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ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 06 ማርስ 2019

ሜርሐት ኤረትርየ፡ ኬንየ ወአቶብየ እት አስመረ ህድግ ወደው
ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ፡ ርኢስ
ጅምሁርየት ኬንየ ኡሁሩ ኬንያተ
ወርኢስ ውዘረእ ፈደራልያይት
ዲሙቅራጥያይት
ጅምሁርየት
አቶብየ ዶ/ር ኣቢ ኣሕመድ ዲብ
ዮም 3 ማርስ እት አስመረ ህድግ
ሱላሲ ወደው።
እተ እት ዴዋን ሕኩመት ለገአ
ህድግ ሱላሲ፡ ለሜርሐት እት
ዐላቃት ድወሎም፡ ናይ ወክዱ
ቅደይ መንጠቀት፡ ክምሰልሁመ ናይ
ሕበር አሀምየት ለቡ ተጠውራት
እቱ ሀድገው።
ርኢስ
ጅምሁርየት
ኬንየ
ኡሁሩ ኬንያተ ወርኢስ ውዘረእ
ፈደራልያይት
ደመቅራጥያይት
ጅምሁርየት አቶብየ ዶ/ር ኣቢ
አሕመድ፡ ዮም 3 ማርስ እት
ሳዖታት ቀደም አዝህር ቱ አስመረ
ለአተው።
ሐቆ እሊ ህድግ፡ ርኢስ ኡሁሩ
ኬንያተ፡ ናይ ሐቴ አምዕል ዝያረት

ሽቅል እንዴ አትመመ ሐቆ አዝህር
አስክ ዐዱ ትሳረሐ።
ርኢስ ውዘረእ አቶብየ ዶ/ር
ኣቢ አሕመድ ወምስሉ ለመጽአው
ወዚር ኻርጅየት ወርቅነህ ገበዬሁ፡
ዓም ቃእድ ሀይአት አርካን ዴሽ
አቶብየ ጀነራል ሰዓሬ መኮነን፡
ክምሰልሁመ ሙዲር ዓም አምን
ጀነራል ኣድም መሐመድ ህዬ፡ እት
ሳዖታት ሐቆ አድህር፡ እብ ርኢስ
ኢሰያስ አፍወርቂ ወውቁላም ሰብመዝ ሕኩመት ኤረትርየ እንዴ
ትተለ፡ ከዛናት ሎጎ፡ ምስላም ወእተ
ድዋራት ልትሰርገል ለህለ ዐማር
ሐርስ ወተዋብ ንዋይ ክምሰልሁመ
ልትሸቄ ለህለ መርከዝ ጣቀት
ጸሓይ ረአው።
ርኢስ ኬንያተ ወርኢስ ውዘረእ
አቶብየ ዶ/ር ኣቢ አሕመድ እት ናይ
ሰር ሳዐት ፈርግ እድንያይ መከረዪ
ጥያራት አስመረ እተ አተው እቱ
ወክድ፡ ርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ

እብ ናይ ሕሽመት አሴራር ለትተለ
ከብቴ ወደ እሎም።
እት ዓደትለ መትከባት፡ ወዚር
ኻርጅየት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ

ወጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ
ገብረኣብ ሓድራም ዐለው።
ርኢስ ኡሁሩ ኬንያተ እብ
አሳስለ ወደየ እሉ ዐዙመት ርኢስ

ኢሰያስ አፍወርቂ ደዓም እት
ወሬሕ ዲሰምበር እት ጅምሁርየት
ኬንየ ዝያረት ሽቅል ክምሰል ሰጀለ
ልትፈቀድ።

ጁበ፡ ሸሬሕ ስላሲ ኤረትርየ፡ አቶብየ ወግብለት ሱዳን
ለሸሬሕ
ርኢስ
ኢሰያስ
አፈወርቂ፡
ርኢስ
ውዘራእ
አቶብየ ዶ/ር ኣቢ ኣሕመድ
ወርኢስ
ግብለት
ሱዳን
ሳልቫኬር ምያርደት ዮም 4
ማርስ እት መዲነት ጁበ እትለ
ወደዉ ህድግ ቱ።

ኤረትርየ፡
ፈደረልያይት
ዲሞቅራጥያይት
ጅምሁርየት
አቶብየ ወጅምሁርየት ግብለት

ሱዳን፡ ናይ
ሕበር
ጅህድ
እግል
ሰላም
ወመስኩበት
ግብለት ሱዳን፡ ክምሰሌሁመ

እት መንጠቅትነ እብ ሕበር
እግል ልክድሞ ለሀደፉ ናይ
ሕበር ሸሬሕ አፍገረው።

እትለ ህድግ ለሜርሐት፡
ዶር
ውሕደት መንጠቀት
እብለ ከስስ እትለ ወድዎ
ህድግ፡ እት ደረጀት ውዘራእ
ካርጅየት ወብዕድ አጅህዘት
ሕኩመት እጅትምዓት እንዴ
ገብአ ናይ ሕበር በርናምጅ
እግል ልትሸቄ፡ ሀደፍ እቅትሳድ
መንጠቀትነ ወ አክያረ ለሀይከ
እግለ ካልእ እግል ለአትምም
እግል ልሽቀው ዋፈቀው።
ርኢስ ኢስያስ አፈወርቂ

ወርኢስ ውዘራእ ኣቶብየ ዶ/ር
ኣቢ ኣሕመድ
ግረ አድሐ
መዲነት ጁበ እተ በጽሐው
እቱ ወክድ፡ ርኢስ ጅምሁርየት
ግብለት
ሱዳን
ሳልቫኬር
ሚያርዲት እብ ናይ ሕሽመት
አሴራር ክምሰሌሁመ ወካይል
ሸዐብ እበ ቀደምዉ ትልህያታት
ዓዳት ከብቴ ናይረት ወደ
እግሎም።
ወዚር ካርጅየት ኣሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ጌምያይ ርኢስ
አሰይድ
የማኔ
ገብርኣብ፡
ክምሰሌሁመ ወዚር ካርጅየት
አቶብየ ዶ/ር ወርቅኔህ ገበዬሁ
ምስል ርኢስ ኢስያስ አፈወርቂ
ወርኢስ
ውዘራእ
አቶብየ
ዶ/ር ኣቢ ኣሕመድ ጋይሳም
ሀለው።

ገበይ
ሰገነይቲ
- ዓዲ-ቐይሕ
- ለሀለ
ሰንዓፈ
ትሰኔአፍይሖትህሌትወብነ
ስነይ፡
ከደማት
ፍድኢት
እት
አድመኖት
ዓፍየት
አጀኒት
ልትሐመድ
እት
ገበይ
ሰገነይቲ
ዓዲቀይሕ
ሰንዐፌ
ገብእ
ወራታት
እት ሙዲርየት ስነይ፡ እተ
ዉላደት 90% ዕልብ ናይለ እት
በሸር ክምሰልበ ለሸርሐ ዶ/ር
ሐልፈየ ሐምስ ሰነት እበ ገአ ጅህድ፡
ከደማት ፍድኢት እት 98% ምን
ዜደ፡ እበ ለለዐዴ ሕማማት ትጀሬ
ለዐለት ሞት ተሐት ሐምስ ሰነት
አጀኒት ክምሰል ነቅሰ፡ ሚዲካል
ዳይሬክተር እስብዳልየት ስነይ
ዶ/ር ሄኖክ ተኪኤ ሐበረ።
ዶ/ር ሄኖክ እግል ኤሪነ እተ
ሀበየ ሐብሬ፡ እት ድዋራት ብዙሕ
ርቱብ ከደማት ፍድኢት እት
መራክዝ ዓፍየት ልትሀየብ እት
ህለ፡ እት ድዋራት ረዪም ህዬ ሰብምህነት ዓፍየት እት ልትሐረኮ
ክምሰል ሰርጉሉ እት ሸርሕ፡
ዐመሲ ለወድያሀ መታበዐት ቀደም
ክል

ሕክምነ ለልትፈረጀ እማት ህዬ
77% ምን በጽሐ፡ እት አንቀሶት
ሞት አጀኒት ተረት ዛይደት ክም
አግደ ወደሐ።
ዛህረት ለለዐዴ ሕማማት እብ
ዓመት ጥጋዕ፡ ስዕለት ዐባይ ወኤች.
ኣይ.ቪ/ኤይድስ ህዬ እብ ፍንቱይ
ነቅስ እት ህለ፡ እብ መጆቡ
ለኢለዐዴ ሕማማት ወስክ ክምሰል
ህለ ሸርሐ።
እስብዳልየት መዲነት ስነይ፡
እትሊ ወክድ እሊ፡ አስክ ዐመልያት
ለወዱ ካፍያም ቅወት መቅደረት

አርቦዕ

ሄኖክ፡ ሸዐብ እት ሳምን እበ ወድዩ
ወራታት ነዳፈት ድዋር ወመአሰሳት
ዓፍየት ለሰርግሉ ካድም ረሽ
አድዊየት ድድ ባልዒን፡ እብ ሰበብ
ሕማም ጥጋዕ ትጀሬ ለዐለት ሞት
እት በሕ ክም ትከረ እት ለሐብር፡
ደዓም እተ ድዋራት ለትረአ ሕማም
ሐዝ ችኩንጊያ እብ ጅህድ ሸዐብ
ወመአሰሳት ዓፍየት እት ሐንቴ
መራቀበት ክም አተ አፍሀመ።
እስብዳልየት መዲነት ስነይ፡
እግል ስካን ምዴርያት ስነይ፡ ገሉጅ፡
ሀይኮታ ወፎርቶ ሳዋ ክድመት
ተሀይብ።

እብ12ይት
ትግራይት
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ሰኒ ልሄርር ክምሰል ሀለ እትለ ሽቅል ፍሩራም ለሀለው ኣንፋር ሸሪከት ብነ አስቤኮ
ሸርሐው።
እግለ ሽቅል ታቤዕ ለሀለ መሀንድስ ስሌማን ዐብዱ፡ እት ገበይ ስገነይቲ ዐዲቀይሕ
ምን ድግሰ ሐድ 40 ኪሎምትር ልትበኔ ለሀለ መንደቅ 90% ምኑ ክምሰል ተ’መ፡
ወሽቅል አፍየሖት ወትሳናይ ምስሉ ገብእ ክምሰል ሀለ ትሸርሐ።
ሰልፋይ ክፋል ናይለ ምን ወሬሕ ዩልዮ እንዴ አንበተ ገብእ ለሀለ መሽሮዕ፡ ምስለ
ልትበኔ እግል ለሀለ መናድቅ እብ ውሒዝ እኪት ለዐለት ገበይ እብ ኣላት ትሸቄ
ክምሰል ሀሌትመ ትሸርሐ።
ካልኣይ ክፋል ናይለ መሽሮዕ 25 ኪሎምትር ገበይ ዐዲቀይሕ ሰንዐፌ ክሉ ሽቅል
ክምሰል ተመት ናይ 7 ምትር መትወቃል ለቡ ብነ ወናይ 20 ምትር ፍይሒነ እት
ደረጀት ተሚም ክምሰል ህሌት መሀንድስ ቴድሮስ ደበሳይ አፍሀመ።
እሊ ሕዱድ ለትትዐዴ ገበይ እስትራትጅየት መናፍዑ እሙር እት ገብእ እት
ሐጪር ወክድ እግል ልትመም ልትሸቄ ክምሰል ሀለ ለሐብሬ አፍሀመት።
ሸዐብ ምዴርየት ዐዲቀይሕ እት ወራት ብናለ ገበይ ከድሞ ለሀለው ሸቃለ ሸሪከት
አስቤኮ እት ዮም 26 ፈብራዪር ወ2 ማርስ ሕራብ ወደው እግሎም።

ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
06 ማርስ 2019

ጀሪደት

ገጽ

ከሊመት መ/ወ/አ/አ/ኤረትርየ ዲብ አስመረ፡ ዐነድር ርስሐት ጥልት ሰኔ ወሸዋሬዕ ቅጥራን ልትለበክ
እት መዲነት አስመረ፡ ሽቅል
8-ማርስ 2019
በደሎት ስኒን ብዙሕ ለሸቀ ክጡጥ

ሰማን ማርስ እድንያይት ምዕል አንሳት፡ “ሰላም ፍገሪት ስሙድነ - ዐማር
ፍሬ ክድመትነ” ዲብ ሐንቴለ ትብል ስቅራት፡ ዮምመ ክም ዲመ፡ ዲብ ክለ ወጠን
እብ ለትፈናተ እግለ ለትዳለ በራምጅ እግል ትትዘከር ቱ። ናይ ዮም ዓመት ሰማን
ማርስ ሸዐብ ኤረትርየ እግል ለአጅጌሕ ለተሐበከ ብዞሕ ለሕብሩ ከይናት እንዴ
ዐርቀ፡ ፍሬ ስሙድ ወለኢልትነደል ክፈሕ ሸዐብ ኤረትርየ እብ ዐመል ልትረኤ
ዲብለ ሀለ እተ ኢነት፡ ዲብ እለን ለሐልፈየ 29 ሰነት ለዐለ ቴለል ሐርብ ወጻብኢት
አያሙ እንዴ ዞለ፡ እብ ደረጀት መንጠቀት ዘበን ሰላም ወመዓወነት ዲብለ ሸበ እተ
መርሐለት ሐዳስ ወፍንቲት ትትዐየድ ሀሌት።
ዲብ እለ መርሐለት እለ እግል ልትበጸሕ እተ ገብአ ንዳል ትሩድ ዶር አንሳት
ኤረትርየ ሚ ምክ ዐለ ርኡይ ስሞዕ ቱ። ኤረትርያት አንሳት ዲብ ንዳል ጀለ
እስትቅላል ምን ገብእ ወዲብ እሊ ለሐልፈ ንዳል ጀለ አስበቶት ስያደት ወዐማር
ወጠን መካፈሐተን እብ ዕጹፍ፡ ደሬዕ ሰላም ወዐማር ክምተን ለእሉ ደፍዐየ
እስትሽሃድ ቃሊ ወእብ ፍዕል ለትረአ ጸገም ኖሱ ለእቡ ልትሃጌ አፍ ብእቱ።
እት ክሉ መጃላት ንዳል ወሐያት እንዴ ትበገሰየ ለአርአያሀ በቃዐት ህዬ አፍካር
ወአረእ ሙጅተመዕ ምን ቅርዱ እንዴ በደለየ፡ ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ቀድየት
መሳዋት መሐለኪት ብዙሕ አፍካር ድንጉር ለባተከ አፍካር ዋሴዕ ወጥዉር
ለመልክ ሙጅተመዕ እግል ልግበእ ባቄዕ ሀለ።
ኤረትርያት፡ መሳዋተን እት ሽቅል ለአርአየ ሌጠ እንዴ ኢገበአ ምነ በርከት
ወጠንነመ ክም ሐወን ሰወ እግል ልትየበተ እበ ወደያሁ ንዳል ወለአድመነያሁ
አብካት፡ ኑዕየት ሐያት ሻባትነ እግል ስን ዲብ ትበደል ትመጽእ ክም ሀሌት በረ
አለበ። ዲብለ አግደ ስልም ዐቦት ለገብአ ተዕሊም ክሱት እበ ሀለ ሰወ አብካት
እግል መሰል፡ መሻረከት አንሳት ዲብ ክሉ ደረጃት አስክመ ዲብለ ትወቀለት
ደረጀት ተዕሊም ምስል ተብዕን ለልትሳወየ ዲበ ደረጀት ባጽሓት ሀለየ። ሀለዮተን
እት ክሉ ጅንስ ምህነት አስክለ ብሕቶት ሰብ ተብዕን ሌጠ ልትዐለብ ለነብረ
መጃላት እት ዘይድ ገይስ ሀለ። እብሊ ሀዬ፡ ሙጅተመዕ ኤረትርየ አደቀቦት
መቅደረት አንሳት ምን ሐቅ ወኬን ደማነት ሒለት ወደቅብ ዐቦት ክምቱ እብ
ዐመል ልትረኤ ሀለ።
ለሓይስ ክሉቱ ለልትበሀል መፍሁም አው ፍክር ስያሰት ለእት ደንጎበ እግል
ልብጽሑ ለልአተክር እቱ ሀደፍ ምን ለሀሌ፡ እምበል ፋራግ ጅንስ፡ አስል ወጠበቀት
እጅትማዕየት እግል ክሉ ዕዱ ሙጅተመዕ ለትሳወ በክት አከዶትቱ። ሸዐብ ኤረትርየ
እት ቀድየት አከዶት ሐቅ ወመሳዋት አንሳት አስክ እለ ጋይሰ ለሀለ ነሳፈት ዐቦት
ወጥዉሩ ለሀለ አፍካር ራቴዕ ወፈዛዐት በገ፡ ክትፈት ናይለ ሐይሱ ለአለቡ ታሪክነ፡
ሐበን ወጠንነ ወዕዘትናቱ።
እለ ለዲበ ነአቴ ሀሌነ ሐዳስ ወፍንቲት መርሐለት ህዬ፡ እሊ ለእቡ ንትሐበን
ነባሪ ስያሰት እንዴ ተሐፈዘ እግል ልንበር ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እብ ሽቅል
ዛይድ ደሬዕ እንዴ ረክበ፡ ዮምመ ክምለ እት ማሌነ ኤረትርያይት እት ዐወቶት
ናይለ ተሌ በራምጅ ዐማር፡ ለእሙር ሕቡር ዶረ እብ ሐዲስ እግል ተአውሽዑ፡
ወአርድየት እግል መሳዋተ ወሕርየተ ታመት እግል ልግበእ ወጅብ። አማንተ፡
ለእብ ንዳል ወእስትሽሃድ ለተአከደ አሳሲ ሕቁቅ አንሳት ዲብ ክሉ ቀዋኒን ወጠን
ክም ለአቴ ወለሀሌ ገብአ ወእብ ፍዕል ዲብ ልትሸቄ እቡ ጸንሐ። ክም ለአደሜዕ
ወለአወቄ እግል ልትአከድ ላኪን፡ አዜመ ናይ ክሎም መአሰሳት ሕኩመት ወፊኣት
ሙጅተመዕ ከባካብ ወርዕዮ ለሐዜ። መስአለት ሐቅ ወመሳዋት አንሳት ክም
መፍሁም ወሀደፍ ስያሰት ዶልከ በየዶቱ ሀዬ ምን ፈዛዐት ሐበትመ እንዴ ኢትነቅስ
እግል ለአተላሌ ደማነት ለለሀይብቱ።
ዲብ አያም ንዳል ወክፈሕ፡ ደቅብ ለቡ መትነዛም ወውሕደት እንዴ ኸልቀየ
መጦር ውላድ ተብዕን መንዱቅ ወፈዛዐት እንዴ ተዐንደቀየ፡ መስተንክር ለሸቀየ
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ እለ ነአትየ ለሀሌነ መርሐለት ሐዳስ ለትጠልበ ምነን
በቃዐት በህለት ተዕሊም፡ ምህነት ወእንድባጥ-ሽቅል እንዴ ተዐንደቀየ፡ ሙስተቅበል
ባርህ ሓዝሉ ለሀለ አብካት ዐቢ እንዴ አርሐበየ እግል ልትነፈዐ ምኑ ለአትሐዜ።
ጀለ ሓይሰት ፍገሪት ወፍሬ ለቡ ሽቅል ሀዬ ዲብ ክሉ መጃላት ሰወ አብካት
አከዶት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ምህነት ወመቅደረት እቅትሳድ አንሳት ለለዐቤ እቡ
በራምጅ እንዴ አፍየሕከ እት ዐመል አውዐሎት ምህምቱ። እብሊ ሀዬ በቃዐት
ናይለ ሰር ናይ ሙጅተመዕ ላተን አንሳት እንዴ ወቀልነ ናይ ፍክር ወሒለት ደቅብ
ክሉ ገቢልነ ዲብ ዐቦት እቅትሳድ እንዴ ከስአነ፡ እትለ መርሐለት ሐዳስ፡ ክም
ሸዐብ ወወጠን እግል ነአድሜዕ ለትሰዴነ መቅደረት እብ ዕጹፋት እግል ነአዚደ፡
እብ መናሰበት እለ ካብረት ሰማን ማርስ ገለድነ እግል ነአትሐድስ መሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ልትላኬ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
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ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454/ 07121322
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

ርስሐት ጥልት ወለበኮት ቅጥራን
አግቡይ ምን ወርሕ ሰብተምበር
2018 እንዴ አንበተ ሰኒ ልሰርገል
ሀለ።
እት ሼርከት ‘ኣስቤኮ’ መሽሮዕ
አግቡይ አስመረ ታብዕ ለሀለ
መሀንድስ ሳምሶን ጠዓሜ እግል
ኤሪነ ዲበ ሀበየ ሐብሬ፡ ለምን
ድዋራት ገዘ- ከኒሸ እንዴ ትብገሰ
እብ ሱግ ወማይ አባሻውል እንዴ
ሐልፈ፡ አስክ መስናዕ ሰባር -ጉመ
ለልትመደድ ክጡጥ ርስሐት ጥልት
ዐባዪ እብ ሐዲስ ናይ በደሎት
ወራት፡ ካፊ ወብቆዕ ኣላት ማሽነሪ
ወሰብ መቅደረት እንዴ ትፈረረ
እቱ ሰኒ ልሰርገል ክም ሀለ ሐበረ።
ለመሽሮዕ፡ እዳረት አቅሊም
ምግብ እበ አፍገረተ ሜዛንየት
ልትሰርገል ክም ሀለ እንዴ ሸርሐ
መሀንድስ ሳምሶን፡ መጥመጦርለ
በደሎት ዐነድር ርስሐት፡ ወራት
ለበኮት ቅጥራንመ ከም አንበተት፡

እሊ ህዬ ለዲብ ሒን ከረም ልትርኤ
ለዐለ ውሓይዝ ዲብ ሀወኖት እግል
አገር ወመካይን መረሀዮ ከም ቱ
ሸርሐ።
አስክ እለ እበ ትሰርገለ ሽቅል፡
ዲብ ድዋራት ምግብ መዲነት፡
ዴዋን- ሕኩመት፡
ፎርቶ
ወእስብዳልየት ቅዋት ጀው ዝያድ
30 ኪሎምትር ገበይ ቅጥራን ከም
ትለበከት እንዴ ሐበረ ህዬ፡ ለናይ
30 ሰንቲ ምትር ሰጣር ለቡ ዐነድር
ርስሐት ጥልት እብ ናይ 60 ሰንቲ
ምትር እንዴ ትበደለ ለከጥ ቅጥራን

እግል ልትለበክ ወራት ቀደም
ከረም እግል ትትመም ልትከደም
ክም ሀለ
አፍሀመ።
መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ
ወስካን ዲበ ሀበው ረአይ፡ ለሰኔ
ለሀለ ከጥ ርስሐት እምበል ዲብ
ሒን ከረም ለሳድፍ ውሓይዝ፡
ዲብ ነዳፈት መዲነት ወዓፍየት
ዶር ዐቢ ከም ቡ እንዴ ሐበረው፡
ስካንለ
ባካት ዲበ ሰኔ ለሀለ
ክጡጥ ግማመት እግል ኢልልከፎ
መራዐየት ወመታብዐት እግል
ሊደው እግሉ አትፋቀደው።

ኤረትርየ ምን አንበጠ ባዶብ ፈርሀት ክም አለበ ልትሐበር

ውዛረት ሐርስ፡ ምስል ለትፈናተየ
መአሰሳት
ሕኩመት
ወሸዐብ፡
እተክምስልሁመ ምስል ናይ መንጠቀት
ወዓለም ተናዚም እንዴ ትዓወነት ትወድየ
እበ ጸንሀት ጅህድ፡ እትሊ ወክድ እሊ
ዲብ ኤረትርየ ለለአፈርህ ቴለል አንበጠ
ባዶብ ከም አለቡ አትአመረት።
እተ ውዛረት ሙዲር ዓም ፈሬዕ
ሐርስ ወአብቃል አሰይድ ሕሩይ
አስገዶም እግል ዔማት አክባር ዐድነ እተ
ሀበየ ሐብሬ፡ ወራታት መራቀበት አንበጠ
ባዶብ፡ ክሎም ሰብ ምህነት ውዛረት
ሐርስ፡ እበ ውዛረት ለትዳለው መታይነት፡
እተክምሰልሁመ ሐረሰቶት ወለትፈናተየ
ጅሃት ሕኩመት ከም ለአሻርክ እንዴ
ሐበረ፡ ክል ሳምን ለትመጽእ ሐብሬ እንዴ
ታብዐት ምስዳር ሻፍገት ለትነስእ እብ
ውዛረት ሐርስ ለትትመራሕ ጀሀት ክም
ህሌት አብርሀ።

እንዴ ታብዐዩ ምስዳር ሻፍገት ምን
ትነስኦት፡ እት ኤረትርየ እንዴ ትፋረ ዲብ
ደረጀት ፈሪር ለበጽሕ አንበጠ ከም አለቡ
አትአመረ።
እት ውዛረት ሐርስ ሙዲር ዓም ፈርዕ
አብቃል አሰይድ ሕሩይ አስገዶም እት
ደንጎበ፡ እትለ ሰነት እለ ልትሰርገል እበ
ሀለ ወራታት መራቀበት ዲበ ተአፈርህ
ደረጀት ለበጽሐ ከም አለቡ፡ ምናተ እብ
አሳስለ ምን ሳትላይት ለትረከበት ሐብሬ
ዲብ ሱዳን፡ የመን ወስዑድየ ፈሪር
አንበጠ ሰበት አንበተ ዲብ መራቀበት
እግል ንትፈገዕ ከም አለብነ አፍሀመ።
አንበጠ፡ ዲብ አርድ ሕፉን ሐቆ ዝላም
ለልትፋሬ ዲብ ገብእ፡ ደረጀት ዐታብ
እንዴ ሐልፈ ሐቆ ፈረ፡ እት መራቀበቱ
ስዱድ ወዲብ ሐርስ ወቀተሪ እት መደት
ሐጫር ደማር እንዴ ሰበበ፡ እት ደማነት
ነብረ መደረት ለለአጀሬ ባልዒን ቱ።

እተ ቀደመዩ ተቅሪር፡ እት ዐድነ
ቅያስ ሕማም ጥጋዕ ዲብ ሰነት
1998 ውቁል ከም ዐለ፡ እትሊ
ወክድ እሊ እበ ገብአ ጅህድ እበ
ሕማም ለትገይስ አርወሐት ከም
አለቡ ሐበረ።
ዶክተር ዓንደብርሃን እብ
ተውሳክ፡ እት ሰነት 2012 ምን
90ምእታይት ተሐልፍ ለይዐለት
ፍድኢት እትሊ ወክድ እሊ
98ምእታይት
ምን
በጽሐት
ትኣምርተ ናይለ ዲብ አከዶት
ዓፍየት ገቢል ለገአት ወራት
ስርግል ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ዲብ
አስረቶት ክሽቦ አንሳት፡ ሞት
እማት ወአጀኒት፡ ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤይድስ ወብዕድ ሕማማት ዐደዮ
ለተአትናይት ዐውቴ ከም ትረከበት
ሸርሐ። እንዴ አትለ፡ ዝያድ እተ
ኢለዐዴ ሕማማት ክም ከረ ሰረጣን፡
ሕማም ከላዊ ወብዕድ መትሐሳር

እንዴ ገብአ ከም ልትከደም
አፍሀመ።
ዲበ ናይ ሐቴ አምዕል ዋዕለ፡
ስራይ ዐድ፡ ሓለት መናበረት አረይ
ምክስነ ዐቦት ዐቅል ለረፍዐ ዓይላት፡
ክሽቦ አንሳት፡ ተሐድያት ዓደት
ሸህርየት ወእዳረት ነዳፈት፡ ሓለት
ሻፍገት ዐደዮ ጥጋዕ ዲብ ድዋራት
ገለብ ለልብል ወብዕድ ክቱብ
በሐስ እግል ህድግ ትቀደመ።
ምነ
ውራቅ
ለቀደመው
ሙሽትረከት እግል ኤሪነ እተ ሀበወ
ሐብሬ፡ ለዋዕለ፡ ዲብለ ትፈናተ
ወክድ ለወደው ብሑስ እብ ህድግ
እንዴ አከደው ዲብ ፍዕል እግል
ልውዐል አርድየት ከም አጥፍሐ
እግሎም ሐበረው።
ማሕበር ዓፍየት ገቢል ኤረትርየ፡
ዲብ ወሬሕ ኦገስት 2017 ሽቅሉ
ለአንበተ፡ ዲብ ሐን ውዛረት ዓፍየት
ለሸቄ ማሕበርቱ።

ማሕበር ዓፍየት ገቢል ኤረትርየ ናይ ሰልፍ ዋዕለ
ዕሉም ሰርገለ

ማሕበር
ዓፍየት
ገቢል
ኤረትርየ” መትሐሳር ዲብ ዐቦት
ዓፍየት ገቢል እብ ድራሰት” እበ
ትብል ስቅራት፡ ናይ ሰልፍ ዋዕለ
ዕሉም ዮም 1 ማርስ ዲብ አስመረ
ሰርገለ።
ርኢስለ
ማሕበር
ዶክተር
ዘርኣብሩኽ ተስፋማርያም እተ
አስምዐየ ከሊመት፡ ማሕበር ዓፍየት
ገቢል ኤረትርየ ምነ ትበገሰ እግሉ
ሀደፍ ኦሮት፡ ድራሳት ዕሉም እንዴ
ትነዘመ ዲብ ፍዕል ለልውዕል
መባደራት እብ አንፋር እግል
ልግባእ አትናያት ክምቱ እንዴ
ሐበረ፡ ዲበ ዋዕለ ለልትቀደም
ውራቅ ናይ ወቅት ሓድር ወዓፍየት
መሻክል ለፈትሽ ሐል ፍዓሊ እቱ
ገበይ ለቀፍር ክምቱ አፍሀመ።
እት ውዛረት ዓፍየት ሙዲር
ዓም ፈርዕ ዓፍየት ገቢል ኤረትርየ
ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋጽዮን
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“አንበጠ ፈርሀት ሐቴ ደውለት
ሌጠ ኢኮን፡“ እንዴ ቤለ አሰይድ ሕሩይ፡
መካሪት ጆኦግራፍየት ኤረትርየ እግል
መትፋራይ አንበጠ ውጡይ ሰበትቱ፡
አንበጠ ዲብ ደረጀት ፈሪር እንዴ
ኢበጽሕ ዲብ መታብዐት ወድራሰት
ለተንከበ አሽቃል ረሺሽ ድድ ባልዒን ከም
ገብአ፡ ዲብ ረአስለ ምስል መነዘመት ነብረ
ወሐርስ መነዘመት ናይ መጅልስ ቅራን
ለገብእ፡ ምስል ዲብ ድዋርነ ለህለየ ድወል
ክል ወሬሕ መትባዳል ሐብሬ ክም ሀለ
አከደ።
እት ዐድነ፡ አንበጠ ለልትፋሬ እቱ
ደዋሒ ፍይሒናሁ 71 ለፍ ኪሎምትር
መረባዕ ዲብ ገብእ፡ አስክ ዲብ ደረጀት
ፈሪር በጽሕ 36 አምዕል ከም ነስእ ምኑ
እንዴ ሸርሐ፡ ቀደም አንባተት ፈሪር እግል
ልስረት ሰበት ወጅብ፡ ሰብ መቅደረት
ሐርስ ዲበ ባካት ለነብር ሙጅተማዕ
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አልአሚን፡ ሰር-ዘመን እት ፈን

አልአሚን ምነ እግል ሰልፍ
ወክድ ለሐልዩ ለዐለ ሐልየት
ወዝያደት ስሚት ለዐለት ሕላየት፡
“አነ ልብየ ብጎሀ” ለትብል ሕላየት
ፍቲ ወሻም ዐለት። ፈርያት ናይ
እለ ሕላየት እለ ህዬ ክነ ልብል፦
አነ ልብዬ ብጎሀ፦
አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ
ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም
ወይእቀድር ሐቆሀ
ወርሬሕ ዐስር ወአርበዕ
ለረአየቱ ተአጸግብ
ዕንታት መስል ፈናጂን ኩሩይ
ዲቡ ሐወጅብ
ኣንፍ ረዪም ወክኑን አፍሀ
ምን ካትም ጸብብ
ሸሊል ጋምል ሀርደበ ለጌድለቱ
ለአትዕብ።
አነ ልብዬ ብጎሀ አነ ልብዬ
ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም
ወይቀድር ሐቆሀ
ፋቲ አነ ኢትሕመውኒ
ወኢትብለዖ ስጋዬ
ፈተ ሐዳስ ኢኮኒ ወይአንበተት
እብዬ
ፋቲ አነ ጅኑጁን ጀለም ትብል
ለእንብዕዬ
ልርፈዕ ምንከ በሉኒ
ወኢትርፈዖ ዘንብዬ።
አነ ልብልዬ ብጎሀ አነ ልብዬ
ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም
ወይቀድር ሐቆሀ
ኢትሕረቂ ወኢትብከይ ሰብር
ወደይ ወኢትሽከይ
አሚን ህለ ግራኪ መቅጠን
ዋዲ ምን መሕመይ
ምን ለሐምቅ ለአሰሜዕ ወምን
ፈድብ እብ እደይ
ፈታዬ ለአተክሬ ምን አፍ
ሐየት ወሀበይ
አነ ልብልዬ ብጎሀ አነ ልብዬ
ብጎሀ
አርኡኒተ ሐሰብኩም
ወይቀድር ሐቆሀ
መደት ሐቴ አልአሚን እት
ብርጣንየ ሐፍለት ወዴ ዐለ
ወብዝሓም ውላድ ትግሬ ማጽኣም

ዐለው። ሐር አልአሚን ምን ሐምመ
እት ዕያደት ገንሑዉ ወልትሃጀኮ
ምስሉ ዐለው። ለወክድ ለሀይ
ዎሮት ምነ ምን መስር መጽኣም
ለዐለው ደረሰ፡ ክሎም ደረሰ
ክምሰል ለሐሹሙ ወሐልየቱ ክም
ፈቱ ሸርሐ እግሉ። ምናተ ክልኦት
ደረሳይ ላተ ምኑ ወምን ሐልየቱ
ክምሰል ልትዐገዶ አሰእለዩ። እሊ
ክምሰል ሰምዐ አልአሚን ሚቱ እት
ልብል ሰኣል ክምሰል ወጀሀው
እቱ፡ ኩሉ እግል ሸማት ለትሐለ
ሐልየት አልአሚን እግል እሞም
ክምሰልቱ ወእብሊቱ አልአሚን
ወሐልየቱ
ብዙሕ
ክምሰል
ኢልትረይሖ እግሉ ሐበረዩ። እሊ
ክምሰል ሰምዐ አልአሚን ለነፈር
ዕንዋን ናይለ ክልኦት ደረሳይ እግል
ለሀቡ ተሐሰበዩ። እግልሚ፡ ለሰበብ
ሚ ክምሰልቱ እግል ለኣምር ሰበት
ሐዘ። ላኪን ለነፈር ዕንዋን እንዴ
ኢልሀይቡ አስክ ከነደ ሳፈረ።
አልአሚን እብለ ጋሪት እለ እንዴ
ኢሰክብ ወክልዶል ለሓለት እግል
ለኣምር እት ለሐዜቱ አስክ ቤት
አማኑ ለጌሰ።
ሔልያይ አልአሚን እት ሰልፍ
መሻዊር ፍኑኑ ብዙሕ መሻክል
ሳድፉ ዐለ። ከሐቴ ዶል ህዳይ ገብአ
ወሐር ለአዋልድ እንዴ ኢልሐልየ
ትም ቤለየ። ራየት ወለት እድሪስ
(እም አልአሚን) አፎ ኢተሐልየ
ቴለተን እግለ አዋልድ። ህተን
“ህዬ አልአሚን ወልኪ እግል
ልሕሌ እግልነ ንጸበር ህሌነ ማሚ?”
ቤለያሀ። እሊ ክምሰል ሰምዐት እሙ
አስክ ወልደ እንዴ ትወለበት ሕላይ
ለአምር ገብአ ምንገብእ ልሕሌ
እግልክን ቴለን። እሊ ስድ እሊ
አልአሚን ሐለ እግለን ወአስጎነነ።
እሙመ ከገድም ሐቆለ ሕላዩ
ሰምዐት አሰናይከ ትቤ ወድሕረቱ
እግልከ ህሌኮ ቴለቱ። ወእብለ
ህዬ ተእዪድ ወሰዳይት ዋልዳይቱ
ወሑሁ መሐመድዐሊ ሓሊ ሰበት
ረክበ፡ ምን እሊ ወክድ እሊ ወሐር
በደል እብ ሕብዔ ወክጅል እብ
ረስሚ ናዩ ምህነት እንዴ ወደዩ
እግል ልሕሌ ወልሰንቄ አንበተ።
አምዕል ሐቴ አልአሚን እት
ሐፍለት እት ገዘ-ብርሃኑ (አስመረ)
እት ለሐሌ እግል ዎሮት ነፈር
እለ አልአሚን ለሐልየ ሕትካተ
ቤለው ቤለ ወድድ አልአሚን
ሐረሸዉ። ህቱመ ለሀ ወለሀ እንዴ
ኢደሌ ክም ሼጣን እት ልትደረክ

እት አልአሚን መጸአ ወእዴ እብ
እዴ አድሕድ ዋጀሀው። ሐቆ እለ
አልአሚን ምን ሐልየት ሻም ሕሳቡ
እት ወዴ ወብዙሕ እት ልትደገግ
መጽአ። ወሰር ገሌ ምነ ሐልየትለ
ሻም ምንመ ሐድገዩ ሕላየት ፋጥነ
ዘህረ ላኪን ክልዶል ለሐልየ ዐለ።
አልአሚን ሕላዩ እት ሙሲቀት
እንዴ ኢለኣትዩ እምበል መክረፎን
ለሐሌ ዐለ ወክልኤ ሞረ አድሕድ
እዘብጥ እበን እንዴ ቤለ እለን ናስእ
ምስሉ ዐለ። እግል ሰልፍ ዶል
አልአሚን እብ መክሮፎን ለሐለ
እቱ ወቅት ህዬ እት አዲስ-አበበ
ምስል ሔልያይ አቶብርሃን ሰጊድ
ወአቡበከር አሸከሓይ ወግርማይ
ሰለሙን ቱ። ቀደም እሊ ወቅት
እሊ ህዬ ሔልያይ አልአሚን ናይ
ብዕዳም ሔልየት ደግም ወናዩ
ሽዕር ወስክ ዐለ። ወሐሬ ህዬ ለእት
ኤረትርየ ሐለዩ ሐልየት ሽዕር ናይ
ጃብር መሕሙድ ክምሰልሁመ
ሸዕር ናይ መሕሙድ ሎቢነት ሐሌ
ዐለ።
ሔልያይ አልአሚን እብ ናዩ
ሽዕር ወለሐን እግል ሰልፍ ዶል
ለሐለየ ሕላየት ህዬ፡ እት ሰነት
1954 እት አስመራ ቱ። ወሐቆ
እቅባለቱ ምን አዲስ-አበባ ቱ ለሐለየ
ወመአንበቲሁ ከምሰል እሊ ልብል
ዐለ። “ሸሊል ጋምል ግሬነ፡ ልብዬ
አዶረቱ ምንኬነ”
እተ ወቅት ለሀይ አዳም እብ
ብዝሔ ሐልየት ሱዳን ደግም ዐለ
ወእሊ ህዬ አልአሚን ፈትዩ ይዐለ።
እተ ወቅት ለሀይ አልአሚን እተ
ብዝሔ መትሃግየት ትግራይት
ለብእተ መዲነት ከረን ሐፍለት
ወደ። ሰኒ ከብቴ ምን ሸባብለ ወቅት
ለሀይ ረክበ። ፈጅራተ አልአሚን እት
ሱግ ከረን እት ልትዳወር መርሑም
መሐመድ ኑር ድራር ወህቱ ስደፍ
ትዋጀሀው። ክምሰል ትዋጀሀው
እብ ናዩ ሐልየት ክምሰል ተዐጀበ
ወትለወቀ ወሰእየት እት ሙስተቅበል
ክምሰል ቡ ደግመ እግሉ።
አልአሚን ልሰዕ ንኡሽ ዲብ
እንቱቱ ዋልዳዩ ለትረሐመ። እብሊ
ሰበብ እሊ ህዬ እግል ሰዳይት ዓይለቱ
ብዙሕ ለዐል ወተሐት ልብል ክምሰል
ዐለ እተ ሐልፈት ጥብዓትነ ዛክራም
ዐልነ። ዶል ምስል ህኑድ ሸቄ
ወዶልመ ምስል ምስተውርድ ስዑዲ
ዐሊ አልቃሚዲ ዶልመ ዲብ ሸዋሬዕ
ዲብ ለአንጎጌ ሐለዋት ወጠዓሚየት
ለአዘቤ ክም ዐለ ዘክር።
አልአሚን ሐቆ እሊ ህዬ ምግያስ
አስክ አቶብየ እት ፈክር መጽአ።
ቀደም ግያስ አልአሚን ብእስ ሕቱ
አስክ አቶብየ ሱፉር ሰበት ዐለ፡
ህቱመ መናበረቱ ወመናበረት ዐዱ
እግል ለአስኔ አስክ አቶብየ ሰፈር
ቀስደ። እለ ፍክረት እለ ምሴ
ወፈጅር እት ሐንገል አልአሚን
እት እንተ ብእስ ሕቱመ ልኡክ
ለአከ “ወሽቁል ራክብ እግልከ ህሌኮ
አጊድ ምጸእ” ለልብል ጀዋብ ነድአ
እቱ። እሊ ጀዋብ እሊ እት እዴ
አልአሚን ክም በጽሐ፡ አልአሚን
ሰላዲ እግል ሰፈር ለትገብእ እግሉ
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ሐግለ ወእግለ ወዴ ወበስር ቀወ።
እብሊ ሕዩር እት እንቱ እሲት
ሐቴ ምን አቶብየ እግል ህዳይ
አቃርበ ትሕደር ማጸአት ለዐለት
እግለ ረክበ ወህተ ምስለ እግል
ትንስኡ ክምሰል ትቀድር ወሰላዲ
መዋሰላትመ ኖሰ እግል ትድፈዕ
እግሉ ክምሰል ትቀድር አሰአለቱ።
ላኪን ህቱ መኪነት እግል ልሕዜ
እግሎም ክምሰል ቦም አፍሀመቱ።
አልአሚን
ዋፈቀ
ወእግል
ሓዚ መኪነት ተሐት ወለዐል
ትገራጠጠ። እለ እሲት እለ እተ
ሐልፈ ሰኖታት ሕርየት ለቅሩብ
እግል ናይብ መሐርር ጀሪደት
እርትርየ አልሓደስ ለዐለ እስታዝ
መሐመድኑር ስዒድ አዳሙተ።
ለወክድ አልአሚን ለዐለ እግሉ
ማል 15 ብር ሌጣቱ።
አልአሚን እግል መኪነት
ልትጀረስ ሐቆለ ጸንሐ እት ደንጎበ
ጸጋይ ለልትበሀል ሰዋግ ረክበ
ወምስሉ እት መዋፈቀት በጽሐው።
ወአምዕል ሰፈር እንዴ ሐደደው
ሰፈር አስክ አዲስ-አበበ ጽቤሕ
ምድር ሰፈሮም አንበተው። እብ
ገበይ ሰንዐፌ፡ ዐዲግራት፡ መቀሌ
ናይ ክልኤ ዮም ሰፈር አተላለው።
ሐቆ ዐዲ-ግራት በጽሐው አልአሚን
አስክለ ሰዋግ እንዴ ትወለበ እግል
ቀብር አሕመድ አልነጋሽ ልትዛየሮ
እግል ልትጸበሮም ትሰአለዩ። ህቱመ
በዲር እበ እግሎም ወሐር ህዬ
እግል ልሽፈጎ ትፋነዮም ወአጀዘ
እግሎም። ወእባሆም አልአሚን
እብ ሸፋግ ትዛየረ ወክልኤ ርክዐት
እንዴ ትሰለ ምስለ ምስሉ ጋይሰት
ዐለት እሲት አቅበለው። ሐቆ
ዝያረት ቀብር አሕመድ ነጋሽ
ሰፈሮም አስክ መዲነት ደሴ
ገብአ።
እት መዲነት ደሴ ሐቆለ
በጽሐው ለእሲት እግለ ሰዋግ
ግሩሽ ሀበቱ። ወአልአሚን ምስለ
እንዴ ነስአቱ አስክ ሰለስ ዮም
ምስሎም ዓረፈ ወመዲነት ደሴ
ትዛወረ። ደሴ ዐባይ መዲነት ወሰኒ
ዕምርት ዐለት። ብዝሓም ውላድ
ዐደ ክምሰል ከረ ዓምር ኬክየ
ወብዕዳም ትጃር ዐለው እተ።
ሐቆ ዕርፍ ሰለስ ዮም ለእሲት
ወልደ እንዴ ለአከት ተዝከረት
አቅረጨው እግሉ ከአዜመ ምን
ደሴ አስክ አዲስ-አበበ አተላለው።
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ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

እት አዲስ-አበበ አልአሚን እምበል
ዐድ ኬክየ ዎሮት ለልአምሩ ይዐለ።
ዐድ ኬክያመ እብ አምር ቀርበት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እብ ምን
ኤረትርየ ማጽኣም ወመትሃግየት
ትግራይት ቶም እበ ልብል
መፍሁም ሌጣቱ።
ዐድ ኬክየ እግል አልአሚን
ከብቴ ናይረት ወደው እግሉ።
አልአሚን እብ ክሱስ ሰቃፈት
ሐብሬ ሰበት ኢልሐዜ፡ መዲነት
አዲስ-አበበ ሰኒ እንዴ ወደ እት
ሸንን ትዳወረ እተ። ወአምዕል
ጅምዐት እተ ዐቢ መስግድ (ጃምዕ
አልአንዋር) እብ ሚዛንየት ኬኪየ
ለትበነ መስግድቱ እቱ ትሰለ።
እተ ወቅት ለሀይ እት አዲስ-አበበ
ኤረትርዪን ብዝሓም ትጃር ዐለው።
እት መጃል ስያሰትመ ምንገብእ፡
ገሌ ስሙያም ሰብ ሰልጠት ዐለው።
ክምሰል ከረ ስዩም ሐረጎት ሐምስ
አው አርበዕ ዐማረት መልክ ዐለ።
እግል ንጉስ ሀይለስላሴ ህዬ ወለት
ወለቱ ሃዲ ዐለ።
አልአሚን ሐቆ ዕርፍ
ወመትዛያሩ መዲነት አዲስ-አበበ፡
አስክ ዐድ ሕቱ ገብአ ሰፈሩ።
ወምን አዲስ-አበበ ዐድ ኬኪየ
ሳረሐው። አስክ ናዝሬት ወምነ
አስክ ጎገ እብ ሓፍለት ንኢሽ
በጽሐ። ሐቆ በጽሐ ብእስ ሕቱ
ለእግሉ ሉኩዩ ዐለ ሽቁል ህቱ
ክምሰል ተአከረ ወብዕድ ነፈር
ክምሰል አተዩ አሰአለዩ። አዜ ህዬ
በክቱ እግል ልጸበር አፍሀመዩ።
አልአሚን ምስል ሕቱ ዓረፈ
ወቴለል ዐዶም ደግመ እግለ።
እሊ ወቅት እሊ ሐቴ ሸሪከት
እብ ሐድ 350 ሚልዮን ዶላር
አምሪከ ሰድ ከርሀበት ሽቁል
እምብትት ዐለት። ወለ ናይ እለ
ሸሪከት ሙዲር ህዬ ኢጣሊቱ
ለዐለ።
ወእሲቱ
መወለደ
ኤረትርየት ምን ቆምየት ብሌንተ።
ከአሰልፍ አልአሚን እት መጽእ
እቶም መጸአ ወህቶም ወድ
ዐብዱለጢፍ እንተ ቤለው ከሰኒ
ተሐደረዉ። ፈጅራተ አልአሚን
አመት ሽቁል እግል ሊዴ አስክለ
ሸሪከት ጌሰ። አልአሚን ህዬ ፈሴሕ
ወኣምር ሰበት ዐለ አጊድ ምስል
አዳም ልትኣመር ወሽቅልመ እብ
ሸፋግ ልፍህሙ ለዐለ ስቁፍ ነፈርቱ
ለዐለ።
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ከልሹም መሐመድ

አሌላት ሰማን ማርስ ወልእከቱ

ዮም ዓመት ሰማን ማርስ ምነ
ሐልፈየ 20 ሰማን ማርስ ፍንቲ
ብህለት ሀሌት። እግልሚ፡ ቀር
አፍሪቀ ወልወል ሰላም ወዕሬ፡
ወልወል ምስንዮት ወፈተ እግል
ልሄርዩ ምን አንበተ፡ ወእብ
ዐቢሁ ውፋቅ ሰላም ወምስንዮት
ፍንጌ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ምን
ትፈረመ ትትዐየድ ለሀሌት ናይ
ሰልፍ ሰማን ማርስ ምን ገብአት።
እት ረአሱመ መሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ምን
ተአሰሰ 39 ሰነት ግራሁ እንዴ
አዶረየን 40 ሰነቱ ካይድ እተ
ለሀለ መርሐለት ዲበ ትትዐየድ
ሀሌት።
ርኢሰት
መሕበር
አንሳት ኤረትርየ አሰይደ ተኽኣ
ተስፋሚካኤል ምስል ጀራይድ
ኤረትርየ እተ ወዴተ መቃበለት
እበ ወደሐተ፡ እሕትፋል ሰማን
ማርስ ናይ ሐቴ ምዕል በራምጅ
ኢኮን ንዙም እለ ለሀለ አሌላት
ሰማን ማርስ እንዴ ትበሀለ
አቃሊም ክለን ናይ አትፋዝዖት
እጅትማዓት ወድየ ሀለየ። ዕልም
ወሐብሬ ለቡ ውራቅ ሕፍዝ
እብ ዕሉማም/ማት ትዳለ። እት

ረአስለ ስስ አቅሊም ናይ ውቁል
ተዕሊም ወሳዋመ ክል አቅሊም
እበ እግሉ ትወጤ ቀደመ።
ዲብ ናይ ኻርጅ አቃሊም
መሕበር ሀዬ ለዝክረት ወሬሕ
ሰማን ማርስ እንዴ ትበሀለት
አስክ እሊ ወሬሕ ተምም እግል
ተአተላሌቱ።
ዮም ዓመት ለመሕበር ዝክረት
40 ሰነት ምን መትአሳሱ እግል
ለዐይድ ምን ገብአ እብ ኽሱስ
ሐቅ አንሳይት አትፋዝዖት፡
ለትረከበ
ሰርገል
ሕፍዘት
ወለትነቅስ እንዴ ትፈረገት እግል
ትትመም ገበይ አጥፍሖት ምነ
እብ ጅድየት ወእብ አተላላይ
ጻብጡ ለሀለ ኤታንቱ።
እለ መርሐለት ሰላም አንሳት
ምን አውለውየተን እንዴ ወደያሀ
ለትጃሀደየ እለ ምን ገብአት ሰኒ
ፋርሓት እላተን ትቤ አሰይደ
ተኽአ። እንዴ አትሌት እብ
ውፋቅ ሰላም ትፈረመ እት ሐቴ
ኢነት ክለ ጅርበትነ ቅንጥጥ
እንዴ ትቤ ክም ኢተአከትም
ሀዬ እግል ንትረሰዕ አለብነ።
በዲርመ እብ ጅህድ ትረከበት

ወአዜመ እብ ጅህድ ትሰብት
ወትተረድ። ሐቆ ሸቄነ ወአርደት
አጥፈሕነ እግል ትስበት ወለእለ
ነሐዜ ሀሌነ መስኩበት ዳይመት
እት አጊዳት እግል ትረከብ
ክምተ ሸክ ኢሀለ። ምናተ ክል
ገብአት እብ ሰብር ወእብ ሽቅል
እግል ንብጸሐ ክም ብነ ሀዬ
አትፋቀደት።
ነፍስነ እብ ምህነት እግል
ንጠውር፡ እት ዓፍየትነ እግል
ንሓፍዝ፡ እቕትሳድነ እግል
ንዓቤ፡ መስኩበት ወመትከምካም
ዓይለትነ ዲበ እግል ንሓፍዝ
እንዴ ትላኬት፡ እት ምህሮ
አዋልድነ ሰኒ ለአሳድረ ሰበት
ሀለየ አዜ እንትበህ ለሐዜነ ለሀለ
እለን ለመርሐለት ባጽሓት ሀለየ
ሻባት ሕኩመት እበ ምህነተን
ሽቅል እግል ተሀበን በደል
ልትጸበረ እብ ኖሰን መፍርየት
ለገብአ እቡ መሻሬዕ እብለ
ትመቅረሐት ወደረሰት ገበይ
መሻሬዕ ኸጠጦት ቱ ትቤ። እሊ
እግል ልግበእ ሀዬ ለመሕበር
ምስል ሰብ ሽርከት እንዴ ትሳደ
እት ዐመል ለልውዕል መሻሬዕ
እግል ሊዴ እት ጸገም ክም ሀለ
አፍሀመት።
አንሳት እት ክሉ እግል
ለሀልየ እት ሰልጠት ስያሰት፡
እት መሻሬዕ ዐማር፡ እት ካፋል
ርዝቅ አርደት እንዴ ሀለየ ዶረን
እግል ለአግድየ ሀዬ ለኸስሶም
ጀሃት ምነ ናይ በዲሮም እብ
ዕጹፍ እግል ልክደሞ ሰእየተ
ሸርሐት። ቀዋኒን ወስያሰት
ሕኩመት
እግል
አንሳት
ወተብዕን ለኢፋርግ ሕቁቅ
ሃይብ ምንማቱ እት ዐመል
ለለአሸቅዩ ለመስኡልየት ህዩብ
ሀለ መዋጥን ምን ገብአ ክሎም
ለእለ መስኡልየት ራፍዓም እብ
ደሚር ናሴሕ ሀደፍ መሳዋት
እግል ልዐውቶ እግል ልሽቀው
እብ መናሰበት ሰማን ማርስ
ፊናሀ ሓለፈት።

ኢትበከረት!
ኢሐቅፈት ውላድ ብክር
ወኢትገሴት ዲብ ሽፍር
ኢጀግሐት ሐንቴሁ
እግለ አባይ መስተዕምር
ክሌሕ ዲብ ሐን ዛልም
ሕሽመት ሚበ ወክብር
ሰበለተ አርወሐተ ጀላብ
ሸዐብ ወምድር።
ጀላብ ሰላም ወረህየት
ከደን ገብአ መንዘለ
ትጨባሌት ለነፍስ
ሕቤራየ ትበደለ
ምን ምዕሽር እብ ሕሳቱ
ጭድቅ ኢትገደለ
ኢትቃረነ ሐወጅብ
ወዕንታት ኢትከሐለ
የአትዳወረት ለዘተ ቤተ
ለእበ ጀላለ።
ምን ትሰአሎ ሰዋሕል
ታሪከ ህቱ ለአምሩ
ደብር ደንደን ወአልጌነ
ነቅፈ ኖሰ ትፈስሩ
ሸራይጥለ ብሬናት
ለሀይከ እት ለሀይ ትከትሩ።
በገስ ምስል ስናተ ሰዐት
ህጁም ክም ተምም
አባየ እንዴ አስረተት
ንዌተ እግል ተአትምም
ባሮት ለእበ ስረረ
ክምሰል ዝላም እት
ትዘልም
ጥያራቶም የዐጅበ እተ
ረአሰ ዲብ ለሀምም
ወዴሾም የዐጅበ ክም
አቅሕመ እት ለምም
ዘብጥ እብ እዴሀ
ትሳልቦም ዐለት
ወትረጅም።
አየ ሀሌት ኬር-ዋሌት
ለነፍስ እግለ ትሰፍለለት
ምንመ ዓበው ለዋልዴነ
የአብሸለት እሎም
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ወኢጠሐነት
ሕጌ ገአት እግል ሸዐብ
ሽፍር ኢትከለለት
ደመ ሀበት ወስጋሀ
ዖረት ወትሸለለት
ጀለ ሰላም ወረህየት
ሐን አርደተ አክረረት።
ዕዳይ ፈዴቶ ሐበን
ገአት እግል ሸዐበ
አትመመየ ፊናሀ
ንኡሻይመ ክም ዐበ
ወጠን ለዲበ አክረረት
ዎሮ እግል ኢልቅረበ
ምን ሽብር እት ሽብር
ትከለለተ ሸባበ
ተዐምረ ወትበኔ ክባብ
እግለ ወሕቃበ
ባዶብ ዐማር ወዴቱ
ወበቅለ ዲቡ ዕንቦበ።
ሐቆ ብዙሕ ስኒን
ለዐውቴ ተአከደ
እብ ርምቅ ኢኮኒ እብ
ስሙደ መጽአ
በርሀት ገአት ጽልመት
ወተመት ንየተ።
ሸዐብ ሰላም ረክበ ዳይ
ዳይ ገብአ አባይ
ፈድል ሰብለ ዕ’ለት
ግሩም ሀለ ሞዳይ።
ጋንኪ ልስከብ ክቡደ
እተ ብሩድ መስከብኪ
የአቅለለወ ፊናኪ
ሐውኪ ወለሐዋትኪ
የአትረሀወ መርባትኪ
ውላድኪ ወለአዋልድኪ
ምን ኢትበከሪመ መላዪን
እሎም ወለድኪ።
እለ ሽዕር እለ እብ
መናሰበት እዮቤል ፍደት ናይ
መትአሳስ መሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ምነ ትከተበ አሽዓርተ።

ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ምድር ሐባብ ቀደም ስኒን ብዙሕ…

እሊ እብ ሐባብ ለልትአመር
ገቢል ትግሬ ምን ብዙሕ
ገባይል ለልትከወንቱ ዲኢኮን
ስሜት ሐቴ ገቢለት ክምሰል
ኢኮን ልትአመር። መብዝሑ
ዶል እብ ምድር ሐባብ ለልስሜ
ህዬ ሮረ ሐባብ ቱ። ሮረ-ሐባብ
ለአሰልፍ መንዘል ገባይል
ሐባብ ለዐለ ምን ገብኣቱ ህዬ
እሊ ሮረ እሊ ዝያድ ክሉ
ወአስክ እሊ ሃድል-ዮም እብ
ሐባብ ልሰሜ ለህለ። እትሊ
ውቀት እሊ ሮረ-ሐባብ 13
ቀርየት አው ዐዶታት ለሀልየ
እሉ እት ህለ፡ እት አርበዕ
ዳሕየት ልትከፈል። እብለ እት
ሰነት 1985 በህለት ቀደም 34
ሰነት እበ ገብአ ዕሹር ዐደድ
ስካኑ ዝያድ 15 አልፍ ዐለ።
እትሊ ውቀት እሊ ህዬ እብ
አሳስ ስጅል እዳራቱ ስካኑ
ዝያድ 25 አልፍ ክምሰል
በጽሕ ልትሀደግ።
ስካን
ሮረ-ሐባብ
እብ
ሐርስ ወርዕዮ ልትናበር።
እብ ፍንቱይ ሽዒር ወሽንራይ
ህዬ እብ ዝያደት ለዲብ
ሮረ-ሐባብ ለልትዘረእ እት

ገብእ፡ እብ ሑድ ህዬ እትሊ
ወቅት እሊ ክምሰል ከረ
ፉል፡ ድንሽ (በጣጥስ)፡ ዐተር
ወዐይኔዐተርመ ልትዘረእ እቱ
ህለ። ስሜት ናይ እሊ ሮረ
እሊ ምነ እት ዘበን ቅዱም
ሳክናሙ
ለዐለው
ገባይል
ሐባብ ለትነሰአት ክምሰልተ
በሐስ ታሪክ ለአክድ። እብሊ
ህዬ ሮረ መወቀል እት ገብእ፡
ሐባብ ህዬ ስሜትለ እተ ወክድ
ለሀይ ሳክኑ ለዐለ ገባይል ተ።
እት ኤረትርየ እምበል ሮረ
ሐባብ ብዕድ እሉ ለመስል
ረወሪትመ ሑድ ኢኮን፡ ዲብ
ኤረትርየ ለዐበ እብ አወላይት
ደረጀት እብ ብዝሔ ስካኑ
ወፍይሔ ምድሩ ለልትሰሜ፡
ሮረ፡ ሮረ-ከበሰ አው ከበሰ
ገብእ እት ህለ፡ ሮረ-ሐባብ እት
ካልኣይት ደረጀት ልትረተብ።
እምበል እሊመ ክምሰል ከረ
ሮረ ማርየ ወሮረ መንሰዕ
ወብዕድ
እግል
ልትሀደግ
ቀድር።
ዲብ ሰነት 1984 ወ86
ምስል ክልኦት ነፈር ምን ስካን

በቅለ እተ ገአት መቃበለት፡ ሮረ
ሐባብ ዲብ ዘበን ቅዱም ክፋል
ናይ ሐቴ ድቅብት መምለከት
ክምሰል ዐለ ወእለ መምለከት
እለ ህዬ፡ መምለከት በቅለ
(ባቅሊን) ትትበሀል ክምሰል
ዐለት ሐበረው። መምለከት
በቅለ ህዬ እብ አሳስለ እት ሰነት
1720 ለጠበዐት ከሪጠት፡ በቅለ
ምን አስመረ እንክር ቅብለት
ወምን
ግንራሪብ
ሕሊል
ዐንሰበ አስክ መረብ ተሐክም
ለዐለት ክምሰልተ ልትአመር።
ካልኣይት ከሪጠት ዲብ ሰነት
1730 ለትረሰመትመ ምን
አስመረ ጀሀት ምውዳቅ ጸሓይ
ለህለ አምዳር ዲብ መምለከት
በቅለ ልትከምከም ክምሰል ዐለ
ተሐብር።
እምበል እሊ እት ለዐል
ለትበሀለ ሐብሬ ብዕድ ሳብት
ሐብሬ እብ ሰበት መምለከት
በቅለ ምንመ ኢህለ፡ እብ
ኢጣልዪን
ቤጽሐት
እት
መንጠቀት ሮረ-ሐባብ እብ
ዶልዶሉ ለትፈናተ በሐስ ገብእ
ክምሰል ዐለ፡ ወእሊ ህዬ ዲብለ
ምን በቅለ ጀሀት ግብለት
እት መሳፈት 10 አስክ 15
ኪሎሜተር ለህለ መናጥቅ
እንድላል ወላበ እግለ ናይለ
ወቅት ለሀይ ዲብለ መንጠቀት
ለዐለት ሐዳረት ለለሐብር
ኣሳር ብዲቡ። እሊ አሳር
እሊ ክምሰል ሰበብር አክለዐት
ልግበእ ክምሰልሁመ ነቁሽ
ወወቁር ናይ ለትፈናተ ሓጃት
ክምሰል ረክበው ልትሀደግ።
እምበልመ
እሊ
እብ
ኮንቲ ሮዚኒ ለልትበሀል ወድ
ኢጣልየ፡ እት ሰነት 1928
ለገብአ በሐስ ክምሰለ ለሐብሩ
ህዬ፡ ምን እሊ ለትበሀለ ኣሳር
ወቁር ለብእቱ ትኩል ለህለ
ረያይም እመን ክልኦት ረአስ
ሐየት ርሱም እቱ ክምሰል ህለ
ወእሊ ህዬ እግል ሐዳረት ናይለ
እትሊ ባካት እሊ ለዐለ ገቢል
ለልአርኤ ክምቱ ልትአመር።
እት እንድላል ለህለ ሰበብር
አክለዐት-ከላት ክምሰልሁመ
ሰዋትር ሰብ በዲር ወአቅብር
ክምሰል ከረ ቀብር ገርጊስ
ሰዋትር ዐድ ዐውቄ እግል ኖሱ
ለምድር እብ ለትፈናተ ታሪክ
ለሐልፈ ክምሰልቱ ለአክድ።
እምበል እሊመ ሮረ-ሐባብ
ክምሰለ እት ለዐል ለትበሀለ፡
እምበለ ሳክናሙ ለዐለው ሐባብ
ሐርመ ብዕዳም ምን ከበሰ
ወብዕድ አካናት ለመጽአው
ሴክነት ክምሰል ዐለው እቱ
ቱ ለልትሀደግ። እሊ ለለአክድ
ህዬ፡ ሰሩ አካናት ምስለ ዲብ
ከበሰ ለህለ አስማይ ለልትማሰል
ሰምያት ቡ።
እግል መሰል፡ ዳግር (ዛግር)፡
መስሐል፡ ድርቤን (ዝርቤን)፡
ጨጋሬ (ጸጋሮ)፡ ፋጌነ ወለመስሉ
ሰምያት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
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ሱረት፡ ካርል ትሮል-1933
ፍንቱይ ህዬ ዲብ ሮረ-ሐባብ
ለዲቡ ልትበኔ ለዐለ ወለሀለ
ወነቅፈ ለነብር ሸዐብ እት
አንሑስ ዲብ ከበሰ (ህድሞ)
ሒን አውል እብ ንዋዩ አስክ
ክምሰልሁመ አግቡይ ሐርስ
ስሕል ተሓት ወምኑመ አስክ
ልግበእ ወብዕድ አክል-ሕድ
መዐደይ ሕዱድ እትለ ህለ
ምስለ ገቢል ከበሰ ለልትነፈዕ
ድዋራት እት ሰብክ ወንዋዩ
እቡ ሰበት ልትሻበህ፡ እሊመ
እት ልርዔቱ ለልትናበር።
ለክልኦት ሮረ ዕላቀት ክምሰል
ምድር
ሐባብ
ፋዬሕ
ዐለት እሎም፡ ወገቢሎም ሕድ
ምንማቱ ገቢሉ እብ ስብክ
በጽሕ ወተጃርብ ልትባደል
ወስግም ክምሰልሁመ ዲብ
ክምሰል ዐላመ እግል ተኣምር
ሳብት ዳምሮታት እት ነብሮቱ
ትቀድር።
እብ ንዋይ ወሐርስ ለልትናበሮ።
እሊ ሰምያት መናጥቅ
መጽዕን እንሰ፡ አብቁል፡ አዱግ
ከበሰ ዲብ ሳሕል ሮረ ሐባብ
ወአብዕረት
ህዬ
ለእሙር
ልግበእ
ወነቅፈ
ልትሳሜ
መዋሰላት ገቢል ሐባብ ቱ።
እት ህለ፡ ክምሰለ እት ለዐል
ሐ አጣል ወአበጌዕመ ህዬ
ለትበሀለ ለዲብ 13ይ ክፈል
ለእሙር ተዋቦም ነብረ ወሀለ።
ዘመን ምን ከበሰ አስክ እሊ
ለዲብ ስብክ ወስግም ለቀስቦም
መናጥቅ
እሊ
ለሃጀረው
ጋርመ እግል መርዒት እሊ
ቤት አስገዴ ወግራሆም እብ
ንዋዮምቱ።
ዶልዶሉ
መጸኦ
ለዐለው
ሰብ ሐባብ ላኪን ምድሮም
ብዕዳም ውላድ ከበሰ እግል
ኣውለቱ ልግበእ ወስሕሉ
ልግበእ አው ህዬ ምን እሊ
ዝያደት ዲብ ለአትዋይኖ እግል
ደዋዬሕ እሊ እንዴ ትነሰአ
ኣውለት ወስሕል (አፍሓሬን)
ከበሰ ለፈግራመ እግል ልግበእ
እግል ዝላሙ፡ ንዋዩ ወሰዐሩ
ቀድር። እሊ ገቢል ኤረትርየ
እት ለሐምዶ ክምሰልሁመ
ክሉ ምን ሕድ ለልትዋለድ
ለዲብለ ዘበን ለሀይ ገብእ ለዐለ
ወዲብ
ሕድ
ለልትናከስ
ዘማቴ ወሸፍ እብ ሕላይቶም
ክምሰልቱ ልትአመር።
ወሱፉ ለዐለው። ሕላይ እግል
ምድር ሐባብ ፋዬሕ ምን
መንበሮ፡ ሕላይ እግል ምድር፡
ቅብለት
ኤረትርየ
እንዴ
ሕላይ እግል ንዋይ ወሕላይ
አስተብደ
አስክ
ምፍጋር
ጠቢዐት ወብዕድ……።
ጸሓይ ሱዳን ለልትመደድ
ገሌ ምን ሐልየት ሐባብ
እት ገብእ፡ እሊ ምድር
ህዬ ዲብለ መጽእ ክፋል እግል
እሊ ለዲብ ኣውለት ወእብ
ንርአዩቱ።
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አንሳይት ታክያት ሐያት
ወለት አንሳይት አሳስ ዐይለት
ወመጅተመዕ ተ። አንሳይት ለአለቡ
ዐድ ኢልትዐመር ወታርፌሁ
ኢለአተላሌ። ሰበት እሊ፡ አንሳይት
ዮመቴ ምን ገብእ ወዲብ ዘበን
ቅዱም ዶረ ሰኒ ዐቢ ቱ። እት
መደት ቅድምት ምን ገብእ፡
አንሳይት ቅያስ ለአለቡ መታክል
ሳድፈ ዐለ። ጨቅጥ ወለመድ
እኩይ ናይ መጅተመዕ ክሉ ዲብ
ረአሰ ክሩይ ነብረ። አንሰይት
ሒራን ናይ አርወሐተ የዐለ እግለ።

ክሉ ሕርያነ ወሐያተ ዲብ እዴ
ዋልዴነ ወግራሁ ህዬ ዲብ እዴ
እናሰ ሌጣ ቱ። ረአይ ለኢተሀይብ
ወረአየ ለኢልትሰመዕ መክሉቀት
ዲብ እንተ ትነብር። ለልአስፍ
ላኪን፡ እለ ርሒመት ሐኒነት
አሳይት፡ እሊ ክሉ ለጨቅጠ ወእብ
ሕርያኑ ለመልከ ወድ ተብዐት፡
ህተ ለትወልዱ እብ ግብአታ ቱ!
ዲብ እለ ሐያት እግል ልንበር
ምን መትሐናኑ እንዴ አንበተ፡
ዲብ ውላደቱ፡ አጥበዮቱ፡ ዕበያቱ፡

መራቀበቱ፡ ምን ለሐምም ወጸምም
(ዲብ ዕምር ንእሹ) ክሉ ሴድያይ
ለአለቡ ጾር ናይ እም ቱ። የምክን
ወድ ተብዐት ዲብ ገሌ ሑዳይ
ወቀይ (ዲብ ዕምር ዐቦቱ) ዲብ
ረበዮቱ ወመንበረቱ ናይ ሰዳይት
ዶሩ ለአገዴ። ክምሰል ዐበ ላቱ
ለእለ ነብረ መንበረት ነብር።
ለከብደት ክርበት ወጅርሰት ዲብ
ዕምር ጥፉለቱ ለህሌት ስድት ተ።
እለ ሐኒነት ዋልዳይት እግሉ ሌጠ
ግሲት ምን ትገቢእ ለወቀየ ወቀለ
ዐለ። እሊ ክሉ ለገብአ ተብዐት
እግል ሊደዩ ለኢቀድር ዕበያት
ጥፍል፡ እግለ ላቱ ዲብ ረአስ ክሉ
ለብዕድ ጋራታ ውሱክ ቱ። ክምሰል
ዓቤት መ፡ ምነ ውላደ ፈከ ክምሰለ
ልትሐዜ ኢትትፈደዩ። እሊ ዲብ
መደት ቅድምት ለጸንሐ ምንመ
ገቢእ፡ አዜመ አንሳይት (እብ
ንዳለ) ረአየ እብ መሳዋት እግል
ልትሰመዕ ቃድር ሀለ እት ኢኮን፡
ዲብ ሐያተ ለመጸ ተቅዪር ሑድ
ቱ። መሰለን ሰብ በዲር አንሳይት
ለዐብሮ እት ህለው፡ እሊ ለተሌ
ልብሎ ወወዱ ዐለው። እሲት
በኪተት ለሀደ በቅል ወእሲት
መክረሀት ለሀደ ህዬ ነጥል ልብሎ
ነብረው።
ሰብ በዲር እግል ወልዶም
አው ኖሶም ለለሀድወ አንሳይት
እብ ክምእኒ ለመስል አግቡይ
ለሐርወ ነብረው።
• ዕምር፦ እብ አፍካር

ቀዳምያም ዕምር ዲብ አንሳይት
ሰኒ ምህም ቱ። ወለት ንኢሽ ዲብ
እንተ ተሀዴት ምን ገብእ አጀኒት
ብዞሕ ትወልድ ለልብል መፋሂም
ሰበት ዐለ እግሎም። ብዞሕ እግል
ትውለድ እግሎም ሰኒ ንኢሽ
ዲብ እንተ - በህለት ዲብ ባካት
ዕምር 13-14 እት ህሌት ለሀድወ
ነብረው። ሰበት እሊ አስክ ወለት
45-50 ትገብእ ትወልድ እግሎም
በህለት ቱ።
• ዓፍየት፦ ዓፍየት እግል
አንሳይት ሰኒ ምህም ቱ። ለወለት
ለእግለ ለሐሩ ምን ሕማማት ዑፊት
እግል ትገበእ ህለ እግለ። ዑፊት
ሐቆ ገብአት፡ አጀኒት ብዝሓም
እግል ትውለድ ትቀድር። አግደ
ወለት ለትትሐሬ እቡ ው’ላድ
ሰበት ቱ፡ ዓፍየት ግርስሀ ትትርኤ።
እግል ኖሰ ለኢትዓፌት ወለት
ጀነ ዑፉይ እግል ትውለድ ሰበት
ኢትቀድር እንዴ ኢለሐጽወ እብ
ዓፍየተ ለአተንትኖ።
• ሸክል፦ ሸክል እግል
አንሳይት አካን ዐባይ ትትሀየቡ
ነብረት። እሊ ህዬ እግል ክልኤ
ሰንዐት ቱ። ህተን ህዬ እግል
ውላድ ወእግል ግርመት ተን።
እብ ናዮም ተፍኪር፡ ለወለት ሸክል
ከቦሀ ቀጢን ሐቆ ገብአ፡ አጀኒት
ብዝሓም እግል ትውለድ ትቀድር
ለልብል ፈሀም ዐለ እግሎም። እተ
ክምሰልሁመ ከቦሀ ልዉይ ሐቆ
ገብአ መቃዪስ ግርመት ሰበት

ለአተምም ሸክለ ለአገርም።
• አማነት፦
አማነት
ዲብ አንሳይት ልግበእ ወዲብ
ሰብ-ተብዕን ሰኒ ምህም ምንማ
ተ፡ ሰብ በዲር ዝያደት ዲብ
አንሳይት ጨቅጦ ነብረው። እሲት
ለእግለ ለሀዱ ኢውላዶም እግል
ኢተአምጽእ እግሎም፡ አሚነት
ወዲብ ዐቅደ ሳብተት እግል
ትግበእ ወግም ዐቢ ልትሀየቡ።
እሊ ህዬ እሰልፍ ሓለት ናይለ
ዐደ ወሐሬመ አደብ ናይለ ወለት
ለሐፍዞ ነብረው።
• አጥበዮት፦ እግል ሰብ
በዲር ለአግደ ሀደፍ ናይ ህዳይ
ው’ላድ ዐለ። ሰበት እሊ ለወለት
እግል ተአጥቤ ለትቀድር እግል
ትግበእ ህለ እግለ። እሊ እግል
ለኣምሮ ህዬ እመ ወሐልታተ
መጥብየት ዐለየ ሚ ኢኮን?
በህለት አጀኒተን እብ ሐሊብ
እንዴ ገዐፈበ ለዐቤ ዐለ ማሚ
በሐስ ወዱ ነብረው። ሕርያን
በዲር ከእነ ዐለ፣ ሕርያን አዜ ህዬ
ከአፎ መስለኩም?
እሊ ሒራናት እሊ ክቡት
ምንመ ገቢእ፡ እግል አንሳይት ሌጠ
ለትሐደዳ ቱ። ዘመን ዲብ ቀዳሚቱ
ሌጠ ሰበት ኢነብር፡ ክምሰለ እዲነ
ዲብ ተጠውር ተአሳድሩ ለህሌት፡
ፈሀም ዲብ አንሳይትመ መጦሩ
እግል ልዕቤ ወቂመተ እግል
ትትአመር መስኡልየት ክሉ እምለትወልዱ መክሉቅ ተ።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
ሰኣል ወበሊስ
1.

ማጽ አው ፍርሸት
ሽቅሉ ሚ ቱ?

= ማጽ አው ፍርሸት እብ
እንክር ንሳል ወመጃቅም፡ እተ
ክምሰልሁመ እበ ለእንመጭር
እቡ አልሓይ ቀደም ወአልሓይሐር ለትትረከብ ርስሐት(ዐከር
አው ርስሐት) ለልአነድፍ ኣላት
ቱ። እሊ ክሬም ለመስል ርስሐት
ዲብ አንያብ እንዴ ለጥአ ሐቆ
ኢትወርከ ዲብ መቅጠን አንያብ
አሽዐሾት ሰብብ፣ ዲብ ሐንቴ ዕስር
እንዴ ትጀምዐ ህዬ ሕማም አው
አረር ከልቅ።
ማሸለ! እብ ፍርሸት አንያብዬ
ነድፈ

ሰበት እሊ፡ እብ ትሉሉይ ፍርሸት
መትነፍዖት፡ እብ መንድፋይ ኬጥ
እንዴ ትነፍዐከ ዲብ ፍንጌ አንያብ

ለትትረከብ ርስሐት ወርከዮት፡ ምን
እሊ ወኬንመ ሐኪም አንያብ ኣላት
ነዳፈት እንዴ ትነፍዐ ዲብ አንያብ
ለለጥእ ዐከር እግል ልወርኬ ምህም
ቱ። ሐኪም አንያብ እብ ከአፎ
አንያብከ ክምሰል ትመይጽ፡ እብ
ከአፎ ፍርሸት/ብራሽ ትትነፈዕ፡
ለሔሰ ጅንስ ፍርሸት ክምሰል
ተሐሬ ወብዕድ እግል ልምከርከ
ቀድር።

እግል
አግሩዝ
ወአጀኒት
ለልትዳሌ ፍርሸት/ብራሽ እብ
ዋጅብ እግል ለአንድፍ እግሎም
ወእግል
ኢልእዘዮም
ሓምል
ወአፉሁ ህዬ ክሎሊት እግል
ልግበእ ወጅብ።

3. መ ዕ ጁ ን ( ሳ ቡ ን
አንያብ) መንፈዐቱ ሚ ተ?

ኢቀድር። ሰበት እሊ፡ ሐማለት
ምን ዐከር ወርስሐት ትዳፌዕ።
መዕጁን
እግለ
ኢናመል
ለልትበሀል መቅጠን አንያብ
ለልአተርድ፡ ምን አሽዐሾት ለዳፌዕ
ፍሎራይድ ለልትበሀል መዓድን
ሰበት ብዲቡ ኔፍዓይ ቱ።
ሰሮም ገሌ አንወዕ መዕጁን ዲብ

2. ዐከር አው ርስሐት
አንያብ
እግል
አንድፍ
ወእራቅብ ሚ ጅንስ ፍርሸት
ክምሰል
እትነፈዕ
ሀለ
እግልዬ?
= ፍርሸት/ብራሽ
አንያብ
እብለ ትፈናተ ቅያስ፡ ግዝፍ
ወሸክል
ልትሸቄ።
ለፍርሸት
እብለ ትፈናተ አግቡይ ለትሸቀው
አጥዋጥ ለመስል ወእግል ርስሐት
ለልሐክክ ሓጃት ህለው እግሉ።
እሎም ሰሮም ትክ ለቤለው፡ ሰሮም
ክሎሊት ላቶም ወክቡብ መጽበጢ
ለቦም እንዴ ገብአው ልትሸቀው።
አግሩዝ
እደዮም
ንኡሽ
ወአፍሆም ጨቢብ ሰበት ቱ፡
እግሎም ለትዳለ አው እግሎም
ለትሸቀ ፍርሸት/ብራሽ እግል
ልትነፍዖ ሀለ እግሎም። እግል
መሰል መጽበጢ ዕኩክ ለቡ
ፍርሸት/ብራሽ እንዴ ጨቅሞ
እግል ልትነፍዖ እቡ ቀድሮ።

ለቀድሮ ባክቴርያታት ለከሬዕ
ቀመም ብዲቦም። ሰበት እሊ፡
ሐኪም ሚ ጅንስ መዕጁን ክምሰል
ትትነፈዕ ሐበሮት ሰኒቱ። ሐኪም
አንያብ ምን እሊ እንዴ ትበገሰ
ለሔሰት ምክር እግል ለሀብ
ቀድር።

4. አግሩዝ ወአጀኒት ሚ
ጅንስ መዕጁን ፈቱ?
= ፍሎራይድ ለብዲቡ መዕጁን
አጀኒት አንያቦም እግል ለአንድፎ
ቀሊል ሰበት ቱ ለአትናይቶም።
እግል አግሩዝ እንዴ ትበሀለ
ለዘት ለቡ መዕጁን አጀኒት እብ
ትሉሉይ አፉሆም እግል ለአንድፎ
ለአትናይቶም። እብ ትሉሉይ
ፍርሸት ሐቆ ወደው ፍሎራይድ
ክል-ዶል ዲብ አፍ ሰበት ለሀሌ
አፍ እግል ልንደፍ በክት ከልቅ።
ልተላሌ . . .

= ለአፍ እብ ፍርሸት/ብራሽ
ዶል ልትመየጽ፡ ዲብ አንያብ
እንዴ ለጥአ ለልትረከብ ዐከር አው
ርስሐት ልትወርኬ። መዕጁን እግል
ዐከር ለልአጠልል ወለለአነድፍ፡
እግል አንያብ ለልሓምል ወጸዕደ
በይደ ክምሰል ገብእ ለወድዩ
ቀመም ብዲቡ። አንያብ ዶል
ለሐምል ርስሐት እግል ልጽበጥ
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አንያብ ዐከር እግል ኢልልጠእ
ለከሬዕ ጸበጥ ብዲቦም። ሰሮም
ገሌ ህዬ እግል አንያብ ለልአጸዐዴ
ቀመም ቦም። ገሌሆም መዐጁናት
ህዬ እግል አሻይር መጺጸት አንያብ
ለከሬዕ ቀምም መልኮ።
ሰሮም ገሌ አንወዕ መዕጁን
ሕማም ዕስር እግል ለምጽኦ
አርቡዕ 06 ማርስ 2019

አነ እሊ ጅንስ መዕጁን እፈቴ
ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መባልስ መትሐድረት ጋሸ ከፎ ህለ?
ዲብለ ሐልፋ አርእስ
ስያሐት እብ ክሱስ መዕነት
ወመንፈዐት ዋቂ መትፋሃም
(መትባዳል ሐብሬ )ምስል
መትከባት ወሐረቦት ጋሻ እንዴ
አትጻበጥነ ለትዳለ ክቱብ እት
ክልኦት ከፈፍል እንዴ ካፈልነ
ቅዱማም እግልኩም ዐልነ፡
እቱ ህዬ ናይ ደንጎበ ክፋል
እንዴ
እንቤ
ለአፍገርናሁ
ክቱብምስሉ ለገይስ ክቱብ
ሰበት ረከብነ እግል ልተላሌ
ሓርያሙ ህሌነ። ከእሊመ
እት ከፈፍል እንዴ አዳሌናሁ
እግል ንቀድሙ እግልኩም ቱ
ቅራአት በኪተት።
እትሊ ናይ ዮም ክፈሉ
መትፋሃም ወዲብ መአሰሳት
እግል ልሳድፍ ለቀድር መታክል
መትፋሃም ወእብ ሰበቡ ለጀሬ
መሻክል እቱ ለተንከበ ክቱብ
እግል ለሀሌ እግልናቱ፡ቅራአት
በኪተት ንተምኔ ኣግልኩም።

ፍክር እብ ሸክል ህግያ አስክ
ልእካይ ብሸራት ለልሀይብ
ክፋል ገሮብነ እት ገብእ እብ
ትሉሉይ ተማሪን እግል ልብቃዕ
ለቀድር ክፋል ገሮብናቱ። “ምን
ቅያስ ወለዐል ለበቄዕ ንሳል
ሕልቅም ባዕሉ ቀርጭ” ለትብል
መሰል ቻይንዪን ሐቆ ኢደገግከ
ለልትለከፍ ከሊማት ገጽ ግራ
እንዴ አቅበለ መደረት ዲብ
ልእካዩ ክምሰል ለአጀሬ እግል
አትፋቀዶት ለትበሀለት ተ።ክምሰለ
ጠልገት ሐቆ ምን አፍ መንዱቅ
ፈግረት እብ ትዕስ ለኢተአቀብል
እብ ሸፋግ ለልጠለቆ ከሊማትመ
እት ረአስ ባዕሎም ወ አዳም
ብዕዳም መደረት ሐቆ ኣጅረው
ብልሰቶም ለትትቀደር ኢኮን።እብ
አሳስ እሊ ህዬ ከሊመት ቀደም
አፍገሮት ክልኤ ኣው ሰለስ ዶል
ሕስበት ለአትሐዜ። እብ ተውሳክ
ኦሮት ሸቃላይ ምስል ናይ ሽቅል
አምልሂቱ ወጋሻሁ ዲበ ልትበኣስ
እቱ ሒን፡ እግል አስነዮትለ አከይ

እብ ዕርዲ ኢስያስ
መሰል ተ።ለበዝሐ
አዳም
ሐብሬ ዲበ ልሓልፍ እተ ኢነት
ናይ አሻይር መትፈሃም ዝያድ
ክምስል ልትነፍዖ እቡ ብዞሕ
ብሐስ ለአክድ።እግል መሰል
ኦሮት ጋሻ እብ ገጽ ፋሬሕ
ዶል ተ ሓርቡ፡ ምንከ ዲብለ
ጋሻይ ለትትለአክ ልእከት ሰኔት
ህሌት።ፍቲ፡ መትአያስ፡ ገጽ ፈሬሕ፡
ሰረሐት፡ምራድ ሰኒ ወስቀት ዲብ
ነፍስ ወቅቡልዬት ገሌ ምነ እብ
ገበይ እብትሰመት ለልትሐላለፍ
ልእኮታትቱ። ክድመትከ እንዴ
ሀርፈው ለመጽኦ ጋሻ እሕትራም
ወፈርሐት ገጽ፡ ምስል ሕራብ እንዴ
አትመሳኔከ ሓቆ ከድሞም እት
ረአሶም ለብከተ ፍቲ ወመትአያስ
እግል ልውዳሕ እግሎም ወእብ
ትሉሉይ እግል ለኣትቃብሉከ
ለሰዴ ቱ።ሰበት እሊ ጋሻይ ዲበ
ትትከበት እቱ ወክድ እሕትራም
ለተአርኤ ህግየ ወፋሬሕ ወጅህ
ወለመስሉ እግል ትትነፈዕ ምህም

ሕሴን ወድ ከራይ ለልትበሀል ሓልያት እግል
እዛዝ ወድ ሕሻል ክም ሞተ ለቤለ ወእግለ ህቱ
ወደዩ አፍናካት ዲብ ለዐልብ ለሐለየ ሕላየት፦
ወዕ ኢቲቦሉ እግለ ዋኒን ግርጉር
አምዕል ሐዋይ ገለብ ስፉር
ወአምዕል ሃኪን መጋርሕ ውሩር
አምዕል ውላድ በየድ ሐልሐል ፍጉር
ቴድሮስ ወቶፈናይ ሰብለ አጽጉር
አምዕል ፈለስ ልጃም እሱር
ሽሕ ወሐምስ ምእት ዐውሉ ቅጹር
ሸየም ልትጋመሮ እብለ ዎሮት ሕሽኩል
ጅንበጎታይ ሞተ ጻብጣት ለጅኑን
ዮም እግል ንቅልዑ ለምስጢር ስቱር
ሃይባይ ሐሊብ ሞተ ዐሙር ጽምቡል
ሃይባይ እክል ሞተ ገሺሽ ሕንጉር
ሃይባይ ስገ ሞተ ቀጻፍ ውጉር
ሕምሰ ምን አዋልድ እግል ጎልየ ትኩል
ወሕምሰ አንስ ሐላል አርእስተን ብርቡር
ሕምሰ ምን ቀሓይብ እግል ሄቦ ድርዱር
ባቡር ትፈናጠሸ ከብድለ አብሑር
ዮም ጽኖዕ ሞተ ምን ዐስተር ድሁር
አልሓዩ ለሐራጽጽ ዘነቡ ዕቁል
ዮም ወድ ሹም ሞተ ወድለ ሹም ለበህዱር።

ኣንዋዕ መፋሀመት
ምን ሐንገል ልእካይ ለትበገሰ
ሕሳብ ዲብ ከሊማት እንዴ ትቀየራ
እብ ሸክል ህግያ ወክቱብ አስክ
መትከብታይ ልእከት ለልሓልፍ
ጅንስ መትፋሃም፡ ናይ ከሊማት
መትፋሃም ልትብሀል።እብ ቅልል
ለቤለ ሸሬሕ እሊ ናይ ከሊማት
መትፋሃም ልትበሃል ለህለ ጅንስ
መፋሀም፡ ከሊማት ለሐዝለት
ልእከት እበ ትብል ተርጀመት
እግል ልሸራሕ ቀድር።ናይ
ከሊማት መትፋሃም (verbal
communication) ኦሮት ምነ
እግል ወድ ኣዳም ምን ብዕዳም
ሔዋናት ለፈንቴ ጋር ቱ።
ንሳል ምን ሓንገል ለትበገሰ

መቅሬሕ ለሰዴ ሓጪር ወራቴዕ
ታምም ሕስበት እግል ልትነፈዕ
ለአስትህል።
መትፋሃም ህግየ ሌጣ ኢኮን
ለለሐቅፍ፡ እብ ኣሻይር ባህለት
እብ ስወር ወእብ ናይ ገሮብመ
እግል ልትጋየስ ቀድር።ሐቴ
ሱረት ምን ለዐል ከሊመት ተ
ለትብል መሰል ቻይንዪን ሐብሬ
እምበል እብ ህግያመ እግል
ትሕለፍ ክምሰል ቀድር ወዝያድ
ለትአወቄ ክምሰል ተ ልትአመር።
ከፎ ሀሌከ ቀደም ትብሉ ገጹ
ግነሕ ለትብል መሰል ዐድናመ
ለእብ ጋሻይ ለገብእ መትፈሃም
አክል ኣዪ ምህም ክምሰል ቱ
እግል አትኣምሮት ለትበህለት

ገብእ እት ህለ፡ ነኪሽ አጫቤዕከ፡
ሐሩቀት፡ ሸፋግ ወለ መስሉ እግል
ተአስንዮም ለወጅበካ ቶም።
እብ ተውሳክ መትከብተት እግል
ክልኢቱ ለጀሃት፡ በህለት ለናይ
ከሊመት ወኢከሊመት መትፋሃም
እብ ዋጅብ ዶል ልትነፍዖ እቡ
ምስል ናይ ሽቅል አመልሂቶም
ወጋሻሆም ሕሪት ናይ መትፋሃም
ሓለት እግል ለአስሶ በክት ፈዬሕ
ህለ።ሰበቡ ህዬ ለአካይት ልእከቱ
እብ ክሊመት ወ እብ ናይ ገሮብ
አሻይር
ዶል
ለአትመቃርሓ
እብ ሴመዓይ ለሔሰት ከብቴ
ትረክብ።
ልተላሌ….
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ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

መቀየሲ ሻብ ጥዉር ሚቱ?

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

መቀየሲ ሻብ ጥዉር ሚቱ?
እብ ቀለም ለካለለ? ለትወቀለት
ሺመት ርክበት? ስሙይ ግብአት?
እት ብዕዳም ተአሲር ለወዴ እብ
ግብአቱ? ዝሕረት ምልከት? መእብ
ብዕድ እንዴ እንቤ እግል ንትፈላፈስ
እንቀድር። እሊ ወሌሂ ደረጃት
ወመካስብ ለቡ ነፈር ቱ ሻብ ጥዉር
ለልብል ቀዋኒን ለሀላመ ኢመስለኒ።
እንዴ ትዳለ ለጸንሕ ናይ ሐያት
ደረጃትመ ይህለ። ወድ አዳም
እብ ጠቢዐቱ እብ ቃኑን ጠቢዐት
ወክልቀት ረቢ እንዴ ትመርሓቱ
ለልሄርር። ጠቢዐት ህዬ እግል ክሉ
ሐቴ ትርእዩ። እሊ እግለ መቅደረት
ብሑሳት ወናይ አፍካርመ ለአለቦ
ሕዋናት ምነ ካልቅ ለልትሀየብ ህያብ
ምኑ አክልሕድ ልትበጽሖም።
ወድ አዳም ላኪን እት ጠቢዐት
እንዴ አተ ኖሱ ደረጃቱ ካፍል።
እብ ደጋታት፡ ቀባይል፡ ደውለት፡
ደረጀት መትቀዳም ወብዕድ። እት
ፈርድ ለትትርኤ ንየት እሙር
(መሽሁር) ግብአት፡ እተ ኢልትጌጌ

ወድ አዳም እብ ጠቢዐቱ እት
ሐርብ ቱ ለነብር። ምን ዘበን ቅዱም
ለጸንሐ ጅህድ ክል ምጅተመዕ እበ
ትመስሉ መንበረቱ እግል ትጥፈሕ
እግሉ እምበል ሕላሌ ከድም
ልትርኤ። እሊ እግል ልምሰል
ለወድዩ ሐርብ እቱ ለግራሁ ህለ
ለዐርዩ፡ እሊ ለአዝም ምኑ ከእት
ብዕድ ልትዐዴ።
እት ደንጎበ ህዬ ለምን
ክሉ ኢትቀይብ ሞት ተዐርዩ
ከአልሐምድልለህ እንዴ ኢልብል
እት ካብብ ልትደፈን። ምናተ አካኑ
እብ ብዕድ ጂል እንዴ ትወረሰት
ምን ሐዲስ ትትበገስ ወትሄርር።
እትሊ ወክድ እሊ ለከልኡ ዘበን እቱ
እንዴ ቀየስነ ጥዉር ዐለ መኢፋሉ
ለእንብሉ። ሸባብ እት ዘበን ጥልያን
ለዐለው ናይናቱ ለልቡሉ መቀየሲ
ሻብ ጥዉር ዐለ እግሎም፡ መንጠሉን
ምስል አስእን-ኮየት፡ ፓኖ ምስል
በርኔጠት ለለብሰ ወድ ዐዶም ፍክር
ለገብአ ጥዉር ልትርኤ ዐለ፡ አሽቃል
ዌረት ምን ልባሶም እት መጋይሶም

አዳም እግል ልቅረብ ከድም ምናተ
ለኢልትጌጌ እምበል ወጅሁ ብዕድ
አለቡ። እሊ እሙር ወክእነ እት
እንቱ ለሻብ እግለ ሰበት ለሐዜ
ልዐል ወትሐት ምንመ ልብል፡
እግል ልርከበ ኢቀድር። እትሊ ዘበነ
ዶል እንመጽእ፡ “ጥዉር አውመ
ቅዱም ለእንብሉ ነፈር ከፎ ለመስል
ቱ?” እንዴ እንቤ እተ አግደ ሰኣል
ወአርእስለ ክቱብነ ዶል ንሀርስ፡
ደማነት ኖስ እንዴ ትትፈሀመነ
ለእንብለ ታመት ሕስበት “ዘበን
ተጠውር” እብ ብሕታሁ ዎሮት
ሻብ እሊ ጥዉር ቱ እግል ኒበሉ
ገብአነ ምንገብእ፡ እስዉ ጋራት
እግል ልከምክም ወጅቡ፡ እሻረት
ዕልሙ ከሊማት ብዕድ ሀገጊት ዶል
ልሓብር ቱ? ተጠውር ለአምጸዩ
መሻቀዪታት ሰበት ትነፍዓቱ? ዘበን
ለአምጽአዩ ዲዛይናት ወሞዳት እቡ
ለትዳለ ልባስ ወሕላገት ምን ተላቱ?
እሊ ላተ ክልነ ለንትሰማመዕ እቱ
ጋርቱ ይእብል። ለእንልእሙ ላኪን
እብ ፈሀም ልግበእ ወአከይ ፈሀም
ብዝሓም ሕነ።

ለለብሰ ጸሊም እት እንቱ እት
ጸዐደ ለትዐደ ወጅንስየቱ ለበደለ
ዐለ ጥዉር ለልትበሀል እት ዘበን
ጥልያን። ስፓጌቲ ለጠባለለ ክምሰለ
ዐለም እንዴ ጤመ እት ጂቡ ኡቱየ
ለህለ ሰበት መስሎም ዐለት፡ እብ
ውላድ ዐድ ካብር ገብእ።
እት ዘበን ጥልያን እብ ድዱ
ድንጉራም ለልትበሀሎ ሸባብ፡
ልባስ ዓዳቶም ለለብሰው፡ዝናር
ለትዐንደቀው፡
እብ
ሒለቶም
ወሽቅሎም ድዋር ለበልሶ እግል
እስትዕማር አባይ አቤኮ ለልብሎ
ቶም ድንጉራም ልትበሀሎ ለዐለው።
እሎም ኢፋል እግል ዓዳት ጋነ
ወለመድ ለቤለው ቶም። እትሊ
ዘበናመ እንዴ አቅበልነ ጥዉር
ለእንብሉ ሻብ ምንቱ ለልብል ሰኣል
እብ በሻለት ወቆሪነ እንዴ ፈሀመዉ
ለበልሶ እቱ ሸባብ ሕዳም ቶም።
ሴትያይ ከምረት እንዴ እንቱ በደል
መደንጋሩ ንሐብሩ፡ እብ ቃሻሽ
ጥዉር ክምቱ ለንአክድ እግሉ ገሌ
ምነ በዳናቱ፡ ምን ስልቀ እት ቢረ፡
ምን ቢረ እት ዊስኪ ለልትዐዴ

ሰክራን ለሐልፌነ ወለትቀደመ
ምኒነ መስለነ። ምን ሽቅል ወወራት
ቃይብ ክም ህለ እት ንአምር ዝያድ
እግል ልብዴ “ፈዳብ ቱ፡ ማይ
ጽሩይ እምበልሚ ሰቴ ህለ ወብዕድ
ሰበት እንብሉ፡ ዝያድ ንአፈልሉ።
እንዴ ትሰለፈ ወትከለፈ እት ክርሲ
በደ ሰበት ዓረፈ “ፋህም” እት
እንብሉ ዝያድ እግል ልብዴ ገበይ
ንሐብሩ።
ሰኒ ወአማን ፈዳብ ቱ ሕግላን
ሰላዲ አለቡ፡ እዴሁ ምልእት
ወእድንያሁ ህንእት ተ፡ ክም ምራዱ
ቱ ለወዴ፡ ሰቴ ወቤት ለአቴ፡ሻባት
ጌረማናት ልትካለብ ወምነን ከብብ
እት ልቡሉ ዝያድ ርሖም ክም
ልጠወር ወልትቀደም እንዴ ሐስበዉ
ሒለት ገብኦ እግሉ። እግሉ እብ
ኢምስለቶም ወገበዩ ኢመተላዮም
ርሖም ክም ድንግርት ወእክርት
ለሐሱበ።
እብ አማን እሊ ሻብ ምን ፈጥን
ከእት ሐያት ምን ለአቀብል ብዞሕ
አስየእ እቡ ወሸዐረ። ህቱ ቅዱም
እንዴ ኢገብእ፡ ምነ ድንጉራም
ለትደንገረ፡ እብለ ሰይኣቱ እት
ልዐልብ ወእብለ ለእግሉ ከስረ ማል፡
ዓፍየት ወዘበን ወትዘከረ። ዝያድ
ክሉ ህዬ ዐቦት ወመትቀዳም እት
ሽቅል ክም ህለ ወኣመረ።
መልሀይ ሸባብ ላቱ ዎሮት
ሽማገላይ ህለ እግልዬ፡ ክል-ዶል
ምን እዴሁ ለኢትትፈሌ ሞረት ዐገነ
ለመልክ፡ እበ ዘበን እንዴ ሐጽበዩ
ምኑ ለሐልፈ ዕምሩ ለልትሰፋለል
እቱ ወክድ እቡ እት ለሐስብ
ወልተዐስ፡ እተ ክል ዶል እንዴ ትገሰ
እተ እለ ሐዳስ እዲነ ኬን ወእንሰር
ለልአትዋርድ ምነ አካን ዲበ እንዴ
ትገሰ፡ ሻብ አሳስ ክል ዐቦት ቱ፡
ልብል እብሊ ሰበብ እሊ ህዬ ክል
ዶል ምስል ሸባብ እግል ልትገሴ
ወልንሰሕ ለሐዜ። ምነ ድግሙ ክም
አወላይ ጦግ ለልትነፍዕ እቡ ከሊማት
ሻብ ዕምሩ እግል ልትነፈዕ እቡ፡
እብሊ ህዬ እት ዐቦት ሐያቱ ዶር
ሰኒ እግል ልቀድም ቡ ልብለከ።
ህያብ ወዝሕረት መትቀዳም
ወዐቦት ለገብአ ዕምር ሸበት ቱ
እት ልብል ልትሃጌ። ዕምርዬ እት
ዐስሮታት እት እንቱ ቱ ምስል መኪነት
ለትኣመርኮ፡ ምስል መድረሰት ላኪን
ገጽ ወግረ ዐልኮ፡ እተ ወክድ ለሀይ

ምስለ ዐለ እዬ ዕምር መኪነት እግል
እሰውግ ሰበት አንበትኮ ጥዉር ሻብ
ትሰሜኮ። እብሊታት እንዴ ትናየትኮ
ለልትበጸሕ ምክያል-ዐቦት በጽሐክዉ
እንዴ እቤ ነሐርዬ እንዴ ጠፍጠፍኮ
እግል ሄርር አንበትኮ። ምን ክምሰልዬ
ክል-ዶል ለትበድረኒ ከሊመት ሂጋዬ
ገብአት። ክም ሰዋግ ዐረብየት እት
ሽቅል እንዴ አቴኮ እብ ማህየት
እግል እሽቄ አንበትኮ። መንበረት
እበ ትትቀደረኒ እግል አተላልየ
አንበትኮ፡ እብለ ህዳይ ወእብለ ስታይ
ምስል ሄረረ እምበል ጸቢጥ እስቴርሶ
ወሰወጎት ዐረብየት እት ብዕድ ርሕዬ
ለልዓቤ ወአምርዬ ለልአዘይድ እንዴ
ይእፈክር ዘበን ሐልፈ። ምንኬን
ሰወጎት ስናዐለት ዐረብየት ክም
ህሌት ትረሰዐኮ። ለልአትዐጅብ ላኪን
እግለ እሰውገን ለዐልኮ መካይን ክል
ሰነት እት ልትሐያየሰ ወልትጠወረ
እት ገይሰ እሽዕር እበን ይዐልኮ።
እብለ ሐቴ ገበዬ እት ሄርር ወምን
ክርሲ ዐረብየት እንዴ ይእትከሬ
እብ ሕማም በዋሲር ትከሬኮ ምኑ።
ሐያት ሸበቼ እብ ሐቴ ገበይ ሄረረት
እንዴ ቤለ ወጸልዑ ናክአ፡ አነ እግል
ሸባብ እግል ኢበለ ለሐዜ፡ ክል
ሻብ ለሰዋግለ ጥያረት በደል እቡ
ልትዐጀብ እበ ሴንዓይለ ጥያረት
እግል ልትዐጀብ ቡ እብል ቤሌኒ።
እሊ አብ እሊ ምነ ሓለፈዩ ተጃርብ
እንዴ ትበገሰ ለከስረዩ ዘበን ምኑ
እንዴ ደርሰ ሸባብ ዮም መቅደረት
ወዘበን እንዴ ትነፈዐው እት ዐቦት
ወመትቀዳም እግል ልብጽሖ አሳስ
እግል ልክረው ወእት ክል ወራት
እግል ኢልብጠሮ ተጃርቡ ቅቀደመ፡
ተጃርብ ማሌ ወለኢልአቀብል።
“ከጥዉር ሻብ ለእንብሉ እስዉ

ቱ?” እንዴ እቤሉ ስኡሉ ዐልኮ፡ ረአዩ
እግል እድሌ እንዴ እቤ። ህቱመ እብ
ጀሀቱ ረአዩ እንዴ ከማከመ፡ ጥዉር
ሻብ ለልትበሀል ምስል ክል ክፈል
ምጅተመዕ እንዴ ትመሳነ ለልሄርር
ቱ፡ ቤሌኒ መትመሳሳል ለቀለት ሓጀት
ለወደየ መስል፡ ምናተ ለከብደት ክም
ተ ኢትአከደ ምኑ። መትመሳሳል
ቀሊል ምን ገብእ፡ አዳም እግል ሚ
ወትጀረሰ፡ እግል ልድረስ ወልኣምር
መዳርስ ወጌሰ ክም እምአራዊቶ
ሕብሩ እንዴ ቃየረ ወምን ዕጨት
እት ዕጨት ወትለዋለ፡ ክምሰልሁመ
ምን ወራት እት ወራት ወትዐደ።
ለመትጠዋር እብ መጠዋሩ
መትጠዋር ምክ ወአፍካር ቱ፡ ህቱ
እግል ዲመ ለኢበዴ ዝሕረት ኖስ
ወርዝቅ ገብእ እት ህለ፡ ለምን በረ
ለልትርኤ ክም ከረ ግርመት ልባስ
ወተሽኪሉ ክሉ ናይ ዶሉቱ፡ ምስል
ዕምር ወምስል ምርካብ ምርኤከ
ረአሱ ለገብእ ርዝቅ ሐዋን ቱ፡
እሊ ሰበት ገብአ ህዬ ሻብ ጥዉር
ለልትበሀል ራትዕ ፍክር ለመልክ፡
እት ክል ምዕል ሐዳስ ሓጀት እግል
ልምሀዝ ለፈክር፡ ሄራር ሐያት
ካቲመ ክም አለቡ እንዴ ፈሀመ እብ
አደብ ወሸጋብ ለልትቀደም ሻብ ቱ
ለጥዉር።
“ከመቀየሲ ሻብ ጥዉር ሚ
ቱ?” ለልብል ሰኣል በሊሱ ብዞሕ
ምንመ ገብእ፡ ሻብ ጥዉር ዘበን
ለቀርእ ወምስሉ ለልሄርር አፍካር
ሰኒ ወራትዕ ለመልክ ምን ፍክር
እት ወራት ለልትዐዴ፡ወዲቅ ክም
ህለ እንዴ ኣመረ ክል-ዶል ለወድቅ
ወለቀንጽ፡ እብ በረ ለልትርኤ
ወለልትጸበጥ እቡ ለኢልትቀሸሽ ቱ
ሻብ ጥዉር።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
12ይት ሰነት ዕልብ 10
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ጠዓሞ
ሐቴ ምዕል ዎሮት መሓድር
(lecturer) እግል ደረሳሁ እብ
ክሱስ ተየልል እዲነ ወከፎ
ክም ንትመለክ እቶም ለትከስስ
መሓደረት ለሀይቦም ዐለ። ከእብ
እዴሁ ክባየት ናይ ማይ እንዴ
ሀረሰ እግለ መተንስየቱ እት
ልትሰአል፡ “እለ ክባየት እበ
ማየ ለሚዛነ (ከባዴሀ) አክል አዪ
መስል እትኩም?” እት ልብል
ትሰእለዮም። ለተሀየበዩ በሊስ
ምን 50 አስክ 500 ግራም
ገብእ ልብል ዐለ።
ለአክል ሕድ ሜዛን መከበዴ
ናይለ ክባየትለ ማይ ብዞሕ
አሀምየት ለቡ ጋር ኢኮን፡ ከባዴለ
ክባየትለ ማይ እተ ወቅት ለህተ
እት እዴሁ እትህንጡጡለ እት
እንቱ ለጸኔሐ ሌጠ ትትወቀፍ።
ከለክባየት እግል መደት ሐቴ
ደጊገት ረፍዐካሀ ምን ገብእ
ሐቴመ ምሽክለት እግል ተሀሌ
ኢትቀድር፡ ምናተ እግል መደት
ሳዐት ለገብእ ወቅት ረፍዐካሀ
ምን ገብእ፡ እምበል ሸክ ለእዴከ
እት ተአመጸከ እግል ትሽዐር
እባ ቱ፡ ወምን እሊ ወኬን እንዴ
ሐለፍከ እግል መደት ምዕል
ካምለት ዶል ትረፍዐ ህዬ አስክ
ዕያደት ለተአበጽሐከ ዐረብየት
እስዓፍ አስክ ልትላከው እትከ
እግል ተአብጸሐካ ቱ፡ ለክባየት
ለከባዴሀ ሐቴቱ፡ ምናተ ለመደት
ለህሩሰ እት እንተ ጸንሐካሀ አክለ
ሬመትከ፡ ለከባዴሀ እት ወስክ
ትገይስ፡ ከክሎም እትለ እዲነ

ለሳድፉነ ተየልል ወመሽክል
ለሀመቶም ክል-ዶል እት ረአስነ
ራፍዓመ እት ሕነ አተላሌነ
ምን ገብእ፡ እዲናነ እግል
ነአተላሌ እቱ ለይእንቀድር
ወቅት እግል ልምጸእ ቱ፡ እሊ
በህለት ለመሻክልና ምን ዶል
እት ዶል ለከባዴሀን እት ወስክ
እግል ቲጊስ ቱ። ከእግል ኒድዩ
ለወጅበነ ሀለ ምን ገብእ፡ ለክባየት
እንዴ ከሬናሀ፡ ከመደቲት እንዴ
ዓረፍነ ምን ሐዲስ እግል ንርፈዐ
ለአትሐዜነ።
እሊ በህለት፡ ለመሻክልነ ምን
ዶል እት ዶል እግል ንክረዩ
ወምን ፈከሮት ዲቡመ ሸበህ
እግል ነዓርፍ ብዲብነ፡ እሊ ህዬ
እግል ነዓርፍ ወምን ሐዲስ እግል
ንርፍዑ ሒለት ለእበ ንትሐመለ
እግል ተሀሌ እግልነ ሰዴነ፡ ከዶል
ለምን ሽቅል ተዐይራተ፡ መሻክለ
ሽቅልከ ወምስሉ ለልትጻበጥ
ጋራት እተ አካነ ሽቅል ሕደሩ
ምንከ ወአስክ ዐድ ኢትዔር
እቡ፡ በህለት ህቱ እለ ገይስ
አለቡ ዲቡ እግል ልትጸበረካቱ፡
ወፈጅር ምን ሐዲስ ክም
ትፈረርከ ዑሩፍ እት እንተ
ወምስል ሓዲሰት ሒለትከ ሰበት
ትትፈረር እምበል ምሽክለት
እግል ትርፍዑ ወእግል ትክሀሉቱ፡
ከክሎም መሻክል እዲነ ወእተ
ለዋጅሁነ ተየልል እብ ክምእነ
ትመስል ገበይ ዶል እንጋብሆም
ክል-ዶል ዑፉያም ወቅዉታም
እት ሕነ እነብር።

ዝበድ ዘዖታት

• ሐያትነ ደጊገት እት ደጊገት እግል
ንምበረ ብእትነ..እንሳሜሕ ወነዓፌ ወለእበ
እንሽዕር እንዳግም..እዲነ ብዞሕ አብካት ኢተሀይበነ..ሕነ
ዮም ዲብ እለ እዲነ ህሌነ ምናተ ፈንጎሕ አየ
ክም እንረቴሕ ለእለ ነአምር አለብነ።

ተበሰም

ዎሮት ከልብ እተ ሻሬዕ
ልስዔ እንዴ ዐለ እት ድካን
ናይ ጀዛረት አተ ወምኑ ስገ
ሸትፈ ከሰዐ እቡ። ለጀዛር
ህዬ ሰኒ ሻጥር እግል ልግበእ
ፈተ፡ ከአስክለ በዐለ ከልብ
ጌሰ። በዐለ ከልብ ህዬ መሓሚ
ዐለ፡ ከክምእነ እት ልብል
ትሰእለዩ፡ “ከልብ እተ ጀዛረትዬ
እንዴ አተ ከምነ ስገ ምን ሰርቅ፡ እግለ
በ ዐ ለ
ከልብ እበ ተበነ ስጋዬ እግል እትሰአሉ ሐቅ ብዬ ሚ ኢፋሉ?” ቤለዩ።
ለመሓሚ ህዬ፡ “አፎ እለ ኢትገብእ..እላዲ ሸክ ኢቲዴ እተ፡ ተበነ ስጋካ
እቡ ትሰአአሉ ሌጠ” ቤለዩ።
ለጀዛር ህዬ፡ “ከእለ ምን ገብእ ከልብካቱ ለሰርቄኒ፡ ተበንለ ስጋዬ ህዬ
500 ነቅፋ ገብእ ከየለ አዲግ ድፍዑ እግልዬ” ቤለዩ።
ለመሓሚ እምበል እዕትራድ እተ ዶሉ ቼክ ከትበ እሉ ወለቼኩ
ሰለመዩ ከሳርሐዩ ምኑ። ለእናስ እብላሁ መብሱጥ እት እንቱ ዐዱ ዐቅበለ፡
ምናተ ሐቆ ክልኤ ምዕል እተ ድካኑ ፋቱረት ናይ አልፍ ነቅፈ መጽአቱ፡
ለፋቱረት ተበንለ እለ ጠልበ ሾረትለ በዐለ ቃኑን (መሓሚ) ዐለት።

ዎሮት
ዲብ
ሃሩን
አልረሺድ እንዴ ጌሰ፡
“አነ አዳም ብዕድ እግል
ሊደዩ ለኢቀድር ጋር
እግል
ኢዴ
እቀድር”
ቤለዩ። ሃሩን ህዬ፡ “ከያለ
በል
አርኤኒ”
ቤለዩ።
ለእናስ
ዕልበት
ምን
እበር ምልእት አፍገረ፡
ወምነ እበር ሐቴ እንዴ
ነስአ ክም ስፈት ኮናት
እተ ምድር ወትደየ።
ወእበ እበር ለታርፍ ዐለ
ሐቴከ አሰር-ሕድ ላከፈየ፡
ለእበር ለክፉ ዲብ ሀለ፡
እብረትከ እተ ምፍራቅለ
ቀደሜሀ ለህሌት እብረት
ክም ተአቴ ወድየ ዐለ።
ለእናስ ለሸቅለቱ እብለ
ገበይ እለ ክም አትመመየ
መብሱጥ እት እንቱ ወእበ
ውዳዩ እት ልትፋወሽ
ብጣሩ እንዴ ገብአ እግለ
ትትሀየቡ ጃእዘት ልታኬ
ዐለ። አልረሺድ ህዬ ምእት
ክርባጅ እግል ልትሐመጥ
ወአሰሮም ምእት ዲናር
እግል ልትሀየብ አዋምር
ሀበ። ሐር እግል አረሺድ
እለ ለወደ እበ ምስምሰ
ምነ
ዶል
ትሰአለዉ
ክምእነ
ቤለ፣
ምእት
ዲናር
ለሀብክዉ
እበ
ምስምሰ ጀላብለ ዐቅሉ
ወለተዕሊመቱ ገብእ እት
ህለ፡ ምእት ክርባጅ እግል
ልትሐመጥ
ለአመርኮ
እቡ ሰበብ ህዬ፡ ህቱ እሊ
ክሉ ዐቅሉ እት መንፈዐት
ለአለቡ ጋራት ለአበድዩ
ሰበት ሀላቱ ቤለዮም።

በሀል

•እዲነ ክምእናተ፡
መትፈናታይ ወመትራካብ፡
መጢጠት
ወሰእየት፡
ወክልዶል ሐቆ ማሲ ምድር
ላዝም ጽቤሕ ምድር ሀለ።
• ሐት-ሐቴ ዶል ሰንዐቲት
ሰኒ ሐምቀት እግል ወቅት ረዪም
እንዴ አብጠረተከ፡ እት ባከ
ወምስልከ ለዐለው አንፋር ምን
ሐዲስ ክም ትረትቦም ትወዴከ።
• እዲነ ትሰሐቀት እግልከ
ምን ገብእ ብዞሕ ሕሳብከ
ውዴ፡ እዲነ እግል ረዪም ወቅት
ኢትትሰሐቅ።
• ገሌ አንፋር ህለው እንዴ
ነስአካሆም ሐዲቀት ሔዋናት
እግል ልትዛየሮ እተ እግል
ተአብጾሖም
ለብእትከ፡
ስለት ርሕም ዋጅበት
ሰበት ገብአት።

አግደ አስባብ መዕደት፡ ወከፎ ክም
እንዳፍዐ
ክም አትነኖት ሰጃይር፡ ዕምስነ፡ ወብዝሔ ወሊድ፡ ወእት ባካት
አምዒት ለሀለ ጨቢብ ለበብስ ለአግደ አስባብ ሕማም መዐደት ቶም።
ክእትሊ ተሌ እብ ኖስነ እንዴ ወዴናሆም ምን ሕማም መዕደት እግል
ኒሪም ለሰዱነ ከጥዋት ህለው፡ ከእሎም ገሌ መኖም ቱ፣
1 - ግሳየት ዕግልት..ሐካይም ነብረ ትነስእ እት ህሌከ አምዒትከ
እግል ልትዐጸፍ ወገሮብከ እግል ልትከርከም ክም አለቡ፡ ወነብረ ክም
ነሰእከ እግል ትድነን ክም አለብከ ነስሖ፡ እሊ ህዬ ተለፍዝዮን እተ
ተዐፌ ዲቡ ወቅት ልግበእ አውመ እግል ራሐት እብ ስምጥከ ጋብእ
እት እንተ ለትትነሰእ ነብረ፡ አውመ ነብረ ክም ነሰእከ እግል ተዓርፍ
ዶል ትትመደድ፡ እሊ እግለ እት መዕደትነ ለልትረከቦ አሕማድ ገጾም
ለዐል እት ሸሕለላነ እንዴ ጀልሐው አስክ ዐንቀርነ ክም ልትከዐው ሰበት
ወዴ..እሊ መስል ዶል ገብእ ቀርሐት መዕደት እግል ትጽበጠነ ምስምሰ
ገብእ።
2 - ነብራከ ኣምር..ሐካይም ክመ ሸርሕዎ፡ ምነ መሻክል መዕደት
ለሰብበ እግልነ ነበሪት ወለ ርሕነ ትፍተዩመ ብዞሕ ሕሳብነ እግል ኒዴ
ምኑ ሸርሖ። እለን ነበሪት እለን ክም ከረ፡ (አሽብሐት ወጼነ ቅዱይ
ለብእቶም ነበሪት፡ ቡን፡ ምን መሌሕ ላቱ ፈዋክህ ለትሸቀ ዐሳይር፡ ናይ
ጋዝ ስተይ ወብዕዳም ከምክም)።
3 - ኢፋል እግል አትነኖት..አትነኖት እት ጀቢብ ምራቅ ብዞሕ
ተእሲር ወዴ፡ እብለ ምስምሰ ነብረ አክል ሕድ እግል ኢትትመየስ
መታክል ከልቅ..ወእተክምሰልሁመ ለእተ ተናንለ ሰጃይር ልትረከቦ
ኬሚካላት ቀርሐት መዕደት እግል ትትከለቅ ብዞሕ ለአትናይቶ፡ እሊ
ህዬ ህቶም እግለ እት መንገአትለ መዕደት ለሀለ ስዕድ ክም ልርሄ ሰበት
ወድያ ቱ። እብሊ ሰበብ እግል አትነኖት ክሉ ረእሱ ምን ንትራየሙ
ለሔሳ ቱ።
4 - ኢፋል እግል እት ወቅት ስካብ ለትትነሰእ ነብረ..አስክ ስካብ እተ
ትገይስ እቱ ወቅት ምን በሌዕ ነብረ እግል ትትድገግ ለአትሐዜ፡ ከእግል
ድራር ቀደም ስካብከ ምን ልውሕድመ እብ ክልኤ አው ሰለስ ሳዐት
እግል ትንስኡ ሰኒ ድሩሪ ቱ። እሊ ህዬ ለነብረ ምስካብ እንዴ ኢትገይስ
ክም ተሐቅቅ ትገብእ፡ ወሐቆ እሊ ክሉ፡ ልሰዕ ቅሔር ወዴ እትከ ሐቆመ
ገብአ፡ ለረአስለ ዐራትከ ሸበህ ክብ አብሉ፡ አውመ ህዬ ክባብከ ወቅል።
5 - ሕዋዜ ትዳገን..መኤምረት ክመ ሸርሕዉ፡ ስዱ ለሐልፈ ሕዋዜ፡
እት ቀበት ከብድ ለሀለ ጨቅጥ ክም ወስክ ሰበት ወድዩ፡ እሊመ እብ
ጀሀቱ እግለ እት መንገአት መዕደት ለሀለ ስዕድ ሰበት ለአርህዩ፡ ለናይ
መዕደት ምልሔ (አሲዳት) እበ ሸሕለለ ገጾም ለዐል አስክ ዐንቀርነ ሰበት
ጀልሖ፡ ቀርሐት መዕደት ሰብቦ እግልነ።
6 - ረህየት ገሮብ ክል ዶል እህትማም ሀበ..መሻክል ሓቀቆት ነብረ
እተ ትዋጅህ እቱ ወቅት፡ ምን ሀመት ወመሳድድ ገሮብ ወተዐብ ትደገግ፡
እሎም መስሉ አሓሲስ መሻክል ውሕጠት ወስኮ፡ ወእተ ክምሰልሁመ
ክምየትለ እት መዕደት ለህለው አሕማድ (አሲዳት) ክም ትትወሰክ ወዱ፡
ወምኑ ወኬን እግለ እሻራት ሐቀቆት ለነዶኦ ህርሞናት ምስተዋያቶም
ክም ልትበደል ገቦኦ..እብለ ምስምሰ መሳድድ ገሮብ እትል ለሀሌ እቱ
ወቅት፡ አስክመ ምን እሊ መሳድድ እሊ እንርሄ ወገሮብነ ረውግ ክሉ
ረእሱ ምን ነስእ ነብረ እግል ንብጠር አውመ ህዬ እብ ሑድ-ሑዳይ
እግል ንብለዐ ለአትሐዜ።
7 - ሰኒ እንዴ አስኔከ ምጨር..ሐካይም ክመ ለአሹሩ፡ ነብረ እንዴ
ኢትውሕጠ አክል-ሕድ ወእብ ምልሃከ እግል ትምጨረ ለአትሐዜ፡ ከነብረ
ሰኔት ወፈዳቢት እብ ምልሃከ እግል ትብለዕ ወቅት ሐቆ አለብከ፡ ነብረ
ከፊፈት ወእግል ሓቀቆተ ወቅት ለኢለአትሐዜ እተ ተረድ፡
እሎም ወእሎም ለመስሎ አግቡይ እንዴ ተሌክ፡ ምን ምሽክለት
መዕደት እግል ትትነጄ ትቀድር።

መዕሉመት
- እሻረት መትፈካር“!” አስለ ዩናንየት ተ ወምነ “io”
ለትብል ዘዐት ለትነሰአት ተ። መዕነተ ህዬ፣ አናዲ ትፈከርኮ!
በሀለት ተ።
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ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ሓስድ ፋስድ ትበው?

መስእል

ለጥዑም ስካብ ትካረመ
ሀማት አላየመ
አናብዕ አትጋየመ
አፍ ተራቀመ
እብ ብካይ ጀማጀመ
እገር ትሰማሰመ
ገበይ ረያም አመመ።
እት ሌፌኒ ሸማላት
ወአግቡይ እት ለአበዴ አግያማት
አድብር ታለግኮ ወሳሳት
ወሐይዝ ወለተባራት
ተዐዴክዉ ለመሓዛት
ለገበይ አቴት እብዬ እት ቃባት
ከርደነውኒ ለሔዋናት።
እት
ለትፈናተው
ሙጅተምዓት ምን ዘበን ቅዱም
ፈርሀት ሓስድ ወዐይኒ -አናስ
ትትርኤ ዐለት ወአስክ አዜመ
ተጠውሮም እበ ኢከስስ ለፈርሀት
ወሸክ ሀለ። ምን ክሉ ለለአትፈክር
ህዬ ለለመድ እሊ እት ምድን
ወብሩር ወእት ፍንጌ ዳርሳም
ወኢዳርሳም እምበል ፈርግ እብ
ሀለዮቱቱ። እብሊ ህዬ ብዝሓም
እብሊ ለለአምኖ፡ እሊ ሕማም
እሊ፡ እብ ሕውናሆም ለመጾም
ሰበት መስሎም እግል ዳፍዖቱ
እንዴ ቤለው ወቅቶም ወግሩሾም
ለአፈኑ። እምበል እሊመ ፍላን
ሸሐሬኒ አው ፍላነት ሐስደተኒ
እት ልብሎ ምስል ብዝሓም
ዐዳወት ወዱ። እሊ ህዬ ለእኩይ
እትጃህ ናይ እሊ አፍካር እሊቱ።
ከእግል ዮም ሰበቡ ወመራቀበቱ
ለኢገብአ ክም ለመድ ለትፈናተ
ሸዐብ ፡ እግል ዳፍዖቱ ለገብእ
እግል ንርኤቱ።
ለለመድ
እሊ
ወገበይ
ዳፍዖቱመ እት ለትፈናተ ሸዐብ
ለልትመሳሰል እብ ግብአቱ
ካልእ ለለአትፈክር ቅልዑ ቱ።
እት ድወል ምውዳቅ-ጸሓይ
ወመስር፡ ዕጨይ ምን ሓስድ
ከርዕ ለለብል ፈሀም ሰበት ሀለ፡
እግል ክል ነፈር ዶል ተሐምድ
አው ትመዴሕ “ዕጫይ ጽበጥ”
ልብሉከ።
እት ለትፈናተ ድዋራት
ለልትነፍዖ እበ አሾመት ሊናይት
ለብዲበ ካትም ልብሰት፡ አሳሰ
ምን ፈርዑናት መስር ክምቱ

ልትአመር፡ ህቶም ሓስድ እግል
ትዳፍዕ እግሎም ለቡሰ ክም
ዐለውመ ወድሖ።
እምበል እሊመ ምን ደምለ
እት ለትፈናተ ዓያድ ለልትሐረድ
ስዳቅ እት አብያቶም፡ባባቶም
ወዐረባቶም ሸክል እዴ እብ
ርስመት ምን ሐስድ ክም ዳፌዕ
ለአምኖ። እሊ ክእኒ እት እንቱ
ውላድ ግሪክ ህዬ ለደም እብ
ሕፉኑ ክም ሰትዉ ልትአመር።
ስምከ ወስም እሲትከ፡ ጅንስ
አጀኒትከ ስትረት ወዐውል
ለዛቤካሁ ዐፍሽ ስትረትመ ገሌ
ምነ እግል ዳፍዖት ሐስድ እንዴ
ትበሀለ ለገብእ ለመድ ቱ።
ክምሰል እስእን ጅነ ወእስእን
ፈረስ ስቅለት፡ ኣያት ቁርኣን
ወበርሸም (መስቀል) ስቅለትመ
እብ ብዝሔ ለልትነፍዖ እቡ
መዳፍዐት ሓስድቱ።
ቤት ሐዳስ ወዐፍሽከ እብ
ልባን በከሮትመ ገሌ ምነ በሰር
መዳፍዐት ሐስድቱ። መስርዪን
ገበይ ቀደም ገይሶ፡ ወጋሻይ
ዶል መጽኦም ልባን አትነኖት
ክም መዳፍዐት ሐሰድ ልትነፍዖ
እቡ።
ገጽ መርዓት እብ ነጸለት
አው ጠርሐት ገልበቦትመ አሳሱ
ምን ፈርሀት ዕን አው ሐስድቱ።
ምስል እሊ ለትሻበህ እት ገጽ
መርዓዊታት ፍሬ ሩዝ ወጬወት
ነስነሶትመ ብዕድ ብስር ዳፍዖት
ዕንቱ።
ሸዐብ ብዞሕ ምን ፍንቱይ
ዓላብ ለፈርሆ ሀለው። ለዓላብ

ህዬ ክም “13” ወ“4” ገብእ እት
ሀለ ክም ዓላብ ሓስዳም ሰበት
ልትአመር፡ እት ሆቴላት ወብዕድ
ከደማት ለለሀይብ አካናት እት
መንፈዐት ኢልውዕል። ምን
ሽቅል ለትሰርዐየ አምዕሎታትመ
ሀለየ ። ለአምዕሎታት እለን ህዬ
ምን አዪ ሽቅል ለአትሐጭሮ።
እት ስዑድየ ሕጸብ ናይለ
እት ህዳይ ለለትነፍዖ እቡ ዐለው
ፈጃጂን ወከባቢ እብ ፍንቱይ
እንዴ ትጸበጠ እንዴ አሬመው
ልክዕዉ። እሊ ህዬ እት ቀበተ
እተ መናሰበት ለዐለ አዳም፡
ሓስዲን እግል ኢለዐሉ እንዴ
ትበሀላቱ።
እት ቀቢለት ፉላኒ ጅናሆም
ሐቆ ትወለደ ለሐጹቡ ወእብ
ልባን ለአታኖ እቱ። እተ መናሰት
ሓድራት ለዐለየ አንስ ህዬ እተ
ሐራስ ዶል መጽአ ምን ሕጻብለ
ጅነ ሐት-ሐቴ ፊት ነስአ።
እት ለገብአት ቤት ዶል
ተአቴ እብ ድማናይት እግርከ
እግል ትእቴ ለቀስብ ቃኑን እት
ለበዝሐየ ድወል ልሙድቱ።
እሊ ህዬ ድገለብ ምስል ጅኑን
ሰበት ለአትጻቡጡቱ።
እት ድወል ጋልፍ ወ
ግብለት-አፍሪቀ፡ ሸብ አትነኖት
ክም ዳፍዖት ሐስድ ልትአመር።
እተክምሰልሁመ አሲር ሐጅበት
ምን ዕን ሓስድ ክም ዳፍዕ
ለአምኖ። እት ዐድናመ ለለመድ
ወፈርሀት እሊታት ኢሀለ እግል
ኒበል ይእንቀድር።

ምን ቄርአት
ሓይሳም
መዳልየት
ሰፍሐት ፈን ወዓዳት፡ አነ
ፈን ሰኒ እፈቴ ወእታቤዕ፡ እተ
ክምሰልሁመ ምን መታብዕቱ
እንዴ ሐለፍኮ መሻርካዩ እግል
እግበእ ሐዜ ወእብ ቅድረቼ
እጀራርብ፡ ላኪን ብዙሕ ሰበት
ነቅስ ምንዬ ለኢነፌዕ ሰአል
ምን እትሰአልመ ኢትጽበጦ
እትቼ። ከእተ ሰኣልዬ እግል
ሕለፍ፡ ፕሎት አው ትልም
እት ልብሎ እሰምዕ ፕሎት
ሚቱ?

ያስራይ ምን ፎርቶሳወ
ተማም ያስራይ ሰአልከ
ሐዋን ኢኮን። ፕሎት አው
ትልም ቀደም ትሌ ናይለ
ፍልምከ፡
ተምሲልየትከ፡
ሽዕርከ
አው
ቅሰትካተ።
ትልም ለየለቡ ሽቅል እግል
ልትከተብ ኢቀድር ወምንመ
ልትከተብ ተርቲቡ እግል
ልትአመር አው እግል ልስኔ
ኢቀድር። ትልም አሳስ ክሉ
ሽቅልቱ። ሰልፍ ክሉ ህዬ
ቀደም
ወረቀት
ወቀለም

ትጸብጥ ትልምከ እት ረአስከ
እግል ተአብሽሉ ብከ። ትልም
ብሹል ሐቆ ጸንሐ ለተርፍ
ሽቅል እብ ከሊማት ሽርሐትቱ።
ከትልም መንፈዕርቱ ዐባይ
ወአሳስ ናይለ ሽቅልቱ። ሐቆ
ትልምቱ ጠባዬዕከ ለትሐድድ
ወተአምር፡ ሐቆ ትልምቱ
ክላፍ ለትበኔ፡ ሐቆ ትልምቱ
ርሽመት ለትበጽሕ ወሐቆ
ትልምቱ ፍተሕ ለትአመጽእ።
እሊ ክሉ ህዬ ምን ትልም
ልትዋለድ ወደሐንከ።

12ይት ሰነት ዕልብ 10

ምራቅ ገለሐጠ
እንያብ አድሕድ ዘብጠ
ለዕጨይ ማይ ሰጠ
ግራይ ትመላሐጠ
እገር አትላወጠ
አሽዋክ ተአላበጠ
ልባስ ትጀራጠጠ።
ተሚም አቤት ለቃበት
ምፍጋር ሰበት ትሰአነት
እድንየ ክለ ጸበት
ኦ! ጸሓይ አወልወለት
ሰአየት ትንፋስ በልሰት
ትከረ ናዙር ፈርሀት
ገበይ አዜ ትረከበት።
አወልወልኮ እተ ጋድም
አንውየት እት ሰዐር ሃዝም
ጀቀፍ እት እብል ቀበት አስዕር
ለንዋይ ሸአግኮ እት አሳድር
ዎሮት ይዐለ ገበይ ለሐብር
እት ቅብላቼ ሕግስ ደብር
ምን አንጸርኮ ድጌ ሓድር።
ክም ቀረብኮ እተ ድጌ
አቅውዐት ወዴ ኤዋጌ
አንስ ወሰብ ለአንገዋጌ
እተ መሐበር ክም አቴ
ገሌ በልዕ ወሰቴ
ወገሌ እብ መድሐር ለአተርቴ
ቀበተ መድሐር ስምለ እለ እፈቴ።
እደዬ ረጅፈ
ልብዬ ሀጽፈ
ህግብገብ ተርፈ
ገሮብዬ እብ ለህበት ሸላከፈ
ሰበ ዐድ ትሸከከውኒ
ክም ኢደሐርኮ ኣመረውኒ
እብ ዎርዎሮት ትዋለበውኒ።
ለሰኣልዬ ሰኒ አድሌት
ፈታይቼ ማሌ ምሴት
እምበል ድራድ ዐድ ሐሙሀ አቴት
ኢትሰመዐት ምንመ ትሃጌት
ኢትኣዘመት ምንመ በኬት
እንዴ ትጃምም ኢቤተ አቴት
ገድም አዜ እት አፍ ከራይ ትከሬት።
በደል ልብሎ አትሀዴነ
ተሐይስ እቶም ርሕ ነስአነ
ርሕ ክልኢትነ ህተ ወአነ
እግሎም ፈረሕ
እግልነ ከረህ
መቃጭፋየ ምንመ ፈርሐ
ሕነ ላቱ ልብነ ትቀርሐ።
ሕልምዬ አማን ምንመ ረአ
እብ ሰዖታት ትደንገረ
ብለዕ ከራይ ህዳይ ትፈትሐ
ህዳይ ቀጭፍ ለሀማት አብዘሐ
እግል ዲመ ልብዬ መጥሐ
መስእል ሕልም
እትለ ተምም።

አርቡዕ 06 ማርስ 2019

Moደ
ገጽ 10

ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

ደሀይ ፕሪመርሊግ
ፈሪቅ ሊቨርፑል ምን ሜርሒት ፕሪመርሊግ ሸልሀተ

እግል 11 ኢነቱ ገብእ ለአስመነ
ዱር ርዋንደ ሳምነይት ወናይ ደንጎበ
መርሐለቱ እት ዮም 3 ማርስ 2019
እት ዓሲመትለ ዐድ ኪጋሊ ለገብአ
ጅግረ እቡ ተምመ።
እሊ እብደረጀት መሕበር ዐጀላት
እዲነ ናይ 2.1 ምቅያስ ለቡ ጅግረ
እሙራም ፍረቅ ለሻረከው እቱ እት
ገብእ፡66.8 ኪሎ ምትር ለገልብብ
ዐለ። እትሊ ጅግረ እሊ ነፈር
ፈሪቅ አስታነ ላቱ ወድ ኮሎምብየ
መትባድራይ ሮደሪጎ ኮንታሪስ እብ
1ሳዐት 33 ደቂቀት ወ10 ካልኢት

ተዐወተ እቱ። እትሊ ጅግረ እሊ
ምን አንፋር ፈሪቅ ኤረትርየ ስራክ
ተስፎም 12ይ፡ ቢንያም ግርማይ
17ይ፡ ሄኖክ ሙሉእብርሃን ህዬ
21ይት ፈግረው። ምስል እለ ፍገሪት
እለ ህዬ ነፈር ፈሪቅ አስታነ ላቱ
መርሃዊ ቅዱስ እብ ጀሜዕ እብ 24
ሳዐት 12 ደቂቀት ወ37 ካልኢት
1ይ ፈግር እት ህለ፡ እትሊ ጅግረ
እሊ ምነ ተዐወተው መትባድረት
ኤረትርየ ግረ ዳንኤል ተክሌሃይማኖት
ክም ልትየመም ዋዲሁ ህለ። መርሃዊ
ምስሉ ለአትመመ እበ ፍሌንየት

ቤጪ ናይ ሕሽመት ፍሌንየትመ
ራክብ ዐለ።
ነፈር ፈሪቅ ኤረትርየ ሲራክ
ተስፎም እብ ወክድ 5ይ ፈግር እት
ህለ፡ያቆብ ደበሳይ 7ይ፡ ሄኖክ ምሉእ
ብርሃን 12ይ፡ ቢንያም ግርማይ ህዬ
29ይ ፈግረው።
እተ እግል ለሔሰ ሻብ ለትትሀየብ
ፍሌንየ ጸዐደ ለገብአ ጅግረ ህዬ፡ ያቆብ
ደበሳይ እግል ዮሴፍ አሬሩየ እብ 19
ካልኢት እንዴ ፈለዩ ፍሌንየቱ ለብስ
እት ህለ፡ ሄኖክ ምሉእ ብርሃን ህዬ
እብ 2 ደቂቀት ወ41 ካልኢት እንዴ
ተአከረ 4ይ ፈግረ።
እለ ጃእዘት እለ ሌጠ እንዴ ነስአ
ኢበጥረ ያቆብ፡ እት ቮላተ እበ ሰጀለየ
80 ንቅጠት፡ እግል ወድ ርዋንደ ሞሴ
ሙጉሸ እንዴ ሐልፈ ፍሌንየት ጸዐደ
እብ ቅይሒነ ሕንግር ትከበተ።
ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ እብ 72
ሳዐት፡49 ደቂቀት፡ ወ16 ካልኢት
ዕዉት ፈሪቅለ ጅግረ ገብአ፡ ለፈሪቅ
እሊ ለሰጀለ እግል ፈሪቅ ጃባን
ኢንቴር ፕሮ እብ 2 ደቂቀት ወ53
ካልኢት እቡ እንዴ ሐልፈዩ ቱ።

ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ፡ ፈሪቅ ሩስየ ከር’ሰ
እት ፍንጌ ፍረቅ ሸባብ ኩረት
እግር ኤረትርየ ወሩስየ እት ሜዳን
ኩረት እግር አስመረ ለገብአት ትልህየ
ምልህዮት እብ ዐውቴ ፈሪቅ ሸባብ
ኤረትርየ ተመት። ለትልህየ እብ
መፈውድ ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ
ሰፊር ዘመዴ ተክሌ ክምሰልሁመ
ሰፊር ሩስየ እት ኤረትርየ ስር ዐዚም
የርኮዶቭ፡ናይብ እዳሪ አቅሊም
ስቨርዱሎቭስኪ ሚስተር ሴርጌ
ቪዴንኮን ወርኢስ ፈደሬሽን ኩረት
እግር ኤረትርየ አሰይ ድኢስያስ
አብርሃም ምስል መተልህየት ክም
ተኣመረው አንበተት።
ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ
ቀደም ዕርፍ ለህለ ወክድ እቱ
ለአተዩ አግዋል እቡ እንዴ ትሰደ
4 እብ 1 እንዴ ቀልበ ምን ሜዳን

ኩረት ሻንን እት እንቱ እግል ልፍገር
ቃድር ዐለ።ለወድ እም ስእን ለዐለ
ጎል ለሰጀለ መተልህያይ ፈሪቅ ሩስየ
ሞሎቬቭ ግሪጎሪ ቱ።
እሊ ፈሪቅ እሊ 15 አንፋሩ እንዴ
ከምከመ እት ዮም 27 ፌብራይር
ቱ አስመረ ኣቲ ለዐለ። እለ ዐውቴ
እለ ዝያድ እግል መተልህየት

ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ ሰኒ
ወአሀምየት ዐባይ ለባተ፡ እግልሚ፡
ለእንዴ ትሸለለ ምን ክሉ ጅግራታት
ኩረት እግር ዐለም ወድዋርነ ባጥር
ለዐለ ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ
እንዴ ትወርዐ ስሜቱ እግል ለአስሜ
ሰአየት ለትሀይቡ ተጅርበት ሰበት
ገብአት።

ጀሃዝ አትፋዝዖት ወሐብሬ
ውዛረት ድፈዕ ምስል ፈደሬሽን
ኩረት እግር ኤረትርየ እንዴ ትሳደ
ለነዘመዩ ተአሂል ምስል ለተሓየሰ
ቀዋኒን ጅግረ ኩረት እግር ሰነት
2019 ለልአትኣምር ደርስ እግል
አንፋሩ ሀበ። ለተአሂል ምን ዮም

21-22 ፌብሩወሪ እት መዐስከር
ደንደን ለህሌት ቃዐት እተ ገብአ።
መደርቢን ወሕካም ፍረቅ ውዛረት
ድፈዕ ኤረትርየ እብ ዓመት እግል85
ነፈር ለትሀየበ እት ገብእ፡እብ ቴክኒክ
ኢንስትራክተር ግርማይ የውሃንስ፡
መንሱር መዕሩፍ ክምሰልሁመ

ኢንስትራክተር ብንየት ገሮብ ኪዳኔ
ብርሃኔ እንዴ ትነዘመ ትሀየበ። እሊ
ተእሂል እሊ እት መትነፍዖት ቪድዮ
ክም ሴድያይ ሐከም (VAR)፡ ቀዋኒን
ኦፍ-ሳይት፡ እት ወክድ ትልህየ
ምስንዮት እግል ልእቴ ለወጅቡ ቅያር
መተልህየት ለከስስ ወብዕድ ዐለ።

12ይት ሰነት ዕልብ 10

እግል ብዞሕ አውርሐት እት ሜርሒት ጅግረ ፕሪመርሊግ እንዴ አማደደ
ልሄርር ለጸንሐ ፈሪቅ ሊቨርፑል እት 29 መርሐለት ጅግረ ፕሪመርሊግ ምስል
ፈሪቅ ኤቨርቶን እተ ወደየ ትልህየ 0 እብ 0 ሰበት ፈግረ ሐቴ ንቅጠት ሌጠ
ረክበ፡ እብሊ ህዬ ልተለዩ ለዐለ ፈሪቅ ማን ሲቲ እለ መናሰበት እለ እንዴ ትነፈዐ
ወእግለ ምስሉ ለትጃግረ ፈሪቅ ምኑ ሰለስ ንቅጠት ሰበት ነዝዐ ምን ፈሪቅ
ሊቨርፑል እብ 1 ንቅጠት እንዴ ትቀደመ እብ 71 ንቅጠት ሜርሓይለ ሊግ
ጋብእ ህለ።
ብዝሓም ኬትበት ወሰሕፍዪን ርያደት ፈሪቅ ሊቨርፑል እት መደጋግ ትሩድ
ለልአትሐዝየ መርሐለት ባጼሕ ህለ፡ እትለን ታርፋት ለህለየ 9 ትልህየ ፕሪመርሊግ
ካስ እግል ልንሰእ ገብአ ምንገብእ ክል ትልህየ እብ እህትማም እግል ልታብዐ
ህለ እግሉ ልብሎ ህለው።
እግልሚ እሊ ፈሪቅ እሊ ካስ እንዴ ኢነስእ 29 ሰነት እድዉር ሰበት ህለ
እሊ እግል ኖሱ ተአሲር ለወደ ጋር ጋብእ ህለ። ቀደም 2 ወሬሕ ለገብእ ፈሪቅ
ሊቨርፑል እግለ ምን ቅሩቡ እንዴ ገብአ ልትዐዳወዩ ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ እብ
7 ንቅጠት ውቁል ምኑ ዐለ፡ ምናተ 5 ትልህየ ለገብእ እቱ ሰበት ተዓደለ ምን
15 ንቅጠት 5 ሌጠ ሰበት ረክበ ለዐለ እግሉ ማል እበ እብ ትሉሉይ ዐውቴታት
እት ጃቅፍ ልሄርር ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ ሹሸ ገሊደ እንዴ ገብአ ሜርሒት ክም
ልትሰለም ምኑ ገብአ።
ፈሪቅ ሊቨርፑል እግሊሚ እብ ንኣይሽ ፍረቅመ እንዴ ኢተርፍ ልትዓደል
ምስሉ ለህለ ለልብል ሰኣል እብ ብዝሓም አንፋር ለትቀደመ አራእ ብዞሕ
ምንማቱ ገሌ ምኑ ዶል እንርኤ እሊ ለተሌቱ፡
ተሽኪለት መተልህየት ቀደም እለ መደርብለ ፈሪቅ ልትነፈዕ እቡ ለዐለ
አብሳር ተሽኪለት ዶል እንርኤ ክእነ ለመስል ዐለ፡4-2-3-1 እለ ተሽኪለት እለ
ህዬ ሀዳፍለ ፈሪቅ ላቱ መሐመድ ሰላሕ ትአውክ። እብሊ ህዬ መዐነውየቱ እንዴ
ወቀለ አግዋል ብዞሕ እግል ልሰጅል ወለፈሪቅ ቀደም እግል ልሄርር ምነ ሰደ
ዐለ። እትሊ ወክድ እሊ ለበዝሐ ንዛም ፈሪቅ ሊቨርፑል 4፡3፡3 እቡ እንዴ ትነዘመ
ለሰለስ ምሃጅሚን ፈርሚኖ ማኔ ወሰላሕ ናይ ሕበር ትልህየ ከልቆ ሰበት ይህለው
ወእብ ፍንቱይ ህዬ እት ፍንጌ መሐመድ ሰላሕ ወማኔ ለትርኤ መጃገረት ብሕተ
እብ ፍንቱይ ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ እግል ልግብኦ እት መጃገረት ኣትያም
ሰበት ዐለው፡ ወእለ መጃገረት እለ ህዬ እብ ዐውቴ መሐመድ ሰላሕ ምንመ
ተመት ለእት ፍንጌሆም ለዐለት መጃገረት እት እቢ ሕድ ሰበት ትበደለት ማኔ
እግል ሰላሕ ኩረት ክም ኢለሀይብ ወሰላሕመ ሰኒ እንዴ ነብረ እትሊ ወክድ
ቅሩብ ኩረት በደል እግል ማኔ ትትሀየብ እግል ፈርሚኖ አውመ እግል ብዕዳም
እት ለሀይበ ርእየት ለፈሪቅ ናይ ሕበር ትልህየ እንዴ ሐግለ ሀድፍ ቅልብ ወድዩ
ሰበት ህላቱ ልብሎ።
እምበል እሊመ ለበዝሐ ትልህያታት ፈሪቅ ሊቨርፑል እብ ሓለት ጀው እኪት
ለገብአት ሰበት ተ፡ ኩረት ክም ምራዶም እግል ልራቁበ ኢቀድረውመ ልትበሀል
ህለ።
ሀዳፍለ ፈሪቅ መሐመድ ሰላሕ ምንገብእ ወብዕዳም መተልህየት ድቁጣት
ነፍስ እት ብእቶም ለአቱ ሰበት ህለው እተ ትልህየ እንዴ ረከዘው ልተልሀው
ሰበት ይህለው ወክም ትልህየ አትመመው ህዬ ሀድፍ ሰሕፍዪን ገብኦ ሰበት
ህለውቱ መልትበሀሎ።
እሊ ክእነ እት እንቱ ፈሪቅ ማን ሲቲ ቀደሜሁ ለህለ አብካት ምንገብእ
ወተሐድያት እንዴ አቅመትነ በክት ፈሪቅ ሊቨርፑል ካስ ፕሪመርሊግ እግል
ልንሰእ አዜመ ለአክተመ ምንመ ኢመስል መደርብለ ፈሪቅ ምንገብእ ወመተልህየት
ጅህድ ትሩድ ልትጸበሮም ህለ። እግል መሰል ፈሪቅ ማን ሲቲ እትለን ታርፋት
ለህለየ 9 ትልህየ፡ 14አፕሪል ምስል ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ፡20 አፕሪል ምስል
ቶተንሃም 24 አፕሪል ምስል ማንዩናይትድ፡28 አፕሪል ምስል ብሩኔይ ገሌ ምነ
ካስ ምን እዴ ፈሪቅ ማን ሲቲ እት ሊቨርፑል እግል ትትዐዴ አስባብ ለገብእ ቱ።
ፈሪቅ ሊቨርፑልመ ዶል እንገንሕ፡ ወርሕ ማርስ ለደቀበ እንዴ ገብአ እንረክቡ።
እትሊ ወርሕ እሊ ህዬ እት ዮም 10 ማርስ ምስል ፈሪቅ ብሩኔይ፡31 ማርስ
ምስል ፈሪቅ ቶተንሃም፡ 14 አፕሪል ምስል ፈሪቅ ቼልሲ ገሌ ምነ ድቁብ ለገብአ
ጅግራታት እግል ሊቨርፑል ልታኬ ለህላቱ።
ካስ ፕሪመርሊግ መስከቡ ለልአክድ ወርሕ ማርስ እንዴ ኢገብአ ሰበት
ኢተርፍ ክልነ ሕበር ንታብዑ።
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ሐሞድሪስ ወኣብሐሪሽ

ሸዐብ ኖክ
ሸዐብ ኖክ ቀደም 900 ሰነት
ቀደም ተውሊደት ነቢ ዒሰ
እት ቅብለት ናይጄርየ ነብሮ
ለዐለውቶም። ኖክ ለትብል ስሜት
ምን መዲነት ካኖ ለእት ግብለት
ምፍጋር ጸሓይ ናይጄርየ ትትረከብ
ኖክ ለትትበሀል ዐድ ለትበገሰት ተ።
ኣሳር ሸዐብ ኖክ እት መሓዝ ኒጀር
እብ ብዝሔ ሀለ። እት ሰነት 1931
ለገብአ ድራሳት ዕሉም-ሐፊር ክመ
ለአሽሩ፡ ሸዐብ ኖክ ለእት አሽቃላት
ሸክል ጸሪብ (ነቁሽ) ለትፈረረው

ናይ ሰልፍ ጸላይም ሸዐብ ክም
ዐለው ልትሸረሕ።
ኩሉ አሽካል አው ነቁሽ ለእሉ
ወደው ምን ትርበት ለሸቃ ቱ።
ገሌ ምኑ አክል ረአስ አዳም
ገብኦ እት ህለው፡ ሰሮም ህዬ
እግል ንዋይ ወአዳም ለወክል
ንኡሽ ሸክል ለቡቱ። እት ኩሉ
ሸክል አዳም ለትፋረቀ እዘን ሰበት
ጸንሐ እቱ ሸዐብ ኖክ ክሎም ናይ
እዘን መፋርቅ ወዱ ክም ዐለው
ልሸራሕ።

ሻም ዕዉር
መኪነት አው ዐጀለት ትሰረቀት
ለልብል ከበር፡ እግል ብዝሓም
ብዙሕ ለለትዐጅብ ጋር ኢኮን።
ክል አምዕል ለሳድፍ ሰበት ገብአ።
ዲብ ሱረት ለህሌት ደባበት ድርዕት
ላኪን፡ እብ ዎሮ ምን አንፋር
ማሪንዝ አሜሪከ ምን መዐስከር
“ፎርት ብኬት” ለትሰረቀት ተ።
ለስሜቱ ኢትሸረሐት ዐስከሪ፡
ምስል ፈታይቱ ለዐለ እሉ መውዕድ

እግል ለዐሬ ብዕድ ሕርያን ሰበት
ይዐለ እግሉቱ ለደባባት እንዴ ሀረሰ
አስክ ምግብ መዲነት ሪችሞንድ

እብ ሸፋግ ለትበገሰ።
ምናተ ዲብ አካን ወጃቡ እንዴ
ኢበጽሕ ሰበት ትጸበጠ ምንለ ዕሹመ
ለዐለ ህጅክ ወወነሰት በዐል ሻሙ
አስክ ሐብስ ዐስከሪ ትነሰአ። ሻም
ዕዉር ተ ለልትበሀል ክእና ቱ።

ስደፍቱ
ገብእ
ሕድ ለሸብህ ስሜት
ወስም
አብ
ለበን
ፓትሪሾየ ኤን ካምፕል፡
እለን አስል ዐደን ብሪጣንየ
ላተን ምዋጥኒን አምሪከ
ዲብ ለትፈናተየ መዳይን
አምሪከ ለነብረ ምንማተን፡
ዲብ ሕድ ለትሸብህ ዕለት
በህለት 19 ማርስ 1941
ትወለደየ። ክልኢተን ህዬ
ዲብ 23 ሰነት ምን ዕምረን
አንፋር ቅዋት በሕርየት
አምሪከ ገብአየ ወዲብ ሐቴ
ኢነት ተሀደየ። ዲብ ሐቴ
ኢነት ህዬ ብክር ውላደን
ትበከረየ።
ግረ
ሰለስ
ሰነት ህዬ ዳግም ውላደን
ደግመየ።
እሊ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ክልኢተን
እብ
ሕድ
ለሸብህ ለትወቀለ መጃል
ተዕሊም ምስል አትመመየ
ወሐቆሁ ዲብ ዎሮ ሽቅል
ምስል ትፈረረየ።

ለለትዐጅብ ቀዋኒን
ዲብ መዲነት ፍሎኔሮ
ኢጣልየ፡ ዲብ ሐረት ከናይስ፡
መአሰሳት ሸዐብ ብልዐት ነብረ
ምኖዕ ቱ።
ዲብ ጀዚረት ፉጂ እብ
ብራቅከ እንዴ ገብአከ ሐመሶት
እብ ቃኑን ለአጃዜ።
ዲብ መዲነት በርሰሎነ ህዬ
ባይኪኒ ናይ ሕማሴ ልባስ እንዴ
ለበስከ እት ሸዋሬዕ መትመሻይ
ኢልትሰመሕ።
ዲብ ግሪክ እብ ዐቢታይከ
መትሰሓቅ 10 ዩሮ ለአጃዜ።

- ዲብ ሲንጋፖር ዲብ
ምድር ዶል ጠፍእ ወማስቲከት ዶል
ተአመጭር እብ ቃኑን ለአጃዜከ።
- ዲብ ዴኒማርክ ምነ
እብ ሕኩመትለ ደውለት ለዳለ
7 አልፍ አስማይ ወኬን እግል
ውላድከ ስሜት ብዕደት እግል
ትስመዩ ኢልትሰመሕ። ምን እሊ
ቃኑን እሊ ወኬን ውላዶም እግል
ልስመው ለለሐዙ አንፋር ላኪን
ምን ቤት ፍርድ እጃዘት እግል
ልጥለቦ ቦም።

ዕን ክረው

ምን ኢንተርኔት
شامات عدد ألبو وإي يتبتح حدو
ولتَّا سنِّيام دميا لفال حلدوا
عدكي دول مجالس ِك َّما ِحكام قدوا
وعدكي أمعل إكيت بدوا وألبدوا
وعدكي أمعل مودد ضعيف التا سدوا
وعدكي أمعل معارك إبَّا ِكرعوم بدوا
لبي حارقكيو باحت هال حدو
ሻማት ዐደድ አለቡ ኢትበጤሕ ሐዱ
ወለትለ ሰንያም ለዲመ ፋል ሐዱ
ዐድኪ ዶል መጃልስ ክመ ሕካም ገዱ
ወዐድኪ ዶል እኪት በዱ ወለአበዱ
ወዐድኪ አምዕል ጠገም ድዒፍ ላቱ
ሰዱ
ዐድኪ አምዕል መዓርክ እተ ክርዖም
በዱ
ልብዬ ሓረርክዩ ባጥሕ ህለ ስዱ።
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ሸዐብ ኤረትርየ እት ሄለል
ሰብተምበር 1961 ሰውረት ለአስስ
እት ህለ፡ እንዴ ደምነ ለተንከበ
እቱ መጽዐን እንሳ ተ። ታሪክ
እንሰ ዲብ ኤረትርየ ህዬ ምነ ናይ
ብዕድ ድወል እንሳታት ለትፈንታ
ቱ። እግልሚ እብ ፈድል እንሰ
ሰውረት ምስል ተእሲሰ ልግበእ
ወለዲብ ዘበን ተናቢል ክምሰል
ተዐዴትመ ምንገብእ፡ እንሰ ወዶረ
ኢትረሰዐቱ። እብሊቱ ህዬ እግል
እንሰ እት ወክድ ንዳል ሐልየት
ብዙሕ ለትሐለ እለ። ዑመር
ሳልሕ ገመል ምሔርባይ ቤለ፡
ወድ ሼክ ገሩን፡ ወድ ፈረጅ
ሐማስ፡ እስቲፋኖስ አብረሃም
(ዘማች) ወብዕድ እግል ልትሀደግ
ቀድር።
ገመል እት ወክድ ንዳል ሴፈ፡
መስተይ ወስለሕ ምሔርባይ
እንዴ ትሆገለ ለኢፈግረዩ ደብር
ወለኢካየደዩ ባዶብ ኤረትርየ ክሉ
ረአሱ ይህለ። ምን ስሕል፡ ኣውለት
ወምን ኣውለት አስክ ስሕል ዲብ
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ጎርት ለጌሰዩ፡ ጅርሓም ዲብ
ዕያዳት ለአትባጽሕ ክምሰል ዐለ
ለልትዘከርቱ። እለ ምን ገብአት ቱ
እለ ምን ኢንተርኔት ለትረከበት
ሱረት እግል ኖሰ ለዲብ መቅጠኑ
ህለ ስወር ሰመዕ በሲር ናይለ
ገመል ለልትወሰፍ እቡ ታሪካይ
አውሳፍቱ።
እሊ ምን ከሊማት ክዉን
ለህለ ትምሳል ገመል ህዬ እምበለ
እብ ዐቢ ለትከተበት LOVE
ERITREA ለትብል ከሊመት
ለብዕድ ምስል ጸገም ወንዳል
ለገይስ ክምሰል ከረ ዐውቴ፡
ንዳል፡ እስትቅላል፡ እስትፍተእ፡
ታሪክ፡ መተንካብ እት ኖስ
ወለመስሉ ከሊማት ህለ እቱ።
ለብዕድ እት መቅጠነ ገመል
ለሀለ ከሊማት ኖስኩም እንዴ
ፈጠንኩም ወድዕፍ ነዘር ለቡመ
ነዛረቱ እንዴ ሎሸ ልቅርኡ።
ለገመል እብ ከም ከሊመት ክዉን
ህለ ወለ ከሊማት ህዬ ሚ ልብል
ዕን ክረው እቱ።
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