ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 20 ፌብርዋሪ 2019
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አቅሊም ጋሽ በርከ፡ በቃዐት ተዕሊም ለከስስ ወዕለ ገብእ

እት
አቅሊም
ጋሽ-በርከ
ውዛራት ተዐሊም ወድፈዕ፡ እተክሰምልሁመ መራክዝ ተአዲብ
ወስጅን፡ ዲበ ሐልፈየ ሐምስ ሰነት
ዲብ በራምጅ አብደዮት ቅዌት፡
በራምጅ
ዐረዮት
ወአምሱይ
ለወደው ጅህድ ወፍገሪቱ ለታይን
ዋዕለ፡ ዲብ ዮም 12 ፌብራይር
እት መዲነት ባርንጥዕ ትሰርገለ።
ዲበ እብ ፈርዕ ተዐሊም
አቅሊም- ጋሽ በርከ፡ ጀብሀት

ምውዳቅ ጸሓይ መራክዝ ተአዲብ
ወስጅን ባርንቶ ወአቁርደት፡ እተ
ከምስልሁመ ውዛረት ተዐሊም
ለትቀደመ ውራቅ፡ ፍገሪት ናይለ
በራምጅ ለለአትናይት ምንመ ዐለ፡
ክመ ልትሐዜ ዐቦት ክም ኢሰጀለ
አፍሀመ።
ዲብ ውዛረት ተዐሊም መስኡል
ምህሮ እግል ዐባዪ አሰይድ
ትኳቦ ኣይሙት ዲበ ቀደመየ
ወረቀት፡ አቅሊም ጋሽ-በርከ እብ

ፍይሔሁ ወብዝሔ ስካኑ ምነ እብ
አውለውየት ለልትርኤ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ ዲበ በክት ተዐሊም
ለሐልፈዮም አጀኒት እንዴ ዐረው
እግል ለአተላሉ ወቅዌት እግል
ለአብዱ ለልትሰርገል በራምጅ፡
ዶር ሰብ ሽርከት ላተን ጀሃት እብ
ዓመት፡ እዳረት ህዬ እብ ፍንቲት
እግል ልዕቤ አትፋቀደ።
መስኡል ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም
አቅሊም
ጋሽ-በርከ
አሰይድ

መሐመድዐሊ እብራሂም ህዬ፡ ዲብ
ክለን እዳራት ደዋይሕ መአሰሳት
ተዐሊም ምንመ ትከሰተ፡ አጀኒት
ዲበ ወጅቦም ዕምር እት ተዐሊም
ሻርኮ ሰበት ኢጸንሐው፡ አሀምየት
በራምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ ዲበ
አቅሊም ዐባይ ክምተ እንዴ ሐበረ፡
ዕምሮም ስነት ተዐሊም እንዴ በጽሐ
ዲብ ዐግሎ ተዐሊም ለኢሻረከው
130 ጅነ ሰበት ህለው፡ ሸዐብ
ወእዳራት ለሻርኮ እተ ክስአት
ረአስማል ዐባይ እግል ትግባእ
በራምጅ ክም ሀለ አብርሀ።
ደረጀት አካዳሚ ናይለ ዲብለ
ተፈናት ወራታት ዐማር ሻርኮ
ለህለው አንፋር ቅዋት ድፈዕ
ወዴሽ ሸዐቢ ዲብ ምግባይት
ወካልኣይት ደረጀት እግል ትዕቤ፡
መዳርስ ቦርዲን ከም ትከሰተየ፡
መራክዝ ተአዲብ ወስጅን ባርንቶ
ወአቁርደት ህዬ ሕድ ለመስል
ከደማት ለሀይብ ክም ሀለ ዲበ
ትቀደመ ተቃሪር ትሸርሐ።
እት ፈርዕ ውዛረት ተዐሊም

አቅሊም ጋሽ-በርከ መመቅረሓይ
በራምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ አሰይድ
እስሐቅ ዩስፍ እብ ጀሀቱ፡ እብ
ደረጀት አቅሊም - ዲበ ሐልፈት
5 ሰነት 84 ምእታይት አንሳት
ለብእቶም ዝያድ 94 አልፍ ስካን
እብ በራምጅ ምህሮ እግል ዐባዪ
እግል ልክተቦ ወልቅርኦ ከም
ቀድረው፡ ናይ እንባተት በክት
ለሐልፈዮም 14 አልፍ ጅነ ህዬ
እብ በራምጅ ዐረዮት ዲብ ተዐሊም
ንዙም ከም ትሓበረው ሸርሐ።
ቃእድ ጀብሀት ምውዳቅ ጽሓይ
ብርጋደር ጀነራል ተክሌ ክፍላይ
ዲበ አስምዐየ ከሊመት ካቲመ፡
ለሐልፈየ ሰኖታት እብ ዐዳዋት
ካርጅ ወመሐለኪት ለትከለለ
ሰበት ዐለ፡ በራምጅ ምህሮ እግል
ዐባዪ ክመ ልትሐዜ ከም ኢሄረረ
እንዴ ሸርሐ፡ እትለ ብይእት
ለህሌት መርሐለት ሰአየት እብ
ፈዛዐት ወመትነዛም ትሩድ እግል
ልትከደም ክምቱ ሐበረ።

ፍርቀት ዓዳት ኤረትርየ እት አቶብየ ዕፌ ትቀድም
ሰላም ኤረትርየ ወአቶብየ
እግል ዐየዶት ዲብ ዮም 4
ፌብራይር አስክ አቶብየ ለጌሰት
ፍርቀት
ዓዳት
ኤረትርዪን
ፈናኔን፡ ዲብ ዮም 16 ፌብራይር
ዲብ መዲነት በህርዳር ወዲብ
ዮም 17 ዲብ መዲነት አዳመ
ዕፌ አቅረበው።
ዲብለ ዕፌ ሰፊር ኤረትርየ
ዲብ እተሓድ አፍሪቀ አሰይድ
አርአየ ደስተ፡ ውቁላም ሰብ
መዝ ክልላት አምሐረ ወኦሮሞ
ክምሰልሁመ ፈተች ሙሲቀት

ሓድራም ዐለው።
እሎም ሐድ 60 ለገብኦ
ፈናኔን
አንፋር
ፍርቀት
ዓዳት ወጠን በህለት ስብሪት፡
ክምሰልሁመ ገዳይም ወሸባብ
ፈናኔን ወሙሲቅዪን፡ እብ ናይ
ዓዳት ኤረትርየ ትልህያታት
ዕፌ ቀደመው።
እብ አሳለ ፋግር ለህለ
በርናምጅ፡ ማሌ ዮም 19 ዲብ
ህዋሰ ለአርኡ እት ህለው፡ ዲብ
ዮም 21 ፌብራይር 2019 ህዬ
ዲብ አዲስ-አበበ ዕፌ እግል
ልቀድሞ ቶም።

ምግብ፡ ሕርያን ልጃን ዕሪት ገብአ
ልትሰርገል
እት ለሐብሮ፡ ቀደም

እት አቅሊም ምግብ ምን
ዮም 27 ጃንዋሪ ገብእ ለጸንሐ
ሕርያን ልጅነት ዕሬ፡ እብ
መሻረከት ብዝሕት ስካን አቅሊም
እት ዮም 17 ፌብራይር ክምሰል
ተመ ሙደረእ ምዴርያት ምስል
ሸዐብ እተ ወደዉ እጅትምዓት

ሸርሐው።
ህቶም እትለ ሸርሖም፡ ለቀደም
እለ ዐለ መሓክም ደገጊት፡ እብ
ውዛረት ዐድል እተ ገብአ ተቅዪም፡
ሐዲስ አግቡይ አትመቃርሖት
እግል ልግበእ እሉ እብለ ትነስአ
ቀራር ለሕርያን ሐዲስ ክምሰል

እለ
ለገብአ ተዐቢኣት እት ሰርገለ
ሕርያን ተረት ክምሰል ዐለት እግሉ
አፍሀመው።
እብ አሳስለ ፋግር ለሀለ ኤታን፡
ለቀደም እለ እብ ሰለስ ዳይናታት
ገብእ ለዐለ ወራት መሓክም ደገጊት፡
እብሊ ሐዲስ አግቡይ ዎሮ ዳንየ፡
ዎሮ ጌምያይ ቃኑን ለትከምክም
ሐምስ ልጅነቲ ለብእተ ልጅነት
እበ እግል ልትከደም ክምሰል ቱ
ለእዳርዪን ምዴርያት ሸርሐው።
እት አቅሊም ምግብ እግል ሰለስ
ሳምን ለገብአ ወራታት ሕርያን
ልጃን ዕሬ፡ እት 13 ምዴርየት
አስመረ፡ 15 መሓክም ገብአ እት
ሀለየ፡ እት ምዴርያት ጋላነፍሒ
ወሰረጀቀ እት ክል ምነን 12፡
እት ምዴርየት በሪኽ 9፡ ወእብ
ዓመት ህየ 48 መራክዝ ዕሬ እግል
ልትአሰሳ ቱ።
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ሕርጊጎ፡ እጅትመዕ ከዋድር ሸባብ ገብእ
መስኡል መሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ አሰይድ ሳልሕ
አሕመዲን እት ዮም 16 ፌብርዋሪ እግል ክሉ ክፈል አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ እንዴ ወከለው ለመጸው ሸባብ እት ሕርጊጎ
እንዴ አምሐበረ፡ እብ ክሱስ ሓድረት ርእየት ለመሕበር ወዶር ሸባብ
ሀድገ ምስሎም።
ሸባብ ዔጻት ምጅተመዕ ሰበት ገብአው፡ ሰዋልፍ ዓዳት
መጅተምዖም እንዴ ሐፍዘው፡ በራምጅ ወጠን እግል ዐወቶት
መፍርየት እግል ልግብኦ መትነዛሞም እንዴ አተረደው ወወራታቶም
እንዴ አትመቃርሐው እግል ልሽቀው ለአትፋቀደ አሰይድ ሳልሕ፡
እት ክል ሐረከቶም እግለ ግራሆም ለህለ ግም መሰል ሰኔት እግል
ልግብኦ ትፋነዮም።
ምሽተርከት እብ እንክሮም፡ እት ሸባብ ለተንከበ በራምጅ፡ እብ
ጅንስ ወርሕ ብነ እግል ልትወቀል እት ልትሐሰቦ፡ እግል ዐወቶትለ
ልስተት በራምጅ ጅህዶም እግል ሊደው ክም ቶም አከደው።
እተ መናሰበት ተአሂል ጅንስየት/ወጠንየት ለነስአው 62 ካድር
ትደሐረው።
አርቡዕ 20 ፌብርዋሪ 2019

ገጽ

ወዚር ካርጅየት ኤረትርየ፡ ናይ ላክሰምበርግ ታንጃሁ ልትከበት
ወዚር
ካርጅየት
አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ፡ ወዚር ካርጅየት
ላክሰምበርግ ጂን አስልቦርን፡ እት
ዮም 14 ፌብርዋሪ እት መክተቡ
እንዴ ትከበተ ሀድገ ምስሉ።
እተ ልቃእ፡ ዕላቀት ክልኤ
ለጀሀት፡ ሄራርለ ፍንጌ ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ ለትበጽሐት እትፋቅየት
ሰላም፡ ወናይ ሕበር አሀምየት
ቀድያት መናጥቅ
ቀር-አፍሪቀ
ወበሐር ቀየሕ
ለረከዘ ህድግ
ወደው።
ወዚር ዑስማን፡ፍንጌ ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ
ሐቆለ
ዝያድ
20 ሰነት ለአተላለ ናይ ደግሽ
ወዐዳዋት ወክድ፡ እትፋቅየት

ሰላም ተእሪካይት ክም ፈረመየ
እንዴ ሐበረ፡ ምነ ወኬን ፍንጌ
ድወል መንጠቀት ቀር አፍሪቀ
ሽራከት እቅትሳድ እግል ትደቀብ
ልትከደም ክም ሀለ ሸርሐ።
ለበራምጅ ክስአት ረአስማል
ዐባይ ለጠልብ ክምቱ እንዴ
ሐበረ ወዚር ዑስማን፡ ድወል
አሮበ ሰዳይት እግል ሊደየ ክም
ልትሰአየ፡ መዓወነት ወሽራከት
እቅትሳድ ኤረትርየ ወድወል
አሮበ እብ ዓመት እግል ልትደቀብ
ጅህድ እግል ልግበእ ምህም ክምቱ
አፍሀመ።
ወዚር ጂን እብ ጀሀቱ፡ ዲብ
ቀር አፍሪቀ ለሀለ ሰአየት ለለሀይብ

ግብለት በሐር ቀየሕ፡ በራምጅ
ነዳፈት መጅተመዕ ልትሰርገል
ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ መጅተመዕ
ለመርሑ በራምጅ ነዳፈት ድዋር እግል አደቀቦት ለሰዴ ወዕለ እት ዮም
15 ወ16 ፌብርዋሪ እት መዲነት ዐሰብ ወደ።
እተ እዳርዪን ወመመቅርሐት ሽቅል፡ ክምሰሌሁመ ለከስሶም ጀሃት
ሕኩመት ለሻረከው እቱ ወዕለ፡ እብ ነቃስ ነዳፈት ለመጽእ ሕማማት
ወመደረቱ፡ ሓለት ነዳፈት ድዋር እብ ደረጀት አቅሊም ወግረ እለ እግል
ልግበእ ለወጅቡ ጅህድ፡ ክምሰሌሁመ አስክ 2020 ለገብእ በራምጅ
ነዳፈት ድዋር ለከስስ ውራቅ እንዴ ቀርበ ንቃሽ ገብአ እቱ።
እትለ ትቀደመ ውራቅ ነቃስ ነዳፈት ድዋር እት ንዛም አተንፈሶት
ኣደሚ መአረር ክም ሰብብ፡ ሕማም ዕንታት ወቀርበት፡ ክምሰሌሁመ
ነቃስ እት ዐቦት ሰበት ሰብብ፡ እብ ዐቂብ ነዳፈት እሎም አምራድ እሎም
ወለሰቡበ መደረት እግል ንክረዕ ክምሰል እንቀድር ትሸርሐ።
እት ምዴርያት አርዐተ19፡ ምግብ ደንካልየ 32፡ ግብለት ደንካልየ
20፡ እት ዐሰብ ዐሰብ ህዬ 4 ዓዶታት መዐየ ለመርሐ ነዳፈት ድዋር
ክምሰል አንበተየ፡ እሊ ህዬ ምን ዕሙማት ዐዶታት ናይለ አቅሊም 89%
ሰበት ገብእ፡ ለለአትናይት ምንማቱ፡ አስክ 2020 ለተርፈየ ዐዶታት እግል
ልትሐበረ እብ እህትማም ወንዙም አግቡይ እግል ልትከደም እቱ ክምሰል
ቱ ትወደሐ።
መስኡል ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት እትለ አቅሊም አሰይድ አሰፋው ነጋሲ
እትለ አስምዐየ ከሊመት፡ ነዳፈት እግል ግርመት ድዋር ወዓፍየት ሰኔት
ሰበትተ፡ እህትማም እግል ልትሀየበ፡ ክለን ዐዶታት ህዬ እብ ንዝምት
ገበይ ዶል ወድያሀ ዓፍየት ዓይላት ወድዋር ደማነት እግል ተሀሌ እግለ
ሰበት ትቀድር፡ ፋግር ለሀለ ኤታን እት ፍዕል እግል ልተርጀም ዶር ክሎም
አጅህዘት እግል ልትደቀብ ትላከ።
ሙዲር ዓም ፈሬዕ ከደማት እጅትማዕየት አቅሊም ግብለት በሐር ቀየሕ
አሰይድ ሑመድ ዐሊ እብ ጀሀቱ፡ መዐየ ለመርሖ ወለሻርክ እቱ ወራታት
ፍገሪት ክምሰል ቡ እንዴ ሐበረ፡ እት ነዳፈት ድዋር ርኩብ ለሀለ ፈሀም
ዝያድ እግል ልትወቀል ለገብእ ጅህድ እብ ክምኩም አግቡይ እግል
ልግበእ አትፋቀደ።

ተጠውራት እግል ዝያድ ዐቦት
ዲፕሎማስየት ለለአትናይት ክምቱ
እንዴ ሸርሐ፡ መትዳላይ ዐዱ እግል
አተረዶት ዕላቀተ ምስል ኤረትርየ
አከደ።
ወዚር ጂን እግል ኤሪነ እተ
ሀበየ ሐብሬ፡ ዐዱ ለመንጠቀት
ቀር አፍሪቀ ዲብ መርሐለት
ሰአየት ለዐዴት እትፋቅየት ሰላም
ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ክም ተአይደ
እንዴ ሸርሐ፡ ዐዱ እግል ዐቦት
እቅትሳድ ወእጅትማዕየት ሽዑብ
እለ መንጠቀት ለአመመ በራምጅ
እቱ እግል ትትሳዴ ምራድ ክም
በ ሐበረ።

ቅ.በ.ቀ፡ ኣሳር ለከስስ መሕበርጎማት ገብእ

ፈርዕ
ዓዳት
ወርያደት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ለነዘመዩ፡ እት ድዋራት ቡየ፡
አዱሊስ፡ ወኢንገልዔለ ዲበ ገብእ
ለሀለ ወራታት ዕልም ሐፊር
ወታየኖት፡ እተክምሰልሁመ ቀደም
እለ ለገብአ ድራሳት ወለትረከበ
አሳር፡ ለረከዘ ኤረትርዪን ወውላድ
ካርጅ ሰብ መቅደረት ለሻረከው
እቱ መሕበር-ጎማት ዲብ ዮም
12 ፌብርዋሪ እት መዲነት ባጼዕ
ገብአ።
እተ መሕበር-ጎማት፡ ምድሃር
ደንከል ኤረትርየ፡ ሚነት አዱሊስ
ወአሀምየተ፡ እተ ክምሰልሁመ
አሀምየት ተውሲቅ ውርስ ዓዳት
ዲበ ልብል አርእስ ለረከዘ ውራቅ
ትቀደመ።
እት
መፈወድየት
ዓዳት
ወርያደት መስኡል ድራሰት፡
ዕልም አሳር ወዕልም ሸዐብ

አሳር፡ ዲብ መራሕል ሐዳራት
ዓለምነ ለዐለ ፈርግ ለለአተምም
ወመትሐሳር ብዝሓም ምኤምረት
ለልስሕብ ጋብእ ክም ሀለ እንዴ
ሸርሐ ዶክተር ጸጋይ፡ ፍገሪት
ታየኖት፡ ምን ዮም 26 ፌብርዋሪ
አስክ 6 ማርስ እት ባርሴሎነ ዲበ
ገብእ ናይ ሰነት መህረጃን እግል
ልትቀደም ክም ቱ ሐበረ።
መመቅረሓይት ዕልም አሳር
ወብሐስ አዱሊስ ላተ ወለት
ኢጣልየ ፕሮፌሰርሰሬና ማሳ እብ
ጀሀተ፡ “ግርመት መባትክ ምድር
አዱሊስ ወናይለ መጽእ ወክድ
አሀምየቱ እግል ሙጅተመዕ፡”
እበ ልብል አርእስ ዲበ ቀደመቱ
ክቱብ በሐስ፡ ተእሪክ ምጽአት
ሚነት
አዱሊስ፡
አሀምየተ
ወተአሲረ ዲብ ናይ እቅትሳድ፡
እጅትማዕየት፡ ወስያሰት መጃላት፡

ብጉስ ክም ሀለ እንዴ ሸርሐት፡
አዳለዮት ብንየት ትሕትየት
ወመራክዝ ለውቀት ወመትሐፍ
ክም ከምክም አፍሀመት።
እምበል እሊመ፡ ድራሰት
አትመቃርሖት ውርስ ዓዳት
ዲብ አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ፡ እተክምሰልሁመ ወሰቆት
ውርስ ዓዳት፡ እበ ልብል አርእስ
ለትዳለ ክቱብ በሐስ እብ አንፋር
መፈወድየት ዓዳት ወርያደት
ኤረትርየ ትቀደመ።
ሙሽተርከት ህዬ፡ አሀምየት
ናይለ ማሕበር- ጎማት ዲብ ወቀሎት
ፈሀም እንዴ ዘክረው፡ ዲብ አርድ
ወበሐር አስክ እለ ለኢ’ታየነ ኣሳር
ሰበት ሀለ ድራሰት እግል ትግባእ
እቱ፡ ዲብ ብቆት ሰሪት ለሀለ ኣሳር
ተእሪክ ለሰኔ እቡ አግቡይ እግል
ልጥፈሕ፡ ሚነት አዱሊስ ምን

ዶክተር ጸጋይ መዲን ዲበ
ቀደመዩ፡
“ምድሃር
ደናክል
ኤረትርየ” ለትብል ወረቀት፡
ዲብ ኢንገልዔለ- ራምዱድ ምን
2012 አስክ 2019 ዲብ ቡየ
ናይለ ገብአት ድራሰት መሻርዕ
ወለትረከበ
አሳር፡
ተውድሕ
ፋይሕ ቀደመ።
አስክ እለ ርኩብ ለሀለ፡
ሐዳረት ሙጅተመዕለ ድዋራት፡
ሐዳረት ሙጅተመዕ ኤረትርየ
ህዬ እብ ዓመት ለሸሬሕ ምህም

እተ ክምሰልሁመ እብ ሐፊር
ትሉሉይ ለጀሬት እተ ደማር
ሐቆ ሸርሐት፡ ምን ሰነት 2011
እበ አንበተ መሽሮዕ፡ አስክ እለ
እግል ሰብ መቅደረት ዕልም አሳር
ሐካኪቶ ለዐለ ሓጃት
ብዙሕ
ክም ትረከበ አብርሀት።
ፕሮፌሰር ሰሬና እንዴ አትሌት፡
መጥመጦር ሚነት አዱሊስ እግል
ትታየን ለገብእ ጅህድ፡ አርዛቅ
ስያሐትለ ባካት እግል ልትደቀብ፡
እት ዕልም አሳር አዱሊስ መሽሮዕ

ብቆት ውሒዝ እግል ትድሐን
ወራታት ሽቲዕ ወብዕድ ለሰዴ
ወራታት እግል ልሰርገል ለልብል
አረእ ቀደመው።
ሓክም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ብርጋደር ጀነራል ተክሌ
ልብሱ ዲበ አስምዐየ ከሊመት፡
ኣሳር ገዲም ጅንስየትነ ለሸሬሕ፡
ተእሪክ ወዓዳት ሰበት ቱ፡ እግል
ልትሐፈዝ ወልትራዔ ፈሀም ምህም
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ እዳረት እብ
ዋጅብ ክም ትከድም አከደ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454/ 07121322
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
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አልአሚን፡ ሰር-ዘመን እት ፈን
3ይ ክፈል
አልአሚን እት አያም ሸበቱ
ለብሰቱ እት ለአትጋርም ወመሹጡ
እብ ሞዴላት እት ቃይር ወአርወሐቱ
ረፍዕ ወለዐፌ ለዐለ ፈዳዲ ዐለ።
ህቱመ ምስለ ክሉ ለአምረ ግርም
ወታክየት ብጥረቱ ወለ ክልዶል
ለብሰ ለዐለ ለብሰት አፍረንጅየት
ወለ እት ክልዶል ለልትአየስ እበ
ለብሰት ሰማዲት ሰኒ እንዴ ትሰራወነ
አምዕል ጅምዐት ወሰምበት ንኢሽ
እት ሻሬዕ ኮምብሽታቶ ምስል
ስናቱ ወመልሂቱ ልጀወል ዐለ።
እት ሻሬዕ ኮምብሽታቶ ናይ ዮም
ሻሬዕ ተሕሪር ልትመሸው ለዐለው
ህዬ ውላድ ጥልያን ወመዋሊድ
ጥልያን ለቦም ሰበት ዐለው፡
መብዘሖም ጽጉባም ወተጀርቶም።
ክምሰል ከረ አልአሚን ለመስሎ
እት ሐይ አበሻውል ለሳክናም
ላኪን ምስሎም እግል ልትመጣወሮ
ለልትቀደር ጋር ይዐለ። ላኪን
ከረ አልአሚን ለብሰቶም እንዴ
አጽዐደው ወተስሪሐት ጭገሮም
ሞዴላት
እንዴ
ትሰረሐው
ህቶምመ፡ “ምን ምን ነሐምቅ?”
እንዴ ቤለው ምስሎም ሸነዕ እት
ልብሎ ልትመሸው እቱ ዐለው።
እብ ፍንቱይ አልአሚን ምስል
ህያብ ረቢሁ ላተ ረያም ብጥረት
ወስዩስ መካልቁ እግለ እት ወቅት
ንእሹ ለአረይሙ ለዐለ ጭገሩ እት
ምግብ ውላድ ጥልያን ወመዋሊድ
ጥልያን ለቦም እንዴ ገብአ እብ
ሕሽመት ልትመሼ ዐለ። እብ ዝያድ
ህዬ ሕሽመት ልትሰምዑ ዐለ፡ ምነ
ውላድለ መወለድ ኢጠልየ ለዐለ
እግሎም ህቱ አርድ አብዕቦታቱ
ወአበዉ ሰበት ገብአ ህዬ፡ ዝያድ
ክሉ ሻንን ወሕቡን እት እንቱ
ከይዱ ዐለ።
አልአሚን ኮበሪት-እግር ፈቴ
ሰበት ዐለ፡ ትልህየ እግል ልርኤ
አክለ ጀድወል ትልህየ ፈግራተ
አስክ እስታድዩም አስመረ ገይስ
ዐለ። እተ ወቅት ለሀይ አስመረ
ለትጠወረት እት አፍሪቀ እንዴ
ትበሀለት ትትሰሜ ዐለት። ኢጣልዪን
ሰበት በነወ ህዬ፡ ምን ክል ድወል
ዐለም ወእብ ፍንቱይ ውላድ
ጥልያን ምን ወአስክ ኤረትርየ
እብ ሰበት ስያሐት እት ተንክሮ
ልትረአው ዐለው።
ለወክድ ለሀይ እት መድረሰት
ጃልየት ብዙሕ ወራታት ገብእ
ዐለ። እሊ ህዬ ክምሰል ከረ
ጅምዕየት አደብ ወፈን ትልህየ
ኮበሪት እገር ወብዕድ። አልአሚን
እት ኩሉ እሊ ክምሰል ደረሳይ
ሻርክ ምንመ ዐለ፡ እብ ፍንቱይ ህዬ
መተልህያይ ኮበሪት እግር ዐለ።
እት መድረሰት ጃልየት አልዐረብየ
(መድረሰት አልአመል ናይ ዮም)
ፍንጌ ውላድ ወአዋልድ ዲብለ
ገብእ ለዐለ ወራታት እብ ንየት
ውቅል ልትሓበር ዐለ። ወእሊ ህዬ
ዝያድ እግል ልትአመሮ ወዕላቀት
እግል ልውደው ሰድዮም ዐለ።

ምነ ምስል አልአሚን ልተልሀው
ለዐለው ህዬ አልፈድል ወሑሁ
ምነ እሙራም መተልህየት ቶም
ለዐለው። አልአሚን እግል ኖሱ
አስክ ክልኤ ወሰለስ ዶል እት
ትልህየ እግሩ ትሰበረ። ወሐቆሁ
ምን ትልህየ ኮበሪት እግር እንዴ
ረይም ጌሰ። እተ ወቅት ለሀይ
ብዝሓም ፍረቅ ዐለው። ፈሪቅ
ሐማሴን፡ ፈሪቅ አከሌ-ጉዛይ፡
ፈሪቅ ሰራዬ ወፈሪቅ፡ በሐር-

ናይ ኬትባይ (ኣርቢን ሎቢን)
ወአጃስ ክሪስቲ ወብዕድ አክትበት
ከያል (ቅሰስ) ቀርእ ዐለ። ጀራይድ
ወመጀላት ጠቢዐት ካርጅየት ላቱ
እት መክተበት ባሕምዱን ረክቡ
ዐለ። እት ከረ ልብናን፡ ሱዳን
ወመስር ምነ እተ ወቅት ለሀይ
ዒን ፈን ወሰቃፈት ለዐለ አክትበት
ተንክር ምኑ ለዐላ ቱ።
መክተበት ባሕምዱን አክትበት
ዲንመ ተአመጽእ ዐለት። ለሸባብ

ቀየሕ ወፈሪቅ አልተሕሪር እግል
ልትሀደግ ቀድር።
አልአሚን እህትማሙ እት
ትልህየ ኮበሪት እገር ሌጠ ኢኮን
ሕዱድ ለዐለ። እት ክሉ እተ
አያም ለሀይ ገብእ ለዐለ ወራታት
ሰቃፈት ሻርክ ነብረ፡ ክምሰልሁመ
አክትበት፡ መጀላት ወጀራይድመ
ቀርእ ዐለ። እግለ እተ ወቅት ለሀይ
ሰቃፈት ለሀይበ ለዐለየ ክምሰል
ጀሪደት ዘመን ወጀሪደት አልዐለም
እብ ብዝሔ እት ቀርእ ሉቀት
ዐረቢሁ ጠውረ። ምን ፈዳብያም
ኬትበት ዐረቢ ወእብ ብዝሔ
አክትበቶም ቀርእ ለዐለ ከረ ጆርጂ
ሓነ ልትዘከር።
አልአሚን እብ ሓዚ ሰቃፈት
እት ብዙሕ መክተባት ለአውሀሌ
ዐለ። እትለ አልአሚን ለአትዩ
ለዐለ መክተባት ክምሰል መክተበት
በሐምዱን እት ጀፈር መስግድ
ኩለፋእ አልራሽዲን ለዐለት ምነ እተ
ዘመን ለሀይ ለልትዘከር መክተባት
አስመራ ቱ። እትለ መክተበት እለ
ለዐለ አክትበት ህዬ ሰሩ ለልትዘቤ
ወሰሩ ለልትአጀር ቱ ለዐለ።
ለበዝሐው ኬትበት ህዬ ክምሰል
ከረ ኬትባይ ዩስፍ እድሪስ፡ ዩስፍ
አስቦዒ ወእሕሳን ዐብዱልቅዱስ
ቶም። ለገብአ ደረሳይ ህዬ አክትበት
ናይ እሎም ኬትበት እብ እህትማም
ቃልዑ ወቀርኡ ዐለ።
ክታብ እሕሳን ዐብዱልቅዱስ
እብ አደብ አልፍራሽ ልትአመር
ዐለ። ክቱቡ ህዬ ምስል ሸባብ
ለልትመሳኔ ቱ ለዐለ። እብ ዕምር
ሸባብ ፍቱይቱ ለዐለ። ላመ ናዩ
ጸብጥ እብ ከረ አልአሚን ለዐለው
እቱ ዕምር ሸባብ ፍቲ ሸማት ቱ
ለዐለ። አልአሚን እምበል ሰቃፈት
ዐረቢ፡ ሰቃፈት ምውዳቅ ጸሓይመ
ልተበዐ ዐለ። እግል መስል ምን
ካልእ ሀገጊት ለትጀመዐ አክትበት፡

ላኪን እት አክትበት ቅሰስ ልተንከቦ
ዐለው። አልአሚን ዎሮት ምነ እብ
ብዝሔ አናሺድ ፈቱ ወልልሕኖ
ለዐለውቱ። እሊ አስባብ እሊቱ ህዬ
እት ዐለም ፈን ወሕላይ እግል ልእቴ
ለአተቅደረዩ። መድረሰት ጃልየት
ህዬ ሙሽርፊነ ልግብኦ ወመናህጀ
እት መስር ልትዳሌ ወመጽእ
ሰበት ዐለ፡ አያም ሐርብ መስር
ወእስራኤል ሸሃዳት ይአምጸአት
ወምሽርፊን ኢነድአት። ሰበቡ ህዬ፡
አቶብየ ምስል እስራኤል ባጥረት
ሰበት ዐለት ወእትለ መድረሰት እለ
ደርሶ ለዐለው ደረሰ መባጥሮም
ምስል መስር ሰበት ዐለ።
እለ ሰነት እለ አልአሚንመ
በክቱ ኢሰነ እንድኢኮን፡ ክምሰለ
ቀደሜሁ እብ ምንሐት ድራሰት
አስክ መስር ገይሶ ለዐለው ዐስር
ክልኦት ፈስል እንዴ አትመመ
አስክ መስር ዐለት ገበዩ።
አልአሚን፡ ምዶል ገብእ ድራሰቼ
እንዴ አትመምኮ አስክ ደውለት
መስር እትበገስ ሌጣቱ ልብል
ለዐለ። ላሊ እት ምስካቡ ወእምዕል
እት ምውዓሉ። ረቢ ልግበእ እተ
ለሓለት እለ ምስል አከይ መናበረት
ከንፈሩ እንዴ ነክሸ ለሄርር ሐቆለ
ጸንሐ፡ እላመ ሰእየት እለ ግሩም
እት መንገአተ ክምሰል በጽሐ
ሕሻል በትከት ምኑ። እብ አከይ
በክቱ ወአከይ ብሶቱ ህዬ ምስል
አርወሐቱ ትራገመ። አልአሚን
ምስል ድራሰት ገሌ ሰዳይት እግል
ሊዴ ሐቆ ምን መድረሰት ትፈደሰ
ዶል ጠዐምየት ለአዘቤ ወዶልመ
ምስል ትጃር ህኑድ ሸቄ ዐለ።
ከግድም ድራሰት እት
መድረሰት ጃልየት ሐቆ አትመመ
ወበክት አስክ ካርጅ ሐቆ ኢረክበ።
መሐመድዐሊ ሑሁ እት ገበይ
ስከት ሐዲድ ሸቄ ሰበት ዐለ ምስሉ
እግል ልሽቄ ትሰአለዩ። አልአሚን
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እበ ምን ሑሁ መጸአዩ ጠለብ
ሽቅል ረድ እንዴ ኢልሀይብ ላኪን
ወቅት ህዳይ ርቅየ ዐብዱለጢፍ
መጸአ ወዋልዳይት አልአሚን
አስክ መንደፈረ እንዴ ጌሰት፡ ምነ
ዐብዱለጢፍ ሓድገ እግሎም ለዐለ
እንሰ ምነ እንዴ አዝቤት ወለተ
አትሀዴት።
ሐቆ ህዳይ ርቅየ፡ አልአሚን
ገመሚቱ ብዙሕ ዶል እት አስመረ
ሽቁል እግል ልሕዜ ወዶልመ
እግል ካርጅ ልትዐዴ ወብዕድ
አፍካር እቡ ሐንገሉ ልትበጭበጭ
ዐለ። መናበረት ዐድ አልአሚን
እብ ሑሁ ትትሳየር ምንመ ዐለት፡
ሑሁመ እሲቱ ሰበት ትረሐመት
ምኑ፡ ሓለት ነፍስየት ወደ ወሓለት
መዔሸቶም ምን ሀጎጋይ እት
ወዲቅ ጌሰት። አዜመ ምስል
ሰቃፈት ወሉቀት ዐረቢ፡ አምር
ሉቀት ጥልያን ሽእ ምህም ገብአ
እቱ። ህግየ ጥልያን እግል ልድረስ
ህዬ አናበተ። እግል ካልእ ዶል ህዬ
እት ክልኤ መድረሰት አተ። አስክ
ሓምሳይ ወሱሳይ ህዬ እብ ህግየ
ጥልያን በጽሐ።
እት አርበዓታት አሕዛብ ብዙሕ
ወሼዕ ወልዝህር ሰበት ዐለ፡ ሸባብ
እትሊ አሕዛብ እሊ ልትነዘም
ወዎሮትከ ናዩ ሕዝብ ለአይድ ለዐለ
እቱ ወክድ ቱ። ኤረትርዪን እትሊ
ውቀት እሊ እብ ሮሕ ወጠንየት
ልሽዕሮ ዐለው። እት ፍንጌ እሊ
አሕዛብ እሊ ለዐለ ቴለል ወእብ
እስትዕማር ጀሬ እቶም ለዐለ አከይ
መዋዲት ወፍተን፡ ክምሰልሁመ
እብ ዲን ወምዴርያት ገብእ ለዐለ
ዋይዲባት ምን ልብ ገቢል ባዲ
ይዐለ።
ላመ ሕዝብ ውሕደት አው
ኣንድነት፡ ዘርኡ ለዐለ አሽዋክ
ፍትነት እብ ዲን ወቆሚያት እብ
ሰዳይት ውላድ ጋነ ክምሰልቱ ምን
ልብ ናይለ እት ወጠንያይ ትልም
ኣትያም ለዐለው ሕቦዕ ይዐለ
ወስቱር። ክምሰል ከረ አልአሚን
ዐብደለጢፍ ለመስሎ ሸባብ ላኪን
ክሉ ገብእ ለዐለ ከይናት ወዋይዲባት
አክልሕድ ልፍሁሙ ዐለው። ሰበቡ
ህዬ፡ ወጠንየት መዐነተ ፍህማመ
ሰበት ዐለው።
አልአሚን ህዬ፡ እግለ እትሊ
ትልም
እሊ
እግል
ልእቴ
ለአተቅደረዩ
እት
ካልኣይት
መርሐለት ክምሰል በጽሐ እበ እት
ናዲ ክልኤ ምዴርየት ገብእ ለዐለ
ተዕቢኣት ቱ። (ምዴርያት ምፍጋር
ጸሓይ ወምውዳቅ ጸሓይ እትሊ
ናዲ እሊ ብዝሓም መደርሲን
ክምሰል ከረ እስታዝ ዐብደል
ዐለቀ፡ ወእስታዝ መሐመድኑር
እግል ከረ አልአሚን ወጅማዐቱ
እንዴ ትላከዎም ለአትፋዙዑዎም
ዐለው። እሎም ምደርሲን እሎም
ህዬ ኤረትርየ ደውለት ክምሰልተ
ወሐቀ ወሐቅ ሸዕበ እብ አቶብየ
ክዩድ ክምሰል ህለ እንዴ ኢለሐበዖ
ሸረሖ እግሎም ዐለው።
እሊ ወጠንያይ ቴለል እት
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ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
ነፍሶም ዘርእ እሎም ለዐለ ህዬ
እት መድረሰት ጃልየት ልግበእ
ወመድረሰት እስላምየት እብ
አሳስለ እብሊ ወጠንያይ መባጥሮም
እሙራም ላቶም መደረሲን ወእብ
ፍንቱይ ከረ እስታዝ መሕሙድ
(ካስትሮ) አዜ እት ስዑድየ ነብር
ለሀለ መዕነት ወጠን ሚ ክምሰልተ
እግል ለኣምሮ አተቅደረዮም።
እተ ሰኒን ለሀይ ለዐለ አሕዛብ
ለትፈናተ ሽዑር ዘርእ ሰበት ዐለ፡
ክምሰል ሕዝብ (ኣንድነት) እት
ነፍስ ገቢል ፍንቲት እብ ዲን
ወቆምየት ፍተን ዘርእ ወአከይመቅሬሕ ለአትሳውር ወፍንጌር
ፍንጌ ገቢል ከልቅ ዐለ። አልአሚን
ወመልህያሙ ላኪን እተ ወቅት
ለሀይ ወጠንያይ ሮሕ ለከልቅ
መናሺር ወዝዖ ዐለው። እግል
አልአሚን እት ከጥ ወጠን ለኣተው
ህዬ፡ ከረ እስታዝ ዐብዱርሕማን
መሕሙድ፡ ወእስታዝ መ/ዐሊ
አልአሚን ቶም።
ከረ አልአሚን ኖሶም እንዴ
ፈሀመው እብ ዶሮም ብዕዳም ሸባብ
ለአፍህሞ ወነዝሞ ዐለው። ለወቅት
ለሀይ ህዬ እግል ሸባብ ወቅት
ምህምቱ ለዐለ። ለምስል አልአሚን
ዐለው ደረሰ ክሎም መንደሊታት
ወነኣይሽ ሰበት ዐለው ፈርሀት
ትግበእ ወበሀጅ ይዐለ እሎም። እት
መባጥሮም እንዴ ሐጠጠው ጀላብ
ሸዐብ ወወጠን ለልትረአዮም ወዱ
ዐለው። እሎም ሸባብ እሎም አክለ
መናሺር ተሀየበዮም ህዬ እት ሓዋሽ
መስኡሊን ወቃደት ዴሽ ወአብያት
ጀዋሲስ ሕኩመት እንዴ አተው
መናሺር ወግሮ ወእብ ፈርሀት
ክምሰል ልትበጭበጮ ወድዎም
ዐለው። ለእትሊ ወጠንያይ ከጥ
ኣትያም ለዐለው ክሎም እት
ድህርት መናበረት ነብሮ ሰበት
ዐለው፡ ብዙሕ እህትማም ወተቅዪም
ልትሀየቦም ይዐለ። እት ካልእ
አውቃት ህዬ ለብሰቶም እንዴ
አገረመው ክመ ሐቴ ኢዋድያም
እት ሱግ ሸነዕ ልብሎ ዐለው።
አልአሚን ምነ ለትወቀለ
ሆቴል እቱ እንዴ ዐርገው ምን
ረአሱ መናሺር ፈንጥሮ ለዐለውቱ።
ከረ ፍንዱቅ ሚየ ጀፈር መስግድ
ዐቢ ለህለ ወሐሬ ምኑ እት ክሉ
አብያት ልትወዘዕ ዐለ። አጅህዘት
አምን ህዬ እግል ሰብ አብርየእ
እንዴ ጸብጠው እግሎም ቀትሎ
ወለኣስሮ ዐለው። እተ ወቅት ለሀይ
አጅህዘት ጥባዐት ሰበት ይዐለ ገሌ
አቅሸት ቤት ክስታን ኮቶሊክ
ሰድዎም ዐለው። ህቶም ህዬ፡ እት
ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ ንዙማም
ዐለው።
አልአሚን
ለአምዕል
ለምህመት ተውዜዕ መናሺር
ትትሀየቡ ላሊ ድንጉር እት እንቱ
እት ቤቱ ለዐይር ዐለ። ዋልዳይቱ
ላሊ እብ ግዲደ አስክ ህቱ ለዐይር
እንዴ ኢትሰክብ ሹቅልት ወእበ
ሓለት እስፍት ዲብ እንተ እት
ተርህ ትጸንሑ ዐለት።
ልተላሌ …
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

3ይ ክፋል

ዲመ እግል እምሰለ እጀርብ

ሙናድሊን ሰሕፍዪን ክሉ ቶም።
ኔድቀት፡ ዌርደት፡ መአንግረት፡
ኤርየት ዕጨይ፡ ክል-ገአት እግል
መንበሮሆም ለትትሐዜ ሰንዐት
ለሳሕፊ ኖሱቱ ለወድየ። ምስለ
ናይ ሰሓፈት ሽቅል ምዕላይት
መንበሮመ ናየ ተሐዲ ዐለ እለ።
ምነ ብዙሕ ገሌ ፈቅደት ምብራቅ፡
ከትቤ፦
“ዕጨይ ትትፈረር፡ አብያት
ትነድቅ፡ ማይ ትወርድ፡ ነብረ
ተአዳሌ ክሉ ሀለ። ለደረጀት
ተዕሊምነ ድህር ለገአት ሙናድሊን
በህለት ምን 4ይ አስክ 10ይ
ለዐልነ ክል-ዶል ዲብ ምህሮ ሀሌነ።
ዮም መወኖት መልሂትከ (ምግብነ)
ተረትከ ሐቆ ገብአት ላሊ ትቀንጽ
ከጸርከ እንዴ አተፍጠርከ ወጸብሐከ
አስክ ዶል ድራር እግል ተዓርፍ
ለትቀድር እተ ውቀት ዐለት።
ምናተ ሚ ልግበእ፡ ለድራሰት እተ

ሰሓቅ በጢር አቤኮ። ለበዜሕ ክም
ንቡር ምንመ ትነስኦ ዶል-ዶል
ለአትስሕቀከ።
ምስል ዶልከ ለትባደል ሓለት
ወለኢለአትካርም ተዕሊም ምህነት
ወአከዳሚየት ውቀት ከፎ ከፍዮም
ዐለ ለልብል ሰኣል መጸአከ። በሊስ
ምብራቕ ክእናቱ፦
“ውቀት
ካፊ
ወታርፍቱ፡
እግልሚ እምበ’ለ ሽቅልከ ዲብ
ብዕድ ለትገይሰ አለብከ። ነብራከ
እግል ተአዳሌ እግል ትክደም፡
እግል ትሕጸብ፡ እግል ትድረስ፡
ነፍስከ እግል ትጠውር እግል
ትቅረእ፡ እግል ትስከብ ውቀት
ሀለ። ሐቴ ለከብደት ሓጀት ለእብለ
አነ ወሪድ ማይተ። ዲብ ሻባይት
ዲብ ሀሌነ መሕገዝ ማይ ዐለ፡ ዲብ
ገሌ አውረሐት ሐጋይ አስክ ዝላም
አውል ትመጽእ ለባክነ ዐለ ዔማት
ማይ ከሽፍ። አነ እት ሻባይት ክም

ውቀት ዕርፍቱ ለጀድወለ። ዐጂንከ
ወሕማማትከ እግል ትነውክመ
ውቀት አለብከ እበ ዝላላትከ
ሕልዉይ ዲብ እንተ ፈስልከ
ተአቴ። ናይለ ላሊ ለተርሀካሀ ሀዬ
ህርጋቴ ሀሌት፡ ክእነ ዲብ እንቱ
ትደርስ። እብ ህኮት ወሓዚ ስካብ
ምነ ድራሰት አብከሮት ኢህለ። እት
ሽቅልመ ምንገብእ በዐል ተረት
አዳላይ ነብረ ለዐለ ሰሕፊ ሰዐት
ተስጂል ክም ተመት እባሁ ምነ
ከሺነት መክተቡ ለአቴ ከውራቁ
እንዴ ሐፋታተ ዲብ ልስዔ እተ
ስቱድዮ ለአቴ። እት ቀደምለ
ቴክኒሻን ክም ትገሰ ክምለ እት
ድሙ እቶን መጅሐሉ ጋብእ ዶል
ትርእዩ ምን ሰሓቅ ኢትበጥር።
ምዕል ሐቴ ኣብነት ኢሰያስ
ምነ ከሺነት እበ ሕማማተ ክም
መጽአት ከስቱድዮ ክም አቴት
ምስለ ቅይሒናሀ ለሕማማት ዝያድ
ልትረኤ ዲበ ሰበት ዐለ፡ አነ ምን

አከይ ሓለት ለአምረ ህተ ሌጣተ።
ለብዕድ መሻክል ዐቅም ነፍስነ
ዐለ፡ አመ እለ ምነ ስገ መቃጥንዬ
ትከልስ ለዐለት ሙሽክለትተ።
ምን አካን ሼከ ለትበሀል እብ
እንሰ ወአብቁልቱ ለልትወረድ።
ለእንሰ በኪተትተ እብ ቀላል
ትጸዐን ወትትሐደር። ለአብቁል
ላኪን ጽዕኔ ላምድ ኢኮን መስለኒ
ጽዕነቱ ምንገብእ ወጌለሎቱ እብ
ክሉ ኢረዬሕ። ጅርበት ወወለት
እመ ለአርኤነ ዐለ። ምን ሼከ
አስክ ዲብለ መዐስከርነ ነአቴ ዐስር
ዶል ፍሊጽ እንዴ ቤለ እግለ ጾሩ
ላክፍ ምንኢነ። ዲብ ንትጻበጡ፡
ዲብ እንከሬ ወእንጽዕን ሓለትነ
እንዴ ከርሀናቱ ለነዐይር። አዳም
ልትጸዐኑ ዐለ ድኢኮን ጾር ብዕድ
ላምድ ኢኮን ልብሎ እሰሜዕ ዐልኮ፡
መልሂትነ ጽዕኔ እግል ለአልሙዶ
ሑድ
ትጀሀደው
ወብዙሕ
ኢተዐወተው እቡ። ምዕል ሐቴ

መጅሙዐትነ (ክል መጅሙዐት
ማይ ምን ሰቡዕ ነፈር ትከወን) አነ፡
አዜብ ተወልዴ፡ ኪዳኔ ጽጌ፡ ዐብደለ
ዐብደልራሕማን፡
ዐብዱ
ሄጂ
ወብዕዳም ምስል ወረድነ። ሐቴ
ምነ አብቁል ሚዛን ለትበሀል ሰኒ
ጠራሪት ዐለት። ከሰልፍ ለማይ ክም
መልአነ እግል ኢትርአዮቱ የአምር
መሚ ኪስ ለውሾ እቱ ለረአሰ።
ክሉ ለገጸ ልትገልበብ። ሐከሽ
እንዴ ኢትወዴ እብ ደፋይከ እግል
ትጽዐነ ሀሌት እከ፡ ሐረከት ወዴከ
ምንገብእ ፍርግናጽ እንዴ ትቤ
እገር ቀደመ ለዐል እንዴ ረፍዐት
ክሉ ለደረብ ትደራግግ ሌጠ
እንዴ ኢገብእ፡ ክለ ለጽብጠትመ
ኢትጸበጥ እከ። ለምዕል እለ
እግልዬ፡ አዜብ ተወልዴ ወደስተ
እምባዬ ለልትበሀሎ መልሂቼ፡ ሐቴ
አዜብ እንብለ በኪተቲት ዐለት
እለ እንዴ ጸዐነው እነ እንቱም
ሕለፎ ቤለውነ። ሕነ ምን እንገብእ
ወለብዕዳም መልሂትነ ለበቀል
ልጃመ ከፎ ገብእ እተ ነአምር
የዐልነ። እብለ ገብአት በቀል
ልጃመ ወዴነ እተ ወትበገስነ።
አንጃበ እንዴ ትገየጸ ደም ዲብ
ለአመጽእ እት እንዋልየ ደረበ
እንዴ ኢተአወድቅ ወኢትደልል
አቴነ እበ። ሻባይት እቲ ዶል እንቤ
ለጅነት ትግሬ ለዐለት ዲበ አካን
ክም በጽሐነ ወድ ሀይገት አስክ
ከፈቴርየት እግል ሊጊስ ምን ቤት
ፍግር ወደ ከሑብር ቤሌነ። ለበቀል
ርኢ ክም አበለ ዊክ እብ ሰሓቅ
ቤለ። ሕነ አሰናይ ቤትነ በጽሐነ
ሌጠ እንዴ እንቤ ፋርሓም ዲብ
ሕነ ሚ ተአስሕቆ ክም ሀሌት ወለ
ኢተአመረ እነ። ለበቀል መስኪነት
ለልጃም እብ ገበይ ጋብእ እተ
የዐለ ጋልባሙ ዐልነ። ወድ ሀይገት
ዐቢ(ሽሂድ ናይዝጊ ወልዱ) እተ
ከፈቴርየት እንዴ ጌሰ እብነ እግል
ክሉ አሰአለ ወመሰሐቂቶ ገብአነ።
ምነ ወሐር ላኪን በቀል ልጃም
ከፎ ክም ገብእ እተ ኣመርነ።”
ሜዳን ንዳል፡ ሽቅል ወክርበት
ሞት ወሐርብ ሌጠ ኢኮን ለዐለ
እቱ። ሐያት እጅትማዕየትመ ዐለት
ዲቡ። እት ሻባይት ሀዬ ሑዳምመ
ልግቡእ ውላድ ሙናድሊን አጀኒት
ለዐቡ ዐለው። እብ ኽሱስ አጀኒት
ወዕበያቶም ሑዳይ ዳግመት እነ
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ሀሌት ምብራቕ።
“ዲብ ሻባይት እተ ሰልፍ
ዎሮ ጅናቱ ለዐለ እነ ሆሜር
ክፍሎም ልትበሀል ወእሙመ
ሂወት ጎይትኦም ትበሀል። ምስለ
ሰኒ ንትቃረብ ዐልነ። ሆሜር
አጀኒት ምስሎም ልተልሄ የዐለው
እሉ፡ ክለ ሐያቱ ምስል ዐባዪተ።
ሐንገሉ ሰኒ ፈሲሕቱ። እተ ሰልፍ
ህግየ ለአናብት ዲቡ ለዐለ እያም
ምዕል ሐቴ ለትለከፈ ሸራይጥ
ረክበ። እት ጅወ ለሀሌት እግለ
ሸሪጥ ለተአደውር ሰንዐት ጸዕደ
እንዴ ነስአየ መጽአ እበ ከ”ካሴትካሴት” ቤሌኒ። ከፎ ልብ ክም ከረ
እተ ትፈከርኮ። ምዕል ሐቴመ እሙ
ልባሱ ዲብ ተሐጽብ “ሂወት ሚ
ትወዲ?” ደለ ቤለየ “ሆሜር ሼነ!”
ዲብ ትብል ተአስእል እቡ። እብለ፡
ህተ ልብ ኢከሬት እሉ ድኢኮን
ሰኒ ቃድብ ዲበ ዐለ። ሰብ ንዋይ
ለሐልፎ ክም ረአ “ሂወት ገባርመ
ለሐልፎ ሀለው” ቤለየ። እሎምመ
አስኢሎም እኪ በህለትተ። አጀኒት
ብዕዳም ክም መጽአው ምስል
እንዴ ጀምዐው ዲብ ለአደሩሶም
እግለ መደርሶም “አነ ሰፍሬኮ”
ቤለዩ። አዜ ትበሌዕ የዐልከ? ክም
ቤለዩ “ ነብረ ኢኮን ሳምሶም
ሰፍሬኮ” እት ልብል በልሰ።
ለሳምሶም ልትበሀል ጅነ እትሕሩቁ
ዐለ ገብእ “እግል እንከሾ ሐዜ
ሀሌኮ” በህለቱቱ። ብዕደት ሀዬ
ደወርህ ዐለ እነ ሐር ገሌ ሔዋን
እንዴ ሸምከ እቱ በደ ድኢኮን።
ከለአንቀዋቄሕ እንዴ ተአከበ እግለ
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አጀኒት ክም ልትሀየብ ገብአ።
ዎሮ ምነ ጀማዐትነ “ልትፈሌ!
በዲር እት ንእሽነ ደለ ጥዕም እግል
ዐባዪ ትበሀል ነብረት፡ አዜ ሀዬ ደለ
ጥዕም እግል አጀኒት ገብአት።
መሳኪን እነ ሕናዲ ጥዕም እንዴ
ይእንበሌዕ አበርነ!” ቤለ።
እብ ጥዕመ ወመራረ መርሐለት
ንዳል እንዴ ኢትመሸግ ምነ
ሕርየት መጽአት። ሕርየት ክም
መጽአት ለራድዮመ ምስለ ዐቤት
ወትጠወረት። ቀዴማይ ሕርየት
ክርን ገቢል ምን ሻባይት ነቅፈ
እግል ትግዐዝ ክሉስ ዐለ። እንዴ
ኢትግዕዝ ኤረትርየ እስትቅላለ
ክም ረክበት ለዲብ ነቅፈ ዱሉይ
ዐለ ዐፍሽ ክርን ገቢል እባሁ
አስመረ አተ። “ዲብ አስመረ
ለጸንሐ መትሻቀዪ ምነ ምስልነ
ለዐለ ለልትፈንቴ ኢኮን። ላመ
አምር ናይ መህንድሰት ሶት
ደርግ ምነ ናይነ ብዙሕ ፈርግ
የዐለ እሉ። አማንተ አዳም ወሰክነ
ዲብ መድረሰት ፈንየት ለደርሰው
ቴክኒሻናት ጸንሐውነ ወእባሆም
እተ ሒለት አዳምነ ትወሰከው።
ለናይ አማን ተቅዪር ንዛም ሽቅል
ወመትሻቀዪ ዲብ ፎርቶ ክም
ፈገርናቱ ለመጽአ። ሐዲስ መሻቀዪ
ወሐዲስ ዕልም ወሰክነ። ሚክሰራትነ
ሽቢህ ዲጂታል፡ መሰጀላትነ ዲብ
ክለ ዐለም ልትሸቄ እቡ ለዐለ፡
እሙር ላቱ ብራንድ ኑዕ ናይ
ስቱደር ንትነፈዕ ገብአነ።
ልተላሌ . . .
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ምድር ሐባብ ቀደም ስኒን ብዙሕ…

ምድር ሐባብ ልትበሀል እት
ህለ ምን ከረን እንክር ቅብለት
አስክ ቶከር ለህለ ደዋዬሕ
ለከምክም ፋዬሕ ምድር ምንማቱ፡
ለዝያደት ምስል ሐባብ ቅርብ
ለቡ ወዲመ ስሜቱ እብ ሐባብ
ለትሰሜ ላተ ሮረ ሐባብ ቱ።
ሮረ ሐባብ ህዬ ክምሰል አግደ
መንዘል ሐባብ ሰበት ዐለ፡ እሊ
ሮረ እሊ ምነ ብዕድ ረወሪት
ኤረትርየ ዝያደት ስሜቱ ምስል
ገባይል ሐባብ ለትሰሜ።
ከሕናመ
ስጅል
ታሪክ
ወበሐስ አሳስ እንዴ ወዴነ
ቀደም ገባይል ሐባብ እብ
ሰበት ሮረ ሐባብ ተውዴሕ
ቀደሞት ለሐይስ። ሮረ ሐባብ
ምን አርበዕ ዳሕየት ወብዙሕ
ዐዶታት ለልትከወን እት ገብእ፡
እብ አሳስለ እትሊ ወክድ እሊ
ኩፉል ለህለ እዳራት ምን
ቅብለት አስክ ግብለት ማሬት፡
በቅለ፡ እንድላል፡ ላበ ገብእ እት
ህለ፡ እት ሐን እዳረት ክል
ዳሕየት ህዬ የም አለቡ ዐዶታት
ህለ።
ሮረ ሐባብ ምን መዲነት
ነቅፈ እንክር ግብለት ምውዳቅ
ጸሓይ ለህለ እት ገብእ፡ ምስል
መወቀሉ ለበቅል እቱ ብቅልመ
ምስለ እት ብዕድ አካናት ሳሕል
ለህለ ለትፈናታቱ። እብ ዕጨይ
ተሃጌነ ምንገብእ፡ ሮረ ሐባብ
ክምሰል ከረ ወግሬ፡ ነረድ፡ ሻሞት፡
እርግቴ፡ ዐጋም፡ ሕገም ወብዕድ
ምነ እት ሮሪቡ ለበቅል ዕጨይ
እት ገብእ፡ እት ሐስያቱመ
ክምሰል ከረ ለሸም፡ አውሔ፡
ጸሐት፡ ጸሮብ፡ ቅልንቃል፡ አትበ፡
ዐቅበ ወለመስሉ እግል ልትሰሜ
ቀድር። እት ሐርስ ተሃጌነ
ምንገብእ ህዬ ለአግደ እት ሮረ
ሐባብ ለልትሐረስ ወለበቅል
እክል ሽዒር ወሽንራይ
ምነ
እሙር
አዝረአቱቱ።
ምን
ተዋብ ህዬ ሐ፡ አጣል ወአባግዕ

ጸሓይ ክምሰሁመ ምነ እት ዘበን
ቅዱም እብ ሐዳረተ እምር
ለዐለት መምለከት አክሱም
(ትግራይ)
ጀሀት
ቅብለት
ምውዳቅ ጸሓይ እት መሳፈት
250 ኪሎሜተር ራይም ለህለ
ድዋራት እት ገብእ፡ መወቀሉ
ምን 1900 አስክ 2600
ምትር ምለዐል ጠፋሐት በሐር
በጽሕ።
ሮረ-ሐባብ ምን ቅብለት እት
ግብለት ለልትመደድ ሮራ ቱ።
እሊ ህዬ አስክ 40 ኪሎሚተር
በጽሕ። እት መብዝሑ አካናት
ህዬ ምነ እት ባኩ ለህለ ናይ
1000 ምትር መወቀል ለህለ
እሉ ቱ። ሮረ ክምሰል ጠቢዕያይ
ድፈዕ አው ሕጌመ እግል
ልትወሰፍ ቀድር። እሊ ህዬ ምነ
መካሪቱ እብ ፍንቱይ እንክር
ምውዳቅ ጸሓዩ ወምፍጋር ጸሓዩ
ክምሰልሁመ ቅብለቱ ወግብለቱ

ለስሙይ ንዋዩ እት ገብእ፡ ምን
መጽዕንመ አዱግ እብ ብዝሔ
ወእንሰ እብ ሑድ ቅያስ ምን
አንውየት ሮረ ሐባብ ቱ።
ምናተ ሮረ ሐባብ ገጽ ግረ
እቅብል እንዴ እምቤ እት ዘበን
ቅዱም ሚ መስል ዐለ? ሮረ
ሚቱ ወሐባብ ምንቶም እግል
ነኣምር ሐቆ ሐዜነ፡ እትለ እብ
ዶልዶሉ ገብእ ለዐለ በሐስ
ታሪክ እግል ንቀዋቅል ላብድ
ቱ። ከሮረ-ሐባብ እት ዘበን
ቅዱም ሚ መስል ዐለ ገብእ?
እተ
ስኮት
ጆን
(Archaeological
and
Environmental
Observations in Rora
Habab, Eritrea) ሐንቴለ
ልብል አርእስ እብ ሰበት ሮረ
ሐባብ ለከትበዩ ክቱብ፡ እሊ
ለተሌ እንረክብ። ሮረ ሐባብ
ለህለ እቱ አካን ምነ እት ዘበን
ቅዱም መንዘል ሐዳረት ለዐለት
ሚነት ሰዋክን (ሱዳን) 320
ኪሎሜተር ቅብለት ምፍጋር
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ደይን አው ሐስያት ሰበት
ገብአ፡ ምነ እግል ልትዐዳዌከ
ለመጸአከ አባይ እግል ትዳፍዕ
እቱ ውጡይ ወድዩ።
ክመ እት ታሪክ ለልደገም፡
ሮረ-ሐባብ ምን ዘበን በዲር
ስኩን ክምሰል ዐለ ወፍንቲት
ሐዳረት ክምሰል ዐለት እቱ
ልትሀደግ። እግል እሊ ሰመዕ
በሲር ለገብእ ኣሳር ህዬ ለዲብ
ከርሱ ህለ ሰበብር ነቁሽ ወወቁር
እመን ቀደም አምኣት ስኒን
ስኩን ክምሰል ዐለ ለለአሽር
ቱ። እሊ ሮረ እሊ ህዬ እብ
ትሉሉይ ጠቢዕያይ ወመሐበራይ
መትቃያር ለትረአ እቱ ቱ።
ዲትለ ሐልፈ ስኒን ሮረ
ሐባብ፡ ስካኑ ክለ ሐረከቶም
ምን አካን ዲብ አካን እብ
እገር ትገብእ ዐለት፡ እሊ ህዬ
አዳም ወንዋይ ምን ሮረ አስክ
ስሕል ወምን ስሕል አስክ ሮረ

ሮረ-ሐባብ (መንጠቀት በቅለ 1933)

አርቡዕ 20 ፌብርዋሪ 2019

ምስል ሒን ወሓለት ዝላም እበ
ትጻበጥ ሰብክ ምኑ ወሳግም
እቱ ለዐለ ወአስክ እላመ እብ
ደረጀት ድህር ለመንበረት
ስብት
ወስግም
ለአተላልየ
ለሀለ ምድርቱ። ሮረ እብ ነሻጥ
ብርካን እሊ ናይ አዜ መባትክ
ለጸብጠ ክምሰልቱ፡ ባሕሲን
ድዋር ለለሐብሮ። ትርበቱ
ቀየሕ
ክምሰልሁመ
ጸላም
(ከላት) ሰበት ገብአት ህዬ፡ ምስለ
ለናስብ ለትፈናተ ብቅል እግል
ትትከበት ወተአብቅል ትቀድር።
ሮረ፡ እብ ዕጨይ ጋምል ወግሬ
ወነረድ ለትገልበባቱ። እሊ ድበዕ
እሊ ህዬ ናዩ ፍንቲት አሀምየት
እቅትሳድ ምን ድዋር ወናይ
ዓዳት ርዝቅ ስካኑ ልትዐለብ።
ገቢል ሮረ ሐባብ ህግያሁ
ትግራይት ትገብእ እት ህሌት፡
ለምድር ውቁል ወታኪ ሰበት
ገብአ ዲመ ብሩድቱ። እብሊ
ህዬ እግል ትንበሩ ለአትናይት።
ለዲብ ስሕል እት መደት
አውል ለሰብኮ ስካኑ ምን
ወሬሕ 5 ወሐር ስሕል ክምሰል
ሐፍነ እቶም ለብሩድ ሸማሉ
እት ለአትዋይኖ እብ ሸፋግ
እብ ረሖም ወንዋዮም አስኩ
ሳግሞ።
ሐባብ
ለትብል
ስሜት
ክምሰለ እት ብዕድ አካናት
ለህለ ሰምያት በህለት ክምሰል
ከረ ብንዓምር፡ ማርየ፡ መንሰዕ
ወለመስሉ እግለ ዝያደት ዲብ
ሳሕል ለዐለ ገባይል ለተሀየበት
ስሜት ምንማተ፡ ክሉ ለዲብ
ሳሕል ለነብር ምነ 24 ገቢለት
መትሃግየት ትግሬ ላቱ ሸዐብ
እብ ሕበር ለልሰሜ እበ ስሜት
ምንማተ፡ ዝያደት ላኪን ስካን
ሮረ ሐባብ እግል ርሖም
ለአሙረ።
ልተላሌ….

ገጽ
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ገሌ መዐሉማት እብ ክሱስ ምሒጣት

ማይ ሐድ 71% ምን አርድ
ጸብጥ። ማይ ዲብ ምሒጣት፡
አብሑር፡
አንሃር፡
መራታት

ሸክል ተን (ሃፈ)፡ ዲብ ምድር ህዬ
እብ ሸክል ጠላለት ልትረከብ።
ማይ ለአግደ አሳስ ናይ ሐያት

ወዐወሊ ልትረከብ። እምበል እሊመ
ማይ እት ረአስ አድብር ውቁል
እብ ሸክል በረድ፡ ዲብ ፍደእ እብ

ቱ። ህቱ እግል ኖሱ አርወሐት
አለቡ፣ ምናተ አርወሐት እምበልሁ
ኢትነብር።

ዲብ ምሒጣት ለልትረከብ
ማይ ሐድ 1.35 ቢልዮን መክዐብ
(መሰለስ) ኪሎምትር ገብእ። ፍይሔ
ናይ ምሒጣት ሐድ 362 መልዩን
ኪሎምትር መረበዕ ገብእ። ዲብ
ቀበት ምሒጣት ለልትረከቦ አድብር
ምነ ዲብ ምድር ለልትረከቦ አድብር
ልትወቀሎ። መትወቃል ናይለ ዲብ
ምሒጥ ሰላም ለልትረከቦ አድብር
ሐድ 10,205 ምትር ገብእ እት
ህለ፡ ለትወቀለ ደብር ኤቨረስቲ
8,848 ምትር ምን ጠፋሐት በሐር
ቱ። ለትደሀረት አካን ዲብ ምሒጥ
ሰላም ለትትረከብ እት ትገብእ፡
ቻለንጀር ዲፕ ትትበሀል። እለ አካን
እለ መትደሃረ 10,920 ምትር ምን
ጠፈሐት ምሒጥ ገጽ ተሐት ተ።

ገሌ ምነ ለለአትዐጅብ ሐዋድስ ዐለም
•

ለእሙር ዓልም ኣይዛክ

እብ ሰበብ ሐርብ እቅትሳደ ምድር

ሰበብ እቢሁ እንዴ ሸሬሕ ህዬ፡ “አነ

ናይ

እንዴ ዘብጠ ዐውል ግሩሸ መዕነት

ሐንገልዬ፡ መሕበራይ መታክል

ዐዱ ክምሰል ዐለ ልትአመር።

ስእን ክምሰል ዐለ ልትደገም። እተ

እግል ልባልሕ መቅደረት አለቡ”

ህቱ ወክዱ እንዴ አትመመ ምነ

ወቅት ለሀይ ዎሮት ዶላር አሜሪከ፡

ልብል ዐለ። አልበርት አቶሚክ

መጅልስ ልትሳረሕ እት ህለ፡

ኣርበዕ ካንትሪልዮን ማርክ ባጽሕ

ወቀዩ ክምሰል ትቀየመ፡ ዲብለ

ቀናብል

ዐለ። ዎሮት ካንትሪልዮን ዕልብ

ለጸንሐዩ ወቅት ሐቴ አምዕል

አምርዬ እብ ግሩሽ ይእበድሉ እት

ሐቴ (1) እንዴ ከተብከ 21 በሕ

እግለ እት ጀፈሩ ግሱይ ለዐለ

ትወስክ ዲቡ።

ኒውቶን

ነፈር-መጅልስ

ነፈር፡ “እንዴ እሊ ሽባክ ፍትሑ

•

እግልዬ፡” ለትብል ሕስበት ሌጠ

አልበርት

ብህል ክምሰል ቱ፡ እምበልሀ እብ

መዐመል (ላቦራቶሪ) ሐንገልዬ ቱ

እኪት ወሰኔት ዘዐት እፍጉር

ልብል ዐለ። ህቱ ርኢስ እስራኤል

ክምሰል ኢኮን ተአመረ።

እግል ልግበእ ሕሩይ ምንመ ዐለ፡

•

እት ሰነት 1200 ጀርመን

ክምሰል

ለዐቢ ወእሙር ዓልም
ኢንስታይን

ኢገብእ

ናዬ

አጽበረዮም።

ለመሀዘ

እት

ገብእ፡

ልብል እብ ሕግላኑ እት እንቱ
ምን እድንየ እብ ሞት ትፈንተ።
አልበርት እንዴ መይት እብ ህግየ
ጀርመን ፊነ ሃይብ ዐለ። ምናተ፡
ለምስሉ ዐለት ነርስ ህግየ ጀርመን
ሰበት ኢተአምር ለፊናሁ እንዴ
ኢትትሰመዕ ሞተ።

አጥዐሚቶ
እት መደት ሰልጠት ርኢስ ክሊንተን ቱ። ዎሮት ጅኔታይ ሰኒ ሕጉዝ፡
ከራሪስ ምህሮ ለልትዛቤ እበ ግሩሽ ሰበት ኢረክበ መረ ተአሰፈ ወትሻቀለ።
ለእግለ ወዴ ሰበት ሐግለ፡ አምዕል ሐቴ አስክ ቀስር-ሕኩመት (ቤት ጸዕደ)
ጀዋብ ከትበ። ለጀዋብ፡
“አስክ ሓይሳም ሰብ-ሰልጠት ቤት-ጸዕደ (ዋይት ሃውስ)፡ አነ ምንኩም
ሰዳይት ሐዜ ሰበት ህሌኮ እግል ትስደውኒ እጠልብ ምንኩም። እትሊ
ወቅት እሊ ከራሪስ መድረሰት ለእትዛቤ እበ ግሩሽ ሰበት ሐገልኮ ሰዳይት
ናይ 100 ዶላር እግል ትውደው እግልዬ ሰእየቼ ዐባይ ተ። ሹክረን!”
ለጀዋብ ምን መስኡል እት መስኡል ዲብ ልትሐላለፍ፡ እት ርኢስ
ክሊንተን በጽሐ። ርኢስ ክሊንተን እግለ ጀዋብ ክምሰል ረአ ሰኒ ተአሰፈ።
ለጅኔታይ እብ ሕግላን ዐውል ከራሪስ ሰበት ሰእነ እንዴ አትሐዘነዩ፡
እብ ሸፋግ እግል ኬትባይቱ (ሰክርቴረቱ)እንዴ ትላከ፡ “ትሰምዒኒ ህሌኪ፡
እሊ ጀዋብ ለነድአ ጅነ ሰኒ ሕጉዝ ቱ መስኪናይ፡ ሕነ ኢሰዴናሁ ምን
ገብእ ህዬ ምን እግል ልስደዩ። ሰበት እሊ፡ እብ ሸፋግ ረሲት (ቢል) ናይ
ሐምስ(05) ዶላር እንዴ አዳሌኪ ንድኢ ዲቡ፡” እት ልብል አዘዘየ።
ድቦበ ሰዳይት ክሊንተን!

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
ኦርቶዴንቲስት ለልትበሀል
ቄድራይ፡ አንያብ እንዴ ትቃረበ
ዲበ ትወጅብ አካኑ እግል ልእቴ፡
‘ብራኬት’ ለልትበሀል አው
ብዕድ ሕቃብ ለገብእ ሐጺን
ዲብ ክል-ኒብ እግል ልውዴ
ቀድር። ነከክ ናይለ ጅነ ህዬ እት
ረአስ አድሕድ ለበቅለ አንያብ
አካን እግል ልርከብ፡ ልትሰሐብ
ወፈዬሕ። አንያብ አካን እግል
ልርከብ ወዲብ መስከቡ እግል
ልእቴ፡ መተንከብ(ብሬስስ) እብ
ቅሩትከ ዲብ አንያብ እንዴ
ትጨቀጠ ልትሰቀቅ። አንያብ
ዲብ ጃው ዐጭም ዕስር እንዴ
ትለወሸ እግል ኢልሀንቀልቅል፡
እንዴ ነጥረ እግል ኢልፍገር
ወኢልትሸንኬ ምስል ዐጭም
ዕስር ለልአስሮም አጥዋጥ ሀለ።
ሰበት እሊ እብ ደቅጥ ናይለ
ዐጭም ልትሐረክ፣ አንያብ ህዬ
ሸንከቱ ልትሐረክ። እሊ እብ
ቅሩቱ ለሸቄ ቱ። እብ አሲር
ለገብእ ስራይ ወቅት ረዪም

ለነስእ እቡ ሰበብ እሊ ቱ፣ ምን
ሐቴ አስክ ሰለስ ሰነት ነስእ።
እሰልፍ መተንከብ አው
‘ብራኬት’ ክምሰል ተአሰረ፡
ለጅነ
ራሐት
ኢትሰምዑ፣
ዲብ አንያብ ልግበእ ወዕስር
መጺጸት ትገብእ እቱ፣ ዕስር
አረር እግል ልውዴ ቀድር።
ከናፍር፡
መጃቅም፡
ንሳል
ስእሌል (መትከምሀት) ገብኦ።
ሐቆ ወቅት ሐጪር ላተ ሰበት
ለሙዱ እምበል ምሽክለት

ወቅቶም ለሓልፎ።
ጅነ ስራዩ እንዴ አትመመ
ሕቃብ
ክምሰል
ትወርከ
ምኑ፡ አንያብ ዲበ ናይ በዲሩ
ሸክል
እግል
ኢልአቅብል፡
ኬርዓይ(Retainer)
ልትሸቄ
እግሉ። እሊ ህዬ ምሴ ምሴ
ለገብእ ቱ። እሊ ላኪን እብ
ትሉሉይ እግል ልግበእ ሀለ
እግሉ። ሐቆ አዘምነ ምኑ
ላተ አንያብ ዲብ አካኑ እግል
ለአቅብል ቀድር።

መተንከብ ክምሰል ተአሰረ
እግል ትግበእ ለበ መራዐየት
• መተንከብ/ሕቃብ
ለወዱ
አጀኒት
አንያቦም
ፍንቲት
መራዐየት
እግል
ልውደው እግሉ ወጅብ። አፉከ
ነዲፍ ወሕያይ ክምሰል ገብእ
ውድየት እግል ሰርገል ናይለ
ገብእ ስራይ ምህም ቱ፣
• መተንከብ
ለወዱ
አጀኒት ዲብ አንያብ ለለጥእ
ነበሪት
እግል
ልብልዖ
ወማስቲከት እግል ልምጨሮ
ኢወጅብ፣
እብ ዋጅብ ሐቆ ኢትጸበጠ
ወኢነድፈ ለአሽዕሽ፡ ልትባተክ
ወለትበልዐ መስል!
• ለብራኬት
ልግበእ
ወስልክ እግል ኢልትሰበር፡
ነብረ ጽንዕት እግል ልብልዖ
አለቦም። ሰበት እሊ ለትትነሰእ
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ነብረ እንዴ አንአሽከ ክምሰል
ትትባተክ ትወዴ። ሐቆሁ እብ
አልሓይ እግል ትትመጨር
ወጅብ፣
• ሓጃት ጽኖዕ ክምሰል
ከረ፡ ረሳስ፡ ቢሮ፡ ጭፍር፡
አጫቤዕ ወእሉ ለመስል ሓጃት
ነኪሽ እግል መተንከብ ዴራይ
እግል ልግበእ ቀድር፣
• አንያብ
እብ
ክሉ
እንክራቱ ወእብ ፍንቱይ እብ
ሐቴ መተንከብ/ሕቃብ ለሀለ
ጅሀት- ሸንከት ቅርድ-አንያብ
ለተሌ እንክር-ርስሐት ሰበት
ጸብጥ እብ ዋጅብ እግል ልንደፍ
ወመንደፊ ኬጥ እግል ልትነፍዖ
ወጅብ። እሊ ሐቆ ኢገብአ
እግል ለአሽዕሽ ቀድር፣
ሰበት እሊ፡ ለገብእ ስራይ
ፍሬ ታምም እግል ልትረከብ
ምኑ፡
መትሳዳይ
ዋልዴን
ወሐኪም ምህም ጋር ክምሰል
ቱ እግል ልትአመር ወጅብ።
ገጽ
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ኣሳር
መባልስ መትሐድረት ጋሸ ከፎ ህለ?
እብ ዕርዲ ኢስያስ

ምን ሔልየት ቤት መዐለ ወቤት መዐሾ ላቱ
ሕመድ ወድ ዐጋት እግል ዐድ ናይብ ለቤለየ ሕላየት
እግል ንርኤ፡
1ይ ክፋል
እሆታይት ገበይ መፋሀመት
(effective communication)፡
እብ ፍንቱይ እት መጃል
መትሐዳርጋሸ ለሸቁ አንፋር አግደ
አሀምየት ዐባይ ላበ ተ። ክሎም ሰብ
መአሰሰት ፡መመቅረሐት ሽቅል
ለመአሰሰት ክምሰልሁመ ሸቃለ
ወሄይበት ክዳማት በሀለት ወከይል
ክጡጥ ሰፈር፡ሆቴላት፡ መጣዕም
ወገሃዊ ክምሰልሁመ ምስል ዐሚል
ለልአትራክበከ ሽቅል መካትብ እቱ
ለሸቁ ሸቃለ እግል ለአንተብሆ
እግለ ለወጅቦም አማን ተ። ህቱ
ህዬ ናይ ሽቅሎም ዐውቴ ለእግል
ጋሻሆም ለወድዉ መትሐዳር
ወጋሻይ ለረክበ ቀናዐት ወራሐት
እቡ ልትቀየስ። ለሔሰ መትሐዳር
ጋሸ እግል ለሀሌ ህዬ መቅደረት
ናይ ለሔሰ መትበሃሃል ሸቃለ
መአሰሰት እግል ለሀሌ ቡ።
ሰበት እሊ ለእት መትሐዳር
ዘበይን ለከድሞ ሸቃለ ለትወቀለት
መቅደረት መትበሃሃል/መፋሀመት
እግል ተሀሌ እግሎም እብ ሰብ
ማል ወጋሽ ሰእየት ትገብእ
እቶም። እግል ዮም እትለ ሰፍሐት
እለ አሳስያይ ንቃጥ መትበሃሃል/
መትፈሃም ለልብል ክቱብ እግል
ልትቀደም እግልኩም ቱ። እሊ
ክቱብ እሊ ሸቃለ ሄይበት ክዳማት
እብ ፍንቱይ ህዬ ጀረሶናት
መቅደረት መፋሀመት እበ ደቀበት
ገበይ እግል ልኣሙረ ወእት
አምዕላይ ወራታቶም እብ ዋጅብ
እግል ልትነፍዖ እበ ለአመማቱ።

ርቤሕ ለበ መፋህመት/
መትበሃሃል
መሊክ ፍገሪት ለበ ገበይ
መፋሀመት፡ እት መጃል ሂበት
ክድመት ለሸቁ ሸቃለ ሌጠ እንዴ
ኢገብኦ እግለ እት ብዕደት ምህነት
ለሸቄ ነፈርመ ለልአረቤሕ ቱ።

እት ምጅተመዐነ “ወለትኩም
ወበርከትኩም” እግል ቲበል፡ ምን
ዐድ ሕጻን ለትትለአክ መጅሙዐት
ሽማግሌ ለሐደው ምን አንፋረ
መሰል ወብሂላት እት ለሐባብሮ
እግል ልትሃገው መውህበት ለቦም
እግል ልግብኦ ሰአየት ለትገብእ
እቶም ቶም።
እሎም ሽማግሌ እሎም ህዬ እብ
ንሳል ጥዑም እግለ እቱ ማጻም
ለህለው ዐድ ናይ አትአመኖት
መቅደረት ለቦም ዐባዪ፡ ለእግለ
ማጻም ዐለው ጋሪት እንዴ
አትመመው ለምኑ ትፈረረው
ሽፍር ዐድ ሕጻን ክም በጽሐው
ለትትሀየቦም ሕሽመት ሰኒ ወአማን
ዐባይ ተ። ርቤሕ መትበሃሃል ለበዝሐ
ምንመ ገብእ፡ እሎም ለተሉ ላኪን
ለአሳስያም ቶም።

1. ሐብሬ እግል
አትሐላለፎት
ለአግደ ርቤሕ ወፍገሪት ለቡ
ናይ መትበሃሃል ሐብሬ ምን ለዐል
አስክ ተሐት፡ ምን ተሐት አስክ
ለዐል ክምሰልሁመ እት ፍንጌ
ሐቴ ደረጀት ለቦም አንፋር ሐብሬ
አትሐላለፎ ቱ። እት ፍንጌ ዘቡን
ወጀረሶም፡ሸቃለ ወመመቅርሓይ
ሽቅል፡በዐል ማል ወመመቅርሓይ
ሽቅል ለትትሐላለፍ ሐብሬ መሰል
ሰኔት ናይ እሊ ተ።

2. ናይ ሕበር ፈሀም፡እት ለገብአት መአሰሰት ለሔሰት
መፋሀመት ዶል ተሀሌ፡ለትፈናተ
ከልፍያት ለቦም ሸቃለ ለመአሰሰት
እት ለትፈናተ መጃላትለ መአሰሰት
ለሀለ እግሎም ፈሀም ናይ ሕበር
እግል ልግበእ ለሰዴ ክምቱ እሊ
ህዬ ወሰክ ርቤሕ ናይ እሆታይት
መፋሀመት ገብእ።

3. አፍካር
መትባዳል፡-

እት ለገብአ መአሰሰት አስሉብ
መፋሀመት ሐቆ ይህለ፡ሽቅል
እግል ለሀሌ ኢቀድር ሰበቡ ምን
ሐንገል ለልትበገስ ፍክር እብ
ገበይ መትፋሃም እት ሸቃለ ሐቆ
ኢበጽሐ አፍካር እት ፍዕል እግል
ልትበደል ኢቀድር።
እግል መሰል በዐል መአሰሰት
አውመ መመቅርሓይ ሽቅል ዎሮት
መጥዐም፡ እብ ገበይ ትሉሊት
መዋጅሀት ወእጅትማዓት እተ
ናይ ተጃረት ሀደፉ ወስታቱ እግል
ሸቃላሁ እግል ለአትአምር ኢቀድረ
ምንገብእ ሀደፍ ወስታት መአሰሰቱ
እት ወረቀት ሌጠ እንዴ ትከተበ
እግል ልትረፍ ምኑቱ።

4. እት ፍንጌ ሸቃለ
ዕላቀት እግል አተረዶት፡ክምሰለ ልትአመር እት ፍንጌ
ሸቃለ ፈተ ወመስኩበት ይህሌት
ምንገብእ፡ እት ፍሬለ መአሰሰት
ለልትሀደግ እተይ እግል ለሀሌ
ኢቀድር። አምን መአሰሰት ወፍቲ
እግል ልትአከድ እብ ሸክል ትሉሉይ
እጅትመዓት
እተ
መአሰሰት
መትፋሃም
እግል
ልትወቀል
ወጅቡ። እግል መሰል እት ዎሮት
ሆቴል አዚም ወመደማል ህለ
ምንገብእ እት ፍንጌ ሸቃለ ቤንያይ
ናይ ሽቅል አፍካር ወዕላቃት ሰበት
ኢተሀሌ፡ እምበል እሊመ እት ክል
መአሰሰት ሸቃለ ኖስ ኖሶም አድሕድ
ለልአትዐግቦ ወአፍካር ለልትባደሎ
እቱ ትሉሉይ እጅትመዓት ሐቆ
አለቡ ሕሜት ወመትሐራጋም እተ
መአሰሰት እግል ልትጠወር ለህለ
በክት ዐቢ ቱ፡ እሎም ወእግሎም
ለመስሎ
ኢፋሉታይ
አፍካር
ህቶም ለልአመጽእዉ ተአሲር
እግል ባልሖት ህዬ እብ ትሉሉይ
እጅትመዓት ወጌማም ሽቅል እግል
ልግበእ ቡ።

5. ለህሌት ምሽክለት

12ይት ሰነት ዕልብ 08

ዐድ ናይብ እድሪስ ወድ ዕትማን ሰኒ ፍርህት ተ ወግዊት
ዐባዪ ኣፎታት ቱ ላመ ነኣይሽ አለሚት
ኢለአፈግሮ እብ ሕማስ ወኢለአፈፍግሮ እብ ቀዊስ
ትርክ ቀየሕ ልትሃገው ሰብ ባሮት ለእንግሊዝ
ዱለት ለሐቴ ፋኑሰ ሰልጠነት ጽንዕት ተ ወዝዊት
ቤት ገብሸ ልትኣከው ዶል አብራጃት ቤት ገርጊስ
ዐድ ሙሰ ልትኣከው ሰብ ለኣሙት ቀረጪት
ሰብ ለአፍሩስ ጅንግላት ተሀምሀም ረአስ ለመከሊት
ቤት አቡሆም ልትበአሶ ወክድ መክረሀት ወእኪት
ዓምር ልግበእ ወሙሰ ኢፋርጎ ዲቦም ዶል ዕጺት
አዳም ብዙሕቱ አብሃሉ ሕጌ እልናቶም ዶል ጽዊት
ስምሓኖ ጀለጀላሉ ረቢ ወዴ ክም ፈተ
አዜመ ጽኑዕቱ ወድ ዕትማን ረቢ መደድ ለሀበከ
አዜመ ተአቤ ወትፈቴ አዜመት ትከሬ ዲብ ተልገ
ዐድ ለእልከ ልትኣኬ ኩሉ ገብእ ምንተሐትከ
ወአ’መት ለእለ ተትከትል መን ነቅሞ ሐሰብከ
ጹድቅ ወበዐል አሚነት ኢትበድለ ከንፈርከ
ዐይብከ ህሌኮ ወዐይብ እለ ዳረትከ
አነ አም አዜቱ ወሰብ ብዕድ በዲር አምረከ

እግል ባልሖት እት ቀራር
ብጽሐት፡ከም ውጽኢት ናይዞም ኣብ
ላዕሊ ዝተጠቕሱ ረብሓታት፡
ልዑል ናይ ምብህሃል ክእለት ምስ
ኣጋይሽናን መሳርሕትናን ምስ
እነዘውትር፡ ውሑስን ናይ ስራሕ
መንፈስ ዝዓብለሎ ናይ ስራሕ
ሃዋህው ክንሃንጽን ብመንጽሩ ድማ
እቶትናን መኽሰብናን ከነዕብን
ንኽእል ኢና። እቲ ምንታይ’ሲ፡
ውጽኢታዊ ምብህሃል ዝዓሰሎ
ትካል ብኣጋይሽ ፍቱው ክኸውን
ግዜ ስለ ዘይወስደሉ።
ክምፍገሪትለ
እት
ለዐል
ለትሰመ
ርቤሕ፡ለትወቀለት
መቅደረት መፋሀመት ምስል ጋሸ
ወመሻቂትነ ዶል ለሀሌ እግልነ፡
ለሔሰ ቴለል ሽቅል እግል ንአክድ
አርቡዕ 20 ፌብርዋሪ 2019

ክም ፍገሪት እሊ ህዬ እተይነ እግል
ልበርክት ቀድር። ናይ መፋሀመት
መቅደረት ለቦም ሸቃለ ለትመልክ
መአሰሰት እብ ጋሸ ፍቲት ትገብእ
ወዘባይነ እት በዝሖ ገይሶ። እት
ቤለ ወትበሀለ እንዴ ተንከብከ
እግል ልትባለሕ ለቀድር መሻክል
ሰበት አለቡ፡ ክምሰለ ዎሮት ዳይነ
እት ለትፈናተ ዔማት ሐብሬ
እንዴ ተንከበ ቀራር ለነስእ፡ ዎሮት
መመቅርሓይ ሽቅልመ ሕንክሽ
ለቤለ ቀራር እግል ኢልንሰእ፡ምን
ክልኦት ድድ ሕድ ላቱ አፍካር
ለቦም እንዴ ሀረሰ ወሜመ ለራትዐት
ሐብሬ እንዴ ረክበ እተ ሔሰ ቀራር
እግል ልብጸሕ መስኡልየት ራፍዕ
ቱ። እሊ እግል ሊዴ ህዬ እት
መአሰሰቱ ለትወቀለት መቅደረት
መትበሃሃል እግል ልጠውር ቡ።
ልተላሌ…….
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ ወናይ ሰነት ዕርፎም

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ሸባብ ሰኒ ትነብሮ? ዮም እት
ሰፍሐትኩም ሰፍሐት ሸባብ፡ እብ
ኩሱስ ለእት ክል ሰነት እግል
ክሉ እት ሽቅል ወድራሰት ለትፈረረ
ሻብ ለትትሀየብ እጃዘት እበ እግል
እትሀጌ ምን ሐዜኮቱ ጋሻይ እለ
ሰፍሐት ጋብእ ለህሌኮ።ቀደሙ
ላኪን እብ ሐቴ እብለ እት ዕርፍ
እት ህሌኮ ለሳደፈተኒ ሕካየት እበ
እግል አንብት እግልኩም ቱ።
ዎሮት እት ዕስራታት ለህለ ሻብ
ምስሉ እብ ገሌ ሓጀት እናቅሽ
ዐልኮ፡ ወሐር እንተ ሻብ ህሌከ
ማሚ፡ ሚ ምሽክለት ብከ እቤሉ፡
እለ ዶል እለ እንተ ህዬ ሚ ትብል
ህሌከ ሸበት በዲር ሐለፍኩወ
ማሚ አዜ ወድ 27 ሰነት ጋብእ
ህሌኮ!ቤሌኒ፡ አናመ ሰኒ ህሌከ እሊ
ዕምር እሊ ለሐሴ ክፈል ሸበት ቱ!
እቤሉ፡ አዜመ ምነ ሂጋዬ ማሽግ
እት እንቱ፡ “የሀው እሊ ስምዖ!
ዕምር ሸበት ተሓት 20 ሰነት እቱ
ለህለ ነፈር እግሉ ለትትበሀል ተ፡
አዜ ኢትቃሸነ ዕምር ሸበት በዲር
ሐለፍኩዉ” እንዴ ቤሌኒ እግልዬ
ለፋጅአ ስኣል ትሰአሌኒ፡ “አዜ
እንተ ሻብ አነ ትብል ህሌከ በሀለት
ቱ?” ቤሌኒ እብ መትዐጃብ። እብ
አማን ለሰኣሉ ፋጅኤኒ፡ እግልሚ አነ
እግል ርሕዬ ሻብ እተ ለሔሰ ዕምር
ሸበት ሐስበ ዐልኮ። በሊሼ ልጸበር
ሰበት ዐለ ህዬ እግል አተግንዑ
እት እጀርብ፡ “ዐቢ! ወሻብ ምን
ልብሉከ ህዬ ሻብ ክም ስሙ ህሌኮ፡
ሐር ህዬ ክል ነፈር ዕምሩ ተሓት
40 ሰነት ገብአ ምንገብእ ሻብ ቱ፡
አነ ህዬ አዜቱ እት ዕምር ተላቲናት
ኣቲ ለህሌኮ” እንዴ እቤሉ እግል
አተግንዑ ወጠንኮ፡ ህቱ ላተ ስሕቅ
እት ወዴ “ያየእ እንተ ላተ ለሸበት
ይህሌከ እተ ርሕከ ኢትቃሽሽ”
ቤሌኒ። እብ አማን እለ ሂጋሁ
ተአሲር ወዴት እቼ፡ እበ እት
ሐስብ ሄረርኮ ምኑ ወክሉ ለእግሉ
ወዴ ዐለ መዋዲቱ ወሀገጊቱ ዶል
አትዋየንኮ ሸበት እት እዴሁ ባርደት
ክም ህሌት ወአነ እት እጻበጠ ክል
ፈጅር ጽብሐቼ ትቀድድ ክም
ህሌት ትየቀንኮ ምነ። እግልሚ፡
ህቱ ፍሌንየቱ እንዴ አፍገረ ለህለ

እግሉ ርዝቅ ሸበት ላቱ መማኒት
ገሮብ ሰኒ እት ሻምል፡ ሐፋነት
ሸበት ትትሰምዑ ወክሉ ፍክሩ
እምበለ ህቱ ልብለ ሂገ ለትገብእ
ሓጀት ሰበት መስሉ ይዐለት ቱ።
መምክን ሕነ እተ ቀደሙ ለዐልነ
እብ ዕንቱ እብ ክሉ ህቱ ክም
ልሐይሰነ ልሽዕር ለዐሌ። እግልሚ
ሻብ እምበለ ሙሉእ ቀለጭሙ ናይ
ብዕድ አዳም ቀለጭም ቀደሙ
ሐቴ ክም ኢመስሉ እሙርቱ።
ምን እሊ ሻብ እሊ ሓጀት ሐቴ
እንዴ ተዐለምኮ ሄረርኮ፡ ሸበት ክሉ
ልትካለበ እት ኢኮን ወክድ ሕዱድ
ክምሰል ባቱ፡ ምናተ ሕነ ኤረትርዪን
ምን ሸበት እግል ንፍገር ሰበት
ኢንሐዜ ሻብ ለልትበሀል ዕምሩ
ተሓት ሕምሳታት ሰነት ቱ እት

እንብል ሰበት እንፈክር ወፍክረት
ህዬ ደወ ክሉ ሰበት ገብአት ክልነ
ሸባብ ክም ሕነ ቱ ለንአምር።ሰበት
እሊ ክልነ ሸባብ ክም ሕነ እብ
ፍክርነ ኣምናም ወዳምናም ገብአነ
ምንገብእ፡ ክሉ እት ፍዕል ለበድሉ
ፍክር ሰበት ገብአ ሸባብ ሕነ
እግል ኢበለኩም እፈቴ። ሸበት
ዕምር ወሸበት መዐነውየት ሰበት
ህለየ ህዬ እበ ሸበት ዕምር ምንመ
ኢንዐሬ፡እብ ሸበት መዐነውየት
እግል ንዐሬ ህለ እግልነ። እለ እበ
ዶል እንሽዕር ህዬ ርሕነ ምን ሸበት
እንዴ ኢንአፈግረ ሽቅል ሸባብ
እግል ትሽቄ ወትትረየሕ ዓዝማመ
ህሌነ በሀለት ቱ።
ከአዜ እተ አርእስነ እግል
ንአቅብል ሸባብ ወናይ ሰነት

ዕርፎም ለልብል አርእስ ዮም
እቱ ዶል ንትዐዴ፡ አሰልፍ ዕርፍ
ሰነት እንብል እት ህሌነ ሚ
በሀለትናቱ እንዴ እንቤ እግል
ንትሰአል ጠቢዒቱ መስለኒ። እብ
እንክርዬ ክል ሻብ እግል ልንበር
ገብአ ምንገብእ እት አምዕላይ
ወራታት እንዴ ትፈረረ እት
ለትፈናተ መጃል እግል ልክደም
ህለ እግሉ እብል፡ እሊ ሽቅል እሊ
ህዬ ትሉሉይ ገብእ። እብ ደረጀት
ዐለም ክል ነፈር እት ሽቅል
ለልትፈረር ለእግለን ሸቄ ሳዖታት
ሕዱዳት ተን፡ እግል መሰል ቀድም
አድህር ምን ሳዐት 8-12 ሸቄ እብ
ጀምዕ ህዬ 4 ሳዐት ክም ወደ ምን
12-2 ቤቱ እንዴ ጌሰ አውመ እት
አካን ሽቅሉ ልትጸበሕ ወልዓርፍ፡
ግራሁ ህዬ ምን ሳዐት 2-6 እብ
ጀምዕ 4 ሳዐት ናይ ምሴ ሸቄ
እብለ ገበይ እለ ህዬ እት አምዕል
8 ሳዐት ሽቅል ህለየ እግሉ በሀለት
ቱ፡እት ምግብ እለን ሳዖታት እለን

ህዬ ናይ ሻሂ ለቤለዩ ወክድ ምን
ልሐውን እብ ሳዐት ለልትጌመም
ነስእ ምኑ፡ እብለ ገበይ እለ ህዬ
አምዕላይ ወራታቱ እት ለአተላሌ
እት ሳምን 2 አምዕል ዕርፍ እንዴ
ነስአ እብ ሐዲስ እት ሽቅል ሳምን
ብዕደት ልትፈረር። ምስል እሊ ክሉ
ህዬ እት ክል ሰነት 30 ናይ ሽቅል
አምዕል እግል ልዓርፍ ልትሰምሕ
እግሉ። እግልሚ ዕርፍ እት ሐያት
ኣደሚ ምህመት ዐባይ ወእት
ሽቅሉመ ፍሬ ሰኒ እግል ለአፍሬ
ትሰዴ ምን ገብአት ቱ እሊ ክሉ
ወክድ ለልትሀየበ።
እት ሽቅል ፍሩራም ለህሌነ
ሸባብ መምክን እት ገሌ መአሰሳት
ለናይ ሰነት ዕርፍነ እብ ለትፈናተ
አስባብ ኢንትሐሰር እበ እንገብእ።
ገሌሀን መአሰሳት እትከ ለሕጉዛት
ሳዐትመ ትግበእ ዕርፍ እንዴ ነስአከ
እግል ቲሪመን ሰበት ኢልሐዝያቱ፡
ምናተ ለሐቅከ እብ ንዛም ሰላዲ
ልግበእ ወብዕድ አውለውያት እግል
ልሀባካቱ ወጅበን። ከእብ ክሱስ
ናይ ሰነት ዕርፍ እግል ንትሃጌ ሐቆ
ገብአነ፡ አዜመ እብ ሐቴ መሰል
ምን ንአነብት ለሐይሰነ መስለኒ።
ዎሮት መለሀዬ እብ ዕርፍ ዐጄ
ጋይስ እት አነ ምሴት ሐቴ ምስል
አምሴነ ከአድሕድ ክም ካበርነ፡
“ሚ ቱ መልሀይ ሚ ትወዴ ህሌከ
እትለ ሽቅል ኢትገይስ?”ቤሌኒ።

እሊ ወክድ እሊ በሊሼ እግል ሀብ
ሰበት ዐለ እግልዬ፡ “ዕርፍ ሰነት
ናስእ ህሌኮ” እቤሉ። ድንጉጽ እት
እንቱ “ሚ ትቤ! ዕርፍ ትቤ፡ እንተ
ላቱ ማሽአላህ ክል ሰነት ተዓርፍ”
ቤሌኒ። “ወእንተ ምን ከልኤካ ተ”
ዶል እቤሉ፡ “አነ ላተ ገበየ ይአምር
ብዞሕ ሰኖታት ዋዲ ህሌኮ” ቤሌኒ።
እሊ ወክድ እሊ “ከላስ ሕርያንካቱ፡
አነ ህዬ ሐቅዬቱ፡ እንተ አበድዩ
ምን ትብል አነ ላተ ይእወድየ”
እቤሉ። እሊ ወክድ እሊ “አማንካቱ
ሕናመ ወነስአነ ላኪን ዲብሚ እግል
ንአውዕለ ምስል ጅነ ወእሲት እግል
ንትገሴ እበ!” ቤሌኒ። “ላለእ ምን
ተሐምቅ አዳምከ ትበጽሕ ወትርኤ”፡
ክም እቤሉ “እንተ ትተልሄ ህሌከ?
ሰላዲ ህዬ? እግል እሊ እንተ ትብሉ
ለህሌከ ዝያራት ማልየት ፍንቲት
ትትሐዜ፡ ሕነ ህዬ ለእግለ እንመልክ
ሰላዲ ምን እዴ እት አፍተ።
አጀኒትነ ሀዬ ልትጸቦረ” ቤሌኒ። እበ
ሂጋዬ ሻብ ለእብሉ መልሀዬቱ። ምን
እሊ ፍክሩ እንዴ ትበገስኮ ምህመት
ዕርፍ ሰነት ወገበይ መዳላይ እግለ
ለከስስ ጽበጥ እግል አዳሌ ቅሱብ
ህሌኮ።
ከአሰልፍ ገሮብ ወድ አዳም
ዕርፍ ለልሐዜ ሽቅል ወዕርፍ እት
ለአተርቴ ለልአወቄ ሰበት ገብአ
ክል ነፈር እበ ትትቀደሩ ናይ ሰነት
ዕርፉ እግል ልንስአ ቡ፡ ምናተ
ቀደም ዕርፍ ሰነት እግል ልንሰእ
ስቱት እቱ ለህለ ወርሕ ተምም
እግል ሊደዩ ለቡ ሓጃት ህለ፡ እሊ
ህዬ ለዘትለ ዕርፉ እግል ልአዳውር
ሰድዩ።
1.ዕርፉ እትሚ እግል ለአውዕለ
ክም ቱ ልኣምር
ዎሮት ሻብ እት ሽቅል ልትፈረር
እት ህለ ወቅቱ እብ ስታት ክም
ልሄርር እቡ እሙር መንማቱ፡
ለእግሉ ረክብ ዘበን ላኪን እትሚ
መዓል ክም አውዐለዩ ነፍሱ እግል
ልሓስቡ ቡ ወጅብ። እሊ ዶል ወዴ
ህዬ ሀደፉ እሙር ወሽቅሉመ አስኩ
ለልአበጽሕ ክም ገብእ ለወድዩ ቱ።
ከአዜመ ለሻብ አሰልፍ ዕርፍ ሰነት
ነስእ እት ህለ ቀደሜሀ ስታት እግል
ለአዳሌ ወጅቡ፡ እትለን ለልትሀየባኒ
ናይ 30 አውመ ዝያዳሀን አምዔላት
ሚ እግል አውቄቱ? እት ሐያት
እጅትማዕየት እግል አውዕለን ቱ፡
እት አተረዶት ዕላቀት ቤት ኖስ፡ እት
አትሐየሶት መቅደረት እቅትሳድ
ኖስ፡ እት ከሲብ ዕልም፡ እት ዓፍየት
ኖስ፡ ሐርስ፡ ብነእ ወዐማር ወብዕድ
እንዴ ቤለ ለእግል ሊዴዩ ስቱት

ለህለ ሽቅል ለአፍግር። ግራሁ እሊ
ለእግሉ ስቱት ህለ ስታት እት እስዉ
ወክድ ናይለ ሰነት ክም ለሐይስ
እንዴ ሐረ ወከረ ዕርፉ ለነስእ እቱ
ወርሕ ልሐድድ።
2.ማልየት እግል ዕርፍ ሰነት
እትለን ናይ 30 አምዕል
ዕርፍ ብዞሕ ስታት ዋዲ እተ
ህሌከ ምንገብእ ላዝምቱ ማልየት
እግል ትሕዜ እግለ። እግል መሰል
አቃርብከ እግል ትብጸሕ ወትጋንሕ
ሳትት ዶል ተሀሌ እብሊ ህዬ እግል
ትሳፍር ቱ፡ ሰፈር ህዬ እትረአስለ
ዐለት እግልከ ሕድድት ሐረከት
ማልየት ሐዳስ ለሐዜከ፡ ብዕድመ
እት ለትፈናተ ወራታት እግል
ትትፈረር ተሐዜ ገብእ፡ ክም ከረ
ተጃረት፡ሽቅል እት ብነእ ወዐማር
ሽፍር፡ተአሂላት ሐጪር ወብዕድ
እሊመ ማል ልሐዜከ፡ ከእግል እሊ
እብ ከፎ ማልየት ተአዳሌ እግሉ
መስለከ፡ ለሽቅል ለእግሉ ስቱት
ህሌከ ምን በዲርከ ማልየቱ እዱሉይ
እግሉ ግበእ፡ እግልሚ ዕርፍ ዶል
ነስእ ክል ደቂቀት እግልከ ማል
ሰበት ገብአት ወእት ፍዕል እግል
ትትዐዴ ሰበት ተሐዜቱ። መሰለን
እግል አዳምከ ትብጸሕ እተ ስቱት
ህሌከ ኒበል፡ እግል እለ ወራት
እለ ለገብእ ማል ምን በዲርከ
እት ሰንዱግ እብ ሑድ-ሑድ
ምን ሸሀር-ሸሀር ክምሰልሁመ ምን
ማህየት በረ ለትረክቡ እተይ ምኑ
እንዴ ኢትዐልብ እንዴ ጨቀምከ
እግል 11 ወርሕ ክም ልትኬለል
ደዩ፡ ግራሁ ዕርፍከ ክም ነስአከ
ሰላዲከ ሕሰብ፡ እለ ገበይ እለ
እብ መደረትለ እግሉ ትበትክ
ህሌከ ማል እንዴ ኢትሽዕር እግል
ትኬልል ትሰዴከ።
3.ሐቆ ዕርፍከ ጌማም ውዴ
ክም ሻብ እለን እግለን ናስእ
ለህሌከ አምዕሎታት ምን ዕምርከ
ገይሰ ሰበት ህለየ ሰኒ ወአማን
ምህመት ዐባይ ለበን ተን፡ ሰበት
እሊ ስታትከ ተዐወትከ እቡ
መኢፋሉ?
ኢትዐወትከ
እቡ
ምንገብእ እግልሚ? ምነ እግለ
ነስአከ ዕርፍ ወእግሉ በጽሐከ
አካናት ሚ ተዐለምከ? እብ ክሱስ
ሽቅልከ ሚ አረእ ረከብከ? እግል
ሽቅልከ ለሰዴ በራምጅ ሰተትከ
መኢፋሉ? ለልብል አስእለት እት
ሽቅልከ ቀደም ኢተትከ እግል
ትብለሱ ለህለ እግልካቱ፡ ግራሁ እብ
ሐዲስ ፍክር ወሒለት እት ሽቅልከ
እንዴ አቅበልከ እብ ዕጹፋት እግል
ተአፍሬ ክደም።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
12ይት ሰነት ዕልብ 08
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

“እዴከ ረሰተከ ምን ገብእ ማል እግል ትትከበት ቱ”! እሊ በሀል እት አማን ቀርብ ሚ ረይም?
ዎሮት ታጅር ዐቢ እተ ሐዲሰት
ወጃግዋር ለጅንሰ ዐረብየቱ እንዴ
ትጸዐነ እተ ሻሬዕለ መዲነት እት
ገይስ፡ አመተ አለቡ እበነት ዐባይ
ምነ ድማናይ ጠረፍለ ሻሬዕ እት
ትትሄበብ እንዴ መጸት እግለ
ዐረብየቱ ዘብጠት ከጨፍለቀተ።
ለእናስ
ለዐረበየት
እንዴ
አብጠረየ ለነፈር ለእብን ለክፈ እቱ
ወእተ ዐረብየቱ ጃሪ ለሀለ ደረር
እግል ልርኤ ሻፍግ እት እንቱ እተ
ምድር ትከረ፡ ከምን አቅመተ እተ
ጠረፍለ ሻሬዕ ዎሮት ጀኔታይ ለገጹ
አሻይር ፈርሀት ወፍጀዕ ልልትርኤ
እቱ ረአ። ለእናስ እበ እብ ሰበብለ
እበነት እት ዐረብየቱ ለጀረ ደረር ሰኒ
ሓርቅ እት እንቱ አስክለ ጀነ እንዴ
ቀርበ፡ እበ እዴሁ ጸብጠዩ ወአስክለ
መንደቅ እት ደርኩ ክምእነ ቤለዩ፣
“እንተ ጀነ ከፎ ግሉል እንተ፡ እለ
መኪነት ሐዲሰት አፎ እብ እብን
ዘበጥካሀ..ከእለ እለ ዋዲ ህሌከ
ውዲት እግልከ ወእግል አቡከ
ብዞሕ ማል እግል ተአክስረኩም
ቱ” ቤለዩ። ለጀነ ዕንታቱ አናቤዕ
እት ዘሬ ክም እነ ቤለ፣ “መንባዬ
አነ ለጋር ብዞሕ ለአስፈኒ፡ ምናተ
ለእለ እወዴ ቀዌኮ፡ ሰዳይት እት
እታኬ መደት ረያም ዋዲ ህሌኮ፡
ደለ ሐልፈ ነፈር እግል ልርኤኒ
እዴዬ እት እረፌዕ እሉ ዎሮትመ
እግል ለአቅምተኒ ኢቀድረ፡ (ከእብ
እዴሁ አስክለ እተ መዐደይለ ገበይ
ዋድቅ ለዐለ ጀነ እንዴ ለአሽር)
ክም እነ እት ልብል ሂጋሁ አተላለ፣
“እሊ እሉ ትርኤ ህሌከ ጀነ ሑዬ
ቱ፡ ህቱ ክሉ ረእሱ እግል ሊጊስ
ኢቀድር፡ ለገሮቡ ሽሉል ቱ፡ ህቱ
እተ ክርሲለ ጃግሓም ግሱይ እት

እንቱ ወአነ እት መጦሩ እት እገይስ
ለክርሲ ሰበት ትደለለ እቡ እትለ
እለ ትርኤ ህሌከ ሕፍረት ወድቀ፡
ከምነ ሕፍረት እግል አፍግሩ
ብዞሕ ጀረብኮ፡ ምናተ ክም እለ
እለ ትርኤኒ ንኡሽ ሰበት አነ ምን
ሒለቼ ወለዐል ገብአ ወእግል ሀርሱ
ኢቀደርኮ፡ ከእትረጄከ መንባዬ፡
እግል ትስዴኒ ትቀድር ማሚ?
ህቱ ዲብ እለ አካን ልኩፍ እት
እንቱ መደት ረያም ዋዲ ሀለ..ወሰኒ
ድንጉጽ ወፋርህ ሀለ፡ ሐቆሀ እብ
ክሱስለ እለ እብ እበነት ለዘበጥክወ
ሐዲሰት መኪነትከ ክም ምራድከ
ትወዴ” ቤለዩ።
ለእናስ እሊ ክም ርአ ወሰምዐ
ርሑ መትመላክ እሉ አቤት ወሰኒ
ተአሰፈ፡ ወእተ ዶሉ እተ ሕፍረት
እንዴ ትከረ እግለ ጀነ ሀረሰዩ
ወእንዴ ረፍዐዩ እተ ዐረብየቱ
አትገሰዩ፡ ወምነ ጂቡ መንዲል እንዴ
አፍገረ ጸልዕለ ጀነ እግል ልማስስ
ወለአንድፍ አንበተ። ከክም አክለሰ
ለጀነ ህዬ፣ “ከአዜ እብ ክሱስለ
መኪነትከ ሚ እግል ቲዴኒቱ”
እት ልብል ትሰአለዩ። ህቱ ህዬ፣
“ወልዬ ፈዳብ ሐቴመ እለ እወዴከ
አለብዬ፡ ለመኪነት ብዞሕ ባልከ
ኢተሀበ ወኢትትአሰፍ እበ” ቤለዩ..
ለእናስ ለመኪነት እግል ልሰልሓመ
ይሐዘ፡ ለጃሪ ዲበ ዐለ ደረር ክም
መትፋቀዲ እተ አካኑ አዝመ ምኑ፡
ወምን ኣመረ ሐቆ እላመ ሰዳይቱ
ለለሐዜ ነፈር ዶል ልትረከብ እብ
እበን አስክ ለክፉ እተ ደረጀት
እግል ኢልብጸሕ ለምጭፍላቅለ
ሐዲሰት መኪነቱ እንዴ ኢለአሰንየ
እተ አካነ ክም መትፋቀዲ አዝመ
ምነ።

ጠዓሞ
አልረሺድ ለልትበሀል ከሊፈ፡ ምስል አቡ-ነወስ እግል ልትደአሉ ወቅሩብ
እግል ለአክጅሉ ነወ፡ ከእንቆቅሖ እንዴ አምጸአ እግለ ምስሉ ግሱያም
ለዐለው አንፋር እተ በለሊቶም እግል ልሕብዕዎ፡ ወዶል ለአቡ-ነዋስ
መጽእተ ህቱ እንዴ ሐርቀ እግል ልትሀራሀሮም ወእት ደውረሀት እንዴ
ትበደለው ዎርቶምተ ከሐበት እንቆቅሖ እግል ሊለዶ እሉ እግል ልጥለብ
ምኖም ክም ቱ፡ ወህቶም ምነ በለሊቶም ዎሮቶምተ ከለእንቆቅሐቱ እግል
ለአፍግር ወአቡ ነዋስ እብ ፈጀዕ ለእለ ወዴ እግል ትትቀዌ እቱ ክም ቱ
ወምነ ሐሩቀት አለረሺድ ብዞሕ እግል ልትፈጀዕ ክም ቱ አስአለዮም።
ከለዶል ለአቡ-ነዋስ እተ መሕበር ጠርቃተ ለትልህየ አንበተት፡ ከዎሮት
ምኖም ገሌ ዘዐት ቤለ፡ ለዘዐት ህዬ እግል ከሊፈ አልረሺድ ሰኒ ሓረቀቱ
ወእብ ክርን ውቅል እግለ እተ መጅልሱ ምስሉ ግሱያም ለዐለው አንፋር፡
እንቱም ፈርሃያም እንቱም ምን ደውረሀት እንዴ ሐለፍኩም ብዕደት ሚ
እግል ትግቦኦ ትቀድሮ፡ የለ ዎሮትኩምተ ከአዜ እት እንቱ ሐበት እንቆቅሖ
ልውለድ እግልዬ፡ ወእለ ለኢወደ አዜ እት እንቱ እብሊ ሰይፍ ስጋዱ
እግል እንሰእ ቱ ቤለዮም። ለጀማዬዕ ህዬ ለእተ ሰርውኖም ሓብዓሙ
ዐለው እንቆቅሖ ዶል አትፋገረው፡ አቡ ነዋስ ህዬ፡ ኩክ ኩክ ኩክ..ቤለ።
አልረሺድ ህዬ እለ ክም ረአ፣ የሀ አቡ ነዋስ ሚ ትወዴ ህሌከ? እት ልብል
ምን ትሰእለዩ፣ እላዲ ዐጂበት ተ ኢኮን፡ መንባዬ እንተ ምን ረቢ ከልቄከ
ደውረሀት እምበል ጂክ ልትዋለድ ርኢ እንተ፡ ከእሎም ለደውረሀካ ቶም
ወአነ ህዬ ለጂኮም አነ ቤለዩ።

መዕሉመት

ሐየት አንሳይት 90% ምነ ልትጸበጥ ንዕዮ እብ በይነ እግል ትጽበጦም
ትቀድር፡ ምናተ እንዴ ኢትበሌዕ ምኑ እት ሰልፍ ሐዞት ሐየት እንዴ
ከፍለት እበይነ ትከርየ።

እት
ቀደም
ፈታያምከ
መአቅራብከ ግሱይ እት እንተ እዴ
ማንከ እንዴ ረሰተከ፡ ህቶም ህዬ
እትሊ ቅሩብ ወቅት የም አለቡ
ማል እግል ትትከበት ለቤለዉከ
እቱ ወቅት ተአምር ገብእ?
ለመስአለት እት ረሰት እዴ
ማን እበይነ ሌጠ ኢትበጥር፡ ገሌ
አንፋር ህዬ ረሰት እዴ ገለብ ህዬ
እንተ ነፈር ጋነ እግል ትትሳለም
ክምቱ ተአሽር ልብሎ። ወምኑ
እንዴ ሐልፈው እዴ ማንከ ረሰተከ
ምን ገብእ ኢትሕከከ፡ ሐከክካሀ
ምን ገብእ እሊ እግል ትትከበቱ
ሕሱብ ለዐለ ማል እግል ትሕገሉቱ
ልብሉከ፡ ወረሰት እዴ ገለብ ህዬ
እንተ የም አለቡ ማል እግል ነፈር

ጋነ እግል ተሀብ ቱ፡ እብለ ምስምሰ
ምን እሊ ጋር እሊ እግል ትድሐን
ለእዴከ ብዞሕ እግል ትሕከከ
ብእትከ ልብሉከ።
ከምነ ዶል ለእዴ ማንከ ረሰተካተ
እንዴ አንበትከ፡ እሊ አስከ ብጉስ
እት እንቱ ሕቦዕ ምንከ ለሀለ ማል
እብ አየ መጸአከ ገብእ ሀለ እግል
ትርኤ ብዞሕ ተአትናውር ወማን
ወገለብ ተአትቃምት ተሀሌ ትገብእ፡
አውመ ለጋር ግድም ርሱዑመ
ተሀሌ፡ ከለሀ ትግበእ መለሀ እሊ
ጋር እሊ እት አማን ቀርብ ገብእ
መረይም?
መኤምረት ወሐካይም እብ
ክሱስ እሊ ምነ ለለሀዱጉ በሀል እቱ
እንዴ አተንከብነ፡ ረሰት እዴ ፍገሪት

ናይለ እት አነጭብ ለልትርኤ
ሀየጃን አውመ ምን ጀሀት ከደን
እት ገኑበት ለሳድፍ ተእሲራት ቱ።
እግል መሰል ክም ሐፋነት ጀው
ለመስል ወብዕድ እግል ልግበእ
ቀድር። ከእሊ ለለሐብሩ ሀለ ምን
ገብእ፡ ረሰት እዴ እንተ ማል እግል
ትትከበት ለተሐብር እሻረት ኢኮን
በህለት ቱ፡ ወምኑ ወኬን እሊ ጋር
እሊ ክሉ ረአሱ ምን አማን ለሬመ
ወምን ዘበን ግሪክ ለጸንሐት ሰኒ
ቀዲም ላቱ በሀል ክምቱ፡ ግም
ምን ግም እት ወርሰ ለጸንሓ ቱ።
ከምስል ወቅት እንዴ ትጠወረት
ምስል ሀዪብ ማል ወመትከባቱ
ወምስል መትከባት ጋሻይ ጋነ
ለልጻበጥ መስል እትነ ገብእ።

ከባደት ሜዛን ዐምሳት ለዲብ ከብደ ህሌት ሕነት አክለ ዲብ ተዐቤ
ጌሰት እት ምግባይት ደረጀት ዐቅለ ጅናሀ ተእሲር ወዴ
ሐቴ እት ብሪጣንየ ለገብአት
ድራሰት ክመ ሸርሐቱ፡ ከባዴ
ሜዛን ዐምሳት አክለመ ወሰካተ፡
እት
ምግባይት
ደረጀት
ዐቅ’ለ ጀነ ታእሲር ክም ወዴ
ትሸርሐ።
እለ እት ናይ አምሪከ
ደውርየት
(ቢድያትሬክስ)
ለትነሸረት ድራሰት ክመ በየነቱ፡
እት ወቅት ዕምስነ ምን ቅያስ
ወለዐል ሜዛን ከባዴ እማቶም
እት ወስክ ለልትርኤ አጀኒት፡
ምግባይት ደረጀት ዐቅሎም ምነ
ብዕዳም ስናቶም እት ትውሕድ
ትትርኤ።

እት መዐሀድ ዓፍየት አጀኒት
ጃምዐት ለንደን ባሕሲን ለወደወ
ድራሰት ህዬ፡ እብ ክሱስ እሊ
ጋር እሊ እት 20 አልፍ ለገበኦ
አጀኒት መራጀዐት ወደው።
ከዲብለ
ገብአ
እኽትባር፡
ለአጀኒት እት ሂገ ወዐገል
ሂገ ወሕሳብ ለቦምተ ቅድረት
አክል አየ ክም ትገብእ ለሀደፈ
ድራሰት ተ ለገብአት፡ ከእትለ
ገብአ እክትባር፡ ውላድ ሐምስ
ሰነት ለገበኦ ወእግል ካልእ
ወቅትመ ውላድ ሰቦዕ ሰነት
ለገበኦ አጀኒት ቶም ሻረከው።
ከለድራሰት ክመ አከደቱ፡

በሀል

• ቂመት ናይ ሕት እግል ተኣምር ዶል
ሐዜከ፡ ሐዋት ለአለቡ ነፈር ትሰአል።
• ደለ አዳም እብ ክሱስከ ለልቡሉ ሀገጊት እት ውራቅ
እንዴ ከተብካሁ እተ ሐን እግርከ ክረዩ፡ ክልመ ለውራቅ
በዝሓተ እንተ ህዬ ክብ እግል ቲበል ቱ።
• ሰብር እት ወቅት ክርበት፡ ወዐቅል እት ዶል
መክሐደ፡ ወወድ ኣደሚ እብ ቆሉ ቱ ለልትዐበር።
• ለቀለት ገበይ አትዐገቦት ብዕዳም
ትገብእ እት ህሌት፡ ለተረደት ገበይ
ህዬ አትዐገቦት ነፍስ ተ።

ምን
አምሳላት
ገባይል

“እብ ምልሃሁ ለገይስ ፡ እብ
ደማነት ነፍስ ገናድል ወብዞሕ
ለአሴርር።” (ጥልያን)
- ዲብ እለ እዲነ ሐት ሐቴ
ዶል እንዴ ይእንደንን እግል
ንብጠር ምስተሒል ገብእ።”
(ያባንዪን)
-“ልባብ እት አዚም
ልትረከብ ወትዕስ እት
ሂጋ።” (እንግሊዝ)
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ለአጀኒት ለእማቶም እት ወቅት
ዕምስናሀን ሕዋዜ ለዐለ እለን
ምነ ብዕዳም ስነኖም ለእማቶም
ጠቢዓይት ደረጀት ሕዋዜ
ዐለት እለን ለሐደት ምግባይት
ደረጀት ዐቅል ክም ሰጀለው
ተአመረ።
ከለድራሰት እግል ተአክዱ
ለቀድረት ጋር፡ ፍንጌ ወሰኮት
ከባዲ ዐምሳት ወሕዲነ ምግባይት
ደረጀት ዐቅለ ጀነ ዕላቀት ክም
ህሌት ተአመረ፡ ምናተ ፍንጌለ
መሰምሶም ላተ ዕላቀት ህሌት
መ ይህሌት እግል ተአክድ ላተ
ኢቀድረት።

ዝበድ
ዘዖታት

ለእለ ኢንትሸነህ እንርኤ፡
ወለእለ ይእንርኤ ንትሸነህ፡
እብሊ ሰበብ ቂመትለ እለ
እንርኤ እንዴ ሰአነ ዲብ ቀበት
ሰራብ ናይለ እለ ይእንርኤ
እንበዴ፡ ከጠምጠም ወለዘት
ወቂመት ናይለ እለ ትርኤ
እግል ኢተአብዴ ብዞሕ ሕሳብ
ውዴ።

ተበሰም

ዎሮት ሹም እት ምዕል ዒድ
ዐዙመት ወደ፡ ሐር ዶል ለነብረ
ተዐገለት ተ እግል ዎሮት ምነ
እሎም ዓዝም ዐለ አንፋር እግል
ልትደአሉ ሰበት ሐዘ፡ አስክለ
አዳም እትለ ነብረ ልትዐገሎ
ልታኬ እንዴ ዐለ፣ “እለ ነብረ
እተ እዴሁ ለከረ፡ እሊ ሰይፍ እቡ
ስጋዱ እግል እንሰእ ቱ ቤለዮም።”
ክለሰይፉ እንዴ ትመጠ ምነ ቤቱ
ስሕብ አበለዩ። ለጋሻይ ህዬ እለ ክም
ሰምዐ፡ ሐቴ ዶል እግለ ሹም ለአቀምት
ወ ሐ ቴ
ዶል እግለ ነብረ ለአቀምት እንዴ ዐለ፣ “ከከላስ እለ ምን ገብእ
እብ ውላድዬ እትፋኔከ” ቤለዩ ወብስምላሂ እንዴ ቤለ እተ ነብረ
እዴሁ እንዴ ከረ እግል ልብለዕ አንበተ፡ ለሹም እለ ክም ሰምዐ ሰኒ
ትሰሐቀ ወጃእዘት እግል ትትሀየቡ አማውር ሓለፈ እሉ።
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ለትፈናተ ገባይል ወዓዳቱ

ለዘት ሽዕር
ናይ ሕድ ክም ሐነ ወእግል ንትራከብ ክምቱ እት
አምር
ለፍንቲትመ ናይ ዶሉ ወእግል መስለሐትነ ክምተ
እት እሽዕር
ወአመንከኒ ገብእ ሻም ኢቀደርኩወ ምን እብል?
እንተ ሻም
መትዕባይ አዳም
ራሐት እንተ መሕማም
ዓርድ እንተ መይማም
ምን እብለከ ትወደሕ እግልዬ እብ ንዛም?
አነ እት ክሉ ይእመጽእ እምበለ እብ አማን
ለለሐዜኒ
ላኪን ራሐት አነ እግለ ሰኒ ለዐቅበኒ
ሕማምመ አነ እግ’ለ ለአጻልዐኒ
እሊ ለናይ ዲመ ስቅራትከ አዜመ እሉ ሰበት
ደግመኒ
በደል በሊስከ እትጸበር ሕሜትቼ ምን አተላሌ

እት መጅተመዕ ቀቢለት
ዴንከ፡ ስም አብዕብ ስምየት
ልምድትተ።
ለሰበብ
ህዬ
ስምለ አብዕብ እግል ዲመ
እግል ትዘከር ሰበት ለሐዙቱ።
ለስመያት ህዬ እት ሳምንቱ
ትገብእ እግሉ። እንዴ ኢልሰሜ
ሐቆ ሞተ ህዬ ፡ ሕጻን ገብአ
ምን ገብእ “ኣሮብ” ልትበሀል
ወወለት ገብአት ምን ገብእ ህዬ
“ኒያል” ትትበሀል።
እብ አሳስ ዓዳት ዴንከ፡ አሳሚ
አብዕቦታቶም ሰበት ልሰመው፡
አሳሚሆም ዲመ ነብር። እብሊ
ህዬ አጀኒቶም ኣሳሚ ዋልዴኖም
ወአብዕቦታቶም
ልሰመው
በሀለትቱ።
እምበል እሊመ፡
ኦሮት ነፈር ምነ ቀቢለት እንዴ
ኢለሀዴ ሐቆ ሞተ ፡ ሑሁ አው
ምን አቃርቡ ክልኤ እሲት እግል
ልህዴ ልትቀሰብ። ለህዳይ ህዬ
አስሉብ ቡ ለአወለይት እሲት
እብ ስምለ ሞተ ነፈር ለሀድየ
እት ሀለ፡ ለካልኣይት ህዬ እብ
ስሙ በሀለትቱ።ለሰበብ ህዬ
መንፈስለ ሞተ አዳሞም ምስል
ጅኑን እንዴ ተሐበረ እግል

ኢለዐዝቦም ሰበት ፈርሆቱ። ምነ
አወላይት ለልትወለዶ አጀኒት
ህዬ እብ ስምለ ነፈር ለማይት
ልትሰመው እግለ ወልደዮም
አቡሆም ህዬ ክም ሑ አቡሆም
ልርእዉ በሀለትቱ። ላመ እሲት
ክም እሲተ ማይት ትትአመር
ወእብ ስሙ ትትሰሜ። ምን
ክሉ ለለአትፈክር ህዬ፡ ለቃኑንለ
እብ ስምለ ማይት ነፈር ህድየት፡
ወለ እግለ ሐቆለ ነፈር ለእብ
ስሙ ለሀዱ ሀለው ለትወለደው
አንፋር ለከስስ እብ ግብአቱቱ።
አንበጠ፡ ለትፈቴት ነብረ
ጫድ’ቱ። እት ለበዝሐ መናሰባት
ህዬ ቡን እንዴ ተለ ልትቀደም።
እምበል እሊመ እት ሲነማታት
ወአብያት ፋግዖት፡ ለትቀለ
አንበጠ ለለአዘብየ ዐረባት ደሩክ
ብዝሓትተን።
እት ህንድ፡ ሐቅ አዋልድ
አንሳት ኪደት ወእት ረአሰን
ድቁጣት ውድየት፡ ልሙድ
ሰበትቱ፡ ሕጻን ውልደት ክም
ሐበን ልትነሰእ ወእብሊ ህዬ
ለዐለቅ እት ከብድ እሙ
እት እንቱ እንዴ ፈረገዉ

ወለት ገብአት ምንገብእ ክም
ኢትትወለድ ወድወ በሀለትቱ።
እብ ድድ እሊ ላኪን እት
አቅሊም ሚጋለ ለትትረከብ
ቀቢለት “ኻሲ” አዋልድ አንሳት
ተረተን ሰኒ ዐባይተ ። እትለ ሐድ
ሚልዮን ትንፋስ ለትከምክም
ቀቢለት፡ አንሳት ሌጣ ተን
እግል ልውረሰ ወዐፍሽ እግል
ልምለከ ለልትአጀዝ እግለን።
ላመ አጀኒት እብ ስም እሞም
ቱ ለልትሰመው። እት ለገብአ
መናሰባት ህዬ ዐድ እም ቶም
ለአውለውየት ትትሀየቦም።
እት የመን ምን ህዳይ
ወለዐል እት ሞት ለለአፈጉሩ
ተክልፋት በዜሕ። ምነ ዶል
ለነፈር መይታተ ምን ስርሐ
ግናዘት እንዴ አንበተው ብዞሕ
ተካሊፍ ልትከለፎ። ለአዳሞም
መይት ዐድ ህዬ ለሕሽመት
እለ እግል ልርከቦ እንዴ ቤለው
እት ብዞሕ ተካሊፍ ልትካረው።
ምን ክሉ ለተአትፈክር ላኪን
አስክ ላመ ሐበት አለቦም እንዴ
ትደየነው ክምሰልሆም እብ
ውድየቶም ቱ።

ለሐይሰኒ
ለወጽዐኒ ሰበት አለብዬ ህግየ በይን ትካርጀኒ
ገሌ ሻም ልብለከ ወገሌ ዴሪር
ገሌ መዐር ልብለከ ወገሌ መሪር
ገሌ እት መግሳዩ ትሳንዩ ወገሌ ተሀንዱ እብ በጢር
ምስጢር አነ እት ትብል ትበራብሩ መሳጢር
ሻም ኢትትቀጸብ ምን እብለከ ድድ ዋቄዕ
እግል ሳክብ ትብሉ ፋዜዕ
እግል ጽሙም ትብሉ ቆቄዕ
ትበኬ ህሌከ እት ልብሎ ተአከኬዕ
ወልዉቅ ሀለ እት ልብሎ እንተ ትነቤዕ
እግልሚቱ ላኪን ሻም ግልቡብ ቀሌዕ?
Moዳ

አክል ጭገርኪ ትገደሊ!
“አክል ጭገርኪ ትገደሊ” ምን አብዕቦታትነ ለጸንሐተነ መሰል ክም
ህሌት፡ እንዋፍቅ እተ መስለኒ። እለ መሰል እለ ህዬ፡ ዲመ አክል ቅድረትነ
እግል ንንበር ለትአፍህም ኒገርተ።
ብዝሓም አንፋር እግል እሊ ኒገር እሊ እዝን ጽምት እንዴ ሀበው እብ
ዴን ሽሙማም ሀለው። ወድ ልብናን ላቱ አይመን አልኻልዲ ኦሮት ምኖም

ፈን ምንመ ትቀብሩ ኢልትቀበር
ዳኒ ግርሃም፡ ወድ40 ሰነት ሐኪምቱ። ህቱ ዝብጠት ሙሲቀት ፈቴ ምንመ ዐለ፡እት ሐያቱ
ላኪን ኣላት ሙሲቀት ትምቱም ኢለአምር። እብ ፍንቱይ ህዬ ለሰኒ ፈትየ ኦርጋን።
ዳኒ፡ እት መድረሰቱ ሕሱር ወፈዳብ ምንማቱ፡ ዋልዳዩ ላኪን ውላዱ ሙሲቀት እግል
ልዝበጦ ለለአትናይት ሰበት ይዐለ፡ ለናይ ጅወ ንየቱ እት ፍዕል እግል ልተርጅመ ኢቀድረ።
ዕምሩ ሰበት ጌሰ ህዬ ሰአየት በትከ ወክሉ ሀ’ሙ ወልቡ እት ሽቅሉ እግል ሊደዩ ቀረረ።
ምሴት ሐቴ ዳኒ፡ እግል ዎሮት እት ዕያደት ውጾዕ ለዐለ ነፈር እግል ልርደእ እት ገይስ፡
ስድፈት ሓድስ ወደ ወእበ ሓድስ ረአሱ ሰበት ትዘበጠ ሐቴ ዕንቱ ጌሰት ወነዚፍ ጅወ
ወደ። ሰበት እሊ እግል ኖሱ እት ዕያደት ሰክበ። ዳኒ እበ ሳደፈቱ ነቃስ ጀዋሬሕ ብዞሕ
ኢትረበሸ፡ ቅስመትተ ቤለ ወትከበተየ። ለለአትፈክር ላኪን ስድፈት እት ዐቢ ቄድራይ ሙሲቀት
መትቀያሩቱ። ህቱ እብ መትዓጃብ፡ “እግል እትፋገዕ ምስል እሲቼ እት ዎሮት ባር ክም አቴኮ፡
ስድፈት እንዴ ቀነጽኮ እግለ እት ቀደምዬ ለዐለት ኦርጋን ኖተ እት እቀርእ እግል እተልሀየ
አንበትኮ” ልብል። ሐቆ እለ ዳኒ እት ለትፈናተ ሐፍላት ለንደን ቄድራይ ኦርጋን እንዴ ገብአ
ክም ናይ ሞዛርት ወቢትሆቭን ሙሲቃት ልተልሄ ሀለ። ስደፍ ኒበሉ መ. . . .
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ቱ። አይመን እግል ህዳዩ በደል እብ ቅድረቱ ለሓልፉ፡ ምን ቀዳሙ እት
ህዳዩ 20 ብግዕት ሐርደ፡ ምን መልሀዩ እግል ኢልሕመቅ እብ ብህለት ምን
ዐዳገ 10 ብግዕት እንዴ ትዛበ እት አካን ሕርዶ አብጸሕየን። ሐቆ እላመ
እተ ዐዳገ እንዴ ጌሰ 13 ብግዕት ሰርቀ ወእት አካነ ሕርዶ አብጸሐየን።
አባግዑ ለትዘመተት ሰባቢ እግል ልሕዘየን ትበገሰ፡ አጊድ እግል ልርከበን
ሰበት ኢቀድረ ምስል መሻቂቱ ትጋመ። እበ ህቶም ለሀበዉተ ጎማት ህዬ
አስክ አካን ጃዛረት ጌሰ ወክምሰለ ሰአየቶም አባግዑ እት አካን ሕርዶ ሰፍ
ጻብጠት ጸንሐቱ። ለአባግዕ ተአከረት ምኑ ሰራቅ መርዓዊ አመተን እግል
ሊዴ እተ አካንለ ጀዛረት ክም ጌሰ ፖሊስ ጸንሐዉ ወአስክ ስጅን ነስአዉ።
ለአክባር እሊ ክም ሰምዐ አዳሙ ወመሳኒቱ እግለ ሰባቢ እግል ልሳምሑ
ተሐሰበዉ ወምን ስጅን ፈግረ። ምናተ ወለ ምን ስጅን ምን ፈግራመ ዐድ
ወለት ወለቶም እግል ለሀብዉ ሰበት ኢሐዘው ለህዳይ ፈሽለ። ኣቤ አክል
ጭገርከ መትገዳል መስሉ አለቡ።
አርቡዕ 20 ፌብርዋሪ 2019
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ኣድም ሳልሕ አብሐሪሽ

ረቅም ቅያስ መራቶን ትሰበረ

ማንቼስተር ዩናይትድ እግል ቼልሲ ለአጀጌሕ

አተቅደረዮም።
ለጅግረ እግል ልትመም
ምተሐት ሐቴ ኪሎ ምትር ዶል
ተርፈዩ፡ ወድ አቶብየ አያና

ወብርሃኑ በርጋ ደርቡ ከጥ ሰበት
ኬደው፡ አስክ ሳልስ ደረጀት እንዴ
ጸብጠው፡ ዑቅባይ ውላድ ኬንየ
እንዴ በድረ ራብዓይ አተ። እብሊ

ማሌ-ለሀ ምሴት እተ ኩሉ ፈታይ ኮበሪት እግር ልትጸበረ ለአምሰ
ወሳዐት 11፡00 ላሊ ለአንበተት ትልህየ ቼልሲ ወማንቼስተር ዩናይትድ፡
ማንቼስተር ዩናይትድ እግል ቼልሲ ምን ጽባብሑ እንዴ መልከየ፡ ቀደም
ዕርፍ ሌጠ 2፡0 ሜርሒቱ ሐጠጠ ከእግል ዕርፍ ፈግረ። ትልህየ ሕፍን
ምንመ ዐለት፡ ቼልሲ እግል ለዐሩ ኢቀድረው። ምናተ ክልኢቶም ፍረቅ
እት ሰር ነሃየት ምን ሐልፈ እግለ ልተልሀው ሰበት ዐለው፡ ድቅብት ትልህየ
አርአው። ወእብሊ ትልህየ እብ ዐውቴ ማንዩናይትድ 2፡0 ተመት።

ጸዳት የክ እብ ሰዐይ እንዴ
አምደደ ሰበት ሃጀመ እብ ክልኤ
ሳዐት፡ ስስ ደቂቀት ወ36 ካልኢት
አወላይ ለአቴ እት ሀለ፡ ክልኦት
ውላድ ዐዱ በሀለት በላይ አሰፈ

ህዬ እት ሰነት 2011 እት ቹንቾን
ኮርየ ያሬድ አመሮም ለሰጀለዩ ናይ
2፡07፡27 ካልኢት ረቅም ቅያሲ
ኤረትርየ፡ አዜመ ኤረትሪ ዑቕባይ፡
እግል ልስበሩ ቃድር ሀለ።

**
**
**
**
**

ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ ሴቪላ
ስፐይት ገብእ ለዐለ 35ይ ጅግረ
ሰዐይ መራቶን ‘ዙሪክ ማራቶን
ዲ ሴቪለ’፡ ኤረትርያይ አትሌት
ዑቅባይ ጸጋይ እግለ ጅግረ እብ
2 ሳዐት፡ 6 ደቂቀት ወ45 ካልኢት
ሰበት አትመመዩ፡ ረቅም ቅያስ
መራቶን ኤረትርየ ሰብረ።
ምስል ወድ ኬንየ አትሌት
ኬኔዝ ኪፕላጋት እት ጅግረ
ለአተ ዑቅባይ እግለ ትልህየ እት
አትሻፋግ ለወደየ ጅግረ ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ፡ ምነ ለሰጀለዩ
ናይ ወቅት ሰርገል ወኬንመ፡
እተ ድቁብ ጅግረ 4ይ ተርቲብ
ሰበት መጽአ፡ ካልኣይ ዐውቴ
እንዴ ትበሀለ ልትሀደግ እስሙን
ቱ። እግል ኪሎምትር እብ ሰለስ
ደቂቀት እግል ልስዐወ ወለጅግረ
ለአትሻፍጎ
ለአተፈቀው
ዑቅባይ ወኪፕላጋት፡ እግለ 13
ነፈር ለዐለው ዲበ ሰልፋይት
መጅሙዐት እግለ 10 ኪሎምትር
እብ
29
ደቂቀት
ወ56
ካልኢት እግል ልብጽሕወን

ላሊጋ እትለ ሳምን
በርሰሎና እግል ቫላዶሊድ
ጂሮና እግል ርያል-ማድሪድ
ቫሌንሽየ ወ እስፓንዮል
ቪላርያል እግል ሴቪላ
ርያል-ቤቲስ ወ አልቬስ

ትልህያታት ካስ FA
ትልህያታት ካስ ፍረቅ
አሮበ ለሐልፈ ሰነብት ምን
ገብእ ወአስክ ማሌ ልተላሌ
አስመነ። እሊ 5ይት መርሐለቱ
እተ ዕዱይ ለሀለ ትልህያታት
ካስ FA እቱ ርክብት ለህሌት
ፍገሪት ክእነ ትመስል፦
ዋትፎርድ እግል QPR
0፡1፡
ብራይቶን
እግል
ዴርቢ 2፡1፡ ሚል-ዎል እግል
ዊምብሊዶን 1፡0፡ ማንቼስተር
ሲቲ እግል ኒውፖርት 4፡1፡
ዎልቭስ እግል ብሪስቶል 1፡
0፡ ክሪስታል ፓላስ እግል

ሰቡረት ፍገሪት ፍረቅ ላሊጋ
1. በርሰሎና
2. አት. ማድሪድ
3. ሪ. ማድሪድ
4. ሴቪላ
5. ጌታፌ
6. አልቭስ
7. ሪ. ሶሲዳድ
8. ሪ. ቤቲስ
9. ቫሌንሽየ
10. ኤባር

ዶንካስተር
2፡0፡
ስዋንሲ
እግል ብሬንትፎርድ 4፡1

1፡0
2፡1
0፡0
3፡0
1፡1

= 54
= 47
= 45
= 37
= 36
= 36
= 34
= 33
= 32
= 31

ማንቼስተር ዩናይትድ እግል
ቼልሲ 2፡0 ቀልበዎም።
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ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

ግሮሶ

ምን ዘበን ሮማንዪን፡ እብ ሐረከት
ለትትከለቅ ጥቅሐት ምን ገብእ፡
ሐፋነት ወበሎት እግል አንቀሶት፡
ለትፈናተ ዝዩት ክም መንቅሰት
ጥቅሐት ልትነፍዖ እቡ ነብረው።
አስክ ማይመ ክም መንቅሳይ
ጥቅሐት ትነፈዐው እቡ።
ምናተ እትሊ ወክድ ጎነ፡

ከትሸቅዩ ፖሊግላይሰሮል (ቫዘሊን)
ወግሪቸሊነ ለመስል ቱ። ዜድ
ኢስተርመ ልትበሀል።
እትለ ናይ ለጥእ (ኢውሕዘት)
ጠቢዐቱ እንዴ አተንከብነ፡ ግሮሶ
ብዞሕ መናፍዕት ሰበት ለሀይብ፡
እሊ በሀለት ምነ እተ ለበክናሁ
ሐጺነት እንዴ ኢሰይል ወክድ
ሰበት ለሀይብ፡ ለናይ መዓድን ግሮሶ
ለሔሳ ቱ። ወእብሊ፡ ዲብ መብዝሑ
አቅራድነ እግሉ ንትነፈዕ።
ድህር ደረጀት ልጥአት ለቦም
ግሮሶታት ምስለ ውቅል ደረጀት
ልጥአት ለቦም ክም ሓበርናሆም
ህዬ፡ ዝያደት ፈዓልየት ሰበት
ለሀይቦ፡ እንዴ ሓበርነ ዶል ንትነፈዕ
እቦም፡ ለሔሰው መዳፍዐት ጥቅሐት
ወበሎት ለሀይቡነ።
ለናይ ስናዐት ግሮሶ፡ ውቅል
ሐፋነት ሰበት ልክህሎ፡ እግለ እት

ህግያነ ነኣምር

ለነትል ሕፉስ ዜድ ሰበት ቱ፡ ለናዩ
ልጥአት ድቅብት ተ። ወእብሊ ምነ
እቱ እንለብኩ ሐጺን እት በገይዳት
ሰበት ኢገይስ፡ እግል ወክድ ብዞሕ
ክድመት ለሀይበነ።
ከግሮሶ ምን ኢለዐሌ፡ መካይን፡
ጥያራት፡ መሳኔዕ፡ በዋቢር በሐር

ትግራይት እት እንከትብ እግል ነአንተብህ እቱ ለብነ አሽየእ ብዙሕ
ቱ። ሕሩፍ እብ ነቀሙ ወመባትኩ ኢከተብካሁ ምን ገብእ፡ ጌገ መዓኒ
ከሊማት እግል ለሀብ ቀድር።
መሰለን፡ ምነ መጽኤኒ ጀዋባት፡ እለ ተ’ሌ ጥናበቲት ንርኤ፦
1. ዎሮት ነፈር “አስክ ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ” እግል ልክተብ እት
ለሐዜ፡ “አስክ ጀርደት ኤረትርየ ሐዳስ’ ከትበ ከነድአ ዲብዬ። ጀሪደት
ወጀርደት ህዬ ሕድ ክም ኢላቅስ እንቱም ከማን ኣምራመ ህሌኩም።
ሰበት እሊ፡ እት ቅራአት ለሳዕድ ነቀም ሕሩፍ ትግራይት እግል
ነአንተብህ እቱ ወጅበነ። ከእግል ዮም’መ፡ ገሌ ከሊማት እብ ሰበት አወላይ
ወሓምስ ሐርፍ ትግራይት ንርኤ፡ እግል መሰል (በ-ቤ፡ ሐ-ሔ፡ መ-ሜ…)
ለመስል ነቀም ከአፎ እንፈናትዩ በሀለቼ ቱ።
ትመየ ---------------------- ትመዬ
ስርበብ --------------------- ስርቤብ
ግንደበት --------------------- ግንዴበት
ቅንጠብ ---------------------- ቅንጤባይ
ከለብ --------------------------- ከሌብ
መልከ ------------------------- መልኬ
ጀረት -------------------------- ጀሬት
ከረ-------------------------------- ከሬ
ሐረት---------------------------- ሐሬት
ፈረት----------------------------- ፈሬት
ዐለት ---------------------------- ዐሌት
ደበት ---------------------------- ደቤት

እለን አምሳል እንግሊዝ
ምስለ ተርጀመተን ለዘተን
አዳውሮ፦

ግሮሶ ክም መሓርባይ ጥቅሐት
ወህተ ለትሰብበን ሐፋነት ወበሎት
(ሐቂቅ) እት ሐረከት ለሀለ ሐጻይን
ነፌዕ ሀለ።
ክልኦት ጅንስ ግሮሶ ህለው።
ናይ መዓድን ወናይ ስናዐት።
ለናይ መዓድን ለእንብሉ ግሮሶ፡
ምን ለኢትጫረ ብትሮል ለልትዓሬ
ቱ። ናይ ስናዐት ግሮሶ ለእንብሉ
ህዬ ኣደሚ ኖሱ ለሸቅዩ ምን
ሃይድሮ-ካርቦናት
ለትሐባብር

ሐፋነት ብዝሕት ለነሐርኩ ጅንስ
ሐጻይን ክም ናይ መርከባት ፈደእ
ሰበት ነፍዐነ፡ ህቱመ ናዩ ሚዘት
ቡ።
ኔዳይ ዜድ (ብትሮል)፡ ምነ
ቀደም 400 ሚልዮን ሰነት እትለ
ምድር ነብሮ ለዐለው ወሐር
ለአንቀረደው ሔዋናት ወአትክል
በሀለት ሕያያም እብ ጠቢዐት
ለትሸቀ ሰበት ቱ፡ ለምኑ ፈግር
ግሮሶ፡ ምን ቤጪ እት ጸሊም

ወበር፡ ክምሰልሁመ ለትፈናተ
ሐረከት ደዊር ለብእቱ ሐጻይን
ክል ዶል ወነደ ምኒነ። ወእብሊ
ጠዋሒን ልግበእ ወጀነሬተራት
ኩሉ ረአሱ ወኢሸቀ፡ ሐጻይኑመ
እተ ዶሉ እንዴ ትበለዐ ወበለ አካኑ
ብራቀ ወገብአት ዐለት። ወእብሊ
ምን ብትሮል ለእንረክቡ ግሮሶ፡ እት
እዲነ ስናዐት ወሐረከት ቴክኖሎጂ
አካነቱ ለደብእ ኢህለ።

1. Absence makes the heart grow fonder =
ኢዐልኮ እናስ ተአወዴ
2. A journey of a thousand miles begins with a single
step=
ምግዓዝ አልፍ ማይል እብ ሐቴ ምስዳር ተአነብት።
3. Actions speak louder than words=
ምን ሕኔት እብ ህግየ በረፍ፡ እት ሽቅል ከርተፍ።
4. A watched pot never boils =
ዕጎት ግንሐት (ሸፋግ) በታተን ኢትፈሌሕ።
5. Beggars can’t be choosers =
ሬምቀት፡ ሔርየት እግል ልግብኦ ኢቀድሮ።
6. Beauty is in the eye of the beholder=
ግርመት እት ዕን በዐላ ተ።
7. Don’t bite the hand that feeds you=
ለትአበለዐከ እዴ ኢትንከሸ።

ለልአትዐጅብ ሐቃይቅ
 ሐንገል ኣደሚ 2% ምን ከባደት ገሮቡ ቱ። ሰብ ተብዕን እበ
ድገለባይ እንክር ሐንገሎም ሌጠ ሰምዖ። አንስ ላኪን እብ ክልኢቱ
ድገለባይ ወድማናይ እንክር ሐንገለን ሰምዐ። ሰበት እሊ አንስ
እት ልትሃጀከ፡ መጥመጦር ለትፈናተየ ህጅክ ለአስእሎ ለህለው
አንፋር እግል ልስመዓሆም ቀድረ። እት ልትሃጀካመ፡ ጨንገር
ልብለ ለህለየ መስለ እትነ ድኢኮን፡ ህተን ላቱ ልትፋሀመ።
2 , እት ፈረንሰ፡ ለሞተ(ት) እግል ትህዴ ወትትሀዴ ቃኑንለ
ደውለት ሰሜሕ እልከ።
3 , ሽን ድሙ እት ጽልመት ክም ተአጭረዋሬሕ ተአምሮ
ማሚ?
4 , ምን ክተፍ ገሮብነ፡ ለተረደ ክተፍ ናይ ንሳል ቱ።
5 , ክቦበት ዕን፡ ምን ንትወለድ አስክ እንመይት ክምሰል
ኢትዐቤ ተአምሮ ማሚ? ክቦበት ዕን ኣደሚ ሰበት ኢትዐቤ ቱ፡
አግሩዝ ዕንታቶም ዐባዪ ለመስል ዲብነ። እሊ ህዬ፡ ክቦበት ዕን፡
ደም ሰበት ኢበጽሓቱ ሰበብ ለእቡ ለኢትዐቤ ልብሎ ዑለመእ!
 ቬኑስ በሀለት ጀሀረት፡ “ሕት-ምድር” ለትብል ስሜት ክም በ
ነአምር ገብእ?
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