አርቡዕ 14 ዲሰምበር 2016
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ዐውል 2.00 ነቅፈ

መውሉድ አነቢእ እት ኩለ ወጠን እብ ነያረት ተዐየደ

ዒድ መውሉድ አ’ነቢ አሸሪፍ፡
ዮም 11 ዲሰምበር እት ክለ ለዐድ
እብ ነያረት ተዐየደ፣

እት
አስመረ
መስጅድ
አልኹለፋእ አልራሽዲን እተ
ገአ፡ ሓክም አቅሊም ምግብ
ሜጄር ጄኔራል ረመዳን ዑስማን
አውልያይ፡ ዉቁላም ሰብ-ሰልጠት
ሕኩመት ወጀብሀት፡ ሜርሐት
ደያናት፡ ሱፈረእ ወእብ ኣላፍ
ለልትዐለቦ ሙስልሚን ለሐድረው
እተ መናሰበት፡ ወኪል መክተብ
እፍታእ ወሽኡን እስላም ኤርትርየ፡
ሼኽ ዐሊ መሐመድ ዐሊ እተ
አስመዐወ ከሊመት፡ እግል ክሎም

ሙእምኒን አሰናይነ ሐቆለ ቤለው፡
ሙእምኒን እት ዐቂደቶም እንዴ
ሐጠ’ው ግዱዓም እግል ልስደው
አትፋቀደው።

ሼኽ ዐሊ መሐመድዐሊ እንዴ
አትለው፡ እብ መናሰበት ሰነት
ሐዳስ 2017 እት ድፋዕ ወጠን
ወሐሸሞት ስያደት እግለ ልትረከቦ
ረቢ እግል ልሕፈዞም ወእግል
ኤረትርየ ህዬ ሰላም ወመትቀዳም
ተምነው።
ርኢስ
መዲነት
መሐመድ

መጅልስ አውቃፍ
አስመረ
አሰይድ
ስዒድ በሺር እብ

ተረቶም፡ ታሪክ ኸልፍየት
ናይለ መዉሉድ ወመዕነቱ
ለትኸስስ ተውዴሕ ሐቆለ
ቀደመው፡ ረቢ አልዓለሚን
እግል ዐድነ ምን ክሉ
መእከይ ወዋይዲባት እግል
ልዕቀበ ወበርከቱ እግል
ልክሬ እተ ክምሰልሁመ
ሰላም ወመስኩበት እግል
ልምደድ እተ ትምኔቶም
ሸርሐው።
እተ
መናሰበት፡
እብ መሻይኽ፡ ደረሰ
ወሙደርሲን ለትቀደመ
አናሺድ ወሙዳሕ እግለ
ዒድ ነያረት ሃይቡ ዐለ።

አቅሊም ዐንሰበ፡ ጌማም እምትሓን 8ይ ፈስል ገብእ

እት አቅሊም ዐንሰበ፡ እት
ወጠንያይ እምተሓናት ለትሰጀል
ፍገሪት እግል ትወቀል ለገብእ
ጅህድ እግል ልተላሌ፡ እት ዮም 9

ዲሰምበር እት መዲነት ከረን እተ
ገአ ጌማም ፍገሪት እምተሓን 8ይ
ፈስል መትፋቀዲ ትቀደመ።
እተ
መስኡሊን
ተዕሊም

ሙዲርያት፡ ሙደረእ መዳርስ፡
ወካይል ለትፈናተው አጅህዘት
ሕኩመት ወመሓብር፡ ክምሰልሁመ
ዋልዴን እተ ሐድረው እቱ

እጅትምዕ፡ መስኡል ፈርዕ ዉዛረት
ተዕሊም አቅሊም ዐንሰበ ሙደርስ
ሐጎስ አድሐነ እተ ቀደመዩ
ተቅሪር፡ እግል ዝያድ ፍገሪት
እት ደረሰ፡ ሙደርሲን፡ መዳርስ
ወዋልዴን ለልትርኤ ጀዋንብ
ፈዳብ እንዴ ተሐፈዘ፡ ለነዋቅስ እብ
ዋጅብ እንዴ ትፈረገ ሕሉል እግል
ልትባሰር እሎም ሐበረ።
ህቱ እንዴ አትለ፡ እት አቅሊም
ዐንሰበ መትመዳድ ወወጀዶት
ተዕሊም ሄራር ሰኒ ለአርኤ ክም
ህለ እት ሸርሕ፡ ደረሰ ምን
እብትዳእየት እንዴ አንበተው እብ
ዋልዴን ወደረሰ መታበዐት እግል
ትግበእ እሎም አትፋቀደ፣
ሙዲር ዓም ቅስም ከደማት
እጅትማዕየት አቅሊም ዐንሰበ
አሰይድ ዐብዱላሂ አልአሚን ቲታ
እብ ተረቱ፡ ሕኩመት እት መጃል

ተዕሊም ፊራሮ ዐቢ ትወዴ ክም
ህሌት እት ሸርሕ፡ ኢመትከምካም
ደገጊት ወእት ገሌ ድዋራት
ለልትርኤ መናበረት ስብክ ወስግም
ለሰብቡ ተእሲር ስልቢ መትሐሳር
እግል ልትሀየብ ትወሰ።
እት ዉዛረት ተዕሊም ሙዲር
ዓም ቅስም ምህሮ እግል ዐባዪ
ወሜድየ
አሰይድ
ገብረዝጊ
ድማም ህዬ፡ ለልትቀደም ጌማም
እት ዐቦት ሴድያይ ሰበት ቱ
እብ ትሉሉይ እግል ልግበእ
አትፋቀደ።
እት ደንጎበ፡ እት ሰነት
ድራሰ 2015/2016 ወጠንያይ
እምተሓን 8ይ ፈስል ንቃጥ
ውቁል ለአምጸአው 48 ደረሳይ፡
እብ ደረጀት አቅሊም ለትትሀየብ
ጃእዘት ኦርያ ምን ረክበው ሸሃዳት
ወመትናየቲ ሰላዲ ነስአው።

አፍዐበት፡ ተእሂል እግል ሰብ እት ገበይ ከረን-አስመረ ብቆት መኪነት ትሳድፍ
ከፊፍ ሰበት ዐለ ራድኢት ሻፍገት
ዮም 11 ዲሰምበር 2016
እበ ብቆት እት አርወሕ ለጀሬት
ምህነት ዓፍየት
እንዴ ገአት እሎም እት አካናቶም
እት ሳዖታት ሐቆ አዝህር እት
መደረት ክም ኢሀሌት፡ ለበዝሐው

ፈርዕ ዉዛረት ዓፍየት አቅሊም
ቅ/በ/ቀ ምን ሙዲርያት ግንደዕ፡
ሽዕብ፡ ኣፍዓበት፡ ነቅፋ፡ ኣዶብሓ
ወቅሮረ ለትወከለው ሰብ-ምህነት፡
እት ሕክምነ ለኢለዐዴ ሕማማት
ለረከዘ ተእሂል ሀበ።
እትሊ እት እስብዳልየት
አፍዐበት ለተሀየበ ተእሂል፡ እት
አስባብ ወመደረት ለኢለዐዴ
ሕማማት፡
አግቡይ
ዳፈዖቱ
ወዓለጆቱ፡ ክምስለሁመ እብ
ኽሱስ ቴለለ ሐማይም ሐብሬ
ዋድሐት እት ዐደዮት ለረከዛቱ።

እተ ፈርዕ መስኡል መታበዐት
ለኢለዐዴ ሕማማት አሰይድ
ፍሰሃዬ ገርግሽ እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ ለልትሀየብ ተእሂል፡
ፈሀም ሰብ-ምህነት እንዴ ተወቀለ
ሂብርት ክድመት እግል ትጠወር
ክምቱ እት ሸርሕ፡ ለተእሂል
ነስአው
አንፋር
ድራሰቶም
እት ሽቁል እግል ልወሱዕወ
አትፋቀደ።
ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
እሊ መስል ተእሂላት አተላላይ
እግል ለሀሌ እሉ ትወሰው።

ኸጥ ከረን-አስመረ እበ ሳደፈት
ብቆት መትገላብ
አውቶቡስ፡
46
ነፈር
ሐክር
ሳደፈዮም።
ለ65
ነፈር
እንዴ
ጸዕነት
ምን ሳወ አስክ
መንደፈረ ትሳፍር
ለዐለት
‘ታታ’
ለጅንሰ አውተቡስ
ምን ከረን 23
ኬሎ ምትር ሐቆለ
ፈግረት እት ፍንጌ
ዐድ በርበሬ-ወባልዋ
ሐቆለ በጽሐት ቱ
ብቆት ሳደፈት።

ምነ ተሓከረው ህዬ ለመዛብጦም
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ክም አቅበለው ተአመረ።

ገጽ

አስመረ እብ ሮያል ኢንስቲትዩት ጃእዘት ትሰርጌ
አስመረ፡ ዲብ
እድንያይ
ሜራስ እግል ትትሰጀል ዲብ
መነዘመት ተዐሊም፡ ዕሉም ወዓዳት
መነዘመት መጅልስ ቅራን (ዩኔስኮ)
ለትቀደመት ወሲቀት በሐስ እብ
ሮያል ኢንስቲትዩት ኦፍ ብሪቲሽ
ኣርኪቴክት”
በሀለት
‘ሪበ’
ለትትሀየብ ጃኢዘት ትሰርጌት።
ለ”አሰመረ
ናይ
አፍሪቀ
መዲነት ጥውርት” እበ ትብል
ሽዓር እብ ራዐየት መሽርዕ ሜራስ
አስመረ፡ እብ መሀንድስ መድሃኔ
ተክለማርያም፡ መሀንድስ ዳዊት
አብርሀ፡ ዶክተር ኤድዋርድ ደኒሰን
ለትዳለ፡’ መካስብ ታሪካይ ዕልም
ብነ አስመረ ለሸርሕ ዝያድ 1,300
ገጽ ለቡ እብ ስወር ለትተለ ሰነድ፡
ዲብ ደረጀት “ ታሪክ ወነዘር”
ናይ እለ ሰነት ሜዳልየት ከም
ትሰርገ፡ ለመአሰሰት ዲበ ነሽረተ
ሐብሬ አትአመረት።

ዲብ ዮም 6 ዲሰምበር ዲብ
መዲነት ለንደን እተ ገብአት ዓደት፡
ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ብሪጣንየ
ወቅብለት ኣየርላንድ አሰይድ
እስቲፋኖስ ሃብተማርያም ወብዕዳም
አንፋርለ ሰፋረት፡ እተክሰምልሁመ
ሰፊር ብሪጣንየ ዲብ ኤረትርየ
ሚስተር ያን ሪቻርድስ ለብእቶም
ዲፕሎማስዪን ወሰብ መቅደረት
ሓድራም ዐለው።
ርኢስ ‘ሪበ’ ዶክተር ጄን
ዱንካን ዲበ አስመየ ከሊመት፡
ኤረትርየ እት ሰነት 1938 ለትበነ
ለለአትዐጅብ መብነ ‘ፍያት ታሌሮ’
ለብእቱ ምህም ታሪካይ መባኒ ከም
ብእተ እንዴ ሐበረ፡ ለትቀደመት
ወሲቀት በሐስ ህዬ እሊ ለተአክድ
ወለሔሰት ከም ተ ሸርሐ።

“ሮያል ኢንስቲትዩት ኦፍ
ብሪትሽ ኣርክቴክ” በሀለት ‘ሪባ’
“መዲነት ወማዕየ’’ “ተኽጢጥ

ወቴክኒክ” “ታሪክ ወነዘር”፡ ወ”ምን
መሻርዕ ደሪስ” ዲበ ልብል አርባዕ
ደረጃት እንዴ ረከዘት፡ ዝያድ 50
ሰነት ዲብ ደራሳት ወመካስቡ
ጀዋእዝ ተሀይብ ከም ጸንሐት

መሕበር ምስኩናም ናይ 100 አልፍ
ነቅፈ ሰዳይት ረክብ

ማሕበር ምስኩናም
ዐቅል
ወገሮብ ኤረትርየ፡ ዲብ ቫብሊንጌ
ጀርመን ምነ ነብር ሻብ ተመስገን
ግርማይ
ዐውል 100 አልፍ
ነቅፈ ዐፍሽ እብ ሰዳይት ረክበ።

ዲበ ናይ ሰለሞት ዓደት፡
መመቅረሓይ ሽቅል ማሕበር
አሰይድ አሰፋው ገብሩ፡ ዲበ
ሀበየ ሐብሬ፡ ለሰዳይት፡ ዲብ
ወራታትለ ማሕበር እብ ቀሊል

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ለኢልትርኤ ዶር ከም ቀድም
እንዴ ሐበረ፡ ሻብ ተመስገን
ወዓይለቱ ሐመደ።
ለሰዳይት እንዴ ነስአ ለመጽአ
ዲብ ጀርመን ለነብር አሰይድ
ዳዊት ግርማይ፡
ለሰዳይት
ለቀደመ ሑሁ ንኡሽ፡ ለሳደፈዩ
ምስክነ ጠቢዐት እንዴ ጋብሀ ከም
ደርሰ፡ ምን ሓለቱ እንዴ ትበገሰ
ህዬ እግለ ክእነ ለመስል መሻክል
ለቦም አጀኒት እግል ልስዴ
መባደረት ከም ነስአ አፍሀመ።
ማሕበር ምስኩናም ዐቅል
ወገሮብ ኤረትርየ፡ ዲብለ ትፈናተ
ድዋራት ዐድነ 15 መዳርስ
እንዴ ከስተ ሸቄ ክም ሀለ፡ ፈሀም
ሙጅተማዕ እብ ፍንቲት ህዬ
ዓይላት አጀኒት ምስኩናም ህዬ
እብ ፍንቲት እግል ልዕቤ ህዬ
ምን ወክድ እት ወክድ ተእሂል
ከም ሀበ፡ ወሳይቅለ ማሕበር
ለአፍህም።

ልትአመር።
መዲነት አስመረ እበ ባቱ
ገዲም ወታሪካይ መባኒ፡ ዲብ
ስጅል እድንያይ ሜራስ “ዩኔስኮ

ከም ትትሰጀል እግል ትግባእ ገብእ
ለጸንሐ ጅህድ፡ ናይ ደንጎበ ፍገሪቱ
ዲብ ክፍለት ናይ ሰነት 2017
እግል ትፍገር መስኢት ሀለ።

ኤረትርዪን እት ካርጅ ሱረት ዐዶም
ለሸሬሕ በራምጅ ሰርግሎ

ሰፋረት
ኤረትርየ
ዲብ
ጀምሁርየት
ፈረንሰ
ወስካን
ኦስትርየ(አልነምሰ) ናይ አማን
ሱረት ዐዶም ለሸርሕ ለትፈናተ
በርናምጃት ሰርገለው።
እት መዲነት ፓሪስ - እብ
ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ ፈረንሰ
ለትነዘመ፡ ፍንጌ
ኤረትርየ ወፈረንሰ ናይ ክስአት
ረአስማል ወሸራከት በርናምጃት
እግል አትበገሶት ለሀደፉ ማሕበር
ጎማት ገብአ።
እተ መናሰበት ሰፊረት ኤረትርየ
ዲብ ፈረንሰ አሰይደ ሃነ ስምኦን፡
ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ብሪጣንየ
ወቅብለት ኣየርላንድ አሰይድ
እስትፋኖስ ሃብተማርያም፡ ሰፊር
ኤረትርየ እት እትሓድ አሮበ
አሰይድ ነጋሲ ካሰ፡ ወዝያድ 40
ውላድ ካርጅ ወዲፕሎማስዪን’፡
መስኡሊንለ ትፈናተየ ሼርካት
ወመሳኒት
ኤረትርየ
ሹርካም
ዐለው።
ለህድግ፡ ዲብ ኤረትርየ ልሰርገል
ለሀለ በርናምጃት ብነ ወዐማር፡
አርዛቅ ጠቢዐት፡ ዲብ ኤረትርየ ለሀለ
አብካት ክስአት ረአስማል፡ አግደ
ህዬ ናይ አማን ሱረት ኤረትርየ
እብ ዋጅብ እግል ልሽራሕ አፍካር
ራትዕ እግል ለሀሌ ለሰዴ ዐለ።
ሰፊረት ሀና ስምኦን ፡ እብ ሰበት
ሓድረት ሓለት ወጠን እብ ዓመት
ዲበ ሀበቱ ሸርሕ፡ እግል አከዶት
ደማነት ነብረ፡ እግል አጥፍሖት
መናበረት መዋጥኒን አገረሞት
ወቀይ፡ ጠወሮት መቅደረት አዳም፡
ወአትናያት ክስአት ረአስማል አሳስ
ትሩድ ለገብእ መሻሬዕ ልሰርገል
ክም ሀለ አፍሀመት።
እምበል እሊ ለትፈናተው
ኤረትርየ ለበጽሐው ውላድ ካርጅ፡
ተጃርቦም ወመትበሳጦም ዲበ
ረአው ለለአክድ ሸርሕ ሀበው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ጃልየት
ኤረትርዪን ስካን ኦስትርየ፡ ዲብ

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 50

መዲነት ቬነ ዲበ ገብአ ዝያድ
70ድወል ለሻረከየ ዲቡ ሐድ 20
አልፍ ቤጽሐት ለትሐደረ ባዛር፡
ሱረት ዐዶም ለወድሕ ዕፌ ወጽበጥ
ቀደመው።
ኣብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ፡
ለጽበጥ፡ ታሪክ ወአርዛቅ ስያሐት
ለሸርሕ ዕፌ ስወር፡ ቡን ዓዳት
ወዐግሎ ሙነት ዲብ ሙጅተማዕ
ኤረትርየ ለሸርሕ ቱ።
እብ
ጀሀት
ብዕደት፡
መመቅረሐትለ ትፈናተየ መትነዛም
ዲብ ኢጣልየ፡ ናይ ሰር-ሰነት
ተቅዪም ወራታቶም ዲብ መዲነት
ፊረንሴ ሰርገለው።
ዲበ ምን15 መዳይን ኢጣልየ
ለመጽአው ወካይል ለሐድረው
እጅትማዕ፡
መስኡል
ቀድያት
ሸዐብ ወጃልያት ዲብ ኢጣልየ
አሰይድ ግርማይ ሃብተሚካኤል፡
ሐዋን ወብቆዕ ጀዋንብ መትነዛም
ለወድሕ ተቅሪር እንዴ ቀደመ፡
በርናምጃት
መዳፍዐት
እግል
ልትደቀብ፡ ዶር ክሉ መትነዛም
እግል ልዕቤ አትፋቀደ።
ዲበ እጅትማዕ ዲብ ከደማት
ቆንስልየት ለረከዘ ህድግ ገብእ ዲብ
ሀለ፡ ዶርለ መትነዛም ዲብ ቀድያት
ወጠን ለደርዕ ቀራራት ሓለፈው።
እምበል እሊ ሰፊር ኤረትርየ
ዲብ ኢጣልየ አሰይድ ፍስሃጼን
ጴጥሮስ፡ ዲብ ዮም 4 ዲሰምበር፡
አቅሊም ቶስካነ፡ መዳይን ፕራቶ፡
ፒዛ፡ ፒስቶያ፡ ሉካ ወሊቮርኖ እግለ
መጽአው ኤረትርዪን ሰሚናር
ወደ።
እግል
አከዶት
ዐዳለት
እጅትማዕየት ወሸነኮት ድብር
ልሰርገል ለሀለ በርናምጃት ዐማር፡
ዲብ መጃላት ሐርስ፡ ዓፍየት
ወተዐሊም ስርጉል ከም ሀለ እንዴ
ሸርሐ ሰፊር ፍስሓጼን፡ እሊ
በርናምጃት እሊ እግል ልሰርገል
መዓወነት ሸዐብ ወሕኩመት ከም
ተአትሐዜ ሸርሐ።
ገጽ
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ሓይሳም ቄርአት ዲብለ ሐልፈት
ጥብዐት
“ቃኑን እግል ሰላም
ወዐቦት” ዲብ ቃኑን ሸክስየት
ዓም መእተይ ሐቆለ ቀርበ እብ
ሰበት ቃኑን ጋራት ሸክስየት “ወድ
አዳም እንዴ ትወለደ አስክ መይት
ሕቁቅ ወዋጅባት ቡ” እበ ልብል
ሸርጥ ክምሰል ለአነብት፡ እት
ቃኑን፡ ሸክሰየት ክልኦት መዕነት ቡ፡
ለሰልፋይት እግለ ወድአዳም ለትሀሌ
ሸክስየት እት ትገብእ፡ ለካልኣይት
ህዬ ቃኑን ሸክስየት ለለሀይቦም
ጀሃት ለከስስ ርእያም ዐልነ። ከእትለ
ናይ ጥብዐት ጀሪደት ኤረትርየ
ሐዳስ ካልኣይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
እግል ንቀድም እኩምቱ ከቅራአት
በኪተት፡

ሐ. በቃዐት አዳም
ዲብ ቃኑን ሸክስየት በቃዐት
አዳም እምብል እት ህሌነ ዎሮ
ነፈር እግል እብ ቃኑን ለልትሀየቡ
ሕቁቅ ኖሱ ዱቅሪ እግል ልትነፈዕ
እቡ ወዋጅባቱ ህዬ እግል ለአትምም
እግለ ተሀሌ እሉ መቅደረት ለሸሬሕ
ፈሀምቱ። እብ ተውሳክ በቃዐት ዎሮ
ነፈር ዲብ ቀደም ቃኑን ፈጽም ለቡ
መዋዲት (እግል መሰል እትፋቅ፡
ፊነ፡ ትጃረት) እግል ለአትምም
ለለአቀድሩ ቃኑናይ መቅድረት
እንዴ ትበሀለ እግል ልትሸረሕ
ቀድር።
ቀደም እለ ክምሰለ ረኤናሁ አሳሲ
ሕቁቁ ወሕርያት እግል ክሉ አዳም
እብ ሰወ ለከስስቱ። ምናተ ሀለዮት
ሕቁቅ እግለ ህለ እግልከ ሐቅ ኖስከ
እት ፍዕል እግል ተውዕል ቅድረት
ክልኦት ለትፈናተው አሽየእቶም።
እግል በቃዐት አዳም እብለ ከስስ
መብደእ መደኒያይ ቃኑን ኤረትርየ
እብ ቃኑን ብቆዕ ኢኮን እንዴ
ትበሀለ ለትመነዐ ነፈር ኢገብአ
ምንገብእ፡ ለገብአ ጠቢዐታይ አዳም
እግል ክሉ መዋዲት እግል ልፈጽም
በቃዐት ክምሰል ቡ ልሸረሕ። እብሊ
አሳስ እሊ ህዬ እግል ዎሮ ጠቢዕያይ
አዳም በቃዐት ክምሰል አለቡ እንዴ
ትወሰፈ ለትትቃረም ጀሀት እግለ
ቅራመቱ ለለአይድ ደሊል አስክ
ይአምጸአ፡ እብ ቃኑን ለገብአ ነፈር
በቃዐት ክምሰል ቡ ልትዋገም። ዓም
ኢበቃዐት ጠቢዕዪን አዳም ዲብ
ዕምሮም፡ ሓለት ዓፍየት ዐቅሎም፡
ክምሰልሁመ እብ ቃኑን ሰልጠት እበ
ተሀየበየ ቤት ፍርድ እብለ ትቀረረ
እቶም ጀዘ ልተንከብ። እብ ሕድድት
ደረጀት ህዬ አዳም ዲብ ሀውየት አው
ዲብለ ወዱዎ ወራታት ለልተንከብ
ገሌ መዋዲት ዲብ ፈጸሞት ኢብቆዕ
እግል ልትበሀል ቀድር።
እብሊ እት ለዐል ለትሸረሐ
አስባብ ዎሮ 18 (ዐስር ሰማን) ሰነት
ለይአትመመ አዳም ጠቢዒ አካነት
ሰከኑ እግል ልሕሬ ሐቅ ምንመ ቡ፡
እሊ ሐቅ እሊ ላኪን እሊ ምተሐት
ዕምር ላቱ እብ ገበይ ወኪሉ እንዴ
ወደ ዲኢኮን ኖሱ እግል ለአትምሙ
ሰበት ኢቀድር፡ እብ ቃኑን
በቃዐት ትነቅስ ምኑ እንዴ ትበሀለ
ልትሸረሕ። እሊ ለገብእ እቡ ሰበብ
እብ ዕምር ልግበእ ወእብ ነቃስ
ዐቅል ብቆዕ ኢኮን ለልትበሀል ነፈር
ምስል ብዕዳም ዲብለ ለሀሌ እሉ
ልቀእ ምን ኢረኪብ ተጃርብ አው

ነቃስ በሻለት ምክ ለልትበገስ እግል
ኢልትአዜ አው እግል ኢልትዐገብ
እግል ዳፈዖት ቱ።
ሀደፍ ሐደዶት በቃዐት ናይለ
እብ ቤት ፍርድ ለልትቀረር ጀዘ እት
ረአስ መጅተመዕ እብ ዓመት አው
ህዬ እት ረአስ ገሌ አንፋር ብቆት
እግል ኢለአጅሩ እግል መዳፈዐት
ቱ። ምን እሊ እብ ተውሳክ ዎሮ
ነፈር ሽቅሉ ዲብለ ለአገዴ እቱ
ወክድ ናይ ብሕተ መሳልሑ ዲብለ
ለዐቅብ እቱ እግለ ለሀሌ ሳድፉ
መሻክል እግል ባለሖት ቱ። ለዲብ
ሀውየት አሳስ ለወዴ ገሌ ነቃስ ህዬ
እት ረአስ ገሌ ምን አርዛቅ ወጠን
ለለሀሌ ሐቅ መትነፈዕ አዳም አው
ሙዋጥኒን አውለውየት እግል ሂበት
ቱ።
• እብ አሳስ መደኒያይ ቃኑን
ኤረትርየ ምተሐት ዕምር በህለት
ተብዐት ልግበእ ወአንስ ዕምሩ
18 ሰነት ለኢተመ ጠቢዒ አዳም
በህለት ቱ። እብ ቃኑን ፍንቱይ
ፈሴሕ ኢተሀየበ ምንገብእ፡ ለገብአ
ምተሐት ዕምር ክምሰል እትፋቅ፡
ፊነ፡ ወለመስሉ ለልብል ቃኑናይ
መዋዲት እግል ልፈጽም ቃኑናይ
በቃዐት ኢተሀሌ እሉ። መራዐየት
ሸኽስየት እዳረት መሳልሕ ማልየት
ምትሐት ዕምር ህዬ እብ ወኪሉ
ቱ ለገብእ። ምናተ እግል ምተሐት
ዕምር ዲብለ ከስስ ቅደይ ለምተሐት
ዕምር አፍካሩ እግል ልሽረሕ ለቀድር
ዶል ገብእ ሕር እንዴ ገብአ እግል
ልሽረሕ ሐቅ ለሀሌ እሉ። እግል
ደረጀት በሻለቱ ወዕምሩ እት ወግም
እንዴ አተ ህዬ ረአይ ናይለ ምተሐት
ዕምር ለወጅብ ሜዛን ልተሀየቡ።
እት ለዐል ክምሰለ ትሸረሐ ምተሐት
ዕምር ላቱ ጠቢዒ አዳም መደኒያይ
መዋዲት እግል ሊዴ ቃኑናይ
በቃዐት ምንመ አለቡ፡ እግል ገሌ
ፍንቱይ መዋዲት እግል ሊዴ ላኪን
ቃኑን ሰሜሕ እሉ። ምተሐት ዕምር
ላቱ ጠቢዒ አዳም እግል ሊደዩ እብ
ቃኑን ምነ ትሰመሐ እሉ መዋዲት
እሊ ለተሌ ለሀሌ እቱ፦
- ዕምሩ ምን 15 (ዐስር
ሐምስ) ሰነት ወለዐል ላቱ ምተሐት
ዕምር እንዴ ሸቀ ለረክቡ እተይ
እግል ልትከበት ወእሊ እተይ እሊ
ሕር እንዴ ገብአ እግል ልትነፈዕ
እቡ።
- ዲብ እትፋቅ ውላድ ጥብ
(ጽኢር ለትጸአረ እንዴ ገብአ እትፋቅ
እግል ሊዴ ወፊነ እግል ለአቅርብ።
- መትፋንያይ አው ሃይባይ
እበ ለሀይቡ መምሬሕ እግለ
ልትሀየቡ
መምተለካት
እግል
ለአትመቃሬሕ ወእብ እተዩ እግል
ልትነፈዕ ክምሰልሁመ፡
- አቡወት ጅነ እግል
ልትከበት ቀድር፡
- እብ ዓመት ምንተሐት
ዕምር ላቱ ነፈር ህዬ ምን 200
(ክልኤ ምእት) ነቅፈ ለበዜሕ ዐውል
እትለ አለቡ ናይ ምዕል መትዓዋል
እግል ልሻርክ ቃኑን ሰሜሕ እሉ።
ምን እሊ ወኬን ዎሮ ምተሐት
ዕምር ምን ሰልጠቱ ወኬን ለወድዩ
ቃኑናይ መዋዲት ለምተሐት ዕምር፡
ወኪሉ አው ዌርሰቱ እበ ለአቀሩቡ
አትአመሮት እብ ቀራር ቤት ፍርድ
እግል ልፍረስ ቀድር። ኢበቃዐት
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ምተሐት ዕምር ለምተሐት ዕምር
18 (ዐስር ሰማን) ሰነት ክምሰል
አትመመ ለአትካርም። እብ ተውሳክ
ለምተሐት ዕምር እብ ፍንቱይ
እትፋቅ ህዳይ ዶል ወዴ አው ህዬ
ቤት ጎማት ዓይለት አው አቃርብ
ምን ኢበቃዐቱ ሕር እግል ልግበእ
እበ ለሓሉፉ ቀራር ኢበቃዐቱ እግል
ትትካረም ትቀድር።
ዲብ መደኒያይ ቃኑን ኤረትርየ
ቃኑናይ በቃዐት ክምሰል አለቦም
እብ ካልኣይት ደረጀት ለልትሸረሕ
ነቃስ ዐቅል ለቦም አዳም ቶም።
ነቃስ ዐቅል ለቡ ነፈር በህለት
ክምሰል ሰበብ ኢብቆዕ ተጠውር
አው ሕማም ዐቅል አው ምን
ክትር እብር እግል አሀምየት አው
ፈግሪት መዋዲቱ እግል ልፍሀም
ለኢቀድር ነፈር በህለት ቱ። እብ
ተውሳክ ድዒፍ ዐቅሎም፡ ሰካረ አው
ዝያደት እበ ለአሰክር አሽየእ ገሮቦም
ለተሃደለ፡ ክምሰልሁመ ሙበዝረት
ለገብአው አንፋር ክምሰል ዝሩፎም
እብ ቃኑን ነቃስ ዐቅል ክምሰል ቦም
ልትሐሰቦ። ምን እሊ እብ መትበጋስ
እግል መስለሐት ናይለ ነቃስ ዐቅል
ለቡ ነፈር ለለትሐዜ ዶል ገብእ፡
ለነቃስ ዐቅል ብእቱ ነፈር ብቆዕ
ኢኮን ለልብል ቀራር መኔዕ በቃዐት
እብ ቤት ፍርድ እግል ልተሀየብ
ቀድር። በቃዐቱ እብ ቀራር ቤት
ፍርድ ለትመነዐ ነፈር ምንኬን
ሰልጠቱ ለወድዩ መዋዲት እብ ቤት
ፍርድ እግል ልፍረስ ቀድር። ሕድ
እብለሸብህ እብ ቀራር ቤት-ፍርድ
መኔዕ በቃዐት ለኢገአት እቱ ዳይም
አው ናይ ዶሉ ነቃስ ዐቅል ለብእቱ
ነፈርመ እግል መስለሐቱ ለደርር
ቃኑናይ መዋዲት ዶል ወዴ፡ ለውዳይ
እበ ነፈር፡ ወኪሉ አው እብ ዌርሰቱ
እበ ትቀርብ አትአመሮት እብ ቤት
ፍርድ እግል ልፍረስ ቀድር። እብ
ነቃስ ዐቅል መኔዕ በቃዐት ጋብአት
እቱ ለዐለት ነፈር አርወሐቱ
እግል ልቅደር መምተለካቱ እግል
ለአትመቃሬሕ ዲብለ ቀድር እተ
ደረጀት ዶል በጼሕ አስባብ መኔዕ
ሀለዮቱ ስድ ለአከትም፡ መኔዕ
በቃዐት ክምሰል ለአከትም ለሸሬሕ
ቀራር ቤት ፍርድ ልትሀየብ። ለነፈር
ህዬ ቃኑናይ መዋዲት እግል ሊዴ
ብቆዕ ገብእ።
ዎሮ ጠቢዒ አዳም እበ ለአጀርየ
ጀሪመት ክምሰል ጀዘ በቃዐቱ
እግል ልሕገል ቀድር። ክእነ ላቱ
መኔዕ በቃዐት እግል መስለሐት
ናይለ በቃዐቱ ለትመነዐ ነፈር
እንዴ ትበሀለ ለገብእ እንዴ ኢገብእ
እግል መጅተመዕ እብ ዓመት ምነ
ዌድያይለ ጀሪመት እግል ዕቅበት
እንዴ ትበሀለ ለገብእ መኔዕ በቃዐት
ቱ። እግል መሰል ለገብአ ዋልዳይ
አው ናይ ዋልዴን መስኡልየት
ለተሀየበቱ ነፈር ሐንቴ መስኡልየቱ
እግለ ህለው አጀኒት ዶል ለአመሽሽ
ምኖም፡ እት ናይ መዕነውየት ወገሮብ
ብቆት ዶል ለአበጸሖም እብ ነቃስ
ራዐዮት አጀኒት ሙጅርም እንዴ
ገብአ ቃኑን ጀሪመት ኤረትርየ
2015 ለሸርሑ ጀዘ ልትከበት። እት
ረአስ እሊ ምስለ ጀሬ ቴለሉ ክእነ
ላቱ ሙጅርም ናይ ዓይለት አው
ወካለት ሕቁቁ ምን 1 (ሐቴ) ሰነት
አስክ 10 (ዐስር) ሰነት ለገብእ ወቅት

እብ ቤት ፍርድ እግል ልትሐረሙ
ቀድር። ክምሰል ደረር ናይ እሊ
ህዬ ክእነ ላቱ ወዳይ ጀሪመት ናይ
ዓይለት አው ናይ ወካለት ሕቁቁ
ለሐግል።

መ. አክተሞት ሀለዮት
ጠቢዐታይ ኣደሚ
ሀልዮት ኦሮ ጠቢዐታይ ኣደሚ
እብ ሞት ተአከትም። ለገብአ አዳም
በዐል ሕቁቅ ወዋጅባት ለገብእ
ምን ልትወለድ አስክ መይት ሰበት
ገብአ ሀለዮት ኦሮ ነፈር እብ ሞት
ዶል ተአከትም፡ እሊ ነፈር እሊ
በዐል ሕቁቅ ወዋጅባት እግል
ልግበእ ኢቀድርኒ። ሐቆ ሞትለ
ነፈር ቃኑን ውርስ እብለ ለአዝዞ ፡
እግለ ዲብ ዌርሰት እግል ልሕለፎ
ለቀድሮ ሕቁቅ ወዋጅባት፡ ዌርሰት
እግለ ማይት እንዴ በደለው እግል
ለተግቡሮ ቀድሮ።
ሀለዮት ጠቢዐታይ ኣደሚ እብ
በዳመ ኣግል ተአክትም ትቀድር።
በደ ልትበሀል ዲብ ሀለ ኦሮ
ጠቢዐታይ ኣደሚ ክልኤ ሰነት አሰር
ሕድ (እብ ትሉሉይ) ደሀይ ለኢሀበ፡
ቤት ፍርድ እበ ቀርበ ዲበ ሸከ፡
እብ ገበየ አትጫራይ እንዴ ወዴት
ለደሀይ ኢሀበ ነፈር ክም በደ እንዴ
ሸርሐት ለልትሀየብ ቀራር በህለት
ቱ። ናይ ባዲ ቀራር እግል ልትሀየብ
ሸከ ለቀርበ እተ ቤት ፍርድ፡ ለሸከ
ምህምቱ እበ ትብሎ አግቡይ እት
ሸዐብ ክም ልትነሸር ትወዴ። እት
ረአስ እሊ እግለ ደሀዩ ባዲ ሀለ
ልትበሀል ለሀለ ነፈር እበ ኸስስ
ሙደዒ ዓም ወሱክ መርመራታት
እግል ሊዴ ቤት ፍርድ እግል
ተአዝዝ ትቀድር። ሀቆ እሊ ኩሉ
ለቀርበ ኣስባታት ቤት ፍርድ ለነፈር
ሞቱ ምንመ ኢተአክድ ማይት እግል
ልግበእ ክም ቀድር ጌማም እንግል
ተሀብ ለለተቅድረ ጋብእ ዶል
ትረክቦ ቀራር አኪደት ባዲ ተሀይብ።
ለተአከበ እስባታት ለባዲ ክም ሞተ
ለለአክድ ዶል ገብእ ሀዬ፡ ቤትፍርድ
ቀራር አኪደት ሞት ተሀይብ።
ቀራር አኪደ ባዲ እሊ ተሌ ተእሲር
ለሀሌ እሉ። ቀራር አኪደት ባዲ
ክም ተሀየበ ምነ ለቀራር ተሀየበ እተ
ዕለት ወሐር ህዳይ ባዲ ፋርስቱ፡ ባዲ
እግል መስለሐቱ ዲብለ ልትከፈት
ውርስ ኢሻርክ ክምሰልሁመ ባዲ
ክም ማይት እንዴ ተዐለበ ዳሩ ዲብ
ዌርሰት ልትዐዴ።

1.
ሸክስየት
ቃኑንየት ለቦም ጀሃት
ሸክስየት ቃኑንየት ለቦም ጀሃት
ክምለ ጠቢዐታይ ሀለዮት ኣደሚ
ገሮብ አለቦም። ሸክስየት ቃኑንየት
ለቦም ጀሃት እንብል ዲብ ሀሌነ፡
እብ ጠቢዐታይ አደሚ ለልትአሰሶ
ወእግል ልሽቀው አዳም ለለተዝዮም
ምንማቶም፡ እግለ ቃኑናይ ገሮብ
ለተሀየበየ ጀሀት ምነ አሰሰው አዳም
ለፈንትዮም ለትፈንቴት ሸክስየት
አው ገሮብ ክም ቦም እግል ንፍሀም
ለአትሐዜ። እግል መሰል ሐምስ
መሳኒት ኦሮ መሕበር ለአስሶ። እሊ
መሕበር ቃኑን ለጠልቦ ዐዋምል እንዴ
አትመመ ሸክስየት ቃኑንየት ረክበ
ምንገብእ፡ እግል እሊ መሕበር ምነ
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አሰሰው ሐምስ መሳኒት ለትፈንቴ
ሸክስየት ቃኑንየት? ቃኑናይ ገሮብ
ለሀሌ እሉ። እብ አሳስ እሊ ለመሕበር
እብ ስሜቱ መምተልካት ኣግል
ለአንስስ፡ ዳሩ እግል ለትመቃሬሕ፡
ለትፈናተ ውፋቅ እግል ሊዴ፡ ምስል
ሀደፍ ናይለ መሕበር ለናስብ ኩሉ
መደንያይ አፍዓል እግል ሊዴ፡
እብ ስሜት መሕበር እግል ልሽኬ
ወልትሸኬ፡ እግል መስለሐት መሕበር
ለገብእ ሀድያት እግል ልትከበት፡ እብ
ዕንዋን ናይለ መሕበር ለልትነዳእ
ልእኮታት እግል ልትከበት፡ ..
ወለመስሎ ቀድር።
ምናተ እብ ቃኑን ሸኽስየት/ገሮብ
ለተሀየበዮም ጀሃት ኩሎም ለእብ
ጠቢዐታይ ኣደሚ ለገብእ ሕቁቅ
እግል ለአግዱ ቀድሮ በህለት ኢኮን።
እግል ጠቢዐታይ ኣደሚ ሌጠ ለከስስ
ሕቁቅ ክም እትፋቅ ሕጼ አው ህዳይ
ውዳይ፡ እብ ፊነ ዳርከ ዲብ ዌርሰት
አትሐላለፎት፡ ወለመስሎ ሕቁቅ
እብ ጠቢዐታይ ኣደሚ ድኢኮን ኣብ
ቃኑናይ ገሮብ ለቦም ጀሃት እግል
ልግበእ ኢቀድር።
እብ አሳስ መደኒያይ ቃኑን
ኤረትርየ 2015 ሕኩመት ቃኑናይ
ክተፍ ቡ። እብ ገሮቡ እንዴ ወደ
ምስል ጠቢዐቱ ለናስብ ሕቁቁ
ወዋጅባት እት ፍዕል ለውዕል።
እብ ተውሳክ ስያደት ደውለት
ላቱ ክፋላት (አቅሊም፡ ምዴርየት
ደዋየኢሕ ናይ መዲነት ልግበእ
ወብሩር እዳራት) ውዛራት፡ ሀይኣት
ወመአሳሳት ሸዐብ፡ መአሰሳት ደያናት
ወመሓብር ቃኑናይ ክተፍ ብእቱ።
እት ክሉ ለተሀደገ ክተፍ እብ ቃኑን
ለተሀየበዩ ሕቁቁ ወዋጅባት እት
መዓል እግል ለውዕሎ ቀድሮ። እብ
ተውሳክ እብ ነቃስ መአሰሳቶም
አው ሸቀላሆም ለጀረ ዕጉብ እግል
ልክሐሶ መስኡልየት ብእቶም።
እት ረአስ እሊ መክሰብ እግል
አድመኖት አው እግል ካፈሎት እበ
ልብል ሀደፍ ለኢትከወነ መሓብር
እግል ፍንቱይ ከደማት ለትረተበው
መምተለካት እብ መደኒያይ ቃኑን
ኤረትርየ ቃኑናይ ክተፍ ብእቱ።
እግል ፍንቲት ክድመት ለትረተበ
መምተለካት እምብል እት ህሌነ እበ
ኢተአቀብል ዳይመት ገበይ መክሰብ
ምን ረኪብ ወኬን ሀደፍ እበ ተሀየበ
መምተለካት ለትትከወን መአሰሰት
(Endowment) እግል ፍንቱይ መሃም
ውዳይ ስን አው ዓም መሳልሕ እግል
ልትረከብ እንዴ ተበሀለ እብ ሸዕብያይ
ፍገሪት አው ብዕድ ናይ ሰዳይት ሰላዲ
ለተአሰሰት ልጀነት (Committee)
ሃይባይ እማነት እበ ለሀይቡ መምሬሕ
እብ ብዕድ ነፈር በህለት በዐል እማነት
እግል መስለሐት መትነፈዓይ እማነት
እንዴ ትበሀለት ለትትአሰስ መአሰሰት
እማነት (Trust) ከምክም። መሓብር
እግል ፍንቱይ ከደማት እግለ ትየመመ
መምተለካት፡ አክል ሕድ ክምሰል
ጠቢዒ አዳም፡ እግለ ገብአ ቃኑናይ
መዋዲት እግል ሊዴ በቃዐት እግል
ተሀሌ እሉ ወጅብ።
ሓይሳም ቄርአት፡ እግል ቃኑን
ሸክስየት ለከስስ ለአዳሌናሁ ጽበጥ
ዲብ እለ ተምም። ዲብለ መጽእ እብ
ሰበት ቃኑን ውርስ ፋዬሕ ወትሉሉይ
ክቱብ እግል ነአቅርብ ቱ።
ገጽ
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LET’S STUDY ENGLISH
Will be doing and will have done
A/ Study this example situation:

UNIT 24

Keven loves football and this evening there is a big football match on television. The
match begins at 7:30 and ends at 9:15. Paul wants to see Keven the same evening and
wants to know what time to come to his house.
PAUL: Is it all right if I come at 8:30?
KEVEN: No, I will be watching the football then.
PAUL: Well, what about 9:30?
KEVEN: Fine. The match will have finished by then.

B/ “I will be doing something” (future continuous) = I will be in the middle
of doing something. The football match begins at 7:30 and ends at 9:15. So during this
time, for example at 8:30, Keven will be watching the match. Another example:
• I am going on holiday on Saturday. This time next week I will be lying on a
beach or swimming in the sea.
Compare (will be doing) and (will do)
• Don’t phone me between 7:00 and 8:00. We will be having dinner then.
• Let’s wait for Mary to arrive and then we will have dinner.
Compare will be –ing with other continuous forms:
• At 10 o’clock yesterday, Saliha was in her office. She was working. (past)
• It is 10 o’clock now. She is in her office. She is working. (present)
• At 10 o’clock tomorrow, she will be in her office. She will be working.
C/ We also use will be doing in a different way: to talk about complete
actions in the future:
• A: If you see Mihret, can you ask her to phone me?
• B: Sure. I will be seeing her this evening. So I will tell her then.
• What time will your friends be arriving tomorrow?
In these examples will be –ing is similar to the present continuous for the future. You
can use (will you be-ing) to ask about somebody’s plans, especially if you want something
or want them to do something. For example:
• A: Will you be passing the post office when you are out?
• B: Probably. Why?
• A: I need some stamps. Could you get me some?
• A: Will you be using your bicycle this evening?
• B: No. Do you want to borrow it?

D/ We use (will have done) (future perfect) to say that something will already be
complete. Keven’s football match ends at 9:15. So after this time, for example at 9:30,
the match will have finished.

Some more examples:
•
•

Sally always leaves for work at 8:20 in the morning, so she will not be at home
at 9 o’clock. She will have gone to work.
We’re late. The film will already have started by the time we get to the cinema.

Compare will have (done) with other perfect forms:
• Tedros and Adiam have been married for 24 years. (present perfect)
Next year they will have been married for 25 years.
When their first child was born, they had been married for three years. (Past Perfect)

EXERCISES
24.1 Read about Collin. Then you have to tick (✓) the sentences which are true. In
each group of sentences at least one is true.
Collin goes to work every day. He leaves home at 8 o’clock and arrives at work at
about 8:45. He starts work immediately and continuous until 12:30 when he has lunch
(which takes about half an hour). He starts work again at 1:15. And goes home exactly
at 4:30. Every day he follows the same routine and tomorrow will be no exception.
1.

At 7:45

a, He will be leaving the house.
b, He will have left the house.
c, He will be at home. ✓
d, He will be having breakfast. ✓

2. At 8:15
a, He will be leaving the house.
b, He will have left the house.
c, He will have arrived at work.
d, he will be arriving at work.
3. At 9:15
A, he will be working.
አርቡዕ 14 ዲሰምበር 2016

B, he will start work.
C, he will have started work.
D, he will be arriving at work.
4. At 12:45
A, he will have lunch.
B, he will be having lunch.
C, he will have finished his lunch.
D, he will have started his lunch.
5. At 4 o’clock
A, he will have finished work.
B, he will finish work.
C, he will be working.
D, he won’t have finished work.
6. At 4:45
A, he will leave work.
B, he will be leaving work.
C, he will have left work.
D, he will have arrived home.
24.2 Put the verb into the correct form, will be (do)ing
or will have (done)
1. Don’t phone me between 7 and 8. We will be having
(we/have) dinner then.
2. Phone me after 8 o’clock. __________________________
(we/finish) dinner by then.
3. Tomorrow afternoon we are going to play tennis from 3
o’clock until 4:30. So at 4 o’clock, ____________________
(we/play) tennis.
4. A: Can we meet tomorrow afternoon?
B: Not in the afternoon. _______________ (I/work).
5. B has to go to a meeting which begins at 10 o’clock.
It will last about an hour.
A: Will you be free at 11:30?
B: Yes, _________________________ (the meeting/
finish) by that time.
6. Tom is on holiday and he is spending his money very
quickly. If he continues like this, _________________________
(he/spend) all his money before the end of his holiday.
7. Abraham came to Britain from the USA nearly three
years ago. Next Monday it will be exactly three years. So
on Monday, ________________________ (he/be) in Britain
for exactly three years.
8. Do you think _________________________ (you/still/
do) the same job in ten year’s time?
9. Jane is from New Zealand. She is travelling around
Europe at the moment. So far she has travelled about 1,000
miles. By the end of the trip, __________________________
(she/travel) more than 3,000 miles.
10. If you need to contact me, ________________________
(I/stay) at the Lion Hotel until Friday.
11. A: _________________ (you/see) Laura tomorrow?
B: Yes, probably. Why?
A: I borrowed this book from her. Can you
give it back to her?

English Proverbs
1. A friend in need is a friend indeed = Someone who
helps you when you are in trouble is a real friend.
2. A friend to all is a friend to none = Someone who
is a friend to everyone makes none of them feel special
3. A friend’s eye is a good mirror = A real friend
will tell you the truth
4. A good beginning makes a good end = If a task
is carefully planned, there’s a better chance that it will be
well done
5. A good conscience is a soft pillow = You sleep
well when you have nothing to be guilty about
6. A good example is the best sermon = Giving a
good example is better than giving advice.
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ሽፈ ሹም ዑመር፡ ፊራሮ ሶይረ - ቆሓይቶ

እሊ እብ መናሰበት 25ይት
ሰነት ተሕሪር ለትከተበ ክታብ
“መፈጸምታ” በህለት ካቲመ
‘ሽፈ ሹም ዑመር፡ ፊራሮ ሶይረ
- ቆሓይቶ” እበ ልብል አርእስ
ስለሞን ድራር ለከትበየ ቅሰት
እግል ዮም ካልኣይ ክፋለ እግል
ንርኤ፡

ዲብ ሰነት 1967 ክምሰልሁመ
1972 ኣብ ንዛም ሀይሌስላስ እት
ሽዐብ ሳሆ ለጀረ ጀራይም ዐለ።
እሎም ሙዋጥኒኖም ለለዐዝቦ
ጤልመት፡ እብ ልብ ንእሾም
ለዐረው እቡ ወለለአሙሩ ናይ
ቅሩብ አሕዳስ ቱ ህዬ። ዲብ ሰነት
1967 “ሸሃይ ወለ ክስቴናይ?”
ዲብ ልትበሀል፡ መዕተብ ለቡ ዲብ
ልድሕን ወመዕተብ ለአለቡ ህዬ
ዲብ ልትሕረድ፡ እብሊ ሰበብ እሊ
ህዬ ምነ ሕርዶ ሻብለ ለደሐነየ
እማት፡ ተሽበሐት እብ መዕተብ
እንዴ በደለየ ለገይሰ እቱ አውካድ
ክምሰል ዐለ፡ እሎም ጤልመት
ምን ልውሕድ እብ ድግም ታሪክ
ሰኒ ወአማን ለለአሙሩቶም። ዲብ
ሰነት 1972፡ ዲብ ሮብሮብየ 23
ነፈር፡ ምን ዋጦ ሖርመት ዲዖት
ዲብለ ህለ አካናት ህዬ 16 ሐዎም
እብ አባይ ቅቱላም ክምቶም ሰኒ
እት ለአምሮ ዮም መርባቶም እንዴ
ትረሰዐው ጤልመት ዲኢኮን፡
ምስሎም ለዐለ ምናድል፡ ገሌ እብ
ደረጀት ተንዚም ገሌ ህዬ እብ ኖሱ
ዲብለ ወጠኒያይት ሐረት ዲብ
ልትሓበር ንዳሉ ዲብለ ለአተላሌ
እቱ ለዐለ ወክድ፡ ለናይ በዲር
ምጅርሚን ዝያደት ለአፍረሐ ናይ
በደ ደርብ ካተረው።
ምናድል ሽፈ እብ ቃብል
እሊ፡ ምስል መልሂቱ እንዴ ገብአ፡
መህሮቱ ሸጥ እንዴ አበለ ልትሓነቅ
ዐለ። እብ ሰበብ ጀራይም ናይ
እሎም ጤልመት ምን ዐዱ - ባክነፍ
- አስክ ፎሮ እንዴ ትከሬት ትነብር
ለዐለት እሲቱ፡ ሰለስ አጀኒት እንዴ
ሐድገት ሰበት ሞተት፡ መሐገዝ
ወመሕበራይ ጨቅጥ ምንመ ዐለ
እቱ፡ እብሊ እንዴ ኢልትሐለል
እግል ጤልመት ወእቡ እንዴ ወደ
ህዬ እስትዕማር እግል ልፍለል
ናድል ዐለ።
ሽፈ፡ ምን ጀማሂር ዲብ ስለለ
ዲብ ሰነት 1987፡ ሐቆ ካልኣይ
ወናይ ውሕደት ሙእተመር
ጀብሀት ሸዕብየት ክምሰል እት
ክሉ መጃላት ዲብ ወራታት
ስለላመ ኢዓደት ተንዚም ገብአት።
እብ አሳስ እሊ፡ ዲብለ ባካት መንጠቀት ምፍጋር ጸሓይ - ዲብ
ስለለ ወአምን (72) እንዴ ትረተበው
እግል ልሽቀው መቅድረት ለቦም
አንፋር ተሐረው። ምናድል ሽፈ፡
እብ መቅደረቱ ዲብ እሊ ወቀይ
እሊ እግል ልክደም ክምሰል ቀድር
እንዴ ተአመነ እቡ፡ ምን ጀማሂር

ዲብለ ባዶ-ሐሙሽቴ ለልትበሀል
ናይ ምፍጋር ጸሓይ ቅስም ስለለ
ወአምን ተዐደ። ዲብ ሐንቴ ናይለ
መንጠቀት መስኡሉ ምናድል
አስለመላሽ (ወዲ-ሐፍቲ) ናይ
መሓፈዘት መስኡሉ ተኪኤ ቀለተ
እንዴ ገብአ ህዬ ወራቱ አስተብደ።
ዲብ ጀማሂር መሓፈዘት ምናድል
ዐብዱ እድሪስ ህዬ መጦሮም ለዐለ
መሻቂቶምቱ።
ሽፈ፡ ትግርኛ ሸበህ ሰሜዕ
ዲኢኮን ቀድር ይዐለ። ናይ ቅሩብ
መሻቂቱ አስመላሽ ወተከኤመ
ሳብሮ ዲኢኮን ህግየ ሳሆ ቀድሮ
ይዐለው። ሰበት እሊ፡ አትሐዘዮት
ሽፈ ለዘይድ እቡ አዋይን፡ ክምሰል
ከረ ሽፈ ላቶም ዲብለ ባካት ክሉ
አምር - አካን፡ ህግየ፡ ዝያደት
አሀምየት ለቦም አንፋር እንዴ
ኢትጸብጥ ለዲብ ከረ ሰንዐፌ
ወዐዲ-ቀይሕ
ልግበእ ወዲብ
አድብር ሶይረ ወቆሓይቶ ዲብ
ልትሐረኮ መሻክል ከልቆ ለዐለው
ምስልሒን አባይ እግል ትክረዕ፡
ዲብ ደንጎበ ህዬ እግል ትፍለል
ለልትቀደር ይዐለ።
ሰበት
እሊ፡
ለመስኡሊን፡
ምስል እሊ ምህም ላቱ ነፈር ምናድል ሽፈ - ትሉሊት ጎማት
ወመትሻዋር ወዱ። ለናይ ስለለ
ሽቅል ዲብ ከርሱ፡ ስለላይ ፊራሮ፡
ናይ ድድ ስለለ (ሃድእ ወነሺጥ)፡
ናይ ዐመልየት፡ ዲብ ልትበሀል
ለልትካፈል መትነዛም ለዐለ እቱ
ጥውር አግቡይ ሽቅል ቱ። ሽፈ፡
እግል አግቡይ ሽቅል እሊ እብ
ሸፋግ እግል ለኣምሩ ወዲብ
ሽቅል እግል ልትነፈዕ እቡ ዐለ
እሉ። ሽፈ ዳርስ ሰበት ኢኮን፡
እግል ምህነት ስለለ እግል ልንፈዕ
ለቀድር አሽየእ፡ እብ ክቱብ እግል
ልንሰኦ ቀድር ይዐለ። ዲብለ እብ
ትሉሉይ ትገብእ ለዐለት ጎማት
ላኪን፡ “ዲብለ ጤልመት ዕስኩራም
እቱ ለዐለው አድብር ልግበእ
ወመዳይን፡ ሚ ወእብ ከአፎ ምን
እንወዴ ለሐይስ?” እግለ ልብል
ሰኣላት ዲብ ብልሰት ሽፈ ቅዌት
አካዳምየት እግል ኢትክርዑ፡
መጥ-መጦርለ መስኡሊኑ እግል
ለአሳድር አምበተ።
ንየት ወመትሰባል ህለ ምንገብእ፡
ክሉ ልትቀደር። ሰበት እሊ፡ ሽፈ
ዲብ መደት ሐጫር እግል ምህነት
ስለለ ዲብ ለአምረ ወመልከ ጌሰ።
ምለዐሉ እበ ህለው መስኡሊን
ዲብ ልትወጀህ፡ ዲብ መሓፈዘት
ኢራፋይሌ ዋቂ መነዝማይ ገብአ።
እሊቱ ህዬ ዲብ ኢራፋይሌ እንዴ
ገብአ እበ ከልቀዩ ክጡጥ እንዴ
ወደ፡ እግል አብድር ሶይረ፡
ቆሓይቶ ወድዋራት ደዐ እንዴ
በክአ፡ አስክ ሰንዐፌ ወዐዲ-ቀይሕ
እንዴ አተ ተንዚማይ ወራታት
እግል ልሰርግል እብ ታመት ንየት
ትብገሰ።
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ሽፈ፡ እብ ጀሀት ሶይረ እንዴ
አበለ አስክ ሰንዐፌ እግል ልእቴ፡
ክምሰል ከጥ እንዴ ገብአው
ለከድሞ፡
ዑመር
ለልትበሀል
ዲብ ርዕዮ ለትፈረረ ሻብ ወኪል
ነዘመ። እብ ከጥ ዐዲ-ቀይሕ ህዬ
ሰለስ ውላድ ሐልታት ትነዘመው።
እሎም ሰለስ እብ ከጥ ለልትጻበጦ
ቶም። ለዎሮ፡ ዲብለ ምናድሊን
ጀብሀት ሸዕብየት ለልትሐረኮ እቱ
ሕሩር አራዲ ለነብርቱ። ለካልኣይ፡
ዲብ ቀበት ዐዲ-ቀይሕ “ቃኚ”
እንዴ ትበሀለ ምስለ ልትአመሮ
ናይ አባይ መሰልሒን ለህላ ቱ።
ለሳልሳዮም ህዬ ዲብ ምግብ አው
ፍንጌ
ክሎም
ለለአትቀባብል
እትገብእ፡
እግል
ክልኢቶም
ለለአትራክብ ቱ።
ለዲብ ከርስ አባይ እንዴ አቴከ
ለገብእ ነዘሞት፡ ዲብለ አባይ “ጄሽ
ሸዕቢ” ለልብሎም፡ ምናድሊን
ህዬ “ሚሊሸ ሽንራይ” ለልቡሎም
“ወዶገበ” ለብእቱ ለትወጀሀ
ሌጠ ይዐለ። አባይ፡ ዲብ ዐዲቀይሕ ወሰንዐፌ፡ ናይ ዐስከርያይ
ኮመሳርያት፡ ናይ ኢሰፓ፡ ናይ
እዳረት፡ ናይ ፖሊስ ላቶም መአሰሳት
ዐለው እሉ። ሽፈ ወመሻቂቱ ዲብ
ክሉ እሊ መአሰሳት እሊ እንዴ
ጠርቀው እግል ልእተው አዳም
እግል ልነዘሞ ዐለ እሎም።
ገብአ ህዬ፡ ፈድል ሽፈ፡
ለልትሐሰብ
ወፈግር
ለዐለ
በራምጅ ፍሬ ዲብ ልትረከብ
ምኑ ጌሰ። ፈድሉ፡ አካናት ብዙሕ
እግል ልትአመር ቀድረ። ጀብሀት
ሸዕብየት ባጽሐቱ ለኢተአምር
አካናት
በጽሐት።
ብዝሓም
አንፋር ዲብለ ረወሪት ትነዘመው።
እብ ገበዮም ህዬ ዲብ ዐዲ-ቀይሕ
ወሰንዐፌመ ናይ መትነዛም ወራታት
ዲብ ዘይድ ጌሰ። ዶር ዐቢ ለቦም
ሸየም ናይ ክምሰል ከረ ሚኒፈሬ
ወኮናዕሬ ወብዕዳም ቀባይል ሳሆ
ዲብ ልትነዘሞ ጌሰው። ዲብ ቀበት
መአሰሳት ወእዳራት አባይ ለህለው
ምህም አንፋር ወአዕደ ብሄራዊ
ሸንጎ እንዴ ኢተርፎ ትነዘመው።
ሽፈ ወጅማዐቱ፡ እግለ መሰለሕ
ቅወት አባይ እግል ደራሸሾትመ
እብ ክለ ሒለቶም እግል ልሽቀው
እምበተው።
ዲብ
ቆሓይቶ
ወድዋራተ ሐድ 500 ዲብ ሶይረ
ህዬ ሐድ 300 ለገበኦ መብዘሖም
ሽባን እግል እት ልትሀንደዶ
ለመጸኦ
ሙሰልሒን
እብ
ዓይላቶም፡ አቃርቦም ወፈተቾም
እንዴ ወደው እግል ልጋምዑዎም
እብ ክለ ሒለቶም ተሐረከው።
ለጸገም፡ እግለ ጀሪመት ብዝሕት
ለአለቦም እንዴ አፍሀምከ ሽዑር
ሰውረት ክምሰል በይኦም ዊደት
ከእብ ገበዮም እንዴ ወዴከ ህዬ
ለጀሪመት አጅረው ጽኖዕ ልቦም
“ኢፋልኩም” እንዴ ትበሀለው
እት ከሌብ ሰውረት ክምሰል

ለአቀብሎቱ።
ምናተ፡ ዲብለ ተሓትያም
መስኡሊን ወመሰልሒን ገብእ
ለዐለ ጸገም ፍገሪት ትትረከብ
ምኑ ምንመ ዐለ ለሰለስ እሙራም
ጤልመት ወቴልየቶም ላኪን፡
ልሰዕ ሙሰልሒን ዲብ ለአፈርሮ
ጀራይሞም ለአተላሉ ዐለው።
እሎም አንፋር እሎም፡ እብ ክሉ
መቃዪስ ድማናይት እዴ አባይ
እንዴ ገብአው ዲብ ሐቴ ኢነት
አው ዲብ ዎሮ ወክድ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ እግል ረዪም ስኒን
እግል ሰውረት ለአጀረበው ቶም።
ውላድለ ድዋዬሕ ሰበት ገአው
ህዬ እተየ ወምዶል እት ረአስ
ምናድሊን መደረት እግል ለአጅሩ
ክምሰል ቀድሮ፡ አምር አካን ወህግየ
ሰድዮም ዐለ። ሰበት እሊ እንዴ
አትሀመለው ምናድሊን ዘብጦ
ወለቀም ደፍኖ ወመደረት እት
ለአጀሩ መዋዲቶም አተላለው።
ዲብ ኢራፋይሌ፡ ምናድሊን
ለጸዐነት መኪነት፡ ጤልመት እበ
ሸገረው ለቀም ትዘበጠት። ዲበ
ምነ ዐለው ህዬ ለሰቦዕ ምናድሊን
አስተሽሀደው። እግል ሽፈ መስኡሉ
ለዐለ ምናድል አስመላሽ (ወዲሐፍቲ) ምስል ክልኦት ኦፐሬተራቱ
ዲብለ ትዘበጠት መኪነት ዐለ።
ህቱ እብ በክት ልድሐን ዲኢኮን
ለክልኦት ኦፐሬትራቱ ላተ ሳድሳይ
ወሳብዓይ ናይለ ሹሀደእ ዐለው።
ዲብ ሰነት 1970 እብ ደባብ
ለተለ ጄሽ አባይ እንዴ ትፈረረ 37
አብጸሐት እንዴ ሐረ ለቀትለ እተ፡
ምን 1970 አስክ 1975 ዲብለ
ዐለ አውካድ ህዬ፡ 40 ቀትለ፡
ስስ ሓከረ ወሰለስ ሚልዮን ብር
ለልትዋገም መምተለካት ወንዋይ
ለዘምተ እተ ኢራፋይሌ፡ እብለ
መጦር አባይ ዕንዱቃም ለዐለው
ጤልመት ውላደ፡ ውሒዝ ላቱ ደም
ሹሀደእ ትከዐ እተ። እለ ጀሪመት
እለ፡ እግል ሽፈ ወመልሂቱ ደሞም
ለለአፈውር ሐደስ ገብአ።
ሽፈ ዲደት ለተሓበረት እቱ
ጸገሙ አተላለዩ። ዲብ ልትዐወት
ህዬ ጌሰ። ዲብ ክሉ ጤልመት
ለለሐልፎ እቡ ባካት ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ዲብለ መበገሶምመ ንዙማም
ወካይል አብዘሐ። ለተትሐዜ ሐብሬ
እብ ሸፋግ ወእበ ተትአምን ገበይ
እግል ልርከብ ቀድረ። አስክለ
ጋድም አልቃም እንዴ ጸብጠው
እብ ሰበትለ ልትገሶ ወዶገበ ሐብሬ
እት ረክብ ጌሰ። እብሊ ህዬ እብ
ጤልመት ሙሰልሒን ለተሐሰበ
አከይመዋዲት እንዴ ኢልተበገስ
ክምሰል ለአቀሌዕ ገብአ። ሽፈ
ለሰሐለዮም ወካይል ቀበት ዐዲቀይሕ ፡ እብ ወቅት ለልትፈጀር
መፈጀራት እንዴ ተክለው እግል
አባይ እት ርዕብ ወበሀጅ ለካሩ
እተ ዐመልየት ወደው።
ሽፈ፡ ዲብ አብዓት ዲብ
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ልትሐበእ ወጭንቱር አካናት ዲብ
ለሐሬ፡ ዲብ ክንክሽለ ጤልመት
እንዴ ትጸገዐ እግል ልነዝም፡
ለእደዮም እብ ደም ለተሐንገረ
መስኡሊን ሙሰልሒን ህዬ እግል
ሽፈ ዲብ ልትነዐው፡ መተሓናቅ
ገብአ። ሽፈ አካን ለአምር፡
ህቶምመ ለአምሮ። ክልኢቶም
መትብእሰት፡ ምናድሊን ጀብሀት
ተሕሪር እት እንቶም ለባካት እብ
ምን ጠረፍ እት ጠረፍ ተሐረከው
እቱ። ብስር ወፍድብ ሽፈ ዝያደት
ለትዐጅብ ሰበት ዐለ ላኪን፡ ዲብ
ቀበት ሙሰልሒን ለዐለ አካናት
እንዴ ገብአ ነዝም እት ህላመ
እበ ጤልመት እግል ልትጸበጥ
ኢቀድረ። ፍድቡ፡ መትሰባሉ፡
ብስሩ ወመቅደረቱ ዲብ ልጠወር
ሰበት ጌሰ፡ ተጠውር ናይለ ወቀዩመ
ምስሉ ዲብ ለዐቤ ጌሰ።
ሽፈ ወጅማዐቱ፡ ዲብ እሊ ባካት፡
ቅብላትለ ድድ ሰውረት ላቶም
መሰልሒን ወጀዋሲስ ትሉሉይ
መጃገረት ወዱ እት ህለው፡ ላመ
ስኒን እብ መጆብ እሊ ለአረቤዕ
ዐለ። መጦሩ ህዬ ተጠውራት
ዐስከሪ ዲብ ልትረኤ ገይስ ዐለ።
ዲብ ማርስ 1988፡ ዲብ አፍዐበት
ለትረአ ዐውቴ፡ እግል ንዛም ደርግ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ለዲብ ሶይረ
ወቆሓይቶ እንዴ ገብአው ሰውረት
ለአደሙ ለዐለው ሙሰልሒንመ
ለለአበህርር ዐለ። እሊ ርዕብ እሊ
ህዬ ዲብ ፌብራይር 1990፡ ባጽዕ፡
እበ “ዐመልየት ፈንቅል” ለትሰመ
ስርጉል ህጁም ተሐረረት። ተሕሪር
ባጽዕ በህለት እግል አባይ፡ ክምሰለ
ኖሱ ለሸሀደዩ ሕንቆ ጉርጉመቱቱ
ለዐለ። ለእግል አባይ ወጤልመት
ፍርድ
ለተሀይብ
መንሸጢት
ጀብሀት ሸዕበየት ህዬ፡ ዲብ ጨብብ
ጌሰት። መንሸጢት ዲብ ጨብብ
ትገይስ እት ህሌት ምስል አባይ
ለዐንደቀው ጀዋሲስ፡ ደሚሮም
እንዴ ትረበሸ ዲብ ዐሎልበት
አተው። አግደ ህዬ ለእደዮም እብ
ደም ሓጽባም ለዐለው ጤልመት።
እብ መስኡሊኑ አስመላሽ
(ወዲ-ሐፍቲ) ወተኪኤ ቀለተ
ዲብ ልትወጀህ፡ ሐረከቱ ለአደቅብ
ለዐለ ሽፈ፡ እብ ጀሀት ሶይረ አስክ
ሰንዐፌ፡ እብ ጀሀት ቆሓይቶ ህዬ
አስክ ዐዲ-ቀይሕ ለትወጀሀ ናይ
ነዘሞት ወራታቱ እብ ዕጹፋት ዲብ
ለአዘይዱ ጌሰ። ቀደሙመ ለነዘመዩ
እት ርዕዮ ፍሩር ለዐለ ዑመር፡ ምስል
መሐመድ አሕመድ ለልትበሀል
በዐል
ሰንዐፌ
አትጻበጠዩ።
መሐመድ፡ እግል ሐረከቱ ደማን
እግል ለሀቡ ለቀድር፡ ናይ ትጃረት
ሕጌ ዐለ እሉ። እሊ ሕጌ እሊ እንዴ
ትነፈዐ ምስል ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ልሽቄ ህዬ፡ እብ ሸፈ ንዙም
ዐለ። እብ ጀሀት ቆሓይቶመ ሕድ
ለሸብህ መትቀዳም ዲብ ልሰጀል
ገይስ ዐለ።
ልተላሌ.........
ገጽ
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ዮም ዓመት እለ እድንያይት
ምዕል እለ “ኤይድስ እግል ንክረዕ
ክልነ ግዴትነ ንርፈዕ” (Hands
up for HIV prevention)
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት
እንዴ ትፈቀደት ወዐለት። እተ
መናሰበት ክምለ ተሀደገ ዐለም
ኢትንቱ ለሀሌት አስክ ሰነት 2018
ሰለስ በሕ(0) እግል ልትሐቀቃቱ።
እሊ በህለት በሕ(0) እብ ኤች
ኣይ ቪ ለልትጸበጦ ሐዳይስ፡
በሕ(0) እብ ሰበብ ኤይድስ
ለትመጽእ ሞት፡ ወበሕ(0) ምን
ፈንተዮት(ከሪም) ምስል ኤች ኣይ
ቪ ለነብሮ አንፋር። እበ ድወል
ዐለም ናውያተ ሀለየ እለን ሰለስ
መሳእል ክም መሳእል አዳም
ለለተረሀ እግል ኢልግበአ አውመ
ክም የዐለየ እግል ልግበኣቱ። ከለ
ነወ እት ሐቁ እግል ልብጸሕ
ሀዬ እለን ሰለስ ሰዐ ምእታይት
(90%) እግል ልትበጸሐ ለትሐዜ
ሀለ። ህተንመ ክእነ ተልያተን።
እት ዐድነ ምን እንረኤ፡ 90% ምነ
እት ኤረትርየ ምስል ኤች ኣይቪ
ለነብሮ መዋጥኒን እንዴ ትፈረገው
ሓለቶም ክም ለአምሮ እግል

ልግበእ፡ 90% ምነ ተአመረው
ሀዬ ቅያስ ናይለ ቫይረስ እት ደም
ለለውሕድ ደወ (Antiretroviral)
እግል
ለአምብቶ
ወእምበል
አትካራም እብ ተአስትህል እግል
ልንስእዉ ቱ። ምን እሎም እንዴ
ትፈረገው ደወ ለአንበተው ሀዬ
90% ብዝሔ ናይለ ቫይረስ እት

ሄለል ዲሰምበር

ደሞም እትለ ሐደ ቅያሱ ክም
ሀለ እግል ልትአከድ ቱ። እሊ
ኤታን እሊ እግል ልትሰርገል ሀዬ
ክል መዋጥን እብ ምራድ ኖሱ
መርመረ ደም እንዴ ወደ ሓለቱ
እግል ልድሌ፡ ለቫይረስ ለጸንሐ
እቱ አጊድ ደወ እግል ለአንብት
ጅህድ ገብእ ሀለ። እብለ ገበይ እለ
ሐዳይስ ለልትጸበጦ እት ነቅሶ፡ እት
ደረጀት ኤይድስ እንዴ ትከረው
ለመይቶ እት ልውሕዶ እት በሕ
እግል ልትከረውቱ። ለእበ ለዐዴ
ወኢለዐዴ ገበይ እንዴ ተአመረት
ምስል ኤች ኣይቪ ለነብሮ ክምለ
ብዕዳም ሕሙማም ምን አመቶም
እንዴ ኢልትከረሞ ወአዳም እንዴ
ኢቀዋጭብ እቦም ደሚሮም ሳክብ
እት እንቱ እግል ልንበር ቱ።
ለሕማም ምኑ እት ብዕዳም እግል
ኢልዕዴ ሀዬ ግዴቱ እግል ሊዴቱ።
ኩሉ ለጸገም ሀዬ እትሊ ሀደፍ
እሊ ለትወጀሃቱ። ሐቴ ዲሰምበር
ሀዬ ለዕንዳቄነ አክልሚ ስዱድ ሀለ
ለተአትሐ’ሰነ ምዕልተ ድኢኮን
ጅህድ እግል በደ ኤይድስ ላተ
ክል ምዕል ወሰነት እብ ግዲደ
ለገይስ ወቀይቱ።
እት ሄለል ዲሰምበር እት ከረን
እግል መሰል እት ኩለ መዲነት
አዳም እብ ምራድ ኖሱ መርመረ
እግል ሊዴ ሊከ ገብአት ወእትለ

መራክዝ
መርመረ
ጌምየት
ወሃይበት
ነሲሐት(ካውንስለራት)
እንዴ ትየመመው ተዕሊም
ወሐብሬ ልትሀየብ ወዐለ።
ሸዐብ አክል አዪ እብ ሰበት
ኤች ኣይቪ ወኤይድስ
ፍህም ክም ሀለ ንኢሽ
ክያል ለትገብእ እሻረት
ሀዬ ዐለት። አምኣት
ለገብኦ እግል መርመረ
እብ ኖሶም ክም መጽአው
መስኡል ውዛረት ዓፍየት
እተ ምዴርየት አሰይድ
ድራር ገብረኣብ እግል ክርን ገቢል
ኤረትርየ በርናመጅ ገለብ ደሐን
እተ ሀበየ ሐብሬ እብሩህ ዐለ።
አስክ ዮም 5 ዲሰምበር ለወራት
ክም ትተላሌ ሀዬ አከደ።
አስክ ሰነት 2030 ኤይድስ ምን
እዲነ እግል ልብዴ እት አህዳፍ
ዳይመት ዐቦት ዐለም ይሙም ሀለ።
ኤረትርያመ ክምለ እተ ብዕድ እት
መጃል ዓፍየት ለበጽሐቶ አህዳፍ
ሚሌንዩም፡ አዜመ ክም ትበጽሖ
ገቢለ ወኬድመት ዓፍየተ ዳምናም
ቶም። እግልሚ እትለ አዜ ኤች
ኣይ ቪ ዲብ ዐድነ ምንተሐት
1% (0.93) ክሩይ ሀለ። ሐቴ
ለኢተአሰክብ ላኪን ሀሌት ዲብ
ፈያቲብ፡ ሰዋጌን መካይን ዐባዪ
ወአካናት ቃኑናይ ተእዲብ ለዕልብ
ምን እሊ ዝይድ ለቤላቱ። እት
ገሌ ክፈል ገቢል ለሀለ ሀዬ ምስል
ውቀት በክት እንዴ ረክበ እግል
ልልዔ ሰበት ቀድር ክልዶል እብ
ፈዛዐት ወመትደጋግ እት ዓፍየትነ
እግል ነሓፍዝ ክም ብነ፡ ምን ሕጌ
ለአለቡ ጅመዕ እግል ንትሐረም፡
ወሓለትነ እግል ንድሌ እብ ምራድ
ኖስነ እት መራክዝ መርመረ እንዴ
ግስነ ደምነ እግል ነአመርምር ሄለል
ዲሰምበር መትፋቀዲት ተ።

እንጣጤዕ ወመናፍዕቱ

ወድ አዳም እንጣጤዕ፡ ከም
ሙነት እግል ልትነፋዕ እቡ ምን
ለአነብት ዝያድ 6 አልፍ ሰነት ዋዲ
ሀለ። እንጣጤ ለእለ ንትመወን
ነብረ አጊድ እግል ትሕቀቅ ለሰዴ
ዲብ ገብእ፡ ቀርበትነ ሓምለት ከም
ትገብእ ወዴ፡ ዲብ ገሮብነ ለሀለ
ቅያስ ኮሌስትሮል ዲብ አንቀሶት፡
ዲብ አንቀሶት መትወቃል ስከር ዲብ
ደም፡ ዲብ ገሮብነ ለሀለ ሆርሞናት
ዲብ ሳወዮት፡ ወከባደት ገሮብነ ዲብ
አንቀሶት መናፍዕቱ ብዙሕ ቱ።
ቡኒ አው ደሀባይ ሕብር ለቡ
እንጣጤዕ Omega – 3 faty acid
ለትትበሀል ማደት እበ ርዙቅቱ።
ዲብ ሰለስ መዐለገት እንጣጤዕ
እብ ምግባይ ወግም 6,338 ግራም
Omega – 3 faty acid
*8 ግራም አገሽ (fiber)
*6 ግራም ፕሮቲን
*31% ቫይታሚን‘ቢ’
*35% ማንጋኔዝ

*30% ማግነዚዩም
*19% ፎስፈረስ
*10 ሰለኒዩም ሀለ።
እብ
ተውሳክ
እንጣጤዕ
መዓድናት ሐዲድ፡ ፖታሺዩም፡
ኮፐር ዚንክ ምና ቡ እግል ዓፍየት
ለነፌዕ ጅንስ ነበሪት ቱ።

1. እንጣጤዕ አገሽ ብዙሕ
ወሐማለት ቡ። ኦሮት ምነ ለዐበ
መናፍዑ ለሐማለት ቡ ጽበጥ ቱ።
እሊ ህዬ ለሓምል ጽበጡ አጊድ
ለለሐቅቅ ወልትሓበር ሰበት ቱ፡
ዲብ ዓፍየት ከርሸትነ ወአምዓይትነ
ዶር ዐቢ ቀድም። ከርሸት አጊድ
እብ ሃለ እግል ኢትግባእ ዳፍዕ
እግለ። አምዓይትነ ለምን ነብረ
ረክቡ ቅዘ እንዴ ጨ’መዩ እግል
ልንስኡ ሰድዩ። እብ ተውሳክ
እንጣጤዕ እበ አጊድ ለለሐቅቅ
ወለኢለሐቅቅ አገሽ ርዙቅ ሰበት
ቱ፡ ለትሓት ክፋል አምዓይት እግል
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ኢልትሰመም ወኢልንሸፍ፡ ለትከዘነ
ለኢለአትሐዜ ሽቤሕ ገሮብነ ዲብ
አንቀሶት ወቅያስ ስከር ዲብ ገሮብነ
እት ራቀቦት ሰዴ።

2.
ቀርበትነ፡
አጭፋርነ
ወጭገርነ ዑፉያም እግል ልግብኦ
ሐቆ ሐዜነ ክልኤ መዐለገት ዐባዪ
እንጣጤዕ ድጉግ ዲብ ማይ እንዴ
አፍለሐነ ክል አምዕል ንስቴ፡ ዲብ
እንጣጤ ለሀለ ጽበጥ ዜድ ጭገርነ
ወቀርበትነ ለአጠልል፡ ወዲቡ ለሀለ
ቫይታሚን ‘ቢ’ህዬ ቀርበትነ እግል
ኢትንሸፍ ወኢትጨራመጥ ከርዕ
እግለ።
3. ሜዛን ገሮብ ለአነቅስ ዲብ
‘Journal of Nutrition’ ክቱብ
ክመ ሀለ፡ እንጣጤዕ ክርሽ (ምን
ቅያስ ወልዐል ግዝፍ) ወሜዛን
ገሮብ
ለአውሕድ፡
እንጣጤዕ
ዓፍየት ለለሀይብ ዜድ ወአገሽ
ለቡ ዘርእ በኪት ሰበት ቱ፡ እንዴ
ኢእንሰፍሬ ብዙሕ እግል ንጽናሕ

ከህላት እግል ድድ አንፋስ
(Antibiotic Resistance)
ወድ አዳም ድድ አንፋስ ላቱ
ደወ ክም ትመሀዘ ምን ብዙሕ
ረክስ ወሕማማት አባረ። እብ
ባክቴርያታት ለመጽእ ረክስ ከረ
አብለጋግ(ኒሞንየ) ወቲቢ፡ ለትፈናተ
ባልዕ ከብድ ከረ አሜበ ወጋርድየ፡
እብ ሐሸራት ለመጽእ ክም ከረ
መላርየት፡ አዳም ብዙሕ ለሓምም
ወቀትል ነብረ። ፈድል ምህዞ እሊ
አድውየት ላኪን አዳም ለሔሰት
ሐያት እግል ልርከብ ወምን
መጺጸት እግል ለአባሬ ቀድረ።
ወድ አዳም ላኪን ለትመሀዘ
ደወ እብ አከይ ገበይ ዲብ ነስኦ

ከሚ ተሐይስ?
ጀራሲም እግለ ሀለ ድድ
አንፋስ እግል ኢልልመዶ ከከህላቱ
እግል ኢሊደው
•
ለተአንበተ ድድ አንፋስ
እብ ተማሙ ወእት ሰዐቱ እግል
ልትነሰእ
• ጸልዐት እግል ትዝፈፍ
እንዴ ትበሀለ ካባሲል እንዴ
ከፈትከ እት ጸሌዕ ረሽረሾት እግል
ንሕደግ
• እግል ንዋይ ክም ከረ
ደወርህ ተሓማመ እንዴ ትቤ ኑዕ
ሕማም እንዴ ኢተአምር ወምን
ቅያስ ደወ እንዴ ኢትትአከድ

እሎም ጀራሲም እግለ ደወ እንዴ
ለምደዎ ከህላቱ ወዱ ከክምለ
በዲሩ ቀትሎም ኢገብአ። ዶልከ
ብዕድ ምህዞ እግል ልምጸእ ሀዬ
ውቀት ወአንዋል ሰበት ለሐዜ እተ
ሓለት በዲሩ ወምኑ ለአኬመ እግል
ኢለአቅብል ለአፈርህ። ኦሮከ እበ
እለ ሀለ ክትፈት ኢትለከፍ ናይ
ኣደሚ ኣት ዐለም ሰበት ገብአ ሀዬ
ምን ዲብ ደሐን ምንእለ ብቆት
ዶር ሀለ እሉ። እለ ብቆት እለ
እግል ንትራየም ድድ አንፋስ እብ
እዴ ኖስከ ምን ሰይደልያት ወምን
አፍራድ ምን ነስእ ንትደገግ።

እግል ኩሉ ለሓ’መ ድድ አንፋስ
ዲብ ማይ እንዴ በጭበጭከ ምን
ሂበት እግል ንሕደግ
• እግል ኦሮ ለዳወ ከምኑ
ለተርፈ እግል ብዕድ እብ እዴ ኖስከ
እግል ኢልትሀየብ ንትመከር።
ምን ቅያስ ጋምም፡ ስዖታት
ይእሙር፡ ኦሮ ኑዕ ድድ አንፋስ
እግል ኩሉ ሕማም ክም ሳሬ እንዴ
ነስአከ ደወ እብ ኢገበይ ምን
ሂበት ንትሰለም። ጀራሲም ምስለ
ቄትላዮም ድድ አንፋስ ኢግል
ኢልትመሳነው እትነ ከሕማማትነ
ብድሆሁ እግል ኢልርከብ እትነ።

ሰበት ሰዴነ ክል አምዕል ለእነስኡ
ቅያስ ካሎሪ እግል ነአንቅስ ነፍዐነ።
እብሊ ህዬ ሜዛን ገሮብነ እግል
ንራቅብ እንቀድር። ዲብ እንጣጤዕ
ለሀለ ዜድ ዲብ ዳፍዖት ቅሔርመ
ነፌዕ። ሰበት እሊ ክልኤ መዐለገት
እንጣጤዕ ዶል እንስቴ አውመ ዲብ
ጽቤሕ እት ነሓብር ዶል እነስእ፡
ዲብ መደት ሐጫር ከባደት ገሮብነ
እግል ንራቅብ እንቀድር።
4. ቅያስ ከሌስትሮል ራቅብ
ዲብ
Nutrition
and
Metabolism ለትትበሀል መጀለት
ክቱብ ክመ ሀለ፡ ክል አምዕል ዲበ
ንትመወነ ነብረ፡ ምን 1 መዐለገት
ዐባይ ወለዐል እንጣጤዕ ድጉግ
ዶል እነስእ፡ ዲብ ገሮብነ ለሀለ ቅያስ
ከሌስትሮል እግል ልንቀስ ቀድር።
ለአጊድ ለትሓቅቅ ጠቢዐት ዲብ
እንጣጤዕ ለሀለ አገሽ ዲብ ከርሸትነ
ለጸንሐ ሽቤሕ ኮሌስትሮል አጊድ
ከም ለሐቅቅ ወዴ፡ እንጣጤዕ ዲብ
መራነት ለሀለ ከሎስትሮል ክዙን
እግል ለሓቅቅመ ዶሩ ዐቢቱ።
5. ዲብ ግሮብነ ለልትርኤ ነድ
ለሀውን። እንጣጤዕ ለልጥእ ጠባዬዕ

ሰበት ቡ ዲብ ገሮብነ ለልትርኤ ነድ
ዲብ ሀወኖት ነፍዕ።
6. እግል ሓቀቆት ነብረ ሰዴ
እንጣጤ፡ እብ ፍንቲት ዲብ ከርሸት
ለገብእ ሓቀቆት ነብረ ከም ሸፍግ
ወድዩ። ነብረ እብ ቀሊል እግል
ትሕቀቅ ሐቆ ኢቀድረት ለመጽእ
ወጃዕ ወቅሔር ለሀውን።
ዲብ
ሳረዮት ይቡስየት በሀለት ነሻፍ
ሽን ከደን ነፌዕ። ዲብ አምዕል ምን
1 አስክ 3 መዐለገት ዐባይ ምን
እንጣጤዕ ድጉግ ዶል እነስእ ምን
እሊ መሻክል እሊ እግል ንትባላሕ
ሰዴነ። ከእሊ ሼብያይት ወተረብ
ለኢለሐዜ ብቃል ምድርነ ላቱ
እንጣጤዕ መናፍዕቱ እሊ ሐቆ
ገብአ፡ ሐረስቶት ዐድነ መንፈዐቱ
ምን በዲር ምንመ ለአሙረ ዝያድ
ዲብ አፍረዮቱ ወአንተጆቱ እግል
ልክደሞ አብሽርኩም ነሐርክም
ኢልትደባእ ኒበሎም። ሕናመ ክመ
ዲብ ጠዐም ነብራነ ለሰዴ ለትፈናተ
ቀመማት ምን ንትነፋዕ እቡ እሊ
ክሉ መናፍዕት እንረክብ።
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ዓሸ ዑስማን ዳር
ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ሰፈር አስክ ምድር ምሔርበት
2 ክፋል
ይ

ዲብ ሆቴል ሳሪነ ክምሰል
አፍጠረው ምን ሐዲስ ለታርፍ
ዐለ ሰፈር እግል ለአተላሉ እግል
ከረን ጸዕደ እብ ምግበ እንዴ ሸ’ገወ
ሸንከት ቅብለት አተጀሀው። ለዲብ
ሰነት 1970 እብ ንዛም ሀይሌስላሴ
ለትደመረት ወሸዐበ ለትቃተለ
ወትሸዐተረ ዖነ እት ለአቀምቶ፡
ወእግለ ዲብ አጥራፍ ሕሊል
ዐንሰበ ለህለ ድበዕ ማንጉስ እት
ለዐፉ እብ ጸባብ አስክ ሐመልማሎ
ገጾም ተሀበርበበው። ኩልየት ሐርስ
ወሽብህ መዲነት ሐመልማሎ እንዴ
ሐልፈው፡ አዜመ ሕሊል ዐንሰበ
እግል ካልኣይ ዶል እንዴ በትከው
እብ ድዋራት ገንፈሎም እብ
ስጋደት መስሐሊት አተንከበው።

መዲነት አፍዐበት
ሖርመት
መስሐሊት
ክምሰል
በጽሐው ህዬ ለኢትትሐለፍ አካን
ትከበተቶም። ለዲብ ወክድ ተድሚር
ናደው እዝ 1988 ክፈል-ጄሽ 52
ታሪክ ለሸቀ እተ ወእብ መናሰበት
ተሕሪር አፍዐበት ወመደውሻሽ
ናደው ትምሳል ፍርስነት ሽቁይ
እተ ለህለ አካን ክምሰል በጽሐው፡
አዜመ እብ ሰብለ ገጽ ወሜርሐት
ናይለ ሰፈር ላቶም ኮሎኔላት ሸሬሕ
ተሀየበዮም። ጸሓይ ሕፍን ምንመ
ዐለት፡ ለቤጽሐት እብ ንየት ሳፍየት
ወመዕነውየት እግለ መካሪተ ምድር
ልትፈረጆ ዐለው። ዊንታነ ወንያትመ
ዶል ምስል ዐመተን ወዶልመ
እበይነን እንዴ ገብአየ እግለ ባካት
ዲብ ሰውረ ዶል ትርእየን እበ እት
ሽዑረን ባይእ ለዐለ ሽዑር ወጠን
ትትፈከር። ለእብ ስሜት ሰመዓሁ
ለዐለየ ምድር ሳሕል እቡ እት
ልትዐጀበ ህዬ ለሰፈር ዝያደት ክሉ
ለዘቱ ወጠዐሙ ለአዳውረ ዐለየ።
ግረ እሊ ለሰፈር ምን መስሐሊት
አስክ አፍዐበት ዐለ። እት ገበይ
ግዝግዘ፡ ቅላመት ወፈልከት እንዴ
ሐለፍከ ምነ ዝያደት አድብር

መስሐሊት
ወአወድግ ለበዝሐ እቱ ድዋራት
ዲብለ በራር ጋድም አፍዐበት
ትሸብብ እት ህሌከ ፍንቱይ ሽዑር

በይአከ። አፍዐበት ሐቴ ምነ ዐባዪ
መዳይን ሳሕል እት ገብእ፡ እት ሰነት
1977 እግል ሰልፍ መረት ምንመ
ተሐረረት፡ እብ ሰበብ እንሰሓብብ
እስትራተጂ
ምን ሐዲስ አባይ
እት ሰነት 1978 እንዴ አቅበለየ
ክምሰል ጸብጠየ እግል ዐስር ሰነት
እት ሐንቴሁ ሌጠ እንዴ ኢተገብእ
እግለ እት ጀብሀት ነቅፈ ሻፍፍ
ለዐለ ናደው እዝ አግደ መርከዝ
ወዔጻት እንዴ ገብአት እግል ዐስር
ሰነት አስክ ሰነት 1988 እት ሐን
እስትዕማር ለዐለት መዲነት ተ።
ሸዐብ አፍዐበት እት ገበይ እንዴ
ትከበተ እግለ ምን
ድወል
ካርጅ
ለመጽአው ጋሻሁ
እግል ልትከበት እት
ሸዋሬዕለ መዲነት
እብ
ከበሮታቱ
ወ ሆ ር ያ ታ ቱ
ትከበተዩ። አፍዐበት
ህዬ ዝያደት ጀላል
ለብሰት። ለሰፈር
ላኪን ልሰዕ ሰበት
ዐለ አዜመ አስክ
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ዐሾርም አተላለ። ስጋደት ዐሾርም
ምነ እት ሰነት 1988 ናደው ዔጻቱ
ለትገርደመት እተ፡ ወገደድሉ አስክ
እለ ታሪክ እግል ለሓኬ ሰክብ
እተ ለህለ አካንተ። ዐሾርም አካን
ታሪክ ፍርስነት ወሐበን ንዳል
ሸዐብ ኤረትርያተ። ላመ ቤጽሐት
ግምሽ እግል ልሕሎፈ ይሐዘው።
ዲበለ ውቁር ለህለ ትምሳል እንዴ
ትከለለው ህዬ እግለ ቀደም 28
ሰነት ለገብአ ታሪክ ፍርስነት እበ
ዲቡ ለወዐለው ምናድሊን ሸሬሕ
ተሀየበዮም።
አዜመ ለዲብ ከነደ ለትወለደየ
ክልኤ ሽምብሬብ ምነ እኩብ
ለዐለ ሸዐብ ዲብ ልትፈንተየ
እግለ አድብር፡ ወመካሪተ ምድር፡
ክምሰልሁመ እግለ ዲብ ክል አካን
ስርቱክ ለልትረኤ ገደድል ደባብ
ወመካይን
ዐስከሪ
እስትዕማር
ሰውረት ስድ ትርኤ፡ ኤረትሪ እተ
እለ ሀለ ለሀሌ ወእተ እለ ትወለደ
ልትወለድ ልንአሽ ወልዕቤ እብ
ወጠኑ ወፍርስነቱ ሕቡን ወሻንን
ክምሰልቱ ሸክ ኢትወዴ።
ሐቆለ እት ስጋደት ዐሾርም
ለተሀየበ ሸሬሕ ወተውዴሕ እብ
ሰበትለ እት ሰነት 1988 ሰውረት
ኤረትርየ ለሐቀቀቱ ዐቢ ነስር፡ ሰፈር
አስክለ ታሪካይት ነቅፈ አተላለ።
መብዘሖም እተ ሰፈር ለዐለው
ህዬ ነቅፈ እብ ከበር ለትሰረረተ
እብ ዕንቶም ርእያመ ሰበት
ኢለአምሮ አጊድ እግል ልብጹሑወ
ትረመጨው። ዝያደት ክሉ ላኪን
ለእት ከነደ እንዴ ተወለደየ ታሪክ
ወንዳል ሸዐብ ኤረትርየ እግል
ለአምረ ለትበገሰየ ዊንታነ ወንያት
“ነቅፈ ቀረብናሀ ማሚ?” እት
ልብለ ልሰአለ እት ህለየ ለገበይ
ሰበት አምሸገተን እንዴ ኢገብእ፡
ነቅፈ ወድፍዓት ነቅፈ አጊድ እግል
ልርአያሁ ሰበት ቤለያቱ።
ልተላሌ…..

ምን ሐልየት በናቢን
ዐዶታት
ምነ እት ሰነት 1913 ለጠበዐ ክታብ ሐይለት ትግራይት እለ ገርጊስ
ወድ ጀሚል ለልትበሀል ሓልያይ ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ፡ ለሕልየት
ክእነ ትብል፦
ገበይ እሊ ምድርከ - ሐፍነት ወመረት ዲብነ ላልሀ
ላሊ ሸግራይ ንታኬ - ወአምዕል መልእክ ወደለ
መስከብ በርዕድ ምን ርኤነ - ገሮብነ እበ ትሰፋለለ
በርዕድ እንዳይ ተደርር - እንዶ ገብእ አመለ
በዐል ሐበን ሓዚቱ - ጸጋይ ወዴ ጀፈረ
ተአሰረ አቡነ - ፈቅደነ ዲብለ ሼከት አክረረ
ሜዛኑ እት ኖሱቱ - ዕዳል ሚቡ አበረ
ሐሽም ክቡድ ልትሐደር - ወግሱይ ጸንሕ መሕበረ
ገሌ እንደ አካሉቱ - ገሻይሹ አፍገረ
ሔሳሱ ልትከዔ - ከዲብ ለቀድሕ አቅበለ
ወገሌ እንደ አስጋዩቱ - ዲብ አወጽም ዘርዘረ
ገሌ እንደ ሐላይቡቱ - ዲብ ዐማይር ፋጨለ
ወገሌ እንደ ሰለቂት ቱ - ዲብ አምያሳቱ ሐንዘረ
ቤቱ ሕጀት ትትማሰል - በይእ ወፈግር ወአቅበለ
ማመት ምን ንዋይ - በርዕድ ሌጠ ጽገረ
ማመት ምን ዐጣል - ሐማሌታት ካፈለ
እብ ቀብር ዛይድቱ - ከአርበዕ ቀብር ትቀበረ
ቤት አብ ግዱዕቱ ጀፈረ - ወሓመ መካንተ ከለለ
ግዱዕ ዘዐት ኢበልስ - ቤት አብ እትለ መሐበረ
ተሀኬት ኢኮን እግርነ - ሀይበ እንዶ ተሐገለ
ምን ኖስነ ሐገልነ - ወምን ሐዜነ ተሐለልነ
ወለት ሐጀ እት ኖረት - ለዙዕነ በለ ሰመረ
አምዕል ለሞት - ለመምባሀ ግሩም ዐለ ዘፈነ
ዲብ ለአማቱ - ለእትለ መርዓቱ ትደርደረ
እግለ ንጋረት - ዲብለ ረአስ አስቀረ
ስቡር እንቱ መጋቡ - ቦሸት ብዝሕት ፈንጠረ
ሰይፉ ጅሉድቱ - ልደራገግ ለፍተለ
ቀየሕ ጁከት ዕሌጂ - ሐዳስ ፋግረት ምን በሐረ
ቅንፍር ለትሐሼ - ቅዲት ጽኔ ሰንደለ
ምን ትብል ንዕኖቡ - እበ ሐይስ ለሐበነ

ዐሾርም

ኢኮን ምንዲ ትብለኩም - ኢቀራቅሕ እብ ተረ።
ታስዓይት ሰነት ዕልብ 50

ገጽ

7

ብ

ዳን

ታይ

ረመ
ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ ዮም እት ሰፍሐት
ሽባን ፍንቱይ ሻብ እንዴ ጸበጠነ
ማጻምኩም ህሌነ፡ እሊ ሻብ እሊ
ለትፈንትዩ ምን ተሀሌ፡ “ክም
ወደቅኮ አምር፡ ምናተ ኢትፋቀአኮ
ወኢትሰበርኮ፡
ቀኒጽዬ
ህዬ
ላዝምቱ!” ለልብል ቱ። እብ ንእሽቱ
ሸንጠት
ከራሪስ

እ ን ዴ
ረ ፍ ዐ
አስክ መድረሰት ምንመ ሀደግደገ
እብ ናይ ንእሽ ወሐፋነት ሸ’በት
መቅደረት እት ቡ፡ ክምሰለ ትትሐዜ
ደረጃት እግል ለአምጽእ ሰበት
ኢቀድረ፡ ለእግሉ ፈቴ ዐለ መጃል
ኮምፒተር ምኑ እንዴ አወለጠ
እብ መጃል አድረሶት ትደሐረ።
ዮም ምስል እሊ መጃል እሊ ሻም
እንዴ ጸብጠዩ እብ ቀልብ ናስሕ
እግል ልክደም እቱ ክም ቱ ገለድ
ባይእ እተ ለህለ ኢነት እተ ሰበት
ረከብናሁ ለሐልፈ እበ ስለል እግል
ንታይን ወለ እግል እትዐወት ቱ፡
ለልብል ደሚሩ እግል ንታይን
ወምን ወዲቅ ቀኒ ክም ህለ ወለ
ትሐዝዩ መጃል እግል ትብጸሕ
ክም ትቀድር ምናተ ዐውል ክም
ትደፍዕ እሉ እብ ንሳሉ እግል
ንስምዑ ሰበት ፈቴነ
ዋድያም
ምስሉ ለህሌ።ከእተ መቃበለት
እቱ እግል ነዐዴኩም ቅራአት
በኪተት።
ሰኣል፡ አሰልፍ ምስል ርሕከ
ምን ተአትኣምረነ?
ስሜቼ አወልኬር ዐብደልቀኒ
ትትበሀል። እት ደነግብ ሰማንያታት
እት መዲነት ከረን ትወለድኮ
ወዐቤኮ። ዕምርዬ እግል ድራሰት
ክም ተ’መ እት ሰነት 1995
መአንብተይት ድራሰቼ ለአንበትኮ
እተ መዲነት ከረን እት ከብደ ለዐለ
መዳርስ እቱ አስክ 11 ፈስል እንዴ
ደረስኮ፡ ምስል 19ይት ደውረት
ክድመት ወጠን ሳዋ ትከሬኮ።
ሰኣል፡ እት ምህሮ ከፎ ዐልከ?
ወላሂ እት ተዐሊም ሰኒ
ሄርር ዐልኮ። እብ ፍንቱይ እት
መአንብተይት
ደረጀት
እት
ህሌኮ እምበል እት ሳልሳይ ፈስል
አዋላይ እት እፈግር አትመምኩዉ
አፍሱልዬ ግራሁ እት መጋርሕ
ክም ተዐዴኮ ወምግባይት ደረጀት
አቴኮ ምና ሳልፋያም ለሐምስ
ገብአኮ። እት ከረን ሰከንዳሪ ክም
ተዐዴኮ ህዬ እት ሳልፋያም ለዐስር
ትወቀልኮ።
ሰኣል ፡ምን ጃእዘት እግልሚ
እት ረይም ጊስከ?
ሚ መስለከ ዕምርነ እት ሸ’በት

ሕዱግ ስሌማን

ምን እትዐንቀፍ ከእወድቅ እግል
እቅናጽ ክምቱ ዳምን አነ
ልትዐዴ ሰበት ዐለ፡ ምን እት ድራሰት
እንፈድብ ወእንሸቄ እግለ ትልህየ
ፈቴከ ገብአከ ምንገብእ ላዝምቱ
ምን ጃእዘት እግል ቲሪም።
ለፍገሪት ዶል እንርእየ ምን
ካልአይት ደረጀት እት ምግበይት
ወምን ምግባይት እት መአንብተይት
ሐይስ ዐልኮ፡ እሊ ህዬ ምስል
መትወቃል ዕምር መትደሃር እት
ድራሰት ለአርኤከ።ምናተ አነ
ለሀመኒ ለዐለ በደል ጃእዘት ንስአት
ምነ ተሀየቤነ ድሩስ አክልአዪ ጻብጥ
ህሌኮ እብል ዐልኮ፡ እብሊ ህዬ
መቅደረቼ ምስለ ፍገሪትለ ደረጀት
ዶል አትጃግሩ ሰኒ ዐልኮ።
አቨረጄ እት ሰማንያታት
ዐለ፡ አምርዬመ ሰኒ ሰበት
ዐለ እብ ጃእዘት ብዞሕ
እህትማም ይዐለ እግልዬ።

ሰኣል፡ ግራሁ ሚ ወዴ?
ሚ እግል ኢዴ ድራሰት
ጸልአኩወ ወዐጄ ጊስኮ። እት
ከረን ገሌ ወዴኮ ከዐቅበልኮ፡ እብለ
ሐሩቀቼ ህዬ፡ ድራሰት እንዴ
አምሸሽኮ ምነ ዶልከ ዐድ እገይስ
ሰበት ዐልኮ፡ ምን ሐዲስ ዲግሪ እቱ
ውቁል ለዐለ ንቃጬ እት ዲፕሎማ
ትከረ ወእት ዕሉም አድረሶት
አቴኮ፡ አማን ተሐይስ እሊመ እብ
ምራጄ ይዐለ ምናተ መትጋርፍ
ነፍሱ ቀጼ ገብአኮ።
ሰኣል፡ ሐቆሃ ህዬ?
ግራሁ ካልአይት ሰነት ክም

እሊ መጃል እሊ ታክያት ሰበት
ገብአ ድቁብ ቱ ወደቅቡ ዮም እቱ
ክም ተሓበርኮ ኣመርኩዉ።
ሰኣል፡ ሳልሕ መደርስ ከአፎ
ቱ?
ሳልሕ መደርስ ለልትበሀል ናዩ
መጋድዕ ወመሓግዝ እንዴ ከሀለ
ወረፍዓ፡ እብ ገበይ ራትዐት ሽቅሉ
እብ ዋጅብ ለሰርግልቱ፡ ደረሰ ህዬ
እብ ናዩ ሽቅል ለልሐሹሙ፡ ገበዩ
ለልተለው ወአምር እንዴ ከስበው
ምኑ ደረጀት እንዴ በጽሐው ለሸኖ
እቡ ቱ።
እሊ ለወዱ መደርሲን ላኪን
ሕዳም ቶም እግልሚ ለዘበን ወለ
ደረሰ ለሰድዎም ሰበት ኢኮን ሕናማ
ነፍስነ እግል ንሰአል
ብነ ሕነ ለመደርሲን።
ሰኣል፡ ምን እሊ
ሽቅል ሚ ደረስከ?
ምን እሊ ሽቅል
ብዞሕ
ደረስኮ፡
መስኡልየት
ኖስ፡
መ ስ ኡ ል የ ት
መ ል ህ ያ ም ፡
መስኡልየት
ዐድ፡
መስኡልየት ወጠን
ክሉ
መስኡልያት
ምን ክል ነፈር ክም
ትትበገስ ደረስኮ፡ እብ
ንእሽ
ለሓለፍኩዉ
አብካት ወሀመሌ ኖስ
ለሰብቡ
ለኢለሐዬ
ሸረንርብ እቡ ሐሰስኮ፡
መቅደረት እት ከርስከ
እት ህሌት እት
ምጅተመዕ
ወእብ
ፍዕል ይአውዐልካሀ
ምንገብእ ተርጀመት
ክም አለበ ትዐለምኮ።

ሰኣል፡
ሳወ
ከፎ
ረከብካሀ?
ሳዋ ግሩም ዐለት፡
እግልሚ
እት
ሳወ
መቅደረጀት
ወሜዛን
ፈሀምዬ እግል እምዘን
በክት ለሀበተኒ ሰበት
ዐለት። እብሊ ህዬ እት
እምትሓን
ማትሪክ
ለትትሐዜ ንቅጠት እንዴ
አምጸኮ ኩልያት ዐድና
እግል ኢቴ ክም እቀድር
ወግም ናስእ ዐልኮ።
ሰኣል፡ ፍገሪት ማትሪ
ዶል እንርኤ ህዬ?
ፍገሪት ማትሪክ ላተ
ለበርጆ እበ ይዐለት፡
ደረጀት
ዲግሪ
ክም
አመጽእ ዳምን ዐልኮ፡
ማትሪክ ላኪን ክምሰለ
ተሐለምኩዉ ኢተሐለሜኒ፡ 1.8
አምጸአኮ እቱ፡ እብሊ ህዬ እብ ናይ
ዲፕሎም ንቃጥ እቡ ኩልየት ማይ
ነፍሒ አቴኮ።
ሰኣል፡ ሐያት ኩልየት ማይ
ነፍሒ ከፎ ዐለት?
ሓያት ኩልየት ማይ ነፍሒት
እኩይ ወኢ-ሰኒ ዐለት። ክም እቴና
እት ዕሉም -2
(Science-2)
ሐሬኮ። እሊ ለሐሬኮ እቡ ሰበብ አነ
ለእፈትዩ መጃል ኮምፒተር ሰበት
ዐለ እቱ ቱ። እብሊ ህዬ 2.7 እንዴ
አምጸኮ ለመጃል እግል ሒሬ ክም
ትዳሌኮ ወእቱ ክም አቴ አኪድ
እት አነ፡ ስድፈተ እንቱም ሌጣ
እሊ መጃል እሊ ኢተሐሩ ብዕድ
መጃል እቱመ ለዐለው ደረሰ እግል
ልሕረዉ በክት ሃይባሞም ህሌነ፡
ሰበት ትበሀለ ዝያድ 3 እምጽኣም
ለዐለው ደረሰ ለእግሉ እፈቴ
መጃል ጸብጠው ምንዬ ወአነ በክት
አስአነውኒ እለ ዶል እለ ድራሰት
ምን ረአስዬ ፈግረት።

ደረስኮ እት ሰነት 2008 ክድመት
እግል ሀብ አስክ አቅሊም ግብለት
ትየመምኮ ወእቱ ሰነት ክም አድረስኮ
እት ሰነት 2009 ትደሐርኮ ወእብ
ረስሚ መደርስ እንዴ ገብአኮ እት
አቅሊም ዐንሰበ አቅበልኮ ወአስክ
እለ ክም መደርስ እንዴ ገብአኮ
ዝያድ 7 ሰነት ሻቂ ህሌኮ።
ሰኣል፡
አድረሶት
ከፎ
ረከብካሁ?
አድረሶት ዒን ኣጅያል ሳልሕ
ሰበት ገብአ ሰኒ ወአማን እብ
ነሳሐት እግል ትክደም እቱ ለብካ
መጃል ቱ፡ መምክን እብ ለትፈናተ
መሰምስ ክምሰለ ልትሐዜ ክድመት
እግል ተሀብ ኢተሐዜ፡ እትለ ኢነት
እለ እንተ እግለ ዒን ደብእ ሰበት
ህሌከ አግማም ብዝሓም ተአከርብ
ህሌከ፡ ሰበት እሊ እብ ንያት ሳፍየት
ለትከድም እቱ ፍንቱይ ሽቅል
ክምቱ ኣመርኮ፡ ምስል ብዕድ
ምህናት ትርእዩ እት ህሌከ ክም ከረ
መጃል ዓፍየት ምኑ እንዴ አዘምካ

ሰኣል፡ ዮም እሊ ሽቅል ከፎ
ረከብካሁ?
አማን ዶል እትሃጌ ለገብአ ሽቅል
ካብር ቱ፡ እሊ ሽቅል እሊማ ሰኒ
ወአማን ካብር ክምቱ ፍሬካ ላቶም
ደረሰ ዶል ረክብ ወእት ደረጀት
ውቅል ዶል ጸንሑከ ትትሐሸም
እቡ “እስታዝ” ልብሉከ እት
ህለው እንተ ሐዋን እንተ ልብሉከ
ይህለው እንተ ገበይ ለፈትሐከ
እግልዬ ነፈር እንተ ልብሉከ ህለው፡
ሕሽመት ለብከ ነፈር ክም እንተ
ለአሽሩከ ወፈንቱከ ህለው፡ አናመ
እለ ሕሽመት እለ እግል እርከብ
እብ ክሉ ንየቼ እግል እሽቄ ክም
ብዬ አዜ ብጉስ እቱ ህሌኮ እትለን
ለሐልፈየ ሰኔታት ለዘቱ ሰበት
አዳወርኮ መጃል አድረሶት።
ሰኣል፡ናይ መስተቅበል ስታትከ
ሚ መስል?
ብዞሕ ቱ እብ ድራስት እግል
እትቀደም
ወደረጀቼ
እግል
አትሓይስ ስታት ብዬ፡ እሊ እሉ

ጻብጥ ለህሌኮ መጃል ህዬ እግል
መትቀዳም እግል እክደም ቱ፡
ለሔሰት ሓጃት ህዬ ለእት ከርስ
ክም ህሌት ለእደምነ ሒለት
ወመቅደረቼ እት ከደን ክም ፈግር
እግል ኢደያቱ።
ሰኣል፡
ድራሰት
እበየት
ትትረከብ?
ድራሰት
እት ክሉ ህሌት
አምዕላይ መንበሮነ እግል ኖሰ
ድራሰት ተ ምስል እሊ ዮም
እዲና ባጽሐቱ ለህሌት ተጣውር
ህዬ ድራሰት እብ ገበይ ቴክኖሎጂ
እት አብያትነ ህሌት አክትበት
እት ላፕቶባት፡ ኣይፓድ ፡ተለፉንከ
ወብዕድ
ተኣትዩ
ከትረክብ
ምኑ፡ እብሊ ህዬ ርሕከ ጠውር
ከሸሃደት እግል ትርከብ ኩልያት
ተአቴ፡ ከሕነ እግል ንድረስ ንሐዜ
ገብአነ ምን ገብእ፡ ክሉ ህለ እግል
ኢበል እቀድር፡ በስ ሕነ እንደርስ
ንግበእ።
ሰኣል፡ ሽባን ምንከ ሚ ደርሶ
ትብል?
ብዞሕ ደርሶ ምስል ዘበን
ለመጽእ ዕምር እቡ እንዴ
ኢልትቀሸሾ ድራሰቶም እተ እግል
ልተርዶ ክም ቦም ደርስ ረክቦ፡
እት ኩልያት ለረኩቡ በክት እብ
ዋጅብ ለአተሙሙ ወወድቀውመ
ምንገብእ እግል ልቅነጾ ክም ቀድሮ
እንዴ ኣመረው እብ ሰአየት እብለ
ርሖም እት ለአደርሶ እብላመ ህዬ
እት ሽቅሎም ሳፍያም እት ገብኦ
እግል ልሄሮ ክም ቀድሮ ድረስ
ረክቦ፡ ባብ ምን ልትደበእ ሽባክ
ክም ህለ ለአምሮ ወለአገርሶ።
ናይ ከርስ ሒለት ወጣቀት
ምስል ራትዕ ስታት ሀደፍ
ለተአበጽሕ ስለል ክምተ ለአምኖ
ወደምኖ አናም አዜ እብ ገበይ
ኣትሐያየሶት
ደረጀቼ
እግል
እወቅል ቱ፡ ለማሌ ሓለፍኩዉ
በክት ዮም እግል እርከቡቱ ምናተ
ዐውል ዮም ወማሌ እግል እድፈዕ
እቱ ቱ ሽባን ምንዬ እሊ ተጃርብ
እሊ ደርሶ እብል።
ሰፍሐት ሽባን፡ እንሻላህ እንዴ
ሀደፍከ በጽሐከ መቃበለት እንወዴ
ምስልከ እግል ዮም እትለ እግል
ነአትምም ቱ፥ ሹክረን
አወልኬር፡ አናመ ሐምደኩም።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ታስዓይት ሰነት ዕልብ 50

ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

-

ምን መናፌዕ ተበሰም
ክርን በስመት ምልህዮት
ወምስንዮት ክምሰል
ተአዘይድ ተአምሮ ማሚ?
እግል መሰል እብ ተለፎን
ምስል መለሀይከ እተ ትትሃጌ
እተ ኢነት ለትወድየ በስመት
ለመለሀይከ እብ ዕንቱ ምንመ ኢልርእየ እብ እዝኑ ላተ ለአተንስየ።
(Smiling when you talk on the phone actually makes you
sound more friendly) እብሊ ህዬ ለምስሉ ህሌት እከ ምስንዮት
ወምልህዮት ዝያደት ዘይድ። ወህቱመ እበ ዲብ ትትሃጌ ምስሉ ለአርኤካሀ
በስመት ዝያደት ፈሬሕ ወልትለወቅ። ወፍንጌኩም ለህሌት ምስንዮት ሰኒ
ወአማን ክምሰል ትትረድ ወትዘይድ ትገብእ።

ጨበል ጀነት
ዲብ
ሐቴ
መድረሰት
እብትዳእየት፡ ዎሮት እግል 2ይ
ፈስል ዐረቢ ለአደርስ ለዐለ
እስታዝ፡ ውራግለ እሉ ሃይቦም ዐለ
እምትሓናት ክም ሰይሐዩ እሉ እት
ካፍሎም፡ ዎሮት ምነ ደረሳሁ እስታዝ
እንዴ ኢትጸብጥ እትዬ፡ ለእለን
ሃይብዬ ህሌከ ደረጃት ሰማን ምን
ዐስር ተን፡ ወለወረገትዬ እምበል ሰሕ
እት ኢኮን ቀለጥ ለተሐብር እሻረት
አለቡ ዲበ ቤለዩ።
ለኡስታዝ በልሰ ዲቡ፣ ለዐገለ
ህግየ ቱ ለክልኤ ደረጀት አንቀሰ
ምንከ እት ኢኮን ለሰኣላት ላተ ክለን
ባልሰን ህሌከ ቤለዩ።
ለደረሳይ ህዬ፣ አነ ለደረጃትዬ
ክለን ሐዝየን ህሌኮ፡ ዐስር ምን ዐስር
እግል እንሰእ ብዲብዬ ቤለ፡ ወዲብ
እሊ ረእዩ ሕንኮከ ገብአ ወእግለ
ምድረስ ባልሖቱ አበ።
ለምደርስ ህዬ እሊ ደረሳዩ ዲብለ
ፈስል ምንከ ለፈድብ ወደረጀት
ዐቅሉ ምንከ ለትትወቀል ደረሳይ ሀለ
እንዴ ቤለዩ ካጥሩ እግል ኢልስበር
ሰበት ፈርሀ፡ መደቲት እንዴ ሐስበ፣
“እንተ ለደረጀት ላዝም ካምለት
እግል ትንሰአ ተሓዜ ህሌከ? ከእለ
ምን ገብእ ጨበል ጀነት አምጽእ
እግልዬ፡ እተ ዶል ለሀ ለደረጀት እብ
ተማመ እግል ትንሰአን ቱ” ቤለዩ።
(እሊ ልብሉ እት ሀለ እት ቀደሜሁ
ለኢትትሐለፍ ሰበር ትገብእ እሉ
ወምንለ ደረጀት ለታመት ለለአተርፉ
እበ ገበይ ሰበት መስለት እቱ ቱ)
ፈጅሪተ አስቦሕ ለደረሳይ ኪሳይ
ምን ጨበል ምሉእ እቡ መጸዩ፡
ለምደርስ ህዬ እሊ ክም ረአ፣
እሊ ሚቱ? እት ልብል ትሰአለዩ።
ለደረሳይ እሊ ለእሉ ሐዜከ ጨበል
ጀነት ቱ ቤለዩ!
እብ ኮፎ ረከብካሁ!? እት ልብል

ትሰአለዩ።
ለደረሳይ ክእነ ቤለ፣ እንተ
ሐቴ ምዕል “ጀነት እት ሐን ሸካኒ
እማትኩም ሕዘወ” ብህልነ ሰበት
ዐልከ፡ ዋልዳይትዬ እትለ ረአስለ
ጨበል ክም ትሄርር ወዴክወ፡
ወምንለ ህተ ለኬደተን አካናት እሊ
እሉ ትርኤ ጨበል እንዴ ሀረስኮ እቡ
ማጽእከ ህሌኮ ቤለዩ። ለምደርስ እለ
ክም ሰምዐ እምበል ሀዪብለ ደረጀት
ለካምለት ካልእ ሐል ኢትረአዩ
ከእግለ ደረሳዩ ዐስር ምን ዐስር ከትበ
እሉ፡ ወለደረሳዩመ አክል አዬ በዐል
ዐቅል ዛይድ ክም ቱ ኢበደ ምኑ።
ክምን እሊ ለእንደርሱ ልባብ
ሀለ ምን ገብእ፣ ደለ እቡ ነሐልፍ
ውለትኬለመ ተየልል ቱ ለእንብሉ፡
ለናዩ ሕሉል ለቀ’ላ ቱ፡ ምናተ
እሊ ዐገል መባልስ ወመዋዲት ሰኒ
ወሓይስ አግቡይ ተሌነ ምን ገብእ
ሌጣ ቱ።

በሀል

- ብዕዳም ለእለ ትብል
ህሌከ እግል ልፍሀሞ ምንከ
ቅድረት እትለ ልስእኖ እቱ ወቅት፡
ምን አዚም ለበክት አለቡ።
- ብካይ ሻፍግ ለመጽኦም
ኣንፋር፡ ህቶም እት ከብዶም
ለህሌት እግል ልሽረሖ ቅድረት
ለአለቦም አንፋር ቶም።
- ግውኑይ ላቱ ሽዑር፡
ለናይ በዲር ነፍስከ ዶል ትትገውኔ
እትካ ቱ።.
- ፈተ ማል እግል ላ’ባም
ዲብ ግሉላም በድሎም።
- እት ሰልፍ ክሉ ፈተ
ንትሓዜ፡ ብዕድ ጋራት ክሉ ሐር
እግል ለዐሬ ቱ።

አርቡዕ 14 ዲሰምበር 2016

ለለአትፈክር መባልስ

ሐያት ወድ ኣደሚ ክታብ
ተ፡ ምናተ ምን ሐቴ ሰፍሐት
ወለዐል እግል ልቅሮኦ ምኑ
ለለአምሮ ሰኒ ሑዳም ቶም።ፈ
ሕሹም
መለሀይ..
ብዞሕ ዶል ማጽእከ ዐልኮ ምናተ
ኢጸነሕከኒ..ፌርመት
ለፈቴከ
ደሚርከ።
ወድ
ኣደሚ
ስጋሁ
ኢልትበለዐ ወቀርበቱ ኢትትለበስ..
ከእምበለ ሀገጊቱ ለጥዑም ብዕደት
ሚ መንፈዐት ቡ።
ግርመት እምበል መባትክ
ገሮብ ሰኒ፡ ክመ ስናረት እምበል
ጠምጠም ተ።
ብዕራይ እብለ ክሎት ቀሩ

ትጸብጡ..እናስ ህዬ እብ ህግያሁ።
መሓሚን ሕቆ ትበአሰው..
ለጋድዮታት ግሉላም ክም ቶም
ልትኣመር።
ክሉ ረእሱ ሸክ ለኢወዱ
ግሉላም ሌጠ ቶም።
ምን ነዛፈት ለለሐይስ ጋር
ክሉ ረእሱ ይሀለ..ምናተ ናዛፈት
ዐቅል ህዬ ሚ ልትባደረ።
አሳስ
ህዳይ
ዕዉት
እምበል ሕቤዕ ወስትር ለትወድዩ
ሀገጊት እንዴ ኢገብእ..እት ኣዲም
ላብብ ለአተንክብ።
እት
ሰልፍ
እዲነ
ወእት ደንጎባሀ እት መሸንገል
ትትረፈዕ።

መርዒት ገሮብ እብ ማይ ሲቶ
• 160 ሚሊሜተር ማይ
4 ዶል ግረ ምን ስካብ ቀኒጽ
ወቀደም መትመያጽ ዲብ ከብድ
እብ ሃለ ልሰቴ
• አስክ
45
ደቂቀት
ለገብአት
ትግበእ
ሓጀት
ኢትብለዕ
• እንዴ ነብረ ኢትነስእ
ቀደም 30 ደቂቀት ማይ ስቴ፡
ላኪን እሊ ልትበሀል እት ህለ ግረ
ፍጡር፡ጽቤሕ ወድራር ኢኮን
• እስቡሕ ምን ስካብ
ክምሰል ቀነጽከ 640 ሚሊልትር

ማይ እግል ትስቴ ዲብ ከብድከ
እብ ሃሉ እግል ትስቴ ብከ።
• አክል እሊ ቅያስ ማይ
ሐቴ ዶል እግል ትስቴ ኢቀደርከ
ምንገብእ ላኪን፡ አሰልፍ እብ ሐቴ
ክባየት አምብት ወእብ መልሃይከ
ለ640 ሚሊሊትር እግል ትጀበቡቱ
ወእግረ እለ ህዬ ለሲቶሀ ማይ
እግል ትልመዱቱ።
• እሉ ለመድከ ምንገብእ
ህዬ ምንለ እብ ሰበብለ እት ከርሸትነ
ለልትከለቅ ብዙሕ ሕማማት እግል
ተአባሬ ክምቱ ሸክ ኢቲዴ።

ሓዳረት ማየ
ናይ ማያ ሓዳረት እብ ውላድለ ምድር እት ወቅት ሰኒ ቅዱም
ለተአሰሰት ሓዳረት ተ። እለ ሓዳረት እለ ቀደም ኣቲ ኦሮብዬን እትለ
ቃረት እበ ኣሜርክዬን ለአስልዬን ለተአሰሰት ሰኒ ቅዱም ዓዳት ናይለ ሸዐብ
ለትሸሬሕ ሐዳረት ተ ለዐለት። እሊ እብ ማያ ለልትአመር ሸዐብ ዲብ
እሊ አዜ እብ ምፍጋር ጸሓይ ወግብለት መክሲኮ፡ ጋቲማላ፡ ኤልሴልቫዶር፡
ወምውዳቅ ጸሓይ ሆንዱራስ ለልትአመር ድዋራት ነብር ዐለ። እለ ሐዳረት
እለ እግል 2000 ሰነት ለገብእ ዘበን እግምልት ዐለት። ማያ ሰኒ ገዛይፍ ላቱ
እብ እበን ለትበነ እህራማት፡ መዓብድ፡ ወንሑታት ሸቄት፡ ወእምበል እሊመ
እግል ሄሮግሊፍየት እንዴ ትነፈዐት እብ ገበይ ሕሳብ ወኣስተረኖሚ ገለ
ናይ ክታበት ንዛም ጠወረት፡ . ዑለመ ኣርኮሎጂ ሓደረት ማያ ለትወቀለት
ደረጀት ተጠውረ እት ፍንጌ ሰነት 300 ቀደም ተውሊደት ኣስክ ሰነት
900 ሓቆ መትወላድ ለበጽሐት መስሎም ዐለ። ወእለ ፈተርት እለ እብ
ፈትረት ክላሲክ ትትኣመር። ድራሳት ሰኒ ሓዲሰት ለአከደያሁ ጋር ህዬ
ወእብ ፍንቱይ እት ግብለት ጋቲማላ ለሀሌት ሓለት እግል እለ ህግያ እለ
ለአፈሽል። ዑላመላ ኣርኮሎጂ ሰኒ ጥዉራት ላተን ምድን ወምን ቅያስ
ወለዐል ዑቁድ ላቱ ኣሽቃላት ፈን ወገለ መሰል እግል ናይ ማያ ክታበት
ለገብእ ቀደም እለ ናይ ክላሲክ ፈትረት እብ 600 ሰነት ለትከተባ ክቱባት
ራክባም ህለው።.

በሀል
እሙራም

- እት ፈርሀት ለነብር
ሓረ እግል ልግበእ ኢቀድር።
(ሆራስ)
- እግል
እውደዮም
ሒለት አለብዬ ለትብሎም
ጋራት እግል ትውዴ ብዲብከ።
(ሮዝፈልት)
- እናስ ፈዳብ ጉጉ ሳክብ
ቱ፡ ሀመትመ ኢወዴ፡ ምናተ
ሓምቅ ሰብ ላቱ ክል ዶል ሀም
ገም ልብል።(ኮንፊሾስ)

ዝበድ ዘዖታት
ሕሽመት
ርሕዬ
ለዐለመተኒቱ
ደርስ፣
አከይ ህግየ ለለአሰምዐኒ
ሐተ
ዘዓቲትመ
እንዴ
ይእበልስ እቱ፡ እብ ኣዚም..
ወእብ እቅማተት..ወእብ
ገጽ ባርህ ሌጠ ለአኬት
እሃነት እበ እግል
ልሽዐር ክም ቀድር
ኣመርኮ።

መዕሉመት
-

ዕምሮም

እት

ፍንጌ

19 – 29 ሰነት ለህለው
አንፋር፡

ገሌ

እሕራጅ

ለሰብብ

እሎም

መውቅፍ

ዶል

ሳድፎም፡

አውመ

ህግያሆም ለኢቀድሮ አንፋር
ዶል

ነቁሞም፡

ተለፎኖም

እንዴ ፈትሐው ምን ቅያስ
ወለዐል

መሽቁሊን

ክም

ህለው ለአተምስሎ። እሊ
ህዬ ሐቴ ምን ጃምዓት
ኦስትራልየ

ለወዴተ

ድራሰት ለአከደቱ
ጋር ቱ።

ተበሰ

ም

ዎ
ዶል ሮት ግ
ጠል ለረኢስ ሉል ላቱ
ገት
ዐስ
ለ
ል
ህቱ ከፍ ቤ ሐልፋተ ከሪ፡
ለዉ
ህዬ
እበ
21
ሰልፋ ፡ “አቤኮ ።
፡
ይእ
አወድ ይት
ቁ ህ ጠልገት ለክፍ፡
ም
ልተበ ዬ?” ቤ
ሀል። ለዮም ን
ታስዓይት ሰነት ዕልብ 50

ገጽ

9

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

2ይ ክፋል
ሐያት አው እድንየ ዲመ
ለትነብር መስለነ ገብእ፡ ላኪን
ክምሰልሁ
ኢኮን።
ክልነ
ክምሰል እንመይት ወዲብ
ጨበል ክምሰል ንትበደልመ
ሸክ አለቡ። ከእንዴ እለ
እብ ሰበት ሐያት አው እዲነ
ለትበሀለት ሐጫር ተሊለት
አቡነ መርሑም ሳልሕ ሼካይ
ንርኤ፦

አስሉል ሐያት

እዲነ ካይበት ተ ካይበት ተ ምን እብለኩም
አሰረ ኢትግበኦ - ህተ
ምን ቀሸኩም
ነባሪት ኢኮን - ተሐዱገ
ወተሐድገኩም
አድማናቶም ግንሖ ሐውኩም ወፈተችኩም
ትትረአው እንዴ ትፈቱ አጊድ ወላልጠኩም
ለሻምኩም እት ህለ ምን ሕድ ተአትዋርበኩም።

አማንቱ ሐያት
ዲመ ሕያይት
ኢ ኮ ን ።
ሐያት እብ
አትናጣጥ
ወ እ ብ
ሰ ዐ ይ
እ ግ ል
ተ ዐ ሬ
እ ባ መ
ኢትቀድር፡
እት
ሐያት
መሲር ሐያት ፈሸል
ህለ ወዐውቴ። ሐያት ፍንጌ
ለሀ ወለሀ ሰበት ገብአ ህዬ
እግለ ህሌከ እተ ሐያት ጋኔዕ
ግበእ። ዲመ ትለወቅ እተ
ወፍረሕ። ሐያት እብ ሽብር
ሽብር ለአተኣስድር እተ ስለል
እዲናተ። እብ ንኢሽ እንዴ
አምበትከ ህዬ ዲብ ፋይሐት
ተአበጸሐከ። ክምሰለ ማይ

ክም ካይበት ተ እዲነ ምን አካን ሐቴ ኣሙረ
ህሌነ እንትብሎ - እት
ሰር አምዕል ቀዩረ
ግናዘት ሰሙከ - ለስምከ
እንዴ በዱለ
እት ዔለ ከሩከ ለሕፍረት እንዴ ልድሁረ
ምስል መርግ ወጨበል እበን እብ ከርኩረ
ልትባደሮ ዲበ ዐዶም ከውኖ ዲበ ለሐጡረ።

መሪር ማይጥዑም በጾሖቡ
አው ገበይ ኣላፍ ኣምያል
እብ ሐቴ ምስዳር ተአነብት
ለልትበሀል ሐያትመ ሰብር
ወኤማን ተሐዜ።
እብሊቱ ህዬ ሰር ገሌ
አዳም ሐያትከ እግል ልባርኮ
እግልከ መጽኡካ። ሰር ገለ ህዬ
እብ ሐያትከ እግል ልዳግሞ
ወልብሐሶ ጋንሑከ። ሐያት
ላኪን እግለ ለአምረ ክምሰል
ካሜረት ተ። ዲብለ ምህም
አሽየእ ተአቀምት፡ ወቅት ሰኒ
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ትሰውር፡
እብ ገበይ ርትዕት ወሽንኪት
ትሄርር። ዶል ትፈግር እብከ
ወዶልመ ትትከሬ። አስሉለ
ዐጂብቱ። ዕረጎ ትከርዮታት
ለበዝሐዩ ሰበት ገብአ ህዬ
ከሀሉ።
ዘበን በዲር ልኡክ እግል
አብጸሖት አፍሩስ ልትነፈዖ
ዐለው። እብሊ አሳስ እሊ፡ እሊ
ዮም ብጹሕ ለህለ ተጠውር
ቴክኖለጂ ሐምዴ ተአስትህሉ።
ለስኒን ወድኒን ነስእ ለዐለ
ሄራር እት ሑድ ደቃይቅ
ዲብ ክለ ዓለም ርሳለትነ እግል
ነአብጽሕ አተቅደሬነ። እግል
እሊ ወብዕድ ነቲጀት ሐንገል
ላቱ ተጠውራት ሐቆ ረኤነ፡
ዓለምነ ምን ወቀት ዲብ ወቀት
ለለትዐጅብ ተጠውራት እንዴ
ትሰርጌት ትትሀርበብ ህሌት።
ምናተ ማይ ከልዕ እቅባለቱ
ዲብ ከልዕ ክምሰለ ልትበሀል።
እለ ፈልሰፈት እለ ወእሊ ሓዚ
ወትምኔት ወድ ሚንኣድም
ካቲማሁ
ሐያት
እግለ
ኢተርፍ ወለኢትርሕም ሞት
እግል ንበድለ ይእንቀድር።
ሞት ህዬ እግል ነትአድጋ
አው እግል ነአሽፍጋ በተን
ወአበደን ለልትቀደር ኢኮን።
አምዕለ እምር ወክትብት ሰበት
ገብአት።
ወድ ሚን ኣደም ምነ ፈቅዱ
ለልትረስዑ በዝሕ። ክልዶል
ልትረሰዕ። ረዪም እንዴ ኢገይስ
እት አርወሐቱ ለትመጽኡ
ልትረሰዕ። እብ ወጀዕ አልሓይ
ልጅረስ ክምሰል ይዐለ፡ ከብዱ
ቀርጨቱ ምንገብእ፡ ለአልሓይ
እንዴ ትረሰዐ ለሐዲስ ሕማሙ
ለደቀበ መስል እቱ። ረወ
ምንገብእ ጽምእ ልትረሰዕ
ወጸግበ ምንገብእ ስፍሩይ
ህለ ኢመስሉ። እብ ብርድ
ዲብ
ለሀከንክን
ለትቀልዩ
ዐለት ጸሓይ እበ ክም ሐልፈ
ልትረሰዕ። ለእብ ካቤት ሐጋይ
ሐበጡ ለትከፍከፈ ዕጨይ ዶል
ለአቀምት እግለ እብ ዝላም
ወረሸተ ከረም ወለሰርሰዐሮ
ሕብር
ከረም
ልትረስዑ።
ላኪን እሊ ርስዔ ገብአ
ዲኢኮን ለአማን ለተ እዲነ
አው ሐያት እት ቀበት እሊ
ለትበሀለ ሞዳይ ትትበላለስ።

ወድ ሚን ኣደም ላኪን
ሐያት ክመ ህሌተ ኢልርእየ፡
ልትወለድ እተ ወወልድ፡ ምን
ንእሽ እብ ደረጀት ደረጀት
እት ለአሳድር፡ እት ልሽሕግ
ወታክብ ወእብሊ እግል
ልትመሳነየ ለአስትህል።
ላኪን ወድ አዳም ምን
ጠቢዐቱ
ግሁፍቱ።
ግሁፍ ሐያት፡ ክም
መይት እት ለአምር
ክምሰል
ኢመይት
እንዴ
ገብአ
ምስል
አዳም ልትኣኬ፡ ለሐሴ፡
ዘምት፡ ሰርቅ፡ ቀብብ፡ ለሐሜ
ወሑሁ ልትሓሰድ።
ሐያት ክምሰል በርሀት
እት እዲነ ትመጽእ እት
ህሌት ህቱ ላኪን ሕኔት እበ
በርሀተ ለአግኔዕ ወልትመተዕ
ናዩ ወኢናዩ እት ለሐፋትት
እት ጽልመት ነብር። ሰበቡ
ፍዕሉ
ወመዋዲቱ
ክሉ
ክምሰል ፍዕል አብሊስ ሰበት
ገብአ። አክልአይ ሚኒናቶም
እዲነ እንዴ አግነዐው እታ

ሐያት
ላኪን
ክምሰለ
ነአትካብደ ክብድት ኢኮን፡
ክመ
ህሌተ
ትከበትናሀ
ምንገብእ ህዬ ቀላልተ፡ ቀላል
ለትገብእ እቡ ላኪን ስምሐ
ወዐፎ ለለሀይብ ደርስ ትከበትከ
ምንገብእቱ። ክልዶል መሳሜሕ
ወመዐፍያይ ገብአከ ምንገብእ
ክድብት ኢኮን። እግለ ባርህ
ወእግለ ለጼሕ ወበርእ ህዬ
ዝያደት
ቀላልተ።
እግለ
ከይነት ለለሐብክ ወኢናዩ
ለለርኤ ሓስድ ህዬ ዐዛብ
ወጅርበት ተ። ላሊ ትርሃን
ወሀጋይን እንዴ ገብአ ስካብ
ትከልእ፡ ክልዶል ምን ዕዛልከ
እት ትገልብ ወትበህርር ነብር
እተ። ክምሰለ “ባርህ ግበእ
ወእት ገበይ ስከብ” ለልትበሀል
ህዬ፡ ለእት እዲነ ትነብረን
አምዔላት
ለግበአ
ወስኒን
እብ በራአት ወላጼሕ ልብ
እግል ትንበር እተን ቀደርከ
ምንገብእ ዲመ ጋኔዕ ወልውቅ
እት እንተ ትነብር።
እብሊቱ ህዬ ሐያት ሚ

ህለው እተ ሐያት ለነብሮ?
ወአክልኣይ ምኒናቶም እት
ልትገሀፎ
ወማል
ጸሮም
እት ለአትቃምቶ ዕምሮም
ለለሐጭር። ለፈጅር ትመጸአከ
ምን ደሌ እተ ትነብር እተን
ሕዳት አውቃት ወለትነብረ
ሐያት
ምን
ትትፋቀድ፡
እብ
ሕሳን
ወምስንዮት
ምስለ
ትነብረን
አውቃት
ወትመሳኔከ። ላኪን አደሚ
እሊ ክሉ እት ህለ ልትረስዑ።
እብ ጠቢዐቱ መትረሰዓይቱ።
ክሉ ለመጽእ ወለጀሬ ልብ
ኢከሬ እሉ።

እግል ትድረስ እተ ወሚ
እግል ትትዐለም ምነ እንዴ
ኢትገብእ ሚ እግል ትግበእ
ክምሰል ብከ ሰበት ተ።
መስኡልየቼ ሚ እግል እፍዐል
ክምሰል ብዬቱ ዲኢኮን ሚ
እግል እፍሀም ኢኮን። ሐያት
ሐቴ ዶልተ፡ ክምሰል በርቅ
ትልጭ እንዴ ትቤ ተሐልፍ፡
ካልእ ዶል ህዬ ክሉ ረአሱ
ኢትአቀብል። እብሊቱ ሐያት
ሐቴ ዶል ሰበት ገብአት እግል
ንትመተዕ እተ ለአስትህል።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 50

ልተላሌ…..

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርዪን አትሌታት ዕጽ ሻምፕዮንስ ሊግ ወ ዩሮፓ ሊግ
ዲብ ካርጅ
ማሌ ለሀ ቀዳሚት ዲብ ቻይነ ዲብለ ገብአ ጅግረ
መራቶን ጉዋንዞ ኤረትሪ አትሌት አብረሃም ሀብቴ
ራብዓይ ፈግረ።
ዲብለ ሰኔት ጅግረ ለትረኤት እቱ ብድረ፡ አብረሃም
እግለ 42 ኪሎሜተር መሳፈት ለገልብብ ጅግረ እብ 2
ሳዐት 11 ደቂቀት ወ56 ካልኢት ለአተምሙ እት ህለ፡
ዕውት ናይለ ጅግረ ወድ ሞሮኮ ሳልሕ ኢደነ ቦውሳር
ህዬ እብ 2 ሳዐት 11 ደቂቀት ወ9 ካልኢት እት ከጥ
እንዴ በጽሐ ዕዉት መዳልየት ደሀብ ገብአ።
ዲብ ሰነት 2016 አሜሪከ ዲብለ ገብአ ጅግረ
10.000 ሜተር 27፡53 ወቅት እንዴ ሰጀለ ናይ
ኦሎምፒክ ሚኒሞ እግል ልጽበጥ ለቀድረ አብረሃም፡
ዲብ ጅግረ ሻምፕዮን ሰዐይ ዐለም 2015፡ ሱሳይት
ደረጀት ጻብጥ ዐለ።
እሊ ክእነ እት እንቱ፡ ማሌ ለሀለ ቀዳሚት ዲብ
ፓሪስ ዲብለ ገብአ ናይ 10 ኪሎሜተር ጅግረ ዐወት
ሀብቴ (ንኡሽ ሑሁ እግል አብረሃም) እግል ወቅት
ናይለ ጅግረ እንዴ አትሓየሰ ተዐወተ። ዐወት እግለ
26 ደቂቀት 16 ካልኢት ስጁል እተ ለዐለ ጅግረ እብ
28፡56 እንዴ አትመማቱ ረቅም ቅያሲ ናይለ አካን
እግል ልጽበጥ ለቀድረ። ዐወት ዲብ ጅግረ ሻምፕዮን
5000 ምትር ምተሐት 20 ሰነት ዐለም ሹሩክ ክምሰል
ዐለ ልዘከር።

*

ከረ
ፍ
ት
ትፍ
ረ
ከ

+ ኣንቴንዮ ቫለንስየ
ለሔሰ መተልህያይ ማን
ዩናይትድ
ናይ
ወሬሕ
ኖቨምበር
ትሰመ።
ለመተልህያይ
እግል
ሚካኤል ካሪክ ወዝላተ
ኢብራሂሞቪች
እንዴ
ቀልባቱ
ለጃእዘት
እግል ልንሰእ ለቀድረ።
ለለአትፈክር ሐደስ ናይ
እሊ ከበር እሊ ዐውል
ናይለ
እግል
ቫለንስየ
ለተሀየበት ጃእዘት ተ።
14.99
ፓውንድ።
ክምሰል ደይሊ መይል ላቱ
ሸበካት ሐብሬ ህዬ እግል
እሊ ከበር እሊ “ እብ ዝቤ
መተልህያይ ረቅም ቅያሲ
ለጸብጠ ፈሪቅ መተልህየቱ
እግል ለአትናይት እደሁ
ለሐጭረት
ምኑ”
ዲብ
ልብለ
ዲብ
ዐዋሚደን
ከትበየ።
+
ሊቨርፑል
ምስል
ዌስት ሃም 2 እብ 2 ዲብለ
ለትፈንተ እተ ትልህየ፡
መተልህያይ ላላነ 13.72
ኪሎሜተር ዲብ ሜዳን እት
ልትሐረክ ናይ እለ ሰነት
ርያደት ለሬመት መሳፈት
ለገልበበ ለልብል ሸረፍ
ረክበ። ዲብ ሰብተምበር
ድድ ሌስተር ሲቲ ዲብለ

ገብአት ትልህየ 13.07
ኪሎሜተር
ለሰዐ
ላላነ
ለእብ
ስሜቱ
ለትሰጀለ
ረቅም
ቅያሲቱ
ሰንበት
ዐባይ ለሰብረዩ።
+ ዲብ ጅግረ አልክላሲኮ
ናይ
ከጥ
ዳንየ
ለዐለ
ኖርበርትስ
ካርድብያን
ደቪስ ምስል መተልህየት
ባርሰሎነ ምስንዮት ሰበት
ከልቀ
እግል
ክልኤ
ትልህየ ምን ሽቅሉ እግል
ልትነወክ እብ ፈደረሽን
ኩረት
እግር
ስባንየ
ትጃዘ። ዲብለ ትልህየ 1
እብ 1 ለትፈተ ናይ ሰልፍ
ትልህየ ላሊገ ስባንየ ላቱ
ርያል ማድሪድ፡
እብ
ትሉሉይ ምነ ዳይነ ሸኬ
ወዐገቡ ሸሬሕ ክምሰል
ዐለ ወሳእል እዕላም ናይለ
ደውለት ነሽረየ።
+ እዙይ ለዐለ መተልህያይ
ኒስ ማርዮ ባሊያቶሊ ዲበ
ሐልፈት
ሰንበት
ዐባይ
ዲብ ትልህያሁ አቅበለ።
ለኢጣሊ ሙሃጅም፡ ዲብ
ሖጉ እበ ሳደፈዩ አዛቱ
ምን ትልህየ ራይም ለዐለ።
ሐቆለ ትልህየ ባሊያቶሊ
እት “ባሎን ዲ ኦር” ናይ
መትዐዋት ዐሸም ክምሰል
ህለ እሉ ተሃገ።

አርቡዕ 14 ዲሰምበር 2016

ማሌ ለሀ ሐቆ አድህር ዲብ ኒዮን
- ስዊዘርላንድ ዲብለ ትከረ ዕጽ ትልህየ
ሻምፒዮንስ ሊግ አውሮፓ ሰነት
ርያደት 2016/2017 አርሰናል እብ
ድግማን ምስል ባየር ሙኒክ በጽሐዩ።
መዳፌዕ እበ ትብል ስሜት ክርስ
ለልትአመር ፈሪቅ አርሰናል፡ ዲብ እለ
መርሐለት እለ ምስለ ድቁብ ክለብ ባየር
ሙኒክ ዲብ ሰነት 2013 ክምሰልሁመ
ዲብ ሰነት 2014 ትልሁይቱ። ዲብ
ክልኢቱ ህዬ ለፈሪቅ እንግሊዝ ሰበት
ትቀለበ ምነ ጅግረ ክምሰል ትነሐ
ልዘከር። እሊ ፍረቅ እሊ እተ ሐልፈት
ሰነት ርያደትመ ዲብ ናይ ተርቲብ
ትልህያታት ውጁህ ዐለ። ዲብ
አወላይት እግር ናይለ ጅግረ አርሰናል
ዲብ ሜዳን ኢማራትስ 2 እብ 0 እግል
ባየር ሙኒክ ልትዐወት እተ እት ህለ፡
ምን ሜዳኑ በ’ረ እተ ወደየ ትልህየ
ላኪን ናይ 5 እብ 1 ፈለል ሳደፈዩ።
አርሰናል ግረ ሰነት ርያደት
2011/2012 እግል ሰልፍ ዶልቱ
ዲብለ ትረተበ እተ ትልህየ ሰልፍ ክሉ
እግል ለትምም ለቀድረ። እብ ቃብሉ
ፈሪቅ ባየር ሙኒክ ዲብ ናይ ዓመት
ትልህያሁ እግል አትሌቲኮ ማድሪድ
እንዴ ተ’ለ እት ናይ ደንጎበ መጃገረት
እግል ልሕለፍ ለቀድረ።
ዲብ ሰነት 2013 ራየት ሻምፕዮንስ
ሊግ አሮጳ ለጾረ ፈሪቅ ባየር ሙኒክ
ዲብ እሊ ናይ ዮም ዓመት ጅግረ እብ
አትሌቲኮ ማድሪድ ሮስቶቨን ምንመ
ልትቀለብ 14 አህዳፍ እግል ልሰጅል
ቀድረ። ዲብ ጅግረ ቡንደስ ሊገ ባየር
ሙኒክ እት 10 ትልህያታት ልትዐወት
እት ህለ፡ ሰለስ ኢነት ህዬ እንዴ ተዓደለ
ሐልፈ። ለሐቴ ዶል ትቀለበ ናዲ
ካልኣይ ደረጀት ምነ ጸብጠ ሌፕዚግ
እብ እዴ ዛይደት እንዴ ጸብጠ ማርሓይ
ናይለ ጅግረ ጋብእ ህለ።

እት ናይ ተርቲብ ትልህያታት
እግል ባርሰሎነ እንዴ ተ’ለ ካልኣይ
ደረጀት እንዴ ጸብጠ ለሐልፈ እብ
ፔፔ ጓርደዮለ ለልደረብ ማንቸስተር
ሲቲ ምስል ፈረንሲ ናዲ ሞናኮ
በጽሐዩ። ዲብ ጅግረ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ኣቲ ፋግር ፍገሪት ለርኤ
ለህለ ማንቸስተር ሲቲ ምስለ ዲብ ሰነት
2004 ዲብ ትልህየ ቲማሞ ክምሰል
በጽሐ ሞናኮ ኪፊፍ ትልህየ ክምሰል

ለህለ ሌስተር ሲቲ ምስል ሰቨያ ቱ
ለበጽሐዩ። ዲብ እለ መርሐለት እለ
ናይ ስትንቡረት ታሪክ ለአነብት
ለህለ ሌስተር ሲቲ፡ ምስለ እት ጅግረ
ኤውሮፓ ሊግ ስሜቱ ለወቀለ ክለብ
ስፐይን ድቅብት ትልህየ ክምሰል
ተሀሌ እሉ ልትሀደግ።
ሙደርብ ሌስትር ሲቲ ክላውድዮ
ራኔሪ ፈሪቁ ምስለ ዲብ ቀበት ሰለስ
ሰነት ምስለ ሰለስ ራየት አሮበ ለረፍዐ

ልታከዩ ብዝሓም መሐልሊን ርያደት
ዋፍቆ። ምናተ ሞናኮ ዲብ ርያደት ናይ
እለ ሰነት ግዳርነ ቶተንሃም ዲብ ናይ
ክልኤ እግር ትልህየ ሰበት ተዐወተ፡
እግል ሲቲ መታክል እግል ኢልክለቅ
እቱ ፈርሀት ገሌ ጀሃትመ ኢተሐገለት።
ዲብ ሊግ 1 ፈረንሰ ካልኣይት ደረጀት
እንዴ ጸብጠ ለአተላሌ ለህለ ሞናኮ
አስክ እለ እትለ ወደዩ 17 ትልህየ 53
አህዳፍ ክምሰል ሰጀለ ልትአመር።
ሻምፕዮንስ ነዋዲ እንግሊዝ
ላቱ እግል ሰልፍ ኢነት ዲብ ጅግረ
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮፓ ሻርክ

ፈሪቅ ለተሀሌ እሉ ግድለ ሰኒ ወአማን
ድቅብት ክምሰል ትገብእ ሐበረ።
እብ አሳስለ ማሌ ለተአመረ ዕጽ
ዕውት ጅግረ ሻምፕዮንስ ሊግ አሮበ
ሪያል ማድሪድ ምስል ናፖሊ በጸሑ
እት ህለ ናይ ዐደ መትጅጋራየ ላቱ
ባርሰሎነ ህዬ ምስል ፒኤስጂ ትልህየ
ክልኤ ኢነት ናይ እንዴ አውደቅከ
ሐሊፍ ሻፕዮንስ ሊግ አሮበ ልታከዩ።
ሙዲር ናዲ ፒኤስጂ ፓትሪክ
ክላይቨርት፡ ፈሪቁ ምስል ባርሰ ለለሀሌ
እሉ ትልህየ ሰኒ ድቁብ ክምሰል ገብእ
ላኪን እንዴ ተልሀ ዲብ ናይ ርቡዕ
መከለስ እግል ልብጸሕ ክምሰል ቀድር
ዳምን ክምቱ ሸርሐ።
እብ ተውሳክ በነፊከ ምስል
ዶርትመንድ፡ ፖርቶ ህዬ ምስል
ጁቬንቱስ ዲብ ጅግረ እንዴ
አውደቅከ ሐሊፍ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮፓ እግል ልትወጀሆቱ። ባየር
ለቨርኩስን ህዬ ምስለ ናይ ደዓም
ሰነት ርያደት ዲብ ግጅረ ናይ መከለስ
ለበጽሐ አትሌቲኮ ማድሪድ እግል
ልተልሄቱ።
ጅግረ
እግር ሰልፍ፡ እንዴ
አውደቅከ ሐሊፍ ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮፓ ፌብራይር 14 ወ15 እግል
ልግበእ ቱ።
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ገጽ 11

መሐመድ ዳፍለ

ገሌ ምን

ሸዐብ
ወዓዳቱ
እት ህዳይ ለገብእ

እግል ሰበታት ሰብ ዐቅድ ወፋል
ሰኒ እንዴ ትበሀለ፡እት ድወል ዐረብ
ለገብእ ብዙሕ ለመድ ሀለ። ከገሌ
ምኑ ምን እንርኤ ክእነ መስል።
• እት ባሕሬን፡ እም መርዓት
እት ደሀባይ ላቱ ጥሽ፡ማይ ሞቃ
እንዴ አዳሌት፡ መርዓዊ ወመርዓት
ቅብቅብላት
እንዴ
አትገሴቶም፡
ሐቆ እለ እገሮም እተ ማይ ቀሙሹ
ወለመርዓዊ ምን ዶልከ እተ ጥሽ ጉሩሽ
ለክፍ በሀለትቱ።
•
እት ቱኒዝያ ህዬ፡ መርዓት
ቀደም ዐድ ሐሙሀ ተአቴ፡እት ድማናይ
እግረ ዓሰ ልትአሰር እግለ ወእግለ ቤት
ዐድ ሐሙሀ ሐቴ ዶል ትከልለ። ሐቆ
እለ እግለ ዓሰ ሰቦዕ ዶል ትትዓደዩ
ከቤት ዐድ ሐሙሀ ተአቴ።
• እት ሞሮኮ፡ መርዓት እት
አፍ ቤተ እብ ሕነ ለትለበጠት ቤጨት
ትሰብር።

• እት ልብናን ወሶርየ ህዬ ፡
ለመርዓት እት አፍ ባበ ለብዕ አው
ዐጂን ለብጥ።
• እት ቀቢለት ሻሑሕ ኢማራት ዐረብ፡ መርዓዊ ባክ ዐድ
ወለት ክም ቀርበ ምን ጅማዐቱ እንዴ
ትፈንተ፡ እብ ሰዐይ እተ መርዓቱ
ለህሌት እተ ቤት ለአቴ። እሊ ውዳይ
እሊ፡ እሲቱ ኣክል አዪ ክም ልትሐሰር
እበ ወእግል ረአየተ አክል አዪ ሻፍግ
ክም ዐለ ለሸርሕቱ።
• እት ሱዳን፡ መርዓዊታት
ምስል እት ሰስዖ፡ መርዓት እግል መርዓዊ
እንዴ አቃፈለት፡ እግል ትውደቅ ጅርብ
ወመርዓዊ እግል ኢትውደቅ ራቅበ፡
ወድቀት ምንገብእ ህዬ መርዓዊ እግል
መሳኒት መርዓት፡ ብግዕት ለሀይብ።
• እት ኣርሜንያ፡ ወለት
አዋልዶ ቀደም ስካበ ጬወት ለበዝሐት
እተ ዔሸት ትበልዕ።እብ ሕልም ማይ

ለኢትፈትሐ መሳእል
እብ ‘ማርዱክ’ ለትትሰሜ ሰልስለት
ጀውሀር፡ ቀደም ሰለስ አልፍ ሰነት
ለትሸቄት ክምተ መትመራምረት
ለሕብሮ። ለስልስለት ናይ ‘ማርዱክ’
ለልትበሀል ሜርሓይ ዲን ላቱ ዕራቂ
ክምተ፡ ወእት ረአሰ አስክ አዜ እግል
ልትቅረእ ለኢቀድረ ክቱባት ክምበ
ወስኮ።
ሮማውዪን፡ እግል እለ ስልስለት ክም
ህያብ እግል ካሊፋ ሃሩን ኣልረሺድ
ሀበወ። ህቱ ህዬ እግለ ሰኒ ፈትየ ለዐለ
“ዙባይዳ” ሕቱ ሀበየ። ዙባይዳ ላኪን
ለእተ ረአሰ ካትም ክቱብ ለዐለ ክቱብ
ሰበት አቤቱ ፡ እግል ወቅት ረዪም
እት ሰንዱቃ እክብተ ሐቆ ጸንሐት፡ ሐቆ
ሞት ካሊፋ ሃሩን እግል ካሊፋ ኣልኣሚን
ሀበተ። ኣልኣሚን እብ ግርመተ ስልስለት
ሰበት በሰጠ እት ስጋዱ አስረየ።
ለኢትፈትሐ ምስጢር ናይለ ሰልስለት
ህዬ ምነ ዶል ለሀ አንበተ።
ካሊፋ ኣልኣሚን፡ እብ ጣሂር
ኣልሑሴን ለልትበሀል ትቀተለ። እግለ
ሰልስለት ምን ስጋድ አልአሚን እንዴ
ሰልበየ ህዬ እት ስጋዱ አስረየ። ሐቆ
ሳልስ ዮም ጣህር እብ ዴሽ ካሊፋ
ኣልሙዕታስም ትቀተለ።
ካሊፋ ኣልሙዕታስምመ እብ

ግርመተ ስልስለት ሰበት ትመሰጠ፡
እት ስጋዱ ትሰርገየ። ሆላኮ ለልትበሀል
ሜርሓይ ዴሽ ጃንኪዝ ካን፡ እግል
መዳይን ኣዕራብ እብ ውረት፡ እግል
ካሊፋ
ኣልሙዕታስም
ወእስረቱ
ቀትለዮም።
ሐቆ እለ ሆላኮ፡ ለስልስለት እግለ እብ
ምስጢር ምስለ ሸርምጥ ለዐለ፡ ”ፋንሳ”
ለትትበሀል እሲት ኦሮት ምን ጀነራላቱ
ሀበየ። ፋንሳ፡ እግለ ስልስለት ሐቆ
ትሰርጌት ወዳዲተ ብእሰ ሰበት አመረዩ
ቀትለየ ወእግለ ስልስለት ኖሱ ትሰርገየ።
ህቱመ እት ዓይን ጃሉት ለትበሀል አካን፡
ድድ አባያሙ እት መዐረከት ሞተ።
ለመርጉመት ስልስለት ህዬ፡ እግል
መልክ “ቁጡዝ” ትሰለመት።
አስክ ለወቅት ለሀይ ህዬ ምስጢርለ
ስልስለት ልብ ለከረ እቱ ይዐለ። መልክ
ቁጥዝመ ኢቀጽረየ አሰር ጅማዐቱ
ዐረ።ሐቆ እለ ክሎም ግራሁ ለስልስለት
እለ ለለብሰው ሞተው።
ለስልስለት፡ ምልክየት መልክ ፈረንሰ
ለዐለ፡ ሉዊስ ታስዓይ ክም ገብአት፡
ኦሮት ምን ሸቃላሁ እግል ኢልልበሰ
መክረዩ፡ ለመልክ ላኪን እግለ ምክር
ሰበት ኢተሐሰረ ዲበ ለብሰየ።እት
ሐጪር ወቅት ህዬ እብ ሑሁ እንግላብ
ሰበት ገብአ ዲቡ ትሰጀነ ወእባሁ እብ
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ለመድ

ለለሀይበ ሕጻን ህዬ ናይ መስተቅበል
ሸሪክ ሐያተ ገብእ።ለወለት እግለ እት
ህልም ለትርእዩ ሕጻን፡ እት ሕልመ
ክም መጽአየ ወእግል መስተቅበል ብእሰ
እግል ልግበእ ክም ትተምነዩ ሸርሕ
እግሉ። ሐቆ ትከበተየ ህዬ ልትሃደው።
• እት ህንዲ፡ ካትም ህዳይ
እት ምን ሐሊብ ለትመልአት ድዋን
ለኣትወ። መርዓዊታት ለካትም እግል
ልርከቦ ልትባደሮ፡ አወል ለካትም ለረክበ
ህዬ በዐል-ገጽ ወህግያሁ ለትሰመዕ
ገብእ።
• እት ግብላታይ ክፋል ቲበት፡
ዐድ ወለት እግል ወለቶም እት ዕጨት
እንዴ ዓረገወ ፡ እግለ ዕጨት እብ
አቃርበ መርዓት ላቶም ሸባብ ከርዱነ።
ሐቆ እለ ለመርዓዊ እብ ሒለት እግለ
ሸባብ እንዴ ሐልፈ እተ ዕጨት ለዐርግ
ወእግል መርዓቱ ነስእ። ለሰረረተ ሐቆ
ፈርሀ አው ዝበጥ ሐቆ ኢከሀለ እምበል
መርዓት እብ ሃሉ ለአቀብል።
• እት
ቻይና፡
መርዓዊ
እግል ጠለባት መሳኒት መርዓቱ ክም
አትመመቱ እሲቱ ለነስእ።
ህተን
ምስል እንዴ ትገሰየ፡ እግለ ተአዛዘን
እግል ለአትምም እብ ብጣሩ ለትጸበረን
ለሀለ መርዓዊ፡ “ ሕሌ፡ ሰስዕ፡ ግሩሽ
ሀበነ’ እት ልብለ ለለትስሕቆ አማውር
ለሀይባሁ በሀለትቱ።
• እት ሞሪታንየ፡ መርዓዊ እግል
ሐሙሁ እግል ልግነሕ ኢልትአጀዝ
እግሉ። እግል ሐሚሁ ሐቆ ህዳይ እግል
ልግናሕ በታተን ኢልትአጀዝ እግሉ።
እት አዪ አካን ሐሙሁ ዶል ረክብ
ህዬ ዳንን እት እንቱ እግል ልትፋሀም
ምስሉ ዓዳትተ ዐድ ጅብር።
ሕማም እት ስጅን ሞተ።
ሐቆ እለ ለስልስለት መልከት ፈረንሰ፡
ሜሪ ኣንቱዋነት በሐተተ። እሙን
ሸቃላየ ለዐለ፡“ካልባስትሮ” ለልትበሀል
ሴርዳይ፡ እግል ኢትልበሰ ትረጀየ።
እግል ትስምዑ ሰበት ኢቀድረት ህዬ ፡
እት ወቅት መተአንባት ሰውረት ፈረንሰ
ስጋደ ትበተከ።ሐቆ እለ ለሰባቢት
ስልስለት ርኢስ ፈረንሰ ላቱ ናፖልዮን
ወርሰየ። ህቱ ላኪን ምክር እሲቱ ሰበት
ሰምዐ ምን ነፍሱ እንዴ አሬመ አከበየ።
ሐቆ ብዞሕ ሰኖታት እት ካልኣይ
ሐርብ እዲነ ዴሽ ሂትለር እግል ፈረንሰ
ክም ወረየ፡ለሰልስለትእት መድሐፍ
በርሊን እግል ዕፌ ተዐረደት።ምኑ ህዬ
፡ “ጎሪንጎ” ለልትበሀል መስኡል ሰርቀየ።
ህቱመ ሐቆ ሳምን እብ እዴ ኖሱ
ሞተ።
እለ ኬልም ስልስለት፡ ሐቆ
መትፈላል ዴሽ ናዚ፡አስክ ኣሜርከ
አተጀሀት።ፕረዚደንት አሜርከ ለዐለ
ጆን ከኔዲ ትዛበየ።ህቱመ ኢጸንሐ እብ
እዴ አዳም ትቀተለ። ለለአትፈክር ላኪን
ኬኔዲ አምዕል ለእለ ሞተ ላብሰ እብ
ዐለዮቱቱ።ለስልስለት ሐቆ እለ አየ ክም
ከሬት ኢትትአመር። ገሌ ዐቅበተ ርኢስ
ክም ሰርቀወ ልትሃገው እት ሀለው፡
ገሌሆም ህዬ ሐካይም ክም ሰርቀወ
ልትሃገው። እበ ገብአት ምስጢር ናይ
እለ ስልስለት እሙር ይሀለ።

ህግየ አንሳት እብ ቀሊል ውላድ
እግል ልፍሆመ ለኢቀድሮ ህግየ
ሐቴ ምነ ውላድ ተብዕን ክም መስአለት ዐባይ ለልርእወ፡
እግል ህግየ አዋልድ አንሳት እብ ቀሊል ኢፍህመትተ።
እት ጃምዓት፡ ሎንደን መኤምራይት ዕልም ነፍስ ላተ፡
ዶ/ር ሂላራ ስሚዝ፡ ‘ለበዝሐ ወቅት፡ አንሳት ኒገር ሰበት
ለትነፍዐ፡ በሀለን ውላድ እብ ቀሊል እግል ልፍሆሙ እብ
ኢቅድረቶም፡ እግል ንጽበጥ እግሎም ይእንቀድር” ትብል።
ሰበቡ ህዬ ሐቴ ወለት “አዜ እመጸከ ህሌኮ” ትብል እት
ህሌት፡ አስከ እት መጽእ እት ገበይ ህሌኮ ለኢገብአ፡ አዜ
እት ቤቼ ልባስዬ ሐሬ ህሌኮ በሀለትቱ።”ፈታይ ብዬ” ሐቆ
ቴለተከመ፡ ተአቤከ በሀለት ለኢገብአ፡ እግል ሐሰብ እቱቱ
አው እብ ድግማን ትሰአለኒ በሀለትቱ። እብ ሐጪሩ
መብዘሐን አንሳት፡ እብ ዋድሕ ሕኔት ልትሃገየ ዐክስ
ናይለ እግል ሊበላሀ ለለሐዝየ ልትሃገየ።እሊ ህዬ እግል
ምን ውላድ-ተብዕን እግል ልምጸን ለቅድር ረድ ፍዕል
እግል ልሕረበ ክም ልብላሁ ትወድሕ ዶ/ርሂላሪ። እግል
መሰል ሐቴ ወለት እብ ፍቲ ክምሰአልካሀ እብ ሸፋግ
አነመ እፈቴከ እበ ኢትብል። እተልሄኪ ዐልኮ እግል
ኢቲበለ አው እግል ኢትትቅበበ ሰበት ፈርህቱ።
አንሳት እብ ዲን ወ ዓዳት ናይለ መጅተምዐን እግል
ወድተብዐት እፈቴከ እግል ሊበለ ምንመ ከብድ እተን፡
ክም ልትሐሰረ እቶም ላኪን አሻይር ለሀይበ። እብ ክሱስ

እሊ ዶ/ር ሂላራ ስሚዝ፡ “ውላድ-ተብዕን እት ረአስ
አንሳት ለቦምቱ መትአያስ እብ 15 እሻረት ሽርሕዉ
እት ሀለው፡ አንሳት ላኪን እብ ምንለዐል 50 አሻይር
ልትነፍዐ” ትብል። ገሌ ምነ አግደ አሻይር ህዬ ክእነ
መስል።
፨ ሐቴ ወለት፡ እግል ኦሮት ሕጻን እብ ድግማን
ስይሞክ ሃስስ እንዴ አትሌት እት ዕንታቱ ሐቆ ገንሐቱ፡
“እግል እትአመረከ ንየት ብዬ” በሀለትቱ።
፨ ምስለ ትትሃጀክ እት ህሌከ ሐወጅበ ሐቆ አትባረቀት
ወከምፈረ ሐቆ መርጠበት ፡ “እብ ቃላትከ እትአየስ”
ትብለከ ህሌት በሀለትቱ።
፨ እት ነፍስከ እግል ትጸገዕ ሐቆ ተሐዜ፡ እት ሐቴ
ጣውልውት ምስል ዶል ትገሰው፡ እት ጣውልውት እንዴ
ደነት እብ ሐቴ እዴሀ አው ክልኤ እዴሀ ረአሰ ደግፍ
ሐቆ ገብአት፡ “ምንዬ እግል ትትፈንቴ ይሐዜኒ” ለልብል
ርሳለት ቡ።
፨ ምስለ እት ትትሃጀክ እብ ደፋየ
እብ እደየ
ጭገር ረአሰ ሐቆ ትሻምል ገብአት፡ “እብከ እተሐሰር”
በሀለትቱ።
፨ ድማናይ እግረ እት ለዐል ድገለባይ እግረ እንዴ
ሰቅለቱ፡ እግለ እብለዐል ለሀለ እግረ አስከ ሐቆ አግነሐቱ
ህዬ፡ እብከ ሰኒ ትትመሰጥ በሀለትቱ።
፨ ሀድየት ክም ሀብካሀ ፡ እግለ ህያብ እብ ትሉሉይ
ተማትም ሐቆ ገብአት፡ “ክብትትከ ህሌኮ” በሀለትቱ።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 50

ገጽ 12

