ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ውዛረት ዐድል መሕበር-ጎማት ትወዴ
ውዛረት ዐድል፡ እት ሄራር
ወራታተ ወዶር ሰብ-ምህነት ሸባብ
ቃኑን እት አደቀቦት መአሰሳት
ዐድ እቱ ለረከዘ፡ ምን ክሉ
አቃሊም ለትፋገረው ሸባብ አንፋረ
ለሻረከው እቱ መሕበር ጎማት፡
እት ዮም 8 ወ9 ኦክቶበር እት
አስመረ ሰርገለት።
ወዚረት ዐድል ፎዝየ ሃሽም
እት መክሰቲ ናይለ መሕበርጎማት
ለአስመዐተ ከሊመት፡ ወጠንያይ
ቃኑን፡
እት
እጅትማዕየት
ወእቅትሳድ፡
ስያሰት፡
ዓዳት
ወታሪክ አሳስ ሙጅተመዕ እቱ
እንዴ አተርከዘ እግል ፍንቲት
መዕነት ወጠን፡ ሸዐብ ወሕኩመት
እት ወግም ለልኣቴ ክምቱ፡ በቃዐቱ
ለተአከደ በዐል ምህነት ቃኑን ህዬ
እግል እሊ ለትዘከረ መፍሁም
ሙጅተመዕ ለመልክ እግል ልግበእ
ክምቡ ሸርሐት።
መሃም ውዛረት ዐድል ለኸስስ

ተውዴሕ ለሀበት ወዚረት ፎዝየ፡
ሸዐብ ለትሳወ ወሳፊ ከደማት እግል
ልርከብ ክምሰልሁመ እስትቅላል
ወመስኡልየት ለለአጸውር ጀሃዝ
ዐድል አድመኖት ወሸዐብ እት
ረአስ መአሰሳት ዐድል ለቡተ
እማነት እግል ወቀሎት ክምቱ
አፍሀመት።
ወዚረት ፎዝየ እንዴ አትሌት
ሸዐብ ኤርትርየ፡ ምን ዘመን
ቅዱም እንዴ አንበተ እብ ናይ
ኖሱ ቀዋኒን ወንዛም ልትመረሕ
ለዐለ ወሐዳረት ለቡ ሸዐብ ክምቱ፡
ዐዳለት አድመኖት ወቀዋኒን
ሐሸሞት ህዬ ምነ ዳምቅ ሰዋልፉ
ክምቱ እንዴ ሸርሐት፡ ቀዋኒን
ወማዳቶም ሀደፎም እግል ለአክዶ፡
ዓዳት ሙጅተመዕ ወአጅህዘት
ሕኩመት እብ ዋጅብ ለልፍህ
በዐል ምህነት ቃኑን ክም ለአትሐዜ
ወደሐት።
ወዚረት

ፎዝየ

እብተውሳክ፡

ብናእ ዐመልየት ብቆዕ ንዛም
ዐድል እት ሐቴ ኢነት ለተምም
ሰበት ኢኮን፡ ጅህድ ትሉሉይ ክም
ለአትሐዝዩ ወደሐት።
ዕዱ
ውሕደት
ቴክኖሎጂ
ሐብሬ ውዛረት ዐድል ሻብ

ዝክረት እድንያይት አምዕል መደርሲን

እድንያይት አምዕል ሙደርሲን
“ሐቅ ተዐሊም እብ ምደርስ ብቆዕ
ልትአከድ” እበ ትብል ስቅራት

እት ዮም 5 ኦክቶበር ትዘከረት።
ዲበ ውቁላም መስኡሊን ውዛረት
ተዐሊም ወዐዙመት ለገብአት

እግሎም ጋሸ ለሐድረው ናይ
ዝክረት በራምጅ፡ ርኢስ ማሕበር
ሙደርሲን ኤረትርየ መምህር

ወራታት ባንከት ዐማር ወክስአት ረአስማል
ባንከት
ዐማር
ወክስአት
ረአስማል ኤረትርየ፡ ምን ሰነት
1998 ሐድ ኦሮት ቢልዮን ነቅፈ
ሰልፈት እግል ዘባይነ ከም ሀበት፡
መመቅረሓይ ሽቅል ለባንከት
ዶክተር ጎይትኦም ወልደማርያም
እግል ኤሪነ ሐበረ።

ፍዓልየቱ ወበቃዐት እዳረቱ ከም
ተአከደ ክም ልትሰርገል ሸርሐ።
ባንከት ዐማር ወክስአት ረአስማል ኤረትርየ፡ ሐድ 700 ዘባይን
ከምበ እንዴ ሸርሐ ህዬ፡ ለበዝሐው
ምኖም ዲብ ፈዲ ዕዳዮም ትሩዳም
ክም ቶም አፍሀመ።

ለትትሀየብ ሰልፈት
እግል
መሻሬዕ ዐማር ሌጠ ክምተ እንዴ
ሐበረ ዶክተር ጎይትኦም፡ ሰልፈት
ለትትሰማሕ እግሎም መዋጥኒን፡
እበ ቀደመወ ድራሰት ክስአት
ረአስማል፡ ለበራምጅ አማን ክምቱ፡

ዲብ ስናዐት፡ ሐርስ ወስያሐት
ለትፈረረው መዋጥኒን፡ ለአግደ
ዘባይን ናይለ ባንከት ክምቶም
እንዴ ሐበረ ዶክተር ጎይትኦም፡
ለእሉ ትሰልፈው ማል ዲበ
ወጅቡ መዓል እግል ልውዐል፡

እብ አንፋርለ ባንከት ጎማት ሰብምህነት ከም ትገብእ እግሎም
ክምሰልሁመ ዲበ ወራቶምመ
መታብዐት
ከም
ትገብእ
አብርሀ።
መመቅረሓይ ሽቅል ባንከት
ዐማር
ወክስአት
ረአስማል
ኤረትርየ ዶክተር ጎይትኦም
ወልደማርያም ዲብ ደንጎበ፡ ዘባይን
ለእሉ ልትሰለፎ ማል ዲብ ወክዱ
እግል ልብሎሱ ወምን ዕዳይ
ወከሳር እግል ልድሐኖ ጅህዶም
እግል ለአተላሉ አትፋቀደ።
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አብርሃም ብርሃኔ ህዬ፡ ልትሸቄ
እቦም ለህለ ወእት ወቅት ቅሩብ
እት ክሉ አብያት ፍርድ ኤርትርየ
ወመካትብ ሙደዒ አልዓም እግል
ልትአታቴ ዱሉይ ለህለ መትሻቀዪ
ወአግቡይ ሽቅል ለከስስ ሸሬሕ
ሀበ።

ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
ምስል እሊ ኽሉቅ ለህለ ተየልል
ሰላም ለልትሳነን ወራታት እግል
ልሰርግሎ፡ ምህነቶም እት ወቀሎት
ለሰዴ ተእሂል እግል ልትከደም
እሉ ትፋነው።

ስምኦን መሓሪ ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ማሕብር ተዐሊም ሰኒ
እግል ልትአከድ ዲብ ክሉ ወጠን
እግል ልፍያሕ፡ ምስል ሰብሸርከቱ
ላተን ጅሃት እንዴ ትዓወነ ከድም
ክም ሀለ ሐበረ።
“ዐቦት ወተጠውር ናይ ሐቴ
ደውለት ዲበ እተ ዐድ ልትሀየብ
ተዐሊም ልተንከብ” እንዴ ቤለ
መምህር
ስምኦን፡
ሕኩመት
ኤረትርየ ዲብ መጃል ተዐሊም
ትወድዩ ለህሌት ክስአት ረአስማል
ምን እለ ለልትበገስ ክምቱ እንዴ
ሐበረ፡ መትመዳድ መዳርስ ዲብ
ዐድነ ተአከደ እግል ልትበሀል
ልትቀደር። ለተርፈ ዋጅብ ተዐሊም
አከዶት ሰበት ቱ፡ ክሎም ሰብሽርከት
ወለከስሶም ጅሃት፡ ምስለ አግደ

መሻርካይ ወሜርሓይ ላቱ ሙደርስ
እንዴ ትዓወነው እግል ልክደሞ
ትላከ።
ምን ውዛረት ተዐሊም ዶክቶረት
ሐሊመ መሐመድ እብ ጀሀተ፡
ለ”ሐቅ ተዐሊም እብ ሙደርስ
ብቆዕ ልትአከድ” ለትብል ናይ
ዮም ዓመት ስቅራት ለተሓልፈ
ልእከት ሐቆለ አብርሀት፡ ሙደርስ
ብቆዕ እግል ለአትምሙ ለቡ ወዲብ
አከዶት በቃዐት ተዐሊም እግል
ልትአከድ ለቡ ጋራት እብ ፋይሕ
አብርሀት።
እድንያይት አምዕል ሙደርሲን፡
እብ ደረጀት ወጠን እግል 22ይት
ኢነት፡ እብ ደረጀት ዐለም ህዬ
እግል 25 ኢነት ትዘከረት።

ሸዐብ አዶብሐ ሕሙድ አሽቃል
ከዛናት ወአግቡይ ሰርግል
እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ፡ ስካን ሙዲርየት አዶበሐ
እት አትሳናይ ጽርግየ ወሽቅየት
ከዛን
ለረከዘ
ለልትሐመድ
ወራታት ሰርግሎ ክምሰል ህለው
ወኪል ኤሪነ ሐበረ።
እት አትሳናይ ኸጥ አዶበሐነቅፈ ሻርኮ ለህለው እተ ሀበወ
ሐብሬ፡ ለናይ ክል ምዕል
ክድመቶም ምን ናይ ዶሉ መርሀዮ
ሰበት ኢተሐልፍ፡ ሰደይት ማሽኔሪ

እግል ትግበእ እሎም ጠልበው።
ሙዲር ሙዲርየት አዶበሐ
አሰይድ እድሪስ ዐሊ እብ ተረቱ፡
ለወራት፡ ምን ድሪት አስክ ነቅፋ
46 ኪሎ ምትር፡ ምን ድሪት አስክ
ሸንኮሌት 120 ኪሎ ምትር፡ ምን
ቀድሐት አስክ ሐስተ ህዬ 45
ኪሎ ምትር እት ገብእ፡ እት ክል
አምዕል 300 ምን ነሐር አዳም
እት ልትፈረር እተ ትሰርገል
ህሌት።
ገጽ

መድረሰት
ሴድየት
ነርስ
መንደፈረ፡ እግል 12ይት ኢነተ እብ
ፍዕል ወነዘር ሰነት ወስስ ወሬሕ
ለአምሀረቶም 145 ደረሳይ እት
ዮም ስስ ኦክቶበር አድሐረት።
ዲበ ዓደትለ መድሐራት፡
ሙዲር ለመድረሰት መምህር
በረኸት ፍስሃዬ፡ ለምን መድረሰት
ዋርሳይ ይካኣሎ ለመጽአው ወእብ
ደረጀት ሽሃደት ለትደሐረው
ደረሰ፡ 85% ምኖም አንሳት ክም
ተን ሸርሐ።
እንዴ አትለ፡ እብ ውዛረት
ዓፍየት ለትዳለ
በቃዐቶም
ለአከደ እምትሓን እንዴ ነስአው
ለተአተግኔዕ ፍገሪት ክም ረክበው
እንዴ ሐበረ፡ ወቅት ሽቅል ሰኒ
ትተምነ እግሎም።
እት ውዛረት ዓፍየት መስኡለት
ውሕደት መዳርስ ሴድየት ነርስ
ዲበ አቃሊም ሲስተር አልጋነሽ
ተኽለጊዮርጊስ እብ ጀሀተ፡ ውዛረት
ዓፍየት ፍይሔለ ተሀይቡ ከደማት
እብ ብዝሔ ወኑዕየት እግል
ተአክድ፡ ዲብ ጠወሮት መቅደረት
አዳም ወብንየት ትሕትየት ክሰአት
ረአስማል ትወዴ ክም ጸንሐት
እንዴ አፍሀመት፡ ዲብለ ትፈናተየ
መዳይን ክሱት ለህለ መዳርስ
ሴድየት ነርስ ህዬ ክፋል ናዩ ክምቱ
እንዴ ሐበረት፡ ክል ሰነት ልትደሐሮ
ለህለው መዋጥኒን፡ ለዐለ መጋዴዕ

መንደፈረ፡ መድሐራት ሰብ ምህነት ዓፍየት

ዲብ አርትዖት ወዐቦት ከደማት
ዓፍየት እት አከዶት ዶር ዐቢ
ቀድሞ ክም ህለው አብርሀት።
ወኪለትለ ትደሐረው እብ
እንክረ፡ ዓፍየት ሙጅተምዖም
እግል ለአክዶ ለበይአው ገለድ
እት ፍዕል እግል
ልአውዑሉ
መዳላዮም አከደት።

ሐጋት፡ ሰሚናር በቃዐት ሃይበት ከዳማት

እት መዲነት ሐጋት፡ እግል
ሰብ መአሰሳት ሃይበት ከደማት፡
ዲብ ቃኑን፡ ዓፍየት ወበራምጅ
ዐማር ለረከዘ ሰሚናር ዲብ ዮም
29 ሰብተምበር ገብአ።
መመቅረሓይ ሽቅል ምዴርየት
ሐጋት አሰይድ ተኽለሃይማኖት
ሙሳኤል፡ መሻረከት ደረሰ ዲብ
ተዐሊም፡ መምሬሕ መትነፋዕ አርድ፡
እተክሰልሁመ ምን ቃኑን በረ ላቱ
ዝቤ አርድ ለከስስ ተውድሕ ሐቆ
ሀበ፡ ሰብ መአሰሳት ብቆዕ ወደማን
ለቡ ከደማት ለለሀይበ ዘባይነን
እብ ሰፋየት እግል ልትሐደረ
አትፋቀደ።
መስኡል
መርከዝ
ፖሊስ
ምዴርየት ሐጋት ተለንቴ ዛይድ
ተስፋዝጊ እብ ጀሀቱ፡ ተቃሪርለ
ሐልፈው ሴዕ ወሬሕ ወለትሰጀለ
ጀራይም ወዐገብ ሐቆ ትቀደመ፡
ዲበ ባካት ለለአስፍ ጀራይም ምንመ

ኢልትረኤ፡ ዋልዴን አጀኒቶም እብ
አደብ ሰኒ እግል ልረቡ ወሰዋልፍ
ሙጅተምዖም እግል ለአውሩሶም
አትፋቀደ።
መስኡል ከደማት ዓፍየት ዲበ
ምዴርየት አሰይድ ገብረመስቀል
ገብርሂወት፡ እበ ገብእ አትፋዝዖት
ወምን ወክድ ዲብ ወክድ ለልትዳሌ
ከዳማት ዓፍየት፡ ሕማማት እብ
ዓመት ክም ነቅሰ እንዴ ሐበረ፡
ሙጅተማዕ መትነፋዕ ናሙስያት
ወነዳፈት ድዋር ዲቡ እግል
ልትደገግ አትፋቀደ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡ ዲብ
ከደማት ከህረበት፡ ማይ፡ ሀወኖት
ብቆት መካይን፡ አድ
መኖት ነዳፈት ድዋር፡ ደፌዕ
ደራይብ፡ ተዐሊም ወብዕድ ከደማት
ለረከዘ አራእ እንዴ ቀደመው፡
እግል ዐቦት በራምጅ ዐማር ዶሮም
ከም ለዓቡ ክምቱ አከደው።

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

እት ውዛረት ዓፍየት ናይ
ዱሉ ሙዲር ፈሬዕ ዐገል፡ ስታት
ወጠወሮት መቅደረት አዳም
ዶክተር ብርሃኔ ደብሩ እግለ
ትደሐረው ሽሃዳት ሐቆ ሀበ፡ እብ
ደረጀት ወጠን ዲበ መጃል ዓፍየት
ስጅልት ለህሌት ዐውቴ፡ ፍገሪትለ
ዲበ መቅደረት አዳም ለገብአት

ክስአት ረአስማል ክም ተ እንዴ
ሐበረ፡ እሊ እግል ልትሐፈዝ፡ ዲበ
ትወቀለት ደረጀት እግል ልዕቤ፡
ለትደሐረው ህዬ ናይ ምህነት
ዶሮም እግል ለአዚዶ ትፋነ።
እት ሰነት 2003 ለተአሰሰት
መድረሰት ሴድየት ነርስ መንደፈረ፡
አስክ እለ 1,184 ደረሳይ እንዴ

አድሐረት ዲብ ሽቅል ከም
አትፈረረት ወሳይቀ ለሐብር።
መድረሰት ሴድየት ነርስ
ግንዳዕመ፡ ሰነት ወሰር እብ ፍዕል
ወነዘር ለአድረሰቶም ሴድየት
ነርስ ዲብ ዮም 29 ሰብተምበር
እብ ሽሃደት ከም አድሐረት
ልትዘከር።

አፍዐበት፡ ህድግ አደቀቦት ተዐሊም ገብእ
አመካትብ ተዐሊም ምዴርያት
አፍዐበት፡ ነቅፈ፡ ቅሮረ ወአዶብሐ፡
ዲበ ሐልፈት ሰነት ለዐለ መካስብ
ወተሐድያት እንዴ ቀየመ፡ እትለ
እንብትት ለህሌት ሰነት ድራሰት
ለልሰርገል በራምጅ እግል ልትደቀብ
ህድግ ወደው።
እተ ዲበ መዲነት አፍዐበት
ለገብአ ህድግ፡ መስኡል ፈሬዕ
ውዛረት ተዐሊም አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ አሰይድ ረሺድ
መሐመድ ዑስማን እተ አስምዐየ
ከሊመት፡ በቃዐት ተዐሊም እግል

ትስኔ እብ ስታት ሽቅል ገዪስ
ምህም እንዴ ሐበረ፡ እትሊ ለሰዴ
ወራታት ወተአሂል ልሰርገል
ሰበት ሀለ፡ ሙደርሲን አግደ ህዬ
ሙደራእ መዳርስ እግል ሰርገሉ
እግል ልክደሞ አትፋቀደ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም
አግደ አስባብ አትካራም ምን ዐግሎ
ተዐሊም ወተሪፍ ዲብ 8ይ ፈስል
እግል ልትደረስ፡ አግቡይ እዳረት
መዳርስ እግል ልስኔ፡ ምህሮ ህግየ
እንግሊዝ ለልትደቀብ እቡ አግቡይ
እግል ልትባሰር ለልብል አራእ

ቀደመው።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ፈሬዕ
ውዛረት ተዐሊም አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ ምን አፍዐበት፡ ነቅፈ፡
ቅሮረ ወአዶብሐ እግለ መጽአው
ሙደርሲን ገዳይም ተአሂል ክም
ሀለ ወኪል ኤሪነ ሐበረ።
ለደርሰው ለእሉ ከስበው አምር፡
ዲብ ሽቅሎም ለሰድዮም ክምቱ
እንዴ ሐበረው፡ እብ ፍዕል እግል
ልሽቀው እቡ ወዲብ መሻቂቶም
እግል ለሓሉፉ ክም ቶም
ሸርሐው።

ሀበሮ ጸሊም፡ ወራት አድመኖት ደሐን
እማት ወአጀኒት
ፈሬዕ
ውዛረት
ዓፍየት
አቅሊም ዐንሰበ፡ ዲብ እዳረት
ደዋይሕ በበሮ ጸሊም፡ እበ
ልትሐረክ ውሕዳት ሕክምነ
ልሰርገል
ለሀለ
ተውዜዕ
ቫይታሚን
ኤ
፡ፍድኢት
አጀኒት፡ ወራዐዮት ቀደም
ወሊድ ፍገሪት ትትረከብ ምኑ
ክም ህሌት ሸርሐ።
ቫይታሚን
“ኤ”፡
ዲብ
ዐቦት ወብንየት ገሮብ አጀኒት፡
ዳፍዖት መአረር ወጠወሮት
ክህላት ሕማማት ዶር ዐቢ
ክም ቡ እንዴ ሐበረ ለፈሬዕ፡
ለተውዝዕ
ዲብለ
ትፈናተ
ድዋራት ናይለ አቅሊም እብ
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ዓመት፡ ዲብ ድዋራት ረዪም
ወግምጩይ ህዬ እብ ፍንቱይ
ልትከደም እቱ ክም ሀለ
ወዲብ ዓፍየት አጀኒት ተቅዪር
ለአመጽእ ክም ሀለ አብርሀ።
መስኡል ዕያደት ሀብሮ ጻዕደ
ነርስ ዮናስ ሃብተማርያም እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲብ
ክሉ ብሩር ተውዜዕ ቫይታሚን
“ኤ” ወብዕድ በራምጅ ፍድኢት
ከም ልትሀየብ እንዴ ሐበረ፡
ሕማማት ዐደዮ ሐን መራቀበት
እግል ልእቴ ህዬ ነዳፈት ድዋር
ለታብዖ ዝያድ 100 ሸቃለ
ወወካይል ዓፍየት ደገጊት
ክም ህለው ወለልትሐመድ
አርቡዕ 10 ኦክቶበር 2018

ወራታት ሰርግሎ ክም ህለው
አትአመረ።
ነርስ ዮናስ እት ደንጎበ፡
ዕያደት ሀብሮ- ጻዕደ እግል
ስካን ሀበሮ-ጸሊምመ ክድመት
ሰበት
ተሀይብ፡ መጋድዐተ
ሐል እግል ልትባሰር እግሉ
ወዐመሲ ለጸንሐ እቱ መርከዝ
እግል ትሸቄ ትፋነ።
እት ምዴርየት ሀበሮ፡ ዲብ
እዳራት
ደዋይሕ
ዐሪታይ
መርከዝ ዓፍየት፡ ዲብ እዳራት
ደዋይሕ ሀበሮ ጻዕደ ወፍልፍሌ
ህዬ ዕያዳት ሀለ።

ገጽ

2

(2ይ ክፈል)
ጀህራይ ሐቆ ሳምን ምን ጦፍ
ክምሰል አቅብለ እብ በይኑ ለሓልፉ
ዐለ እምተሓን እግል ሊዴ ተሐበረዩ።
ቀበትለ ክምሰል ፈስል ልትነፈዖ እበ
ለዐለው ደብዐት ዐዳየት ምግሳዩ ጸብጠ
ወትዳለ። ሙድርስመ ምነ ከነትፍ
ውራቅለ ሐሊብ ክልኦት ጭራም እንዴ
መጠዩ ዲብለ ክም ሰቡረት ልትነፈዖ
እቡ ለዐለው ክልኦት መቅሎ ዲብ
ለአተርቴ ለናይ እንግሊዝ፡ ሕሳብ፡
ጆግራፍ ወዕልም እምተሓን ደርብ
ሕድ ሀበዩ። ጀህራይ ዲብ ድራሰት
ላተ ብዙሕ ፈዳብ ኢኮን። ለህበት
እብ ክልኤ ምልትሑ ጠቅ ዲብ ወዴ
አስክ ስርዋኑ ልትሀተክ ረአስለ ግሱይ
እተ ለዐለ እብነት ዲብ ለአንገሳግስ
ደለ መስለቱ በልሰ። እት መደት
ሳዐት እምተሓናቱ ክም አትመመ፡
እግለ ውራቅ እብ አመነት እንዴ
ጨቅጠዩ ለሽሩም ዐለ መንጠሎኑ
እንዴ ሐርጠ ብላዩ ተዐንደቀ ከእግል
ልሻፍጥ አንበተ። ለወክድ ዲብ ሻፍጥ
ዲብ ምግብ ዲበ መዓጽፍለ ስርዋን
ሐትሐቴ ቅመለት ረክብ ሰበት ዐለ
ዲብ ቀትል ወሻፍጥ አመት አለበ
ለመጅሙዐት እንዴ ትዛቤት ዑቢቱ
ለዐለት ነገል ምን ግረ እንዴ መጽአ
እግለ ጀህራይ ካርሁ ለዐለ ውራቅለ
እምተሓን ለፍ እንዴ አበለ ክባባይ
ገብአ እቡ። ጀህራይ ደርቡ ዲብ
ልሸወር ወለነገል እግለ ውራቅ ዲብ
ገማጅጅ ለምን ቅብላት ልትፈረጆ
ለዐለው አንፋርለ መጅሙዐት እብ
ሰሓቅ ሀለቅጥ ገአው። ጀህራይ
ምን በዲሩመ እሊ ነገል እግል
ልትሐረድ ቡ ልብል ወልትፋረድ
ዐለ። አዜ ህዬ ምስምሰ ረክበ እቱ።
ምደረስ ሐቴሀ ሰበት ቀወ፡ “ ጀህራይ
ለውራቅ መጤኒቱ” ክም ቤለዩቱ
ጀህራይ ሕዩር ወሓርቅ ዲብ እንቱ
“ እምተሓን ነገል በልዐዩ ወላሂ ክሉ
እፍጉሩ ዐልኮ። ክሉ ባልሱ ዐልኮ።
ምን ኢተአምኖ እሊ ነገል ሕሮዱ
ክግንሑው። ግረ እለ እምተሓን
ይእደግም” ዲብ ልብል በልሰ እግሉ።
ለመጅሙዐት እበ ፍንጌ ጀህራይ
ወለነገል ገብእ ለዐለ ክረፍ ዲብ
ልሰሐቆ ወጀህራይ እግለ ነገል እብ
እመን አርን ዲብ ወዴ፡ ይበቲት ዲብ
ልሰሐቅ “ ጀህራይ ደገግ ለመንደቂት
ኢትምለጭ ምንከ” ቤለዩ ሰኒ ወአማን
እግል ለአትሓርቁ።
ሐቆ እለ ሰነት 1982 ክምሰል
አቴት ለወክድ ወክድ መዳላይ እግል
አፍሸሎትለ አባይ እግል ክልኤ ሰነት
ለዳለ እግሉ ሳድስ ወራር ሰበት ዐለ፡
መጅሙዐት ከረ ጀህራይመ ምነ
እግል መደት ክልኤ ሰነት ሳክነቱ
ለዐለት ሕሊል ተብሕ አስክለ ውቁል
ደብር ቀጣር ፈግረት። ምነ ርሽመተ
ደብር እግለ ምን አቶብያ አስክለ
ናይ ሸፍ ጀብሃት ልትጎረት ለዐለ
ቅያስ ለአለቡ ጽዋር ወአገሙደ ጄሽ
ጋድሞታት ቅብለት ሳሕል ከትከት
ልብል ዲብ ሀለ፡ ከረ ጀህራይ ምነ
ረአስለ ወቁል ደብር ቀጣር እብ
ከሻፈት ወዕንታት ለአቀሙቱ ዐለው።
ጀህራይ ለቴለል ክምሰል ረአ ዲብ
ልትፈከር፡ “ ዐጃይብቱ! አቶብየ እብ
አቅመዓተ መጽአት መስለኒ” ቤለ

መርባት ድርሆይ

(2ይ ክፈል)

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

እግለ ላሊ ወአምዕል ዲብ ልትጎረት
ዲብ ጀብሀት ቅብለት ሳሕል ልትከወን
ለዐለ ጽዋር ወአዳም ዲብ ለዐፌ።
አምዕል ሐቴ ጀህራይ አመት
እንዴ አለቡ እግለ ዲብ ድማኑ ዲብ
ምስጣረ በልቀት ባቅል ለዐለ ሰዐር
ራዊ እንዴ ናተሐ ክም ጼነዩ ገጹ
እባሁ ትቀየረ። ዲብ ስርቤብ ወሰፈላል
ለትካረ እት መስል ለሰዐር ዲበ ኣንፉ
እንዴ ጸብጠዩ መደት ጸንሐ። ለወክድ
ባኩ ግሱይ ለዐለ መለሀዩ ሰበት
ትፈከረ፡ “ ሚቱ ጀህራይ አዜ ህዬ
ሻማት ሰዐር ጸብጤካ?” ዲብ ልብል
ትሰአለዩ። ጀህራይ ላተ ልሰዕ ዲብ
ለአስተንትን ወእግለ ሰዕራት ዲብ ጼነ
ረአሱ ነክነከ ወሐር ዲብለ መለሀዩ
እንዴ ተወለበ፡ “ አ’ለ…ህ! እሊ
ሰዐር እሊ እንተ ኢተአምሩ። ‘እራይ’
ልትበሀል እንከ ጼንዩ ጼናሁ ምን
ሰንደል ልትሐሬ። ምናታ ምነ ጼናሁ
ወኬን መደት ንእሼ አትፋቀዴኒ።
ምን እሊ ሰዐር እሊ ለገብእ ሻሂ
እንዴ አሽከረውከ ኢትቀንጽ ምኑ።”
ጀህራይ ህግያሁ እንዴ ኢለአከልስ፡
“ ከበለኒ አዜመ ለናይ ሻሂ ሕማምከ
ምስል እሊ ሰዐር እሊ አትጻበጥካሁ?”
ክም ቤለ፡ ጀህራይ ዲብ ልሰሐቅ፡ ሻሂ
ሌጠ ኢኮን ሐ አው አጣል እሊ ሰዐር
እሊ ዶል በልዕ ለሐሊቡ ጠምጠም
እራይ ጠምጥም። ንኡሽ ዲብ አነ
ሒን ከረም ምን ምድርነ ሮራ-ሐባብ
ለምድር ዲብ ወክድ ከረም ሰበት
ልትሐረስ ክሉ ለአንውየት ሸንከት
ሐሴ ደንን። ሕናመ እብ ዐድነ
ወንዋይነ ጃርቆ ለልቡለ ሸንከት
ጠሕረ ወዐንሰባ ለለአተቅብል ምድር
ነአከርም ዐልና፡ ለአካን ለዲበ ነአከርም
ኖሰ ‘ምድር እራይ’ ትትሀበህል። እሊ
ሰዐር እሊ እብ ብዝሔ በቅል እታ።
እምዬ ምነ እሊ እራይ እንዴ ናተሐት
ዲበ በራድ ተኣትዩ ወፈልሕ ሐቆሁ
ሽከር እንዴ ወዴት ዲቡ ዲበ ክባየት
ሻሂ ተዐሌ እግልዬ፡ ለሻሂ ለሀይ እብ
በይኑቱ። ጠዐሙ ወቀዶቱ ልትዓደሉ
አለቡ አላ….ህ!” ቤለ እብ ደሚሩ
ግረ እንዴ አቅበለ ወንእሹ እንዴ
ትፋቀደ ዲብ ልትሰራበብ። ጀህራይ
ዲብ ስርቤብ ዲብ እንቱ ለመለሀዩ ላተ
ልትፈከር ዐለ። “ በገ እንተ እሊ ሻሂ
ምን በዲርካቱ ዋልፉ ለእንተ። ሕነ
ህዬ እምበል ሐሊብ መጢቅ ወሕቃን
ሲረት ሻሂ ኢነአምር።” ዲብ ልብል
ህቱመ ክምሰል ጀህራይ እግለ ሰዐርለ
እራይ ዲብ ኣንፉ እንዴ ጸብጠዩ
‘አሕሕሕ..’ ዲብ ልብል ልትነሽዑ
ዐለ። ጀህራይ ላተ ሰኒ ትሰራበበ
“አዜመ ሽከር አለብነ ድኢኮን ምን
እሊ እራይ ሻሂ ጥዑም ወአስቴኮኩም፡
ሻሂ እራይ መስ’ሉ አለቡ። ደሐንቱ፡
እሊ ምሽሙሽ ቀደምነ ለሀለ ጄሽ ዐዶ
እንዴ ሀለችነ ምኑ ለእንሰልቡ ሽከር
እቡ እለ መጅሙዐትነ ሻሂ ጥዑም
ክምሰል አሰትየ እመን ወድመን”
ቤለ ልሰዕ እግለ ሰዐርለ እራይ ዲብ
ልትነሸዕ ወእብ ደሚሩ ንእሽናሁ ዲብ
ልትሰራበብ።
ሐቆ ወርሕ ዲብ ዮም 15
ፈብራይር 1982 ሳድስ ወራር ረስሚ

ዲብ ክለ ጀብሀት ቅብለት ሳሕል
ክምሰል አንበተ፡ ከረ ጀህራይመ ዲበ
ድቁብ ሐርብ አተው። ምን ድገለብ
ደብር ደምቦብየት አስክ ድማን ከረ
ወድጋን ዲብ ለአንጎጉ ህዬ ክሉ ቴለል
አባይ ወእትፍሩሩ ለሀለ ጽዋር ወጄሽ
ታይኖ ለዐለው እቱ ስዱድ ወክድ
ጠበሽ ቤለ። ምድር ምን አፍሾመት
ጸበ። ብለቅ ፈለልም ዲብ ገብእ
ወዕጨይ ሐበጡ ዲብ ልትከፍክፍ፡
ምድር ጨበል ተሐቱ ለዐል አቅበለ።
ለአድብር ለሀግግ ለሀለ ዲብ መስል
እብ ቃሎት ናይለ ላሊ ወአምዕል
እምበል አትካራም ልትከፍከፍ ለዐለ
ቀናብል ወሰዋሪክ ትበለሰ። አድብር
ሳሕል እብ ተናናት ወዕሳስ ግየም
ከረም መስለ። ምን ክሉ ሳንኪትለ
ከራ መጅሙዐት ከራ ጀህራይ
ሻፈት እቱ ለዐለ ደብር ቀጣር እግል
መደት አውረሐት እብ ጊም ቀናብል
ወሃውናት ግልቡብ ዐለ። አባይ እበ
ቡ ቅድረት ትጻገመ። ዲብ ሳድስ
ወራር ጥያራት እግል ሰልፍ መረት

ምን ገጽ ላሊ ለክፈ ሰበት ዐለየ፡ ቶጭ
እሳትከ ለትሐቤዕ እቱ ወክድ መጽአ።
አባይ ሐቴ ዶል እግል ዲመ ሰውረት
ኤረትርየ እግል ለአስርት ፍሩር ሰበት
ዐለ፡ አስክለ ዲብ ዓለም ምኖዕ ላቱ
ስሙም ጋዛት ጀረበዩ።
እት ክእነ ቴለል ምሔርበት እብ
ፈራሰት ወኤማን ዲብ ልትሓረቦ
ዶል ድማን ወዶል ድገለብ ዲብ
ለአለምቡ፡ ለወቅት ናይ ሞት ወሐዮት
ገብአ። ከረ ጀህራይመ ላሊ ዲብ
ልትለበሶ ወቀበት አባይ ዲብ ለአቱ፡
ወአምዕል ዲብ ክምሰል አግዓት
ወአራዊት ዲብ አብዓት ወድበዕ
ዲብ ለሐፍሾ ምስተንክር ሸቁ ዐለው፣
ጀህራይ መብዝሑ ዶል ሻሂ ለፈቅድ
ወልሰራበብ ዲቡ ወቅት ረህየት
ወዕርፍቱ ድኢኮን፡ ዲብ ወቅት
መአከይ ወሸፍ ላተ ወድ አንሳይት
ከንፈሩ እንዴ ነክሸ ወመህሮቱ እንዴ
ሰዳቱ አባዩ ለልትነዔ ወእብ ፈራሰት
ወኤማን ለልትሓረብ። እስትሽሃድ
ወሐክር ምሔርበትመ ዲብ ዘይድ
ጌሰ። ክሉ አድብር ሳሕል ህዬ እብ
ገናይዝ ወስለብለ ዌራይ ጄሽ አባይ
ትከየለ፡ ምሔርበት ክምሰለ ዲብ ወክድ
እንሰሓብ “ሳሕል ቀብር አባይ እግል
ትግበእቱ” ለቤለወ፡ ሳሕል እብ አማን
ቀብር አባይ ወሐበን ፈታይ ገብአት።
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ቀደም ሳድስ ወራርመ ብዙሕ
ወራራት ዲብ ሳሕል ግርዱም ሰበት
ዐለ፡ ሳድስ ወራርመ ክመ ሐልፈው
ወራራት ክም ፈሽል ምሔርባይ ሸክ
ይዐለ እግሉ።
አምዕል ሐቴ መጅሙዐት ከረ
ጀህራይ ምነ ሸፍ ሕፉን ገብእ እቱ
ለዐለ ሰዋትር ሸንከት አባይ ቀደም
ሓልፈት ዲብ እንተ ዲብ ባካት
ማይ ከላሺን ምስል ሐቴ ናይ አባይ
መጅሙዐት ዐይን ሕድ ተሃደፈየ።
ለወክድ ለናይ አባይ ዐሳክር ዘብጥ
ክም ፈትሐውቱ፡ መጅሙዐትለ
ምሔርበት ስዋትር እንዴ ጸብጠው
ትሻፈፈዎም፡ ለባካት ህዬ ዲብ ድቁብ
ሐርብ ከላሺናት ትበደለ፣ ምነ ዌረት
ብዝሓም ትገፋትአው፣ ምን ከራ
መጅሙዐት ጀህራይ ላታ ክልኦት
ተሐከረው፣ ጅህራይ ምሖቱ እንዴ
ደመዐ ደሙ ዲብ ጀልሕ ልሰዕ
ልትሓረብ ምንመ ዐለ፡ ተስፋይ ላታ
ረአሱ ሰበት ትደመዐ እት ቅያብ ኣቲ
ዐለ፣ ለዲብ ሕግስ ዐነክል እስቁብ ለዐለ
ደባብ ወመዳፍዕ አባይ እግል ክሉ
ለምድር እብ ቀናብል ወሰዋሪክ እንዴ
ረጅመዩ፡ ለድዋራት ሐቴ ዶል ዲብ
ጀሀነም ትበደለ። ለመጅሙዐት ለቴለል
ምን ሒለቶም ወለዐል ሰበት ገብአ
እግል ተአንስሕብ ትቀሰበት። ጀህራይ
ተብ ዲብ ልብል ወልትመንቀሽ
ወተስፋይ እብ ሳውሪት ዲብ ልጸወር
ድማኖም ወድገለቦም ዲብ ነድድቶም
ለፈግረው። ከራ ጀህራይ ምን ከልዕ
ፋልሕ ክምሰል ፈግረው፡ ጀህራይ
ወተስፋይ አስክ ሕክምነ ሐሊበት
አተላለው፣ ወለመጅሙዐት ዲብለ
መስከበ ላቱ ደብር ቀጣር አቅበለት።
ደብር ቀጣር እት ምግብ ጀብሀት
ቅብለት ሳሕል ለሀለ ወቁል ድብር
እትገብእ፡ እንክር እግል ክሉ ደማን
ወድገለብ ክምሰልሁመ አስክ በሐር
ለልትመደድ ድዋራት ለትገብእ
ሐረከት አባይ እግል ትራቅብ ምኑ
ውጡይ ቱ፣ ለአድብር ወቁል እግለ
ዲቡ ሻፋም ለዐለው ምሔርበት ማይ
ወሴፈ እግል ተአብጽሕ ስዱድ ሰበት
ዐለ፡ ሙናድሊን ‘ሀጸይነት’ ለትብል
ስሜት ክርስ ሃይባሙ ዐለው።
ጀህራይ ወተስፋይ ዲብ ሕክምነ
ሐሊበት ሐቆለ አስመነው እግል
ዝያደት መርዒት ወዕላጅ አስክለ
ዐባይ ዕያደት ዐምበርበብ ሐልፈው።
ማሲ ምድር ኦሮ ሸምሸም
ለትመለአ ጎንደራን ቀይሕ ዲቡ
እንዴ ትጸዐነው፡ ለዝያደ ሕቀቆም፡
ከብዶም፡ ረአሶም ወመጋባቶም እዙይ
ለዐለ ዲብለ ሸምሸም አተካረረዎም።
ጀህራይ ወለብዕዳም ሸበህ ለዐለው
ሙጀርሒን እብ ግሳዮም እንዴ
ገአው ለድዋራት ለአትቃምቶ ዐለው፣
ለወክድ ለጉንደራን እበ ጨቢብ ወደግ
ዲብ ልደገሕ መደት ሐቆለ ጌሰ፡
እበ ዲብ ታሪክ ሰውረት ኤረትርያ
ለተአትዐጅብ ፍንጌ ምድር ወዐስተር
ተሀንጦጥል ለህሌት ለትመስል ገበይ
‘ብደሆ’ አተንከበ እቦም። ለገበይ እግለ
አስክ ዐስተር ለለአንቀዕርር ደብር
ታኪ ድማን ወድገለብ ዲብ ትትለዋሌ
ትፈግር ዲብ ህሌት ለመካይን ክምለ
ዐነክብ ለዲበ ዕርጌ ለሀንጦጥል
መስል እትከ። ለጉንደራን እበ ስለል
አቅሕሞተት ለትመስል ገበይ ዓዕ ዲብ
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ልብል ወልግዕር እግለ ደብር ድማን
ወድገለብ ዲብ ሳጥሩ ክምሰል ረአ
ጀህራይ ምን ቅያስ ወለዐል ተዐጀበ።
ለምለዐሎም ለዐለ መካይን እግል
ኢልደርገግ አው ኖሶም እግል
ኢልደርገጎ ህዬ ለአፈርህ። ዝያድ 30
ምልውላይ ለቡ ደብር ክም ፈግረው
ለግራሆም ዐለ መሓዛት ሐሊበት ክመ
ቅርድ ምድር ለተርፈ መስል ዐለ፣
ምነ ርሽመ’ተ ደብር ኬን ሸንከት
ዐምበርበብ ክምሰል አድሮረውቱ
ህዬ ለምን ቅብላት ዲብለ ጨቢብ
አወድግ ለአጭረዋርሕ ለዐለ አንዋር
ክም ረአው ክመ ዲብ ሐቴ ዕምርት
መዲነት ለዐሮ ለህለው መስለ እቶም፣
እግለ ምን መዐደይ ዲብ መዐደይ
ለልትዓዴ ሓባል ከህረበት ወዲብለ
አቅሹን ለሀንጠዋጥል ለዐለ ከህረባት
አክ’ለ ረአው ለመጀርሒን ሰኒ
ትረይሐው። ለድማኖም፡ ድገለቦም
ወቀደሞም ለዐለ ዕሙር መዐሳክር ህዬ
ነፍሶም ፈቴቱ፣ ለሐክር ድቁብ ዐለ
እቶም ሙጀርሒን ላኪን ዲበ መካሮም
ሰሮም ዲብ ቅያብ ወሰሮምመ ዲብ
ጠርዕ ወለአንድህ እሊ ክሉ ልርእዉ
ወሰምዕዉ ይዐለው።
ዐምበርበብ ሐቴ ምነ ዕሙር
ድጌ ሰውረት ለዐለ እታ አካን
ዲብ ገብእ፡ ክምሰል ከራ ገራጃት፡
መካትብ ቅያደት፡ አካናት አትሳናይ
ረዋዲ፡ ክርን ገቢል ክምሰልሁመ
ለዐባይ ዕያደት እሱስ እተ ለዐለ
አካን ተ። ለምሔርበት ከርከላሕ
ዲብ ልብሎ እግለ ዲበ ገራጃት ለዐለ
መካይን ዲብ ለአሰኑ ወድንገሔ
ዲብ ወዱ ለድዋራት እግሙላሙ
ዐለው። እሊ ወክድ እሊቱ ጀህራይ
ዲብ ልትፈከር “ አላ…ህ! ሸዕብየት
ሰረ ልትሓረብ፡ ሰራ አድብር እንዴ
ሳጠረ ዲብ አግሉብ ወአብያት
ሀቡይ አግቡይ መካይን ሸቄ።
ሰሮም ዕሙር ድጌ እንዴ አሰሳ እት
ገራጃት ከርከለሕ ወዴ፣ ሰር ሐካይም
ገብእ ከሐማይም ወሑኩራም ሳሬ
ወሰርመ ሰብ መካትብ እንዴ ገብአ
ተውጂሃት ለሀይብ” ቤለ እበ ሓለት
ዲብ ልትፈከር። ከረ ጀህራይ ሕክምነ
ዐምበርበብ ክም በጽሐው፡ ጀህራይ
ሐክሩ ሸበህ ሰበት ዐለ ዲቡ ጸንሐ።
ተስፋይ ላኪን ሐክሩ ትሩድ ወዲብ
ረአሱ ሰበት ዐለ እግል ዝያደት
ዕላጅ አስክ እስብዳልየት ዐሬርብ
ጌሰ፣ ዐሬርብ ለዐቤት ወለጠወረት
እስብዳለየት ሰውረት ለዐለት ዲበ
አካንታ። ጀህራይ ምስለ የም
ለአለቦም ምን ለትፈናታ ድፍዓት
መጸኦ ለዐለው ሙጀርሒን እንዴ
ተሓበረ፡ ላሊ ዲብለ ሐንቴ ምድር
ለትሸቀ አንሑስ (ከናድግ) ዲብ
ልትመዬ ወአምዕል ዲብለ ብሩድ
ዐዝለ’ታ ቅስለ ዲብ ልውዕል እግለ
ሙጀርሒን ለአስሕቆም ዐለ፡ ዝያደት
ሰፈላል መጅሙዐቱ ሰበት ዐለት እቱ
ለሑድ አምዔላት ለዲብ ሕክምነ
ወደየን ሖል መስለያ ዲቡ፡ ዲብ
እሊ ወክድ እሊ ዲብ ጀብሃት ነቅፈ
ወቅብለት ሳሕል ልሰዕ ፍንጌ ዌረት
ወምሔርበት ሸፍ ድቁብ ለአተላሌ
ዐለ፡ ላመ ዕያደት ዐምበርበብ ለዐለት
እቱ ድዋራት ላሊ ወአምዕል እብ
ለክፍ ጥያራት ልትረጀም ዐለ።
ልተላሌ….
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

መሐመድ እድሪስ

ጀላል ሮረ-ማሬት ክም በዲሩ

ዮም 03/10/2018 ጽብሕ
ምድር ምን መዲነት ነቅፈ አስክለ
ጀሀት ምውዳቅ ጸሓይ ለህለ ሮረ
ሐባብ አግወሕነ። አሰልፍ እብ
ሕሊል ፈለክ፡ ሐቆሁ እብ ሕሊል
ወግሬት ሄራርነ አተላሌነ። ለገበይ
ለሬመ ክፋለ ምን ሕሊል ዲብ ሕሊል
ሰበት ገብአ ህዬ፡ ምስለ ቀደም ሑድ
አምዔላት ዛልመት ለዐለት ዝላም
እብ ፍንቱይ ለመሓዛት እኩይ
ሰበት ጸንሔነ፡ መኪነትነ ገበይ እት
ነአስኔ እግላቱ እንሳፍር ለዐልነ።
አስክ ዳሕየት ሮረ ማሬት
ለተአተንክብ ገበይ ክምሰል ቀረብነ
ላኪን፡ ስካን ማሬት ምን ጽቤሕ
ምድር እንዴ አስተብደው እግለ
እብ ወሒዝ ካርበት ለዐለት ገበይ
እት ለአሰኑ ጸንሐውነ። ሕናመ
ለትበገስነ እግሉ ዳይ ምን እለ
አካን እለ አስተብዴናሁ። ምን
ሕሊል እንዴ ትባለሐነ ህዬ እበ ሐቆ
ሕርየት እብ በዳሪት ገቢል ማሬት
ለትቀፈረት ገበይ ድማን ወድገለብ
እት ንትለዋሌ አስክ ሮረ-ማሬት
ፈገርነ።
ማሬት ምነ እት ምዴርየት ነቅፈ
ለህለየ እዳራት እት ገብእ፡ ሐቴ
ምነ አርባዕ እዳራት ደዋዬሕ ሮረ
ሐባብ ተ። እብ ምውዳቅ ጸሓይ
ምስል አቅሊም ጋሽ በርከ፡ እብ
ቅብለት ምስል ምዴርየት አዶብሐ፡
እብ ምፍጋር ጸሓይ ምስል መዲነት
ነቅፈ ወእብ ግብለት ምስል ዳሕየት
ሮረ በቅለ ለትትሓደድ እብ ሐርስ
ወርዕዮ ለልትናበር ዝያድ አልፍ
ቤት ለሸምል ሐድ 4000 ትንፋስ
ለነብር እተ እግል ሮረ ቀዬሕ፡
እትማሼለት፡ በለስ ወወግሬት
ለትከምክም ዳሕየት ተ።
ምነ ገበይ ለእኪት እግል
ንትባለሕ ወቅት ምንመ ነስአ ምኒነ፡
ሐቴ ዶል ምን ረአስ መኪነት ዲብ
ንትከሬ ወምስለ ሸዐብ ገበይነ ዲብ
ነአሰኔ እት ክልኤ ለካሸት እግለ እብ
ተሰስ ለለብሰ አድብር እት ነዐፌ
ወእብ ግርመቱ እት ንትለወቅቱ
እብ ብሼሽነ ዲብ ሕግስ ደብር
ማሬት ለትጸገዐነ። እግለ ልሰዕ
እብ ውሒዝ ሑርምት ለዐለት
ዲብ መወቀል 2,200 ምትር ምን
ጠፋሐት በሐር ለህሌት ገበይ
እንዴ ጸበጥነ ህዬ አስክ ሮረ ማሬት
ክምሰል ፈገርነ፡ እግለ እት ገበይ
ሳድፈነ ለዐለ ከርከለሕ ወበቲክ
ሰእየት ለለአትረሴዕ ቴለል ትከበቴነ።
ምስለ ብሩድ ሸማል ኣውለት እግለ

እት ሰኔት ሓለት ለህለ ሰሩ እት
ሸዌት ለቀርበ ወሰሩመ ለትሸጋረ
ግረህ ምስል ለትፈናተ ዕጨይ ነረድ
ወወግሬ ለትገልበበ ጋድሞታት
ወከረቢት እት ነአቀምት ለዐለ
ሓርያይ ሄራርነ ላተ ነፍስ ትፈትዩ
ወሰእየት ለወስክ ዐለ።
ማሬት ቀደም ገሌ ሰኖታት እብ
ኢረኪብ ማይ ትትጀረስ ምንመ
ዐለት፡ እብ ፈድል ጅህድ ወበዳሪት
ስካነ ላኪን ምነ ህንጡጡል እተ
ለዐለ ሕዳን-ማይ ወጽምእ እንዴ

እስታዝ መሐመድእድሪስ መሐመድዐሊ

ትባለሐት፡ ዮም ነኣይሽ ወዐባዪ
አሽራም ወረህያታት እንዴ ትሸቀ
እተ እብ ተማሙ ለአስክ ረዪም
ጀሌሕ ለዐለ መጀራብብ ወመዓቅቅ
እንዴ ትካረዐ ምድር ማሬት ዲብ
ንቀዕ ብዱል ጸንሔነ። እብ ፈድል
እሊ እት ሕፍዘት ማይ ወትርበት
ለገብአ ጸገም ገቢል ማሬት፡ እሊቱ
ዮም ሸዐብ ማሬት ወንዋዩ ረዪም
እንዴ ኢልትሼቤ ምን ከርስ ምድሩ
ምነ ዘሬ ለሀለ ማይ ሰቴ ወእግለ
እብ ዕጨይ ለትገልበበት ትርበቱ
ህዬ ርዮሕ ወብሱጥ ዲብ እንቱ
እበ ወደዩ ጅህድ ወጸገም ልትሐበን
ህለ።
እዳረት ዳሕየት ማሬት ምነ
ፋዬሕ ረወሪት ሮረ ሐባብ እት
ገብእ፡ ምን ምግብ እዳረት ማሬት
አስክ ከረ በለስ ወሮረ ቀይሕ አርበዕ
ስዖታት ሄራር ለአትሐዜከ። ሮረ
ቀይሕ አስክ ከረ ሐስተ ወአዶብሐ
ለለአደንን አካናት እት ገብእ፡ ዲቡ
ለነብር ሸዐብ ለበዝሐት መናበረት
እት ርዕዮ ለተንከበት ተ።
ዮም ዓመት ሮረ ማሬት እብ
ለትፈናተ አዝረአት እንዴ ገረመት
ወትገልበበት ትከበተተነ። ሽዒር፡
ሽንራይ፡ ማሼለ፡ ዐተር፡ ዐይኒ-ዐተር፡
ፉል፡ እንጣጤዕ ወለመስሉ እንዴ
ትዘረአ ጋድሞታተ ወአድብረ ክሉ
እብ እክል ወሸዐብ ግልቡብ ህለ።
ስካን ማሬት ህዬ ቀይም ሰኒ እግል
ልግበእ እሎም እብ ሰእየት ታመት

ረአስ ግርሆም እንዴ ሐድረው እክል
ዲብ በትኮ ወሰዐር ዲብ ጨንገዖ
እብ ገጽ ፋሬሕ እት መስኢት ሰኔት
ጸንሐውነ።
እምበል
እሊመ
ማሬት
ለትትአመር እቡ ለትፈናተ ርዝቅ
ዕጨይ ቱ። ነረድ፡ ወግሬ፡ እርግቴ፡
ዐጋም፡ ሻሞት፡ ቅሎሺም፡ ሕገም፡
ክምሰልሁመ ዲብ መዳንን ለበቅል
ተሰስ፡ ቅልንቃል፡ አውሔ፡ ለሸም፡
ጸሐት፡ ጸሮት ወለመስሉ ጅንስ
ዕጨይ ምን አርዛቅ ማሬት ቱ።
እሊ ዕጨይ እሊ ህዬ እብ ፈድል
መርዒት ወከባካብ ገቢል ማሬት
እት ሰኔት ሓለት ህለ።
ሙዲር ዳሕየት ማሬት አሰይድ
ዐሊ መሐመድ ዐብደለ እብ
ሰበት ወራታት ኬወ ወከደማት
እጅትማዕየት ናይለ ዳሕየት ዲብ
ልትሃጌ፡ ሸዐብ ማሬት ምነ እት
ሳምን ለህለየ ሰቦዕ አምዕል ለአርበዕ
እት ዳይ ኖሱ ወለሰለስ ህዬ እት
ናይ ሕበር ኬወ ለልትፈረር እተን
ሰበት ገብአየ፡ ለአኬት ገበይ እግል
ለአስኑ ማይ ወትርበት እግል ልሕፈዞ
ለወድዉ ጅህድ እብ ቀለ-ቀሎ
ለልትረኤ ክምሰል ኢኮን ሸርሐ።
አሰይድ ዐሊ እንዴ አትለ፡ ቀደም
ሕርየት ሮረ ማሬት ዲቡ ለተአቴ
ገበይ መኪነት ለይዐለት እቱ፡ ስካን
ማሬት ህዬ እብ መጽዕን ሌጠ
ልትከሬ ወፈግር ለዐለ ግረ ሕርየት
እብ ጅህድ ወመባደረት ሸዐብ ምን
ወግሬት አስክ ማሬት ለትፈግር
ገበይ ኖሱ እንዴ ሀንደሰ እብ
ነሐሩ ወፍክሩ እግል ልሽቄ ቀረረ።
እሊ ቀራር እሊ ህዬ ዲብ ዐውቴ
አብጸሐዩ። ለክርን መኪነት ሳሜዕ
ኢለአምር ወከፈር መኪነት ካይዱ
ለኢለአምር ሮረ ማሬት ህዬ እብ
ፈድል ሸዐብ ማሬት መካይን እት
ለዐርግ እቱ ዶል ትርኤ እራደት
ገቢል አክልአዪ ትርድት ክምሰል ተ
ትትየቀን።
ብዕድ ዲብ ክዳማት እጅትማዕየት
ረኤነ ምንገብእ፡ ለአግደ እግል
ወድ አዳም ለለትሐዜ ማይ ሰበት
ገብአ፡ ገቢል ማሬት ዲብለ ሐልፈ
ስኒን እግል አዳሙ ወንዋዩ ለዐዝብ
ለዐለ ኢረኪብ ማይ ዮም ስካን
ማሬት ቡልሓም ምኑ ህለው።
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እሊ ህዬ ለገቢል እብ ናይ ኖሱ
በዳሪት ወእብ ሰዳይት ሕኩመት
ዲብ ሕፍዘት ማይ ወትርበት እንዴ
ትፈረረ ለግምሽ ዲብ ኢመዓሉ
ልውዕል ለዐለ ማይ ዲብ መስለሐቱ
ክምሰል ልውዕል ወደዩ። እብሊ
ህዬ ለትፈናተ ረህያታት ወአሽራም
እንዴ በነ፡ ዮም ማሬት ዲብለ ጊስከ
እተ አካን እብ ማይ ለትረገሐ
አሽራም ወመራታት ትርኤ እተ።
ለእብ ሐገሌብ ማይ ዲብ በዴ
ወሰርት ገይስ ለዐለ ዕጨይመ እብ
ፈድል እሊ ለገብአ ናይ ሐፊዝ ማይ
ወትርበት ዕጨዩ እንዴ ገምለ ዲብ
ሓለት ሰኔት ህለ። ዮም ጋድሞታት
ወከረቢት ማሬት ምን ጀፈር እት
ጀፈር እብ ዕጨይ ጋምል እንዴ
ትገልበበ ስድ ትርእዩ፡ ዶር ሸዐብ
ዲብ ሕፍዘት ማይ ወትርበት አክል
አዪ ዐቢ ክምሰልቱ ሸክ ኢትወዴ።
እሊ ራህያታት እሊ እግል ሽቅየት
እብ ጀሀት ሕኩመት ናይ እስምንቲ
ሰዳይት ክምሰል ገብአት ወእብሊ
ሰሩ አሽራም እብ እስመንቲ እንዴ
ትሸቀ ደማን ለቡ ማይ እክእሉል
ክምሰል ህለ ምን ቅሩብ ረኤናሁ።
እብ ፈድል እሊ ጸገም ሸዐብ
ወሕኩመት ህዬ ለጀላል ወግርመት
ምድር ማሬት ላቱ ዕጨይ ወሰዐር
ክምሰልሁመ ሔዋናት ከደን ዲብ
በርክት ክምሰል ጌሰ ስካን ማሬት
ኖሶም ለልሽሁደ አማን ተ።
ዮም ዲብ ማሬት መሐገዝ ማይ
ሲቶ ይህለ፡ ለማይ እክእሉል ለህለ
ከዛናት ህዬ፡ ሐጋይ ወከረም እንዴ
ኢነጽፍ ለሓጌ ወለአከርም ህለ።
ዲብለ ድዋራት ለትፈናተ አክራን
ሰራይር እብ ፍንቱይ ሓጉል
ወከራከሬታት አተንሰዮት እግል ኖሱ
ናይለ እብ ዶል-ዶሉ ዲብ ገምል
ወወሼዕ ገይስ ለህለ ዕጨይ ወሰዐር
ክምሰልቱ ምስልነ ለሄረረ መስኡል
ፈሬዕ ውዛረት ሐርስ ምዴርየት
ነቅፈ አሰይድ ጃበረ መሐመድ
ሸርሐ።
ተዕሊም እበ ከስስ፡ መስኡል
ተዕሊም እዳረት ደዋዬሕ ማሬት
እስታዝ
መሐመድእድሪስ
መሐመድዐሊ “ዲብ ማሬት ምን
ሰነት 1999 ቱ እብ ሕኩመት ሐቴ
መአንብታይት ቤት ምህሮ
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አሰይድ ዐሊ መሐመድ ዐብደለ

ለትከሰተት። ዲብ እሊ ቅሩብ
ወቅት ህዬ ለዲብ ረዋኪብ እንብትት
ለዐለት መድረሰት እብ ዘበናይት
ገበይ እንዴ ትበኔት ምን 1ይ8ይ ፈስል ተአደርስ ህሌት። ሰለስ
መናጥቅ ናይለ ዳሕየት በሀለት ሮረ
ቀይሕ፡ በለስ ወወግሬትመ ሐትሐቴ
መዳርስ እንዴ ትከሰተ እተን
ክድመት ተዕሊም ለሀይበ ክምሰል
ህለየ ሐበሬነ። እሊ ህዬ ሸዐብ
ውላዱ ዲብ ለአደርስ ዲብለ ተሌ
ተጠውር እግል ልብጸሕ ምሽክለት
አለቡ። ምህሮ እግል ዐባዪመ ዲብ
ማሬት እብ ክምሰልሀ ገበይ ልተላሌ
ህለ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ ደረሰ
ማሬት ዲብለ ገብእ ወራታት ኬወ
ልግበእ ወብዕድ ነሻጣት ዶር ዛይድ
ልተልሀው ክምሰል ህለው እስታዝ
መሐመድእድሪስ ሸሬሕ። እግል
መሰል ዲብ ናይ ሐርስ ልግበእ
ወብነ አብያት ግድዓም ወሕጉዛም
ዲብ ስድየት፡ ዲብ ሀረሞ ወበቲክ
ክምሰልሁመ ዲብለ እብ ሸዐብ
ለትገብእ ኬወ አስነዮት ገበይ
ወሕፍዘት ማይ ወትርበት ሻርኮ።
እሊ ህዬ ደረሳይ ንዝምት ቅወት
ሰበት ገብአ መሻረከት ዛይደት
ክምሰል ተሀሌ እሉ መምህር
መሐመድእድሪስ ሐበረ።
ዓፍየት ለከስስመ ዲብ ማሬት
እብ መባደረት ሸዐብ ሐቴ ዕያደት
ሸዐብ እብ ማሉ ወነሐሩ ክምሰል በነ፡
ወእግል እለ ዕያደት ለገበኦ ሐካይም
ህዬ እብ ሕኩመት ልትረበቶ ክምሰል
ህለው ሙዲር ምዴርየት ነቅፈ
አሰይድ ያቆብ እድሪስ ሐበረ።
ሐቆ እለ ሕናመ ለናይ ክልኤ
አምዕል ዲብ ማሬት ለወዴናሀ
ወምስለ ሰእየት ለለሀይብ ቀይም
እግለ ድዋራት እንዴ ይእመሽጉ
ለታርፍ ዐለ ዳይነ እግል ነአትምም
አስክ ነቅፈ አቅበልነ።

ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ
ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ
ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር
ወሰውረት (1952-1962) እበ
ልብል አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡
እት ምዕራፍ 17 ለትከተበ
“ክርየት መንዴረት ኤረትርየ
ወመደረተ” ለታይን ጽበጥ እግል
ዮም 5ይ ክፈል እግል ንርኤቱ።
ዲብ ዮም 23 የናይር፡ ድባጥ
ቅወት በሐር ዲብለ ደሐረት
እተ መናሰበት ሀይሌስላሴ እግለ
መናሰበት፡ “እሊ ጠረፍ በሐር ቀየሕ
ምን ንጉስ ነገስትነ ሔክማይ ወቅት
ረዪም ፍንቱይ ዐለ ዲብ እሙ
ለአቅበለ እቱ ወቅት ዲብ ሕሳብነ
በልሰነ…” እንዴ ቤለ ሐመደዩ።
“…ለእንፈትዩ ሸዐብ ኤረትርየ እብ
ልብ ወእብ እምነት ተእዪዱ ክምሰል
ሀቤነ እንዴ ኢንዘከሩ ኢነሐልፍ…”
ህዬ ቤለ።
ክምሰል ፈክ ናይ እሊ ክሉ፡
ሸዐብ ኤረትርያመ ደዓም እብ
ወራር ዐንበጠ ሰበት ተአዘ፡ ሀጸይ
ሀይለስላሴ እግል ሸዐብ ኤረትርየ
ምን ድፍዐት ግብር ናይ 19581959 ሕር ክምሰል ወደዉ
አትአመረ። እሊ፡ ግረ 1953-1954
እግል ካልኣይ ወቅት ለወደው
ዱቅሪ ኣተዮት እዴ ዲብ ቅደይ
ኤረትርየ ዐለ። እብ ተውሳክ፡ ምን
አምሪከ እብ ሰዳይት እግለ ትረከበ
188 አልፍ ኩንታል እክል እግለ
ዝያደት እዙያም ለዐለው እግል
ልትወዘዕ፡ ናይ ሔዋን ርዝቅ ዐድነ
እግል ትእዜ እብለ ኢትቀድር ገበይ
ህዬ፡ ሐ አስክ ካርጅ እግል ትዘቤ
ሰምሐው።
እሊ ክሉ፡ እብ ኪደት ስልጠት
ሕኩመት ኤረትርየ፡ ልብ ሸዐብ
ኤረትርየ እግል ብልሰት አው እግል
መትዛባይ ለገብአ ናይ ሀይለስላሴ
“ውዳይ-ስን”፡ ታመት ከብቴ ሸዐብ
ረክብ ህለ ለልብል መትአማማን ዲብ
ቀበት ሕኩመት ኤረትርየ ክምሰል
ኢዐለ ለለርኤ ሐብሬታት ላኪን
ኢተሐገለ። ዲብለ ሀይሌስላሴ አስክ
አዲስአበበ ለአቅበለ እተ አምዕል፡
ረስሚ በዐል ንሳል ሕኩመት
ኤረትርየ ላተ ዘመን፡ እለ ለተሌ
አሰፍ ለተሓበረ እተ ፊነ ሀበት፡
ሸዐብ ኤረትርየ፡ ምን ግርማዊ
ንጉስ ነገስት ለረክበዩ ውዳይ-ስን
(ቸርነት) ለልትመጣወር ዐውል
ክምሰል ሀበ እቱ እግል ልትረኤ
ለቀድር ላኪን ናይለ እብ ግርማዊ
ንጉስ ነገስ ለትትመረሕ አቶብየ
ዐባይ ሐቴ ክፋል ክምተ እንዴ
ኣመረ፡ እምበል ፍንቲት እብ ዎሮ
ደሚር፡ እግል ዐቦት ወሐዳረት
ወጠኑ ሸቀ ወፍቲ ወጠኑ አተረደ
ምንገብእ፡ እሊመ ምኑ ክምሰል
ኢገምም እምነትነ ቅያስ አለበ።
ምን ክፋል ዎሮ ዲብ አቶብየ
ዐባይ እግል አርወሐቱ ኢልርእየ
ገብእ ለልብል ሸክ ሕኩመት
ኤረትርየ ምን ኢለሀሌ፡ እለ ፊነ እለ
ወይአትሐዜት ዐለት። ዲብ መከለስ
ዝያረቱ፡ ምን መከረዪ ጥያራት
አስመረ ልሳረሕ እት ህለ ሀጸይ

ክርየት መንዴረት ኤረትርየ ወመደረተ

ሀይለስላሴ፡ ሐቴ ወሱክ ባቅሺሽ
ሀበ። ዙባጥ ፖሊስ ኤረትርየ እንዴ
ትሰርሰረው ናይ ስርሐ ሰላም ዲብ
ለሀዩቡ፡ ለሀጸይ እግል ቃይድ ፖሊስ
ኤረትርየ ኮሎኔል ተድለ ዑቅቢት፡
ዎሮ ፈርድ ሀድየት ሀበዩ። እት
ረአስለ ፈርድ ናይ ወርቅ ታጅ፡
ል.መ.ኃ.ሥ. ለልብል ደህብያይ
ሕሩፍ ውቁር እቱ ዐለ። ናይ ማይ
ወልዱ ልኡል መኮንን ሀይለስላሴ
መሰደስ እግል ተድለ ዑቅቢት
ሀድየት ሀበየ በህለት ቱ። ክእነ ላቱ
ቅርብ ወ” ናይ ዋልዳይ ህያብ”
እት ረአስ ኮሎኔል ተድለ ለከልቀዩ
ናይ ከርስ ወዲብ ሕድ ለኢበይእ
ሽዑር እት አካኑ እግል ንርአዩ ቱ።
ምስል
ክርየት
መንዴረት
ኤረትርየ በገ፡ ንዛም ፈደረሽን
ኤረትርየ ምስል አቶብየ እግል ሞት
ትፈረደ። ሕኩመት አቶብያመ ክሉ
ለዐለ ሸክ እንክር እንዴ ከሬት ናይ
ሕብረት ታምም በራምጀ እት ፍዕል
እግል ተውዕል ትበገሰት። ምስል
አስፈሀ ወልደሚካኤል እብ ፋዬሕ
ለሀድገ አቶብያይ ኬትባይ ዘውዴ
ረተ፡ እብ ሰበት ሽዑር አስፈሀ እብሊ
ለተሌ ወስፈዩ።
አስፈሀ ወልደሚካኤል ህዬ፡ እለ
ዕላመት ኤረትርየ እግል ትግበእ
እብ አባያምነ ለተአሰሰት ማቲየንዞ
ለከልቀየ መንዴረት ሰበት ትከሬት፡
እግል ሄራር ኣንድነት ታመት
እስትንቡረት
ወመአንብታይት
ምስዳር እንዴ ወደ ዐለበየ።
ዲብ ዝክረት ናይለ ገሌ ናይለ
ወክድ ለሀይ ሰብ ሰልጠት ሕኩመት

ፍንቲት ሰልጠት ዐለት እሉ ተድለ
ዑቅቢት። ተሐት ኢንተርኒ (ሽኡን
ዳክልየት) ስክርቴር እግል ልግበእ
ለወጅቡ እብ በይኑቱ ለሸቄ… ክም
ምራዱቱ ለወዴ፡ ክም ምራዱ ለአስር
ወፈቴሕ። ሰበት እሊ፡ ለአወላይ ናይ
ሕብረት ህቱቱ ለዐለ” ለልብል በሊስ
ሀበ።
እብ ሰበት ዲሜጥሮስ ላኪን
ገብረዮሃንስ ፍንቲ ለትቤ ሐብሬ
ሐድገ።
መንዴረት
ኤረትርየ
እግል ትትከሬቱ ክምሰል ትበሀለ፡
ገብረዮሃንስ ዲብ ቀሽ ዲሜጥሮስ
እንዴ ጌሰ እግለ ትበሀለዩ እብሊ
ለተሌ ፈቅደ።
ተሃጌኩዎም፡
“አቡዬ
ቀሽ
እለ ዐድ እግል ተሓቡረ ገአኩም
ምንገብእ እብ ዋዴሕ እት ሕድ
ሓበርናሀ አፎ ኢትብሎ? እብ
ጭራም-ጭራም ክእነ ትወዱ።
ዲብለ አሳስ አፎ ኢንተንከብ?
ዐጭም ለአለቡ እግልሚቱ ሸረርፍ
እት ወዱ ተአበዱወ? እቤሎም።
ህቱ ህዬ፡ “እሊ እናስ (ሀይለስላሴ
በህለት ቱ) ለመንዴረት አክለ ረአ
ክልኤ ደውለት መስለ እቱ ሰበት
ህለየ፡ እግለ ከሬናሀ ምንገብእ፡ እሊ
ፈደሬስዮኔ እግል ልሕደግ እግልነ
ሰበት ቀድርቱ፡” እንዴ ቤለ በልሰ
እቼ።
አስፈሀ እብ ጀሀቱ፡ ቤለ
ገበረዮሃንስ፡ እግል ከሪ መንዴረት
ኤረትርየ
እንዴ
አቅለለው
ኢልርኡዉ። ቃኑን ሕኩመት
ዲብ በደሎት አከይመቅርሕ እግል
ኢልእቴ፡ ሕብር መንዴረት ኤረትርየ

ወምስሎም ቅርብ ለዐለት እሎም
አንፋር ላኪን፡ መትከራይ መንዴረት
ኤረትርየ እብ ቀልብ ናሴሕ ወበዳሪት
ሜርሓይ ሕኩመት ወመልሂቱ እንዴ
ኢገብእ፡ እብ ጨቅጥ ምን ሕኩመት
አቶብየ መጽአ ለልብል እንረክብ።
አግደ እብ ሰበትለ እግል ኬትባይ
ለሸርሐዩ፡ ዲብ ምጅልስ ውዘረእ
አሰፈሀ ወልደሚካኤል ስክርቴር
ሽኡን እቅትሳድ ለዐለ ደጃዝማች
ገብረዮሃንስ ተስፋማርያም ቱ። ዲብ
ሰነት 1958-62 ምን ሰልሲቶም
ሰብ ሰልጠት ኤረትርየ - አስፈሀ፡
ዲሜጥሮስ ወተድለ ዑቅቢት አግደ ህንዲዶ እግል ከሪ መንዴረት
ልብል ለዐለ ልግበእ ወእግል ሓበሮት
ኤረትርየ እት አቶብየ ምንቱ ለዐለ
እተ ልብል ሰኣል፡ “ተድለ ሌጠ በል።

ለናይ አቶብየ ክምሰል መስል እግል
ዊደትመ ምክር ክምሰል ሀበ ናይ
ቃኑን ሰብ መቅደረት ለትከበተውቱ።
እብ ናይ እሎም ምክርቱ ህዬ፡ “ምን
እለ ምዕል ወሐር… መንዴረት
ኤረትርየ እሊ ትመስል…” እንዴ
ቤለ መንዴረት አቶብየ ለአቅረበ።
እሊ ለመስል በህለት እግል
ሐመጣማጥ አስፈሀ ወዲሜጥሮስ
ዲብ ወራት አፍረሶት ፈደሬሽን
- ሐብሬ እብ ጀሀት ጀሀቱቱ
ለልትሀየብ። ዲብ ደነግብ እሊ
ክቱብናመ ዝያደት ተፋሲል እግል
ንርኤ ቱ። እሊ ኢሰባት እሊ ላኪን፡
ምስል ብዙሕ ናይ ብሕተ መስለሐት
ወብዕድ መስኢት ለትረጨቀ ሰበት
ዐለ፡ እብ አማን መስለሐት ሸዐብ
ኤረትርየ ፈደሬሽን ምን ልትሐፈዝ
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ልትፈደል ምነ ልብል መበገስ
ልትፈረር ዐለ ብሂል ለለአቀድር
ኢኮን። ለሰብ ሰልጠት እብ ሰበት
ከባደት ወመደረት ናይለ መዋዲቶም
ታምም ፈሀም ዐለ እሎም ብሂልመ
ስዱዱ ቱ።
እብለ ልግበእ ወእብ ሎሀ፡
መትከራይ መንዴረት ኤረትርየ
ለልታለዩ አዚም ሸዐብ እበ ሐቴ፡
ሕኩመት አቶብየ እግለ ወዴተ እት
ሕብረት እግል ተአትሻክት ሰበት
አትናየተየ እበ ካልእ፡ እግል ንዳል
ሸዐብ ኤረትርየ መርበይ ብዕድ
ሰበት አጽበጠዩ ሐደስ ዐቢ ገብአ።

ከሪ መንዴረት
ወእድንያይ ረድ ፍዕል
ግረ መትከራይ መንዴረት
ኤረትርየ፡ እግል ሕኩመት ኤረትርየ
ክምሰል ትትከየድ ለወደ ብዕድ
አስባብ እብ ጀሀት ሰብ ደማን ፈደራል
ቀራር ምጅልስ ቅራን በህለት እብ
ጀሀት አምሪከ፡ ብሪጣንየ፡ ፈረንሰ
ወእተሓድ ሶቬት - ለቴለል ለዋጅህ
ረድ ፍዕል ሰበት ኢመጸኣ ቱ።
ምን ክሎም ለዲብ አስመረ
ሳክናም ለዐለው ቁንስላት፡ ለናይ
አምሪከ ዝያደት እበ መዋዲት
ትሻቀለ። እሊ ህዬ እግል ቁንስላት
ብሪጣንየ ወኢጣልየ ሐበረዮም።
ቁንስል ብሪጣንየ ላኪን፡ መትከራይለ
መንዴረት እንዴ አትናአሸ ረአዩ።
አምሪኪ ቁንስል ኣርል ሪቺ እብሊ
ለተሌ ከሊማት ሸርሐዩ።
ለወድ እንግሊዝ፡ ቀራር ምጅልስ
ቅራን ልግበእ ወቃኑን ሕኩመት
ኤረትርየ እሊታት ለሸሬሕ ሰነድ
ሰበት ኢኮን፡ ከቀድየት (ከሪ
መንዴረት አሀምየት አለቡ። ክልኢቱ
ወሳይቅ ልትሳደቅ እት ህለ፡ እግል
ሓድረት ሓለት ኤረትርየ ዲብ ወግም
ሰበት ኣተ፡ ሕኩመት አቶብየ እግል
ትባልሑ ለንታከዩ ጋር ቱ። እብ
ድግማን ህዬ፡ ኤረትርየ ዲብ ሐንቴ
ትርድት መራቀበት አቶብየ እግል
ትእቴ መስለሐትናተ፡ ሰበቡ ሕኩመት
አቶብየ ትደቀብ፡ አካነትነ ዲብ እለ
መንጠቀት አፍሪቀ ትተረድ…
ለልብል ረአይ ድቁብ ወሰከ እዬ።
ቁንስላት አምሪከ ወኢጣልየ
ላኪን እብ ረአይለ ናይ ብሪጣንየ
ኢትዋፈቀው። ሪቺ እብሊ ለተሌ
ሸርሐዩ፡
ቀራር ምጅልስ ቅራን ወቃኑን
ሕኩመት ኤረትርየ ነቃስ ምንመ
ቡ፡ ሕኩመት አቶብየ እግለ እሊ
ሰነዳት ለከተበዩ ንየት ምጅልስ ቅራን
ዲብ ትከይድ ምን ቃብል እግል
ነአቅምት ራቴዕ እንዴ ኢገብእ፡
ለኢጣልዪን ወአነ ሐበርናሁ። አኪድ
እግል ሕኩመት አቶብየ አደቀቦት
እግለ ሔሰት መስለሐት ናይ ቅዋት
ምውዳቅ ጸሓይ ምንማቱ፡ ለሕኩመት
አቶብየ ዲብ ኤረትርየ ትወድዩ
ለህሌት መዋዲት ዲብለ ሀደፍ ለሀይ
እግል አብጸሖት ለሰዴቱ ይእብል።
ለአቶብዪን እት ረአስ ኤረትርዪን
ልትነፈዖ እቡ ለህለው ቅያሱ ለሐልፈ
አከይ-መዋዲት፡ ናይ ካርጅ ሰዳይት
ዶል ትትረከብ ዲብ ዎሮ እግል
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ሕኩመት አቶብየ ወእግል ድወል
ምውዳቅ ጸሓይ ለለአትሐውን ናይ
ከርስ ደረር እግል ልሰብብ ቀድርቱ
ለትብል ቅራመት አቅረብነ። ክምሰል
እሊ ናይ ከሪ መንዴረት ለመስል
መዋዲት፡ ዲብ ቀበት ኤረትርየ
ድዶም (አቶብዪን) ለኢተትሐዜ
ጽልእ እግል ትቅነጽቱ ለለዐድም።
ሐሬ ህዬ እት ረአስ እለ ደውለት
ታምም ወለለአደሜዕ መራቀበት እት
ህሌት እለ፡ እግል ዎሮ ጭሬማይ
ጨርቅ እግል ወርከዮት እት ልብሎ
እግለ ህለ ዓም ኢገናዐት ምን ሐዲስ
ኬልሞ ህለው ማሚ….
እሊ ሌጠ እንዴ ኢክፌ፡ ቁንስል
ሪቺ እብ ሰበት ሓለት ኤረትርዪንመ
እሊ ለተሌ መጌማይ ረአይ ሀበ።
ለመስአለት ዐባይ፡ ኤረትርዪን
እግል አርወሐቶም ዲብ ክምክምት
ስያስያይት መጅሙዐት መቃወመት
እግል ልበድሎ መቅደረት ወሐጠር
እግል ለሀሌ እሎምቱ ለልብል። እብ
ሰበብለ ነብሮ እቱ ለህለው ዐገል
ስያሰት፡ ብዝሓም ምኖም ዲብ ሐብስ
ሀለዮቶም አስክ እለ እብ ክሱስ እሊ
ኢትበገሰው። ምናተ ቴለል እብ
ሸፋግ እግል ልትበደል ቀድር…
ከሕኩመት አቶብየ ክምሰል እሊ
ትወድዩ ለህሌት እግል ሄራር እት
ጫርም ሐቴ ለትመጽእ ይህሌት
እት ትብል ሐሲብ ናይ ልባብ እግል
ልግበእ ለኢቀድር ቱ።
እብሊ እንዴ ኢበጥር፡ ቁንስል
ሪቺ፡ እግል ጌማሙ ወአሰፉ ዲብ
ዋሽንግቶን እግለ ህለው ውቁላም
መስኡሊኑ ሐበረ። ደግላስ ዲሎን
ለልትበሀል እተ ወክድ ለሀይ ከታብ
ቅደይ ካርጅየት አምሪከ ለዐለ ውቁል
በዐል ሰልጠት እግል ወጀሀት ነዘር
ሕኩመት አምሪከ ለፈዴሕ በሊስ
ሀበ።
ዲሎን፡ አሰልፍ ከሪ መንዴረት
ኤረትርየ ዲብ ሸጢብ እዳረት ከርስ
ኤረትርየ ክምሰል ለአመርሕ ዋፈቀው።
እንዴ አትለ ኤረትርዪን እብ ንየቶም
መንዴረት ከረው ወእግል ሕብረት
ጠልቦ ህለው ለትብል ቅራመት
እንዴ ረፍዐው፡ አቶብዪን ሕብረት
ምስል አቶብየ አክል እሊ መጥሉብ
ክምቱ እግል ሸዐብ ሶማል እግል
ልርአዩ ወክምሰል መስሐቢ እግል
ልትነፈዕ እቡ ለሐስቦ ለሀሉ ለልብል
ናይ ተርጀገት ረአይ ወሰከ። “ክእነ
ገብአ ምንገብእ፡ ሕኩመት አቶብየ
እብ ሰበት ሸዐብ ሶማል ለህለ እለ
ፈሀም ምነ እንጌምሙ ሰኒ ለደሀራ
ቱ…” ለትብል ተርጀገት ሸርዐበ።
ገጽ
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ሐዝ ቺኩንጉንየ (Chikungunya Fever) “ከርፈስ”
እትሊ እያም እሊ ዲብ ሱዳን
ውላያት ከሰለ ወበሐር ቀየሕ
እንዴ ቀንጸ አዳም ብዙሕ ጸብጥ
ለሀለ እብ ሐናኒት ለለዐዴ ሕማም
እብሁዝ ሀለ። ለሕማም ዲብለ እግል
ኤረትርየ ለቀርበት ውላየት ሱዳን
ልትረኤ ሀለ። ላመ እግሉ ለተዓዴ
ሐናኒት ዲብ ኤረትርየ ሀሌት።
ምስል እሊ ሐረከት አዳም ክልዶል ሰበት ሀሌት ዲብ አቃሊም
ጋሽ በርከ፡ ዐንሰበ ወቅብለት በሐር
ቀየሕ እግል ልትረኤ ለቀድር እበ
ሓለት ሀሌት። ኖሱ ዲብ መዲነት
ተሰነይ እንዴ ትረአ ብዙሕ አዳም
ሕሙም እቡ ሀለ። ከእሊ ሕማም
እሊ ሚቱ ወከፎ ንትሰለም ምኑ?
ሐዝ ቺኩንጉንየ እብ ቫይረስ
ለመጽእ፡ ወምን ሕሙም ዲብ
ሕያይ እብ ሐናኒት ለለዐዴ ዎሮ
ምነ ሐዝ ለወዱ ሕማማት ቱ።
ሐዝ ቺኩንጉንየ እግል አወል
መረት ዲብ ሰነት 1952 ዲብ
ታንዛንየ እበ ቀንጸት ገሽለት ክም
ሕማም ትፈረገ። ስሜቱ ምነ ጠቢዐቱ
ለትበገሰትተ። ሸዐብለ ደዋሒ
ሰመዩተ። መዕነተ ሀዬ “ለለዐግን”
በህለት ተ። ሐማይም እት መፋስል
እበ ተሀሌ ዲቦም መጺጸት መጋይስ
እንዴ ተሐለለው እንዴ ተዐገፈው
እግል ሊጊሶ ልትቀሰቦ ምን ገአው
ለፈግረት እቱ ስሜትተ።
ሐቆ እለ ለተሀደገት ሰነት ዲብ
ሰነት 1999 ዲብ ማሌዥየ እብ
ሸክል ገሽለት ፈልዐሸ እት ልብል
ዲብ ብዝሓት ድወል ኣስየ ወአፍሪቀ
ክም ገሽለት እንዴ ገአ ለዐ። እትለ
መደት አዜ ዲብ ብዝሓት ድወል
ኣስየ፡ አፍሪቀ ወአሜሪከ ለሀለ እት
ገብእ እት ልልዔ ወለአስሐብብ
ገይስ ለሀለ ሕማምቱ።

ተኣትዮ ወእት ባካት ብዕድ እግል
ኢልልዔ፡ እግለ ሕሙማም ለሀለው
ለትወጅቦም መራዐየት እግል
ልርከቦ ለለትሐዜ ንዋት ሕክምነ
እንዴ አዳሌት ትሸቄ ሀሌት።

አሻይር ሐዝ ቺኩንጉንየ
ከአፎቱ?
ሐዝ ቺኩንጉንየ፡ ዲብ ነአይሽ
ወዐባዪ እግል ሐዝ ደንግ(ዌልካም)
ለሸብህ አሻይር ብእቱ። ምናተ ምን
ቃልስ ምን ኢገብእ ዲብ ደረጀት
ሞት ኢለአበጼሕ። ለነፈር ለቫይረስ
ራፍዐት ሐናኒት ክም በልዐቶ አስክ
አሻይርለ ሕማም ለአርኤ ምን 2
አስክ 7 ምዕል ጸኔሕ። እሊ ተሌ
አሻይር ሀዬ ምነ ሐዝ ቺኩንጉንየ
ጻብጡ እግል ኢለሀሌ ለለአትሸክከ
አሻይር ተን።
አመት አለቡ ሐዝ በለም
እንዴ ቤለ አስክ 40 ዲግሪ
ሴንትግሬድ ዶል በጼሕ፡
ሐዝ ወከንከኒት ዶል ወዴ
ዕንታት ዶል ቀይሕ ወበርሀት
ዶል ለአቤ እቱ
ምስለ ሐዝ ጠርሽ ወልትቦለል
ወሸንሀት ነብረ እብዱይ ሀለ
ምንገብእ
ገሮብ ፍፈእ ወፍጸግ እግል
ልትዘረእ እት ቀድር

ትጸበጠ እቡ እግል ዲመ ብያን
ገብእ ምኑ፡ ምናተ አስክ ለሐዬ
ምኑ ሰኒ ወአማን ለአትዕብ።

ለሕማም አክልሕድ ክምለ ዲብ
መላርየት እብ ሐናኒት ለዐዴ።
ለእግሉ ተዓዴ ሐናኒት ላኪን ለናይ
ምላርየት እንዴ ኢትገብእ ብዕደት
ኤደስ ኢጅፕቲ ለትበሀልተ። እግል
ዎሮ እበ ቫይረስ ለትጸበጠ ነፈር

አድውየት ንስአት፡ እበ ሐዝ
ወመጺጸት ገሮብ እግል ኢልጽመእ
እብለ
ትቀደረት
ለልትሰቴ
መቐዝያት እብ ብዝሔ ንስአት
ሸምል። ለሕማም መላርየትመ
እግል ልሻብህ ሰበት ቀድር ለገብአ
ዲብ ምድር ጥገዕ (ከሬር) ለነብር
አው አስኩ ለሳፈረ አዳም እሊ
መስል አሻይር ዶል ልርኤ፡ ምን
ሰልሲቶም በህለት ደንግ/ዌልካም፡
ቺኩንጉንየ ወምላርየት አዪ ምኖም

እንዴ በልዐት ሐር ሀዬ እግል
ብዕድ ሕያይ ትበሌዕ ዲብ ሀሌት
እግለ ቫይረስ ተሐድግ እቱ። ህተ
ለትነብር እቱ አምዳር መወቀሉ
ምን ጠፍሐት በሐር ዲብ 1800
ምትር ለሀላቱ። ምናተ ምኑ ዲብለ
ልትወቀል አርድ ብሩድመ ኢሀሌት
በህለት ኢኮን። እሊ ሕማም እሊ

ጻብጡ ክም ሀለ እግል ለኣምር
ሰበት ኢቀድር፡ ወምላርየት ተአከረ
እበ ምንገብእ እንዴ አመስረጠት
እቱ እት ሞትመ እግል ተአብጽሖ
ሰበት ትቀድር፡ አጊድ ዲብ ሐኪም
እንዴ ጌሰ ምን መላርየት ደሐን
ሀለ መኢኮን እግል ልትአከድ
ሀሌት እሉ።

ሐዝ ቺኩንጉንየ ለለዐዴ
እበ ገበይ

ሐዝ ቺኩንጉኒየ ከአፎ
እንከርዑ?

ዲብ ኤረትርየ ሀዬ ሀለ
ገብእ?
ቀደም አዜ መርመረ ደም እንዴ
ገብአ አክል ሕድ ሀለዮቱ ለለአክድ
ደሊል ኢጸንሐ። ሐቆለ ዲብ ከሰለ
ለቀንጸት ገሽለት ላኪን ዲብ ተሰነይ፡
ለናዩ አሻይር ለሀለ እቶም ሐማይም
እብ ብዝሔ ክም ሀለው እኩድ
ሀለ። ለሕማም እበ ዲብ መፋስል
ለወድየ
መጺጸት፡
ሐማይም
እደዮም እግል ኢልትሐረክ ዕጽፍ
ለአቡሎ ምን ገብአው ከርፈስ
ለትብል ስሜት ሃይባሙ ሀለው።
ከርፈስ፡ ሐረስታይ ንዋያት ሐርስ
ምስል መሕረሸ ለትጸብጥ እሉ ምን
ሐጺን ለትሸቄ ኣለት ዕግፍት ተ።
ውዛረት ዓፍየት ምስል ክሎም ሰብ
ሽርከተ እንዴ ትሳዴት እሊ ሻብብ
ለሀለ ሕማም እት መራቀበት እግል

ለአግደ እሻረት እሊ ሕማም
ላኪን
መጺጸት
ወመትአራር
መፋስል ገብእ እት ሀለ፡ እግለ
ሕሙም አስክ ሐረከት ለልስእን
እተ ደረጀት ለአበጼሕ።
ዲብ መብዝሖም እብሊ ሕማም
ለልትጸበጦ አንፋር ለሐዝ ዲብ 2-3
አምዕል በርድ ዲብ ሀለ ለብዕድ
አሻይር ክም መጺጸት ረአስ
ወመፋስል፡ ተዕበት/ፈተር ፈዳቢት
ዝያድ ሳምን እግል ልጽነሕ ቀድር።
በዐል ሐዝ ቺኩንጉንየ ምነ ሕማሙ
አክል-ሕድ ለሐዬ ወሐቴ ዶል ክም

እብ ተማታም ምን ሕያይ ዲብ
ሕሙም ኢለዐዴ። ወእብ ለገብአ
ፌሻይ ገሮብመ እግል ልዕዴ
ዲብነ ሰበት ኢቀድር ሕሙም
ዲብ ነዓውን እግል ኢልዕዴ ዲብነ
ለትአፈርህ አለብነ።

ሐዝ ቺኩንጉንየ ክታበት
ቡ?
አስክ እለ እግሉ ለትከሬዕ
ክታበት ምህዝት ኢሀሌት። ክታበት
ምሂዝ ወጠወሮት መደት ረያም
ወማል ብዙሕ ለጠልብ ወቀይ
ክምቱ ሀዬ ቅዉይ ኢኮን።

ሐዝ ቺኩንጉንየ ስራይ
ቡ?
እግሉ እብ ፍንቱይ ለዳዌ
ስራይ አስክ እለ ኢሀለ። ለትገብእ
መራዐየት ሕክምነ እግለ አሻይር
ሀወኖትቱ ወሒለት መካፍሐት
አምራድ ናይለ ነፈር ወቀሎትቱ።
እሊ በህለት እግለ ሐዝ ለለአበርድ፡
መጺጸት
መፋስል
ለለሀውን
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ጠባዬዕ ቺኪንጉንየ ለተዓዴ
ሐናኒት ምነ መላርየት ለተዓዴ
ፈርግቱ።
ለገበይ
ዳፍዖትመ
እተ ክምሰልሀ። ለናይ ምላርየት
(አናፊሎስ) ምን ውድቀት ጸሓይ
አስክ ጽቤሕ ምድር ትበሌዕ
ወአደሐ ትሰክብ ትውዕል። ላናይ
ቺኪንጉንየ (ኤደስ ኢግፕቲ) ላሊ
ትሰክብ ትትመዬ ወምን ጽቤሕ
ምድር አስክ ውድቀት ጸሓይ
ትበሌዕ ትውዕል። ላመ ዲቡ
ትትፋሬ እት አፍያት ወቀበት
ቤት፡ ዲብ ግራብ ማይ፡ እት
አፌት ሽቃቅ ለነአጸንሑ መድብእ
ለአለቡ ማይ፡ ላስቲክ ማይ-አሳሐ፡
ወእሉ መስል ማይ ሑዳይመ
ለጸብጥ ሓጃትቱ። ከእብሊ አደሐ
ምን ቀረድከ እንዴ ወዐልከ ዲብ
ናሙስየት እግል ልትወዐል ሰበት
ኢልትቀደር፡ ዶር ናሙስየት ዲብ
ክርዐት ሐዝ ቺኩንጉንየ አክል እሊ
ዐቢ ኢኮን። ምናተ መሳክቦም እሊ
ሕማም ለሀለ እቱ አንፋር አደሐ
ዶል ዕርፎም፡ እብ ፍንቱይ ሀዬ
አጀኒት ነኣይሽ ዲብ ናሙስየቶም
እግል ልእተው ሀሌት እሎም። እብ
ፍንቱይ ሐዝ ቺኩንጉንየ ራክቡ
ለሀለ ሕሙም አስክ ለሐዬ ለናይ
ትንቱን ውቀቱ ዲብ ናሙስየቱ
እንዴ አተ እግል ለዓርፍ ዋጅብቱ፡
እሊ፡ ነፈር ሕሙም ሐቆ ሀለ
ዲብ ሐቴ ዓይለት ለሐናኒት እሉ
እንዴ በልዐት እግለ ሕያያም
ዲብ ትበሌዕ ክለ ለዓይለት ምስል
አርቡዕ 10 ኦክቶበር 2018

anOPHELES mosquito

እግል ኢተሓምም ለከረዐ በሰርቱ።
ክምሰልሁመ ለገብአ አዳም ሐናኒት
እግል ኢትብልዖ እደይ ወእገር
ለለአለብስ ልባስ ረዪም እግል
ልልበስ፡ ለኢለብስ ክፈል ገሮቡ
ሐናኒት ለልትዳገን ሸሙት እግል
ሊዴ ዲቡ፡ ክምሰልሁመ ከብድ
ቤት ሐናኒት ለልትዳገን ረሽ ምን
ገብእ ኔፍዓይቱ።
ነዳፈት ድዋር ሀዬ ምነ አግደ
ገበይ መዳፈዐትተ። ደለ ግራብ
ማይ እት እንቱ ለሀለ መድብእ
ክም ለሀሌ እሉ ዊደት፡ ማይ
ክሮዕ ክም ልትክዔ ውድየት፡ ማይ
ለጸብጥ ለአበረ ጎማታት መካይን
ምን ባክ አብያት አርየሞት
አውመ እንዴ ጣረቅካሁ ማይ
ክም ኢጸብጥ መትጻጋም፡ እግል
ግርመት እት አፍያት ለእንወድዮ
ትናክ ወባዞታት ፍዮሪ ማይ ክም
ኢጸብጥ እግል ንትአከድ፡ አግርበት
ማይነ ዲብ ክል ሰለስ ዮም ማዩ
እግል ንበድል(ለዐለ እንዴ ነወክነ
ሐዲስ እግል ንዕሌ እቱ) ቀደርነ
ምንገብእ
ለሐናኒት
እግል
ትትፋሬ በክት ኢትረክብ። እትለ
ሐዝ ቺኩንጉንየ ለልትረኤ ዲቡ
አውካድ እብ ለትፈናተ አቅራድ
አስክ ከረ ከሰለ ወበሐር ቀየሕ
ለሳፍሮ መዋጥኒን ሒንለ ሕማም
እንዴ መዝነው በርናመጅ ሰፈሮም
ምን ነዝሞ ልትሐሬ።
ዲብ ራቀቦት ሐዝ ቺኩንጉኒየ
ልግበእ ወብዕድ እብ ሐናኒት
ለለዐዴ ሕማማት ክል ሐይ ሐቴ
እዴ እንዴ ገብአ እብ በራምጅ
ንዙም ድዋሩ አንደፈ ምንገብእ
ለሔሰት ገበይ ጸሮትተ።

ሰብ ምህነት ዓፍየት
ወመአሰሳቶም ሚ እግል
ሊደው ቦም?
ሰብ
ምህነት
ዓፍየት
ወመአሰሳቶም እብ ፍንቱይ እት
ምድር ጥገዕ ለነብሮ ወአስኩ
እንዴ ተሐረከው እግለ ለመጽኡ
አንፋር መርመረ እግል ሊደው
እሎም ወአኪደት እንዴ ጸብጠው
ለተአስትህል
ሰዳየት
ዓፍየት
እግል ሊደው ክምቦም ፊነ
ኢተትሐዝዮም።
ሐዝ ቺኪንጉንየ እንዴ ረክበዮም
ከሰኒ እንዴ ትደቀበ ዲቦም ዲብ
እስብዳልየት ለረግደው አንፋር ሀዬ
ሐናኒት እንዴ በልዐቶም ምኖም ዲብ
ሐማይም ብዕዳም እግል ኢተሓልፎ
ዲብ ሐንቴ ናሙስየቶም እንዴ
አተው ለተስትህል መራዐየቶም
እግል ትግበእ እሎም ክምበ እግል
ትትሀመል ለአለበ ጋሪትተ።

ውዛረት ዓፍየት ሰፕተምበር
2018
ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መትጠዋር እገር ወድ-አዳም ወሄራሩ
(Dipedalism)
ጸጋይ መዲን

መጠዋር ክልኤ እግር ወድ
አዳም ወሄራረን ለልብል ጽበጥ
ዮም 3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋሉ
ነአፈግር እልኩም ህሌነ፡ ከቅራአት
በኪተት፦
ዔጻትነ እብ ሸክል ሕጃበት
ምን ረአስ ለዐል ምስል ተሓታይ
ክፈል ሽክናነ ትትጻበጥ፡ እሊ ህዬ
እግል ገሮብነ እንዴ በጥረ እግል
ልትሐረክ ሜዛን ራትዕ ለሀይቡ።
እት ጅንስ ቺምፓንዚታት
(Chimpanzees)
አፍካክ
ለዓልያይ ዐጭም መጋብ ወወርከት
እንዴ ሓጨረት ናይ ውረክ
አስዑድ መትጻባጥ ሰኒ እግል ሊዴ
መታክል ሰበት ገብእ እቱ፡ እብ
ክልኦት እግሮም እግል ልትሐረኮ
ኢቀድሮ። አፍካክ ለዓላይ ዐጭም
መጋብ ወውረክ ናይ አዳም ረዪም
ወእት ተሓታይ ክፈለ ህዬ መባትክ
ትሩድ ለቡቱ። ዐነጽብ ወርከት
እት ሐረከት ዶር ሰኒ ቀድም።
ሪም አፍካክ ለዓልያይ ዐጭም
መጋብ ወወርከት እት አዳም
እት ሐረከቱ ለልትከለቅ ድቁጣት
ለአነቅስ ወእት ምድር እንዴ ኪድነ
እግል ንትሐረክ ሰዴነ።
አፍካክ ብርክ ቺምፓንዚታት
(Chimpanzees)
ሐዋን
ሰበት ቱ፡ እተ ወድየ ሐረከት
ገሮብ እግለ ታምም ሜዛን ገሮቡ
እብ ዎሮት እግሩ እግል ልርፍዑ
ወሄራር ረዪም እግል ልሄርር
እቡ ኢቀድር። እብ ድዱ ትሩድ
አፍካክ አብራክ ወድ አዳም እግለ
ታምም ሜዛን ገሮብ እንዴ ረፍዐ
እግል ረዪም ወሻፍግ ሄራር እግል
ሊጊስ ሰድዩ።
ትሩድ ዐነጽብ ብርክ እበ
ክልኦት እግር እግል ሊጊስ ለሰዱ
ቶም። እግለ ሸፋገት ወለሬመት
ሐረከት
ክም
ለአክዶመ

እለ ሕላየት፡ ምን ሔልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ አሚር ወድ
ገበህ እግል ከንቴባይ ጃውጅ ክምሰል ሞተ ለሐለየ ሕላየት
እት ገብእ፡ ለሕላየት ሐቆ ሞት ከንቴባይ ጃውጅ አሚር
ወድ ገበህ እግል ውላዱ መሐመድ ወጅምዕ ለአፈዘዖም
ወለአትሓጥሮም ወለአጥሕሮም ለሐዜ ሰበት ዐላቱ። ህቶም
ህዬ ክምሰል አቡሆም እግል ልግበኦ አው ምኑ ወለዐል እግል
ልፈድቦ እንዴ ቤለ፡ አቡኩም ገቢለት ለአበዴ ወአቡኩም
ገቢለት ለአበቅል ክምሰለ ህቱ ዐለየ እግል ትግበኦ አዜ አዪ
ምንኩም ትፋነ እንዴ ቤለ እለ ሕላየት ሐለ እግሎም።

3ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

ልትአመር። ወጀዕ ዔጻት ወእግር
እት ወድ አዳም እብ ትሉሉይ
ምነ ልትርኤ ሕማማት ቱ። እሊ
ህዬ ምስል ሐረከት ክልኦት ለእግር
ለልትጻበጥ ክም ቱ ልትአመር።
ርፍዐት ታምም ሜዛን ገሮብነ
እብ ክልኦት እግርነ እግል ልሰብቡ
መሻክል ብዞሕ ቱ። ገሌሁ መጺጸት
ተሓታይ ክፈል ዔጻት ወመሸልሃት

ከዋትም
ዔጻት
(disc)
ወ(arthritis) እት ወርከት
ወብርክ ክምሰልሁመ ዕጽፈት
እግር ምን አፍካክ (arch)
ወብዕድ እግል ልትሰሜ ቀድር።
እንዴ ንጀርብ! እት ተሓት
ወርከት ለህለ ዐጭም እንዴ ለዌነ
ንጽበጡ፡ግራሁ እንዴ ነአትዓርፉ
እግል ለትሐደደ ወክድ እብ ዎሮ
ዎሮት እግርነ እግል ንብጠር
ንጀርብ፡ እት ዐነጽብነ መትጨቃም
እቡ ሐሰስነ ገብእ?
እሊቱ እበ ክልኦት እግርነ እንዴ
ሸነን እግል ንሄርር ለሰዴነ ዐነጽብ
እት ገብእ፡ እት ምለዐል ወርከት
ለልትረከብ ዐመይር (socket)
ምስሉ ልትጻበጥ። እት መአተዪ
እሊ ክቱብ እሊ ክምሰለ ትሸረሐ፡
እብ ክልኦት እግር ለገብእ ሄራር

አዳም ምነ እብ ዐርበዕ እግር
ሐረከት ለወዱ ሔዋናት ብዞሕ
ተቅዪር (evolutionary)
መናፍዕ ክም ቡ ልትአመር። ዎሮ
ምነ ለዐበ መናፍዕ ክም መሰል
ህዬ ሕርየት እደይ ወድ አዳም
ቱ። እደይ አዳም ምን ሐረከት
(locomotion) ሕር እብ
ግብአቱ፡ እት ብዕድ ወራታት

እግል ልትፈረር ለቀሰባ ቱ። እግል
መሰል እደይ አዳም እብ ገበይለ
ረዪም አጫብዑ ውጡይ ግንፍሌ
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መን ትፋነ እቡ ከንቴባይ ገሎዳለ ሰደቆት
ለድግለል ሊሊት ኢሰክበ ተርቅ ቤተ ክም
ዕጎት
በዐ’ለ ንዋይ ሐራይም ክብስት ሚበ ባለሶት
በዐ’ለ አግማል ሐማሳት እብ አደርብ ሀሸሾት
በዐ’ለ እንሰ ሓሊታት ጬላይ ተሀይብ ወርቆት
በዐ’ለ አፍሩስ ጅንግላት እብ አልግመት
ናቀሶት
በዐ’ለ ሰይፍ አፍርንጂ ሞከስ ኢኮን ወርኮት
ከረ መሐመድ ወጅምዕ ገዌናኩም ክም
ሐሮት
ለአብርሀ ትታለዉ ሎሎ ጋብእ እብ ነጎት
ለአጽለመ ትትፈንተዎ ለፋረጌኩም ምን
ክልኦት
ከንቴባይ ለእለ ወዴነ ሕስቤ ኢኮን ወሐመሞት
ቀጻፍነ ትዘበጠ ሐጫሮነ ወክልኦት
ለሃሚትነ ትዘበጠት ዕነ ፈግረት እብ ዕርዶት።

እት ስነዐት ወአዳላይ መሻቀዪታት
ፍገሪት ለቦም ቶም።
እብ ዕን ብዕደት እንዴ ሸነንከ
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መትሐራክ ምን ምድር እንዴ
ትክ ቤለ ለትፈናተ እንክራት
እግል ልግነሕ ወልሰይጥር እቱ
ሰድዩ። እት ከብድ ማይ እተ
ንሐምስ እቱ ወክድ ኢከምሰለ
ብዕዳም ሔዋናት፡ እብ ቀሊሉ
ረአስነ እንዴ ሀረስነ እግል
ነአተንፍስ ሰዴነ፡ ክምሰልሁመ
ብቅዕት ወሻፍገት ሐረከት እት
ዊደት ዶሩ ዐቢቱ። እት ደንጎበ
እብ ክልኦት እግር ለትገብእ
ሐረከት ምልከት ለቡቱ ተአሲር
ምን ለሀሌ፡ እግ’ለ ምግበይት
ስሕበት ገሮብ ሐረከተ ሕድድት
እንዴ ወዴተ፡
እት ገሮብነ
ታመት ሒለት (energy)
እተ እግል ንሓፍዝ ትሰዴ።

ገጽ

7

ረመዳን ታይብ

ፈናን ስሌማን አሕመድ (ሳፈረ) ወሰኔት በዳሪቱ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እሊ እቱ ለህሌነ 21ይ ክፈል
ዘበን እቱ ለህለው ፈናኔን ሸባብ
ዕልቦም ሰኒ ወአማን ብርኩት ቱ።
እት ክል መዲነት ወሽብህ መዲነት
ዐድነ መሰንቆ እንዴ ጸብጠ ሕላይ
ለደግም ወናይ ኖሱ አልሓን እቡ
ለይሰናቄ ሻብ ህለ እግል ቲበል እቱ
ለኢትቀድር ዘበን ቱ፡ ምን እንብል
ለሐሴነ ኢመስለነ።
ምናተ እሊ ጽበጥ ፈን እሊ፡
ምስል ቀደም እለ እብ ዐባዪ
አብዕቦታትነ ክምሰልሁመ ቀደም
ሕርየት ወግረ ሕርየት ለአብሀዘው
ፈናኔን ዐድነ ምስሎም እንዴ
አትጃገርናሆም ጽበጥ ፈኖም ምን
እንርኤ፡ አክል እሊ ለልትፋወሾ
እቡ ምንመ ኢገብእ፡ እት ቀበትለ
ቀንበላይ ሜሪ ኢልትሐገል።

እሎም ለእት ፈን ፍሩራም
ለህለው ፈናኔን ሐዳይስ ላኪን
ሐቴ ሓጀት ለአከደው ቶም፡ እት
ክል አቅሊሞም ለህለ ዝሕሮታት
ሂገ በሀለት ለሀጃት፡ መንበረት
ምጅተመዕ፡
ዐገል
ወዓዳት
ክምሰልሁመ ለህለ ዝሕሮታት
ጠቢዐት ለእቱ ነብሮ ለህለው
ድዋር እግል አትኣማር ወሂገ
ትግራይት ምን ጀፈር እት ጀፈር
እግል ትሰመዕ ወክሉ ለህለ እግለ
ዝሕሮታተ
እግል
ልትአመር
ዶር ሰኒ ቀድሞ ሰበት ህለው
እትለ ጋሪት እለ ሐምዴ ዛይደት
ተአስትህሎም።
እተ
አርእስዬ
እግል
እብለሰኩም። እተ ሐልፈ አውካድ
ቀደም ሐምስ ወርሕ ለገብእ ፈናን
ስሌማን አሕመድ (ሳፈረ) እት ዮም
5 ማዮ ሰነት 2018 እት መዲነት
አቁርደት 12 ሕላየት ለጸብጠ
ሸሪጥ (አልቡም) እብ ‘ዐጀብ’
ለልብል አርእስ እት እዝን ሴምዐቱ
እግል ለአብጽሕ ቃድር ዐለ።
ፈናን ስሌማን፡ ምነ እት

አቁርደት ለትወለደው፡ ዐበው
ወእት ክድመት ወጠኖም’መ እት
አቁርደት ወዱ ለህለው ሸባብ ፈናኔን
ዐድነ ዎሮት ቱ። ህቱ ለእት ድዋሩ
ለህለ ዝሕሮታት አቁርደት ምኑ
እግል ልጃቅፍ ክል ፈጅር ለፈክር
ወለጀርብ ሻብ ሰበት ገብአ፡ እት
ወራታት ፈኖም ምነ ምን ወክድ
እት ወክድ እብ ምጅተመዕ ከብቴ
እት ረክቦ መጽኦ ለህለው ሸባብመ
ዎሮ እግል ልግበእ እትቅዱሩ ህለ።
እለ መውህበት እለ ህዬ ዕጹም፡
ሕሹም ወእብ ዓዳት ምጅተመዕሁ
ለልትመረሕ፡ መስተቅበል ባርህ
ለልአነጽር፡ እብ ራትዐት ገበዩ
ለልሄርር፡ እብሊ ህዬ ምጅተመዕ
እንዴ ወከለ ዓዳቱ ወለመዱ እት
እዘንለ ኢልአምሩ ገባይል እግል
ለ አ ብ ጽ ሑ
ለቀድር
ሻብ
እንዴ
ገብአ፡
ደ ማ ነ ት
ም ጅ ተ ም ዑ
ለአከደ ጋብእ
ሀለ
ስሌማን፡
ክምሰለ
ምን
ወድ
ሰብ
ወድ
አደብ
ለትብል መሰል
ትግራይት።
እግል ሚ፡
ም ጅ ተ መ ዕ
ክል
ዶል
እግሉ ለመስል
ዓዳቱ ወለመዱ
እንዴ ሐሸመ
ለልሄርር ነፈር
ሰበት
ፈቴቱ፡
እሊ ዶል ወዴ
ህዬ ሽቅለ ፈናን ምን ለሐውን
ወበቅዕ ቂመት እሕትራም ሰበት
ረክብ፡ ምን ወክድ እት ወክድ
ፍሬሁ እት ለአትሓይስ እግል
ልምጸእ መትናየቲ ወአትሳጅዖት
ኢልትፈንተዩ።
ፈናን ስሌማን አሕመድ እሊ
ሐዲስ ሸሪጡ እግል ለአድሕር
ለሐረየ አካን መዲነት አቁርደት
ሰበት ዐለት፡ ምጅተመዕ አቁርደት
አብሽርከ እንዴ ቤለዩ ትከለለዩ።
እሊ ህዬ እግለ ብዕዳም ፈናኔን
ዐድናመ መናሰበት መድሐራት
አልቡም ሐልየቶም ዶል ወዱ
እተ እግሎም ለመስሎ ምጅተመዓት
ለልትረከቦ እቱ ድዋራት እግል
ልሄሮ እቡ ልእከት ሃይብ ህለ።
እሊ
እብ “ዐጀብ”ለአንበተ
ሸሪጥ ለበዝሐ ክፈሉ እት ሻም
ለተንከበ እት ገብእ፡ ለትፈናተ
አርእስ ቆቅስ። እግል መሰል እለ
“አማኑ ቱ ረጀብ ምን ልትዐጀብ”
ለትብል ሕላየት ምን ብሂል
ምጅተመዐነ ለነስአየ እት ገብእ፡
ረጀብ እንዴ ኢደሌ መዳግን ክም

ሰርቀ እቱ
ለትሐብር ሕላየት
ህቱመ እንዴ ኢደሌ በዐልሻሙ
እብ ሂገ ሐዳስ ሰበት ሸበቱ እት
ልትዐጀብ ለቤለያ ተ።
ለካልኣይት
ሕላየቱ
ህዬ
“ጌረማን” ለትብል እት ገብእ፡ እብ
ሻም ሐቴ አንሳይት ክም ተዐዘበ
ለትሐብር ተ። ለተሌት ሕላየቱ
“ዕሩቅ ፍቲ ገብአኮ” ለትብል
ተ፡ ገሌ ምን አብያት ሽዕረ ክእነ
ልብል፦

ዕሩቅ ፍቲ ገብአኮ ምን
ርቅዐት ሕሩም ወሽፍጠት
መስኪን ፍቲ ገብአኮ
ገሮብዬ ገብአ ግልደት
ዓጭሞታቼ ትቀርጠጠ
ጨቅዐተኒ እብ ምደት
ብርጅም ሻመ እት ገጬ
ፋግረት ህሌት ክም ቅደት።
እት ገሌ ምን ፈርያት፡ “አከይ
ለመድ” ለትብል ሕላየቱ ህዬ ለእብ
ሻም ለታለየ አንሳይት መካይደ
እኩይ እት እንቱ ልታለየ ክም
ዐለ፡ ምናተ ክም አብዝሐቱ ቦክ
ልቡ እግል ለአፍግር ለቤለየ ክምተ
ትወዴሕ።
“ቀጥፈት”፡ ለትብል ሕላየቱ
ህዬ ሕማጥ ሻም እቡ ለትዐዘበ
ሻብ እብ ሙሲቃት ዘበን ለትቃኔት
እግል ትስመዐ ልብከ ለትሰልብ
ሕላየት ትመስል።
“ይእጸብረኪ” ለትብል ሳስድ
ሕላየት ፈናን ስሌማን አሕመድ
በዐል ሻም ሰአየት ክም ኢበትክ እብ
አብያት አሽዓር ቀሊል ለነድቀየ፡
ደረጀት
ወዕምር
ምጅተመዕ
ለትሓብር ትመስል።
ምን ሻማት እት ሰፈላል
ለዐዴተነ “ስነት” ለትብል ሕላየት
ፈናን ስሌማን፡7ይት ሕላየቱ እት
ገብእ፡ እብ ዝሩፍ እዲነ ምን
ሕድ ለትፈንተው ውላድ መሓዝ
ወአተስዮን ጽጎቶም፡ ስብእነቶም
ወፋሻቶም ለተምተመት ዐለት። እለ
ሕላየት እለ ህዬ ምስል እሊ እቱ
ለህሌነ ዘበን ለትገይስ ሰበት ገብአት፡
አልሓነ ወሽዕረ እንዴ ኢትርኤ እት
ዝክርያት ለትሸመካተ።
8ይት ሕላየት ሸሪጥ ፈናን
ስሌማን (ሳፈረ) “ራክብ” ለትብል
እት ገብእ፡ ምን ሻም ማል ለፈትየ
አንሳት እግለን ለትገንግር ተ፡
እዴ ምልእት ምን ልብ እብ
ሻም ልትዐዘብ ለትሐሬ አንሳይት
ትወክል። እላመ ወለት ዘበን ላተ
ሕላየት ተ፡ ክምለ እግል ዓቅል
ኔገሮት ወእግል ግሉል አስአሎት
ለትብል መሰል ተ ለ’ተማትመከ።
ለተለ ሐልየት ልዛየሩኪ፡ ህብክ፡
አልግስመ እብ ዐረቢ ወእት ደንጎበ
ህዬ ሕዱግ ወሓድግ ለትብል
ሕላየት ለጸብጠ ሽሪጥ ፈናን
ስሌማን አሕመድ (ሳፈረ) ምስለ
ቀደም እለ ለሐለዩ ሐልየቱ ልትርኤ
እት ህለ፡ አሽዓር ወአልሓን ድቁብ
ወእት ገሌሁ ክሉ ለልፍህሙ እንዴ

ሕድድት እግል ዐቦት ሂጋሁ በዳሪት
ለነስአ ሻብ ስሌማን አሕመድ
ሸባብ ገበዩ እግል ልተለው እት
ንተምኔ፡ ፈን በሐስ ትሩድ፡ችዘበን፡
ማል፡ ተዐብ ወእግሉ ለመስል
እንዴ ሐልፈ ዶል ልትዳሌ፡ እተ

ለኢመይት ዳይም ሽቅል ክም
ልትበደል እት ንሐብር ሸባብ ለህለ
ዝሕሮታት እንዴ ትነፍዐው ሽቅል
ሰኒ እቡ እግል ልሽአጎ ሰአየትነ
ጌዳን አለበ።

ርክን አተስዮን
ምስል ከምረት እብ ስልስለት በደ እሱር ህሌኮ!
ሸባብ ከፎ ህሌኩም፡ እሊ ዓሙድ እሊ እግልነ ለትዳላቱ ምን እብል
አትራዝቅ ይህሌኮ፡ እግልሚ ክልነ ምስል እት ዎሮት መውዶዕ እንዴ
ትከለልነ ተሐይስ ተሐምቅ እግል ኒበል እቡ በክት ሃይብነ ሰበት ህላቱ።
እተ ለሐልፈ ወክድ አብ ፋጥነ እብ ክሱስ መትንነት ስጃረት ወመልህያሞም
ለከስስ መውዱዕ እንዴ አትዳለ ረአይ ምን ለትፈናተው ሸባብ እብ ገበይ
ረሳይል ተለፉናት፡ ሸበከት ኢንተርኔት ወእብ ጀዋባት ለመጸ ረአይ ክም
ተሀየበ ርእያም ዐልነ። አቡ ፋጥነ ህዬ ምነ ተሀየበዩ ገመሚት ገበይ ራትዐት
እግል ልቅፈር ሰአየቼ ተ።
ከዮም እትሊ ዓሙድ እሊ ርሕዬ ምን ቅድረቼ ወልዐል ሰበት ገብአት
እግል ትትመለክ እግልዬ ረአይኩም እግል እስመዕ ምን ሐዜኮቱ እት
አተስዮን ቃርብ እበ ለህሌኮ።
ለቅሰት ክእነ ትመስል፡ ንኡሽ ወደረሳይ 11 ፈስል እት አነ ናይ
ፈስልነ ሐፍለት ገፍለት ወሄራር አስክ ሳወ እንዴ አመስመስነ እተ ወዴናሀ
መናሰበት እሊ ቀደም 10 ሰነት ቱ፡ እተ እግል ሰልፍ ዶል ከምረት
ጠምጠምኮ፡ ግረ እለ አምዕል እለ ህዬ አክለ ድቁጣት እድንየ ትደቀበ
እቼ አስከ ሀደግድግ ህሌኮ፡ ወእትለ ኢነት እለ ህዬ እምበል ከምረት እግል
እትሐረክ ክም ይእቀድር ነፍሼ ሰበት አምነት፡ እለ እንዴ ይእቀርዴዕ
አምዕል ክም ይእውዕል ጋብእ ህሌኮ፡ ምስል ከምረት እብ ስልስለት በደ
እሱር ህሌኮ። ምናተ እለ ለእግል 10 ሰነት ለታሌኩወ ከምረት ዮም እት
ዓፍየትቼ፡ እጅትማዕየቼ ፡ደያነቼ፡ ማልዬ ወብዕድ ተአሲረ ሰበት ትደቀበ
እቼ፡ እግል ሒደገ እሰትት፡ ምናተ አክለ ምሽክለት ረከብኮ ምነ ምሽክለት
እት እሰኬ እተ አቴ ወፈጅር ክም ፈጠንኮ ለምሽክለት ምሽክለት ዋልደት
እት እንተ ትጸንሐኒ ገብአት። ከአነ ምን እሊ ሸረክ እሊ እብ ከፎ እግል
እትባለሕ እቀድር መስለኩም? ረአይኩም እትጸ’በር ህሌኮ።
ዐንጀ ምን ደቀምሐሬ

ከሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እትሊ
መውዱዕ እሊ እግል ትሻርኮ ለትሐዙ ዕልብ ተለፉነ 07377091/121797
ክምሰልሁመ ዕልብ ብስጠት 247 ቱ፡ ረአይኩም እግል ንክተብ ዱሉያም
ህሌና። ረሳይልኩም እብ SMS እግል ትንድኦ እትናመ ትቀድሮ።

አትዳለ፡ ክል ክፈል ምጅተመዕ
ለዘቱ እግል አድዋር እት ጌማም
እንዴ ኣተ ትበገሰ እቱ።
እሊ እበ ህሌት እግሉ መቅደረት

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

አከይ ተየልል እግል ትትዐዴ ለሰድያከ ሀገጊት
ለእሉ
ትወዴ
ዐልከ
መዋዲት እቱ ዶል አተላሌከ፡ ክል
ዶል ለእለ ትረክብ ዐልከ ፍገሪት
ሌጣ ተ ለእለ ትረክብ።
ሳምሖት
ወኢጸቢጥ
ለሰልፋያም መፋቴሕ ለውቀት
ቶም።
ለትደቀበት ሕኔከ ለትፈዴ
እበ ገበይ እብ ለውቀት ዶል ትሽዕር
ቱ፡ ዕድዋንከ ገጽከ ባርህ ወልዉቅ
እት እንቱ ዶል ልርእዎ፡ ምን እለ
ትትደቀብ ኢትትከበቶም።
ኢፋሉታያም
ጋራት
ዶል ልትከለቡከ በዐል ፋል ሰኔት
ግበእ፡ ወብዕዳም እትለ ልትቀጸቦ
እቱ ወቅት እንተ ፍረሕ ወገጽከ
አብርህ። እለ ለሐቴ ፍንቲት እግል
ትስነዕ እበ ለትቀድር ገበይ ተ።
ዎሮቶም ጅዙእ ምን
ሐያትከ እግል ልግበእ እተ ልትሸነህ
እቱ ወቅት፡ እሊ ጋር እሊ እት

አማን እግል ልበድል ብዞሕ እት
ልትጻገም እግል ትርአዩ ቱ። እት
ልብከ ወቅት ብዞሕ እግል ልጽነሖ
ለኢልትጻገሞ አንፋር እግሎም እት
ልብከ አካን እግል ትጽበጥ እንዴ
ትቤ ብዞሕ ኢትትጻገም።
እብ ሰበብ እግል ትንጀሕ
ለኢቀድረት ዓጥፋይት ዕላቀት
ብዞሕ እግል ትትአሰፍ አለብከ፡
ምን ኣመረ እለ ዕላቀት እለ ሰበት
ፈሽለት ለሔሰ ሸሪክ ሐያትከ እግል
ትርከብ ምንገአትመ ትትከሰት
እግልከ ኢኮን፡ ከክምሰልሁ ወዴከ
ምን ገብእ እበ እለ ሀለ ወእለ
ወዴ ሰኒ እግል ትፍሀሙ ወእግል
ትተምኑ ቅድረት እግል ትርከብ
ቱ።
እለ ናይ አማን እዲነ እግል
ተማም ለፈቱ አንፋር ኢትጃዜ፡
ምናተ እግለ ለአወቁ ወብሽልት
ወታመት ለልትጻገሞ ሌጣ ቱ

ለትጃዜ። ከእግለ ምንከ ተአትሐዜ
እግል ትትጻገም ወተአትምም፡
ለሐቴ ከበይ ለእትሊ ተአበጸሐከ፡
እንተ እት ቀበት 99% ምነ ሀለ
እግልከ ወቅት ናቅስ እግል ትግበእ
ብእትከ እንዴ ኢኮን ታምም እግል
ትግበእ ኢለአትሐዜከ።
ኢተሐሴ ዋለ ናይ ደአል
ሐሰትመ ትግበእ፡ ክል ዶል ምነ
አማን ክልመ አሪምካተ እንተ ምን
ርሕከ ተአረይም ህሌከ፡ ክል ዶል
በዐል አማን ወእት አማን ለነብር
ግበእ ወአማን ብለስ፡ ወእሊ አምር
ኖስ እሊ ለሔሰ ቀራር እግል ትንሰእ
ገጽ ቀደም እግል ልደርከካ ቱ፡ ወእተ
ክምሰልሁመ ነፈር ድቁብ እግል
ሊዴካቱ፡ ሐሰት ለኬልም ተየልል
እግል ትትዐዴ ሐቴመ ኢትሰዴ’ከ፡
እለ ሰዳይት እለ ለትወዴ እግልከ
አማን ሌጣተ።

ምነ ዐጃይብ ላቱ ቀዋኒን አሮበ
• ዲብ ኢጣልየ፡ ዲብ
ኢጣልየ ህሌከ ምን ገብእ ወምን
ኣመረ በአስ ሳደፌከ ምን ገብእ፡
እዴከ ፍትሕት እት እንተ እግል
ትጥፈዕ እበ ትቀድር፡ ምናተ እንዴ
ከበብካሀ ቡንየት እግል ትከምሽ
ላቱ መምኑዕ ቱ።
• ግሪክ ወትልህያታት፡ ምነ
ናይ ኤሌክትሮኒክ ትልህያታት
እግል ለአውሕዶ እተ ገብእ
ጀርቤታት፡ እት ግሪክ እት
እንተርኔት እንዴ አቴከ አውመ
ምነ እት ፌስቡክ ለልትረከበ
ትልህያታት ክም ከረ ሸጠረንጂ
(ቼዝ) ለመስሎ ትልህያታት እግል
ትተልሄ መምኑዓት ተን።
• አልማንየ ወፔትሮል፡ ዲብ
አልማንየ ህዬ፡ ሰዋጌን መካይን እት
ሻፍገት ገበይ እተ ለአሴሮ እቱ
ወቅት፡ መካይኖም ፔትሮል እግል
ኢለአክልሰ ብዞሕ ሕሳብ እግል
ሊደው ለአትሐዝዮም። ከፔትሮል
እንዴ አክለሰ እተ ጃንብለ ገበይ
ለበጥረ ሰዋግ ሰኒ ብዝሕት ቅራመት
አውመ ስጅን እግል ልትሐከም
እቱ ቀድር።

-

• ፈረንሰ ወከናዚር፡ ፈረንሰ
ምነ እግለ ስያስያይ ወዐቢ ታሪካይ
ሜርሓየ ናፖልዮን ቦናፓርት ለባቱ
ፈተ ወሕሽመት እንዴ ትበገሰት፡
ለገብአ ነፈር ከንዚር ለቡ እብ
ስም ናይ እሊ ሜርሓይ እሊ እግል
ኢልስመዩ ለመኔዕ ቃኑን እፍግርት
ተ። እተ ክምሰልሁመ ዲብ ፈረንሰ
ምን ኣመረ ፖሊስ ጸብጠውከ
ምን ገብእ፡ እንተ መንገፊ ሰጃይር
ክም አለብከ ተአከድ፡ በህለት እሊ
ግራብ እሊ አክል ሕድ ክም ሰኪነት
አውመ መሰደስ ልትሐሰብ።
• ስዌስረ ወአሽቃል ቤት፡
ሰንበት ዐባይ እግል ውላድ ስዌስረ
ሰኒ ምህመት ወምን ቅያስ ወለዐል
ሕሽምት ላተ ምዕል ተ። ዲብ
እለ ምዕል እለ ለገብአ ናይ ቤት
ወራታት እግል ኢልትሸገብ መኔዕ
ጋብእ ቱ፡ እብለ ምስምሰ ክም
ነዳፈት በለሊትከ ልግበእ መእግል
መኪነትከ እግል ትሕጸብ አውመ
ሰዐር እግል ትዕጨድ ሐቆ ተሐዜ፡
ምዕል ብዕደት እግል ትሕሬ እሉ
ለአትሐዜከ።
• ስዊድን ወቦየት፡ እት

ሽዌደን ትነብር ሐቆ ህሌከ፡
ወእግል ቤትከ ቦየት እግል ተሓስሰ
ዶል ትትሸነህ፡ እሊ ክም ኬፍከ
ላቱ ሕብር እንዴ ሐሬከ እግል
ቲደዩ ሐቅ አለብከ። እብሊ ሰበብ
እት ሰልፍ ምናስብ ላቱ ሕብር
ለተሀይብ ርክሰት ሰማሕ እግል
ትርከብ ለአትሐዜከ። እምበል
እሊመ እት አሮባ አውል ሰኒ ረዪም
ወቅሩር ክም ቱ ልትአመር። እብሊ
ሰበብ አዳም ብዞሕ እት ልትጀረስ
ወእት ጠርዖ ወጸሓይ ለትፈግር እተ
ምዕል እግል ትሽፈግ እቶም እት
ልተምነው ልትርአ፡ ምናተ እሊ
ዲብ ሽዌደን መምኑዕ ቱ። በህለት
እት ሽዌደን እብ ምስምሰ እሊ ጋር
እሊ እት ጠሬዕ ወእት ትትረበሽ
እግል ትትሰመዕ አለብከ።
• ብሪጣንየ
ወዐራታት፡
ዲብ ብሪጣንየ እግል ለገብአ ነፈር
ዐራቱ እት ሻሬዕ እግል ኢለአፍግረ
ለመኔዕ ቃኑን ሀለ፡ ለአማን እሊ ጋር
እሊ ሀለ ኢመስል ወእሊ መስል
እግል ልትርኤመ ለልትሐሰብ
ኢኮን፡ ምናተ ለቃኑን ላተ ሀለ።

በሀል እ’ሙራም

እናስ ተብዐት ጀላብ መባድኡ ለገብአ ነፈር ቤዘ ወዴ፡ ወእሲት
ህዬ ጀላብለ ነፈር መባድአ ቤዘ ትወዴ። (ማርክ ትወይን)
- ሕነ እት ሰኒ ለተአትፈክር እዲናቱ ለእነብር..ሓግላም ነብረ
ጀላብ እግል ልርከቦ አምያል ገይሶ..ወጽጉባም ለእለ በልዐው ነብረ እግል
ትትመየስ እሎም አምያል ገይሶ። (ኔልሶን ማንዴለ)
- ለረክሰ ጋር ዲብ እሊ ወቅትነ ሚቱ ገብእ? ክሎም ለጋራት
ቃልያም ቶም፡ እምበል መጢጠት ወድ ኣደሚ ረኪስ ጋር ይሀለ፡ መጢጠት
ወድ ኣደሚ እብ ለሃሃ ተ ልትትረከብ። (ቪክቶር ሁጎ)

ዝበድ
ዘዖታት

ፈዳብ እግል ትትበሀል
ምልክ እት ብዕዳም እግል
ተአርኤ በህለት እንዴ
ኢትገብእ፡ ምልክ እትለ
እለን ብከ ሕየል ዶል
ለሀሌ እግልካ ቱ።

መዕሉመት

- አስክ ሰነት 1913 ጥያራት ሰፈር ምስትራሓት ሰበት ይዐለ ዲበን፡ ምስለን ሳፍር ለሀለ
ነፈር አስክመ እት ምድር ልትከረየ ነፍሱ ክም መልክ ገብእ ዐለ።
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ምን
ዎሮት እንክር ሌጠ
ለመጽኦ ጋራት ብዞሕ ለአመጾ
- እንተ ትትጸበር ህሌከ..ወለካልኣይከ ሰክብ ሀለ።
- እንተ ምን ክሉ ልብከ ዳብእ እት እንተ..ለካልኣይከ
ህዬ ልትሰሐቅ።
- እንተ ትከትብ..ለካልኣይከ ህዬ ኢቀርእ።
- እንተ ትፈቴ..ወለካልኣይከ ህዬ ለአመሽሽ።

እብ ክሱስ
እሲት ለትበሀለ

እሲት ሐካኪቶተ፡ ከመፍቴሕ ናይ እለ ሐካኪቶ
እለ ሐቴ ዘዐት ሌጣ ተ፡ ህተ ህዬ ፈታተ።
- እሲት እተ እለ ቀድረት ትሰሐቅ ወእተ እለ ሐዜት
ትበኬ።
- እናስ ግንዳይ ወአቅሹን ወቀጠፍ ናይለ
ዕጨት ገብእ እት ሀለ፡ እሲት ህዬ ለፈርያታ
ተ።

ጠዓሞ

እት ገሌ ተየልል ወአውቃት እንተ ሌጠ ክም ቱ
ለመጋድዕት ወመሓግዝ ለብእትከ ወሑዳይ ለትረክብ
ወራሐት ለትስእን እግል ልምሰል እትከ ሰኒ ቀሊል ላቱ
ጋር ቱ፡፡ እሊ ክምእነ መስል ሽዑር ሰኒ ሐሳይ ቱ።
ለጋር እግል መደት ረያም ዶል ጋብሀካሁ እዴ ሰዳይት
ለመድድ እግልከ ወለሓለትከ እትለ ሔሰት ደረጀት
ለለዐድየ ኢትስእን፡ ክሊነ ምን ወቅት እት ወቅት እት
ገሌ ሰዳይት ክም ንትሐገዝ ለለአትክሕድ ጋር ኢኮን።
እት ገሮብነ ለልትረከቦ መሳክብ ግርመት እግል ንፈርግ
ለሰዱነ፡ ወዳይም ላቱ ተየልል ክም ይሀለ ለለአትፋቅዱነ
ህለው፡ ከእሊ መስል ሴድያይ ላቱ ነፈር እትለ ባክነ
ምስልነ ሀለ።

በሀል

- እት መባድእከ እግል ትስበት እተ ትወድዩ ጽንዒነ፡ ክም
በልቀት ግበእ፡ ወእተ እሉ ተአርኤ መትዓጻፍ አክል ሕድ ክም
ማይ ምሰል፡ ህቱ ምን ግራብ እት ግራብ ምን ልትባለስመ፡
ደለ ገብአቱ ሳብተት እት እንተ ሕብር ወሸክል ናይለ ግራቡ
ጸብጥ።
- መስንዮት በህለት ምስል መስኒከ መደት ረያም ጸኔሕ
ኢኮን፡ መስንዮት ሪም ወቅርብ አካነት እንዴ ኢትብል እት
ገለድከ ዶል ትሰብት ቱ።
- ወቀይ-ሰኒ ሰለስ ኖዕ ቱ፡ ህያብ ምን ሕድት፡ እብ በይንከ
እት እንተ ለትወደዩ አደብ ሰኒ ወጀላብ አማን ለትብለ ዘዐት።
- ነፍስከ ኖስከ እብ ኖስከ ዐልመ፡ እምበል ናይከ ቀራር
እንዴ ረፍዔከ አስክ ርሽመት ለፈግር እብከ ዎሮትመ ይሀለ፡
ከዕዉት እግል ትግበእ ቀርር።

ተበሰም

ዎሮት ጀኔታይ እግል እሙ፡ “ይመ
ምደርስለ ዕሉምነ፡ ለእለ ለአደርሰነ ሀለ ማደት ህቱ
ኖሱ ኢለአምረ” ቤለየ።
እሙ ህዬ፡ “ክም ኢለአምረ እንተ እብ ከአፎ ኣመርካሁ?
እት ትብል ምን ትሰአለቱ፡ “ህቱ ክል ዶል እግልነ
ልትሰአል እበ ወሕናቱ ለነአስእሉተ” ቤለየ።
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ን ወዓዳት

ዓዳት
ገባይል ወለመዱ
እት ቻይና ሐራስ ብክር እብ
በነ እግል 40 አምዕል እት ቤት
ትደበእ። ለሐራስ እግል ትተርድ
ህለ ለልትበሀል ነበሪት ለሀዩበ፡
አብለ ሕጻን ውላዱ እግል ታጅር
ልግበእ አስክ ዐድ ትጃር እንዴ ጌሰ
ሸለትቶም እንዴ ረምቀዮም እግለ
ውላዱ ምኑ እንዴ ከየጠ ለአለብሱ።
ሕብር ቀይሕ እሻረት መጠዋር
ወሰካባት ሰበት ልትሐሰብ፡ ሕብር
ቀይሕ ለትጀልወተ ቤጭ እት ማይ
እንዴ አብሸለው ለአበልዕዉ፡ ለጅነ
ወድ ወርሕ ክም ገብአ እብ ድግማም
ቤጭ ቀይሕ መዉኑ። አዳሙ ህዬ
እግል ሰልፍ ዶል በጽሕዉ። ግራሁ
ቱ እግለ ጅነ ወእሙ መናሰበት
ዕ’ምር ለወዱ እግሎም፡ እትለ
ሓለት እለ ህዬ አብዕብለ ጅነ ስሜት
ለአፈግር እግሉ።
ከምረት እት ሰቴ ቺርስ ብሂል
ልሙድ ቱ፡ እት ሃንጋሪ ላኪን
እሊ ለልትአቤ ጋር ቱ። እት ሰነት
1849 ለእግል ዴሽ ሃንጋሪ ለፈለው
ጀነራላት አውስትርያ፡ ለእግሎም
ጸብጠው ዐሳክር ወድባጥ ውቁላም
ውላድ ሃንጋሪ እንዴ ቀትለዎም፡
እት ረአስ ገናይዞም እንዴ ገብአው
ከምረት እት ሰቱ ናይ ዐውቴሆም
“ቺርስ” ሰበት ትባሀለው፡ ውላድለ
ዐድ ምነ ዕለት ለሀ እንዴ አንበተው
ከምረት ጻብጣም እት እንቶም
“ቺርስ” እግል ኢሊበሎ ምሕላም
ቶም።
እት ቻይነ ወእት ለበዝሐየ
ድወል ምፍጋር ጸሓይ ኤስየ እብ
እዴ ተማታም ወሐቂፍ ፍቱይ
ኢኮን። እሊ ሰበት ገብአ ህዬ እንዴ
ድንን ወደው ቱ ሰላም ለልትበሃሀሎ።
ውላድ ታይላንድ ህዬ ረአስ አዳም
ለድሑር ክፋሉ ክምቱ ሰበት
ለአምኖ፡ ለገብአ ነፈር እት ረአሶም
እግል ልተምቱሙ ኢፈቱ።
እት ጀርመን እንዴ ትትሃጀክ
እግለ ምስልከ ዳግም ለህለ ነፈር
ዕንቱ እት ገንሕ ኢዳገምከ ምስሉ
ምንገብእ፡ ድግሙ እንዴ አትካረመ
እንዴ ሐድጌከ ብርፍ እግል ሊበል
ምንከ ቀድር።
ፈረንስዪን እምበል ሂጋሆም
እብ ብዕደት ሂገ ወእብ ፍንቱይ
እብ ሂገ እንግሊዝ እግል ልትሃገው
ኢፈቱ። ሰበት እሊ ለገብአት ሓጀት
እግል ትሰአሎም ሐቆ ሐዜከ፡ እንዴ
ቀደምከ “S’il vous plait”
ምን ፈድለክ/እብ ሕሽመትኩም
እግል ቲበሎም ህለ እግልከ።
እብ ሂገ ያባን ዕልብ (4) ለትብል
ከሊመት ነጥቅ እት ህሌከ፡ ሞት
ለትብል መዐነት ተሀይብ። ዕልብ
(42) ህዬ “እመይት ህሌኮ” ለትብል
መዐነት ህለ እግለ። እብ ሰበብ
እሊ ህዬ እሊ ክልኦት ዕልብ እሊ
እት መአሰሳት ዓፍየት ወሆቴላት
ለይህለያ ተን።

ፈ

መሐመድ ዳፍለ

ምን ደያሪዬ

ብዞሕ ወክድ ዋድያም ህሌነ ምን ኢትርኤነ ደያሪዬ፡ ለአያም ለእግሉ
ቂብኮ ምንኪ በዝሐ እትኪ መስለኒ አዜ ላተ እግል ኢትትረስዒኒ እፈርሀኪ
ህሌኮ።
እት ከብድኪ እኩብ ለህለ መሳጢርዬ ሰበት ተአምሪ እግል ትፈርጊኒ
ትቀድሪ ሙሽ፡ ከላስ እተ ሐልፈ አውካድ ምን ኢትወለብኮኪ ኢትጽበጢ
ዲብዬ “ሳምሒኒ” እት እብለኪ እግልሚ ቃይብ ክም ዐልኮ እግል ሐብረኪ
ቱ።
ምስልኪ እንዴ ኢገብእ ምስል ብዝሓም ቅጹብ ሰበት ዐልኮ ምነ እንቲ
ለዐልኪ እቱ ድዋራት እግል ኢሪም ትቀሰብኮ፡ እግልሚ እትለ ኢነት ለሀ
እተ ደዋይሕኪ ምን ዐሌ ለእት ከብቼ ለዐቦርግ ለዐለ ቦክ ሐሩቀት ወበርደ
ምንዬ ዐለ፡ ምናተ ለቦክ እንዴ ረፍዐዩ ክም ዝላም ከረም እት ውራቅኪ
ለዘልመ ከሊማት ለኢበዴ ሰበት ዐለ እብለ እግልኪ ወዐዘበ ወእብላመ
እግልዬ፡ እሊ ሰበት ርኤኮ ቱ በደል እግል ክልነ ዐዝብ እንዴ እቤ ቱ
ራይም ለአውረሐኮ።
እትሊ ናይ ወርሕ ወክድ እድንያዬ እንዴ ሐደግኮ እብ ክሱስ እለ
ለእግለ ራክብ ዐልኮ ጋሪት እበ እት ሐስብ ምን ሽቅል ኢገብአኮ ወምን
ዕርፍ፡ ከላስ እብለ ሐሳባት እት አትዋርድ ወእብላመ ህዬ እግሉ ለባልሕ
ሕሉል እት እባስር ሓለፍክዉ፡ ከአዜ ደያሪዬ እብለ ሐጫር ሽዕር ለቴለል
ምን እዳግሙ እግልኪ ለሐይስ መስለኒ፡ እንቲመ እግል ተዐፊኒቱ ለበዳዬ።

ዐፊኒ ደያሪዬ
በደ ለእግሉ በዴኮ ብዞሕ ቱ መሲሩ
ወአዜ ለእበ መጸኮ ስርቤብ አቤኮ ቀዲሩ
እግል እዳግም ቀዳሚት እኩዬ ለእንቲ ትሰቲሩ
ወእግል እስመዕ ፍርድኪ ለሂገ ለእንቲ ትቢሉ
ምን ሳምሒኒ ለእኩይ እንቲ ተአኪሉ
ወምን ትትበአሲ ክም ፈቴኪ ፈሲሉ።
ግብት ረከብኮ ለደሚርዬ ይአስከበት
ሽክ ቲበል ሐዋኒት ነፍስ ነፍሐት ወሸርበት
ወማይ ትግበእ ፈታኒት ነፍስ በኬት ወአዝመት
እለ ላተ ይሀባተ ጼነ አለበ ወግርመት
ወእለ ከረዕ ልክርዐ እኪት ህሌት ወጋመት።
እንዴ እቤ በደ ሐሬኮ፡ በደ ምን ፈታይ ወገልገላይ
በደ እት ህሌከ እብ አፍካር ክባባይ
እንዴ ተርፈ ምድር ወለንዋይ
ወእንዴ ትረሰዐክዉ ለበዐለ ሰኒ ውዳይ
ሐደግክዉ መስከብ ወለ ምእታይ።
ሻነት ሐድገተኒ ቆለ እንዴ ቀልቀለት
ወአነ ዕዉር ገአኮ ነፍስ ዐንከልከለት
ምን ወድ ረአስ ገአኮ ወድ ነገለት
እላተ ምሽዊቼ በልሰት ወአሰአለት
እለ ሓዋኒተት እልኪ ወይአስተሀለት።
እንዴ እቤ እግልኪ ምን ሐስብ
ሐዋን ምን እቀብቡ እግልኪ ለኢናስብ
እግል ትሳምሒኒ ትቀድሪ መተሐሲቡ ሰበብ
እሊቱ መሲርዬ እግል ቲቤሉ ዐጀብ።
ከደያሪዬ እናስ ከፎ ልጀጀህ ትበይ
እንዴ ትጸበሪ እቼ ዐልኪ ዐባይ
ወእንቲ አክቢኒ ምን ፈታይ ወአባይ
አማንኪ ቱ አናመ እለ ምን ኣመርኮ
እንዴ ርሕዬ ደከልኮ ማጽእኪ ህሌኮ
ሳምሒኒ እንዴ እቤ ዐፎኪ እግል እጥለብ
ልብኪ እበ ከሊማቼ እሉ እግል እስለብ
ወምልህዮትነ ቀዳሚት እበ እግል ሕሰብ
ዐፊኒ ገድም ደሚርዬ እግል ልስከብ።
Moda
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ቅሰት

ሕጼ አመቱ ኢተአመረት

ዑመር ዑስማን ዐሊ
ዐድ በርህ ያስሚን ወለቶም ለእለ ኢቀወው ተለው ቴለቶም። እቡሀ
በርህ ምነ እቱ ግሱይ ለዐለ ወእግል ትርአዩ ዝያድ ዕንከ ለልስሕብ ምላያት
ላብስ ለዐለ ሳሎኖም ለዐደልዋይ ክብ እብ ቅንጸት እንዴ ቤለ ሰላም
ፋይሐት ትሳለመየ ወሰዐመየ ወእብ ገጽ ፋዬሕ ትከበተየ። እማመ እብ
ፈርሐት ምነ እተ ሸቄ ለዐለት ከሺነት እብ ሸፋግ እንዴ መጽአት እብ
ክልኤ ለእዴሀ እንዴ ሐቅፈተ እተ ግሩማት መላተሐ ምትቅ እብ ስዕመት
አበለተ። ሐቆ ሰላም ወመርሐበ እመ በህለት አርኬት እብ ሸፋግ ሻሂ እንዴ
አፍለሐት ሀበተ። አርኬት እበ እግል ትርአየ ት’ተምኔ ለዐለት ያስሚን
ወለተ፡ ደሐን ወለቼ እት ትብል ለቡን እግል ሐሬ አምሱይ እትረአሰ
ልዳግሞ ወልስተው እንዴ ትቤቱ መስለኒ ሸሂ ሌጠ እቡ መጽአተ። በርህ
ወእሲቱ አርኬት እት ንየቶም ላቱ ብዙሕ በሃላት ወምስጢር እት ረአሶም
ለአትቃብል እግሎም ዐለ።
ምሴት ሐቴ ሐቆ ናይ ሑዳት ደቃይቅ መፋሀመቶም በርህ ወእሲቱ
“አሰናይ እለ ወለትነ እብ ሰላመት ረቢ ሰደየ ከመጸተነ፡ አዜ ህዬ እለ
ወለትነ ምን እዴነ እንዴ ኢትፈግር ገሌ ንውዴ፡” ቤለው ወእግል ወለቶም
ያስሚን ምን ምስተቅበለ ገጽ-ግረ እንዴ በልሰወ እግል ለአትሐጽወ ጎማቶም
በትከው። በርህ እግል ወለቱ ያስሚን እንዴ አትሀደየ በርሀተ እግል ልርኤ
ወእንዴ ወልደት ውላደ እግል ልርኤ ሰኒ ልተምኔ ዐለ። ላኪን እበየ ገበይ?
በህለት ያስሚን ድራሰተ እንዴ ይአትመመት ክምሰል ኢትትሀዴ ለአምር
ዐለ። ምናተ፡ ጀርቤ ሰከይ ምትከልእ፡ እንዴ ቤለ እግል ልትሰአለ ቀረረ።
ሐቆ አምዔርላት ሑድ ያስሚን መዳሊት እግል ልውደው እግለ
ለተአሰምዕ ለህሌት እት መሰል፡ “አነ ድራሰቼ ማጽአት ሰበት ህሌት እግል
ኢጊስ’ቱ” እት ትብል እበ ግሩማት ወፍሩያት ዕንቴታተ ክልሕም ክልሕም
እት ትብል ጎማተ አሰአለቶም። በርህ እግል ያስሚን፡ ወለቱ ለሀበቱቱ ረአይ
ረስሚ እግል ልትከበቱ ኢቀድረ። ለያስሚን በልሰቱ ረአይ በህለት “አነ
ድራሰቼ እግል ኢጊስቱ” ለቴለቱቱ በሊስ ሰኒ ረብሸዩ። በደል እሉ ሰምዕ
ህዬ እት እዘኑ ሸለትት ዋዲ ምንገብእ ወሔሰዩ። በርህ እንዴ ሐርቀ “የሀይ
ወለት ትሰምዒ ህሌኪ፡ አዜ እብ ሐጪር አነ ለእቤለ ህግየ ትሰምዒ፡ እትለ
ቀደምዬ ትገሰይ፡” እት ልብል እበ ቀይሒት ዕንታቱ ፈርፈር እት ልብል
ሀደደየ። ኩሉ ወቅት ህዬ አንሳት ስድፈት ለመጽአን ሱኣል እግል ጋብሆት
ወቅት ሰበት ነስእ ምነን ያስሚንመ እት ቀደም ህግየ አቡሀ እግል ትስመድ
ላተ ኢቀድረት። እተ አካነ ህዬ ተወው እብ ድንጋጽ ትቤ።
እመ እግል ያስሚን “ስምዐኒ አብ ያስሚን፡ እለ ወለትነ ሐቴተት
ህተ ሰበት ገብአት አፎ ኢነአዝም ምነ፡ ሐር ህዬ ወለት ማሌ’ተ ማሚ
ውልድት’መ ይህሌት! ህዳይ ህዬ ኖሰ ተዐሬቡ፡ እት ህዳይ ተአሸፍግ
አለበ። ትጸበር ወየም ድራሰተ ትውዴ” ቴለቱ ወህግየ ባጊሀ ከርዐት ምኑ።
አርኬት ክም ዋልዳይት ብዙሕ ሐሳባት እት ሐንገለ ራሐት ከልአየ፡ ሰበቡ
እበ ዎሮ እንክር ወለተ ምን ድራሰት ገሌ መታክል እግል ኢልሳድፈ እት
ፈርህ ወእበ ካልእ ህዬ ሕጼ ወህዳይ ወለተ ለሻቀለየ እት መስል።
አዜመ አብ ያስሚን እት ወለቱ እንዴ ትወለበ “አነ ላተ ወለቼ ያስሚን
ዘመን ለእሉ ደርሰት ለአትዕሰኒ ህለ፡ እግል ተኣምሪ አስክ አዜ12 ሰነት
ለእለን ደረስኪ ወአዜ 2 ሰነት እት ኩልየት እብ ዓመት 14 ሰነት ዳርሰት
ህሌኪ ላኪን ፋኢደት ኢረከብኪ፡ አነ ህዬ እሊ ኩሉ እግልኪ እግል አድርስ
ለደፈዕክዉ ማል ዮም ምን ገብእ እግልዬ ሸግዒት ደሀብ ወሰርጌኮኪቱ” እት
ልብል ለደፍዐዩ እግለ ማል ለአተዕሰዩ እት መስል እብ ፋይሕ አሰእለየ።
በርህ ህግያሁ ዲብ ለአተላሌ፦ “ስምዒ ወለቼ ያስሚን ሰኒ አተንሲኒ፡
እንቲ ወለት ብክርነ ወወለት ሕደጋት እዴነ ሰበት ገብአኪ በርህኪ ወኖርኪ
እግል ንርኤ ነሐዜ፡ ወለቼ ዓቅለት፡ ኩሉ ወቅት ወድ ብክር እብ ሸፋግ
እግል ልህዴ ወበርሁ እግል ትርኤቱ ለትተምኔ። ሕናመ ኩሉ ወቅት
ክፋል ናይ እሊ ሙጅተመዕ ሰበት ሕነ ክም ዓዳት ወሰዋልፍ ጻብጣሙ
ሰበት ሕነ” እት ልብል በርህ እግል ወለቱ እብ ተቃርብ ክም ለአፍህመ
ወሕሳበ ክም ቀይር ወምነ እትረአሰ ሓስበቱ ለዐለት ረአይ እግል ለአግምየ
ሰተተ።
አዜመ በርህ ዝያደት ወለቱ እግል ለአፍህም እት ልብል ህግያሁ
አተላለ። “ሰምዒኒ ህሌኪ፡ ምን ዮም ወሐር እሊ ድራሳት እሊ ወለ ኩልያት
ወጃምዓት ልብጠር እግልኪ” ቤለየ ወእባሀ ህግያሁ ገፍለ ምነ።
መስኪነት ያስሚን ለሳደፈየ ወለሰምዐቱ ቴለል አቡሀ ክም ሕልም
መስለ እተ ወትፈከረት፡ ትርሽእ እንዴ ትቤ ህዬ ዲበ ምድር አድኖኔት።
እሊ ወክድ እሊ አቡሀ እበ ቀይሕ ዕንታቱ እንዴ አፋዘዘ እተ ፡ “የሀይ
ወለት ኢትተራሽኢ እግልዬ ለእለ እብለኪ ህሌኮተ ምን ኢትገብእ እግልኪ
ህዬ እግል ንትርኤቱ። እሊ ድራሶታትኪ እንዴ አዘምኪ ምኑ፡ ዐድ ትርካይ
ፈጅር እግል ልምጽኡናቱ” ቤለየ። ያስሚን ሀገጊ እግል ኢተአብዜሕ እቱቱ
መስለኒ፡ ለህግየ ክም ሀሮደ እንዴ ደርገገየ እተ፡ ምነ አካን አሰክ ሱግ
ብርጋጋይ ገብአ ምነ።
ትተላሌ …
አርቡዕ 10 ኦክቶበር 2018

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈሪቅ አልህላል እት ሊግ ዐንሰበ ሐንበሰ

እግል ዝያድ 5 ወሬሕ እት
ፍንጌ ሴዕ ፍረቅ ገብእ ለዐለ
ጅግራታት ኮበሪት እግር በሀለት
ሊግ ዐንሰበ እብ ዐውቴ ፈሪቅ
አልህላል ካቲመ ገብአት እግሉ።
ፈሪቅ ደንደን ምስል ፈሪቅ
አልህላል ለወደየ ትልህየ ካስ፡ ፈሪቅ
አልህላል እት 32 ደቂቀትለ ትልህየ፡

መተልህያይ ለፈሪቅ
ሰለሙን
ተስፋሚካኤል ጎል ኣተ። ኤፍሬም
ዘርኦም ህዬ እት 41 ደቂቀት ጎል
ሰበት ደግማ፡ ለፈሪቅ 2እብ 0
እግል ልምረሕ ቃድር ዐለ። እት
80 ደቂቀት ለትልህየ ፈሪቅ ደንደን
እብ ሰለሙን መዐሾ ጎል ሰበት ኣተ፡
ትልህየ እት 1 እብ 2 ትበደለት።

ምናተ ትልህያ እብላሀ ሰበት ተመት፡
ፈሪቅ አልህላል ሻምፕዮን ሊግ ዐንሰበ
ገብእ እት ህለ፡ ፈሪቅ ደንደን 2ይ
ወፈሪቅ አስሙድ ህዬ 3ይ እንዴ
ገብአው ጅግራሆም አትመመው።
ፈሪቅ ሐመልማሎ እብ አደብ
ርያደት ፍንቲት ካስ እንዴ ነስአ
ሊግ ዐንሰበ ሕሳባቱ ደብአ።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ እት መዲነት
አቁርደት ገብእ ለዐለ ጅግረ ኩረት
እግር ለመዲነት፡ ምን 1ይ ዲቭዝዮን
5 ፍረቅ ወምን 2ይ ዲቭዝዮንመ
5 ፍረቅ ሻርኮ እቱ እት ህለው፡
ምን 1ይ ዲቭዝዮን ፈሪቅ አነስር
ልትዐወት እት ህለ፡ ምን 2ይ
ዲቭዝዮን ህዬ ፈሪቅ ኮከብ ስሜቱ
አስመ።

አትሌታት ውዛረት ድፈዕ እት ሰር መራቶን

ለሐልፈ ሰንበት ንኢሽ እት
መዲነት ከረን ለገብአ ጅግረ ሰር
ማራቶን አትሌቲክስ ምን ፈሪቅ
ቤኒፈር ላቱ ዮናስ ያቆብ ተዐወተ
እቱ። ለምን 9 ፍረቅ ለትፋገው 45
አትሌታት ለሻረከው እቱ ጅግረ፡ ምን
ሐሊብ መንተል እንዴ አንበተ እት
መዲነት ከረን ለተመ ዐለ።
እለ መጃግረት ትርድት ለትረኤት
እቱ ጅግረ አትሌቲክስ፡ ነፈር ፈሪቅ
ዐንበርበብ ዶጎል ተክሉ እብ በኑ
ለሀደግደገ እቱ፡ ወምስል ወክድ እብ
መጅሙዐት ዐባይ እንዴ ትወሐጠ

ደበሳይ ደሳሌ ምን ፈሪቅ ሳወ፡
መሓሪ የውሃንስ ምን ፈሪቅ ብድሆ

ለተርፈ
እቱ እት ገብእ፡ መሓሪ ሰለሙን
ምን
ፈሪቅ
ዐንበርበብ፡ኤርምያስ
ዘመዴብርሃን ምን ፈሪቅ ንስሪ፡

ለሐቅፈት መጅሙዐት 2ይት እትሊ
ናይ 21 ኪሎ ምትር ሰዐይ ምነ
ትረአ ዐጃይብ ቱ።
ጅግረ እብላሁ እት ለአተላሌ፡
ምን ሳልሰይት መጅሙዐት ለትሐረጠ
ዮናስ ያቆብ ምን ፈሪቅ ቤኒፈር
ሒለቱ ካዝን ሰበት ዐለ፡ እምበል
ለዐርዩ አለቡ እት ናይ ዐውቴ ከጥ
(ወለት ሳታ) በጽሐ። ህቱ እት ሰነት
2016 መ 1ይ ፋግር ዐለ።

ጅግረ ግራስ-ሩት አቅሊም ምግብ

እግል አውርሐት ገብእ ለዐለ
ጅግረ ግራስ ሩት ሰነት 2018፡ “ግራስ
ሩት መዋልየት ዐቦት” እበ ትብል
ስቅራት ገብእ ለዐለ ጅግረ ወራታት
ርያደት አጀኒት ከረም ወ11ይ
መሀረጃን ርያደት አቅሊም ምግብ፡
እት ዮም 7 ኦክቶበር ተምመ። እሊ
ገብእ ለዐለ ለትፈናተ ጅንስ ወራታት
ርያደት እቱ ምዴርየ ጎዳይፍ ሐየት
ሓዩት ገብአት።
እተ መናሰበት መስኡል ዓዳት
ወርያደት አቅሊም ምግብ አሰይድ
እንድርያስ አስመሮም እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ “ርያደት ምጅተመዕ እግል
አፍዝዖት ወመርበዮት ዶር ዐቢ ለበ፡
ናይ ሕበር መቅደረት ወሀደፍ እንዴ
ጸበጥነ እብ ሕበር እግል ንሽቄ እተ
ለብናተ” እንዴ ቤለ ትላከ።
ምን ዕምር 12-14 እብ ውላድ

ተብዕን ወአዋልድ አንሳት ክምሰልሁመ
ምን ዕምር 14-15 አንሳት ወ1517 ውላድ ተብዕን ለገብአ ጅግረ
ፈሪቅ ምዴርየት ጎዳይፍ 1ይት ፈግር
እት ህለ፡ 4 ዐባዪ ካሳት ነስአ ወእት
አትሌቲክስመ ካስ ዐባይ ትሆገለ።
እት ጅግረ ዐጀላት ማውንቴን ባይክ
13-15 ለዕምሮም ውላድ እብ ደረጀት
ምዴርየ፡ ምዴርየት ዕዳገ ሐሙስ 1ይት
ፈግር እት ህሌት፡ እብ አንሳት ህዬ
ምዴርየት ጋለነፍሒ ተሌተ።
እት 16-17 ለዕምሮም ውላድ
እብ ደረጀት ፈሪቅ ምዴርየት ገጀረት
ትትዐወት እት ህሌት፡ ምዴርየት
ጋለነፍሒ 2ይት ወ3ይት ህዬ ምዴርየት
ዕዳገ ሐሙስ እንዴ ገብአየ ለትዳለ
እግለን ጀዋእዝ ተሀየበየ።
እት ኩረት እግር ህዬ ምን 12-13
ለዕምረን አዋልድ 1ይ ፈሪቅ እዳረት

ምዴርየት ጎዳይፍ፡ 2ይ ፈሪቅ ምዴርየት
ትራቨሎ፡ 3ይ ፈሪቅ ምዴርየት ጋለነፍሒ
እንዴ ገብአው ጅግራሆም ለአተሞ እት
ህለው፡ እትሊ ዕምር እሊ ለተልሀው
ውላድ ህዬ፡ 1ይ ፈሪቅ ምዴርየት
አባሻው፡2ይ ፈሪቅ ምዴርየት ፓራዲዞ
ወ3ይ ፈሪቅምዴርየት ጎዳይፍ ዐለው።
እት ዕምር 14-15 ለልትረከበ
አንሳት ለገብአት ጅግረ ኩረት እግር
ዶል እንርኤ ህዬ፡1ይ ፈሪቅ ምዴርየት
ፓራዲዞ፡ 2ይ ፈሪቅ ምዴርየት በሪኽ
ወ3ይ ፈሪቅ ምዴርየት ጎዳይፍ ገብኦ
እት ህለው፡ እብ ውላድ ተብዕን ህዬ፡
1ይ ፈሪቅ ምዴርየት ገዘባንደ፡2ይ ፈሪቅ
ምዴርየት ጎዳይፍ ወ3ይ ህዬ ፈሪቅ
ምዴርየት ፓራዲዞ እንዴ ገብአው
ትልህያሆም አትመመው።
እት ዕምር 16-17 ለህለው
ተብዕን ለገብአት ትልህየ ህዬ፡ እለ
ለተሌ ፍገሪት ትረከበት ምነ፡ 1ይ
ፈሪቅ ምዴርየት ቲራቮሎ፡ 2ይ ፈሪቅ
ምዴርየት አባሻውል፡ 3ይ ፈሪቅ
ምዴርየት ጸጸራት ገብኦ እት ህለው፡
እብ አንሳት ህዬ 1ይ ፈሪቅ ምዴርየት
አክርየ፡2ይ ፈሪቅ ምዴርየት ገጀረት
ወ3ይ ህዬ ፈሪቅ ምዴርየት ሰምበል
ዐለው። እብ ኩረት እግር ሐየት ሓዩት
ለገብአት ምዴርየት፡ ምዴርየት ፓራዲዞ
ተ፡ እት ክሉ ወራታት ርያደት ስሜተ
ለትወቀለት ምዴርየት ምን ተዐሌ
ምዴርየት ጎዳይፍ እት ገብእ ካስ
ዐባይ ተሀየበት።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 42

መርሃዊ ቅዱስ እት ፈሪቅ
ዐጀላት አስታነ ትሓበረ

ወድ ኤረትርየ ላቱ መትባድራይ ዐጀላት ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ
መርሃዊ ቅዱስ እት ፈሪቅ ዐጀላት ኣስታና ክም ትሓበረ፡ሸበከት ሐብሬ
ዐጀላት (ሳይክሊን ኒውስ) ሐበረት።
እሊ ሻምፕዮን ዐጀላት ኤረትርየ ላቱ መትባዳራይ፡ ምነ እግል ሐምስ
ሰነት ለተልሀ ምስሉ ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ እንዴ ፈግረ፡ ሰነት ርያደት
2019 ምስል እሊ ናይ ከዛኪስታን ላቱ ፈሪቅ ፕሮ እግል ልተልሄ ፍሩም
ህለ።
ህቱ እተ ሀበዩ ረአይ፡ “እትሊ ፈሪቅ እሊ መትዐዳዬ ሰኒ ፋርሕ አነ፡
እሊ እግልዬ በክት ዐቢቱ፡ እግልሚ ፈሪቅ አስታና ዎሮት ምነ ዐበ ፍረቅ
ዐጀላት እዲነ ሰበት ገብአ፡ ምን እለ ለህሌት እግልዬ መቅደረት ወለዐል
እግል እሽቄ ሰዴኒ” ቤለ።
ናይ ግብለት አፍሪቀ ላቱ ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ እብ ደረጀት አፍሪቀ
ስሙይ ምንመ ገብእ፡ እት ሰነት 2018 ላኪን ክምሰለ ሰአየት ለገብአት
እቱ ፍገሪት ሰኔት እግል ልሰጅል ክም ኢቀድረ፡ ሸበከት ሐብሬ ዐጀላት
ተአፍህም።
እሊ ወድ 24 ሰነት ላቱ መርሃዊ እት ዱር ኤረትርየ 1ይ፡ እት ዱር
ዖማን ታስዓይ ፈግር እት ህለ፡ እት ቮልታ ቤርጌስ ታስዓይ፡ ክምሰልሁመ
እት ቮልታ ስባንየ እብ ጀምዕ ንቃጥ 31ይ እብ ፍግረቱ እግል መናጀር
ፈሪቅ አስታና እግል ልስሐብ እቡ ለቀድረ ንቃጥ ቱ።
“መርሃዊ እብ ዕምር ንኡሽቱ፡ እብ ድድ እሊ ህዬ መቅደረት ታመት
ለቡ መትባድራይ እብ ግብአቱ እት ፈሪቅነ እብ መትሓባሩ ሰኒ ፋሬሕ
አነ፡ ስጋደት እት ፍግረት መቅደረት ፍንቲት ቡ፡እት ናይ ወክድ ጅግራመ
ለልትነፈዕ እቡ በሰር ፍንቲ ለቤላቱ፡ ፈሪቅነ እት ጅግረ ግራን ቱር ምን
እሊ መትባድራይ እሊ ፍገሪት ሰኔት እግል ልትጸበር ቱ፡” ቤለ መናጀር
ፈሪቅ አስታና ቪኖኮሮቭ። ፈሪቅ አስታና እግል ሰነት 2019 ለገብእ
መዳላይ ፍንቱይ ወዴ ክም ህላቱ ለልትአመር።

ደሀይ ፕሪመርሊግ እት 8ይት ሳምንቱ
እት ዮም 6 ኦክቶበር ለገብአት
ትልህየ ዶል እንርኤ፦
ፈሪቅ ኤቨርቶን እግል ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ 2 እብ 1፡ ፈሪቅ
ቶተንሃም እግል ፈሪቅ ካርዲፍ ሲቲ 1 እብ 0፡ፈሪቅ ቦርንሞውዝ
እግል ፈሪቅ ዋትፎርድ 4 እብ 0፡ ፈሪቅ ዎልቭስ ሃምፕቶን
እግል ፈሪቅ ክሪስታል ፓላስ 1 እብ 0፡ ፈሪቅ ብሩኔይ ወፈሪቅ
ሂድርስፊልድ ህዬ 1 እብ 1 ለአተሞ እት ህለው፡ ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ ምን ግረ እንዴ ትበገሰ መትጠራዝ መደርቡ ሞሪኖ እግል
ለአድሕን ለትዐንደቀ እት መስል እግል ፈሪቅ ኒውካስል ዩናይትድ
3 እብ 2 ቀልበዩ።

እት ዮም ሰንበት ዐባይ 7 ኦክቶበር
ለገብአት ትልህየ ህዬ፦
ፈሪቅ አርሰናል እግል ፈሪቅ ፉልሃም 5 እብ1፡ ፈሪቅ ቼልሲ
እግል ፈሪቅ ሳውዝሃምፕቶን 3 እብ 0፡ ክምሰልሁመ ፍረቅ ማን ሲቲ
ወሊቨርፑል እብ ናይ ሕበር ዐውቴ 0 እብ 0 አትመመወ። አስክ እለ
ጋብእ ለህለ 8 ትልህያታት ምኑ እብ 20 ንቅጠት ወሜርሒት ጎል
እበ ፈሪቅ ማን ሲቲ ጅግራታትለ ሊግ ዋሌ እት ህለ፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል
ወቼልሲ እብ ፈርግ ጎል 20 ንቃጥ እንዴ ሐየበው ልተለዉ ህለው።

አርቡዕ 10 ኦክቶበር 2018

ገጽ 11

መሐመድ እድሪስ
ዘራፋት ምነ እት ምድር ሰዐር
ለነብር ሔዋናት ለሬመ ሔዋን እት
ገብእ፡ ዲብ ሽብህ ሰሃረ እ ወዐድ
እግል ለዐርዩ ለኢቀድር ዕጨይ
ውቁል ምኑ እት ለአትናጥጥ፡ ምን
አቅሹን ቀጠፍ ሰኒ እግል ልብለዕ
ተአተቅድሩ።
ዘራፍ እብ ፍንቱይ ለትፈትዩ
ዕጨይ አሽዋክ ለቡ ክም ዐቅበ፡
ሐቅ፡ ቅስለ፡ ቀዳድ፡ ጨዐ ወብዕድ
ቱ። እሊ ሸዋካታት ብቀል ዶል
ትረክብ ህዬ፡ እት ትጤጠም ተሐሬ
ምኑ ወትከሬ።
ዘራፍ፡ ምግባይት ብጥረተ ምን
16-20 ረሐት-ዕቅብ (ፊት) በሀለት
5.50 ምትር ትበጼሕ። እግር
ዘራፍ ሌጠ 1.83 ምትር ሰበት ቱ፡
ለበዝሐው ውላድ ኣደሚ ምኖም
ረይም። ዘራፍ እገር-ቀደመ ምን
እገር ሐረ እብ 10 ምእታይት
ረይም። ሰበት እሊ ቱ፡ ብጥረተ
ዲብ ሰመ ፍትልት ሰበት ተ፡ እብ
ስጋደ ምን ምድር እግል ተአንጥጥ
እቡ ልግበእ ወማይ እግል ትስቴ
ለትትባገር።
ሕብር ዘላፍ ጨብላይ እት
ገብእ፡ እምበለ ምን እንጌሪት
አስክ አጥባይ ለልትመደድ ተሓት
በቃሪሀ፡ ቀርበተ መሐልወይ ዝሩእ
ዲባ ቱ።

ዘራፍ

ገሌ ሐቃይቅ እብ
ሰበት ዘራፍ
• ወቅት ምቅርብናሀ 15
ወሬሕ ቱ። ወድ ዘራፍ ክም ወድ
ወአት እጋል ልትበሀል።
• ዘራፍ ታምም አስክ 40
ኪሎ ግራም ምን ሰዐር እት ክል
ምዕል በሌዕ።
• ዘራፈት 56 ኪሎምትር እት
ሳዐት ትስዔ።
• እግረ ክም ወአት ክልኦትፍልጭ ለቡ እት ገብእ፡ መጥብያይት
ተ።
• ዑለመእ፡ እግል ዘራፋት
እት ዓይለት እንሰ ለዐሉበን። ሰበቡ
ህዬ ምስል እንሰ ለልአትማስል ብዙሕ
አሽየእ ክም ከሃሎ ጽምእ፡ አሳዳር፡
ጥልፍሔ ረሐት እግር፡ ሪም-ስጋደ
ወብጥረተ ለልአትማስል ጋራት በ።
• ዘራፈት ለበዝሐ ዕምረ እብ
ብጣረ ተሓልፉ፡ እብ ብጣረ ትሰክብ
ወትወልድ።
• ክምሰ’ለ አዳም እግል

ደሀብ ወሕፋሩ

ደሀብ ዎሮት ምነ ቃልያም
አርዛቅ መዓድን ዐለም ቱ።
መብዝሑ ዶል ሕብሩ ቤጪ ቱ።
ለትፈተ ጅንስ ሰርጎ ወተጃረትማ
ቱ። ደሀብ እብ አግቡይ ቴክኖሎጂ
ጥዉር ለልትሐፈር ወአምር ብዞሕ
ለልሐዜ መዓድን ቱ። እብሊ ሰበብ
ቱ ዐውሉ፡ ለእለ ኢትወቀላ ተ፡
በታተን ለኢልትደሀር።
ኣደሚ እግል ሰልፍ ዶል ደሀብ
እግል ልሕፈር ለአንበተዩ ዘመን
እሙር ኢኮን። ላኪን ለገደመ
ኣሳር ዐፍሽ ደሀብ ላቱኒ እት
ቡልጋርየ (አሮበ) ርኩብ ቱ። እት
ቡልጋርየ ነብሮ ለዐለው ኖክሮፖሊስ
ለልትበሀሎ ቀባይል፡ 4700 ሰነት
ቀደም ተውሊደት ነቢነ ዒሰ ደሀብ
ለሐፍሮ ክም ዐለው፡ ዮመቴ እት
ድበኖም እብለ ገብአ ሕፋር ኣሳር
እኩድ ሀለ። ሰበት እሊ ሕፋር
ደሀብ፡ ዝያድ 7000 ሰነት ዋዲ
ክም ለሀሌ ዑለመእ ቀይሞ።
እት ዘበን ቅዱም እብ ሰበት
ሓዚ ደሀብ ብዝሓት ድወል አሮበ
ሕድ ወርረ ነብረየ። መሰለን፡ እት
1ይ ክፈል ዘመን፡ ንጉስ ሮመ ለዐለ
ክላውድየስ እግል ብሪጣንየ ለወረ
እቡ ሰበብ፡ ሕዛይ ደሀብ ዐለ።
እምበል እሊመ ደሀብ እት

እዲነ ክምሰል ናይ መትባዳል
ብዳዐት ሰላዲ ቱ ለልትአመር።
እብ ደሀብ፡ ለገብአ ብዕድ ዐፍሽ
ልትዛበው ነብረው። ምናተ ርዝቅ
ደሀብ እት ኩለ ዐለም አክል ሕድ
ንሹር ኢኮን። እት ገሌ አምዳር
ብዞሕ ቱ ወዲብ ገሌሁመ ሑድ።
እት ሰነት 2017 እበ ገብአት
ድራሰት ሐዳስ፡ እት እዲነ
ምን ሕፋር ደሀብ ርዝቅ ብዞሕ
ለልአፈግረ 8 ድወል፡
ሀ/ ሰልፋይት ቻይና፡ 430 ቶን
እት ሰነት
ለ/ ካልኣይት አውስትራልየ፡ 295
ቶን እት ሰነት
ሐ/ ሳልሳይት ሩስየ፡ 273 ቶን
እት ሰነት።
መ/ አሜሪከ፡ 230 ቶን እት
ሰነት
ሰ/ ካናዳ፡ 175 ቶን እት ሰነት
ረ/ ፔሩ፡ 163 ቶን እት ሰነት
በ/ ኢንዶኔስየ፡ 155 ቶን እት
ሰነት
ቀ/ ግብለት አፍሪቀ፡ 140 ቶን
እት ሰነት
ለነድፈ አው ለሔሰ ደሀብ
ለበን ድወል ህዬ እብ ተርቲብ
ኡዝቤክስታን፡ ጋና፡ ካናደ፡ ፔሩ፡
ግብለት አፍሪቀ፡ ሩስየ ወአሜሪካ
ተን።
ኤረትርየ ዐድናመ፡ ምነ አዜ
እት ሕፋር ደሀብ እብ ቴክኖሎጂ
ሐዲስ እብህዝት ለህሌት ደውለት
ድወል ሳሕል ሰሃረ እት ገብእ፡
ክም ቢሸ፡ ዘረ ወብዕድ ድዋራት
ለመስል አራዲ ምን ደሀብ ምሉእ
እቱ እስትስማር ምን ትወዴ 10
ሰነተ እቅርብት ህሌት።

ተአሌሌ አሰር አጫቤዕ ለትትነፈዕ፡
ዘራፈት ምን ዘራፈት ለፈንትየ ህዬ፡
ለዲብ ቀርበተ ዝሩእ ለሀለ መሐልወይ
ቱ። ኩለን ዘራፋት ህዬ መሐልወየን
ሐቴ ሰበት ኢኮን፡ መሐልወይ ዘራፈት
አክልሕድ ክም አሰር አጫቤዕ ናይ
ኣደሚ ምን ኖስኖሱ ልትፈናቴ።
• ዘራፋት አቅርነን ነኣይሽ ቱ፡
ለተብዐት እግል በአስ ምስል ብዕድ
ተብዕን ዘራፋት ልትነፈዕ እቡ።
• ዘራፍ ምነ 24 ሳዐት፡ ምን
5-30 ደቂቀት ለትገብእ ቀመት ስካብ
ሌጠ ተአትሐዝየን።
• አክራናት ዘራፍ ልትፈናቴ።
ትነቄ፡ ተሐንርፍ፡ ተሐንርር፡ ትፌጼ
ወእብ እዝነ እግል ንስምዑ ለይእንቀድር
አክራን ብዕድመ ትወዴ።
• ዘራፍ አክል እሊ ስጋድ
ረዪም ዲብ በ፡ ዓጭሞታት ስጋደ
አክል ናይ ኣደሚ ሰቦዕ ሌጣቱ።
• ዘራፈት መብዝሑ ወክድ
ዎሮት እጋል ትወልድ። እብ ብጣረ
ምን ዝያድ 2 ምትር መትወቃል እት
ምድር ትሄብቡ። ላኪን ለእጌላይ ሐቆ
ሳዐት ብጣሩ ገብእ።
• 50% ዘራፋት ውላዱ
ኢለዐቤ፡ ሰበት እሊ ዘራፋት ሐቆ ስኒን
ብዞሕ እግል ኢልስረት (ኢለአንቀርድ)
ዑለመእ ፈርሆ ዲቡ። ለምኑ በሌዕ
ዕጨይ ሸዋካታትመ ምን ገጽ ምድር
እት ሰርት ወልውሕድ መጽእ
ሀለ።
ዔማት፡ World
encyclopedia
ርክን ስወር

ህኮት
እበው

ህኮት ምን ሽቅል ለትጠማግሐከ፡
ገሮብከ ዑፉይ ክም ኢገብእ ወልትሀላበእ
ምንከ ወአክ’ለ ሽቅል ረኣተ ስካብ
ወዐራት ሌጠ ለልትረአዩ ለትወዴ ዕድር
ተ። ሰበት እሊ፡ እሊ ዕድር እሊ ጀፈርከ
እግል ኢልሽአግ ወገሮብከ እግል
ኢልምለክ ምንከ፡ ምን ንእሽከ ፈታይ
ሽቅል ወሐረከት ግበእ።
ከህኩይ ሐቆ ገብአከ ለልሐልፈከ
አብካት ሚ ቱ ገብእ?
• ህኩይ እት ምህሮሁ ናጽል
ገብእ፡ ሰበት እሊ ሐንገልመ ምን
ቡ፡ እብ ሰበብለ ህኮቱ ምን ድራሰት
ተርፍ።
• ህኩይ እት ሽቅል ትፈረር
ዶል ልቡሉ፡ ለወቀዩ ኢለአሰልጥ።
ሰበቡ ህዬ ለህኮት ሽቅሉ እብ ዋጅብ
ክም ኢወዴ ሰበት ትወድዩ። ሽቅል
ሐቆ እቱ ሐምቀ ህዬ፡ ክምለ አዳም
ለብዕድ መጆብ ሽቅሉ ለልትሀየበ ሰላዲ
ኢረክብ። ከሬምቃይ ብዕዳም ወሓግላይ
ገብእ።
• ህኩይ ሐቆ ገብአ አዳም
ለብዕድ ኢፈትዩ፡ አዳም ሐቆ ኢፈተዩ
ህዬ መልህያም ለሐግል ወጭንቡይ
ገብእ።
• ህኩይ ሰበት ኢሸቄ፡ ኩሉ
አዳም ለአብዩ፡ ወእብሊ እንዴ ኢለሀዴ
ለአብር።
• ሸሪካት ወመአሰሳት ሽቅልመ
ኣንፈን ጸብጠ ምኑ፡ ሰበት ኢፈትያሁ
ህዬ እት ሽቅለን ኢለኣትያሁ።

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 42

እት ፍንጌ 1 ወ100 ምነ ለሀለ
ዓላብ ለገብአ ዕልብ ጽበጦ እግልዬ

• ለእሉ ጸበጥኩም ዕልብ እብ 4 አትባዝሕዉ።
• ከ12 ጅምዖ ዲቡ።
• ከእብ 2 አትባዝሕዎ።
• 16 ጅምዖ ዲቡ።
• እግል 8 ክፎሉ።
• ለእሰልፍ ጻብጣሙ ዐልክም ዕልብ አንቁሱ ምኑ።
• ለበሊስ ከም መጽአ እግልኩም?
• በሊስኩም 5 ሐቆ ኢመጽአ እግልኩም፡ ካልጣም ሰበት ህሌኩም፡ እብ
ሐዲስ ጀርቦ!

ጥዑም ምን ለአብዩ?

ጥዑም ሓጃት ክም ከረሜለ፡ ማስቲክ፡ ስከር፡ ሐለውያት ወፓስቴ
(ሕበዝ-ስከር) ኩሎም ውላድ አዳም ፈትዉ ወእግል ልብልዕዉ
ልትሸንሆ። ክሱሰን ህዬ አጀኒት አንሶም ወተብዐቶም፡ ጥዑም
ሓጃት ፈቱ።
ላኪን፡ ጥዑም ሓጃት ክል ዶል እንበልዑ ሐቆመ ገብአነ፡ እሊ
ጸዕደ ሕብር ሐሊብ አንያብ ንእሽነ ለአከርብ። እት አፍ ለነብሮ
ጀርምታት፡ አክለ ጥዑም በልዐከ እሎምተ፡ እት ልትባደሮ መጽኦ
ወለጥዑም ሓጃት ክም በልዐው፡ እተ ቀበትለ አንያብከ ለአቱ
ከሱስ ወዱ ወለአንያብከ ለአከርቦ።
ላኪን፡ ለፈዳብ ጅነ ሚ ወዴ መስለኩም፡ ጥዑም ክም በልዐ
አንያቡ እብ ማጽ ወመዕጁን ሽሙይ ለአነድፉ። አክለ ነብረ
በልዓተ፡ አንያቡ መየጸ ምን ገብእ፡ ዲብ ሐቴ ምዕል ህዬ እብ
ሑዱ ምሴ ወፈጅር አንያቡ መየጸ ከሰክበ ወትፈረረ ምን ገብእ፡
ለአንያቡ ኩሉ ረአሱ ሱሰት ኢትአትዩ፡ ወዑፉይ አንያቡ እት
እንቱ ነብር።
እበ ዑፉይ አንያቡ ህዬ፡ ኩሉ ለልትቀርጠጥ ወዓፍየት ለቡ
ነበሪት ትሩድ ልግበእ ወሐምቅ እግል ልብለዕ እቡ ሰበት ቀድር፡
ዓፍየት አንያብከ፡ ዓፍየት ገሮብከ እብ ተማሙ ክም ተ ኣምር።
ንብለዕ ወንትመየጽ፡ ሰኒ ማሚ ንኡሻይ?

ወር
ስ
ወር
ስ
ርክን
ርክን
እሊ ባካት እሊ እተየ ሀለ መስለኩም?
ሮረ ሐባብ ሳምዓም እንቱም ማሚ?

አይወ፡ ሮረ ሐባብ ለልትበሀል ምን መዲነት ነቅፈ እንክር ግብለት
ምውዳጽ ጸሓይ ለህለ እት ገብእ፡ እሊ ሮረ እሊ ሐቆ ሮረ ከበሰ እት
ካልኣይት ደረጀት ልትረተብ። እግልሚ ሮረ ማርያ ወሮረ መንሰዕ
ክምሰልሁመ ሮረ ቤት ገብሩ ዲብ ድዋራት ከረን ሀለ። ሮረ ሐባብ ምን
ግብለት እት ቅብለት ዝያድ 50 ኪሎ ሜተር ለልትመደድ ሮሪብ እት
ገብእ፡ ሮረ ማሬት፡ ሮረ በቅለ፡ ሮረ እንድላል ወሮረ ላበ ልትበሀል። ዝያድ
20 አልፍ ሸዐብ ህዬ ነብር እቱ። ስካኑ እብ ሐርስ ወርዕዮ ልትናበሮ።
ሽዒር ወሽንራይ ለምን ዘበን ቅዱም እትሊ ሮረ እሊ ለልትዘረእ ወበቅል
እት ገብእ፡ አብያቱ ልግበእ ወመናበረት ሸዐቡ ክመ እተ ብዕድ ረወሪት
ኤረትርየ ለህላቱ።
እለ ሱረት እለ ህዬ ዲብ ዮም 03/10/2018 ለትሰርወረት እት ገብእ፡
ምነ እት ሮረ ማሬት ለህለ ምድር ጋምል ወእብ ፍንቱይ ዕጨይ ነረድ
(ጽሕዲ) ለተርኤተ።
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