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ዐውል 2.00 ነቅፈ

ርኢስ ኢሰያስ ምስል ሰብ ሰልጠት መነዘመት ርያደት
ዕስክርየት አፍሪቀ ለአመሕብር

ርኢስ እሰያስ አፈወርቂ ማሌ
14 ማርስ፡ እብ ርኢስ መነዘመት
ርያደት ዕስክርየት አፍሪቀ ኮሎኔል
ካብሬ
ደቪድ
ለትመረሐው
መሽተርከት 5ይ ወዕለ ዓም ምጅልስ
ናይለ መነዘመት እት ቃዐት ደንደን
እንዴ አመሕበረ ምስሎም ሰኔት
ትምኔቱ ሸርሐ እሎም።
ዲብለ መናሰበት ኮሎኔለ ካብሬ
ሕኩመት ኤረትርየ እብ ዓመት፡
ወርኢስ ኢሰያስ አፈወርቂ እብ
ፍንቱይ 5ይ ወዕለ ናይለ መነዘመት
እብ ዐውቴ እግል ልትመም ለአርአወ
መዓወነት ምን ልቡ ሐቆለ ሐመደ፡
እብሊ ዲብ አስመረ ለገብአ እሎም
ሕድርኖት፡ ወዕላሆም እብ ሰርገል
እንዴ አትመመው፡ ቅያደት ናይለ
መነዘመት እግል ለሐድሶ ክምሰል
ቀድረው አፍሀመ።
ኮሎኔል ካብሬ ደቪድ እንዴ
አትለ፡ ርኢስ ኢሰያስ ዲብ ሐዮት
አፍሪቀ ለህለ እሉ ናይ መብደእ
መባጥር ወጸገም እንዴ ሀድገ፡
መዓወነት ኤረትርየ ዲብ ዐውቴ
ወራታት መነዘመቶም ዶር ዐቢ
ሰበት ለአገዴ እብ ለትወቀለት
እግል ለአተላሌ ትፋነ።
ዲበ መናሰበት፡ ክልኢቶም
ህድያት ትበዳደለው።

ሞሮኮ፡ ዝያረት ወዚር
ዑስማን ሳልሕ

ወዚር ካርጅየት አሰይድ
ዑስማን
ሳልሕ
ወጌምያይ
ርኢስ አሰይድ የማኔ ገብረኣብ
ለከምክም
ውቁል
ልኡክ
ሕኩመት
ኤረትርየ፡
እት
መምለከት ሞሮኮ ናይ ሰለስ
አምዕል ናይ ሽቅል ዝያረት

ወዴ ህለ።
ለልኡክ ዮም ዲብ መዲነት
ረባት ምስል ወዚር ካርጅየት
ሰላሕዲን ምዝዋር ዲብለ ወደዩ
ልቀእ ልእከት ርኢስ ኢሰያስ
አፈወርቂ አስክ መልክ ሞሮኮ
- መሐመድ ሳድስ አብጸሐ።
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ዲብለ ልቀእ፡ ዲብ አደቀቦት
ዕላቀት ክልኢተን ድወል ለከስስ
ክምሰልሁመ ናይ መንጠቀት
ወእድንያይ ቅደይ ለረከዘ
ህድግ ገብአ።
ወዚር ዑስማን እግል ሞሮኮ
ዲብ መነዘመት እትሓድ አፍሪቀ
ምን አቅበለት አሰናይ ሐቆለ
ቤለ ሞሮኮ ምህም ዶረ ዲብ
አፍሪቀ ክም ተአክድ ሸርሐ።
ወዚር ምዝዋር እብ ጀሀቱ፡
እግል ተእዪድ ዛይድ ኤረትርየ
እግል ዐዱ ሐቆለ ሐመደ ምስል
ኤረትርየ ሰዳይት ሸራከት
እግል አደቀቦት ለህለ መዳላይ
አከደ።
ውቁል ልኡክ ሕኩመት
ኤረትርየ ዲብ ናይ ሞሮኮ
ዝያረቱ
ምስለ
ትፈናተው
ሰብ ሰልጠት ናይለ ዐድ
ወመስተስምረት እግል ልህደግ
ክምቱ ልትአመር።

ከበር እስትሽሃድ
ገዲም ሙናድል ዳዊት አርአየ ገብረታትዮስ (ወዲ ብርጅወ) እበ ዐለ
እቱ ሕማም እት እስብዳልየት ኦሮታ ልትዓለጅ ሐቆለ ጸንሐ፡ እት 61 ሰነት
ምን ዕምሩ እት ዮም 11 ማርስ አስተሽሀደ።
እበ ዐለ እቱ ሽዑር ወጠን እት ሰነት 1975 ሰልፍ እት ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ፡ እት ሰነት 1976 ህዬ እት ቅዋት ሸዕብየ ተሕሪር ኤረትርየ
ለተሓበረ ገዲም ሙናድል ዳዊት አርአየ፡ ምን ዕለት መትሓባሩ አስክ ሰነት
1997 ምን ሙናድል ዓዲ አስክ ለትፈናተ መስኡልየት፡ ምን ሰነት 1998
ህዬ እት ሀይአት ማልየት ውዛረት ድፋዕ፡ ክምሰል መስኡል ፈርዕ መርከዝ
ዝቤ ወመትባዳል እንዴ ገአ አስክ ደንጎበ ሰነት 2008 እግል ሸዕቡ ወወጠኑ
እብ መስኡልየት ለከድመ መሔርባይ ቱ።
ምን ሰነት 2008 እንዴ አንበተ መናበረቱ መደንየት መርሕ ለጸንሐ
ሙናድል ገዲም ዳዊት አርአየ
(ወዲ ብርጅወ) በዐል ፈርዕ
ወአብ 6 ውላ’ድ ቱ።
ዓደት ቀብሩ ህዬ ማሌ ለሀ
ዮም 13 ማርስ እት መቃብር
ሹሀደ አስመረ ገብአት።
ውዛረት

ድፋዕ፡

እብ

እስትሽሃድ ገዲም ሙናድል
ዳዊት አርአየ (ወዲ ብርጅወ)
ለትሰመዐየ ሐዘን እት ሸርሕ
እግል ዐይለቱ ወመልህያሙ
ኤማን

ወሰብር

ትብል።
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ለህበኩም

ከልሹም መሐመድ

ዒድ ሰማን ማርስ እት አቅሊም ምግብ

ማን ማርስ እድንያይት ምዕል
አንሳት ዲብ ዐድ ወኻርጅ
“ኤረትርያይት አንሳይት ደማን
ስያደት ወዐማር” ሐንቴለ ትብል
ስቅራት እብ ነያረት ተዐየደት።
ዲብ አስመረ እብ ደረጀት አቅሊም
ምግብ ዲብ ኤክስፖ ቃዐት G3
መ.ወ.አ.አ.ኤ.
እብለ
ነዘመዩ

በርናመጅ ግርም ወዐለት። እማት
እተ ምን መሻርከት እት አፉሀ
ምልእት ለዐለት ቃዐት ሹዕለተን
እንዴ አብረሀየ፡ አኽደር እንዴ
ለብሰየ፡ እሻረት ገማል ወሰላም
ላቱ አቅሹነን ሀወል እት ለአብለ፡
ወከበሮታተን ዲብ መረሐን ለቃዐት
ዶል አተየ ኩሉ ርእያይ ነፍሱ
ትፈሰሰት ከምን መጋሲቱ እንዴ
ቀንጸ እብ ጣቅዒት ትከበተየን።
እብ ኩለ ስፈተን ኖር ተዕሊም፡
ሰላም፡ ገማል ወዐማር ክምቱ
ቀልበን አርአየ።
በዐል መንበር መ.ወ.አ.አ.ኤ.
አቅሊም ምግብ አሰይደ ኣለም
በላይ እድንያይት ሞል አንሳት
እት ኤረትርየ ዮም ዓመት ዲብ
መርሐለት ተቅዪር ትትዐየድ ክም
ሀሌት፡ ሞት እማት ሰኒ ናቅሰት፡
ክሽቦ አንሳት ገበይ ሰሪት ጻብጥ፡
አንሳት እት ተዕሊም ምንለ
ትደሀረት ደረጀት አብደዮት ቅዌት
አስክለ ትወቀለት ደረጀት ጃምዐት
ረአስ ለተረፌዕ መርሐለት ባጽሓት
ክም ሀለየ እንዴ ሐበረት፡ እሊ
ዐውቴ እሊ እግል ልዳይም፡ አዜመ
ክምለ እት በዲር መሻረከት ኩሉ
ሙጅተመዕ አንስ ወተብዐት ክም
ተአትሐዜ አፍሀመት።

ሓክም አቅሊም ምግብ ሜጀር
ጀነራል ዑስማን አውልያይመ
አንሳት ወእት እንቱ ሻባት ለሀለ
በክት ተዕሊም እግል ልትነፈዐ እቡ፡
እትለ ናይ ጅግረ ዐለም እብ ዕልም
ወቴክኖሎጂ እንዴ በሽለየ እግል
ረሐን ወወጠነን እግል ልግበአ
ትፋነ። ኤረትርያነ ረሐ ለትቀድር፡

ረአሰ ርፉዕ፡ ወእግረ እንዴ መልአት
ለትገንድል አንሳይት የአፍሬት
ምንገብእ ንዳለ ፍሬ ረክበ እንዴ
ትቤ እግል ትስከብ ክም ኢትቀድር
አከደ።
እግለ ዒድ ለለገምል እብ ደረሰ
መድረሰት 2ይት ደረጀት አስመረ
ሐፈሻዊ ለትዳለ ዕፌ ዓዳት ቅዱም
ዐለ። ሐቴ ምነ ተማሲሎም፡
ሙናድለት እት ምግብ አባይ እንዴ
ገብአት እግል ትሽቄ ምን ሜዳን
ክም ጤልማይት እንዴ ትመሰለት
አስመረ አቴት። እመ እብ ገሀይ
“ምን ሕኔት እለ እርኤ ላቱ
ሞትኪ ምን ወሰምዐኮ ወትፈደለት
እቼ!” ዲብ ትብል ምር ተአሰቅየ።
ደንጎበ፡ ሙናድሊን ደቀምሐሬ ክም
በጽሐው “የሀይ ገድም መስከብኪ
ሕሰሲ፡ አዜ እትለ መስከብ አለብኪ”
ዶል ቴለ፡ እንቲ ኢትሻቀሊ ወአነ
ሶዳን እበዴ ሀሌኮ ደሐሪኒ” ክም
ቴለ “እለ ፈቴኪ ኪዲ አነ የም
መድሐርኪ ኢሀሌኮ!” እንዴ ትቤ
ውልብ እንዴ ኢትብለ ቲጊስ
ሐድገተ። ወልደ ወብእሰ አተው፡
ጅነ ምስል አቦቱ ለዐቤ። አጀኒት
‘ወድ ወዶ ገበ’ ‘ወድ ጤልማይት’
እት ልብሎ ለአትጃፍሮ እንዴ
ዐለው፡ ለሙናድለት ምህመተ ክም

አትመመት እብ ዝናረ እት እመ
ተለው ትቤ። እመ ክምለ ካልእ ዶል
ለትወለደት እለ እብ ዕላላት ክም
ትከበተተ ወረቢሀ ክም ሐመደት
ለተርኤ ዐለት። ለተምሲልየት
እንዴ ተመት ሕላይ ክም ተለየ፡
ብዝሓት ሙናድላት እት አካን
ስስዒት ትበደደየ። ካፕቴን ዛህረ
አሕመዲን ልተምሲልየት ፍንቱይ
ሽዑር ከልቀት እተ። ህተ ናይ ሰነት
1975 ሙናድለትተ። “ለታሪክ ናይ
አማን ቱ። እግል መልህየትነ ወለት
ካስትሮ ላሳደፈትተ። ህተ ክም
ቀንጸት ሕናመ እንዴ ኢልትአመረነ
ተሌናሀ” ሐቆለ ትቤ፡ እሊ ጂል
ሐዲስ ለታሪክ እንዴ ትደገመ
እሉ ከእብ ሽዑር እቱ እንዴ ቶቀ
ቀድሞ እት ሀለ እግል ልትዘከር
ወልትሐላለፍ ለሔሰት ገበይ ሰበት
ገብአት ክእኒ መስል ሽቅል እግል
ልፍሬ ትምኔት ልበ አሰአለት።
እግል ገማል ሰማን ማርስ
ብስራት ዳዊት ለትበሀል ሔልያይት
ምን መድረሰት ቦርዲን ጎኜ ማጽአት
ዐለት። ህተ ደረሳይት ታስዓይ
ፈስል ዲብ ትገብእ ቶጫይ ሌጠ
ለተርፈ እለ ሕጅብት ተ። ዒድ
አንሳት ሀዬ እግለ፡ ሀደፍ መሕበር

ፈናኒት ብስራት ዳዊት
ወወጠን ላቱ ‘ሰወ በክት እግል
ኩሉ መዋጥን’ እት ዐመል እግል
ልተርጀም ለቀድር ክምቱ እግል
ተአርኤ ምንክብ ለረክበት ዲቡ
ጮሬሕ ሰእየት ገብአ እለ።
አዋልድ
እት
ተዕሊም
መትጃግረት ወሓይሳት እግል
ልግበአ ለለአትናይት በርናምጅ፡
እግለ እት መድረሰተን ውቁል
ንቀጥ ለሰጀለየ ለምዕል ክልኦት
ዒድ ጋብእ እለን ወዐለ። ሐቴከ

እብለ እሉ ሰጀለት ንቀጥ ጀዋእዘ

ካፒተን ዘህረ አሕመዲን
ምን እዴ ውዘረ ወመስኡላት
መሕበር አንሳት ናይ ወአቅሊም
ትከበተት።
መሕበር አንሳት አቅሊም
ምግብ ዲብ11 ማርስ 2017 መ
ዲብ ዐዲ ሀሎ እግለ ሀለ ዴሽ ዐማር
ለአትፋጌዕ ወዐለ። ለምዕል ገዳይም
መተልህየት ኩረት እገር ላተን
ሙናድላት መትወራራስ ርያደት
ለሀደፉ ትልህየ ምስል ሐዲስ ጂል
ወደየ። እሊ ናይ እም ወወለተ
ትልህየ ሀዬ ምርወት ለሴፌ ወናይ
ሰሓቅ ወለውቀት ወቅት ለለሀይብ
ዐለ። እግለ መናሰበት እግል
ተአግምል ለመጽአት ፍርቀት
ዓዳት ዋልታመ ስሙድ አንሳት፡
መጭቀጠን እተ ቀዳሚት፡ እናስ
ዕንዱቅ እግል ልግበእ ለሀለ እለን
በሰር ለልርኤ ተማሲል ወአሰሐቂቶ
እት ትቀድም አትፋገዐቶም ወምስል
እማቶም አትሰሰዐቶም።
ለምን 16 ምዴርየት አቅሊም
ምግብ ለትወከለየ 150 አንሳት
ወቀይ ውላደን ወሐወን እግል
ልርአየ ከዛን ሎጎ ክም ረአየ እብ
ጀነራል ፎርማን አሰይድ ሳሌሕ
አሕመዲን ሸሬሕ ተሀየበየ። ህቱ
እሊ ከዛን እብ ፍክረት ማል ወነሐር
ኤረትርዪን እት ስስ ወሬሕ ክም
ተመ ሐቆለ ሸርሐ፡ ማይ ከዘኖት
ሌጠ እንዴ ኢገብእ ለማይ እት ስን
መንበሮ ለአመጽኦ ለሀለ ተቅዪር
ሸርሐ። ሸዐብ ዐዲ ሃሎ ዮም ግርሁ
ማይ ምንመ መልአ ምድር ብዕድ
እንዴ ትከደመ እሉ እት ሰነት
ዝያድ ሰለስ ዶል እተይ ረክቦ

ክም ሀለው ወምን መሕገዝ ማይ
ክም አባረው እንዴ ሸርሐ
አስመራመ ረህየተ ረያም
ክም ኢሀሌት አተስአ።
እማት እበ ው’ላደን
እግል ዐማር ወጠን ወድወ
ለሀለው ክድመት ወራክባመ
ለሀለው መቅደረት ተሐበነየ፡
እንዴ
ደርሰት
እምበል
መዓል ለተሐልፍ መቅደረት
ሸባብ ክም ኢሀሌት ሀዬ
አጥመእነነየ።
እት እፍትታሕ ናይለ
ፋግዖት በርናመጅ ፋግዖት
ከሊመት
መመቅረሓይት
ለጅነት ወበዐል መንበር
መሕበር አንሳት ምድዴርየት
አባሻውል
አሰይደ
ትሚኒት
ገረንሰኤመ
ብዙሕመ
ምን
ኢገብእ እብለ ርካበን እግል
ልጋናሓሆም ክም መጽአየ እንዴ
ሸርሐት ለፍቱሕ እሎም ሀለ በክት
ተዕሊም ወምህነት እግል ልትነፉዕ
እቡ ወረአስነ እግል ልርፉዕተ
ለትፋኔት። አሰረ ከሊመት መሕበር
ለአስመዐት በዐልመንበር መሕበር
አንሳት አቅሊም ምግብ አሰይደ
አለም በላይ ሀዬኒ እግለ ገዲማት
ሙናድላት መትጃግረት ኩረት
አዋልደን እግል ልሰጀዐ ለነስአያሀ
መባደረት፡ ወለሻባት እት ዐቦት
ኩረት እገር ግዴተን እግል ሊደየ
ለአርአያሀ ንየት ዲብ ተሐምድ
እግለ 4-1 ለቀልበየ ናይ ሻባት
ፈሪቅ ሐየት ክወር ወካስ ሀበተን
ወእግለ እማተን ዲብ ተማሪን
ለትነፈዐን ኩረት ጀበአተን።
እብለ በርናመጅ ለትበሰጠ
ቃኢድ ተወርዋሪ እዚ ብሪጋዴር
ጀነራል ፍጹም ገብሪሂወት እበ ምን
ንእሸን አስክ እለ እንዴ ኢልትሐለለ
ናድለ ወለአወርሰ ለሀለየ እማት
ሕቡን ክምቱ፡ ለበርናመጀን እት
አልባብ እሎም ሸባብ ለኢበሌ
ዝክርያት ለለሐድግ ክምቱ እንዴ
ሸርሐ፡ እግለ ሸባብ ሀዬ፡ እንቱምመ
አብሽርክን ሀሌነ እክን እግል
ቲቦለን ብኩም ቤለዮም። ሀሌነ
እክን ለልብሎ እበ ገበይ ሀዬኒ
ጻብጣሙ ለሀለው ምህሮ ምህናት
እንዴ አስፈው ለእለ ልስእየ ምኖም
ዶል ወዱ ክምቱ አትፋቀደዮም።
ዲብ ገጽ 10 ለአተላሌ........

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ዘህረ ዐሊ
ፋጥና ኣደም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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ተእሲስ ውዑል
መስደድ
ፈጽም ናይ ውዑል እግል ዎሮ ምነ
መትወዓዕለት ጀሃት ዝያድ ክቡድ ዶል
ገብእ፡ ለመትወዓዕላይት ጀሀት ዲብ
ሐንቴ መስደድ ለከስስ በያናት እንዴ
ተሐደደ እግል ልፈጽም ልትቀሰብ።
“መስደድ” ሳደፈ ለልትበሀል፡ ዲብለ
ትፈናተ ሓዋድስ አው ቴለል ለልተንከብ
እት ገብእ፡ ሜዛን ናይለ ውዑል እብሎም
ተሉ አስባብ ምን አሳሱ ዶል ልትብደል
ቱ።
• ዐውል ፈጽም ናይ ሐቴ
ለትትወዓዐል ጀሀት ዶል ወስክ አው
• ሐቴ መትወዓዕላይት ጀሀት፡
እብ ሓድሰት ናይ ዋጅብ ለትትከበቱ
ቂመት ዶል ነቅስቱ።
ሐቴ መትወዓዕላይት ጀሀት፡ እግል
ሜዛን ናይለ ወዑል ለቀየረ ሐዋድስ አው
ቴለል ለኣመረት፡ ግረ ተሚም ውዑል
ገብአ ምንገብእ፡ ውዑል ዲብለ ተአተ
ዲቡ ወቀት፡ እት ወግም እግል ልእተው
ለኢቀድሮ ክም ዐለው፡ ክምሰልሁመ
ምን መራቀበት በረ ናይለ ተአዜት ጀሀት
ተካሊፈ ዶል በዜሕ፡ ውዑል እግል
ልግበእ መስደድ ክም ሳደፈዩ ልትነሰእ።
እት ናይ መስደድ ሓለት ለተአዜት
መትወዓዕላይት ጀሀት፡ እብ ኩስስለ
ውዑል እብ ሐዲስ እግል ትህደግ
ሐቅ ብእተ። እተ ካልኣይት ህድግ
ምስል መትወዓዕለተ እት ውፋቅ ዶል
ኢትበጼሕ ህዬ እግለ ቀድየት ዲብ ቤት
ፍርድ እግል ተአቅርበ ትቀድር። ቤት
ፍርድ ህዬ መስደድ ክም ህለ ሐቆ
አክደት ለውዑል ክም ለአከትም እግል
ቲዴ፡ አው እግለ ውዑል ዲብ ሜዛኑ
እግል ትብለሱ እንዴ ሐስበት አትሳናይ
እንዴ ወዴት እግል ትትከበቱ ትቀድር።

1. ኢፈጸሞት ውዑል
ውዑል እብ ቃኑን እንዴ ተመ
ለተአሰሰ ገብአ ምንገብእ፡ እት ፍንጌለ
መትወዓዕለት ክም ቀይድ እንዴ ገብአ
ከድም። እብ አሳስ እሊ ህዬ፡ እግለ
ናይ ውዑል ዋጅባት ክሉ አው ሰሩ
ለኢፈጸመ መትወዓዕላይ፡ እብ ተማሙ
አው ገሌ ምኑ ለኢፈጸመ መትወዓዕላይ
ሐቴ ከእበ ዝሩፈ፡ ቃኑናይ ተእሲር ለቡ
ምስዳራት እግል ልትነሰእ ለአቀድር።
ሐቴ መትወዓዕላይት ጀሀት ዲብ ሐንቴ
ውዑል ለለሀሌ እለ ዋጅባት እንዴ
ኢተአተምም ሐቆ ተርፈት፡ ፈጽም
ጋምም አው ፈጽም ድንጉር ዲብለ
ሳድፍ እቱ ወቀት፡ ኢመትፈጻም ውዑል
ክምሰል ህለ ልትነሰእ።
እብ አሳስ ለአክተመ ውዑል
መትወዓዕለት ጀሃት ዲብ ሐቴ ኢነት እግል
ለአትምሞ ገብአው ምንገብእ፡ ለገብአት
መትወዓዕላይ ለጀሀት ብዕደት አስክ
ተአተምም፡ ዋጅቡ እንዴ ኢለአተምም
እግል ልጽነሕ ቀድር። መትወዓዕለት
ጃሃት እብ ቀደም ትሌ ለለአተሞ ገአው
ምንገብእ፡ እንዴ ደንገረት ለተአተምም
ጀሀት፡ አወላይት ጀሀት አስክ ተአተምም፡
ዋጅበ እንዴ ኢትወዴ እግል ትጽነሕ
ትቀድር። ለእንዴ አቀደመት ለተአተምም
መትወዓዕላይት ጀሀት፡ ለካልእ ጀሀት
ዋጅበ ክሉ ረአሱ ክም ኢተአተምም
ተቅዪም ለለሀይበ ምስምሰ ባቄዕ ምን
በ፡ ዋጅባተ እንዴ ኢተአተምም እግል
ትጽነሕ ሐቅ በ።

በያናት ዓም ቃኑን ውዑል
ዎሮ ውዑል እግል ልትፈጸም እሉ
እብ ቃኑን ለልሰመሕ እሉ በዐል ሐቅ፡
እግለ ናይ ውዑል ዋጅባት ለይአትመመት
ጀሀት፡ እንዴ ትቀሰበት ውዑል እግል
ተአተግብር፡ አው ህዬ፡ ውቀቱ ለተመት
ዋጅባት እብ ክቱብ እግል መትወዓዕላየ
እንዴ አ’ሰመዐት እበይነ ናይ አፍረሶት
አው ናይ አትካራም ምስዳር ክምሰል
ነስአት እግል ተሐብር አው ናይ ውዑል
ዋጅባተ እግል ተአትምም ውቀት ክም
ሀበተ እተ ተሀየበት ወቀት ይአትመመት
ምንገብእ፡ ናይለ ትመጽእ መደረት ወዲብ
ውዑል ለህለ ውፋቅ ሀለ ምንገብእ፡
ወሱክ ከሕሰ ክም ጀዘ እግል ትጥለብ
ትቀድር።
አትካረሞት ወዑል፡ እግል ክልኢቶም
መትወዓዕለት ጀሃት፡ እት ምስተቅበል
ምነ ገብእ ፈጽም ናይ ዊደት ፈጽም
ወመትከባት ዋጅባቶም ሕር ወድዮም።
አትካራም ውዑል ምን ኢፈጸሞት እግለ
ቀንጽ ጠለብ ስፉፍ ደረር፡ ኢከሬዕ።
ውዑል ክም አትካረመ ምነ መትወዓዕለት
ጀሃት እብለ ውዑል ለትከበተዩ ለገብአ
መምተለካት እግል ልብለሱ ህለ
እሉ። ለመትወዓዕላይት ጀሀት ለገብአ
ለአዳሌቱ አው ለሀበቱ መምተለካትመ
እተ ክምሰልሀ እግል ለአቅብል እግል
ትጥለብ ትቀድር። በሊስ እብ ኑዕየት
ለኢልትቀደር አውመ ለኢለአስትህል
ዶል ገብእ፡ ወእት ሐቁ ዶል ለሀሌ፡ እብ
ሰላዲ እግል ልብለስ ወጅብ።
ኢፈጸሞት ውዑል በኑ እግለ
ለተዐገበት ጀሀት፡ ሰፉፍ መደረት እግል
ትርከብ ሐቅ ለሀይበ። ዋጅባት ውዑል
ዶል ልትከየድ፡ በዐል ሐቅ እምበለ ተሀሌ
እሉ ሐቅ ፈጽም አው አትካራም ውዑል
እብ ተውሳክ እግል መትወዓዕላዩ፡ ናይ
ውዑል ዋጅባቱ ምን ኢወደ፡ ለጀሬት
ዲቡ መደረት፡ ከሕሰ እግል ልጥለብ
ቃኑን ሐቅ ለሀይቡ። ለውዑል ምን
ኢተመ ተዐገብኮ ለትብል ጀሀት፡ አሰልፍ
እግል መትወዓዕላየ፡ ዋጅባት ውዑል ምን
ኢወደ፡ እግለ አጅረየ ከሳር ለደብእ ደረር
ከሕሰ፡ ካልኣይ ህዬ፡ መደረት ትብጸሑ
ወኢትብጽሑ፡ መትወዓዕለት፡ እግለ
ውዑል ዝያድ ሒለት እግል ለሆቡ፡
ወክም ለሐጥጥ እግል ሊደዎ እብ
ውፋቅ ቅያሱ ለተአመረ ናይ ከሕሰ ጦግ
ካትባም ዐለው ምንገብእ፡ እብ ክልኢቱ
ጀሃት ከሕሰ እግል ልጥለብ ቃኑን ሰሜሕ
እሉ። መትወዓዕላይ እብ ስበብ ኪደት
ወዑል፡ ከሕሰ እግል ልርከብ እብ ጀሀቱ
እግል ለአክዱ ለቡ፦
• ለውዑል እብ መትከያዱ እት
መስለሐቱ ደረር ክም ጀረ
• ሰበብ ደረር እብ አኪድ
መትወዓዕላዩ ናይ ውዑል ዋጅባቱ ምን
ኬደ ክምቱ፡ እብ አሳስለ ዲብ ውዑል
ለትበጸሐ ውፋቅ ለልደፈዕ ናይ ጀዘ
ከሕሰ ላኪን፡ እምበል ነቃስ ለጀሬ ሰበት
ቱ እግል እሎም ዲብ ለዐል ለትሸረሐየ
ክልኤ ንቅጠት አክዶት ለለአትሐዜ
ኢኮን። እብለ እብ አሳስለ ዲብ ውዑል
ለህለ ጀዘ፡ እግል ልደፈዕ ቀድር።

I. አክተሞት ዋጅባት
ውዑል
ዲብ ፍንጌ መትወዓዕለት እብ ቃኑን
ለተአሰሰ ዋጅባት ውዑል፡ እብሎም ተሉ
አስባብ ሀለዮቱ እግል ለአክትም ቀድር።
1. ምን ቅድረት ወለዐል ላቱ
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ሐዋድስ ዶል ሳድፍ፡
መትወዓዕላይት ጀሀት ምን መራቀበተ
በረ ላቱ መታክል ውዑል ዲብለ ተምም
እቱ ወክድ እሊ መታክል እሊ እት ሕሳብ
እግል ልእቴ፡ እግሉ አው እግለ ተእሲሩ
እግል ልነውክ አው እግል ልፍለል እብ
ገበይ ራትዐት ሰእየት እግል ትግበእ
እቱ ክም ኢትቀድር፡ እብ እስባት ሐቆ
አፍሀመ፡ እግለ መትወዓዕላይት ጀሀት
ይአትመሞቱ ምን መስኡልየት ሕር
ወድየ። እሊ ምን ቅድረት ወለዐል ላቱ
ሐዋድስ እግል መትወዓዕላይት ጀሀት እበ
ቅድረተ እግለ አቴቱ ዋጅባት ውዑል
እግል ተአትምም፡ ክሉ ረአሱ ለትከሬዕ
ቅወት ተ። ዎሮ ቴለል ዝያድ መቅደረት
መትወዓዕላይቱ እግል ልትበሀል እሊ
ለተሌ ንቀጥ ላዝም እግል ለሀሌ ቡ፦
• መትወዓዕላይ እብ ቀሊል
እግል ልርአዩ ለኢቀድር ክምሰል ስርቅ
ወዘማቴ መምተለካት ዶል ልዝህር።
• ዋጅባት ውዑል አትመሞት
ክሉ ረአሱ ዶል ኢልትቀደር። እግል
መሰል፡- እግለ መምተልካት ለጸዐነ
መርከብ፡ ዲብ በሐር ዶል ተርቅ፡ ሐርስ
እብ ተርቅ ዶል ልሸመም፡ አንቀጥቀጢን
ዶል ጀሬ፡ ለሳድፍ ደማር እግል ልትሀደግ
ቀድር።
እሊ ለተሌ ሐዋድስ ከም ምለዐል
ቅድረት መትወዓዕለት ለልትሐሰብ ቱ።
• እብ ቀሊል እግል ልትረኤ
ለኢቀድር ቴለል እብ ሳልሳይት ጀሀት
ለጀረ። እግል መሰል ዋጅባት ውዑል
ለኢአትመመት ጀሀት እብ ስለሕ
ወአትፋርሆት
መምተላከተ
ዶል
ልዘመት።
• ዋጅባት እግል ኢልትመም፡
ረስሚ እብ ደረጀት ሕኩመት መኔዕ ዶል
ለሀሌ።
• አንቀጥቀጢን፡ በርቅ፡ ተርቅ፡
ብርካን ወለመስሉ ጠቢዒያይ ደማር ዶል
ሳድፍ።
• ሐርብ ፍንጌ ድወል አው
ሐርብ አድሕድ
• ሞት አው ሓድስ ክቡድ
አው ለኢተሐሰበ ሕማም ክቡድ ናይ
መትአውዳይ።
እሎም ለተሀደገው ዛህራት ሐቴ
መትወዓዕላይት ጀሀት ናይ ውዑል
ዋጅባተ እግል ተአትምም ለዐል ቅድረተ
እበ ገብአት ክምሰል ትከረዐት ለለኣፍህም
ዶል ገብእ፡ እግለ ጀሬት መደረት፡ ምን
መስኡልየት ሕር ወድየ። ለውዑል ህዬ
እተ ዶሉ ልሸጠብ።
መትወዓዕለት ጀሀት፡ እብ ፍንቱይ
እት ውዑሎም ውፉቃም እቱ ይዐለው
ምንገብእ፡ እሊ ለተሌ ዛህራት፡ ምን
ቅድረት
መወትዓዕለት
ወለዐል
ኢልትሐሰብ።
• ዲብ መአሰሰት መትወዓዕላይት
ጀሀት ለገብእ፡ አው ወራታት ለገብእ እቱ
ፈሬዕ ምልክ ተእሲር ለወዴ ናይ ሸቃለ
እድራብ አው መትደበእ ሽቅል፡
• ውዑል እግል ልትመም
ምህም ላቱ መዋድ ዐውል ዶል ወስክ
አው ዶል ነቅስ።
• ዋጅባት መትአውዳይ ዝያድ
ክቡድ ለወድዩ፡ መትአዋጅ ቃኑን
ሐዲስ፡

2. ፈጽም ውዑል
ምን ሰልፉ ውዑል ልትአሰስ ዲብ ሀለ
ሀደፉ፡ መትወዓዕለት አክልሕድ ክምሰል

ውዑሎም ዋጅቦም እግል ለአትምሞ፡
ዋጅብ ውዑል ክምለ እለ አመመው
እንዴ ተመ እግል ለአክትምቱ። እብ አሳስ
እሊ፡ ዎሮ ውዑል እብ አሳስለ ተአተ
ገለድ አው ዋጅብ እትለ ትፈጸመ እቱ
ወቅት፡ ለናይ ውዑል ዋጅብ ለአከትም።

3. ፈሪስ ውዑል
ክምሰለ ቀደም እለ ለትሸረሐ ውዑል
እብ ለትፈናተ አግቡይ እግል ልፍረስ
ቀድር። ናይ አማን ንየት መትወዓዕለት
ለአለቡ( ዔብ ለቡ) ውዑል አው ጽበጡ
ኢቃኑናይ ወእግል ልትፈጸም ለኢቀድር
ዶል ገብእ፡ እብ ቤት ፍርድ፡ አው፡ እብ
ዎሮ ምን መትወዓዕለት ውዑል ዶል
ፈርስ፡ ለናይ ውዑል ዋጅብ ክምሰል
አክተመ ልትዐለብ።

4. አትካራም ውዑል
ወስምሐ ናይለ ዐለ ዕዳይ
ለትበጸሐ ውዑል እብ ውፋቅ ክምሰል
ለአትካርም ዶል ገብእ፡ ለዐለ ዋጅብ
ውዑል ለአከትም። ሕድ እብለሸብህ
ሀዬ፡ ለለአውድ እግለ ልትአወድ ለዐለ
ዕዳይ ክምሰል ጠለቀዩ ሐቆመ ሐበረዩ፡
ለመትአውዳይ ሀዬ እብ ረደ ዶል
ልትከበቱ ለናይ ውዑል ዋጅብ ክምሰል
አክተመ ልትነሰእ።

5. በደለ ውዑል
መትወዓዕለት ለዐለ እሎም ውዑል
እብ ብዕድ ውዑል ሐዲስ እግል ልበዱሉ
እብ ዋዴሕ ዶል ለአተፍቆ፡ እግለ ዐለ
ዋጅብ ውዑል እንዴ አዝመው ምኑ፡ ምነ
ቀደም እለ ለዐለ እብ ሀደፉ ወጠባይዑ
ለልትፈንቴ ውዑል አሰሰው ምንገብእ፡
ቀደም እለ ለዐለ ውዑል ወዋጅባት
ውዑል ለአከትም።

6. አትሳካብ ዕዳይ
መትአውዳይ ምስለ ካልኣይት ጀሀት
እበ ዐለት እግሉ እትፋቅየት፡ ለልትፈጸም
ዋጅብ አው ናይ ልትበጸሐኒ ሰኣል ዶል
ለሀሌ እሉ- በህለት ክልኢቶም እት
ኖስኖሶም ለወድዉ ዋጅባት ሐቆመ
ቦም፡ መትአውዳይ እግለ ዋጅባት እግል
ለአስክቡ ሐቅቡ። ዋጅባት እግል ለአስክብ
ሐቅ ለቡ መትአውዳይ፡ እግል ዕዳዩ፡
ምስለ ለአውዱ ለሀለ ናይ ልትበጸሐኒ
ጠለብ እግል ለአትሳክቡ፡ እግለ ለአውዱ
ዶል ለአትአምር፡ ክልኢቱ ዋጅባት
አስክለ እግል ክልኢቶም ናይ ሕበር ላቱ
ቅያስ ልትሳከብ። እብሊ ሀዬ ውዑሎም
እግል ለአክትም ቀድር። እብ ተውሳክ
መትአውዳይ እግል ናይ አትሳካብ ሕቁቁ
ክምሰል ሕጌ እግል ልንፈዕ ለለቀድር
ዕዳይ ናይለ ብዕድ መትአውዳይ
ለትጫረ ዶል ገብእ ሌጣቱ። እግል
መናበረት መትአውዳይ ወዓይለቱ ሸርፍ
አው ቅደይ ማህየት አው እብ ምራድ
ኖሱ እግለ አጅረዩ ደረር እግል ክሒስ
ለልትደፈዕ ቅያስ ሰላዲ፡ እት መሳከቢ
ዕዳይ እግል ኢትውዐል እብ ቃኑን
ምንዕት ተ።

7. ሕባራት መአውዳይ
ወመትአውዳይ
እት ገሌ ቴለል እት ፍንጌ
መትወዓዕለት ዋጅባት ውዑል ሐቆለ
ተአሰሰ ለትከለቀ ተቅዪር ሐቅ ወዋጅብ
ውዑል እት ዎሮ ነፈር ዶል ልትከምተት፡
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ለተምም ዋጅብ ውዑል ሰበት አለቡ፡
ለዋጅብ ለአከትም።
እግል መሰል፦ ዎሮ ው’ላድ ሌጠ
ለቡ አብ፡ እንዴ ኢመይት እግል ወልዱ
ሰላዲ እትስሉፉ ጸኔሕ። እለ ሰላዲ
እንዴ ኢትትፈዴ ዋልዳይ ዶል መይት፡
መትሰልፋይ እግለ ስሉፉ ለዐለ እግል
አቡሁ እንዴ በደለ ለማል እግል ልርከብ
ሐቅ ለቡ ህቱ ሌጠ ዋርሳይ አብይሁ
ገብእ፡ እብሊ ሀዬ ለመትሰልፋይ ክምሰል
መሰልፋይ ወመትሰልፋይ ጋቢእ ሰበት
ሀለ፡ ለናይ ውዑል ዋጅብ መትሰልፋይ
ወመሰልፋይ ለአከትም። ሐቅ ወዋጅብ
እት ዎሮ ነፈር ሰበት ትከምከመ ዋጅብ
ለልትደፍዑ ወለተምም እሉ ነፈር ሰበት
ኢሀለ፡ ውዑል ለአከትም።

8. ቃኑናይት ምስዳር
ናይ ንስአት ሐድ ወቅት
ዎሮ መትወዓዕላይ እት ረአሱ
እግለ ጀረ ዐገብ እንዴ አሸረ እት
መትወዓዕለቱ ቃኑናይት ምስዳር እግል
ልንሰእ ለአቅረበዩ ሸከ፡ ቃኑን እትለ
ሐደደዩ ሐድ ወቅትቱ እግል ልቅረብ
ለቀድር። እሊ ናይ ወቅት ሐድ ዶል
ለሐልፍ፡ እትለ ውዑል ለሀሌ እግሉ ሐቅ
እብለይከስስ ለሐቁ እግል ለአተግብሩ
ኢቀድር። ቃኑናይት ምስዳር ለትትነሰእ
እቱ ሐድ ዊደት ቅደይ እት ወቅቶም
ክምሰል ለዓርፎ እት ረአስ ቀዲሩ፡
ወቅት ለነስአ ቅደይ እግለ ሳድፍ ደሊል
ናይ አቅረቦት መሻክልመ እት ወግም
ለኣታቱ።
ክም ኩሉ ብዕድ ከፈፍል ቃኑን፡
ምን ውዑል ለልትበገስ ሐቅመ እግል
ልተግበር ለትነሰእ ቃኑናይት ምስዳር
እብ ቃኑን ለትበየነ ሐድ ወቅት በ። እት
ውዑል ዋጅብ እት ፍዕል ለልውዕል እቱ
ሐድ ወቅት እንዴ ተ’መ፡ በዐል ሐቅ እብ
ቃኑን እትለ ትሰመሐ እግሉ ወቅት ዶል
ኢልትሰአል፡ እግል ሐቁ ክምሰል ረፍደ
እንዴ ተዐለበ ሐቁ ክምሰል ሐ’ረ እንዴ
ትነሰአ ለናይ ውዑል ዋጅብ ክምሰል
አክተመ ልትነሰእ። ናይ ውዑል ዋጅብ
እግል አትመሞት በህለት እግል ሂበት
አው እግል አተግበሮት ለልትጠለብ ሐቅ፡
ምነ ዋጅብለ ውዑል እግል ልትፈጸም
እቱ ለቀድረት ዕለት እንዴ ተሌት ምነ
አቴት አምዕል እንዴ አንበተ እት ከርስ
ሐምስ ሰነት ዶል ኢልትሰአል፡ ሐቅ
እንዴ ሐ’ረ ዋጅብለ ውዑል ሀለዮቱ
ለአትካርም።እትለ ኢተሐደደ ወቅት
እግለ ገብእ ዋጅብ እብለኸስስ ሀዬ፡ ለናይ
ልትበጸሐኒ ሰኣል መአውዳይ ለዋጅብ
እግል ልግበእ እግሉ ሸከ ምንገብእ፡ ምኑ
እንዴ አስተብደ እት ቀበት 20 ሰነት
ክምቱ ብዩን ሀለ። እት ዎሮ ቅያስ ሰላዲ
እግለ ሀለ ወለድ አው ርቤሕ፡ ክፍለ
መክሰብ፡ ደፌዕ ክራይ ክምሰልሁመ
እግል ኩሎም ናይ ሰነት አው ምኑ
እትለ ሐጭረ እግለ ልደፈዕ ቅያስ ሰላዲ
ለከስስ፡ ደፍዕያት ናይ መትሰኣል ሕቁቅ
አቅረቦት ሸክወት ሐድ ወቅቶም፡ ምነ
ናይ ልትበጸሐኒ ሰኣል ለተመት እተ
አምዕል ለተሌ አምዕል እንዴ አንበተ፡
ሐምስ ሰነት ገብእ። እብ ሰበብ ኢፈጸሞት
ውዑል፡ ውዑል እግል አትካራም አው
እግለ እሊ ለመስል የአትመሞት እግል
ተስዪሕ ለከስስ ሐቅ አቅረቦት ሸከ
ለልትሐደድ እቱ ወቅት፡ ምነ መአውዳይ
እብ ሰበትለ ኢተማመት ለአመረ ዲበ
አምዕል እንዴ ተሌት ለሀሌት ዕለት
እንዴ አንበተ፡ ሐምስ ሰነት ገብእ።
ገጽ 3

ከልሹም መሐመድ

መዓል ሰብ ገለድ ምስል ሰብ ገለድ
ሰንበት ንኢሽ ጽቤሕ ምድር 4
ማርስ 2017 ሜዳን ሂለል ሰብተምበር
አተቡሳት ስርጉያት እንዴ ለብሰያሁ
እማት ሰብ ልወይ ወነጸላታት፡ ሸ’ባት
ሰብ ሰረውን ወጃኬታት እንዴ መልአያሁ
እግል በገስ ሐቴከ ምግሳየ እግል ትጽበጥ
መመቅረሐተን እት ያ’ማሀን ለልርኤ፡ እት
ቅሩባት እግል ልውዐአለ ብጉሳት ክም የሀለየ
እት ሸክ ኢገብእ። እለን አንሳት እለን ከመ
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትየ
ፈሬዕ ጀብሀት ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየ
ወዐዳለት አስመረ ወድዋራ ተን። እግለ
ዲብ ጋሕቴላይ ልትበኔ ለሀለ ከዛን ሸቁ
ለሀለው ዴሽ ልግቡእ ወመደንዪን ሸቃለ

ወወመሀንድሲን ሽባን እግል ልርአየ ኣ’ማት
ሰበት ዐለየ አጊድ እንዴ በጽሐየ ምስሎም
ውቀት ሰኔት እግል ልርከበ ወምድር ምን
አግያም ወጽልመት ደሐን እት ሀለ እግል
ለዐቅብላቱ ለአትጋወሖተን።
ኩለን ክም ትከምተተየ አተቡሳት
ሴር እንዴ ገብአ ገበይ ባጼዕ ጸብጠ፣ ለእብ
ሰእየት ሐምደ ቀላቅል ዕጨዩ ወበለሱ
ለኢትጨባለ ወዲብ አኽደር ለቀርብ
አድብር እት ለዐፍየ ወእበ ረእየቱ ልብ
ለትሸፌ ከፊፍ ለዐለ ዕብኔ እት ልትፋገዐ
ግንደዕ ዶል በጽሐየ፡ ናይ አሰናይ ደሐን
መጽአክን ተክቢተት ገአት እለን። ትራፊክ
መቶሁ እንዴ አምረሐ ርያድዪን ዐጀላት
እንዴ ተልዉ እግለ አተቡሳት እት መርሑ፣
እግለ መዲነት አዶረወን። እማትመ
ተአምርተ ተእዪደን ወፈርሐተን ዕንቦበ
ናይ ትምኔት ሰኔት ለክፈየ እተን። እብ
ሒን አውል ራ’ሸት ወጸሓየ ዲብ አግያም
እንዴ ተሐበዐት ብርድት ለዐለት ግንደዕ፡
እብለ መዕነውየት ለትረፌዕ ከብቴ እንዴ
ሐልፈያሀ ሄራረን አስክለ አካን ቀረደን
አተላልየ።
ምዕል እግል ትከፈል ዶል ትቤ እተ
አካን ሰብ ገለድ ዐማር ፍራስ በጽሐየ።
ምን አተቡሳተን እንዴ ተከረየ ሀዬ ውላደን
ወአዋልደን ሐወን ወሐዋተን ብጉሳም እቱ
ለሀለው ወቀይ እብ ዕንተን እግል ልርአየ
አንበተየ።
ለሽቅል አክል አዪ ክቡድ ክምቱ ወለ
እንዴ ደሐረየ ወምርወት እንዴ ዐንደቀየ
ለሳረሐያሆም ው’ላድ አምዒተን ወውላድ
እመን አክል አዪ ሰብ ኤማን ክምቶም
ለወስፍ ሸሬሕ ተሀየበየ።
እሊ ከዛን እሊ ምን አንበተ ሰነት
እድዉር ክም ሀለ፣ ለሽቅል ዲብ ልትአንበት
ከረም ቅዝር ሰበት ዐለት ለምድር አስክ
አካን ጽንዕት ትበጼሕ አስክ ሴዕ መትር
ለበጼሕ ቆሪ እንዴ ተሐፈረ ከምኑ
ኮንክሪት እንዴ ትነጸፈ እትለ እሊ ዲብ
ረአሱ ለሀሌክን ምድር እንዴ በጽሐ እግል
ልትመድመድ ብዙሕ ጅህድ ጠልበ እት

ልብል ሸርሐ ጆሜትረ ዳኒኤል መብራህቱ
መስኡል ብንየት ተሕትየት እት ሸሪከት
ዓም ብነ ወተዕሚር በሐር ቀየሕ። ለሽቅል
ዲብ ልትአንበት ዝላም አውል ሰኒ ቅዝር
ሰበት ዐለት ደለ እለ ሐፈርነ ማይ ዲብ
ትመለእ፡ ወእሉ እንዴ አፍገርነ ሽቅልነ እብ
ሐዲስ ዲብ ነአነብት ሰበት እንሸቄ ዐልነ፡
ለሽቅልነ ዝያድ አክበደዩ ቤለ። እንዴ አትለ
ምነ እለ አንበተየ አስክ እለ እብ ኮንክሪት
ልትሸቄ ሰበት ሀለ፡ ወኮንክሪት ሀዬ ምን
ጠቢዐቱ ትንፋስ ለለሀይብ ሽቅል ሰበት
ኢኮን፡ እሎም እግሎም ፋ’ራት ለሀሌክን
ሽባን፡ ተምሳልክን፡ ሰብ ምርወት ወኤማን
ቶም ቤለ። ለእበ ቤለየ ሀዬ፣ ሓለት ጀው

ከድመ ለሀለየ፣ ገሌ ሙናድሊን ዋልዴነን
ወአብእስተን ለኬደወ እት ከይደ ለናደለየ
ወህተንመ ኬድመት ወጠን እንዴ ፈረየ
አስክ እለ ህቶም ለኬደወ ከይደ ለሀለየ፣
ወብዝሓት ምነን ፍሬ እለን ወመሰለን ላተን
ዲብ መአሰሳት ጀብሀት ክም ከረ ሰገን
ወዐንበርበብ ለሸቅየ ፋርያት ወኢፋርያት
ሻባት ተን። ወቀይ እሎም ፍራስ ዶል
ረአየ ወሰምዐየ ሀዬ፡ እበ እለ ልክህሎ
ሀለው መራር ክም ርሒማት “ፍዛኩም
እግበእ” ለለሰሜዕ ረድ ፍዕል ለሀይበ እት
ሀለየ፡ ክምለ መሰለ በዲር ለሓልፈት እግል
መራነት ላቱ ከብድ ዋልዳይት ተሐፍን
ለትበሀለት፡ “ት’ከት ትትአሰር እትኩም፡
ሰብአ ወሰብአ” ለልብል ሽዑረን ዐ’መ።

ናይለ ድዋር እንዴ ከሀለው፡ ምስል ወቅት
ወአስመንቲ እግል ልትባደሮ ላሊ ወአምዕል
አስክ 15 ሰዐት እብ ንየት ታመት እብ
ኩሉ ቀልቦም ምን ሸቀው ወሸቁ ለሀለው
ነኣይሽ መለምል ምንገብአውቱ።
ህቶም እለ ናይ ዮም ተዕበቶም
ወጅርበቶም ፈጅር ለምን ሹሀደ ትሰለመወ
አርደት እንዴ ተዐመረት እሊ ዮም አዳም
እግል ልስከኖ ጽኑዕ መስል ለሀለ ባካት፡ እብ
ገማሉ ምን ክል አካን እግል ልትሐደር፣
እለ ሉለት በሐር ቀየሕ ባጼዕ ፈጅር
ክም ዐቤት ወፈይሐት መሕገዝ ማይ
ለይተአምር በልደት ራክየት እግል ትግበእ
ዲብ ለአትዋይኖቱ ለሸቁ። እት ገጽ ገጾም
ለገይሶ፡ ለማሌ ጀለ ሸዐቦም ክም ሸምዐት
እንዴ መ’ከው በዲር ብርሃን ሕርየት
ወሐርመ ደማን ስያደት ለካፈለው፡ ገሌ
እት ከብድ ወገሌ እት ሕቅፍ ለሐድገዎም
ዋልዴኖም፣ ሐዎም ወሐዋቶም ቶም።
ለእለ ልትሀገኖ ነብረው ኤረትየ፡ ክምለ
ቀልብኩም ራውየትት ሳክበት ወዴናሀ፡
ስከቦ ወአማዶ! እግል ሊቦሎም ሀዬ እማነት
ለተተርሆም ገሮቦም ምርወት ወመራነት
ድፍንት እቱተ።
እሊ ከዛን እሊ እብ ኑዕየቱ ወከባደት
ሽቅሉ አወላይቱ፣ ሐቴ ደውለት የምክን
እት ዕምረ ኦሮ አው ክልኦት ክእነ መስል
ከዛን ሌጣቱ እግል ትሽቄ ለትቀድር፡ ከዲብ
ሐያትከ ዲብ ክእነ መስል ሽቅል እግል
ትሻርክ በክት ዐቢቱ እግል ኢበል እቀድር።
ወእትሊ ታሪካይ ካድም ለሀሌነ እሊቱ
ለልሐብነነ ልብል ጆሜትረ ዳንኤል።
አንፋር መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ ፈሬዕ ጀብሀት ሸዕብየት
ምን ኩሉ መአሰሳት ናይ ጀብሀት ለትከወነየ
እት ገበአ፡ ዲብለ ዝያረት ለመጽአየ ምን ስስ
ምእት ኢልውሕደ። ዲብለ ትፈናተ ዕምር
ለሀለየ ወለትፈናተ ተጃርብ ለበን ተን። ገሌ
ገዲማት ለናደለየ ወለ አናደለየ ዕምረን ዲብ
ክድመት ወጠን ለፈነ ው’ላደን ሕርየት
ለገብአት ሙናድላት፣ ገሌ ኬድመት
ወጠን ለፈረየ ወአስክ እለ ህተንመ ወጠን

እሎም ውላድነ ዋርሳይ ክምለ ርኢስ
ቤለዮምተ እብ አማን ሓዩት ቶም፣ እሎም
ለለአከ ሳክብቱ፣ ኢተሐልፍ አለቡ፣ እንዴ
አስበረ እትለ ሰኔት ናይ ፈጅር ለከድመ
ሀዬ ፈ’ኩ ኢበዴ። ሐር ሀዬ ሰኔት መአዜ
ረዪም ሀሌት፡ እትለን ከም ሰኔታት እንዴ
ተመ ምን ምድርነ እግል ንትደረር ወህቶም
አክለ ምድር ጸብሐ እብ ለህበቶም ለበነዎ
ውሉድ ዋልዴሆም ለሰኔ እቡ ከይራት እግል
ልርአውቱ ክምለ ሕነ ሕርየት አኪደት ተ
ወሕናዲ አክል አዪ እግል ኢንርአየ እት
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አሰይድ ክፍሌሃንስ ፍስሃዬ
እንብል እናድለ ለዐልነ ኢኮን ለልብለ
እማት ብዝሓት ተን። ላመ ሻባት እብ ዕንከ
ክም ረኤከ ምስል ነፍስከ ገለድ ተአቴ።
ህቶምመ ኢሰአነው ወኢተሀከው ሕነ ሀዬ
እተ እለ ሀሌነ እግል እለ ወጠን እብ ሽቅል
ሳፊ እግል ንክደም ነፍስነ እግል ንጠውር
ወእበ ቅድረትነ እግሎም ለእንሰጄዕ እበ
በሰር እት ነሐስብ እግል ኒጊስ መስኡልየት
ለአረፍዑነ ሀለው ለትብል ዕ’ለት ሐድገት
እተን እለ ጀውለት።
ምነ ሸሬሕ ለሀይቦ ለዐለው ምነ
ትዘከረት ሸሪከት አሰይድ ክፍሌሃንስ
ፍሰሃዬ (ሐባሪ) እሊ ሽቅል ትንፋስ ለለሀይብ
ኢኮን ምናተ እብ ኬርክን ወሐበንክን ምን
አካን ረያም ማጽኣትነ ሰበት ሀሌክን ዮም
እግል ሕሽመትክን ዑሩፋም ሀሌነ ከእተ
እሉ አዳሌክን እነ ሕራብ ኒጊስ ክም
ቤለ ሐቴከ አተቡሰ ትጸዐነት ከአስክለ
አካን ሕራብ ጌሰየ። ክልኦት ዳስ ዐባዪ
ጋብእ ዐለ፣ ውቀት ጀላብ እግል ልክሰቦ
ዴሽ ዐማር እንዴ ትጸበሐ የም መትከባት

ጋሻሁ ጋብእ ጸንሐ። ህተን እት ለሐልየ
ወለዓልለ ወህቶም እብ ክልኦት ሰፍ እንዴ
ገብአው ዲብ ለአጣቅዑ እለን ወፎጹ እተ
ትዳለ እለን ዳሳት አተየ ከእግል ጸቤሕ
መጋሲተን ጸብጠየ። ወሐቆ ጸብቤሕ እተ
“ኤረትርያይት አንሳይት ደማን ስያደት
ወዐማር” ለትብል ስቅራት ሰማን ማርስ
ናይ ዮም ዓመት፣ ሻ’በት አንሳይት ትፈሬ
ወተአፈሬ፣ እም ፋዝዐት አሳስ ሙጅተመዕ
ሕያይተ! ለለብል ወብዕድ ስቅራታት
እቡ ስርጉይ ለዐለ ዳስ ጋሻዩ ወበዐል ዐዱ
ምስል እንዴ አመሕበረ እብ ዝክረት ሹሀደ
በርናመጅ ትፈተሐ። እብለ ትፈናተው
አንፋር ሽኡን ዓዳት ጀብሀት ሸዕብየት

እት ኤረትርየ አዋልድ አንሳት ምን ቅዌት
እንዴ ተዐለመየ መሻረከተን ዲብ ካልእ
ደረጀት ሐድ ሰር ወዲብ ውቅል ደረጀት
ዝያድ መሰለስ ባጽሐት ክም ሀሌት፡ ምን
ክሽቦ እግል ለአባርየ ቅሩብ ሰኔት ክም ሀለየ፡
ደቅብ እቅትሳድ እግል ልርከባመ ሰእየት
ለለሀይብ መትቀዳም ልትረኤ ክም ሀለ
እንዴ አሸረት፡ እሊ ለትበጸሐ ዐውቴ ፈድል
ፈዛዐት ወመሻረከት ኩሉ ሙጅተመዕነ
ሰበት ገብአ አዜመ፡ ሰወ በክት እግል
ኩሉ መዋጥን ኤረትርየ እምበል ፈናታይ
እግል ልትወጀድ ለትመቅረሐ ጸገም እግል
ለአትካርም ክም አለቡ ለትፋኔተ ለዐለት።
ምኑ ወሐር ለዐለ ወቅት፡ ዴሽ ዐማር

እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ናይ ፋግዖት
ወዕፌ በርናመጅ ቀደም መትአንባቱ ሀዬ፣
እት አዳለዮት እለ ዝያረት ወሕድርኖት
ለከድመት ለጅነት መመቅረሓይት
ከሊመተ አስመዐት።
እግለ ከሊመት ለቀደመት ሙናድለት
ዳዊቶም ኪዳኔ ሰልፍ፣ ወዚረት ስያሐት
አሰይደ አስካሉ መንቀርዮስ፣ ርኢሰት መ.
ወ.አ.አ.ኤ አሰይደ ተኸአ ተ/ሚካኤል፣
ክፈልዴሽ 61, ሸሪከት ብነ ገደም ወብዕዳም
መስስኡሊን ወዕዙማም አሰናይ ገጽ ሕድ
ረአነ እንዴ ትቤ ሰላመተ ቀደመት።
ሐቆሁ እሊ በርናመጅ ዲብ ንኤትን እዴነ
እንዴ መልአት እነ እንዴ ኢገብእ፡ ክምለ
ወላዲት ለርካበ እንዴ ዐቃቀረት እት ውላደ
ለትገይስ፡ ሕናመ እብለ ርካብነ ገጾም ምን
እንረኤ ሐበን ድኢኮን ክጅል ሚቱ እንዴ
እንቤቱ ለትበገስነ። ከእንቱምመ አክል
ብዝሕት ረአወ ቴሎም። እንዴ አትሌት፡
መሕበር አንሳት ጀብሀት ሸዕብየት ምን
ትከወነ 18 ሰነት ዋዲ ክም ሀለ አንፋሩ
1400 ክምተን፣ መክተብ መርከዚ ምስል
ኩለን ዲብ ሐንቴሁ ለሀለየ አቅሳም፣
ሽኡን እቅትሳድ ናይለ ጀብሀት ወኩለን
እት አስመረ ወድዋረ ለሀለየ መአሰሳቱ
ለከምክም ክምቱ ሸርሐት። ለእብ ኑዕየቱ
ፍንቱይ ላቱ ገርሰት ወከርከበት እንዴ
ተለ ልትበኔ ለሀለ ከዛን መዕነውየትነ ለዐል
ወቀለየ እንዴ ትቤ ሀዬ፣ እግለ እምበል
ዕርፍ ወህኮት ላሊ ወምዕል ሸቁ ለሀለው
ለኢትቀደር አለቡ ለልብል መብደእ
ጀብሀት ሸዕብየት እብ ፍዕል እት ለአርኡ
ምን ብለቅ ማይ ለለነቅዑ ወሰቦት እት
አክደር ለበድሎ ለሀለው ሰብ ገለድ ወጠን፣
ሰብ ሐበን ወፋሽ ልበን ወቀልበን ምስሎም
ክም ሀለ አከደት እሎም። እግለ ዲብ
ሰርገል በርናመጀን ሰዳይቶም ለኢጠምዐው
መአሰሳት ጀብሀት ወመክተብ መርከዚ እት
ተሐምድ አንፋር መሕበርመ ጸገመን እት
ፍሬ ምን በጽሐ አሰናይክን ቴለን።
በዐል መንበር መሕበር አንሳት ጀብሀት
ሸዕብየት አሰይደ ጂሮም ኣምለሶምመ
ከሊመት መሕበር አስመዐት። ለከሊመት

ምስል እማቱ ወሐዋቱ፡ ሐዉ ወአበይቱ
ልትፋገዕ አምሰ። ሕድ እት ለሐዙ ሀዬ፡
ማሲ ምድር አስክ መሳክበን ትበገሰየ።
ምድር እብ ጊሙ ወረሸቱ እት ለዐፍየ ወእበ
ወራት ንኡሽ ዐቢ ው’ላደን እት ልትዐጀበ
ወዳግመ፡ ምነ እተ ትበገሰየ ሜዳን ሄለል
ሰብተምበር እንዴ ትከረየ፡ ምስል ሰብ ገለድ
ስን ወጠን ለወዐለየ እማነተን ለኢጠልቀ
ሰብ ገለድ፡ ዐድዐደን ዔረየ።
ሰማን ማርስ እት ኤረትርየ ምዕል
ገለድ ወምርወት ተ። አንሳት አዳመን
እንዴ ነዘመየ አንስ ወተብዐት እንዴ
ኢልብለ እብ ሕበር ምስል የታይም፣
ሐማይም ዐቅል፣ አረይ ፊስቱለ ልውዕለ፣
ዕጨይ ሸትለ ወድዋረን ለአነድፈ፣ አቅብር
ሹሀደ እብ ዕጨይ እግል ልግመል ወምን
ግማመት እግል ልንጌ ልትፈረረ። እት
አካናት ዐማር ወዐቂብ ወጠን ለሀለው
ለአትናይተ ዲበ። ፈዛዐት አንሳት እግል
ትወቀል ሰሚናራት እንዴ ነዘመየ ምህም
ድራሳት ለሀይበ። ለፍክረት ለለትበግሰ
ወለኤታን ለመረሐ ህተንመ ምንገበአ እሊ
በራምጅ በይነን እንዴ ትፈንተየ ለወይዳሁ
ኢኮን። አንሱ ወተብዐቱ ሕበርቱ ለሻርክ
ዲቡ። እግልሚ፡ ሀደፍ ናይ መሕበር ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ፣ ወጠንነ ወለት
አንስ ወወድ ተብዐት እብ ሕበር እብ
መቅሬሕ ወመሳዋት ለነብሮ እተ ወጠን
ዐዳለት እግል ትግበእ መትጻጋምቱ። ሰማን
ማርስ ሀዬ እትሊ ሀደፍ ለእንበጼሕ እበ
ገበይ እግል ኢንጠልቅ ገለድ ለነአቴ ዲበ
ምዕልተ።
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መሓመድ እድሪስ

ሄራር አስክ ተሕሪር ነቅፈ
ዶክተር ተኸስቴ ፍቃዱ “ሄራር
ምን ነቅፈ አስክ ነቅፈ” ለልብል
ክታብ ዐቢ ካትብቱ፡ ለክታብ እብ
ከማሉ እት ዓሙድ ስጅል እግል
ልፍገር ምንመ ኢቀድር፡ ቀደም እለ
ገሌ ምኑ እትሊ ዓሙድ እሊ ፋግር
ዐለ። ምስል ዐመልየት ተሕሪር
ነቅፈ ወከርዶን ነቅፈ ተእሲስለ ናይ
እስተንቡረት ውሕደት ዐመልያትመ
ለትዘከርተ። ዶክተር ተኸስተ
ብርሃና ህዬ ለውሕደት ዐመልየት
አሰሰው ናይ ሰልፍ ሐካይም
ጀብሀት ሸዕብየት ዐለው። ከሐርብ
ነቅፈ እተ ናይ ደንጎበ አውካድ ሚ
መስል ዐለ ወእብ ከአፎ ተአምበተ
ለከስስ ጽበጥ ሳልሳይ ክፈሉ እግል
ንርኤ፦

ሰለስ ስዖታት ሐቆ እምባተትለ
ህጁም፡ ለናይ ሰልፍ ሙጀርሒን
መጸአውነ።
እግለ
አሰልፍ
ለመጸአውነ ሙጀርሒን እግል
ዐመልየት ዲብ ንዳሌ ሱድፈት አስክ
እምባልቆ እግል እትበገስ ለተሐብር
ልእከት ራድዮ መጸአተኒ። ትእዛዝ፡
ትእዛዝ ሰበት ገብአ፡ ክሉ ጻብጣሙ
ለዐልነ ሽቅል እንዴ ሐደግኮ እተ
ዶልዬ ምስል ዎሮ ምን ጅማዐትነ
ትበገስኮ። ዲብ እግር ገበይነ
ሙጀርሒን እብ ሳውሪት ወእብ
አዱግ ሰሮም ህዬ እብ እገሮም ዲብ
ልትመንቀሾ ትቃበለውነ። እግል
ንሰአሎም ወቅት ኢዐለ እግልነ።
ዲብለ ትበሀልኩወ አካን ጠበሽ
ክምሰል እቤ እግልሚ ክምሰል

ህጁም ተሕሪር ነቅፈ ምን
ለአንብት 45 ደቂቀት ዋዲ ምንመ
ዐለ፡ ክርን ጥያራት ሐርብ ሰምዐነ።
ምን አስመረ እንዴ ትበገሰየ ነቅፈ
እግል ልብጸሐ 15 ደቂቀት ሌጠ
ክምሰል ነስእ ምነን ነአምር ዐልነ።
ሰኒ ውቁላት እት እንተን ለሆብለ
ዐለየ። ክርን ዶሽከ ወብራውን
ልሰመዕ ዐለ። ላኪን ምን ምድር
አስክ ምድር ቱ አው ምን ምድር
አስክ ዐስተር ኢትፈረገ እግልዬ።
የምክን አስክ ክልኢቱ ገብእ።
ክምሰለ እትለ ናይ ሰልፍ አምዕል
ህጁም ነቅፈ ባካት ሰር አምዕል
ለወድቀት ጥያረት፡ ዮምመ ዲብ
ደንጎባሀ ሐርብ ሐቴ ናይ ደንጎበ
እግል ትውደቅ ተምኔኮ። እተ
ወክድ ለሀይ ሸበህ ደበኒት እት
ዐስተር ልትፈተል ምንመ ዐለ እት
ነቅፈ ላኪን ሸበህ ጊም ዐለ። ጥያራት
ደብነ አው ጊም ዲብለ ለሀሌ እቱ
ወቅት ሰበት ኢለአደሜዕ፡ እግል
ጊም ወደበኒት ድድ ጥያራትነ
እምብሉ ዐልነ። ለቴለል ጥያራት
ክምሰልሁ እግል ለአተላሌ ህዬ
ደዓነ ገብአ።
ለጥያራት እት ሰመ እንዴ
ትወቀለየ እንዴ ኢዘብጠ ለአምሆለ
ሌጠ ዐለየ። ለጊም ቱ ከርዐየን
ለልብል ወግም ዐለ እግልነ።
ጊም ዲብለ አለቡ ወክድመ ናይ
ክልኢቱ ጀሃት መትሓባር ሰበት
ዐለ፡ እንዴ ፈንተየ እግል ልዝበጠ
ወኢትወጠ እለን። እምበል እሊ
ምዳድ ጥያራትናመ ተሐት እግል
ኢልደሀረ ካርዐን ዐለ። ዶልዶል
ላኪን ክርን ፋክረስ ወህማም
ቀናብል ልትሰመዕ ዐለ።

ትላከውኒ ትሰአልኮ። ዎሮ ምነ
እት ሕሊል እምባልቆ ለዐለው
መመቅረሐት ሬድዮ እትሳል፡
“እብሊ መሓዝ እንዴ ደሬከ አስክ
ነቅፈ እግል ቲጊስቱ ለሐዙከ ህለው፡
ላኪን ታኬኒ እንዴ፡ ውሱክ ሐብሬ
እግል እሰአል” ቤሌኒ። ነቅፈ
ሰበት ጸበጥናሀ ዲቡ እንዴ አቴኮ
ሙጀርሒን እግል እስፈፍ ለሐዙኒ
ገብእ ህለው እንዴ እቤ ጌመምኮ።
ላኪን ዲብ ቀበት ነቅፈ ድቁብ ዘብጥ
ለአተላሌ ዐለ። ለመመቅረሓይ
ሬድዮ ሀለው፡ ሬድዮ እትሳሉ
እንዴ ጸብጠ ምነ ዐልነ እተ ሽውየ
ርይም እንዴ ቤለ እግል ለአተስል
አምበተ። ሐብሬ እንዴ ጸብጠ
አስክ መጸአኒ ህዬ፡ እግለ እቱ
ጅምዓም ለዐለው ሙጀርሕሒን
ዲብ እዳወር ረኤኩዎም። ጅረሕ
ከብድ፡ ረአስ፡ አፍ-ልብ
ለዐለ
እቶም ዐለው። ለዲብ ሕክምነ
ቦጦሎኒ እግል ልግበእ ለቀድር ክሉ
ጋብእ እሎም ዐለ። ምናተ ለታምም
ክድመት ሕክምነ ዲብለ ውሕደት
ዐመልየት ቱ እግል ልትመም ለቡ።
ሐቆ ደቃይቅ ሑድ ለመመቅረሓይ
ሬድዮ እትሳል እንዴ አቅበለ አስክ
አካነቼ እግል አቅብል ሐበሬኒ።
“ለሐብሬ
ጌገ
ዐለ
ገብእ”ትሰአልኩዎ ለቴለል ሰበት
ሸውሸሬኒ። “እሊ ክሉ ዲብ እስዔ
እንዴ መጸአኮ አስክ አካነትከ
አቅብል!” እብ ከርስ ልብዬ
አትማረርኮ። እምበል ሰበብ ክምሰል
ኢዐለ ላኪን ልትፈሀመኒ ዐለ።
“ኢፋል፡
አማንቱ”
በልሰ
ኦፐሬተር እብ ረዋገት ወአሰፍ
ለተሓበረ እቱ ደሚር። ሰበቡ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 11

መትላካዬ
እበአማን
ለአምሩ
ክምሰል ዐለ ሸክ ኢዐለ እዬ። እግል
ለአስእለኒ ላኪን ክምሰል ኢቀድር
ትፈሀሜኒ።
ምስጢር ቱ ለዐለ። ለልእከት
ምን
ወልደርፍኤል
ስብሃቱ
ክምሰል ተሐላለፈት ኣመርኮ።
አዜመ ትእዛዝቱ። ትእዛዝ ህዬ
እብ ፍንቱይ ዲብ ወክድ ሐርብ
ተሐይስ ተሐምቅ እግል ቲበል እቱ
ኢትቀድር። ትእዛዝ ሰበት ገብአ
አስክ አካነቼ እብ ሸፋግ እግል
አቅብል ዳሌኮ። አምዕል ሓሪት፡
ምን ዎሮ ዲብ ሕክምነ ቦጦሎኒ
ለዐለ ነፈር ክምሰለ ሰምዐኩዎ ላኪን፡
ለሊካ የምክን፡ እግል ዎሮ ምነ
ገዳይም ከዋድር ቃእድ ቦጦሎኒ፡
እግል አድሐኖት እግል ልግበእ
ክምሰል ቀድርቱ። ዲብ ደንጎባመ
ለአማን ክምሰልሁ ክምሰል ዐለት
አከድኮ። ምናተ፡ ናይ ተንዚም
ምስጢርቱ። ትእዛዝ ዐስከሪ ህዬ
ትእዛዝ ቱ። ህቱ ምስጢር ሐፍዘ
አነ ህዬ ትእዛዝ ሐሸምኮ። እብለ
ህዬ ትፈናቴነ።
ዲብለ ሙጀርሒን እግል ዶሉ
ልትራዐው እተ ለዐለው አካን
እንዴ አቅበልኮ እግለ ዲቡ ለዐለ
ክሎም ምድር እንዴ ኢጸልምት
አስክ ጠናስ እግል ለግዑዞም
እንዴ ሐበርኩዎም እትበገስ እት
ህሌኮ፡ መዲነት ነቅፈ ልሰዕ ክምሰል
ኢጸበጥናሀ ተሐበሬኒ። ነአቀብል
እት ህሌነ፡ ለላሊ ቀዳሚት ምን
ጠናስ አስክ እምባልቆ ዲብ ነአቀብል
ዲብለ ብርድ እግል መደት ዐስር
ሐቴ ሳዐት ኣላት ሕክምነ ወደወ
እት እንጎርት ለትመዬነ እተ ላሊ
ትካየለት እግልዬ። ዲብለ ወቀት
ለሀይ ላኪን ለእንረፍዑ ሽእ ሰበት
ኢዐለ ምስልነ፡ ቴለልመ ለአሸክተነ
ሰበት እንሸፍግ ዐልነ።
ዲብ ገበይነ ነሐልፎም ለዐልነ
ሙጀርሒን፡ አክል ሕድ ክምሰለ
አስክ እምባልቆ እንገይስ ዲብ ህሌነ
ለሳደፈውነ፡ ሰሮም አርወሐቶም
ለቀድሮ፡ ብዕዳም ህዬ እብ አዱግ
ወሳውሪት ቶም ልጸወሮ ለዐለው።
ምነ ረኤኩዎ ህዬ፡ ዲብ አካነትነ
ዐመልየት ለልታከው እዙያም
ክምሰል ህለው ትየቀንኮ።
ብርሃና፡ ክምሰል ጊስኮ ምነ
ሰኒ ርብሽት ወሽውሽርት ዲብ
እንተ ጸንሐተኒ። እግለ ሰፉፍ ሌጠ
ለለትሐዝዮም ዲብ ሰፎ ዐመልየት
ለተትሐዝዮም ህዬ ክምሰለ መጸአወ
ርትብቶም ዐለት። ክምሰል መጸአኮ፡
“እግልሚቱ ለትላከውከ?” እንዴ
ትቤ ትሰአለተኒ። አነ ላኪን በሊስ
ኢሀብኩወ። እግል ኖሼ እግልሚ
ሉኩያምዬ ክምሰል ዐለው ዳሊ
ሰበት ኢዐልኮ። እብለገብአት፡ እብ
ሰበት ሓለት ሙጅርሒን እብ
ሐጫር ህግየ ሸርሐት እግልዬ።
አስክለ አስክ ቅስም ዐመልያት
እንዴ ኢነአቴ ህዬ፡ ለእብ ተፋሲል
ለከትበቶም ጅንስ ጅረሕ እብ
ሐት-ሐቴ ክምሰል ረኤናሁ፡ እግለ
ሐማይም ራዑ ለዐለው ገሌ
መምርሒ ሀብናሆም።

ታሪክ ሐያት ምሔርባይ ምናድል
መምህር ስልጣን ዳይኖም

ዲብ የናይር 1946 ምን ዋልዴኑ
አሰይድ ዳይኖም ወአሰይደ ዐለስ ሐጎስ ዲብ
እምበይቶ፡ ምዴርየት ዐዲቀይሕ ለትወለደ
ምናድል ስልጣን፡ ንእሹ ዲብ ዐድ ዲብ
ነብር፡ መአንብታይት ወምግባይት ደረጀት
ድራሰቱ ዲብ ዐዲቀይሕ ቱ ለአትመመ።
ግረ እሊ ካልኣይት ደረጀት ምህሮሁ ዲብ
ደቀምሐሬ አተላለ። ዲብ መድረሰት ሰኒ
ሕሱር ወፈዳብ ለዐለ ምናድል ስልጣን፡
ግረ ቲማሞ ካልኣይት ደረጀት ዲብ
ኩልየት ተእሂል መዐልሚን ጂመ፡ እግል
ክልኤ ሰነት ዕሉም-ተድሪስ እንዴ ደርሰ
ዲብ ሰነት 1969 እብ ዲፕሎም ደሐረ።
ምን ሰነት 1970 አስክ 1975 ዲብለ ዐለ ስኒን ህዬ፡ ዲብ ሞጠ አቅሊ ም ጎጃም
መዲነት በህሪዳር ናይ ምግባይት ደረጀት መምህር እንዴ ገብአ እግል መደት 5 ሰነት
ሐቆለ ሸቀ፡ ዲብ ዐዱ እንዴ አቅበለ ዲብ ደቀምሐሬ እግል 3 ሰነት አድረሰ።
ምሔርባይ ምናድል መምህር ስልጣን ዳይኖም፡ ዲብ ደቀምሐሬ መምህር እንዴ
ገብአ ዲብለ ሸቄ እቱ ለዐለ ወክድ ክምሰል ክሎም ናይለ መደት ለሀ ስናቱ፡ ውቁል
ሽዑር ወጠን ወዐሸም ሕርየት ሰበት በይአዩ፡ ዲብ ሰነት 1976 ዲብ ጀብሀት ሸዕብየት
እንዴ ትነዘመ፡ እስትቅላል ወጠን እግል አምጸኦት ዲብለ ገብእ ለዐለ ንዳል እግል
ልሻርክ አስተብደ። እግል ክልኤ ሰነት ዲብ ኸላየ እንዴ ትንዘመ ለአወቄ ሐቆለ ጸንሐ
ህዬ፡ ዲብ ፌብራይር 1978 ዲብ ጄሽ ጀብሀት ሸዕብየት እንዴ ፈግረ ዲብ እምሀሚሜ
እግል 3 ወሬሕ ስያስያይ ወዐስከርያይ ተድሪብ ነስአ። ምናድል ስልጣን ዲብለ ናይ
ንዳል ሐያቱ አሰልፍ ዲብ ቅስም አምን ሰውረት ቱ ለትየመመ። አስክ ሰነት 1981
ዲብ ጀሃዝ አምን ሰውረት ሐቆለ ከድመ ህዬ፡ ዲብ ምሔርባይ ጄሽ ብርጌድ 44
ትቀየረ። ዲብ መጃሜዕ ቦጦሎኒ 1 ናይ ብርጌድ 44 ክምሰል ዓዲ ምናድል እንዴ ገብአ
ናድል ሐቆለ ጸንሐ ህዬ፡ ዲብ ሰነት 1983 ነፈር ስለለ ብርጌድ 44 ገብአ።
ምሔርባይ ምናድል መምህር ስልጣን፡ ዲብ መደት ተክዊን ክፈል ጄሽ ዲብ ስለለ
ዐስከርየት ክፍለ ጄሽ 70 እንዴ ትየመመ አስክ ሰነት 1987 እብ መትሰባል ወእማነት
ተንዚሙ ሸቀ። ምናድል ስልጣን ዲብለ በታከት ወብስር ለጠልብ ወቀይ ስለለ ልግበእ፡
ውዲብ ምሔርባይ ጄሽ ዲብለ ዐለ እቱ ወክድ ዲብ ጀብሃት ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ
ሳሕል፡ ሐልሐል ወበርከ ገብእ ለዐለ ሕሩባት እብ መትሰባል ዛይድ ወፍርስነት ሻረከ።
እሊ ወቀይ እሊ እትለ ለአወቄ እቱ ለዐለ ወክድ ህዬ፡ ዲብ ሽቅሉ ለሰዴ ምህሮ ከሪጠት
ዐስከርየት ወአብሳር ስለለ ደርሰ። መምህር ስልጣን ምን ሰነት 1988 አስክ መደት
ሕርየት ዲብለ ዐለ ስኒን ዲብ መድረሰት ሰውረት ናይ ክፈል ጄሽ 70 መምህር
ወእስታፍ አካዳሚያይ ምህሮ እንዴ ገብኣመ ከድመ።
ምሔርባይ ምናድል ስልጣን ዳይኖም ግረ እስትቅላል ዲብ ሰነት 1992 ዲብ
ውዛረት እዕላም ሐቆለ ትየመመ አሰልፍ ዲብ ቅስም ሰሓፈት ወአክባር መስኡል
ውሕደት አክባር ካርጅ፡ ግራሁ ዲብ ፈሬዕ ዕላቃት ዓም መስኡል ውሕደት ዕላቃት፡
ዲብ ፈሬዕ እዳረት ወማልየት ውዛረት እዕላም መስኡል ውሕደት ፐርሰነል፡ ዲብ
ፈሬዕ ሀንደሰት ቅስም ራድዮ መስኡል እዳረት፡ ዲብ ፈሬዕ ተጥዊር መድረት በሸር
መምህር ሰሓልፈት፡ ዲብ ቅስም ሰሃፈት መስኡል እዳረት ወማልየት፡ ዲብ እሊ ናይ
ደንጎበ ወክድ ህዬ ዲብ ፈሬዕ ዕላቃት ዓም ውሕደት ፈሴሕ ጥባዐት እንዴ ትረተበ እብ
መትሳባል ዛይድ ከድመ። ዲብ ውዛረት እዕላም ዲብለ ሸቀ እቱ ወክድ ናይ መአንበት
ምህሮ ሰሓፈት፡ ምህሮ ዕላቃት ዓም ወምግባይት ደረጀት ምህሮ ሰሓፈት ደርሰ።
ሀገጊት ትግርንየ፡ እንግሊዝ ወአምሐርንየ ሰኒ ለለአምር፡ ፍቲ ወጠን ወተጃርብ
ርፈዪም ወበሳለት ለዐለት እሉ ምሔርባይ ምናድል ስልጣን፡ እብሊ ደረጃት እሊ እግል
መደት 25 ሰነት፡ በህለት አስክ እለ እብ እስትሽሃድ ለትፈንቴነ እቲ ኢነት ዲብ ውዛረት
እዕላም ዲብለ ሸቄ እቱ ለዐለ ወክድ፡ ምስል ክሉ ለዐለ እቱ መሻክል እጅትማዒ፡
ሓለት ዓፍየት ወዕምር፡ ሐመምኮ ወደየርኮ እንዴ ኢልብል አክል ሽባን ዲብ ሸቄ፡ ዲብ
ወራታት እዕላም ዶር ዐቢ ለአግደ መሰል ሰኔት ምናድልቱ። እብ ዓመት ምናድል
ስልጣል ዲብ ክሉ ለትረተበ ዲቡ ወራታት፡ ወጠን ወሸዐብ ለአርፈዐዩተ መስኡልየት
እብ መሰባል ዛይድ ወመቅደረት እግል ለአትምም፡ ዲብ ንዳል እግል ሕርየት ልግበእ
ወዲብ ብነእ ወመዳፈዐት ስያደት ወጠን፡ ዝያደት ህዬ ዲብ ስያስያይ፡ ናይ አትፋዘዖት
ወወራታት እዕላም፡ ዶር ዐቢ ለአግደ ሙዋጥን ቱ።
ምናድል ስልጣን አብ አርበዕ ውላድ ቱ።
ገዲም ምናድል ስልጣን እብ ወጠንየቱ ወናይ ንዳል ተጃርቡ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ክምሰል ፈርድ ናይ አዳል ጠባይዑመ ሰኒ ዕሹር ወርሒም ወእጅትማዒ ክምቱ፡ ክሎም
መሻቂቱ ወምስሉ ለናደለ ውመልሂቱ ለልሽሁደ አማንተ።
እብ ኤማን ዛይድ ወምርወት ጀላብ ወጠን ወሸዐብ እንዴ ትሰበለ ለናደለ
ምሔርባይ ምናድል መምህር ስልጣን ዳይኖም፡ እግል ሞይ ኢሀብናሁ ድኢኮን ዲብ
እሊ ለሐልፈ ሑድ አውካድ ሓለት ዓፍየቱ እት ተአኬ ትገይስ ዐለት። ዲብ
እስብዳልየት ሐሊበት ልትዓለጅ ሐቆለ ጸንሐ ህዬ ዲብ ዮም 10 ማርስ 2017 ለትጸብሕ
ላሊ አክል ሕድ ሳዐት 4፡00 ጽብሕ ምድር እት ቤቱ ትወፈ። ዲብ ዮም 10 ማርስ
2017 ሳዓት 4፡00 አልዐስር ህዬ፡ ክሎም አንፋር ውዛረት እዕላም፡ ለናደለው ምስሉ
ወአቃርቡ እትለ ሐድረው እተ ዓደት ቀብሩ መቅበረት ምሔርበት አስመረ እብ ነያረት
ገብአት።
ውዛረት እዕላም እብ እስትሽሃድ ገዲም ወስቡል ምናድል ስልጣል ዳይኖም
ለትሰመዐየ ሐዘን መሪር ዲብ ትሸርሕ፡ ዓይለቱ “ኤማን ለሀበኩም!” ትብል።
ዝክር ዲመ እግል ሹሀዳነ!
ዐውቴ እግል ገቢል!!

አርቡዕ 15 ማርስ 2017
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ከልሹም መሐመድ
እብ ለመድ ብዝሔ ደም ምንመ
እንብሎ ለራቴዕ ወስፍ ናዩ ላተ
ውቁል ደቅጥ ደም ምን ልትበሀል
ተሐይስ። ከውቁል ደቅጥ ደም ሚ
በህለትቱ? እብ አሳስ እት ክትብ
ለረከብናሁ ሐብሬ ወምን ዶክተረት
መርየም ሙሰ እት እስብዳልየት
ከረን ሐኪመት ዓም እግል ክርን
ገቢል በርናመጅ ገለብ ደሐን
ተውዲሕ፡ ደም ቅያሱ በዝሐ በህለት
እንዴ ኢገብእ፡ ለቅያስ ለዓዲ እብለ
አስራር ከፎ ልትሐላለፍ ሀላቱ
ለውቁል ወድሁር ለለአተብሎ።
ደቅጥ ደም እብ ከፎቱ
ለልትከለቅ ምን እምብል ሀዬ
ዲብለ አስራር ደም ለሀለ ጨቅጥ
እብ መትጨቃም ወመትበራር ናይ
አስዑድ ልብቱ ለልትከለቅ። ደቅጥ
ደም ዶል ንትቀየስ ክልኦት ዕልብቱ
ለልትከተብ። እሎም ክልኦት ዕልብ
ለልዓል (systolic pressure)
አስዑድ ልብ ክም ትጨቀመ
ለልትሰጀልቱ ወህቱ ክልዶል ምነ
ካልኣይ ለትወቀላቱ። ልካልኣይ
አው ለተሓት
(diastolic
pressure) ቀደም መትጨቃም
አስዑድ ልብ ለልትሰጀል እት ገብእ
እሊ ምስለ ለዓል ዲብ ልትቃረን
ሀዬ ዕልቡ ድሁርቱ። እብለ እግሉ
ለዱሊት ኣለት ቅያስ ክም ትነሰአ
ምነ ለአስትህል ውቁል ጸንሐ
ምንገብእ ለነፈር ውቁል ደቅጥ
ደም (hypertension) ሀለ እቱ
ልትበሀል።.
አዳም አስራሩ እብ እብር፡ እብ
ሕማም ወእብ ውራሰት ክምለ
ልትሐዜ ኢልትሰጠጥ ወኢለቀብል
ገብአ ምንገብእ፡ እግለ እቡ ለሐልፍ
ደም ክም ቀልብ እግል ለአዳውሮ
ኢቀድር። ከለደም እበ አስራር እብ
ደቅብ እንዴ አሽከተ እግል ልሕለፍ
ልትቀሰብ። እለ ዶል እለ ለጨቅጥ
እተ አስራር ሀለ ሰበት ልትወቀል
ለነፈር ውቁል ደቅጥ ደም ሀለ እቱ
እንብሉ።
ደቅጥ ደም ሐቆ ትወቀለ ሀዬ

ክልኤ መደረት ወዴ። ለሐቴ ለደም
እበ አስራር እብ ሒለት እንዴ
ለአሸክት እት ኩሉ ገሮብ ዲብ
ደውር ገሌ ነኣይሽ እሊ ደቅጥ
እሊ እግል ልትሐመሎ ለኢቀድሮ
አስራር እንዴ ነቅዐው እተ ባካት
ደም ልትከዔ። ክእነ መስል ሓድስ
እት ሐንገል ጀረ ምንገብእ፡ አወል
ለስር ለሀይ ለመውኑ ክፈል ገሮብ
ደም በጽሖ ኢሀለ ከእብ ኢረኪብ

ውቁል ደቅጥ ደም
ሙነት ሴላቱ ልትማየት። ካልእ
ሀዬ ለደም ዲብ ምንለዐልለ ሴላት
ለልትከዔ አዘ ለአጀሬ። እብሊ ሰበብ
እሊ ለነፈር አክልለ ጀሬት ምድመዕ
ዓፍየቱ ትትአዜ። ሸለል ናይ ኦሮ
ስምጥ፡ መትለጋም ናይ አፍ፡ ቅያብ፡
ሞት ሻፍገት ወብዕድ መሻክል
ልትረኤ ዲቡ።
ለካልእ ሀዬ ለአስራር ደም
ሰኒ እንዴ ጨ’በ እት ገሌ አማክን
ለበጼሕ ደም ካፊ ኢገብእ ከእግለ
ክፈል ለሀይ ለሸርፍ ሴላት ወእት
እንቱ ዓሳብ ለሽቅሉ ለሐውን። እሊ
ሀዬ ቀሲን ወመትሸላል ናይ ገሌ
ክፈል ገሮብ ለበዜሕ ናይ ሐቴ እዴ
ዲብ ሰብብ ልትረኤ።

ጨቅጥ ደም ዶል ረፌዕ መጺጸት
ዐደድ እለ ሰበት ኢወዴ አዳም
እንዴ ኢደልዮ እያም እንዴ ጸንሐ
እት እኪት ሓለት እግል ልካርዮ
ለቀድር ሕማም ኬልምቱ።
ዶክቶረት መርየም ክምለ
ሸርሐቶ ለበዜሕ አዳም ለጠሬዕ ምኑ

ሙሰ ተአትፋቅድ። ምስል ዕምር
ለአስራር ደምነ ክምለ ፕላስቲክ ናይ
መትመጣጥ ወአቅበሎት ቅድረቱ
ዲብ ትነቅስ ሰበት ትገይስ፡ ለገብአ
ዕምሩ ዝያድ 40 ሰነት ለገብአ ነፈር
ሓለት ደቅጥ ደሙ እግል ልድሌ
እግል ልትቀየስ ቡ ሀዬ ትብል።
ዲብ ዕያደት እንዴ መጽአ ሌጣመ
ኢኮን። እትለ ገብአት ፈርመሽየት
አውመ ዲብ ቤቱ ለኣለት ምንቡ
እግል ልቀይሶ ተአትናይት። እብ
ሐቴ ቅያሰት ምስል ውቁል ደቅጥ
ደም እነብር ሀሌነ መ ናይ ዶሉ
መትወቃልቱ እግል ልትአመር
ሰበት ኢቀድር፡ ምን ልውሕድ
ሐቴ ሳምን አሰር ሕድ ለትነሰአ

ቅያስ እንዴ ሰጀልነ ውቁል ጸንሐ
ምንገብእ አጊድ ራድኢት ሐኪም
እግል ንሕዜ ሀዬ መክረት።
ዶል ለእለ ንትቀየሰ እገርነ
ክልኢቱ ምድር እንዴ ዐ’ረ ሰኒ
እግል ንትገሴ፡ እዴነ መጦር አፍ
ልብነ እግል ትግበእ፡ ምን ለገብአ
እንዴ ነሽጠ ለጸብጥ ሓጃት ክም
ጎገን መስል አው ጎልፈት እግል
ተሀሌ ዲበ አለበ፡ ሰጃይር፡ ትምባክ
ወከረ ቡን ወሻሂ እንዴ ይእንነስእ
ምን ልውሕድ ሰር ሰዐት ዋድያም
እግል ንጽነሕ ብነ፡ ምንፈሐትነ ሽን
ማይ ዓቅረት እግል ትሀሌ አለበ፡
እንዴ ሺንነ እግል ንትቀየስ ብነ።
ደቅጥ ደሙ ውቁል ሀለ
ለልትበሀል ነፈር 140/90 ምኑ ዶል
ለሐልፍቱ። እሊ ላኪን እግል ኩሉ
አዳም ሐቴ ኢኮን። ለነፈር በዲሩ

ለጠቢዐታይ ቅያሱ ድሁር ዐለ ምን
ገብእ እግል መሰል 90/60 ዐለ ምን
ገብእ እሊ ለዝኩር ሀለ ቅያስ እግሉ
ሰኒ ውቁል ደቅጥ እግል ልግበእ
ቀድር። እብሊቱ ክል ዎሮ አስክ
እብ አሻይር ደቅጥ ልሽዕር እንዴ
ኢልታኬ ደቅጥ ደሙ ከም ክም
በጼሕ እግል ለኣምሩ ለለትሐዜ።
እግል ኦሮ ውቁል ለገብእ እግለ
ብዕድ ዓዲ እግል ልግበእ ሰበት
ቀድር።
ምን ዓይለትካመ እግል ልትወረስ
ሰበት ቀድር ሀዬ እትለ ዓይለት
ደቅጥ ደም ለለአምር መታበዐቱ
አጊድ እግል ለአንብተ ልትመከር።
ደቅጥ ደም እብ መልሃዩ ለቀትል
ወለለአምስክን ሕማም ሰበት ገብአ፡
እግል ንትሀመል እሉ አለብነ።
እትለ ቅድም እንዴ እምቤ ዘከርናሁ
ዝሩፍ ክቡድ እንዴ ኢበጼሕመ
እግል ረቲነ (ቀበት ዕንታት)፡ ከላዊ
ወልብ እንዴ ለአድዕፍ አመት
እንዴ አለብነ ፈሸል ከላዊ፡ ጠሻሸት
ዕንታት አው ሰድመት ልብ እንዴ
ወዴነ ዓፍየትነ እግል ትደመዕ ክም
ትቀድር እት ልብነ እግል ኒደየ
ለአስትህል።
አስባብ ውቁል ደቅጥ ደም
ለዝያድ 90% አክል ሕድ እሙር
ኢኮን። ሰበቡ ሰበት ኢልትአመር ሀዬ
ኩሉ ስሙ እግል ትሕዬ ምኑ ስዱድ
ቱ። ምናተ ለኬልሞ አሽያእ ሰበት
ሀለ፡ ምኑ ለለርይመነ በሰር መንበሮ
ሕርየት ለእሙር ንዛም ዳፍዖት ምን
ውቁል ደቅጥ ደምቱ።
DASH
(Dietary
Approaches
to
Stop
Hypertension) ገበይ ሙነት
እግል ከሬዕ ውቁል ደቅጥ ደም

አሻይር ወጺጸት ረአስ ወዝያድ
ምን እንክር ሐር አስክ ዐረድ
ለልትሰመዐከ፡ ዐወዳዋድ ዕንታት፡
ፈተር ዓም ኢመትጠዓም ገሮብ
ወገሌ ክም ቀሲን ናይ አጫቤዕ
ወእደይ ለመስል ቱ።
እብሊ ትዘከረ አሽያእ ለልሽዕር
ነፈር እት ዕያደት እንዴ መጽአ
ሓለት ዓፍየቱ እግል ልድሌ ክም
ወጅብ ሀዬ ዶክተረት መርየም
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መርየም ሙሰ። ህቶም ሀዬ ስከር፡
ጬወ ወሽቤሕ ቶም። ሜዛን
ነፍስናመ እግል ነሓፍዝ ዲበ ብነ፡
ምን ቅያስ ወለዐል ግዝፍ ደቅጥ
ደም ረፌዕ ወብዕድ ሕማማት ክም
ከረ ስከሪ ልስሕብ። ሰበት እሊ
ገበይ መንበሮነ ምስል ዓፍየትነ
እግል ነአትመሳንየ ብነ። ዕምርነ
ምን 40 ክም ሐልፈ እሎም ሰለስ
እት ነአውሕዶም እግል ኒጊስ ብነ።
ምስሉመ ሐረከት ገሮብ እግል
ኒዴ ርያደት፡ ሽቅል ቤት ወግያስ
እብ እገር። እሊ ሀዬ ለእሉ እነስእ
ስከርያት ለአነድድ እነ፡ ለደም
እት ኩሉ ገሮብ ሰኒ ክም ደውር
ወዴ፡ አስራርነ ወልብነ ጽኖዕ
በደል ገብእ ናይ መትመጣጥ
ቅድረቱ አጊድ እንዴ ኢለበዴ ደም
እምበል ጨቅጥ እግል ልትዳወር
እቡ ሰዴ። እት ሙነትነ እሎም
ሰለስ ጸዕደ ዲብ ነአውሕድ ምን
ሐመሊት፡ ፈዋኪህ ወቅርጡጥ
ቅያስ ሰኒ ክም እንረክብ እግል
ኒዴ ንትጻገም።
ለእብ አስባብ እሙር ክም
ከረ ሕማም ከላዊ፡ ስከሪ፡ ወብዕድ
አምራድ ወአድውየት ለመጽእ
ውቁል ደቅጥ ደም ሀዬ ለሰበብ
ለእቡ መጽአ ክም ትነወከ ህቱመ
እግል ልብዴ ሰበት ቱ፡ ለገብአት
አከይ ዓፍየት እበ ዶል እንሽዕር
ዲብ ሐኪም እንዴ ጊስነ ለለስትህል
ሕክምነ ወትንቱን ክም እንረክብ
እግል ኒዴቱ ለብነ።
እሊ ዲብ እንወዴ ደቅጥ
ደምነ ውቁል ሀለ ምንገብእ ሀዬ
ደዋነ እምበል አትካራም ንንሰእ፡
ደወ አስክ ተምም በደል ጽንሐት
ናይ ክልኤ ምዕል እት ብከ እት
ሐኪምከ እንዴ መጽአከ ደዋከ
አድመኖት፡ ሐኪም ለይቀረረዩ
ደወ ኢንስአት፡ እብ እዴ ኖስከ
ደወ የአትካረሞት፡ ወምን ሐረከት
ኢመትሀካይ ነሲሐት ዶክቶረት
መርየም ሙሳ ተ።

ገጽ 6

5ይ ወዕለ መነዘመት ርያደት
ዕስክርየት ዐዶታት አፍሪቀ

ስወር
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ገጽ 7

ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ

ሕዱግ ስሌማን

“ምጅተመዕ ሽባን እግል ርሑ ወብዕዳም እግል ልግበእ፡ እግል ልትዐለም ቡ”
ሻብ ፈኪ መሐመድ
ዳውድ እት ውዛረት
ተዐሊም ፈርዕ ዕሙማይ
ምህሮ
ወመናህጅ
ኤረትርየ ሸቄ ለህለ
መሰል ሰኔት ሻብ
ቱ። ህቱ እግል
ሰኖታት
ብዞሕ
ክም መስኡል ፈርዕ
መክተብ
ብዳዌት
እት መናህጅ ኤረትርየ
ወመዳልያይ አክትበት
ብዳዌት እብ ሂገ ብዳዌት
ለ ክ ድ መ
ሻብ ቱ።
ምጅተመዕ ብዳዌት ዓዳቱ ወሳቃፈቱ እብ ገበይ ወሳእል እዕላም እግል
ልትነሸር እት መጃል ፈን ክም ኬትባይ ቅሰስ ወተማሲል ክምሰልሁመ
አሽዓር እንዴ አትዳለ እግል ፈናኔን እበ ቅድረቱ ለትሰምሐ እት
ለአረትዕ ወለሀይብ ከድም ለህላቱ።
እምበል እሊመ እት መጃል ሰሓፈት እንዴ ተሓበረ፡ እብ ብዳዌት
ለልጠለቅ በራምጅ ሬድዮ እቱ ዋከቱ ለሀረሰ ወእግ’ለ ምጅተመዕ ነፍዕ
ለቤለዩ ታሪክ ዓፍየት ወብዕድ በርናምጃት እግል ሰኖታት ብዞሕ ም’ነ
ከድም እቱ ለህለ ብዕድ ሽቅሉቱ።
ሻብ ፈኪህ ምህሮ እግል መትቀዳም ነፍስ ወሽቅል ክም አግደ
መሻቅዪ እንዴ ሐስበዩ ደረጀት ተዐሊሙ ምን ሸሃደት እት ዲፕሎመ
ለወቀላቱ።
እሊ እት ብዞሕ ካድም ለትፈረረ ሻብ ተጅርበቱ እግል ንርከብ
መቃበለት ዋድያም ምስሉ ህሌነ፡ከእግል ዮም 1ይ ክፈለ እንቀድም
እግልኩም።
አሰልፍ ምስል ፈኪህ ምን
ተአትኣምረነ?
አሰልፍ እሊ በክት እሊ እብ
ሂበትኩም ሐምደኩም፡ ግራሁ
ፈኪህ መሐመድ ዳውድ እት ሰነት
1979 እት መንጠቀት ፈዳዳ እት
ጎኜ ለትትረከብ እት አቅሊም ጋሽ
በርከ ትወለደ፡ እት ዕምር ንእሹ
ህዬ ምስ’ለ ዐለት ሓለት እስትዕማር
እተ ትወለደ እቱ ድዋር እግል
ልንበር ሰበት ኢቀድረ እብ ልጁእ
ምስል ዐዱ ሶዳን
እንዴ አተ
እት ድዋራት ከሰለ መአንብተይት
ድራሰቱ ለአንበተ ሻብ ቱ። እት
2ይ ፈስል ክም ሐልፈ ህዬ ሕርየት
ሰበት መጸት ምስል ዓይለቱ ዐዱ
እንዴ አቅበለ ሐያት ሐዳስ እት
ወጠን ሐዲስ ለአንበታ ቱ ሻብ
ፈኪህ።
ሰኣል፡ ፈኪህ እብ ከፎ በክት
መድረሰት ረክበ?
ዋልዳዬ መንፈዐት ተዐሊም
ለአምር ሰበት ዐለ፡ ሀ’ሙ እምበል
ተዐሊም እት ብዕድ መጃላት
እግል ንትበገስ ንዋይ ወለ መስሉ
በክት ለሀይቡ ይዐለ። ምጅተመዕነ፡
ምጅተመዕ ሕዳረብ ዝያድ ተዐሊም
እት ንዋይ ሰበት ልተንከብ ወፈሀም
ተዐሊም ክምሰለ ልትሐዜ ሰበት
ይዐለ እግሉ፡ እት ምግቦም እንዴ
ገብአከ እግል ትድረስ ክቡድ
ምንመ ዐለ፡ እብ ፈድል አቡዬ
እለ ደረጀት እለ እግል እብጸሕ
ቀደርኮ። ምስል ዕምር ንእሽ ምስ’ለ
መድረሰት እንዴ ሐድገው እት
ትልህየ ወንዋይ ልፈረሮ ለዐለው
መልህያምዬ ተረግ እንዴ አበልኩወ
እት ትልህየ እግል እትፈረር ብዞሕ
ዶል ጀረብኮ፡ ላኪን ሒለት ወፈሀም

አቡዬ ሰበት ሔለተኒ መድረሰቼ
እግል አትምም ቀደርኮ።
ሰኣል፡ ፍገሪት መድረሰትከ ከፎ
ዐለት?
ወላሂ እት መድረሰቼ ዶል
ነአቀብል፡ እተ መአንብተይት
ደረጀት ሰኒ ዐልኮ፡ ጀዋእዝ እነስእ
ዐልኮ። ግራሁ እት ምግበይት
ደረጀት እት እንግሊዚ ሰበት
ተዐዴ ምነ ናይ በዲርዬ ሐወንኮ
ወእት ካልአይት ደረጀት ህዬ ምነ
ምግባያም እት አነ መድረሰቼ
እት መድረሰት ቦርዲን ደቀምሐሬ
አትመምኩወ።
ሰኣል፡ግራሁ እበየ ረትዐከ?
ግራሁ እት 11 ፈስል ክም ተዐዴነ
ሕርያን እግል መደርሲን ንግበእ
ሰበት መጼነ ምስል መልህያምዬ
መጃል አድረሶት እግል እድረሰ
ማይ ነፍሒ መጸኮ ወእቱ እብ ዕልም
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አድረሶት እንዴ ደሐርኮ እግል
ክድመት ሸዐብዬ አስክለ ምጅተመዕ
ሕዳረብ ለልትረከብ እቱ ድዋራት
አቅሊም ዐንሰበ ወእብ ፍንቱይ ህዬ
እት ምዴርየት ከርከበት ትየመምኮ።
ሰኣል፡
ለምጅተመዕ
ከፎ
ትከበቴከ?
አማን ተሐይስ! አነ መደርስ
እንዴ ገብአኮ እግል ሰልፍ እብ
ህግየ ብዳዌት እግል አድርስ ምነ
አንበተው መደርሲን ዐልኮ፡ ናይ
ሰልፍ ሰበት ዐለት ህዬ ለሸዐብ እብ
ሂገ ብዳዌት እግል ልድረስ ልሐዜ
ይዐለ፡ ሐቆ ወክድ ላኪን እብ ሑድ
ሑድ ረአዩ እግል ልቀይር አንበተ።
እግልሚ ፈሀም ወመንፈዐት
አድረሶት እብ ሂገ እም ሰበት ይዐለ
እግሉ ቱ፡ “እግልሚ ምስለ ብዕድ
ምጅተመዕ ለንትራከብ እበ ሂገ ዐረብ
ወብዕደት ኢተአደርሱነ” ልብሎ
ዐለው፡ ዮም ላኪን ሰበት ፈሀመው
እምበል እብ ህግያነ አድርሱነ እብ
ብዕደት ህግየ ምጅተመዕ አድርሱነ
ለልብሎ ብዝሓም ኢኮን መንፈዐት
አድረሶት እብ ሂገ እም ሰበት
ኣመረው።
እተ ወክድ ለሀይ ብዞሕ ጅህድ
ወአትፋዝዖት እንወዴ ሰበት ዐልነ፡
እለ ዮም ርክብት ለህሌት ፍገሪት
እግል ትምጸእ አሳስ ለከሬነ እግ’ለ
ዐለት፡ ዮም እብ ሂገ እሙ ለደርሰ
ነፈር እት መጃል ሕሳብ ቅራአት
ወክታበት ምነ እብ ብዕዳት ሀገጊት
ለደርሰው ደረሰ ክም ለሐይሶመ
ፍህማም ህለው። እት መጃል
አድረሶት እት አነ እግል ክልኤ
ሰነት ከደምኮ ለሐቴ ክም መደርስ
ወለሐቴ ክም መዲር መድረሰት
እለን ሰኔታት እለንተን ለፈሀም
ምጅተመዕ እግል ንቀይር ስዱዳት
እትነ ለዐለየ።
እተ መድረሰትነ 88 ደረሳይ
ዐለው እግልነ፡ ሕነ ህዬ ሰለስ መደርስ
ዐልነ። ለምጅተመዕ መስከብ ሳብት
ሰበት አለቡ እሎም ደረሰ እብ ከም
ሒለት ቱ ሰጀልናሆም።
ሰኣል፡ እት ፈርዕ መናህጅ
ሚ-ዶል መጸከ?
ወላሂ እት ዕርፍ ከረም እት አነ
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ምን አቅሊም ዐንሰበ እት መክተብ
መርከዚ ውዛረት ተዐሊም ፈርዕ
ተዐሊም ዓም ወእብ ፍንቱይ ህዬ
እት መክተብ መንሀጅ ብዳዌት
ክም ትየመምኮ ሰበት ሐበረውኒ፡
ምነ ዕርፍዬ አስመረ መጸኮ ወእቱ
ሽቅልዬ አንበትኮ።
ሰኣል፡ መንበረት አስመረ ከፎ
ዐለት?
ዎሮት ምን ዐዱ ፈግር እት
ህለ ብዞሕ መታክል እግል ልሳድፉ
ክምቱ አኪድ ቱ፡ ምናተ ሀደፍ ቡ
ገብአ ምንገብእ ለሀደፉ ሌጠ ሰበት
ለአነጽር ለእለ ትገደአ ምን ልትገደእ
ኢለአስር እቱ። አስመረ እተ
ወክድለ ሰልፍ መንበረተ ክብድት
ዐለት፡ ማህየት ኢትከፌከ ከእት
ምግብ ሸሀር መሳሪፍ በጥር እትከ፡
ምን ብርድ ለነፍዐከ ልባስ አለብከ
ክም መልህያምከ ለልአትሐዜከ
መሻቀዪታት ወአምሩ አለብከ፡እሊ
ክሉ እግል ለአትሀርበኒ ጅሩብዬ
ዐለ አያም ዎሮት፡ ምናተ እንዴ
ሰመድኮ ተዐዴኩዉ።
ሀደፍዬ እበ ትትቀደረኒ እግለ
እብ ህግየ እሙ እግል ልድረስ
እንቡት ለዐለ ምጅተመዐዬ ከፎ
ገበይ ለልሐብሩ መምርሕ ተዐሊም
እቡ ለትዳለ አክትበት ብዳዌት
እንዴ አትዳሌኮ እግሉ መጦር
ስነኑ እወድዩ ቱ ለዐለ። እሊ ህዬ
ምስለ ምስልዬ ለዐለ መልሀዬ እንዴ
አንበትኮዉ አዜመ በይንዬ ሄርር
እቡ ህሌኮ ወአልሐምድልላህ
ተዐወትኮ እቡ። እት ክል ፈስል
ለልትዳሌ አክትበት እብ ሂገ
ብዳዌት እንዴ ትዳለ ምጅተመዕነ
ክም ብዕድ ምጅተመዓት እት
መትነፍዖቱ እቡ ባጽሕ ህለ።
ሰኣል፡እተ ሽቅል ሚ መታክል
ሳድፈከ ዐለ?
ብዞሕ መታክል ሳደፌኒ እግልሚ
እግል ሰልፍ ወክድ ብዳዌት
ትትከተብ ህሌት። ቀደሜሁ እት
ሰነት 2002 መድረሰት አነብት
እት ህሌኮ እብ ናይ ኖሼ ክታብ
ብዳዌት አደርስ ዐልኮ እት ኢኮን
እተ ወክድ ለሀይ ለፈግረ ክታብ
ይዐለ እግለ። እት ሰነት 2004 ቱ
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አክትበት ብዳዌት እግል ነአዳሌ
ለአንበትነ፡ ቀደሙ እት ሂገ
ብዳዌት 30 ሕሩፋት ክም ህለው
ሌጣቱ አምር ለዐልኮ፡ እሊመ እበ
ዳርሳም ለገብአ ብሑሳት ወእብ
ሰብ መቅደረት ሂገ ምን ካርጅ
ለትሰደ ዐለ።
ብዳዌት ርኤነ ምንገብእ እት
ገበይ ክትበተ ብዞሕ ንቃሽ ዐለ፡
እግልሚ ዎሮከ እበ እለ ሐዜ እግል
ትትከተብ ለሐዝየ ሰበት ዐላ ቱ፡
እሎም ሕነ ዳርሳም ለንትበሀል
ቱ።
እግል መሰል እብ ትግራይት
“ዐ” ወ “ዓ” ንትነፈዕ እግል ሐቴ
መዐነት ክምሰ’ለ ልብል ንቃሽ
ሕናመ እሊ ሳድፈነ ዐለ፡ ግራሁ ህዬ
ተርሚኖሎጂ ከፎ ኒዴ ለልብል ቱ
ለዐለ። እግል መሰል ዕሉም እባሁ
ዕሉም ኒበሉ ወለ ሳይንስ ኒበሉ
እንብል ወንትካሐድ ዐልነ። እሊ
ለሰበበዩ በዲር ለህግያነ ለልትሀገው
እበ ሌጠ ዐለት እት ኢኮን ለከትቦ
እበ ሰበት ይዐለት ቱ፡ ምስሊ
እሊ ክሉ ላኪን እንዴ ተዐዴናሁ
ተዐወትነ ክምሰለ ብዕዳት ሀገጊት
አስክ 5ይ ፈስል ለገይስ አክትበት
እብ ሂገ ብዳዌት ህለ እግል።
ሰኣል፡ እተ መንሀጅ በይንከ ሰበት
ህሌከ ከፎ ረታዐቱ ተአክድ?
አማንካ ቱ ዎሮት በኑ ጌጋሁ
እግል ልፈርግ ኢቀድር፡ ደለ
እግ’ለ ወዴካ ሰኔት ህሌት መስሉ፡
ሕነ ህዬ አጅያል ነአፈሬ እበ
ሰበት ህሌነ ምን ንእሾም ራትዐት
ሂገ እበ እግል ልትነፍዖ እግል
ጌመሞት እሊ ወአርትዖቱ ውዛረት
ተዐሊም እት ክል ክታብ ኣምራም
ወደርሳምለ ምጅተመዕ ወእብ
ፍንቱይ መደርሲንለ ሂገ እንዴ
አምጸት እግ’ለ አክትበት ክም
ጌሙሙ ትወዴ።
እሊ ህዬ እግል ክል ክታብ ሐዲስ
እግል ልጌሙሙ ወልሰይሑዉ
በክት ለሀይብ ቱ፡ግራ እሊ ቱ
ለልጠበዕ። ሰበት እሊ እበ ሕድድት
መቅደረትነ ሰኒ ህሌነ እግል ኒበል
እንቀድር።
ልተላሌ……
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

እዲነ ዓጃይብ ወፍክር ተ!!

አክል ሕድ እላተ ለእለ እወዴ ህሌኮ

ክልኦት መልሂት ዓሰ እግል
ልጀልቦ ምስል አስክ ግንራሪብ
በሐር ጌሰው። ሐር ዎሮት
ምኖም ዐባይ ሰመከት ጸብጠ፡
እለ ሰመከቱ እተ ጀምቢሉ
እንዴ ኣተየ እግል ልጊስ
ብጣሩ ገብአ...
ለመለሀዩ ህዬ፣ “መለሀይ
አስክ አየ እንተ?” እት ልብል
ትሰአለዩ።
ህቱ ሁዬ ክእነ እለ እት
ልብል በልሰ ዲቡ፣ “አስክ
ዐድ አነ፡ ዐባይ ሰመከት ጻብጥ
ህሌኮ ከላስ ህተ ትከፌኒ”።
ለመለሀዩ ኣዜመ፡ “ጸነሕ
ኢቲጊስ፡ ክምእነ ክምሰሌዬ
ብዞሕ ሰመክ እንዴ ጸበጥከ
ዐድ እግል ትዒር ቤለዩ።
ህቱ ህዬ፣ እግልሚ እንዴ
እቤ ክም ሰልሁ እወዴ
ቤለዩ።
ምን ሐቴ ሰመከት ወለዐል
ጸበጥከ ምን ገብእ፡ እግል
ተአዝቤ ትቀደር።
ወእግልሚ
ክምሰልሁ
እወዴ።
ለመለሀዩ አዜመ ብዞሕ
ማል እግል ትርከብ ።

ህቱ ህዬ፣ ወእሊ ህዬ
እግልሚ አትሐዜኒ ቤለዩ።
ለመለሀዩ
ህዬ
እንዴ
ጀመዕካሁ እት በንኪ ለሀለ
እግልከ ረሲድ ማል ክም
በዜሕ ትወድዩ ቤለዩ።
እግል ሚ ክምሰልሁ እወዴ
ቤለዩ።
እናስ ጽጉብ ወታጅር
እግል ትግበእ ቤለዩ።
ለእናስ
ህዬ፣
ከእሊ
ጽጋብ ወለትጃረት ህዬ ሚ
እወዴ እቦም?! እት ልብል
ትሰአለዩ።
ለመለሀዩ
ህዬ፣
ሐቴ
ምዕል ክምሰል ደግለልከ፡
ምስል እሲትከ ወውላድከ
እት ምግሳይከ እንዴ ገብአከ
ክም ሐዜከ ትትመተዕ እቡ
ቤለዩ..
ከአነ አክል ሕድ እላተ
ለእለ እውዴ ህሌኮ፡ ወእሊ ጋር
እሊ አስክ ዐቤ ወእደግልል
ወዕምርዬ በላሽ በዴ እግል
እታኬ እሉ ይሓዜ፡ ሰለም እከ
ቤለዩ ወእለ ሰመከቱ እንዴ
ተሆገለ አስክ ዐዱ ተሀርበበ
እሉ።

ለለአትፍክር
መዕሉማት
1 - ዲብ ግብለት ኮርየ የቲም እግል ትትሞለድ (ክም ኣብ
አው እም እግል ትግበእ እሉ) ክም ሐራም ልትሐሰብ፡ እብሊ
ሰበብ የታይምለ ዐድ ምን ካርጅ ምን ኢገብእ ምን ቀበትለ ዐድ
ልትሞለዶም አዳም ክሉ ረእሱ ኢረክቦ።
2 - ለነአሸት ጀዚረት ዲብ እለ እዲነ ጀዚረት “ሲ ላንድ” ተ።
መሳሐት ናይ እለ ጀዚረት እለ ምን ሜዳን ኩረት እግር ለትንእሽ
ትገብእ እት ህሌት፡ ዕልብ ሱካና ሓምስ ነሰመት ወንዛም ሕክመ
ህዬ መለክየት ውራስየት ቱ።
3 - ደረሰ እግል መድረሰት ኖሰ ክም ኢለአብወ ለትሸሬሕ
ድራሳት ህለ። ህቶም ለለአብዎም ጋራት ህለው ምን ገብእ፡ ለእበ
መድረሰት ልትሀየቦም ዋጅባት፡ ለእክትባራት፡ ለሕሰስለ ድራሰት
ወቅንጸትለ አሶቦሕ ቶም።
4 - ዲብ ውላየት ክሎራዶ አምሪካ ለልትትረከብ መዲነት
ህሌት፡ እለ መዲነት እለ ክሉ ለሸዋርዐ እብ አሳሚ ናይ ዲናሶራት
ለትሰመው ቶም።
5 - ገለ ድራሳት ክመ አከደያሁ፡ እት ብዞሕ እክትባራት
ወእምትሓናት ለልትዐረድ ነፈር፡ ለነፈር በዐል ዐዳወት ወመሽወክ
ክም ገብእ ትወድዩ፡ ወእት ረአስ እሊመ ደረጀት ጨቅጥ ደሙ
ክብ ክም ልብል ትወዴ።
6 - ርኢስ ክጡጥ ጀው ጃባን (JAL) ለሐደት ማህየት ምን
ክሎም እተ ክጡጥ ለከድሞ ሙወዘፊን ነስእ። “ወእሊ ቀራር እሊ
ህቱ ኖሱ ክም አፍገረዩ ልትአመር”።
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ቶማስ አዴሶን ፋኑስ ከህረበት እግል ልምሀዝ እተ
ከድም እቱ ለዐለ ወቅት፡
እግለ ዲብ ዋሽንግቶን
ለልትረከብ መክተብ ምልክየት ምህዞ እንዴ ጌሰ ለሀደፉ
ምን አሰአለዮ። ለመክተብ ህዬ ክም እሊ መስል መሽሩዕ
ምን ኢተአተላዩ ለሐይስ እት ልብሎ ነስሐዉ። ከዲብለ
እሉ ነድአው እቱ ጀዋብ ክምእነ ቤለዉ፡
“ኣማን ተሓይስ እለ ፍክረት እለ ፍከረት ግልት ተ፡
ወለአዳም ህዬ ዲብ እሊ መስል ሕጉዝ ኢኮን፡ በርሀት
ጸሓይ አስክመ ህሌት፡ እሊ ክሉ እግልሚ አትሓዘ”
ቤለዉ።
ህቱ ህዬ ክም እሊ እት ልብል በልሰ ዲቦም፣
“ከደሓንቱ፡ ምናተ እምበል ሸክ አምዕል ሐቴ ህሌት፡
ፋቱረት ከህረበት እግል ትድፈዖ እት ሰፍ ክም ትበጥሮ
ኣምሮ”። ቤለዮም

-

እብ ክሱስ እናስ ለትበሀለ
ምነ እብ ክሱስ እናስ

ተብዐት እብ ፈላስፈት

ለትበሀለ

ኢወድየ ዲበ።
-

እናስ እግል ሐቴ እሲት

ሀገጊት፡ ምን ለዐል ክሎም እት

ምነ ብዕዳት እብ ፍንቲት ገበይ

ቅብላት አዋልድ አንሳት በክት ለቡ

ለአቀምተ ርኤካሁ ምን ገብእ፥

እናስ፡ ለእናስ ለእግል ለአስተቅኔ

እሊቱ ለሻም ልትበሀል። ወክለን

ምነን ለቀድር ቱ።

አንስ ምስል እንዴ ትጀመዐየ፡ እግል

-

ዎሮት

መንደላይ

ምን

እናስ ሐቴ እሲት ለትወድየ እሉ

ኢረሕመት ሐቴ እሲት ሐቆ ጠርዐ

እግል ልውደየ እሉ ሐቆ ኢቀድረየ

እግልከ፡ ለቡ እት እዴሀ ክም ሀለ

እሊመ ሻም ቱ።

ትየቀን።
-

ግርመት እናስ ተብዐት

እግል ገሌ አንሳት

ተበሰም
ዎሮት መአዝን፡
እዛን እት ወዴ ምን
ወረገት እት ቅርኡ
ለረአው አንፋር፡ “እንተ
ለእዛን አፎ ምን ረአስከ
ሐፊዙ ኣቤከ” ቤለዉ።
ህቱ ህዬ እሊ ጋር እሊ
ዲበ ጋዲ እንዴ ጌስኩም
ለጋዲ ምን ትሰአሎ ምኑ
ለሐይስ ቤለዮም። ህቶም
ህዬ ለጋዲ እግል ልትሰአሎ
አስኩ እንዴ ጌሰው፡ ዶል
ለእተ ባኩ በጽሐውተ
“አሰላሙ
ዐለይኩም”
ቤለዉ።
ለጋዲ
ህዬ
ለክርንቶም ዶል ሰምዐ፡
እቅምት አበለዮም ወሐር
ደፍተር አፍገረ ከእግል
መድቲት ቀላልዑ እንዴ
ዐለ፣
“ወዐለይኩም
ወሰላም” ቤለዮም!

ወለት አንሳይት እት ገበይ

እግል ዎሮት እናስ ኣብተሰመት

ትስሕበንመ

እሉ ምን ገብእ፡ አሰረ ልስዔ፡

እት ኢኮን፡ ለበዝሐየ ምነን ላቱ

ወእናስ እግል እሲት ተበሰም ወደ

እብ ስብነቱ ወፈራሰቱ ልግበእ

ምን ገብእ ህዬ አሰረ እግል ልስዔ

እት ኢኮን ግርመቱ ብዞሕ ሕስር

ትተምኔ።

ለሔሰው ሐካይም ዲብ እለ እዲነ
እሎም ተሉ ሓካይም ምስሎም መሳኔከ ምን ገብእ፡ እንተ
ወሓካይም መርኢትኩም ዳኣሙ ገብእ። ከእሎም ሓካይም እሎም
ሰኒ ሓይሳም ሓካይም ቶም። ከእግል ትትኣመር ምስሎም ኣስማዮም
እግል ነአስእለከ። ወሰኒ እንዴ ተኣመርካሆም ከእሎም ተሌከ ምን
ገብእ፡ ምን መጋይስ እት ዕያዳት ወመጋባለት ሓካይም በሪ እንተ።
ከህቶም እሎም ተሉቶም፡
1 - ምን ሲቶ ማይ አብዜሕ።
2 - ስካብ ዐደድ ክፋየትከ ስከብ. ምን ገጽ ላሊ።
3 - ውልዋል ሳፊ።
4 - መጋይስ እብ እገር (እት ምዕል ሰር ሳዐት ለገብእ)።
5 - ለትመዛዘነ ዑፉይ ሙነት።
6 - እንጭሮርሓይ ጸሓይ።
7 - መዐር።
8 - ወሐበት ሶደ ቶም።

ዝበድ ደዖታት
ነፍስከ እግል ተአትሓይስ “ድንጉር
ወቅት ለልትበሀል ይሀለ” ወእትለ ሔሰት ደረጀ
እግል ትብጸሕ ፍንቱይ ዕምር ኢለአትሐዜከ። ልብከ
ለሀንድግ አስክመ ሀለ፡ አስክ እለ ለበክት እት
እዴከ ሀለ።

አርቡዕ 15 ማርስ 2017

በሀል
-

አፍካርከ ልብ
ክሬ እሎም፡ ምስምሳሁ
ህዬ እሎም አፍካር እሎም
ሰበት ቶም ለሐር እት
አዕማል ለልተርጀሞ።
- ጽልመት ርኤከ ምን
ገብእ፡ እት ሰልፍ ክሎም በርህ
ክሬ።
- ዝልም ርኤከ ምን ገብእ፡
እት ሰልፍ ክሎም እበየ።
- ክል
ሰንዐት
ክም
ኢትትቀደር እንዴ ገብአት
ትረኤተከ ምን ገብእ፡ እብለ
እለ ገአት ትግበእ ሰርግለ።
- እዲነ
ዋላ
ገጽከ
ተሐት እግል ትሸልህተከ
ለነዌት ትምሰል እትከ፡
ቃውመ ወምን ሐዲስ
ክም ትፈግር ውዴ።

ገጽ 9

ን ወዓዳት

ፈ

10ይ ክፋል
እም ሰሚረ ውላደ ክም
አትሳከበት፡ እግል አብ ሰሚረ “እሊ
ሰብ እሊ ቀደም እለ ሽፍርነ ኣትያም
ምን ኢገብኦ ዮም ሚ ዲብ ለሐዙ
ማጽኣም ዐለው ደሐኖምቱ፧” እንዴ
ትቤ እግል ትትሰአሉ ሰተተት ወሐሬ
ህዬ፡ ጠቢዐት ፍድብ ወጨቅጥ አብ
ሰሚረ ብእሰ አክል-ሕድ ሰበት
ተአምር፡ “እግልሚ እሸፍግ ህሌኮ
ኖሱማ ሚኢለአስእለኒ፧ ሰሚረ ምስል
ዋልዳመ ገብአነ ምን ገብእ እምበል
ጎማቼ ትገብእ ሚቡ ሐርመ” እንዴ
ትቤ ምትክራረ ጸብጠትከ ገብ እብ
ስካን ትቤ።
አርድ ክም አመሉ እግል
ልጽባሕ ምን እንክር ምፍጋር
ጸሓይ ሸማክ ወደ ወአትባርሀ።
ለሳክብ ምዪይ ለዐለ ሰራይር ክም
አክራናት ኩርያ ከልወት ጨንገር
እንዴ ልብል ለጥዑም አክራናቱ
አስመዐ። አብ ሰሚረ እንዴ ትወደ
ምስግድ እግል ሊጊስ ብላዩ እንዴ
ልትወናዘፍ፡ “የሀይ እሲት እም
ሰሚረ! እግልኪ ኢኮን የሀይ፧
ለሼጣን ሸፈትለ አሰብሑ ከረ
ዲበ ጸነ፧ እግል አልኣክራመ ሕሰቢ
ክብ-በሊ ከፈርድኪ ንስኢ” እንዴ
ልብል ገሳገሰየከ ጌሰ ምነ።
እም ሰሚረ እለ ምሴት እለ
ለጋሻሀ እግል ትሳሬሕ እንዴ ትቤ
ሰበት አምሴትቱ ሊኢኮን፡ ሀረሶት
ብዕዳም ለለአትሐዝየ ኢሲት እንዴ
ኢትገብእ፡ ስካበ ስካብ ዕዝሎቱ። አብ
ሰሚረ እንዴ ኢለአቀብል ቀንጸት
ወትሰሌትከ ተሓሲናተ ሐቆለ
አትመመት፡ እሳተ አትቃርሐት
ወምነ ሸቀለበትለ ኣላት ቡን ኮስኮስ
እንዴ አፍገረት፡ ምነ ሕልዊት
ቀየሕ ዐሺነት ቡነ ጭቅመት ቡን
ጥረይት እንዴ አፍገረት፡ እተ
ኮስኮስ “ብስምለ እብከ አምሴነ
ወእብከ አጽበሐነ፡ ላሊ ኬር መዬከነ
መዓልኬር አውዕለነ፡ ያረቢ ኣፋት
ሰክር ወአረጊት ደማድም፡ በዐል
ኬር ኬሩ ሀበነ ወበዐል ሸር ሸሩ
ክልአነ” እንዴ ትቤ፡ እተ ነሰስለ
ዋልም ለዐለ እሳት ሞኦሻት ቡነ
ቀሌት። ለለብታለ እሳት እንዴ
ሰልፈደተ እግል ኢትሕረር ምነ
እንዴ ትትደገግ ቡነ ቀሌትከ ዲበ
መሽረከት እንዴ በልሰተ፡ ዲበ
አምዒት ሕንጁራይ መውግእ
ሐባት መሪር ከሬትከ ወግአተ
ወዲበ ጀበነተ ሴመተከ ከተኬተ።
አብ ሰሚራመ እተ እት
ምግብ ሕለቶም ለዐለ ምስጅድ
እንዴ ትሰለ፡ ለሕብር አብነፋሕ
ለትመስል ሐብሸይት መስበሐቱ
እንዴ ለአትዋርድ ወተሊለት እንዴ
ወዴ መጸ። ለቡን ህዬ ክምሰለ
ምጽአቱ ትትጸበር ለዐለት እንዴ
ትመስል፡ ህቱ እበ ባብለ ቤት ጋእ
ለአበለያተ፡ ፊሪ-ሪቅ እብ ፍልሐት
እግል ቲበል አምበተት። ለሰላየትለ
ከዐሌ እንዴ ከረ ለመስበሐቱ
እንዴ ለአትዋርድ፡ እም ሰሚረ
ረአስ አስክ ተዐሌ እግሉ ክም
ጅነ ፈጢም ለምን ምጣየት ከሮት
ሐሊብ ለሸፍግ እንዴ ልትሐዋረረ

ሙሰ መንደር

“ስ’መዕ ክልኦት ከበር”
መዴተት ትም ቤለ ምነ ወሐሬ
በሊሱ ትትጸበር ክም ህሌት ኣምር
ሰበት ዐለ፡
“ሕናመ ግድም ለእንከልእ
እቡ ሰበብ ሰበት ኢዐለ እግልነ፡
ሃይባምኩም ህሌነ ላኪን፡ ዐድ እመ
ወዐድ አቡሀ ትሰአሎ ከዐቅብሉነ
እምቤሎም” ሐቆ ቤለየ “እሊ
ሰኣል እሊ እግልሚ ትሰአልክዩ፧”
እበ ለትመስል እሻረት ክምሰል
ድሙ ወለት ቤት ርኢ፡ አሽለማለመ
እግለከ አከይ ግንሐት ገንሐየ። እም

ሰሚረ ላኪን ክም ዋልደይት፡ ፈቴኮ
ወአቤኮ ለልብል በሊስ ኢሀበት።
ዲብ ገቢልነ እብ ዓዳት
ወለመድ፡ ወለት ትግብእ ወሕጻን
ስነት ህዳይ ዶል በጽሖ፡ ለሕርያን
ዲብ ዋልዴኖምቱ። እሊ ህዬ፡ በቀል
እግል ትትዛቤ ሐቆ ሐዜከ እመ
ግነሕ ከትዛቤ ክምሰለ ትትበሀል፡
ለዋልዴን ምነ ውላዶም ወለዐል
እት ናይ መስተቅበል መነብሮሆም
ወሸሪክ ሐያቶም፡ አምር ሰኒ ሰበት

ቦምቱ እግል ልትበሀል ቀድር።
ከእሲት ሐዜከ ምን ገብእ ለእመ
ወለአቡሀ ወለመወለደ ከአፎ
ክምሰልቶም
ለዋልዴን
ሰበት
ለአሙሮም፡ መብዝሑ ወቅት
ሕርያን ሸሪክ ሐያት እብ ዋልዴን
ልትቀረር። ወለትመ አቡሀ ወልደ
እንድኢኮን፡ እብ በኑ እግል ለሀበ
ወልክለአ ለዓዳትለ መጅተማዕ
ኢሰሜሕ እግሉ። ምን ሐረስ እሊ
ሰሚራመ፡ አቡሀ እግል ሔዝየተ፡
ዐድ አብዕቦታተ እግል ልትሰአሎ
ወህቱ ምን እንክሩ ሃይቦም ክም
ሀለ ሕቡሮም ዐለ።
ትተላሌ ........

ምን ገጽ 2 ለተላለ......
ለናይ መትወራራስ በርናመጅ
ፍንቱይ
ዝክርያት
ለሐድገ
ዲበ ምን ገዳይም መተልህየት
መዐልመት ስዒደ እድሪስ ፋይድ፡

ሸባብ ነፍሶም እግል ልጠውሮ ሌጠ
ልትበገሶ ድኢኮን በክቶም ፋዬሕ
ክምቱ እግል እግል ትርኤ ክም
ቀድረት ተሓኬ። ዝያድ ለለሐብን
ሀዬ ትቤ ስዒደ፡ ለብኑይ ሀለ ዐማር

ቀለብናሀን፡ ሕነ ህቱ ኢኮን ለለሀመነ፡
ለእብ ዐመል አርአያናተ ምርወት፡
ኤማን፡ ኢመትሐላል ምን ኩሉ
ተዐቤ። ንየት ሀሌት ምንገብእ
ለኢልትበጸሕ ሸይ ክም ኢሀለ ሰበት

እት ኩረት እገር አድሕድ እግል
ትደርክ ወተአውድቅ ለኢተርፍ
ክምቱ እንዴ ፈቅደት፡ ለእማት
አክለ እንዴ ሐብለከየ ምነ አዋልድ
አውደቀያከ
“ፍዛኪ
እግበእ
ቀተልኮኪ!” ትብል እት ሀሌት፡
ላመ አዋልድ ምን እማተን ዶል
ለአሸክተ አው ለአወድቀ “አባይኪ!
ይመ፡ አድሐንኮኪ ገሌ! ልብላከ
እንዴ ትወለበየ ለሀርሳሀን። እሊ
ሀዬ እበ ኦሮ እንክር ፍቲ ወሐናነት
ውሉድ ወዋልድ፡ ወእበ ካልእ
እግል ሐዮትለ ርያደት ንየት
ለለአዘይድ በርናመጅ ሰኒ ምን
ገብአ ሰኒ ፈቴቶ። ርያደት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ ለእት ዐዲ ሃሎ ገብእ
ለሀለ ሸባብ ተዕሊም ወምህነት
ለሴፌ ተእሂል ወሽቅል ኤረትርየ
ዲብ አዳመ ትወድዮ ለሀሌት
ክስአት ረአስማል ክም ረኤት፡
ለዲብ ማትሪክ ኢነጅሐነ ወንቅጠት
የአምጸእነ እንዴ ቤለው ለልግሁ

ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እሊ ወዱ
ለሀለው ምን ኩልያትነ ለትደሐረው
መሀንድሲን፡ ምን ደውረት 27
ወእንዜ ለሀለው ውላድ ሳወ ወዴሽ
ዐማር ውላድ እለ አርደት ሹሃዳ
ቶም።

አርአያነ፡ ሕናመ ኩረት እገር ክም
ኢነቀልለ ወመሻረከት አዋልድ
ደረጀተ ክም እንወቅል እብ ልብነ
ገለድ አቴነ እንዴ ትቤ እበ ፍክረት
ተዐጀበት።
እሊ ከዛን ለከለፈዩ አርዛቅ ሰኒ
ዐቢ ክምቱ ሸክ ኢሀለ። ላኪን እግል
ረህየት ፈጅር አርድየት ለአጠፌሕ
ሀለ። ለአርድየት ሀዬ እብ ሸባብነ
ትጠፌሕ ሀሌት። እብሎም ውላድለ
ሴዕ ቆምየት፡ ውላድ ብሩር
ወመዲነት፡ አንስ
ወተብዐት፡
ምስል እት ደርሶ ወከድሞ ንዋይ
ወአዳም ምስል ትርበት እንዴ ገለ
አርደት ቃድድ ለዐለ ጃዋት ዲብ
በሐር እንዴ በደለዎ፡ ሰኣን ሐቴ
ዝላም እተይ ስነቱ እት ልርእዮ
ተርፍ ምኑ ለዐለ ሐረስታይ ዲብ
ሰነት ሰለስ ደርበት ክም ለኣቴ ወዱ
ለሀለው፡ ላሊ ወአምዕል ምስል
ሐጻይን ልትጋደሎ ለሀለው ሸባብ።
ከእማቶም እት እዴሀን ለረክበያሀ
እንዴ ጾረየ ምስሎም ምን ልውዕለ
ከብድ ደማን መሳዋት አጥለለየ።
ዝያረት ሐቴ ምዕልመ ትግበእ
ጋነን አስከበት።

ኬትባይ ዐሊ አቢብ እድሪስ

ትጸበረየ። ህታመ ኢአደገት ምኑ።
ለቡን ክም ሮገት ወሳሕበት ሐቆ
ተአከደት ምነ፡ ሐቤተት ልባን
ዐደኒ ዲበ ገሀር እንዴ ለክፈት እተ
ፈጃጂን እብ እዴሀ ስከር እንዴ
ትካሬ “ለቡን አልፋትሐ ወደው
እግለ” ቴለቱ።
አብ ሰሚራመ “ብስሚላሂ ነቢ
ልሕደረ ወአስሓቡ ወክለፋሁ!
ሐስነት
ማይትነ
ወከራመት
ሕያይነ፡ አልፋትሐ አልሐምዱ
ልላሂ ረቢ ለዓለሚን-------ወለት
ዳሊን ኣሚ….ን!“ እንዴ ልብል
ለመስበሐቱ እተ ቅልጭምለ እዴሁ
ለድማነይት እንዴ ተሀንጦጥል ደዓሁ
ወደከ ለእም ሰሚረ ለመጤቱቱ
ፍጃን ቡን እት ልትሀናፈት፡ እም
ሰሚረ እበ ምስጢሩ ለኢተአመረ
እግለ ተልቡስለ ምሴት ቀዳሚት
ማጽኣሞም
ለዐለው
አንፋር
እግል ትትሰአሉ አርወሐተ እግል
ተአትዳሌ እተ ምግሳየ አንገሳገሰት
ወሐመጣመጠት። ሐሬ ላኪን
አርወሐተ ረቢ እንዴ ሀበተ፡ አብ
ሰሚረ ምነ ፍጃኑ ሳልሰይት ፊት
ክም ቤለ “ለማሌ ምሴት ማጽኣም
ለዐለው ከረ አብ ዓሸ ሳልሕ፡ ሚ
ዲብ ለሐዙ ማጽኣም ዐለው፧”
ቴለቱ “እተ ለኢከሰኪ ጋር እዴኪ
ኢተኣቲ!” እግል ኢሊበለ እንዴ
ትፈርህ፡ እበ እት መደት ንእሻ
ውላዳት አሰሬሁ በዱ ክም ዐለው
ለለአሽር፡ ሐንቴለ ሰር ወሬሕ
ለመስል ሐወጅብ ፋሪ ለሐበራብር
ለዐለ ዕንታተ ፋሪ እንዴ ሰርቀት
ዲብ ትገንሑ። አብ ሰሚረ ለእብ
ቀሎት እንዴ ልትጤበብ ልትሀናፈቱ
ለዐለ ፍጃኑ እት ከሬ፡ “ከረ አብ
ዓሸ ሳልሕመ፡ እግል ኬር ማጽኣም
ዐለው” እንዴ ልብል በሊስ ሐጪር
ሀበየ ከድገምለ ፍጃኑ ትጸበረ።
ገሌ ሸክ ለበ እንዴ ትመስል
ህዬ፡ “እላቱ፧ አሰናይ ሰብ ደሐን
ገብአው። አነ ህዬ መትለባሶም
ኢተአመረ እግልዬ” እንዴ ትብል
በልሰት ዲቡ ለዲብ ከብዱ ሓብዑ
ምነ ለዐለ ምስጢር እግል ተኣምር
ንየት ዲብ በ።
አብ ሰሚረ መዴተት ትም ሐቆለ
ቤለ እንዴ አትለ “ከረ አብ ዓሸ
ሳልሕ፡ እግል አሕመድ ወድ ሳልም
ሑሁ ሰሚረ ዲብ ለሐዙ ማጽኣም
ዐለው” ቤለየ ለእግሉ መጤቱ
ፍጃን ድገም እንዴ ልትከበት ምነ።
እም ሰሚረ ለዓሽለት ዲበ ለዐለት
ጊመት ፈርሀት እንዴ ትገልጸጸት
ምነ፡ “አ-----ሀ-----“ ትቤ አብ
ዕያለ ለድግም እግል ለአተላልየ
ከዲብ ኣክረተ እግል ለአብጸሐ
እግለ ዲብ ተሐዜ፡
“ሞላድ እንዴ ለሐዜ ለመጽአ
ወልትሀየብቱ ወልትከላእ። ከእንቱም
ሀብኩም ሚከለአኩም፧” ለዲብ ልበ
ረግሰ ለዐለ ሰኣል ቀደመት ዲቡ።
አብ ሰሚረ እናስ እንዴ እንቱ
እተ እሲቱ ለቀደመቱ ዲቡ ሰኣል
በሊስ እግል ለሀብ ክም ክጅል
ወሕምቅነ እንዴ መስል ዲቡ፡
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 11

መዐልመት ስዒደ እድሪስ
ሻበት መተልህያይት ኩረት
እገር ማነ ሐጎስመ እብ እንክረ፡
ኩረት እገር ህተንመ ኢመሽገያሀ፡
እለን እግል ንምሰል እግል
ለአውርሳነ መትበጋሰን እግልነ
ድራሰት ዐባይተ። ፡ 4 -1 ምንመ

አርቡዕ 15 ማርስ 2017
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ረመዳን መ/ኑር ታይብ

እት አስመረ ለገብአ 5 ወዐለ ኦስማ ተመ
ይ

ዮም ሰንበት ንኢሽ እጅትምዑ
ለአንበተ 5ይ ወዐለ ኦስማ ማሌ ለሀ
ቀዳሚት እት ሆቴል አስመረ ፓላስ
እበ ተሀየበ ሸርሕ-ካቲመ ተመ።
ለእት ኮንፈረንስ ኤክስፖ
ወአስመረ ፓላስ ለገብአ ወዐለ
ድቡእ፡ እግል ሰለስ አምዕል ሐቆለ
አተላለ ምሽተርከት ድወል ሐዲስ
ርኢስ፡ ናይብ ርኢስ ወልጅነት
መርከዝየት ሐረው።
ወድ ቡርኪናፋሶ ኮሌኔል ከቢሬ
ዳቪድ እግል 4 ሰነት ሜርሒት
እንዴ ረፍዐ ርኢስ ኦስማ እግል
ልግበእ ልትሐሬ እት ህለ፡ ወድ
ግብለት አፍሪቀ ብርጋደር ጀነራል
አሽቶን ምሊንዳይ ሲባንድ ህዬ

ናይቡ እንዴ ገብአ እግል ልክደም
ክርን ረክበ።
እምበል እሊመ 18 ለአንፋረ
ሐዳስ ለጅነት መርከዝየት ኦስማ
ትትሐሬ እት ህሌት እግል እሊ
5ይ ወዐለ ለትሐድረት ኤረትርየ
ህዬ ዕዱእ እለ ለጅነት እለ ጋብአት
ህሌት።
እሊ 23 ደውለት ለአሻረከ ወዐለ፡
ኤረትርየ፡ ጀምሁርየት ግብለት
አፍሪቀ፡ አልጄርየ፡ ጊኒ፡ ካሜሩን፡
ኬንየ፡ ኡጋንደ፡ ቱኒዝየ፡ ታንዛንየ፡
ዲሞቅራጥየይት ጀምሁርየት ኮንጎ፡
ናይጄርየ ሰኔጋል፡ ኣንጎላ፡አይቫሪኮስ፡
ዛምብየ፡ ቦትስዋና፡ መውሪታንያ፡
ቡርኪናፋሶ ማሊ፡ ኮንጎ ብራዛቪል፡

ሞሮኮ ወብሩንዲ ቶም። ውቁላም
ድባጥ ዴሽ ለልአከየ ወለ አሻረከየ
ድወል እት ገብአ፡ እተ ተልየ
ሰኖታት ለገብእ ወራታት ርያደት
ክምሰልሁመ እብ ክሱስ ማልየት
ናይለ መሕበር ለከስስ እትፋቅየት
እተ ክም ሳደቀው ትወደሐ።
ምን ለአነብት 23 ሰነት ዋዲ
ለህለ መሕበር ርያደት ዴሽ ቃረት
አፍሪቀ፡ ኤረትርየ እሊ 5ይ ወዐለ
እግል ትትሐደር አግደ ለትሐሬት
እቡ ምስምሰ እተ መሕበር ተአርእየ
ለዐለት ሐረከት ሰኔት ክም ሰልሁመ
ለልአትሐዜ ርሱማትለ መሕበር
እት ወክዱ ሰበት አትመመቱ
ክም ቱ ሐዲስ ርኢስለ መሕበር

ፈሪቅ ቀይሕ በሐር ትንፋስ ረክበ
እት ሐምስ ጅግረ አክልሕድ ለፈግረ ፈሪቅ ቀይሕ በሐር
እግል መሰጅዒኑ እሹቅል አስመነ።
ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ ላኪን
እት 6ይ ጅግራለ ሊግ ምን ፈሪቅ
ሲቲ ሰንተር ሰለስ ንቅጠት እግል
ልጅመዕ ሰበት ቀድረ፡ እግሉ
ትንፋስ ወእግል መሰጅዒኑ ሰአየት
ለሀበ ዐለ።
ክልኦት ለፈሪቅ እተ ወደወ
ትልህየ እተ ሳልፋያት 45 ደቂቀትለ
ትልህየ ፈሪቅ ቀይሕ በሐር እት 15
ደቂቀት እብ ገበይለ ዮም ዓመት
ምን ፓራዲዞ ለትዛበዩ መተልህያይ
ዮናስ ተክላይ ለሰጀለዩ ጎል እቡ
ሜርሒት ጸብጠ።
ዕርፍ እት ተሚመ እት 45
ደቂቀትለ ትልህየ እት ምግብ
ለልተልሄ ሄኖክ አብርሃም ለኣተዩ
ካልኣይ ጎል ሜርሒት ፈሪቅ በሐር

ቀየሕ ምን 1 እት 2 እብ 0 እግል
ልወቅሉ ቃድር ዐለ።
ግረ እሊ ጎል እሊ ለትረአ
ጀርቤታት ክልኦት ለፈሪቅ እት ጎል
እግል ልትበደል ሰበት ኢቀድረ፡
ትልህየ እብ ሜርሒት በሐር ቀየሕ
እግል ዕርፍ በጥረት።
ግረ ዕርፍ ለገብአት ትልህየ 45
ደቂቀት፡ እት 60 ደቂቀትለ ትልህየ
ፈሪቅ ሲቲ ሰንተር ጎል ሰበት ረክበ
መሰጅዐት መተልህየት ወመደርብ
በሐር ቀየሕ አዜመ ለኣዩዶም
እግል ኢልድገሞ ፈርሀት ወደው።
ክም ፍገሪቱ መደር ፈሪቅ
በሐር ቀየሕ አማንኤል ከሐሳይ
እት ከራሲ ቅያር ግሱያም ለዐለው
መተልህየቱ እብ ቀደም ትሌ አስክ
ሜዳን እት ሳርሖም ትረአ፡ አከረቱ
እንዴ ሰኔት ህዬ አስክ ቦርቴለ በሐር
ቀየሕ ለትለአከ ኩወር ማይ ብሩድ

እንዴ ገብአ ሰበት ሐልፈዩ ትልህየ
2 እብ 1 ተመት ወፈሪቅ በሐር
ቀየሕ እግል ሰልፍ ወክዱ ግራለ
ትሉሉይ ተዓድል ሰለስ ንቅጠት
ረክበ።
ግራ’ለ ትልህየ መደርቢን
ክልኦት ለፈሪቅ ለሀበዉ ረአይ ዐለ፡
እብ መደርብ ፈሪቅ ቀይሕ በሐር
ምን ነአነብት፦
“ቀደም እለ ገብእ ለዐለ አክጣኣት
እት ፍንጌ ገዳይም ወሐዳይስ
መተልህየት ኢመፋሀመት ትልህየ
ሕድ ሰበት ዐላቱ፡ አዜ ላኪን እሊ
እንዴ አስኔና ማጻም ህሌነ እሊ ህዬ
ፍገሪቱ ቱ” ቤለ።
መደርብ ፈሪቅ ሲቲ-ሰንተር
አፎም ሀይሌ ህዬ፡ “ምን ሰልፍነ
ለ45 ደቂቀት እግል ንትነፈዕ እበን
ሰበት ኢቀደርነ ሰለስ ንቅጠት
እንዴ ከሰርነ እግል ንፍገር ቅሱባም
ህሌነ” ቤለ።

እንዴ ገብአ ለትሐረ ኮሌኔል ካብሬ
ዳቪድ ግራለ ወዐለ እተሀበዩ ሸርሕ
ሰሕፊ ሐበረ።
እት ደንጎበ ሐዳይስ መስኡሊንለ
መሕበር እተ ቤለዉ፡ ኤረትርየ
እሊ ወዐለ እብ ገበይ ሳፍየት
እንዴ ጸብጠቱ እብ ዐውቴ እግል
ልትመም ለአርኤቱ ካድም እት
ለሐምዶ፡ ኤረትርየ እት ርያደት
ዴሽ ታሪክ ገዲም ሰበት በ፡ ወአስክ
እብ ደረጀት እዲነ ለልትሰመው
ርያድዪን አትሌታት ምን ዴሽ
እግል ተአፍሬ እብ ቅድረተ
እት ለአቀርዶ እበ፡ ጅግረታት
ኩረት እግር ወጅግረ መላከማት
እብ እህትማም ዛይድ ክም ገብእ
ወደሐው።

ግረ እለ ብዕድ ወራታት ርያደት
እግል ልወስኮ ክምቱ እንዴ ሐበረው፡
ሲዝም ለነዝሙ ጅግራታት ርያደት
እቱ መሻረከት እግል ተሀሌ እግሉ፡
እምበል አመቅርሖት ጅግራታትመ
እት ሂበት ተአሂል መአህለትመ
እህትማም እግል ልትሀየቡ ክምቱ
አፍሀመው።
አግደ ለእት ኬንየ ምን ሽቅል
ባጥር ለህለ መርከዝ ተአሂል ርያደት
አፍሪቀ (ARDC Africa region
development centre) ምን
ሐዲስ እግል አፍዝዖቱ ወአተላላዩ
እግል አከዶት በርናምጅ ክም
ህለ ሸርሐው መስኡሊን መሕበር
ኦስማ።

ላሊገ ስፓንየ

ሜርሒ ላሊገ ምን እዴ በርሰ እት ርያል ማድሪድ ተዐዴት
እት 27ይ ጅግረ ላሊገ ስፓንየ ሕሳል ሜርሒት ጻብጥ ለዐለ ፈሪቅ በርሰ ምስል
ፈሪቅ ዲቨርቲቮ ለከሮንየ ለወደየ ትልህየ ምን ሜርሒትለ ሊግ ለደርገገቱ ዐለት።
ትልህየ እት ሐንቴ መራቀበት መተልህየት በርሰ እግል ዝያድ 40 ደቂቀት ሐቆለ
ጌሰት ቀደም ዕርፍ ለዐለት ትልህየ እግል ትትመም 5 ደቂቀት ክም ተርፈ ምነ፡ ፈሪቅ
ዲቨርቲቮ ጎል ረክበ፡ ምናተ ሜርሒቱ እግል 5 ደቂቀት ሌጠ ጋይሰት ዐለት፡ ፈሪቅ
በርሰ እት 46 ደቂቀትለ ትልህየ ጎሉ ሰበት በልሰ።
ግረ ዕርፍ ለዐለት ትልህየ እግል በርሰ ለትሰዴ ሰበት ይዐለት ህዬ፡ ፈሪቅ በርሰ
ጎል እግል ልእቴ እቱ ትጀበረ፡ እብሊ ህዬ ትልህየ እብ ሜርሒት ፈሪቅ ዲቨርቲቮ

ለከሮንየ 2 እብ 1 እንዴ ተመ ምን ፈሪቅ በርሰ ለነዝዐየ ሰለስ ንቅጠት፡ ፈረቅ በርሰ
እብ ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ሜርሒትለ ሊግ እግል ልትነዘዕ ምኑ ቀሰበየ።
ፈሪቅ ርያል ማድሪድ እብ እንክሩመ ምስል ፈሪቅ ራያል ቤትስ ለወደየ ትልህየ
ምን አከጀህ ደሐነ እት ኢኮን ብዞሕ ጀርቤታት ሳደፈዩ።
ትልህየ እት 25 ደቂቀተ ጎል እት ፈሪቅ ርያል ማድሪድ ሰበት አተ ፈሪቅ ርያል
እት ሀረከት ክሩይ እት እንቱ ክርስትያኖ ሮናልዶ ሰአየት ለልሀይብ ጎል እት 41
ደቂቀት ለትልህየ ሰበት በልሰዩ ትልህየ 1እብ 1 አተላሌት።
78ይት ደቂቀትለ ትልህየ እግል ፈሪቅ ርያል ቤትስ ፋል እኩይ እንዴ ጸብጠት
ለመጸት ዐለት፡ እግልሚ መተልህያይ’ለ ፈሪቅ እበ ወደዩ ከጠእ ምን ሜዳን ሰበት
ትጠረዘ ለበክት እግል ርያል ማድሪድ ዝያድ ፈትሐ።
እት 81 ደቂቀት’ለ ትልህየ ፈሪቅ ርያል ምን ተዓድል ለትባልሕ ኩረት እት
ሸግዒት ርያል ቤትስ ሰበት ወሸቀወ ትልህየ 2 እብ 1 ተመት።
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መሓመድ ዳፍላ

ለካልኣይ ገጽ ሰብ ሹህረት ሆሊዉድ
ሸዐብ
ወዓዳቱ
ምን ዓዳት ወለመድ ደረጃት መጅተመዕ ህንድ

መትመራምረት ተኣሪክ ክምሰለ
ወድሕዎ፡ ቀደም መትወላድ ነቢ
ዒሰ፡ ሰልጠነት ‘ብራህመ’ እት
ህንድ እት ተሐክም እት ህሌት፡
እግል ህቁቅ ወወጅባት ህንድዪን
ለወድሕ
“መኑ”ወ”መንዱሃር”
ለልትበሀል ቀዋኒን ወክም ዲን
ለልትርኤ ፋግር ዐለ።
እት ሳልፋይ ክፋል ናይ እሊ
ክታብ፡ ምነ አጅል ድሒን እለ
ዐለም ረቢ፡ አርበዕ ደረጀት በሀለት
ምን ገጹ፡ እደዩ፡ መጋባቱ ወእገሩ
ክም ከልቀ ወምን እሊ አሳስ እሊ
መጅተመዕ ህንድ እብሊ ሰበብ እሊ
እግል ልትካፈል ለለአተአምን ክቱብ
ሀለ። ሰበት እሊ ህዬ ለመጅተመዕ
ምን ገጽ አስክ እገር ክመ ደረጀቱ
እግል ልክደም ለለአዝዝ ቱ።
እት አወላይ ደረጀት ለልትረተቦ
ብራህማ ቶም። እሎም ክሎም
ሜርሐት ዲን ሰበትቶም፡ ክም
መድሑሪን ወምን ለቀለ ወመቀደስ
ክፋል ገሮብ ረቢ ለትከለቀው
ክምቶም
ሰበት
ልትአመኖ።
ኩለ እዲነ እግሎም ክልቅት
ክምተ ወርዝቀ እግሎም ክምቱ፡
ለትሸንሀወ ሓጀት እት ወቅተ
እግል ትትሀየቦም ክምበ እግሎም
ሐሸሞት ወአክበሮት አጅር ክምቱ
ልትአመን። እተክምሰልሁመ እት
አዪ ቀርየት መጽአው ምን ገብእ፡
እግሮም ክም ጥልት ሰበት ትትነሰእ
ከብቴሆም፡ ሕድርኖቶም ወእግሎም
ሂበት አስክ ሳብዕ አብዕብ ናይለ
ዌድያይ ስን ሰዋብ ክምተ ለአምኖ።
ለብዕድ ደረጃት ክሉ እቦም እግል
ልትኣዘዝ ወልትመረሕ ቡ። እሊ
ክእነ እት እንቱ “ብራህመ” እብ
እንክሮም ክም ክትብ መቀደስ
ለለአምኖ እቡ “ኣልዉዳ” እግል
ልቅርኦ ወልፈስሮ እግሎም፡ ዘካት
እግል ልትከበቶ ወ ለአትፍዝዖ
ቦም።
ምሉክ “ካሽታሪ” ህዬ ተአዛዝ
ብራህማ
እግል
ለአትምሞ
ልትቀሰቦ። እት ወቅት መእከይ
ወሕሩባት ህዬ ህቶም ወእት
ሐንቴሆም ለልትቀየድ ዴሾም
እምበል እጃዘት ወረደ ብራህመ፡
እትለ ዐለም ልግበእ ወእተ
ትመጽእ ዐለም መርገም ረቢ ክም
ኢተሐድጎም ወዐውቴ ወነስር ክም
አለቦም ለአምኖ።
እት
ካልኣይት
ደረጀት
ለልትረተቦ ህዬ “ካሽታሪ”ልትበሀሎ።
ካሽታርዪን ምን እደይ ረቢ
ለትከለቀው ቶም እደይ ህዬ ክም
እሻረት ሒለት ወረኣሰት ሰበት
ልትነሰእ፡ ምን እለ ደረጀት እለ
ለመጾ አንፋር ምን ሜርሐይ
ደውለት አስክ ለደሀረት መሳኡልየት
ናዮምተ። ህቶም ሜርሐት እንዴ
ገብእው እግል ሸዐቦም ድፋዕ ገብኦ
በሀለትቱ። እምበል እለ ምህነት
እለ ህዬ ብዕደት ምህነት እግል
ተሀሌ እግሎም ኢልትአጀዝ።
ለእግሉ ዳፍዖ ሸዐቦም ህዬ እብ
ናዮም አማውር እግል ልተቀየድ

ልትቀሰብ።
እት
ሳልሳይት
ደረጀት
ለልትረተቦ
ህዬ
“ኣልዊሽ”
ልትበሀሎ። እሎም ደረጀት እሎም
ምን መጋባት ረቢ ክም ትከለቀው
ለአምኖ። ህቶም እብ ጭፍሮም
ኣምዕላይ ድራሮም እግል ልሽቀው
ልትቀሰቦ። ለአግደ እግል ሊደዉ
ለልትጀበሮ ህዬ ተወቦት ንዋይ ክም
ዐጣል ወአባግዕቱ። ክምሰለ ረቢ
እግል ክሎም ለከልቀዮም እግል
ንብራህማን ካሽታርን እግል ልራዑ
ለአዘዘዮም ህቶመ እግለ ብዕዳም
መክሉቂን እግል ልራዑ ክም ቦም
ለአምኖ። “ኣልዊሽ”እምበል ሐርስ
ወርዕዮ እት ክያጠት፡ ስያቀት
ዶሮም እግል ለአውፉ ልጀበሮ።
ራብዓይት
ደረጀት
ህዬ፡
“ሾደራ” ልትበሀሎ፡፡ እብ አሳስ
እምነት ሂንዱይዝም፡ እሎም ምን
እገር ረቢ ለትከለቀው ደረጀት፡
ክም ንጃስ ልትአመሮ። እት
ቀዋኒን “መኑ” ህዬ፡ እምበል እግለ
ምንለዐሎም ለሀለው ደራጃት
መትአዛዝ ወክድመት ለለአቁዉ
ብትር ልግበእ ወሸረፍ አለቦም።
እብ አዪ ሰበብ ወእት አየ መነሰበት
ኦሮት ምን ሾደራ፡ ምን ብዕዳም
ደረጃት ወረ ምን ገብእ እደዩ
ቀርጮ ምኑ፡ መናቢቱ እት መጾ
ምን ግሳዩ ኢቀንጸ ምንገብእ ህዬ
አብራኩ እብ እሳት ልትቃመድ
ምኑ ወእግል አንሳት ለውቁላም
ደረጃት እብ ዕን ሻም ረአ ምን
ገብእ ህዬ እብ ሕንቆ ልትዓደም
ወአዳሙ ወመንተለካቱ ልሸዐተር
በሀለቱ።
ምን እሊ ወኬን እት ደረጃት
አው ጠበጋት እምነት ሂንዱይዝም
ለይአተው፡ ምን አየ ክም ትከለቀው

ለኢለትአመሮ ፍንፉናም አው
ብርኣም፡ “ዳሊት” ለልትበሀሎመ
ህለው። መጅተመዕ ሂንዱ እግል
እሎም ደረጀት እሎም ለነአሸ
ሐቆም ካልኣሞምቶም። ‘ዳሊት ምን
ሔዋን ወተሐት ልትረአው። ምን
ክሉ ለአተኬ እምነት ሂንዱይዝም
እግል
ኢልትብዖ
ሕሩማም
ቶም። ለገብአ ምን ብራህማ
አው“ካሽታሪ” ሳድፎም እት ሀለ፡
እንዴ ሰጅደው እግል ለሓሉፎም
ልትቀሰቦ።
እተክምሰልሁመ
አወላይት ደረጀት ወካልኣይት
ደረጀት ለልትነፍዖ እቡ ሓጃት
እብ እደዮም እግል ልተምቱሙ
ኢልትአጀዝ እግሎም።
ለገብአ ደረጀት እት ህንዲ
እብ ጅዱዱ ወርሱ። እሊ ህዬ ምን
“ሳምሳራ”አው “ካርማ”ለልትበሀል
ፈልሰፈት ለመጽኣቱ። እብ አሳስ
እሊ አፍካር ወእምነት እሊ ህዬ
ለገብአ ምን ድህርት ደረጀት ላቱ
ነፈር ክም ሞተ ምን ሐዲስ እንዴ
ትወለደ እት ውቁላም ደረጃት
እግል ልእቴ ሐቆ ለሐዜ፡ እት ሐያት
እት ሀለ ትእዛዝለ ምንለዐሌሁ
ለዐለው ደረጃት፡ እግል ለአትምም
ቡ ለልብል ብዕድ ብሂል ቦም።
ለለመድ እሊ እት ህንድ አምኣት
ስኒን ዋዲ ልትረከብ። እብሊ ህዬ እት
ስያሰት ወእቅትሳድ ህንድ፡ ለአግደ
ሰብ ዶር ለክልኤ ደረጀት እግል
ልግብኦ ባብ ፋትሕ ልትረከብ።
እግል መሰል እት1948 ለአግደ
ሰበብ ቀትልለ ስሙይ መስኡል
ህንድ ላቱ ማህተመ ጋንዲ፡ እግል
እሊ ፈናታይ ወካፈሎት ለለአይድ
ቀዋኒን እንዴ አበ፡ ህንድ እብ
ቀዋኒን መደኒ እግል ትትሐከም
ሰበት ትላከቱ።

መዕሉመት ዮም

፨ እብ ፈድል ቴክኖሎጂ፡ ጅንስ ናይለ ለልትወለድ ጅነ ፡ ቀደም
መትወላዱ ፈረጎት ብጾሕ ክም ሀለ ብዝሓም ለአምሮ። እሊ ቴክኖሎጂ
እሊ ላኪን ቀደምያም ውላድ መስር ክም አንበተው ተአምሮ ገብእ?
ህቶም እግለ ዓምሳት እት ክልኦት ሸሓን ክም ሸይን እንደ ወደው፡
እተ ኦሮት ሸሓን ሽንራይ ወእተ ካልኣይ ሸሓን ህዬ ሽዒር ወዱ ዐለው።
ለዐምሳት እግል ሰለስ ዮም እቱ ትሸይን፡ ሐቆሀ ለሽዒር አወል በቅለ
ምንገብእ ሕጻን ወለሽንራይ በድረ ምንገብእ ወለት እት ልብሎ ፋሩጎም
ክምዐለው ልትአመር። እሊ አስክ አዜ እት አርያፍ መስር ሸቁ እቡ
ለሀለው ናይ ፈረጎት ጅንስ በሰር፡ እብ መትመራምረት እበ ገብእ እት
በሐስ አምን ክምቱ ተአከደ።

“ው

አ ማ ን ተ ፡
ሜልካይ
መላዪን
ዶላራት
እግል
ልግበእ
ለለአቤ
ምንመ
አለቡ።
ምናተ ለበዝሐው
ሰብ
ሹህረት
ሆሊዉድ
ላኪን
ናይ ጅወት ሰላሞም
ለትሐምረገት፡
ለኢጠፍሐት ሐያት
ለለሓልፎ ወእት ኣክር ህዬ እበ ለለአሽዐልል ገበይ ምን እለ እድንየ
ለልትሳርሖቶም። ለሰበብ ህዬ መብዝሖም ስሙያም ሆሊዉድ ወዐለም እት
ሐንቴ እስትዕማር ወለፍ ለነብሮቶም። ዒን እሊ እስትዕማር እሊ ህዬ ብዞሕ
ምንማቱ፡ ገሌ ምኑ ላኪን ብዝሔ ሰላዲ፡ ምን አዳምከ ሪመት ወኢመትከባት
ቃኑን ጠቢዐት (እብትላእ)ቱ። ክም ፍገሪቱ ህዬ እት ዕምር ሸበቶም እብ
ወለፍ ለሰበበዩ አምራድ ሞትተ። ለተፋሲል ብዞሕ ምንማቱ እግል ዮም
ሑድ ምኑ እግል ንርኤቱ፦
“ምን እሊ ወለዐል ዐለም እግል እክሀለ ይእቀድር ኢትጽበጦ እግልዬ”
ለልብል ክቱብ እንዴ ሐድገት፡ እት 1982 ርሐ ለቀትለት ስሚት መስርየትኢጣልያይት ሔልያይት ዳሊደ፡ እግለ እብ ግርመተ ወቅድረተ ለሳለበቶም
ፈተቸ እት ሐዘን ሸመቶም። ለእግል ዕስረ ሰነት ለረክበቱ ዐውቴታት
ወለአከበቱ ርዝቅ እት ከደን ሐድገቱ። ለለአትዐጅብ እለ እብ ለትፈናተ
ሀገጊ እግል ትሕሌ ቅድረት ለዐለት እግለ ዳሊደ፡ እት ሐያት ሻም ላኪን
ዕውትት ይዐለት። ዳሊደ እት ጸብጥ ወጠልቅ ምስል ሰለስ ሐያት ሻም
እምብትት ዐለት። ምናተ ሰልሲቶም እብ ሞት ትፈንተወ። ኦሮት ምኖም
እብ ሕማም መይት እት ሀለ ለክልኦት ላኪን ርሖም ቀትለው።
ጃእዘት ኦስካር ለነስአ ስሙይ ኮሜድያን (አጠዓሚቶ) “ኬልቃይ ሳይሞክ”
ለትብል ለቀብ ህዩብ ለዐለ ሙመስል ሆሊውድ፡ ሮቢን ዊልያምዝ፡ እግል
ሰኖታት ገብር መከደራት እት እንቱ ልትዐዘብ ሐቆ ጸንሐ፡ እት 2014 እተ
እት ካሊፎርንየ ለትትረከብ ዑርት ወግርም ላተ ቤቱ እብ እዴ ኖሱ እንዴ
ተሐነቀ ጸንሐ። ህቱ እግል ወለቱ “መዕሌሽ ኢትጽበጢ እግልዬ” ለልብል
ክቱብ ክም ሐድገ እግለ ልትአመር።
እት 1962፡ ለእብ ግርመተ ወቅድረት ተምሲለ አልባብ ሸባብ 50ታት
ወ60ታት ለሳለበት ኮከብ ሆሊዉድ፡ ማርሊን ሞንሮ፡ “አነ፡ አነ ይአነ፡ ለናይ
አማን ማርሊን ሰአንክወ። ክሎም እሎም እት ድዋርዬ ለሀለው አንፋር ናይ
አማን ኢኮን። አነ ኖሼ መካስብ ሆሊዉድ ለከልቄኒ አነ። ከላስ ምን ነቢር
ሐሰት ከፌ”ለልብል ለለአስፍ ክቱብ እንዴ ሐድገት ምን ዐደድ ወለዐል
ከናይን ስካብ በልዐት ወአምር ረቢሀ ትሰለመት።
እት አክር 2012 ስሚት ሔልያይት ዊትኒ ህዩስተን፡ እት ሎስ አንጀሎስ
ለልትረከብ ፍንድቅ ምንዐደድ ወለዐል መከደራት እንዴ ነስአት ሞተት።
እሊ ክእኒ እት እንቱ፡ ከዋክብ ሆሊዉድ ላቶም ሸባብ፡- ወድ ከናደ ላቱ
ኮሪ ሞንተህ፡ እት መዲነት ቫኖቨር ለልትረከብ ፍንድቅ፡ ምን ዐደድ ወለዐል
መከደራት እንዴ ነስአ ሞተ። አምሪኪ ሙመስል ላቱ ፊሊፕ ሲሞርመ እብ
እለ ለትመስል ገበይ ምን ዐደድ ወለዐል መከደራት እንዴ አነስአ ሞተ፡ ሄስ
ሊድገር “ፓትማን” እት 2008 ምን ደቅጥ ለባልሕ ደወ እብ ብዝሔ እብ
ንስአቱ ለሀልክ እት ሀለ፡ እብ ሹም ፖፕ ለልትአመር ማይክል ጃክሰንመ
እት 2009 ካቲሞሁ እብሊ ገብአት። ልነጄነ ወልነጄኩም!!

10 ፍንቲት ርከብ

በሀል ላባም

ዳይ-ስን እግል ተአድርሰኒ ሐቆ ሐዜከ ፡ አወል እግለ እግል ተአድርሰኒቱ
ተሐዜ ለህሌከ እብ ዐመል አርኤኒ።” ማዘር ቲሬዛ
“ዓለም ደውለቼተ። ክሎም ወላድ ቢንኣደም ህዬ ሐውዬቶም። ዲንዬ
ውዳይ-ስንቱ” ቶማስ በይን
“ሓለት ጀው አስክ ሰኔ እከ በደል ትጸበር፡ እት ክሉ ሓለት ጀው ክም
ትሸቄ ክደም።” ጀኒፈር ጅርሃይል
“ምህም ሐቆ ገብአ ምን አጅል ወጠንከ እግል ተአስተሽህድ ብከ፡
ለሔሰት ላኪን ምን አጅለ ነቢርቱ።” ቸ ጉቬራ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 11
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