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አርቡዕ 04 ጀንዋሪ 2017

ዐውል 2.00 ነቅፈ

ርኢስ ኢሰያስ ዲብ እማራት ዝያረት ሽቅል ወዴ ህለ
እት እማራት ዝያረት ሽቁል
ወዴ ለህለ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡
ምስል ወልይ አልዐሀድ አቡዘቢ
ወናይብ ውቁል ቃእድ ዴሽ
ኢማራት- ሼኽ መሐመድ ቢን
ዛይድ አልናህያን፡ እት ጠወሮት
ዐላቀት ክልኢተን ለዐድ ለረከዘ
ህድግ ወደ።
እተ እት ዮም 2 ጃንዋሪ
እት አቡዘቢ ለገአ ህድግ፡ ርኢስ
ኢሰያስ ወሼኽ መሐመድ፡ አግደ
እት ጠወሮት ናይ ሕበር መሳልሕ
ለትከድም
ዐላቀት
ሸራከት
ወመዓወነት ኤረትርየ ወኢማራት
እንዴ ረከዘው እብ ፋይሕ
ሀድገው።
ክልኢቶም ለሜርሐት እብ
ተውሳክ፡ ዝያድ እግል ልረክዞ እቱ
ለለሐዙ መጃላት ሰዳይት እንዴ
አሌለው፡ እት መጃላት ስያሰት፡

እቅትሳድ እብ ሕበር እግል ልክደሞ
እብ ክልኢቱ ለጀሀት ለህሌት ንየት
ሰኔት አከደው።
ርኢስ ኢሰያስ ወሼኽ መሐመድ
እምበል እሊ፡ እግል ክልኢቱ ጀሀት
ለኸስስ ናይ መንጠቀት ወእድንያይ
ቅደይ እቱ አፍካር ትባደለው።
እተ ህድግ ለኸስሶም ሰብሰልጠት ክልኢተን ለዐድ ሓድራም
ዐለው።
እሊ ክእነ እት እንቱ ርኢስ
ኢሰያስ እብ መናሰበት ሰነት ሐዳስ
2017፡ እግል ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ
እት ቀበት ዐድ ወኻርጅ፡ እት
ሕፍዘት ወጠን ወበራምጅ ዐማር
እግለ ልትረከቦ ቅዋት ድፈዕ፡
ክምሰልሁመ እግል ፈተች ወመሳኒት
ኤረትርየ ንየቱ ሰኔት ሸርሐ።
ርኢስ ኢሰያስ እት ልእከቱ፡ እብ
ስሙዱ፡ ውሕደቱ ወእስትሽሃዱ

እስትቅላሉ ወስያደቱ ለአድመነ
ሸዐብ፡ እት ሄራር ብናእ ወጠን

ወዐማር ለአርእዩ ለህለ መትሰባል
ወመዳፈዐት፡ ሙስተቅበሉ ባርህ

ለለአክድ ክምቱ እት
“ሰነት በኪተት” ቤለ።

ለሐብር

መዕሀድ ‘ስማፕ’ ደረሳሁ ለአድሕር
መዕሀድ ‘ስማፕ’ እግል ተዕሊም፡
ተእሂል ወጎማት እግል 10ይ ኢነቱ
እተ ወደየ መናሰበት፡ 482 ደረሳይ
እት ዮም 31 ዲሰምበር አድሐረ።
ለትደሕረው እብ መጃላት ሕሳብ፡
ቴክኖሎጂ ሐብሬ ወእትሳላት፡ ህግየ
እንግሊዝ፡ ቃኑን ተጃረት፡ ዕሉም
ተድሪስ፡ እዳረት ተጃረት፡ ዕሉም
ስክርታርየት ወእዳረት መክተብ
ክምሰልሁመ ዕሉም ፈን ለደርሰው
ቶም።
መመቅረሓይ ሽቅል ናይለ
መዕሀድ ዶ/ር ተስፋይ ሀይሌ እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ለመዕሀድ እተ

ሐልፈየ 10 ሰነት፡ 75% አዋልድ
አንሳት ለልትረከበ እቶም 3656
ደረሳይ ለአድሕር እት ህለ፡
እግል 2420 ሸቃላይ ለትፈናተየ
መአሰሳት ተእሂላት ክም ነዘመ፡
ክምስለሁመ እግል 23 መአሰሰት
ከደማት ሹረት ክም ሀበ ሸርሐ።
ዶ/ር ተስፋይ እንዴ አትለ፡
መዕሀድ ስማፕ፡ ለእግሉ ሀይብ
ደረጃት ተዕሊም እግል ልወቅል
መዓወነት ክሎም አጅሀዘት እግል
ኢትትፈንቴ ምኑ ሰእየቱ ሸርሐ።
ወካይለ
ትደሕረው
እብ
ተረቶም፡ እት ተዕሊም ለገብእ

ፊራሮ ምን ወቅት እት ወቅት እት
ዘይድ ምን መጸ ተኣምርተ ፈዛዐት
ሙጅተመዕ ክምቱ እት ሸረሖ፡
እሊ ለእግሉ ራክባም ህለው ደርስ
እት መናበረቶም አሀምየቱ ዛይደት
ክምተ ሐበረው።
እት ሰነት 2005 ወራቱ
ለአንበተ መዕሀድ ተዕሊም እስማፕ
እት ሰነት 2014 ክምሰል መአሰሰት
ተዕሊም ዉቁል እብ መፈወድየት
መአሰሳት ተዕሊም ከብቴ ለርክበ
እት ገብእ፡ እት 8 መጃል ከደማት
ተዕሊም ሀይብ ህለ።

አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ እጅትመዕ ጌማም 2016 ገብእ

እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እት ሰነት 2016 ለትሰርገለ
በራምጅ
ዐማር፡
መቅደረት
ሕኩመት ወሸዐብ ለወድሕ ፍገሪት
ቅወት ክምክምት ክምቱ፡ ሓክመት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
አሰይደ ጽገሬደ ወልዴገርጊሽ
ሐበረት።
አሰይደ ጽገሬደ እሊ ለሸርሐት፡
እተ አቅሊም ለትሰርገለ በራምጅ
ከደማት እጅትማዕየት፡ መሻርዕ
ብናእ፡ ሐርስ ወብዕድ እግል ጌማም
እተ ገአ እጅትማዕ ቱ።
እተ አቅሊም እተ ትቀደመ
ተቃሪር፡ እት ዋስዕ ድዋራት ናይለ
አቅሊም ለትዘረአ ኣካል እት
ደረጀት ሰኔት ባጽሕ ክም ህለ፡ እት
ዐማር ጀራዲን ወፈዋክህ ኣውለት
ለተአትናይት ፍገሪት ትትረከብ
ምኑ ክም ህሌት ትሸረሐ።
እምበል እሊ እብ መዓወነት
ሸዐብ ወሰብ-ሽርከት እት ለትፈናተ
ድዋራት አግደ ህዬ እት ወራታት
ሕፍዘት ማይ ወትርበት፡ ብንየት

ተሕትየት ወመሻርዕ ማይ ልትሸቄ
ክም ህለ፡ ብንየት ወወሰዖት
መአሰሳት ዓፍየት ኢረፋይሌ
ወእምባትካለ እንዴ ተመ ክድመት
እግል ለሀብ ክም አንበተ፡ መርከዝ
ዓፍየት ባዳ ወመርከዝ ዓፍየት
ዔላባቡ ህዬ ልትበኔ ክም ህለ
ወደሐ።
እት መጃል ተዕሊም ህዬ፡
ደዓም እት ሽቅየት፡ ወሰዖት
ወአስነዮት መዳርስ ለልትሐመድ

ካድም ክምሰል ትሰርገለ፡ እብ ሰበብ
መናበረት ስብክ ወስግም በኽት
ተዕሊም ለኢረክበ ዐዶታት መዳርስ
እብትዳእየት ክም ትበነ እለን
ወብዝሓት መዳርስ እብትዳእየት
እት ምግባይት ደረጀት ክም ተዐደየ
ተሐበረ።
ሙሽተርከት ናይለ እጅትማዕ
እተ ትቀደመ ተቃሪር ንቃሽ
ሐቆለ ወደው፡ ዳፈዖት ሰሪት
ዕጨይ መደጋግ እግል ልግበእ

እቱ፡ መገጎ አድሐነት እብ ሕፍዝ

እት

ለትተለ

እግል

እዳራቱ

ልትከደም እሉ፡ መሻረከት ሸዐብ

አደቀበ

እት ዐማር ደገጊት እግል ልደቀብ

ወራታት እግል ልትሰርገል እት

ለልብል ወብዕድ ኣራእ ወፊናታት

ተአትፋቅድ፡

አግቡይ

ዝያድ

ሓለፈው።
አሰይደ ጽገሬደ ወልዴገርጊስ
እተ

አስመዐተ

ሰነት

2017

አጅህዘት

ወመትነዛሙ
መስኡልየት

እንዴ

ለለአጸዉር

አትአመሮት

ከሊመት፡

እብ መናሰበት ሰነት ሐዳስ
2017፡ ውዛረት እዕላም፡ እት
ናይ ሙስተቅበል በራምጅ
ዐማር ወጠን ወተእሲር ለወዴ
እቱ ሙህም እድንያይ ወናይ
መንጠቀት
ተጠውር
እቱ
ለረከዘት መቃበለት ምስል ሓይስ
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ እተ
መጽእ ሳምኖታት እግል ቲዴ
ክም ቱ ተሐብር።
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ሸሬሕ ሱሕፊ
‘አሸርቅ አልአውሰጥ’፡ ከበር ሽንኩይ
ዲብለ ሐልፈየ ሕዳት አምዔላት፡ ዲብ ለንደን ለመርከዘ ጀሪደት
‘አሸርቅ አልአውሰጥ’ ዲብ ናይ ዐረቢ ወእንግሊዚ ጥብዓተ፡ ሽንኩይ
“ሐብሬ አክባር” እብ ሰበት ኤረትርየ እት ነሽር አስመነት።
ለጀሪደት፡ ንዛም ወያኔ እግለ አጅረዩ ትሉሉይ ኪደት እድንያይ ቃኑን
ወወራር እት ስያደት ምድር ኤረትርየ እግል ክሒል ወራቴዕ ክምቱ
እግል አተምሳል፡ ሐዲስ ወዚር ካርጅየት ናይለ ንዛም፡ “ሕኩመትነ እግለ
መፈወድየት ሕዱድ ኤረትርየ ወአቶብየ እብ ሰበት ባድሜ ለሀበዩ ቀራር
ምን ትከበቱ ወቅት ረዪም ወዴት” እት ልብል ለሀበየ ምን አማን ለሬመ
- ሸሬሕ ቄሻይ፡ ሕምዝ ክምሰል ህለ እቱ ዳግሙ ህለ።
‘አሸርቅ አልአውሰጥ’፡ እግለ መፈውድየት ሕዱድ ኤረትርየ ወአቶብየ
እት ወሬሕ ኣፕሪል 2002 ለቀረረቱ “ናይ ደንጎበ ወለቀይድ” ቀራር፡
ክምሰልሁመ እብ አሳስ እሊ ዲብ ሰነት 2007 እግል ውሕደት ካሪጠት
መነዘመት ምጅልስ ቅራን ለሰለመቱ እግል ሕዱድ ለወዴሕ ንቀጥ
(demarcation coordinates) ለጸብጠ ወሳይቅ፡ እብ ቀሊል እግል ትርከቡ
ወትራጅዑ ልትቀደር ዐለ። ንዛም አቶብየ እሊ ቀራራት እሊ ነኪሩ ወአስክ
እለ ስያደት ምድር ኤረትርየ ጸቢጡ፡ ርኢት ኪደት እድንያይ ቃኑን
ወእትፋቅየት ሰላም አልጀዛእርቱ። ደጋገሞት ሕሰይ ወነሺር ቄሻይ ደዓያት
ህዬ፡ እግል እለ አማን እለ እግል ልበድል ክሉ ረአሱ ኢልትቀደር።
ዲብ ብዕድ፡ ረዪም ላኪን ቁሪነ ለአለቡ፡ “ረአይ” ናይ ዎሮ ዐብደርሕማን
አረሺድ ለልትበሀል ነፈር፡ ‘አሸርቅ አልአውሰጥ’ አዜመ ምነ ናይ ምህነት
ስከተ እንዴ ሸክፈት፡ እግል ንዛም ወያኔ ክምሰል “እሙን” መትሐድራይ
ዐስከርያይ ወስያስያይ ደዓያት አሜሪከ ዲብ ቀር አፍሪቀ እት ለአትጋርሙ
ትረአ። ኬትባይ እግል እሊ፡ “አቶብየ፡ እግል ቴለል ሶማል - ኢክምሰል
አፍጋንስታን፡ እብ ሒለት እግል ትራቅቡ ወእግል ኤረትርየ እግል ‘ተአድበ’
ቀድረት” እግለ ቤለዩ፡ ለጀሪደት ክምሰለ ህሌተ ነሽረተ።
ሶማል፡ ግረ ወራር ወያኔ ዲብ ሰነት 2006 ለአቴት እቱ ወሐል፡ ዲብ
ናይ ቅሩባት ታሪክ ለትሰጀለ እብ ሰበትለ ቀድየት አምር ሰኒ ለቦም ናይ
መንጠቀት መራቅበት እብ ፋዬሕ ለለአሙሩ ወለልሽሁዱቱ። ለአቶብየ
እግል ኤረትርየ “አደበተ” ለልብል፡ ኬትባይ አው ናይ ዘበ’ነ ታሪክ አማን
ለትረሰዓቱ፡ አው ህዬ እሙር ሕቡር መአይዳይ ናይለ ፈሸለው ዌረት ቱ።
ምን እሊ እንዴ ሐልፈ ለለሀይበ ተርጀመት ብዕደት ይህሌት።
ዲብ እሊ ለምህመት ንቅጠት፡ መርሀዮ ሰላም ወመስኩበት ቀር አፍሪቀ
ወመንጠቀት ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ፡ እግል ዜምታይ ዐገል ቅዋት ካርጅ
እበ የብት አስሉል አምን ዋተዶት “ብሮሲ ድወል” እግል ልትሰርገል
ኢቀድር።
ዲብ እለ መንጠቀት ትንፍፍት፡ ዳይም መሳሌሕ ክለን ደወል ወክሉ
ገባይል ለለአደምን አምን ወመዓወነት እግል ልትመደድ ለቀድር እበ
ገበይ፡ እብ እድንያይ ቃኑን እንዴ ጠዐከ ውሕደት ምድር ወስያደት
ናይ አድሕድ ሐሸሞት ሌጣቱ። ‘አልሸርቅ አልአወስጥ’ ህዬ ሕኔት ሕሰይ
ወምነይ ትነሽር፡ ለኖሱ እተ ከልቀዩ ተማስ አከይ መቅርሕ ከርስ ሽሙም
ለህለ ንዛም አቶብየ ምን ክሒል እንዴ ትጀመለት፡ ገዘ ለአለቡ ምን አማን
ለትበገሰ ራቴዕ ከብር ወተሕሊል እንዴ አዳሌት፡ ዲብ እሊ ሜዛን ለቡ
ሀደፍ እሊ አሆታይ ተረተ እግል ተአግዴ ሌጣተ ሸረፍ ለለሀይበ።
ውዛረት እዕላም
አስመረ
30 ዲሰምበር 2016

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህረ ዐሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ቃኑን እግል ዐቦት .............

ምን ገጽ 3 ለተላለ .......
እት
መደንያይ
ቃኑን
መትፋንያይ እግል ው’ላዱ አው ገጽ
ተሐት ለልትዐለቦ ታርፌሁ እግል
ወቀዮም አው ብዕድ አስባብ አሳስ
እንዴ ወደው፡ እግል ብጽሒቶም
እግል ልፈናቱ ለትቀደር ምንማቱ
እግል ዎሮ ምን ታርፌሁ እምበል ፊነ
እግል ልርከቡ ምነ ዐለ እሉ ብጽሒት
ሜራስ መንተሐት ሰር ሌጠ ክምሰል
ረክብ ዶል ገብእ ክምሰልሁ ለወደ
እቡ ሰበብ ብቆዕ እግል ለሐብር
ቡ። መትፋንያይ እምበል ሰበብ
እግል ገሌ ውላዱ ምነ እምበል ፌነ
እግል ልርኮበ ለቀድሮ ብጽሒቶም
ምንተሐት ሰር ትፋነ እሎም ምንገብእ
ክምሰል ነቀለውቱ ለልትሐሰብ።
መሰለን፡
ሐቴ
መትፋንያይት
5,0000.000.00(ሐምስ
ምልዮን
ነቅፈ ) ለልትዋገም ለኢልትሐረክ
መምተልካት ምነ አርበዕ ውላደ እግለ
ሰለስ ትትፋኔ እሎም ዲብ ህሌት እግለ
ራብዓይ ወልደ ላኪን ሰላዲ ክብት 10
አልፍ ነቅፈ እንዴ ትፋኔት እሉ ሞተት
ኒበል። መትፋንያይት እግለ ራብዓይ
ወልደ እግልሚ ምነ ሐዉ እንዴ
ከርመት 10 አልፍ ነቅፈ ትፋኔት እሉ
ለሐበረቱ ወለሐቴ ሐብሬ ኢሀሌት።
እት ክእነ መስል ቴለል መትፋንያይት
እንዴ ኢትትፋኔ ማይተት ምንገብእ
እሊ ራብዓይ ወልደ ዎሮ ርቡዕ ናይለ
ቤት ወረክበ። መደንያይ ቃኑን ሀዬ
ክምሰልሁ ለወደ እቡ ሰበብ እግል
ልሽረሕ ሰበት ቀስቡ፡ ለእም ሀዬ
እምበል ለገብአ ሰበብ እግለ ወልደ
10 አልፍ ነቅፈ ሌጠ ሰበት ትፋኔት
ፊናሀ ቃኑናይ ከብቴ አለቡ።
መትፋንያይ ታርፌ ዶል ለሀሉ
እሉ እት ፊናሁ እብ ዋዴሕ ክምሰል
ነቅለዮም እንዴ ኢሸሬሕ ኩሉ ማሉ
እግል ዎሮ አው ዝያዳሁ ዶል ልትፋኔ
እቡ ለመትነፈዐትለ ፊነ ገብኡ አንፋር
ምስል ታርፌ መትፋንያይ አክል
ሕድ ቶም ለልትካፎሉ። መሰለን፡
መትፋንያይ አርበዕ ውላድ ሀለው
እሉ ኒበል፡ መትፋንያይ ኩሉ ማሉ
እግለ ዲብ ደውለት ስዑድየ ለነብር

ሑሁ ትፋነ እቡ። መትፋንያይ
እግለ አርበዕ ውላዱ ኣግልሚ ምን
ውርስ ነቅለዮም ለሸሬሕ ሰበብ
ኢሀድገ። እት ክእነ ቴለል እለ ፊነ
ቃኑንየተ እብለ ኸስስ ቅራመት ዶል
ትቀንጽ መደንያይ ቃኑን ለእብ ፊነ
መትነፈዓይ ላቱ ነፈር ምስለ ታርፌ
መትፋንያይ እብ ሕበር አክል አሕድ
ልትከፈል ሰበት ልብል፡ ማል ማይት፡
ሑሁ(እት ስዑድየ ለነብር) ወአርበዕ
ውላዱ አክል አሕድ እት ሐምሲቶም
ልትካፎሉ በህለትቱ።

እስባት ፊነ
እት መደንያይ ቃኑን እብ ፊነ
መትነፋዓይ አነ ልትብል ጀሀት
እግል ሀለዮት ወጽበጥ ናይለ ፊነ
እግል ተአፍህም በ። ፊነ ቅልዕት
ወፊነ ክቱብ ለአግደ ናይ ክቱብ
ፊነ እንዴ አቅረብከ አው እበ ዲብ
አርካይቭ ለሀለ እግለ ፊነ ሓፍዝ ለዐለ
ረጂስትራር ራቴዕ ክምቱ ለትሸሀደ
እሉ ንስከት እንዴ አቅረበ ልትአከድ።
እግል ፈዓልየት ናይ እሎም ክልኦት
ፊናታት ምን እሊ ወኬን ለቀርብ
እስባት ቅብቡልየት አለቡ። እግል
መሰል እግል ቅሉዕ ወናይ ክቱብ ፊነ
እብ ናይ አዳም ሸዋሂድ አፍሀሞት
ቃኑናይ ኢኮን። ምናተ እት ቅሎዕ
አው ናይ ክቱብ ፊነ መትነፈዓይ ላቱ
ነፈር ብዕድ ነፈር እግለ ናይ ፊነ
ሰነድ እብ ሀመሌሁ አው ነቃሱ ዶል
ለአበድዩ ለምን ፊነ እግል ልርከቡ
ቀድር ለዐለ ወግም እብ ሸክል ከሕሰ
እግል ልርከብ እትለ ለአቀርበ ሸክወት
እብለ ከስስ እግል ጽበጥ ናይለ ፊነ
ወለ ናይ አዳም ሸዋሂድ እንዴ አቅረበ
እግል ለአፍህም ቃኑን ሰሜሕ እሉ።
እግል መሰል መትፋንያይ ውላድ
ሰበት ኢሐድገ ለዎሮ ረአሱ ሑሁ
መንኪነቱ ኣንዴ ትፋነ ሐድገ እሉ
ከሞተ ኒበል። ሕት መትፋንያይ እብሊ
መትፋንያይ ለሐድገየ ፊነ ጋንዐት
ሰበት የዐለት ለመትፋንያይ ለሀድገዩ
ሰነድ ፊነ እብ ዓኒ እንዴ ሸ’ጠት
ምን ዐመል በረ ትወድየ። እት ክእነ

ቴለል ሑ መትፋንያይ እግል ሀለዮት
ናይለ ተሀየበቱ ፊነ እግል ለአፍህም
እቡ ለቀድር ሰነድ ሰበት አለቡ ሑሁ
ልትፋኔ ዲብ ሀለ ለዐለው ሸዋህሂድ
እንዴ አቅረበ ዌርሳይ ናይለ መኪነት
እንዴ ትበሀለ እግል ልትአከድ እሉ
እግል ልትሰአል ቃኑን ኢሰሜሕ
እሉ። ላኪን መትፋንያይ እለ መኪነት
እግሉ ክምሰል ትፋነ ኣበ ለፌርመቶም
ከረው ሸዋሂድ እንዴ አቅረበ እለ
መኪነት እብ ፊነ ክምሰል ሐድገ እሉ
እሕቱ ሀዬ እግለ ፊነ እብ ዓኒ ክምሰል
ሻጠጠተ እንዴ አፍሀመ ዐውል ናይለ
መኪነት እብ ሰላዲ ኣግል ትድፍዑ
እግል ልትሐከም እሉ እግል ልጥለብ
ቃኑን ሰሜሕ እሉ።
እት ፊነ ቆል እተ ከስስ ላኪን
መትፋንያይ ፊናሁ እብ ቆሉ እግል
ክልኦት ነፈር ለለስእል እበ ፊነ ሰበት
ገብአት ልትፋኔ ዲብ ሀለ ለሰምዐው
ወለዐለው አንፋር እንዴ አቅረበ እግል
ለአፍህም ቀድር።

ሸጢብ ፊነ
መትፋንያይ እትለ ገብአ ልግበእ
ወቅት ፊናሁ እግል ልሽጠበ ሰልጠት
ቡ። ክምሰለ ፊነ እብ ብሕተ
ለትገብእተ ለእንቤለ እግል ትሸጠብ
ገብአት ምንገብእመ መትፋንያይ
ሌጣቱ እግል ልሽጠበ ለቀድር።
ፊነ ቅልዕት እብለ እግል ትዳሌ
ቃኑን ለጠልቡ ዐገል እግል ትሸጠብ
ትቀድር።
መትፋንያይ ፊናታት ብዙሕ ዶል
ልትፋኔ ገሌ ምነ ሰልፍ ለትፋነዩ ምስለ
ሐር ለዐሬት ፊነ ለልትጻረር ወእብ
ሕበር እግል ልግበእ ለኢቀድር ዶል
ገብእ፡ እግለ ሰልፋይት ፊናሁ እብ
ቅሉዕ ክምሰል ሸጥበየ ልትሐሰብ።
እት መደንያይ ቃኑን ፊነ ሓሪት ምነ
ፊነ ቀዳሚት ትትወቀል።
መትፋንያይ ፊናሁ ዶል ሸጥጠ፡
ለኣክየ፡ አው ለእት ፊነ ህዱግ ለሀለ ማል
እብ ተማሙ አው ሰሩ ዶል ለአዘቤ
ወለሐሬ ለአዝበዩ ማል ዲቡ ለአቅብል
ለፊነ ክምሰል ሸጥበየ ልትሐሰብ።
ለአተላሌ……..

አንፋር ውዛረት ካርጅየት እት አቅሊም
ጋሽ በርከ ዝያረት ወዱ
እብ ወዚር ኻርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ለትመረሐው
አንፋር መክተብ መርከዚ ውዛረት
ኻርጅየት፡ እት አቅሊም ጋሽ-በርከ
ልትሰርገል ለህለ በራምጅ ዐማር
እግል ልርአው ምን ዮም 28 አስክ
30 ዲሰምበር ዝያረት ወደው።
ለሐድ 200 ገበኦ ዝያረት
ለወደው አንፋር፡ እት ከርከበት
ብኒት ለህሌት ጣቀት ከህረበት፡
ኸዛን ወእት ሐንቴሁ ልትዐመር
ለህለ ሐርስ እተ በጽሐው እቱ እብ
መኤምረት ተውዴሕ ተሀየበው።
እት መርከዝ ተእሂል ሳዋ
እተ በጽሐው እቱ፡ ቃእድ ናይለ
መርከዝ ኮሎኔል ደበሳይ ግዴ፡
እግል ሳዋ ወዶረ እት በራምጅ
ዐማር ወመዳፈዐት እብ ዓመት፡
ረበዮት ሸባባት ህዬ እብ ፍንቱይ
እብ ዓላብ ለትተለ ተውዴሕ ሀበ።
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ሐቆ እሊ ለአንፋር እብ
መስኡል ሀይአት ዘርእ ወንዋይ
ሜጀር ክብረኣብ አብርሃም እንዴ
ትተለው እት መርከዝ ስናዐት
አለቡ፡ ኸዛን ገርሰት ወእት
ሐንቴሁ ልትዐመር ለህለ ሐርስ
ክምሰልሁመ መርከዝ ጣቀት ፋንኮ
በጽሐው።
እት ሀይአት ዘርእ ወንዋይ
መስኡል ሐርስ ግብለታይ ክፋል
አሰይድ ሐይሌዝጊ ሀብቴ እግለ
ዛእሪን እተ ሀበዩ ተውዴሕ፡ እት
ሐንቴ ኸዛን ገርሰት ልትዐመር
ለህለ ፈዋክህ ፍገሪት ሰኔት ክም
ትረከበት ምኑ ሸርሐ።
እት ፋንኮ ለገአ ለገአት እሎም
ሕድርኖት፡ መስኡል ሀይአት
ዘርእ ወንዋይ ኤርትርየ ሜጄር
ክብረኣብ አብርሃም እተ ሀበዩ
ሸርሕ፡ ሕኩመት ኤርትርየ እት
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 01

ኸዛናት ዐባዪ፡ ብንየት ተሕትየት
ሐርስ፡ ወጀዶት ጣቀት ወብዕድ
እት ደማን ለበ ድ አረጀት ክም
በጽሐት እት ሸርሕ፡ እት አቅሊም
ጋሽ-በርከ ገብእ ለህለ ወራታት
ሐርስ ለተአትሐዜ ጣቀት ሕሉል
ራክበት ክም ህሌት ወደሐ።
ወዚር ኻርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ እብ ተረቱ፡ ለእብ
መናሰበት ሰነት ሐዳስ ለትነዘመት
ዝያረት፡ እብ ዛይደት መሻረከት
ሸዐብ ልትሰርገል ለህለ በራምጅ
ዐማር እንዴ ረአው ሙስተቅበል
ለሔሰ ወቀይ እግል ሰርገሎት
ለለአትናይት ክምቱ ሸርሐ።
ዛእሪን እት ደንጎበ፡ እት ባርንቱ
እብ ቃእድ ቅያደት ምውዳቅ
ጸሓይ ብርጋዴር ጄኔራል ተኽሌ
ክፍላይ ለገአት እሎም ሕድርኖት
ሻረከው።
ገጽ 2

3ይ ክፈል

ጅንስ ፊነ ወዐገል ፊነ
ዲብ መደንያይ ቃኑን ሰለስ
ጅንስ ፊነ ሀለየ፡ ህተን ሀዬ፦
• ፊነ ፍትሕት
• ፊነ እብ ክቱብ
• ወፊነ እብ ቆል ተን።
ፊነ ፍትሕት ወፊነ እብ
ክቱብ ለገበአ ጅንስ ፊነ ሰበት
ገብአየ፡ ሀለዮተን እበ ገኔሕ እግል
ልትሰጀለ ወጅብ። ረጂስትራር
አብያት ፍርድ ክምሰልሁመ ሰብ
መዝ እዳራት ደዋሒ( ረጂስትራር
አብያት ፍርድ ዲብለ አለቡ ባካት
በህለት ቱ) ፊናታት እግል ልሰጅለ
ወጅብ።

1. ፊነ ፍትሕት
ፊነ ፍትሕት ከብቴ ቃኑን
እግል ትርከብ ገብአት ምንገብእ፡
እሊ ተሌ ዐገል እግል ተአትምም
ወጅብ፦
1) ፊነ
ፍትሕት
እብ
መትፋንያይ
ኖሱ
አውመ
መትፋንያይ ዲብ ልትሃጌ እብ
አዳም ብዕድ እግል ትከተብ
ትቀድር።
2) ለፊነ ክም ትከተበት፡
እብ ኦሮ እት ሽቅል ረስሚ
ለሀለ ረጂስትራር ቤት ፍርድ
እት ገጽ ክልኦት ሻሁድ እግል
መትፋንያይ እግል ልትቀረእ እሉ
ወጅብ። መትፋንያይ ናይ ስምዐት
ሙሽክለት ሀሌት እሉ ምንገብእ
ሀዬ፡ እግለ ፊናሁ ኖሱ እት ገጽለ
ክልኦት ሻሁድ (ሰምዓት) ወእት
ገጽ ረጂስትራር እግል ልቅረአ
ቀድር።
3) ዲብ ዕልብ 1-2 ለሀለ
ዐገል ክም ተ’መ መትፋንያይ፡
ክልኦት
ሻሁድ
ክምሰልሁመ
ተጅስትራር ፌርመቶም እግል
ሊደው እቱ ወጅብ።
4) ፊነ ፍትሕት እግል እሎም
ምን 1-3 ለሀለ ዐገል ክም ተ’መ
እብ ዋድሐት እግል ትህደግ ወዕለት
እግል ልግበእ እተ ወጅብ።
5) ፊነ ፍትሕት እት ስጅል
ቤት ፍርድ አውመ እት ስጅል
በዐል ማዝ እዳረት ደዋሒ እግል
ትትሐፈዝ ወጅብ።
ለዲብ ፊነ ፍትሕት ለፈረመው
ሸዋህድመ እግል ለአትሙመ
ለቦም በቃዐት ሀሌት። እሎም
ሸዋህድ በቃዐት ቃኑንየት እግል
ተሀሌ እሎም፡ እግል ልቅርኡ
አውመ ለትቀረአ እግል ልስምዑ
ክምሰልሁመ ለፊነ ለትዳሌት እበ
ሂገ(ሉቀት) እግል ልፍሀሞ ለቀድሮ
እግል ልግቡእ ሀለ እሎም።

2. ፊነ እብ ክቱብ
ፊነ እብ ክቱብ በህለት
ለመትፋንያይ ኩሉ እብ ተማሙ
እብ እዴሁ አው እብ ናይ
ከቲብ መከነት ለከትበ ፊናተ።
ክል ሰፍሐት ናይለ ወረቀት ፊነ፡
ዕለት እግል ለሀሌ እተ ወእብ
መትፋንያይ እግል ልትፈረም
እተ ሀሌት እሉ። መትፋንያይ

እግለ ፊነ እብ ተማመ እብ እዴሁ
ለከትበየ ገአት ምንገብእ፡ ለፊነ እብ
መትፋንያይ ለትከተበት ክምተ
ፈረጎተ ኢትከብድ። መትፋንያይ
ፊናሁ እብ መጥበዐት ለከትበየ
ገአት ምንገብእ ላኪን እግለ ክቱብ
ለሀለ እት ክል ገጽ ናይለ ውራቅ
ኖሱ ኣብ ታይፒንግ ክምሰል ከትበዩ
ለለፍህም ሸሬሕ እብ እዴሁ እግል
ልክተብ እቱ ቡ። ናይ ክቱብ ፊናመ
እት ስጅል ቤት ፍርድ አው እት
ስጅል በዐል መዝ እዳራት ደዋይሕ
ኣግል ልትሐፈዝ ቀድር።
ፊነ
እብ
ክቱብ
እግል
ተአትምሙ ምነ ወጅብ ዐገል
ለእንፍህሙ ምንለሀሌ፡ እለ ኑዕ ፊነ
እብ ዎሮ እግል ልክተብ ወልቅረእ
እብለ ቀድር ነፈር ሌጠ ክም ትዳሌ
እንፍህም።

3. ፊነ እብ ቆል
ፊነ እብ ቆል ትበሀል እት ሀሌት፡
ኦሮ ሞቱ ትሽእግ ለሀሌት ለትመስል
እቱ ነፈር ናይ ደንጎበ ፊናሁ እት
ገጽ ክልኦት ሻሁድ ለለስእል እተ
ጅንስ ፊናተ። መደንያይ ቃኑን
ዎሮ ነፈር እብ ዘዐቱ እብ ሰበትለ
እግል ልትፋኔ እቡ ለቀድር ሐድ
ሐድ ዋዲ ሀለ። መትፋንያይ እብ
ቆል እትለ ትገብእ ፊነ እትሊ ለተሌ
ቅደይ እግል ልትፋኔ ቀድር።
• ቀብሩ ለከስስ መምርሕ
ለሀይብ አው
•
ምን 5,000.00(ሐምስ
አልፍ ነቅፈ) ለኢበዜሕ ዐውል
ለቡ መምተልካቱ እብ ገበይ ህያብ
እግል ዌርሰቱ እግል ለአውርስ
ቀድር። አው
• ስነት አዳም ለኢበጽሐው
ው’ላዱ እንዴ አሸረ ቀዋኒን
ውካለት ወዴ።
ምን እሎም ቃኑን ኣብ
ዋድሐት ካትቡ ለሀለ ቅደይ ወኬን
እብ ቆል ልገብእ ለገብአ ልግበእ
መምሬሕ ሜራስ ፈጽም አለቡ።
መትፋንያይ ምን 5,000.00
(ሐምስ አልፍ ነቅፈ) ወለዐል
ለልትዋገም መምተለካት እብ ቆሉ
ዶል ልትፋኔ ለፊነ እት 5,000.00
ነቅፈ ትትከሬ። እግል መሰል፡ ሐቴ
ቅሩብ ሞት ለሸአገት እም አባት
ነፍሰ(ኬድማይ ዲን) ወብዕዳም
ሸዋሂድ እትለ ሀለው እቱ እግለ
መደት ረያም በዐል ዐራት ጋብአት
ዲብ እንተ ለራዔተ ለይተሀዴት
ወለት ሕደጋት እዴ ወለተ እት
ጼወ/ህዳይ ክም በጽሐት ሰርጎ
እግል ልግበእ እለ እንዴ ሐስበት
ኩሉ ናይ እዘንዬ ወስጋድጄ ደሀብ
ፉኒት እግለ ሀሌኮ ወእንቱም
ሸዋሂድ ሀዬ ዮም ሴምዐት ወፈጅር
ሸዋሂድ እንቱም እንዴ ትቤ ሽብ
ቆለ እንዴ ትፋኔት ሐቆ ሕዳት
አምዔላት ሞተት ኒበል። ሐቆ
ሞት ለፊነ ቅራመት ትከልቅ ከዓም
ወግም ናይለ ፊነ እብ ቆል ለተሀየበ
ደሀብ እብ ሰላዲ ክምሰል ትቀየመ
ሐድ 120,000.00 ነቅፈ እንዴ
ገብአ ጸንሐ። እት ክእነ ላቱ ቴለል
መደንያይ ቃኑን እብ ቆል እትለ
ገብእ ፊነ አስክ 5,0000.00 ነቅፈ

ለልትዋገም ኢገብአ ምንገብእ
ሐድ 120,0000.00 ነቅፈ ለገብእ
መምተልካት ዲብ ዌርሰት እብ ቆል
እግል ልትሐላለፍ ሰበት ኢሰሜሕ፡
ለወለት ሕደጋት እዴ ወለተ ለእብ
ፊነ ተሀየበየ መምተልካት ጌማሙ
እት 5,000.00 ነቅፈ ኣንዴ ነቅሰ
ልትሀየበ። ለሐድ 115,000.00
ነቅፈ ለልትዋገም ደሀብ ሀዬ እት
ኩሎም ዌርሰት አክል አሕድ
ልትካፈል በህለት ቱ።
ክምለ እት ለዐል ሽሩሕ
ለሀለ፡ ፊነ እብ ቆል እትለ ገብአ
ወክድ ለትገብእ ፊነ ኢኮን።
መትፋንያይ
ሞቱ
ለኢተርፉ
ክምተ ዶል ልትሰምዑ ናይ ደንጎበ
ፊነ እት ገብእ እሊ ሽዑር እሊ
ናይ ደሚርቱ። መትፋንያይ እብ
እብር ልግበእ አው እብ ሕማም
አውመ እብ ብቆት ከላስ ሞትቼ
ኢ’ተርፍ ዶል ልብል በህለት ቱ።
ምናተ መትፋንያይ ፊነ እብ ቆል
ሐቆለ ትፋነ እግል ወቅት ረዪም
እብ ሐያቱ ኣግል ልጽነሕ ቀድር።
ለእብ ቆል ተሃገየ ሂገ ወቅት
ነስአት ምንገብእ ኣግል ትትረሰዕ
አው መድሙነ እግል ልትሻረፍ
ሰበት ቀድር፡ መደንያይ ቃኑን
መትፋንያይ ፊነ እብ ቆል ሐቆለ
እግል ሰለስ ወሬሕ አው ዝያደቱ
እብ ሐያት ጸንሐ ምንገብእ ለፊነ
ሀለዮተ ክምሰል ለአከትም ብዩን
ሀለ። ሰበት እሊ መትፋንያይ ፊነ
እብ ቆል ፈጽም እግል ትርከብ
ገአት ምንገብእ እብ ቆል ሐቆለ
ትፋነ እት ቀበት ሰለስ ወሬሕ
ክምሰል ሞተ ዶል ልትአከድቱ።

ፊነ ቅልዕት ወፊነ እብ
ክቱብ ለከስስ ወሱክ
አፍተሓት
እት ፊነ ቅልዕት ወፊነ እብ
ክቱብ ምስሐት፡ ሽጥበት፡ ከሊመት
እት ረአስ ብዕደት ከሊመት ክትበት
ሽግለ ፊነ ለአፈርሰ። ፊነ እግል
ትፍረስ ገአት ምንገብእ ላኪን
ለምስሐት፡ ሽጥበት አው ከሊመት
ረአስ ከሊመት ክትበት እግል ምራድ
መትፋንያይ ለበደለ አው ለአትሓየሰ
ጋብእ ዶል ጸኔሕ ሌጣቱ። እግል
መሰል፡ ዎሮ መትፋንያይ ስሜት
ወልዱ እንዴ ሰመ ቤትቼ እግል
ፍላን ወልዬ እትፋኔ እበ ሀሌኮ
ለልብል ጽበጥ ለብእቱ ክቱብ እት
ፊናሁ ካትብ ዲብ እንቱ እሊ እብ
ቢሮ እንዴ ትመሰሐ ለቤት እግል
ፍላነት ሕትቼ (ስሜተ እንዴ ከትበ)
ለትብል ዘዐት ምንለዐል ወሰከ እቱ
ኒበል። እሊ እብ ቢሮ ናይ ምስሐት
መዋዲት እግለ እብ ሰበት ለገብአት
ፊነ፡ ሰልፍ እግል ወልዱ ልብለ ዐለ
ሐሬ እግል ሕቱ እንዴ ገብአት
እብ ተማመ ብድልት ሰበት ሀሌት
ለፊነ ቃኑናይ ከብቴ አለበ።
ምስሐት፡ ሽጥበት፡ ከሊመት እት
ረአስ ከሊመት ክትበት፡ ለጸብጠ
ክፋላት ፊነ፡ እግል ልትፈንተው
ቀድረው ምንገብእ ህቶም ሌጠ
እንዴ ፈርሰው፡ ለብዕድ ጽበጥ
ናይለ ፊነ ላኪን ሰብት። ምናተ
እት ፊነ ቅልዕት እበ ሸዋሂድ እበ
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ትፈረመ ሰነድ ቅቡልየት ዶል
ረክብ እት ፊነ እብ ክቱብ ሀዬ
መትፋንያይ እብ እጃዘቱ ለወድዩ
ክምቱ ለለፍህም ፌርመቱ ዶል
ከሬ እቱ፡ ለፊነ ትፈርስ።
እግል መራጄዕ እብለ ኸስስ ሀዬ
እት ፊነ ቅልዕት ወሰክ ክቱብ አው
ዝዖታት እት አጥራፍ ናይለ ፊነ
አው እት ፍንጌ አሽጡር ለአተ
ክቱብ ዶል ልሀሌ አው ግረ ፌርመት
ሸዋሂድ ለትከተበ ክቱብ ንየት
መትፋንያይ ለበደለ ወሱክ ክምቱ
ተአመረ ምንገብእ ኢልትፈጸም።
እት ናይ ክቱብ ፊነ ላኪን ወሰክ
ክቱብ አው ፍንጌ አሽጡር ካልእ
ለትወሰከ ክቱብ ሀለዮቱ ኣግለ
ፊነ ኢለአፈርሰ። ሰበቡ ፊነ ኣብ
ክቱብ ኖሱ መትፋንያይ እብ በይኑ
ለከትበዩ ሰነድ ሰበት ገብአ እተ
ሐዘዩ ወቅት ሀዬ እግል ልወስክ
እቱ ሰበት ቀድር፡ ወሰክ ዝዖታት
ምን ከትብ እቱ ለፊነ ኢትፈርስ።
ፊነ እብ ክቱብ ምነ ገብአ እተ
እት ቀበት ሰቡዕ ሰነት እት ስጅል
ቤት ፍርድ ኢተሐፈዘት ምንገብእ
ሀለዮተ ለአከትም ወትወድቅ።

ነቂል ምን ሜራስ
ክምለ ትሸረሐ መርሑም
ለአንሰሰዩ ዳር እምበል ፊነ አው
እብ ፊነ እት ዌርሰቱ ልትሐላለፍ።
መርሑም መምተልካቱ እብ ፊነ
እት ዌርሰቱ ኣግል ለዐዴ ዶል
ለሐሬ አግቡይ ናይ ዎሮ ምንእሎም
ለሀደግናሁ ፍፊናታት እንዴ ተበዐ
ፊናሁ ኣግል ለአትምም ሐቅ ምን
ሕቁቁ ምንማቱ፡ እብ ፊነ ዳርከ
እት ዌርሰትከ ኣብ ፍንቱይ እት
ውላድከ ናይ ሓለፎት ሕቅ ከም
ምራድከ እግል ሰር ውላድከ
መምተልካትከ ለተአወርስ ኣቱ
ወእግል ሰር ምኖም ሀዬ ምን ሜራስ
እግል ትክረሞም ሐቅ ለለሀይብ
ኢኮን። ኣት መደንያይ ቃኑን ናይ
መትፋንያይ ሕርየት ካምለት እንዴ
ኢትገብእ ሐድ ሀለ እለ።
መትፋንያይ
እግለ
ናይ
ቃኑን ዌርሰቱ ምን ሜራስ እግል
ልንቀሎም ቃንን ለሰሜሕ እሉ
ገብአ ምንገብእመ እግል ውላዱ፡
ውላድ ውላዱ፡ አው ብዕዳም ገጽ
ተሐት ለልትዐለቦ ታርፌሁ ምን
ሜራስ እግል ልንቀሎም እትለ ቀርር
እቱ ቴለል ላኪን ለነቂል ክቡት
ለውድዩ ሰበብ ብቆዕ እግል ለሀሌ
እሉ ወጅብ። መትፋንያይ እሎም
ለተሀደገው አንፋር አስማዮም
ኣንዴ ሳመ ሰበብ ነቂሎም እንዴ
ሸርሐ እግል ልክተብ ቃኑን
ቀስቡ። ቤት ፍርድ ሀዬ ለእብ
መትፋንያይ ለቀርበ ሰበብ ክምሰለ
ሀለዩ ክም ሐቂቀት እንዴ ነስአቱ
ብቆዕቱ መኢኮን ትመርምር። እሊ
ለገብእ እቡ ሰበብ፡ ፊነ ወጽበጠ
ሐቆ ሞት መትፋንያይ እት ፍዕል
ሰበት ልውዕል፡ መትፋንያይ ሀዬ
አስክ ቤት አማኑ ሱሩሕ ሰበት ሀለ
ለከትበዩ አስባብ አማንቱ መኢኮን
ደሊል አቅርብ ኣግል ቲበሉ
አው እግል ሐቂቀት ናይለ ፊነ
ለልትጻረር እስባት ዶል ቀርብ እሉ
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እግል ለአፍርስ በክት ለለሀይብ
ኢኮን። እብ ተውሳክ ለበዝሐ
አዳም ለልትፋኔ እቱ ቴለል የእብ
ዕምር የእብ ኢረኪብ ዓፍየት ኣብ
አርወሐት ለጸኔሕ እቱ ወክድ
ረዪም ክምሰል ኢኮን ዶል ለአገርስ
ለወድዩ ቃኑናይ ፍዕል ሰበት ገባአ
እት ካነ አዋይን ሀዬ መትፋንያይ
ሐሰት እንዴ ሐድገ እግል ልሕለፍ
ኢለሐሬ ኣንዴ ትበሀለ ሰበት
ልትጌመም ለእት ፊነ ከትበዩ ሰበብ
ክምሰል አማን ልትነሰእ።
አስባብ ብቅዓም ለልትበሀሎ
ከፎ ቶም? ለይብቅዓም አስባብ
ሀዬ ሀለው? ለልብል ሰኣላት
ለሀሌ። መደንያይ ቃኑን ብቅዓም
ወኢብቅዓም እንዴ ቤለ ለከትበዩ
ተፋሲል ናይለ አስባብ ኢሀለ።
እብ መትፋንያይ ለተሀደገ ሰበብ
ብቆዕቱ መኢኮን ቀረሮት ወቀይ
አብያት ፍርድ ቱ። ቤትፍርድ
እብ መትፋንያይ ለትከተበ ሰበብ
ብቆዕ ኢኮን ትቤ ምንገብእ ለፊነ
እግል ተአፍርሰ ሰልጠት በ።
እትሊ እግል ንፍሀሙ ለብነ እግል
ምሜራስ ብቆዕ ግብአት በህለት
ትዌርሳይ እግል ትግበእ ለለትሐዜ
ዓምል አው በቃዐት እንዴ ገብአ፡
ቃኑን እግለ እት ለዐል ለሸርሐናሁ
ተፋሲል ጀራይም ለአጅረ ነፈር
እት ሜራስ (እብ ፊነ ወእምበል
ፊነ) እግል ኢልሻርክ መንዑ።
ነቂል ምን ሜራስ ልትበሀል እት
ሀለ ላኪን መትፋንያይ እት ፊናሁ
ለገባአ ብቆዕቱ እግል ልትበሀል
ለቀድር አስባብ እንዴ አሸረ እግል
ውላዱ አው ገጽ ተሐት ለልትዐለቦ
ታርፌሁ ምን ሜራስ ለወርኬ እቡ
አግቡይቱ።
መትፋንያይ ታርፌ ዶል ለሀሌ
እሉ ሌጣቱ እብ ሰበብ ዋዴሕ እንዴ
ሸርሐ ምን ሜራስ እግል ልንቀሎም
ለልትቀሰብ። ታርፌ ሐቆ አለቡ
ላኪን እግል ብዕዳም አቃርቡ ሰበብ
እንዴ ኢለሐዜ ኣግል ልንቀሎም
ቃኑን ሰሜሕ እሉ። መደንያይ ቃኑን
ገጽ ተሐት ለትዐለቦ ታርፌ ለአለቡ
መትፋንያይ ዳሩ እግል ዎሮ አው
ምኑ ለበዝሖ ዶል ልትፋኔ እቡ እብ
2ይ፡ 3ይ፡ 4ይ ደረጀት ለሀለው
ናይ ቃኑን ዌርሰቱ ምነ ሜራስ
ክምሰል ነቅሎምቱ ለልትሐሰብ።
እግል መሰል ኦሮ አብ ውላድ
ወሐዳር አለቡ። ዋልዴኑ ሀዬ
ቀደሙ ሞተው። ክልኦት ሐዉ
ላኪን እብ ሐያቶም ሀለው ኒበል።
እሊ አብ ኩሉ ማሉ እግለ ፈትዩ
መስኒሁ እንዴ ትፋነ እቡ ክምሰል
ትወፈ ለክልኦት ሐዉ እምበል
ሐቴ ምስምሰ ነቅሌነ እግል ሊበሎ
ቃኑን ኢሰሜሕ እሎም።
መትፋንያይ እግል ውላዱ
አው ገጽ ተሐት ለልትዐለቦ
ታርፌሁ ምን ሜራስ ነቅለዮም
እግል ልትበሀል ገብአ ምንገብእ
ምን ማሉ ወለሐበት እንዴ ኢረክቦ
ተርፎ ዲብ ሀለው ሊውጣቱ ወለ
እግለ ቃኑናያም ዌርሰቱ ሑዳይ
ማል እንዴ ሀበ ለበዝሐ ማሉ ኣግል
ብዕዳም ኣልትፋኔ እቡ እትሀላመ
ክምሰል ነቅለዮምቱ ለልትረኤ
ለልብል ሰኣል ምህም ቱ።
እት ገጽ 2 ልተላሌ..........
ገጽ 3

ኣደም ሳልሕ አቡሓሪሽ
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moment. She began her tour three months ago.
a. (travel/ for three months)
*She ___________________________.
b. (visit/ six countries so far) *She ____________________________.
2. Jimmy is a tennis player. He began playing tennis when he was
ten years old. This year he is national champion again for the
fourth time.
a. (win/ the national championship four times) _________________.
b. (play/ tennis since he was ten) ____________________________.
3. When they left college, Luna and Salma started making films
together. They still make films.
a. (make/ten films since they left college) * They________________.
b. (make/films since they left college) * ________________________.

Present Perfect Continuous and Simple perfect (I have been doing
and I have done)
A/ Study This example situation
I have been doing
Ann’s clothes are covered in
paint.
She has been painting the
ceiling.
“Has been painting” is the
present perfect continuous.
We are interested in the
activity. It does not matter
whether something has been
finished or not. In this
example, the activity
(painting the ceiling) has not
been finished.

I have done
The ceiling was white. Now it is blue.
She has painted the ceiling.
“Has painted” is the present perfect.
Here, the important thing is that
something has been finished. “Has
painted” is a completed action. We are
interested in the result of the activity
(the painted ceiling), not in the activity
itself.

10.2 For each situation, ask a question using the words in brackets.
Example: You have a friend learning Arabic. You ask:
(How long/ learn/ Arabic)? How long have you been learning
Arabic?
1, You have just arrived to meet a friend. She is waiting for you.
You ask:
(How long/ wait) _________________________________________.
2, You see somebody fishing by the river. You ask:
(How many fish/ catch?) ___________________________________
3, You meet somebody who is a writer. You ask:
a. (How many books/ write?)__________________________________
b. (How long/write?) ________________________________________

Compare these Examples
•
•

•

•

My hands are very dirty. I’ve
been repairing the car.
She has been smoking too
much recently. She should
smoke less.
It’s nice to see you again.
What have you been doing
since we last met?
Where have you been? Have
you been playing tennis?

•The car is OK again now. I’ve
repaired it.
•Somebody has smoked all my
cigarettes. The packet is empty.
•Where is the book I gave you?
What have you done with it?
•Have you ever played tennis?

B/ We use the perfect continuous to ask or say how long (for an
activity that is still happening):
• How long have you been reading that book?
• Mary is still writing letters. She has been writing letters all
day.
• They have been playing tennis since 2 o’clock.
We use the perfect simple to ask or say how much, how many
or how many times (completed actions):
• How many pages of that book have you read?
• Mary has written ten letters today.
• They have played tennis three times this week.
C/ There are some verbs (for example, know/like/believe ) that
are normally not used in the perfect continuous.
• I have known about it for a long time. (Not, “I have been
knowing”)
• I have believed in God since my childhood. (Not, “I have
been believing”)

EXERCISES
10.1 Read the situations and write two sentences using the words in
brackets.
Eg: Tom started reading a book two hours ago. He is still reading it
and now he is on page 53. (read/ for two hours)
• He has been reading for two hours.
read/ 53 pages so far)
• He has read 53 pages so far.
1. Linda is from Australia. She is travelling round Africa at the
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_
4, Some friends of yours are having a party next week. You ask:
(How many people/ invite?) __________________________________
5, A friend of yours is a teacher. You ask:
(How long/ teach?) ___________________________________________
6, A friend of yours is saving money to go on holiday. You ask:
a. (How long/ save?) _______________________________________
b. (How much money/save?) _________________________________
10.3 Put the verb into the more suitable form, (Simple perfect or
perfect continuous)
1. Where have you been? (you/play/tennis?) Eg: Have you been
playing?
2. Look! Somebody ___________________ (break) that window.
3. You look tired. _____________________ (you/work) hard?
4. ‘___________________ (you/ever/work) in a factory?’ ‘No,
never.’
5. ‘Jane is away on holiday.’ ‘Oh, is she? Where ______________
(she/go?)
6. My brother is an actor. He ____________ (appear) in several
films.
7. ‘Sorry I’m late.’ ‘That is all right. I ____________ (not/wait)
long.
8. ‘Is it still raining?’ ‘No, it _______________ (stop).
9. I _____ (read) the book you lent me but I _____ (not/finish) it
yet.
10. I ______________(read) the book you lent me, so you can have
it back now.
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ገጽ 4

መሓመድ እድሪስ

እብ መናሰበት 25 ዒድ
እስትቅላል ኤረትርየ እተ ትከተበ
ክታብ ሐርብ ካቲመ ብዙሕ ቅሰስ
ክቱብ ዐለ፡ ከምኑ ሐቴ እለ እብ
“ከዋክብ አደሐ” ለልብል ዕንዋን
እብ ግርማይ ተክሌ (ጓዕዳድ)
ለትከተበት ቅሰት እት ገብእ እግል
ዮም 1ይ ክፋል እግል ንርኤ፦

ከዋክብ አደሐ

“መልሂት…መልሂ…ት…!”
ፍንጌሀ ሹሀደእ ክርን ድህርት
ትሰመዐት። ሳበ ክርን ለሰምዐት
ሰበት መስለ እተ እንዴ በጥረት
አተናሴት። “ሚ ገብአኪ?” ትሰአለ
ዳዊት።
“ክርን ለሰምዐኮ መስሌኒ…

አካናቶም አትቃበለው።
ዲብ ዮም 19 ማዮ 1991
ባካት ሳዐት 9፡00 አስቡሕ፡ ሄራር
አቅሕመ ለመስል እብ ልጡም
ሴር ምናድሊን ምን አካን-አካኖም
እንዴ መጽአው አስክ ደቀምሐሬ
አተጀሀው። ምን ሰሰብ አስክ
ጉረዕ ፋይሐት ጀብሀት ደቀምሐሬ
እግል ትትሃደሽቱ ቅሩር ለዐለ።
እብ ሰበብ ብዝሔ ስለሕ አባይ
እብ አደሐ ህጁም እግል ልግበእ
ልሙድ ይዐለ። ህጁማት ጄሽ
ሸዕቢ መብዝሑ ወክድ ጸልመት

ዲብ እሊ ባካት እብ አርወሐቱ
ለህለ ምናድል ህለ!” ትቤ ሳበ
አስክለ እት ሐቴ አካን እኩባም
ለዐለው ሹሀደእ እት ትርኤ።
ዲብ ሐቴ አካንቶም ጃምዓሞም
ለዐለው። እብ መልሃዮም እት ከናል
(ቅራር) እግል ልቅቦርምቱ ኣማም
ለዐለው። ሸዐብ እንዴ ረአዮም
እግል ኢልደንግጽ፡ ለቀብር እብ
ሸፋግ እግል ልትመም ዐለ እሉ።
ሰበት እሊ ሳበ ብዕዳም ሹሀደእ
እግል ተአምጽእ ብግስ ክምሰል
ትቤቱ አዜመ ለክርን ለሰምዐት።
“መ…ል…ሂ…ት! መ…ል…
ሂ…ት!” እበአማን ክርን ክምሰል
ሰምዐት አከደት። ሳበ ምነ ሹሀደእ
እብ አርወሐቱ ለህለ ነፈር እግል
ትሕዜ እብ ትሉሉይ እግል ሹሀደ
እብ ዎር-ዎሮ እግል ትፈትሾም
አምበተት። ዳዊትመ እንዴ አቅበለ
እግል ልስደየ አስተብደ። ምናተ
እንዴ ሐዘው ኢረክበው።
* * *
ክፈል-ጄሽ 16 ዎሮ ምነ
እት ናይ ካቲመ ህጁም ጀብሀት
ደቀምሐሬ ለሻረከ ክፈፍል-ጄሽ
ጀብሀት ሸዕብየት ቱ። ሜርሐት
ናይ እለ ቦጦሎኒ ሀብቶም ተከስቴ
(ፍሒረ) ወፍሰሃዬ ብርሃኔ (ወዲብርሃኔ)
ክምሰልሁመ
ቃደት
ስርያት ዮናስ ሕድሩ (ወዲ-ቀሺ)፡
ብርሃኔ ምናሴ (ወዲ-ምናሴ)፡ ከሊፈ
ኑርሕሴን (ወድ-ዐባስ)፡ ሀብታይ
ክብረኣብ (ሀለቀ ብሬን)፡ ዑቅባይ
ስመሬ (ሀለቀ ዑቅባይ)፡ ተከስቴ
(ቀይሕ) እብ ሰበትለ ህጁም ዲብ
ዎሮ ባክ እንዴ ትገሰው ልትሻወሮ
ዐለው። መዋጀሀቶም ሐጫርተ
ለዐለት፡ ክልምኖም ደለ ከስሱ
ወራት እንዴ ጸብጠ ህዬ ዲብ

እንዴ አትሔጋቱ ጽብሕ ምድር
ልትአምበት ለዐለ። ለወክድ ለሀይ
ላኪን ምን ገጽ አደሓቱ እግል
ልትአምበት ለትቀረረ። ፍንቱይ
ወኢልሙድ
ወቅት
ምንማቱ
ትእዛዝ እግል ለአትምም ግረ
ለኢልብል ምናድል ላኪን አደሐ
ምድር ትበገሰ - በገስ እግል ካቲመ
ህጁም።
እለ ቦጦሎኒ እለ ዲብ ሰነት
1986 ትትአሰስ እት ህሌት፡ ፍሒረ
ቃእደ እግል ልግበእ ትየመመ።
ግረ ዐመልየት ፈንቅል - ፌብራይር
1990 - ምን ጀብሀት ከረን እንዴ
ትበገሰት፡ እብ ባጽዕ እንዴ ወዴት
ሕሊል-ሐዳስ እንዴ ፈግረት ዲብ
ህጁም ሰገነይቲ ሻረከት። ግራሁ
ህዬ ዲብ ጀብሀት ደቀምሐሬ ምስል
ብዕዳት ውሕዳት እንዴ ትጻበጠት
ጀብሀት ሐዳስ ከወነት። አባይ ዲብ
ባካት ደቀምሐሬ እንዴ ዳየገ እተ
ራግጽ እቱ ወክድ ህዬ ቦጦሎኒ
ክልኤ ምስል ድማነ ወድገለበ
እንዴ ትመቅረሐት ቅወት አባይ
እግል ተአክምድ ትጃገረት። ዲብለ
ናይ ካቲመ ህጁም እግል ትሻርክ
ህዬ ትትሐዜ ዐለት።
ቃእድ
ቦጦሎኒ
ሀብቶም
(ፍሒረ) እግል መስኡሊን እብ
ደረጀት ደረጀቶም እንዴ ጀምዐ
ሸሬሕ ሀበዮም።
“ዲብ እለ ማጽኣም እሉ ለህሌነ
ናይ በይንነ መሃም ሀለ እግልነ
እንዴ ኢገብእ፡ እብ ተማሙ ድማንነ
ወድገለብነ ምን ሰሰብ አስክ ጉረዕ
ሻፍፍ ለህለ ጄሽ አባይ እግል
ደውሸሾት ቱ። እሊ ህጁም እሊ
ምነ ናይ ቀደም እለ እት ሕርየት
ዝያደት ለቀርበ ሰበት ገብኣቱ። ናይ
ክል ምናድል መትሰባል፡ ወብስር

ህዬ ጠልብ። አባይ፡ ምን እለ እንዴ
አሽከትነ ደርገግናሁ ምንገብእ
መብጠር አለቡ። እሊ እት ቀደምነ
ለህለ ጉረዕ ወድዋራቱ ደውሸሾት
ህዬ እግልነ ህዩብ ለህለ ዳይ ቱ።
ናይ ደንጎበ ሀደፍነ አውሊዕጾሩ
ቱ። ለህጁም እት ሐቴ ኢነት ሰበት
ለአነብት፡ ናይ ዜሮ ሳዐት እት
ወክዱ እግል ልትሐበረናቱ!” ምነ
ሸርሑ ዐለ።
ህግያሁ ክምሰል አትመመ
ዲብ ገጽ ክል ምናድል በስመት
ትትቀረእ
ዐለት።
መጥ-መጦሩ
ህዬ
መትረማጭ እግል
ሻፍግ ዐውቴ።
ዲብ
ክለ
ለጀብሀት፡
ዘብጥ
ለለአንብት እተ ናይ
ዜሮ ሳዐት 10፡00
አዳሕየት
ምንመ
ዐለት፡ እለ ቦጦሎኒ
ላኪን ምስለ ጻብጠቱ
ለዐለት
አካናት
(ባካት ጉረዕ) አደሐ
እግል ትእቴ እግል
ልትወጤ እለ ሰበት
ኢቀድር፡ ሳዐት 4፡00
ጽብሕ ድምር ዲብ
ክንክሽ አባይ እንዴ ነሽበት ክምሰል
ትትመዬ ገብአ። አስክ ሳዐት 10፡
00 አዳሕየት ህዬ እብ ሰብር እግል
ትታኬ ዐለ እለ። ምናድሊን፡ ዲብለ
ዐለው እተ አካን እብ ስምጦም
እንዴ ገአው ምድር አተጽበሐው።
ጸሓይ ህዬ እብ ምፍጋረ ሸበት።
ለምስል ናይ መሐጽ ዐሎባጥ
ለልትመጣወር መታካይ ናይለ ላሊ
ትከለሰ። ናይ ዜሮ ሳዐት ላኪን
ልሰዕ ኢተመት።
መትነዛም
ናይለ
ቦጦሎኒ
ክምሰል ክለን ናይለ ወክድ ለሀይ
አ’ገር ቦጦሎኒታት፡ እብ ሰለስ
ስርያት ወሐቴ ፈሲለት ዶሽከ
ለትከወነት ዐለት። ክል ስርየት
ሰለስ ፈሲለት፡ ፈሲለት ህዬ እብ
መጅሙዐት ብሬን፡ አርበጂ ወኮለይ
ትትከወን። ፈሲለት ዶሽከ፡ ክምሰል
ስሜተ ዶሽከ ለተዐንደቀት ተ።
ቃእደት ናይ ፈሲለት ዶሽከ ሳበ
ተስፋማርያም ትትበሀል። ሳበ እተ
አስክ ሐርብ ትትበገስ እቱ ለዐለት
ወቅት ናይ 6 – 7 ወርሕ ውላድ
እት ርሕመ ጻውረት
ዐለት።
ላኪን
ልትአመር ይዐለ።
እምበል ክፉፍ
ወባሩደት፡
ዐባዪ
መምተለካት ናይ እለ
ቦጦሎኒ ዲብ ክል
ፈሲለት
ለልጸበጥ
በዲለት፡
ገረዊነት፡
ሳውሪት ሽሂድ አው
ጅሮሕ ለልትጸወር
እበ፡
ክምሰልሁመ
ሑዳይ
አግርበት
ክሺነትቱ።
ምድር
አደሐ

አርቡዕ 04 ጀንዋሪ 2017

ዲብ ገብእ አክለ ጌሰ፡ ክል ስርየት
አካነተ ኣመረት። ዲበ ድዋራት
እግል መደት ረያም ሻፋም ሰበት
ዐለው ለምድር እግሎም ሐዲስ
ይዐለ። መታካዮም እግል ወቅት
ሌጣ ቱ ለዐለ። ምነ ሕብዓም እተ
ለትመየው አካን እንዴ ኢቀንጾ
ለዐለት እሎም ኡከት ነብረ እንዴ
በልዐው እግለ ልታከዮም ለዐለ
ሐርብ ምን ልዳለው ሳዐት ሓልፈት
ዐለት። ባካቶም ላሊ እብ ግዲደ
ሃድእ ትመየ። ክልኦት ገጽ እት
ገጽ ለህለው መትብእሰት ለብእቱ
ለኢትመስል ሀዳአት።
ሰንበት ዮም 19 ማዮ ሳዐት
10፡00 ቀደም አድህር ለልታከወ
ዐለው ሳዐት ጠበሽ ትቤ። ክል ነፈር
ናይለ ቦጦሎኒ ለተሀየበዩ መሃም
እግል ለዐውት ባሩደቱ ወትወተ።
ርሳስ ዲብ ዐንቀር በዋሪዱ እንዴ
ሓለፈ ህዬ ትእዛዝ ታከ። እለ ሳዐት
እለ እግል ዲመ ለኢትትረሰዕ ተ።
ክምሰለ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ እግል
መትኣምባት ሰውረት ለትበሽር
ርሳሰት ለለክፈ፡ ቃእድ ፈሲለት
እስማዒል ከድር (ወድ-ከድር) ህዬ፡
እግል ቦጦሎኒሁ መትአምባት ናይለ
ሐርብ ለልሐብር ዘብጥ አስተብደ።
እተየ ትከሬት ኢተአየሰ እበ።
ሰበቡ እትለ ጀብሀት እብ ግዲደ
ዲብ እሳት ለበደለ ዘብጥ ዓምም
ሰበት ዐለ አስክለ ተሌ ወራቱ
ሌጠ አለምበ። ዲበ ቦጦሎኒ ላኪን
መንገአት ካቲመ ሐርብ ለከስተ
እንዴ ትበሀለ ዲብ ክል ነፈር ስጁል
ህለ ወድ-ከድር።
አወላይት ወካልኣይት ስርየት
ምን ጉረዕ እንክር ድማን ለህለ
መሃም
ተሀየበየን።
ሳልሳይት
ስርየት ህዬ እብ ምግብ ጉረዕ
እንዴ በትከት ገጽ ቀደም እግል
ተአሳድር ትበገሰት። ፍሒረ ጄሹ
ለለአትመቃሬሕ እተ አካን እንዴ
ጸብጠ ታቤዕ ዐለ። ዳዊት ጸጋይ
ስታፍ ስለለ ቦጦሎኒመ ምስሉ
ዐለ። ኦፐሬተራት ሬድዮሆም
እንዴ ከስተው ዲብ ከጥ ዐለው።
ዕንታት ወእዘን ክሎም ዲበ ሐርብ
ትጸመደ። ፍሒረ ክሻፈቱ ምን
ቤተ እንዴ አፍገረ ዲብ ዕንታቱ
ወደየ። ዘብጥ ምናድሊን አመተ
ኢተአመረት ወለለአደንግጽ ለገብአ
እቶም ዐሳክር አባይ ረአሶም
እንዴ ቀብረው እግል ልትረአው
እተ ለኢቀድሮ ደረጀት ዐለው።
ለምናድሊን እብ ብሼሽ ዲብለ
አባይ ሻፍፍ እቱ ለዐለ ሰዋትር
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እንዴ ትጸገዐው እት ለክፍ ቀናብል
እዴ በጽሐው።
ዘብጥ ዲብ ሕፉን መቅሎ ለትከረ
እንጣጢዕ እት መስል ተበብ ቤለ።
ቀናብል ስለሕ ክቡድ ለትከረ እቱ
አካናት ድቁብ ዕሳስ ወተናን እንዴ
ሐባበረ አስክ ዕርጌ እግል ለዐቦርግ
አንበተ። እተ አደሐ ምድር ብዙሕ
ምንመ ኢትረአ፡ ምስል ብለቅ
ለዳገሸ ቀናብል በርሀት ወዴ ዐለ።
ለላሊ ሃድእ እት እንቱ ለትመየ
ድዋራት አደሐ መስለ። ደም
አዳም እግል ልትከዔ እስትብዱይ
ዐለ። ለለሐልፍ ትንፋሳመ እተ
ክምሰልሀ። ለአርወሐቱ ኢጠሜዕ
ምሔርባይ እት ልትሳረር ዲብለ
ገሀር ሐርብ አተ። ቦጦሎኒ ክልኤ
አወላይ ሀደፍ እንዴ አትመመት
ዲብ ካልኣይ ህጁም እግል ትትዐዴ
ወቅት ኢነስአ ምነ። ዲብ እሊ
ቀዳማይ ሕፉን ሸፍ እሊ ሌጠ 30
ሹሀደእ ቀብረው። ለናይለ ጽብሕ
ምድር ቤዘ ለሐልፈው ፍራስ
ክምሰል ትቀበረው፡ ለሐርብ ሽውየ
ሀድአ። ካልኣይት ቦጦሎኒ ህዬ
ካልኣይ ወቀየ እግል ተአትምም
ዲብ ምግብ ጉረዕ ዲብ ሐቴ አካን
ተአከበት።
ፍሒረ ወወዲ-ብርሃኔ ሐርብ
ምን ለአሰብዴ ገጽ እት ገጽ ዉጁሃም
ይዐለው። ወዲ-ብርሃኔ ምስለ ክልኤ
ስርየት፡ ፍሒረ ህዬ ምግባይት አካን
ቅያደት እንዴ ጸብጠ ለዐል ወተሐት
ልብል ሰበት ዐለ እግል ልትዋጀሆ
ኢቀድረው። ጉረዕ ክምሰል ጸብጠው
ላኪን ትራከበው። እብ ሰበትለ
መጽእ በራምጆም እብጣሮም ሐብሬ
ትባደለው። ፍሒረ ዲብ ምግብለ
ህግያሆም ዲብለ ውሕዳቱ ለዐለው
እተ አካን እብ ዕን ሕውሪሩ
አቅመተ። ሓሁ ክምሰል ለዐልብ
ዕጹም ተላይ ምን ጠረፍ እት
ጠረፍ መጃሜዕ አተቅበለ። ዕልቦም
ጋምም ዐለ። አስክ እለ 30 ትንፋስ
ቃብራም ዐለው። ምኑ ለዘይድ
መጀርሒንመ ዐለው። ገጹ ቅርጥን
ቤለ። ለኢልትከሀልቱ ላኪን እግል
ልክሀሉ ዐለት እሉ።
እለ ቦጦሎኒ ናይ 19 ማዮ ወቀየ
ሐቆለ አትመመት፡ አንፋረ ዲብ
ሐቴ እንዴ ተሐየበው ትመየው።
እብ ድማኖም ለዐለ ሐርብ ላኪን
ልሰዕ ዑሩፍ ይዐለ። ክፈፍል-ጄሽ
85፡ 52፡ 96 ገሌ ክፋል ክፈልጄሽ 16 ወድዩ ለዐለ ህጁም ልሰዕ
ልተላሌ ዐለ።
ልተላሌ.............
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አውኪር ወአቦቶትም ዳፍአት

መርሐባበ ሰነት ጀዲደት!
ሰነት ኬር ወበርከት፡ ሰነት ሰላም
ወዓፍየት፡ ሰነት ፈረሕ ወነጀሕ፡
ሰነት ፍሬ ፋሪ፡ ንኡሽ ዐቤ ዲበ
ወዐቢ ደዌ ዲበ ሊደየ እግልነ
እንሻለ።
ሰኒ ሰነት ፈርሐት ተ! ሕነ ማሌ
ምስል መልህያምነ እንዴ ገብአነ
አምዕል እብ ሪመ ዲብ ንተልሄ
ርይሓም ውዕላም ሕነ። ከላስ ላሊ
ምን ኢትከርዐነ ለአምዕል ሚ ዶል
ክምሰል መሴት ኢትፈሀሜነ።

ገለዐልቦም
አውኪራም!
እንሻለ ክምሰለ ምራድኩም ሊደየ
እግልኩም። ትልህየ ወራሐት
እኩያት ኢኮን ላኪን እግል
ፈርሐት ሐቴ አምዕል እንዴ ትቤ፡
በርናምጅ ሰነት ምልእት ኢተርክ
ውላጄ አውኪራም።
ሰነት ዲብ ክል አምዕል ወክል
ሳዐት ወቀየ እብ ንዛም እንዴ
አትመመት፡ ሸሀር ልግበእ ወሳንየት
እንዴ ኢትትረሰዕ ለሕዱድ ወቅተ
አትመመት
ከግራሀ
ሀበተነ።

ለገብአ ምነ ለተርፈ ለሰነት ለአሰረ
ትመጽእ ህሌት እግል ተአትምሙ
እግለ እንዴ ትቤ ለሐድገቱ
ወቀይ ጋምም የዐለ እግለ። ሳዓተ፡
አምዕሎታተ፡ ሳምኖታተ ወአሽሁረ
ክሉ እግ’ለ እብ ዋጅብ ለልትነፍዖ
እቡ እንዴ ትበርዐት እቡ ሰነት
እብ ግዲደ ከልአት። እሊ አውቃት
እሊ እግለ እብ ንዛም ለልትነፈዕ
እቡ፡ ወቅት ሑድ ኢኮን። ኔብራይ
ሰበት አለቡ ህዬ ህታመ ወቅተ
እንዴ አትመመት፡ በክት እግለ
ደርበ ለዐለት ሰነት እንዴ ሀበቱ
ትሳርሐት። ለሰኣል እግለ ሰነት
ኢኮን፡ እግልና ቱ። ሕናቱ ለእበ
ወቅተ ለንትነፈዕ። እሊ ክሉ ወቅት
እብ ዋጅብ ንፍዓም እቡ ህሌነ ምን
ገቢእ ፍሬሀ እንዴ ጃቀፍነ ዲበ
ሰነት ለጀዲደት ሻናም ዲብ ሕነ
እግል ንትዐዴ ቱ። ላመ ሰነት ፍሬ
ለአፍረ ዲባቱ ለዘተ ዲብ ለአዳውር
ለለአተምመ። አዜ ህዬ እምበላመ
መትከላስለ ሰነት፡ መትከላስ ናይ
1ይ ሰሚስተር ድራሰትመ ማጽክም
ሀለ። ከእንትም ለደረሰ እግሉ
ለገቢእ ሴፈ ትሩድ አትረፍክም
ምነ ማሚ ለሰነት?
ኣቤ! ክሉ አሽቃል ቤትነ እንዴ
አትመምናቱ ለንተልሄ ውዕላም
ዐልነ አቦቶ።

ሐቴ ምን አድጋማት ሐመድ አምሰ

መደት ሐቴ ሐመድ አምሰ ነብረ
እግል ልሽቄ ዲቡ ምን ግዋሬሁ
ግድር(ድስ) ረምቀ። ግዋሬሁ ህዬ
ለግድር ሀበዩቱ። ሐመድ አምሰ
ለግድር ክምሰል ትነፍዐ እቡ ዲበ
ቀበቱ ግዴራይ ንኡሽ(ድስ ንኡሽ)
እንዴ ከረ ዲቡ እተ በዐሉ በልሰዩ።
ለበዐለ ግድር ህዬ እንዴ ልትፈከር
“ሐመድ ሚ ቱ እሊ ግድር? ምስለ
ግድርነ ግድርከ ማጽእ ሀለ” ቤለዩ።
ሐመድ አምሰ ህዬ “እሊ ዲቡ ለሀለ
ግድርዬ ኢኮን፣ ለግድርከ ወልደ።
ረቢ በርከት ወደ ዲቡ። አሳናይከ፣
አሰናይከ፣ ግድርከ እግል ልብዘሕ
እግልካ ቱ፣ ማልከ አክብ በስ” እት
ልብል በለሰ ዲቡ። ለበዐለ ግድር
ህዬ እንዴ ኢበልስ ዲቡ ግድሩ
አከበ።
አምዕል ሓሪት ሐመድ አምሰ

አንያብ ንእሽ አው አንያብ
ሰልፍ ሚ ዶል እግል ልብቀል
ለአነብት?

እት ለአትጋዌሕ ዲብል ግዋሬሁ
እንዴ መጽአ፣ “መለሀይ ዮመ
ግድር ሀበነ ንብራነ እግል ንሽቄ
ዲቡ። እንተ ገድም አግዱርከ
ልትዋልድ ሀለ ኢኮን” እት ልብል
ረምቀዩ። ለግዋሬ ህዬ ምነ አግዱሩ
ለሔሰ ግድር ሀበዩ። ሐመድ አምሰ
ግድሩ እቡ እንዴ ጌሰ እግል
ልትነፈዕ እቡ አንበተ። ምናተ፣
እንዴ ኢበልሱ ወቅት ረዪም ሰበት
ከልአ። ለበዐለ ግድር ግድሩ ክምሰል
ተአክረ ምኑ፣ መረ ሐርቀ። እግል
ኢልትሃገዩ ህዬ ሐወነት ዲቡ።
ምናተ፣ መረ ክምሰል ተአከረ ምኑ፣
አምዕል ሐቴ ሓርቅ ዲብ እንቱ
እት ሐመድ አምሰ እንዴ መጽአ
“መለሀይ እንተ ሚ ጋብእ እንተ?
ግራብ አዳም እንዴ ትነፍዐከ እቡ
አፎ ኢትበልሱ? ግድርዬ አክል

እሊ ተአከልኡ ምስልከ? እት ልብል
ትሰአለዩ።
ሐመድ አምሰ እንዴ ልትሳሐቅ
ወረአሱ እንዴ ጣስስ፣ “ገድም ረቢ
ኤማን ወሰብር ለሀበከ፣ ግድርካ
ሞተ” ቤለዩ። በዐለ ድስ ዲብ
ልትዐጀብ
“ሚ እናስ እንተ?
ግድር መይት መን ርኢሁቱ? እንዴ
ኢትተርጀ ዲብዬ ለግድር ብለሱ”
ቤለዩ። ሐመድ አምሰ አዜመ
እንዴ ኢልትሃለግ፣ “ስምዐኒ በዐል
ግድር፣ ግድርከ ወልደ ክምሰል
እቤለከ እንዴ አመንከ ነስአካሁ
ማሚ? ግድር ሞተ ምን እብለከ
እግልሚ ኢትአምን? ግድርከ ሞተ
ሌጠ አሰሩ ልስኔ ዲብከ። ለወልድ
ህዬ በዲር መይት!” እንዴ ቤለዩ
ኬን ቀንጸ ምኑ። በዐለ ግድር ህዬ
ኑግኑግ እት ልብል ተርፈ።

ሰሚር ወልዬ፡ እንተ ልሰዕ
አወላይ ፈስል ህሌከ። ምን ከረ
ሽቅል ቤት ወሽቅል ፈስል ለተርፈ
ወቅት እግልከ ወቅት ትልህያቱ።
ምናተ ወልዬ ፈዳብ፡ ምን
እንቡተት ለጸበጥካሀ ተ ለዲመ
ገበይ ራትዐት ትዋሌከ። እንትም
ለዐባዪ ህዬ እግል እምትሓናት
ዱሉያም ህሌክም ማሚ?
ሕናመ ምስል እንዴ ገብአነ
ነሐፍዝ ዐልነ ወህሌነ። ክምሰለ
ቴልኪናተ፡ ዲብ ሰነት 2016
ለከደምናሁ ፍሬሁ ዲብ 2017
እንረክብ እንሻለ። ዲብ ሰነት
ጀዲደት ህዬ ምነ ናይለ ሰነት
ለሐልፈት ወለዐል ነታይጅ
እግል ነአምጺእ ገለድ ባይኣም
ህሌነ።
እንሻለ ረቢ ልስዴክም ውላጄ
አውኪራም፡ ገለድ እትየት፡

መዕሉማት
ፍቱያም አውኪር አዜ ህዬ ምን fact book ለረክብናሁ መዐሉማት
እግል ንቀድም እግልኩም።
• አልጄርያ ሐቴ ምነ ዐባዪ ድወል አፍሪቃ ተ። እለ ደውለት
ዓሲመተ አልጄርስ እት ትገብእ፡ ክምሰል ኤረትርየ ንዳል እንዴ
አትጋየሰት ሕርየተ ለነስአት ዐድ ተ። ከእብ ክሱሰ ገሌ እግል
ኒበል፦
• ዓሲመት አልጄርስ
• ርሕብ ናይ እለ ዐድ 919,590 ኪሎ ምትር መረብዕ ገብእ።
• ብዝሔ ሸዐበ 35,406,303 ገብእ
• ፍይሔ ምድር እብ መቃረነት ምስል ብዝሔ ሸዐብ ዲብ ዎሮት
ኪሎ ምትር መረበዕ 36 ነፈር ነብሮ።
• እብ ምግባይ ተቅዪም ደረጀት ዕምር መንበረት 74.73 ሰነት
ገብእ።
• ደረጀት ወሊድ ዲብ ሰነት ምን ( 1000) 16.4 ገብእ።
• ደረጀት ሞት እት ሰነት ምን (1000) 4.6 ልትቀየም።

መራዐየት አንያብ
ንዛም ብቅለት አንያብ ንእሽ
ግርዝ ወድ-ስስ ሰነት ክምሰል

ገብአ ለበቅል ናይ ሰልፍ አልሓይ
አንያብ ለበቅል ወለ ልትሻረፍ
ዲቡ ወቅት ሕዱድ ሀለ እግሉ።
ለበቅል እቱ ወቅት ክእነ መስል፦
ሀ.አወላይ
ጀሃሪ(central
incisors) ምን 5 አስክ 8 ወሬሕ፣
ለ.ካልኣይ
ጀሃሪ
(lateral
incisors) ምን 7 አስክ 8 ወሬሕ፣
ሐ. አንያብ ከልብ(canines)ምን 14 አስክ 16 ወሬሕ፣
መ.ናይ ሰልፍ አልሓይ ምን 12
አስክ 16 ወሬሕ፣
ሰ. ካልኣይ አልሓይ ሰልፍ ምን
14 አስክ 16 ወሬሕ።
ዎሮት ጅነ ዕምሩ ምን ሐምስ
አስክ ሰማን ሰነት ዶል በጼሕ እሰልፍ
ለተሓት ጀሃሪ እግል ልብቀል

አርቡዕ 04 ጀንዋሪ 2017

ክድመት
ዐባይ
ለ ሐ ዜ ።
ክልዶል ከለገለድ ዲብ ትትፋቀዶ
ክድመትክም አተርዶ። ምን
ክሉ ልቡ ለከድም ህዬ ፍሬ
ወቀዩ ክምሰል ረክብ አኪድ
ቱ። ከገድም ሕፈዞ ወተረዶ
ውላጄ አውኪራም፡ ደሐን
ወዐሎ። ደሐን ወዐሊ እንቲመ
አቦቶነ።

ለአነብት። ሐቆ እሊ ለልዓል ጀሃሪ
ለአበቅል። ሐቆ እሊ ጅነ ምን ክልኤ
ሰነት ወሰር አስክ ሰለስ ሰነት(2
½-3) እተ ሀለ ዕምሩ ክሉ አንያብ
ሰልፍ እት ክል ወሬሕ ደርብ ሕድ
እንዴ በቅለ ተምም። ገድም ለ20
አንያብ ሰልፍ ዲብ አፍ ሀለዮቶም
ለአሰብቶ።
አንያብ ክል-ዶል እትሊ ለትሰመ
ወቅት አክልሕድ በቅል በህለት
ኢኮን። ዲብ ገሌ አጀኒት ምን 6
አስክ 12 ወሬሕ መትደንጋር አው
መትቀዳም እግል ልትርኤ ሰበት
ቀድር፡ ክም ክቡት ወዓዲ እግል
ልትርኤ ሀለ እግሉ እት ኢኮን አዳም
እግል ልትሻቀል እቡ አለቡ። አንያብ
ምን እሊ ወቅት እሊ ወለዐል ሐቆ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 01

ትደንገረ ላተ አጀኒት ዲብ ሕክምነ
እግል ንንስኦም ወጅብ።

አንያብ-ሰልፍ ጅነ ምን ስስ
አስክ 13 ሰነት ዲበ ሀለ ዕምሩ
እንዴ ትሻረፈ፡ እብ አንያብ ዕብ
ልትበደል። አስራር ናይ አንያብንእሽ እት ሐንቴሁ እበ በቅል
አንያብ ዕብ እንዴ ትደረከ አንያብንእሽ ኖሱ ልትሻረፍ። ልተላሌ.....
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መሐመድ ዳፍለ

ሰነ

ሐ
ት

ዳስ

ሰነት

ሰነት ሐዳስ

ሐዳ

ስ

ሰነት ሐዳስ ሚተ
እግልሚ ሐዳስ ትበሀለት
ሐዳስ ሓጀት ትወልድ
ወለሐዲስ ፍርድ ፈርድ
ፈርግ ማሌ ወዮም
ዕልብ ምን በድሎም
ሚ ተ ለፍንቲት?
ማሌ ለዐለ ሓጃት ኢትበደለ
ወማሌ ለዐለ ቃኑን ኢበጠለ
ማሌ አነ ምን ዐልኮ
ወዮም እታዬ ምን ህሌኮ
እስዉቱ ለሐዲስ
ወለ ትም እንዴ እቤ ኢጊስ
ክሉ ለወድየ ዓደት እግል ኢዴ
እዴዬ ብራቀ ሕዱድ ግል እትዐዴ
እስዉቱ ፍንቱይ ለእቡ እብል ገጄ
አርኡኒ ተ ፍንቲት ለእበ ትትፈንቴ
እንዴ እቤ መግለል ምን እወዴ
እት ወራቼ እርእየ ለፈርያተ ለአቴ
እት ሐያቼ እርእየ፡ ሸበት ተአትወራዜ
እት እብር እርእየ ሽቅል እንዴ ለአቤ
እት ውላጄ እርእየ ሐዲስ ዶል አትለቤ
እት ሽፍርዬ እርእየ እት በቅል ወበዴ
እት ድዋርዬ እርእየ አድብር ወብቃሉ
እት ክሊመ እርእየ ብርድ ወሸማሉ
እት ሔዋንዬ እርእየ ወሊድ ወርአስ ማሉ
እት ክሉ እርእየ ጀለ ጃላሉ።
እብ ክሉ ስመዕ ገሮብ ለትትርኤ ሐዳስ ሰነት
እንሻላህ ኢአክፈአት ወኢደልአፈት
መሻክል ለአክፈፈት
ሊደየ እግልነ
ሰምዐኩነ ጸርነ
አሚን ረቢ ልስመዐነ።
ረመዳን መ/ኑር ታይብ
02/01/2017

አርቡዕ 04 ጀንዋሪ 2017
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ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

ሰነት
እሊ እቱ ህሌነ ዘበን ለበዝሐየ
ድወል እዲነ ሰነት ሐዳስ እብ
አፍረንጂ ክም ቅብልት እንዴ
ነስአያሀ ለአብዕላሀ ህለየ።

እት ኤረትርየ ዐድናመ ርኤነ
ምንገብእ ሰነት ሐዳስ ምስልሚን
ወመስሕዪን ናይ ኖሶም ሰነት
ሐዳስ ለልዐይዶ እተ ምንመ
ህሌት፡ እትሊ ወክድ እሊ ሰነት
ሐዳስ እብ ዐለቦት ከላንደር
ፈረንጂ ለአብዑለ ልትረከቦ።
ታሪክ ሰነት ሐዳስ ዶል
እንርኤ ቀደም 2000 ሰነት፡
ቀደም መትወላድ ነቢየላህ ዒሳ
ዐለይሂ ወሰላም እት ዮም 1 ማርስ
ትትዐየድ ዐለት፡ እሊ አብዐሎት
እሊ እት መሰፖታምያ እለ ናይ
ዮም ዕራቅ
እተ ገብእ ዐለ፡
እግልሚ እተ ወክድ ለሀይ ለዐለ
አውርሐት 10 ሌጠ ሰበት ዐላ
ቱ።
ለትለመደት ሰነት ሐዳስ እት
ወርሕ ጃንዋሪ ተ ለተአነብት፡ እሊ
ወርሕ እሊ ህዬ መአንበት ናይ
ሐዳስ ሰነት እንዴ ተሐሰበ ክል
ነፈር 31 ዲሰምበር ሰነድ ገዲመት
ለሳርሕ እተ ወሰነት ሐዳስ እት
ናይ ደንጎበ ደጋይገ ለልትከበት
እተ ኢነት ተ።
ሰነት ሐዳስ እብ ዕን ምጅተመዕ
ሽባን ከፎ ትትርኤ ገብእ?
እሊ ሰኣል እሊ በሊሱ
ለትፈናተ ምንመ ገብእ፡ ለበዝሐው
ሽባን ላኪን “ሰነት ሐዳስ መአንበት
ሐዳስ ሐያት እት ወክድ ሐዲስ
ተ”፡ እንዴ ቤለወ ለሸርሕዋ ቶም።
ገሌሆም ላኪን “ሰነት ሐዳስ
ወገዲመት አለበ ሰነት ለሐልፈት
ክምሰል እለ ንትጸበረ ለህሌና ተ፡
ፍንቲተን መትበዳል ዕልብ ቱ፡
ሰነት 2016 ለዐለት፡ ሰነት 2017
ገብአ፡ ክሉ ህቱ ቱ፡ እንተ፡ እንተ
እንተ ወለእድንያ ለእተ ትነብር
ህታተ፡ ለገብአ ፈርግ አለቡ”

ሐዳስ

ልብሉከ።
እሶምቶም ራትዓም ለህለው
እንዴ እንቤ እግል ንትቃረም

ኢኮን፡ እግል ኖሰ እትለ እት እዴና
ባጽሐት ለህሌት ሰነት ሐዳስ ሕነ

ምጅተመዕ ሽባን ከፎ እንርእየ
ወዱልያም እግለ ህሌነ ምን
እንብል ለሐይስ።
ሰነት ሐዳስ ሌጣ ኢኮን
ለምህመት እግልነ ሽባን፡ ለትትቀየር
ህሌት ክል ካልኢት እግልነ ሐዳስ
ተ፡ እግልሚ ምን እዴነ ትትሀርበብ
ሰበት ህሌት። ምን ሐዲስ እግል
ንርከበ ሰበት ይእንቀድር ወለ እተ
እነብር ለህሌነ እዲነ አስክ ሕፍረት
ወዕምር ዕብ ጌለነ ሰበት ህሌት
ቱ።
ወክድ ደሀብ ቱ፡ ወክድ ሉል
ቱ ወክድ ክምሰለ ሰይፍ ለብሎሕ
ቱ፡ ኢበተካሁ ምንገብእ በትከከ
ወብዕድ ክሉ ዘበን አክል አዪ ቃሊ
ክምቱ ለሐብረከ፡ ሕነ ሽባን ለሰይፍ
ለብቆ እንዴ ገብአነ ነፍስነ ዶል
ነሐስበ ዘበን እት ብነ አክልአየ
ምስዳር አሳደርነ እቡ እንዴ እንቤ
ነፍስነ እግል ንትሰአል ራትዕ ቱ

እብ

ዕን

ሽባን

መስለኒ።
ስለል ሐያት መሰጠረት ሰበት
ገብአት፡ እግል ዕምር ወደረጀት
ለትወጅበነ ወራት በሀለት እት ዕምር
ንእሽነ ተዐሊም፡ እት ወክድ ዕብነ
ወደረትጀት ዋልዳይ ብጽሐትነ
ዓይለት ርትዕት ወሽቅል ሰኒ እብ
ናይ ኖስ ሒለት አዳለዮት ወእት
ወክድ እብር ህዬ እበ ተሐለፈት
ስለል ለትሰርጌናሁ ዐውቴታት
እት ንትመወን ወወራት ሕድድት
እት ነአወቄ አስክ አምዕል ሰፈርነ
ጽንሐት ተ ሐያት፡ እንዴ ቤለወ
ለወሱፋ ሰበት ህለው፡ ሕናመ
ምጅተመዕ ሽባን እትሊ ጥዑም
ወእብ ክሉ ለትረዘቀ ዕምር እግል
ነአውቅዩ ለብነ ሽቅል አውቄነ
ገብእ? ለልብል ሰኣል ምስል ምጸት
ሰነት ሐዳስ እግል ንብለሱ ብነ።
እትለ እዲነ ትነብር እት ህሌከ
ሀደፍ እንዴ ወዴከ እግሉ እት

ዐመል ለልአውዑሉ 8% ሌጣ
ቶም” ትብል በዐል መቅደረት
ዕልም ነፍስ Lyann Bufka፡
ለሰበብ ሚቱ እንዴ እንቤ ዶል
ንሰአል፡
ለገብአ
ስታት
እምበል
መትዳለይ ነፍስ ሰበት ገብእ ወኖሱ
እግል ልትመም ሰበት ነሐዝዩ ቱ።
ስታትነ እት ክል ክፈለ ሰነት
እግል ነአዳልዩ እንቀድር፡ እግልሚ
ሰነት እግል ኖሰ ረያም ሰበት
ገብአት፡ እሊ ሐቆ ኢወዴነ እግል
ኖስነ እግል ንብዴ ስቱታም ህሌነ
በሀለት ቱ።
“ማሌ እኪት ምን ዐለት፡ ዮም ህዬ
ምነ ለትአኬ ክምተ እንዴ ፈሀምከ
ትበገስ” ለልብሎመ ኢትሰአነው፡
እግልሚ ክል-ዶል ሰኔት ሌጠ
እት ንተምኔ እኪት አውመ ፈሸል
ሳደፌነ ምንገብእ እግል ንትከበቱ

ተአነጽር ኢሄረርከ ምንገብእ፡ ዘበን
እግልከ ተርጀመት አለቡ፡ እግልሚ
ለትጸበሩ ተቅዪር ሰበት ኢልትርኤከ
ወኢትስኤ፡ ሰበት እሊ አስክላመ
ነአሸት እግል ትሽቀየ ለብከ ሓጀት
እብ ስታት እግል
ቲደየ
ብከ።
ለዘት
ሐዳስ
ወገዲመት ሰነት
እግል
ትርኤ
ወትፈርግ።

ሰበት ይእንቀድር።
አማንቱ ሐያት እግል ኖሰ
ብዞሕ ኦስ ሰበት ገብአት፡ ሚ-ዶል
ክም ጸድፍ ሰበት ኢተአምር ጸደፍ
ክም ህለ ኣመሮት ምህምቱ።

ሰነት ሐዳስ አሰልፍ በደል
እት ብዕድ ነሐዝየ እት ገሮብነ
እግል ንሕዘየ ብነ፡ ርሕነ እግል
ንቅረእ ህለ እግልነ፡ ርሕነ ክሉ
እግል ቲደዩ ሽንህት ወስታት
ለህሌት ሓጃት እብ ሐት-ሐቴ
እት ወረቀት ንክተቡ፡ ግራሁ
እስዉ ሰልፍ እግል ኒደዩ ክም
ብነ ገበይ ለሀይበነ።
ነፍስነ እግል ንፍቴ ብነ፡
እግልሚ ርሕነ ዔማት ክሉ ሰበት
ገብአት፡ ርሑ ለኢፈቴ እትለ
ሐያት ሰበት ኢልትዐወት።
ለእት
ነፍስነ
ለህሌት
መውህበት እንዴ ፈረግነ እግ’ለ
እት ከርስነ ለህሌት መቅደረት
ነሐምድ፡ እግልሚ ለሒለት ዝያድ
ሰበት ደቅብ ወተዐ’ምር።
ነቃስ ክም ብነ እንዴ ኣመርነ
ርሕነ መቅደረተ ለአለበ ሓጀት
እግል ንከበተ ብነ፡
ርሕነ
እግል ንሓስብ ብነ፡ ሰኔት ዶል
ወዴ ነአትናይተ ወእኪት ዶል
ወዴ ህዬ ከለጠ እንዴ ሐበርናሀ
ንሳምሐ ወንዓፍየ ርሕ እግል ኖሰ
ሰበት ሰምዕ ወትትበአስ።
እሊታት እት ጌማም ለኣተ
ሻብ እት ሰነት ሐዳስ ስታት
ሐዲስ ወድቁብ በደል ለአፈግር፡
ለእግሉ ቀድር ሽቅል እንዴ
አፍግረ እግሉ እት ጌምም ዶል
ገይስ ቱ።
እሊ ሻብ እሊ ቱ ሰነት ሐዳስ
እግል ለአብዕል ለወጅቡ እግልሚ
ሰነት ሐዳስ መዐነተ ለአመረ
ወእት መንፈዐቱ ለአውዐለየ
ሰበት ገብአ።
ደዓም እንብለ ለህሌነ ማሌ
አሳስ ዮም ክምተ እንዴ ኣመረ
መካስበ ወከሳራተ እንዴ ሓሰበ
እብ ሐዲስ ስታት እግል ሐዳስ
ሐያት ለልትበገስ ሻብ ቱ።

“ ለ በ ዝ ሐ
ስታትነ ምስል
ሰነት
ሐዳስ
ለትጻበጣቱ፡ ምን
40-50% ምን
ሸዐብ
ዐለም
እት ሐዳስ ሰነት
ስታት ለአፈግሮ።
ምናተ
እት

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ክል ዶል ገጽከ ባሪህ ክም ገብእ
ለወዱ መሳጢር

ገሌ መሰምስ ወመንፈዐት በርሀት ገጽ (ተበሰም) እግል ንናውለኩም

ገለድ ኢንጥለም

ለሹም
እትለ
ምሴት
ለብርድ ከለም ዐለ ዲበ፡ ሰኒ
እኩር እት እንቱ ዳሩ ዔራ።
እተ አፌትለ ሮሻኑ እናስ
ሰኒ ድግለል በለሊት ከፊፍ
ላብስ እት እንቱ እግለ ሮሻን
ዴደባን ፋግር እት እንቱ
ረአ። ለሹም ህዬ ቅርብ
እንዴ በለ ዲቡ፣ ምን ብርድ
ከፎ ህሌከ? ቤለዩ።
ሰኒ ቅሩር ህሌኮ፡ ምናተ
ለብብስ ሕፉን ሰበት አለብዬ
ሚ ኢዴ እትሐመሉ ሌጠ
ህሌኮ እት ልብል በልሰ
ዲቡ።
ለሹም ህዬ፡ እለ ምን
ትገብእ ደሐንቱ፡ አዜ ቤት
ክም አቴኮ፡ ዎሮት ምነ
ከዳሚንዬ በለሊት ሑፉን
እቡ እግል እንዱኡ እትካ ቱ
ቤለዩ።

ለዴደባን ህግያለ መልክ
ሰኒ
አፍረሐቱ’
ምናተ
ለመልክ ቀበትለ ሮሻኑ ክም
ኣተ
ለህግያሁ
ክለ-ረእሰ
ትረሰዐየ።
ምድር
ክም
አጽበሐ፡
ለዴደባን ለድግለል አምር
ረቢሁ ስሉም እት እንቱ
አጽበሐ። ወእተ ባኩ እብ
ተአርዐዴ
ለዐለት
እዴሁ
ለትከተበት ርሳለት ጸንሐት።
ከለርሳለት ክም እሊ ተሌ
ትብል ዐለት፣ “እንተ ሕሹም
ሹም፡ እሊ ብርድ ኣነ ላሊ
ላሊ ተማም እትሐመሉ ዐልኮ፡
ምናተ በለሊት ሕፉን እግል
እንደእ እትካቱ እንዴ ትቤ
ገለድ ክም አቴከ እግልዬ፡
እሊ ለእሉ ኢወዴከ ገለድከ
ቅወትዬ ወኢማንዬ እንዴ
ሰልበ ምንዬ ቀትሌኒ” ።
እግል ብዕዳም ለትወደዩ
ገለድ፡
እግሎም
ብዞሕ
መዕነት ክም ቡ አክል ሕድ
እግል ተኣምር ወጅበከ..
ከገለድከ
ኢትጥለም..ምን
ኣመረ ለእለ ተአጀሬ ብቆት
አክል አየ ክም ተ ሰበት
ኢተአምር።

ለቅዲትኪ ክም ከርበት ከፎ ተአሚረ?
ወከፎ ምን ከራብ ተዐቂበ?
አንስ ለእለ ዙቡያት ዐለየ ቅዲት እት ሑዳት አዋሬሕ እብ ሚ
ክም ከርበት ምነን ልትሰአለ፡ ምናተ ከፎ ክም ከርበት ምነን ወእብ
ሚ ምስምሰ ክም ከርበት ላቱ ኢለአምረ።
ከእለን 3 ሰኒ ቀሊላት ላተን አግቡይ እበን እንዴ ትነፈዕኪ፡
ለቅዲትኪ ደሐን ህሌት ሚ ከርበት ኣምሪ፣

ለጼናሀ እሉ ትካበሪ
ልቅዲት እለ ጼኒ፡ ለጼናሀ ትበደለ አውመ ከ’ፈ እትኪ
ምን ገብእ፡ እብ አማን ካርበት ሀሌት በህለት ቱ፡ ወእትሊ
ወቅት እሊ ኬን ቤለ ምንኪ።

ሕብርለ ቅዲት ረአይ

ሕብርለ ቅዲትኪ ዶል ልትበደል ወካሰተን ህዬ ዳክን ዶል ገብእ፡
እለ ዶል እለ እብ ምስምሳለ እሉ ዋዲ ሀለ ወቅት ክም ፈስደ ማ ከርበ
ኣምሪ።

1 - በርሀት ገጽ እግል ተዐበት
ክም ትትሀወን ትወዴ፡ እት
ወቅት መትሳዳድ ገሮብ ገጽከ
ክም በርህ ውዴ፡ እብትሳመት
እግለ እቡ ትሽዕር ህሌከ ተዐብ
ክም ልትሸበህ ወእብ ሽዑር ሰኒ
ክም ትሽዕር ትወዴ። “ሰላም እብ
ገጽ ባሬህ ተአነብት” እም ቴሬዘ
2 - ተበሰም መሻዕርከ ክም
ልትሀወነ፡ ወዝያደ ዑፉይ ክም
ትገብእ ትወዴከ። እብትሳመት
እግል መትሳዳድ ገሮብ ክም
ልትሀወን ወገሌ እግል ሓለት
መዛጅከ ለለሀውኑ ሆርሞናት ክም
ልትናየቶ ትወዴ። ወጨቅጥ ደም
ክም ልትከሬ ትወዴ። ተበሰም
እብ በይነ ሌጠ መሳፈት ረያም
ትነሰአከ ወእት እዲነ ለህሌት
እግልከ ሸንሀት ለሔሰት ትገብእ።

ከእብለ ሔሰ ሽዑር እትለ ትሽዕር
እቱ ወቅት፡ እዲናካመ ለሔሰት
ትገብእ። “ሌንክሬተር”
3 - ገጽ ባርህ ፈርሐት ነሽር፡
በህለት እጅትማዓይት ዐደዮ ቱ፡
እግል መሰል እት አካን ዕዳገ ገጽከ
እግል ተአብርህ ጀርብ፡ ርዱድ
ፍዕል ናይለ ዲቡ ለሀለው አንፋር
ሚ ክም መስል ርኤ። ለበዝሐው
ምኖም ዓጥፋይ መሻዕር እግል
ልትርኤ ዲቦም ቱ ወለአግጸቶም
እግል ልብረህ ቱ። እሊ ህዬ እለ
እጅትማዓይት ዐደዮ እለ ሰበት
ዐዴት ዲቦም ቱ። ለአማን አነ
ሐበት ዘርእ እንዴ ለከፍኮ ከእንዴ
በቅለት ዕንቦበት ክም ገብእ እግል
እውዴ እቀድር፡ ወእተ ክምሰልሁ
እግል ዎሮት ነፈር እብ ገጽ ባርህ
እንዴ ተከብትኮ ገጽ ባርህ አውመ

በሀል እሙራም
- ተየልል እዲነ ቀራር ኣለቡ፡ ከእሎም ለአልባቦም እግል ልበድሎ
ለኢለሐዙ፡ ህቶም ሱካን መቃብር ቶም ኣውመ ህዬ መጃኒን መማይታም
እግል ልግቦኦ ብዲቦም። ኤፈርት ዳይርክሴን”
- ምን ብዕዳም ብዞሕ ለደርሰ ዕሉም ገብእ፡ ምናተ እግል ርሑ
አክል ሕድ ለለአምረ ህዬ ምን ለዐል ክሎም ዓቅል ቱ፡ እት ብዕዳም
ለልትመለክ ዳቅብ ቱ፡ ምናተ ርሑ ለመልክ ህዬ ምን ክሉም ልትደቀብ።
“ላውትሶ ታቴህ ክንጅ”
- ሓቴ ሰንዐት ሰበት ዐሬከ እበ ታመት ኢትገብእ፡ ምናተ ዶል
ለደንጎባሀ ትበጼሕታ ቱ ለተምም። “ለውትሶ ታቱህ
ኪንጅ”
ዎሮት ዲብ ሐቴ ሸሪከት
ክም ሙወዘፍ ሸቄ ለዐለ ነፈር፡
እትወቅትለ ሽቅል እብ ቀለጥ
ተለፎን አስክ መክተብለ ሙዲርለ
ሸሪከት ወደ ከክም እለ ቤለዩ፣
አዲግ እብ ሰዐይ ሻሂ እንዴ ዐሌከ ከእተ መክተብዬ አምጸአኒቱ።
ተአከርከ ምን ገብእ ከየይድ እግል እውዴካቱ እግል ተኣምር ብእትከ
ያአድግ ቤለዩ።
ለሙዲር ህዬ .. እንተ ምስል ምን ትትሃጌ ክም ህሌከ ኣምር ህሌከ?
እት ልብል በልሰ ዲቡ።
ለሙወዘፍ ህዬ .. ኢፍልዬ ቤለዩ።
አነ ሙዲርለ መአሰሰት አነ ያአድግ ቤለዩ፣
ለሙወዘፍ ህዬ እግለ ሙዲሩ.. እንተ ህዬ ምስል ምን ትትሃጌ ክም
ህሌከ ኣምር ህሌከ ቤለዩ።
ሙዲርለ ሸሪከት ህዬ .. ኢፋልዬ እት ልብል በልሰ ዲቡ፣
ለሙወዘፍ ህዬ .. አልሐምዱ ልላህ ቤለ ከለ ተለፎን አዲግ ደብአየ።

ተበሰም

መዕሉመት

ምን ቅያስ ወለዐል እት ሐዘን እትለ ትትሸመም እቱ ወቅት፡
ክሎም እትለ ባካትከ ለሀለው አዳም ፋርሓም ወልዉቃም ክም ህለው እግል
ልትሰመዐካ ቱ።

ለጋራት ለምኑ ሽቁይ ቅርኢ፣
ለጋራት ለምኑ ሽቁይ ሰኒ ልብኪ ክረይ እቱ፡ ገሌሀን ጋራት ሻፍጋት
እት እንተን ከርበ። እግል መሰል አሲዳት ምንለ ብዕዳም ጋራት ህቶም
ካብ እብ ሸፋግ ከርቦ። እሊ ህዬ እብ ውልዋል ኣዲግ ሰበት ልትሰተው
ቱ፡ ምናተ ምን ዑድ ወዕጨይ ሰንደል ለልትሸቄ ቀይዳት መደት ረያም
ጸኔሕ።
አርቡዕ 04 ጀንዋሪ 2017

ዝበድ
ዝዖታት

እግል ትትዐወት ገበእከ ምን ገብእ፡ ለእት ዐውቴ ህሌት እግልከ
ሸንሀት ምንለዐለ እግል ኢትፍሸል ለሀሌት እግልከ ፈርሀት
እግል ትግበእ ብዲበ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 01

እብትሳመት
እግል
እክሰብ
እቀድር። እሊ ለይኣትካርሙ
ሩሓይ ለመድ ናዬ ቱ። “ልዩቢስካ
ጄልየ”
4 - ተበሰም እትለ እሉ
እንወዴ ዕላቃት ልግበእ መልእሉ
እንሰርገል አሽቃል ሒለት ወፈተ
ተአዛይድ፡ እብትሳመት እብ
መእየስ ዐቢ ትትረኤ፡ እት ዶል
ህግየ ሒለት ወዐገል ተሀይብ።
እት ምዕልታይት ሓያትከ ክል
ዶል ለገጽከ ባርህ ወፋርሕ ክም
መስል ውደዩ እሊ ህዬ እግልከ
ልግበእ መእግለ እት ባከ ለህለው
መንፈዐት ዐባይ ቡ።
5 - እብትሳመት ዕላቃት
ክም ትትበኔ ትወዴ፡ እብትሳመት
ምስል ብዕዳም ተአተአሳስረነ፡
ተበሰም ክም በዳሪት ናይ አማነት
ወፈተ ሕድ ትትዓለብ። እትለ
በጽሐ ወቅት፣ ሒለት ናይ
ትምታመት፡ እብትሳመት፡ ዘዐት
ዕግልት፡ ካሪ እዝን፡ ራዐዮት፡ ምን
ልብ ለትበገሰ ፊቃዶ፡ እሊ መስል
ነኣይሽ ጋራት እትለ ባካትነ
ለህሌት እዲነ እግል ልቀይር
ወእትለ ሔሰ ተየልል እግል
ልበድለ ዐባይ ቅድረት ቡ።

በሀል

• እለ ጽልመት ሐራስ
እግልዬ ሰእየት ኢተአበትከኒ።
ጽቤሕ ምድር እት ርሕም እለ
ጽልመት እለ ሰበት ልትከለቅ።
• እተ ሐልፈ ጋር ሕስር
ኢትውዴ፡ ምናተ ደርስ ልግበእ
እግልከ። ወእለ ለእግል ትቅተለከ
ለኢቀድረት ኮናት ዝያደት
ሒለት ክም ትገብእ እግልከ
ኢትቅዌ። ወዲቅ ህዬ ክል ዶል
ደንጎበ ኢኮን፡ መትዋዳቅ ቅጠር
ዝላም እንቡተት ኬር ወበርከት
ቱ።
• ለነፈር ለክቡር ክመ
እተ ሰሬራይ ቱ። ገጹ ለዐል እተ
ሰመ አክለ ዖላተ ከእት ልንእሽ
ወምነ ዕንታት እት ልትሐበዕ
ገይስ።
• ለልትሐገዞ እትከ ዶል
ረከብከ እለ ዐባይ ንዕመት
ተ ኢትእበየ፡ ወእለ ኢገበአት
ምን ገብእ ህዬ መርገም ክምተ
ኢትቅዌ። ወለ ገረመየ አምዔላት
ዕምርከ መርተዓይ ለትገብእ
እተን ተን እትኢኮን መሕገዝከ
እግል ተአርቴዕ ለዐል ወተሐት
ለትብለን ኢኮን፣
• ፈርሐትከ
ኢተአክረ
ሐዘን ህዬ ጋሻይ ሰበት ቱ
መዋዒድ ኢወዴ፣

ገጽ 9

ን ወዓዳት

ፈ

ስ’መዕ ክልኦት ከበር

ለወክድ፡ ኣካል እብ ሸዌቱ
ዘውሄ ለልብል ዲቡ፡ ክል ነፈርከ
እተዩ እንዴ ጌመመ እግል
ልህዴ ወለአትሀዴ ለልትዳሌ
ዲቡ፡ እክል ወሐሊብ ወማይ
ወሰዐር ምን አፍያት ለልትደነክ
ዲቡ፡ ወቅት መባተከት ከረም
ራሸት ወሬሕ ሰብተምበርቱ
ለዐለ። ለእግል መደት ሰለስ
ወሬሕ
እምበል
አትካራም
ትዘልም
ለጸንሐት
ዝላም
ከረ’መ፡ ደነግበ ሰበት ዐለ፡
ምን መልሐተይ ዲብ ከረም
ልትከደም ለዐለ አካል ዲብ
ፍሬ እንዴ በጽሐ ክም ድንግል
እብ ሸሊለ ለትፈናተ እክል
እብ ሸውያት ቀማጅሌ ጋብእ
ዶል ትርእዩ እንዴ ኢለአቴ
ትትደረር ምኑ። መዳርስመ እብ
ተረቱ፡ ሐቆ ናይ ሰለስ ወሬሕ
ጭምብወ እግል ተስጂል ደረሰ
ገዳይም ወሐዳይስ ወአምበቶት፡
ድራሰት
ሰነት
ሐዳስ፡
መትዳላይ እንዴ ገብአ እግሉ፡
እግል ከብቴ ደረሰ ባባቱ እንዴ
አርሐ ብርንቶ ገብአ። ደረሰ
ምን ክሉ እንክራትለ መዲነት
ወዲብ ባካተ ለዐለየ ደገጊት፡
አስክ መዳርሶም ተንከረው።
ለደረሰ ምነ እብ ዕርፍ ከረም
ፍንጡራም ዲቡ ለዐለው ባካት
ክሎም ዲብ መዳርስ እኩባም
ሰበት ዐለው፡ አዋልድ እብ
መላትሐን ወውላድመ እብ
መናክቦም
ወአንሕርቶም
ሕድ ለሓቅፎ ወልትሳለሞ
ትርእዮም። ለእብ ሰላም ዲብ
ሕድ ክተይ ጋብኣም እት
እንቶም ለልርእዮም ህዬ፡ ምን
ናይ ሰነዋት ፍንቲት ለትራከበው
ሊኢኮን ናይ ሰለስ ወሬሕ
ፍንቲት ወህተ ለከልቀተ ዲቦም
ሰፈላል ኢትመስል ዲቡ። ለእብ
ተርተረት እብ ሰዓማት እንከ
ወሀበ ለልብል እደይ አዋልድ
ወውላድ ለልርኤመ፡ ገቢልነ
ሐቴ ወበደለ ለአለበ ሰላም
እንዴ ኢትገብእ ለትፈናተ

ጅንስ ዓዳት ወለመድ ሰላም
ክምቡ እብ ረአየት ዕንቱ
ለአምር።

እበ ዲብ ወቅት ከረም
ለሓለፈወ
ዕርፍ
ሰፈላል
ወግድዐት
እንዴ
በሐተቱ
አፍያት ብርሱስ ፍሩድ ዲቡ
ለዐለ መዳርስ፡ ሐረቱ እብ
ምጽአቶም
እንዴ
ገምለት
ወትሰርጌት፡
ለከረም
እብ
ግዲደ በደለ ደረሰ ወሙደርሲን
ሳክኑ ለዐለ፡ ሐምበሬ፡ ዐንከቦት
ወአብያቱ፡ ዐነጺት፡ ሐነጅር፡
ሕንጽልጽል፡
እንጭራር፡
ሰራይር ወዕሳስ ረበርብ እንዴ
ትዳገነው ምኑ፡ አፍሱሎም
ወከነባት መጋሲቶም እንዴ
አትናደፈው፡ እግል ምህሮ
አትዳለውከ ከትነወረ።
ሙደርሲንመ ምን ክል ርክን
ዐድነ ማጽኣም ሰበት ዐለው፡
እግለ
መካፍለይት
ዕልም
ላተ መድረሰት እብ ዕጹፍ
ጀላል ወግርመት ወሰከው
ዲበ። ምለዐል ክሉ ህዬ፡ እት
ወቅት ምህሮ እት ፍንጌ ደረሰ
ወሙደርሲን ለህሌት ፍቲ
ዶል ትርኤ፡ እብ ሐበን ወፋሽ
ተአገርስ። እት እግር ገበይካመ፡
ሸዐብነ ለልትሐበን እቡ ዓዳት፡
ነባሪ ወታሪክ፡ ለበጥር ዲበ
ታክያት ፈተ ሕድ ክምሰልተ
እምበል ሸክ ትትአከድ።
ዑመርመ ክምሰል ክሎም
ደረሰ ብዕዳም፡ ምነ ምስል
ዋልዴኑ እግል ሐርስ፡ ሀረሞ፡
ዓቅቢት ለወልደ እክል፡ ወእግል
እውዓለት ንዋይ ጋይሱ ለዐለ፡
እተ እግለ ፈቴ መዲነቱ እግል
ናይ እለ ሰነት እ’ለ ድራሰት፡
ምን ግርበት ወሬሕ ኦጎስት
እንዴ አምበተ ለለአትሐዝዩ
መትዳላይ እንዴ ወደ፡ ክም
ስናቱ ቀደም እምባተት ምህሮ
ማጽእ ዐለ። እለ ሰነት እ’ለ ህዬ፡
ምነ ለሐልፈት ሰነት ድራሰት
እብ ዕጹፍ እግል ልፈድብ

ሙሰ መንደር

1ይ ክፋል
ኬትባይ ዐሊ አቢብ እድሪስ
ወልትደቀብ፡ ወምነ ለሐልፈት
ሰነት እት ገሌ ማዳት እርኡዩ
ለዐለ ሕምቅነ፡ እምበል ሕላሌ
ጅህዱ እግል ለአደቅብ፡ ምስል
ነፍሱ እብ ደሚሩ ለኢልትጠለም
ገለድ አማን በይአ። ዲብ
አምቡተት ድራሰት እለ ሰነት
እለ ህዬ፡ ምህሮ እብ ርትብት
ገበይ
ክምሰል
ተአምበተ፡
ናይ ኖሱ ስታት ምህሮ እንዴ
አፍገረ፡ ዕንዳቄሁ እንዴ ሰ’ደ
እብ ክለ ሒለቱ ዲብ ዐመል
እግል ለአውዕሉ አሌፍ ቤለ
ከትበገሰ።
እብላሁ ህዬ፡ እብሊ ስታት
እሊ መደት ወሬሕ ለገብእ
ወቅት ሐቆለ ትነፈዐ እ’ቡ፡
ሐቆሁ ላኪን፡ እሊ ትልም እሊ
ዲብ ፍዕል እግል ልተርጅሙ፡
ለበክት እንዴ ጨብብ ወሰአየት
እት በትክ ጌሰ። እብሊ ሰበብ
እሊ ዑመር፡ በደል አንተብሆት
እግል
ሸሬሕ
ሙደርሲን፡
አክለ ዲብ ፈስል አቴትከ፡
ዲብ መትሐዋራር ሰሚረ ሌጠ
ትፈረረ። ምነ ቀደም ክሉ
ግሱይ እተ ለዐለ ከነበት ህዬ፡
እተ ዲብ አክር ለዐለት ከነበት
እግል ልትገሴ ወልትሐበዕ
ሐረ።
እግል ህጅክ ወአትቃማት
ሰሚረ ህዬ፡ አክ’ለ አርድ ረቢ
ጸብሐ ወመሳከ፡ ምን ምህሮ
ክም ሽን ገመል ገጽ ሐር ሌጠ
አቅበለ ከሽቅሉ አትዋዕሎት
ሰሚረ
ገብአ።
መስኪናይ
ዑመር ህቱመ ሕሜት አለቡ፡
ልቡ
ክም ወረቀት አሰር
ሰሚረ ሰረፍሪፈት ገብአ ምኑ።
እተ ፈስል ህዬ፡ ገጸ ኢረአ
ወክርንተ ኢሰምዐ ምን ገብእ፡
ለፋዬሕ ፈስል እብ ደረሰሁ
ወሙደርሲኑ ምን አፍ አሾመት
ጨብብ ዲቡ ከክም በዐል
ፋጽም ለትንፋሱ ተሐጭር
ዲቡ ለዐሎብጥ ወልሃፍት።

ህርብ ወሓምድ ዐባድ
እት
መደት
ቅድም
ህርብ
ወሓምድ
ዐባድ
ለልትበሀሎ ሀረሚት ሰብ
ሰሕል ትበአሰው። ሓምድ
ዐባድ እግል ህርብ ውድሕቱቱ። ሓምድ ለወቅት
ለሀይ መርዓዊ ዐለ። አንስለ
ዐድ ዲብ ሕላይ አትማሳይ፡
እግለ መርዓዊ ለዐለ ሓምድ
ዐባድ ለልተለየ ሐ እት ቀስደ
“ዮም ሕነ ነሀይበ ወፈጅር
ህርብ ከብበ” ቤለየ። ህርብ
ለሕላይ ሰበት ሰምዐ ቆለን

እግል ለአጻድቅ እንዴ ቤለ፡
ለወድ ሕቱ ሓምድ ዐባድ ፈከ
ምርዒናሁ እንዴ ኢፈቴሕ
እግለ ሐለ መትሎ ሓምድ
ዐባድ ምን ከደን ዘምተየ።
ሓምድ ህዬ እብ ከራዊሁ
እንዴ ዐረዪ ህቱ ወሓሉ ህርብ
ትበአሰው። በአስ እብ አፍ
ወበአስ እብ ደሚር ድሙል
እንዴ ኢገብእ፡ በአስ እብ
ሐጺን ስሉል።

እብ መወቀሪት እግል ህርብ
ዘብጠ።
ህርብ
ወሓምድ
ወድ ሕቱ ህዬ፡ እበ አስዩፍ
አድሕድ
ኣዝያም
ሰበት
ዐለው፡ ክልኢቶም ለሀረሚት
መጦር ሕድ ሞተው። ሐቆ
ሞቶም ሐሰን ገያድ እግል
ሰለስ
አምዕል
ድሙል
ወእስቁቁብ
እንዴ
ዐለ፡
እተ ሳልስለ አምዕሉ እግል
መልሀዩ ሓምድ ዐባድ ክእነ
ሐለዩ፡-

ሐሰን ገያድ ለልትበሀል
መልሀይ ሓምድ ዐባድ ህዬ፡
አርቡዕ 04 ጀንዋሪ 2017

መስኪን ሓምድ ዐባድ
መስኪን ሓምድ ዐባድ፡ ኒኑ ወቀሎቱ
ሴመ ይአምሰለየ፡ ብትክት እንተ ሞሖቱ
ምን ህጅክ መረዳሙ፡ ምን ማይ ኬነቦቱ
ሕርጉስ ምርጉስ፡ እንዴ ኢትፈግር ዶሆቱ
ስንጉድ እንጨቃጭቅ፡ ጭምረ ዋሰኮቱ
አክቡድ እት ሕድ ራምድ፡ ሀዋው ዴረኖቱ
ባሌዕ ልትጠባጠብ፡ ግድዕት እንተ ሰሆቱ
አልሀሽ በልሰ ምንኩም፡ ኣሹል ባተኮቱ
ዕድር በልሰ ምንኩም፡ ስ’ሙ ወሳርዖቱ
ዐወር በልሰ ምንኩም፡ ረመድ ባነጎቱ
አርዌ በልሰ ምንኩም፡ ጎባይ ዋቀሮቱ
ህምም በልሰ ምንኩም፡ ሕንጬል ናተሎቱ
ሐርማዝ በልሰ ምንኩም፡ ዓጅ እብ ንጎቱ
ሐየት በልሰ ምንኩም፡ ሱሰት እት ብሶቱ
ምጡጥ መረዳሙ፡ መግል ለአስሀሮቱ
ድቡር መትቆሻዩ፡ እንዴ በይእ ሖሹ
ዘዐተ ሐማታቱ፡ ኢበርበረት ጎፉ
ሌቤ እንትእሙተ፡ ወሀብረም እንትአቦቱ
ድመል ለእንትዕጄላብ፡ ግንሖ ለአብሸሎቱ።

ሐሰን ገያድ እግል ሓምድ ዐባድ እለ ሕላየት ክምሰል ሐለ፡
ለጅማዐቱ “እለን ከወኒ ለእግለን ትቤ ናይ ህርብተን ሊኢኮን
ናይ ሓምድ ዐባድ ኢኮን። እለን እግል ህርብ ለአስትህለ” እንዴ
ልብሎ አትዐገበው። ህግያሆም ክምሰል ሰምዐ እብ ድግማን እንዴ
ለአስተነትን ወጎምም እግል ህርብ ሐለ፡-

ማይት ሀለ ሚ ኢፋሉ
ህርብ ሞተ ቤለዉነ፡ ማይት ሀለ ሚ ኢፋሉ
ሞተ እግል ኢኒበል፡ ኢሰምዐነ ጽራሩ
ወሀለ እግል ኢኒበል፡ ጻቤሕ ሀለ እብ ጋሩ
ምን ሽፍረ ዘምተ፡ አንስ ወውላድ ሰምዖ እግሉ
ምን መዓለ ዘምተ፡ ከወዴ ዲበ ጌላሉ
ድፉር ለብካር ለአኖኬ፡ መዐስር አቤት አውሓሉ
ኢትአድሕክ ወስናይ፡ ባተኮትለ ሓባሉ
ለድፉር ደፈሪብ፡ ለሀድር ምነ አግማሉ
ህዲት ላተ መንበለት፡ ወድሩር ቤተ ምን ማሉ
ቀረጪት ልትከኔ፡ ብዞሕ እንቱ ዓዋሉ
ሐሰን ፎረ ልትከኔ፡ መሐድብ ጸሊም ዓሳሩ
ሶሚታት ልትከኔ፡ ዕነጅ ለእበ አስራሩ
ደሀብ ልትከኔ፡ ሓሩ እንቱ ግዳሩ
ሼክ ኬደ ወድ ዕጄል፡ አብሁ ኬደ ወሓሉ
ሐመድ ኖር ኬደ ሽንጌረ፡ እተ ዕ’ለት ድዋሩ
ፍካክ ኬደ አብ ሀወ፡ ውዕል ኢኮን እብ ጋሩ
እብ ገለቡ ወእብ ሰይፉ፡ ወእብ ጭምራሁ ወእብ ሻሉ
ሐሊብ መሐሰፉቱ፡ ምን ርኢሁቱ ዕማሩ
አዚመ እናስ ተሐዜኩም፡ ህርብ እለ ኣካኑ።
ህርብ ሞተ ቤለዉነ፡ ማሌ ሰብለ ቀላቅል
ክምሰል ወድ-ብዕራይ፡ ለቀርኑ ባልሕቱ ወሻጥር
እብ ዐገበ ልትሄሬ፡ ወእበ መርቤት ሸናቅር።
ህርብ ሞተ ቤለያኒ፡ ህርብ ለተልሀየ
እት ገረንርብ ለህሌት፡ እተ መሓዛት ከርየ
ዋትድ እበ አረጊት፡ ጠፈት ብሬቅ ወድየ
ጽብጠ ለአመሴ፡ አስክ ሽሙይ ተግየ
በዐለ እብ ሚኢደየ፡ ክሉ ለዐለም ለአርእየ።
ሐሰን-ገያድ እግል ክልኢቶም ለፍራስ አክልሕድ ክምሰል ሐለዮም
ወእግል ርሑ ሰበት ይሐመደ፡ ለዐድ ሴመ ኢቤለዩ። ጼብጠት ሕላይ
ህዬ፡ ለሐሰን ገያድ እግል ሓምድ ዐባድ ወህርብ ለቤለየን ክልኤ ሕላየት
እንዴ ጸብጠው፡ እት ክሉ መቀዳም ሰንፈረወን።
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፕሪመርሊግ

እተ ሐልፈተነ ሳምን ወእለ
እት ምግበ ለህሌነ ሳምን
ለገብአ ጅግራታት ፕሪመርሊግ
እንግሊዝ ክእነ መስል ዐለ።
እት ሜርሒት ለህለ ፈሪቅ
ቼልሲ እት ዮም 31 ዲሰምበር
ለወደየ ትልህየ ምስል ፈርቅ
ስቶክ 4 እብ 2 እንዴ ቀልበ
ፈግረ፡ እብሊ ህዬ እተ ዐለ
እግሉ ንቃጥ ሰለስ ንቅጠ እንዴ
ከስበ ሚርሒቱ አተረደ። እት
2ይት ደረጀት ለህለ ፈሪቅ
ሊቨርፑል ምስል ፈሪቅ ሰንደር
ላንድ ለወደየ ትልህየ እብ ናይ
ሕበር ዐውቴ 2 እብ 2 ሰበት
ትሓበበ ሐቴ ንቅጠ ሌጠ እግል
ልንሰእ ቅሱብ ህለ።
እሊ እት ዮም ክልኤ
ጃንዋሪ ሰነት 2017 ለገብአ
ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ፈሪቅ ማን ዩናይትድ እግል
ፈሪቅ ዌስትሃም 2 እብ በሕ
ቀልቡ እት ህለ፡ ፈሪቅ ማንሲቲ
እግል ብሩኔይ ህዬ 2 እብ

1 እንዴ ቀልበ ክል ፈሪቅ 3
ንቅጠት ረክበ።
እትለ አምዕል እለ ፈሪቅ
ኤቨርቶን
እግል
ፈሪቅ
ሳውዝሃምፕቶን 3 እብ በሕ፡

ፈሪቅ ዌስት ብሮም እግል ፈሪቅ
ሃል ሲቲ 3 እብ ሐቴ ቀልበ።
ምስል ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ
እት ዮም 1ጃንዋሪ ጅግራሁ
ለወደ ፈሪቅ አርሰናል 2 እብ

ኢልትከሬ ፈርሀት እውዱይ
ህለ።
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ አስክ
እለ ምነ ወደዩ 20 ትልህያታት
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ 21
ንቅጠት ሌጠ ጃምዕ ለህለ ፈሪቅ
እት ገብእ እትለ ሳምን ለወደየ
ትልህየ ወእብ ናይ ሕበር ዐውቴ
በሕ እብ በሕ ለፈግረው እተ
4 ዶል ሌጣቱ ሓርስ ፈሪቅ
ሚድልስበርግ ለሸበ። አዜ ህዬ
ሀዳፍለ ፈሪቅ ርያድ ምሕረዝ
ሐቆ ወክድ ሕዱድ እትሊ
አያም ቅሩብ ለልአነብት ጅግረ
ካስ ኣፍሪቀ እቱ እግል ልሻርክ
ምስል ወጠንያይ ፈሪቅ አልጄርየ
እንዴ ትከምከመ እግል ሊጊስ
ሰበት ገብአ፡ እት ግራሁ ለገብእ
ጅግራታት ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ
አከጀህለ ፈሪቅ ለቀልዕ እግል
ልግበእ ክም ቀድር ወምን
መጻዳፍ እት መትሸልሃት ክም
ካርያቱ ልትሸረሕ ለህለ።
አስክ እለ ጋብእ ለህለ
ጅግራታት ፈሪቅ ቼልሲ እት
19 ትልህየ 49 ንቅጠት ራክብ
ሰበት ህለ አወላይ፡ ፈሪቅ

ሊቨርፑል
እት 20 ትልህየ
እብ 44 ንቅጠት ካልኣይ፡ ፈሪቅ
ማን ሲቲ እት 20 ትልህየ እብ
42 ንቅጠት ሳልሳይ፡ ፈሪቅ
አርሰናል እብ እት 19 ትልህየ
እብ 40 ንቅጠት ራብዓይ
ወፈሪቅ ቶተንሃም እት 19
ትልህየ እብ 39 ንቅጠት 5ይ
እንዴ ገብአው መርሖ ህለው።
ፈሪቅ ቶተንሃም ዮም ምስል
ፈሪቅ ቼልሲ ትልህየ ሰበት
ህሌት እግሉ፡ ዝያድ ለገብአ
ጅግራታቱ እብ ክለ መቅደረቱ
እግል ልተልሄ ዱሉ ህለ እግልሚ
እትለ ትልህየ እለ ቀልበ ምንገብእ
መዐነውየት እንዴ ወደ ሄራሩ
ገጽ ቀደም እቱ እግል ልተርድ
ታክያት ለትገብእ እግሉ ሰበት
ገብአት።
እት ፍንጌ ክልኦት ለፈሪቅ
ለህለ ፈርግ 10 ንቅጠት እት
ወክድ ቅሩብ እግል ልርከቡ
ምንመ ኢቀድር እግል ፈሪቅ
ቼልሲ ሀያይ ምን አከቦት
ንቃጥ ለትወዴ ሰበት ገብአት
እህትማም ዐቢ ለበ ትልህያተ።
እለ ትልህየ እለ ዮም ሳዐት 8፡
00 ናይ ምሴ እግል ትግበእ
ቱ።

ፈደሬሽን ጅግረ ዐጀላት
ኤረትርየ ምን ዮም 20 አስክ 28
ዲሰምበር እግል መመቅረሐት
ጅግራታት
ለሀይቡ
ለጸንሐ
ተአሂል (Commissaries
course
ክም
ተምመ
ሐበረ።
እሊ ክም ክፈል ወጠንያይ
ተአሂል ለትሀየበ፡ እት ገብእ፡
እብ መትሰዳዳይ ኦሎምፒክ
ሶሊደሪቲን ፈደሬሽን ጅግረ
ዐጀላት እዲነ ለትሀየበ ቱ።
ኮሚሽነር
ርያደት
ወዓዳት
ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
እግለ ተአሂል ለሀበት ኮሚሽነር
ዩ ሲ ኣይ እንዴ ሐመደ፡ ለተሀየበ
በርናምጅ
ተአሂል
ቅድረት
ወምህነት ምሽተርከት እብ ሐቴ
ደረጀት ለወቅል እብ ግብአቱ፡
እት ምስተቅበል እብ ፍዕል እንዴ

ጠወረዉ እት መትቀዳም ርያደት
ዐድነ እግል ልክደሞ ትወሰ።
እግል ካልአይት ኢነተ ክእነ
ለመስል ተአሂል ለሀበት ኮሚሽነር
ዩ ሲ ኣይ ሚስ ኢዛቤለ እብ እንክረ፡
መሽተርከት ለአርአዉ እህትማም
እንዴ ሐመደት እብ ፍዕል እግል
ልጠዉሩ ነስሐት። እት ደንጎበለ
መናሰበት ምሽተርከት ለትዳለ
እግሎም ሸሃዳት ምን እዴ ሰፊር
ዘመዴ ተክሌ እንዴ ነስአው እብ
ፈደሬሽን ጅግረ ዐጀላት ኤረትርየ
ለትዳለ ህያብ እግል ሚስ ኢዛቤለ
ፈርናንዴዝ ተሀየበ።
ለተአሂል እግል 20 ምን
ለትፈናተ ውዛራት ተዐሊም
ድፈዕ ወአቃሊም ዐድነ ለመጸው
ዐለው።ለተአሂል ዳነዮት ደውሪ፡
እግል አትዳለዮት ወደነዮት
ጅግረ ቸርኪቶ ለከምክም ዐለ።

እንግሊዝ

በሕ እንዴ ተዐወተ ፈግረ።
ደዓም ሻምፕዮን ጋብእ
ለዐለ ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ እግል
ፈሪቅ ሚድልስበርግ 0 እብ በሕ
ሰበት ፈግረ ሐቴ ንቅጠት ሌጣ

ራክብ ህለ፡ እብሊ ህዬ እሊ
ደዓም ብዝሓም ለትፈከረ ፈሪቅ
ሌስሴስተር ሲቲ ዮም ዓመት
እተ ካልአይት ደረጀት ጅግረ
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ እግል

አትሌት ንጉሴ አምለሶም እት ሰነት ሐዳስ ልትዐወት
አትሌት ንጉሴ አምለሶም እት መአንበት ሰነት ሐዳስ እተ
ገብአ ጅግረ 10 ኪሎ ምትር ሰዐይ ሳን ሲልቨስተር ቨሌሻና
ስፓንያ አወላይ ፈግረ።
ህቱ እግለ ጅግረ እብ 28 ደቂቀት ወ9 ካልኢት አትመመዩ።
አትሌት ንጉሴ እት ጅግረ መራቶን ምግብ እግል ሰር ናዩ እት
ሜርሒት እዴ ሰኔት ለዐለት እግሉ አትሌት እት ገብእ፡ለመጽእ
ወርሕ ለገብእ ጅግረ ሰር መራቶን RAk Half እግል ልሻርክ
ክምቱ ትወደሐ።
አርቡዕ 04 ጀንዋሪ 2017
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መሓመድ ዳፍላ

አሰናይ እት ሰነት 2017 አብጸሔነ !!
አምዕል አሰር አምዕል ወመርሕ አሰር ወርሕ
ሰነት 2017 ተለው ትቤ እት ተአጭሮርሕ
ጋሻይትነ ንትከበተ እብ ገጽ ፋርሕ
ወጋሻሀ ሕነ ትትከበተነ እብ ገጽ ፋርሕ
ለሐልፈት እብ ጌመሞት እተ ሓድረት ነሐስብ
ለግምጪት እብ ወጠዮት እግል ነአስኔ እንጀርብ
2016 ትሕደግ ዲብነ ድስ ወድንስ
ወ 2017 ሰነት ሐሊብ ትግበእ ወሐወስስ
ሰነት ኬር ሊደየ እግልነ ወሰነት በርከት
ሰነት ርዝቅ ሊደየ እግልነ ወሰነት ለውቀት
ሰነት ሰላም ሊደየ እግልነ ወሰነት ረሀየት
ሰነት ረሸት ሊደየ እግልነ ወሰነት ጠላለት
ሰነት ዐቦት ሊደየ እግልነ ወመትቀዳም
ሸር ሓስድ ልክለአነ ዕን ባቅዳም
ዐምሳትነ ትውለድ ወጋሻይነ ልእቴ
ንኡሽነ ልዕቤ ወዓቢነ ልድዌ
ስዱድነ ልርሄ ወሕሙምነ ልሕዬ
ኣሚንንንንንንንንንንንንንንን!!!!!!!!!!!!!!
Moደ 1/1/2017 አስመረ

ብሂል ኣንሳት

ሐቴ አምዕል ዎሮት ነፈር፡ “እተ ለኢትርእዩ ሓጃት ቱ ዝያድ ለተአህተምም”
ብህልዬ ዐለ፡ አማን እንዴ ገብአ ህዬ ረከብኩዉ።
ግሮቾማርክስ
ጌገ ውድየት ክምሰለ ልትፈሀመኒ አክል-ሕድ ክምሰል ፈርሐት ወሐዘን ምስልነ
ለነብሮ ቱ። ሎሬተ ያንግ
ህግየ ለትአትዐጅብ ሓጃት ተ፡ አፍካርነ እግል ንሽረሕ እበ ወእግል ንሕበዕ እበ
ትሰዴነ፡ለሔሰት ላኪን በዳላ አፍካርነ እግል ትግበእ እግልነ ትቀድር። ኬልይ ፎርድቼ
ንየዬ ወሕልምዬ ዝያደ እሊ ጮርሕ እለ ጸሓይ ለልትርኤቱ፡ መምክን እግል
እብጽሑመ ይእቀድር፡ ምናተ አስኩ እንዴ አንቀዐረርኮ እብ ግርመቱ እግል እትዐጀብ
ወእግሉ እንዴ ደመንኮ መርበዬ አስኩ እንዴ መርቤኮ እግል እተለዩ ሰዴኒ። ሊዊዛ
ሜይ አልኮት
ለእትሊ ወክድ እሊ ለኢልትቀደር እንዴ ገብአ ለልትርኤ ሓጃት፡ እት ወክድ
ብዕድ ለልትቀድር እግል ልግበእ ቀድር። ኮንስታንክ ሞልቴይ

አዳወሮት ሽዕር

እሊ ሽዕር
ለአፍካር ካትር
እግል ገሌ ከምክም ወእግልገሌ ፈንጥር
ወኪል ሽዑር ምን ቁሪነ ፈግር
እግል ሻክፍ ገበይ ለሐብር
ወእግል ራትዕ ቀደም ለአብል
ሽዕር ለብኑይ እብ ሰለስ ሐርፍ
እግል ገሌ ኢከልእ ወእግል ገሌ ኢለሐፍፍ
እግል ክሉ እብ ሐቴ ዕን ለሀይቡ ናዩ ወስፍ
በዐሉ ዕቅደት ለቡ ሽዑሩ ነግፍ
እሊ ለኢከልስ ርዝቅ በዐሉ ዲመ ጀቅፍ
ላኪን ከለልመ ቡ ሰብኡ ለለአሙሩ
ሰብኡ ምስጢር አለቦም እት ከብድ ለለዐቁሩ
ወሰብኡ ዔብ ኢልብሎ እት መሕበር ለሰቱሩ
ሽዕር ቄባይማቱ እት ክል ነፈር ኢከርክሕ
እግላመ ከርከሐዩ እንዴ ፈረገ ፈትሕ
እት ገያዳት ኢሰልም ወእት ምድር ኢጀግሕ
ሐቴ ዶል ሐቆ ትገሰ ላኪን እግል ዲመ ጠፍሕ
ሽዕር ግሉልማቱ መጽአኮ ኢልብል
ምን ሞት ኢቀጽጽ ወምን መሕበር ኢከጅል
እት ሰፈር መጽአከ እብ ዐረባት ወእገር
እት ሰክብ መጽአከ እት ትትሐ’ለም ወተሐንርር
ዶል ሽቃልከ መጽአከ እት ተሐስብ ወትፈክር
ምስል ፈታይከ መጽአከ እት ትትሃጀክ ወትመክር
ከእሊቱ ሽዕር፡ ለይአምሩ ለኣምር።
Moደ

ሐት ሐቴ ዶል ጭገር ረአስነ
ዝያድ ብዕድ ክፈል ገሮብነ እብ
ክሱስ ዓፍየት ገሮብነ ክም ልትሃጌ
እንትብሃም እግሉ ነአምር?
እለን ለተልየ ንቃጥ እንዴ
ርኤነ ለአማን እግል ንፍረድ ህለ
እግልነ።

ይቡስ ወሑድ
ጭገር

እት ረአስነ ለእንለብኩ ሓባር፡
መንሸፊ ጭገር እብ ገበይ ሐፋነት፡
እት ማይ ጨወ ሐንበሶት ወብዕድ
ምነ ጭገርነ እግል ለአይብሶ
ወለአገርው ለቀድሮ ቶም። የባስ
ወመትሳባር ጭገር አሻይር ናይ
እብ ሰበብ ሃይፖታይሮዲዝም
ለልትሀል ሕማም እግል ልምጸእመ
ቀድር። እሊ ሕማም እሊ
ታይሮይድ ለልትበሀለ ቀደም
ስጋድነ ለልትረከበ እት ወራታት
ዐቦት ገሮብነ ተእሲት ዐቢ ለሀለ
እለን ቅደድ ወቀየን እብ ዋጅብ
ዶል ኢለገድየ ለመጽእ ሕማምቱ።
እብ ፍንቱይ ተዐብ ዶል
ልትሰምዐነ፡ ሜዛን ገሮብነ ዶል ነቅስ፡
ሀንደጎት ልብነ እንዴ ትደሀረት
ዶል ትትርኤነ ክምሰልሁመ እብ
ትሉሉይ መቀራጥጥ ወቅርር
(አከንከኒት) ዶል እንሽዕር ምስልለ
እት ጭገር ትጀሬ ለሀሌት ሓለት
እንዴ ረኤነ እሊ ሕማም እግል
ኢለሀሌ እትነ ነፍስነ ንድሌ።

ኢተራደት አውመ
ህዬ ዐባር ጭገር
ኢተራደት ወዐባር ጭገር ረአስ
ምነ እብ ሰበብ ድቁጣት ገሮብ
ወምክ ለመጻቱ። እሊ ህዬ ምን

ኢመፋሀመት
ጼወ ለሰብቡ
ሕ ድ ጎ
ክምሰልሁመ
ኢ ረ ኪ ብ
ሽቅል ለመስል
ለ ት ፈ ና ተ
አስባብ እቡ
ለ ል ት ር ኤ
እግል ልግበእ
ቀድር።
እምበል
እሊመ እብ
ሰበብ ግንፈእ
ለልትሰበብ ሐዝ ወርክስ ወምን
ዳይም ሕማም ክም ከረ ስከሪ እግል
ልምጸእ ቀድር።
ለእነስኡ ለትፈናተ አድውየት
ክም ከረ መዳፍዐት ዕምስነ
ሰበብ እሊ መትገርዋይ ጭገርነ
ወሕውናሁ እግል ልግበእ ቀድር።

መትከፍካፍ
ወምብረሕ
ጭገር ምን ረአስነ እብ
ቀሊሉ
ዶል
ልትከፍከፍ
ምንእነ ወብርሔ ዶል ትትርኤ
እትነ፡ እት ገሮብነ ተቅዪር
ሆርሞናት ጅንስ ሱዱፍ ህለ
በሀለት
ቱ።
ክምሰልሁመ
ብዕድ ሰበብ ሕማም እግል
ሆርሞናትነ እብ ለትፈናተ
አስሉብ ተአሲር ዋድያም እቱ
ክም ህለው ለልሐብር ቱ።

እብ ቀሊሉ
ለልትሳበር ጭገር

መትሳባር ጭገር ለንትነፈዕ እቡ
ህሌነ ኬሚካላት እቡ ለልትሰበብ እግል
ልግበእ ምንመ ቀድር፡ ሐት-ሐቴ
ዶል ላኪን እሻረት ኢነጎትማቱ።
እግል መሰል እብ ሰበብ
ኢሀለዮት ዓፍየት ገሮብ ለጀሬ ገብአ
ምን ገብእ፡ እሊ ለተሌ እግል ንስሜ
እንቀድር።
ኩሺን
(Cushing’s
Syndrome) ለትበሀለ አሻይር
ሕማም እብ ሰበብ ኢመትነዛም
ቅደድ አድሬናል ለመጽእ እት
ገብእ፡ ኮርቲሶን ለትበሀለ ሆርሞን
እብ ብዝሔ ለአፈሬ። እሊ ሐደስ
እሊ ለበዝሐ ወክድ እብ ብዝሔ እብ
ገበይ ውራሰት አውመ እት ወክድ
ዐመልየት ዒን እሊ ሆርሞናን እሊ
ዶል እንተምትም ቱ ለጀሬ።
ዓያን እሊ ሆርሞን እሊ እት
ረአስ አው ህዬ እት ስጋድ ለህለ
ፓራታይሮይድ ለትበሀል ቅደድ
ዶል ልትከመህ ለልትሰበብ ቱ።

ዐጀብ! እግል ሕድጎ ብልዖ ወስተው
“ሕድጎ ሐላል ኢኮን”
ለልብሎ ብዝሓምቶም። እብ ድድ
እሊ ብሂል እሊ “በደል አከይ ነቢር
እብ ሸረፍከ ሕድጎ” ለልብሎመ
ኢትሐገለው። እበ ገብአት እተ
እብ ብዝሔ ሕድጎ ለልትርኤ
ዲበን ድወል ኣስየ ወአሮበ፡ እግለ
ሕድጎ ለሰብቡ ቀሀር ወበቲክ
ሰአየት እግል አክፈፎት እበ ልብል
መሰምስ እት ሕድጎ ከባቢር
ወፍሊጺ እት ልትለመድ ገይስ
ሀለ። ለለአትፈክርቱ ለናይ
መጅተመዕ ደማር እንብሉ
ሕድጎ፡ እትሊ ወቅት እሊ
መብልዒ ነብረ ወመካሰበት
እሊ መናሰባት ለለአዳልየ
መአሰሳት ጋብእ ልትረከብ።
እለ እት አሜርከ ለትትረከብ
መአሰሰት “አትሓደጎት” ምነን
እብ ብዝሔ ሕድጎ ለልትርኤ
ዲበን ክም ድወል አሮበ
ወጀፓን ብዝሓም ዘባይን
ዋዲ ሀለ። አስሉብ ዐዳትለ
ሕድጎ ህዬ እብ ክልኤ ገብይ
ገብእ። ለአወላይ፦ ለእናስ
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ወለእሲት እንዴ ትሰማምዐው
መናሰበት
ሕድጎሆም
ነይሮ
ወለካልኣይ ህዬ፦ ኦሮትከ እብ
እትጅሁ መናሰበት ሕድጎሁ ወዴ
በሀለትቱ። እተ አወላይ አስሉብ
ሕድጎ፡መርዓዊ ወመርዓት እግለ
እት ህዳዮም ዓዝማሞም ዐለው
አንፋር እንዴ ዐዝመው፡ ለመርዓዊ
ለበሌት ጸላም በድለት ወለመርዓት
ህዬ ዝፋፍ ጸዕደ እብ ሳልሰት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 01

ለትጀገለበ አውመ ሐቆ ረዳሀ
ገብእ ጸሊም ዝፋፍ ትለብስ። ሐቆ
እለ ክልምኖምከ እግለ ዕዙማም
አስባብለ ሕድጎሆም ቀርእ። አሰር
ቅራአት ሰበብ ሕድጎሆም ህዬ
እግል ሕድ ልትዓፈው ወእግል
ሕድ በክት ሰኒ ልተምነው።
አሰር እሊ ህዬ እተ ለትፈናተ
እግል ሕድጎ ለለአይድ ክቱባት
ለትሰቀለ ዲቡ ዳስ እግል ጋሻሆም
ልትሐደሮ። ገሌ ምነ እተ ዳስ
ለልትሳቀል ክቱባት፦ “ ግረ
እለ ሑድጋም ሕነ”፡ “እብ
ሕድጎነ ሕቡናም ሕነ” ፡ “አዳም
ለኢወድየ ኢወዴነ” ወለመስሉ
ቱ። እት ደንጎበ ሐቆ ብለዕ
ወሲቶ ዓደት ቀሪጭ ቶርተት
ትተላሌ። ቶርተት ሕድጎ ምን
ናይ ህዳይ ለትፈንተየ፡ ለእተ
ረአሰ ልትከሬ ተምሳል መርዓዊ
ወመርዓት በደል ልትሓቀፎ ፡
እግል ሕድ ዐጸጺሆም ለሀይቦ።
እትሊ ወቅት እሊቱ ህዬ
ዓደት ሰቢር ካትም ለትትጋየስ
ወርሱማት ሕድጎ ልትፈረም።
ገጽ 12

