ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 23 ጃንዋሪ 2019

12ይት ሰነት ዕልብ 04

በዓል ጥምቀት እብ
ነያረት ልትዐየድ
በዓል ጥምቀት ዮም 19 ጃንዋሪ
ዲብ ክሉ ወጠን እብ ነያረት
ተዐየደ።
እት አስመረ ዲበ ገብአት
ዓደት፡ ታቦታት ምሴት ቀዳሚት
ምን ክሉ አብያት ክስታን እብ
ሙእምኒን እንዴ ትተለ ዲብ
በሐር- ጥምቀት ልትመዬ እት ሀለ፡
ጸሎት ገብአት።
ዮም 19 ጃንዋሪ ምን ገጽ
ፈጅር ህዬ፡ እብ ሜርሒት አሚን
ዓም ቅዱስ ሲኖዶስ ቤት-ክስታን
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤረትርየ
ብጹእ ኣቡነ ሉቃስ፡ እት ድዋር

በሐር ጥምቀት ቅዳሴ ወጸሎት
ወንጌል ትሀየበ።
እት ደንጎበ፡ እብ ሜርሒት
ብጹሕ አቡኔ ሉቃስ፡ ብጹኣን
ጳጳሳት ወብዕዳም በሐር ጥምቀት
እንዴ ትባረከት ለበዓል ተመ።
እተ ዓደት፡ ነፈር አብያት
ጎማት አብያት ክስታን ዓለም
ወመስኡል ቅደይ ድያናት አፍሪቀ
ዶክተር ንጉሱ ለገሴ፡ ሰብሰልጠት ሕኩመት፡ መስኡሊን
አብያት ክስታን፡ ውሉዴክህነት
ወእብ ዐስሮታት ኣላፍ ለልትዐለቦ
ሙእምኒን ሓድራም ዐለው።

መንደፈረ ፡ ወዚር ሕኩማት አቃሊም ሰሚናር ወዴ

ወዚር ሕኩማት አቃሊም
አሰይድ ወልደንኪኤል አብርሀ፡
ዲብ ዮም 18 ጃንዋሪ እግል
ወካይል ሸዐብ ወጅሃት ሕኩመት
አቅሊም ግብለት፡ ዲብ ሄራር
ፈዓልየት
በራምጅ
ዐዳለት
እጅትማዕየት ወናይለ መጽእ

ወክድ ስታት ሽቅል ለረከዘ
ሰሚናር ወደ።
እተ ዲብ መዲነት መንደፈረ
ለገብአ እጅትማዕ፡ ሕኩመት
ዓዳለት
እጅትማዕየት
እግል
ትትመደድ ወአተላላየ እግል
ልትአከድ ዲብለ ትፈናተ መጃላት

እብ አውለውያት እንዴ ረተበት፡
ትከድም ክም ህሌት፡ እንዴ ሸርሐ
ወዚር ወልደንኬል፡ ለትኤተነ
በራምጅ ዐማር እበ ተአደምዕ
ገበይ እግል ልትሰርገል፡ ሸዐብ
ወጅሃት ሕኩመት መትነዛሞም
እንዴ አደቀበው መሻረከቶም
እግል ለአዚዶ አትፋቀደ።
እብ ሕኩመት ልትሰርገል ለሀለ
በራምጅ ሐርስ ዲብ አፍረዮት
ሽቅል በክት ለለሀይብ ሰበት ቱ፡
እብ ሰበብ ጭብ አውመ ሽላሕ
ትርበት ርሖም ወዓይላቶም እግል
ልርፍዖ ለኢቀድረው፡ እንዴ ሸቀው
ዲበ ለኣቱ ምኑ ደማን ለቡ አካናት
እንዴ ትፈረረው መሐገዞም እግል
ለአርሁ እግል ልትከደም ክም ቱ

አቅርደት፡ መርከዝ ተእሂል ምህናት ዶር ዛይድ
ለአገዴ
ልቅደረ እብ መትሰባል እግል

መርከዝ ተእሂል ምህናት
አቁርደት፡ እብ ሰበብ ለትፈናተ
መሻክል እጅትማዕየት ምን
ተዕሊም ክሩማም ለዐለው ሸባብ
እንዴ ትከበተ፡ መቅደረቶም
እት ጠወሮት ዶር ዐቢ ለአገዴ
ህለ።
“ለሀደፍ አርወሐቶም ክም
ቀድሮ ወሙስተቅበሎም እግል
አድመኖት ቱ” ለቤለ መስኡለ
መርከዝ ኡስታዝ ዑስማን
ዐብዱ፡ እትሊ ወክድ እሊ
150 ሻብ እንዴ ትከበተው
ሳልሳይት ደውረት ተእሂል
ሀይቦ ክምሰል ህለው ሸርሐ።
ለእግል
ሰማን
ወርሕ
ለአተላለ ተእሂል፡ ምህናት
ዐማር መስኖ፡ ድራውሊኮ፡
ኤሌክትሮኒክስ፡
ከህረበት፡
ወራታት
ከላት
ወብዕድ
ክምሰል ሸምል ለሐበረ ኡስታዝ

ዑስማን፡
እምበለ
ተእሂል
ምህናት ናይ ህግየ እንግሊዝ፡
ጽብጠት ሕሳብ፡ ኮምፕዩተር
ወብዕድ ወሱክ ተዕሊም ክም
ልትሀየብ ሐበረ።
ለመርከዝ እት ሰነት 2017
ምን ልትከሰት፡ እት ክል ወርሕ
ስስ ምእት ነቅፋ እት ደፍዕ
አስክ እለ እት ክልኤ ውካን
294 አንፋር ክም አድሐረ እት
ሸርሕ ህዬ፡ ተእሂል ለነስአው
ክሱት እሎም ለህለ አብካት
እብ ዋጅብ እግል ልትነፈዖ
እቡ ትፋነ።
እተ መርከዝ ተእሂል እንዴ
ነስአት እቱ ትከድም ለህሌት
ኡስታዘት ነጃት ሳልሕ እብ
ተረተ፡ አዋልድ አንሳት ሻባት
ለለአደመዐ እተ ምህነት እግል
ልሕረየ ወአርወሐተን እግል

ልክደመ አትፋቀደት።
እብ አትሳናይ ከህረበት
ወኤሌክትሮኒክስ
ተእሂል
እንዴ ነስአው እብ ሐሽም
እንዴ ገአው ናይ ኖሶም
መአሰሰት እንዴ ከስተው ምነ
ሸቁ ህለው ሸባብ ህዬ፡ እበ እተ
መርከዝ ተእሂል እበ ትረከበት
ምህነት እትሊ ወክድ እሊ
አርወሐቶም እንዴ ቀድረው
ዓይላቶም ለአትናብሮ ክምሰል
ህለው ሸርሐው።
እት ክፍለት ሰነት 2017
ክድመት ለአንበተ መርከዝ
ተእሂል አቁርደት፡ እብ ውዛረት
ተዕሊም ለልትመቃረሕ እት
ገብእ፡ እብ መጋድዕ መንበሮ
ተዕሊም ለአትካረመው ምን
16 አስክ 35 ሰነት ለዓማሮም
ሸባብ ተእሂል ለሀይብ።
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ወዚር ወልደንኪኤል አፍሀመ።
ዲብ አግቡይ አትመቃርሖት፡
እተ-ክሰምልሁመ ዲብ ሒለት
መራቀበት
መክሐደ
አርድ
ለሀለ ድዕፍ ወመጋድዕት ለከስስ
ሸርሕ ፋይሕ ለቀደመ ወዚር
ወልደንኪኤል፡ ዲብለ ትፈናተ
መጃላት እብ ዓመት ዲብ ዐውል
መዋሰላት
ወክራይ
አብያት
ህዬ እብ ፍንቲት ምን መግሀፍ
ለትበገስ ዝልም ዲብ ሸዐብ ጀሬ
ሰበት ሀለ፡ እዳረት ወብዕዳም
ጅሃት እሊ ገበዩ እግል ለአጽብጦ
እግል ልክደሞ ትፋነ።
ቀድየት ብነ እበ ከስስ ህዬ
ወዚር ወልደንኪኤል፡ ዲብ ብሩር
ወሸብህ መዳይን ብነ እበ ትዳለ
ተኽጢጥ እንቡት ክም ሀለ እንዴ
ሐበረ፡ ዲብ መዳይን ህዬ ምስል

አሳሲ ሓጃት ብነ ሐል እግል
ልርከብ ልትከደም ክም ሀለ
አትአመረ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
መስአለት አርድ መሐደሮ ምስል
መዳይን ለትሓበረየ ደገጊት በሊስ
እግል ትርከብ፡ መትከምካም
ደገጊት ዲበ ትደረሰ አካናት እብ
ተአስትህል እግል ልትከደም እቱ፡
ሕዳን ከደማት እጅትማዕየት እብ
ዓመት መአሰሳት ዓፍየት ህዬ እብ
ፍንቲት ለበን ምዴርያት ሐል እግል
ልትባሰር እግለን፡ እተ-ክሰምልሁመ
አፍይሖት ከደማት ሞባይል ሐል
እግል ልርከብ ለልብል ወብዕድ
አራእ ቀደመው።
እሊ ለመስል ሰሚናራት እትሊ
አያም ዲብለ ትፈናተ መዳይን
እግል ልግባእ ቱ።

ከበር እስትሽሃድ፡
መስኡል ቅስም ሽኡን ተንዚም
ጀብሀት ሸዕብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት እት አቅሊም ዐንሰበ፡ ምናድል
ዐብደለጢፍ ዐብደለ ሙሰ ዮም 19
ጃንዋሪ እት 47 ሰነት ምን ዕምሩ እብ
ሕማም አስተሽሀደ።
ምን መድረሰት ሰውረት እት
ፈሬዕ ተዕሊም ለትሓበረ ምናድል
ዐብደለጢፍ፡ አስክ ሰነት 2013
ምን ምደርስ ዓዲ አስክ መስኡል
መድረሰት ቦርዲን፡ መስኡል ፈሬዕ
ተዕሊም ምዴርየት ወክም መስኡል
ሽኡን ወራታት አድረሶት እብ ደረጀት አቅሊም ለሸቀ እት ገብእ፡ ምን
ሰነት 2013 ወሐር እት ጀብሀት ሸዕብየት እንዴ ትቀየረ፡ አስክ ሰነት
2017 ክም መስኡል ቅስም ሽኡን ተንዚም ጀብሀት ሸዕብየት እት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ ሐቆሁ ህዬ አስክ አምዕል እስትሽሃዱ መስኡል ቅስም
ሽኡን ተንዚም አቅሊም ዐንሰበ እንዴ ገብአ፡ እግል ደውለቱ ወሸዐቡ እብ
መትሰባል ለከድመ ምሔርባይ ቱ።
ምናድል ዐብደለጢፍ ዐብደለ ሙሰ በዐል ፈረዕ ወእብ ስስ ውላድ ቱ።
ዓደት ቀብሩ ህዬ ማሌ ለሀ አትኒን 21 ጃንዋሪ ሳዐት 4፡00 አልዐስር
እት መቅበረት ሹሀደእ አስመረ እግል ትግበእ ቱ።
ጀብሀት ሸዕብየት እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት፡ እብ እስትሽሃድ ነፈረ
ምናድል ዐብደለጢፍ ለትሰመዐየ ሐዘን መሪር እት ሸሬሕ፡ እግል ዐዱ፡
መልሂት ንዳሉ ወመሻቂቱ ኤማን ለሀበኩም ትብል።
አርቡዕ 23 ጃንዋሪ 2019

ገጽ

ሓክም አቅሊም ዐንሰበ፡ ምስል ስካን ዐተከሌዛን

እት ምዴርየት ዐተከሌዛን
ለትሰርገለ
በራምጅ
ዐማር፡
ለትወቀለት ፍገሪት ወለሔሰት
መናበረት እግል ትትረከብ እተ ገብእ

ለሀለ ጸገም አሳስ
እብ ለትወቀለት
ልትሸገብ ዲቡ፡
ዐንሰበ አሰይድ

ትሩድ ሰበት ቱ፡
መሻረከት እግል
ሓክም አቅሊም
ዐሊ መሕሙድ

መህረጃን ኤረትርዪን ስካን
ኣውስትራልየ ተምም
“ምዕራፍ ሐዳስ እግል ዝያድ
ዐማር” እበ ትብል ስቅራት ዲብ
ዮም ጃንዋሪ ለትከሰተ ማህረጃን
ኤረትርዪን ስካን ኣውስትራልየ፡
ዲብ ዮም 13 ዩናይር እብ ነርያረት
ተመ።
እሊ እግል 19ይት ኢነቱ
ለትሰርገለ መህረጃን፡ ዲብ ክሉ
ደረጃት ዕምር ለህለው መዋጥኒን
ለለአሻርክ ናይ ዓዳት ወርያደት
በራምጅ፡
በራምጅ
ለውቀት
ወስስዒት ሸዐብ ለከምክም ዐለ።
እምበል እሊ፡ ዲብ ክሉ
አቃሊም ኣውስትራልየ ለህለየ
ጃልያት
ወተናዚም
ወጠን፡
መትነዛመን ወወራታተን ምስለ
ብይእት ለህሌት መርሐለት ክም
ገይስ እግል ልግበእ ዲብ ለአቀድር
አርእስ ለረከዘ ህድግ ወደየ።
እት ደንጎበ፡ ዲበ ትነዘመ ናይ
ርያደት ጅግረ ለትዐወተው፡ ጀዋእዝ

ምን ቁንስል ዓም አውስትራልየ
ወኒውዝላንድ አሰይድ ተከስቴ
መሓሪ ትከበተው።
ወራታት ዲፕሎማስየት ገቢል
ብዕድ፡ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ ዲብ ቅስም ከለንጀርመን፡” ገለድ እግል መስተቅበል
ባርህ” እበ ትብል ስቅራት፡ ዲብ
ዮም 12 ዩናይር በራምጅ አምዕል
ምስኩናም ነዘመ።
ዲብለ ትፈናተ በራምጃት
ፈን ለትቀደም እቱ በራምጅ፡
ርኢስት ናይለ ቅስም አሰይደ
ደሃብ ኢያሱይ፡ ልእከት ማሕበር
ምሔርበት ምስኩናም ሐርብ
ቀደመት።
እተ መናሰበት፡ ሙሽተርከት
ዲብ ምዐኣል ምስኩናም ሐርን
ለልውዕል አልፍወ600 ዩሮ
ትበርዐው።

አትፋቀደ።
አሰይድ
ዐሊ
መሕሙድ፡
እት ዮም 18 ምስል ስካን እተ
ወደዩ እጅትመዕ፡ ሓድረት ሓለት

አቅሊም ዐንሰበ እብ ዓመት፡ እተ
ምዴርየት ለገብአ ወእንዴ ተኤተነ
እት ምስተቅበል እግል ልትሸቄ
ሕሱብ ለሀለ ወራታት እበ ከስስ
ሸሬሕ ሀበ።
እተ ምዴርየት ደዓም ለትሸቀ
አክረት ወአሽረዐት፡ አስነዮት
45 ኪሎምትር ለትገብእ ገበይ
ዐተከሌዛን-ደቂ-ገብሩ-ዋረ፡
ክምሰልሁመ አትሳናይ ብዕድ እተ
ምነ አግደ ከጥ ለሻክፍ ጽርግያታት
ወ 90% ኤታኑ ለተመ መሽሮዕ
ማይ-ሲቶ ለፈሰረ አሰይድ ዐሊ፡
ርኩብ ለሀለ አብካት እቡ ነአትየ
ለህሌነ መርሐለት እት መንፈዐትነ

እግል ነአውዕለ ለልትኤተን መሻሬዕ
እት ፍዕል እግል አውዐሎት፡
መዓወነት መጅተመዕ ወአጅህዘቱ
እግል ቲዚድ ትፋነ።
ምሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ለአቅረበዉ ሰኣላት ወረአይ ምን
ቀዳሙ እተ ከስሶም ጀሃት እንዴ
በጽሐ በሊስ ለረክብ እበ ገበይ እግል
ትጥፈሕ፡ ጥልበት ንዋይ ወክራይ
አብያት እት ዶለ እግል ትትጀመዕ፡
እኑቡት ለሀለ መሽሮዕ ማይ እግል
ልትሻፈግ ወመሓግዝ ማይ ሲቶ

ለበን ደገጊት ሐል እግል ልትባሰር
እለን፡ ተኽጢጥ ሽብህ-መዲነት
ዐተከሌዛን ሕስር እግል ልትሀየቡ፡
ቅድየት ተውዜዕ ምድር ጤሰ ህዬ
እግል ትትባለሕ ትፋነው።

ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤረትርየ ልጅነት ተንፊዝየት
መጅልስ መርከዚ ኮንፍድራልየት
ተሐሬ
ሸቃለ ኤረትርየ ዲብ ዮም 18 ወ19
ጃንዋሪ ዲበ ወደዩ ካልኣይ ርቱብ
እጅትማዕ፡ 5 ነፈር ለበ ልጅነት
ተንፊዝየት ሐረ።
አሚን ዓም ኮንፍድራልየት
ሸቃለ ኤረትርየ አሰይድ ተከስቴ
ባይሬ፡ ዲበ ሐልፈየ ክልኤ ሰነት
ናይለ ትሰርገለ ወራታት ተቃሪር
ዲበ ቀደመ እተ ከሊመት፡ ዲብ
ጋብሆት ዐዳዋት ካርጅ ለረከዘ
ወራታት ልሰርገል ክም ጸንሐ፡
እንዴ ሐበረ፡ ብይእት ለህሌት
መርሐለት ሐዳስ፡ መቅደረት እንዴ
ትደቀበት ወመትነዛም እንዴ ሰነ
እግለ ትመጽእ መርሐለት ለትገብእ
በቃዐት ብንየት፡ ዳይ መደት
ሓድረት ክምቱ አፍሀመ።
ክል ሸቃላይ በቃዐት ምህነቱ
እንዴ ዐቤት፡ ዝያድ መፍርያይ፡
በዐል ፍጥር፡ ወዕጹም እግል ልግባእ
በራምጅ ተእሂል አፍይሖት፡ እተክምሰልሁመ ምስል ሃይበት ሽቅል
እበ ትገብእ መዓወነት እት ዐቦት
ሸቃለ ለሰዴ በራምጅ ሰርገሎት ምነ

አውለውየት ለልትሀየብ በራምጅ
ክምቱ አብርሀ።
እተ
እጅትማዕ፡
ተቃሪር፡
አፍረዐት፡
መትነዛም
ሸቃለ፡
ዕላቃት ሽቅል፡ እዳረት ወማልየት፡
ሸቃለ አንሳት፡ ተእሂል ወጠወሮት
መቅደረት አዳም እተ-ክምሰልሁመ
ዕላቀት ካርጅየት ትቀደመ ወተሀደገ
እቱ።
ሙሽተርከት፡ ፍገሪት በራምጅ
ተአሂል ዓባዮት ወአስነዮት እዳረቱ፡
’ ፡ ውፋቅ ሕበር ፈዓልየቱ እግል
ትትአከድ፡ ዕላቀት ምስል ምሓብር
ምህናት እግል ትተረድ፡ መሐለኪት
እብ ደረጀ አሳሲ ምሓብር፡
ፈደሬሽናት
ወኮንፈደሬሽን፣፡
አደቀቦት ምሓብር አሳሲ፡ ሕፍዘት
ዲብ
ኮንፍድራልየት
ሽቃለ

ለሀለ ለመድ ሽቅል፡ አፍይሖት
መትነዛም ለልብል ወብዕድ አርእስ
እንዴ ሀረሰው አራእ ወአፍካር
ቀደመው።
እምበል እሊ፡ ሓድረት ሓለት
መንጠቀትነ፡ መርሐለት ሽቅል
ሐዳስ፡ ዲብ ቀድየት ሽቅል
ወወቀይ፡
ሽቅል
መስተቅበል
ወዶር ምሓብር ምህናት፡ አህምየት
ምስትርሓት ዲብ አካን ሽቅል፡ ዲበ
ልብል አርእስ ለትዳለ ሰሚናራት
ወመሓደራት እግል ሙሽተርከት
ትሀየበ።
ክልኣይ
ርቱብ
እጅትማዕ
መጀልስ መርከዚ ኮንፍድራልየት
ሸቃለ ኤረትርየ ዲብ ደንጎበ፡ ናይ
ሰነት 2019 ኤታን ሽቅል እንዴ
አፍገረ ተመ።

ሀይአት ፖሊስ ኤረትርየ እጅትመዕ
ትወዴ
ንክሀሉ ለኢወጅበነ ጀራይም፡ አትባዳይ፡

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

ቃእድ ፖሊስ ኤረትርየ ኮሎኔል
መሓሪ ጸጋይ፡ ዲብ ክለ ወጠን ዲበ
ሀለ መራክዝ ፖሊስ ምስለ ሸቁ
ዝያድ 150 ቅያደት፡ እተክምሰልሁመ
መስኡሊን
ዳፍዖት
ጀራይም
ወተሐቂቃት ሀድገ።
ዲብለ ዮም 18 ጃንዋሪ ለገብአ
እጅትመዕ፡ ኮሎኔል መሓሪ ጸጋይ፡ ዲበ
ቀደመዩ ተቅሪር፡ እት ዳፍዖት ጀራይም
ወብቆት፡ ፈድሖት ክቡድ ወቀሊል
ጀራይም፡ እት አንቅሶት ብቆት ለገብአ
ጅህድ፡ እተ ክምሰልሁመ ዕላቀት ሸዐብ
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ወፖሊስ እግል ትደቀብ ለትሰርገለት
ወራት ወእት ካድም ሕበር ለትረከበት
ፍገሪት ተውዴሕ ፋዬሕ ሀበ።
“መርከዝ ፖሊስ ለኢለአትካርም
ሽቅል እዳረት ቱ” ለቤለ ኮሎኔል
መሓሪ፡ ዲቡ ለልትርኤ ፍድብ ወድዕፍ
ሱረት ፖሊስ ለሸርሐ ሰበት ቱ፡ ምስል
ምህነቶም ለገይስ አግቡይ መትከባት
እግል ለሀሌ እግሎም እንዴ አትፋቀደ፡
እተ ትሰርገለ ሽቅል ዕዉት ሐመደ።
ስታት 2019 እበ ከስስ ህዬ፡ እብ
ፍንቲት ዲበ ከም ሙጅተመዕ እግል

አርቡዕ 23 ጃንዋሪ 2019

ረሽወት፡ ተዝዊር፡ ጥልም፡ ቅሽሽ፡ ስርቅ፡
ቀጭፍ፡ ቀትል፡ ወምን ቃኑን በረ
ላተ ትጃረት፡ ብቆት ትራፊክ ወምን
ተራፊክ በረ ላተ ብቆት፡ እንዴ ረከዘ፡
እግል ልትከረዕ ወትፋደሕ መሻረከት
ሸዐብ ለትትአከድ እቡ ወራታት እግል
ልግበእ ክምቱ አፍሀመ።
ሙሽተርከት እብ ጀሀቶም፡
ለስታት እት ፍዕል እግል ልውዐል
ለሰዴ አፍካር ወአረእ ቀደመው።

ገጽ

2

4ይ ክፋል

ሼክ ዐሊ ለዐሳክር አሰልፍ
ጸብጠዉ ወሐር ለዕምሩ ገብእ
ረአው ሐቆ መደት ዐተቀዉ።
ክምሰል ጠለቀዉ፡ ፈጅራተ ምነ
አካኑ አስክለ ኣ’መ ለዐለ መዲነት
ገዳረፍ ተሀርበበ። ሀደፍ ሄራሩ
ህዬ አስክለ እት ግንራሪብ በሐር
እንክር ምፍጋር ጸሓይ ለዐለ
መዳይን ሱዳንቱ ለዐለ። ሰበቡ
ከበር ናይለ ብጉስ እሎም ለዐለ
እንክር ምውዳቅ ጸሓይ እንዴ
ኢገብእ፡ እንክር ምፍጋር ጸሓይ
ወእብ ፍንቱይ ባካት ዐይተርበ
ህለው ለልብል ስርባቢት ሳሜዕ
ሰበት ዐለ።
ሐቆ ናይ ገሉጅ ከበር ላኪን
እብ ሰበት እሎም ምሔርበት እሎም
ለገብአ ልግበእ ከበር ኢረክበ።
ለእለ ወደ እንዴ ወደ ምን ገዳረፍ
አስክ ቦርሱዳን ወምኑመ አስክ
ቶከር ወመራፊት እንዴ ጌሰ ዲበ
ለሐዝዮም ለዐለ ምሔርበት እግል
ልብጸሕ ወምኑመ ሕዱድ ኤረትርየ
እንዴ አተ አስክለ ከበር ሰኒ እግል
ለአምጽእ እሎም ብጉስ ለዐለ
ስካን ዙለ እግል ሊጊስ እብ ልቡ
ስታቱ አፍግረ። ሼክ ዐሊ እሎም
ሙናድሊን ቶም፡ ምን ምፍጋረ
እት ምውዳቀ ወምን ቅብለተ እት
ግብለተ ክምሰል ልትሐረኮ እት
ደሚሩ ኢበይአ። እምበል እረክቦም
ህዬ ብዕድ ሕሳብ ኢመጽአዩ።
ክምሰል በዐል መዋዕድ ህዬ አስክ
አድብር ሳሕል ወአግዳም በሐር
እግል ሊጊስ ወእግል ልሕዘዮም
ሌጠ ትባደረ።
ሼክ ዐሊ ሄራሩ ይአትካረመ።
እት ገበይ እግለ ሳደፈዩ ለገብአ
ልግበእ ነፈር እብ ብስር ልትሰአሉ።
ክሉ ቀደሙ እግል ልዋጅሁ
ለቀድር ተየልል ሰኒ ልትአከድ
ምኑ። እት ቀደሙ ለህለ ዐዶታት
አው መዳይን እተየ ክምሰል ህለ
ዲብ ልትሰአል ወእት ለአተንትን
ልሄርር። እት ገበዩ ኦሮ ሔልፋይ
ገበይ ክምሰል ትከበተዩ “ወድ ሰብ
ገዳረፍ ቀረብኩወ ማሚ?’’ ዲብ
ልብል ትሰአለዩ። ለሔልፋይ ገበይ
ህዬ፡ “ዐቢ እለ አዜ ላተ ያረይ
ታርፈትከ ለህሌት ሕድት ተ፡ ሰኒ
ቀረብካሀ’’ ዲብ ልብል ክምሰል
በልሰ እሉ፡ እግል እሊ ከበር እሊ
ሼክ ዐሊ ሰኒ ፈርሐ ወትረይሐ።
ለድዩር ወፋትር ዐለ ገሮቡመ
ትፋሰሰ ወዝያደት ሒለት ወሰከ።
እግለ ምን ቅብላት ለአጭረዋሬሕ
መረበዓት ገዳረፍ እግል ለአንጽር
ህዬ ምን ቅብላት አቅመተ።
ላኪን ህሙል እንዴ እንቱ አመተ
ኢተአመረት ለኢሐስበዩ ሀድፍ
ተሃደፈዩ።
ፍንጌሁ
ወፍንጌ
መዲነት ገዳረፍ ለዐለ መሓዝ ኒል
ርኢሁ ይዐለ። ለነሀር አስክ ዐንቀሩ
እንዴ ትመለአ ዲበ ጥሉቅ መሓዝ
ለመም ዲብ ልብል ልውሕዝ ዐለ።
ሼክ ዐሊ ላኪን እሊ ይዐጅበዩ፡
እግልሚ ምን ነሀር ለተዐቤ
ወትፈይሕ በሐር እብ አምዋጀ
ሰበት ለአምር፡ በዲር ዲብ በሐር

ዔ ር ባ ይ ቼ

ዙለ አምዋጅ ዲብ ሳጥር ለሐምስ
ለዐለ ሐማሴናይ ወቀዋሴናይቱ።
እብሊቱ ህዬ እግለ ዲበ ጋድም
ለፋዬሕ ለምም ለዐለ ውሒዝ
መደረት ለአጀሬ እቼ እንዴ ቤለ
ኢሐስበ ወሰኒ ቀበዩ ወእባሁ ቀሚሱ
ወስርዋኑ እንዴ ሻመከ እግሩ እተ
ወሒዝ ተረብ አበለየ። ኦሮ እኩይ
ለረአ ሱዳኒ ላኪን አርወሐት
እግል ለአድሕን እት ልትፌተት
መጽአዩ ወእት ገነና ሕሊል እንዴ
ገብአ፡ “ያዞል እንታ መጅኑን?’’
እንዴ ቤለ አትፈዐዘ እቱ። ሼክ
ዐሊ ላተ ህግያለ እናስ ሰኒ እግል
ልስመዐ ኢቀድረ፡ ለጀጀሕ ልብል
ዐለ ወሒዝ ፍንጌ ክልኢቶም
ሰበት አተ እግል ለአትፋህሞም
ኢቀድረ።
ሼክ ዐሊ እት ምግብለ ወሒዝ
እንዴ ገብአ ምን አተቅበለ ለእናስ
እደዩ ናይ አቅብል እሻረት እት
ለሀይብ ወእት ዋሼ ክምሰል
ረአዩቱ ለፈሀመዩ። ሐቆ እሊ
ዲበ አካኑ እንዴ በጥረ ሐስበ ግረ
እግል ለአቅብል ህዬ ሐረ። ላመ
ልትሀራሀር ለዐለ ነፈር አተንፈሰ።
“ገበይ ምስል ወድ ዐድ ተሐይስ”
ክምሰለ ልትበሀል ህዬ ጎማትለ
እናስ ሰምዐ ወለ እናስ እብ ገበይ

ኤረትርያይ በዐል ድካን ረክበ።
ስዒድ ሰኒ ትከበተዩ ወተሐደረዩ
ወዲብ ደንጎበ ድካኑ እንዴ
ደብአ ሐብሬ ለረክብ ዲበ አካን
ወአንፋር ነስአዩ። ህቶም ህዬ አስክ
ከረ ዛበጠ ነስአው። ዛበጠ ኦሮት
ምነ ዲብ ሱዳን ለዐለው ሙነዘማት
ቅዋት አሸዕብያቱ። ላኪን ሼክ
ዐሊ አዜመ ኢቀስነ፡ እግልሚ ህቱ
አስክለ ዲብ መካትብ ለዐለው
አንፋር ጀብሀት እንዴ ኢገብእ፡
አስክለ ስለሕ ራፍዓም ለዐለው
ሙናድሊንቱ
ኣምም
ለዐለ።
ለረዪም ወኢልትወሔ መስል ለዐለ
ሄራሩ ህዬ እትጀህ ጸብጠ ዲኢኮን
ኢትከለሰ።
ሼክ ዐሊ ምን ሰልፉ እንዴ
በትከ ሰበት ትበገሰ ምነ ኣ’ሙ ለዐለ
ሀደፍ ግረ ለበልሱ ሴመ ይዐለ።
እምበል ሞት ምን ሀደፉ ለከርዑ
ክምሰል አለቡ ህዬ ሸክ ኢወደ።
እግል እሊ መባጥሩ ወሽዑሩ
ለእንዴ ትከለለው ልትሃጀኮ ምስሉ
ለዐለው 15 ለገብኦ ጅማዐት
እብ ሸፋግ ፈሀመዉ። ሑዳት
አምዔላት ሐቆለ ዓረፈ ህዬ፡ እግል

ወቅሮረ እግል ትብጸሕ እብ እገር
ገበይ ሳምን እብ ግዲዳቱ። እሊ
ወክድ እሊ ለበዐለ መኪነት ምስሉ
ኦሮ ሕሹም ወእግል ሕሽመት
ሸዐቡ ለትወከለ ነፈር ጽዕን ክምሰል
ህለ ለአምር ዐለ ኢመስለኒ።
ሼክ ዐሊ ላተ ረአሰ መኪነቱ እበ
ሕፍን ካቤት ቶከር እት ልትሃጸፍ፡
ምነ እንክረ በሐር ለሄሬ ለዐለ
ሸማል ዝያደት ለትወለደ ወዐበ
እቱ ምድሩ ዙለ አትፋቀደዩ።
ለምን ረዪም ልትረኤ ለዐለ
አድብር ወምን ቅሩብ ለዐፍዩ
ለዐለ እብ ጨበል ኤተቢት እንዴ
ትከመረ አክል ዐነክል ለገብእ
ድበብ፡ ለፋይሕ ወመከለስ ለአለቡ
ለመስል ጋድም ቶከር ዲብ ለዐፌ፡
ለምድር ወእበ መካሪተ አርድ ዲብ
ልትዐጀብ ረአሰ ሎሪሁ ገጽ ቀደም
ልትፌተት ዐለ። አክለ ገጽ ቀደም
ጌሳተ ለእት ሓዚሆም ፍሩር ለዐለ
ሔዝየት ሕርየት ላቶም ምሔርበት
ለረክበ መስል እቱ ዐለ። ክሉ
ለአውሳፋቶም ህዬ ክምሰል ወናብ
እት ገጹ ትካየለ እሉ። ለበዲር
ዲብ ዙለ ለአምሮም ለዐለ ፍራስ

ብዕደት ክምሰል ገይስ ወደዩ፡ ሐቆ
ክልኤ ምዕል ህዬ መዲነት ገዳረፍ
አተ።
ሼክ ዐሊ መዲነት ገዳረፍ
ክምሰል አተ ዲብ ባካት ኦሮት
ምስግድ ለዐለ ዕዛል-ዕጨይ እብ
ስምጡ ክምሰል ገብአ፡ ፈጅራተ
ጸሓይ እብ ብሶቱ አድመዐቱ።
ለድቅብት ጸሓይ ገዳረፍ ክምሰል
ለለዐቱ ህዬ ድማን ወድገለብ
አቅመተ። ክሉ ረአሱ እብ ሰበቱ
ለልትአየስ ነፈርመ ኢረክበ። ሐቆ
እሊ ለሸዋሬዕ እግል ልትዐዴ
አምበተ። ለእብ ጽልመት ወአምዋጅ
በሐር ለኢበደ ሼክ ዐሊ ገዳረፍ
እንዴ ወሐጠቱ ንየቱ ሓጨረት
እቱ። ለኬደዩ ወለ ኢኬደዩ አካናት
ትቀወ እቱ። ተዐልወጀ ላኪን ደለ
እሉ ረክበ ነፈር ዲብ ልሰአል
ወለአተንትን ዲብ ደንጎበ እግል
ኦሮ ስዒድ ብሮሕ ለልትበሀል

ልንድኡዉ ክምቱ ትዋፈቀው።
ሰበት እሊ አስክለ ሀ’ሙ ወቀልቡ
ሳልባም ለዐለው ምሔርበት እግል
ሊጊስ መንገአት ትከሰተት እሉ።
ሼክ ዐሊ እግለ ቀደሙ ልታከዩ
ለዐለ ረዪም ደርብ ምስለ ገብአ
ልግበእ መታክል ወመገማጪት
ወለትሳድፍ ብቆት እግል ልመርሽ
እቱ እብ ድግማን ገለድ በይአ
ወቆሉ አትሐደሰ።
ምን ገዳርፍ ቦርሱዳን፡ ምን
ቦርሱዳን ህዬ አስክ ቶከር ሳፍር
ለዐለ ሎሪ ትጸዐነ። ምኑመ እበ እት
ሒን አውሉ ድበዕ ዳሊ ወዲብ
ሒን ሐጋዩ ዲብ ሰቦት ለልትበደል
ባዶብ ቶከር በጽሐ። ለመርበይከ
ትቀዌ እቱ ባዶብ ቶከር ምግቡ
ክምሰል በጽሐው ለምድር ክሉ
ረአሱ ትቀወ እቱ። ሐቆ ቶከር
መራፊት ወምን መራፊት አስክለ
አጥራፍ በሐር ለህለ ከረ ዐጊግ

ሙናድሊን ሕርየት አክለ አስኮም
ጌሰ ህቶምመ መርሐበ እት
ልብሎ ልትከቦቱ ለህለው መስለ
እቱ። አትዋየነ፡ ተሀገነ ትሰራበበ
ወትሰፋለለ ሀንደገት ልቡ ትረፈዐት
ወትከሬት አትቃመተ ወአተናሰ
ድማን ወድገለብ ትዋለበ ላኪን
ህለው ገብእ ሚ ኢህለው ዲብ
ልብል ትሸከከ ወትገራገመ።
ምን ምኖም እግል እርከብቱ እት
ልብል ህዬ ደሚሩ ዐርገ ወትከረ፡
ላኪን እሊመ ብዙሕ ኢትሻቀለ
እቡ “ተረርፎም ምን እረክብመ
ዐውቴቱ እግልዬ፡ ያሬት ተረርፎም
እረክብ” ቤለ እብ ደሚሩ፡ ምን
ሐዲስ።
ሼክ ዐሊ እት በሐር ስርቤብ
ወሰፈላል ናይለ ምሔርበት ሽሙም
እት እንቱ፡ አመት አለቡ ለሰዋግ
እግለ መኪነቱ እንዴ አብጠረ፡
“ወድ ሰብ ከላስ ሕነ ገበይነ
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ብዕደትተ ወእንተ እንሰር ትከሬ”
ቤለ ከአመረዩ። ሼክ ዐሊመ ክመ
ንፉዝ ምነ ረአሰ ሎሪ ተረብ እት
ምድር ቤለ። ላኪን እት ከደን
እብ ሃሉ ወአዳም ለአለቡ፡ ድማን
ወድገለብ ምን ተአቀምት መርበይከ
ለኢልትአመር እቱ ባዶብ ጸሊም
ሌጠ! ሼክ ዐሊ ዲበ አካኑ እት
ልትዋለብ መኪነት ዕሳስ ዲብ ሰመ
እት ፌርቅ ምፍጋር ጸሓይ ገጸ
እንዴ ወዴት ክባባይ ሸንከት ዐጊግ
ገብአት ምኑ። ሐቆ መደት ህዬ፡
ሮየ ምን ዕንታቱ ተሐበዐ። ሼክ
ዐሊ ዲበ ባዶብ ጸሊም እብ በይኑ
ረአሱ ዲብ ልትዋለብ ተርፈ።
ሼክ ዐሊ እተ አካኑ እት
እንቱ ድማን ወድገለብ ልትዋለብ
እንዴ ዐለ፡ እበ ሰዋግለ መኪነት
ሕቡሩቱ ለዐለ መርበይ እት
ልሄርር ወልትዋለብ ሐቆ ከም
አንጎጋይ ወአትኣሳር ምን ቅብላት
ኦሮ ረሺዲ እብ ገመሉ ምን ጀሀት
ቅብለት አስክ ግብለት እት ገይስ
ረአ። እብ ሸፋግ ዲብ ለአሳድር
ወልስዔ ህዬ ምንቀደም ከርፈዩ
ወእግል ልስደዩ ወምስሉ እግል
ሊጊስ እቡ ተሐሰበዩ። ምነ እግል
መኪነት ዳፍዑ ለዐለ ነወል ወለዐል
እንዴ አዜደ ክምሰል ደፍዐዩ ህዬ

ምስሉ አስክለ ኣ’ሙ ለዐለ እትጀህ
መራፊት ተሀርበበ እቡ።
ሐቆ ሄራር ብዙሕ ምነ ትኩም
ወሸካኒ ለልውሕል ድበብ ቶከር
እንዴ ትባለሐ ዲብ ምድር ጽኖዕ
በጽሐው።
ለምድር
ክምሰለ
ድዋራት ዙለ መስለ እቱ ነፍሱ
ህዬ ፈቴቱ። ዕጨይ ህጭም
(ዕልዲብ)፡ ነኣይሽ ከተክት ዐቅበ፡
ሰሮብ ወግንድዔ ክምሰል ረአ እቱ፡
ዝያደት ነፍሱ ትረይሐት እሉ።
ደሚሩ ርዮሕ ዲብ እንቱ ህዬ፡
አዜመ ለእት ሓዚሆም ፍሩር ለዐለ
ጅማዐት ትዋሰፈው እሉ። ዲብ
ኦሮ ሕሊል ዲብ ቀበትለ ሻፍቅ
ድበዕ እንዴ ገብአው መርሐበ
ዲብ ልብሎ ወልትከቦቱ ትካየለው
እሉ።
ልተላሌ . . .
ገጽ
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ሽቅል
ሕሽመት
አዳም ምን ሔዋን
ዕርፍ እት ፍንጌ ሽቅል እግል

እግል
ለፈንትዩ ወአዳም ለወድዩ ሽቅል
ቱ። እብሊቱ ሽቅል ሕሽመትቱ
ለእንብል።
ሽቅል
ወተራር
ለትፈናተ ክምቱ ላኪን እግል
ትትአመር ለበ ጋሪትተ። ሐቴ እም
ዕያል ምዕል እብ ሪመ እምበል
ዕርፍ ወግሳይ ቀዳም እንዴ
ኢተአሰፌ ሓር ተአነብት ገአት
ምን ገብእ፡ ምን ቅያስ ወለዐል
እግል ትትዐብ ቱ። ወራተ ታመት
ጋመት እንዴ ገብአት እተ ዲብ
ሀመት እግል ትካርያቱ። ሀመትመ
እብ ተረተ ናይ መዳፈዐት ሒለተ
እንዴ አትሐወነት እብ ሕማማት
ቀሊል እግል ትትዐብቱ። አጊድ
እንዴ ሐዬት ምኑ ክም በዲረ
እት ሽቅለ ዋቅየት እንዴ ገብአት
እግል ተአፍሬ ኢትቀድር። እለ
አሽቃለ ወመስኡልያተ ብዙሕ ላቱ
አንሳይት ምን ሽቅል ወዐሊ ዲብ
ስካብ ወዕርፍ ሌጠ ግብኢ እንዴ
ቤለ ለመክረ ኔፍዓየ ኢኮን። እት
ሽቅል ሌጠ ለልሀልታመ እግል
ደሐነ የሐስበ። ትሽቄ፡ ሽቅል
ለአከብር ድኢኮን ኢልሀይን ላኪን
ዲብ ተዓርፍ ልግበእ። ዕርፍ እት
ፍንጌ ሽቅል እግል ዓፍየት ምን
ገብእ ወወቀይ ሰኒ ኔፍዓይት ተ።

ሰርገል ናይ ሽቅል ሰኒ ሰኔት
ክምተ እብ ዕልምመ ለልትአመን
እቡቱ። ሐቴ እም ዕያል ምን
አዳላይ ነብረ እት ነዳፈት፡ ነፍሰ
ዕርፍ እንዴ ኢተሀይበ እት
ክድመት መጅተመዕ ለጠልቡ
ዋጅባት ክም ሀይደት ወሞት እብ
ክሉ እግል ተዐሬ ምዕል እብ ሪመ
እት ክድመት ሀሌት። እሊ ክሉ
እምበል ዕርፍ እግል ተአትምሙ
ትቤ ምን ገብእ፡ ወራተ እግል
ትስለጥ ወትስፌ ኢኮን። ህታመ
እብ ራሐት ወፈይገት እግል
ትሽዐር ኢኮን። ዕርፍ ንስአት
ህዬ፡ ኢኮን አዳም ለኤታን ሽቅሉ
እት እዴሁ፡ ለእምበል ትእዛዝነ
አስክ ሀሌነ ዲመ ለሸቄ ከፈፍል
ገሮብናመ ልትነፈዕ እበ። እግል
መሰል፡ ልብ እብ ሐያትነ አስክ
ሀሌነ ምን ሽቅል ዑሩፍ ርእያሙ
ለኢነአምር ክፈል ገሮብቱ። ሕነ
ምንመ ይእንሽዕር እቡ፡ ልብ 50፡
70፡ 100 ሰነት የምክን ዝያዳሁመ፡
እብ ሐጫር ዲብ እለ እዲነ አስክ
ሀሌነ እምበል ዕርፍ ኢኮን ለሸቄ።
እት ክታብ፡“ሕሳል ዓፍየት” ዝኩር
ክምለ እንረክቡ፡ ልብ ምነ እለ
ሸቄ ውቀት ለእለ ለዓርፍ መደት

ወተራር
ጅርበት
ትፈይግ ትሸሬሕ።
ለሓልፈን።

ትረይም።
“እለ ከፎ ትገብእ?” ትብሎ
ምን ተሀሉ፡ እተ ረከብናሁ ክቱብ
እሹር ክምለ ሀለ፡ ልብነ ፍንጌ ክል
ህንዳገት ምህለቲት ለዓርፍ። ዎሮ
ስነት አዳም ለበጽሐ ነፈር እት
ውቀት ዓዲ ልቡ ዲብ ደጊገት 72
ዶል ለሀንድግ፡ ፍንጌለ ህንዳገት
ቀዳሚት ወሓሪት ህዬ ምህለት
ነስእ። አማንተ፡ ልብነ እት 24
ሳዐት ላሊ ወአምዕል ሸቄ፡ ምናተ
እተ 24 ሳዐት ለሸቅየን ክም
ትጀመዐየ ሴዕ ሳዐት ሌጣ ተን።
ለተርፈየ 15 ሳዐት ዲብ ዕርፍ

ዐምሳት ወዓፍየት አንያብ
መብዝሕነ ጅነ ክም ትወለደ
ሐቆ ስስ ወሬሕ አንያብ ክምሰል
ለአበቅል ነአምር። ምናተ አንያብ
ለክልቀቱ በዲር ዲብ ከብድ እሙ
ታመትተ። ጅነ አንያቡ ወአልሓዩ
ምን ሰለስ አስክ ስስ ወሬሕ ናይ
ዕምስነ (ሕነት) እግል ልትበኔ
ወልትጠወር ለአነብት። እለ እንዴ
ኣመረት አንሳይት እግል ትውለድ
መትዳላይ ትወዴ ሐቆ ህሌት
አው ሓነት ሐቆ ህሌት፡ ዓፍየተ
ወዓፍየት ናይለ እት ከብደ ለሀለ
ዐለቅ እግል ትትዐቀብ ዓፍየት
አይናበ ወአፉሀ እግል ተአክድ
ወጅበ። ክል አንሳይት እግል
ትዕመስ በርናምጅ ሐቆ ወዴት ዓም
ሓለት ዓፍየተ ወእብ ፍንቱይ ናይ
አፍ ወአንያብ ከሽፍ ታምም እግል
ትውዴ ትትመ’ከር።

አፍ-እም አሲድ ለሸቁ ባክቴርየ
እግል ለሀሉ አለቦም። እተ
ልትወለድ ጅነ መደረት እግል ሊዴ
ሰበት ቀድር፡ አፍ እግል ልቅዴ
ወምን አንያብ ዕሽዑሽ እግል ልንጌ
ምህም ቱ።
 እት
ወቅት
ዕምስነ
ቅያስ ሆርሞናት ሰበት ልትወቀል
አረር ዕስር ልትርኤ። እሊ እንዴ
ኣመረት ዐምሳት አንያበ ወአፉሀ
ሰኒ የአንደፈቱ ምንገብእ ለመእረር፡
ባክቴርየ እንዴ አትፋረ ዕስር እብ

እት ውላደ ተእሲር እኩይ ሀለ
እሉ። ምነ አግደ ለልትሀደግ ሀዬ
ጅነ ተሐት ሜዛን(ቅንጩብ) እግል
ልትወለድ ቀድር። እሊ መስል ጅነ
ሀዬ ሒለቱ ዲብ ዳፍዖት አምራድ
ግድዕት ሰበት ትገብእ ዕበያቱ
ብዙሕ ተዐብ ለሀሌ እተ።

ረክስ ልትደመዕ።
 አንያብ እት ወቅት ዕምስነ
ልትበለዕ አው ህዬ ለዐሽዕሽ ልትበሀል
እንሰሜዕ እንገብእ። ለዐሽዐሾት እብ
ዕምስነ እንዴ ኢገብእ እብ ኢረኪብ
ነዳፈት ለመጽእቱ። ዐምሳት ዕስረ
እብለ ሆርሞናት እግል መእረር
ቅሎዕ ክም ገብእ ሐቆ ኣመረት ምነ
ፉፊት እት እንተ ትወድየ ለዐለት
መራዐየት አፍ ወአንያብ እብለ
ዜደት እግል ተአንድፍ ክምበ
እግል ትኣምር ወእት ዐመል እግል
ተአውዕል ሌጣቱ ለበ።

እሊ እት አፉሀ ለልትረኤ
ረክስ ወዐሽዐሾት እበ ሌጠ ክም
ኢደዌመ እግል ተኣምር ሰኒቱ።

ወእብ ቅያስ ካፍየት መትመዋን፣
• ውላድ እንዴ ኢትወዴ
እግል ትዕመስ ክም አመመት
ታምም ከሽፍ ውድየት፣
• ለልአትሐዜ ጅንስ ወቅያስ
ቪታሚናት ወመዓድን ንስአት፣
• ራትዐት
ነዳፈት አፍ
ልምደት

ዐምሳት ምን አረር ዕስር
እግል ትትሰለም ለትሰዴ
ሐብሬ
•

ሙነት መአዛታተ ታምም

ዐምሳት ምን ሸንከት
አንያብ እግል ተአክዱ
ለወጅብ
 ለትፋረቀ አንያብ ሐቆ
ሀለ ዲበ በዲረ እንዴ ኢትዐምስ
ክም ልትመለእ እለ ቲዴ።
 አፍ
ወዕስር ዐምሳት
እግል አረር ቅሎዕ ሰበትቱ፡ ዝያደት
እግል ልንደፍ ሀለ እግሉ።
 ስራይ ለተሐዜ
አከይ
ዓፍየት ሀሌት እተ ምን ገብእ
አጊድ ምን ትሳሬ ለሔሳቱ።
ሰበቡ ህዬ፡ ዐምሳት አንያበ እግል
ትሳሬ ሐቆ ሐዜት መጋሲት እግል
ልጥዐም እለ ኢቀድር። ህቱ ሌጠ
ኢኮን፡ እብ ሰበብ ዕምስነ ደቅጥ
ሰበት ለህሌ ወደለ ገብአ ደወ እግል
ትንሰእ ለሓለተ ሰበት ኢትሰሜሕ
ሳረዮተ ኢልትወጤ፣
 ምን ለዐል ክሉ ህዬ ዲብ
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ነፈር ዕርፍ እንዴ ነስአ
ዲብ ሽቅል አክለ ትበገሰ እብ
ለትደቀበት ሒለት ለሸፍገ ወለሰፈ
ሽቅል ለአገዴ። ለእት ፍንጌ ሽቅል
ትትነሰእ መደት ዕርፍ ሳዖታት
እግል ትግበእመ ደሩሪ ኢኮን።
ቀመት አደሐ አው እት ፍንጌ
ሽቅል ለተአስተሬሕ እተ መደት
በርመጆትመ እግል ነፍስ ሒለት
ሐዳስ ክም ዘርእ እተ ብዝሓም
ምን ተጅርበቶም ልትሃገው። ሐቴ
ኤልያኖር ሩዝቨልት ለትትበሀል
ዲብ ዋይት ሃውስ 12 ሰነት ለሸቄት
መስኡለት፡ ለሽቅለ መትዕባይ ወእብ
ድቀት ፈከሮት ለለሐዜ ዲብ እንቱ
እንዴ ኢትመሽግ ወኢትትሀኬ
ለስኒን ከአፎ ዋቅየት ዲብ እንተ
ክም ሓለፈቱ ዲብ ትደግም
ክእነ ትብል፡ “ገሌ ጋሻይ እግል
እትከበት ገአኮ ምን ገብእ አውመ
ለአዳልየ ከሊመት ህሌት እዬ ምን
ገብእ፡ ሰልፍ እት ክርሲ ጣፌሕ
አክል-ሕድ እንዴ አማደድኮ
ዕንታቼ እንዴ አቀመጭኮ እግል
20 ደቂቀት ራሐት እነስእ” እት
ትብል፡ እብለ ገበይ እለ ራሐት
አክለ ነስአት እት ክሉ መፋስል
ገሮበ ሒለት ክም ትትዘረእ ወክም

እት ፍንጌ ሽቅል አስተርሖት፡
እት መስኡልየት እግለ ህለው
አውመ መካትብ ለጻብጣም ሌጠ
ኢኮን ለኸስስ። እት ወራት-ቤት ሀሊ
ወተጃረት፡ እት ሐርስ ሀሊ ወርዕዮ
እትለ ገብአት ወራት ዕርፍ ዲብ
ትነስኢ ሽቀይ። ብጣር ምን በዜሕ
እትኪ ግሲ ደይ፡ ግሳይ ምን በዜሕ
እትኪ እክርር ውደይ፡ ምትክራር
ምን አለብኪ እገርኪ እንዴ
መቅአኪ ሰኒ አተንፍሲ ወዓሳብኪ
አርሂ። እለ፡ ለእለ ትነስኢ ራሐት
ምን ሽቅልኪ ለተአነቅሱ አለቡ።
እብ ዕን መንፈዐተ ምን እንርእየ
ላኪን፡
ፍክረት ሐዳስ እግል
ተአምጽኢ ሽቅልኪ ለሔሰ እግል
ቲደዩ፡ ምን ተዐብ እግል ትድሐኒ፡
ሀመት እግል ኢትብየአኪ ወምን
ሀመት ለተኣትዩ ገሀይ ወሕማም
ደቅጥ፡ ስከሪ፡ ጨቅጥ ዕንታት
በህለት ግላኮመ ወእሉ መስል
እግል ትድሐኒቱ።
ከምን ሽቅል ኢትትሀከይ
ወእት ተራር ኢትእተይ። ተራር
ነፍስ ለአትዕብ እት ሀለ፡ ሽቅል
ምስል ዕርፍ አተራታይ ዓፍየት
ወሰርገልቱ።

እለን ተሀደገየ ጋራት
እብ
ተአስትህል እት መዓለን አውዐለተን
ምን ገብእ፡ እብ ሰበብ ዐሽዐሾት
አንያብ ለመጽእ ረክስ ወብዝሔ
ዴራይ ባክቴርያታት ምን እም ዲብ
ጅናሀ እግል ልሰብቡ ለቀድር አዘ
ልውሕድ ወናይ ዳፍዖት ሒለተ
ዳፍዖት ትደቀብ።

ሙነት ሰኔት እግል ዓፍየት
ዐምሳት
• ቪታሚን “ሲ” እግል
ዓፍየት እም ምህም ሰበት ቱ እግል
ልትነሰእ ወጅብ፣
• ካልስዩም፡ እግል ዓጭም
ወዓፍየት አንያብ ኔፍዓይ ቱ፡ እም
ለትነስኡ ቅያስ ካልስዩም ሑድ
ሐቆ ገብአ፡ አንያብ ናይለ እት
ከብድ እም ለሀለ ዐልቀት እግል
ልትጠወር ምነ መዓድን ካልስዩም
ክዙን እቱ ለሀለ ዓጭሞታት እሙ
ነስእ። ለክዙን ካልስዩም እም ህዬ
ልውሕድ። እም ዓጽሞታተ ቀሊላይ
ወመትሰብር እግል ልግበእ ቀድር።
• እብ አሳስ እሊ፡ ሙነት
እግለ ልትወለድ ዐልቀት ልግበእ
ወአንያቡ ሰኒ ምህም ተ። አንያብ
ዐልቀት ሐቆ አንበቶት ዕምስነ እት
ፍንጌ ሳልሳይ ወሳድሳይ ወሬሕ(እት
ወቅት ዕምስነ) ልትጠወር። ሐቆ እሊ
ወቅት እሊ ገሮብ ጅነ ታምም ሽክሉ
ጸብጥ። እለ ምን ገብአትቱ ዐምሳት
ምን ራብዓይ አስክ ሳድሳይ ወርሐ
ካፊ ቪታሚናት “ኤ”፡ “ሲ”፡ “ዲ”
ወእተ ክምሰልሁመ ፕሮቲን፡
ካልስዩም፡ ፎስፎሮስ እግል
ትንሰእ ብእተ ለልትበሀል።

ዐምሳት እት በሰር
አንደፎት አፉሀ
ለትነፈዐ ሐብሬ
•

እብ
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ፍርሸት

ሓምለት ክልኤ ዶል እት አምዕል
አፉሀ ትአንድፍ።
• ለትነፈዕ እበ ፍርሸት ዕስር
ለኢተአዜ (ኢትጀሬሕ) ሓምለት
ወለትናስበ እግል ትግበእ፣ አይናብ
ለዐል ገጽ ተሐት ወአይናብ ተሐት
ገጽ ለዐል እንዴ ትመይጽ አካን
እንዴ ኢተሐድግ ለሀለ ተረርፍ
ነብረ ክሉ እግል ትንድኡ ወአፉሀ
ሰኒ እግል ትመጽምጽ ወጅብ።
ሐብሬ ምርዲት ምን በዐል ምህነት
እግል ትርከብ ሀዬ እግል ትሰአል
ወተኣምር ሰኒቱ።
• ሐቆ
ነብረ
አፉሀ
መጭመጮት
በታተን
እግል
ትትረሰዕ ለአለበ፣
• መአዛታት (ቅዘእ) ሰኒ
ለኢልሀይብ ነበሪት አፉሀ ምን
ኢትአረሴሕ እቡ ልትሐሬ።
ከእም ውላድ እንዴ ኢትወዴ
ታምም መርመራታት ናይ ክሉ
ገሮበ ወእብ ፍንቱይ ዓፍየት አፍ
እግል ቲዴ ለልትመከር እቡ ሰበብ፡
ህተ ዑፊት እንዴ ገብአት ጅነ
ዑፉይ ጀላብ እግል ተሀበናቱ።
ለህተ ትወድየ መራዐየት እግል
ውላዳማተ፡
ወለህተ
ትወድየ
ሀመሌ አው ለትከረዐ ግድዐት እት
ውላዳመ ስበት ተዐዴ አድመኖት
ደሐን ዐምሳት ጾር ክልናቱ።

ገጽ
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መሐመድ እድሪስ

ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ (ጀተኤ)
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 ምዕራፍ 21 ካትብ ህለ።
ከእግል ዮም 2ይ ክፈል እግል ንርኤ፦
ተንዚም
ጀብሀት
ተሕሪር
ኤረትርየ (ጀ.ተ.ኤ.) ጀላብ እስትቅላል
ኤረትርየ እግል ልናድል ዲብ
ሰነት 1961 ተአሰሰ። ቅያደቱ ምን
እስላም ወብርጀወ ንኡሽ ለመጽአት
እት ገብእ፡ ናይ ሰልፍ ተእዪዱ ህዬ
ምን ገባይል እስላም፡ እብ ፍንቱይ
ህዬ ምን ሰብክ-ሳግም ላቱ ሐሽምት
ምውዳቅ ጸሓይ ቀላቅሎታት ኤረትርየ
ለትረከበ ዐለ። ለሐረከት ምን ስሎሕ
ወጠንያይ (militant nationalism)
ለለሐልፍ ስያስያይ እትጀህ አው
መርበይ ይዐለ እለ። እብሊ ህዬ፡
“ናይ ዲን እንፍሳልዪን” እግለ ልብል፡
ሕኩመት አቶብየ እንዴ አንተሀዘት
እግል ጀ.ተ.ኤ. ምን መአይደተ እግል
ልክሮመ ለትጀረበት ሸክወት ዐለት።
ዲብለ ሰልፍ መሻረከት ክስታን
ኤረትርዪን ሕ’ዱድ ወእብ ሕርያንቱ
ለዐለ…
እሎም ናይ ሰልፍ ምሽተርከት
ክስታን ላኪን፡ ልብሎ ማርካኪስ
ወነገ፡ ዲብለ ተንዚም እግል ልንሸቦ
ኢቀድረው። ለአሳስ ንዳል ሸዐብ
ኤረትርየ ናይ ጠበቀት (class
struggle) እግል ልግበእ ቡ ለልብል
አፍካሮም ህዬ፡ ምስለ ናይ ተሐፍዝ
ወጠንየት ወእስላምየት እትጀህ
ሜርሐትለ ተንዚም እግል ልትመሳኔ
ኢቀድረ። ጀ.ተ.ኤ. ምነ ጨቢብ ናይ
ስያሰት መርበየ እንዴ ትባለሐት፡
እግል ብዕዳምመ ለትከምክም ፋይሐት
ወጠንየት ለሸምል፡ ዲብ ከርሰ ናይ
ስኒን ንዳል ክምሰል ገብአከ ጀብሀት
ሸዕብየት ክምሰል ትፈንቴት፡ እብ
ቃብል እሊ ህዬ ጀ.ተ.ኤ. እብ
ዕድውየት ልግበእ ወእብ ጽበጥ አሳሲ
ወወጠኒ ተቅዪር ክምሰል አምጸአት
ክምቱ ማርካኪስ ወነገ ሸርሐው። በገስ
ጀተኤ እስላምያይ ዐለ ለልብል ጌማም
ላኪን እብ ተማሙ ኢትከበተዉ።
ምን ክሎም ኬትበት፡ እግል
“እስላምየት” በገስ ጀተኤ ላቱ ስታር
አው ምስምሰ ለኢሐዘ እሉ ተከስቴ
ነጋሽ ቱ… ክእነ እንዴ ቤለ ህዬ
ሸርሑ፡ዲብለ ናይ ሰልፍ 10 ሰነት
ሀለዮትቱ፡ አግደ ተንዚም ጀተኤ
እግል ኤረትርየ፡ ምን ዛልም ሕክም
ክስታናይት አቶብየ ሐረሮትቱ ለዐለ።
ጀ.ተ.ኤ. ፍንጌ ክስታን ኤረትርዪን
ወንዛም አቶብዮ ላተ ፍንቲት
ኢወዴት። እግል ጀ.ተ.ኤ.፡ ክስታን
ኤርተርዪን ምን “መስተዕምራይት
ጠበቀት አምሐረ” ለፈንትዮም ይዐለ።
ጀተኤ እግል አርወሐተ፡ እግለ እብ
ዝያደት እስላምየት ዐረብየት ልብለ
ለዐለ ኤረትርየ እት ሐረሮት ለልትፈረር
ተንዚም እስላሚቱ ለሐስበየ። ዲብ ናይ
ሰነት 1970ታት ወ1980ታት ክቱብ
እሊ እሙር ሕጉር እስላምያይ ጠባዬዕ
ናይ ጀ.ተ.ኤ. እብ ጀ.ሸ.ተ.ኤ. ልግበእ
ወእበ እስላምዪን መአይደት ጀተኤ
እት ልትነከር ጸንሐ።
እግል ሩት ኢዮብ እንዴ አሸረ

ህዬ፡ ተከስቴ ነጋሽ፡ “ለጽጌዕ እስላም
ወጽጌዕ ዐረብ እግለ ዐለ እትጀህ
ጀ.ተ.ኤ. ለበቅለው ህዬ፡ ምስምሰ እት
ለአመጽእቱ ለለአመ እቡ” እት ልብል
ልተርጀጎ እተ።
ለሩት ኢዮብ ወዴቱከ ተከስቴ
ነጋሽ ለተርጀገ እቱ ፍክር፡ ጀተኤ ዲብ
ሰዳይት ዐረብ ለትዘለለ፡ ተኣምርተ
ናይ ዳይም ዐረብያይ ሜርሐቱ እንዴ
ኢገብእ፡ እብ ዝያደት ለዐለ እቱ ቴለል
ሰበት ቀሰብዩ ቱ..ለልብል ቱ። እብ
ተሕሊል ሩት፡ አቶብየ ተእዪድ ናይለ
ልትሐረረ ለዐለየ አፍሪቅያት ድወል
ዲብ ረክብ እግል ዐሚመ እት ረአስ
ኤረትርየ ተአክድ ሰበት ዐለት፡ ቅያደት
ጀተኤ እምበል ናይ ድወል ዐረብ፡ ዲብ
ብዕድ እግል ትጸገዕ ኢቀድረት።
ተከስቴ ነጋሽ፡ ምነ ሩት ኢዮብ
ለቴለቱ፡ ለእግል ተርጀገት ለልጥዕም
አፍካር እንዴ ፈንታቱ ክምሰልሁ
ለቤለ። ሰበቡ፡ ዲብ ቀበትለ ክቱቡ፡
ተከስቴ ነጋሽ እንዴ አምሸሸ ምኑ
ለሐልፈ በሀል ህለ። ሩት፡ ፍንጌ
ሜርሐት ጀተኤ ወድወል ዐረብ ሀለዮት
ናይ ሕበር እስላምያይ ንዳል ክምሰል
ዐለ እንዴ አትቀናጨብከ ለልትረኤ
ጋር ክምሰል ኢኮን ተሐብር። ምኑ
ወለዐል ላኪን፡ ፍንጌ ኤረትርዪን እብ
ዓመት ሰኒ ረዪም ወመሪር ፊቃዶ ናይ
ወራራት ዐረብ ወግብርነት ክምሰል
ህለ፡ ቅያደት ጀተኤ እሊ እንክር እንዴ
ከሬት እግለ ዕላቀት ክምሰል መወነተ
ትወዴሕ። እብ ህግየ ብዕደት፡ ናይ
ዐረብየት ሀውየት እንዴ ኢገብእ፡ ናይ
እስትራተጅየት መስአለት ተ ለናይ
ጀተኤ ጽጌዕ ድወል ዐረብ ጸቢጥ እት
ትብል ትሸርሑ ሩት።

ተከስቴ ነጋሽ እትሊ ጋር እሊ ጀተኤ
እስላምየት ወዌርሳይት አልራቢጠ አል
እስላሚየ፡ ጀሸተኤ ህዬ ክስታናይት
ወወራሲት መሕበር ሕብረት እንዴ
ገብአየ፡ ስያሰት ኤረትርየ ፍንጌ እሊ
ደያናት እሊ ህሌት ለትትበሀል ፍንቲት
ለትካፈለ ለኢልትዓሬቱ እግለ ልብል
አፍካር ለወዴሕ ቱ። ኤረትርየ ምን
አቶብየ እግል ትትፈንቴ ይዐለ እለ
ለትብል ቅራመት ለለአቀርብ እብ
አስሉ ኤረትሪ ለገብአ ኬትባይቱ ህዬ።
እሊ ለትበሀለ እት ደሊል ሳብት
ለአተንከበ እንዴ ኢገብእ፡ ዲብ ተሕሊል
ወጌማም ለተንከበ ሕካያት ወክላሰት
ቱ እግል ታሪክ ጀ.ተ.ኤ. ሰኒ ወአማን
ለተሐባለከ ለወድዩ። እግል ሐቴ
ሜዛነ ለዐቅበት ሕካየት እግል ለሓኬ
ለልትበገስ መትመራምራይ ህዬ ስዱድ
ዶል ሐቴ ህዬ ሰእየት ለለአበትክ አው
ለዳይግ (frustrating) ጀርቤ ቱ። ዲብ
ታሪክ ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ እግል
እስትቅላል እብ ቀለ-ቀሎ ለኢልትዋገም
ምዕራፋት ለጸብጠ ወአስክ እለ ፊቃዶሁ
ወቴልየቱ ለይአብደ ተንዚም ሰበት
ገብአ፡ እግለ ንዳል ገጽ ቀደም ለደርክ
ብቆዕ ጀዋንቡ ልግበእ ወገጽ ግረ
ለበልስ ነዋቅሱ እንዴ ትወደሐ እግል
ልቅረብ፡ እግል መስለሐት ታሪክ ሸዐብ
ኤረትርየ ወናይ ምስተቅበል አግማሙ
ቱ። ታሪክ ዲብ ከርስ ዎሮ እብ ወቅት፡
አካን ወደረጀት ፈዛዐት ሸዐብ ተእሲር
ለገብአ እቱ አው ለተሐደደ አጅወእቱ
ለገብእ። እሊ እት ወግም እንዴ አታ ቱ

ታሪክ ጀተኤ እግል ልትሀደግ ለቡ።
ዲብ እሊ ክቱብ እሊ አትሐዘዮት
ለቡ ሸይ እሊ እግል ልትመም
ኢኮን። አካን ወድዋር ፈያሐት ናይ
እሊ ክቱብ እግል ተፋሲል ሓከዮት
ሓለት ዐቦት ጀተኤ ሰበት ኢሰሜሕ
ቱ። ለእትሊ ልትበሀል ምስል ሀጊግ
ፈደሬሽን ለልትጻበጥ ገሌ ወራታት
ናይለ ተንዚም ላኪን፡ ዲብ ከርስለ
ታሪክ ጀተኤ እብ ዓመት ለለአቀርቡ
ተሐዲ እግል ልትረኤ ክምሰል ወጅብ
እት ጌማም እግል ልእቴ ኔፍዓይ ቱ።

መትአሳስ ጀ.ተ.ኤ.

ጉንተር ሽሮደር ለልትበሀል ወድ
ጀርመን መትመራምራይ ወመአክባይ
ታሪክ በሀል፡ ምን 1988-1990 አስክ
ሱዳን እንዴ ጌሰ፡ እግል መብዘሖም
አስክለ ወክድ ለሀይ እብ አርወሐቶም
ለዐለው መአንብተት ግድለ ስለሕ
ሸዐብ ኤረትርየ እንዴ ረክበ ሃድግ
ምስሎም ዐለ። ሐቴ ታመት ሱረት
ለተሀይብ ሐብሬ እግል ለአክብ ህዬ
ቀድረ። ኬትባይ ምስል መልሂቱመ
ዲብ ሰነት 1997 እግል ገሌ ምነ
ሽሮደር ለትሰአለዮም ዲብ አቅርደት
እንዴ አከበ እግል ልትሰአሎም
በክት ረክበ። እት ፍንጌ እሊ ክልኤ
ዝክርያቶም ፈርግ ብዙሕ ሰበት ኢህለ፡
ወለ ናይ ሽሮደር ልሰዕ ምስል ታመት
ዓፍየቶም ወፊቃዶሆም እት እንቶም
ሰበት ገብአ፡ ዲብ እሊ እግሉ ዝያደት
እንዴ አፍየሕነ እግል ንትነፈዕ እቡ
ቱ።
ተእሲስ ጀ.ተ.ኤ. መትአንባት
ግድለ ስለሕ ሸዐብ ኤረትርየ ምን
ሐቴ ዔማት ወሑቡር መሕበረ
ስያስት ተጃርብ ለትበገሰ መስል
ገብእ። እብ ፋዬሕ ልትረኤ እት
ህለ ላኪን ክምሰልሁ ኢኮን። ሰበቡ
ሓለት ተእሲስ ጀተኤ
ምን ልውሕድ ሐምስ
ለትፈናተ ተእሲራት
ወተጃርብ እበ ዐለ
እሎም
ኤረትርዪን
ልትሰርገል እት ህለ፡
መትአንባት ንዳል ህዬ
ናይ ኖሱ አስሉል እት
ልተበዕ ሐቆለ ጸንሐ
ሐሬ ዲብ ጀተኤ
ሰበት ተሓበራ ቱ።
ለ ሐ ም ስ
ተእሲራት መትአሳስ
ጀተኤ እሊ ለተሌቱ። አወላይ፡ ለናይ
ሰነት 1952 ሰውረት መስር ናይ
ጃምዐት አልአዝሀሪ ናይ እስላማይ
ተእሲር ለሐቅፈ ሐሽም ኤረትርዪን
ደረሰ ዲብ መስር፡ ካልኣይ፡ ለእድሪስ
መሐመድ ኣድም ለመርከዘዩ ናይ
ሰነት 1940ታት ወ1950ታት ስያሰት
ኤረትርየ፡ ሳልሳይ፡ ለምስል ሀጎጋይ
ሐረከት ዲብ ጀ.ተ.ኤ. እበ ገዐዘው
ዐናስር ለመጽአ ናይለ ሐረከት ረአይ
ስያሰት ወምስጢራይ ወራታት፡
ራብዓይ፡ ለእብ ዑስማን ሳልሕ ሰቤ
ለትመረሐ ናዩ ፍንቲት ለዐለት እሉ
አግቡይ መጽእ ናይ ስያሰት ወደያነት
ተጃርብ፡ ሓምሳይ ህዬ ለናይ ጄሽ
ሱዳን ክምሰል ዓድዪን ወድሁራም
ድባጥ እንዴ ገብአው እበ ከድሞ
ኤረትርዪን ዐሳክር ለትከወነ ሐሽም።
እብ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ እንዴ
ትመረሐ ግድለ ስለሕ ለአበገሰት
ጀሀት ምስል ገሌ ምን እሎም እት
ለዐል ለተሀደገው እብ ለትፈናተ
ቅያስ ልቃኣት ምንመ ዐለ እቱ፡ ናይ
ኖሱ ታሪክ ወመበገስ ሰበት ቡ፡ እብ
በይኑ ምን ልትሸረሕ ልትፈደል።

ኤረትርዪን ደረሰ ዲብ
መስር
ዲብ ሰነት 1952 ንዛም ፋሩቅ፡
ጀነራል መሐመድ ነጂብ እበ
መርሖም ድባጥ ጄሽ መስር እንግላብ
ገብአ እቱ። እሊ ሐሬ እብ ማርሒት
ጀማል ዐብደልናስር ለአንተሸረት
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ጀነራል መሐመድ ነጂብ

ሰውረ ዐረብያይት ቅያደት፡ ምንኬን
መስር ወድወል ዐረብ፡ ዲብ ክለ
አፍሪቀ ወድወል ሳልስ ዐለም ቀልብ
ወምራድ ዝሉም ገባይል ሰሐበት
ወቀስቀሰት። መስር ምግብ ስሕበት
ናይለ ተዐገብነ ለልብሎ ወተቅዪር
ለለሐዙ አፍራድ ወመጃሜዕ ሰበት
ገብአት ህዬ፡ ብዝሓም ውላድ ካርጅ
ተሐደረት። እት ፍንጌ እሎም
ብዝሓም ህዬ፡ ኤረትርዪን ዐለው።

ጀማል ዐብደልናስር
ዲብ እሊ ወክድ እሊ ገሌ
ኤረትርዪን እስላም እግለ ዲብ መደት
እንግሊዝ ወመትአምባት ፈደሬሽን
ለዐለ ንዛም ተዕሊም ክምሰል፡
“ተዕሊም ኩፋር” - ናይ ሙናፍቂን ዲብ ሰቁቁ እግል ውላዶም መንዕዎም
ዐለው። ገሌ ምን እሊ መኔዕ እሊ
እንዴ ሀርበው ዲብ መስር እግል
ልድረሶ ለለጅአው ገበኦ እት ህለው፡
ሰር ህዬ፡ ዛይድ ናይ ዲን ተዕሊም
እግል ልርከቦ ለጌሰው ዐለው። እብ
ጀሀት ብዕደት፡ ዲብ መደት ፈደሬሽን
እግል ኢተት ዲብ ካልኣይት ደረጀት
እግለ ልትሀየብ እምተሓን እብ
ፍንቱይ ዲብ ቀላቅሎታት፡ ሰኒ ሕዳም
ደረሰ ሌጠ ለሐልፎ ሰበት ዐለው፡ እሊ
ዲብለ ተሌ ሰኖታት ለትረአ ትንከር
ዐለዮ ሽባን እስላም አስክ መስር
ዝያደት ኬለመዩ።
ዲብ መአንበት ሕምሳታት፡
ብዝሔ ናይለ እብ ገበይ አልቃህረ
ለአቱ ለዐለው ደረሰ ዲብ በዜሕ
ወመሓግዞም ዲብ ዘይድ ጌሰ። እብሊ
ህዬ፡ ሐቴ ናይ ደረሰ መሻክል ለታቤዕ
ሐል እግል ተአምጽእ ለትጀርብ
ጀሀት ሰበት አትሐዜት፡ ዎሮ መሕበር
አው ናዲ ከወነው። ሐሬ እብ ናይ
ስያሰት ተእሲራት አስክ ፈዬሕ ህዬ፡
ዲብለ ሰልፍ እስላምያይ እትጀህ ዐለ
እሉ።
ልተላሌ . . .
ገጽ
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ምህሮ መፍትሕ መስተቅበል
ውላጄ አውኪራም እሊ እዋን
እሊ አወላይ ሰር-ሰነት እግል
ተአትምሞ ዲብ እምትሓናት
ለትትረከቦ ዲቡ ወቅት ቱ።
ከእምትሓናት ኬር ሊደዩ እግልክም
እንእሻለ።
ሕነ ለቀዳምያም “ያረቢ ዲብ
እምትሓን ኢትኣቴኒ” እንብል
ዐልነ፡ አዜ ህዬ ዘበን አምጽአዩ
መዳርስ መጸ ከዲብ እምትሓናት
አጀኒትነ እንዴ ደሐርነ እን’ነድእ
ህሌነ ጀለጀላሉ። ሕነ ክምሰል
እሊ ናይክም እምትሓናት ዕልም
ወተጠውር እብ ተክነሎጂ ነአምር
የዐልነ። ለዎሮት ለምኑ እንፈርህ
ወዲብ ረቢነ ንትድዔ ምኑ ዐልነ
ህዬ፡ እምትሓን እዲናቱ። እዲነ እብ
መራር እንዴ ትመቅረሐተነ ከዲብ
ባልሖት ናይለ ሳድፈነ መሳድድ
እግል ኢንእቴ ምኑ እንፈሪህ ዐልነ።
አዜመ ለሀይ ላቱ ረቢ ልክለአናቱ።
ወእሊ እምትሓናት ናይለ ዕልም
ወተጠውር ህዬ ረቢ ልስዴክም
እቡ ውላጄ አውኪራም። ዮም
ለኢተዐለመ ፍክሩ ሌጠ ኢኮን
ለለዐውር። እደዩ፡ እገሩ፡ ዕንታቱ
ወክለ ሐያቱ ተ ለተዐውር። ኣቤ

ገሌ ምን መባልስ ላባም
• ሐምደኪ ሾከት! እስእን እግል እትጋሬ ክምሰል ብዬ አድረስኪኒ።

ሒለት ዶል ተሀይበኒ ፍክርዬ ኢትንሰእ፡ ዐውቴ ዶል ተሀይበኒ
ህዬ፡
አደብዬ ኢትንሰእ ምንዬ። (ነጂብ መሕፉዝ)
• እንዴ ኢሸቄ፡ ፍሬ ለልትጸበር ወአምር እንዴ አለቡ ለልትከበር፡
ኣክረቱ በሮርሐት ተ። (አልቃድ አሚር)
• ሐቆ ፈሀምከ አድርስ ወሐቆ ረከብከ ሀብ (ማያ ኣንጌሉ)
• ብዕዳም እግል ተአስኔ፡ እሰልፍ እግል ኖስከ ግበእ! (ኤርነስቲ)

ምን በዲሩ ለሐፍዝ ወከድም እግሉ
ለዐለ፡ አዜመ ኢልትወጸዕ ዲቡ።
ምን በዲር ለኢከድመ ህዬ፡ ሕፍዝ
ትሩድ ወክድመት ለሐዜ ምኑ።
አዜ ገድም ዲብ እምትሓናት ሰበት
ህሌክም ክእኒ-ወክእኒ ውደው
ኢኮን ለተአትሐክም። ለትዐወተ
ከፍገሪት ሰኔት ለአምጸአ- አዜመ
እግለ መጺእ ካልኣይ ሰር-ሰነት
ክምሰለ ቀዳሚቱ ወምነ ወለዐል
ልክደም። እብ ለትፈናተ አስባብ
ንቀጥ ድሁር ለአምጸአ ህዬ ክምሰለ
‘ምን ቅሩብ ወድቀ ምን ጸሌዕ
ደሐነ’ ለትትበሀል፡ ምን ቅሩብ
ዕንቁፍ ሰበት ሀለ፡ እግለ መጺእ
ሰር-ሰነት መሀሮቱ ሰኒ ወአማን
እንዴ ሰደየ ልክደም። ውላጄ
አውኪራም ምህሮ መፍትሕ ሐያት
ቱ። ዮመቴ ዲብ እዴክም ሀለ፡
ተረዶ ዲቡ ወትነፍዖ ምኑ ፈጅር
መስተቅበልክም እግል ተአብርሆ።
ዋልዴንክም ወሕኩመት ክሎም እብ
እግልክም ተሐይስ ከድሞ ህለው።
እለ ፈጅር ለኢትረኩበ ክድመት
ዮም ትነፍዖ ምነ። ወለሕርያን ዲብ
እዴክም ሀለ።

ገሌ ምነ ለለአትዐጅብ ሐዋድስ ዐለም

(ኣጋሰ ክሪስት)
• ያረቢ ለዓለሚን! ማል ዶል ተሀይበኒ፡ ለውቀት ኢትንሰእ ምንዬ፡

ዮመቴ እዲነ እለ እልግለ ትርኡ
ህሌክምተ፡ ክለ ዲብ ክሎሊት
መሽረፈት እንዴ ተሐየበት ዕልም
ተክነሎጅየት እንዴ መልከየ እቡ
ትትሰወግ ህሌት። እለ ዘመን እሊ
ዲብ እብ ዋጅብ እንዴ ተዐለመ
መጦሩ ለየአሳደረ፡ ፈጅር ዲብ
ደራባት እንዴ ተርፈ መተቅብላይ
ምን ቃብል እግል ልግበእ ቱ።
ምስል ፍክሩ ዲብ እንቱ ለኢከድመ
ህዬ፡ እብ ሕርያኑ መተቅብላይ
ጸሩ ገቢእ። ከእሊ ክሉ መታክል
እብ ድራሰት ሌጣቱ ለልትባለሕ።
ድራሰት ምነ ለተአነብተ አምዕል
እብ ዋጅብ እንዴ ጸበጥኩመ ለእግሉ
ትደርሶ ትፍህሞ ወምኑ ወለዐል
አክትበት ብዕድ ቀርአክም ምን
ገቢእ አምርክም ፈይሕ። ክምሰለ
ላሊ ወአምዕል ዲብ ልትመራመሮ
ወአክለ ምድር ጸብሓተ ከ ሓጀት
ጀዲደት ልምህዞ ለህለው፡ እንትመ
ክምሰልሆም ወምኖም ወለዐል
እግል ትግብኦ ትቀድሮ። ክሉ
ወድ-በንኣደም ረቢ ሐቴ ከልቀዩ፡
ለፈርግ ዲበ እንወድየ ክድመት
ቱ ለመጺእ። ከአዜመ ውላጄ
አውኪራም፡ እምትሓናት ሰር-ሰነት

• ዲብ አወላይ ሐርብ እዲነ ዲበ እት ፍንጌ እንግሊዝ ወፈረንሰ ለገብአ ሸፍ፡ ለለአትዐጅብ ጋራት ሳደፈ።
ዲበ እት መሳፈት 5 ኪሎ ምትር እግል 365 አምዕል ለገብአት መሳበገት ሐርብ ምን ክልኢቱ ለእንክር 1.5
መልዩን ዴሽ አረይ ገብአ።
• ለዐቢ መብነ ሲን ዎሮት ምነ እት ዐለም ለለአትዐጅቦ ጋራት ቱ። እሊ መብነ እሊ ምን 220-206 ቀደም
ሜላድ ለትሸቀ እትገብእ፡ እት መደት መልክ ኲን ሺ ህዋንግ እንዴ አንበተ፡ ዲብ መደት ሚንግ ዳይናስቲ ለተመ
መብነ ዐጃይብ ቱ። ሪም ናይ እሊ መብነ 8,851.8 ኪሎ ምትር ገብእ። ለመብነ ምን ጸብኢት ናይለ እግል ሲን
ለልትሓደደ ክምሰል ከረ ሞንጎልያ ላተን ዐዶታት እንዴ ትበሀለ ለትሸቃ ቱ። እሊ መብነ 6,259.6 ከፈፍል ናይ
ሰዋትር ህለ እግሉ። እሊ መብነ እሊ እግል ልትበኔ ሰኖታት ረዪም ለነስአ ወእግል ብንየቱ የም-አለቡ አዳም
ለትጀለፈ እቱ ናይ ዐጃይብ መብነ ቱ። ሰበት እሊ፡ እብ ዩኔስኮ ዲብ ስጅል ለኢልተምተም ውርስ ዓዳት እንዴ
ትሰጀለ ዮመቴ ማል ዐለም ጋብእ ሀለ።

መራዐየት አንያብ አግሩዝ ወአጀኒት
ምልዕራፍ 12
ሕቃብ/መተንከብ
(Braces)

ሕቃብ አው መተንከብ ሰኒ
ለኢበቅለ አንያብ እግል አርትዖት
እንዴ ትበሀለ ለትመሀዘ ኣላት ቱ።
ዲብ አንያብ መትሸንካይ ወመትከዋን
ረአስ ሕድ ሐቆ ለሀሌ አው እግል
ኢልሳድፍ እብ በዐል መቅደረት
ለገብእ ፍንቱይ ሓጃት ቱ። እተ

ክምሰልሁመ ዓድየት ለኢገብአት
ገበይ ንክሸት እግል አስነዮት፡ ብቅለት
ሰኔት ወራትዐት ናይ አንያብ እግል
ተሀሌ ለነፌዕ በሰር ቱ።
ሕቃብ/መተንከብ ዲብ እስዉ

ዕምር እግል ልትአንበት ወጅብ?
መብዝሑ ዶል እሊ ሕክምነ እሊ
ለአትሐዜ ገብእ? ሚ ዶል እግል
ለአንብት ሀለ እግሉ? ለልብል ሰኣላት
እብ ዋልዴን ቀርብ።
መብዝሑ ወቅት አከይ-ብቅለት
ዲብ አጀኒት ኖሰ እግል ትሰኔ አው

ትትረተዕ ትቀድር። እግል መሰል፡
እት አንያብ ንእሽ ለልትርኤ ፈትሃት
ዓዲ ቱ። አከይ-ንክሸት ወዲብ
አድሕድ ኢበይእ ናይ አንያብ ጅነ
ልሰዕ ወድ ክልኤ አው ሰለስ ሰነት
እት እንቱ ልትርኤ። ምን እሊ ወቅት
እሊ እንዴ አንበትከ እግል ዋልዴን
ምክር እግል ልትሀየብ ቀድር። እብ
ሐኪም አንያብ ለገብእ ወራታትመ
እግል ለሀሌ ቀድር። እብሊ ቱ፡ ጅነ
ምን ንእሹ ዲብ ሐኪም አንያብ
እግል ልትርኤ ሀለ እግሉ ለልትበሀል
እብሊ ቱ።
እብ አሳስ ለገብአት መታብዐት
ሐኪም አንያብ እግል ልውደዩ
ለቀድር ሐቆ ወደ፡ አሲር ለልአትሐዝዩ
እብ ሸፋግ በሰር እግል ልግበእ እግሉ
ቀድር።
መተንከብ/ሕቃብ ነከክ እንዴ
ለዐቤ ዶል ገይስ፡ እብ ፍንቱይ ህዬ
ምን ዕምር ስስ አስክ 10 ሰነት ገብእ።
አንያብ ዕብ ክም ዋጅብ ብቅለት
ለልአተሞ እቱ ወቅት፡ ጅነ ምን
12-13 ሰነት ክምሰል ወዳ ቱ። እብ
ፍንቱይ ኒብ ከልብ እንዴ ትበቅል
ዶል ትሸብብ አንያብ እግል ትእሰሩ
ለሔሰ ወቅት ቱ።
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እት ወቅት ሰልፍ አንያብ
ዕብ ክፉእ፡ ፈትሃት ወጠልፍሐት
እት እንቱ በቅል። እብ አሳስ እሊ
ዋልዴን አንያብ ወልዬ አው ወለቼ፡
ገዝፈ፣ ትሸተተ ወለመስሉ ሰኣላት
ለአቀርቦ። እሊ ላኪን ለልአትሻቅል
ኢኮን። ለአንያብ ወእብ ፍንቱይ
አንያብ ከልብ ክምሰል በቅለ ኖሱ
ልትረተዕ።
አንያብ እግል አርትዖት ለገብእ
አሲር ጅነ ምን ወድ 12-13 ሰነት
ዶል ገብእ እግል ልትአንበት ወጅብ።
ምናተ፡ ዲብ ዐባዪመ እግል ልግበእ
አርቡዕ 23 ጃንዋሪ 2019

ቀድር። ዲብ ዐባዪ እግል ልርተዕ
ለነስኡ ወቅት ላተ ረዪም ቱ። እሊ
ወቅት እሊ ዐጭም ነከክ ትሩድ
ሰበት ቱ፡ እት ረአስ አድሕድ ለበቅለ
አንያብ አው ጥልፍ አካን እግል
ልርከብ ለገብእ ሰጢጥ፡ ሒለት አው
ህዬ ደቅጥ ወዴ። ሰበት እሊ እብ
ሸፋግ ዲብ ሐኪም አንያብ እግል
ሊጊስ ሀለ እግሉ። ምን ዕምር ስስ
ወሰቦዕ ሰነት ዲብ ሐኪም ጌሰ ምን
ገብእ፡ ዲብ እስዉ ሐኪም እግል
ሊጊስ ክምሰል ወጅቡ ሐብሬ እግል
ልርከብ ቀድር።
ገጽ
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ሰራይር በሐር ወስያሐት
ዕርዲ ኢሰያስ
መሽሮዕ ስያሐት እት እቅትሳድ
ዐድ እበ ቡቱ ዶር ውቁል፡ “ተናን
ለአለበ መአሰሰት” እት ልትበሀል
ልትሰሜ። እብ አሳስ እሊ ለትፈናተየ
ዐዶታት ( እብ ፍንቱይ እተ እት
ዐቦት ለልትረከበ) እግል እሊ ጋር
እሊ ምን ወክድ እት ወክድ እት
ለዓብያሁ ገይሰ ሰበት ህለየ ምኑ
እግል ልትረከብ ለቀድር መክሰብመ
እብ መጆቡ ልትወቀል ህለ። እሊ
ህዬ ለህሌት እግለን መቅደረት
አስኩ መርብያሀ ሰበት ህለያቱ።
እግል ስያሐት ለለአትናይት
ጋራት እብ ለትፈናተ አስሉብ
እግል ልቅረብ ምንመ ቀድር፡
ወህበት ጠቢዐት ላቱ ርዝቅ ናይ
ሐቴ ዐድ ላኪን እብ ብዝሔ
አፍገሮት ማል ለኢልሐዜ እብ
ግብአቱ፡ ለዐድ ኣውመ ህዬ

ምን ሔልየት ዐድ ትማርያም ስልማን ወድ መስመር እግል
መሐመድ ወድ ሽከር ለቤለየ ሕላየት እግል ንርኤ፡
እትገብኦ፡ እንዴ ትፈረገው ዲብ
ዕዳገ ስያሐት መጃግረት እግል
ልግብኦ በክት እግል አጥፍሖት
እብ ሕኩመት ኤረትርየ ለትነስአ

አስሉብ ስያሐት እብ ለትፈናተ
አብሳር እግል ልቅረብ ለቀድር
ምንማቱ፡ ዝሕረት ጠቢዐት ሐቴ
ደውለት ላኪን ማል ብዞሕ እግል

አሚን ገደቦ ነፍሱ ሀይብ ወማሉ
እት ሐረምዝ ዕኬሪ አዳም አበ አክሃሉ
እት ሐዮታት ሀንዳሲ መን ሀይቦ ቅታሉ
ረበዕ ለገረት ደላቅም ዘገ መልክ ህዳሩ
እሱር እግል ጠላቁ ወግቡር እግል አፍጋሩ
ኣም ልብል ወጃርጃር ሐየት ቱ ረአስለ ቅታሉ
ምን ለአከርር አስሀለት ቱ ወዓጅ ቱ እብለ ብጣሩ
ውጹር ሕለቦ ወሖጸ እግል አፍታሉ
እት ሚ ዕለት ሀሌኩም እምበል እሊ አትገሃሩ
እንፈርሆ ዲብኩም እሊ እናስ አጠሓሩ
እሱር ላቱ ለጠልቅ ወፋግር እንቱ ሓባሉ
ወጥሉቅ ላቱ ለትአስር ለረቢ ምንዲ አምረ እሉ
እብሊ ክሉ ክም ሐመደዩ ህዬ ምን ጥልበት ጠለቀዩ።
እምበል እሊመ ስልማን ወድ መስመር እግል መሕሙድ ወድ
መሐመድ ለቤለየ ሕላየት ክእነ ትብል፦

ምጅተመዕ እብ ቀሊሉ እግል
ልትነፈዕ እቡ በክት ለለሀይብ ቱ።
ዲብ ኤረትርየ መትናየቲ ስያሐት
ለገብኦ ለትፈናተው ወአሀምየት
ዐባይ ለቦም አካናት ለመድ ለሀለው

ምስዳራት ወሽቅል ሑድ ኢኮን።
እሊ ምስዳራት ወሽቅል እሊ ምስለ
ብናቱ አርዛቅ ሐቆ ልጀምዖ፡ ሰእየት
ለቡ ወባርህ ምስተቅበል ዐድነ እብ
ዋዴሕ ለልአርኤቱ።

ተአፍግር እተ ለኢትጀብር ሰበት
ገብአት፡ ለዐድ አውመ ለምጅተመዕ
እብ ቀሉሉ ምን መጃል ስያሐት
ለህለ መካስብ እግል ልርከብ ባብ

ወድ ከንቴባይ ግሬነት ውሉድ እበ ሱሰቱ
እብ መሐርጋ ቱ በአወ መን ፈርሐ እለ ሺመቱ
ለገባር ኢቀድረት ክል ቤት ጸብጠ ገረቱ
ቤት አስገዴ ኢገመ ደብአ ዲበ መንገአቱ
መርከብ ህንዲቱ መምባዬ ኣይተት እንተ መበሽረቱ
ወርሕ ዐስር ወራቤዕ ሰብዐት እንቶም ማርሐቱ
ፍጉር ናይር ቱ መምባዬ ሽእግ እንቱ ለሀይደቱ
ጸጋይ አማናት ከፋክፈ ዝሕረቱ
ወሓጥር አማናት ሔር ለካሪ ነፍሰቱ
ለልአርሔ ቱ። እት ኤረትርየ ብዞሕ
ሓጃት እግል ስያሐት ለትወጠ
ወለልስሕብ አካናት ወምህም
ለገብአ ለመድ ምንመ ህለ እሎም፡
እንዴ ትፈረገው
መትናየቲ ስያሐት ላቶም አርዛቅ
እብ ቀሊሉ እግል ተአሌልዮም
ወዲብ ሐጪር ወክድ ብሐስ እንዴ
ወዴከ እቶም ዲብ ዕዳጋ እግል
ትበድሎም ለልትቀደር ምንመ
ኢኮን፡ ምስል ወቅት ወኣጥፍሖት
ብንየት ተሕትየት ወመጠዋር
ጃንብ ስያሐት ላኪን እግለ ህለ
አርዛቅ ስያሐት እግል አትሐሶሳይ
ለልአተቅድር በክት ለለሀይብ ቱ።
እሊ ክእነ ምንማቱ፡ ለአሳስያም
መትናየቲ ስያሐት እንዴ ትበሀለው
እብ ቤጽሐት ለልትገንሖ ወእብ
ቀሊል እግል ልትፈረጎ ለልትቀደር
አርዛቅመ ህለው። ገሌ ምን እሎም
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አርዛቅ እሎም ክምሰል ተእሪካይ
ውርስ፡ ለመድ ወዐዳት ምጅተመዕ፡
እስትራተጅያይ መካሪት አርድ፡
ናይ ጠቢዐት አርዛቅ ወለመስሉ
እግል ልተምተም ቀድር።
ዲብ ናይ ጠቢዐት ወፍጥር
አርዛቅ እንዴ አንተበህነ ሐቆ
እንርኤ
ክልምሰል
ብዝሔ
መክሉቃት ወድዋር ላቶም አርዛቅ
ዲብ መትናየቲ ስያሐት ዐባይ
ተረት ለቦም አግደ አርዘቅ ሀለው።
ብዝሔ መክሉቃት እግል ልከምክም
ለቀድር ብዞሕ ምንማቱ፡ ዲብ እሊ
ናይ አዜ መውዶዕ እግል ልትሽረሕ
ለአትሐዜ ለሀለ ላኪን፡ እግለ ክፈል
ብዝሔ መክሉቃት ለገብአ ሰራይር
ገብእ እት ሀለ፡ እብ ፍንቱይ ህዬ
ዲብ ሐቴ ምን አርዛቅ በሐር ላቱ
ሰራይር ለረከዛቱ።
ልተላሌ…
ገጽ
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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 ወልዐል ዶል ገብእ ከምን ሸበት እብ በነ እት ሸበት እብ መስኡልየት
ዕየለ 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 ወጼወይቱ እንዴ ሐስበ ውላድ ሳልሕ እግል
ልዓቤ ምኑ ለልትሐዜ ሓጃት ወተጃርብ ሐያት ምን ቀዳምየም እንዴ
ወርሰ እት ውላዱ እግል ልአርእዩ አስሉብ እንዴ በርመጀ እቡ እግል
ልሄርር ቡ።
ከእግልዮም እት ሰፍሐት ሸባብ እሊ ክቱብ እሊ ለከስስ 1ይ ክፋል
እግል ንቀድም እግልኩም ቱ፡ ቅራአት በኪተት ትግበእ እግልኩም እት
እንብል ለሐምስ ሳልፋያት ንቃጥ እለን ለተልያ ተን።
1. ለትወድየ ሓጀት ኣመሮት፡ 2. ምን ቅያስ ወልዐል ውላድከ
ኢፍትየት፡ 3. እት ሐያት ውላድከ ተአሲር እግል ለሀሌ እግልከ ቡ፡ 4.
ምስል ውላድከ ለገይስ አግቡይ ዕበያት ተሌ ክምሰልሁመ 5. ቀዋኒን ቤት
አፍገሮት ለልብል ጽበጥ እትለ ሐልፈት ጥብዐት ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ
ርእያም ዐልነ። እትለ ናይ ትብዐት ህዬ ለተርፈየ ሐምስ ንቃጥ እግል
ንርኤቱ ህትነ ህዬ እለን ለለተልያተን 6. ሕርየት ውላድከ ታብዖት፡7.
መባጥር ለሀሌ እግልከ፡8. ረሐመት ለአለቡ ጀዘ ምኑ ትደገግ፡9. እሙር
መምርሕ መተላይ ወ 10. ውላድከ እብ ሕትራም ትከናከኖም ለልብል
ቱ ከቅራአት በኪተት።

6. ሕርየት ውላድከ ታብዖት
ውላድከ
ምን
ቅያስ
ወልዐል መምርሒታት ውድየት
ኢልአትሐዜካኒ፡
እሊ
ዶል
ትወዴ ህዬ ናይ ኖሱ ለአምር
ጠባይዕ እግል ልጠውሮ አሳስ
ከሬ እግሎም ህሌከ በሀለት ቱ።
ሰበት እሊ ውላድከ ሕርየት ለቦም
ወእበ ክም ልሽዕሮ ውድየት
ወአትናየቶት ምህም ሽቅልከ
እግል ልግበእ ቡ። እሊ ዶል
ወዴ ህዬ ርሖም እግል ልመቅርሖ
ወልመርቡ ለልአቀድሮም ጠባይዕ
እግል ልጠውሮ ሰድዮም።
ሰበት እሊ እግል ውላድከ
ምን ቅያስ ወልዐል ሕርየት
ወምንቅያስ ወልዐል መምርሒታት
ኢትሀቦም። እግል ውላድከ ሕርየት
ሂበት እግል ውላድከ ምን እዴ
እግል ልፍገሮ ውድየት ምስለ
ለልአጻቡጡ ዋልዴን ሕዳም ኢኮን፡
እንተ ክም ሻብ አብ ላኪን ምን
እሊ ፈሀም እሊ እንዴ ትባልሐከ
ውላድከ እብ ሕርየት ክም ለዐቡ
እብሊ ህዬ ደማነት ኖስ ለመልኮ

ሳልሓም እግል ቲደዮም ዶርከ
እግል ትቀድም ህለ እግልከ።
7. መባጥር ለሀሌ እግልከ
ለትሀይቡ
መምርሒታት
ለልትባደሎ ወክል አምዕል ለልርሁ
ገብአው ምንገብእ፡ እት ውላድከ
ለኢክቡት ጠባይዕ አውመ ኣቲፋግር ለገብአ አደብ እግል
ልጠውሮ ላዝም ቱ፡ መስኡልየት
እሊ ልጠወር ለህለ ጠባይዕ ህዬ

እንታቱ። ሰበት እሊ እግል ውላድከ
አደብ ወዐገል ለአደርሶም እንዴ
ትቤ ለአፍገርካሁ መምርሒታት
እብ ገበይ እግል ልተለዉ እንተ
ለሻብ አብ ምን መባጥርከ እንዴ
ኢትፈግር ክል ኢነት እበ እግለ
ነዘምከ እግሎም ገበይ እግል
ልሄሮ እት ቆልከ ወሽቅልከ ሳብት
ግበእ።
8. ረሐመት ለአለቡ ጀዘ
ምኑ ትደገግ
እት ሐንቴ ለገብአ ልግበእ
ቴለል አጀኒትከ እብ ገበይ ጃእረት
እግል ትጃዝዮም አለብከ። እንዴ
ትዛበጠው ወትጃዘው ለልዐቡ
አጀኒት፡ ምስል መሳኒቶም ናይ
በአስ ወአከይ አደብ እግል ለአርኡ
ለሰድዮም ቱ።
እብ ዕምር ለተመው ዶል
ገብኦመ አከይ ጀዘ ክም ዝባጥ
ለመስል ምኑ እግል ንድሐን ብነ፡
እብሊ ለዐበው አጀኒት ፈጅር
ክምሰልሁ እግል ሊደው ለሰድዮም
ጠባይዕ ሰበት ጠውሮ። ሰበት እሊ
ዝባጥ ወብዕድ ሽቅል ሒለት
እንዴ ኢትትነፈዕ እንተ ክም ሻብ
አስሉብ ፍንቱይ እንዴ ተሌከ እብ
ረሐመት ወልባብ ውላድከ ዓቤ።
9. እሙር መምርሕ መተላይ
ለሔሰው ዋልዴን ለልትበሀሎ
ውላዶም እግል ልብጽሑዉ
ለልሐዝዉ ሀደፍ እንዴ ከረው
አስኩ ምስል ለልሄሮ ቶም። እሊ

እግል ልትበጸሕ ህዬ እት ዓበዮት
አጀኒቶም መንተብሂን ወሰብ
ክድመት ቶም። ምስል ዕምር
ወደረጀት ተዐሊሞም አጀኒቶም
እት ጌማም እንዴ ኣተው ውላዶም
እግል ልተለዉ ለቦም መምርሕ
እት ለሀዩቦም ልሄሮ።
ለእግሉ ለሀዩቦም መምርሕ
ኢመታላይ ህዬ ሚ ተአሲር እግል
ለአምጽእ እቶም ክም ቀድር

ወለኢጸበርካሁ እግል ልግበእ
ሰበት ቀድር መደጋግ ለአትሐዜከ
እቱ።
እብ ረሐመት ከናከኖም
ትቀደረ ምንገብእ ህዬ ህቶም
ለልትረይሖ እበ ሰንዐት ውዴ
እግሎም። እበ ገበይ ለእንተ
ትከናከኖም ተ እግል ብዕዳምመ
ክምሰልሀ እግል ልትከናኮኖም
ቱ። እት ቀደም ብዕዳም አንፋር

እብ ዋድሕ ለሐቡሮም ቱ፡ ሰበት
እሊ ውላድከ እግል ልሄሮ እቡ
ለወጅብ ዋድሕ መምርሕ ሀቦም፡
እንተ ለአፍገርካሁ መምርሕ
ዶል ከይዶ ህዬ እግል ልምጽኦም
ለቀድር ጀዛመ እብ ዋጅብ ሀቦም
ቱ።
10. ውላድከ እብ እሕትራም
ትከናከኖም
አዳም ለእግሉ ዘርእ በትክ።
ሰበት እሊ እግል ውላድከ
ለውጅቦም እሕትራም ወምህም
መትከናካን እት ወዴ እግሎም
ዓብዮም። ክምሰለ እግል አዳም
ብዕድ ለትሀይቡ እሕትራም
ወእህትማም
ሀቦም።
እንዴ
ንየትከ አስለምከ እብ ሂገ ዕግል
ወአደብ ተሃገዮም ረአዮም እብ
ሀዳአት እንዴ ሰምዐከ ሐሽሙ
ወበሊስ ሰኒ ሀብ እቱ። ረአዮም
ኢትቅበቡ እሎም ህቶም ለልሀዩቡ
ረአይ እንተ ለይአንተበሀከ እቱ

ናይከ ትምሳል እት እንቶም
እግል ትርከቦም ቱ እብ ሽቅሎም
ወፍክሮም። ሰበት እሊ እንተ ክም
ሻብ አብ ውላድከ እብ ረሐመት
ወእሕትራም
እብ
ከናክኖት
ዓብዮም። ፈጅር ለሔሰው አዳም
እት እንቶም እግል ትርአዮም
ወትትረየሕ እቦም ቱ።
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዕልማይ ሐቀይቅ እብ ክሱስ ወለት አንሳይት
ሰሬረት ወሸረክ
ሐቴ ሰሬረት እት ተአንገዋጌ
ወእት ትትለቀም እት ባክ ሸረክ
በጽሐት ልትበሀል። ከዶል ለእለ
ርኤቱተ ክምእነ ቴለቱ፣ “ምነ
ገበይ ሰኒ ሽንኩይ ምን እርኤከ
ደሐንካቱ?” ቴለቱ። ህቱ ህዬ፣
“ምነ ገበይ ለአዳም ለሐልፍ እበ
እግል አወልጥ ምን ሐዜኮቱ፡
ህቶም ምንዬ ልድሕኖ ወአናመ
ምኖም እድሕን” ቤለየ። ለሰሬረት
ከሚቱ ዲብ ጨበል ግሱይ ምን
እርኤከ? ቴለቱ። ህቱ ህዬ፣ “ምን
ክብር እግል እትነጄ ሰበት ሐዜኮ
ቱ!” ቤለየ።
ለሰሬረት
አዜመ
እንዴ
አቅመተቱ፡ እሊ ቃንጬታይ ህዬ
ናይ ሚቱ? ቴለቱ። ህቱ ህዬ እለ
ሞራዬተ ወአነ እትመንቀሽ እበ
ቤለየ።
ለሰሬረት አዜመ እለ ሐበቲት
እተ ሐንቴከ ክሪት ህዬ ናይ ሚተ?
እት ትብል ትሰእለቱ። ከህቱ ህዬ፣
እለ ሰድቀቼ እት እንተ ካርሀ

ህሌኮ ወደለ ተሐገዘ እተ ሀይበ
ቤለየ።
ለሰሬረት ህዬ፣ “ከአነ ምን
ሀርሰ ሚ ብዲበ?” ቴለቱ።
ለሸረክ ህዬ፣ “ከመሕገዝ ብኪ
እተ ምን ገብእ ደሐን ቱ ንስእየ”
ቤለየ።
ለሰሬረት አስክለ ሐበት እንዴ
ሸአገት እግል ተሀርሰ ድንን ዶል
ትቤ፡ ለሸረክ ህዬ ትቀፈለ ዲበ፡
ከማጠት እት እንተ ቂቅ ትቤ
ወትነፈደት።
ለሸረክ ህዬ፣ “ክም ሐዜኪ በሊ፡
ግድም ሐቆ እላዲ ለእበ ትትባልሒ
ሐቴመ አለብኪ ቤለየ፣
ከክል ዶል ሐዉ ወእሉ ለመስሎ
ቀትል ለዐለ ዐዶሁ ለኢለአምር፡
ሰዳይት ኢተአስትህሉ፡ ከእብ
ዕንከ እት ትርኤ እት እዴ ዐዶከ
ሐቆ ትትከሬከ ምን እሊ ለአኬ
መግለል ሰበት ይሀለ፡ ልርሕም
እትካመ አለቡ ወክሉ ተሕት
ቅረብ እተ ሌጠ ልብለከ።

ጠዓሞ

• ሕነ
እግል
ንከሰብ
ዎሮትመ እግል ልክሰር ኢወጅቡ..
የም አለቡ እግል ክሉ ለከፌ
አክያራት ህለ። ዐውቴ እግል
ዎሮት ወክልኦት ለትከተረት
ኢኮን። ዲብ እለ እዲነ ለሀለ
አብካት ሐድ አለቡ። ብዕዳም
ለሐቀቀዉ እቡ እት ተሐስብ
ርሕከ ኢትሻቅለ፡ እንተ ምን እለ
ኣዲነ ሚ ክም ተሐዜ ሌጠ ኣምር፡
ከእንዴ ትበገስከ እለ ሸንሀትከ እት
አማን እግል ትበድል እምበል
ሕላሌ ክደም፡ ወእምበል ሀላጋት
እት እጥምእናን ንበር ወክል ዶል
መትፌውላይ ግበእ፡ እተ ዶል ለሀ
እትለ እዲነ ለሀለ ክሉ ግሩም ላቱ
ጋራት እግል ትርኤ ቱ።

በሀል

•
ወ ድ
ኣደሚ እግል ለአስኔ
እተ ወድየ ጀርቤ፡ ሐትሐቴ ዶል እግለ ሰኔት
ለዐለት ለአከርብ።
• ህግየ በዐል አምር
ተሐዜ። ምናተ፡ አዚም ህዬ
ፍንቱይ ልባብ ቱ።
• መትከታል
ዓዳት
ወለመድ፡ ለማይታም ሕያያም
ህለው በህለት እንዴ ኢገብእ፡
ለሕያያም ማይታም ቶም በህለት
ቱ።
• ዐቅል ሰለስ ደረጀት ቡ፣
ፈዳብ ላቱ ዐቅል ወእብ ክሱስ
አፍካር ለለሀድግ፡ ምግባይ ላቱ
ዐቅል ወእብ ክሱስ ለጀሬት
ለዳግም ወኑኡሻይ ላቱ
ዐቅል እብ ክሱስ አዳም
ለዳግም ቶም።

ተበሰም

• ዎሮት ምነ ምደርሲን
እበ ደምቀቱ ብርሕት ልትፈረግ
ዐለ፡ ከዎሮት በዐል አከይ ድስ
ላቱ ደረሳይ ለምብሩሑ እት
ለሐክክ ዶል ርአዩ፣ እስታዝ ስራይ
መባርሕት ራክብ እግልከ ህሌኮ።
ህቱ ህዬ ለደምቀትከ ወአት ዶል
ተአልሕሳ ቱ ሳሜዕ ህሊኮ ቤለዩ።
ለእስታዝ ህዬ፣ ከእለ ምን ገብእ
ነዐ ሽፈግ እትነ ከለሐሰ እግልዬ
ቤለዩ ልትበሀል።

ዝበድ
ዘዖታት

•
ዘ ዖ ታ ት
ክርን ልብ ተን፡ ከእብ ሰላም
እግል ልትፋገረ በክት ሀበን..
ዘዖታት ለእለ ገብአየ ልግበአ
እግል ልፍገረ መንገአት እግል
ተአርሔ እለን ብእትከ።
ወእለ ለሳረት ተ እግል
ትትሰመም ቱ።

መዕሉመት

ሕዲነ ስካብ ዎሮት ምነ
አግደ መሰምስ ሕዋዜ ቱ።

ለትፈናተየ ድራሳት ክመ
በየነያሁ፡ እት ፍንጌ ወድተብዐት
ወወለት
አንሳይት
ብዝሓም
ለፈናትዎም ጋራት ህለው፣፡ እሎም
ጋራት እሎም ገሌሆም ምስል
አደቦም ወጠባይዖም ለልትጸበጦ
ገብኦ እት ሀለው፡ ገሌሆም
ባዮሎጅያይ ወእተ ክንሰልሁመ
ነፍሳይ ጋራት እግል ልግቦኦ
ቀድሮ። ከምን እሊ ለልትበገስ ገሌ
እሊ ተሌ ንርኤ፣
 ሓሰት
(ስምዒት)
ተምተሞት ወለት አንሳይት ምን
ናይ እናስ ተብዐት ትተረድ።
 ገኖበት ወለት አንሳይት
ምን ገኖበት ወድ-ተብዐት ሰበት
ተረቅቅ፡ አሻይር እብር ሰኒ ዋድሐት
እት እንተ ትትርኤ ዲበ፣
 ሓሰት
ጤነ
ወለት
አንሳይት ምን ሓሰት ጤነ እናስ
ተብዐት ዝያደ ትደቀብ ወዝያደ
ለትጠወረት ተ።
 እሲት
ጥዑም
ላቱ
ጠምጠም ዝያደ ትፈቴ እት ህሌት፡
እናስ ህዬ ሕፉስ ላቱ ጠምጠም
ዝያደ ልስሕቡ።
 እሲት
ምን
ስካበ
ለተሐሶስየን አውቃት ምነ እናስ
ምን ስካቡ ለለሐሶስየን በዝሐ።
 እሲት ላሊ እት ወቅት ስካበ
ለልትረአወ ከዋቢስ (ለለአፍርሆ
ሓላም) ምነ እግል እናስ ተብዐት
ለልትረአዉ ከዋቢስ በዞሖ።
 ወለት አንሳይት እብ
ጠቢዐተ ምን እናስ ተብዐት ወለዐል
እት ሓለት እክትኣብ (ዐደም
ለውቀት) ትትከሬ። ምስምሰ እሊ
ህዬ ማደት “ሲሮትሪን” ለትትበሀል
ማደት ምነ ናይ ነፍስያት ተየልል
ምስኡለት ለገብአት ማደት ተ፡ እለ
ማደት እለ እግል ትስጠጥ ዐባይ
ተረት ለልተልሄ “አስትሮጂን”

ለልትበሀል ሄርሞን ሀለ፡ ከእሊ
ሄርሞን እሊ እግለ ማደት ሴሮጂን
እብ ገበይ ምነ ዲብ እናስ ተብዐት
ለትሰጥጥ እበ ለልትትፈንቴ ክም
ሰጥጥ ሰበት ወድዩ ቱ።
 እሲት ምን እናስ ወለዐል
ተዐብ ወሕማም እግል ትትሐመል
ትቀድር፡ ከእለ ለትገብእ እበ
ምስምስ፡ እሲት ሰኒ ድቁብ ላቱ
ወምን ሕማማት ዐደዮ ለዳፌዕ
እለ ናይ መናዐት (ድፋዕ) ጅሃዝ
ትመልክ፡ እሊ ጅሃዝ እሊ እግለ
ግውኑያም
ላቶም
ብሮቲናት
ለዳፌዕ ሙዳዳት እግል ልክለቅ
ዐባይ ቅድረት ቡ።
 ወለት አንሳይት ምን
እናስ ተብዐት ወለዐል፡ እት ገጽ
ለልትረአው አሻይር ናይ ፈሰሮት
ሒለት በ። ወእተ ክምሰልሁ እግል
ብዝሓም እት ወድ ኣደሚ ለትረአው
እንፍዓላት ክም ከረ፡ ፈተ፡ አበ፡
ክጅል፡ ፈርሀት፡ ወብዕዳም እግል
ተአሌሌ ውቅልት ቅድረት በ።
 ድራሳት ክመ ሐበረያሁ፡
ወለት አንሳይት እት ክለን ናይ
ዕልም ተክሱሳት ዓመተን ምን
እናስ ወለዐል ፈዳቢት ተገብእ እት
ህሌት፡ እናስ ህዬ እብ ፍንቱይ ዲብ
ማደት ርያድያት (ሕሳብ) ምን
እሲት ወለዐል ፈዳብ ቱ።
 እሲት ቀልጠት ምን ገብእ
እግል ተዕተዝር ወኢትጽበጦ እቼ
እግል ቲበል ክም ከረ ክብር መስል
ወብዕዳም ጋራት እግል ልክርዕወ
ኢለቀድሮ፡ ምናተ ለበዝሐው ሰብ
ተብዕን መዕሌሽ ቀለጥነ ኢትጽበጦ
እትነ እግል ሊበሎ ኢለሐሩ።

እናስ ተብዐት እት
ብዕዳም ተእሲር እግል ሊዴ እትለ
ለሐዜ እቱ ወቅት፡ ደዓየት እግል
ሊዴ ለሐሬ ዲብ ሀለ፡ ወለት
አንሳይት ህዬ እትለ በዝሐ ወቅት

እብ ሐረካት ገጽ ወእተ ክምሰልሁ
እብ ሂገ ቱ ታእሲር እግል ቲዴ
ለተሐዜ።
 እሲት ብዞሕ ህግየ ትፈቴ
ለልብል መፍሁም ብነ፡ እብ ዐክስ
ናይ እሊ፡ ድራሳት ክመ አከደያሁ፡
እናስቱ ልምን እሲት ወለዐል
ልትሃጌ፡ ወምነ ወለዐል ጪጭ
ፈቴ፡ ወእት ሂገ ለጸንሑ ወቅትመ
ምነ እሲት እት ትትሃጌ ለትጸንሑ
ወቅት በዜሕ፡ ካሰተን ህዬ እት
ቀበት እኩባም አዳም ዶል ገብእ።
ወእምበል እሊመ ህቱ ሕኔት ትም
ወአተንስዮት ብዕዳም፡ ህቱ ኖሱ
እግል ልትሃጌ ሌጠ ፈቴ። እሊ ህዬ
እብ ዐክስ ናይ ወለት አንሳይት
ጠቢዐት ቱ።
 ሜዛን ሐግነት እናስ
ተብዐት ቅሩብ ምን ሜዛን ሐግነት
ወለት አንሳይት በዜሕ።
 48% ምን ሰብ ትብዕን
እት ዶል ስካቦም ለሐንርሮ ዲብ
ህለው፡ እት ቅብላት እሊ ምን
አዋልድ አንሳት እት ወቅት ስካበን
ለለሐንርረ ሐድ 22% ሌጠ
ገብእ።
 እምበል እሊመ ድራሰት
ክመ ሸርሐቱ፡ እናስ ተብዐት
እሲት ትትሃጌ ዲብ ህሌት እት
ፍንጌ ሂጋሃ እንዴ አተ እግል
ለአትካርመ ሐር ኢልብል፡ ወለት
አንሳይት ህዬ ብዞሕ ዶል እት
ፍንጌ ሂጋ እናስ ተብዐት እንዴ
አቴት ኢተአትካርሙ።
 ዐቦት ሐረከት እት ወለት
አንሳይት ምን ዐቦት ሐረከት ወድ
ተብዐት ትሸፍግ። በህለት ወለት
አንሳይት ንኢሽ እት እንተ እት
ፍንጌ ዕምር 11 – 12 ወሬሕ
ምግያስ ተአነብት እት ህሌት፡ ወድ
ተብዐት ህዬ እት ፍንጌ 12 –
14 ወሬሕ ለሀለ ወቅት መጋይስ
ለአነብት።

እብ
ክሱስ ዋልዳይ ወውላድ ለትበሀለ
ዋልዳይ እግል ዐስር
ውላዱ ሕሳብ እግል ሊዴ ቀድር
ዲብ ሀለ፡ 10 ውላድ ህዬ ለዎሮት
ዋልዳዮም ለሐይሎም። (ብህላየ
ለኢተአመረ)
ውሕር አብ መክርባይ
ወል ወልድ። (ውልያም ባክስ)
ውላድ እሊ ዘበን እሊ
ረሕመት ሰእነው ህቶም ምክር
ዋልዳዮም ኢሰምዖ፡ ወነብራሆም
ልትጋለው፡ ወእግል ሙደርሲኖም
ለአትዕቦ (ሶቅራጦስ)
ዋልዴነ አክል አዪ ክም
ፈቱነ ዶል ለዋልዴን እንገብእ
ተ ትትፈሀመነ። (ሄንሪ ዋርድ
ቢትሸር)
አነ ሓለት እሊ ዋልዳይ
ተአርሕመኒ። እብ ዕን ጋነ ፋርስ
ቱ፡ ወእብ ዕን ውላዱ ጋና ቱ
(ኣብራሃም ሊንኮለን)
አጀኒትኩም እግልኩም
አጀኒት ኢኮን፡ ህቶም ውላድ እለ
እዲነ ለረሐ ትሰፍለል ቶም። ዲብ
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እለ እዲነ እብኩም መጾኦ፡ ምናተ
ህቶምዲ ምንኩም ኢኮን። (ጀብራን
ከሊል ጀብራን)
እት ሰኔት ለኢለሐስደከ
ዎሮት ነፈር ሀለ፡ ህቱ ህዬ ዋልዳይከ
ሌጣ ቱ። (ጆሃን ወልፈጃንጅ
ጆተ)
ያሬት ዋልዴን እግል
ውላዶም
አክል
አዪ
ክም
ለአመሹጎም ለአምሮ ምን ለዐሉ።
(ጆርጅ በርናርድ ሾ)
ወል አስክለ ዶል ለእለ
ለሀዴተ ወል እት እንቱ ነብር፡ ወለት

ህዬ አስክ እብ ሐያትከ ህሌከ ክል
ዶል ወለት ተ። (ለኢተአመረ)
ለአሳስየት
ምሽክለት
ናይ ዋልዴን ዲብ እሊ ለእቱ
ህሌነ ምጅተመዕ፡ ህቶም ክል
ዶል ውላዶም እግሎም መድዩኒን
እት እንቶም እግል ልንበሮ ሰበት
ለሐዝዎም ቶም። (ብርትራንድ
ራስል)
አቡዬ ምን ክም ዐለ፡
ብዞሕ ምህም ላቱ ጋር ኢኮን፡
ለምህም ጋር ህቱ አቡዬ ክም ዐለ
ለእፈቅዱ ነፈር ቱ።)

በሀል እ’ሙራም
እግል ዎሮት ክታብ ህቱ እሙር አውመ ሐዲስ አውመ ቀዲም
ሰበት ገብአ ኢትቅርእዎ። ለክታብ ለአመሽገኩም ሐቆ ገብአ ኬን ቦሉ
ምንኩም! እሊ ክታብ እሊ እግልኩም ለትከተበ ኢኮን። (ቦርኬስ)
ጅልዱ እግል ልበድል ለልትሀኬ አርዌ ሀለ ምን ገብእ እግል
ሊሙት ብዲቡ፡ እተ ክምሰልሁመ አምሩ እግል ልበድል ለኢለሐዜ ዓቅል
ሐቆ ሀለ..ወዓቅል መትበሃሉመ እግል ለአትካርም ወጅቡ።” (ኔትሴህ)
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ኡድረይ ሄፕቡርን ምንተ?

ኡድረይ ሄፕቡርን ሐቴ ምነ
እት ዘመነ እት ሽቅል ተምሲል
ምን ለዐል ክሉ ለትርኤት

ወመሰል ሰኔትተ፡ ከእሊ ሐጪር
ተአሪክ ሐያተ ንርኤ፦ታመት ስሜተ ኡድረይ
ሂፕቡርን
ትትበሀል፡፡
እት
ዮም አርበዕ ማዮ 1929 እት
ብርጣንየ
ትወለደት።
እለ
ኮከብ ላተ ሙመስለት፡ እምበል
ተምሲልመ እት ለትፈናተ
ሽቅል ፈን ትሻርክ ዐለት፡፡ ክም
ፋሽንሾው፡ ኬትባይት ወእይስት
እንሳንየትመ ትትአመር ዐለት።
ሂፕቡርን ሐቴ ምነ እት ሽቅል
ተምሲል አሰር ለአትረፈው
ገብእ እት ህሌት፡ እት 20
ክ/ዘ እለ ለልትጃገር ሙመስል
ይዐለ።
ወአስክ አዜመ ክም ዕላመት

አፍላም ወጅግረ ግርመት እንዴ
ገብአት ትነብር ህሌት። ህተ
ዝያድ ክሉ እበ እት ተምሲል
ተአርእዩ
ለዐለት
ፍንቱይ
ወፍቱይ ሐረካተ ትትአመር።
ሂፕቡርን ምነ እት አስክ አዜ
ስመ እት ሰቡረት አወላያም
ልቢሲን ዐለም ህሌት። እምበል
እሊመ አስክ እለ እት ተአሪክ
ፍልም አሜርከ ክም ሳልሳይት
ለሔሰት ወለት ወጅሀት እንሳይት
እንዴ ትበሀለት ነብር ህሌት።
ህተ እትለ እድንየ እብ ሐያተ
ይህሌት። እት 1/20/1993
ገበይ ክሉ ገይሰ ጌሰት። ሽቅለ
ወሽህረተ ላኪን አስክ አዜ ነብር
ሀለ።

ዓዳቱ እግል ኢልብዴ እት ንዳል ለሀለ ሸዐብ አይመረ
አለሁመ ሓድር ቅሉብነ
ሸዐብ ሚ እቤለኩም? አይወ
ሸዐብ አይመረ።
ሸዐብ ኣይማረ፡ እት ምግብ
አድብር አንዴዝ ለልትረከብ
አቅሊም
ኣልቲብላኖ ነብር።
ጅንሱ ምን ህኑድ ቀይሒት ላቱ
ሸዐብ አይማረ፡ ሐድ ሚልዮን
ክም ገብእ ልትወገም። እሊ ሸዐብ
እሊ እት ምግብ ድወል ግብለት
አሜርከ ዓዳቱ ወለመዱ እንዴ
ኢለአበዴ ነብር ሀለ።
እሊ ሸዐብ ብዞሕ ለለአትፈክር
ለመድ ምንበ ቡ ምን ክሉ
ለተአትፈክር
ላኪን፡
ምሴት
አተላተ ወርቦዕ ምን ጅኑን ሰበት
ፈርህ ላሊ እብ ግዲደ ኢሰክብ
እብ ግብአቱ ቱ። እትለን ክልኤ
አምዕል ጅኑን ምስል ውድቀት
ጸሓይ ክም ልትሐረክ ሰበት
ለአምን ቱ። እብሊ ህዬ እት ሰክቦ
ለጅኑን እግል ኢልምጽዎም ሰበት
ፈረሆ እትለን ክልኤ አምዕል እበ
ጅኑን እግል ኢልትነስኦ ሰበት
ፈርሆ ቀመት ኢነስኦ።
ለጅኑን እግል ጣረዞት እንዴ
ቤለው ህዬ፡ ለለአፈርህ ልባስ፡ ናይ
ገጽ ማስኬራታት ወላሊ ብሪመ
ሰጀይር ወከምረት እት ሰቱ
ወለለአፈርህ ሕላይ እት ለሐሉ
ልትመየው።
ሸዐብ ኣይመረ፡ ተናን ስጃር
እግል ጅኑን ክም ጣርዝ ሰበት
ለአምኖ ክሎም ሰጃይር እምበል
አሰፍ ሰቱ። ለምሴት እለ ልዳሌ
ድራር ህዬ ለኢበልዕዉ ሕበዝ

ገብእ እት ሀለ ድራር ናይለ
ጅኑን ቱ ልብሎ ።
ቡንዱ ለትትበሀል ቀቢለት፡ እት
ህንድ፡ አቅሊም ኦሪስየ ለትነብር
ቀቢለትተ። እትለ ቀቢለት ህዬ
ክሉ አምዕላይ ወራታት እብ
አንሳት ልትመቃረሕ። ውላድ
ተብዕን ህዬ አምዕል እብ ግዲደ
እት ከደን እት ልትፋግዖ ልውዕሎ
ወእት ለዐይሮ ገርወ እንዴ
ቀትለው ለዐይሮ። እትለ ቀቢለት
እለ ሞት ዓድየት ክብትት ኢኮን፡
ለከም ናይ ሐበን ሞት ልርእወ
ህዬ ዲብ ሐርብ ወበአስ ዶል
መይቶ ቱ።
ባበው ለትትበሀል ቀቢለት
ህዬ እት ግብለት አውስትራልየ
ለትነብር ቀቢለት ተ። እትለ
ቀቢለት ፍንቲት ሓጀት ህሌት
ምንገብእ፡ ህዳይቱ። ህዳይ አክል
ሕድ ክም ዝቤ ቱ። ሰበት እሊ ህዬ
አዪ ነፈር ወለቱ እግል ለአትሀዴ

ዶል ልብል እሙር ስመይ ሰበት
አለቡ ክም ምራዱ ሰምየ፡ ሐቆ
ዋፈቀው ሰርለ ዐውል እብ ግሩሽ
አቡሀ ልትከበቱ እት ሀለ፡ ለሰር
ህዬ እብ ዐፍሽ ወሰርጎ ገብእ
በሀለት ቱ። ሐቆ ማል ትካለሰ
ዓደት ህዳይ አለቡ መርዓዊ እሲቱ
ነስእ ወለ ህዳይ ተምም።
እት ድባዕ አማዞን ለነብሮ
ቀባይል ተሳዲ፡ ‘ሔዋን መሳኒት
አዳም ቶም’ ምነ ልብል አፍካር
ለገብአ ሔዋን ኢልትነዐው። ምን
ጅንስ ስገ ህዬ ናይ ዓሰታት ሌጠ
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አነ ምን አነ? ለሰኣል እሊ እበ ዋጅብ እምበል እግልዬ እግል ብዕድ
ለከስስ ኢመስለኒ፡ ላኪን አነ ምን ክም አነ ለኢፈረግኮ ወጅብ ወቄር ዋጅብ
እግል እፋርግ ምስተንክር ምንመ ኢኮን ክቡድ ቱ።
እምዬ ወአቡዬ ዘህረ ሳምያምዬ ቶም። አነ ላኪን ለህቶም ለሐሱበ ዘህረ
አነ መናይ ተምሲል እክድት ይአነ።
ሸር ሸክ ልክለአኒ እንዲኢኮን አነ ላኪን አነ ይአነ። አንሳይት ክምሰል
እለ ናዬ ክምኢኮን፡ እምዬ ሰምዕ በሲርተ። እምዬ እት አርወሐተ ለትነብር፡
ምን አዳም ለኢትጸበር፡ በዐል አማን፡ እት ረሐ ደማነት ለበ፡ ትርድት ወእቡ
ለኢተአምን ሓጃት ለትነክር ናይ አማን መሰል ወዕለመት አንሳት ተ። አነ
ላኪን ከንዶእ።
መዕሌሽ ከንዶእ እብ ብህለትቼ። ላኪን ርሕዬ ሰኒ ሰበት ይአምረ
ከንዶእ ምን እብል ቀለጥ ኢመስለኒ። ላኪን ምን ዮም ርሕዬ እግል
ኣምር ታቴ እግል ኢበልቱ ያረቢ ስዴኒ። እለ ምስዳር እለ እግል እንሰእ
ለደረከተኒ እምዬተ። እምዬ እት እዲነ ይህሌት፡ ምን አጅል እሊ ወጠን
እንዴ ናደለት ለመስከነት ተ። ምስል ምስክናሀ እንዴ ትማሰኔት ክም
አዳመ ወምን ለዐል አዳመ እት ተአፈሬ ትነብር እንዴ ዐለት፡ እሊ ክሉ
እብሉ ለዐልኮ እንዴ አውረሰተኒ ዳር ፍራስ ሰክነት። ህተ ብዞሕ ትብለኒ
ወተአርኤኒ ምንመ ዐለት፡ እት በልቀት ሰበት ዘርአት አስክ እለ ፍሬ
ዘርአ እግል ትብተክ ኢቀድረት። አነ ምን እኪት ወሰኔት እፈርግ ክለ
ሐያቼ እብ አክላጣት ትትበኔ ክም ህሌት ዮም እብ ሐቴ ሐረከት እግል
ልትፈሀመኒ ቃድረት ህሌኮ። ከለጥከ ፍሂምመ ኦሮት ምን አምር ነፍስ
ሰበትቱ ለልትአቤ ኢኮን።
ዮም ቀደም 5 ደጊገት ቱ። አቡዬ ቀደም ሐምስ ዮም ምን ካርጅ ግሩሽ
ልኡክ ዲብዬ ዐለ፡ ለግሩሽ ህዬ ኣካውንቲን እግል እድረስ እቡ እንዴ ቤለቱ
ለለአከዩ ዲብዬ። እተ ክምሰልሁመ ህግየ ፈረንሰ እግል እድርስ ፉኑዬ ዐለ።
አዜ ቀደም 5 ደቂቀት ህዬ ደሀዬ እግል ልውዴ እትሱል ዲብዬ ዐለ።
አቡዬ ሐቆ ሰላም ቤሌኒ መድረሰት አንበትኮ መኢፋል ትሰአሌኒ። አነ
ላኪን እብ ሐሰት ክም አንበትኮ ወእደርስ ክም ህሌኮ አስአልክዎ። ለአቡዬ
እንዴ ተዐበ እግል እድረስ እቡ ለለአከዩ ዲብዬ ማል ህዬ እት ለኢነፈዕ
ሓጃት እብዲቱ እት አነ እደርስ እቡ ክምህሌኮ እብ ሐሰት አስአሎቼ
እንዴ ኢከፌኒ ዝያድ እግል ልልአክ ዲብዬ አትአመንክዎ አስክለ እግል
ድራር ዓዝመቱ ዐልኮ መልሀዬ እት እትባገስ። ስድፈት ምለዐሌዬ ገንሐኮ፡
ለመስል ሰኔት ላተ መርሑመት እምዬ ሱረተ ስቅልት እት እንተ ርኤክወ።
ሱረት እምዬ ክምለ ክልዶል እርእየ ኢመስለት እቼ፡ እብ ሽቅልዬ ለሓዝነት
ወካጅለት ወምን ለዐል ክሉ እብ ሐሰቼ ለሓርቀት መስለት እቼ። እብ
አማን ለለአትሐርቅቱ። ወክሱሰን እት ሐንቴ ሱረት መደርሰት ሐያቼ
ላተ ዋልደይትቼ እግል ሐሴ ዔብ። አቡዬ ዋልዳዬ እግል እቅሸሽ ወማሉ
ምስለ ኢገብኦ እግልዬ እግል እተልሄ እቱ ዔብ። አርወሐቼ እት ዐዳገ
እግል እክሬ ዔብ፡ አስክ ሚዶል ርሕዬ እግል እትጋረፍ? አስክ ዮም ረቢ
ልሳመሐኒ ምን ዮም ላኪን አበደን። አነ ወለተ ፋርሰት ዘሀረ አነ። እብ
ስም ሌጠ ለኢገብአ ህዬ እብ ፍዕል። አዜ ለልጸበረኒ ለሀለ መልሀዬ እብሉ
ለዐልኮ፡ እንዴ አተሰልኮ እቱ የሙ ክም ይህሌኮ እግል አፍህሙቱ ቻው!

በልዖ። ለሰበብ ህዬ ዓሰ መስኒ
አዳም ኢኮን ሰበት ልብሎቱ።
እብ ዓጭሞታት ሰስዖት እት
ማደጋስካር ሰነት-ሰነት ለገብእ
ዓዳት ቱ። ክሎም ኔብረተ
ደዋይሕ ዓጭሞታት ለሞተው
አዳሞም እንዴ ሐንፈለው፡ እበ
ዓጭሞታት ከበሮ ሐምሕም ዘብጦ
ወሰስዖ በሀለት ቱ። እለ አምዕል
እለ ህዬ ለማይታም እብ መንፈስ
ምስል አቃርቦም ክም ልትሀጀኮ
ወልትራከቦ
ሰበት
ለአምኖ
ምስለ ዓጭሞታት ልትመወኖ
ወልትሃጀኮ።
እት ግብለት ኮርየ ዓምሳት
እት ቤት እመ ትወልድ ወእግል
ሐድ 21 ዮም ምን ቤት እመ
ኢትፈግር። እግል ልዕዶደ ለመጽኦ
ዔደት ህዬ “ኦስኪሃን”ለልትበሀል
ምን ሩዝ ወፋሱልየት ለትትሸቄ
ጪፎት ትትቀደም እግሎም።
እት ቮሊብየ ላኪን ዐመሲ ቀደም
ወሊደን መራዐየት ሐቆ ረክበየ
መይተ ላልብል ለመድ ሰበት ቦም
አስክ አምዕል ወሊደ ምን ተዐብ
ኢተዓርፍ። ወቅት ወሊደን ዶል
አርቡዕ 23 ጃንዋሪ 2019

ተምም ህዬ እት ዐደን እንዴ ጌሰየ
ወልደ። ለልትወለድ ጅነ ህዬ ክም
ዐበ መትሃግያይ ወህሉፍ እግል
ኢልግበእ እንዴ ትበሀለ እትቡ
በደል እብ ሰኪን ብቅዕት እብ
ሰበብር ድዋን ቀሩጨ።
እት ትርክ መርዓዊ እት ዓደት
ህዳዩ እብ ዐድ ወለት እብ ጬወት
ሐስመት ለጋብእ ፍጃን ቀድሞ
እግሉ፡ ለመርዓዊ ዓቅል ወሳብር
ክምቱ እግል ለአርኤ ህዬ እብ
ተበሰም እግል ልገርደዐ ዓዳቶም
ወለመዶም ቀስቡ። መስርዪንመ
እብ እንክሮም ፍጃን ናቅስ ስትየት
በህ ሰበት ኢልብሎም፡ ዐድ ሕጻን
ሞላድወኬር እግል ልሕዘው እት
ዐድ ወለት ዶል ገይሶ ለእግለ
ልተምነው ሀለው ወለት ቡን
ተአፈልሕ እግሎም ወእብ ብጣረ
ድንን እንዴ ትቤ ተአሰትዮም ተ።
ለፈጃጂን ለክዩል ትፈናጨለ ምነ
ምንገብእ፡ ላበት ሰበት ኢትትበሀል
እብ መደጋግ ትማጥዮም። እት
ዐድነ ህዬ ጸርነ ክእነ ሀለ? አፎ
ትም ትበው? ደሐን አናመ ትም
ሓሪ ህሌኮ አስክ ሐስብ እተ።
ገጽ 10

ኣድም አብሐሪሽ

ዱር አሚሳ-ቦንጎ 2019
ወጠንያይ ጅግራታት ሰዐይ ከደን 2019

ማሌ-ለሀ ምን ገጽ አምሱይ
እትለ ገብአት አወላይት መርሐለት
“ለ ቱር አሚሰ ቦንጎ - ጋቦን”፡
መትባድራይ ሄኖክ ምሉእብርሃን
ሓምሳይ ፈግረ።
እሊ ምን ሞንጎቪለ እንዴ ትበገሰ
እት ምዋንደ ለተመ ናይ 100
ኪሎ ምትር ጅግረ፡ ወድ ኢጣልየ
መትባድራይ ፈሪቅ ዳይረክትኢነርጂ ኒኮሎ ቦንፋዝዮ አወላይ
እንዴ ገብአ ልትዐወት ዲቡ እት
ሀለ፡ ወድ ፈረንሰ ላቱ መትጃግራይ
ፈሪቅ ቪታል-ኣኮንሰፕት፡ ማንዚኒ
ሎረንሶ፡ ወድ ጀርመን መትባድራይ
ፈሪቅ ኣርክየ ሳምሲች- ኣንድሬ
ግሪፐል፡ ክምሰልሁመ ዩስፍ ረጊጉ
ምን አልጄርየ ደርብ ሕድ ምን
1ይ - 4ይ አተው።
ምን ወክድ እት ወክድ እት
ናይ ሸፋገት ጅግራታት ዐንተር
እት ገብእ መጽእ ለሀለ ሄኖክ
ምሉእብርሃን ህዬ፡ እትሊ እሙራም
መትጃግረት
ዐጀላት
ሻርኮ
እቱ ለህለው 14ይ ቱር አሚሳቦንጎ ወቅት እንዴ ኢከስር ምስለ
ሰልፋያም ሐምስ ሑቡር ለሀለ።
እትለ ጋድሞታት ለበዝሐ እተ

ሰልፋይት መርሐለት፡ መትጃግራይ
ሕሩይ ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ
ሲራክ ተስፎም፡ ምስል ወድ ሞሮኮ
ላቱ መሐመድ ተስማንና ወወድ
ሩዋንደ ዲደር ሙንዬንዘ እንዴ
ገብአ ምን ስስ ኪሎ ምትር ናይለ
ጅግረ፡ እግለ መጅሙዐት ለዐባይ
እንዴ ትፈንተ እት ዋለ ልሄርር
ውዕል ዐለ።
እለ መጅሙዐት እለ ናይ 2
ደቂቀት ወ40 ሳንየት ማርሐት
ምንመ ዐለት፡ እብ መትጃግረት
ዳይረክት
ኤነርጂ
ለትትዋሌ
መጅሙዐት
ዐባይ፡
ለጅግረ
እግል ልትመም 18 ኪሎምትር
ክም ተርፈዩ፡ እንዴ ዐሬት እቦም
ወሐጠቶም። እተ ናይ ደንጎበ
ጅግረ ቮላተ ህዬ፡ እት ለትፈናተ
ሪም ነሳፈት ምስል ክልኦት ብዕዳም
ናይ ወቅት መቅሺሽ ልትለቀም
ለወዕለ ሲራክ፡ ተዐብኮ እንዴ
ኢልብል፡ ዲብለ ናይ ደንጎበ ቮላተ
ዓስራይ ሰበት ፈግረ፡ እብ ኪሉል
ወቅት 2ይ ደረጀት ራክብ ሀለ።
ኣሮን
ደብሬጼን
14ይ፡
መትከል እዮብ 17ይ፡ ክምሰልሁመ
ዳንኤል ተኽሌሃይማኖት 31ይ

ክምሰል ፈግረው ለረከብናሀ ሐብሬ
ተአክድ።
እብ ኪሉል ወቅት፡ ወድ ፈረንሰ
ኒኮሎ አወላይ እት ገብእ፡ ሲራክ
ተስፎም ካልኣይ ወወድ ሩዋንደ
ዲደር ሳልሳይ እንዴ ገብአው እትለ
ናይ ማሌ አተሉት መርሐለት እት
ልትዐደው፡ ሄኖክ ምሉእብርሃንመ
7ይ ተረት እንዴ ጸንጠ ምስለ
10 ሰልፋያም ዕ’ሉብ ሀለ። እለ
መርሐለት አተሉት፡ 170 ኪሎምትር
ለትገልብብ እብ “ትሮፒካል አሚሳቦንጎ” ለትትአመር እት ገብእ፡ ምን
መዲነት ፍራንስቪላ እንዴ ትበገሰት
እት ኦኮንጀ ለተአተምም ተ። እሊ
ጅግረ እሊ እብ ዩሲኣይ ናይ
2.1 ደረጀት ተርቲብ ለቡ ጅግረ
ዐጀላት ቱ።
መሻርካይለ ጅግረ ጋብእ ለሀለ
ወድ ጀርመን ግሪፐል ለተረደ
መተልህያይ እት ገብእ፡ ቀደም
እለ ዲብ ለትፈናተ ድወል 155
ጅግራታት እቱ ዕዉት ቱ። ምኑ
ለ11 ናይ ቱር ዲፍራን ተን።
ምናተ ግሪፐል፡ ዮም ዓመት እግል
ሰልፍ ኢነቱ ቱ ዲብ ጅግራታት
አፍሪቀ ሻርክ ለሀለ።

ላ-ሊገ ስፐይን እትለ ሳምን
ሌጋነስ፡ 3፡1፡ ሌቫንቴ እግል
ርያል ቫላዶሊድ 2፡0፡ ርያል
ቤቲስ እግል ጂሮነ 3፡2 እት
ቀልቦ፡ ቪለ-ርያል ወአትሌቲኮ
ቤልባው 1፡1፡ ክምሰልሁመ
ራዮ ቫሌካኖ ወርያል ሶሲዳድ
2፡2 ተዓደለው። ምን ክል 20
ትልህያሁ ህዬ ፍረቅ ላሊገ፡
እለ ተሌ ፍገሪት ጁቁፍ
ሀለ፦
ለሐልፈት ሰንበት ንኢሽ
እት ፍንጌለ ዐባዪ ፍረቅ
ስፐይን ለገብአ ትልህያታት
እቱ ለትረከበት ነቲጀት ዶል
እንረኤ፡ ርያል ማድሪድ
እግል ሴቪላ 2፡0፡ አትሌቲኮማድሪድ
እግል
ኤስ.ዲ.
ሁስካ 3፡0 ወቫሌንሽየ እግል
ሴልታ-ቪጎ 2፡1 ቀልበው።
ሰንበት ዐባይ 20 የናይር
ህዬ፡ ሐምስ ትልህያታት እት
ፍንጌ 10 ፍረቅ ገብአ።
ዲቡ ህዬ፡ በርሰሎና እግል

ዎሮት ምነ ዐበው ወጠንያይ ጅግራታት አትሌቲክስ ላቱ ሰዐይ ከደን፡
ፈጅር ለሀ ሰንበት ዮም 27 ጃንዋሪ እት አቅሊም ምግብ ዲብ ዐዲ-አበይቶ
እግል ልግበእ ክምሰል ፈደሬሽን አትሌቲክስ ኤረትርየ ሐበረ።
እሊ እት ፍንጌለ ዐባዪ ወሐዳይስ ሰብ ሰእዮብ ሸባብ አትሌታት ለገብእ
ሰዐይ፡ ለትደቀበ መንፈስ መጃገረት እግል ልትረኤ እቱ መስኢት ሀለ። እሊ
ክል-ሰነት ለገብእ ሰዐይ ከደን፡ አትሌታት ምን አቃሊም ዐድነ ወውዛረት
ድፈዕ እት ናይ ዐባዪ ወሸባብ መጃሜዕ እብ አንሳት ወተብዕን እግል
ልሻርኮ ዲቡ ቱ። እምበልሁመ ምን ክልኢቱ ጅንስ ናይ ሕበር-መትካባትመረዊ (mixed Relay) ከማን እግል ልግበእ ቱ።
እትለ ጅግረ ሰዐይ ፍገሪት ሰኔት ለሰጅሎ አትሌታት፡ ዲብለ እት አሮበ
ዴኒማርክ ለትትሐደሩ እድንያይ ሰዐይ-ከደን እግል ልሻርኮ በክት እግል
ልትሀየቦም ክምሰልቱመ ፈደሬሽን አትሌቲክስ ኤረትርየ ሕቡር ሀለ።

ፕሪሜርሊግ እት 23ይት ሳምንቱ
ትልህያታት
ፕሪመርሊግ
23ይት/38 ሳምንቱ አትመመ።
ለሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ ለገብአ
ትልህያታት
ፕሪመርሊግ፡
ቶተንሃም ምስል ፉልሃም እተ
ወደየ ትልህየ 2፡1 እንዴ ተዐወተ
ፈግረ። ማንቼስተር ሲቲ ምስል

2019 እግል ለአተላሌ ቱ።
ምነ 38 ሳምን ናይለ ምውስም
ትልህየ ህዬ፡ 23 ሳምን ህሩስ
ሀለ። አስክ እለ ህዬ ለ20 እት
ፕሪመርሊግ ለሀለ ፍረቅ፡ እብ
ዓመት 747 ከርት ቤጪ ርኡይ
ዲቡ ሀለ፡ ምን እሊ ሳውዛምፕቶን

ሃደርስፊልድ
3፡0፡
አርሰናል
ምስል ቼልሲ 2፡0፡ ሳውዛምፕቶን
ምስል ኤቨርቶን 2፡1፡ ቦርኔማውዝ
ምስል ወስትሃም 2፡1፡ ማንቼስተር
ዩናይትድ ምስል ብራይቶን 2፡
1፡ ኒውካስል ምስል ካርዲፍ 3፡
0፡ ዋትፎርድ ምስል በርንለይ 0፡
0፡ ሊቨርፑል ምስል ክሪስታል
ፓላስ 4፡3፡ ወዎልቭስ ምስል
ሌሰስተርሲቲ 4፡3 ትፈናተው፡
እብሊ ህዬ፡ ለልዐርግ ዐርገ
ወለደንንመ ተሐት ህርግ ዋዲ ሀለ።
ትልህያታት እብ ዓመት ድቁብ ቱ
ለአስመነ። እት ዮም 10 ኦጎስት
ሰነት 2018 ለአንበተ ትልህያታት
ፕሪመርሊግ፡ አስክ ዮም 12 ማዮ

48 ቤጪ ለነስአው መተልሂት
ዲብ ለሀሉ እሉ፡ ባርንለይ47፡ ማንዩናይትድ44፡ ዋትፎርድ፡ዌስትሃም
ወዎልቭስ ህዬ ክል ምነን 42
ከርት-ቤጪ ለትሀየበው መተልሂት
ህለው እለን። ሊቨርፑል ለሐደ
ክሩት ቤጪ ለቦም መተልህየት
ለህለው እሉ ፈሪቅ እት ገብእ፡ 20
ከርት ሌጠ እትሊ ስስ ወሬሕ ዋዲ
ለሀለ ትልህያታት ነስአ።
ምን እሊ ለእንፍህመ፡ ለዐባዪ
ፍረቅ፡ እት ትልህየ ሌጠ እንዴ
ኢገብኦ፡ እት አደብመ ፈዳብያም
ክም ቶም ለአርኤከ። እብ አሳስ
እሊ ህዬ እለ ለተሌ ፍገሪት ተርቲብ
23ይት ሳምን ርክብት ህሌት።

ተርቲብ ውቁላም ፍረቅ ላሊገ እትለ ሳምን
ስሜት ፈሪቅ
1. በርሸሎና
2. አትሌቲኮ ማድሪድ
3. ርያል ማድሪድ
4. ሴቪለ
5. አላቬስ
6. ጌታፌ
7. ርያል ቤትስ
8. ርያል ሶሲዳድ
9. ቫሌንሽየ
10. ሌቫንቴ

ንቃጥ
46
41
36
33
32
31
29
26
26
26
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ገጽ 11

ሐሞድሪስ ወኣብሐሪሽ

እ

ን

እብ ሰበትለ ናይ ሰልፍ
ጥያራት ሚ ተአምሮ?

ሰ

ገመል ምን እግሩ እት ስላሙ
አስክ ክልኦት ምትር በጽሕ እት
ህለ፡ ሜዛኑ ህዬ 1500 ፓውንድ
ገብእ። እንሰ ዲብ ሰሕረ አው
ሰቦት እግል ትንበር ለትቀድር
ጅንስ ሔዋን ተ። ዕንታት እንሰ
ሰለስ ከበሮ ዕን ወክልኦት ስፍር
ህለ እቱ። እሊ ህዬ ምን ዕሳስ
ልግበእ ወብዕድ እብ ሸማላት
ለመጽእ ሐውጽ እግል ልዳፌዕ
እለ ቀድር።
እንሰ እግልሚቱ መርከት
ሰሕረ ለትበሀለት እንቤ ምንገብእ፡
እብሊ ለተሌ አስባብ እግል ልግበእ
ቀድር። ህቱ ህዬ፡
ርሒብ ሸካኒ ሰበት በ
ዲብ ለገብአ ልግበእ ትኩም
ምድር ወጨበል እግል ትሄርር
ኢለሐይለ።
ረዪም አስፋር ሰበት ህለ
እግለ፡ ምነ እት ሰሕረ ለሳድፍ
ዕሳስ ዳፌዕ እለ።
እንሰ ዲብ አስልመተ
ሽቤሕ ሰበት ትከዝን እት ወክድ
ሰፍረ ወጽምእ ትትነፈዕ እቡ።
መጣርቅ ኣንፍ እንሰ
ምስል ሸማላት ወዕሳሳት እብ
ቀሊል እግል ልትከሰት ወልትደበእ
ቀድር።
እንሰ አስክ 40 ሰነት እግል

ትንበር ለትቀድር ጅንስ ሔዋንተ።
እንሰ ዶል ትጸምእ አስክ 32 ጃሎን
ማይ እት መደት 13 ደቂቀት
እግል ትስቴ ትቀድር።
መናበረት እንሰ እብ ብለዕ ሰዐር
ወቀጠፍ እት ገብእ፡ ክምሰልሁመ
እክል ትበሌዕ።
እንሰ ዲብ ሐፋነት ምን ሰለስ
አስክ ሐምስ ምዕል ማይ እንዴ
ኢትሰቴ እግል ትጽነሕ ምንመ
ትቀድር፡ ዲብ መደት ቀይም
አው በራድ ላኪን ምን ስስ አስክ
ሰቦዕ ወሬሕ ማይ እንዴ ኢትሰቴ
ትጸኔሕ።
እት ዐለም ክልኤ ጅንስ
እንሰ ህለየት። ለሐቴ ጅንስ
እንሰ ድሮሜዳሪ ለልትበሀለ ዎሮ
ስላመን እት ገብአ፡ እለ እንሰ እለ
ናይ ዐረብ እንሰ እት ገብእ፡ እት
ቅብለት አፍሪቀ ወምግባይ ምፍጋር
ጸሓይ ለህሌት ተ።
ለካልኣይት ጅንስ እንሰ ህዬ
ባክቴርያን ጅንስ እንሰ ዲብ
ትገብእ እት ምግባይ ኣስየ ለህሌት
ተ።
እንሰ ምን 40-50 ሰነት እግል
ትንበር ለትቀድር ጅንስ ሔዋን እት
ገብእ፡ ብጥረተ 1.85ምትር በጽሕ።
ምን ሽክናሀ አስክ ስላመ ላኪን 2
ምትር ወ15 ሰንትምትር በጽሕ።

እንሰ አስክ 65 ኪሎሜተር እት
ሳዐት እብ ሰዐይ እግል ተአለምቤ
ትቀድር። ለዳይም ህርከት እንሰ
ላኪን ምን 40 ኪሎሚተር እት
ሳዐት ኢለሐልፍ።
ሓባር እንሰ ሑድ ቱ፡
መብዘሐ ህዬ ሸገሪት፡ ደርሂት፡
ጸዓዲ ወጸላይምተ። ዓማር እንሰ
ህዬ ሕዋር፡ መፍሩድ (ብዔር)
ወመፍሩደት፡
ነአት፡
ረበዕ፡
ወለመስሉ ምስል ዓማረ ለገይስ
አስማይ ለሀሌ እግለ። አስማያመ
ምን ሓባረ ልትበገስ፡ ከጨዓይ፡
ድርሆይ፡ ሸግራይ ወለመስሉ
ልትበሀል።
እንሰ እት ኩሉ እብ ምስልምነት
ለለአምን ገባይል ስጋሀ በሌዕ
ወሐሊበ ሰቴ። ቀርበታመ እግል
ለትፈናተ መናፍዕ ነፌዕ። እምበል
እሊ እንሰ እግል መጽዕን፡ ሐርስ፡
ብድረ ወብዕድ ትነፌዕ።

እመኖ
ወኢትእመኖ

ለለአትፈክር
ለእምር
አምሪካይት
ሔልያይት ሚሊ ስፕረስ፡ እብ
መላዪን ለልትዋገም ሰላዲ በ።
ለሐዜቱ ቃሊመ ምንገብእ
ግሩሸ እንዴ ደፍዐት እግል
ትዛበዩ ግረ ለኢትብል ሻበት
ተ። ዲበ ሐልፈ ወቅት ላኪን
ምን ሐቴ ሱፐር ማርኬት
ዎሮ ዶላር ለዐውል ብራሽ
እት ሰርቅ ክምሰል ትጸበጠት
ላኪን፡
እግል
ብዝሓም
አትፈከረት። ህተ ሐሬ ክምሰለ
ቴለቱ፡ “ስርቅ ራሐት ደሚር
ለከልቅ እቼ አመልቱ” ሐቆለ
ትቤ ቀደም እሊመ የም አለቡ
ረኪስ ሓጃት ሳርቀት ክምሰተ አበልበለት።
ብዝሓም እሙራም ወስሙያም ውላድ እለ እዲነ፡ እሊ “ሕማም
ስርቅ” እንዴ ትበሀለ ለትሸረሐ ዛህራት ክምሰል ቦም ልትሸረሕ።
ምናተ ህቶም አስክ ሐብስ እንዴ ኢገብእ፡ ምህም ምክር ወነሲሐት
እግል ትትሀየቦም ዲብለ ኣላፍ ለልደፈዖ ሐካይም ዐቅል ልትነደኦ።
ድቡር እብ ሕማም ስርቅ ምን ልትጸበጥ ህዬ አስክ አየ ወነድአኩሙ
ገብእ?

እብ ክሱሰ ሰዋግ ለአለቡ ጥያራት እንዴ ኢንትሃጌ አሰልፍ
መናፍዕ ጥያራት ንርኤ፡-ለናይ ሰልፍ ጥያራት እብ ወላድ አምሪከ
ላቶም ሐው በህለት ኦርቪሌ ራይት ወዊልቡር ራይት ዲብ ዲሰምበር
17 ሰነት 1903 ትሰነዐየ ወዲብ ክድመት ወዐለየ።
ጥያራት ኦሮ ምነ ግረ ክሉ ጅንስ መጽዕን ስናዐት በህለት ጅላብ።
በዋቢር ወመካይን ለትሸቀ ወእብ ገያደቱ ምን ክሉ ለሸፍገ፡ ዲብ
ቀበት ሳዖታት አብሑር ወምሒጣት እንዴ ተዐሮረ አዳም ወዐፍሽ
ለልአትባጼሕ ጅንስ መዋሰላት ምንማቱ፡ ምስል ዐቦት ቴክኖሎጂ፡
ጥያራት አምበል ዲብ መናፍዕ መደኒ ዲብ መሳልሕ ዐስክርየትመ
ዐቢ ዶር ለለአገዴ፡ እብ ጅንሱ ወተጠውሩ ህዬ ለትፈናተ ጥያራት
መዋሰላት ወሐርብ ትሸቀ።
እብሊ ጥያራት ለናይ ደንጎበ መትወቃሉ ምን ምድር ምን
9100 ምትር አስክ 13 አልፍ ወ700 ምትር ልትወቀል እት ህለ፡

ለእሙር ወቀይ ደመሚት
አነጺት መትነዓይ ቱ። ዲብ እለ
ሱረት እንርእየ ለህሌናመ ዎሮ
ድሙ እብ ሰብኡ ለልትሐመድ
ዐለ። አነጺት ለአትዐበዩ አልዒሲ
ለልትበሀል ወድ ስዑድየ ቀደም
ሰለስ ወሬሕ እግል እሊ ድሙ እሊ
ዲብ ድካኑ ሐቆ ኣተዩ ረህየት ረክበ።
ምናተ፡ እሊ ድሙ እሊ ‘ሐየት’ እት
ልብል ልትላከዩ ምንመ ዐለ፡ አመተ
ኢተአመረት መትንዕያይ ዐነጺት
እንዴ ኢገብእ፡ መተልሀዪ ዐነጺት
ገብአ።
ለድሙ ምነ ልትነዐዩ ለዐለ
ዐነጺት ሐቴ ዐንጻይ እባቱ ከንዶእ፡
አክለ ረአየ እት ቀረቅቡ አተ
ምነ። በስ ዶል ለእለ ልርእያተ ዲበ
ለአቴ ለሐግል፡ እብ ርዕብ እንዴ
ትወሐጠ ለሀርብ ዐለ። ላመ ዐንጻይ
እለ ፈርሀት ናይለ እብ ፍድቡ እብ
በዐሉ ሐየት ልትበሀል ለዐለ ድሙ
እት ረአሱ እንዴ ዐርገት እሉ
ክምሰል ምራደ ከየይድ ትወድዩ
ዐለት።
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ዲብ እሊ ዘመን እሊ ለበዝሐው ሙሳፍሪን ለትረፌዕ ጥያረት አስክ
400 ነፈር እግል ተአሳፍር ለትቀድርተ።
ለሸፍገት ጥያረት ህዬ እት ቀበት ሳዐት አስክ 7274 ኪሎሜተር
እግል ትትፌተት ትቀድር። እሊ ለዓም ተውዴሕ እብ ክሱስ ጥያራት
እት ገብእ፡ አምበል ሰዋግ ለልትሐረክ ጥያራትመ ሽቁይ ህለ። እሊ
እምበል ሰዋግ ለነፍር ጥያራት ክምሰል እብ እት ግሳይነ እት ሕነ እብ
ሪሞት ኮንትሮል ለእንራቅቡ ተለፍዝዮን ወብዕድ ሓጃት ለልትወሰፍ
ቱ።
እለን ክልኤ ሱረት ህዬ ምነ አስክ እለ ሽቁይ ለህለ ለጠወረ
ጥያራት ሰፈር ወጥያራት ሐርብ ቱ።

ርክን ስወር

እለ ለእለ እንርኤ ህሌነ ሱረት ዘማት ወድ እክድ እት ገብእ፡
ዘማት ምነ ፋርሳም ወእግል
ወጠኖም ወሕሽመቶም ድድ
ኢጣልየ ለናደለው ቀዳምያም
ምሔርበት አበው እት ገብእ፡
እብ ጥልም ወእብ ከይነት
ውላድ ዐድ ምንመ ትጸበጠ፡
እብ ፈርሀት ኤማኑ እንዴ
ኢልትሰለብ ቤት አማኑ ለአተ
ፋርስ ምሔርባይ ቱ።
ዘማት ወድ እክድ እለ
ሱረት እለ እት ሰነት 1890
ምስል ምጽአት ኢጣልየ ዲብ
ኤረትርየ ለትሰወረያ ተ።
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