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ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ እብ
መናሰበት ሰነት ሐዳስ 2019
ልእከት-አሰናይ ነድአ
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ እብ
መናሰበት እስትንቡረት ሰነት
ሐዳስ፡ እት ክሉ ዲብ ቀበት ዐድ
ወኻርጅ ለነብር ሸዐብ ኤረትርየ
ልእከት አሰናይ ሓለፈ።
ርኢስ ኢሰያስ እት ልእከቱ፡
ሰነት 2018 ሸዐብ ኤረትርየ ፈድለ
ክምህ ለኢትብል መዳፈዐቱ፡ የም
አለቡ ጻብኢት እንዴ አፍሸለ
ሰርጎ ዐውቴሁ ለረክበ እተ፡
ምስለ እት መንጠቀትነ ወዐለም

ልትርኤ ለህለ ተጠራት ስያሰት
ወዲፕሎማስየት እንዴ ትጻበጠ፡
እት ምዕራፍ ሐዳስ ለተዐደ እተ
ታሪካይት ሰነት ክምሰል ዐለት
እት ሸርሕ፡ ሰነት 2019 እት
ረአስለ ዐለ እነ ድቁብ መተንካብ
እት ኖስ ዝያድ መተንካብ እት
ኖስ እንዴ ወሰክነ፡ እግል ፋዬሕ
በራምጅ ዐማር ለንትበገስ እተ
መንገአት መርሐለት ሐዳስ
ክምተ አፍሀመ።

እለ መርሐለት ሐዳስ አግደ
ፍገሪት ጅህድ ወመትሰባል
ሸዐብ ኤረትርየ ክምተ እት
ሸርሕ፡ እተ እንበይእ እቱ
ለህሌነ ምዕራፍ ሐዳስ፡ እሊ
ለለአትሐብን ወጠንያይ ሰዋልፍ
እንዴ ተሐፈዘ፡ እት ዝያድ
ሀደፍ እግል ነአተጅህ ክምሰል
ለአትሐዜ ለአትፋቀደ ርኢስ
ኢሰያስ፡ ንየቱ ሰኔት እግል ሰነት
ሐዳስ ሸርሐ።

አቶብዪን ሐካይም ክድመት ዓፍየት እግል ለሀቦ ኤረትርየ አተው
እት ኤረትርየ እብ ለሀ ከደማት
ሕክምነ ለለሀይቦ 35 ሐዳይስ
ለትደሕረው ደካትረ ወ5 ተጃርብ
ሕክምነ ለቦም መኤምረት ሐሽም
አቶብዪን ደካትረ፡ እት ዮም 30

ዲሰምበር አስመረ አተ።
ለሐሽም እብ ናይበት ወዚር ዓፍየት
ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጅምሁርየት አቶብየ ዶክቶረት
ሊያ ታደሴ ወብዕዳም ሰብ-ሰልጠት

ሸዐብ ኤረትርየ ሰነት 2019 እብ
ሰእየት ዐባይ ልትሐደረ
ሸዐብ ኤረትርየ፡ እት መርሐለት ሰላም እብ ሰእየት ዐባይ ለተሐደረየ
ሰነት 2019፡ ሰነት መትቀዳም እግል ትግበእ ንየቱ ሰኔት ሸርሐ።
እት ፈርወንተር ሰነት ሐዳስ እት አስመረ እት ሜዳን ሄለል ሰብተምበር
እተ ገአ ዕፌ ሙሲቃት ለሻረከው ኤሪነ ለትሰአለቶም ዋልዴን፡ ሸባባት
ወአጀኒት፡ ሰነት 2019 እት ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ ዕሬ ሰላም ሐቆለ
ትመደደ ወእግል 9 ሰነት እት ኤረትርየ ቅሩር ለዐለ መንዕ ሐቆለ ትረፈዐ
ለበይአት ሰበት ተ፡ ምነ ሐልፈ ሰኖታት ፍንቲት ወሰእየት ለተሀይብ ክምተ
ወደሐው።
ህቶም እንዴ አትለው፡ ለከሰርናሁ ስኒን እብ ዝያድ ሽቅል እግል
ንብለሱ፡ ኤረትርየ ደውለት መትቀዳም ወዐቦት እግል ትግበእ ገለዶም
አጀደደው።
02 ጀዋሪ

ሕኩመት ለትመረሓ ቱ።
እት ሆቴል አስመረ ፓላስ
እተ ገአት ዓደት ከብቴ፡ ወዚረት
ዓፍየት ኣሚነ ኑርሕሴን፡ እብ ስሜት
ሕኩመት ኤረትርየ ወውዛረት

ዓፍየት እተ አስመዐተ ከሊመት፡
ሕኩማት ኤረትርየ ወአቶብየ፡ እግለ
ሰኒ ትሄርር ለህሌት ዐመልየት
ሰላም ዝያድ እግል ትትረሸድ፡ እት
ለትፈናተ መጃላት እብ ሕበር እግል
ልክደሞ ክም አተፈቀው፡ ምጽአት
ናይ እሊ ብክር ሐሽም አቶብዪን
ሐካይም ህዬ እግሉ አሳስ ለወደ
ክምቱ ወደሐት።
ለአቶብዪን ደካትረ እት ኤረትርየ
እተ ጸንሖ እተ መደት፡ ምስል
ኤረትርዪን ሰብ-ምህነት እብ ሕበር
እግል ልሽቀው ወተጃርብ እግል
ልትባደሎ ክምሰልሁመ፡ ምስል ሸዐብ
ኤረትርየ እግል ልትኣመሮ በክት
ክም ረክቦ፡ ወዚረት አሚነ ሐበረት።
ናይበት ወዚር ዓፍየት አቶብየ
ዶክቶረት ሊያ ታደሴ እብ ተረተ፡
ለመናሰበት “ታሪካይት” እት ትብል
ሐቆለ ሸርሐተ፡ ኤረትርየ ወአቶብየ

እብ ማርሒት ሓይስ ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ ወርኢስ ውዘረእ ዶ/ር
ኣቢ አሕመድ እት ሐዲስ ናይ ፈተ
ወውፋቅ መርሐለት ምን ተዐደየ
ለዐበ ህያብ እግል ገባይለን ክምቱ
እት ትሸርሕ፡ እት ፍንጌ ክልኢተን
ለድወል እት መጃል ዓፍየት ለገብእ
ናይ ሰልፍ ተዓውን፡ ተኣምርተ ናይለ
ልትጠወር ለህለ ስን ግዋሬ ወዐላቀት
ክምተ ሸርሐት።
እሎም እት ኤረትርየ ማጽኣም
ለህለው ደካትረ፡ እት አቅሊም ምግብ
እት አስመረ፡ ዲብ አቅሊም ዐንሰበ
እት ከረን፡ እት አቅሊም ግብለት
ዲብ መንደፈረ ወእት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ህዬ እት
ግንደዕ እተ ልትረከበ እስብዳልያት
ወመራክዝ ዓፍየት ከደማት እግል
ለሀቦ ወተጃርብ እግል ልትባደሎ
ክምቱ ተአመረ።

እስብዳልየት
አሮተእት ሰነት
ሰዳይት
ረክበት
2006 ለመሓግዝ እበ ፈህመው
እስብዳልየት መርጅዕየት ኦሮተ፡ እት

ክም አንገፈዮም ለሸርሐው ዋልዴን
ህዬ፡ እግለ መባደረት ለነስአው
አንፋር መሕበር ‘ኤሪ ቻይልድሁድ’
ሐመደው።
ምነ እብ ሰደይት ለትረከበየ 100
ዐረብየት ምስኩናም፡ ለ26 እትሊ ወክድ
እሊ ምን ክሉ አቃሊም ኤረትርየ
እግለ ትፋገረው ዋልዴን ልትሀየበ
እት ህለየ፡ ለተርፈየ እብ ሕድ ለሸብህ
አግቡይ እግል ልትሀየበ ክምቱ፡ ምን
እዳረት እስብዳልየት መርጅዕየት ኦሮተ
ለትረከበት ሐብሬ ተአፍህም።

ሽዌደን ለነብሮ ኤረትርዪን ሕሱራም፡ እብ
ሰደይት ለትረከበየ ዐረብያት ምስኩናም፡
እት ዮም 31 ዲሰምበር እግል ምስኩናም
አጀኒት እብ ለሀ ሀበት።
እተ መናሰበት፡ ሙዲር ናይለ
እስብዳልየት ዶ/ር ሀብተኣብ መሓሪ፡
‘ኤሪ ቻይልድሁድ’ እበ ትብል ስሜት
እት መሕበር ለትከምከመው መዋጥኒን
ሕሱራም፡ ደዓም’መ 50 ዐረብየት
ምስኩናም ክም ትበረዐው ወእት ወክዱ
ክም ተሀየበየ እት ሸርሕ፡ ፈድለ ነስኡ
ለህለው መባደራት ሐመደ።
እተ እስብዳልየት መስኡል ቅስም
ፊዝዮተራፒ አሰይድ ገብሬሂወት ተኽሌ
እብ ተረቱ፡ ድቁብ መሻክል ምስክነ
ለቦም አጀኒት ለትገብእ ሰደይት እግለ
ምስኩናም ወዋልዴኖም መርሀዮ ለትከልቅ
ክምተ ሸርሐ።
ወኪለት ማሕበር ‘ኤሪ ቻይልድሁድ’
አሰይደ ሳራ መስፍን እብ ተረተ፡ ለመሕበር

ሕሱራም መዋጥኒን ክም ተአሰሰ እት
ተሐብር፡ ለምን ፍገሪት አዕዳእ ወብዕድ
ለልትፋገር በራምጅ እንዴ ትነዘመ

ለልትረከብ ማል ለትዛበዉ ዐረባት
እት መዓሉ እት ልውዕል ትርኤ እት
ህሌከ ራሐት ደሚር ለከልቅ ክምቱ
ሐበረት።
ምስኩናም አጀኒቶም እብ ለሀ
ዐረባት ረኪቦም፡ ምን ብዙሕ ጅርሰት

12 ሰነት ዕልብ
01
2019፡
ሰነት
ኬር ወበርከት!
ይት

ገጽ

መሕበር ሐካይም ኤረትርየ ወዕላሁ ሰርግል
በኪተት ሰነት ሐዳስ

መንጠቀትነ - ቀር አፍሪቀ፡ ድቁብ ወእግል ልንፈዕ እበ ቀድር ለትየመመ
ዳግም ስያሳት፡ እግል መደት ሰለስ መርሐለት በሀለት 80 ሰነት ለገብእ
ወቅት፡ እብ ሐርብ ወረብሸት፡ አዝማት ስያሰት ወአምን፡ ትትካወስ ወትትሸለል
ለጸንሐት መንጠቀት ተ። እብ ምክያል ናይ እሊ ጀሬ ለጸንሐ ተየልል ህዬ፡
ሕርየት ኤረትርየ እግል መሳሌሕ ጂኦ-ስያስያይ ስትራተጂ ናይ ድቁባት
ሕየል ለኢትከድም ሰበት ትበሀለት፡ ሸዐብ ኤረትርየ ለትሐረመ ምኑ ሐቁ
እብ ቅልጭሙ እግል ለአክድ፡ እግል 30 ሰነት መሪር ወደም ለትከዐ እቱ
ንዳል ሕርየት እግል ሊዴ ወጀለ ሕርየት እስትሽሃድ ብዙሕ እግል ልድፈዕ
ትቀሰበ።
ሸዐብ ኤረትርየ፡ መትጃግራይ እብለ አለቡ ለልሐብን ወለአሸንን ታሪክ
ወፍርስነት ስያደቱ ሐቆ አከዳመ፡ እብ ዐውል ቃሊ ለአምጸአየ ደውለቱ እግል
ልብኔ በክት ኢትሀየበ። እትሊ ለሐልፈ ናይ 20 ሰነት ወቅትመ፡ ምን ልትቀደር
ስያደቱ እግል አፍሸሎት፡ ምን ኢገብእ ህዬ ሄራር ዐቦቱ እግል ዐንቀፎት፡ ምን
ርኡይ ሐርብ አስክ ሕቦዕ ወዛህር ዋይዲባት ስያሰት፡ እቅትሳድ ወአምን እንዴ
ተሐበከ እሉ፡ እት ረአሱመ መዐምጻይ ኢራቴዕ መኔዕ እቱ እንዴ ጀበርካሁ፡
ሄራሩ እግል ሐለኮት ወውሕደቱ እግል ሐምረጎት ብዞሕ ትጃረበ። ኩሉ
ለዋይዲባት ላኪን፡ በልቀት ፈዛዐት ሸዐብ ኤረትርየ ለትርድት ሰበት ሸወጠ፡
እግል ልሽቄ ኢደቅበ። ሰነት 2018 ህዬ፡ እግለ ካልእ ዝልም እብ በታከቱ
ወከሀላቱ እንዴ አጅገረ፡ እብ ዐውቴ ዋድሐት ለአወልወለ ዲበ ታሪካይት
ወፍንቲት ሰነት ዐለት።
እለ ለሳርሐናሀ ሰነት፡ እት ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ ዝያድ 20 ሰነት
ክሉቅ ለዐለ ተየልል ሐርብ እንዴ አክተመ፡ ኩለ መንጠቀትነ እት ምዕራፍ
ሐዳስ ለትዐዴት ዲበ፡ እት ሕኩመት ወሸዐብ ኤረትርየ እብ ሜረፍ ሓስዳም
ለትፈረደ ኢራቴዕ መኔዕ፡ አበርእቱ እንዴ ትቃልዐ ለትረፈዐ ዲበ፡ እብ ደረጀት
መንጠቀት ወዐለም ብዞሕ ስያስያይ ወዲፕሎማስያይ ተጠውራት ለዘህረ ዲበ
ወሕሽመት ወሰርገል ሸዐብ ኤረትርየ ህዬ እንዴ ደምቀ ለትረአ እተ ሰነት
ዐለት።
እብ ፍዕል ክምለ ረኤናሁ፡ መደት ሕርየት፡ አክለ ሄራር እግል ሕርየት
ዐውል ቃሊ፡ ከህላት ወስሙድ ጠልበት ምኒነ። እብ መጆብለ ከሀልናሁ ህዬ
ለረከብናሁ ፍሬ እብ ቀላል ለልትዋገም ይዐለ። ዝያደት ኩሉ፡ መንገፎ ወጠን
ምስል ሕሽመተ ሰበት አድመ’ነ፡ እግለ ለልሐብን ታሪክነ፡ ወሰክ ደሬዕ እግል
ንከድኑ ቀደርነ። ምስል ኩሉ መሻክል ወሕዳን አርዛቅ ህዬ፡ እግል ብንየት
ደውለት ጥውር አሳስ ለገብእ ስትራተጅያይ በራምጅ ዐማር እት ፍዕል እግል
ንተርጅም ቀደርነ። እትለ ለሐልፈት ወድቁብ ከህላት ለጠልበት ምዕራፍ
ለትከእለለ ሄራር ለአጥፈሐየ አርደት እንዴ አተንከብነ ህዬ፡ ዲብለ ፍሬነ
ለእንጃቅፍ ምነ መርሐለት እግል ንትዐዴ ቃድራም ህሌነ።
እግል ሰለስ ዘበናት ለሳደፌነ ለኢልትጸወር ጀርቤታት እብ ስሙድ እንዴ
ተዐዴነ፡ እተ ደማን ለበ መርሐለት እግል ንብጸሕ ለአተቅደሬነ አግደ ምስጢር፡
ለናይ ከርስነ ሒለት ተ። ሕርየት ሄራርከ፡ ለዐቤት ዔማት ሕሽመት ክም ተ
እንዴ አመንነ፡ ደማነትነ እት ኖስነ እንዴ ወዴነ፡ ውሕደትነ እንዴ አተረድነ፡
መንፈስነ ሰብር ወከህላተ እንዴ አሴፍናሁ፡ እብ ምራድ ድቁብ አምዒትነ ሰበት
አሰርነ፡ ለትሐባለከ ጻብኢታት እንዴ ባተክነ፡ እብ ሰርገል እግል ንትበርገሽ
ቃድራም ህሌነ። ክም ፍገሪቱመ፡ ልሰዕ እግል ንትዐደዩ ለብነ ተሐድያት እንዴ
ኢንትሀመል፡ እለ ሰነት ሐዳስ 2019፡ ሰእዮብ ባርህ ወአብካት ሕሱስ እት
ቀደምነ ዲብ እንጌልል ነአትየ ህሌነ። እብ ሸጋብነ ህዬ፡ ምዕራፍ ባርሀት ክም
ትገብእ እግልናመ አኪድ ቱ። ዲመ ዕዉት ወኬድማይ ሸዐብ ሰበት ብነ ህዬ፡
እግል ትብጽሑ ለኤተንካሁ፡ እግል ኢትበጽሑ ለተክለከ ምኑ አለቡ!
ሰነት ሐዳስ፡ ሰነት ኬር ወበርከት፡ እግለ ሳብት ወስርጉል ገቢል
ኤረትርየ!

ኤረትርየ ምህም ክምቱ ለሸርሐ
ዶ/ር ምስማይ፡ ዶሩ ወመሻረከቱ
እግል ለአደቅብ መስኢት ክም
ገብእ እቱ እት ለሐብር፡ ዉዛረት
ዓፍየት እተ ትሰርግሉ ወራት እት
መጦረ ክምሰል ህለ አፍሀመ።
ርኢስ
መሕበር
ሐካይም
ኤረትርየ ፕሮፌሰር ነጋሲ ለኣኬ እብ
ተረቱ፡ አከዶት ዓፍየት ሙጅተመዕ
ምን አውለውያት ናይለ መሕበር
ክምቱ እት ሸርሕ፡ እት ወሰዖት
ዕድዉየት መሕበር፡ እት አዳለዮት
ደስቱር ወብዕድ እቱ ክም ረክዝ

ወደሐ።
መሕበር ምነ ሰርገለዩ ወራታት፡
አንቀሶት ሞት እማት ወአጀኒት፡
አከዶት ከደማት ፍድኢት፡ ራቀቦት
ሕማማት ቲቢ፡ ጥጋዕ፡ ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤይድስ ወብዕድ እግል ልትቅዘከር
ክም ቀድር ህዬ ሐበረ።
እተ ወዕለ ለትፈናተ ሕማማት
እቱ ለረከዘ ዉራቅ ሕፍዝ ትቀደመ
ወህድግ ገአ እቱ።
እት ሰነት 1994 ለተአሰሰ
መሕበር ሐካይም ኤረትርየ፡ ዝያድ
190 አዕዳእ ህለው እግሉ።

ሳዋ፡ እግል አንፋር 32ይት ደውረት
ክድመት ወጠን ሰሚናር ገብእ፡

ቃእድ መርከዝ ተእሂል ክድመት
ወጠን ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ፡ እት
ዮም 29 ዲሰምበር፡ እግል አንፋር
32ይት ደውረት ክድመት ወጠን፡
በርናምጅ ክድመት ወጠን ወዶሩ
እት አደቀቦት ሀውየት ወጠን እቱ
ለረከዘ ሰሚናር ሀበ።
ኮሎኔል ደበሳይ እተ እግሉ
ቀደመ ሰሚናር፡ ዐቦት ፍክር
ወፈዛዐት ሸባባት እንዴ ትጠወረ፡
ሀውየት ወጠን አጠወሮት ምህም

ክምቱ እብ ተፋሲል ሸርሐ።
“ሰዋልፍ እት ግም ሐዲስ
ዐደዮት አወላይ ዳይ ወመሃም ናይ
ክድመት ወጠን ቱ ለቤለ ኮሎኔል
ደበሳይ፡ ሸዐብ ኤረትርየ ድድ ቅዋት
አባያም ለአርአዩ ለለአትሐብን
መስተንክር ናይ ታሪክ ዉርስ
ክምቱ ሐበረ።
እት ብነእ ወጠን እብ ዓመት
ልትሰርገል ለህለ ካድም ፍገሪት

ፍክር ሸባባት ክምቱ እት ሸርሕ

ክሎኔል ደባሳይ፡ መቅደረት
ሸባባት እብ ምህናት ወአካዲምየት
እግል ጠወሮት እብ መትሐሳር
ልትከደም ክምሰል ህለ ወደሐ።
ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
እት
ለትፈናተ
አውካድ
ለልትሀየብ ሰሚናራት፡ መናፍዕ
ብዙሕ ሰበት ቡ ሕድ ለሸብህ
ሰሚናራት እግል ልትነዘም
እሎም ትፋነው።

ዐንሰበ፡ ወራታት ዳፈዖት ጥጋዕ ለከስስ ጌማም ገብእ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

ፈርዕ ዉዛረት ዓፍየት አቅሊም
ዐንሰበ፡ እት ዮም 28 ዲሰምበር
ምስል
ሰብ-ሽርከቱ
እዳራት፡
አፍረዐት ዉዛራት ወመሓብር እተ
ወደዩ ህድግ፡ ሕማም መላርየት
እት በሕ እግል ልትከሬ ጅህድ
ትሩድ እግል ልትሰርገል ክምሰል
ቱ ሸርሐ።
እተ እት መዲነት ከረን
ለገአ እጅትማዕ፡ እብ አሳስ
እስትራቲጅያይ ስታት ምን ሰነት
2017 አስክ 2021 ዛህረት ናይለ
ሕማም እት በሕ እግል ትትከሬ ዶር

መዳልየት
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ከልሹም መሓመድ
አድም ሳልሕ
ለይ-ኣውት ወአርተዖት
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ፡ 127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247
ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454/07121322
አትአመሮት፡
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284
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መሕበር ሐካይም ኤረትርየ፡
24ይ ናይ ሖል ወዕላሁ እት ዮም
29 ዲሰምበር 2018 እት አስመረ
ሰርገለ።
ጌምያይ ወዚረት ዓፍየት ዶ/ር
ምስማይ ገብረሂወት እተ አስመዐየ
ከሊመት፡
መሕበር
ሐካይም
ኤረትርየ፡ እት እዳረት ከደማት
ዓፍየት፡ ከደማት ዓፍየት፡ ነዘሞት
ለትፈናተ ተእሂል ወብዕድ እቱ
ተረት ለአገዴ ክምሰል ህለ ሐበረ።
ዉዛረት ዓፍየት እተ ሰርገለቶም
ካድም፡ ዶር መሕበር ሐካይም
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መዕየ ምህም ክምቱ ትወደሐ።
እተ ፈርዕ ነፈር ራቀቦት
ሕማም መላርየት ሻብ አማኑኤል
ክፍሌማርያም
እተ
ቀደመዩ
ተቅሪር፡ ዛህረት ሕማም መላርየት
እተ ሐልፈት ሰነት 2.7% ለዐለ
እትለ ሰነት እለ እት 1.9% ክም
ትከረ እት ለሐብር፡
1849
ሐማይም እንዴ ትፈረገው ዕላጅ
ካምል ክምሰል ገአ እሎም ሐበረ።
እብ ሸፋግ እት መራክዝ
ዓፍየት ኢጊሰት፡ ነዳፈት ድዋር
ምን ነቅሰት ክምሰልሁመ እብ ሰብአርቡዕ 02 ጀንዋሪ 2019

ምህነት ዓፍየት ለትትሀየብ ሐብሬ
እብ ዋጅብ ኢመትሰርጋለ፡ ምን
አግደ አስባብ ናይለ ሕማም ክምቱ፡
ተቅሪር ፈርዕ ዉዛረት ዓፍየት
ናይለ አቅሊም ለአፍህም።
እብ አሳስ ስታት
2019
ህዬ፡ ሐዝ ደንግ እብ 10%፡ ሐዝ
ችኩንጉንያ ህዬ እብ 20% እግል
አንቀሶቶም በርናምጅ ክምሰል ህለ
ተአመረ።
ሙሽተርከት እተ ሀበዉ ረአይ
ሕማም ጥጋዕ እግል አስረቶት ጅህድ
ሕበር ምህም ክምቱ አትፋቀደው።
ገጽ
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(1ይ ክፋል)
ድጌ ዙለ ምዕል ሐቴ ማሲ
ምድር ኦሮ ጋሻይ ሕሹም
ተሐደረ። ለጋሻይ ክሎም ስካነ
ድጌ ክምሰል ወልእ ድኑስ
ትከለለዉ። እማት ዲብ አፍያት
መዐደኒታተን ዲብ ልትቃሰየ አስከ
ምን እንክር ቅብለት መጽእ ለዐለ
ጋሻይ አቅመተየ። ክሉ ለድጌ ህዬ
ለጋሻይ ሚ ከበር እንዴ ጸብጠ
ክምሰል መጽአዮም አተናሰው
ወትገራገመው። ገጽ ክሎም ህዬ
ክምሰል ጀውህር ትወለዐ ወበርሀ።
ሰበቡ እሊ ጋሻይ እሊ ከበር ናይለ
ጀላብ ሕርየት እት ከደን ሽፉላም
ለዐለው ምሔርበት እግል ልድሌ
እተ ፋዬሕ ጋድሞታት በርከ
ወጋሽ፡ እት ሰቦት ሱዳን ወእተ
ውቁል አድብር ሳሕል እግል
ዝያድ ሰለስ ወርሕ ለአንጎጌ እንዴ
ዐለ ጻብራሙ እት እንቶምቱ
አመት አለበ ክም መህዲ ምን
ዐስተር ለበርቀ እቶም። ህቱመ
ዲበ እትቡ ድፍንት እቱ ድጌ
ዙለ ከበር ናይለ እግል ርሖም
እንዴ ኢልብሎ ጀለ ዐድ
ወሸዐብ ሕርየት እግል ለአምጸኦ
ለትፈረረው ፍራስ ምሔርበት
እንዴ አግረሀ እብ ብሸራት ዐባይ
መጽእ ዐለ። ወእለ ብሸራት እለ
ህዬ እት ክሉ ለድጌ ፌረቀየ።
ወለድጌ ምን ጠረፍ እት ጠረፍ
እብ ዕላላት ትበለሰ። እለ ቅሰት
እለ ቀደም ዝያድ ሕምሰ ሰነት
ለጀሬት ተ። ከለ ቀደም ሰኖታት
ብዙሕ ለዐለ ቴለል ናይ ስካንለ
ድጌ ወለ ሕሹም ጋሻዮም ከፎ
ዐለ ገብእ?
ዙለ ዲበ እት ግድም በሐር
ለህለ ድጌ እት ገብእ፡ ጽልመት
እንዴ ትገልበበው ለዐል ወተሐት
እት ልብሎ ለአምሰው አበው፡
ጋሻሆም ሳርሐው። ለስለሓም
ጋሸ ህዬ መናዱቆም እንዴ
ጾረው፡ ዲበ ጽልመት ሐራስ
ሽክ እንዴ ቤለው ተሐበዐው።
አበው ዙለ ላኪን ሐቆሁመ
አስክ መሳክቦም ኢትባደረው።
ሰበቡ፡ ኣሱር እገር ናይለ ጋሸ
ፈጅራተ በታተን እግል ልትረኤ
አለቡ። ሰበት እሊ፡ ምነ ህጭም
አቅሹን እንዴ ሻልዐው ወሐጹር
ዲብ ልስሕቦ እግለ ኣሱር ምነ
አካኑ ማሰሐው። እሊ ቴለል እሊ
ዲብ ሰልፍ ሰብዓታት ለጀራቱ።
ላኪን ለጋሸ ዲበ ዐለው እተ
እንዴ ወዐለው ክርንቶም፡ ሐከሽ
እገሮም ወከርከለሕ ስልሖም ዲብ
ራቅቦ ወሰትሮ ዲብ ለአተናሱ
ወልጫፈሮ ላሊ ላሊ ዲብ ዙለ
አንጎጋይ ለምደው። እተ መደት
ለሀ አበው ዙለ ህዬ ጠሊት እግል
ኢትንቄ አፉሀ እንዴ ዐ’መው
ዲብ ልስሑበ፡ ከሮት ሐሊብ
እግል ኢትጅፈጥ ምኖም ዲብ
ልትደገጎ ሩዞም እንዴ አብሸለው
ወተንዱሮም እንዴ ቃመደው
እግለ ሕሹም ጋሻሆም ለሐርቦ
ዐለው። እብ ክእነ ሓለት
ለሙሰልሒን ወሸዐብ ዙለ ሕድ
ኣመረው ወሕድ ፈተው። ሻማት
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ሕድ ሰበት ጸብጠዮም ህዬ ክል
ላሊ ምስል እግል ለአምሐብሮ
ልተምነው ዐለው።
አማኖምቱ፡ እሎም ሙሰልሒን
እሎም ሽፍተ ኢኮን ለዲብ
ክል ፍድግ ዘምቶ ወለአቱ
ወጦር ሰራዊት ወኮማንዲስመ
ኢኮን ለደጋታት ገቢል ሓድር
ለአትናዶ
ወላጽሕ
ሸዐብ
ለቃትሎ። እሎም ዐዶም ወዳሮም፡
ሐዎም ወሐዋቶም፡ ውላዶም
ወዋልዴኖም እንዴ ሐድገው
ሕርየት እግል ልሕዘው ምን
ዐድ ከደን ለሐረው፡ ርሖም
ጀላብ ወጠኖም ለሰበለው ፍራስ
ምሔርበት ተሕሪርቶም ለዐለው።
ድጌ ዙለ ህዬ እግል እሎም ፍራስ
እሎም ሕጌ ወገለብ እንዴ ገብአ
ልትሐደሮም ወለሐርቦም ለዐለ
እቱ አውካድቱ።
ምን ፈሮ አስክ ዙለ እብ
እገር ገበይ ሐቴ ሳዐት ኢትገብእ።
ፎሮ ላኪን እግል ዙለ ዐረዴሃተ፡
እት ፎሮ ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ
አባይ ህዬ እግለ ድጌ ምሔርበት
ለዐለት ዙለ ምን ቅብላት ቱ
ለለአቀምተ። ሰበት እሊ እትሊ
ባካት እሊ ለልትሐረክ ክሉ እግል
ልደገግ ላዝምቱ። ከእብሊ፡ ክለ

ሐረከት ወእብ ፍንቱይ ምን ዙለ
አስክ ፎሮ እብ ልጃን ክምሰል
ገብእ ገብአ። ሼክ ዐሊ ህዬ እብ
አውለውየት እትሊ ወቀይ እሊ
እግል ልትፈረሮ ትየመመው።
ልጅነት ቀሰም እንዴ ከረው
ለገብአ ልግበእ ሐብሬ አስክ
አባይ
እግል
ኢልብጸሕ
መሐለው ወጠሐለው። ዝያዳሁ
ህዬ ፍቲ ወጠን ወሕርየት ዜደት
እቶም። ሰበት እሊ ክሉ ሰውረት
ወለሰውርዪን ምሔርበት እግል
ልነስር ለቀድር ምስጢር ዐውቴ
እት ከብዶም እንዴ ዐቅረው
ንዳሎም አተላለው።
ለምሔርበት
እት
ዙለ
ለአንጎጉ ክምሰል ይዐለው ሐቴ
ዶል ክምሰል ማይ ሸራባት
ትሸረበው። ሸዐብ ዙለ ህዬ ሰኒ
ተአሰፈ ወትሰፋለለ። ረኤኮ
ወሰዐኮ ለልብልመ ኢትረከበ።
“ምሔርበት ሕርየት አየ ጌሰው
ወእበየ ረትዐው። ጄሽ አባይ
እንዴ ከርደነ ህቱ ወሐጠዮም፧
እላመ ወኢትሰተረት’’ ቤለው።
ዙለ ትሻቀለት። ዙለ ወሸዐበ እት
ክእነ ቴለል ዲብ እንቶም ሐቆ
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ሰነት ኦሮ ለለአስፍ ወለአሽዐልል
ከበር ምን እንክር ቅብለት ዲበ
ድጌ ትነሸረ። ሸዐብ ዙለ እሊ
ከበር እሊ ክምሰል ሰምዐ እግለ
ከበር፡ “ያረቢ ከበር ሐሰት ደዩ”
ቤለ ወእት ረቢሁ ትደዐ። ላኪን
ለሰምዐዉ ከበርዲ ምን አማን
ለሬመ ይዐለ። ዲብ አድብር ዳሌ
ወማይ ኡሌ ክርን ርሳስ ትሰመዐ
ለጭንቱር ዐለ አወድግ ወሳሳት
ህዬ እብ ቃሎት ርሳስ ትበለሰ፡
እሊ ቴለል እሊ እግል ክሉ እግል
ሕርየት ለአኖኬ ለዐለ ገቢል
ኤረትርየ ሻቀለ።
እትሊ ወክድ እሊ ሼክ ዐሊ
ስካብ አበ እግሉ፡ ዐሎበጠ። ለክርነ
ርሳስ ህዬ አርወሐቱ አሽዐለለት
ምኑ። ብዕድ ከብድ ለለአበርድ
ከበር እግል ልሰመዕ ህዬ ተምነ
ወትረመጨ። ምናተ ለከበር ላተ
ከበር ሰኒ ይዐለ። ሰበቡ ለእግል
ሕርየት ምን ዐድ ከደን ፍሩራም
ለዐለው ሰውርዪን ምሔርበት
ኖስኖሶም ዲብ ሕድ ሰበት
ትወለበው፡ ሕኔት ፍንጌሆም

ወፍንጌ አባይ ገብእ፡ ፍንጌሆም
ሐርብ አህልየ ቀንጸ። ከሕድ
እግል ልዝበጦ አንበተው። ከበር
ናይለ በዲር ዲብ ዙለ ለአሙሮም
ምሔርበትመ ምክራዩ ትቀዌት።
ሼክ ዐሊ እት ክእነ ቴለል እት እንቱ
ላሊ ሐቴ “አዳም ልትላኬከ ህለ”
ቤለዉ። እሊ ወክድ እሊ ሰእየት
ሰበት ወደ እብ ሸፋግ ክምሰል
ጌሰ ለእሉ ኢቀወ ሙናድል ዐሊ
እብ በይኑ ጸንሐዩ። ሙናድል
ዐሊ ጅማዐቱ ሰበት በደው ምኑ
እግል ለአተድሌቱ ማጽእ ለዐለ።
ሼክ ዐሊ ምስለ ምናድል ህጅክ
አንበተ። ላኪን ክሉ ለባካት ጦር
ሰራዊት ሻፋም እቱ ሰበት ዐለው
ለሙናድል እት ብቆት ቱ ኣቲ
ለዐለ። ገበይ ለእበ ፈግርመ ይዐለት
እሉ። ሼክ ዐሊ ለቴለል ስዱድ
ክምሰል ሀለ ወለበክት ጨቢብ
ክምሰል ቱ እግል ሙናድል
ዐሊ ሓከ እግሉ። ላኪን እንዴ
ኢልትሐለል ነዐ አስከ ግንራሪበ
በሐር ኒጊስ ቤለዩ። ዐሊ ወሼክ
ዐሊ ህዬ ምስል ዲበ ጽልመትለ
ላሊ ዲብ ልጫፈሮ ጠረ’ፈ በሐር
በጽሐው። ለላሊ ለሀ ምን ቅያስ
ወለዐል ጽልምትት ዐለት። ሼክ

ዐሊመ ጠረፈ በሐር ክምሰል
ሸአገ እብ ዐቢታዩ ትላከ ለክርነ
ላሊ እግለ ሞጀ በሐር እንዴ
ሰጥረት እት እዝነ ጌ’ፈትለ ዓሰ
በጽሐት።
ለመጀልበት ዓሰ ሸግዒቶም
ቀበተ በሐር እንዴ በ’ረው
ሕንጉል ልብሎ ዐለው። ክርን
ሼክ ዐሊ ክምሰል ሰምዐው ላኪን
ወራቶም እንዴ ሐድገው አስኩ
ሸአገው።፡ ህቶም እትለ ሳዐት
እለ ዓሰ እግል ልጀልቦ ኢኮን
ልትለበሶ ለዐለው። ከሚቱ?
አርወሕ እግል ለአድሕኖ ወእብ
ፍንቱይ አርወሕ ናይለ ጀላብ
ሕርየት ወእስትቅላል ከደን
ሽፉላም ለዐለው ምሔርበት
ተሕሪር። እቡቱ ህዬ ክርን ሼክ
ዐሊ ክምሰል ሰምዐው ክምሰል
ራድኣይ ዲብ ልትባደሮ ተለው
ለቤለው። ወእባሆም እንዴ
ኢደንግሮ እግለ ምሔርባይ እተ
ለሐዝየ አካን እግል ለአብጽሕዉ
ነወው። ሼክ ዐሊ ሰኒ ትሻቀለ
እግልሚ፡ ከበር ናይለ በዲር ዲብ

ዙለ ለአምሮም ለዐለ ምሔርበት
አስክ እለ ራክብ ሰበት ይዐለ።
እሎም አስክ እለ ከበር ራክብ
ምኖም
ለይዐለ
ሙናድሊን
ለበ3ዲር እብ ገበይ ስዱሕዔለ
ለተዐደው
አንፋር
አወላይ
ክፋል ቅዋት አሸዕብየ ተሕሪር
ኤረትርያ
ቶም
ለዐለው።
እሎም ምሔርበት እሎም ሐቴ
ላሊ አሰሮም እት ደብር ገደም
ትረአ ለልብል ከበር ሰምዐው።
እሊ ከበር እሊቱ ዝያደት
ለሻቀለዮም። ወእባሆም አስክለ
ከበር ለሰምዐው እቡ መርበይ
እግል ለአተጅሆ ቀረረው።
ስልጣን፡ “ሼክ ዐሊ ክሉ ማሉ
ወዳሩ ሐቆ ወጠንቱ ቤለ ወእባሁ
እግለ በዲር ለአምሮም ለዐለ
ወእትሊ ወቀት እሊ ቴለሎም
ባዲ ምኑ ለዐለ ምሔርበት እግል
ልድሌ ወእግለ እብ ሸቀላት
ልትመሀጽ ለዐለ ሸዐብ ዙለ እብ
ብሸራት እግል ልዒር ዝያደት
መስኡልየት ረፍዐ። ህቱመ
ዕያሉ ወዳሩ ግራሁ እንዴ ሐድገ
ትበገሰ።’’
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ብር እግል ሴፋሁ ወነወሉ
እንዴ አዳለ ምነ ትወልደ ወዐበ
እቱ ድጌ ዙለ እግል ሓዚለ
ምሔርበት ሕርየት ትበገሰ። እሊ
ህዬ ሕርየት ክትረትለ ቀሎተ፡
እግል ሓዚሀ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
እግል ሔዝየታመ ሓዚ ሰበት
አትሐዘዮምቱ። እሊ ወክድ እሊ
ሼክ ዐሊ በዐል ዕያል ወአብ ሰለስ
አዋልድ ክምሰልሁመ ማል ወዳር
ግራሁ እንዴ ሐድጋቱ እግለ
ምን እሊ ለለዐቤ መሲር ሕርየት
እግል ለአተድሌ ገጹ ቀደም
ለትወከለ። ለምሔርበት ተሕሪር
አየ ህለው ወአፎ ቴለሎም ትቀወ
እንዴ ቤላቱ ህዬ እበ እትጅሁ
ለኢትአመረ መርበይ ክምሰል
ንፉዝ ለትበገሰ። እተ አወላይት
ላሊሁ ህዬ ድበዕ መሓዛት
ወአወድግ ዲብ ልትዐሮሬ ገጹ
ቀደም ሌጠ አሳደረ። ወእባሁ
ዲብ ደብር ገደም በጽሐ።
ሼክ ዐሊ ለምሔርበት እት
ለሐዜ ደብር ገደም ክምሰል
በጽሐ፡ ክምሰልሁ እብ ፍቲ ወሻም
ወጠን ወንዳል ንየቱ ለሐጭረት
እቱ ሓጅ ኢብራሂም ለልትበሀል
ነፈር ትከበተዩ። ሓጅ ኢብራሂም
ወሼክ ዐሊ ምን በዲር ሰኒ ሰበት
ልትኣመሮ ሰላም መርሐበ ሐቆለ
ትበሀለው፡ ሼክ ዐሊ እብ ሸፋግ
እብ ቴለለ ምክያዶም ቃዊ ለዐለ
ምሔርበት ሕርየት ሻፍግ ሰኣል
እግል ሓጅ ኢብራሂም እግል
ልትሰአል ዲብ ልጠባጠብ፡ ሓጅ
ኢብራሂም እንዴ በድረዩ፡ “ሓኬ
ሼክ ዐሊ፡ ቴለለ ዲብ ዐድኩም
ለዐለው ምሔርበት ሚ ትደሌ?”
ዲብ ልብል፡ ህቱመ እብ ሰኣል
በድረዩ። እሊ ወክድ እሊ ሼክ ዐሊ
ሰከኬሕ ገብአ ወንየቱ ሐጭረት።
እግል ሚ፡ ለእሉ ልታኬ ወልስኤ
ዐለ ከበር ዲብ ደብር ገደምመ
ሰበት ኢጸንሐዩ። ወክልኢቶም
ለምን ድጌ ዙለ ማጽእ ዐለ ሼክ
ዐሊ ወለ ዲብ ደብር ገደም
ለጸንሐ ሓጅ ኢብራሂም እብ
ከበርለ ሙናድሊን ምን ሕድ
ይሔሰው።
ክልኢቶም ህዬ እብ ጀሀት
ጀሀቶምቱ እግል እሊ ከበር
እሊ ለአንጎጉ ለዐለው። እሊ
ወክድ እሊ ሼክ ዐሊ እሱፍ
ወሕዩር ዲብ እንቱ፡ “ከአዜ ዐጄ
ከበርለ ምሔርበት ሕርየት እንዴ
ይእደሌ እግል አቅብሎምቱ?”
ቤለ ክምሰለ በዐል ዓርባይት
ዲበ ባካት ዲብ ልትዋለብ
ወለአትቃምት። ሓጅ ኢብራሂም
ህዬ፡ “ወላሂ እትሊ ባካት እሊ ላተ
አባዮም ይህለ፡ ላኪን ኦሮ ከበር
አማንቱ ሚ ሐሰት ሳምዕ ህሌኮ”
ህግያሁ እንዴ ኢለአተምም ሼክ
ዐሊ እንዴ በድረዩ፡ “ሚ ከበር
ቱ?” ትሰአለዩ። “ዲብ ባካት
ሳሕል ወእብ ፍንቱይ ቃም-ጬወ
ለትትበሀል መንጠቀት ናሮ እተ
ትረአው መሃይ ሰምዐኮ’’ ዲብ
ልብል በልሰ እሉ።
ልተላሌ........
ገጽ
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ዐማር
ዐማር
ሱረት፡

ረኸት
አቤል በ

ምስኩናም
ክል-ዶል
ጾር ወመስኡልየት መጅተመዕ
ቶም። ሰበቡ ምነ እግል
ልሽቀው
እቡ
ወለአፍሩ
ለወጅቦም ገሮቦም፡ ገሌ ክቡድ
ሽቅል
እግል
ለአሽቅዮም
ወክም ምራዶም ለሐርኮም
ሰበት ኢቀድር፡ ክም ምራድ
እግል ለአፍሩ ኢቀድሮ።
ምናተ ምስኩናም ሐርብ
ኤረትርየ፡ ፍንቱያም ቶም።
ምን በዲሮም እት መዕጸም፡
ሽቅል ወሐረከት ሰውረት
ሰበት ነሽአው፡ ለናቅስ ገሮቦም
እንዴ ኢልርኡ፡ ክል-ሽቅል
ለልትቀደር ቱ ምነ ልብል
ሽዑር ሰበት ልትናዎሉ፡ ካልቅ
ሰድዮም እቡ። ሕኩመት
ኤረትርያመ፡ እሎም ፍራስ
እት ክል ለልትወጤ እሎም
ወለነብሮ
እቱ
ድዋራት፡
ምስሎም ለገይስ ገሌ ወራታት
ትጃረት፡ ሐርስ ወተዋብ ንዋይ
እቡ ለሳርሐቶም ምናድሊን
ወዋርሳይ ህለው።
ከመስኡል
መሕበር
ምስኩናም
ሐርብ
ፈሬዕ
ምዴርየት ተሰነይ አሰይድ
መሐመድ ኑር ዐሊ ሰይድ፡
ሓለት መሕበር ምስኩናም እተ
ምዴርየት ከአፎ ክም ህሌት
ሐብሬ እግል ለሀበነ፡ መቃበለት
ዋድያም ምስሉ ዐልነ፡ እንዴ
ተሌት ትትቀደም፦
ሰኣል፡ መሕበር ምስኩናም
ሐርብ ምዴርየት ተሰነይ ሚ
ዶል ተአሰሰ?
በሊስ፡ እብ ደረጀት ደውለት
መሕበር ምስኩናም ሐርብ እት
ሰነት 1993 ለትአንበተ ምንማ
ቱ፡ እት ሰነት 1994 ምን ዴሽ
ለትሳርሐው አንበተዉ። እሎም
ሱርሓም ለዐለው ምናድሊን
እተ መደት ሰለፍ እብ ሐርስ
ቶም ሓድራም ለዐለው አስክ
1998። ሐቆሀ ራድኢት ወጠን
ክም መጽአት ጌሰው፡ ከእብ
ሐዲስ ትጃርሐው ከአቅበለው።
ዋርሳይ ነኣይሽመ ዐረው እቦም።
ወአዜ ምን ክልኢቶም ለትከወነ
መሕበር ብነ። እት ሐምስ ፊአት
ናይ ምስክነ ህዬ ልትካፈሎ።
አወላይት ፊአት፡ ክቡድ ምስክነ፡
ካልኣይ ፊአት ምስኩናም ሸቃለ
ሕኩመት፡ ሳልሳይት ፊአት ምን
1994-’95 ምን ዴሽ ለትሳርሐው
ምስኩናም ሐርብ፡ ራብዓይት
ፊአት ህዬ ጅኑድ ጀብሀት
ተሕሪር
ኤረትርየ
ለዐለው
ከለትሳርሐው
ወሓምሳይት
ፊአት እት ሰልሲቱ ወራራት
ንዛም
ወያኔ
ለትጀረሐው
ከለመስከነው ቶም።
ሰኣል፡ ከም አዕደእ ህለው
እተ መሕበር ምስኩናም?
በሊስ፡ እት ምዴርየት ተሰነይ፡
እት ለትፈናተ አውቃት በሀለት
በዲር
ለትሰጀለው
ወሐር
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ኣድም አብሐሪሽ

ምስክናሆም፡ ምን ሸጋብ ኢከርዐዮም
ለዐረው 1200 ለገብኦ አንፋር
ህለው እግልነ።
ሰኣል፡ ለመሕበር ሚ ለመስል
ወራታት ወዴ?
በሊስ፡
መሕበር
አንፋር
ተንዚም
መጋድዖም
እንዴ
አሌለ፡ ምስል ሰብ ሽርከቱ
ወእብ
ፍንቱይ
አፍረዐት
እዳረት፡ ሐርስ፡ አርድ ማይ
ወድዋር እት ልትዓወን፡ እግል
እሎም ጀለ ወጠን ለመስከነው
ምሔርበት
ለሰዴ
በራምጅ
ልኤትን። እብ አውለውያቱ
ሕሉል እት ወዴ እሎም ህዬ፡
ምን ነኣይሽ አስክ ዐባዪ በራምጅ
ለአገዴ እሎም። እምበልሁመ
ለመሕበር በይኑ ለወድዩ ጋራት
ሀለ፡ እግለ ምስኩናም አንፋሩ
ሰልፈት ለሀይብ። እሊ ህዬ ምን
ዐባዪ ባንካት እግል ልትሰለፎ
ሰበት ኢቀድሮ ለምስኩናም፡
እብ ቅልል ለትቤ ገበይ ምን
ከዝነት ሕኩመት እብ ደማነት
ለበ ገበይ እብ መጃሜዕ እንዴ
ካፈለ ሰልፈት ክም ረክቦ ወዴ።
ለሰልፈት ክም ነስአው ህዬ እብ
ወክድ ወክደ ምነ ረክበዉ እተይ
እት በልሶ፡ ዕዳዮም ሰ’ዶ።
ሰኣል፡ እብ ሰልፈት ልግበእ
ወሰዳይት፡ አንፋር መሕበር እት
ሚ ደረጀት መንበሮ ባጽሓም
ህለው?
በሊስ፡ አስክ እለ ምነ ሰልፈት
እንዴ ነስአው ለትሰደው፡ እንዴ
ተዐወተው ዕዳዮም ለበልሰው
ህለው። ለኢትዐወተውመ ህዬ
ህለው።
እሎም
ተዐወተው
ለእንቤሎም ገሌሆም እት ሐርስ
ወገሌሆም’መ መአሰሳት ትጃረት
ለፈትሐው ቶም። እት አጥራፍለ
እብ ለዋው ሕሊል ጋሽ ለትሐልፍ
ትርዐት ዐሊግድር ለልሐርሶ
ብዝሓም ቶም። ሑዳም ከማን
እት ጀራዲን ወገሌመ እት ሱግ
ክም ደካኪን፡ ጣሑነት ወፍርምባኒ ለወደው ህለው። ለጣሑነት
እብ መጅሙዐት እግል አንሳት
ተ ለህይብት። ለበዝሐው አንፋር
መሕበር ምስኩናም ላኪን እት
ሐርስ ለልትከስኦ ቶም።
ሰኣል፡ ለእት ሐርስ ልትከስኦ፡
አክል አዪ ምድር ናስኣም
ቶም?
በሊስ፡
እት
ዐሊ-ግድር
ለልሐርሶ ምን ሄክታር አስክ
ክልኦት ሄክታር ለሐርሶ። ገሌመ
ሸበህ ቅድረት ለቦም ምን 3-5
ሄክታር
ለልሐርሶ
ህለው።
ጀራዲን ለልሐርሶ ወውዛረት
ሐርስ ወቅስም አርድ ማይ
ወድዋር ለልአሸርፍ እቶም አስክ
ሐምስ ሄክታር እንዴ ሐርሰው
ለትዐወተውመ ብነ - ሑዳም
ቶም ድኢኮን።
ሰኣል፡ ለዘርእዉ አዝረአት
ሚ መስል?
በሊስ፡ እተ ሐርስ ከረም እት
ዐሊ-ግድር ለልትዘረእ ወድ-ዐክር
(ስትሞ)፡ ስምስም ወማሼለ ዘርኦ።
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እተ ጀራዲን ህዬ፡ በናና ወበሰል፡
እብ ብዝሔ ለልአፈርዉ እት
ገብእ፡ ክም አራንሺ፡ ለይሙን፡
ግሬን ወማንጉስ ለጀራርቦመ
ህለው።
ሰኣል፡ ዲብ ፊኣት ኩፉላም
ክም ቶም አሰአልከነ። እሊ እግል
ሚ ቱ?
በሊስ፡
ለከብደ
ጅረሕ
ለቡ ርፈዕ ወመራዐየት ሰበት
ለአትሐዝዩ፡
ናይ
ዕያደት
ሰዳይት እት ትገብእ እሉ፡
ወእተ አውለውያትመ ውዛረት
ረዓየት እጅትማዕየት ምን ገብእ
ወውዛረት ድፈዕ፡ ክምሰልሁመ
መሕበር ወእዳረት ለወድዎ
እሎም ሰዳይት፡ ጀላብ እግል
ልርከቦ፡ መሰለን፡ እገሩ ለቁሩጭ
ክምሰለ እብ አርበዕ ቃረቱ ለገይስ
ኢትገንሑ። እሊ ደረጃት እሊ
ህዬ፡ ጅንዲ ወክድመት እግል
ንፈናቴ እቡ እንዴ ኢገብእ፡ እብ
ደረጀት ከባደት ምስክናሆም
ቱ። መሰለን እት ደረጀት ሐምስ
እንዴ ዐለው፡ አዜ ዲብ ደረጀት
ሐቴ ምስክነ ለትዐደው ህለው።
እት ዕላጅመ፡ ምስል ዐዶም
ለልትዓለጆ ህለው ወገሌመ እብ
ኖሶም ለልትዓለጆ ህለው።
ሰኣል፡
ለገብአት
እሎም
ሰዳይት እብ መጆብ ተቅዪር
መናበረቶም ዶል ትርእወ፡ ከአፎ
ትቀዩመ?
በሊስ፡ ለሰዳይት እግል ኩሎም
ሐቴ ምንመ ትገብእ፡ እት ገሌ
መሻሬዕ ለትዐወተው ህለው
እግልነ። መሰለን፡ እት ፍርም
ለህሌት መጅሙዐት ሰልፈተ
በልሰት። እት ጣሑነትመ እተ
ክምሰልሀ። እተ ወራታት ተጃረት
እብ መጅሙዐት ለትሰደው
ምስኩናም ዝያደት ስርጉላም
ረከብናሆም። እተ ናይ ሐርስ፡
ምስለ ጠቢዐት ለትትካረፎም ተ
ክርፈ፡ ለመዛብጦም እግል ኖሱ
ክም ምራዶም እግል ልሽቀው
ኢሰሜሕ እሎም። ከባደትለ
ጅረሕ ምስል ጨፈቅ እት
ማይ ለኢገይስ ገብእ! ዝላም
ከማን ሰነት ደርብ ሰነት እግል
ትስደዮም ኢትቀድር። ወእብሊ፡
ለሰልፈት እት ወራታት ተጃረት
ጋብአት እሎም ወገብአት፡ ሰኒ
ወጌሰው ለልብል ጌማም ሀለ
እግልነ።
ሰኣል፡ ለትሀየበት ሰዳይት
ሰልፈት ካፍየት ዐለት ትብል?
በሊስ፡ እተ መደት ለቀዳሚት፡
ለበዳዬዕ ቃሊ ሰበት ዐለ፡ 10
አልፍ ለሀብካሁ ምስኩን ሐርብ፡
ሐበት እንዴ ኢወዴ ምነ እት
ሐቴ ኣለት ሌጠ ተምም ምኑ
ዐለት። የምክን አዜ ለበዳዬዕ
ረኪስ ሰበት ሀለ፡ ሸበህ አሳስ
ተአከርዩ ትገብእ። ሕነ ምን
3,000 አልፍ ነቅፈ ወለዐል
አስክ 30 አልፍ ነቅፈ ለትገብእ
ሰልፈት ነሀይብ እግለ አንፋርነ።
ምስለ ብዕድ መአሰሳት ለልሀይቡ

አሰይድ መሐመድኖር ዐሊ ሰይድ
ሰሉፍ ዶል ተአትመጣውሩ፡
ካፊ ይዐለ። ምናተ ለመሕበር
ዐቅሙ ምን ሐደደዩ ድኢኮን፡
አንፋሩ ለልሀይበ ሰላዲ ሰልፈት
ካፍየት ተ ይእብል። ላኪን
እንዴ ባሰረው እብለ ሕድቲት
ለትዐወተውመ ሰበት ትርኤ፡
ትትሰጀዕ።
ሰኣል፡ ምነ እት ካርጅ
ለነብሮ ኤረትርዪን ልግበእ
ወሰብ ውዳይ-ስን ሚ ሰዳይት
ትረክቦ?
በሊስ፡ ለምን ካርጅ ትመጽእ
ሰዳይት፡ እብ ደረጀት ወጠን
እንዴ
ትመቃርሐት
እት
ምዴርያት ትትከሬ ወዲብነ
ትበጼሕ። ለሰዳይት ዐረባትምስኩናም (ዊልቼር)፡ ዐጀለትመቶር፡
መከነት
ሕጽቤ
(ላውንድሪ)፡ መከነት ክያጠት
ለመስል መጽአነ ወእንወዝዑ
ዲቦም። እብ አውለውያት ወምን
ተአስትህል ህዬ ነአትባጽሑ
ዲቦም።
መሰለን፡
መከናት
ክያጠት
እግለ
ምስኩናት
አንፋር መሕበር ላተን አንሳት
ልትሀየበ። መከነት ሕጽቤመ
እተ ክምሰልሀ። ምን እዳረት
ምን ገብእ ወሰብ ሽርከትመ፡
እብ ሰዳይት እግል ምስኩናም
ንቃጥ ማይ እንዴ ሀብከ፡ ምኑ
ማዮም እት ለአዘቡ ለልትናበሮመ
ህለው እግልነ። ሰበት እሊ፡
መስኡልየት ምስኩናምነ ናይ
ክሊነ መስኡልየት ሰበት ተ፡
ኩሎም አጅህዘት ሕኩመት
ወመሓብር ወጠን፡ ክምሰልሁመ
ስካን ምዴርየት ተሰነይ፡ ምስል
እሎም ምስኩናም ለኢልትሳዐድ
ምኖም ኢሀለ።
ሰኣል፡ እግል ምስኩናም
ለልትሀየብ ተእሂል ምን ገብእ
ወደርስ ምን ለሀሌ?
በሊስ፡ ደዓም፡ እብ መሕበር
ሸባብ
ምዴርየትነ፡
እግል
ምስኩናም ኤለትሪክ፡ ሶላር
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ወካሜረት አድረሰው እግልነ።
ዮም ዓመትመ እግል ልተላሌ
እንስኤ። በዲር እብ ውላድ
ካርጅ ልትሀየብ ለዐለ ናይ
ጸሪብ-ዕጨይ ተእሂል ዐለ፡
አዜ ላኪን ባጥር ሀለ። እሎም
ምስኩናም እብ ምህነትመ
እግል ልትጠወሮ ሰበት ቦም፡
ወእበ ምህነት እት መናበረቶም
ተቅዪር እግል ለአምጽኦ ሰበት
ቀድሮ፡ ክእነ ለመስል ተእሂል
ምህናት ተረቱ ቀላል ኢኮን እት
መናበረት አንፋር መሕበር።
መሕበር፡ እግለ ምስኩናም
ክም ጽላል እንዴ ገብአ፡ ዓፍየቶም
ወወራታት መንበረቶም እት
ልርኤ ወራዔ፡ እሎም ፍራስ፡
እግል ኢልትገድዖ፡ ኢልትገድኦ
ወኢልትሐገዞ፡ እብ ምክር፡
እብ ሰዳይት ወእብ ነሐር
ዲመ ምስሎም ሀለ። ምስኩናም
ሐርብ፡ ህዬ መስኡልየት ኦሮት
መሕበር ምስኩናም ሌጠ እንዴ
ኢገብኦ፡ ለጀላቡ መስከነው
ምድር ምን ገብእ ወሸዐብ፡
ለቀዳሚቶም ክም ኢፈቅዶ፡
እት ገሮቦም ለህሌት ሽንርብ
ክም ኢፈቅዶ እግል ሊደዎም
ዋጅብ ምን ዋጅባት ቱ። እሎም
ምስኩናም ሐርብ፡ ምስክናሆም
ደሐን ወቀሊል እንዴ ዐለ፡
እብር አክ’ለ መጽአ ወነፍስ
አክለ ደዐፈት፡ ለምስክነ እት
ክቡድ እግል ልሄርር ላዝም
ቱ። መሕበርመ እሊታት እት
ራቅቡ፡ ለመርዒቶም እት እስወ
ፊአት ክም ወጅቦም መስከብ
ለአጠፌሕ እሎም። ሰበት እሊ፡
መሕበር ምስኩናም ወእቱ
ለህለው አንፋሩ፡ እምበል ሕላሌ፡
አዜመ ለኢተምም ግድለ ሐያት
ወመንበረት ካቱረ ህለው። ነቃስ
ገሮብ ህዬ፡ መንፈስ ወተስጄዕ
ደረዐወ ምን ገብእ፡ ምን ሸጋብ
ለከርዐ ክም አለቡ እብ ፍዕል
እርኡያምነ ህለው።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር ወሰውረት (1952-1962) እበ ልብል
አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ ለታይን ጽበጥ ክቱብ
ህለ። ከእግል ዮም 4ይ ክፈሉ ልተላሌ፦

ሀደፍ፡ መባድእ
ወስታቲባት ሽቅል
ሐረከት
አግደ
ሀደፍ
ሐረከት
ወጠንያይት ውሕደት አከዶት ቱ
ለዐለ። እሊ ህዬ፡ ዲብ ደስቱሩ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ዲብ ክሉ ለተለ
አዋጃቱ ልግበእ ወዝክርያት አንፋሩ
እብ ትሉሉይ ለትትሀደግ ዕላመቱ
ቱ። ካልኣይ ሀደፍ፡ እብ ቃላት ጣህር
ፈዳብ፡ “ምስጢራይት ዐስከርያይት
ቅወት አሰሶት እግል ናይ ኤረትርየ
ሓለት እግል ትበድል ለትቀድር ሰውረ
አሰሶት።” ለ“ሰውረት” ትብል ከሊመት፡
ግድለ ስለሕ ሰበት ተአሽር፡ ሐረከት
ግድለ ስለሕ እግል ተሀርስመ ሀደፍ
ዐለ እላቱ ልብሎ ለህለው። ለትራየመ
ግድለ ስለሕ (አልኩፈሕ አልሙሰለሕ)
ላኪን ክምሰል ረዪም ሀደፍ ለትጸበጣቱ
ለመስል። አግደ ስትራተጅየት ሐረከት፡
ሰውርያይ በለሶት ሕኩመት (እንግላብ
ሰውሪ) ክምሰል ዐለ ክሉ እትጅሁመ
አስኩ ክምሰል ትወጀሀ ለለአክድ
ደላይል ብዙሕ ህለ።
መሐመድ ስዒድ ናውድ ኖሱ፡
ለዲብ እንግላብ ሰውሪ ለዋሌ ሄራር
እብ አርበዕ መራሕል ለትካፈለ ክምሰል
ዐለ ሸርሐ። እሊ ህዬ፡
(1) መርሐለት ተእሲስ ሐረከት፡
(2) መርሐለት
አፍዘዖት፡
አድረሶት፡ ወሰዖት ወአስሐበቦት
(3) መርሐለት መደጋግ አው
አቅመቶት፡ (መርሐለት አፍዘዖት እግል
ትተርጀም ትቀድር)
(4) መርሐለት ፍዕል፡ ለመርሐለት
ፍዕል ለትበሀለት፡ ለእንግላብ ለገብእ
እቱ ናይ ደንጎበ ሀደፍ ክምቱ ቱ።
ለእንግላብ ሰውሪ እብ ከአፎ
እግል ልግበእ ለተሐሰበ? ናውድ እብሊ
ለተሌ ሸርሐዩ፡
1. ዲብ
ቀበት
ኤረትርየ
ወውላያት አቶብየ እንዴ ትሰለልከ ሐቆ
አቴከ፡ እግል አንፋር እዳረት፡ ፖሊስ
ወከደማት እጅትማዕየት ነዘሞት።
2. ቅዋት አቶብየ ክምሰል ኢሸቁ
(ኢለአደምዖ) እግል ዊደት ጀላብ እግል
ልትቀደር ዕልቦም ወብዕድ ቴለሎም
እብ ፋዬሕ ኣመሮት። መጥ-መጦር
እሊ፡ ዕልብ ፖሊስ ኤረትርየ ወናይለ
ዲብ መዋጀሀት ቅወት አቶብየ እግል
ንትነፈዕ እቡ ለእንቀድር ቅዋት እሊመ
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እብ ፋዬሕ ኣመሮት።
3. እንግላብ ሰውሪ ልትወለዕ
እት ህለ፡ ገቢል ኤረትርየ እበትወቀለት
ሒለቱ ጀላብ እግል ልስደዩ፡ አንፋር
ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ ዲብ ክሉ
አካናት ኤረትርየ እንዴ ትፈረረው
ተውዕያት ትሩድ ክምሰል ወዱ
ዊደት።
4. እንግላብ ሰውሪ እግል
አወጆት ክሉ ለለትሐዜ ዐዋምል
ክምሰል ተ’መ ህዬ፡ ፈደራል ንዛም
ክምሰል ትበለሸ ወኤረትርየ ሕር
ክምተ እግል ዐለም እብ ግዲደ እብ
አዋጅ ሽርሐት።
5. እንግላብ ሰውሪ እግል
ዐወቶት ወአቶብየ አመተ ኢተአመረት
እበ ኢታኬቱ እግል አውደቆተ ዲብ
ክሉ ወራታትነ ወሐረከትነ ወዕንዳቄነ
ክሉ ረአሱ ምስጢር እግል ልግበእ።
እሊ ፍክር እሊ እንዴ ትከበተ
ክምሰል ቀራር ዶል ልሳደቅቱ ቤለ
ናውድ፡ “ሕኩመት አቶብየ እብ ሒለት
ጀው ወአገር ጄሽ እግለ እንግላብ እብ
ሒለት አፍሸለቱ ምንገብእ ህዬ ሚ
እንወዴ?” ለልብል አሰፍል ለኢተሐሰበ
እቱ ሰኣል ቀንጸ። እትሊ ወክድ እሊቱ
አፍካር ናይለ ትራየመ ግድለ ስለሕ
ለትበገሰ። ናውድ እብ ክእነ ሸርሐዩ።
እግል ቅወት ጀው አቶብየ
ወአገር ጄሽ እግል ንትባጠር ኢቀደርነ
ምንገብእ፡ ክለ ሒለትነ ወለሰለብናሁ
ስለሕ እንዴ ጸበጥነ አስክ ከደን እንዴ
ፈገርነ ንዳል ኩፈሕ መሰለሕ እግል
ነአውጅ ቀረርነ። እበ እነሰኡ ሰውርያይ
እንግላብ ምን ሸዐብነ ወፖሊስ ኤረትርየ
ቅወት ትርድት እንዴ ከወ’ነ፡ እግል
ዓድለት ቀድየድነ እግል ነትአምር
ወእግል ግድለ ስለሕ ህዬ እብቀላል
ናይ በ’ረ ናይ መዕነውየት ወማድየት
ሰዳይት እግል ንርከብ እሉ ክምሰል
እንቀድር ፈሀምነ።
ጣህር ፈዳብመ እግል እሊ ናውድ
ለሸርሐዩ ወራታት ተሕሪር ኤረትርየ
ምን እስትዕማር አቶብየ ለመስል
ተፋሲል ሀበ። አሰልፍ አንፋር ምጅልስ
ኤረትርየ ዲብ ሐረከት ልትነዘሞ፡ እንዴ
ተለው አንፋር ፖሊስ ወዲብ መዳይን
ወብሩር ለህለው ሚሊሸ ሸዐብ እግል
ልትነዘሞ፡ ከአንፋር ምጅልስ እብ
ሰዳይት ፖሊስ ወሚሊሽያ ፈደሬሽን
እንዴ አፍረሰው እስትቅላል ኤረትርየ
እግል ለአውጆ፡ እብለ ገበይ እለ
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ተእሲስ ሐረከት
አቶብየ ለአግደ ክምሰል አተላላይ
ሰልጠተ ኢቃኑናይ ሕጌ እንዴ ገብአ
ከድመ ለዐለ ቴለል እግል ትሕገል…
እሊ ክምሰል ገብአ፡ አቶብየ ለቀራር
ምጅልስ እግል ትትከበቱ ሰበት ኢኮን
እብ ሒለት ዐስከርየት እግል ትጨፍልቁ
እግል ትጀርብመ ላብድ ሰበት ገብእ፡
ሐረከት ድዱ ሰውረት ሸዐብ እግል
ተአውጅ።
እብሊ ሰኒ ዕሹር አው በርእ ላቱ
ስታት ወአፍካር በገ፡ ሐረከት አስክ
ፈዓልየት ስታቲባተ ሄረረት።

መትመዳድ አው
አስሐባብ ሐረከት
መርሐለት መትመዳድ አው
አስሐባብ ሐረከት እብ ሰኒ ምስጢራይ
ላቱ ወራታት ነዘሞት አንፋር ሐዳይስ
እግል ልግበእቱ ዲብ ደስቱር
ለትኤተነ። እብ አሳስ ማደት 4 (ሀ)
ናይ ደስቱር ሐረከት፡ ዕድውየት ናዩ
አግቡይ ወሸርጥ ኣቲ ዐለ እለ። ዎሮ
ነፈር ሐረከት እግል ልግበእ፡ እብ
ደስቱር ወበርናምጅለ ሐረከት እግል
ልእመን፡ ዲብ ኸልያቱ እግል ልክደም፡
ቀራራትለ ተንዚም እግል ለሐሽም፡
ዋጅብ እሽትራክ እግል ልድፈዕ፡ ዕምሩ
ምን 18 ወለዐል እግል ልግበእ ዐለ
እሉ። ማደት 4 (ለ) ህዬ፡ ዕዱ ለገብእ
ነፈር። “ለእግል ሄራር ወድ አዳም
ብርሃን ለሀበ ናይ ወድ አዳም አግቡይ
ፍክር ዓዳት…” እንዴ ተበዐ፡ “ናይ

ዓዳት ደረጀቱ እግል ልጠውር…”
ሐቆለ ትላከ፡ እግል ስያስያይ ቀራራት
ሐረከት ዲብ ፍዕል እግል ልውዐል፡
ሰውረት ኤረትርየ እግል ዐወቶት
ጄሽ ሸዕቢ እግል አደቀቦት እበ ቡተ
ሒለት እግል ልሽቄ፡ እብ ታመት
ንየቱ ዋጅባቱ እግል ለአትምም
ወምስጢራት ሐረከት እግል ልሕፈዝ፡
እግል አርወሐቱ ክምሰል ኬድማይ
ወሜርሓይ ሸዐብ ኤረትርየ እግል
ልጌምም ልትላኬ።
ምስል እሊ እንዴ አልጠአት፡
ማደት 4(መ) ናይለ ደስቱር፡ አንፋር
ናይ ቅራአት ወመትመራማር፡ ሕር
እንዴ ገብአው ናይ መራቀበት
ቤንያይ ረአይ ናይ አሰበቆት ለመድ
እግል ልጠውሮ ተአትናይት።
ማደት 5 ህዬ፡ ክል ሐሽም አው
ኸልየት ሐረከት ዲብ ሳምን ክልኤ ዶል
ዲብ ትትዋጀህ፡ አርወሐተ ወወራታተ
እግል ትጌምም ክምሰልሁመ እብ
ርቱብ ተዕሊም ፈዛዐተ እግል ትወቅል
ትትላኬ። ማደት 6 ህዬ፡ አተላላይ፡
አሳዳር ወሀወኖት ነቃስ አንፋር ጀላብ
እግል ልትአከድ፡ ዐገብ ወአትዐገቦት
ነፍስ እግል ልትለመድ ተአዝዝ።
ለዐገብ እበ ገብአ ነፈር እግለ ገብአ
ነፈር - ደረጀት መስኡልየቱ እበ
ኢከስስ - እግል ልቅረብ ለቀድር፡
“ሐቅ” ክምሰል ቱ፡ ላኪን ህዬ እት

ገሌ አንፋር ምን መአስሰት አራቢጠ አልእስላምየ

አማን ለተንከበ በናይ እግል ልግበእ
ክምሰል ቡ ትትፋኔ። ዎሮ ነፈር እግል
ለአትዐግብ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ዶል
ልትጋጌ አርወሐቱ እግል ለአትዐግብ
ዋጅብ ክምሰል ቡመ ለደስቱር
ልትሐሰብ።
ሐረከት በገ፡ እብ መባድእ
እሽትራክየት፡ ማርክስየትመ እግል
ኒበሉ እንቀድር፡ ሰኒ ወአማን ለተአሰረ
ሰነድ እንዴ ኤተነት ሳደቀት።
ዲብ ከርሰ፡ ክምሰል “ እግል ወድ
አዳም በርሀት ለሀበ ፍክር” “ናይ
ዓዳት ደርጀትከ ወቀሎት” “ዐገብ
ወአትዐገቦት ነፍስ ዊደት” ለልብል
ዱቅሪ ምን አምር ክቱብ ወአደብ
ማርክሳይት እሽትራክየት ለልትነሰእ
ቃላት ወጦጋት ሀለዮቱ ናይ ሱደፍ
እግል ልግበእ ኢቀድር።
እሊ ሸርጥ ወንዛም ለአተምሞ
ለትበሀለው አንፋር እብ ምስጢር
ለልትነዘሞ እቡ አግቡይ ዐለ። ምን
አንፋር ቅያደት ነአንብት። ክል ነፈር
ቅያደት፡ አንፋር ቅያደት ለኢገብአው
ብዕዳም ስስ ነፈር ነዘሞት፡ ኖሱ ለመረሐ
ሰቦዕ ለአንፋረ ኸልየት ለአስስ።
አንፋር ኸልየት እግለ መረሖም ነፈር
ቅያደት ኢገብአ ምንገብእ፡ እግለ
ብዕዳም ኢለአሙሮም አው እግል
ለኣሙሮምመ ኢቀድሮ። ለብዕዳም
አንፋር ቅያደትመ እግል አንፋር ናይ
ኖሶም ኸልየት ዲኢኮን፡ እግል አንፋር
ኸልያት ብዕዳም ታንጃታቶም እግል
ለኣምሮ ኢቀድሮ።
ሕድ እብለ ሸብህ፡ ሰኒ ምስጢራይ
ላቱ አግቡይ፡ ክል ነፈር ኸልየት፡ ህቱ
ዲኢኮን ብዕዳም ውላድ ተንዚሙ
ለይለአሙሮም አንፋር እንዴ ነዘመ
ናዩ ሰቦዕ ለአንፋረ ኸልየት ከውን።
ለብዕዳምመ ክምሰልሁ። እብለ ገበይ
እለ፡ ሐቴ ኸልየት ሰቦዕ ኸልያት
ትወልድ። ሰቦዕ ኸልያት 49 ኸርልያት
ለአፈርየ። 49 ኸልያት 343 ነፈርከ…
እብሊ ህዬ ሸፋግ ናይለ ጆሜትራይ
አሳዳር (geometric progression)
ዕልብ ለትነዘመው ወእንዴ ነዘመው
ለአፍረው እብ ሸፋግ ልትባዘሕ…”
ዲብለ መርሐለት አፍየሖት
ለትትበሀል ደረጀት በገ፡ ቅያደት ኖሰ
አንፋረ ወለነዘመዎም አንፋር ኸልያት
ዲብ ከወኖትለ መሓብር አው ኸልያት
ትፈረረው። ሙረሽሒን፡ ዲብ ናይ
ብሕተ አደቦም ለኢሰክሮ፡ ለኢሰዕልጎ
እግል ልግበኦ ልትሐረው። ዳርሳም
እግል ልግበኦ ላብድ ይዐለ። ዓም
አምር ወጠኖም እግል ለሀሌ እሎም
ላኪን ምህም ቱ። ዎሮ ሙረሸሕ
ለለትሐዜ እንትበህ ክምሰል ገብአ እቱ፡
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ሰኣል ቀርብ እቱ ወአህዳፍ ሐረከት
ልትሐበሩ። ዱሉይ ስድ ገብእ ህዬ፡
ለዲብ መእተዮ ደስቱር ለትከተበ
ቀሰም እብ ዲኑ ከሬ። እስሌማይ
ገብአ ምን ገብእ ዲብ ክታብ ቅርኣን፡
ክስቴናይ ገብአ ምን ገብእ ህዬ ዲብ
ክታብ ቅዱስ እንዴ ዘብጠ ልምሕል።
ለምሒል እሊ ለተሌ ዐለ፡
እግል ቀድየት ኤረትርየ እንዴ
ትሰበልኮ እብ ማልዬ ወደምዬ እግል
ሰውረት ኤረትርየ እግል እስዴ፡ ለገብአ
ምስጢር ሐረክት እግል ይአፍግር፡
ክምሰልሁመ
እግል
ይእጥለም፡
መስለሐት ወጠን ቀደም መስለሐት
ብሕቶቼ እግል አብድር እብ ስሜት
ረቢ’ልዓለሚን (ልዑል እግዚኣብሄር)
እምሕል።
እሊ ክሉ ስታት ወንዛም ዲብ
ወረቀት እንዴ ትከተበ ትዳለ ክምሰል
ትበሀለ፡ ዓም ቅያደት ሐረከት ዲብ
ዮም 5 ፌብራይር 1959፡ ሐቆ
ወሬሕ ህዬ ዲብ ዮም 10 ማርስ
እንዴ ጀልሰው እግል ፈዓልየትለ
በራምጆም እበ ለአትበግስ ቀራራት
ፈግረው። ምን እሊ፡ ለአግደ እሊ
ለትሌቱ፡
1. እግል አንፋር ቅያደት
እብ መስኡልየት ተንፊዚ፡ ፌርዳይት
ወሸርዕየት ጀሃት ካፈሎት፡
2. ዲብ “እጅትመዕ ተአሲሲሀ”
እግለ ሓለፈቱ በራምጅ መትመዳድ
ወነዘሞት ሐረከት ክምሰል ተአምበተ
አወጆት፡
3. ካልኣይ
ሙእተመር
ተንዚም ዲብ ዮም 25 ዩልዮ 1959
እብ ምስጢር አትጋየሶት።
መባድእ ወደማን ምስምጢር
መትነዛም ናይለ ሐረከት ዲብ
ሸዐብ ደማን ሰበት ከልቀ፡ ልብሎ
ለመአስሰት፡ ኸልያት ሐረከት ዲብ
ሱዳን እብ ሸፋግ ትነሸረ። እግል
መሰል ዲብ ፖርትሱዳን ሌጠ ዲብ
ቀበት ወቅት ሐጪር 67 መሓብር
አው ኸልያት ክምሰል ትነዘመ
መሐመድ አልሐሰን ገንሸረ ሸርሐ።
ብዕዳምመ ክምሰልሁ ዕልብ ዛይድ
ለሀይቦ ዐለው። እብ ሰነድ ምንመ
ኢልትአከድ አማን እግል ልግበእ
ቀድር።
ዲብ እሊ ልብ እግል ንክሬ እቱ
ለብነ ዎሮ ሸይ፡ ቅያደት ሐረከት
ትትከወን ዲኢኮን ዲብ ከርሰ ናይ
ሽቅል ካፈሎት እንዴ ኢትወዴቱ
ለሻፍግ መትነዛም ለመጽአ። እሊ
ህዬ፡ ዲብለ ኢዋዴሕ በርናምጅ
አንፋር ወስክ ወኸልያት ለአብዜሕ
ዐለ በህለት ቱ።
ገጽ
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ምህሮ መርበይ መንበሮ

ፍቱያም አውኪር አዜ ህዬ
እብ ክሱስ ምህሮ ገሌ እግል
ኒበል። ምህሮ መጅተመዕ
አው አንፋር አምር ወፈሀም
ለረክቦ
እቡ
በሰር
ናይ
መትቀዳም ቱ። መዕነት ምህሮ
እብ ዓመት ዶል ትትርኤ፡
ዎሮት መጅተመዕ አው ገቢል
ጅንስየቱ፡ ዓዳቱ፡ ተእሪኩ፡
ቅየሙ፡ ነባሪሁ፡ አፍትሓቱ፡

ናይ መንበረት አብሳሩ ወእሉ
ለመስል ምን ታርፌ ዲብ
ታርፌ ለለአትሐላልፍ እቡ
አግቡይ ናይ ውራሰት ቱ።
ዎሮት ጅነ ምን ልትወለድ
አስክ እንዴ ሸንገለ ስነት ሰብ
በጽሕ ወምን እድንየ ሐዞቱ
እንዴ ነስአ አስክ ልትሳረሕ፡
ዲብ
ልትመሀር
ነብር።
እንቱም መ አውኪር እሊ አዜ

ጻብጣሙ ለህሌኩም አምር
ምን ዋልዴንኩም ወግዋሬኩም
ለደረስኩሙ ቱ። ሰበት እሊ
ምህሮ ምን አዳም ወጠቢዐት
ትረክቡ።
ምህሮ
ዶል
ልትበሀል፡
መብዝሑ አዳም ተዐሊም
አከዳምየት
መስል
ዲቡ።
ምናተ፡ ለዐበ ምህሮ ዎሮት
ነፈር ምን መጅተመዕ ወድዋሩ

መራዐየት አንያብ
አግሩዝ ወአጀኒት
ምዕራፍ 12
12.አከይ-ብቅለት አንያብ
መብዝሑ ዶል ዲብ ብቅለት
አንያብ አጀኒት፡ እብ ፍንቱይ
አንያብ-ንእሽ እብ አንያብ-ዕብ
ክምሰል ትበደለ፡ ጥልፍ፡ ዲብ ረአስ
አድሕድ ለትከወነ አንያብ ወእብ
አከይ-ገበል ለበቅለ ልትርኤ። እሊ
ህዬ እግል ግርመት ገጽ ናይለ ጅነ
እንዴ ጀግልቡ ልትርኤ።

ሰበብ ወዳፍዖት አከይብቅለት
ሰበብ አንያብ ንዙም ኢሀለዮት(
ጥልፍ፡ እት ረአስ ሕድ በቂል፡
መትከዋን፡ አንያብ ለዐል ገጽ
ጅወ፡ አንያብ ተሐት ህዬ ሸንከት
በረ በቂል) ሰኒ ብዞሕ ቱ። ገሌ ምነ
አስባብ፦
1. አንያብነ፡ ዲበ እግል
ልብቀል እቱ ለወጅብ ሐቆ
ኢበቅል
መብዝሑ ወቅት አንያብ ዲበ
እግል ልብቀል እቱ ለወጅብ ወቅት
በቅል። ምናተ፡ ሐት-ሐቴ ዶል ዲበ
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ዋጅብ ወቅቱ ኢበቅል። ሰሩ ገሌ
ምነ እግል ልብቀል እቱ ለወጅብ
ወቅት እንዴ ሸፍገ በቅል። እብ
ፍንቱይ ህዬ አንያብ ዕብ።
አንያብ-ንእሽ ልሰዕ እንዴ
ኢልትሻረፍ
ወአካን
እንዴ
ኢልሐድድ፡ አንያብ ዕብ ዶል
በቅል አካን ሰበት ልስእን ምፍጋር
እግል ልሕዜ እብ አካነት ብዕደት
እንዴ በቅለ፡ ጥልፍ ገብእ። ሰሩ ገሌ
አንያብ ህዬ ምነ እግል ልብቀል እቱ
ለወጅብ ወቅት ሰበት ልትደንገር
አካነቱ ትጸበጥ ከትጸንሑ። አካን
ሰበት ለሐግል ህዬ አው እንዴ
ትቀበረ ተርፍ አው ህዬ ጥልፍ
ገብእ።
2. ነከክ እብ ክልቀቱ ንኡሽ
ሐቆ ገብአ፣
ለበቅል አንያብ ዕብ አካን
እንዴ ሰአነ እንዴ ኢበቅል
ተርፍ። ሰሩ ገሌ ህዬ አካን
እንዴ ለሐዜ ጥልፍ ገብእ
ከበቅል። አው ህዬ አካን
እንዴ ለሐዜ ሽንኩይ እንቱ
በቅል።
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3.ምነ እሙር ቅያስ ወለዐል
አንያብ ዶል ለሀሌ፣
ሐት-ሐቴ ዶል ምነ እግል ለሀሌ
እግልነ ለቀድር ዐደድ ወለዐል ዶል
በቅል፡ ለአንያብ አካን እንዴ ሰአነ
ዲብ ረአስ ሕድ ልትከወን።
4. እብ ጠቢዐት አው እብ
መደረት ሰሩ ገሌ አንያብ ዶል
ነቅስ፣
ሐት-ሐቴ ዶል አንያብ ሰበት
ኢልትጠወር እንዴ ኢበቅል ተርፍ።
ሰበት እሊ አንያብ ናቅስ እግል
ልግበእ ቀድር። እሊ ሐቆ ጀሬ
ዲብ ነከክ ፈረገት አው አካናት
ፋዬሕ ለሀሌ፣ ለበቅል አንያብ ህዬ
ሸንከትለ ፈረገት ልትደለል አው
ልትሸንኬ።

ለደርሱ ቅየም ቱ። ምህሮ
አከዳምየት እግለ ህለ እግልከ
አምር እብ ቀዋኒን እንዴ ረተበ
እብ ከአፎ ክምሰል ትትነፈዕ
እቡ ለለአርኤከ በሰር ቱ እንዴ
ኢኮን ለዐበ ምህሮ ምነ ትነብር
እቱ ገቢል ወድዋር ወምን
ናይ ኖስከ ተጅሪበት ለትረክቡ
ፈሀም ቱ። ሰበት እሊ ምን
መጅተመዕ ለልትረከብ ምህሮ
ለትወቀለ ክምሰል ቱ እግል
ነኣምር ወጅብ።
ክምሰለ እንሸርሑ ለጸንሐነ
ምህሮ እብለ ትፈናተ አግቡይ
ምንመ
ልትረከብ
እት
መንፍዐት አውዐሎቱ ህዬ
ለትደቀባ ቱ። ዎሮት ነፈር
ትመሀረ አው ዳርስ ቱ እግል
ቲበሉ መቃዪስ ብዞሕ እግል
ለአትምም ልትጠለብ ምኑ።
ዎሮት ወድ አፍሪቀ ላቱ
ፕሮፌሰር እግል ምህሮ እብ
ፍንቲት ገበይ ሸርሑ። “እንዴ
ተዐለምከ እብ ቀለም ሸራቀቆት
ሌጠ ኢኮን፡” ልብል ህቱ። ሚ
ደአም፡ ምህሮ እንዴ አጭበብከ
ወእንዴ ረከዝከ ዶል ትርእዩ
ዲብ ሰለስ ልትከፈል እት
ልብል ሸርሑ። ህተን ህዬ፡
• ምህሮ ሙኽ
• ምህሮ ገሮብ
• ምህሮ ልብ
እት ልብል ሳምየን። ምህሮ
ሙኽ ዶል ልትበሀል ዎሮት
ነፈር ቅዌት እንዴ አብደ
እግል ልክተብ፡ ልቅረእ ወእብ
ዓመት ፈሀም አከዳምየት እግል
ልርከብ ህለ እግሉ። እሊ ህዬ

ፎርምላት ወሕሳባት እንዴ
ሐፍዘ እት ሽቅሉ ለልትነፈዕ
እቡ ቱ።
ምህሮ ገሮብ ዶል እንብል
ለነፈር እግል ገሮቡ ሰኒ እግል
ልራዕዩ ለለአቀድሩ ቱ። ምህሮ
ገሮብ እግል ዓፍየት፡ ልባስ፡
ሙነት፡
ግርመት
ወጀላል
ለሸምል ቱ። “ነፍስ ጃርዲን
ተ” ክምሰለ ልትበሀል ዎሮት
ነፈር ትመሀረ እግል ኒበል
አመት ነፍሱ እግል ልውዴ
ወጀብ። ክሉ እግል አርወሐቱ
ለልአትሐዜ መራዐያት እት
ወዴ እግል ርሑ እንዴ ገብአ
እግል አዳም እግል ልግበእ
ወጅብ።
ነፍሱ
ለህሙል
ወጅንክላለ ላቱ ነፈር ምህሮ
ገሮብ ሰበት አለቡ ዲብ ሐያቱ
እግል ልትሰርገል ኢቀድር።
ምህሮ
ደለ አንበትበተ
ደለ ሀደግደገ
በዐል ከደን ወደገ
መስኪን ወፈለገ
እቡ ልትላዴ
እብ ስለሉ ለአወቄ
ምህሮ መዐር - ስከርነባት
በርሀት አፍያት
ኖር ቀነብያት
ለተዐለመ ተሐሸመ
ለአምሸሸ ትለገመ
ኢተአተ ወኢትሐሸመ
ምህሮ - ጎርከ ትጥዕም
መንበሮ
መንግአት - ለውቀት
እግል ሽንጉል ወዐልቀት

ምን መባልስ ላባም
ፍቱያም አውኪር ዲብ እድንየ ብዝሓም ላባም ህለው።
ክቱብ፡ መባልስ ወፈሀም ናይ እሎም ላባም እግል መንበረት
ሐያት ሰኒ ኔፍዓይ ቱ። ከእንዴ ገሌ ምኑ እግል ንቀድም
እግልኩም።
• ሐያትከ ዲብ እዴካተ። ምን ትከድም - ትትቀደም፡
ምን ትትመሀር - ትትዐለም፡ ምን -ተአትባዴ ትትለከም፣ ምን
ተአወቄ - ተ’ኬ፣ ምን ትትሀኬ - ትቀሴ፡ ክለ እት እዴከ - ደለ
እበ ትወዴ! (ጄምስ አላን)።
• መታክል መንገአት ዐቦት ሰበት ቱ፡ እት መንፍዐትከ
እግል ትበድሉ ጀርብ። ልብ ክሬ፣ ጅናመ መታክል እንዴ
ሐልፋቱ ዲብ እለ ዐለም ለልትወለድ፣ (ጂም ሮብን)
• ምስጢር ናይ ቀደም ሄረሮት እንባተት ክምሰል ቱ
ኢትቄ። እንተ አንብት፡ ዶንክ ሐያት ህዬ ኖሳ እግል ትዋሌካ
ቱ። (ማርክ ትወይን)
• ለዐቤት ፈርሐት ምን ፈሸል መትነጃይ እንዴ ኢትገብእ፡
አክለ ፈሸልከ እንዴ ቀነጽክ ዶል ተአተላሌ ቱ።
• ዲብ ክል-ደቂቀት ሐዳስ ሓጀት እግል ትትመሀር
ጀርብ። እብሊ ምህሮ እሊ ህዬ እግል ትትለወቅ ቱ። አዳም
ብዕድ ለውቀት እግል ልክለቅ እግልከ ኢትጸበር፣ ኖስከ በዐለ
ግበእ። መስተቅበልከ እት ብዕዳም ኢትክረዩ፣ ሚ ደአም ኖስከ
ብነዩ። ክል-ዶል እበ ለረከብካሁ ዲብ ትፈሬሕ ዝያደት እግል
ተአትሓይሱ ባስር። (ኢርል ናይቲንጋሌ)
• በክት ወመስተቅበል እግል ሓጥር ቱ። መላዋሊት
ሰበት ብዲቡ። (ፑብሉዩስ ቴረኤንሴ)
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
በቃዐት ሆቴላት ለልሐድድ ሓጃት አሳሲ
ዐወት ክንፌ

2ይ ክፋል

ቄርአት ዓሙድ ኣሳር እት ናይ ዮም ሰፍሓት ኣሳር ምስል
በቃዐት ሆቴላት ለልሐድድ ሓጃት አሳሲ እግል ንአትኣምረኩም
ቱ። እግልሚ ክል ነፈር እግል ዝያረት አካናት ኣሳር ወታሪክ
ክምሰልሁመ ጠቢዐታይ ርዝቅ ለቡ ድዋራት ዐድነ እተ በጽሕ
እቱ ወክድ ክደማት ሆቴላት እግል ልርከብ ምህም ሰበት
ገብአ፡ እሊ ጽበጥ እሊ ህዬ እት ሐደዶት ለልሐዝዩ ህለ ሆቴል
እግል ልስደዩ ሰበት ቀድር እግል ንቀድሙ እግልኩም ቱ፡ እተ
ለሐልፈ ጽበጥ ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ 1ይ ክፈል ቅዱማም
እግልኩም ዐልነ፡ እቱ ህዬ እለን ለተልየ ንቃጥ 1. ነዳፈት 2.
አማን/ሰካበት ጋሻይ አክድ 3. ክዳማት ኢንተርኔት ዐለየ። ዮም
ህዬ ምነ 10 ንቅጠት ሰብ ሆቴላት እግል ሊደወን ለቦም ሰለስ
ንቅጠት በሀለት 4. መትወጣይ/ስን ዐራት፡ 5.ነዳፈት 6. ንዛም
በርሀት እግል ንርኤ ቱ፡ ቅራአት በኪተት።

4. መትወጣይ/ስን
ዐራት
ለገብአ ጋሻይ ሰላዲሁ እንዴ
ደፍዐ ምን ሆቴል እግል ልርከቡ
ለልሐዜ ምህም ወአግደ ክዳማት፡
እንዴ ትረይሐ ለሰክብ እተ ዐራት
ሰኔት ተ።
ክምሰለ ልትአመር እት
ሆቴል እብ ማል ሑድ እተይ
ብዞሕ እግል ትርከብ ምኑ
ለትቀድር እብ ክድመት ቅርፈት
እጃርቱ።
ሰበት እሊ ብቆዕ፡ ነዲፍ፡
ትሩድ እት እንቱ ዶል ልትርኤ
ለረይሕ ወእግል ሐረከት ጋሻይ
እተ ከብድለ ቤት ለትወጤ
(room layout) እበ ለትዳለ
ዶል ገብእ፡ ክምሰልሁመ እት
ከብድለ ቤት ዐራት ስካብ ሰኔት
ለትዳሌት እቱ ዶል ገብእ፡ እት
መትነፍዓይ ለልአመጽአ ገናዐት
ዐባይ ትገብእ። ገሌ ዕዉታም
ለገብአው
ሆቴላት
እብሊ
ፈሀም እሊ እንዴ አምነየ፡ እግለ
ልትሐደራሁ ገሸ አክልሕድ
ክምሰለ እት ቤቱ ለህለ እግል
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እት ቅረፍ ስካብ፡ ንጻፍ፡ ሽቃቅ
አውመ እት ሐማም ለልትከለቅ
ለኢለአበጥር ጼነ ክልዶል እግል
ጋሸ ኢፋሉታይ ተአሲር ሰበት
ወዴ እቶም እግለ ሆቴል እብ
ቀሊሉ እት ዕን እግል ትእቴ
ቀስበ። እብሊ ሰበብ እትሊ
መጃል እንዴ አተረድከ ሽቅየት
መስኡልየት ክም ብከ እንትበህ
ለአትሐዜከ።

6. ንዛም በርሀት
ወድ አዳም እብ ጠቢዐቱ
እብ ዕንቱ ለልርእዩ ሓጃት
እት ደረጀት ዕግበቱ ዶር ዐቢ
ቡ። ንዛም በርሀት ዎሮት ምነ

ምን ሔልየት ዐድ ተክሌስ፡ ዐማር ወድ ዐቅባይ ለልትበሀል
ሓልያይ ለሐለየ ሕላየት ክእነ ትብል። ለሕላየት ዐድ ተክሌስ እንዶ
ትጋደበ ዐለ ሐር ምን ሕድ ትሻተተ። ገሌ እት ምድር ሐባብ
ወገሌመ አስክ ሚን ዓምር ተዓለ። ወለምድሮም በኑ ተርፈ። ከማርየ
ቀየሕ ህዬ እብ አንውየተ መጽአት፡ ከንዋየ ትርዔ እቱ ዐለት።
ወእብሊ ምስምሰ ዐማር ወድ ዐቅባይ እለ ሕላየት ሐለ፦
ዐድ ተክሌስ ገድም ንፈር ወሸተተ
እብ ትዕስ ኢተአቀብል ጎማት እኩይ ረአደ
ገሌ ስሕል ደነ ሐባብ እንዶ ረደ
ወገሌ ለመሓዝ ደነ ነታብ ዲብ ቀበተ
ዐደን ምን አዋጥል ቆቆ አተ
እግል ፍከት ጽሒት ገሳገሰ
ፍከት ፈልከት ኢኮን እብ ሐጽረተ
ዶል ድሩይ ልብለ ወዶል ጸዐደ
ድሩይ ዲብ ልጀነብ ትክሴ አተ
ምትዋይ ሀረት ዲቡ ተሐረ ጸዐደ
ሽልሓት ወስምጥ-ቀረፍ አትባረደ
ገድም ማርየ ትንሰእ እለ ክል ምዕረተ
ግርዕ ወድ ግዛኒ ሸላተተ
እተም ሰተው ዲቡ ወማይ ጸዕደ
ንዋይ ሻለተየ ህመል ለደምቀተ
ቀር-ዖበል በልዐው ጠልቅ ወሐን መንገአተ
እት አታፍእ በልዐው ፍንቄን ብጋነተ
ግርዕ በልዐው ስቅር ለዐንደበተ
ምን ለዐል እግል ትገሴት መትአንደተ
ገለድ ስርቅ ትከሬ እት ካሸተ።

ልትፈሀሙ ሰበት ሰዴ። እት ዐራቱ
እግል ልነጽፉ ለልሐዜ ጅንስ
ምላያት ክምሰልሁመ ለእግለ
ልሐዜ መከደት እብ ምራዱ
ክም ልትዳሌ እግሉ ወድያሁ።
ሰበት እሊ ሰብ ሆቴላት፡ ሓለት
ቅረፍ ስካብ ሆቴላቶም እትሚ
ሓለት ክም ህለየ እግል ልሕፎዘን
ወእንዴ ጸንሐ ለልትርኤ መሻክል
እግሉ ሕሉል እት ባስሮ ንየት
ዘበይኖም እግል ለአክዶ ቦም።

አግደ ለኢልትጸበጦ ከደማት
ሆቴል ቱ። ደረጀትለ ሆቴል እበ
ኢከስስ ክል ሆቴል ካፊ ለሔሰ
ወለ ትስሕብ ንዛም በርሀት ክም
ሀሌት እግሉ እግል ለአክድ ቡ።

እብ አሳስ መምርሒታት ንዛም
በርሀት ዶል ልትቀየስ ለበዝሐው
ሆቴላትነ ወእብ ፍንቱይ ቅረፉ
ንዛም በርሀት ሰኔት ለልቡለ

አለቡ። ክም ፍገሪት እሊ ህዬ
እብ ጋሻ ክል ዶል ጥርዓናት
ህለ።
ልተላሌ……

5. ነዳፈት
ጋሻይ አሰልፍ እተ ሆቴል
እግሩ ክም ከረ አሰልፍ ለልትከበቱ
ለእብ ዕን እግል ልትርኤ
ለኢቀድር ጼነ ድዋሩ ቱ እሊ
ህዬ ምን ነዳፈት ለልትበገስ ቱ።
ለጋሻይ
ለእግለ
ወዴከ
እግሉ ሕድርኖት ለዘተ እንዴ
ኢልአዳውር፡ አሰልፍ እተ ሆቴል
እግል ልጽነሕ አው እግል
ኢልጽነሕ እግል ልቀርር ለደርኩ
ዎሮት ምነ ምህም ጋራት ቱ።
እሊ ህዬ ናይለ ሆቴል ወለ
ቅረፍ ጼናቱ። እብ ዓመት እት
ክሉ ለሆቴል ወእብ ፍንቱይ
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ሰነት ሐዳስ እንብል እት
ህሌነ እብ ደያነት ወለመድ እት
ምጅተመዕ ለትትበዐል ክም ተ
ክሉ ለልአምረ አማን ተ። ክል
ምጅተመዕ ምስል እምነቱ ህዬ እት
ክል ወርሐ ለልዐይዳተ።
እትሊ ዘበን ለእቱ ህሌነ ዶል
እንርኤ ላኪን ሰነት ሐዳስ እብ
ዐለቦት ፈረንጂ እት ደነግብ ወሬሕ
ዲሰምበር ወእብ ፍንቱይ እት
ደነግብ ደቃይቅ 31 ዲሰምበር
ለትገብእ መናሰበት እበ ተአነብት።
እሊ ህዬ ሰነት ቀዳሚት እብ ሰነት
ሓሪት ለትትበደል እተ ኢነት እንዴ
ትበሀለት ትትሰሜ። ከእለ ሰነት
እለ እብ ዕን ሸባብ ከፎ ትትርኤ
ገብእ?
ሰነት ሐዳስ እግልከ አው
እግልኪ ሚ ተ? እንዴ እንቤ እግል
ገሌ ምን ሸባብ ስኡላም ዐልነ
ቀደም ገሌ አውርሐት። ለበዝሐው
ምኖም ደረጀት ተዐሊም ውቅል
ለቦም እት ገብኦ፡ ሰነት ሐዳስ
እብ ለትፈናተ አግቡይ ለሸርሐወ
እግልነ ዐለው። ሰሮም ሰነት ሐዳስ
ዓላብ ለቀየረት ሰነት ተ እት
ኢኮን፡ ፈርግ አለበ ለቤለው ቶም።
ለበዝሐው ላኪን ሰነት ሐዳስ፡ ሐዳስ
ምዕራፍ ሐያት ተ። እት ዕምርከ፡
ጠባይዕከ፡
አመቅርሖት
ለህለ
እግልከ ዝሕሮታት፡ እግል ትብጽሑ
ተሐዜ ለህሌከ ሀደፍ አስኩ ትሄርር
ህሌከ መኢፋሉ ለትርኤ እተ፡
ምስል ምጅተመዕ ለህሌት እግልከ
ዕላቀት ለትፈትሽ እተ፡ ርሕከ እንዴ
በሐትከ ሕሳባት ለትወዴ እተ
ኢነት ተ። እሊ ለትወዴ እተ ኢነት
ህዬ እት ሐያትከ ምዕራፍ ሐዳስ
እግል ትትከለቅ ላዝም ሰበት ገብአ፡
ሰነት ሐዳስ እግል ኒበለ እንቀድር
ቤለው።
ለእብሎም ለበዝሐው ለቀርበ
ረአይ ምህም እንዴ ገብአት ሰበት
ትርኤነ፡ እትለ ሐዳስ ሰነት እለን
ንቃጥ እለን እብ ከፎ ገበይ እግል
ንጽበጠን ክም እንቀድር ወእት
መንፈዐትነ ክም ልውዕለ ውድየት
ምህመት ዐባይ ለለ እት እንተ
ሰበት ረከብናሀ፡ ለትፈናተ ክቱብ
እንዴ ቃልዐነ፡ እሊ ለተሌ እብ ክእነ
ለትመስል ገበይ ጫማሙ ህሌነ።

1.አፍካር ርሕከ
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?
ኤ
ር
ት
ት
ፎ
ከ
ብ
ባ
ሸ
ን
ዕ
ብ
እ
ስ
ዳ
ሐ
ሰነት
ኣመሮት ወአትመሳነዮት
አወላይት ንቅጠት ክም ሻብ
በደል እብ ሽዑርከ እንዴ ትመርሐከ
ትገይስ፡ አሰልፍ ርሕከ እግል
ትኣምር ህለ እግልከ። ርሕከ ሚ
ለትመስል ተ? ሚ ሰኒ ወእኩይ
ጠባይዕ ለትመልክ ተ? መቅደረተ
እት ሽቅል ህዬ ከአፎተ? ለህለ እግለ
አፍካር ሚ መስል? እብ ምጅተመዕ
ለህሌት እግለ ከብቴ ህዬ ከፎተ?
እንዴ እንቤ እግል ንትሰአል ብነ።
አሰልፍ እግል ትግበእ ለበ
ንቅጠት ክል ኢነት ሐዳስ ሰበት
ገብአት፡ አፍካር ራቴዕ እግል
ለሀሌ እግልነ ቡ ልትበሀል። አፍካር
ራቴዕ ምልከት ህዬ ክሉ ለህለ
እግልከ አብካት እንዴ ትነፈዐከ
መስተቅበል ባርህ እግል ትብጸሕ
ለትጸርገ ገበይ ለልአጠፌሕ እግልከ
እንዴ ኢገብእ፡ ማልከ፡ ዘበንከ፡
ዓፍየትከ፡ እጅትማዕየትከ ወብዕድ
እት ትትነፈዕ እግል ትትዐወት
ለሰዴካቱ።
ሰበት እሊ አፍካር ርሕከ ዶል
ተአምር ርሕከ እንዴ ጌመምከ
ለእኩይ
አፍካረ
ወጠባይዐ ምኑ
እ ግ ል

ትፍገር
እግል ትሽቄ
ሰዴከ። ርሕነ እብ
ቀሊሉ እግል ንቅተለ ዶል ንሐዜ
አፍካርነ እግል ንሰምም (ንሓምም)
እግለ ብነ። አፍካርከ ትሰመመ
ምንገብእ ክሉ ጸልምት እትከ፡ እት
ሐቴ ካልኢትመ እግል ትንበር ሰበት
ኢትቀድር አፍካር ራቴዕ ለበ ርሕ
እግል ንምለክ ላዝም ቱ።
አፍካር ራቴዕ ከፎ ልትረከብ?
ለልብል ሰኣል ምህም ቱ። አፍካር
ራቴዕ ምን ሐቴ ታመት ሕስበት
ልትበገስ። እንተ ፍንቲት መውህበት
ለብከ ነፈር ክም እንተ ኣምር፡ ክል

ኢነት ህዬ እግልከ ሰኒ መስተቅበል
ለጸብጠት እግልከ ክምተ እንዴ
ኣመርከ ክደም። እለ ታመት ሕስበት
እለ ዶል ንተሌ አፍካርነ ራቴዕ
ብዱላሙ ህሌነ በሀለት ቱ። ሰበት
እሊ ምን እለ ኢነት እንዴ አንበትነ
ርሕነ ንፈትሽ ወአፍካር ርሕነ
ንስመዕ፡ ሰኒ ዶል ገብእ አብሽርኪ
ኒበለ ወእኩይ ገብአ ምንገብእ ህዬ
ኢፋልኪ ኒበለ።
አፍካርነ ገበይ ለልአጸብጡ ሚ
ቱ መስለኩም፡ ምስል ርሕነ ሕሳባት
ዶል እንወዴ ቱ ወዴ’ነ ክል ምሴት
ዶል እንደብእ ቱ። ሰበት እሊ፡
እሊመ ክፈል ሽቅልነ ኒደዩ።

2.አመቅርሖት
ዝሕሮታትከ
እንተ ሻብ እንተ፡
ክሉ እት እዴከ
ህ ለ ፡

ዝሕሮታት
ወክድ ምስል አዳምከ
ለትረክቡ፡ ዕምር በይንከ ለትረክቡ፡
ዓፍየት ክምሰልሁመ ማል እግል
ኒበሉ እንቀድር።
አዜ እብ ንቅጠት-ንቅጠት
እንዴ ካፈልናሁ ዶል እንርእዩ ክእነ
ገብእ።

2.1 ዕምር፡
ሻብ እት ሰኒ ዕምር ለህለ
ክፈል ምጅተመዕ ቱ። መቅደረት
ፍክር ለቡ፡ ዕምሩ እት ወክድ
ሕዱድ መትቀያያር ሓለት ጠቢዐት
ወሕያያም እንዴ ኣመረ እበ ሸባብ
ለህለ ፍክሩ እግል ርሑ ወምጅተምዑ
እግል ልክደም ሰበት ቀድር ፍንቱይ
አዳም ወድዩ። እምበል እሊመ እት
ዕምር ሸበት ለህለ ነፈር እት ሸበቱ
ለህሌት እግሉ ሒለት ገሮብ ወምክ
እንዴ ትነፍዐ እግል ሊደዩ ለቡ ሽቅል
አሳስ መስተቅብል ለከሬ እግሉ ቱ።
ሰበት እሊ፡ ለሻብ እትሊ ዕምር
እሊ እት ሽቅል ወድራሳት እብ
ገበይ ራትዐት ኢትበገሰ ምንገብእ፡
ለህሌት እግሉ ዝሕረት ዕምር ብላሽ

ትበዴ ምኑ። ወክም ፍገሪቱ ህዬ
ክሉ ለነቅሰ ምኑ ነፈር እንዴ ገብአ
አብካት ምነ ክል ፈጅር ለትጸብሕ
አምዕል ለሐዝዩ።
ምናተ እሊ እግል ኢልግበእ
ክሉ ለሳድፉ መታክል ሐያት ክም
አብካት እንዴ ሐስበዩ ዕምሩ እብ
ዋጅብ እግል ልትነፈዕ እቡ ቡ።

2.2 ወክድ፡
ወክድ እግል ክል ነፈር አክልሕድ ለልትሀየብ ወእብ ቀሊሉ
እግል ልትመልሼ ምንከ ለቀድር
ዝሕረት ቱ። ሰነትከ ሰነት እት
ጌልል ትገይስ፡ ምናተ ለሻብ ዘበን
ዝሕረት ክም ቱ እንዴ ኢደለዩ
ሓለፈዩ ምንገብእ፡ ለኢተአቀብል
ዝሕረት ሰበት ከስር ዲማ እት ትዕስ
ለነብር ነፈር ገብእ።
ሰበት እሊ፡ ክል ካልኢት እግሉ
ፍንቲት ሐያት ክምተ እንዴ ሐስበየ
ኢትነፍዐ እበ ምንገብእ፡ ለትትሐዜ
ህሌት ደረጀት ወመስተቅበል እግል
ልብጸሕ ኢኮን። እሊ እግል ሊዴ
ህዬ ስታት እንዴ አፍገረ ምሴ ቤቱ
ክም ዔረ፡ ርሑ ልሓስብ ለሐልፈየ
24 ሳዐት እትሚ ክም ሓለፈየን።
ክልዶል እብ ስታት ለገይስ ሻብ
ዶል ገብእ ህዬ፡ ዘበኑ እብ ዋጅብ
እንዴ ትነፈዐ እቡ ሐያት ስዒደት
ወዕውትት እግል ለሓልፍ ሰድዩ።
ክል ዶል ዘበን ዝሕረት
ለኢተአቀብል ክም ቱ እንዴ
ኣመረ፡ ምን ስታት በረ ለገብአ
ዘበኑ ለልአበዴ ክም ከረ ዐዙማት
መልህያም ወንየት ነፍስ ምነ እንዴ
አወለጠ እበ እግሉ ስቱት ህለ ስታት
እግል ልሄርር ቡ፡ እሊ ህዬ ዕዉት
እግል ልግበእ ሰድዩ።

2.3 ዓፍየት፡
ሐያት እግል ተሀሌ ወእብ ስታት
እግል ትሄርር ገብአት ምንገብእ፡
ዓፍየት ታመት እግል ተሀሌ እግለ
ቡ።
እት ዕምር ሸበት ለህለ ነፈር
ክል-ዶል መቅደረት መዳፍዐት
ገሮብ ውቅልት ለቡ ሰበት ገብአ፡
እብ ቀሊሉ እብ ሕማም እግል
ልትደመዕ ኢቀድር። እሊ እንብል
እት ህሌነ፡ ለበዝሐው እት ዕምር
ሸበት ለህለው ዑፉያም ሸባብ እት
ጌማም እንዴ ኣቴናቱ።
ሰበት እሊ ዝሕረት ዓፍየት
ምህመት ዐባይ ለበ ወእብ ቀሎ ቀሎ
ለኢትትረከብ ሰበት ገብአ ሸባብ
እትሚ አውዐልናሀ እንዴ ቤለው
እግል ልትሰአሎ ምነ ለወጅቦም
ዝሕረት ተ።

እምበል እሊመ እግል ዓፍየትከ
ለደርር እብሊ ህዬ ምን እለ ዝሕረት
እለ ክም ኢትትነፈዕ ለወዴከ ሽቅል
ምኑ እግል ቲሪም ህለ እግልከ። እሊ
ኢወዴከ ወርሕከ ክም ሻብ እግል
ትጀርቡ ለትሐዜ እት ዝሕረት
ዘበንከ፡ ማልከ፡ ዓፍየትከ ወብዕድ
እቱ እኩይ ተአሲር ለወዴ ሽቅል
ዲቡ እት ትርኤ ትፈረርከ እበ
ምንገብእ ህዬ፡ ለዝሕረት እግል
ትአብድየ ብጉስ ሰበት ህሌከ ናይ
መዐነውየት ወገሮብ ሕማም እንዴ
ረፍዐከ እግል ትምጸእ ዐቢ በክት
ፋትሕ ህሌከ በሀለት ቱ። ሰበት እሊ
እለ ዝሕረት እለ ምህመት ሰበት
ገብአት ሰኒ እግል ንጽበጠ ብነ።

2.4 ማል፡
ዝሕረት ማል እብ ብዝሓም
አንፋር ለልትጸበጥ ማል እንዴ
ገብአ ልትረአዮም ገብእ፡ ምናተ
ክም ሻብ ዝሕረት ማል እንብል
እት ህሌነ ዕምር፡ ወክድ፡ ዓፍየት፡
አብካት፡ መቅደረት ወአፍካር
ለአግደ ማል ቱ። እሊ ህዬ ዶል
እብ ዋጅብ ልትነፈዕ እቡ ለሻብ
እብ እዴ ለልትጸበጥ ወምኑ እንዴ
ሐልፈ ደሚር ለልአጸግብ ማል
እግል ልርከብ ላዝምቱ።
እምበል እሊመ እት እዴከ
ለህለ ክሉ ማል ቱ፡ ምን መስከብከ
እንዴ አንበትከ አስክ ለትደሀረ እት
ጂብከ ለህለ ቀለም ማል ቱ። እሊ
ማል እሊ እብ ከፎ አምጸካሁ ወእብ
ከፎ ትትነፈዕ እቡ ኢተአምር ወእተ
ስቱቱ ለህሌከ ሀደፍ ለትአውዕሉ
ኢገብአከ ምንገብእ፡ ዝሕረት ማልከ
ብላሽ ትበዴ ህሌት በሀለት ቱ።
ዝሕረት ማሉ ለኢመቅርሕ ሻብ
ህዬ እት ዐውቴ እግል ልብጸሕ
ለህለ እግሉ በክት ሐዋን ሰበት
ገብአ፡ ክል ነፈር በደል ማል እብ
ዕን ወብዝሔ ሰላዲ ልርእዩ፡ ለእት
እዴሁ ለህለ ማሉ እንዴ መቅረሐ
እግል ዐውቴሁ ዶል ሸግብ ለእግሉ
ለሐዜ ህለ ሀደፉ በጽሕ ወእት
ሐያቱመ ፋርሕ ወልዉቅ ገብእ።
ከሸባብ እለን ለእግለን ሳምያም
ህሌነ ንቅጣት እትለ ሰነት ሐዳስ
እንዴ ፈተሽኩመን ርሕኩም እግል
ትመርቡ ሰአየትነ ተ። እተ ተሌ
ጥብዐትነ ህዬ 2ይ ክፈል እሊ ክቱብ
እግል ለሀሌ እግልናቱ። ሰነት
በኪተት ወሳምን በኪተት ንተምኔ
እግልኩም። እሊ ኖሱ አፍካር ሰኒ
ቱ ማሚ፡ እብ ኬር ዶል ንትፋአል!
ኣቤ ህታተ ለአማን።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሐሩቀት እብ ከፎ ትትዐወት እተ?
ምክር
ዎሮት መትንዕያይ እግል
ሐቴ ሰሬረት ጸብጠ፡ ከእተ
እዴሁ እንዴ ጨቅመየ ዶል
አቅመተየ እብ ፈርሀት ለገሮበ
ክሉ እት ለአርዐዴ ረአየ። ህተ
ህዬ እንዴ አቅመተቱ፡ አዜ ሚ
እግል ቲዴኒቱ? ቴለቱ። እንዴ
ሐረድኮኪ እግል እብለዐኪቱ
ቤለየ።
ከክምእነ
ቴለቱ፣
እንተ
እናስ፡ እሊ ስጋዬ ሐበትመ
እግል ልንፈዐከ ኢኮን፡ እንዴ
በልዐከኒ እግል አጽግበከ ኢኮን፡
ምናተ እንዴ ሳመሕከኒ፡ እንዴ
ኢተሐርደኒ
እብ
ሰላመቼ
ጠለቅከኒ ምን ገብእ፡ ሰለስ ምክር
እግል አስእለካቱ፡ ወእለን ለእለን
አስእለከ ስለስ ምክር እት ክለ
ሐያትከ እግል ልንፈዓካቱ፡ ወምነ
ስጋዬመ ህተን ለሐይሰ እግልከ።
ህቱ ህዬ ሻፍግ እት እንቱ፡
ከእስወንተን
ለምክርኪ?
አስእሊኒተን ቤለየ። ህተ ህዬ፡
አነ ዋልዳይቼ ክምእነ ዐለመተኒ።
ለሰልፋይት ምክር እተ እዴከ
ዲብ አነ እግል አስእለካ ተ፡
ለካልኣይት ህዬ ክም ጠለቅከኒ
ወእት ረአስለ ዕጨት ክም ትገሴኮ
እግል እድገመ እግልካ ቱ..
ለመትንዕያይ እለ ክም ሰምዐ፣
ቅሩብ እንዴ ሐስበ እቅምት አበለየ
ከክምእነ ቤለየ፣ ከላስ ለሰልፋይት
ምክር አስእሊኒ..ከክምእነ ቴለቱ፣
እትለ ሐልፈተከ ኢትተዐስ። እለ
ነሲሐት እለ ብዞሕ ሰበት ዐጅበቱ፡
ጠለቀየ ወህተ እንዴ ፈረት እተ
ረአስለ ዕጨት ትገሴት። ከየ’ለ

ለካልኣይት ምክር አስእሊኒ
ቤለየ። በታተን እላዲ ኢትገብእ
ለትትበሀል፡
ክሉ
ረአስከ
ኢትእመን እበ። ምናተ ሐቴ
ምዕል ህሌት ለትገብእ፡ እንዴ
ቴለቱ ፈረት ወእተ ደብር ለዐል
እንዴ ፈግረት፣ እንተ በዐል አከይ
በክት፡ ሓርጄ ምን ተዐሌ እትለ
ቀበቼ ክልኤ ዐባዪ ጀውሀራት፡
ሜዛን ክል ምነን ከዕስረ ውግየት
ለገብእ ወረከብከ ዐልከ ቴለቱ።
ለእናስ እለ ክም ሰምዐ ከንፈሩ
እንዴ ነክሸ ሰኒ ተአሰፈ ወእበ
እለ ጠለቀየ ብዞሕ ተዐሰ።
ከእት ለአትቃምተ፡ በሊ ከላስ
ለሳልሳይት ምክርኪ አስእሊኒ
ቤለየ።
ህተ ህዬ፡ እንተ መስኪናይ
እንተ፡ ለሰልፋይት ወለካልኣይት
ርሶዕ እት እንተ አዜ ለሳልሳይት
ህዬ እብ አየ እደግመ እግልከ
ህሌኮ? ቴለቱ። እትለ ሐልፈተከ
ኢትተዐስ፡ ወእላዲ በታተን
ኢትገብእ ለትትበሀል ክሉ
ረአስከ ኢትእመን እበ፡ ሐቴ
ምዕል ህሌት እግል ትግበእ
ቱ ብህለትከ ይዐልኮ። ስጋዬ
ወደምዬ ወደነብርዬ ክሉ ምስል
እንዴ መዘንካሁ ዕስረ ውግየት
ኢገብእ፡ ከእት ቀበቼ እብ ከፎ
ክልኤ ጀውሀረት ክል ምነን
ዕስረ ውግየት ለትገብእ እግል
ኢጹር እቀድር መስለከ? እለ
ህዬ እስዉ ዓቅል ለአምን እበ?
እንዴ ቴለቱ ፈረት እግለ።

ዝበድ ዘዖታት

• ትም ምን እብልመ፡ እተ ድዋርዬ ለሀለ
ተየልል ሰበት ትቀወ ዲብዬ ኢኮን...ምናተ እተ ድዋርዬ ጀሬ
ለሀለ ተየልል ህግየ ሰበት ኢለአስታህል ሌጣ ቱ።

ዕልማይ መዕሉማት

• እግል ገሌ ወቅት ምን አዳም ወምነ እሉ ወዱ መክሐዳታት
ዶል ተአረይም፡ እብሊ እንተ አፍካርከ እግል ትረትብ ወለናይ እዲነ
ጭቁጣት ክም ልትሸበህ እትከ ክም ገብእ ትወዴ።
• ወድ ኣደሚ አክልመ ዐቅሉ ዜደ ወካሪ ልቡ ወሰካተ፡ እብለ
ቀለት ገበይ እግል ትረብሹ ወእዝዓጅ እግል ትሰብብ እቱ ለቀለ
ገብእ።
• እት ዶል መክሐደ ለበዝሐየ ምነ ዕጉላት ወአክል ሕድ
ላተን መባልስ፡ ለንቃሽ ክም ተመ ድንጉራት እት እንተን እት ልብነ
ልትከረየ።
• ደረሳይ እተ ዶል ለእስታዝ ደርስ ሸሬሕ እተ ለሀለ ስሕቅ ዶል
ወዴ፡ እሊ እግለ እስታዝ ጨቅጥ ወዴ እቱ ወሐድ 70% ምን ተርኪዙ
ክም ለአበዴ ወድዩ፡ እሊ ህዬ እግለ እሉ ለአርኤ ናይ ሐሩቀት ረድ
ፍዕል ለፈስር ጋር ቱ።
• አክል ሕድ ደማነት ነፍስ ለቡ ነፈር፡ ክል-ዶል እት ቀደም
ብዝሓም እብ ከለጡ እግል ለአዕተርፍ ሐር ለኢለሐረግርግ ነፈር ክም
ቱ ልትአመር።
• ዎሮት ደረሳይ ምን መሻረከት እት እንተርኔት ዶል ልትመነዕ፡
እሊ እተ እሉ ለአክብ ዕልም ወመዐረፈት ተእሲር ወዴ፡ ወእምበል
እሊመ ምን ሽቅል ዓጥል እት እንቱ እግል ልውዐል ፋዬሕ በክት ከስት
እሉ።
• ዕጨት ፍሊን ሐቴ ናይ ፍሊን ጠበቀት እግል ቲዴ ሐድ ዐስር
ሰነት ለአትሐዝየ።
02 ጀዋሪ
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ሐሩቀት እግል ገሮብ አስክ
በአስ ወዐዳወት ለትደርክ ሒለት
ተ። ከዶል ለእለ ነሐርቅ ተ፡ ገሌ
እግል ኒዴ እንዴ ኢንትበገስ፡ እት
ሰልፍ እለ ፍሬ ለአለበ ሒለት
እግል ንትዳገነ ብእትነ። ሐሩቀት
እግል ክሎም አስዑድ ወከፈፍል
ገሮብ ክም ልትዐጸሞ እንዴ
ወዴት እግል በአስ ወቅ’ታል
ተአዳልዮም። እሊ ህዬ እተ እበ
ነሐስብ ገበይ ዐቢ ተእሲር ወዴ።
እብለ ምስምሰ ለጋራት እብ
ገበይ ላበት እግል ኢንሕከም
እቶም ቅድረት እንስእን። ከእለ
ሐቆ ትገብእ፡ ቀደም ክሉ እግለ
ስምዒታይት ሓለትነ ተዋዝነ
እግል ንብለስ እተ ሰኒ ድሩሪ
ገብእ። ከእለ እግል ኒዴ እት
ሰልፍ እብ ቁሪት ገበይ እግል
ነአተንፍስ ብእትነ፡ አውመ

ጠዓሞ

•
ዎሮት
ፖሊስ ደውርየት
እት ወዴ ዎሮት
ነፈር እተ ግንራሪብለ
መሓዝ እንዴ በጥረ
ምነ ረእሱ እተ ውሒዝ
ድቁብ እግል ልትከሬ
እት ለአትፋክክ ረእዩ።
ለፖሊስ እብ ሰዐይ እንዴ
ዐረዩ ምን እሊ ሕሳባቱ
እግል ልብለሱ ወምን ሞት
እግል ለአድሕኑ ጀረበ፡
ምናተ ለመንደላይ ህዬ
ክምእነ ቤለዩ፡ “ኢፋልከ፡
ለተየልልዬ ሰኒ ከለም ሀለ፡
ወተየልል
እለ
እዲናመ
ምኑ ለአኬ።” ለፖሊስ ህዬ፣
“ከላስ እለ ምን ገብእ አነ
ሐምስ ደጊገት በክት እግል
ሀበካቱ፡ እት ቀበት እለን
ሐምስ ደጊገት፡ እለ እዲነ
እግል ንንበረ ለኢተአስትህል
እበ ምስምሰ ሚ ክም ተ
እግል ተአስእለኒቱ” ቤለዩ።
ለመንደላይ ህዬ፣ “አናመ
ሐምስ
ደጊገት
እግል
ሀበካቱ፡ እት ቀበት እለን
ሐምስ ደጊገት፡ እዲነ እግል
ንንበረ ለተአስትህል እበ
ምስምሰ ሚ ክምተ እግል
ተአስእለኒቱ”
ቤለዩ።
ወእብለ ገበይ እለ ክም
አተፈቀው ምስል ሕድ
መደት ዐስር ደጊገት
ክም
ተሀጋገው፡
ሕድ
ጸብጠው
ወአርወሐቶም እተ
ውሒዝ ለድቁብ
ለክፈወ! ከዕዉር
እምበል ዕዉር
ሚኢዋልዩ።

ሙሲቀት እግል ንስመዕ፡ አው
እግል ንትፈከር ወነአስተንትን፡
አውመ ርያደት ዮገ እግል ኒዴ፡
አውመ ህዬ ብዞሕ ለኢለአትዕብ
ሄራር ክም ተምሽየት ለመስል፡
አውመ ክም ሰዐይ ወመጋይስ
ለመስል ገሌ ናይ ገሮብ ሐረካት
እግል ኒዴ ለአትሐዜ።
ሐቆ እሊ ክም ዓረፍነ፡
ለሐሩቀት ሰበበ እግልነ መውቅፍ
ምን ሐዲስ እግል ንጌምሙ
ብእትነ፡ ወሰኒ ወአማን እብ
ገበይ አሆታይ ምን ሐዲስ እግል
ነአትቃምቱ ብነ። እትለ በዝሐ
ወቅት ምስምሳለ ሐሩቀት ምነ
እብ እትጀህለ ጋራት ለተሀሌ
እግልነ ኢፋሉታይት እቅማተት
ለትትበገሰ ትገብእ። ካልእ እንሰር
እግል ትትፈቀድ ለትአትሐዜ፡
ሐቴ ጋሪት ለነአቀምት እበ

መዕሉመት

ወድ ኮርየ ላቱ ጀነ ሀለ፡
እሊ ጀነ ደረጀት ዐቅሉ
(IQ) 210 ደረጀት ገብእ።
ዕምርለ ጀነ ሰቦዕ ሰነት
በጼሕ፡ ህቱ አርበዕ ሀገጊት
ልትሃጌ፣ (ኮርየት፡ እንግሊዝ፡
ኢጣልየት ወያባንየት) ወእት
ረአስ እሊመ ለትሓበከ ናይ
ሕሳብ መሳእል እት ሻሸት
ተለፍዝዮን ፈቴሕ። ዋልዴንለ
ጀነ ክልኢቶም ምደርሲን
ናይ ጃምዐት ቶም። ወምነ
ሰኒ ለአትፈክር ስደፍ፡ ህቶም
እት ሐቴ ምዕል ወእት ሐቴ
ሳዐት ትዋለደው። ለወቅት
ሳዐት ሐቴ ሐቆ አዝህር ናይ
ዮም 23 ማዮ 1934 ዐለ፡
ወእሊ ዓቅል ጀናሆም (ኬም)
ልትበሀል።

ገበይ፡ ወምስለ ለልትጻበጥ ሽዑር፡
ክል-ዶል ምስለ እት መዛጃትነ
ለመጽእ ተቅዪራት፡ ህታመ
እት ትትቀየር ትመጽእ። ከእለ
ምን ገብእ፡ ጌማም እግል ኒዴ፡
ለጋሪት ለከስስ ወለሰልፋይት
ገበይ ተቅዪምነ ለልአትናውር
ገሌ አስእለት እግል ነሀርስ
ለአትሐዜ። እት መጦር እሊመ
አከይ መፋሀመት እግል ተዐሌ
ክም ትቀድርመ እት ወግም
እግል ነኣቴ ብነ። ምን እሊ
ወኬን እንዴ ሐለፍነ፡ ሕኔት እተ
እብ ሰበብለ ሐሩቀት ለጀልበት
እትነ ጋሪት ነሐስብ፡ እተ እግለ
ጋሪት ለገብእ ሐል ምን ነሐስብ
ለሔሰ ቱ።

ምን
አምሳላት ገባይል
- “ዕምር
መቅደረት
ለአከስበከ ወዐቅል ወልባብ
ሰርጌከ።” (እንግሊዝ)
- “ጽንብልዔተት እግል
ትቅተል እንዴ ትቤ መንዱቅ
ኢትትአልበጥ።” (እንግሊዝ)
- ለቢብ እት ዐርሽ
አቅሕሞ እግል ልትገሴ ቀድር፡
ምናተ ዐርሽ አቅሕሞ እምበል
ግሉል ዎሮትመ ኢልትገሴ
እቱ።” (ሩስዪን)

በሀል

• ለገብአ ግራብ አክለ ገሌ
ወዴከ እቱ፡ እት ልትመለእ ወእት
ጨብብ ገይስ፡ ምናተ ግራብ ዕልም
ላተ አክለ ወሰከ እቱተ ከፈዬሕ።
• ቀጠፍ ለአለበ ዕንቦበት
ክመ ግንራሪብ ለአለቡ መሓዝ
(ነሀር) ተ።
• ለዐበ ከለጥ እተ እንተ
ትወድዩ
ከለጥ
ልብ
ዶል
ኢትከሬቱ።
• አደሐ ላሊ እንዴ ኢትርኤ
ኢትሕለየ፡ ወደንጎባሀ ለኢርኤከ
ሰንዐት ሕክም ኢተሀብ እተ።

ተበሰም
• ደረሳይ እግል እስታዙ፡
“ወድ ኣደሚ እተ እሉ ኢወደ
ጋር ልትጃዜ ሚ ኢፋሉ?”
ምደርስ፡ “ክም ኢልትጃዜ
እላዲ እምርተ ኢኮን።”
ደረሳይ፡ “ከእለ ሐቆ ገብአት፡
አነ ማሌ ለትሀየቤኒ ሽቅል ቤት
ሻቂሁ ይህሌኮ!”

በሀል እሙራም

- “እግል መስኒ እብ ውዳዩ አምሩ እት ኢኮን፡ እብ
ሂጋሁ ይአምሩ፡ ወፈታይ እበ እሉ ወዴ እህትማም አምሩ
እት ኢኮን፡ እብ ንሳሉ ይአምሩ።” (ገብሪኤል ማርኬዝ)
- እዲነ እብ ሃሉ ለተአደርሱ ዎሮትመ ይሀለ፡ ከእዲነ
ዐለመተኒ እብል እት ህሌኮ፡ ተበን ቃሊ ክም ደፍዐኮ ሸክ
ኢትውዴ”። (ነጂብ መሕፉዝ)
አርቡዕ 02 ጀንዋሪ 2019
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ን ወዓዳት

ፈ
ዲብ ሐቴ ዐድ
ፋይድ
ለልትበሀል እናስ ሰኒ ጽጉብ ነብር
ዐለ። አባግዑ ዐደድ ይዐለ እግለ።
ለምድር ገልበበቱ ምን ገብእ ንዋይ
ብዕድ ኢልትወዐል እቱ። ፋይድ
ላኪን ሰኒ ዉሕር ነብረ። ኢልኣዘቤ
ምነ ወኢልሐርድ። ዲመ ዳይም
እንዴ ለዐብዳ ነብር ዐለ። ሐቴ
ሰማዲት ለብስ ወሕጃፍ ልትግሬ
ነብረ።
እብ በኑ እግል ለአውዕለ
ሰበት ኢቀድር ተላይ ዋዲ ዲበ
ዐለ። ለተላይ መረ ሕጉዝ ሰበት
ዐለ እግል መንበረት ሌጠ ታለዩ።
ለአዉዐለ ለሐልበ ወክለ ለተትሐዜ
መራዐየት ወዴ እግለ ነብረ። ፋይድ
መረ ውሕር ሰበት ዐለ እት ሰርሰነት ሀቴ ድርፍነት ለሀይቡ ምኑ

ብዞሕ ጅንስ ሻም ህለ ገሌ
ምኑ፡ ሻም ካልቅ፡ ሻም አዳም፡ ሻም
ምትዐት ወርይሐት፡ ሻም ሔዋናት፡
ሻም ኖስ፡ ሻም ሐያት ወሻም ሞት
እግል ኒበሉ እንቀድር።
ሻም ረቢ፡ ክለን እትለ እዲነ

ለህለየ ዐባዪ መአሰሳት እድያን
እብ ክሱስ ሻም ረቢ ለአትፋዝዐ
ወለአትአምረ። ሻም ረቢ እብ
ለትፈናተ
አግቡይ
ወሸክል
ገብእ፡ ገሌነ እግል ኬልቃይነ እት
መናሰበት ፍንቲት ሌጠ ንትዘከሩ፡
ረቢ መድሑርቱ እብላቱ ለፈቴኒ
እንብል፡ ገሌነ ላኪን እብ ክሉ
ደሚሮም ምኮም ወልቦም እግል
ረቢሆም ፈቱ።
ሻም ወጠን፡ እሊ ሻም እሊ
02 ጀዋሪ

መሐመድ ዳፍላ

ሕላይ እብ አማት

ዐለ። ለድቡር ተላይ ‘’ሐሊበ ዲብ
እሰቴ ምንዲ እነብር-መ ሚትከሬ
ምንየ’’ እንዴ ቤለ ምስለ በዐለ
አባግዕ ነብር ዐለ።
አምዕል ሐቴ ለበዐለ አባግዕ
ዲብ ዐድ ውዕል እንዴ ዐለ

አልዐስር እግል ልትቃበለ ትበገሰ።
ለአባግዕ እንጅሕ እንዴ ትመስል
ለጋድም ግልብብት ክምሰል ረአየ
ሰኒ ትበሰጠ እግለ።’’ያለይ እለ
ሐማሊ ምና ገርም ወልሐይስ ረቢ
እርኡዬ ኢኮን! ያረቢ አብዝሐ
እግልዬ’’እት ልብል እብ በኑ ተቀም
ቤለ። ለአባግዕ ክምሰል ሸአገቱ ህዬ
ፋርሕ ዲብ እንቱ ‘’ዉክ፡ዉክ፡ንዒ
ሐማሊ እት ልብል ትቃበለየ።
ለተላይ ክምሰል መጽአዩ፡
‘’ስምዐኒ አብረደ ግርመት ናይ እለ
አባግዕ ኢትዐጅበከ ማሚ፣ ልትፈሌ
ዩመቴ ሔልያይ ወገበአኮ! ሰኒ
ወሐሌክወ ሐማሊ’’ ቤለዩ። አብረደ
‘’ስምዐኒ አቡየ ፋይድ ሕላይ ምን
ገብእ አነ ሐልየ። ላኪን እንተ ሚ
ተሀይበኒ፣’’
ትሰኣለዩ። ፋይድ
እንዴ ልትሰሐቅ ‘’እንተ ጠይአቡከ እግል ሐማሊ ለገብእ ሕላይ
ኢልትሐሌ። ምን ተሐልየ ላቱ ዐቢ

ወሀብኮከ እት ልብል በልሰ ዲቡ።
አብረደ ‘’እንተ ገለድበአከ እግልዬ
ምን ገብእ እግልከ ለረይሕ ሕላይ
አዜ ሐልያ ቱ’’ በልሰ ዲቡ ዳርግ
እት እንቱ።
ፋይድ አነ ሐዝዩ ለህሌኮ ሕላይ
ግምሽ ኢኮን። እለ አባግዕ እበ
ቅዙር ዕማረ፡ ግርመተ ወአጅናሰ
እብ ምእት-ምእት እንዴ ካፈልካሀ
ሐሌካሀ ምን ገብእ ለዲብ ስስ
ወረሕ ትነሰአ ሽቤን አዜ ሀይበካተ።
ለሕላይከ ሐቆ ሐወነ እትሊ
አዜ ለመጽእ ስስ ወረሕ ብግዕት
ይሀይበከ’’ እት ልብል አትፋረሀዩ።
አብረደ እንዴ ኢፈርህ ‘’እተ
እንተ ትብለ ለህሌከ ትገብእ።
ምሴ ክምሰል ትደረርነ እግል ሕለየ
እግልካቱ’’እት ልብል ትዋፈቀ።
ምሴ አበግዖም እንዴ ሐልበው
ክምሰል ትደረረዉ ወአስተርሐው
አብረደ ክእነ እት ልብል እብ

ሕላይ ቴት አበለ።
ሐማላይት አሹሊ ሐማላይት
አፍ ዕማም ዐስር ዕማር ተዐምር
ዕማር ዎሮት ዶል ኣዝህርቱ
ወዕማረ ዎሮት ኣልዐስር
ዶል ለእግለ ትትፈረር
ትገልበቡ ለምድር
ሐሊበ ዎሮት ሕቃንቱ ዲብ
ሐየፊ ልትኬለል
ወሐሊበ ዎሮት መጢቅ ቱ
ዲብ ዐማይር ልትዐገል
ምእት ለመደፈ ሸካል እት
ሸልርሽል
ምእት ገረጂሀ አሰር ዕሙር
ደዉር
ምእት እማት ዐውያት ረአስለ
ዕቆት በጥር
ምእት ፈራራት ምን እንቱ
እግሉ ለሀርር
ምእት በዳያተ ጤብየት እበን
ትነብር
ምእት ለዐይዋ ጋራት ሚ
ኢልአፈግር
አናዲ እለ እቤለ ወዉስክ
እንተ ምን ተአምር
እት ልብል ክምሰል ሐለየ
ለበዐለ ሰኒ እንዴ ትበሰጠ ከምሰለ
ቆሉ እግል አብረደ ሽቤን ወጂበት
ሀበዩ። ምነ ምዕል ለሀ ወሐር
ሕኔት ክም ተላይ፡ ክምሰል
ወልዱ እግል ልግንሑ አንበተ።
ዔማት ክታብ እፈ

ሻም እብ ዕን ኣምራም
እት ወጠነ ሐዲስ ኢኮን፡ እግልሚ፡
ጀላብ ሻም ወጠን ሸበትነ ወኩለ
ዝሕረትነ ሰበት ነሀይብ፡ ምን እሊ

እንዴ ተዐዴነ ህዬ ዝያድ ምእት
አልፍ ለትገብእ አርወሐት ሻባን
ሰበት ደፍዐነ እሊ እግል ኖሱ ካፊ
እስባት ቱ።
ሻም አዳም፡ እሊ እግል ሻም
ዓይለት፡ ሻም ጼወይት፡ሻም አግሩዝ፡
ሻም መልሀይ ወመልሃይት እብ
ዕሙሙ እግል ሻማት ወድ አዳም
ከምክም። እግል አግዋርነ አክል
ነፍስነ
እንፈትዮም ለትሀየቤነ
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ትእዛዝ እግል ውላድ ሐላልነ ሌጠ
እግል ንፍቴ ለትሀየቤና ኢኮን።
ሻም ርይሐት ወምተዕ፡ እግል
እሊ ሻም እሊ ለኢለሐሩ ሕዳም
አንፋር ሌጠ እግል ልግብኦ ቀድሮ፡
አዳም ሰሩ ርሑ እብ ሕሩይ
ነበሪት እግል ልረየሕ ወልመተዕ
ለሐዜ፡ብዕዳም ህዬ እት ክርሲ
ስልጠት እንዴ ትገሰው እግል
ልርኮበ ለሐዙ፡ ምናተ ሻም ሰላዲ
ወማላት ብዕድ ርይሐት ወራሐት
ለልሀይብ እቱ ዘመንመ እቱ ክም
ህሌነ ፍሂም ለአትሐዜ።
ሻም ኖስ selflove ወድ
አዳም እግል ርሑ ልፍቴ
ጠቢዒቱ፡ እምበል ርሑ እግል
ብዕዳምመ ሻም እግል ልመጤ
ለኢቀድር ነፈር ቱ። ገሌሆም
ላኪን አነ አነ ለልአተብል ሕማም
አናንየት እግል ልአጠውር እቶም
ቀድር።
ሻም ሐያት፡ እሊ ሻም እሊ
እት ለገብአ ጅንስ ሕያይ እግል
ልትርኤ ጠቢዒቱ።እዲነ ጸግብ
ምነ ሚቡ ህተ ኖሰ ክባባይ እግል
ትግበእ ምነ እብ ኦስ ተአንዕሰከ
እት ኢኮን።
ሻም ሞት፡ እሊ ሻም እሊ ሻም
መግለል ምንመ ልትሐሰብ፡ ገሌ
አንፋር እግል ሞት ለፈቱ ህለው፡
ለበዝሐው እግል ሞት ለፈቱ
አንፋር እግል ወክድ ረዪም እብ
መረድ ለሰቀመው፡ ገሌሆም ህዬ
ምን እለ እብ ዝኑብ ለትመልአት
እዲነ እንዴ ተሀርበበው ለእት

አልኣክረ ለህሌት ጀነት እበ እግል
ልትባረዶ ለልትሸንሆ ሰብ ኤማን
ወመባጥር ቶም።
አብርሃም ማስሎው ለትበሀለ
ዓልም፡ እተ አፍገረየ ስለል ሓዚ
ወድ አዳም እግል ሻም እት
ሳልሳይት ደረጀት ርቱቡ ህለ።
1. ሓዚ
ነፍስ
(physiological needs) ነብረ፡
ማይ ወመጽሀይ ለከምክም
2. ሓዚ ሰላመት ወመስኩበት
(Safety needs)
3. ሻም ወከባከቦት (Love
and Belonging) ምልህዮት
ወለኢልትፈርቀቅ ሻም ለከስስ።
4. ዐ
ው
ቴ
ወከባረት(Success
and
esteem) እግል ከባረት ወሽዑር
ዐውቴታት ሸርሕ።
5. ሎሎ ግብአት (Self
Actualization)
ርሽመት
ቅድረትከ ወቅድረት ምህዞከ
ለአክድ
ምን እሊ ተርቲብ እሊ እብ
ቀሊሉ እግል ንፍሀሙ ለእንቀድር
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ሻም እት ሐያትነ አክልአዪ ምህም
ክምቱ ቱ። ሲግማን ፍሮይድ
ለትበሀለ ፍንቱይ ሳይንቲስቲ
አምር ለቢብ፡ ስ’ነት አዳም ለበጽሐ
ነፈር ወዑፉይቱ ለእንብሉ፡ እግል
ልፍቴ ወልሽቄ ሌጠ ለቀድር ቱ፡
እት ልብል ሸርሐዩ።
ሻም ዓቅል ወዕሹርቱ፡ ሻም
ኢቀንእ ወኢልትመከሕ፡ አከይ
አክላቅ ወክብር እብ መጦሩ
ኢመጽእ፡ ሻም እብ ነፍሱ ሌጠ
ኢልሐስብ፡ሻም አከር ኢጸብጥ፡
እብ ሕውነ ብዕዳም ኢፈርሕ፡
ሰኔት ልርኤ እት ህለ እብ ፈርሐት
ልትበርሸእ እንዴ ቤለ ወስፉ።
እብ ዕን ዕለመእ ክእነ ለትወሰፈ
ሻም እብ ዕን ሽባን ዝያድ ከብቴ
እግል ልርከብ ሐቁቱ፡ እግልሚ፡
ሸበት ዝያድ ብዕድ ዕምር እለን
እብ ገበይ ሻም ለትበሀለየ ሓጃት
እግል ትርከብ ሰበት ፈቴቱ።
ምናተ ሻም መድረሰት ስብእነት
ወደሚር ርቶዕ ክም ቱ እንዴ
አግረስነ እቡ እብ ቀልብ ናሴሕ
እግል ንካፍሉ ብና።
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ጅግረ አትሌቲክስ አቅሊም ምግብ ተምም

እት ደነግብ ሰነት 2018 ገብእ
ለዐለ ጅግረ አትሌቲክስ አቅሊም
ምግብ ለሐልፈት ሳምን እት
ሜዳን ኩረት እግር አስመረ እበ
ገብአ ጅግረ ተምመ።
እብ አሳስ እሊ ህዬ፡ እት ጅግረ
ሰዐይ ናይ 100 ምትር አንሳት
ሄርሜለ ገዛኢ ምን ምዴርየት
በሪክ፡ ሰለማዊት ሳምኤል ምን
ሰረጀቀ፡ ክምሰልሁመ ሄርሜለ
ሰመሬ ምን በሪክ ለሰልፋያት
እብ ቀደም ትሌ ለትዐወተየ እት

ገብአ፡ እት ናይ ውላድ ለገብአ
ናይ 100 ምትር ሰዐይ፡ ክብርኣብ
ዘወንጌል ምን ሰረጀቀ፡ ነቢል
ሙሰ ምን ጋለነፍሒ፡ ክምሰልሁመ
ናሆም ሰለሙን ምን ጋለነፍሒ
እንዴ ገብአው ምን 1ይ አስክ 3ይ
አተው።
እት ጅግረ 400 ምትር
አንሳት ምን እንርኤ፡ ሄርሜለ
ገዛኢ ምን በሪክ፡ ሉና ዘካርያስ
ምን ሰረጀቀ፡ ባነ ጎይትኦም ምን
በሪክ፡ ለሰልፋያት ሰለስ እት ገብአ፡

እብ እንክር ውላድ ህዬ፡ ፍሊሞን
ዘርኤ ምን በሪክ፡ ነቢል ሙስ
ምን ጋለነፍሒ፡ ናኦድ ሳይሞን
ምን ጋለነፍሒ ምን 1ይ አስክ 3ይ
ለህለ ደረጃት ጸብጠው።
እት ናይ 800 ምትር ጅግረ
አንሳት ህዬ፡ ደሊነ ዳዊት ምን
ፈሪቅ ሰረጀቀ 1ይት፡ ዳናይት
ዳንኤል ምን ፈሪቅ ጋለነፍሒ 2ይት፡
ብርሃና ተስፋገርጊስ ምን ሰረጀቀ
3ይት ዐለየ። ክምሰልሁመ እትሊ
ሪም እሊ ምን ውላድ ለትዐወተው
እሎም ለተሉ ቶም። 1ይ ቴድሮስ
የውሃንስ
ምን ጋለነፍሒ፡ 2ይ
አብርሃም ደሳሌ ምን በሪክ ወ3ይ
ህዬ መድሃኔ ከሰቴ ምን ሰረጀቀ
ዐለው። እት ናይ 1,500 ጅግረ
ሰዐይ ምን አንሳት ለትዐወተየ
አድያም ይሕደጎ ወሰምሃር ሞኮነን
ምን ጋለነፍሒ ክምሰልሁመ ሰገን
ገብሬዝጊ ምን ሰረጀቀ ምን
1ይት አስክ 3ይት እንዴ ገብአየ
ተዐወተየ። እት ጅግረ ሰዐይ
ውላድ እትሊ ሪም እሊ አማንኤል
በርሄ ምን ጋለነፍሒ፡ አብርሃም
ደሳሌ ምን በሪክ ክምሰልሁመ
ፍሊሞን ተስፋይ ምን ሰረጀቀ
ምን 1ይ አስክ 3ይ ፈግረው። እብ
ንቃጥ ኪሉል ህዬ ፈሪቅ ጋለነፍሒ
ሐየት ሓዩት እንዴ ገብአ ካስ ዐቢ
ነስአ።

ፍረቅ ኤሪ-ቴል ወአራግ ሻምፕዮን
ዐጀላት አቅሊም ምግብ ገብኦ

እት መርሐላት እንዴ ትካፈለ ገብእ ለዐለ ጅግረ ዐጀላት አቅሊም ምግብ ዲብ ዮም
30 ዲሰምበር ሰነት 2018፡ 122 ኪሎ ምትር እንዴ ገልበበ ተምመ።
እት ሸዋሬዕ አስመረ ለገብአ ናይ ደንጎበ ጅግረ እት ከብድ ሸዋሬዕ ናይ ሐቴ
ዱረት 3.3 ኪሎ ምትር ሪም ለገልበበ እት ገብእ፡ ምን 1ይ ዲቪዝዮን ነፈር ፈሪቅ
አስቤኮ ሄኖክ ምሉእብርሃን እግለ 122 ኪሎ ምትር እብ 2 ሳዐት፡45 ደቂቀት፡ ወ5
ካልኢት እንዴ አትመመዩ፡ እተ ገብአት ናይ ደንጎበ 6ይት መርሐለት ተዐወተ።
እሊ እብ ፈደሬሽን ዐጀላት አቅሊም ምግብ እንዴ ትነዘመ ለገብአ ጅግረ፡ 40
መትጃግረት 1ይ ዲቪዝዮን ለሻረከው እቱ እት ለዐሌ፡ መትባድረት እተ ናይ ሰልፍ
ደውራት መጃምዕ እግል ለአንብቶ ወልፈንጥሮ ቃድራም ዐለው። እት 46 ኪሎ
ምትርለ ጅግረ ላኪን እግል ፈሪቅ ኤሪቴል ለሻቀለ ሐደስ ትረአ፡ ሚካኤል ሀብቴ
ዐጀለት እንዴ አኬት ምኑ ተርፈ። እሊ በክት እሊ ለረክበ ፈሪቅ አስቤኮ ሜርሒቱ እንዴ
አተረደ ፍንጌሁ ወፍንጌ አንፋር ፈሪቅ ኤሪ-ቴል ለዐለ ፈርግ ወክድ እት 33 ካልኢት
ወቀለዩ፡ ምናተ ለጅግረ እግል ልትመም 30 ኪሎ ምትር ክም ተርፈ ምኑ፡ እኩራም
ለዐለው መትባድረት ፈሪቅ ኤሪ-ቴል ዐረዉ። እት ኣክር እበ ገብአ ናይ ወለት ሳታ
(ቮላተ) ጅግረ ህዬ፡ ሄኖክ ምሉእብርሃን እግለ ጅግረ እብ 2፡45፡05 እንዴ ተዐወተ እቱ
1ይ ፈግር እት ህለ፡ ናትናኤል ተስፋጽዮን ወሲራክ ተስፎም ክልኢቶም ምን ኤሪ-ቴል
ክምሰልሁመ ኣቤል ተወልዴመድህን ምን ፈሪቅ አስቤኮ፡ ዳንኤል ጊላይ ምን ፈሪቅ
ሰምበል፡ ናትናኤል መብራህቱ ምን ፈሪቅ ኤሪ-ቴል፡ ኣሮን ደብሬጽዮን ምን ፈሪቅ
አስቤኮ፡ ተስፋይ ምሕረትኣብ ምን ፈሪቅ ሰምበል፡ ዳዊት የማኔ ምን ፈሪቅ አስቤኮ
ወሮቤል ተወልዴ ምን ፈሪቅ ሰምበል ምን 2ይ አስክ 10ይ ለህለ ደረጃት ነስአው።
እተ መናሰበት እት ሰለስ ናይ ቮላተ ጅግራታት እንዴ ተዐወተ 28 ንቅጠት እበ 1ይ
ለፈግረ ናትናኤል ተስፋጽዮን ምን ፈሪቅ ኤሪቴል እብ ኤሪ-ስፖርት ካስ ተሀየበ።

ደሀይ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

እት
20
ሳምን
ጅግረ
ፕሪመርሊግ
እንግሊዝ
ብዞሕ
አሕዳስ ትረአ። ፈሪቅ ሌሰስተር
ሲቲ እብ ፈሪቅ ካርዲፍ 1 እብ
0 ትቀለበ። ፈሪቅ ቶተንሃም እብ
ፈሪቅ ዎልቭስ 3 እብ 1 እንዴ
ትቀለበ ምን 2ይት ደረጀት መልሸ።
ፈሪቅ ሊቨርፑል እግል ፈሪቅ
አርሰናል 5 እብ 1 ደከ’ን እንዴ
ወደዩ ሜርሒቱ አተረደ። እሊ ገሌ
ምነ ዐባዪ ለልአትዐጅብ አሕዳስ እለ
ሳምን ጅግረ ፕሪመርሊግ ዐለ።
እምበል እሊመ ፍረቅ
ዋትፎርድ ወኒውካስል 1 እብ 1
ፈግሮ እት ህለው፡ ፈሪቅ ፉልሃም
እግል ፈሪቅ ሂደርስፊልድ ታውን
1 እብ 0 ቀልበዩ። ፈሪቅ ብራይቶን
ህዬ እብ ዎሮት ጎል እግል ፈሪቅ
ኤቨርቶን አከጀህ ሰርከዩ።
ዐባዪ ፍረቅ ማን ዩናይትድ፡ ማን
ሲቲ ወቼልሲ እግል ልትዐወቶ
ምንመ ቀድረው፡ ፈሪቅ ቼልሲ
እግል ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ ዎሮት
ጎል ሌጠ እቡ ቀልቡ እት ህለ፡
02 ጀዋሪ

ፈሪቅ ማን ሲቲ
ህዬ እግል ፈሪቅ
ሳውዝሃምፕቶን
3 እብ 1 ትዐወተ
ዲቡ። ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ ህዬ
እብ ሜርሒት
ናይ ዶሉ መደርቡ
ሶልሼየር እግል
ካልኣይት ኢነቱ
4 እብ 1 እግል
ፈሪቅ ቦርንማውዝ ሱሮሕ ህለ።
አስክ እለ እበ ገብአ ትልህየ
ፈሪቅ ሊቨርፑል ምን ፈሪቅ ማን
ሲቲ እብ 7 ንቅጠት እንዴ ቀደመ
ሜርሒት ፕሪመርሊግ ጻብጥ ህለ።
ሕሩይ መተልህያይለ ፈሪቅ ላቱ
መሐመድ ሰላሕ ህዬ እብ 13 ጎል
ሀዳፌንለ ሊግ ዋሌ ልትረከብ።
አስክ እለ ለገብአ ጅግራታት
ፕሪመርሊግ ፈሪቅ ሊቨርፑል እዴ
ዛይደን እንዴ ጸብጠ እቱ ምንመ
ፈግረ፡ ሰነት 2019 ላኪን እብ
እምትሓን እግል ለአንብታቱ።
ፈጅር ዮም 3 የናይር ምስለ እት
ዘነቡ ናሽብ እሉ ለህለ
ፈሪቅ ማን ሲቲ እግል
ልተልሄቱ። እት ቤቱ
ወሜዳኑ እንዴ መጸዩ
ምስለ 12ይት ደረጀት
ለጸብጠ ሸዐቡ እግል
ልጋብሁ ቱ፡ እሊ ጅግረ
እሊ ህዬ ሄራር ፈሪቅ
ሊቨርፑል አስክ ካስ ግረ
29 ሰነት ለልሐድድ
12ይት ሰነት ዕልብ 01

እግል ልግበእ ቱ።
እት ዮም ሰንበት ንኢሽ ለገብአት
ትልህየ ፍረቅ አርሰናል ወሊቨርፑል
መሐመድ ሰላሕ ሽቅል ምህም
ሸቀ። ፈርሚንዮ ሰለስ ጎል እግል
ለኣቴ ወሃትሪክ እግል ልሽቄ ሪጎሌ
እንዴ ሐድገ እግሉ ሰበት ሀበዩ
ተ መደርቡ ምንገብእ ወብዝሓም
ፈተች ርያደት እንሳንየት ለአድረሰ
ዐለ። እግልሚ ህቱ እግል ለሔሰ
መሰጅላይ አግዋል እግል ልግበእ
እት ጅግረ ለልትረከብ እት እንቱ
ክእነ ውድየቱ መደርቡ ክእነ እት
ልብል ወስፈዩ፡ “ሰላሕ ፍንቱይ
ቱ፡ ለዶል ለሪጎሌ እግል ፈርሚንዮ
ሀበያተ እግል እብኬ ቀረብኮ
እንቤዕ መጸተኒ! እሊ እግል ለሔሰ
መሰጅላይ አግዋል ለልትጃገር
ሰላሕ ከፎ ክእነ ወዴ እቤ” ቤለ።
መሐመድ ሰላሕ መልህያሙ ለፈቴ
ክምሰልሁመ መግሀፍ ለአለቡ ራቴዕ
ፍክር ለመልክ ነፈር ክምቱ ምንመ
አድረሰ፡ እሊ ጎል እሊ ዐውል እግል
ኢለአድፍዑ ልትፈረህ!

እብ ዓመት እተ ገብአየ 6 መርሐለት ጅግረ ሻምፕዮን ዐጀላት አቅሊም ምግብ፡
ያቆብ ደበሳይ ምን ፈሪቅ ኤሪ-ቴል ሐየት ስጋደት ገብእ እት ህለ፡ ዳዊት የማኔ ምን
ፈሪቅ አስቤኮ፡ አክሊሉ ገብሬሂወት ምን ፈሪቅ ሓድነት፡ 2ይ ወ3ይ ገብአው። እብ ንቃጥ
ክእሉል ህዬ ያቆብ ደበሳይ እብ 54 ንቅጠት ልትዐወት እት ህለ፡ ውላድ ፈሪቁ ሲራክ
ተስፎም ወናትናኤል ተስፋጽዮን 2ይ ወ3ይ ፈግረው። እት ናይ ወክድ ማልየት ቤጪ
ሲራክ ተስፎም ምን ፈሪቅ ኤሪቴል እብ 17 ሳዐት 41 ደቂቀት ወ48 ካልኢት እንዴ
ተዐወተ ሻምፕዮን ዐጀላት አቅሊም ምግብ ሰነት 2018 ትበሀለ። እምበል እሊመ
ካስ፡ መዳልያት ደሀብ፡ ሰነት እብ ተማመ እግል ልልበሰ ለቀድር ፍሌንየት ሻምፕዮን
አቅሊም ምግብ ሰነት 2018 ለትሐብር ወ5000 ነቅፈ ረክበ።
2ይ ኣሮን ደብረጽዮን ምን ፈሪቅ አስቤኮ እብ ደቂቀት ወ2 ካልኢት እንዴ ተአከረ
መዳልየት ፍደት ወ3000 ነቅፈ ነስእ እት ህለ፡ 3ይ ህዬ ወድ ፈሪቁ ሄኖክ ምሉእብርሃን
እብ 2 ደቂቀት ወ3 ካልኢት እንዴ ተአከረ ናይ ነሓስ መዳልየት ወ2000 ነቅፈ
ተሀየበ። እብ ደረጀት ፈሪቅ፡ ፈሪቅ ኤሪ-ቴል እብ 53 ሳዐት፡08 ደቂቀት ወ4 ካልኢት
ሻምፕዮን ዐጀላት አቅሊም ምግብ ሰነት 2018 እንዴ ገብአ ካስ ዐቢ ረፍዐ። አዋልድ
አንሳት እግለ ዳለ እግለን ናይ 70 ኪሎ ምትር ሪም እብ 9 ሳዐት 57 ደቂቀት ወ33
ካልኢት 1ይት ለፈግረት ደዓም ሻምፕዮን ለዐለት መትባድረይት ዐጀላት ፈሪቅ አራግ
ደሴት ኪዳኔ ተ። ካስ፡ መዳልየት ደሀብ ወ3000 ነቅፈ ህዬ ነስአ።
2ይት አድያም ተስፋይ ምን ፈሪቅ ጋለነፍሒ እብ 2 ደቂቀት ወ6 ካልኢት እንዴ
ተአከረት፡ ሳልሰይት ህዬ ዝናብ ፍጹም ዐለት። እብ ንቃጥ ምን ፍረቅ አዋልድ አንሳት
ዶል እንርኤ ህዬ ክእነ መስል ዐለ።
1ይት ደሴት ኪዳኔ ምን ፈሪቅ አራግ እብ 49 ንቅጠት ካስ፡ መዳልየት ደሀብ
ወ3000 ነቅፈ፡ 2ይት ዝናብ ፍጹም ምን ፈሪቅ አራግ እብ 37 ንቅጠት፡ 3ይት ዳናይት
ጸጋይ ምን ፈሪቅ ጋለነፍሒ እብ 36 ንቅጠት ፈግረ እት ህለየ፡ እት ሐየት ስጋደት
ለገብአ ጅግረ ህዬ፡ 1ይት አድያም ዳዊት ምን ፈሪቅ ደንደን ካስ፡ መዳልየት ደሀብ
ወ2000 ነቅፈ፡ 2ይት ደሴት ኪዳኔ ምን ፈሪቅ አራግ፡ 3ይት ዳናይት ጸጋይ ምን ፈሪቅ
ጋለነፍሒ ተን።
እብ ደረጀት ፈሪቅ ህዬ፡ ፈሪቅ አራግ እብ 29 ሳዐት፡59 ደቂቀት ወ56 ካልኢት
ሻምፕዮን ጅግረ ዐጀላት ሰነት 2018 እንዴ ገብአ ካስ ዐቢ ተሀየበ።
እት መትጃግረት 2ይ ዲቪዝዮን ህዬ ሐየት ስጋደት መሓሪ ተወልዴ ምን ፈሪቅ
ኤሪ-ቴል ገብእ እት ህለ፡ እብ ንቃጥ ኪሉል ገብሬሂወት የውሃንስ ምን ፈሪቅ ሰምበል
እብ 31 ንቅጠት ሻምፕዮን ሰነት 2018 ገብአ። እብ ደረጀት ፍረቅ ህዬ ፈሪቅ አስቤኮ
እብ 65 ንቅጠት ተዐወተ።
ዕዉታም ብድረ ዐጀላት ሰነት 2018 ናይ አቅሊም ምግብ ለትዳለ እግሎም ጀዋእዝ
ምን እዴ መፈወድ ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ ወመመቅርሓይ
ሽቅል አቅሊም ምግብ ትሰለመው።
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ገጽ 11

ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

መብነ ታጅ መሓል

ታጅ መሐል እብ አንያብ
ሐርማዝ ቃሊ ወእበን ማርብል
ለትሸቀ፡ እት ግንራሪብ ነሀር ያሙና
ናይ መዲነት ኣግረ-ህንድ ለሀለ
መብና ቱ። እት ሰነት 1632 እንዴ
አስተብደ ህዬ ዲብ ሰነት 1643
ተመ። ምናተ ለዋሰኮት መብናሁ
ወአትጋራሙ አስክ ሰነት 1653
ክም አተላለ ልትሀደግ።
እሊ መብነ እሊ ሙጋል
ለልትበሀል ሓክም፡ ሙምታዝ
መሓል ለትትበሀል እሲቱ ሰኒ ፈትየ
ሰበት ዐለ፡ እግል ሕሽመተ ለአብነዩ
መብነ እት ገብእ፡ እት 17 ሄክታር
መሳሐት ብኑይ ቱ። መስግድ፡
ቀስር ሕኩመት፡ ሰከን፡ ሳሎናት
ከብቴ ጋሸ፡ መካዝን፡ አብያት
ሰከን፡ ጀራዲን ግርመት፡ አካናት
ተምሽየት ወመትፋግዒ ለከምክም
መብነ ገዚፍ ቱ። ለበነዩ መሀንድስ
ህዬ ሻህ ጃሃን ልትበሀል ወሸክል
ለአፍገረ እሉ ነሓት (ኣርክቴክት)
ኡስታድ ኣሕመድ ልቡሉ።
ሀደፍ ናይለ ሓክም፡ እተ መደት
ሐያት እሲቱ እግል ትንበር እቱ
ወሐርመ እግል ትትቀበር እቱ እንዴ
ቤለ ለበነዩ ቱ። ክምሰል ሞተው
ፈረስ ዎሮት ምነ ተረደው
ሔዋናት ዐድቱ። ፈረስ ምን ምነ
‘ኢኳይንስ” ለልትበሀሎ ሔዋናት
መጽዕን እት ገብእ፡ ምን ፊአት
‘ኢኩስ ፈሩስ’ ለትብል ናይ ሕበር
ስሜት ሔዋናት መጽዕን ለትነስአት
ስሜት ህይብቱ ተ።
ፈረስ ምነ ትሩዳም መጥብየት
ቱ። ቀደም 5,500 ሰነት ቱ ህዬ
ኣደሚ እት መስለሐቱ እግል
ለአውዕሉ፡ ምን ከደን እንዴ ጸብጠዩ
ለአልመደዩ። ምናተ ፈረስ ክም
መክሉቅ እት ምድር ለትከለቀዩ
ስኒን ቀደም 50 ሚልዮን ሰነት ክም
ቱ ዑለመእ መክሉቃት ጌምሞ።
አፍሩስ እግል ብዞሕ አቅራድ
ነፌዕ። እግል ጽዕኔ፡ ሐርስ ወርፈዕ
ዐፍሽ፡ ክምሰልሁመ ስሒብ ካሮሰት።
እት ዘበን ቅዱም ህዬ እት ሕሩባት
ልትነፍዖ እቡ ነብረው። እትሊ
ወክድ ጎነ ዲብ ዐለም ብድረ
አፍሩስ ምነ ትፈተ ጅንስ ርያደት
ጋብእ ሀለ።
ቅርጡጠመ አፍሩስ ስምቅ
(መልጥኢ)
ልትሸቄ
ምኑ።
ቅራቡመ እት ብዝሓት ድወል
02 ጀዋሪ

ህቱ ወእሲቱ ወለበነዩ መሀንድስ
ዲቡ ትቀበረው።
እተ ስኒን ለሀይ 32 ሚልዮን ሩፒ
ለከለፈ መብነ ታጅመሃል፡ እትሊ
ወክድ ጎነ ዐውሉ 827 ሚልዮን
ዶላር ልትዋገም። 20 አልፍ ሸቃለ
እት ብንየት ታጅመሓል ሹርካም
ቶም።
መብነ ታጅመሓል፡ እት ሰነት
1983፡ ኦሮት ምነ ለገረመው
መባኒ ዐለም ወዐጃይብ እዲነ
ሰበት ትሰመ፡ መነዘመት ተዕሊም፡

ዕሉም ወዓዳት ናይ መጅልስ ቅራን
(ዩኔስኮ) እት ሊስተት ርዝቀ ክም
ኣቴቱ ልትአመር። ታጅ መሓል
“ጀውሀረት ሐዳረት እስላም”
ለትብል ስሜትመ ልትሀየብ።
እት ክል ሰነት አስክ 8 ሚልዮን
ለገብኦ ቤጽሐት ሰበት ጋንሕዉ ህዬ፡
“ለሔሰ መብነ ናይለ 7 ዐጃይቦታት
እዲነ” እንዴ ትበሀለ፡ ናይ ሰነት
2007 ጃእዘት ዩኔስኮ ናስእ ቱ።
ገሌ ሐቃይቅ እብ ሰበት መብነ
ታጅ መሓል
• ለሀለ እተ አካነት =
አቅሊም ኡታር ፕራደሽ - መዲነት
ኣግረ
• ርሕቡ፡
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ሄክታር
• መትወቃሉ፡ 73 ምትር
• ለትበነ ዲበ መደት =
1632-1653 ሐቆ ተውሊደት ነቢነ
ዒሰ
• ሸክል
ለአጽበጠዩ
ኣርክቴክት= ኡስታዝ አሕመድ
ላሃውሪ
• ዐደድ ቤጽሐቱ =7-8
ሚልዮን ነፈር እት ክል ሰነት
• አዜ ምን ለአትመቃርሑ
ወመልኩ= ሕኩመት ህንድ።

አፍሩስ
ክም ከረ እስፐይን እስእኖታት፡
ሽነጥ ወመናጥግ (ሕዛም) ልትሸቄ
ምኑ።
እት ዐድነ ኤረትርየ፡ ፈረስ
ልትጸዐኖ እቱ። ፈረስ ለልትጸዐኖ
ህዬ ክም ራክባም፡ ሸየም፡ መሻይክ
ወአቅሸት ቶም። እግል ሐርስመ
ነፌዕ። ፈረስ ለተረደ ሔዋን
ዐድ ሰበት ቱ፡ ስሒብ ለልሐዜ
ዐፍሽ እቡ ልስሑቡ። ካሮሳት
ልስሕብ። መርዓውዮታትመ እት
ፈረስ ልትጸዐኖ አውመ እበ ህቱ
ለልስሕበ ካሮሰት ልትመሸው
ወአካን ቀረዶም በጽሖ።
ፈረስ፡ እት ኤረትርየ ምነ እት
ሰርት መጽእ ለሀለ ሔዋን ቱ። እት
ኤረትርየ ለሀለ አፍሩስ ምን 5000
ረአስ ለኢበዜሕ ክም ቱ ወሳይቅ
ኩልየት ወውዛረት ሐርስ ለአክድ።
ወእብሊ ፈረስ ምነ ቀለው ሔዋናት
ዐድና ቱ። ፈረስ 11 ወሬሕ እት
ምቅርብነ ትከልኡ። ፈረስ ሐትሐቴ ዶል ተአመናቴ። ወሊድ
ሰለስ ላኪን ምን ቃልስ ሳድፍ።
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ስገ ፈረስ፡ እት ስኒን ቅዱም
ኣደሚ እንዴ ኢልትጠወር አፍሩስ
ሔዋን ከደን ሰበት ነብረ፡ ልትነዐዩ
ከበልዑ ክምሰል ዐለ፡ አዜመ ህዬ
እት ገሌ ድወል አሮበ ብለዕ ስገ
ፈረስ ወስታይ ሐሊቡ ታርፍ
ክምሰል ኢሀለ ታሪክ ለሓኬ።
ፈረስ እብ አደቡ ወዕሽረቱ፡ ምነ
መፈተይ ሔዋናት ቱ። አትሓላይ
ወጣሳስ፡ አብልዖት ወአስተዮት
ሰኒ፡ ወትልህየ ለወጅድ እሉ በዐል፡
ለትፈተ በዐሉ ሌጠ ገብእ! ወእብሊ
ፈረስ ሰኒ አሚን ሔዋን ቱ።
ለሓረቀዩ ነፈር ህዬ፡ እብ ፍርጸት
ምን ገብእ ወንክሸት ኢልምሕኩ።
ትጸዐነ እቱ ምን ገብእመ፡ ለአቃልጽ
እቡ ከለአተባጽዑ።
ገሌ ሐቃይቅ እብ ሰበት
አፍሩስ፡
• ፈረስ እብ ብጣሩ ወእብ
ከሬሩ ሰክብ።
• ፈረስ ውልድ ክም ቤለ
እግል ልስዔ ለአነብት።
• ፈረስ-ዐድ አስክ 25

ህግያነ ነኣምር

እት ክቱብ ትግራይት ብዞሕ ኣቲ-ፋግር ለጅንሱ ክቱብ ትርኤ። ኩሎም
መትሃግየት ትግራይት ህዬ ክም ምራዶም ኢከቱበ። እሊ ህዬ ፍንጌሀ
ወፍንጌ ሕተ ህግየ ትግርኛ ለሀለ ፈርግ ኢኣመሮት ቱ። ሕሩፍ ትግሬ
ወትግርኛ እት መብዝሑ ሐቴ ምንማ ቱ፡ እት ክልኤ አካነት ልትፈናቴ።
እት አወላይ ወሓምሳይ (በ ወ ቤ)። ሰበት እሊ፡ እግል ዮም ገሌ ተውዴሕ
እት ቅራአት ትግራይት እግል ንርኤ ቱ፦

እግል መሰአል እለን ተልየ አስማይ ልብ እንዴ ከሬነ ንርአየን፦
ትግሬ
አስመረ
መንደፈረ
ሳወ
ሑመረ
ዓለ
ዐዲቀይሕ
ሰንዐፌ
ደቀምሐሬ

(አትጃጋር ሓምስ)

ትግርኛ
ኣስመራ
መንደፈራ
ሳዋ
ሑመራ
ዓላ
ዓዲቐይሕ
ሰንዓፈ
ደቀምሓረ

እለን ተልያመ ንግነሐን፡ ገሌ ሐብሬ እት ቅራአት ሓምስ እግል ለሀባናቱ፦
ትግሬ
ሰቤ1
ዐቤ2
ከርቤ3
ዐሊ4

(አትጃጋር ሓምስ)

ትግርኛ
ሰበ1
ዓበ2
ከርበ3
ዓሊ4

እትለን ለዐል ካትበን ለህሌኮ ከሊማት ተውዴሕ እግል ሀብ
1. ሰቤ ስሜት አዳም ተ። ዐድ ሰቤ ሰብ ባጽዕ ቶም። እብ ትግራይት፡
‘ሰቤ’ እግል ንክተብ እት ነሐዜ፡ ክምለ ሐን ትግርኛ ካትበ ለህሌኮ “ሰበ”
ከተብናሀ ምን ገብእ፡ ተርጀመተ ትትበደል። ሰበ በሀለት እት በሐር ሰለል
ቤለ ትገብእ።
2. ዐቤ ስሜት ነፈር ተ። ክምለ ሐን ትግርኛ ካትበ ለህሌኮ ከተብኩሀ
ምን ገብእ፡ “ዓበ” በሀለት ይአንአሸ ትገብእ፡ መሰለን፡ ‘ህቱ ወልዱ ዓበ’።
3. ከርቤ እከትብ ህሌኮ እት እብል፡ ክምለ ሐን ትግርኛ ካትቡ
ለህሌኮ ሸክል እቡ ከተብክወ ምን ገብእ፡ ከርቤ ለስራይ ገብእ ሐብኮ
ሕኔት ትገብእ፡ “ከርበ” = አከ፡ ኢሰነ አውመ ከርበዩ ሐቆ እንቤ፡ ‘ቀትለዩ’
ተአሰሜዕ።
4. ዐሊ ዲብ ሐዜ፡ ዓሊ ከተብኩሀ ምን ገብእ፡ “ዓሊ” ስሜት ነፈር
ሕኔት ትገብእ፡ ‘ዓሊ’ = ላጅእ፡ መስከቡ ለጠለቀ ተአሰሜዕ።
ሰበት እሊ፡ ዲብለ ትግራይት ለእንከትብ እቱ ወቅት፡ እግል ነአንተብህ
ሀለ እግልነ።
ሑኩም ቀሰኔት
ምን አስመረ
ሰነት እግል ልንበር ቀድር። ምናተ
ለበዝሐ ዕምር ለከልአ ፈረስ፡ እት
19ይ ክፈል ዘበን ‘ኦልድ ቢሊ”
ለልትበሀል ፈረስ፡ 62 ሰነት ክም
ከልአ፡ ወእት ክታብ ዐጃይብ
እድንየ ለሬመ ዕምር ለቡ ፈረስ
እንዴ ትበሀለ ስጁል ሀለ።
• ንዛም ሀይከል አፍሩስ፡
205 ዓጭም ከምክም።
• አፍሩስ ምን ቤልዐት
ሰዐር ቱ።
• ምነ እት ምድር ለነብሮ
መጥብየት፡ አፍሩስ ለዐበ ዕንታት
ቦም።
• አፍሩስ ዕንታቱ እት
ክልኤ ምልትሑ ሰበት ቱ፡ 3600
በሀለት እብ ቀደሙ ወግራሁ ለሀለ
አሽየእ እግል ልርኤ እቡ ቀድር።
• አፍሩስ እት ሳዐት 44
ኪሎ ምትር እግል ለአራይፍ
ቀድር። ምናተ ለሸፍገ ፈረስ፡ እበ
እት ወክድ ብድረ ለልስዕየ ሸፋገት
ቅያስ ሳዐት ምን ልትገምቤ፡ አስክ
88 ኪሎ-ምትር እት ሳዐት ክም
ወበጽሐ፡ ተሳጂል ብድረ ሸፋገት
አፍሩስ ለሐብር።
• እት ዐለም 60 ሚልዮን
ለገብእ አፍሩስ ሀለ። ሰበት እሊ፡
አፍሩስ እት ዐለም ምነ ህለው
አርቡዕ 02 ጀንዋሪ 2019

መክሉቃት ለሕዳን ቦም ቱ።
• ፈረስ ተብዐት ‘ፈሐል’
ልቡሉ። አንሰት ህዬ፡ ፈረስ
ልቡለ።
• ነኣይሽ-አፍሩስ፡
ምህር
ወምህረት እንብሎም።
• አንያብ ፈረስ 40 ገብእ።
20 እት ነከክ ተሓት ወ20 እት
ነከክ ለዓል።
• ቅርቅሩ ትሩድ ሰበት ቱ፡
እንዴ ትወጠጠ ፈረስ ለፈርጸዩ
ኣደሚ፡ እት ሐያት እግል ልንበር
ለሀለ በክት ሰኒ ሑድ ቱ!
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