ርኢስ ኢስያስ አፍወርቂ አስክ
ጀምሁርየት ምስር ሳፍር

ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ እበ
ርኢስ ምስር ዐብዱልፈታሕ አልሲሲ ለወደየ እግሉ ዐዙመት ማሌ
አተሉት 9 ጃንዋሪ ምን ገጽ
ፈጅር አስክ ጀምሁርየት ምስር
ሳፈረ።
እግል ሕሽመት ርኢስ ኢሰያስ
አፍወርቂ እት ዴዋን ሕኩመት
“አል-እትሓድየ”
ለገብአት
መናሰበት
ረስምየት
ርኢስ
ዐብደልፈታሕ አልሲሲ እግል
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ ከብቴ
ናይረት ወደ እግሉ።
ርኢስ ኢሰያስ እትለ ናይ
ክልኤ አምዕል ረስምየት ዝያረቱ

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 10 ጃንዋሪ 2018
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ምስል ርኢስ ምስር ዐብደልፈታሕ
አልሲሲ ወብዕዳም ውቁላም ሰብ
ሰልጠትለ ዐድ እንዴ አምሐበረ፡
እት ጠወሮት ዕላቀት ክልኤ
ለደውለት ወፈዓልየትለ ቀደም እለ
መፋሀመት ለገብአ እቱ መዋዴዕ፡
ክምሰልሁመ እግል ክልኢተን
ለድወል ለከስስ አቅሊምያይ
ወእድንያይ ተጠውራት እግል
ልናቅሾ ወአፍካር እግል ልትባደሎ
ቱ።
ርኢስ ኢሰያስ እምበል እሊ
ለትፈናተ ናይ ዐማር መሻርዕ
ወመአሰሳት እግል ልብጸሕ ክም
ቱ እሙር ህለ።

ወዚር ካርጅየት ኤረትርየ
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብርኣብ
ምስል ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ
ምነ ሱፍራም ለህለው ቶም።
አስክ እለ እት መአንብታይት
ደረጀት ለህሌት ወእት እሕትራም
ሕድ ለትበኔት ናይ ሰዳይት
ዕላቀት ኤረትርየ ወምስር እት ናይ
ሕበር ወብርሁን ፈሀም አግዋርነ
ክምሰልሁመ እት ሓድር ቴለል
አቅሊም ወእድንየ እቱ እንዴ
ተንከበት እግል ሰላም ዳይመት
ወዐቦት ለአመመት ተ።

ናይር በዓል ልደት እት
ክለ ወጠን ተዐየደ

ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ - አሚን
ዓም ቤት ክስታን ሲኖዶስ ተዋህዶ
ኤረትርየ እብ መናሰበት በዓል
ልደት እግል ሙምእኒን
ወዐዝ
አስመዐው።
ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ እት
ወዐዞም፡ ዲብ ዐድ ወካርጅ ለህለው
ሙእምኒን፡ ዲብ ሕፍዘት ወጠን
ወዐማር ፍሩራም ለህለው አንፋር
ቅዋት ድፋዕ፡ ወዲብ እስብዳልያት
ለህለው ሕማይም፡ እብ ዓመት እግል
ክሉ ሸዐብ ኤረትርየ” አሰናይ ዲብ
በዐል ልደት አብጽሔኩም “ቤለው።

ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ፡ ክመ ዲብ
ክታብ ለሀለ እብ ውፋቅ እግል
ንንበር፡ እኪት እግል ንእቤ ወሰኔት
እግል ንጽበጥ፡ ግዱዓም እግል ንስዴ
ወዓይላት ሹሀደ እግል ንራዔ
መክረው።
ህቶም እንዴ አትለው፡ በዓል

ልደት፡ በዓል ፍቲ ወሰላም፡ በዓል
ውሕደት ወውፋቅ እግል ልግባእ
እንዴ ትተምነው፡ ሸዐብ ውሕደቱ
እንዴ ሐፍዘ ዲብ ክሉ ለገብእ ወራታት
ዐማር ወሕሽመት ስያደት ወጠን እግል
ልሻርክ አትፋቀደው።

ወራታት ‘መንጠቀት ምውዳቅ ጸሓይ መዳፈዐት ወዐማር’ ልትጌመም
መንጠቀት ምውዳቅ ጽሓይ
መዳፍዐት ወዐማር፡ እት ሰነት
2017 እብ መዓወነት ሸዐብ
ወሼርካት ብነ ሰገን ወብድሆ፡
መርክዝ ተእሂል ቅዋት ድፋዕ ፡
መአሰሰት ዘርእ ወንዋይ፡ እዳረት
አቅሊም ወብዕድ መአሰሳት
ለአትሰርገለ አሽቃል፡ ለቀይም
ወዲብ በርናምጃት ሽቅል ሰነት
2018 ለሀድገ እጅትማዕ እት
ዮም 4 ዩናይር እት መዲነት
ባርንቶ ገብአ።
እብ አሳስለ ትቀደመ ትቃሪር፡
እብ ዓመት ዝያድ 165 አልፍ
ነሐር አዳም ለሻረከት እቱ እብ
ማል ሐድ 49 ሚልዮን ነቅፈ
ለልተመን፡ ብንየት ወአሰንዮት
ከዛናት፡
አሽራም፡
ዐወሊ፡
ቡንቶታት፡ አግቡይ፡ መአሰሳት
ከደማት እጅትማዒየት መሻርዕ
ማይ ወብዕድ ለከምክም ወራታት
ከም ትሰርገለ ትወድሐ።
ኣተ መናሰበት፡ መመቅረሓይ
መንጠቀት
ምውዳቅ
ጽሓይ

መዳፍዐት ወዐማር ብርጋደር
ጀነራል ተክሌ ክፋልይ እተ
ቀደመዩ ሸርሕ፡ ለሽቅል፡ ናይ ሕበር
ካድም ለለአትናይት ወባልሖት
መጋድዕት እብ መቅደረት ኖስ
ለለአክድ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
ለትረከባ ተጃርብ ዲበ መጽእ

ወክድ መሻርዕ ዐባዪ እግል
ልሰርገል ለሰዴ ክምቱ ሐበረ።
እትለ ጻብጣመ ለህሌነ ሰነት
ሐዳስ፡ እዳራት- እብ ፍንቲት ዲብ
ተዐዲል አራዲ፡ ሰይሖት ኪደት
ቃኑን፡ አሰነዮት መአሰሳት ከደማት
እጅትማዕየት፡ ሸትል፡ ወቀተሪ፡
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እተክምሰልሁመ ጠወሮት እተይ
ሐርስ ዝያድ እግል ልትከደም እቱ
እንዴ አትፋቀደ፡ ክሉ በርናምጃት
እንዴ ትከምከመ እበ ተአደምዕ
ገበይ እግል ልሰርገል፡ ክሎም
ለከስሶም ጅሃት መሻረከቶም እግል
ለዓቡ ከም ደምን ሸርሐ።

መንጠቀት ምውዳቅ ጽሓይ
መዳፈዐት
ወዐማር፡
ለዲብ
አቅሊም ጋሽ-በርከ እብ ዓመት
ልሰርገል ወራታት ሐርስ፡ ብንየት
ትሕትየት ፡እጅትማዕየት ወስያሰት
ተአትመቃርሕ።
ገጽ

ውዛረት ማልየት ደሪበት እት ወክድ ውዛረት ሕኩማት አቃሊም ወራታተ ትጌምም
ትደፈዕ ትብል
ደሪበት እብ አሳስለ ፈግረ ወዲብ ጀሪደት ሐዳስ ኤርትራ ለትነሸረ ናይ
ወቅት ጀድወል ዲብ ወክዱ እግል ልትደፈዕ ክም ወጅብ ውዛረት ማልየት
አትፋቀደት።
እብ አሳስ ንዛም ሽቅል ቅስም እተይ ቀበት ዐድ፡ ደሪበት እተይ ወራታት
ተጃረት ወሐርስ ተጃረት ዲብ ሰለስ እንዴ ትየመመ ለልትደፈዕ ገብእ እት ሀለ፡
ዲብ ደረጀት ሀ. ለትየመመው ዴፍዐት ደሪበት ምን ወሬሕ ጀኑዋሪ አስክ ኣፕሪል(
ምን ወሬሕ 1 አስክ 4)፡ ዲብ ደረጀት ለ. ምነ ትየመመው ምን ጀኑዋሪ አስክ ማር
( ምን ወሬሕ 1አስክ 3)፡ ዲብ ደረጀት ሐ. ለትየመመው ሀዬ ዲብ አውረሐት
ጀኑዋሪ ወፈብሩዋሪ( ወሬሕ 1ወክልኤ) እተየዮም እንዴ አትአመረው ደሪበት
እግል ልድፍዑ ወጅብ።
ዲብ ውዛረት ማልየት ሙዲር ዓም ቅስም እተይ ቀበት ዐድ አሰይድ የውሃንስ
ኢሳቅ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ ዲብ ደረጀት ሀ. ወ ለ. ለልትረተቦ ዳፍዐት
ደሪበት እብ ቃኑን ወሳይቅ/ገፍተር ሕሳብ እግል ልጽበጦ ክም ወጅቦም እንዴ
ወደሐ፡ ቅያስ ደሪበት ሀዬ ምን ሳፊ እተይ ተጃረት እብ አሳስ ሰቡረት ደሪበት
ወራታት ተጃረት ምን 2 አስክ 30%፡ እግል ምሓብር 30%፡ ሐርስ ተጃረት ሀዬ
ምን 2 አስክ 20% ክም ልትደፈዕ አፍሀመ።
ደሪበት ዲብ ወክደ ኢትደፈዐት ምንገብእ ምን 25 አስክ 90 ምእታይት
ቅራመት ክም ተአደፌዕ፡ ረሲት ለኢሀበ ዴፍዓይ ደሪበት ሀዬ 125 ምእታይት
ናይለ እምበል ረሲት ለትከበተዩ ማል ክም ልትጃዜ፡ ምን ደሪበት እግል ልህረብ
እብ እማሜ ለወጠነ ነፈር ልግበእ ወመሕበር ሀዬ እብ ጀሪመት ክም ልትሓሰብ
አፍሀመ።
እተ ክምሰልሁመ፡ እት ወክዱ ደሪበት እተይ ክራይ ለኢደፍዐ፡ ምን 25 አስክ
70 ምእታይት ለትበጼሕ ቅራመት ትትሐከም እቱ።
ድፍዐት ደሪበት እግል ክሉ እተይ ለቡ መዋጥን አው መሕበር ለኸስስ ገብእ
እት ሀለ፡ እተይ ክራይ፡ እተይ ሐርስ ብሩር ወንዋይ ዐድ ወሰብ ማህየት ጥልበት
ዝቤ፡ ርሱም/በቲክ ክምሰልሁመ ጥልበት ቴምብር ከምክም።
ገሌ ምነ እተይ እንዴ ቦም አስክ እለ ደራይብ ልትደፈዕ እቶም ለይሀለ ወራታት
እሙራም ክም ሀለው ለሐበረ አሰይድ የውሃንስ- እምበል ርከስ ረስሚ ዲብ ተጃረት፡
ሐርስ ወጀለቦት ዓሰ፡ ለልትከሰኦ፡ መጋውለት ብነ፡ እምበል ውዑል ቤት ለለትካሩ
አው ዐውል ክራይ እንዴ ደሀረው ለለአሰጅሎ፡ ዲብለ ትፈናተ ምህናት ክስኣም
ለሀለው፡ ምስል ሄሳት ለልትጻበጥ እተይ ለረክቦ እት ገብኦ፡ ምን እተዮም ዋጅብ
ደረያብ ክም ደፉዕ እግል ልግበእ ለትመቅረሐ ጅህድ ክም ለትሐዜ አብረሀ።
አሰይድ የውሃንስ እተይ ሀለ እከ ምንገብእ- ደፌዕ ደሪበት ዋጅብ ክምቱ፡
መሕበራይ፡ እቅትሳድያይ ወስያስያይ ጽበጥ ለቦም ምስል ዋጅባት ወሕቁቅ
መዋጥኒን ዱቅሪ ለልትጻበጦ ክምቶም አፍሀመ። ለእብለ ገበይ እለ ለትሐየብ እተይ
እት አታማም ክድመት እጅትማዕየት ክም ልውዕል ሀዬ አተበተ።

ውዛረት ሕኩማት አቃሊም
ዲብ ሰነት 2017 እትለ ትፈናተ
ድዋራት ወመጃላት ለትሰርገለ
ወራታት እንዴ ቀየመት፡ እት ሰነት
2018 እግል ልሰርገል
ኢቱን
ለሀለ በርናምጃት ሃድገት እቱ።
እተ ዲብ ዮም 3 ወ4 ዩናይር
ዲብ አሰመረ ለገብአ እትጅትማዕ
ሕካም አቃሊም፡ እት ሰነት 2017
ኢቱን ለሀለ በርናምጃት ዐማር፡
እብ መጆብ ፍዓልየቱ፡ ለሳደፈዩ
ተሐድያት ወመሻረከት ሸዐብ
ለከስስ ተቃሪር ትቀደመ።
እተ ትቀደመ ተቃሪር፡ ዝላም
መሐልተይ ሸባህ ምንመ ዐለት
ከረም ላኪን ክመ እለ አንበተት ከም
ኢአተላሌት፡ እሊ ህዬ እት እተይ
ተአሲር ከም ወደ ትወድሐ።
እምበል እሊ ጽበጥ ወአግቡይ
አትመቃርሖት አርድ ምን ደገጊት

ጃልየት ኤረትርዪን እት እስራኤል መሻረከተ
ጃልየት
ኤረትዪን
ስካን
ተአትሐዜ ሸርሐ።
ተአዘይድ
ተልአቪቭ ወድዋረ - እስራኤል፡
አሰይድ ሰለሙን እት ደንጎበ፡
መሻረከተ ዲብ በርናምጃት ወጠን
ከም ተአደቅብ ዲብ ዮም 30
ዲሰምበር እተ ወዴቱ እጅትማዕ
አከደት።
መስኡል ቀድያት ተንፊዝየት
ስፋረት ኤረትርየ ዲብ ደውለት
እስራኤል
አሰይድ
ሰለሙን
ክንፌ እተ አስምዐየ ከሊመት፡
ሸዐብ ወሕኩመት ኤረትርየ ክሉ
ዋይዲባት እብ ስሙድ እንዴ

ተዐደ፡ ዲብ ሰአየት ለበ መርሐለት
ዕዱይ ከም ሀለ እንዴ ሐበረ፡ እት
በርናምጃት ዐማርመ ዐጃይብ ሸቄ
ከም ሀለ ወድሐ።
ከደማት ቁንስልየት እበ ከስስ
ዲበ ሀበዩ መብርህ፡ እት እስራኤል
ለነብሮ መዋጥኒን፡ ዋጅቦም እግል
ለአትመሞ ወዋጅቦም እግል ልርከቦ
ዲበ ገብእ ጅህድ፡ መሻረከት
መመቅረሐትለ
ጃልየት
ከም

ሰነት ሐዳስ መርሐለት ለትጠልቡ
ምሃም እግል ልትሰርገል ዲብ
እስራኤል ለነብሮ ኤረትርዪን
ፈዛዐቶም እንዴ ዓበው መትነዛሞም
እግል ለአተርዶ ወመሻረከቶም
እግል ለአደቅቦ ከም ልትስኤ እቶም
አፍሀመ።
ሰፋረት
ኤረትርየ
ዲብ
እስራኤል፡ እተ ሐልፈ አምዔላት፡
እግል ኤረትርዪን ስካን ኢላት
ወበርሸባት ሕድ ለሸብህ ሰሚናራት
ዋድየት ክም ዐለት ልት አመር።

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

ትረተበ በርናምጃት ዐባዪ ከም
ትበገሰ እንዴ ሐበረ፡ እትለ ሰነት
ሐዳስ እበ ፈይሐት ወልትደቀበት
ገበይ ወመዓወነት ከም ለአተላሌ
ሸርሐ።
እት ደንጎበ፡ ወዚር ወልደንኬል፡
እት ክሉ ለትሰርገለ በራምጃት
ሽቅል ድራሳት ካፊ እንዴ ገብአ
ሓል እግል ልትባሰር፡ መዋጥኒን
ምን መታካይ እዴ ብዕዳም እንዴ
ነግፈው ብጉስ ለሀለ በርናምጃት
ዐማር እግል ልትዐወት ከዲም፡
መትከምካም ደገጊት ወአከዶት
ከደማት እጅትማዕየት፡ ለትሸቀ
ከዛናት እት ጠወሮት እት ሐርስ
ረይ አውዐሎት እተ ከምሰልሁመ
ሀወኖት ምን ቃኑን በረ ላተ
ትጃረት ገሌ ምነ እትለ ሰነት እግል
ልትሰርገል ኢቱን ለሀለ በርናምጃት
ክምቱ አፍሀመ።

እግል አደቀቦት ደሪስ ወአድረሶት ጅህድ ገብእ
በቃዐቱ ለዐቅበ ንዛም ተዐሊም እንዴ ትአከደ አድምዖት ዐመልየት ደሪስ
ወአድረሶት እግል አድመኖት፡ ጅህድ ሕበር እግል ልግባእ፡ ዲብ ውዛረት ተዐሊም
ሙዲር ዓም ተዐሊም ዓም አሰይድ ሙሰ ሕሴን ናይብ አትፋቀደ።
እት መዲነት ባርንቶ ምስል መስኡሊን ምዴርያት፡ አፍርዐት ተዐሊም ወሙደራእ
እተ ወደዩ ልቃእ፡ አሰይድ ሙሰ፡ ፍገሪት እት ተዐሊም ለትገብእ ክስአት ረአስማል
እብ መጆብለ ልትረከብ ዐውቴታት ወበቃዐት ደረሰ እግል ትትቀየስ ክም በ እንዴ
ሐበረ፡ መትመዳድ ወበቃዐት ከደማት ተዐሊም እግል ልፍያሕ እብ ሰበትለ ገብእ ለሀለ
ጅህድ ወፍገሪቱ ተውድሕ ፋይሕ ቀደመ።
እተ መናሰበት፡ ተቅዪም እምትሓን 8ይ ፈስል ሰነት 2017 ወፍገሪቱ ገብአ። እት
ውዛረት ተዐሊም መስኡል እምትሓን ወጠን ምግባይት ደረጀት አሰይድ ክፍሌ
መኮነን እብ ጀሀቱ፡ እምትሓን ወጠን፡ ፍገሪቱ፡ መካስቡ ወድዕፉ ለከስስ እብ ዓላብ
ለትተለ ተቅሪር ቀደመ ወተሀደገ እቱ።
ሙሽተርከት ዲበ ሀበው ረአይ፡ ለትቀደመ ጌማም ወፈርጉ እግል አጭበቦት
ተቅዪር ሰኒ እግል ልምጻእ መትሐሳር እግል ልትሀየቡ፡ ዲብ ሂበት እምትሓን ወጠን፡
ለሔሰ አግቡይ ጽብጠት እግል ለሀሌ፡ እብ ዓመት ተሪፍ ደረሰ እግል ልሸነክ ክሎም
ለከስሶም ጅሃት ዶሮም እግል ለዓቡ አትፋቀደው።

አስማጥ፡ ኬወ ነዳፈት ድዋር

እት
አቅሊም
ዐንሰበ፡
ምዴርያት አስማጥ ወሐልሐል፡
እግል አድመኖት ነዳፈት ድዋር
ለልትሐመድ ሽቅል ሰርግለ ህለየ።
ክልኤ ለምዴርየት እት ሰነት
2008 እበ አንበተያሁ ሙጅተማዕ
ለመርሑ ወራታት፡ ምዴርየት
ሐልሐል 87% ናይለ ወራት ሰበት
ሰርገለ መሰል ሰኔት ጋብአት ክም
ህሌት፡ እት ምዴርየት አስማጥ
ህዬ እብ ሰበብ ኢነዳፈት ድዋር
ለመጽእ ሕማማት ዐደዮ እብ 18%
ከም ነቅሰ ተአመረ።
እተ ሐልፈየ 5 ሰነት 34%
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አስክ ደዋይሕ እብ ዋጅብ ደሪስ፡
እብ ሰበት ተዐዲል አራዲ ሐርስ
ወሽሩጣት መቅርሕ አርድ እግል
መትነፍዐት ምምርሕ ዋድሕ ከም
ሀለ፡ አግቡይ ጽብጠት ቀድያት
አርድ፡ መትከምካም ደገጊት፡
ሕፍዘት ዕጨይ ወሔዋናት ከደን፡
አደቀቦት ዐማር ሐምሌ ወፈዋክህ፡
ሕርያን እዳርዪን እብ ደረጀት
ደዋይሕ፡ እተክምሰልሁመ አደቀቦት
ዶር እዳራት ዲብ ካረሮት መዳንን፡
ምነ ትሰርገለ በርናምጃት ክም ቱ
ተሐበረ።
ወዚር ሕኩማት አቃሊም
አሰይድ ወልደንኬል አብርሃ፡
2017 ዲብ ካልኣይ ርቦዕ ዘበን
ሕርየት ለትዐዴነ እበ ክም ዐለት
እንዴ ሐበረ፡ መናበረት ሸዐብ
እግል ትስኔ፡ ጀብሃት መዳፍዐት
እንዴ ተአሰሰየ አውለውያት እንዴ

ምን ስካን አስማጥ መትነፍዐት
ምስትርሓት ጋብኣም ክም ህለው
ተቃሪር ውዛረት ዓፍየት ለምዴርየት
እት ለሐብር፡ እት ረአስ ወራታት
ነዳፈት ድዋር፡ እት ሐልፈየ 3 ሰነት
ዝያድ 21 አልፍ ናሙስያት ዲብ
ሸዐብ ከም ትወዝዐ አፍሀመ።
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ዓፍየት
አቅሊም ዐንሰበ ዶክተር ከሰቴብርሃን
ሰለሙን እተ ክልኤ ለምዴርየት
ስጅልት ለህሌት ዐውቴ እበ ከስስ
እተ ሀበዩ ተውድሕ፡ እብ ሽቅል
ሕበር ዲብ ሙጅተማዕ ተቅዪር
ጠቢዐት እግል ልምጻእ ልሰርገል
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ለጸንሐ በርናምጃት ለትትሐመድ
ፍገሪት ትትረከብ ምኑ ከም ህሌት
ሸርሐ።
ስካንለ ምዴርያት እብ ጀሀቶም፡
መሐገዝ ደወ ወኣምቡላንስ እግል
ልርታዕ፡ እምቡት ለሀለ ከለኢተመ
ብነ መአሰሳት ዓፍየት ወዐመሲ
ለጸንሐ እቱ መራክዝ እግል
ልትመም፡ እት ድዋራት ሸጋሊ፡
ኤራ ወሻከ-ወግሬት ዕያዳት እግል
ልትበኔ፡ ዲብ እዳረት ደዋይሕ
መለስብሶ ዱሉይ ለሀለ ዐመሲ
ለጸንሐ እቱ መርከዝ እግል ልስኔ
ጠልቦ።
ገጽ
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ዘህረ ዐሊ ከድር
6ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
አርበድ ሳምን እብ ግዲደ እብ
ሰፈላል ወሻማት ስተል ልትመጨር
ሐቆለ አስመነ ዲብ አትኒን ለትጸቤሕ
ላሊ ሰንበት-ዐባይ ክምሰል ዔረት
ለውቀት ትገልበበቱ። እለ አምዕል እለ
ዲብ ዐድ እንዴ ኢልዐይር ምስል ስተል
እግል ልብልዑ እንዴ ቤለ ነዊድ ግዕፋብ
እንዴ ሐርደ ማደዩ ወዲብ ነፌት ከረዩ።
ጼነ ናይለ ስገ አዳም እግል ኢልአምሩ
ለነፌት ዲብ ከደን ሐብዐየ። ንዋዩ እንዴ
ሐልበ እግል ልጊስ ብርንቶ ገብአ።
አዳም አስክ ሰክብ ህዬ ዲብ ምስካቡ
እንዴ ገብአ ልትጸበር ዐለ። እንዴ
ኢሰክቦ ሐቆ ጌሰ መን ኣመረ እግል
ልሕዘዉ ሰበት ቀድሮ እንዴ ቤላቱ
ለትጸበረዮም። ሰብለ ድጌ ለአምዕል ለሀ
ለጠውፍ ሼክ ዓይሮም ሰበት ዐለ ክሎም
እንዴ ትከምከመው መድሖ አምሰው።
አርበድ ሻፍግ ሰበት ቱ እግል ስተል
እንዴ በድረየ ዲብ እበነት ሻም ክምሰል
ጸኔሕ ሸክ ይዐለ እግሉ።
ስተል ነፍሰ ምን ኣው ከደን እንዴ
ልትሳረድ ወእግለ ልትዋየጭ ለዐለ
በይሒ ወሐሻይል ዲብ ተአተናሴ እግለ
እት ፍንጌሆም ለዐለ ጋድም በራር እንዴ
ጣየመት ዲበ እት ፍንጌለ ጋድም ወንጌ
እበነት-ሻም ለዐለ ድበዕ ትሸረበት።
ለድበዕ እብ ሸማላት እት ልትሀንደድ
ኬን ወእንሰር ልትነዋኔ ዐለ። ሐንቴለ
ዕጨይ ለዐባዪ ክምሰል በጽሐት ገሮበ
ትካረበ ወፈርሀት ትሰምዐተ። ሐት-ሐቴ
ዶል ክርን አከሪት ወዶል-ዶል ህዬ
“ጨዕ-ጨዕ” ለልብል ጭፍር ትሰሜዕ።
እብ ክትር ፈርሀት ሚ ትሰሜዕ ክምሰል
ህሌት ኢትፈረገ እግለ። ክሉ ለዕጨይ
ወለእበን ልትሃገየ ለህለ ምንመ መስለ
ዲበ እለ ትጸብጥ ወእለ ትጠልቅ ትቀወ
ዲበ።
መጋይሰ ሻፍግ እት እንቱ ወእንዴ
ተአተናፍስ ህግየ ናይ አዳም ሰምዐት።
ድማነ ወድገለበ ምንዲ ትዋለበት ዱመት
ናይ አዳም ኢርኤት። ምነ ለዐለት እተ
አካን ቀደም ክምሰል ቀርበት እት
ገበይ ለዐለት ዕጨት እንዴ ትትሃጌ
ሰምዐተ። እዝን እንዴ ከሬት እግለ ህግየ
አተናሴት።
“እንቲ ግርም ሽንብሬብ፡ አፎ እትሊ
ወቅት እሊ እብ በይንኪ ሄረርኪ? እሊ
ትገዪሱ ለህሌኪ በጼሕ እብ አማን ምን
ልብኪ ትፈትዩ?”
“ሚ ህግያ ተ እለ?” ምን ይእፈትዩ
እግልሚ ላሊ ወትለበስኮ?” እንቲ
ዕጨት፡ ዲቡ እገይስ ክምሰል ህሌኮ
ከአፎ ኣመርኪ? እሊ ውስዋስ ቱ!”
ትሰሐቀት ለዕጨት። “መስኪነት
ሽንብሬብ ለፋትየት! ይአምር አምሰልኪኒ?
መካይድኪ ክሉ ዳልየቱ ህሌኮ። ደሐን
ዲማ ተ ወብቆት ሐቴ አምዕል፣ ጎማቼ
ምን ትሰምዒ ምን ተአቀብሊ ወሔሴኪ።
ኢቀባዬ ምን ትብሊ ህዬ ፍዘ ሻም
ግብአትመ ህሌት።”
“ሚ ትብሊ ህሌኪ እንቲ ዕጨት?
ፍዘ ሻም እግል እግበእ ክምሰል እቀድር
ሚዶል በደ ምንዬ? እንቲ ኢተአስእሊ
እብነ እንድኢኮን ሻምነ እምበል ረቢ
ለአምሩ አለቡ። ምናተ፡ እንቲ ዲብ
ዐድነ ኢትገይሲ ወዐድነ ህዬ ዲብኪ
ኢመጽኦ። ሰበት እሊ ሻምነ ስቱር ቱ።”
“ደሐን ቱ እግል ቲጊሲ ጎማትኪ
ሐቆ በተኪ ሄሪ ጸዕደ ትጽነሐኪ። ዮም
ሰኒ ሻፍገት ህሌኪ። ‘ሻፍግ ዕዉር
ወልድ!’ ልብሎ ሰብ መሰል።”
ሐቆ እሊ ለዕጨት ትሸጋለል እንዴ

እበነት
ጸንሐት ትም ወዴት። ስተል ገሮበ
ሸዐሊለት ዐርገቱ። ቀደምለ አምዕል
ለሀ እግርስት እቡ ለኢተአምር ሽዑር
ሐመጠየ፣ ክሉ ለመካይደ አመምኦተ አበ።
ከብደ እት ክልኤ ትከፈለት - አተላላይ
አው ግረ እቅባለት - ገንሐተ። ክሉ
ለዕጨይ ወለእበን ልትጋለየ ለህለ መስለ
እተ። ምናተ፡ ደሚረ አተላሊ ሰበት ቤለየ
ቀበትለ ጽልመት እብ ሰዐይ ትጠለቀት።
ለሻፍግ ሄራረ እንዴ ኢትአትካርም ህዬ
ዲብ እበነት ሻም ሸአገት።
ዲበ እበነት ዶል ቀርበት ዱመት
ሰበት ርኤት እብ ምጽአት አርበድ
ፋርሐት እት እንተ፡ “አርበድ፡ ዮም ላሊ
እግል እብደረከ አክል ለሀይ እንዴ እስዔ
ዐልኮ በደርከኒ፡” ትቤ። በልስ እተ ሰበት
ኢረክበት፡ ምን ሐዲስ አርበድ፡ አፎ
ትጻመምከኒ?” ትሰአለት እንዴ ቀርብ፣
አዜመ በልሰ ዲበ።
“አርበድ፡ አርበድ የሀ፡ በው!
ሰክበ መስለኒ፡” ትላኬት ክርንተ እንዴ
ወቀለት። እለ ዶል እለ ለእግለ ትርኤ
ዐለት ዱመት እብ ቅሩተ ኩስ-ኩስ
ወዴት። ትትሐረክ ክምሰል ርኤተ ህዬ፡
“እላቱ! እሊ አርበድ ኢኮን አዳም ብዕድ
አው ህዬ ኣው ከደን እግል ልግበእ ቱ”
ሐቆለ ትቤ፡ ክርቢታይ እንዴ ቀርሐት
እያድ ሓዬት። እበ እያድ ክምሰል
አኖረት ህዬ ለኢትጸበረቱ ዐጃይብ
ርኤት። ለአካን ለምስል አርበድ ትትሃጀ
ዲበ ዐለት ሐየት ሸልሸላይ እንዴ አክረረ
ዲበ ሸነን እት ወዴ ጸንሐየ።
ስተል እብ ድንጋጽ በራይድ
ገብአት። ሕልም ትርኤ ህሌት ሚ አማን
ኢተአመረ እግለ። “ዎይ አነ ሐገልኮ
ወአክረብኮ! እሊ ሐየት ቱ! አላ…!
እግል አርበድ እንዴ በልዐ ካርር ህለ?
ኣቤ፡ እንዴ ጸግበ ምኑ ልትማቀእ ህለ።
አዜ ህዬ እዬ እግል ለአትዐሬቱ! ሚ
እባስር? ዬቡ ክርም ከርመተኒ፡ ዬቡ ፍዛከ
ልውዴኒ አርበድ! ጀላብ ሻምዬ ድራር
ሐየት ገብአከ?” ቅያስ ለአለቡ ሰኣላት
ትሰአለት። ህተ ክእነ እንዴ ትብል
ለሐየት አክልሕድ እንዴ ትመደደ ካርር
ዐለ። እያድ ምንመ አኖረት እቱ እብ
ቅሩቱ ገንሐየ እንድኢኮን ብዞሕ ሐረከት
ኢወደ።
ስተል ገሮበ እብ ፈርሀት ለአርዐዴ
ምንመ ዐለ ቴለል አርበድ እንዴ
ኢትደሌ እግል ተአቅብል ይሐዜት።
ባልዑ ምንዲ ለሀሌ አድማዩ ወልባሱ
እግል ትርኤ ለሐየት ምነ አካን እግል
ተሀርሱ ባሰረት። ኤማን እንዴ ወዴት
ህዬ እግለ ሐየት፡ “ሁይ! ጅን! ጊስ
እንተ፡ ጊስ፡” ቴለቱ እበን እንዴ ትላክፍ
እቱ። ለሐየት ላቱ ሕስረ ኢወደ፣ ቀበየ
ከንዶእ ሚ ጽሙም ቱ ዲበ ምግሳዮም
እንዴ ትመደደ ትም ወደ። ስተል ቴለል
አርበድ እንዴ ኢትደሌ እቅባለት ጥልም
ሰበት መስለ እተ እግለ ሐየት ሰኒ ወአማን
እብ እበን ላከፈቱ፡ ለሐየት እበን ክምሰል
ጀርሰዩ እብ ብጣሩ እንዴ ገብአ “ህም!
ህም!” እት ልብል ደንግሀ። ስተል እበ
እያድ እንዴ ተአነውር እበ ግራሀ ሐየት
ልባስ ጸዐደ ትርኤ ለህሌት መስለ ዲበ።
እለ ዶል እለ እብ ሐሩቀት ሐራጠጠት፣
ምስለ ሐየት ህዬ ሄራይት አንበተት።
“እንተ-ቦዛይ!
እግል
አርበድ
በልዐካሁ? ምን እሊ ክሉ ኣው ከደን
ዲብ እሊ በዐል ሻምዬ ተሐገዝከ?
ዐመልከ ልክፌከ! ዐመልከ ልክፌከ፡
ኬርዬ ወበርከቼ ሐበንዬ ወደፍአቼ
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ነስአከ ምንዬ፡ እንተ ዛልም እንተ፡ እንተ
ጃእር እንተ፡ ሕኔት አርበድ አፎ እግልዬ
ኢበልዐከ፡ ብልዕ ትብለዐለ፡” ቴለቱ።
“የሀይ ወለት፡ እንቲመ ርዪም
ይህሌኪ፡ ብልዐትኪ ቀላል ተ፣ አፉኪ
ጽበጢ ኢትአጥሕሪነ፡” ልብለ ለህለ
መስለ ዲበ። ስተል ምን ልበ ተሀቀብቅብ፡
ሐቆ አርበድ እግል ትንበር ክሉ ረአሱ
ይሐዜት። እበ እለ ወዴት ህዬ መርባት
አርበድ እግል ተአቅስን ነዌት። እሳት
እንዴ ሓዬት ህዬ እግለ ሐየት እብ
አይደት ላከፈቱ። ለሐየት ክምሰል
ጀርሰቱ ኬን ወእንሰር ዐንበልበለ።
አክልሕድ ሰበት ረአየ ህዬ በዐል ሴመ
ክምሰል ኢኮን እንዴ ኣመረ ምነ በዐት
ለሕፍን እግል ሊሪም ይሐዘ። ስተል ሰኒ
ወአማን ጽርሓት እት ወዴ እብ እበን
ወእብ አይደት ላከፍቱ። እብ ተፍኪረ፡
እብ አይደት ወእብ እበን ሸንርብ ወዴት
እቱ ምን ገብእ፡ መርባት አርበድ ክምሰል
አቅሰነት እግል ተአግኔዕ እንዴ ትቤቱ።
ለሐየት እንዴ ትላክፉ ወትትሄረሩ
ክምሰል ጀርሰቱ ሰኒ ሐርቀ። እያድ ዶል
ፌተተት ዲቡ እተ መቅጠኑ ክምሰል
ትከረ እንዴ ጠሐረ ሸንከተ ቀንጸ፣ እንዴ
ኢትሰኬ ሰኒ ወአማን ክምሰል ላከፈቱ
እት ልሐራጥጥ ብት እንዴ ወደ ለስጋድ
ቀልጨመ ምነ። ተለትል እት ወድየ
ህዬ ዲበ ቀበትለ በዐት ኣተየ። ለከፍዩ
እንዴ በልዐ ህዬ ዲበ አካነቱ ለቀዳሚት
አክረረ። ስተል ምን አጅል በዐል ሻመ
ድራር ሐየት ምንመ ገብአት እብ ደሚረ
ምስል ቄትላይ አርበድ ሰበት ትበአሰት
እብ ውዲተ እንዴ ኢትተዐስ ቤት አማነ
አቴት።
ሐቆ ገሌ ደቃይቅ ለትቀተለ ትብሉ
ዐለት አርበድ እንዴ ገንድል ዲብ
እበነት ሻም መጽአ። እሳት ቃርሐት
ክምሰል ጸንሐቱ እት ልትፈከር ሸንከትለ
ምግሳዮም ክምሰል ቀርበ ሐየት ለጥሕር
እት ለአሰሀምም ጸንሐዩ። አርበድ ገሮቡ
ማይ ትከዐ እቱ፡ “አምዕልዬ ትጽለም! አነ
ሰበት ተአከርኮ ስተል ሐየት በልዐየ!” ቤለ
እግለ ባሌዕ ሳቲ ሐየት እት ለአቀምት።
ለሐየት እትሊ ወቅት እሊ ክምሰለ እግል
ስተል ለትጸበረዩ ወቅት ይሀበዩ። ረአስለ
ግዳሉ እንዴ ገብአ “ህም፡ ህም” እት
ልብል እግል በአስ ትዳለ። አርበድ እበ
እት እዴሁ ለዐለት በጣርየት ዶል አኖረ
ዞቲ ስተል እት ሐንቴለ ሐየት ረአዩ።
ሻም ልትሓወሎ እተ ለዐለው አካን ህዬ
ምን ደም ሕንግርት እት እንተ ረአየ።
እለ ዶል እለ አርወሐቱ፡ “አርበድ፡
እንተ እናስ ይእንተ፡ ፈተይትከ ትበልዐት፡
አምዕልከ ጸልመት፡” ቴለቱ። “አድቦ
ሼክ ደም ልግበእ እንሻለ! ሰብለ ምደሕ
እት እትጸበር ተአከርኮ ምነ፡ ፈተይቼ፡
ናይ ዮምዬ ወናይ ሓሪቼ፡ እብለ ለዐልኮ
ስተሊት ድራር ሐየት ገብአት፡ አሕ!”
እንዴ ቤለ ሰይፉ ሐርጠ።
ለሐየት አርበድ ሰይፉ እት ለሐርጥ
ክምሰል ረአዩ፡ ውርዋረት አስኩ ገብአ፡
ቤን ምድር ወሰመ እት እንቱ አርበድ
እግለ ሐየት ክልኤ ለእዴሁ በትከ ምኑ።
እት ምድር ክምሰል ወድቀ ዲበ ስጋዱ
ሸወጠዩ። ሐየትመ ኢትገሰ፣ እንዴ
ለሐራጥጥ አስኩ ሸሐገ። አርበድ ላተ
እንዴ ተዐለተ አርበዕ ዶል ደግመዩ።
ሐቆ እሊ ገድም ለሐየት ደም እንዴ
ከለሰ ሞተ።
አርበድ ዲበ በዐት ክምሰል አተ
እምበል እደይ ወእገር ስተል ሴመ
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ኢጸንሐዩ ምነ። ለሐየት ኖሱ ክምሰል
በልዐ ምነ ሰኣሩ ውላዱ በልዐዉ።
አርበድ ወለሐየት እንዴ ልትበአሶ ህዬ
ህቶም ምነ ኣካን ሀርበው። እት ረአስ
ግዳል ስተል እንዴ ገብአ እብ ብካይ
ጀመም አበለ። እግል አርወሐቱ ዐገበ
ወእብ ውዲቱ ተዐሰ። እግለ እደየ ወእገረ
እት ብላይ እንዴ ወደዩ ቀብረዩ ወሰላት
አልጅናዘ ትሰለ ዲቡ።
አርበድ መርባቱ ምንመ አቅሰነ
ለእግለ ወዴ ትቀዌት እቱ። ምስል ነፍሱ
ክለ ለላሊ እት ገሜ ትመየ። “ሚ እውዴ?
ዐደ አስእል? ኢፋልዬ እት ፍንጌ ክልኦት
ለዐድ ሸር እግል ልቅነጽ ቱ። ከትም
ኢበል፣ አበደን እላመ ኢትገብእ። እበ
ገብአት መርባት ስተል ክምሰል ቀስነት
ላቱ እግል ለኣምሮ ህሌት እግሎም፡ ሐሬ
ለገብአት ትግበእ፡” እንዴ ቤለ ሐቴ
ጎማት ገመ።
አርበድ፡ ለእግለ ወዴ ክምሰል ቀረረ
ስጋድለ ሐየት እንዴ በትከዩ ክባባይ
ገብአ እቡ። ምድር እንዴ ኢጸቤሕ
ህዬ ዲብ ዐድ-ራኪ በጽሐ። ከልብ
ነብሐዩ ምን ገብእ እበ ሰይፍ ስጋዱ
እግል ልብተክ፡ ምነ ዐድመ ነፈር ሐቆ
ቀርበዪ እግል ልትበአስ ምስሉ ናዊ እት
እንቱ ዲበ ዐድ በጽሐ። ከልብ እንዴ
ኢነብሑ ወአዳም እንዴ ኢልርእዩ ህዬ
እብ ቅንቤት እንዴ አተ ሐንገለ ሐየት
ዲብ ዐርቀይ ዐድ-እድሪስ ሐቆለ ከረዩ
አስክ ዐዱ አቅበለ። ህቱ እብ ደሚሩ
ወለትኩም ትበልዐት ወመርባተ ቀስነት
ልብሎም ዐለ። አስአሎቶም ሰበት መረ
ዲቡ ህዬ፡ ትም ሐረ። ምን እለ አምዕል
እለ ወሐር ደሚሩ እት ክልኤ እንዴ
ትከፈለ ነብር ዐለ። እብ ሰበቡ ስተል
ሰበት ትቀተለት እኩይ እንዴ ልትሰምዑ፡
መርባተ ሰበት አቅሰነ ሕቡን እት እንቱ፡
ምን ስነኑ ወመሳኒቱ እንዴ ትከረመ
ሻማት ስተል እት ለአትዋይን ሰኔት
ጸብረ። ትዕስ ዲመ ኢፈግሩ እንዴ ገብአ
እቱ ገሮቡ ትመጨረ።
ዐድ-ዕጄል ወልዶም እት ቀደሞም
ክምሰል ለአመ ወቅሰት ፍቲሆም ክምሰል
ኣምረው ሰኒ ደንገጸው። ዐብደል ሓዝን
እት እንቱ፡ “ያጅማዐ ገድም ለጀሬት
ጃርየት ህሌት፡ አዜ አልፋትሐ ንውዴ፡
” እንዴ ቤለ እብ ሕበር አልፋትሐ
ወደው። አርበድ ገጹ ትናን ፋግር ምኑ
እት እንቱ እት ቀደምለ መሕበት ሐኖነ።
ዐብደል ህግያሁ እብ አተላላይ፣
“የሀው እት አነቢ ንሰሌ።”
“አለሀማሰሌ ወሰልም ዐለ።”
“ወለትኩም ሐየትመ ልቅተለ
እንድኢኮን እብ ሰበብ ወልነ ትቀተለት።
ሰበት እሊ ሕነ ዌድየት ሐነ ወእንቱም
ግቡኣም። አዜ ለሕጻን እት ሐንቴ ቃኑን
ልእቴ ወሕነ ወእንቱም ህዬ ሰብ ጋር ሰበት
ሕነ እበ ጋብአት ወጻንሐት ንትሐከም።
አዜ ዐድነ እንዴ ገስነ ለትገብእ እንዴ
ወዴነ እግል ንምጸአኩም ጠልቁነ፡” ዶል
ቤለ ሰብ ገጽ ዐድ-ዕጄል ክሎም “ህግየ
ክልና ተ፡” ቤለው።
ዕጋል ዐድ-ራኪ ክሉ ለሳደፈ ቴለል
እንዴ አትፈከረዮም እግል መደት ትም
ብህላም ሐቆለ ጸንሐው። “ደሐን ቱ
እንዴ ኢተአቀብሎ፡ ሐቴ ዶል በክት
ሀቡነ እንዴ ትጋሜነ እግል ንምጸአኩም፡
” እንዴ ቤለዎም ብርግግ ወደው። ዐድዕጄል እተ አካነቶም ትጸበረው። ዐድራኪ ህዬ እግል መደት ርቦዕ-ሳዐት እንዴ
ትጋመው አቅበለው።
“ያጅማዐ፡ ሕነ ወእንቱም ቀደር
አትማጽኤነ ወአዜ ለቅድየት ክእነ ምን
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ትገብእ ለሐይስ፡” እት ልብልል ህግያሁ
አንበተ። ጀሚል ለሓይስ ዐድ-ራኪ።
ዐድ-ዕጄል ሚ እግል ሊቦሎም
ክምሰል ቱ ቴለል ቅዉይ እቶም ዐለ።
“ለሕጻል ልትቀተል፡ ድየት ድፍዑነ፡ ሚ
ምኑ ወኬን ብዕድ እግል ሊበሎ ክምሰል
ቱ ወግም ዐለ እግሎም።
ጀሚል፡ ሰኒ እንዴ ጠፍሐ ወእግለ
መሕበር እንዴ ገንሐ፡ “እንቱም ዐድዕጄል ቄትለትነ ይእንቱም። ወለትነ
ልበ ቀትለየ፣ ዲብ ልባ ሻማት ተዐቀረ፣
ሻማተ እግል ተአርዌ እት ትብል አከይመካይድ ኬደት፡” ዶል ቤለ።
“እሊመ እብ ሰበብ ወልና ቱ፡” በልሰ
ዐብደል።
“አበደን! ወልኩም ፈትዩ ፈተ።
ኖሰ ምን ቤት እመ እንዴ ፈግረት ምን
ኢትገይሱ እግልሚ ሐየት ወበልዐየ።
ሕነ አዜ ምን ክሉ ርይሕትነ ለህሌት
ፈራሰት አርበድ ተ። እለ ህዬ አርወሐቱ
ፍንጌ ሞት ወሐዮት እንዴ ከረ እግለ
ቄትላይ ወለትነ ላቱ ሐየት እንዴ ቀትለ፡
መርባት ወለትኩም አቅሰንኮ ምን ቤሌነ
ሰኒ ፋርሓም ሕነ። ወለትነ ህዬ ለልትፈቴ
ፈቴት። እናስ ክእነ መስል ምን ኢትፈቴ
መን ትፍቴ፡” ዶል ቤለ። እድሪስ እንዴ
ተከበትዩ። “ሕነ ምንኩም ድየት ኢነሐዜ
ወቄትለትነ ይእንቱም። አርበድ ፋርስ
ፋርሶታት ቱ። ዐድ ታምም ለለሐልል
ሐየት እንዴ ቀትለ መርባትነ ሰበት
አቅሰነ ሕነ በረድነ ወቀሰነ። ምስልኩም
ህዬ ምስንዮት ወሰላም ነሐዜ፡” ቤለ።
ጀሚል ህግያሁ እብ አተላላይ፡ “ሕነ
አዜ፡ እሊ ዐጃይብ ለወደ ወልነ ሞላድነ
ወቅርብነ ሰበት ሐዘ አዜመ ምን እሊ
ሽፍርነ ለእግለ ትሸንሀ ወለት እግል
ልህዴ ሳምሓም እግሉ ህሌነ፡ ወደሐንኩም
ወሰላመትኩም፡” እት ልብል ህግያሁ
ከምከመ።
ዐድ-ዕጄል እብ ዐገል ዐድ-ራኪ እንዴ
ልትፈከሮ። “ሰንያም እንንቱም ወሰኒ
ወዴኩም! ሕነ ህዬ ለሞት እብ ሰበብነ
ሰበት ጀሬት እንቱመ ምን ትምሕኩነ
ለትትቀደረነ እግል ንውዴቱ። አርበድ
ህዬ፡ እግልኩም ምን ልትሸነህ ሓይሳም
ወዕጉላም ትሸንሀ። ምራድ ምን ቡ ህዬ
እሊ እተ ቀደምኩም ቱ፡” ቤለዮም።
አርበድ ለአተንስዮም እንዴ ጸንሐ፡
“ክልኩም አበውዬ ረቢ ልባርከኩም፡ አነ
ዐገብኮ ወእኩይ ወዴኮ፡ በዲር እንዴ
ፈቴኮ የሰአልክዎም ወሐሬመ ብቆት
ክምሰል ጀሬት ተም እቤ፡ እለ ዐገብ ናዬ
ተ። ለገብአት ምስዳር እግል ትንስኦ እቼ
ህዬ ራዲ አነ። እተ ህዳይ ለቴልኩመ
ህዬ አነ ሐቆ ስተል ክሉ ረአሱ ህዳይ
ይእትሸነህ! አነ ወህዳይ ገድም ገበይነ
አትራየመት። አዜ ሐቴ እግል ንውዴ፡”
እትል ልብል ጠለብ ቀደመ እቶም።
“ሚ ንውዴ?” ሰኣሉ እብ ሰኣል
በልሰዉ ሰብለ መሕበር።
“ክልኩም ቅነጾ ቀብር ስተል እግል
አርኤኩም፡” ክምሰል ቤለዮም ለመሕበር
ክሉ አሰሩ ገብአ። ዲበ ቀብር ሐቆለ
መጽአው እንዴ አትሳነዉ አልፋትሐ
ወደው እቱ። ዐድ-ራኪ ዲብ ሽፍሮም
እንዴ አቅበለው ፍራሽ ወደው። ዐድዕጄል ህዬ ተክሊፈት ናይለ ፍራሽ
አትመመው። ክልኦት ለዐድ ህዬ
ዕለቀቶም ሰኒ ወአማን ተረደት። ምናተ፡
አርበድ ሕርበት እንዴ ኢሸምክ ወሰረት
ሻማት ስተል እንዴ ኢትበርድ ምኑ
ደግለለ ወቤት አማኑ አተ።
				
“ ተመት ”
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ዐማር
ዐማር
ምዴርየት ተሰነይ ምን ዘበን
ጥልያን በሀለት ምን መደት
1930ታት ለልአስተብዴ ተጠውር
ጀራዲን ሐርስ ረይ ለረኤት፡ ምን
ሐምሌ ወፈዋክህ ለእለ ዘርአከ
ዲበ ለትአበቅል፡ ክም መሽሮዕ
ሐርስ ግጥን ዐሊ ግድር ትመልክ
ለዐለት ምዴርየት ተ። ምናተ እሊ
ቅዱም ተጠውር ምን ገጽ ሐር እበ
እት ፍንጌ መስተዕምረት አቶብየ
ወሸዐብ ኤረትርየ ገብእ ለዐለ
ሐርብ ንዳል ስለሕ እግል ሕርየት፡
ሰብኡ እንዴ ለጅአ፡ እት መደት
ሕርየት ለቀዳም ጀራዲን ምክራዩ
ቅዊት ጸንሐት። ሐቆ ሕርየት
ሸዐብ እት መሳክቡ ክም አትቃበለ፡
ለናይ በዲር ኣሱር ጀራዲን ምን
ገብእ ወሐዲስ ለትወሰከ፡ እብ
ቅንጸት ዐማር ሐዳስ ሐሶሰ።
እት ሰነት 1993 ህዬ፡ እሎም
ቀዳም ምድር ጀራዲን ወሐዲስ
ምድር ጀራዲን ለመልኮ ሐረስቶት
ሰብ ጀራዲን፡ እት መሐበር እግል
ልትከምከሞ ወሒለት ሕበር እግል
ልርከቦ ቀረረው። ወእብሊ መሕበር
ሰብ ጀራዲን ምዴርየት ስነይ እብ
ሑዳም ሰብ ጀራዲን ተአሰሰ። ምነ
ወክድ ለሀይ ወሐር ህዬ፡ ዲብ
ዘይድ ወለዐቤ፡ እብ መጆቡመ
ህዬ እተዩ እት ወስክ ገይስ ለሀለ
መሕበር ቱ። እትሊ ወክድ ጎነ
172 አንፋር ለልሐይብ መሕበር
ዐቢ ጋብእ ሀለ። ከምስል መስኡለ
መሕበር
ወመስኡል
ማሎም
ለወናሀ መቃበለት እንዴ ተሌት
ትትቀደም፡ ቅራአት በኪተት፦
ሰኣል፡
ታሪክ
አንበቶትለ
መሕበር ወባጽሐ ለሀለ ደረጀት
ወሓኬከነ?
ግርማይ፡
ምን
መደት
እስትፍተእ 1993 እንዴ አንበተ
ለመሕበር እት ለዐቤ፡ ምን ተጃርቡ
እት ደርስ ወአንፋሩመ እት ወስኮ
ገይስ ለሀለ መሕበር ሐረስቶት
ቱ። ለመሕበር ለዐቤ ወለአፈሬ
ሀለ። በዲር ኩዳር ሌጠ ለአፈሬ
ለዐለ፡ ዮመቴ ጣፍ ወሽንራይ ክም
ተጅርበት እንዴ አንበትናሁ እት
እተይ ሰኒ ባጼሕ ሀለ። ከመዶረ፡
በሰል፡ አራንሺ፡ በናነ፡ ምን እክልመ
ሽንራይ ወጣፍ ምነ ዝያደት ሕስር
ውቁል እንዴ ሀብነ ለነአፈርዩ
አዝረአት ቱ።
ሰኣል፡ አክል አዪ ምድር እሉ
ዘርኦ ህሌኩም?
ግርማይ፡ ለእሉ እንዘርእ ህሌነ
ምድር 1800 ሄክታር ገብእ። እት
ክልኦት ለዋው መሓዝ ጋሽ ህዬ
ነአገምል ህሌነ። ሰበቡ ህዬ ጀላለ
ማይ-ሕሊል እንዴ እንቤ ቅሩብ

ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

ለኢጸግበ፡ ስነይ ሊጊስ

አሰይድ ግርማይ ተስፍጽዮን
መሓዝ ለሀለ አራዲ እቱ እንዘርእ
ህሌነ።
ሰኣል፡ እት ሽፍር በሰር ምን
ገብእ ወድድ-ባልዒን አድውየት
ሚ ትወዱ?
ግርማይ፡ አድውየት ወሰማድ
ለመስል ሓጃት በዲር ምን
ሕኩመት ሰዳይት እንረክቡ ዐልነ፡
አዜ ላኪን ለአድውየት እንሰር
ሰበት ተሐገለ፡ ምን ጀሀት ሱዳን
እብ ገበይ ኖስነ ነአመጽኡ ህሌነ።
ክምለ ነሐዝዩ ኢገብእ እግልነ
ድኢኮን፡ እብ ሰርፍመ ረኪስ
ቱ። ጃዝ በዲር እንጠልብ ከምን
ሕኩመትነ ልትሀየበነ ዐለ፡ ህቱመ
ምን ሱዳን እብ ገበይለ መሐበርነ
ነአመጽእ ህሌነ።
ሰኣል፡
ሓለት
እተይኩም
ምስለ ተአፈጉረ ከሳር ዶል
ተአትመጣውሮ፡ ከአፎ ህሌኩም?
ኢብራሂም፡ እት ሓለት እተይ
ዶል ንትሃጌ፡ ለእተይነ ክሹፍ
ኢኮን፡ ላኪን ለሐረስቶት እት
ኦሮት ምውስም፡ ኦሮት እተይ
ምስል ዘርኦ። ለእተይ ህዬ ምስል
ሱግ ዶል ልትከሬ፡ ረክስ ዲብነ

ከለፈግረ ማልነ እግል ልብለስ
እግልናመ ኢቀድር። ሐረስታይ
ላኪን፡ ወዲቅ ወቀኒጽ ሰበት ቱ፡ እበ
እተይ ለዎሮት ዶል ከስር፡ ለደርቡ
ሀለ እተይ ሰበት ለሓይዩ፡ እት
ሐርስ ዲመ ከሳር ሌጠ ኢትታኬ
ወዲመ መክሰብመ ኢትትጸበር።
ሸበህ-ሸበህ ምግባያም እት ሕነ
ንሄርር ህሌነ። ደዓም ውሒዝ

ለደመረዮም ብዝሓም ሰብ ጀራዲን
ዐለው እግልነ። ከሳር ብዝሕት
ገብአት እቶም። ዮም ዓመት
ለሐይሶ፡ ደራይቦም እግል ልድፍዖ
ቃድራም ህለው። ሰብ ጀራዲን
መሐበርነ እት ሽቅል ፈዳብያም
ቶም፡ ሱግ ወጠቢዐት ቀትላሆም
ከከስሮ ድኢኮን፡ ምን ሽቅሎም
ለትመጽኦም ምድረት አለቡ።
ሰኣል፡ ምን መሓዝ ጋሽ እብ
ከአፎ በሰር ተአሰቱ?
ኢብራሂም፡ ምን ጋሽ ዐወሊ
እንዴ ሐፈርነ እብ መቶራት ነአሰቴ፡
እተ ክልኤ ካሸት ምፍጋር-ጸሓይ
ወምውዳቅ ጸሓይ ለሀለ ጀራዲን
ብዙሕ ቱ ወኦሮትከ ዔለ ሓፍር

ግርማይ+ኢብራሂም፦ እትሊ
ሱግነ ምን ሱዳን እንዴ መጽአው
ለልአዘቡ ሐረስቶት ህለው። ህቶም
ጃዝ እቡ ኢለአሰቱ፡ ናዮም ምን ኒል
እብ ጀሪፍ ቱ ለልአሰትዉ። በሰል
እብ ብዝሔ ለአመጽኦ። ቅስም
እተይ ቀበት ዐድ በዲር እግል
ለአዝቡ ሰሜሕ እሎም ሰበት ዐለ፡
እብ ረኪስ ሰበት ለአዘቡ፡ ለበሰልነ
በውር እትነ ዐለ። እግል እሊ አዜ
ምስል እዳረትነ እንዴ ትፋሀምነ፡
እትሊ ሱግነ ሕነ ለኢነአምሩ እተይ
ሐርስ ምን ሱዳን እንዴ መጽአ
እግል ልናፍሰነ ኢነሐዜ ሰበት
እንቤሎም፡ አዜ መጽኡነ ይህለው።
እምበልሁመ ለሐረስቶትነ እት

ቱ። እትሊ ዐወሊ ለሳደፈት ከሳር
ናይ ሰነት 2015 ህሌት። ውሒዝ
ድቁብ መጽአ ወእግለ ዐወሊ
ዳፈነ ምኖም ወመቶራት ገለ።
ክሱሰን እንክር ምፍጋር ጸሓይ
ናይለ ሕሊል ለዐለው ሐረስቶት
ተአዘው።
ሰኣል፡ እት ሰነት ከም ዶል

ዎሮት ምውስም ምስል ዎሮት
ጅንስ ዘርእ እቡ ሰበት ሱግ ለአቱ
ሕድ ለአበውሮ ህለው። ከለሐርስ
እተዩ ለትፈናተ ኢገብአ ምን
ገብእ፡ ኩሉ ምስል ሱግ እግል
ልርከብ ኢቀድር። ወላመ ሱግነ
ዎሮት ሰበት ቱ፡ እግል ሕድ
ነሐስብ ኢገብአነ።
ሰኣል፡ እምበለ አዳም በልዑ፡
ብዕድ ሔዋን ለበልዑ ሚ ትዘርኦ
ወለተዉቡ ንዋይ ሚ ቱ?
ኢብራሂም፡
እግል
ንዋይ
አልፈ-አልፈ እንዘርርእ፡ ጣፍመ
ለሰዐሩ እግለ ንዋይ ዐለፍ ሰኒ
ቱ።
እምበልሁመ
ጀራውለ
ህሌት ወአቡሰብዒንመ በቅል።
ለምን እተይ ረኩቡ ግርሽ ሰበት
ኢልትጸበጥ እሎም፡ ምነ ዐለፍ
ለረኩበ ሰላዲ ካብ ተሐይስ። እተ
ቀበትለ ጀራዲን ህዬ፡ ምን አባጌዕ፡
ረኤሳት ምን ሐ ወዐጣልመ ሀለ።
ኩሎም ለሰብለ ጀራዲን እንዴ
ኢገብኦ፡ ለሰሮም ከረርም ምን
ንዋይ ተውቦ ወሰዐር ለአበልዖ
ወለአዘቡ። እሊ ከረርም እሊ ክም
ትረሸደ ምኑ ለአዘቡ ከቀረዶም
ናይለ ጃርዲን ለአታ’ሞ እቡ።
አልፈ-አልፈ እተ ወክድ ሐጋይ
ዲብ በራደት ለበቅል እት ገብእ፡
ጀራውለት ወአቡሰብዒን እት
ደለገብአ ሒን በቅሎ።
ሰኣል፡ ምን ንዋይ ወጂብ ሚ
ተውቦ ህሌኩም?
ኢብራሂም፡ በዲር ላተ ሐ በርከ
ሌጠ እንተውብ ዐልነ። አዜ ላኪን
ሐ-ቀየሕ (ናይ ሐልፈ) ምን ሱዳን
እንዴ አምጸአነ እንተውበ ህሌነ።
ህተ ቅዝር ሰበት ተ፡ ወላመ ሓለት
ጀው ለትናስባ ተ። ምን ንኢሽእግረ ህዬ ዐጣል ሐሳን ልግበእ
ወበርከ፡ አባጌዕመ ህዬ ናይ በርከ

ተኣቱ?
ኢብራሂም፡ ዝላምለ ከረም
ምን ወሬሕ ስስ ወሐር ሰበት
ተአስተብዴ፡ ዕፉን ወከመዶር
ዘርኦ። ለዕፉን ሰኒ ተቅል እግልነ፡
ለከመዶር ላኪን ኢነጄሕ እግልነ።
ሸጠትመ ሚ ጋረ እት ሒን ከረም
ሸበህ ትበቅል እግልነ። ለአወላይ
እተይነ ከረም ለልትዘረእ እሊ
ለቤልኩሁ እት ገብእ፡ ደርቡመ
ካልኣይ ምውስም ብነ። ምን
ወሬሕ ኖቨምበር ወሐር ናይ
በሰል፡ በናነ ወአራንሺ ምውስም
ቱ። ምናተ እት ከረም ለእንዘርኡ
በሰል ስዕር ቡ ድኢኮን፡ ብዙሕ
ኢኮን። ላኪን እብ ዐውሉ ምነ ናይ
ሐጋይ ሑድመ ዲብ እንቱ ህቱ
ለሐይስ።
ሰኣል፡ እት ሱግ ለናፍሱኩም
ሐረስቶት ምን ህለው?
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ወሱዳን ኩለ እንጀርበ። ለአባጌዕ
ሐሊብ ብዞሕ አለበ፡ ላኪን እግለ
ውለደ እንተውበ።

አሰይድ ኢብራሂም ጅምዕ

ሰኣል፡ ሓለት መካዝን ወሱግ
ህዬ መሕበርኩም ከአፎ ሀለ?
እብራሂም፡ እግለ መሕበርነ እብ
እዳረት አቅሊም ለትሀየቤነ መክዘን
እት ቀበትለ መዲነት ብነ፡ ራኩበት
ዝቤ ወድካን ናይ ቅጠዕ ቅያርመ
ብነ። ለድካን ቅጠዕ ቅያር እግለ
ሐረስቶት ናይለ መሐበርነ እብ
ረኪስ እስፔራት ነአዘቤ ዲቦም።
እምበልሁመ ሰማድ ወደወ ሐቆ
መጽአ ነሀይቦም ምኑ። ለራኩበት
በስ እንከሬ ዲበ ድኢኮን ይእንከዝን
ዲበ። ለበሰል ሰበት ሐፋነት ዚንጎ
ኢቀድር። ለሐረስቶትመ ሕጉዛም
ሰበት ጸንሖ እብ ዐውል ረኪስ
እግል ልትካረጆ ለሐሩ ምን ሕኔት
ከዝኖ። በሰል ህዬ ለበዝሐ ወክድ
አስመረ ነአዘብዩ።
ሰኣል፡ እት አስመረ አስክ
አስዓር ሰኒ ትረክቦ መክዘን አፎ
ኢወዴኩም?
እብራሂም፡ ሕነ አወል መሕበር
ናይ አቅሊም ብነ፡ ክሊነ ሰብ
ጀራዲንለ አቅሊም ለሸምል። እሊ
መሕበር ሐረስቶት አቅሊም ጋሽበርከ እት አስመረ መክዘን ቡ፡ ሕነ
ላኪን አስክ እለ ካርያም እቱ ይሕነ።
ሰብ ጀራዲን አቁርደት ልትነፍዖ እቡ
ህለው። ሕነ ለሐረስቶትነ አጊድ
እግል ለአዝቡ ለሐዙ ገብአው፡
ከእበ ይአቴነ ምስሎም ድኢኮን
ህቶም እስኡላምና ቶም። ግረ እለ
ላኪን ምስሎም እንዴ አተፈቅነ፡
መትነፈዐት ናይለ መካዝን እግል
ንግበእ ወዝቤ ኩዳርነ እብ ዐውል
ሰኒ እግል ኒደዩ ነሐስብ ህሌነ
እንሻአለህ። ሰበቡ ህዬ፡ ለኩዳርነ
እብ ረኪስ እተ ዶሉ እንላክፉ ሰበት
ህሌነ፡ ንትነፈዕ ይህሌነ፡ እብ ድዱ
ለሰምሳረ ታጅሮ እቡ ገብአው
ወለሐረስታይ ልትአዜ ሀለ።
ሰኣል፡ ምን ዕጨይ ህዬ ሚ
ተአበቅሎ ህሌኩም?
እብራሂም፡
ምን
ዕጨይ
ብርትካን፡ ግሬን፡ ለይሙን ወሑድ
ምን ዘይቱን ሀለ። ማንጉስመ ህዬ
እንዴ ትጀረበ ሰኒ ባቅል ሀለ።
ለበዝሐው ሐረስቶት ለርኩዛም
እቱ ላኪን ሙዝ (በናናቱ)። ምን
ወሬሕ ሰብተምበር ወሐር አስክ
እሊ አውካድ ጎነ ህዬ ሐረስቶትነ
እት በሰል ረክዞ። በሰል በስ ልክሰርልክሰብ ክል ሐረስታይ ለልሐርሱ
ዘርእ ቱ።
2ይ ክፋል እተ ትመጽእ
ጥብዐት።
ገጽ
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ኬትባይ ጀዕፈር ሳልሕ
መተርጅማይ ኣድም ሳልሕ
“ደርግ ሰልፉ ኢኮን፡ ቀደም
እላመ ዐዶታት ብዙሕ እስሩት
ቱ። አዜ ህዬ እንዴ ትጀነነ ዐሳክሩ
ለሓርድ፡ መስኡሊኑ ወድባጡ
ለሓርድ፡ ወሸዐብመ ለሓርድ ሀለ።
እለ ህዬ፡ እሻረት መሸርዐን ተ።
ሸዐብነ ስመድ! አባይ ምን ዐድ
እግል ልፍገር ቱ።”
ምሔርባይት፡ መርሑመት እምነ
ዜነብ ያሲን
እት 1ይት ሰነት ዝክረት ጅልፈት
ሽዕብ 1989፡ ወግሬት

ሽዕብ

ምተሐት ሐስያት ምፍጋር
ጸሓይ፡ አስክ በሐር ገጹ ዲብለ
ለአማድድ ጋድሞታት ርሒብ
ለህለየ ደገጊት ቲሉክ፡ ብሴስ፡
ድብነት-ድጌ፡ ድጌ-ዕምዴነ፡ ግዔነብ፡
መንሸብ፡ ገድገድ ወሸበሕ ምስል፡
ሽዕብ እንዴ ትበሀለየ ልትሰመየ።
ለሕንብረ ኩለን ለደገጊት ላተ
መንሸብ፡ ምን ገሕቴላይ እንክር
ቅብለት 43 ኪሎምትር እንዴ
ሬመት ትትረከብ።
ሽዕብ እበ ፌርያይት ትርበቱ
ወክልኤ ዝላሙ ቱ ለልትአ’መር።
እት ሰነት ዝያደት ክልኦት ምውስም
እተይ ለልትበተክ ምኑ፡ እብ ሐርስ
ታጅር ደዋዬሕ ቱ። ሐረስቶት
ሽዕብ እት መደት ከረም ከበሰ (ምን
አውረሐት 6-8) ምን ኣውለት
ለደንን ወሓይዝ እት ግርሆም እንዴ
አሽከፈው አዝረአት ለአፈሩ እት
ህለው፡ እት ወክድ ከረም ለዋው
በሐር (ምን አውረሐት 9-12)
ህዬ፡ እብ ዝላም ስሕል ወራታት
ሐርሶም ሸቁ። ከረም ሐቆ ቀዝረት፡
ለቃንጪ እንዴ ኢልትዐጨድ
ጸኔሕ ወሐር፡ እብ ሐዲስ ተራች
ወዴ ከካልእ ዶል እተይ ምን ከለፍ
ለሀይብ። ለገርሀት እተ ሰልፋይ
እተየ ዐስር ኩንታል ሐቆመ ኣቴት፡
ምነ እተይ ለካልኣይ (ከለፍ) ሐምስ
ኩንታል እግል ተሀብ ትትሰኤ።
ለከረም ሰኒ ቀዝረት ምን ገብእ
ህዬ፡ ምነ ሐቴ ኢነት ለትዘረአት
ገርሀት፡ ሳልስ እተይ ለልትረከብ
እቱ አውካድመ ሀለ። ስካን ሽዕብ
እግለ አወላይ እተይ “ኸሪፍ”፡
እግለ ካልኣይ “አል-ኸለፍ” እት
ልብሎ ሳምዉ። እግለ ሐት-ሐቴ
ሰነት ለልረከብ ሳልሳይ እተይ
ህዬ “ኸልፍ-አልኸለፍ) ልቡሉ።
ሐረስቶት ሽቅዕብ ማሼለ (ክም
ሕጄሪ ወቴትረን)፡ ዕፉን፡ ብልቱብ፡
አደንገል፡ ፉል፡ ስምስም፡ ጎዕ፡ ድበ፡
በሰል፡ ከመዶረ፡ ብርጪቅ፡ ግጥን
ወ ወብዕድ እት ለአፈሩ፡ ርሖም
እንዴ ከፈው፡ ዝያደቶም እት ሱግ
ለልአዘቡ ቶም።
ስካን ሽዕብ ምን ለትፈናተ
ድዋራት ኤረትርየ ለመጽአው እት
ገብኦ፡ መብዝሖም እንዴ ሐርሰው
እክሎም ክም ኣተው፡ ለዓይላት አስክ
ዐዱ ለልአቀብል ቱ። ዐዶም ሽዕብ
ላቱ ከረም ወሐጋይ ለኢልትሐረኮ
ውላድለ በለድመ ህለው። ሽዕብ
እግል ከበሰ ምስል ሳሕል ወሰምሀር

ሽዕብ ሸዐብየት
ለትአትራክብ ገበይ አው ከጥ
ሰበት ተ፡ እግል ቅዋት ሰውረት
ሰኒ ምህመት ወእስትራተጅያይት
አርደት ዐለት። ሸዐብ ወመናድሊን
እግል ለአጽግብ ለቀድር አርዛቅ
ሰበት ልትረከብ ምኑመ፡ ምድር
ሕሩይ ቱ። እብሊ ሰበብ እሊ አግደ
መስከብ ምናድሊን ዐለ። ቅዋት
ሰውረት ኤረትርየ፡ ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ ወቅዋት ሸዕብየት እት
ሽዕብ ወድዋራቱ እግል ልሽቀው
ምንለ አንበተው ዲቡ አውካድ
ቅዱም፡ ስካን ሽዕብ እብ ልጃኖም
እት ልትመርሖ፡ እት መጃሜዕ
እንዴ ትነዘመ፡ ማሉ ወነሐሩ እንዴ
ኢጠሜዕ፡ መጽዕኑመ ዐፍሽ ሰውረት
እት ደንክ፡ ምጀርሒን ወሐማይም
እት ረፌዕ ወራዔ፡ ምኑ ለልትጠለብ
ዋጅብ ወጠኑ ለአትመመ ሸዐብ
ቱ። ክል ሐረስታይ ህዬ፡ ምንለ
ለኣትዩ ዐስር ኩንታል ልትፋገር
ለዐለ እክል፡ ምስል ብዕድ ድዋራት
እት ልትመጣወር ሑድ ይዐለ።

መትደውሻሽ ናደው
እዝ (ማርስ 1988)
ሳልሕ ሐጂ መሐመድ እብ
አሳስለ ተሀየበዩ አማውር፡ 300
ትሩዳም ወእት ሽቅሎም ዋቅያም
ሸዐብ እንዴ ነስአ አስክ ጀብሀት
ነቅፈ ትበገሰ። ቅያስ 1000 ረአስ
ምን አግማል ወአዱግ እት ዋሉ
ወጌ’ሎ ህዬ ገበዮም ጨርመው።
እብ እክድት ሚ እግል ሊደው ገይሶ
ክምሰል ህለው፡ አስክለ ሜርሓዮም
ሳሌሕመ ለአምረ ዐለ አለቡ።
ምናተ ኩሎም እግል ዎሮት ሽቅል
ሰውረት ትሩድ መሳክቦም ጥሉቃም
ክም ህለው ላተ ኢቀወወ። እት
ህጁም ሰውረት መጦሮም እግል
ልብጠሮ ቃንጻም ክም ህለውመ
ተቅዪም ዐለ እሎም። ክምለ ጌማሞ
ህዬ፡ ሳዐትለ ህጁም ክም ተ’መት፡
ገሌሆም ከረሾ (አነግር ይቡስ)
ወብዕድ ለትፈናተ ሴፈ፡ ገሌሆም
ህዬ ሙፈጀራት ስለሕ ለትመለአ
ሰናዱቅ ወመናዱቅ እት መጽዕን
እንዴ ጸዐነው፡ እት ሰዋትር ጀብሀት
ነቅፈ አተው። ለዐፍሾም ክም
አብጸሐው ህዬ፡ ምጀርሒን ወአስክ
ከልፍየት ሰውረት ለልትለአክ ዐፍሽ
እት ልጽዕኖ ወነስኦ ለአትቀባብሎ
አስመነው። እት ደንጎበ፡ ለእግል
ሴዕ ሰነት እት ጀብሀት ነቅፈ
ሻፍፍ ለዐለ ገዚፍ ክፈል ዴሽ
አቶብ፡ “ናደው እዝ” ትደመረ።
ለበዝሐው ምን ዴሹ ወመስኡሊኑ
ምን ማይት፡ እት ጀሮሕ ወአሲር
ገብአው ምኑ። ለተርፈው ሑዳም
ህዬ፡ ገሌሆም አስክ ከረን ገጾም
ነፍረው፡ ገሌሆም ህዬ አስክ
ጋድሞታት ሰምሀር እንዴ ሰከው፡
እትጅሆም ኣንዴ በደ ምኖም እት
ሰምሀር እብ ተማመ ትፈንጠረው።
ሸዐብ ሽዕብ እግለ ምን ሐርብ
እት ሰኩ ለመጽአዎም፡ ኤማኖም
ለትሰለበ፡
ስርተክ
ለገብአው
ዐሳክር አቶብየ እት ለአበሌዕ፡
አስክ ምናድሊን እግል ልሰሉሞም
አንበተው። እሊ መዋዲት እሊ፡ እበ

መስኡሊን ደርግ ርዱይ ይዐለ።
“ሽዕብ ሸዐብየ” እት ልብሎ ህዬ፡
እግል ሸዐብ ሽዕብ አከር ጸብጠው
ዲቡ።
ሐቆለ መትደውሻሽ ናይ ናደው
እዝ፡ እት ገድገድ ወሸ’በሕ፡ ድፈዕ
ሐዲስ ቄመ። ጀብሀት ሸዕብየት
እተ ባካት እንዴ አውተደት፡ እብ
ሸዐበ ዲብ ትትሰዴ፡ አባይ አፍዐበት
እግል ልብለስ ወድዩ ለዐለ
ጀርቤታት ህጁም እት ከሬዕ፡ ስሜቱ
ከሬት። እትሊ ክቡድ ናይ ድንኪክ
ሕሩባት፡ ሸዐብ ሽዕብ ወድዋራቱ
ምናድሊን ውላዱ እግል ልስዴ፡ እብ
ለትወቀለት ደረጀት እንዴ ትነዘመ፡
አሽቃል ድቁብ ለአገዴ ዐለ።
እት ክእነ ለመስል ተየልል ኣድም
ሙሰ ምስል ብዝሓም ውላድለ ባካት
ላቶም ውላድ ዐዱ በርጌስ (ሸዐብ)፡
አስክ መዐስከር ጀማሂር ድጌ-ኦንዴነ
ትላከዎም። እለ ሊከ እለ ናይ ሰልፍ
ኢኮን። እብ እንሳሁ ድፍዓት እት
ለአቴ ወዐፍሽ ሰውረት ደንክ
ለዐለ ልግበእ ወእብለ ጽርግየ እት
ለአውሀሌ ሰውረቱ ከድም ለዐለ
ሸዐብ ቅያስ የዐለ እሉ። መስኡል
ጀማሂር እግለ ትጀመዐው ቅያስ
80 ለገብኦ ሸዐብ፡ እግል ሰማን
ምዕል ሰብ-ተረት (እስብዕየት) እንዴ
ገብአው እግል ልሽቀው፡ ሐቆሁመ
ብዕዳም እግል ልቀዩሮም ክምሰል ቱ
ሸርሐ እሎም። ኣድም ሙሰ፡ እሲቱ
ኣምነ መሐመድ ሽምብላይ ዐምሳት
ሰበት ዐለት ምኑ ለትሐዝየ ሰዳይት
ኣምረ ምንመ ዐለ፡ “ መሕገዝ ብዬ”
እንዴ ትቤ ምን ሽቅል ተንዚም ግረ
አቅበሎት ለኢለአሰክብ ወከጃል
ሰበት መስለ ዲቡ፡ ለአምዔላት ሽቅል
እግል ልክሀለን ቀረረ።
ኣድም ሙሰ ምስል ዎሮት
ካልኣዩ ዋርድየት እንዴ ፈግረው
ሐረከት ዴሽ አቶብየ እት ድፍዓት
ገድገድ ወሸበሕ እት ራቅቦ እግል
ለአስእሎ ተሐበረው። ሳዐት 5፡
00 ጽብሓት-ምድር ሴፋሆም
ወመስተዮም እንዴ ነስአው፡ ምን
ድጌ ዕምዴነ አስክ እትጀህ ምፍጋር
ጸሓይ ቅያስ ሐምስ ኪሎምትር
ሄረረው፡ እተ ቀደም መንሸብ ስታር
ጋብእ ዲብለ ሀለ ደብር ታቅያት
ፈግረው። ምን እሎ ደብር ውቁል፡
አስክለ ዐስር ኪሎ ምትር ራይሞም
ለዐለ ሕሊል ቅንጽል አክል ሕድ
ልርእዉ ዐለው። ግራሆም ዲብ
ነሳፈት ሰለስ ኪሎምትር፡ እት ደብርጸሊም ምሊሸ ወዴሽ ሸዕቢ ሻፋም
ዐለው። አክል ሕድ ሳዐት 12 ፋዱስ
ዶል ገብአ፡ ብዕዳም ክልኦት ሸዕቢ
እንዴ መጽአዎም አትዐረፈዎም።
እት ሳልስ ምዕል፡ ኣድም ሙሰ
ምስል 15 ብዕዳም፡ ሚ ጅንስ ዐፍሽ
ክምሰል ቱ ለኢደለዉ እት ሰናዱቅ
ለትዳብአ ዐፍሽ እት 30 ገመል
እንዴ ጸዐነው፡ እብ ላሊ ድፍዓት
ሸበሕ አተው እቡ። ዐፍሾም እንዴ
ሐድረው አካን ለምነ መጽአው
እተ ክም አቅበለው፡ ሽቅሎም ሰበት
አትመመው፡ ብዕዳም ቀየረዎም።
ኣድም ሙሰ ገመሉ እንዴ ነስአ
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አስክ ድጌሁ ግዔነብ አቅበለ።
ዴሽ አባይ እብ ሐዲስ አፍዐበት
እግል ልብለስ ለወደዩ ህጁማት
ኢሰልጠ እሉ። ከሳር ገዛም ክም
ጀሬት እቱ፡ እት ሸቀላት ሰበት
ትካረ፡ እት አሎባጥ አተ። ክምለ
ለመድ ዲማሁ፡ ተረቱ እት ሸዐብ
መሳልም እግል ኢልትፈደየ ሰበት
ትፈረሀ፡ ጀብሀት ሸዕብየት ዲብለ
ምሕበዕ
ለአለቡ
ጋድሞታት
ጥሉቅ ነብሮ ለዐለው ስካን ሽዕብ
ወድዋራቱ፡ ደገጊቱ እንዴ ሐድገ፡
አስክለ እንክር ምውዳቅ ጸሓዮም
ለዐለ ሀፋይብ እግል ልፍገር ሐብሬ
ሀበት። ብዝሓም ምን ስካን ሽዕብ
ህዬ፡ እብ ጀማሂር ለትሀየበቶም
ሐብሬ እት ዐመል እግል ለአውዕሎ፡
ዐፍሾም ወንዋዮም እንዴ ሐየበው
አስክለ ትበሀለዉ አድብር ላበ፡ ማይኡሌ፡ ወደግ ሽኔን፡ ሸላቅ፡ ገርሲሌ
ወብዕድ አተንከበው። ገሌሆም ህዬ፡
ዲብለ ዕጨይ-ሰሮብ ለዳሊ ለበቅል
ዲቡ ሰሮበት ለልትበሀል ጋድሞታት
እግል ልትሐብዖ ቀረረው። ሰሮበት፡
ሸዐብ ሽዕብ ምን ዘበን ቅዱም እንዴ
አንበተ ምን ሸፈቲት ወዌረት እግል
ልንገፎ ልትሐብዖ ዲበ ነብሮ ለዐለው
አካን ተ። ሰሮበት፡ ለድዋራቱ እግል
ትክሀሉ ለኢትቀድር ምዕጥን ለአለቡ
አጻምእ ሰበት ገብአ፡ ለኢልትቀረብ
ምድር ቱ። ምናድሊን ዐፍሽ ዐባዪ
ክም ጣሑናት፡ ጀነሬተራት ወብዕድ
እትሊ ጋድሞታት እሊ ደፉኑ
ዐለው።
ጼወ ኣድም ሙሰ፡ “አስክለ
አድብር ገብእ ወለ አስክ ሰሮበት?”
እተ ትብል ጎማት ትካሐደው።

ዐምሳት እንዴ ነስአከ አስክለ ምድር
ረዪም እግል ትግዐዝ ለልትቀደር
ሰበት ይዐለ፡ አስክ ሰሮበት
ትጄቀቀው። ኣድም ሙሰ ምስል
አቃርቡ እንዴ ገብአው፡ እግለ ድበዕ
ክም ሰጥረው፡ ሐቴ ሰሮበት ዐባይ
እንዴ ሐረው፡ እት ሐንቴሀ ሕፍረት
ሐፍረው። ምድር ክም ጸብሐ
ዕያሉ እንዴ ነስአ እተ ሕፍረት
አተ። እግለ እሲቱ ለዐምሳት ሖጸ
ጥሉል እንዴ ፈርሸ እለ፡ ምስካብ
በይነ ፈንተ እለ። ውላዱ፡ ወድ
ሰቦዕ ሰነት እድሪስ፡ ወለት ሐምስ
ሰነት ፋጥነ፡ ወለት ክልኤ ሰነት
ሐሊመ፡ እት ስምጠ አተካረረዮም።
እሲቱ ለትወልድ ዲቡ ወክድ
ቅሩብ ሰበት ዐለ፡ እመ ዜነብ ዐሊ
እግል ተአውልደ ምስሎም ምን
ትትሓበር ሳምን ዋድየት ዐለት።
አንስ ወአጀኒት እተ ሕፍረት
ልውዕሎ ወልትመየው እት ህለው፡
ኣድም ሙሰ ምስለ ብዕዳም ውላድ
ዐዱ፡ እት ለአትቃምቶ ወተሐይስተሐምቅ እት ልብሎ ድዋራቶም
ራቅቦ ዐለው። ማዮ 1988 ሶም
ረመዳን ሰበት ዐለ፡ ኣድም ሙሰ
ሳይም ውዕል እንዴ ዐለ፡ ገጽ ምሴ
ቱ ምስል ዕያሉ እግል ለአፍጥር
ለዐይር ለዐለ። ለበዝሐ ሸዐብ እት
ቀበት ሰለስ ምዕል አስክ አድብር ሮረመንሰዕ ክም አተንከበ፡ ለዕሙር ድጌ
ሽዕብ ትጨንበ። እሎም እት ጋድም
ሰሮበት እግል ልትሐብዖ ለመጽአው
ቅያስ 600 ነሰመት፡ ሐረከቶም እት
ወክድ ላሊ ሌጠ ዐለት። ለበዝሐው
ሰብ ደካኪን፡ ተሸሽ እክል ወብዕዳም
ዐፍሾም ቀደም ሳምን እተ ድበዕ
ሰበት ሐብዐዉ፡ ኬን ወእንሰር
ለልአተብሎም ጋር ይዐለ።

ሕማም ሱከሪ ....
ምን ገጽ 6 ልተላሌ........
ለጅነ ደዋሁ ክል ምዕል እበ
ዋጅብ ቅያስ እት ሰዐቱ ክም ነስእ
ራቅቦት፡ ምስል ነቃስ ወዘዪድ
ስከር እት ደም ፍንቱይ አሻይር
ዶል ልርኡ ሐኪም አሰአሎት
ወጎማት ሐኪም ተግበሮትመ
መስኡልየቶምተ።
እትረአሱመ፡
ምን
ትልህያታት
መብቅያይ
ወለለትጻሌዕ
እግል ልትሓፈዝ፡
ምን ከምረት ወብዕድ አወልፍ
እግል ልትጀነብ፡ ሐዝ ወመእረር
እት ወክዱ እግል ልትዳዌ እግል
ልትጻገሞ ቦም።
ሙደርሲን ወኩሎም አንፋር
ዓይለት ኣሽይር ብዝሔ ወሕዳን
ስከር እት ደም እግል ልኣምሮ
ወእት ሐከሞት ዶሮም እግል
ሊደው ካፍየት መዕሉመት እግል
ልጽበጦ ዋጅብቱ።

መደረት ላቡ ነበሪት
ወለመድ
1.ብዝሔ ሱከር ለቡ ነበሪት
ክም ከረ መዐር
2.ጅነ ዲብ ሐቁ እንዴ
አጅሐፍከ ደወ ስከሪ እንዴ ሐደግከ
ምኤምረት ሕነ ለልብሎ ለለሀዩቦ
አርቡዕ 10 ጃንዋሪ 2018

ጽበጡ ወቅያሱ ለኢተአመረ ስራይ
ዐድ እምበል አምሩ ወምራዱ
አስተዮት
3. ረጀፋን ወእት ቅያብ ኢተት
ዶል ሳድፍ ጅኑን ተሓበረዩ እንዴ
ትቤ እበር ኢንሱሊን ክም ሕማም
ለልአከብድ ንስኣቱ፡ ወእብረት
ቄትላይትተ እንዴ ትቤ ደወ
አብጠሮት
ለቄትላይ ላኪን እሊ መስል
ቀራር ሰበት ገብአ፡ ሸዐብ እንዴ
ኣመረ እግል ልትሓፈዝ ምኑ
ወጅብ። እብሊ መስል እምነት
ሞት ወብቆት ትሳድፍ ሀሌት። እት
እስብዳልየት መንደፈረ ክል ሰነት
ሐድ 20 ጅነ ስክቦ ወምኖም ሐድ
25% ሞት ትሳድፎም።

መከምከሚ
ሕማም ሱከሪ እት እግሩዝ
ወአጀኒት እብ ቀላል እግል ልትሳሬ
ለቀድርቱ። ስከሪ ለቦም አጀኒት
አጀኒት ዑፉያም እንዴ ገብአው፡
እንዴ ደርሰው ወምህነት እንዴ
ጸብጠው እግል ኖሶም ወወጠኖም
ለነፌዕ ዶር ምህም እግል ለሀሌ
እሎም ክም ቀድር እግል ትትአመር
ላበ ሐቂቀት ተ።
ገጽ

5

መተርጅማይ፡ ሳሌሕ ገመ

ሕማም ሱከሪ

ዲብ አግሩዝ

መተርጅማይ፣ ዶ/ር ሳምሶም አባይ፡ ሐኪም አግሩዝ መርጃዕ እስብዳልየት መንደፈረ

ሕማም ሱከሪ ዲብ
አጀኒት
ሕማም ሱከሪ ዎሮ ምነ አዳም
ወንዋይ ለጸብጥ ለኢልኢለዐዴ
ሕማም ዳይምቱ። ወድ አዳም
ምን ልትከለቅ ለሀለ ምስሉ ሕማም
እትገብእ፡ አግደ ሰበቡ ሕዲነ አው
ኩሉ ረእሱ ኢሀለዮት ናይለ ቀበት
ለትሰንዖ ቅያስድ ስከር እት ደም
ለራቅብ ኢንሱሊን ለልትበሀል
ሆርሞን ዶል ሳድፍቱ። እብ ሐጫር
ሕማም ሱክሪ ቀበት ኢንሱሊን
ካፊ ዶል ኢትሰኔዕ አው ሴላት
እግል ኢንሱሊን እት መዓል ዶል
ኢለውዑሉቱ። ሴላት ኢንሱሊን
እንዴ ትነፈዐው ስከር እት ነፍስነ
እግል ለአስፉ ዶል ኢቀድሮ
ለመጽእ ሕማምቱ።
እት ዘበን ቅዱም ምን 1500
ቀደም ተውሊደት ነቢእ ዒሰ
መስርዪን፡ ብዙሕ ለለአሸይን ልቡሎ
ክም ዐለው ክቱብ ለሐብር። ህንድማ
እት በካት 1400 ቀደም ሜላድ
ሽን መዐር ልቡሎ ክም ነብረው
ልትሀደግ። እሊ ሕማም እሊ
ለልኣምሮቡ እግቡይ፦ ለሕሙም
ክም ሼነ ሐቆ ደቃይቅ እተ በካት
ሽንቱ ኣቅሕመ ብዝሕት ትትኣከብ
ሐቆ ልርኡ ምነ ሕማም ልትአከዶ
ክም ዐለው ስጅል ታሪክ ሕክምነ
ለሀድግ።

ሕማም ሱከሪ እት
ዐለም
እት 2006 ለፈግረ እድንያይ
ተቅሪር 440.000 ምን ተሓት 10
ሰነት ለህለው ኣጥፋል ሕማም
ሱከሪ ቦም። ለዐደድ እት ሰነት
እብ 3% እት ወስክ ገይስ ህለ።
እት 2015 ሌጠ ዝያድ 415
ሚልዮን እንፋር ምስል ስከሪ
ነብሮ ዐለው፡ ሰነትከ ሐድ1.5-5
ሚልዮን ነፈር መይቶ እቡ።ሕማም

ስከሪ እግል ዎሮ ነፈር ናይ ሞት
ወምስክነ በክቱ እብ ክልኦት ዕጹፍ
ለዘይዶ። ሕክምነ ዶል ኢልሃሌ
ኣብካት ሞት ዕጹፍ ገብእ። እግል
ሕክምነ ሱከሪ እት 2014 ሐድ
612 ቢልዮን ዶላር አሜሪከ ክም
ፈግረ ተቃሪር ሙነዘት ዓፍየት
እዲነ ለሐብር። ስከሪ ለድያቤትስ
ሚለትስ ትብል ናይ እንግሊዝ ስሜቱ
መዕነተ ዲብ ትፈሰር፦ ድያቤትስ
ብዙሕ ክዕየት አው ሰጢጥ ገብእ
እት ሀለ፡ ሚሌትስ ህዬ፦ ጥዑም/
መዓር ልተርጀም። እሊ ሀዬ ሽንለ
ሕሙም ሱከር ለትመልአት ምን
ገብአት ቱ።
ሕማም ስከሪ እግል ንፍሀም
እብ ሰበት ጠቢዐት ስከር እት
ነፍስነ ኣመሮት ምህም ገብእ።
ስከር አው ግሎኮስ ምነ እንበልዖ
ነበሪት እተ ገሮብነ ለትከዘነ
ግላይኮጅን ለልትበሀል ስከር እኩብ
ክምሰልሁመ እት ገሮብነ ምነ ህለ
ሽቤሕ ልትረከብ። ኢኒሱሊን ሀዬ
ስከር ደምነ ቅያሱ እንዴ ተዐቀበ
እት ብንየት ገሮብነ ወእት ናይ
ክል ምዕል ዳዩ እግል ለአውቄ ምነ
ሰዱ ሆርሞናት ዎሮ ወአግዳቱ።
ኢንሱሊን ምን ኢልሀሌ አው
ልውሕድ ስከር እት ደምነ እንዴ
በዝሐ እብ ገበይ ከላዊነ ለመጽእ
ስከር ስበት በዝሕ፡ ምስሉመ ማይ
እብ ብዝሔ ሰበት ገይስ ዎሮ ምን
ኣሽይር ሕማም ሱከሪ ብዙሕ ሺነት
ገብእ። ለሕሙም ዲብ ደሙ ለህለ
ሽከር ሰበት ኢሊትነፋዕ እቡ ብዙሕ
በሌዕ ወማይ ሰቴ ወገሮቡ ሸልሕ።
እብሊ፡ አግደ አሻይር ሕማም ሱከሪ፡
ብዙሕ ሺነት፡
ብልዐት ወማይ
ስትየትቱ። እሊ አሸይር እሊ ምን
አምዔላት አስክ ሳምኖታት እግል
ልትረኤ ቀድር። እብ ፍንቱይ
እት አግሩዝ ለአሻይር እት ወክድ
ሓጪር እግል ልትርኤ ቀድር።
እምበል እሊ ክም ዐወድዋድ
ዕንታት፡
መጺጸት
ረአስ፡ ቅያብ ወፈተር፡
መትኣካር
ሐዮት
ጸሌዕ ለመስሎ እግል
ልትረኣው ቀድሮ።

ፈረጎት
ሕማም ሱከሪ
ሕማም
ሱከሪ
ብዙሕ ተክሊፈት እበ
አለቡ ኣላት ፍሕስ
እት ኩለን መኣሰሰት

ዓፍየት ዓድነ እግል ልትፈረግ
ቀድር። ለገብኣ ጅነ ክመ ተሀደገ
ኣሽይር ዶል ለሀሌ እቱ፡ አስቡሕ
ቀደም ፈጡር አው ህዬ ስስ ሰዐት
ነብረ እንዴ ኢነስእ ለልትነሰእ
ቅያስ ስከር እት ደም፡ ምን 126
ሚሊግራም
እት ሐቴ ሚ/
ሊትር ወልዐል ዶል ገብእ ሕማም
ሱከሪ ከም ህለ እቱ ልትአመር።
እት ደቃይቅ እግል ልትፈረግ
ለቀድር
መርመራታት ክቡድ
ለኢለሐዜቱ።
ሕማም ስኩሪ ክልኦት ኑዕቱ።
ኩሉ ረእሱ ኢንሱሊን ለአለቦም
ለአወላይ ኑዕ(taype 1) እምበል
እበር ኢንሱሊን ደወ ብዕድ
አለቡ። ለካልኣይ
ህዬ ሑድ
ቅያስ ኢንሱሊን ለለፈሩ (type
2) ቶም። እሎም እብ ከኒነ ቅያስ
ሱከሮም እግል ንራቅቡ እንቅድር።
አወላይ ምን ገብእ ወለካልኣይ ኑዕ
ተዐብ እግል ለአምጽእ ወአስክ
ሞት እግል ልአብጽሕ ቀድር።
እት እግሩዝ ወአጀኒት 90% ሱከሪ
እብ እብረት ለልትሃየብ ኢንሱሊን
ሌጠ ልትዳዌ። ሱከሪ ለልሓዬ ደወ
ኢሀለ፡ እብ አርዋሕ እስክ ህሌነ
ደዋነ ዲብ እንነስእ ምስልነ ነብር።
እምበለ እት ጀርቤ ለህለ ቅያር
ቀበት ምን ነፈር ብዕድ፡ አስክ እለ
ሕማም ስከሪ እግል ልሳሬ ለቀድር
ደወ ኢሀለ።

ፈረጎት ሕማም ስከሪ
እት እግሩዝ ወአጀኒት
ጅነ ወእትእንቱ ግርዝ፡ ክም
ዐቢ አክልሕድ ለእለ ገብእ ሀለ
እግል ለአስእል ሰበት ኢቀድር፡
ብዙሕ ዶል ሸይን፡ አጊድ-አጊድ
ሰፍሬ አው ህዬ ነፍሱ ዲብ ትሸልሕ
ዶል ትገይስ ዋልዴኑ አው ለራዕዎ፡
ሕማም ስኩሪ እግል ኢልግበእ
እንዴ ትሸከከው እት ሐኪም
እግል ለአብጽሕዎ ሰእየት ትገብእ
እቶም። ዋልዴን ወእት ርዕዮ
አጀኒት ለሀለውወሻይር ሕማም
ሱከሪ እግል ልኣምሮ ወልብ እግል
ልክረው እቶም ሀዬ ምሁምቱ።

ሰበብ ሕማም ሱከሪ
ሱከሪ እብ አረር ቀበት አው
እብ ውርስ እግል ልምጻእ ቀድር፡
ለበዝሕ ወክድ ላኪን ሰበቡ እሙር
ኢኮን።
ሕቡሉክ መሻክል ዓፍየት
ሕማም ሱከሪ እት እግሩዝ
ለምኑ
ትጀሬ
መደረት
ሕቡልክት እት ክልኤ ትከፈል
1. እት ሐጪር ወክድ
ለትምጽእ ሕክምነ ሻፍግ ለተሐዜ
2.
እት መደት ረያም
ለትመጽእ ሕቡልክት መደረት
ዓፍየት

ሻፍገት ወሕቡልክት
ሓለት ዓፍየት
ሕዳን ስከር ዲብ ደም፦ አግሩዝ
ኢንሱሊን እግል ልትረገዞ፡ እብ
ሸክል ከናይን ለልትነሰእ ድውያኖም
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ክም አንበተው፡ አውመ ህዬ ለረኩበ
ነብረ ምስል ቅያስ ደዋሆም ዶል
ኢትሳዌ ሰኒ ደራይ ለገብእ ንቁስ
ስከር ሳድፍ። ኣሽይሩ ለህበት፡
ረጀፋን ቀየሮት ጠባይዕ ወህግየ
ሃላፋት፡ዐሎባጥ ወአስክ ኢተት እት
ቅያብ እግል ልብጸሕ ቀድር። ዲብ
አግሩዝ ለአሻይር ፈረጎት ክቡድ
ምንመ ገብእ፡ ዋልደት ኢንሱሊን
ለልትረገዝ ጅናሆም ልብ እንዴ
ከረው ለገብአ ተቅዪር ዲብ
ጅናሆም እግል ልታብዑ ውጅብ።
ሕዲነ ስከር እት ሞት እግል
ለብጸሕ ለቀድር፡ እት ሳረዮቱ
መትኣካር ሓቆ ሀለ ምስክ’ነ ዐቅል
እግል ልሰብብ ለቀድር ቴለልቱ።
ሕዲነ ስከር (Hypoglycemia)፦
ለሕሙም ስከሩ ክም ትከረ ብላዕ
ወሲቶ ሐቆ ኢቀድረ፡
ሱከር
ለብዙሕ እቱ ሓጃት ክም ማይ
ስከር፡ ፋንተ፡ ስፕራይት አውመ
ከረሜሎ እግል ልትሀየብ ቡ። እት
ቅያብ ሐቆ አተ አውመ ቅድረት
ብላዕ ወስታይ ሐቆ አለቡ፡ እብ
ስር ደም ለልትሃየብ ስከር እግል
ልትሀየብ ሰበት ቡ፡ አጊድ እተ
ቀርበ ሕክምነ እግል ልብጸሕ ቡ።
ኬቶ ኣሲዶሲስ፦ (Diabetic
ketoacidosis)፦ ደወ ሐደ አው
ኢትነሰአ ምንገብእ ለልትረኤ፡
ሀለዮት ስከር ብዙሕ ዲብ ደምቱ።
ዲብ ደም ኣሲድ እንዴ በዝሐ ጅነ
ዲብ ቅያብ ለአቴ። እትለ ሓለት
ለሀለ ዲብ እስብዳልየት አው
መርከዝ ዓፍየት ለትሰረረተ እግል
ልትሳሬ ኢቀድር። ሰበት እሊ፡ ስከሪ
ለቡ ጅነ ጥራሽ፡ መጺጸት ዲብ
ከብድ፡ አተንፈሶቱ ሻፍገት፡ ክመ
ጼነ ፈዋኪህ ለመስል ዶል ጼኔ፡
አጊድ ዲብ ሕክምነ ምን ንስአቱ
ወኬን ሕርያን ኢሀለ።

እት ወክድ ረዪም ለትመጽእ
ሕቡልክት ሓለት ዓፍየት
ለመሐባልክ ብዝሔ ስከር
እት ደም ለሰብቦቱ። መራዐየት
ሰኔት ኢሀሌት ምንገብእ አጊድ
እግል ልትረኤ፡ ምክር ሐኪም
ዲብ ትሰሜዕ ወደዋከ ዲብ ትነስእ
መራዐየት ሰኔት ትወዴ ገአከ
ምንገብእ ላኪን አስክ 20-30 ሰነት
እንዴ ኢትርእዮ ምስል ስከሪ እግል
ልትነበር ቀድር።
እሊ ህዬ፥
1.ሕማም ዕንታት(ረቲኖፓቲ)
እስክ ዓወር እግል ለአብጼሕ
ለቀድር።
2.ሕማም
ከላዊ(ነፍሮፓቲ)
አስክ ፈሸል ከላዊ እግል ለአብጼሕ
ለቀድር
3.መዳሜዕ ዓሳብ አርሱቅ፡
ብዝሔ ሱከሪ እት ደም እግለ እት
እገርነ ለሀለ ረያይም ወዐባዪ ዓሳብ
ክም ቀስን ሰበት ወድዮ ለገብአ
እት እገር ለልትረኤ መዛብጥ
እንዴ ይእንሽዕር እቡ እት ጸሌዕ
እግል ልዕቤ፡ ለአስራር ደም እንዴ
ትፈበአ እገር አስክ ቅርጮ እግል
ልብጸሕ ቀድር። ወእብ ዓመት ልብ
አርቡዕ 10 ጃንዋሪ 2018

ወአስራር እግል ልሕመም ቀድር።

ራዐዮት ሕማም
ሱከሪ
ሕሙም
ስከሪ
መራቀበት
ሐኪም ላዝም ተትሐዝዮ። እት
ወጠ’ነ ኩሉ ደወ ሱከሪ እት ክለ
ወጠን ዲብ ክል መአሰሰት ዓፍየት
እብ ለሀ ልትሀየብ። አስክለ እብ
ሰበቡ ለምጽእ ሕቡሉክ መሻክል
ዓፍየት እብ ለሀ ሰበት ልትሀየብ፡
ሕሙም ስከሪ ላቱ ጅነ ምን
እስብዳልየት በረ እግል ተአሳሬ
ጀረቦት ዓፎ ለኢልትበሀል ከዪድ
ሕቁቅ አጀኒትቱ። ዋልዲን እሊ
በክት ዐቢ እንዴ ትነፈዐው እቡ
ውላዶም እስክ መአሰሰት ዓፍየት
እንዴ ነስአው ለተትሐዝዮም
መራዐየት እግል ሊደው እሎም
ዋጅቦምቱ። ምኑ ወኬን እበር አው
ከናይን እንዴ አብጠርከ ምኖም
ዲብ ስራይ ዐድ ወስራይ ጉሉላም
አንጎጋይ አርወሕ ጅነ እት ትርኤ
ዲብ ብቆት ሸሚም ሰበት ገብአ
ብሕል ለኢልትበሀል ኸጣቱ።
ለገብአ ዲብ ደወ እግል ልግበእ
ለልትሐዜ ተቅዪርመ እብ ጎማት
ሐኪም ሌጠ እግል ትግበእ ሀሌት
እለ።

ራዓዮት ሕማም
ሱከሪ ላቡ ግርዝ
ስከሪ ለቡ ግርዝ፡ ሕማሙ ምን
ቀልቡ፡ ሓላሙ ወሩእየቱ ኢከርዖ።
መራዐየት ሰኔት ረክበ ምንገብእ
ወዋልዴኑ ወመረብየቱ ለአትናዩቶ
ሐቆ ገብአው ክም ክሎም ዑፍያም
ስናቱ ሙስተቅበል ባርህ ዲብ
ልትረአዮ እግል ልዕቤ ቀድር።
ሙነት እሎም መስሎ አግሩዝ ምን
ሕያያም ስናቶም ለትፈንቴ ምንመ
ኢኮን ብዝሔ ስከር ላቡ ነበሪት ምኑ
ሰበት ልትመኑዕ ወፕሮቲናት ለቦም
እግል ዕቢናሆም ለነፉዕ ነበሪት
እግል ልንሱእ ሰበት ልትሐዜ ምነ
ፍንቱያም እግል ልምሰል እቶም
ቀድር። እላመ ክም ልትከቦተ ወዲ
ዶር ዋልዴን ወመረብየትቱ።
ዲብ ገጽ 5 ልተላሌ ...

ገጽ
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ባቡራይ ------- ባቡር ምድር ኤረትርየ

1ይ ክፈል
ገርጊስ ፍቃድ ድራር
እት ፈሮብየ ባቡር ከረን እት
ዕምር 80ያታት ለህለው ደገልል
ሰብ ዕምር ላቶም ኣበይት ፈቃዶ
በቡር ኤረትርየ እንደ ሀረሰው እት
ደግሞ ወልትከሐዶ እባ በካቶም
ሓልፍ ሰበት ዐልኩ ህጅኮም
ወቅራመቶም ሰበት ረይሐተኒ
ተሓበርኮ እቶም። ስደፍ ሰበት
ተሓበርክዎም ምንመ አበወ እሊ
ድግም ታሪክቱ ረይሔኒ ክም
እቤሎም ትረየሐው ውህጅኮም
አተላለው። ሰበቡ ለዐባይ ድግሞም
ወሓልፍ ታሪኮም ትም እንደ ቤላ
ለሰምዖም ፈቱ። እተ ድግሞም
ከሊመት ጥልያን እንደ ለሓብሮ፡
ኔል ክራንታ ትሬ፡ ኔል ቺንካንታ፡
ፕሪሞ፡ እስተስዮነ -----ወብዕድ፡
ኣካናት ወሰኖታት እት ሸርሖ
ክድመት ወወቀይ ባቡር ኤረትርየ
ሸረሖ ዐለው።
ስደፍ ምነ ሰለስ አበው ለክልኦት
ወላዶም እግል ልርኣው ወእግል
ሐኪም ድወል ካርጅ ለረኣው ቶም።
እብ ሰበት ቀዲም ባቡር ወዘበናይ
ባቡር እት ቃርኖ ህዬ ልትሃጀኮ
ዐለው። አቡነ መድሀኔ ፓብሬቶ
ባቡረይ “ሕነ አፍሪቀ መጆብ እብ
ከማለ ልሰዕ ምን መጽዕን እንሰ
ወአዱግ እንደ ኢተአባሬ ምስል
መካይን ወበዋቢር እሙራም ዐልነ።
እብ ሰበብለ ኬልም እስትዕማራት
እንግኢዝ ወአቶብየ እንደ ደመርና
ግረ አቅበልነ።” ልብሎ እትህለው
አቡነ ናይዝጊ ህዬ “ናይ በዲር ሌጠ
እንዴ ኢገብእ አዜመ እብ ሰበብ
ወራራት አቶብየ እብ ትሉሉይ
እንዴ ትከየድነ ዓዳትነ ልግበእ
ወመምተለካትነ ደመረ።
ላኪን

ሕነ ዲብ አፍሪቀ ምነ ሳልፋያት
ድወል ለምስል ሐዳረ ወተጠውር
ለተኣመረየ ዐልነ።ወዓዳወት ዓለም
ተኣከርና እንዲኮን ከም እድንያና
ርቱብ ወጥውር በዋቢር ዐለ
እግልነ” ቤለው።
ለካርጅ
ለይረኣው
ኣቡነ
ሕመድ ዳፍላ ህዬ እብ እንክሮም
ሓለት ሰውረት ወሐቆ ሕርየት
ለገብኣ በርማጅ ዐማር እት ሸርሕ፡
ባቡር ምን ኣስመረ እስክ በጽዕ
ልጀደድ ክም ህለ ወምኑ ወኬን
ከረን ወአቅርደት እግል ልብጸሕ
እምነቱ ወሰእየቱ ሸርሐ።
እብ አኪድ ከም ህጅክ ናይ
እሎም ኣበይት ኤረትርየ ምነ
አሰልፍ ከደማት ባቡር ለአተ እተን
ድወል ኣፍሪቃ ተ። እት አፍሪቀ
ለናይ አወል ባቡር እት ሰነት
1858 እብ እስትዕማር እንግሊዝ
እስክ ግብጺ አተ። እት ኣክር 19
ክፍለ-ዘመን ህዬ እብ ሙስተዕምረት
ደውል እንግሊዝ፡ ፈረንሰ፡ ኢጣልየ
ወጀርመን እተ እስትዕማር ለዐለየ
ድውል አፍሪቀ ከም ተኣምርተ

ሒለተን
እስትዕማረን
እግል
ለአፍየሐ ወርዝቅ መዓድን እግል
ልዝመተ ኤረትርየ እንዴ ወሰክከ 6
-7 ምነ ይሐልፈ ደውል አስተብደ።
ፈከሮት ባቡር እብ ደረጀት ዐለም
ፍንቱይ ወሕሙድ እህትማም
ወወቀይ ለቡቱ።
እት ዘመን ቅዱም ውላድ
አዳም እብ ዕሉም ወተክኖሎጂ
እንዴ ኢልጠወሮ ኩሉ ወራታቶም
እብ ቅወት ከዱሙ ዐለው። ምን
አካን ዲብ አካን እብ መጽዕን
ቶም ልትሓረኮ ለዐለው። ምስል
ተውስዕ ተጠውር ላኪን ንዛም
መዋሰላት
ወእትሳላት
እግል
ልትወሰዕ ወልጠወር አስተብደ።
ምን ዶል ዲብ ዶል ለገብኣ
ለኢልትሐለል ጸገም ህዬ አፍካር
ጥውር መዋሰላት እበ ትትሐመድ
እግቡይ እትልጠውር ገይስ ህለ።
ሐቴ ደውለት እት ጅዋሀ ልግባእ
ወምስል ግዋሬ ወብዕዳት ድወል
እግል ትትራከብ ላዝም ጥዉር
ንዛም መዋሰላት እግል ለሀሌ
እግላ ህላ እሉ። መዋሰላት ምድር፡
በሓር ወጠያር ሰልሲቱ ሙህም
ወኣድሕድ ለሰዴቱ። መዋሰላት
ጠየራን እግል ሸፋገት ወቀሊል ላቱ
በዳዬዕ፡ መዋሰላት በሐር ህዬ ክቡድ
ላቱ አግርበት ወረዪም አካናት፡
ክምሰልሁመ መዋሰላት ምድር እት
ምድር ለገብእ ምግባይ ምን አካን
ዲብ አካን እግል ልጎርት ትመሀዘ።
መዋሰላት ምድር ለፈይሐ ከደማት
መግዕዝ ለልሀይብ እትገብእ እብ
መካይን ወበዋቢርቱ ለልትከደም።
መዋሰላት ባቡር እትንዛም
መዋሰላት እብ ግድምናሁ አወላይ
ደረጀት ጸብጥ። ተፍኪር ባቡር
ቀደም ኣላፍ ስኒን ምስል ናይ
በዲር ዩናንዪን ለአስተብዳ ቱ።
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ምን ሐልየት ዐድ ትማርያም

ሳልማን ወድ መስመር ለልትበሀል ሓልያይ ምን ሔልየት
ዐድ ትማርያም እግል ሱም ዕመር ክእነ እት ልብል ሐለዩ፡
ውህር ወድ ለህምራሪብ ህምብራሪብ ለበታክ ስናዩ
ግነዕ ዲብለ መሸንገል ወዐተር ዲብ ለዕልባዩ
ውሕር ወድ ህምራሪብ ህምብራሪብ አማን እሊቱ፡
ረበዕ ርቡዕ ፋግር አረጊቱ
ብክሩ ወድ ሐንገሊ ወወድ ዳግሙ እሊቱ
ጸጋይ አማን ግነሕ ለመማጢቱ
አብዕብካቱ ለዲቡ ሐድሮ ቀነቢቱ
ሓጥር አማን ዘሚት ወኣቲቱ።
ሰልማን ወድ መስመር እግል ሹም ዕመር ክእነ ክምሰል ሐለዩ፡ ህቱ
ህዬ ዐጣል ብዙሕ እግል ለውዕሎ ወሐሊቡ እግል ልስቴ ሀበዩ። ወሐር
ስልማን እግል ለዐጣል እንዶ ነስአዩ ጨልቀ እቡ ከእግል ከንቴባይ
ሓምድ (እት ባጽዕ ዐለ) ወእግል ዐድ ናይብ ከተለ እቡ። ወህቶም
ምን እዴ ሹም ዕመር አንገፈዉ ወለዐጣል አስክ ዮም ሀለ እሉ።
ወእት ደንጎበ ሹም ዕመርመ ደሐረዩ።
ከእግል ሐሰን ወድ መሐመድ ሹም ዐሱስ እት ለሐምድ ለቤለ፦
ጭሩም ወልድ ሚ ዐለ ሰልሐ ምኑ እንታ ቱ
ምን ትትሃጌ ንሳሉ ወምንዲ ትገኔሕ ዕንታቱ
ለእቡ ገንሕ መናዝር ለእቡ ቀትል አስማ ቱ
ለእቡ ቀትል መልከፍ ቱ ለእቡ ዳዌ ሽፋ ቱ
እግል ሚ ገመል እምለከ ዐቲግ እብ ለሰርዋቱ
ወእግል ሚ ባቡር እምለከ ለአተናፍስ ባባቱ
ወእግል ሚ መርከብ እምለከ ዕጫይ ግምሽ ሸናቱ
ወእግል ሚ ሐየት እምለከ ወልህ ዲብለ ሳሳቱ
ለሀይመ ተዐከ ላክፎ እንዶ ነስእ ለእያዱ
ወእት ሚ ሐርማዝ እምለከ ለሀንጠዋጥል ነግዋቱ
ወእግል ሚ ፈረስ እምለከ ለአትዋግረ ምክላቱ
ዐንሰባታት እምለከ ተለክ ቤለ ሸውያ ቱ
ተንከር ዓይር እምለከ ሸለክ ልብል መሓዛቱ
በርከ ረከ እምበለከ እምቡሽ ኣቲ ምን ጋሹ
ትክዐሌ ወዐካት እቡ ዐብብ ውላዱ
ወሒጡ መጽአ ወለቀራጣጡ
አገድሩ መጽአ ወለቃቆታቱ
አዚሙ ፈቴ ወለአትማሻሹ።
እንግሊዝ ወፈረንሲስ አድሁይ ነስእ ሃባቱ
እት ምዕጥን ፍርህዎ ምልእት እንተ ኔዋቱ
ወእት አፍያት ፍርሁዎ እንዶአ ደፍን እሳቱ
እት ድጌ ፍርህዎ እትዬታት ለቅዱይ ትንፋሱ
ነጋፍ አንገቡ ሕስሑስ ስጋዱ
እሱር ላቱ ጠልቆ ፋግር እንቱ ሓባቱ
እግል ጀበረበት መጽአኮ ሓይላይ ፍሩግቱ ልባሱ
እግል ገመል መጽአኮ ሚ ቱ አድግ ጥራጡ።
ለቀዲም በዋቢር አርባዕ ለእግሩ
ምን እመን ለትጸረበ ዐጀል ለዐለ
እት ገብእ፡ እሊ እብ ሒለት አዳም
ወንዋይ ዲብ ልትከርከር ምን
አካን ዲብ አካን ገይስ ምንመ
ዐለ ሐሬ ላተ ምን ወቅት ዲብ
ወቅት ዲብ ልትሓየስ ወልጠወር
ጌሰ። ለናይ አልፍ ከጥ ባቡር እብ
ዕጨይ ለትሸቀ እምብራጦርየት
ሮመ ወማለ እት አወላይ ክፈል
ዘመን ክምሰል አብሀዘ ዲብ ታሪክ
ውሱ ህለ። ምን 1500-1800 እተ
ለዐለ ስኒን ባጎኒታት ባቡር እብ
ፈረስ ወአዳም ዲብ ልሰሐብ እት
ወራታት ተዕዲን እግል ልክደም
አስተብደ። እብ መቶር ወእብ ሀፈ
አርቡዕ 10 ጃንዋሪ 2018

በህለት ተን ለልትሐረከ ናይ ሰልፍ
መካኒካት ባቡር እት ሰነት 1820
እት እንግላንድ ትሸቀ። ተፍኪር
ባቡር እት ሰውረት ስናዐት ተቅዪር
አሳሲ ለአመጽእ እት ህለ፡ እት
ተስዲር መዋሰላት ወእቅትሳድ ህዬ
ምህም ዶር ለጸብጥ ገብአ።
እትሊ ወክድ እሊ ለጠወረ እብ
ከርሀበት ለልትሓረክ ሻፍግ በዋቢር
(ሜትሮ) እት ሰዓት 500 ኪሎ
መትር ለገይስቱ። ለእብ ናይ በዲር
መዋሰላት ገበይ በቡር አስመረ ባጽዕ
6 ሰዐት ነስእ እትሀለ፡ እብሊ ሰሪዕ
ባቡር እክሉ ሰዐት ወኢነስአ።
ልተላሌ….
መተርጅማይ ሳልሕ ገማ
ገጽ
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ዳን

ብ
ይ
ታ
ሕዱግ ስሌማን

ረመ
ከሊመት ሻም ዝያድ ለገብአ
ነፈር እት ዕምር ሸበት ለህለው
ሽባን ቶም ለልትነፍዖ እበ

ሻም እብ ዕን ኣምራም
እግል ኒበሉ እንቀድር።
ሻም ረቢ፡ ክለን እትለ
እዲነ ለህለየ ዐባዪ መአሰሳት
ኣድያን እብ ክሱስ ሻም ረቢ
ለትፋዝዓ ወለአትአምረ። ሻም
ረቢ እብ ለትፈናተ አግቡይ
ወሸክል ገብእ፡ ገሌነ እግል
ኬልቃይነ እት መናሰበት
ፍንቲት ሌጠ ንዘከሩ፡ ረቢ
መድሑርቱ እብላቱ ለፈቴኒ
እንብል ገሌነ ላኪን እብ ክሉ
ደሚሮም ምኮም ወልቦም
ኣግል ረቢሆም ፈቱ።
ሻም ወጠን፡ እሊ ሻም
እሊ እት ወጠነ ሐዲስ ኢኮን
እግልሚ ጀላብ ሻም ወጠን
ሸበትነ ሰበት ሀብነ፡ ምን እሊ
እንዴ ተዐዴነ ህዬ ዝያድ
ምእት አልፍ ለትገብእ
አርወሐት ሻባን ሰበት ደፍዐነ

ለእንብል ብዝሓም እንገብእ። እሊ
ህዬ ምስል ዕምር ሸ’በት ለምጽእ
ተቅዪር ገሮብ ወአፍካር እንዴ
ሐሰብናቱ ለእንብሉ።
እብ ዕን ዕለመእ ላኪን ሻም
እግል ምን ክም ከስስ እግል
ነኣምር ህለ እግልነ። እሊ እግል
ኒዴ ገብአነ ምንገብእ እብ ክሱስ
ሻም ለትከተበ ክቱባት ዕለመ
እግልንቀዋቅል ብነ።
ከእግልዮም ሑዳይ ምነ እብ
ዕለመእ ለትበሀለ እብ ክሱስ ሻም
እግል ንርኤቱ፡ ምን እሊ ህዬ እብ
ክሱስ ሻም ብዞሕ እንዴ ኣመርነ
ወዎሮካ ዋከት ክም ቡ እትሊ ጋር
እሊ መፍሁም እንረክብ።
ዑለማ ኣምር ለባበት ሰአየት፡
አማነት ወሻም ለአግደ
ሰለስ
ትከይ ወድ ሚን ኣድም ቶም
ልብሎ ዐለው። ምንእሎም ህዬ
ለአግደ ምህም ሻምቱእንዴ ቤለው
ሰምዉ።
ሻም፡ እሕትራም ፡ዕሽርነት
ወምልህዮት እብ ሰላዲ እግል
ተአግርሆም ለኢትቀድር አውመ
እግል ትትዓወሎም ለኢትቀድር
ምን ዝሕሮታትነ ቶም።
እግል ሰልሲቶም ህዬ እግል
ብዕዳም አንፋር እግል ነሀቦም
ሐቆ ቀደርነ፡ እብ ዕጹፍ ወብርቡር
ለአቀብሉና ልብሎ።
ሻም ወድ አዳም ምስል
ብዕዳም ሕያያም እለ ምድር
ለልአትራክብ
ስልም ሐዲድ
ቱ፡እት ልብ መልህያምና ሐቴ
ፍንቲት አካን ለልሀይበና ፍንቱይ
መሻቀዪማቱ።
አሳስ ወክብሪ ናይ ክል
ስብእነትማቱ ሻም፡ እት ሐያትነ
ዕዉታም ሕነ መፋሽላም እግል
ነኣምር ገብአነ ምንገብእ ለመቀየሲ
አክል አዪ ዕውትት ዕላቀት
ምስል መልህያምነ ለህሌት እግል
ልትዐለብ። ዝያድ ለገብአ ነፈር
ዕዉት ለልትበሀል ነፈር እግል
ክሎም ውላድ አዳም ፈቴ፡ እግል
ሻም ለልስሕብ ነፈር ገብእ፡ እብሊ
ህዬ ህቱ እግል ኖሱ ዒን ሻም

ገብእ።
ለኢለሃስስ
ታሪክ
እንዴ ከትበው ምን
እለ እዲነ ለትሀርበበው
ምህማም አንፋር እግል
ብዕዳም እት ለአትፋርሆ
ወልአርዕዶ እንዴ ኢገብኦ
ልብነ ለሰልበው ሕዱድ
ለአለቡ
ሻም
ሰበት
ዘርአው እትናቱ።
ፍላስፋ ራልፍ ወልዶ
ኤመርሰን
እሊ
እበ
ከስስ ሸርሕ እት ህለ፡
ህቶም ወክድ እተ ረክቦ
እቱ እዋን ወለ እግለ
ኢለአሙሮም
አንፋር
እብ ማል፡ ነብረ፡ መጽሀይ
ወወክድ እግል ልስደዎም
ወክድ ኢነስኦ እቱ፡ ረቢ
ህዬ እግል እለ እተ ለህሌነ
እዲነ እብ ተማመ እግል
ልሕከሞ ሒለት ፍክር
ወምህዞ ሀበዮም ልብል።
ክም ፍገሪት እሊ ለምን ልቦም
ለፈግር ሀብ ሻም እግል ክሊነ
በርሀት ወሐፋነት ለሀይበነ። ክም
ሻም ዐቢ እህትማም ለልትሀየቡ
ጋር ይህለ፡ እብ ሰበብ እሊ ህዬ
ብዞሕ አትጃላይ ጀሬ፡ እሊ
ህዬ እት ወሳእል እዕላም፡ እት
አክትበት፡ እት ህጅክ፡ ሻም ምስል
ለትወቀለት ቅድረት ስምዐት ለበን
እዘን ኩት ልብል ወዕንታትመ
እግል ልርአያሁ ምን ሸግዒተን
ሰጠ ደግም።
ብዞሕመ ሻም እብ ጠቢዐቱ
እሙዱድ ምንማቱ፡ እግል አዳም
ብዞሕ አስክ አዜ ምስጢር እንዴ
ገብአ ነብር ህለ፡ አዳም ሰሩ ሻም
እግልነ ፍንቲት ሒለት ለልሀይብ
ሐት ሐቴ ዶል ህዬ እግል ታመት
ሐያትነ ለልአስተቅልል ምስጢር
ሒለት ቱ እት ልብሎ ሸርሕዉ።
ብዞሕ ጅንስ ሻም ህለ ገሌ
ምኑ፡ሻም ካልቅ፡ ሻም አዳም፡ ሻም
ምትዐት ወርይሐት፡ሻም ሔዋናት፡
ሻም ኖስ፡ሻም ሐያት ወሻም ሞት

ልአጠውር እቶም ቀድር።
ሻም ሐያት፡ እሊ ሻም እሊ
እት ለገብአ ጅንስ ሕያይ እግል
ልትርኤ ጠቢዒቱ።እዲነ ጸግብ
ምነ ሚቡ ህተ ኖሰ ክባባይ እግል
ትግበእ ምነ እብ ኦስ ተአንዕሰከ
እት ኢኮን።
ሻም ሞት፡ እሊ ሻም እሊ ሻም
መግለል ምንመ ልትሐሰብ፡ ገሌ
አንፋር እግል ሞት ለፈቱ ህለው፡
ለበዝሐው እግል ሞት ለፈቱ
አንፋር እግል ወክድ ረዪም እብ
መረድ ለሰቀመው፡ ገሌሆም ህዬ
ምን እለ እብ ዝኑብ ለትመልአት
እዲነ እንዴ ተሀርበበው ለእት
አልኣክረ ለህሌት ጀነት እበ እግል
ልትባረዶ ለልትሸንሆ ሰብ ኤማን
ወመባጥር ቶም።
አብርሃም ማስሎው ለትበሀለ
ሳይንቲስት፡ እተ አፍገረየ ስለል

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

እሊ እግል ኖሱ ካፊ እስባት ቱ።
ሻም አዳም፡ እሊ እግል ሻም
ዓይለት ሻም ጼወይት፡ሻም አግሩዝ፡
ሻም መልሀይ ወመልሃይት እብ
ዕሙሙ እግል ሻማት ወድ አዳም
ከምክም። እግል አግዋርነ አክል
ነፍስነ
እንፈትዮም ለትሀየቤነ
ተእዛዝ እግል ውላድ ሐላልነ ሌጠ
እግል ንፍቴ ለትሀየቤና ኢኮን።
ሻም ርይሐት ወምተዕ እግል
እሊ ሻም እሊ ለኢለሐሩ ሕዳም
አንፋር ሌጠ እግል ልግብኦ ቀድሮ፡
አዳም ሰሩ ርሑ እብ ሕሩይ
ነበሪት እግል ልረየሕ ወልመተዕ
ለሐዜ፡ብዕዳም ህዬ እት ክርሲ
ስልጠት እንዴ ትገሰው እግል
ልርኮበ ለሐዙ፡ ምናተ ሻም ሰላዲ
ወማላት ብዕድ ርይሐት ወራሐት
ለልሀይብ እቱ ዘመንመ እቱ ክም
ህሌነ ፍሂም ለአትሐዜ።
ሻም ኖስ selflove ወድ
አዳም እግል ርሑ ልፍቴ ጠቢዒቱ፡
እምበል ርሑ እግል ብዕዳምመ
ሻም እግል ልመጤ ለኢቀድር
ነፈር ቱ። ገሌሆም ላኪን አነ አነ
ለልአተብል ሕማም አናንየት እግል
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ለለአትፈክር ብድራታት

ቤት ማል ወዕያል!

ዎሮት
መስለሐት
ናይ
ለትፈናተየ ጅሃት እግል ልድመን
ሰተተ። ወለቀርበት ገበይ እለን
መሳሌሕ እለን ለትደምን እሉ
ህዬ ሃድይ ወልዱ ክም ቱ
ትፈሀመዩ።
ወለጋር
እግል
ለአትምም ትበገሰ..ከእለ እብ ከፎ
ትገብእ? ለመስአለት ክም እሊ
ተሌ ትመስል፦
ለአብ እሰልፍ እትለ ወልዱ
እንዴ ጌሰ መርዓት ሓሪ እሉ
ክም ሀለ፡ ወእለ እለ ሓሪ እሉ
ለሀለ ወለት ክም እሲቱ እግል
ልርደየ ወእግል ልትከበተ ክም
ብእቱ አሰአለዩ። ለወል ሰኒ
ትፈከረ..ወለመስአለት
ክም
ኢልትከበተ፡ ወህቱ ለነብር ምስለ
እሲት ህቱ ኖሱ እግል ልሕረየ
ክም ብእቱ ሸርሐ። ወእሊ ጋር
እሊ እምበሌሁ እግል ዎሮትመ
ክም ኢከስስ አከደ።
ለአብ እት ለአትሓጥሩ፡ እለ
እለ ሓሪ እሉ ሀለ ወለት ላዝም
እግል ትዕጀቡ ክም ተ፡ ወርሑ
ሰኒ እግል ትፍተየ ክም ቱ አከደ
እሉ። ካሰተን ህዬ ለወለት፡
ወለትለ ሰኒ ጽጉብ ወታጅር
ላቱ እናስ..ወለት “ቢል ጌትስ”
ክምተ ዶል ደግመ እሉ፡ ለጅነ
እተ ዶሉ፡ “ከላስ ዉፉቅ ህሌኮ
ትከበትክወ” እት ልብል በልሰ።
አምዕል ሓሪት ለአብ አስክ
“ቢል ጌትስ” እንዴ ጌሰ፡ “እግል
ወለትከ ለናስብ እናስ ፈዳብ
ራክብ እግልከ ህሌኮ” ቤለዩ።
ቢል ጌትስ እሊ ጠለብ እሊ ሰኒ
እትፍኩሩ እት እንቱ፡ ወእግል
ለአታርፉ እት ለሐዜ፡ “ወለትዬ
አዜዲ ንኢሽ ህሌት፡ ወአስክ እለ

ስነት ህዳይ ላቱ ባጽሐት ይህሌት”
እት ልብል በልሰ ዲቡ።
ህቱ ህዬ እንዴ አትዐረ፡ “እሊ
ለእሉ እብለከ ህሌኮ እናስ፡ ናይብ
ርኢስ እድንያይ በንኪቱ” ቤለዩ።
ቢል ጌትስ እለ ክም ሰምዐ ክም
ዋፈቀ ለለአክድ ረእሱ እት
ነካንክ፡ “ከእለ ገብአት ምን ገብእ
ደሐን ትግበእ እተ” እት ልብል
ክም ዋፈቀ አሰአለዩ።
አምዕል ሓሪት ለእናስ አስክ
ርኢስለ እድንያይ በንኪ እንዴ
ጌሰ፡ እግለ ጀናሁ ናይብ ናዩ
እግል ልውደዩ እሉ ትሰአለዩ።
ከክም እለ ቤለዩ፡ “አነ ዎሮት
ፈዳብ መንደላይ ሀለ ጎርዬ፡
ወእሊ መንደላይ እተ በንኪ
ክም ናይብ ናይከ እግል ልግበእ
ሐቴመ ኢትነቅስ ምኑ፡ ወሰኒ
እግል ልስዴካ ቱ።” ርኢስ
ለበንኪ እለ ክም ሰምዐ፡ “ከአነ
ብዝሓም ንዋብ ሰበት ህለው
እግልዬ፡ እሊ እሉ ትብል ህሌከ
መንደላይ ሕጉዝ እቱ ይህሌኮ”
ቤለዩ። ለአብ ህዬ፡ “እሊ እሉ
እብለከ ህሌኮ መንደላይ ብእስ
ወለቱ እግል ቢል ጌትስ ቱ”
ቤለዩ።
ለምዲርለ በንኪ እለ ክም
ሰምዐ፡ ለገጹ እተ ዶሉ በርሀ፡
ወሰኒ ፋይግ እት እንቱ፡ ወአክል
ሕድ ክመ ለእናስ ልታከዩተ
ዐለ፡ እብ ሸፋግ እግለ ጋር
ትከበተዩ፡ ወሻፍግ እት እንቱ
እግለ መንደላይ ክም ናይብ ናዩ
እግል ልትከበቱ ክም ቱ ውፋቁ
እት ሸሬሕ፡ “ከእለ ሐቆ ገብአት
ደሐን ቱ..ከላስ ክቡቱ ህሌኮ”
ቤለዩ. .!

በሀል እ’ሙራም

- እትለ እዲነ፡ እግል ነፍስከ ምስል ዎሮትመ ኢተአትመጣውረ።
እለ ኢውዴከ ምን ገብእ፡ እንተ እግል ነፍስከ ተሀይነ ህሌከ። “አለን
ስትራይክ”
- ዐውቴ ክል ዶል እንተ ሰልፋይ ህሌከ በህለት ኢኮን፡ ምናተ እንተ
ምን በዲር አዜ ተሐይስ ክም ህሌከ ተአክድ። “ቦንኒ ብሌር”
- አነ 1000 ዶል ፈሽልኮ ይእብል፡ ምናተ አነ 1000 ገበይ አስክ
ፈሸል ለነሰአ ቱርኮ እግል ኢበል እቀድር። “ቶማስ አዲሶን”

መዕሉመት

ጫጮተት አንጃብ ክም በ ተአምሮ ገብእ? ጫጮተት 47 ኒበት በ።
መንተሌ 28 ኒብ፡ ሐርማዝ 32፡ ወገመል 34 ወከልብ 42 ኒብ ክም ቦም
ተአምሮ ገብእ?

ውላድ ኣደሚ ለእለ ቦም
ቅድረት ትግበእ መምህዞ እግል
ለአርኡ ክም ፈቱ ሸክ ለአለቡ
እቱ ጋር ቱ። ከምን እሊ እንዴ
ትበገሳቱ ለእተለ ገብአ መጃል መን
ለሐይስ እግል ልትፈ’ረግ እለ ናይ
ብድራታት ፍክረት ለመጸት። እሊ
እት አካኑ እት እንቱ፡ ሕነ ብዞሕ
ብድራታት ርእያም ወሳምዓም
እንገብእ። ምናተ ብዕድ ምን እሊ
ለትፈንተ ብድራታት ሀለ። እሊ
ብድራታት እሊ ህዬ፡ ክም ፍክረት
ሌጠ እት ባልከ ዶል መጽእ
ለአትስሕቀከ ወለአትፈክረከ። ክምን
እሊ መስል ብድራታት እሊ ተሌ
ሐት ሐቴ ንርኤ።
1 - ናይ ፋጻ ብድረ፡ እት መዲነት
ክዋሳኪ ናይ ጃፓን ድወላይት ብድረ
ጋብአት ዐለት። ዲብ እለ ብደረ
50 መትባድረት ምን 6 ዐዶታት፡
ህንድ ጃፓን፡ አምሪካ፡ ቬኒዝዌለ፡
አውስትራልየ ወኮርየ
ለመጸው
ሹሩካም እተ ዐለው። ወእሊ ሽቅል
እሊ እት ሸባባት ሌጠ ለበጥረ
እንዴ ኢገብእ ወለ አንስ ወሰብ
ዐባዪ እንዴ ኢተርፎ ሻረከው እቱ።
ለምትባድረት ዎሮትከ ቅድረቱ
እግል ለአርኤ እት ቀደምለ ሑካም
እንዴ በጥረው አወላይት ተረት
እግል ልንስእ ዎሮትከ ዐደድ
ሒለቱ ትጻገመው።

2 - ወለት ዒዶ ቶናይ፡ ዲብ
ሊትዋንየ ህዬ፡ ዲብ ራሜጋለ
ለትበህለ ድጌ፡ ለሸዐብ ወለት ዒዶ
ቶናይ በህለት መልከት ግርመት
አጣል እግል ልሕረው ተአከበው።
ከእግል ሰነት ካምለት ክም ወለት
ዒዶ አጣል ለትገብእ “ዴሜቲ”
ለትትበሀል ወለት 16 ወሬሕ ላተ
ጠሊት ተሐሬት። ለጠሊት ወለት
ዒዶ እንዴ ገብአት ክም ተሐሬት፡
ስጃድ ቀዬሕ እንዴ ትፈረሸ እለ፡
እት ረአሱ ገናደለት ወእምበልሁመ
ቶርተት፡ መዐር ወክቦናት ናይ
ሕላገት እቡ ፎዘት።
3 - ግድለ አጫቤዕ እገር፡ ናይ
ግድለ ብድራታትመ የም አለቡ
ጋብእ ሀለ፡ ወእት ደንጎበ አስክ
አጫቤዕ እገር ለልትጋደለ እቱ
ደረጀት ባጽሐት ህሌት። ዲብ እለ
ብድረ እለ ለሻርክ ነፈር እተ መጋባቱ
ጀግሕ፡ ወእብለ ክልኤ እዴሁ እትለ
ምድር ልተንከብ ወለእግሩ አስክለ
መትባድራዩ መድደ። ወእብላሁም
ግድላለ አጫብዕቶም ለአነብቶ
ወአስክመ ዎሮቶም እግለ እግረ
መለሀዩ ለውሌ ለብድረ ተአተላሌ።
ወለትዐወተ ምኖም ለትዳሌት እሉ
ጃእዘት ልትከበት። ወምን ሽሩጥ
ናይለ ብድረ ለመትባድራይ ቀደም
እትለ ብድረ መሻረከቱ መርመረ
ናይ ነዛፈት ገብእ እሉ።

ዓፍየት
ለትከስስ መዕሉማት ምህም

መጢጠት ረአስከ እተ ረአስለ ደምቀትከ ህሌት ምን ገብእ፡ እንተ
ሰቲ ማይ ምስል ነብረ ዑፊት ለአትሐዜከ ሀለ። ለመጢጠት እብ ጀሀት
ገብሀትከ ህሌት ምን ገብእ፡ እንተ ስካብ ለአትሐዜከ ሀለ። ወእብ አንክር
ፍሖከ ትትሰምዐከ ህሌት ምን ገብእ ህዬ፡ እንተ ራሐት ተአትሐዜከ
ክም ህሌት ኣምር።

ተበሰም
ዎሮት መወዘፍ እግለ እተ ባኩ
ለዐለው አንፋር፡ ህቱ ነፈር ሰኒ
ምህም ክምቱ እግል ለአፍህሞም
ነወ። ሐር ዎሮት ነፈር ባብለ
መክተቡ ዶል ከርከሐ እቱ፡ እግለ
ሰ’ማዐትለ ተለፎን እንዲ ተአልበጠ
ክምስል ዎሮት ነፈር ሰኒ ምህም
ላቱ ልትሃጌ ክም ሀለ አተምሰለ።
ሐር ለነፈር ክም አተ፡ “ትፈደል
አርሕብ፡ ምናተ ሐቴ ዶል ታኬኒ፡
አነ ገሌ መሻክል እግለን ሕሉል
እባሕስ ህሌኮ” ቤለዩ ወእበ ተለፎን
ልትሃጌ ክም ሀለ እንዴ አተምሰለ
እብ’ላሁ ገሌ ደጋይግ ሓለፈ።
ሐር እግለ ሰማዐትለ ተለፎን እተ
አካነ እንዴ በልሰየ እግለ እናስ፡
“ትፈደል፡ እምጽእትከ ለህሌት
ምሽክለት ሚተ?” ቤለዩ።
ለእናስ ህዬ፡ “እለ ተለፎን እግል
አስኔ ማጽእ ህሌኮ ያኡስታዝ”
ቤለዩ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 02

በሀል
- ከፎ ይአምር ክም
ትብል ኣምር..ይአምር ቴልከ
ምን ገብእ፡ አስክ ተአምር
ለልምህሩከ እግል ትርከብ
ቱ። ወአምር ትቤ ምን ገብእ
ላቱ፡ አስክ ኢተአምር እግል
ልትሰአሉከ ክም ቱ ኣምር።
- እንተ
አክል
አዪ
መሽቁል ክም ህሌከ ብዞሕ
አሀምየት ለቡ ጋር ኢኮን፡
ለምህም እንተ እብ ሚ ገብእ
መሽቁል ህሌካ ቱ።
- ሐቴ ሸምዐት እግል
ብዕደት ሸምዐት አብረሀት
ምን ገብእ፡ እሉ ትከስር አለበ፡
ከሀደፍነ እግል ንትዐወት ሌጠ
እግል ልግበእ አለቡ። ብዕዳም
እግል
ልትዐወቶመ
እግል
ንስደዮም ብዲብነ።
- አስክመ ምን አፉከ አከይ
ህግየ ኢፈግረት ለለአተንሴካመ
ኢትረክብ።

አርቡዕ 10 ጃንዋሪ 2018

4 - ብድረ ለሬመ ሰዓማት፡
ዲብ ታይላንድ እት ሰነት 2013
ብድረ ለሬመ ሰዓማት ጋብእ ቱ።
ዲብ እለ ብድረ ለእት አምዕል
ዒድ ሻማት ለገብአት ለትዐወተው፡
እምበል አትካራም እግል መደት
58 ሳዐት ወ35 ጊገት ወ58
ሳንየት እምበል አትካራም እት
ልትሳዐሞ ለጸንዐው ዐለው። ወምን
ሽሩጥ እለ ብድረ እለ፡ እግል
ክለ ለመደት እምበል አትካራም
ለከናፍር አሕድ እግል ልተምትም
ብዲቡ። ወለመትባድረት እግል
ክለ ለመደት እብ ብጣራቶም እት
እንቶም እግል ለሓሉፈ ብዲቦም።
ወእተ ክምሰልሁመ እግል ልስከቦ
አለቦም። ወመደት ናይ ዕርፍመ
ኢትትሀየቦም። ወአስክ ምስትረሕ
እግል ልእተው ገብአው ምን
ገብእመ ምስል እት እንቶም እግል
ልእተው ብዲቦም።
5 - መክወት እት ሐንቴ ማይ፡
እትለ ብድረ እለ ለሻርኮ፡ እተ
ቀበትለ ማይ ተውቆ፡ ወእተ ሐንለ
ማይ እት እንቶም ገሌ ቅጥዐት ናይ
ልባስ እግል ልክወው ብዲቦም።
ከለሔሰ መክወት ለትከወ ገሚስ
እቡ ለፈግረ ነፈር ህቱ ፋይዝ
ገብእ። እለ ብድረ እለ እግል
ሰልፍ ዶለ ዲብ ሰነት 1997 እት
ብሪጣንየ ገብአት።

ጣዓሞ

እት
ገበይ
መስንየተ
ረከበት..ምን ኢትረአየ ወቅት
ረዪም ሑሉፋት ዐለየ..ህተ
ህዬ “ሰኒን ብዞሕ ሐልፈ፡
ምናተ ማሽአለ አስክ እለ
ገሮብኪ ፈዳብ ወዑፉይ ሀለ..
ወእሊ እሉ ታቲ ህሌኪ ወልኪ
ቱ.. ህቱመ እተ ክምሰሌኪ
ግሩማይ ቱ” ቴለተ። እብ
ክሬነት ከጃሊት። “አይወ..
ወልዬ ግሩማይ ቱ” እት ትብል
በልሰት እተ። እብላሀን ምን
ሕድ ክም ትፈንተየ ለከብደ
ሐሩቀት ወእሳት ቅርሓት
እተ ዐለት። ለጀኔታይ ወድ
ሕተ ክም ቱ እግል ተአስእለ
ሒለት ሰአነት!..ህተ አስክ እለ
ህዲት ይህሌት!..

ዝበድ ዝዖታት

ህግየ ለቢባም እት ልብከ
ዕቀረ።
ጸሌዕ
ልትሰፈፍ
ወለዐቀብል። ወዕን ላዝምቱ
ትበኬ። ዘመን ህዬ ቅስመት
ወነሲብ ቱ፡ ወክመ እለ
ለሀይበከ ሐቴ ዶል ለአመጠከ።
ወህግያመ ደዐት ወጀዋብ ተ፡
ከክመ እለ ትትሃጌ እንታመ
አተንሴ። ማሌ ግድም ሐልፈት
ወቀዳሚት ገብአት፡ ቀዳሚት
ህዬ ሐር ኢተአቀብል።

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ
ድቦበ!

እለ ጃውረት እ’ሞልድ እንዴ ትሳብር ድዋነ
እግል ሰበብ ወነገር ተሐድር ዲበ ክዋነ
ወረብ ትብል ወተልቡ ዲመ ዉጭልት አስእነ፡
ስሙም አጭፋረ አርሓም ተአደሜ
ዝልም ዐዳለተ እት ሃብ እሳት ትከሜ
ዐለቅ ም’ነ ደንግጽ ከእት ከብ እ’ሙ ገሜ፡
እለ እ’ሞልድ ዘመ’ነ እብ ጀኣረተ ኢትባሌ
እግል ተአውልድ መካናት ሐብል ሰማድ ተአትዳሌ
ሚልብሉኒ ኢትብል አፈንደደት ግዋሬ
ቀበት ሳክባም ትተርህ ሐሊብ ምን ማይ እግል ተዓሬ
እለ ክስሕት እዴሀ ፍርደ ዝላም ኢካሬ፡
ወለት ሕጻን ቴለተ ሰቦዕ እንዴ ዐለለት
ወሕጻን ወለት ቴለቱ ከአስረት ዲቡ ምስግ’ነት
ጅበት ሰላም ትለብስ ሐማም እንዴ ትመሰለት
ወሬሕ ጸሓይ ቴለቱ ከዕንታት ገኔሕ ዳፈነት
ቤተ ትወዴ ደበላን ለእያድ እንዴ ደገለት
እትሊ ዘመን እ’ሞልድ ለሐሰት አማን ተምበለት
ሸፍ ሰላም ሰሜቱ ሕብሩ እንዴ በደለት፡
እ’ሞልድ ዘመ’ነ ኢተአመረ ፈ’ነ
“ውጩር ሕለብ ተገስ” ጻንሐት እት መሰልነ
ተሐት ግነሕ ትብሉ ደለ ረአሱ ሸ’ነ
ዶል ትገብእ ገልገላይ ከከፋእነ ትብለነ፡
እንዴ ትገብእ መዘይፋይ ክርባጅ ትወትውት ወሞረ
ዶል ትገብእ እምባረ ድንግላይት እብ ኮረ
ወእንዴ ትገብእ ቃዲ፡ ተሐክም እብ ሰላዲ፡
ሸኪክ ለህተ ተውሩ ቀዳሚቱ ኢዳግም
ተአተናሴ ወትገይስ “ገለ ዓምሳት ሚብኩም፧”
እግል ተአውልድ ለጺደት ገሎዳሀ ትከማክም
ማይ ቀንጸ ትብለነ ባለሰዩ መላግም
ለውሒዝ ዔረ እት ሮረ ስርዑ ገብአ ለጋድም
እለ ናየ በናተ እት ውላድ ሓወ ወኣድም፡
ሸሎግ ወጋብሌ ከአፎ ልታለየ
ድሙ ወወለት ቤት ሚዶል ተሓወለየ
መርቤት ወሽንግለት እብ መነቲት ወልደየ
እምበል ውላድ መሐጾ አዪ ዓድል ቤለየ፧፡
ምን ገብአነ ዕምቦበ ቀበት ሰቦት ወስሙም
ምን ገብአነ በርህ ዲበ ጽልመት ትክአኑን
ምን አቤነ ቀስብ እግል ኒጊስ እብ ቃኑን
ዛር እንዴ አለብነ ኢነአበልብል እብ ተኑን፡
ለድቦሀ ድቦበ እለ ሕክመት እ’ሞልድ
አደሐ ካቤት ሕፍን ወላሊ ቀዜሕ ወብርድ
እሰልፍ ቤተ ተአነድድ ወሐሬ ትሸኬ ወትፈርድ
እግል ብዴ በዴኮ አብያት ጸ’ረ ትገዳግድ
“አዳም ልንደድ እብ ሃብዬ ወአነ ሰኒ አማድድ!”
ኢህሌት እት ዲን ዒሰ ወኢህሌት እት ዲን መሐመድ፡
ህተ ምንመ ተሐልፉ ሕዱደ ገሀር ዲብለ ዐንቀረ
ለእሳት ነአምር ሕማጠ ሕማሴ ቀበት ዔደረ
ሾከት ዕደይ ሕነ ዲበ ረሓትለ እገረ
ዱሊት ህሌት ሻፍገት እብን ወርወረ
ታመ-ታሞታት ብነ ለሐየት ሰራር ገርገረ
ራቴዕ ትልምነ ለድበን አብስ ዐ’መረ
ጸብኢት ድብር ሕነ ዐታብ ወገንሸረ
ምን እለ ስምምት እዴሀ ለረማድ ለሐድግ አሰረ
እ’ሞልድነ ብነ ለአማን ትቤብር ገንገረ
ሰብ እለ አርደት ዮም ኢገብር ወበዲር ኢገበረ።
ሙሳ መሓመድ
ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 02

ሙሰ መንደር

ዴሪር ሻም
ትቀወ ዲብዬ ምስጢር ሻም ክምሰል ምስጢር ፔርሙደ
ክምሰል ዩንቨር ፍቲሀ ኢልትዐሬ ሕዱደ
ዔለ ቆሪ ማየ እምበል ደሎ ኢወሩደ
ዐስተር ጊመት እት ብእተ ሐቆ ለግመት ሀዱደ
ዝላም እንዴ ለሐዝወ ሚዶል እብ ቲር በዱደ፧፡
እግልሚ እፈትየ እግል እፈርግ
ሀምገም እብል ዲብ እትከሬ ወዐርግ
እግል እትሃጌ እት እብል ንሳል አበ ደርግ
ምን ዔለ ሻም እግል እስቴ ሰሙይ ዲብ እመርግ
ለአቀስኑ ሐግለ ልብዬ እንዴ ለሐርግ፡
እግል ኦሮት ይአስእ አድኦብብ ወአዝም
እግል እት ሃጌ እት እብል ከንፈር ንሳል ትለግም
ሻም እት ፕላትሌታት ነዜሕ ሀ’ለ ወለአትም
እግል እብጽሐ ገበይ ዲብ እከድም
እትመንቀሽ ህሌኮ ሸበህ ምን እቀድም፡
ረሳም ምን እገብእ ወምን ልትቀደር
ክምሰል ሞኖ ሊዛ እግል እትዘከር
ለግርመተ እት ዐለም እግል ትትፈሰር
ሸባብ እግል ትህደግ ወትትሐሰር፡
ክርንተ ክም ሕኖነ ጊታር ቁኑይ እት ኦርጋን
ህተ ትገርም ወእቤ ምን ዐጆላይ ወሮዛን
ምን አሊዘ አስመረ ወምን ታጁጅ እት ሶዳን፡
ሚእግል ኢበል ወእት ሃጌ እግልዬ ኩሉተ
ቅሽን ዳሊ ለአዝረዋሬ ቀጥፈት ሰልፍ ናይ ለሔተ
ሐማም አቅሹን ጽላለ አምሱይ ዓይረት እት ቤተ
ሽዒረት ሕብር ጠርቡሺ ሓምለት ልውሊት እት ቄተ፡
ዕምቦበ በሐር ትመስል ቀበት ማዩ ባቅል
ዐስተር ባልሰት ዝላመ ጊመት እት መዋቅል
ቀጥፈት ከረም ትመስል ወዕምቦባለ መሳቅል
እብ ሰበተ ኬዘራን በዝሐ ዲብዬ መሻቅል
ሸቀላትዲ እዬ ወኢሐልፈት እፈርህ ህሌኮ መሻክል፡
ዕምቦባላ ጠቢዐት ከረም ባቅል እብ ኖሱ
ሻከት ጋብእ ተባራት ሐልዋይ ትመስል ጸሮቱ
ክም ማሼለ ዲብ አድብር ቀምጀል እተ ቀሮቱ
ድባዕ ኩሩይ እት ምድር ቅሽኑ ቅያስ ደሎቱ
አሽከለለ ማይ ዛዊ በዲር ክትር ቀሎቱ፡
አዋልድ ዘመነ ትትጃገረን እብ ግርመት
አደሐ ጸሓይ ዲብ ሰመ ወላሊ ወሬሕ ዲብ ጽልመት
እግል እወስፍ ግርመተ ኢረከብኮ ለክልመት፡
ሻመ ከአፎ ወዴኒ አዳም ምን ልትሰአለኒ
ክም ንኡሻይ ለኢለአምር አካን ፍላን ትቀትለኒ
እት ገሮብዬ ይእፈርግ እሽወ ክትፈት ትወጀዐኒ
በስ ዕርፍ ሐገልኮ ለሻም እንዴ ረብሸኒ
አትዋይነ እትመዬ እትሰፍለለ መስለኒ
ማየነቱ ገሮብዬ ምን አብሽርከ ወሰኒ
እትደዔ ህሌኮ እት ረቢ ስራይ እግል ትምጸአኒ፡
እለ ህግየ ትግረይት ለሻም ሰኒ ትፈስ’ሩ
እት ዛክረት ትከትብ ለልብል እንዴ ትሰጥ’ሩ
አስክ እብ ክርን መሰንቆ ዴሪር ፍቲ ትበርብሩ
ላኪን ምን ጠቢዐተ ከበር ሻማት ትሰት’ሩ
ሰኒ ረዪም ወዴኮ ለባክ ዲብ እከልሉ
ርክሰት እንዴ ሐዜ ለገሮብዬ እግል ሐልሉ።
መሐመድ ስዒድ እብራሂም ዛይድ ምን ፍልፍሌ

አርቡዕ 10 ጃንዋሪ 2018

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርዪን አትሌታት እት ካርጅ

እት ዮም 6 ጃንዋሪ እት ኢጣልየ እተ ገብአ ጅግረ አትሌቲክስ ከደን
አትሌት ፍሊሞን ዐንዴ ምን ኤረትርየ 4ይ ፈግረ። ለእግል 61 ዶሉ ገብእ
ለሀለ ጅግረ San Giorgio su Legnano_ ITALY እቱ ወድ ኬንየ
አትሌት ጄምስ ኪበት እግለ ናይ 10 ኪሎ ምትር ጅግረ እብ 29 ደቂቀት
ወ34 ካልኢት እንዴ አትመመዩ 1ይ ፈግር እት ህለ፡ ወድ አቶብየ አትሌት
ተስፋይ ደሪበ ህዬ 2ይ ፈግረ። አትሌት ፍሊሞን እብ 29 ደቂቀት ወ40
ካልኢት በሀለት ምነ 1ይ እብ 6 ካልኢት እንዴ ተአከራቱ እት ናይ
ካቲመ ከጥ ለበጽሐ።

መሐመድ ሰላሕ፡ ሐበን
መስር ወአፍሪቀ

ወድ መስር መተልህያይ ፈሪቅ ኮበሪት እግር ሊቨርፑል መሐመድ
ሰላሕ እት ሰነት ደዓም 2017 እተ አርአየ ሐረከት ትልህየ ወፍገሪት
ሰኔት እብ መሕበር ኮንፈደራልየት ኮበሪት አፍሪቀ - ካፍ፡ ጃእዘት ዋቂ
መተልህያይ ነስአ።
እተ እት ዓሲመት ጋነ -ኣክረ ለገብአት መናሰበት ሂበት ጃእዘት፡
ሰላሕ እግል ወድ ፈሪቁ ወድ ሰኔጋል ሰይዱ ማነን ወወድ ጋቦን
መሃጅም ፈሪቅ ቦሩስየ ዶርትመንድ ፔኽ አቡመያንግ ምኖም እንዴ
ሔሳ ቱ እለ ጃእዘት እግል ልንሰእ ለቀድረ።
እብ አንፋር ካፍ፡ ሰሕፍዪን ወምደርቢን ፍረቅ ድወል አፍሪቀ
ሐቆለ ገብአ ሒራን፡ እግል ሑዳት ሳዖታት እግል ሸዐብ ሕር ለትከሰተ
በክት ተስዊት ከጥ ኢንተርኔት እቡ፡ 97.6% ለረክበ መሐመድ ሰላሕ፡
እግል ዐዱ መስር ሐቆ ሰኖታት ብዙሕ እት ሐ’ረት ካስ ዐለም 2018
እግል ልብለሰ ተረት ዛይደት ለተልሀ መተልህያይ እት ገብእ፡ እሊ
ለዐበ ወቀዩ ወሽከረት ናይለ ጃእዘቱ ለዐለ ወቀይ ክም ቱ ብዝሓም
መሐልሊን ለአትሃገ ጋር ዐለ።
እምበል እሊመ እት ጅግራታት ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ለአርእየ
ለሀለ በቃዐት ወእበ አስክ እለ ስጁሉ ለሀለ 17 ጎልመ ለካልኣይ
ምስጢር ዐውቴ ናይለ ወድ 25 ሰነት መተልህያይ ዐለ። “እብለ
ለትሀየበተኒ ጃእዘት ወሕሽመት ሰኒ ሕቡን አነ፡ እለ ጃእዘት ህዬ እግል
አግሩዝ አፍሪቀ ብሮዕ እበ ህሌኮ፡ እብለ መናሰበት ህዬ፡ አሕላምኩም
እግል ልትሐቀቅ እግልኩም እብ ኩለ ሒለትኩም ትጻገሞ” ልብል
ሰለሕ።
እተ ሐልፈ ወሬሕ ዲሰምበር እብ ሸበከት ቢቢሲ ለሔሰ መተልህያይ
አፍሪቀ ለትሐረ መሐመድ ሰላሕ፡ መስር እት ጅግረ ካስ ድወል አፍሪቀ
2ይት እግል ትፍገር ለዐለት እሉ ተረት ክም ዐለት እሉ ልትፈቀድ።
እምበልሁመ ሐቆ ሰነት 1990 መስር እት ሐረት ካስ ዐለም
ለይዐለት እቱ ወክድ እት ገብእ፡ እት ተስፍያት ካስ ዐለም እግል
ተአቅብል እተ ኣቴቶም 7 ጎል ሰለሕ ለትወቀለ ዶር ክም ዐለ እሉ
ዝክርያት ማሌ ቱ።
ሐምስ ዶል ኖሱ እት ለኣቴ፡ ክልኤ ኣትያት ክወር ህዬ እግል
ውላድ ፈሪቀ አትከበተ። ቀድም እት ሊቨርፑል ልትዐዴ እት ኢጣልየ
ወክድ ትልህየ ሰኒ አልሓለፈ መሐመድ ሰላሕ፡ ፈሪቁ ሮመ ምን ሰሬ-አ
ካልኣይ ለትዐወተ እተ ሰነትመ 15 ጎል ሰጅል እት ሀለ፡ 11 ታ’ማት
ክወር እግል ውላድ ፈሪቁ አትከበተየን።
እትሊ እብ ዬርገን ክሎፕ ለልትደየር ፈሪቅ ሊቨርፑል ምን መጽእ
ወእዜ ህዬ፡ እት 29 ትልህየ፡ 23 ጎል ኣተ።
ምን አንሳትመ ለሔሰት መተልህያይት አፍሪቀ ምስል ሰላሕ
ለትሰሜት፡ እት ፈሪቅ ኮበሪት እገር አንሳት ቻይነ ላቱ ፈሪቅ ኳንዣን
ለትተልሄ ናይጄርየት እሲሳት ኦስሆለ፡ አክለ ጃእዘት መሐመድ ሰላሕ
ራክበት ህሌት።

ጅግረ ሰነት ሐዳስ ዐጀላት መንደፈረ ተምም
እብ መናሰበት ሰነት ሐዳስ
እግል ሰለስ ሳምን ገብእ ለዐለ ጅግረ
ዐጀላት ምዴርየት መንደፈረ እተ
ሐልፈተነ ሰነት ዮም 31 ዲሰምበር
እበ ገብአ ጅግረ ካቲመ ተምመ።
እትሊ ጅግረ እሊ መትጃግራይ
ዐጀላት ዮናስ ወልዱ እብ ንቃጥ
ኪሉል 1ይ ፈግረ።
መትባድረት አወላይ ድቪዥን
60 ኪሎ ምትር እተ ገልበበው
ዲበ፡ አስክለ አወላይት ቮላተ
ለትልህየ እብ መትባድራይ ዐጀላት
እምኒ-ሐይሊ ላቱ ኬቨን ሙሴ
ልትመረሕ እጽቦሕ እንዴ ዐለ፡
ሐቆሁ እተ ተለ ጅግረ፡ እት ፍንጌለ
እት ንቃጥ ለትጃገሮ ለዐለው
ዮናስ ወልዱ ወኤርምያስ ፍስሃዬ
ለዐለት መጃገረት፡ መትጃግራይ
አስመሮም ገብሬሚካኤል እግለ
መትሐዋራሮም
ሰበት
ረአ
ለመናሰበት እት መስለሐቱ እግል
ልበድለ እንዴ ቤለ፡ ምነ መጅሙዐት
ለዐባይ እንዴ ትፈነ ምስል ካልኣዩ
መልሸ ምኖም።
ለጅግረ 8 ዱረት እተ ተርፈያሀ
እተ ኢነት ላኪን፡ ለናይ ንቃጥ
መትጃግራይ ኤርምያስ ፍስሃዬ
እት ምግብ ጸርግየ እብለ አተ

ግርዝ ተዐንቀፈ ከወድቀ፡ ምነ
ምውዳቁ እንዴ ቀንጸ እብ ዮናስ
እግል ለዐሬ ምንመ ትጋደለ፡ ወቅት
ሰበት ኢከፈዩ ድኢኮን፡ ትልህየ
ሰኔትአርአ።
እት ደንጎበ እተ ገብአት ቮላተ፡
አስመሮም ገብሬሚካኤል አወላይ
እት ወለት-ሳተ ከይድ እት ሀለ፡
2ይ ናሆም ክፍሌ ወ3ይ ህዬ
ሄኖክ ገብሬሂወት እንዴ ገብአው
ትልህያሆም አትመመው።
እብ ኩለ ለፍገሪት ህዬ
ዮናስ ወልዱ እብ 31 ንቅጠት
1ይ እንዴ ፈግረ፡ ዕዉት ጅግረ
ሰነት ሐዳስ ገብአ። ኤርምያስ

ፍስሃዬ ወአስመሮም ገብሬሚካኤል
ህዬ ደርቡ 2ይ ወ3ይ ደረጀት
ጸብጠው።
ምን አዋልድ ህዬ፡ ልእልቲ
በረኸት እብ 18 ንቅጠት አወላይት
ገብእ እት ህሌት፡ ሃና ምሕረትኣብ
2ይት፡ ወ አርሴመ ሀብቴሚካኤል
3ይት ፈግረየ።
ምን መትጃግረት 2ይ ድቪዥን
ህዬ፡ ሮቤል ሀብቴማርያም 1ይ
እንዴ ገብአ ትሰርገ። ፍሊሞን በይን
ወሰመሬ መሓሪ እሉ እንዴ ተለው
ጀዋእዝ ክም ነስአው፡ ኑር ጀማል
እተ ለአከዩ ተቅሪር ሐበረ።

ኮስታንቲኖስ፡ እት አርሰናል እግል ልትሓበር
ፈሪቅ
ኮበሪት
አርሰናል፡
እግል
ወድ ዩናን ሙዳፌዕ
ኮ ስ ታ ን ቲ ኖ ስ
ማቭሮፓኖስ ምን ፈሪቅ
ፓስ ጃኒነ ክም ትዛበዩ
አትአመረ። እሊ ወድ
20 ሰነት መተልህያይ፡
እተ ሐልፈት ሰነት
ርያደት እተ ዐቢ ፈሪቅ
ጃኒነ
ለትዐደ
እት
ገብእ፡ እት ሱፐርሊግ
ዩናን
16
ትልህየ
ትልሁይ ቱ። እበ ፈሪቅ
እንግሊዝ ናይ 2.2

ሚልዮን ፓውንድ ማል ለፈግረ
እሉ ኮንስታንቲኖስ፡ ፍሌንየት
አርሰናል እግል ልልበስ ለሀለ
እሉ በክት ሰኒ ድሁር ክምሰል
ቱመ ልትሀደግ ሀለ።
ሰበቡ ህዬ፡ አርሰናል እግል
እሊ መተልህያይ ሐዲስ፡ እብ
መጆብ ሰልፈት እት ብዕድ
ፈሪቅ እግል ተዐድዩመ ክም
ቀድር ልትሀደግ ሀለ። እብ
ኦለምፕያኮስ ልትሐዜ ለዐለ
ኮንስታንቲኖስ፡ ፈሪቅ ኡዲኔዝመ
ለሐዝዩ ክም ሀለ ሸበከት ሐብሬ
ጎል ማሌ እተ ሀበቱ ከበር
አከደት።

ደሀይ
ፕሪመርሊግ

ማሌ-ለሀ እተ ገብአ ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ፡
ማን-ሲቲ እግል ዋትፎርድ 3 እብ 1 ሰበት ቀልበት፡
እት ናይ ዐውቴ ሄራረ እቅብልት ህሌት። እተ
ትልህየ ሪሃም ስተርሊን ወሴርጆ አጉዌሮ እብለ
ሰጀለዎም ክልኦት ጎል ወመተልህያይ ዋትፎርድ
እት ቤቱ ለሰጀለዩ ጎል እግል ምና-ሲቲ እት ቅብል
3 እብ 1 ለአብጸሐ ዐውቴ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ንቃጠ እት 62 ንቅጠት ውቁል ሀለ።
ዋትፎርድ ለአቴቱ ጎል ጎል ህዬ ኣንድሬ ግረይ
ቱ ለሰጀለዩ። እምበል እሊመ ቶተንሃም እግል
ስዋንሲ 2-0 ቀልበተ።
እትለ ሰነት ርያደት ጎነ፡ እት ሓለት ሰኔት ለሀለ
ሪሃም ስተርሊን፡ እግለ ኖሱ ለኣተዩ ጎል፡ እግለ ዝቡጥ
ለሀለ ወድ ፈሪቁ ገብሪኤል ጂሰስ ትበረዐዩ።
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መሐመድ ዳፍለ

ኔፍዓይ በሀል ላባም
እብ ክሱስ መህተመ ጋንዲ ገሌ
እግል ኒበል። መህተመ ጋንዲ ዲብ
ሰነት 1869 ዲብ ህንድ ለትወለደ
ወዲብ ሰነት 1948 ለሞተ ዲብ
ወቅት ሐረከት ገቢል ህንድ ድድ
እስትዕማር ስያሲ ወመስኡል ዐቢ
ለዐለ በዐል ተእሪክ ቱ። ህቱ
እብ ፈልሰፈቱ ምን ገብእ ወእብ
እንሳንየቱ ዎሮት ምነ እሙራም
ወዲብ መራጄዕ ክቱብ ለጸንሖ
ሜርሐት ዐለም ቱ። ብዞሕ ናይ
ፈልሰፈት ወምክር በሀል ህለ እግሉ።
ጋንዲ ቄትለት ወመውድቀት
ለልብለን ንቃጥ ህለየ።
ከገሌ
ምነን
• ርዝቅ እምበል ሽቅል፦
እሊ በህለት እንዴ ኢትከድም
ወኢትልህብ እብ ብሩድ መክሰብ
ዶል ትረክብ በህለት ቱ። እንዴ
ኢትትዕብ ለትረክቡ መክሰብ ሰበት
ኢተዐብከ ዲቡ ዐውሉ ኢልትርኤከ።
እሊ እግል ዶሉ ምትዐት ምንመ
መስል እት ደንጎባ ላተ ዲብ ብቆት
ለከሬ ሰበት ቱ እንዴ ኢንትዕብ
ዲቡ ለረክብናሁ ማል ኔፍዓይነ
እንዴ ኢገብእ ቄትላይና ቱ።
• ለውቀት እምበል ፈዛዐት፦
አንፋር ብዝሓም “አነ ሕር አነ፡”
ዲብ ርሕዬ ምን ለአውደኒ?” እት
ልብሎ ክምሰል ምራዶም ህንግጣጥ
ወዱ። ምናተ ሕርየት ለናይ
ደንጎበ ዐቦት ወድ-አዳም ኢኮን።
እሊ ምን መስደድ ለረክብካሁ
ቱ። ለትወቀለት ዐቦት ወድ-አዳም
ዲብለ ሔሰት ደረጀት ዐማር እንዴ
በጽሐው ወናይ ሕበር ቀዋኒን
እንዴ አፍገረው እብ ምስንዮት
እግል መትቀዳም ዶል ከድሞ
ቱ። ለለአትሐዝን ጋር፡ ሕርየት
እግል ወድ-አዳም ዲብ ትልህየ

ትነስኡ እት ህሌት ቱ። ክምሰል
ዎሮት ኬትባይ ወድ-ዐድነ ለቤለዩ፡
“ሕርየት እብ ቀሊል ለትትለመድ
ኢኮን”
ፈዛዐት ለትትበሀል መስኡልየት
ርፍዐት በህለት ቱ። ሰበት እሊ
አዳም ጠምጠም ሕርየት እግል
ለትአዳውር ሐቆ ገብአ ፈዛዐት
ወፈሀም ታምም እግል ለሀሌ እግሉ
ወጅብ።
• አምር እምበል አደብ፦
አምር ብዞሕ እምበል ጠቢዐት ዕግል
አው ጠቢዐት ዕሽር አክልሕድ
ክምሰለ “አምር ሑድ እት ብቆት
ከሬ” ለትብል መሰል ቱ። እብ
ዓመት ምስለ ወቅት ኢቀይሮም
ለልትበሀሎ መባጥር እንዴ ሐጠጥከ
ከዲም ለአትሐዜ። “ሕነ ገድም
ተዐወትነ ወርሽመት በጽሐነ፡”
ለልብሎ አንፋር አርወሐቶም ምነ
ናይ ዐውቴ ስለል እንዴ ሸንከወ
ዲብ ብቆት ከርወ። እግል ዎሮት
ለኢበሽለ ጅኔታይ ምን ቅድረቱ
ወለዐል አምር ዶል ተሀይቡ እግል
ሊጺሩ ኢቀድር። ሰበት እሊ እብ
ፈሀም ለኢበሽለው አንፋር አምር
ምንመ ረክቦ እት ግራብ ጥሩቅ
ክምሰለ ትከራ ሌጣ ቱ።
• ተጃረት እምበል ደሚር፦
እቅትሳድ ወስያሰት እት ደንጎበ
እት ደሚር ለአተርግዞ። ሽቅልዬ
ሰኒ ገይስ እግልዬ ህለ እት ትብል
እብ መገሀፍ ርዝቅ አዳም ሐቆ
መጸጽከ፡ እብ አምዕልከ ዲብ
ሀፎር ትትከሬ። ተጃረት እምበል
ደሚር ሐቆ ገብአት ምን ዘማቴ
ኢትትፈንቴ። ዜምታይ ህዬ ምሕኬ
ወረሕመት አለቡ። ሰበት እሊ
ተጃረት ዶል ተአትጋይስ እብ
ደሚር ላጼሕ እንዴ ትበገስከ ገቢል

ገሌ ሐቃይቅ እብ ሰበት ሰራይር

ሰራይር ለልትበሀል ምነ ደሙ
ለሕፉን ሔዋናት እት ገብእ፡ ሪሽ
ወደነብር ለቡ ወቤጭ ለወልድ ቱ።
እት እዲነ ቅያስ 10,000 ለገብእ
አጅናስ ሰራይር ሀለ። ምን ኩሉ
ሰራይር ለዐቤት ሰሬረት ሰገን ተ።
ለነእሸት ሰሬረት ህዬ ‘ሃሚንግ’ ተ።
ዑለመእ ክምለ ለሐቡሩ፡ ሰራይር
ምንለ ቴሮፖድ ለልትበሀል ጅንስ
ዳይኖሰር ክም ትጠወረየ ለአክዶ።
ሰራይር ለነፍረ እቡ ሰበብ ህዬ
ዓጭሞታተን ጋንጊ (ፍሩቅ) ሰበት
ገብኣ ቱ። ሰራይር እት ክልኦት

ድዋር ነብረ። እሊ በሀለት ነብራሀን
ምን ምድር ለረክበ አጅናስ ሰራይር
ወምን ማያይ ገሮብ ነብራሀን
ለልአርየ ሰራይር እንዴ ትበሀለየ እት
ክልኤ ፊአት ልትካፈለ።
ለዲብ ምድር ነብረ ሰራይር ሰኒ
ብዝሓት እት ገብአ፡ ለትፈናተ ፈርያት
ዕጨይ፡ ተብዕን ወስገ ምንለ አምረዐ
ሔዋናት ለበልዓ ተን። ገሌ አራዊት፡
አግዓት፡ ዐነጺት ወክምሰልሀን ሰራይር
ለበልዓመ ህለየ።
ምን አብሑር ልግበእ ወአንሃር፡
ክምሰልሁመ አሽራም ወከዛናት

እግል ትክደም ወጅብ። ገቢል ዶል
ትከድም ህቱመ ከድመከ ወርዝከ
ዘይድ።
• ዕሉም እምበል እንሳንየት፦
ዕሉም ተክኖለጂ ወተክኒክ እንዴ
ገብአ ሐቆ ተርፈ፡ ድድ እንሳንየት
ቱ። ላባም ገበይ ሐቆ ይአጽበጠዉነ
ሕነ ውላድ-አዳም ድድ አርወሐትነ
እግል ንሽቄ እንቀድር። እብ ፍንቱይ
ሰሮም ገሌ ሸባብ እግለ ተክኖሎጂ
ለሀበዮም ቱ ኣላት እንዴ ቀዋቅሎ፡
ዐለም ዲብ እዴሆም ለጸብጠወ
መስል እቶም። እግለ ተክኖሎጂ
ምንለዐል እንሳንየት ሰበት ልርእዉ
ህዬ ዲብ ብቆት መርሖም። እግል
እንሳንየት
ለተሐልፍ
ሓጀት
ይህሌት። አዳም ምንለዐል ክሉ
ለልትረተብ ርዝቅ ዐለም ክምሰል
ቱ እግል ነኣምር ወጅብ።
• ሀደፍ እምበል እስትሻሃድ፦
አዳም ሀደፍ ሐቆ ቡ ዲብ ሀደፉ
እግል ልስበት ለአትሐዜ። እግል
መሰል በርናምጅ ናይ ዐማር
ሐቆ ኤተንከ፡ እት መባጽሑ
እግል ተአብጽሑ፡ ዐዛብ፡ ሕግላን፡
ዕርቅነ፡ ግብእ፡ እስትሻሃድ እግል
ልሳድፈከ ቀድር። ምናተ፡ ኤታንከ
ወመባጽሕከ ሐቆ ተዐወተ ትነሰርከ
በህለት ቱ። ምራድከ ምስል ምራድ
ናይ ብዕዳም እንዴ አትመሳኔከ
እግል ትርአዩ ለአትሐዜ። ጀላብ
ገቢል ሐቆ ከደምከ እንተ ዎሮት
መነ ገቢል እንተ። እግል ርሕዬ
ሌጠ ሐቆ ትቤ ላተ፡ እግል ዶሉ እብ
በይንከ ምንመ ትሰኔ፡ ኢልትሐገዝ
ሼጣን ሰበት ቱ፡ እብ አምዕልከ
ትመጽአከ። ሰበት እሊ ለትኤትኑ
ሀደፍ እግል ብዝሓም ለነፌዕ እግል
ልግበእ ወእንተ እብ መትሰባል
እግል ትሰርግሉ ወጅብ።
ነብራሀን ለልአርየ ሰራይር ዓሳታት፡
ውንጂር ወሐሸራት ማይ ለአርየ
ወእሉ በልዐ።
ገሌ ምን ሰራይር ዐባዪ ምን
እንሳሜ፡ ዓየ፡ ሰገን፡ ግምግማሬ፡ ጋን፡
ማይ-ከልእ (ራዘ)፡ በጥ፡ ከራክሬ፡
ቅወዕ፡ ሐገል፡ ካትረ፡ ዶባይ አው
ፋይድ ባትክ፡ ንስር ወብዕድ እግል
ንሳሜ እንቀድር።
ምን ነኣይሽ ሰራይር ህዬ፡
ጭንርዐት፡ ኮልየ አው ሺቀ፡ ሃሚንግ፡
ፍንርግ፡ ቅርቅሬ፡ ህድህድ፡ ዕዝል
ወብዕድ ሰራይር ሀለ።
ክል ጅንስ ሰራይር ምስሉ ለዋፍቅ
ድዋራት ለሐሬ ወዲቡ ነብር። ወእብሊ
ክል ምድርከ ናዩ አጅናስ ሰራይር
እንረክብ እቱ። መሰለን፡ እት አቅሊም
ጋሽ-በርከ ለሀለ ሰራይር፡ እት ዐንሰበ
ወሳሕል አውመ ባጽዕ ይእንረክቡ።
ሰበቡ ህዬ፡ ለሰራይር ለዲቡ ነብር ምድር
እብ ነብራሁ፡ ሓለት ሀወእሁ ወማዩ
ሰበት ዋፍቅ ምስሉ ቱ እግል ልንበሩ
ለልሐርዩ።
ሰበት እሊ ሰራይር ክምሰል አዳም
እትለ ናስብ ምስሉ ምድር፡ ሰብክ
ወሳግም፡ እሊ ህዬ ማይ ወነብረ እት ለሐዜ
ክምሰልሁመ ምን ሐፋነት ወብርድ እት
ልብል ዶል ሰብክ ወዶመ ሳግም።
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ለዘት ሽዕር
እለ ሻዕር ሳልሕ ሙሰ ዐሊ (ወድ ሐቢብ) እብ ሰበት ፍንጌ
እናስ ወእሲቱ ለገብአ መባልስ ህግየ ናድእ እትነ ህለ። ከእብ
ጀሀትኩም መባልስ አዪ ምኖም ተአይዶ ገብእ? ለእናስ ብዙሕ
ምንመ ቤለ ለላበት ወዓቅለት እሲቱ ላቱ ክመ ዳዬዕ ሀገጊቱ ብዙሕ
እንዴ ኢትትዓየር እብ ዕሹር ላብብ ወሐጪር ከሊማቱ ዲብ ደንጎበ
በልሰት እግሉ። ከእንቱምመ እብ ጀሀትኩም ረአይኩም እትለ ሽዕር
ምን ተሀይቡነ ሰኒ ዐለ። አርእስለ ሽዕር “መልኣክ ለአታሌነ” ትብል
አይወ መልኣክ ለአታሌነ!!

መልኣክ ለአታሌነ!
የሀይ እሲት ትገሰይ እለ ኢተሐይሰኪ
ሼጣን ዐውዲ ዮመቴ ገደር ሀለ እትኪ
አዜ ትም ትብሊ ምንዬ ከትጸብጢ ለአፉኪ
ወለ እብለ እዴዬ ህጸፍ ዐልመት ገጽኪ
ሐንደቅዳቅ እሊ ሰሞእ ኢትፍቴ እኪ።
ግንሑ ‘ግልኩም አዜ ለመትሐዋራረ
ግልዬ ‘ግል ትትፋረድ ትገብእ እብጣረ
ለእቱ ተሐሚኒ አለብኪ ሐሬ ምን ኣመረ
ኢሐደግክዩ ምንገብእ እሊ ከር ወከንተረ
እሲት ዐቅድ ይእንቲ ወምን ጣቀቼ በ’ረ።
ሰሞእ ገጸት እለ አከይ ግነሕ
ተአንገሳግስ ህሌት ወትትረመሕ
ከአነ አዜ እብ ሀገጊተ እግል እትመረሕ
ሐቆ ኢገአነ ተላይ ወለ መረሕ
ተአከዲ እብለ ክም ኢንትመቅረሕ።
ዲመ ቀደብ ‘ግል ትግቢኢቱ ወዘዐል
ያደዋሪት ብላየ ክሩይ ምለዐል
አከይሰዋሕ ገጽ ሐማማት ወዘሐል
ሰኩትኪ ዶል ኢትጸብጢ ምንድለ ወሐር
ክም ተአቲ ተአከዲ ቀበት ወሐል።
ያረቢ ሕፈዘን ለአንስ ልትሰለመ
ምን እናስ ለእሊ መስል ዳግም ልግበእ ወሔመ
እሲቱ ትብል ጋርዬ መጽእ ህለ አዜመ
ትደንግጽ ምን ረእየቱ ትገብእ ምኑ ሴመ
እግል ከደን ዳገምናሁ ነጀ ኬን ወኬነ
ፋል ጥዑም ለአስመዐነ ወመልኣክ ለአታሌነ።
ፋል ጥዑም ለአስመዐነ ወመልኣክ ለአታሌነ።
ሳልሕ ሙሰ ዐሊ (ወድ ሐቢብ)
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