ልኡክ ኤረትርየ ምስል ርኢስ
ጫድ ለአምሐብር
ልቀእ፡ ልኡክ ኤረትርየ፡ ዲብ ናይ
መንጠቀት ወእዲነ ተጠውራት
እብ
ዓመት፡
አትሐደሶት
እተሓድ አፍሪቀ ህዬ እብ
ፍንቱይ ለረከዘት ልእከት ርኢስ
ኢሰያስ አፈወርቂ እግል ርኢስ
እድሪስ ደቢ ሰለመ።
ርኢስ ደቢ፡ እግል በዳሪት
ኤረትርየ መትአያስ ዛይድ
ክምሰል ሀበየ ሐቆለ ሸርሐ፡
ዕላቀት
ጫድ
ወኤረትርየ
አደቀቦት ወናይ ክልኢተን
ድወል
ጎማት
ጠወሮት
ወአሀምየቱ
ምህም
ክምቱ
ሐበረ።
እብ
ውዚር
ካርጅየት
አሰይድ
ዑስማን
ሳልሕ
ወጌምያይ ርኢስ አሰይድ የማኔ
ገብረኣብ ለትወከል ውቁል
ልኡክ ኤረትርየ፡ ምስል ርኢስ

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 06 ሰብተምበር 2017

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 36

ጫድ እድሪስ
ትዋጀሀ።

ደቢ

ኢትኖ

ዲብለ ዮም 4 ሰብተምበር
ዲብ መዲነት እንጃሜነ ለገብአ

ዲብለ ልቀእ ወዚር ካርጅየት
ጫድ ወዲብሎማስያይ ጌምያይ
ርኢስ እድሪስ ደቢ ሹሩክ
ዐለ።

ውዛረት ተዕሊም እግል ከማል
ክቱብ ትጀሀድ

ውዛረት ታዕሊም፡ ሕዳን አክትበት ታዕሊም እግል ተአትምም እምበል
ሕላሌ ትከድም ክም ህሌት፡ እት ፈርዕ ታዕሊም ዓም፡ ዳይረክተር ፈርዕ
ኤታን ወ ጠወሮት ካሪክለም ኣሰይድ ኣብራሃም ርእሶም ሸርሓ።
ምስል ኤሪና እታ ወደያ መቃበለት፡ ኣሰይድ ኣብራሃም፡ መጦርላ
በቃዓት ወ ኖውዕየት ለልትሀየብ ታዕሊም እግል ኣትሓያስ ገቢእ ለሀላ
ጅህድ፡ አክትበት ወ ምህም ክቱብ እት ኣዳለዮት ወ ኣላት እት ኣትመሞት
እስትስማር ዓቢ ገቢእ ክም ሀላ፡ ቅድረት ሙደራእ መዳርስ፡ ሙሽርፊን ወ
ሙደርሲን እግል ጠወሮትማ ታእሒል ክም ልትሀየብ ሓበራ።
አክተበት ምን ረውደት አስክ ካልኣይት ደረጀት ደማነት እግል ለሀሌ
እግሉ እት ጥባዓት ወ ድገም ጥባዓት ለገቢእ ጅህድ እባ ከስስ ኣሰይድ
ኣብራሃም፡ ምን ሰነት 2004 አስክ 2010 እብ ሓድ 110 ሚልዮን ናቅፋ
8 ሚልዮን አክተበት ታዕሊም፡ ምን ሰነት 2015 አስክ 2017 ህዬ ምን
ኣወላይ አስክ 8 ፈስል ለለአደርስ እብ ሓድ 65 ሚልዮን ናቅፋ ሓድ 4
ሚልዮን አክተበት ክም ጠባዓ እንደኣሸራ፡ አስክ ናይ ሳድሳይ ፈስል እትላ
ሓጭራ ውቀት እት መዳርስ ክም ልትወዛዕ ኣፈሀማ።
እምበል እሊ፡ ናይ 9ይ ወ 10ይ ፈስክ ደረሳ ለከድም አክትበት ወ
መምርሒታት እብ ሃድ 16.7 ሚልዮን ናቅፋ ዝያድ 925 አልፍ አክትበት
ልትጠባዕ ክም ሀላ እንደኣሸራ፡ ደረሳ እብ ፍንቱይ እት ጸቢጥ አክተበት
እግል ልደገጎ ትፋና።
እት ዶንጎባ ኣሰይድ ኣብራሃም፡ መጦርላ እት ኖውዕየት ወ ጽበጥ
አግቡይ ዕሉም ታዕሊም ተቅዪር ኣሳሲ እግል ኣምጸኦት ለገቢእ ካድም፡
ክም አግዳ ሙደርሲን ምስል አክተበት እግል ልትኣመሮ ታእሂል ሓጪር
ክም ተሀየባ ወዳሓ።

ሳወ፡ ሰሚናር መንገፎ ወጠን ገብእ

ሳወ ምን ክሉ አቃሊም ዐድነ
ወቆሚያትነ ለመጽአው ሽባን፡
ናይ ሕበር ጠባዬዕ ወፈሀም እንዴ
አስበቀው፡ ምን ናይ ብሕቶት
ወዓይለት አፍካር እንዴ ሐልፈው
ወጠንያይት መስኡልየት ለረፈዖ እተ
መርሐለት መትወራራስ አግማም
ክምተ፡ መስኡል ሀይአት መንገፎ
ወጠን ብሪጋደር ጀነራል አብረሀ ካሰ
ሸርሐ።
ዲብ ዮም 3 ሰብተምበር እግል
አንፋር
31 ደውረት ክድመት
ወጠን ዲብለ ወደዩ ሰሚናር፡ ዐዳለት
እጅትማዕየት እግል ትትመደድ
ዲብለ ገብእ ለህለ ወራታት ዐማር፡
ክምሰል ገቢል ፋዜዕ መትነዛም

ወመሻረከት እግል ነአደቅብ ሓድ
መሃም ክምቱ ለአሸረ ብሪጋደር
ጀነራል አብረሀ፡ እብ ናይ ከርስ
መቅደረትነ ልትሰርገል ለህለ በራምጅ
ዐማር፡ አግደ መስኡልየት ሽባን ሰበት
ገብአ፡ እብ ተዕሊም ወምህነት ለበሸለ
ምዋጥን ብንየት ሸርጥ ሰበት ገብአ፡
ራክባመ ለህለው ዐግሎ ተዕሊም እብ
ዋጅብ እግል ልትነፈዖ እበ ትፋነ።
ለሐልፈ ተጃርብ ኣመሮት
ወመርመሮት፡ ዓም አምር አከእለሎት፡
አብካት ወተሐድያት እብ ዋጅብ
ፈረጎት፡ ድሁር ወጠኒያይ አፍካር
ሀወኖት፡ እግል ረህየት ወመስደድ
እብ ውሕደት ዋጀሆት፡ መለሀይከ
ምን ርሕከ ወለዐል ፍትየት፡

ክምሰልሁመ
ወጠኒያይት ፍቲ
ወመትሰባል ጀላብ ሸዐብ ምነ እግል
ሰውረት ኤረትርየ ለዐወተ ቅየም
ክምቱ እንዴ አሸረ፡ ሸዐብ ኤረትርየ
ድድ ክሉ መሐለኪት እንዴ ሰምደ
ዲብ መራሕል አምጸኦት እስትቅላል
ወሐሸሞት
ስያደት
ለረክበዩ
ዐውቴታት ሰመዕ በሲር ናይለ
ታሪክ መርጀዕ ክምቱ ወደሐ።
“ምስጢር ዐውቴነ፡ ድርቦብ
አርዛቅ መዓድን እንዴ ኢገብእ፡
ፋዜዕ ወሕድ ለጸብጠ ርዝቅ
አዳምናቱ” ለቤለ ብርጋደር ጀነራል
አብረሀ ካሰ፡ ሻብ - ዓዳቱ ወቅየም
መጅተምዑ
ወሰውረቱ
እግል
ኢልውረስ ወኢልትሐፈዝ ገብእ

ለህለ ናይ ዐቅልየት ሐርብ፡ ብቆዕ
አምር ወፈዛዓት እብ መትዐንዳቅ
ሰበት ልትከረዕ፡ ዲብ ክሉ መጃላት
ወጠኒያይ ወቀዮም እግል ልቀድሞ
ትፋነ።

ምሽተርከት ዲብለ ሀበው ረአይ፡
ዲብ ሓድረት ሓለት ምህም ተጠውራት
ለረከዘ ሰሚናራት ወመሓደራት ዲብ
ረበዮቶም ወፈዛዐቶም ምህም ሰበት
ገብአ አተላላይ እግል ለሀሌ እሉ
ትፋነው።

ከበር እስትሽሃድ
ቃእድ ፖሊስ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ገዲም
ሙናድል ኮሎኔል ማሕሙድ ሓምድ ዑመር (ወዲ ሓሊመ)፡
እብ ሕማም እት ቀበት ዐድ ልትዓለጅ እንዴ ዐለ፡ ዲብ ዮም
ሐቴ ሰብተምበር እት 63 ሰነት ምን ዕምሩ እት እስብዳልየት
ግራር - ባጽዕ አስተሽሀደ።
እት ሰነት 1975 እት ቅዋት ሸዐብ ተሕሪር ኤረትርየ
ለአልተሐቀ ኮሎኔል ማሕሙድ፡ መደት ንዳል እግል ተሕሪር
እት ዴሽ አ’ገር ወ አ’ገር አስልሐት ክቡድ፡ ሐቆ እስትቅላል
ህዬ ሰልፍ እት ዴሽ ሜካናይዝድ 74፡ ሐቆሁ እት እዳረት
አቅሊም ወመንጠቀት ዐመልየት ክልኤ እትለ ትፈናተ ስለል
መስኡልየት፡ እት ዶንጎበ ህዬ፡ ቃእድ ፖሊስ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ እንዴ ገአ እብ በቃዐት ወመትሰባል ለናደለ
ወለመርሐ መሔርባይ ቱ።
ሸሂድ ኮሎኔል ማሕሙድ ሓምድ፡ አብ 6 ው’ላድ ቱ።
ዓደት ቀብሩ ህዬ፡ ሰንበት ዐባይ ዮም 3 ሰብተምበር ሰር ምዕል እት መቅበረት መሔርበት
አሰመረ ገብአት።
ፖሊስ ኤረትርየ፡ እብ እስትሽሃድ ገዲም ሙናድል ኮሎኔል ማሕሙድ ዑመር ለተሰማዓዩ
ሓዘን እት ሸሬሕ፡ እግል ዓኢለቱ፡ ናይ ንዳል መልሂቱ ወመሻቂቱ ኤማን ለሀበኩም ልብል።
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ገዲም ምናድል ኮሎኔል ሀይሌ ገብረሚካኤል (እምበቲቶ)፡
ዲብ ዮም 3 ሰብተምበር ሳዓት 6 ምን ገጽ ምሴ እብ አመቱ
ኢትአመረት ሕማም ዲብ 65 ሰነት ምን ዕምሩ ዲብ አስመረ
አስተሽሀደ።
ዲብ ሰነት 1973 ዲብ ሰፍ ቅዋት ሸዕብየት ተሕሪር
ኤረትርየ ለተሓበረ ኮሎኔል ሀይሌ፡ ምን ሰነት 1974 አስክ
አምዕል እስትቅላል፡ ዲብ አገር ጄሽ ምን ጅንዲ ዓዲ አስክ እብ
ደረጀት ኮሚሽኔር ብርጌድ እብ ፈራሰት ለናደለ ወለመርሐ
ምሔርባይ ቱ።
ናይ ስያሰት ወአካዳምየት መቅደረቱ እግል ወቀሎት
ለትፈናተ ተእሂላት ለነስአ ኮሎኔል ሀይሌ፡ ግረ እስትቅላል ዲብ ውዛረት ድፈዕ አስክ መስኡል አርካን
ክፈል ጄሽ፡ ስታፍ እዳረት ኮር፡ ናይብ መስኡል ተዕቢኣት ወሐብሬ ለበጽሐ፡ ምን ሰነት 2014 አስክ
አምዕል እስትሽሃዱ ህዬ ዲብ መፈወድየት ዓዳት ወርያደት ስክርቴር ወጠኒያይ ፈደረሽን ኩረት እግር
እንዴ ገብአ፡ እግል ሸዕቡ ወወጠኑ እብ መትሰባል ከድም ለጸንሓ ቱ።
ዓደት ቀብር ናይ እሊ በዐል ዕያል ወአብ 5 ው’ላድ ምሔርባይ፡ ማሌ አተሉት 5 ሰብተመበር ሰር
አምዕል ዲብ መቅበረት ምሔርበት አስመረ ገብአት።
መፈውድየት ዓዳት ወርያደት፡ እብ አመቱ ኢተአመረት እስትሽሃድ ገዲም ምናድል ሀይሌ
ገብረሚካኤል (እምበቲቶ) ለትሰመዐየ ሐዘን ዲብ ትሸሬሕ እግል ዓይለቱ፡ ምስሉ ለናደለው ወመሻቂቱ
ኤማን ወሰብር ትተምኔ።
ገጽ

ዒድ አልአድሐ ዮም ሐቴ ሰብተምበር እብ ነያረት ተዐየደ

ምስል ዝክረት 56 ሰነት ግድለ
ሙሰለሕ ሸዐብ ኤረትርየ ለናሰበ
ዒድ አልአድሐ
አልሙባረክ
ሰነት 1438 ህጅርያ፡ ዮም ሐቴ
ሰብተምበር 2017 እት ኩለ ዐድነ
እብ ነያረት ተዐየደ።
እት መዲነት አስመረ፡ ዐስሮታት
ኣላፍ ሙእምኒን እት ደገጊቶም
ምነ ሀለ መሳጅድ “አላሁ
አክበር” እት ልብሎ ሜዳን ሄለል
ሰብተምበር ሐቆለ ትጀመዐው፡
እብ መመቅረሓይ ሽቅል መክተብ
ዳር-እፍተእ ኤረትርየ ሼኽ ሳልም
ኢብራሂም አልሙኽታር እንዴ

ተአመመ እቦም ሰላት ዒድ
ትሰለው።
ሼኽ ሳልም እተ ወዐዙ፡ ናይ
ዮም ዓመት ዒድ አልአድሐ፡ እት
አምዕል ጅምዐት ወምስል ዐባይ
ወጠንያይት ዝክረት ንዳልነ ዝክረት ዕልብ 56 ሰነት መትአንባት
ግድለ ስለሕ ሸዐብ ኤረትርየ
ልትዐየድ ሰበት ሀለ፡ ፍንቱይ
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ከልፍየት
ታሪክለ ዒድ ለትከስስ ኹጥበት
ሀበ። ኩሎም ሙእምኒን አድሕድ
እግል ልስደው፡ እብ ፍቲ ወውፋቅ
እግል ልንበሮ፡ ሕጉዛም ወየታይም

እግል ልስደው እንዴትፋነ ህዬ፡
ዘበን ሰላም ወረህየት እግል ልግበእ
እግልነ ተምነ።
ሼኽ ሳልም እንዴ አትለ፡ እግል
ኩሉ ሸዐብ ኤረትርየ እት ቀበት
ዐድ ወካርጅ እብ ዓመት ወእግል
ሙእምኒን እስላም ህዬ እብ ፍንቱይ
አሰናይነ ክም ቤለ፡ መትበረዖት
ደም ረቢ ለፈትዮ ዐመል እንሳኒ
ሰበት ቱ፡ እብ መናሰበት እሊ
ዒድ ሙባረክ፡ ሙእምኒን ሐያት
ሸዕቦም እግል ለአንግፎ ደም እግል
ልትበረዖ ትላከ።
እት ዶንጎበ ህዬ፡ መስኩበትነ

ወሕዱድነ እግል ልዕቀቦ ፍሩራም
ለሀለው አንፋር ቅዋት ድፋዕ
ኤረትርየ ሐመደ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ እብ
መናሰበት ዝክረት 56 ሰነት ግድለ
ስለሕ ሸዐብ ኤረትርየ ወ ዒድ
አልአድሐ፡ እብ መዓወነት እዳረት
አቅሊም ምግብ ወውዛረት እዕላም
እት ዐመጺ - ሙዴርየት በሪኽ
እሕትፋል ዓዳት ገብአ።
እተ ሓክም አቅሊም ምግብ
ሜጀር ጀነራል ረመዳን ዑስማን
አውልያይ፡ መስኡል ጀብሀት
ሻዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት

ወዐዳለት አቅሊም ምግብ አሰይድ
ዩሱፍ ሳይቕ ወብዕዳም ዐዙመት
ለገአት
እግሎም
ለሐድረወ
መናሰበት፡ ሙዲረት ሙዴርየት
በሪኽ አሰይዳ ልኡል አስራት እተ
አስመዐተ ከሊመት፡ ናይ ዲን ወ
ወጠን በዓላት፡ አሳስ ውሕደት
ክምቱ እንዴአሸረት፡ እብ መናሰበት
እሊ ክልኤ ዒድ እግል ሸዐብ
ኤረትርየ አሰናይከ ትቤ።
ለእግል ዝያድ ሰለስ ሳዐት
ለተላለ በርናመጅ፡ ፍርቀት ዓዳት
ቀይሕ መሬት እበ ለቀደመቱ
ትልህያ ናይር ወዕለ።

ፖሊስ ኤርትርየ ኤታን ሐምስ ሰነት ለአፈግር
ፖሊስ ኤርትርያ፡ እት ዮም
31 ኦጎስት እት አስመረ እተ
ወደዩ እጅትመዕ፡ ለሐልፈ
ስትራተጅያይ ኤታን ሐቆለ
ቀየመ፡ ምን ሰነት 2018 አስክ
2022 ለልትከደም እቡ ናይ
ሐምስ ሰነት ስትራተጅያይ
ኤታን ሐዲስ ክምሰልሁመ
ናይ ሰነት 2018 በርናመጅ
ሽቅል ዲቡ ሳደቀ።

ለኤታን ሐዲስ ወናይ ሰነት
በርናመጅ ሽቅል፡ ወራታት
ዳፈዖት ጀራይም ወ ብቆት፡
መርመረ ጀራይም፡ እዳረት
ቅድረት አዳም፡ አኣርዛቅ
ኣላት፡
አግቡይ
ሽቅል
መአሰሳት
ወ
መሻረከት
ገቢል ክም ለአተርድ እንዴ
ገኣቱ ለትረሰመ።
ለሀደፍ ህዬ፡ አንቀሶት

ጀራይም ወብቆት፡ አከዶት
ስቀት
ወሰዳይት
ሸዐብ፡
አተረዶት ቅድረት አዳም፡
ወቀይ አንፋር ወቀሎት፡
ሻፍግ ወለለአወቄ መርመረ
ጠወሮት፡ ዳፈዖት ጀራይም
መትዐዳይ ሕዱድ፡ ዳፈዖት
እብ ስነት አዳም ለኢበጽሐው
አንፋር ለገቢእ ጀራይም፡
አተረዶት ወራታት ድራሰት

ወ ተረቱ፡ ፈዛዐት ሸዐብ
እግል
ዓበዮት
ወራታት
ወሳእል እዕላም ዓበዮት፡
አተረዶት ፖሊስ መዐየ ወ
ዕላቀት ፖሊስ ወሽረካሁ፡
ክምሰልሁመ ዳፈዖት ትራፊክ
ለኢከስስ ብዕድ ብቆት ክምቱ
ትሸረሐ።
እሊ ምን ሰነት 2018 አስክ
2022 ለልትመደድ ናይ

ሐምስ ሰነት ስትራተጅያይ
ኤታን፡
መቅያስ
ምህነት
እግል
ለአትምም፡
እብ
መዓወነት
ወጠንያይት
መአሰሰት በቃዓት ምህነት
ኤርትርያ፡
ዝያድ
50
ውቁላም መስኡሊን ፖሊስ
ኤርትርያ እተ ለሻረከዉ፡
እብ ህድግ ወንቃሽ ክም
በሽለ ለልትአመር ቱ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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አርቡዕ 06 ሰብተምበር 2017

ገጽ

2

ዘህረ ዐሊ

1ይ ክፋል
ሓይሳም
ቄርአት፡
ገቢል
ትግሬ ለኢትገብእ ሓጀት ዶል
ሰሜዕ ወልርኤ፡ “እላዲ ምንኮር
ወምስትንክር ተ” እንዴ ቤለ
መሰል ለሀይብ። ለበዝሐ አዳም ህዬ
ምንኮር ወምስተንክር ለኢትገብእ
ወኢትጸኔሕ ክምሰል ተ ልፍህም።
ምን እለ መሰል እለ እንዴ
ትበገሰነ፡ መንኮር ወምስትንክር
ክልኢተን ምስል ተን ገብእ ሚ
በንበን? ወሚ ቱ ገብእ ምስጢር
ምንኮር ወምስትንክር? ለልብል
ሰኣላት ላዝም ቱ እግል ለሀሌ።
ሰበት እሊ ለገቢልነ ለመስለ
መሰል ከአፎ መጽአት ለተአፍህም
ቅሰት ህሌት። እለ ቅሰት እለ ምነ
“ምንኮር ወስምትንክር” ለልብል
እብ እስታዝ ዐሊ ዐቤ መሐመድ
ወእስታዝ እብራሂም መሐመድ
ለትከተበ ክታብ ቅራአት እንዴ
ነስአናሀ ክሉ ቄርኣይ ጀሪደት
እርትርየ ሐዳስ እግል ልቅርአ
ሐሬነ። ከገድም፡ ቅሰት ምንኮር
ወምስትንርክ ክእነ ትመስል።
ምንኮር ወምስትንክር ክልኢተን
ስሜት ናይ ክልኦት ነፈር ተን።
እሊ ህዬ ምን አካን እት አካን፡
ምን መደት እት መደት ወምን
ግም እት ግም ልትሐላለፍ ለዐለ
በሀል ነባሪ ቱ። እሎም ክልኦት
ነፈር እት መደት ቅድምት እብ
ሽጣረቶም ሰኒ ወአማን እሙራም
ወስሙያም ነብረው። ደለ ዲብ
ረአስ ጀበነት ትገሰ፡ ደለ አምሐበረ፡
ደለ ዲብ ረብዐት አተ፡ ደለ
ሰፈር ረዪም ጌሰ አድጋማቶም
ዳግም ወልትፈከር ነብረ። ምናተ፡
ለሽጥረቶም ዲብ አከይ-መዋዲት
ለተንከበት ሰበት ዐለት ስሜቶም
እተ ገቢል ሰኒ እቢት ወጽልእት
ነብረት። እሎም ክኦት ነፈር እንዴ
ኢልአብህዶ ምንኮር ወምስትንክር
ክልኢተንአስማይ ናይ አዳም ዐለየ
ልብሎ መዳግመት በሀል ነባሪ።
ህቶም ክምሰል ተአመረው ላተ፡
እብ ሰበብ አከይ-መዋዲት ናይ
እሎም ክልኦት ነፈር ምንኮር
ወምስትንክር ለሰሜ አዳም እግል
ለዐሌ ኢቀድር። ከገድም መንኮር
ወምስትንክር ናይ መትፈካር አው
መትዐጃብ ለገብአየ እቡ ሰበብ እብ
አከይ-መዋዲት ናይ እሎም ክልኦት
ነፈር ቱ። ዮመቴ ደለ እኪት ረአ
ነፈር “ምንኮር ወምስትንክር ርኤነ!”
ዶል ልብል መተንስየት ለኢትገብእ
ወኢትጸኔሕ ክምሰል ረአ ልፍህሞ።
ምናተ፡ እለን ዘዖታት ቅርደን ሚ
ክምሰል ቱ ለልፍህም ሰኒ ሑድ
እግል ልገብእ ቀድር።
ምንኮር ወምስትንክር እግል ኖስኖሶም ወዲብ አዳም ብዕድ ወድዉ
ለዐለው ሽጣሮታት ወአትባዳይ
የም-አለቡ ቱ። ድግሞም ህዬ አስክ
አዜ ዲብ አፈች ዐባዪ ትደገም
ወምን ታርፌ ዲብ ታርፌ ትትዐዴ
ህሌት። መሳልል ወመካይድ እሎም
ክልኦት ነፈር እግል መተንስያይ
ሰበት ትበስጥ ድግሞም አስክ አዜ
ትደገም ወአዳም ልትበሰጥ እበ
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ህለ። እለ ፍንቲት ድግም ምን
ትጀሬ ወትደገም ሰኒን ዋዋድየት
ምንመ ህሌት፡ ሐቴ ምነ ሔሰ
አድጋማት ዐድነ እንዴ ገብአት
ትነብር ህሌት። እሊ በህለት ምንመ
ልትወሰክ ወነቅስ መነ፡ ለበዝሐ
ጽበጠ ወለዘተ ላተ ክምሰል ቀዳሙ
ህለ እግል ኒበል እንቀድር።
ምንኮር ወምስትንክር ሕድ
እንዴ ኢለአምሮ ዎሮት ከእብ
እንክሩ እብ ሽጣረቱ አዳም እንዴ
ለአትባዴ ወእምበልዬ ሻጥር አለቡ
እት ልብል ነብር ዐለ።
አምዕል ሐቴ እብ አመተ
ኢትአመረት ዲብ ዐዳገ ትዋጅሀው።
ክልኢቶም ህዬ ዲብ አካነት ዝቤ
ወመትዛባይ ተኣመረው። ክልምኖም ለትዘቤ ሓጀት እንዴ ጸብጠ
እት ደውሮ ትማጽአው።
ምንኮር ሀወት ምን ጨፌዕ እንዴ
መልአ፡ እብ ምን-ለዐል ሑዳት
መዐር ወደ እቱ። ለሀወቱ ህዬ ምን
መዐር ምሉእ ለህለ መስለ። ደለ
ገንሐዩ ዝበድ ናይለ መዐር ዶል
ልርኤ “ያረይ እሊ መዐር ሳፊቱ፡
” እት ልብል ልትዐጀብ እቡ ዐለ።
ምስትንክር ህዬ ኪስ ምን እክል
እንዴ መልአ እብ ምን-ለዐል
እኬላት ወደ እቱ። ለኪስ ህዬ ምን
እክል ምሉእ ለህለ መስለ። እሎም
ክልኦት ሰብ አከይድስ ለዎሮቶም
“መዐር… መዐር… መዐር፡ መዐር
ሳፊ ለገሮብ ሻፌ፡ ለአትፈክር እግል
ዓፊ፡” ልብል እት ህለ፡ ዎሮቶም
እብ እንክሩ፡ “የለ እክል ዐብያት፡
ናይለ ቀነብያት፡ ሕጄሪ ለጸዕደ
ክምሰል ጀሃሪ፡ ጋኑ ሳክብ ቱ እግሉ
ለካሪ፡” እት ልብል ክርንቱ እንዴ
ወቀለ ደዓያት ወዴ። እት ደውሮ
እት ሕድ ሰበት መጽአው እበ
መዐር ወእክል እግል ልትባደሎ
ተዓወለው። እንዴ ልትሃገው
ዐለው ምንኮር መዐሩ እብ እክል
እግል ልበድሉ ወምስትንክር ህዬ
እክሉ እብ መዐር እግል ልበድሉ
ትፋሀመው። ዎሮት ከደለ እግለ
ሐረ እንዴ ነስአ ህዬ ክባባይ
ገብአው። ክል-ምኖም ከውዲቱ
ለአምር ሰበት ዐለ፡ ለዎሮት እግለ

ካልእ “ያረይ ዮም ተልሄኮ እቱ፡
እብ ቅሽሽ አክል እሊ ከሰብኮ፡”
ወእበ ተረቡ እት ገንድል ምነ ዐዳገ
እንዴ ሬመ ተሐጥጡ በጽሐ።
ክል-ምኖም ከእንዴ ልትፎፈል
ምሴ ዐዱ ክምሰል ዔረ፡ መክሰቡ
እግል ልድሌ ለእግሉ ዛምት ዐለ
ተረቡ ፈትሐ። ምንኮር ኪሱ ክምሰል
ፈትሐ እክሉ ሖጸ ምሉእ እት እንቱ

ክምሰል ጸንሐዩ እብ ድንጋጽ በረጌዕ
ገብአ። እግል ልእመን ኢቀድረ፣
እግለ ኪስ እዴሁ እንዴ ኣተ ዲቡ
ክምሰል ፈጥነዩ እምበለ እኬላት
ለእብ ለዐል ዐለየ ሖጸ ሌጠ እት
እንቱ ጸንሐዩ። ሰበት እሊ፡ ለነፈር
ክምሰል ተልሀ ዲቡ እንዴ ኣመረ
እለ ወዴ ትቀዌት እቱ።
ምስትንክር እብ እንክሩ እግለ
መዐር እንዴ ቤለ ለነስአዩ ሀወት
እንዴ ፈትሐ ገንሐዩ። ምናተ፡
ለሀወት ኬር ኢጸንሐዩ እቱ፡
እምበለ እብ እንክር ለዐል ለዐለየ
መዐራት እብ ጨፌዕ ሐዲስ እንዴ
ነስቀ ጸንሐዩ። “እኪት ወዴ እኪት
ልትፈዴ” ክምሰለ ለትበሀል፡ ዐመሉ
ክምሰል ፈግረ እቱ ወምኑ ለሸጥር
ወልትኬለም ክምሰል ረክበዩ ኣመረ።
እንዴ ኢልሐርቆ ህዬ ስታት ብዕድ
ሰተተው። ፈጅር ምድር ክምሰል
ጸብሐ ዎሮት ክእብ እንክሩ ለነፈር
ለቀሸዩ እግል ልሕዜ ትፈረረ።
እሎም ክልኦት ቄሸት ሐቆ
ከም አንጎጋይ ሕድ ረክበው። እብ
ሽጣረት ምን ሕድ ክምሰል ለአኩ
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አትዋየነው። በናቢን እንዴ ገብአው
ሕድ እግል ለአንብሮ ሰበት ኢቀድሮ
ህዬ፡ ምስል እንዴ ገብአው ሕድ
እግል ልስደው ወመታሊት እግል
ልግብኦ ትዋፈቀው። እብሊ አከይመዋዲቶም ደለ እግሉ ረክበው
እንዴ ቀሸው አክያራቶም እግል
ልትካፈሎ ትበገሰው።
አምዕል ሐቴ መዋዲቶም
ለደንኪብ እንዴ ትነፍዐው አዳም
እግል ለሃትሎ እንዴ ቤለው ምስል
ትበገሰው። “ዮመቴ ህዬ ሚ
እግል ንርከብ ቱ?” እት ልብሎ
ወለሐስቦ መደት ሐቆለ ጌሰው፡
እት ገበዮም ምን ቅብላት እናስ
ዎሮት አብዕረቱ እንዴ ጻመደ እት
ለሐርስ ረአዉ። እለ ዶል እለ፡ ምነ
አብዕረቱ ዎሮት እግል ልስረቆ
በሰር ባሰረው ወትፋሀመው። ሐቆ
እሊ ገድም ምንኮር ዲብ አኬነት
ውቅል ፈግረ። እት ረአስ ክብት
እንዴ ትገሰ ህዬ፡ “ዬቡይ…
ዬቡይ! ዉይይ! ዉይይ!” እት
ልብል ወዐ። ለሐረስታይ መውዒ
ክምሰል ሰምዐ ሚ ክምሰል ጀሬት
እግል ልድሌ አብዕረቱ እንዴ
ሐድገ አስክለ እንክር ለመውዒ ዐለ

እቡ እብ ሰዐይ ትጠለቀ። ለእናስ
ክምሰል ጌሰ ምስትንክር እግል
ብዕራይ ለዎሮት እንዴ ፈትሐ
ገርበ እቡ። ዲበ አካነትለ ዕድሞም
እንዴ ሐርደዩ ህዬ ጠብሐዩ።
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ለሐረስታይ እተ ነፈር ለለውዔ ዐለ
እንዴ መጽአ፡ “ሚ ቱ? ሚ ጀሬት
እትከ?” ቤለዩ። ምንኮር ህዬ? አነ
ኢትገብእ ወኢትጸኔሕ ርኤኮ። ሚ
እናስ እንተ እብ ዎሮት ብዕራይ
ሌጠ ተሐርስ?” እት ልብል እግል
ሰኣሉ እብ ሰኣል በልሰዩ።
ለሐረስታይ አስክለ መርያቱ
ውልብ ምን ወደ፡ ብዕራዩ ለዎሮት
ኢረአዩ። ሰኒ ህሉግ እት እንቱ
ብዕራዩ እብ አየ ክምሰል ረትዐ
እግል ልግነሕ ጌሰ ምኑ። ምንኮር
ህዬ አስክለ አካነትለ ዕድሞም
አስክለ መልሀዩ ጌሰ። ምስትንክር
ለመልሀዩ አስኩ እት መጽእ
ክምሰል ረአዩ፡ ክምሰል አመሉ
ሽጣረት ሐቴ እግለ መሀዘ። እግለ
ጅልድ ናይለ ብዕራይ እብ ሞረ እት
ጠናብቡ ወእብ አፉሁ ህዬ፡ “ግረ
እለ ትወድየ፡ ምን እለ ዮም ወሐር
ማል ጸርከ ትዘምት?” ለትብል
ህግየ እት ግራሀ ህዬ “ይእወዴ፡
ሐሰብከ መሐከኒ፡ ከለጠኮ” እት
ልብል ጪጭ ወደ።
ምንኮር ለሀገጊት ክምሰል
ሰምዐ ልብ እንዴ ከረ አተንሰዩ።
ለጽርሓት ናይ ምስትንክር መልሀዩ
ክምሰል ቱ ሐቆለ አከደ ከብዱ
እብ ፈርሀት ማይ ትከዐ ዲበ። በዐለ
ብዕራይ እት እንቱ ዛብጡ ህለ
እንዴ ቤለ እብ ርሑ እት ለሃፍት
ገበይ ብዕደት ነስአ። ምንኮር እግል
ኢልትረከብ እንዴ ቤለ ረዪም ሐቆ
ትሸተተ እት ሐቴ ከካን እንዴ
ትገሰ እብ በይኑ ገመ። “መን
ኣመረ እሊ ምስትንክር መልሀዬ
ቃሽሼመ እግል ልግበእ ቀድር፡
ሰበት እሊ አጊድ እንዴ ግስኮ፡ ዲብ
ዐዱ እንዴ ተሐብዐኮ እጽንሑ፡”
ቤለ። ዲብ እሲት ምስትንክር እንዴ
መጽአ፡ “ዮም ብእስኪ እብ ጋሻይ
እግል ልዒር ሰበት ቱ፡ ወለፍ እንዴ
ትዛቤኪ ጽንሒኒ ቤሌኪ፡” እት
ልብል ቀሸየ። ለእሲት ህግየ ምንኮር
እንዴ ትከበተት ወለፍ እግል ትዛቤ
አስክ ድካን ጌሰት። ህተ ክምሰል
ጌሰት ምንኮር ልባሰ እንዴ ለብሰ
እተ ዐርቀይ ትገሰ።
ትተላሌ ....
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አድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)

LET’S LEARN ENGLISH

UNIT 25

When I do/ when I have done
A/ Study these examples
A: What time will you phone me tomorrow?
B: I will phone you when I get home from work.
‘I will phone you when I get home from work’ is a sentence with two
parts:
The main part = ‘I will phone you’
and the when-part = ‘when I get home from work (tomorrow)’
The time in the sentence is future (tomorrow) but we use a present tense
(get) in the when-part of the sentence.
We do not use will in the when-part of the sentence:
• We will go out when it stops raining. (not ‘when it will stop
raining’)
• When you are in London again, you must come and see us. (not
‘when you will be’)
• (said to a child) What do you want to be when you grow up? (not
‘will grow’)
The same thing happens after: while, before, after, as soon as, until or
till
• I am going to read a lot of books while I am on holiday. (not ‘while
I will be)
• I am going back home on Sunday. Before I go, I would like to visit
the museum.
• Wait here until (till) I come back.
B/ You can also use the present perfect (have done) after (when, after,
until, as soon as):
• Can I borrow that book when you have finished it?
• Don’t say anything while Elsa is here. Wait until she has gone.
It is often possible to use the present simple or the present perfect:
• I will come as soon as I finish or I will come as soon as I have
finished.
• You will feel better after you have something to eat or you will feel
better after you have had something to eat.
But do not use the present perfect if two things happen together. The
present perfect shows that one thing will be complete before the other (so
the two things do not happen together).
Compare:
• When I have phoned Kate, we can have dinner. (First I will phone
Kate and after that we can have dinner. But:
• When I phone Kate this evening, I will invite her to the part. (not
‘when I have phoned’) = In this example, the two things happen together.
C/ After if, we normally use the present simple (if I do/if I see etc.) for
the future:
• It is raining hard. We will get wet if we go out. (not ‘if we will
go’)
• Hurry up! If we don’t hurry, we will be late.
Compare when and if:
We use when for things which are sure to happen:
• I am going shopping this afternoon. (For sure). When I go shopping,
I will buy some food.
We use if (not ‘when’) for things that will possibly happen:
• I might go shopping this afternoon. (It is possible). If I go shopping,
I will buy some food.
• If it is raining this evening, I will not go out. (not ‘when it is
raining’).
• Don’t worry if I am late tonight. (not ‘I am late’).
• If they don’t come soon, I am not going to wait. (not ‘when they
don’t come).

EXERCISES

25.1 Complete these sentences using the verbs in brackets. All the
sentences are about the future. Use will/won’t or the present simple ( I see/
he plays/it is etc.)
1. Example: I will phone (phone) you when I get get) home from
work.
2. I want to see Margaret before she __________ (go) out.
3. We are going on holiday tomorrow. I ______ (tell) you all about it
when we _______ (come) back.
4. Brian looks very different now. When you _______ (see) him again,
you ______ (not/recognise) him.
5. We must do something before it __________ (be) too late.
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6. I don’t want to go without you. I _______ (wait) until you _______
(be) ready.
7. Susan has applied for the work but she isn’t very well qualified for it.
I ________ (be) surprised if she ___________ (get) it.
8. I would like to play tennis tomorrow if the weather _____ (be) nice.
9. I am going out now. If anybody ____________ (phone) while I
________ (be) out, can you take a message?
25.2 Make one sentence from the two.
1. Example: You will be in London again. You must come and see us
then.
You must come and see us when you are in London
again.
2. I will find somewhere to live. Then I will give you my address.
I ______________________________ when ________________.
3. I will do the shopping. Then I will come straight back home.
_______________________________ after__________________.
4. It is going to start raining. Let’s go home before that.
_________________________ before_______________________.
5. She must apologise to me first. I will not speak to her until then.
_____________________________ until_____________________.
25.3 Read the situations and complete the sentences.
1. Example: A friend of yours is going to visit London. You want to
know where she is going to stay.
You ask: Where are you going to stay when you are in London?
2. A friend of yours is going to visit you. She has to go soon but maybe
there is time for a cup of tea.
You ask: Would you like to have a cup of tea before _____________?
3. Your friend is reading a newspaper. You would like it after her.
You ask: Can I have the newspaper when ________________________?
4. You want to sell your car. Jim is interested in buying it but he hasn’t
decided yet.
You ask: Can you let me know as soon as _______________________?
5. There are serious traffic problems in your town but they are building
a new road.
You say: I think it will be better when ___________________________.
24.4 Put in when or if.
1. Example: Don’t worry if I am late tonight.
2. Tom might phone while I am out this evening. ______ he does, can
you take a message?
3. I am going to Rome next week. ____ I am there, I hope to visit a
friend of mine.
4. I think Aman will get the job. I will be very surprised ______ he
doesn’t get it.
5. I am going shopping. ______ you want anything, I can get it for
you.
6. I am going away for a few days. I will phone you _______ I get
back.
7. I want you to come in the party but _______ you don’t want to come,
that is all right.
8. We can eat at home or, _______ you prefer, we can go to the
restaurant.

From The Dictionaries
Improve your Vocabulary:
1. Addle = 1, በዐል ኢሴመ፡ በሕ 2, ልክቡጥ፡ ልኩም (ሕቡቡር አፍካሩ) 3, አክለጠ፡
አሽከፈ፡ አብደ፡ አትዐረብረበ 4, አክረበ፡ አፍሰደ
2. Addle headed Or addle pated = ሑቡር አፍካሩ (ልኽቡጥ)፡ ሽውሹር
3. Address =1. እት እጅትመዕ ተሃገ 2. ዕንዋን 3. ዕንዋን ከትበ 4. አግቡይ፡ አስሉብ
(አደብ) 5. ሸሬሕ፡ ህግየ (ናይ ተጅሜዕ አው እሽትመዕ)
4. Address oneself to = እት ሽቅል ሸሚም አው እት ሽቅል ጸሚድ
5. Addressee = መትከብታይ፡ አው (ዕንዋኑ ለነስአከ ነፈር)
A Sip From English Proverbs = ብሽረ ምን አምሳል እንግሊዝ
1. A hedge between keeps friendship green = It is important to respect
the privacy of others. ሸረፍ ጸርከ ዐቂብ መስሉ አለቡ።
2. A hungry belly has no ears = A hungry person is totally concentrated
on their need for food and nothing else interests them. ከብድ ስፍሪት እዘን
አለበ።
3. A hungry wolf is fixed to no place = A desperate person will go from
place to place when they need to satisfy their needs. ሐሺል ስፍሩይ አካን እገሌ
አለቡ (አዳም ሕጉዝ)።
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10ይ ክፋል

ቴለል ሐርብ
እብለ ሀደግናሁ ዓም ስታት፡
ህጁም ጀብሀት ደቀምሐሬ፡ ሰንበትዐባይ 19 ማዮ 1991 ሳዐት 10
አዳሕየት አምበተ። ክፈል ጄሽ 52
እብ አሳስለ ተሀየበዩ በርናምጅ፡
እግል ሰሰብ አጥራፍ ሰፈር-አጣል
ወአፈልበ ጸብጠ። ዲብ ከጥ
ህጁም ናይለ ክፈል-ጄሽ ዲብለ
ተሐደደት አካን፡ በህለት ዲብ ናይ
ሐቴ ቦጦሎኒ አካን፡ አባይ እብ
ደቅብ ሰበት አውተደ እብ ጀሀት
ድማን ወድገለብ እንዴ ተሐለፈ
ግረ ክምሰል ልትበተክ ገብአ።
ክፈል-ጄሽ 85 ለተሀየበዩ
አካናት ድገለብ ምን ጽርግየ
አፈልበ፡ አስክ ባካት ሕረት፡ ለዐለ
ጭፌተ፡ አውቶቡስ፡ እንደ-ሐሰር፡
ለለትበሀል ባካት እት ገብእ፡ ዲብለ
ሳልፋይት ምዕል ጸብጠዩ። ምናተ
አወላይ ከጥ መዳፈዐት አባይ
እግል ሰቢር ለገብአ ሐርብ ቀሊል
ይዐለ። አባይ ሒለት ዲብ ወስክ
እብ ደቅብ ልትሓረብ ሰበት ዐለ፡
ለሐርብ መሪር ዐለ። ዲብ እለ
አምዕል እለ፡ አባይ እግለ ክምሰል
እስዓፍ ናይለ ጀብሀት ካሪሆም
ለዐለ ዲብ ባካት ደቀምሐሬ ለዐለ
ተራረ ክፍሌ-ጦር 18 ዲብ ባካት
አፈልበ ወሰከዩ። እሊ ክፈሌ-ጦር
እሊ ምን ሳዐት 14፡30 እንዴ
አምበተ ዲብ ደዋዬሕ አፈልበ
ዲብ ድቁብ ናይ መዳፈዐት ህጁም
ምዳድ ትጸመደ። አምሱይ ምን
ሳዐት 18፡00 አስክ ሳዐት 20፡00
ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ ለሀረሰያሁ
ህጁምመ ምንገብእ እንዴ አውተደ
እት ልትሓረብ ከሽ አበለዩ። ምን
ሐዲስ ሳዐት 22፡40 ዲብ ባካት
እራር ለገብአ ህጁምመ እብ ክለ
ሒለቱ ከርዐዩ።
ዲብ እለ አወላይት አምዕል፡
ክፈል-ጄሽ 16፡ ሐምስ ቦጦሎኒ
ሄጅመት፡ ሰለስ ቦጦሎኒ ሴድየት
እንዴ ትየመመየ ህጁም ሀረሰ።
ሐቆ ስዖታት ለነስአ ሐርብ ህዬ፡
እብ ጋድሞታት ጉረዕ እንዴ
አተው ሳዐት 22፡40 አምሱይ
ጉረዕ ጸብጠው። ምን ጉረዕ
እንክር ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
ዲብለ ህሌት ዕንክለት እራር ላኪን
ሐርብ ልሰዕ ልተላሌ ዐለ።

መዓል 20 ማዮ

ፈጅራተ ዲብለ ገብአ ሐርብ፡
እብ አሳስለ አሰልፍ ፋግር ለዐለ
ስታት ህጁም፡ ውሕዳት ክፈልጄሽ 70 አካናተን ጻብጣት ሰበት
ጸንሐየ፡ ቀዳማይ ድፈዕ አባይ
እንዴ አፍረሰየ ምውዳቅ ጸሓይ
ምን ትኩል እግለ ህለ፡ አባይ
ራድኢት እግል ለአምጽእ እቱ
ለቀድር ምህም አካናት ባካት
ኮርባርየ እንዴ ጸብጠየ ትመየየ።
ክፈል-ጄሽ 16 ምነ ምዩይ እቱ
ለዐለ ጉረዕ እንዴ ትበገሰ፡ እንክር
ድገለብ እንዴ ተሐረከ፡ ሳዐት 11፡
00 እንዳ-አሜሪከ ጸብጠ። ሄራሩ

ለናይ ደንጎበ ሐርብ ተሕሪር

እንዴ አተላለ ሰር አምዕል አስክ
ዐዲ-ጎልጎል ትጸገዐ። እብ አሳስለ
ፈግረ ስታት ሳዐት 17፡00 ጸጋሮ
እግል ልብተክ፡ ምን ዐዲ-ጎልጎል
አስክ አምሁር ለነስእ ጋድም
እግል ልብተክ ቅብለት ምን ትኩል
ዲብለ ህለ ዐነክል ክምሰል በጽሐ፡
አባይ እግለ ክስትት አካን እንዴ
አንተሀዘ፡ እብ ደባባት ወመዳፌዕ
እንዴ ተ’ለ እግለ ከርስ ለአቴት
ሐቴ ቦጦሎኒ ክፈል-ጄሽ 16
እግል ልዝበጥ አምበተ። ተአሲር
እኩይ ህዬ ሰበበ። ውሕዳት ክፈልጄሽ 16 እብ ጀሀት ድማን ለዐለየ
ብዕዳት ውሕዳት ልሰዕ ምስዳር
እንዴ ኢነሰአ፡ እብ በይነን አስክ
ዐዲ-ጎልጎል ኢተት ፍገሪቱ እኪት
ዐለት። አባይ እብ ብዕድ ድዋራት
ጨቅጥ ሰበት ኢዐለ እቱ እግለ
አቴት ቅወት እንዴ ከርደነ ከሳር
ዐባይ እግል ለአጅሬ ቀድረ። እንዴ
ጸንሐ ህዬ፡ እብ ድማን ወድገለብ
ለዐለየ ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ ምስዳር
ክምሰል ነስአያቱ ህዬ ክፈል-ጄሽ
16 ዲብ ሀደፉ እግል ልብጸሕ
ለቀድረ።
አባይ፡ ዲብ ሌለት እለ ምዕል
እለ፡ ለእብ ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ
ለትጸበጠ ምህም አካናት እግል
ልብለስ ተራረ ክፈል-ዴሽ 18
ወ19 ክምሰልሁመ መከናይዝድ
ብርጌዳት ወብዕድ ውሕዳት እንዴ
አትበገሰ፡ እብ ለፈትፈናተ አካናት
እብ ፍንቱይ ህዬ፡ እብ ጀሀት
አፈልበ ወእራር ድቁብ ህጁም
ምዳድ እት ለአተላሌ ትመየ።
ምናተ ለአምጸዩ ተቅዪር ኢዐለ።
እሊ ሐርብ እሊ ዲብ ልተላሌ፡
ጄሽ ሸዕቢ፡ ዲብለ አምዕል ለሀ እብ
መዳፌዕ 130 ሚሊሜተር እግል
መከረዪ ጥያራት አስመረ ደገድግ
ወድዩ ወዐለ።

መዓል 21 ማዮ

ዲብ እለ አምዕል እለ፡ ህጁም
ሳዐት 5፡00 እስቡሕ አምበተ።
ክፈል-ጄሽ 52 ሐቆ ናይ
ሕዱድ ስዖታት መሪር ሐርብ
እግል ደቀምሐሬ ሳዐት 11፡30
እንዴ ጸብጠ ሄራሩ አስክ ደቂናዞ አተላለ። ለእብ ቀይሕ-ኮር
ወኩርበዝብኢ ለዐለ ውሕዳት
ላኪን፡ እግለ ተሀየበዩ ዳይ
መብዝሑ ሰርጉሉ ምንመ ዐለ፡
እብ ፍንቱይ እስትራጀያይት አካን

መትወቃል ንቅጠት 1904 ላኪን
እንዴ ኢጸብጠ ትመየ።
ክፈል-ጄሽ 85 እብ ጀሀቱ፡
ሳዐት 5፡30 ህጁሙ እንዴ አተላለ
እብ ድገለባይ እንክር ለጠለቀ እቱ
ህጁም ምዳድ አባይ አፍሸለ። ገሌ
ውሕዳት ናይለ ክፈል-ጄሽ ምስል
ውሕዳት ክፈል-ጄሽ 52 እንዴ
ገብአየ፡ ገሌ ክፋል ደቀምሐሬ
ክምሰል ጸብጠየ፡ አባይ እብ ጀሀት
አምሁር ምነ ዐለ ደባባቱ እንክር
ድማን እንዴ ሐረከ፡ ለቀዳሚት
አምዕል እት ረአስ ቦጦሎኒ ክፈልጄሽ 16 ለአጅረዩ ህጁም እብለ
ሸብህ አግቡይ እግል ውሕዳት

ክፈል-ጄሽ 85 እግል ልጨፍልቅ
ህንዲዶ ቤለ። እትጀህ ሐረከቱ
ምን ቃብል ክምሰል ትረኤት ህዬ
ምነ ምስል ክፈል-ጄሽ 52 ለዐለየ
ደባባት ድድ-ድባብ እብ ሸፋግ
አስክለ ብርጌድ እንዴ ገብአየ ከሚን
እንዴ አዳለየ ክምሰል ልታከየ
ገብአ። እብሊ ህዬ፡ ለህንዲዶ እት
ልብል ለመጽአ ውሕደት ደባብ
አባይ፡ ዲብ ሐቴ ደቂቀት 4
ደባበት ነደየ ምነ። እብሊ ለበህረረ
አባይ እግለ ተርፈየ ደባባቱ ገጽ
ግረ እንዴ በልሰ አስክ አምሁር
እግል ልትዐዴ ትቀሰበ። ሐቆ እሊ
ውሕዳት ክፈል-ጄሽ 85 ምስል
ክፈል ጄሽ 52 እንዴ ጸብጠየ፡
ደቀምሐሬ እንዴ ሐልፈየ አስክ
ዐነክል አውልዕ-ጾሩ ወደቂ-ናዞ
እንዴ ፈግረየ ትመየየ።
ዲብ ጽቤሕ ምድር ናይለ
አምዕል ለሀ ውሕዳት ክፈል-ጄሽ
16 ለለሀጅመ እቡ አካናት ሰበት
ኢጠዐመየን ምስለ እብ ድማን
ለዐለ ጄሽ ሸዕቢ እግል ለአሳድረ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 36

ኢቀድረየ። አባይ ካርዐን ወዐለ።
እብ ጀሀት ድማን ለለሃጅመ
ውሕዳት ደቀምሐሬ ክምሰል
አተየ ላኪን፡ ውሕዳት ክፈል-ጄሽ
16 ቀደመን ለዐለ ጄሽ አባይ
እንዴ ገሸየ እምበል መታክል
ጸጋሮ ወአምሁር እግል ልጽበጠ
ቀድረየ። ሐቆ እሊ እብ ሸፋግ ገጽ
ቀደም እንዴ ትወርወረየ ምን ባካት
አውልዕ-ጾሩ እንክር አድግነ ለህለ
ብራር እንዴ ጸብጠየ ትመየየ።
ዲብ እለ አምዕል እለ ክፈል-ጄሽ
70 ምነ ትመየ እቱ ባካት ኮርባርየ
እንዴ ተበገሰ፡ እግል ኮርባርየ
እንዴ ሐልፈ፡ ከጥ ደቀምሐሬተረእምኒ እንዴ በትከ ጸጋሮ
እንክር ድማን እንዴ አትለ፡ ዐራቶ
ወደንገል ለለአትጻብጥ መዋቅል
እንዴ ጸብጠ እብ ጀሀት ድማን
ምስል ክፈል-ጄሽ 16 ትጻበጠ።
እብ ጀሀት ድገለባይት ጀብሀት
እሊ ህጁም እሊ ለአተላሌ ዲብ
ህለ፡ ለዲብ ደቀምሐሬ ወትኩል
ሻፍፍ ለዐለ እግለ ጀብሀት እንዴ
ሐንቀ ሸጥ እቡለ ለጸንሐ ናይ
አባይ 16ይ ሰንጥቅ መከናይዝድ
ብርጌድ ወ29ይ፡ 5ይ ወ3ይ
መከናይዝድ ብርጌዳት ገበይ እግል

ኢትደበእ ምኖም እንዴ ትባደረው
እብ ኮርባርየ እንዴ አበለው አስክ
ተረእምኒ ገጾም ገልበው።
ሐቆ እሊ፡ 21 ማዮ 1991፡
ዲብ ጀብሀት ደቀምሐሬ ሐርብ
እብ ክእነ ልተላሌ እት ህለ፡
ሜርሓይ ደርግ ኮሎኔል መንግስቱ
ሀይሌማርያም፡ ምን ደውለት
ክምሰል ሀርበ፡ በደላሁ ህዬ ናይብ
ርኢስ ለዐለ ሌተናል ጀነራል
ተስፋዬ ገብረኪዳን እግል ዶሉ

አርቡዕ 06 ሰብተምበር 2017

ሰልጠት ክምሰል ጸብጠ እብ ዔማት
አክባር አቶብየ ተአወጀ።

መዓል 22 ማዮ

ዲብ እለ አምዕል ክፈል-ጄሽ
85 ሳዐት 6፡15 አስቡሕ ህጁም
እንዴ አምበተ፡ እብ ድማን ዲብ
ሕግስ ወቀርቲ ለህለ ዐነክል እንዴ
ጸብጠ፡ ድማን ወድገለብ ጽርግየ
ክምሰልሁመ እግል ዐዲ ዛምር
ወዝባን-አንገብ ሐቆለ ጸብጠው፡
ዲብ ባካት ሖርመት ጉወ ባካት
ወርዕዝ በጽሐ። ወርዕዝ ሰኒ ወቅል
አካን ወሰዋትር ትሩድ ለዐለ እቱ
ድፈዕቱ። ውሕዳት 85 ዲብ እለ
አምዕል እለ ውርዕዝ እግል ራቀቦት
ክልኤ ዶል ለወደያሁ ህጁም እግል
ልትሰርገል ሰበት ኢቀድረ ዲብለ
ባካት እግል ልትመየየ ትቀሰበየ።
ክፈል-ጄሽ 52፡ ህጁሙ ሳዐት
7፡30 እስቡሕ እብ ደቂናዞ
አምበተ። ባካት ሳዐት 11፡00 ህዬ
እግል ወቀርቲ ጸብጠ። ሐቆ እሊ
ሄራሩ እንዴ አተላለ ዐደርዐደ
እንዴ ኢለአቴ ዲብ ጠረፍ
ናይለ ዐድ እተ ህለ ዐነክል ዲብ
ልትሓረብ ትመየ። እሊ ዲብ ገብእ
እብ ጀሀት ሰሰሕ ለዐለ ውሕዳት
አስክ ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
መዋቅል ወቀርቲ ፈግር እት ህለ
እብ ጋድሞታት ህዬ ጋዴን እንዴ
ጸብጠ ትመየ።
ክፈል-ጄሽ 16 ምን አብረት
አውልዕጾሩ ወአድግነ ጽቤሕ
ምድር እንዴ ትበገሰ፡ እብ
ዐዲዛምር እንዴ አበለ ምን ደምቤ
አስክ ምውዳቅ ጸሓይ ወርዕዝ
ለህለ አካናት ሐቆለ ጸብጠ፡ ዲብ
ደምቤ እግለ ህለየ ክልኤ ፎርቶ
ወእግል አዘይሔ ወድዋራተ እብ
ቀሊል እንዴ ጸብጠ ትመየ።
ክፈል-ጄሽ 70 ምን ኮርባየ
ወድዋራቱ እንዴ ትበገሰ፡ ገሌ
ክፋሉ እግል ጽርግየ ሽከቲ እንዴ
በትከ፡ እት መንጉደ ገጹ ልጸገዕ
እት ህለ፡ ገሌ ክፋሉ ህዬ እግል
ድባርወ ለራቅብ ዐነክል ዐዲ-ረእሲ
ሐቆለ ጸብጠ፡ አምሱይ ሳዐት 20፡
00 እግል ድባርወ ሐረረ። ገሌ
ክፋል ውሕዳት ህዬ አስክ ተረእምኒ
ገጸን ትቀደመየ። ምናተ ተረእምኒ
እንዴ ኢበጸሐ ዲብለ ህለ ጋድም፡
አባይ 20 ደባበት ወብዙሕ ጄሽ
እዱሉይ ሰበት ዐለ፡ እንዴ ትከረዐ
ተረእምኒ እንዴ ኢበጸሐ ትመየየ።
ልተላሌ...

ገጽ

5

መራዐየት ዐልቀት
ምኤምራይ ዓፍየት አጀኒት
ዶክተር
ዘሚካኤል
ዑቕቤ
እብ ሰበት መራዐየት ዓሉቅ፡
እማት ወኩሎም መስኡልየት
ዕበያት አጀኒት ለራፍዓም እግል
ለኣሙሩ ለልአስትህል ሐቃይቅ
እበ ከስስ ምስል ተለፍዝዮን
ኤረትርየ በርናመጅ “ጩራ
ጥዕና” መቃበለት ዋዲ ዐለ።
ለዲቡ ሓለፈየ ሐብሬ እት
ቄርአት እግል ነአብጸሐ ምን
ሐዜነ እንዴ ተርጀምነ ነአቀርበ
ሀሌነ። ከዮም ካልኣይ ወናይ
ደንጎበ ክፋለ ልተላሌ፦

አመት አለበ ሞት ዐልቀት
ክእነ ለሳድፍ ዲቡ ልብ ለነኪእ
አውካድ ሀለ። እሊ አስባብ
ብዙሕ እግል ለሀሌ እሉ ምንመ
ቀድር፡ ሐራስ ወመሓርሰተ
እግል ልትራየማሁ ላበን እት
ዐልቀት ብቆት ለሰብብ ለመድ
ላኪን ሀለ። ጅነ ዲብ ነአተክርሮ
ረአሱ ለዐል እንቅዕሩር ዲብ
እንቱ እግል ንሕደጎ አለብነ።
ለስጋዱ ጀሀት ድማን አው
ገለብ እግል ነአትወልቦ ብነ።
እግልሚ፡ ቀልሐ ምንገብእ ረአሱ
ዕንቅዕሩር ሐቆ ሀለ፡ ለቀልሑ
እንዴ አቅበለ ዲቡ እት ገረግሙ
ወሸነብኡ እንዴ አተ ትንፋስ
እግል ልክልኦ ወአስክ ሞት እግል
ለአብጽሖ ቀድር። እብ ከብዱ
እንዴ ገፍተእከ አተክረሮትመ
ለአኬትተ። እግልሚ፡ ለጅነ
ኦክስጅን ካፊ እግል ልስሐብ
ኢቀድር ለምን ከርስ ለአፈግሮ
ሀወ እብ ሐዲስ እሉ ዲብ ልስሕብ
ኦክስጅን እንዴ ሐግለ እት ሞት
እግል ልብጸሕ ቀድር። ከዲብ
አተክረሮት እብ ዒጻቱ እንዴ
ወዴናሁ ለስጋዱ እብ ኦሮ ስምጥ
እግል ነአትወልቦ ለሔሳቱ።
ብዕድ ሀዶማይት ሞት ጅነ
ለሰብብ ለመድ፡ ቤት ሐራስ
እግል ትሕፈን እንዴ ትበሀለት
ለእንከርየ እሳት ወእት እንቱ
ገሀር ካርቦን፡ ተናን ዕጨይ
ልግበእ ወብዕድ እት ሀወ ነዲፍ
ለልትሻረክ መቅርሒ እሳትቱ።

እሊ ለትሀደገ አሽየእ ካርቦንሞኖክሳይድ ለልትበሀል ሀወ እተ
ቤት ክም ልትጠለቅ ወዴ፡ እሊ
ሀዬ፡ እግል ኩሎም እተ ቤት
ለሀለው መደረት ለወዴ ምንማቱ፡
ዐልቀት እግለ ሀወ አጊድ ሰበት
ትስሕቦ ዝያድ ኩሉ እብ ኢረኪብ
ኦክስጅን እት ሞት ሻፍገት እግል
ትብጸሕ ለትቀድርመ ህታተ።
ክምሰልሁመ ቤትሐራስ ክየድ
ሐቆ በዜሕ እተ፡ እግለ ሀወ ሰበት
ለአከስሖ እብ ሕዴ ኦክስጅን
ለጅነ እግል ልትዳየግ ቀድር።
ከእብለ ትቀደረተ ቤትሐራስ
አዳም እግል ልብዘሕ እተ አለቡ፡
ተናን ወፈሐም ከርቦን እግል
ለሀሌ እታመ አለቡ። ደአም ሀዬ
ነዳፍ፡ ሀወ ወሐፋነት ለትረክብ
እግል ትግበእ ሀለ እለ። ሞት
ዓሉቅ ክምለ ትትሐዜ ትነቅስ
እቡ ለኢሀሌት አስባብ እሊ እግል
ልግበእ ቀድር። እትሊ ብሩር ሞት
ዓሉቅ ምነ ሰብብ ኦሮ እሊቱ።
ለሀወ ነዲፍ ለልትሻረክ ንዋይ
እብ እንክሩ፡ አዳም እብ እንክሩ

ወቤት እግል ትሕፈን ለትቀሬሕ
እሳት ወለለዐቦርግ ተናናት እግል
ዐልቀት ቄትላይ እግል ልግበእ
ምነ ቀድር አስባብቱ።

ስፈት ፈጊር ሽን
ከደን እት ዐልቀት
እብ ሰበት ሽን ከደን ዶል
ነሀድግ እማት እግል ለአምሽሸ
ምነ
ለአለበን
ጋሪት
ሀሌት። ሐራስ ጅናሀ
ከደን እንዴ ኢፈግር 48
ሰዐት ወደ ምንገብእ ገሌ
ለትከርዖ ሓጀት እግል
ኢተሀሌ ዲብ ሐኪም
እግል ትምጸአ እቡ ሀሌት
እለ። እሊ እተ ሰልፍቱ።
ሐር አክለ ዕምር ወሰከ
ላኪን
ፈጊር
ከደን
ለትፈናተ እግል ልግበእ
ቀድር። ገሌ አጀኒት
አጊድ በጊድ ፈግር፡ ገሌ
ሀዬ አስክ ሰቡዕ ምዕል
ለከልእ
ሀለ።
ለእም
እምበል ሒሊበ ሐበትመ
ተሀይቦ ክም ኢሀሌት
አኪደት ሐቆ ህሌት እለ፡
ሐቴ ለትአሻቅል አለበ።

እግለ ሸፍገዩ፡ ‘ፍጋር ወደ’
ወእግለ ደንገረዩ፡ ‘ነሻፍ ወደ’
እንዴ ትቤ እግል ትሻቀል አለበ።
ለጅነ ምን ደመ ወለሐሊብ ምን
ደመ ሰበትቱ፡ አክል ሕድ ለናስቦ
ቶም፡ ሐቴ እለ ወድዮ አለቡ።

ጥብ ከፎ ደርር?
እም ሐሊበ ቅዙር እግል
ልግበእ ልበ ሳክብ፡ እብ ውላደ
ፋርሐት፡
እንዴ
ትፈየገት
ለተአጠቤ እግል ትግበእ ሀሌት
እለ። ሸቀላት ወሀማት እግለ
ሐሊበ ክም ሻርቦ እግል ነኣምር
ብነ። ለሐራስ እምበል ምራደ
እንዴ ተዐመጸት ለዐምሰት እግል
ትግበእ ትቀድር፡ አቡሁ ለትበረዩ
ዲበ ጅነ ዋልደት እግል ተሀሌ
ትቀድር ወዲብ ብዕድ ኢንቡር
ቴለል ለሀሌት እግል ትግበእ
ትቀድር። ሕነ ክም ሙጅተመዕ
ለገብአ ለትወለደ ጅነ፡ መዋጥን
ዑፉይ ወታምም እንዴ ገብአ
እግል ልዕቤቡ እንብል። እሊ
ሀዬ፡ መስለሐቱ እግል እም፡
ዐደ ወአዳመ ሌጠ ኢኮን።

እንዴ ትገደፈ ወትላከፈ ገሮቡ
ልግበእ ወዐቅሉ ለናቅስ ጅነ ዐበ
ምንገብእ፡ እትለ ሙጅተመዕ
ጾር ክቡድቱ። እበ እለ መጽአ
ልምጸእ ምን ተውሊደቱ ሰኒ
ራዔናሁ ምንገብእ፡ ምን ጥብ
እሙ እት ረዌ እት ልትሐቀፍ
ወልትፈቴ ዐበ ምንገብእ ላኪን
መዋጥን ዑፉይ ወዋቂ እግል
ልግበእ በክት ነሀይቦ ህሌነ። ዲብ
ነዓብዮ ሐቆ 20-30 ሰነት ሚ
መስል መዋጥን እግል ልግበእቱ
እንዴ እንቤ ዲብ ነሐስብ እግል
ነዓብዮ ብነ። እግል ልስኔ እነ
ሐዜነ ምንገብእ ሀዬ፡ እግለ እም
እግል ተአጥብዮ ወትከባክቦ
እግል ነአትናይተ ሀሌት እነ።
እብ ዕን ሕውሬርነ ዲብ እንርእየ
ደለ አኬት ዲብ ነአሰመዐ ወጅናሀ
ዲብ ነአትካፍእ ሐቆ ትቃረሕናሀ፡
ህታመ ምን ነፍሰ ወጅናሀ
እንዴ መሽገት ሐሊበ ኢቀዝር
ወእት ዕበያቱ ትጀረስ። ገሮቡ
ምንገብእ ወደሚሩ ኢሰኔ። ወድ
አዳም ሀዬ ለእለ ነስኣቱ ለበ’ልስ
አው ለመስል። ሰኔት ለነስአ ሰኒ
መስል ወሰኒ ለሀይብ።
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ሐራስ እግል ትርቀቅ
ምኑ ለአለበ ገሌ አሻይር
ሐቆ ናይ መደት ምሕጽ እብ
ንቡር ለትወለደ ጅነ ዕንታቱ
ደም እግል ልስረብ ቀድር። እሊ
ላኪን ኖሱ እት ሸርብ ወእት ጸሬ
ሰበት ገይስ ለለአፈርህ ኢኮን።
ክምሰልሁመ ጅነ ወለት ትግበእ
ወሕጻን እተ ሰልፍ አምዔላት
አጥባዮም
እግል
ልግዘፍ
ወክም ዐምበር መስል እግል
ለአፍግር ቀድር። ክእነ መስል
ረኤነ ምንገብእ እግል ንረዋስሶ
አለብነ፡ ነዳፈቱ ዲብ ነዐቅብ እሉ
ሌጠ አስክ ኖሱ ምዕሉ እንዴ
አትመመ እት ንቡር ለአቀብል
እግል ነአተቅብሎ ሀሌት እነ።
እላመ
ኢቀደርነ
ወፈርሀነ
ምንገብእ፡ እት ሐኪም ንምጸእ
እቡ እንድኢኮን፡ ተማተምናሁ
ወጫቀጥናሁ ምንገብእ እንዴ
ሰንደረ መግል እግል ልጽበጥ
ወእትለ አጥባይ ሐክር እግል
ልሕደግ ቀድር። ወእትእንቱ
ለዐልቀት ወለት ገአት ምንገብእ፡
እሊ ለተርፍ ዲበ ሐክር ፈጅር
እም ክም ገብአት፡ እት ጥባይ
እግል ልጅረሰ ክምቱ እግል
ንትረሰዕ አለብነ። ዐልቀት ወለት
እተ አወላይት ሳምን ክምለ
እት ሔድ እብ ቅን ደም እግል
ልፍገር ምነ ቀድር፡ እሊመ ምነ
እም ለወርሰቶ ሆርሞን ሰበት
ገአ ኖሱ ለበጥርቱ። እም እግል
ትደንግጽ ወእግል ትተማትመ
አለበ።
ምን ቃልስ ለልትረኤ እብ
አንጃብ ለልትወለዶ አውመ
እት ሳምን ለኢተምም ወቅት
አንጃብ ለለአበቅሎ ሀለው። እሊ
አንጃብ እሊ እግል ልትነወክ
ሌጣቱ ለሀሌት እሉ። እግልሚ
ምንተሐት ለአንጃብ ንእሽ እግል
ልብቀል ሰበት ለአሸክቶ እንዴ
ሀንቀልቀለ እግል ልትሸረፍ
ከእንዴ ይእንደልዮ ዲብ ስርዐት
ትንፋስ እንዴ አተ እት ሞት
ሻፍገት እግል ለአብጽሖ ሰበት
ቀድር፡ ለሀለየ አንጄባት አጊድ
እግል ልትነወከ ለአትሐዜ።
መሐጽ ፈዳብ ለሓለፈየ እማት
ጅናሀን ዲብ ረአሱ ገሌ ሕባጥ
እግል ልርአየ ዲቡ ቀድረ።
እሊመ
እግል
ልተማትማሁ
አለበን ኖሱ ወክዱ እንዴ ነስአ
እብ ደፍኢቱ እንዴ ሸርበ እት
አካኑ ለአቀብል(ላኪን አስክ
ሰለስ ወሬሕመ እግል ልጽነሕ
ቀድር)። ምነን ለትትሐዜ እግል
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ለአጥብያሁ
ወእብ
ነዳፈት
ወዘፋፈት እግል ልጽበጣሁ
ሌጣተ። ደም ዓቅር ሀለ ምንገብእ
ከሕዳን ደም አትለ ምንገብእ፡
ዲብ ሐኪም ምጽአት ላዝምቱ።
ለትሰረረተ እግል ልፍገር ምኑ
እንዴ ትበሀለ ለገብእ ቀዋቃል
ረክስ እንዴ ወደ ዲቡ እት ብቆት
እግል ልካረዮ ምን ኢገብእ
ፋእደት አለቡ።

ኣቢ ጥባይ
ምነ አግደ ኣቢ ጥባይ
ለሰብብ ጋር ቀይድ ንሳልቱ።
ለንሳል ቅዩድ እት እንቱ
ትወለደ ምንገብእ ጅነ እግል
ልጥቤ ኢቀድር። እሊ መስል
ጅነ አጊድ እት ሐኪም እንዴ
መጽአነ እቡ ለቅዩድ ሀለ ንሳሉ
ንኢሸት ዐመልየት እንዴ ገብአት
ዲቡ ክም ልትጠለቅ ገብእ። እለ
ኢረክበ ምንገብእ ላኪን እግል
ልጥቤ ኢቀድር እንዴ ሐለብከ
ሂበቱ ለትሰረረት። ክም ዐባመ
ሂገ ሰኒ እግል ልትሃጌ ሰበት
ኢቀድር እማት እለ ሓለት እለ
አጊድ ልብ እግል ልክረየ ዲበ
ለትሐዝየን።

ለሙሽ ወሸ’ሩ
ጅነ ክም ትወለደ እብ አፍ
ለትነሰእ ለገአት ሓጀት እግል
ልትሀየብ አለቡ። እት ዐድነ ምነ
ሳድፍ ከርቤ፡ ዝብደት፡ማይሽከር፡
ፈርፈር፡ ቡን ለለሀይቦ ሀለው።
ከርቤ እብ ፈርፈር እንዴ ሀበያሁ
እንዴ ትነፈሐ ለመጽኤነ ከዲብ
ሰማን ምዕሉ ለሸፍዐ ጅነ ሀለ።
ከእሊ መስል ለተሀየበ ጅነ
ምን ኢመይትመ እት ዓፍየቱ
ጅርበት ብዝሕት ክም ልርኤ
እግል ንትረሰዕ አለብነ። እትብ
እግል ትውደቅ ምኑ እንዴ
ትበሀለ ለልትላበክመ ብዙሕ
ልትረኤ። ጅነ እትቡ ዝፍት
እት እንተ ኖሰ እግል ትከሬ
ለወጅበ ዝበድ ለሸሙተ ጨፌዕ
ለለቡከ ሀለው። እሊ ሀዬ አረይ
ለትፈናተ መሰናድር ወረክስ
ቴታኑስ እግል ሊደዮም ከዕለቶም
እግል ለሓጭር ለቀድር ዐዋዲ
እኩይቱ።
ከሐራስ ወመሓርሰተ እግል
ነዳፈት፡
ሐፋነት
ወጥባይ
እብ ተአስትህል አድመነያሁ
ምንገብእ፡
ዐልቀት
እግል
ትትዓፌ ወትዕቤቱ። ኤረትርየ
ሀዬ ኣክረቱ፡ አዳመ ሕያይ
ወዕጹም እግል ልግበእቱ።
ገጽ

6

ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መትኣማር ምስል ቅዱም ኣሳር ቆሓይቶ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እተ
ለሐልፈት ጥብዐት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ እት ዓሙድ ኣሳር
እብ ክሱስ ሚነት አዱሊስ ለትዳለ
ክቱብ እት ሰለስ ከፈፍል እንዴ
አትዳሌነ ቅዱማም እግልኩም
ክም ዐልነ ለልትአመር ቱ። ዮም
ህዬ እት ግብለት ምፍጋር ጸሓይ
ዐድነ ለህለ ከበሳታት እቱ እንዴ
ትወቀልነ፡ እት አቅሊም ግብለት
ለህለ ኣሳር ቆሓይቶ ምስሉ
ለልአትኣምር ክቱብ 1ይ ክፈሉ
እንዴ ጸበጥነ ማጻምኩም ህሌነ፡
ቅራአት በኪተት እት ንተምኔ እተ
ታምም ጽበጡ እግል ንዐዴክም
ቱ።
ርሕብለ እት ቆሓይቶ ለህለ
ኣሳር እት 32 ኪሎ ምትር መረበዕ
ለልትመደድ እት ገብእ፡ ለእብ
ዕሙማይ ስሜት እብ ቆሓይቶ
ለልትአመር ክፈል ምፍጋር ጸሓይ
አጸድፍ ኤረትርየ ልትረከብ።
እሊ እት ምልዐል 2,600 ምትር
ምን ጠፋሐት በሐር መትወቃል
ሻንን ለህለ ቅዱም ኣሳር ለመልክ
ድዋር፡ ለትፈናተው እግለ ሐልፈ
ታሪክ ወድ አዳም እብ ፍንቱይ
ህዬ እት 1ይ ክፈል ዘበን ቀደም
ወሐቆ መትወላድ ነብየላህ ዒሰ
ዐለይሂ አ’ሰላም ለልሐብር ኣሳር
ለጸብጣቱ። ምነ እቱ ለህለ ኣሳር
ገሌ ዶል እንርኤ ኣሳር አብያት
ምጅተመዕ
በዲር፡ትምሳላት፡
ከዛናት በዲር ወአሽራም ሀለ።

ኣሳር ብነእ ቆሓይቶ
እሊ እብ ቆሓይቶ ለልትአመር
ክፋል ግብለት ምፍጋር ጸሓይ
አጸድፍ ኤረትርየ እብ አምኣት
ለልትዐለቦ አካናት ኣሳር እት 32
ኪሎ ምትር መረበዕ ራፍዕ ህለ።
ምን ሐረስ እሊ ቅዱም ኣሳሩ እት
ጌማም እንዴ ኣቴና እትሊ ወክድ

እሊ እብ Qohaito Cultural
Landscape እበ ትብል ስሜት
ልትአመር ህለ።
እለ ስሜት እለ ለረፍዐው
አካናት ኣሳር ቅዱም እግ’ለ እት
ዘበን ታሪክ ወድ አዳም ገበይ
ለነስአ እቱ መሻቀዪታት እት
ጌማም እንዴ ከረ፡ ድቡል ወቀይ
ወድ አዳም፡ ሓለት ጠቢዐት
ወፍጥር ወድ አዳም
ለልአትጻብጥ ቱ። እሊ
ሰበት ገብአ፡ እሊ ጽበጥ
እሊ ለሸሬሕ አካናት
ታሪክ ቅዱም ቆሓይቶ፡
እግል
መትነሻር
ለትፈናተ ምጅተመዓት
እት ለትፈናተ መራሕል
ታሪክ እንዴ አትለ፡
እግል ተአሲር ጠቢዐት
አብካት ወተሐዲ ምስ’ለ
እተ
ምዕራፍ
እብ
ትሉሉይ ለትረአ ደረጀት
እቅትሳድ ሕበር፡ ሰዋልፍ
ወፍጥርለ ምጅተመዕ ለሀይ እንዴ
ሐቅፍ እግል እለ ህይብቱ ለህሌት
ስሜት ልልእም።
ኣሳር ትምሳላት፡ ወናይ ቅዱም
መባኒ፡ ጦግ ክቱብ ክምሰልሁመ
አሽቃል ከላት ክምሰለ ለሐብሩ፡
ለበዝሐ ክፈል እሊ ቅዱም
ኣሳር ቆሓይቶ እት 1ይ ክፈል
ዘበን ገበይ ለጸብጠ እት ገብእ፡
እስትራተጅያይ መካሪት እሊ
ክፋል ምፍጋር ጸሓይ አጸድፍ
ኤረትርየ እት ጌማም እንዴ አተ
እግል 1ይት መርሐለት ክፈል
ዘበን ቀደም መትወላድ ነብየላህ
ዒሰ ዐለይሂ አ’ሰላም ለወክል
ኣሳርመ ከምክም። እምበል
እሊመ ምን ኬን እሊ መራሕል
እሊ እቱ ክም ዐለው ለልትሸረሕ
ኣሳር፡ እትሊ ቆሓይቶ ለትበሀለ
ክፋል ምፍጋር ጸሓይ አጸድፍ
ኤረትርየ
ልትረከቦ።
እት
ቅዱም ኣክናት ኣሳር ቆሓይቶ
ለትረከበ አሰር መሻቀዪታት
እበን፡ ምጅተመዕ ቀዳም ምግባይ
ወሓርያይ እት ዘበን እበን
(Middle and Late Stone
Ages) እግል እሊ ምፍጋር
ጸሓይ አጸድፍ ኤረትርየ እቱ
ነብሮ ወልትነፍዖ እቡ ክም ዐለው
ለአፍህሞ። ምስል እሊ ለትጻበጠ
ቅዱም ኣሳር ቆሓይቶ ዎሮት ምነ

እብ አብርሃም ዘርኣይ
እት ቀር አፍሪቀ እብ ብዝሔ
ኣሳር ርሱማት አብዓት ወወቁር
ለጸብጠ አካናት ኣሳር፡ ለትሐለፈት
ሓለት እቅትሳድ፡ ሰዋልፍ ወእብ
ተውኪል ለተለ ኣሳር ሐያት (
symbolic features) አዳም
በዲር ለልፍህም እት ገብእ፡ እግል
ለትፈናተው ሔዋናት ከደን

ምን ሐልየት ዐድ ህብቴስ፡ ሕላየት
አሚር ወድ ገበህ ምስል ድግመ እግል
ንርኤ፦
ከንቴባይ ጃውጅ ባጽዕ ደነ፡ ወምስሉ አሚር ወድ ገበህ ሕጻኑ ሜሪ
እንዴ ትላከዎ ወእተ ሰነት አትገሰዉ። ወእተ እት እንቶም ለሕጻኑ እት
ዎሮ ድካን ምርበዐት በይናኒ መጽአ ወእግለ በይናኒ ትሰአለዩ። እሊ
ግራብ አክል ሚቱ ዐውሉ?” ቤለዩ። ለበይናኒ ህዬ በልሰ እቱ ወቤሎ፡
“ጊስ እሊ እንተ ወመምባከ ጃውጅ ኢትደቁቡ።” እት ልብል በልሰ
እቱ። ሐር እለ ከንቴባይ ጃውጅ ሰምዐየ ከእግለ ሕጻኑ ቤሎ፡ “እንዴ
ጊስከ እቱ ዲብ መረበዐትለ በይናኒ ሽልቱትመ ልግበእ ወለዐውሉመ
ልቅሌ ኢትሕደጎ።” ዲብ ልብል ሳረሐዩ። ለሕጻኑ ዲብለ በይናኒ እንዴ
ጌሰ እግል ክሉ ለአግርበት ትዛበዩ ወለመረበዐት እብ ብራቀ ተርፈት።
ሐቆ እለ ለበይናኒ ህዬ ኬን እት በሐር እት ዐዱ ለአከ አግርበት እግል
ለአምጹእ እሉ።

ወዝሕረት ጠቢዐት ለልአርኡ
ስወር አብዓት ወእብ ወቁር ለትዳለ
ትምሳላት እት ዐድ ዐለውቲ፡
ኢያጎ ለዓል ወተሓት ወሳሮ
ናይለ እብ ቆሓይቶ ለልትአመር
ለረሐበ ክፋል ግብለት ምፍጋር
ጸሓይ ሐስያት ኤረትርየ ውሱቅ
ለህላቱ።

እብ ትምሳላት ለገረመ
ኣሳር ብእነ ቆሓይቶ
እትሊ ወክድ እሊ ለእብ
ቆሓይቶ ለልትአመር ክፈል
ግብለት ምፍጋር ጸሓይ ሐስያት
ኤረትርየ፡
መትሃግየት
ሳሆ
ለገብአ ምጅተመዕ ለነብሩ ድዋር
እት ገብእ፡ እት 30 ሰነት ታሪክ
ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ ዶር ዐቢ
ለዐለ እግሉ ወእግል ከጥ መሓዝ
ሐዳስ ክም ሸበከት ሎጄስቲክ
ምን ወአስክ ምፍግቅር ጸሓይ
ቀላቅል ወከበሰ ኤረትርየ እንዴ
ገብአ ከድም ሰበት ዐለ፡ ለእት
ሐረሮት መዲነት ዐዲ ቀይሕ
ለገብአ ህጁም ሰነት 1977፡
ግራሁመ እት ሐርብ ካቲመ
ወታመት ሕርየት ኤረትርየ
እሊ ስትራቲጅያይ ድዋር እሊ
ለተልሀዩ ዶር ክፈል ናይ ቅሩብ
ታሪክ ኤረትርየ ክምቱ እግል
ልተምተም ምህም ቱ።
ልተላሌ…
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ወከብቴባይ መጽአዩ ከቤሉ፡ “ኡሁ ሚ ብከ አዜመ፥” እት ልብል
ክምሰል ትሰአለዩ፡ ለበይናኒ በልሰ እቱ፡ ናይ እንዜ ተሌት ወእንተ
ሕልከ’ነ። ወናይ ኬን ኢመጽአት ነአመጽእ እልከ ቤሎ። አሰናይ ናይ
እንዜ እበ ተሐየልከ ገድም ናይ ኬን ሀዬ አስክ መጽእ ሕነ ኢንጸበሮ”
ቤሎ ከንቴባይ። ግረ እለ ለአግርበቱ እብ ጅላብ ወአግማል ደንከ። ኖሱ
ላተ እት ገመል ረበዕ ትጸዐነ ወእብ ደሀቡ ወሶሚቱ እት ልፈግር እግለ
ሕጻኑ ነዐ ትገርበት ቤሎ። እት ልገይሶ አሚር ወድ ገበህ ክእነ ሐለዩ።
ቅሬሽ መምበ ዖፍ አርግሁ ሽሖት
ጽኔዕ ወመለካት ወጽጎት
ገብዘ መረብ ዲብ ሐንትሀ ብቆት
ለመእለፍ መትዐካርር እብ ዕርዶት
በኪት በዐል ሕጽን ወበዐል ብሶት።
ቅሬሽ መምበ ዖፍ ዐንቀሩ ረሓብ
ሐማስ ጼጼ ጋድር ዘናብ
ረአሱ ምንቁስ ሸካኒሁ ቀራብ
አውናኒ ስናቱ ነቃብ
መደርስ ምን ረአስ ፈራብ
አልቆጢ እት ልገት ሸራብ
አዝማቲ ኢማሉ ከባብ
ጋድር ጋርሕ ዐሽዐል ዘናብ
ሐራዲ እብ ሶተል ለባብ
ነጹፍ ኑጹፍ ከደር ወአሽዓብ
መላኪ ሹም ለሐባብ
በሳሪባይ ለውየ ጸራብ
ሕልብ ዋልድ ውላዱ ግዕፋብ
በአስ አፍሪጅ ብከ ወበአስ አስሓብ
በአስ አነቢታት ሰብለ ክታብ
ሆይቱ እት መራክብ መምባለ ጅላብ
አድግ ዐበ ኢኮን ወዶንክ እላብ
ሴመ ኢእንደግም እትከ እምበል ሽዕጋብ
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ትተላሌ
ገጽ

7

ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ
ድራሰት

ወእግል
ልግበእ
ለቡ ሓ
እህትማም
እት ድራሰት
ይ ሳ ም ወሓይሳት
ቄርአት
ለታይን
3ይ
ወናይ
ክፋል
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ደንጎበ
እተ ሐልፈት
መቃበለትነ
እንቀድም
ጥብዐት ጀሪደትነ
እትሊእግልኩም።
ዓሙድ እሊ
ምስል ሴድያይ መሓድር(lecturer)
እት ኩልየት ኣዳብ ወዕሉም
እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ ሻብ ዐብዱ
ኣድም ዓምር ለወዴናሀ መቃበለት
2ይ ክፈለ ቅዱማም እግልኩም ክም
ዐልነ ልትአምር።
እተ ሐልፈ ክልኦት ከፈፍል ሻብ
ዐብዱ ኣድም እት ምሕላብ እንዴ
ትወለደ ናይ መአንብታይት ድራሰቱ
እት ምሕላብ ክም አትመመ፡ እት
መዲነት ከረን እንዴ መጸ ምስል
ሓሎታቱ ናይ ምግባይት ወ2ይት
ደረጀት ድራሰቱ ክም ታብዐ፡ 12ይ
ፈስል እግል ልድረስ ወተድሪብ
ዐስከሪ እግል ልንሰእ እት ሰነት
2005 ሳወ ትከረ።እት ሳወ ሐቴ
ሰነት ክም ደርሰ እት እምትሓን
ማትሪክ ንቅጠት ዲግሪ
እንዴ
አምጸአ እት ኩልየት ኣዳብ ወዕሉም
እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ እንዴ
አተ እብ መጃል ታሪክ እብ ዲግሪ
ክም ደሐረ ርእያም ዐልነ። እትለን
4 ሰነት ኩልየት ለረክበዩ ተጃርብ
ክምሰልሁመ ናይ 2ይ ዲግሪ በሀለት
ማስትረይት እግል ልድረስ ለትሀየበዩ
በክት ወለ ተሐዘ ምኑ ሽሩጣትመ
እተ ተለ ክፈለ መቃበለትነ ቅዱማሙ
ዐልነ። ዮም ህዬ፡ መንፈዐት ድራሰት፡
ሓለት ምጅተመዐነት እት
ሰኣል፡ ድራሰት እብ ጀሀትከ እብ
ከፎ ወወሰፍካሀ?
ድራሰት ገበይ ለእበ ልሄሮ ተ፡
እት ሐያት እግል ትንበር ገብአከ
ምንገብእ ለእበ ትሄርር ገበይ ሐያት
ለራትዐት እግል ትንሰእ ህለ እግልከ፡
እብለ ገበይ እለ ሄረርከ ምንገብእ ህዬ፡
ለእብ ትንፋስ ለትጸንሑ ወክድ እብ
ፈርሐት ወለውቀት ተሓልፉ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እግል ዲመ ግራከ
እግል ልትረፍ ለቀድር ዕልም ለካፍል
ክቱብ እግል ትወስቅመ ለዐበ በክት
ለረክበ ነፈር ትገብእ። ምናተ እለ
ገበይ እለ ሰኒ መራር ወጽንዕት ሰበት
ገብአት፡ በኪት ቱ ለልአተምመ።
ሰኣል፡ ብዞሕ ስኒን ምን ደረስከ፡
ሚ ረከብከ ለልብሎ ሽባን ሚ
ወቴልክሆም?
አነ ሚ ወቤልኩዎም መስለከ፡ ረቢ
ከልቀነ እት ህለ ሐቴ ሕነ ውላድ 9
ሸሀር ወስዕ ዮም ሕነ። እትለ እዲነ
ህዬ እብ ሃልነ ሐቴ እንዴ ኢነአምር
መጸነ፡ ከ12፡16 ወ20 ሰነት እንዴ
ደረስከ ሚ ረከብከ ለልብሎ ሽባን ሚ
እግል ኢበሎም ሐዜ መስለከ፡ አወል
ለዕልም እብ ማደት እግል ንቀይሱ
አለብነ እብሎም። ምናተ አነ እስኔ
ወሕመቅ 16 ሰነት እድረስ ወለ 20

ሕዱግ ስሌማን

“ድራሰት ሐቴ ዶል ረከብካሀ ምንገብእ ለኢትበዴ ዝሕረት ተ”
ሰነት እድረስ ለወቅቼ ትነፍዐኮ እቡ
ወአጅያልቱ ለእግሉ እበኔ ህሌኮ። እሊ
ህዬ ለጅናዬ ምልዐልዬ እግል ልግበእ
ወለጅናሁ ምልዐሉ እግል ልግበእ፡
እብሊ ህዬ ለጂል ለሀይ እግለ ጂል
ለሀይ እብ ዕልም ወአምር ምልዐል
ለሀይ እግል ልግበእ ቱ ናዬ ምራድ
ወረቅበት፡ እሊ ሰበት ገብአ፡ ዮም አነ
ወእዬ ለመስሎ ሽባን እግል አጅያል
አሳስ እንከሬ ህሌነ። አነ 16 ወ20
ሰነት ደረስኮ፡ እለ ገብአ ልግበእ፡
እሊ ለወክዱ 10 ሰነት ልግበእ 16
ሰነት ልግበእ ወ20 ሰነት ልግበእ እት
ቅማር ወእት ጅባን ለሓልፉ ለህለ፡
እት ወላሎይ ወእት ጎይለ ለሓልፉ
ለህለ፡ እት ሕሜት ወቤለ ቤለው
ለሓልፉ ለህለ ሻብ ህዬ ሚ እግል
ኒበሉቱ?
እሊ ነፈር እሊ ምን እለ ደውለት
ፈግራመ ምንገብእ፡ እት መዐስከራት
ናይ ልጁእ እንዴ ደብአ መሳሪፉ ምን
ሕኩማት ወመነዘማት ሌጠ ልትጸበር
ለህለ እት ሀገይን ወአኖካይ ለነብር
ነፈር ህዬ ሚ እግል ኒበሉቱ? እብ
እዴሁ ቀለም ለኢመልክ ሻብ ቱ
እሊ ለክእነ ልብል። ድራስት ላኪን
ለኢትሰረቅ ወለኢትበዴ ዝሕረት
ዮም ወፈጅር ተ። እለን ዮም
እት ሜርሒት እዲናነ ለልትረከበ
ድወልመ አጅያለን ምን ተዐለማቱ
እለ ደረጀት እለ ባጽሓት ለህለየ፡
ሰበት እሊ እግል ኢበለ ለሐዜ
ድራሰት እግል ንሀይነ አለብነ
እብል።
ሰኣል፡ድራሰት እብ እስወ እግል
ንቀይመ ብነ እብ ማል መእብ
ዕልም?
ወላሂ ሚ መስለከ ህተ ለማደት
ረቢ ልክረዐ እብ ለገብአት ገበይ
እግል ትምጸእ ትቀድር፡ መሰለን
ሐቴመ እት ቅሕብ ለትሸቄ ሻ’በት
እግል ተአምጽአ ትቀድር።
ለቂመት እት ድራሰት ወዕልም
ህሌት፡ አዜ ሐቴ መልሀይነ ትብለ
ለዐለት ሂገ እግል ሐብረከ፡ “አዳም
ክሉ በልዕ፡ ክሉ ልሀዴ ወክሉ
ደርስ፡ ምናተ ክሉ እት መድሐራት
ኢበጽሕ” ትብል ዐለት። እለ ሚ
ተአፍህመከ መስለከ፡ ሀደፍ እንዴ
ወዴከ እግል ዕልም ኢትጨባሌከ
ወረዪም እንዴ አንጸርከ ኢሄረርከ
ምንገብእ፡ ለትትበጸሕ እግል ትብጸሕ
ኢትቀድር ለተአሰምዕ ተ። አዜ እተ
ሰኣልከ ዶል አቀብል፡ ማደት ወሲለት
ተ፡ መድረሰት እብ ማደት ገንሐናሀ
ምንገብእ ለዐበ ፈሸልናቱ እግል
ኢበል እቀድር። እግልሚ፡ ድራሰት
ወማደት ምድር ወሰመ ሰበት ገብአየ።
መሰል እግል ሀበከ፡ ብዝሓም ህለው
ውላድ ትጃር ለአዚድ እግሎም፡
ለማ’ለ ዐዶም ሰበት ቀሽሾም ድራሰት
ብዞሕ እህትማም ኢለሀዩበ፡ እብ ድድ
እሊ ህዬ ውላድለ ድቡራም ምን
ብሩር ረዪም ለመጸው ምስል ክል
መሻክል ማደቶም ህቶም ልትቀደሞ
ልትርአውከ። ሰበት እሊ ማደት
ወሲለት ሰበት ገብአት፡ እብ ዋጅብ
ኢትነፍዐነ እበ ምንገብእ፡ በዳነ እንዴ
ገብአት ተርፍ። አዜ እተ ኩልየት

ሻብ ዐብዱ ኣድም ዓምር
ምን ኩልየት ኣዳብ ወዕሉም እጅትማዕየት ዐዲ ቀይሕ
ምስልነ ደርሶ ለዐለው አጀኒት ትጃር
እት ድራሰት ሕነ ለንሐልፎም እቱ
ወክድ በዙሕ ዐለ፡ እሊ ለልሐብሩ
ምን ለሀሌ፡ ኢደረስከ ምንገብእ ላመ
እግሉ ብከ ማል እት መዓል እግል
ተአውዕሉ ኢቀደርከ ምን ገብእ፡
ወለት ገበይ እግል ለአኪደከ ክም
ቀድር ለሐብረከ። ሰበት እሊ ድራሰት
በደለ ለአለበ ገበይ ዐቦት፡ መትቀዳም፡
በርሀት ወአሳስ ሐያት ተ።
እት ኣክር እትለ እዲነ ለህለው
ዕሉማም ሹዐረ ወላመ እት እዲነ
ለህለ ክቱብ ወእብ ፍንቱይ
ለክታብነ ለመቀደስ ቅርኣን እቱ
አሰልፍ ለትከሬት ሱረት “እቅረእ
ብእስም ረብከ” ለትብል ተ። እለ
ህዬ አሀምየት ድራሰት እት እዲነ
ወአልኣኽረ ተሐብረከ፡ ሰበት እሊ
ዕልም እብ ማል እግል ንቀይሙ

አለብነ ወይእንቀድር።
ሰኣል፡ ለህለ አብካት ድራሰት እት
ጌማም እንዴ ኣቴክ ሽባን ሚ እግል
ቲበሎም ተሐዜ?
ወላሂ እብለ መናሰበት አሰልፍ
ነፍሼ እግል ሕሜ፡ ግራሁ እግለ
ወክዶም እብ ዋጅብ ልትነፍዖ እቡ
ለይህለው ሽባን እግል ሒሜመ
እቀድር። እለ ሕሜት እለ ህዬ
ሕሜት መግሀፍ እት ዕልም ተ እት
ኢኮን፡ ሕሜት ብዕደት ኢኮን። ቀደም
ሕርየት ለዐለ ዘበን መሰለን እት ዘበን
ጥልያን ለዐለ ወክድ ዶል እንርኤ፡
ኤረትርዪን አስክ 4ይ ፈልስ ሌጠ
እግል ልድረሶ ሰምሖ እግሎም ዐለው፡
እሊመ እግል መተርጅሚን እግል
ልግብኦ ሌጠ እንዴ ቤለው ቱ። ዲብ
ዘበን እንግሊዝመ እግል መንፈዐቶም
አስክ 10ይ ፈስል አብጽሐወ
ለድራሰት፡ እሊ በክት እሊመ ሑድ
ክፈል ምጅተመዓትናቱ ረክብ ለዐለ።
ሀይሌ ስላሴመ ህዬ እምበል
ነድ ወቀትል እብ ተዐሊም ዐድነ
እግል ለአቀድም ኢወጠነ፡ ደርጊመ

ለመሰለ። ሐቆ ሕርየት ላኪን
እት ክል ቀርየት ዐድነ መድረሰት
ለኢትሸቄት እግሉ ይህለ፡ ዝያድ
ለገብአ ክዳማት እጅትማዕየት እግል
ኒበል እንቀድር።ሕኩመት ዐቦት
ወመትቀዳም እብ ዕን ዕልም ሌጠ
ሰበት ትቀይሱ ቱ እሊ ክሉ መዳርስ
ለበኔት ወትበኔ ለህሌት፡ እግልሚ፡
ምጅተመዕ ዕሉም ዒን ማል ወሐዳረት
ሰበት ገብአ።
ለምህም ሰኣል ላኪን እሊ እት
ክል ድዋራት እለ ወጠን ብኑይ ለህለ
መአሰሳት ተዐሊም ትነፈዐነ እቡ ገብእ?
እንቤ ምንገብእ ለበሊሱ አስክ እለ
ደቂቀት እለ ኢፋልና ቱ። እግልሚ፡
እት ኩልያት መጽኡነ ለህለው ደረሰ
ርኤነ ምንገብእ፡ ምን አዪ አቅሊም
ቶም? ምን እስዉ ምጅተመዕ ቶም?
ምን እስወ ቆምየት ቶም? እግል
ንርአዮም ቃድራም ህሌነ። እሎም
እት ኩልየት እብ ዕልብ ብርኩት
ማጻም ለህለው ደረሰ ምን መዳይን
ወፍረስ ተዐሊም ለቦም ዓይላት ሌጠ
መጽኦ ለህለው ቶም። ከለበዝሐ
እት ብሩር ለህለ ምጅተመዕ
ለአብካት እት እዴሁ ለህለ ልትነፈዕ
እቡ ይህለ፡ እሊ ህዬ ፈጅር ዕዳይ
እት እንቱ እት መሸንገልነ ህለ፡
ዋልዴን፡ መደርሲን፡ ዐባዪ ዐድ
ወሰብ ገጽ ዳርሳም ወብዕዳም እለ
ጋሪት እለ እብ እህትማም እግል
ንርአየ ወአትፋዝዖ እግል ኒዴ ዲበ
ብነ እብል።
ሰኣል፡ እት መስተቅበል እት
ምግብ ለኢደርሰ ግም እግል
ኢለሀሌ ፈርሀት ህሌት ገብእ?
መሰል እግል አምጽእ እግልከ፡
ዎሮት አዳምነ እት መድረሰት
ምሕላብ ክም መዲር ሸቄ ለዐላ
ቱ። እብ ገበይነ ጌማምለ መድረሰት
እግል ኒዴ ጅሩባም ዐልነ፡ እሊ ህዬ
ምን ሰነት 1991 አስክ ሰነት 2011
ቱ።
እትለን 20 ሰነት እተ መድረሰት
ለትሰጀለው ደረሰ ሐድ 15000
ደረሳይ ዐለው፡ ምን እሎም ምን
12 ፈስል ወምኑ ለዐለ እብ ምህናት
ለትደሐረው
ወእት
ኩልያት
ለበጽሐው ዶል ሐሰብናሆም፡ ምን
20 ነፈር በዝሖ ይዐለው። እሊ ህዬ
ምሰለ እት ብሩር ለህለ ምጅተመዕ
ገብአ ምንገብእ ለሓለት ሚ ትመስል
ክም ህሌት እግል ንርኤ እንቀድር።
በዲር ለዐለ እቅትሳድለ ምጅተመዕ
እት ሐርስ ወርዕዮ ልተንከብ ምንመ
ዐለ፡ ዮም ላኪን ሌሂ ይህለ። ክሉ እብ
ዕልም ትቀየረ ሐርስ ልግበእ ወርዕዮ
ጃምዐት ሌጠ ለልሐዜቱ እትሊ ዘበነ
እሊ። ሰበት እሊ ለሸባብ እግልሚ
ድራሰት ለአቡ ክም ህለው ልትፈሀም
እግልዬ ይህለ፡ ለድራሰት ተቀድም ተ፡
ለድራሰት ሐበን ወፋሽ ተ፡ለድራሰት
ገበይ ተ፡ ለድራሰት ክሉ ተ።
እትሊ ዘበን ዐውለመት ዕለመእ
ተአፈርህ ለህሌት ሓጀት እት
ብዞሕ ምጅተመዕ ሑዳም ዕሉማም

እግል ለሀሌቱ፡ እግል ሚ፡ ጀሀል
ምን ሕሩፍ እንዴ ኢገብእ፡ ለጀሀል
እት
ኢመትነፍዖት
ቴክኖሎጂ
ወይአምር መሻቀዪታት ቱ ብዱል
ለህለ። ለጀሀል ለቀዳም ምኑ እንዴ
ይእንፈግር፡ እሊመ ጀሀል ለካልኣይ
እት እንቱ ለዐሬነ ህለ። እሊ ክሉ ህዬ
እብ ሚ እንወጅሁ እንቤ ምንገብእ፡
እብ ድራሰት ሌጣ ቱ ለእንፈግር ምኑ
እግል ኢበል እቀድር።
መሰል ሓልዬ ለቤሌኒተ እግል
ሐብረከ፡ እትለ ሶዳን ጎርናተ ሶዳን
ጠብዐን አርድ አል መልዮን ስያሲ
ትትበሀል ብዝሔለ አብቀርዪና እት
ጌማም እንዴ ኣቴከ፡ ዎሮት ምሕስን
መጸዮም ከመስጅድ እግል ኢዴ
እግልኩም ክም ቤለዮም “ላላእ ሕነ
ክለው ለልአደርስ መደርስ አምጽእ
እግልነ ወክለው ፍተሕ እነ” ቤለዉ፡
እሊ ህዬ ፈጅር አጀኒቶም ክም
ደርሰው ጀዋምዕ ቱ ወለ ብዕድ ኖሶም
እግል ሊደዉ ክም ቱ ሰበት ለአምሮ
ቱ፡ዕልም ህዬ ዝያድ ለገብአት ሓጃት
ሰበት ልርእዉ ቱ። ለነፈርመ እበ
ፍክረቶም እንዴ ትረይሐ ክሉ ወደ
እግሎም ከትቀደመው ልትበሀል።
ሰኣል፡ መድረሰት ዕምር ፈንቴ
እግል ኒበለ እንቀድር?
እለ ሂገ እለ አነ ይእዋፍቅ
እተ፡ መሰለን እተ ኩልየትነ ዮም
ዓመት እግል ክል ነፈር ለረይሐት
መድሐራት ዐለት፡ እግልሚ፡ እትለ
ደውረት እለ ለትደሐረው ሽባን ማሌ
ቶም። እሎም ለእግል ተሐሪር ወጠን
መድረሰቶም እንዴ አትካረመው
ለናደለው ወብዕዳም እብ ለትፈናተ
መሰምስ መድረሰቶም እግል ሰኖታት
ብዞሕ ለአትካረመው፡ ምናተ እት
ለትፈናተ ወራታት ወጠን ፍሩራም
እት እንቶም ዕምሮም ወዝሩፎም እት
ጌማም እንዴ ኢልኣቱ ቱ እግል 4
ሰነት እንዴ ደርሰው ምስል ውላዶም
ለትደሐረው እብ ግብአቶም፡ ዕምር
ወብዕድ መሻክል እጅትማዕየት
ተአሲር ክም አለቡ ምናተ ሀደፍ
ዶል ለሀሌ እግልና ክም ንትዐወት
ለአከደው ቶም።
ሰኣል፡ዓይለትከ ምንከ ሚ ደርሰው
ትብል?
ወላሂ ብዞሕ ምንመ ኢገብእ፡
ምንዬ ገሌ ነስአው እብል፡ ምንኣሼ
ምህነት ኮምፒተር ደርስ ህለ፡ ግራሁመ
ለህለው እት ለትፈናተ አፍሱል
ህለው። እተ ውላጄ ዶል እመጽእ
ህዬ፡ ወድለ ብክርዬ ተማም ህለ፡ ሰኒ
ገይስ ህለ፡ እት ድራሰቱ ተአሲር
ሰበት ወዴኮ እቱ። እግልሚ፡ እተ
መድሐራቼ እትሕዱሩ ሰበት ዐልኮ፡
“ክም አቡዬ ኩልየት እንዴ አቴኮ
እግል እደሐር ቱ እት ልብል ዳግም
ህለ” እሊ ኖሱ ዐቢ ተአሲር ቱ።
ሰኣል፡ ናይ ደንጎበ ከሊመት ምን
ብከ?
እትለ ደረጀት እለ እግል እብጸሕ
መጦርዬ ለበጥረው ምን አዳምዬ
ምንገብእ ወመደርሲንዬ እት ሐምድ፡
ሽባን ለህለ እግሎም አብካት እት
ክሉ ወእብ ፍንቱይ ተዐሊም እት
ዕምር ራትዕ እግል ልትነፍዖ እቡ
እትፋነዮም።
ሰፍሐት
ሽባን፡
ሕናመ
ንሐምደከ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

እብ ሚ ምስምሳቱ ገብእ ሐካይም ወምመርዲን
ለበብስ ሶታይ አውመ ጌረማኒ ለለብሶ?

ልባብ
ለሐረስታይ ወለሰራቅ
ዎሮት ሐረስታይ፡ ለፋሱ
ዲብለ
ምክራዩ
ኢጸንሐዩ
ልትበሀል። ከእለ ክም ገብአት
ወድለ ግዋሬሁ ዲቡ ትሸከከ።
ከለሻብ አክለ እት ልትፈረር
ወለዐይር
ረአዮተ
ከተማም
ራቅቡ ዐለ። እሊ እተ ወዴ እቱ
ዐለ፡ ለሐረስታይ እግል መጋይስለ
ሻብ፡ ወሐረካትለ ገጹ ክለን ልብ
እንዴ ከረ ዲበን ለአቀምተን ዐለ።
ወደለ ገብአቱ ክለ ስፋት ሰራቅ
ሌጠ እንዴ ገብአት ትትርአዩ
ዐለት። ወለ ክርንቱ ሰምዐ ምን
ገብእ አክል ሕድ ዎሮት ሰራቅ
ለአተንሴ ለሀለ መስለ እቱ።
እብ ሐጪሩ ክለን ተሰርፋትለ
ሻብ ለፋስ ህቱ ሌጠ ሳርቁ ክም
ሀለ ወእምበልሁ ብዕድ ራከበ

ክም የሀለ ለአክደ እሉ ዐለየ።
እብላሆም እት እንቶም፡ ገሌ
ወቅት ሐቆ ሐልፈ፡ ሐቴ ምዕል
ለሐረስታይ
አስክለ
ገርሀቱ
ትፈረረ። እሊ ኢኮን ለፋሱ ኬን
ዲብለ ገርሀቱ ጸንሐዩ። ከዐድ
ክም ዔረ እግለ ተሰሩፋትለ ሻብ
ምን አትቃመተ፡ ሐቴመ ህቱ
ሰራቅ ክም ቱ ለለሐብር አውሳፍ
ሰአነ ዲበ።
ከምን እሊ ለንትከበቱ ደርስ፡
ሐት ሐቴ ዶል፡ መሻዕርነ
ወለእሎም እንወዴ ሽኩክ ሰበት
ልትሐከሞ ዲብነ፡ አከይ ዘን
እንወዴ፡ ወእብሊ ምስምሰ እትለ
እተ ባክነ ለህለው አንፋር አዘ
ነአጀሬ። ከምን ዝኑን ወአከይ
መታሌቶም ንትደገግ።

ዐጃይብ
ላቱ መዕሉማት

ለበዝሕ እት ቀበት ቤት ለልትረከብ ረበርብ፡
ምነ ገሮብ ሱካንለ ቤት እንዴ ሞተተ ለትትከፍከፍ ገኖበት
ቱ ለመጽእ።
ምን 25% - 33% ምን ሱካን እለ እዲነ፡
አመተ አለቡ በርሀት ሳደፈቶም ምን ገብእ ህጣሽ ትወዴ
ዲቦም።
- ክምየትለ ደም ለእት ገሮብ እናስ ተብዐት ትትረከብ
ምነ እት ገሮብ ወለት አንሳይት ለትትረከብ ክምየት ደም
ትበዜሕ፡ ምናተ እሊ ዲብለ እሉ ቦም እሕሳስ ሐበትመ
ታእሲር አለቡ።
- እግል ወድ ኣደሚ ኣሰቦሕ ምን ስካቡ ሻፍግ እት
እንቱ እግል ለሀርሱ ለቀድር ምነብህ ካፈይን እንዴ ኢገብእ
ቱፋሕ ቱ!!
- ለገብአት ወረቀት ወትንአሽ ወትዕቤ ምነ ምግበ ምን
ሰቦዕ ዶል ወለዐል እግል ትትዐጸፍ ኢትቀድር።

በሀል እ’ሙራም
- ንሳል እግል ሊበለ
ለይሓዘ ሐቆ ቤለ፡ ወለእለ
ኢወዴ ሐቆ ቤለ ወሐስበ፡
ወልብ እንዴ ትጋለደ ከክም
ገለዱ ሐቆ ገብአ ሐሰ።”
(ማልክ በኒ ዲናር)
- “መጦር አማን እግል
ትብጠር አው ቅብላት ዝልም
ወሐሰት
ወጠመዕ
እግል
ትብጠር እትለ ተሐዜ እቱ
ወቅት፡ ምን ውቃለት ክርንከ
ኢትፍረህ..ክሉ አዳም ክምእነ
ዶል ወዴ እዲነ እግል

ትትበደል ቱ።” (ውልያም
ፎክነር)
- እት ሐን ሕኩመት
ሕሽምት ሕግላን ዔብ ቱ፡ ምናተ
እት ሐን ሕኩመት መክረሀት
ለተጃረት ተ ዔብ። (ኮንፊሾስ)

መዕሉመት

ምን ሐሸራት ሐቴ ረአሰ
እግል ተሐርክ ለትቀድር፡ ሐሸረት
ኢተአለብስ ሌጣ ተ።

እሊ ሰኣል እሊ እት ባል
ብዝሓም ተቀብ ለለብል ሰኣል
እግል ልግበእ ቀድር፡ ህቱ ህዬ እብ
ሚ ምስምሳቱ ገብእ ለእት መጃል
ዓፍየት ወሕክምነ ለሸቁ ሐካይም
ወምመርዲን ለበብስ ሶታይ አውመ
ጌረማኒ ለወዱ? ወእብ ሚቱ ገብእ
ብዕድ እምበል እሎም ሓባር እሎም

ለኢለብሶ? ከእሊ ሰኣል እሊ እግል
ርሕከ ብዞሕ ዶል ምን ትሰአላቱመ
በሊስ ስእን እሉ ትገብእ። ከዲብ
እሊ ተሌ ክቱብ ለምስምሰ ለሓካይም
ወምመርዲን ሶታይ አውመ ጌረማኒ
ለሕብሮም ለበብስ ለብሶ እበ እግል
ንሽራሕ ቱ።
በዲር ክም እሻረት ነዛፈት

ጠዓሞ

ታሪክ ለቀርእ ክሉ ረአሱ ሰእየት ኢበትክ፡ ወእዲነ አምዔላት ክም ተ
ወዶል እብ ገጸ ወዶል እብ ፈሖሀ ክም ትትወለብ ለአምር። ታጅራም
ሓግላም ወሓግላም እት ታጅራም ልትበዶሎ፡ ወማሌ ሐምቃም ለዐለው
ፈዳብያም ገቦኦ፡ ወሸየም ማሌ ምዕያሮም ቀዉ፡ ወቁዳት ለዐለውመ
ሙተሀሚን ጎቦኦ። ወዕዉታም ልትፈለሎ፡ ፈለክ ህዬ ልትሎለብ ወእለ
እዲነ እግል ሐቴመ ምዕል ምን አሴራር ኢትበጥር። ሓዋድስመ እተ
ክምሰልሁ ደንጎበ አለበን ወክም ውሒዝ ሌጠ ተንክራ። ከውላድ አደሚ
ለከራሲ እብ ተርተረት ቱ ለሸኖ እቱ፡ ለለአተላሌ ሐዘን ይሀለ፡ ወዳይመት
ፈርሐትመ እተ ክምሰልሁ። ከእዲነ ቀራር አለበ ወልትፈገዕ እለ ግሉል
ሌጣ ቱ።

ተበሰም

ዎሮት እናስ እት ሐብል ምን ተሐገዘ አስክ ጄራኑ ጌሰ፡ ከሐብል
እግል ለአትሰልፉ ትሰአለዩ። በዐለ ሐብል ህዬ ኢትጽበጥ እትዬ አነ
ለሐብል አዜ ኖስዬ ሕጉዝ እቱ ሰበት ህሌኮ እግል እሰልፋካቱ ይእቀድር
ቢለዩ። ህቱ ህዬ አክል አያ መደት ሕጉዝ እቱ ህሌከ ቤለዩ።
በዐለ ሐብል ህዬ ስምስም እግል እምደድ እቱ ቱ ቤለዩ።
ለእናስ ህዬ እት ልትፈከር፣ ስምስም ህዬ እብ ኮፎ ዲብለ ሐብል
ልትመደድ ቤለዩ።
በዐለ ሐብል ህዬ ስምዓኒ መንባዬ፡ እግል ተአሰልፉ (እግል ብዕዳም
እግል ተሀቡ) ለኢተሐዜ ስነዕ ዶል ለሀሌ እግልከ፡
ለገብአ
ጋር እግል ትውዴ ትከርዐካመ አለቡ
ቤለዩ።

በሀል

- ሐ ቴ
እም፡ ምን ውላድኪ አዪ ምኖም
ትፈቲ እት ልብሎ ምን
ትሰአለወ፣ “ለኑኡሻዮም አስክ ለዐቤ፡
ወሕሙሞም አስክ ለሐዬ ወቃይቦም አስክ ለዐቅብል” ቴለቶም።
- አማን ክም አሳስያይ ቃኑን ህዳይ ምን ትትነሰእ፡ ምን ክልኢቱ
ለአጥራፍ አመብል ወበዝሐው።
- ገሌ አንፋር ሕሉል እግል ልርከቦ ዕቁሎም በርምጆ ዲብ ህለው፡
ገሌሆም ዲ መሻክል እግል ልርኮቦቱ ለዕቁሎም በርምጆ።
- ሰብ አከይ ድስ፡ ክል ዶል አቅላጥ ብዕዳም ሌጠ እት ለአሩ
ነብሮ።
- ሐቴ ደጊገት ናይ ሐሩቀት አምዕል ታመት ገጽ እብር ትረቴዕ
እብከ።
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ጸዕደ በለሊት ዝያደ ልትለበስ
ነብረ። ምናተ እሊ ጸዓዲ በለሊት
እት ቀበትለ ቁረፍለ ዐመልያት፡
እግለ ሐካይም ወለምመርዲን
ተዐብ ዕንታት ወመጺጸት ረአስ
ሰብብ እሎም ገበአ። ከእት ምግብ
20 ክፈል ዘበን ሆስፒታላት አስክ
ሶታይ አውመ ጌራማኒ ለሕብሮም
ለበብስ እት ልትዐደው አንበተው።
እሊ ህዬ እሎም ሓባር እሎም እግል
ዕንታት ብዞሕ ራሐት ለለሀይቦ
ሰበት ገብአው ቱ።
እምበል እሊመ ብዕደት ምስምሰ
ህሌት፣ ህተ ህዬ፡ ጸዕደ ለበብስ
አጊድ ረሴሕ፡ እሊ ህዬ እብ ዐክስ
ናይ ልዉናት ላተን ለበብስ ክም
ሶታይ ወጌረማኒ ቱ ። እግል መሰል፣
ለበብስ ለጸዕደ ወለሕድት ወሳከት
ረክበቱ ምን ገብእ ብዞሕ ክም ረስሐ
መስል። ወላመ ሕብሩ ምስል ወቅት
እት ልትበደል መጽእ። ወእትረአስ
እሊመ ጸዕደ ለበበብ ዶል ለእብ
ደም ረሴሕ ተ፡ ለሑሙም ዝያድ
ዕንቱ ክም ከሬ እተ ገብእ ወላመ
ልቡ ለአብዩ። እሊ ህዬ ፈርሀት
ወዴ ዲቡ ወዓሳቡ ክም ልትሳደድ
ገብእ። እት ቅብላት እሊ ህዬ ሶታይ
ወጌረማኒ ለሕብሮም ለበብስ እግለ
ርስሐት ሰትሮ ወላመ ሕሙም ምን
አከይ ነፍስያት ልድሕን።
እት ደንጎበ እለን ሓባር እለን፡
እግለ ለአቀምተን ዕንታት ወድ
ኣደሚ ብዞሕ ራሐት ለሀይበ፡ እብ
ዐክስለ ጸዕደ ለሕብረን ለበብስ
ተን። ወካሰተን ህዬ ሕብር ሶታይ
ዐክስ ሕብር ቀይሕ ሰበት ቱ፡
እብሊ ሰበብ እት ወቅት ዐመለየት
ጅራሐት ለዕንታት ምን መትሓባር
ለአድሕን።

ዝበድ ዝዖታት

“አዳም እብ ክሱስከ እት
ሰለስ ሓለት ቱ ለልትሃጌ”፣ እንተ
ለትመልከ ሰንዐት እትለ ኢመልክ
እቱ ወቅት፡ ወአክልከ እግል ልግበእ
እተ ለኢቀድር እቱ ወቅት፡ ወእግል
ለዐሬ እብከ እተ ለኢቀድር እቱ
ወቅት ቱ።

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

6ይ ክፋል
ለምስል ደክቶር ከዳሪ ለዐለ
ቦሊስ፡ ገሮቦም እብ ለሃይብ
ሸትረ። ለዶክቶር ምነ ቦሊስ ፈርሀ
ለዐለ ፈርሀት ክምሰለ ለሰአየ
ምንመ ኢጸንሐቱ፡ ልሰዕ ፈርሀቱ
ፋግረቱ ሰበት ኢዐለት፡ ቀጣኒት
ዔጻቱ ክም ምድር አንቀጥቀጢን
ተአርአዴ ዐለት። እባሆም ለካነትለ
ጀሪመት ቀትል ክም ሸአገው፡
እንዴ አፍየሐው ትፈንጠረው ከ
ትከለበወ። ለዶክቶር ለልትረከብ
እቶም ሑዳም አንፋር ቦሊስ ህዬ፡
እብ ምግብለ ፍንጡራም ለዐለው
ዐሳክር ቦሊስ፡ እተ አካንለ ቀብር
ክማም ገብአው።
ለወክድ ለሀይ ጽልመት
ጌድኣይ ሬክባይ ዕን ለኢተርኤ
ሰበት ዐለት፡ እት ክሉ ሽቅሎም
መታክል ወመሐለኪት ገብአት።
ዲበ አካንለ ግናዘት ክም
መጽአው ህዬ፡ ክሉ እግል በሐስ
ወሐብሬ ለሰድዮም መትደጋግ
እት ወዱ እግል ሐብሬ ነፌዕ
ለቤለው መዕሉማት ትለቀመው።
ኣሱር አዳም ወሔዋናት ዐድ
ወከደን ቀየሰው፡ አሰር አጫቤዕ
ጸኔሕ ዲቡ ለቤለው ሓጃት እብ
መትደጋግ ሀረሰው። ሐቆ እሊ
ለግናዘት እብ አንፋር ፍንቱያም
እንዴ ተሐንፈለት፡ ለለአትሐዜ
መትደጋግ እንዴ ወዱ ክምሰል
ትፈግር ገብአት።
ለሕፍረት ጽባቤሕ ዶክቶር
ከደሪ ወለ ሜርሓዩ ከልብለ ማይት
ለዐለ ነፈር እቱክማመ ሰበት
ዐለው፡ እግል ሕንፈ’ለ ጅተት
ሒለት ብዝሕት ኢሐዘዮም።
ለግልቡበ ለዐለ ጨበል ቀይሕ
ሐቆለ ጋልሀው ምነ፡ እምበል
ሽ’ማት ወከፈን ለትከለቀት ምኑ
ጨበል ላብሰት ለዐለት ግናዘት
ጨይሕ መጭ አበለወ። ሐቆ
እሊ ግድም፡ ለነፈር እብ ስለሕ
ጸሊምቱ ለትቀተለ ወለ እብ ስለሕ
ጸዕደ፡ እብ ሽንቆ፡ እብ ዝብጠት
እዴ አው ሐጺን ወዕጨይ፡
ወለ እብ ተሰምምቱ ለትቀተለ
እግል ልትአከዶ፡ ለግናዘት እት
መርመረ ትምታመት እዴሆም
ክምኢትፈግር
ዲበ
እንዴ
ትደገገው፡ ዲብ አሰር እደዮም
ለኢለሓልፍ መርፍዒ ሼምሼቦ
እንዴ ቤለወ፡ አስክለ ምኖም ዲብ
ነሳፈት 300 ምትር ሓድጋመ
ለዐለው መንኪነት ተሀርበበው
እ’በ።
ለመልህያም ዶክቶር ከደሪ፡
እብ ኢሀለዮቱ ሸቀላቶም ዲብ
ርሽመተ ባጽሐት ሰበት ዐለት፡
ሓዚሆም ኢአትካረመ። ለክም
አከይ-ፋል
ሞት
መለሀዮም
ለማጽኦም እት መስሎ ቅብላት
ሕድ
ለሐዘማዝሞ
ለዐለው
ሐካይም ወኔርሳት፡ መለሀዩ
ነቅም ምኖም ዐለ አለቡ።
ምናተ እት ምግብ አዚሞም፡
ባል ክሎም ለሐካይም ለትስሕብ
ልእከት መጽአት። እምበል ዕርፍ
ጽርሓት ትወዴ ለዐለት ክርን

ሙሰ መንደር

ቅሰት “ሕሽኪቶ”
ኬትባይ ሙደርስ ማሕሙድ ዑመር (ወድ-ዲኒ)
ተሌፎን፡ ለዲብ መጦረ ለዐለት
ሽምብሬበት ሰበት ተሀልፈተተ፡
ለጽርጸረ
ክም
ተአትካርም
ገብአት። እተ ወክድ ለሀይ
ተአተስል ለዐለት፡ ለእብ ሸቀላት
ኢምዕያር ብእሰ ትትረመጭ
ማስየት ለዐለት እሲት ዶክቶር
ከዳሪተ። ለመትከብታይተ እብ
ሰብር ተአተንስየ እንዴ ዐለት፡
“ዶክቶር ከዳሪ ለረክበቱ ከንሮእ
ሕናመ ስእናሙ ኢህሌነ” እንዴ
ቴለተ ሸቀላተ እግል ትወስክ
ሰበት ኢሐዜት እብ በሊስ ላብብ
ወሳብር፡ “ደሐንቱ ኢትትሻቀሊ!
የምክን እት ሽቅል ለሀሌ
ገብእ። ላኪን እንዴ ሐዜኩሁ
ወትሰአልኮቡ እግል አስእለኪቱ፡
ደሐን አምሲ” እንዴ ቴለተ
ተሌፎነ ደብአት።
ኦሮት ምነ ለአተንስወ ለዐለው

ከዳሪ ላኪን፡ ክም ሕርመት
ርሒመት
ሰበት
ገብአት፡
ለተአሰፈቱ አሰፍ፡ ክም ሰፍሓት
ክታብ ዲብ ገጸ ልትቀረእ ዐለ።
ለአትዐገቦተ
ክም
ሾከት
በለስ ለረግዘዩ ኦሮት ጸሊም
ሐጪር ከራሽ ሐኪም፡ “በሊሰ
ሰኒ ሀ’ለ ዶክቶር ኢተአትዕ’ሰ፡
ለአስበረ ማዬ ጨረ፡ እነላሂ መዐአሳቢሪን! ሂበት ሐብሬ አኪደት
አለበ ምሽክለት ትከልቅ ዲብነ።
አዜ ለዕያል ኢንሀልግ ወኖስነ
ኢንትሻቀል ነአስብር! ሕነ ህዬ
ዶክቶር፡ ለአማን እግል ንሽረሕ
ዲብ እምበል ሽቅል ሙአሰሰትነ
ወመስኡልየትነ እግል ንትረሳዕ
አለብነ። ዶክቶር ከዳሪ እለ እገይስ
ህሌኮ እንዴ ኢልብለነ ለእበ ቀንጸ
ኢኣመርነ ምን እምብል ህዬ
ጃህቱ ወለ አከጃህ፧ አርወሐትነ

ሐካይም፡ “ምንቱ ወሚ ልብል
ሀለ፧” እንዴ ልብል ትሰአለየ።
“እሲት ዶክቶር ከዳሪተ” ለልብል
በሊስ ክም ሀበቱ እንዴ እንቱ፡
“ከአፎ ለአማን ኢአሰአልክየ፡
ሞት ህሌት ወሐዮት። ሐሬ ህዬ፡
ብቆት ጃርየት ዲቡ ህሌት ምን
ገብእ፡ ለመሻቂቱ እንዴ ትሰአልነ
ምኑ በሊስ እግል ነሀበኪቱ
ብህላምዬ ዐለው እንዴ ትቤ
ዲብ ለኢተአትሐዜ ትህመት
ኣቲ ሰኒቱ፧ ከእንዴ ኢትሰትሪ
ወኢትገላቢ
ለአማን
እግል
ተሐቢራተ ዐለት እግልኪ” እንዴ
ልብል ክም አተዐሰየ፡ “ዶክቶር፡
ምን ጽባቤሕ እበየ ክም ቀንጸ እለ
ኣምራም ህሌነ አለቡ ወተለፉኑ
ህዬ ድቡእ ሀለ ከአፎ ኢበላተ፧
አስክ ለገብአት ትገብእ፡ ምን
ነአሰብር ለሐይስ እንዴ እቤቱ
ክምሰሌሁ ለእቤለ” እንዴ ትብል
በሊስ አሰፍ በልሰት ዲቡ።
ለብካይ
ለተሓበረ
ዲበ
ተአስነቃንቅ ወትትቃረጭ ምነ
ለዐለት ክርንተ እሲት ዶክቶር

እግል ንበርእ እንዴ እምብል እት
ሸቀላት ሸቀላት እንወስክ ህሌነ
መስለኒ” ህግያሁ እንዴ ኢከልስ
ኦሮት ሐኪም ብዕድ “እሊመ
ለአዜ ልትበሀል ለሀለ አከጃህ
ብዕድቱ። እናስ ምስልነ ለሸቄ
ወምን ዐባይ ደካትራነ አ’መት
ምክራዩ ኢኣመርነ ምን እምብል
ህዬ፡ እብ መስኡልየቱ ለልትሰአለነ
አለቡ በህለትቱ፧ ኢደሌናሁ
ምን እምብል ህዬ ተአገንድለነ
ወተአሸነነ
መስለኩም፧
ምን
ሐረስ እሊ እብ ደሐኑ ወሀለ
አስክ እለ ወኢትሰተረ። አስክ
ነአተድሌ እንዴ እምቤ ጀሪመት
ዲብ ስጋድነ እንከሬ! ሰበት እሊ
ለሔሰት ለትመስለኒ ወሕነ እግል
ኒደየ ብነ ለእብለ ምን ተሀሌ”---ረአዩ እንዴ ኢከምክም አዜመ
ለጀረስለ
ተሌፎን
አዳለቀ
ዲቡ። ለጎማቱ እንዴ ኢከልስ
ለአትካረመ ዶክቶር ለሕሳባቱ
ዲብ ሐንገሉ ፍንጡር ዲብ
እንቱ፡ ርሳለትለ ተሌፎነ አተናሰ።
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ዐቅል ወካህላት መሻቂት ዶክቶር
ከደሪ፡ ምስለ መተስላይ ትሰቀለ
ከሀንጦጠለ። ክም ሐ አግዒሮ
ዲብ ሕድ እንዴ ወድቀው እብ
ትገብእ ወኢትገብእ ሕድ ጀጥ
አበለው።
ለቦሊስ ሰሮም ለግናዘት እንዴ
ነስአው አስክለ እስብዳልየት
ተሀርበበወ። ለገሌ ለክፍለቶም
ህዬ፡ ለሀይባይለ ሐብሬ ላቱ
ዶክቶር ከደሪ እንዴ ነስአው
አስክለ ለትበገሰው ምኑ መርከዞም
አቅበለው።
ዶክቶር
ከደሪ
ለሐብሬሁ እብ ክቱብ ጀላብ
እግል ትትጸበጥ፡ ለሳደፈቱ ቅሰት
ክም ዳግም ገብአ። አቅዋሉ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እብ ትህመት
ግኖሕ ሰበት ዐለ፡ አሰር አጫቤዕ
ወቅያስ ረሓት እገሩ ትነሰአ።
ሐቆ ሰኣል ነኪር ወመንከር
ህዬ፡ ኖሱ ለፈረመ ዲቡ ፋይል
አቅዋሉ ትደበአ።
ለክም እም-አራዊት ዶልከ
ሕብሩ ወግንሓት ዕንታቱ እንዴ
ቀያይር ልትሰአሉ ለዐለ በዐል
ክልኤ ደቡረት ቦሊሲ፡ ለአቅዋሉ
ከትብ ዲቡ ለዐለ ገፍተር ገናድ
ክም ደብአ፡ ዶክቶር ከዳሪ
ክምሰለ ጾር ክቡድ ለትከረ
ምኑ ሰበት መስለዩ፡ እብ ራሐት
ወበራአት ምነ ጀሪመት አግረሰ
ከገጹ ትፈሰሰ። እትሊ ወቅት እሊ
ሀ’ሙ፡ ለዲበ እስብዳልየት እብ
በዳሁ ሕድ ልጭሕሮ ለዐለው
መልህያሙ፡ ወእብ እምሳየቱ
ረአስ ድራሮም ገበዩ ለዐቅቦ
ለህለው ውላዱ ወእሲቱ፡ እብ
ሀለዮቱ እግል ልበሽሮም ትዳለ።
ምናተ
ለኢትጸበረየ
ሐብሬ
ተሀየበቱ። “ለጋሪት አስክ እንዴ
ትጻሬት ትትአከድ፡ ወእንታመ
ህዬ፡ ዲበ ለአክበርከ ወለሐበርካበ
ጀሪመት ቀትል አዳም፡ እዴ ብከ
ወለ በርእ እንተ አስክ ነአትጫሬ፡
ዲብ ሐንቴ ቀይድ ቃኑን እግል
ትጽናሕቱ!” ለትብል ሐብሬ
ሐቆለ ተሀየበቱ፡ጽብጠት ቀለም
ወወረቀት ምን ኢገብእ፡ ወእምበል
እለ ምሴት እለ ጨበልመ ሕንፉል
ለኢለአምር ማይ-ማዮ እደይ
ዶክቶር ከዳሪ፡ እብ ልጃም ሐጺን
በህለት (ፌሮ) ገሕ እብ እስረት
ገብአ። እሊ ወቅት እሊ ንየቱ
ሐጭረት ወካህላቱ ትወሔት።
ምናተ ቃኑን ክምሰልቱ ሰበት
ለአምር፡ ኤማን እንዴ ወደ ከንፈሩ
ነክሸ። ለዲብ ረአሱ በጥር ለዐለ
ዐስከሪ ህዬ፡ እበ ሕርቱማለ እዴሁ
እንዴ ዴድዩ፡ ዲብ ሐቴ ምውላብ
ለአለበ ቁርፈት ጨባብ ሐቆለ
ኣተዩ ወደብአዩ፡ መፍትሑ ዲብ
ጂቡ ከረ።
ለግናዘት ጽዕናም ለዐለው
ክፋል
ናይለ
ቦሊስ፡
ዲበ
እስብዳልየት ክማም ገብአው።
ለሐካይምለ እስብዳልየት ህዬ፡
እግለ ግናዘት ለአምጸው አንፋር
ቦሊስ እብ ሕሽመት እንዴ
ትከበተዎም፡ ለለአትሐዜ መርመረ
ማይት እግል ሊደው ተሐት
ወለዐል
ትረገሰ።
መገልበብ
እደይ በህለት ጓንቲታት ጸዓዲ
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እት እደዮም እንዴ ላወሸው፡
ለጅተት እብ መትሓፋዝ ዲበ
ከሽፍ ወፍሑሳት ለገብእ ዲበ
ቤት ኣተወ። እበ ለቦምቱ ኣላት
ከሽፍ ወፈሐስ ዐላይም ቀትል
ለለሀይብ መትሻቀዪ ጥውር፡ ሰበብ
ሞት ናይለ ነፈር እግል ለኣምሮ
ሐድ መቅደረቶም ትጻገመው።
እት ገሮብለ ማይት ለዐለ ነፈር፡
ደለ ጋሻይ ለመስለዮም አሻይር፡
እብ መትደጋግ ወሰብር ጸብጠው
ወከትበው። እት ገሮቡ፡ እብ
ምለዐል
ቀርበቱ
ለትትረኤ
ለገብአት
ትግበእ
ምዝባጥ
ፍትሕት፡ ደም ለትሰጥጥ፡ ምህራሽ፡
ምስባር ወብዕድ ኢጸንሐ ዲቡ።
ለሐቴ እግል ክሎም ለሐካይም
ለተአከደት ሐብሬ ምን ተዐሌ
ላኪን፡ ለነፈር እብ ሕማም ኖሱ
ልግብእ ወእብ እዴ አዳም፡ እብ
ሕጭር ትንፋስ ለሞተ ክምሰልቱ
ተአከደው
ወዲብ
መከለሲ
በጽሐው። እትለ ዶል እላቱ ህዬ፡
ለእብ “ሀርሱኒ!” ለኢለአትካርም
ጽራር ትወዴ ለዐለት ተሌፎን፡
እብ እዴለ መዲርለ እስብዳልየት
ለትረፈዐት። ለዶክቶም ዲብ
ገጹ ልትረኤ ለዐለ ዐላይም
እንዴ ልትቀያየር “ሀ------ለ-----ው፡ አይወ ሰኒ ህሌከ፡ ዶክቶር
ከዳሪ አይወ ነፈርናቱ!” ለትብል
ህግየ ለሰምዐው መልህያምለ
እ’በ ተሌፎን ልትሃጌ ለዐለ
ዶክቶር፡ እብ ክሱስ ዶክቶር
ከዳሪ ለለአተስል ለዐለ ነፈር
እግል ለሀ’በ ለሐዜ ለዐለ ሐብሬ
እንዴ ኢደሉ፡ ለስሜት ዶክቶር
ከዳሪ ሐቆ ሰምዐው፡ እብ ሕበር
እብ ድንጋጽ በራይደ ገብአው
ከእምበል
መንቀሞ
ሕድ
ትሐዋረረው። ለበዐለ ተሌፎን
ወለ ክቡቱ ለዐለ መዲርለ
እስብዳልየት ላኪን ህግያሆም
እክሉሳም ኢዐለው። “ዶክቶር
ከዳሪ አዜ ዲብ አየ ሀ’ለ፧ ዲብ
ሐንቴ ቃኑ እት መርከዝ ቦሊስ!
ሚ እንዴ ወደ ዲብ ሐንቴ ቃኑን
ለአቴ፧ ትህመት ቀትል አዳም!
አዑዝብላሂ ምን አሼጣን አረጂም!
ከላስ----ከላስ እብ ሰፋግ እግል
እምጸካቱ፡ ኡፍ! ሚምሽክለትተ
እለ ያጀማዐ፧” ሐቆለ ቤለ ለራፍዐ
ለዐለ ሰማዐትለ ተሌፎን ጻዕደ
ዲበ መስከበ በልሰየከ፡ እብ ብጣሩ
ክልኤ ምጭሪቱ ጸብጠ። ዲብ
ሐቴ ዶል፡ ለእስብዳልየት ወለ
ዓይለትለ ዶክቶር፡ ከበር ዶክቶር
ከዳሪ በጽሐዮም። ላኪን ምነ
“አየ ክም ጌሰ ኢትደለ” ለትብል
ሸቀላት ለለአትዐርፎም ከበር
ሀለዮቱ ዲብ ሐብስ ልስመዖመ
ሊኢኮን፡ ለወክድ ለሀይ ሰር-ላሊ
ሰበት ዐለ፡ ለእለ ወዱ ሐቴመ
ሰበት ኢዐለት እግሎም ሕድ
ሌጠ ገንሐው።
ዶክቶር
ከዳሪ
መስኪን፡
እደዩ እብ እስሮ ክርቡን እንዴ
እንቱ፡ እትለ ቤተቱ ለጨባብ
ላሊ እብ ሪመ እንዴ ልትሓመጥ
ወልትረገስ፡ ምድር ሸድ-ወገሕ
እብ ጽብሐት ቤለ ዲቡ።
ትተላሌ-----ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ጅግረ መካይን እት መዲነት ከረን

እብ መናሰበት ዝክረት 56 ሰነት
አንበቶት ንዳል ኤረትርየ ለትነዘመ
ጅግረ ዐረባት ወትግትግ እት
መዲነት ከረን እግል ልግበእ ሰበት
ተሐሰበ መዲነት ከረን ለአርኤቱ
መዳላይ፡ ብዝሔ መሰጅዐትለ ጅግረ
ክምሰልሁመ እግለ ተዐወተው
መትጃግረት እበ እዳረትለ መዲነት
ለትሀየበ ማል ዝያድ እግለ ጅግረ
ግርመት አልበሰዩ፣
ለእት መዲነት ከረን እግል
ካልአይት ኢነቱ ለትነዘመ ጅግረ
ሐቴ ዱረቱ 3.4 ኪሎ ምትር
ለትገልብብ እት ገብእ፡ እትሊ ህዬ
ጅግረ ዐረባት እት አርበዕ በራሕል
ናይ ትግትግ ህዬ ናይ ክልኤ

መርሐለት ለከምከመ ዐለ።
ለእብ ብዝሓም መሰጅዐት
ለትከለለ ጅግረ እት መጃግረት
ለዐለት መቅደረት እበ ትረይሕ ገበይ
ትትርኤ ሰበት ዐለት እብ ተበርዓት
ማል ምን መተቅብለት ወእዳረት
ከረን እግል መትጃግረትለ ጅግረ
እግል ልሕዬ ምነ አቅደረ ዐለ። እብ
ፍንቱይ መትጃግራይ 1600 ሲሲ
ላቱ በረከት አርአየ ለአርአየ ትልህየ
እግል መተቅብለት ለሰሐበት ሰበት
ዐለት መምህር ለትብል ክናየት
ሀበዉ። እግልሚ ህቱ እግለ ቀደሙ
ለዐለ መትጃግራይ እግል ልሕለፍ
ለትነፍዐ እቡ በሰር ፍንቱይ ሰበት
ዐላቱ፣
ሐድ 10 መኪነት ለሻረከየ እተ
መርሐለት 1600 ሲሲ መቃዪስ ቢ
ለቡ ጅግረ ዐረባት መትጃግራይ
አቤል ምስግና ቱ እብ ሜርሒትለ
ጅግረ ብዞሕ ዱራት ለትፌተተ፡
ኦፔል ለጅንሰ ዐረብየት እንዴ
ጸብጠ አሰሩ ለተላ ወእት መጃገረት
ለአተ ኢሰያስ ተወልዴ ዐለ። እት
ፍንጌሆም ገብእ ለዐለት መጃገረት

ለትስሕብ ምንመ ዐለት፡ እብ
ግራሆም ብዝሓም መትጃግረት
እት ለሐልፍ ለመጸ መትጃግራይ
በረከት አርአየ እት ቀደም ክሎም
ሰበት አወልወለ መቅደረቱ እግል
ብዝሓም ዐጅበት።
እተ ገብእ ለዐለ ጅግረ 12
ዱረት መትጃግራይ ሻብ በረከት
ልትዐወት እቱ እት ህለ አቤል
ወእስያስ ህዬ 2ይ ወ3ይ እንዴ
ገብአው
ግራሁ
ጅግራሆም
አትመመው።እት ደረጀት 1600
ሲሲ ምቅያስ ለቡ እብ ኢንጀክሽን
ለሸቄ ዐረባት እቡ ለገብአት
መጃገረት ህዬ ቮልክስ ዋገን ጎልፍ
ጻብጥ ለዐለ ሮቤል መዐሾ እብ
ቀለቀሎ ለልትርኤ ይዐለ
እተ ጅግረ እብ ቶዮታ ካሮለ
ጻብጥ ለዐለ ሳይሞን እያሱ
ወእብ ትዮታ ካሪነ ለትጃገረ
መሕተ ሰለሙን እንዴ ተለዉ
ዕዉትለ ጅግረ ገብአ።
ዝያድ
1800ሲሲ
ምቅያስ
ለበን
ዐረባት
እግል 15 ዱረት ደላያ
እግል ጊላይ ገብሬአምላኽ
ወምሉጌታ ኪዳኔ ለአሻረከ
ጅግረ 1800-2000 ሲሲ
ምቅያስ ለቡ ጅንስ ዐረባት
ለትወቀለት ደረጀትለ ጅግረ
ጻብጥ ለዐላቱ። እትሊ ጅግረ
እሊ እግል ዐረብየቱ ቶዮታ
ኮሮለ 1.8 ቱርቦ ለቀየረ እተ ምን
መአንበትለ ጅግረ እንዴ መርሐዮም
እብ ዐውቴ ጅግራሁ ለአትመመ
ሙሉጌተ ኪዳኔ ካልኣዩ ህዬ ጊላይ
ገብርኣምላክ ጸብጠ።
እተ ጅግረ ትልህየ ሰኔት
ለአርአ ሊዮናርዶ ሞዲቺ ምን
መጅሙዐቱ 1ይ ፈግር እት ህለ፡
ሚልክያስ ርእሶም 2ይ ወሳልሳይ

ህዬ መትጃግራይ ይሕደጎ ዐለው።
እት ኢጣልየ ለፈረ ጅንስ
ዐረባት እብ ብዝሔ ለቀርበ እቱ
ጅግረ 900-1200 ሲሲ ምቅያስ
ለቡ ዐረባት እቡ ምነ ትጃገረው
መትጃግረት
ዳዊት
ማትዮስ
ለትትሐመድ በቃዐት እንዴ አርአ
እግል እሊ ጅግረ እሊ በሀለት ናይ
እለ ደረጀት እለ እተ ተዐወተ ህቱ፡
እትሊ 8 ዱረት ዱሉይ እግሉ ለዐለ
ጅግረ መትጃግረት ኢስያስ ተስፋይ
ወኣቤል ዳዊት እንዴ ቀደማቱ
እትለ ደረጀት እለ ለበጽሐ።
ገዲም መትጃግራይ ዑቅባይ
ተስፋማርያም ለሻረከ እተ ጅግረ
1300-1400 ሲሲ ለበን መካይን
መትጃግራይ ሙሴ ነጋሽ እበ
ቶዮታ ኮሮላ ለጅንሰ ዐረብየት
ተዐወተ፣ እትሊ እብ ትሉሉይ
መትዳጋሽ
ዐረብያት
ለትረአ
እቱ ጅግረ እለ መጅሙዐት እለ
ፍያት ኡኖ ጻብጥ ለዐለ ሚልክያስ
ገዛኢ ክምሰልሁመላንችያ ኤ 112
ለጅንሰ ዐረብየት ጻብጥ ለዐለ ፍናን
እምሃ እብ ሰበብ መትዳጋሽ ምነ
ጅግረ ፈግረው። እትሊ ጅግረ እሊ
ህዬ ያሬድ ሙዞሎ ወፋኑኤል ትካቦ
ግረ ሙሴ ነጋሽ 2ይ ወሳልሳይ
ለፈግረው መትጃግረት ቶም
እት ጅግረ ትግትግ (መቶር
ሳይክል) 8 ዱረት ለአትመመው
175 ሲሲ ለቡ ጅግረ እቱ ዮናስ
ጸሃዬ አወላይ እንዴ ገብአ ልትዐወት
እት ህለ፡ ዮውሃንስ ይትባረኽ ህዬ
ካልኣይ ፈግረው።እት 125 ሲሲ
ምቅያስ ለቡ ጅግራ ትግትግ ቶማስ
አፍወርቂ፡ እድሪስ መሐመድኑር
ወነቢል ከያር ምን አወላይ አስክ
ሳልሳይ እብ ቀደም ትሌ ፈግረው።
እብ ዓመት እሊ እት ከረን ለገብአ
ጅግረ መካይን ወሞቶር ሳይል
ለትአትናይት ፍገሪት
ምንመ
ትረከበት
ምኑ፡ አዋልድ አንሳት
ለይአሻረከ ሰበት ዐለ
ሽውየ ነቃስ ለዐለት
እቱ መስለ። እት ጅግረ
1600 ሲሲ ሌጠ እት
መጃገረት
ለቀርበት
ሚዛን ወልዴሚካኤል
ለፍሬ እድምለ ትልህየ
እንዴ ገብአት ለትሰሜ
ሌጠ እብ ዐለዮታ ቱ።
እሊ ጅግረ እሊ እምበለ
መጃገረት ርያደት ጥበብ
ገራጃት ወመካኒክዪን
ቀበት ዐድ ለአከደ ጅግረ

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 36

ሊግ ዐንሰበ እብ ዐውቴ ፈሪቅ
ደንደን
ተመ
ሊግ ዐንሰበ ሰነት 2017 እብ ዐውቴ
ጎል እት ሰለስ ደቂቀት ጎል ሰበት ኣተው፡
ፈሪቅ ደንደን ናይ ከረን ተምመ። እተ
ናይ ካቲመ ትልህየ ምስል ፈሪቅ አልህላል
ለትጃገረ ፈሪቅ ደንደን ከረን 2 እብ1 ቀልበ

ትልህየ 2 እብ1 ገብአት። እት ደንጎበ ላኪን
ለሕዱድ ዐለ ወክድ ሰበት ተመ ትልህየ
እብ ሜርሒት ፈሪቅ ደንደን 2 እብ 1 ሰበት

ወካስ ተአልበጠ።
እትለ ናይ ካቲመ ጅግረ ፍንጌ ፍረቅ
ደንደን ወአልህላል ለገብአት መጃገረት
መስኡሊን አቅሊም ዐንሰበ ቅያደት ዴሽ
ወፈተች ርያደት ለሻረከው እቱ እተ
ናይ ሰልፍ 45 ደቂቀትለ ጅግረ እምበል
አግዋላት ሰበት ተመት ክልኦት ለፈሪቅ እብ
ናይ ሕበር ዐውቴ 0እብ 0 እግል ዕርፍ
ፈግረ።
ግረ ዕርፍ ለገብአት ትልህየ ፈሪቅ
ደንደን እብ ሪጎሌ ሰልፋይ ጎል ሰበት ኣተ
ትልህየ እብ ሜርሒት ደንደን እግል ብዞሕ
ደቃይቅ ሄረረት።

ተመት ፈሪቅ ደንደን እግል ሰልፍ ወክዱ
ካስ ሊግ ዐንሰበ ሀረሰ። ፈሪቅ ደንደን ካስ
ሌጠ ኢኮን ለነስአ፡ 50 አልፍ ነቅፈ ጃእዘት
ነስእ እት ህለ ዝያደት 10,000 ነቅፈ
ሰዳይት ተሀየበ።
2ይት ደረጀት እንዴ ጸብጠ ጅግራሁ
ለአትመመ ፈሪቅ አልህላል 30አልፍ ነቅፈ
ወዝያደት 5 አልፍ መትናየቲ፡ ሳልሰይት
ደረጀት ለጸብጠ ፈሪቅ አስሙድ ህዬ 20
አልፍ ነቅፈ ረክበ። ሕሩይ መተልህያይለ
ሊግ እንዴ ትበሀለ ለትሰመ መተልህያይ
ፈሪቅ ደንደን አማንኤል ዐንዴብርሃን ዐለ፡
ለሔሰ ቦርቴሌ ምን ፈሪቅ አልህላል ስምኦን

እሊ ጎል እሊ እግል መተልህየት ደንደን
ሒለት መዕነውየት ለወሰከዮም ሰበት ዐለ፡
ዳግም ጎሎም እግል ለኣቱ እብ ትሉሉይ
ህጁማት ወዱ ዐለው። ክም ፍገሪት እሊ ህዬ
እት 69 ደቂቀትለ ትልህየ እብ ተመስገን
ሀብተዝጊ ጎል ረክበው ወምራዶም ተመ።
መተልህየት አልህላል እበ እት
ሸግዒቶም ውሹቅ ለዐለ አግዋላት እንዴ
ኢበሀርሮ ሰበት ተልሀው ግራለ ካልአይት

ግዴ ወለበዝሐ አግዋላት ለኣተው ህዬ እብ
ሰም-ሰማን
ሮቤል ክብሮም
ምን ፈሪቅ
ዐለ እግልጎልልትበሀል
ቀድር።
ሐመልማሎ ወመድሕን በራኺ ምን ፈሪቅ
ላሳሌ ቶም፡ ፈሪቅ ሐመልማሎ ህዬ እብ
አደብ ምነ ፍንቲት ጃእዘት ለነስአ ፈሪቅ
ዐለ።
ሊግ ዐንሰበ እግል ሕሩያም ሕካም
ሰነት 2017 እንዴ ትበሀለው ለትሰመው
ጀዋእዝ እንዴ ሀበ ተምመ።

ኮስታ ምስለ ሳልፋያም መትጃግረት
ቼልሲ እግል ልግበእ ቱ ትበሀለ

እተ ናይ በዲር ፈሪቁ አትሌቲኮ ማድሪድ እግል ለአቅብል ኢኮን፡ እት ስታምፎርድ
ብሪጅ
እግል
ለአቅብል
ወልተልሄ ለሐዜ ለይዐለ መተልህያይ ፈሪቅ
ቼልሲ ዲያጎ ኮስተ እተ
ናይ ፕሪመርሊግ ፈሪቁ እንዴ አቅበለ
እግል ልተልሄ እተ
ሕሩያም ለ25 መትጃግረት ክም
ተሐረ ልትሸረሕ
ህለ።
እት ፍንጌ
መደርብለ ፈሪቅ አንቶንዮ ኮንቴ
ወለመተልህያይ
ለህሌት ዕላቀት ብትክት ሰበት
ህሌት፡ እት ተማሪን
እግል ልእቴ አስክ እለ ሐብሬ ባጽሐቱ
ይህሌት፡ ዕላቀቱ ምስል
መደርብለ ፈሪቅ እግል ትእኬ ለቀሰበ
ጋር ምን ለሀሌ ህቱ ደዓም ምነ
ፈሪቅ እት ሱፐር ሊግ ቻይነ እት ፈሪቅ ቲያንዪን
ኩዋንያ እግል ልትዐዴ ጠለብ ሐቆለ ቀደመ እቱ ቱ። እብሊ ህዬ ፈሪቁ ምስል ፈሪቅ
ሌስተር ሲቲ ለወደየ ትልህየ እት ክርሲ እንዴ ትገሰ ክም አዳሙ ዐፈየ።
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መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ
ሕርየት አሳሚ
• እግለ ትወለደ ጅነ ስም
አፍገሮት አው አስመዮት እት ክሉ
መጅተምዓት ልሙድ ወምስኡልየት
ለለአጸውር ጋርቱ። ሕርየት ስም
መስኡልየተ እት ዋልዴን ናይለ ጅነ
ወአቃርብ ምንማቱ፡ ለትትሐሬ ስም
ላኪን እት ሐያት ናይለ ጅነ ልግበእ
ወናየ መጅተመዕ ዶረ ዐቢ ሰበትቱ፡
እት ለትፈናተ ድወል ሕኩመት
እደየን እግል ለኣትየ ላዝምቱ።
• እት ፍንጌ ሕዱድ ሞሮኮ
ወአልጄርየ ለልትረከበ ቀባይል ለመድ
ሕርየት ስም ‘ላሲም’ ለትትበሀል
ዓደት ትገብእ እግሉ። እተ ዓደት
ህዬ አቦት አው አብዕብ ናይለ ጅነ
አው ምን ዐባዪ ዐድ እንዴ ተአከበው፡
ምነ ምን በዲር እግል ልሕረው ምኑ
ክሩይ ለዐለ አሳሚ እብ በክት ለሐሩ
እግሉ። ለእግለ በክት ልዳሌ አሳሚ
ክም ምራዶም ለልሐረዉ እንዴ
ኢገብእ፡ ናይ አብዕቦታት፡ አቦታት
ወፍራስ ናይለ ቀቢለት ቱ። ምነ
ቀቢለት ስሜቱ እግለ ጅነ ለትትሐሬ

አሳሚ ሰ’ሙ።
• ናይ እሙራም ርአሰ
ደውለት አሳሚ ወተእሲር ለቦም
አንፋር ክም ፈናኔን ሕርየትመ እት
ብዞሕ ድወል ልሙድ ቱ። ድድ
እሊ ህዬ፡ ምስል ሽዋጢን ለልትጻበጥ
አስማይ እቡይ ቱ።
• መምለከት ስዑድየ፡ ናይ
ዐረብ አሳሚ ወተርጀመቱ ለከምክም
ክብት ቃላት እንዴ አዳለው አዪ
ዋልዳይ እግሉ እንዴ ገንሐ ውላዱ
ክም ሰሜ ዋድያም ሀለው። ምን እሊ
አሳሚ እሊ ወኬን ስም አፍገሮት ህዬ
እበ መምለከት መምኑዕ ቱ።
• እት
ግብለት
ኮንጎ
ለልትረከብ ቀባይል፡ ምስለ ዕለት
ሜላድ ናይለ ጅነ እንዴ አትጻበጠው
ስሙ። መሰለን፡ እት ከረም ትወለደ
ምን ገብእ፡ ማይ፡ ዝላም አው ውሒዝ
ለልብል አሳሚ ሰሙ።
• ህኑድ ቀይሒት አሳሚ
አብዕቦታቶም ወናይለ ፈትዉ ንዋዮም
ወለፈትዉ ጽዋሮም እግል አጀኒቶም

ነፈር እግለ ጅነ እት አርበዓሁ ወእት
ዶል ህዳዩ እበ ቃኑነ ቀቢለት ህያብ
እግል ለሀቡ ላዝም ቱ።
• እት ድወል ዐረብ ምስል
ዲን ለልትጻበጥ አሳሚ ዝያድ
ልሙድ ወፍቱይቱ። ክም መሰል ህዬ፡
ለበዝሐው ሙእምኒን እስላም ፡ ምስል
ረቢ ወነቢ ለልጻበጥ አስማይ ለሐሩ።
በሀለት ዐብደለ ፡መሐመድ ፡ ሓምድ
ወማሕሙድ ዝያድ ልትሐሬ። እት
መስር ወገሌ ድወል ዐረብ፡ አስማይ
አጀኒቶም ምስለ ለትወለደው እተ
አምዕል፡ መናሰበት ወሸሀር ለአፈግሮ
እግሎም። መሰለን ጅምዐት፡ ከሚስ፡
ሸሀር ረመዳን፡ ሐድ ወለምስሉ።
እሊ እት ዐረብ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
እት መጅተምዐናመ ሀለ። እተ
ክምሰልሁመ ለጅነ እት ከብድ እት
እንቱ ዋልዳዩ፡ አብዕቡ አው ሓሉ
ሞተ ምን ገብእ ስም ናይለ ሞተ
ነፈር ወሪስ ልሙድቱ።
• አሳሚ ምስል ለትፈናተ
መናሰባት እንዴ ትጻበጣመ ፈግር።
መሰለን ለጼወ ቀደምለ መትወላደ
ጅነ ሓግለት ዐለት ምን ግብእ ወምስለ
ጅነ ሐቆ ጸግበት፡ ለጅነ ድራር
አው ፈረጅ ልትሰሜ። እት መስር
ወልብናን እት ክሎም ሙእምኒን
እስላም ወክስታን ለልትመሳሰል

ሰምዉ። እግል መሰል ክምለ ሽርዑን
ፈረስዬ፡ ለኢልስሕት ነሻብዬ።
• አምሪክዪን ለጸላይም ከማን
ስሜት አብዕቦታቱ ወአቦታቱ እት
ለአትመጣውሮ፡ እግለ ውሉድ ስሜት
ለአፈግሮ እሉ።
• እት ጀርመን ዋልዴን
አስማይ ውላዶም እተ ለትከስሰ
ጀሀት እንዴ ጌሰው እግል ለአስቡቁ
ለቀስብ ቃኑን ሀለ። ለልትሐሬ አሳሚ
ህዬ፡ ምስል ንዛም ናዚ ለልትጻበጥ
አው እሉ ለልአትፋቅድ እግል
ልግበእ አለቡ፡ ለትትሐሬ ስም ጅንስ
እግል ትፈንቴበ እተ ክምሰልሁመ
አሳሚ መአሰሳት ዐባዪ መትነፍዖት
እጁዝ ኢኮን፡ እምበል ማርስድስ።
ሰበቡ ህዬ፡ ማርሴድስ ለትብል ስም
መአሰሰት እብ ስሜት በዐለ ለፈግረት
ሰበትተ።

ውላድ ከፎ ለትመስል ወለት ፈቱ ገብእ?
“ግርመት ለሀበኒ እንዲኢኮን
ዐቅል ምን ጎርዬ እረክቡ” እት
ልብለ ብዝሓት አንሳት እንሰምዕ።
ምን እለ ህግየ እለ እግል ንፍሀመ
ለእንቀድር፡ እብ ረአይ አንሳት፡
ውላድ ዝያድ ምን ለባበት እት
ግርመት ክም ልትሐሰሮ ቱ። ምን
አሳስ እሊ ህዬ፡ አንሳት እት ናይ
በረ መንዘረት እት ልትሐሰረ
ርእየት ልሙድ ቱ። እብ አማን
ላኪን ለሐቂቀት ህታተ ገብእ?
እት ጃምዐት በርሊን መደርሰት
ዕልም ነፍስ ላተ ዶ/ር ራሄል
ዶልፍ፡ ወላድ ተብዕን እተ እግል
ዶሉ ለለአሱሱ ዕላቃት ቱ ዝያድ
ምን ለባበት እት ናይ በረ ግርመት
ልትሐሰሮ እንዲኢኮን፡ እግል ዲመ
ለልተምነወ ወለት ምን ግርመት
በራሀ ዝያድ እብ ግርመት ጅዋሀ
ለሐርወ። ሰበት እሊ አንሳት በደል
እት ቀደም ምራየት እት ብነ
ግርመት ጅወ እግል ለአንተብሀ
በን ትብል።
ገሌ ምነ እት በሐሰ፡ “ውላድ
ተብዕን እግል ህዳይ ከፎ ለትመስል
ወለት ለሐሩ” እንዴ ትቤ
ለአጥበዐቱ፡ እግል ንርኤቱ። ህተ
እለን ለተልየ ንቃጥ ምነን ለደገገት
ወለት ሻፍግ ናይ ህዳይ ሰኣል ክም
ረክብ ተአክድ። ከለ ዐዋምል እለን
ተን፦
• እተ አወላይ ዕድምኩም
መግሀፍ
ህዳይ
ክም
ብኪ
ኢተአሽዒሩ። እግል ውላድ ተብዕን
ጠለብ ህዳይ ኖሶም እግል ልጥሎቡ
እንዲኢኮን፡ ምን አንሳይት ሐቆ
መጽአዮም
ሀረብ
ልትወጤ
እግሎም።
• ውላድ ተብዕን ሕርየቶም
ለከልኦም ወቀዋኒን ለለአበዜሕ

ቅሰት ሱረት

እለ “ሻም ወሐጹር” ለትብል
ስም ለትሀየበት ሱረት እበ ወድ
ፈረንሰ ላቱ ስሙይ መሰውር
ሮበርትድዮስነ
ለትሰወረትተ።
ህተ እት ወቅት ወራር ቅዋት
ናዚ እት ፈረንሰ ለትሰወረት
ትገብእ እት ህሌት፡ ክልኦት
ሰብ ሻማት እት ቀበተ ሐርብ
ለደመረዩ ናይ አስላክ ሐጹር
ዌራይ ዴሽ ናዚ እንዴ ገብአው
ሻማቶም ለአዳውሮ እት ሀለው
ለተአርኤተ።

እቶም ሰበት ኢፈቱ፡ “አየ
ዐልከ፡ አቴከ፡ ፈገርከ”ወለመስሉ
ዝዖታት ኢተአብዝሒ እቱ። እተ
ክምሰልሁመ
ምስል
መሳኒቱ
አትማሳይ ለፈቴ ሐቆ ገብአ፡ በደል
ኢተአትማሴ ትቢሉ፡ ምስሎም
አትማሲ ወመስንየቶም ግብኢ።
ሐቆ እለ እብ ሑድ-ሑድ ለምስልኪ
ለሓልፉ ወቅት እት ፈትዩ ሰበት
መጽእ፡ አትማሳይ ምስል ጅማዐቱ
ኖሱ እግል ልሕደጉቱ።
• ግርመትኪ እብ አምር
ለተሌት እግል ትግበእ በ፡ እተ ህቱ
ለልትከሰስ እቡ መጃል ካፊ አምር
ዶል ለሀሌ እግልኪ፡ ዝያድ እግል
ልትበሰጥ እኪቱ። ሰበት እሊ፡ በደል
እት ሳሎናት ዲብ ትትማሸጢ
ትውዕሊ ወቅትኪ እት መክተባት
ምን ተሓሊፉ ልትሐሬ።
• እግል ልህዴኒቱ እንዴ
ትበይ
እብ
ሸፋግ
ነፍስኪ
ኢትሄቡ።
• ኢርሕኪ ኢትምሰሊ፡ እተ
አብያት ሰግሰጋት እት ተአትማሲ
ክም እትዬ ኢትቅሬቡ። ኩሉ ሰኒ
ወእኩይ ጠባይዕኪ እብ ዋዴሕ

አፍሂሙ። እግለ ህቱ ለኢፈትዩ
ጠባይዕኪ ህዬ ምስሉ እብ ግብአት
ተሓሬቡ።
• ቅንእ እት ፍቲ ሰኔት
ምንማተ፡ ስ’ደ ሐቆ ሐልፈት ላኪን፡
ዕምር ሻምኩም ሰበት ተሓጭር ሰኒ
ቀንኢት ኢትግብኢ። እምበልሁመ
ክሉ እት ልብኪ ጽቤጡ፡ መራቅበት
ኢትፍረሪ ዲቡ።
• ምን
ዐደድ
ወለዐል
ከጃሊት ኢትግብኢ ወሐየ አለባመ
ኢትግብኢ፡ ሜዛንኪ እት ተዐቅቢ
ጊሲ።
• ክም ምስጢር እንዴ
ቤለ ለለአስእለኪቱ ሓጃት ወኩሉ
ረአሱ እግለ ምን ልብኪ ለተአሚነ
መስንየትኪመ ኢተአስኢሉ።
• ምስል ብዕዳም ኢተአሳኒኑ፡
እት ቀደም አዳም እግሉ ልግበእ
ወእግል አዳሙ ወካሰተን ወልዳይቱ
ኢትቅበቢ።
• ውላድ-ተብዕን በካይት፡
ሐሻሼናይት፡ ሔምያይት ወምን
ቅያስ ወለዐል ትርድት ወለት
ኢፈቱ። ምን እሊታት መደጋግ
እግል ለአትሐዜኪቱ።

10 ፍንቲት ሕዜ

አጥዓሚቶ

• ህተ.
ደሐንካቱ
ማሚ ሐቢቢ፡ እግለ ወረቅት
ኮንተራት ህዳይነ አክል እሊ
ምን ገንሐካሀ?
• ህቱ.
ደሐንቱ
ለኩንተራት ለተምም እተ
ዕለት እፈትሽ ህሌኮ።
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