለገብአት ድራሰት ለሀበቱ
ለተአትዐጅብ ፍገሪት ክመ ሸርሐቱ፡
ዓፊ ትልፍዝዮን ምለወን ምን ቅያስ
ወለዐል ክም ለአትሐውዝ ዘክረት..
እሊ ህዬ ሓባርለ ነበሪት ዕንታትለ
መተቅብለት
ሰበት
ልስሕብ፡
ወእብሊ እሉ ልርኡ ህለው ነበሪት
ምራቆም ሰበት ጀብብ ቱ ቤለው።
• ገሌ ፈሪቅ ናይ ዑለመ
ለወደወ ድራሰት ክመ አከደቱ፡
ነስእ ፉል ምደመስ ምነ እብ
አዝመት ልብ ለትጀሬ ብቆት
ክም ዳፌዕ ሸርሐት፡ ፉል ምደምስ
ንስበት ኮልስትሮል እት ደም
እግል ኢትትወቀል መኔዕ፡ እብሊ
ምስምሰ ነስእ ፉል ምደመስ ገሌ
ምነ ደፋፈት ዐነዝር ደም ለሰብቡ
ጋራት ክም ልውሕዶ ወዴ።
• ዎሮት ወድ ኦስትራልየ
ላቱ ዓልም፡ ሐቴ ኪማውየት ማደት

ጠዓሞ

ደማነት ነፍስ እንብል እት ህሌነ፡ እንተ
እት ረአስ ነፍስከ ሚ ለመስል ሽዑር ሀለ እግልከ
በህለት ቱ። ደማነት ነፍስ እተ ትትሐገል እቱ ወቅት፡ እሊ
ነቲጀት ናይለ ነፈር እግል ርሑ ኖሱ ሃይቡ ለሀለ ኢፋሉታይ
ተቅዪም ቱ። እሊ ህዬ እብ ኢፋሉታይት ገበይ እት እጅትማዓይ
ዕላቃትከ ወእት ሽቅልከ ወእት ዓፍየትከ ተእሲር ለወዴ ጋር
ቱ፡ ከእለ ምን ገብእ አትሓየሶት ደማነት ነፍስ ሰኒ
ምህም ላቱ ጋር ቱ።

ዝበድ
ዘዖታት

ክለን ለእለን ትነብር
ምዔላት ግሩማትመ ኢገብአ፡
ምናተ ክል ዶል እት ክል
ሐቴ ምን እለን እለን
ትነብር ህሌከ አምዔላት
ሰኒ ግሩም ላቱ ጋር
ሀለ።
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ምን ገሮብ ቆሬዕ ለትነሰአት እበ
እንዴ ትነፈዐ፡ እግል ቅርሐት ከብድ
ለዳዌ ሐዲስ ስራይ ረክበ፡ እለ
ማደት እለ እግለ እግል ቅርሐት
ለሰብበ ሐዋምድ እግል ኢልድረረ
ትመኔዕ..እሊ ዓልም ወለመስሎ
ዐለው ሴድየቱ እለ ነቲጀት እለ
እተ እግል ልብጾሖ ለዋለዮም
ጋር፡ ህቶም ቆሬዕ ዶል ለእንቆሖሀ
ትወልዱተ እብ አፍሀ እትትለቀሙ
ወእት ትውሕጡ ርአወ፡ ለቆሬዕ
እግለ እንቆቅሖሀ ክም ወሐጠቱ
ሐቆ ክልኤ ሳምን ክም ትፋረከ
እብ አፉሀ ተአፈግሩ፡ ክምን እለ
መላሐዘት እለ እንዴ ትበገሰው
ብሑስ ክም ወደው፡ እት ቀበትለ
ቆሬዕ ሐቴ ማደት ለአሕማድ እግለ
እንቆቅሖ ምን መትሳባር ለትዳፌዕ

እሎም ክም ህሌት እግል ለኣምሮ
ቀድረው። ከእለ ማደት እለ እበ
እንዴ ትነፈዐው እግለ ስራይ
መሀዘው።
• ዎሮት ባሕስ እግል ዎሮት
ዓልም ነፍስ ክመ ሐበረየ፡ ህቱ
ዎሮት ከልብ እግል ብዕድ መለሀዩ
ምን ቀረቅ እት ለአድሕን ክም
ርአ ሀድገ፡ ለከልብ እግለ መለሀዩ
ለእግል ልቅረግ ሐዜ ዐለ፡ እብ
ሸፋግ እተ ባኩ እንዴ አቅመተ
ሐቴ ረያም ሕረጥ ሀረሰ ወእበ
ዎሮት ጠረፈ እበ አረጊቱ እንዴ
ጸብጠየ እበ ዎሮት ጠረፈ ህዬ
እግለ እግል ልቅረግ ሽእግ ለዐለ
መለሀዩ ሀበየ፡ ወህቱመ እበ አረጊቱ
ክም ጸብጠየ እንዴ ሰሐበዩ ምን
ሞት ክም አድሐነዩ አስአለ።

በሀል

- ሹዐረ ለልቡሉ አብያት ምን እበን
ምን ለዐሌ፡ ክል ምኒነ እት ዐዱ እግል ሰከን
ለትነፌዕ ቤት ወረክበ ዐለ!!
- ወድ ኣደሚ እት ግርመት እግል ልንበር ኢቀድር፡
ምናተ ጀላበ መይት!!
- እዲነ ሐሰት እት እንተ አመናሀ፡ ወሞት አማን እት
እንተ አምሸሽነ ምነ።
- ዐዶከ ሾረት እት ለሐዜ መጽኤከ ምን ገብእ ነሲሐት
ኢትክሉኡ፡ ህቱ እብለ ለእለ ሀብካሁ ነሲሐት ምን
ዐዳወትከ እት ሰዳቀትከ እግል ልንከስ ሰበት
ቀድር።

ብዝሕት መንፈዐት ለቡ ነሳዬሕ

 “ምንከ ለለዐቤ ነፈር ኢተአትቀጥብ ወእት ልትሃጌ ሂጋሁ
ኢተአትካርሙ። ሐቴ ምዕል እንታመ እት አካኑ እግል ትግብእ ክም ቱ
ኢትቅዌ።”
 “ለእሉ ትፈቴ ርኤከ ምን ገብእ እብ ባርህ ገጽ ትከበቱ፡ እንተ
አክል አዪ ክም ትፈትዩ አክል ሕድ እግል ለኣምር ቱ። ዐዶከ ርኤከ ምን
ገብእ እብ ገጽ ባርህ ግንሑ አክል አዪ ዳቅብ ክም እንተ እግል ልፍሀም
ቱ። ለትፈንቴክ ወሬመ ምንከ ርኤከ ምን ገብእ እብ ገጽ ባርህ አቅምቱ
ብዞሕ እግል ልተዐስ ቱ። ለእሉ ኢተአምር ርኤከ ምን ገብእ እብ ገጽ
ባርህ ትከበቱ አጅር ወሰዋብ ትገብእ እግልከ።”
 “ሕነ እት ዐጃይብ ላቱ ዘበን እነብር ህሌነ፡ አሚር ላቱ ናይ አሰፍ
ወሕዘን ቀሳይድ ከትብ፡ ወሓግል ህዬ ናይ ፈርሐት ወለውቀት ቀሳይድ
ከትብ።”
 “በዐል ሰኔቱ ለለአቤ ነፈር፡ አክል ሕድ ክመ እተ ሕጁብ እት
እንቱ ነብር እንዴ ዐለ፡ እብ ክልኤ ዕንቱ እት ልርኤ ክም አንበተ ለእበ
ተመህ ልብል ወልትመንቀሽ ለዐለ ጸገት ለሰብር ነፈር ቱ።”
 “ሐት ሐቴ ዶል ማይ እት መሓዛቱ ለዐቀብል፡ ምናተ እግል ሲቶ
ለነፌዕ ኢገብእ።”
 ግሉል እብለ እሎም እግል ሊዴ ለለሐዜ ጋራት ልትሃጌ..ምኩሕ
ህዬ እብለ እሎም ወደ ጋራት ልትሃጌ እት ሀለ፡ ዓቅል ዲ ወዴ እንዴኢኮን
ኢልትሃጌ።”
 “ክል ዶል እብ ክሱስ ዔብ ብዕዳም ለልትሃገው አንፋር፡ እትለ
ዐባዪ ናይ ኖሶም ዔብ ልብ ለኢከሩ አንፋር ቶም፡ ወዎሮት ምን እሎም
ዐባዪ ዕዩቦም ህዬ እብ ክሱስ ዔብ ብዕዳም መትሃጋዮም ቱ።”
 “መሳኒት ኢልትበደሎ፡ ለምሽክለት ሕነ መሳኒትነ ነሐሬ ዲብ ህሌነ
ሰበት እንሸፍግ ቱ።”
 “ገሌ አንፋር ሓቴ ጋሪት እግል ትሽፈግ እሎም ትሸነሀው ምን
ገብእ፣ ኬር እትለ ሸፍገት ሀለ ልብሎ፡ ወምን ገሌ ጋር እግል ለአትማሾ
ወወቅት እግል ልንሶኦ ሐዘው ምን ገብእ ህዬ፡ ኬር እትለ ደንገረት ሀለ
ልብሎ ለአመስምሶ”
 “ሰር ራሐት ምን መራቀበት ብዕዳም ዶል ንትነጄ እንረክቡ፡ ወሰር
አደብ ህዬ ምነ ኢከሱነ ጋራት ኢዴነ ወአፉነ ዶል ነአክብ እንረክቡ።”
 “ክል ዶል ለእለ ሀመልከ ምን ተሀምሎም ለኢለአቡከ አልባብ፡
ወእተ ክምሰልሁመ ለእለ ሐሸምከ ምን ተሐሽሞም ለኢፈቱከ ኣልባብ
ክም ህለው ኣምር..ከእተ እሉ ትነስእ ሒራን እግል ትተረድ ወልብ እግል
ትክሬ ለአትሐዜ።”
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መሐመድ ዳፍላ

ሕጁብ ወሰራቅ
ዔማት ድግም አብዕብነ ኬርቡ
እት ዘበን ቅዱም እት ምድር
መስር፡ ዎሮት እናስ ሕጁብ ነብር ዐለ።
እሊ እናስ ሕጁብ፡ ሰኒ ላብብ፡ ዕሉም
ወፈዳብ ዐለ። ለሕጁብ፡ መናበረት
ሰኔት ነብር፡ ቤት ግርም ማልክ ወእብ
ሰላም ልትናበር ሰበት ዐለ፡ እብለ
ተጃረቱ፡ ገናዐቱ ወምን ኩሉ ወለዐል
ህዬ እበ ለባበቱ ወአምሩ አዳም ብዙሕ
ልትዐጀብ እቡ ዐለ። እተ ግራለ ቤቱ
ለግርም ህዬ፡ ጃርዲን ሰኒ ጋምል ዐለ
እግሉ። ዔማት እተዩመ ምን እሊ
ጃርዲኑ ዐለ።
አምዕል ሐቴ፡ እተ ጃርዲኑ እብቁሉ
ለዐለ ፍሬታት ወሐምሌ እንዴ አረ ሱግ
ክም ትከረ እቡ፡ ዐውል ክዳር ቃሊ
ሰበት ጸንሐዩ፡ ክዳሩ እብ ዐውል ሰኒ
አዝበ። ሰላዲ ብዝሕት ህዬ አከእለለ።
ምን ሱግ አስክለ ጃርዲኑ እንዴ
አቅበለ፡ ሐንቴ ዕዛል ብሩድ ናይ ሐቴ
ዕጨት ዐባይ ናይለ ጃርዲን ትገሰ።
እተ ስኒን ለሀይ ሰላዲ ለትትከሬ እቱ
ባንኪ ሰበት ኢዐለ፡ እግለ ረክበዩ ማል
ብዙሕ፡ ሕፍረት ዐባይ እንዴ ሐፍረ
እሉ ዲበ ደፍነዩ።
እሊ ላብብ ሕጁብ እንዴ ነብር ዐለ፡
ለሐንቴለ ዕጨት ዳፍነ ለዐለ ሰላዲሁ
እግል ለአፍግረ ክም መጽአ፡ ሰላዲ
እንዴ ትነሰአት ሕፍረተ እብ ብራቀ
ጸንሐቱ። ዶለ ሰልፍ ደንገጸ ወሐሬ
እንዴ… ለሐስብ ዐለ፡ “አነ በስ እሊ
ሰላዲዬ ናስእ ለሀለ ነፈር፡ ምን እሎም
ገወውርዬ ቱ። ኩሉ መካይድዬ ለደሌ
ነፈር ቱ እለ ሰላዲዬ ሳርቅ ለሀለ” ቤለ
ወአተንፈሰ። ሰኒ ለሐስብ እንዴ ዐለ
ህዬ፡ እተ ግዋሬሁ ነብር ለዐለ እናስ
ሰራቅ ወበዐል አከይ አመል ክም ቱ
ትየቀነ። “እሊ ሰራቅ ኬልም ዮም
ማልዬ ምን ይአፈግር ምኑ፡ ለለባበቼ
ወዕልምዬ ግምሽ ቱ” ቤለ ወአስክለ
እናስ ለሰራቅ ጌሰ።
ለሕጁብ እተ ሰራቅ ክም መጽአ፡
እንዴ ኢለሐርቅ ሰላም ፋይሐት
ትሳለመዩ ወሐሬ፡ “መለሀይ አነ እግል
ትግሜኒ ማጽእከ ህሌኮ፡ ቤት ሾረት
ኢትከርብ ልብሎ ሰብ ዐድነ” ቤለዩ እብ
ደፋዩ ስምጡ እንዴ ትገሰ። ለሰራቅመ
ክምሰለ ሐበት ኢዋዲ፡ “ጎማት ትግበእ
መቅርሕነ! እግል እግሜከ ሐቆ
መጽአከኒ፡ ሰኒ እገሜከ፡ በል ምንከ”
ቤለዩ እግለ ረገበትለ ገሚሱ እት
ለአትሳኔ ወዲብ ልትፎጀጅ። ለሕጁብ
ወላብብ እናስ እተ ማሉ ዛምት ለዐለ
ነፈር እንዴ ትወለበ፡ ህግያሁ መጆብ
ሕሽክሸክ እንዴ ደሀረየ፡ “አነ ዮም
ማል ብዙሕ ራክብ ህሌኮ። አዜ ነፈር
እሊ ማልዬ ለእከሬ ምስሉ ሐዜ ሰበት
ህሌኮ፡ ምስል ነፈር አሚን ምን እከርዩ
ለሐይስ መስለከ ወለ እተ ጃርዲንዬ
ምን ሐብዑ” ክም ቤለዩ፡ ለበዐል አከይ
አደብ እናስ፡ “ላለእ! እሊ ማልከ ምስል
አዳም ከሬካሁ ምን ገብእ ምሽክለት
እግል ለአምጽእ ዲብካ ቱ። አዳም
ዮም እማነት ትረፈዐት ምኑ። ሰበት
እሊ ምስል አዳም ኢትክረዩ። እተ
ቀበትለ ጃርዲንከ አካን ሰኔት እንዴ
ገንሐከ እሉ፡ ዲበ ሕብዑ” እንዴ ቤለ
ምክር ብቆት መክረዩ።
ለሕጁብ እናስ ህዬ፡ “አማንካ ቱ፡

አዳም ዮም ኢልትአ’መን። እግለ እለ
ሀብከኒ ምክር ሰኒ ሐምደከ” ክም ቤለዩ፡
ለሰራቅ ለአካነት ለማል ልትሐበዕ ዲበ፡
ለበዲር ሰላዲ ቀዳሚት ለዘምተ ምነ
አካነት እግል ትግበእ እበ ልቡ ዲብ
ልተምኔ፡ “አይወ፡ አዳም ክእነ ናይከ
ጃርዲን ጋምል ለቡ አካን ምሕበዕ ማል
ሚ ለሐግል ዲቡ” ደግመዩ። “ከላስ
በስ እለ እወዴ፡ ሹክረን፡ ሐምደከ፡
ቀበትለ ጃርዲንዬ ኖሱ ሰላዲ ኢኮን፡
አዳም ለሐቤዕ፡ በዲርመ እተ ቀበትለ
ጃርዲን ዕጨት እምር ብዬ፡ ዲበ ሐንቴሀ
ሕፍረት ሓፍር አነ ወኩሉ ማልዬ ዲበ
እከርዩ። እለ ሰላዲ እላመ፡ ፈጅር
እንዴ ነስአክወ፡ ምስለ ጠረ ለቀዳም
እተ ጃርዲን እግል እድፈናቱ” በልሰ
ወአስክ ቤቱ ክባባይ ገብአ ምኑ።
ለሰራቅ
ለካይን፡
“በስ
አልሐምዱልላህ! አሰናይ አዜ ማልዬ
ሰረቅከ ኢቤሌኒ ድኢኮን፡ ምሴ ለሰላዲ
እተ አካነተ እግል እብለሳ ቱ” ቤለ
ወየም ሽቅሉ ገብአ። ምድር ክም
ጸልመተ ህዬ፡ ለሰራቅ እግለ ናስአ
ለዐለ ሰላዲለ ሕጁብ እንዴ ነስአየ፡ ዲበ
ሕፍረተ ለምነ ነስአየ በልሰየ። እግል
ሚ በልሰ ሀለ ገብእ! እግለ ሕጁብ
እንዴ ረሐማ ቱ መጀላብ መስለሐት
ርሑ?
ለሰራቅ እግለ ሰላዲ እተ ሕፍረት
በልስ እቡ ለሀለ ሰበብ፡ እግለ ሕጁብ
እንዴ ረሕመ እንዴ ኢገብእ፡ ለሕጁብ
እብ አማን ማል ብዞሕ ራክብ ለሀለ
ሰበት መስለዩ፡ “ምስለ ማል ለቀዳም
ትወሰከት እዬ ምን ገብእ፡ ለማል ኩሉ
ምስል እሰርቁ ምኑ ወአጊድ እተጅር”
ምነ ልብል መግሀፍ ቱ። ክም በልሰየ
ህዬ፡ ለሕጁብ ቀበትለ ጃርዲኑ ሕቦዕ
እግሉ ሰበት ዐለ፡ አጭፋርለ ሰራቅ
ለአተናሴ እንዴ ዐለ፡ ምነ ምሕብዑ
ፈግረ ወማሉ ሐስበ። ለማል ሐላሉ
ሰላዲ ህዬ፡ ሐበት እንዴ ኢትነቅስ ምነ፡
እበ ክ’ብተ እተ ሕፍረተ ጸንሐቱ።
ሰላዲሁ እንዴ ሐስበ፡ አስክ ቤቱ ጌሰ
ወክምሰለ ብህለ ለዐለ፡ “አለ ቀሺማይ
ሰራቅ ቱ እሊ! አነ በሲር እብ
ገብአኮ፡ ዐቅልዬ በሲር አምሰለዩ? ክእነ
እብ ሸጣረቼ እተልሄ ዲቡ፡ አሰናይ
ክምሰልሁ ቀሺም ኢገብአኮ። ለባበት
ወተዕሊም ሐቆ ሀለ፡ ኩሉ ሀለ” ቤለ
ወረቢሁ ሐመደ።
ገሌሁ አዳም፡ ነፈር ሕጁብ ዶል
ልርኤ፡ ክምሰለ ሐበት ለኢለአምር
መስል እቱ። ምናተ ሕጁባም ደርሰው
ወትዐለመው ምን ገብእ፡ ምን አዳሞም
ኢለሐምቆ። እት ዐድነ ኤረትርየ
ብዝሓም ሕጁባም ህለው፡ እት አስመረ
ዲብ መድረሰት ሕጁባም አብረሀ
በህታ ወዲብ ከረንመ እግል ጸማይም
ምን 1950ታት ወሐር ለትበኔት
ወክድመት ተሀይብ ለህሌት መድረሰት
ህሌት። ከሕጁባም ወጸማይም አጀኒት፡
ክምሰልሁመ ብዕድ ምስክነ ገሮብ
ለቦም እግል ልድረሶ ሐቅ ምን ሐቆም
ክም ቱ፡ ወደርሰው ምን ገብእ፡ አክ’ለ
ወዝያድለ ብዕዳም ዑፉያም መዋጥኒን
ክም ገብኦ ሸክ አለቡ። ምስኩናም ሐው
ሐቆ ብኩም ህዬ፡ እትለን ለሀደግናሀን
መዳርስ እግል ልትዐለሞ ወልስነው
እኩም፡ ዋልዴንኩም እስእሎ እሎም።

ምን ደያሪዬ
ሰኒ ትነብሪ ደያሪዬ እግል
መሰልሰላት ትግረይት እሊ
አውርሐት እሊ እርዩም ክም
ህሌኮ ተአምሪ ማሚ? ሮረ ሐባብ
ቃውየቱ መእንቱ፡ እብ ክሱስ
ሓለት ጀው፡ ሽቅልነ ወብዕድ
እትሊ አውርሐት ለእት ሮረ
ሐባብ ጸንሐኩዉ ክቱብዬ እት
ምክዬ ሓብዑ ህሌኮ፡ ወክድ
ሓር እግል ኢበሉ እግልኪ ቱ።
ከአዜ ዮም ሰኒ ወአማን ፋርሕ
ህሌኮ፡ ለፈርሐቼ ምን ሚ
ትበገሰት መስለኪ፡ ለፈርሐቼ
መበገሰ እግል እዳግሙ እግልኪ
ቱ ጽበጢኒ።
እት ነቅፈ ላሊ ሐቴ ምዩይ
ዐልኮ፡ እት ሐቴ ገሀወት እንዴ
ትደረርኮ እት እፈግር እተ
ቀደምዬ ለዐለ አዳም ብዞሕ
እብ ምግቡ እንዴ በተክኮ እት
ሄርር ዎሮት ወድ 13 ሰነት
ለገብእ ጅነ ተሓበሬኒ፡ ክርንቱ
ድህርት ዐለት፡ ሰላምመ ኢቤለ
እንዴ ቀርበ እቼ፡ “ሐውዬ እት
ቤት ሓድጎም ህሌኮ፡ ድራር
ሰአነ ወአቡዬ ውፉይ ቱ”
ክም ቤሌኒ፡ አነ ምነ መጥዐም
እንዴ ጸገብኮ ፋግር ሰበት ዐልኮ
ለህግያሁ ደሚርዬ ነክአት እቼ።
ሰኒ እንዴ ፈጠንኩዉ ህዬ “ከአዜ
ሚ ሐዜከ?” እቤሉ፡ “አዜ”
ቤሌኒ “አይወ አዜ” ክም እቤሉ፡
“ርቡዕ ኪሎ ፊኖ ሐዜኮ!”
ቤሌኒ። ምነ ሂጋሁ ድንቁጽ
እት አነ ርቡዕ ኪሎ ሚ እግል
ሊደዉ ቱ ገብእ? እንዴ እቤ
ከላስ ንዐ ምስልዬ እንዴ እቤሉ
እት ዎሮት ድካን ዕሙር አቴኮ
ቡ፡ ምኑ ህዬ ሐቴ 5 ኪሎ ፊኖ
ለጸብጠት ዐሺነት እንዴ ትዛቤኮ
እግሉ ክም ሀብኩዉ ተ ሰኒ
ወአማን ፈርሐ አናመ ፈርሐኮ።
ምነ ድካን እንዴ ረፍዐየ ከደን
ፈግረ እበ ከትጸበሬኒ፡ “ረቢ
ልባርከከ!” እንዴ ቤሊኒ እዴዬ
ሰዐመ፡ እለ ኢነት እለ ለስዕመቱ
ኢቀደርኩወ እግል ኢልትሻቀል
ወሑሁ ክም አነ እግል አክድ
እግሉ እንዴ እቤ ደነንኮ ከእዴሁ
እንዴ ሰዐምኮ እት እትጣስሱ
አብሽር እሊ ሚ እግል ልግበእ
ብዕድ ለአስትህለኩም ሐርዬ
እብሊታት ኢትሻቀል ዋጅብናቱ
ሐቴ ሕናመ እንተ ሑዬ ወአነ
ሑከ እንዴ እቤሉ ሳርሐኮ
ምኑ።
እተ ሆቴልዬ ክም አቅበልኮ
ብዞሕ ሐሰብኮ፡ እሊ እት ታሪክ
ለትሸቀ እቱ ድዋራት ዐድነ እቱ
ነብሮ ለህለው የተይም፡ አበዎም
እግልነ ለሐልፈው ገብኦ ገብእ?
መእብ ብዕድ ዝሩፍ እዲነ? እለ
ህቶም ለህለው እተ ሓለት ህዬ
ከም ዓይለት ገብእ ህለያሀ?
እንዴ እቤ ለእቱ ትወለድኮ ዐድ
ወምድር አስኩ እብ ሕሳባት
ሄረርኮ። ዝሩፍ ዐጄመ ምነ ናዩ
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ሰኒ ፋርሕ ህሌኮ
ለኢተሐይስ እት እንተ ሰበት
ትርኤተኒ ብዝሓም ሐውዬ ክእነ
ክም ህለው ተአከድኮ። ግራሁ
እት ነቅፈ እንዴ አቅበልኮ ሂገለ
ጅነ ወለ ስዕመቱ እበን እት
ሐሰብ ቤት ክም አተ እሙ
እግለ ልትጸቦረ ለህለው ውላደ
እብ ሸፋግ ከሌዔታየ እንዴ
ተኬት እከለት እንዴ አብሸለት
እግሎም ከብዶም ክም ፍሬ
እድም ረክበት ፋርሓም እት
እንቶም
ወልትሳሐቆ
ላሊ

በኪተት እት ልሓልፎ ሰበት
ትራአውኒ
አልሐምድልለህ
አሰናይ ሽቅል ሰኒ አውዴከኒ፡
እሊ ለእት ጂብዬ ለህለ ማል
እምበል እንተ ሀብከኒ ቱ፡ ሐር
ህዬ እለን እት ጂብዬ ለህለየ
ሰላዲከ ምነን 10% ሌጠ
እምበል ሚ አፍገርኮ እቤ
ሰኒ ርዩሕ ወብሱጥ ዲብ አነ
ከአመት ስካብዬ ወዴኮ። እሊ
ኢልአፈርሕ መስለኪ ደያሪዬ።
Moዳ

ሕላይ ወስርቤቡ

ሐቴ መደት ኦሮ ድግለል እናስ እብ ጸገቱ ዲብ ልትመንቀሽ
እት ገበይ አዋልድ ደነግል ወውላድ መንደሊታት ጸንሐው።
ለደነግል ወለመንደሊታት ለእብ እብር ክርኩር ለዐለ ድግለል
ክምሰል ረአው። በዲር ፈጥነው ወሐር ክምሰል ሐልፈዮም
እብ ሰሓቅ በረቴዕ ገአው ዲቡ። ለወክድ ህቱመ ለሓለቶም
ሰበት አትፈከረቱ ወንእሽናሁ ሰበት ትፋቀደ እንዴ ትወለበ
ዲቦም ቀይ-ቀይ ዲብ ልብል እግለ ሰሓቆም እብለ ሕላየት
በልሰ እቱ፦
ግድም አበርናቱ - ምን ንትፋቀድ ላሞዳይ
ዔጻትነ አበረት - ቀኒጽ አቤት ወግሳይ
ንሳልናቱ አበረ - ከለግለግ ቤለ እብ አርዐዳይ
እዴናቱ ቀደመት - ክጽላል ገአት ምን ጸሓይ
ወለት አንሳይ ተአብዩ - ንኢሽ ትግበእ ወዐባይ
ወልዱመ አብዩ - ከለአደንኖ ምን ምብቃይ
እሲቱመ ተአብዮ - ጋና ዐቢታ ወአባይ
ጎሩመ ተአብዮ - ምና አዚም ወአተንሳይ።
ምንኮር!
የአስተሀሌብ አርወሐቼ - የብሰት ዲባ ቀርበተ
ዕንታቼ ጊመት ለብሰቱ - ወንሳልዬ ትለተተ
ዕስር ተርፋ መልሀዲት - ነብረ ሰአነ ምጭረተ
ሓድር ቃይብ ገብአ - ኣንፍ ምንዲ ትከሰተ
ጥይኢት ወለቅዲት - ሐቴ ገአት ሸመተ
እዝንዬመ አክነተት - ግድም በጥረት ሕጀተ
ወዔጻቼ ትገርደመት - ፍት ምነ ሕቀተ
እዴ ቀይቀይ ትቤ - ረጅፈት አምበል ንየተ
ወእግርዬ ትጨውጬት - ሰመ ገንሐት በርሰተ
ነፍስ ሐቆ አበረት - ጀላል ሚበ ግንሐተ
ትሼክብ ወተሀኮኬ - እንዴ ደዐፈት ሒለተ
መንቀሺቼ ሰአንኮ - ወአቤት እዬ ርፍዐተ
ደከቼመ ምን ትፈተሐት - ቀዋኩዋ እስረተ
ስምሓን አለ እድንያ - እለ ትገብእ ኣክረተ።
ምናተ፦
በዲር ክእና ይዐልኮ - በጽሕ ዐልኮ መንደላይ
እስዔ ዐልኮ ወአለምቤ - ክምሰል ሎሂ አምበርሀጋይ
ፍቱይ ዐልኮ እብ ስናት - መስሕቃይ ዐልኮ ወመድእላይ
ክእና እንዴ ይእትከርከር - ታኪ ዐልኮ ወሮማይ
ሕንቁቅ ዐልኮ ክምሰልኩም- እብ ዋልዳይት ወዋልዳይ
ኢትሰራቡኒ ዐይብኩም - ምንመ እገብእ ድግሌላይ
ቤለ ከትሰራበበ ወስተንተነ ልትበሀል። ከአዜመ ወላድ
አዜ። ሕናማ እግል ነአብር ወንደግልል ለራዊ ገሮብና እግል
ልጨራምጥ። ለታኪ ብጠርና እግል ልትከርከር። እዘን እግል
ለኣአተናክል ወአንያብ እግል ለሀንቀላቅል ሰበትቱ ለእብር
እግል ክሉ ክሩይ ለህለ ቅረዲትቱ። ሰበት እሊ እብ ንእሽናና
ሕኔት ንትመከሕ እበ ናይ ፈንጎሕ እብር ንሕሰብ ወኣክረትነ
እግል ነአስኔ ንጻገም።

አርቡዕ 28 ኖቨምበር 2018

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርየ እት ጅግረ ዐጀላት ካክ፡ እብ አንሳት ምን ደነት፡ እብ ውላድ ሸነት

ኤረትርየ ምስል ዐጀላት ለባቱ
ታሪክ እግል ንታይን ዶል ንሐዜ ግረ
እንዴ አቅበልነ ለእት 1910 ለዐለ
ዘበን እስትዕማር ጢላን እቱ ዶል
ነአወልውል፡ አሰልፍ ኤረትርየ ለኬደት
ዐጀለት እግል ንፍቀድ እንቀድር።
እት ሌሂ ወክድ ህዬ እብ ሑድሑድ ገብእ ለዐለ ጅግራታት ዐጀላት
እቱ እንዴ ተዐዴነ ኤረትርዪን ምስል
ዐጀለት ለትኣመረው እቱ እብሊ ህዬ
ምን አምር እት ወቀየ ለአተው እቱ
ስኒን ኖሱ ከርዐነ። ሰበት እሊ ዕምር
መጃገረት ዐጀላት እት ኤረትርየ እግል
ንኣምር ዶል ንሐዜ፡ ዕሙር ሐድ ዎሮ
ዘበን እግል ለአዱር 18 ሰነት ሌጠ
ታርፋቱ ለህለ ጅንስ ብድረ ክም ቱ
ንትአከድ። ምን እሊ ታሪክ እሊ እንዴ
ትበገሰነ ኤረትርዪን መትባድረት ምን
ወክድ እት ወክድ እት ዐድ ወካርጅ
ወድዉ ለዐለው ጅግራታት እቱ
ስሜቶም እግል ልወቅሎ ቃድራም
ምንመ ዐለው፡ ኤረትርየ እት ሐንቴ
ለትፈናተው መስተዐምረት ሰበት
ዐለት፡ ሓዞተ እብ ብዕዳም ትትነሰእ
ወስሜተ እግል ትደሀር ቅሱብ ለዐለ
ዘበን እስትዕማራት እት ምክነ ለአቴ።
ምናተ ኤረትርየ ሕርየተ ምን ነስእ
ወሐር እት ወራታት ጅግረ ዐጀለት
ለዐለት እግለ መቅደረት እግል
ትፈትሽ ሰበት አንበተት፡ ለእግል
ስኒን እት ክል መዋጥነ ክዙን ለነብረ
ተጃርብ ወመቅደረት ዐጃላት ፍንቲት
እግል ትትነፈዕ እበ አስተብዴት፡ እሊ
ለትአከደ እቱ ወክድ ህዬ ግረ ሰነት
2003 ቱ እግል ልትበሀል ቀድር።
እትለን ለሐልፈያነ ናይ 15
ሰነት ዘበን ኤረትርዪን መትባድረት
ዐጀላት ምን እት ቀበት ዐድ እት
አግዋር ወምኑመ ህዬ እት ብድራታት
እዲነ እግል ልትሓበሮ፡ ክም ፍገሪቱ
ህዬ ስሜቶም ወስሜት ዐዶም እግል
ለአስሙ ወክድ ኢሐዘው እግሉ።
እሊ ወብዕድ ዐውቴታት እት
ሕድ እንዴ ትጀምዐ፡ ኤረትርየ ሐቴ
ምነ እብ ዐጀላት ለትአመረየ ድወል
እግል ትግበእ ለአተቅደረየ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ እብ ደረጀት አፍሪቃመ
እተ ሐልፈ ወክድ ሜርሒት ፍረቅ
ዐጀላት ለቃረት ክምሰልሁመ ናይ
ብሕተ መትጃግራይት እንዴ ገብአት
ትሄርር እንዴ ጸንሐት፡ እትለ ሰነት እለ
ሜርሒተ እብ ፈሪቅ ግብለት አፍሪቀ
ምንመ ትነዝዐት ምነ፡ እት 2ይት
ደረጀት እንዴ ተርሸመት ለናይ በዲር
ስሜተ እግል ትብለስ ብዞሕ ጅህድ
ትወዴ ትትረከብ።
መሰል ሰኔት ናይ እሊ እት ወሬሕ
ኖቨምበር ናይ እለ ሰነት ጎነ እብ
መሕበር ዐጀላት ዐለም ፈደሬሽን
ዐጀላት አፍሪቀ ሐዲስ ጅግረ እግል
ልነዝም ክም ቀድር በክት እተ ሀበተ

እተ ኢነት፡ ናይ 1.1 ደረጀት ለቡ
ጅግረ ሐዲስ “ካስ አፍሪቀ” ለትሰመ
እግል ሰልፍ ኢነት እግል ልግበእ ቀራር
ሓለፈ። እትሊ ወክድ እሊ እግለ ወድ
ብክር ላቱ ጅግረ ለትትሐደር ደውለት
ኤረትርየ እግል ትግበእ ፈደሬሽን
ብድረ ዐጀላት ኤረትርየ በዳሪት ሰኔት
እንዴ ነስአ፡ ለጅግረ እግል ሰልፍ
ኢነቱ እት ከብድ መዲነት አስመረ
እግል ልግበእ ዶር ሰኒ ተልሀ።
እብሊ ህዬ ጅግረ ዐጀላት ካስ
አፍሪቀ እግል ሰልፍ ኢነቱ ምን
ዮም 21-25 ኖቨምበር እብ ነያረት
እት አስመረ እግል ልግበእ ለልትሐዜ
መዳላይ ክም ገብአ እግሉ፡ እተ እምር
አምዕሉ አንበተ ወተምመ።
እትሊ እግል 5 አምዕል ለገብአ
ጅግረ ብዝሓት ድወል አፍሪቀ
እግል ልሻርከ እቱ ዐዙመት ምንመ
ትቀደመተ እተን፡ እተ ጅግረ ለሻረከየ
ላኪን ዕልበን ለልአትናይት ይዐለ። እብ
ፍንቱይ እት ጅግረ ርያደት ዐጀላት
እዴ ዛይደት ለበን ክም ከረ ሞሮኮ
ወአልጄርየ ለመስለ ድወል ኢሻረኮተን
መቅደረት መትጃግረትነ እግል ንታይን
በክት ምነ ይሀበ ጋር ዐለ።
እተ እግል 5 አምዕል ለገብአ ጅግረ
ዐጀላት እግል ንአቅብል፡ ኤረትርየ እት
ብንየት ትሕትየት ምንገብእ ወብዕድ
ክዳማት እቱ ለወዴቱ መዳላይ እብ
ብዝሓም አንፋር መትዐጃብ ለአትረፈ
ዐለ። እብሊ ህዬ ጅግረ ክም አንበተ
እተ ናይ ሰልፍ አምዕል ለገብአ ጅግረ
ዶል እንርኤ እለ ለተሌ ፍገሪት
ትረከበት ምኑ፡ ፈሪቅ ኤረትርየ እብ
አዋልድ ወውላድ እት ናይ ፍረቅ
ጅግረ ልትዐወት እት ህለ፡ እተ ተሌት
አምዕል ጅግረ ብሕተ ቱ ለገብአ፡
እትሊ ህዬ እግለ ዱሉይ ለዐለ ናይ
36 ኪሎ ምትር ሪም ሲራክ ተስፎም
እብ 42 ደቂቀት ወ50 ካልኢት
እንዴ አትመመዩ መዳልየት ደሀብ
ወካስ ናስእ ዐለ፡ ግራሁ እብ ሐቴ
ደቂቀት ወ28 ካልኢት ለትአከረ
ኣሮን ደብሬጽዮን 2ይ ፈግር እት ህለ
3ይ ዳንኤል ሃብቴሚካኤል ቱ ህቱመ
እብ 1 ደቂቀት ወ41 ካልኢት እንዴ
ትደንገረ ምነ ሲራክ ቱ እለ ደረጀት
እለ ለጸብጠ።
እት ጅግረ ተሓት 23 ሰነት ህዬ
1ይ ዳንኤል ሃብቴሚካኤል፡ 2ይ ሄኖክ
ምሉእብርሃን ወ3ይ ሙጊሸሞይሴ
ዐለው። እት ናይ አዋልድ ጅግረ
ህዬ አድያም ተስፋአለም ምን ፈሪቅ
ኤረትርየ እግለ 18 ኪሎ ምትር እብ
26 ደቂቀት ወ16 ካልኢት እንዴ
አትመመቱ 1ይት እት ፈግር፡ ግራሀ
ምሕረት አስገዴ ምን ፈሪቅ አቶብየ
2ይ ወ3ይት ህዬ ጆርዳን ሌዜል ምን
ግብለት አፍሪቀ እንዴ ገአየ ተዐወተየ።
እት ምንተሐት 23 ሰነትመ አድያም

ምን ፈሪቅ ኤረትርየ ክምሰልሁመ
ምሕረት ወብርሃን ምን ፈሪቅ አቶብየ
ምን 1ይት አስክ 3ይት ፈግረየ።
ዮም 24 ኖቨምበር ጅግረ
ክራይቴርዩም ጋብእ ዐለ፡ እትሊ
ጅግረ እሊ ህዬ ኤረትርየ እብ ውላድ
ምንተሐት 23 ሰነት ወምልዐሉ
ዕውትት ዐለት።
ዝያድ ለገብአ ጅግራታት እንትበህ
ለትሀየበዩ ወእብ ወሳይል እዕላም
ኤረትርየ መባሽር ልትቀደም ለዐለ
ናይ ካቲመ ጅግረ፡ ኤረትርየ ክእነ
ለመስል ጅግራታት ወምኑ ለልዐቤ
እግል ትትሐደር ክም ቀድር ለሸሀዳ
ቱ፡ እግል 8 ሳዐት እምበል አትካራም
ለትቀደመ ጅግረ ለዘት ለቡ ጽበጥ እት
እዝን ወዕን መታብዐቱ በጽሐ።
ለዮም 25 ኖቨምበር ለገብአ ጅግረ
ካቲመ፡ ፈሪቅ ኤረትርየ ለከምከመ 4
ፍረቅ አንሳት እቡ አምዐሞከ ለቤለ
ጅግረ ዐጀላት፡ ዝያድ ክልኤ ሳዐት
ለነስአ 81 ኪሎ ምትር ግልቡብ ዐለ፡
እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ መትባድረት
ፈሪቅ ዐጀላት አዋልድ ኤረትርየ
ክምሰለ ሰአየት ለገብአት እተን ይዐለየ፡
ምን ለሐምቀ ሐቴ ምነን መንዴረት
ኤረትርየ እግል ትስቀል ወትወቅል
ኢቀዲረን፡ ክለን ግራለ ሰለስ ለእት
መስረሕ ልዐርገ ሰበት ተርፈየ ኤረትርየ
እግል ልአድነን ቀሰበየ።
እትሊ ጅግረ እሊ ህዬ ወለት

ወረቢ ምን ቤለ እዬ ህዬ ለእተ ጅግረ
ዱሊት ለዐለት ስጋደት ሐጫር ሰበት
ዐለት እት መክሰብዬ እግል ትትበደል
ቀድረት፡ እለ ደረጀት እለ ህዬ እብ
ፈድል አንፋር ፈሪቅ ግብለት አፍሪቀ
ለረከብክወ ሰበት ገብአት እለ ጃእዘት
እለ እግለ ፈሪቅ ተአስትህል፡ ድቁባም
ፍረቅ ኤረትርየ ወአቶብየ እግል ንፍለል
ሰበት አተቅደሬነ” እንዴ ትቤ፡ እብ
ክሱስ ለገብአ መዳላይ ክምሰልሁመ
ነዳፈት ወንዛም አስመረ እቡ እንዴ
ትረይሐት ዐደ ግብለት አፍሪቀ ምን
ኤረትርየ ገሌ እግል ትድረስ ሰአየተ
ሸርሐት።
ግራለ እብ ፍረቅ አዋልድ
ለገብአ ጅግረ ለትደቀበ ወብዝሓም
መትጃግረት ለሻረከው እቱ ናይ 161
ኪሎ ምትር ሪም ለዐለ እግሉ ጅግረ
ውላድ ቱ ለተላለ። እትሊ ጅግረ እሊ
ህዬ ፍረቅ ብዞሕ መቅደረት ኤረትሪን
መትባድረት እተ ሐልፈ አውካድ
ርእያመ ሰበት ዐለው፡ እለ እንዴ
ፈለው እግል ልትዐወቶ ብዞሕ ስታት
እንዴ ጸብጠው እተ ጅግረ ለትሓበረ
ፍረቅ፡ ኤረትርየ እንዴ ወከለው እተ
ናይ ደንጎበ ጅግረ ሻርኮ ለዐለው 6
አንፋር ፈሪቅ ኤረትርየ ምስለ ብዕዳም
መጃግረት እብ መፈውድ ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
ክምሰልሁመ ርኢስ ጅግረ ዐጀላት
አፍሪቀ ወጊህ ዐዛም እንዴ ደሐረዎም

ግብለት አፍሪቀ እብ 2 ሳዐት ወ25
ካልኢት ተዐወተት እቱ፡ እለ እንዴ
ተሌት ለአቴት ወለት ናይጄርየ
ወሳልሰይት ህዬ ወለት አቶብየ ዐለየ።
እብ ክሱስለ ጅግረ እብ ሰብ መቅደረት
ለትሀየበ ረአይ ብዞሕ ምንመ ዐለ፡
ገሌ ምኑ ዶል እንገኔሕ፡ ለአግደ ጌገ
ፈሪቅ ዐጀላት አዋልድ ኤረትርየ ለዐለ
እግለ ምነን ወልዐል ክምተን ወእት
ናይ ቮላታ( ወለት ሳተ) ጅግረ እግል
ልትዐወተ ናይ 100% ክም መልከ
ለአምራሀን ለዐለየ መጃግረት ግብለት
አፍሪቀ ወአቶብየ ምስለን አስክ ደንጎበ
ለጅግረ ሄረሮተን፡ እሊ ሐቆ ገብአ ህዬ
እተ ገብአት ቮላተ አካን ሰኔት እብ
ኢጽብጠተን ለአግደ ሰበብ መትፈላለን
ክም ዐለ እት ሸርሖ፡ መፈውድ ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ
ተክሌ ላኪን እለን አዋልድ እለን ምስለ
ህለ እግለን ተጃርብ ሕዱድ ወዕምር
ንኡሽ ለእግለ አምጸአየ ፍገሪት ካፍየት
ክምተ ሸርሐየ።
እተ ጅግረ ለትዐወተት ወለት
ግብለት አፍሪቀ እት ረአየ ክእን
ብህልት ዐለ፡ “እትሊ ጅግረ ምን
ተዐወትኮ ረቢዬ ሐምድ፡ ለጅግረ እበ
ሰልፉ ድቁብ ሰበት ዐለ ምን እዴዬ
እግል ኢልፍገር ፈርሀት ዐለት እግልዬ

ክም ትበገሰው፡ ስጋደት ፎርቶ ክም
አተንከበው እተ ናይ ሰልፍ ዱረት
(ላፕ) 4 መትባድረት ፈሪቅ ኤረትርየ
እብ ብዕዳም መትባድረት ለኢትጸበረ
ጀሪጥ ወደው። እብሊ ስታት እሊ ህዬ
ስጋደት ፎርቶ ክም ማይ ሺብ እንዴ
ቤለወ እብ 2ይት ደረጀት መድረሰት
ቀይሕ በሐር ክባባይ ገብአው ምኖም።
እትለ ኢነት እለ ክል ፈሪቅ ስታቱ እት
ምኩ ሰበት ትፈንጠረ እግሉ ጎማቱ
ለሔለቱ እት መስል እግል ለዐሬ
ምንመ ጀረበ፡ ንየቱ እግል ትመመ
እግሉ ኢቀድረት። እት ፍንጌሆም
ለትከለቀ ፈርግ ወክድ ሳዐት ህዬ
ምን 2.08 ደቂቀት እት ወስክ ሄረረ፡
እብሊ ህዬ ሲራክ ተስፎም፡ሮቤል
ተወልዴ፡ዳዊት የማኔ ክምሰልሁመ
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ዳንኤል ሃብቴሚካኤል ምን ጽባብሖም
ሜርሒትለ ጅግረ ጸብጠው። እት ታሪክ
ብድረ ዐጀላት ክእነ ለመስል ሐደስ
ናይ ሰልፍ ክም ቱ እት ልትአመር፡
ብድረ እብላሁ እት ልሄርር ወዱራት
እት ነቅስ ምኑ እት 7ይ ዱረት ምስለ
ዐባይ መጅሙዐት ለዐለ ነፈር ፈሪቅ
ኤረትርየ ሄኖክ ሙሉእብርሃን አዜመ
እንዴ አትሀመለ ሐድገዮም። እብሊ
ህዬ ለመትጃግረት እት 3 መጃምዕ
ትካፈለው፡ ወክድ እት ልትከወን እተ
ገይስ እተ ለዐለ ኢነት ፍንጌ 1ይት
መጅሙዐት ወሄኖክ ለዐለ ፈርግ እት
3 ደቂቀት ልትወቀል እት ህለ፡ ፍንጌለ
ሳልሰይት ወለ አወለይትመጅሙዐት
ላኪን እት ዝያድ 6 ደቂቀት ውቁል
ሰበት ዐለ ምን 1ይ-4ይ ለህለ ደረጃት
እብ ኤረትሪን መትባድረት ክም
ልትጸበጥ እኩድ ገብአ።
ትልህየ አክለ እግል ትትመም
ትቤ፡ ዶልከ መተልህያይ ዎሮት
እት ፈግር ዕልብ መተልህየት እት
ምንተሐት ዐስር ትከረ፡ እብሊ ህዬ
ኤረትሪን መትባድረት ፍንቱይ ታሪክ
ለከትቦ እቱ ዘበን ሰበት ቀርበ ምን ምን
እሎም 1ይ ፈግር? እብ እስወ ገበይ
እግል ልግበእቱ? ለልብል አስእለት
መደርብለ ፈሪቅ አስኩ አተጅሀ፡
መደርብለ ፈሪቅ ሳምሶም ሰለሙን እብ
እንክሩ ለትትሐዜ ፍገሪት ሰበት ራክብ
ዐለ፡ እተ ናይ ብሕተ ደረጃት ለገብእ
ጅግረ ኖስ እተ ናይ ኣክር ዱረት
ዎሮከ መጋቡ እቱ እግል ልተንከብ
ሐበረዮም።
እበ ወደወ ቮላተ ምን 1ይ4ይ ለህለ ደረጃት እብ ክእነ ለተሌ
እንዴ ገብአ ፈግረወ፡ ለሸፍገ ቅያስ
ጅግረ ዐጀላት ኤረትርየ እብ ስሜት
መክሰብ ደበሳይ ስጁል ለዐለ እንዴ
ሰብረ ሐዲስ ናይ ኖሱ ቅያስ ለሰጀለ
ሲራክ ተስፎም 1ይ፡ ዳዊት የማኔ 2ይ፡
ዳንኤል ሃብቴሚካኤል 3ይ ሮቤል
ተወልዴ
4ይ፡አሮን ደብሬጽዮን
5ይ እንዴ ፈግረው ጅግራሆም ሰበት
አትመመው ለፍንቱይ ሽቅል ልትሐዜ
ምኑ ለዐለ ወምስል 3ይት መጅሙዐት
ለዐለ ሄኖክ ሙሉእብርሃን ክሉ እግሉ
ትጸበረ፡ እግልሚ ፈሪቅ ኤረትርየ
እት ምግቡ ለገብአ መጃግራይ እንዴ
ኢልኣቴ እብ ደረጀት አፍሪቀ ፍንቱይ
ታሪክ እግል ልሽቄ ሰበት ሐዛቱ።
ሄኖክመ ይሐምቀ፡ ምነ ናይ ደንጎበ
ከጥ ዐውቴ (ወለት ሳታ) ሐድ 80
ምትር ለገብእ ሪም ክም ተርፈዩ፡ ምነ
መትመሚ ሸሪጥ፡እግለ ምስሉ ለዐለው
መትጃግረት እንዴ ፈለ 6ይት ደረጀት
ጸብጠ ወእግለ ልትጸበሩ ለዐለ ሸዐቡ
ሐሊብ አስተ፡ እብሊ ህዬ እብ ፈሪቅ
አዋልድ አንሳት ዳንን ለዐለ ረአስ
ኤረትርየ እብ ፈሪቅ ውላድ ክም
ሸንን ገብአ።
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

መርዒት ገሮብ እብ ሲቶ ማይ

• 160 ሚሊሜተር ማይ
4 ዶል ግረ ምን ስካብ ቀኒጽ
ወቀደም መትመያጽ ዲብ
ከብድ እብ ሃለ ልሰቴ
• አስክ 45 ደቂቀት
ለገብአት
ትግበእ
ሓጀት
ኢትብሌዕ
• ነብረ እንዴ ኢትነስእ
ቀደም 30 ደቂቀት ማይ ስቴ፡
ላኪን እሊ ልትበሀል እት ህለ
ግረ ፈጡር፡ጽቤሕ ወድራር
ኢኮን
• እስቡሕ ምን ስካብ
ክምሰል ቀነጽከ 640 ሚሊልትር
ማይ ዲብ ከብድከ እብ ሃለ
እግል ትስቴ ብከ።
• አክል እሊ ቅያስ ማይ
ሐቴ ዶል እግል ትስቴ ኢቀደርከ
ምንገብእ ላኪን፡ አሰልፍ እብ
ሐቴ ክባየት አምብት ወእብ
መልሃይከ ለ640 ሚሊሊትር
እግል
ትጀበቡቱ
ወእግረ
እለ ህዬ ለሲቶሀ ማይ እግል
ትልመዱቱ።
• እሉ ለመድከ ምንገብእ
ህዬ ምንለ እብ ሰበብለ እት
ከርሸትነ ለልትከለቅ ብዙሕ
ሕማማት እግል ተአባሬ ክምቱ
ሸክ ኢቲዴ።
አግደ መናፌዕ ስተየት
ማይ እት ከብድ እብ ሃለ
1. ክምሰለ እብ ጠቢዒ
ማይ ለትሰቴ፡ ዲብ መደት
ስካብ ቀበት አምዓይት እብ
ባክተርየ ለልትከለቅ ሕምዝ
ህለ፡ ማይ እት ከብድ እብ ሃለ
እተ ትሰቴ እቱ ወክድ አስቡሕ
እሊ ዴራይ ሕምዝ ምን
አምዓይት እንዴ ሐጽበ ገሮብከ
ዑፉይ ወርዮሕ ገብእ፡ ስትየት
ማይ ብዙሕ ህዬ ወሰኮት ሴላት
አስዑድ ወሴላም ደም ሐዲስ
ሰዴ።
2. ንዛም ሓቀቆት ጠዉር፡
ስትየት ማይ እት ከብድ እብ
ሃለ እግል ንዛም ሓቀቆት እብ
24% ወስኩ። ሰበት እሊ ሰኒ
ምህምቱ እግለ ነብረ ተጊለት
ለነሰኦ እብሊ ህዬ እምበል
አትካራም እብ ንዝምት ገበይ
ዲመ ማይ ዶል እንሰቴ ወእብ
ፍንቱይ ህዬ ምን ስካብ ክምሰል
ቀነጽነ ኔፍዓይ ቱ።
3. ከባደት ለአነቅስ፦ ዲብ
አስቡሕ ምን ስካብ ክምሰል
ቀነጽከ ማይ ዶል ትሰቴ፡ እግለ
እት አምዓይትከ ክሙር ለትመየ
ወእግል ልሰምመከ ለቀድር
አሽየእ እንዴ ሓቀቀ ለአርሄከ።
እብሊ ህዬ፡ እብ ሰፍረ ብዝሕት
ክምሰል ኢትሽዕር ወዴከ እብሊ
ህዬ ምን ሜዛን ዳፌዕ እግልከ።
4. ኢሓቀቆት ነብረ እቱ
ሰዴ፡ ይሓቀቆት ነብረ እብ
ዝያደት አሲድ ዲብ አምዓይት
ለመጽእ ቱ። ዲብ ከብድ እብ
ሃለ ማይ ስድ ትሰቴ እሊ እኩብ
ለዐለ አሲድ እንዴ ትፈጠቀ እብ
ቀላል እግል ልትነሔ ቀድር።
5. ስትየት ማይ እግል

ረዋየት ገኖበትመ ምህምቱ።
ነሻፍ ገሮብ ገኖበት ሰዋሴ።
ስትየት 500 ሚሊልተር ማይ
ዲብ ከብድ እብ ሃለ ትንከር
ደም ዲብ ገኖበት ወስክ
ወገኖበትነ ክምሰል ትረዌ ወዴ።
ክምሰልሁመ ስትየት ማይ ብዙሕ
እት አምዕል እብ ግዲደ እግለ
እብ ሰበብ ነብረ ወባክቴርየ እት
አምዓይትነ ለልትከለቅ ተሰምም
ለሀውን ወገኖበትነ ክምሰል
ትርዌ ወትገርም ወዴ።
6. መንፈዐት
ማይ
ጭገርናመ እግል ልገርም፡

እብ ሰበት ጀማል
ዐብደልናስር ሚ
ተአምሮ?

ለህለ አሲድ እት ፈጠቆት
ሰዴ። እብ ፈድል እሊ ህዬ
ለእት ከብድ እኩብ ለህለ
እመን እግል ልትመየስ አው
ልትሳበር ሰዴ። እምበል እሊመ
ስታይ ማይ ብዙሕ እግለ እት
መነፈሐት ሽን ለልትከለቅ ስም
ለአነቅስ።
8. ስትየት ማይ እግል
አደቀቦት ንዛም መዳፈዐትመ
ሰዴ፡ ስትየት ማይ እት ከብድ
እብ ሃለ እግል ሕጽበት
ወሳወዮት ናይለ እት ገሮብነ
ለለሀሌ ጀረግረግ ለልብል ዲብ

ጀማል ዐብደናስር ሑሴን
ካልኣይ ርኢስ መስር ለዐለ
እት ገብእ ምን ሰነት 1952
አስክ ወክድ ወፋቱ 1970
እግል መስር መርሕ ለዐለ
ርኢስ መስርቱ።
ለአሰልፍ መልክ መስር
ለዐለ መልክ ፋሩቅ እግል
መስር ምን ድብር ወሐገሌብ
እንዴ ኢባልሐ እት ሰነት
1948 ምስል እስራኤል ሐርብ
ሀረሰ። ሐቆ እለ መስር እምበለ ዲብ ሐርብ ለትፈለለቱ፡ እብ
እቅትሳድመ ዲብ ተሐውን ሰበት ጌሰት እት ሰነት 1952 እብ
ጀነራል መሐመድ ነጂብ እንቅላብ እንዴ ወደ ሰልጠት ጸብጠ።
ሐቆሁ ህዬ ዲብ ሰነት 1956 ለሰልጠት እግል ጀማል ዐብደናስር
ሰለመየ።
- ጀማል ዲብ
ሰነት
1918
ትወለደ
- ዲብ ሰብተምበር
28-1970
ህዬ
ዲብ
ካይሮ
ትወፈ
ታመት
ስሜቱ
ጀማል
ዐብደልናስር
ሑሴን ተ
- ጀማል ክምሰል
ትረሐመ ለበደለዩ
አንዋር ሳዳት ቱ
- ጀማል ምን ሰነት 1938-1952 ከድመ
- ውላዱ ሙነ ወካልድ ልትበሀሎ
- እት መደት ጀማል ሕኩመት መስር (እሽትራክያይት እተሓድ
ዐረብ) ትትበሀል ዐለት
- ርትበት ሌተናል ኮሎኔል ዐለ

አንስ ሚ ለሐዜ?

ወልልመዕ ወልትዓፌ ሰዴ፡ ነሻፍ
ዲብ ጭገርነ ለትፈናተ አስባብ
እግል ልክለቅ ቀድር። ስትየት
ማይ ብዙሕ ጭገርነ ለአወሼዕ
ምን ከርስ ወበረ። ማይ ¼
ናይለ ጭገርነ እግል ልጠወር
እቡ ለቀድር ሰዴ። ማይ ኢካፊ
ስትየት ዲብ ጭገርነ ደረር
ከልቅ፡ እሊ ህዬ ክም ልትመረቅ
ወልትከፍከፍ
ወልትሳበር
ወድዩ። ሰበት እሊ ስትየት
ማይ ብዙሕ ዲብ አምዒት
እብ ሃሉ ኑዕየት ጭገርነ እንዴ
አስነ ጭገርነ ክምሰል ልተረድ
ወረይም ወዴ።
7. ምንለ
እት
ከላዊ
ለልትአከብ
እመን
ዳፌዕ
ወመነፈሐት ሽን ምን ረክስ
(አረር) ከሬዕ፡ ስትየት ማይ
ሐቆ ስካብ ዲብ አምዒት እብ
ሃሉ እግል ከላዊ ወመነፍሐት
ሽን ኔፍዓይቱ። እሊ ህዬ
ስትየት ማይ እት ከብድ እብ
ሃለ እግል መየሶት ናይለ እት
ከላዊ ለልትከለቅ እመን ነፌዕ፡
ክምሰልሁመ እግለ እት ገሮብነ

ሕማም ለዋሌ ፌሻይ እንዴ
አንሰቀሰ እግል ገሮብነ ምን
ሕማም ዳፌዕ፣ ድቁብ ንዛም
መዳፈዐት ህለ ምንገብእ ህዬ
ምነትፈናተ ሕማማት እግል
ንትነጄ ሰዴ።
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ወር
ስ
ርክን

- እስዉቱ ለአሚን ብእስ? ለምስል ብዕዳም ገብእ እት ህለ
እብ ሰበት እሲቱ ለለሐስብ? ወለ ለምስል እሲቱ ዲብ እንቱ እብ
ሰበት ብዕዳም ለለሐስብ?
- ለእሲት፡ ላሊ ዲብ ትሰክብ እት ሀጋይን እንዴ ትካሬት፡
“ዎይ ቅነጽ ሽፈግ ተሐበዕ፡ ብእሼ መጽአ ክምሰል ትቤ፡ ብእሰ
ምን ዐራት እንዴ ቀንጸ
እብ ሰዐይ ዲብ ዶላብ
ሽክ ቤለ።
- ሐቴ ምን ቅያስ
ወለዐል
ለሐርቀት
እሲት እግል ሐማተ
ለቴለታ ተ። “እግል
ውላጄ ከአፎ ክምሰል
እረብዮም
እንቲ
ኢተአደርሲኒ፡ እግልሚ
ምስለ እንቲ ዓቤክዩ
እናስ ዲብ እትዐዘብ
እነብር ክምሰል ህሌኮ
ኢትቅወይ”
- ሕድጎ
እንዴ
ጣለበት ዲብ ዎሮ
መሓሚ ክምሰል ጌሰት፡ “ብእስኪ እስቡሕ ምን ስካቡ ክምሰል
ቀንጸ ሚ ልብለኪ?” ቤለ። እብ ሸፋግ “መረ እፈቴኪ ሱዛንዬ
ልብለኒ” በልሰት እግሉ። ህቱ ህዬ ሻፍግ ዲብ እንቱ “ከጠይብ
ምን እለ ወለዐል ሚ እግል ሊበለኪ ሐዜኪ?” ክምሰል ቤለየ ህተ
ህዬ ሓርቀት ዲብ እንተ “ስሜቼ ሱዛን ኢኮን ኣነ ሮዘ እትበሀል”
ቴለቱ ልትበሀል።

አርቡዕ 28 ኖቨምበር 2018
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