አርቡዕ 29 ማርስ 2017
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ዐውል 2.00 ነቅፈ

ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ 7ይ ሙእተመረ ትወዴ

7ይ
ሙእተመር
ወጠኒ
ኮንፈደሬሽን ሸቃለ ኤርትርየ፡
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡ ዉቁላም
ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት ወጀብሀት፡
ወካይል
ናይ
መንጠቀት
ወእድንያይ መሓብር ሸቃለ፡ እት
ኤርትርየ ለመርከዞም ዲፕሎማስዪን፡
ክምሰልሁመ ወካይል ፈደሬሽናት
ሸቃለ እተ ሐድረው እቱ፡
“መትነዛም ድቁብ እግል መሕበር
ዋቂ” እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት፡

ዮም 27 ማርስ እት አስመረ ሆቴል
አስመረ ፓላስ ትከሰተ።
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ረዪም ወለ
ለአትሐብን ታሪክ ንዳል ሸቃለ
ኤርትርየ ክም ኸልፍየት እንዴ
ኢልትረሰዕ፡ ፈደሬሽን ወጠኒ፡ እት
ቀበት ርቡዕ ዘበን ለሓለፈዩ፡ ለህለ
እቱ ወእብ አዜ ለሰርግሉ መራሕል
እበ ኸስስ አስእለት እግል ልትሀረስ
ወክዱ ክምቱ እት ሸርሕ፡ እሊ

ሰርብየ፡ ሰፊር ፍስሃጽዮን
አውራቅ ሽቅሉ ቀደመ

ሰፊር
ደውለት
ኤረትርየ
እት ኢጣልየ አሰይድ ፍስሃጽዮን
ጴጥሮስ ሰፊር መትሐርካይ እት
ጅምሁርየት ሰርብየ እንዴ ገአ፡
21 ማርስ 2017 አውራቅ ሽቅሉ
እግል ርኢስ ጅምሁርየት ሰርብየ
ቶሚስላቭ ኒኮሎች ሰለመ።
እተ መናሰበት፡ ሰፊር ፍስሃጽዮን
ሰላም ወንየት ሰኔት ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ ሐቆለ አብጸሐ፡ ኤረትርየ
ምስል ሰርብየ ዐላቀት ትርድት
ወሸራከት ሰደይት እግል ተአስስ
ንየት ክምሰል በ አከደ።
እሊ ሀደፍ እግል ልትአከድ
እብ ክለ ሒለቱ ክምሰል ከድም
እት ለአክድ ህዬ፡ መዓወነት ክሎም

ለኸስሶም ሰብ-ሰልጠት ሰርብየ ክም
ኢትፈንተዩ ለቡተ ሰእየት ሸርሐ።
ርኢስ ቶሚስላቭ እብ ጀሀቱ፡
ውቁል ልኡክ ሕኩመት ኤርትርየ
ቀደም ክልኤ ሳምን ለሰርገለየ
ዝያረት ረስምየት፡ መባጥር ወንየት
ኤረትርየ እብ ዋጅብ እግል
ኣመሮት ሴድያይ ክምሰል ዐለ እት
ሸርሕ፡ ዐዱ ምስል ኤረትርየ ዐላቀት
ትርድት ወሰደይት ሸራከት እግል
ለሀሌ እለ ክም ተሐዜ አከደ።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ ሰፊር
ፍስሃጽዮን
ጴጥሮስ፡
ምስል
ለትፈናተው ሰብ-ሰልጠት ናይለ
ዐድ እት ሸራከት ክልኤ ጀሀት
ለረከዘ ህድግ ወደ።
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ላኪን እግለ ኮንፈደራልየት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እግል ለትፈናተ
አጅህዘት ሕኩመት ወጀብሀት፡
ሀይኣት ወለትፈናተ መአሰሳት
ክምሰል ሸምል እት ለሐብር፡
እምበል መአሰሳት ወጠን እግል
ናይ ኻርጅ ሰብሸርከት’መ ሰበት
ኸስስ፡ ጌማም ራትዕ ክም ጠልብ
ወደሐ።
ርኢስ ኢሰያስ እንዴ አትለ፡
ሐቆ ካቲመ ሐርብ ብሩድ፡ “ወዳናነ

ተዐወተ” ለቤለው ጀሃት፡ ኦሮ
እድንያይ ንዛም እግል ልኽለቆ
ምን ለአነብቶ፡ እት ዐለምነ አግደ
ህዬ እት መንጠቀትነ ነዐር፡ ፍተን፡
ደማር ወመሻክል እቅትሳድ ክምሰል
ትረአው ወእብ ሰበቡ፡ ርዝቅ ዐለምነ
እት እዴ ሕዳም እንዴ አተ፡ ለበዝሐ
ሸዐብ ዐዛቡ ክም ዜደት አፍሀመ።
እተ ሐልፈ ወጠን እግል ብንየት
ሄራር ርቡዕ ዘበን ጻብጣሙ ለዐልነ
ሩእየት ወእስትራቲጅየት፡ አከዶት
አትሓያስ
ነውዕየት
መንበሮ
መዋጥኒን፡ ረሸዶት ዐቦት እቅትሳድ፡
አዳላይ ድቅብ ብንየት ተሕትየት፡
ባቅዕ አብካት ዐመል ኽልቀት፡ እብ
መራሕል-መራሕል ባቅዕ ወሳፊ
አጅህዘት ብንየት፡ ዝያድ ክሉ ህዬ
እብ አኽላቅያት ዉቁል ለልትአመር
ባቅዕ መፍርያይ፡ በዐል ምህነት
ኽልቀት ክምቱ ርኢስ ወደሐ።
ለሙእተመር ናይ ኩሉ ቅደይ
ሕሉል እግል ልርከብቱ ምንመ
ኢልትበሀል፡ አህዳፍነ እግል አከዶት፡
አግደ ህዬ ምስል ዐመል ወዑማል
ለልትጻበጥ ቅደይ ለልትረተብ ናይ

ሙስተቅበል በራምጅ ዶሩ እግል
ልወቅል፡ ክምስለሁመ መትባዳል
ተጃርብ ወምስንዮት ተጃረት
ለለደቅብ መርበይ እግል ለአፍግር
ትወሰ።
አሚን ዓም ኮንፈደሬሽን ሸቃለ
ኤርትርየ አሰይድ ተኸስቴ ባይሬ
ህዬ፡ ኤርትርዪን ሸቃለ፡ ሐቅ
ወጠኖም ምን ተሐረመው እግል
ሐድ ሰር ዘበን፡ እንዴ ናደለው
ወአስተሽሀደው እስትቅላል ዐዶም
ክም አከደው ሐቆለ ሐበረ፡ እት ፍንጌ
ሸቃለ፡ ሃይበት ሽቁል ወሕኩመት
ለተሀሌ ዐላቀት ሱላስየት፡ ናይ
ሕበር መሳልሕ ወሕቁቅ ሸቃለ
እንዴ አተረደ ለገብእ መትነዛም
አሳስ ቅወት ክምቱ ሰበት ተአመነ
እቡ፡ እት ሰነት 1979 ዕዛል ወሕጌ
ለገብእ እሎም መሕበር ክም
ተአሰሰ፡ እት ሰነት 1994 ህዬ 5
ፈደረሼን እንዴ ከምከመ፡ እብ
ደረጀት ኮንፈደሬሽን ክም ትነዘመ
አፍሀመ።
እግል ዝያድ ሐብሬ ገጽ 2 ረኤ

አዶብሐ ንኡሽ፡ እብ ማይ ረኬት

ዲብ ምዴርየት አዶብሐ- እዳረት
ደዋይሕ አዶብሐ ንኡሽ፡ እት ድጌ
ምን ትከምከመው ለትዳለ እግሎም
ከደማት ማይ ጽሩይ ጾሮም እንዴ
አቅለለ ዲብ መናበረቶም መርሀዮ
ክም ከልቀ እሎም ስካንለ ባካት
ሸርሐው።
ህቶም እግል ኤሪነ ዲበ ሀበወ
ሐብሬ፡ እት ሒን ሐጋይ ማይ
እግል ልርከቦ ልትዐዘቦ ክም ዐለው
እንዴ ሐበረው፡ እሊ ህዬ ዲብ
አንሳት መደረቱ ቀላል ከም የዐለት
እንዴ ፈቅደውው፡ ሕኩመት
መናበረቶም እግል ተአጥፍሕ ዲብ
ምግብ ዐዶም ከደማት ማይ ምን
አትዳሌት እግሎም መሐገዞም ከም
ረሀ ሐበረው።
ለመሽሮዕ ማይ እብ መትደጋግ
ወመራዐየት ምን ትነፍዐው እቡ፡

ብዙሕ ሰኖታት ረሀየት ከም
ረክበው እንዴ ሐበረው እግል
ዝያድ መወጠይ ጠለባት ጣቀት
ጽሓይ እግል ልትመም እግሎም
ትፋነው።
መስኡል እዳረት ደዋይሕ
አዶብሕ-ንኡሽ እግል ኤሪነ ዲበ

ሀበየ ሐብሬ፡ ለእብ እዳረት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ወሰብ ሽርከተ
ለትዳለ እግሎም ክልኦት መርከዝ
ተውዝዕ ለከምክም መሽሮዕ ማይ፡
ዝያድ ክድመት እግል ለሀቦም
ምኖም ለልጠለብ እግል ሊደው
ዱልያም ክም ቶም አከደ።

ዝክረት 40 ሰነት ተሕሪር መዲነት ነቅፈ
መዲነት ነቅፈ 40 ሰነት ተሕሪረ፡
እት ዮም 25 ማርስ እብ ለትፈናተ
ጽበጥ ዐየደት።
ለእሕትፋል፡ ዓዳት ወመንበሮ
ሸዐብነ፡ ወቀይ ወጠንያይ መአሰሳት
ለሸርሕ
ካርኒቫላት፡
ወራታት
ርያደት፡ ሸቲል ዕጨ እት መቃብር
መሔርበት ወብዕድ ጽበጥ እቡ
ናይር ዐለ።
ሙዲር ሙዲርየት ነቅፈ አሰይድ
እድሪስ ዐሊ ሽከር እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ ተሕሪር መዲነት ነቅፈ እት
ታሪክ ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ አካን
ፍንቲት ክምሰል ጸብጥ እት ሸርሕ፡

ሐቴ ዶል ሐቆለ ተሐረረት እብ
ድግማን እት እስትዕማር ሊአቴት፡
ዕላመት ስሙድ ሸዐብ ወሙናድል
ለገብአት መዲነት ክምሰልታመ
ሸርሐ።
አሰይድ እድሪስ እንዴ አትለ፡
እብ ሐርብ ለትደመረት መዲነት
ፈሐቆ ሕርየት እግል ብንየተ እብ
ሸዐብ ወሕኩመት ለገአ ጅህድ’መ፡
መስተንክር ሄራር ብናእ ወጠን
ጋብአት ክምህሌት ወደሐ።
እብ መሕበር ‘ጀማሂር’ ሳሕል
ለትዳለ፡ እግል መንበሮ ሸዐብለ
ድዋር፡ ዶር ሰልጠት ሸዐብ እት
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ንዳል፡ ፍገሪት ፈዛዐት ስያሰት፡
እግል ሸዐብ ልትሀየብ ለዐለ ከደማት
ወመሻረከት ሸዐብ እት ክል መጃላት
ለሸርሕ ዕፌ ስወር፡ እግለ በርናምጅ
ዝክረት ነያረት ፍንቲት ክምሀበዩ
ወኪል ኤሪነ ሐበረ።
እምበል እሊ፡ ልባስ ወዕንዳቄ
ሙናድሊን፡ ሰዋትር ነቅፈ፡ ናይ
ሰውረት እሳር፡ እት ሐንቴ አርድ
ለትሸቀ አብያት፡ እተ ድፋዓት ለዐለ
ብርጌዳት ወክፈል ዴሽ ለሸርሕ
ዕፌመ ትቀደመ።
ለዒድ፡ ለትፈናተ ፍረቅ እበ
ቀደመያሁ ጽበጥ ናይር ዐለ።

ከልሹም መሐመድ

መትነዛም ትሩድ እግል መሕበር ዋቂ

ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ
ምን 27 አስክ 29 ማርስ 2017
ዲብ ሆቴል አስመረ ፓላስ 7ይ
ሙእተመረ ትወዴ ሀሌት። ዲብ
መክሰቲ ናይ እሊ “መትነዛም
ትሩድ እግል መሕበር ዋቂ” እት
ሐንቴለ ትብል ስቅራት ገብእ ለሀለ
ሙእተመር ከሊመት ለአስመዐ ርኢስ
ኢሰያስ አፈወርቂ፡ እትሊ ዲቡ ሀሌነ
ዘበን ሸቃለ ወሽቅል ክምሰልሁመ
ሸረፍ ኣደሚ ብዙሕ ተሐድያት
ሳድፉ ክም ሀለ፡ መሓብር ሸቃለ
ሀዬ እሊ ተሐድያት ለዋጂህ እቡ
አብሳር ወገበይ መትነዛም እግል
ልታሌ ክም ትጠለብ ምኑ ሐበረ።
ኮንፈደራልየት ሸቃለ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ኩለን ብዕዳት መሓብር
ወመአሰሳት ሕኩመት ወብሕተ፡
ምኑመ እንዴ ሐልፈ ሰብ ሽርከትነ
ላተን ናይ እዲነ ወአቃሊም መአሰሳት
ሄራረን እንዴ ጌመመየ ምስል እለ
እተ ሀሌነ መርሐለት እዲነ ለገይስ
መትነዛም ዋቂ እግል ሊደየ ክም
ለአትሐዜ አፍሀመ። እንዴ አትለ
እትሊ ሐልፌነ ናይ ርቡዕ ዘበን
ሄራር ብነ ወጠን ጻብጣሙ ለጸንሐነ
ሩእየት ወስትራቴጅየት እት ስስ
ንቅጠት ከምከመየን። ህተን ሀዬ፦
(1)ዳይመት ስን መንበሮ መዋጥኒን
አከዶት ወክም ስትራቴጂ ክም
ትትሐፈድ ውድየት፡ (2) ረህየት
ወዐቦት እቕትሳድ ኣማን እግል
ትትአከድ እተይ ዓበዮት (3) እተይ
እግል ልበርክት ዲብ ኩሉ መጃላት
እቕትሳድ እብለ ትሳወ መትመዳድ
ዲብ ኩለን አቃሊም ትርድት
ብንየት
ተሕትየት(ጽርግያታት፡
ሚናት፡ ማይ፡ ከህረበት፡ መዋሰላት፡
ዓፍየት ወተዕሊም ለመስል ክዳማት)
አዳለዮት፡ (4) ዲብ ኩሉ መጃላት
ወመሳኔዕ ወመአሰሳት ሐቴከ ክምለ
እለ ትመልክ ለሔሰት ወጠንያይት
ክዝን ዝሕረተ ባቄዕ አብካት ሽቅል
ክም ትፈቴሕ እግል ልግበእ፡ (5)
ምን መርሐለት ዲብ መርሐለት
ባቄዕ ወዑፉይ መአሰሳት ብንየት፡
(6) ዝያድ ኩሉ ሀዬ ዲብ ኩለን
አቅሳም፡ መሳኔዕ ወመአሰሳት ባቄዕ
መፍርያይ ናይ ምህነት መቅደረት
ለቡ በዐል ተጅርበት እብ አደብ
ሽቅል ለንድቅት ሒለት አዳም
ክልቀት ነዘሞት ወአዳበሮት ለልብለ
ተን።

ርኢስ ኢሰያስ እንዴ አትለ ለእብ
ሰበብ እስትዕማር እንዴ ትደመረ
ምንተሐት በሕ ለጸንሐ እቅትሳድ
እግል ነአትሐዬ ለወዴናሁ ጅህድ
ወለሓባሩ እት ባድል ተክል እነ ለሀለ
መሐባልክ እት ሕሳብ እንዴ አተ፡
ምነ ሩእየትነ አክልሚ ሐቀቅነ ዋጅብ
ተቅዪም ክም ለአትሐዝዩ ሸርሐ።
ሓለትነ ምን ናይ ዐለም ለትትፈንቴ
ሰበት ኢኮን መካይድነ እግሉመ
ለከምክም ክም ጸንሐ ሐበረ። ሐርብ
ባርድ ክም አክተመ ዐለም ሐቴ ገበይ
እግል ትጽበጥ በ ምነ ልብል ናይ
ዐሚም አፍካር ለትበገሰ እት ገባይል
ለአጀርየ ለሀለ ዐዛብ ወእት ፍንጌ
ራክባም ወሓግላም ለሀለ ፈርግ ሰኒ
ወአማን ክም ፈዬሕ ለወደ መካይድ፡
ኦሮ ምነ ተሐዲ እግል ሸቅል ወሸቃለ
ክምቱ ለሐበረ ርኢስ ኢሰያስ
ለትፈናተ ተቃሪር ክምለ 1% ምን
ዐለምነ 99% ምን አርዛቅ እዲነ
መልክ ክም ሀለ፡ ዲብ ኢንዶኔዥየ
ሌጠ ርዝቅ ናይ 4 ነፈር አክል ናይ
100ሚልዮን ነፈር መልኮ። እብሊ
አዜ ለሀለ ንዛም እቅትሳድ ለድቡራት
ድወል ምን አዳለዮት መዋድ እግል
ኢልሕለፈ ወምኑ እግል ልሕለፈ
ምን ለሐዝየ ለከርፈን መናካል
ወመረር እንዴ ኢከፌ ለተዐለመ
አዳመን ምድር ክም ጠልቅ እንዴ
ገብአ አስክለ ምህነት እንዴ ኢረክበ
እብ ነሐሩ እግል ልሽቄ ለሃጀረ ዲብ
ዝቡን ግብርነት እንዴ በድለ ረአሱ
ክም ኢረፌዕ መትቃርሖተን፡ ገጽከ
እንዴ በደልከ ክም ሰብ ረሕመት

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህረ ዐሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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አናቤዕ አልመ ሻለቶት ምነ እትለ
ዐለምነ ወለዘይድ እትለ እት ገበይ
ተጠውር ለሀለየ ዋጅህ ለሀለ፡ እግል
ሸረፍ ሽቅል ወሸቃለ እት ብቆት
ለከሬ ወመንበሮ ገቢል ለልአትሐውን
ቴለል ክምቱ አፍሀመ። መቅደረት
አዳምነ ወአርዛቅነ እብ ዋጅብ እት
መዓሉ እግል ልውዐል ራቴዕ ንዛም
አጥፈሖት ሽቅል እግል ንታሌ ሰበት
ብነ ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትየ
እሊ ሐዲስ ቴለል እት ወግም እንዴ
ኣቴት መትነዛመ እግል ለሔሰት
ሓለት ሽቅል እግል ትፈክር፡ ምን
ሰብ ሽርከተ ተጃርብ እንዴ ትነስእ
እት አተረዶት ምስንዮተ ምስል
መነዘማት እዲነ ለሰዴ ንዛም ሽቅል
እግል ትርሰም ወሳቤዕ ሙእተመረ
እብ ሰርገል እግል ልትመም ሰኔት
ትምኔቱ ሸርሐ።
እተ መክሰቲለ ሙእተመር
ከሊመቱ ለሀበ አሚን ዓም
ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ
አሰይድ
ተኸስቴ
ባይሬመ፡
ወጠን ወሸቃለ ክልኦት ምንሕድ
ለኢልትፈናተው ሰበት ገብአው
ሸቃለ ኤረትርየ ጀለ ሕርየት ሰር
ዘበን ክም ናደለው፡ ሕርየት ክም
ትረከበትመ ምን ወራር እት መኔዕ
እት ልተራቴ መንበሮሆም እግል
ትጥፋሕ ቃድረት ምንመ ኢሀሌት
ጀለ ዐቦት ወዐዳለት ለወድዎ ንዳል
አዜመ ለአተላልዉ ክም ሀለው
እንዴ ሸርሐ፡ ለኮንፈደራልየት ምስል
ሸቃለ፡ ሃይበት ሽቅል ወሕኩመት
እበ ሀሌት እለ ውሕደት ስላስየት
ወምስል ወቅት ለገይስ ነዘሞት
ወአደቀቦት ምህነት ሸቃለ አግደ
ዳየ እንዴ ወዴቶ ክም ትሸቄ እንዴ
ሸርሐ ለሙእተመር እብ ሰርገል
እግል ልትመም ተዐሸመ።
እተ ሙናሰበት ለትፈናተው
ናይ አቅሊም ወእድንየ መነዘማት
ሸቃለ ለወከለው ሙሽተርከት ናይ
ምስንዮት ከሊሞታት አስመዐው።
ለበዙሕ ለረከዘው እተ ንቅጠት
ምን ተሀሌ ለጀለ ዳይመት ዐቦት
እቅትሳድ ወመንበሮ ሰረፍ ገብእ
ለሀለ ንዳል እብለ ገብአት ጻብኢት
ካርጅ እንዴ ኢልትከረዕ እግል
ለአተላሌ፡ ኤረትርየ ቀድየት ሸቃለ
እት ናይ ወጠን አጄንደተ ሰበት
ዋይደተ ሀሌት እት ረአስ እሱስ
ብንየት እግለ ሽቅል ክም ለአቀልሎ፡
ሸባብ እትለ ኮንፈደራልየት ሀለዮቶም

ሙስተቅበልለ ኮንፈደራልየት ባርህ
ለወደ ወመዕነውየት ናይለ ሐቅ
ሸቃለ እግል ልርተዕ ወመፍርየት
እግል ልግቡእ ልትጻገሞ ለሀለው
ምሔርበት ዐዳለት ለረፌዕ ክምቱ
ተሃገው። ብዝሓም ምነ ወካይል
ናይለ መነዘማት ሰላም ዔጻት ዐቦት
እቅትሳድ ክምተ ወዐቦት እቅትሳድ
ስን መንበሮ ሸቃለ ክም ተአደምን፡
ሰላም ሀዬ እብ ኢሀለዮት ሐርብ
እንዴ ኢገብእ እብ ሀልዮት ዐዳለት
ሰበት ትትአከድ ለኢዓድል መኔዕ
እግል ልትረፈዕ መነዘማቶም ምን
ጸገም ክም ኢልትገሴ አከደው።
እትለ ሙእተመር ለትፈናተ
ሰሚናራት ገብአ መስኡል ቀያት
ስያሰት ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ድሞቅራጥየት ወዐዳለት አሰይድ
የማኔ ገብረኣብ ሰላም ወመዓወነት
ዲብ አፍሪቀ ወቴለል ዐቦት እበ ልብል
አርእስ ትናወለ። አፍሪቀ ቃረት
ፋይሐት፡ አርዛቅ ለልትከዔ ምነ፡
ብዙሕ ገባይል፡ ዓዳት፡ ሀገጊ፡ አድያን
ለትመልክ ለትፈናተ መካሪት ምድር
ወታሪክ ለባተ። እሊ ፈርግ ኬርቱ።
ክም ኬር እንዴ ገባይል እብ ሀውየቱ

ለለሸንኖ ወፍንቲቱ ለለሐፍዝ እሉ
ላኪን ዲብ ሕድ ለልሓብሮ በራምጅ
እብ ደረጀት ወጠን ወሰብ ሽርከት
ኢትረሰመ ምን ገብእ ዔማት ነዐር
ወሐርብ እግል ልግበእቱ። እሊ ነቃስ
እሊ ሀዬ እግል ገባይለ ሐር እንዴ
በልሰዩ አስክ እለ ኬድማይት ጸረ
ጋብአት ምንመ ሀሌት ፈዛዐት እት
ተሐይስ ትመጽእ ሰበት ሀሌት ሰእየት
ሰላም ወዐቦት ራምሸትተ እግል
ልትበሀል ክም ኢቀድር አፍሀመ።

አርቡዕ 29 ማርስ 2017

መስኡል ቀድያት እቅትሳድ
አሰይድ
ሐጎስ
ገብርሂወትመ
ወራታት እቅትሳድ ወመርበዩ እት
በክት ሽቅል ኤረትርዪን ለልብል
ሰሚናር ዋዲ ዐለ። ኤረትርየ እብ

ሐርስ፡ ስያሐት፡ ርዝቅ በሐር፡ ርዝቅ
መዓድን ደውለት መውሁበት ክምተ
እንዴ ሸርሐ፡ እሊ ሀለ አርዛቅነ
እግል ልትሐንፈል ገብአ ምንገብእ
እብ ነሐር ወአምር ኤረትርዪን ሌጠ
ለገብእ ክም ኢኮን ምን ሰብእነ እንዴ
ሐለፍነ ሰብ ጸርነ እግል ነአሽቄ ክምቱ
እንዴ ወደሐ እት መቅደረት አዳምነ
እግል ኒደዮ ለወጅብ እስትስማር
እብለ እሊ እንቡታም ሀሌነ በራምጅ
እንዴ ኢልትከረዕ እግል ልስፌ
ወልፍየሕ ላዝም ክምቱ አፍሀመ።
ምን አዜነ እግል ንክደም እሉ
ለወጅብ ምህነት ለመልክ፡ እንድባጥ
ናይ ሽቅል ላቡ፡ እብ መትሰባል
እግል ልክደም ሐር ለኢልብል ሻብ
እግል ንረቤ ሀዬ ኮንፈደራልየት
ምንገብእ ወብዕዳት መአሰሳት እብ
እህትማም እግል ልሸቅየ እቡ ክም
ወጅብ አትፋቀደ።
እምበል እሊመ ሐቅ መትነዛም
ወናይ ሕበር ውዑል፡ ዛህረት ልጁእ
ወሽቅል ለልብል አርእስ ሰሚናራት
እብለ
ትፈናተው
መኤምረት
ትቀደመ።
ለሙእተመር ናይ 10 ሰነት
ተቅሪር ሽቅል ወወራት ልጅነት
መራቅባይት እንዴ ሰምዐ ወእንዴ
ናቀሸ ዲቡ፡ ዲብ ደስቱሩ እግል
ልስኔ ለለትሐዜ ምን ለሀሌ እንዴ
አስነ ቀራራት ወፊናታት እንዴ
ሐልፈ ወማርሐቱ እንዴ ሐረ ዮም
29 ማርስ 2017 ተምም።
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ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ

2 ክፋል
ይ

ዲብ ሐቅ ሐብስ ለልትሀየብ
“ዐተቆት እብ ሸርጥ” ቅረዲት
ዲብ ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ክቱብ ክምለ ሀለ፡ ሙጅርም እንዴ
ገአ ለትረከበ ነፈር፡ ጀዘ ሐብስ
ተሐከመ እቱ ምንገብእ፡ ለጀዛሁ
እግል ለአትምም ወእግል ልሰየሕ
ዲብ ሐብስ ወእስለሕ ልትነደእ።
ለዲብ ሐብስ ወእስለሕ ለጸንሑ
ወቀት ህዬ ለዐለ ምዩል ጀሪመት
እንዴ አስነ፡ ናይ አካዳምየት
ወምህነት በቃዐት እንዴ አዳበረ፡
ሙዋጥን መፍርያይ እንዴ ገብአ
ዲብ መጅተመዕ እግል ልትሓበር፡
እበ ትትቀደር ናይ መንፈስ ወልባብ፡
አካዳምየት ወምህነት፡ ተእሂል
ወምህሮ ልትሀየብ ወእት በቃዐት
ነፍሱ እግል ለሓፍዝ ለለአትፋዝዖ
ለትፈናተ ናይ ርያደት ወኬወ
ወራታት ልዳሌ እሉ። እሊ ዲብ
እሱር ዲብ ሐብስ ወእስለሕ ዲብለ
ጸኔሕ እቱ ውቀት እበ እሉ ለርኤ
ተቅዪር ጠባዬዕ፡ ዐተቆት እብ ሸርጥ
እግል ልትሰመሕ እሉ አው እግል
ልትከለእ ቀድር። ለናይ ቃኑን አሲር
እበ ልትሀየቦ ምህኖ ወተእሂል እት
ጠባይዑ ተቅዪር ክም አምጸአ፡ እበ
እለ ወደ ጀሪመት ክም ተዐሰ፡ ዲብ
መጅተመዕ እንዴ ተሓበረ ቃኑን
እንዴ ጠይዐ እግል ልንበር ክምሰል
ቀድር፡ እብ እቅትሳድ ርሑ እንዴ
ቀድረ ለነብር እቡ ምህናት ክም
መልከ፡ ናይ ወጠንየት መስኡልየት
ለትሰመዖ ምዋጥን ክምሰል ገብአ
ወለመስሉ ለለአፍህም ሳብት ንቀጥ
ዶል ሰጅል እብ ረአይ መስኡለ
ሐብስ ወእስለሕ፡ ዐተቆት እብ
ሸርጥ እግል ልሰመሕ እሉ፡ ዲብ
መሕከመት እግል ልቅረብ ቀድር።
ለቤት ፍርድ ህዬ፡ ናየ ድራሳት
ወጌማም ሐቆለ ወዴት፡ ዐተቆት
እብ ሸርጥ እግል ትስመሕ እሉ
አው እግል ትክልኦ ትቀአድር።
እብ አሳስ በያናት ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ፡ ዎሮ እሱር 2/3 (ክልኦት
መሰለስ) ናይለ ትፈረደ ዲቡ ናይ
እስሮ ጀዘ ዶል ለአተምም፡ አው
ህዬ መአበድ ለትፈረደ ዶል ገብእ፡
20 ስነት ምን ፍርዱ ክም አትመመ
እብ ሸርጥ እግል ልትዐተቅ ቀድር።
እሊ በህለት ላኪን፡ ዐተቆት እብ
ሸርጥ ስሙ ክምሰለ ተሐብሩ፡
እምበል ሸርጥ ለልሰመሕ ክም
ኢኮን እግል ልትአ’መር ለአትሐዜ።
እብ ዐተቆት እብ ሸርጥ ምን ሐብስ
ለፈግረ ነፈር፡ ለተርፈ ወቅት እስሮ
መአበድ ለትፈረደ ገአ ምንገብእ፡
ምን በዜሕ ሐምስ ሰነት እት ሐንቴ
መራቀበት (ሐዝቤ) እግል ልጽነሕ
ቀድር። ዲብ ቀበት እሊ ናይ
መራቀበት ወቀት፡ ክም ኢትሰየሕ
ለለአሽር ጠባዬዕ ዶል ልትረኤ ዲቡ
ላኪን፡ ለዐተቆት እምበል ሸርጥ
እንዴ ትሸጠበ ለታርፋት ለዐለየ
ናይ ሐብስ ሰኔታት እብ ሐዲስ
ልጃዘየን።
ፈደ ዋጅብ (Just desert) እሊ

ሀደፍ ጀዘ እሊ፡ ዲብ 1970ታት
ቅቡልየት ለረክበ፡ እግለ ቀደም አዜ
እብ አቅሰኖት መርባት ልትአመር
ለዐለ ሀደፍ ጀዘ ለበደለ ገብእ እት
ህለ፡ ንዛም ጀዘ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርያመ፡ አሳስ እንዴ ወደዩ
ለፈግረ እቡ ሀደፍ ቱ። እሊ ሀደፍ
እሊ “… ፈደ ክትፈት ናይለ እት
ክል ምዕል ፍርድ ናይ ሐምዴ
ወሕሜት ቱ። ምጅተመዕ እግለ
ዐገበ እግል ልጃዜ ወእግለ አስነ
እግል ለሐምድ ጠቢዒ ቱ”…
ወለመስሉ... ምነ ልብል መፍሁም
ሰበት ልትበገስ ለብዕድ አህዳፍ ጀዘ
ዲብ አካኑ ዲብ እንቱ ምጅርም
ዐውል ናይለ እሉ ወደ ምጅተመዕ
ለኢልትከበቱ ጠባዬዕ ጀዘ እግል
ልትሐከም እቱ ለአስትህል፡ ዲብለ
ትብል ክላሰት እንዴ በጽሐ፡
“ፈደ ዋጅብ” ክም ሀደፍ አሳሲ
አሳስ ለወዴ ወእግል እሊ ሀደፍ
እሊ ለለትመቃሬሕ ንዛም ጀዘ
ለለአዳሌ ዐገል ጀዛቱ። ፈደ ዋጅብ
አሳሲ ሀደፍ ጀዘ እንዴ ወደ
ለልዳሌ ቃኑን ጀሪመት፡ ሓልፍ
ታርፍ ወለኢትሳነነ ፍርድ እግል
ኢለሀሌ፡ ለተአከደ ወምን ቀዳሙ
ለልትአመር ጀዘ እንዴ አዳለ እግል
ሐቴ ዛህረት ጀሪመት፡ ለልትየመም
ለትወቀለ ወለደሀረ ሕዱድ ጀዘ
ክምሰል ጨብብ ወዴ። ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርያመ እብ ክእነ
ለትዘከረ አግቡይ ጀሪመት ለትቃነ
ንዛም ጀዘ ለከምከመ እት እንቱ
እንረክቡ።
ክእነ ዲብ ለዐል ለትሸረሐ በገ፡
ሀደፍ አሳሲ ናይ ቃኑን ጀሪመት፡
ክምሰለ ዲብ ቃኑን ጀሪመት
ኤረትርየ ብዩን ለህለ፡ ዛህራት
ጀሪመት እንዴ ከርዐከ፡ ስርዐት፡
ሰላም፡ ደሐን ወጠን ወኔብረተ፡
አድመኖት፡ ዲብ ተጠውር ዋለዮት፡
ገብእ ዲብ ህለ፡ ዲብ እሊ ሀደፍ
ስዒድ እግል ልትበጸሕ፡ እብ
አውለውየት እግለ መጅተመዕ
ለኢልትከበቶ፡ መታክል ሰላም
ወንዛም ላቱ ጠባዬዕ ወድ አዳም
ወለለአጀርዮ ጀዘ እንዴ በየንከ
ወአወጅከ፡
መጅተመዕ
ክም
ለአምሮም ከምን ኪደቶም ክም
ልትሓፈዝ እንዴ ወደ ዛህራት
ጀሪመት ከሬዕ። እግል እሊ እብ
ቃኑን ለትሀየበ ተሕዚራት፡ እንዴ
አምሸሸ ምኑ ጀሪመት እግለ ዕዱ
መጅተመዕ ህዬ፡ ዲብ ገጽ ፍርድ
እንዴ ቀርበ፡ ክምለ እት ለዐል
ለትዘከረ፡ እብ ገበይ ጀዘ፡ ብዕድ
መዋዲት ጀሪመት ከሬዕ።

መባድእ ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርየ

ክምሰለ እተ ለሐልፈት ጠብዐት
ለትሸረሐ ቃኑን ጀሪመት ዎሮ ምነ
አግደ መሻቀዪ መዳፈዐት ጀሪመት
እት ገብእ፡ ዎሮ መጅተመዕ
ለኢልትከበቱ ጠባዬዕ ምስለ ሰብቡ
ጀዘ እንዴ ፈሰለ እብ አወጆት
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እግለ መጅተመዕ ዋጅብ ተሒዝር
እንዴ ሀበ፡ እግለ ከይዱ እብ
ጃዘዮት አሕዳስ መዋዲት ጀሪመት
እግል ልዳፌዕ ለትሰተታ ቱ። ጀዘ
ልትበሀል እት ህለ ክምሰል አይዋኑ
ቃኑን ለተበዐ ሐደዶት ሕቁቁ
አርወሕ፡ መምተለካት ወናይ
ሐረከት ሕርየት ለሰብብ ምሳዳራት
ትሩድ ሰበት ገብአ፡ ነፈር ላጼሕ
እብ ጌገ እግል ኢልትለከም፡ እግል
ቃኑን እንዴ ጠይዐ አስክ ገይስ ህለ
እብ ደማን ታመት ምዕላይ ሐያቱ
ጀላብ እግል ልሳይር፡ ምጅርም ለገአ
ሌጠ ምን መጅተመዕ እንዴ ዓሬከ
እግል አፍገሮት ለለአቀድር አግቡይ
እግል ለሀሌ ለትሐዜ። ጀራይም
እግል አትጫራይ ወምጅርሚን
አስክ ቤት ፍርድ እግል አቅረቦት
እግል ልትሐለፍ ለቡ አስሉል
ስርዐት ፍቴሕ ጀራይም፡ እግል
ላጽሓም ዲብ ሐያቶም አረይ ናይለ
ኢተሐዘ መዋዲት እግል ኢልግበኦ
መደጋግ ዛይድ ለጠልብ ቱ። ቃኑን
ጀሪመት በገ እበ ዎሮ ምጅርሚን
ጀዘ ዋጅብ እንዴ ኢልትሐከም
እቶም እግል ኢልጅረጦ ወእበ
ካልእ ህዬ ላጽሓም እብ ጌገ አሳሲ
ሕቁቆም
እግል ኢልትሐደድ
ሜዛን ለለአጸብጥ አግቡይ እንዴ
ከምከመ ልዳሌ። ዲብ እሊ አርእስ
እሊ በገ፡ ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
ምነ ካትቡ ለህለ ላጽሕ እብ ጌገ
እግል ኢልትዐገብ ለዳፌዕ እቡ
መባድእ እግል ንርኤ ቱ።
1. መብደእ ቃኑንየት፡
እሊ መብደእ እሊ ለገብአ ነፈር
እምበል ቃኑን እግል ኢልትፈረድ
ወኢልጃዜ ለዳፌዕ መብደእ እት
ገብእ እብ ሐምስ መባድእ ነኣይሽ
ልትሸረሕ። ህቶም ህዬ፡
1.1 ለገብአ ነፈር እብ ቃኑን
እብለ
ኢትመነዐት
ጠቢዐቱ
ኢልትጃዜ፡
ለሰልፋይ
ዲብ
መብደእ
ቃኑንየት ለከምክም መብደእ ንኡሽ፡
ለገብአ ነፈር ዲብ ወክድ ሐደስ እብ
ቃኑን እብለ ኢትመነዐት ጠቢዐቱ (
ምን ለሐድግ አው ወዲ) ምጅርም
ኢልትበሀል ለልብል ቱ። እሊ በህለት
ህዬ፡ ሐሬ ዲብ ፍዕል ለወዐለ ቃኑን
ጀሪመት ዎሮ ነፈር እግለ ወደዩ
ሐዲግ አው ወዲ ጀሪመት ምንመ
ልብሎ፡ አዜ ልሸቄ እቡ ለህለ
ቃኑን ጀሪመት ለኢመንዑ ወዲ
አው ኢወዲ፡ እብለ ሐሬ ለተአወጀ
ቃኑን ምጅርም እንዴ ትበሀለ
እግል ልትፈረድ ኢወጅብ በህለት
ቱ። እሊ መብደእ እሊ ሙዋጥኒን
እዉጅ እብለ ኢጸንሐ ቃኑን እግል
ኢልትፈርፈዶ ለመኔዕ ቱ። እብ
ተውሳክ፡ ዲብ ወክድ ሐደስ እብ
ጀሪመት ለአጃዜ ለዐለ ውዳይ አው
ኢውዳይ እብ ለተአወጀ ቃኑን
ሐዲስ እግል ልትሸጠብ ገብአ
ምንገብእ (ለናይ ጀሪመት ጠቢዐቱ
አብደ ምንገብእ) እበ አሰልፍ
ለሐስለ ውዳይ አው ኢውዳይ

እግል ልትአሰስ ሕሱብ ለዐለ ሸከ
ጀሪመት አው ቀዴማዩ ለተአሰሰ
ሸካ ጀሪመት ለልደበእ ክምቱመ
እሊ መብደእ እሊ ወዴሕ።
1.2 አብያት ፍርድ ዲብ ቃኑን
ለኢትከተበ ጀዘ አው ምስዳር
ኢቀርር
እሊ ዲብ መብዳእ ቃኑንየት
ለልትሐፈድ መብደእ ንኡሽ እሊ
አብያት ፍርድ ምነ እብ ቃኑን
ለተአዘዘ አጅናስ ጀዘ ለትፈንተ
እግል ኢልቀርር አው ምስዳር እግል
ኢልንሰእ ለከሬዕቱ። እሊ መብደእ
እሊ ፋርደት ጀዘ ዲብ ቀረሮት
ምነ እብ ጀሀት ሸርዕየት ለተአዘዘ
አጅናስ ጀዘ እንዴ ፈግረው፡ እግል
ሙጅሩሚን ዲብ እሙር ለኢገአ
ወእት ነሐሮም ለበትክ ዕስ ጀዘ
እቱ እግል ኢልትካረው ክም
ልጃም ለነፌዕ መብደእ ቱ። እት
ረአስ እሊመ ጀሪመት እግል ዎሮ
ናይ ጀሪመት ጀዘ አው ጠለቆት
ለልትበየን እቱ ጀዘ ለትውቀለ
ወለትደሀረ ሐድ እግል ልግበእ
እቱ አው እሙር ሕርያን ጀዘ
እግል ልትበየን ላዝምቱ። እሊ
ሀዬ ሓለት ፈጽም ጀሪመት ቴለል
ሽኩይ ወመስለሐት ሙጅተመዕ
እት ወግም እንዴ አተ እብ
አሳስለ ቃኑን ለለአዝዞ እት ቀበትለ
ትወቀለ ወለትደሀረ ሐድ ጀዘ ዲብ
አቅለሎት ወአክበዶት እግል ልስዴ
ቀድር። ሰበት እሊ ዳንያታት ምነ
እብ ቃኑን ለተሀየበዮም ሐድ ጀዘ
እግል ልፍገሮ ልግበእ ወእግለ
እብ ቃኑን ለትቀረረ ጀዘ እንዴ
አዝመው ብዕድ እት ቃኑን ለይሀለ
ጀዘ እግል ኢልሕከሞ ለለዕቅብ
በያን ወመብደእ ቃኑን ጀሪመት
ቱ።
1.3 ለገብአ ነፈር እት ወቅት
ውዳይ ጀሪመት እት ቃኑን እብለ
ኢተአዘዘ ጀዘ ኢልትጃዜ
እሊ ሳልሳይ መብደእ ንኡሽ
ቃኑንየትመ፡ አብያት ፍርድ እት
ወክድ ሐደስ ጀሪመት ለይዐለ ጀዘ
እግል ኢልሕከም ለመኔዕቱ። እግል
መሰል እት ወቅት ሐደስ ጀሪመት
እግለ ጀሬት ጀሪመት እብለ ኸስስ
ቃኑን በይኖ ለዐለ ኑዕ ጀዘ እስሮ
ዲብ ገብእ፡ ለትወቀለ 5(ሐምስ)
ሰነት እስሮ ጽኑዕ ገብአ ምንገብእ
ከእት ወቅት ፍርድ ለተአወጀ
ቃኑን ሐዲስ እግለ ጀዘ ዲብ 10
ሰነት እስሮ ጽኑዕ አው አስክ
100,000(ምእት አልፍ) ነቅፈ
ለትበጼሕ ቅራመት ሰላዲ ወቀለዩ
ምንገብእ፡ ለቤት ፍርድ እብ አሳስ
እሊ ሐሬ ለተአወጀ ቃኑን እንዴ
ኢገብእ እብ አሳስለ እት ወቅት
ሐደስ ጀሪመት ለዐለ ጀዘ፡ በህለት፡
ምን በዜሕ ሐምስ ሰነት እስሮቱ
ለቀርር እሊ መብደእ እሊ። እሊ
መብደእ እሊ፡ መዋጥኒን ጀሪመት
እትለ ለአጀሩ እቱ ወቅት እብለ
የዐለ ለይለአሙሩ ጀዘ እግል
ኢልትጃዘው ዳፌዕ። እብ ቃብል
እሊ ላኪን ለእት ወቅት ፍርድ
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ለተአወጀ ቃኑን ሐዲስ እግለ
እት ወቅት ሐደስ ጀሪመት ለዐለ
ጀዘ ለለአነቅስ ገብአ ምንገብእ
ሙጅተመዕ እብ ሰበትለ እብ
ሙጅርም ለጀሬት ጀሪመት ስቆሁ
ናቅስ ክምሰል ህለ ለለርኤ ሰበት
ገብአ፡ እግል መስለሐት ናይለ
ምጅርም እብ አብያት ፍርድ
ለልትሀየብ ሕክም ጀዘ እብ አሳስለ
ሐዲስ ለተአወጀ ቃኑን እግል
ልግበእ እሊ መብደእ እሊ ቀስብ።
1.4 መብደእ እብ አትመሳሳል
ጀሪመት ኢከሊቅ፡ እሊ መብደእ
እሊ
አብያት
ፍርድ
እብ
አትመሳሳል ዲብ ቃኑን እብ
ዋዴሕ ለኢትከተበት ጀሪመት
እግል
ኢልክለቅ
ወኢልጃዜ
ለመኔዕ መብደእ ቱ። አብያት
ፍርድ “ኢዋዴሕ በያናት ቃኑን”
ናይ ተርጀሞት ሰልጠት ቡ። ሳፊ
ቃኑን ለልትበሀል እግል ለሀሌ
ሰበት ኢቀድር፡ ዳንያታት ለትቀረረ
ቃኑናይ መባድእ እንዴ ተበዐው
ኢዋዴሕ በያናት ቃኑን እግል
ልተርጅሞ ሰለጠቶም ተ። ቃኑን
ጀሪመት ኤረትርያመ ዳንያታት
ሸክ ለተአተውዴ ተርጀመት ዲብለ
ህለ እቱ በያን፡ እብ አሳስ ደሚር
ወሀደፍለ በያን ወጀሀት ተሽርዕየት
እበ ተሐስበ ተርጀመት እግል
ልተርጁሙ ሰልጠት ለአለብሶም።
ምኑ ወኬንመ ኢዋዴሕ ክልኤ
አው ዝያዳሁ ለበ ተርጀመት
እግል ለሀብ ለቀድር ቃል ዲብለ
ሳድፍ እቱ ወክድ፡ ዳንያታት
እግል ሽኩይ እበ ስሌሕ አግቡይ
ተርጀመት እግል ልሆቡ ክምሰል
ወጅብ ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
በይን። እሊ መብደእ እሊ፡ ኢዋዴሕ
ቃኑን እግል ልተርጅሞ ሰልጠት
ለቦም ጀሃት እግል እለ ሰልጠት
እለ እንዴ ትነፈዐው፡ ዲብ ቃኑን
እብ ዋዴሕ ለኢትከተበት፡ ምስል
ደሚር ወሀደፍ ቃኑን ጀሪመት
ለኢትመሳኔ ምን መስኢት ጀሀት
ተሽርዕየት ለሬመት ጀሪመት
ሐዳስ እግል ኢልክለቆ ወኢልጃዙ
ልጃም እግል ዊደት እንዴ ትበሀለ
ለአተ መብደእ ቃኑን ቱ። ቃኑን
ናይ ተርጀሞት ሰልጠት እምበል
ገበል እብ ኢዋዴሕ መምርሒታት
ሕር ዶል ገብእ፡ ለተርጅም ጀሀት
“ኢዋዴሕ” እግለ ቴለቱ በያን፡ አብ
አሳስ መሕበራይት እቅትሳድያይት
ወናይ ዓዳት ከልፍየተ፡ አብ
አሳስ ምዩለ ወሽዑረ ሰኒ ወአማን
ለትመጠጠት ተርጀመት እግል
ተሀብ፡ ጀሀት ተሽርዕየት ለኢቀስደተ
ጀሪመት ሐዳስ እግል ትክለቅ
ባብ ለለአርሔ እግል ኢልግበእ
ለትሸገረት ዓቅቢት ተ። ሙዋጥኒን
እበኢተአወጀ፡ ለኢትሸረሐ እሎም
ወለኢለአሙሩ ቃኑን እብ ጀሪመት
እግል ልጣለቦ ገብአው ምንገብእ፡
አኪደት ቃኑን ለሀስስ።
ዲብ ገጽ 10 ለአተላሌ .....
ገጽ 3

ዕን

ጃረ
ከልሹም መሐመድ

“ሕጅብት ድኢኮን ዕውር የአነ”

እት መዲነት አቁርደት እት
ካልእ ደረጀት ሙደርሰት ታሪክ
ላተ ሕጅብት ዐረፋት ስዒድ ዑመር
ምስክነ ምን ቀረደ ክም የአትረፈየ
እተ ሐልፈ ክፈል ርእያም ዐልነ።
ዲብ እሊ ናይ ዮም ካልኣይ ወናይ
ደንጎበ ክፈል ሀዬ ምን ጀሀት
ሙጅተመዕ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ለአንሳት እግል ኖሰን አካነን እት
ሙጅተመዕ እግል ለአስብተ ሚ
ጅህድ ልትሐዜ ምነን ወምስሉ
ለገይስ ቀድያት ዲቡ ረአየ እግል
ተሀብቱ ቅራአት በኪተት።
እለ መቃበለት ለወደ ምስለ ሰሕፊ
ሙሰ መሐመድ ኣድም(ወድመንደር)
አዋልድ አንሳት ለተአስትህለን
አካን እግል ኢልብጸሐ ለከረዐን
ሚቱ? ለሙጅተመዕ በኑ ልትሐሜ
መህተንመ ኖሰን ነፍሰን ጨቅጠ
ሀለየ? እት ልብል ክም ትሰአለየ፡
መዐልመት ዐረፋት ስዒድ እሊ ተሌ
በሊስ ሀበት፦
“ለሙሽክለት ምን ክልኢቱ
እትጃህ ሀሌት።
ለሙጅተመዕ
አስክ አዜ ጨ’ቅጥ ሀለ። ጾር አዳም
እምበል እግል ልግበኣቱ፡ ልድረስ
ወኢልድረስ ሂልናቱ እምበል ኖስነ
እግል ንርፈዐንቱ ልብሎ። ላመ
ሕጁብ አው ለመስኪን ሀዬ እድረስ
ወይእድረስ ለእወድየ ሚ እንዴ
ሀሌት ቱ! ለልብል ፍክር ልትረኤ
እቱ። ለደርሰ ወለኢደርሰ ኩሉ
ሐቴቱ ለትብል ሂገ አወል እትሊ
አዜ ዲብ በሲር ሌጠ እንዴ ኢገብእ
እት ኩሉ ትሰመዕ ለሀሌትተ።
ለደርሰ ወኢደርሰ ሐቴቱ ለልትበሀል
ኢሀለ። ዳርስ ዮመቴ ክለ ለእለ
ለሐዜ ምን ኢረክብ አልሐምድለህ
ወረብልዓለሚን እትሊ ውቀት
እሊ ክል ኦሮ እበ ግድረቱ ወእበ
ደረጀቱ ለዐይር ወልፈረር ከእብ
ድራረቱ ለአቴ ሀለ። ላመ ረምቅ
የምክን እንዴ ረምቅ ውዕል ዐለ
እብ ርያል ወክልኤ ርያል ለዐይር
ገብእ። ለደርሰ ላኪን ሸቄ እንዴ
ውዕል ዐለ እት ሸሀር ማህየት ሰኔት
ነስአ ምንገብእ ፍሬ ናይ ለህበቱተ፡
ረአሱ ራፌዕ እት እንቱ ረክበ፡
ምነ ለተዐቤ ንዕመት ሀዬ አለቡ።
እግልሚ ትልህብ ሀሌከ ወፍሬሁ
ሀዬ ትትሀየብ ሀሌከ” እንዴ ትቤ
እተ ናይ አንሳት እብ ፍንቲት
አቅበለት።
“እምበለ
ጨቅጥመ ሐጪር
አው ዕምቅ ለአለቡ ገበይ ተፍኪር
ናይ ሙጅተመዕ ሀለ። ለአንሳት
ኖሰን ሚ ልብለ፡ ያኼ አዜ አየ
ደረጀት እግል ንብጸሕቱ! እግል አዜ
ለገብአ ልግበእ እግል ርሕነ እግል
ንዋሌ እበ ለእንቀድር ይእንወዴ፡
ምን ለዐል ወተሐት እግል ሊበል
ዲቡቱ፡ ምን እግል ልድረሱቱ
ለልብል ተፍኪር መስኪን ለወድየ
ሀለየ። አፍካር ሓጪር እግል ቲዴ
አለብከ። ሐቆ ንዳል ረዪም ዐውቴ
ክም ሀሌት እግል ተኣምር ብከ።
እግለ ገብእ እትከ ጨቅጥ ናይለ
ሙጅተመዕመ እንተ ትም እንዴ
ትቤ እግል ትጨቀጥ እሉ አለብካኒ።
ዎሮ ‘ሀየ እትሊ በርሚል እቴ፡ አነ

እግል እድበአካቱ’ ልብለከ እት ሀለ፡
እግልሚ ትደበአኒ ሀሌከ አነ እግል
እርኤ ወእስመዕቱ ሚ ገብእ ሀለ
እግል ኣምር እግል ኢጊስቱ፡ እግል
እብጸሕ ወእድሌቱ እግል ቲበል ሀለ
እግልከ እንድኢኮን፡ ሙጅተመዕ
ክም ጨቅጤከ እግል ትጨቀጥ
ዋጅብ ኢኮን። ሀሌከ ኖስካቱ ወበዴከ
ኖስከ። ከፈሀም ናይለ አዋልድ
አንሳት ሽወየ እብሊ ለልትረአየን
ናይ ውቅቱ ሐል ልትከረዕ ሀለ።
እት ምስኩናም ሌጣመ ኢኮን፡
ላመ ልርእየ ሐዋትቼ ናይ ወቅቱ
መሻክል እቡ እንዴ ትከረዐየ
ሐያተን ዲብ ለኢፈግረ ምነ መራት
ለለአተርቃሀ ሀለየ” እንዴ ትቤ
ናይ ዶሉ መሕገዝ አረቴዕ ሀሌኮ
እንዴ ትቤ ዲብ ናይ ዲመ ተማስ
ምን ሕኔት ተአቴ፡ ለናይ ዶሉ
መጋዴዕ እንዴ ተሐመልከ እት ናይ
ዲመ ረህየት ምን ተአነጽር ክም
ልትፈደል ወሰዓደት ዳይመት ክም
ትረከብ ምኑ ተአፍህም።
አወል ወቀደም ኩሉ ልትዐለመ
ትብለን እግል ሐዋተ ወእማተ።
ተዕሊም ሐይሰ ለአለቡ ስለል አስክ
ዐቦት ክምቱ እብ ኩሉ ገጸ ተአምን
መዐልመት ዐረፋት። “ፈጅር ክም
ደረስከ ወክም ተዐለምከ ለተርፈከ
አለቡኒ እግል ተአትምሞ ቀልል”
ትወስክ።። ልርኤ ልግበእ ወበሲር
እት ሐያት ብዙሕ መሳእል
ዋጀሆ። ዲብ ምግብ ድራሰተን
ፍቲ እንዴ ሳደፈተን እብ አፍካር
ሐጪር ምራደን እንዴ ኢበጸሐ
ለልትዐጠለ ልትረከበ፡ ወምን ገበየን
ክም ለአወልጠ ለወድየን ብዙሕ
ሕሳባት ለሀሌ። እሊ ላኪን እብ
ረአይ ዐረፋት ለእለ ተሐዜ ሰኒ
እንዴ ፈጠንካሀ እት መባጥርከ
ሰቢቱ ስራዩ። ህተ ለኢትፈትየ ህግየ
ሀሌት ምንገብእ ምን ሄራርከ እግል
ትትሀኬ ለወዴከ ክም ናይ ሰኔትከ
እንዴ መስል ላልትላከፍ ሀገጊት
ቱ። እሊ ሀገጊት እሊ ልንከ እንዴ
ሀብካሁ እግሉ ጀግሐከ ምንገብእ
ደሚርከ እንዴ ኢልትረየሕ ሐያትከ
ሰርሰሮ ዲብ እንተ እግል ትከልሰ
ለቀስብ ሰበትቱ አንሳት እብሊ
መስል ሀገጊት እት ገበይ እግል
ልትረፈ ሀዬ በታተን ኢተሐዜ።
ህታመ ክእነ መስል ነሳይሕ የሐደ
ዲበ። “እት ሙጅተመዕነ ሚ ሀለ፦
ያኼ ሜርሓይኪ ውለዲ እግልኪ
ለልብል ርከቢ፡ ዕምርኪ እት
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መድረሰት ልትከለስ
ሀለ
ለልብሉካመ
ሀለው
እለ
አነ
ብዙሕ ዲብ ሐያትቼ
ለትሳድፈኒ ሙሽክለት
ተ። ፍላነት ወለት
ፍላንመ ክነ ወልደት
መድርሰተ
እት
ምግብ አዝመት ምነ
ከሜርሓየ ወልደት
ከሜርሓየ ዐበ እለ
ልብሉከ። ሰኒ፡ አነ
ዮም
መድረሰቼ
አትካረምኮ ከሜርሓዬ
ወለድኮ
መሰለን።
እሊ
ሜርሓይ፡
እሊ ውላጄ እግሉ ለለትሐዜ ሓጃት
የአዳሌኮ ምንገብእ፡ ገበይ ረቢ
እግል አጽብጦ ኢገአኮ ምንገብእ
ፈጅር እብ አማን እግል ልምረሐኒ
አውመ አነ ለእብቤሎ እግል ሊዴ
ቀድር? እግል እድረስ ወደረጀት
እግል እብጸሕ ሀለ እግልዬ ወሊድ
ለሀይ እት እዴ ረቢቱ፡ ረቢቱ
ለለሀይበካቱ። እንዴ ደረስከ ወእንዴ
ተዐለምከ ምን ትወልዱ ሀዬ እግል
ሰኒ ትረብዩ ወተዓብዩ ትቀድር።”
ዐረፋት ለእለ ኣ’መት ዐለት
በጽሐተ፡ እንዴ ተዐለመት እግል
ተዐልም ባቅዐት ገብአት፡ እብ
ለህበተ ድራረ መልከት ለሰብአ
ወፈተቸ ዳሩከ ዲቡ ለዐለው
ህዳይመ እብ ምዕሉ በጽሐቶ።
“አልሐምድልላሂ ረብልዓለሚን አነ
ክም መሰል በህለትቱ፡ ክምለ ሀደፍ
ለእግሉ ብግስት ዐልኮ መድረሰትቼ
አትመምኮ ወሐቆ አርበዕ ሰነት
ደረጀት ናይ ድራሰቼ ሐቆ አድረስኮ
ሀዬ እትሊ ወቅት እሊ ምስል ሑዬ
ከምሰልዬ ለመስል በሲርቱ ህቱመ
ህዳይ እንዴ ወዴኮ እብ ገበይ ሐላል
ማሸለህ እት ገበይ ናይ ሐያት ህዳይ
ሀሌኮ” ዲብ ትብል እግል ኩሎም
ፈታያም ሰኔተ በሸረት።
ዐረፋት ዳርሰት ምን ኢትገብእ
ክም ወለት አንስ ወበሲረት እተ
ዲቡ ትወለደት ወዐቤት ሙጅተመዕ
ሐያተ ሚ ወመስለት ገብእ?
መንበሮ ለእምበል ምህሮ ትነብረ
ሀለዮተ ለተአቀዌ ክም ወገብአት ቱ
ለሸርሐት።
“ወላሂ እሊ በኽት ድራሰት
ምን ይእረክብ እተየ ወሀሌኮ ዛቱ
ለሀለዮቼ ወቀዌኮሀ እግል ኢበለከ
እቀድር ወድመንደር። ወኢሀሌኮኒ፡
እግልሚ በክት ድራሰት ለኢረክበት
ዐረፋት ወሕጅብት እንዴ ኢገብእ
ላመ ልርእየ ሐያተን ለትፈንጠረት
ሐዋትነ እትሊ ውቀት እሊ ከፎ
ሓለት እተ ሀለየ እርኤ ሰበት
ሀሌኮ አነ ወኢሀሌኮኒ እግል
ኢበል እቀድር። እግልሚ፡ ዋልዳዬ
ወዋልዳይትቼ አስክ ምዶል እግል
ልምርሑኒ። አስክ ምዶል ? ለሐያት
ለዲበ ለዐልኮ ምስለ ሙጅተመዕነ
ለነብር እቱ ስብክ ወሳገሞት ዐለ
። አነ ላኪን አለ የርሐሙ ዋልዳዬ
እብ አማን እንዴ ደጋገምኮ እግል
ዋልዳዬ ለሐምዶ በኽት ድራሰት
እግል እርከብ ምን ሰዴኒቱ። ሐቴ

ምዕልመ ዋልዳዬ ምን ድራሰትቼ
እግል አብክር ለሐዜ የዐላኒ። ዐረፋት
ወለትቼ እትሊ ዓይላትነ አው እት
መጅተመዕነ እብኪ ለመጽእ ገሌ
ተቅዪር ልትረኤኒ ሀለ ልብለኒ ዐለ”
እንዴ ትብል እብ ፈድል እለ ሩእየት
ቁሪት ናይ ዋልዳየ ለዐል ስናተ
እግል ትግበእ ሰበት ቀድረት አካን
ዋልዳየ ብዙሕ ዐባይ ዲበ ክምተ
ተአፍህም። ዋልዳየ ሰኔት ዘርአ
ድኢኮን ለፍሬ እብ ዕንቱ እግል
ልርአዮ ዕምር ኢረክበ። ዕረፋት
ላኪን ፈኩ ሰበት ኢበደ ዘርኡ ክም
በትከ ወጠዐም ፍሪሁ ክም አዳወረ
ተሐስቡ።
“ዋልዳዬ አነ ዓስራይ ዲብ
እደርስ ዲብ ከረን 2004 ትወፈ።
ደአም መድሐራቼመ ምን ኢልርኤ
ማሽአላ ወትባረከለ እት 2011
ዋልዳይቼ ወእግለ አማነት ናይ
ዋልዳዬ እንዴ ረፍዐ እሊ በክት
ድራሰት እግል እርከብ መጦርየ
ለገብአ ሑዬ ምንኣሼ ሐድረወ።
ዋልዳይቼመ ምነ አቡዬ ወድዮ ለዐለ
እንዴ ተሐተት ኢኮኒ አውመ እግለ
እንዴ አናአሽኮ ወለሽቅለ እንዴ
ቀበብኮ እንዴ ኢገብእ፡ ዋልዳይት
እትሊ ውቀት እሊ እንዴ ሸቄት
እግል ተአንብር እተ ለሀሌነ እቱ
መጅተመዕ የሃለኒ። በክት ሽቅል
አለብከ ወገሌ። በስ ዋልዳይ ለሐርስ
ወዋልዳይትከ ትጥሕን ወተበለዐከ።
ለሑዬ
ለመሕሙልየት
አው
ለመስኡልየት ናይ ዋልዳዬ ረፍዐየ።
አማነትከ እለ ዐረፋት ወለትቼ ሰበት
ቤለዩ እበ ለትትቀደሮ ወደ። እግልዬ
እግል ለአድርስ
መድረሰቱ እንዴ
ሐድገ
ላሊ
ወአምዕል እንዴ
ሸቀ አስክ ደረጀት
እበጼሕ መጦርዬ
ለበጥረ ህቱቱ።
ዋልዳዬ ወላመ
ኢልርአየ ክም
ረአያቱ እግልሚ
ፍሬ ናዩቱ ...
አነ እግል ልርአየ
ወሐዜኮ ላኪን
እግል
ርሑ
እንዴ ቤለ ኢኮን
ላሊ ወአምዕል
ልትዕብ ለዐለ እግል ርሕዬ እግል
እግበእ ሰበት ለሐዜ ዐላቱ። ገአኮ
እሉ ሀዬ፡ ወእተ አካኑ እንዴ ሀለ
ጋኑ ሰክበ።”
መዐልመት
ዐረፋት
እት
ደንጎበ ናይ እለ መቃበለት
ለተሓልፈ ልእከት ሀሌት እለ “እበ
ለትፈናተ አስባብ ምስክነ እደይ፡
እገር፡ እዘን(ጸመም) . . . አዪ
መሻክል ለብእተን ሐዋትቼ ድረሰ
ወተዐለመ ርሕክን እግል ትቅደረ
እብለን። ክል ኦሮ ደርሰ ምንገብእ
ምህነት እግሉ ለትገብእ እግል
ልርከብ ቀድር። መሻክል እደይ
ለብእቱ እምበል እደይ ለልሸቄ
እብ ፍክር ሐንገል ለልሸቄ ሓጃት
እግል ልርከብ ከእቱ እግል ልሽቄ
ቀድር። መሸለ ወትባረከለ እትሊ
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መዐልመት ዐረፋት
ዱር እሊ ረኤነ ምንገብእ በሲር
ለይአለበ መድረሰት ሀሌት እግል
ልትበሀል ኢልትቀደር። ጽሙማም
ሐውናመ እት አካን ኸያጠት ጊስከ
ምንገብእ ህቶም ጸንሑከ እሊ ሀዬ
ፈድል ተዕሊምቱ። ለይደርሰ እግል
ልኸይጥ አውመ ሀዬ እግል ልሽቄ
ኢቀድር። በኽት ድራሰት ዲብ
ሀለ ለኢረክበዎ ጸማይም በሲሪን
ወብዕድ ምስክነ ለቦም ሀዬ ብዝሓም
ቶም። እሊ ሀዬኒ ዋልዴኖም እት
ለአምሮ ዋይዳመ ሀለው ምንገብእ
ወንጌሎም እግል ኢልብጸሖም
ጾሮም እግል ልክረው ወእብ ዐደም
ፈሀም ወደወ ምንገብእ ሀዬ ለሀይ
ኩሉ ዲብ ረቢቱ” ሐቆለ ትቤ
ለመስኡልየት ዋልዴን ሌጠ ጻብጠት
ሰበት ኢኮን ኩሉ ለሙጅተመዕ
መስኪን ከፎ ርሑ ረፌዕ እግል
ልሕሰብ ወልትሳዴ ክም ወጅብ
ኢነሴት። ኩሉ መስኪን መንበሮሁ
እግል ትቅለል ወሬፍዐቱ እግል
ኢለአክብድ እግል ልድረስ ደሩሪ
ገብእ እት ሀለ አንሳት ሀዬ እግል
ድራሰት ዝያድ እህትማም እግል
ለሀባሀ ክም ለአትሐዜ መክረት።
“አንሳት በክት ተዕሊም እተለ
ረክበየ ዲበ ኢነት እግል ልድረሰ
ሀሌት እለን፡ እግልሚ መድረሰት
ዕምር ኢትፈናቴኒ፡ አስክ አዜመ
ንየት መድረሰት በን ምንገብእ
እግል ልድረሰ ለአካን ፍትሕት
እለንተ። አነ ክም መሰል ዲብ ጋሽ
በርከ ዲብ አቁርዳት ሰበት ሀሌኮ፡
እትሊ አቅሊም ለነብር ምን ድራሰት
ቅስመቱ እግል ልርከብ ለለሐዜ

ወገበይ እግል ለኣምር ሐብሬ
ገበይ እግል ልንሰእ ለለሐዜመ ሀለ
ምንገብእ
አነ እበ ለትትቀደረኒ
እግለ ከምሰልየ መሳኪን ለሀለው
ሐውዬ እግል እሳዕድ ዱሊት
አነ።”
ዐምድ ዕንጃራመ
እግል
መዐልመት ዐረፋት ምራደ እግል
ልትመም እለ ዲብ ልተምኔ ወእግል
እለ መቃበለት ለወደ ሰሕፊ
ሙሰ(ወድመንደር) ዲብ ለሐምድ፡
ክል ዕዱ ሙጅተመዕ በደል ምን ናይ
ዶሉ ሰፍረ ወዕርቅነ ለተአነግፎም
ሰዳይት ለሀይብ፡ ምስኩናም ርሖም
እግል ልቅደሮ ለሰድዮም ሐል
ዳይም ዲቡ እግል ልሕሰብ ወልስዴ
ለሀሌት እሉ ደማነት እት ቄርአት
እግል ለሓልፍ ቀልቡቱ።
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መሓመድ እድሪስ

ሄራር አስክ ተሕሪር ነቅፈ
ዶክተር ተኸስቴ ፍቃዱ
“ሄራር ምን ነቅፈ አስክ ነቅፈ”
ለልብል ክታብ ዐቢ ካትብቱ፡
ለክታብ እብ ከማሉ እት ዓሙድ
ስጅል እግል ልፍገር ምንመ
ኢቀድር፡ ቀደም እለ ገሌ ምኑ
እትሊ ዓሙድ እሊ ፋግር
ዐለ። ምስል ዐመልየት ተሕሪር
ነቅፈ ወከርዶን ነቅፈ ተእሲስለ
ናይ እስተንቡረት ውሕደት
ዐመልያትመ ለትዘከርተ። ዶክተር
ተኸስተ ብርሃና ህዬ ለውሕደት
ዐመልየት አሰሰው ናይ ሰልፍ
ሐካይም
ጀብሀት
ሸዕብየት
ዐለው። ከሐርብ ነቅፈ እተ ናይ
ደንጎበ አውካድ ሚ መስል ዐለ
ወእብ ከአፎ ተአምበተ ለከስስ
ጽበጥ ሓምሳይ ክፈሉ እግል
ንርኤ፦
እብሊ
እኩይ
መናሰባት
እት ጅማዐትነ ለጀረ ጅረሕ
ወእስትሽሃድ እበ ጀሀት ለሐቴ፡
ሻፍጋም ሰበት ዐልነ ህዬ እበ
ካልእ፡ እህትማምነ አስክለ ናይ
ግብለታይ መዐስከር ወዴነ።
አስክለ አካን እግል ንትዐዴ
እበ እግል ክልኢቱ መዐሳክር
ለፈንቴ ወዴጋይ እግል ንሕለፍ
ህዬ ይሐረግረግነ። እበ ሸንከት
ምውዳቅ ጸሓይ ገጸ ለተአቀምት
መንገአትለ ዘሪበት እንዴ ፈገርነ
እግለ ከሌብ ነሐልፉ ዲብ ህሌነ
ህዬ ለበርሄ ጸዕደ ለትጀረሐ እተ
አካን ሐቴ ዶል እንዴ በጠርነ
ረኤናሀ ወእባነ ሸንከት ግብለት
ምውዳቅ ጸሓይ ተሀርበብነ። ዲብ
ምግብለ ወደግ እንዴ ይእንበጽሕ፡
እሳት ለነደ ሰዐር ወለሐረ ወእት
ክል አካን ለትፈንጠረ ትናክ
እብ ብራቁ ናይ ሶፕራል ረኤነ።
ሶፕራል፡ ዲብ አስመረ ለህለ
ነብረ እት ትናክ ለለዐሽግ መስነዕ
እት ገብእ፡ እት መደት ደርግ
እግል ጄሽ ሌጣ ቱ ስቃጥላታት
ለአፈሬ ለዐለ። ለወደግ እብ
ተማሙ እብ ጨበል ወለነደ
ከተክት፡ ሰዐር ወትናክ ለትረገሐ
ዐለ። ለአካን አልቃም ለትዘረአ
እተ ሰበት ዐለት፡ ለናድድ አስዕር
ወትናክ ህዬ ለአልቃም እግል
ፈጀሮት ለትበሀለ ክምቱ እተ
ዶሉ ትየቀንነ። ለፍንጌ መዐሳክር
ለህለ አወድግ ወመዓቅቅ፡ በህለት
ሙናድሊን እንዴ መልጨው
እግል ልእተው እቡ ቀድሮቶም

ለቤለው አካናት ምን መትሰላል
እግል ዳፈዖት እንዴ ትበሀለ እብ
አልቃም ወእስቃጥላታት ዝሩእ
ክምሰል ዐለ ክልዶል እንሰምዑ
ለዐልናቱ። ሐቆ ተሕሪር ነቅፈ
ህዬ፡ አንፋር ሀንሰደት ጀብሀት
ሸዐብየት
ለአልቃም
እግል
ልጽረጎ እግለ ድዋራት እብ
እሳት ለአነዱዱ ዐለው። ልብ
ኢከሬኮ እቱ ዲኢኮን፡ ክሉ ለምን
አግደ ገበይ በረ ለህለ፡ ሙናድሊን
እት ልደገጎቶም ልትሐረኮ እቱ
ለዐለው።
ለምስልዬ
ዐለ
መለሀዬ፡
ግርማይ (አርበጂ) ምን ግራዬ
ክልኦት ምትር እንዴ ሬማቱ
ደርብዬ ልሄርር ለዐለ። ሱድፈት
ክምሰል በጠርኮ ህቱመ እብ
ሸፋግ ዲብለ አካኑ በጥረ። ለአካን
አልቃም ለትዘረአ እተ ክምሰልተ
ህዬ አሰአልኩዎ።
“ሚ ምን እንወዴ ለሐይስ?”
እንዴ ቤለ ትሰአሌኒ።
“እብለ ለመጸአናሀ ገራቢት
አስክለ ዐልነ እተ አካን እግል
ነአቅብል አው ህዬ አሰር እግር
አዳም አው ሔዋን ዲብ እንረኤ፡
አውመ ሸበህ ዐባዪ እመን ረከብነ
ምንገብእ እሉ ዲብ እንካይድ
ገበይነ እግል ነአተላሌ ትዋፈቅነ።
ክልኢትነ
አድሕድ
እግል
ኢንለክም ህቱ ግራዬ ምንዬ እንዴ
ሬመ እግል ለዐሬኒ ትፋሀምነ።
አክል ሕድ እት ምግብለ
ሕሊል ክምሰል በጸሐነ፡ አስክለ
መዐስከር እግል ንብጸሕ ሰር

ሐቴ ገብአ። ምነ ዐልነ እተ አካን
ሰማንየ አስክ ምእት ምትር ምነ
እንገይሱ ለዐልነ መዐስከር ህዬ
ሕምሰ ምትር ገብእ። ሐቴ ወአት
ተ መስኪነት ለቀም ኬደት። ዎሮ
ምነ ሓርያይ ቃራተ ትገረበ።
አምዓይተ ዲብ ምድር ትዘረአ።
ሐቆ እሊ ለወአት እብ መልሃየ
ዓዕ ዲብ ትብል ዲብለ ምድር
ገረሜሕ ገአት። ለአስክ ሰመ
ልትፌረቅ ለዐለ ዕሳስ ህዬ ገልበበየ።
ሕናመ ሰጃያታ (ስኮጆታት)
ወእመን እብ ረአስነ ድማንነ
ወድገለብነ ዲብ ፋጼ ላመ ዕሳስ
ሸበህ ገልበቤነ። እሊ ለሰመዐው
ሙናድሊን ምነትፈተናተ አካናት

ተአከበው። ሕናመ ዲበ አካነትነ
እብ ድንጋጽ ተወው እንዴ እምቤ
ሌጠ ትቃሴነ።
ለሳረሐውነ
ጅማዐትነ
እግልነ ክምሰል ረአው ዝያደት

ገራቢት እንበጼሕ እብ ዕንታቶም
ታለውነ። ዲብለ ገበይ ሰበት
በጸሐነ ህዬ ምነ ባይአትነ ለዐለት

እግል ተአስተሽህድ ኢኮን”
ለትብል
እምነት።
እምበል
እሊመ፡ “ ከብድከ ሐቆ ተሐከርከ

ፈርሀት ትባለሐነ።
ገሌ ሙናድሊን

እስትሽሃድከ ሌጠ ታኬ” አው
“ ከብዱቱ ማሚ ዝቡጥ ለህለ”
ልብል ለዐለ በሀል እንዴ ተርፈ፡
እብ ቃብል እሊ ቀደሙ ለዐለት
መርሐለት፡
“ምን
ዐጭምከ
ከብድከ” ለልብል ብዕድ በሀል
ጠወረ።
እምበል
እሊመ፡
ቅያስ
እስትሽሃድ ዲብ ሕክምነ ሰኒ
ሰበት ነቅሰ፡ ሙናድሊን፡ “እብ
ርሕከ ሕክምነ በጽሐከ ምንገብእ
እግል ተአስተሽህድ ኢኮን”
ለልብል ረአይ ወእምነት፡ ኤማን
ሙናድሊን
እት
ወቀሎት
ለዐለ እሉ ዶር እግል ትጌምም
ኢለሐይል። ዝያደት ፍርስነት
ወበታከት ዲብ ሐርብ አርአ።
አስክ “ትጀረሐከ ምንገብእ
ሕክምነ ህለ እግልከ” ለልብል
ደማን ለከልቅ ሞዳይ ትረአ።
እት ዘበን ንዳል ሕክምነ ደማን
አርወሐት እንዴ ወዴከ ልትረኤ
ዐለ።

ለወአት

እግል ልጽበሖ ልጠባጠቦ እት
ህለው
እንዴ
ሐደግናሆም
ሄራርነ አተላሌነ። በርሄ ጸዕደ
ለአስተሽሀደ እተ ወዐንዶም እግሩ
ለትገረበት እተ አካን ሰበት ዐለት
እግል በርሄ ጸዕደ ወዐንዶም
ለበጽሐቶም ባጽሐትኩም ዐለት
ለልብል ሽዑር ዲብ ገሌ አንፋር
ዐለ። ናይ ክልኢቶም መትዘባጥ
ብዝሓም ሙናድሊን ሳምዓም

ለናይ ሰልፍ ተጅርበት
ውሕደት ዐመልየት

እግልሚቱ ሙናድሊን ዲብ
እሊ ወክድ እሊ ውቅል ደማን
እት ክድመት ሕክምነ እግል
ልጠውሮ ለቀድረው?
1. ዲብለ ቀደሙ ለዐለ ቴለል፡
ጅረሕ ከብድ ወእስትሽሃድ ሐቴ
ለኢልትፈናቴቱ ለዐለ።

ሐቆ ናይ ስስ ወርሕ መሪር
ወድቁብ ሐርብ፡ ነቅፈ ዲብ ዮም
23ማርስ 1977 አርቡዕ ሐቴ
ዶል እግል ዲመ ተሐረረት።
ምስል እሊ ክሉ መሓግዝ ስራይ
ወኣላት ሕክምነ፡ ዲብ ወቀይ
ሕክምነ ምህም ኣላት ወዲብ
አምዕላይ መናበረትነ ለለትሐዜ
አሽየእ፡ ምስለ እተ ባካት ለዐለ
ቴለል ጠቢዐት ወሕቀቅ ለፈላትም
ጾር ክቡድ፡ ውሕደት ዐመልየት
ለሰጀለቱ ዐውቴታት እብ ቀሎቀሎ ለልትዋገም ይዐለ። ዝያደት
ክሉ ላኪን፡ አምር፡ ቅድረት፡
መሊክ ዲብ አግቡይ ባለዮት
ወራዐዮት ሙጀርሒን እግል
ንክሰብ ቀደርነ። ለዲብ እሊ
ከሰብናሁ ተጃርብ ህዬ፡ ዲብ
አግቡይ ሽቅል ናይለ ቅስም
ምህም ሰርገልቱ ለዐለ።
ዝያደት ክሉ ላኪን፡ ረአይ
ሐዲስ እት ረአስ ሐያት መጸአ።
“ዲብ ውሕደት ዐመልየት እብ
አርወሐትከ በጽሐከ ምንገብእ

2. ሸፍ ዐስከሪ ዲብለ ገብእ
እተ አካን ካፍየት ክድመት
ሕክምነ ልትሀየብ ሰበት ዐለ፡
ሙጀርሒን ምን ልጀረሖ አስክ
ውሕደት
ዐመልየት
በጸሖ፡
ለወቅት ምን 45 ደቂቀት አስክ
ሰለስ ሳዐት ሌጠ ሰበት ዐለ።
ክምሰልሁመ ክድመት ዓፍየት
ምነ ሸፍ ለገብእ እቱ ስያብ አስክ
ምግባይ ሕክምነ ለዐለ ደረጃት
ዲብ ልጠወር ገይስ ሰበት ዐለ።
3. መብደእ “እበ ብከ
ለትትቀደረከ ወዴ” ተረት ዛይደት
ሰበት ዐለት እሉ። “እብለ እለ
ትወዴ” እንዴ ኢገብእ፡ ለ “እብለ
ብከ” በህለት፡ መትሰባል፡ ፈራሰት፡
ፍጥር፡ አትሓያስ፡ መቅሬሕ፡
ጸገም፡ ተዐብ ወለመስሉ እንዴ
ወሰክከ ወድያቱ ለዐለ። ዲብ
ቅ.ሸ.ተ.ኤ. ንዳል አው ግድለ
ክምሰል ፈሀም፡ እግል እሎም
ወእሎም መስሎ እንዴ ከምከማቱ
ገይስ ለዐለ።

እቡ ዐለው።

ገበይ ክምሰል ተርፈተነ፡ ጸሊም
ተናን አስክ ዐስተር ዲብ ለዐቦርግ
እግል ንርኤ ወምድር ለትሀንድድ
ድቅብት ክርን እግል ንስመዕ
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ደንገጸው።
ለዲብለ
እንክር
ግብለት ለዐለ መዐስከር ለዐለው
ህዬ፡ እግለ ገረሜሕ ጋብአት ለዐለ
ወአት ክምሰል ረአው ህቶምመ
ሸዕለለው። ምን ክል እንክር ህዬ
ለትፈናተ አክራን ትሰመዐ። ሕነ
እብ ጀሀትነ ለእተ ወአት ጀሬት
ብቆት እንዴ ርኤነ እብ ጪጭ
እግል ንብጠር ወመርበይነ እግል
ኢንበድል ሐሬነ። ክሎም ልርኡ
ለዐለው እግል ነአቅብል ምንመ
መክረውነ ክምሰል በርናምጅነ
አስክለ እንክር ግብለት ለህለ
መዐስከር አተላሌነ። ክሎም እት
መሳድድ እት እንቶም አስክለ
ዲብ ምግብ መዲነት ነቅፈ አስክለ
ናይ ግብለት መዐስከር ለተፈግር
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ቲቢ እግል ንሽረብ እብ ውሕደት ንሽገብ (Unite to End TB.)

ሓይሳም ቄርአት እት ውዛረት
ዓፍየት ሀይአት መራቀበት ለለዐዴ
ሕማማት እብ መናሰበት 24 ማርስ
እድንያይት ምዕል ቲቢ፡ እግል
አስረቶት እሊ ሕማም ገብእ ለሀለ
ወራታት ሚ ክም መስል ጭመም
ሐብሬ ሃይበትነ ሀሌት፡ ታምም
ጽበጡ እሊ ተሌቱ።
እድንያይት
ምዕል
ቲቢ
እት ሰነት 1882 ሮበርት ኩክ
ለልትበሀል ዶክተር ሰበብ ሕማም
ቲቢ ማይኮባክቴርዩም ቱበርክሎሲስ
Mycobacterium tuberculosis
ለልትበሀል ባክቴርየ ክምቱ ለአወጀ
ዲበ አምዕል ተ። እለ ምዕል እለ
እድንየ ለሕማም እግል ልስረት
ምስል ተቅዪር መንበሮ ወተጠውር
ቴክኖሎጂ ለገይስ አብሳር እግል
አትኣታይ ወፈዛዐት ሸዐብ እግል
ትወቀል ለሰዴ ኤታን እግል አስፈዮት
ክም መስረሕ ለትነፌዕተ። ዮም
ዓመት ሀዬ ቲቢ እግል ንሽረብ እብ
ውሕደት ንሽገብ(Unite to End
TB.) ለትብል ስቅራት ራፍዐት
ሀሌት። ለሕማም ምን ልትፈረግ
ዘበን ሑሉፍ ምንመ ሀለ ወእግል
አብደዮቱ ለፈግረ ሀደፍ አልፍየት
እብለ በዘሐ ድወል ምንመ ትበጸሐ
አስክ እለ ኦሮ ምነ እግል ዐለምነ
ተሐዲ ዐቢ ጋብእ ለሀለ ሕማማት
ቱ። እትለ ሐልፈት ሰነት 2016
10.4 ሚልዮን ሐዳይስ ሐማይም
ቲቢ ክም ትረከበው። 1.4 ሚልዮን
እብ ሰበብ ቲቢ ክም ሞተው፡ ሐድ
4.3 ሚልዮን ለገብኡ ሀዬ እት
ሕክምነ እንዴ ኢበጹሕ ወደወ
እንዴ ኢረክቦ ምስለ ሕማም ነብሮ
ክም ሀለው ተቃሪር ሙነዘመት
ዓፍየት እዲነ ለአሽር። እብሊ አሳስ
ሀዬ ሐቆ ኤች ኣይ ቪ ቲቢ ለአግደ
ቄትላይ ጋብእ ሀለ።
ውዛረት ዓፍየት ቴለል ሕማም
ቲቢ እግል ትድሌ ምን መአሰሳት
ዓፍየት እት ክል ሰለስ ወሬሕ
ተቃሪር ተሐይብ። እብ ወግም
ናይለ ውዛረት እት ሰነት ምን
3000 አስክ 3500 ሐማይም እግል
ልትረከቦ ለዐለት እሉ 2000አስክ
2500 ሐማይም ልትረከቦ ወእብ
ብስር ዶትስ ልትዳወው ሀለው።
ለ30% ላኪን ርኩባም ኢሀለው፡
ከጅህድነ እግል እሎም ታርፋም
ለሀለው ከፎ ክም ልትረከቦ ባሰሮት
ወኤተኖትቱ።
እለትረከበው
ከለደወ ነሱእ ለሀለው ደረጀት
ሐዮቶም 90% ሀሌት ወእሊ እብ
ምቅያስ ሙነዘመት ዓፍየት እዲነ
እት ደረጀት ሰኔት ከሬነ፡ ሀደፍነ
ላኪን ምን እለ ለሐሴት ደረጀት
ሐዮት ሐቀቆት ቱ። ምስል ሰብ
ሽርከትነ እንዴ ትሳዴነ ህዬ እግል
ንሐቅቆቱ።
አስክ እለ ርኩብ ለሀለ ሰርገል
1. አብዝሖት እንትሻር ንቀጥ
ዳወዮት እብ ብስር ዶትስ
ለበዲር እት ሕዳት እስብዳልያት
ክሩዕ ለዐለ አከዶት ሕማም ቲቢ
ዮም እት ተሐት እንዴ ትከረ ዲብ

ስስ ለአቅሊም 76 ላቦራቶሪ እብ
መርመረ ገነስል ቲቢ እግል ልፈርገ
ቃድራት ሀለየ። 63 መአሰሳት
ዓፍየት ሀዬ ደወ እግል
ለሀበ ቃድራት ሀለየ
ከእብሊ 90%
ምን ሸዐብ
ኤረትርየ
እብ ብስር
ዶትስ እግል
ል ት ዳ ዌ
ቃድር ሀለ።
2. ና
ይ
ዐዶታት
መታበዐት
ብስር ዶትስ

እትለ ሐልፈ ስኒን ለሕማም
ለፈርሀው እቶም እንዴ ዓረዎም
እት ሕክምነ እንዴ ነድአ ዋጅብ
ፍሕስ ክም ረክቦ ለወዱ 1035
ለገቡእ ናይ ዐዶታት ሐካይም
እንዴ ተዐለመው ዲብ ዐዶታቶም
እት ሽቅል ፍሩራም ሀለው።
እምበልለ ሐማይም ዲብ ሐኪም
ሓለፎት ለደወ ትቀረረ እሎም’መ
ምን ቅሩብ ዲብ መጽኡ ደዋሆም
ለሀዩቦም ወለኢልትሐዜ መሻክል
ልትረኤ እቶም ሀለ ምንገብእ፡
አጊድ እንዴ ረአዎ እግል ሕክምነ
ለሐብሮ፡ ወእግል ሐማይም ዕሎታት
መዋዕዶም ለአትፋቅዶ ወወጁህ።
3. ፈሀም ሸዐብ እብ ሰበት
ዳወዮት ወከሬዕ ቲቢ ወቀሎት
ፈሀም ሸዐብ እብ ሰበት ዐደዮ፡
ደወ ወመዳፈዐት ሕማም ቲቢ
ወኤች ኣይ ቪ ሰኒ ክም ሀለ እብ
ድራሰት እግል ልትረኤ ቃድር
ሀለ።
4. ክድመት መርመረ ሐብሬ
ወጎማት ኤች ኣይቪ
እግል ቲቢ ቅልዓም ለወዴ
ሕማማት ቀደም ኩሉ ለልትረተብ
ኤች ኣይ ቪ ቱ። ዲብ ኤረትርየ
5-7% ምን ሐማይም ቲቢ ምስል
ኤች ኣይ ቪ ለነብሮቶም። ሰበት
እሊ ለእብ ቲቢ ወኤች ኣይ ቪ
ጽቡጣም ለሀለው መዋጥኒን እት
በገይዳት እንዴ ተአመረው ዋጅበት
መራዓየት እግል ልርከቦ ኩሎም
ቲቢ ለጸንሐት እቶም ሐማይም
መርመረ ኤች ኣይ ቪ ገብእ
እሎም ሀለ። ለምስል ኤች ኣይ ቪ
ነብሮ ሀዬ አስክ ሰኒ ልድዕፎ እንዴ
ኢልትጸበሮ ዕምሮም ለለትራይም
ደወ አጊድ ክም ለአንብቶ ገብእ
ሀለ። እሊ ሀዬ እግለ ሕማም እት
ልውሕድ ክም ገይስ ወድዮ ሰበት
ሀለ እግለ ዲቡ ሸቁ ሰብ ምህነት
መዕነውየት ለልአረፌዕቱ። ኤች
ኣይቪ እት ሰነት 2003 2.4%
ለዐለ፡ እት ሰነት 2015 ዲብ 0.84
ትከረ። ኩለን ዐመሲ ሀዬ መርመረ
ኤች ኣይ ቪ ሰበት ወድየ ለጽቡጣት
ደዋሀን እት ነሰአ ለወልዳሆም
አጀኒት ምን ኤች ኣይ ቪ ናግያም
ዲብ እንቶም ልትወለዶ ሀለው።
5. አደቀቦት
አስብዳልየት
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 13

መርሐኖ
ምን ሕማማት ቲቢ አጊድ
ለ ኢ ል ት ፈ ረ ግ
ለከህላት
ደ ወ

ኢኮን። ለአግደ እንትበህ ለገብእ
እቱ ሀዬ እሎም ለ30% ምስለ
ቲቢ ዲብ ነብሮ ለይተአመረው
ወደወ ለየንበተው እንዴ ረከብከ
ዳወዮቶምቱ። ምኑ ለኢለሐምቅ
ሀዬ ከህላት ደወ ለጠወረ መረድ
ቲቢ ለብእቶም አንፋር እንዴ
ፈረግከ ዋጅብ ርዕዮ ክም ረክቦ
ዊደትቱ።
ከእትለ ተሌ አውካድ ለሀለ ኣነ
በርናመጅ መራቀበት ቲቢ ብዙሕ
ምንማቱ፡ እሊ ተሌ እግል ንዝከር
ምኑ እንቀድር።

ለጠወረ
ጅንስ
ቲቢቱ።
ከህላት ደወ ለጠወረ ቲቢ ዳወዮት
ቃሊቱ። ደዋሁ ክልኤ ሰነት እምበል
አትካራም እግል ልትነሰእ ቡ፡
እበ ደወ እት ዓፍየት ለትመጽእ
መደረት ሀዬ ክብድት ተ። እሊ
መስል ቲቢ እግል ዳወዮት እት ሰነት
2011 ዲብ መርሐኖ ለትፈተሐት
እስብዳልየት አስክ እለ እግል 175
ነፈር ክድመት ሀበት ወተሀይብ
ሀሌት። እሎም አንፋር እሎም እብ
ደዋሆም፡ ሙነቶም ወመዋሰላቶም
ሰዳይት ማል ትገብእ እሎም።

1. ለዲብ
ኩለ
ወጠን
ምዱዳት ለሀለየ ንቃጥ መርመረ
ወደወ ቲቢ ለለትሐዜ ተእሂል
እንዴ ሀብከ ወጥዉር ሚክሮስኮፓት
እንዴ ዐንደቅከ እብ ቅድረት
አዳመን ወበቃዐት ላቦራቶሪሀን
አደቀቦተን።
2. ደለ እብ ሕማም ለሸዐረ
ኖሱ ዲብ ሕክምነ አስክ መጽእ
በደል መታካይ፡ እብ ፍንቱይ እትለ
እግል ቲቢ ቅልዓም እግል ልግቡእ
ቀድሮቶም ለልትበሀሎ ከፈፍል
ሙጅተመዕ እግል መሰል ክም
ከረ ምስል ኤች ኣይ ቪ ለነብሮ
ወሐማይም ኤይድስ፡ ሰብ ስከሪ፡
አዳም እት ሕድ እንዴ ትቀራረበ
እብ ብዝሔ ለነብር እቱ ባካት ክም
መሳክብ ዐሽዋኢ፡ አማክን ተዕዲን፡
አካናት ስጅን ወእስለሕ፡ እንዴ
ትገይስ ገብእ ለሀለ ፈረጎት ቲቢ
እግል ልተላሌ
3. እትሊ ወክድ እሊ ማጽእ
ለሀለ መትሻቀዪ ጂንኤክስፐርት
በደል ዲብ እስብዳልያት ሌጠ
ልትከረዕ፡ ዲብ ኩለን መራክዝ
ዓፍየት ክም ለሀሌ እንዴ ገብአ
ቲቢ አስክ ዲብለ ትደሀረ መአሰሳት
ዓፍየት እግል ልትፈረግ ክም ቀድር
እግል ልግበእ
4. ኦሮ ምነ ዐባዪ ተሐድያት

6. ምህዞ መሻቀዪ ሐዲስ
እግል አሌለዮት ቲቢ
እትሊ እያም ቅሩብ መነዘመት
ዓፍየት እዲነ ለኣመረቶ ፍሬ
ቴክኖሎጂ ላቱ ኣላት መርመረ
እት 13 እስብዳልየት ወእት
ወጠንያይ መርጅዕያይ ላቦራቶሪ
እንዴ ተአታተ ልትሸቄ እቡ ሀለ።
እሊ ‘ጂንኤክስፐርት’ ለልትበሀል
መትሻቀዪ ምን ሕሙም ገነስል
እንዴ ትነሰአ ቲቢ ሀሌት እቱ
መኢኮን፡ ሪፋምፕሲን ለልትበሀል
አግደ ደወ ቲቢ ለጀራሲም ከህላቱ
ጥዉራም ሀለው መኢኮን እት ቀበት
ክልኤ ሰዐት እንዴ ፈረገ ነቲጀት

እብ ሙነዘመት ዓፍየት እዲነ
ዐደዮ ቲቢ እግል ትከረዕ ወእብ
ሰበብ ቲቢ ለመጽእ ሕማም፡ ሞት
ወዐዛብ እት በሕ እግል ልትከሬ
ለአፍገረቶ ኤታን እብ ተማሙ
እት ዐመል እግል ተአውዕሎ ክም
ትከድም ተአክድ። እብለ መናሰበት
እለ እግል ኩሎም ሕማም ቲቢ ዐለ
ክም የዐለ እግል ልግበእ ዲብ ኩሉ
አርካን ዐድነ እንዴ ትፈረረው
ነፍሶም እንዴ ኢልምሕኮ ከድሞ
ለሀለው ሐካይም፡ ናይ ዶትስ
ወካይል ዓፍየት ዐዶታት ወሰብ
ሽርከትነ ሐምዴ ዛይደት ዲብ
እንቀድም፡ ሕማም ቲቢ እትለ
ትደሀረት ደረጀቱ እግል ልትከሬ
ወሐዮት ምን ቲቢ እትለ ትወቀለት
ደረጀተ እግል ትርፈዕ እምበል
ሕላሌ እግል ትሽቄ ክምቱ እብ
ድግማን ተአክድ።

ልብ ክሬ
ሕማም ቲቢ ለኢለደመዐ
ክትፈት ገሮብ ኢሀሌት፡ 80%
ላቱ መስከቡ ሸነብእቱ።
20% ሀዬ ምን ሸነብእ በረ
በህለት እት ቅደድ፡ አምዓይት፡
ከርሸት፡ ዐጭምት፡ ከላዊ ወብዕድ
ንዋያት ከብድ … ልትረከብ።
ስዕለት ወገነስል እንዴ ሐደግከ
ለብዕድ አሻይር ቲቢ ሸነብእ ልግበእ
ወበረ ምን ሸነብእ ሐቴቱ።
ኩሉ ጀራሲም ቲቢ ምን ሀወ
ለሰሐበ ቲቢ ኢጸብጦ፡ ዲብ ገሮቡ
እንዴ ኢለሓምሞ ወእት ብዕድ
እንዴ ኢለሓልፍ እግል ልንበር
ቀድር። ገሌ ቲቢ እንዴ ኢልርኡ
ሕፍረት ቀብር ትከርዖም እት
ሀሌት ገሌ ሀዬ ነፍሶም ምን ሕማም
ናይ ዳፍዖት ቅድረተ ክም ሐወነት
እንዴ ሐሶሰ እቶም ለሓምሞም።
ምነ ሰክብ እትነ ሀለ ቲቢ እግል
ንስለም ሰኒ ንትመወን ሰኒ ንስከብ፡
ሸነብእነ ሀወ ነዲፍ ክም ረክብ ኒዴ
ወለገብአ ሕማም ስርዐት ትንፋስ
አጊድ ንትዳዌ ምኑ።

ዓም አሻይር ቲቢ
ሸነብእ፦

ለለስእል ጅንስ መትሻቀዪ ኣቲ
ሀለ። እት ፈረጎት ለሕማም ለበዴ
ወቅት እግል ለአውሕድ ወከህላት
ለጠወረ ጅንስ ቲቢ አጊድ እግል
ልትፈረግ ዶር ዐቢ እግል ለአግዴ
ሀዬ ሰእየት ትገብእ እቱ።
ፈድል እሊ ገብእ ሀለ ጅህድ
ለትረከበ ዐውቴ ዐቢመ ምንገብእ
ቀደምነ ለሀለ ተሐዲመ ቀሊል

ከህላት ደወ ለጠወረ ቲቢ ዳወዮት
ሰበት ገብአ፡ ሐማይም ዲብ እለ
ደረጀት እንዴ ኢበጽሑ ደዋሆም
እት ወቅቱ ወእብ ተማሙ ክም
ነሱእ እግል ልግበእ ዳወዮት እብ
ብስር ዶትስ ሰኒ እግል ልደቀብ
መትጻጋም።

ዝያድ ክልኤ ሰለስ ሳምን
ለትጸኔሕ ዕርፍ ለኢተሀይብ ስዕለት
እኪት
መጺጸት ነሐር
ገነስል ሕምሩግ (ደም ለተሓበረ
እቱ እግል ልግበእ ቀድር)
ፈተር ተዐብ
ሽላሕ(ህማር)
መትደበእ ሸንሀት ነብረ
ሐቲተት
ሐዝ
ለህበት ዶል ላሊ
እብሊ ለሸዐረ አጊድ ዲብ
ሐኪም እንዴ ጌሰ እግል ኖሱ
ወእግል ዓይለቱ ምን ሕማም
ለአንጌ።

እት ደንጎበ ውዛረት ዓፍየት
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ኣሳር

እስባት አወልወሎት ጅንስ ሐረምዝ እት ኤረትርየ
ዕሙማይ ሐብሬ

እት ሰፍሐት መዐፍየት
ክምሰለ ቀደም እለ ለታብዐኩሙ
እብ መትሳዳዳይ ምስል መትሐፍ
ኤረትርየ ወኮንፈደራልየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ ምስል ታሪክ
ወኣሳር ዐድነ ለልኣትኣምር
ጽበጥ ምን ተአነብት ገሌ
ሳምኖታት ዋድየት ህሌት።
እት ዐድነ ለህለ ኣሳር እብ
ገበይ ዕልምየት ወእስባት እንዴ
ትደረሰ ወትጸበጠ ፈሀምኩም
እግል ልዕቤ፡ ክም ፍገሪት እሊ
ህዬ እት ስያሐት ዐድነ ወሕፍዘት
ኣሳር ወርዝቅ ጠቢዐትነ ዶርነ
እግል ንቀድም ለትሰዴ ሰበት
ተ፡ እንትመ እብ እንክርኩም
እትለ ሰፍሐት እለ እግል ትሻርኮ
ነዐዝመኩም፡ከእግልዮም
እብ
ክሱስ መትዘርኦት ሐረምዝ እት
እዲነ እግል ንርኤቱ፡ ቅራአት

በኪተት።
ሐረምዝ ምነ እብ ከባደት
ገሮቦም
ወዕቢነ
ርሖም
ለልትአምሮ
ሔዋናት
እት
ገብኦ፡ ምን 3-4 ምትር ሪም
ክምሰልሁመ ምን 4-7 አልፍ
ኪሎ ግራም ለልትመዘኖ ምን
ጅንስ መጥብየት ቶም።
እሎም ሕያያም እሎም እብ
ድብልት (ትርድት) ገኖበት፡
ጠልፌሕ እገሮም፡ዐባዪ እዘኖም
ወረዪም ኣንፎም ለልትአመሮ
ቶም።
እብ ጌማም አስክ 40 አልፍ
አስዑድ ለቦም፡ነጎቶም ህዬ እት
አካን ሓምሳይ እግር እንዴ
ገብአት ክም ምራዶም እግል
ልርፍዖ እበ ወእግል ለአተንፍሶ
እበ ለትሰዴ፡ ክም ምራዶም
እግል
ሊደው
ለትሰድዮም

ተ። ሐረምዝ ክምሰለ ብዕዳም
99% ለበጽሖ መጥብየት ጭገር
ለአለቦም ወምን ቅድረት ወለዐል
ዕቢን እዘን ለመልኮ ቶም።
ገሮቦም ውቅልት ጣቀት
ምነ ለአፈሬ ሔዋናት ሰበት
ገብአው ህዬ ኢሀለዮት ጭገር
ለኢትትሐዜ ሐፋነት ገሮብ
እግል ለአፍግሮ ሰድዮም።
እት ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ
ለህለው
ሐራምዝ
ለተርኤ
ሱረት
እሎም ሰዐር ወአቀጥፍ
ለልትመወኖ ሔዋናት፡ እት
ለትፈናተ
ድውራት፡
ምን
ምድር ሰዐር አስክ ድበዕ እቡ
ለሸፍቀ ምድር እቱ እግል
ልንበሮ ለቀድሮ ቶም። ለሬማ
ወክድ ዕምስነ ክምሰልሁመ
እት አጥበዮት ውላዶም ለከልኦ
መጥብየትማ ቶም። ህቶም እት
ክሉ ዕምሮ 26 ኒበት ለአበቅሎ።
እሊ አንያብ እሊ ህዬ ምስል
ዘበን ለልትሻረፍ ወለበቅል ቱ።
እብ ዓመት እትሊ ወክድ
እሊ እብ ናይ አፍሪቀ ወኣስየ
ለልትአመሮ ኣጅናስ ሐረምዝ እት
እዲነ ክም ህለው ልትአመር።
እት አፍሪቀ ለልትረከቦ
ሐረምዝ እት ባዶብ ተሓት
አፍሪቀ እንዴ ትፈንጠረው ለነብሮ
እት ገብኦ፡ ለናይ ኣስየ ህዬ እት
ግብለት ወግብለታይ ምውዳቅ
ናይለ ቃረት ልትረከቦ።
ልተላሌ......

ምን ሐልየት መንሰዕ ቤት ሸሐቀን እለ እት ገጽ 201 ናይለ እት
ሰነት 1913 ለትጠበዐ ክታብ ሐይለት ትግራይት ለህሌት እድሪስ ወድ
ገብሸ ለልትበሀል ሓልያይ እግል ከንቴባይ መሐመድ ምን ዖረ ለሐለየ
ሕላየት እግል ንርኤ፦
ትምተ ገድም ወአስደማም ለመእለፍ እሊ በርካቱ
ወትርኤ እሊ አዚሙ ወትርኤ እሊ አምሻሹ
ወትርኤ እሊ መደባይ እት ቀበትለ አብያቱ
መምብሃቱ እለ ተገሪት ላመ ዋይረ መምብሃቱ
ደብራቱ ዲቡ ትሸፈል ለተዐይር እት ክል ሓጋሱ
ወድ ሐሰመ ወድ ሕሻልቱ ለጋድመት በዲር ውህራቱ
ምን ገይስ እገረ ወምን ልትሃጌ አፍሃ ቱ
ምን ሰሜዕ እዘነ ወምን ልርኤ ዕንታ ቱ
ገድም ጽልመት ሚ ትከይድ ለወርሐ እሊ አምሳቱ
አባይነ እሉ ልትኣኬ በዲር እብለ ረብዓ ቱ
ለገሌ ልብል ህረቦ ለገሌ ልብል መጽኣ ቱ
ለገሌ እብ ሀውኬ ገይስ ምኑ ለሕልካቱ
ምን ዘምተ አቴ በ ተዐይር ዲብለ አፍያቱ
ዝምትት ላተ ለአተክሬ ጋይሰት ኢኮን ምን መሓዙ
መርሐ ወከንቴባይ ሹም ለሓክም ምድር
ወድ ሐሰማ ቱ ወድ ሕሻል ለነጋጊሩ ምን ሀድር
መምባለ አግብር ደራይት መምባለ አማት ፈረፍር
በየእ እት ድጌ መን ከረዖ ወከልክል
ክም ቀልቡ ልትሃጌ ኢለርዐዴ ወኢሀጥል
ሸሩ ልብሎ ልክለአነ ምዕል ለእለ መትነድር
ሐየት ቱ ወድ ገመኔ እብ አስዑዱ ገንድል
መን ቱ እምበሌከ ለገይዳት ጥራይ መጭር
ለሕኑቅ እንቱ በልስ ወቅዩድ እንቱ ነትል
ዕምረት ለመሸባብ ፋግር ኢኮን እብ እግር
ፋግር ኢኮን ምን ሐረት ወፋግር ኢኮን ምን ምዕጥን
ፋግር ኢኮን ምን ድጌ እብ ስቅራት ወዘፍር
ለአንስ ወዴ ዕላላት ወለዋጦት ዘብጥ ዐነድር
ሳምን ተ ነብረ እዲነ ሐቆለ ሳምን ኢትነብር
ሳምን ለረብዓተ እት ልሄሬ ወእት ገንድል
ለእገረ እት ገይስ ለዕንታተ ሰኒ እት ፈጥን
ከፍሀ እዲነ ዕዛል ምሴተ ወፈጅር
እዲነ ሐላፊት ተ ዳይም ሚ ተ ከትነብር።
መርሐበ ወከንቴባይ እለ ጋድመት መስመረ
ወአለል ትግበእ ወጎምሰ ለዊሽ ገይስ ምን ለዐለ
ሹም ለሸየም ልትጋመር እንዶ ሀይብ ተበነ
ድሩይ ለቀዓሪ ገናፍል ድሩይ ለሰራር ገርገረ
እት አፍሁ ሸዋሪብ እት ሽ’ልሑ ሐልሐለ
ቅታሉ ለብሑቶ በጥር ምኑ ለኢከሀለ
አለቡ ረድዮ ሕዋይቱ ሐቆ ተሐውረረ
ሰብ ጸሊም ልጸበር ጋብእ እንቱ ደልደለ
ኢፈርህ አሰይፍ ምንመ ትመትሀ ወትሰሐለ
ኢፈርህ መናዱቅ ባሮት እብለ ስረረ
ኢፈርህ ከወኒ እት መቅጠኑ ሻገረ
አርወሐት እት ረቢ ተ እት ለታልቅ ምን ለዐለ
እብ ትበአሰት ኢትመይት እንደይ ተመ ለአጀለ
ወእብ ሰኬት ኢትፈግር አግማለ ሐቆ ተሓደረ
ረበዕ ረበዕ ተ እዲነ በዲርመ ጀሀ ወዐመለ
እት ልገንሕ ለዕንታተ ወእት ልገይስ ለእገረ
ሳምን ተ ነብረ እዲነ ግሉል ቱ ለእግለ ተሀመለ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 13

አርቡዕ 29 ማርስ 2017

ገጽ 7

ብ

ዳን

ታይ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

ገሌ ምን ሽባን ፍሬ ቦርዲን አስማጥ ቀደም ሖል
እት ሰማንያታት ለአንበተ ሄራር ተዐሊም ማርያ ጸላም፡ እትሊ ወክድ
እሊ ክምሰለ አንበተዩ ምንመ ኢለሀሌ፡ እት ክለ ለወጠን እብ ለትፈናተ
ምህናት ምስል ብዕዳም ሐዎም ሸቁ ለህለው ሽባን ዕልቦም ብርኩት ቱ።
እሊ ለልሐብሩ ምን ለሀሌ እሊ ምጅተመዕ እሊ ፈሀሙ እት ተዐሊም ሰበት
ትወቀለ ምን አውለውያት ሐያቱ እንዴ ወደዩ ከድም እቱ ለህላቱ።
እት ክል ሰነት ምነ እት ኩልያት ዐድነ ለልትደሐሮ ደረሰ ምን እሊ
ድዋር እሊ ለፈረ ደረሳይ እት ምግብለ ልትደሐሮ ለህለው ደረሰ ሰበት
ረክብ ለማሌ ቀርሐ እያድ ድራሰት እት ዮምመ ክምሰለ እግል ልብርሁ
ለወጅቡ ባርህ ምንመ ይህለ ትልጭ ልብል ክም ህለ ተአገርስ እቡ።
ከእግል ዮም እት ሰፍሐት ሽባን ምስል እሎም ደዓም ለትደሐረው
ደረሰ እሊ ድዋር እሊ ሄራር ተዐሊሞም ሚ ክም መስል ወፈሀሞም እት
ድራሰት እብ ፍንቱይ ምን ናዮም ተጃርብ እግል ንክሰብ እንዴ እንቤ እብ
ሰሐፊ ኣድም አቡሐሪሽ ለገብአት መቃበለት እንዴ ጨመምነ እንቀድም
እግልኩም ህሌነ፡ ቅራአት በኪተት።

ዑስማን ኢብራሂም መሐመድ
ጅምዕ (ጠዊል) ልትበሀል፡ እት
እሮተ ትወለደ ወዐበ። ግራሁ
ዕምሩ እግል ድራሰት ክም ተ’መ
እት ሰነት 1998 መአንብታይት
ድራሰቱ እት እሮተ ለአትመመየ
ዑስማን፡ ጀዋእዝ ነስእ ክም ዐለ
እት ዮም እንዴ ገብአ ዝክርያት
ተዐሊም ልትፋቀድ።
ናይ ምግበይት ወካልአይት
ደረጀት ተዐሊሙ እግል ለአተላሌ
ምን አድብር እሮተ እት ቀላቅል
አስማጥ እንዴ ትከረ፡ እት ቦርዲን
አስማጥ እግል ተዐሊም ተዐገለ።
እትሊ ሄራር እሊ ህዬ፡ ምስለ
ምን ክሉ ድዋራት ምዴርየት
አስማጥ ወገሌ ምዴርያት ለመጸው
ደረሰ እንዴ ደርሰ ጀዋእዝ እት
ነስእ ናይ 2ይት ደረጀት ድራሰቱ
ክም አትመመ፡ ሳወ እት 23ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ለትከረ
ሻብ ቱ። እት ሳወ ናይ 12ይ
ፈስል ድራሰት ወተዐሊም ዐስከሪ
እንዴ አትመመ ፍገሪት ማትሪኩ
2.8 ሰበት ዐለት፡ እብ ደረጀት
ዲግሪ ኩልየት ዕሉም ወቴክኖሎጂ
ኤረትርየ ማይ ነፍሒ እንዴ ሐረ
እግል 4 ሰነት መጃል ዕልምቀመም (ኬሚስትሪ) እንዴ ነስአ
ትደሐረ።
እትሊ ወክድ እሊ ህዬ እት
ክድመት ወጠኑ ፍሩር ለህለ ሻብ
ቱ። ህቱ እብ ክሱስ መንፈዐት
ተዐሊም ለህለ እግሉ ፈሀም እት
ልሓኬ ክእነ ልብል።
“እዲነ እትሊ ወክድ እሊ
እብ ሒለት ተዐሊም ትሄርር
ሰበት ህሌት፡ ምጅተመዕነ እሊ
እንዴ ፈሀመ ዕልም እንዴ
ተዐንደቀ አሰረ ይሄረረ ምንገብእ፡
እተ ጥዉር ምጅተመዕ እግል
ልትሓበር ወአካኑ እግል ለአክድ

ኢቀድር፡ ግረ 21 ክፈል ዘበን
ለህለ ዘበን ህዬ፡ ዘበን ቴክኖሎጂ
ሰበት ቱ ለኢተዐለመ እት ልርኤ
ለልዐውር እቱ ወክድቱ፡ ሰበት
እሊ ንትዐለም ንትዐለም እብሎም”
እንዴ ቤለ፡ ነሲሐቱ ለሓልፍ።
ሻብ ህመድ ዑስማን ህመድ
ምን ሽብህ መዲነት አስነዳቱ። እት
ሰነት 1998 ዕምሩ እግል ድራሰት
ክም ተ’መ መአንብተይት ደረጀት
እት መድረሰት ጃኒ (ጠወን)
አንበተየ፡ እትለ መድረሰት እለ ህዬ
ምነ ጃእዘት ለነስኦ ለዐለው ደረሰ
እት እንቱ ናይ መአንብተይት
ደረጀት ድራሰቱ ክም አትመመ
እት ቦርዲን አስማጥ እንዴ
ተሓበረ ህዬ ናይ ምግበይት
ወካልአይት ደረጀት ድራሰቱ እብ
ፍገሪት ሰኔት ክም አትመመየ፡
እት 23ይት ደውረት ክድመት
ወጠን እንዴ ተሓበረ 12ይ ፈስል
ድራሰት አከዳምየት ወዐስከርየት
እንዴ ነስአ እምትሓን ማትሪክ
እቱ እንዴ ሻረከ፡ እት ኩልየት
ለትኣቴ ንቅጠት ሰበት ረክበ፡ እት

ኩልየት ዕሉም እጅትማዕየት ዐዲ
ቀይሕ እንዴ ተሓበረ እግል 4
ሰነት ለደርሰዩ መጃል ስያሰት
ወዕላቃት ካርጅ እቡ እብ ሰልፋይ
ዲግሪ ለትደሐረ ሻብ ቱ።
ምን ናዩ ተጃርብ ምጅተመዕነ
መንፈዐት ተዐሊም እግል ለኣምር
ክእነ ልብል፦
“እግል
ክሉ
ምጀመዕ
ኤረትርየ እብ ዓመት ወእብ
ፍንቱይ ህዬ እግል ምጅተመዕነ
ምጅተመዕ ትግሬ እግል ኢበለ
ለሐዜ ህሌት፡ ምጅተመዕ እግል
ልትቀደም ወልትጠወር ገብአ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 13

ምንገብእ እምበል ፈናታይ ጅንስ
እግል ልድረስ ወልአድርስ ቡ፡
ምጅተመዐናመ እለ እንዴ ኣመረ
ለልብሉ አምሳል ክም ከረ ዕልም
ኑርቱ ወጀሀል ምንኮር እንዴ
ፈሀመ እግል ልትዐ’ለም ህለ
እግሉ። እብ ፍንቱይ እሊ ሻብ
ለእት ዘበን ቴክኖሎጂ ለትወለደ
ወነብር ቤለ”።
ሻብ ሳልሕ ዑስማን እድሪስ
(ወድ መዲን) እት መድረሰት ጃኒ
ናይ መአንብተይት ወምግበይት
ድራሳቱ እንዴ አትመመ፡ እት
መድረሰት ቦርዲን አስማጥ ናይ
ምግበይት ደረጀቱ እብ ደረጀት
ሰኔት ክም ሓለፈየ ፈቅድ።
ምስል
24ይት
ደውረት
ክድመት ወጠን እንዴ ተሓበረ
ህዬ ናይ 12ይ ፈስል ድራሰት
ወተድሪብ ዐስከሪ ክም ከምከመ
እት እምትሓን ጃሚዐት 2.8
እንዴ ረክበ እብ ደረጀት ዲግሪ
ድራሰቱ እት መጃል ፊዝያእ
(ፊዚክስ) እብ ንቃጥ ሰኒ ሄራር 4
ሰነት ኩልየት አትመመ።
ምን ተጃርቡ ምጅተመዕነ
እት ተዐሊም ለህለ እግሉ ፈሀም
እት ጌማም እንዴ ኣተ ረአዩ እብ
ክእነ ለሀይቡ።
“ምጅተመዕነ
ምስለ
ህለ
እግሉ አብካት ተዐሊም ማሌ እት
ድራሰት ዐሸም ሰኒ ዐለ እግሉ፡
እሊ ሰበት ዐላቱ አስክ እለ ሰኒ
ለሄረረ። ዮም ላኪን ሌሂ ዐሸም
ሌሂ ክም በዲሩ ሰበት ይህለ አሰፍ
ወዴ እትከ። እብ ፍንቱይ አንሳት
ርኤነ ምንገብእ ዮም ምን 2ይት
ደረጀት ድራሰት እት ለአወልጠ
ምነ ልትረአየ ህለየ። ሰበት
እሊ ምጅተመዕነ ለእት ብሩር
ረዪም ለህለ እግል ልንበር ገብአ
ምንገብእ እግል ልትዐለም ሰበት
ህለ እግሉ፡ ለህለ እግሉ አብካት
እግል ልትነፈዕ እቡ ቡ”፡ እት
ልብል ለሀበዩ ረአይ መትመሚ
መቃበላትነ ምስል እሎም መሰል
ሰኔት ሽባን ዐለ።
ከሓይሳም ሽባን እሎም መሰል
ሰኔት ላቶም ሽባን ማሌ እብ
አብዕቦታቶም ለትቀርሐ እያድ
ተዐሊም እንዴ ረፍዐው ለሄረረው
ሽባን ሰበት ገብአው ሕናመ ገበዩም
እግል ንተሌ ወምን ናዮም ነሳይሕ
እግል ንትዐለም ህለ እግልነ።

ብሸራት ምን መሀረጃን
መአሰሳት ተዐሊም ውቁል
እብ መሕበር
ወጠን
ሸባባት ወደረሰ
ኤረትርየ ፈርዕ
ሳዋ ወመአሰሳት
ተዐሊም ውቁል
እንዴ ትነዘመ
ክል ሰነት ለገብእ
መህረናጅ፡ ዮም
ዓመትመ ክለን
ኩልያት
እት
ከብደን
እግል
አርበዕ
ወርሕ
ወድያሁ ለዐለየ
ጅግረ
እብ
ኢንትር ኮሌጅ
ለ ል ት አ መ ር
ሜ መ ዮ ት
ጅ ግ ራ ታ ት
እንዴ አትመመየ
እለንተን
ዮም
እግል
ሳምን
ወክዱ
ገብእ
ለህለ መህረጃን
እት ሐንቴ ስቅራት “ዝናርነ ዕልም ወግርመትነ ብዝሔ አጅናስነ”
እበ ትብል ስቅራት ምን ዮም 30 ማርስ አስክ 02 አፕሪል
ሰነት 2017 እት ኩልየት ተጃረት ወእቅትሳድ ሐልሐሌ እግል
ልትዐየድ ክምቱ እንበሽር።
እትሊ ኩለን ኩልያት ዐድነ እት ሐቴ ወድነ ለጀምዕ
መህረጃን እብ ለትፈናታ ጽበጥ ዓዳት፡ናይ ለመድ(ቅዱም)
ወሐዲስ ሙሲቃት ወስስዒታት ተማሲል ወዕፌ ዕልም ለከምክም

ጅግራታት፡ሰሚናራት፡ ዕፌ ግርመት ጠቢዐት፡ ምህዞ ወሰንከሮት፡
ነቁሽ ወረስም መባትክ ወለትፈናተ ጅንስ ርያደት እቡ እንዴው
ተ’ለ እግል ለአስምንቱ።
በርናምጅ ዐግሎ ፈርያት ፈን ወበርናምጅ ተሐይስ ተሐምቅ
ሽባን እትሊ አሌላት እሊ ምነ ቀርቦ በርናምጃት ቶም።
ሰበት እሊ እትለን እግል አርበዕ አምዕል ለትገብእ ዳምቀት
ሳምን እግል ልሻርክ ለሐዘ፡መንገአትነ ፍትሕት ክምሰልተ እት
ነሐብር እግል ክሎም እዩሳም ነዐዝም።
መመቅርሐይት ለጅነት 8ይ መህረጃን መሕበር ወጠን ሸባባት
ወደረሰ ኤረትርየ ፈርዕ ሳወ ወመአሰሳት ተዐሊም ውቁል።
አርቡዕ 29 ማርስ 2017

ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ግውኑያት ሐቃይቅ

ለጀልበት ወገርሀትለ ዐወሊ ብትሮል

እት ሐቴ ላሊ ምን ከረም
ሰነት1995፡ ሐቴ ምነ ሰኒ ገዛይፍ
ላተን መራክብ ሐርብ አምሪከ እት
ባካት ግንራሪብ በሐር ከነደ ሰኒ
ሻፍገት እት እንተ ተሀውል እቱ
ለዐለት ወቅት፡ አጅህዘትለ ላዳር
ዎሮት ሰኒ ገዚፍ ላቱ ገሮብ ምስለ
መርከብ እግል ልዳገሽ ቅሩብ
ክም ሀለ ለለአርኤ ሐብሬ ሀበየ።
ከብትንለ ጀልበት ሻፍግ እት እንቱ
አስክለ አጅህዘትለ ላስልኪ እንዴ
ረትዐ፡ ምስለ እትጃህ ለሀይ እት
ለሀድግ አንበተ።
...ለከብትን፡ እሊ ልትሃጌከ
ለሀለ ከብንትንለ መርከብ ሐርብ
አምሪካቱ። ምን መትዳጋሽ እግል
ትትወርኬ፡ ለእቱ ተአሴርር ህሌከ
እትጃህ፡ እብ ቅያስ 15 ደረጀት
ሸንከት ቅብለት ሎልቡ...ትሸነኮ..
አዲግ አወልጦ ቤለ።
ለእትጀህ
ለብዕድ፡
አትአመሮት...እለ
ናይ
ከነደ
ስልጠት ተ። ለእሉ ጠልቦ ህሌኩም
ጋር ካፊ ኢኮን። እትጀህኩም
እብ ቅያስ 180 ደረጀት እግል
ትሎሉቡ
እነስሐኩም...ትሸነኮ።
ለከብትን፡ ሚ በህለትካ ቱ..! አነ
ምነ መትዳጋሽ እግል ትትነወኮ
ለእትጃህኩም እብ ምቅያስ 15
ደረጀት ሌጠ ሸንከት ቅብለት እግል
ትሎሉቡ ጠለብኮ ምንኩም። ወእብ
ክሱስለ መርከብነ ህዬ እሊ እኩም
ለከስስ ጋር ኢኮን...ምናተ ሕናመ
ምነ መትዳጋሽ እግል ንትወርኬ
ለእትጃህነ 15 ደረጀት እግል
ንሎልቡ ቱ። ወሕናመ ሸንከት
እትጃህ ግብለት እግል ንትሎለብ
ቱ ወእሊመ ምነ መትዳጋሽ እግል
ንትወርኬ ሌጠ ምን እንቤ ቱ..የለ

ሽፈጎ ትሸነኮ።
ለእትጃህ ለብዕድ፡ እሊ ካፊ
ኢኮን፡ ለእትጃህኩም እብ ቅያስ 180
ደረጀት አው ህዬ ምን ልውሕድመ
እብ ቅያስ 130 ደረጀት እግል
ትሎሉቡ እነስሐኩም...ትሸነኮ።
ለከብትን፡ እግልሚ ትትከሐድ
ህሌከ? ወእንታመ እብ ጀሀትከ
አክለ ቅያስ እሊ እንዴ ኢትትወርኬ
አዋምር እግል ተሀብ ሌጠ ተሐዜ
ህሌከ? ሕነ ናይ አምሪከ ናይ
ሐርብ መርከብ ሕነ፡ እንቱም ህዬ
እብለገብአትኩም ምን እንቱም?
እት ልብል ሰኣል ወጀሀ።
ለጀሀት ለብዕደት፡ ሕነ እት
ረአስ ማይ ለተሐምብስ ናይ
ብትሮል ገርሀት ሕነ! ወእግል
ንትሐረከ
ቅድረት
አለብነ!
ትደገጎ! ቤለ፡ ምናተ ለወቅት ክሉ
ዲብ እሊ መንፈዐት ለይዐለት
እሉ ናይ ላስልኪ ህድግ ውሑይ
ሰበት ዐለ፡ ለሰፊነት እት ትደገሕ
መጸት ወምስለ ገርሀትለ ብትሮል
ትዳገሸት።
ምን እሊ ለእነስኡ ደርስ፡
ለእትጃህ ለብዕድ ክል ዶል አክል
ሕድ እብለ ናይከ መዋሰፋት እንዴ
ነስአከ ኢትፍሀሙ። ከእትሳል
እተ ትወዴ እቱ ወቅት፡ ለዎሮት
ሀደፍከ ልእከት አስክለ እትጃህ
ለብዕድ እግል ትንደእ ሌጠ
ኢትውደዩ። ምናተ ለሀደፍከ አርበዕ
እንክር(dimension) ለሀሉ እሉ።
በህለት፡ እት ሰልፍ እግለ
እትጃህ ለብዕድ እግል ተአፍሀሙ
ብእትከ፡ ወሐቆሀ ለበሊሱ ትከበት፡
ወእግል ርሕከ ክም ትትፈሀም እንዴ
ወዴካሀ፡ እት ደንጎበ ለልእከትከ
ንደእ ዲቡ።

እዲነ እብ ጠምጠመ እግል ተሓልፍ ለሰድያከ ነሳዬሕ
- ዮምየን ተማሪን ውዴ፡ ወእግል ርያደት እብ ገበይ ንዝምት ትነፈዕ
እበ።
- እግል ብዕዳም ለተሀየበ ሐምዴ ወሽክር፡ እብ አማን ምን ልብከ ለትትበገስ
እግል ትግበእ ብእተ።
- ሽቅልከ ክም ህዋየት ወክም ፈን ንስኡ ወትመተዕ እቡ።
- ክል ዶል ለሔሰት እግል ትሳድፈከ ታኬ፡ ወእኪትመ እንዴ ትዳሌከ እለ
ጽነሕ።
- ምን ፍንቲት ወተሐት ላቱ ጋር ኢትዕረግ እሉ ወኢትትከሬ።
- ሮቤን ሻርመ ሲረት ቢንጃሚን ፍራንክሊን እግል ንቅረእ ትወሰ።
- እግለ እግል ትሽቀዮም ለተሐዜ ጋራት፡ እት ሰልፍ ሳምንታይ በርናምጅ
ርሰም እሎም።
- ለአግደ ሐምስ አውለውያት ሐያትከ እስወን ክም ተን አክል ሕድ
ፈርገን።
- እግለ እት ባከ ለልትረከቦ ትልህያታት ወመብድየት ወቅት ኢፋል
በሎም።
- ምነ እሎም ተአምር ክሎም ለሔሰ አደብ ክም ለሀሌ እግልከ ውዴ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 13

ዎሮት ወድ ዩጎዝላቭየ
ላቱ ሐላግ፡ ዕምሩ ወድ 79 ሰነት
ክም በጽሐ፡ እት ቀበት ሐቴ ስነት
ሐድ 25 ዶል ሀደ።
ለሬመት እሲት ታሪክ
ሱጁለ ለትትረከብ ማርየ ፌደ
ትትበሀል። ለሪመ 255 ሰንቲ
ምትር በጼሕ። ህተ ወለት ሰቦዕ
ሰነት እንዴ ኢትገብእ እት ፓሪስ
ሞተት።
ሶትየ
ረ’የ
ዎልፍ
ለትትበሀል እሲት፡ እግል ዎሮት
እብ ፈን ነቅሽ እሙር ለዐለ ነፈር፡
ሱረት እናሰ እት ንሳለ እግል
ልነግሽ እለ ጠልበት ምኑ። እሊ
ለወዴት እቡ ምስምሰ፡ ለእናሰ እብ
ሰበብለ ህተ ትወድዩ እቱ ለዐለት
ዞዕ ወረብሸት ሰበት ሞታ ቱ።
ዲብ ደውለት ኡራግዋይ፡
ክልኦት ዋልዴን እግል ጀናሆም
እት ቀበትለ ቤቶም እት ሐቴ
ቁርፈት ፋድየት እግል መደት 14
ሰነት እምበል ሐረከት ሐብሰዉ፡
ወለምስምሳ ህዬ ህቱ ወድ 19
ሰነት እት እንቱ እግል ሐቴ ወለት

ሰበት ሻቀላ ቱ። እሊ ኦስካር ናፋሮ
ለልትበሀል ስጁን፡ እት ቀበት እለን
ስጁን እት እንቱ ለሓለፈየን 14
ሰኖታት፡ ለጭገሩ እንዴ ሬመ
አስክ ሕምብራሁ በጽሐ፡ ወእምበል
እሊመ ሸከሙ ሬመ ወለአጭፋሩመ
እተ ክምስልሁ። ከአምዕል ለእሎም
ዋልዴን እግለ ጀናሆም ምነ ስጅን
እግል ለአፍጉሩ ቀረረው እተ፡ ለጀነ
እምበል ዕያደት መጃኒን አካን
ብዕደት እግሉ ለትገብእ የዐለት።
ከዐደድ እለ ረሕመቶም ለትሰለበት
ዋልዴንመ ኢልትሰአኖ!
ለትደቀበት ሒለት ክርን
ለዐለት እሉ ነፈር፡ ዎሮት ወድ
እንግሊዝ ላቱ እናስ ዐለ። ህቱ እት
ሳምናይ ዐቅድ ዕምሩ እት እንቱ
ሞተ። ህቱ እተ ምን ቤቶም ሰለስ
ኪሎ ምትር ለትረይም ገርሀቱ እንዴ
ገብአ፡ ለዐይር እት ሀለ እግል እሲቱ
እንዴ ትላከየ፡ (እመጽእ ህሌኮ ድራር
እንዴ ዐገልኪ ትከበቲኒ) ልብለ
ዐለ። ከዶል ለአፌት ለአትያተ ክሉ
ለጋራት ጃህዝ እት እንቱ ጸንሑ
ነብረ።

ተበሰም

ዎሮት ነፈር፡ እግል ዎሮት መለሀዩ እት ዕያደት ካርር ለዐለ እግል
ልዕደድ አስክለ ዕያደት ጌሰ። ከክም ረአዩ ረቢ እግል ለዓፍዩ ደዐ
ወደ እሉ ወሀድየት ሀበዩ። ሐር እተ ባኩ ዎሮት ነፈር ምን ርአ፡ እሊ
ምስልከ እትለ ቁርፈት ለሀለ ህዬ ምን ቱ እት ልብል ትሰአለዩ!
ለመለሀዩ ህዬ እሊ ዎሮት ሲኒ ቱ ሕሙም ሀለ ቤለዩ። ከእለ ምን
ገብእ ረቢ አጅር እምበል ሚኢውደየ እግልዬ እግል ዕደዱ ቱ ቤለዩ።
ከእንዴ ጌሰ እቱ እተ ባኩ ዶል በጽሐ፡ ለሲኒ ህዬ፡ “ሾን ሻ ሽዎክ
ሸካማ ሸንን ሻው ሽዎዎ ሽን ክዎዎ ፈን ተሽን ተሽ ኸሸን ሽን” እት
ልብል ጪጭ ቤለ ዲቡ።
ለነፈር ህዬ፡ አሃ ለእናስ መይት ሀለ ገብእ ምስኪናይ፡ ወእለ ለፊናሁ
ተ ገብእ ቤለ። ህግየ ቻይና ለአምር ሰበት ይዐለ፡ እግለ ህግያሁ እንዴ
ከተብክወ እተ ዐዱ ምን አበጽሐ እሉ ረቢ አጅር ወሰዋብ ወድየ
እግልዬ ቤለ፡ ወገለም ወወረገት ነስአ ከከትበየ። ወእብ አማን ለሲኒ
መስኪናይ ሐቆ መደቲት ሞተ።
ሐር ዐዱ ለጀናዘቶም እግል ልንስኦ ዶል መጸው፡ ለእናስ ጌሰ
ዲቦም ወረቢ ልርሐሙ ግድም ሚ ትወዱ ረቢ ሰብር ወኤማን
ለሀበኩም አስብሮ ሌጠ ቤለዮም፡ ወአልፋትሐ ጸብጠ እሎም።
ሐር ገሌ እኩም እግል እሰልሙ ለሐዜ ጋር ሀለ ምስልዬ ቤለዮም።
ወልኩም ቀዴማየ መፋግር አርወሐቱ አነ እተ ባኩ እበጥር ዐልኮ።
ወእሊ ተሌ ዝዖታት እት በልስ ሰመዕክዎ፡ ምን ኣመረ ፊናሁ ትገብእ
እቤ ወእንዴ ከተብክወ ጻብጠ እግልኩም ህሌኮ ቤለዮም።
ወሰኒ ለአስነ ሰበት መስለዩ እብ ራሐት ደሚር ሸዐረ፡ ወብጣሩ
እንዴ ገብአ ለወረገት ለከሊማት ካትብ እተ ዐለ እለ ሰለመዮም።
ወሐር ሻፍግ እት እንቱ ትሰአለዮም፡ ለነፈር ሚ ልብል ዐለ ገብእ
ቤለዮም።
ለሲኒ ክም እሊ ልብል ዐለ ቤለዉ፦ “ይሀ እናስ ኬን ቅረብ፡ እተ
ረአስለ አንቡበትለ ኦክስጂን ትበጥር ህሌክ! የሀ ወድ ሐላል ለአካን
ትሸንኬ ምነ ትቀትለኒ ህሌከ። ኣላ ረቢ ሀለ እትከ ቀተልከኒ ሌጠ”
ልብለከ ዐለ ወአዜ እንተ ቄትላይ ወልነ እንተ” ቤለዉ።

መዕሉመት
- ክልኦት ሐባይ በናነ ዶል ትበሌዕ፡ እግል መደት 90 ደጊገት
ናይ ርያደት ነሻጥ እግል ቲዴ ለትከፌከ ጣቀት ለሀይቡከ።
አርቡዕ 29 ማርስ 2017

ዎሮት (ቤረስ ኢድዋርድ)
ለልትበሀል ነፈር ዐለ። እሊ ነፈር እሊ
አክራናት ናይ ሔዋናት ወሰራይር
ፋሌ ነብረ። ከወድ 73 ሰነት እተ
ገብአ እቱ ወቅት፡ አክራናት ናይ
ሐድ 800 ለገብአ ለትፈናተየ
ሰራይር እግል ልፋሌ ቃድር
ዐለ። ከምነ ሳደፈያሁ ለለአትፍክረ
ተየልል፡ ሐቴ ዶል መልሂቱ እግል
ልትዛወሮ አስክ አድብር አምሪከ
እግል ሊጊሶ ዐዝመዉ። ከዲቡ ክም
ጌሰው ኩሎም ምንለ ዐረብየት
እንዴ ትከረው፡ ግርመትለ መካሪትለ
ምድር እት ለዐፉ አንበተው። ህቱ
ህዬ ክርን ናይ ድቢ እግል ልፋሌ
ሸንሀት ሰበት መጸቱ አክራናት
ወደ። ምናተ ህቱ እት ሩሑ ሌጠ
ጆረ። አስከ ጀማዐቱ ዶል ዐቅበለ፡
እለ ኢኮን ህቶም ህዬ እብ ሰበብለ
ክርን ለእለ ወደ ፈርሀት ሰበት
ተሓበረቶም፡ ዐረብየቶም ትጸዐነው
ወእብ ሰከይ በዲር ምድር እንዴ
ጠለቀው ጸንሐዉ!
ለእሙር ምመስል ቻርለስ
ቻፕሊን፡ እት ሐቴ እግል (ቻርሊ
ቻፕሊን) ኖሱ ለትፈለለ እተ ብድረ
ሻረከ። ከዲብለ ብድረ ህቱ ሳልሳይ
ፈግረ።

በሀል
-

ዎ ሮ ት
ገበዩ ባድየት ምኑ
ሳደፌከ ምን ገብእ፡
ተሐይስ ለትብለ ገበይ
ምርሑ።
- ክሎም ጋራት ነኣይሽ
እት እንቶም ለአነብቶ ወእት
ለዐቡ ገይሶ። ምናተ ምሲበት
ዐባይ እት እንተ ተአነብት
ወሐር ምንዶል ከእት ትንእሽ
ትገይስ።
- ደሚር ክርን ሃድአት፡
ዎሮት ለአተቅብለከ ክም ሀለ
ለተአስእለካ ተ።
- ጸልዐትከ እት ብዕዳም
ኢትጥረዕ
እበ....ጸሌዕ
እግል ማ’ጣም ሌጣ ቱ
ለልትአመሮም።
- ምንዬ ለፈግረ ዝዖታት
ብዞሕ ለአትቀድናኒ...
ለዝዖታትዬ
ሰበት
ለዐጅባከ፡ ምናተ አነ
ላቱ ይዐጅበከ።

ዝበድ
ዛዖታት

ወድ ሚን ኣደሚ ክም
ሰላዲ ክልኦት ገጽ ሐቆ ወዴ፡
ሐያቱ እብ ግዲደ ዶልከ
እት ጂብ ነፈር ዎሮት
እት ነክስ ለአፈንየ።

ገጽ 9

ን ወዓዳት

ፈ

ሙሰ መንደር

“ስ’መዕ ክልኦት ከበር”

12ይ ክፋል
እም ሰሚረ እበ ወለተ ለቴለታተ
ህግየ ክልስት፡ ከብደ እብ ፈርሀት
ተሀምበከት። ምናተ ሕርያን ብዕድ
ሰበት አለበ፡ እበ ጀርደት አብ ሰሚረ
ለብቅዕት እግል ትትሐረድ ሰበት
በ፡ አብ ሰሚረ እግል ተአስእል
ትከማከመት።

ፈጅሪተ ሓሪት ምነ ቡን
አሰብሖም ረአስ ወድገም ሐቆለ
ሰተው፡ “እለ ወለት ማሌ ለህግየ
አቡኪ ሚ ሐሰብኪ ዲበ እንዴ እቤ
ስእልተ ዐልኮ” ክም ትቤ ህግያሀ
እንዴ ኢትከምክም አብ ሰሚረ
እንዴ አዳለቀ ዲበ፡ “አሀ ከሚ
ቴለተኪ፧” ትሰአለየ ንሁፍ እንዴ
እንቱ። “ወለት ሕርምዬ ልእኬ
ወክፍርዬ ኣሕመድ ወድ ሳልም
እግል ይእትሀዴ! ዳርስ ኢኮን
ወህዳይ ህዬ መስተቅበል ሰበት
ገብአ ዲብ ሕርያን መስተቅበልዬ
ሕርየት ብዬ ትቤ። እበ እለ ረኤኮ
ዲበ ኖሱ ረቢ ሸርለ ማየ ለሕፉን
ልክለአነ በሎ” ክም ትቤ ለዲብ
ከብደ ትበጭብጨ ለዐለት ህግየ
ክም አፍገረት፡ ደሸቅ ትቤ ከበሊሱ
ትጸበረት።
አብ ሰሚረ ግድም እለ
ህግየ እለ ሐቆ ሰምዐ ዲብ ኮር
ሼጣን ክም ልትጸዐን ምን በዲሩ
እሙር ሰበት ዐለ፡ እሰልፍ ፈሎሽ
ቤለ ወሐሬ፡ ክም ገመል ሓጥር
እብ ክልኦት ለምሽጥቁ ገፈይፍ
ሐቆ አፍገረ፡ እበ “ወለትኩም
ቴለቱ” ለትበሀለ ዓጭም ለሰብር
መባልስ ሕዩር እንቴ እንቱ፡ እግል
ለአትፋርሀ እንዴ ቤላቱ ገብእ
ትላከየ ወክም መጽአቱ አትገሰየከ፡
“ያብት!” ቤለ ኢግህያሁ እንዴ
ትሰለፈ ወትወሐሰ። ጾር ገመል
ለለአለድድ ትንፋስ ረዪም ሐቆለ
አተንፈሰ ህዬ እንዴ አትለ፡ “እንቲ
ወለትነ ወሕናመ ዋልዴንኪ ገብአነ
ምን ገብእ፡ ህግያነ ትሰምዒ!
ኢፋልዬ ምን ትብሊ ህዬ፡ ምነ እት
ቀደሜኪ ለሀለ ክልኦት ሕርያን
ኦሮት ሕረይ! ወመርገምነ አትርፊ
ወመድሐርነ ንስኢ። ምን እሎም
ክልኦት ሕርያን ወኬን ም’ነ
አግቡይለ ረቢ ገበይ አለብኪ!
ሕነ ዋልዴንኪ ኢሕነ ወእንቲመ
ውላድነ ይእንቲ” እት ልብል እግል
ለአትፋርሀ አንበተ። ለወቅት ለሀይ
ገጽ አብ ሰሚረ አመቅረብ ትበርሁ
ዐለት። ለዲመ እንዴ ልትሃጌ
ዲብ እዴሁ እንዴ ወደየ ምድር
ለሸራቅቅ እ’በ ሞራሁመ፡ ዲብ
እዴሁ ሰበት ዐለት፡ ሰሚረ ወእ’መ
እግል ክሉ ዱልያት ዐለየ።
መስኪነት ሰሚረ፡ ዲብ ከብደ
ሒለት ክም ህሌት እግለ ተአምር
ምንመ ዐለት፡ ለእግል እመ ለቴለ
ህግየ እት ገጽ አቡሀ ከአፎ
ትድገመ፧ ሐሩቀት ስ’ደ ሐልፈት
ዲበ። ምን ሐረስ እሊ በሊሰ
እብ አፉሁ እንዴ ኢገብእ፡ ዲበ
ተባራት ለመስል ዕንታተ ፋሪ

ትትአከብ ለጸንሐት እምቤዕ፡ እብ
ረአስለ ኩቡባት መላትሐ ራውያት
ክምሰል ውሒዝ ደራነት ጽንዕት
አስክለ ረሓብለ ለነሐረ ገጸ ተሐት
ትባደረት ምነ።
አብ
ሰሚረ
ለአክ-አክል
ዕንግሌ ለገብእ፡ አስራር ቀይሒት
ለትማደደ ዲቡ ዕንታቱ ምን
አቅሩዱ እንዴ አትፋገረ፡ “አንሳት
እንዴ ኢገብአ ዳቅባም ሰብ ተብዕን
ሕነ ለልብሎ ለኢለሐይሉኒ አነ!
አፎ አፉኪ ትለገመ የሀይ ወለት፧
አፎ ኢትበልሲ ዲብዬ፧ እግልኪ
እንዴ ለሐዙ እብ ገበይ ሕሽመት
ወእሕትራም ሽፍርዬ ለአተው ሰብ
ውላድ ሰብ እግሎም ለሓለፍኩሁ
ቆል፡ ፍራይ ሐርብ እግል ትፍትሒ
ዲቡ ከፈዳዬሕ ወለቱ ሔለቱ እግል
ተአተብሊኒ ተሐዚ ህሌኪ ሰሚረ፧
እንሻላህ መሳሚር ልትዋተድ
ዲብኪ። ወለ ክምሰለ እብ ህግየ
ዐረብ “አስኩት ምን አ’ረዳ”
ለልትበሀል ራድየት ህሌኪ፧ ዮም
ፈጅር ወሐቆ ፈጅር አለቡ። አዜ
አዜታይ በሊስኪ አስምዒኒ እብለከ
ህሌኮማሚ፧” ልብል እንዴ ሀለ
መሽረፈት አልባብ ሰሚረ ወእመ
እብ ሕበር ኦሮት እያድ ሸርፋ
ዐለየ።
ለዶል ለሀ እምበለ ካልቅ
ህግያሀ ወሸንሀተ ለለአምር ዐለ
አለቡ። ለክሩይ ዲበ ለዐለ ደረብ
ለተአቀልል እቡ አብሳር እግል
ትባስር ላዝም ምንመ ዐለ፡ ክምሰለ
አቡሀ ለቤለየ ለአግቡይ ክሉ
መናግኡ ትዳበአ ምነ። እበ ማይማዮ ለመስል አጫብዐ ለክሕለት
ድቅት ለትመስል እምበዐ ማሰሰት
ወሐሬ፡ ቀደም እለ ምዕል እለ እግል
አቡሀ እርኢተ ለአተአምር ሒለት
ዳረከተ። አርወሐተ እብ ሐፋነት
ሐጠር ወሰባተት ዲብ ቆል እማነተ
አግረሰት። ዋልዴነ እብ ቅሽሽ እግል
ትታለዮም ሰበት ኢሐሬት፡ ለእለ
ወልደት ትውለድ እንዴ ትቤ፡
ለለሀንጦጥል ለዐለ ሰኣል አቡሀ ዲቡ
በሊስ እግል ተሀብ ትከማከመት፡
ከ“ስምዐኒ ይ’በ፡ አነ ክም ዋልዴንዬ
እፈቴኩም ወሐሽመኩም። ለአማን
እንዴ ሰተርኮ ምንኩም፡ እተ ፈጅር
ለለአትዕሰኒ መስተቅበልዬ እብ ሐሰት
ህግያኩም እሰሜዕ ምን እብለኩም
ረቢ ኢቀብለ ምንዬ። ዐዛብ ሌጠ
ለእካፍል ምነ እንዴ ኢትገብእ፡ አነ
ለእሰኔበ ወእንቱም ለትትሐበኖበ
መድሐርኩምተ
ለተአትሐዜኒ።
ምን ሐረስ እሊ፡ እንቱም እብ
ሰኔቼ ትሰኑ ወእብ እኪቼ ተአኩ
ገብአኩም ምን ገብእ፡ ኣሕመድ
ወድ ሳልም ኢተአትሀዱኒ! እሊ
ነፈር እሊ እምበል እኪቼ ሐቴመ
ምን ሰኔቼ አለቡ ዲቡ። ይበ፡
ህዳይ መስተቅበል ሐያት ሰበት
ገብአ፡ እግልዬ ለነፌዕ ወለረፌዕቱ
ለለአትሐዜኒ። ወሐሬ ህዬ፡ በደል
ናይነ ስምዒ ወሕነ ለእምቤለ ሌጠ
ትግባእ ትብሎ፡ ናዬመ እግል
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ትስመዖ ብኩም። ህግየ እንዴ
ይአበዜሕ እትኩም እሊ ነፈር እሊ
ዮም ይእትሀደዩ ወፈጅር!” እንዴ
ትቤ፡ ሻፍገት እንዴ እንተ ብርግሽ
እበ ባብ እንዴ ትቤ ምኖም፡ እተ
ህተ ወሐወ ለሰክቦ ዲበ ቤት
እንዴ አቴት፡ እብ አፍ ልበ እተ
ዐራት እንዴ ትገፍተአት፡ ክም
በዐል ከንከኒት ጽጋዕ እብ ብካይ
ሀቀብቀበት። ለዐለት ዲበ ዐራትመ
ክምሰል መጋይስ አድግ ሪፋይ
ኮብኮብ ትቤ ከኮረ መስከት።
ሰሚረ፡
አርወሐተ
ፊናለ
እግል መንገፎ ወጠን ወሸዐብ
ዲብ መጅገሎ እሳት ሕፍን
እግል ለሐምስ፡ ምን ጌሰ አስክ
እለ እብ ረአሱ እንዴ ኢሸብብ
ሰነዋት ሑሉፍ ለዐለ ፈታየ ዑመር
ለጠልመት መስለታከ እብ ጅረድ
ትዕስ ከተፈተ። ለዲመ ዲበ ሐንቴለ
ወሲደት ክባበ ለትወድየ ርሳለት
ፊነ ዑመር እንዴ አፍገረት፡ ዲብ
ረሓብ ልበ ሐቅፈተ። እብ ልበ
ህዬ፡ “ነወይቱ አማነትከ እግል
ይእጥለም!” ለትብል ዘዐት ገለድ
ሕጡጥ ደጋገመተ።
መባልስ ወለቶም እብ እዘኖም
ለሰምዐው
ወመካይደ
እብ
ዕንታቶም ለረአው አብ ሰሚረ
ወእም ሰሚረ፡ ክሎም ክምሰለ
አስሀለት ለብግዕት ውሕጠት ዲበ
መጋሲቶም ትሻከረው ከመንቀሞ
ሐግለው። ሐሬ ላኪን እም ሰሚረ
እንዴ ተዓከከት፡ ለሕልዉይ ጸሊም
ህርድ መገልበበ እንዴ ተአትሳኔ
ዲበ “እለ ወለት ይሐዝዩ ሐቆ
ትቤ እዘሞ ምነ! ው’ላድ ዮም
እብ ቀስብ ኢኮን እብ ጎማትመ
ልትመለክለ ኢሀለ ሕሻኩም፧”
ህግያሀ እንዴ ኢትከልስ፡ “አደቦእ
ሽክ በሊስ ለነከክ እሊ። እለ ወለት
እለ ምን ጽባብሐ ኬር ይዐለ
ዲበ። እብ ቀስብ ኢትነፌዕ ወእብ
ቀልብ። እብ ሕክም ረቢ ለኢረዴ
ህዬ እብ ሕክም ሼጣን ክም ረዴ
ተአከዲ! ምን እግል ትትሀዴ
ተሐዜ ህሌት ለወለትኪ የሀይ፧
ወሐሬ ለኢተአከጅልኪ ስርዕኪ
እንዴ በላዕኪ፡ እት ንቡር ኢዐለት
ወእት ፍጡር፡ ዲብ ዓዳት ኢዐለት
ወዲብ ነባሪ እግል ትግመየ ወጅበከ
ዐለ ትብሊ፧ እሊ ሕጻን እሊ እንዴ
አቤት ምን እግል ትትሀዴ ተሐዜ
ህሌት የሀይ፧ ብለሲ ዲብዬ፧ እንቲ
ወህተ ለጎማትክን እለ ገብአት ምን
ገብእ፡ ሓ’ገ አነ ለምኑ ኢትርህየ
ሐብል ሰማድ እግል አጽብጠክን”
እንዴ ልብል መርባት ሰብ አቅርን
ዲብ ገልሒት ሐዘየ አብ ሰሚረ።
እም ሰሚረ ምን ጠቢዐተ እብ
ቀሊል ኢትሐርቅ። ሐቆ ቀንጸት
ላኪን መደክላይ አለበ። “ወለቱዬቱ
ረቢ ንፍራህ ምእኩም፧ ለወለት
ሔዝየተ ርከቦ ወኢትሕገሎ እንዴ
ኢትቡሎም እሰልፍ እግል ትግመወ
ወናየ እግል ትስመዖ ዐለት
እግልኩም። እለ ሰበት ኢወዴኩም

ኬትባይ; ዐሊ አቢብ እድሪስ
ግብኢ ወለት ቀጣብ! አዜ ህዬ
ዮም ከልጣኒን እንቱም ወፈጅር።
ደቁስ ጣልቀት ዲብ እንተ ሐብል
“እንዴ ኢለአጠፍሕወ ከ’ርወ እንዴ
ሰማድ እግል ትትአልበጥ ትትሐዜ
ኢከምህወ ትትከዔ” መቃንጽኩም
ህሌት፧” ህታመ እብ ጀሀተ ግፎፈተ
እንዴ ኢሰኔ መካሪትኩም እግል
ከሬት።
ልገርም ተሐዙ ህሌኩም አብ ሰሚረ፧
ወሐሬ እግልዬ ወእግለ ለኢልርሄ
አብ ሰሚረ ለክም ከወኒ
ሐብል ሰማድ እንዴ አጽበጥኩነ
በልሒት ለአትዳመዐዩ መባልስ
እንቱም እት ረሀየት እግል ትምበሮ
እም ሰሚረ ትደቀበ ዲቡ ገብእ
ትስኡ፧ ከአፎ ትከይዶ ህሌኩም።
እንዴ በርደ፡ “የሀይ እሲት ለህግየ
እምበለ አነ ለእቤለ ትግብእ ህግየ
በልቀት ዐላል ኢተአሸላቲፋ። እለ
አዳምመ ስምዖ! አዜ ረአይኪ ሀቢነ
ወለት እንቲ ራድየት ወገብአኪ
ትብሎ ወትትዌነቆ ዲበ ዐልኩም
ህታመ ምን ህግያኪ ወኢፈግረት።
ወበሊሰ እሊ ለእግሉ ሰማዕኩም
አዜ ህዬ አትሓልየ ወአትራድየ
ቱ። እብ ምተሐት ተሐሉፉ ወለ
እብለኪ ህሌኮ። ለትሰረረተ ለህግየ
እብ ምለዐል፡ እብ ሸሪዐት ተሐሉፉ
ኢትፈጢቀ
ዋኢተአትዋሊደ፡
ወለ እብ ሻሸት፧ አዜ ወእብ ቀስብ
ለአትፋርሆት አብ ሰሚረ ህዬ
አትሀዱ ወእብ ቀልብ እግል
አስብሪ ምኑ!” ቤለየ ከሸንከት
ንርኤኩምቱ! አብሬትኩም፡ ዘበኑ
ዐራት ምስካቡ ትሼለበ ም’ነ።
ለአክተመ መትፈዴዳብ ወጨቅጥ
እብ መቅሬሕ ኢለአታሌነ። ዐረር
ልተላሌ-------

ቃኑን ጀሪመት.............
ምን ገጽ 3 ለተላለ .....
1.5
መብደእ
እግል
ሐቴ ጀሪመት ክልኤ ኢነት
ኢጃዘዮት፡
እሊ መብደእ እሊ መዋጥኒን
እበ አጅረወ ሐቴ ጀሪመት ምን
ሐቴ ኢነት ወለዐል ዲብ ፍርድ
እግል ኢልቅረቦ ወኢልጃዘው
ለመኔዕ መብደእ ቱ። ዎሮ ነፈር
እብ ጀሪመት እንዴ ትሸከ አስክ
ፍርድ እንዴ ቀርበ ሕር እንዴ
ትበሀለ
ከአቅበለ
ምንገብእ፡
እበ ሕር ለትበሀለ እቡ ሐደስ
ጀሪመት እግል ኢልትሸኬ ወዲብ
ቤት ፍርድ እግል ኢልቅረብ
እሊ መብደእ እሊ ዔቅባይ እንዴ
ገብአ ዳፌዕ እሉ። ምኑ ወኬን፡
ዎሮ ነፈር እብ ጀሪመት እንዴ
ትሸከ አስክ ፍርድ እንዴ ቀርበ
ምጅርም እንዴ ገብአ ዶል ጸኔሕ
ወልጃዜ፡ ምን ሐዲስ እብሊ
ለትጃዘ እቡ ሐደስ ጀሪመት
እንዴ ትሸከ እት ፍርድ እግል
ኢልቅረብ እሊ መብደእ እሊ
ዳፌዕ እሉ። እሊ መብደእ እሊ
እግል ዎሮ ሐደስ ጀሪመት እንዴ
ካፈልከ እግለ ሐቴ ዶል ዲብ
ፍርድ ለቀርበ ነፈር ዲብ ሓሪት
ጅርበት ወስርዐት ፍቴሕ ጀሪመት
ክምሰል ነብር እንዴ ገብአ አሳሲ
ሕቁቁ ወሸረፉ ዲብ ብቆት እግል
ኢልውደቅ እግል ልዳፌዕ ለተአሰሳ
ቱ። እሊ መብደእ እሊ፡ አግደ
ዔቅባይ ቃኑን ዲብ አሰሶት ሸከ
መደጋግ እግል ልውዴ ክምሰል
ወጅብ ለለአትፋቅድ ቱ። ሰበቡ
ዔቅባይ ቃኑን ሐቴ ዶል ሸከ
እንዴ አሰሰ እግለ ቀድየት ዲብ
ቤት ፍርድ አቅረበየ ምንገብእ ከ
ቤት ፍርድ ህዬ ድድ ሽኩይ ካፊ
ደሊል ሰበት ኢቀርበ እተ ሕር
ሳረሐቱ ምንገብእ፡ ዔቅባይ ቃኑን
ለሐደስ እብለከስስ ምን ሐዲስ
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ሸክወት እግል ለአስስ ሰበት
ኢቀድር ቀደም ሸክወት አሰሶቱ
ድድ ሽኩይ ለአከበዩ ደሊል እግል
እጅራም ሽኩይ ምን ሸክ ወኬን
እንዴ ሐልፈ ለለአፍህም ክምቱ
እግል ለአስብት እቱ ትቀስብ።

2. መብደእ ምንኬን
ሸክ ዕጉል፦

እሊ መብደእ እሊ ለገብአ
ሽኩይ እብ ቤት ፍርድ ምጅርም
ክምቱ ለለአክድ ፍርድ እግል
ልትሀየብ ለልጠለብ ሜዛን ደሊል
ለከስስ እት ገብእ፡ ዳንያታት እብ
ዔቅባይ ቃኑን ድድ
ሽኩይ
ለቀርብ ደሊል፡ ሽኩይ እግለ ሐደስ
ጀሪመት ክምሰል ወዐለየ ምን ሸክ
ዕጉል ወኬን እብ እስባት እግል
ለአፍህም ለቀድር ክምቱ እንዴ
ኢለአክድ፡ ሽኩይ ምጅምርምቱ
እንዴ ቤለው ቀራር እግል
ኢለሓልፎ ዳፌዕ። ድድ ሽኩይ
ለቀርብ እስባት እበትቀደረት
ገበይ እግል ደሚር ዳንያታት
ለኢለአተግኔዕ ወሽኩይ እግለ
ሐደስ ጀሪመት ክምሰል ወዐለየ
እብ ሸክ ለአለበ ገበይ ለለአክድ
እግል ልግበእ እሊ መብደእ እሊ
ጠልብ። እሊ ልትበሀል እት ህለ
ላኪን፡ ሽኩይ እግለ ቀርበት እቱ
ሸክወት ክምሰል ወዐለ እተ እብ
ዋዴሕ ለአመ ምንገብእ፡ ድዱ
እስባት ኢቀርበ እንዴ ትበሀለ ሕር
ልትበሀል በህለት ክምሰል ኢኮን
እግል ንፍሀም ወጅብ። ዲብ
ቤት ፍርድ እብ ሽኩይ ለተሀየበ
ልኢም(እዕትራፍ)
ቃኑንየቱ
አኪደት ገአት ምንገብእ ወሸክ
ለለአተውዴ አሽየእ ኢትረከበ
እቱ ምንገብእ ወሱክ ደሊል
አቅረቦት እንዴ ኢልትሐዜ እት
ምጅርም ቀራር እግል ልትበየን
እሊ መብደእ እሊ ሰሜሕ።
ልተላሌ….
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈሪቅ አትሌቲክስ ኤረትርየ መዳልየት ንሓስ ትሰርገ

ማሌ ለሀቀዳሚት እት ዓሲመት
ኡጋንደ ላተ መዲነት ካምፓለ
ለገብአ 42ይ እድንያይ ጅግረ
አትሌቲክስ ኤረትርየ እብ ደረጀት
ፈሪቅ እብ ተሓት 20 ሰነት
ለዓማሮም አትሌታት ሳልሰይት
ደረጀት ሰበት ጸብጠት መዳልየት
ነሐስ ትሰርጌት።
እትሊ ጅግረ ሽባን እሊ ሕሩይ
ፈሪቅ ኤረትርየ ብዝሓም ተጅርበት
ለአለቦም መትጃግረት አሻረከት
እግል ልትበሀል ቀድር፡ ምን እሊ
ፈሪቅ እሊ ለሔሰት ተጅርበት ዐለት
እግሉ እግል ልትበሀል ለቀድር
አትሌት የማኔ ሀይሌስላሴ ቱ።
ህቱ ለምን ሰልፉ ሸፋገት
ለትርኤት እቱ ጅግረ እግል
ልምርሑ ቃድር ምንመ ዐለ እት
ኣክር ላኪን እግል ልትዐወት እቱ
ኢቀድረ።

እት ደንጎበ እተ ገብአ ጅግረ
ህዬ ወድ ኡጋንደ አትሌት ጃኮብ
ኪምሊሞ አወላይ ፈግር እት ህለ፡
ወድ አቶብየ አትሌት ዋሌል
አምዴወርቅ ካልኣይ፡ ወሳልሳይ
ህዬ ወድ ኬንየ አትሌት ሪቻርድ
ኩምያን ዐለው።
ምን አትሌታት ኤረትርየ ህዬ
የማኔ ሀይሌስላሴ ታስዓይ፡ፍሊሞን
ዐንዴ 11ይ፡ኮኾብ ገብሩ 16ይ
መሓሪ ጸጋይ 19ይ ወሮቤል
ስብሀቱ ህዬ 21ይ ፈግረው።
እብሊ ህዬ እት ታሪክ ኤረትርየ
እት ሰኔታት 2006፡2009፡2015
መዳልየት ንሐስ ወቀደሜሁመ
መዳልየት ፍደት ስርጊት ክም
ዐለት ልትአመር።
ሕሩይ ፈሪቅ ኤረትርየ እት
አትሌቲክስ እብ ናይ ክልኢቱ

ጃእዘት እግል መደርብ ሌስተር
ሲቲ ለዐለ ራኔሪ ትትሀየብ!!
ወድ ኢጣልያ መደርብ ኩረት እግር ፈሪቅ
ሌስተር ሲቲ ለዐለ ክላውድዮ ራኔሪ እብ ፈደሬሽን
ኩረት እግር ዐዱ ጃእዘት ለሔሰ መደርብ እግል
ልትሀየብ ክምቱ ቢቢሲ ሐበረት።
እግል ሰነት ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ እንዴ ዐለመ
ለፈሪቅ ዕዉት ጅግረ ፕሪመርሊግ እግል ልግበእ
ዶር ለዐለ እግሉ ራኔሪ እተለ ሰነት ርያደት እለ
ፈሪቁ እተ ወደዩ ጅግራታት ፍገሪት ሐዋኒት ሰበት
ሰጀላ ለሐልፌነ ወርሕ ፌብራይር ምነ ፈሪቅ ክም
ጠረዘ ልትአመር። እትሊ ወክድ እሊ እምበል ሽቅል
ግሱይ ለህለ ራኔሪ፡ለሐልፈተነ ሰነት ምስል ፈሪቁ
ምስተንክር እንዴ ሸቃ ካስለ ጅግረ ሰበት ነሳቱ እብ
ፈደሬሽን ኩረት እግር ኢጣልየ ለትትሀየብ ጃእዘት
ፓንቺና ዴ ኦር (ጎልደን ቤንች) እግል ልትሀየብ
ለትሐረ።
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ለጅንስ ለሻረከ እት ገብእ፡ ዮም
ዓመት እግል ሰልፍ ኢኑ እት ጅግረ
መትከባባት (ሪሌይ) እብ ታምም
ዕልብ አትሌታት ለሻረከ ወእብ
ክልኦት ጅንስ ለትወከለ ዐለ።
እተ ሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ
ለገብአ ጅግረ ሪሌይ ለሻረከው
አትሌታት ምን ውላድ ተብዕን
ዐወት ሀብቶም ወብርሃኔ ተስፋይ
ተአሻርክ እት ህሌት እብ እንክር
አዋልድ ህዬ ናጽነት ነጋሲ ወሄለን
ገብሩ ዐለየ።
ለበዝሐ ፍረቅ አትሌቲክስ
ጅግራሀን እብ ውላድ ተብዕን
ለአነብተ እት ህለየ ፈሪቅ ኤረትርየ
ላኪን እብ ወለት አንሳይት
አንበተ።
ሐቆ ጅግረ ትሩድ ፈሪቅ
አትሌቲክስ ኬንየ እብ 22፡22
አወላይ ገብእ እት ህለ፡ ፈሪቅ

አቶብየ ህዬ እብ 22፡30 ካልኣይ
ወሳልሳይ ፈሪቅ ፈሪቅ ትርኪ
እብ22፡37 ካልኢት ፈግረው።
ወጠንያይ
ፈሪቅ
አትሌቲክስ
ኤረትርየ ህዬ እብ 24፡47 10ይ
ደረጀት ረክበ።
እት ጅግረ ተሓት 20 ሰነት
ለዓመረን አትሌታት ለገብአ ጅግረ
እት ፍንጌ አትሌታት አቶብየ
ወኬንየ ሌጠ ታርፍ ዐለ።
እት ደንጎበ እተ ገብአ ጅግረ
አትሌታት አቶብየ ሌቴሰንበት
ጊዴይን ወሃዊ ፋይሳ 1ይት
ወ2ይት ፈግረ እት ህለየ ኬንየይት
አትሌት ሴሊፊን ቼስፖል ህዬ
3ይት ፈግረት።
እትሊ ጅግረ እሊ ምን
ኤረትርየት አትሌታት አትሌት
ኪዳኑ ቴሾሜ 21ይት ሰሚራ
መብርሃቱ 27ይት ዶልሺ ተስፈ
28ይት መርህዊት ተክኤ 58ይት
ዮሃና ፍትዊ 70 ደረጀት እንዴ
ጸብተየ ጅግራሀን አትመመየ።
እብ ዓመት እብ ደረጀት ፈሪቅ
ለትረከበት ፍገሪት ዶል እንርኤ
አቶብየ 1ይት ኬንየ 2ይት ወ3ይት
ህዬ ኡጋንደ ዐለየ።እትሊ ጅግረ
እሊ ኤረትርየ እግል ጃፓን እንዴ
ተሌት 5ይት ደረጀት ጸብጠት።
እት ናይ ዐባዪ አትሌታት
አንሳት ለገብአ ጅግረ አትሌታት
ኬንየ ምን1ይት-6ይት ለህሌት
ደረጀት ሰበት ጸብጠየ እት ታሪክ
አትሌቲክስ ምዕራፍ ሐዳስ ፈትሐየ።
ኤረትርየ እትሊ ጅግረ እሊ አትሌት
ናዝሬት ወልዱ 34ይት፡ አትሌት
ስምረት ወልዴጋብር 44ይት፡ ሩት
ክብርኣብ 53ይት ኮኾብ ተስፋጋብር
73ይ ሰበት ፈግረየ ኤረትርየ እብ
ደረጀት ፈሪቅ 11ይት ፈግረት።
እትሊ ጅግረ እሊ ክለን ለሻረከየ
አትሌታት አሰርሕድ ለኣቴት ኪንየ

አወለይት አቶብየ ወበሕሬን ህዬ
ምን ካልኣይትት እት ሳልሳይት
ለህለ ደረጃት ጸብጠየ።
ጅግረ አትሌታት ውላድ
ተብዕን ዐበዪ ለዝያድ ለገብአ
ጅግራታት እህትማም ለረክበ ዐለ፡
ቀደም እለ እብ አትሌት ዘርኢሰናይ
ታደሴ መዳልየት ደሀብ ነስእ እቡ
ለዐለት ወፍሪቅ ኤረትርየ ሕሽመት
ረክብ እቡ ለዐለ አትሌት ማሌ
ለሃ ቀዳሚት አካኑ ሰኒ ወአማን
ፍቅድት ዐለት።
እትሊ ጅግረ እሊ ኤረትርየ
እብ አትሌታት ጎይትኦም ክፍሌ
ወኣሮን ክፍሌ ለትመቅረሐው
አትሌታት እሹርክት ዐለት፡ ለጅግረ
ምን ሰልፉ ሸፋገት ዐለት እቱ።
እግል ብዞሕ ወክድ ሜርሒትለ
ጅግረ ለጸብጠ አትሌት ጄስዋ
ቼፕቴጋር ምን ኡጋንደ ሒለቱ
ሰበት ሐወነት ምነ ጅግረ 1 ዱረት
ክም ተርፈቱ እግል ልትመልሐጥ
ወእብ ብዕዳም አትሌታት እግል
ልትበደር ትቀሰበ።
ክም ፍገሪት እሊ 1ይ አትሌት
ከማዎሮር ምን ኬንየ አወላይ 2ይ
አትሌት ሊዮናርድ በርሶቶን ምን
ኬንየ ወሳልሳይ ህዬ አትሌት አባዲ
ሐዲስ ምን አቶብየ ዐለው።
እግል ሰልፍ ዶሉ ለሻረከ
አትሌት ኣሮን ክፍሌ 5ይ ፈግረ።
እብ ደረጀት ፍረቅ ኬንየ አቶብየ
ወኡጋንደ እብ ቀደም ትሌ
መዳልያት ለትሰርገየ እት ገብአ፡
ሕሩይ ፈሪቅ ኤረትርየ ህዬ እብ
ወቅት ጨቢብ እንዴ ትፈለለ 4ይት
ደረጀት ጸብጠ።
እትሊ ጅግረ እሊ ፈሪቅ ኤረትርየ
እት ሰነት 2006 መዳልየት ፍደት
ወእት ሰነት 2009 መዳልየት ነሐስ
ናስእ ክም ዐለ ልትአመር። ዮም
ዓመት ላኪን እብ ሐቴ መዳልየት
ነሐስ ተርፈ።

ጅግረ መዳላይ ዐጀላት እግል ዱር ኤረትርየ ተ’መ
እብ ፈደሬሽን ጅግረ ዐጀላት
አቅሊም ምግብ እንዴ ትነዘመ
እግል ክልኤ ሳምን ለገብአ
ጅግረ ዐጀላት እግል መትዳላይ
ዱር ዐጀላት ኤረትርየ ለሐልፈነ
ሰንበት-ዐባይ እት ድዋራት
ሞኖፖልዮ እበ ገብአ ጅግረ
ክም ተ’መ ምን ዕላቃት ዓመ
ለፈደሬሽን ተአፍህም።
እሊ ጅግረ ዝያድ ለልትሀጎኑ
እግል ልግበእ እት ፍንጌ ዐባዪ
መትጃግረ ሰለስ ናይ ቮላተ
ጅግረ ንዙም ሰበት ዐላቱ።
እብ ጀምዕ ንቃጥ ምን
1ይ-3ይ ለህለ ደረጀት እብ
መትጃግረት ፈሪቅ ኤሪ-ቴል
በሀለት ዘመንፈስ ሰለሙን፡
ሜሮን
አብርሃም
ወሲራክ
ተስፎም ለትጸበጠ ሰበት ዐለ፡
ጀዋእዝ እብ ፈሪቅ ኤሪ-ቴል
ትበሐተ።

እግል 2ይ ዲቪዥን ለትዳለ
ጅግረ 80 ኪሎ ምትር ለገልበበ
እት ገብእ፡ እሊመ እት ምግቡ
ለጅግረ ሰለስ ቮላታ እዱሉይ
ዐለ።
ብንያም ግርማይ ወንያት
ርእሶም ምን ፈሪቅ
አስቤኮ 1ይ ወ2ይ
ፈግሮ እት ህለው
ሳልሳይት ደረጀት እብ
ናይ ብሕተ ጅግራሁ
ለአትጋየሰ
ሳምኤል
ደብሬጽዮን ነስአየ።
እብ
አዋልድ
አንሳት ለገብአ ጅግረ
መሰጅዐት ለኢረይሐ
ዐለ፡ እግልሚ እሙራት
መጃግረት ሕነ ለልብለ
አንሳት ምነ ጅግረ
ሰበት ጠረዘየ ወላመ
ጅግራሀን አትመመየ
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ብዕዳት መጃግራት እት ጅግረ
ለአርእያሁ ለዐለየ ሐረከት
ጅግረ ለትረይሕ ሰበት ይዐለት።
እምበል እሊመ ናይ ሳልሳይ
ዲቪዥን ጅግረ ዐጀላት ውላድ
ጋብእ ዐለ።

ገጽ 11

መሓመድ ዳፍላ

እብ አንሳት ለልትአቤ ጠባይዕ ውላድ-ተብዕን

አዋልድአንሳት፡ እናስ ለልብላሁ፡
እብ ግዝፍቀለጭም ወሐረትም
ለኢገብአ፡ እግለ ጠቢዐቱ ምስለን
ለትሳኔ ወምስለ ናየን መቀየሲታት
ለልትመሳኔ ቱ እብ ደማነት ነፍስ
እናስ ለልብላሁ። “እናስ ኢኮን
ለልብላሁ ህዬ ከፎቱ ገብእ? ሕበር
ንርአዩ።
* ዕየር ወዝበጥ ለልትነፈዕ፡- ገሌገሌ ድንጉር ወምን አማን ለሬመ
እብ ውላድ ለልትአመን ብሂላት
ሀለ፡ እግል መሰል፦ አንሳይት
ምን በዐል ሰኔተ ለወጅዐ ትፈቴ፡
ምን ወድ እመ ጌድኣይ ርሕመ
ወለመስሉ። እሊ ክሉ ላኪን ምን
ብሂላት ለኢለሐልፍ ምን ስምዒት
ለትበገሰ ሀገጊ ክምቱ፡ አንሳት
ኖሰን ወድሐ። ህተን፡ ምን እሊ
ድዒፍ ወምን አማን ለሬመ አፍካር
እንዴ አምነው እግል ፈተቾም
ወአንሶም በደል እብ ዝበጥ ወዕየር
እግል ለአፍሁመን ጀርቦ፡ እት
ሀገጊነ ብዞሕ እግል ሻም ለሸርሕ
ወአልባብ ለረይሕ ከልማት ክም

ሀለ እግል ነአትፋቅዶም ነሐዜ
ልብለ።“ እግል ልትበሀል እንዴ
ቤለ እሊ ወቅቱ ለበለ ምን ሐሰት
ለሬመ ፈልሰፈት ለትነፍዐ ህዬ፡
እቢ ወቅብብ ክም በትክ እግል
ንወድሕ ነሐዜ” እት ልብለ ዝያድ
ወድሐ። “እሊ እንብል እት ህሌነ
ላኪን ሮቦት ግብእ አው ፍክርከ
ወረአይከ እንዴ ትረሰዐከ እብ
ናይ እሲትከ ጊስ ኢኮን” ልብለ
ዝያድ ለእብ ናየን መምዘኒ እናስ
ለልትበሀል እግል ሰኒ ወድሖት።
ሐሳይ፡- ሐሰት እብ ክሉ
ለትአቤት ጠቢዐት እኪትተ። እብ
ትሉሉይ ሐሰዮት ወርሕከ እግል
ትምሰል ጀረቦት፡ እት ቀደም
አንሳት ምን ገጽ ወዲቅቱ፡ ላኪን
እሲትከ ሐመዶት ወመድሕ
ሐም
ወድሐን
በሀለት፡
“ኩለን ናይ እለ እዲነ አንሳት
እብኪ ኢለዐርየ” ወለመስሉ
ሐሰት ላቱ ንየተን ክም ፈትሕ
ኢለሐብዐ።እብ ሕጭር ለቤለ
ለዶል ወዲብሚ ሓለት እግል

ናይ ስደፍ ቱ ገብእ?

እት1838፡ ኢድጋር ኣላን
ፖ ለልትበሀል ኬትባይ፡ “The
Narrative of Arthur Gordon
Pym of Nantucket” ለትሰመ
ክታብ ከትበ።እት ቅሰት እሊ
ክታብ፡ አርበዕ ውላድ ብሪጣንየ
በሕርዪን እት በሐር እት ሀለው
ጀልበቶም
ሰበት
ትገለበት፡
እት ሐቴ ጀዚረት ትከተለው።
ለልትበለዕ ክም ሰአነው ህዬ፡ ኦሮት
ምኖም ሪቻርድ ባርከር ለልትበሀል፡
ፍክረት አምጸአ “በደል ክልነ እብ
ሰፍረ እንመይት፡ ዕጽ ኒዴ ወለ ዕጽ
ለበጽሐዩ፡ እበ ብዕዳም ልትበለዕ”
ቤለዮም። ለጅማዐት እተ ፍክረቱ
ሰበት ሳደቀው ዕጽ ወደው ወለዕጽ
እቱ ሰበት በጽሐ ጅማዐቱ እግሉ

በልዐው ወደሐነው።
ሐቆ 46 ሰኖታት፡ ሐቴ ናይ
እንግሊዝ ላተ መርከብ አስክ
አውስትራልየ እት ሳፍር ሰበት
ከርበት፡ ለእተ ዐለው አርበዕ ነፈር
ርሖም እግል ለአድሕኖ እበ እግል
ዶል መአከይ ለልትነፍዖ እበ ቶከት
እት ሐቴ ጀዚረት በጽሐው። እተ
ጀዚረት ምንማይ ምንመ ደሐነው
ነብረ ሐግለው። ኦሮት ምኖም ዕጽ
እግል ሊደው ወለዕጽ ለበጽሐዩ
ለብዕዳም እግል ልድሐኖ እቡ ክምቱ
አፍሀመዮም ወዕጽ ወደው። ለዕጽ
ዲቡ ሰበት በጽሐ ለጅማዐቱ እግሉ
በልዐው ወደሐነው። ለለአትዐጅብ
ላመ ነፈር እሊ ስሜቱ
ሪቻርድ
ባርከር እብ ዐለዮታቱ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 13

ክእናመ ህለ?

ተሐሴ ክም ብከ እግል ትፈርግ
ብከ።
ሰኒ ሕንቁቅ ወእግል እሙ
ወሐዋቱ ምንለዐልሌሀ ለፈቴ፦
ዋልዴንከ ወሐውከ አው ሐዋትከ
ፍትየት ወሐሸሞት ሰኒቱ። ምናተ
ምንለዐል እሲትከ ዶል ገብእ፡ እብ
እሲትከ እግል ትትአቤቱ። በሀለት
ሜዛኑ ለዐቅበ ውደዩ። እት ቀደም
እሲትከ “እምዬ እምዬ” ኢተአብዝሕ
እተ ክምሰልሁመ እግል ዋልዴነ
ምነ ወለዐል ትፈቴ ሐቆ ገብአከ
እናስ እግል ትበሀልቱ።
ሕማሙ ለኢልክህል፦ ምርካብ
ወስኢን ዓፍየት፡ እት እዴ ረቢ
ምንማቱ፡ ዶል ሕማም አው ወጀዕ፡
ወጀዕከ ለኢትክህል ሐቆ ገብአከ፡
ክም ጀነ ሰበት ትርኤከ፡ እናስ
እግል ትበሀል ከሀላትመ እግለ
ተአተሐዜካቱ።
• ክም ሕርመት መትሻማት
ለለአበዜሕ፦ እብ አንሳት እግል
ትትፈቴ እንዴ ትቤ፡ ቀድያት በሀለት
አርየሕ ለተአበዜሕ ወወቅትከ እት
ቀደም ምራየት ተሓልፉ ሐቆመ
ገብአከ፡ ዳይመት ፍቲ እግል
ትርከብ ኢትሕሰብ። እብ ድድ
እሊ አንሳት ሽቅል ለፈቴ ሕጻንቱ
ለልስሕበን። እሊ ልትበሀል እት
ሀለ ላኪን ነፍስከ ልከፍ ኢኮን።
ጤልማይ፡ ምን መስኡልየት
ለለሀርብ፡ እብ ከለጡ ለኢለአምን፡
ክ’ቡር፡ ውሕር ወእት መንተዛታት
ወአካናት ተልፈዝዮናት ለልውዕል
ሻብ ገሌ ምነ እብ አንሳት ለኢልትፈቴ
አው እናስ ለኢልትበሀልቱ።

መስአለተ
መነቲት

፨ ጋራት እሙራም
አው ሰብ ሽህረት ላቶም
አንፋር፡ አርእስ አክባር
ወሳእል ዕላም እግል ልግበእ
ላዝምቱ። እግልሚ እግል
ህዳዮም
ወሕድጎሆም
ለፈግር ማል ዐደድ ሰበት
አለቡ። ከእሊ ዐውሉ ቃሊ
ወዕምሩ ሐጪር ህዳዮም፡
ፍንቲቱመ ዐውለ ሰኒ
ቃሊቱ።
መተልህያይ ጎልፍ ላቱ አውስትራልያይ፡ ክሬግ ኖርማን፡ እግል እሲቱ
ለሐድገ እት ሀለ 103 ሚልዮን መትሎ ሀበየ።
ሙመስልሆሊውድ ሃሪሶን ፎርድ፡ 118 ሚልዮን፡ ሔልያይ ኒል
ዳይሞንድ 150 ሚልዮን፡ ማይክል ጆርዳን 260 ሚልዮን፡ በዐል ምልክየት
ፈሪቅ ቼልሲ ላቱ፡ ሮማን ኢብራሂሞቪች 300 ሚልዮን፡ ሙመስል ሚል
ጊብሶን 425 ሚልዮን፡ ወድ ብሪጣንየ ላቱ በዐል ምልክየት ጅግረ መካይን
ፎርሙላ ዋን፡ በርኒ ኢክሊስቶን 750 ሚልዮን፡ ስዑዲ ላቱ ዐድናን ረሺዲ፡
850 ሚልዮን፡ አውስትራልያይ ሮበርት ማርዱኽ 1.7 ቢልዮን፡ ሩስያይ
በዐል ምልክየት ፈሪቅ ሞናኮ፡ ዴሚትሪ ሪፖሎፒቭ ሰር ርዝቁ በሀለት 4.5
ቢልዮን እንዴ ሀበው እግል አንሶም እብ ሕድጎ ሳርሐወን ምኖም።
፨ እግለ ብካቱ ማል ተአሚን “ኢንሹራንስ” እትየት፡ ልሙድ ቱ።
እትሊ ወቅት እሊ ላኪን ገሌ አንፋር እግለ ኢልሙድ ሓጃት ክም፡ ጭገር፡
ቃራት፡ ዘርእ ኣደሚ፡ አጫብዕ ወለመስሉ ተአሚን እት ለአቱ ልትረአው
ሀለው። እግል መሰል፦ስሚት ሔልያይት አምሪከይት ማርየ ኬሪ፡ እግል
ቃራተ፡ ዐውል ቢልዮም ዶላር ተአሚን አቴት እግሉ።
ጅምዕ ናይለ ብዕዳት አርበዕ ሙመስላት ሆሊውድ፡ እግል ቃራተን
ለአተያሁ ተአሚን 5.4 ሚልዮም ባጽሕ ሀለ። ተአሚን ቃራት፡ እምር
መጃግረይት ግርመት ላተ አልማንየት ሃይዲ ክሎም 2.2 ሚልዮንቱ።
ስሚት ሔልያይት አምሪካይት ጸላም፡ ቲና ተርኔር፡ እግል ቃራተ 3.2
ሚልዮን ወእግል ነሐረ 970 አልፍ ዶላር ተአሚን ኣትየት ትትረከብ። እሊ
ክእነ እት እንቱ፡ አምሪከይት ሙመስለት ፊሬረ፡ እግል አፉሀ 10,000,000
ዶላር፡ መልከት ሙሲቀት ላተ ካንትሪ ዶሊ ፓርተን እግል አክዑበ
60አልፍ ዶላር፡ ሔልያይ ቶም ጆንዝ፡ እግል ጭገር ነሐሩ፡ ሰቦዕ ሚልዮን
ዶላር፡ አምሪካይ ሔልያይ፡ ደቪድ ሊ ሮስ እግል ዘርኡ፡ሚልዮን ዶላር፡
ሔልያይ ሮድ ስቲዋርት እግል ክርንቱ፡ 6,000,000 ዶላር፡ እሙር ዓዝፍ
ጊታር እግል አጫብዑ1.6 ሚልዮን ዶላር፡ሔልያይ ጂን ሲሞንዝ እግል
ንሳሉ፡ 1,000,000 ዶላር፡ ስሙይ ሔልያይ ወመሰሰዓይ ላቱ አምሪካይ
ማይክል ፍላትሊ እግል ቃራቱ፡ 47,000,000 ዶላር ተአሚን ቦም።

ቅሰት ሱረት

እት 1940፡ ክልኦት መነቲት፡
ውላድ ወርሕ እት ሀለው
እሞም ሰበት ሞተት ምኖም፡
ትፈናተው ወክልኢቶም እት
ክልኤ ለኢልትኣመረ ዓይላት
ትጸአረው። ሐቆ ወቅት ረዪም ህዬ
እት 39 ሰነቶም ትራከበው። ምነ
መትራካቦም ወኬን ላኪን ብዕድ
ለኢትፈትሐ መሳእል ትከለቀ።
ለመነቲት ክልኢቶም “ጂምስ”
ለትብል ስም ዐለት እግሎም፡
ክልኢቶም “ፒቲ” ለትትበሀል
ከልበት ወ”ቶይ” ለልትበሀል ከልብ
ዐለ እግሎም። እሊ ሌጠ ኢኮን
ለመስአላት ክሎም እተ ነብሮ እተ
ለዐለው መዲነት እት ፖሊስ እግል
10 ሰነት ሐቆ ከድመው እብ
መርዘን ምን ሽቅሎም ትሳረሐው።
እምበል እሊመ እሎም መነቲት እት
ምስሎም፡ ሪሞም ወሜዛኖም ፈርግ
ይዐለ እግሎም። ምንለዐል ክሉ
ለለአትዐጅብ ላኪን፡ ልትራከቦ እት
ሀለው፡ ክልኢቶም ጅበት ቀየሕ፡
መንጠሉን ጸዕደ ወጀዝመት ጸላም
ላብሳም እብ ዐለዮቶም ቱ።

ሬምቀት ግሩሽ እግል ልርከቦ ለኢልትነፍዖ እቡ አብሳር አለቡ። እግል
መሰል እሊ እትለ ሱረት እንርእዩ ለህሌነ ሬምቃይ ፡ “ለዝያድ እግል መሳኪን
አው ቤት ለአለቦም ለሳዕድ ዲን አዪቱ” ለልብል ክቱብ ለብዲበ ወረቀት
እንዴ ጸብጠ፡ እት
ቀደሙ
ለትፈናተ
አድያን
ለወክል
ሰሓናት ካሪ ሀለ።
ለገብአ
ሔልፋይ
ገበይ ህዬ፡ ዲኑ
እግል ለአስሜ እንዴ
ቤለ፡ እተ እግለ ዲኑ
ለወክል ሸሓን ግሩሽ
ከሬ
ወለሐልፍ
በሀለትቱ።

10 ፍንቲት ርከብ

አርቡዕ 29 ማርስ 2017
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