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ርኢስ እሰያስ አስክ ምስር ሳፍር

ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ርኢስ
ዐብደልፈታሕ አልሲሲ እብ አሳስለ

አርቡዕ 30 ኖቨምበር 2016

“አግደ ስያሰት ኤረትርየ መተንካብ እት ኖስ ተ”
ወዚር ካርጅየት

ወደየ እሉ ዐዙመት ዮም 28
ኖቨምበር አስክ መስር ሳፈረ።

ቀጠር፡ መህረጃን ኤረትርዪን ልትሰርገል
8ይ መህረጃን ጃልየት ኤርትርዪን
ስካን ቀጠር፡ ምን ዮም 24 አስክ 26
ኖቮምበር እት መዲነት አደውሐ እብ
ገበይ ናይረት ትሰርገለ።
እት መክስተኒ ናይለ መናሰበት፡
ዉቁል ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ
ወዚር ሕኩማት አቃሊም አሰይድ
ወልዴንክኤል አብርሀ፡ አሚን ዓም
ዉዛረት ኻርጅየት ቀጠር ዶ/ር
አሕመድ ብን ሐሰን አልሐማዲ፡ ሰፊር
ደውለት ኤረትርየ እት ቀጠር አሰይድ
ዐሊ ኢብራሂም፡ ሰፊር ኤረትርየ እት
ስዑድየ አሰይድ መሐመድ ዑመር
መሕሙድ፡ ክምስለሁመ ሱፈረእ
ወዲፕሎማስዪን ሞሮኮ፡ ፈለስጢን፡
ሞሪታንየ፡ ክዌት፡ ሴኔጋል፡ ኔጄር፡
ኤካዶር ወብዕዳም ሓድራም ዐለው።

ዐውል 2.00 ነቅፈ

ሰፊር ዐሊ ኢብራሂም እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ ዲፕሎማስየት ሸዐብ እት
ፍንጌ ገባይል ለትፈናተየ ድወል
መቅርሕ ወሑትንት እግል ትትከለቅ
ዶር ዐባይ ክምበ እት ሸርሕ፡ እብ
ጃልየት ኤረትርዪን ስካን ቀጠር
ለትነዘመ መህረጃን ህዬ ምን እሊ
መብደእ ክምሰል ልትበገስ ወደሐ።
ርኢስ ልጅነትለ መህረጃን አሰይድ
ገብረመስቀል ክፍላይ እብ ተረቱ፡
ሀደፍለ መህረጃን፡ ኤረትርዪን እት
ቅደይ ዐዶም ለረከዘ ህድግ እግል
ሊደው፡ ዉሕደቶም እግል ለአተርዶ
ወዓዳቶም እቱ እግል ለሓፍዞ ለሰዴ
ክምቱ ሐበረ።
ዉቁል ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ

ወዚር ወልዴንክኤል አብረሀ እግል
ሙሽተርከት እተ ወደዩ ሰሚናር፡ እብ
ክሱስ ሓድር ተየልል ወጠን፡ ድድ
ኤረትርየ ለልትሐበክ ዋይዲባት፡
መዳፈዐት ሸዐብ እት ቀበት ዐድ
ወካርጅ ወብዕድ እቱ ተውዴሕ
ሐቆለ ሀበ፡ ዶር መዋጥኒን እት
በራምጅ ዐማር ዝያድ እግል ሊዚድ
መርሐለት ለትጠልበ መስአለት
ክምተ አፍሀመ።
እት ናይ ዮም ዓመት መህረጃን
ቀጠር፡ እግል ታሪክ ንዳል ሸዐብ
ኤረትርየ ለሸርሕ ዕፌ፡ ጽበጥ
ዓዳት፡ ክምሰልሁመ ምን ኤረትርየ
ለጌሰት ፉርቀት ዓዳት እበ ቀደመቱ
ጽበጥ ናይር ክምሰል ዐለ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም።

ኤረትርየ
ለትተበዐ
ስያሰት
መተንካብ እት ኖስ፡ እት ሐሸሞት
ሕድ ለተአሰሰት ክምሰል ተ፡ ወዚር
ኻርጅየት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡
እት 4ይ ወዕለ ሜርሐት አፍሪቀ
ወዐረብ ለአስመዐየ ከሊመት እተ
ሸርሐ።
እተ እት መዲነት ማላቦ ጊኒ ለገአ
ወዕለ ወዚር ዑስማን፡ ኤረትርየ እት
ዐለም ለህለ ኢሳወዮት ወመታክል
እንዴ ፈህመት፡ እግል ሰዋልፈ
ለወጅህ ናይ ኖሰ በራምጅ ክምሰል
አትበገሰት እት ሸርሕ፡ እብ መጆብ
ናይለ ለሳድፍ መታክል ዐባዪ
ልትርኤ እት ህለ ዐውቴታት ዐባዪ
ክምሰል ሰጀለት ወደሐ።
ወዚር ዑስማን እንዴ አትለ፡ እብ
አርዛቅ ጠቢዐት ርዝቅት ላተ
ቃ’ረት አፍሪቀ፡ አስክ እለ እብ
ስያሰተ መስኩበት ለሐግለት ወእብ
እቅትሳድ ክም ኢትጠወረት እት
ሸርሕ፡ ለድወል እበ መታክል እንዴ
ኢልትዐንቀፈ እብ ናይ ሕበር
መፍሁም ጅህደን እግል ለዓብየ
ክምሰል ወጅብ ሐበረ።
እምበል መስኩበት ለትትአከድ ዐቦት
ክምሰል ኢሀሌት ለሸርሐ ወዚር
ዑስማን፡ እት ዳፈዖት መስኩበት
ድዋር፡ እርሃብ ወዐለዮ በሸር ለህለ
ናይ ሕበር መታክል መትሐሳር
ዛይድ ወእስትራቲጅየት ክምሰል
ለአትሐዝዩ አፍሀመ።
እሊ ክእነ ዲብ ህለ፡ መጥ-መጦር ናይ
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እሊ ምን 21 አስክ 23 ኖቮምበር
ለገአ ወዕለ፡ እብ ወዚር ዑስማን
ሳልሕ ለልትመረሕ ልኡክ ኤረትርየ
እብ ናይብ ርኢስ ዉዘረእ ወወዚር
ኻርጅየት ሼኽ ሰባሕ ኻልድ
አልሰባሕ ለልትመረሕ ልኡክ
ደውለት ክዌት እንዴ ትራከበ፡
እት ዐላቀት ክልኢተን ለድወል
ወመንጠቀትነ ሀድገ።
እተ መናሰበት፡ ሼኽ ሰባሕ ኤረትርየ
እበ ባቱ እስትራቲጅያይ መካሪት
ዶረ እት ቅደይ መንጠቀት ሙሁም
ክምቱ እት ሸርሕ፡ ዐዱ ዐላቀተ እት
ለትወቀለ መትሳዳይ እግል ትጠዉሩ
ለባተ ንየት ዐባይ ሸርሐ።
ወዚር ዑስማን እብ ተረቱ፡ ታሪክ
ዐላቀት ክልኢቱ ለገባይል እብ
ሰደይት ዐማር እግል ልደቀብ
አሀምየቱ ዐባይ ክምተ እት ሸርሕ፡
እት ርዝቅ በሐር፡ ተዕዲን፡ እቅትሳድ
ብንየት ተሕትየት ወተጃረት ለህለ
አብካት እስትስማር ክምሰል መበገሲ
እግል ልታየን ክምሰል ቀድር
ወደሐ።
እት ደንጎበ ህዬ፡ እግል ዝያድ
መትዓዋን ሸራከት እብ ትሉሉይ
ህድግ እግል ልግበእ እት መፋሀመት
ትበጸሐ።
ልኡክ ኤረትርየ እብ ተውሳክ፡ ምስል
ወዚር ስያሐት ጊኒ፡ ቶማስ ሜቼቤ
እት ሰደይት ሸራከት እብ ዓመት
ወመጃል ስያሐት ህዬ እብ ፍንቱይ
እግል ልግበእ ለቀድር መትባዳል
ተጃርብ እቱ ህድግ ወደ።
ገጽ

ምዴርየት ሐመልማሎ አርዛቅ ማየ እት ዐማር እግል ትትነፈዕ እቡ ተውስየት ትትሀየብ

ስካን ምዴርየት ሐመልማሎ፡ ዲብ
ዝላም ከረም ሌጠ እንዴ ኢልተንከቦ፡
ዲብ ድዋሮም ለሀለ አርዛቅ ማይ
እብ ዋጅብ እንዴ ትነፍዐው እቡ፡
ዲብ ዐማር ጀራዲን እግል ልክደሞ
ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ ዐሊ
ማሕሙድ ትላከ።
ምስል ወካይል ሸዐብ ዲበ ወደዩ

ልቃእ፡ አሰይድ ዐሊ፡ ለምዴርየት
እግል ሐርስ ፈዋክህ ወሐምሌ ውጢት
ሰበት ተ፡ ሰብ ጀራዲን ጅህዶም እንዴ
ዓበው፡ ዲብ ዐዳጋታት ድዋሮም
ወምኑ ወኬን እግል ልቀደሞ፡ አርዛቅ
ድዋሮም እብ ዋጅብ እግል ልትነፍዖ
እቡ ወልሕፎዙ ትፋነ።
መትከምካም
ደገጊት
ሸዐብ

ከደማት እጅትማዕየት ታምም እግል
ልርከብ መንገአት ለከስት ሰበት
ቱ፡ ለኢትከምከመየ ደገጊት እግል
ልትከምከመ እንዴ አትፋቀደ እብ
ሰበብ ኢጠፋሐት ገበይ ሳድፍ ለሀለ
መሻክል መዋሰላት እግል ልርታዕ፡
ገበይ ሐመልማሎ- ሀበሮ እብ ዋጅብ
እግል ትስኔ መትዳላይ ገብእ ከም ሀለ

ሐበረ።
ሙዲር ምዴርየት ሐመልማሎ
አሰይድ የዕቆብ እድሪስ እብ ጀሀቱ፡
ስካን ዲብ በራምጅ ብነ ወዐማር
ነስአው ለህለው መባደራት ሐቆ
ሐመደ፡ ለክድመት ዋቅየት እግል
ትግበእ እዳረት ምዴርየት ጅህደ
እግል ተዓቤ ክም ቱ ሸርሐ።

ሙሽተርከትመ
እግል
ዐቦት
ወመትቀዳም ድዋሮም ምኖም
ለልጠለብ እግል ለአትምሞ
ከም ዲመ ዱልያም ክም ቶም
እንዴ አከደው፡ መስአለት
መዋሰላት ወከደማት ማይ
ሲቶ ሐል ሻፍግ እግል ልግባእ
እግለ ትፋነው።

ወዕለ እግል ዐቦት ተዕሊም እብ ህግየ ዐረብ
መስኡል ውዛረት

“ዶር ህግየ ዐረቢ ዲብለ ትፈናተ

ተዐሊም

ፈርዕ

መጃላት

አቅሊም

ዐንሰበ

ለቤለ ሙዲር ዓም ፈርዕ ከደማት

እስታዝ

ሐጎስ

እጅትማዕየት

አድሐነ

ዲበ

አስምዐየ ከሊመት፡
ዲብ

አቅሊም

ዐንሰበ እብ ህግየ
ዐረቢ

ለለአደርሰ

ልትርኤ
አቅሊም

ዐብድላሂ

ሀለ”
ዐንሰበ

አልአሚን

ቲተ፡ ክሱብ ለሀለ ተጃርብ እግል
መስተቅበል አሳስ ትሩድ ክም ቱ
ሸርሐ።

መዳርስ ናይ መደት

ወካይል እብ ህግየ ዐረቢ ለለአደርሰ

ረያም ታሪክ ለበን

መዳርስ እብ ጀሀቶም፡ ለዋዕለ፡

ክም

እንዴ

ከልፍየት፡ ወዶር ናይለ መዳርስ

ሐበረ፡ ዲብ አግቡይ

ለሸርሕ ተጃርብ እግል ልትባደሎ ፡

እዳረት፡

ወዲብ አደቀቦት ዐመልየት ደሪስ

ተን

መናህጅ

ወወሰኮት ደረጃት
ዐመልየት ተዐሊም እብ ሀግየ ዐረቢ፡

እተክምሰልሁመ

እግል ቀየሞት ወለሳድፍ ተሐድያት

ዲብ አደቀቦት መቅደረት አዳም

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

እግል ልትፈረግ ለሀደፉ ዋዐለ፡ “ሽቅል

ወአፍረዮት ደረሰ ፈዳብያም ዶር

መዳልያይ
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን 121797
ፋክስ 127749 ዕ.ሰ.ቡ 247
ተውዝዕ ጀሪደት
ተለፎን 200454
አትአመሮት
ተለፎን 125013 ዕ.ሰ.ቡ 1284

ሕበር እግል ተዐሊም ሰኒ” እበ ትብል

ዐቢ ቀድመ ከም ህለየ አፍሀመ።

ስቅራት ዲብ ዮም 19 ኖቭምበር

ወአድረሶት ለሰዴ ክም ቱ ሐበረው።
እት ካቲመ ናይለ ዋዕለ፡ ዲብ
ውዛረት ተዐሊም መስኡል ቅስም
መናህጅ አሰይድ አብርሃም ርእሶም፡
ዶርለ መዳርስ እንዴ ሐመደ፡ ምን

ዲብ መዲነት ከረን ገብአ።

ለዋዕለ፡ ለሐልፈ ተጃርብ እንዴ

1ይ አስክ 5ይ ፈስል እብ ህግየ ዐረቢ

ዲበ ዋዕለ፡ መስኡሊን ፈርዕ እሽራፍ

ቀየምከ፡

ወክድ

ለለአደርሰ መዳርስ መናህጀን ዲብ

ወተዐሊም ዓም፡ መስኡሊን አፍረዐት

መትነዛም እግል ልትሳዌ ወድዕፍ

ውዛረት ተዐሊም ዲብ አቃሊም

እዴሀን ከም ሀለ፡ ናይ 6ይ ፈስል

እግል ልርታዕ ለአመመ ክም ቱ እንዴ

ዐንሰበ

ሙሽርፊን፡

እንዴ ትጠብዐ እግል ልትወዛዕ

ሸርሐ፡ ክሎም ሙደራእ፡ ለእብ ህግየ

ሙደራእ ወሙደርሲን እብ ህግየ

ዱሉይ ከም ሀለ፡ ናይ 7ይ ወ8ይ

ዐረቢ ለአደርሰ መዳርስ፡ መካስበን

ዐረቢ ለለአደርሰ ዲብ ከረን ወሐጋት

እንዴ ሐፍዘየ ዝያድ ሰኒ እግል ልሄርረ

ወጋሽ-በርከ፡

ለሀለየ መዳርስ ሕኩመት ወብሕተ
ሻረከው።
አርቡዕ 30 ኖቨምበር 2016

አሰይድ

ሽቅል

ናይለ

መጽእ

ጅህዶም እግል ለአደቅቦ አትፋቀደ።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

ፈስል ህዬ ዲብ ሽቅል ጠቤዕ ከም ሀለ፡
ናይለ ተሌ ደረጃትመ ልትከደም
እሉ ከም ሀለ ሸርሐ።
ገጽ 2

ሓይሳት ወሓይሳም ቄርአት ኤረትርየ ሓዳስ፡ ዲበ ሰልፋይ ክፈል ቃኑን
ዓይለት፡ ዓይለት፡ እትፋቅየት ሕጼ፡ ህዳይ፡ ፍገሪት ህዳይ እት አዳም ወማል
ለከስስ ጽበጥ ቅዱማም ዐልነ። እትሊ ናይ ዮም ካልኣይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
ህዬ፡ አትካረሞት ጼወ፡ ባልሖት ኢመፋሀመት እት ጼወ፡ ጽኢር ው’ላድ ወምስሉ
ለልትጻበጥ መዋድዕ እንቀድም።

ቃኑን ዓይለት 2ይ ክፋል

ቃኑን እግለ እትፋቅየት ለአፈርሰ።
ምነ መትቃርነት ለዎሮቶም ምን

ጼወ እብ ሚ ልትፈንጠር

አሳስ
እብ
ቃኑን
መደንያይ
ድጎ አው
ኤረትርየ፡ ጋሪት ሕ
ጌ እናስ ወእሲት
ህዬ ብዕድ እት ፍን
ት እት ሸማግሌ
ለትከሰት ኢመፋሀመ
ዲብ ቤት
ቤት-አብ አው ህዬ
ፍርድ ትትቀደም።

እትፋቅየት ህዳይ አው ህዬ ጼወ
እብሎም ለተሉ እግል ተአትካርም
ትቀድር፡
- እብ ሞት ኦሮት ምን
መትቃርነት
- እብ ሕድጎ
- ዎሮት ምነ አግዳ እትፋቅየት
ህዳይ ለጠልቦም ጋራት ምን
ልትከየድ አው ምን
ኢልትሐሸም
- ቤት ፍርድ እግል ኦሮት ምነ
መትቃርነት ‘ባዲ’ ክም ቱ
አው
ክም ኢህለ ምን ተአክድ
እሊ ለትዘከረ ንቃጥ እት ሰልሲቱ
ጅንስ ህዳይ፡ በሀለት መደንያይ ህዳይ፡
ህዳይ እብ ገበይ ዲን፡ ወህዳይ ለመድ
አክል ሕድ ሸቄ። እት ዎሮት ጅንስ
ህዳይ ለልትሐሸም ወዲበ ብዕድ
ለልትከየድ ኢኮን።
ሐቴ ምነ ጼወ ለልትፈንጠር
እቡ አግቡይ ሕድጎ ቱ። ሕድጎ
ዶል ልትበሀል ሁዱያም ለዐለው
እናስ ወእሲት እግል ትፋናቴ ቃኑን
ሰልጠት ለሃይበ ጀሀት ረስሚ ዶል
ትፋናትዮም ለትሀሌ ሓለት ተ።
ዎሮት ምነ እብ ህዳይ ቅሩናም
ለዐለው እግለ ካልኣዩ፡ ‘ኢሐዜካ’ ህዬ
‘ምን እለ ወሐር ይእነብር ምስልካ’
እንዴ ቤለዩ ምን ልትራየሞ፡ እሊ
ሕድጎ ኢልትበሀል። ዲብ መደንያይ
ቃኑን (ቃኑን ዓይለት)፡ ሕድጎ፡ ሕድጎ
እግል ልግባእ፡ እብ ሐቴ ሰልጠት ለበ
ጀሀት ለዐቅድ ረስሚ እግል ልፍረስ
ቡ።
እብ አሳስ መደንያይ ቃኑን
ኤረትርየ፡ ጋሪት ሕድጎ አው ህዬ
ብዕድ እት ፍንጌ እናስ ወእሲት
ለትከሰት ኢመፋሀመት እት ሸማግሌ
ቤት-አብ አው ህዬ ዲብ ቤት ፍርድ
ትትቀደም። ለክልኦት መትቃርነት
እግል ልትዓረው ለኢቀድሮ እተ
ደረጀት ሐቆ በጽሐው፡ አው
ክልኢቶም አው ህዬ ኦሮቶም ጠለብ
ሕድጎ ቀድም። ክም በዲሮም እግል
ለአቅብሎ ሐቆ ኢቀድሮ፡ አው
ህዬ እግል ሐድ ሐቴ ሰነት እንዴ
ትፈናተው ነብሮ ሐቆ ጸንሐው፡
ዕላቀቶም ሰኒ እኪት ህሌት ትትበሀል
ከ ልትሓደጎ።
እምበል እሊ ለትዘከረ አስባብ
ሕድጎ፡ ጼወ እግል ልትፈንጠር
ለቀድር፡ ገሌ ምነ አግዳ ንቃጥ
እትፋቅየት ህዳይ ሐቆ ትከየደት
ቱ። እግል መስል ለህዳይ እት ፍንጌ
ስ’ነት-ሰብ ለኢበጽሐው ጋብእ ምንቱ፡

ኢሀለ፡ እግል ሐድ ክልኤ ሰነት ምን
ልትሰአን ቃኑን እግለ እትፋቅየት
ህዳይ ለአፈርሰ።

ባልሖት ኢመፋሀመት
ዲብ ጼወ
ክምለ ሰልፍ ለትበህለ፡ ጋሪት
ኢመፋሀመት እት ጼወ ዲብ ሸማገሌ
ቤት-አብ አው ህዬ ዲብ ቤት ፍርድ
እግል ትትቀደም በ። እት ክልኢቱ
ለሓላት ላኪን ለአግቡይ ባልሖት
ለመሽክልተ ሕድ ሸብህ። እት
ሽማገሌ ቤት-አብ ልግባእ ወዲብ
ቤት ፍርድ፡ ሰልፍ ለእት ፍንጌሆም
ትርኤ ጀሀት፡ ክል ምኖም ሸክወቱ
ወእስባቱ እግል ልቀድም ቡ። ሐቆለ
ለእስባታት ትሰመዐ፡ ለክልኤ ቀሪም
እት ቅያብ ለክልኤ ቀሪም ለእት
ፍንጌሆም ትርኤ ጀሀት እት ቀራር
እግል ትብጻሕ በ።
ጠለብ ሕድጎ ዲብ ሽማገሌ ቤትአብ አው እት ቤት ፍርድ ሐቆ
ትቀደመ፡ ለሸማገሌ አው ለዳንያ
‘ናይ ዶሉ ምስዳር’ እግል ልንስኦ
ቀድሮ። ገሌ ጋራት አስክ ናይ ደንጎበ
ቀራር ለትበጸሐ እግል ልጽነሐ ሰበት
ኢቀድር ቱ ለናይ ዶሉ ሻፍገት
ምስዳር ለተአትሐዜ። ክእነ ለትመስል
ምስዳር ለጠልብ ጋራት ክም ቀድየት
ማል ሕበር ናየ መትቃርነት፡ ጋሪት
አጀኒት፡ ኦሮቶም እግል ልጽነሕ እቱ
ለቡ ሰከን አጥፈሖት ወብዕድ ቱ።
ሸማገሌ ቤት-አብ ለመትቃርነት
እግል ልትዓረው ወዲብ ጼዋሆም
እግል ለአቅብሎ እግል ልክደሞ
መስኡልየቶም ተ። ለሽማገሌ ቤትአብ እግል ዕሬ እግል ትኽደም በ።
ለጋሪት እብ ዕሬ እግል ትቅሰን ሐቆ
ኢቀድረት ላኪን ለትሓዱጎም።

ለትሐደገ ነፈር ናይ ራዕዮት ጋሪት
ለልአስትህል ቀራር እግል ልትሀየብ
እቱ ለአትሐዜ። ዲበ አስክ እለ እት
ኤረትርየ ሸቄ ለጸንሐ መትዐደዪ
መደንያይ ቃኑን፡ ጋሪት ራዕዮት
ለትሐደገ መትቃርናይ ለከስስ
ዋጅባት ኢዐለ። እትሊ ሕዲስ ቃኑን
ላኪን፡ ለልትሓደጎ መትቃርነት፡
እግለ ልትሐደግ መትቃርናይ
ናይ ራዕዮት መስኡልየት ክምቦም
ለሐብር ዋጅባት ህለ። እት ሕድጎ፡
እግለ ልትሐደግ ነፈር ለካልኡ ሽቅል
አስክ ረክብ አው መስከን አስክ
ለአጠፍሕ ለስድዩ ናይ ማል ሰዳይት
እግል ለሀብ ክም ወጅብ ለሐዲስ
ቃኑን ጀብር።

ጋሪት ው’ላድ
እት ቃኑን ‘ጋሪት ውላድ’
ለትትበሀል እት ፍንጌ ዋልዴን
ወውላዶም እግለ ተሀሌ ዕላቀት
ለትከስስ ተ። ‘አብ’ ወእተ ከምሰልሁ
ህዬ ‘እም’ ለውላድ ግብአት በሀለት
ቱ። ‘እም’ ለትትበሀል እግል ጅነ
ለወዴቱ እሲት፡ አው ህዬ እብ
እትፋቅየት ጽኢር እሙ ለገብአት
በሀለት ቱ። ‘አብ’ ለልትበሀል ህዬ፡
ለጅነ ዶል ትወለደ ምስለ
እም እት እትፋቅየት ህዳይ ለዐለ፡
ለእብ ቃኑን ብእሰ ከምቱ ለልትአመር
ነፈር።
ለጅነ እንዴ ኢልትወለድ፡
ምን 307 አምዔላት ዲበ ልውሕድ
ወክድ ምስለ እም እት እትፋቀት
ህዳይ ለዐለ ነፈር (እብ ቃኑን ብእሰ
ለዐለ) ከ እብ ሞት ለትፈንተየ
እናስ።
አብ ናይለ ጅነ ክምቱ እብ
ክቱብ ለአዕተረፈ እናስ።
አብ ናይለ ጅነ ክምቱ እብ
ቤት ፍርድ ለትአከደ እናስ።
እብ እትፋቅየት ጽኢር፡
አብ ለገብአ እናስ።
እት ጋሪት መክሐደ ዶል ሳድፍ፡
ባህለት ዋልዴን እግል ጅነ ዶል ነክሮ
(አቡሁ ይአነ አው እሙ ይአነ ምን
ልብሎ)፡ አከዶት እም ቀላል ተ።
እት አከዶት እም፡ ለወልደቱ እሲት
ፈረጎት አው ህዬ እብ እትፋቅየት
ጽኢር እሙ ለገብአት እሲት አከዶት
ሌጠ ለተአትሐዜ።

ሸማገሌ
ቤት-አብ ለመትቃርነት
እግል ልትዓረው ወዲብ ጼዋሆም
እግል ለአቅብሎ እግል ልክደሞ
መስኡልየቶም ተ።

ጋሪት አከዶት ‘አብ’ ላኪን ክመ
ናይ እም ቀላል ኢኮን። አብ እግል
ፈረጎት፡ ምስለ እግለ ጅነ ለወልደት
እሲት እት ዕላቀት ለዐለ እናስ
ፈረጎት፡ እግለ ዕምስነ ለሐነነ እናስ
ፈረጎት ሰበት ለአትሐዜ፡ ወእለ ህዬ
አትከሕደት ምንገብእ አስበቶተ
ቀላል ኢኮን። እብሊ ህዬ መብዝሑ
እት ጋሪት ውላድ ለመጽእ መሻክል
ወሸክዋት እግል ጋሪት ‘አብ’
ለገንሕ ቱ።

ሐቆ ሕድጎ፡
ጋሪት ዕበያት
አጀኒት፡ ካፈሎት ማል፡ ወእግል

እት ጼወ ለክልኦት መትቃርነት፡
ምስል እግል ልንበሮ ወልትጃምዖ
ገሌ ምነ ዋጅባት ወፍገሪት ህዳይ
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ቱ። እብ ሰበት እሊ ህዬ፡ እት ክእነ
ለትመስል ሓለት ለልትወለድ ጅነ፡
ወድለ ምስለ ትወልዱ እሲት እት
እትፋቅየት ህዳይ ለዐለ እናስ ቱ።
ሕድ እበ ሸብህ፡ እት ምን 307
አምዔላት ለልውሕድ ወክድ ቀደም
ሞቱ (ማይት ሐቆ ገብአ በሀለት ቱ)፡
ምስል ለእግለ ጅነ ትወልድ እሲት
እት ዕላቀት ህዳይ ለዐለ እናስመ እብ
ዕን ቃኑን ክም አብ ልትፈረግ።
ጋሪት
‘አብ’ አትከሐደት
ምን ገብእ እብ ቤት ፍርድ እግል
ትትአከድ ትቀድር። ቤት ፍርድ
ክእነ እግል ቲዴ ላኪን፡ ለጅነ ምን
15 ሰነት ወለዐል ለዕምሩ ሐቆ
ገብአ ጋሪቱ ኖሱ እት ቤት ፍርድ
እግል ልቀድመ ቀድር። ዕምሩ
ምን 15 ስነት ወተሐት ሐቆ ገብአ
ሀዬ፡ ዋልዳይቱ ትቀድመ እግሉ።
ወዋልዳይቱ ማይተት ምኑ ሐቆ
ገብአት፡ እብ እም አቃርቡ ላቶም
አንፋር እት ፍርድ ጋሪት አከዶት
አቡሁ እግል ትትርኤ ሸክወት
ቀድሞ እግሉ። ክእነ ለትመስል
ሸክወት እግል ሰርገሎት ህዬ፡ እግለ
‘አብ ቱ’ እንዴ ትበህለ ልትሸኬ ለህለ
እናስ አብ ክምቱ ለአክድ እስባታት
እግል ልትቀደም ለአትሐዜ።

እትፋቅየት ጽኢር
ጽኢር ለልትበሀል፡ አዳም
ብዕዳም እግለ ወልደዉ ውላድ ክም
ውላዱ እግል ልትከበቱ ለወድዩ
እትፋቅ ቱ። ኖስከ ለኢወለድካሁ
ጅነ እብ ቃኑን ክም ውላድከ እግል
ትትከበቱ ለትወድየ እትፋቅየት ተ
ለጽኢር ትትበሀል። እብ እትፋቅየት
ጽኢር እት ፍንጌ ለልትለአም ጅነ
ወልትከበቶ ህለ አብ አው እም ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እት ፍንጌ ለእግለ ጀነ
ወልደት ዓይለት ወለትልእሙ ህሌት
ዓይለትመ ዕላቀት ትትከለቅ።

ጽኢር ለልትበሀል፡ አዳም
ብዕዳም እግለ ወልደዉ ውላድ
ክም ውላዱ እግል ልትከበቱ
ለወድዩ እትፋቅ ቱ።

ዲብ እትፋቅየት ጽኢር ለሻርኮ
ጀሃት፡ ለልእም ለሀለ አብ አው እም
ወለልትለአም ለህለ ጅናቶም። ኩሉ
ምን 18 ሰነት ወለዐል ልዕምሩ ነፈር
እግል ልልአም ቀድር። ለልትለአም
ህለ ጅነ ምን 15 ሰነት ወለዐል
ሐቆ ገብአ እግለ እትፋቅየት ኖሱ
እግል ሊደየ ቀድር። ምን እሊ
ዕምር ወተሐት ሐቆ ገብአ ላኪን
ሬዕየቱ እክሉ እንዴ ገብአው እግለ
እትፋቅየት ወድወ።
እትፋቅየት ጽኢር ዲብ ቃኑን
በቃዓት ለበ እግል ትግባእ እሊ ለተሌ
ለአትሐዜ፥
-

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

እት ፍንጌ ለልጸአር ህለ

ነፈር ወለልጽእር ህለ ነፈር ምን
ልውሕድ ናይ 18 ሰነት ፈርግ ዕምር
እግል ለሀሌ ቡ
እት ጼወ ለህለ ነፈር (ሃዲ
ለቱ ነፈር) ጅነ እግል ልጸአር ምን
ለሐዜ ውፋቅ አው እጃዘት ናይለ
መትቃርናዩ ለአትሐዜ
ዋልዴን ናይለ ልትጸአር
ህለ ጅነ ዲብ እዲነ ሐቆ ህለው፡ ዲበ
እትፋቅየት ረዳሆም ለአትሐዜ
ለእትፋቅየት
እግል
መሳልሕ ለልትጸአር ህለ ጅነ
ለትከድም እግል ትግባእ በ። ወላዝም
ህዬ ናይ ቤት ፍርድ ከብቴ ለበ እግል
ትግባእ ለአትሐዜ
እትፋቅየት ጽኢር ሐቴ ዶል ቤት
ፍርድ ሐቆ ትከበተተ፡ እብ ጠለብ
ናይለ ልትጸአር ጅነ ሐቆ ኢገብአ
እግል ትፍረስ ኢትቀድርኒ። ጀነ
እት ከብድ እሙ እት እንቱ እግል
ልትጸአርመ ቀድር። ምናተ ለጅነ
ምነ ተወለደ እተ አምዕል እት ቀበት
ስለስ ወርሕ ለእግለ ጅነ ወልደት
እም ምነ እትፋቅየት እግል ትትናዘል
ከ እግለ እትፋቅየት እግል ተፍርሰ
ትቀድር።

ዋጅባት ራዕዮት
ዋጅባት ራዕዮት ለልትበሀል፡ እብ
ቃኑን መስኡልየት ራዕዮት ለትረፍዕ
ጀሀት እግል ትራዕዩ ነፈር ለትወድየ
መራዐየት ተ። ለመራዐየት ህዬ
አቅረቦት ነብረ፡ ሰከን ወመራዐየት
ዓፍየት ወለመስሉ ለትሽምል
ትገብእ።
ዋጅባት
መራዐየት
እትፍንጌ እብ ዱቅሪ ዕላቀት ደመት
ለልትዛመዶ አቃርብ፡ እብ ህዳይ
ለልትዛመዶ አቃርብ ወእፍንጌ ሐው
ወሐዋት ተሀሌ። ከእብሊ እትፍንጌ
ዎሮት ነፈር፡ ለወልደዉ አንፋር
ወለህቱ ወልዶም አንፋር፡ እብ
ህዳይ ለልትዛመድ ምስሎም አንፋር፡
ምስሉ ለልትወለዶ ሐዉ ወሐዋቱ
ናይ መራዐየት ዋጅብ ቡ።
እት ፍንጌ እሎም ለትዘከረው
አቃርብ እሊ ለተሌ ምህም ጋር
ራዕዮት ህለ፥
ለእብ ዋጅባት መራዐየት
ልትሰአል
ነፈር፡
መራዐየት
ለተአስትህሉ ወኖሱ እንዴ ሸቀ እግል
ልንበር ለኢቀድር እግል ልግበእ ቡ።
ወለ እብ ዋጅባት መራዐየት
ልትሰእሎ ነፈር ህዬ እግል ልራዔ
መቅደረት ለቡ እግል ልግበእ ቡ።
እት ደንጎበ ሓይሳት ወሓይሳም
ቄርአት፡ እትሊ ናይ ዮም ጽበጥነ
ወዲበ ሐልፈት ጥባዐት እብ ሰበት
ቃኑን ዓይለት እብ ሐጪሩ ቀደምነ
እግልኩም። ሀደፍ ቃኑን ዓይለት፡
መጅተመዕ ዕፉይ፡ ዓይለት ጭሪት፡
መራዐየት ዋልዴን ወመሳልሕ
ውላድ ለልትዐቀብ እተ ዓይለት፡
መሳዋት መትቃርነት ለልትአክድ
እቱ መጅትመዕ፡ ወእብ መስኩበት
አስክ ዐቦት ለትሄርር ወጠን እግል
ብንየት ዲበ ልብል መብዳእ
ለትበናቱ።
ገጽ 3

መሐመድ እድሪስ

ኤረትርየ፡ ምን ፈደሬሽን አስክ እልሓቅ ወሰውረት
ተቅዪም ክታብ እብ ሰፊር ዐብዱ ሄጂ

• ዲብ እሊ ክታብ ዝያድ
እህትማም እንዴ ሀብክዎ እንዴ
አቆሬኮ እግል እትፋከር እቱ
ወእፍሀሙ ለጀረብኮ፡ እስትዕማር
አቶብየ ወሰብ ሽርከቱ እብ ከአፎ
ንዛም ፈደሬሽን እግል ለአፍርሶ
ቀድረው? ሚ ምን ወደውቱ
ኤረትርየ እብ ተማመ እግል
ለአልሕቆ ለቀድረው? ሚትመስል
ስትራተጅየት ወአብሳር ትነፈዐው?
ለልብልቱ። በሊስ ኬትባይ ዲብ እሊ
ባርህ ቱ። ለስትራተጅየት ፈደሬሽን
እንዴ አፍረስከ ኤረትርየ ክትፈት
አቶብየ ክም ትገብእ ውድየት
ተ። ለአብሳር ሀዬ ከይነት/ተሓቲት
ወቅሽሽ፡ ዝልም ወዕንፍ ለተሓበረት
እቱ “እንዴ ካፈልከ አስተዕመሮት”
ክም ዐለ ለአፍህመነ። ለዳይ፡
እንግሊዝ ክም ጌምያይ ወሜክራይ
እግል ልግበእ፡ አሜሪከ ዲብ ኩሉ
እድንያይ ጀልሳት እግል አቶብየ
ለትጻገግ ወእብ ማል ለትድዕም
እግል ትግበእ( ክምለ አዜ ትወድየ
ሀሌት)፡ አቶብየ ሀዬ እግለ ዋይዲብ
ዲብ አርድየት እት መዓሉ እግል
ተአውዕሉ ቱ። እንግሊዝ (ክምለ
እዩዱ) ምን ጽባብሑ “ካፍል
ከአስተዕምር” ለትብል ጎማት ሀበ።
አሜሪከ ቀድየት ኤረትርየ ዱቅሪ
ምስል መስለሐተ ሰበት አትጻበጠተ
(ክእነ እት አዜሀ በህለትቱ) እት
ምጅልስ ቅራን ወምጅልስ አምኑ
መጦር አቶብየ እንዴ በጥረት
ትጻገገት እለ። እግል 10 ሰነት
ለተአተላሌ ዲብ አወል 59ታት ዲብ
ሰነት 10 ሚልዮን ዶላር ለዐለት
ሰዳይት፡ እት ሰነት 1959 ዲብ 66
ሚልዮን ዶላር ክም ትወቀል ወዴት።
እምበል እሊ 40 አልፍ ለገብእ ዴሽ
አቶብየ እግል ትደርብ ወተዐንድቅ
አተፈቀት። አሜሪከ ወእንግሊዝ
ክልኢተን እብ ሕበር ሀዬ ቅኑንየት
ወመባድእ ንዛም ፈዴሬሽን እግል
ለሃግፈ ወእብ ሑድ-ሑድ ክም
ልትሃደል ወልዳየስ እግል ሊደየ
አተፈቀየ። ለስትራቴጅየት “ካፍል
ከአስተዕምር” ከመ፡ እብ ምህላሀ
ወእብ ብስር ረቂቅ እት መዓለ
ወዐለት። ኬትባይ ሀዬ እግል እሊ ሰኒ
እንዴ ደርሰዩ ወመርመረዩ አቅረበዩ

እነ። ጭመሙ ሀዬ እብ ክእነ እግል
ልቅረብ ቀድር፦

እስላም - ክስታን

ምን ሰልፎም እግል ሸዐብ
ኤረትርየ እስላም ወክስታን እንዴ
ቤለው እግል ልፈናትዎ ወጠነው።
እግሮም እንዴ ኢከሩ ሸዐብ እት
ዐቂደቱ ትሻረከዎ። ዲን ክም
መትሻቀዪ ስያሰት ትነፈዐው እቡ።
ለዐለ መቅሬሕ አድያን ፍንጌር
እንዴ ኣተው እቱ ክልኢቱ አድያን
እት ሕድ ክም ቀንጽ እግል ሊደው
ትጀሀደው። ኢተዐወተው ድኢኮን
ሸዐብ እት ክልኤ እግል ልግምዖዎ
ዐለት ትምኔት ልቦም። ሸዐብ
ላኪን እለ ብቆት እለ አጊድ ሸዐረ
እበ። ምን ጽባብሑ ሀዬ እብ ናይ
ኖሱ መባደረት ማርሐት ደያናት
ወሰብ ገጽ ገቢል ለሀለው እቱ ዲብ
አስመረ ዲብለ ገብአ እጅትማዕ
እግለ ከይነቶም አምከነየ።

ሕዝብ አልራቢጠ
አልእስላምየ

እሊ ሕዝብ እሊ እግል እስትቅላል
ለልትጻገግ ሹህረት ሰኔት ለዐለት
እሉ ሕዝብቱ። ከይነት ዕድዋን
እንዴ ነክረ እብ ሕርያኑ ወቀራሩ
እት ቀበት ሸዐብ ልትሐረክ፡
ነዝም ወለአፈዜዕ ክም ረአዎ፡
እንዴ ትጻረረዎ ዲብ ክልኤ ክም
ልትገመዕ ወደዎ። እግል እስትቅላል
ለልትጻገግ አልራቢጠ አልእስላምየ
ወቀላቅሎታት ምውዳቅ ጸሓይ ዲብ
ሱዳን እግል ልትሓበር ለልትጋደል
አልራቢጠ አልእስላምየ። ምኑመ
ሰኒ ወአማን እግል ለትሐዉኖ
ናይ ሰምሀር ወባጼዕ አልራቢጠ
አልእስላምየ ከወነው። እት ደንጎበ
ኦሮ እግል እስትቅላል ልትጋደል
ለዐለ ሕዝብ ዲብ አርበዕ ፍላም
እንዴ ሻረፈው ሸለለዎ።

ሕዝብ ኤረትርየ
እግል ኤረትርዪን

እሊ ሕዝብ እሊ ጀለ ኣስትቅላል
ልትጻገም ለዐላቱ። እግል ልትአመር
ወተእሲሩ እት ፈዬሕ እግል ሊጊስ

አርቡዕ 30 ኖቨምበር 2016

ክም አንበተ፡ እት ፍንጌ መአስሳይ
ናይ እሊ ሕዝብ ወወልዱ ለዐለ
አከይ መቅሬሕ ብዶሆሆም እንዴ
ገብአት እሎም፡ ለሕዝብ ዲብ
ክልኦት ክም ልትከፈል ወእንዴ
ልብል ዐለ ሒለቱ እንዴ ተክመት
ወሐወነት ክም ለሐቅቅ ወደዎ።

ቤት ክህነት
ተዋህዶ

ቤት ክህነት ተውሃዶ ክም
መትሻቀዪ ስያሰት ትነፈዐው
እበ። መትጻብኣይት ፈደሬሽን
ወመትጻጋይት እግል ታመት
ውሕደት ምስል አቶብየ ክም
ትገብእ ወደወ። ምስል ውቀት ላኪን
እበ ህቶም ለሐዝወ ገያደት ቀረዶም
እግል ተአትምም ምን ኢቀድረት
ኖሶም ለራቁቦ ወክም ቀልቦም
ለወድዎ “መሕበር ሃዋርያት”
አሰሰው። እሊ መሕበር እሊ ትሩድ
መትሻቀዪ ወዔማት ማል ወሺመት
እንዴ ገብአ እግለ ቤት ክህነት ዲብ
ውቀት ሐጫር ዓ’መየ። እግለ
ከድመቶም ቤት ክህነት ተውሃዶመ
ዐረው እበ።

ዲብ ከበሰ

ለትፈናተ ሽዑር ቀስቀሰው።
ፍንጌ ሸዐብ በአስ/አምባጋሮ ክም
ቀንጽ ወደው። ገሌ ምኑ እብ
ሸክል ዲን ፍንጌ ሽባን አልራቢጠ
ወአንድነት፡ ጀበርቲ ወክስታን፡
አቅሊማይ ክም ፍንጌ ሰራዬ፡ ሐማሴን
ወአከለጉዛይ፡ ናይ ምዴርያት
ወደገጊት- ፍንጌ ለትፈናተ ደገጊት
ሰራዬ ወአከለጉዛይ/ሃዘሞ። ሸዐብ
እብ ሺመት፡ እብ ምድር፡ እብ
መውዕል ንዋይ፡ እብ ግረህ ወግንዬ
ግንከ እት ነሐር ሕድ ክም በጥር
ወእት ተማስ አከር ወዐዳወት
ክም ልትሸረብ እምበል ሕላሌ
ከድመው።

ዲብ ቀላቅሎታት

እት ፍንጌ ሸዐብ ሳክብ ለዐለ
ቅደይ ቆቀለው። ዲብ ጋሽ-በርከ፡
ፍንጌ በኒዓምር ወሀደንደወ፡ እንዴ
ጸንሐው ሀዬ ፍንጌ በኒዓምር
ወኩናመ። ዲብ ሳሕል ፍንጌ ገባር
ሐረስቶት ወጸንዒት፡ ፍንጌ ትግሬ

ወሽማገሌ፡ ናዝራት ወዑመድ
ፍንጌር ዲብ ለአሳውሮ ሸዐብ ሕድ
ክም ከርህ ወከንፍ ወአከር ክም
ጸብጥ እግል ሊደው ጀረበው።

ሽፍትነት

እት ከበሳታት ልግበእ ወመታሕት
ሽፍትነት
ልምድት
ዛህረት
ገብአት። ኖሶም ለለትመቃርሕወን
ወለመዉለን መጃሜዕ ሸፈቲት
እንዴ ከለቅከ ሀደፍከ ብጽሐት ዐለ
ቀረዶም።
• እግል እሊ ኩሉ ዶል
አትዋይን ወእፈስር፡ ለዲብ ዳለት
እስትዕማር ጥልያን እት ሽብህ
ሰላም ነብር ለዐለ ሸዐብ ኤረትርየ፡
ሀደፎም እግል ለሐቅቆ እብ ዲን፡
ቀባይል፡ ግን፡ ገርሀት፡ አቃሊም
ወቀርያት፡ እብ ሰልጠት ወሺመት፡
ካፈለዎ። ለእብ አሳስ እድንያይ
ቃኑን ወደማነት መጅልስ ቅራን
ወመጅልስ አምኑ ለተከለ ንዛም
ፈደሬሽን ሀዬ፡ መባድኡ ክም ፈሽም፡
ቃኑንየቱ ክም ትሸለል፡ ወመአሰሳቱ
እብ ብጣረን ክም ልትሃደለ ወደወን።
እት ደንጎበ ሀዬ ለእሉ አመመው
ሀደፍ በጽሐው። ንዛም ፈደሬሽን
ለትደመነ ኣድንያይ ቃኑን እንዴ
ኬደው፡ ሸዐብ እንዴ ካፈለው ወእት
ሕድ እንዴ ጠለቀው ደውለት እብ
ከማለ እግል ልግደቦ ለቀድረው።
• ኬትባይ እግለ ትነብር
ሓለት እብ ተፋሲል ወዕሙቅ
እግል ለአፍህም አርእስ
ብዙሕ እት ልትናወል
ለሓኬ እግልነ። ገሌ
ምኑ እህትማም ሸዐብ
ኤረትርየ ዲብለ ወክድ
ለሀይ፡ ዲብ ንዳሉ ሳድፉ
ለዐለ መሓግዝ፡ ዲብ
ዕላቀት
ፈደራልየት
ለገብአ ተቃዪር፡ ዲብ
መሃም ወእዳረት ምጅልስ
ኤረትርየ
ለተአምበተ
መትኣታይ ዲብ ሕርያን
ምጅልስ ኤረትርየ ለገብአ
ትልህያታት፡ ሽፍትነት
ለከልቀዩ አከይመቅርሕ፡
ሸከ
ኤረትርየ
እት
ምጅልስ
ቅራን።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

ተምሲልተት ኪረት መንዴረት
ኤረትርየ ወአፍረሶት ፈደአሽን እብ
ፋዬሕ ወእብ ደሊል ሳብት እንዴ
አትለ አቅረበዩ። ዲብ እግል እግል
መደት ዐሰር ሰነት ለአተላሌት
ዐመልየት እለ ለዐለ ትልህያታት፡
ለጀረ ጀራይም፡ ለትከየደ ሕቁቅ፡
ለተሐበከ ከይናት ለለአትፈክር እት
ረአስ ግብአቱ፡ ሰሩ ለለአግሄቱ። ሰሩ
ህዬ ዝያደት ክሉ ለለሽዐልልቱ።
እሊ ክሉ ኬትባይ ዲብ ምዕራፍ 17
ገጸ 349 “ሸዐብ እት ፍንጌ ምልክ
ወአስተንታን” ሐንቴለ ልብል
አርእስ እብ ክእነ ሸርሑ።
“ክሉ ክምሰል ፈርሰ፡ ምልክ
ሕኩመት አቶብየት ዲብ ኤረትርየ
ተአከደ። ሸዐብ ህዬ፡ ለእብ ሰበት
ንዳል ለሐስብ እብ ሰበት ብዕድ
አግቡይ ንዳል እግል ለአትቃምት፡
ለአተላለ ህዬ እት ለአስተንትን
ወልግሄ እግል ልንበር ላብድ
ገብአ”
• እንዴ ተለ ለመጽእ
መትአምባት ንዳል ኩፈሕ ምስለሕ
ቱ። ዲብ እሊ ክታብ እብ ተፋሲል
ቃርብ ህለ። እብ ረአዬ፡ እብ ሰበት
መትአምባት ግድለ እብ ሰለሕ
ክትብት ለህሌት ቅሰት፡ ዝያደት
ለትስሕብ ወለተሐብንተ። ሰበቡ
ለጸበጥካሁ እንዴ አለብከ ዲብ ጋድም
ሂለለ፡ ምስሉመ ዲብለ ሰኒ ስዱድ
አዋይን፡ ፍቲ ወጠን ወኤረትርየት
ወጠንየት እንዴ ተዐንደቅከ፡ ሽዑር
ወኤማን ሌጠ እንዴ ረፍዐከ፡ “ለእብ
ሒለት ወዝልም ለትገለመት ዐድነ፡
እብ ሒለት ስለሕ ወብ ንዳል ዓድል
እግል ንብለሳቱ” ብሂል ሰኒ ተሐዲ
ለጠልብ ወቀይ ክምሰል ዐለ እግል
ክል ምኒነ ሕቦዕ ኢኮን ውስቱር።
ኬባይ ደቅብ ወመስደድ ናይለ
ሓለት ጀላብ እግል ትትፈሀመነ፡
ምልክ ሕኩመት አቶብየ፡ ለከልቀዩ
ርዕብ ወፍንጌር እብ ሐትሐቴ ፈስል
እግልነ። እንዴ አተለ መትአሳስ
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ ክምሰል
ፍክር እብ ከአፎ ወእተየ ክምሰል
ተአምበተ፡ ሜርሐቱ ምን ወምን
ክምሰል ዐለው፡ ቀደም መትአምባት
ለዐለ መታክል ወለትረፈዐ ሰኣላት
እብ ፋዬሕ ሸርሕ እግልነ።

ገጽ 4

ኤረትርየ፡ ምን ፈደሬሽን .........
ምን ገጽ 4 ለተላለ......
ምስል እሊ እንዴ አትጻበጠ ህዬ፡
ታሪካይት ከልፍየት መትአምባት
ንዳል ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ፡ ሽህረቱ
ወተረቱ፡ መቅደረቱ ወመዳላዩ እግል
ንዳል እስትሽሃድ ክምሰልሁመ
ክሉ ቀደም ንዳል ኩፈሕ ምስለሕ
ለትረአወ አሆታይ ወኢፋሉታይ
መዋዲት ለሓኬ እግልነ። ኬትባይ
እብ ሰበት ዐዋቴ ካትቡ ለህለ ታሪክ
መብዝሑ ሐዲስ ወለ ኢነአምሩ
ሰበት ገብአ፡ ሰኒ ወአማን ምህምቱ።
ዲብ ምዕራፍ 22 ገጽ 538 “ሓምድ
እድሪስ ዐዋቴ” ሐንቴ ለብል አርእሽ
ኬትባይ ክእነ ልብል፦
“ዎሮ ክምሰል ዐዋቴ ለመስል፡
እግል ሄራር ታሪክ ሐቴ ደውለት
እብ ምስዳር ዐባይ ለልትሀርበብ
ሜርሓይ፡ እብ ገሌ ዔብ እግል
ልትፈረድ አው ህዬ እብ ሰበብ እሊ
ለተረቱ ለዐባይ እግል ትጠለም አው
እግል ትትረሰዕ ኢወጅብ። ክሉ
ሜዛኑ እንዴ ጸብጠ ምን ልትበርበርቱ
መስለሐት ለተሀሌ እሉ” ልብል
• ኬትባይ
ለአምበተየ
ቅሰት እት ለአተላሌ ዲብ ወክድ
መትአምባት ንዳል ኩፈሕ ምስለሕ
ለትረፈዐ ሰኣላት ወዲብ አክቡድ
ባይእ ለዐለ መትሸካክ እት ሕድ
እበ ዎሮ እንክር፡ አቶብየ እብ ዝልም
ወሒለት እግል ኤረትርየ እግል
ተስተዕምር ለትረአ ገሀይ ወመራረት
ህዬ እበ ብዕድ ለሓኬ እግልነ።
እብ ወጀሀት ነዘር ኬትባይ፡
ምስለ እተ መደት ለሀ ለዐለት
ሐሩቀት ወገሀይ፡ ለክምሰል ምህም
ጋር እግል ልትረኤ ለወጅቡ ልብል
ኬትባይ፡ ለምን ሐዲስ ለፎረት
ኤረትርየት ወጠንየት፡ መዳላይ
እግል ንዳል ወእስትሽሃድ ክምሰልቱ
ልትጻገግ። ሸዐብ ኤረትርየ እብ
ሰዳይት እንግሊዝ ወአሜሪከ ዐዱ
ሰበት ትዘመተት፡ እምበል ስለሕ
እንዴ ትሆገለ እግል ልናድል
ብዕድ ሕርያን ክምሰል ኢዐለ ህዬ
ለአክድ።
• “ኤረትርየ፡ ምን ፈደረሽን
አስክ እልሓቅ ወሰውረት” እብ ሰበት
ንዳል ቀዳምያምመ ተሓኬ እግልነ።
ናይለ ወክድ ለሀይ ምሔርበት፡ እንዴ
ትከምከመው መዓረደቶም ጀላብ
እግል ልወቅሎ ወዱዎ ለዐለው
ጸገም እብ ሐትሐቴ እንዴ መርመረ
ለሓኬ
እግልነ።
መቃወመት
አልራቢጠ አልእስላሚየ፡ ኤረትርየ
እግል ኤረትርዪን፡ ሐረከት፡ እድራብ
መሓብር ሸቃለ፡ አሴራር ደረሰ
ክምሰልሁመ ንዳል ናይለ ዲብ ሱዳን፡
ካይሮ ወአቶብየ ለነብሮ መዋጥኒን
እብ ፋዬሕ ሸሬሕ እግልነ። ክሉ እሊ
እንዴ ትጀመዐ ተኣምርተ ዐሸም
እግል ሕርየት ወእስትቅላል፡ ለዋሌ
ክምሰልቱ ወዴሕ እግልነ። ኬትባይ
ዲብለ ወክድ ለሀይ ብዝሓም
ሙዋጥኒን ክምሰል ተሐበሰው
ወጅርበት ክምሰል ረአው፡ ዲብ ሰሩ
ህዬ ክምሰል ትሬሸነው ወትሸነቀው
ለሐብረነ። እብአማን ህዬ ዲብ እሊ
ክታብ እሊ እብ ሰበት እሎም ዲብለ
ወክድ ለሀይ ለናደለው ምዋጥኒን
ለከሀለው መራረት ወመሳድድ፡

ለደፍዐው እስትሽሃድ ክቱብ ለህለ
ሰኒ ለለሐብን ቱ። እሊ ክታብ፡ ተረት
ናይ እሎም ምሔርበት ለዐለ እሎም
ወጠንየት፡ ኤማን፡ በታከት ወፈራሰት
እግል ለሓክዩ እግልነ ቀዲሩ ወሱክ
ሜዛን ክምሰል ለሀይቡ ሸክ አለቡ።
እግል ክሉ ወጠንዬ እንዴ ቤለ ለቀንጸ
ወለናደለ፡ ለተዐዘበ ወለመስከነ
ለደፍአ ወለአስተሽሀደ፡ ለሐደት
እግል ኒዴ እሉ ለእንቀድር ተረቱ
እግል ነሓኬ ወንዳግም ክምሰልቱ
ሰበት ለአትፋቅደነ ህዬ ዎሮ ምነ
ብቆዕ ጀዋንብቱ እግል ኢበል
እቀድር።
• ብዕድ ዲብ እሊ ክታብ
ሽሮሕ ለህለ ወእንዴ ኢነሀድግ እቡ
እግል ንሕለፉ ለኢወጅብ፡ ኬትባይ
እብ ሰበት ዲብለ ትፈናተ መራሕል፡
አቶብየ ክምሰል መሻቀዪ ለትነፈዐት
እቦም ኢትዮጵየ እግል ልክደሞ
እንዴ ቤለው እት ሸዐብ ወወጠን
ጀሪመት ለአጅረው፡ ዲብ ደንጎበ
እበየ ክምሰል ረትዐው ህዱግ ለህለ
ታሪካይ ሐቃይቅቱ። ኬትባይ ዲብ
ምዕራፍ 26 ገጽ 665 “መታሊት
አቶብየ ህዬ እበየ ትሸረበው” እበ
ልብል አርእስ ክእነ ልብል፦
“ኤረትርየ ክምሰል ሐቴ ምተሐት
ዕምር መርዓት ክምሰል ሀድየት
እንዴ ገልበበው ናይ ሂበት ሒለት
ወሰልጠት ለዐለት እሎም አንፋር፡
አክልአዪ መትቀሸሸት ክምሰል
ዐለው፡ እብ ናይ ኖሶም ወብሕታሆም
ዐሸም እንዴ ትመረሐው መርበይ
ታሪክ ወጠን እግል ልጥወው
ጀረቦት ኢለአትፈክር ኢኮን።
በራአት ለተሓበረት እቱ ጨቢብ
መሰላሕ ወረአይ፡ መግሀፍ ሰልጠት
ወሺመት፡ ስያስያይ ዐወር ከልቀ”
ልብል።
• ዲብ እሊ ክታብ እብ
ዋዴሕ እግል ንፍሀሙ ለእንቀድር፡
ክሎም ለምስል አቶብየ ለተዓወነው፡
ጀላብ ጨቢብ ናይ ብሕቶት
መስለሐቶም እንዴ ቤለው ወጠን
ለጠልመውቶም። አቶብየ ህዬ
ሰበት ፈቴቶም አው ሓይሳም
ወስምዐት ለቦምቶም እንዴ ትቤ
ለአምነት እቦም እንዴ ኢገብእ፡ እብ
ናይ ብሕተ መሳልሕ ለተዐጀነው፡
“ናይ አርወሐቼ ትከሰኒ” ለልብሎ
ክምሰልቶም
ሰበት
አግረሰት
ቱ። ዲብለ ናይ ሰልፍ አውካድ
ሐቅፈቶም ወሻመለቶም ክምሰል
ተዐሸመው ህዬ እብ ሰላዲ ወጀዋእዝ፡
እብ ሺመት ወሰልጠት ሰርጌቶም።
ዲብለ ትትበጸሕ ክምሰል በጽሐት
ላኪን፡ አሬመቶም ወለክፈቶም።
ዲብ ደንጎበ ህዬ ትጸየአቶም ወዲብ
ግማመት ወግረቶም። ለትገብእ
ክምሰል ገብአት “ሐቆ ወሒዝ
እት መዐደይ” ክምሰለ ልትበሀል፡
ክሎም ለእብ ናይ ኖስ መሳሌሕ
እንዴ ዖረው ወጠን ለጠልመው፡
ረአሶም እንዴ አድነነው ከጅለው፡
ተዐሰው ወገሀው። ለለትዐጅብ
ወለትኬለመ ላኪን ምን ታሪክ
ኢደሪስቱ። ክሎም እግል ሀይሌስላሴ
ለከድመው ልኩፋም ወቅቡባም
እት እንቶም፡ ብዕዳም እብ ሕድ
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ለትሸብህ ገበይ እግል ደርግ ዲብ
ከድሞ መተረኣዮምቱ። እብ ረአዬ፡
ለምን ክሉ ልትኬለም ወዝያደት
ክሉ ለለአግሄ፡ እኪት ተጅርበት
ቀዳምያም ወሓርያም ልሰዕ ዲብ
ህሌት፡ ዮም ሐቆ ሕርየትመ
እግል ወያኔ ለከድሞ እግል ትርኤ
ለለአትፈክርቱ። ታሪክ ሚ ክምሰል
ልብል፡ ሚ ክምሰል ለሐብረነ፡ ሚ ህዬ
ክምሰል ለአደረስነ ምን ደሉ እግል
ኖሶም ወሔሰ። እብ ህግየ ዐረብ “ال
يلدغ للمؤمن جحر واحد مرتني
”ለትብል ህሌት። ተርጀመተ
ህዬ “ላብብ ምን ሐቴ ሕፍረት
አርዌ ክልኤ ዶል ኢልትነከሽ”
በህለት ቱ። ምስል አንዘመት አቶብየ
ለህሌት እግልነ ናይ ሐድ 100 ሰነት
ተጃርብ ዋዴሕቱ። መትረሰዐት ሕነ
ዲኢኮን፡ እብ ትሉሉይ ትነከሽነ።
ሀይሌስላሴ ኤረትርየ ለአቴ እት ህለ
ደርግ ዲብ ሰልጠት እትለ መጽአ
እቱ፡ ወያኔ ዲብ ኮር ስልጠት ዲብለ
ጠፍሐው እቱ፡ ሰልሲቶም እግል
ሰላም ወመስኩበት፡ ዐቦት ወዐማር
ኤረትርየ እግል ልክደሞ ክምቶም
እብ ዐቢታዮም ገለድ በአው
መሐለው ወሓለፈው፡ ሰለጠቶም
ክምሰል አተረደው ላኪን፡ ቆሎም
እንዴ በደለው ዐገብ ወጀርበት፡
ዝልም ወረመጭ ከዐው እትነ።
ሐዋንያም እት እንቶም ለቤለው፡
ወሐር ክምሰል ተረደው ለፈዐለው
ለትፈናተ ታሪክ ወለሐልፈ ተጃርብ
ለሐብረነ። ኬትባይ ዲብ ደንጎበ ናይ
እሊ አርእስ እሊ እብ ሰበትለ ምስል
አቶብየ እዴ ወእግር እንዴ ገብአው
ለከድመው ዲብ ምዕራፍ 26 ገጽ
653 ካትቡ ህለ፡ ክእነ ህዬ ልብል፡
“ኤረትርየ አምጸአኩም እንዴ
ትበሀለው ኤረትርየ እግል ልትሰለሞ
እግል ልትሸየሞ እታቱ ለዐለ
መስኢቶም። እበ ልትሀየቦም ለዐለ
ወጅህ ወገለድ፡ ክምሰልሁ ክምሰል
ገብእ ሸክ ኢዐለ እሎም። እግል
ሀይሌስላሴ ለለዐብዶ ዲኢኮን፡ እግል
ናይ ሰልጠት ትልህያታት ለልፍህሞ
አንፋር ይዐለው”
• ክታብ “ኤረትርየ፡ ምን
ፈደረሽን አስክ እልሓቅ ወሰውረት”
እብ ሰበትለ ዲብ መትአምበት
ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ ለዐለ
ስዱድ ቴለል ወመትሸካክ፡ ናይ
ስያሰት ምዩላት ወመሕበራይ
ተእሲራት ክምሰልሁመ ተክዊን
ናይለ ተንዚም ወአፍካሩ እብ
ተፋሲልቱ ለለሐበረነ። ኬትባይ፡ እሊ
እንዴ ጌመመ ለአከልስ እት ህለ ዲብ
ምዕራፍ 21 ናይ ገጽ 470 ክእነ
ልብል፡
“ተንዚም ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ፡ ዲብ ታሪክ ንዳል ሸዐብ
ኤረትርየ እግል ተሕሪር፡ እብ ቀሎቀሎ ለኢልትዋገም ምዕራፍ ለጸበጠ፡
አስክ እለ ዝክርያቱ ወቴልየቱ
ለይአብደ ሰበት ገብአ፡ እግል እሊ
ንዳል ገጽ ቀደም ለዋሌ ብቆዕ
ወግረ ለልስሕብ ሐዋን ጀዋንቡ፡
ምን ልትወደሕ እግል መስለሐት
ታሪክ ሸዐብ ኤረትርየ ወአግማሙ
ቱ። ታሪክ ዲብ ከርስ ሐቴ ኢነት፡

አካን ወደረጀት ፈዛዐት ሸዐብ
ተእሲር ለገብአ እቱ አው ለተሐደደ
አዋይንቱ ለገብእ። እሊ ዲብ ወግም
እንዴ አተ ህዬ፡ ታሪክ ጀብሀት
ተሕሪር ኤረትርየ እግል ልደገም
ለቡቱ”
• ዲብ እሊ ክታብ፡ ምን እለ
ወጀሀት ነዘር እለ ለልትፈንቴ፡ ብዙሕ
ለትፈናተው መትመራምረት ታሪክ
እብ ሰበት መትአምበት ጀብሀት
ተሕሪር ኤረትርየ ለለሀዩቡ አረእ
ወተሕሊል ካትብ ህለ። ዲብለ
ተሕሊላቶም እንዴ ይአቴ፡ እብ
ረአዬ መትአምባት ንዳል ኩፈሕ
ምስለሕ፡ መዐድዪት ዲብ ንዳል
ሸዐብ ኤረትርየ ክምሰል ዐለ
ለልትረሰዕ ኢኮን። ተንዚም ጀብሀት
ተሕሪር ኤረትርየ ህዬ ወጠኒያይ
ተንዚም ተሕሪርቱ ለዐለ። አፍካሩ
ልግበእ ወተክዊኑ፡ እግል አፍካር
ተእሲሱ እግል እብለስ፡ እበ እተ
ወክድ ለሀይ ዲብ ኤረትርየ ምዱድ
ለዐለ አዋይን ኢደማነት ሕድ፡ ዲብ
ድዋርነ ለሄሬ ለዐለ ሸማል ወተእሲሩ
እግል ለአስር እቱ ላብድ ክምቱ ልብ
እግል ልትከሬ እቱ ቡ። ዝያደት ክሉ
ላኪን እምባተት ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ ምስለ ዲብለ ወክድ ለሀይ
ለዐለ ድንጉር ወድሁር ወጠኒያይ
ፈሀም እግል ልትረኤ ለቡቱ። ምን
እሊ ወኬን ለልትሀየብ ተሕሊል
“ውላድ እግል ዋልዴኑ እግል
ልምሰል አለቡ” አው ህዬ “ናይለ
ለዐቤከ እቱ ደዋዬሕ ተእሲር እግል
ለሀሌ እግልከ አለቡ” ለመስል፡ ሰበት
ለአሰሜዕ፡ እግል ተሕሊል ለልጻገግ
ቱ። እብ ሰበት እሊ አርእስ እሊ
ለትፈናተው መትመራምረት ቃርብ
ለህለ ተሕሊላላት ሰኒ ሑድ እት
ረአስ ግብአቱ እግል ሰብ መሳልሕ
ጨቢብ ለወክልቱ እግል ኢበል
እዘግን።
• እብ ክምኩም፡ ክታብ
“ኤረትርየ ምን ፈደረሽን አስክ
እልሓቅ ወሰውረት” ፍገሪት ዋቂ
ሽቅል፡ በሐስ ትሩድ፡ ወጸገም ዐቢቱ።
መትመራምራይ ታሪክ ወኬትባይ
እስታዝ አለምሰገድ ተስፋይ፡ እንዴ
ባሐሰ፡ ወትመራመረ፡ ርዙቅ ወእብ

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

ወሳይቅ ሳብት ለተለ ክታብ ቱ
ጅቡእነ ለህለ። እንዴ ተዐወተ ሰበት
ዐወቴነ ህዬ ሸረፍ ወሕሽመት እግል
አለምሰገድ ተስፋይ።
• ዲብ
መከለስ፡
ዲብ
እሊ ክታብ ብሁል ለህለ ታሪካይ
ሐቃይቅ እብ ዋጅብ መትከታቡ
ሰኒ ምህምቱ። ሰበቡ፡ ታሪክ
ኣመሮት ወእብ ፋዬሕ ፈሂም
ክምሰል ለአበለሐነ ወዝያደት ክሉ
ክምሰል ልስሕለነ እግል ልትአመር
ለአስትህል። ዲብ እለ እነብር እተ
ልሀሌነ ዐለም፡ እብ ፍንቱይ ዲብ
እሊ ወክድ እሊ እብ ዶልዶሉ እት
ልትኬለም ወልትሓበለክ ገይስ ለህለ
አከይመቅርሕ አሳወሮት፡ ኪደት
እድንያይ ቃኑን፡ ኪደት ዐድል
ወአማን፡ ቅያስ ለአለቡ አትካፈእ
ወሕሜት ዝያደት ክሉ ዛህራት ጋብእ
ህለ። መጥ-መጦሩ ህዬ ለእሊ እት
ፍዕል ለለውዕሎ ኣላት ወአሽሩክ፡
ሕብር እት ባድሎ ለትፈናተ አሽካል
ዲብ ጸብጦ፡ ጥበብ ወብስር እት
በዜሕ እቶም መጸኦ ህለው። ዲብ
ክእነ ለህሌነ እቱ ዝያደት ክሉ ትንፉፍ
እድንያይ ቴለል፡ ገጽ ግረ እንዴ
አቅቅበልነ ታሪክ ሚ ክምሰል ልብል፡
ወሚ ክምሰል ለአደረስነ ኣመሮት
ወቅቱ አዜቱ። ዲብ ከርስ እሊ ክታብ
ለህለ ሐብሬ ልግበእ ወለልትናወሉ
ቅደይ ዐቢ፡ እብለትፈናተ አርካን
እግል ንመርምሩ ወንድረስ ምኑ
ዋጅብቱ። እግል አግማም እለ ወጠን
ለኢልትወሔ ሴፈ፡ ለኢትትዐጸፍ
ገለብ እግል ልግበእ እሎም ሰበት
ቀድር። እብ ሰበት እሊ ክታብ
ወጽበጡ ህዬ፡ እብሊ አነ እለ መናሰበት
እንዴ እቤ ለወዴኩዎ ተቅዪም
ለልትከለስ ኢኮን ወኢወጅብ።
እብ እብ ዶልዶሉ እግል ልትከተብ
ወተሕሊል እግል ልግበእ እቱ
ልትሐሬ። ሰበቡ ታሪክ መምህር
ሰበት ገብአ። ተርጀመቱ ወልእከቱ
እንዴ ፈሀምነ ምን እንደርስ ምኑቱ
ህዬ ለአግደ ፋእደት ተሀሌ እሉ።
ሹክረን
ዐውቴ እግል ገቢል!!

ገጽ 5

አውኪር ወአቦቶትም ዳፍአት

ዮመውቴ ምን ሕነ ነኣይሽ ዲብ ሕነ
ዳጉሙ እግልነ ለዐለው አድጋማት
ቀዳምያም እግል እዳግም እግልክም
ቱ። እንትም ትትፋግዖ እቡ።
ሕናመ አድጋማትኪ ሰኒ እንፈትዩ
ወእንደርስ ምኑ፡ በሊ እግልነ ሌጠ።

ሐመድ አምሰ እት ገቢል ትግሬ
ክምሰል መዳግማይ ወመድእላይ
ልትአመር። ድግሙ ወመዋዲቱ
ሰበት ለአትስሕቅ አስክ አዜ ዲብ
ልትደገም ነብር ሀለ። ከዮም ምን
አድጋማት ሐመድ አምሰ ሐቴ እግል

ገሌ ምን ተእሪክነ

ነአምሩ ማሚ?

አስእለክም።
መደት ሐቴ ሐመድ አምሰ፣ አድግ
ወዐሳረት ተወበ። ለአድጉ ዲብለ
ዐሳረት ሸቄ እቡ ነብር ዐለ። ሐቴ
ምዕል ለሽቅል ክምሰል አትዐበዩ፣
ምን ሽቅል ለልዓርፍ እቡ በሰር ባሰረ።
እግለ አድጉ ዲበ ስጋዱ ጀረስ አስረ
እግሉ። ለአድግ እበ መደወኑ(ጀረሱ)
እንዴ ሸቄ ወሐመድ አምሰ እት ዕዛል
እክሩር ዲብ እንቱ፣ ዎሮት ሔልፋይ
ገበይ መጽአዩ።		
ለሔልፋይ ገበይ እግል ሐመድ አምሰ

ክምሰል ረአ “ሚ ትወዴ ህሌከ?”
ቤለዩ። ሐመድ አምሰ ህዬ “አነ ሰበት
ተዐብኮ ለአድግዬ ሸቄ ሀለ ሚ ኢፋሉ፣
እበ ሐረከት ናይለ መደወን እራቅቡ
ህሌኮ” ቤለዩ። ለሔለፋይለ ገበይ
ህዬ እብ በሰር ሐመድ አምሰ እንዴ
ልትዐጀብ፣ “ለአድግከ እንዴ በጥረ
እግለ ስጋዱ ለሐርክ ምንዲ ለሀሌ ህዬ
እብ ከአፎ ትራቅቡ?” ቤለዩ።
ሐመድ አምሰ እንዴ ልትሰሐቅ፣ “አነ
ኖሼ ክእነ ክምሰሌከ ለልሐስብ አድግ
ከአፎ እተውቡ ወእሸቄ እቡ” እት
ልብል በልሰ ዲቡ ልትበሀል።

ክን ምህዞ

ርእሊ ዮም እንከትብ ዲቡ ለህሌነ

ዲብ እሊ አዜ ትርኬሚንስታን

ውራቅ፡ እት ዘበን ቅዱም ለትመሀዛ

ልትበሀል ለሀለ ምድር እት ሐርብ

እብ ክሱስ ምግባይት በሐር ሚ

ቱ። ቀደም ክልኤ አልፍ ሰነት

ውላድ ሲን እንዴ ጸብጠው፡ በሰር

ነአምር? ምግባይት በሐር ምስል

ምስርዪን ክምሰል ወረቀት ለመስል

ሽቅየት ወረቀት እግል መዋጥኒኖም

• ዲብ ሰነት 1962 ዐመልየት ሰውረት ዲብ መርከዝ ፖሊስ ሀይኮተ ገብአት።

ምሒጥ አትላንቲክ ለትጻበጠት በሐር

ምን ዕጨይ ለትሸቀ ጋራት ልትነፍዖ

ክምሰል ለአደርሶ ወደው። ከእብሊ፡

ዲብ እለ ዐምልየት እለ 27 አቡ-ዐሸረ፡ ክልኤ ብሬን ወብዞሕ ጥለግ ትሰለበ።

እት ትገበእ፡ እት እንክር ቅብለት

ነብረው።

ዶል

ገሌ እግል ልባስሮ ቀድረው። እሊ

ምን ሰውረት ዎሮት ነፈር ለአስተሽህድ እት ህለ፡ ምን አባይ ክልኦት ዐስከሪ

ምስል አናቶልየ ወአሮበ፡ እብ እንክር

ወረቀት ለመሀዘው ላተ ውላድ

ክእነ እት እንቱ እት ሰነት 1789

ትቀተለው።

ግብለት ምስል ቅብለት አፍሪቀ፡ እብ

ሲን ቶም። ሲንዪን ለውራቅ ሓጃት

ኒኮላስ ለልትበሀል ወድ ፈረንሰ እብ

• እትለ ሰነት እለ ዲበ እት ጠሐረ ለገብአት ዐመልየት ሰለስ መንዱቅ

እንክር ምፍጋር-ጸሓይ ህዬ ምስል

እግል ልልፈፎ እቡ ልትነፍዖ እቡ

ክምኩም ውራቅ ለትሰኔዕ ኣለት

ትሰለበው።

ሌቫንቴ ትትሓደድ። እለ በሐር

ነብረው። ሐቆ ሰኒን ውላድ ዐረብ

መሀዘ።

• ዲብ ሰነት 1963 አባይ ወሰውረት ዲብ ሀደምደሜ ሐርብ እንዴ ወደው፡ ምን

እለ እብ ዓመት ክፋል ናይ ምሒጥ

አባይ ዎሮት ልትቀተል እት ህለ፡ ሰለስ ትጀርሐው ምን ሰውረት ህዬ ክልኦት

አትላንቲክ ተ። ርሕብ መቅጠን ናይ

ትጸበጠው።

እለ በሐር 2,5000 ምትር መረበዕ

• ዲብ ሰነት 1963 አወላይት ዐመልየት መዲነት አቁርደት ገብአት። ዲብ እለ

ገብእ እት ህለ፡ ምግባይ መቆረይ ናየ፡

ዐመልየት እለ እግል ቀቲል ጀነራል አቢይ አበቤ ዲብ እጅትመዕ ቅንብለት

1,500 ምትር፡ ለትደሀረ መቆረይ

ትለከፈት።

ህዬ 5,265 ምትር ቱ። እለ በሐር

ምን ክታብ ኤረትርየ ወኤረትርዪን ሸባባት እብ ክሱስ ዐመልያት ሰውረት
ለትፈናተ ጽበጥ ህለ ዲቡ። ገሌ ምኑ እሊ ለተሌ ቱ።

• ዲብ ወሬሕ ሐምስ ናይ ሰነት 1964 ዲብ ባካት ምስያም - ሻምበል ያሲን
ለመርሑ ዴሽ አባይ ዲብ መሓዝ ቀጢን ሀግት እንዴ ወደ ዲብ ሰውረት ብቆት
ናይ አርበዕ ሹሀደእ ወክልኦት ጅረሕ አጅረ።
እብ ዓ’መት እትሊ ወቅት እሊ ሰውረት እበ ትትቀደረ አባይ እግል ተሓርብ
አንበተት። አባይ ህዬ ለትታክብ ለዐለት ሰውረት እግል ለአብዴ እብ ክለ ሒለቱ
ትበገሰ።

እለ አግደ ገበይ ናይ ተጃረት ነበረት
ወህሌት። እብለ በሐር እለ አፍሪቀ፡
ኤስየ፡ ወአሮበ ልትራከበ። ምስል
ብዙሓት ምሒጥ አትላንቲክ ሰበት
ትትረከብ ህዬ ምህመተ ሰኒ ዐባይ
ተ።

እግል

ሰልፍ

ሐካኪቶ አውኪር
ዎሮት መጀልባይ ዓሰ ዲብ ቀበት በሐር ዓሰ እንዴ ጀልብ ፈጅአተን ጀልበቱ
ከርበት። አርወሐቱ እግል ለአድሕን እንዴ ቤለ፡ እት ለሐምስ ቀበትለ በሐር
ተርከሸ። እግል መደት ሐቆ ጌሰ ምን ቅብላት ዲብ ጠረፍለ በሐር ዎሮት
ዋርድየት ረአ። እለ ዶል እለ እብ ፈርሐት እት ለሃፍት “ዎ ወድ-ሰብ እለ በሐር
ቀደምዬ ምን አለሚት ደሐን ህሌት ማሚ?” እት ልብል ትሰአለዩ። ለዋርድየት
እብ እንክሩ ክርንቱ እንዴ ወቀለ “ምን አለሚት ላቱ ናግየት ህሌት። አለሚት
ምን በደ ገድም ሰኖታት ዋዲ ህለ፡” እት ልብል በልሰ። ለዲብ ቀበትለ ልገት ለዐለ
እናስ አለሚት እግል ኢልብልዑ ፋርህ ምንመ ዐለ፡ ፈርሀቱ እንዴ ትረፍዐት ምኑ፡
“ለአለሚት ሚ አብዴቱ?” እት ልብል እብ ድግማን ትሰአለ።
ለዋርድየት እበ ገናዲት ዐንቀሩ እንዴ ልትሀራሀር፡ “ለአለሚት አዳም ይአብደዩ
ግርሽ (ሻርኽ) አብደዮም። እለ በሐር ቀደምከ ምንሻርክ ምልእት ህሌት፡” እት
ልብል መስእል መክሩህ አስአለዩ። ለበዐለ ጀልበት እብ እንጋጽ እተ አካኑ ተወው
ወደ በሪ ወዴኩም!

አንያብነ መናፍዕቱ ወመራዐየቱ
ጠበቃት አንያብ

አንያብ ዲብ ጃው ዐጭም ዕስር
እንዴ ትለወሸ ለልትረከብ፡ እብ
ብዞሕ መዓድናት ለትከወናቱ። እት
ወቅት ሕማም አሽዐሾት እሎም እት
ተሐት ለህለው ጠበቃት እብ ደረጀት
ደረጀት ልትደምዖ።

ሀ.
ኢናመል(Enamel)
ምን
ክሎም ክፋላት አንያብነ ለተረደ
ወለለአንጨዋሬሕ ሕብር ለቡ
ጠበቀት እት ገብእ፡ ምን 96-98%
እብ ሬሕ ለአለቡ ማደት(inorganic
substance)
ለትከወና
ቱ።
ኢናመል ምን አክሊል ኒብ አስክ
ስጋድ ኒብ ገልብብ። ለተርፈ ክፋል
ህዬ 0.4-0.2% እብ ሬሕ ለቡ
ማደት(Organic
substance)
ስምዒት ለአለቡ ጠበቀት እንዴ ትበሀለ
ልትአመር። ሰበት እሊ፡ እሊ ጠበቀት
እሊ ምንመ ለአሽዕሽ ወልትሰበር፡
ለአዘ ዲብ ኢናመል ሐቆ ገብአ ሌጠ
ለነፈር መጺጸት ኢትሰምዑ። ለአግደ
ጽበጥ ናይ ኢናመል ካልስዩም
ፎስፎሮስ(calcium phosphorus)
ቱ።
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ኢናመል
ደንቲን
ፓልፕ
ስገ ለቡ ዕስር
አስመንት
መገልበብ ድዋራት ቅርድ ኒብ
ዐጭም ዕስር
ለ. አስመንት(Cement) እለ ጠበቀት

እለ ትርድት እት ትገብእ፡ እግል ስርአንያብ ለገልበበት አተላላይ ናይ
ኢናመል ተ።
ሐ. ደንቲን(dentine) እለ ጠበቀት
እለ እግለ ዐበ ክፋል ናይ አንያብ
ለትከውን እት ትገብእ፡ እት አክሊል
አንያብ እት ሐንቴ ኢናመል፡ ዲብ
ስር-አንያብ ህዬ እት ሐንቴ አስመንት
ትትረከብ። እለ ጠበቀት እለ 20%
እብ ሬሕ ለቡ ሓጃት ለትከወነት
ሰበት ገብአት፡ አሽዐሾት፡ መትሰባር
አው ለገብአ መትከምሆት ዶል ለሀሌ
መጺጸት ወዴ።
ፓልፕ(pulp) ኒብ ለጅዋሀ ጋንጊ
ቱ። እሊ ጃው እሊ ቀፎ ኒብ አው ህዬ
ፓልፕ ልትበሀል። እሊ ጋንጊ እሊ
እብ አስራር ደም ወዓሳብ ለትከወነ
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እት ገብእ፡ ለአግደ ዲብ አንያብ
ሙነት ለልአትሐላልፍ ክፋል ገሮብ
ቱ። ከእብሊ፡ አሽዐሾት አንያብ እግል
እሊ ክፋላት እሊ ክምሰል ለአደሜዕ
እግል ልትአመር ለአስትህል።
ዔማት፥ ክታብ “ክንክን ስኒ”
ገጽ 6

መሐመድ ዳፍለ

ግሪንላንድ ለዐቤት ጀዚረት ዲብ ዐለም
ግሪንላንድ ዲብ ቅብለታይ ክፋል
ዐለም ለህሌት ለዐቤት ጀዚረት ተ።
እለ እግል ምሒጣት አትላንቲክ
ወአርክቲክ ለተአትራክብ ጀዚረት
እበ አግደ ጠላለት ለቡ ድዋራት
ለትከለለት ሰበት ተ አጥራፈ ክልዶል
ቅሩርቱ። ጀዚረት ግሪንላንድ
1,833,900 ኪሎሜተር መረበዕ ምን
ይቡስ ምድረ እብ በረድ ለትገልበበ
እት ገብእ፡ እሊ ሐድ 85% ምን ዓም

ርሕባቱ።
መትመዳድ ናይ እሊ ምን ቅብለት
አስክ ግብለት 2500 ኪሎሜተር ገብእ
እት ህለ፡ ምን ምፍጋረ አስክ ምውዳቀ
ህዬ1000 ኪሎሜተር በጽሕ።
እብ በረድ ለትገልበበት ምግባይት
አካን ግሪንላንድ አስክ 3 ኪሎሜተር
ቆሪናበ። እሊ በህለት 3 ኪሎሜተር
ለሪሙ ደብር ዲብ እለ አካን እለ
ምን ለዐሌ እብ በረድ እንዴ ትገልበበ
ወትሸመመ። እሊ በረድ እሊ ማይ
እንዴ ገብአ ምን ልትሐፈዝ ሀዬ፡ 10%
ናይ ዓለምነ ማይ ጽሩይ ወከወነ።
ወክሉ ዲብ ግሪንላንድ ለህለ በረድ
ምን መክክ፡ ማይ ዐለምነ ምነ ህለዩ
ሰቡዕ ምትር ገጹ ለዐል ክብ ወቤለ።

ሰፈር አስክ ጀዚረት
ግሪንላንድ
ጀዚረት ግሪንላንድ ለበጸሖ
ሙሳፍሪን፡ መራክብ ወሄለኮብትራት
ልትነፈዖ። እብ ገበይ እሊ መዋሰላት
እሊ እንዴ ወደው ህዬ ዲብ እንክር
ቅብለት ናይለ ጀዚረት ለህለ
ለለትዐጅብ ድዋራት በጸሖ። ስካን
ጀዚረት ግሪንላድ ክምሰል አግደ ናይ
ምዕላይ መንበሮሆም ለልትአዎኩ
ዓሳታት ቱ። ለዓሳታት እንዴ ጀለበው
ህዬ እሉ ዲብ ልትመወኖ ፋርሐት

ወልውቅት መናበረት ነብሮ።
ሸዐብ ግሪንላንድ ዲብ ሒን ሐጋይ
ለትፈናተ ኣላት ሙሲቀት ዲብ
ልትነፈዕ ልትፋገዕ።
ዲብ ግሪንላንድ ናይ ዘበን በዲር
ድፍዓት ህለ። እሊ ዝያድ 300 ሰነት
ለወደ ድፍዓት፡ ሕሩባት ገብእ እቱ
ለዐለ አካናት ቱ ለዲቡ ሀለ። ዲብ
ሰነት 1860ታት ዲብለ ጀዚረት ነብሮ
ለዐለው ጌፈት
ዓሰ ለድፍዓት
ክምሰል
ናይ
መንበሮ አብያት
ልትነፈዖ
እቡ
ክምሰል ዐለው
ስጅል
ታሪክ
ለሓኬ።
ዲብ
መጃል ርያደትመ
ረኤነ ምን ገብእ
ዲብ ግሪንላንድ
ዝያደ ለልተልሀወ
ጅንስ ርያደት ጐልፍ ትትበሀል።

ሓለት ጀው ግሪንላንድ።
ሓለት ጀው ግሪንላንድ ምስል
በራደት ለልትጻበጥ ምንማቱ፡ ጸሓይ
ኢትፈግር እቱ በህለት ኢኮን። ጸሓይ

እግል ሰልአስ ወሬሕ ሌጣተ ዲብ እለ
ጀዚረት እለ ለኢፈግር። እብሊ ህዬ
ጀዚረት ግርንላንድ እግል መደት
ሰልአስ ወሬሕ ምን ቅያስ ወለዐል
ጽልምትት ወቅ’ርት ዲብ እንተ
ትጸኔሕ።
ጸሓይ ምን ቅያስ ወለዐል ምንመ
ትበሬህ ዲብ ግሪንላንድ፡ እብሰብለ
ህለ አድብር በረድ፡ ለምድር ምን
ቅያስ ወለዐል ብሩድ ቱ። ጀዚረት
ግርንላንድ እንክር ቅብለተ ሌጣቱ
ሰነት እብ ግዲደ ጸሓይ ለትፈግር እቱ።
ዝያደ ጸሓይ ለተሐፍን ዲቡ ህዬ ዲብ
ወሬሕ ሰለስ ቱ። ዲብ እለ ጀዚረት
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እለ ምን ሰር ላሊ ወሐር ጸሓይ ሸንከት
ቅብለታይ ቁጡብ ተአድሮሬ። ሰበት
እሊ ዲብ እሊ ለትበሀለ እዋን ስካንለ
ጀዚረት ለሔሰ ቴለል ጀው ለሀሌ
እሎም። ለትወቀለት ሐፋነት ጀዚረት
ግሪንላንድ 15 ዲግሪ ሰንትግሬድ
በጼሕ።
ዲብ እለ ብርድት ጀዚረት ለነብር
ሸዐብ፡ እግል መደት 5000 ሰነት
ዲቡ ነብር ለዐላቱ። ልኔብረተ ምን
ቅብለት አሜሪከ ለለጅአው እትገበኦ፡
መናበረቶም እግል ልሳይሮ ምን እመን
ለትሸቀ ኣላት ዲብ ልትነፈዖ ነብሮ
ዐለው። እሎም እግል ሰልፍ መረት
ለእኪት ሓለት ጀው ግሪንላንድ እንዴ
ትላመደው እግል ልንበሮ አምበተው።
ሐቆሆም አስክ ግሪንላንድ ለለጅአ
“ዶርሰት” ለልትበሀል ቀባይልቱ።
ዲብ እሊ ወክድ እሊ 80% ስካን
ግሪንላንድ “ኢንዩት” ለልትበሀል
ሸዐብ ገብእ እት ህለ፡ ለተርፈው ህዬ
ዴኒማርክዪን ቶም።
እት ሳልሳይት ደረጀት ለመጽአው
ዴኒማርክዪን ክምሰለ ሸርሑዎ፡ ዲብ
ሰነት 1721 ወድ ኖርወይ ላቱ ቀሽ
እበ ወደዩ ብሑስ ክምሰል ተአከደ
ልትአመር። ዮም ስካን ግሪንላንድ
ዲብ ሐንቴ
ናይ ዴኒማርክ
ሜርሒት እብ
ናይ
ኖሶም
ሕ ኩ መ ት
ልትመቃረሖ
ህለው። ዲብ
በ ር ለ ማ ን
ደ ው ለ ት
ዴ ኒ ማ ር ክ
ህዬ ክልኦት
ወካይል እግል ልሻርኮ ሐቅ ቦም።
ሸዐብ ግሪላንድ አክል ሕድ
ክምሰል ሙዋጥኒን ዴንማርክ ክሉ
መጃላት ከደማት እጅትማዕየት
ጀላብ እግል ልርከብ፡ እዳረት፡
መርከዝ ዓፍየት፡ መዳርስ ወብዕድ
መአሰሳት ትሸቀ እግሎም።
ዲብ ግሪንላንድ ለሔሰ አትክል
ለበቅል ዲቡ ዲብ ምግበ ጀዚረት
ቱ። እለ አካን እለ መብዝሑ
እግል ግብለታይ ክፋልለ ጀዚረት
ሸምል። መብዝሑ ዲብ እሊ
ድዋራት ለበቅል ዕጨይ ሀዬ ምስለ
ዲብ ምግባይ አሜሪከ ለበቅል
ጅንስ ዕጨይ ልትሻበህ።

ምን ሔልየት ቤት መዐለ ወቤት መዐሾ
መሐመድ ወድ ዐጋት ለልትበሀል ሔልያይ እግል
ዱለት ኢጣልየ እት ለሐምድ ለሐለየ ሕላየት ክእነ
ትብል፦
ረቢ ጀለጀላሉ - ረክበት ፈተ ንየተ
እምበል ዱለት ኢጣልየ - ማልኩ ሚቡ ከበሰ
ወአዜ ኣክር ደራቢሽ - እት ለሀርብ ምድር ሚ
ኢሐድገ
አፍገረዎ አብያቱ - ከሰለ ሐድገ ለከዝነተ
ጽንዕት ተ ዱለት ኢጣልየ - አስመልያት ተ ስነተ
ወጽግብት ተ ዱለት ኢጣልየ - ኢትትከለስ
ከዝነተ
ሓጥረት ተ ዱለት ኢጣልየ - ኖሰ ሰከይ ሳርዐት
ተ
ሬእ እምቤርቶ ቱ መምባዬ - ስልጣንቱ ዲብ
ለትነገሰ
አልፍ እለ ጅንናር ተ - ኢትትረዴ ለግንሐተ
አልፍ እለ ክንኔር ተ - በልስ ሚቡ እት ዘዐተ
አልፍ እለ መንጆራት ተ - ዐደድ ሚቡ ዐበቸ
አልፍ እለ ገባጢንተ - ረአስ አፍሩስ ጊሰተ
ወአልፍ እለ ትርንቲ - ዝባጥ እብለ ቅንጸተ
አልፍ እለ ከብሬማንጆሪ - እብለ ሐዲድተ
ሕክመተ
ሰርጀንቲ ወፊሬር - ክል ሐቴ ዲብ ለርትበተ
አልፍ እለ ጥብግያተ - እግል ሐርብ ካትመት ተ
እምበል ሀማጅ ወድ ዕትማን - ተወክ ሚበ
ሕክምተ
ገድከ እልከ ልሰአሎ - ክል ቤት እብለ ርትበተ
ዐረብ ሔዋን እግል ንንደአ - ወሺመት በዐለ
እግል ነሀበ
ሺመት በዐለ ወድ ዕትማን - ገብእ ዲበ አርበደ
ወልዱ ዎሮት ዲብ ምስር - ወወልዱ ዎሮት ከሰለ
መርዒሆም መናብል - ዲብ ለሓርያም ኢትገሀፈ
ወየተም ዐቤ ውላዶም - ሺመት እላተ ሻረተ።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

ገጽ 7

ብ

ይ
ታ
ን

ዳ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

ምስጢር መትዐዋት ምስጢር ታመት ሐያት ቱ!
እተ ለሐልፈ ጽበጥ እሊ ክቱብ
ቀዋኒን አስክ ዕልብ 14 ቅዱማም
እግልኩም ዐልነ፡ ዮም ህዬ ለታርፍ
ህለ ጽበጥ ቀዋኒን እግል ንርኤ ቱ፡-

ሰኒ ዐለ እሉ። “ለገአ ነፈር ቀቤኒ
እንዴ እቤ እግል እበዩ ኢሐዜ።
ወዲብ ደረጀቱ ኢአቴ።” ቃኑንከ
ክመ ዋልት ዋይት ማንጉስ ለቤለዩ
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ልግበእ። “ለገአት ናይ በረ ሐጀት
እት ረአሼ መስኡልየት አለበ።”

ለገአ ነፈር እት ሐያትከ እዴ
እግል ተሀሌ እሉ በክት ኢትሀብ።
ከለጥ እግል ርክበት አደብ
ወፍክርያት ክም ለአትሐዜ ዘክር።
ለገአ ነፈር እምበል ናይከ እጃዘት
እት ረአስከ መስኡልየት እግል
ተሀሌ እሉ ኢትቀድር። ወቅት
እት በአስ ወቅብብ እግል ልሕለፍ
አለቡ። ቃሊ ወምህም መክሰብከ
ሰበት ገብአ። እግል እለ እት አፍ
አሬር ለሀሌት ሐያትከ ትሓፈዝ
እተ። እግለ ዕንባበት ረቢቱ
ለለአበቅለ። ምናተ ጀኔታይ ንኡሽ
እግል ልከንትየ ቀድር።
ሞንተኛ “ሐያት ሐቴ
ኢተአስተሕምል” ልብል። እብ
ቀሊል እግል ልእኬ ለቀድር ሓጃት
ዕልቡ ብዙሕ ቱ። ሐቴ ለኢትነፌዕ
ከሊመት ተሓርቀነ ወተአበርደነ።
እብ አማን ውላድ አዳም ሐቴ
ኢነአስተሕምል። እብ ብዕደት
ሰአየት ለተሀይብ ከሊመት ህዬ እት
ልብነ ተአቴ ወተአስሕቀነ። ክሉ
ወቀት ሰብ እኪት፡ ለቀንኦ ወቤልሰት
ሐር አንፋር ህለው። ዲብ ሐያትከ
ወሽቅልከ እዴ እግል ተሀሌ እሎም
ጀርቦ። ኢትእዘም እሎም። ወቅትከ
እብሎም ሰብ እኩይ ፍክርያት እግል
ልብዴ አለቡ። እንተ ሐቆ ኢአጀዝከ
እሉ እት ረአስከ መስኡልየት ለቡ
ነፈር አለቡ። ክሉ ወቅት እድንየ
ክማ ሕነ ነሐስበ ሰበት ኢገበአት
በክት እኩይ አው ሓጀት እኪት
እግል ልሳድፈከ ቀድር። ክመ
እለ ሀለ እንዴ ነሰካሁ ዲብ ብዕድ
አብካት አትቃምት። ጬቅጠት እት
ክል አካን ህለው። ተብዕን እትለ
ተክመት እሎም ገይሶ ኢትትከም።
አዳም ኢትጭቀጥ ወኢልጭቀጠከ።
ዲብ ገበይ ሜርሒት ሐያትከ ላኪን
መትሓፋዝ እግል ለአትሐዜካ’ቱ።
ዐነጺት እግል ተአብዴ እንዴ ትቤ
እት ቤትከ እሳት ኢተቅርሕ።
እግለ ዐነጺት እብ ገበይ ብዕደት
እግል
ተአብድዩ
ትቀድር።
ዲብ ደረጀትለ እኩያም አንፋር
መትከራይ ኢለአትሐዜከ። ለምን
ስኪብ ዲብ ሻርዕ ዲብ ለሔሰት
ደረጀት ሐያት ለበጽሐ ቡኸር _ቲ
_ ዋሽንግቶን ክእነ ለልብል ፍክር
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ወለ እት እኪት ሓለት ሰኒ
ሓጃት ሕዜ። ከዋክብ ሐት ሐቴ
ዶል፡ በደል ዲብ ርሽመት ደብር
ዲብ እንተ ዲብ ወደግ አው ሳሰት
ዲብ እንታመ ሰኒ ልትረኤ። እትለ
ገአት ሓለት ሰኔት ሓጀት ሀሌት።
ሰበት እሊ እለ እግል ትርከብ
ጀርብ።
እግለ ሳድፈከ መሻክል ወቅት
እንዴ ሀብከ እብ ክለ ቅድረትከ ሽቄ
ወእተ መሻል ብእቶም ትብሎም
ለህሌከ ሓጃት ሰኔት ክም ህሌት
አንተብህ። ክሉ ወቅት ዎሮ ባብ
ልደበእ ምኒነ እት ህለ ብዕድ ባብ
ህዬ ልትከሰት እግልነ። ሳምኤል
ሳምስይንስ ዲበ ነፍስከ ስድየት
ለልብል ክታቡ “በደል ምን
መትዐዋትነ ዲብ ወዲቅነ/ፈሸልነ
ብዙሕ እንደርስ። ለኢከልጥ
ኢልጠወር። ወሚ እግል ኒዴ ክም
ብነ ክሉ ወቅት ምን ከለጥናቱ
ለእንደርስ።” ልብል። ሰበት እሊ
ሰኔት እግል ትርከብ ትበገስ።
ለዲብ በረድ ነብሮ ኤስኪሞ ዎሮት
ለጸቡጠ ወለ መሉኩ ምን ለሀሌ
እሎም፡ በረድ ሌጣ ቱ። እቡ ሌጠ
ህዬ ነብሮ። ዲብ ናይ ሐያት ጅግረ
ለንትዐወት እቡ ክሉ፡ ምነ እት
ወቅት መሻክል ለእንረክቡ ተጃሪብ
ቱ።
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ፈርሐት
እት
ከብድካተ
ለሀሌት። ምን በረ እግል ትምጸአከ
ኢትጸበረ። ፈርሐት ዲብ ረኪብ
አው ሕግላን ኢኮን ለተአትንክብ።
ከዲብ ሚ ሀሌት? ዲብ ሀዪብ ቱ
ለሀሌት። ለሀሌት እግልከ ምስል
አዳም ትካፈል። ፍረሕ! ፈርሐት
ክል ዶል ክም ቅዲት’ተ። እት ነፍስከ
እንዴ ኢትወድየ አዳም ብዕድ
እግል ተአጼንየ ኢትቀድር። ክመ
አርስቶትል ለቤለዩ “ተርጀመት
ወመባጽሕ ሐያት ፈርሐት እግል

ትርከብ ቱ።” ፈረሐት እግል ረኪብ
ሑድ ሓጃት’ቱ ለለአትሐዜነ።
ህቱ ህዬ እት እዴነ ወፈክርያትና
ቱ ለሀለ። “እግል ፈርሐት እት
ቀበትከ ሐቆ ኢሐዜካሀ እግል ዲመ
ኢትረክበ። ፈርሐት እት ደሚርከ
ወቀልብካ ቱ ለሀሌት። ርከበ
ወምስል ብዕዳም ትካፈለ።” ልብል
ሞርኩስ ኦሪኡስ።
“ለዐቤት
ፈርሐት
እግለ
ረከብካሀ ፈርሐት ምስል ክሉ
መክሉቅ ትትካፈለ እት ህሌካ ተ።
እብ በይንከ እግል ትፈርሕ ጀረቦት
ተርጀመት ለቡ ኢኮን።” ልብል
ጆርጅ አለዮት
አግሩሽ ወእብ አግሩሽ ለመጽእ
ሓጃት እግል ለሀሌ እግልከ ሰኒ ቱ።
ላኪን ሰልፍ ሀለዮት ናይለ ግሩሽ
ለኢተአመጸኦም ሓጃት አክድ።
አዳም ስዴ። ዔማት ፈርሐት እግል
አዳም እብ ከአፎ ትቀርቡ’ተ።
ለእግል ትፍረሕ እቱ ብከ ወቅት
አዜ’ቱ። ለእግል ትፍረሕ እተ
ወጅበከ አካን ህዬ እላተ ሀብ ወንሰእ
ፍረሕ ወትለወቅ እተ።

ሸባባት ወወቅት

ክሉ ሽቅልነ እብ ወቅት
ልትቀየስ። ወቅት እት ተጠውር
ናይ ኦሮ ነፈር ዐቢ ተረትቡ። ወቅቱ
እብ ዋጅብ ለትነፈዐ ቀደም ለሄርር

ዐባይ ተረት ለቦም ሓጃትቱ። ከምን
እሊ እንዴ አትሌነ እግል እለን
ለተልየ 15 ንቃጥ ራቴዕ ወከለጥ
እት እንብል ንብለሰን። ከለጥ ሐቆ
እንቤ በሕ ወራቴዕ ሐቆ እንቤ 4
ንቅጠት ነሀብ። ፍገሪትነ ሐቆለ
ሰኣላት እግል ንርአዩቱ። ለሰኣላት
እለን ለተልያ’ተን።
1) ክል ሽቅልከ ሐቴ ዶልቱ
ለትሸቅዩ መደግሙ?
2) በርናምጃትከ ክል ዶል እት
ወቅቱ ተአነብቱ ወተአተምሙ?
3) ብዕዳም አንፋር እተዪ
ወቅት እግል ልርከቡከ ቀድሮ
ለአምሮ ገብእ?
4) እግል
ናይ
ረዪም
በርናምጃትከ ለለአሻፍጎ ሓጃት
እት ክል ምዕል ትወዴ ገብእ?
5) መሻክል ሐቆ ሳደፌከ
ወሽቅልከ በጥረ ምን ጀዲድ እብ
ክመ ናይ በዲርከ ንየት ትትበገስ
ገብእ?
6) ረዪም ሳዖታት ለነሰአ ሽቅል
እብ ፍገሪት ለበ ገበይ ተአተምሞም
መኢፋሉ?
7) መሻክል
ወተሐድያት
በደል ክም መጸአው እንዴ ኢመጸኦ
ትትሐፋዝ ወትዳሌ እግሎም?
8) ሸባህ ወቅት ዕርፍ እግል
ትርከብ ሽቅልከ ቀደም ዶሉ
ተአተምሞ ማሚ?
9) ሽቅልከ
እት
ሳዐቱ

13) እት ክል ምዕል ምህነትከ
ወመቅደረትከ እግል ዓበዮት
ትሸቄ?
14)
በራምጅከ ራትዓም
ወለትረተበው ቶም?
15) ለሸቄካሆም አው እግል
ትሽቀዮም ለሐሰብከ ሓጃት እብ
ለቀለት ገበይ ሻቂሆም አው ራክቦም
ተአምር?
ክመ እት ለዐል ለቤልናሁ እግለ
ራቴዕ ለቤልናሀን 4 ወእግለ ከለጥ
ለቤልናሀን 0 እንዴ ሀብነ እት ኣክር
ንቀጥነ ንጅመዕ። ለረክብናሁ
ንቃጥ 49-60 ሐቆ መጸአ እግልነ፡
ሕነ ወቅትነ እብ ዋጅብ ለንትነፈዕ
እቡ ወወቅትነ እት ሐንቴ እዳረትነ
ላቱ አንፋር ሕነ። ግሩም ህዬ ህሌነ
እግል ነአተላልዩ ወጅብ። ንቀጥነ
ምን 37-48 ሐቆ መጸአ እግልነ፡
ሕነ ወቅትነ እብ ዋጅብ ለንተነፈዕ
አንፋር ሕነ፡ ላኪን ሰሩ በራምጅነ
ምን እዳረትነ በ’ራቱ። ሰበት እሊ
ክሎም ለእንወድዮም ሓጃት እት
ሐንቴ እዳረትነ እግል ልግበኦ
ወእበ አፍገርናሁ በርናምጅ ክም
እንገይስ እግል ንጀሀድ በነ።
ንቃጥነ ምን 25 አስክ 36 ሐቆ
መጸአ እግልነ ሕነ፡ ወለ ሰሮም ምን
በራምጅነ እት ወቅቶም ምንመ
እንወድዮም ለበዘሐ ወቅት ምን
እዳረትነ በራቱ። ብዞሕ ሽቅል እት
ነዘሞት ወቅትነ ወበራምጅነ ህዬ
ልትጸበረነ ሀለ።
13 አስክ 24 ንቃጥ ለረከብነ
ህዬ፡ ወቅትነ ለኢእንራቅብ፡ እበ
ለረከብናሀ ገበይ ለእንገይስ፡
ሽቅልነ እት ወቅቱ ለኢነአተምም
ወበራንምጅ ለአለብነ አንፋር ሕነ።
ሰበት እሊ እግል ልስደውነ ለቀድሮ
አንፋር መትሰኣል ወመትነፍዖት
ወቅት ለከስስ አክትበት ቅረአት
ለአትሐዜነ ሀለ።

ወወቅቱ እብ ግምሽ ለአብደ ዲመ
እት ሐቴ ሓለት ነብር። ዕምር ሸበት
ወወቅት ህዬ ምለዐል ክሉ ምስንዮት
ቦም። ሰበቡ ዕምር ንእሽ መትረክብ
ኢኮን፡ እቱ ለትከድማተ ለሐሬ
ክም ደግለልከ ለተአትናብረከ።
ሐቆ አበርነ ህዬ አምርመ ምን
ብነ ቅድረትነ ተሐምቅ ወክመ
ሸባብ ዲብ ሕነ ነአሳድሩ ለዐልነ
እግል ነአሳድር ወዋጅባትነ እግል
ነአትምም ይእንቀድር። ዕምር
ሸበት ላኪን አምር ሀለ ወቅድረት
ህሌት መትበጋስ ወራቴዕ መባጼሕ
ሌጠ ለትሐዜ።

ተአተምም ወእት መዋዕድከ እት
ሳዐትከ ትትረከብ መኢፋሉ?
10) መስኡልየት ናየ ህዩቡ
ህሌከ ሽቅል እብ ዋጅብ ትረፌዕ?
11)
ክል ምዕል እግል
ትውደዮም
ለብከ
ሓጃት
እት ወረቅት እብ ቀዳም-ትሌ
ትከትቦም?
12)
እግል
ክሎም
ለከተብካሆም/ ሐሰብካሆም ሓጃት
እብ ዋጅብ ተአተምሞም?

ንቀጥነ ምን 0 አስክ 12
ለመጸአ ህዬ ወቅትነ እብ ዋጅብ
እብ ኢመትነፍዖት ወሽቅልነ እት
ወቅቱ እብ የአትመሞት እት
ሐንቴ ጨቅጥ ለንትረክብ አንፋር
ሕነ። ሐበሮት ገበይ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ህዬ ምክርመ ተአትሐዜነ
ህሌት።
ከሓይሳም ሸባባት፡ ፈሀምነ እት
መትነፍዖት ወቅት ሚ መስል?
ምን እሊ ክቱብ ገሌ እግል ትፋከሮ
ለደርከኩም አፍካር ራክባም እግል
ትግቡእ ሰአየትነ ዐባይተ። ወቅትነ
እብ ዋጅብ ዲብ ንትነፈዕ ሽቅልነ
እት ወቅቱ እት ነአተምም ገጽ
ቀደም ነሄርር።

እብ አሳስ እሊ ህዬ ክም ሸባብ
ወቅትነ እብ ዋጅብ ሐቆ ተነፈዐነ
አወል እግል ርሕነ ወሐቆሁ እግል
ምጅተመዕነ ወደውለትነ እንገብእ።
ሰበት እሊ ወቅትነ እብ ዋጅብ
አመቅረሖት ምነ እት ዐውቴነ

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

አርቡዕ 30 ኖቨምበር 2016

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተበሰም
ዎሮት ጋሻይ እት እንቱ ዲብ ዎሮት
እናስ ዔረ። ለእናስ ዕዮት እንዴ ሐርደ
ተማም ማደዩ ከከረዩ እሉ። ለጋሻይ
ሰኒ ስፍሩይ ሰበት ዐለ ነተቴሕ እት
ወድዩ ምን ረአዩ; ለበዐለ ዐድ ህዬ;፣
“እሊ ናተፎት ለእሉ ትናትፉ ህሌከ
ለልርኤ ላቱ; እሙ ራድሀትከ ለዐለት
መስሉ!” ክምሰል ቤለዩ፡ ለጋሻይ ዲብ
ልሰሐቅ፡ “ከእንተ ህዬ አፎ አክል እሊ
ረሐምከ ዲቡ፡ እሙ እጥቢትከ ዐለት
መስለኒ?!” ቤለዩ ልተበሀል።

ልባብ

በሀል
-

ሰዳይት ብዕዳም ትትሸነህ ገብአከ ምን ገብእ እንታመ ብዕዳም ስዴ።

ብዕዳም እንዴ ሰምዐዉከ እግል ልፍሀሙከ ሐቆ ተሐዜ፡ እት ሰልፍ
እንተ እግል ትፍሀሞም ተማም አተንስዮም.. ከእንተ ሰብር ወከሃላት ሐቆ
ይአርኤካሆም እግል ልክሀሉከ ክም ኢቀድሮ ኣምር።
-

ብዝሓት ሻም ለአፍረሐየን ዕንታት፡ ቅስመት አብኬተን።

ትርሃን ሐሬካሁ ምን ገብእ ሰኒ ግሩምቱ፡ ምናተ ህቱ ሐሬከ ምን ገብእ
ላቱ ምን ቅያስ ወለዐል ክፉእት ቱ።

ህሙል ሰኣላት
ዎሮት
ነፈር
ሕቱ
ክም ወልደት ክእነ እት ልብል
ትሰአለየ፣
“እናስኪ
እብለ
ምናሰበት ሚ ወደ እግልኪ?” ..
“ወለ ሐቴመ” ቴለቱ። አዜመ
ሰኣል ደግመየ፦ “ሚቱ እሊ ህዬ፡
ብዞሕ ሕስርኪመ አለቡ በህለት
ቱ? አውመ ህዬ ቂመትመ ካሪ
እግልኪ ኢኮን?” እንዴ ቤለ
“ልትፈሌ! እንቲ ምኑ ለለሐይስ፡
ነፈር
ለልትሐሰር
እብኪ
ወአስታሀልኪ። ..እለ ቅንብለቱ
ተረግ እንዴ አበለ ዲብኪ ትም

እት ልብል ጌሰ!” እተ ሰኣሉ
ኖሱ በልሰ። ብእሰ ሐቆ ኣድህር
ዐድ ክም ዐቅበለ ሰኒ ሓርቀት
እት እንተ ጸንሐቱ፡ ከሐቴ ክልኤ
ትበሃሀለው ወሕድ ቴሄረረው
ወትበአሰው፡
ወእብላሆም
ተሓደገው። .. አዜ ለሙሽክለት
ምን አየ ትበገሰት? ምን እለ
ዘዐት ህምልት ለሑሀ አፍገረያ
ተ ለመጸት።
አዜመ ለነፈር እት ገበዩ
ምስል ዎሮት መንደላይ ዕ’ሉም

ትራከበ፡ “እት አየ ትሸቄ?” እት
ልብል ትሰአለዩ። “እት አካን
ፍላን” በልሰ ዲቡ.. “እት ወሬሕ
ከም ለሀይበከ?” ትሰአለዩ።
“ሐምስ አልፍ” ቤለዩ። ህቱ ህዬ
ሰኒ ፍኩር እት እንቱ፣ “ሐምስ
አለፍ ሌጠ? ከእብ ከፎ ተአነብረከ
ህሌት?! እሊ በዐለ ሽቅል እሊ ክሉ
ተዐብከ ወጅህድከ ለአስታህሉ
ይዐለ” ቤለዩ..ወእብለ ለሽቅሉ
ክም ለአቤ ወደዩ፡ ወእተ በዐለ
ሽቅል እንዴ ጌሰ ለማህየቱ እግል
ለአዚደ እሉ ትሰአለዩ..በዐለ

ለመሀዘ እቡ ሰበብ ዋልዳይቱ ዐለት።
ሰኒ ሕ’ምት ሰበት ዐለት ዐመልየት
እግል ትግበእ እለ ለተአትሐዜ
ሓለት ዲበ ዐለት። ምናተ ለሐኪም
እብ ሰበብለ ጽልመት ሐቴመ እግል
ሊዴ እለ ሰበት ኢቀድረ ምድር አስክ
ጸቤሕ ታከ።
2 - ቶማስ አዲሶን እለ ለምበትለ
ከህረበት እግል ልምሀዝ እተ ወድዮ
ተጃርብ 1000 ዶል ፈሸል ክም
ሳደፈዩ ልትሀደግ። ከለሰበብ ለ1000
ዶል ፈሽለ እቡ ምኑ ምን ትሰአለዉ
ክእነ እት ልብል በልሰ፣ “አነ 1000
ዶል ኢፈሸልኮ፡ ምናተ 1000
ገበይ አስክ ምህዞ ለንበት ከሀረበት
ለኢለአበጸሐ ኣመርኮ” ቤለዮም።
3 - ዎሮት መንደላይ ላቱ ሰሓፊ፡
ምስል እሊ በዐል 1000 ምህዞታት
ላቱ አዲሶን መቃበለት እግል ልውዴ
ሐዘ፡ ምናተ ገበይ ለእበ ረክቡ ሐግለ።
ምዕል ሓሪት መቃበለት ሰኒ ረያም
ምስል አዲሶን እት ሐን “ለዐበ
ሜህዛይ ዲብ እለ እዲነ” ለልብል
አርእስ ነሽረ። አዲሶን እለ መቃበለት

እለ ክም ቀርአ፡ እብለ ሰሐፊ እንዴ
አተሰለ፡ “ኢፋሉ’ ለዐበ ሜህዛይ ዲብ
እለ እዲነ አነ እንዴ ይእገብእ፡ እንተ
ሌጣ ቱ” ቤለዩ።
4 - ቶማስ አዲሶን

ንኡሽ እትለ

ዐለ እቱ ወቅት፡ ለናይ ሕኩመት
ድራሰቱ ይኣትመመየ ልትበሀል።
ዲብ መድረሰት መደት ሓጫር ክም
ወደ፡ ለምደርሱ አስክ እሙ ለአከዩ፡
ወክም እሊ ተሌ ለልብል ጀዋብ
ነድአ ምስሉ፣ “እሊ ወልኪ ግሉል
ሰበት ቱ፡ እት ቤት ምን ተአትገስዩ
ለሐይስ” ትብል ዐለት። እሙ ህዬ፣
ወልዬ ግሉል ኢኮን፡ ህቶም ቶም
ግሉላም እንዴ ትቤ እግለ ወልደ

-

እተ ትትሃጌ እቱ እዋን፡

ላተ ሓለት ልትከሬ። እብሊ ሰበብ

ዘይድ ትገይስ!

ሓዳስ እግል ደአል ለትገብእ

ቱ ወላ እግል መደት ረያም ሳክብ

-

ኑክተት ዶል ትምህዝ። እሊ በህለት

እት እንተ ሰኒ ትዕብ ወፈትራን እት

አንፋር፡ እትለ በዝሐ ወቅት ምን

እንተ አርበዕ ፈዳብያት ላተን ናይ

እንተ ለትፈዜዕ።

ብዕዳም ህቶም ዝያደ መጢጠት

ዐቅል ስፈት እት ሐቴ ዶል መለክከ

-

ለቦም እት እንቶም እንረክቦም!

በህለት ቱ፣ ዐቅል፡ ካሪ ልብ ሻፍግ፡

በህለት ክም ከረ፣ ፈርሀት፡ ሀመት፡

-

ፈጥን ህግየ ወኣመሮት በሊስ።

መትሳዳድ ዓሳብ ወሐሩቀት፡ እግል

አከደያሁ፡ ወድ ሚን ኣደሚ እብ

-

ወድ ሚን ኣደም እት

ትትመለክ እቶም ገብአከ ምን

ሐዘን፡ ፈርሐት፡ ሀመት ወብዕድ

እዴሁ ሰንዐት ቃልየት ጻብጥ

ገብእ፡ ምን ሰሓቅ ለልተረድ ስላሕ

ለልሽዕሩ፡

ክም ዐለ፡

ኣለብከ። ከትሰሐቅ ሌጠ።

ለልትረአዩ ጋራት ተእሲር ወዴ።

እንተ ወልዬ ለዓቅል እንተ፡ ህቶም
ልቡለ ልህለው እንዴ አዘምከ ምነ፡
ከአነ እብለ ለህሌኮ አተንሴ። ዲብ
እለ እዲነ ምንከ ለለዐቅል ክሉ ረእሱ
ይሀለ”።

አርቡዕ 30 ኖቨምበር 2016

ብዝሕት

ኢፋሉታያም ሽዑራትከ፡

አክለ

እት

-

ለልትሰሐቆ

ድራሳት ሓዲሳት ክመ

እትለ

ራውግ

እት

ሓላሙ

እት

እንቱ

ለልትረኤ ነፈር፡ እትለ በዝሐ

ምን ቅያስ ወለዐል እት

እት ምዕል ለትሰክበን ሳዖታት

አውቃት ለረእሱ እብ ቃሎትለ እሉ

ሕሳባት ሐቆ አቴከ፡ ዐቅልከ እት

ልውሕዳ። ወእት ወቅት ሐዘን ላተ

ለሐስብ ጋራት ምን ቅያስ ወለዐል

ወቅት ስካብከ እት ሰኒ ዕጽምት

እግል ስካብ ለብካተ ሸንሀት እት

ምሉእ እት እንቱ እንረክቡ።

-

ዝበድ ዝዖታት

መዕሉመት
-

ገሌ ሰኒ ብሩዳም ላቶም

ሰነዕ፡ ሻፍግ እት እንተ እትለ ትበሌዕ
እቱ ወቅት እት ረአስከ ለትሽዕር እበ
መጺጸት፡ ሰበበ ሐግነትነ ደረጀትለ
ሓፋነተ እግል ትዕቀብ እንዴ ትበሀለ
ለደም ዲበ ሰበት ልትአከብ ቱ።

ለውቀት

ሓያትከ

ብዞሕ

ረከብካተ፡

“እንተ ዓቅል ክም እንተ ክሎም
ሰበት አምን እቡ እከ አነ እከፌከ።

ሐቆ በዴት ምኑ ቱ

ለትትፈሀሙ።

ዲብለ ነሐረ ሐቅፈቱ ከክእነ ትቤ፣
አዳም ወለ ምን ልትበረውመ፡ አነ

እት አምዕል ምን ከብድ
ባርሀት ፈግር ሀለ ለመስል
እትነ የም አለቡ ህሙል ሰኣላት
ሳድፈነ፣ አፎ ሰንዐት ፍላን
ኢትዛቤከ? እሊ መስል ጋር
አፎ ኢመለ’ከ? እለ እዲነ፡
አውመ እሊ ነፈር እሊ እብ ከፎ

ትትሐመሉ ህሌከ? እሊ ክሉ
ረእሱ እግልሚ ትከበትካሁ?..
ክምሰል እሊ መስል ሰኣላት
እብ ቅዌት ልግበእ መለኢከስነ
ጋራት እግል ነኣምር እት
ነሐዜ ምን አፍነ ፈግር። ምናተ
እት ነፍስ ሴምዓይነ እሊ ምን
አፍነ ፈግር ለሀለ ዝዖታት
ለለሐድጉ ተእሲር ወሽንርብ
ልብ ይእንከሬ ዲቡ። ከሓይሳም
ቄርአት ሕሳብኩም ውደው፡
ወክል ዶል ሰኔት ሌጠ ሕሰቦ፡
ወምን ፍትነት ትደገጎ።

ሰኒ ሐዲስ ላቱ መዕሉማት

ገሌ ምን ዐጃይብ ቶማስ አዲሶን
1 - ቶማስ አዲሶን ለምበት ከህረበት

ሽቅል ህዬ ሰበት አበ እሉ ለሽቅል
ሐድገዩ ከአዜ እምበል ሽቅል
ግሱይ ሀለ። በዐል ሽቅል ዐለ አዜ
እትሊ ወቅት እሊ ዓጥል ወሐበት
ምን ሽቅል ለአለቡ ጋብእ ሀለ።

•
ዶል ዎሮት እንዴ ይእንደሌ አው እት ሸክ እት ሕነ ንትሰሐቅ፡ እሊ
በህለት ሕነ ልብነ ማይት ሰበት ገብአ ኢኮን። ምናተ ሕነ ሰብ ደቅብ ወሒለት
ወሰብር ሰበት ገብአነ “ወሐቆ ስድት ላዝም ረህየት ክም ሀሌት” ሰበት ነአምን
ቱ፣
•
ለሃድእ አምዋጅ ፈዳብያም በሓረ ኢለአፈሬ። ወሰመ ሳፍየትመ
ዕሉማም ጠያሬን ኢተአፈግር። ከእዲነ መሳይብ አለባመ እተ ክምሰልሃተ።
ከእናስ ፈዳብመ ምን ርሕም መሳይብ ሌጣ ቱ ለፈግር።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

ገጽ 9

ፈ

ን ወዓዳት
ዐብደለ መ/ዐሊ

ሒን ህያብ ወንሰእ
አርደት ለወክድ ለረሕመት
ሞላይ ትትካረያተ እት ረአስ
ግርመተ ግርመት ወጀላል ትሰርጌ
እት ህሌት ረአየተ ዕንታት ትሳሬ፡
እብ ፈርየተ ህዬ ለቅዱይ ጼነ ኣንፍ
ትነስንስ እት ህሌት እብ በርከተ ህዬ
እግል ክሉ እንዴ ከፌት ክሉ ምን

ሀራተተ ልደረር።
ለቀደም እሊ ሒን እሊ ለዐለ ሒን
ላተ ምነ ልሸንከል እቱ ዝሕሮታት
ዝያደት እብ ግንሐቱ ተአግኔዕ።
ለዕሩቅ ዐለ መቅጠን ምድር ለብስ
ወልትሰርጌ፡ ክንቱይ ለዐለ ዕጨይ
ገምል ወምድር ገልብብ ወአዳመ
አክለ እሊ ጀላል ምድር ላቱ
ሰርሰዐሮ ሕብር ረኣተ ዝያደት
ረቢሁ ለሐምድ ወሸክር።
እትሊ ሒን እሊ ምድር እብ
ፈርያት ወጼነ ቅዱይ ወገጽ ስርጉይ
ጀላል እንዴ ለብሰ ስራይ ዕንታት
እት እንቱ ለአክረመ ምድር
ሒኑ ክምሰል ተ’መ ዲብለ ደርቡ
ለህሌ ሒን እግል ልትዐዴ ወዲቡ
ለትከዘነት እተ ደርቡ ለህለ ሒን
እግል ትትበርበር ላዝም ገብእ። ዝሩእ
ለዐለ ኣካል ለአክደር ሕብሩ እንዴ
ትሸጋረ ዕጨይ እብ ፈርያት ሀበብ
እት ወዴ፡ ወአዝረአት እበ እትሊ
ሒን እሊ ለከብህ ሸማል ክምሰል
አምዋጅ በሐር ድማን ወድገለብ
ደውሄ እት ወዴ ስድ ትርእዩ፡ ልሰዕ
ምነ ንዕመቱ እንዴ ኢትደረር እበ
ግንሐቱ ትጸግብ ወትፈሬሕ።
ለአክደር ዐለ ጋድሞታት
ወሳሳት ህዬ ምን አክደር ሕብር
ዲብ ሸግራይ ወምኑመ ዲብ ሕብር
ተበቦ እት ልትበደል አክለ ጌሰ ህዬ፡
ለሰእየት ሐረስታይ ወበዐል ንዋይ
ዝያደት ትትወቀል። እሊ ሒን እሊ

ህዬ ሒን ኬር ወበርከት፡ ሒን ህያብ
ወንሰእቱ። ክሉ በርከቱ እት ካፍል
ህዬ እንከ ወኢሐዜ ለልብል እቱ
ሒንቱ; ሒን ቀይም።
እትሊ ሒን እሊ መዓጭድ
እንዴ ትሰሐለ ወወደኒት እንዴ
ትከነሰ፡ ሐረስታይ ዲበ ጅንስጅንሱ

እክሉ እብ ብሕተ ወእብ ሀደደ
እት ልትፈረር፡ እት ረወሪት ፍየል
ወእት ቀላቅል ዳንዳታት እት ወዴ፡
ለትበተከ ኣካል አስክ ወደኒት እት
ልትደነክ፡ ክሉ ምን ገርሀቱ ወበርከቱ

ለልደረር እቱ ወክድ ቱ።
እትሊ ሒን እሊ ሐረስቶት
ቀደም ለሀ ወለሀ እበ ልርኡወ በርከት
ሰእየት ወዱ። ኼር ሐቆ ዔረ ህዬ
ወሕግልት ለዐለት ሐቆ ትረከበት
ለሽቄ ዐለ ሐንገል ለዓርፍ ወለድብር
ዐለት ገኖበትመ ትትረሸድ፡ ትሰኔ
ወትረዌ። አዳም ምን አፍያቱ
ድሁብ ዲብ ባትክ ወሸዌት ዕፉን
ዲብ ደላዕብ ዐተር ወዐይነዐተር
ዲብ ልብል፡ ብርጪቅ ወባብንጄል
(ጠማጥም) ዲብ ለአገርህ፡ ሐሊብ
ወሔሳስ ዲብ ጸቤሕ ክሉ ኸይራቱ
ወፈርያቱ ምኑ ጠብ ዲብ ገብእ ህዬ
እግለ ሒን ሰኒ ወአማን ልደሐር
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እቱ።
አይወ ሒን ለምን ሒን ተሐልፍ
እቱ ሒን ሰኒ ርዱይ ወበዐለ
ለለአተግኔዕ ሒን ሰበት ገብአ
ክሉ ፈትዩ ወልትረየሕ እቡ። እሊ
ሒን እሊ ህዬ እግል አዳም ሌጠ
እንዴ ኢገብእ እግል ሔዋንመ ሰኒ
ፍቱይቱ። ሰራይር ጪቅ-ጭሪቅ
ዲብ ልብል ምን ግምቦ ዲብ ግንቦ
ዲብ ልትናከስ፡ ምስል ወድ አዳም
ዲብ ልትመሳኔ ወልትሓወል ከብዱ
መልእ፡ ንዋይመ እተ ክምሰልሀ እት
ልዓለል ዐሙር በዐሉ ዲብ ካይል
ለዘት እሊ መብሩክ ወድኑስ ሒን
ለአዳውር።
ለእት ሒን ከረም እትለ ፋዬሕ
ግረህ እndie ትጻመደ ልሽዕግ
ወለሐርስ ለዐለ አብዕረት እትሊ
ሒን እሊ ላተ እቲ ጨቢብ ላኪን
በርከት ገርሀት ካምለት ክሙር እቱ
ለሀለ ወደኒt እንዴ ትቃረነ ዲብ
ከልል ወበዐል ገርሀት እብ መስአይ
እት ሸናቅር፡ ወሰር ገሌ ዲብ ክልኤ
ባርተ እንዴ ታክፈለ እበ ኩሩፍ
ሕነይ (መውቄዕ) እግለ እት ወድነ
ለህለ አክል ዲብ ደግድጉ ዶል ትርኤ
ወትሰሜዕ፡
ለሰእየት
ሰ እ የ ት
ትወስክ።
ማ ሸ አ ለ
ወትባረከለ
ህዬ ትብል።
ሐ ቆ
ክ የ ድ
ወወቄዕ ህዬ
እክል ምን
ክርድ አው
ሊታን እግል ልትፈንቴ መርበይ
ሸማል እት ገኔሕ ዲብ ቤብር
ወእብ መጬለይ ዲብ ጬለ፡ እብ
ርብዒት ወሰፍእ ዲብ ትካይል
ወዲብ አክያስከ ዲብ ሳይም፡
ምንለ በርከት ግረህ ለልትካየል
እቱ ወደኒት ለትማለአ አክያስ
እንዴ ትሻፈጠ አስክ መስከቡ እት
ልደነክ፡ ስድ ትርእዩ እብአማን ሒን
ቀይም ቅርጡጠቱ እንዴ ኢትበሌዕ
ትጸገብ።
አንስ እግለ ምን አጽረዐት ንዋየን
ለልትገለል እተን ሐሊብ እብ ዐሙር
ወከሮት ዲብ ልትከበተ፡ ዲብ ሐወፊ
(ተብል) ወሃውት ዲብ ጃለ፡ ወዲብ

ለአትፋልሐ፡ ዲብ ልምህጸ ወሐየስስ
ዲብ ለአትማከ፡ ዕከክ ወገባታት እት
ማልአ፡ ምን በርከት ንዋየን ለልደረረ
እቱ ድኑስ ወድሑር ሒንቱ።
መጦርለ ዲብ ሒን ከረም ለሐርስ
ወለሀርም ለአክረመ ሐረስታይ ለምን
ፍሬተት ዲብ ፍሬተት ወምንዕንቦበት
ዲብ ዕንቦበት ዲብ ልትፈረር
መዐር ጬላይ ትሸቄ ለአክረመት
ንህበትመ ወድ አዳም ዲብ እሊ
ሒን እሊቱ በርከተ ለልትካፈለ።
እብለትፈናተ አብሳር ዲብ ልትነፈዕ
ህዬ እግለ እግል ሕሙም ስራይ
ወእግል ዑፉይ ሙነት ላቱ መዐር
ለልትሸንከል እቱ ሒን ቱ። መዐር
ህዬ አክለ ትሸነሀካሁ ለትረክቡ
ወደለ ምነ ሐዜከ ለትሸንክሉ እንዴ
ኢገብእ፡ ሒኑ እንዴ ታኬከ ሌጣቱ
ለትረክቡ።
እሊ ሒን እሊ ወድ አዳም እምበለ
ምን ግርሁ ለረክቡ ከይራት፡ ምን
ጸሬዕ ንዋዩመ ምስል እግል ወናይድ
ዲብ ልትሓወል ወዶልዶልመ ዲብ
ለአገርጄ ወለሐልብ ሐሊብ ወሔሳስ
ለጸብሕ እቱ መጢቅ ወሕቃን

እሊቱ ፈረዕ እግል ለአስሶ ለናይ
ሰልፍ እንዴ ጾረው እግል ህዳይ
ወውላድ ለልዳለው። ዐድ ወለት
ወዐድ ሕጻን በርህ ውላዶም እግል
ልርአው፡ ምስለ በርከት ቀይም
ብዕድ ለዘቱ ለለአዳውሮ ዳይ ምን
ለሀሌ ለዲመ ልተምነው ለዐለው
መትነዳቅ ውላዶም ለልርኡ
እቱቱ።

ለለአዳውር እቱቱ። ለግሩም አክራን
ንዋዩ ዲብ ለአተንሴ ለልትረየሕ
እቱ ምን ገርሀቱ ወጭገረቱ በርከት
ለካይል እቱ ሒን ሕሙድቱ ሒን
ቀይም።
እምበል እሊመ ሒን ቀይም ሒን
ፈረሕ ወዕላል ቱ። ሸባብ ወሸበንርብ
ምን ንእሽ እንዴ ዐበው ወሸንገለው
መጀተመዕ ጋምል እግል ልብነው
ወመስኡልየት እግል ልርፈዖ
ዝያደት ክሉ ሓያን ዲብ እሊ ሒን

ወሕድ ለለዓውን።
ከሒን ቀይም ዝያደት ክሉ ሓያን
ናይለ ሰነት ቱ። እግልሚ መስኪን
ወድቡርመ ምን ክል ምድገት እበ
ልትየበቱ ሕሽኩሉ ዲብ መልእ እብ
ድራሩ አስክ ቤቱ ዲብ ልትፎፈል
ለለዐይር እቱ፡ ክሉ እብ ሕበር
ለልደረር እቱ፡ ስፍሩይ ለጸግብ
እቱ፡ ወራክብ ዝያደት ለለአገኔዕ
እቱ ወክድ አትሄዳይ፡ ወክድ ህያብ
ወንሰእቱ ሒን ቀይም።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

እሻረት ፈርሐት ወለውቀት ፋል
ስኔት ላቱ ዕላላት ምስለ ለአንርር
አክራን ከባቢር ወአጥብል፡ ምስለ
እብ ግሩም አልሓን ለልትመደሕ
ምደሕ ወሆርያታት፡ ዎሶምየ፡
ወምርግዲ ለገምል እቱ ዐድ ፍላን
ለሀዱ ህለው ዐድ ፍላን ለአትሀዱ
ለልትበሀል እቱቱ። ዝያደት ህዳይ
ዲብ ሒን ቀይም ለተሐረ እቡ ሰበብ
ህዬ፡ በዐል ዳይ ጋሻዩ እግል ልሳርሕ
አግደ ለልተንከብ እቱ ገርሀቱ ወጸሬዕ
ንዋዩ ሰበትቱ፡ እክል ወሐሊብ ህዬ
ሒኑ ሒን ቀይም ምንገብኣቱ፡ ክሉ
ፋሬሕ ወልውቅ ዲብ እንቱ እግለ
ዳይ ዐቢ ለልዳሌ ወለልጠብጠብ

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

የማኔ ሀይሌስላሴ ወኣሮን ክፍሌ እት ኦሎምፒክ ስባንየ ልትሐመዶ
ኤረትርዪን መትባድረት ዲብ
እድንያይት ብድረ ስባንየ እንዴ
ሻረከው ለትትሐመድ ፍገሪት ረክቦ።
እትሊ ነፈር ፈሪቅ አትሌቲክስ ላቱ
የማኔ ሀይሌስላሴ ለሔሰት ፍገሪት
ረክብ እት ህለ፡ ኣሮን ክፍሌመ እትሊ
እንዴ አትመመ እተ እት ብዕድ
አካናት ስባንየ ለገብእ ጅግራታት
ሻረከ ወተዐወተ።
ዲብለ አሰልፍ ለገብአ ናይ ዐስር
አልፍ ምትር ብድረ እንዴ ሻረከ
የማኔ ስሜቱ ምስለ ምን ሰልፍ አስክ
ደንጎበ አብጣል ናይለ ጅግረ ለዐለው
ክምሰል ትሰሜ ወደ።
እምበል እሊ እተ ዲብ (35th cross
international dela costitucion)
ለገብአት ወዝላም ድቅብ ለትረኤት
እተ ብድራ ትርድትመ ኤረትርዪን
መትባድረት ምስል መትጃግረቶም

እምበል ሕላሌ ክምሰል ትጻገመው
ወምነ አወሎት ክምሰል ዐለው
ልትአመር።
እትሊ ጅግረ እሊ ኤረትርዪን ኣሮን
ክፍሌ ወጎይትኦም ክፍሌ ምስለ
ትመሬሕ ለዐለት መጅሙዐት እንዴ
ገብአው ትጃገረው። እለ መጅሙዐት
እለ ህዬ ዲብ ሰለስ አካን እንዴ
ትበተከት ተአተላሌ ሐቆለ ዐለት፡
አወላይ ወድ ዩጋንደ ቲሞቲ ቶሪች
እብ 30፡52 ደቂቀት ልትዐወት እት
ህለ ካልኣይ እብ ሑድ ናይ 9 ስናየት
ፈርግ ለትፈንተ ምኑ ህዬ ኤረትሪ ኣሮን
ክፍሌ ፈግር እት ህለ፡ ሳልሳይ ህዬ
ወድ ኬንየ ጃይሮስ ባይሪች ፈግረ።
ራብዓይ ደረጀት ለፈግራመ ኤረትሪ
ጎይትኦም ክፍሌ እብ 31፡36 ሰበት
ተዐወተ እትለ ጅግረ እለ ኤረትርዪን
መትጃግረት ስሜቶም ወቀለው።

ቼልሲ እግል አሌክሳንደር ኢሳቅ 11 ሚልዮን ዩሮ ትረትብ
እብ ነዋዲ ፓሪስ ሴንት ጀርማይን

እንዴ አሸረት እተ ሐልፈት ሳምን

ምስሉ እግል ለሀሌ ምንመ

ውጁቬንቱስ ልትነዔ ለህለ ኤረትሪ

አትአመረት።

ቀረረ፡ ብዙሕ ቅያስ ሰላዲ

ሽዌደናይ አሌክሳንደር ኢሳቅ፡ ዕን

ዔማት እግል መቅርብ ናይነ ሽዌደናይ

ለደፌዕ ናዲ ትረከበ ምንገብእ

ቼልሲ ምን ትወድቅ እቱ አያም

ናዲ

እግል ልሳርሑ ክምሰል ቀድር

ሓልፍ ህለ። እግል ቀልብ ናዲ ቼልሲ

ሐብሬ፡ ናዲ ፒኤስጂ እብ ትሉሉይ

ልትጌመም።

ሳልብ ለህለ ሄጅማይ ሽዌደናይ ናዲ

ምስል አሌክሳንደር ልትዋጀህ ምንመ

መተልህያይ ወጠኒያይ ፈሪቅ

ኤኣይከይ፡ እበ ለንደናይ ናዲ 11

ዐለ እግል ልዛበዩ ላተ ለረተበየ ቅያስ

ሺወደን ምተሐት 21 ሰነት

ሚልዮን ፓውንዲ ተክሊፈት እንዴ

ሰላዲ ክምሰል ኢህለ ትሸረሐ። ቀደም

ላቱ አሌክሳንደር ደዓም እተ

ገአት እሉ ሜዳን ስታንፎርድ ብሪድ

እለ እብ አሌክሳንደር ጁቬ ናይ 15

ገብእ ለዐለ ትልህያታት 10

እግል ሊኪድ ሊከ ክምሰል ቀርበት

ሚልዮን ዩሮ ተክልፈት እግል ትግበእ

ጎል እንዴ ሰጀለ ስሜቱ እግል

እቱ ተስፋ ኒውስ እግል ኢኤስፒኤን

እሉ ለትሰተተ አሌክሳንደር፡ ናዲሁ

ለአሸብርቅ ቀድረ።

ብድረ መካይን
ወመቶር ሳይክል

እንዴ አሸረት ዲብለ ሀበየ

ጅግረ ፎርሙለ ዋን ተ’መ
እግል መደት አውረሐት ለአተላለ

ደረጀት ጸብጠው። ዲብ እሊ ናይ

ከጥ ቱ ለዐለ።

ወጠኒያይ ፈሪቅ ብድረ መኪነት

እብ 12 ንቅጠት እንዴ ደንገራቱ

ጅግረ ሻምፕዮን ጅግረ መኪነት

ዮም ዓመት ጅግረ ለዐበ መትሃገዪ

እትለ ናይ መከለስ ጅግረ ለአተ።

ሃሚልተን እብ ፈሪቁ ምን ሰልፍ

ወመቶር ሳይክል እት ዮም 4

ፎርሙለ ዋን ማሌ ለሀ ቀዳሚት

ጋብእ ለአስመነ ፍንጌ ውላድ

ዲበ ሐልፈ መራሕል ዲብ ሰር ገሌ

ለጅግረ እብ ገያደት እግል ልዋልዩ

ዲሰምበር 2016 ዲብ ባካት ቤት

ሰንበት

መዲነት

ፈሪቅ ላቶም መትባድረት ወድ

አውካድ “መካኒክ ፍሪቅነ እብ ዓኒ

ተሐበረዩ። ህቱ ላኪን እግለ ሸፋግ

ገርግሽ ብድረ መኪነት ወመቶር

አቡደቢ ኢማራት እበ ገብአ

ብሪጣንየ ሉዊስ ሃሚልተን ወወድ

መኪነቼ አክረበው” አስክ ልብል

እንዴ አብረደ ሮዝበርግ ሕኔት

ሳይክል ርቱብ ህለ።

ብድረ ተ’መ።

ጀርመን

ለዐለ

ለገብአ ሃሚልተን ዲብ እለ ናይ

ምስሉ ሸብክ ለግራሁ ለትበገሰው

ዲብ እሊ ናይ ደንጎበ ብድረ ወድ

ብድረ ትርኢኒቱ። ዲብ ታሪክ

ሰንበት ዐባይ ጅግረ ዲብ አወላይ

ጀላብ እግል ለዐሩዎ ምስሎም

እንግሊዝ መትባዳራይ መርሰድስ

ልሰዕ ነኣይሽ ዲብ እንቶምመ

ከጥ እንዴ ትረተባቱ ጅግራሁ

እንዴ ሸብከ ሸፋጉ ዲብ ለአበርድ

ሉዊስ ሃሚልተን ልትዐወት እት

ሮዝበርግ እግል ሃሚልተን ቃልቡ

ለአስተብደ። ምስ መይጃግረት

ትረአ። እሊ ህዬ ምን ናይ ፈሪቅት

ህለ፡ ካልኣይ ውድ ፈሪቁ ኒኮ

ለፈደረሽን መዳሊቱ ክምሰል አስፈ

ኢለአምር። ምናተ ዲብ እለ ሰነት

አወሎት

እስትራተጅየት

ሮዝበርግ፡ ሳልሳይ ህዬ ናይ ፌራሪ

እለ እሊ ትሉሉይ ናይ መኪነት እክ

ጅግራሁ እግል ለአምም ለዐለ

ዐለ እግል ሜርሐት ናይለ ፈሪቅ

ወዲበ መጽእ ሰነበት ህዬ እግል

ስባስትያን ቨተል እንዴ ገብአው

ለሳደፈዩ ሃሚልተን፡ ምን ሮዘበርግ

እሉ ሮዝበርግ ህዬ ዲብ ካልኣይ

ነከደዮም።

መትባድረት ናይ ፈረጎት በርናምጅ

ተዐወተው።

ርቱብ ክምሰል ህለ ለሐብር።

እብ ጀሜዕ ናይ ክሉ መራሕል

እብ ብዝሓም መትባድረት እግል

ህዬ ወድ ጀርመን ኒኮ ሮዝበርግ

አውረሐት መዳሊት ፈዳብ ለገብአ

ሻምፕዮን 2016 እግል ልግበእ

ዲብለ እግል ሰልፍ ኢነት ዲብ ባካት
ቤት ገርግሽ ለገብእ ጅግረ ‘ጂምካነ’

እሉ ገዳይም ወሐዳይስ መትባድረት
እግል ልሻርኮ እቱ ክምሰልሁመ ናይ
ርያደት ትርኢኒ ለተሓበረት እቱ

ዐባይ

ዲብ

ኒኮ

ሮዝበርግ

ሰለስ

እንዴ

ገብአ

ወኬን

ሰበት

ቀድረ። ዲብ እሊ ናይ ዮም ዓመት
ጅግረ እብ ፈሪቅ መርስድስ
ሬድቡል ወፌራሪ ምን አወላይ
አስክ

ሳልሳይ

እትለ

ህሌት

ክምሰል ገብእ መስኢት ህለ።
አርቡዕ 30 ኖቨምበር 2016

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48
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መሐመድ ዳፍለ

ለኢትፈተሐው መሳእል
እት ሰነት 1937 ወሳእል ዕላም
ዐለም እብ ቅሰት ወድ ኣውስራልየ
ላቱ ሉዊስ ሮጀርዝ አናደ። ለእት
ዕምር ሰላሳታት ኣቲ ለዐለ ሻብ ስዩስ፡
ዳርስ ኣስትሮሎጂ (ፈዳእ) ክም ዐለ
ልትአመር። ለለአትዐጅብ ላኪን
ለሻብ እሊ፡ እት ሐቴ ኢነት እት
ክልኤ ለትፈናተየ አካናት ልትርኤ
ሰበት ዐላቱ።
ለአስክ አዜ መፍትሕ ራክበት
ለይህሌት ቅሰት እብ ክእነ ተአነብት።
ክልኤ ወለት እት መዲነት ሚልቦርን
- አውስትራልየ እት ለትዛወረ ለሐቴ
እግለ መልህየተ “ቀደም ሰዐት ምስል
ሊውስ ሩክባም ጸንሐነ” ትብለ።
ለመልህየተ እብ መትፈካር ወእግል
መልህየተ ክም ሐሰይት እት ተሐስበ፡

“ላላእ እሊ ትቢሉ ለህሌኪ ክሉ
ረአሱ ኢልትአመን፡ ለእት ሲድኒ
ህሌት ሕቼ ቀደም ሳዐት እትስልት
ዲብዬ ዐለት፡ ልዊስ ህዬ ምስለ ክም
ሀለ አስእልቼ ዐለት” እት ትብለ
አፍሀመተ። ሐቆ እለ እት ሐቴ
ዶል እት ለትፈናተ አካናት እግል
ሉዊስ ርኤነ ለልብሎ እት በዘሖ
ክም መጽአው፡ መትመራምራይ
ኣስትሮሎጂ ለዐለ ዶ/ር ስፐንሰር
እግል ሊውስ እንዴ ረክበ እበ
ልትበሀል ለዐለ እግል ልወድሕ እግሉ
ትሰአለዩ። ሉዊስ ዶለ አወል “ ለጋር
ይእትከበቱ” እንዴ ቤለ ዐክሰ። ሐር
ላኪን ለአማን እግል ለአክድ ዱሉይ
ክምቱ ገለድ አተ እግሉ። እብ አሳስ
መፋሀመቶም ህዬ ዶ/ር ስፐንሰር፡

ሉዊስ አስክ ሰለስ ሳምን ምን
መዲነት ሚልቦርን እግል ኢልፍገር
እት ሐንቴ መራቀበት ትርድት ክም
ለአቴ ወደዩ። ሐቆ ሰለስ አምዕል
ዶ/ር ስፐንሰር ወመልህያሙ ምስል
ሉዊስ እት መዲነት ሚልቦርን እት
መጥዐም እት እንቶም፡ ወኪል
ዶ/ር ስፐንሰር ምን መዲነት ሲድኒ
ተለፉን እንዴ አተሰለ፡ “ሉዊስ
ሮጄርዝ ምስልዬ ሀለ” ለልብል
ለለአትፈክር ሐብሬ ልትከበት።
ለእግል ልእመን ለኢቀድረ ዶ/ር
ስፐንሰር እብ ድግማን እግለ ምስሉ
ግሱይ ለዐለ ሉዊስ፡ እግለ ወኪሉ
እብ ሓድረት ሓለት ለእት ሲድኒ
ለረአ ሉዊስ ወአውሳፍ ክም ሰአለዩ፡
አክልሕድ ክመ ምስሉ ለዐለ ሉዊስ

ለለአትዐጅብ ቀዋኒን
•
እት ሰነት 1799 እት ፈረንሰ አዋልድ አንሳት እት አካናት ዓም በሀለት
ክሉ ለልትሐረክ እቱ አካናት መንጠሉን እግል ኢልልበሰ ለመንዕ ቃኑን ሳደቀው።
መንጠሉን እግል ትልበስ ለተሐዜ ሽምብሬብ፡ አወል እግል ቦሊስ እግል ትሰአል
ወእጃዘት እግል ትጥለብ ክምበ ለቀስብ ቱ። ለቃኑን እሊ ሐቆ 214 ሰኖታት እት
2013 ሽቅሉ አትመመ።

በልስ እግሉ። ለዶ/ር ሰኒ ተአዐጀበ
ወእንዴ ኢፈቴ አምነ። ቅ’ሰት
ሉዊስ ላኪን እብለ ኢተ’መት።
እት
መዳይን
አውስትራልየ
ወብሪጣንየ እብ ትሉሉይ እት
ሐቴ ኢነት እግል ልትርኤ
እብ ቅድረቱ፡ ለኢትወሐጠት
እግሎም መትመራምረት በሐሶም
አተላለው። ምናተ በሊስ እግል
ልርከቦ ወለምስጢር እግል ለአምሮ
እብ ኢቅድረቶም ዲደት ገብአት
እቶም። ለእት ዴሽ ፈረንሰ እንዴ
ትከተበ ሸቄ ለዐለ ሉዊስ፡ መስአለቱ
እንዴ ኢትትፈተሕ ወምስጢሩ
ኢልደሌ፡ እት ሰነት 1942 እት
ካልኣይ ሐርብ ዐለም ምን እለ
እድንየ እብ ሞት ትፈንተ።

በሀል ላባም
“

ግሩሽ ሌጠ ለቦም ብዝሓም

ሓግላም አምር” ኣይን ራንድ
“ላብብ ትም ለልብል እቡ ሰበብ፡
ለልትበሀል ሰበት ሐግለ ኢኮን።
ግሉላም እግል ዲመ ቀደም ትም
ልብሎ እግል ልትሃገው በክት
እግል ለሀቦም ምንቤላቱ።” ናጂብ
ማሕፉዝ
“ ፈሸል ካልኣይ ገጽ ዐውቴቱ፡
ኢጀረቦት ለኪን ለአካቱ” ጆርጅ
ኣለን

ክእኒመ ሀለ
እት ሐንቴ ዐራትነ ብዞሕ ሓጃት
ክም ነሐብዕ እሙርቱ ። ሴርቀትመ
ለምስጢር እሊ ሰበት ለአሙሩ እብ
አወል ሐንቴ ዐራት ክም ፈትሾ
ልትአመር። “ኡዲ”ለትትበሀል ነፌት

ሸቃለ ነደፈት እት መዲነት ኪንሳስ
ውላየት ሚዞሪ አሜርከ ለልትረከብ
ካፕሪ ሆቴል፡ ኦሮት ዘቡን ናየ ሆቴል፡
ዲብለ እተ ሰክብ ዐለ ቁርፈት ጼነ
እኩይ ጼንዩ ክም ትመየ ሐቆለ ሸከ

እብ እንክረ፡ ከልበ እግል ትሕዜ እት
ሐንቴ ዐራት ክም ገንሐት፡ እት
ወክድ ሰኒ ዲቡ ሐቆ መትሐብዖቱ
ስካብ ለነስእዩ ሰራቅ ጸንሐየ።
ለቀደም 274 ሰኖታት ክም

ሐብሬ፡ እት ሐንቴ ዐራት ለትረከበው
ለለአትዐጅቦ ሓጃት ፍሱር እተ ሀለ።
እት ሰነት 2013 ኣሙር መተልህያይ
ክሪኬት ላቱ ጋይ ዋይቶል፡ እተ እት
ጃርዲኑ ለትትረከብ ቤቱ፡ እት ሰክብ፡
ላሊ እብ ሪመ እት ሕልም ወሀላፋት
ክም ትመየ፡ ፈጅረተ ህዬ እት ሐንቴ
ዐራቱ ምትር ወሰር ለሪሙ አልመ
እት ሰክም ክም ጸንሐዩ ሸሬሕ።

ዲቦም፡ ለሸቃለ እተ ቅርፈት ተፍቲሽ
ወደው። እት ሐንቴለ ህቱ ሰክብ ዲበ
ዐለ ዐራት ህዬ ለመሽመሸት ግናዘት
ክም ረክበው ልትአመር። ለግናዘት
እተ ሐንቴለ ዐራት እብ ከፎ ክም
አቴት እግል ለኣምሮ ቦሊስ መርመረ
ወዱ ክም ዐለው መስኡል ቦሊስ
መዲነት ኪንሳስ ሐበረ።
ናኦሚ ዛህሪ ለትትበሀል አሜርካይት

ትሸቀ
ለልትሸረሕ
እግለ
“ቪውኦክቶምበስ”
ለልትበሀል
ጅንስ ቫዮሊን። እት ዐለም ለቀለ
ወዐባዪ ሙሲቅዪን ናይ እሊ መሻቀዪ
ለተልሀው እቡቱ። እሊ ለእግል
መጆብ ሰር ዘበን እብ በዐሉ እት
ሐንቴ ዐራት ሕቦዕ ለዐለ ቫዮሊን
እት 2014 እብ 16ሚልዮን ዶላር
ትዘበ።

•
እት ዴኒማርክ እት መጥዐም ለጠለብካሀ ነብረ እንዴ በልዐከ ሐቆ
ኢጸገብከ ሕሳብ እንዴ ኢትደፍዕ እግል ትፍገር ትቀድር። በዐለ መአሰሰት አስክ
ትጸግብ እግል ልወስክ እግልካ ቡ። ክምሰልሁ ሐቆ ኢወደ እግለ ትጀሬ ዲቡ
ከሳረት ኖሱ ልትሐመለ። እምበል እሊመ መኪነትከ እንዴ ኢትሰውግ እንዴ
ደነንከ እት ሐንቴሀ ሔዋን አው አዳም ሳክብ እግል ኢለሀሌ እግል ተአክድ ክም
ብከ ልትአመር።
•
እት ሲንጋፑር እብ አሳስለ እት ሰነት 1992 ለትሳደቀ ቃኑን፡ ማስቲከት
አዝበዮት ወምጭረት ክም ለአሰጅን ወ500 ዶላር ክም ለአቀርም ልትአመር።

ቅ’ሰት እለ ሱረት

ቢላል ለልትበሀል ኢራኒ ላቱ ሻብ
ወድ ዐስር ሰቦዕ ሰነት እት እንቱ
ምስል መልሀዩ እንዴ ተበአሰ እብ
ሰኪን ቀትለዩ። እስረትለ ለሞተ
ነፈር እግል ቢላል እግል ልሳምሕዉ
ሰበት ኢቀድረው እብ ሸንቅ እግል
ልትዓደም ትፈረደ። እተ አምዕለ
ሸንቅ እምለ ሞተ ነፈር ሓድረት
ዐለት። ቄትላይ ወልደ እት መይት
እግል ትርኤ ሰኒ ሻፍገት ዐለት።
ቢላል ለሐብ’ለ መሽነቅ እት ስጋዱ
ክም አተ እብ ፈርሀት አርዐደ
ወትዋጨጨ። ስድፈት ላኪን እ’መ

ማይት እንዴ ቀንጸት ለሐብል
ምን ስጋድ ቢላል እንዴ አፍገረቱ
“ሱምሕቱ ህሌኮ” ትቤ። ለእም
ሐቆለ መናሰበት እበ ምስል ወሳእል
ዕላም ለወዴተ መቃበለት፡ “አክል
ሕድ ለሐብል እት ስጋድ ቢላል ክም
አተ መርሑም ወልዬ ምጽእ እንዴ
ቤሌኒ “ሳምሕዩ” ቤሌኒ። አወል
ኢትከበትኩሁ፡ ምናተ ወልዬ ካልእ
ዶል እንዴ መጼኒ እት ነቤዕ፡ “ይመ
ጋንዬ እግል ልስከብ ሳምሕዩ” ሐቆ
ቤሌኒ ለምስዳር እለ እግል እንሰእ
ትቀሰብኮ” ትቤ።

አርቡዕ 30 ኖቨምበር 2016

ለተአትዐጅብ ሀድየት
እት ዐለምነ ብዞሕ ለለአትዐጅብ
አሳሊብ ህዳይ ሳድፍ። መጀለት
ደይሊ ሚረር ላኪን እት ዐለም አስክ
አዜ እብ ፍንቲቶም ለለአትዐጅቦ
እንዴ ትበሀለው ውሱቃም ለሀለው
ሀይደት እሎም ለተሉቶም እንዴ
ትቤ እፍግርቶም ትትረከብ።
ወድ ታይላንድ ላቱ

ቻዲሊ ዲቪ፡ ለምንለዐል ዐስር
ሰነት እብ ሻም ምስሉ ለጸንሐት
እብ ሓድስ መኪነት እብ ሞት
ክም ፈንቴቱ፡ እት ጃንዋሪ 2012
እግለ ምስል ፈታይቱ ሓስቡ ለዐለ
ህዳይ፡ አቃርቦም ወፈተቾም
እንዴ ዓዝመ እት ኦሮት ሆቴል
ዐቢ ወደዩ። እግለ ህዳይ ኢጠቢዒ

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 48

ለወደዩ ህዬ ቻዲሊ ምስል ግናዘት
ናይለ በዐል ሻሙ ለዐለት ዐቅድ
እብ እስረቱቱ።
እብ ሻም ኣይቨል ታወር
(Eiffel Tower) ለትሀነነት
ፈረንሳይት፡ ምስሉ ዐቅድ እብ
ውድየተ ስመ እብ ኣሪካ ላቱር
ኣይቨል ቀየረተ።
ገጽ 12

