ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 09 ኦጎስት 2017
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መህረጃን ወጠን ምን 18-20 ኦጎስት እግል ልትጋየስ ቱ
መህረጃን ወጠን 2017፡
እግል አሀምየት ኣሳር ሀውየትነ
ለሸሬሕ “ኣሳርነ ተኣምርተ
ጅንስየትነ”
ሐንቴለ
ትብል
ስቅራት፡ ምን ዮም 18 አስክ 20
ኦጎስት ዲብ ሐረት ኤክስፖ አስመረ እግል ልግበእ ክምቱ፡
መስኡል መክተብ ወጠኒያይት
ልጅነት ዓያድ አሰይድ ተስፋይ
በርሄ ሐበረ።
አሰይድ ተስፋይ እግል ኤሪነ
ዲብለ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲብ እሊ
እግል ሰለስ አምዕል ለልተላሌ
መህረጃን፡
እግል
አግቡይ

ብንየት ወግርመት መዲነት
አስመረ ለለርኤ ዕፌ ስወር፡
ምስለ ስቅራት ለገይስ ፍንቱይ
ኮንስርት ለሸምል፡ ወራታት ፈን
ወዓዳት፡ ባዛር፡ ዕፌ ፍረቅ ዓዳት
ሽባን፡ ለለአደርስ ወለአትፋጌዕ
በራምጅ፡ ክምሰልሁመ ምስል
ዘመናይ ቴክኖለጂ ለተትኣምር
ሐረት አጀኒት ለከምክም ክምቱ
ሸርሐ።
እምበል እሊ፡ እግል ሸዐብ
ለልትሐደር መአሰሳት ሃይበት
ከደማት፡ ክምሰልሁመ መፈወድየት
ዘርእ ወንዋይ ወጽበጡ እግል

አቅረቦት
ዱሉያም
ክምሰል
ህለው ከደማት መዋሰላትመ እበ
ሔሰት ገበይ ዱሉይ ክምሰል ህለ
አፍሀመ።
እግል ሰበብ ሕጭር አምዔላት
መህረጃን እብለ ከስስ ህዬ አሰይድ
ተስፋይ አግደ - ለእግል ዝያድ
20 ሰነት ቀርብ ለዐለ ጽበጥ እብለ
ሔሰት ገበይ ለቀርቦ እቱ አዋይን
እግል ክልቀት፡ ምስለ ከስሶም
ጀሃት ፋዬሕ ናይ በሐስ፡ ድራሳት
ወህድግ አግቡይ እት አትኣታይ
ምህም ሰበት ገብአ ክምቱ እንዴ
አሸረ፡ ናይ ዮም ዓመት መህረጃን፡

እሊ ክምሰል መዐዳይት መርሐለት
እግል ልግበእ ክምሰል ትቀረርረ
ወደሐ።
መስኡል መክተብ ልጅነት
ዓያድ ወጠን አሰይድ ተስፋይ
በርሄ ዲብ ደንጎበ፡ መህረጃን
ወጠን፡ ብዝሔ ዓዳትነ ወዲቡ
ለሀሌት
ግርመት
ወጀላል
ለልትረኤ ወቅየምነ ለልትረቤ
እተ መርሐለት መትወራራስ
ክምቱ እንዴ አሸረ፡ ሸዐብ ክምሰለ
ልሙድ እግል ተኣምርተ ሀውየቱ
ላቱ ቃሊ ሕሹም እሕጥፋሉ እግል
ልነውር ወለአግምል አትፋቀደ።

መወአአኤ፡ ናይ ሳልፋይ ሰር ሰነት ጌማም ወዴ

ቦርድ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ፡ ምን ዮም3 አስክ
5 ኦጎስት ዲብ አስመረ እትለ

ወደዩ እጅትመዕ፡ ናይ አወላይ
ሰር ወራታት እንዴ ጌመመ
ዲብ ወራታት በራምጅ ሐዲስ

ወእስትራተጂያይ ኤታን ሽቅል
ሀድገ።
ዲብ እሊ መስኡሊን አቅሳም

ከበር እስትሽሃድ
ነፈር ዉዛረት ኻርጅየት ገዲም
ሙናድል ሀብቴ አብርሃ እበ ዐለ እቱ
ሕማም እት ቀበት ዐድ ልትዓለጅ
ሐቆለ ጸንሐ፡ እት ዮም 6 አጎስት እት
69 ምን ዕምሩ አስተሽሀደ።
እት ሰልፍ 1975 እት ቅዋት
ሸዕብየ ተሕሪር ኤርትርየ ለተሓበረ
ሸሂድ ሀብቴ፡ ቀደም ሕርየት እት
ቅስም እዳረት ሸዐብ፡ ሐቆ ሕርየት ህዬ
እት መፈወድየት ራድኢት ወላጅኢን፡
መፈወድየት ኤርትርዪን እት ኻርጅ፡
ክምስለሁመ እት ዉዛረት ኻርጅየት
እብ ደረጀት ሙዲር ዓም እግል ሸዕቡ
ወሕኩመቱ እብ መትሰባል ለከድመ
ምሔርባይ ቱ።
ዓደት ቀብር ናይ እሊ በዐል ፈረዕ
ወአብ 3 ዉላድ ላቱ ምሔርባይ፡ ፈጅር
8 አጎስት እት መቃብር ምሔርበት አስመረ እግል ትትመም ቱ።
ዉዛረት ኻርጅየት፡ እብ እስትሽሃድ ገዲም ሙናድል ሀብቴ አብርሃ ለትሰመዐየ
ሐዘን እት ሸርሕ፡ እግል ዓይለቱ፡ መሊህያሙ ወፈተቹ “ኤማን ወሰብር ለሀበኩም”
ትብል።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 32

አቃሊም ለሐድረየ እቱ እጅትመዕ
ቦርዲ፡ እት አቅሊም አቅሊሙ ናይለ
ትሰርገለ ወራታት፡ ክምሰልሁመ
ፈዓልየት
ወአሀምየት
ናይለ
አህዳፍ መሕበር እት ፍዕል እግል
አውዐሎት ወመናበረት አዋልድ
አስናት እግል ሐሰኖት ለትሰርገለ
በራምጅ እብ ፋዬሕ ጌመመ።
እብ አሳስለ ተቅሪር፡ ደረጀት
ፈዛዐት አዋልድ አንሳት እግል
ወቀሎት፡ እቅትሳድያይ መቅደረት
አንሳት እግል ወሰኮት እብ ተዕሊም
ክምሰል ለአሳድረ እግል ዊደት፡
ዓፍየተን እንዴ ተሐፈዘት ዓፍየት
መጅተመዕ እግል አድመኖት፡
ክምሰልሁመ ለለአዜ ዐዋዲ እግል
ሀወኖት
ለትሰርገለ
በራምክ
ለለአትናይት ፍገሪት ክምሰል
ትረከበት ምኑ ትሸረሐ።
ርኢሰት
መሕበር
ወጠን

አዋልድ አንሳት ኤረትርየ አሰይደ
ተክአ
ተስፋሚካኤል
ዲብለ
ቀደመቱ ሸሬሕ፡ መሕበር ወጠን
አዋል አንሳት ኤረትርየ ሩእየቱ
ወአህዳፉ እግል ልብጸሕ እብ
ዶልዶሉ ስትራተጂያይ ስታቲባት
ዲብ ረስም ሸቄ ክምሰል ጸንሐ፡ እሊ
ህዬ ለትቀየሰ ወቀይ እግል ልውቄ
ለለአቀድር ክምሰልቱ ወደሐት።
ዲብ ደንጎበ፡ ዲብለ ተሌ
ካልኣይ ሰር ሰነት፡ ስያስያይ
ፈዛዐት ወመሻረለት አንሳት እግል
ወቀሎት ገብእ ለዐለ በራምጅ
እግል አደቀቦት፡ መትነዛም አዋልድ
አንሳት እግል አፍየሖት፡ መቅደረት
ከዋድር እግል ወቀሎት፡ ተረት
አንሳት እግል አዜዶት፡ ክምሰልሁመ
ኤዝያይ ለመድ እግል ሀወኖት እብ
ውሕደት እግል ልትከደም ዲብ
መፋሀመት ትበጸሐት።*

ከበር እስትሽሃድ
ገዲም ወእሙር ፈናን አልአሚን ዐብደለጢፍ፡ ዮም
7 ኦጎስት ጽብሕ ምድር ዲብ 78 ሰነት ምን ዕምሩ እብ
ሕማም አስተሽሀደ።
ምን ሰልፍ
1960ታት ዲብ መሕበር አትሓያስ
ወጠኒያይ ዓዳት (ማምሃል)፡ መሕበር ተማሲል አስመረ
(ማተአ) ወብዕድ ፍረቅ እንዴ ገብአ፡ እግል ዋይዲባት
አባይ ለፈዴሕ፡ ጽልእ እት ረአስ እስትዕማር ለሸሬሕ፡
ክምሰልሁመ እግል ወጠኒያይ ንዳል እስትቅላል ለናሽድ
አልሓን እብ ሀገጊት ትግራይት ወትግርኘ፡ ለሐለ ፈናን
አልአሚን ዐብደለጢፍ፡ አሰልፍ ነፈር ሐረከት (መሕበር
ሸውዐቴ) እንዴ ገብአ፡ ዲብ ሰነት 1974 ህዬ እት ስፉፍ
ጀብሀት ተሕሪሪ ኤረትርየ እንዴ ተሓበረ ንዳሉ እግል
እስትቅላል ለአተላለ ምሔርባይ ቱ።
ግረ እስትቅላል፡ ምን ዐለዮ እንዴ አቅበለ ዲብ ዐዱ
ሐቆለ አተ፡ ዲብ በራምጅ ዐማር ወሕፍዘት ስያደት፡ አስክ
ወክድ እስትሽሃዱ እብ ምህነቱ ዐባይ ግዴት ለኣግደ ገዲም
ፈናን አልአሚን ዐብደለጢፍ፡ በዐል ፈረዕ ወአብ ሰለስ
ውላድ ቱ።
ዓደት ቀብሩ ህዬ፡ ፈንጎሕ ዮም 8 ኦጎስት ሰር አምዕል
ዲብ መቅበረት ሹሀደ አስመረ እግል ትግበእ ቱ።
ሽኡን ዓዳት ጀ.ሸ.ዲ.ዐ. እብ እስትሽሃድ እሙር ፈናን አልአሚን ዐብደለጢፍ ለትሰመዐዩ ሐዘን
ዲብ ሸርሕ፡ እግል ዓይለቱ፡ ፈተቹ ወመሻቂቱ “ኤማን ለሀበኩም” ልብል።
ገጽ

ዐንሰበ፡ እት ለፈናተ ድዋራት ከዛናት ልትበኔ
እት ኣቅሊም ዓንሰባ ሙዴርያት ገለብ፡ ሓመልማሎ፡
ዔላበርዕድ ወ ከረን እብ ዝያድ
18 ሚልዮን ናቅፋ ሰለስ ከዛናት
ወ ሰለስ ራህያታት ልትሸቄ ሀላ።
እት ፈርዕ ዓማር ብና ለእቅሊም
መስኡል ፈርዕ ብንየት ትሕትየት
ሓርስ ኣሰይድ ገብረመስቀል
ተወልደ እግል ኤሪና እታ ሀበያ
ሓብሬ፡ ለእብ መዓወነት ውዛረት
ሓርስ፡ ክምሰልሁማ ወዛረት አርድ፡
ማይ ወ ድዋር ልትሸቄ ለሀላ ከዛናት
ወ ራህያታት፡ እት ቀበት 5 ወርሕ
እት ዶንጎባሁ ክም በጽሓ ወ ሽብህ
ማይ ጻብጥ ክም ሀላ ሸርሓ።
ለሀደፍ፡ ደማነት ማይ ሲቶ እግል
ስካን ወ ንዋይ ሌጣ እንደይገቢእ፡
እግል ዓማር ሓርስማ ክምቱ

ላኣሸራ ኣሰይድ ገብረመስቀል፡
እት ሓንቴሄን ለልትረከብ ዝያድ
180 ሄክታር እንደዓመራ፡ ጠለባት
ለባካት እት ኣትመሞት ድሮ እግል
ለህሌ እግሉ ቱ።
ተረት ሸዓብ እት ብናእ
ለከዛናት ወ ራህያታት እንደሓመዳ
ህዬ፡ ሓቆላ ተማ ደበት እግል
ኢልትመላእ ለመሻረከት እግል
ትተላሌ ትፋና።
እታ ሽቅል ፍሩራም ምና
ሀለው እታ ሀበዋ ሓብሬ፡ ለከዛናት
ወ ራህያታት መሻክል ማይ ሲቶ
ኣዳም ወ ንዋይ ሌጣ እንደይገቢእ፡
ዓማር መስኖ እት ጠወሮት ተረት
ክም ቡ እንደኣሸረው፡ ምኖም
ለትትጠለብ እት ኣተመሞት ክም
ከድሞ ኣከድው።

መህረጃን ኤረትርዪን ስካን ስካንዲናቭየ/
እስራኤል/ጀዳ

ዲብ ድወል ስካንዲናቭየ፡
እስራኤል፡ ክምሰልሁመ ጀደ ስዑድየ
ለነብሮ ምዋጥኒን እብ ጀሀትጀሀቶም፡ ወራታት ዲብሎማስየት
ሸዐብ ለለአደቅብ በራምጅ ክምሰል
ሰርገለው፡ ምነ አካናት ለበጽሐተነ
ሐብሬ አሸረት።
እብ አሳስለ ሐብሬ፡ ኤረትርዪን
ስካን
ድወል
ስካንዲናቭየ፡
ወጠኒያይት ሀውየቶም ወቅየም
መጅተመዖም እግል ሕፍዘት እብ
መትአያስ ዛይድ ክምሰል ሸቁ
ምን 27 አስክ 30 ጁላይ ዲብ
ስቶክሆልም - ሽዌደን፡ ዲብለ
ወደዎ መህረጃን እተ ቀደመው

መዳሊት አከደው።
ለምሽተርከት ዲብለ ረአዮም፡
መህረጃን - ምንለ ተሐይስ ተሐምቅ
ለትብል እቱ መራሕል ውሕደት
ወመትወራራስ
ክምቱ
እንዴ
አሸረው፡ ተሐድያት ዐለዮ እግል
መትባጣር ለሰድዮም ውሕደቶም
ለለአደቅቦ እተ መናሰበት ክምሰልተ
ወደሐው።
እግል 19ይ ወክዱ ለገብአ
መህረጃን
ኤረትርዪን
ስካን
ስካንዲናቭየ፡ ሰሚናር እብ ወዚር
ካርጅየት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡
ሰሚናራት፡ ዕፌ ስወር፡ መትፋግዒ

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

በራምጅ እግል ዐባዪ
ወነኣይሽ ወራታት ፈን
ወጎይለ ሸዐብ ለሸምል
እት ገብእ እብ ናይረት
ገበይ ክምሰል ገብአ
ልዘከር።
እሊ ክእነ ዲብ
እንቱ፡ ወዚር ካርጅየት
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ፡
መጥመጦርለ መህረጃን፡
ምስል
መስኡሊን
ወሙረብየት ዲብ ድወል
ስካንድናቭየ
ለህለ
ወጠኒያይ
መትነዛም፡
ዲብ አደቀቦት ጀብሀት
እብ
ዓመት፡
ዲብ
አስፈዮት
ሓድር
ተልየልል ህዬ እብ ፍንቱይ ለረከዘ
ልቃኣት ገብአ።
እብ ብዕድ እንክር፡ ዲብ
እስራኤል ለህለው ሽባን፡ እግል 30
ዓይላት ሹሀደእ እግል ክልኤ ሰነት
እግል ልራዑ እብ አሳስለ አተው
ገለድ፡ 21 አልፍ 60 ዶላር እተይ
ወደው።
ዲብለ መናሰበት፡ ሙነፍዝ ቅደይ
ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ እስራኤል
አሰይድ ሰለሙን ክንፌ፡ ለሽባን
እግለ ነስአወ በዳሪት እንዴ ሐመደ፡
ሐድ 40 ብዕዳም ሰብ ምራድ ኖስ
ሽባን ሕድ ለትሸብህ በርናምጅ
እግል ለአስተብዱ እግል ልትሐረኮ
ክምሰል አምበተው ሸርሐ።
ወራት ብዕደት፡ ሙነፍዝ ልጃን
ጃልየት ኤረትርዪን ስካን ጀደ
ወድዋረ ስዑድየ፡ ዲብ ዮም 27
ጁላይ፡ ዲብ አደቀቦት ወራታት
ለረከዘ ልቀእ፡ ምስል አንፋር
ጃልየት ክምሰል ወደው፡ ምነ አካን
ለበጽሐተነ ሐብሬ አትአመረት።
ዲብለ ልቀእ፡ ለዲብለ ሐልፈ
ወርሕ ማርስ ለተሐሬት ልጅነት፡
ዲብለ ትመጽእ ሰነት እግል
ትሰርግሉ እብ ሰበትለ ኤተነቱ
በራምጅ ሐብሬ አቅረበት ወአፍካር
ትባደለት።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 32

መሕበር ምስኩናም
ሰዳይት ልትሀየብ
እግል እስትቅላል ወስያደት
ለመስከነው ምሔርበት ስድየት፡
ወጠኒያይ ዋጅብ ክምቱ፡ ወካይል
አፍረዐትለ መሕበር ዲብ ካርጅ
ሸርሐው።
ለወጠኒያይ
መሕበር
ምሔርበት ምስኩናም ሐርብ
ኤረትርየ ዲብ ዮም 1 ኦጎስት
ዲብ ዓለ-ጋዴን ዲብለ ነዘመዩ
ተጃርብ ናይ መትባዳል መሕበር
ጎማት ለሻረከው እግል ኤሪነ
ዲብለ ሀበወ ሐብሬ፡ ምን ዳይማም
አዕደእ እብ ሸክል እሽትራክ፡
ክምሰልሁመ ተዕቢኣት እንዴ
ገብአ ወለትፈናተ ወራታት እብ
ነዘሞት ለአከበው እተይ ወኣላት፡
እብ ገበይለ መሕበር ዲብ መዓል
ምስኩናም ክምሰል ልውዕል ገብእ
ክምሰል ህለ እንዴ ሐበረው፡ ዲብ
እሊ ለልትሐመድ ወቀይ ናይለ
ሻረከው ምዋጥኒን ዕልብ ምን
ውቅት ዲብ ወቅት ዐቦት ሰጅል
ክምሰል ህለ ሐበረው።
ምን ፈርዕ ዮቶበሪ ሽዌደን
አሰይድ
ኣሮን
ጳውሎስ
ወራታቶም ዲቦም ሌጠ እንዴ
ተሐደደ ጃላብ እግል ኢልትረፍ
ወዲብ ግም ሐዲስ እግል ልትዐዴ

አርቡዕ 08 ኦጎስት 2017

እብ ክለ ሒለቶም ሸቁ ክምሰል
ህለው እንዴ ሐበረ፡ ክለን ዲብ
ካርጅ ለነብረ ዓይላት፡ መሕበር
ምስኩናም እግል ስድየት እግለ
ገብእ ጸገም እግል ልትሓበረ
እቱ አትፋቀደ።
ርኢስ ፈሬዕ ኦክላንድ አምሪከ አሰይድ የማኔ ተክሌ
እብ ጀሀቱ፡ ዲብ ሰልፍ እበይኑ
ለአምበተዩ ወቀይ ዲብ እሊ
ወክድ እሊ ብዕዳም ሰብ ምራድ
ኖስ ሰበት ተሓበረው እቱ፡ ናይ
105 አልፍ ዶላር መሽሩዕ ወዱ
ክምሰል ህለው እንዴ አሸረ፡ አስክ
እለ ሐድ 50 ምእታይት ምነ
ተሀየበዮም መሃም እትሙማም
ክምሰል ህለው፡ ዲብ ምስተቅበል
ህዬ ለሰዳይት እግል ረሸዶት
እግል
ልሽቀው
ክምቶም
ሸርሐ።
ርኢስ ፈሬዕ ስቶክሆልም
ሽዌደን አሰይድ ተክሌ ትኩእ ህዬ፡
ዲብ በሊስ አስእለት ምስኩናም
ምራድ ዛይድ ምዋጥኒን ክምሰል
ህለ እንዴ አሸረ፡ ዲብ ወሳእል
እዕላም ለልትሀየቦም በክት ዲብ
ወራታቶም መትአያስ ዛይድ
ክምሰል ህለ ወደ።

ገጽ

2

ዘህረ ዐሊ

አኪድ መርየም ምን እሎም
እግል መርኢተ ወህጅከ ዲብ
መሐጠት ባስ ለአንገህቱ ለልውዕሎ
አዳሚን፡ ህተ ላተ ልበ እግለ ናይ
በዐል አማን ሻመ ብርዕቱ ዐለት።
እግልሚ ለቀደም ገሌ አውካድ
እብ ሻሙ ክምሰል ኮናት ድምዕት
ለዐለት ራኪ ዑመር ክሉ ሽዑረ
እንዴ ሐብዐት ሌጠ ትገንድል እቡ
ዐለት። መስኪናይ ራኪ ህዬ እምበለ
ህቱ ፈትየ ህተ ህዬ አመቱ ክምሰል
በ ለአምር ገብእ? ኮንዶእ።
ራኪ እግል ኢልትሰአል ሐጠር
ሐግለ። ነፍሱ እብ ሻማት ምንመ
ትቀባሸሸት እት ቀደም መርየም
እንዴ በጥረ እፈቴኪ እግል ሊበለ
ሔል ወደቅብ ሐግለ። አርወሐቱ
እብ በሀጅ ወርዕብ ትወረሰት።
ሐቴ ዘዐት ሻም እንዴ ኢበልስ እተ
ህዬ ሐገ ወአክረመ። ኣብ ትምኔተ
ላኪን እት ሓላት ይዐለ። ዝያደት
ክሉ ልቡ ዲብ ለሀንድግ ህዬ ቅሳን
ወመስኩበት ሐግለ። ምን ቅራጥ
ነብረ ወስታይ ማይ ተሐረመ።
ትከማጀነ ላሊ ወአምዕል እት
ሀማት ወሸቀላት ትካረ። ህቱ እንዴ
ኢበትክ ወኢነጭግ ዎሮ ሓጥር
ወዳርግ እንዴ መጽአ ለጽ እግል
ኢለአብለ ምኑ ላኪን ሰኒ ወአማን
ፈርሀ ወትኮተተ።
ራኪ መርየም ናዬ እንቲ እግል
ሊበለ ህዬ አብሳር ብዙሕ ባሰረ፡
እብ ሕሳባቱ ዐርገ ወትከረ። ነፍሱ
አትሓጠረ ወውጁህ መባልስ እት
በልስ እግለ እግል ልሰአለ ወለአርድየ
ነዌ፡ ላኪን ዶል ለሸንከተ ለአምም
ኤማኑ ልጀመጥ፡ እለ ለትመስል
ከአፎ እግል እቅረበ ወሚ እግል
ኢበለ፡ “አምሺ” ቴለተኒ ምንገብእ
ህዬ ዔብ ኢኮን ገብእ? ምስል
አርወሐቱ አስረ ወፈትሐ። ዲበ ዶል
መጽእ ህዬ ንሳሉ ክምሰል ኢደርግ
ወልትዐቀል ወእት ቀደመ ምን ልቡ
ለፈትየ መርየም ክምሰል ልትፈደሕ
ሸክ ኢወደ። መስኪናይ ራኪ ፈተ
ላኪን ፈቴኮኪ ለትብል ዘዐት እት
ነጋዱ ነሽበት እሉ።
መርየም ህዬ እሊ ናይ ራኪ
ሻማት ተአምሩ ገብእ? ኢፋል፡
ህታመ ለምስል ራኪ ዐለ እተ ሻም
ሌጠ ተአምር። ላኪን ህታመ ምን
ራኪ ለልትፈንቴ ሕሳባት ወሸቀላት
ይዐለ እለ። ምን እሎም ክሎም ዲብ
መሐጠት ባስ እብ ሐቴ ዕን ደርበ
ለአውህሉ ለዐለው ሽባን ለዎሮ
ረአሱ ዲብ ልበ ወደሚረ ለዐለ በዐል
ሻመ ላተ ራኪቱ ወድ ዕመር ቱ።
መርየም ክምሰል ሕርመት
ወዲብ መጅተመዕነ ህዬ አንሳይት
ምን ጠቢዐተ ፍላን እፈቴከ እግል
ቲበሉ ኢኮን ኖሱ እንዴ መጽአያመ
እፈቲኪ ምን ልብለ አቡዬ ትሰአል
ወሓልዬ ትብሉ ዲኢኮን እንዴ
ደርገት አናመ እፈቴከ እንዴ ትቤ
እብ ሸፋግ እግል ትብለስ እግሉ ላተ
በዲር ኢጸንሐት ወአዜመ ሕዳት
ኢገብአየ ምንገብእ፡ ለእብ አደብ
ወእሕትራም ዋልዴን ለዐበየ ላተ
ሰበር ዐባይ እንዴ ገብአት ትከረዐን።
መርየምመ ምን እለን ክእነ ለመስለ
አዋልድ ሰበት ገብአት ለእት ከብደ
ሕቡሉክ ለዐለ መሐለኪት ሻማት
ፈቴኮ እንዴ ትቤት እብ ህግየ እግል

መሐጠት ባስ
ትባትኩ ኢቀድረት። እሊ ህዬ ምን
ጠቢዐት ወአደብ ናይለ ሕሹማት
አዋልድ ቱ።
መሳኪን እግሎም ራኪ ወመርየም
እብ ልቦም እት ልትፋተው ወእብ
ሻማት እት ሕድ ቅሩናም እት እንቶም
ነሰስሎም እንዴ ተዓቀለ ለሀይ ከለሀይ
ለኢልሰአል እተ ደረጀት በጽሐው።
ህታዲ ደሐን ቂረት አንሳት ጸብጠተ
ህቱ ህዬ እንዴ ቅርብ ቤለየ ተጋቢብ
ልቡ ምን ለሓኬ እግለ ሚ ወገብአ?
ራኪ ላኪን አክል ሕድ እብ አደብ
ወእክላቅያት ሰኒ ለዐበ ክምሰለ ገሌ
ሽባን ለወዱወ እለ በዐል ሻምዬተ
እንዴ ቤለ ለእለ ፈተ እበ እግል
ልዳግም ወእግል ልሰአል ኢቀድረ።
እት ፈቴ ክምሰል ኢፋቲ ፍቲሁ
እት ልቡ ዐቅረየ። መርየምመ እተ
ክምሰልሀ። ሻማት ራኪ ወመርየም
ህዬ ክልኢቶም ደቅብ ወኤማን ምን
ለሐግሎ ምን እግል ለአስል እቡቱ
ገብእ? ክእነ ምን ቀበሊት ሕድ ዲብ
ለአፍቆ ህዬ ፍንጌ ክሎም ዐዋርድ
ምን ልትከለቅ ህዬ?
ራኪ እብ ሰበብ ሻማት መርየም
ተርሀ ወኢሰክበ ወመርየምመ እብ
ሻማት ራኪ ቀንጸት ወትገሴት፡
ክልኢቶም ህዬ እብ ጀሀት ጀሀቶም
እት ህሙም ወሸቀላት ትካረው።
ህተ አቡሀ እንዴ በድረ እግል ወድ
ፍላን ሃይብኪ ህሌኮ እግል ኢሊበለ
ወራኪመ አቡሁ ወለት ፍላን እግል
ንሕጼ እግልካቱ እንዴ ቤለ ለእት
አልባብ ክልኢቶም ሰብ ሻማት
ወሼዕ ለዐለ ፍቲ ወሻማት እግል
ኢልትሐምረግ ወናይ ዲመ ሽንርብ
እግል ኢልሕደግ ፈርሀው። እብ
ጀሀት ጀሀቶም እት ሀማት ወሸቀላት
እንዴ ትካረው ህዬ እምበለ ምን
ቃብል ሕድ ለአቀሙተ፡ እብ ዘዐት
ሕድ እግል ልንቀሞ ወእፈቴኪ
እፈቴከ እግል ልትበሀሎ ላተ
ፍንጌ ክሎም እርደት ዐባይ እንዴ
ትከልቀት ዎሮት ከእብ ተግባቡ
ወምሽዊቱ ሀስከ።
ለራኪ ወመርየም አትራከበት
መሐጠት ባስ ላኪን ሽቅለ ይሐድገት፡
ራኪ ወመርየም ለሐቴ አካን ገጽ
እት ገጽ ልትረአው እተ መሐጠት
ባስ ስበት ዐለት፡ እስቡሕ ነብረ እንዴ
ኢበለዖ እብ እንክር እንክሮም አስክ
መሐጠት ባስ ልትወጀሆ፡ መርየም
ምን መሐጠት ባስ እንዴ ትጸዐነቱ
አስክ ሽቅለ ለትገይስ። ራኪ ላኪን
ጀላብ መርየምቱ ዲብ መሐጠት ባስ
ለለአገዌሕ። ክልኢቶም እብ ዕን
ሕውሪሮም ሕድ ፍድ ልብሎ፡ ራኪ
አመት አለበ ዲብ መርየም በል አበለ
ምንገብእ፡ መርየም ድንን ትብል
ወአጭፋረ ትቀዋቅል፡ ህታመ እንዴ
አትሀመለት አቅመተቱ ምንገብእ
ከእት ምግብ ሐቆ ረአየ ዲብ ምድር
ለአድኖኔ ወዲብ ሞባይሉ ተመህ
ወዴ።
ክልኢቶም ህዬ ምን ቅብላት
ሕድ ለአትቃምቶ ዲኢኮን ተጋቢብ
ልቦም ለሸረሖ እተ አርድየት ልሰዕ
ኢጠፍሐት እሎም። እብ አስባብ
ኢመትቃራቦም ህዬ ሻማቶም እት
ብቆት እግል ኢልትካሬ ለአፈርህ
ዐለ። ራኪ ህዬ እግል መርየም

ኬትባይ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
ዎሮ ሓጥር እንዴ መጽአየ እፈቴኪ
እግል ኢሊበለ ወህታመ ሰኒ እግል
ኢቲበሉ ፈርህ እት ህለ፡ መርየምመ
ራኪ አቡሁ ምነ ወኬን እሲት እግል
ኢልቅፈር እሉ ትፈርህ። አይወ
ክልኢቶም እብ ጀሀት ከጀቶም
ሻከት ሻማቶም እብ ሰብ ምግብ
እግል ኢትትሐምረግ ፈረሆ….
እለ አምዕል እለ ራኪ ክሉ
መዳሊቱ ምስል ነፍሱ እንዴ
ከለሰ ከአገሕ ፈተሕ እስእኑ አስክ
መሐጠት ባስ እንዴ ዋጨለ “ያረቢ
ስዴኒ ወዐውቴኒ ዮም ላተ እፈቴኪ
እግል ኢበላቱ” እት ልብል አስክለ
አምዕላይት ቅብለት ሻሙ ላተ
መሐጠት ባስ ትወከለ።
ላመ እለ ላብስ ዐለ ለብሰት

አፍርንጅየት ምን ልባስ መርዓዊ
መርዓት ወመስኒ ሌጠ ታርፎም
ምነ ዐለው። እብሊ አስባብ እሊቱ
መስለኒ አክለ እብ ጅፈር ዎሮት
ሐልፋተ ከዎሮት ከእበ ህቱ እት
አርወሐቱ ክዒሁ ለዐለ ዕጥር ሀነን
እት ወዴ ለሐልፍ እት ህለ ሰኒ ፋሽ
ልሰመዖ ዐለ።
መርየም ሰዓታት ሽቅል ታምም
ሰበት ዐለ እበ ናይ ክል ምዕል
መጋይሰ እስትኒእ እት ትብል አስክ
ባስ ሰድር ወአመት እት ካሬ ተለው
ትቤ። ወአስክለ ለወክድ ለሀይ
ማጽአት ለዐለት አውቶቡስ ሳልፋይት
ወእተ ሰልም ህየ ወለናይ ክል ዮም
መሳረሓየ ላቱ ራኪ ሱድፈት ምስል
ዎሮ ኩርሲ ጸብጠው።
ራኪ ወመርየም ምስል ግሱያም
ኢለአምሮ ዲኢኮን ከልፍየት ሕድ
ላተ ሰኒ ወአማን ቃውያም ኢኮን።
እብ ጀሀት ጀሀቶም ንየት አድሕድ
ሰበት ዐለት እሎምመ ነፍሶም
ዝያደት ልውቅት ወርይሕት እት
እንተ ክልኢቶም እብ ገጽ ፋርሕ
ዲበ ክርሲሆም እንዴ ገብአው ገጽ
ቀደም አኖከው።
ራኪ ወመርየም መጦር ሕድ
አክል ሕድ መጋሲቶም ክምሰል
አጥፈሐው፡ ራኪ ክልኤ ተዝከረት
እንዴ አቅረጨ ከሐቴ ለናይ ሰልፍ
ህያቡ እግለ ምን ልቡ ፈትየ በዐል
ሻሙ መርየም ሰልመ እት ህለ እለ
ህታመ እብ ንየት ታመት ወገጽ
ፋርሕ እግል ትትከበተ ምኑ ሰእየት
ዛይደት ዋዲ ዲብ እንቱ እዴሁ
ነድአ እተ።
መርየምመ ተበሰም እት ትብል
እግለ አስከ ምድት ለዐለት እዴ
ራኪ እት ተአቀምት ፍንቱይ ሽዑር
እት ልሰመዐ ሹክረን ያሐቢቢ ትቤ
ወእግለ ተዝክረት እብ ገጽ ባርህ
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ወቀልብ ናሴሕ እበ ማይማዮ እዴዬተ
ሰላም ሐቆለ ቴለቱ ትከበተተ ምኑ።
ራኪመ እለ ምስዳር እለ እትለ
ሐምስ ፈርዱ ምን ረቢ ጠሊቡ ሰበት
ዐለ ሐምዴሁ ወሽክሩ እግል ረቢሁ
እንዴ ቀድም፡ ዝያደት ክሉ እብ
ፈርሐት ወለውቀት እት ልሽዕር
ለአምዕል ለሀ አምዕል ድንስት
ወበኪተት ክምሰል ተ አግረሰ።
ዝያደት እግለ ሙሩን ማይማዮ
አጬብዓተ ክምሰል ፈጥነ ላኪን
ለዲብ ጭብዕተ እቱም ለዐለ ካትም
ግሩም ክምሰል ረአ ላተ ሰራሪት ልቡ
ዝያደት ሀንደገት። “አነ ሳክት እበዴ
ህሌኮ የሀው? መርየም ካትም ሕጼ
ላውሸት ህሌት ማሚ?”ቤለ ለካትም
ዝያደት ልቡ ሽውሹር ዲብ እንቱ።
ራኪ ለልጉም ዐለ አፉሁ እንዴ
ከስተ ተበሰም ዲብ ልብል ወለምን
ቅብላት ለአከጅሉ ዐለ ገጽ መርየም
ምን ቅሩብ እት ለአቀምት እግል
ልትሃጀክ ምስለ ክምሰል አምበተ፡
ክሎም ለዲብለ ባስ ዐለው አዳሚን
ባሎም ወቀልቦም አስክ ከረ ራኪ
ገብአ። መርየም ላኪን ክጅል ዲብ
ትሰመዐ ዲብለ አውቶቡስ አቃርበ
አው ሰብ አምረ እግል እለሀሌ
ፈርሀት። ድማን ወድገለብ ዲብ
ተአትቃምት ህዬ እበ ድህር ክርንተ
ውልብ ዲብ ትብል ትትሃጀክ ምስሉ
ዐለት።
ለዐለው እቱ ክርሲ ናይ ክልኦት
ነፈር ሰበት ዐላመ፡ እለ ምዕል እለ
ራኪ ዝያደት ፋርሕ ዲብ እንቱ ህቱ
ወበዐል ሻሙ ዲብ ሐቴ ጀዚረት
እበይኖም ለሀለው እት መስል እቱ፡
ለክሮዕ ዐለ ከሊማቱ እት ለአትፋግር
ወእት ምግብ ሐባት ደአል ዲብ ፌፌ
እግል ለአስሕቀ ጀራርብ ዐለ። ላኪን
ለዲብ ጭብዕት መርየም ልዉሽ
ለዐለ ካትም ላተ ስካብ ከልአዩ።
መርየም ላተ እብ ለምን ከርሰ
ቀልየ ለዐለ ሻማት ሕፉን እንዴ
ከሀለት ወአርሐተ እብ ቃኑን ዓዳት
እንዴ ቀየደተ እንዲኢኮን ክልዶል
አምዕል እብ ግዲደ ገጽ ራኪ ፍድ
ዲብ ትብል እግል ትውዐልመ
ተአቤ ይዐለት። ላኪን ለክፍለት
ምን ከፈፍል ጠቢዐት ወድ አዳም
ላተ ክጅል ወቂረት አንሳይት እት
መርየመ ዝያደት ክሉ ትትረኤ።
እለ ክጅል እለ ህዬ እግለ ግርም
ስናተ ላተ መርየም እት ረአስ
ግርመተ ግርመት ወጀላል ወሰከተ።
ዕንታተ ዲብ ለአሽለማልም ውልብ
አክለ ቴለቱ ህዬ ራኪ ዝያደት ልቡ
ልሰለብ ምኑ ዐለ።
አክለ መርየም አሽለማለመት
ወተበሰም ዲብ ትብል እብ ክርን
ድህርት አክለ ተሃጌት ምስሉ ራኪ
ዝያደት ለክርንተ ወዘዐተ እግል
ልፈርግ እዘኑ ዲብ ለአተናክል
“ሚ ትበይ መርየም ሕቼ?” ዲብ
ልብል ለእብ ሐት ሐቴ ፈግረ ለዐለየ
ዘዖታት መርየት እግል ልደጋገመ
እሉ ለአቤ ይዐለ።
ራኪ ወመርየም ሐቆ ናይ
ርቡዕ ሳዐት እብ አቶቡስ ሳፈረው
መርየም አካን ሽቅለ ሰበት በጽሐት
እተ መሐጠት እግል ትትከሬ
ትከማከመት። ራኪመ እምበል
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መትራካብ ምስል መርየም ቀረድ
ብዕድ ሰበት ይዐለ እሉ ምስለ እግል
ልትከሬ ወአፌት መክተብ ሽቅለ
እግል ለአብጸሐ ሰበት ዐለ እሉ፡
ደርበ እግል ልትክሬ ሐፈታፈተ።
መርየም ወራኪ ደርብ ሕድ ምነ
መኪነት ዲብ ምድር ተረብ ክምሰል
ቤለው። ክልኢቶም መጦር ሕድ
ተከብ እት ልብሎ ምነ ትክረው
እተ መሐጠት አስክ መክተብ
መርየም ገጾም ሄረረው። ራኪ እብ
ልቡ ለመሳፈትለ መክተብ ገበይ
ምዕል እግል ትግበእ እሉ ይአበ።
እግልሚ ለገበይ ዝያደት ምን ረይም
ወትትነተል እሉ፡ ለምስል መርየም
ዐለት እሉ ወነሰት ወድግም እግል
ለአተላሌ ሰበት ትነየተ።
ራኪ መጦር መርየም ለአሳድር
እት ህለ እብ እዴሀ እግል ልጽበጠ
ወዲብለ ህብጡ እግል ለሐርገዐ
ነፍሱ ተሐልፉ ዐለት። ላኪን ለልደሬ
ወለቅሎሌ ለዐለ አዳሚን ሰበት ከጅለ
እንዴ ኢፈቴ ዶል ከወስ ልብል
ወእዴሁ ሸንከቱ ስሕብ እት ለአብል
ህዬ ባካትለ መክተብ ሸአገው።
መርየምመ ርሐ እት ክልኤ
ክፍልት ምነ ዲብ እንተ ሐየ ወጽምእ
ሻም ራኪ አዪ ምኖም ትሕሬ ትቀወ
እተ። እግለ ምን ክልቀተ ለትከልቀት
ምስለ ሐየእ ወክጅል እንዴ ፈለት
እግለ በዐል ሻመ ራኪ ዲቡ ልጥእ
እንዴ ትቤ እዴሀ እት እዴሁ እንዴ
ለውሌት ወገሮበ ዲብ ገሮቡ ዲብ
ልዳከክ እግል ትሄርር ይአቤት።
ላኪን ሻም ወሐየእ ነናዮም አስሉል
ወጠቢዐት ለቦም ሰበት ገብአው
መርየም ፍንጌ ክሎም ተሐኔት።
ራኪ ዲብ መርየም ውልብ እንዴ
ቤለ እንቲ ዲመ ምን እለ መሐጠት
ባስ ትትበገሲ፡ ግረ እለ ሕኔት እብ
ባስ ትገይሲ አፎ ኖሼ ይእሳረሐኪ፡
ዲብ ንትሃጀክ አበጸሐኪ” ቤለየ ዲብ
ልደአል።
መርየም እለ ክልመት እለ
ዝያደት ልበ ሰበት ሸፌት። ወጅሀ
ዝያደት ጀውህር እት መስል እበ
ፈለልም እንጄሕ ለመስለ ልጡማት
አምንዬባተ ተበሰም ክምሰል ትቤ
አዜመ ራኪ ዝያደት እበ ግርመትለ
አንያበ ብሱጥ ወርዩሕ ዲብ እንቱ፡
መርየም ለእት እዴ ማነ ኣስረተ
ለዐለት ደህብያይት ሳዐተ እንዴ
ገንሐት፡ “ከላስ አርከ ባረክ አለ ፊክ
ሳረሐከኒ ገድም አቅብል” ቴለቱ
ናይ መዐሰላመ እዴሀ ዲብ መጥዩ።
ራኪ ላተ ሰኒ ሽውሹር ዲብ
እንቱ ከላስ ደሐ ወዐሊ፡ በክት ሐቆ
ብኪ ህዬ ምሴ ዲብ መንተዘህ ሸባብ
ወተሃጀክነ” ክምሰል ቤለየ፡ መርየም
ዲብ ትሰሐቅ “ዮም በክት አለብዬ
አርከ ሑዬ፡ ፈጅር ላኪን ሐቆ ሽቅል
አልዐስር ሳዐት አርበዕ ወሰር ዲብ
መንተዘሕ ሸባብ ንትዋጀህ፡” ትቤ
ከእዴሀ እንዴ መጤቱ አስክለ እት
መንገአቱ ሽእግት ለዐለት መክተበ
ክባባይ ገአት ምኑ።
ራኪመ አስክ ባበ እንዴ ከስተት
ከርስ ተአቴ ከሮየ ልትሐበዕ ምኑ
ለአቀምተ እንዴ ዐለ እብ ሻማተ
ረአሱ ዲብ ነዋኔ ህቱመ አስክ ሱግ
ገጹ ተሀርበበ።
ልተላሌ....
ገጽ
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ዐማር
ዐማር
ዓፍየት እግል ኣደሚ ሰልፋይት
ለትትረተብ ሐቴ ምን ክዳማት
ዓም ተ። ዓፍየት ለአለቡ፡
ኢሸቄ፡ ኢለአወቄ ወኢነብር።
ሕኩመት ኤረትርየ ህዬ፡ ዓፍየት
መዋጥኒነ እግል ተአድምን ምን
ሐቆ ሕርየት እት ብሩር ልግበእ
ወመዳይን፡ እስብዳልያት፡ ዕያዳት

ዶ/ር ሄኖክ ተኪኤ
ወመራክዝ ዓፍየት እት ትበኔ፡
ዮመቴ ክል መዋጥን ምን ቅሩብ
ክዳማት ዓፍየት እንዴ ረክበ ክም
ልትዓፌ ወልትሻፌ ትትጀሀድ
ጸንሐት ወህሌት። እስብዳልየት
ተሰነይመ እሊ መብደእ እሊ እግል
ተአርዌ ለትበኔት፡ አሳስ ቀዲም ለበ
ምናተ ሐቆ ሕርየት እብ ጅድየት
ትሸቄ ለህሌት መአሰሰት ዓፍየት
ዐባይ ተ። ከምስል ሙዲር ጡቢ
እስብዳልየት ተሰነይ ወመስኡል
ፈሬዕ ዓፍየት ምዴርየት ተሰነይ
ሸቄ ለህለ ዶ/ር ሄኖክ ተኪኤ
ተስፋልደት ለገብአት መቃበለት፡
እለ ለተ’ሌ ተ፦ መቃብለት
ለወደው ምስሉ ስሕፍዪን መሐመድ
እድሪስ መሐመድ ወመሕሙድ
ዐብደለ(አቡኩፈሕ)ቶም።
ሰኣል፡ ከልፍየት እስብዳልየት
ተሰነይ ምን ትወዴሕ እግልነ?
ዶ/ር ሄኖክ፡ እለ እስብዳልየት
እለ ምን መደት እስትዕማር እት
ተሰነይ ብኒት ምንመ ዐለት፡ እብ
ረጅም ጥያራት ምን ሽቅል በረ
እንዴ ገብአት፡ ሐቆ ሕርየት
እትለ አዜ ለህሌተ አካነት እት
ስነት 1997 ትበኔት ወእት ሖለ
ዲብ 1998 ሽቅለ አንበተት። ምነ
ዐለት እቱ ጭብ አብያት ወሕዳን
ክዳማት፡ አዜ እት ለፈይሐ መባኒ
ወለሔሰ ክዳማት ዕዲት ህሌት።
ለትሀይቡ ክዳማት ምን እንረኤ፡
አግደ እግል ስካን እለ ምዴርየት
ለትከደም እት ገብእ፡ እግል ስካን
ምዴርያት ገሉጅ፡ ሀይኮተ ወገሌ
ክፋላት ፎርቶ-ሳዋመ ክዳማት
ተሀይብ ህሌት። እትለ እስብዳልየት
ቅስም ሐማይም፡ እግል ኩሎም
ዓማር ከሽፍ ለወዴ ብነ። ቅስም
አርገዶት ሐማይም ህለ፡ ክዳማት
ወሊድ፡
ቅስም
ዐመልያት፡
ፊዝዮትራፒ፡ መዕመል፡ እሻዐት፡
ሰይደልየት ወዳወዮት አንያብ
ለሸምል ክዳማት ዓፍየት ነሀይብ።
እምበልሁመ
ክዳማት
ምክር

ኣድም ሳልሕ አቡሐሪሽ

እስብዳልየት ተሰነይ

እንዴ ቦም፡ እት ለአትቃብሉነ
ደዋሆም ለነስኦ ወምክር መንበረት
ለረክቦ ሐማይም’መ ብነ። እሎም
መረድ ስከሪ፡ ጨቅጥ ደም ወመረድ
ሐንገል ለቦም ሐማይም ከምክሞ።
ሰኣል፡ እት ምዴርየትኩም አክል
አዪ መአሰሳት ዓፍየት ሀለ ወዲብ
እስዉ አማክን ሀለ?

መስል ሀለ።
ሰኣል፡ መንጠቀት ሕዱድ ሰበት
ተ፡ ሚ ጅንስ አምራድ ቱ ለምን
መዐደይ ሕዱድ ለልአፈርህ?
ዶ/ር ሄኖክ፡ እት ሰነት 2016፡
ሕማም ምን ጀሀት መዐደይ
ሕዱድ ኮሌረ ርኡይ ዐለ፡ እትለ
ምዴርየትነ እት ወሬሕ ኦክቶበር
ናይለ ሰነት ለሀ ትረአ፡ እት ድጌ
ዐድ ሽቡል ትረአ ለሕማም እግል
ሰልፍ መረት። ለሰልፍ እበ ሕማም
ለትረከበው አንፋር ምን ዐድ
ሽቡል መጽአውነ፡ ሐቴ ወለቲት
እብ ፍጋር ሞተት ክም ቤለውነ፡
ወፈጅራተ ምነ ድጌ ለሀይ ለሕማም
ለራክቦም ክም መጽአውነ፡ ለቴለል
እግል ንብሐሱ ቀደርነ፡ እብ ሸፋግ
እተ ድጌ ጊስነ ወእግለ ሸዐብ ደርስ
ዓፍየት እብ ክሱስ ኮሌረ ሀብናሆም።
ሕማም ኮሌረ እብ ሰበብ ርስሐት
ሰበት መጽእ ወድጌ ዐድ ሽቡል
ማይ ነዲፍ ሰቱ ሰበት ይዐለው፡ ምን
ማይ ዘረ ናይ መሓዝ ሰቱ ዐለው።
ምስል እዳረት ምዴርየት እንዴ
ትፋሀምነ፡ ለድጌ ምን ለልዐዴ ወምን
መዐደይ ሕዱድ ለመጽእ ሕማማት
እግል ትንጌ ወትትዓፌ፡ ማይ ሲቶ
ነዲፍ ክም ልትሸቄ እሎም ገብአ
ወትዐወትነ። እተ ወክድለ ገሽለት
ፍጋር ህዬ፡ ናይ ዶሉ ንቅጠት
ከሰትነ እሎም ወምን ቅሩብ
እግለ ሐመው አንፋር ራድኢት
እት ለሀይቦ፡ መረድ ኮሌረ እግል

ዶ/ር ሄኖክ፡ እትለ ምዴርየት
ሐምስ መአሰሳት ዓፍየት ህለየ።
ክምሰልሁመ፡ እት ሰነት 2014
ለትበኔት ንቅጠት ዓፍየት አርበዐተዐሸር ህሌት። እለ ንቅጠት እለ ህዬ
እግል ኳራንቲን በሀለት እግለ ምን
ሱዳን ለመጽኦ መዋጥኒን ወብዕዳም
ውላድ ካርጅ፡ ፈሐስ ምን ሕማማት
ዐደዮ ለትወዴ ንቅጠት ተ። ሰለስ
መራክዝ ዓፍየት ዲብ ፋንኮ፡
እንጀሓይ ወተለተ-ዐሸር ህለየ፡
ሐትሐቴ ዕያደት ወእስብዳልየት
ዐባይ ህዬ ዲብ መዲነት ስነይ
ህለየ።
ሰኣል፡ እተ ሸዐብ እብ ብዝሔ
ለልትረኤ ሕማማት ሚ ቱ?
ዶ/ር ሄኖክ፡ እለ ምዴርየት
እብ ብዝሔ ጫጮት ለትትረኤ
እቱ አካናት ሰበት ቱ፡ ጥገዕ እብ
ብዝሔ ወሰነት እብ ግዲደ ለረክቦም
መረድ ቱ፡ እምበልሁመ ፍጋር፡
ኒሞንየ (ብሩደት ሸነብእ)፡ ቲቢ፡
‘ዌል-ካም’ - Dengue Fever
(መላርየት ለመስል ሕማም) ወእሉ

ልትራቀብ ቀድረ። እተ ንቅጠት
ሕማሙ ለትደቀበ ዲቦም ነፈር ህዬ፡
እብ መኪነት እስዓፍ ዲብነ እንሰር
ለአመጽእዉ ዐለው።
ሰኣላት፡ መካይን እስዓፍ አክል
አየን ብኩም?
ዶ/ር ሄኖክ፡ ሰለስ መካይን እስዓፍ
ብነ። ለክልኤ እትለ እስብዳልየት
ህለየ፡ ወለሐቴ ህዬ ዲበ እት
መዲነት ለህሌት ዕያደት ዱሊት
ተ። እት ኩለን መራክዝ ዓፍየት
ናይለ ምዴርየት እት ደውር ህዬ፡
ናይ ፍድኢት ወእስዓፋት ራድኢት፡
ክምሰልሁመ ተውዜዕ አድውየት
ተሀይብ። ኣላትለ መራክዝ ዓፍየት
ኩሉ እብለ መኪነት እስዓፍ ቱ
ለልትወዘዕ፡
ሰኣል፡ ፈሀም ስካን ምዴርየት
ተሰነይ እት ዓፍየት ከአፎ
ልትቀየም? ወእግል አትፋዝዖት
ለትወድዎ ወራታት ምን ሀለ?
ዶ/ር ሄኖክ፡ እብ ዓመት ፈሀም
ናይለ ሸዐብ እት መጃላት ዓፍየቱ
ለልትሐመድ ቱ። እትሊ ወክድ

ወፈሐስ ሕማም ኤድስ ነሀይብ።
ሕማም ቲቢ ወኤድስ እግለ ቦም
መዋጥኒን ህዬ ፍንቱይ ክዳማት
ዓፍየት ለልሀይብ ቅስም ከማን ሀለ
እግልነ።
እምበል እሊመ ዳይም ሕማማት
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ጎነ አሻይር ሕማም ክም ረአ
ዕያደት ለኢገይስ ንኡሽ ልግበእ
ወዐቢ ኢሀለ። እት ዕያዳት ልግበእ
ወፈርመስያት እንዴ መጽአው
ህዬ፡ ደወ ነስኦ። እሊ ሸዐብ እት
ንስአት ደወ፡ መዳፍዐት አምራድ፡
ሕማማት ዐደዮ ወዳይም ሕማማት
ተዕቢኣት ነሀይብ። እት ሐምሲተን
መራክዝ ዓፍየት ናይለ ምዴርየት
እግል ሸዐብ ለልትሀየብ ደርስ
ዓፍየት ሀለ። እትሊ ሒን ከረም
ህዬ ዝያደት እት መዳፍዐት መረድ
ጥገዕ ወደዋሁ ለረከዘ ተዕቢኣት
ነሀይብ፡ ሰበቡ ህዬ ዛህረት ሕማም
ጥገዕ እትሊ ሒን ከረም ሰበት
በዜሕ።
ሰኣል፡ ዐደድ ሸቃለ ዓፍየት
ናይለ መራክዝ ከም ገብኦ?
ዶ/ር ሄኖክ፡ ሰቦዕ ዐባዪ ሐካይም
ዐልነ፡ አዜ ላኪን ዎሮት ነቅሰ ወስስ
ሐካይም ናይ ዓም ሕማማት ህሌነ፡
ሰለስ እትለ እስብዳልየት ዐባይ ህለው
ወክልኦት እት ዕያደት ተሰነይ።
ኩሎም እሎም እብ ዲግሪ ኔርስ
ለትደሐረው ቶም። እብ ዓመት እተ
ምዴርየትነ ለህለው ሸቃለ ዓፍየት
ላኪን፡ 128 ሰብ መቅደረት ዓፍየት
ገብኦ። እት ሐምሲቱ መራክዝ
ዓፍየት ክምሰሁመ እት ንቅጠት
ተሕቂቃት
ዓፍየት
(ንቅጠት
ኳራንቲን አርበዐተ-ዐሸር) ውዙዓም
ቶም።
ሰኣል፡ ምስል ብዝሔ ስካን፡
መዲነት ስነይ ምን ዛህረት መረድ
ኤድስ ከአፎ ህሌት?
ዶ/ር ሄኖክ፡ ክዳማት ወፍሑስ
ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድስ
እትለ
እስብዳልየት ተሰነይ ሰበት ውጁድ
ቱ፡ ምን ገሉጅ፡ ተሰነይ፡ ሀይኮተ
ወፎርቶ-ሳዋ ክዳማት ሰበት ነሀይብ፡
ለዐደድ ሐማይም ኤድስ ሑድ ቱ
ወላመ መጅተመዕ ፈሀሙ ዲብለ
ሕማም ውቁል ሰበት ቱ፡ ሐማይም
ኤድስ ምስለ ብዕድ ሕማማት
እት ልትገንሖ፡ ሰኒ ሑዳም ቶም።
እብ ፍንቱይ እግል እማት ንዙም
ፍሑሳት ሰበት ገብእ፡ ለመረድ
እት ዐመሲ አጊድ እግል ንፈርጉ
እንቀድር ወደዋመ እት ወክዱ
ነአነብት እሎም።
ሰኣል፡ ዐመሲ እት ዕያዳት
ወልደ ህለየ መኢፋለን?
ዶ/ር ሄኖክ፡ እብ ዓመት ዶል
እንረኤ፡ እተ መራቀበት ቀደም
ወሊድ ለሀለ አውካድ፡ እት
መአሰሳት ዓፍየት ዲብ መጽአ
ዓፍየተን ወዓፍየት ዐልቀት ለወድየ
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ዐመሲ ሰኒ ብዝሓት ሰበት ተን፡
ለፈሀም ውቁል ሀለ እግል ኒበል
እንቀድር። 90% ምንለ ዐመሲ እት
መራክዝ ዓፍየት እት ለአትቃብለ
ወክድ ዕምስናሀን ለአተምመ። እተ
ወክድ ወሊድ ዶል እንመጽእ፡
ለዐደድ ምን ሰነት እት ሰነት ዲብ
ወስክ ለገይስ ቱ፡ በዲር ገሌ አንሳት
እት አብያተን ለወልደ ዐለየ፡ አዜ
ላኪን ለቴለል ዲብ ሰኔ ወዕያዳት
እት ለምደ ሰበት ጌሰየ፡ እት ዕያደት
ወልደ ህለየ። እሊ ህዬ ፈሀም ናይለ
መጅተመዕ እት ልትደቀብ ገይስ
ክም ሀለ ለአርኤነ። መሰለን ወሳይቅ
ዶል እንቃሌዕ፡ እት ሰነት 2008
ዐደድለ እት ዕያዳት ወልደ ለዐለየ
አንሳት 24% ሌጠ ለዐለ፡ እትሊ
ወድክ ቅሩብ (2016) ዐደድለ
እት ዕያዳት ወልደየ ዐመሲ 60%
ባጼሕ ዐለ፡ አዜመ እት ወስክ ቱ
ገይስ ለሀለ። ምናተ ኩለን እት
ዕያዳት እግል ሊለደ፡ እተ ብሩር
ለነብረ እማት ተዕቢኣት ብዙሕ
ክም ለአትሐዝያነ ልትፈሀመ’ነ።
ምስለ ናይ አቅሊምነ አማክን ብዕድ
ዶል ንትመጣወር ህዬ፡ አንሳት
ምዴርየት ተሰነይ እት ደረጀት
ሰኔት ክም ህለየ እንቀይም።
ሰኣል፡ ነሻጣት ሐካይም በር
(አገር-ሐካይም) እት ምዴርየትኩም
ሚ መስል?
ዶ/ር ሄኖክ፡ ሐካይም ደገጊት
(Community
Health
Workers) ለእንብሎም፡ ለበዝሐት
ምሽክለትነ እትለ ምዴርየት ሕማም
ጥገዕ ሰበት ቱ፡ እተ ሒን ከረም
እት ዳፍዖት ጥገዕ ለሸቁ ቶም።
መረድ ስዕለት ዐባይ (ቲቢ)
ለራቅቦ ወአዳም ወክድ ብዙሕ
ልስዕል ሐቆ ረአው፡ እት ዕያደት
እንዴ ጌሰ እግል ልትረኤ ክም
ቡ ለልሐብሮመ ብነ። እብ ሰበብ
ሪም ምድር እት ዕያደት ደወ ቲቢ
እግል ልንሰእ ለኢቀድርመ እት
ራቁቡ ኖሶም ደዋሁ ለልሀይቦመ
ህቶም ቶም።
ሰኣል፡ ምነ ሳድፈኩም ነዋቅስ
ሚ ትሰሜ?
ዶ/ር ሄኖክ፡ እት ወክድ ቅዱም
ደወ ልውሕድ እትነ ዐለ፡ አዜ ላኪን
ደሐን ህሌነ፡ ለመብነ ናይለ ዕያደት
ህዬ፡ እብ ዓመት እት ባባቱ ልግበእ
ሸባቢኩ ወብዕድ መባኒ አትሳናይ
ለሐዜ ሀለ። እት አትባጽሖት
ኸጢሪን ሐማይም እግል ውቁል
ዕላጅመ ምን ገብእ አስክ አስመረ
ወባርንቶ እግል ንልአኮም ብዙሕ
መሕገዝ አለብነ። ወእብሊ ደሐን
ህሌነ እግል ኒበል እንቀድር።
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6ይ ክፈል
ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ ሰንዐፌ
ክምሰል ሐረረየ፡ ሄራረን እብ ገበይ
አስክ ዐዲ ቀይሕ አተላለየ። አባይ
እብ ሚሊሸ ሽንራይ ሰራዬ ወንዙም
ጄሽ፡ እግለ ዲብ ኢግለ ለዐለት
ቅወቱ እንዴ አደቀበ፡ ዲብ ኢግለ
ወከስከሴ እግል ልትጃገር ጀረበ።
እብ ሰንዐፌ ልትቀደመ ለዐለየ
ውሕዳት ጄሽ ሸዕቢ፡ ምስለ ምን ዐዲቀይሕ ራድኢት እግል ኢልምጸእ
ገበይ ዳብኣት ለዐለየ ሐምስ ስርየት
ኮማንዶ እንዴ ትወሰከየ እትጀሀን
አስክ ዐዲ-ቀይሕ ወደየ። አባይ እብ
ክሉ-ክሉ ህጁማት ጄሽ ሸዕቢ እግል
ልትባጠሩ ኢቀድረ። ፈነጥር እንዴ
ገብአ ገጹ አስክ ዐዲቀይሕ ሸክተ።
ዲብ ዮም 25 ኣፕሪል፡ ሳዐት 09፡
00 አዳሕየት ጄሽ ሸዕቢ እብ ጀሀት
ኳዓቲት ህጁም ጠለቀ። ዲብለ ባካት
ለዐለት ቅወት አባይ ዲብ ልንሔ
ህዬ ሳዐት 16፡30 ዐዲ-ቀይሕ እብ
ተማመ ሐረረየ።
ጄሽ ሸዕቢ ዮም 26 ኣፕሪል
አስቡሕ፡ ዐዲ-ወገረ፡ አበሰላመ
ለብእቱ ስትራተጂያይ አካናት ምን
አባይ እንዴ ነዝዐ ገጽ ቀደም ሄረረ።
ዲብ አበሰላመ ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ
አባይ ሐቆ ዐመልየት ፈንቅል ምን
አቶብየ ለመጽአ ኮማንዶ ብርጌድ
እት ገብእ፡ “እብ ናይ ስፓርታክያድ
ኔሸኖት ዘብጥ ለትደረበው፡ ግድ
ለበትኮ ዲብ ናይ እዴ እብ እዴ
መዓርክ እብ ሰካኪን እግል አባዮም
ለለአደሙዕ” እንዴ ትበሀለ ለተሀደገ
እበ ፍንቲት ቅወት ዐለት። ምናተ
ጄሽ ሸዕቢ እብ ስምጥ ወገጽ ዲብ
ገጽ እግል ለአድመዖ ክምሰል
አምበተው፡ አረይ ሞት ወሐክር
እንዴ ገብአው ፈነጥር ገብአው።
ብዝሓም ምነ ሀርበውመ ፋስ፡ ሞረ
ወሰይፍ ለጸብጠ ሸዐብ ዲብ ክል
አካን እት ጸነሖም አረይ መትጸባጥ
ገብአው።
መትቀዳም ጄሽ ሸዕቢ እግል
ከሬዕ፡ ዲብ ጀብሀት ግንደዕ እግለ ዐለ
16 ሰንጥቅ መከናይዝድ ብርጌድ፡
ክምሰልሁመ ምን አስመረ እግል
39ይ ተራረ ብርጌድ፡ ምነትፈናተ
አካናት ህዬ ናይ ኮማንዶ ውሕዳት
እብ ሸፋግ አስክለ ሐዲስ ለትከሰተት
ጀብሀት ወጀሀዮም።
ዲብ ዮም 26 ኣፕሪል፡ ብርጌድ
35 ናይ ክፈል ጄሽ 88 እግል ድግሰ
ወድዋራተ እንዴ ሃጀመት ሕርርተ

ለናይ ደንጎበ ሐርብ ተሕሪር
ሰበት ዐለት፡ ለእብ ዐዲ ቀይሕ
ለመጽአየ ውሕዳትመ ተሓበረየ
እተ። ቅወት አባይ ምን ድግሰ
እግል አርየሞት ህዬ፡ ጄሽ ሸዕቢ
ድማን ወድገለብ ጽርግየ ህጁማቱ
አተላለ። አባይ ፈርሀቱ ሰበት ዜደት፡
ራድኢት ብዝሕት እንዴ አምጸአ፡
እግለ ለሀርብ ለዐለ ጄሹ ስምነ እከ
እግል ሊበሉ ቀድረ። እብሊ ህዬ
አምዕል ወላሊ እብ ግዲደን ሸፍ
ድቁብ ገብአ። ጄሽ ሸዕቢ ህጁማቱ
እንዴ አተላለ፡ መዕረበ እግል ልጽበጥ
ዲብ ሰገነይቲ ለዐለት ቅወት አባይ
እንዴ በትከ እግል ለአትርፉ እንዴ
አመመ ለወደዩ ህጁም፡ እግል
መርከዝ እዳረት ኮር 609 ዲብ
ብቆት ኩሩዩ ምንመ ዐለ፡ አባይ
እብ ብርጌድ 39 ክምሰልሁመ 16
ሰንጥቅ መከናይዝድ ብርጌድ እንዴ
አምጸአ ሰበት ዳፈዐ፡ ጄሽ ሸዕቢ
ለቴለል እንዴ ጌመመ፡ እግለ ጻብጡ
ለዐለ አካናት እግል ልሕደጎ ቀረረ።
ቴለል እንዴ ትበደለ ህዬ ውሕዳት
ጄሽ ሸዕቢ ዲብ መዳፈዐት አተ።
ሰገነይቲ እግል ሐረሮት መበገስ
እግል ትግበእ እንዴ ትበሀለ፡ ምን
ደግረልብኤ አስክ ግብለት ዕዋነት
ናይ ድፈዕ ሰዋትር ትጸበጠ።
ዲብለ ምን ዮም 24 አስክ 27
ኣፕሪል 1990 ለገብአ አወላይ
ምዕራፍ ህጁም ግብለት፡ ጄሽ ሸዕቢ
እግል ሰንዐፌ፡ ዐዲ-ቀይሕ ወድግሰ
ለሐርር እት ህለ፡ አባይ ዲብ
ሰገነይቲ ቅወቱ ሰበት አደቀበ፡ ዲብ
ባካት ድግሰ ጀብሀት ተአሰሰት።
እብሊ ቴለል ሐዲስ ለትበጭበጨ
አባይ፡ ውሕዳት ብዝሓት ምነፈናተ
ጀብሃት ዲብ እለ ጀብሀት ሐዳስ
እንዴ አምጸአ፡ እግል ጄሽ ሸዕቢ
ምነ ባካት እግል ጸሪግ አስክ
ዮም 28 ማዮ 1990 ናይ ህጁም
ጀርቤታት ወደ፣ እግል ለአድሜዕ
ላኪን ኢቀድረ። ሐቆ እሊ አባይ፡
ጀብሀት ግንደዕ እግል ለአፍርስ
ወድዩ ለዐለ ናይ ትርኢኒ ሸፍ
እንዴ አትካረመ፡ ለበዝሐ ስልሑ
ወክፍሌ-ጦራቱ አስክ እለ ጀብሀት
ሐዳስ እግል ለትግዕዙ ትሳሰዐ።
“ሸዕብየት እት ብዕድ ዲብ አስመረ
ለቀርበ አካናትመ ሕድ ለሸብህ
ቴለል እግል ትከለቅ ትቀድር”
እንዴ ቤለ ጌመመ። እብሊ ህዬ
ከርስ አስመረ እብ ክልኤ ብርጌዳት
መከረዪ ጥያራት አስመረ እብ

ዎሮ ብርጌድ፡ ምውዳቅ ጸሓይ
ሐማሴን እብ ዎሮ ክፍለ-ጦር፡
መሓፈዘት ሰራዬ እብ ዎሮ ክፍለጦር ክምሰል ልጸበጥ እንዴ ገብአ፡
ናይ ጸቢጥ ድፈዕ አትሓያስ ወደ።
ጀብሀት ሸዕብየት እብ ጀሀተ፡ እግል
ብርጌድ 10 ናይ ክፈል-ጄሽ 70
ምን ኩቤ - ጀብሀት ግንደዕ፡ እግል
ብርጌዳት 26 ወ90 ናይ ክፈል

ጸቢጥ ሰዋትር ለአመመ ዐለ።
አባይ፡ እግል 29 ማዮ ዐዲ-ቀይሕ
ምን ሐዲስ እግል ልጽበጥ እግል
በገስ ልዳሌ እቱ ለዐለ ወክድ፡ ጄሽ
ሸዕቢ፡ እብ ሐቴ አምዕል እንዴ በድረ
ዲብ ዮም 28 ማዮ እት ጀብሀት
ሰገነይቲ ህጁም ሀረሰ።
ጸቢጥ
ቀዳማይ ናይ መዳፈዐት ከጥ አባይ
እብ ምፍጋር ጸሓይ ምን አጥራፍ

ጄሽ 16 ምን ጀብሀት ከረን፡ አስክ
ግብለት አምጸአቶም። እሊ አስክለ
ወክድ ለሀይ ለዐለ መከናይዝድ
ቅዋትመ ብዕዳት ውሕዳት እንዴ
ትወሰከየ እቱ፡ ሰገነይቲ እግል
ሐረሮት ለለቀድር ስታት ህጁም
ዲብ ኤተኖት ተአተ።

ሰለድ እንዴ አንበተ እግል ገበይ
ሰገነይቲ ዐዲቀይሕ ደግረልብኤ
እንዴ በተክከ፡ እንክር ምውዳቅ
ጸሓይ ዕዋነት በራቂት ንእሽቶ እንዴ
ኬደ፡ እብ ማይአሐ፡ ተውሮ እንዴ
አበለ አስክ ቅብለት ባካት ሐሊቦ
እንዴ አተላለ፡ ዲብ ባካት ጎደይቲ
ወማይዕዳገ ለልትመደድ ዐለ።
ሐርብ ሰገነይቲ፡ ጽብሕ ምድር
ሳዐት 3፡45 አምበተ። አግቡይ
ጸቢጥ ድፈዕ ጄሽ ሸዕቢ፡ እብ ጀሀት
ድገለብ ክፈል-ጄሽ 16 ብርጌድ
26 ምን ተውሮ አስክ በራቂት ምኑ
እንክር ድማን ክፈል-ጄሽ 70 እብ
አግደ ጽርግየ ሰገነይቲ ድግሰ እግል
ልሽፈፍ፡ ምኑ ጀሀት ድማን ለህለ
አካናት ህዬ ወራት ናይ ብርጌድ
35 ናይ ክፈል-ጄሽ 88 ዐለ። እብ
ዓመት ልትረኤ እት ህለ፡ አግቡይለ
ህጁም ምንቀደም እብ ስምጥ ወእብ
ግረ እት ገብእ፡ እትጀህ ምንቀደም
እብ ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ እንክር
ደግረልብኤ፡ እትጀህ ስምጥ፡ እብ
ድግሰ ጀሀት ቅብለት ምፍጋር
ጸሓይ እንዴ ትሸንከ፡ ጋድሞታት
ወአወድግ እንዴ ተዐሮረ እብ
ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ ለለአቴ፡ ምን
ግረ ህዬ እብ ጀሀት ምውዳቅ ጸሓይ
ዲብ ባካት ዕዋነት ወበራቂት ንእሽቶ
ሻፍፍ ለዐለ ጄሽ አባይ እንዴ
ኬደ፡ ገበይ ሰገነይቲ ደቀምሐሬ
ለለሐንቅቱ ለዐለ።
እብሊ አግቡይ ጽብጠት ድፈዕ
እሊ ዲብ ዕዋነት ወበራቂት ንእሽቶ
አወላይ ድፈዕ አባይ እንዴ አፍረስከ
ዲብ ሐዲሽ ዐዲ ለዐለ ጄሽ አባይ
እንዴ ፈንጠርከ ገበይ ደቀምሐሬ
መዕረበ እግል ጽብጠት ለትነሰአት
ምስዳር፡ ቀደምለ ተሐሰበ እቱ
ወክድ ሀደፈ አመርዴት። ሀደፍ
በቲክ ጽርግየ ደቀምሐሬ ራድኢት
እንዴ ኢትመጽእ እግል ክርዐት
ለአመመ ዐለ። እብ ምግብ ጽርግየ
ድግሰ-ሰገነይቲ ለአምበተ መዓርክ፡
አባይ ዲብ አወላይ ድፍዑ ትሩድ
ሰዋትር እንዴ በነ እብ ደባባት
ወመዳፌዕ እድቁቡ ሰበት ዐለ እብ
ሸፋግ ኢትሰርገለ። አባይ አምዕል

መደውሻሽ ጀብሀት ሰገነይቲ
ጀብሀት ሸዕብየት፡ ጀብሀት
ሰገነይቲ እግል ትደውሽሽ ለኤተነቱ
ስታት ህጁም እብ ደረጀት-ደረጀት
ለገብእ እብ ክልኦት እትጀህ ዐለ።
ሀደፍለ ህጁም፡ አወላይ እግል
ጀብሀት ሰገነይቲ እንዴ ደውሸሽከ
አስክ ደቀምሐሬ ገጽነ እንዴ ሄረርከ
ዲብ ባካት ማይ-ዐዳገ፡ ሐሊቦ
ወአፈልበ ለህለ ምህም አካናት
ክምሰልሁመ ምን አፈልበ አስክ ዓለ
ለልትከሬ ስትራተጂያይ አብ’ረት
ራቀቦት እት ገብእ፡ ምን ዮም 28
ማዮ አስክ 03 ጁን 1990 እግለ
ገብአ መዓርክ ሸምል። ካልኣይ ህዬ
ምስል መደውሻሽ ጀብሀት ሰገነይቲ
እንዴ ትጻበጠ፡ እብ ጀሀት ዐዲ-ሮሶ
ምህም አካናት እንዴ ጸበጥከ፡ ገበይ
ዐዲ-ሮሶ ዓለ እንዴ ከሰትከ፡ ምስል
ግብለታይት ጀብሀት መትጻባጥቱ።
እብ ተውሳክ እግል መከረዪ
ጥያራት አስመረ እበ ተአደሜዕ
እግል ቅዝፈት ዲብለ ተአቀድር
አካን እንዴ በጽሐከ እት አባይ
ከሳር እንዴ አጅሬከ ደማነት ለቡ
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እብ ግዲደ ዲብ ዳፌዕ ወዐለ። ዲብ
ባካት ዐደንገፎም ህዬ እግል ዝያድ
ሳዐት ለአተላለ ሐርብ ደመዊ
ገብአ። 21ይ ውሕደት ደባባት
አባይ፡ እግለ እብ ድግሰ ለአተየ
ክልኤ ደባበት ጄሽ ሸዕቢ ሰበት
ዘብጠየ መታክል ትከለቀ። እሊ
ክእነ እት እንቱ ላኪን፡ እብ ጀሀት
ምፍጋር ጸሓይ ለአተ ዎሮ ብርጌድ
ናይ ክፈል-ጄሽ 88 ናይ ድፈዕ ከጥ
አባይ እንዴ ሰብረ እብ ድማን አስክ
ሰገነይቲ ትጸገዐ።
ሐቆ ክፈል-ጄሽ 70 ወ88
ምስሎም
ሻፋም
ለዐለው
መከናይዝድ ውሕዳት ምን ሐዲስ
እንዴ ትነዘመው ሳዐት 3፡45
አልዐስር፡ ህጁም ድቁብ እንዴ
ሀረሰው፡ እግል መርከዝ ቅያደት
ኮር 609 ለዐለት ፎርቶ ሰገነይቲ
ጸብጠው። ጄሽ አባይ ህዬ ሰገነይቲ
ተረግ እንዴ አበለ እግል ልህረብ
አምበተ። ከጥ ሰገነይቲ ደቀምሐሬ
ምን ቀዳሙ ብቱክ ሰበት ዐለ ላኪን
መፍገሪ እንዴ ሰአነ ዐሎበጠ።
ለትበዜሕ ሒለቱ እንዴ ከስረ ሰሩ
እብ ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ አስክ
ዓለ ገጹ ጸድፍ እት ህለ፡ ሰሩ
ህዬ እብ ሐቴ አካን እንዴ በክአ
ደቀምሐሬ አተ።
ሐቆ ተሕሪር ሰገነይቲ፡ አባይ
እተ ምሴት ለሀ ምን ሳዐት 21፡00
አስክ ሳዐት 23፡00 እግል ተራረ
ክፍለ-ጦር 18 ምን ጀብሀት ግንደዕ
ወብዕድ አካናት እግል ራድኢት
እንዴ አምጸአ፡ እብ ፍንቱይ እብ
ጀሀት ዐደብዑር ድቁብ ህጁምምዳድ ጠለቀ። እግል 19ይ ተራረ
ክፈለ-ጦር እንዴ ወሰከ ህዬ አስክ
6 ጁን ሰኒ ድቁብ ሐርብ መጃገረት
ወደ። ጀብሀት ሸዕብየት ህዬ፡ አሰልፍ
እግለ ታርፋት ለዐለየ ውሕዳት
ክፈል ጄሽ 16፡ ሐቆሁ እግል
ክፈል-ጄሽ 52 እብ ተማሙ፡ ግረ
እሊመ ታርፈት ለዐለት ብርጌድ 71
ናይ ክፈል-ጄሽ 70 ዲብለ ጀብሀት
ክምሰል ልሸርዐብ እንዴ ገብአ፡
ምስል ወሰክ ዎሮ ብርጌድ ኮማንዶ
ወውሕዳት መከናይዝድ እግል
ጀብሀት ደቀምሐሬ አደቀበት።
ዲብለ መደት ለሀ፡ ጀብሀት
ሸዕብየት እብ ጀሀት ዐዲ-ሮሶ ባካት
ኩቤ፡ ስለሕ ክቡድ እንዴ አጸገዐት፡
እግል መከረዪ ጥያራት አስመረ
ወብዕድ ቀበት አስመረ ለህለ
አካናት ምህም እምበል አትካራም
እብ መዳፌዕ ደገድግ ዲብ ወዴ
እግል አባይ ዲብ ርዕብ ወበሀጅ
ትካረ። አባይ እሊ እግል ልክረዕ፡
ዲብለ ባካት ለዐለ ምህም አካናት
እግል ልጽበጥ ዲብ ጀብሀት ዐዲሮሶ
ዓለ ሻፋት ለዐለየ ውሕዳት ጄሽ
ሸዕቢ እንዴ ከርመ እግል ልዝበጥ
ምን ዮም 30 ጁን አስክ 7 ጁላይ
1990 ድቁብ ህጁማት አተላለ።
እሊ አባይ ለትፈናተ ክፍለ-ጦራት
ዲብ ለአተራቴ እግል አምዕሎታት
እምበል አትካራም፡ ሰለስ ዶል
ዲብ ጸቢጥ ድፍዑ ተቅዪራት ዲብ
ወዴ ለወደዩ ሐርብ መሪር፡ እብ
እስትሽሃድ ቃሊ ጄሽ ሸዕቢ፡ ፈሸለ
ወዲብ ደንጎበ ህዬ እምበል ፍገሪት
ተርፈ።
ገጽ
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ትራኮመ ወገበይ መዳፈዐቱ
ትራኮመ
እብ
ክላሚድየ
ትራኮማቲስ
(Chlamydia
trachomatis) ለልትበሀል ጅንስ
ባክቴርየ ለመጽእ፡ ወምን ሕሙም
ዲብ ሕያይ እብ ቀሊል ለለዐዴ
ሕማም ዕንታትቱ። ዶልከ ዕንታት
ዲብ ለአረምድ ወእግለ ምራየት
ዕን (ኮርንየ) እንዴ ለሐርክክ
ለልአጸሌዐ ወሐክር ለልሐድግ
ዲበ፡ ኢትዳወ ምንገብእ ሀዬ
አስክ ዐወር ለለበጼሕ ሕማም
ኬልምቱ።
እትለ እድንየ ዲብ አፍሪቀ፡
መንጠቀት
ምፍጋር
ጸሓይ
በሐር-ምግባይት (መዲተራንያን)፡
አውስትራልየ
ወገሌ
ክፋል
ምን ግብለት ምፍጋር ጸሓይ
ኣስየ ሕማም ኔብራይ ክምቱ
ልትአመር።
ትራኮመ እግል ድቡራም
ለልአደሜዕ ምን አለቡ ለነስእ
ሕማምቱመ ልትበሀል። እሊ
ለገብእ እቡ ሀዬ፡ እትለ ማይ
ክም ቀልቡ ለኢረክብ፡ እት ሕድ
እንዴ ትጫቀጠ ለነብር፡ እት ከደን
ጥሉቅ ለፈግር በህለት መትነፈዕ
ሽቃቅ ለኢልሙድ እቱ አማክን፡

ሕጽበት እዴ ወገጽ እብ ተአስትህል
ለኢትትረከብ እቱ ገባይል ሰበት
ልትረኤ ቱ። እሊ መስል ገባይል
ላመ እተዩ ሑድ ሰበት ገብአ እብ
ትራኮመ ለትመጽእ መጺጸት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ዐወርመ ሰበት ሀለ
እግለ ጾርለ ሕግላን ግሩም ወአማን
ለአከብዶ።
ትራኮመ እብ ድድ አንፋስ
እግል ልሕዬ ለቀድርቱ ወእት
እንቱ አግሩዝ አጊድ እግል
ልሕየው ምኑ ቀድሮ። ምናተ ምን
ኩሉ ለመዐየ ኢሰርተ ምንገብእ
ክም ሐየው ምኑ፡ እብ ሐዲስ
ምን ብዕድ እግል ልምጽኦም
ቀድር። እግል ልብዴ ለቀድር
ሕማምመ ዲብ እንቱ ደለ ሐ’መ
ከእት ሐኪም ደለ መጽአ እንዴ
ዳዌከ እግል ትትዐወት እቱ ሰበት
ኢልትቀደር መነዘመት ዓፍየት
እዲነ ኦሮ ስትራቴጂ እፍግርት
ሀሌት። አስክ ሰነት 2020 ምን
ዐለም ለልዓውር ትራኮመ ኩሉ
ረአሱ እግል ልብዴ። እሊ ሀደፍ
እሊ እግል ልትበጸሕ ሀዬ፡ ደለ እሊ
ሕማም እሊ ለሀለ እተ ደውለት
ምስል ለመነዘመት ወሰብ ሽርከተ

ልእከት ምን ውዛረት ዓፍየት
ሐሊብ እም፡ መቐዝያት ካፊ ለቡ፡ ክልቀት እግል ጅነ ለመነሐተ ነብረ
ሳፍየትቱ። ከጅነ ውልድ ክም ቤለ እት ቀበት ሰር ሰዐት ክም ጠቤ እግል
ኒዴ ብነ። ሐሊብ ልክሬ ወኢልክሬ እግል ልመግምጎ ሀሌት እሉ። ለጥብ
አስክ ከሬ እሉ እግል ኢልሰፍሬ እንዴ ትበሀለ አውመ ብዕድ መዓኒ እንዴ
ተሀየበ ለልትለመሽ እቱ ክም ከረ ዝብደት ወማይ ስከር በታተን እግል
ልትሀየብ ለአለቡቱ። መደረት ድኢኮን መንፈዐት ሰበት አለቡ።
ለእት ቀዳምያት
ሰለስ ምዕል ለቀዝር
ሐሊብ ሕፉስ(ሸቢቅ)
እግለ ጅነ መንፈዐት
ሰኒ ዐባይ ለሀይቡ።
ገሮቡ ለሓፍን እሉ፡
ሒለት ለሀይቦ፡ ገሮቡ
በኔ እሉ ወሕማማት
ከሬዕ ምኑ። እለ
እንዴ ኣመርነ ለገብአ
ጅነ አስክ ስስ ወሬሕ
ግራሁ
ለአደውረን
እምበል ሐሊብ እሙ
ሐበት እንዴ ይእንወስክ እግል ንመውኖቱ ብነ። ማይመ ምንገብእ
ኢለትሐዝዮ፡ እተ ሐሊብ እሙ ደለ ህቱ ለሐዝየ ሀሌት ወሱክ ምን በረ
ኢለሐዜ።
ጥባይ ሀዬ እግል ጅነ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ወላዲትመ መንፈዐተ ሀሌት
እቱ። ለመንፈዐቱ ክእነ ተሌተ፦
ውላድ ሳ’ጡ ለዐለ ርሕመ አጊድ እት አካን በዲሩ እግል ለአቅብል
ሰድየ። ጥብ አክለ ቀዳም ሐሊብ ትጠበ ምኑ ሓር ሰበት ቀዝር፡ አጊድ
እግል ልክሬ እለ ጥባይ ብዙሕ ሰድየ። ምን ሰረጣን(መንሱራታት) አጥባይ
ወመሕፉደት ቤጭ ከሬዕ እለ። ውላድ ሓር አጊድ እግል ኢልትዐመስመ
ምህለት ለሀይበ።
እለ ምንገበት፡ ጅነ ስስ ወሬሕ አስክ ለአደውር እምበል ሐሊብ እሙ
ሐበት ምን ሙነት ብዕደት ማይመ ልግበእ ኢነሀቡ። ስስ ወሬሕ ክም
አዶረ ሀዬ ላዝም ነብረ እግል ለአንብት ሀሌት እሉ። ወሱክ ነብረ ላኪን
እት ረአስ ጥባይ እግል ትግበእ ሀሌት እለ። ወሱክ ነብረ ዲብ ነስእ አስክ
ክልኤ ሰነት ለአደውር እግል ጥባይ እግል ልተላሌ እሉ ለአትሐዜ። እሊ
ሀዬ እግል ዓፍየት ጅነ ምንገብእ ወዓፍየት እሙ አሀምየት ዐባይ ቡ።

እንዴ ትሳዴት፡ ለሕሙማም ሀለው
እግል ልትዳወው፡ እተ እሊ ሕማም
እሊ ኔብራይ ወለአስፍ ጋብእ እቱ
ለሀለ ደዋሒ ለትጸበጠ ወኢትጸበጠ
ኩሉ ገቢል ምን ጀፈር ደወ ክም
ነስእ ገብእ። ኦሮከ ክምለ ዕምሩ
ከናይን ሽሮቦ ወሸሙት ዕንታት
እንዴ ልትሀየብ መዐየ እብ ተማሙ
ምስል ክም ነጌ ምኑ ገብእ ሀለ።
እብ አሳስ እሊ፡ ዲብ ኤረትርየ
ዲብ አቃሊም ግብለት፡ ቅብለት
በሐር ቀየሕ ምግብ ወብዕድ አካናት
ልትሀየብ ሀለ። ክል ቤት እንዴ
ትበጸሐት አንፋረ እብ ተማሞም
ደወ ልትሀየቦ። ምኑ ወሐር ክል
ዎሮ እደዩ ሰኒ እግል ልሕጸብ
ገጹ እት ምዕል ሰለስ ዶል እብ
ማይ ወሳቡን እግል ልጅለጥ፡ ክል
ዎሮ ብሽኪሩ ሌጠ እግል ልትነፈዕ
ልትመከር። ጭንጨ ምነ አግደ
መትባጽሐትለ ባክቴርየ ሰበት ገብአ
እሉ ለትጀዝብ ግማመት እት ዶለ
እግል ትትረፈዕ፡ ጅነ ልግበእ ወዐቢ
እት ሽቃቅ እግል ልፍገር። ወናይ
ነኣይሽመ አጊድ እንዴ ትረፈዐት
እተ ተአስትህለ አካን እግል
ትሸነክ መዕሉመት ትትሀየብ። እለ

ሐብሬ ምን
ውዛረት ዓፍየት
ውዛረት ዓፍየት ለዲብ
ሰነት ክልኤ ዶል እብ ሸክል
ፊራሮ እግል ምን ተሐት
ሐምስ
ሰነት
ለዕምሮም
አጀኒት
ልትሀየብ
ለዐለ
ቪታሚን ‘ኤ’፡ ምን እለ
ጻብጣመ ሀሌነ ሰነት 2017
እንዴ አንበተ፡ እት ንዙም
በርናመጅ ዓፍየት አጀኒት
ዕዱይ ክም ሀለ ተሐብር።
እሊ ሀዬ ክል ጀነ፡ አስክ
ሐምስ ሰነት ለአደውር እት
ክል ስስ ወሬሕ፡ ዋልዴኑ
አው መስኡልየቱ ለራፍዓም
ከርት ፍድኢት ጅነ እንዴ
ነስአው እት ባኮም ዲብለ
ሀሌት መአሰሰት ዓፍየት
እንዴ መጽኡ ቪታሚን ‘ኤ’
እብ ንዙም ክም ነስእ እግል
ሊደው ውዛረት ዓፍየት
ተሐብር።
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ሐብሬ እለ እት መዓለ ኢወዐለት
ምንገብእ፡ ለሕማም እት ልትናከስ
እግል ለአትቀባብል ክም ቀድር
እግል ንንሰየ አለብነ።

ክም ገኔሕ ገብእ። እግል ኢለቅብል
ሀዬ ነዳፈት ወመታበዐት ሕክምነ
ለአትሐዝየ።

አሻይር ትራኮመ

እት ነዳፈት ነፍስ ወድዋር
ሓፈዞት (እብ ፍንቱይ ሕጽበት
እዴ ወገጽ)፡ እብ ብሽኪር ብዕዳም
ኢመትነፈዕ፡ ጭንጨ እግል ሓረቦት
ግማመት አሬሞት፡ ንዋይ ወአዳም
መሳክቡ ፋረጎት፡ እት ሽቃቅ ሌጠ
ፈጊር . . .

ዕንታት
ቀይሕ፡
የብስ፡
ጨብጭብ፡ ረስስ ወዐመሽ ወዴ።
ኢትዳወ ምንገብእ ለአስፋር
ስጋሁ እንዴ ትበለዐ ልትቀማጠጥ
ከአስክ ምራየትለ ዕን ልትገፍተእ።
ለጭገር አስፋር ሀዬ እግለ ምራየትለ
ዕን ለሐርክከ። እብ ሰበቡ ምን
እንቤዕ ወመጺጸት በጢር ተአቤ።
ሐቆ ብዙሕ መትሐራካክ ሀዬ
ለዕን መሓክር እንዴ ገአ እተ
ትጸዕዴ ወበርሀት እበ ተሐልፍ
ኢትረክብ ከረአይ ለሐውን።
ለነፈር ስራይ ኢረክበ ምንገብእ፡
ዕንቱ
እንዴ ትጨርመጠት
ተዐውር።

ደወ
እግለ ረክስ ናይለ ባክቴርየ እብ
ድድ አንፋስ ለቡ መስ ወከናይን
ልትዳዌ።
እግለ ትቀመጠጠ ከጭገሩ
ዕንታት ለሐርክክ ለሀለ አስፋር
እብ ዐመልየት እንዴ ሰነ ለዐል

መዳፈዐት

ገበይ ሰርገል
እት
አስረቶት
ትራኮመ
ፍሩራም ለሀለው ሸቃለ ውዛረት
ዓፍየት ወሰብ ሽርከተ እትለ እለ
መጽአው ቤት ለእለ ለሐዙ ሐብሬ
እግል ልትሀየቦ፡ ለእሉ ለሀይቦ
መምሬሕ እብ ተአስትህል እግል
ልትሰመዕ፡ ለኢትፈሀመ መዕሉማት
ሀለ ምንገብእ ሀዬ፡ እብ ሰራሐት
እንዴ ትሰአለት ክል ዓይለት
ራትዐት ሐብሬ ክም ትረክብ
እግል ቲዴ ትጠለብ። ፈሀም ሕበር
ወመዓወነት ሕድ ሀሌት ምንገብእ
ለፋግር ሀለ ስትራቴጂ ክምለ እትለ
ብዕድ ለረከብናሀ ዐውቴ እግል
ንትዐወት እቱቱ።

ውዛረት ዓፍየት
ኩለ ሰነት ሐን ናሙስየት

ክል ሰነት እት ኩለ ወጠን ወለዘይድ ዲብለ ምላርየት እብ ብዝሔ
ለትረኤ ዲቡ ባካት ዐድነ ሳምን መዳፋዐት መላርየት ምን ዮም 24 አስክ
31 ጁላይ ትዘከር። እትለ ሳምን እለ አምር ወፈዛዐት መጅተማዕ እንዴ
ትወቀለ ለሕማም ገቢል እትለ ኢልትሻቀል እተ ደረጀት እግል ልትከሬ
ወእባሁ ሀዬ ኩሉ ረአሱ እግል ልብዴ ለትፈናተ በራምጅ ልትነዘም ዲበ።
ምነ አግደ ወራታት ሀዬ መላርየት እብለ ትፈናተ ወላኪን ምን ሕድ
ለኢተርፍ ብስር መዳፈዐት ክም ትሰርት እብ ዐመል ለተለ ተዕቢኣት ገብእ
ዲበ። ነዳፈት ድዋር፡ ዳፈኖት ማይ ለከሬዕ ሕፈር፡ ርፍዐት ማይ ለትጸብጥ
ግማመት፡ ተውዜዕ ናሙስያት፡ ወለመስሉ ገብእ። ክምሰልሁመ ለሕማም
ምስል አድውየት እንዴ ትላመደ ለልትነሰእ ደወ ክምለ ልትሐዜ እግል
ኢለሓዬ ለቀድር ዲበ ሓለት እግል ተሀሌ ትቀድር። እሊ ለልትአመር
ሀዬ ሸዐብ ለእለ ረአ ዶል ለሐብርቱ። በዲር ዲብ መላርየት ለኢለአምሮ
አደብ ሐዲስ ልርኤ ሀለ ምንገብእ፡ ሸዐብ ምስል ምኤምረት ዓፍየት እት
ሓለፎት ሐብሬ እግል ልትዓወን ክምቡ እትለ ሳምን መላርየት አትፋቃድ
ወአትፋዘዕ ገብእ። ለሐ’መ አጊድ ዲብ ወኪል ዓፍየት እንዴ መጽአ ደዋሁ
እግል ልንሰእ፡ ክምሰልሁመ “መላርየት ዮም አየ ሀሌት” እንዴ ቤለ እግል
ኢልትሀመል፡ ሒን መላርየት ልግበእ ወኢልግበእ ሰነት እብ ግዲደ ሐንቴ
ሐናኒት ለቀትል ደወ ለበ ናሙስየት እግል ልስከብ ክም ሀሌት እሉ፡ ጋሸ
ለልትሐደረ መአሰሳት ክም ሆቴላት ዐረትተን ናሙስያት እግል ልወጅደ
እቱ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ጋሻሀን ክም ልትነፍዖ እቡ እግል ሊደየ ምክር
ወሐብሬ ልትሀየበን።
እት መዲነት ባርንቱ ዲብለ ገብአ ወራታት አትፋዝዖት፡ እብ ደረጀት
ዐለም መላርየት እት ሰነት ምን 300 አስክ 500 ሚልዮን ነፈር ክም
ትጸብጥ፡ 90% ምነ መይቶ፡ ወ60% ምነ ለሐ’ሞ ህዬ እት አፍሪቀ
ለነብሮ ክምቶም ተሐበረ። ፈድል ፈዛዐት ወመሻረከት ሸዐብ ወውጁድ
ለሀለ ክዳማት ክም ከረ ናሙስያት ደወ ወሕክምነ ኤረትርየ እት ዳፈዖት
ለሕማም ወአውሐዶት እቡ ለትመጽእ ሞት ራክበተ ለሀሌት ዐውቴ፡ እብ
ደረጀት ዐለም ወቃረት መሰል ሰኔት ክምተ ተአከደ። ለዐውቴ እግል
ትዳይም ሀዬ፡ ሸዐብ እብ ሰብ ምህነት ለትትሀየቦ ሐብሬ እት መዓለ እግል
ለአውዕለ፡ አጀኒት ወዐመሲ ዝያድ እህትማም እንዴ ሀበ ናሙስያት ክም
ልትነፍዑ ወአጊድ ክም ልትዳወው እግል ሊዴ ክም ወጅብመ፡ እተ ሳምን
ምላርየት ተሀደገ እቡ። መስኡሊን እዳራት ደዋሒ፡ ልጃን ዓፍየት፡ አጋር
ሐካይም ወሸዐብ እብ ዐቢሁ ሕድ እንዴ ጸብጠ በራምጅ ፊራሮ ነዳፈት
ድዋር ዲብ ነዝም ወለልትሀየብ መምሬሕ ዲብ ተግብር፡ ኤረትርየ ምን
መላርየት ናግየት እግል ሊደየ ክምቱ፡ እትለ ሳምን እብ ዐመሉ ገለዱ ክም
አትሐደሰ ምን ለትፈናተ አካናት ለረከብናሀ ሐብሬ ተአትአምር።
አርቡዕ 08 ኦጎስት 2017
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ቅዱም ኣሳር ሚነት አዱሊስ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እተ
ሐልፈት ጥብዐት ጀሪደትነ ሳልፋይ
ክፋል ቅዱም ኣሳር ሚነት አዱሊስ
ለልብል ክቱብ እብ ዮውሃንስ
ገብሬእየሱስ ለትዳለ ክቱብ እንዴ
ተርጀምነ ቅዱማም እግልኩም
ክም ዐልነ ልትአመር ዮም ህዬ
2ይ ክፈሉ ልተላሌ።
እት ሰነት 1814 ሄንሪ ሳልት
ለትበሀለ ኬትባይ፡ አዱሊስ ክም
አግደ ሚነት፡ምእታይ ሐዳረት
ወንግስነት አክሱም ክም ዐለት
ምስል ምግባይ በሐር፡ምሒጥ
ህንድ፡ምድር ዐረብ ወአፍሪቀ
ዕሙር ወራታት ተጃረት ወሐረከት
ገብእ እተ ክም ዐለ እተ ክቱብ
ውሱቅ ህለ።
ብዕድ ቴዶር ቤንት ለትበሀለ
መትመራምራይ ክምሰለ ሸርሐዩ፡
እት 6ይ ክፈል ዘበን ሐቆ
መትወላድ ነብየላህ ዒሳ፡ ኮስሞስ
ወሚናስ ለትበሀለው ምስርዪን
ተሻሻ እት አዱሊስ እት ክልኦት
ናይ እበን ትምሳላት እብ ወቁር
ለትከተበ ክቱብ እግል ልንጎሉ
እተ ወክድ ለሀይ ናይ አክሱም
መልክ ለዐለ ካሌብ እብ ገበይለ
እተ ወክድ ለሀይ እዳሪ ሽብህ
መዲነት አዱሊስ ለዐለ አስበስ
ክም ተሐበረዮም ልትአመር።
እብ እንክር ብዕድመ ቴዶር
ቤንት እት ክቱቡ እሊ እት እበን
ውቁር ለህለ ክቱብ እብ ክሱስ
ቦጦሎሚስ ኦርጋትስ (246-221
ግረ መትወላድ ነብየላህ ዒሳ)
ለትበሀለ ንጉስ ግሪክ አቡሁ
ልትነፈዕ እቡ ለዐለ አብሳር
ንዕየት ሐርማዝ፡ ሄራር እት
በሐር ወዐስከርያይ ቴክኒክ እግል
ልግበእ ክም ቀድር ለትሸርሕ
ሐብሬ ሓድግ እቱ ህለ። ሊ ፒ

ክራውንመ ክቱብ ፔሬፕሌስ
እንዴ ረአ ሐቴ አምዕል አዱሊስ
እበ እት እበን ለትወቀረ ክቱበ
ወዕቁር ታሪካይ ርዝቀ ዐጃይብ
እግል ተአርኤነ ትቀድር እንዴ
ቤለ ከትበ።
ሐቴ ወምህመት ለበ አትዐገቦት
ናይ እሎም እብ
ክሱስ
ሚነት
አዱሊስ ለገብአ
ብሑሳት ወገበይ
ክታበት፡ ለገብእ
ዐለ መትመራማር
እብ ገበይ ውላድ
ካርጅ ሌጠ ገብእ
ሰበት
ዐላቱ።
እሎም
እብ
ክሱስ
አዱሊስ
ወሰልጠነተ እግል ልትመራመሮ
ወልክተቦ ጀርቦ ለዐለው ውላድ
ካርጅ፡ እግለ ወድዉ ለዐለው ሐፊር
ወታየኖት ኣሳር እብ ድግማን
እግል ልሓፍዞ እቱ ወእብ ዋጅብ
እግል ልወሱቁ ኢቀድረው። እሊ
ምኑ እንዴ አወለጠው ለረኩቡ
ኣሳር አስክ ዐዶም ነስእዉ ሰበት
ዐለው እላመ ንቅጠት ጸላም ተ።
እግል መሰል እት ሰነት 1868
ምስለ እብ ተዊር ናፔር(Napier
Expedition) ለትሰመ እት
አቶብየ
ሕቡሳም
ለዐለው
እንግሊዝዪን እግል ዐጠቆት ማጽእ
ለዐለ ዴሽ ብሪጣንየ፡ እት ተዊር
ለሻረከ ዊልያም ጉድፌሎው
ለትበሀለ ሸቃላይ መትሐፍ እት
አዱሊስ ሐፊር እብ አትጋያሱ
ለእግሉ ረክበ ኣሳር አስክ ዐዱ
እንግሊዝ አብጽሐዩ።
እት
ሰነት
1907
ፓሪቤኒ ለትበሀለ ኢጣልያይ
መትመራምራይ አምር ኣሳር እት
20 አካናት አዱሊስ ሐፊር እብ

አትጋያሱ ዕልቡ ብርኩት ለቡ
ሰበብር ወታምም አምፎረ ለትበሀለ
ጅንስ ዕትሮታት፡ሰናቲም ምሉክ፡
አብያት ክስታን ወናይ ሸዐብ
ረዋሺን ክም ረክበ ሸርሐ።
ክሎም እሎም ለረክበዮም
ኣሱር እት ጥልያን እኩቦም

ህለ።
ፕሮፌሰር
ፌሬንሲስ
አንፍሬይ ለትበሀለ ወድ ፈረንሰ
መትመራምራይ ዕሉም ኣሳር
እት ሰነት 1961-1962
እብ
መፋሀመት ሕኩመት አቶብየ እት
አዱሊስ ሐፊር ዋዲቱ፡ ምን እሊ
ለትረከበ ኣሳር ህዬ ክሎም እት
መትሐፍ አዲስ አበበ ህለ። እተ
ሐፊር ሌሂ ብዞሕ ናይ መስከብ
አብያት ርኩብ ክም ዐለ ምነ
ናይለ ወክድ ለሀይ ኣሳር እግል
ልትአከድ ቃድር ህለ።
ኢጣልያይ ኬትባይ ወናይ
ታሪክ መትመራምራይ ኮንቲ
ሮዚኒ፡ አዱሊስ እት ወክድ ክቱብ
ፔርፕለስ ክምሰለ ሻርሑ ለህለ
ናይ ኖሰ ሕር እዳረት ክም ዐለት
እግለ ወቀደሙመ ቀደም ሰልጠነት
አክሱም ለትአሰሰት ሚነት ክም
ዐለት ሻርሑ ህለ።
ኮስሞስ ለትበሀለ ወድ ምስር
ላቱ ቀሺ እት ክስታን ቶፓግራፊ
ለልብ ናይ ቦጦሎሚስ 3ይ (240221BC) ክምሰልሁመ ንጉስ
አክሱም ፡ታሪክ፡ወዐጃይብ እት
እበነት እብ ወቁር ለትዳለ ትምሳል
ቅቡር ክም ህለ እንዴ ሸርሐ፡ እለ
ሚነት እለ ምን አሌክሰንደርያን
ወምእታይ ኢለንቲክ ለመጸው
ብዝሓም ሰበብ ወተሻሻ ክም
ዐለው ሸርሕ።

ዲበ እት ሰነት 1913 እብ ኢኖ ሊትማን ወነፈዕ ወድ ዕትማን
ለጠበዐ ክታብ ሐይለት ትግራይት፡ ምን ሐይለት መንሰዕ ቤት አብረሄ
ከፋሊ ወድ ደርመስ ለልትበሀል ሔልያይ ላሊ ዲብ ሰክብ ለበዲር
መልሂቱ ወመሳኒቱ ለዐለው ወሐሬ ለሞተው ስናቱ ላሊ እብ ሕልም
ምስሉ እንዴ ትመየው ምድር ክምሰል ጸብሐ ምን ኢረከበዮም ለቤለ
ሕላየት ስርቤብ ወሰፈላል ክእነ ትብል።ሰ’ሞእ ኢልትገየስ - እለ ከአፎ ተአዳግም
ሰብ ለጸንሐ ምስልዬ - አየ ጌሰ ወሕሻኩም
ለእዴ አብ ኬመ - ትሻክክ ጸንሐት ወጃድም
ለአፍ አብ አርዋ - ሐሌ ጸንሐ ወዳግም
ዕቴልዲ ክልኤ ምልትሑ - እንዴ ጸብጠ ከኣዝም
እንቱም ሰኒ ህሌኩም - ወእኩይ ህለ ለግራኩም
ምስል አበችኩም - ጥዕም ህሌት ነብራኩም
ገአኩም ወለድ መካዝን - እብ ረቢ ወእብለ ጎማትኩም
ወዲብለ ክዋነ - ተላይ ሐልብ ምን አሓኩም
ሰሞእ ኢልትገየስ - እለ ከአፎ ዳጉመ
ሰብ ለጸንሐ ምስልዬ - ፍንጌ ገለብ ወጉበ
ምን አርዋይ ወተሐት - አካን ለአባይ ልቡለ።
እምበል እሊመ ከፋሊ ወድ ደርመስ እት በደ ሰብ ገጽ ገምሮት ለቤለ
ሕላየት ክእነ ትብል፡አነ እብ ግሳዬ - ወጸርዬ በኑ ቦፋ
ጅምዕ ወህያቡ - ሰኒ ህሌት ኖሰ
ሪምኪ አከ ዲብነ - ወገለብ ምንለ ሞታ
ምንለ ርሻሽ ቃምዱ - ወክቡድ እበን ወሖጻ
እቡ ሰብኮ ሚቡ - ቀይም ቀላቅሎታት
ወእቡ ሳግሞ ሚቡ - ለሔተ ምን ዳምሮታት
ወምስሉ ገሙ ሚቡ - ሰኖ ለአብዕሮታት
ወገለድ ከሬ ሚቡ - ዲብለ ገባይሎታት
ወእቡ ዘምቶ ሚቡ - ከገይስ ዲብ ሐሮታት
ተማም ለክፎ ዲቦም - አካባ ወአግዐሮታት
እብ ቀጠፍ ጌልል - ከከፍል ማሞታት
መርባት ሰሜ ሚቡ ልስከብ ሰብ ካኮታት
ወገድም ተክሎብ ሚቡ - ክሬት ጽባቦታት
ካልእ ላሊ ድገም - ወካቦይ ሸባርቆታት
ጭገር አስሮ - ምናታ ሕማጥለ ከላውዮታት
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“ጃእዘቼ ምን እዴ ርኢስ እስያስ አፈወርቂ እግል እትከበተ እተምኔ ዐልኮ”
ሻ’በት ኑራ መሕሙድ ዑመር፡
እት ሰነት 1996 እት መዲነት ከረን
ክም ትወለደት፡ ወለት ሰነት እት እንተ
ምን መዲነት ከረን አስክ መዲነት
አስመረ ምስል ዓይለተ አቴት። እት
አስመረ ናይ መአንብታይት ደረጀተ
ድራሰተ አስተብዴት። እብሊ ህዬ
ምን 1ይ-5ይ ፈስል እት መድረሰት
ላ ል ም ባ
ደርሰት፡
ህ ተ

እ ብ
ክሱስ
ድ ራ ሰ ተ
ዳግም እት ህሌት
ክ እ ነ
ትብል፦
“ምን 1ይ-3ይ ፈስል ለዐለ
አፍሱል ምነ ሳልፋያም ለዐስር
እፈግር ዐልኮ፡ ግራሁ ላኪን ደረጀቼ
እንዴ ትነቅስ መጸት፡ እሊ ህዬ
እተ ተርፈ ክልኦት ፈስል ናይ
መአንብታይት ደረጀት በሀለቼቱ።
ለሰበብ ሚ ዐለ ገብእ? “ወላሂ
ለሰበብ ብዞሕ ቱ፡ ኢመትሐሳር እብ
ድራሰት ወዘበንከ እት ተለፍዝዮናት
ሓለፎት ገሌ ምኑ ቱ እግል ኢበለከ
እቀድር።”
እሊ በሊሰ ዶል ሰምዐኮ እት ክል
ቤት ለህለው አጀኒት ትራአውኒ፡
እግልሚ፡ ዮም ምስል ቴክኖሎጂ
እት ክል ቤት ተለፍዝዮን ህለ ወእሊ
ተለፍዝዮን እግል አጀኒት ብዞሕ
ለልስሕቦም በርናምጃት ሰበት ቀድም፡
ዋልዴኖም ኢመርበዎም ምንገብእ፡
መስተቅበሎም ወዓፍየቶም እግል
ልደይዖ ክም ቱ፡ ምነ በሊሰ ፈሀምኮ።
መናፍዕ ተለፍዝዮን ብዞሕ ምንማቱ፡
ዶር ዋልዴን እትለ ምህመት እለ
ሰኒ ወአማን ዐቢቱ፡ ለጅነ እግል
ልትቀደም ወመናፍዕት ተለፍዝዮን
ምኑ እግል ልትረዘቅ።
አዜመ እግል ኑራ ምን ስኣል
ይአዘምኮ ምነ፡ እት ድራሰት ተሐውኒ
እት ህሌኪ ወእት ተለፍዝዮን እት
ትውዕሊ ዐድኪ ሐቴ ኢቤለውኪ?
ክም እቤለ፡ ስሕቅ እት ወዴ፡
ዋልዴንዬ ብዞሕ ጅህድ ወዱ
እግልዬ ዐለው፡ ምን ዓፊ ተለፍዝዮን
ወክድ ብዞሕ እግል አባሬ እንዴ
ቤለው፡ ክል ዶል እት ድራሰቼ
እግል እፈድብ ወወቅቼ ሕኔት እት
ተለፍዝዮን ሓልፉ፡ እት መክተባት
ወምስል ከራሪሼ እግል አምሀግን
ለትትቀደሮም ወደው። አነ ላኪን ሰኒ
እት እብሎም ምን ሓለፎት ወቅቼ
እት ተለፍዝዮን እብ ብዝሔ ሰበት
ኢቀየርኮ፡ አቡዬ ምስዳር ብዕደት
እግል ልንሰእ ሰተተ።
ሚ ተ ለምስዳር? እንዴ እቤለ
እብ ዋልዴነ ለትነስአት ምስዳር

ለትሰይሕ ተ መኢፋሉ እግል እድሌ
ሰበት ትነሀፍኮ፡ እግል ትሽረሐ እዬ
እብ ሸፋግ እትጸበረ ዐልኮ። በሊሰ
ላኪን ለኢትጸበርኩዉ ዐለ። “ወላሂ
ዋልዳዬ እንዴ ብዞሕ ሐስበ ምን
አስመረ እግል እፍገር ክም ብዬ
ወእት አካን ብዕደት ድራሰቼ እብ
ዋጅብ ለአተላሌ እተ እንዴ ሐስሐሰ
እግልዬ፡ ምን መዲነት አስመረ
አስክ ቦርዲን ወግሬት ነቅፈ ክም
እትቀየር ወዴኒ፡ እሊ ህዬ ምን አፍ
ተለፍዝዮን እግል ኢሪም ወእት
መድረሰቼ እግል እፈድብ
እንዴ ቤላቱ።”
ከነቅፈ ከፎ ረከብክየ?
“ነቅፈ ተማም ተ፡ ወእብ
ፍንቲት መድረሰት ቦርዲን
ወግሬት እተ ክም መጸኮ ሰኒ
ወአማን ተቅዪር አምጸአኮ፡
ለእትለ
መድረሰት
እለ
ለደረስኩዉ 8ይ ፈስል ፍገሪቼ
እት ትትሓየስ እቱ መጸት፡ እሊ
ህዬ ለመድረሰት ናይ ኖሰ ቀዋኒን
ሕፍዝ ወንዛም ሰበት ዐለ እግላቱ።
መሰለን፡ እት እምትሓን ጀነራል
ምግባይት ንቅጠቼ ዝያድ 80%
ዐለት፡ እሊ ህዬ ፍገሪት መድረሰት
ቦርዲን ወግሬት ናይ ነቅፈ
ወመደርሲናቱ ለዐለ።
መቅደረተ ሰበት ደሌኮ፡ ግራሁ

ለሄረረቱ ሄራር ተዐሊም እግል
እድሌ ላዝም ሰበት ዐለ፡ ሐቆ
ሳምናይ ፈስል እበየ ረትዐኪ? ክም
እቤለ፡ ዲብ ትሰሐቅ፡ አስክ በሊስለ
ሰኣልዬ ዋሌተኒ።
“ዋልዴንዬ ለምስዳር ለእግለ
ነስአው፡ እግልዬ እንዴ ቤለው
ለነስአወ ምንመ ዐለት፡ ወፍገሪት
ሰኔት ርክብት ምነ እት እንተ
ሰበት ረበሽኩዎም አዜመ ምን

ሐዲስ አስመረ ዐቅበልኮ ወእት
አስመረ ህዬ ለታርፍዬ ዐለ አፍሱል
አትመምኮ። እት ድራሰት ኢፈደብኮ
ክምሰለ በዲርዬ እተ እዩጄ ለቀዳም
አቅበልኮ፡ ዶል ትቤ ለእቅባለት ምን
መድረሰት ቦርዲን ወግሬት ከሳረት
ዓፍየተ፡መድረሰተ
ወምስተቅበለ
እግል ኢትግበእ ፋርህ እት አነ።
መድረስት ክም አትመምኪ ህዬ
ሚ ወዴኪ? እቤለ። 11 ፈስል ክም
አትመምነ ሳወ ጊስኮ ወእት ሳወ ህዬ
ምን ሐዲስ ለበዲር እብ ገበይ ሰኔት
ይእደርሱ ሓድገቱ ለዐልኮ ድሩስዬ
እቱ አቅበልኮ፡ እትሊ ወክድ እሊ ህዬ
ክሉ እግል እብጸሕ ሰበት ኢቀደርኮ፡
እግል አድምዕ እተን እቀድር
ለእቤለን ሕሰስ ሌጠ እቃሌዕ ዐልኮ፡
መሰለን ሕሰስ ባዮሎጂ ወእንግሊዚ
ምነ እብ እህትማም ሐፍዙ ለዐልኮ
ቱ። ከፍገሪት ማትሪክ ከፎ ዐለት?
እት ምክዬ ምነ ቀጥረ አስእለት
ዐለት፡ እግልሚ ህተ እብ ርደእ-ርደእ
ተሐፍዝ ሰበት ዐለት ቱ።
“አማን ተሐይስ ሰበት ሻቅየት
እግሉ ይዐልኮ እምትሓን ማትሪክ
ብዞሕ ሻቅለኒ ይዐለ፡ ምናተ ለእተን
እሸቄ ለዐልኮ ሕሰስ በሀለት እንግሊዚ
C ወባዮሎጂ ህዬ B ረከብኮ
እተን፡ እብለነ ህዬ ንቃጥ ሸሃደት
አምጸአኮ።”

ዋልዴንኪ እለ ፍገሪት እለ ከፎ
ትከበተወ? እቤለ ንየት ዋልዴነ
ወፍገሪተ እት አትመጣውር።
“ዋልዴንዬ ፈርሐው እግልዬ፡
አሰናይ እለ ንቅጠት እለ አምጸኪ፡
እሊ ካፊቱ አብሽርኪ ቤለውኒ፡
ግራሁ አስክ ሀማሞስ(መድረሰት
ምህናት ቴክኒክ ሳዋ) ክም ትበገስኮ
ምነ ሓለቼ ሰበተ ተአሰፈው፡ ‘ኑራ
አዜመ ሳወ በደል ትገይሲ እዘሚ

ምኑ’ ቤለውኒ፡ አነ ላኪን ላላእ
ድራሰቼ እተ እለ ህሌት እግል
እታለያቱ እቤሎም ከትበገስኮ፡ እንዴ
ትቤ ሒለት ኢፋለ ክም ርኤኮ፡
ፍኩር እበ እት አነ፡ ከሳወ ካልእ
ዶል ከፎ ረከብክየ? ለልብል ሰኣልዬ
ሓለተ እት መድረሰት ምህነት እግል
እድሌ ለሐሬኮ ዐለ።
“ሳወ ደሐን ዐለት፡ እተ ወክድለ
ሰልፍ ሐፍዝ ይዐልኮ፡ ግራሁ ላኪን
መደርሲንዬ ሰበት አትሳጀዐውኒ
ንቅጠት
ሰኔት
አምጸአኮ፡ እት 1ይ
ሰሚስተር
ንቃጥ
ታምም አምጸአኮ እት
ክሉ ለማዳት “A”
እንዴ አምጸአኮ ምን
4 አርበዕ አምጸአኮ፡
እት መጃል ዕሉም
ሰክሬታርየት ግራሁ
እግል
ሓፍዝ
እተ ሰበት ዐለ
እግልዬ፡ እተ ተለ
ሰሚስተርመ ሓፈዝኮ
ወአዜመ ለታምም
ንቃጥ ደገምኩዉ፡
እንዴ ትቤ ዶል
ሐበረተኒ ለሕብዕት
ዐለት
መቅደረተ
ሰበት ደሌኮ፡ እበ
ሽቅለ ፋርሕ እት
አነ፡ “ከመቅደረት ክም ብኪ እት
መድረሰት ምህነት ሳወ ኣመርክየ
ከትፈርገጥኪ?” እቤለ።
“ኣቤ አማንካቱ! ሓፍዘት ምን
እገብእ፡ እት ማትሪክመ ወሐለፍኮ
ዐልኮ፡ አነ ዛቱ እት ሳወ ክም ከሬኮ
ምን በሕ እንዴ አንበትኮ ቱ ናይ
ሸሃደት ንቅጠት ለአምጸአኮ፡ አናመ
እብ ክለ ንየቼ ክም ደረስኮ እት
ክሉ ለማዳት “A” አምጸአኮ፡ እሊ
ለሰምዐው ዋልዴንዬ እተ አምዕለ
መድሐራትነ፡ “አነ እገይሰ፡ አነ
እገይሰ” እት ልብሎ አቡዬ ወእምዬ
ዛቱ እትብእስቶም ዐልኮ። እንዴ ትቤ
ሓለትለ መድሐራት ክም አንበተት
እግልዬ፡ ጃእዘት ትነስእ እት ህሌት
እብ ተለፍዝዮን ርኢሀ ሰበት ዐልኮ፡
እተ ደቂቀት ለሀ እግል እብለሰ
ሐሬኮ። “ወላሂ ለደቂቀት ለሀ ሰኒ
ወአማን ፍንቲት ዐለት፡ ዋልዴንዬ
ምስል ሑዬ ማጽእ ዐለ ጀዋእዝ
ህዬ ምን ለትፈናተው መስኡሊን
ልትሀየብ ዐለ፡ ጃእዘቼ ህዬ ምን እዴ
ርኢስ እስያስ እግል እንስአ ሐዜ
ዐልኮ፡ ምናተ ወዚር ተዐሊም አሰይድ
ሰመሬ ርእሶም ሀቤኒተ፡ ህቱመ
ይሐወነ “አብሽርኪ ድራሰትኪ እግል
ተአተላሊ!” ሰበት ቤሊኒ ዝያድ
መዐነውየቼ ወቀለ እግልዬ ወሒለት
እንዴ ወሰኮ ጃእዘቼ ነስአኮ።
ዐደ ዶል አቅበለት ለገብአት
እግለ ከብቴ ሚ ትመስል ክም
ዐለት እግል እድሌ ሰበት ሐሬኮ፡
ለተለ ሰኣልዬ እብ ክሱስለ ሄሰት
አስመረ ዐለ፡ “ከብቴ ናይረት ወደው
እግልዬ፡ አዳም ክሉ አሰናይኪ
ቤሌኒ እብ ተለፍዝዮን ሰበት ርኤኒ፡
ክምሰለ ነፈር ለእት እምትሓን
ማትሪክ ታምም ንቃጥ ለእምጹእ
እብ እሕትራም ትከበተውኒ፡ ወእለ

ሻበት ኑረ መሕሙድ

ዮም ውዕላም እተ ለህሌነ ዐዙመት
ወደው እግልዬ፡ እለ ዛቱ እት አቤ
እግሎም ወደወ እግልዬ” ትቤ ገጸ
ሽውየ ናይ ሐሩቀት አሻይር እት
ለአርኤ።
አናመ ለእተ ሓድር ዐልኮ
መናሰበት ፍንቲት ዐዙመት ሰበት
ዐለት፡ “ከእለ ዐዙመት እለ ሚ
መስኡልየት ተአረፍዐኪ? ዶል
እቤለ፡ እት ገጸ ብዞሕ እግል ትቅርኡ

ለልትደቀበ ሽዑር ርኤኮ፡ ጽንሕ
እንዴ ትቤ፡ ምን ቁሪና ሸነብአ
ክም አተንፈሰት፡ “እለ ዐዙመት
እለ መስኡልየት ዋልዴንዬ እት
መሸንገልዬ ክም ህሌት ወፈኮም እብ
ድራሰት እግል እፍደዮም ቱ ለወክድ
ታምም ክም ህላቱ ለትሐብር፡ ማሌ
ኢትነፍዐኮ እበ እንዴ እቤ ይሐዝን
እተ፡ ዮም ሰበት መጸት ወገበይ ሰበት
ቀፍረት እልዬ።
“ምን ተጅርበትኪ እግል ሽባን
ሚ ትመኪሮም?” ዶል እቤለ፡
ለናየ ገበይ ፈቅደት መስለኒ እት
ትትበ’ሰም፡ “ወላሂ ሸባብ ወክዶም
እብ ገበይ ራትዐት ትነፈዐው እቡ
ምንገብእ፡ እንዴ ኢልትዐንቀፎ
ደረጀት ሰኔት እግል ልብጽሖ
ሰበት ቀድሮ፡ ድሩስ ምን ጽባብሑ
ለአወላይ ሕርያኖም እግል ልግበእ
ቡ፡ ክም ከረ ተለፍዝዮን ህዬ ምስል
ድሩሶም እበ ገይስ ገበይ እግል
ልትነፍዖ እቡ ክም ቦም እመክሮም።
ምናተ ወዲቅ ወቀኒጽ ክም ህለ
እግል ለኣምሮ ቦም እብል፡ እግልሚ፡
እብ ለትፈናተ አስባብ እት ወክድ
ሰልፎም እት ምህሮሆም እግል
ልትዐወቶ ኢቀድሮ፡ እብ ትሉሉይ
ዶል ጀርቦ ላኪን ወለ ልትሀየቦም
አብካት እብ ዋጅብ ትነፍዐው እቡ
ምንገብእ፡ እግል ልትቀደሞ ክምቱ
ምን ተጅርበቼ እግል ሐብሮም
እፈቴ። መሰለን፡ አነ አዜ እብ ገበይ
ሸሃደት እት ዲፕሎም ወዲግሪ እግል
እትዐዴ ገበይ ቃፍረት ህሌኮ፡ ከእት
ሽቅል ክም ተሓበርኮ ድራሰቼ እግል
አተላሌ ክም ቱ ዳምነት አነ።
ሰፍሐት ሽባን፡ ነሐምደኪን
ኑራ።
ኑራ፡ አናመ እበ ተሀየቤኒ በክት
ሐምደኩም።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ከ “ምስተሒል፡ ወኢትገብእ፡
ወሒለቱ አለብዬ” ለልብለ ዝዖታት
ክል ዶል እንሰምዐን።
ከእሊ መስል ኢፋሉታይ
ቀናዓት መእምነታት ቱ እት
ኢኮን፡ ምስለ አማን ለለአትጻብጥ
ሐቴመ አለቡ። ከእብ አማን እግል

ለባበት

ለእለ ነአምንቱ ለእለ ንታሌ
ቀደም ሕምሰ ሰኖታት ገብእ፡
ሐቴ ርያድዬን ሰዐይ እብ እገር
ለለአምኖ እበ ጋሪት ዐለት..በህለት
ዎሮት ወድ ኣደሚ እት ምተሐት
አርበዕ ደቂቀት ለገብእ ወቅት፡
ዎሮት ማይል ለትገብእ መሳፈት
እግል ልስዔ ኢቀድር ወእሊ
ረቀም እሊ እግል ልስበር ጀርቤ
ለወዴ ነፈር፡ ልቡ እግል ልንቀዕ
ቀድር!!ለትብል ዐለት። ምናተ
ዎሮት ምነ ርያድዬን “እሊ ጋር
እሊ ቀደም እለ ለጀረበዩ ወእብ
ኣማን ልቡ ለነቅዐ ሀለ ገብእ”
እት ልብል ትሰአለ። ከለእሉ ረክበ
በሊስ ኢፋል ዐለ!
ምነ ምዕል ለሀ
እግል
ልትለማመድ አስተብደ፡ ወእግለ
ረቅም ሰብረዩ። መሳፈት ማይል
ለትገብእ ገበይ አርበዕ ደቂቀት
እትለ ልውሕድ ወቅት በትከየ።
ዶለ ሰልፍ፡ እዲነ ክለ እሊ

ነፈር እሊ ነፈር ዕዩን ቱ ገብእ
አውመ ህዬ ለሳዐቱ እብ ደሐነ
በህለት ሰኔት ኢኮን ገብእ ትቤ።
ምናተ ሐር ለጋር እብ ዕንቶም
አክል ሕድ ክም ረአዉ አምነዉ።
ወዲብ እለ ሰነት እለ ነፍሰ፡ ምን
100 ነፈር ለበዝሖ አንፋር እግለ
ረቀም እት ሰቡሩ ትረአው።
ከለኢፋሉታይት
ቀናዐቶም
ቀደም እለ ዐደድ እሊ እግል
ኢለአውቁ ማንዐቶም ለዐለት፡
ወእለ
ቀናዐት
እለ
እትለ
ትወርኬት እቱ ወቅት፡ ህቶም
እግል ልትዐወቶ ወብዞሕ እግል
ልትጻገሞ ቀድረው። ከእብ አማን፡
ክል ዶል ሕነ ለእለ ነአምን ተ
ለእለ ንታሌ።
ከሕነ ዲብ እለ እዲነ የም አለበን
ኢፋሉታያት ቀናዓት መእምነታት
ብነ፡ ከለሕምቅናነ ወለ ሕላሌነ ክል
ዶል ዲበን ነአመስምሱ ወእተን
እንሳቅሉ።

ልሜት ልባብ
- ሰእየት፡ ሮየ ተአበዴ ትገብእ..ምናተ ኢትበዴ።
- አማነት፡ ለገረመ ሰርጎ ወድ ኣደሚ ተ።
- ሰራሐት፡ ራሐት አልባብ ተ።
- አጀኒት፡ በርሀት እዲነ ወሰእየት ፈንጉሕ ቶም።
- በይን፡ መትገሳይ እብ በይን እንዴ ኢትገብእ፡ ምነ ጃላብከ ቤዘ
ለገብእ ዶል ትትፈንቴ ተ።
- ሐቂቀት፡ ሉለት ዕሉም ቴውቃይ ለአትሐዝየ።
- መትቤዛይ፡ ወቀይ ፈዳብ እግል ብዕድ ለትወድዩ፡ ምናተ ህቱ
እብ ክምሰልሁ እግል ልትዓመል ምስልከ ለለአቤ ቱ።
- ፈሸል፡ እት ቀበትለ ናይ ኣማን ተየልል ለልትረከብ ብለቅ ቱ።
- ሕቅድ፡ እት ልብ ሓስድ ለልልዔ ወእት ጨበል ለበድሉ ሃብ
ቱ።
- ምስተሒል፡ እለ ዘዐት እለ እት እዲነ ግሉላም ሌጠ ትትረከብ።

በሀል እ’ሙራም

ሰለስ ጋራት ሀለየ፡ እናስ ወድ ሰብ ሕሳቡ እግል ሌዴ ምነን
ለለአትሐዝያሁ፣ እት ወቅት ንእሽ ምን ሸንሀት፡ ወእት ወቅት ሒለት ምን
በአስ፡ ወእት ወቅት ዐቦት ምን ሽንሀት እት እዴ ብዕዳም ለሀለ ጋራት።
(ኮንፊሾስ)
“ተጃረት ዎሮት ነፈር እበ እሎም መልክ ጋራት ኢኮን
ለትትዐበር...ሚ ደአም? እብለ እግል ለአስተቅኔ ምኖም ለቀድር ጋራት
ቱ።”( ሄንሪ ዴቪድ)
“እብ ሸፋግለ ሽቅል እንዴ ኢገብእ፡ እብ በሻለቱ ትሰአል።
በሀለት ሐር እት ወቅት ለሰኣል፣ እት ከም ሳዐት መእት ከም ምዕል ክም
ኣክለስካሁ ኢኮን ለልትሰአሉከ፡ ህቶም ለገበይ ለእበ ሸቄከሁ፡ ወአክል አዬ
ክም አብሸልካሁ ቱ ለጋንሖ።” (እፍላጦን)

ለአውቄ ወልትጻገም ለልትሸነህ
ነፈር’ እግል እሊ ቀናዓት እሊ
እብ ቀሊል እግል ልትባላሕ ምኑ
ቀድር።
ከእለን ኢፋሉታያት ቀናዓት
እለን እንዴ ሳበርናሀን አፎ ገበይነ
አስክለ ርሽመት ኢነአተላሌ።

ተበሰም
ዎሮት እናስ እግል እሲቱ፣ እንቲ ክሉ ረአስኪ ትራዒኒ ወትርሕሚኒ
ይህሌኪ ቤለየ። ህተ ህዬ፦ መሃይተ እለ፡ አነ ምነ እሲትከ ቀዳሚት ዝያድ
እራዔከ ወእርሕመከ ህሌኮ ቴለቱ።
ህቱ ህዬ፡- ከላስ ለረሕመትኪ ስደ ሐቆ ገብአ፡ አነ እብ ሰለስ ሓድግኪ
ህሌኮ ቤለየ።
ለእሲት ህዬ ዲብ ቃዲ ሸኬቱ። ከለቃዲ ለቀድየት እብ ከፎ ክም ለሐልለ
እሎም ልሐስብ ምን ረአዩ፡ ለእናስ አዜመ፡ ከገድም ለመስአለት ዐደድ እለ
ትርድት ሐቆ ህሌት፡ ከላስ፡ እብ ሰላሰ ሓድገ ህሌኮ ቤለዩ።

እብ ክሱስ
መጺጸት
ለትበሀለ
ፈቴኮ
ወአቤኮ..ፈረሕኮ
ወሐዘንኮ..ምናተ ምስል እለ
ክለ መጺጸት..እግል እንበር
ክም
እቀድር
ተዐለምኮ..
እለ ጸልዐትቼ ዲብ እለ እዲነ
እምሀሌዬ እግል ዎሮትመ ክም
ኢተአመጽጽ፡ ወብካይ እት
ቅብላት እሎም ለእተ ባክዬ
ህለው ሐቴመ ክም ኢነፍዐኒ
ተዐለምኮ። ለቀለ ወለናይ አማን
እናቤዕ..ለእብ አዚም ዎሮትመ
እንዴ ኢልርእየ ወልሽዕር እቡ
እብ ስቱር ለልትቃጠር ክምቱ
.ተዐለምኮ። ምስል አዳም እግል
እፍረሕ...ወእብ በይንዬ እግል
ሕዘን ወዎሮት ለጸልዕዬ እግል
ልስፈፍ እግልዬ ለቀድር ስራይ
ሀለ ምን ገብእ...ቅስመትቼ ዶል
እትከበት ወእበ ዶል እረዴ ክም
ቱ ተዐለምኮ። ለዐቤት ዐውቴ
ምስል ሸንሀትቼ ወሸንሀት እት
ባክዬ ለህለው ዶል አትመሳነ
ክም ቱ ተዐለምኮ። .እግል ኣዳም
እት ሐረካቶም ወሰከናቶም
ለራቅብ...መአበይ ክም ገብእ፡
ወእግል ብዕዳም እብ መጺጸቱ
ወመሓግዙ ለቀልብ ህዬ ክም
ለአረዩሙ ተዐለምኮ።
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ዝበድ
ዝዖታት

በሀል
- መስኒ
ግበእ..
ወመስኒ እግል ለሀሌ እግልከ
ኢትትሸነህ።
- ገሌ ሀገጊት ፈን ቱ...
ከአተንሳይመ ፈን ውደዩ።
- እት ልሽሕግ ለልትወለድ
እግል ልብረር ኢቀድር።
- ንሳል ረዪም ተምርተ
እዴ ሓጫር ቱ።
- ለሓልፈት ሕነ ብዞሕ
እንፈትየ፡ እሊ ህዬ ሰበት
ኢተአቀብል ቱ። ወምን ተአቀብል
ህዬ ወአቤናሀ ዐልነ።
- እብ
ሐቴ
አምዕል
ለለዐቤከ አክል ሰነት ምንከ
ወለዐል ልፍህም፣
- ትምኔት ረአስ ማል
ጣፍሽ		
ተ።
- ዕን ቅዶታይ ኑኡሽ
ለአዝየ፣ ወምን ኣመረ ጫጮትመ
ሐረምዝ ተሓክር።

መዕሉመት

ደለ ትመስለከ ክለ ክም
ህሌት ውደየ..ሰበብ እሊ..
እንተ ለእለ ወዴክ ምን ትወዴ
ክሉ ረእስከ ምን ህግየ ኣዳም
እግል ትድሐን ኢኮን!

ዲብ ዓሳር ለነብር ባክቴርየ፡
ሸፋገት ናይ ሀንደጎት ልብ
(ኖውባት ልብ) ሰብብ።

ጠዓሞ
ክሎም ለሙሳፍሪን፡ እተ ረአስለ ጥያረት አካን ሰአነ እንዴ ቤለው
ጬጭ ልብሎ ወተሐት ወለዐል ልብሎ እቱ ለዐልው ወቅት፡ እተ
ምወዘፍለ ክጡጥ ጠየራን እብ ምልሃዬ ወፋይግ እት አነ እንዴ
ቀረብኮ፡ እት እስሐቅ እሉ ክም እነ እቤሉ፣ “አነ እተ ቀበትለ ጥያረት
ምግብለ ዐፍሽት ወለሽነጥ አኬነቲት ምን እረክብ ምሽክለት አለብዬ፡
ክርሲ ኢረከብኮ፡ ወምግሳይ ጣፍሐት ሐገልኮ እንዴ እቤ ብዞሕ
ለእትሻቀል እቡ ጋር አለብዬ። አነ ሐቆ እሊ እት እጸበር ለሓለፍክዎ
ወቅት ረዪም፡ እብ ከፎ እበጼሕ ሌጠ ቱ ለለሀመኒ” እቤሉ። ለሙወዘፍ
እለ ክም ሰምዐ፡ እተ ውዳዬ ለሰኒ ወለምሽክለቶም እንዴ ፈሀምኮ እት
ወግም እብ ኣተዮትዬ፡ እግል ለሐምደኒ መጼኒ፡ ወብጣቀት ሰፈር እተ
ሰልፋይት ደረጀት እንዴ ሀቤኒ፡ ለጥያረት አካን ብዕደት ክም አለቡ
ዲበ ምስምሰ ወደ እግልዬ።

ምን አምሳላት ገባይል
-

“ምስጢር ሰለስ ምስጢር ክሉ ቱ።” (ፈረንስዪን)
“ምን ኣመረ እምከ ለኢወልደቱ ሑመ ተረክብ ኢኮን።”
(ዓረብ)
“ምን ክትርመ እንቀልጥ ንትዐለም።” (አትራክ)
“ሕግላን (ድብር) ወድ ብክር ሀኮት ቱ።” (አፍሪቅዪን)
“ነዛፈት ሰር ተጃረት ተ፡ ወለትበጌገዕ (ብግዕት ለገብአ) ድራር
አከሪት ገብእ።” (ዮናንዪን)
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ታሪክ ሐያት ገዲም ፈናን እስታዝ አልአሚን
ዐብደለጢፍ መሕሙድ
እስታዝ አልአሚን ዐብደለጢፍ፡ ዲብ ፈን ኤረትርየ፡ ዎሮ ምነ ኬስታይ መንገአት አብ ለሐን ወአብ ሽዕር ተውሌ
ክልኤ ኤረትርዪን ሀገጊት ቱ ለዐለ። ዲብ ሄራር ፈን ፍጥሩ እንዴ ኢለሐውን ለዘት ሕልቅሙ እንዴ ኢትገምም፡
አስክ አምዕል እስትሽሃዱ ሕሙድ ወራታት ፈን ለአውቀ እስታዝ አልአሚን፡ ዲብ ዮም 12 ዲሰምበር 1939
ምን አቡሁ ዐብደለጢፍ ወእሙ ራየት እድሪስ
ዲብ ግንደዕ ትወለደ። አቡሁ ዲብ አስመረ
ሐኪም ሰበት ዐለ ወድ ክልኤ ሰነት እት
እንቱ ዲብ አስመረ መጽአ። ዲብ አስመረ
አስክ ካልኣይት ደረጀት ምህርሁ ክምሰል
አትመመ ናይ ተድሪስ ተእሂል እንዴ
ነስአ ዲብ ሰነት 1962 ዲብ ጃልየት
እስታዝ ገብአ።
ምን ንእሹ ምዩል ፈን ለበይአዩ
አልአሚን፡ ዲብ ረብዐት ሐልየት
ወድ አሚር ወብዕድ እግል ልድገም
አምበተ። ዲብ ግርበት 1950ታት
ህዬ ምስለ እሙር ዲብ ዐቦት ሙሲቀት
አቶብየ ተረት ዐባይ ለዐለት እሉ
ፈናን አቡበከር አሸክሕ ዲብ አዲስአበበ
እብ ትግሬ ወትግርኘ ሐልየት
እግል ልድገም አምበተ።
ኣልኣሚን ክምሰል ሔልያይ ዲብ
መስረሕ ለሐወጸ ላተ ምን አዲስ
አበበ ክምሰል አቅበለ ዲብ ግርበት ሰነት
1962፡ ዲብ መሕበር ተማሲል
አስመረ (መተአ) ክምሰል ተሓበራ ቱ።
ዲብ ማተአ ህዬ እስታዝ አልአሚን
ዲብ ዐቦት ዘበናይ ሕላይ ትግሬ ሕሳል ዐቦት
ለዋለ ፈናን እግል ልግበእ ቀድረ። ናይ
ፈን ተረቱ ላኪን ዲብ ትግሬ ሌጠ ለተሐጨረት
ይዐለት። ለእሙር ናይ ፈን ተኣምርቱ ህዬ
እብ ትግሬ ወእብ ትግርኘ ሔልያይ ዐቢ ምን ገብኣ ቱ። ሕላዩ ወጠኒያይ ምስጢር ለጸብጠ ሰበት ዐለ ሽዑር
ብዝሓም ሽባን ቆቀሰ። “ሰላም ቦለ እግልዬ ፋጥነ ዘህረ፡ ሰብ ንኸብዱ ጥራይ አይኮነን ዝነብር፡” ልብል እት ህለ
እግለ እት ከደን ተአንጎጌ ለዐለት መንዴረት ክምሰሁመ መግሀፍ መስተዕምረት ወብዕድ ቀስድ ምን ዐላ ቱ።
ሐልየት ማተአ ዲብ ለዐቤ ዲብለ ጌሰ እቱ ወክድ እስታዝ አልአሚን እብ ክልኢቱ ሀገጊት ሰኒ ተእሲር ለቡ
ሐልየት እት ለሐሌ አተላለ። እብ ፍንቱይ ህዬ እግል መንዴረት ኤረትርየ ወብዕድ ወጠኒያይ ጋራት ለሐለዩ
ሕላይ ሰኒ ብዙሕ ቱ።
እሊ እብ ክልኢቱ ሀገጊት ዲብ ለአተርቴ ለሐልዩ ለዐለ ሐልየት ዲብ ሸዐብ ተሲር ዛይድ ሰበት አትረፈ፡
ምስተዕምረት እብ ትሉሉይ ልትዐካሮሩ ሰበት ዐለው ክምሰል ብዕዳም አንፋር ማተአ እግል አውካድ ብዙሕ
ተአሰረ። ምናተ እብሊ እንዴ ኢልትሐለል ሕላዩ አተላለ። እስታዝ
አልአሚን ወጠኒያይት ተረቱ ዲብ ፈን ሌጠ ለተሐጨረ ይዐለ። ዲብ ሰነት
1960ታት ዲብ ሐረከት፡ ግረ መትአምባት ንዳል ኩፈሕ መሰለሕ ህዬ
ዲብ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ እንዴ ትነዘመ ወጠኒያይ ዋጅቡ አግደ።
ግረ ማተአ፡ ምስል ፍርቀት “ከዋክብቱ መርሐበ” እንዴ ትከምከመ፡
ለምን አድሕድ ለለሐይስ ናይ ፍቲ፡ እጅትማዕየት ወወጠንየት ሐልየቱ
እብ ዐሸም ዛይድ አተላለዩ። ናይ አባይ ጻብኢት ዲብ ትደቀብ ክምሰል
ጌሰት ዲብ ግርበት 1974 አስክ ዐለዮ እግል ሊጊስ ትቀሰበ። ዲብ ዐለዮ
ለዲብ አስመረ ክምሰል ምራዱ እግል ልሕለዩ ለኢቀድረ ሐልየቱ ሕር
እንዴ ገብአ አተላለዩ። እስታዝ አልአሚን ትንከር አልሓኑ እንዴ ኢነጽፍ፡ ናይ ፍጥር አሽዓሩ እንዴ ኢለሐውን፡
ወራታቱ እግለ ዲብ ልጁእ ወሜዳን ክምሰልሁመ ቀበት አባይ ለዐለ ሸዐብ
ለአትዋጅህ ወለአትቃርብ ዐለ።
ዲብ ሰር 1980ታት ዲብ ጀደ - ስዑድየ ለዐለው ኤረትርዪን ፈናኔን
ክምሰል ሽከረት ኤረትርያይ ፈን እግል ልትወሰፍ ለቀድር ዐባይ ሐረከት
እትብጉሳም ዐለው። ዲብ እሊ አልአሚን፡ ዛይደት እዴ ዐለት እሉ።
ዲብ እሊ ወክድ እሊ አልአሚን ክምሰል ከረ “ይመ” ወ “ጀለምተ” ላቱ
ሐልየት እት ለሐሌ ዶር ዐቢ አግደ፡ ምስለ ዲብ ጅደ ለዐለው ገዳይም
ኤረትርዪን ፈናኔን ህዬ ዲብ ወጠኒያይ መህረጃን ቦሎኘ 1987 ሻረከ።
ዲብ ሰነት 1988፡ ምን ስዑድየ አስክ አምሪከ ትወከለ። ምስል
ኤረትርያይ ጃልያት ወጀብሀት ሸዕብየት እት ልትዓወን ህዬ ለትፈናተ
ዕፌ ዲብ ቀድም ዲብ አፍዘዖት ወአነዘሞት ሸዐብ ዶር ዐቢ አግደ። አስክ
አምዕል እስትቅላል ህዬ ዲብ አምሪከ እንዴ ጸንሐ ዲብ ሰነት 1994 እንዴ
ትከምከመ ዐዱ አቅበለ።
ዲብ1996፡ ዲብ ፍርቀት ዓዳት “ሓደ ባህግና” እንዴ ሻረከ ምስል
ብዕዳም ፈናኔን ዲብለ ትፈናተ ከፈፍል ዐለም ጀውላት እት ወዴ እግል
ዐቦት ዓዳት ኤረትርየ እብ በቃዐት ወመትሰባል ከድመ።
ዲብ 1998፡ እት ሽኡን ዓዳት ጀብሀት ሸዕብየት እንዴ ተሓበረ እብ ምህነቱ ድድ ወራር ወያኔ ሰምደ። ዲብለ
ወክድ ለሀይ ሌጠ ሐድ 10 ሕላየት ሐለ። እብ ፍንቱይ “ጽቦረ” ክምሰልሁመ “ላም ቀርነ አይከብዳን” ለልብል
ሐልየት ሐለ።
እስታዝ አልአሚን እብ ክልኤ ህግየ ትግራይት ወትግርኘ ሐልየት ብዙሕ ሐለ። እስታዝ አልአሚን ዲብ እሊ
ለሐልፈ ዕምሩ እት ፈን ለልትሐመድ ወቀይ አውቀ። ሐልየቱ ምን ግም እት ግም ዲብ ልዘከር ወልትሐሌ ለነብር
ወጠኒያይ ትምሳል ቱ። እት ሐያት ዲብ እንቱ ለፈትዩ ገቢሉ ፍቲሁ ሰበለ እሉ። ዮም እንሳርሑ ዲብ ህሌናመ
እብ ገሀይ እንዴ ኢገብእ ሐልየቱ እት ከርስ ልብነ ዲብ ነሐሌ ንሳረሕ ምኑ እት ህሌነ ለንትሐበን እቡ ወልትሐበን
እብነ ክምቱ ሸክ አለብነ።
ሽኡን ዓዳት ጀብሀት ሸዕብየት እብ እስትሽሃድ ገዲም ፈናን እስታዝ አልአሚን ዐብደለጢፍ ሐዘን መሪር ዲብ
ልሰምዑ እግል ዓይለቱ ወፈተቹ ኤማን ወሰብር ለሀበኩም ልብል።
					
					
					

ዐውቴ እግል ገቢል!!
ዝክር ዲመ እግል ሹሀዳነ
08/08/2017 - አስመረ
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ሙሰ መንደር

አልአሚን፡ ምን ታቴ አስክ ደፊን
ፍቱይ ወእሙር ሔልያይ አልአሚን ዐብደል-ለጠፍ፡ ክም ክሎም ውላድ
ሚን-አደም፡ ምን ዳር እድንያ አስክ ዳር-አልኣክረ ማሌ ሳርሐናሁ። ምናተ
አጅናስ ስርሐ ብዞሕ ቱ። እትለ እድንየ ለልትዘከሮበ ለኢሐድገው፡ ለናይ
ሐቴ ዶል ስርሓሆም ናይ ዲማሆምተ። ለልትፈቀዶቡ ታሪክ ለሓድጋም
ላኪን፡ ሐያቶምቱ ለእንሳሬሕ ሊኢኮን፡ ወቀዮም ዲመ እንዴ ልትዘከር
ነብር። መርሑም አልአሚንመ፡ ፍሬ ግድላሁ፡ መሓረበቱ እግል እስትዕማር፡
ናይ ሕርየት ወእስትቅላል ትምኔቱ፡ ዲብ ሕፍዘት ዓዳት ወነባሪ ለዐለት
ተረቱ፡ እግል ወቲድ ታክያት ወጠንየት ትርድት ለወደዩ ጅህድ፡ ወለ
ምልእት ነፌት ዝሕረቱ፡ ዲመ ዲብ ፊቃዶነ ወዝክርያትነ እግል ልንበራ
ቱ።

እላመ ተሐልፈኒቱ ገብእ፧
እላመ ተሐልፈኒቱ ገብእ ወቀበት ስናት እትገሴ
ምን እበቄዕ እትሃጌ ወምን ይአምር አተንሴ
ተሐልፈኒ ዲብ እብል ወዲብ እተምኔ
ሐሊፍ አቤት እድንየ ወአቤት ትሰኔ
ምን እለ ተአኬ ኢትምጻእ ሞላዬ እዋን አስኔ፡
ተሐልፈኒ ዲብ እብል ወዲብ አሰብር
ቅጫ ናሽፈት ምስል ማይ ዲብ እካስር
ልባሼ ሩቆዕ ድርዕቶ ዓውረት ሰትር
እገርዬ እበ ሓፊሁ አድማይ ጨርር
ሐሊፍ አቤት እድንየ የሀው ሚእባስር፡
ተሐልፈኒ ዲብ እብል ተሃልከኒ
ሐሊፍ አቤት እድንየ አቤተኒ
እግል ይእስኬ ገምበርዬ ትጻረሬኒ
ወድ ምን እንተ ወሚ ብከ መጸተኒ
ኢዘም እዬ ወእት ጀመል አዚም ለሐይሰኒ፡
ጠላምተ እድንየ ምን በዲር
ሰርነ ጥዑም በሌዕ ወሰርነ መሪር
ሰርነ ለብስ ድርዕቶ ወሰርነ ሐሪር
ሰርነ ልትዕብ ወልትጀረስ ሓዚ ነቢር
ሰርነ እብ ግሳዩ በሌዕ ምን ኢጸቢር
ኢዘም እዬ እብ ዲደቼ አዚም ሓይስ ወሰቲር።
እለ ሕላየት እለ ዲበ ወቅት ለሀይ፡ ምን ሲነማት አስመረ፡ ከረን ወባጽዕ
እንዴ ሐልፈ፡ አስክመ ዲብ አደባባይ አዲስ አበበ ዲብ ዐንቀር መስታዕምረት
እንዴ አተ ሐለየ። ዲብ ስጋድከ ሐብል ሽንቆ እስትሽሃድ ዓድል እንዴ
ሉሽከ፡ ዕንታት አባያምከ እት ልርኤ፡ ወእዘኖም እንዴ ሰሜዕ ክእነ እግል
ቲበል፡ ሕርያን ሐቂቅ ጀላብ ሐቅቱ። ክምሰለ “እላመ ተሐልፈኒቱ ገብእ
ወቀበት ስናት እትገሴ፡ ምን እበቄዕ እትሃጌ ወምን ይአምር አተንሴ”
ለቤለየ ህዬ፡ ለምን አምበትበተ፡ ዲብ ገጽ ፈታይ ወአባይ፡ እት ከደን
አብስ፡ በኑ ወምስል ጸሮታቱ፡ ወዲብ ዐድ ወዐለዮ ላሊ ወአምዕል ለሐዘየ
ወለተምነየ ትምኔት፡ እብ ፈድለ ለትደፈዐ ዐውል ቃሊ፡ ለመራር፡ ለስድት
ወለ ትክ-አኑን ጽልመት እስትዕማር፡ በርሀት ሕርየት ወእስትቅላል እንዴ
ጋልሀተ ሐልፈት ከትዳገመት። ረቢ ዕምር ምን ሀበዩ ህዬ፡ ለበዲር እግል
ምርካበ ለሐሌ ለዐለ ትምኔት አጅያል፡ ሐሬመ እግል ሕፍዘት ስያደተ እተ
ለትጠለበ ግድለ ዐራበ።

ጽቦረ

ጽቦረ ክም ጥብ እምኩም ጽቦረ
ታ’መት ህሌት ለአምዕሉ ዲብ ስሩጊት ለጆረ
ኢለሀዩበ ታሞታት እብ ክል እንክር ደውረ
ኢንትናፈስ ማል ጸርነ እለ ሉለት ተአክለነ
አሪትርየ ከዱረት እንሰርግየ እብ እዴነ
ዕ’ለት ወለ ስብእነት ጻንሐት ተ ምን አስልነ
ኢተአምሱለ ህግየ ፋሽ በዲር ድሉይ ምሕልልነ፡
ህግየ ሐሰት ኢነአምር ለዲብ ማሕበር ተአከጅል
ሕነ ሳብትቱ ቆልነ ፈጅር-ፈጅር ኢልትበደል
ምን ቀዳምነ ይእንጀር ወይእ’ምሕክ በዐል አጀል
ኢልትደበል መንደላይ በዐል ሱሰት ወሰርገል
አብ ሃሰከ ሱሰት እት ብሶቱ
ሐጠር ጻንሑቱ ምን አበችቱ
ነፍስ ትትበጫበጭ ምን ግንሐቱ
እግሉ ለዋሼ ሶተል ሕሩጥ ዲብ ትርቆቱ፡
ንጋሮታት ልትዘበጥ እግል መአከይ ወፍንጌር
ፋርስ ዕንቱ ኢመልእ ለሀንፍዩ ምን አሬር
ኢለአምረ ሕላሌ እምበል ቀደም ግንዳሌ
ምንቱ እግሉ ለዋሬ በዲር ሐቆ ልትዳሌ።
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈሪቅ ዐንበርበብ ሻምፕዮን ባስኬት ቦል አቅሊም ምግብ ገብአ
ሻምፕዮን
ጅግረ
ኩረት
ባስኬት ቦል አቅሊም ምግብ ሰነት
2016-2017 እተ ሐልፈተነ
አረቡዕ 2 ኦጎስት ተመ። እትሊ
ህዬ ፈሪቅ ዐንበርበብ ሻምፕዮንለ
ጅግረ ገብአ።
እት 5ይት ትልህየ (play-off)
እግል ፈሪቅ ሲቲ ሰንተር 73 እብ
64 እንዴ ጀግረዩ ቱ እለ ደረጀት
እለ እግል ልብጸሕ ለቀድረ። ለእት
ሜዳን ቦቾፊላ ገብእ ለአስመነ
ጅግራታት ለልስሕብ ሰበት ዐለ
ለሜዳን እብ ዔፍየት ወመሰጅዐት
ምሉእ አስመነ።
እሊ ጅግረ እሊ ፍንቱይ
እህትማም ህዩቡ ሰበት ዐለ፡
መሰጅዐት እት ወክድ ሰኒቱ
መጋሲቶም ጻብጣም ለዐለው።
እግልሚ፡ እተ ሐልፈ ጅግረ ፍንጌ
ፈሪቅ ዐንበርበብ ወሲቲሰንተር፡
ፈሪቅ ሲቲ ሰንተር እት 4ይት
ትልህየ እግል ፈሪቅ ዐንበርበብ
እንዴ ቀልበ ሰበት ፈግረ፡ ፈሪቅ
ዐንበርበብ ህዬ ቀደሜሁ ሰለስ
ዶል ቃልብ ሰበት ዐለ፡ፈሪቅ ሲቲ

ሰንተር እትለ ናይ ደንጎበ ትልህየ
እግል ልትዐወት ወካስ ልንሰእ
በክት ሰበት ዐለ እግሉ ቱ።
ለጅግረ አንበተ፡ እት ሳልፋይት
ትልህየለ ጅግረ ፍረቅ ዐንበርበብ
ወሲቲ ሰንተር 18 እብ 17
እብ ቀደም ትሌ ተመት። እት
2ይት ትልህየለ ጅግረ ፈሪቅ ሲቲ
ሰንተር እት ተርድ መጽአ፡ እሊ
ለገብአ እቡ ሰበብ ህዬ፡ ሕሩይ
መተልህያይለ ፈሪቅ ኣሮን በየኔ
ሐረከት ሰኔት እት ወዴ ሰበት
መጻቱ፡ ምናተ አዜመ ፈሪቅ
ዐንበርበብ 11 እብ 9 ቀልበ።
እተ ሳልሳይት ወራብዓይት
ትልህያታትለ
ጅግረ፡
ፈሪቅ
ሲቲ ሰንተር እዴሁ እት ለሀይብ
ወፈሪቅ ዐንበርበብ እት ተርድ
መጸ። እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ
ህዬ፡ ምህምዪን መትጃግረት ሲቲ
ሰንተር ናሆም እስቲፋኖስ ወሄኖክ
ገብሬማርያም ምን ሜዳን ሰበት
ጠረዘው ቱ።
እለ ሓለት እለ እበ ለትነፈዐ

ፈሪቅ ዐንበርበብ እት ክልኢቱ
ለትልህያታት 17 እብ 16
ክምሰልሁመ 27 እብ 22
ቀልበ።

አትሌት ሞ ፋራሕ አምሩ ትደቀበ

እት ክል ክልኤ ሰነት ለገብእ
ጅግረ ሻምፕዮን አትሌቲክስ
ዐለም እተ ሐልፈተነ ሳምን እት
መዲነት ለንደን ተአንበተ። እትሊ

ጅግረ እሊ አትሌት ሞ ፈረሕ እት
ናይ ውላድ ተብዕን ናይ 10,000
ምትር ጅግራ ተዐወተ። ለእብ
ደረጀት እዲነ ስሜት ሰኔት ለህሌት

እግሎም አትሌታት ለሻረከው እቱ
ጅግረ ኤረትርየ እብ አትሌት
ንጉሴ አምለሶም ኣሮን ክፍሌ
ወህዝቅያስ ተወልዴ ሹርክት እቱ
ዐለት።
እተ ጅግረ መጃገረት ትርድት
ምንመ ትርኤት፡ እት ኣክር ላኪን
አትሌት ሞ ፈራሕ እብ 26፡49፡51
ወክድ እንዴ ተዐወተ ሻምፕዮን
ዐለም ገብአ። እግሉ እንዴ ተለ
2ይት ደረጀት ለጸብጠ አትሌት
ወድ ኡጋንደ ኪፕሩዊቼፕቴጋ
ወሳልሳይ ህዬ ምን ኬንየ አትሌት
ፓውል ታኑይ ቶም። ምን ኤረትርየ
ህዬ ኣሮን ክፍሌ እብ 27፡09 11
ደረጀት ህዝቅያስ ተወልዴ ኣብ
27፡49 17ይት ደረጀት ወአትሌት

ብዝሓት ጀራይድ ሸርሐየ። ህቱ እተ
ሀበዩ ተውዴሕ፡ እት እንግሊዝ ልግበእ
ወስፓንየ ለወጅበኒ ደራይብ ክል ዶል
እደፌዕ፡ እሊ ክሉ አዳም ለልአመሩ
ሸይቱ፡ ምን ለገብአ ነፈር ሕቡዕ
ኢኮን።
ለገብአ ነፈር እት ሸበከት ጉግል
እንዴ አተ እብ ክሱስዬ ለገብአት
ሓጀት እግል ለኣምር ቀድር፡ እግል
መሰል መጀለት ፎርብስ እተዬ እት
ሰፍሓተ እፍግርቱ ህሌት፡ እት ልብል
እብ አሰፍ ሸርሐ ሮናልዶ።

እተ ጅግረ ዶር ሰኒ ለቀደመ
መተልህያይለ ፈሪቅ መርሃዊ
እምሃ (ጦሬ) ሕሩይ መተልህያይ
እንዴ ትበሀለ ካስ ተሀየበ።

ንጉሴ አምለሶም ህዬ ጅግራሁ
እግል ለአትምም ኢቀድረ።
እብ ድግማን ናይ ሰነት 2015
ናይ እዲነ ሻምፕዮን ሕሽመቱ
ለአከደ አትሌት ሞፈራሕ እት
ታሪኩ ካልኣይ ለሔሰ ናይ 10
አልፍ ምትር ወክድ አሰጀለ።
እትሊ ወክድ እሊ ወድ 34 ሰነት
ለህለ ሞ ፈራሕ ቀደም ስስ እት ናይ
አሮበ ሻምፕዮን 26፡46፡57 ወክድ
ስጁል ክም ዐለ ልትፈቀድ።
እሊ ክእነ እት ህለ እተ
ሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ ለገብአ
ጅግረ
ማራቶን
ኤረትርያይ
አትሌት ዮውሃንስ ገብሬገርጊሽ
7ይት ደረጀት ጸብጠ። ለመጃገረት
ድቅብት ትረኤት እቱ ጅግረ ወድ
ኬንየ አትሌት ጄፈሪ ኪሩዩ እብ 2
ሳዐት 8 ደቂቀት ወ27 ካልኢት

አወላይ ፈግር እት ህለ፡ ወድ
አቶብየ አትሌት ታምራት ቶላ እብ
1 ደቂቀት ወ22 ካልኢት እንዴ
ተአከር 2ይት ደረጀት እት ጸብጥ፡
ወድ ታንዛንየ አትሌት አሎፎንስ
ሲንቡ ህዬ እብ 1 ደቂቀት ወ24
ካልኢት 3ይ ደረጀት ረክበ።
አትሌት ዮውሃንስ ህዬ ጅግራሁ
እብ 2 ሳዐት 12 ደቂቀት ወ07
ካልኢት አትመመዩ። እብ ብዕድ
እንክር እት ኢጣልየ ለገብአ
ጅግረ ሰዐይ አድብር አትሌት
ፔትሮ ማሞ 1ይ እንዴ ፈግረ
ተዐወተ። ለእት ፕሬሜና ለገብአ
ናይ ነሳፈት ረያም ጅግረ አድብር፡
እግል 14ይት ኢነት ለገብአ እት
ገብእ፡ እትሊ አትሌት ፔትሮ
እብ 3 ሳዐት፡ 12 ደቂቀት ወ52
ካልኢት ሸሪጥ ዐውቴ ተዓደ።

ኔይማር ምን በርሳ እት ፒ.ኤስ.ጂ

መሲር ሮናልዶ ኢትደለ...
ኮከብ መተልህያይ ኩረት እግር
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ክሪስትያኖ
ሮናልዶ አስክ ዐድ እንግሊዝ እንዴ
አቅበለ እግል ልተልሄ ክም ለሐዜ
ሂገ በርጨቀ። እብ ሰበብለ ለኢደፍዐየ
ሰላዲ ደሪበት (ጀማርክ) እብ ትሉሉይ
ስሜቱ እት ወሳእል እዕላም እብ
እኪት ትትረፈዕ ለህሌት ሮናልዶ እተ
ሐልፈ ሰነብት እት ቤት ፍርዲ ስፓንየ
እተ መጸ እቱ ወክድ፡ እግለ ዳንየ
እት ስፓንየ ለህለ ቴለል እቡ ጋንዕ
ክም ኢኮን ወእት ፍረቅ እንግሊዝ
እግል ልትሓበር ንየት ክም ቡ ሸርሐ
እግሉ።
እሊ 14.7 ሚልዮን ዩሮ ማል
ጀማርክ ኢደፍዐ እንዴ ትበሀለ እት
ቤት ፍርድ ኬን ወእንሰር ለአውሀሌ
ለህለ ሮናልዶ፡ እት ብሪጣንየ ዲብ ህለ
ክእነ ለመስል መሻክል ሱዱፉ ክም
ኢለአምር እብሊ ህዬ፡ እተ ዐድ እንዴ
አቅበለ እግል ልተልሄ ክም ለሐዜ

እብሊ ህዬ እብ ጀምዕ 73 እብ
64 እንዴ ቀልበ እግል ሰልፍ ዶሉ
ሻምፕዮን ባስኬት ቦል አቅሊም
ምግብ እንዴ ገብአ ካስ ነስአ።

መተልህያይ
ፈሪቅ
በርሰ
ኔይማር እት ፈሪቅ ፒኤስ ጂ
ተዐደ። ህቱ እብ 196 ሚልዮን
ፓውንድ እሊ ለበሀለት እብ 222
ምልዮን ዩሮ እንዴ ትደፈዐ እቱ ቱ
እትሊ ሐዲስ ፈሪቅ ለአተ።
ለእብ መተልህያይ ፈሪቅ
ማንችስተር ዩናይድ ፖል ባግባ
ጽቡጥ ለዐለ ለትወቀለ ዐውል
መተልህየት፡ እብ 2 ዕጽፍ ለሰብረ
ዐውል ኔይማር ምስል እሊ ፈሪቅ
እሊ እተ ፈሪቅ ዐዱ ለለብሱ
ዕልብ 10 እንዴ ለብሳቱ ምስለ
ፈሪቅ እግል ልተልሄ ፌርመቱ ካሪ
ለህለ።
እሊ ወድ 25 ሰነት ላቱ
መተልህያይ እግለ እግል 5 ዶል

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 32

ሕሩይ መተልህያይ ኩረት እግር
ለትሸየመ ልዮኔል ሜሲ ሐመደ።
ህቱ እትሊ እት ፈረንሳ እሙር
ላቱ ፈሪቁ ክል ሳምን 782 አልፍ
ፓውንድ እግል ልትደፈዕ ቱ፡
ምን እሊ ህዬ እት እዴሁ ለበጽሕ
500,000 ፓውንድ ለበጽሕ
ማል እግል ልግበእ ቱ። ህቱ እተ
ፈሪቅ ፌርመቱ እንዴ ከረ እተሀበየ
ሐብሬ፡ ብዝሓም ውላድ ብራዚል
መተልህየት እትሊ ፈሪቅ እሊ
ሰበት ህለው፡ እት ዐጄ ለህሌኮ
እንዴ ገብአ ልትሰመዐኒ ህለ፡ እትሊ
ፈሪቅ ህዬ ለሔሰ ናይ ትልህየ
ወክድ እግል ሓልፍ ትምኔቼ ቱ፡
ብዝሓም አንፋር እግል ሰላዲ ክም
መጽአኮ ሸርሖ፡ አነ ላኪን እትሊ
አርቡዕ 08 ኦጎስት 2017

ፈሪቅ ዐውቴ እግል እትሰርጌ
ክምሰለ ናዬ ሀደፍ ሰበትቱ ቱ
ለመጸኮ ቤለ።

ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ሸዐብ ወለመዱ

ለገብአ ሸዐብ ናዩ ለመድ ወለ
ለአምን እቱ በሀል እግል ለሀሌ
እግሉ ጠቢዒ ቱ። ከዮም ምን እሊ
ለመድ ገሌ እግል ንርኤቱ። እት
ሱርየ ጅነ ክም ትወለደ ሐያቱ
እብ ሰኒ እግል ልምረሕ ወዕምሩ

እግል ሊሪም እንዴ ትበሀለ እብ
ስሙ ዕጨት ትሸተል እግሉ። እተ
ክምሰልሁመ እት ዘሪበትከ ለህሌት
ዕጨት እምበል ሰደቀት ቅርጨት
እስረት ሞት ሰብብ ሰበት ልብሎ፡
ቀደም ዕጨት ቅርጨቶም እግል

ሰለስ መስኪን ሰደቀት ለሀይቦ
በሀለትቱ። አንሳት ፈለስጢን
ለትከዐ ማይ ርሶሕ መትዓዳይ፡
ክም ፋል እኩይ ወምን ፈታይከ
ክም ፈንቴከ ሰበት ለአምነ እት
ገበይ እት ልጠንቀቀ እግል ሊግሰ
ልትቀሰበ። ስድፈት ሳደፈየን
ምን ገብእ ህዬ፡ እስእነን ለአፈግረ
ወነግፋሀ ከገበየን ለአተላልየ።
እት ደውለት ጋነ ግናዘት
ቀደም ምን ቤት ትፈግር፡ ካልእ
ዶል እተ ቤት ሞት እግል
ኢትድገሞም
እንዴ
ትበሀለ
ለግናዘት ተሐጸበት እቱ ሻሓን
በረ እግል ልፍገር ቡ።
እት ሃንጋሪ፡ ክርን ጂክ ወእዛን
ስምዐት ክም ብሸራት ሰበት
ልትነሰእ፡ መብዝሖም ሙእምኒን
እት ልትሃጀኮ እዛን ዶል ሰምዖ
“ሰደቅ
አልሐቅ”
ልብሎ።
ተርጀመቱ፡
ለህግያነ አማንተ
በሀለትቱ።

መሐመድ ሽፈ ሐንገለ ምን አቅሊም ዐንሰበ ምዴርየት ገለብ
እት መክተብ ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እንዴ አተሰለ፡ ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ ረኩበ ክም ኢሀለው እንዴ ሐበሬነ፡ ክም ትመጽኦም እግል ንትጻገም
ሐቆለ ትወሴነ ሽዕር ሀቤነ። ዛይደት ሐምዴነ ዲብ እንቀድም እቱ ለሽዕሩ
እላተ ጠዐመ አዳውሮ።

ሊሊት ተሐለምኮ አነ እበይንዬ
ነቅፈ ወአድብረ ሸነን ወዴ መጦርዬ
ምን እንቲ እቤለ ቅሙጭ እንቱ ለዕንታቼ
አናቱ እም ስሙድ ቴለኒ ከበልሰት እቼ።

እለ

ሱረት

እትለ

እት

1958

ለትሰወረት

(Pulitzer)

እብ

ወጃእዘት

ለነስአት

ገብእ

እት

ሸዋርዕ

ሱረት

ልትጋየስ
ጽርግየ

ከየሀው አማነት አርፈዐተኒ እለ ነቅፈ
ክሉ ለአምረኒ ዓልም ልግበእ ወበዐል ሐ
ወክሉ ልዘከረኒ እት ወረብ ልግበእ ወግውሐ
እማነቼ ዐባይተ ኢትትረስዑወ እብለ
አትፋቀዶት ዲኢኮን ዎሮት ርሱዕዬ ይህለ።

ግምፍሌ ለተሌ ጭብዕቶም እንዴ
ዐጽፈው ለሐብዕወ። እለ እሻረት
እለ “እብከ ልድዌ ወአሰርከ ልስኔ
እትነ” ተአሰምዕ።
እት ብዞሕ ድዋራት ዐለምነ
ላሊ እት ፎጼ ወተሐሌ ጊሰት፡
ሼጣን ክም ልትላኬ ልትአመን።
ቻይንዪን ህዬ እት ላሊ አጭፋር
ክልአት ምን ፈተችከ ክም ፈንቴከ
ለአምኖ።
ጬወት ደወ ሓስድ ክምተ እት
ብዞሕ ድዋራት ዐለም ልሙድ
ምንማቱ፡ እት ኢጣልየ ላኪን፡
እት ነብረ ዕጉላም እት እንቶም
ግራብ ጬወቶም ወድቀ ምኖም
ምንገብእ፡ እተ ደዋይሕ ሸዋጢን
ክም ሀለው ሰበት ለአምኖ ምነ
አካን ቀይሮ።
እት ድወል ዐረብ፡ ማይ ሕፉን
እት አርድ ክዕየት መምኑዕ ቱ
አው እንዴ አብረደዉ እግል
ልክዐዉ ቦም።

ቅሰት ሱረት
በልት

ነቅፈ

እት ህንድ እት ገበይ እት
ሳፍር፡ ጨፍዕ ሐ አው ሐ ዶል
ሳድፎም ክም ፋል ሰኒ ነስእዉ።
ኔብረት ጀዚረት ጃወ፡ ጸሓይ
እት ህሌት ዝላም ሐቆ ትዘልም
ረአው፡ አብዕቦታቶም መብሱጢን
ምኖም ክም ሀለው ለአምኖ።
እት ድባዕ ኮንጎ ለነብረ ቀባይል
ላኪን፡ ክእነ ለመስል ሓጃት ዶል
ልርኡ፡ ምን ሼጣን እግል ሊሪሞ
አስክ ጽላል ዕጨይ ለሀርቦ።
ጃፓንዪን አትጃህ አቅብሮም
አስክ ቅብለት ሰበት ገንሕ፡ ዶል
ሰክቦ መከደቶም አስክ ቅብለት
ኢለአገንሕወ።
ለሰበብ
ህዬ፡
መከደቶም አስክ ቅብለት ሐቆ
አግነሐወ እት ሐጪር ወቅት
ምስለ ማይታም ክም ልትከረቦ
ሰበት ለአምኖቱ። እተ ክምሰልሁመ
እብ ቀደሞም ግናዘት ለራፍዐት
መኪነት ሐልፈት ምን ገብእ፡

ለዐለ
እግል

ዕፌ

ልርኤ

ልትዐዴ

እብ

ዊልያም
ፑልተዘር

እት

ህሌት፡

ዋሽንግቶን
ለሀለ

ጅነ

እሕትራም

እግለ ለዐቅብ ለዐለ መስኡል ፖሊስ እት
ልሰአል ለተአርኤተ።

ገሌ በኔ እርእዩ ዲብለ አካንለ ዔማቱ
ገሌ ሻሬዕ እርእዩ እግል ኢልነቀል አቅሩዱ
እብን ረአስ እብን ከሩ እግል ልውረሶ ለዓቅቢቱ
ለእበ አትፋቀድኮ እላተ እግል ኢትትረስዑወ ትግቢቱ።

ፍንቲት ስወር ሕዜ

ማሌ ትበገሰ መንደላይ ምንለ አካንለ ዓቅቢቱ
ውሮሰ ቤለ ከሐድገየ እግለ ፍራስ መልሂቱ
ህቶምመ ወርሰወ ዱሉይ ለዐለ ክእኒቱ
አማደደ ደሚሩ ወቀስነት እሉ ትግቢቱ።
ሐቆ ተሐለምከ አዜመ አማነት ትብጸሐከ
ሓኬ እግሎም ሐውከ ወለ ስናትከ
ነቅፈ ግህፍት ሐደግኮ ወኢተአሰክብ ምብላሰ
ነውሮ ወዐምሩኒ ትቤ እግለ ሓዩት ውላደ
እለ አማነት ነቅፋተ ነቅፈ ምነ ዔማተ።
ከፎ ትመዬኪ ነቅፈ ዔጻት ሰውረትነ
እንቲቱ ወለት ብክርነ ወዓሙድ ደውለትነ
ሐመልሜለት ቀጤነት ቀደም ቲበል እግልነ
ወሕነ ረፍዐነ ለእማነት እግል ትሽነኒ እብነ።
እተምኔ እትኩም ህሌኮ አነ እም ስሙድ
ሕቀፉኒ ወከባክቡኒ ዘሊል ልግበእ ሓስድ
እንቱም ዐሜካሊ ውላድ ብክር ወዓሙድ።
እለ አርደት ሹሀደ ለናይ አማነት ወአማን
ሹምትትተ ወሑስት እብለ ደምለ ሽባን
ገመሕ ቤለው ጀላሀ ከረ ራሄል ወዑስማን።
መሐመድ ሽፈ ሐንገለ ምን ገለብ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 32
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