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ዐውል 2.00 ነቅፈ

ርኢስ ኢሰያስ ወዚረት ካርጅየት ኬንየ ትከበተ
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ፡
እግል ወዚረት ካርጅየት ኬንየ
ወመትጃግራይት
ረኣሰት
መፈወድየት እተሓድ አፍሪቀ
ደክቶረት አሚነ መሐመድ፡
ዮም 10 ጃንዋሪ እንዴ ትከበተ
ሀድገ ምስለ።
ዲበ እት መከበቲ ጋሸ
ደንደን ለገአ ልቃእ ርኢስ
ኢሰያስ፡ አፍሪቀ እት ዐለም
አካነ እግል ትጽበጥ ገአ ምን
ገብእ፡ እተሓድ አፍሪቀ ዶሩ
እብ ዋጅብ እግል ለአግዴ
አሳስያይ ተቅዪር እግል ልግበእ
እቱ ክምሰል ወጅብ ሸርሐ።

ርኢስ ኢሰያስ እንዴ አትለ፡
እተሓድ አፍሪቀ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ክምሰል ኢጋድ እት
ከርስ አፍሪቀ እብ ደረጀት
መንጠቀት
ክዉን
ለህለ
መትነዛም፡ አትሳናይ ክምሰል
ለአትሐዝዩ ወእት መቅርሕ
እቅትሳድ አፍሪቀ እግል ልሽቄ
ክምሰል ወጅብ ሐበረ።
እብ ሰበት ተጠዉር ዐላቃት
ኤረትርየ ወኬንየ እተ ሀድገ
እቱ ህዬ ርኢስ ኢሰያስ፡ ኬንየ
እት መንጠቀት ቀር-አፍሪቀ
ዶር ዐቢ እግል ተአግዴ ክምሰል
ወጅብ አፍሀመ።

በዓል ልደት እት ዐድ ወካርጅ እብ ነያረት ልትዐየድ
ሰኔት እንዴ ሸርሐ፡ ሸዐብ ውሕደት
እንዴ ሐፍዘ ዲብ ክሉ ለልትሰርገል
ወራታት ዐማር እበ ትወቀለት
እግል ልሻርክ አትፋቀደ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ብጹእ
አቡኔ ሉቃስ፡ አሚን ዓም ቅዱስ
ሲኖዶስ ቤት ክስታን ኦርቶዶክስ
ተዋህዶ ኤረትርየ ለመርሑ ወፍድ፡
ዲብ አሮበ ወአሜርከ ናይ ኦሮት
ወርሕ ጀውለት ሽቅል እንዴ ወደ፡
ዲብ እጅትምዓት ሜርሐት ደያናት
ክም ሻረከ ምስል ሙእምኒን ክም
አማሕበረ ተአመረ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ እብ
መናሰበት ሐዳስ ሰነት ወበዐል
ልደት፡ ዲብ ከርቱም- ሱዳን፡

ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ - አሚን
ዓም ቅዱስ ሲኖዶስ ቤት ክስታን
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤረትርየ፡
እብ መናሰበት በዓል ልደት ውዐዝ
ቀደመ።
ዲበ ወዐዙ፡ እት ዐድ ወካርጅ
ለህለው ሙእምኒን፡ ዲብ ሕፍዘት
ወዐማር ወጠን ፍሩራም ለህለው
አንፋር ቅዋት ድፋዕ፡ ዲብ
እስብዳልያት ለህለው ሐማይም፡ እብ
ዓመት ክሎም ሙእምኒን “አሰናይ

እብ መዓወነት ውዛረት እዕላም
ወሰፋረት ኤረትርየ ዲብ ሱዳን
ለትነዘመ
በርናምጅ
ዓዳት
ትቀደመ።
ዲበ ሰብ-ሰልጠት ሕኩመት
ሱዳን፡ ዲፕሎማስዪን፡ ሜርሐት
ደያናት፡ ዐባዪ ዐድ፡ ወብዝሓም
ኤረትርዪን ለሐድረዉ በርናምጅ፡
ርኢስ ጃልየት ኤረትርዪን ዲብ
ከርቱም አሰይድ ሰለሙን ደረስ
ዲበ ቀደመየ ከሊመት፡ ዲብ ዐድ
ወካርጅ ለነብር ሸዐብ ኤረትርየ
ወቅዋት ድፍዑ “አሰናይኩም”
ሐቆ ቤለ።
ጃልያት ኤረትርዪን ዲብ ሱዳን፡
ዓዳት ወለመድ ሸዐብ ኤረትርየ

እንዴ
ሐፍዘየ፡
ውሕደተን
ወሰዋልፈን እግል ለአደቅበ ከድመ
ከም ህለየ ሐበረ።
መስኡል ቀድያት ተንፊዝየት
ሰፈረት ኤረትርየ ዲብ ሱዳን
አሰይድ
እብራሂም
እድሪስ
ህዬ፡ ዓያድ ደያናት እብ ሕበር
ወውፋቅ ዐየዶት ምን አግደ
ዕላመት ሸዐብ ኤረትርየ ክም ቱ
እንዴ ሐበረ፡ እሊ ሰዋልፍ እሊ
ሰኒ ወአማን ክም ለአሸብርቁ
ወጃልያት ኤረትርዪን ዲብ ሱዳን
እብ እህትማም ልትከደም እቱ
ክም ሀለ ሸርሐ።
ለዒድ ምን ኤረትርየ እበ
ጌሰው ፈናኔን ጋምል ዐለ።

ዲብ በዐል ልደት አብጽሔኩም”
ቤለ።
ብጹእ አቡነ ሉቃስ እብ ተውሳክ፡
ክመ ዲብ ክትብነ ለሀለ፡ ሕጉዛም
ዶል እንሰዴ፡ ድቡራም ምነ እለ
ብነ ምን ንትካፈል ዓይላት ሹሀደ
ዶል እንራዔ ለእሉ ነዐይድ በዐል
ራሐት ከም ለሀይበነ አፍሀመ።
እንዴ አትለ ህዬ፡ በዐል ልደት
በዐል ፍቲ ወሰላም፡ በዐል ውሕደት
ወውፋቅ እግል ልግባእ እነ ትመኔቱ

ቅሮረ፡ ጌማም ከደማት እጅትማዕየት ገብእ

እት ምዴርየት ቅሮረ፡ ዋልዴን ዲብ
መታብዐት ደረሰ ወራዐዮት መዳርስ፡
ክምሰልሁመ ዐቦት ዐመልየት ደሪስ
ወአድረሶት ለልትሐመድ ዶር ክም
ቦም ሙደርሲን ሸርሐው።
ልጅነት ዋልዴን ምስል ሙደርሲን
ለባተ ዐላቀት፡ ዲብ ፈረጎት ወባልሖት
መሻክል ደረሰ ወሙደርሲን ከም
ሰደዮም እንዴ ሐበረው ለሙደርሲን፡

እብ ፍንቲት ዲብ አከዶት መሻረከት
አዋልድ አንሳት ለገብእ አትፋዝዖት
ወቀይ ሰኒ ትትረከብ ምኑ ክም ህሌት
አፍሀመው።
መናበረት ስብክ ወስግም ዲባ
ባካት መታክል ትከልቅ ምንመ ህሌት፡
ፈድለ ዲብ ትትወቀል ለመጽአት
ፈዛዐት ዋልዴን ወመትሐሳር ደረሰ፡
ሄራር ተዐሊም ሰኒ ከም ሀለ እንዴ
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ሐበረው ለሙደርሲን፡ መሐገዝ
አክትበት ሐል እግል ልግባእ እግሉ
ትፋነው።
ዲብ እምሀሚሜ ለትከሰተት
መድረሰት ካልኣይት ደረጀት፡ ደረሰ
ምን ዓይላቶም እንዴ ኢረይሞ
እግል ልድረሶ በክት ከም ሀበቶም
እንዴ ሐበረ ሙዲር መድረሰት
ቅሮረ እስታዝ መሐመድ-ኖር ሳልሕ፡

ስካን ደገጊት ሐብል ቀጢን፡ አሽሐገ
ወተቤሕ አጀኒቶም ዲብ ዐግሎ
ተዐሊም እግል ለአሻርኮ መትጻጋም
ከም ለአትሐዜ ሐበረ።
ህቱ ዲብ መደት ንእሸን በክት
ተዐሊም ለኢረክበየ አንሳት፡ እበ ገብአ
አትፋዝዖት ቅዌት እግል ለአብድየ
ከም ቀድረየ እንዴ ሸርሐ፡ ዲብ
ራዐዮት ዓይላተን ለሰድየን ክቱብ
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እግል ልቅርአ ቃድራት ህለየ።
እሊ ክእነ እት እንቱ ዲብ
ምዴርየት ቅሮረ፡ እምቡት ለሀለ
ወራታት መዲድ ከደማት ሞባይል
እግል ልሽፈግ፡ ስካን እምሀሚሜ
ጠልቦ እት ሀለው፡ ብግስት ለህሌት
ወራት እግል ትሰርገል ምኖም
ለትትሐዜ እግል ሊደው ዱልያም
ክም ቶም አከደው።

ደሐን እጅትማዕየት ለከስስ እጅትመዕ ገብእ
እት ወራታት አድመኖት ደሐን
እጅትማዕየት፡ ዶር ጅሃት ሕኩመት
ወሰብ ሽርከት እግል ልዕቤ፡ ወዚር
ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት
አሰይድ ካሕሳይ ገብረሂወት ትላከ።
ወዚር ካሕሳይ እለ ሊከ እለ
ለቀደመ፡ ፈርዕ ውዛረት ዐመል
ወራዐዮት እጅትማዕየት አቅሊም
ምግብ፡ ናይ ሖል ወራታቱ እግል
ልጌምም ዲበ ወደዩ እጅትማዕ ቱ።
ዲበ እጅትማዕ፡ ሙዲርለ ፈርዕ
አሰይድ ዮሴፍ ተስፋይ ዲበ ቀደመዩ
ተቅሪር፡ ዲብ 16 ምዴርያት፡ ዲብ ቀድየት

ሕቁቅ አጀኒት፡ ምስኩናም፡ የታይም፡
ወግዱዓም መዋጥኒን እተ-ክምሰልሁመ
ራዐዮት ዐይላት ሹሀደ ለልትሐመድ
ሽቅል ከም ትሰርገለ ሸርሐ።
እብ አሳስለ ትቀደመ ተቅሪር፡ 125
አጀኒት ለረፍዐ 31 ዐይላት ግዱዓት
እብ ሐድ 957 አልፍ ነቅፈ ናይ ንዋይ
ወተጃረት አትሐደሮት ከም ገብአ
እግለን፡ እግል 1450 ደረሰ ሕጉዛም
ኣላት ምህሮ፡ እግል 350 ምኖም ህዬ
እግል ልባስ መድረሰት ወደፍዕየት
ለትገብእ ሰዳይት ማል ከም ትሀየበት
ተአመረ።

ዐንሰበ፡ ሸባባት ለቀይም ሐልሐል፡ ሞት እማት ወአጀኒት
እጅትመዕ ገብእ
እት ነቅስ ገይስ

ዲብ
አቅሊም
ዐንሰበ፡
ዶር ወመዓወነት ሰብ ሽርከት
ወሙጅተማዕ ዲብ አደቀቦት
መትነዛም ወመቅደረት ሸባባት
ለቀይም እጅትማዕ ገብአ።
ዲበ ዶር ወመሻረከት ልጃን
መሳኒት ሸባባት፡ ጀሃት ሕኩመት
ወሙጅተማዕ ዲብ ቀድየት
ሸባባት እግል አትመቃርሖት
ወአተረዶት ለገብአ እጅትማዕ፡
ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ
ዐሊ ማሕሙድ ዲበ አስምዐየ
ከሊመት መክሰቲ፡ እግል ዝያድ
ፍገሪት ለዕላቀት እግል ትዕቤ
ክም በ አትፋቀደ።
መስኡል ማሕበር ወጠን
ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ አቅሊም
ዐንሰበ አሰይድ አዛዚ በረኸትኣብ
ህዬ፡ ልጅነት መሳኒት ሸባባት፡
ጅሃት ሕኩመት ወጀብሀት
ዲብ
አርዛቅ ሓድር እንዴ
‘ተንከበው ዶር ሸባባት እግል
ልዕቤ አርድየት
ለለአጠፍሖ
ወዲብ ኩሉ ወራታት ለሻርኮ
ሰበት ቶም ዶሮም ዐቢ ክም ቱ

ሸርሐ።
ዲበ ልቃእ፡ እት መዲነት
ከረን፡ ዐድተ-ከሌዛን፡ ዔለ-በርዕድ፡
አስማጥ፡ ሀበሮ፡ ሐመልማሎ፡
ሐልሐል
ወመበለብሶ
እብ
ሰብሽርከት
ልትሸቄ
ለሀለ
መራክዝ ለውቀት ሸባባት ዲብ
ደረጀት ተሚም ክም በጽሐ
ተሐበረ።
እት አቅሊም ጋሽ-በርከ ዲበ
ገብአ እሊ ለመስል እጅትማዕ፡
እት ሰነት 2016 ለትኤተነ
በራምጅ ለዐበ ክፋሉ ከም
ለትሰርገለ ትሸርሐ።

መመቅረሓይ ሽቅል እዳረት
አቅሊም
ዐንሰበ
አሰይድ
ዑመር መሐመድ፡ መዓወነት
ጅሃት ሕኩመት ወጀብሀት
እበ ትወቀለት እግል ተአተላሌ
ከም ለአትሐዜ እንዴ ሐበረ፡
ማሕበር ዲብ ሰነት 2017
እግል ልትሰርገል ምነ ተኤተነ
በራምጅ፡ ዲበ እግል ለአድሜዕ
እቶም ለቀድር እግል ልረክዝ
አትፋቀደ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህረ ዐሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ዲብ ምዴርየት ሐልሐል ሞት
እማት ወአጀኒት እብ 75% ከም
ነቅሰት ተሐበረ።

ሙዲርለ ምዴርየት አሰይድ
ማሕሙድ እብራሂም ምስል ሸዐብ
ወመአሰሳት ሕኩመት ዲበ ወደዩ
ልቃእ፡ ዲበ ምዴርየት ለህለየ ኦሮት
መርከዝ ዓፍየት፡ ክልኤ ዕያደት፡
ዲብ ረአስለ ለሀይባሁ ከደማት ዲብ
መትነፋዕ ዘበናይ ከደማት ዓፍየት
ፈሀሙ እግል ልዕቤ ለወድያሁ

ጅህድ፡ ፋኢደቱ ትትረኤ ክም
ህሌት ሸርሐ።
ሸዐብ እንዴ ትነዘመ እግል
ሕፍዘት ማይ ወትርበት ወድዩ
ለጸንሐ ኬወታት ዲብ አከዶት
ደማነት ነብረ ወማይ መክሳቡ ለዐቤ
ክም ሀለ እንዴ ሐበረ፡ እግል ከረም
ለገብእ መዳሊት ዲብ ዐቦት እተይ
ለለአትናይት ሰበት ቱ፡ ሐረስቶት
ምስለ ቦምቱ ተጃርብ ጎማት
ሰብ መቅደረት እግል ልተብዖ
አትፋቀደ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ዲብ

ሻምብቆ ፈሀም ደረሰ ዲብ
ዳፍዖት ጀራይም ወዐገብ ለወቅል
መሓደራት ተሀየበ።
ቃእድ
መርከዝ
ፖሊስለ
ምዴርየት ተለንቴ ተክሌ ሀይሌ
ዲበ ሀበዩ ሸርሕ፡ መብዝሖም ዲበ
ባካት ለገብኦ ጀራይም ወዐገብ
ኪደት ቃኑን ትራፊክ፡ እብ ሰበብ
ሀመሌ ወኢአምር ቃኑን ክም ቶም
እንዴ ሐበረ፡ ደረሰ ኖሶም እንዴ
ኣመረው ድዋሮም እግል ልበድሎ
እግል ልክደሞ ትላከ።

ግብለት፡ መአሰሳት ዓፍየት ለልትሐመድ
ወቀይ ሰርግል

ዲብ አቅሊም ግብለት፡ እብ
ጅህድ ሕበር ሸዐብ፡ እዳራት
ወመአሰሳት ዓፍየት፡ ዲብ ሀወኖት
ወሳረዮት ሕማማት ለልትሐመድ
ሽቅል ከም ትሰርገለ፡ ፈሬዕ ውዛረት
ዓፍየትለ አቅሊም ሐበረ።
ዲብ ዮም 4 ወ 5 ጃንዋሪ
ዲብ መዲነት መንደፈረ ዲበ ገብአ
እጅትማዕ፡ መስኡል ፈሬዕ ውዛረት
ዓፍየት አሰይድ የማኔ ሀይሌ፡
እትለ ሰነት ሕማማት እብ ዓመት
ሕማማት ዐደዮ መዐደይ ሕዱድ
ህዬ እብ ፍንቲት እግል ሀወኖት
ለገብአ ጅህድ ሕበር ለለአደሜዕ
ከም ዐለ ሸርሐ።
ከረም ዮም ዓመት ቅዝር ሰበት

ዐለት፡ እግል ዳፍዖት ወሀወኖት
ጥጋዕ ለሕማም ለልትርኤ እተን
ምዴርያት፡ ድድ ጫጮት ላቱ ደወ
ከም ትረሸሸ ወዝያድ 26 አልፍ
ናሙስያት ከም ትወዝዐ እንዴ
ሐበረ አሰይድ የማኔ፡ ለበርናምጅ
ዕዉት ከምዐለ አፍሀመ።
እምበል እሊ፡ እግለ ምን ሐቴ
አስክ ሐምስ ሰነት ለዐማሮም 82
አልፍ አጀኒት 11 ጅንስ ፍድኢት
ከም ትሀየበት፡ እሊ ህዬ ምስል
መትመዳድ ደገጊትለ አቅሊም
ዲብ ልትርኤ ዝያድ 90% ከም
ቱ ሸርሐ።
መስኡሊን መአሰሳት ዓፍየት
ዲብ ምዴርያት እበ
አሳስለ

አረቡዕ 11 ጀንዋሪ 2017

ቀደመው ተቅሪር፡ ፈሀም ሸዐብ
ዲብ ዳፍዖት ሕማማት እግል
ልዕቤ አትፋዝዖት ከም ገብአ፡
ወፍገሪት ሰኔት ከም ትረከበት ምኑ
ተአመረ።
እት ካቲማለ እጅትማዕ፡ ሙዲር
ዓም ፈርዕ ከደማት እጅትማዕየት
አቅሊም ግብለት አሰይድ ፍራንኮ
ኩባበ ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡
ሙጅተማዕ ጥዉር ምን ዓፍየቱ
ለትሐፈዘት ሸዐብ ክም ልትረቤ
እንዴ ሐበረ፡ መሻረከት ማዕየ ዲብ
አደቀቦት ወራታት ከደማት ዓፍየት
አህምየት ሰበት በ፡ ዝያድ እግል
ትደቀብ አትፋቀደ።
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አጫራይ
ወካፈሎት
ርዝቅ
ሜራስ
አጫራይ ማል
ሜራስ

እሊ አርእስ እሊ ሐቆ ሞት
ዎሮ ነፈር ምስል ፍትሐት ሜራስ
ለልጻበጥ ቱ። አውመ አሳፋይ
ሜራስ በህለት ግረ ሞት ናይለ
ልትወረስ ነፈር፡ ለርዝቁ አው
ለማሉ ዲብለ ከስሶም ዌርሰት እበየ
ገበይ ክም ለሐልፍ፡ ወለ ወራት
ከፎ ክም መስል ለሸሬሕ ዎሮ ምነ
ምህም ምዕራፋት ቃኑን ሜራስቱ።
ማል ማይት አስክ እንዴ ትጫረ
ልትካፈል፡ ክም ዎሮ ፍንቱይ
መምተለካት እንዴ ተዐለበ እብ በይኑ
እግል ልትጸበጥ ቡ። መምተለካት
ማይት አስክ ኢትጻረ ምስል ናይለ
ገብአ ልግበእ አዳም መምተለካት
እግል
ልትሓበር
ኢወጅብ።
እብ አሳስ መደኒያይ ቃኑን ሳፊ
ወስርጉል ካፈሎት መምተለካት
እት ፍንጌ ዌርሰት እግል ለህሌ
ገአ ምንገብእ፡ መምተለካት ማይት
አስክ ልጫሬ፡ በይኑ እንዴ ትፈንተ
እግል ልትአከብ ብእቱ።
ዲብ መደኒያይ ቃኑን ወራት
አጫራይ ርዝቅ ውርስ ወርዝቅ
ሜራስ ልትበሀል እት ህለ፡
• መምተለካት ሜራስ
ለነሰኦ አንፋር ከረ ምን
ክምቶም ቀረሮት።
• ኑዕየት ወቅያስ
መምተለካት አጫራይ፡
• ማይት እስሉፎም ምነ
ጸንሐ አንፋር ማል
አከቦት ወምን ማል
ውርስ እግል ለደፈዕ
ለቡ ዕዳይ ውርስ ድፍዐት።
ክምሰልሁመ፡
• ማይት
ዲብ
ፊናሁ
ሀድየት አው ህያብ ለሐድገ እሎም
አንፋር ህለው ምንገብእ፡ ለሀድየት
ለትትሀየብ እቱ ወለ መትፋንያይ
ለሐድገየ ፊነ እት መዓል እግል
አውዐሎት ምስዳራት ለልትነሰእ
ዲበ መርሐለት ተ።
እግል ማይት ማል ለለአዉዱ
አንፋር ህለው ምንገብእ፡ ለዲብ
አጫራይ ለልትረከብ መምተለካት
ሜራስ ክም ደሚኖም ገብእ። ዲብለ
መምተላትለ ሜራስ ሕቁቆም እግል
ለአተግብሮ ቃኑን ስሜሕ እሎም።
ማልነ እንዴ ኢልትደፈዕ ሜራስ
ፍንጌ ዌርሰት እግል ልትካፈል
አለቡ እንዴ ቤለውመ እግል
ልትቃወሞ ልሰመሕ እሎም።
እግል ማይት ለለአውዱ አንፋር፡
ዲብለ ማል ወርስ ለትሰረረተ፡ እት
ናይ ብሕተ መምተልካት ዌርሰት
ሐቆም እግል ለአተግብሮ ቃኑን
ኢሰመሕ እሎም።
እግል ዌርሰት እብ ብሕታሆም
ማል ለለአውዶም አንፋር ህለው
ምንገብእ፡ ክፍለት እንዴ ኢተምም
ዲብለ ልጫሬ ለህለ መምተለካት
ሜራስ ሐቆም እግል ለአተግብሮ
ቃኑን ኢሰሜሕ እሎም። ዌርሰት
ምን
መምተልካት
ሜራስ
ብጽሒቶም እግል ልርከቦ ገአው

ምንገብእ፡ ዕዳይ ማል ማይት ክም
ትጫረ እት ደንጎበ ለተርፍ ማል ህለ
ምንገብእቶም ለልትካፈሎ። እግል
መሰል ዎሮት ምን ዌርሰት ማል
ብዙሕ ምን አዳም እንዴ ትሰለፈ፡
እግል ልድፈዖ ዶል ኢቀድር፡
ለመትሰልፋይ ምነ ሜራስ ለህሌት
እሉ ክፍለት እንዴ ኢትትአመር፡
እግለ ምስል ሐው እብ ውርስ
ለትበጽሖ፡ ለኢትካፈለት ቤት እንዴ
ትዘቤት ማልነ ለደዐነ እንዴ ቤለው
እግል ልሰአሎ ኢቀድሮ።

ወራት አትጫራይ ርዝቅ
ሜራስ እብ ዎሮ አው ዝያዱ
ላቶም አንፋር እብ ምራድ ኖስ
ለ’ተምም ወራት ተ። ሜራስ እግል
ለአትጫሬ መስኡልየት ለተሀየበቶ
ነፈር
መትጫርያይ
ሜራስ
ልትበሀል። መትጫርያይ ውርስ
እብ መትፋንያይ፡ እብ ቃኑን አው
እብ ቤት-ፍርድ ልትመዘዝ። እሊ
ተሌ ዋጅባት ሀዬ ረፌዕ።
• ማይት
ፊነ
ሐድገ
መኢሐድገ ወሜራስ ዲብ ምን
ወምን ክም ልትሐላለፍ ለአክድ፡
እብ ቃኑን ወፊነ ለወርሶ ዲብለ
ሜራስ ለሀሌት እሎም ደረጀት
ለትአምሮ
• እግለ ሜራስ
ለአትመቃሬሕ
• እግል ልትደፈዕ
ለቡ ዐድየት ሜራስ ደፌዕ።
ክምሰልሁመ
• ማይት እት ፊናሁ ህያብ
ለሐድገ እግሎም ህያቦም ክም
ልትሀየቦ እንዴ ወደ ብዕድ ለፊነ
እግል ለአትምም ለተትሐዜ ምስዳር
ነስእ።

ሀ. ሕርያን ዌርሰት
ወእብ ፊነ መትከብተት
ህያብ
እት ለዐል ክምለ ሸርሐናሁ ዎሮ
ምን ወራታት አትጫራይ ሜራስ
ግረ ሞት ናይለ ልትወረስ ነፈር፡
ለማል እግል ልንስኦ ለውጅቦም
ከረ መን ክምቶም እንዴ አትጫረ
ቀርር ወእግለ አንፋር ለሐብር።
ሜራስ እብ ንየት ቱ። ማይት እንዴ
ኢልትፋኔ ዶል መይት ለወርስ
ነፈር አውመ እብ ፊነ ለወርስ
ለወራት ሜራስ ክምሰል ትከሰተት
ክም ተሐበረዩ እት ከርስ ክልኤ
ወሬሕ እግለ ሜራስ እብለ ከስስ
ሰለስ ሕርያን እግል ልንሰእ ሐቅ
ቡ። ህቶም ሀዬ ፦
• እግለ ሜራስ እብ ከማሉ
እግል ልትከበቱ
• እግለ ሜራስ ሐቆ እብ
ተፋሲል ተዐለበ (ኢንቨንተሪ) እግል
ልትከበቱ አው እግል ልንከሩ፡
አውመ ሀዬ
• እግለ ሜራስ እብ ተማሙ
እግል ልንከሩ ቀድር።
እሊ እግል ዌርሰት ለተሀየበ
ሕርያናት ሐቅ ብሕቶት እት ገብእ
እበ ዌርሳይ እብ ብሕታሁ ለትሰረረተ
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እብ ብዕድ ነፈር ለገብእ ሕርያን
ቃኑናይ ኢኮን። እግል መሰል፦
እግል ዌርሳይ ለለአዉዱ አንፋር
እብ ሰበትለ እስትላም፡ እስትላም
ሐቆ እብ ተፋሲል ተዐለበ፡ አው
ነኪር ሜራስ እት አካንለ ዌርሳይ
እንዴ ገብአው እግል ልቀርሮ
ኢቀድሮ። ለገብአ ነፈር ምን
እሎም ሰለስ ሕርያን እግል ልንሰእ
ገብአ ምንገብእ፡ እግል አግቡዩ
እብለ ኸስስ መደንያይ ቃኑን
ለከትበዩ ዐገል ሀለ። ለዐገል ሀዬ
እት ረጂስትራር ቤት-ፍርድ አው
እት ምግባይ ስጅል ፊናታት እንዴ
ቀርባቱ ለልትፈጸም ልብል።
እት መደንያይ ቃኑን ከብቴ
ሰርሰሮ አው ነኪር ክቡት ኢኮን።
ዌርሳይ እግለ ሜራስ ሰሩ እትከበቱ
ወሰሩ ላኪን ይእትከበቱ እግል
ሊበል ቃኑናይ ኢኮን። ሐቴ ዶል
ለትከበትካሁ ሜራስ ሀዬ እንዴ
ጸንሐከ እግል ትሽጠቦ ቃኑን
ኢሰሜሕ።
ዎሮ ዌርሳይ እግል መስለሐት
ዎሮ አው ምን ዎሮ ወለዐል እንዴ
ቤለ ለሰምዮም አንፋር ለውርስ
ዶል ለአዝም ምኑ እተ ሜራስ
ለለሀሌ እሉ ሐቅ እግል ነፈር
ብዕድ ክምለ ሀበዩ ወእግለ ሜራስ
ክምሰል ትከበተዩ ልትሐሰብ።
እግል
መስለሐት
ኩሎም
መትዋርሰቱ እምበል ፈናታይ ዶል
ለሐድጉ ከምኖም መከሓሐሲ ዶል
ኢልትከበት ላኪን፡ እግለ ሜራስ
ክምሰል ነክረዩ ልትሐሰብ። ዌርሳይ
ናይ ሜራስ ላቱ መምተልካት
እምበል ገበል ዶል ነስእ አው ዶል
ልትነፈዕ አውመ ሀዬ ዶል ለሐቤዕ
ለናይ ውርስ ሐቁ እግል ልትነፈዕ
እቡ ክምለ ትከበተዩ ልትዐለብ።
አትጫራያይ ሜራስ ሐቆ ሞት
ናይለ ልትወረስ ለሀለ ነፈር እት
ቀበት ስሰ (60) አምዕል ተፋሲል
ተቅሪር (ኢንቬንትሪ) እግለ ውርስ
ለከውን አሽያእ እግል ለአቅርብ
ዋጅቡቱ።
ዎሮ ነፈር እግል ውርስ ናደ
ክም በጽሐዩ ለገብአ ልግበእ
ቀራር እግል ልንሰእ ጀላብ እግል
ልቅደር፡ እሊ በህለት ዴን እግል
ልውረስቱ መ ርዝቅ ጀላብ እግል
ለኣምር ለሜራስ ለከምክሞ አርዛቅ
ወዐይደት ለሸሬሕ ተፋሲል ዕልብ
(ኢንቨንትሪ) ልትሀየበኒ ከሐቆሁ
ቀራርዬ አትአምር እግል ሊበል
መደንያይ ቃኑን ሰሜሕ እሉ።

ለገብአ ዌርሳይ ብጽሒቱ
ነክረየ ምንገብእ ዲብለ እግለ
ሜራስ ለትከበተው መትዋርሰቱ
ተሐልፍ። እግለ ሜራስ ለትከበተው
መትዋርሰቱ፡
መትዋርሳዮም
ብጽሒቱ ክም ሐድገየ ምነ
አትአመረ ዲበ እት ቀበት ዎሮ
ወሬሕ ህቶምመ ምን ለሐዙ እግለ
ብጽሒቱ እግል ልንኮረ ቀድሮ።
ሜራስ ለነክረ ነፈር ታርፌሁ እት
አካኑ እተ ሜራስ እግል ልሻርኮ
ኢቀድሮ። ለነኪር ሜራስ እብ
እማሚብ ማል እግለ ለውዶ አንፋር

እግል ትእዜ ገብአ ምንገብእ፡
ለለአውዶ ምነ ሜራስ ለትነከረ
ዲበ ውቀት እት ቀበት ክልኤ
ሰነት ለነኪር እግል ልትሸጠብ
እሎም እግል ልጥለቦ ቀድሮ። እብ
እማሚብ እግል አዘ ናይለ ኣውደት
ለገብአ ክምቱ ተአከደ ምንገብእ
ሀዬ አስክለ ኣውደት ለለአዉዶ
ቅያስ ማል እግል ልትሸጠብ ቃኑን
ሰሜሕ።

እግል መሰል፦ ኦሮ ነፈር እብ
ክቱብ እበ ገብአ ውዑል ሰልፈት
ምን መስኒሁ 200,000.00 ነቅፈ
እንዴ ትሰለፈ ዕዳዩ ኣግል ልፍዴ
ኢቀድረ ኒበል። መትሰልፋይ ምስል
አርበዕ ሐዉ ኣብ ሜራስ ለበጽሐዩ
መምተልካት ክም ትካፈለ ላኪን
ናይ ክል ዌርሳይ ገርዛሁ እብ ማል
ክም ተመነ 300,000.00 ነቅፈ
ክምቱ ልትሐበር። መትሰልፋይ እሊ
ሜራስ እሊ ትከበትክዎ ምንገብእ
ለለአውደኒ ሀለ ነፈር ፍዴኒ
እግል ሊበለኒቱ፡ ሰበት እሊ በደል
ለለአውደኒ ነፈር ሐውዬ ልርብሑ
እንዴ ቤለ እግለ ሜራስ ናክሩ
ሀሌኮ ለልብል ቀራር ነስእ። እት
ክእነ መስል ቴለል ለማል አሰለፈዩ
ነፈር አስክ ቤት-ፍርድ እንዴ
ሸከ እሊ ዌርሳይ (መትሰልፋይ)
ናስኡ ለሀለ ሜራስ ናይ ነኪር
ቀራር አስክ 200,000.00 ነቅፈ
እግል ልትሸጠብ እግል ለሐብር
መደንያይ ቃኑን ሰሜሕ እሉ።
ለተርፈ
100,000.00
ላኪን
ክምሰል ትነከረ እንዴ ተሐሰበ ዲብለ
ብዕዳም ልትመቃረሕ በህለት ቱ።

ለ. አትመቃርሖት ማል
ሜራስ
መትጫርያይ እንዴ ገብአ
ለትየመመ ነፈር ለናይ ሜራስ
ርዝቅ ዲብለ ከስሶም አስክ በጼሕ
መመቅረሓይ ናይለ መምተልካት
ቱ። መትጫርያይ ሜራስ እግለ
ማል ሜራስ እብ ተስትህል ጀላብ
እግል ለትመቃርሑ ቃኑን ሜራስ
እለ ለተሌ ሰልጠት ወመስኡልየት
እርፉዑ ሀለ።
• እት ማል ሜራስ ብዕዳም
ጀሃት ሐቅ ብዬ ለልብል ሰኣል ዶል
ለአቀርቦ፡ ማል ሜራስ እግል ሕፍዘት
ለልአትሐዜ ሸካዊ ሀረሶት።
• እት መምተልካት ሜራስ
ሐቅ ብነ እበ ትብል
ለገብአት ጀሀት ለቀንጽ
ሸከ ዳፍዖት
• ወቅት ደፍዕየቶም ለተመ
ዐድየት ዲብለ ሜራስ
ደፍዕየት እግል ትትመም
መትሰኣል
• ሰብ ዕዳይ ዕዳዮም
ክምሰል ደፍዖ (ክም
ለአሰክቦ) ለትሸሬሕ
ፋቱረት ሀዪብ ሸምል።
እምበል እሎም እት ለዐል
ለተሀደገው
አሽቃል
እዳረት
ተዕሺግ ማል ሜራስ፡ ተፋሲል ማል
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ሜራስ፡ ወግም ተበኖም አቅረቦት፡
ተፋሲል መምተልካት ማል እግል
ልትለአክ እቱ እግለ ጠልብ
ልኢክ፡ እብ ቀላል ለከርብ አው
እግል ሕፍዘቱ ተካሊፍ ብዙሕ
ለጠልብ ለልትሐረክ መምተልካት
አዝበዮት ላቱ መዋዲት እግል
ልግበእ ቀድር። ድፍዐት ዐድየት
ሜራስ ምህም እት እንቱ ትረከበ
ምንገብእ መትጫርያይ ለልትሐረክ
መምተልካት እግል ለአዝቤ ሰልጠት
ቡ። ለይልትሐረክ መምተለካት
ላኪን እብ እጃዘት ኩሎም ዌርሰት
አው እብ እጃዘት ቤት-ፍርድ
እግል ልትዘቤ ቀድር።

ሐ. ደፌዕ ዐድየት
ሜራስ
ዎሮ ምን ወራት መትጫርያይ
ደፌዕ ዕዳይ ሜራስቱ። እት
መደንያይ ቃኑን ዐድየት ሜራስ
እብሊ ለተሌ ተርቲብ ልትደፈዕ፦
1) እግል ቀብር ለፈግር
ተካሊፍ
2) እግል እዳረት
ወአትጫራይ ማል ሜራስ
ለፈግር ተካሊፍ
3) ዕዳይ አው ዴን ማይት
4) ዐድየት ራዐዮት (እግል
ር’ፈዕ ለደፈዕ ማል)
5) እብ ማይት ለተአዘዘ
ፍንቱይ ህያባት ሜራስ
ደፌዕ ቱ።
እት ዓደት ቀብር ለፈግር
ተካሊፍ እብ አውለውየት ምነ
ልደፈዕ ዐድየት ሜራስቱ። እግል
ቀብር ለፈግር ተካሊፍ ልትበሀል
እት ሀለ፡ ግናዘት ማይት እግል
ቀቢር ወምስሉ ለልትጻበጥ ለትፈናተ
ተካሊፍ ሸምል። እግል መትዛባይ
ሰንዱቅ ግናዘት፡ ግናዘት እግል
አግዐዞት ገሌ ምነ እግል ቀብር
ለፈግር ተካሊፍ እንዴ እንቤ እግል
ንስመዩ እንቀድር። እግል ቀብር
ለፈግር ተካሊፍ ራቴዕ ወእብ ገበል
እግል ልግበእ ቡ። እሊ እንብል
ዲብ ሀሌነ ላኪን፡ እግል ፍራሽ
ለገብአ ተካሊፍ እግለ እግል ቀብር
ለፈግረ ተካሊፍ ኢሸምል። ሰበቡ
ፍራሽ ቃኑናይ ዋጅብ ናይ ቅረን
ወአቃርብ ኢኮን።
እግል እዳረት ወአትጫራይ
ማል ሜራስ ለፈግረ ተካሊፍ ግራለ
እግል ቀብር ለፈግረ ተካሊፍ ዴን
ሜራስቱ። እሊ ሀዬ እግል ተዕሺግ፡
ተፋሲል ዕልብ (ኢንቨንትሪ)፡ እግል
ተስፊየት ሕሳብ ለገብአ ተካሊፍ
ሜራስ እግል ሐፊዝ ወራዐዮት
ለገብአ ተካሊፍ፡ እግል እዳረት
እንዴ ትበሀለ ለፈግረ ኔፍዓይ
ተካሊፍ፡ እግል ክፍለ ሜራስ ወማል
ውርስ እት ዌርሰት እግል ልሕለፎ
ለገብአ ተካሊፍ ክምሰልሁመ ግብር
እግል ድፍዐት ለፈግረ ተካሊፍ
ሸምል።
ልተላሌ.............
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LET’S LEARN ENGLISH
UNIT 11

How long have you (been)…..?

A/ Study this Example Situation:

Bob and Alice are married. They got married exactly
20 years ago, so today is their 20th wedding anniversary.
We say:
They are married. (Present)
But: How long have they been married? (Present
perfect)
(Not, ‘How long are they married?’)
They have been married for 20 years. (Not, ‘They are
married for 20 years.
We use the present perfect to talk about something
that began in the past and still continuous. Compare the
present and the present perfect.
• Amy is in hospital. She has been in hospital since
Monday.
(Not, ‘Amy is in hospital since Monday)
• We know each other very well.
But: We have known each other very well for a long
time. (Not, ‘we know’)
• Are you waiting for somebody?
But: How long have you been waiting?

B/ I have been doing something (Present
perfect continuous)= ‘I started doing something in the past
and I’m still doing it (or have just stopped):
• I have been learning English for a long time. (not,
‘I’m learning)
• Sorry I am late. Have you been waiting long?
• It has been raining since I got up this morning.
The action can be a repeated action:
• ‘How long have you been driving?’ ‘Since I was
17.’

C/ I have done (simple perfect) Or
I have been doing (continuous perfect)
The continuous perfect is more usual with words like
(how long, since and for) (see also unit 10B of the last lesson):
• I have been learning English for a long time. (Not usually
‘I’ve learnt’)
You can normally use either the continuous or simple with
‘live’ and ‘work’:
• John has been living (or has lived) in London for a long
time.
• How long have you been working/have you worked
here?
But we use the simple perfect with always:
• John has always lived in London. (Not, ‘has always been
living).
You can use the continuous or the simple for actions repeated
over a long period:
• I have been collecting/I have collected stamps since I was
a child.
Some verbs (for example, know/like/believe) are not normally
used in the continuous:
• How long have you known Yaqob? (Not, “have you
been knowing”)
• I have had a pain in my stomach since I got up
this morning.

EXERCISES
11.1 Are the verbs in brackets right or wrong? Correct them if they are wrong.
1. Bob is a friend of mine. (I know him) very well. RIGHT
2. Bob is a friend of mine. (I know him) for a long time. WRONG. I have known
him.
3. Sue and Alan (are married) since July. ____________________________________
_
4. The weather is awful. (It is raining) again. _________________________________
5. The weather is awful. (It is raining) all day.
6. I like your house. How long (are you living) there?
_________________________________________.
7. Graham (is working) in a shop for the last few months.
________________________________________________.
8. I am going to Paris tomorrow. (I am staying) there until next Friday.
_______________________________________________________.
9. ‘Do you still smoke’? ‘No, I gave it up. (I don’t smoke) for years’.
_______________________________________________________.
10.That is a very old bicycle. How long (do you have) it?
_______________________________________________________.
11.2 Read the situations and write questions from the words in brackets.
1. (For Example): John tells you that his mother is in hospital. You ask him:
(How long/be/in hospital) = How long has your mother been in hospital?
2. You meet a woman who tells you that she teaches English. You ask her:
(how long/teach/English?_________________________________________
3. You know that Jane is a good friend of Carol’s. You ask Jane:
(how long/know/ Carol) __________________________________________
4. Your friend’s brother went to Australia some time ago and still he is there. You
ask your friend:
(how long/be/ in Australia?) __________________________________________.
5. Tim always wears the same jacket. It is a very old jacket. You ask him:
(how long/have/ that jacket?) __________________________________________.
6. You are talking to a friend about Alan. Alan now works at the airport. You ask
your friend:
(how long/work/ at the airport?)
______________________________________________________________.
7. A friend of yours is having a driving lessons. You ask him:
(how long/ have/driving lessons?)
____________________________________________________________.
8. You meet somebody on a train. She tells you that she lives in Glasgow. You ask
her:
(always/live/ in Glasgow?)_________________________________________.

11.3 Complete B’s answers to A’s questions.

D/ We use the present perfect simple
in negative sentences like these:
• I haven’t seen Tom since Monday.= (Monday was the last
time I was him)
• Jane hasn’t phoned me for two weeks. (The last time she
phoned was two weeks ago)
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 02
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መሓመድ እድሪስ
እብ መናሰበት 25ይ ዒድ
እስትቅላል ኤረትርየ እተ ትከተበ
ክታብ ሐርብ ካቲመ ብዙሕ ቅሰስ

ክቱብ ዐለ፡ ከምኑ ሐቴ እለ እብ
“ከዋክብ አደሐ” ለልብል ዕንዋን
እብ ግርማይ ተክሌ (ጓዕዳድ)
ለትከተበት ቅሰት እት ገብእ እግል
ዮም 2ይ ክፈለ እግል ንርኤ፦
አትኒን ዮም 20 ማዮ 1991
ጽብሕ ምድር ሳዐት 4፡00 ህጁም
ሐዲስ ትወለዐ። ወራት ናይ እለ
ቦጦሎኒ ምን ጉረዕ እንዴ ትበገሰት
አስክ ዐዲ-ጎልጎል ለልትወርወር፡
ምኑ እብ ትኩል፡ አምሁር እንዴ
ወደ አስክ አውልዕጾሩ ለገይስ
ህጁም ቱ። ምን አድብር ዲብ
ቀደሞም ለዐለ አካናት ትከረው
ምንገብእ እብ ተማሙ ሕጌ አው
ድፈዕ ለአለቡ ጋድም ቱ። ሰበት
እሊ ምን ዐዲ-ጎልጎል አስክ ትኩል፡
እብ ፍንቱይ “ታራጆ” ለልትበሀል
ጋድም እብ ላሊ እግል ልሕሎፉ
ላዝምቱ። እሊ ጋድም እሊ ሐድ
ዎሮ ኪሎሜተር ሰጋር ወክልኦት
ኪሎሜተር ዕርድ ለቡ እት ገብእ፡
ኢሰልጠዮም ምንገብእ እት ብቆት
እግል ልትካረለው ቀድሮ። ጋድም
ታራጅ ዲብ መደት እስትዕማር
መከረዪ ጥያራት ክምሰል ዐለ
ልትሀደግ። ከረ ፍሒረ፡ ለጋድም
እት ልትዐደው እግል ለሀሌ
ለቀድር መሳድድ ጊሙማሙ ሰበት
ዐለውቶም ምድር እንዴ ኢጸብሕ
ጽልመት ሕጌ እንዴ ወደው እግል
ልትዐደው ጉሙያም ለዐለው።
ዲብ ሐርብ ላኪን እበይንከ ለትነሰአ
ምስዳር ኢህሌት። ምስል ሄራር
ናይለ ፋዬሕ ሐርብ ለልትጻበጥ
ቱ።
ሰለስ ስርያት ሐቴ ፈሲለት
ዶሽከ ለከስአት ካልኣይት ቦጦሎኒ፡
እግል እሊ ሳልሳይ ህጁም ምህም
ላተ አካን ምድር እንዴ ኢጸብሕ
እግል ትብጸሕ ትረመጨት። እግል
ትትበገስ ሰበት ኢተሐበረየ ላኪን
ምድር እት በርህ ጌሰ። ገሌ ምነ
አባይ ለዐለ እቱ አካናት ጻብጣሙ
ምንመ ዐለው፡ ለተሐዘ ጋድም
ላኪን ኢተዐደው። ምድር ሰኒ
በርሀ። ዕንዳቄ አባይ ህዬ ክሉ እት
ዕን ረአይ ምን ቃብል ትረአዮም።
ዲበ ጋድም ፍንጡር ለዐለ ስለሕ

ከዋክብ አደሐ

አባይ እብ ሐትሐቴ እግል ለዐሉቡ
አምበተው። ሰቦዕ ሰማን ለገብእ
ደባባት፡ ዲብ መደረዓት ለትጸዐነ
ረሻሻት፡ ምኑ ኬን ቅርብ እንዴ
ቤለ ለትሰርሰረ መዳፌዕ፡ ክሉ እት
መቅጠኖም ዘልም ለትመየ አስለሐት
እብ ዕንቶም ረአው። ሰበት እሊ
ጋድም ታራጅ እብ ከአፎ ክምሰል
ልትዐሮረው ሰኒ ለአምሮ ዐለው
ስጋለት ቀጣን ገብአ እቶም።
መስኡሊን ናይ እለ ቦጦሎኒ
ክምሰል እት ጢሾ እንዴ ተዐገለው
ትገሰው። ዲብ ሐቴ ንቅጠት
እንዴ በጽሐው ህዬ
ለሐጫር
መዋጀሀቶም እንዴ አትመመው
አአስክ መሃሞም ትፈናተው። እብ
ሸፋግ እንዴ አሽከተው ለጋድም
እንዴ ተዐድው ዲብለ ሐረው
ከረቢት ትኩል መበገስ ለትገብእ
እሎም አካን እግል ልጽበጦ
ቀረረው። ፍሒረ ዲብለ ምለዐሉ
ለዐለው መስኡሊን ልእከት ነድአ።
“አባይ ስለሕ ልግበእ ወራድኢት
እንዴ ኢወስክ እብ ሸፋግ እግል
ንህጀሙ ቱ!” እት ልብል ሐበረ።
ምናተ ክመ ሰተተው ኢሰልጠ
እሎም። ምስለ ድማኖም ወድገለቦም
ለሀጅሞ ለሀለው እግል ልሽቀው
ሰብር እግል ሊደው ተሐበረዮም።
በሊስለ ምለዐሎም ለዐለው ቃደት
ኢትረይሐው እግሉ። ሰበቡ፡ አባይ
እብ ዶልዶሉ ስለሕ ለአዘይድ
ዐለ። ምን 10 ለኢበዘሐ ለዐለየ
ደባባት እብ ሸፋግ ዝያድ 60
በጽሐየ። ምድር ትኩል ወዐዲጎልጎል ዲብ መደት ሐጫር እብ
ደባባት ትረገሐ። ደባባት አባይ፡
“ኩስኩስ ለቤለ ኖሱ ረክበ!” እበ
መስል ተህዲድ እብ ዕሳስ ምድር
ጊም አምሰለያሁ።
ፍሒረ ዲብ ሕሳባት እንዴ
አተ፡ ለጋድም እብ ከአፎ እግል
ልትዐደወ ክምሰል ቀድሮ ምስለ
ምለዐሉ ለህለው መስኡሊን ዲብ
ንቃሽ ትሩድ ትጸመደ። ህቱ
ወምስሉ ለዐለው ብዕዳም መስኡሊን
ምስለ አባይ ከምሩ ለዐለ ስለሕ፡ እበ
ጋድም እትየት፡ እግል ልሕረው
ኢቀድሮ። ምናተ፡ ለጋድም ምንቱ
ልትዐደዩ? ለቦጦሎኒ ላዝም እግል
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 02

ትትዐደዩ ዐለ እለ። ለአምዕል ለሀ
ስድት ዲብ እንተ ሳዐት 3፡30 ግረ
አድህር ገብአ። “አዜ እተው!”
ለትብል በክት ለኢለሀይብ ትእዛዝ
ህዬ ወቅቱ እንዴ ዐለበ ጠበሽ
ቤለ።
ፍሒረ እግለ ምተሐቱ ለዐለው
መስኡሊን፡
“ከላስ
ለትገብእ
አለቡ…
ድማን
ወድገለብ

እግልናቱ ልታከው ለህለው፡ ክሊነ
ጀላብ ወጠን እግል ንትሰበልቱ
ዱሉያም ለህሌነ። እለ ምድር
ናያተ እግል ትንሰእ ቱ። ዐውቴነ
ላኪን ላብድቱ… የለ ንትበገስ
ሌጠ!” እኪት ዲብ ትሰመዖ ትእዛዝ
ሀበዮም።
ግረ እለ፡ ዎሮ ምነ ሜርሐት
ስርያት ተከስተ (ቀይሕ)፡ “አነ
ስርየቼ እንዴ መርሐኮ ኣቲ
ህሌኮ!” እንዴ ቤለ ስርየቱ እንዴ
መርሐ እተ ቀደሙ ለሐዬ ወተንን
ለዐለ ገሀር ሽክ ቤለ። ሀለቀ
ብሬንመ ስርየቱ እንዴ
ጸብጠ ደርቡ ትብገሰ።
ዮናስ ወዲ-ቀሺመ ስርየቱ
እንዴ መርሐ አሰሮም
ተለ። ሳበ ተስፋማርያመ
ፈሲለት ዶሽከ
እንዴ
ከምከመት ዳሌት። እቴ
ለልብል ትእዛዝ ሕሉሉፍ
ዐለ። ወቅት አለቦም ናይ
በል-ሸም ወቅት ቱ ለህለ
እሎም ሕርያን ብዕድ ህዬ
ኢህለ እምበል ኣቲ ዲበ
ቀደሞም ተሐዬ ወተንን
ለዐለት እሳት።

ለግረ እንዴ ገብአ ልርኤ ለዐለ
ምናድል ክሻፈት ለቡ እብ ክሻፈቱ
ወክሻፈት ለአለቡ እብ ዕንቱ አስክለ
ስቡላም ምሔርበት አተቅበለ።
እሊ ለረአ ምናድል ክሉ ነፍሱ
ሸዕለለት፡ ትመሀጸት ወተሀምበከት።
ለስቡላም እንዴ ትሰርሰረው አስክለ
አባይ ለዐለ እቱ ከረቢት አስክ
ትኩል ትባደረው። “ዲብ ንዳል
መስኡልየት ምን እረፌዕ ክእነ
ላቱ አዋይን መሳድድ ሱዱፍዬ
ኢለአምር። እበአማን እት ሐያቼ
እት እምተሓን ለአቴኮ እተ ኢነት
ተ ለዐለት!” ዲብ ልብል ፍሒረ
እግለ ስዱድ ወክድ ልዘከር።
እለ ቦጦሎኒ ዲብ ሰነት 1986
ትትአሰስ እት ህሌት ኖሱቱ ቃእደ
ለገብአ። ዲብ ብዕደት ውሕደት
ይሙም ምንመ ዐለ እግል ካልኣይ
ወክዱ ቱ እግል እለ ቦጦሎኒ
አቅበለየ። ምን ለገብአት ውሕደት
ወለዐል ለአምረ ወተአምሩ። እንዴ
ትሰርሰረው ለአቱ እት ህለው እግለ
ባትካም መልሂት እንዴ ፈጥነ
አቅመተዮም ከብዱ ትበጭበጨት።
ለፍራስ ላኪን እተ ዶሎም ዘብጥ
አምበተው። ላኪን ቅብላቶም
አስኮም ለትለከፈ ቀናብል ወዘካይር
በዜሕ። ሰኒ ድቅብት መቃወመት
ተሃደፈቶም። ምስል እለ ክለ
መቃወመት ላኪን እብ ሰዐይ እት

ጽርግየ ደቀምሐሬ ማይዕዳገ እንዴ
በጽሐው ለልትሓረቦ እተ አካን
እንዴ ጸብጠው እት ሸፍ ሕፉን
አተው። ለደባባት እብ ተማሙ
አስኮም ገጹ ትገናበ። እግለ ሸበህ
ሳትር ገብእ እግልነ ለቤለወ ሕጌ
እንዴ ጸብጠው ምስል ደባባት
እግል ልትበአሶ ዳለው። ቀይሕ
ክሉ ስልሑ እት ሐቴ ኢነት እግል
ልዝበጥቱ ለአዘዘ። ዐሳክር አባይ
እበ ትከዐ እቶም ዘብጥ ድቁብ
ምሔርበት ገናይዞም እንዴ ሐድገው
እግል ልህረቦ አምበተው። ፍሒረ
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ወቀይሕ እብ ሬድዮ እትሳል እት
ሕድ እት ለአተስሎ፡ “አብሽርከ
መለሀይ ናይ እለ ጀብሀት ለምህም
ወቀይቱ እቱ ኣትያም ለህሌነ!”
ቤለ ፍሒረ፡ ቀይሕ ላኪን ኢበልሰ
እቱ። ለደባባት ፍክ ይሀበያሁ
ዲቡ ጽጉዓት ዐለየ። ለአወላይት
ለአቴት እቶም ደባበት ለብ እንዴ
ትቤ ነደት። ካልኣይትመ ሸበህ
ደመረት። ምን ክምሰል አንደደየን
ለአምር ዐለ አለቡ። ናይ ምናድሊን
ምዳድ-ደባብ ሰዋሪክ ክምቱ ላኪን
እሙርቱ ለዐለ ስለሕ ምናድሊን
አስክለ ደባባት፡ ሰባጣናት ደባባት
አባይ ህዬ እብ ከማሉ አስክለ
ጋድም ግውይ ለተዐደው ስቡላም
ምናድሊን ትወጀሀ። ለምናድሊን
ምስል ዐሳክር አባይ ወዱዎ ለዐለው
ሐርብ እንዴ ሐድገው ምስለ
ደባባት ሸብከው። ርሳስ ወቀናብል
እዴ ለቀትል ክምሰልቱ ትረሰዐው።
እብ ከላሺን ወቅምብለት እዴ ምስል
ደባባት ሸብከው። አርበጂ እግል
ልልከፎ በክት ለለሀይብ መሳፈት
ይዐለት እሎም። ለደባባት አተው
እተን፡ ህተንመ አተየ እቶም። በአስ
አቅሕመ ወሐርማዝ እት መስል
እት ልትሳረሮ እት መሸንገለ
ደባባት ዐርገው። ደባባት እግል
ልካይዳሆም ዲበ ጋድም ትገናበየ።
ሐርብ ትልህየ ሐባብዒቶ መስለ።
ፍሒረ ቀይሕ እግል ልርከብ፡
“ሀለው…!ሀለው…!” ቤለ። እብ
ጀሀት ቀይሕ በሊስ ይዐለ። ቀይሕ
አሰልፍ ለሓለት ክምሰል ረአ
ሬድዮሁ “ተዐወትነ ምንገብእ እግል
ልትከሰት ቱ፡ ለትሰረረተ ላኪን
ተርጀመት አለቡ!” እንዴ ቤላቱ
ዳብኡ ለዐለ። ፍሒረ ህዬ ሐቆ
ጀርቤ ብዝሕት እንዴ ተሐለለ ትም
ቤለ። ዎሮ እትሳል ለይአትካረመ
ሬድዮ ላኪን ሹሽ ልብል ዐለ። ዎሮ
እንዴ ተሐረከ ለወድቀ ምናድል
ጻብጠ ክምሰል ዐለ ጌመመው።
እንዴ ጸንሐ “ሀ…ለ…ው…!
ሀ…ለ…ው…!” ልብል። ክርንቱ
ላኪን ሰኒ ድህርት ዐለት። ለሬድዮ
እብ ዓኒ ክርን እግል ትጥለፍ
ክምሰለ ሸገርካሀ፡ እንረር ናይለ
ደባባት ወድቅብት ክርን ዘብጥ
ለትሐላልፍ ዐለ። ለጻብጠ ዐለ
ሬድዮ ክርን ይአትካረመ። እብ
ዶልዶሉ እብ ድህር ወሕድት ክርን
“ሀ…ለ…ው…!ሀ…ለ…ው…!”
ዲብ ልብል ደጋገመ። ዲብ ደንጎበ
ላኪን ምን ክምሰልቱ እንዴ
ኢልትአመር ሕስ በትከ።
ልተላሌ............
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እለን ግም ናይ አዜ ሰብ በክት
ሰኒተን ለአቅጽረንቱ፡። ከፎ ምን
ልትበሀል፡ ፈድልለ ቀዳምያት
ሐለፈያሀ ክርበት ወእት ተርፈን
እግል ኢትደገም ለወደያሁ ንዳል
ወለደፍዐያሁ እስትሽሃድ ነፍሰን
በርደት እለን። አዋልድ አዜ ምን
ቅዌት እግል ለኣምረ በክት ምህሮ
ትፈተሐ እለን፡ ምን ሕማም እግል
ልትሳረየ ዕያዳት ገብአ እለን፡ ዝያድ
ኩሉ ሀዬ ለዴ’ራይ ዐዋዲ እንዴ
ተአበ ወእብ ቃኑን እንዴ ትመነዐ፡
ልበን ደፍን ወነፍሰን ለአገምም
ለነብረ ክሽቦ ተርፈ ምነን።
እት ደነግብ ናይለ ሐልፌነ
ወሬሕ ዲሰምበር እት አወላይ
ወዕለ መሕበር ጀማሂር ሳሕል
እግል ትሻርክ ማጽአት ለዐለት
ኣምነ ሐሜራይ ለትበሀል እም፡
“ድድ ክሽቦ አንሳይት ለትወድያሁ
ታዕቢኣት ወአትፋዘዕ አክል አዪ
ዕዉት ሀለ?” ክም እንቤለ፡ አላህ…
ክሽቦ ገድም ርጋዙ ወዴነ እሉ
ማሚ፡ ሞተ፡ ለሞተ ለአቀብል?”
ቴለነ። እብ አማን ሀዬ እት ገሌ
ባካት ኤረትርየ ርጋዙ ጋብእ እሉ
ለሀለ መስል። እት ብዙሕ ባካት
ላኪን አስክ እለ ዔጻቱ እግል
ልስበር ለኢቀድረ ገባይል ክም ብነ
ዶል እንርኤ፡ ዓዳት ክሽቦ አንሳይት
አስራሩ ሕያይ ክም ሀለ እንፍህም።
ወመጆብ እሊ፡ ንዳል አስረቶት
ክሽቦ አንሳይት ለኢተርፍ ምንማቱ፡
ጸገም ትሩድ ለሐዜ ክም ሀለ እግል
ነኣምር እንቀድር።
እግልሚቱ ክሽቦ አንሳይት እግል
ልስረት ለብእቱ ዐዋዲ ዴራይቱ
ልትበሀል ለሀለ?
እሊ ዐመል እሊ እብ እማሚብ
ወለት እግል ተአንቅስ ስሑልከ
እንዴ ሸገርከ ወእግለ ጋሪት እንዴ
ተዐንደቅከ ለገብእ ጋረቦት ዐውረተ/
ገሮብ ፍሬሃቱ። ምን ሸንከት ዓፍየት
እት ሐንገል ልግበእ ወገሮብ፡ እግል
እም ልግበእ ወወለተ ለለመጸአ
መደረት ለትሰረረተ ሐበት ምን
መንፈዐት አለቡ።
ለመደረት ሀዬ ሽንርብ ዲመ
ተሐድግ እት ሀሌት እተ ዶል
ክሽቦ ለማክን ለልትገረብ ብዙሕ
ዓሳብ ወአስራር ደም ለብእቱ
ሰበት ገብአ፡ ለዐልቀት/ወለት እብ
ነዚፍ ወመጺጸት ፈዳቢት እት
ቅያብ እግል ትእቴ ወእቡሀ እግል
ትትሀየፍ ትቀድር።
ምን ሞት ክም ተርፈትመ
መእረር ወረክስ እግል ልሳድፈ፡
ሽንተ እግል ትከረዕ፡ ስነት አዳም
ክም በጽሐት ሔደ እግል ልትከረዕ
ዲበ፡ ዐነድር ፍሬሀ እብ ረክስ እንዴ
ትዳበአ ምክ’ነ እግል ልሳድፈ
ቀድር። እበ ገብእ እተ ሐክር
ወለሳድፍ መትሻምዖት ትረዕ
ወሊድ፡ እት ውልደት መሐጽ
ክሩዕ እግል ልሳድፈ ወጅነ እንዴ
ትዳየገ አረይ ሞት እግል ልግበእ
ለሀለ በክት ፋዬሕ ገብእ። ወህታመ
እብ ውላደት እበ ጀሬ መሻክል
ክም ከረ ፊስቱለ(መትሓባር ገበይ

ሽን ወከደን፡ ወኢመትመላክ እት
ሽን) እግል ትብጸሕ ትቀድር። እት
መደት ጅመዕመ ምስለ ለትነብር
መጺጸት ሰበት ሀሌት፡ ለረቢ
ሀበያተ ንዕመት መትመትዖት እብ
ጅመዕ ትጸብረ። ዲብ ደማነት እት
ነፍሰ ተእሲር እኩይ ሰበት ወዴ
ነፍሰ ምን ሑሀ ወብእሰ ወተሐት
እግል ተዐልበ ወእብ ገማመት እግል
ትሽዐር ዶር ክሽቦ ቀሊል ኢኮን።
እሊ ሑድ ምነ ብዙሕ እብ ክሽቦ
አንሳይት ለጀሬ መሻክል ዓፍየት
ዐቅል ወገሮብቱ። እብሊቱ እግል
ልስረት ልትሐዜ ለሀለ። አንሳት እብ
ክሽቦ እኪት ልርእየ ለሀለየ እት ዐድነ
ወአግዋርነ ሌጠ ኢኮን፡ እት 30
ደውለት፡ አፍሪቀ፡ ኣስየ ወምግባይ
ምፍጋር ጸሓይ እት ክል ሰነት 200
ሚልዮን አዋልድ ወአንስ አረይ
ጃእረት መላጼ ክሽቦ ገበአ ሀለየ።
ሰበት እሊ እግል ዐለምመ ሕስራቱ።
ወዐለም ክም ከዪድ ሕቁቅ ኣደሚ
ኣምረቱተ። ዲብ ኤረትርየ ክምለ
እለ ተአምሮ፡ እብ ቃኑን ምኑዕ ቱ።
ለከሽበ፡ ለአክሸበ ወለአተክሸበ ኩሉ
እት ገጽ ፍቴሕ እንዴ በጥረ ጀዛሁ
ነስእ። እብ ቃኑን አብጠሮቱ ላኪን
ካቲመ ክሽቦ አንሳይት ለአደምን
በህለት ኢኮን። እት ዓፍየት
መደረት ክምቱ፡ እብ ዲንመ እት
ኤረትርየ ለሀለየ ደያናት እስላም
ወክስታን አንሳይት እግል ትከሸብ
ክም ኢጠልበ፡ ወኣደሚ እት ነፍሱ
ልግበእ ወጸሩ መደረት እግል ሊዴ
ክም ኢልትሰመሕ እሉ እትለ
ትፈናተ መናሰባት ወእብለ ትፈናተ
ዔማት ሐብሬ ልትነሸር ሀለ።
እሊ ሐቃይቅ እሊ ኩሉ ነፈር
ሙጅተመዕ እግል ለኣምሮ፡ እብ
ልቡ እግል ልእመኖ ወልትከበቶ፡
ከለሽቅል እብ ፈሀም ወቀናዐት እግል
ልብጠር ምኑ ላኪን ለጅህድ እበ
ለአትካርም ኢሀሌት። ክምለ አሰይደ
ኣምነ ሐሜራይ ለቴለ፡ ለተርከዩ
ወርጋዙ ለወደ እሉ፡ “ለኢትከሸበት
አሰር እናስ ትገይስ፡ ጅነ ኢተዓቤ፡
ጠሃረት አለበ” ልትበሀል ለዐለ፡ እት
ፈሀም አዳም ድኢኮን እት አማን
ለይሀለ አፍካር እብ ፍዕል ለፈ’ለያሁ፡
አዋልደን እንዴ ኢልትከሸበ ክምለ
ቀዳምያት እማተን እብ አደበን
ወሸረፈን ስነት ህዳይ ወውላድ
ለበጽሐየ ሙዴርያት ሀለየ። አስክ
እለ እት ሰር ገበይ ለሀለ አርካን
ኤረርየ ሀዬ ሀለ። ከለ ዕዉታት ሀለየ
እግለ ታርፋት ሀለየ ተጃርበን እግል
ለዓድየ እተን፡ ወለታርፋት ሀለያመ
እንዴ ሐሶሰየ እለን እግል ለዐርየ
ቅንእ ኬር እግል ልቅነአ ሰእየት
ትገብእ እተን።
አስረቶት ክሽቦ አንሳይት ዳይ
ናይ ኦሮ ወክልኦት ኢኮን፡ እግል
መስለሐት ኩሉ ገቢል ሰበት ገብአ
ኩሉ አቅሳም ሙጅተመዕ መሻረከት
ትጠለብ ምኑ። ማርሐት ደያናት፡
መስኡሊን እዳራት፡ መሓብር
ገቢል፡ መዳርስ፡ መአሰሳት ዓፍየት
ኦሮከ እበ ጀሀቱ ክሽቦ አንሳይት
መሴሕ ሐያት አንሳት ደምር ለሀለ፡
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 02

ባምየት ናይ አምዓይት መብሩደት

ለእለ እነስእ ነብረ እት ነፍስነ
ተአርኤ። ዓፍየትነ ምስል ሙነትነ
ብዙሕ ቅርብ ብእተ። እለ
ምንገብአት ለልሙድ አዝረአትነ፡
ለእሉ እንጸቤሕ ኩዳርነ ወፈዋኪህነ
ሚ ጽበጥ ክምቡ እግለ ለአሙሮ
መትፋቀዲ ወእግለ ኢለአሙሮ
ሐብሬ ሰኒ እግል ልግበእ እሎም፡
ምንለ ትፈናተ ዔማት ሐብሬ
ለእንረክቦ
መዕሉማት
እግል
ንቀድም ንትጻገም ሀሌነ። ዮም
ከመ እብ ሰበት መናፌዕ ባምየት
እሊ ተሌ መዕሉማት ብነ እኩም፦

ገሮብ ለልሐዝዮ
ቪታሚናት ወመዓድን
እግል ሓቀቆት ነብረ ለሰዴ ናፌዕ
አገሽ ለሀይበነ እት ሀለ፡ ጣቀትመ
እንረክብ ምኑ፡ ክምሰልሁመ ፕሮቲን፡
ካርቦሃይድሬት፡ ሽቤሕ(ደሱመት)፡
ቪታሚን ሲ፡ ፎሌት ወማግኔዝዩም
እንረክብ ምኑ።
ባምየት እት ጽቤሕ ምን
ትበሽል፡ ምን ትቀሌ፡ እብ ጥራየ
ምን ትበለዕ፡ አስክመ እት መዐለባት
ለሀሌት ለምነ ልትረከብ መቅዝያት
ሜዛኑ ዐደድ እለ ለኢነቅስ ጅንስ
ሙነት ምን ጀሀት አውከ ላቱ
ዛይደት ሐመሊት እግል ለአስምየ
ክም ቀድር ለረከብናሁ ክቱብ
ዋስፈ ሀለ።
ባምየት ሰኒ ዔማት ቪታሚን
ሲ ምንገብአት እት ነሐር
ለልትሰመዐነ ሕርክራክ ወፋጽም/
አዝመ ረህየት እግል ተሀበነ
ትቀድር። ዲብ ድራሳት ክምለ
ትረአ፡ ምን ቪታሚን ሲ ርዙቅ
ለገብአ ፈዋኪህ እብ ገነፊእ
ልግበእ ወእኪት ሓለት ጀው እት
አጀኒት ለልትረኤ ሕንረር ለሸቢህ
መትሻፋጥ ነሐር ሰኒ ለአቀልሎ።
እግል እሊ መስል ቴለል ቅልዓም
ለገአው አንፋር ሀዬ ምን ባምየት
እግል ለስተፊዶ ቀድሮ።
ባምየት ኮለስትሮል እት ሰኒ
ቅያሱ ኣግል ለሀሌ ኔፍዓይት
ተ። እሊ ሀዬ እብ ፈድልለ ዲብ
ሓቀቆት ነብረ ለሀለ ዶር ሰኒ ሌጠ
ኢኮን፡ ገሮብ ለልሐዝዮ አገሽመ
ሰበት ልትረከብ ዲባቱ። ለዲብ
ባምየት ሀለ አገሽ እት ማይ

እግል ልትረፍ ለቡ ዓዳት ክምቱ
እግል ለትአምኖ እግል ልትጻገሞ
ቀድረው ምንገብእ፡ ለአቅሩዱ
እግል ልትመሔቱ። ለትመሀረት፡
ድራረ ለማልከት አንሳይት ሀዬ

ለልሐቅቅ ጅንስ ሰበት ገብአ፡
እትለ ናይ ሓቀቆት ነብረ ዐነድር
ልትሳበር። እትሊ አማክን እሊ
ሀዬ ምስል ብዕድ ነበሪት እት
ከርሸት ለአተ ኮለስትሮል ዲቡ
እንዴ ትላሰገ ምስል ብዕደት
ከደን ለትፈግር ርስሐት ገሮብ
ክም ልትጸረግ ወድዮ። እሊ ሀዬ
ቅያስ ኮለስትሮል ክም ልትደሀር
ወድዮ። ብዕደት ኮለስትሮል ክም
ልትደሀር ለትወዴ እበ ገብይ ሀዬ፡
ለምስል ብዕድ ነበሪት ኣቴናሁ
አሽበሐት ወኮለስትሮል ትዳገን
ወአካኑ ትጸብጥ፡ ባምየት እግል
ኖሰ ለሀለ እተ ሽቤሕ ሰኑ ሑድቱ
ወኮለስትሮል አለቡ ዲበ።
ባምየት እት ራቀቦት ሕማም
ስከሪ ሴድያይት ተ፦ እሊ ሀዬ ለእት
ማይ ለሐቅቅ አገሸ እግለ እት ደም
ደውር ለሀለ ስከር እት ሰኒ ቅያሱ
ክም በጥር እግል ሊደዮ ቅድረት
ቡ። ስከር ምን አምዓይት እት ደም
ዲብ ልትነጠፍመ ዲብ ዐደሎቱ
ግዴት ሀሌት እለ። ዑለመ እት
ዐነጺት እበ ወደዎ ድራሳት ጅበብ
ባምየት እት ከርሸት እበ ልትከሬ
ዕንድር ክም ሀበወን፡ ለጅበብ እግለ
ስከር ምን አምዓይት እብ መልሃዩ
እት ደም ክም ልትጨመም ወዴ
እት ሀለ እብ መጆቡ ለዲብ ደም
ጸንሐ ስከር ቅያሱ እት ልትደሀር
ረአው። ከእብሊ እት መራቀበት
ስከሪ እግል ልስዴ ክም ቀድር
ኣመረው።
ባምየት ናይ መዳፈዐት ምን
አምራድ ሒለትነ ተአተርድ። እሊ
ሀዬ ምን ቪታሚን
ሲ ርዝቅት ምን
ገብአት ወቪታሚን
ሲ
እግለ
ምን
ሕማማት ወወራር
ለዳፌዕ እነ ጸዓዲ
ሴላት ደም እግል
ልትመኔ
ሰበት
ሰዴቱ።
ወብዕድ
ለትፈናተ
ምን
እብር፡
ሐሳስየት

ወለመስሉ
ንዛም
መዳፈዐት
ገሮብነ ለለሐምርግ አሽያእ ሕጌ
እግል ልግበእ እነ ለቀድር አንወዕ
መቀዝያት ሀለ እተ።
ባምየት ዲብ ዳፍዖት ሕማም
ከላዊመ ተረተ ሐዋኒት ኢኮን።
ዝያድ ለምስል ስከሪ ነብሮ አንፋር
እብ ሕማም ከላዊ ወፈሸሉ ሰበት
ልትደሙዕ ባምየት ምን ልትመወኖ
ምን እለ መለገት እለ እግል ልፍገሮ
ትሰድዮም። እሊ ሀዬ እግለ ቅያስ
ስከር እት ደም እት ቅያስ ሰኒ
ሰበት ትጸብጦ ከላዊ ደሐን እግል
ልርከብ ግዴት ዐባይ ሀሌት እሉ።
ዓፍየት ከብደት እግል
ትትዐቀብ ምን ለትፈናተ ከሚካላት
ለመጸአ መትሰማም ወደማር እግል
ትሕዬ እት ባምየት ለሀለ ቀመማት
ብዙሕ ኔፍዓይ ክምቱ እትሊ
ሰኔታት ቅሩብ ለገብአ ድራሳት
አከደዩ።

እትለ ሔሰት አካን ቀራር እንዴ
ገብአት ወለተ እግል ተአንግፍ
ሰበት ትቀድር፡ ተዕሊም አንሳት
ወአበርከቶት እተየን ምኑ ለበቄዕ
ባተከ አቅሩድ ክሽቦ አንሳት
ኢለሀሌ።

ከሰነት 2017 ሰነት ፈረጀት
አንሳት እግል ኒደየ ዕንዱቃም
ሀሌነ ማሚ? አዋልድነ እለ ልስእየ
እትነ ሀለየ። ክሽቦ አንሳት ርጋዙ
እንዴ ገአ እሉ ህድጉ እግል
ዲመ-ዳይም እግል ልትከሬ።

አረቡዕ 11 ጀንዋሪ 2017

ፈድልለ ዲበ ሀለ ቪታሚን ኤ
ወብዕድ ቀመማት ዕንታት ሰኒ
እግል ልርኤ ወእግል ልትዓፌ
ትነፌዕ፡ ክምሰልሁመ ጭገር እግል
ልልመዕ ወምን መትሳባር እግል
ልድሐን ለትነፌዕ ሙነት ሽፋተ።
ባምየት እግል ወላዳትመ
ብዙሕ ሰኔት ተ፡ ወእት እንቱ እግል
ዐመሲ። እግልሚ ለዲብ ባምየት
እንረክቡ ቪታሚን ኤ፡ ብዝሓም
አንዋዕ ቪታሚን ቢ (B1, B2,
B6)፡ ቪታሚን ሲ፡ ወገሌ ሑድ
ምን መዓድን ካልስዩም ወዚንክ
እግል ዐምሳት ምህም ላተ ሙነት
ወድየ። ዲብ ባምየት ለልትረከብ
ፎሊክ ኣሲድ ዓሳብ ጀነ ወለዘይድ
መቅደዱ ሰኒ እግል ልትማኔ
ለነፌዕ ገብእ እት ሀለ፡ ልዲበ
ልትረከብ አገሽ ሀዬ እት ረአስለ
ብዕድ መናፍዑ ሽን ከደን እግል
ለአጥልል እለ ወምስለ ከባደተ እት
በዋሲር ወብዕድ መሻክል ዓፍየት
እግል ልካርየ ምነ ልትፈረህ እብ
ዒሕ ለትፈግር ሽን ከደን እግል
ልሰልመ ለቀድርቱ።

ገጽ 6

መሐመድ ዳፍለ

ዝያ
ት
ረ
ረ

ያ
ዝ

ት

ዝያረት አስክ ሮረ በቅለ

ሮረ በቅለ ሐቴ ዳሕየት ምን
ደዋዬሕ ሮረ ሐባብ እት ገብእ፡
ምን መዲነት ነቅፈ እንክር
ምውዳቅ ጸሓይ እት መሳፈት 35
ኪሎሜተር ለህሌት ሐድ 4 አልፍ
ስካን ለነብር እተ ዳሕየት ተ።
ምን ነቅፈ እንዴ ትበገስከ
በቅለ እግል ትብጸሕ ህዬ አወድግ
ወሐርም እንዴ በይአከ ወተዐሮሬከ
ትበጸሐ። አሰልፍ ምን ነቅፈ ብግስ
ትብል እት ህሌከ ለትነሰአ ገበይ፡
ለእብ አድብር አንጣይ ወገርጆቦ
ለትከለለ ሕሊል ፈለክቱ። እሊ
ሕሊል እሊ ድማኑ ወድገለቡ እብ
ዕጨይ ድህን ወተሰስ ለትገልበበ
ክልኢቱ አስክ ንቅረት ዐስተር
ለሸንን መስል እትከ።
ሐቆ ፈለክ ለትረክቡ ህዬ
ለታሪካይ ሕሊል ወግሬት ቱ። ምን
ወግሬት እብ ወድ ብዱግ እንዴ
ሐለፍከ እብ ስጋደት ብዕራተ
እንዴ አተንከብከ ርሽመት ብዕራተ
ክምሰል ሐወጽከ ላተ በቅለ ቅሩባይ
ትመስል እትከ። ለእት መርበይ
ህሌት ስጋደት አብ ገመልቡ
ዶል ትርኤ ህዬ እት ቅሩባት
ለትፈግረ መስል እትከ። ላኪን
በቅለ እግል ትብጸሕ ሰኒ
መድሮረይ ደብር እግል
ትትከሬ ወሐርመ እበ
ታክየት ስጋደት እግል
ተአተንክብ
ለትነስኡ
ወቅት ሰኒ ድቁብ ቱ።
እገርከ
ሀደርበደር
እት ልብል ምን ርሽመት
ብዕራተ ዲብ ተአሳልል
አስክከ ደነቤከ ለህለ
ሕሊል ባብ ዐጋብ እንዴ
ደነንከ፡ በቅለ እግል
ትፍገር ክልኦት በክት

ሀለ እከ። አው እበ ታክየት
ወስድት ስጋደት ኣብ ገመልቡ
እንዴ አተንከብከ እብ እሻሞተት
ተረብ እግል ቲበል እተ አውመ
እብ ሕሊል ባብ ዐጋም ናይ ገሌ
ደቃይቅ ገጽከ ተሐት እንዴ
አድሮሬከ
እበ ኢትትወሔ
ለትመስል ገበይ አብ ጋሸሸ
እግል ተአተንክብ እተ። አብ
ገመልቡ ወአብ ጋሸሸ ክልኢተን
ለሀ ክመን ለሀ ለትትመክረህ
ምን ገብእ ምን ሕሊል ባብ
ዐጋም ዲብ በቅለ ለአፈግረ ላተ
ህተንተን።
ምነ ሕሊል እንዴ ተባለሐከ
አስክ በቅለ ክምሰል አተንከብከ
ላተ አሰልፍ አስክ በቅለ
ክምሰል አተንከብ ወአክለ እት
ትትወቀል
ጊስካተ
ከምስለ
ምቀደም ለልትከበተከ ሸማል
ብሩድ ገሮብከ እት ልትቀርጠጥ
ገይስ። ላኪን ነፍስከ ኢተአብዩ።
እግለ ድማን ወድገለብ ለህለ
አድብር ክሰምሁመ ምተሐቴከ
ለሐደግካሁ አወድግ ወምን
ቃብል
ለልትረኤ
ዐነክል
ወሐላይል እት ተዐፌ ምስለ
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መካሪትለ
ምድር፡
ወምስለ
ምቀደምከ መርሐበ ልብል ለህለ
ለመስል ጋምል ዕጨይ ሮረ
ምስለ ተዐበት ራሐት ባይአትከ
እት እንታቱ በቅለ ለትበጽሕ።
በቅለ እት ታሪክመ አካነ
ሰኒ ዐባይተ። እት ዘበን ቅዱም
መምለከት ባቅሊን እተ ሳክነት
ክምሰል ዐለት እት ታሪክ ስጁል
ለህላቱ። በቅለ ለትትአመር
እቡ ህዬ ዝያደት ክሉ ለጋምል
ወሻፍቅ ዕጨየ ወእብ ፍንቱይ
ነረድ ወወግሬቱ። በቅለ እብ
እንክር ምውዳቅ ጸሓይ አስክ
ዐንሰበ ልውሕዝ እት ህለ፡
ምፍጋር ጸሓይ ህዬ እብ ሕሊል
ባብ ዐጋም እንዴ ወደ፡ እት
ምዖ ተሓት ልትሓበር።
እት መደት ንዳል ወእብ
ፍንቱይ ሐቆ ሳቤዕ ለእብ
መጽዕን ሌጠ ልትፈገር ለዐለ ሮረ
ሓባብ እብ ዓመት ወሮረ በቅለ
እብ ፍንቱይ እብ ኣብ ጋሸሸ
ለትፈግር ገበይ መኪነት እንዴ
ሸቄት እለ መካይን ሰውረት እት
ለአንርር እግል ልፍገረ ክምሰል
አምበተ፡ በቅለ እት ትትመደን
ጌሰት። ለዲብ ወክድ ንዳል እት
ሐንቴ ዕጨይ ብኑይ እለ ለዐለ
መካትብ ሰውረት ወመዳርስ ህዬ
ዮም እት ጋድም እንዴ ትሸቀ
በቅለ ዎሮ ዕሙር ድጌ ጋብአት
ህሌት። እግል ትንበረ ህዬ ነፍስ
ለትፈትዩ ሓለት ጀው ብእተ።
እብ
ፍንቱይ
ለጋምል
ዕጨየ ምስለ ሐዳር ጋሻይ
ሸዕበ ወመካሪት ምድረ በቅለ
ለኢትትመሸግ ዳሕየት
ምን
ደዋዬሕ ሮረ ሓባብተ።

መስመር ወድ ገዳይን እሲት ፈቄራይት ሀደ ወሐር
እብ ስካብ እንዴ ተዐናደለት እስቡሕ ሐሶሳይ ክምሰል
አቤት እሉ ክእነ እት ልብል ምነ ስካበ ሃረሰየ።
ሐሶሲ ወሐ ሐጀ ፋዜዕቱ ለፌደ
ለመዐጉጅ ወለከባሪ መምበ ወለወሬዘ
እት እዲነ ለትገብእ ዲብ አልኣክረ ግጤ ተ
እሳት ጸላም እንፈርህ ባሮት እብለ ልሜተ
ጽልመት ቀብር እንፈርህ አክል-አክል ለሕዴደ
መን ረብክ እንፈርህ መለክ ለአርግሁ ሽቴተ
ስራጥ ጻብጥ እንፈርህ ክልኤ ገብእ ለኬደ
ላሊ ለኬረ ምን ቀርበ ለሸዋጢነ ምን ጌሰ
ለኢወድየ ዲብ ህለ ኢረክበ ክም ጌሰ።
ከእንዶ ትጋሜነ ንዒ ወሐጀ ኢንስከብ
አፎ ለሞት ኢትፈቅዲ ምሴት ለእለ ንትወረብ
አፎ ለስራጥ ኢትፈቅዲ ለሽክነ በነ ትትገረብ
አፎ ለእሳት ኢትፈቅዲ ለማደ ለአውጅሀነብ
እሊ ምድር ንሕደጉ ሴመ እምበል ንትከለብ
ሕጀት እንዴ ወረድነ ዲብ ለሰብአ ንትዐለብ
ለኢወደወ እት ህለው ፈንጎሕ እብ ሚ ትትረከብ

እንዴ አትለ አዜመ መስመር ወድ ገዳይን
እግል እለ እነብር እተ ልህሌነ እድንየ እብ
ከአፎ እግል ንታለየ ክምሰል ብነ ክእነ ቤለ፦
ቦ ጀል ተ ነብ ረ እዲ ነ ጥዕ ም ኢኮ ን ወ መራር
ፈ ዳ ብ ነፍ ሱ ነዌበ ለ አ ግዶ ዴ በ ም ን ቅራር
ዲ ብ ዕ ባደት ነዌበ ስ ክ ባ ከ ለ አ ም ን አ ክ ራር
ዲ ብ ጾም ነዌበ ሐኑን ክ ለ አ ወ ዕ ዳ ር
ዲ ብ በአ ስ ነዌበ ሐጺ ን ጻ ብ ጥ ወ ጽ ራር
ዲ ብ ግን ዐጽ የ ህ ጅክ ከ ለ አ ወ አ መሕባር
ረ አ ስ ፋ ዙቅ ል ትገ ሴ ረ አ ስ ሐቂቀት ወ ሐላ ል
ሰል ም ወ ለ ት ሐው ርየ ወ ዳ ር ሳ ል ሕ ወ ድ ድራር
ም ን ዲ ተዐድብ ትርእየ ላ ሊ እብ ለ ሰፈ ላ ል
ወ ም ን ዲ ትጸ ይም ትርእየ ጽ ሙእ እን ተ ሐን ዕ ዛ ል
ሕረ ጽ ብ እተ ወ ሓትም ጋ ሙስ ብ እተ ወ ሕያር
ለ ዘባድ ም ን ለ ኩኩ ትወ ዴ ዲ በ እብ ክ ላ ል
ሔ ለ ትኒ ነፍ ሼ ከ አ ቤ ት እል ዬ መከ ማ ል
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ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ
እት ለትፈናተ መናሰባት “ሻብ
ወሻበት አሳስ ዐቦት ወመትቀዳም
ቶም” እንዴ ትበሀለ ልትሀደግ።

እግልሚ ክእነ ልትበሀል እንቤ
ምንገብእ ለሰበብ እሙር ቱ፡
ሻብ ወሻበት ሒለት ነፍስ ወምክ
ለመልኮ ሰበት ገብኣቱ።
ከእለ ሒለት እለ እት ወቀይ
ለልአውዕለ ምንቱ እብ ለሀ
ትትረከብመ እስትሽሃድ ተሐዜ
ወግድለ? ለልብል አስእለት ዶል
ነሀርስ ህዬ፡ ለሻብ ወለ ሻበት
እብ ጠቢዐት ለረክበ ሒለት እብ
ተዐሊም ዶል ለአደቁበ ሌጣቱ
እሎም ሽባን እሎም አሳስ ዐቦት
ወመትቀዳም ናይ ሐቴ ዐድ ቶም
ለእንብሎም።
እሊ እግልሚ ቱ መስለክም፡
አማንቱ ሻብ ወሻበት ለልትበሀሎ
ምን ጠቢዐት ለትሀየበቶም ሒለት
ገሮብ ሰበት መልኮ እግል ልሽቀው
ወልአፍሩ ቀድሮ፡ ምናተ ዕልም
ዶል ኢልሓብሮ እቱ ለሒለት
ገሮብ እምበል ሒለት ምክ ሰበት
ኢትአወቄ ሽቅሎም ጠሬ ወእብ
ሑድ-ሑድ ህዬ ክም ነቅስ ወትደሀር
ገብእ፡ ሸ’በት እግል ዲማ ለትጸንሕ
ምስልነ ሰበት ኢኮን፡ ሸ’በት ክምሰለ
ግሩም እት እንቱ ለትለብሱ ልባስ
ወፈጅር ክም በለ ምንከ ለትሐርጡ
ተ።
ሸ’በት እንዴ ኢትትሐረጥ
ምንእነ አስክላ ዲማ ለኢልትሐረጥ
ምንእነ ተዐሊም ዐዴናሀ ምንገብእ፡
ለእግል ርሑ ወዐዱ መስተቅበል
ለልአደም ሻብ ወሻበት እንገብእ
በሀለት ቱ።
እተ አርእስነ እግል ነአቅብል፡
ሽባን እግል መስተቅበሎም ዐውል
እግል ልድፍዖ ቦም እንብል
እት ህሌነ፡ ሽባን አስክ ምን
ሸ’በት ለአወልጦ መስተቅበሎም
ለልአደምኖ እቡ ሓጃት እቱ
እስትሽሃድ እግል ልድፍዖ ቦም
እንብል ህሌነ። እግል መሰል
ዎሮት ሻብ እት ሸ’በቱ ተዐሊም
ካፊ እቡ ለጸግበ ኢገብአ ምንገብእ፡
ምን ተዐሊም እግል ልጽገብ ክሉ
ለልትደፈዕ ወክድ፡ማል፡ መጋድዕ፡
መሐገዝ ወብዕድ እግል ልድፈዕ

ሕዱግ ስሌማን

ሽባን እግል መስተቅበሎም ዐውል እግል ልድፍዖ ቦም

ቡ። እግልሚ አስክ እብ ሐያት ህለ
ለልአነብሩ ዕልም ሰበት ገብአ።
እምበል እሊመ አነ ተዐሊም
ምኑ ወኬን መውህበት ብዬ እንዴ
ቤለ እት ተጃረት፡ መጃል ፈን፡
ርዕዮ ንዋይ ሐርስ ወብዕ ወራታት
እቱ ምን ንእሹ እግል ልትበገስ
ቀድር፡ እግልሚ እብ ዕንቱ ነቢር
እት እድንየ እብ ማል ሰበት እግል
ልቀይሱ ቀድር።
ለአማን ወክሉ ለዋፍቅ እቱ እትለ
እዲነ ጣፍሐት መንበረት ምንመ
አለቡ ሻብ ዕሉም ለመስተቅበል
ክሉ ለአደም ህቱ ቱ፡ እግል ሚ ሻብ
ተዐለመ ምንገብእ ማል ወዓፍየት
እግል ልርከብ ለህለ እግሉ በክት
ለፈይሐ ሰበት ገብአ።
ዕልም እት እዲናነ ንትሻቀል
እቡ ህሌነ እት ኢኮን ለዐበ ርዝቅ
ለቡ ቱ። እግልሚ ፈጅር እት
አልኣክራነ ሕሳብነ ለእንደብእ
እቡ ሰበት ገብአ፡ ለትዐለመ ምን
ሕሳብ ኣልኣክረ እግል ልድሐን
ስለል ለልሐብር ወእዲነ እብ
ሑድ እግል ትንበረ ክም ቀድር
ለልሐብር ሰበት ገብአ። እት ሽባን
ዐድነ ኤረትርየ እንዴ አቅበልነ እት
ደፍዕ እስትሽሃድ ወአኖካይ እግል
መስተቅበል ባርህ ለከድሞ ሽባን
ሕዳም ሌጣቶም፡ እግልሚ ምስል
ዝሩፍ እዲናሆም ለህለ እግሎም
አብካት እት አቅመቶት ሕውነ
ልትርኤ ሰበት ህላቱ። እስትሽሃድ
ለትብል ዘዐት እግል ኖሰ ድቅብት
ተ፡ አርወሐት ደፍዕ ሰር አርወሐት
ደፍዕ፡ማል ደፍዕ፡ ዘበን ደፍዕ
ወዓፍየት ደፍዕ፡ ግረ እሊ ክሉ ህዬ
ትትዐወት።
እግልሚ ቀደም እስትሽሃድ
መስተቅበል ባርህ ኢነአኖኬ እንቤ
ምንገብእ ህዬ ለበሊስ ቀሊልቱ፡ እብ
ቀሎ-ቀሎ ለልትረከብ መስተቅበል
ባርህ ይህለ፡ መስተቅበል እብ
እስትሽሃድ ሌጠ ልትደመን።
መሰለን እት ምጅተመዕ ትግሬ
ርኤነ ምንገብእ ለሻብ እት ተዐሊም
እግል ለሀደግድግ ለህለ እግሉ
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ፈሀም ንኡሽ እት እንቱ ሰበት
ኢልትፈሀሙ ምስል መሐገዝ
ወሕግላን ከራስ ኢረከብኮ፡ ልባስ
ኢረከብኮ ሰላዲ ኢረከብኮ፡ እንዴ
ቤለ ምን መድረሰት ፈግር ወእት
ናይ ዶሉ ሽቅል ነሐር ለእቴ፡ እትሊ
ሽቅል እሊ ህዬ እንዴ ኢልትፈሀሙ
ዕምር ሽ’በት እት ጌልሉ ወለፍ
ተነብክ፡ ስጃር፡ ቡን ወብዕድ ሰበት
ጸብጡ ልባሱ እንዴ አትናደፈ እት
አፍ ገሀወት ገሀወት ወወለት ወለት
ጸንሐከ።
ከላስ ኣክር ደረጀት ሐያቱ
ተ፡ ሸማሺ ልትበሀል ወእት
ክል መናሰበት ህለ ለልትበሀል
ቅያር እንዴ ቀየረ ዮም ፍላነት
ወረከብኮ ሰኒ ዐለ ልብል ወእግ’ለ
ልትወደቅ።
ላመ አዋልድ ሸ’በት ክም
ሸበተን “ምን ፍላነት እግል ሒመቅ
አለብዬ” እንዴ ሸቄኮ አክለ እግል
እልበስ ህለ እግልዬ” እንዴ ትቤ
ምን መድረሰተ ትፈግር ከእንዴ
እት መዳይን ጌሰት ትታሌ ከናይ
ሰነተ ማል ቲላሃ እት ልባስ ግሩም
እንዴ ወዴቱ እተ ትወለደት እቱ
ወዐቤት ድጌ እንዴ አቅበለት

ልባሰ ትቃይር ወኬን ወእንሰር
ትብል፡ ሐያተ ክእናተ እብ ልባሰ
እንዴ ትናየተው ወግርመት ሸ’በተ
ብዝሓም ልትሸንህወ ወልዐዱመ፡
ማሌ ምስል ፍላን ትሃጀኮ ተልሄኮ
ወትፋግዐኮ ትብል ወትዳግም እብሊ
ህዬ ሻም ወሓዚ አድሕድ ጠውሮ
ወረቢ ለሰደዮም ህዬ እት ህዳይ
በጽሖ።
እሎም ልትሃደው ለህለው ሽባን
ምን መድረሰት ፈግሮ ለህለው ቶም፡
ደረጀት ድራሰቶም እበ ትሰአልከ
ምኖም ምንገብእ፡ “ፍላን መድረሰት
ሰነት ፍላን እት 8ይ ፈስል ሐድገየ፡
ፍላን ህዬ መድረሰት እት 9ይ
ፈስል ሐድገተ” ልብሉከ፡ ለሰበብ
ሚቱ ምን ትብል ለእንዴ አስለፍነ
ለሀደግናሁ ገብእ።
ገሌሆም እብ አጫብዕ ለልትዐለቦ
ሌጣቶም ድራሰት እት 12 ፈስል
አውመ ህዬ በክት እንዴ ወደው
ኩልየት ለበጽሖ እበ፡ እሎመ ምን
እለን መድረሰት ለሐድገየ ሻባት
ነስኦ ወልሀዱ።
መስተቅብሎም ክእን ለመስል
ሻብ ወሻበት ሚ እግል ልግበእ ቱ
ምን ትብል ከትሰአል እሙር ቱ፡
መስተቅበል እስትሽሃድ ኢረክበ
ምንገብእ መስተቅበል ጽልሙት
ሌጠ ገብእ፡ እግልሚ ለእቱ ነብሮ
ህለው ዘበን፡ ዘበን ተዐሊም ሌጣ
ሰበት ገብአ ወእምበል ተዐሊም
መንፈዐት ሰበት አለቡ።
ተዐሊም ዕምር ሰበት ኢፈንቴ
እብ ለትፈናተ አስባብ ምን
ተዐሊም ውቁል ራይማም ለዐለው
ሽባን
ቀደሞም
መስተቅበል
ጽልሙት ክም ህለ ለልአገርሶ
ሰበት ህለው ምን እሊ መስተቅበል
እሊ እግል ልደሐኖ ብዞሕ ብስር
ባስሮ ልትርአው።
እግል መሰል እት ለትፈናታ
ብሩር ወመዳይን ዐድነ እብ ገበይ
ምህሮ እግል ዐባይ ምን በሕ እት
ደረጀት ሰኔት እንዴ በጽሐው
እምትሓን ማትሪክ እቱ ለሻርኮ
ህለው፡ እሊ ለልሐብሩ ምን ለሀሌ
እስትሽሃድ ጀላብ መስተቅበል ባርህ
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ወዕልም እት ለሐዙ ለትካረው
እቱ ክም ቱ ተአምር። እግልሚ
እብለ መስኡልየት ሽፍር፡ አጀኒት
ወመንበረት እንዴ ረፍዐው ሰበት
ለአትጋዩሱ፡ እብሊ ህዬ እስትሽሃድ
ሰበት ደፍዖ ልትዐወቶ በሀለት
ቱ።
ገሌሆም ህዬ ምስል ምራዶም
እት እንቶም እግል ልትዐለሞ
ወጃሚዓት እግል ልእተው እት
ለሐዙ በክቶም እንዴ አከ እት
ማትሪክ ተርፎ ወእት ሽቅል እዲና
ልትፈረሮ፡ ምን እሎም እብ ገበይ
እምትሓን ማትሪክ ካልእ ዶል
እንዴ ትዳላው ለልአምትሕኖ ወለ
ልትዐወቶ ሕዳም ህለው፡ እሎማ
እስትሽሃድ ሰበት ደፍዐውቱ
ለልትደሐሮ ወልትቀደሞ ለህለው።
ብዕዳም እሊ በክት እሊ ለሰአነው
እብ ገበይ ድራሰት መራሰለት
ናይ ውቁል ደረጀት ተዐሊም
ለረክቦ ወእብለ ምሽብሼበት እለ
ለልአተላሉ ወልትደሐሮ ህለው
እሎም ምስል ሽቅል ለአትጋዩሱ
ሰበት ህለው እስትሽሃድ ደፍዖ
ህለው።
ገሌሆም ህዬ እት ከረ መዲነት
አስመረ እብ ማሎም እት ክሉያት
ብሕተ ክም ከረ ኩልየት ስማፕ
ለደርሶ ደረሳመ ህለው፡ እሎም
ደረሰ እሎም ማል ብዞሕ እንዴ
ደፍዐው ሸሃደት ደረጀት ተዐሊም
ውቅል ረክቦ።
እሎም
እንዴ
አስለፍና
ለሳሜናሆም ደረሰ ተዐሊም ቃሊ
ወእት ወክዱ ኢትነፈዐነ እቡ
ምንገብእ እብ ፍንቱይ እት ወክድ
ሸ’በት ምን መስኡልየት ደሐን እት
ሕነ፡ ዐውል ዘበን ወመስኡልያት
ለእት ወክዱ መጸነ ክም ከረ፡
ህዳይ፡ ውላድ ወብዕድ እንዴ
ረፍዐነ እስትሽሃድ እት እንደፍዕ
ንትዐለሙ በሀለት ቱ፡ ሰበት እሊ
ሕነ ሽባን እብ ለትፈናተ አስባብ
ተዐሊም ሐልፌነ ምንገብእ ዐውል
እንዴ ደፍዐነ እግል ንትዐለም
ብነ፡ እግልሚ ተዐሊም አሳስ
ክሉ ሰበት ገብአ። ሰበት እሊ
እስትሽሃድ ጀላብ ተዐሊም ምህም
ሰበትቱ እግል ልትደፈዕ ቡ ፈጅር
ቅብላት ስናትነ እግል ንሽነን።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

በሀል

ትምኔት
ሓቴ ሳሕረት፡ እግል ዎሮት እናስ ወእሲቱ፡ ምስል 35
ሰነት ሑሉፋም ሰበት ለዐለው- ክእነ ቴለቶም፣ ለሔሰው እናስ
ወእሲት ሰበት እንቱም፡ ዎሮትኩምተ ከሐቴ ሰንዐት ልተምኔ፡
ወአነ እለ ትምኔትኩም ዲብ አማን እግል እበድለ እግልኩም
ቱ ቴለቶም።
ለእሲት ምስል እሊ ሕሹም ብእስዬ ምን ሕድ እንዴ
ኢንትፈናቴ እለ እዲነ እብ ከማለ እግል ኒዙረ እተምኔ
ቴለተ።
ለእሲት ለሳሕረት እግለ እተ እዴሀ ጻብጠተ ለዐለት ሞረ
ክሎሊት እንዴ ዋሼት እበ፡ ክልኤ እዲነ እግል ለአዙረ ለቀድረ
ናይ ጥያረት ተዛክር ከፍከፈት ምነ ወእግለ እሲት ሀበተ።
ሐቆ እለ ተረትለ እናስ ገብአት፡ ለእናስ እብ ምልሃሁ እት
ለሐስብ መደቲት ክም ጸንሐ ክም እለ ቤለ። “እሊ ናይ
ሮማንስየት ወቅት ቱ፡ ምናተ እሊ በክት እት ሐያትነ ሐቴ
ዶል ሌጠ እንረክቡ። ፈታይትዬ ኢትጽበጢ ዲብዬ፡ አነ ለናዬ
ትምኔት፡ እብ 30 ሰነት ለትንእሸኒ እሲት እግል ህዴ እተምኔ
ቤለ። ለእሲቱ እለ ክም ሰምዐት ቃቀት ክም ለደደተ ትሰምዐየ
ወሰእየት ክም በትከት እትለ ገጸ ትትርኤ ዐለት። ምናተ
ትምኔት ክል ዶል ትምኔት ተ ኢኮን። ለሳሕረት አዜመ እግለ
ሞራሀ ክም ሸክል ክሎሊት እንዴ ሐረከተ ከዶል አብጠረተ፡
ሐቴ ዶል ለእናስ ዕምሩ ወድ 60 ሰነት በጽሐ!
ከምን እሊ ለእንረክቡ ልባብ። ሰብ ተብዕን ክል ዶል
ህቶም ምን ቅያስ ወለዐል ርሖም መካርያም ትመስል እቶም፡
ወለሳሕራት ህዬ ክል ዶል አንስ ክም ተን ልትረስዕወን።

ለትፈናተው ሐቀይቅ

ታሪክ ወድ አዳም

- እት ክሉ ታሪክ ወድ
ኣደሚ፡ አስክ እሊ ዶል
እት
ሐርብ
ለትቀተለው
አንፋር ዕልቦም ሐድ 150
ምልዮን ነፈር ክም በጼሖ
ልትአመር።
- እት
ቀበት
ዐስር
ሳድስ ወዐስር ሳቤዕ ክፈል
ዘበን፡ ሸዐብ ኦሮበ እብ ሓሉ
ወእብ ከማሉ፡ አስክ ምሉክ
ወከሀነት እንዴ ኢተርፎ፡
ምንለ ነአሻ አስክለ ዐበ፡
ሕማሞም
ምኑ
እግል
ልትሳረው፡ ምን ዐጭሞታት፡
ወደም ወአሽበሐት ወድ
ኣደሚ ለትሸቀው አስርየት
እቦም ልትነፍዖ ዐለው።
- ናይ
ሮም

እምብራጦርየት እት ታሪክ
እዲነ ለዐቤት እምብራጦርየት
ኢኮን፡ ህተ እብ ደረጀት
ዐቦተ እት ዐስር ሳምናይት
ደረጀት ትትዐለብ።
- እትሊ እቱ ለህሌነ
አዋይን፡ እት ሐን ግብርነት
ለነብሮ አንፋር፡ ምነ እት
ታሪክ ወድ ኣደሚ
እብ
ሓሉ እት ሐን ግብርነት
ነብሮ ለዐለው ለብዝሐው
ቶም።
- ዲብ
እሊ
ወቅት
እሊ እት ክለ እዲነ እት
መንፈዐት ለልውዕለ መካይን
ብዝሔሀን ሐድ ብልዮን
ዐረብየት ገብእ።

ዓስረይት ሰነት ዕልብ 02

ተበሰም ውዴ
- ምስል ዐይለትከ እተ ተሀሌ እቱ እዋን ተበሰም ውዴ፡
ብዝሓም ዐይለት እግል ተሀሌ እሎም ለልተምነው ክም ህለው
ኣምር።
- አስክ ሽቅልከ እተ ትትፈረር እቱ ወቅት ተበሰም ውዴ፡
ወብዝሓም ሽቅል እቱ ልትፈረሮ ለሰእነው ክም ህለው ፍቀድ።
- እንተ ዑፉይ ወሕያይ ሰበት ህሌከ ተበሰም ውዴ፡ ወየም
ለአለቦም ሓማይም እግል ዓፍየት ለቀለ ዐውል እንዴ ደፍዐው እለ
እግል ልርኮበ ለልትሸንሆ ክም ህለውመ ኣምር።
- እንተ እብ ሕያይከ ሰበት ህሌከ ተበሰም ውዴ፡ ማይታም
ዐመል ሳሌሕ እግል ሊደው ምን ሓዲስ እትለ እዲነ እግል ለዐቅብሎ
ልተምነው።
- እንተ እንተ ሰበት እንተ ተበሰም ውዴ...ወብዝሓም እንተ
እግል ልግቦኦ ለልተምነው ክም ህለው ሸክ ኢትውዴ።

እናስ ውሕር ዐለ።
ለእናስ ኩርሲ አክል
ብጥረት እናስ ለገብእ
ዐለ እሉ። ከዶል ለነብረ
እግል ልብለዕ ለሐዝያተ እተ ረአሱ ፈግር ከደለ እበ ባኩ
ሐልፈ ነዐ መለሀይ ቀደም በል እት ልብል ልትላከዩ።
ለነፈር ወለ ንየትመ ተሀሌ እሉ ምግሳይ ክም ኢረአ ትም
እት ልብል ለሐልፉ ወህቱ ለነብራሁ በልዕ ነብረ፣
ሐቴ አምዕል እተ ረአስለ ኩርሲሁ ለውቁል ስቁል
እት እንቱ ወነብራሁ እግል ልብለዕ እት ልትዳሌ ዎሮት
መንደላይ አበ ጀፈሩ ሐልፈ። ህቱ ህዬ ክመ እተ
አመሉ፡- መለሀይ ነዐ ቀደም በል ትጸበሕ ምስልዬ ቤለዩ።
ለመንደላይ ህዬ ማን ወገለብ ምን ትዋለበ ምግሳይ ሰአነ።
ሐቆ እለ ለጢሾ ምነ እዴሁ ለጽ አበለየ ወእተ ምድር
ጀግሐ እለ ወእግለ እናስ፡- “መለሀይ ሸንሀት ናይ ነብረ
ብከ ምን ገብእ እትሊ ምድር ትከሬ” ቤለዩ።
ለመንደላይ ሐቆ እለ ለነብረ ትገሰ እለ ወአስክ
ትትወሔ ላወሸ። እት ደንጎበ ሐቴ ልቅመት ወድቀት
ምኑ። ህታመ ሀረሰየ ወምነ ጨበል ምስስ አበለየ ከእግል
ሼጣን ላተ ይሐድገ ቤለ ወእተ አፉሁ ሎሸየ።
ለእናስ ህዬ እተ ውቅልት ምግሳዩ እት እንቱ ኩሉ
ለመዋዲቱ ለአተቃብሉ እንዴ ዐለ፡ እለ ክም ሰምዐ፡
- ያረይ የሀ እለ እንተ እግል ሼጣን ኢኮን እግለ
መላእከት ለሙቀረቢንመ ይሐደግካሀ! ቤለዩ፣
ወሐር ምንተ ስምከ? እት ልብል ትሰአለዩ፣
አነ አግሀጽ ልብሉኒ ቤለዩ፣
ህቱ ህዬ።- ኣላሁ የዕለም ዋልዴንከ እተ ዘበኖም
ምኖም ለለዐቅል ወዝያዶም ለለአ’ምር ላቱ ዐለ
ኢመስለኒ። ለስምከ አክል አሕድ ሀበዉካ ተ
ቤለዩ።
ወሐቆለ አምዕል ለሀ ለአከይለ መዋዲቱ ህቱመ
ጠለቀዩ።
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• ማይ ዲብ ግራብ
ከላት ዕለዩ በል መእት
ግራብ ደሀብ፡ ህቱ ክል ዶል
ማይ ሌጣ ቱ። ከእንታመ
እለ ስፈትለ ማይ ንሰእ። እት
ባ’ከ ለሀለ መዛህር ብዙሕ
ተእሲር ኢልውዴ ዲብከ
ወኢትትሐሰር እቡ።
• ዕላቃትነ አክል ሕድ
ክመ እተ አብያት ተን።
ገሌሀን
ሑዳይ
አሳነዮት
ለአትሐዝየን ወገሌሀን ህዬ
እንዴ ደውሸሽናሀን ምን
ሐዲስ እግል ነአስንየን ለሐዝየ
ምኒነ እት ሀለየ፡ ገሌሀን ህዬ
ዐዌላይ ረኪስ እንዴ ከተብነ
ዲበን ናይ ዝቤተን እግል
ኒበለን ቀስባነ፣

ዝበድ ዝዖታት

ለአከ ወድ ኣደሚ፡ እሊ
ለደለ
ገብአት
ትመርር
እቱ ወእት ለባካቱ ለሀለ
ጋራት አክል ሕድ ዐውሉ
ለኢለሀይቡ ነፈር ቱ!

መዕሉመት
ዑለመ ነፍስ ክመ
ሸርሕዉ፡ ነፍስከ አሰር ዎሮት
ነፈር ለትሃፍቱ ምንከ ወቅት
አስክ አርበዕ ወሬሕ ጸኔሕ፡
ከምን እሊ ወቅት እሊ
ወለዐል ሐቆ አተላለ፡ እንተ
እት ሻም ትሩድ ክሩይ ክም
ህሌከ ለአክድ።

በሀል
እሙራም

- ዲብ እለ እዲነ ሐቴ
ዐውቴ ሌጠ ህሌት፡ ህተ ህዬ
ለእለ እግል ትንበር ተሐዜ እዲነ
እበ እንተ ለተሐዝየ ገበይ ዶል
ትነብረ ሌጠ ተ። “ክርስቶፈር
ሞርሊ”
- ፈከሮት ለትደቀበ ሽቅል
ቱ፡ እብሊ ሰበበ ቱ ለሑዳም ሌጠ
ልትፈረሮ ዲቡ። “ሄንሪ ፎርድ”
- ዎሮት እናስ እትለ
ብካተ ገድየት መጦርከ እግል
ልብጠር ሐዜካሁ ምን ገብእ፡
እት ሰልፍ እንተ ለናይ ኣማን
መስኒሁ ክም እንተ ኣትአምኑ።
“አብራሃም
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ን ወዓዳት

ፈ
ዑመር በደል ሕሳል ስታት
ተዕሊም ሕሳል ስታት ሻማት
ተአልበጠ ከአግወሐ ወትወረበ።
መደርሲኑ አክለ ናይ ተዐሊም
ፍገሪቱ ረአውከ፡ ምስ’ለ ናይ በዲር
ፍድብናሁ እንዴ ለአትመጣውረ፡
ለምስል ሰሚረ ለአስረየ ትከት
ምስንዮት ዲብ ገበይ ሕምቅነ
ወበደ ትመርሑ ክም ህሌት ሰበት
ፈሀመው ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ዲበ
ለደርስ ዲቡ ፈስል እተ ዲብ ደንጎበ
ለህሌት ከነበት ለቀየራቡ ሰበብ
እግል ለአምሮ፡ እተ መድረሰት
ምነ እብ ፍድብናሁ ለልትሐበኖ
ወመሰል ሰኔት ላቱ ደረሳይ ሰበት
ዐለ፡ እብ ኦር-ኦሮት እግል ልምኮሩ
ወልትበኦሱ አንበተው። ዑመር
ላኪን፡ እት ጥሩቅ አትሐለበዮም።
ምን ሙደርሲን ወደረሰ መሳኒቱ
ወደለ ሰኔቱ ለለሐዜ ወልተምኔ
ህዬ፡ “ዑመር፡ ከሊነ ሕነ ለስናትከ
ወእብሊ ሻሬዕ ሸ’በት እሊ
ለሐልፈው ናይ ማሌ መንደሊታት፡
ናይ ዮም አበው፡ እ’ማት፡ ወአቦታት
ወአብዕቦታት ጋብአም ህለው።
ሻም ህዬ እብከ ለአምበተ ወእብከ
ለልትከለስ ኢኮን። ማሌ ዐለ፡ ዮም
ሀ’ለ ወፈጅርመ እግል ለሀሌቱ።
አርወሐትከ ምን ሕክሮባይ ሰአየት
ኢተሐር’መ፡ ለባርህ መስተቅበል
ኢተአጸልምት ወሕሳል ዐቦትከ
ኢትንጨብ!። እንተ ህዬ፡ ኦሮት
ምነ እግል ብዕዳም እት ገበይ
ሰኔት ወዐቦት ተዐሊም ለመርሖ፡
ኦሮት ምነ መድረሰትነ ለትትሐበን
እቦም፡ ወእግል ብዕዳም መሰል
ሰኔት ላቶም ሸባባት ሰበት እንተ፡
እግል ሰሚረ ምን ትፈትየ ወእግል
መስተቅበል ምንመ ተሐርየ፡ እብ
ሰበብ ሻም ባብ መስተቅበልከ ባርህ
ኢተአጸልምት ወዋለ ሕሳል ትንከሩ
ኢተአትካርም!” እንዴ ልቡሉ
መኩሩ፡ ነስሕው፡ ወገምው ዐለው።
ዑመር ላኪን፡ ሕም እንዴ
ኢለአፈግር ለአተንስዮም እንዴ
ጸኔሕ፡ “ደሐንቱ ሳምዕክም ህሌኮ፡
እንቱም ዋጅብኩም ወዴኩም ወአነ
ህዬ ተሐይስ እግልዬ ኖሼ አም’ረ”
ልብሎምከ አስከለ ለአተርኤቱ
ጋሪት ብርግግ ወዴ ምኖም ከእት
ምግሳዮም ለሐድጎም ገብአ። እሊ
ተየልል እሊ ህዬ፡ አክ’ለ ሐር
ጌሳከ እግል ሜክረቱ ሰአየት እንዴ
ለአበትኮም ጌሰ።
እት ገሌ ክፋል ዓዳት ወነባሪ
ገቢልነ፡ አንሰይት እት ከደን
ግልባቦሀ እንዴ ቀልዐት ምስል
ሕጻን እግል ትተልሄ ወትትሰሐቅ
ኢኮን ኖሱ፡ እት ቤትመ ምን
ገብእ፡ እግል ትግንሑ ወልግነሐ
ኢፈቱ። ሰሚረ ህዬ፡ አቡሀ ወእ’መ፡
ተሽበሐት ሻማት ፈተክው ወፈቴኒ

እግል ተአትዋርድ እንዴ ኢትገብእ፡
እንዴ ተዐለምት መስተቅበለ እግል
ትብኔ እንዴ ቤለው፡ እብ ሒለት
ዲብ ተዐሊም ኡትያማ ቶም።
አብ ሰሚረ፡ ዕላቀት ሰሚረ
ወለቱ ወዑመር፡ ምን አፍ ንኡሽ
ወዐቢ፡ ደረሳይ ወሙደርስ፡ ወአንስ
ወተብዐት እንዴ ሐልፈት ዐዳገ
ሰበት ትከሬት፡ ህቱመ እብ ተረቱ፡
ለከበር ዲብ መሳሜዕ እዘኑ ክም
ቅጠር ዜድ ፋሌሕ እንዴ ናቅ’ሩ
በጽሐዩ። ምን ስምዑ ጸመም እዘኑ
ለልተምኔ ከበር። አብ ሰሚረ እብ
ውዳይ ወለቱ ሰኒ ሐርቀ፡ ነድመ
ወከጅለ።
“ደም ትትወለድ አነ ዉህር አነ፡
ደሐንቱ! እሊ ረዚል እሊ እግል
አርእዩ ቱ!። እት ክል አካን ወለትከ
አሰር ወድ ፍላን ተአንጎጌ ህሌት
ዲብ ትትበሀል ስሜቼ ለኣኩ ህለው?
ደሐን! እብ ከአፎ ምን ደም ሕድ
ክም አገልቦም እግል ልርአውኒቱ!
እብ ሐያቼ ወእብ ብጣርዬ እንዴ
ህሌኮ እለ ስምዐት እለ እግል
እስመዕ ኢትገብእ ወኢትጸኔሕ!
አብ ሰሚረ ትሰክብ ህሌከ ሚፋዜዕ?
ሐሶሴ!” እት ልብል ወዲብ
ከደን ብራቁ ዲብ ለአትደፋርስ
ቤቱ ዔረ። አስእኑ እንዴ አፍገረ
እንዴ ኢለዓርፍ ህዬ፡ እግል ሰሚረ
ወለቱ እንዴ ትላከ፡ እት ቤት በኑ
አታበከ፡ “ስምዒ ወለት መክረሀት
አንስ! ምስል እሊ ሕጻን ለዕመር
ሕድት ብዝሕት ሚ ብኪ?” ሰኣል
መለክ-አልሞት ትሰአለየ። ሰሚረ
እብ ድንጋጽ ሰሬረት ል’በ ክም
መሽረፈት እሳት ጣንሸት እንዴ
ተዐምበልብል ወትበድብድ፡ “ይ’በ
ሚትብሉኒ ክም ህሌኩም ሐቴ
ኣምረት ኢህሌኮ። እስው ዑመርቱ
ለእ’ቡ ትትሰአሉኒ ህሌኩም?”
እንዴ ትብል እግለ ሰኣሉ እብ
ሰኣል በልሰቱ ዲቡ ተሐት እንዴ
ደነት ምኑ እብ ዕንስርቅ እንዴ
ትትሐውረሩ። አቡሀ ጸርመት ዕላም
ክርቢታይ ሽሙጥ ዲበ እትመስል
እምበል ጀማዐት፡ “ያጀማዐ ለወለት
ትሰምዕወ እኩም ለኢተአበልሰ!
እስው ዑመርቱ ትብሊኒ ከማን
ዓምር ኢትግብኢ በርከት ረቢ
ወነቢ! ክምሰለ ለኢተአሚቱ እግልዬ
ትትሰአሊ ምኑ ህሌኪ ሙሽ?” ቤለ
እብ ሐሩቀት ዕንታቱ ምን አቅሩዱ
እንዴ አትፋገረ ዲብ ለአፋዝዝ ዲበ።
ሰኒ እግል ለአስብት እግለ እንዴ
በኤለ ህዬ፡ “እሊ ከልብ ጠባይ ዑመር
ወድ ሳልሕ” አሀ አዜ ህዬ ከጤኮ
ከልበት? አዜመ አምረቱ ኢህሌኮ
በሊኒ” ቤለየ ከበሊሰ ትጸበረ። እትሊ
ወቅት እሊ እቅማተት ሰሚረ እግለ
ስረር ቀይሒት መስል ለዐለ ዕንታት
አቡሀ ተርጀመት ኢዐለት እግሉ።
ዓስረይት ሰነት ዕልብ 02

ኬትባይ፡ ዐሊ አቢብ እድሪስ
2ይ ክፋል
ገሮበ ክም በዐል ጽጋዕ ቀይም
ራሽሽ እብ ሐቲተት እርዕዳይ ኮብኮብ ቤለ ምነ። ለከበር አቡሀ እብ
ስምዐቱ ሸቀላተ ዲብ ርሽመተ
ሰበት ዓርገት፡ ነፍሰ እብ ለሀበት
ክም እሲት ምን ተነት ፋግረት
ሸትረ። ሕሳባተ ዲብ ክልኤ ትከፈለ
“እስተር ምኑ ከእንዴ ትበሬኮ ዲብ
ዕንታቱ ሖጸ እብለስ? ወሐሬ ህዬ?
ላ----ላ----እ! በስ አስእ’ሉ? ዕምርዬ
እግል ለሓጭር? ለላእ እስተር ምኑ”
እንዴ ትብል ወትትመሀጽ እንዴ
ዐለት ለማይማዮ አጫብዐ እንዴ
ተአትናቄዕ “አነ ወእሊ ትብሉ
ለህሌከ ሕጻን ሐቴመ ለተአትራክብ
አለብነ!” ቴለቱ እብ ሐሰት እንዴ
ትደብድብ ወትሰትር።
“ተማም
ተማም!
ሐቴ
ለተአትራክበኩም
አለብኩም
ሙሽ!? አማን ምን ትትሃገይ
ለሐይሰኪ። ተናን ወአማን መፍገሪ
ሰበት ኢለሐግሎ ሐሬ እግል
ኢትተዐሲ። ኢገብአት ምን ገብእ
ህዬ፡ እብ ሐያቼ እንዴ ህሌኮ
ወለትከ እለ ወዴት በደል እት
በሀል፡ እንዴ ሳበርኮኪ ዲብ ዐራት
እግል እሽረፈኪቱ!” ቤለየ ለዲብ
እዴሁ ለዐለት ሞረ አውሔተት
ከራቢት እንዴ ወታውት እግለ።
ሰሚረ እንዴ ኢትበልስ ዲቡ፡ እ’መ
ክም ጭንጫይ መረቅ ትምብልቅ
እት ምግቦም ትቤከ፡ “አብ ሰሚረ
እለ ወለት ሚወዴት ሕሻኩም?
እብ ዕንታትኩም ለሪረኤኩሙ በሀል
አዳም እቡ እንዴ ትደረኩም ርሕኪ
እብየ ትቀርብ ትቡለ በሪ ወዴኩም፡
ሐሬ ህዬ ንኡሽ ሐዲስ ክም አባይ
ኢለአፋዞ ዲቡ ትነጀው ወተዐደው!
አፎ ክእነ እምቤዕ ራሕመትኩም
እንዴ የብሰት አሰረ ሐድገት?
እለ ወለት ምን እንቀዖ ዔጻትኩም
ለፈግረት ኢኮን?----------“ህግያሀ
እንዴ ኢትከልስ፡ “ትም በሊ አፉኪ
ልትለገም መክረሀት ቅርሕት
በዐል አከይድስ! እለ ወለት ኖሱ
እንቲ ምን ትራቂበ፡ ምን ተዐቂበ፡
ወትመኪረ፡ ክምሰል እሊ ስምዐቼ
ወኣኬት መስለኪ ስሜትክን ትእኬ
እንሻላህ፡ አነ ክሳርክን እትለቀም
ወለ እግልኪ ወእግል ወለትኪ
እምከር ወዕቀብ የሀይ? እንቲ አፎ
ኢበለ ሕደገ በዴት ምንኪ?” ቤለየ
እንዴ ፋልየ። እሲቱ እሊ ወክድ
እሊ ሐሩቀቱ ሰበት ረኤት፡ “እ----ኡ፡ ኢነጎት ትቤ ዕጎት፡ ለእናስ
ዮምላተ ኢነገ ገብእ፡ ቆበትኩም
ኢትዕዴ ዲብነ” ትቤ ወአፉሀ እንዴ
ትጨዋጬ፡ ሰሚረ ወአቡሀ እተ
ምግሳዮም እንዴ ሐድገቶም አስክ
ቤተ አቅበለት ምኖም።

ሙሰ መንደር

እግል ልፍተወ፡ ተአንገደት
“ገንሐ ኢትረከበ ከሐሰብ ትቤ እብ ግሩሽ
ለብሰት ወቀየረት ሽሙይ ትቀዴት ምን ፍሩሽ
ምንመ ትሰአለት እግል ፍቲ ክሉ ዲበ ጥሩሽ
ህተ ህሙል ሐዜት ለኢፈክር ምሹሽ
ጸምብሉኒ ትቤ በጼሕ ክኑን ወኩኑሽ
መሃሊት ሸባብ እግል ትድሌ ጎማት ወዴት ወተፍቲሽ
ዕደዳቶም ሐዜት ከትደውረረት እግል ሀፊሽ
አተናሽዐት እግል በጼሕ ሀበጅ ትቤ ወኒፍኒፍ
ሕስረ ወዲ ክም አበው ትዳሌት እግል ሸቲፍ፡
አምዕል ህዳይ ጌሰት ፈጅር ዕላል ወበርጅ
እግል ልፍተወ ተሐሰበት ትሸንሀት ሳብት በርናምጅ
አዜመ እብሊ ኢትገሴት ጌሰት ንኡሻይ ለዕልጅ
ለዳርሳም ቤለው መስተቅበል ተኣኬ ወተሀምጅ
ዕድረ ወዘምበ እግል ተኣምር ሐኪም ጌሰት ወአካን ሕጅ፡
ዐውል ኡቡይ ለብሰት ወገሮብ ሸትረ እብ ሸሙት
አክዋር ፈግረት እግል ዓፊ ክምሰል ሹቁል ወዝሙት
አትባረቀት ዕንታተ ክምሰል ሽግሉል ወክሙት
ዶል ትሼቤት መዳይን ምድር አንዋር ምን ጽልሙት
ወዶል ንዋይ ተአንገደት ሰብ ዐማይ ወሃዉት
ልሳዕ ኢትደ’ለ አክባረ እኩድ ኢኮን ወዕዉት፡
ምን ለሐይስ እግል ተኣምር አስእነ ወጭለት እብ ትክሳት
አምዕል ፈረሕ ጌሰቶም ሸባብ ረአ’ሰ እሳት
ትዳነነት እግሎም ዶል በርጅ እንዴ ዋግሮ ለዕሳሳት
ፈጅር ሐዘን ፈተሸት የምክን መጽኦ እብ ሉቅሳት
ወዶል ህጁም ከጠጠት ፈጅር ሳትር ወሳሳት
እግል ትሕረዮም እት ሻሬዕ ጀርገት ገንሐት ወሕሳት
ወሚዶል ከጅለት ዕጋል ሰብ አስዩፍ ጅረድ ወሻሻት፡
ሐቆ ዕደይ ገብአት ሽኩክ ወዴት ሀሰረ
እግል ሐጅበት ትሰአለቶም ለዐበዪ ፍቀራእ
ሐኪም ጌሰት እግል ፍሕስ ላዝም እግል ትትበረእ
ሚዶል ሰትረት ሓለተ ከብድ መላእ ወጀላእ
ዐረም ሸባብ ረምቀቶም አስክ ዉቁላም ውዘራእ
ጀዋብ ከትበት እቶም ሰብ ረዪም እግል ልቅራእ
ካርጅ ተዐ’ደ መሻክለ ለአከት ዲብ ስፈራእ
ኣክር በሊስ ተሀየበት ናየ ጸንሐ ለከጣእ፡
ሜክረት ክሎም እንዴ ረክበወ ክርሲ እብ ክርሲ
እንቲ ግድም ቤለ ምን አዳም ለእ’በ ትነቅሲ
አቅዋል በዝሐ ምንኪ ዶልከ ብጥር ግ’ሲ
ጎማት እንዴ ተአሲረ ከፈጅር ሓሪት ሕ’ሲ
ጭዉይ ገብአ አደብኪ መአበይ ገብአ ወዓሲ
ፍቶሕ ገብአ ምስጢርኪ ክልኤ ብሶት ተአትብእሲ
ለእ’በ ኢፈቱኪ ሸባብ ደዊር ገአኪ ወቀሲ
መሻክልኪ ክምእኒቱ ወእንቲ ናይኪ ብለሲ፡
ሹክረን ተሌቶም እግል ዕጋል ወሰብ ፈክ
ሕማም ክምሰል አለበ አከደው እግለ እምበል ሸክ
አስክ ቤተ አቅበለት ምን ዔብ ወለ መወልተክ
ከሐለት ለዕንታተ ወእገረ ሸምተት ምን ሰከክ
ከቶይ ሰቅለት አርቀይ አስኔት ወመሸክ
ስናተ ዐዝመት ሸሊለ እግል ትሽለክ
ተአንገደወ ሸባባት እግል ፍቲ ወሐነክ
ሸባብ ትበአሰት ዲበ ማግኔት ገብአት ወሸረክ
ሞላይ ኖሱ ረድአየ ምን አከይ ሐበን ወመለክ”

ሁመድ ሳልሕ በርካይ ምን ስካን እሮተ ማርያ ጸላም
አረቡዕ 11 ጀንዋሪ 2017

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

አትሌት ንጉሴ አምለሶም፡ 2 ዐውቴ እት ዎሮ ሸሀር ወዎሮ ድጌ

እት መአንበት ሰነት ሐዳስ
ለገብአ ጅግረ 10 ኪሎ ምትር
ሰዐይ እት ሲልቨስቴር ቨሌሻና
ስፓንየ አወላይ እብ ፍግረቱ 2ይ
ኤረትርያይ አትሌት እንዴ ትበሀለ
ኣት ታሪክ አትሌቲክስ ዐድነ
ለትሰጀለ አትሌት ንጉሴ አምለሶም
ዐለ።
አትሌት ንጉሴ አዜማ ብዕድ
ታሪክ ሰጀለ፡ ለሐልፈተነ ሰንበት
ዐባይ እት ስፓንየ ለገበአ ጅግረ
ሰዐይ ዞርኖትዛመ ኢትቀደረ፡
ንጉሴ እትሊ ጅግረ እሊ 1ይ ሰበት
ፈግረ እት ስፓንየ ፍንቱይ ታሪክ
ከትበ።
ለእግል 63ይት ኢነቱ ለትዳለ
ጅግረ፡ እምበለ እት ብሮርሐት
መትዳላዩ፡ እብ ቅርሲስ ወአግያም
ሐለት ጀው ለቡ ድዋር እቱ ዱሉይ
ሰበት ዐለ፡ እግል መትጃግረት
ለትደቀበ እግል ልግበእ ክምቱ ምን
ጽባብሑ ጊሙም ዐለ።
ምናተ እተ ጅግረ እግል
ልትዐወቶ
ቀድሮ
ልትበሀሎ
ለዐለው አትሌታት አትሌት ንጉሴ

አምለሶም ምን ኤረትርየ ወአትሌት
ኪፕቾጌ ምን ኬንየ ዐለው፡ህቶምመ
ይሐምቀው፡ ጅግረ ምን ሰልፉ
አስክ ደንጎባሁ እሳት ቃርሓም እቱ
ወዐለው።

ደቂቀት ወ51 ካልኢት ዕዉትለ
ጅግረ ገብአ።
አትሌት ቢሬች ምን ንጉሴ
ሰለስ ካልኢት እንዴ ደንገረ 2ይ
ወሳልሳይ ህዬ አስል መሮኮ ለቡ
ኢሊያስ ፊፋ ምን ፈሪቅ በርሰሎና
እብ 33 ካልኢት እንዴ ተአከረ
ጀዋእዞም ነስአው።
እብ ብዕድ እንክር ዕዉት
ጅግረ መራቶን ኒውዮርክ ሰነት
2016 አትሌት ግርማይ ገብሬስላሴ
እት ኤግሞንድ-ሆላንድ ለገብአ
ጅግረ ሰር-መራቶን ሳልሳይ ፈግረ።
ለ21.1 ኪሎ ምትር ለገልበበ ጅግረ
ወድ አቶብየ አትሌት ዳዊት ወልዴ
እብ 1፡02፡41 ልትዐወት እቱ እት

አትሌት ንጉሴ ላኪን እተ
ገብእ ለዐለ ጅግረ 10,700 ምትር፡
ልትዓደሉ ሰበት ሰአነ እብ 32

ህለ፡ ኣብዲ ኔጌዬ ምን ሆላንድ እብ
1፡02፡43 ካልኣይ ወሳልሳይ ህዬ
አትሌት ግርማይ ፈግረ።

እት ፍንጌ ፈሪቅ ቶተንሃም ወፈሪቅ
ቼልሲ ገብእ ለዐለ ጅግረ ዝያድ ክሉ
ጅግራታት ፕሪመርሊግ እህትማም
ለትሀየበዩ ዐለ። እግልሚ እትሊ ጅግረ
እሊ ለኬርዓይ እንዴ ሰአነ 13 ሰነት
ዶል እንዴ ኢልትቅለብ ልሄርር ለዐለ
ፈሪቅ ቼልሲ እበ አሰሩ እንዴ ገብአ
ልተለዩ ለህለ ፈሪቅ ሊቨርፑል ምኑ
ዝያድ እብ ንቀጥ እግል ልትወቀል
ሓስብ ሰበት ዐላቱ። እሊ ህዬ ፈሪቅ
ሊቨርፑል ምን ዐውቴ ሰበት ሸነከ
በክት እት እዴሁ ክሩይ እግሉ ሰበት
ዐላቱ።
እሊ እብ እንክር ቼልሲ ለዐለ
አብካት እት ገብእ፡ ፈሪቅ ቶተንሃምመ
ምነ እት ምግበን ለሀግድ ለዐለ ፍረቅ
አርሰናል ወማንሲቲ እንዴ መልሻ እት
ሳልሰይት ደረጀት እግል ልሽነን ገብአ

ምንገብእ እግል ልቅለብ ምህም ሰበት
ዐለ፡ እሊ ፈሪቅ እሊመ ዐውል እግል
ልድፈዕ ክም ቀድር እተ ምን ጽባብሑ
ልትአመረከ።
ትልህየ ሳዐት 11 ናይ ላሊ ክም
እና ዮም አረቡዕ አንበተት፡
እተ ናይ ሰልፍ ደቃይቅ ትልህየ
ግርም ዐለት። እብ ፍንቱይ ፈሪቅ
ቼልሲ እት 22 ደቂቀትለ ትልህየ እት
ሐን መራቀበቶም ዐለት። ድያጎ ኮስተ
ለረክበየ ኩረት ፔድሮ ምንመ በጽሐት
ክምሰለ ትትሐዜ ኢትነፈዐ እበ።
ፈሪቅ ቼልሲ ብዞሕ አብካት ረክበ
ምናተ ሰበት ኢትነፈዐ እበ ፈሪቅ
ቶተንሃም ለበክት እት እዴሁ እግል
ልክረዩ ወክድ ኢነስአ ምኖም።
ለድቁባም መተልህየት ድያጎ
ኮስትየ ወፔድሮ ኖስ ኖሶም እት

ልትበአሶ ወእትልትፋረዶ ትልህየ
እግል ትእኬ ወእግል መስለሐት ፈሪቅ
ቶተንሃም እግል ትግበእ በክት ሀበው።
እብሊ ቀደም ካምቢየ መተልህያይ
ፈሪቅ ቶተንሃም እንተዓስስ እብ ለዐል
ለመጸቱ ርትዕት ኩረት እብ ረአሱ
እት ሸግዒት ቼልሲ ወሸቀየ፡ ትልህየ 1
እብ 0 እግል ዕርፍ ፈግረው ምነ።
ፈሪቅ ቼልሲ እሊ ኣቲ እቱ ለዐለ
ጎል እግል ልባልሕ ምንመ ቤለ እግል
ልትዐወት ሰበት ኢቀድረ፡ አዜመ
ለበክት እግል ዐሊ ወፈሪቅ ቶተንሃም
ገብአ፣ ዐሊ እብ ረአሱ 2ይ ጎል ሰጀለ
እብሊ ህዬ ፈሪቅ ቼልሲ እብ ፈሪቅ
ቶተንሃም ሰበት ትቀለበ ምን አሳዳር ገጽ
ቀደም እንዴ ተሐለከ እት 49 ንቅጠት
በጥረ። ፈርጉ ወፈርግ ሊቨርፑል እት
5 ንቅጠት ሌጠ ትደሀረ። ምን ቀልብ
እብ 8 ንቅጠት እግል ልምረሕ ለዐለት
እግሉ።
ፈሪቅ ቶተንሃም ምን 39 ንቅጠት
እት 42 ንቅጠት ሰበት ትወቀለ
አርሰናል ወማን ሲቲ እንዴ አሽከተ
እት ሳልሰይት ደረጀት ሻንን ህለ።
ለምሴት ለሀ መተልህያይ ዐሊ
ሃትሪ እት ቼልሲ ሸቀ። እብሊ ህዬ
መቅደረት እሊ ወድ 20 ሰነት ላቱ
ብሪጣንያይ ሻብ እብ ሑድ ሑድ
ትጨይሕ ክም ህሌት ለአክድ።
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ሕሩይ መተልህያይ እዲነ ሮናልዶ
ወናይ አፍሪቀ ምህረዝ ቶም ትበሀለው

እብ ደረጀት እዲነ እተ
ገብአ ጅግረ ለሔሳ መተልህያይ
ዐለም ሰነት 2016 መተልህያይ
ወሀዳፍ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ
ላቱ ክርስትያኖ ሮናልድ አግዳ
መትጃግራዩ ሜሲ እንዴ ሐልፋ
“ለሔሳ መተልህያይ እንዴ ትበሀለ
እብ ፊፋ ለትሀየበቱ ጃእዘት ሸዐብ
ዕዉር ክም ኢኮን ለትሐብር ተ”
ቤለ።
ህቱ ምነ እብ ገበይ እዲነ
ለትገብእ ሶት 34.54% ለአመጽእ
እት ህለ፡ ሜሲ ህዬ እብ 26.42%
2ይ ወሳልሳይ ግሪዝማን እብ 7.53
% ተዐወተው።
እተ ዮም አልአትኒን ለገብአ
መናሰበት
ፈረጎት
ሕሩይ
መተልህያይ እዲነ ሜሲ ሓድር
ይዐለ።
እብ ብዕድ እንክር መደርብ
ሌስተር ሲቲ ለሔሰ መደርብ ሰነት
2016 እንዴ ትበሀለ ክም ከረ ዚነዲን
ዚዳን መደርብ ርያል ማድሪድ
ጃእዘቱ ምን ፊፈ ትከበተ።
እብ ደረጀተ ቃረት አፍሪቀ
ህዬ መሃጅም ወሀዳፍ ፈሪቅ ሌስተር
ሲቲ ርያድ ምሕረዝ ተዐወተው።
መሃጅም ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ
ወድ አልጄርያ ላቱ ርያድ ምሕረዝ
ሕሩይ መተልህያይ አፍሪቀ
ሰነት 2016 እንዴ ትበሀለ
እብ ኮንፌደሬሽን ኩረት እግር
አፍሪቀ ጃእዘት ክም ተሀየበ ቢቢሲ
ሐበረት።
ለወድ 25 ሰነት ምሕረዝ እት
ሰነት 2016 ለገብአ ጅግራታት
ፕሪመርሊግ ዐድ እንግሊዝ፡ ፈሪቁ
ካስለ ሊግ እግል ልንሰእ ዶር ሰኒ
ክም ዐለ እግሉ ቱ ለልትአመር።
ላምን ጌማም ብዝሓም በረ
ለትረከበት ዐውቴ እበ፡ መሕበር
ፕሮፌሽናል መተልህየት ዐድ
እንግሊዝ ናይለ ሰነት ለሀ ለሔሰ
መተልህያይ እንዴ ቤለዩ ጃእዘት
ሃይቡ ክም ዐለ ለልትዘከር ቱ።

አረቡዕ 11 ጀንዋሪ 2017

እምበል እሊመ እብ
ቢቢሲ ለገብአ ሜመዮት
ለሔሰ መተልህያይ አፍሪቀ
ሰነት 2016 ቱም እብ ክርን
ሰበት ተዐወተ ምን ቢቢሲ
ጃእዘት ናስእ ክም ዐለ
ልትፈቀድ።
አዜመ እግል ሳልሰይት
ኢነቱ እብ ካፍ ለትዳሌት
ለዐቤት ጃእዘት አፍሪቀ እት
መጃል ኩረት እግር እንዴ ነስአ
ፍንቱይ ታሪክ ሰጀላ።
ወድ ጋቦን ላቱ መሃጅም ፈሪቅ
ቦሩስየ ዶርትመንድ ኣቡምያንግእበ
361 ክርን ለረክበ ምሕረዝ እንዴ
ትበደረ 2ይ ፈግረ። ወድ ሰኔጋል
መሃጅም ፈሪቅ ሊቨርፑል ሴይዱ
ማኔ ህዬ ሳልሳይ እንዴ ገብአ ጃእዘት
ካፍ ምነ ነስአው መሃጅሚን ቱ።
“እለ ዐውቴ ዐባይ ተ፡ እግል
ገዳይም መተልህየት እንዴ ጀገርኮ፡
እለ ደረጀት እለ ምን በጽሐኮ ምን
ቅያስ ወልዐል ሐበን ልሰምዐኒ
ህለ”ቤለ ምሕረዝ።
እሊ ምን አልጄርዪን መተልህየት
እለ ጃእዘት እለ ነስእ ለህለ ህቱ
ሌጠ ምንማቱ፡ እትለ ሰነት እለ
ለደዓም ዐለት እግሉ ፍንቲት
መቅደረት ምክራየ ቅዊት ሰበት
ህሌት እፋሉ ምሕረዝ ለልትበሀል
እተ ደረጀት እተ ክሩይ ህለ።
እሊ
ምስለ
ደዓም
ካስ
ፕሪመርሊግ ለነስአ ፈሪቁ ምስሉ
ልተልሄ ለህለ ምሕረዝ እተ ፈሪቅ
ለአምጸአዩ ተቅዪር ሰበት ይህለ፡
እት ሰልፍለ ጅግረ ምነ ፈሪቅ እግል
ልቀይር ክምቱ ለአቀርቡ ለዐለ
ሰኣል በሊስ ራክብ እግሉ ወዐለ እብ
ሕሽመቱ ወዘከረ ዐለ ለልአተብል
ደረጀት እተ ክሩይ ህለ። ምናተ
ፈሪቅ ዐዱ እንዴ ወከለ እተ ወደየ
ትልህየ ተስፍየት እግል ካስ አፍሪቀ
እግል ፈሪቅ ዐዱ ዶር ሰኒ ሰበት
ቀደመ፡ እትሊ አያም ቅሩብ እት
ጋቦን ለገብእ ጅግረ ካስ አፍሪቀ
እቱ ዐዱ እግል ለአስሜ ብዝሓም
ውላድ ዐዱ ልትጸቦሩ ህለው።
እብ ደረጀት ደውለት ጃእዘት
ካፍ ለነስአት ደውለት ህዬ ኡጋንደ
ዐለት፡ ፈሪቅለ ዐድ ዐጃይብ እንዴ
ሸቃቱ መሻረከቱ እት ካስ አፍሪቀ
ሰነት 2017 ለአድመነ፣ እብሊ ህዬ
ለሔሰ ፈሪቅ አፍሪቀ ሰነት 2016
ገብአ ወጃእዘት ካፍ ነስአ።
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መሓመድ ዳፍላ

ገባይል ወዓዳቱ

ዓደት ከብቴ አጀኒት ሐዳይስ

እት ፓኪስታን ወኢራን
ጅነ ክም ትወለደ “ዓቂቀ”
ለትትበሀል ዓደት ከብቴ ትዳሌ
እግሉ። ክሎም አቃርብ ወፈተች
ክምሰል ትጀምዐው፡ ለጅነ ጭገር
ረአሱ ልትላጼ ወለ ጭገር እት
ሰሓን ጸዐደ እንዴ ወደዉ እት
ዐራተ ዐልቀት ልትከሬ። ሐቆ እለ
ክሎም ለዕዙማም እግለ ዐልቀት
ሰኔት እት ልተምነው እት ሸሓን
ለትፈናተ ህያባት ከሩ። ዐድለ
ዐልቀት ህዬ ዓደት ዓቂቀ ክም
ተመት እት መጦሮም ለልትረከብ
መስግድ እንዴ ጌሰው እግል
መሳኪን ወሰብ ከራመት ሰደቀት

ለሀይቦ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ እት
ግብለታይ ክፋል ኢንዶነዥየ
እብ ለመድ ናየ ደዋይሖም፡ እት
ሐንቴ ምድር ለልትረከቦ ጅኑን
እግለ ዐልቀት ሐቆ ተምተመው
ለጅነ እት መስተቅበሉ እኩይ
ሳድፉ ሰበት ልብሎ፡ እግለ
ዐልቀት አስክ ወድ ሰለስ ወርሕ
ገብእ እት ምድር ኢልትከሬ።
ሰለስ ወርሕ ክም አትመመ
ህዬ “ካናዋካ” ለልትበሀል ዒድ
ገብእ እግሉ። እተ መናሰበት
ለጅነ እብ ሜርሓይ ዲን
ልደሐር ወሐቆ እለ ምን ሕቅፍ
እሙ እት ምድር ልትከሬ
በሀለትቱ።
እት ቻይነ ለልትወለድ ጅነ
አስክ ምእት ሰነት መልእ ብዞሕ
ወለትፈናተ ዓያድ ገብእ እግሉ።
ለአወላይ ዒድ እት ሳልስ ዮሙ
ለገብእ ቱ። ለዒድ እሊ አቦታቱ፡
ሐልቶታቱ ወዓሞታቱ እንዴ
ትጀመዐየ፡ እብ ማይ ሞቃ ወእት
ቀበቱ ለሞተ ዐንበጠ ወአቀጥፍ
ለአተ ዲቡ ለሐጽባሁ። ሐቆ ዓደት
ሕጽቤ፡ ሱፍ ወሳናቲም እንዴ
ጠብለለየ እብ ለትፈናተ ሓባር
ለቡ ቤጭ ወፈዋኪ ለትሰርጌት
ዐራት ለአሰክባሁ።
እሊ ክሉ እት ገብእ፡ እብ በነ
እት ክርሲ ዐቢ ትትገሴ፡ ወእብ

ጠማጥም ወመንፈዐቱ
ጠማጥም አው ከመዶር ምነ
እት ዐለም እብ ብዝሔ ክም
መቃመሚ ጽቤሕ ለልትነፍዖ እቡ
ክዳርቱ። ከመዶረ ለኢለአቴ እቱ
ጽቤሕ አለቡ። እተ ክምሰልሁመ
ምን ጥራይ ከመዶር ለልትዳሌ
ክም ዐሲር ልትሰቴ። ከእሊ እት
ክል አካን ለልትረከብ ክዳር
ብዞሕ መናፍዕት እግል ዓፍየትነ
ክም ቡ ለትፈናተ ድራሳት
ለአከደዩ ጋር ቱ። ከገሌ ምነ
መናፍዑ ምን እንርኤ፦
• ሕማም ልብ ለአነቅስ፥-

እሊ ህዬ ጠማጥም ብዞሕ
ቪታሚናት
ሰበት
ከምክም፡
እት ደምነ ክሎስሮል ለአነቅስ።
እብ ፍንቱይ ላኪን lycopene
ለትትበሀል ማደት እት ከብድነ
እግለ
ልትፋረው
ባልዒን
ባክቴርየ ለትቀትል ማደት እት
ገብእ፡ ዐነድር አስራር ደምነ
እግል ኢልጽበብ ዳፌዕ። እተ
ክምሰልሁመ ቤተ-ካሮቲን፡ ፎሊክ
አሲድ፡ ፖታሽዩም ወቪታሚን ሲ
ወ ኢ ሰበት ቡ፡ እግል ደቅጥ
ደምነ ለሀውኑ።
• እግል መዳፍዐት ሰረጣን፦
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ከዐሌ፡ ጀንቢል፡ ሜዛን፡ ምሽጥ፡
በሰል፡ መፍትሕ ወጠብለት እንዴ
ትከለለት በኩር እት ትትዐጠን
ተአትቃምት።
ሐቆ ሸሀር ህዬ ላካልኣይ ዒድ
ገብእ። ክሉ ለልትበለዕ ወልሰቴ
ክም ዳለ፡ ክሎም አቃርብ
ወፈተች ልትጀምዖ ወእግለ እም
ወለ ጅናሀ እት በርሀት ጸሓይ
ለአፈጉሮም ወለትፈናተ ህያባት
ለአወፉ እግሎም። አዜመ ለጀነ
ምእት አምዕል ክም ወደ፡ ምን
ስገ ዓሰ ወደወርህ ነብረ ለአዳሉ
ወለ ዓይለት ምስል ተአምሐብር።
ሐቴ ምን አቦታቱ ህዬ ለጅነ ክም
ዐበ በዐል ዕጉል መባልስ እግል
ልግበእ እግል ንሳሉ እብ እዴሀ
ተሐሽዩ። እሊ ወቅት እሊ አብለ
ሕጻንመ እብ እንክሩ ክርሲ
ለሀይቡ። እት አወላይት ሰነቱ
ካትም ደሀብ ምን ፋል እኩይ
እግል ትክረዕ እግሉ ወባነት
ረያም ህዬ አጊድ እግል ልታክብ
እንዴ ትበሀለየ ልትሀየባሁ።
እግል ልታክብ ክም አንበተ ህዬ፡
አንፋርለ ዓይለት ክሎም አሰሩ
ገይሶ። አቡሁ ቀደሙ እት መርሕ
እግሉ፡ እለ ጀነ ከይደ አካን እብ
ሰኪን ሰለስ ዶል ለሐርክከ። እሊ
እት ለዐል ለትሸርሐ ገሌ ምነ
እት ዐለም ለገብእ ዓዳት ከብቴ
ውላድ ሐዲስቱ።

ጠማጢም
antioxidants
ለልትበሀል ማዳት ሰበትቡ፡ እት
መዳፍዐት ሰረጣን ዶሩ ዐቢ
ክምቱ ሰብ ቅድረት ዓፍየት
ሸርሖ። እግል መሰል እት ውላድ
እበ ወደዉ በሐስ፡ እት ሳምን
ምን 2-4 ክባየት ዐሲር ጠማጢም
ለሰቱ ውላድ ተብዕን ምን ብቆት
ሰረጣን ቅደድ ሽን እብ 35%
ክም አንቀሰው አከደው።
• ከባደት ገሮብ እግል
አንቀሶት ሰዴ፦ ጠማጢም ምን
ጠቢዐቱ ካሎሪሁ ሑድ ቱ። እት
100ግራም ህዬ 18 ካሎሪ ሌጠ
ሀለ፡ እተ ክምሰልሁመ አጊድ
ክም ጸግብ ሰበት ወዴ’ከ ምን
ቅያስ ወለዐል እግል ኢንብለዕ
ሰዴነ።
• ምን መትሐናቅ ዳፍዕ፦
ጠማጢም
ሓምለት
ማደት
ሰበትቡ፡ ምን መትሐናቅ ሰዴነ።
እምበልሁመ እት ሸሕለለ ምን
ገብእ
ወአምዓይት፡
ለገብአ
መሐራክክ ሰበት ኢወዴ፡ እግል
ሓቀቆት ነብረ ምን ገብእ ወምን
ፎጼዕ ወምዕደት ለአነግፈ’ነ።
ሰበት እሊ፡ እሊ ሐቴ ለኢመስል
ዲብነ ጠማጢም መንፈዐቱ ዝያድ
ምን እሊ እት ለዐል ለትሸርሐ
ሰበት ተ፡
እብ ብዝሔ እብ
ጥራዩ ልግበእ ወብሹሉ እግል
ንብልዑ ወጅበ’ነ።

ምን ዳያሪ
ሀ
ሌ
በ

ዮም 7/ 1/2017 ሳዐት 10፡00 ግንዳዕ
እትለ እድንየ ልብ ሐቆ ከሬነ
ብዞሕ እንርኤ፡ እለ እድንየ ምን ክልቀትነ
እንዴ ትበገስነ ክለ እብ ክልኤ ድድ-ሕድ ለትነደቀትተ።
እግል መሰል፦ ወለት-ሕጻን፡ ረዪም-ሐጪር፡ ቀይሕ-ጸሊም፡ ራክብ
-ሓግል፡ ከም እንዴ እቤ እግል እሳምዩ ብዞሕቱ። ከአናመ ዮም እት
ርቦዕ ሳዐት ናይ ርቦዕ ዘመን ዕምርዬ ወነቢርዬ ጌመምኮ። ዮም ምን ሽቅል
አጊድ ሰበት ትፈደስኮ ቀደም ሸሪከት ሐያቼ ቤት አቴኮ። እበ እተ ኢነት
ለሳደፌኒ ሽዑር ምጸቼ ተዐስኮ፡ ላኪን እበ እተ ኢነት ለፈከርክዉ እግል
ምጸቼ ሐመድኮ። ህግያዬ ኢወድሐት እኪ ሙሽ ዳያሪዬ? አማንኪቱ አናመ
ክም ኢወድሐት እግልኪ ወድሐት እግልዬ። አነ ምን ሀዴ እምበል ዮም
ቀደም እሲቼ ማጽእ ይእምር ሰበት እሊ ዲመ እሲትቼ ቀደምዬ እት ቤት
ሰበት ጸንሐኒ፡ ቤቼ ጀነት እዲነ እት መስለኒ እመጽእ ዐልኮ። ዮም ላኪን
እሲቼ እብ ኢጽንሐተ ጀሀነብ እዲነ መስለተኒ። ደያሪዬ በደል ህግየ እብለ
ለተሌ ሽዕር፡ ለዐለ ሽዑር ምን ሓኬ እግልኪ ሚ መስለኪ? ተማም ከእለ
ሽዕር ጀባእ እብለኪ ።

እም

ዮም ምን ሽቅል አጊድ ሰበት ትፈደስኮ
ቀደም ክሉ ቤቼ አቴኮ
ለቤት ላኪን ልብዬ አበየ
ክምሰል ትዕብ ለይዐልኮ ዕርፍ ገበዬ መሽገየ
ሀቦባር ወፉር-ፉር አመልሂቼ ገብአየ
እለ ቤት ለእግል እተየ ዲመ እሸፍግ
ዮም ላቱ ገብአት መሽግ
ዲብ በረ ትገሴኮ ክም ጋሻይ
መትዋላብ ገብአኮ ክም ሻባይ
ሰበብ መትረባሼ እሙርቱ ይጸንሐተኒ ስራይ
እምበሌሀ ቀብር መስለተኒ ለቤት
እምበሌሀ ነፍስ መትረይሖት አቤት
እምበሌሀ ሐያት እት ጸብር ጸሬት
ጌመምኩሀ አርወሐቼ እትለ ርቦሕ ሳዐት
አይወ አስክ ምን ሽቅል ተአቴ ሻነት
እግል ትምጸእ ክምቱ ሽክ ምንመ አለብዬ
ምእት ምን ምእት ተአከድኮ እምበሌሀ አተንፈሶት ክምተ ነቢርዬ
እግል አወል መረት ዮም እዝን ሀብኩሀ ህግየ ደሚርዬ
መውዒ ቀጢን ልምጸከ አባይከ ወፈታይከ እግል ተአሌሌ
ልብሎ ነብረው አበችነ እት ተኣሪክ ማሌ
እምበሌሀ አዳወርክዉ ዮመቴ ነቢር ሕላሌ
ስራይዲ መአጽአት ሳዐተ እንዴ አቅበት
ለወቅት ለሀይ ትፈሀሜኒ በርሀት ክም ዐለት
እምበል አንሳይት እለ እድንየ ከፎ ወገብአት
እምበል እም፡ ሕት፡ እሲት፡ ሐል፡ አቦት ወዐመት
እግል ርሕዬ ትሰአልኩሀ ለኢነት
በሊስ ሀበተኒ እት ትብል ጽልመት
ኣቤ እምበል አንሳይት እድንየ፡ ጽልመት
እምበል አንሳይት እድንየ፡ ፈርሀት።

በሀል
“ሀኮት በይነ ትሄርር ሐቆ
ህሌት ላዝምቱ ሕግላን አሰረ እግል
ለሀሌ” (ናጂብ ማሕፉዝ)
“ምን ክም ፈቴ እግል ትፈርግ
ብከ እንዲኢኮን ፍትየት በነ ካፍየት
ኢኮን” (ኦፕራ ወንፍረይ)
“እንዴ አመደደ ለትመዬ ሓግል
ምነ እት ለሀቦቤ ለልትመዬ ታጅር
ለሐይስ” (ሶቕራጦስ)
“እብ ፈሸል ብዕዳም ኢትፍረሕ
እግልሚ ፈጅር ሚ ክም ሳድፈከ
ሰበት ኢተአምር” (ጋንዲ)
“ደወ ሐሩቀት አዚምቱ”
(ኣልሻዕራዊ)
አረቡዕ 11 ጀንዋሪ 2017

ላባም
“ ክል ዶል እብ ክሱስ ነፍስከ
ትትሃጌ ሐቆ ገብአከ ደማነት ነፍስ
አለብከ ብሀለቱ” (ኦሊቨር ፓይ)
“ ሕልምከ እት ፍዕል እግል
ልትቀየር ሐቆ ሐዜከ አሰልፍ ምን
ስካብከ ሐሶሴ” (ኔልሶን ማንደላ)
“ ለዘት ነቢር እግል ተአዳውር፡
በደል መሻክልከ፡ ረቢ ለሀቤከተ
ንዕመት ዝከር” (ደል ካርኒጊ)
“ እግል ትትዐወት ሐቆ ሐዜከ
፡ ስካብ፡ ኢናይከ ሓዚ፡ ፈርሀት
ወሐረቀት ክም ኢናይከ ሕሰበን”
(ጋንዲ)
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