ዐውል 2.00 ነቅፈ
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መጅልስ አቅሊም ምግብ ፍገሪት እጅትምዑ እግል ሸዐብ ሰሬሕ
መጅልስ አቅሊም ምግብ፡
ፍገሪት ናይለ እት ዮም
30 ጃንዋሪ 2019 ለወደዩ
18ይ ርቱብ እጅትምዑ፡ እት
ዮም 10 ማርስ እግል ሸዐብ
ሸርሐየ።
እት ምዴርያት አስመረ፡
በሪኽ ወሰረጀቀ እግል ሸዐብ
እተ ወደዉ እጅትማዓት፡
አንፋር መጅልስ - እብ
ሰበትለ ምስለ ከስሰን ጀሃት
ለትሀደገ ዲቡ እቅትሳድያይ፡
እጅትማዕያይ
ወስያስያይ
ጋራት
ተውዴሕ
ሐቆለ
ሀበው፡ ረአይ ሸዐብ ትከበተው
ወሰኣላት እቱ በልሰው።
ለምሽተርከት፡

መጅልስ

መሓግዝ ገቢል እንዴ አተንሰ
እግል ባልሖቱ እተ ወድዩ ለሀለ

ጅህድ እት ለሐምዶ፡ መሓግዝ
ማይ ሲቶ ወመዋሰላት ሻፍግ
ሐል እግል ልትባሰር እሉ፡
ቀሎት እስትህላክ ከህረበት
ወመትከማረ ዲብ መናበረት
ጨቅጥ ተአመጽእ ሰበት
ህሌት፡ እህትማም እግል
ልትሀየበ፡ ሸዐብ ምስለ ከስሶም
ጀሃት ሐብሬ ለልትባደሎ
እቡ አብካት እግል ልትሀየብ
ለልብል
ወብዕድ
አረእ
አቅረበው።
እጅትመዕ
መጅልስ
አቅሊም ምግብ ምስል ሸዐብ
ዲብለ መጽኣነ ህለየ ዮም 17
ወ24 ማርስመ እግል ልተላሌ
ክምሰል ቱ እሙር ሀለ።

ለትዘወረት ዕምለት ዶላር ጻብጣም ለጸንሐው
አቶብዪን ትጸበጠው
ምን አቶብየ 4,400 ለትዘወረ
ዶላር አሜሪከ እንዴ ጸብጠው
እት ዮም 5 ማርስ እብ ገበይ
ሑመረ
ኤረትርየ
ለአተው
ወዲብ አስዋግ ሸዐብ እግል

ልቃሾ ለጀረበው ሰለስ እቶብዪን
እብ መራቀበት ፖሊስ አቃሊም
ጋሽ-በርከ ወምግብ ትጸበጠው።
እሎም ተስፋይ ሐጎስ፡ ሰሰን

ሀይሌ ወጌሹ ጸጋይ ለልትበሀሎ
ሽኩያም፡ መስከቦም እት ክልል

ትግራይ ሽሬ-እንዳስላሴ እት
ገብእ፡ እት አስዋግ አስመረ፡
3000 ዝዉር ዶላር አምሪከ

እብ ሕሳብ 55 አልፍ ነቅፈ
እንዴ አስረፈው፡ ለተርፈ 1400
ለትዘወረ ዶላር እት እዴሆም
እት እንቱ ክምሰል ትጸበጠው
ዕላቃት ዓም ፖሊስ ኤረትርየ
እግል ኤሪና ዲበ ለአከወ ሐብሬ
አትአመረው።

ህቶም ምን ትግራይ፡ AA66623 ለታርገተ መኪነት እንዴ

ትካረው፡ ኤረትርየ ክም አተው
ተአመረ።
ፖሊስ ኤረትርየ፡ እትሊ ወቅት
እሊ፡ ለትዘወረት ናይ ሐሰት ሰላዲ
እብ ዶል-ዶሉ ትትሻበብ ሰበት
ህሌት፡ ሸዐብ እግል ለአንተብህ
ወእግለ ትሸከከዮም ህዬ፡ ዲብለ
እት ባካቱ ለሀለ መርከዝ ፖሊስ
እግል ለሐብር አትፋቀደ።

ሕኩመት ኤረትርየ
አስክ ሕኩመት አቶብየ
ልእከት ሐዘን ነድአት
ሕኩመት ኤረትርየ፡ እብ ሰበብ ብቆት ወዲቅ ናይለ ምን አዲስ አበበ
አስክ ናይሮቢ ትሳፍት ለዐለት ቦዪንግ 737 ለጅንሰ ጥያረት ክጡጥ
ጀው አቶብየ ወሞት ናይ ኩሎም እበ ሳፍሮ ለዐለው፡ አስክ ሕኩመት
ፈደራልያይት ዲሙቅራጥያይት ጀምሁርየት አቶብየ ወዓይላትለ አረይ
ገአው፡ ልእከት ሐዘን ነድአት።

ክል

አርቡዕ

እብ

ትግራይት
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ለትዳሌ አርቡዕ
ሳምንታይት
13 ማርስ 2019

ጀሪደት

ገጽ

እድንያይት አምዕል አንሳት እብ ነያረት
ተዐየደት

እድንያይት አምዕል አንሳት
-8 ማርስ፡ “ሰላም ፍገሪት ሰባትነ
ወዐማር ፍሬ ለሀበትነ” ሐንቴለ
ትብል ስቅራት እት ኩለ ወጠን
እብ ነያረት ተዐየደት።
እት አስመረ ዲብ ቃዐት
ኤክስፖ እተ ገብአት መናሰበት፡
ርኢሰት መሕበር አንሳት ኤረትርየ
አሰይደ ተኽአ ተስፋሚካኤል፡
ሓክም አቅሊም ምግብ ሜጀር
ጀነራል
ረመዳን
ዑስማን
አውልያይ፡ ውዘረእ ወብዕዳም ሰብ
ሰልጠት ሕኩመት፡ ክምሰልሁመ
ዲፕሎማስዪን ወወካይል እድንያይ
መነዘማት ሓድራም ዐለው።
ርኢሰት
መሕበር
ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ፈሬዕ
አቅሊም ምግብ አሰይደ አለም
በላይ፡ ናይ ዮም ዓመት 8 ማርስ
ሓለት ኢሰላም ወሐርብ እንዴ
ትገልጸጸት፡ እት ሰእየት ለበ
መርሐለት ሰላም ንትዐዴ እቱ
ለህሌነ ወቅት ትትዐየድ ሀለዮተ፡
ፍንቲት ወድየ። እበ ብዕድ እንክር
ህዬ ዛይደት መስኡልየት ብነእ
ወጠን ክምሰል እንረፌዕ ወእብ
ሕበር ክምሰል እንከድም ወዶር
አዋልድ አንሳት ዝያደት እግል
ልትወቀል አትፋቀደት።
ሓክም አቅሊም ምግብ ሜጀር
ጀነራል ረመዳን ዑስማን አውልያይ
አዋልድ አንሳት እተ ሐልፈ
መራሕል እብ ፍዕል ለሐቀቀያሀ
መሻረከት ወመትሰባል ዲብ እሊ
ኣትያም እተ ለህሌነ መርሐለት
ሐዳስመ እበ ትወቀለት ክምሰል
ደግማሀ ሰእየቱ ሸርሐ።
መመቅረሓይት
መካትብ
መነዘመት መጅልስ ቅራን እት
ኤረትርየ ሚስ ሱዛን ኒጎንጊ ህዬ፡
ንዳል አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
እግል
መሳዋት
ለሐቀቀያሁ
ዐውቴታት እብ መሰል ሰኔት
ለልትወሰፍ ክም ቱ አከደት።
እብ ደረጀት አቅሊም ዐንሰበ
ዲብ ሐልሐል እተ ገብአት ዓደት
ህዬ፡ መስኡለትለ ፈሬዕ መሕበር
እትለ አቅሊም አሰይደ ኣምነ ሐሰን፡

አዋልድ አንሳት ብቅዕት ምህነት
ወአምር እንዴ ተዐንደቀየ ዲብ
ኩሉ ወራታት ወጠን ለልትሐዜ
ዶር እግል ሊደየ መሕበር ከድም
እቱ ክም ሀለ ሸርሐት።
እት አቅሊም ጋሽ በርካመ ዲብ
ሽብህ መዲነት ፎርቶ-ሳዋ እትለ
ገብአ እሕትፋል፡ ርኢሰለ ፈርዕ
መሕበር እትለ አቅሊም አሰይደ
ይሕደጋ ዮውሃንስ፡ ለልአትሐብን
ዓዳት ስያሰትነ እብ ፍዕል እንዴ
ደረዐነ፡ ኤረትርያይት አንሳይት
በራምጅ ዐማር ዲብ ሰርገሎት
ዶረ እብ ድግማን እግል ተአክድ
አትፋቀደት።

ኤረትርዪን እት ካርጅ ለትፈናተ ወራታት ሰርግሎ
ኤረትርዪን ስካን ሱዳን፡ አሜሪከ፡
ብሪጣንየ ወአውስትራልየ ወራታት
ዲፕሎማስየት ገቢል ሰርገለው።
ኤረትርዪን ስካን ከርቱም
ወድዋራተ ዲብ ዮም 1 ማርስ
ፈሀሞም እት ሓድረት ሓለት ወጠን
ወመንጠቀት ለወቅል ሰሚናር ገብአ
እሎም።
መትምማይ ቅደይ ሰፋረት
ኤረትርየ እት ሱዳን አሰይድ
እብራሂም እድሪስ እት መንጠቀትነ፡
እግል
ስያስያይ፡
መሕበራይ
ወእቅትሳድያይ
ዐቦት
ለዋሌ
ተቅዪራት ሰኒ ልትረኤ ክምሰል
ሀለ፡ ዲብ እሊ ወቅት እሊ ሸዐብ
ኤረትርየ ወሕኩመቱ ዶር ዐቢ
ክምሰል ቦም አክደ።

አንፋር ፈርዕ መሕበር አንሳት
ኤረትርየ እት ዋሺንግቶን ዲሲ
ወኦሃዮ አሜሪከ፡ እት ዮም 2
ማርስ ዝክረት እድንያይት አምዕል
አንሳት ኤረትርየ ዐየደው።
ዲበ መናሰበት፡ ልእከት መሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ
ትትቀረእ እት ህሌት፡ መሳኒት
መሓብርመ ናይ ተእዪድ ልእኮታት
አቅረበው።
ዲብ ብሪጣንየ ሕድ እብለ
ሸብህ፡ እት 11 መዳይን ለትጀመዐየ
ኤረትርያት አንሳት እተ ሻረከየ
እተ ዝክረት 8 ማርስ ዲብ ዮም
3 ማርስ እት መዲነት ለንደን እብ
ነያረት ዐየደየ።
ሰፊር ኤረትየ እት ብሪጣንየ

አሰይድ ወቅብለት አየርላንድ
አሰይድ እስቲፋኖስ ሀብቴማርያም
እግል
ዛይደት
መሻረከት
ኤረትርያይት አንሳይት እት ኩሉ
መራሕል ንዳል ወብነእ ወጠን
ዘክረ።
እት መዳይን ሜልበርን ወፔርዝ
አውስትራልየ ለነብሮ መዋጥኒን
እብ መናሰበት እድንያይት አምዕል
አዋልድ አንሳት እትለ ወደዎ
እሕትፋል ህዬ፡ ዓም ቁንሱል
ኤረትርየ እትለ ደውለት አሰይድ
መሓሪ ተኸስቴ፡ እትለ አዜ ኣትያመ
ለህሌነ መርሐለት ሰእዮብ እግል
ብጽሐት፡ መትሰባል ወካህላት
ለተኣምርታሁ ዶር አዋልድ አንሳት
ዋዴሕ ክምሰል ቱ አፍሀመ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454/ 07121322
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

12ይት ሰነት ዕልብ 11

አርቡዕ 13 ማርስ 2019

ገጽ

2

አልአሚን፡ ሰር-ዘመን እት ፈን
5ይ ክፈል
እግል ቅሩብ ወቅት ልትዳወር
ሐቆለ ጸንሐ እግል ልትሰአል አስክ
ሙዲርለ ሸሪከት ጌሰ ወእብ ሽቅል
ትሰአለዩ። ህቱመ ህግየ ወድራሰት
ጥልያን ምን ለአምር ትሰአለዩ።
ወፍዕለን አምር ቤለዩ። ሐቆ እለ
አስክ መክተቡ እንዴ ነስአዩ፡
እምተሓን ወደ እግሉ። አልአሚን
እተ እምተሓንመ ነጅሐ። ሐቆ
እት ህግየ ጥልያን ነጅሐ፡ “ስዋገት
ተአምር መኢፋልከ?” እት ልብል
ለሙዲርለ ሸሪከት አዜመ ሰኣል
ወጀሀ እቱ። አልአሚን፡ “አይወ”
ቤለ። እሊ ላኪን እብ ኢትሕመቅ
እንዲኮን ሐቴ አምር ስዋገት ይዐለ
እግሉ። ሐቆ እለ ለሙዲር አስክ
ቅስም ማሽኔሪ ሓለፈዩ ወእተ
ገራጅ ዎሮት እብ እሙ ኤረትሪ
መወለድ ጥልያን ጸንሐዩ። ወእግለ
ናዩ ወረቀት እንዴ ገንሐ፡ “ማህየት
ሰኔት ዋድያም እግልከ ህለው”
ቤለዩ። በህለት እት አምዕል 7
ብር። እሊ ወቅት እሊ አልአሚን
እበ ናዩ ማህየት ብሱጥ እት እንቱ
ስዋገት እንዴ ኢልአምር አምር
ሰበት ቤለዮም፡ ሚ ገብእ ልብሉኒ
ቤለ ከምስል ረሑ እት ጎማት
አተ። ወሐር ለምስሉ ልትሃጀክ
ዐለ መወለድ ጥልያን፡ “አነ እት
ስዋገት ብዙሕ ቅድረት አለብዬ
ወአዜ ሚ ገብእ ትሰዴኒ ቤለዩ።
ህቱመ ክልኢቶም ውላድ አስመረ
ሰበት ገብአው፡ “እሊ እቼ እዘም
ምኑ፡ ኖሼ እግል ዐልመካቱ” ቤለዩ
ወእግል ኢልሕመቅ አትሓጠረዩ።
እት ክልኤ ዮም አልአሚን
አክል አድሕድ ስዋገት ቀድረ
ወመኪነቱ እንዴ ለአትገናቤ እግለ
ሸሪከት ተሐት ወለዐል ትሳስዐ ዲበ
ወእለ ሐዘው ልኡክ ለአትሳልጥ
እግሎም። ሰዋግ ሰበት ገብአ
ህዬ አስክ ናዝሬት ለአትቀባብል
ወአስክ አስመረ ለሳፍሮ አንፋር
ረክብ ወእብ መናበረት ዐዱ
ታርህ ሰበት ዐለ ለናይ ሰልፍ
ማህየቱ እብ ሸፋግ ለአከየ እቶም።
ሐቆ ሰነት ወሰር እትለ ሸሪከት
እለ ሸቀ፡ ለሸሪከት ሽቅለ እንዴ
አትመመት ለእተ ሽቁ ዐለው
ሸቃለ ሳርሐቶም። አልአሚን
ብእስ ሕቱ አልሓጅ አቡበከር
በናይ ሰበት ነብረ፡ ክምሰል ሰዋግ
አዜመ እት ሸሪከት ሐዳስ ኣተዩ።
አፍለ ምጽአቶም ህዬ ሐቴ ፍርቀት
ፈንየት ምን አስመረ ማጽአት
ዐለት። አልአሚን እበ ዐለት
እቱ ህዋየት ፈን ተሐት ወለዐል
ትረገሰ ምስሎም። ወሐር ህዬ፡
ምስል አቶብርሃን ሰጊድ ትዋጀሀ
ወሕላይ ክምሰል ፈቴ ወሐልየት
ብዕዳም እግል ልድገም ቅድረት
ክምሰልቡ ሸርሐ እግሉ ወምንለ
ሐልየት
ዐጆላይ
አስመዐዩ።
ሔልያይ አቶብርሃን ሰጊድመ
ፈዳብ ሔልያይቱ ለዐለ ወእግል
ነኣይሽ ሔልየት ለአትናይት ወሰዴ
ሰበት ዐለ፡ “አብሽርከ አልአሚን፡

እንተ ቅድረት ወመውህበት ሰበት
ህሌት እግልከ እምበል መትሐላል
እግል ትክደምቱ” ቤለዩ ወሰእየት
ሀበዩ።
እተ ወክድ ለሀይ ለእግል
ቃዐት አፍሪቀ ትሸቄ ለዐለት
ሸሪከት ጥልያን ሽቅለ አተላሌት
ወአልአሚን አዜመ ምስል ብእስ
ሕቱ ምን ሸቃላለ ሸሪከት ገብአው።
ላመ እት ጀፈርለ ቃዐት ልትሸቄ
ለዐለ ሆቴል፡ እግል መትፋግዒ
ሩአሰ አፍሪቀ እንዴ ትበሀለ እብ
ፍንቱይ ሸክል ወግርመት ልትሸቄ
ዐለ። ለፍንድቅ እብ ጃርዲን
ወፈርያት ክሉብቱ ለዐለ። ሖድ
ማይ ሕማሴ ወብዕድ እግል እሊ
ፍንዱቅ ለአገርም ለትበሀለ አሽየእ፡
ከምሰልሁመ ለገረመየ አዋልድ
እንዴ ተሐረየ እተ ፍንድቅ ሸቅየ
ዐለየ። አልአሚን እትለ ሸሪከት
እለ ክምሰል እዳሪ ወሰዋግ ስስ
ወሬሕ ሐቆለ ሸቀ እግል እቅባለት
እስክ ኤረትርየ ግድም ልቡ
አተቅሰ ወትሰፋለለ። ወእብ ካልእ
ጀሀትመ ሐቴ ወለት አቶብየ
ወለት መስኡል ዐቢ ህተ ፈቴቱ
ወህቱመ ፈተየ። አልአሚን እብ
ፍቲ እለ ወለት እት ምሸክለት
እግል ኢልትከሬ ሰኒ ፈርሀ ወእብሊ
አስክ ዐዱ እግል ለአቅብል ነወ።
አዜመ አልአሚን ቀደም
እቅባለቱ ምን አዲስ-አበበ፡ ፍርቀት
ፈን ምን አስመረ መጽአት። ወለ
በዐል ፍንድቅ ለእቱ ክሩያም
ዐለው፡ አልአሚን ሐቆ ረከብካሁ
ለሐዙከ ዐለው በሉ ቤለዉ።
ህቱመ እስክ አልአሚን ልኡኩ
አብጸሐ። ወአልአሚን ናዮም
እሕትፋል ሐድረ ወሕለየት
አቶብርሃን ሰጊድ ዐደዬ ዐዲ-ጀጋኑ
ሰኒ አብኬቱ ወሰፋለለቱ። እትለ
አምዕል እለ እግል ሰልፍ ዶል
አልአሚን መክረፎን እንዴ ጸብጠ
እት መስረሕ ዐርገ ወሕላየት
ትግራይት ምን ሕላይ ወድ
አሚር ወዐጆላይ ሐለ። ወአዳም
እብ ሕላዩ ትሩድ ረድ ፍዕል
ሀበዩ፡ እብ ጣቅዒት ወበሸሮት።
ከአልአሚን ሽቅሉ እንዴ ሐድገ
ምስለ ፍርቀት እስክ ሀረር
ወናዝሬት ጌሰ። ምን እሊ ወክድ
እሊ ህዬ ለናዩ መውህበት ወፍቲሁ
እግል ፈን አትአከደ። ለፍርቀት
ጀውለተ ሐቆለ አትመመት
አልአሚን ደረቡ እንዴ ከምተተ
እት ግርበት ሰነት 1959 አስክ
ዐዱ አስመረ አቅበለ።
አልአሚን
ዐብዱለጢፍ
መናበረቱ ወመናበረት ዓይለቱ
እግል ለአስኔ እት ዐለዮ ምድር
አቶብየ ሐቆለ ጸንሐ፡ ምድሩ ወዐዱ
ሰበት ትሰፋለለ አስክ መስከቡ
አቅበለ። እግል ሽዑር ሰፈላሉ
ለትሸሬሕ ሕላየቱ “ሰፈላል”
ለትብል ትረኤቱ። “ትሰፋለልኮ
ወሰፈላል ቀትሌኒ፡ ምን ናይ በዲር
ናይ አዜ አኬኒ” እት ልብል ወእት
ለሐሌ ህዬ አስክ ዐዱ ትወከለ።
አልአሚን ዐዱ ክምሰል አቅበለ

እት ፍርቀት ፈንየት መሕበር
ትያትር አስመረ (ማትአ) አተ።
ሰበቡ ህዬ ምስል ከረ አቶብርሃን
ሰጊድ እት አዲስ-አበበ እንዴ
ትረከበ እግል ልሕሌ በክት ሰበት
ሀበዉ፡ እት ደሚሩ ሐብዑ ለዐለ
ሽዑር ፈን እግሉ ቆቀሰ እቱ ወእት
ሐዲስ ሕላይ ወአስጎጋን ገብአ።
አልአሚን ምን እሊ ወክድ እሊ
ሕኔት ዲብ ሽቅል ሼርካት፡ እት
ዐለም ፈን እብ ኽያል ልግበእ
ወፍዕል ሐንበሰ ወአርወሐቱ
መትመላኩ አቤት። አስክ ናይ
ደንጎበ ምን እለ ዐለምነ ልትሳረሕ
ህዬ ‘አክለ እግል ሕደጉ እቤ
መትመላክዬ አቤት አርወሐቼ’
ልብል ዐለ መርሑም ሔልያይ
አልአሚን ዐብዱለጢፍ።
ፍርቀት ፈንየት (ማትአ)
እት ሰነት 1961 እብ ረስሚ
ተአሰሰት ወማትአ ትሰሜት። 18
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አቶብርሃን ሰጊድ ህዬ እግል
አልአሚን ጠለብከ እብ ክቱብ
ቀድሙ ቤለዩ። ላኪን አልአሚን
እብ ሸፋግ በሊስ እግል ልርከብ
ኢቀድረ። ሐቆ ወቅት ህዬ ዎሮት
ዕዱ ናይ እለ ፍርቀት ገብአ። እሊ
ናዩ ጠለብ ህዬ እብ ገበይ ምደርሱ
ለዐለ እስታዝ ነጋሽ ኣድም ቱ
ከብቴ ለረክበ።
እሊ ወቅት እሊ እስታዝ ነጋሽ
ኣድም እግል መስኡል ናይለ
ፍርቀት ለዐለ አስረስ ተሰመ
ንየት አልአሚን አሰአለዩ ወሐር
ህዬ ንዛም እት ፍርቀት (ማትአ)
ትግራይት እግል ተሀሌ ሰበትበ
አልአሚን ዕዱ እት ፍርቀት
(ማትአ) ገብእ ቤለዩ ወህቱመ
ለናዩ ጠለብ ትከበተ። እብሊ
ህዬ አልአሚን ጠለቡ ከብቴ
ጀላብ እግል ልርከብ ወአዜ እብ
ሸፋግ ሕላይ ለአስመዐነ ትበሀለ
ወአልአሚመ እብ ሸፋግ ምን
ሐልየት ወድ አሚር ወዐጆላይ
አስመዐዮም። ላመ መአይደተ
ፍርቀት
ሐልየት
አልአሚን
እግል ልትደገም እሎም ሐዘው
ወአድገመዉቱ ወናይረት ከብቴ
ረክበ። ወእብሊ አልአሚን ዎሮት
ምን ፍርቀት (ማትአ) ገብአ ወለ
ናየ መርከዝ እት ጀፈር ጃልየት
ዐለ። ወእተ አካን ዎሮት ክርሲ
ሌጠ ዐለ እሎም። ወለ ክርሲ
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መደርስ ወመስኡል ናይለ ፍርቀት
ላቱ መምህር ኣስረስ ተሰመ
ልትገሴ እቱ ዐለ። ለብዕዳም እት
ከነባት ልትገሰው ዐለው። ኣላት
ሙሲቀት መ ይዐለ እግሎም።
እግለ አልአሚን ሐለየ ሕላየት
ዐጆላይ እት ትግርኛ ተርጅመ
ቤለው። ወህቱ መ ተርጀመየ
እግሎም። ወሐቆ እለ አልአሚን
ኖሱ ሕላይ እግል ለአፍግር
ወእግል ልልሐን አንበተ።
ከግደም አልአሚን አሌፍ እት
ዐለም ፈን ሰበት ቤለ፡ ናዩ ፈን እግል
ልፈትሽ አንበተ ወእት መአንበቲ፡
ውላድ ትግሬ እት ወቅት ሕጼ
ካትም ልትሀየቦ ሰበት ይዐለው
እሊ መፍሁም እሊ እብ ገበይ ፈን
እግል ለአምጽኡ ሐስበ። “ካትም
ሕጼ ትዛቤኮ” ለትብል ሕላየት
እግለ አፍገረ። ወሐለየ በርዱ።
እላመ እብ ትግርኛ ወአምሐርኛ
ተርጅመ ትበሀለ ወተርጀመየ።
ሐቆ እላመ ሔልያይ አልአሚን
“እላመ
ተሐልፈኒቱ
ገብእ”
ለትብል ሕላየት ከትበ ወሐለ።
አልአሚን እለ ሕላየት እለ ሐቆ
ሐለ እስታዝ አሕመድ ስሩር እት
እዘን አልአሚን እት ለሐሸካሽክ
ግድም ረቢ ሰዴነ ህለ እት ረአስ
አባይነ ምስዳር ናስኣም ህሌነ
ቤለዩ። እተ ወክድ ለሀይ ሀይአት
መራቀበት ሰኒ ትርድት ዐለት።
እተ ወክድ ለሀይ ምነ
ፍቱያም ሔልየት ማትአ ዎሮ
ሔልያይ ዑስማን ዐብዱርሒምቱ
ዐለ። ሕላዩ ናይ ሻም ሰፈላል
ወስርቤብ ሰበት ዐላቱ። ሐቆ
ዑስማን ህዬ አቶብርሃን ሰጊድ
ወትበሪህ ተስፋሁነይ ወአልአሚን
ዐለው። ላመ ሐፍለት ትገብእ እቱ
መናሰባት እት ዒድ ሀይሌስላሴ
ወዒድ ደውለት አቶብየ ቱ ለዐለ።
ለህዳይ ትግርኘ ገብአ ምንገብእ፡
አቶብርሃን
ለሐሌ
ወአሰሩ
አልአሚን እብ ትግሬ። ወትግሬ
ገብአ ምንገብእ አልአሚን ወአሰሩ
ብዕድ እብ ትግርኘ። እምበል
ፍርቀት (ማትአ) ብዕደት ፍርቀት
ፖሊስ ዐለት ወከረ ሔልያይ ዩንስ
እብራሂም
ወመሐመድብርሃን
ዓጠ ወነጋሽ ተኪኤ ወዐሊ
መሐመድ (የዐሲና) ዐለው እተ።
ለበዝሐው ሔልየት ናይለ ፍርቀት
ፖሊስ ህዬ እት አካን የታይም
ለዐበው ወለትረበው ቶም። እተ
መደት ለሀ መስኡል ፖሊስ ተድለ
ዑቅቢት ዐለ።
ፍርቀት ፖሊስ እብ ትግርኛ
ሌጣተ ተሐሌ ለዐለት ወሐቴ
ዶል አልአሚን እግል ዐሊ
(የዐሲነ) እብ ሳሆ ኢትሐሌ ቤለዩ
ወህቱመ ትከበተዩ ወዲቡ የዐሲነ
ለትብል ሕላየት ሐለ። ዐሊ የዐሲነ
ክምሰል ሐላቱ ለሕላየት ስሜቱ
እንዴ በደለት ክናየቱ ለገብአት።
ለቴለል ክእነ እት እንቱ ሐቴ
አምዕል ፍርቀት ፖሊስ እግል
ፍርቀት (ማትአ) እት መርከዝ
በለድየት አስመረ ዐዝመተ።
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ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
ወሐር ለጀምሁር መትዐጃቡ
ወፍቲሁ እግል ፍርቀት (ማትአ)
ሸርሐ። ወህተ እንዴ ኢተአተምም
ህቶም እግል ልብጠሮ ወፍርቀት
ፖሊስ እግል ተአንብት አዋምር
ተሀየበዮም። ፍርቀት ፖሊስ ህዬ
ኣላት ጥዉር ዐለ እግለ። ላኪን
ገቢል ብዙሕ ፈትዮም ይዐለ።
ከፍርቀት ፖሊስ ሐቆ አንበተት
ላመ እብ ዐሸም ፍርቀት ማትአ
ማጽእ ለዐለ ሸዐብ ክሉ አድሕድ
እንዴ ረፍዐ እግል ልፍገር
አንበተ። እሊ ወቅት እሊ ሙዲር
መዲነት ለዐለ ሐረጎት አባይ ሚ
ቱ ለሐስለ? እት ልብል ሰኣል
ወጀሀ ወሐር አሰአለዉ። ህቱ ህዬ
ፍርቀት ማትአ እግል ተአተላሌ
አማውር ሓለፈ።
ሐቴ ዶል መልከት-ጀማል
አቶብየ ትትሐሬ ሰበት ዐለት።
ሸሪከት እትሳላት አቶብየ እግል
ሐቴ ፍርቀት ምን አቶብየ ጠልበት
ወመስኡለ ጥላሁን ገሰሴ ዐለ።
እለ ፍርቀት እለ ጥዉር አላት
ሙሲቀት ለትመልክ ፈርቀት ተ
ለዐለት። ላኪን ሸዐብ ኤረትርየ
ክልዶል ምስል ሕላዩ ወዓደቱ
ወለመዱ ሰበት በጥር፡ ለሸዐብ
ክሉ ምስል ፍርቀት ማትአ በጥረ
ወእግለ ዐቢ በክት ራክባም ለዐለው
ዐባበዪ ሔልየት ብዙሕ ትሸነሀ
እቶም። እሊ መባጥር እሊ ህዬ
እግል ከረ አልአሚን እብ ዝያድ
ሰጀዐዮም ወአትናየተዮም።
ከፍርቀት ማትአ ክልዶል
ሀንደገት ገቢል ሰበት ትሰምዕ
ወእት አስራር ደም እንዴ ዘሬት
ሕብዕቱ ወምስጢሩ ሰበት ደሌ፡
ክልዶል ምንልዐል ክሉ ለአቀምተ
ዐለ ወህታመ እግል ሸዐብ ሸንሀቱ
ተአምር ወተአረዌ ዐለት። ፍርቀት
ፖሊስ ለምስጢር ሰበት ኣመረቱ
ወፍርቀት ማትአ ለእቡ ትትፈቴ
ለህሌት
ወጠንያይ
ሐልየት
ክምሰል ቱ ሰበት ኣመረት፡ ህታመ
ወጠንያይ ሐልየት እግል ትሕሌ
ትሸነሀት። መስኡል ፖሊስ ለዐለ
ተድለ ዑቅቢት አስክ እስራኤል
እግል ኮርስ ትበገስ ቴለቱ ሕኩመት
አቶብየ፡ ህቱመ ሐቆ ምን ሸዐቡ
ወወጠኑ አሬመዉ መሲሩ ሞት
አው እስሮ ክምሰልቱ ትፈሀመዩ።
ወእብሊ ህቱ ኖሱ ሐልየት ወጠን
እግል ልትከበት አንበተ። ወእለ
እግለ ከትበ ሕላየት እግል ፍርቀት
ፖሊስ ሀበየ። ምናተ ለናዮም
ለሐን ሰበት ይዐጅበዩ፡ አነ ሐዝዩ
ለህሌኮ ለሐን ናይ ፍርቀት ማትኣ
ቱ ወእብ ተሕዲድ እብ ትግሬ
ሔልያይ አልአሚን ዐብዱለጢፍ
ለሐልየ ሕላየት አቅብሊኒ ስራይ
እት ሲነመት ኦድዮን ለሐለየ፡
ቤለ ጀነራል ተድላ ዑቅቢት።
ወእብለ እግል ፍርቀት ፖሊስ
አማውር ሓለፈ እቶም። ወእብ
ሸፋግ እግል ሸምበል ያሲን አስክ
ቤት ሔልያይ እስታዝ አልአሚን
ዓብዱለጢፍ ለአከዩ።
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

ኣድም ኣብሐሪሽ

አንበጠ ዐለይታይ፡ አባይ ክሉ ሕያይ
ሰሕፊ፡ ኢስሓቅ መሓሪ (ወድ-ቀሺ)

ምን ሰብ መቅደረት ሐርስ
አንበጠ ኣደሚ ወንዋይ ለልትዐየሽ
ምኑ እክል፡ ሰዐር ወዕጨይ ምኑ ሐበት
እንዴ ኢለሐድግ ለልአበዴ ሐሸራት
ሰበት ቱ፡ ሰኒ ዴራይ ቱ። ሰበት እሊ፡
አንበጠ ዶል ልትረኤ፡ ስካብ ኢሀለ
ወቅሳን። ዝያድ ሰለስ ኖዕ ምን
አንበጠ ምንመ ሀለ፡ እብ መትነዛሙ
ላኪን እት ክልኤ ልትከፈል። ህቱ ህዬ፡
እብ ብሕቶት ወእብ ዕሽል ለነብር
ቱ። ለእብ ብሕቶት ነብር አንበጠ

ምድረት ብዝሕጥ አለቡ። ለእብ
ዕሽል ነብር ግሪጎርዮስ ለልትበሀል
አንበጠ ላኪን፡ ሰኒ ኤዝያይ ቱ።
አንበጠ ምን ልትወለድ አስክ
መይት ክሉ-ረእሱ ምን ብለዕ
ለኢለአትካርም ሐሸራት ቱ። ምን
80-100 ሚልዮን ሐቡሻይ ለከምክም
ዕሽል እቱ እንዴ ተሐየበ ሰበት ነብር፡
ለሰብቡ ደረር ሰኒ ድቁብ ቱ። እሊ
ምእት ሚልዮን ለገብእ ዕሽል አንበጠ
እት ሐቴ ላሊ አስክ 1600 ኩንታል
እክል በልዑ ከልትመዬ። እት
ልግዕዝ ደለ ጋምለት ረአየ ዲበ ሰበት
ለሐድር፡ ወዝያድ 10 ሳዐት እምበል
ዕርፍ ለነፍር ሰበት ቱ፡ ለአከ ጅንስ
ሐሸራት ቱ።
ግንራሪብ በሐር-ቀየሕ እብ
ትርበቱ ምን ገብእ ወሓለት ጀዉ፡
እግል አንበጠ መስከብ ፋቲ ክም
ቱ ልትአመር። ብዝሔ ወምድረት
አንበጠ እት ጠላለት ከረም
ለአተንክብ። ለገብእ ብሑሳት ክምሰለ
ለሐብሩ፡ እት ድዋራት በሐር-ቀየሕ
ለሀለ ድወል ኩሉ ምድረት አንበጠ
እግል ተዐርዩ ትቀድር። ሰበት እሊ፡
ኤረትርየ እት ወክድ ዛህረት አንበጠ
ሳክበት ለኢትአምር ደውለት ተ።
ራድኢት ድወል ብዕድ ለኢትሐዜ

እግሉ ጋር ክምሰል ቱመ ህዬ እብ
ፍዕል ለአርኤት ደውለት ተ። ክል
ሰነት እት ግንራሪብ በሐር-ቀየሕ
አንበጠ ለኢልትረኤ ዲበ ከረም
ሓልፈት ኢኮን። ለሕስር ልትሀየቡ
ህዬ ለሰኒ ብዞሕ ወከሳር እት ሐርስ
ወብቅል ለልአጀሬ አንበጠ ሌጣ
ቱ።
ውዛረት ሐርስ ኤረትርየ ህዬ፡
ዮም ዓመትመ አንበጠ ዶል ትረአ፡
እት ታብዖቱ ወቀይ ሰኒ ክም አግዴት
ሸዐብ ወወሳይቅ እዳራቱ ለአክድ።
ዮም ዓመት ከረም ቅዝር ሰበት
ዐለት፡ ዝላም ስሕልመ ክም ትቀዝር
ሰእዮብ ሰበት ዐለ፡ አንበጠ እግል
ልትረኤ ሰበት ቀድር እንዴ ትቤ
ውዛረት ሐርስ፡ ምን ጽባብሐ ምን
ክል-ክልኦት ወሬሕ ታውሪት እት
ትወዴ ትራቅቡ ጸንሐት። ሰበት እሊ፡
ዮም ዓመት ለትረአ ጀንጀን አንበጠ፡
ደረር ክቡድ እንዴ ኢለአጀሬ እግል
ልትጀለፍ ወልትራቀብ ቃድር ሀለ።
እት ምዴርየት ቅሮረ 280
ሚ.ሜትር ለቅያሰ ዝላም ሰበት
ዘልመት፡ ውዛረት ሐርስ እተ ምዴርየት
እግል ልትረኤ ለቀድር አስሐባብ
አንበጠ እቱ እግል ተአተርግዝ
ሐሬት። እት እምሀሚሜ ንቅጠት
መራቀበት አንበጠ እንዴ ወዴት ህዬ፡
እግል ወሬሕ እብ ግዲዱ 16 ሳዐት
እት ምዕል ዲብ ልትከስኦ እት በዳሁ
ትፈረረው። እተ ምዴርየት ለትረአ
ዓሻል መላዪን አንበጠ ህዬ እት እክል
ወሰዐር ምድረት እንዴ ኢለአጀሬ
አብደዉ። ዐረባት ለበጽሑ ምድር
እብ ዐረባት እት ልትረሽረሽ ወዐረባት
ለኢለአትዩ ህዬ እብ ነሐር አዳም፡
ለአንበጠ ክም የዐለ ገብአ። ምስል
እሊ ዳቅብ አባይ እንዴ ትጋደለው
ለትዐወተው አንፋር ውዛረት ሐርስ፡
ለልሐብን ሸጋብ ወጠን ሰርገለው።
ሐረስቶት ህዬ ኣካሎም እግል
ልጃቅፎ ቃድራም ህለው።
ለምን ብዕድ ድወል ለትበገሰ
ሓርያይ ወራር አንበጣመ እት ባካት
ሐብል ቀጢን ወኮጀሊ ሐድረ።
እሊ ዕሽል-ሓርያይ እሊመ እታሁ
አብደዉ፡ ሐረስቶት ህዬ ለሰልፋይ
እተይ እንዴ ኣተው፡ ከለፍ ልታከው
ህለው። ስካንለ ባካት እክል እግል
ርሖም ወሰዐር እግል ንዋዮም ምን
እሊ ዌራይ አንበጠ ምን ደሐነ
እሎም፡ ፈርሐቶም ቅያስ አለበ። እሊ
ህዬ እብ ጅህድ ሕኩመት ወገቢለ
ሌጣ ቱ። ምን ውዛረት ሐርስ
‘ስካውት’ ለትትበሀል ውሕደት

ታያን አንበጠ፡ ምስል እዳራት ሸዐብ
ወሐረስቶት እት ትትዓወን አንበጠ
ለብእቱ አምዳር እት ታይን፡ ለሽቅል
እግል ልትሰርገል ሰደው።
ምን እምሀሚሜ 40 ኪሎምትር
እንክር ግብለት - ባካት ግራት ክም
በጽሐነ ህዬ፡ አንበጠ እብ ኮምራታት
መድብ ጋብእ፡ ንዋይ ክም ምራዱ
በሌዕ ወሐረስቶት ኣካሎም ወቅዖ
ወለኣቱ። እሊ ክም ረኤነ ደሚርነ
ትረይሐ። በዐል መቅደረት ብቅል
ወነፈር ውሕደት ታየኖት (ስካውት)
ናይለ ባካት እተ ሐርስ ዲብ ሸቄ
ምስሎም ረከብናሁ።
እት ምዴርየት አፍዐበት ለሀለ
ምድር ሐርስ ምን ገብእ ወምድር
ሰዐር ሰኒ ርሒብ ሰበት ቱ፡ እቱ
ለገብአ ሸጋብ አብደዮት አንበጠ
ቅያሱ ርሒብ ክም ዐለ እግል
ትቀይሙ ትቀድር። እተ ምዴርየት
ለህለው አንፋር ውዛረት ሐርስ፡ ምን
10-20 ሰነት እተ ባካት ለሸቀው ምን
ገብአው፡ አንበጠ ለልትዋለድ እቱ
አራዲ ሰኒ ለአሙሩ። እት ሐረከት
ራቀቦትለ አንበጣመ ሻፍጋም ሰበት
ዐለው፡ ለነፍረ ከለነጀ ምኖም አንበጠ
ይዐለ። ምነ ዋድያሙ ለዐለው ናይ
ዶሉ-ንቃጥ እት ልትበገሶ ሽሙይ
ክም ሰፊር ከፍከፈዉ ከተዐወተው
እቱ።
እት ጋድሞታት አባረረ፡ ጋድምሐሊብ ወአብድርባቡ ለሓርሳም
ሐረስቶትመ፡ ምስለ ናይ ሰኖታት
ቀዳም ተጃርቦም ወሜርሒት አንፋር
ውዛረት ሐርስ፡ ለአንበጠ ሐን
መራቀበት እግል ለኣትዉ ህነት ኢነስአ
ምኖም። እት አብድርባቡ ምን ከለፍ
እክሉ እት ወቄዕ ለጸንሔነ ሐረስታይ
መሐመድ አቡበከር በኺት፦ “ዮም
ዓመት እብ ጅህድ ሕበር፡ እሊ ቱ
እንበጠ ሐዞትነ እግል ልንዘዕ ምኒነ
ኢቀድረ። ውዛረት ሐርስ፡ እዳራት
ወሸዐብ ለአርአወ መዓወነት ህዬ፡ ዐባይ
ተጅርበት ጋብአት እግልነ ህሌት።
ኬወ ሕበር እት ዐውቴ ለአበጼሕ”
እት ልብል እብ ፈርሐት ሸሬሕ።
ምዴርየት ሽዕብ ክም አቴናመ፡
አወላይ እተይ በድሪ እንዴ አተ
እት ግፈፉ ወከለፍ እት ግርሁ
እንዴ በሽለ ቅሩብ የባስ ጸንሔነ።
እትሊ ድዋራትመ ድድለ ወራር
አንበጠ ሽቅል ትሩድ ክም ወደው
እተ መዳፍዐት ለሻረከው አንፋር
ሓከውነ። ከረም 2018 ቅዝር ሰበት
ዐለት፡ እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እብ ወሓይዝ ለሰቴ ምን ገብእ
ወእብ ዝላም ለዐል፡ ኩሉ ግረህ እተይ
ሰኒ ሀበ። ሐረስቶት ወሰብ መቅደረት
ሐርስ ምን ተጃርቦም ክምለ ለአሙሩ፡
አንበጣመ እት ከረም-ሰኔት ክም
በዜሕ ወደሐው እግልነ።
ኩሉ ለዕሽል አንበጠ እብ ደወ፡
እብ ነሐር አዳም ሰዳይት ሕበር
ሰበት ሔለቱ፡ እት ብዕድ አቃሊም
ልግበእ ወድወል ለነፍረ ምኑ ሐባይ
ይዐለ። እት ምዴርየት ባጽዕ (ዳሕየት
እምቤረሚ)፡ ተረርፍለ አንበጠ እት
ቀምብሎ ጸንሐውነ። ደወ ካፊ ምን
ትረከበ፡ ለአንበጠ እተ መሳክቡ
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ገሌ ምን ሐረስቶት ቅ/በ/ቀየሕ

እግል ልትረሸሽ ቀድረ። እተ ሽቅል
ሻርኮ ለህለው ሰብ መቅደረት ሰኒ
ህርኩታም ሰበት ቶም፡ ዝያድ
ተጃርብ ምን እሊ ፊራሮታቶም
ረክቦ። ሐረስቶት ቅብለት በሐርቀየሕመ እሎም ስቡላም ውላዶም
ምን ረክበው እበ ወቀዮም ሕቡናም
ቶም። ሸዐብ እብ ዕንቱ ለረአየ እት
ለሐብር፡ ሰብ መቅደረት ሐርስ
እብ መካይን ወኣላት፡ ክምሰልሁመ
እብ ደወ ወዕልማይ-ፍክር ምስል
ሐረስቶት ወሰብ ሽርከቶም ላተን
እዳራት ገቢል እት ልትሳደው፡
አንበጠ ጅልፈት ሰበት ገብአ፡ እሊ ቱ
እክል ከለፍ አት ዳንዳታት ወወደኒት
እንዴ በጽሐ ዲብ ውቀዕ ብጾሕ ሀለ።
ኩለን ምዴርያትለ አቅሊም አክልሕድ ህለየ ምንመ ኢልትበሀል፡ ዮም
ዓመት ሐረስቶት እክል-ሰኒ ክም
አርቡዕ 13 ማርስ 2019

ለኣቱ ልትቀየም።
እት ገሌ ድዋራት ህዬ፡ ሳልሳይ
እተይ (ከለፍ-አልከለፍ) ለበጽሐውመ
ህለው። እብ ዓመት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ እብ ዝላም ስሕል
ጋድሞታቱ ወአድብሩ አክደር
ጋብእ እት እንቱ፡ ለእግል በዳሁ
መጽአ አንበጠ ዲብ ክል አካን ክም
ሰፊር ክፍኩፍ፡ ወሐረስቶት እተዮም
ራክባም፡ ንዋዮም’መ እንዴ ትረሸደ
ረአስ አስዕር ሰክብ ወሰቴ ዶል
ርኤናሁ፡ ወቀይለ እቱ ክስኣም ዐለው
ሰብ መቅደረት ሐርስ ውዛረት ሐርስ
ዐጅቤነ። አባይ ሕበር፡ እብ ሸጋብ
ሕበር ክም በዴመ እት አርብዒቱ
ምዴርያት ቅሮረ፡ አፍዐበት፡ ሽዕብ
ወባጽዕ ለርኤናሁ ሰርገል ገቢል
ወሰብ ሽርከት ላተን እዳራቱ ሰመዕ
በሲር ቱ።
ገጽ

4

መሐመድ እድሪስ

ምድር ሐባብ ቀደም ስኒን ብዙሕ…
5ይ ክፋል

ክምሰለ
እተ
ሐልፈ
ክፋላት ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ ለረኤናሁ፡ ምድር
ሐባብ ፋዬሕ፡ ምን ቅብለት
ኤረትርየ እንዴ አስተብደ
አስክ ምፍጋር ጸሓይ ሱዳን
ለልትመደድ እት ገብእ፡ እሊ
ምድር እሊ ለዲብ ኣውለት
ወእብ ፍንቱይ ህዬ ዲብ ሮረሐባብ ወነቅፈ ለነብር ሸዐብ
እት ሒን አውል እብ ንዋዩ
አስክ ስሕል ተሓት ወምኑመ
አስክ መዐደይ ሕዱድ እትለ
ህለ ድዋራት እት ሰብክ ወንዋዩ
እት ልርዔቱ ለልትናበር። እሊ
እብ ሐባብ ለልትአመር ገቢል
ትግሬ ምን ብዙሕ ገባይል
ለልትከወን ቱ።
ምድር
ሐባብ
ፋዬሕ
ምንማቱ ገቢሉ እብ ስብክ
ወስግም ክምሰልሁመ ዲብ
ሳብት
ዳምሮታት
እት
ነብሮቱ እብ ንዋይ ወሐርስ
ለልትናበሮ። መጽዕን እንሰ፡
አብቁል፡ አዱግ ወአብዕረት
ህዬ ለእሙር መዋሰላት ገቢል
ሐባብ ቱ። አሐ፡ አጣል
ወአባጌዕመ ለእሙር ተዋቦም
ቱ። ዲብ ስብክ ወስግም
ለቀስቦምመ እግል መርዒት
ንዋዮም ቱ።
ሰብ ሐባብ ላኪን ምድሮም
ኣውለቱ ልግበእ ወስሕሉ፡
ዝያደት ዲብ ለአትዋይኖ እግል
ኣውለት ወስሕል (ኣፍሓሬን)
እግል ዝላሙ፡ ንዋዩ ወሰዐሩ
እት ለሐምዶ፡ ክምሰልሁመ
ዲብለ ዘበን ለሀይ ገብእ ለዐለ
ዘማቴ ወሸፍ እብ ሕላይ ቶም
ወሱፉ ለዐለው።
እሊ ገቢል እሊ እተ ዘበን
ለሀይ ኖስኖሱ ልግበእ ወምስለ
ምን ረዪም ለትመጽእ ከራዊ
ልትሻፈፍ ምንመ ዐለ፡ እብ
ፍንቱይ ዲብ ዘበን ምጽአት
ሕክም ጥልያን ላተ ሽየሙ
ወሰብ ገጹ ዲብ ልትኣሰሮ
ወልትቃተሎ፡ ወምነ ብሩድ
ምድሮም አስክ ከረ ባጽዕ
ወዐሰብ
እንዴ
ነስአዎም
ዲብ
ልትሐበሶ
ለሐልፈ
ቴለል ዝያደት ለሸዐብ እቢ
እስትዕማር ክምሰል ዘይድ
እቱ ወዴ ዐለ። ለታሪክ ለሀይ
ህዬ እብለ እተ ዘበን ለሀይ
ለትከተበ ወለትወሰቀ ሐልየት
ሻርሑ እግልነ ህለ።
እተ ወቅት ለሀይ ገቢል
ሐቢል ብዝሓም ሔልየት አው
መሰንቅየት ዐለው እሉ። ምነ
ብዙሕ ሐልየቶም ህዬ እተ
ቀደም ዝያድ ምእት ሰነት
ዋዲ ለህለ ዲብ ሰነት 1913
ለትጠበዐ ክታብ ሐይለት
ትግራይት ክቱብ ሰበት ህለ፡
ምን ግም እት ግም እግል

ልትሐላለፍ በክት ዐቢ ቱ።
ምነ እተ ክታብ አስማዮም
ወሕላዮም ለህለ እሙራም
ሔልየት ሐባብ እሎም ለተሉ
እግል ንሳሜ እንቀድር።

1. አሚር ወድ ገበህ 2.
መሐመድ ወድ ጃውጅ 3.
እክድ ወድ እዛዝ 4.መሐመድ
ወድ መዲን 5. ዐሊ ጃንጌ
ወድ ሕመድ-ድራር 6. እያሱ
ወድ ህብቴስ 7. ዔደረት
ወድ ህዳድ 7. መሐመድ
ወድ ዐሊ-ፋላት 8. ግዱፍ 9.
መንደር ወድ ፈረጀለ 10.
ተክለምክኤል ወድ ክርዳድ
11. ከንቴባይ ሓምድ ወድ
ሐሰን 12. ሰሊም ወድ ከሮፍ
13. ወድ ሽሉ 14. ሓምድ
ወድ ዐሊ 15. መሐመድ ወድ
ፍቅሪት 16. ሕመድኖር ወድ
ናይብ ወብዕዳም አስማዮም
እትሊ ክታብ ለኢተሀደጋመ
ህለው።
እሎም ሰሮም እብ ትልተል
ወሰሮምመ ፍርቀት እንዴ
አሰሰው
ወለሐን
እንዴ
አፍገረው እት መናሰባት
ለሐሉ ክምሰል ዐለው፡ እለ እት
ሱረ እንርየ ለህሌነ ፍርቀት
ፈን ሐባብ ለብሰተ ልግበእ
ወኣላት ሙሲቀተ እግል ኖሱ
ወስፍ ናይለ ውቀት ለሀይ
ለሀይበነ። እለ ሱረት እለ ህዬ
እት ሰነት 1930ታት፡ በህለት
ቀደም ሐድ ምእት ሰነት
እት መደት ሕክም ጥልያን
ለትሰወረት ዲብ ትገቢእ፡
ተሐልዩ ለዐለት ፍርያት
ሕላይ ልግበእ ወለሐኑ ሚ
መስል ወሚ ልብል ዐለ ዮም
እግል ንርከቡ ሱዱድ ቱ።
ለሱረት እግል ኖሰ ሰመዕ
በሲር ናይለ እተ ወክድ
ለሀይ ለዐለ ሐሶሳይ ፈን እት
ምድር ሐባብ ለትሸሬሕ ዎሮ
ምን ዝሕሮታት ትግራይት
ቱ። እሊ ህዬ እት ወራት
በሐስ ፈን ትግራይት እተ
እንወድዩ ጸገም፡ ፈን ትግሬ
እብ ዓመት ወእት ምድር

ሐባብ እብ ፍንቱይ እብ
ሙሲቀት፡ እበ እተ ወቀት
ለሀይ ለዐለት ሙሲቀት ሌጠ
ምን ንሓስብ ፈን ትግሬ እት
ሙሲቀት ዓዳት ቀደም ሐድ

ዎሮ ዘመን ክምሰል አንበተ
እግል ንኣምር እንቅድር።
ለእተ መደት ለሀ ልትሐሌ
ወልትሰንቄ ለዐለ ሐልየት
እግል
ጠቢዐት፡
ግብእ፡
ድመል፡ ምድር ወለመስሉ
ለተሐላ ቱ። ለበዝሐ ምኑ
ህዬ እግል ነቅፈ ወሰብ ነቅፈ
እንዴ ቀስደው ለአፍገረዉ
ቱ። እግል መሰል ከንቴባይ
ሓምድ ወድ ሐሰን እት ሰነት
1887 ጥልያን እትለ እትየተ
እንዴ አስረቱ ዲብ ባጽዕ
ሐብሰቱ። እተ ወክድ ለሀይ
ከንቴባይ ሓምድ ሔልያይ
ሰበት ዐለ፡ እበ ሓለት ክእነ
እት ልብል ሐለ፦
ባጽዕ እት ቀበተ ምስር
ለዙዕነ ገይሶ
ሰብ ዐድወ ወገንደር እነ
ሓይዘት ተ እት ሕርዶ
ሰብ ዐተር ለደምነ ትሰለፈ
መአዜ ገብእ በልሶ
ቅርሕት ፍሶ ቱ አቡከ
መትብእሳይ ዲብ መን
ሐልፎ
አቡከ እግል መትብእሳዩ
ካርር እንቱ ረግጾ
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ሔልየት ሐባብ ምነ
እግል ነቅፈ ለሐለዉ ሕላይ
እለ እት ገጽ 364 ለህሌት
ሕላየት እያሱ ወድ ህብቴስ
ክእነ ትብል፦
ነቅፋ ምድር አብዕብዬተ
- ሐሰት ኢኮን ወበረ
ቅዱይ ትንፍሳታ - ዘባድ
ጼኔ ወልወለ
በዐለ ንጻፍ ኢሐዜ - ዒዶ
መስል ከደረ
በዐለ ነብራ ኢሐዜ እክል ወሐሊብ ፋጨለ
ጬወቱ እት ናውድታ ድግድግ ለመስከብ ዐሸረ
አታፍእ ዐቡድ እት
እክድታ - እብ መን ባይት
አድረረ
በዲርማ የዕቆብ
ወድገርጊስ - መጋቡ ዲበ
ትሰበረ
ሰመራልዑል ከንቴባይ ነጋጊሩ ዳፈነ
ገበይ ሰረጥ ወዐንደፍ አግቡይ ለአዜ ትቀፈረ፣

ምነ ዲብ ሰነት
1913
ለትከተበ ክታብ ሐይለት
ትግራይት
እያሱ
ወድ
ህብቴስ እግለ አብእስተን
ሐወን ወአበወን እት ሸፍ
ለትቀተለው አንስ እግል
ለአደፋፍእ ለሐለየ ሕላየት
ክእና ትብል።እምበልኪመ ወፋጥነ አንስ ክሉቱ መንበለ
ክሉ ግሰት ይዓረ -

ወክሉ ተነት ኢሰሐነ
ምን እንዴ ወኬን አርእስ ሑዱቱ ትገደለ
ወለረአስ ጌሳቱ ወለጽፍራ ደገነ
ኣምና ሐቆ አቡኪ ትሰሐቃ ሚቡ ወደአለ
ምን ሞታ አብዕብኪ ዮም ላሊ አክረረ
ዐሜካሊቱ አቡኪ ወእንቲ ወለት ደፈረ
ዐሜካሊ እብ ገብአ አቡኪማ ኢደሐነ
ዐድና ግልብዝ
ሐርማዙታ - እበ
ለሸየም ትቃተለ
ዐድ ለፋላት ኢለዐድም
- ዋሳ ወለደንገረ
ትበአሳ ሕመድ ወድ
ጀሚልቱ - እት ቀበታ
ትወገረ
በዐል ጆር ወድ በዐል
ጆርቱ - ለእለ ቤለ
አሽበራ
ትበአሰ ኤሎስ ወድ
ድራርቱ - ዓያ

ለአልባብ ሳጠረ
እግል ለኦሮት ቀትላቱ
- ወእግል ለኦሮት
ሓከረ
ጸገም ሰኒ እሊቱ እትለ ዛምተት ትካፈለ
ልቡ ለፈረስ ይአባ እብ ትላበዳ ወትጸሐለ
ወልቡ ለመንዱቅ ይአባ
- ባሮት ለሕፉን ስረረ
ወልቡ ለአዳም ይአበ ለደገል ደገል ጸቅለለ
ጥርፍ ሐረምዝቱ ደራበዎ ከጠሐረ
ምን ሽንጌራ ምን
ቀንጸ - ዲብ አፍዐበድ
አትሰአለ
እብ ሚ ለማይት
ኢቀብራ - ወእብ ሚ
ለታርፍ ይአደአለ
ወድ አብ ሳጥር
መንባሁ - ደብር
ደንደን ትሸፈለ፣
ልተላሌ….
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ከልሹም መሐመድ

ኢንቡር ነዚፍ ወመሻክል ኢመትነዛም ዓደት
ንዝምት ለትትበሀል ደውረት
አክል ሕድ እት 28 ምዕል
ለትመጽእ ተ። ምናተ እለ
ትመስል ሰኒ ንዝምት ዓደት
ለትምጽአን አንሳት ሰኒ ሕዳት
ተን። ከእብሊ ምክም ንቅጠት
ምግባይት እንዴ ተሐሰበት፡ ሰቡዕ
ምዕል እት ነአዘይድ ወነአነቅስ
ለኢንቡር ልትበሀል ሕዱድ
እግል ኒዴ እሉ እንቀድር።
ደውረት ኢንዝምት ለትትበሀል
ዝያድ 35 ምዕል አውመ
ምን 21 ምዕል ወተሐት
ለትጸኔሕተ። ቅያስለ ደውረት
ወለ ትጸኔሕ እተን አምዔላትመ
ሰኒ ምህምቱ።
ዓደት ንዝምት ገአት ምን
ገብእ ምን ሰለስ አስክ ሰቡዕ ምዕል
ትጸኔሕ። ወቅያስለ ልትክዔ
ፌሻይ ምን 30 አስክ 80 ሚሊ
ሊትር በጼሕ። ምናተ እብለ
ገብአ አስባብ እሊ መትነዛም እሊ
እንዴ ጠለቀት እት አንሳይት
ኢሐዮት እግል ተአምጽእቱ።
እተ ሙጅተመዕመ ጾር እግል
ተአክብድ ትቀድር። ለዓደት
ሰኒ ብዝሕት ምን ትገብእ እብ
ትሉሉይ አው እት ምግብ
ደውረት ለትመጽእ፡ ሕድት
ወእብ ትሉሉይ ለኢትመጽእ፡
እንዴ ሸበት ለትበዴ አውመ ክሉ
ረአሱ ለኢትሸብብ ገአት ምን
ገብእ እሊ ኢትመትነዛም ዓደት
እንብሉ። እት ረአስ ኣሊ ክም
ሽቢህ ዓደት እንዴ ገአ ለመጽእ
ዲብ ደቁስ ለጥሉቃት አው
አዋልድ ነኣይሽ ምን ልትረኤ
ክም ኢንቡር ነዚፍ ልትዐለብ።
ምስል እሊ ለልትረኢ ወሕማም
ነሳብ ላቱ ሐቆ ጅመዕ ለልትረኤ
ነዚፍ ሀለ። እብ ዓመት ላኪን
እሊ እሉ ሀደግነ ዲብ አንሳይት
ለልትረኤ ኢመትነዛም ዓደት
እብሊ ለተሌ አግቡይ እግል
ልትፈሰር ቀድር።
1. ደውረት ንዝምት እት
እንተ ቅያስ ዓደት ምን በዜሕ
(Menorrhagia )
እለ ዓደት እለ ዝያድ ሰቡዕ
ምዕል ትጸኔሕ ወቅያስለ ሔድ
ምን 80 ሚሊ ሊትር በዜሕ።
ለአንሳይት ዲብ ሰዐት ዝያድ
ዎሮ ሞዴስ አው ሽልቱት
ተአጠልል(ትቀይር)

ሰበብ
ማዮመ
አዲኖ ማዮሲስ ለልትበሀል
እት ርሕም ለለሀሌ ኢንቡር
ክተፍ ዶል ብእተ
ኣታብ ርሕም
ሰረጣን ርሕም
ኣታብ አፍ ርሕም
ለአንሳይት ወለት ንኢሽ ምን
ገብእ ለሰብብ ፍንቲ ልብል፡ እሊ
ተሌ እግል ልግበእ ሀዬ ቀድር
ሕማም
ፕላትሌታት

ለልትበሀል እት አርግኦት ደም
ለነፌዕ ጅንስ ሴላት ደም
ሰረጣን እትለ ገብአት አካን
ገሮብ
እት ቅን አው ርሕም ምን
በረ ለአቴት ሓጀት ምን ተሀሌ
2. ደውረት
ንዝምት
ወለልትከዔ ቅያስ ሔድ ሑድ
ምን ገብእ (Hy[omenorrea)
ሰበብለ ሕዲነ እሊ ተሌ
እግል ልግበእ ቀድር
ሕዲነ ሆርሞናት ገሮብ
አንሳይት ምን ግዝፍ እግል
ትድሐን እንዴ ትብል ነብረ
ሰኔት ወካፍየት ምን ኢትነስእ
ትርድት ጅንስ ርያደት
ለትወዴ ሐቆ ትገብእ (ክም
ሰዐይ)
አስዑድ ወመንደቅ ናይ
ርሕም ሃምር ምን ገብእ
ርሕም ምን ክልቀቱ መማኒቱ
ሰኒ ሐቆ ኢገብእ(ምኔ)
ረክስ ርሕም ምን በ
ጀሬሕ ከርስ ርሕም ሱዱፈ
ምን ገብእ
ቀደም እለ እግል ካፍሖት
ዕምስነ አስርየት ትነስእ ምን
ተዐሌ
መትከርዖት ዓደት ለሰብቦ
መሻክል ምን ብእተ፡ (እግል
መሰል አፍ ርሕመ ጸቢብ ምን
ገብእ)
3. እት
ምግብ
ዓደት
ንዝምት
ለልትረኤ
ነዚፍ
(Metrorrhagie
and
Menometrorrhagea)
እሊ እት ምግብ ዓደት
ለልትረኤ ነዚፍ እት ገብእ ምነ
ቅያስ ንቡር ዓደት ለልውሕድ
(Metrorrhagea) አው ለበዜሕ
(Menometrorrhagea) እግል
ልግበእ ቀድር።
ብዝሔ
ወሕዴ
ለሰብብ
ሕማማት ሕድ ምንመ ሸብህ፡
ሕማም ዶል ልትደቀብ ላኪን
ዝያድ ነዚፍ ለአመጽእ።

5.

ደውረት
ሰኒ ሐጫር ምን
(Polimenorrhea)

ዓደት
ትገብእ

እለ ዓደት እለ ትሉሊት ወ
21 ምዕል እንዴ ኢትከልእ
ለትመጽእ ዓደትተ። እብሊ
ሰበብ እሊ ሀዬ ምስለ እት
ፍንጌ ደውረት ለመጽእ ነዚፍ
ተአትጌጌ። አግደ ሰበብ ናይ
እለ ትመስል ደውረት ሀዬ
መሻክል መትከራይ ቤጭ ምን
መሕፈዘት ቱ።
6. ሐቆ
ጠሉቅ
ደቁስ
ለልትረኤ
ነዚፍ(Postmenopuasal
bleeding)
አንሳይት ደቁስ ጠለቀት
እግል ትትበሀል ገአት ምን
ገብእ ዕምረ ዝያድ 45 ሰነት
ዶል ገብእ ወዓደተ እንዴ
ኢትርኤ ዝያድ 12 ወሬሕ ምን
ትወዴቱ። ሐቆ እለ ለመጽእ
ደም ዓደት እንዴ ኢገብእ
ነዚፍቱ ለልትበሀል። አባቡ ሀዬ
እሊ ተሌ እግል ልግበእ ቀድር
እት 30 ምእታይት አንሳት
ሀማረት አስዑድ ቅን ወርሕም
እት 30 ምእታይት አንሳት
አስርየት ኤስትሮጅን ለልትበሀል
ሆርሞን ምን ልትነሰእ
እት
10ምእታይት
ሀዬ
ስረጣን
ምስል እሊ ተሀደገ ሕማም
አርሓም ወስርዐት መትፈራይ
ለኢልትጻበጥ አስባብመ ሀለ
እግል መሰል
ነዙፍ እብ ሰበብ በዋሲር
ሰረጣን ናይ ተሓት እንክር
ሓቀቆት ነብረ
ሰረጣን ስርዐት ሽን

ስራይ
ስራይ ናይ እሊ ተሀደገ
መሻክል ዓደት እት ፈረጎት
ናይለ
አምጸአዮም
ሕማም
ለአተንክብ
ለአንሳይት ነዚፍ ሚ እት
ትሸቄ ክም አንበተየ

እብ ትሉሉይ ልውሕዝ
መለአትካርም ወመጽእ
ቅያስ ናይለ ገይስ ደም አክል
አዪ ክምቱ (ከም ሞዴስ አውመ
ሽልቱት ተአጠልል)
ለናይ ሰልፍ ዓደት ከፎ
ክም ዐለት (ሕድት፡ ብዝሕት፡
ወለመስሎም) ሐብሬ ሰኒ ልብ

እንዴ ከሬት እግል ትጅምዑ
ወእግል ሐኪመ እግል ተሐብር
ለሔሳቱ። ሐብሬ ብሽል እት
ፈረጎት ሕማም ሰዳይት ዐባይ
ብእተ።
ዔማት፦ ክታብ አርወሐትኪ
አተክሪ እብ መ/እድሪስ ሓምድ

ክሽቦ አንሳይት እግል
ልስረት ለቡ ለመድ ግውኑይ
ክሽቦ አንሳይት ክሉ እት ገሮብ ፍሬ አንሳይት ለገብእ አዘ ከምክም።
ሕነ ይእንከሽብ ለቲራይ ሌጠ እሉ እንገርብ ከእንዴ አጥሀርነ ነሐድገን እት
ልብሎ ለልትነየቶ ጀሃት ሱዱፋምኩም ገብኡ። ምናተ እብ ዕን ውዛረት
ዓፍየት ወምኤምረት ዓፍየት ቀሊል ወክቡድ እንዴ ትበሀለ ለልትፋረግ
አለቡ፡ ክሉ ምኑዕ ወእቡይ ቱ። እግልሚ ምን በረ ዕን ለኢትርእዩ ምስክነ
ገሮብ ወዐቅል ለልሐድግ አከይ ዓዳት ቱ። እብ ደረጀት እድንየ ክም
ዴራይ ዓፍየት ሌጠ እንዴ ኢገብእ ከዪድ ሕቁቅ ኣደሚ እብ ዓመት፡ ከዪድ
ሕቁቅ አንሳት ሀዬ እብ ፍንቱይ ልትዐለብ።
ክሽቦ አንሳይት እሻረት ኢመሰዋት አንሳት ወተብዕን፡ ለትመክረሀ
ተኣምርተ ፋረጎት ፍንጌ ክልኢቱ ለአጅናስቱ። እግል አንሳይት ዓፍየተ፡
ደሐነ ወታምም መማኒተእንዴ አክረበ ሕርየተ ምን መጺጸት እንዴ
ነስአ ሸረፈ ለለሀይን ለመድቱ። እብ ዐባየ ሀዬ እት ሞትመ እግል ልካርየ
ለቀድር ውዳይ ግውኑይቱ።
ክሽቦ አንሳይት እትሊ ሀሌናሁ ዘበን ዲብ ዐለም ዲብ 29 ደውለት
አቅሩዱ ሕጡጥ ሀለ። እለን ድወል እለን ዲብ አፍሪቀ፡ ምግባይ ምፍጋር
ጸሓይ ልትረከበ።
ዲብ ኣስየ ከረ ህንድ ወፓኪስታን ኢንዶኔዥየ
ወዒራቕመ አስክ እለ ገብእ ሀለ። ዲብ ግብለት፡ቅብለት ወምግባይ
አሜሪከ ሀዬ ለአስሊ ሳክንለ ምድር ላቱ ሽዐብ ወድዩ ሀለ። ዲብ ድወል
ምውዳቅመ እብ ዐለዮ ምነ አዋልደን ለአካሽበ ድወል ዲቡ ለሐድረው
ገባይል ምኑዕ ዲብ እንቱ አዋልዶም ለአካሽቦ ልትረአው። ዲብ አሮበ፡
ቅብለት አሜሪከ፡ አውስትራልየ ወኒውዚላንድ ገሌ አዋልድ ክሹባት
ጸንሐ።
እት ኤረትርየ መደረቱ ለኢተአምር፡ እብ ቃኑን ምኑዕ ክምቱ ለኢትደሌ
ዓይለት ሀሌት እግል ልትበሀል ኢልትቀደር። ለለመድ ዲብ ልተረክ መጽእ
ምን ሀለ ሀዬ እግል አዋልድነ ከበር ሰኒቱ። ላኪን ዲብለ እንሰክብ እተ
ሓለት ኢሀሌነ። ክሉ ረአሱ ተረክናሁ እንዴ እንቤ እብ ደረጀት ደውለት
አስክ የዐለንነ። እሊ ዕላን እሊ ለነአሸፍጉ ሀዬ ኖስናቱ። ለአምርነ ፍዕልነ
ልትለዩ።

አስባብ
ሕማም አፍ ርሕም
ሰረጣን
ኣታብ
መትገላብ ርሕም
ሕማም ርሕም ክም ማዮመ፡
ኣዴኖማዮሲስ፡ኣታብ፡
4. ዓደት እንዴ ኢትመጽእ
ብዞሕ
ለትጸኔሕ
ዶል
ትገብእ(Oligomenorrhea)
እለ ደውረት ንዝምት እንዴ
ገአት ወዝያድ 35 ምዕል እንዴ
ወዴት ለትመጽእ ዓደትተ።
እሊ መሻክል እሊ ለሰብቦ ክምለ
እት ናይ በደ ዓደት ለረኤናሆም
ቶም።
12ይት ሰነት ዕልብ 11

ደወ ኤች ኣይ ቪ ምን ሞት እት ሐዮት ለዐደዩ ሻብ
አርቡዕ 13 ማርስ 2019

ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ዕርዲ ኢስያስ
ሓይሳም ቄርአት እተ ለሐልፈ
ጥብዓት ሰለስ ከፈፍል እሊ
ክቱብ እሊ ቅዱማም እግልኩም
ክም ዐልነ ለልትአመር ቱ ዮም
ህዬ 4ይ ክፈሉ እንዴ ጸበጥነ
ማጻምኩም
ህሌነ
ቅራአት
በኪተት እት እንብል እተ ጽበጡ
እግል ንዐዴኩም ቱ።
ምሽክለት ሀለዮት እት
መትፋሀም፦

ዲበ ለሐልፈ ክፋል ክምሰለ
ትሸረሐ
ገበይ
መፋሃመት
ዕውትት እግል ትግባእ 5
አግቡይ
ለአትሐዝየ
እሊ
ህዬ ልእካይ ፡መትከብታይ ፡
መዐድያይ፡ አግቡይ ልእከት
ክምሰልሁመ በሊስ ልእከት
እግል ለሀሉ ወእብ ወጅብ እግል
ልሻርኮ ለአስትህል።እሊ አግቡይ
እሊ
እብ ተማሙ እት ህለ
ገበይመፋሀመት ክም ምራድ
እግል ኢትሄርር ለልዓንቅፈ
ኢትሐግል።ሕሩይ
መዐደዪ
ሐብሬ እግል ትግበእ ህዬ እሎም
ለተሉ 5
አግደ ምሽክለት
መፋሀመት እብ ዋጅብ እግል
ልትፈሀሞ
ወልትወርከው
ወጅቦም።
1. ናይ ጠባዬዕ
(behavioral) መታክል እት
መፋሀመት፦
እሊ ናይ ጠበይዕ መታክል
መትፋሃም ፡እብ ሰበብ እኪት
ጠቢዐት ወድ አዳም እግል
ልምጻእ ለቀድር ናይ መትፋሃም
መታክል ቱ።እግል መሰል፦ ቅበ፡
ይሀለዮት ደማነት፡ሐሩቀት፡እብ
ሽዑር/ስምዒት ጊሰት፡ አብዝሖት
ህግየ፡ክጅል ወትም ብህለት፡
ካለፎት/አትካረሞት
ኣፍካር፡
አትዓበዮት ሀገጊ ወ ሕሜት
ገሌ ምኑ ቱ።ዲብ ክድመት ጋሻ
ለትፈረረ ሸቃላይ ሐቆ ገብአከ፡
እብ እሊ ለተሌ አስእለት ነፍስካ
እግል ትሰአል ብከ።

ናይ ሽቅል መልህያምከ/
መትሻቂትከ ወጋሻከ ልትሃገውከ
ዲብ ህለው ናይ ሽቅል ልግበእ
ወብዕድ ደረጃቶም እብ ኢከስስ
እምበል
ቅብብ
ወፈናታይ
ልእከት ህግያሆም ልብ እንዴ
ከሬከ
እግለ
ስምዐ፡
ምን
ሐሩቀት ህዬ ድሓን ግበእ። ወለ
ድድካመ ልግበእ ለልትሀየብ
ጥርዓን ወረኣይ ብዕዳም ሽዑርከ
እንዴ ከረዕካ ልእከትከ አስክ
ተምም ትክ እንዴ ትቤ ታቤዕመ
ኢፋል? ለኢለዓጅበከ ዘቡን ዲብ

መአሰሰትከ ሐቆ መጽእ ሽዑርከ/
ስምዒትከ እንዴ ሐብዐከ እብ ገጽ
ፋርሕ ትትከበቱ ገብእ? ዲብ
ሽቅል አው ዲብ እጅትማዓት
መልህያምከ ረአይ ዶል ለሀይቦ
ረአዮም አስክ ለአከልሶ እብ ሰብር
ትጸበሮም ገብእ መ ተዐንቅፎም?
ኩሉ ለትሐለፈ ልእኮታት እብ
እሕትራም ወሑድ ከሊማት
ትትዐደዩ ገብእ? ዲብ እጅትመዕ
ልግበእመ ዲብ ክሉ ህጅክከ
ክጅል እንዴ ሸነክከ ወለ ከጣእ
ሕሳብመ ልግበእ እብ ሰጃዐት
ትሀርሱ
ገብእ?
ለትሓልፋ
ልእከት
ታመት
ወእግል

መትከብታይ ለኢተአግም ተ
እንዴ ትቤ ተአምን ገብእመ
ኢፋሉ? ምን አትራዛቅ ህግየ
ድሐን እንተመ ኢኮን? ሐቴ
ምነ ናይ ሽቅል መልህያምከ እብ
ትሉሉይ ምስለ ሽቅል ለኢገይስ
ከጣእ ትወዴ ሐቆ ትርእየ ገብእ
መተአረትዐ?
መትከብታይ
ጋሻ
ሓቆ
ጋእከ እግል እሎም ዲብ ለዐል
ለትሀደገው
ኣስእለት
እብ
ተማሞም አይወ እንዴ ትቤ
አስክ ትትከበቶም ነፍስከ ፈተሾት
ወዐገሎት እግል ለአትሓዜካቱ።
ምናተ ኢፋሉታይ ፍንቱይ ጠባዬዕ
ዲብ ፍንጌ ሓቴ ላሊ ወአድሐ
እግል ትቀይሩ ሰበት ኢልትቀደር
እንዴ ፈጠንከ አሌለዮት ምህም
ቱ። ናይ ጠቢዐት ተቅዪር ኣጊድ
ለመጽእ ጋር ምንመ ኢኮን ሀደፍ
ወምራድ ሐቆ ብከ ዲብ ረዪም
ለኢገብአ ወክድ ጠቢዐትከ
እግል ተአስኔ ልትቀደር። ዲብ
ሒን ሐጪር እብ መሻቂትከ
ወ ጋሻከ እግል ትትፈቴ ወ
አዳም እግል ትክሰብ ሐቆ አን
በትከ ለዶል ለሀ ፍሬ ተዐበትከካ
ጃቅፍ ክም ሀሌከ እግል ትዘከር
ብከ።
2.ናይ መአሰሳት መታክል
መትፋሃም፦
እሊ ጅንስ መታክል እሊ
ዲብ መአሰሰትነ ፍግሪት ሰነት
ለቡ መትፋሃም እግል ኢለሀሌ
ለልዐንቅፎ ወራታት መአሰሰት
ሸምል። ሸቃለ ወለልአሸቅዎም
ሰብ ሽቅል ጠባይዖም ዲብ
መአሰሰት
ሽቅሎም
እግል
ለአርእዉ ለቦም ጠባይዕ እብ
ግብአቱ ለዲብ ለዐል ለትሸረሐው
ምን ጠቢዐት ለልትበገሶ መታክል
መትፋሃም ክፈል ናይለ መአሰሰት
ላቱ መታክል ኩሉ ዲብ እለ
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ናገት ወድ አክቴ ለልትበሀል ሓልያይ ምን ጅመጃን እብ ምስምሰ
ጽኔዕ ወለዘበን ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ፦
ሐመድኮከ ዎ ረቢ በዐልዬ ለውዳዩ
ፍሩር ዔረ እቱ አቡከ እብ ግሳዩ
ምን ሓሁ ትገሰ ምን ወአቱ ወብዕራዩ
ምን ገርሀቱ ትገሰ ሽዒሩ ወሽንራዩ
እሲት ብእሰ አቤት ወውላድ እግል ዋልዳዩ
ሐም ሐምሁ አበ መስንኡ ወፈታዩ
ሞላዱ ኢዐለበ ወርዝቁ ወንዋዩ
እብ ኢገጽገጹ ወእብ ለኢናይ ናዩ
ጽኑዕ ተሀመጀ ወጸንዐ ሀመጃዩ
መሓዝ ዐቢ ነጽፈ ወእተም ዘረ ማዩ
እሊ አትባቃሉ ወእሊ አትባዳዩ
አቡከ ኢትረከበ ቅርዱ ወስራዩ
ኢነስአዩ ሚ ቡ ቅርሹ ወብላዩ
ትግራይ እብ ጅበቱ ወበልዋይ እብ ብላዩ
ጽኖዕ ለአርሕመኒ ወእሊ መከርማዩ
ከራይ ሐየት ቀትለት ወአቴት እብ ግዳዩ
ጭንጫይ መምበ ገብአ ወሐርማዝ ሐረስታዩ
መጅሙዐት እለ ለአቴ። እብ
ተውሳክ ሕዲነ እጅትመዕየት፡
ረዪም ፔሮክራሲ(ረያም መሳፈት
ፍንጌ ሸቃለ ወመሰኡሊን) ብዝሔ
ሽቅል ወሕዲነ ኣምር፡ ምህነት
ወለመስሉ ፍገሪት ሰኔት ለቡ
ናይ መአሰሰት መትፋሃም እግል
ኢለሀሌ ለልዐንቅፍ መታክል
ቱ።
3.ናይ ሰቃፈት መታክል
መትፋሃም፦
እለ እነብር ዲበ ለህሌነ እድንየ
ምን ቅያስ ወለልዐል ብዝሓም
ወለ ተሐባለከው ሰቀፋት እቡ
ለትበኔት ተ። ክምሰለ ጠቢዐት
አው ለመድ ናይለ ገብአ
ልግባእ ነፈር ምን ብዕድ ነፈር
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ለፈንትዩ ፡ ሐቴ ሰቃፈት ምና
ብዕደት ሰቃፈት ለትፈንትየ
ናየ ጠቢዐት በ። ምን ክልኦት
ለትፈናተው ጠባዬዕ ወለመድ
ለቡ መጅተመዓት ለመጽአው
አንፋር ዲበ ለወድዉ መትባዳል
ሐብሬ፡ እብ ሰበብ መትፈናታይ
ሰቃፋቶም ወለመዶም ናይ
መትፋሃም መታክል እግል
ልሳድፎም ምን አማን ለሬመ
ኢኮን። ምን ክምሰል እሊ ለመስል
መታክል እግል መትባልሖት
መትከብተትነ ናይ ውላድ ካርጅ
ሀገጊት እግል አመሮት እብ ክለ
ሒለቶም እግል ልክደሞ ወጅቦም
እግልሚ እሊ እት ሽቅሎም
ሴድያይ ሰበት ገብአቱ።
4.ናይ ዓፍየት መታክል
መትፋሃም፦
ምን ምስኩናም ለመጽእ
መታክል መትፋሃም ምስለ
ናይ ጣቢዐት መታክል እግል
ልትሓሰብ ለወጅቡ ምንመ ቱ፡
ምስክና እብ ክልቀት ሌጠ ለመጽእ
ሰበት ኢኮን እግል ልትዓለጅ
ወልሕዬ ለቀድር አሰክ ገብአ፡
ምስለ ኣዳም ለሸቅዩ መታክል
እግል
ልትሓሰብ
ቀድር።
እግል መሰል፦ናይ ዕንታት
ምስክና ምን ቅራአት ወግንሐት
ለለዐንቅፍ ቱ።ምስክና እዘንመ
ምን ስመዕ ወምስክና ሓንገል
ምን ኣተርከዞት ለለዐዓንቅፍ
ገብእእ እትህለ፡ ምስክነ አንያብ
፡ንሳል ወኣንፍ መ ምን ህግያ
ለልዐንቅፎ ቶም።
ልተላሌ….
ገጽ
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እት ዐለዮ ለነብሮ ሸባብ ምን ዐለዮ ሚ እግል ልክሰቦ ቦም?

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

እትሊ ወክድ እሊ እብ ለትፈናተ
አስባብ እት ዐለዮ ነብሮ ለህለው
ሸባብ ኤረትርየ ዕልቦም ሰኒ ወአማን
ብርኩት ቱ፡ ዐለዮ ዐለዮ ምንመ
ገብእ ምን እሊ ወጠንከ ለኢገብአ
ምጅተመዕ ወምድር ሚ እግል
ልክሰቦ ለልሐድዶ ላኪን ለሸባብ
ቶም፡ዝሩፍ እዲነ ወስያሳትለ እቱ
ነብሮ ድወል ለሰድዮም ምንመ
ኢገብእ ክሉ መታክል እት አብካት
እንዴ በደለዉ እብሊ ህዬ እምበል
ሕላሌ ዶል ከድሞ ወሀደፎም
ዶል ለአነጽሮ ብዞሕ ዝሮታት
እንዴ ከስበው ፈጅር ዐዶም እግል
ለአቅብሎ ክም ቀድሮ እሙር ቱ።
ምናተ ገሌ ሸባብ ዘበን ሸበቶም
እት ብላሽ እንዴ አብደው እምበል
ብልዐት ወስትየ ብዕድ ለህለ ሰበት
ኢመስሎም ፈጅር ዕምር ሸበቶም
እንዴ አብደው እግል ሬፍዒት
ወሰዳይት ዐዶም ለልአቀብሎመ
ኢትሰአነው።ከእግልዮም
እት
ሰፍሐት ሸባብ እት ዐለዮ ለነብሮ
ሸባብ ምን ዐለዮ ሚ እግል ልክሰቦ
ቦም ለልብል ክቱብ እንዴ ጸበጥነ
ማጻምኩም ህሌነ፡ ከእትሊ ምን
ብዝሕማ ሸባብ ለትረከበ ተጃርብ
እንዴ አትዳሌነ ማጻምኩም ህሌነ።
ከአሰል እት ዐለዮ ለነብሮ ሸባብ
እለን ንቃጥ እለን እንዴ ኣመረው
እግል ልሽቀው ክምሰል ቦም
ወእተን አንተብሀው ምንገብእ
ህዬ እግል ልትዐወቶ ክም ቀድሮ
እግል ለኣምሮ ወጅቦም መስለኒ
ለንቃጥ እለን ለተልያ ተን
1.ሀደፍ ሐደዶት 2.እት ዓዳት ኖስ
ሓፈዞት 3.መተድብረት ግብአት
4.እጅትማዕየት ጠውሮት5.ክህላይ
6.ዕልም ወቴክኖሎጂ ክስበት
7.ወጠንየት ብንየት
ገሌ ምነ
እግል ልውሮሱ ለወጅቦም ጋር
ቱ።
እለን ንቃጥ እለን እብ ሐት
ሐቴ ዶል እንርእየን ለሔሳ ገብእ፡
እግልሚ ለህሌት እግለን ፍንቲት
እብ ዋድሕ እግል ትትርኤነ ሰበት
ትቀድር ቱ።

1.ሀደፍከ ሐደዶት፦ ዎሮት
እት ዐለዮ ወእብ ፍንቱይ እት
ሶደን ለነብር ሻብ ምስሉ ክም
ትኣምርኮ፡ አስክ ሶዳን ከፎ ጊስከ
ዶል እቤሉ ለልአትዐጅብ በሊስ
ሀቤኒ። ወላሂ አነ ሽቅል ሰኒ ዐለ
እግልዬ እት ኤረትርየ ኢትአምነኒ
ትገብእ ቀደም ዐስር ሰነት ለገብእ
እምበል ነብራዬ ወብዕድ አበልዬ
4000 ነቅፈ እደፈዕ ዐልኮ፡ ምስል
አበልዬ ህዬ እሊቱ እግል ኢበለከ
ይእቀድርብ ማል ሰኒ ብዞሕ ቱ፡
እብላዬ እት እሸቄ እብ ዕርፍ አክለ
ዐድ መጸኮ ክሎም ለመልህያምዬ
እንዴ ጌሰው ጸንሑኒ ዐለው ወእብ
ገበይ ኢንተርኔት እንተ ቀሺም

አስክ እለ እት ዐድነ ህሌከ ልብሉኒ
ሰበት ዐለው እሊታት እንዴ አሰረ
እቼ ምን ኤረትርየ ፈግርኮ እቱ ክም
በጽሐኮ ላኪን ሰኒ ወአማን ተዐስኮ
እግልሚ እቱ አሰልፍ ሕሽመት
አለብከ ግራሁ እግል ከብድካመ
ለገብእ ማል ሰበት አለብከ ምን
እዴ እትአፍ እግል ትርከብ ትሸቄ
እለ ዶል እለ ሰኒ ተዐስኮ ትዕስ
ላኪን ሐቴ እግል ትብለስ ቀድር
ሰበት ይዐለት እባዬ እኩይ እት
አነ ብዞሕ ከልአኮ ግራሁ ላተ እበ
እኪት መንበረት እንዴ ትሰሐልኮ
ዮም ሽውየ ትንፋስ ለልሀይበኒ
ወምን ሐምቅ ቤት እጃርዬ ለትከርዕ
እግልዬ አካን ሽቅል ዋዲ ህሌኮ
ምናተ ለምስዳር ለእግለ ነስአኮ ሰኒ
ቃትለቼ ህሌት ተአምር አስክ እለ
ሃዲ ይህሌኮ ስታቼ ወምስተቅበልዬ
ደመረት ቤሌኒ።
እምበል እሊመ ብዕዳም ሸባብ
አስክ አሮበ ለጌሰው ወለ አቅበለው
ክም ህለው ሳምዕ ህሌኮ፡ አሮበ ሚ
ገብአት እቶም እንዴ እቤ እግለ
እቦም ዳግሞ ለዐለው አንፋር ዶል
ሰአልኮዎም አሮበ ሳክተ ቤለው
ሰላዲ ኩሪት መስሎም ዐለ ሐር

ላኪን ደለ እበ ጌሰው አካን እምበል
እብ ድራሰት እብ ብዕድ ሽቅል
ረኪብ አበው እምበልሃመ ክም
ከልብ እሱር ነብረከ እትቤከ ገብአት
እቶም እብለ ዐድ አብዕብ አለቦም
ወዐድ ሐል ወእብላመ ህዬ ህጅክ
መልህያም ይህላኒ ዎሮከ አስክ
ሽቅሉ ልትሸምጠጥ ምኖም ገብአ
እሊ ህዬ ኢቀድረዉ ቤለውኒ።
ህቶም ለአሮበ እብ ከፎ ጋይሳመ
ዐለው? እንዴ እቤ ዶል ሰአልኩዎም፡
ለልአትዐጅበካቱ አዳም አሮበ ገይስ
ህለ ሰበት ትበሀለው አፎ ሕናመ
ይእንገይስ እንዴ ቤለው ጌሰወ እት
ኢኮን አሮበ ኣግል ሊጊሶ ንየት
ይዐለት እግሎም በስ መልህያሞም
አክጠዎም ቤለውኒ።
ምን እለን አምሳላት እለን
ለእንርእዩ ምን ለሀሌ እሎም ሸባብ
እሎም ሀደፍ እምበል አለቦም ቱ
እት ዎሮ ስታት ለበጽሐው ክምሰለ
ሸማል ጌልሎም ሄረረው ቶም። ሶዳን
እግልሚ ገይሰ ክም ዐለ ለኢለአምር
ሻብ ወእብ ክሱስ ሶዳን ሐብሬ
ካፍየት ለአለቡ እት ሶደን እንዴ
መጸ እግል ልቶአወት ወልትቀደም

ሐሲብ ጌገ ቱ። እግልሚ ሀደፍ ለቡ
ነፈር አሰልፍ ሐቴ ሓጀት እግል
ሊዴ አውመ ምስዳር እግል ልንሰእ
ገብአ ምንገብእ ክሉ እብ ስታት
እንዴ ገንሐዩ እትወረቀት እብ
ቀለም እንዴ ዓረረ ወበሀስ ወዳቱ
ምስዳር ለነስእ። እሊ ሻብ እሊ ላኪን
ሀደፍ ለአለቡ ሰበት ገብአ ለእግሉ
ባኒ ዐለ መስተቅበል ከስረ ወግረ
ዐቅበለ፡ እሊ መስተቅበል እሊ እግል
ልርከብ አዜመ ምን ሐዲስ ታቴ
ልብል ህለ እግልሚ ለእት እዴሁ
ለዐለት ዝሕረት ሰበት አብደያቱ።
ለብዕድመ ሸባብ ለአሮበ ጌሰው
ለክምሰልሀ አሮበ ምድር ዕልም ክምተ
ክሉ ለልአመረ አማንተ ሰበት እሊ
እብ ሀደፍ ገይሰ ምን ለዐሌ ርሑ
እተ እንዴ አቅበለ እግል ልሰአላቱ
ወጅቡ ለዐለ አስእለት ዐለ እግሉ፡
አነ ምን አነ? እት አሮበ ሚ እግል
ኢዴ እቀድር? ደረጀት ድራሰቼ ሚ
ትመስል? እቱ ለሳድፈኒ ተሐዲ ሚ
እግል ልምሰል ቱ ወእብ ከፎ እግል
እዋጅሁ ወጅበኒ? አውለውያቼ እቱ
ሚ ቱ? ሓለት ጀውለ ምድር ሚ
ደረር እግል ልሰብብ እቼ ቀድር?
ወእግሉ ለመስል አስእለት እቡ
ርሖም እንዴት ትሰአልው ብጉሳም
ምን ገብኦ ለምስዳር ወነስአወ
አውመ ወኢነስአወ ዐለው።
ሰበት እሊ ክል ዶል ሀደፍ
ብከ ምንገብእ ለትሄርር እበ ገበይ

ሰበት ትትሐደድ ለእግሉ ትሄርር
ህሌከ ሀደፍመ አስኩ ትገይስ ክም
ህሌከ ምን ወክድ እት ወክድ
ለተአመጽአ ዐውቴ እበ እግል
ትትአከድ ትቀድር።
ከእት ዐለዮ ለህለው ሸባብ
ሀደፎም እብ አውለውያት እግል
ለአድሉ ወጅቦም፡ እሊ ዶል ወድዩ
ህዬ ደረጀት እግል ልብጽሖ ወእግል
ርሖም ወዐዶም እግል ልግብኦ
ቀድሮ።
2. እት ዓዳት ኖስ ሓፈዞት፡ እለ
ንቅጠት እለ ምነ አግደ ንቃጥ እንዴ
ገብአት ትትርኤኒ ዎሮት ነፈር
እት ሀደፉ እግል ልብጸሕ ገብአ
ምንገብእ ናይ ምጅተምዑ ሳልፍ፡
ደያነቱ ፡ዓዳቱ ወተቃሊዱ እቱ
እግል ልሓፍዝ ላዝም ቱ። ሕርየት
ኖስ በሀለት ሐቅ እንሳንየት እንዴ
ትበሀለ ኣት አሮባታት ወብዕድ
ድወል ለትትሀየብ ሐቅ ነብሪ ምስል
ወብዕድ ጋራት እቱ ለህለ ዓዳት
ወነባሪ ምጅተመዐከ ሰበት ኢገብአ
ቅየምከ እግል ኢትአዝቤ መትደጋግ
ለአትሐዜከ፡ ክም ምራድከ ከምረት

እግል ትገራድዕ ወክም አድግ
ጥሉቅ ሃእ-ሃእ እግል ቲበል እጁዝ
እግልከ ገብአ ምንገብእ ወእንተ
እሊ እንዴ ርኤከ ጠለቅከ ምንገብእ
ገበይ በደ ሰበት ጸበጥከ እግል
ትትዐወት ለህለ እግልከ በክት እት
ዐዳገ ከሬካሁ በሀለት ቱ። እብ
ዎሮት እት አውስትራልየ ለነብር
መዋጥን ለትከተበ ክታብ “ምን
አስመረ አስክ ያረ” ለህሌት ቅሰት
እሊ ለትሸርሕ ተ፡ አውስትራልየ
ሕርየት አንሳት ምን ቅያስ ወልዐል
ምነ ልሀይበ ድወል ተ እሊ ህዬ
ምስል ቅየም ምጅተመዕነ ለይገስ
ቱ፡ ሐቴ ፈታየ እንዴ ጠለቀት
ዎሮት ነፈር ለትሀዴ ሻበት ሐቆ ከም
ስኒን ለፈታየ እት አውስትራልየ
ትረክቡ፡ እብሊ ህዬ ምስለ ፈታየ
ሻሞም እንዴ ሐደሰው ለእበ ብእሰ
ጋብእ ለዐለ ዐቅድ እንዴ ወለት
ገበይ ሀበቱ ምስል እሊ በዐል
ሻመ ህዳይ ክም ወዴ ወለብእሰ
እንትሓር ክም ወደ ለትሐብር ተ፡
እምበል እሊመ ዎሮት መልሀዬ
መልሀይ ሚ ቱ አፎ ሸፈግከ ክም
እቤሉ ያየ ምን እሊ ወክድ እሊ
አብዘሐኮ ምንገብእ ለእሲቼ እግል
ትጥረዘኒ ትቀድር ቤሌኒ እሊ እት
ልደአል ለቤለዩ ቱ፡ ምናተ ለአማን
እሲት ትግበእ ወሻበት ሕርየት
ብዝሕት ሰበት በን ምን ቅየም
ወዓዳት ምጅተመዕ እግል ልፍገረ
ለልአትናይተን ቱ፡ እሊ ላኪን ምስል
ቅየም ምጅተመዐነ ለገይስ ሰበት
ኢገብአ እሊ ናዬ ኢኮን እግል ኒበሉ
ወእግል ኒሪሙ ወጅበነ።ብዝሕማ
ህለው እት በረ ለነብሮ ሸባብ
እብ ፍንቱይ እት ድወል አሮበ
ወእግሉ ለመስል ድወል ምናተ
ቅየም ምጅተመዖም እቱ እንዴ
ሓፈዘው ሰበት ልሄሮ ምን በደ እት
በቃለ እንዴ ተዐደው እግል ዐዶም
ወርሖም ለገብኦ ህለው እሎም ህዬ
ለበዝሐው ምን እት ካርጅ ለህለው
ኤረትርዪን ለከምክሞ ቶም፡ ሸባብ
ውላዶም ለእቱ ህለው ምጅተመዕ
ምጅተምዖም ሰበት ኢገብአ ምን
እሊ ምጅተመዕ እሊ እለ ወእለ
እግል ንንሰእ ቱ እለ ወዴኩም
ምንገብእ እለ ትረከበኩም ወብዕድ
እት ልብሎ ዓዳቶም ወዓዳት
ኦአዶም ለለብሰው ሸባብ ለወደዎም
ብዝሕማ ቶም ምናተ እሎም ሸባብ
ለእት ዕምር ሸበት ምን ኤረትርየ
ካርጅ ለገይሶ ዓዳቶም ወተቃሊዶም
ክምሰልሁመ ቅየሞም እቱ እግል
ልሓፍዞ ዝያድ ለገብአ ነፈር
መስኡልየት ለረፍዖቶም እግል ሚ
እሎም እትሊ ቅየም ወዓዳት ሰበት
ዐበው ወትረበው ቱ።
እሊ ዶል ለሐሽሞ ከምን በደ
ከምረት፡ቅሕብ መከደራት ወብዕድ
ዶል ረይሞ እት ክል ወራቶም
ዕዉታም እግል ልግብኦ ለዐበ በክት
ህለ እግሎም ሰበት እሊ ካርጅ
ወእብ ፍንቱይ አሮበ እት ቅየም
ምጅተመዕ አፍሪቀ እምትሓን
ለትወዴ ሰበት ገብአ ክል ሻብ
እትሊ እኝዴ ሓፈዘ እግል ልሄርር
ህለ እግሉ፡ ለትሰረረት ክሉ ረአሱ

እት ብቆት እግል ልሸመም ቱ።

3.መተድብረት ግብአት፦
መምክን
ለእግለ
ኢትጸበርከ
መንበረት እግል ትንበር ትቀድር፡
እብለ አብያት ጥዉር እብለ
መንበረት ሳክበት ወእብላመ ነብረ
ሰኔት እግል ትብለዕ ወትንበር
ትቀድር ምናተ እግል ርሕከ
እግል ትሰአሉ ለብከ አስእለት ህለ፡
እግልሚ ዐለዮ ጊስኮ? ምን ዐለዮ
ሚ እግል እክሰብ ብዬ? እት ሸበቼ
ለእረክበ ሰላዲ እብ ከፎ ኣግል
እተድብረ ብዬ? ምነ እረክቡ ማል
አክልአዪቱ ለልአትሐዜኒ? ለተርፈ
ማልዬ ህዬ ሚ ኣግል ኢደዩ ብዬ?
ወብዕድ እግል ልትሰአል ወጅቡ፡
እግልሚ ምን ዐለዮ እግል ልርከቡ
ለቀርድ ወልሐውን ወልብቀዕ ገሌ
ምን ማሉ እንዴ ጸብጠ ፈጅር እት
ኦአዱ ክም አቅበለ ቤት ለእተ ለአቴ
ወመአሰሰት ለእበ ልትናበር እግል
ልውዴ ሰበት ወጅቡ ቱ፡ እሊ እግል
ሊዴ ገብአ ምንገብእ ህዬ ምነ እለ
ረክብ ሐዋኒት እት ለአክብ ፈጅር
እብ ሐቴ ገበይ ለትአበትኩ ሰላዲ
እግል ልምጸእ ቀድር ሰበት እሊ
ተድበሮት ለሚድ ለሔሳቱ።
ዎሮት እት ሐቴ ደውለት አሮበ
ነብር ለዐለ ሻብ እግል ልህዴ
ኤረትርየ ማጽእ ዐለ መልሀይ ከፎ
ህሌኩም ወፍላን ከፎ ህለ እቤሉ
እብ ዎሮት መልሀዬ እግል እትካበሩ
ሰበት ሐዜኮ፡ ህቱመ ተማም ህለ
እንዴ ቤለ ማሽግ እት እንቱ ሰበት
ሐበሬኒ ሓለቱ እግል እድሌ እንዴ
እቤ እንሻለ ሰላዲ ለአክብ ህለ
ክእነ ናይከ እግል ልህዴ እቤሉ፡
እለ ዶል እለ ፍላን ሙሽ እግል
ልህዴ እግል ልሳፍርመ ምን ለሐዜ
ናይ ሰፈር ጥያረት ተስከረት እግል
ልዛቤ ኢቀድር ቤሌኒ እለ ዶል
እለ እበ ህግያሁ እት እትዐጀብ
እቱ ከሚ ገብአ ምስል እት አሮበ
ይህሌኩም ማሚ? እቤሉ አይወ
አሮባመ ለሰክበ ሰክብ እቱ ወለ
ለሀበ ትርሕም እቱ ከዐውል
ለሀበቱ ተሀይቡ መልሀይከ ላኪን
ብለዕ ወስከብ በሉ ሕነ ላሊ
ወአምዕል ሰበት ሸቄነ ወእንዴ
ሽቅል ይእንቀብብ ለትትቀደረነ
ወዴናቱ ዮም እግል ህዳይ
እመጽእ ለህሌነ ህቱ ላኪን እሊታት
ይአምሩ ሕኩመት ለትሀይቡተ
ሰላዲ እግለ እዴሁ ሰበት መድድ
ወህተ ህዬ ምን መሳሪፉ ሰበት
ኢትሐልፍ ቱ፡እምበል እሊመ
ሕነ ለእበ መጸነ ወእት አየ ክም
ህሌነ ሰበት ንአምር ዶል ሐቴ
ምን ወጅበት ነብረነ እት ነአነቅስ
ወዶልመ ሐቴ እት ንትከአር ቱ
እለ ሰላዲ እለ ለአከብነ ሐር ህዬ
ማል ተዐሪፈት እት ተዐሪፈት ዶል
ከርየ ቱ ለልትረከብ እትኢኮን
እንዴ ትከመረ ኢከን ለልትረከብ
ቤሌኒ ወትሳርሐኮ ምኑ እሊ ህዬ
ተድበሮት አክልአዪ ምህም ክም
ቱ አከደ እግልዬ።
ልተላሌ…

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
12ይት ሰነት ዕልብ 11
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ገጽ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ነሲሐት
ለናይ አማን አብ
ለአብ ክመ እተ ዓደቱ
ላሊ ምድር ዐድ ዶል ዔረ፡
እተ ቁርፈት ለወልዱ ሰክብ
እተ ክርን ብካይ ሰምዐ፡ ሰኒ
ህሉግ ወእብ ፈርሀት እት
ለአርዐዴ እንዴ አተ እቱ ምነ
ምስምሳለ ብካዩ ትሰእለዩ።
ለጀነ ሒለት እበ ልትሃጌ
ስእን እት እንቱ፣ ዮም ምሴት
እሊ ፍላናይ ለጄራነ (መስኒሁ
እግል አብዕብዬ ዐሊ) ህቱ
ሞተ ቤለዩ።
ለአብ ህዬ እለ ክም ሰምዐ
ሰኒ ፍኩር እት እንቱ፣ ሚ
ትቤ! ፍላን ሞተ ትቤ!
ሊሙት እግልከ እሊ ካርፍ
ድግለል እሊ ምን መይት
እንተ ሚ ነቅሰት ምንከ፡ ህቱ
ሐዞቱ ምን እለ እዲነ ሐቴመ
ሓድግ ምነ ይሀለ፡ ሐር ህዬ
ስነትካመ ኢኮን..ከእንተ አዜ
እብ ረሕመት እቱ ትበኬ
ህሌከ፡ እለ እንተ ጀነ ከፎ
ግሉል እንተ! ምን ክሉ ህዬ
አነ ለጀሬት እትከ እንዴ
ትቀዌት እትዬ እብ ድንጋጽ
ልብዬ ጋይስ ዐለ..ገሌ ምሲበት
ለጀሬት
እትነ
መስሌኒ፡
እሊ ክሉ ብካይ ጀላብ እሊ
ድግለል ቱ፡ ምን ኣመረ ህዬ
አነ ምን እመይት አክል እሊ
ወበኬከኒ ኢመስለኒ! የለ ትም
እንዴ ትቤ ስከብ ቤለዩ።

ለጀነ
ዕንታቱ
አናቤዕ
ሙሉእ እት እንቱ ወአሻይርለ
ሐዘን ሰኒ ዋዴሕ እቱ እት
እግል አቡሁ እንዴ አቅመተዩ፣
ሰኒ ኣማንካቱ፡ ክሉ ረእሱ
አክሉ
ይእበኬከ!
አስክ
መድረሰት እግል ለአብጸሐኒ
እብ እዴዬ ታቴ ለቤሌኒ
ማህቱ ቱ፡ ህቱቱ ማሚ ምን
መሳኒት ሸር እንዴ አሪምኮ
ምስል መሳኒት ኬር እግል
ኢጊስ ለአድረሴኒ፡ ወህቱቱ
ማሚ እግል ሒፈዝ ወእግል
እድረስ ለአትናየቴኒ።
እንተ ህዬ ሚ ዋዲ እግልዬ
እንተ? እብ ስም ሌጠ አቡዬ
ዐልከ፡ እንተ አብ ገሮብዬ ሌጠ
እንተ፡ ህቱ ህዬ አብ ናይ ርሕዬ
ዐለ፡ ዮም እግል እብከዩቱ፡
ወእግል ክል ዶል እት እበክዩ
እግል እንበር ቱ፡ ህቱቱ ማሚ
ለናይ አማን አቡዬ ቤለዩ፡
ወእብ ብካይ ሲቅ ቤለ..እተ
ዶል ለሃቱ ለአብ እበ ዐገቡ
ለሸዐረ፡ ወህግያለ ወልዱ ሰኒ
ሰበት አሰረት እቱ ለገሮቡ
ከሸ ወዕንታቱ አናቤዕ እግል
ለአትቃጥር ሐዘ፡ ..ወእተ
ዶሉ እግለ ወልዱ እተ ነሕሩ
እንዴ ሐቅፈዩ፡ ምነ ምዕል
ለሀ እንዴ አንበተ ወልዱ ክል
ዶል ቅሩቡ ጸብጡ ውብዞሕ
እህትማም
እት
ለሀይቡ
አተላለ።

ናይ ደንጎበ እሕሳእየት ክመ
ልብላሁ፡ ምን 40% ወለዐል ለገቦኦ
ምነ እብ ሞባይል ለልትነፍዖ አንፋር፡
ለተለፎናቶም እተ መተርኣሶም
ለአዝሞ ምነን፡ ምናተ ክመ ፎክስ
ንዩዝ ለልትበሀል ዌብ ሳይት ለሀበየ
ሐብረ፡ ተለፎንከ እተ ዐራትከ እግል
ኢትሕደገ ልመንዖ፡ የም አለቦም
ናይ ዓፍየት ተሕዚራት ወመሰምስ
ህለው ከምኖም እሊ ተሌ ንርኤ፣
ምስምሰ እሳት (ነድ) እግል
ትግበእ ትቀድር፡

ሄርሞን
ክም
ከስፍ
ሰበት
ወዴ፡ ለባዮሎጃይት ሳዐት እተ
ኢመስኩበት ከልቅ፡ ከእብለ ምስምሰ
እንተ ስካብ ራዉግ ወፋይግ እግል
ትስከብ ትትሸነህ ሐቆ ገብአከ፡
ድራሳት ክመ ለሐብራሁ እግል
እለ ጌረማናይት በርሀት እለ እብ
ውሑዱ ቀደም ዶል ስካብከ እግል
መደት 2 ሳዐት ለገብእ ወቅት
እግል ትትራየመ ለአትሐዜከ።
ሞላድ ሞባይል ተለፎናት
ወሕማም ስረጣን

የም አለቦም ምስምሳሆም ከሪ
ተለፎን እት ሐን መከደት ላቶም
ናይ እስት ነድ ህለው፡ ወካሰተን
ህዬ ለተለፎን እት ሻሕን (ቻርጀር)
እስርት ህሌት ምን ገብእ፡ ምስምሰ
እግል ነድ እሳት ትገብእ፡ እሊ
ጋር እሊ ብዞሕ ዶል ለልትርኤመ
ኢልግበእ እት ኢኮን፡ ህቱዲ ምነ
መከደት እንዴ አንበተ አስክ ክሎም
እተ ባክ ለህለው ሓጃት እግል
ለአንድድ ሰበብ ገብእ።
ኣቢ ስካብ

ሰኒ ምህም
ላቱ
እግል
ልትአመር ለወጅቡ ጋር ሀለ፡
ህቱ ህዬ፡ አኪደት ለቡ ተለፎናት
ሞባይል ምስል ሕማም ሰረጣን
ሞላድ አለበን ለትብል ሓብሬ
ይህሌት፡ ወእተ ክምሰልሁመ
አክል ሕድ አኪደት ለቡ ሞባይላት
ሕማም ሰረጣን ልግበእ መብዕድ
ደረር ኢሰብበ ለትብል ሓብሬመ
ይህሌት፡ ምናተ ገሌ ድራሳት ሀልየ፡
ለድራሳት ሞባይላት ናይ ኤክስረይ
እንጭሮርሓይ ክም ነደአ፡ ወእሊ
እንጭሮርሓይ እሊ ህዬ እት ሰነት
2011መነዘመት ዓፍየት እዲነ ክም
ዔማት መትሰርጣን እት አጀኒት
ነኣይሽ ክምቱ ነስአቱ፡ እብለ
ምስምሰ ሕኔት እንዴ ሐመምከ
መትሳራይ ምን በዲርከ መትነጃይ
ሰበት ልትፈደል ሕሳብ እግል
ልግበእ እሉ ለለአትሐዜ ጋር ቱ።

ናይ ሞባይል ተለፎናት ልግቦኦ
መዓመተን ብዕዳም ናይ ቴክኖልጂ
አጅህዘት ክም ከረ ተለፍዝዮን፡
ጌረማኒ እንጭሮርሓይ ለትትበሀል
በርሀት ለአፈግሮ፡ ከእለ በርሀት
እለ በርሀት እለ ህዬ እግለ ህርጋቴ
ለሰብብ “ሜላቶኒን” ለልትበሀል

ምን አምሳላት ገባይል

“ውቁል እት እንተ ትደሀር፡ እብ ልባብ ተዓመል፡ እት ወቅት
ደቅብከ ዕደል ወሒለት እት ብከ ዓፌ።” (ዐረብ)
“ዕልም ምን ሰቡ ንስእዎ ወልባብ ምን ለቢባም።” (እንግሊዝ)
“እሲት አውመ ተሐክም አውመ ትከድም።” (ግሪክ)

በሀል

• ዎሮት ሸዐብ እግል ተኣምር ሐዜከ ምን
ገብእ ለአንሳቶም አቅምት።
•
ሐት-ሐቴ ዶል ደንጎበ ለመስል እትነ፡ ምናተ
ብዳየት ሐዲሰት ለትገብእ እቱ አውቃት ሰኒ ብዞሕ ቱ።
•
ደዖታት እምበለ ሕነ ለነሀይበንተ ተርጀመት
ካልእ ተርጀመት አለበን።
• ሐቴ ገበይ ውላድ ኣደሚ እብ ክሱስከ
እብ ኬር ክም ለሀድጎ ለትወዴ እበ፡ እንተ እት
ዐመል ኬር ዶል ትትፈረር ሌጠቱ።

መዕሉመት

አዜ ቅሩብ ለትወለደ ጀኔታይ እብ ምግባይ ወግም ዲብ ቀበት
ሐቴ ምዕል ሐድ 113 ደቂቀት ለገብእ ወቅት በኬ..ወለእሉ
ልክዔ አናቤዕ እግል ረዓየት ዓፍየቱ ብዝሕት ሰዳይት ገብእ።

ዝበድ
ዛዖታት

ወቅት ለናይ ሐያትከ ዕምለት (ሰላዲ) ቱ፡ ለሐቴ እት እዴከ ለህሌት
ዕምለት ህቱ ሌጠ ቱ፡ ላመ እብ እስወ ገበይ እግል ትትሸረፍ ክም ብእተ
ለለሐድድ እንተ ሌጠ ቱ። ከሕሳብከ ውዴ ወብዞሕ ተደገግ እሉ፡
ብዕዳም እግል ልስሮፉ እትከ በክት ኢተሀብ።

ተበሰም

ዎሮት ነፈር ሐመ፡ ሐር
እግል
ልዕዶዱ
እንዴ
ቤለው ብዝሓም መሳኒቱ
ወፈተቹ
መጽአዉ፡
እሎም
ማጽኣሙ
ለዐለው
ለጀማዬዕ
ምስሉ
ጉሱያም
እት እንቶም ወእት
ለአትሃጁኩ
እግል
ወቅት ሰኒ ረዪም ዶል
ጸንሐው፡ ህቱ ህዬ
ምስለ ተዐብለ ገሮቡ
መትሐማሎም አበ ሰኒ
መሽገ ምኖም፡ ህቶም ላተ
ለሓለቱ ልብ ምን ኢከረው እለ፡
ም
ነ
ምትክራሩ እብ ብጣሩ እንዴ ገብአ ለመከደቱ ነስአ ወምነ ቤት
እንዴ ፈግረ፣ የሀው የሀው..እሊ ሕሙምኩም ግድም ረቢ ሻፍሁ
ሀለ ቤለዮም።
ዎሮት ነፈር ሐመ፡ ሐር እግል ልዕዶዱ እንዴ ቤለው
ብዝሓም መሳኒቱ ወፈተቹ መጽአዉ፡ እሎም ማጽኣሙ ለዐለው
ለጀማዬዕ ምስሉ ጉሱያም እት እንቶም ወእት ለአትሃጁኩ እግል
ወቅት ሰኒ ረዪም ዶል ጸንሐው፡ ህቱ ህዬ ምስለ ተዐብለ ገሮቡ
መትሐማሎም አበ ሰኒ መሽገ ምኖም፡ ህቶም ላተ ለሓለቱ ልብ
ምን ኢከረው እለ፡ ምነ ምትክራሩ እብ ብጣሩ እንዴ ገብአ
ለመከደቱ ነስአ ወምነ ቤት እንዴ ፈግረ፣ የሀው የሀው..እሊ
ሕሙምኩም ግድም ረቢ ሻፍሁ ሀለ ቤለዮም።
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በሀል
እ’ሙራም

• “ዎሮት ፈሪቅ እተ
አስስ እቱ ወቅት፡ አነ ክል ዶል
ዐውቴ ለፈቱ አንፋር እሎም ሐረ፡
ከዎሮትመ ምኖም ኢረከብኮ ምን
ገብእ፡ ሀዚመት ለኢፈቱ አንፋር
እሎም ሐዜ።” (ሮስ ብሮት)
•
“እት ቀዳሚቱ ለትመለከ
ሓሪቱመ ምን እዴሁ ኢትፈግር፡
ወእት ሓድረቱ ለትሐከመ እተ
ክምሰልሀ ቀዳሚቱመ እት እዴሁ
ተ፡ ወድ ኣደሚ ለዎሮት ለሐቴ
እንዴ ኢለአነትጅ ለለአስተህልክ
መክሉቅ
ቱ፡
ህቱ
ሐሊብ
ኢልትሐለብ ወእንቆቅሖ ኢወልድ፡
ወንዌ እንዴ ጸብጠ አሰረ እግል
ልግበእመ ዐደድ እለ ሒለት አለቡ፡
ወእንዴ ሰዓመ መንተሌ እበ እንዴ
ዐረ እለ ኢጸብጥ፡ ወምስል እሊ
ክሉ ህቱ መንበ ክሎም ሔዋናት
ቱ።” (ጆርጅ ኦሬል)

ጣዓሞ
አዲሶን ሰኒ ሽቅል ፈቴ ሰበት
ነብረ፡ ሽቅል እትለ ረክብ እቱ
ወቅት ምን ቅያስ ወለዐል ፈሬሕ
ወልትለወቅ ነብረ፡ ወእተ አካንለ
ተጃርቡ (ላባራቶሪ) ብዞሕ ወቅት
ለሓልፍ ሰበት ዐለ፡ እሊ ህዬ እግል
እሲቱ ብዞሕ መሻቀለት ወዴ እተ
ዐለ፡ ሐር ሐቴ ምዕል እሊ ግር
እሊ ምን ቅያስ ወለዐል ሰበት
ወደዩ፡ በህለት አዲሶን እተ አካንለ
ተጃርቡ ክም አተ ክሉ ረእሱ
እንዴ ኢፈግር ምነ ወዐለ፡ ከዲቡ
ውዕል እንዴ ዐለ ክም ዔረ እሲቱ
ሰኒ ጪጭ ትቤ እቱ፡ አምዕል እብ
ግዲደ ዲቡ ወዐልከ ሚ ሓለት
ተ እለ፡ አዜ ከላስ ቅሩብ ራሐት
እግል ትንሰእ ለአትሐዜከ ሰበት
ሀለ እጃዘት እግል ትንሰእ ቱ
ቴለቱ። ህቱ ህዬ፣ ከእጃዘት ነስአኮ
ምን ገብእ አየ እግል ኢጊስቱ
እት ልብል ትሰእለየ። ህተ ህዬ
እተ እለ ትፈቴ ወእግል ቲጊሰ
ለትተምኔ አካን ትገይስ ወእተ
ተዓርፍ ቴለቱ። አዲሶን ህዬ፡
ከላስ እለ ምን ገብእ አስከ እግል
ኢጊስቱ ቤለየ ወእተ ዶሉ አስክለ
ላብራቶሪሁ ዐቅበለ።
ሐቴ ምዕል ህዬ ዎሮት ሰሐፊ
ምስል እሊ በዐል አልፍ እክትሻፍ
ላቱ ዓልም መቃበለት እግል ሊዴ
እንዴ ቤለ ጌሰዩ፡ እሊ ዐቢ ዓልም
ህዬ አበ እሉ ወሐቴመ እግል
ልትሃገዩ ኢቀድረ። ለሰሐፊ ህዬ
እለ ክም ጀሬት እቱ፡ ምዕል
ሓሪት ድግም ረያም ምስል
“ለዐበ ሜህዛይ ናይ እለ እዲነ”
እት ሐንለ ልብል አርእስ፡ ረያም
መቃበለት አፍገረ፡ ህቱ ህዬ እለ
መቃበልት እለ ክም ረአ፡ እንዴ
አተሰለ እቱ “ለዐበ ሜህዛይ ዲብ
እለ እዲነ እንታቱ እት ኢኮን አነ
ኢኮን” ቤለዩ።

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

አደወሮት ክታብ ተአሪክ ሐያት መርሑም፡
ፈናን አልአሚን ዓብደለጢፍ
ዮም 27/2/019 ሳዐት 6፡
00 ናይ ምሴ እግል አደወሮት
እብ ክሱስ ፈናን፡ መርሑም
አልአሚን ዓብደለጢፍ ፡ እብ ሰሕፊ
መሕሙድ ዓብደለ (አቡክፋሕ)
ለትከተበ ክታብ እግል እት ዓቃት
ጂነር ክልብ ጅምዓም ዐልነ። እተ
መነሰበት ብዝሓም ፈናኔን ወእት
ፈን ለለትሐሰሮ አንፋር ሹርካም
ዐለው።
መመቅረሕይ
ናይለ
በርንምጅ ለዐለ ሰሕፊ ሸሃብ
አርአየ ወ ኬትባይ ክታብ ተአሪክ
ሐያት መርሑም፡ ፈናን አልአሚን
ዐብደለጢፍ ላቱ ሰሕፊ መሕሙድ
ዓብደለ (አቡክፋሕ ) በርናምጆም
እንበተው ።
መሕሙድ አወል ለክታብ
እሊ እግል ልክተብ ለደረከዩ ሰበብ
ሸርሐ፡ ምኑ እንዴ አትለ ህዬ
ለክታብ እግል ለአዳሌ ልሰደፈዩ
መታክል ወከበደት ሸርሐ።
“እሊ ክታብ እግል እክተብ
ለደረኬኒ ሰበብ፡ ብዝሓም ሰብ
አምር ወመቅደረት ተአሪኮም እንዴ
ኢልትወሰቅ መይቶ ሰበት ሀለው፡
ወፍጅር እምበል መርጀዕ እንተርፍ
ሰበት ህሌነቱ፡ ፡፡ ከአነ እብ ቅድረቼ
ለበርናምጅ እሊ እግል አንብቱ
ሰተትኮ። እብ ተአሪክ ምን ክም
አነብትመ ኢበደ ምንዬ ። ተአሪክ
እስታዝ አልአሚን ሐሬኮ። አነ
ቀደም እሊ ክታብ አነብት ምስል
መርሑም ብዞሕ አምረት ይዐለት
እግልዬ፡ ላኪን ተአሪኩ ወሽቅሉ
እግል እወስቅ ሰበት ሐደድኮ ምስሉ
ተአመርኮ ወለፈክረት አስአልክዉ።
ህቱመ እብ ፈርሐት ወጽ ፋርሕ
ትከበቴኒ። ወምስሉ እት እትፋሀም
ሽቅልዬ አንበትኮ ወአስክ ኣክረቱ
ምስሉ እት እትፋሀም አትመምክሁ።
ለለአትፈክር አልአሚን ክታብዬ
ሐቆ አትመምኮ ሐቆ ክልኤ ሳምን
ትረሐመ። ተአሪክ ሐያት አዳም
እግል ትክተብ ሰኒ ክቡድ ክምቱ
እት አምር አቴኮ እቱ። እግል
በክቼ ላኪን ለእቡ እከትብ ዐልኮ
ነፈር፡ መጦርዬ ሰበት ዐለ፡ ለሽቅል
እግል አትቀለሎት ተረቱ ሰኒ ዐባይ
ዐለት።”ልብል ኬትባይ ማሕሙድ
ዐብደለ
መርሑምአልአሚን ዐብደለጢፍ
እት ሰነት 1939 ምን አቡሁ አሰይድ
ዐብደለጢፍ ማሕሙድ ወእሙ
አሰይደ ራየት እድሪስ ማሕሙድ
እት መዲነት ግንደዕ ክም ወለደ፡
ወወድ ክልኤ ሰነት እት እንቱ፡
አቡሁ እት መአሰሰት ዓፍየት ሸቄ
ሰበት ዐለ፡ አስክ መዲነት አስመረ
ክም ገዐዘው ወእት አባሻውል ክም
ዐበ እተ ክታብ ሽሮሕ ሀለ።
እብ ጽበጥለ ክታብመ ኬትባይ
ሱረት ታመት ሀቤነ። ለክታብ
እሊ ተአሪክ ሐያት ወሽቅል
ፈን መርሑም ፈናን ወእስታዝ
እልአሚን ክም ከምክም ወድሐ
እግልነ። አልአሚን ምን መአስሰት
ፈርቀት ፈን አስመረ ምንመ

ኢኮን ላኪን ምነ ሐቆ ተአንበተት
እብ መዕጸም ለሸቀው እተ ወለ
አረሸደወ ክምቱ ኬትባይ ወእግል
አልአሚን ሰኒ ለለአሙሩ ሸርሐው።
እምበል እሊመ እስታዝ አልአሚን
ዎሮ ምነ ሕላይ ትግራት እት
ዘመናይ ሙሲቃት እንዴ አተው
ለሐለውቱ።
እብ ፍንቱይ አስይድ አስመሮም
ሃይሌማርያም ክእነ ቤለ፦
“አልአሚን ወአነ እት አባሻውል
ግዋሬ ሰበት ዐልነ ምስል ዐቤነ፡ ሐነ
ቤትነ ምተሐቶም ዐለት ወህቶም
ምለዐሌነ ዐለው። እተ ወቀት ለሀይ
አነ ደረሳይ ዐልኮ ወአልአሚን እት
መድረሰት ጃልየት ሙደርስ ዐለ፡
አልአሚን ምን ንእሹ ሰበት የተመ
ሐያት እብክሉ አንክራተ ረአየ።
ላኪን ኢሀርበ ምነ ጋብሀየ። አነመ
እት ፍርቀት ፈን አስመረ ክም
ሙመስል ኣቲ ዐልኮ። አልአሚን
ፈናን ሌጠ ኢኮን፡ አልአሚን ስያሲ
ብሹል ክም ዐለ ፡ ናይለ ወቀት
ለሀይ ሕላዩ ወመበጥሩ ለአርኤከ
። እተክምሰልሁመ አልአሚን ሰጅዕ
ቱ። ህቱ እብ ክልኤ ሴምዐት
ብዝሓም ለበን ህግየ በሀለት ትግሬ
ወትግርንየ ለሐሌ ሰበት ዐለ፡
አንዝመት አቶብየ እብ ዕን ሸክ
ወእኪት ልርእዉ ዐለው። ምን
አሳስ እሊ ህዬ ሰለስ መረት እብ
ሸክ ስያሰት ስጁንቱ”
ሐቆ እሊ ምን ሐልየቱ፡ ‘ዐባይ
አባሻውል’ ፡ ‘ትሕለፈኒቱ ገብእ፡
‘ሰብ ንከብዱ ጥራይ ኣይኮነን
ዝነብር’ ወካትም ሕጼ ለልብለ እብ
ገበይ ሽዕር ትቀርአየ ወእብ ሕላይመ
መተንስየት ክም ልሰኖጠን ገብአ።
ናይ አማን ሕላይ ፈናን፡ መርሑም
አልአሚን ትሩድ ክምቱ ወእብ
ሽዑር ሽቁይ ክምቱ ወለ አዜ እትሊ
ዘበን እሊ ምን ሰምዑ ናይለ ሐልፈ
ዘመን እኩይ ወሰኒ ክም ሱረት
ለለአርኤቱ።
መሻርከት ለትፈነተ አረእ
ወሰኣላት ቀደመው ወበሊስ እብ
ኬትባይ ተሀየበዮም ። ለበዝሐ
ረአይ ህዬ ክእነ መሕሙድ ለነስአየ
ምስዳር እብ ብዝሓም ኬትበት
እግል ትትነሰእ ወሰብ ተአሪክ ምስል
ተአሪኮም በደል ልትቀበሮ ተአሪኮም
እግል ልትወሰቅ ቱ ልብል ለዐለ።
ክታብ ተአሪክ ሐያት ፈናን፡
መርሑም አልአሚን ዐብደለጢፍ
ምን ዐረብ እት ትግሬ ልተርጀም
ወእብ ክፋል- ክፋል እት ጀሪደት
‘ኤርትርየ ሐዳስ’ ፈግር ክም ሀለ
ወእት ትግርንየመ እብ ሰሕፊ
ዓብደልቃድር አሕመድ ልተርጀም
ክም ሀለ ትወድሐ።
እተ ወቅት ለሀይ ክም ሕላየት
ሌጠ ትትርኤ ለዐለት፡ ላኪን አፍከር
መስኡሊን አቶብየ
ወካይናም
ውላድ ዐድ እግል ተቅይር
ለቀድረት ሕላየት ፦
‘ሰብ ንከብዱ ጥራይ አይኮነን

ዝነብር’
እለ ሕለየት እብ ቅስም
ተስይሕ (ሳንሱር) ሓልፈት ምንመ
ይዐለት እግለ ለትገብእ መነሰበት
ሰበት ትረከበት ፡ እግል ትትሐሌ
መስኡሊን መ. ተ.አ ቀረረው ።
ፈናናመ አለሚን እብ ሰጃዐት
ሐለየ። እት ብዝሓም ሰብ ሰልጠት
ወካይኒን ውላድ ዐድ ለዐለው እቱ
ዳስ፡ አልአሚን ልባስ ረማቅ እንዴ
ለብሰ ወሽራፍ ቅጨ እንዴ ጸብጠ
እብ ከብድ ለትሐምግ ወመራነት
ለተሀርስ ክርንቱ ሐለየ። ለኒገር እሊ
እግል መስኡሊን አቶብየ ወጀዋሲስ
ላቶም ሴድየቱ ከስስ ዐለ።
አደም እግል ክብዱ ሌጠ
ኢነብር
እግል ልሕሰብ ቡ ወልፈክር
እት ልብል እብ ህግየ ትግርንየ
ሕሜቱ አስመዐዮም።
ለህዩብ ዐለ ወቅት ሰበት ተመ
ለአዳዋር እት ነሐስዝዩ ተመ ምን እነ
።ከእለ ናይለ ወቅት ለህተ ተሐሌት
እቱ፡ ለዐለ ምር ወኢመትወጣይ
ስያሰት ለትሸርሕ “ትሕለፈኒቱ
ገብእ ለትብል ሕላየት እበሀ ምነ
ክታብ እግል ንክረየ እግልኩም
አዳዉረ ወክርንክም ምን ሰዴኩም
ሕለወ፦

ትሕለፈኒቱ ገብእ?
እላመ ትሕለፈኒቱ ገብእ
ወቀበት ንሳቼ እትገሴ(2)
ምን እበቅዕ እትሃጌ ወምን
ይአምር አተንሴ
ተሐልፈኒ ዲብ እብል ወዲብ
አተንሴ
ሐሊፍ አቤት እድንየ ወአቤት
ትሰኔ
ተሐልፈኒ ዲብ እብል
ወአተንሴ
ሐሊፍ አቤት እድንየ ወአቤት
ትሰኔ
ተሐልፈኒ ዲብ እብል
ወአተንሴ
ሐሊፍ አቤት እድንየ ወአቤት
ትሰኔ
ምን እለ ተአኬ ኢተአምጽእ
ሞላይ እዋን አስኔ
እላመ ትሕለፈኒቱ ገብእ
ወቀበት ንሳቼ እትገሴ(2)
ምን እበቅዕ እትሃጌ ወምን
ይአምር አተንሴ
ተሐልፈኒ ዲብ እብል ወዲብ
አሰብር
ተሐልፈኒ ዲብ እብል ወዲብ
አሰብር
ቅጨ ነሽፈት ምስል ማይ ዲብ
እካስር
ቅጨ ነሽፈት ምስል ማይ ዲብ
እካስር
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ምን ደያሪ
ጠቢዐትቼ
ዮም 31/1/019 አስመረ
ከፎ አምሴኪ ኢበለኪ መከሮ ወዐልኪ? መክፎ አጽበኪ ኢበለኪ መከፎ
ትመዬኪ. . . . ሚ ኢበለኪ? ፋጅእኮኪ መስለኒ ደያሪዬ? ወለሂ ዐደድጄ
ቱ፡ ክሉ ትለክመ ዲብዬ ምድር ላሊ ክም ሀለ እርእዩ ህሌኮ ሰበት እሊ
ከፎ አምሴኪ ወእቤለኪ፡ አነ ላኪን ጠቢዐትቼ እንዴ ይእፈጥን ወይእቀይር
እት ጠቢዐት ላሊ ወአምዕል እግል እትፈላሰፍ ራትዕ ኢመስል ዲብዬ።
ብከይ ብከይ መጸኒ ሀለ ። ላኪን እንዴ በኬኮ ህዬ ምን እሊ ሓስለት እትቼ
ህሌት ሓለት እትባለሕ? ከንዶእ!
ለሐስቡ ወለእብሉ በን-በን ገብአ ፡ ነቢርዬ እግል ብዕዳም ገብአ፡
ለእፈትየ በደል እብል አዳም ለፈትየ እብል፡ ክእነ ላኪን አስክ ሚዶል ?
ደያሪዬ ዮም አስቦሕ እት እትፈረር ሚ ጅንስ መጃል ድራሰት ክም ሐሬ
ወእት አዪ ክም አደምዕ እንዴ ሐደድኮ ጋይሰት ዐልኮ፡ ላኪን እት ገበይ
ወእቱ ንሰጀል መክተብ ክም በጽሐኮ ስነይዬ ወ መደርሲንዬ ለቤለውኒቱ
መጃል ሐሬኮ ። እግልሚ? ? ? ክም ይአደምዕ እቱ እት አምር? እሊ ናዬ
ሚልትበሀል። ኦፍ!!!
! ደያርዬ ምን ዮም ወሐር ላኪን ክእነ አለቡ አትመምኮ። ባጊለ ክቱብዬ
እብ ሽዕር እግል አትምሙቱ ምንአመረ እብ ሽዕር ምን ልትፈሀመኒ ፦
ዕንታትቼ ቅሙጭ ወደሚርዬ ፋዝዕ
በራዬ ሰኒ ወጅዋዬ ጻልዕ
አስክ ሚዶል ላኪን እት ሐብዕ
እት እትበለዕ፡ መስሊኒ ዐለ እበልዕ
ወእት እመስል፡ መስለኒ ዐለ እጥርዕ
አፍ ጸቢብ ወከብድ ረሓብ ክምለ ልትበሀል
ለይእቅድሩ ፡እግል ሚ እትሐመል
ወእንዴ እርኤ እግልሚ እትሀመል
ወእግልሚ እነብር እግል ይትበሀል
በሀል ክም ለሐልፍ እንዴ አምር
እግል ሕርየት ብዕዳም እግልሚ ሕርየትቼ ሓርር
ወእብ ዐውልዬ እግል ብዕዳም አነብር ?
ምንኮርተ እለ! ከራይ ዕሽር አድግ ለሀልለ
ለእብ ላባም እት አምሳል ትበሀለ
ዮም እብ ፍዕል ዲብዬ ለሐስል ሀለ
ምን ዮም ጠቢዐት እግል እቅይር ብስምለ
ልባስዬ ሩቆዕ ድርዕቶ ዐውረት
ሰትር
ልባስዬ ሩቆዕ ድርዕቶ ዐውረት
ሰትር
እገርየ እበ ሓፉሁ አድማይ
ጨርር
ሐሊፍ አቤት እድንየ የሀው
ሚ እባስር
እላመ ትሕለፈኒቱ ገብእ
ወቀበት ንሳቼ እትገሴ(2)
ምን እበቅዕ እትሃጌ ወምን
ይአምር አተንሴ
ተሐልፈኒ ዲብ እብል
ተሐልፈኒ
ሐሊፍ አቤት እድንየ ወአቤተኒ
እግል ይእሽጌ ገምበልዬ
ትጻረሬኒ
እግል ይእሽጌ ገምበልዬ
ትጻረሬኒ
ወድ ምን እንተ ወሚብከ
መጸተኒ
ወድ ምን እንተ ወሚብከ
መጸተኒ
እዘም እዬ ወእጀመል አዚም
ለሐይሰኒ

ወቀበት ንሳቼ እትገሴ(2)
ምን እበቅዕ እትሃጌ ወምን
ይአምር አተንሴ
ጸላምተ እድንየ ምን በዲር
ጸላምተ እድንየ ምን በዲር
ሰርነ ጥዑም በልዕ ወሰርነ
መሪር
ሰርነ ጥዑም በልዕ ወሰርነ
መሪር
ሰርነ ለብስ ድርዕቶ ወሰርነ
ሐሪር
ሰርነ ለብስ ድርዕቶ ወሰርነ
ሐሪር
ሰርነ ልትዕብ ወልትጀረስ ሓዚ
ነቢር
ሰርነ እብ ግሳዩ በልዕ ምን
ኢጸቢር
ሰርነ እብ ግሳዩ በልዕ ምን
ኢጸቢር
እዘም እዬ እብ ዲደቼ አዚም
ለሐይስ ወሰቲር
እላመ ትሕለፈኒቱ ገብእ
ወቀበት ንሳቼ እትገሴ(2)
ምን እበቅዕ እትሃጌ ወምን
ይአምር አተንሴ

እላመ ትሕለፈኒቱ ገብእ
አርቡዕ 13 ማርስ 2019
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ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ እት ጅግረ አፍሪቀ
እግል ልሻርክ አዲስ አበበ አተ
ምን መፈውድየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ እብ ዓመት
ወእብ ፍንቱይ ምን ፈደሬሽን
ዐጀላት ኤረትርየ ለትረከበት
ሐብሬ ክምሰለ ተአክዱ፡ ክል ሰነት
ለገብእ ጅግረ ዐጀላት አፍሪቀ እቱ
እግል ልሻርክ አዲስ አበበ ክም
አተ ወደሐት።
እሊ ምን ዮም 14 አስክ 20
ማርስ ለገብእ ጅግረ ዐጀላት አፍሪቀ
እቱ ኤረትርየ እንዴ ወከለው ሻርኮ
ለህለው መትጃግረት እት ሰለስ
ፈሪቅ ለትካፈለው እት ገብኦ ምን

ፈሪቅ ዐበዪ ሸባብ ወአንሳት ቱ።
ኤረትርየ
እንዴ
ወከለው
እት ፈሪቅ ጅግረ ዐጀላት ዐባዪ
ለሻርኮ መትጃግረት መርሃዊ
ቅዱስ፡አማንኤል ገብሬእዝጋብሄር፡
ዳንኤል ተክሌሃይማኖት ወመክሰብ
ደበሳይ እት ገብኦ፡ እት ናይ
ሸባብ መትጃግረት ህዬ፡ ሄኖክ
ሙሉእብርሃን፡ ቢንያም ግርማይ፡
ሲራክ ተስፎም፡ ሜሮን ቴሾሜ፡
ዳንኤል ሃብቴሚካኤል ያቆብ
ደበሳይ ወሚካኤል ሃብቶም ቶም።
እት ፈሪቅ አንሳት ዐባዪ

ህዬ፦ ደሴት ክዳኔ፡ ሞሳና ደበሳይ፡
አድያም ተስፈአለም፡ ዝናብ ፍጹም፡
ትዕግስቲ ገብሬሂወት ወብስራት
ገብሬመስቀል እት ገብአ፡ እት
ናይ ሻባት ህዬ ደናይት ጸጋይ፡
ዳናይት ማሪቆስ፡ ዮርዳኖስ ርእሶም፡
ወብርክቲ ፍስሃዬ ቶም። እሎም
መጃግረት እሎም እት ናይ ወክድ
ፈርድ ወጽርግየ ጅግራታት እግል
ልሻርኮ ቱ። ክምሰለ ልትአመር
ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ እተ ገብአ
ጅግረ ርዋንደ እብ ደረጀት ፈሪቅ
1ይ ፋግር ክም ዐለ ልትአመር።

ሚ ልትበሀል ህለ
ናይ ዶሉ መደርብ ፈሪቅ
ማንዩናይትድ ኦሌ ጉኔር ሶልሼር፡
ክርሲ መደርብለ ፈሪቅ እንዴ
ወርሰ እብ ረስሚ እግል ልሽቄ
ክም ቀድር ልትሸረሕ ህለ።
ምስል
መስኡሊነ
ፈሪቅ
መፋሀመት ለወደ ሶልሼየር ሰር
ለእብ ናይ በዲር መደርብለ ፈሪቅ
ለዐለ መሪኖ እት ነስእ እት ሜዳን
ኦልትራፎልድ እግል ልጽነሕ ክም
ቀድር ልትሸረሕ። ጀሪደት ሚሮር
ሞሪኖ 15 ሚልዮን ፓውንድ ነስእ
ክምሰል ዐለ ተሐብር።
እሊ ክእነ እት ህለ ማሌ እብ
ረስሚ እት ማድሪድ እብ መስኡሊን
ወመሰጅዒን ፈሪቅ ርያል ማድሪድ
እግል ካልእ ዶሉ ክም መደርብ

ፈሪቅ ርያል ማድሪድ እንዴ ገብአ
ፌርመቱ ለከረ ዚኔዲን ዚዳን ከብቴ
ናይረት ገብአት እግሉ።
ህቱ እተ መናሰበት ለአስመዐየ
ከሊመት ዶል እንርኤ፡ አነ እሊ ፈሪቅ
እሊ ሰበት እፈትዩ እብ መስኡሉ
ላቱ ፍራንቲኖ ቤረዝ ለትቀደመት
እቼ ሊከ እንዴ ትከበትኮ ስሜቱ
እግል እርፈዕ ማጽእ ህሌኮ፡ በዲር
ወክድ ለእቱ እገይስ ሰበት ተምመ
ግረለ ልትሐዜ ለዐለ ዐውቴታት
ሰጀልነ እግል ብዕዳም ለአካን
ጥሉቀ ዐልኮ፡ አዜ ህዬ ለወክድ
ሰበት ተምመ ማጽእ ህሌኮ ቤለ
ዚነዲን ዚዳን።
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ እብ
ትሉሉይ ፈሸል ክም ሳደፈዩ

መደርብለ ፈሪቅ ለዐለ ሴንትያጎ
ሶላሪ እንዴ ጠርዘ ዚኔዲን ዚዳን
አስክ ሰነት 2022 እፍሩሙ ህለ።
ብዝሓም መሐልሊን ርያደት ክምሰለ
ልቡሉ፡ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ግረ
ሮናልዶ አካኑ ለደብእ መተልህያይ
ሰበት ይአምጽአ እት ወርጠት ክም
ከረ ለአክዶ ምንመ ህለው፡ አዜ
ምን ሐዲስ እተ ፈሪቅ ማጽእ ለህለ
መደርብ ላኪን ሐዳይስ መተልህየት
እግል ልዛቤ እጁዝ እግሉ ሰበት
ህለ ሐቆ ብዞሕ ጅህድ እግል
ልትዐወት ቀድር ለልብል ፍክር
ህለ እግሎም። ምናተ ለምሽዋር
ሰኒ ወአማን ረያም ትመስል ዚዳን
እት ከም ክም ልአሳድረ እብ ሕበር
እግል ንርአዩ ቱ።

ሰርጆ ኣግዌሮ ለሔሰ መተልህያይ ወርሕ ፌብራይር ገብአ

እትሊ ወክድ እሊ፡ ምስል ፈሪቁ ማንሲቲ ሜርሒት ፕሪመርሊግ ወሀዳፌንለ ሊግ ጻብጥ ለህለ ሰርጆ አግዌሮ
እት ክል ወርሕ ለትትሀየብ ጃእዘት መሕበር ኩረት እግር እንግሊዝ ናይ ወርሕ ፌብራይር ናስእ ህለ። ህቱ እለ
ጃእዘት እለ እግል ልንሰእ ለቀድረ እተ ሐልፈ ወርሕ 7 ሰበት ሰጀላቱ። ህቱ እምበል እሊመ እለ ጃእዘት እለ
እግል 5 ዶሉ ነስአ ለዐለ እት ገብእ፡ እብ ዓመት እግል ስስ ዶሉ ስሙይ እተ ህለ። እብለ ፍገሪት እለ ህዬ ምስል
ጄራርድ ወሄሪ ኬይን ስዉይ ህለ።

ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
እግል ልትመም 8 መርሐለት
እተ ታርፍ እቱ ለህለ ወክድ፡
እት 30 ሳምንቱ፡ እት ሜርሒት
ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ አዜመ
ንቅጥ ሰበት ይአብደ፡ ሜርሒት
ሕሳለ ጅግረ እንዴ ሐጠጠ ጻብጡ
ህለ፡ እሊ ህዬ ምስል ፈሪቅ ዋት
ፎርድ እተ ወደየ ትልህየ፡ እብ
ሃትሪ ስተርሊን 3 እብ 1 እንዴ

ቀልባቱ። ልተለዩ ለህለ ፈሪቅ
ሊቨርፑልመ እግል ፈሪቅ ብሩኔይ
እብ ያለጢፍ 4 እብ 2 ሰበት
ቀልበ፡ እት ፍንጌሁ ወፍንጌ
ማንሲቲ ለህለ ጅግረ እድቁብ
ልትረከብ፡ሊቨርፑል
ለእግል
አውርሐት ብዞሕ ጻብተ ለዐለ
ሜርሒት እብ ሀመሌ ኖሱ ምን
እዴሁ ሰበት ገሌት ክል ዶል
ጨብጭቡ ለህሌት ሸልዐት

ጋብአት እቱ ሰበት ህሌት
ለትመጽእ
ሳምንመ
ወቀይ
ብሩድ ልጸበሩ ይህለ።
እምበል እሊመ እት ዮም
ሰንበት ንኢሽ ለገብአት ጅግረ
ፕሪመርሊግ
ዶል
እንርኤ
ብራይቶን እግል ክሪስታል ፓላስ
2 እብ 1፡ ሌስተር ሲቲ እግል
ፉልሃም 3 እብ 1፡ ኒውካስል
እግል ኤቨርቶን 3 እብ 2
ሳውሃምፕቶን እግል ቶተንሃም
2 እብ 1፡ ካርዲፍሲቲ እግል
ዌስሃም 2 እብ 0፡ ቦርንማውዝ
እግል ሄደርስፊልድ 2 እብ 0
ወማንሲቲ እግል ዋትፎርድ 3
እብ 1 ቃልባሞም ዐለው።
እት ናይ ሰንበት ዐባይ
ትልህየ ህዬ፡ ፈሪቅ ሊቨርፑል
እግል ብሩኔይ 4 እብ 2፡ ፈሪቅ
ቼልሲ ወ ፈሪቅ ዎልቭ 1 እብ
1፡ ፈሪቅ አርሰናል ህዬ እግል
ፈሪቅ ማን ዩናይትድ 2 እብ 0
አድመዐዉ።

12ይት ሰነት ዕልብ 11

ህዝቅያስ እት ፓሪስ
ተዐወተ
እት ዮም 10 ማርስ ሰንበት ዐባይ እት ፈረንሰ ፓሊስ ለገብአ ጅግረ
ሰር መራቶን እቱ አትሌት ህዝቅኤል ተወልዴ ተዐወተ። እተ እግል 27
ኢነቱ ለገብአ the Harmonie Mutuelle semi de paris ለልትበሀል
ጅግረ ሰር መራቶን እቱ እብ ሳዐት፡ 4 ደቂቀት፡ ወ 20 ካልኢት እበ ከጥ
ዐውቴ እንዴ ኬደ 1ይ ፈግረ።
ወድ አቶብየ ደሬረ ሁሪሳ እብ 28 ካልኢት እንዴ ተአከረ ምኑ 2ይ
ፈግር እት ህለ፡ ወድ ፈረንሰ ፍሊራን ካቫሎ ህዬ እብ 5 ደቂቀት ወ47
ካልኢት እንዴ ተአከረ ምኑ 3ይ ፈግረ።
እት ናይ ጅግረ አንሳት ህዬ አትሌት ናንሲ ኪፕሮፕ ወሊድየ ማታቲ
ምን ኬንየ 1ይት ወ2ይት ፈግረየ።

ሰለስ አትሌታት ኤረትርየ እት
ጃፓን ተአሂል እግል ልንስኦ ሄረረው
እት ፍንጌ ፈደሬሽን አትሌቲክስ ኤረትርየ ወውቁል መሐድ አካዳሚ
ርያደት ጃፓን ለገብአት መፋሀመት ምን ኤረትርየ እንዴ ተሐረው እተ
መአሰሰት መቅደረቶም እግል ለዓቡ ለልአቀድሮም ድሩስ እግል ልንስኦ
ለትሐረው ሰለስ አትሌታት አስክ ጃፓን ጌሰው።
እተ መናሰበትለ ስርሐ መፈውድ ዓዳት ወርያደት ሰፊር ዘመዴ ተክሌ
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ እሊ እት ፍንጌ እትሓድ አትሌቲክስ ዐለም
ወኤረትርየ ለገብአ መፋሀመት መትሰዳዳይ እት ሰነት 2015 ለአንበተት
እት ገብእ፡ ምን ወክድ እት ወክድ ዐቦት ተአርኤ ለህሌት ዕላቀት እንዴ
ሐመደ፡ እግል ዐቦት መቅደረት ርያድዪን ገብእ ለህለ ጅህድ እት ጌማም
እንዴ አተ፡ እሊ አብካት እሊ ረክቦ ለህለው ርያድዪን እብ ዋጅብ እንዴ
ትነፍዐው እቡ እግል ርሖም ወዐዶም እግል ለአስሙ ትፋነ።
ለሰለስ ርያድዪን ህቶም ህዬ ዳይሞን ብርሃኔ ወናትናኤል ተወልዴብርሃን
ምን አቅሊም ምግብ መርሃዊ ዘርኤስላሴ ምን አቅሊም ጋሽ በርካ እት
ገብኦ፡ እሊ ርኩብ ለህለ በክት እት መስተቅበል እግል መትቀዳሞም
ወአስመዮት ዐዶም ተረት ውቅል ክም ተሀሌ እግሉ አከደው።
ውቅልት አካደምየት ርያደት ጃፓን፡ (ሴሳግሩ) እት ሰነት 1972
ለትአሰሰት እት ገብእ፡ እት መጃል ርያደት ድሩስ ለትሀይብ እግለ ምን
ምግባይት ደረጀት አስክ ናይ ጃሚዓት ለልትመደድ እት ገብእ፡ አስክ እለ
15.000 ለገብኦ አትሌታት እድርስት ህሌት። ቀደም እላመ ኤረትርየ
እትለ መድረሰት እለ 4 አትሌታት እሹርክት ክም ዐለት ልትፈቀድ።

መጃግረት ፈሪቅ ዐጀላት
ኤረትርየ እት ተርቲብ ፍረቅ
አፍሪቀ ደምቀ

ግረ ወክድ ሕዱድ ምነ እት ዱር ርዋንደ ለገብአ ጅግረ ዐጀላት
ብዞሕ ጀዋእዝ እንዴ ነስአ ዐዱ ለዐቅበለ ፈሪቅ ኤረትርየ፡ እብ ደረጀት
ፈርድ ምን መሕበር ዐጀላት ዐለም (UCI) ስሜት ውቅል ራክባም
ህለው።
ምን እሎም ህዬ እት ሰልፍ ለትሰመ መትጃግራይ ወእት ጅግረ ዱር
ርዋንደ ለትዐወተ መርሃዊ ቅዱስ እብ ደረጀት ዩ.ሲ.ኣይ እተ ፈግረ
ተርቲብ ለሔሰት አካን እንዴ ጸብጠ ትረከበ፡ እሊ ህዬ እተ ገብእ ለዐለ
ጅግረ ዱር ርዋንደ እት ሰቡዕ መርሐለት 1ይ እንዴ ፈግረ 329 ንቅጠት
ሰበት ጀምዓቱ።
እብ ደረጀት ዐለም ወእብ ፍንቱይ ምን ፍረቅ አፍሪቀ እት 1ይ
ተርቲብ ምነ ህለው መትጃግረት ዳርሊ እምቤዬ ምን እድንያይ ፈሪቅ
ሚችላን ስኮት 1239 ንቅጠት ለረክበ እት ገብእ፡ እሉ ልተሌ ለህለ
ወድ ዐዱ በሀለት ግብለት አፍሪቀ ላቱ ረያን ጂቦንዝ እት 3ይ ተርቲብ
ልትረከብ ህለ።
ሲራክ ተስፎም ምን ፈሪቅ ኤረትርየ 4ይ ተርቲብ ረክብ እት ህለ፡
እሊ ህዬ እብ 278 ንቅጠት ቱ። 5ይ ተርቲብ ነፈር ፈሪቅ አልጄርየ ላቱ
ዩስፍ ርጌጊ እንዴ ገብአው ፈግረው። 6ይ ተርቲብ ያቆብ ደበሳይ 201
ንቅጠት እንዴ ረክባ ቱ እለ ደረጀት እለ ምን መትጃግረት ፍረቅ አፍሪቀ
እግል ልርከብ ለቀድረ።
እብ ደረጀት ፍርቅ ህዬ ምን አፍሪቀ እት 1ይ ተርቲብ ለህለ ፈሪቅ
ግብለት አፍሪቀ እት ገብእ፡ እሊ ህዬ እብ 2066 ንቅጠት ቱ፡ ግራሁ
ለፈግረ ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ ህዬ 1418 ንቅጠት እንዴ ጸብጣ ቱ።
ፈሪቅ አልጄርየ ህዬ እት 3ይ ተርቲብ እብ 866 ንቅጠት ራክብ ህለ።
አርቡዕ 13 ማርስ 2019
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ዘህረ ዐሊ

እብ ክሱስ ዐውቴ ለትበሀለ በሀል

ሽዕር ንዳል ወወቀይ አዋልድ አንሳት

ፍቱያም አውኪር ዲብ ዐድነ
ብዝሓም ሔልየት ህለው ወዐለው።
ሐቴ ምኖም ምሔርባይት እምነ
ዜነብ ያሲን ተ። መርሑመት
ሔልያይት ዜነብ ያሲን እብ
ንዳል ወወቀይ አዋልድ አንሳት
ትትሐበን ወትትዐጀብ ሰበት ዐለት
እት መደት ንዳል ክእነ እት ትብል
ሐሌተን ተ።
አነ ሚ ኢደየ ወለት አዜ
ቤተ ሹቅልት ሐድገት እት
ትትዐፌ

ጅናሀ ሐድገት እንዴ በኬ
ሕጹየ ሐድገት እንዴ ልስኤ
ኤረትርየ ትቤ ወሕርየቼ
ኤረትርየ ዐባይ ኢትትነሴ
አነ ሚ ኢደየ እለ ወለት
ኤረትርየ ትቤ ከናደለት
ወለት አንሳይት ፈግረት ምነ
ቤተ
ኤረትርየ ትቤ ልብዬ ወዕንቼ
ተ
ከሌዕ ወሞከስ ዐለ ለዋከተ
ወለት አንሳይት ግንሖ በታከተ

ምን መባልስ ላባም
• አንፋር ሐዋንያም ስምሐ ኢፈቱ። ሰበቡ ህዬ ስምሐ ወዐፎ ብሂል፡
አደብ ናይለ ሓጥራም ወፈዳብያም አንፋር ሰበት ቱ። (መሕተመ ጋንዲ)
• ዲብ ሐያቱ ካልጥ ለኢለአምር ነፈር፡ ክሉ ረአሱ ሐበት ሻቂ
ለኢኮን ክምቱ ልተመር። ሰበቡ ህዬ ለሸቄ ልትጌጌ፡ ምን ጌጋሁ ህዬ
ልትዐለም። (ኤይንስታይን)
• ገበይ ለውቀት ይህሌት፡ ለወቅት እግል ኖሰ ገበይ ተ። (ቡድሀ)
• ትሰደድኮ እንዴ ትቤ ኢትሕሰብ፣ ሰበቡ ህዬ ምህሮ እንዴ ከሰብከ
እግል ትርሄቱ። (ብህላየ ለኢተአመረ)
• እብ ትሉሉይ ጀሪመት ለወዴ ነፈር እግል አርወሐቱ ለኢለአምር
ወለኢለሐስብ ቱ። ሰበቡ ህዬ እግል አርወሐቱ ሰኔት ለለሐስብ እኪት
ብዕዳም ኢፈቴ። (ብህላየ ለኢተአምረ)
• ዮም እግል ትውደየ ለትቀድር እግል ፈጅር ኢትክረየ፣ ሰበቡ ህዬ
ፈጅር ናይካ ተ ሚ ናይ ጸርከ ሰበት ኢተአምር። (ማርክ ትወይን)
• ክሉ ለትቀርኡ ለነፍዐከ እግል ልግበእ ወጅብ። ሰበቡ ህዬ፡ ደለ
ቀርአካሁ እት ሀፎር እግል ልክሬከ ሰበት ቀድር። (ማርክትወይን)
• ጸልዐትከ ትረስዐ፣ ምናተ ረሐመት ኢትትረሰዕ። (ኮንፊሾስ)
• እግል ደማነት ብዕዳም ለከድም፡ ደማነት አርወሐቱ እኩድ ክምሰል
ህለ እሙር ቱ። (ኮንፊሾስ)

ወድ-አዳም

ዲብ ዘበን ቅዱም ዐለም ክብት
ለልብል አፍካር የዐለ። ዲብ ምግባይ
ዘመን ገሌ ዑለመእ /ምኤምረት/
ዐለም ክብት ተ ለልብል አፍካር
አምጸአው። ቀደመ ላቱ ዐለም ኩሉ
ጣፍሕ ጋድሞታት ተ እንዴ ትበህለ
ልትአመን ዐለ። ሰበት እሊ አዳም
እብ ዎሮት እንክር ወእብ ሐቴ
ገበይ ረዪም እግል ኢልሳፍር ፈርህ
ዐለ። ለተአፈርሆም ዐለት ህዬ እብ
ዎሮት እንክር ትሄርር ወዐልከ ምን
ገብእ። ጠረፍ ናይለ ምድር /እዲነ/
እግል ትብጽሕ ሰበት ትቀድር እባከ
ረአስከ ኬን እግል ኢትትደርገግ ቱ
ለፈርሀቶም።
ወድ አዳም ዲመ ተጃርብ
ወሕፍዝ ሰበት ለአትጋይስ እለ እብ
ረአየተ ጣፍሐት ትመስሉ ለህሌት
ዐለም ኣክረተ /ጠረፈ/ ዲብ አያቱ
እግል ለኣምር ዲመ ልትሐለም
ነብረ። ሰበት እሊ ዎሮት ምነ
ኣክረት /ኣክራይ ጠረፍ/ እዲነ
እግል ለኣምሮ ስካብ ልስእኖ
ለዐለው ማጄላን ቱ። ሕልሙ እግል
ለሐቅቅ ህዬ እብ በሐር ሰፈሩ
አንበተ። ህቱ ዲበ ሰፈር ምንመ
ሞተ ለምስሉ ብጉሳም ዐለው
ብዕዳም ሰብ ጅላብ ለመሲር ዲብ

• “አነ እቀድር ወእግል እትዐወት ቱ፡” በል። ምስጢር ዐውቴ ህዬ
እሊ ቱ።
• ሕልም ሀወስ እቱ፡ ወቀይ ዐውቴ ቱ። ሕልም ለትጀምዐ እቱ
ህጅክ ወአንጎጋይ ህዬ ፈሸል ቱ።
• ደማነት ተሀሌ እግልከ ወርሕከ እመን። እሊ ህዬ አሳስ ሰርገል
ቱ።
• ለገብአ ስርጉል ነፈር እብ ክልኤ ሓጀት ለአምን። ህተን ህዬ
መስተቅበልዬ ለሔሰ እግል ልግበእ ቱ፣ አነ ህዬ ኖሼ እት ዐመል እግል
እተርጅሙቱ።
• እት ዐውቴ ለትነስእ ገበይ ሕሪት ይህሌት። ሚ ደአም? ስልም
ዐውቴ ኖስከ ትትተልበጡ።
• ሰርገል ንኢሽ እብ ዶለ ዲብ ዐውቴ ትትቀየር። ሰበት እሊ፡
ለገብአት ምስዳር ዐውል ክምሰል ህለ እግለ ኣምር።
• ለውቀት እግለ ለሓለፍካሁ ቴለል ስዱድ ዲብ ሰኔት እንዴ ገብአከ
ዶል ትፈቅዱ በህለት ቱ።
• ሐንገል ወድ-አዳም እግል ሰርገል ሐያት ወዕምር ረዪም ምን
ጠቢዐቱ እምበል ዕርፍ ለሸቄ ክልቀት ቱ። እሊ ህዬ፡ 24 ሳዐት እት አምዕል፡
365 አምዕል እት ሰነት፡ ምን አምዕል መትወላድ አስክ አምዕል ሞት
ለለአወቄ ክምሰል ቱ፡ ልብ ካርያም እግሉ ሕነ ገብእ?
• ዲብ ሐያትከ ዶል ትትሰርገል መልህያምከ ሚ ክምሰል እንተ
ለለአምሮ እተ መናሰበት ተ። ዲብ ሐያት ዶል ትትፈለል ላተ፡ እተ ወቅት
ለስዱድ መልህያምከ መን ክምሰል ቶም እንተ ለተአምር ዲበ መናሰበት
ተ።
• ሐያት በሐር ተ፡ እበ ትጥዕመከ እግልከ ሐምስ ዲበ ትቀድር።

• ዲብ
ዐለም
ምን
ኢመትሐላል ለለሐይስ ደሚር
ወቀይ
አለቡ።
(ካልቪን
ኩልድጅ)
• ዲብ ቀዳም ወቀይከ
ሐቆ ፈሸልከ፡ ለወቀይከ እብ
ዕጹፍ ዓብዩ። ለዶል ለሀ ዐውቴ
ለዘተ እግል ተኣምር ቱ። (ቶማስ
ዋትሰን)
• ምነ ፋሽላም አንፋር
ዝያደት ምሽዊት ፈሸል ለትገብእ
እቶም ለዕዉታም አንፋር ቶም።
ምናተ እንዴ ኢልትሐለሎ ሄራሮም
ሰበት ለአተላሉ፡ እግል ፈሸል
ክምሰል ኣላት ልትነፍዖ እቡ።
(ሄርብ ትሩ)
• ድድነ ለሸቄ እግል
ንፈድብ ሰበት ሰዴነ፡ ክም
አባይነ እንዴ ኢገብእ ክም
ፈታይነ እንርእዩ። ምናተ እንዴ
ኢንትሀመል መካይዱ እንደሌ
(ኤድመንስ በርክ)

መዐሉማት
ባደሺ ለትትበሀል ዲብ የባን ለትትረከብ ህግየ እንዴ በዴት ሰለስ ነፈር ሌጠ ልትሃገወ ክምሰል ህለው
ልትአመር። ሰበብ በደ ናይ እለ ህግየ መትሃግየተ ምስል ብዕዳም ገባይል እት ልትሃደው ወእብ ብዕድ ሀገጊት እት
ትትመለክ ሰኒን ሰበት ወዴት፡ ዮመቴ ሰለስ ደገልል ሌጠ ልትሃገወ ህለው። እሎም ሰለስ ደገልል ክምሰል ሞተው
ለህግየ ሚ ርኤከ ረአሰ እግል ትግበእ ቱ። ባደሺ ሰኒ ጽንዕት፡ አዳም እብ ቀሊል እግል ልትሃገየ ለኢቀድር ህግያ
ተ። ህግየ እግል ተሀሌ ሐቆ ገብአት ምን ግም እት ግም እግል ትትሐላለፍ ለአስትህል። ለትሰረረተ እግል ትብዴ
ትቀድር። ህግየ ሐቆ በዴት ህዬ ዓዳት ወሀውየት በዴ። እሎም ሐቆ በደው ህዬ ለመጅተመዕ ህለ እግል ልትበሀል
ኢቀድር። ሐቴ ህግየ ሞተት እግል ትትበሀል ዎሮት ለቀድረ ነፈር ዶል ተርፍ ቱ። ሰበቡ ህዬ እሊ ዎሮት ነፈር
ዲቡ ለሓልፈ ሰበት አለቡ፣ እሊ ዶል እሊ ሞተት እግል ኒበል እንቀድር።

ወለኢልትከለስ

ኣክረቱ አብጸሐው። ግረ እንቡተት
ማጄላን ላቱ ሰፈርያት በሐር
እምበል ፈርሀት አተላለ። ወድ
አዳም ናይ ምድር ሕልሙ ሐቆለ
አከደ። አዜመ ናይ ዐስተር ሕልም
ስካብ ከልአዩ። እለ ክምሰል ርቅየት
ግልብብትነ ለህሌት ሰመ /ዐስተር/
ሚ ክምሰል ትመስል ወእብ ከአፎ
እግል ትትበጸሕ ክምሰል ትቀድር
ዲብ ሕልም ሓር አተ። ክምሰል
ሰራይር ደነብር እግል ሊዴ ተምነ።
ሰበት እሊ ዲብ ዐስር ሳምናይ /18/
ዘመን። እብ ባሉናት ጀርቤታት ነፊር
ዲብ ሰመ ገብአ። ዲብ ኣክር ህዬ
ዲብ ሰነት 1903 ክልኦት ውላድ
ራይት ለልትበሀሎ ሐው አወላይት
ጣኢረት መሀዘው። ክልኦት ደነብር
ለበ glider ለሰመወ አወለይት
ጥያረት ተ በሀለት ቱ።
ሐቆ 50 ሰኖታት ጣኢራት
ፍደእ መልከያሁ። እሊ ናይ
ጣኢራት ነፊር ዲብ ዐስተር
አወላይ እንቡተት እግል ብዕድ
ምህዞታት ሕፍዝ ዐርሽ ገብአ።
ሐቆ ሑድ ወቅት ምህዞ ሮኬታት
መጸ። ሮኬታት ምን ናይ ጣኢራት
ወለዐል ዲብ ሰመ ሰበት ልትፌተተ
እግል ዝያድ ሕፍዝ ሰደየ በሀለት

ኢመትሐላል

ቱ።

እትሓድ ሶቭዬት አወላይት
ዐድ ዲብ ሕፍዝ ዐርሽ ገብአት።
ሐቆሆም አምሪክዪን መ ኢሰክበው።
ምናተ ዲብ ፍደእ እንዴ ነፍረ
እንዴ በጽሐ እብ ሰላመቱ ለአቅበለ
ወድ ሩስየ ዩሪ ጋጋሪን ቱ። ዩሪ
ጋጋሪን ዲብ ዮም 12/04/1961
ቱ ዲብ ሮኬት እንዴ ትደብአ ዲብ
ፍደእ ለዐርገ።
ሩስዪን ዑለማእ ሕፍዝ ዐርሽ
እግለ ሐረዎም አንፋር ትሩድ
ተዐሊማት ለሀይቦ ዐለው። ዲብ
ኣክር ላተ ዩሪ ጋጋሪን ሌጠ ተሐ’ረ
ምኖም። ጋጋሪን ዲብ ሐያቱ
ለትደቀበ ተድሪባት ወጀርቤታት
ተሀየበ። ዲብ ሐያቱ ለኢልትረስዑ
አስክ አፍ ሞት ለለአበጽሕ
ለትሀየበዩ ጅንስ ተድሪባት ቱ። ህቱ
እምበል መልሀይ ዲብ ጽልሙት
ሓጀት እግል ብዙሕ ሳዖታት
ድቡእ ዲብ እንቱ እግል ልጽነሕ
ልትቀሰብ ዐለ።
“ክርን አለቡ። ሐረከት አለቡ።
ወለ ለሐምቀት ሐረከት ሀወእ
ኢትርኤ። ንየትከ ለትሓጭር
በይን። ክሉ ረአሱ ለሓለት ለሀ
እግል እትዘከረ ከማን ክብድት ተ።
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ዐቅል ተአጨብብ።” ዲብ ልብል
ሸርሐ ጋጋሪን። እሊመ ዲብ ዐስተር
ነፊር ተድሪባት ነስአ።
ሐቆ
እሊ፡
ዲብ
ዮም
12/04/1961
ዲብ
ፍደእ
ለልትሐረክ ወነብር ዲቡ ልባስ
ለመስል መሻቀዪ እንዴ ለብሰ ዲበ
ናይ ዐርሽ ሮኬቱ አተ። እዴሁ
ድማን ወድገለብ እንዴ ወርውር
እግለ ዲብ ምድር እንዴ ገብአው
እግል ስርሓሁ ጅምዓም ለዐለው
አዳም ‘መዐ ሰላመ። የለ እነ
ንትፌተት! ለዐል ንትወቀል!’ ዲብ
ልብል አትሳቀረ እግሎም። ለሮኬት
ናይ ሐረከት ክርን እንዴ አስመዐት
እብ ቅሩተ ትበገሰት። ሐቆ ሑድ
ካልኢታት ሸፋገተ እንዴ ወሰከት
ቅያስ ኢትትፈረግ 28,000 ኪሎ
ምትር ዲብ ሳዐት እንዴ ትትፌተት
ዲብ ዐስተር ትወርወረት። ዲብ
ዐስተር እንዴ ትፌተተት ዲብ
ሐንቴሀ ለዐለት ዐለም እንዴ ከለት
ዲብ ምድር አቅበለት። ጋጋሪን ዲብ
ዐስተር ለጸንሐዩ ወቅት ዲብ ቀሪእ
ወለሀሌ ክምሰል ሓለፈዩ ለሓኬ።
እግል ሰልፍ ዶል ዐርሽ እንዴ
ፈግረ ለአቅበለ ጋጋሪን ናይ አሰናይ
ደሐን አቅበልከ ዐባይ ከብቴ ዲብ
አርቡዕ 13 ማርስ 2019

መጣር ዓሲመት ሩስየ ሞስኮ ገብአት
እግሉ። ሸዐብ ዲብ ፈራሰቱ ዲብ
ልትዐጀብ ‘ፋርስ ምድር ወዐስተር’
ቤለዩ። ጋጋሪን መ እብ እንክሩ ክለ
ሐያቼ ወቅድረቼ ዲብ ተጥዊር
ዕልም ፍደእ እግል እወፍያቱ
ቤለዮም።
ወእብሊ እብ ሮኬት ጋጋሪን
ለአንበተ ሕፍዝ ዐርሽ። ዮም ዲበ
ትወቀለት ደረጀት እንዴ በጽሐ
ብዝሓት ዐዶታት ዐለም ለዐርጋሁ
ወልትከረያሁ ህለየ። ምን ሕፍዝ
ጠባይዕ ፍደእ እንዴ ሐልፈ እግል
ስያሐት ወመትፋግዖት ለገዩሱ
ሚልዮነራት ሰብ ማል መ ሑዳም
ይህለው።
ክሉ እንቡተት ለሐዜ። ለትአንበተ
መተላለዪ ኢልስእን። ከረ ጋጋሪን
ክምሰል ክሉ መኽሉቅ ውላድ
ስዕ ወርሕ ቶም። ለኢትአንበተት
እት ኢኮን ለኢትትቀደር ክምሰል
አለቡ ለአከደው ፍራስ ቶም።
ወድ አዳም እበ ሳድፉ መታክል
ሰአየት እንዴ ኢበትክ ከድመ ምን
ገቢእ። ምስተሒላት እግል ልትዐዴ
ቀድር።
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