ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 16 ጀንዋሪ 2019
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መድረሰት ዓም-ሕክምነ ወሕክምነ አንያብ እሮተ 56 ደረሰ ተድሕር

መድረሰት
ዓም
ሕክምነ
ወሕክምነ አንያብ እሮተ፡ እት ዮም
12 ጃንዋሪ እግል 8ይ ወክደ ዲብለ

ወዴተ ዓደት መድሐራት 56 ደረሰ
እብ ዶክተረይት አድሐረት።
ዲብለ
መናሰበት
ካስባሙ

እበ ህለው አምር ወእክእሉላሙ
ለህለው ተጃርብ እብ ልብ-ናሴሕ
ወመትሰባል
እግል ልክደሞ

ቀሰም እግል ልክረው ክምሰል
ቀድረው፡ 43 እብ ዓም ሕክምነ
13 ህዬ እብ ሕክምነ አንያብ ቶም
ለትደሐረው።
ወዚረት ዓፍየት አሚነ ኑርሕሴን
ዲብለ ቀደመተ ከሊመት፡ ዲብ
ጠወሮት መቅደረት አዳም ለገብአ
እስትስማር ዐድነ ዲብ መጃል ዓፍየት
እርኢቱ ለህሌት ዐውቴታት ዝያድ
ወቀይ ክምሰል ቱ እንዴ አሸረት፡
መትድሕረት አሰርለ ቀደሞም
ለትደሐረው ሐዎም ወሐዋቶም
እንዴ ተለው፡ ልታከዮም ለሀለ
ወቀይ ፈዳብ እብ መትሰባል እት
ፍዕል እግል ለአውዕሎ መስኢት
ክምሰል ገብእ እቶም አትፋቀደት።
ለሔሰው ሰብ መቅደረት ዓፍየት
አፍረዮት ምን አግደ ወራታት
በራምጅ ብነ ወዐማርቱ ለቤለ ዐሚድ

ኩልየት ዓም ሕክምነ ወሕክምነ
አንያብ እሮተ ሴድያይ ፕሮፌሰር
የማኔ ስዩም፡ ለመድረሰት ምን
ትትአሰስ 285 እብ ዓም ሕክምነ፡
35 ህዬ እብ ሕክምነ አንያብ ክምሰል
አድሐረት እብሊ ህዬ፡ ለዲብ ሰልፍ
ስኒን ሕርየት ኦሮ ዶክቶር እግል
37 አልፍ ሐማይም ለዐለ ቅያስ፡
አዜ እት ኦሮ ዶክተር እግል 16
አልፍ ሐማይም ድሁር ክምሰል
ህለ ወደሐ። ዲብ ደንጎበ ወኪል
መትድሕረት፡ ባጽሓመ ለህለው
ደረጀት ክእልልት ፍገሪት ናይለ
ሕኩመት ለትወድዩ እስትስማር፡
ጸገም-ዋልዴን፡ ክምሰልሁመ ናይ
መደርሲን መትአያስ ክምሰልቱ
እንዴ አሸረ፡ ለልታከዮም ወቀይ
እብ መትሰባል እግል ልሰርግሎ ገጽ
ቀደም ክምሰል ዋልዮም ወደሐ።

አስመረ፡ ዲብ መደበር ብቆት ነድ ሳደፈት
እት አስመረ አትኒን ዮም 14
ጃንዋሪ ላሊ እት ከርስ መደበር
እበ ሳደፈት ብቆት ነድ እት
መምተለካት መደረት ጀሬት።
እት አቅሊም ምግብ መስኡል
ውሕደት ዳፍዖት ነድ አሰይድ
ዐንዴብርሃን ተወልዴ፡ እብ ክሱስለ
ነድ ሐብሬ ሐቆለ በጽሐቶም፡
ምን ሳዐት 2፡30 ላሊ እተ አካን
ክምሰል በጽሐው ወነድ ድቁብ
ክምሰል ጸንሐዮም እት ሸሬሕ፡
እብ ሐምስ መካይን መቅስነት
እሳት አስክ ሳዐት 8፡00 አስቡሕ
እበ ገአ ጅህድ፡ ለነድ እብ ከማሉ
እት ሐንቴ መራቀበት ክም አተ
ሐበረ። እበ ብቆት፡ እት አዳም

ለጀሬት መደረት አለቡ።
ሸቃለ መደበር እግል ኤሪና
እተ ሀበወ ሐብሬ፡ እትሊ እብ
ነድ ለቀሀመ ድዋራት፡ ቀደም
እላመ ክልኤ ኢነት ሕድ ለሸብህ
ብቆት ሱዱፍ ክምሰል ዐለ
እት ሸርሖ፡ ወራታት ነጃረት
ወሕዳደት እብ ሕበር ለገብእ
እቱ ምን ገአ፡ አስባብ ናይለ ነድ
ህቱ እግል ልግበእ ክም ቀድር
ወግም ሀበው።
ውሕደት ዳፈዖት ነድ ላኪን፡
አስባብ ናይለ ነድ ወቅያስ ናይለ
ጀሬት መደረት እት ወራታት
ተሕቂቅ ክምሰል ህለ ሐበረት።

አስመረ፡ ክጡጥ በላዓት አትሳናይ ገብእ እሉ
እት መዲነት አስመረ፡ እት መደት
ከረም መሻክል ከልቅ ለዐለ ዝያድ 50
ሰነት ለከድመ ዐባዪ ክጡጥ በላዓት
እብ ሐዲስ ልትበደል ህለ።
እግለ ሽቅል ታብዕ ለህለ እት
ቅስም ማይ አቅሊም ምግብ መስኡል
ፈርዕ ፌሻይ-ረሳስሕት ሙሀንድስ
ዮውሀንስ ሙሉ እግል ኤሪና እተ ሀበየ
ሐብሬ፡ ለልትሰርገል ለህለ ካድም፡
እት መደት ከረም ምን ምዴርያት
ኣክርየ፡ አርበዕቴ አስመረ ወድዋራት
ገዘ-ከኒሸ እበ ልትከሬ ወሓይዝ እት
ዳሕያት አባሻውል ወሱግ ለልትርኤ
ተርቅ ሕሉል እግል ባሰሮት ክምቱ
ሸርሐ።
ለበርናምጅ እግል ልትሰርገል
እዳረት አቅሊም ምግብ ኣላት ካፊ
ፋ’ረት ክም ህሌት ለሸርሐ ጆሜትራ
ዮውሀንስ ለስኒን ረዪም ለከድመ
ለአበረ ዐነድር እብ ሐዲስ ልትበደል
ክምሰል ህለ ሐበረ።
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እሊ እብ ተካሊፍ ብዞሕ ልትሸቄ
ለህለ መሽሮዕ እት ድዋራት አበሻውል
ወሱግ ለነብር ሸዐብ፡ ግማመት ናሽፈት
እግል ኢልክሬ እቱ አትፋቀደ።
ሙዲረት ምዴርየት አባሻውል
አሰይደ ሳረ ተስፋሚካኤል እተ ሀበተ
ሐብሬ፡ ስካን አሀምየት ናየ ካድም
እንዴ ፈሀመው፡ መርዒት ሰኒ እግል
ሊደው እቱ ትፋኔት።
እሊ ሰኔ ለህለ ክጡጥ በላዓት፡
እምበለ እት መደት ከረም ሳድፍ
ለዐለ ተርቅ እት አንቀሶት ለቡቱ
ዶር፡ እት ዓቅቢት ነዳፈት መዲነት
ወሕፍዘት ዓፍየቶም’መ ተረት
ዛይደት ክምሰልቡ ለሐበረው ስካን፡
እት ብዕድ ድዋራትመ እግል ልተላሌ
ትወሰው።እተ ሽቅል ለትፈረረው
አንፋር፡ ሸዐብ እበ ወድዩ ህለ
መትዓዋን፡ እት ሰርገል ወራታቶም
ተረቱ ዐባይ ክምተ ሸርሐው።
ገጽ

ምጅልስ አቅሊም ግብለት 18ይ ርቱብ እጅትምዑ ሰርግል

ምጅልስ አቅሊም ግብለት
18ይ ርቱብ እጅትምዑ ዲብ ዮም
9 ጃንዋሪ ዲብ መዲነት መንደፈረ
ሰርገለ።
ርኢስለ ምጅልስ መምህር
ወልዳይ ገብሬ ዲብለ ቀደመዩ
ሸሬሕ፡ ነአቴ እተ ለህሌነ መርሐለት
እግል ክል መዋጥን መስኡልየት
ዐባይ ለተአረፌዕ ሰበት ገብአት፡
ክሉ ዲብለ ትፈረረ እቱ ዳይ እብ
መትአያስ እግል ልክድመ ክምሰል
ወጅብ ወደሐ።
“ሰላም አሳስ ዐማር ወዐቦትተ”
ለቤለ መምህር ወልዳይ፡ ዲብለ
ሐልፈ ስኒን እብ ሰበብለ ዐለት
ኢሰላም
ወኢሐርብ
ትኩል
ለዐለ በራምጅ እብ ዋጅብ እት
ፍዕል እግል ልውዐል ወሩእየትነ
እግል ትትመም እልነ እግለ ሀለ
ተሐድያት ክምሰል አብካት እንዴ
ትነፈዐነ እብ ዕጹፋት እግል
ነአውቄ ክምሰል ወጅብ ወደሐ።
ዲብለ መናሰበት፡ መስኡሊን
አፍረዐት፡ አቅሳም እዳረት አቅሊም

ግብለት፡ ደዓም እት መዓል ለወዐለ
ወኢወዐለ በራምጅ እብ መጆብለ
ዋጅህ ለዐለ ሐዋን ወብቆዕ
ጀዋንብ እንዴ ትጌመመ፡ ዲብ እለ
ሰነት እለ እግል ልግበእ ለትሰተተ
በራምጅ ከክም አውለውያቱ እብ
ተፋሲል ቀርበ።
ሓክም
አቅሊም
ግብለት
አሰይድ ኤፍሬም ገብሬክርስቶስ
ዲብለ ቀደመየ ናይ መከምከሚ
ከሊመት፡ ለህሌነ እተ መርሐለት
ዲብ ክሉ መጃላት ዝያደት ጸገም
ወመትዐጻም ሰበት ጠልብ፡ አንፋር
ምጅልስ ሜርሓይ ዶሮም እግል
ለአውፉ አትፋቀደ።
“አድረሶት አዋልድ፡ አድረሶት
መጅተመዕቱ” ለቤለ አሰይድ
ኤፍሬም፡ መሻረከት አዋልድ
ዲብ ዐግሎ ተዕሊም ወሽቅል
እግል አደቀቦት አውለውየት
እንዴ ተሀየበዩ እግል ልትከደም
እቱ፡ እብ አሳስ እብ ውዛራት
ሕኩማት
አቃሊም
ወዐድል
ለፈግረ ቀዋኒን እትፋቅ ክራይ፡

ፍንጌ መትካርያይ ወመካርያይ
ለልትረኤ አከይመቅሬሕ እግል
ሀውኖት ለገብእ ጅህድ እግል
ልትደቀብ፡ መድረሰት ሐረስቶት
ዲብ ገርሀት ሐረስታይ ዲብለ
ሐጭረ ወክድ እግል አስተብደዮት
እብ እህትማም እግል ልትሸቄ
ዲብለ ልብል አጄንዳት ፋዬሕ
ተውዴሕ ሀበ።
ዲብ ደንጎበ ምጅልስ አቅሊም
ግብለት፡ መዐየ ለአሳሱ በራምጅ
ነዳፈት ድዋር እግል ልትከደም
እቱ፡ መትነፈዕ መጎጎ አድሐነት
እብ ፋዬሕ እግል ልትከደም እቱ፡
ዲብ መአሰሳት ዓፍየት መታከዪ
ዐመሲ ለአለቡ እግል ልትሸቄ
እቱ፡ እብለትፈናተ አስባብ ዲብ
ዐግሎ ተዕሊም ለኢህለው አጀኒት
ወሽባን ዲብ መዳርስ ለሻርኮ
እቡ ቴለል እግል ልትከለቅ፡
ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት
እበትወቀለት ደረጀት እግል
ልተላሌ ለልብል ወብዕድ ቀራራት
ወፊናታት ሓለፈ።

አውስትራልየ፡ መህረጃን ኤረትርዪን ትከሰተ
ማህረጃን አርትርዪን ስካን
አውስትራልየ፡ ምን ለትፈናተየ
መዳይን ለትወከለው መዋጥኒን
ወጋሸ እተ ለሐድረው ዲበ
መናሰበት፡ ዮም 11 ጃንዋሪ እብ
ወጠንየት ድቅብት ትከሰተ።
ቁንስል ዓም ኤረትርየ ዲብ
አውስትራልየ
ወኒውዚላንድ
አሰይድ መሓሪ ተከስቴ፡ እግለ
መህረጃን እብ ረስሚ እንዴ
ከስተ እተ ለአስመዐየ ከሊመት፡
ናይ ሰነት 2019 መህረጃን
ሓለት ኢሐርብ ወኢሰላም፡ እብ
መዓወነት እተ ለትበደለት ዲቡ
ወቅት ገብእ ሰበት ሀለ፡ ገማለት
ፍንቲት ክም ለሀይቡ እንዴ
ሸርሐ አሰናይነ ቤለ።
እት
ስድት
ወመራር
መደት፡
በራምጅ
ዐማር
ለሰርገለው ሸዐብ ወሕኩመት
ኤረትርየ፡ ዲብ ወቅት ረሀየት
ወሰላም ወጠን እግል ልብነው
ወለዐምሮ ለትከርዖም ክምሰል
አለቡ ለሸርሐ አሰይድ መሓሪ፡
መህረጃን ጅንስየት ወጠንየት
እንዴ አደቀበ፡ ዲብ ነባሪ
መጅተመዕነ እንዴ ሓፈዝነ ዲብ
አጅያል እግል ነአትሐላልፉ
መስኡልየት
ለተአረፌዕ
መርሐለት ሰበትተ፡ ለአንፋር

ጃልየት
ኤረትርዪን
እብ
መትሐሳር እግል ልሽቀው ዲቡ
አትፋቀደ።
ርኢስ
መመቅረሓይት
ልጅነት ዓያድ አሰይድ ሳምሶም
አማንኤል እብ ተረቱ፡ ተረት
ወመሻረከት መዋጥኒን እተ
ለሐልፈ አውቃት ወአሀምየቱ
ሐቆለ ሸርሐ፡ ስታት በራምጅ
መዳፈዐት
ወዐማር
እግል
ዐወቶት፡ ምኖም ለልትጠለብ
ዋጅባት
እግል
ለአትምሞ
መትዳላዮም አከደ።
እምበል እሊመ፡ ወካይል
እዳራት ሕኩመት ቪክቶርየ
ወመሳኒት ኤረትርዪን ናይ
ተእዪድ ከሊማት አስመዐው።
ዲበ መህረጃን፡ እግል አርዛቅ
ወዓዳት ኤረትርዪን ለሸሬሕ
ናይ ስወር ዕፌ፡ ለዲብ ኤረትርየ
ፍሩድ ለዐለ መኔዕ ዝ’ልም
እግል አፍሸሎት ለገብአ ግድለ
ወለትረአ ኤማን ወሰባተት፡
ክምሰሌሁመ እግል ታሪክ
ሸዐብ ኤረትርየ ወመታክሉ፡
ግድለ ጀላብ ሕርየት ወለሳደፈ
ወራራት ዛህር፡ ወመዳፈዐት
ሸዐብ ኤረትርየ ለሸሬሕ ጽበጥ
ትቀደመ ዲቡ።

ሐልሐሌ፡ ወራታት በሐስ ሐርስ ገብእ
መአሰሰት ብሑስ ሐርስ
ሐልሐሌ፡ እተይ እግል ልዕቤ
ለገብእ ወራታት እበ ሔሰት
ገበይ እግል ልትከደም እቱ
ክምቱ፡ ዲብ ዮም 10 ጃንዋሪ
ዲበ ገብአ እጅትመዕ ሸርሐት።
ዲበ መስኡሊን አፍረዐት
ውዛረት ሐርስ ዲብ አቃሊም፡
እተ ክምሰልሁመ ባሕሲን ወሰብ
መቅደረት ሐርስ ለሐድረዉ

እጅትመዕ፡ ሙዲር ዓም ናይለ
መአሰሰት አሰይድ ጸጋይ ብርሃኔ
ዲበ አስምዐየ ከሊመት ለገብእ
ሽቅል እግል ልትጠወር ወእብ
ኢንተርኔት እግል ልትሰዴ፡
እብ መዓወነት ውዛረት ሐርስ
ልትከደም ክም ሀለ ሸርሐ።
እተ እጅትመዕ፡ እት ብሑስ
ሔዋናት፡ ዘርእ፡ ሀንደሰት፡ ሕፍዘት
ዘርእ ወቲሹ ካልቸር፡ ተዋብ ሐ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን፡ 121797/07121322
ፋክስ፡ 127749። ዕ.ሰ.ቡ፡ 247
ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454
አትአመሮት
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284
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ሐሊብ፡ ረዘቆት ፍገሪት ሐሊብ
ወስገ፡ እተ-ክምሰልሁመ ዲብ
ሕፍዘት ጅንስ ሔዋናት ናይለ
ገብአ ወራታት ተቃሪር ትቀደመ
ወህድግ ገብአ እቱ።
እብ አሳስለ ተቃሪር፡ ዲብ
አቃሊም ምግብ ወግብለት እግል
ሐረስቶት ልትሀየበ ዘርእ ሽንራይ
ወድንሽ፡ ዲብ መራክዝ ሽዕብ፡
ገሉጅ፡ ሻምብቆ፡ ሐጋት ወገሕቴላይ
ለትሀየበ ዘርእ ማሼለ፡ ብልቱብ፡
ባምየት ወተመር፡ ዲብ አቁርደት
ለትወዝዐ ዘርእ ድንሽ፡ በናነ፡ ሸጠ
ወተመር፡ እተ-ክምሰልሁመ ዲብ
ክሉ መራክዝ ሸትል ለትሰርገለ
ወራታት ወአትጃናስ ለልትመደድ
ዘርእ ፍገሪት ከም ትረከበት እቱ
በርሀ።
ወዚር ሐርስ አሰይድ አረፋይኔ
በርሄ፡ ዲበ ቀድመየ ልእከት፡
ብሑስ ሐርስ እግል ልትጠወር
ወሰብ ምህነት ላቶም ሸባብ
እግል ልፍረው ለገብአ ወራታት
እብ ተፋሲል ሐቆ ሐመደ፡
ዲበ መጽእ ወክድ ገጽ ቀደም
እግል ልሄርር፡ ለሀለ እነ አርዛቅ
ምስል መካስቡ ወተሐድያቱ
ዲብ ከሪጠት እግል ልትረሰም
ወልትከደም አትፋቀደ።

እስራኤል፡ ሰዳይት ዓይላት
ሹሀደእ ትተላሌ
ዲብ መሕበር ፍኖቴ- ሰማእታት እንዴ ትከምከመው ለሸቁ
ኤረትርዪን ስካን እስራኤል፡ ዲብ ሰነት 2019 ዓይላት ሹሀደእ ናይ
ራዐዮት በራምጅ እበ ትወቀለት ክምሰል ከድሞ እቱ፡ ዲብለ ወደዉ
እጅትመዕ ሸርሐው።
እብ አሳስለ ቀርበ ተቅሪሪ፡ ዲብ ሰነት 2018 ለትነዘመው ሐዳይስ
ሐድ 100 አንፋር ክልምኖም 720 ዶላር እንዴ ደፍዐው፡ ዝያድ
72 አልፍ ዶላር እግል ራዐዮት ዓይላት ሹሀደ እግል ልውዐል እብ
ገበይ ውዛረት ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት ልልእኮ እት ህለው፡
ናይለ ራዑዎም ዓይላት ሹሀደእ ሐብሬ ታመት ህዬ ተሀየበዮም።
ምሽተርከት ዲብ ደንጎበ፡ ወጠንያይ በራምጅ እበ ተአደሜዕ እት
ፍዕል እግል አውዐሎት ክምሰልሁመ ዓይላት ሹሀደ እግል ራዐዮት
እግል ሕኩመት ሌጠ ለልተረክ ሰበት ኢኮን፡ ዝያደት ናይ ደሚር
ገናዐት ሰበት ከልቅ እቶም መትነዛሞም ወመትከምካሞም እንዴ
አደቀበው ክምሰል ሸግቦ አከደው።
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3ይ ክፋል
ሼክ ዐሊ ለዲብ ከረን ተሐደረቱ
ዓይለት፡ ሰብ ሐ ወሰብ አጣል፡ ሰብ
ዐካት ወተኮብ ዲብ ትሰአል እሉ
ክልኤ ምዕል ወዴት። ዲብ ደንጎበ
ህዬ ኦሮ ከበር ረክበት። እሊ ከበር
እሊ ህዬ እግል ሼክ ዐሊ በሊስ
ሳብት ዐለ። እባሆም እሊ ከበር እሊ
እንዴ ጸብጠው፡ እግለ ሀምገም ዲብ
ልብል እት ሸቀላት ወሀማት ኩሩይ
ለዐለ ሼክ ዐሊ መጽአው። ሰለስ
ነፈር እት ባካቱ እንዴ ትገሰው ህዬ
ገንሐዉ። ህቱ ላተ ከበር ሰኒ እግል
ልስመዕ እዘኑ ከርከዐ ወዕንታቱ
አሽለማለመ ወእብ ንሳሉ ከናፍሩ
አጥለለ፡ ወእግል ለአተንሴ ትዳለ
ወሸንከተ አንፋር አቅመተ። ህቱ
ከበር ናይለ ፍራስ ሕርየት እግል
ልስመዕቱ ሸፍግ ወልትረመጭ
ለዐለ። እትሊ ወክድ እሊ ደሚሩ
ትረፈዐ ወትሻቀለ ሚ እግል
ሊበሉኒቱ ለለብል ሀማት ቀልዩ
ዐለ። እትሊ ወክድ እሊ ደሚሩ
ለረይሕ ዲብ አካን እክል ክምሰል
ነብረ ወዲብ አካን ማይ ክምሰል
ሲቶ ሕልቅሙ ለለአጠልል እቡ
ወአስራሩ ለለአበርድ እቡ ከበር
አኖከ።
‘’ ከ..ከ.. ከ ገድም’’ ቤለ ኦሮ
ምነ አቃርቡ። እንዴ አትለ ህዬ፡
“በገ ሼክ ዐሊ አስክ እለ ለእሉ
ረከብነ እከ ከበር ሳብት ሰበት ይህለ፡
አስክ ዙለ ምን ተአቀብል ሐይስ
መስለኒ። እሎም ትብሎም ለህሌከ
ምሔርበት ሕርየት ህዬ ሰሮም
ኬን ስሕል ተሓት ባካት ሕዱድ
ሶዳን ወሰሮም’መ እንክር ጋሽ
ወበርከ ባካት ግሉይ ወእምሐጀር
ህለው ድኢኮን፡ እት ቃምጬወ
ይህለው ወእምበሀረ። አዜ ሳክት
ምን ኢተአንጎጌ ወአከይ ሞት ምን
ኢትመይት ሐይሰከ መስለኒ። ዲብ
ቃምጬወ ህዬ ቅዋት አሸዕብየ
ይህለው ቤለው” ዲብ ልብል ኦሮ
ምነ አንፋር አሰአለዩ።
እሊ ከበር እሊ እግል ሼክ ዐሊ
መውዒ ቀጢን መስለ እቱ። እተ
አካኑ ተወው ቤለ፡ ለእለ ልብል
ወለ እለ ወዴ ቀወ። እብ ሐሩቀት
ክምሰል
ገመል-ረበዕ
ከናፍሩ
ዲብ ለሐራጥጥ አዜመ ንሳሉ
እንዴ አጥለለ” በደል እሊ ትቡሉ
ለህሌኩም ስለል ተሕሪር ወንዳል
ጻብጣም ለህለው ሙናድሊን
ቴለሎም እንዴ ይእደሌ ክሉ ረአሼ
አስክ ዙለ አቀብል። እንሸአለህ
ገበይ ክልኦት ሖል እንዴ ካየድኮ
ከበሮም ወረአሶም እንዴ ደሌኮ
አቀብል! እሊ ትቡሉ ለህሌኩም
ህዬ ሐሰት ቱ” ቤለ ወሞራሁ
እንዴ ነስአ አዜመ ምነ ምግሳዩ
ፍርግጽ ወደ ወእግል በገስ
ትከማከመ። ለጅማዐት ህዬ፡ “አስክ
አያቱ ሼክ ዐሊ፡ እሊ እምለካቱ
ለህሌነ ከበር ህዬ ምን ቃምጬወ
ወእምበሀረ ለመጽአው አንፋር
ቤለውናቱ ሐሰት ኢኮን። አዜ ህዬ
ህግያነ ስመዕ ወአስክ ዙለ አቅብል
አከይ ሞት ኢቲሙት” ቤለዉ እብ
ሐቴ ክርን። ሚ እንዴ ጸበጥኮ
እግል አቅብል? ሐሬ ሸዐብ ዙለ

ዔርባይቼ

ህዬ እሊ ክሉ ባዲ ምኖም እንዴ
ዐልኮ እምበል ከበር አቀብሎም?’’
ዲብ ለዐንገዳግድ በልሰ እግሎም።
ህቶምመ ዐረድ እለ ላተ ለእለ
ልቡሉ ሴመ ይዐለት። ሼክ ዐሊ ህዬ
ምነ አካኑ አስክለ እግሩ ለተለዩቡ
እትጀህ አሳደረ።
ሼክ ዐሊ ዲብ ከረንመ ከበር
ናይለ ምሔርበት ተሕሪር ክም
ኢረክበ፡ ምነ ዐለ እተ አካን ሸንከት
ቅብለት ትበገሰ። ሐር ላኪን ሐስበ፡
ምን እንክር ሳሕል እብ እንክር በርከ
ምን አነብት ሐይስ ቤለ ወእባሁ
ለሸንከት ቅብለት ሓስቡ ዐለ ሰፈር፡
ሸንከት ምውዳቅ ጸሓይ መርሐዩ።
እብለ ጎማት እለ ህዬ፡ አሰልፍ ባካት
ገሉጅ እግል ልብጸሕ ወዲቡ እግል
ለአተድሌ ነወ ወእባሁ ሕኔት እብ
ጸባብ አስክ ሳሕል፡ እብ ጥንቁለሐስ
አስክ ጋድሞታት በርከ አተጀሀ።
“ከበር እሎም ምሐርበት ሕርየት
ኢረከብኮ ምንገብእ ከበርዬ ሌጠ
አበዴ ዲኢኮን፡ እብ ሃልዬዲ ዙለ
ይአቀብል” ቤለ ወምስለ ምን ከረን
አስክ ስነይ ልትሀርበብ ለዐለ ባስ
ትበገሰ። ለአተቡስ አምዕል እብ
ግዲደ ምድር ጣይም ወዐለት።
ምድር በርከ ሰኒ ግሩምቱ።
ለፋይሕ ጋድሞታት ምስለ ሒ’ነ

እ’ለ ኬደው ኢትበሀለው። ሼክ
ዐሊ ዲብ ገሉጅመ ከበርለ ብጉስ
እሎም ለዐለ ምሔርበት ሕርየት
እግል ልድሌ ለኢባሰረዩ በሰር
ይዐለ። ላኪን ለአዳም ሰበት
ኢለአምሩ ምስጢሩ እት ከብዱ
እንዴ ዐቅረዩቱ፡ ዶልከ ባክ ጅማዐት
ሐቴ ልትገሴ ወለሃጁኮም ለአተንሴ
ለዐለ። የምክን ምነ ሃጁክ ለብዙሕ
ከቤራይ እረክብ ለትብል ሰእየት
ሰበት ዐለት እሉ፡ እብለ ሓለቱ ህዬ
ዲብ ገሉጅመ እንዴ ኢልትዐወት
አያም ወደ። ለቴለል ክእነ ዲብ
እንቱ ወህቱ ዲብ ለአተናሴ ለከበር
እት እዘኑ ሐዘዩ። ለከበሮም ባዲ ዐለ
ምሔርበት ሕርየት ወእብ ፍንቱይ
ቅዋት አሸዕብየ ዲብ ጋሽ ወሴቲት
ላተ ረአሶም ኢኮን ከበሮምመ
አሬመ ወትሰተረ።
አምዕል ሐቴ ዲብ ገህወት
ሐቴ ግሱይ እት እንቱ ህዬ ገሌ
ጅማዐቲት ዲብ ልትሃጀኮ ቴለል
ሰውረት ወአቶብየ እንዴ ረፍዐው
ዶል ልትከሐዶ ወዶልመ ተሕሊላት
ሀይቦ ዐለው። እት ምግብ ላኪን
“ምዳደት በዴት ቤለው ወተረርፈ

ከረም ለሰዐርሰዐሮ ወጋምል ዐነክል
ወምድር ማልእ ለዐለ አንውየት
ምስለ ዲብ አጥራፍ መሓዛት
ለሀለ ሻፍቅ ወታኪ ዐርኮከብ፡ እሊ
ሰፈር እሊመ ሰኒ ወአማን ዐጅበዩ
ወረይሐዩ። አተቡስ ገጸ ቀደም
ዲብ ትትሀርበብ ሐቆለ ወዐለት፡
ስነይ እንዴ ኢትበጼሕ እት ምግብ
ተዐጠለት መስለኒ፡ ሽት ትቤ
ከሐረግረገት።
ሼክ ዐሊ አዜመ ብዙሕ
ኢትሻቀለ፡ ግያስ እብ እገር ህዬ
ሰልፉ ኢኮን። አስክለ ኢለአምሩ
ርሒብ ጋድሞታት በርከ እብ
ሄራር እገር አሌፍ ቤለ ከሸንከት
ምውዳቅ ጸሓይ ሄራሩ አተላለ።
ሴፋሁ ወመስተዩ ህዬ ለምን ምዕል
እት ምዕል እት ትትውሔ ትገይስ
ለዐለት ሰላዲሁተ ሌጠ። ምነ ሑዳት
ግሩሹ ዲብ ተድብር ዲብ በሌዕ
ወሰቴ ስነይ እንዴ ሐልፈ ለስርቤብለ
ምሔርበት ሳምዕ እቱ ለዐለ ድጌ
ገሉጅ ሐቆ ሰለስ አምዕል በጽሐዩ።
ለለትዐጅብቱ፡ ለምን ዙለ ዲብ
ልትበገስ ዲብ ስሕል ለትሰርበበው
እሉ ምሔርበት ሕርየት ከፎ እት
በርከ ወጋሽ ለሐዝዮም? ስሕል
ወበርከ ክሉመ እግሉ ምድር
ሐዲስ ቱ። ስሕል ኢለአምር
ወበርከ። ለለአምሮም ለዲብ ባካት
ዙለ ባኩ ለዐለው ምሔርበት
ሕርየት ሌጣቶም፡ ወህቶም ህዬ

ህዬ እብ ጀሀት ሕዱድ ሶዳን
እንክር ዐጊግ ወዐየት ትረአ መሃይ
ቤለው” ዲብ ልብሎ ልትሃጀኮ እት
ህለው ሼክ ዐሊ ተናን ፈግር ምኑ
ዐለ። ላኪን እሊመ እግሉ ከበርቱ፡
ሸዕብየት እብ ስሕል ኢገብአት
ምንገብእ እብ በርከ ወጋሽ ላተ
ይህሌት ቤለ እብ ደሚሩ፡ ላኪን
ለህግየ ወተርጀገትለ ጅማዐት ላተ
ስካብ ከልአቱ። “ምዳደት ቤለወ
እግል ሸዕብየት!” ቤለ ቅህር ዲብ
እንቱ ወለህግያለ ጅማዐት ዐንደል
ዲብ ጠምጥሙ አተንሰየ፡ ምናተ
እዘኑ እግል ልትከበተ ይሐዘ።
ለወክድ ዲበ አካን ለዐለው ልጃን
ጀብሀት ተሕሪር እናስ ጋሻይ
ወምን ጀሀት ሰምሀር ማጽእ ክምቱ
ሰበት ኣመረው፡ “ወድ ሰብ አክባር
ሸዕብየት እግል ተሀበነ ነዐ” ቤለዉ።
እሊመ ሰኒ ወአማን ልቡ ሸውሸረ
ወነከደዩ።
እሊ ወክድ እሊ ሼክ ዐሊ
ንኩድ ዲብ እንቱ፡ “የሀው አነ
ሸዕብየት ይአምር ወምን ሸዕብየት
ይአነ፡ ሳብዓይ ፈስል ለአድረስክው
ወልዬ ሰበት በደ ምንዬ፡ እሉ ዲብ
ሐዜቱ እንሰር ማጽእ ለህሌኮ ብዕድ
ለሰምዐክዉ ወለረኤክዉ ሴመ
አለብዬ” ቤለ ወእለ ምስምሰ እለ
ክምሰል ነሺድ ደለ ትሰአለዩ እግሉ
ደግመየ። ገሉጅ ላኪን ድድ ሼክ ዐሊ
ለተዐንደቀት እት መስል ከበር በደ
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ሌጠ በላለሰት። “ምዳደት በዴት”
ለልብል ትሉሉይ ልብ ለነኪእ ቤለቤለው ህዬ ስካብ ከልአዩ። ምናተ
እት ልቡ ለገብአት ትግበእ አኪደት
እግል ልርከቦ ልሰዕ እምበል ሕላሌ
እግል ልሰአሎ ወለአተንትኖ ምንመ
ነወው፡ ለበለድ ለሀይ አፍረሀዮም።
ለጽልመት ወለ ጭምብወ ምስለ
ድማን ወድገለብ ክምሰል ሸማል
ልትፌረቅ ለዐለ ቤለ-ቤለው እግል
ሼክ ዐሊ ዳየገዩ ወንየቱ ሓጨረ።
ለእት ደሚሩ ድጉል ለዐለ ሰእዮብ
እብ ሸፋግ እግል ልትሐቀቅ ምኑ
ሰበት ኢቀድር ሰብር እግል ሊዴ
ትቀሰበ። ለግሬሻቱ ሰበት ትወሐየ
ህዬ ለናይ ዔርባይት ሓዚሁ እግል
ለአተላሌ አሰልፍ ለነብር እበ ክሳር
እግል ልርከብ ቡ። እብሊቱ ህዬ
ምስል ኦሮ ሱዳኒ ታጅር ክምሰል
ሸቃላይ እግል ልሽቄ ትሰአለዩ።
ላኪን ክልኤ ክልኤ ሐስበ። ህቱ
ህዬ፡ ለእምቡቱ ዐለ ሄራር አተላላይ
ለሐይስ፡ ወለ እንዴ ሸቄከ ሴፋከ
ወነወልከ እግል ትድመን ብከ
ቤለ። ለሱዳኒ ክምሰል ትሰአለ ህዬ
ሰኒ አው ኢፋል እንዴ ኢልብሉ
ጽነሕ ሌጠ ቤለ ከእግል ልግሜ
ታከዩ።
ሼክ ዐሊ ዲብ ገሉጅ እት እንቱ፡
ዲበ ዑሩፍ እተ ለዐለ ቤት እንዴ
አቅበለ እብ ስምጡ ገብአ። ስካብ
ላኪን ክሉ ርአሱ ጤረ ምኑ። ምን
ሀማት ዲብ ሀማት ወምን ሸቀሌብ
ዲብ ሸቀሌብ ትካረ። ቀመትመ
ምን አንፈረ ለበዲር ዲብ ዙለ
ለአምሮም ወአዜ ዲብ ሓዚሆም
ብጉስ ለሀለ ምሔርበት ሕርየት
እት ቀደሙ ልትካየሎ እሉ።
ገሉጅ ህዬ እምበለ ልታወጭ ለዐለ
አብያት እብ ጽልመት ግልብብት
ዐለት። ክርን ጽልመት ገያሲት
ተ። ሼክ ዐሊ ጉምጉም ለልብል
አክራን አዳም ሰበት ሰምዐ፡ አዜመ
ምነ ለሐምስ እተ ለዐለ በሐር
ሀ’ማት ወሸቀላት ሐሶሰ። ለእሉ
ፈቴ ከበር ለሰምዐ ሰበት መስለ
እቱ ህዬ ዝያደት እግል ለአተናሴ
አምበተ። ለልትሃጀኮ ዐለው አንፋር
ናቅሾ ወልትከሐዶ ዐለው። ለንቃሽ
ወመክሐደ ህዬ ዲበ ምክራሩ እንዴ
ገብአ ለአተንስዩ ዐለ። ኦሮ ምነ
መትክሕደት፡ “ሸዕብየት ኢበዴት፡
እብ እንክር ሱዳን ዐይተርበ እተ
ትትበሀል አካን ህሌት ቤለው፡ እግል
ትብዴመ ኢትቀድር” ክምሰል ቤለ
ሼክ ዐሊ እንዴ ኢልትአመሩ ምነ
ምክራሩ ፍርግጽ ወደ ወለልቡ ሸፈ
ከበር ዝያደት ኤማኑ ወሰከ እሉ
ወሰእየት ሀበዩ። እግል ለአተንሴ
ህዬ እዘኑ ቃፈረ።
ሼክ ዐሊ እባሁ እሊ ከበር
እሊ ለአምኣት ኪሎሜተራት
ራይም ምኑ ለዐለ ድጌ ዙለ እግል
ልስምዑ ተምነ። ለበዲር ለአምሮም
ዐለ ምሔርበት ሕርየት ዲብ ኦሮ
ውቁል ለኢልትአመር ደብር አው
አዳም ወንዋይ ለኢነብሩ ሕሊል
እግል ሕርየት ለለአንጎጉ ሽባን
ሕርየት እንዴ ትጀመዐው ዲብ
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ልሄሮ ወእት ገናድሎ ትካየለው
እሉ። እብ በይኑ እብ ፈርሐት
ስሕቅ ቤለ። እባሁ ህዬ ዲበ አካኑ
ፋርሕ ዲብ እንቱ ትገስ ወአስክ
ሀደፍከ ትወከል እበ ልብል
ሽዑር ህዬ ከርተፍ ቤለ ወሐር
ዲበ ምግሳዩ ምን ሐዲስ ትርግዝ
ወደ። “ማልዬ ወዳርዬ ተዋብዬ
ወዐጄ ለጀላብ ወጠን ምን ዐድ
ከደን ለሐረው ፍራስ ምሔርበት
ተሐሪር ቶም፡” እንዴ ቤለ ህዬ
ሐስበ ወአስተንተነ።
ፈጅራተ ምድር ክምሰል
ጸብሐ ዲበ ሱዳኒ ሐረስታይ እንዴ
አቅበለ፡ “አናዲ እግል እሽቄ
ወፈቴኮ ላኪን ምስል ኦሮ ዲብ
ገዳረፍ ለሀለ ነፈር ሰላዲ ሰበት
ብዬ አሰልፍ አስኩ ምን እገይስ
ሐይሰኒ’’ ቤለዩ። ላመ ሱዳኒ ረቢ
ልባርኩ ሰበት አምነዩ፡ “ከላስ
ኮይስ” እንዴ ቤለ ገበይ ሐበረዩ።
ወእግለ ዐለ ምስሉ ብር ዲብ ጅኔ
እንዴ ቀየረ ገበዩ አተላለ። ዲበ
ሸካኒከ ለልውሕል ፋይሕ ጋድም
እገሩ ዲበ ጸሊም መርግ ከላት ዲብ
ልትወሐል ምኑ ህዬ ተከሽ እግል
ሊበል አንበተ። ሼክ ዐሊ ወድ 50
ሰነት አብ ቱ። አምዕል እብ ግዲደ
ልሄርር ውዕል እንዴ ዐለ፡ ባካት
ማሲ ምድር በሐር ሴቲት እንዴ
ተዐደ ሑመረ ሐልፈ ከዲብ ኦሮ
ድጌ ሱዳን ገንገአ።
ለእብ ሐፋነት ልሁፍ ለዐለ
አርሓት እገሩ ዲብ ማይ ኣተዩ
ሽውየ እግል ለአተንፍስ። ቡን
ዋልፍ ሰበት ዐለ ወለፉ እግል
ለአፍግር ወለ ካስል ዐለ ደሚሩ
እግል ልረይሕ ዱሉይ ዲብ እንቱ
ወእት ሸፍግ፡ አመተ ኢተአመረት
ዲበ ድጌ ለዐለው ዐሳክር ሱዳን
አዳም ገ’ፎ ሰበት ዐለው ሼክ
ዐሊመ አረይ እግል ኢልግበእ
ትሻቀለ ወእት ሐዲስ ሀማት
ትካረ። ለቴለል ህዬ እግል ልእመኑ
ኢቀድረ።
እተ መደት ለሀ ለዐሳክር
ሱዳን እግለ እምበል ገበይ ቃኑን
እግል ልሽቀው እት ምድር
ሱዳን ለአተው አንፋር ልትነዐው
ዐለው። ለልትነዐው ዐለው ህዬ
አርወሐቶም እግል ለአንግፎ ለሀርቦ
ወለዐሳክር ደርቦም ልትሳሰዐው
ክምሰል ረአዮም ሰኒ ወአማን
ትነከደ፡ “አላህ! እሎም ልትነዐዎም
ለህለው ክእነ ክምሰልዬ ኤረትርዪን
ገብኦ። ሕናመ ዐድነ ሕርርት ምን
ትገብእ፡ ምን ክእኒታት ወትነጄነ።
ላኪን ደሐንቱ፡ አምዕል ህሌት
እሎም እት ከደን ሽፉላም ለህለው
ምሔርበት ተሕሪር ልትሰርገሎ
ወኤረትርየ ትትሐረር” ቤለ እብ
ደሚሩ ዲብ ለአስተንትን። እተ
አካኑ ህዬ ክምሰለ ለሀርቦ ለዐለው
አንፋር እግርዬ አፍግሪኒ እንዴ
ቤለ እት እግሩ ይሐዘ። እግል
ልህረብመ ኢወጠነ። መረ ድዩር
ወታልፍ ሰበት ዐለ ህዬ፡ እተ አካኑ
እግለ ረቢ ወደየ አስበረ። “እለ
ወደው ሊደው” እንዴ ቤለ ህዬ
ታከዮም። ለዐሳክርመ ኢትአከረው፡
እግል ሼክ ዐሊ ከብ እብ ጽብጠት
አበለው።
ገጽ
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ተቅሪር

መሐመድ እድሪስ

ሰላም ለደሬዕ ፍሬ ሰላም!
ዮም 06/01/2019 ሳዐት 6፡00
ጽብሕ ምድር ምን ምግባይ መርከዝነ
ፎርቶ አስመረ አስክ አቅሊም ጋሽ
በርከ ንትበገስ እት ህሌነ፡ ምስል
ፈርሐት ወሰእየት ዐባይቱ። ለሰፈር
ህዬ እግል ሐድ 500 ኪሎሜተር
ሪም ሰበት ዐለ፡ እግል ዕርፍ በክት
ለልሀይብ ይዐለ። ለአርበዕ መኪነት
ወዛረት እዕላም ዲብ ልትገናበየ እት
ከረን ክምሰል ተሐየበየ ሕድ ዲብ
ታብዓተን ሳዐት 12፡00 አድህር
ተሰነይ ለበጽሐነ።
ሀደፍ ናይለ ሰፈር እግል ከሲት
ከጥ ኡምሐጀር-ሑመረ ኣምም ሰበት
ዐለ፡ ምስለ ዐለ መትረማጭ ክልኢቱ
ግዋሬ ገባይል ወምስለ እብ ትሉሉይ
እግል ልትከሰት ቱ ዲብ ልተበሀል
ለዐለ ሰእዮብ እት ፍዕል ለልውዕል
እተ ዕለት ምስል በዐል ልደት ሰበት
ናሰበት ህዬ፡ ለአምዕል ደብል ዒድ
ጻብጠት ዐለት።
ሳዐት 2፡00 ሐቆ አድህር ዲብ
ተሰነይ ክምሰል ትጸበሐነ ምን ሐዲስ
እግለ ክሉስ ለይዐለ ሰፈርነ ለታርፍ
ምኒነ ለዐለ 100 ኪሎሜተር እንዴ
ካተርነ ኡምሐጀር አቴነ። ዲብ
ምዴርየት ገሉጅ ክምሰል በጽሐናቱ
ህዬ ለሰእየት ለሀይብ አዋይን
ለትከበቴነ። ዲብ ሸዋርዕ መዲነት
ገሉጅ ልሰቀል ለዐለ መንዴራት
ኤረትርየ ወአቶብየ እግል ኖሱ እግለ
በርናምጅ ለሸሬሕ ዐለ። ገሉጅ፡
ገርገፍ፡ መዕሎበ ዲብ እምብል ህዬ
ዲብለ እት መደት ሐርብ ለትሸቀ
ከዛን ባደሚት ምስለ እት ድዋራቱ
ለአደርስ ወሹፉል ለዐለ አንውየት
እብ ፍንቱይ ሐ-ብጋይት ወአጣል
ዲብ ንትፈረጅ፡ ለሄራር ሰኒ ወአማን
ዐጅቤነ። ዝያደት ክሉ ህዬ እበ ዲብለ
ድዋራት ለመጽአ ተቅዪር ርይሓም
ዲብ ሕናቱ እንዴ ኢልትአመረነ
ዲብለ እም ሐርስ ወርዕዮ ላተ
ኡምሐጀር ጠበሽ ለእምቤ።
ኡምሐጀር ክምሰል በጽሐናመ
እግል ዕርፍ አስክ አካን ለኮንደት
ይአትቃመትነ። ለፈጅራተ ልታኬነ
ለዐለ ዳይ ዐቢ ለከስስ መስኡልየት
ሰበት ራፍዓም ዐልነ፡ እብ ፍንቱይ
አንፋር ሀንደሰት ወቴክኒክ ተለፍዝዮን
ዲብለ ዓደትለ መናሰበት ለትገብእ
እተ ምን ኡምሐጀር እት መሳፈት
8 ኪሎሜተር ባካት ክብሪ-ሰቲት
ለህሌት አካነት እንዴ ጌሰው ዲብ
ተኪል ስቱድዮ ወጀርቤ አተው።
ለሽቅል ህዬ ምስል ወክድ መትባዳር
ዐለ። ሰበቡ ዲብ እለ ምሴት እለ
ክሉ ሽእ እንዴ ጀረብከ ወአዳሌከ
እግል ትትመዬ ሰበት ብከ ለሽቅል
ድቁብ ወምስል ወቅት መትሳስዓይ
ቱ ለዐለ።

አንፋር ጀሪደት ላኪን ለዲብ
ከርስ መዲነት ኡምሐጀር ለሀለ ቴለል
ለከስስ በራምጅ እግል ንሽቄ ሰበት
ዐለ እግልነ፡ ለሓለት እግል ወሰቆት
ምስል መመቅረሐት ልግበኦ ወሸዐብ
ዲብ ንትዋጀህ እግለ ናይ ሰእየት
ቴለል እግል ንሰንድ ሐሬነ። ሕናመ
ክምስለ ዲብ ጠረፍ ሕሊል ሰቲት
ስትድዮ ተክሎ ለዐለው መልሂትነ
ዲብ ቀበት ኡምሐጀር ዲብ ንዳወር
እግል ጀሪደት ለገብእ እግልነ በራምጅ
ዲብ አዳላይ አቴነ። እተ ምሴት ለሀ
ኡምሐጀር ለትትሐደረ ዐለት ሄሰት
ዐባይ ዲብ መዳሊት እንዴ ትጸመደት
ስካነ እብ ፋሬሕ ገጽ ዲብ ከብቴ
ጋሸ ወተኪል መንዴራት ወስቅራታት
ለአመሱ እት ህለው፡ እግለ ፈጅራተ
ለዐለት ዓደት እግል አገረሞት ዐለ።
ሐቆ ሳዐት 8፡00 አምሱይ ህዬ፡
ሸዐብ ኡምሐጀር እብ ፍርቀት ዓዳት
ሰቲት ወእሙራም ሔልየት ጀብሀት
መንጠቀት ምውዳቅ ጸሓይ ዲብ
ልትፋገዕ ትመየ።
ፈጅራተ ዮም 7 የናይር
2019 ለመናሰበት ጽቤሕ ምድርተ
ለተአምበተት። መዲነት እምሐጀር
ህዬ እብ ስፉፍ መካይን ወደረሰ
ምን ጅወ ለመጽእ ጋሸ ትረገሐት።
መመቅረሐት
በራምጅ
እብ
መክረፎናት እንዴ ወደው ሸዐብ ዲብ
ለአትመቃረሖ፡ መካይን መንዴራት
ኤረትርየ ወአቶብየ ዲብ ረፍርፍ
ክታር ረዪም እንዴ ወደ አስክለ
አካነትለ መናሰበት አተጀሀ። አንፋር

ውዛረት እዕላም ህዬ ዲብ ባካት ቢንቶ
ለዐለው ወከርስ መዲነት ለዐልነ
እብ ጀሀት-ጀሀትነ ለበርናምጅ እግል
አግመሎት ወግራሁ ለገይስ በራምጅ
እግል አከቦት ዲብ ትሩድ ሽቅል
አጽበሕነ።
እተ ወክድ ለሀይ ለምን መዲነት
ተሰነይ ለትበገሰ አካናት ዐማር ዲብ
ልርኤ እብ መካይን ወሄሊኮፕተራት
መጽእ ለዐለ ሕሹም ጋሸ በህለት
ርኢስ ደውለት ኤረትርየ አሰይድ
ኢሰያስ አፍወርቂ ወርኢስ ውዘረእ
ፈደራልያይት
ዲሞቅራጥያይት
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ጀምሁርየት አቶብየ ዶክቶር አቢ
አሕመድ ወብዕዳም ሰብ ሰልጠት
እግል መትከባት ምነ ሐሰብናሁ
ወቅት ወለዐል ታኬነ።
ገቢል እምሐጀር እብ መካይን
ወእብ እገር ዲብ ልትገዐዝ ዲብ
አጥራፍ መሓዝ ሰቲት እብ ጀሀት
ኤረትርየ፡ ሸዐብ ሑመረ ህዬ እበ
ካልኣይ ደራግ ሕሊል-ሰቲት እንዴ
ገብአ እግለ ታሪካይት መናሰበት እብ
መትረማጽ ዐቢ ልታከየ እት ህለ፡
መንዴራት ክልኢተን ድወልመ እተ
ክልኦት ጠረፍ እንዴ ትሰርሰረ እበ
ሃድእ ሸማል ረፍርፍ ዐለ።
እሊ ህዬ ለዘበን ክምሰል ትበደለ፡
ባብ ሐርብ እንዴ ትደበአ መንገአት
ሰላም ክምሰል ትከሰተት ለበሽርቱ
ዐለ። አክል-ሕድ ሳዐት 11፡30 ቀደም
አድህር ለዲብ መስኢት ሌጠ ሕዱድ

ትበሸረየ።
እብ ዝክር ሹሀደ ወወጠንያይ
አናሺድ ክልኢተን ድወል ለአምበተት
ዓደት፡ ከሊመት አቅሊም ጋሽ በርከ
እብ ሙዲር ዓምር ፍራንኮ ኩባበ
ክምሰል ትቀደመት እግል መደት
ሐቴ ሳዐት ለአተላለ ዕፌ ዓዳት
ገብአ። ግረ እለ ለዓደት እብ ዐውቴ
ክምሰል ተመት፡ ለሕሹም ጋሸ ምነ
ዳስ ዐቢ አስክ ኡምሐጀር ገጹ
ትበገሰ። ግረ ደቃይቅ ህዬ እበ መጽአ
እበን ሄሊኮፕተራት እት አጅወእ
ኡምሐጀር ሑመረ ሐቆለ ዖለ ህዬ
ትሳረሐ።
ግረ እሊ ለላሊ እብ ግዲደ
ክሮዕ ለትመየ ገባይል ክልኢቱ
ግዋሬ መዳይን፡ ክምሰል ዎሮ ፍራዩ
ለትፈተሐ ሐርብ ዲብ ሕድ ትከብሰሰ።
ኮድ ሐቴ ለታርገተን መካይን

ለአጸበሐ አዋይን ዲብ አማን ለቀይር
ሜርሐት ክልኢተን ድወል ዲብለ
አካነትለ መናሰበት ክምሰል በጽሐው፡
ሸዐብ ምን መጋሲቱ እንዴ ቀንጸ እብ
ዕላላት ወጣቅዒት ክምሰልሁመ ዕፌ
ዓዳት ትከበተዮም። እብ ሜርሐት
ክልኢተን ድወል ለልትመረሕ
ወፍድ ዲብለ እግል መደት 20
ሰነት እምበል ዕንታት፡ እገር ካይዱ
ለኢለአምር እግል ምውዳቅ ጸሓት
ቀላቅሎታት ኤረትርየ ወመንጠቀት
ሑመረ ለለአጃፍር ኩብሪ ሰቲት
እንዴ በጽሐው፡ እግለ እብ
መንዴራት ረፋርፍ ለዐለ ሪቦም እብ
ሜርሐት ክልኢተን ድወል ክምሰል
ትቀረጨ፡ ለናይ ስኒን ሕልም ዲብ
ናይ ደቃይቅ ወክድ እት አማን
ትበደለ። ግረ እለ እምሐጀር ወሕመረ
ከም ክልኤ ጋነ ምን ቅባል ሌጠ
ለልአትቃሙተን እንዴ ኢገብአ፡ ሕድ
ለበጸሐ ወልዛየረ ምስል ለልውዕለ
ወልትመየየ፡ ሕድ ለለትሄድየ ወርዝቅ
ተጃረተን ለልትባደለ ክምሰል ገብአየ

ኤረትርየ ምስለ እብ እገር ስርሱር
ለዐለ ሸዐብ አስክለ ምን ቃብል እብ
ዕንታት ለትሰረረተ እብ እግር ካይደ
ለኢለአምር መዲነት ሕመረ ልትዐዴ
እት ህለ፡ ለእተ መዐደይ ደራግ-ኬን
ክሮዕ ለአጽበሐ ሸዐብ ሑመራመ
እብ እገር ክምሰልሁመ እብ ሞቶር
ሳይክል ወረክሻት (በጃጅ) አስክ
ኡምሐጀር ትባደረ። ከላስ ክሉ ሕድ
ስፍሉል እት እንቱ እግል ዝያድ 20
ሰነት ምን ሕድ ክሮዕ ለዐለ ክልኢቱ
ሐው ገባይል እብ ሸፋግ ዲብ ሕድ
ተሓበረ።
ከላስ ኤረትሪ ወአቶቢ ለኢትፈንቴ
እቱ ቴለል ትከለቀ። ግረ እለ ሐርብ
ወከበር ሐርብ እንዴ አክተመ እግለ
ዲብ ክልኦት ቀበሊት ደራጋት ሰቲት
ምን ቃብል ሕድ ለአተቅብል ለዐለ
ሸዐብ ልግበእ ወሕድ ዲብ ለዐቅብ
ወለአትናጥጥ እግል ክልኦት ዕቅድ
ዕሙር ለዐለ ሰበጣናት መናሱድ ዲብ
ምድር እንዴ ትተከለ፡ ለታሪካይት
አምዕል ዲብ ብዕደት ታሪካይት
አርቡዕ 16 ጀንዋሪ 2019

መርሐለት ዐዴት። ሸባብ ክልኢቱ
ዐዶታት ሕኔት መትሻፈት ሕድ
መጋንሐት ሕድ እንዴ ገብአው
አምዕል እብ ግዲደ ሕድ ዲብ በጽሕ
ወሕድ ዲብ ልትካበር ወልትሰዓዐም
ወዐለ። ክሉ ፈርሐ ወቀርደ።
ለትዛቤ ወልአዘቤ ታጅር ወለለሐርስ
ሐረስታይ፡ ምስተስምር ልግበእ
ወቤጽሓይ ሰእየት ሰኔት እንዴ ትሴፈ
ግረ እለ ገድም አስክለ መደምራይ
ሐርብ እንዴ ኢገብእ፡ አስክ ብነ
ወዐማር እግል ለአትቃምት ህዬ
ላብድ ቱ።
ሕናመ አንፋር እዕላም ግረ
ቲማሞለ መናሰበት ክምሰል አዳምነ
አስክለ ቅብላትነ ለዐለት ሕመረ እግል
ንትዐዴ ወለዲብ ከርስ ሕመረ ለህለ
አዋይን ምን ቅሩብ እግል ንድሌ
እብ እግር አስክለ መዲነት ንትዐዴ
እት ህሌነ፡ ለእግል ስኒን ብዙሕ እግር
አዳም ወመካይን ካይዱ ኢለአምር
እምሐጀር ወሕመረ ለለአትራክብ
ኩብሪ እብ አዳም ወመካይን ምክራይ
እግር አስክ ለሐግል ትረገሐ። ቢብ፡
ቢብ ለልአብል መካይን ለልትሰዓዐም
አዳም ለልትረኤ እተ አካን ሐውልየት
ህዬ መስለ። ምስለ እብ ሐንቴሁ ሰነት
እብ ግዲደ ለጀርውን ሶታይ ማይ
ህዬ፡ ለባካት ዲብ አካነት ፈርሐት
ወለውቀት ትበደለ። ለዲብ ሐንቴነ
ዲብለ መሓዝ ለሐምሶ ወልተልሀው
ለዐለው ሸባብ እት ነዐፌ ህዬ ፈርሐትነ
ዝያደት ፈርሐት ወስክት ዲብ እንተ
አስክለ መዲነት ተዐዴነ።
ምን ክሉ ለዐጅቤኒ ላኪን፡
ለዐስከርያይ ዘይ ለለብሰው ወእግል
ስኒን ረዪም ሕድ ለአትውሕሎ
ለዐለው ዐሳክር ክልኢተን ድወል
እንዴ ኢተርፎ፡ ዲብ ሕድ ዝያረት
ዲብ ሰጅሎ፡ ዲብ ልትሰዓዐሞ ክምሰል
ረኤኩዎም ፍሬ ሰላም ምን ቅያስ
ወለዐል ጥዑም ክምሰልቱ እብ ፍዕል
ረኤኮ። ዲብለ ናይ ሐቴ አምዕል በክትነ
ምነ ትፈረጅናሁ ህዬ መጣዕም፡ ገሃዊ
ወባራት ኡምሐጀር እብ አቶብዪን
ርጎሕ ዲብ እንቱ ክምሰልሁመ ሸዋርዕ
ሑመረ እብ ኤረትርዪብ ቤጽሐት
ዕሙር ዶል ትርእዩ፡ ለሕልም አማን
ክምሰል ትበደለ ሸክ ኢትወዴ።
ለፍንቲት ዕላቀት ምን በዲር ለበን
ክልኤ መነቲት መዳይን ህዬ ገ’ደን
ወብሶተን ክምሰል በዲረን ገቢለን ሕድ
እግል ልብጸሕ ወርዝቀን ሕድ እግል
ለአትሄድየ ምን ቀድረየ። አይወ ሰላም
ለደሬዕ ፍሬ ሰላም ህዬ ክእናቱ።
ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ (ጀ.ተ.ኤ.)
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ አሰይድ አለምሰገድ
ተስፋይ ምን ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር ወሰውረት (19521962) እበ ልብል አርእስ ለከትበዩ ክታብ፡ ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ (ጀተኤ) ለታይን ጽበጥ እት ሞራፍ 21 ካትብ ህለ።
ከእግል ዮም 1ይ ክፈል እግል ንርኤ፦

ሼክ እብራሂም ሱልጣን
ታሪክ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ
(ጀተኤ) ፋዬሕ ወለተሐባለካ ቱ።
ቆሪ በሐስ ክምሰሁመ ሜዛን ለዐቅበ
አግቡይ ጽብጠት ህዬ ለትሐዝዩ።
ሐረከት ሚስጢራይት ዐለት
ልትበሀል እት ህለ፡ ምስጢረ ዲብ
መትነዛመ፡
ሀውየት
ሜርሐተ
ወአንፋረ፡ ክምሰልሁመ ዲብ ወዳሐት
ናይ በራምጀ ለተሐደዳቱ ለዐለ። ዲቡ
ሰበት ተሐጨረት ህዬ ናይ ፍዕል
ጽበጥ ወራታተ አው ህዬ ናይ ታሪክ
ሚስጢራት ዐለ እለ ብሂል ለልትቀደር
ኢኮን። ብዙሕ ናይ ፍዕል ተጃርብ
ሰበት ኢከእለለት።
ምስል
ሐረከት
እንዴ
አትመጣወርከ፡ ዲብ ገሌ መጃላት
ለትሰረረተ፡ ጀተኤ ጥሉቅ ተንዚምቱ
ለዐለ። እብ አዋጅ ግድለ ስለሕ
አምበተት። እብ አዋጅ ህዬ ቅያደተ
አትአመረት። ላኪን፡ ዲብ አግቡይ
መትነዛመ ልግበእ ወዲብ ሰተቶት
ወተግበሮት
ስታቲባት
ናሽበት
ይዐለት። ዲብ ከብደ ለትፈናተ
ወዲብ ሕድ ለኢበይእ ናይ ስያሰት
ወመሕበራይ ፈልሰፋት ወምዩላት
ከምከሞተ ክምሰል ኢፋሉታይ ምንመ
ኢልትረኤ፡ እንዴ አትመቃረሐ ዲብ
ሐቴ ዐግሎ እግል ለአምጸአ ለቀድር
ይዐለ። እብሊ ህዬ፡ ሰበብ መትፈንጣረ
ላቱ መሸባሽብ ከልቀት። ስያስያይ
ተዐድድ እንዴ አትመቃረሐ እግል
ትዋሌ ለትቀድርመ ቅያደት ይዐለት
እለ። እብ መጆብ እሊ ምን ሰልፍ
እንዴ አምበትከ አስክ ለተንዚም
ልትፈንጠር፡ ውሕደት ወመቅርሕ
እግል ልግመም ምኑ ቀድረ።
እሊ መታክል እሊ፡ እግል
ብዝሓም ኤረትርዪን ወብዕዳም
ኬትበት
እግል
መትአምባትለ
ተንዚም ዲብ ካጢ አው ህዬ እት
ሕድ ለኢበይእ ፈሀም እት ዋልዮም
እንረኤ። ዎሮ ምን እሊ፡ ፕሮፌሶር
ዑቅባዝጊ ዮሃንስ፡ ፋዬሕ ክቱብ እብ
ሰበት ታሪክ ኤረትርየ ለአዳላ ቱ።
ዲብለ “ሓብራት ውላያት (አምሪከ)
ወቀር አፍሪቀ” ለልብል ክታቡ
ላኪን፣ ጀተኤ አተላላይ ናይ ሐረት
እስትቅላል ኤረትርየ (Independence
Bloc) እት ገብእ፡ እብ ወልደኣብ

ወልደማያም፡ ኢብራሂም ስልጣን
ወእድሪስ መሐመድ ኣድም ክምሰል
ተአሰሰት ሻርሕ ህለ። ኢብራሂም
ስልጣን
ልግበእ
ወወልደኣብ
ወልደማርያም እግል ጀተኤ ክምሰል
አሰሰው፡ አንፋራመ ክምሰል ይዐለው
ሐሬ ሰበት እንርእዩ፡ ዲብ እሊ ብዙሕ
ወቅት ኢነአበዴ።
ዴቪድ ፑል ለልትበሀል ወድ
ብሪጣንየ ኬትባይ፡ በገስ ጀተኤ ለዲብ
1940ታት ለቀንጸት መቃወመት
ትግሬ ድድ ጸንዒት ወዲን እስላምቱ
ልብል። ለናይ እስላም ከጥ ወሱክ
በሐስ ክምሰል ለትሐዝዩ ምንመ ለአመ፡
እግል ጀተኤ በደለ አው አተላላይ
ናይ አልራቢጠ አል እስላሚያ ክምሰል
ዐለ ለለርኤ ክልኦት ደሊል ህለ እዬ
ህዬ ልብል።
አወላይ፡ ቤለ ህቱ፡ እድሪስ
መሐመድ ኣድም ወኢብራሂም
ስልጣን ምን ኤረትርየ እግል ልፍገሮ
ለቀድረው እቡ ምስጢራይ ሰዳይት
እስላሚያይ እንክር (አው መሕበር)
ኻትሚያ ቱ። ሱዳን ክምሰል አተው
እት አካናት ሜርሐት ኻትሚየ ዲብ
ሱዳን በህለት ሐሰን አል ሙርቀኒ
ወዐሊ አልሙርቀኒ መትከታሎም፡
እግል እስላሚያይ በገሶም ለአሽር
ልብል። ካልኣይ፡ ዲብለ ምስል
ሐረከት ለዐለ በአስመ፡ ከረ እድሪስ
እግል ሐረከት ክምሰል ኢድንያይ
ወሹዒ እንዴ ሰመው፡ እት ቀደም
መደንዪን ሜርሐት እስላም ናይ
ምውዳቅ ጸሓይ ከሊማት እብ ሸክ
ክምሰል ልትረኤ ወዲሆምመ፡ እግል
እስላማይ በገሶም ለወዴሕ ቱ።
ክእነ ልብል እት ህለ ዴቪድ ፑል

አሰይድ ዕስማን ሳልሕ ሰቤ
ላኪን፡ ለእስላሚዪን ሜርሐት እግል
ጀተኤ ለለአይዶ ዲብ ኤረትርየ ንዛም
እስላሚ እግል ልተከል ቱ ወለ እግለ
ወጠኒያይ ንዳል እንዴ አድዐፈው
ቀበልያይት ሰልጠቶም እግል ለአተርዶ
ዋዴሕ ክምሰል ኢኮን ለሐብር። እብ
ተውሳክ፡ ዋቅየት መሻረከቶም ዲብ
አምበቶት ግድለ ስለሕ ክምሰል
ሐወጸ ግራሁ ጀተኤ እብ ዐረብያይት
ወጠንየት መስር እብ መባድእ
መቃወማት ሸዐብ አልጀዛእር ተእሲር
ሰበት ወደ እቶም፡ ለእስላሚያይ አው
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ዲኒያይ አሳሶም ክምሰል መትአምባቱ
ክም ይአተላለ ፑል እብ ተውሳክ
ለአፍህም።
ዴቪድ ፑል ለትረሰዐዩ ዎሮ ሽእ
ላኪን፡ ከረ ሙርቀኒ ዲብ መትአምባት
ንዳል ስያሰት ራቢጠት በህለት
ሰይድ በክሪ አልሙርቀኒ ርኢስለ
ተንዚም ክምሰል ገብአ ሌጣ ቱ
እግል እስትቅላል ኤረትርየ ለትጻገገ።
ለናይ ትግሬ ወሽማግሌ ንዳል ዲብ
ሰነት 1948 ሰኒ ወአማን ክምሰል
ሐፍነ ላኪን፡ በክሪ አልሙርቀኒ ምስል
ሐዎም አስክ ሕብረት ዲብ ልትሓበሮ
ወሐርመ ክምሰል ተዐሰው ትረአው።
እብሊ አስባብ እሊ ፍንጌ ራቢጠት
ወጀተኤ ክም መትራከቢት ልጆሚት
እግል ንርአዮም ስዱድ ቱ። ዴቪድ
ፑል ለኢሀድገዩ ክምሰል መትራከቢት
ልጆሚት ዶር ዐቢ ለአግደ ሜርሓይ
ደያነት ሰይድነ መሐመድ ዳውድ

እሰይድ እድሪስ መሐመድ ኣደም
ቱ። እብ ሰበቱ ሐሬ እግል ነሓኬ
ቱ።
ረድኢ በረከትኣብ እብ ጀሀቱ፡
እግል አግቡይ ምጽአት ጀተኤ እብ
መሐረሰ ምስል ሐረከት ለዐለት
እለ ፍንቲት ሸርሐየ። ህቱ መበገስ
ጀተኤ ለዲብ ሰነት 1947 አልራቢጠ
አል እስላሚየ አስክ መመርምራይት
መፈወድየት አርበዕ ድቁባት ድወል
ለአቅረበቱ፡ “እስላም እብ ብዝሔ
ልግበእ ወእብ ምልክየት ምድር
ኤረትርየ እዴ ዛይደት ቦም…”
ለልብል ዐለ ልብል። እብ ፈሀም
ረድኢ በረከትኣብ፡ ሜርሐት ጀተኤ
ዲብ እለ ክላሰት እለ ለበጽሐው
እብሊ ለተሌ ሰለስ አስባብ ቱ።
ሳልፋይ፡ እስላም ዲብ 4 ሕምሲት
ምድር ኤረትርየ ሰበት ነብሮ፡ ካልኣይ
ዲብ ሴዕ ቆሚያት (አው “ ናይ
ህግየ ወቀባይል ሐሽምት) ለሰማን
ዲብ እስላም ሰበት ለአምነ፡ ሳልሳይ
ወፍንቱይ ላቱ ህዬ፡ ለበዝሐው ክስታን
ሕብረት ምስል አቶብየ ሰበት ለአይዶ፡
እብ ዕን ሸክ እግል ልትረአው ሰበት
ወጅብ… እብ ህግየ ብዕደት፡ በገስ
ጀተኤ እስላማይ ዐለ በህለት ቱ።
ዶክቶር ጋይም ክብረኣብ እግል
ጀተኤ እብ ዐውል ሐረከት፡ ምኑ እንዴ
ሐልፋመ እግል ሐረከት ክምሰል “ሹዒ፡
በዐል ሰላም ወእግል ኤረትርያይ ዓዳት
ወመንበረት ለትሸቄ…” ቅያደት በ
እንዴ ቤለ ክምሰል አትዓበየ ሸሬሕ።
እግል ሐረከት ዲብ አሲር አንፋረ
ወመትፈንጣረ ለለአበጼሕ ጥልም
ወዴት እንዴ ቤላመ እግል ጀተኤ
ለትዐግብ። ምስል ሐረከት ልትረኤ
እት ህለ እብ እስላም ዝያደት
ተአሲር ለገአ እቶም አንፋረ ዲብ
ብሩር ምውዳቅ ጸሓይ ቀላቅሎታት

ለተሐደደ፡ ሰኒ ሕዳም ደረሰ ሌጠ
ለዐለው እተ፡ እብ ሰበብ እሊ ህዬ
“እግል እስትራተጂያይ መትመዳድ
ሐረከት ልግበእ ወእግለ ቅራመት
ለሰንድ ዲሞቅራጥያይ ደሚረ” እግል
ተአምም ለኢልትቀደር ክምሰል ዐለ
ጋይም ሻሬሕ ህለ።
ዶክቶረት ሩት ኢዮብ ዲብ ክታበ፡
እግል ዲን ክምሰል ዓም ተእሲር ዲብ
ከርስ መትጸገዕ ጀተኤ ዲብ ድወል
ዐረብ በገ፡ ክምሰል አግደ በገስለ
ተንዚም ኢተሀደገ እቡ። ህተ፡ ሸክል
ተንዚም ሐረከት ክምሰለ ናይ ተሕሪር
ሐረካት ላቲን አምሪከ ዲብ መዲነት
ለተንከበ ገብእ እት ህለ፡ ናይ ጀተኤ
ላኪን ዲብለ ናይ አበዊ (ናይ አብ)
አግቡይ ማርሒት ናይለ ዲብ ካርጅ
ለነብሮ ሜርሐት (patronage of
the leader-in-exile) ለመስል ናይ
ምውዳቅ ጸሓይ ቀላቅሎታት ክምሰል
ዐለ ተሐብር። እሊ አሳስ እሊ እግል
ለአተርዶ ለለሐዙ ህዬ፡ ተአተላሌ ሩት
ኢዮብ፡ አሳስለ ጀተኤ ምን ሰልፍ ናይ
እንፍሳል አው ናይ ከሪም ስያሰት
(the politics of exclusion) ቱ
ለሐረው። እሊ አግቡይ እሊ ገበይ
መትፈራታክ እንዴ ከስተ ቢሉ ቢሉ
እግለ ተንዚም ለለትሐውን ባብ ሰበት
ከስተ፡ ኢፋሉታይ በገስ ክምሰል ዐለ
እለ ወደሐት።
አልአሚን መሐመድስዒድመ፡
ጀተኤ ግድለ ስለሕ እብ አምበቶተ
እግለ ትከለቀ ፋዬሕ ናይ ድድ
እስትዕማር ንዳል ፈሀም ዲብ
ለአዘይድ፡ ለተንዚም ላኪን እብ
ፍንጡር ወእብ ሰበት ተክዊን ሸዐብ
ኤረትርየ ፈሀም ለኢዐለ እሎም አው
ምነ ሐልፈ ናይ መትካፋል ተጃርብ
ናይ ሸዐብ ተዕሊም እግል ልክሰቦ እበ
ኢቀድረው አንፋር ክምሰል ተአንበተ
ሸርሐ። ክእነ ሰበት ገብአ፡ ለሐሬ
ዲብ ሰውረት ኤረትርየ ለትረአ ናይ
ዲን፡ ምዴርየት ወቀቢለት ለአሳሱ
እብ እስትዕማር እንግሊዝ ወአቶብየ
እብ ዓኒ ለቀንጸ መትፈራታክ እግል
ልሕሬ ላብድ ገብአ።
መብዝሑ እሊ ለተሀደገ
ታሪክ እግል ጀተኤ ምን ተብጊሰተ
ሕብር እኩይ ሰበት ሐበረየ፡ እግል
ሒለት ወወቀይ ናይለ ተንዚም እንዴ
አዘ፡ ለዔቡ ሌጠ እግል ልወዴሕ
ለሰትት አግቡይ ሌጣ ቱ ለልብሎ
መትቃርመትመ ኢተሐገለው። እብ
ፍንቱይ ምስል ጀሸተኤ ዕላቀት ቦም
እግለ ልትበሀሎ መትመራምረት ታሪክ፡
ምን እለ ቅራመት እለ ለልትበገስ
ሰኣል ቀርብ እቶም ዐለ። ለሰኣል
“ታሪክ እብ ዕውታምቱ ለልትከተብ
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አሰይድ ወልደኣብ ወልደማርያም
ልትበሀል። ምስል ተንዚም ጀሸተኤ
ዕላቀት ለቦም ኬትበት፡ ሜዛን ለቡ
ምን ሐቃይቅ ለልትበገስ ታሪክ ጀተኤ
እግል ልክተቦ ቀድሮ ገብእ?” ለልብል
ቱ። እብ ህግየ ብዕደት፡ ጀብሀት
ሸዕብየት፡ ክምሰል መትቃውማይት
ጀሀት እብ ሰበት ጀተኤ ለለስእሉ
ታሪክ እብ ብዕዳም ከብቴ ዲብ ረክብ
ሰበት ልተዳጋገም፡ እት ረአስ ጀተኤ
ታሪክ ዐገብ ጀሬ ህለ… ለትብል ተ
ለመከሐደ።
ታሪክ ሰውረት ኤረትርየ ላኪን፡
ክእሉል ተጃርብ ሐረከት፡ ጀተኤ
ወጀሸተኤ ሰበት ገብአ፡ እንዴ ትፈናተ
ወእንዴ ትባተከ እግል ልትረኤ
ኢወጅብ። ክምሰል ሐቴ ክምክምት
ወምህም ክትፈት ወጠኒያይ ታሪክ
እንዴ ትነሰአ፡ ሰልሲቱ ተናዚም፡
ሐረከት፡ ጀተኤ ወጀሸተኤ ዎሮ
ከክም ወቀዩ፡ እብ ሐዋን ወብቆዕ
ፍዕሉ ልትሸረሕ እት ህለ ሌጣቱ
እግል አግማም ለከድም ተጃርብ
ወሜራስ ለለአወርስ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ ጀሸተኤ
አው ናያ ናይ ታሪክ ከጥ ለልተበዖ
አው ህቱ ለአሰረ እቶም ኬትበት
ወመትመራምረት
ሌጠ
ኢኮን
እሊ ለትበሀለ አው እሉ ለመስል
ተሕሊላት ለለአቀርቦ። ብዕዳም ምነ
ቀድየት ሽንኪ እንዴ ቤለው እግል
ልመርምሮ ለጀርቦ አው ህዬ እግል
ዓም ሄራር ታሪክ ወንዳል ተሕሪር
ኤረትርየ ለልትቃወሞ ኬትበትመ
ምነ ዓም ክሎሊት ተሕሊል ወፍርድ
ኢፈግሮ።
ምን እሎም ሓርያም፡ ጆን
ማርካኪስ ወነገ አየሌ ሌጣቶም እግል
መአምበት ጀተኤ እብ ፍንቲት
ገበይ እግል ልርአው ለጀረቦ። እሊ

ለተሌ ህዬ ቤለው፡

ልተላሌ….

ገጽ

5

በደ ሔድ ወአስባቡ
በደ ሔድ (ዓደት) እት ክልኤ
እንከፍሉ። ንኢሸቶ ናይ እማተ
ዲብለ ኢልትረአየ ዲበ ደረጀት
እንዴ ዐለት ዕምረ ክም ተመ
ኢትረአየ ምንገብእ አወላይ ጅንስ
በደ ዓደት ልትበሀል። ምን ወለት
16 ሐቆ ሐልፈት አውመ ምነ
አክዑብ ለአፍገረት እቱ ዕምር
ሐቆ አርበዕ ሰነት ልትሐሰብ።
ለወለት ዓደተ እንዴ ትመጽእ
ዐለት እት ምግብ ምን ልውሕድ
ሰለስ ደውረት ሓለፈት ምንገብእ

Septum) በደ ሔድ እግል
ትሰብብ ትቀድር። እግልሚ፡ ቅን
ምን ክልኦት እንክር በህለት ለዓል
ወተሓት ትትከለቅ። ጅነት እት
ከብድ እመ ዲብ ሀሌት ለዓሉ
ወተሓቱ እንዴ ዐበ እት ሕድ
ልትሓበር። ለዐልቀት እብ ገሌ
ምስምሰ ክልቀት ለክልኦት እንክር
ቅን እንዴ ኢልትሓበር ትወለደት
ምን ገብእ ፍንጌ ክልኢቶም
እርደት ተሀሌ። ለወለት ሔድ እት
መጸአ ከደን ሰበት ኢፈግር እንዴ

እብ ሕውነ ሒለት መዳፈዐት
ገሮብ ለመጽእ ሕማማት
• እግል ብዕድ ሕማም እብ
ጮሬሕ ሱሪት ምን ትገብእ
• እት ስንዐት ሆርሞናት
ለለአወቁ ኤንዛይማት ገሌ ከለል
ምን ለሀሌ እቶም
• እብ ገሌ ሕማማት ለተርፍ
ኣለ(እግል መሰል አብ ጀባል)
• መሕፈዘት ቤጭ ሆርሞናት
እንዴ ትከበተ ለለአሸቄ ምን አለበ

መሻክል ምግባይ መራቀበት
ምክ (ሐንገል)
ሐገንነ
ለራቅቡ
ወሜዛን
ሆርሞናት ለልዐቅብ ሀይፖታላማስ
ወፒቱታሪ ለልትበሀል ቅደድ
ለነዝሑ ሆርሞናት ኢትመሳነ
ምንገብእ፡ እት በደ ዓደት ሌጠ
እንዴ ኢገብእ እት ዓም ሀለዮትለ
አንሳይትመ ብቆት እግል ተሀሌ
እሉ ትቀድር።

ቀጺር ቅደት ፒቱታሪ
እብ ሰረጣን ረአሰ ምን
ልትጨቀጥ
አውመ ስስ ወሬሕ ሐቆ ትከልእ
ምነ፡ እሊ ለካልእ ጅንስ በደ ሔድ
ቱ።

አወላይ ጅንስ በደ ዓደት
እግል ለአምጸአ ለቀድረ
ሰለስ ሓጀት ተን።
1.
2.
3.

እት ሕሊል ቅን ለለሀሌ
መሻክል
መሻክል መሕፉደት
ቤጭ
እት ምግባይት መራቀበት
ምክ (ሐንገል) ለተሀሌ
መንካሰ

መሻክል ሕሊል ቅን፦
በረይ አፍ ቅን
እት ወለት አዋልዶ እግለ አፍቅን ለደብእ በረይ አፍ-ቅን እብ
ተማሙ ዶል ለትሙ(Imperforate
Hymen) ሔድ ገበይ እበ ፈግር
እንዴ ኢረክበ እት ሕሊል ቅን
ልትአከብ። ሰልፍ ለወለት ሔደ
ክም ባዲ መስል እተ፡ ሐቆ መደት
ላኪን ዲብለ ሕሊል ክም ተአከበ
መጺጸት ወዴ ዲበ። ዲብ ገሌ
አንሳት ሀዬ ለበረይ ምን ጎፍ ዐድ
ሰበት ልትሰደድ ምን ጎፍ ከደን
ልትነፈሕ። ለወለት እለ ምሽክለት
ሀሌት እተ ምን ገብእ፡ እት ክል
ደውረት ለሔድ ከደንመ ምን
ኢፈግር እግለ መጺጸት ለአፈድብ
እተ። ከናይ እማተን ለኢትረአየን
ወእለ ትመስል መጺጸት ለብእተን
አዋልድ ዲብ ሐኪም እግል
ሊጊሰ ሀሌት እለን። ለሐል ሀዬ
ቀሊልቱ፡ ለበረይ እብ ዐመልየት
እንዴ ትፈተሐ ለዓደተ ገበይ ክም
ትረክብ ትገብእ።

እርደት እት ቅን
ቅን እት እንክር ለዓል
ወተሓት ለትከፍል እርደት ምን
ተሀሌ(Transverse
Vaginal

ተአከበ መጺጸት ወዴ እተ። እሊመ
እብ ዐመልየት እግል ልስኔ ለቀድር
መሻክልቱ።

ቅን አንሳይት በታተን
ምን ኢልትከለቅ(Vaginal
Agenesis)

*ገሌ ጅረሕ ምን ሳድፍ
*ሕማም ቲቢ
*እግል ስራይ ሰረጣን ረአስ
ለልትነሰእ ጮሬሕ
*እግል ትቅጠን እንዴ ትቤ

ምን ገብእ፡ ርክስ፡ ዐመልየት
ርሕም፡ አስርየት፡ እግል ስራይ
ለተሀየበ ጮሬሕ መሕፉዘት ቤጭ
ለአፈሽል። ለፈሸል ቀደም 45
ሰነት ምን ዕምረ ገአ ምንገብእ
እት ኢዶሉ ለጀረ ልትበሀል ዲብ
ሀለ ሐቆ 45 ሰነት ላኪን ምስል
ጠሉቅ ደቁስ ልትሐሰብ። እለን
መስለ አንሳት ነቃሰት ኢስትሮጀን
ለልትበሀል ሆርሞን ሰበት ለሀሌ
ዲበን ዓጭሞታተን እንዴ ተክመ
እብ ቀላል እግል ኢልትሰበር ምን
ካልስዩም ርዙቅ ላቱ ነበሪት እግል
ልንሰአ ልትመከረ። ወእብ ሰዳይት
ሕክምነ ሆርሞን ክም ትትዐቀብ
እለን ትገብእ።

ርሕም ማይ ለማልእ
ሐሸክል ምን ወዴ

ክእነ መስል መሻክል ለበን
አንሳት ሰኒ ሕዳት ምንማተ ኣመሮቱ
ሰኒቱ። ቅን እት እንክር ለዐሉ
አው ተሐቱ መሻክል ዐቦት ምን
ለሀሌ ቅን አንሳይት እግል ትከለቅ
ኢትቀድር። እለ ሓለት እለ አንሳት
እተ አወላይት ምዕል ጅመዕ ልሽዕረ
እበ አውመ ዓደት እንዴ ትከረዐት
እተን እብ መጺጸት እት ሕክምነ
ክም መጽአየ ለአምራሀ።

ኢመትከላቅ ቅን እት ክልኤ
ልትከፈል።
1. ርሕም ለብእተን ወቅን
ለኢትከለቀት እተን፦ እለን አንሳት
እለን ምን ገሮብ ገኖበት እንዴ
ትነሰአት
ቅን እብ ዐመልየት
እግል ትሸቄ እተን ትቀድር።
2. ርሕም ወቅን ለአለበን
(ለኢትከለቀ እተን) አንሳት እግል
ልውለደ ምንመ ኢቀድረ እግል
ጅመዕ ሌጠ እብ ዐመልየት ቅን
እግል ትሸቄ እለን ትቀድር።

መሻክል መሕፈደት ቤጭ
መሕፈዘት ቤጭ ፈሸል ሀለ እተ
ምንገብእ እግል ዐቦት ቤጭ፡ መንደቅ
ርሕም ወለመስሉ ገሮብ ስርዐት
መትፋራይ ለራቅቦ ሆርሞናት እብ
እኪት ሰበት ለአስር እቱ እት በደ
ዓደት ግዴቱ ዐባይተ። መሕፈዘት
ቤጭ እብ ለትፈናተ አስባብ ፈሸል
እግል ልምጸአ ቀድር።

ገሌ ምኑ፦
• ሰበቡ እበ ኢትደለ ቀደም
ዶለ ተአንተሄ
• መእረር መሕፉደት ቤጭ
12ይት ሰነት ዕልብ 03

ነብረ ካፍየት ሐቆ ኢትነስእ
*ሻፍግ ነቃስ ሜዛን ገሮብ እብ
ሰበብ ሰረጣን፡ ገሀይ ወለመስሉ
ሜዛን ሆርሞናት እንዴ ሐምረገ
ዓደት እግል ለአብዴ ቀድር።

ለካልኣይ ጅንስ በደ
ዓደት
ዕምስነ ዎሮ ሰበብ እግል ልግበእ
ቀድር፡ ህቱ ኢገብአ ምን ገብእ
ላኪን
እት መባትክ ስርዐት መትፋራይ
ገሌ መሻክል እግል ለሀሌ ቀድር
ጽብ ናይ አፍ ርሕም በደ
ዓደት ወመጺጸት እት ክል ዓደት
ሰብብ።
መትጻባጥ ርሕም እት
ኖስኖሱ ዶል ለሀሌመ ገበይ ዓደት
እግል ልድበእ ቀድር። እሊ እብ
ሰበብ ነድእ ውላድ እተ ገብእ
አትናዳፍ ርሕም አው ዐመልየት
ወለትፈናተ ዲብ መንደቅ ርሕም
ለዐለ ረክስ

(Polycystic Ovarian
Syndrome)
እሊ ሕማም እሊ ለበን
አንሳት መብዝሑ ወቅት ዓደት
ኢትመጸአን። ገሌሀን ላኪን ሑዳይ
ልትረአየን። በዐል እለ ኣለ እለ
ሰለስ ምሽክለት ልትረአየ ዲበ
1. ዓደት ትበዴ ምነ
2. ትገዝፍ፡ ሐበት ሸባብ
በዜሕ ዲበ፡ እግል ትበረሕ ወሸከም
እግል ተአብቅል ትቀድር
3. ርሕም ማይ ለምሉእ
ሐሸክል ለሀሌ እቱ፡ ምስሉመ

ኢንሱሊን ሰኒ ሰበት ኢሸቄ እተን
ስከሪ እግል ሊደየ ቀድረ።
ስራይ ናይ እለ ትመስል
ሓለት እት ቴለል ናይለ አንሳይት
ልተንከብ፡ እብ ዓመት ላኪን
ክል አንሳይት ከባደት ገሮበ እት
ብትከት ሰኔት እግል ትጽበጥ እግል
ትጀሀድ ብእተ።

ብዝሔ ሆርሞን
ፕሮላክቲን
ፕሮላክቲን ለልትበሀል ሆርሞን
ምን ቅያሱ ዜደ ምን ገብእ ዳይም
በደ ዓደት እግል ልሰብብ ወአጥባይ
ሐሊብ ክም ጀሌሕ እግል ሊዴ
ቀድር። ሰበቡ ብዙሕ እሙር
ኢኮን። ገሌ ምነ አግደ ለልትበሀል
ሀዬ ሰረጣን ቅደት ፒቱታሪ፡ ቅደት
ታይሮይድ ለተአፈርዮ ሆርሞናት
ቅያሱ ምን ልውሕድ፡ ገሌ ጅንስ
አድውየት፡ ነሐር አንሳይት ወእብ
ፍንቱይ ሐልመት እብ ትሉሉይ
ልተማተም አው ልትጠቤ ምን
ገብእ፡ ሕማም ዓሳብ መቅደድ ምን
ብእተ፡ ሕማም ሐገን ምን ለሀሌ
እተ ፕሮላክቲን ሆርሞን ቅያሱ
እንዴ ዜደ ሔድ እግል ልብዴ
ሰበብ ገብእ።
እሊ ለተሀደገ መሻክል በደ
ሔድ ለብእተን አንሳት እት
ወክድ-ሰኒ ዲብ ሐኪም መጽአየ
ምን ገብእ እግል ልትሳረየ ክም
ቀድረ እንዴ ኣመረየ፡ እብ ወቅተን
እግል ልትነፈዐ ልትነሰሐ። ክምለ
እሉ ረኤነ ገሌ በደ ሔድ፡ እብ
መሻክል ክቡድ እግል ልግበእ ሰበት
ቀድር ለሸፍገት ራድኢት ለሐዜ።
እሊ እንዴ ኣመርነ ውቀት እንዴ
ኢተሐልፍ ደወ ክም ረክበ ኒዴ።
ዔማት፦ ክታብ “አርወሐትኪ
አተክሪ”
እብ መ/እድሪስ ሓምድ
(ኮምፕዩተር)

ፈሸል መሕፈዘት ቤጭ
ዕንድር

ርሕም

ትለውለ
አርቡዕ 16 ጀንዋሪ 2019

ገጽ
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
በቃዐት ሆቴላት ለልሐድድ ሓጃት አሳሲ
ዐወት ክንፌ
ቄርአት
ዓሙድ
ኣሳር፡
እት ናይ ዮም ሰፍሓት ኣሳር
ምስል
በቃዐት
ሆቴላት
ለልሐድድ ሓጃት አሳሲ እግል
ነአትኣምረኩም ቱ። እግልሚ፡
ክል ነፈር እግል ዝያረት አካናት
ኣሳር ወታሪክ ክምሰልሁመ
ጠቢዐታይ ርዝቅ ለቡ ድዋራት
ዐድነ እተ በጼሕ እቱ ወክድ፡
ክዳማት ሆቴላት እግል ልርከብ
ምህም ሰበት ገብአ፡ እሊ ጽበጥ
እሊ ህዬ እት ሐደዶት ለልሐዝዩ
ህለ ሆቴል እግል ልስደዩ
ሰበት ቀድር እግል ንቀድሙ
እግልኩም ቱ። እተ ለሐልፈ
ጽበጥ ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ
3ይ ክፈል ቅዱማም እግልኩም
ዐልነ። እቱ ህዬ እለን ለተልየ
ቅዱማም እግልኩም ዐልነ 7.
ከጥ ፌሻት ፡8. ዕግልት ገበይ
መትከባት ተለፉን 9. ቀላል
ወጥዕም ነብረ ለልብለ ሰለስ
ንቅጠት ምነ 10 ንቅጠት ዐለየ።
ዮም ህዬ 10ይት ወናይ ደንጎበ
ንቅጠትለ ክቱብ እግል ንርኤ ቱ፡
ቅራአት በኪተት።

10. አስሉብ መትከባት
ወሳርሖት ጋሸ

እት አተግንዖት ወረይሖት
ደሚር ጋሻ ምህም ዶል ለልተልሄ
እት አካን ከብቴ ጋሸ ለገብእ ናይ
መትከባት ወሳርሖት አግቡይ ሂገ
ዶሩ ሰኒ ወአማን ምህም ቱ። እትሊ
ወክድ እሊ ህዬ እት ልትለመድ
ወሰኔ ገይስ ህለ። እግል መሰል፡
ጋሻ እብ ኖሶም እት ሆቴል እንዴ
መጽአው ገብእ ለዐለ ሐጅዝ እንዴ
ተርፈ፡ እብ ኢንተርኔት ገብእ ህለ።
እብለ ገይሱ ለህለ አተላለ ምንገብእ
ህዬ፡ ገበይ መትከባት ጋሻ እብ
ተማመ እብ ኢንተርኔት ወወሲለት
ቴክኖሎጂ እግል ትግበእ ቱ በሀለት
ቱ። እሊ እግለ ናይ ምህዞ ወተቅዪር
እንክሩ ለሸምል እት ገብእ፡ እት
አስሉብ መትከባት ጋሸ እህትማም
ለልአትሐዝዩ ናይ ምህነት አደብ ህዬ

እሊ ለተሌቱ።

ሀ) ወዳሐት፡ ጋሻይ እት ሆቴል
ምነ ለአቴ እተ ኢነት እንዴ አንበተ
አስክ ፈግር ለናይ አማን ወዋድሕ
ሐብሬ መምሬሕ (orientation)
እግል ልትሀየቡ ወጅቡ። እሊ
ለበሀለት፡ ለጋሻይ እተ ሆቴል ለጸንሕ
እቱ ወክድ ለልአትሐዝዩ ክዳማት
እግል ልርከብ፡ ሚ እግል ሊዴ ክም
ቡ ወአየ እግል ሊጊስ ክም ቡ እብ
ዋጅብ እግል ልትሐበር ቡ።
ለ) ሸፋገት፡ እብ ክድመት
ኢንተርኔት ልግበእ ወእብ ኖስከ
ለገብእ አስሉብ መትከባት ወፈጊር
ጋሸ እበ ሸፍገት ገበይ እግል ልግበእ

ቡ። እት ረአሱ እግል ሸፋገት አስሉብ
ደፍዕየት ለከስስ ለገብአ ሆቴል እበ
ሕኩመት ለአፍገረቱ እግሉ መምርሕ
እብ ሸፋግ እግል ልትመም ቡ።
ሐ) ፈናታይ ለአለቡ፡ ጅንስ
ወአግቡይ ለትፈናተ ሆቴላት እግል
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ለገብአ ጋሻይ ለልተለዉ አስሉብ
ሐቴ እግል ልግበእ ቡ። እብ ሸቃላለ
ሆቴል ለትትሀየብ ክድመት አምር
ለሓበረ ፈናታይ አሳስ ለወደ ዶል
ገብእ፡ ለጋሻይ ሰካበት ደሚር
ወርይሐት እንዴ ረክበ ደማነት ኖስ
እግል ልጠውር ሰበት ኢቀድር፡
ዘቡን እግል ልግበእ ኢኮን እብ አፍ
ባብለ ሆቴልካመ እግል ልሕለፍ
ኢልሐዜ።
እሊ እት ለዐል ስሙይ ለህለ
ንቃጥ አግደ እት ገብእ፡ እብ ዱቅሪ
ወወለት ገበይ እት ጋሻነ ተአሲር
ለወዱ፡ እሊ ለትሸርሐ ነዋቅስ እንዴ
ፈረግነ እግል ለሔሰ ሂበት ክዳማት
እግል ሽቅየት ጎማት ለኢለሐዜ ጋር
ቱ። እትሊ ዮም ለልትቀደም ክቱብ
ለእብ ልሙድ ዘቡን እንዴ እንቤ
ለእንሰምዩ እብ ጋሻይ ለትብል ስሜት
ቅዩራሙ ህሌነ። እት መአሰሳት
ሄይበት ክዳማት እግል ልትሐዶሩ
ለመጸ ዘቡን፡ ክም ዘቡን ተጃረት
ልትርኤ፡ ክም ዕዱም ጋሻይ እግል
ልትርኤ ከአስክ እሕትራም ክምቡ
ልሽዕር እግል ንትሐደሩ ብነ።
ሸቃለ ሆቴላት ክምሰል እሊ እት
ለዐል ለትሰመ አስሉብ እብ ደርስ
ሌጠ ለልትሀየብ እንዴ ኢወድዉ
እብ ሽቅልመ እግል ለአርእዉ
ወጅቦም። እብሊ ህዬ እግል ክል
ጋሻይ ለሔሰ መትሐዳር ወሻፍግ
ክዳማት እንዴ ረክበው ደሚሮም
ክም እንሰልብ ወእብ ክሱስለ
መአሰሰትነ ዝክርያት ለኢበዴ
ክም ነአተላልዮም ሀደፍ ክልነ
ልግበእ።

እተ እት ሰነት 1913 ለትከበተ ክታብ ሐልየት ትግራይት
ምን ሐይለት ዐድ ተክሌስ፡ እት ገጽ 420 ዓምር ወድ
ዐጂብ እግል ምድር ዐድ ተክሌስ ምን ሐመዎ ህቱ ህዬ እት
ለሐምዱ እለ ሐለ፡ሀበሮ ዎ መንታይ አፎ በዝሐ ለሐምያቱ
ዲብ ዘበን አበውነ ለእክሉ አክል ሖጻቱ
ወእሊ ሴርቀት ትብሎ ዘበን አዜ መጽኣ ቱ
እግል ነዐይሮ ለዕጨይመ እንዳ ቱ
ለአድግ ጋብእ ዐጠልማይ ኢተልያ ቱ እማቱ
አበንጉለት ወአስቃቅ ልጎ ወጋድም ለውያ ቱ
ምን ክልኤ እት ዐቅበት ክርበ ቀረጽ ለሰዐራቱ
እጋል ዐስም አስትዮ ለደርቡ ቲረድ እማቱ
ገብገብ ጋብእ ዝላለ ማልአት እንተ መራቱ
ክም-ጎፍ ወመጽሖት-እምበጠ አጊድ ትረጅዕ እማቱ
እገር-ሰሐቶ ለክብት ረቢ ከአፎ ማንሃ ቱ
መቀር ዲብለ ረወርብ ወመሐረጥ እትለ ሳሳቱ
ምን ትትከሬ ቃር-ዖበል ከምንዲ ትሰቴ ለአጽያቱ
ወድ ከረዶት ወገዓር እጋል ጽእራን እላ ቱ
ለቀድሐት ወድ ድብሎይ ዕድረ ወርድ ሌጣ ቱ
ተረከበ አንቅዕ እለ ለመሓዝ እትለ ዔጻቱ
ጋድም ሕመር ወጨይሒት ማይ ሾፍ እብለ ወግኣቱ
እብ ሓዚለ ሸቢበት እሊ መስከብ ቀልሃ ቱ
ምን መጻማት እት አርድ እሊ መስከብ ጥቅራ ቱ
ምን ቀላቅል ደብርቱ ብዙሕ ትበሌዕ እማቱ
ግርዕ ምንዲ ትደሬ ማይ ለተንክር ብጽዓ ቱ
ለተሐለበት ትትሐለብ እምብለ ለብዝሕት ምክያዱ
ለሑዳት ቅመዕ እብ ቀጢን አክል ብዝሓት እላ ቱ
መዝረት ወፌንክ ወድ ዕንድር ሊፈት ወፍሉይ ቀዳዱ
ከረም ተቀብል ዲብ ጥረት ዕንሱብ ለዓይረት በክራቱ
ሸላል ለቆጠ ነዛንዝ ግልሓይት ትገብእ ባክራቱ
እንዜ ወኬን ትትዓዴ ተበልዕ ምንለ ገልዋቱ
ስምጥ ቀረፍ ወአብ-ዋጥል አሐ ለኣውለት ስብካ ቱ
እት መነትል ወግርበት ግርዕ ሐጪር ለሰዐራቱ
ቆደደ ለእበ ልትነበር ማይ ዝልዝለት ቡ ዲብ ተሓቱ
ማይ ዝልዝለት ለምዕጥን ሱራት ረቢ ድሕራ ቱ
ወአት መክሸን ኢትፈርህ ወቅለዕ ታርፍ ሰልያቱ
እት ሰጋይዱ በለቲት ቡ ወእበን ኩቡብ እት መሓዙ
ጸዐደ እንቱ ልትበገስ ባሊ አቴ ልባሱ
ለአትውሕዝመ ምንዲ ለአመሴ ቃ’በት ተአቴ እማቱ
እግል ነሐምዶ እሊ መስከብ ደሐና ቱ
ዎሮት እናስ ነብሮ እብ ቤተቱ ወወኣቱ
ለስሕል እግል ኢነሐምድ ብዝሕት ሀሌት ኮናቱ
ሐባብ ዎ ጸርነ በዲር ቃውየት ጎማቱ
ሹም ሞተ ኢሰዐነ ከጌሰ ምኑ ቀጻፉ
ሹም እንዶ ልጸበጥ ነሱእ ምኑ ልባሱ
ስምሓኖ ጅምዕ ወድ ጃውጅ ምን ሰምየ መርባቱ
ዮም ሑሁ ወሀለ እሊመ ጅምዕ ወአታ ቱ
ሸሩ ልክለአና ቱ ከለእ ለቀይሕ ዕንታቱ።
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ፡ ዋልዴን ሳልሓም እግል ልግብኦ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ሸበት ጥዕም ተ። እት ሸበት
ለገብእ ዕያል ወለልትረከብ ውላድ
ንእሽ ህዬ ምኑ ልጥዕም አለቡ።
ክል ሻብ እት ወክድ ንእሽናሁ
ምን 18 ሰነት ወለዐል ዶል ገብእ
ከምን ሸበት እብ በነ እት ሸበት
እብ መስኡልየት ዕያሉ እተ ዶል
ልትሓበር፡ እብሊ ህዬ እት ውላድ
እንዴ ተዐደ ምን ርሕሙ ረቢ
ለመንሐዩ ቱ ውላድ እንዴ ረክበ
ምስሉ ዶል ልተልሄ ወልትሰሐቅ
ምን እለ ሐያት እለ ለትጥዕም
እግል ልርከብ ኢቀድር።
ለሻብ አብ ላኪን ክም አብ
እንዴ ገብአ መስኡልየ እንዴ ረፍዐ
እግል ልሄርር ገብአ ምንገብእ፡
ምን ናይ ኖሱ መጣልብ እንዴ
ፈግረ እብ መስኡልየት ሽፍሩ፡
ውላዱ ወጼዋይቱ እንዴ ሐስበ
ውላድ ሳልሕ እግል ልዓቤ ምኑ
ለልትሐዜ ሓጃት ወተጃርብ ሐያት
ምን ቀዳምያም እንዴ ወርሰ እት
ውላዱ እግል ልአርእዩ ቡ።
ከእግል ዮም እት ሰፍሐት
ሸባብ እሊ ክቱብ እሊ ለከስስ 1ይ
ክፋል እግል ንቀድም እግልኩም
ቱ፡ ቅራአት በኪተት ትግበእ
እግልኩም እት እንብል፡ ለሐምስ
ሰልፋያት ንቃጥ እለን ለተልያ
ተን፦
1. ለትወድየ ሓጀት ኣመሮት፡
2. ምን ቅያስ ወለዐል ውላድከ
ኢፍትየት፡ 3. እት ሐያት ውላድከ
ተአሲር እግል ለሀሌ እግልከ ቡ፡
4. ምስል ውላድከ ለገይስ አግቡይ
ዕበያት ተሌ 5. ቀዋኒን ቤት
አፍገሮት ለልብል ጽበጥ እትለ
ጥብዐት እለ እግል ንርአዩ ቱ።
እተ ትመጽእ ለህሌት ጥብዐት ህዬ
ሐምስ ንቃጥ ብዕድ እግል ንርኤ
ቱ።

1.

ለትወድየ ሓጀት
ኣመሮት

ክምሰል አዳም እት ሓለት
ዓፍየትከ
ምንገብእ
ወእግል
ብዕዳም ለትወድዩ መትከናካን፡
ውላድከ ምን ክሉ ለእግሉ ትወዴ

ሓጃት እንዴ ነግለዉ ለደርሶ ምኑ
ቱ፡ሰበት እሊ ቱ ክም ዋልዳይ
ቀደም ውላድከ እግል ቲደዩ
ለብከ ሓጃት እግል ተኣምር ለህለ
እግልከ። እሊ መምርሕ እሊ ህዬ

ወፍቲ እበ በደል ልዐቤ፡ ጅነ
ምን ገበዩ ሸክፈ ምንገብእ እግል
ልትጃዜ እቱ ወገበይ ክም ነስእ
ውድየት መስኡልየትለ ሻብ አብ
ቱ።

3. እት ሐያት ውላድከ
ተአሲር እግል ለሀሌ
እግልከ ቡ

ተሌ

ለአግደ ወምህም ክም ተ ሰብ
መቅደረት ዕልም ልባብ ልሐብሮ፡
እግልሚ ክሉ ለእግሉ ትወዴ
እኩይ ልግበእ ወሰኒ ተአሲር ለወዴ
ሰበት ገብኣቱ። ሰበት እሊ ለእግሉ
እግል ቲዴ ተሐዜ ለህሌገ ጋር
ኣመሮት እብሊ ህዬ እንተ ክም
ሻብ አብ እንዴ ደገግከ ወሩግከ
ቀራር ምን ትነስእ ለሔሳቱ፡ እሊ
ወክድ ወዴ ህዬ ፍገሪትለ ምስዳር
እግል ትዳሌ እግለ ወእብ ቀሊሉ
እኪትመ ገብአት ምንገብእ ሕሉል
እግል ትባስር እግለ ለሰዴከ ሰበት
ገብኣቱ።

2. ምንቅያስ ወለዐል
ውላድከ ኢፍትየት
ውላድከ ምን ቅያስ ወልዐል
ኢትፍተዮም ልትበሀል እት ህለ፡
ውላድከ ሻም ዋልድ ሐርሞም
በሀለት እንዴ ኢገብእ፡ ስንንእ/
ደለዕ እግል ኢልልመዶ ለጃዜ ወለ
ሰይሕ ዋልዳይ ክም እንታመ እግል
ልኣምሮ ህለ እግሎም ለበሀለት
ቱ። እብ ራትዐት ገበዩ ለልሄርር
ፈዳብ ወመንተብህ ውላድ እግል
ትረቤ ገብአከ ምንገብእ ምን ቅያስ
ወልዐል ለገብአት ፍቲ ወረሐመት
ክምሰል ኢልአትሐዜ እንትበህ
ለአትሐዜ። ሰበት እሊ፡ በደል ምን
ቅያስ ወልዐል ለገብአት ረሐመት

እት ሐያት ውላድከ እንዴ
አቴከ እግል ትሻርክ ወወክድ
እግል ተሀበ ሽቅል ትሩድ ለልሐዜ
ምንመ ገብእ፡ ምህመትከ ክም
አብ ውላድከ እብ ገበይ ሰኔት
እግል ልዕቤ ከዲም ሰበት ገብአ፡
ለእግሉ ከሰርከ ዘበን እንዴ ከሰርከ
እት ሐያት ውላድከ እንዴ አቴከ
እት መርበዮተ ዶርከ እግል
ትቀድም ላዝም ቱ። እሊ እግል
ቲዴ ህዬ እግሎም ለገብእ ወክድ
እንዴ ፈንቴከ እብ ቀደም ትሌ
ሽቄ እቡ። እሊ ዶል ትወዴ ህዬ
ውላድከ ለልሐዝዉ ሓጃት እግል
ተአትምም እግሎም እብ ትሉሉይ

እት ውላድከ ለትተለየ ገበይ
ዕበያት ምስል ዕምሮም አምሮም
ወደረጀቶም ለገብእ ውደዩ። እሊ
ህዬ ምስል ዕምሮም ወደረጀት
ተዐሊሞም እንዴ ተአትመጣውር፡
እት ጠባይዖም ለልትርኤ መታክል
እግል ባልሖት ስደዮም።
ውላድከ ለልአቀሩቡ እትከ
ጠለብ ክል ዶል “ኢፋልኩም፡

ኢበትኮ እግል ልዕበው ሰድዮም።
ከእንተ ክም ሻብ አብ ንየት
እንዴ ወዴከ ምስል ውላድከ
ለገይስ አግቡይ ዕበያት እግል
ትተሌ ላዝም ቱ።

5. ቀዋኒን ቤት አፍገሮት
ክምሰለ ሾከት ምን ንእሸ
ትበልሕ ለልትበሀል፡ እብ ሐደሰ
እንዴ ትበሀለ ለልትመሰል፡ ጠባይዕ

ውላድከ እብ ንእሾም እት ህለው
እግል ትራቅቡ ህለ እግልከ፡ እሊ
ኢወዴከ ምንገብእ ክም ዐበው
ክምሰለ እንተ ለትሐዝዩ አደብ
ወጠባይዕ ወእበ እንተ ለትሐዝየ
ገበይ እግል ልሄሮ እግልከ
ኢቀድሮ። እብ አሳስ ሐብሬ ዕልም
ልባብ ክም ዋልዳይ ላሊ ልግበእ
ወአምዕል እሊ ለተሌ ሰለስ ሰኣል
እግል ትብለስ ህለ እግልከ። ህቱ
ህዬ፡ ውላጄ እተየ ህለው? ምስል
ውላጄ ምን ህለ? ውላጄ ሚ ወዱ
ህለው? በል።
ናይ ምክ ወናይ ሓጃት ጠለባት
እት ተአተምም እግሎም እግል
ትሄርር በክት ለልሀይበካቱ። እተ
ህቶም ለወድዉ ወራታት ህዬ
እበ መቅደረትከ ለትሰምሐ እዴከ
ሓበሮትመ፡ ሓለት አጀኒትከ እት
ክሉ መጃላት እብ ቀሊሉ እንዴ
ኣመርከ እት ዐቦት ምኮም ወገሮቦም
ዶር ዐቢ እግል ትቀድም ሰዴከ።
ሰበት እሊ እት ሐያት ውላድከ
እንዴ አቴከ ተአሲር ሰኒ ክም
ተሐድግ ክደም።

4. ምስል ውላድከ
ለገይስ አግቡይ ዕበያት

ክምሰልሁ ኢኮን!” እንዴ ቴልካሆም
እት አፍካር እኩይ በደል ገይሶ
ወእት ዐቦት ምኮምመ ኢፋሉታይ
ተአሲር እግል ለአምጽእ እቶም
ሰበት ቀድር፡ ክምሰለ ሰብ መቅደረት
ዕልም ልባብ ለልቡሉ ውላድከ
ለገብአት ሓጀት ልትሰአሉከ እት
ህለው፡ መንፈዐት ወመዐነትመ
ለአለበ ትግበእ ደረጀት ዕምሮም
መድረሰቶም ወቅያስ ፈሀሞም እት
ጌማም እንዴ ኣቴከ እብ ነሳሐት
አፍህሞም። ሰበት እሊ ክም ዐቢ
እንዴ ሐሰብካሆም በሊስ ሐጪር
ወለኢልአተግንዕ ኢትሀቦም። እሊ
ሐቆ ወዴከ ህዬ ሰአየት እንዴ

ምን ወክድ ንእሾም እንዴ
አንበተው ምንከ ለልትዐሎሙ
መምርሒታት ክም ዐበውመ እት
መርበዮት ሐያቶም ዶር ሰኒ እግል
ለሀሌ እግሉ ቱ። ሰበት እሊ እብ
ንዛም ለተቤ ገበይ እት ቤቶም እብ
መምርሕ ወቀዋኒን እግል ሊጊሶ
ናይ ኖስከ ቀዋኒን ቤት እግል
ተአፍግር እግሎም ህለ እግልከ።
እሊ ህዬ እት አደቦም፡ እት
ዐቦት ገሮቦም ወብዕድ ለሰድዮም
መምርሕ እቡ ክም ለአቱ ወፈግሮ
ውደዮም።
ልተላሌ …

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ፋሬሕ ወልዉቅ ለወዴከ ዕልማይ ሐቃይቅ

ቃኑን እግል ግሉላም ሕጃብ ኢገቢእ እሎም ሕፋዝ
እለ ሕስበት በህለት፡ “ቃኑን
እግል ግሉላም ሕጃብ ኢገብእ
እሎም ወህፍዝ” ለትብል ብዞሕ
ዶል ትትሰመዕ። ከድግም ናይ
እሊ በሂል እሊ ለተአትፈክር
ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ ብዞሕ
ዐቅል ወቃሸሾት ወምኑ ወኬን
ዐቢ ልባብ እንዴ ተሓበረ እተ
ትትረከብ።
ከዎሮት ወድ አምሪከ ላቱ
ነፈር ዐለ ልትበሀል። እሊ እናስ፡
ህቱ ወዐይለቱ እት ሰኒ እኩይ ላቱ
ሕግላን ነብሮ ዐለው...ለሓለቱ
ወሓለትለ ዐይለቱ ወለዐለው እቱ
ሕግላን እግለ ለልርኤ ብዞሕ
ለአርሕም ወለአስፍ ዐለ። ከምዕል
ሐቴ ለእናስ እንዴ ትገሰ እት
ለሐስብ፡ ገሌ ሰኒ ዐጂበት ላተ
ፍክረት ትቅብ ቴለቱ! ከለፍክረት
ሚ ዐለት ገብእ?
ለፍክረት ምነ እቱ ነብር ለዐለ
ሕግላን ለተአረይሙ ፍክረት
ተ ዐለት! “ለፍክረት” ምነ
እተ ዐለ ሓለት እት ብዕደት
ሓለት ለትበድል ፍከረት ተ..
“ለፍክረት” እግል መሓዝ ሐያቱ
ገበይ ሐዲሰት እግል ተአጽብጥ
ለትቀድር ፍክረት ተ…
እለ
“ፍክረት”
እግል
ወድ አዳም እብ አማን ገበይ
ለተአጸብጥ ወክሉ ለገብእ ክጠጥ
ልግበእ ወመለገብአ ልግበእ
ወቀይ እት እዴ ዐቅል ክም ቱ
ለተዐልም ፍክረት ተ።
ለፍክረት እሊ እናስ ሰኒ
ፈዳብ ላቱ ዐቅል ክም ቡ፡
ምናተ እሊ ፍድብናሁ እት አስክ
ፈዳእ ልልትሄበብ ሳሩክ፡ አውመ
ፈጊር እት ረአስ ወሬሕ ኢኮን..
ለፍድብናለ ዐቅል፡ እተ ቀሊላት
ዘዖታት እንዴ አፍገርከ እተ እለን
ለናስብ አካን ዶል ትትነፈዕ እበን
ቱ!
ለእናስ እት ጀራይድ አምሪከ
ዎሮት እዕላን እግል ልንሸር
ቀረረ..ከለእዕላን ሚ ዐለ ገብእ፧
እዕላን ምን ሕግላን ለለአረይሙ
ወእት ገበይ ጽጋብ ወቅነ
ለለአሴርር እቡ..እብ አማን..ከእሊ
“ዐጂብ” ላቱ እዕላኑ ዐለነዩ..ዲብለ
ጀራይድ ...ከእሊ ተሌቱ፦

“ጽጉብ ወበዐል ማል እግል
ትግበእ ዶል ሐዜከ..ዎሮት ዶላር
ሌጠ ለአክ፡ ለእሉ ትልእክ ዶላር
ህዬ ዲብ እሊ ተሌ ዕልብ ሰንዱቅ
በሪድ.....ሐቆ እለ ወዴከ ምን እለ
ወሐር እንተ ምነ ዲብ እለ እዲነ
ለህለው ጽጉባም ዎሮት እግል
ትግበእ ቱ።”
እሊ እዕላን ክም ፈግረ እብ
መላዪን ለልትዐለቦ አንፋር ተሬ
እት ልብሎ፡ ወዎሮት ዶላር
አስክለ ትበሀለ ዕልብ በሪድ እት
ነዶኦ አንበተው። ምን ኣመረ
እለ ጽጋብ እለ ረቢ ምን ቀስም
እሎም እንዴ ቤለው ቱ፡ ወሐር
ህዬ ዎሮት ዶላር እግል ዎሮት
ነፈር ብዞሕ ለለአትሻቅል ጋር
ሰበት ይዐላ ቱ...ምናተ እሊ
ፈዳብ ዐቅ’ለ እናስ ጽጉብ እግል
ልግበእ ዎሮት ዶላር ሌጠ ክም
ከፍዩ ሐደዶቱ፡ እግለ ተየልል
ክመ እቱ ይሙሙ ለዐለ እግል
ሊጊስ ቀሊል ወይሱር ወደዩ...
ወሐቆ ሑዳይ ወቅት እሊ እናስ
ፈዳብ ለእሉ ለሐዜ ዐለ ጽጋብ
እት እዴሁ መልከዩ። ምን እሎም
ለልልእኮ እቱ ዐለው አዳሚን
የም አለቡ ሚልዮናት ዶላራት
ሰበት ትከበተ፡ ምነ ህለው
ለልትበሀሎ ሚንዮኔራት ገብአ!
ከእሊ መላዪኑ ክም ትከበተ ምን
ሐዲስ ብዕድ እዕላን ከትበ ከእተ
ጀራይድ ነሽረዩ..ከእት ሐን “እብ
እለ ትመስል ገበይ ቱ ለጽጉብ
ትገብእ!” ለልብል አርእስ።
ዎሮት ነፈር ዎሮት ዳላር እንዴ
ነድአ ምልዮኔር ለትገብእ እበ
ገበይ እብ ተፋሲል.....አስክ ኣክረ
ሸርሐየ። ወእት ደንጎባለ ሸርሑ፣
ከእብ ክምእነ ትመስል ገበይ ቱ
ለጽጉብ ትገብእ ቤለ..!
እሊ
እዕላን
ለሓይራይ
ክም ፈግረ፡ ለአዳም ሸካዊሆም
ቀደመው፡ ምናተ ለመሕከመት
ለሀበቱ ረድ ክም እስትህዘእ
ለብእቱ መስል ዐለ፡ ህቱ ህዬ፡ እሊ
በዐል ዐቅል ፈዳብ ላቱ እናስ፡
ሐቁ ለተይብ ወሰኒ እምርት ላተ
ዘዐት፡ “ቃኑን እግል ግሉላም
ሕጃብ ኢገብእ እሎም ወሕፋዝ!”
ልብል ዐለ።

በሀል እሙራም
እበ ደሩሪ ላቱ አንብት፡ ሐቆሁ እትለ መምክን ላቱ ተዐዴ፡ እለ
ወዴከ ምንገብእ አመተ ለይዐለት እግልከ ነፍስከ ምስተሒለት እት ወዴ
እግል ትርከባ ቱ።” (ፍራንሲስ ቤኮን)
ሐት-ሐቴ ዶል ለሔሰ ዲብ እለ እዲነ ለወዴካሁ ወቀይ፡ እንተ
አስክ እለ እብ ካምል ዐቅል ሀለዮትካ ቱ፡ ውእሎም ክሎም ግሉላም
ክሉባምከ እት እንቶም እንተ አስክ እለ እብ ዐቀል ወልባብ ትትዓመል
ሀለዮትካ ቱ።” “ነጂብ ማሕፉዝ”

ጠዓሞ
• ክልኤ ሰንዐት እግል ወድ ኣደሚ አስክ ፈነ ለአሸክታሁ። እብ
ሓልፈትከ ዶል ትትሻቀል ወእተክምሰልሁመ እብ ብዕዳም ዶል ትትሻቀል።
ከባብ ሓልፈቱ ለከርከሐ ሓሪቱ (ምስተቅበሉ) ለአበዴ፡ ወብዕዳም ለአውዐለ
ህዬ ሰር ራሐቱ ለአበዴ!
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• እት ጃምዐት ብሪስቶል
ለገብአት
ድራሰት
ክመ
አከደቱ፡ እት አምዕሎታት
ሽቅል ርያደት ለወዱ አንፋር
ለሔሰ ተፋዑል ለአርኡ።
ወምነ
ርያደት
ለኢወዱ
ወልዐል ልዉቃም ቶም።
• እግል
ምስተቅበልከ
ለትከስስ ክጠት ዶል ትረስም፡
ወለ ዎሮትመ ምነ እሎም ራስም
ዐልከ አህዳፍ ኢትብጸሕ፡
ፈርሐትከ
ወለውቀትከ
እትለ ሔሰት ደረጀት እግል
ለሀልያቱ። ከእለ እት መጀለት
እት ዐመል ለልውዕለ አብሓስ
ለትነሸረት ድራሰት ክመ
ሐበረቱ፡ ደረጀትለ ፈርሐት
ለእተ እግል ትሳፍር እንዴ ትቤ
ለትወድየ ክጠት ተሀይባካቱ፡
ምነ እትለ ዶለ ሰፈር ኖሱ
ለትረክበ ለውቀት ወፈርሐት
ተዐቤ ትቤ!
• ለበዝሐው ምኒነ ስካብ
እግል ርሽድ ዓፍየት ምህም
ክም ቱ ለአምሮ። ምናተ
ለበዝሐው ስካብ ፈርሐት
ወለውቀት ክም ጀልብ ላቱ

ኢለአምሮ። ከአክልመ ካፊ
ላቱ ሳዓት ሰከብካተ ምን
ሐሩቀት ወምን መትሳዳድ
ዓሳብ ትድሕን።
• እትለ “ሓይሰት እዲነ
ሚ
ትመስል?”
ለልብል
አርእስ
እብ
ጃምዐት
ሃርቫርድ ለትጋየሰት ድራሰት
ክመ አከደቱ፡ ኬልቃይ ወረቢ
ሀለ እንዴ ቤለው ለለአምኖ፡
ወምስለ ክም እሊ ናዮም
ኤማን ለቦም ምጅተመዓት
ለነሽጦ አንፋር፡ ምነ ዲን
ለአለቦም አንፋር ወለዐል
ልዉቃም ወፋርሓም ክም
ቶም አከደት።
• እተ እት ሰነት 2007
እት
ጃምዐት
ቶተንሃም
ብሪጣንየ ለገብአት ድራሰት፡
ፕሮፌሰር ኢያን ማክዶናልድ
ለአከደዩ
ጋር፡
ለአንፋር
ለካካው ሕፉን እንዴ ሰተው
ቺኮላተ ለበልዖ፡ ሄራር ደም
እትለ ደምቀቶም እብ ቅያስ
ምን ክልኤ አስክ ሰለስ ሳዐት
ወሰከ። እሊ እምበለ እት
እንትባሆም ለትረኤት ዝያደት

ምን ዐጃይብ እዲነ

• ህኑድ ቀይሒት፡ እሲት ወልደት ምን ገብእ ክመ ክሉ
ለለአምረ እት ቤት ሕርሰ ኢትትገሴ፡ ምናተ እት አካነ ወቅትለ
ሕርሰ ለእናሳቱ ለእተ ዐራት እክሩር እት እንቱ ለሓልፈ። እሊ ህዬ
እግለ ደለ አኬት ተ ለትትበሀል እንዴ ቀሸ፡ ለእኪት ምን እሲቱ ክም
ትረይም ወእት ረእሰ ሐበትመ ክም ኢትጀሬ እግል ትግበእ እንዴ
ትበሀላቱ።
• ዲብ ሰላሳታት ናይለ ሐልፈ ክፈል ዘበን፡ ሲንጋፖር እብ
ገበይ ረስምየት እግል ሀቡይ ክም ምወዘፊን እት ሽቅል ትፈርሮም
ዐለት። እሊ ህዬ መስኡሊንለ ሸርከት ሀቡይ ፍሬለ ሰኒ ውቁል ላቱ
ዕጨይ “ዐካት-ህንድ” እግል ትብተክ ውቅልት ሒለት ክም ዐለት
እለ ሰበት ላሐዘው ቱ። ከእሊ ሰኒ ውቁል ወወቅት ወሒለት ብዝሕት
ለለሐዜ ዕጨይ፡ እብለ ሃቡይ ፍሬሁ ክም ለአቴ ገብእ ዐለ።
• ዑለመ ክመ እግል ልትአከዶ ምኑ ለቀድረው፡ ንህብ እንዴ
በዴት ምን ገጽ እሊ ምድር ክሉ ረእሰ ዶል ሰርተት፡ ዲብ እለ ምድር
ለህሌት ሐያት እብ ሓለ እት ቀበት አርበዕ ሰነት እግል ትብዴ
(ትስረት) ክም ቱ አከደው።
• እሊ ለተለፍዝዮን ክም ፈተሕነ፡ ወለ እት ሐቴ ቀናት እንዴ
ኢነአጸብጡ ለልትርኤ ተሽዊሽ፡ ሰበቡ እንጭሮረሓይ-ራድዮ ለምን
ወቅት ቀዲም፡ ምነ ዐቢ መትፈርገዖት ኮን ለሐስለ እቱ ወቅት ለተርፋ
ቱ።
• ለቀሌት ቤት ዲብ እለ እዲነ ዲብ ህንድ ትትረከብ። ተበን
ናይለ ቤት ዎሮት ቢልዮን ናይ አሜሪከ ዶላር ገብእ፡ ወዎሮት ምነ
እሙራም ሰብ ትጃረት ህንድ መልከ።
• ምነ ሰኒ ዐጃይብ ላቶም እዕላናት ዲብ እለ እዲነ፡ ዎሮት ምነ
እሙራት አካናት ትጃረት ኦክራንየ ለወዴቱ እዕላን ቱ፡ እለ አካን
እት አዝበዮት ሞባይላት ቱ ለትሸቄ። ለእዕላን ክምእነ ልብል፡ “እት
ጀዋዝ ሰፈሩ ለሀለ ስም ዲብ “ኣይፎን” ወስም ክርሱ ዲብ “ሰቦዕ”
ለቀየረ ነፈር፡ እግለ ኣይፎን 7 ለኑዑ ሞባይል እብ ምንተሐት ዎሮት
ዶላር እግል ልርከቡ ቀድር ልብል።

ተበሰም
•
ክልኦት ደረሳይ መጦር ሕድ
እት ገይሶ ለዎሮቶም እግለ መለሀዩ፡
“ህንድ አክል አዪ ረዪምነ ህሌት?”
እት ልብል ትሰአለዩ። ለመልሀዩ
ህዬ፡ “ያ..ዐደድ እለ ረዪምነ ህሌት
ኢመስለኒ፡ እት ፈስልነ ምስልነ ለደርስ
ዎሮት ወድ ህንድ ሀለ፡ አስቦሕ አስቦሕ
አስክለ መድረሰት ዐጀለት እንዴ ትጸዕነ
መጽእ!” ቤለዩ።
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ቱ። እተ ክምሰልሁመ እት
ገሌ ምነ እሉ ወዱ መጻግምመ
ገሌ ስን ልትርኤ።
• ሐቴ ዲብ አልማንየ
ለገብአት ድራሰት ክመ
ሸርሐቱ፡ እምበል ቃብል
እግል ብዕዳም ለትወድየ
ሰዳይት፡ ለሔሰት ለውቀት
ወፈርሐት ትጀልብ እግልከ።
• ዲብ ጃምዐት ውላየት
ሜሺጋን ለገብአት ድራሰት
ክመ አሰአለቱ፡ እት ክድመት
ዘባይን ለሸቁ አንፋር እግለ
ዘቡኖም ለለአርእው ናይ
ወሀም (ናይ ሐሰት) ሰሓቅ፡
እግለ
መዛጆም
ሰበት
ተአፈስዱ፡
እት
ደንጎበ
ዲብለ ምን ሽቅል ለለአዝሞ
እተ ደረጀት በጾሖ። እብ
ዐክስ ናይ እሊ ህዬ፡ እሎም
ለናይ አማን ወምን ልቦም
ለትበገሰት ስሕቀት (ፍሽክ)
እት ገጽለ ዘባይኖም ለወዱ
ህዬ መዛጆም እት ሰኔ ገይስ
ወክለ
ፈትረትለ
ሽቅል
ልዉቃም ወፋርሓም እት
እንቶም ለአከሉሰ።

በሀል

• ሐት ሐቴ ዶል ለእለ
ትትሸነህ ክም ኢትረክብ ፍቅድ፡
ወምን ኣመረ በዐል በክትመ
ትገብእ ኢኮን።
• ሰለስ ጋሪት ሐሽም፡
ነፍስከ ሐሽም፡ ብዕዳም ሐሽም፡
ወመዋዲትከ ሐሽም ወመስኡል
ምኖም ግበእ።
• እኩይ ፋሉ ክል-ዶል
እግለ ፋዲ ለሀለ ሰር ናይለ ግራቡ
ለለአቀምት ገብእ እት ሀለ፡ ሰኒ
ፋሉ ህዬ፡ እግለ ምሉእ ለሀለ ሰርለ
ግራብ ለለአቀምት ቱ።
• እግለ ምን ጽልመት
ለፈርህ ጀኔታይ ሻፍጋም እት ሕነ
እግል ንሳምሑ እንቀድር፡ ምናተ
ለናይ አማን ምሽክለት እትለ እዲነ፡
ለዐባዪ ምን በርሀት ዶል ፈርሆ
ቱ።

መዕሉመት
- ሒለት አስዑድ ወለት 25
ሰነት ላተ እሲት፡ አክል ሒለት
አስዑድ ወድ 65 ሰነት ላቱ እናስ
ትገብእ።

ዝበድ
ዘዖታት

• ለሒናት ክም ሸንሀተን
እግል ልትበደለ በክት ሀብወን..
ወአርወሐትኩም
እግል
ትትሐረር በክት ሆበ..ወእግለ
አልባብኩም ለልብለኩምተ
አተንሱ።

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

እሊ ወጅህ ወለት ጄቱ መ
ዕንታቼ?

በይ በይ አዳም ተመስል
ሕድቱ፡ ለልብሰተ ወእተ ብሶተ
ሀለ አሻም ትግርንየ ትመስል
ላኪን ህተ ምን ጫድ ተ። ደሐን
እብ ክሱስ ዓዳት ሸዐብ ጫድ
እት ገበይነ ገሌመ ሚኢነአምር?
ከበርከት።
ሸዐብ ጫድ ምን ለትፈናተ
ቀባይል ለትከወነ ዝያድ 100
ሀገጊ ለልትሃጌ ቱ። አስሉብ
ህዳይ እት መጅተመዕ ጫድ
ለትፈናተ ምንማቱ፡ ስመዮም ሰኒ
ቃሊ ሰበት ገብአ ለበዝሐ ወቅት
እብ ንየት ዐድ ወለት፡ ምስል
ወለቶም እንዴ ተለ ለልትሀየብ
ማል እግል ኢልድፍዖ እብ
ተቃርብ
እግል
ለአትሀዱ
ለሐሩ።
ዐድ ወለት “እግል
ኢሊበሉነ ወምን-ምን ነሐምቅ”
በሀለት ድንጉር አፍካር እንዴ
ትበገሰው
ምስል አዋልዶም
ምን ቅድረቶም ወለዐል ማል
እግል ለአትሉ ሰበት ልትቀሰቦ፡
ለበዝሐየ ዓይላት ጫድ እብ
ኢረኪብ ማል አዋልደን መምብለ
ወወቅት ህዳይ ለሐልፍ ምነን።
ምን አሳስ እሊ አስባብ እሊ
እንዴ ትበገሰው፡ ዐድ ወለት
ምስል ዐድ ሕጻን እብ ስቱር
እንዴ
አተፈገው፡
መርዓዊ
መርዓቱ እብ እዴ ኖሱ እግል
ልክረፈ ወቤቱ እግል ልንሰአ
ልትፋሀሞ በሀለትቱ። እሊ ከሪፍ
እሊ ህዬ ምን ዘመን ቅዱም
ልሙድ ሰበትቱ ለለአትሻቅል
ጋር ኢኮን። ምናተ ምን ተሐት
17 ሰነት ለዕምረን፡ ለውዳይ
እሊ ኢከስሰን ወሐስለ ዲበን
ምን ገብእ፡ ለመርዓዊ እብ
ቃኑን ሰኣል ቀርብ ዲቡ።
ለትከረፈት አው ለተዐዘገት
ወለት፡ ምን ዐድ ሕጻን እግል
ኢትፈረር አስክ ሳምን ዴደባን
ፈግሮ እግለ፡ ሐቆ ሳምን ላኪን
ዐሞታት ናየ ከርፈየ ሻብ እግል

ህዳይ ለአዳልያሀ። እት ሳምን
ሓሪት ህዬ “ምስኮረ” በሀለት
ዳስ ዐውቴ፡ ለልትበሀል ህዳይ
ወዱ እግለ ወዐደ ልትዐዘሞ።
ሐቆ እሊ ህዬ ማል ሑድ
በሀለት
ቅድረቶም
እንዴ
አትለወ ለአትሀድወ በሀለትቱ።
ሸዐብ ጫድ እግል ወለቶም
ለለአተልዉ ማል ምን ቀቢለት
እት ቀቢለት ለትፈናተ ምንማ
ቱ፡ ምን 1000 አስክ ሚልዮን
ዶላር በጽሕ። ሐቴ እት ለገብአ
ህዳይ ለኢተርፍ ዓደት ምንተሀሌ
ላኪን፡ 8 ግራም ለትትመዘን
ሳንቲም ዐድ ሕጻን እግል ዐድ
ወለት ለለሀይበ ህያብ ደሀብቱ።
እሊ እምበለ እግል መርዓት
ለልትሀየብ ልባስ፡ ሰርጎ፡ ዕጥር
ሐማት ለልትበሀል ለቀለ ዕጥር
ጫድ ቱ።
እት “በለለ” ለትትበሀል
ቀቢለት፡ አስሉብ ከሪፍ ፍንቲ
ለቤላቱ። እብ አሳስ ዓዳት እለ
ቀቢለት እለ፡ ኢትበከረት እት
ዐደ ሰበት ትወልድ ወትትሓረስ፡
ብእሰ ወቅት ወሊደ ዶል ቀርብ
አስክ ዐደ ሳርሐ። ሐቆ ወልደትመ
አስክ ሰኒ ተርድ እግል ክልኤ
ሰነት ምስል ዐደ ትጸንሕ። ብእሰ
ህዬ እት ዐድ ሐሙሁ እት
ለአትቃብል ወእሲቱ ወውላዱ
ለገብእ ፈዋኪ፡ ስገ ወብዕድ
ለትመሳነ ሙናት እግል ለአምጽእ
ልትቀሰብ። ለብእሰ ራክብ ገብአ
ምን ገብእ ህዬ ለወቅት ለዲብ
ዐደ ትጸንሑ ምን ለዐል 2 ሰነት
እግል ልግበእ ቀድር። ለስኒን
እሊ እግል ልክሀል ለኢቀድረ
እናስ ምስል መልሂቱ እንዴ
ትጋመ እሲቱ ወጅናሁ እንዴ
አትሃመለ ለዐዝጎም።
እምበል እሊመ ለመርዓት
ቀደም አምዕል ፍጉረ፡ ሸሀር
ታርፍ እት እንቱ፡ አምዕልከ
“አልመቀር” ለትልበሀል ሰኒ
ቅዱይ ላቱ ዕጨይ ትስሕን።
12ይት ሰነት ዕልብ 03

“አልመቀር” እምበል መርዓት
ወወእብ ብክረ ሐራስ ላተ
ብዕደት
አንሳይት
እግል
ትስሐኑ ኢልትአጀዝ እግለ።
እተ
ክምሰልሁመ
ወለትአዋልዶ እደየ ሌጠ ትትሐነን
እት ህሌት፡ እሲት ላኪን እደየ
ወእገረ ትትሐነን። ለለመድ እሊ
እት ገሌ መጅተመዕ ቆምየት
ትግሬመ ልሙድ ቱ።
መርዓውዮታት
ጫድ
እግል አርበዐ አምዕል ምን ቤት
ኢፈግሮ። ለአወላይት ሳምን
እት ዐድ ወለት ትገብእ እት
ህሌት፡ 32 አምዕል ህዬ እት
ዐድ ሕጻን ጸንሕወን። ፈጅረተ
ህዳይ እም መርዓት እግል
መርዓውዮታት ፍንቱይ ፈጡር
ተአዳሌ እግሎም፡ መርዓዊ ህዬ
ክም ተኣምርተ ሐምዴሁ እተ
ጢሾ ግሩሽ ከሬ እግለ። አስክ
መርዒናሆም
ለአተሞ
ህዬ
እምበል እም መርዓት ለትወድየ
ነብረ፡ ነብረ ብዕደት ኢበልዖ።
እት ዓዳት ወለመድ ሸዐብ
ጫድ፡ ሐቴ ፍንቲት ሓጃት
ህሌት። ህተ ህዬ ሕጻን እት
ህዳይ ሕቱ ኢሻርክ፡ እግል
መልህያሙ ህዳይ ሕቱ ክም ሀለ
ኢለአስእሎም ወኢለዕዝሞም።
እምበል እት አግደ ሓጃት
ወሐቆ ረዪም ሰኖታት እት ዐድ
ሐም ሕቱ ኢገይስ።
መርዓት አስክ ዐድ ሐሙሀ
ክም ጌሰት “ርሱም አልነዝለ”
በሀለት ክረያት እንዴ ኢትደፍዕ
ቤተ ኢተአቴ። እት መጅተመዕ
ጫድ ጸመር ህድየት ልምድት
ወእጅዝት ተ። ጸመር ክም
እሻረት ተጃረት ወስምእነት
ሰበት ትትነሰእ፡ ምስል ሐቴ
ሌጠ ለነብሮ እበ መጅተመዕ
ቅቡባምቶም። ወለ አንሶምመ
ሕሽመት ኢለሀይባሆም። ለገብአ
እናስ እግል ልጽመር ዶል ሰትት
አወል እግለ ሔማሁ ገምየ
ወህታመ ጎማቱ እንዴ ትከበተት
እግለ ጸመረ ቤት ትፈንቴ
በሀለት ቱ። ለበዝሐ ወቅት ህዬ
ለአጽሙር እት ሐቴ ዘሪበት ቱ
ለነብረ። ለአጀኒት ህዬ እግል
እሲት አቡሆም “ዐመቶ” እት
ልብሎ እብ ሕሽመት ልትላከወ።
ለዲብ ሐቴ ዘሪበት ልትሸቀየ
አብያት ክም ቅድረት ናይለ
እናስ ወብዝሔለ አንስ ልትሸቀየ
እት ሀለየ፡ መስከብ አብለ ዳር
ወስነት ሰብ ለባጽሓም አጀኒትመ
አብያቶም ልትፈንቴ እግሎም።
ጋሻይ እት መጅተመዕ ጫድ
ሰኒ ክቡር ወሕሹም ሰበትቱ፡
አስክ አምዕል ለእለ ገይሰተ ሰኒ
ልትሐዶሩ። እብ ሐጫር ህግየ
መጅተምዐነ ወመጅተመዕ ጫድ
እብ ሕብር ሌጠ ለኢገብአ
እብ ገሌ ዓዳት ወለመድመ
ልትሻበህ።

ምን ዳያሪ
ሰፈላል!!
ሰፈላል ለትብል ዘዐት
ክብድት ወፋይሐት ክምተ
እግል ልቅዌ ለልድዔመ
ኢቀውየ። ሰፈላል ላኪን
ናይሚ? ሰፈላል ነቢር፡ ሰፈላል ረሕመት፡ ሰፈላል ለውቀት፡ ሰፈላል
ሰአየት፡ ሰፈላል፡ ሻማት ሰፈላል B. S. H ሰፈላል. . . .ከላስ
B.S.H !!!!
ኣቤ ዳያሪዬ B.S.H ክምሰለ ተአሚረ ሐያቼተ፡ መስተቅበልዬተ፡
ክሉተ እግልዬ። ሐያቱ፡ ሰአየቱ፡ መስተቅበሉ ለሐግለ ሀለዮቱ
ተርጀመት ክም አለበ እንቲ ተአምሪ ወቄርአት። B.S.H እት
እፈትየ ወትፈቴኒ ሌጠ ለይዐለት፡ እግል ሕድ ለትከለቅነ ናይ
መንፈስ ፈተች በሀለት soul mate ዐልነ። B.S.H ምን አዳም
እግልዬ ትፈቴ ወምን ልትበለዕ kit kat.. መዕሌሽ ደያሪዬ አክለ
ዘዐት ከተብኮ ምስለ እብ ዕንብዕ ሕፍን እጫቀዐኪ ክም ህሌኮ
ልትፈሀመኒ ሀለ። ላኪን ሚ ኢዴ ምን ቅድረቼ በራቱ። B.S.H
ምን ለዐል መዐር ወእክል ሙነት ዐለት እግልዬ፡ በደል እግለ
ሐግል ሀወ ምን ሐግል ለሐይሰኒ። እግልሚ ሀወ ሐቆ ሐገልከ
ሐቴ ዶል እመይት፡ እክል ሐጊል ለኪን ሚልዮን ዶል መዪት ቱ።
አነ ወB.S.H ግዋሬ ሰበት ዐልነ፡ ምሴ ወፈጅር ምስል እንውዕል፡
ነአመሴ ወነአጻብሕ ዐልነ። ላኪን ምን ቀደም አርበዕ ሸሀር እብ
ለኢተአመረ ሰበብ ምን ሕድ ትባዴነ። እብ ጀሀቼ ምነ ለለአረይም
ሰበብ ወለ አክል ፍሬ እድር አለብዬ። እብ ጀሀተ ላኪን ከንዶእ።
ዶል-ዶል ለመልሀይቼ ዐለት B.S.H ናይ አማን አዳምተ መውሳፍ
ሸክ እገብእ። እግልሚ ለናይ በዲር B.S.H እብ ክሉ ምልእት
ተ። መላኢከት ተ ምን እብል ክሉ አውሳፈ ናይ መላኢከት ቱ።
ላኪን ዐቅል ወሸውሀት ምስል ሰበት መልክ እት መላእከት ለሸአገት
አዳምተ ምን እብል ለሐይስ። ሓ. .የ B.S.H !! ሰፍለልክወ።
በዲር ሰፈላል እት ልብሎ ብዞሕ ሜዛን ሀይበ ይዐልኮ። ላኪን
ሰፈላል B.S.H መዐነት ወሜዛን ሰፈላል ክም አምር ሌጠ ለኢገብአ፡
እብ ክሱሰ ክም እትመራመር ወእትፈላሰፍ ወዴተኒ። እለ ሜልካይት
ሐያቼ ወዒን ለውቀትቼ ላተ B.S.H ክም በዲረ እግል ትግበእ
ምስልዬ ሌጠ ለኢገብአ፡ ወለ ለሰበብ ለእቡ ትረይመኒ ህሌት ምን
አምር፡ ምን ሰፈላል ምንመ ይአባሬ እግለ ሰፈላል ወትለመድኮ
ምስለ። እብ ጀሀትቼ እብ አፉዬ ልግበእ ወእዴዬ እኪት ዋድየ
ይአነ። ወእኪት እግል ኢደያመ ቃስድ ይአነ። ምን አመረ አሳስ
ሻምነ እት ተምሲል ብኑይ ዐለ እግል ይኢበልመ፡ እብጀሀቼ አሳስ
ሻምዬ እት ድርስሰት ቆሪነ ልብዬ እንዴ አደርሀርኮ እሱሱ ክም አነ
ምን ሀለዮቼ ወለዐል እኩድ አነ። ከሚቱ ለሰበብ ትበው?
ለሰበብ ምን አምር እግልሚ እት ዐዛብ ሰፈላል ወትከሬኮ። ዮም
ላኪን ቤተ እንዴ ጊስኮ እግል እሰአለቱ። በስ ለናይ አክር ሐል
ህቱ መስል ያረቢ ስዴኒ። ኣሕ! ሀንደጎት ልብዬ ትወስክ ህሌት፡
ትንፋስዬ ለሐጭር እቼ ሀለ፡ አስራር ረአሼ ልሳደድ ሀለ፡ የረቢ
ናይ ደሐን ደዩ። ሞትመ እብሊታት ትመጽእ ቤለው። ምን ሞት
ይእፈርህ እግልሚ ወለ ምን እፈርህ ምነ ሰበት ኢትሰረኒ ላኪን
እብ ሰፈላልዬ B.S.H እንዴ ይእረክብ ላተ የረቢ ኢትንሰአኒ።
ኣሀ…. B.S.H ትመጽእ ህሌት እት እዴሀ ገሌ ጻውረት ህሌት።
ዕንታቼ ፈጥን እግልዬ ይሀለ ያረቢ አግርም ዲብዬ ለአውረሐት
ጻውረ ዐልኮ ሰፈላል ዮም እንዴ ኬለለት ተሀጅል ዲብዬ ለህሌት
ትምስል። B.S.H ተሐልፍ ህሌት መ ናይ በዲረ እንዴ ሐስበት
አስክዬ ተአለውጥ ህሌት ተ. ተ. ተአለውጥ ህሌት።
መሸአለህ ለናይ በዲር ስሔቃየ ትሰሐቅ ህሌት። ምስል ፍትሕተ
ከናፍረ ወባነ አንያበ፡ ባብ ሰአየቼ ልትፈተሕ ክም ሀለ ልትሰምዐኒ
ሀለ፡ ሐቀፍክወ ሐቅፈተኒ እብ ብካይ ለተለ አክራን፡ ናይለ ሰበቡ
ለኢተአመረ መትራያምነ ዐፎ ልሰዕ ሀለ። ፈርሐት ክም ሒለት
ከርሀበት እት አልባብ ክልኢትነ ወሐዘት።
ኣሕ! እብ ብርድ አገርስ ህሌኮ፡ B.S.H አየ ጊሰት? ለእብ
ነዳይቼ ክቡብታት ዐለየ ሓምላት እደየተ ዶል ጠለቀያኒ? ለእተ
ሸምለ ጭገረተ እንዴ ነሽበ ለመፈተይ ርይሐተ ለአዳውር ለዐለ
አንፍዬ እበ ጌሰት ምኑ? ለእት ሕድ እንዴ ነሽበው ሀንደጎት
ሕድ ለአዳውሮ ዐለው ለልባብነ ዶል ትፈናተው? ኡይ. . . አነ
ዕዩን ህሌኮ መፋጥን? ወኖሱ እት አየ ህሌኮ? ሚቱ እሊ ለገጬ
ግልቡብ ሀለ? በጣንየት? ናይ ሚዶል በጣንየት? ውሽ እት ዐራት
እስክብ ህሌኮ? ሕልምቱ? የሬት ምን እሊ ስካብ እሊ ወኢትነፍዝኮ
ሕልምዬ እግል አተላሌ። ኣሕ ሰፈላል እለ ቀላለተ።
Moደ
አርቡዕ 16 ጀንዋሪ 2019

ገጽ 10

ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

ጅግራታት መዳርስ ምዴርየት በሪኽ

ፈርዕ ተዕሊም ምዴርየት በሪኽ፡ “መዳርስነ አሳስ ርያደት ዐድነ” እት ሐንቴለ ልብል ሸዓር ወድዩ ለአቅየመ
ዮም 3 ኦክቶበር ለአንበተዩ ወእግል መደት ሰለስ ወሬሕ ወሰር ለአተላለዩ ጅግራታት ኮበሪት እግር ወቮሊቦል፡
ለሐልፈተነ ሰንበት ንኢሽ አትመመ።
እትሊ ዝያድ ሰለስ ወሬሕ ለገብአ ጅግራታት፡ 15 ናይ መአንብታይት ደረጀት ወሐምስ ናይ ምግባይት
ደረጀት መዳርስ ሻረከየ። እብ ዓመት ህዬ፡ 598 ርያድዪን መአንብታይት ወምግባይት ደረጀት እግል ክልኢቱ
ተብዕን ወአንሳት ጅንስ እብ ደረጀት ክላስተር ወምዴርየት አትጃገረ። እብ አሳስለ ገብአ ጅግራታት ህዬ ፍገሪት
ክእነ ተ’ሌ ትመስል፦
** እት መአንብታይት ደረጀት ምን ዕምር 10-11 ውላድ እት ኮበሪት እግር ፍገሪቶም ክም እሊ ለተ’ሌ ዐለት፦
1. መድረሰት ጸዳዱ
2. መድረሰት ተኽሌ ዐገበ
3. መድረሰት ዐዲ-ሽማገሌ
** እት መአንብታይት ደረጀት ምን ዕምር 10-11 አዋልድ እት ኮበሪት እግር፡ እሊ ለተሌ ነታይጅ ትረከበ፦
1. መድረሰት ጸዳዱ
2. መድረሰት ዐዲ-ገብሩ
3. መድረሰት ወኪድባ
** ምን ምግባይት ደረጀት ዕምር 12-13 ሰነት ውላድ እት ኮበሪት እግር፡ ለፍገሪት ክእነ ትመስል ዐለት
1. መድረሰት ደቂተሽም
2. መድረሰት ተኽሌ ዐገበ
3. መድረሰት ዐዲ ገብሩ
** ምን ምግባይት ደረጀት ዕምር 12-13 ሰነት አዋልድ እት ኮበሪት እግር፡ ፍገሪተን ክምሰል እለ ዐለት፦
1. መድረሰት ደቂ ተሽም
2. መድረሰት ተኽሌ ዐገበ
3. መድረሰት ዐዲ-ገብሩ
** ምን ምግባይት ደረጀት ዕምር 12-13 ሰነት ውላድ እት ቮሊቦል፡
1. መድረሰት ደቂ ተሽም
2. መድረሰት ሚናዘርኣይ
3. መድረሰት አፍራይት
** ምን ምግባይት ደረጀት ዕምር 12-13 ሰነት አዋልድ እት ቮሊቦል፡
1. መድረሰት ደቂ ተሽም
2. መድረሰት ተኽሌ ዐገበ
3. መድረሰት አፍራይት

ሜሲ 400 ጎል እት ላሊገ
ቀደም ማሌ እተ ገብአት ትልህየ ላሊገ ስፐይን፡ ፈሪቅ በርሰሎነ እግል ኤባር 3፡0
እተ ለቀልበ ዲበ መናሰበት፡ ልዮኔል ሜሲ ዕልብ 400 ጎሉ እት ጅግረ ላሊገ ሰጀለ።
ምን 435 ናይ ሊግ ትልህያታት፡ እሊ ዐደድ አግዋል ለበጽሐ ሜሲ፡ እት ታሪክ
ውቁል ደውሪታት ኮበሪት አሮበ ሰልፋይ መተልህያይ (እት ዎሮ ሊግ በሀለት ቱ) እንዴ
ትበሀለ፡ ሕሽመት ራክብ ሀለ።
ክርስትያኖ ሮናልዶ፡ እት 507 ትልህያታት እንግሊዝ፡ ስፐይን ወኢጣልየ፡ 409 ጎል
እግል ልሰጅል ቀድረ።
እምበለ ሜሲ እት 53ይት ደቂቀት ለሰጀለዩ ጎል፡ ስዋሬዝ እት 19 ወ59 ደቂቀት፡
ክልኦት ጎል እንዴ አትዐረ፡ ፈሪቅ በርሰሎና እብ ፋዬሕ ክም ቀልብ ዋድያሙ ህለው።
እት 19ይት ሳምንቱ ዕዱይ ለሀለ ጅግራታት ላሊገ-ስፐይን፡ በርሰሎና እብ 43
ንቅጠት ዋለ-ሕሳሉ ጻብጠት ህሌት። ክምለ እትለ ተ’ሌ ሰቡረት እንርእዩ ለህሌነ
ህዬ ደርብ በርሰሎና 2ይ
ተርቲብ
ጻብጥ
ለሀለ
ፈሪቅ አትሌቲኮ ማድሪድ
እብ 38 ንቅጠት፡ 3ይ
ደረጀትመ
ህዬ
ፍረቅ
ሴቭየ ወርያል ማድሪድ
ክል ምኖም 33 ንቅጠት
እንዴ አከእለለ፡ እብ ፈርግ
ጎል ሳልስ ወረቤዕ ተርቲብ
እቱ ግሱያም ህለው።

ደሀይ ፕሪመር-ሊግ እት
22ይት ሳምንቱ

እትሊ ለሐልፌነ ሰነብት ምን ገብእ ወሐቆሁ፡ ፍረቅ ፕሪመርሊግ
ብዙሕ ትልህያታት ወደ። እሊ ህዬ ለእግል ልትመም ናይ ሳምኖታት
ወቅት ታርፉ ለሀለ ጅግራታት ፕሪመርሊግ 2018/19 እቱ ለሔሰ ንቃጥ
እንዴ ረከብከ እግል ሐሊፍ ቱ ገብእ ለአስመነ።
እብ አሳስ እሊ ሰንበት ንኢሽ ሊቨርፑል እግል ብራይቶን፡ መሐመድ
ሰለሕ ሐቆ ዕርፍ እት በገይዳት እበ ኣተዩ እሎም ጎል-ሪጎሌ 1እብ0 እንዴ
ቀልበ፡ ምነ ደርቡ ለህለ ፈሪቅ ማንቼስተር ሲቲ፡ እብ ሰቦዕ ንቅጠት እት
ርሽመት ፕሪመርሊግ ሻንን ሀለ። ሰበት እሊ መሐመድ ሰልሕ ወአቡሚያንግ
14 ጎል እቡ ፕሪመርሊግ መርሖ ለህለው ሀዳፌን ቶም።
ቼልሲ እግል ኒውካስል 2፡1 እንዴ ቀልበ፡ 4ይት ደረጀቱ ሕጡጥ ሀለ።
ምነ ሰንበት ንኢሽ ለዐለ ትልህያታት፡ ለድቁብ ፈሪቅ አርሰናል ዌስትሃም
እንዴ ትለከፈ ዲቡ 1፡0 ሰበት ቀልበዩ፡ አርሰናል እት ልርእየን ሰለስ
ንቅጠት ምን እዴሁ መልሸየ። ለነእሸ መተልህያይ ዌስትሃም ዴክላን ራይስ
ቱ ህዬ እግለ አርሰናል ለአድነነ ጎል ለሰጀለ።

ሳውዛምፕቶን እግል ሌሰስተርሲቲ 2፡1፡ ዋትፎርድ እግል ክሪስታል
ፓላስ በርዱ 2፡1፡ በርንሊ እግል ፉልሃም 2፡1፡ ካርዲፍ ወሃደርስፊልድ ህዬ
0፡0 ትፈናተየ።
ሰንበት ዐባይ እተ ተለ ጅግራታት፡ ኤቨርቶን እግል ቦርኔማውዝ 2፡0
ቀልብ እት ሀለ፡ ማንቼስተር ዩናይትድ እግል ቶተንሃም 1፡0 እንዴ ቀልበዩ፡
ንቃጥ ምንመ ነዝዐ ምኑ፡ ምነ ናይ ሳልሳይት ደረጀቱ ላቱ እግል ለሀርብቡ

ሰቡረት ተርቲብ ፕሪመርሊግ
እት 22ይት ሳምንቱ

ኢደቅበ ዲቡ።

ተርቲብ ላሊጋ ስፐይን እትለ ሳምን
ለሰልፋያት ሐምስ ፍረቅ ላሊገ እትለ ሳምን ህዬ ክእነ መስለ፦
1. በርሰሎና
=43 ንቅጠት
2. አትሌቲኮ ማድሪድ =38 ንቅጠት
3. ሴቪላ
=33 ንቅጠት ( ወእብ ዝያደት ጎል)
4. ርያል ማድሪድ
=33 ንቅጠት
5. አላቬስ
=32 ንቅጠት
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

ሀቡይ መካኩ

እት ግብለት ኣስየ ለትነብር
ሀቡይ እት ገብእ፡ ዲብ ድበዕ
ወዝላም ብዝሕት ለብእቱ ባካት
ለትነብር ሀቡይ ተ። እለ ሀቡይ
እለ ፍሬታት፡ አቀጥፍ፡ እክል፡
ዕንቦበ ወመልቀም ናይ ገሌ ዕጨይ፡
ክምሰልሁመ ሐምሌ ወአቅሩድ
ዕጨይ ኢገብአ ምን ገብእ፡ ስገ
ኢትበሌዕ።
እለ ሀቡይ እለ፡ መብዘሐ ሕብር

አራንሾኒ ለበ እት ገብእ፡ ገሌ ጸዓዲ፡
ሐዊት፡ ጸላይም ወፈጬሕ መካኩ
ክም ህሌትመ እሙር ሀለ።
ሰበት እሊ፡ ንዋይ ኢትሃጅም።
ሀቡይ መካኩ፡ አዘንብተ ረያይም
ወምስል አዳም ዕላቀት ለባ ተ።
አዳም ለነብሩ ባካት ምነ ወርረ
ወዐዱሀ ላቱ አወንን ናጊ ሰበት ቱ፡
እት ዘሪበት አዳም ለባቅል ዕጨይ
ገናዳታት እቱ ትትዓረግ ከትትመዬ።

መካኩ አጊድ ለትለምድ ሀቡይማ
ተ። ለአካሀ ምን ገብእመ ትፍህመከ
ወለእለ ሐዜከ ሓጀት ተአመጽአ
እግልከ።
ሀቡይ ማካክ፡ ድራሳት ክምለ
ለሐብሩ፡ ሐንገለ ምስል ሐንገል
ወድ አዳም ለልትማሰል ወእብ
ፍድብናሃመ አዳም ለትሽእግ ሀቡይ
ተ።
ሀቡይ መካኩ እት ህንድ፡
ምያንማር፡ ኔፓል፡ ባንግላዲሽ፡
ፓኪስታን፡ ቬትናም ወቻይነ እብ
ብዝሔ ህሌት። ለሰኔተ ህዬ፡ እት
ለቀረ ምድርመ እግል ትንበር
ለትቀድር ሀቡይ ተ።
ሀቡይ መካኩ መሐበራይት
ሀቡይ ሰበት ተ፡ ምስል አዳም
ዕላቀተ ትርድት ተ። እት ኣስየ እት
መጣዕም እንዴ አቴት፡ ምነ ተረርፍለ
አዳም ተአትናጥጥ። ህሙል ለረኤቱ
በዐል መጥዐም ህዬ፡ ነብራሁ ትሰርቅ
ምኑ ከክባባይ አስክለ ድበዕ ትገብእ
እበ። ለነብረ ጽብሐ ሐምሌ ገብአ
ምን ገብእ ዝያድ ትፈትየ።

ስእልል ሐቆ ብከ ከአፎ ትወርክዩ?
ስእልል ዎሮት ምነ እት ዐባዪ
ልግበእ ወነኣይሽ ውላድ አዳም
ለልትረኤ ፍጸግ ቀሌዕ ቱ።
አስባቡ ብዞሕ ክም ቱ ሐካይም
ለሐብሮ።
ለበዝሐ
ስእልል
እብ ፋንገስ መጽእ። እግሉ
ለልአበዴ ምን ሕበር ብዞሕ
ለልትዳሌ ቀመም እብ ሐካይም
ልትሀየበከ።

ላኪን እተ ሐኪም ለአለቡ
እቱ ድዋራት፡ ለስእልል እት
በዜሕ ዲብከ ገይስ ሀለ ምን
ገብእ፡ እግለ እሰልፍ ለፈግረት
እትከ (እም) ስእልለት ሽሙይ
አሌልየ። እት ስር እግል ኢትሀሌ
ተአከድ ምነ። እት ምለዐል
ክተፍ ገሮብ ህሌት ምን ገብእ፡
እግለ እም ላተ ስእልለት እብ

ላመት ምነ ቅርደ ብተከ። ሐቆሀ
ትክስ አብለ። ኩሉ እት ገሮብከ
ዝሩእ ለሀለ ስእልል ሐቆ ሳምን
መሳክቡ ብራቁ እግል ልግበእ
ምንካ ቱ።
ላኪን ለስእልል ዐባዪ ገብአ
ምን ገብእ፡ ቅርድ ድሁር ሰበት
ለሀሌ እሉ፡ ግያስ አስክ ሐኪም
እግል ለአትሐዜካ ቱ።

ርክን ስወር

እሊ ድጌ ዲብ አቅሊም ዐንሰበ ህለ መዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ መስለኩም?

እሊ እንርእዩ ለህሌነ ድጌ የምክ እብ ሸክል አብያቱ ዲብ አቅሊም ዐንሰበ ለህለ መስል እትነ
ገብእ። ላኪን ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ ህለ። ከእሱዉ ድጌቱ ምን ትብሎ ህዬ፡ ድጌ ነቅፋ
ቱ። ድጌ አው መዲነት ነቅፈ እት ሰነት 1933 እሊ ሸክል ዐለ እለ። እተ ወክድ ለሀይ እምበል
ዎሮ ሰፍ ወእሊ እብ ዕጨይ ቅልንቃል ክሉብ ለህለ ተከልብ ብዕድ አብያት ይዐለ ዲበ።
ከመዲነት ነቅፈ፡ ዮም ሐቆ 86 ሰነት እሊ አዜ ጻብጠቱ ለህሌት ሸክል መዲነት ጻብጠት
ህሌት።
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ሕድት ኖሱ ቀብብ፡
ብዝሕት ጸሩ ኢረክብ

እሰልፍ እለ ክልኤ ሳምን ህሩሳም ምነ ለህሌነ ሰነት ሐዳስ 2019 ሰነት ኬር
ወበርከት እግል ትግበእ እግልነ እብለኩም። እት ዐድ ወካርጅ ለነብር ሳብት
ሸዐብ ኤረትርየ እብ ዓመት ወእብ ፍንቱይ ወቅዋት ድፍዑ፡ አሰናይክም ለሰለስ
መነቲት እግል ሄራር ገጽ-ቀደም ትግራይት ለዕንዱቃት፡ ለትከትብ ጀሪደት፡
ለትአሰሜዕ ራድዮ ወለተአርኤ ተለፍዝዮን።
እለን ምን ኦሮት ርሕም ለአብሀዘየ መነቲት ህግየ ትግራይት ሰበት ተን፡
እግል አንፋረን ዐቦት፡ ተጠውር ወዓፍየት እተምኔ እሎም። እንዴ ኢልትሐለሎ
እግል ተጠውርነ ላሊ ወአምዕል ተርሆ ለህለው። እሊ ክቱብዬ ህዬ ምስልኩም
ሼቅየትለ መነቲት ተሐይስ ተሐምቅ ምን እብል እቡ እንዴ እቤ እነድኡ ሰበት
ህሌኮ፡ እብ ነሐር ፋዬሕ ክም ትትከቦቱ ሰአየቼ ዐባይ ተ።
1. ዲብለ ጌማም በራምጅ ሰነት ደዓም (2018) ለዐለ ወብዕድ ገሌታይ
እግል ኢበል ስምሖ እልዬ። ዲብ ዮም 18 ዲሰምበር 2018፡ ምን ስካብ
እንዴ ሐሶሴኮ ራድዮ ክም ፈትሐኮ፡ ምነ አፍለ መዚዕ “ምደርሲን ህለው
ወእሎም ለመስሎ፡ ትግራይት ሚ ትነፌዕ ወሚ ወቀይ በ እንዴ ቤለው ጀሪደት
ለኢልትዛበው” ለትብል ሕስበት ሰምዐኮ ምኑ። ላኪን እንቱም ምን በሊስ ዲብለ
አትዐገቦት አዚም ሰበት ሐሬኩም፡ አነ ህዬ እግል እዘም ሰበት ኢገብአት እግልዬ፡
ክእነ ለተሌ አሰምዖም።
የሀው እንቱም ለእግል ህግየ እምኩም ሸላሊት ትቀቦ ወትከጅሎ ምነ
ለህሌኩም፡ ጆግራፍ ምድር ዳርሳም ይእንቱም ገብእ? ተእሪክ ቃረት አፍሪቀ
ዶል ትርኡ፡ ለበዝሐው አዳመ እብ ህግየ ሰልፉ እብ ፈረንሰ፡ ላቲን፡ እንግሊዝ
ወሰዋሒሊ ልትሃጌ ወከትብ እት ሀለ፡ ምናተ ትግራይት ለሾከት ሕልቅም ጋብኣም
እተ ለህሌኩም፡ እብ ብዕድ ሀገጊት ለደረስኩም እግል ትግብኦ ትቀድሮ፡ ምናተ
ሕድት ኖሱ ቀብብ፡ ብዝሕት ጸሩ ኢረክብ፡ ክምሰለ ልትበሀል፡ ለሀገጊትለ ጸርኩም
ከማን አላሁ ዓልም ተአሙሩ ኢመስለኒ። ሰበቡ ህዬ፡ አክል-ሕድ ታሪክ ተጠውሩ
ዶል ትርኡ፡ ሰብኡ፡ መትሃግየቱ ወሰብ ጸሩ ምስል እንዴ ትሳደ ለጠወረዩ ሀገጊት
ቱ፡ ኩሉ እሊ ዮመቴ እት እዲነ ለትወቀለ አካናት ጻብጥ ለሀለ። ትግራይትነ
ህዬ እብ ሕሩፍ እመ ግእዝ ምን ዘበን ቅዱም ትትከተብ ለጸንሐት ተ። ከአፎ
አዜ ክም ህግየ ሐዳስ ነዐልበ? እት አፈች እማትነ ወአበውነ ህዬ አክል አዪ
ስኒን እድውርት ተ ገብእ? ከእንቱም ለእብ ሀገጊ ብዕድ ዳርሳም፡ ትግራይት
ሐቆ ኢተአትሐዜኩም፡ እት ቤትኩም ምስል ዐይለትኩም ወዲብ ሱግ ምስል
መልህያምኩም እግል ሚ ትትፋሀሞ እበ ህሌኩም? “ኢትነፌዕ” ለልቡለ ህግየ፡
እግል ትትፋሀም፡ ትክተብ ወትቅረእ እበ ለኢትቀድር ተ። ትግራይት ላኪን እሊ
ዐረዱ ወሓልፈቱ ተ። ረቢ ፍርሆ ወምን ህግያኩም ኢትትነውነው! ለተአሙሩ
ሀገጊት ብዕድመ እት ረአስ ትግራይት ኣመርኩሙ፡ ወሰልፍ አፉኩም እብ
ትግራይት ፋትሓም እንቱም ለዐጃይብ ህዬ። “እብከ ለልዐቤ፡ ከአፎ እልከ
ለአቤ?” እበ ለትፈትወ ህግየ እት ትትፋሀሞ እግል ትንበሮ ህዬ ትቀድሮ ገብእ?
ሐሰት! ለኢወለድካሁ ውላድ ኖስ ሰበት ኢገብእ፡ አነ ላቱኒ፡ ለብዕድ ሀገጊት
እት ረአስ ትግራይትኩም ኣሙሩ ድኢኮን፡ ትግራይትኩም ጀላሁ እግል ትልከፎ
ላቱኒ ኦስ ወጸደፍ እቡ ትደኖ ህሌኩም መስል እቼ።
2. ክል-ዶል ዲብ ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ ምን አንበተት፡ እግል ሔልየት
ሰብ በዲር ለሐልየቶም ርክን እንዴ ሀበቱ እት ሰፍሓተ ተአፈግር ጸንሐት ወህሌት።
እግለ አዜ ምለዐል ምድር ለህለውመ ሕላዮም ሰፍሐት እንዴ አጠጠሐት እሉ፡
ኢተአፈግሩ? ናይ አዜ አበውነ ወእማትነ ህዬ ሕላይ ትግራይት ኢለአምሮ ሕላይ ኢተላትሎ ወለሸለሐ ዲብኩም? ሓሸዕ፡ ሽልሔ ላቱኒ፡ እት አፍ መትሃግየት
ትግራይት ኢጸንሐኩም! ወእንቱ’መ ሽልሕት ኢትስእወ ምኖም። ሰበት እሊ፡
እሎም ሔልየት፡ ሹዐረእ ወኬትበት፡ ትውሐድ ወትብዘሕ፡ ትክፈእ ወትገርም፡
ክል ዎሮት ቅድረቱ ወዘበኑ ሰበት መርሖ፡ ንስኦ ምኖም ወአፍጉሮ እግልነ።
ሰበቡ ሕያይ ምን ማይት ሰበት ልትፈደል። ሐሬ ለፈን አትጃገርካሁ ምን ገብእ፡
ለሕምቅናነ ዲብ አየ ክም ሀለ፡ ምነ ሕዉዝ አሽዓር አበችነ ወእማትነ ለቀዳምያም
እግል ንድረስ እንቀድር። እትሊ ወክድ አዜመ ለእንደርስ ምኖም መብህለት ፈን
ሑዳም ኢመስሎ እቼ - ለበክት ምን ልትሓዎሎ!
3. አትፋግዖት ሰኒ እት ሀለ፡ እት ድግም ለአተርግዝ ሀለ፡ ምን ጀሀት
ጀሪደት እት ራድዮ ለልሐልፍ ከለልትጠለቅ ሰበት ቱ፡ እተ መደት ለቅድምት
ሰኒ መትስሕቃይ ዐለ፡ ነስፍ ክምለ ሐዜት ምነ ጥዕሙ ትነስእ ሰበት ዐለት፡ አዜመ
ለልአትስሕቅ ንካት ወተማሲል አብዝሖ ዲቡ።
4. ርክን ሸባባት፡ እሰልፍ ሸባባት ለትብል ዘዐት፡ ዲብ ትግራይት ይህሌት
ወዐረብ። እግል ዎሮ -single “ሻብ” ወእግል ብዝሓም -plural “ሸባብ” ቱ
ለእንብል ድኢኮን፡ (ባባት አለበ ወጣቃት!) ሚ ትረክበኩም ህሌት። ምነ ዝሕረት
ትግራይትነ ለሰኔት ወእት አፈች እማት ወአበው፡ ሐው ወሐዋት ለዕጋል
ለትጸኔሕ ክም መንደሊታት፡ ሽባን ወሸመንከሊታት ወብዕድመ እግል ለሀሌ እለ
ሰበት ቀድር፡ አፎ ምኑ ይእነስእ? አውመ ህዬ አፎ አባጽሕት ይንብለ (በሀለቼ
ትግራይት ምንዲ ነሐንፍለ፡ ሰኒ ታጅረት ተ…)።
ከዲብ እለ ሰነት ሐዳስ ለትሐሱቡ በራምጅ ሐዲስ፡ አተምበሊቱ ለአብለዐኒ
ወመትካፍላይ ዝሕረቱ ሊዴኒ እት እብል፡ ጌማም ብዕድ እቡ አስክ ንትዋጀህ፡
እግል ዮም እትለ ከፌኒ። እብ ድግማን ሰነት ኬር ወበርከት፡ ወሰነት ዐቦት
ወረህየት!
ሐመኖር ዑመር (ቤኒ)
ምን ግንደዕ
አርቡዕ 16 ጀንዋሪ 2019
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