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ሐብሬ ምን ውዛረት ትጃረት ወስናዐት
ውዛረት ትጃረት ወስናዐት ኮሮነ
ቫይረስ እቡ እንዴ አመስመሰው
ዲብ ገሌ መዳይን ዐድነ ልትርኤ
ለሀለ ወሱክ ዐውል ለትከስስ ሐብሬ
ዮም 21 ማርስ አፍገረት።
ለውዛረት፡ እትሊ አያም ዲብ
ዐውል ምህም ሓጃት እስትህላክ
ከም ከረ እክል፡ ቅርጡጥ፡ ስከር፡
ዜድ፡ ሓጃት ነዳፈት ወብዕድ
ለሀለ ወሱክ ዐውል፡ ከብቴ ለአለቡ
ወደሚር ለኢሰምሑ ክም ቱ እንዴ
ሐበረት፡ እሊ ዲብ መናበረት ሸዐብ
ተአሲር ለቡ ውዳይ ሐድ እግል
ልግባእ እግሉ ቀረረት።
እተ ውዛረት መስኡል ፈሬዕ
ትጃረት ቀበት ዐድ አሰይድ
በረኸት ተስፋይ፡ ለእብ ገሌ ትጃር
ልትርኤ ለሀለ መዋዲት መስኡልየት
ቃኑን ለለአረፍዕ ወዔብ ክምቱ
እንዴ ሐበረ፡ ናይ እሊ ለትሸረሐ
ሓጃት ዐውል፡ ምነ ዲብ ዮም 20
ማርስ 2020 ለዐለየ እንዴ ወሰከ
ዲቡ ለአዝበ፡ ብዳዐት እት ለሐቤዕ
ለትረከበ፡ አውመ አለብዬ ለቤለ፡
እብ አሳስ ማደት ኢራትዕ አግቡይ
ሽቅል ትጃረት ዕልብ.125/2002፡
አስክ መትገላም ወነስእ ሩክሰት
ትጃረት ለከምክም ምስዳራት ቃኑን
ክቡድ እግል ልትነሰእ እቱ ክምቱ
ሐበረ።

አሰይድ በረኸት እንዴ አትለ፡
ዲብለ ትፈናተ ድዋራት ዐድነ
ፍሩራም ለህለው አንፋር ንዛም
ወቃኑን፡ እብ አሳስ እሊ መምርሕ
እሊ ምን እለ ዕለት እንዴ አንበተው
ምስዳር እግል ልንስኦ ሰበት ቱ፡
መትነፍዓይ ላቱ ሸዐብ፡ ለገብአ ምን
ቃኑን በረ ላቱ መዋዲት ዲበ ልረኤ
እቱ ወክድ፡ አንፋር ንዛም ወቃኑን

መንደፈረ፡ አረይ ፊስቱለ
ዲብ መንደፈረ እተ ለህለ
መርከዝ፡
መርዒት
ዓፍየት
ወአትሐደሮት ለገብእ እግለን፡ ምን
ለትፈናተ ድዋራት ዐድነ ለመጽአ
ፌስቱለ ለሳደፈየን እማት፡ ዕልበን
ክም ትደሀረ ተሐበረ።
ሜዲካል ዳይረክተር እስብዳልየት
መርከዝየት
እቅሊም ግብለት
ዶክተር ስምኦን ወልዱ፡ ቀደም እለ
አስክ 200 በጼሕ ለዐለ ዕልብ ናይለ
መራዐየት ለትገብእ እግለን እማት፡
እትሊ ወክድ እሊ ዲብ 25 ክሩይ
ክም ህለ ሐቆለ ሸርሐ፡ እሊ፡ ፍገሪት
ናይለ ገብእ ለህለ ጅህድ ሕበር፡
ልትሀየብ ለህለ ድራሳት ወካፊ
ከደማት ክምቱ አብርሀ።
ዶክተር ስምኦን እንዴ አትለ፡

ክል

ዝያድ 90 ምእታይት ምነ ዲበ መርከዝ
ለመጽአ አረይ ፊስቱለ፡ እበ ለትገብእ
እግለን ዐመልየት እንዴ ሐየየ፡ ዲብ
አምዕላይ መንበረተን እንዴ አቅበለየ
ዶል ትርኤ፡ ለተአፈሬሕ ነቲጀት
ናይለ ጅህድ ክምቱ ሸርሐ።
ለአንሳት፡ እበ ለጀሬት እተን
ምሽክለት ፌስቱለ፡ ምን-መጅተማዕ
መትከራም እግል ኢልሳድፈን ሸዐብ
ለወድዩ እግለን አትናያት ወሰዳይት፡
ዲበ ናይ ሐዮት ወአትሐደሮት
በራምጅ እብ ቀላል ለኢትርኤ
ፍገሪት ክምቡ ለሸርሐ ዶክተር
ስምኦን፡ አንፋር ማ/ወ/አ/አ/ኤ
እዳረት ምዴርየት ሰምበል እግለ
ወደያሀ ሰዳይት ሐመደ።
በዐል መቅደረት ሕክምነ ዕምስነ

አርቦዕ

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 25 ማርስ 2020

እግል ለሐብር ወምስሎም እግል
ልትዓወን አትፋቀደ።
ብዝሓት ድወል፡ ምስል ፈርሀት
ገሽለት ቫይረስ ከሮነ እንዴ
አትጻበጠው ዐውል ዲበ ወሰከው ናይ
ከዘኖት ወሐቤዕ አዋይን ለአርአው
ትጃር፡ ምን ደብእ መአሰሰት አስክ
ከልእ ሩክሰት ለበጽሕ ምስዳራት
ነስአ ክም ህለየ ልትአመር።

ልውሕደ
ወወሊድ ዶክተር ዳዊት ሰረቐ እብ
ጀሀቱ፡ አስባብ ፌስቱለ - መሐጽ
ክሩዕ፡ ህዳይ ተሐት ዕምር፡ ክሽቦ፡
ክምሰልሁመ ኢረኪብ መራዐየት
ቀደም ወግረ ውላደት ለከምክም
ክምቱ ሐቆለ ሐበረ፡ ዲብ ዓፍየትለ
ሐማይም ወዲብ ዕያለን ለከልቀ
ሽንርብ ቀሊል ሰበት ኢኮን፡ አንሳት
እግል ልትደገገ ትፋነ።
ወካይል አንፋር ማ/ወ/አ/አ/ኤ
እዳረት ምዴርየት ሰምበል እብ
ጀሀተን፡ ሕኩመት፡ እግለ ፊስቱለ
ለሳደፈየን እማት እግል ትራዔ እብ
ኩሉ ጀዋንብ ትወድዩ ለህሌት ጅህድ
ሐቆለ ሐመደየ፡ እብ ቅድረተን
ለወድያሀ ሰዳይት ራሐት ደሚር
ክም ተሀይበን ሐበረየ።

እብ13ይት
ትግራይት
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ውዛረት ሐርስ፡ ራቴዕ መትነፍዖት
ድድ-ባልዒን ተአትናይት
ውዛረት ሐርስ፡ ዲብ ጠማጥም ልትርኤ ለሀለ ክስሔ እብ አድውየት
ድድ-ባልዒን ሐቆለ ሸርሐት፡ ዲብ መትነፍዖት ድድ-ባልዒን እት ፈርያት
ሐምሌ ወፈዋክህ መትደጋግ እግል ልግበእ ትላኬት።
አድውየት/አስማም ድድ-ባልዒን፡ ድድ-ተብዕን፡ ድድ ሀረሞ ወድድ
ሐሸራት እንዴ ትበሀለ ክም ልትካፈል እንዴ ሸርሐት ለውዛረት፡ ስም ሰበት
ቱ፡ ዲብ አግቡይ መትነፍዖቱ ወጽብጠቱ መትደጋግ ውቁል ከም ጠልብ
አብርሀት። እብ አምር ወመትደጋግ ሐቆ ትነፋዕነ እቡ ዲብ መዳፈዐት
ወአብደዮት ባልዒን-ብቅል ለለአገድዩ ዶር ውቁል ክምቱ፡ እሊ ሐቆ ኢገብአ
ላኪን፡ ዲብ ዓፍየት ወድዋር ለለአመጽኡ አዘ ክቡድ ክምቱ ወድሐት።
“እብ ፍንቲት እት ጅወ-ዘርእ፡ ፍሬ አው ክፋላት ብቅል ለለአቱ ድድባልዒን ወክድ ንትነፈዕ፡ ለሽቅል ትሩድ መትደጋግ ለጠልብቱ።” ለትቤ
ውዛረት ሐርስ፡ ደወ ድድ-ባልዒን ሐቆለ ትረሸሸ፡ እት ረአስ ፈርያት
ለለሐድጉ ተራሪፍ ደወ እት ዓፍየት አዳም ብቆት ሰበት ሰብብ፡ መትነፈዖት
ድድ-ባልዒን ላቱ አድውየት ምን ልውሕድ ክልኤ ሳምን ቀደም ኣሪ
ሐምሌ ወፈዋክህ እግል ልግበእ ተሐሰበት።
ውዛረት ሐርስ እንዴ አትሌት፡ “መትዳጋን ባልዒን እብ ናይ ሕበር
እዳረት” ለልትአመር በሰር፡ ዲብ መራቀበት ባልዒን ዶር ውቁል ክምቡ
ሐቆለ ሐበረት፡ ዔቅረት ባልዒን ወሕማማት ላቱ ብቅል ምን ድዋራት
ሐርስ አንደፎት፡ እግል ባልዒን-ፈርያት ሐርስ ለለአበዱ ብዕዳም ጅንስ
ባልዒን ኣተዮት፡ ክምሰልሁመ ባልዒን ለልስሕብ አንዋር ወለልትጸበጦ እቱ
ማይ እንዴ ትዳለ፡ ገሌ ምነ እብ ቀላል ገበይ እግል ልግበእ ለቀድር ወምነ
ለትመጽአ መደረት ለለአድሕን ክምቱ አብርሀት።
እት ደንጎበ ህዬ፡ ጠማጥም-ክሱሕ ዲብ ዐዳገ እግል ኢልትከሬ ምስለ
ለትከስሶም ጀሃት እበ ገብእ መትዓዋን፡ ለትትሐዜ መራቀበት ትገብእ ክም
ህሌት እንዴ አከደት፡ ሐረስቶት እግለ እብ ሰብ መቅደረት ሐርስ ለትትሀየብ
ራትዐት ገበይ መትነፍዖት ደወ ድድ-ባልዒን ለትከስስ ሐብሬ እብ ቱሉሉይ
ዲብ ፍዕል እግል ለአውዕሎ፡ መትነፍዐት ህዬ፡ እንዴ ትደገገው እግል
ልትዛበው አትፋቀደት።

አፍዐበት፡ 32ይት ሰነት መትደውሻሽ
ናደው እዝ ትዘከር

ዲብ ዮም 18 ማርስ፡ ዝክረት
32ይት ሰነት መትደውሻሽ ናደው
እዝ፡ እት መዲነት አፍዐበት እብ
ነያረት ተዐየደት።
እተ ብዝሓም ስካን አፍዐበት
ወድዋረ፡ እተ ባካት ለህለው አንፋር
ቅዋት ድፈዕ፡ ወምን ድዋራት ብዕድ
ለመጽአው ቤጽሐት ወሙናድሊን
ገዳይም
ጀብሀት
ሸዐብየት
ተሕሪር ኤረትርየ ለሐድረወ
ዓደት፡ ሙዲር ምዴርየት አፍዐበት
አሰይድ አሕመድ መሐመድኖር ረጀብ እተ አስምዐየ
ከሊመት፡ መትደውሻሽ ናደው
እዝ ወተሕሪር መዲነት አፍዐበት፡
ፍገሪት ናይለ እምበል ዕርፍ
ገቢእ ለዐለ ሕሩባት ወመዳፍዐት
ሸዐብ ወሙናድሊን ክምቱ እንዴ
ሐበረ፡ ዕምር እስትዕማር ኢትዮጵየ
ዲብ ኤረትርየ ለለአከትም እተ
ወሕርየት ለትትበሸር እተ ኢነት
ረያም ክም ኢኮን ለአከደ ክም ዐለ
ሸርሐ።
ለመናሰበት፡
ለተእሪካይት
ወዐባይ ዐውቴ ክምሰልሁመ ስሙድ
ሸዐብ ወሙናድሊን እበ ለአርኤ
በራምጅ ፈን ወዓዳት ወዝክርያት

ለትፈግር አርቡዕ
ሳምንታይት
25 ማርስ 2020

ሰብ ወቀይ እቡ ጋምለት ክም
ዐለት ወኪል ኤሪነ ሐበረ።
እተ ዒድ ለሻረከ ሓክም
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ለዐለ ብርጋደር ጀነራል ተክሌ
ልብሱ
ወሐዳስ
ሓክመትለ
አቅሊም
አሰይደ
አስመረት
አብርሀ፡ ምን ሸዐብ አፍዐበት
ህያባት ትሀየበው።
ምን ዮም 17 አስክ 19
ሰነት 1988 ለገብአ ዐጃይብ
መትደውሻሽ ናደው እዝ፡ ዲብ
ጀብሀት ነቅፈ ሻፍፍ ለዐለ ዝያድ
20 አልፍ ተጃርብ ለቡ ዴሽ
እስትዕማር ደርግ፡ ምስል ናይ
ሶቭየት ጌምየቱ ወጌዳን ለአለቡ
አስልሐት ዲብ ቀበት 48 ሳዐት
ጨበል ረምቦ ለገአ እተ ዐመልየት
ተእሪካይት ተ።
ወድ እንግሊዝ ላቱ ባሕስ
ተእሪክ ባዚል ዴቪድሰን፡ እግል
ዐመልየት መትደውሻሽ ናደው
እዝ፡ ምስል ናይ ቬትናምዪን ዲብ
ዴሽ ፈረንሰ ለተዐወተው እቱ
ናይ ሰነት 1954 ሐርብ “ዴንቤን-ፉ”እንዴ አትመጣወረ ከም
ሸርሐዩ ልትፈቀድ።
ጀሪደት

ገጽ

ተቅሪር

ዝክረት 43ይት ሰነት ተሕሪር ነቅፈ

ለዲብ 22 ማርስ 1977
ሐቆ ናይ ስስ ወሬሕ ከርዶን
ወሐርብ መሪር ሐቴ ዶል
እግል
ዲመ
ለትሐረረት
እሻረት ስሙድ፡ መትሰበል
ወፍርስነት ላተ መዲነት ነቅፈ
43 ሰነት ተሕሪረ እብ ነያረት
ዐየደት።
እተ
ወዚረት
ስያሐት
አሰይደ አስካሉ መንቀርዮስ፡
ሓክመት አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ አሰይደ አስመረት
አብርሀ፡ ብርጋደር ጀነራል
አብርሀ ካሰ፡ ብርጋደር ጀነራል
ተክሌ ልብሱ፡ ርኢስ መጅልስ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ፡
ቅያደት ዴሽ፡ ሜርሐት ደያናት
ወእብ ኣላፍ ለልትዐለብ ሸዐብ
ነቅፈ፡ ከምሰልሁመ መድረሰት
ዕሉም እጅትማዕየት ነቅፈ
ወመሕበር ጀማሂር ሳሕል
ለሐድረው እተ መናሰበት
እብ ነያረት ተዐየደት።

ናይ ዮም ዓመት ዒድ
ተሕሪር ነቅፈ ምነ ሐልፈ
ዓያድ ፍንቲ ለቤላቱ። እሊ
ህዬ፡ ነቅፈ እት ታሪከ እብ

ጅህድ ወጸገም ሸዐብ፡ ሸቃለ
ሕኩመት ወአንፋር ቅዋት
ደፋዕ ለትሸቀ ወእት መዲነት
ለአተ ሸዐበ ማይ ጽሩይ ለሰተ

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን። 121797/07121322
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

እተ መናሰበት ሰበት ገብአት፡
እብ ፍንቲት ለትዘከር ሰነት
ዋዲሀ ሀለ።
እሊ ምን ወግሬት እስክ

ነቅፈ ዝያድ 08 ኪሎ ምትር
ለልትመደድ ዐነድር እብ
ሒለት ጸሓይ ለሸቄ ማይ፡
ዝያድ ሴዕ ሚልዮን ነቅፈ
ለከለፈ
መሽሩዕ፡
እግል
ስካን ነቅፈ ብሸራት ዐባይ
ክምሰልቱ ሙዲር ምዴርየት
ነቅፈ አሰይድ የዕቆብ እድሪስ
ሐበረ።
ዮም 21 ማርስ ለመናሰበት
ሳዐት 8፡00 እት መዲነት ነቅፈ
ለአንበተ በቲክ ሪቦን ወግራሁ
እብ ክታር መካይን እስክ
ወግሬት ለገብአ በጼሕ ሰብ
ሰልጠት ወሸዐብ አንበተ። እብ
ፍንቱይ ለእት ወግሬት ምስለ
እት ሽቅየት ከዛን ፍሩራም
ለህለው ዴሽ ወስካን ወግሬት
ለገብአት ከብቴ ወሕድርኖት
ገማል ለወሰከት ክፋል ናይለ
መናሰበት ዐለት።
ለመናሰበት እት ስታድዩም
ነቅፈ ሰዓት 4፡00 አልዐስር
ተአነብት እት ህሌት፡ ሸዐብ
መዲነት ነቅፈ፡ እት ነቅፈ
ለህለ መዳርስ ወዴሽ እብ
አሴራር ሰላም ዲበ ስታድዩም
ክምሰል አተው፡ ለበርናምጅ
እብ ዝክረት ሹሃደ አሰብደ።
ለበርናምጅ እት ወክድ
ንዳል ልትሐሌ ለዐለ ወእት
ዝክርያት ለበልስ ሐልየት
ሰውሪ ሐነን እት ልብል፡ እግለ
መናሰበት ዝያድ ነወረየ።
ሐቆ
እሊ
ከሊመት
መመቅረሓይት
ለጅነት
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ወከሊመት ሙዲር ምዴርየት
ነቅፈ ደርብ ሕድ ክም
ትቀደመየ
ለትፈናተ
አሽዓር፡ ተማሲል ወሐልየት
ትቀደመ።
ዲበ ሙዲር ምዴርየት
ነቅፈ አሰይድ የዕቆብ እድሪስ
ለቀደመየ፡ ማይ ጽሩይ አሳስ
ዓፍየት ምን ገብአ፡ ሸዐብ
ነቅፈ እብ ክሉ ሒለቱ እት
ሰርገሎት
እሊ
መሽሩዕ
ለአርአዩ ጸገም ወመዕጸም
ለልትሐመድ ክምሰል ዐለ
ሐቆለ ሸርሐ፡ ለእት ክል ሰነት
እት መናሰበት ዒድ ሕርየት
ነቅፈ ምን አስመረ ወብዕድ

አካናት ረዪም ሐውልየቶም
እት ነቅፈ ለልሓልፎ መሕበር
ጀማሂር ሳሕልመ ክምሰል
እሻረት ፈርሐቶም 10,000
ነቅፈ እግለ እትሊ ወቀይ
ዐቢ ለሻረከው መትበረዖቶም
ተኣምርተ
መትሐሳሮም
ክምሰልቱ ሸርሐ።
ዲብ ደንጎበ እግለ እትሊ
ሸቅል
ለሻረከው
ጀሃት፡
መአሰሳት ወአፍራድ እብ
ወዚረት ስያሐት አሰይደ
አስካሉ
መንቀርዮስ
ወብርጋደር ጀነራል ተክሌ
ልብሱ ናይ ተቅዲር ሸሃዳት
ተሀየበ።
ዲብ ደንጎበ ስካን መዲነት
ነቅፈ ክም እሻረት ፈርሐቶም፡
እግለ ትሳረሐ ሕክም አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ለዐለ
ብርጋደር ጀነራል ተክሌ
ልብሱ ወሐዳስ ሓክመት
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ለገብአት አሰይደ አስመረት
አብረሀ ሀድያት ሀበው።
እብ ክምእነ መናሰበት
43ይት ሰነት ሕርየት ነቅፈ፡
ለመዲነት እት ተእሪከ እግል
ሰልፍ መረት ማይ ጥዑም
ለሰቴት እቱ ለገምለ ዒደ
ዐየደት።

ምን ገጽ 3 ለተላለ
ሐቆ እሊ ፍረወይኒ ወጀዕ እንዴ አለበ ክምሰለ ትትወጀዕ ለህሌት
እት መስል ዲብ ረአስለ መኪነት እንዴ ትመደደት ተዐልጅ ወተሃፍት
ዐለት። እሊ ብስር እሊ ክሉ ለመምተለካት ሰውረት እግል አንጀዮት
ቱ ለዐለ። ፍረወይኒ አክል ሕድ ክምሰል ጅርሕት እብ ወጀዕ እግል
ተሃፍት አስተብዴት። አሕ! ዲብ ትብል ህዬ ትላመደት። ለአንፋር ጀማሂር
ለመሀዘወ ተምሲልየት ተዐውተናተ እንዴ ቤለው ክምሰል አከደው ህዬ፡
ለመኪነት አዜመ ተጅርበት ስዋገት ለአለቡ ሰዋግ እት መረሐ ትበገሰት።
ዐብደልከሪም ጽብጠት ጀረክሶን (ስቴርሶ) ለትሰረረተ ብዕድ አምር መኪነት
ለአለቡ መስኡለ መጅሙዐት ሀንደሰት ለዐላቱ። መኪነት ራንራን ዲብ
ትብል አስክ ሕዱድ ሱዳን ገጸ ተሀርበበት። ፍረወይኒ ዲብ ረአስለ መኪነት
እንዴ ገብአት ትትወጀዕ። ለከላሽናት ህዬ ዲብ ሐንቴሀ ንጻፍ እንዴ ገብአ
እለ እብ ሰላም እት ድጌ ሰውረት እግል ልብጸሕቱ ለጸገም። ዐብደልከሪም
ሰዋግ ፈዳብ እግል ልምሰል መኪነት ሓን ሓን እት ለአብለ ድማን ወድገለብ
እት ሸጋልለ አስክ ቅሮረ ሱዳን እንዴ ጸብጠየ ጠበሽ ቤለ እበ። ምንቀደሙ
ለትመደደ ከሌብ ሐብል ላኪን እበየ እግል ልሕለፉ። ዲቡ በጥረ።
ዐሳክር ሱዳን ለመኪነት ክምሰል ረአው እግል ልፈተሾ ትባደረው እተ።
ክምሰል ዕሽል ንህብ እብ ክሉ እንክራተ ህዬ ትከለለወ። ግንሕ ክምሰል
አበለው ላኪን እት ረአሰ ለኢትጸበረወ ወለት አንሳይት ክሉ ገሮበ እብ
ደም እንዴ ተሐንገረ ዲብ ተዐልጅ ወተሃፍት እት ህሌት መኪነት እንዴ
አብጠረው እግል ልፈትሾ አርወሐቶም ኢወዴት እሎም። ለዐሳክር እሊ
ክምሰል ረአው ምን ክትር ረሕመት ወለ ጅርሕት ለዐለት አንሳይት ምን
ገብአት፡ ሰኒ ትሻቀለው። ዐብደልከሪም መስኡለ መጅሙዐት ወሰዋግለ
መኪነት መቶር መኪነቱ ሓንሓን እት ለአብል ረአሱ እብ ሽባክ እንዴ
አሽበበ “ምን ፈድለኩም እለ ጅርሕት እብ ሸፋግ ዕያደት ዐየት እግል
ነብጸሐ ስደውነ” ቤለዮም ዲብ ልትመሳከን።
ለሰብ ኬር ዐሳክር ሱዳን እግለ ማጽኣም እሉ ለዐለው ዳይ እንዴ አዝመው
ምኑ፡ እብ ጅረሕ ናይለ ምናድለት ሰኒ ትሻቀለው። “መዐሌሽ ትፈደሎ”
እንዴ ቤለው እግለ ስዱድ ለዐለ ሓብል እንዴ ፈትሐው ሓለፈዎም።
ለምስተንክራይት መኪነት እብ ስልሐ ወአዳመ እብ ሸፋግ እት ከርስ ምድር
ሱዳን ትገናቤት። እብ ፈድለ ተምሲልየት ህዬ ለዲብ ፈርሀት ወኮፍ ዋድቅ
ለዐለ ስለሕ ጀብሀት ሸዕብየት እብ ብስር ናይለ አንፋር ጀማሂር እብ ሰላም
ዐየት አተ። ዐየትመ ምድር ሱዳን ሰበት ገብአ፡ ምኑመ ምን ሐዲስ ዲብ
መኪነት እንዴ ትጸዐነ እብ ገበይ ሐወልዕ አስክ ሜዳን አተ። አይወ ለእብ
ዐውል ደም ለትረከበ ስለሕ አዜመ እብ ዐውል ደም ምን ብቆት ነጀ።
ለምን አጅል መንገፎ ናይ እሊ ስለሕ ዲብ መደት ሐጫር ለትመሀዘት
ተምሲልየት ህዬ እብ ዐውቴ ትሰርገለት።
መዳግማይ፡
ምናድል ዐብደልከሪም እድሪስ
አርቡዕ 25 ማርስ 2020

ገጽ

2

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

2ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

ለተምሲልየት

ደብር ደምቦብየት

ለቅሮረ ክርዱን ለዐለ ጄሽ
አባይ አስከ ልሽሕግ ምንመ ዐለ
እት ወቅት ሐጪር እግል ልጽበጠ
ላተ ኢቀድረ። ላኪን አምዕል
ሐቴ እንዴ አትሀመለ ለመዐስከር
እግል ልጽበጥ ጀረበ ምንገብእ እሉ
ለከሬዕ ጄሽ ሰውረት እተ ባካት
ሰበት ይዐለ፡ ለእብ ደም ወለህበት
ምሔርበት ለተረበ ስለሕ እት እዴ
አባይ እግል ልብረድ ቀድር።
ለምናድሊን ህዬ እሊታት እት
ለአምሮ እግለ ስለሕ እብ ስዔ-ስዔ
እግል ልቅቦሩ አው እግል ለአንዱዱ
ይሐረው። ዲብ ክእነ ህዬ ዝያደት
መስኡልየት ራፌዕ ለዐለ መስኡለ
መጅሙዐት ላቱ ዐብደልከሪም
እድሪስ ምስለ እት መዐደይ ሕዱድ
ቅሮረ ሱዳን ለዐለ ውቁል መንዱብ
ጀብሀት ሸዕብየት መሐመድዐሊ
ጣህር እግል ልትጋሜ አስኩ
ጌሰ። ሽሂድ መሐመድዐሊ ጋህር
ህዬ “ሊሊት ከረ ወድ ፊተውራሪ
ሐቴ ፒክ-ኣፕ ለጅንሰ ትዮተ
እንዴ አምጸአው እትለ ሓድጋመ
ህለው፡ መፍተሓመ እሊቱ ምስልዬ
ህለ፡ ላኪን ሰዋግ አለብነ” ቤለዩ።
እሊመ ብዕድ መታክል ቱ።
መኪነት ትወጀደት ላኪን እምበል
ሰዋግ ከፎ ትግበእ? ምን ቅሮረ
ሱዳን አስክ ቅሮረ ኤረትርየ ምን
ለኣትየ? እሊመ አርወሐቱ ለቀድረ
ብዕድ መሳእል ገብአ።
ዐብደልከሪም ሀለዮት ናይ እለ
መኪነት ክምሰል ሰምዐ ሌጠ፡ እብ
ሰዋግ ኢትሻቀለ፡ እግለ ሰኒ ፈርሐ
ወትበሰጠ። እምበል ጽብጠት
ጀረክሶን ብዕድ አምር መኪነት
ለአለቡ ዐብደልከሪም ህዬ ግረ እንዴ
ኢልትዋለብ እግለ ዲብ መዐስከር
ቅሮረ ለዐለ መምተለካት ሰውረት
እግል ለድሕን ሌጠ ዐለ ሕሳቡ
ወሸቀላቱ። እብሊቱ ህዬ ኖሱ ዲብ
ሰዋግ እንዴ ትበደለ መፍትሕ ምን
መሐመድዐሊ ጣህር እንዴ ነስአ
ባብ መኪነት ከስተ ወዲብ ክርሲሀ
ትገሰ። ሰኒ እንዴ አንገሳገሰ ህዬ
አሰልፍ ምግሳዩ ክምሰል አጥፈሐ
እግለ መኪነት መፍትሕ እንዴ ሰቀ
እተ ሓንሓን አበለየ። እለ ክርን እለ
እግሉ ብሸራት ዐባይ ተ ለዐለት።
ዐብደልከሪም እበ ሐፋነቱ
ሽውየ ጀርቤ መኪነት ሰበት ዐለት
እግሉ ለመኪነት እለ ወደ እንዴ
ወደ፡ ምን መዐደይ ሕዱድ አስክ
ኤረትርየ እግል ለዐድየ ወሐቆሁ
እግለ ብቆት እት ረአሱ ተሀንጦጥል
ለዐለት መምተለካት ሰውረት አግደ

ስለሕ እግል ልጽዐኖ እተ ቀረረ።
ለብዙሕ አምር ስዋገት ለአለቡ
ሰዋግ እግለ ሖጸ ለበዝሐ እቱ
ኤረትርየ ወሱዳን ለፈንቴ መሓዝ
እግል ለዐድየ እምተሓን ዐቢ
ሳደፈዩ። መኪነት ዲብ ሸምሸም
ዲብ ትጸበጥ ምኑ ሐለለቱ። ምነ
ሰውጉ ህዬ እንዴ ትከረ ዲብ
ሐንደዮት ጨበል ለለሓልፉ ወቅት
በዝሐ። ለመኪነት ትርስ (ርዴተ)
ምንመ ዐለ እተ፡ ዐብደልከሪም
እበየ ለኣምሩ? ሐቆ ንዳል ድቁብ
ህዬ እግለ ሕሊል እንዴ ተዐዴት
ዲብ ምድር ኤረትርየ አወልወለት።
መኪነት ክምሰል መጽአት ለሕዳም
ዲበ መዐስከር እግለ መምተለካት
ለዐቅቦ ለዐለው ምናድሊን እብ
ሸፋግ እግለ ስለሕ እግል ልጽዐኖ
ግረ ኢቤለው። ምስል ወቅት
ዲብ ልትባደሮ እግለ እት ብቆት
ኩሩይ ለዐለ ስለሕ እተ መንኪነት
ጸዐነዉ።
ለዲበ መክዘን ዐለ ስለሕ ዲብ
መኪነት ትጸዐነ፡ ላኪን አዜመ ዲብ
ወግም ለይአተ ብዕድ መታክል
ህለ። እሊ ስለሕ እሊ ምን ምድር
ኤረትርየ አስክ ሕዱድ ሱዳን ከፎ
ልእቴ? መካይን ሽሕነት መደኒ
ለትሰረረተ ስለሕ አው ብዕድ
ዐስከርያይ መምተለካት ለጸዐነት
መኪነት አስክ ከርስ ሱዳን እግል
ትኣቴ ለልትቀደር ይዐለ። ቡ ስለሕ
ለጸዐነት መኪነት አስክ ምድር
ሱዳን እግል ትእቴ ቃኑንያይ ሰበት
ይዐለ። እሊመ አርወሐቱ ለቀድረ
ብዕድ መሳእል እግለ አንፋር
ጀማሂር ገብአ። ሱዳንዪን ክእነ
ላቱ ስለሕ አስክ ሕዱዶም እግል
ለኣቱ ክሉ ረአሱ ለልትቀደር ሰበት
ይዐለ።
እትሊ ወቀት እሊ፡ ምን ተብሕ
እንዴ ትበገሰት እብ ሸግለት እንዴ
ትከሬት፡ ጋድም ዔለጸዕደ ድማን
እንዴ አትሌት፡ ፍንጌ ደብር
ተከል ወዐሮብ እንዴ ሐልፈት፡
እብ መራት ወኖኖ አስክ ዐላኬብ
ወምኑመ ሕዱድ እንዴ ተዐዴት
ከርስ ሱዳን ተአቴ ለዐለት ገበይ
እብ ጄሽ አባይ ብትክት ህሌት።
እት አካን እለ ገበይ እለ ለእብ
ስዔ-ስዔ ለትሸቄት፡ እብ ረወሪት
ዶብ ዲብ ተሀንጦጥል እብ
መሸንገል ትሩሩቅ እንዴ ሐልፈት
አስክ ሐወልዕ ለትደንን ምኑመ
አስክ ዐየት ለትትከሬ ገበይ ሐዳስ
ቅፍርት ዐለት። እብለ ገበይ እለ
እንዴ ትጠዌካቱ ህዬ ቅሮረ ምን

ግረ እብ ምድር ሱዳን ልትአቴ
ለዐለ።
ለአንፋር ጀማሂር ለስለሕ
እግል ለአንግፎ ዲብ ልትባደሮ
እግለ ስለሕ ዲብለ መኪነት
ክምሰል ልጸዐን ወደው። ህቶም
ዲብ ልጽዕኖ ጄሽ አባይ እብ
ጀሀት ግብለት ወምፍጋር ጸሓት
አስክ ቅሮረ ገጹ ገስግስ ሰበት ዐለ፡
ለድቁብ እንረር ደባብ ምስለ ዐለ
ዘብጥ መዳፍዕ እግለ አንፌራም
ጀማሂር
ዝያደት እት ሽቀላት
ካረዮም። አባይ እንዴ በድረዮም
እግለ ስለሕ ወመኪነት እግል
ኢልንዘዕ ምኖም ህዬ ፈርሀው።
እብሊ ምህለት ለኢለሀይብ ቴለል
ዐስከሪ ለጀማሂር ጀላብ ስለሕ
እት ልብሎ ኖሶም እት ብቆት
እግል ኢልትካረው ፈርሀው። ሚ
ሊደው ላኪን? ምስል ወቅት ዲብ
ልትባደሮ እግለ ስለሕ ምን ጽዕነት
ወኬን ሕርያን ይዐለ እሎም።
ላኪን ለስለሕ ክሉ ክምሰል ትጸዐነ
አየ ገበይ እበ እግል ልሕለፍ ቱ?
እብ ጀሀት ግብለት አስክ ከረ
ተቤሕ እግል ኢሊጊስ አገሙደ
ጄሽ አባይ ለገበይ ዳብአ ህለ፡
እብ ጀሀት ቅብለት ሕዱድ እንዴ
ተዐደ ምድር ሱዳን እግል ኢልእቴ
ህዬ ጄሽ ሱዳን እግለ ገበይ ለዐቅበ
ሀለ፡ ብዕድ ክራጅ ህዬ ይህለ። ዲብ
ክእነ ወርጠት ወመሳድድ ዎሮ
ሐጠር ወምርወት ለለሐዜ ብስር
እግል ልትባሰር ዐለት እሉ።
ለስለሕ
ጸዐነት
መኪነት
ሕዱድ እንዴ ተዐዴት ዲብ ከርስ
ምድር ሱዳን እግል ትእቴ እብ
ገበይ ቃኑንየት ለልትቀደር ሰበት
ይዐለ፡ ለአንፋር ጀማሂር ምስለ
ስለለ ለጸዐነት መኪነቶም ምንመ
ትወረጠው፡ እግል እሊ መዋጥር
እሊ እግል ለአርሁ ባሰረው።
ጄሽ አባይ እት ባካትለ መዐስከር
ምናድሊን ልሽሕግ ህለ። ምን
ዐላኬብ ወቅራር ቀየሕ ገጹ
ቀደም ገስግስ ህለ። መዳፍዑ
ጀምህም ወደባቡ እት ለአንርር
መጽእ ህለ። ዲብ ቅርብት ነሳፈት
ናይለ መዐስከር ህዬ ባጽሕ ህለ።
ለኣንፊብያን ለጅንሰን ደባባት
እንዴ ደግነየ ዲበ መዐስከር አተየ
ምንገብእ ለምሔርበት ምስለ እት
መኪነት ጽዑን ለህለ ስልሖም
እት ብቆት እግል ልትካረውቱ።
ክርን ናይለ ዌረት ደባባት ምድር
እት በጭብጭ ዲብለ መዐስከርለ
ምሔርበት
ልሽሕገ
ህለየ።
ሰረንመ እንትልፋፍ እግል ሊደየ
እንዴ አርሐበየ እግለ መዐስከር
ዲብ ከርድናሁ መጸአ ህለየ።
ለአንፋር ጀማሂር ላኪን ዝያደትለ
አርወሐቶም እበ ስልሖም ሹቁላም
ዐለው።
እተ ወክድ ለሀይ ምነ መነዘማት
ጀማሂር ክልኦት ነፈር ዎሮ
ፍክር አቅረበው። ምን ልውሕድ
ለክልኦት ግረኖፍ እግል ለአድሕኖ
ሰበት ሰተተው ምነ እተ መኪነት
ጽዑን ለዐለ ስለሕ ለክልኦት ገረኖቭ
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እንዴ ፈንተው እግል ልርፍዑው
ወዲብ ደማን ለበ አካን እግል
ለአብጽሑዉ ጎማቶም በትከው።
ለበዐል ነፍስ ሰኔት መሐመድለኢል
በየድ እግለ ዎሮ ገረኖቭ እንዴ
ትሆገለ ትበገሰ። ለብዕድ ህዬ
ኣድም ክዕታይ ወወድ ፍሬ እግለ
ካልኣይ ገረኖቭ ጾረው። እብሊ
ህዬ ለክልኦት ገረኖፍ ረሻሻት ምን
ረአስ መኪነት እት መርከብ ናይለ
ስቡላም መነዘማት ጀማሂር እንዴ
ተዐሮረው ምነ መዐስከር አስክ
ደብር ደምቦብየት ትወከለው። አዜ
ዲብ ረአስለ መኪነት ታርፍ ለህለ
ለ180 ግጥዐት ስለሕ ከፊፍቱ።
ደብር ደምቦብየት ምን ቅሮረ
እንክር ምውዳቅ ጸሓይ ለህለ፡
ሕዱድ ኤረትርየ ወሱዳን ለፈንቴ
ደብር ሻንን ወእሙርቱ። እት ሒን
አውል ደምቀቱ ክምሰል ዕማመት
ለመስል ግየም ሰበት ትገብቡ ዲብ
ዐስተር ለለሽበ መስል። ለትፈናተ
ዕጨይ ወሔዋንት ከደንመ እብ
ብዝሔ በቅሉ ወነብሩ። እብ ጀሀት
ምውዳቅ ጸሓዩ ሐወልዕ ፈልሒት
ወዐይተረ ለልትበሀል ወእብ ጀሀት
ምፍጋር ጸሓዩ ህዬ ተፍሌናይት
ክርበ ገዕ ቃር-ሐቅ መፍለክ
ወብዕድ ለልትበሀል አካናት ህለ።
ለቅሮረ ክሉል ለህለ አካናት ህዬ ከረ
አሽሀጌ ቀሮት ወድ ባናይ ቅራር
ቀይሕ፡ ዐላኬብ አባጨቀት ሽርም
ከልብ ወብዕድ እግል ልትሰሜ
ቀድር። እሊ ክሉ አካናት እበ እቱ
ሳክናም ለዐለው አንፋር ጀማሂር
ወስለለ ክምሰል አጫብዕ እደዮም
ሰበት ለአሙሩ፡ ጄሽ አባይ እብ
ሸፋግ እት ልትነሀፍ እተ መዐስከር
እግል ልእቴ ኢቀድረ። ለአንፋር
ጀማሂር እግለ ክልኦት ረሻሽ እት
መርከብ አዳም ዲብ ልጸወሮ አስክ
ደብር ደምቦብየት ሳርሕዎም እት
ህለው፡ ምን ደምቦብየት ወኪን
ላተ ዲብ እንሰ እንዴ ጸዐነዉ
አስክ ድጌ ሰውረት እግል ልብጸሕ
ምሽክለት አለቡ። ለዲብ ፈርሀት
ታርፍ ህለ ላተ ለዲበ መዐስከር
እት ረአስ መኪነቱ ሸንን ለህለ
180 መንዱቅ ቱ። መሳእል ናይ
እሊ ህዬ ከፎ ሐል ረክብ ኮንዶእ!
ለስለሕ እብ ተማሙ እተ ፒክ
ኣፕ ጽዑን ምንመ ሀለ፡ አስክ
አየ እግል ሊጊስቱ? እበየ ህዬ
ልሕለፍ? መኪነት እንዴ ረፍዐከ
እብ ድአብር እግል ትፍገር ስዱድ
ቱ። አባይ ጄሹ ደባቡ ወመደራዓቱ
እንዴ ጸብጠ ምን ዐላኬብ አስክለ
መዐስከር ልሽእግ ህለ። እግል
ልዝበጥመ እምቡት ህለ። እት

ክእነ ላቱ ቴለል ለመኪነት ምስለ
ራፍዐቱ ለህሌት አስለሐት እንዴ
አንደድካሀ ሀረብ ለሐይስ ወለ
ምስል ስልሐ እግል ሕኩመት
ሱዳን ሰለሞት? ለልብል ሰኣል
እግለ አንፋር ጀማሂር ረበሸዮም።
ዲብ ደንጎበ ላኪን ‘ተናን ወፋርስ
ምፍጋር
ኢለሐግሎ’ ክምሰለ
ልትበሀል፡
ለሐስበዉ
ብስር
ክምሰል ክራጅ መስለ እቶም
ወእሉ እግል ሊደው ህዬ ነወው።
ለአንፋር ጀማሂር እግለ ብስሮም
ለትሸሬሕ ተምሲልየት እግል
ልመስሎ ትፋሀመው። ምን አግደ
ከዋክብ ናይለ ተምሲልየት ህዬ
ለእብ ግዝፈ ለተሐሬት ምናድለት
ፍረወይኒ እግል ትግበእ ተሐሬት።
ሰበቡ ለብዕዳት አዋልድ ቀነጭብ
ሰበት ገብአየ ዲብ ረአስለ ስለሕ
ክምሰል አክረረየ ለስለሕ እግል
ልሕባዓሁ ኢቀድረ። ላኪን እግል
ፍረወይኒ ዲብ ረአስለ መንኪነት
እንዴ ጸዐንካሀ ሳረሖት ሌጠ ኢኮን
ለብስር ወተምሲል።
ለነፈር ጀማሂር ላተ ምናድለት
ፍረወይኒ ዲብ ረአስለ ስለሕ
ጽዕንት ለዐለት መኪነት ቴንደት
እንዴ መደው ዲቡ ክምሰል
ትሰክብ ወደወ። እሊ ልትበሀል እት
ህለ ላኪን ለዲብ ለሐናዴ መጸኦም
ለዐለ ደባብ አባይ ምን ቅሩብ
ልሰመዕ ዐለ። ፍረወይኒ ክምሰል
አክረረት እብ ላመት መሓዊተ
እግል ልዋትቦ ወልባሰ እብ ደም
እግል ለሐንግሮ ትዋፈቀው።
ለፈሽሽ ዐለ ደም ጀላብ እግል
ልብዘሕ እሎም ብዕዳምመ እግለ
እብ ደም ሹሀደ ለመጽአ ስለሕ
እግል ልድሐን ቡ እንዴ ቤለው
ለትፈናተ ክፈል ገሮቦም እት
ለሃልቦ እግለ ልትከዔ ለዐለ ደም
እግል ለአብዝሑዎ አስተብደው።
ዐጃይብቱ! እብ ደም ምሔርበት
ለተረበ ስለሕ እብ ደም እግል
ልድሐንቱ ለበርናምጅ። እግለ
ጸነብል ወአጭርቅ እብ ደም እንዴ
ሐንገርዉ እገር ወረአስ ፍረወይኒ
ዓሸበው እቡ። እብሊ ህዬ ገሮብ
ፍረወይኒ እብ ደም ለትመየሰ
ሸለትት ተዓሸበ። ረአሰ፡ እገረ
ክሉ እብ ቀናብል ወርሳስ አባይ
ለትገራደመ
መስለ። ፍረወይኒ
ምን ቃብል ለልርእየ ለተሐዬ
ኢትመስል።
ለሰኣል
የምክን
ሕክምነ ተብጼሕ ሚ ኢትበጽሕ
ለልብልቱ ለዐለ።
ዲብ ገጽ 2 ልተላሌ...
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መሐመድ እድሪስ
መርሃዊ ገብረሚካኤል
መተርጅማይ ሳልሕ ገማ

መድረሰት ፈንየት ዊነ ማሌ ወዮም

መድረሰት ፈንየት ዊነ ሐቴ ምነ እት አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ምዴርየት ነቅፈ ለህለየ መዳርስ ቴክኒክ እትገብእ፡ እተ እሻረት
ስሙድ ወመሰባል ላተ መዲነት ነቅፈ ሀሌት። እለ መድረሰት እለ ምነ
እተ ደዋሒ ለህለየ መዳርስ ፍንቲት ለወድየ ጋር ምን ለሀሌ፡ ምን
ክለን ቀውምያትነ ምን ለትፈናተ እንክራት ዐድነ ለመጽእወ ሸባብ
እንዴ ትከምክም ለትትሐደር እብ ምን ገብአት ቱ። ለመድረሰት
እንዴ በጽሐነ ምስል ሙዲረ አሰይድ ቃልኣብ ዘርኡ ወገሌ ደረሰ
ለወዴናሀ መቃበለት ሀሌት። ቅራአትኩም አተላሉ፦

አሰይድ ቃልኣብ ዘርኡ

ሰኣል፡ ምስል ዓም ከልፍየት ናይ
እለ መድረሰት እግል ተትአምረነ?
መድረሰት ፈንየት ዊነ እት
1985 ዲብ አራግ ለትትበሀል አካን
ለትአሰሰት እት ገብእ፡ እብ ሐምስ
መጃላት በህለት እብ ዕሙማይ
አሽቃል ሐጺን፡ ሕዳደት፡ አስነዮት
መካይን፡
ንጃረት
ወከርሀበት
እብ ደረጀት ዲፕሎም በርናምጀ
አሰብዴት። ሐቆ ሕርየት ህዬ እት
1997 እንዴ አሰብዴት ጥውር
ብንየት ትሕትየት እንዴ ገብአ
እለ፡ እትለ አዜ ለህሌት እተ
መዲነት ነቅፈ ዶረ ዲብ አውፈዮት
ትትረከብ።
ቀደም እሊ ላኪን እለ
መድረሰት እስክ ካምል ብንየት
ትሕትየት ልትሸቄ እግለ ደረሳሀ
እት ለትፈናተ መዳርስ እንዴ
ትፈንጠረው ድራሰቶም እግል
ለአተላሉ እቡ ለቀድሮ አግቡይ
እብ ነዘሞት፡ እስክ ማይ ሓባር
እንዴ ትለአከው መድረሰቶም
ክም ለአተላሉ ጋብእቱ። ብነ ክም
ተመ ምን 2000 እስክ 2008 ናይ
ደረጀት ዲፕሎም በርናምጅ እቡ
አስተብዴት።
ሐቆ እሊ በርናምጅ እሊ እብ
ድግማን እንዴ ትረአ ምን 20082009 ደረሰ ምን መድረሰት
ዋርሳይ-ይከአሎ ሳወ እምተሓን
እንዴ ወደው ንቅጠት መሕለፊ

እግለ ኢረክበው ካልኣይ ፍርሰት
እንዴ ተሀየበ ናይ ሸሃደት በርናምጅ
እግል ተሀብ አሰብዴት። ምን 2011
እስክ እለ ህዬ ደረሰ 10ይ ፈስል
ሐቆለ አትመመው እግል ክልኤ
ሰነት (11 ወ 12) ፈስል እብ
ድረጀት ሸሃደት ዲብ አድረሶት
ህሌት።
ለኑዕያት ድሩስ ህዬ እት ረአስለ
ቀደም እለ ለእምቤሉ ሐምስ
መጃላት እት 2008 ሰለስ ማዳት
እንዴ ትወሰከየ ተክጢጥ፡ ብነ
ወሀንደሰት ተአደርስ ህሌት። ሰበት
እሊ አዜ ሰማን ዎርክ ሾባት አው
ውረሽ ህለ እግልነ።
ሰኣል፡ ዲብ መትከባት ደረሰ
ለትተብዑዉ መቀየሲታት ሚቱ?
እት ሐንቴ ቅስም ቴክኒክ ናይ
ወዛረት ተዕሊም ለትትከምከም ሰበት
ተ፡ እብ አሳስ ለቅስም ለአፍገረዩ
ቀዋኒን እግል ቲጊስ ሰበት ህለ
እግለ፡ እግል ክል አቅሊም ዐድነ፡
ዐደድ ከም ልትሀየቡ ትወዴ።
ለአቃሊም ህዬ ለዐደድ እንዴ ረአው
እት ምዴርያት ወመዳርስ ሰነውያት
እንዴ ከረው እበ ሕነ ለእንጠልቡ
ብዝሔ ደረሰ ምነ መዳርስ ለተሐረው
እትለ መድረሰት ለአቱ።
እብ ተውሳክ ደረሳይ አርወሐቱ
ለራዔ እግል ልግበእ ህለ እሉቱ
ለእምብል። ሰበቡ ሐት-ሐቴ ዶል
እብ ሸቅል መማኒቶም ሰኒ ነኣይሽ
ደረሰ ሰበት መጽኡነ፡ አስክ ሕጽቤ
ልባሶም ለኢቀድሮ ሰበት ገብኦ፡
እብ ዐቅል ወጀሰድ በቅዓም እግል
ልግብኦ ህለ እሎምቱ ለእምብል።
ከምሰልሁመ ተቅዪም ንቅጠት
ደረሳይ ምን 65% ወለዐል ዶል
ገብእ ለበክት ፍቱሕ ቱ።
እለ መድረሰት እለ ምን ብዕድ
ፍንቱይ እግል ልውደየ ለቀድር
ሚቱ?
ዎሮ እግል ንትረስዑ ለኢወጅበነ
ሐቃይቅ ህለ፡፡ ህቱ ህዬ ዎሮ ምነ
ብዕድ ፍንቱይ እግል ሊደዩ ለቀድር

እብ ሙቃብለ ምስልከ ለህለ ወእት
ብዕድ ለኢህለ እግል ተአጀግሩ
ሐቆ ጀረብካቱ። ዲብ ብዕድ ለህለ
ሸይ እትከ ለኢህለ እግል ልግበእ
ቀድር። እሊ ህዬ ጠቢዒቱ።
እብ አሳስ እሊ በጋ፡ እብ ዓም
ልትርኤ እት ህለ፡ እለ መድረሰት
ዲብ ሐንቴ ቅስም ቴክኒክ አስክ
ህሌት፡ ምስል ክለን ታንጃታተ
መዳርስ
ሱውይ ከደማት
ወእህትማምቱ ለገብእ እግለ።
ላኪን ፍንቱይ ጀዋንብ ብቆዕ ህለ
እለ እግል ኒበል እንቀድር። እት
ነቅፈ ሰበት ህሌት ደረሳሀ ካምል
እህትማሞም እት ተዕሊም ሌጠ
እግል ልውደዉ አተቅደረዮም
እግል ልትበሀል ቀድር። ደረሰ
ምስል ዓይላቶም ለህለ እግሎም
ቅርብ ወተእሲር ሰኒ ሕዱድ ቱ።
እብ ሪም ልትቀየስ እት ህላመ
ለምኑ መጸኦ አማክን ሰኒ ረዪም
ሰበት ገብአ፡ ምስሉመ እክ ገበይ
ወመሐገዝ መዋሰላት ሰበት ህለ እት
ዐዶም እግል ለትቀባብሎ ስዱድቱ።
እሊ ህዬ እግለ ደረሰ ክምሰል
መሻክል እንዴ ኢልትረኤ ክምሰል
ጃንብ ብቆዕ እት መድረሰት እግል
ልረክዞ ለሰዴ ቱ።
እሎም ደረሰ እሎም እተ
ልትሀየቦም ናይ ሰር ሰነት እጃዘት
ኢገብአ ምንገብእ፡ ወለ እት ሰነብት
ዐድ እግል ኒጊስ ለልብል ፍክር
ሰበት ኢህለ፡ ክሉ እህትማሞም
እት ተዕሊም ቱ። እለ መድረሰት
ምነ እብ ንዝምት ገበይ እግል
ተአተላሌ ለወድየ ጋር ህቱቱ። ዲብ
ሙደርሲን መ ከምሰልሀ፡ ምን እሊ
እበ ለኢልትፈንቴ አግቡይ ሰነት
ካምለት ምስል ደረሳሆም እንዴ
ገብአው ወቅቶም ሰበት ለሐሉፉ
ዕላቀት ደረሰ ወሙደርሲን እግል
ትደቀብ ለአተቅደራ ቱ። ሰበት እሊ፡
ሪም መድረሰትነ ክም ዎሮ አግደ
ጃንብ ሱልቢ እንዴ ኢገብእ ክምሰል
ጃንብ ኢጃቢ ምነለልትረኤቱ እግል
ኢበል እቀድር።
ሰኣል፡ ምን እለ መድረሰት እንዴ
ፈረው እት ሽቅል ለትፈረረው
ደረሳኩም ከም ገበኦ?
እለ መድረሰት እለ ምን
1985 እስክ እለ ለሐልፈት ሰነት
ለአድሐረቶም
ብዝሔ
ደረሰ
2602 ቶም። ምን እሎም ለ 646
አዋልድ አንሳት ተን። እስክ እለ
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እብ ደረጀት መድረሰት ለወዴናሁ
ድራሳት ይህላኒ። ላኪን እተ
አወል ግርም ዕላቀት እግል ተሀሌ
እግልነ ቃድረት ዐለት። ሰበቡ እበ
ለደርሰዉ መጃል ልትወዘፎ ሰበት
ዐለው እግል ትርከቦም መሻክል
ኢዐለ።
እትሊ አዜ ወክድ ላኪን ምስለ
ለህለ ሐዲስ አግቡይ ወዘፎት እብ
አኪድ እተየ ወእተየ ትወዘፈው
እግል ንአምር ክቡድ ቱ። እብ
ዓመት ላኪን እብሊ ፍሩዕ ፈንየት
ለትደሐረው ደረሰ እት ሽቁል እንዴ
ተሓበረው እበ ደርሰወ ምህነት
ምህም ወራታት ለአወቁ ህለው
እግል ልትበሀል ቀድር።
ሰኣል፡ እት መጃል ድራሰት
አካደምየት
ህዬ
ክአፎቱ
አግቡይኩም?
ደረሰ እት ወራታት ምህነት
እንዴ ኢልትሐደዶ እት ተዕሊም
አካደምየት መ ለለደምዖ ወነቲጀት
ሰኔት እግል ልርከቦ እለ መድረሰት
መጥ-መጦርለ ተእሂል ምህነት እብ
ምተራድ ለትሸቄ እቡቱ። እብ አሳስ
እሊ፡ ደረሰ ሕሰስ ሂገ እንግሊዝ፡
አምር ሕሳብ፡ አምር ቀመም

ወፊዚክስ ክም ደርሶ እንወዴ።
እተ ናይ ምህነት ተዕሊም እግል
ልስደዮም ለቀድር ዎሮ ናይ ፈንየት
ስወር (Technical drawing)
ከምነስኦመ እንወዴ። ዎሮ ሽእ እንዴ
ኢሸቁ አሰልፍ እብ ስወር እንዴ
ረስመው እግል ልጽንሖ ሰበት ሰዴ፡
እት ፍዕል እግል ኢልክበድ እቶም
እሊ በርናምጅ እሊ ልትሀየቦም።
እምተሓን
ወጠኒ
በህለት
(ማትሪክ) ሰበት ለአምትሕኖመ
ለብዕድ አካዳሚያይ ወጅህ እትገብእ
ሐቆ እምትሓን ሙባሽር እስክለ
ተእሂል ፈኒት ሰበት ለአቀብሎ ምነ
እብ ፍክር ወእብ ዐመል ለገብእ
ተዕሊም ለትፈንተው ኢኮኒ። ምስል
ሓድረት ሓለት ተክኖሎጂያይ
ተጠውር እግል ልትኣመሮ ህዬ
ክም ተውሳክ ናይ ኮምፕዩተር
ተእሂላት እንዴ ዳለ እት ክልኤ
ድፍዐት እንዴ ትካፈለው basic
computer application ምስል
auto cut design እንዴ አጸበጥነ
ክም ደርሶ ገብእ። እትሊ ቅሩብ
ወክድ ህዬ ሐዲስ ታስዓይ መጃል
ተዕሊም እግል ነአምብት ክም
በርናምጅ ጽቡጥ ህለ።
ልተላሌ…

ልእከት ምን ኤረትርዪን ደረሰ ዉሃን - ቻይነ
ሰላመትነ ዲብ ዓይላትነ ወክሉ ሸዐብ ኤረትርየ
ሕነ ዲብ ዉሃን ለሀሌነ ውላድኩም ክልነ ዓፍየትነ ሰኔት ክም ሀሌት
እግል ነአክድ እግልኩም እንፈቴ። እትሊ ወክድ እሊ ለዐለት ሓለት ዲብ
መራቀበት እንዴ አቴት ለቴለል ልትሀወን ሀለ።
ለክል ዎሮ ምን ቤቱ እግል ኢልፍገር ለልሐዝር አዋጅ ክልኦት ወሬሕ
እግል ለአተላሌ ምንማቱ፡ ጀለ ደሐንነ ምንገብአ እምበል ጨቅጥ እንዴ
ትከበትናሁ ንተለዩ ሀሌነ። እለ ምን ወዴነ ሀዬ ሰሊማም ሀሌነ። ምን
እለ ለንትዐለመ ጋሪት ምን ተሀሌ ጀለ ደሐን እብ ማርሐት ወምኤምረት
ዓፍየት ለልትሀየብ መምሬሕ እት ዐመል እግል ልተርጀም ዋጅብ
ወመስኡልየትቱ።
ለዲብ ክለ ዐለም ልልዔ ለሀለ ቫይረስ ወጠንናመ እብ በቃዐት እግል
ትጋብሁ መዳላይ ዋድየት ክም ሀሌት ኣምራም ሕነ። ምን ሐረስ እሊ ሕነ
ዲብ ዉሃን ለሀሌነ ኤረትርዪን ደረሰ፡ ምነ ብዙሕ ሸዐብነ ለወደየ እነ፡ እለ
ሕድት እት መጦሩ ወሕኩመቱ ክም ሀሌነ እሻረት ትገብእ እነ ለእንቤለ
ናይ 3,200 ዩዋን እት መዳፈዐት እሊ ቫይረስ ለትውዕል ሰዳየት ነሀይብ
ሀሌነ።
ካልቅ ምን እሊ ዐለም እት ብቆት ካሪ ለሀለ ቫይረስ ዐድነ እግል
ልሕጀብ እነ ዲብ ንትደዔ፡ እብ ፍንቲት እግል ንትፋነየ ለነሐዜ፡ ለእብ
ሕኩመት፡ መርሐቱ ወምኤንረት ዓፍየት ለልትሀየብ መምሬሕ ወሐብሬ
እት መዓሉ አውዐልናሁ ምን ገብእ እሊ ቫይረስ እት መራቀበት እግል
ተኣቴ ቀሊልቱ። እለ እንዴ ኣመርነ ክሉ ለልትሀየብ ተውጂህ አማነትኩም
እት ዐመል እግል ነአውዕሉ እንብል።
ሄኖክ ንጉሴ
ወኪል ደረሰ መዲነት ዉሃን - ቻይነ
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መሐመድ እድሪስ

ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ

ለእብ ሀይሌስላሴ ወልዱ ለትከተበ
ወእብ ከልሹም መሐመድ ለተርጀመ
“ሓምድ ዐዋቴ ምንቱ?” እበ ልብል
አርእስ እብ ትሉሉይ ዲብ ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ ፈግር ለህለ ክቱብ
ምን ምዕራፍ ሴዕ 11 ክፈል እግል
ንርኤ፦
1 ሰብተምበር 1961
ሓምድ ዐዋቴ ምን ቤቱ እንዴ
ፈግረ ምስል ስስ መልህያሙ እት
ሀደምደሚ ሰልፋይት ጠልገት እንዴ
ለክፈ ንዳል ክም አንበተ ለበሸረ እተ
ዕለት ሰበት ተ፡ ሸዐብመ ክል ሰነት
ለልትዘከረ ወለልሐሽመ አምዕል
ተ። መዐረከት አዳል እት ዮም 1
ሰብተምበር 1961 ክም ገብአት
ወክም እንቡተት ንዳል ስለሕ
ለልሐሱበ ህለው። ምናተ፡ ለቀዳምያም
ምናድሊን ለመዕረከት አዳል ገብአት
ዲበ ዕለት አማን፡ ሄለል ሰብተምበር
እንዴ ኢትገብእ፡ 26 ሰብተምበር
ክምሰል ዐለት ቱ ለሸርሖ። ምነ
ናዮም እበ ኢትትፈንቴመ፡ ጀሪደት
ዘመን “ፖሊስ እት ረአስ ቴልየት
ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ ለረክበዉ
ዐውቴ” ሐንቴለ ልብል አርእስ፡ እት
ናይ ጅምዐት 29 ሰብተምበር 1961
ጥብዐተ፡ እግል እሊ ተ ለአከደት፦
…አትላተ ገጽ ምሴ፡ (26
ሰብተምበር) ዐሳክር ፈደሬሽን ምን
ሰንበል ለትለአከው መሓርበት
ኬይደት-ቃኑን
ላቶም
ፖሊስ፡
ምስለ እብ ሓምድ እድሪስ ዐዋቴ
ለልትበሀል ሽፍታይ ለልትመርሖ
ድድ ቃኑን እንዴ ተሓረበው፡ እግል
ቤረቅ ኖራይ ለልትበሀል እናስ ቤት
መዐለ (ቢንዓምር) ምስል ዎሮት
መነሸር ለጅንሱ መንዱቁ ወ 14
ጠልገት ጻብጣም ህለው።
… እሊ ሽፍታይ እሊ፡ ዎሮት
ምነ እዴ ማን ናይ ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ ለዐለው ቱ። ምድር ጽልሙት
ሰበት ዐለ፡ ለአካን ህዬ፡ ደብዐት ሰበት
ተ፡ ፖሊስ እግለ ተርፈው እግል
ለዐሩቦም ኢቀድረው። ላኪን፡ ቤረግ
ኖራይ እግለ መትቀዳም ቅወት
ፖሊስ ለትነፌዕ ወትሰዴ ሐብሬ
ወመፋሂም ሃይብ ሀለ።
እትሊ ከበር እሊ ቤረቅ ኖራይ
እንዴ ትበሀለ ስሙይ ለሀል (ዑስማን
ቤረግ) ክም ትጸበጠ አኪድ ቱ።
እግለ አግደ ጽበጠ ምን እንረኤ
ህዬ፡ መዐረከት አዳል እት ዮም 26
ሰብተምበር 1961 ክም ዐለት ቱ
ለትሸረሐ።
ስለሕ ከረ ሓምድ መብዝሑ
አልቢኒ ዐለ። አልቢኒ (አቡ-ኸምሰ)
እት ክፋል ሐባሪሁ፡ እግል ሀደፍ
ተንሺን ለነፈዐ ክልኤ ስነን ፍግር
ለቤለየ ነኣይሽ ምጥመዕ ሐጺን ሰበት
ብእቱ፡ ሓምድ አዛኒት እት ልብል
ቱ ሰምዩ ለዐለ። እሉ እንዴ ሰማ
ቱ ህዬ ለምዕል፡ “ዮም አዛኒት ክርን
ወዴት፡ ወእለ ሕነ፡እግል ሰልፍ ኢነት
ሕነ ወአባያምነ ገጽ-እብ-ገጽ እንዴ
ትዋጅሀነ ከትሓረብነ። ሐቆ እለ
ስካብ እት ዐራት ይሀለ!” ቤለ፡ እግለ
ገሌሁ አዳም ለሰሐለት ወእግል
ገሌሁመ ለአግበሐት አምዕል ጀርቤ፡
እግል 26 ሰብተምበር 1961፡
ክም ዕውትት ወታሪካይት አምዕል

እት ኖተት እብ ሕሽመት ከትበየ
ለልትበሀል።
አዳል እት ሞጎራዬብ ለህለ
ተረተር ወዐቢ ደብር ቱ። ምን
ቅብለት አስክ ግብለት ልትመደድ።
ምን ጀሀት ምውዳቅ ጸሓዩ ምን
ሀይኮተ-ተሰነይ እንዴ ትበገስከ፡ አስኩ
ለትአፈግር ስለል ጨባብ ህሌት።
ብለቅ ወመድሮረይ ለትመለአ
አጸድፍ ሰበት ቱ፡ እምበለ ውላድለ
ባካት እንዴ ዘግነ ለፈግሩ አለቡ።
ገሌ አካናቱ፡ አዳም ኢኮን፡ አጣልመ
ኢፈግሩ። አዳል ለትፈናተ ዕጨይ
ወግሬ ወቀረጽ ለብእቱ፡ እብ ዕጨይልባን ለትገልበበ ምድር ሰዐር ቱ።
እቱ ለአተ፡ አዳም ኢኮን ንዋይመ
ኢልትረኤ። ማይ አዳል ጋሸ እብ
ቀሊል እተ ኢረክቡ ፍንቱይ አልቁብእተም ቱ ለልትረከብ።
እብ ጀሀት ግብለት አዳልመ
ሐቴ ገበይ ሌጣ ተ ለህሌት። ክምሰለ
እት ቅብለቱ ለህሌት፡ ህታመ እት
ሐስያት ተ ለህሌት። ርሽመት
ደብር አዳል ሐንታለ ትትበሀል።
ምን ሐንታለ ክም ደነንከ አጋርተፋረ (ገበይ አገር) ትበጼሕ። እንሰ
እብ ሐቴ ስለል አስክ አጋርተ-ፋረ
እግል ትፍገር ትቀድር። ምኑ ገጽከ
ለዐል ጸባብ ወኦስ ሰበት ገብአት፡
እንሰ ኢትፈግረ። አስክለ ቀንጸት
ምኑ ቤለደሬ እግል ተአቅብል
አውመ አስክ ምውዳቅ ጸሓይ አስክ
ግራሸ እንክር ሀይኮተ እግል ትንሰእ
በ። ምኑ ህዬ አስክ አዳል እምበል
አጣል እግል ልፍገር ለቀድር ንዋይ
ኢሀለ።
እት አዳል ክም ፈገርከ እብ
ጽርግየ ሀይኮተ-ጎኜ ለልሐልፍ እብ
ዋዴሕ እግል ትፈርጉ ትቀድር።
ላሊመ አስክ ባናታት አንዋር ከሰለ
እንዴ ኢተርፍ እብ ዋዴሕ ሰበት
ልትረኤከ፡ መርበይከ ኢበዴ ምንከ።
ግብለታይ እንክር አዳል እግል ኖሱ
አስክለ ጽርግያ ቱ ለልትመደድ።
እት አዳል ለትፈናተ ሔዋናት
ከደን ክም ነላት፡ አራባት፡ እምበርሀገ፡
ዔው፡ ወነን፡ ሐየት (እት ዘበን ቅዱም)፡
ከራክሬ ወሐገል እብ ብዝሔ ህለ።
እት ርሽመት አዳል ነኣይሽ ቀርዋት
ምን ኢገብእ፡ ከረቢት ለትመለኣ ቱ።
አዳል እብ ጀሀት ምፍጋር ጸሓዩ
ወቅብለት ምፍጋር ጸሓዩ፡ አስክ
ሞጎራዬብ፡ ጀሀት ቅብለት ህዬ አስክ
ሀዋሻይት ከሬከ።
አዳል ሓለት ሀወእ ሰኔት ሰበት
ቡ፡ እት ወክድ ሐጋይ ገሌ ሰብ
ንዋይ ለሓጉ ዲቡ። ወክድ ከረም
ላኪን፡ ዔቶት ከደን ሰበት በዜሕ ዲቡ፡
ለኢትዘግን እቱ ምድር ክጡረት ቱ።
ፖሊስ አስክ አዳል እግል ልፍገሮ
ሐቆመ ጀረበው፡ እብ ምንቀደም
እብ ጀሀት ሀይኮተ፡ እብ ሓሪት ህዬ
እብ ቤለ-ደሬ እግል ልጀርቦ ቦም።
እብ ክልእቱ እትጅሃት አስክ አዳል
እግል ልፍገር ለወጠነ፡ ዝያድ አርበዕ
ሳዐት ነስእ ምኑ።
ሐቆ ሐርብ አዳል፡ ለበዝሐው
ምን ዴሽ ሱዳን እንዴ ትሳርሐው
እት ከሰለ እንዴ ትገሰው መናዱቅ
አስክ መጽኦም ልታከው ለዐለው
መዋጥኒን፡ “አዜ ሚ ኒዴ፧ ሓምድ
ስለሕ ጥዉር አለቡ፡ ለእሉ ረክብ

እልናመ ናይ ስኒን ቀዳም ወሑድ
ቱ። ከንትለዩ ገብእ መ ንጽነሕ፧”
ለልብል ሰኣላት ሀረሰው። ትም እት
ልብሎ እግል ኢለዐርዉ፡ ምን እድሪስ
መሐመድ ኣድም እጃዘት ሐዘው።
ምን ሓምድ እግል ኢልእዘሞመ
ዔብ ገብአት እቶም። ወሐር ክልኦት
ለልትለአኮ እግሎም አንፋር ሐረው።
ህሌነ ምስልከ እግል ሊበሎ፡ ዐብደለ
እድሪስ ለልትበሀል መዋጥን ጥለግ
አስክ ሓምድ እግል ለአብጼሕ፡
መሐመድ ኣድም ገሲር ህዬ አስክ
ካይሮ እጃዘት ለልትሰአል።
ዐብደለ እድሪስ እብ ልብሰቱ ምን
ገብእ ወሄራሩ ምስል ሸዐብ እግል
ልትመሳሰል ለቀድር ወለባካት ሰኒ
ለልአምር ቢንዓምራይ እንዴ ትበሀላ
ቱ ለትሐረ። ምንለ ዐለው እቱ
መዐሳክር እብ ሐምሐምስ ወዐስዐስር
እንዴ ትዛበው ካርያመን ለጸንሐው
75 ጠልገት እንዴ ነስአ ትበገሰ።
እተ መደት ለሀ እሊመ ብዙሕ ቱ፡
ዐብደለ እድሪስ እበ ልኡኩ ሜዳን
አተ። ምናተ እት ለአንጎጌ እግሉ፡
እግል ሓምድ ዐዋቴ ኢረክበዩ። እት
ድብክ-አልገዴን ክም በጽሐ እግል
ዐብደለ መሐመድ ዓምር ለልትበሀል
ነፈር አሚን ለአከ ዲቡ ከአቅበለ።
እሊ ጥለግ እሊ ምን ከሰለ አስክ
ሜዳን ለትነደአ አወላይት ራድኢት
ቱ ለዐለ።
ከረ ሓምድ፡ እብ ሰበብ ሕዳን
ጥለግ፡ ሞሎኮ ልትነፍዖ ሰበት
ዐለው፡ እግል ሐቴ ጠልገት ሐዳስ
አካን አልፍ ገንሕወ ዐለው። ሸዐብ
እት ከደን ለረክበዩ ጥለግ ጥልያን
ልግበእ ወእንግሊዝ፡ እግል ከረ
ሓምድ ነፍዖም ገብእ እት ልብል
ለአርዩ ከእት መአከብ ለአጸንሖም
ቱ ዐለ። ህቶም ህዬ፡ እግለ ሸበህ
ቱ ለቤለዉ፡ ተረርፍ ናይ ካልኣይ
ሐርብ እዲነ እብ ዝላም ወጸሓይ
ስጉር ለረኩቡ ጥለግ፡ ለልአደሜዕ
ምንመ ኢገብእ፡ እት መደት መሕገዝ
ነፌዕ እንዴ ቤለው እት ሽነጦም
ለአኩቡ ወለአምሆ’ሎ እቡ ዐለው።
ሐሸው (ባሩድ) እንዴ አፍገረው
ምኑ ልትነፍዖ እቡ ሰበት ዐለው
ኢለኩፉ። ከአፎ ክም ለአሸቅዉ
ናዮም አብሳር ዐለ እሎም። እሰልፍ
እብ በሰር እግለ ዐረር ምነ ከብሱለት
በይነ ወድወ። ሐቆሀ እት ረአስለ
ዲብ ቀበተ ለጸንሖም ሐሽወት፡ ክም
መንደዲ ለትገብእ እሉ ክርቢት
ወስኮ ዲቡ ከሐር ረአስለ ጠልገት
(ዐረር) እት አካኑ በሉሱ ወለክፎ
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እበ።
ለአደሜዕ እሎም ዐለ ህዬ። እለ
ሸቅለት እለ ምን በዲር ለጸንሐት
ወእብ ፍዕል ለልትሸቄበ እት ገብእ፡
ክእነ ለመስል በሰር ሞሎኮ ልቡሉ
ዐለው። ወድ-ጅግረ ለልትበሀል ኖዕ
ናይ መንዱቅመ እብሊ አብሳር እሊ
ሸቄ ዐለ።
ለካልኣይ ልኡክ መሐመድ
ኣድም ገሲር እማነት እንዴ ትከበታቱ
ለትበገሰ፦
ካይሮ ክም በጽሐከ፡ ክሱሰን
እግለ ምን ዐድ አስክ መስር እት
ገይስ እትለ እንዴ ሸክፈ ዲብነ
ለመጽኤነ ከሰእየት ለሀቤነ ከሐልፈ፡
እድሪስ መሐመድ ኣድም እንዴ
ረከብከ፡ “ሓምድ ከደን እንዴ
ፈግረ ልትሓረብ ህለ። ንትለዩ
ወለ ስለሕ ብከ አስክነ ለትልእኩ
እግል ንትጸበረከ፧” እንዴ ቴሉ፡
“እለ ልእከት እለ ምንለ አፉነ እተ
እዝኑ ተአበጽሐ። ለእሉ ለሀይበከ
በሊስ እንዴ ነስአከ ህዬ እብ ሸፋግ
አቅብለነ ለትብል እማነት።
ገሲር ምን በዲሩ እት ካይሮ
ደረሳይ ሰበት ዐለ፡ እበየ ክም ተአቴ
ወትፈግር ለበዴ ምኑ ነፈር ይዐለ።
ምድር ለልአምር ወሻፍግ ክም ቱ
ምን አምነዉ ቱ ህዬ ለልአከዉ።
እብ ሸፋግ እንዴ ትገበሰ ካይሮ
ሰበት አተ፡ ለልኡኩ ኢትአከረ
እቡ። ለቴለል ላኪን ክምለ መስኢቱ
ኢጸንሐ። ክምለ እለ ሐድገዩ እንዴ
ኢገብእ፡ ኩሉ እንዴ ትቃየረ ሰእየት
ለልአበትክ እንዴ ገብአ ጸንሐዩ።
አሰይድ ወልደኣብ ወልደማርያም
በይኑ ሸቄ፡ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን
በይኑ ወእድሪስ መሐመድ ኣድም
ከማን እብ በይኑ። ሰልሲቶም ዙዐመ
ኦሮትከ ገበይ ሕርየት በይኑ እት
ለሐዝየ በንበን ሸቁ ጸንሐዉ። ምን
ናይ እሎም ለልአኬ ህዬ ናይለ
ደረሰ ካይሮ ቱ። እግል ኩሎም
ምን ትፋሀመ ምስሎም ትቀየረው
ዲቡ። ኩሎም ዎሮትከ ጽግዑ እግል
ለዓቤ፡ እሊ ቱ መትጋድላይ፡ ለሀይ
ቱ ለጊጉይ፡ እት አማን ለሀለ ፍላናይ
ቱ እት ልብሎ ሰበት ሸርሐው እሉ፡
ሸይ ክም ትኬለመ ፈሀመ። እለ
ዶል እለ ገሲር፡ “ምን ሕኔት እግል
እድሪስ መሐመድ ኣድም ሌጠ
ልእከቼ እንዴ አብጸሐኮ አቀብል፡
ሰልሲቶም ዕጋል እግል እርከቦም
ቀረርኮ” ልብል።
ገሲር ሻሁድ ለገብእ እሉ
እት ካይሮ ነብር ለዐለ ኣድም
እድሪስ ኖር እንዴ ነስአ ጌሰዮም።
እሰልፍ እግል አሰይድ ወልደኣብ
ወሐቆሁመ እግል ሼክ ኢብራሂም
ሱልጣን ኦሮቶምከ በይኑ እንዴ
ረክበ ትፋሀመ ምስሎም።
አነ ምን ከሰለ እንዴ ትለአኮ
ማጽእ ህሌኮ። ንእበዩ ወንፍተዩ
ለንዳል እንቡት ሀለ። ከረ ሓምድ
ዐዋቴ ሐርብ አንበተው ወሐበት
ምን ዐፍሽ ወሰዳይት ይህሌት
እሎም። አዜ እንቱም ሚ ቱ
ስታትኩም፡ ወሚ በሊስ እንዴ
ጸበጥኮ እግል አቅብሎም፧” እት
ልብል ትሰአለዮም።
… “ንሰዴ እንዴ እንቤ እብ
ውቁል ኢንትሃጌ ወይእንሰዴ እንዴ
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እንቤመ ኢንትሃጌ” እት ልብሎ
መውቀፍ ምግባይ ጸብጠው።
ለንዳል እንዴ ሸፍገ አንበቶቱመ
ኢትረይሐው
እሉ።
አሰይድ
ወልደኣብ “እትሊ ወክድ ጎነ እት
አንበቶት ግድለ ስለሕ ሸዐብ ፈዛዐት
ካፍየት ቡ መስለኩም፧” ልብል እት
ሀለ፡ ሼኽ ኢብራሂም ሱልጣን ህዬ፡
‘ለእንቡት ሀለ ንዳል እብ እድሪስ
መሐመድ ኣድም ለልትቀወድ ሰበት
መስለ እቱ፡ “ግድለ ስለሕ እንቱም
አንቡቱ ወብዕዳም ለአንቡቱ እብለ
ኢከስስ፡ ሸዐብ ኤረትርየ እብ ኖሱ
እግል ሐቁ እግል ልናድል እግል
ልትጻገም ቱ” እንዴ ቤለ፡ ገጽ
ከልኤኒ።
እግል ገሲር ህይብት ለዐለት
አግደ ፊነ (እማነት)፡ እግለ ልእከት
እት እድሪስ መሐመድ ኣድም
አብጽሖት ተ ለዐለት። እግሉመ
ጌሰዩ፦ምን ዐድ እብ ከሰለ ተሐልፍ
እት ህሌከ ገለድ ለበይአከ እሎም
ምን ዴሽ ሱዳን ለትሳርሐው ህለው።
ሓምድ ህዬ እንዴ ፈግረ እት አዳል
ሐርብ እንቡት ሀለ። አዜ ሚ ቱ
ጸገምነ፡ እብ ብትክት በሊስከ እታኬ
ህሌኮ፡ ቤለዩ። እድሪስመ ክምለ
ቀዳምያም “ላኪን ሸፍገው እቱ”
ቤለ።
“አነ ሸፍገው ሚ አከረው
ይአምር። እብ ልኡክ ማጽእከ
ህሌኮ። ግድለ ስለሕ እንቡት ሀለ፡
ረአይከ ሀበኒ።”፡ “አነ ረአዬ እግል
ሀበከ፧”፡ “ኣቤ እንተ።”፡ “በገ...፡ ምነ
ምዕል ለእንተ ትትበገሳተ 12 ምዕል
ዐልብ። እተ 12ይትለ ምዕል አነ
ከሰለ ህሌኮ በልሰ እድሪስ። እብሊ
ከፌነ እንዴ ትባሀለው፡ ገሲር እግል
እድሪስ “እግለ ለአከውኒ፡ እድሪስ
ምስልኩም እንዴ ትዋጅሀ ኖሱ እበ
አፉሁ፡ ሜዳን ፍገሮ አው ኢትፍገሮ
እግል ሊበለኩም መጽአኩም ሀለ
እግል ኢበሎም ቱ” እንዴ ቤለዩ
አስክ ለልዓርፍ እተ አካን ጌሰ።
ገሲር ምስል ኤረትርዪን ደረሰ
ጃምዐት ዕላቀት ትርድት ሰበት ዐለት
እግሉ፡ ሑብ’ልወጠን ምነ አሰሰው
ህዬ ዎሮት ሰበት ዐለ፡ ረስሚ እግል
ልርከቦም ላዝም ዐለ። ጉምዓም ሰበት
ጸንሐዉ ላኪን ደስ ኢቤለዩ። እብ
ለገብአት እግል ልትጋመዮም ሓስብ
ዲብ እንቱ ኖሶም በድረዉ።
እተ ሰክብ ዲቡ ለዐለ ሆቴል
ክልኦት ምኖም መጽአዉ። ዎሮቶም
እድሪስ ገላይዶስ፡ ለካልኣይ ህዬ
መሐመድ ሳልሕ ሁመድ። እሎም
ክልኦት ምነ እሙራም ወስሙያም
ደረሰ ጃምዐት ዐለው። ምስል ገሲር
ለወደወ ህጅክ ኖሶም ቱ ለአትበገሰወ።
እተ መዋጅሀቶም እት ረአስለ ሰለስ
ዙዐመ ምን ሕድ ለሰቱሩ ጋራት
ክም ህለ እሎም ቱ ለሸርሐው እሉ።
አስክ ከሰለ ክም አቅበለ ምስሎም
ልቀእ ትሉሉይ እግል ለሀሌ እሉ፡
እግል ኩሉ ለጀሬ ተጠውራት ንዳል
እንዴ ታብዐ ጀላብ እግል ልራስሎም፡
ለገብአ ነፈር እግል ለኣምሩ ለአለቡ
ስቱር ዕልብ ቡስጠት እንዴ ሀበዉ
ትሳርሐው ምኑ። ገሲር እግለ
በሀሎም ኢትቃወመዩ ወይአየደዩ፡
ለሀበዉ ቱ ዕንዋን ሌጠ እንዴ ነስአ
ምኖም ሳርሐዮም።
ገጽ
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አርሄት ወአዳሌት
አርሄት ወአዳሌት ለክልኤ
መሳኒት፡ እሊ አያም እሊ እዲነ እብ
ግዲደ ህዱድ ለሀለ ቫይረስ ኮሮነ
ለከስስ ሐብሬታት ወተሕዚራት
ዲብ ዐድ ወዲብ ከደን ሰምዐ
ህለየ። እሊ ለከስስ፡ ምን መድረሰት
ሐቆ ትፈደሰየ ልትሃጀከ ዐለየ።
እሊ ኮሮነ ቫይረስ ልትበሀል
ለሀለ፡ ዐለም እብ ተማመ እት ወቅት
ሐጪር ሐንቴ ርዕብ ኣተየ።
ሸሩ ልክለአነ እት ኢኮን፡
እሊ ሕማም ከለም ቱ። አሳሱ
ኢልትአመር ወስራዩ።
አክባር ዶል እንፈቴሕ፡ እለን
ክለን ድወል እቡ እት ለሀድገ
ትርእየን። መይት ለሀለ አዳመንመ
ረቢ ኢለአርኤናቱ ለለአብል ቱ።
እለን ክለን ጥዉራት ድወል
ደወ ኢረክበየ እግሉ በሀለት ቱ?
ህቱ አሳሱ ምን አያቱ፡ ወእብ
ከአፎ ጸብጠከ፡ እብ ሚ ትትሳሬ
ምኑ አስክ እለ እሙር የሀለ። ላመ
ዲቡ ትረአ ወቅት ሐጪር ቱ።
ወክምሰል ሸበከት ኢንተርኔት ክለ
ዐለም እት ሐቴ ዶል ትገልበበየ።
ዐጃይብ ቱ፡ እለን ለጥዉራት
ልትበሀለ ድወል ምን ክሉ ዲበን
አከ።
ኣቤ፡ አመት አለበ ለመጸከ
አባይ ዱሉይ ሰበት ኢትጸንሑ፡
እግል ልትዐወት እትከ ቀድር።

እለን ድወል እለንመ እብ
ጠወረየ ኢኮን፡ ቀደም እለ ለኢትረአ
ቫይረስ ሰበት ቱ፡ መዳሊት ዋድያት
ኢጸንሐየ። ስራይ እግል ተአዳሌ
ህዬ ለሰበብ እግል ተኣምር ብከ።
ሰበብ እግል ተኣምርመ ወቅት
ነሲእ።
ከአስክ እለ ስራዩ ህዬ እሊ
ለዋልዴነ ልብሉናቱ ለህለው ወዲብ
ተለቪዥን እንሰምዑ ለህሌነ ነዳፈት
ሌጣቱ ለሀለ በሊኒ።
ኣቤ ለዐበ ስራዩ ነዳፈት
ምንማተ፡ ምን ተነፍስ አድሕድ
ወምን ተናካፍ ሓጃት ክሶሕ
መትደጋግ መ ላዝም እግል ልግበእ
ለወጅቡቱ።
እሊ ማስክ ለልትበሀል እት
ኣንፎታትነ እንወድዩ ለህሌነ ዕማም፡
ምነ ሕማም ዳፌዕ በሀለት ቱ?
100% ዳፌዕ ምንመ ይእንብል፡
ገሌ ደረጀት ዳፌዕ እግልነ።
መሰለን እሊ ቫይረስ እሊ ለበዝሐ
እብ ትንፋስ ልትሐላለፍ ልትበሀል
ሀለ። ትንፋስ ህዬ ምን ቅሩብከ
ለሀለ ነፈር ሕሙም እግል ልምጸከ
ቀድር። በደል ክሉ ለቫይረስ ትክ
እንዴ ቤለ ዲብከ ለአቴ፡ ለማስክ
እግል ልክርዑ ቀድር በሀለት ቱ
እት ልብል አፍሀሜኒ አቡዬ።
ኣቤ አናመ
ክሊነ ዕማማት

እምዬ
ብዞሕ

እግል
እንዴ

ትዛቤት መጸተነ። ወለ ዲብ ፈስል
ኢተአፍጊሩ ቴለተኒ። ውላድ ፈስልነ
ላኪን ለበዝሐው ምኖም ዲብ ፈስል
ክምሰል መጸው፡ ትንፋስነ ሓጨረ
ዲብነ እንዴ ቤለው አትፋገረዉ
ከዲብ ቦርሳቶም አትኣተዉ።
አነ ላኪን ፊነ ዋልዴንዬ ሰምዐኮ
ከአምዕል ምልእት ዋድየቱ ውዕለት
ዐልኮ ወአዜመ እሊቱ።
እንቲ ሰኒ ወዴኪ፡ ውላድ
ፈስልኪ ላኪን እኩይ ወደው።
ሕነ አስክ እለ እሊ ሕማም ለትረአ
ዲቡ ነፈር ምንመ ኢለሀሌ፡ ‘ወድ
አቡከ ረአሱ ሐቆ ላጸ እንተ
ረአስከ አጥልል’ ለትብል መሰል
ህሌት። ለበዝሐየ ገወውርነ ዲበን
ትረአ ዶል ልትበሀል፡ ዲብነ እግል
ኢልምጸእ እብ ዋጅብ እግል
ንትደገግ ወጅበነ።
አጀኒት ሰሮም ገሌ ህዬ እደዮም
እንዴ ኢለሐጽቦ ጠዓሞቶም በልዖ
ዐለው። እሎም መ ለሐሞ በሀለት
ቱ?
ኣቤ፡ እደዮም እንዴ ኢለሐጽቦ
ለበልዖ ኮሮነ ቫይረስ ሌጠ ኢኮን
ለጸብጦም፣ ለገብአ ብዕድ ቫይረሳት
ወጀራሲም ክሉ እግል ለሓምሞም
ቀድር። አምዕል ምልእት ምስል
ከራስ፡ ቀለም፡ መሳሐት፡ አጨብል
ኩረት፡ ወለመስሉ ምስሉ ውዕላም
እንዴ ዐልነ ነብረ ዶል እንጸብጥ፡
እሊ ምን ክሉ ለአከ ከለጥ ቱ።
ለሕማም ኖስነ ገበይ ነአጠፌሕ

አናዲ ምነ ማይለ ሲቶዬ ሐጽብ
በዲርዬ። አዜ ህዬ ቤት ዶል
እመጺእ እምዬ ዶልተ ከእብ ሳቡን
እንዴ ወዴት እለን እዴታቼ አስክ
ለሐቀ ተአትሐጽበኒ።
አይወ፡ ለሕማም እንዴ ኢመጸነ፡
ሕነ ቀደሙ ክሉ መናግእት
ለእቡ እግል ልእቴ ለቀድር ምን
እንዳቢእ ምኑ ለሐይስ። እለ ገበይ
ለትትሐበረነ ህሌት እበ እግል ኒጊስ
ለአስትህለነ። አማንዬ ቱ ማሚ
አዳሌት ሕቼ።
ሰኒ አማንኪቱ። በደል ሓዚ
ስራይ ምን ቀደምከ መትነጃይ ተ
ለመሰል ማሚ?

ሐቴ መደት ብዕራይ ማይ
እንዴ ሰተ ዲብ ጽላል ናይለ
እት ጠረፍለ ማይ ለዐለት ዕጨት
ጋምለት አክረረ። ዲብ ባካት
ናይለ ማይ ብዕዳም ነኣይሽ
ሔዋናት
ከደን
ወሐሸራት
ምንመ ዐለው፡ ሰልፍ ክሉ እግለ
ብዕራይ ለረአው ላተ ውላድ
ቆሬዕ ቶም ለዐለው። እሊ ሔዋን
ዐቢ ክምሰል ረአው ህዬ ሀንደገት

ልቦም ዲብ ወሪዶም በጽሐት።
ዲብ ለሀናፍኦ ዲበ ለዐቤት ቆሬዕ
እንዴ መጽአው፡ ዲብ ሎሀ አካን
ሔዋን አክል ደብር ለገቢእ
እክሩር ሀለ ቤለወ።
ለቆርዕ
ለዐባይ
ሔዋን
ምነ ለዐቤ ርኤነ ብሂሎም ሰኒ
አትዐጀበየ። ክእነ ዲብ ትብል
ህዬ ትሰአለቶም።
ምንዬ ለዐቤ ቴለቶም። ኣቤ

ሰኒ ዐቢቱ ቤለው። ከብደ እንዴ
ነፍሐት፡ አዜ ህዬ አክልዬ ገቢእ
ትሰአለቶም። ላላእ ምንኪ ለዐቤ፡
ሰኒ ዐቢቱ በልሰው ዲበ።
አዜመ ምነ ለዐለተ ወለዐል
እንዴ ትነፍሐት፡ አዜ ህዬ አክልዬ
ገቢእ እት ትብል እብ ድግማን
ትሰአለቶም።
ክሉ ረአሱ! እሊ ሔዋን
እሊ ቀደም እለ አክሉ ርእያም
ይሕነ። ዐቢ. . . ዐቢ . . . ዐቢ
ቱ ቤለወ። ምነ ለለዐቤ ሔዋን
ሀለዮቱ ለኢትወሐጠ እግለ ቆሬዕ
ዐባይ፡ ክሉ ትንፋሰ እንዴ ሓየበት
አክለ ሔዋን እግል ትግበእ እንዴ
ትቤ ዶል ትነፍሐት፡ ጠዕ እንዴ
ትቤ ነቅዐት ከሞተት ልትበሀል።
ምን እለ ለእንፍህሙ ሀለ
ምን ገቢእ፡ አክል ርሕነ ዲብ
ኢኮን አክል ጸርነ እግል ንግበእ
ክምሰል
ይእንቀድር
እንዴ
ፈሀምነ፡ ርሕነ ሌጠ እግል ንምሰል
ለአስትህለነ።
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ከላስ ገድም አሽቃል ቤትነ
እግል ንሽቄ ወዋልዴነ እግል ንስዴ፡
ደሐን ወዐሊ አርሄት ሕቼ።
መዓልኬር ወዐሊ አዳሌት ሕቼ፡
ዮም ክም በዲርነ እደይ ሕድ እግል
ንትጻበጥ ኢኮን። አስክ እደይነ
ነሐጽብ ምን ረዪም ሌጠ መዐሰላመ
ጋብእ ሀለ ለመሲር።
እብላሀን አርሄት ወአዳሌት
ሕድ ዲብ መክረ ወዲብ ልትሳሐቀ
ሐቴ ከአስክ ቤተ ጌሰት።
ክልኩም ደረሰ ህዬ እሊ ልብላሁ
ለጸንሐየ መትደጋግ ዲብ ዐመል
አውዑሉ።

አጥዐሚቶ

ሐካኪቶ አውኪር
ቆሬዕ ወብዕራይ

ወህተ ትገቢእ ወእለ ትመስል
እንቲዲ፡ መደጋግነ ነአዚድ።

እግሉ ህሌነ በሀለት ቱ።

አምዕል ሐቴ መደርስ እት ፈስሉ እንዴ አተ፡ እገለ ደረሰ ሰኒ ሐቆለ
አቅመተ እግለ ለሐምቀ ደረሳይ እንዴ ሀረሰ ክእነ እት ልብል ትሰአለዩ።
መደርስ - ስመዕ ከማል፡ 12 ቸኮለይት ዐለየ እግልከ። ምን እለን 5
እግል ሰሚር፡ 3 እግል ሳብር ወ2 ህዬ ጀማል ሐቆ ሀብካሀን ለፍገሪትከ
ሚተ፧
ከማል - ለእረክበ ፍገሪት፡ አይዋ ለእረክበ ፍግሪት ሐቆ ገብአት ሰለስ
መልህያም፡ በህለት ሰለስ መሳኒት ለሀሉየ እግልዬ! ሰበቡ ህዬ ሰልሲቶም
ቾኮላተ ሰበት ፈቱ፡ ግረ እለ ዲብ ፈስል ከራሪሶም ኢለሐብዖ ምንዬ።

ማርስ ዲብ ተእሪክ ንዳል
ኤረትርየ
ገቢል ኤረትርየ እት ክል ወሬሕ ተእሪክ ወዐጃይብ ስጁል ቱ። እት ክል
አምዕልመ ተእሪክ ጋቢእ ክምሰልቱ ለልአትክሕድ ኢኮን። ለበዝሐ ተእሪ
ወጠንኩም ዲብ ተእሪክ አው መሕበራይ ዕልም ለትደሩሱ ቱ። ዮመቴ
ላኪን እት ለትፈናተ ሰኖታት ላኪን እት ዎሮት ሸሀር እግል ንርኤቱ።
ዎሮት ምነ ዐባዪ ተእሪክ ለትሰጀለ ዲቦም አውርሐት ወሬሕ ሰለስ ቱ።
እትሊ ወሬሕ እሊ እለን ለተልየ ዐባዩ ዐመልያት ጋብኣት ተን፦
• እት ወሬሕ ሰለስ ሰነት 1977 ተሕሪር መዲነት ነቅፈ
• ዲብ ወሬሕ ሰለስ ናይ ሰነት 1984 መትደውሻሽ ውቃው እዝ
እት ቅብለት ሳሕል
• እት ወሬሕ ሰለስ ሰነት 1988 ተሕሪር መዲነ አፍዐበት
ወመትደውሻሽ ናደው እዝ
• እት ወሬሕ ሰለስ ሰነት 1999 መትደማር ዴሽ ወያኔ ዲብ እግሪ
መኸል
አርቡዕ 25 ማርስ 2020

ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

ወ

ስያሐት

ገዲም ኣሳር ኤረትርየ

3ይ ክፈል
አዱሊስ፡

ገዲመት ሚነት አዱሊስ እት
ከሊጅ ዙለ ግንራሪብ በሐር
ቀየሕ 55 ኪሎ መትር ግብለታይ
ምውዳቅ ጸሓይ ምን እለ ናይ
ዮም ዘመናይት ሚነት በጼዕ
ለትትረከብ ሰኒ ሕፉን ሓለት
ጀው እብ ፍንቱይ ምን ወሬሕ
ጁን - አጎስት እስክ 55 ዲግሪ
ሰንት ግሬድ ባጽሕ ልትርኤ።
ሚነት አዱሊስ ሐቴ ምነ ህለየ
ለልትበሀለ ለገደመየ ሚናት እት
አፍሪቀ ምንመ እምብል አትራዛቅ
ኢኮን። እግልሚ እትሊ በካት
ስክነት ለአሰብደ እቱ እት 6ይ
ክፈል ዘመን ቀደም ተውሊደት
ነቢ ዒሰ ወእስላም ገብእ እት ህለ፡
እት ቅብላቱ እግል ረዪም አዝቡን
ምስል ጀሀት ካርጅ በህለት መስር
ወሮማን ምስል ግብለት ዐረብ
ምን እሊ እንዴ ሐልፈውመ
ምስል ረዪም ምፍጋር ጸሓይ፡ እብ
ትጃረት ወስያሰት፡ ቴክኖሎጂካይ
ተበድል ትነሽጥ ወሻርክ ክምዐለት
ልትሀደግ።
ሐፊር ወድራሳት እብ ውላድ
ካርጅ ገብእ ክምሰል ዐለ ህዬ

ደብር ደንደን
ወነቅፈ
3ይ ክፈል
ደንደን ምነ እግል መደት
ዐስር ሰነት እብ አውለውየት
ልትሰሜ ለዐለ ኦሮት ምን ሰዋትር
ምሔርበት ቱ። እብ ስሜቱ ህዬ
ኢኮን ኤረትሪ ውላድ ካርጅመ
ሰኒ ለአሙሩ። ደብር ደንደን፡ ዲብ
ርሽመቱ እንዴ ገአከ ረዪም አካናት
እግል ተአቅምት ለለአቀድር
ናይ 1969 ንቅጠት መወቀል
ለቡ ምህም ወእስራተጂያይ ደፈዕ
ቱ። ወግሬ ወተሰስ ህዬ ምነ
አግደ ለበቅል እቱ ጅንስ ዕጨይ
ቱ። ስሜት ናይ እሊ ውቁል
ደብር እብ ሙናድሊን ወእብ
ስካነ ደዋይሕ ሐቴ ቱ። ደንደን
ልትበሀል። ዲቡ ዐባዪ አክዑን
ወአብዓት ክምሰልሁመ ረአስ
ሕድ ለትከወነ እመን ለትመለኣ
ቱ። እሊ ርዝቅ እሊ ምስል ስሜቱ
ዱቅሪ ልትጻበጥ ክምቱ ልትሀደግ።
ሰበቡ እብ ህግየ ትግሬ “ደንደን”
በህለት ቃሎት ለትበልስ ክርን
ተ። ደንደን በዲር ዲብ ምድር
ሸፍ እንዴ ኢልትበደል’መ እብ
ቀሎ-ቀሎ ለኢልደበል ደብር እብ
ሱሰቱ ክምሰል ዐለ ልትአመር።
ሰበቡ ለደንደን ትብል ቃሎቱ

ልትአመር። አዱሊስ ምን ትደመር
ወትትረሰዕ አምኣት አዝቡን ምንመ
ሐልፈ ሽህረተ ወዶረ ክም ሚነት
እግል ሐድ ዎሮ ዘበን ለገብእቱ።
እብ ፍንቱይ እት 3ይ፡ 4ይ ወ7ይ
ዘመን ሐቆ ተውሊደት ነቢየለህ ዒሰ
ለዐለ አውካድ ምን ቅያስ ወለዐል
ከድም ክም ዐለት ልትሀደግ።

ጀዛይር ደህላክ
ጀዛይርነ ለልስሕብ ጠቢዕያይ
አብካት፡ ዕንቦበ በሐር፡ ለቶቀ በዋቢር፡
ለትፈናተ ጅንስ ዓሰ፡ እግል ቲቱቅ
ጣፈሕ ለገብአ ለኢከሰሐት በሐር፡
ሕፍን ሓለት ጀው እብ ዓመት
ቤጽሐት አው ስወሕ ለጠሉቡ
ለትመልከ ሐድ 360 ጀዛይር ህለ

እተ። ደህላክ ከቢር ወኖረ ምነ
ለዐበየ ጀዛይር ደህላክ ተን። እትለን
ክልኤ ጀዚረት ለልትረከብ ተረርፍ
ኣሳር ቱ። እትለን ጀዛይር ለህለ
ገዲም ኣሳር ምስል እትየት ዲን
እስላም ለልትጻበጥ ክቱብ ዐረቢ
(ኩፊክ) እት ረአስ ገዲም መቃብር
ሙእምኒን እስላም ምስሉ ረዪም
እንዴ ኢትገይስ ብዝሔ ከዛናት
ማይ ልትረከብ። ናይ በዲር አበው
ደህላክ ከቢር ሕዲነ ማይ እግል
አርሀዮት፡ ብለቅ እንዴ ጸርበው
ለትፈናተ ከዛናት እንዴ ሸቀው
ለቀጥረት ቅጥረት ዲብ ለዐቅሮ
ምን ጽምእ ለአባሩ ክምሰል ዐለው
ልትሀደግ።

ሳሕል ወሰዋትር ስሙድ
ህዬ ዝያደት ክምሰል ልትፈረህ
ትወድዩ ዐለት። ክምሰለ ሐሬ ዲብ
ወክድለ ሐርብ ወግራሁ እመኑ
ለትፋለመ፡ ትርበቱ ለትደራሸሸት፡
ወዕጨዩ ለነደ ወትከፍከፈ እንዴ
ኢገብእ ዲብ ቅዱም አዝሙን
ደንደን ለፈናተ ሔዋናት ከደን
እቡ ስርጉይ ወእብ ጋምል ዕጨይ
ግልቡብ ዐለ።
ደብር ደንደን ክምሰል ድፈዕ
ዳይም ምን ልትሐሬ ወሐር
ጄሽ ሸዕቢ እት ርሽመቱ ሳብት
ወዳይም ሰዋትር እንዴ በነ፡ እብ
አባይ ክምሰል ኢልትከየድ ገብአ።
ክሉ ልትከፍከፍ እቱ ለዐለ ጅሌል
ወቀናብል እንዴ ከሀለ ህዬ ዲብ
መባጥሩ እግል መደት ዐስር ሰነት
ሐጠጠ ወሰብተ። እግል ዲመ
እሻረት ወታኣምርተ ስሙድ

ወኤማን እሻረት እስትሻህድ
ወነስር እንዴ ገብአ ህዬ እብ ፋሽ
ወሐበን ሸንን ህለ። ደብር ደንደን
ዶር ትርኤ እብ ፍርስነት፡ ኤማን፡
ስሙድ፡ ሐበን ወሐጠር ትሽዕር፡
ኣቤ! ደንደን ደብር ኤማን ወደብር
ስሙድ…..!
እለ ማሌ 43ይት ሰነት ተሕሪረ
እብ ነያረት ለዐየደት መዲነት
ስሙድ ወእም ስሙድ ላተ ነቅፈ
እሊ ደብር እሊ ክምሰል ሕጌ
ወገለብ ምን ኢገብእ እለ ህታመ
ክመ ብዕዳት ሐዋተ ካልኣይ ዶል
እብ አባይ ወትጸበጠት ዐለት።
ላኪን እብ ፈድለ ሳምድ ወሳብት
ሰዋትር ነቅፈ ምንመ ደመረት
ወምን ምድር ወሰመ እብ አስለሐት
አባይ ምንመ ትረጀመት እብ አባይ
ካልኣይ ላተ ኢትከየደት።

ስልማን ወድ መስመር ምን ዐድ ትማርያም አምበለ እግል
መራነት ለሐለዩ ሐይለት። እብ ድመልመ ብዙሕ ሓሊቱ። ከእለ ሃሁ
ምን ዘመተት ለቤለ ሕላየት እግል ንርኤ።-

እሊ ሕጻጽ ወዐራዶ - በዲር በዴ እብ ክል ቤት
ምድር ራየት ወሖጺት - ብሮካታት ወከድ ቤት
ምን ሰቡከ እት ሕጻጽ - ዕዳይ ክቡድ ወፈዴት
ወለ ደሀረ ምን ወቅልቱ - ወክለ ስሙ ለትከሬት
ሖይት ብእተ ከብጄ - ኢደለወ ወኢደሌት
ኢትመይት ወኢተሐዬ - ከብድ ሐቆ ኢነጌት
አደብ ሳልስ በቃሪቱ - ኢመጸአከ እብ ትምኔት
እንራብ ሳሜዕ ህሌኮ - ማሌ ምሴት እብ ሕሜት
ሻምመ ልምጸእ እብ ፈኑ - ቀልብመ ልምጸእ እብ ስኔት፣
ትንፍየ ወዐገበ - ዳግሬ ወመሓዝ ሺሸሩ
እት ከብደ ወዴቱ - ግርግር ማዩ ወሰዐሩ
ነዳልለ ህሌነ - እንዴ ገአት ገለሉ
ፈንጎሕ ለሕጻጽ ሳምያተን - ክል ቤት ልፍገር አከሩ
ሳሕል ወድ ባጅል ከልአዩ - ሰዋክንያይ እበ ገመሉ
አቡከ ሐየት ተብዐት ቱ - ገጹ ዝውይ ወአሰሩ
ለብከ ናሽሕ ከልአዩ - ከበዝሐ ዲብነ መረሩ፣
ዓመት ኢኪትቱ አቡከ - ሕራድ ኢኮን ወተረብ
ኣውለት አውልቱ አቡከ - ሮረት ባልሰት አመቅረብ
ብክር ሐጋይቱ አቡከ - መስረጥ ጋብአት እብ መሕለብ
ለምን ሰብ ትገይ ኢነአቤ - ወምን መቅጠንነ ትትገረብ፣

መርሐባቡ ደንደን
ደንደን ሕብር አራብቱ - ወሕብር ሰገን
ደንደን ደብር ነስርቱ - እብ ስሜቱ ንትሐበን
ሹሀዳ እከ ትጋወረት - እበ ሻምከ ወደንደን
መርሐባቡ ደንደን - ደንደን ቅብላት ጠባይት
ሓዩት ወአወንን - ረአሱ ትካይድ
ወህቱ ገላብቦም - ክም ዋልዳይት
መርሐባቡ ደንደን - ቅብላት ኢተዐብር
ሓዩት ወአወንን - እት ረአሱ ነብር
ደሀብ ወአልበስኩዎ - ምን እቀድር
ደንደን ሕልፍ - ትከራ ምና ከይነት
እብ ዕጨት ተበረዐ - ወእብ አበነት
ወራራት አፍሸለ - ሰነት- ሰነት
እብ ሰላሙ ኢጌሰ - ጄሽ ለደንደን ትሸፈተ
ጣኢራቶም ካሬና - ካልሻ እበ ድምረተ
ዐረባቶም አንደድና - ወትምሻምዔል ትሸተተ
ዔለ ኤማን ብዲበ - ነቅፋ ዲበ ቀበተ
ኢለሐረግርግ ወኢሰኬ - ምና ማያ ለሰተ
ኢለሐርግርግ ወኢሰኬ - ምና ማያ ለሰተ።
ኣድም መሐመድ አልሓጅ
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ዑመር ዑስማን

ሸባብ
ለብዜሕ ወቅት ምስንዮት ሐቆ
ወዴነ አውመ መስኒ/መስንየት ሐቆ
ረከብነ ሐያትነ፡ ራትዐት ወናይ
ርይሐት እግል ትግበእ ሰአየት
ወደማነት እንወዴ። እግልሚ፡ ናይ
ልብነ ወምራድነ ሐቆ ረከብነ ለሻም
ኖሱ ልጠወር ሰበት እንብልቱ።
ምናተ፡ መብዝሑ ወቅት ሐያት
ክመ ሕነ ነሐዝዩ ለኢትገብእ እቱ
ወቅት ሀለ። እግል መሰል፡ ፈርሐት
እት ንጸበር አከይ መቅሬሕ፣ ዐውቴ
እት ንጸበር ፈሸል ዶል ሳድፈነ፣
ወእብ ድዱ እግል እሊ፡ ብዕዳም
ክም ምራዶም ሰኔት ምስንዮት
ራክባም ዶል እንረኤ፣ ምስጢር
ናይ ምስንዮት ዕውትት ሚ ቱ
እግል ኒበል ላዝምቱ።
ራቴዕ
አግቡይ
ብንየት
ምስንዮት ለለሐብሮ አክትበት
ምንመ ይህለው ፣አግቡይ ብንየት
ፈርሐት ለትመለአት እተ ምስንዮት
ምነ እት ሐያትነ ለሳድፈነ ናይ
ክል ምዕል መናበረትነ ተሐድያት/
መሻል ወተጃሪብ ቱ ለእንረክቡ።
ምስል ዕምር ወወቅት ህዬ ምስጢሩ
በርህ እነ። ምስጢር ዕዉት ዕላቃት
ምስንዮት ሐቆ ምን ተጃሪብ ገበአ፣
እብ ሰብር ወቀልብ ፋዬሕ ንየት
መስኒነ እግል ንፍሀም ንጀርብ
ወንየትነ እግል ነአስእሉ ወጅብ።
ከእግል ዮም እለን ምስንዮት
ስርግልት እግል ንብኔ ለሰድያነ
ንቃጥ ንርኤ።
1. ሕዲነ መሳኒት ወምስንዮት
ለልትበሀል አለቡ
እተለ እለ ህሌከ አካን ልግበእ
መወቅት ሀሌ፡ እግል ተአስተብድዩ
ለትቀድር ምስንዮታት መከለሲ
አለቡ። ሰበቡ፡ ክመ ሕነ ለነሐስቡ
እንዴ ኢገብእ፣ ምስንዮት አንዋዑ
ብዞሕ ቱ። ብዝሓም ምስልነ እግል
ልትመሳነው ሐቆ ኢቀድረው፣ ሕነ
እኩይ ህሌነ በህለት ኢኮን። እነ
ለመስሎ ወለ ፈቱ፣ ኣላፍ ምኖም
ለበዝሖ ህለው። ብዝሓም አንፋር
ንየቶም እንዴ ኢለአምሮ ምስለ
ረክበዉ ነፈር ምስንዮት አው
ሻም ለጸብጦም ሀለው፣ እብ ክም
እሊ ለአንበተ ምስንዮት አክረቱ
እግል ትስኔ ለሀለ በክት ሑድ
ቱ። ሰበት እሊ ምስንዮት ራትዐት

ሕዱግ ስሌማን
እግል ንብኔ፣ በይን ኢንሕሬ ወምነ
እት ምስንዮት ለሳድፍ መሻክል
ኢንፍረህ።
2.
ምን ሕነ ወናይ አማን
ንየትነ እግል ነኣምር ወጅብ
ብዝሓም አንፋር ምስንዮት
ለአነብቶ እት ህለው ጠምጠም
ወለዘት ሐያት እግል ለአዳውሮ
እንዴ ቤለው ቱ ለልትበገሶ። ክም
ረሕመት፣ ፈታ፣ እሕትራም፣ ሸረፍ፣
ሰዳይት ወብዕድ እግል ልርከቦ እት
ሻም ለለአቱመ ህለው። ደአም፡
እት ሐያት ምለዐል ክሉ ለምህም፣
ነፍስከ ወንየትከ ኣመሮት፣ ሸረፍከ
ወመባጽሕከ
አከዶት
ወእብ
ፍንቱይ ነፍስከ ለረዬሕ ወለአትሐዜ
ሓጃት ኣመሮት ቱ። እግልሚ?
ምን ልትበሀል፡ ኖሱ ለኢትረየሐ
እግል ብዕድ ፈርሐት እግል ለሀብ
ኢቀድር፣ ነፍሱ ለኢለአሕተርም
ብዕድ
እግል
ለአትሕተርም
ኢቀድር ወነፍሱ ለኢፈቴ ብዕድ
እግል ልፍቴ ሰበት ኢቀድር። እለ
ሐቆ ኢትገብእ፡ መትሻቀዩ መስኒከ
ትገብእ ወህቱ ለቤሌከተ እት ወዴ
ነቢር ኢተርፈከ።
ምስንዮት፡ እት ፍንጌ ክልኦት
ሕድ ለፈቱ መሳኒት ለትተአሰስ እት
ገብእ፣ እግል ክሎም አክል ሕድ
ተአትሐዝዮም ወተክስሶም። ክልከ
ሀዬ እብ ሕድ እግል ትትሐሰር
ወጅብ፡ ለምስንዮት ናይ ዎሮ ነፈር
በኑ ሰበት ኢኮን።
3. ራትዐት
መፋሀመት
ወጎማት እግል ለሀሌ እግልነ
ወጅብ
ክል ዶል እግለ ሐዝውነ
ወትበህለተነ ሰኒ እግል ኒበል
ኢወጅብ።
ለኢትገብእ
ወለኢእንፈትየ አውመ ለኢነሐዝየ
ሓጀት ሐቆ ገበአት፡ ለእ! ኢኮን!
ኢትገብእ! እግል ኒበል ዋጅብናቱ።
እምበል ንየትነ ብዕዳም እግል
ንረዬሕ ለእንወድዩ ሓጃት እግልነ
ኢረዬሕ ወህቶምመ ሰበት ለአምሮ
እብነ፡ ለአቡነ ድኢኮን ፈቱነ
ኢልምሰል እትነ። ምን አጅል ሻም
ወምስንዮት ለኢትገብእ ሓጀት እት
ትርኤ ትም እግል ቲበል አለብከ።
እብ ቀልብ ፋዬሕ ህዬ ረአይከ
ሽረሕ፣ ለለአትሐዜከ ትሰአል

ወመስኒከ ሚ ክም ለሐዜ ፈሀም።
እተ ክምሰልሁመ እት ኢወቅተ
ወአካነ ለትፈግር አማን ዴረይት
ክምተ ኣምር።
4. አዳም እግል ትቀይር
ኢትጀርብ
መስኒከ ልግበእ መበዐል ሻምከ፣
ክም ምራዱ እግል ልንበር፣ ናዩ
ወቅት ወሐያት እግል ተሀሌ እግሉ
በክት ሀቡ። ለኢትፈሀመነ ሓጃት
ሐቆ ህሌት እብ ገበይ ንትሰአል፣
ወከለጥ ሐቆ ረኤናመ እብ በሰር
ረአይነ ነህብ። ለትሰረረተ፣ መስኒነ
እግል ንቀይር ኢንጀርብ። ሰበቡ
ሀዬ፡ ምራዱ እግል ልውዴ ምን ሐቁ
ሰበት ገበአ። ብዝሓም አንፋር፣ ዎሮ
ኣደሚ ዝያድለ ወጅቡ ተሐሰርከ
እቡ፣ ትአየስከ ወክሉ ለለሐዝዩ
ወዴከ ወአትመምከ እሉ ምንገብእ
እግል ትቀይሩ ትቀድር ልብሎ።
እሊ ላኪን ኣክረት አለቡ። ለመስኒ፡
እግል ዶሉ ምን አጅልከ እንዴ ቤለ
ምስልከ ምንመ ገይስ፣ ፈጅር አስክ
ንየቱ ወመባጽሑ ክም ለሄርር እግል
ነኣምር ወጅብ። ሰበት እሊ እግልነ
ለመስል ወምስልነ ለልትፋሀም
ንሕዜ እንድኢኮን፣ አዳም ክምለ
ሕነ ነሐዝየ እግል ኒደዩ አው
ንቀይሩ ምን አወልነ ኢንትበገስ።
5. ፍንጌ ምስንዮት አማን
ወናይ ሐሰት ለሀለ ፈረግ እብ
ራቴዕ ንፍሀም
ምስንዮት ወሻም ሐሰት ዕምር
አለቦም። እት ሐቴ ወቅት ክሉ

ምስንዮት

ምራድከ ክም ሕልም እት ቀደምከ
ልትካየል
ወልትርኤከ።
ሐቆ
አምዔላት ላኪን እብ አማን ፋቲ
ዐልኮ መኢፋሉ እት ትብል ለተርፍ
እቱ አውቃትመ ህለ። ሰበት እሊ፣
አማን ምስል ወቅት ቱ ለትተመር።
ወሻምመ እብ ተሐድያት ወመሻክል
ሐያት ቱ ለልትመዘን፣ እሊ እንዴ
ፈሀምነ ህዬ እብ ሰብር እት ፍንጌ
ናይ አማን ወሐሰት ምስንዮት ለሀለ
ፈርግ እግል ንፍሀም ወጅበነ።
6. ሰኒ ሸነክ ነፍስነ ወመስኒነ
እግል ንርኤ ወጅብ
ክሉ ወክድ አዳም ክመ ሐነ
እንወድየ እሉ ፈዴነ፣ ሰኒ ሐቆ
ወዴነ ሰኔት ወእኩይ ሐቆ ወዴናሁ
እኪት ፈዴነ። ክልዶል ለከለጥ
ኢንርኤ፣ ክል ነፍር ናዩ እኩይ

ጠባዬዕ ናይ ሐሰት አክባር
ሐቴ ጀሀት ለጠበዐ ሐብሬ
ወፍክር፣ መትከበባት ወወዘዖት፣ ምን
በዲር ለጸንሐ ጠባይዕ አዳም ቱ።
እትሊ፣ ደለ ሞባይል ለጸብጠ ነፈር
ሰሕፊ ጋብእ እቱ ለለሀለ ወክድ ሀዬ፡
ሐቴ ጀሀት ለተበዐ ሐብሬ ወፍክር፣
እብለ ሸፍገት ወዘዖት ልሙድ ገብእ
ሀለ። ዎሮ ምን ጠባይዕ ናይ አክባር
ቀሽ/ሐሰት
ህዬ፣ ሐቴ ጀሀት
ለጠበዐ ሐብሬ ወፍክር ወዘዖት ቱ።
ናይ ቀሽ አክባር ላኪን ሰለአስ አግደ
ጠባዬዕ ቡ።
ሀ. ሐቂቀቱ እግል ልተአከድ
ለኢቀድር ሐብሬ ቱ። እብለ
ገበአ ልግበአ ብሕስ፣ አማኑ እግል
ልትአክአድ ኢቀድር። ደለ እንቀርኡ
ሐብሬ፣ ሐቂቀቱ
እግል ነአክድ ሐቆ ኢቀደርነ፣
- ምን ቤለዩ? እት አዩ ክትብ
አው ዔማት? ሚዶል? እት አየ
አካን? ለልብል አስእለት እቱ ሐቆ
ኢበልስ፣”ናይ ቀሽ አክባር ገብእ?”
እንዴ እንቤ ነፍስነ መትሰኣል
ኢንትረሰዕ።
ለ. አክባር ሕሰይ/ ቀሽ ፣ እግል
ወዘዖት ወጠለቆቱ፣ ለለሀልት፣
ለለአትናይት፣
ወለለአሸፍግ
ሐብሬ
እብ
ግብአቱ፣ ብዕዳም አንፋር እግል
ልርአዉ ወልስምዕዉ ሐቆ ዳረኬነ፣
አክባር ሐሰት እግል ልግበእ ክም
ቀድር ንትሸከክ። ነፍስነ ንትሰአል፣
ራተዐት ወሐቂቀት ናይለ አክባር

እንዴ
ኢነአክድ እት ብዕዳም አንፋር
ኢነሓልፉ ወኢነዐድዩ።
ሐ. ናይ ቀሽ አክባር፣ ዋዴሕ
ለኢገበአ ሕብሬ እብ ወዘዖት፣
ስምዒት ወፍክር
ናይ አንፋር እግል ቀየሮት
ወከጥወት ክም ነሰኦ እግል ውድየት
ሰበት ልዳለው፣ ዋድሓም ኢኮን።
እሎም ሰለአስ ጠባዬዕ፣ ናይ ቀሽ
አክባር ቶም። ደአም ሀዬ ክሉ
ለኢወድሐ እነ አክባር ሐሰቱ በህለት
ኢኮን። ምስል እምነትነ፣ ፈሀምነ
ወነዘር ርእየትነ ለኢልትመሳወ
አክባር ምን እንረኤ ሐሰት ቱ እግል
ኒበሉ ይእንቀድር። እት ረኣሰትእበ
ህለው ወቅወት ለቦም አንፋር፣ ክም
ሐሰት ለተአበ አክባርመ ቀሽቱ
በህለት ኢኮን። እግልሚ፣ እተ ሰልፉ
ለተአበ፣ ሐር ላኪን ምስል ወቅት
አማን ክምቱ ለተአከደ ሐብሬ፡
ቅያስ አለቡ።
ናይ ደአል ለቶም ወቀደም
ሐብሬ ወዘዖቶም ብሑሳት እብለ
ኢወዱ
ሰሕፍዪን ህኩያም
ለልትነሸር አክባርመ፣ ከለጥ ምንመ
ገብእ፡ ምስል አክባር ናይ ቀሽ
እግል ንሕሰቦም አለብነ።
እግልሚ ቱ ገብእ እትሊ ወቅት
እሊ አረይ አክባር ቀሽ እንገብእ
ለህሌነ?
ቄድረት እሊ መጃል እትሊ ሰኣል
ብዞሕ ረአይ ለሀይቦ። ፍክር ወረአይ

ወሰኒ ሸነክ ሰበት ቡ፡ ለሰኔት እግል
ንርኤ ወነሐምድ ወለከለጥ ህዬ
እብ ለጣፈት እግል ነአፍህሙተ
ብነ። ሰአየት ወጸብሬ ሰኔት ተሀሌ
እግልነ ወእግለ ሰኔት ንርኤ።
ከሓይሳም ሸባብ፡ ለመትሐርካይ
ወእት ክለ ሐያት ገቢል ለሻርክ
ክፋል ናይ መዐየ ምን ገብአነ፡
ስለል ምስንዮት ራትዐት እንዴ
ኣመርነ፣ እግለ መጽኤነ ነፈር እብ
ፈርሐት ወቀልብ ፋዬሕ መርሐበ
ኒበል ወንትከበት። እግል መስኒነ
ነሐሽም ወነአሕተርም። ፍገሪት
ሰበር ጥዕም ሰበት ገአት ህዬ፣ እግል
ክሉ ትቅዪር ወመሻክል ሐያት እብ
ሰብር ንጋብሁ ወሕሻል ምስንዮት
ራተዐት ንዋሌ።

ወድ አዳም፣ ለትሐባለከ ሐብሬ እት
መትከባት ወበሊስ ሀዪብ ሕድ እግል
ልምሰል ምንመ ኢቀድር፣ እግልሚ
ቱ ገብእ እትሊ ወቅት እሊ፣ አረይ
አክባር ሕሰይ እንገብእ ለህሌነ?
እት ለልብል ሰኣል፣ ሰር ምነ ክሎም
ምኤምረት ለልትፈሃሞ እተን ንቃጥ
እለን ተን።
እት ሕኩማት ወመነዘማት
እዕላም ለዐለት አማነት ሸዐብ ዲብ
ትነቅስ እብ ጊሰተ።
መነዘማት
እዕላም፣
መሐርሪን፣
ሴድየት
ወሰብ
አርትተዖት ለልጅህዶ እቱ መጃል፣
እብ ጋብሆት፣ ለገአ ነፈር፣ አክባር
እግል ልሽቄ እቱ ለቀድር ወቅት
እብ ብጸሐትነ።
እኩባም
ሐብሬታት
ወአክባር ምስል እንዴ ትጀመዐው፣
ምን ዓይላት፣ መልህያም፣ መሻቂት
ወብዕዳም፣ ምን ወአስክ ተንክሮ
እብ ሀለዮቶም።
ሐብሬ ወአክባር እብ
እንትበህ ታብዖት ሰበት ነቅሰት።
አክባር ቀሽ፣ ስምዒት
ለለሀርስ
ወለበጭብጭ
እብ
ግብአቱ።
ክምሰልሁመ፣ አክባር እብ
እንተርኔት ጠለቆት እብ ብዝሐቱ።
እሎም ወለ መአሱሎም አስባብ፣
አረይ አክባር ቀሽ/ሕሰይ
ክም
እንገብእ ዋድያምነ ህለው። ከእሊ
ደረሩ እት ምጅተመዕ ወደውለት
እብ ኣመሮት፣ ጠባይዑ እንዴ ኣመርነ
እግል ንትሓፈዝ ምኑ ወጅብ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
13ይት ሰነት ዕልብ 13
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ዓደት ነስእ ነብረ ዑፊት
ሚተ ለምነ ትፈርህ?

እለ ሕነ፡ ክል ዶል እግለ እት ክለ ሐያትነ ለረከብናሆም ጋራት እግል
ኢነአብዴ አውመ እግል ኢንስአኖም እት እንፈርህ እነብር። ሰኒ ሕሳብነ
እንወዴ እሎም ወእግል ኢልትፈርቀቆ ምኒነ ሕንኮከ እንገብእ እቶም ወክሉ
ረእሱ እግል ነአተምትሞም ኢነሐዜ። እግል ኢልትረአው ምን ለገብአ ልግበእ
እብ አየ ገበይ እግል ንሕብዖም እንቀድር እት እንብል እት ሀመት እንነብር።
ሐቴመ ለህሌት አለቡ፡ ወሐቴመ እግል ትግበእ ኢኮን፡ ወበዲርመ ክሉ ረእሰ
ለዐለት አለቡ።
ዶል ለእለ ተሐስባተ፡ ክሎም ለእሎም ብከ ጋራት፡ ማል እግል ልግበእ
ቀድር፡ ቤት፡ ሽቅል፡ ሕጺትከ...እሎም ክሎም ሐቴመ ኢኮን፡ ወክሎም እት
ሐቴ ዶል ለትስእኖም መስሎ እትከ፡ ወእሎም ጋራት እሎም ክሎም ክም
ወሀም ቶም፡ ወክም ይዐለው ቶም፡ በህለት ሐቴ ዶል እት ቀበት በል-ሸም
ለልትሰእኖ ጋራት ቶም።
እብሊቱ ሕነ አዜ፡ ለጋራት ደማን ሰበት አለቦም፡ ለእዲናነ ምን ሐዲስ
እንዴ አንበትነ እግል ነአተላለየ ፈርሀት ትገብእ እትነ። ከእብሊቱ ሕነ
ለእቱ ህሌነ ተየልል እግል ንትፈከር ወእሉ እግል ንሕስብ ወነአትዋይን
ለእንጀራርብ።
ሐት-ሐቴ ዶል እሊ መስል ፍክር ክሉ ክም ሀለ ሰበት ንትከበቱ፡ ሕነ
ምን ሐዲስ ምን በሕ ንትበገስ ክም ህሌነ ለትሸሬሕ ፍከረት እት ረአስነ
ትደውር፡ ከለጋር አኪድ መስል እትነ፡ ምናተ ፈርሀት ትጸብጠነ፡ ወእለ
ፈርሀት እለ እግል ንትዳገን ክሎም እለ ፈርሀት ለሰብቦ እትነ ጋራት ምን
ሐንገልነ ነአረይሞም።
እሊ በህለት፡ ክሎም እግል ንርከቦም ለእንቀድር ጋራት ልግቦኦ ወእግል
ንሰጅሎም ለእንቀድር ዐውቴታት እግል ንስአኖም ክም እንቀድር፡ እሊ መስል
ተየልል እግል ልሳድፍ ህዬ ናይ ካልኢታት ወቅት ሌጠ ቱ ለከፍዩ። ለእሎም
ትረክብ ጋራት ክሎም ምን በደ እግል ተአድሕኖም ለትከፌከ ሔለት ሰበት
አለብከ፡ ክሎም እት ቀበት ካልኢታት እግል ትሕገሎም ትቀድር። ክሎም
ናይከ ለመስሎ እትከ ጋራት ናይከ ኢኮን፡ ወክሉ ረእሶም ናይከ ኢገብኦ፡
ክል ዶል ናዬቱ እግል ቲበሉ ለትቀድር ጋር ሀለ ምን ገብእ፡ ህቱ ክል ዶል
ምስልከ ለሀለ ቱ፡ እንተ እትለ እዲነ እተ መጽአከ እቱ ወቅት፡ እብ ብራቅካ
ቱ ለመጽአከ፡ ከእተ ተዐቀብል እቱ ወቅትመ እብ ብራቅከ እግል ተዐቅብል
ቱ።
ከእለ ሐቆ ትገብእ፡ ለምነ ትፈርህ እሱዋተ ገብእ?
ከክሉ ገጹ በደ ሐቆ ገብእ፡ ልብዴ እግልከ እንተ ኢትትሻቀል እቡ።
አስክመ ዑፉይ ህሌከ ወልብከ አክል ሕድ ለሀንድግ ሀለ፡ ወአስክመ ሸናቡእከ
ወቀነቅሽከ ተማም ሸቄ ሀለ፡ ወደምከ እተ አስራሩ ተማም ለአሴርር ሀለ፡
እግል ትንበር ቱ፡ ወእግል ተአስተንፍስ ቱ። ከእንተ ለረአስከ ሐቆ ሀለ፡
ክሎም እሎም ለእሎም እብዱይ ህሌከ ጋራት ክሎም እግል ትብለሶም ቱ!
እዲነ ህዬ ዶል ከእብ ስምጠ ዎሮት ሰበት ትገብእ፡ እንተ ቀደም እለ
ሐቴ ዶል ለትወድዮም ጋራት፡ ዶልከ ምን ሐዲስ እግል ቲደዮም ወእግል
ትድገሞም ቱ፡ እብ ብጣርከ አስክመ ህሌከ ለእለ ከሰርከ ክለ ላዝም ቱ ምን
ሓዲስ እግል ትበልሰ። ለጋሪት ክለ ክመ እተ ትልህየ (ጌም) ተ፡ ወሕነ ህዬ
ላዝምቱ እግል ንተልሀየ..ሐያት እዲነ ክም እላተ ለስፈተ።

ዝበድ
ዛዖታት
ለእለ ትወዴ ግድለ ምስል ብዕዳት ኢተአትባድረ፡ ወብዕዳም ለረኩበ
ዐውቴ መትናያት እግል ትክልለአከ አለበ፡ ናይከ ናይ ኖስከ ስከት ተሀሌ
እግልከ ወክሉ ረአስከ ሰእየት እግል ትብተክ ወእግል
ትሰልም አለብከ።

ም
ሰ
በ

ተ

ዎሮት ሸቃላይ መክተብ
ቡስጠት፡ ዲብ ዎሮት ዐሚል
ለትለአከ ዐፍሽ እንዴ ረፍዐ፡ እበ እተ ልኡክ ለዐለ ዕንዋን
እንዴ ትመርሐ እተ ቤቱ በጽሐ። ሐር አፍለ ቤት ክም በጽሐ
ከልብ ሰኒ ግርጉር ትከበተዩ ወገበይ እበ ለሐልፍ ከልአዩ።
ወምን ክትርመ እት ነቤሕ ሃየመ እቱ ልቡ ወዕንቱ ቃዊ እት
እንቱ በዐለ ቤት ፈግረት እቱ።
“አብሽርከ! ሐቴመ ኢትፍረህ፡ ‘ከልብ ለብዞሕ ነቤሕ
ሐቴመ ኢወዴ’ ልብሎ ዐለው ሰብ መሰል። አዜ ስም’ነ እከ
እሊ ከልብ ሐቴመ ኢወዴከ ነዐ ሕለፉ ከእቴ” ቴለቱ።
ህቱ ህዬ፣ “መንባይቼ፡ እለ መሰል እለ አናመ ሰኒ አምረ፡
ምናተ እሊ ከልብኩም ህዬ ለአምረ መስለኪ?” ቤለየ።

ለእለ ትነስእ ነብረ አቅምተ፡
ሶታይ ወቀጣፍ ላቱ ሐመሊት
ሕሬ። ለእሉ ትነስእ መቀዝይስት
ሶታይ ወቀጣፍ ላቱ ሐመሊት
ውሱክ እቱ ክም ህሌከ ተአከድ።
እሎም ሐመሊት እሎም ታጅር
ዔማት ናይ ፕሮቲን፡ ሐጺን፡
ካልስዩም ወአልያፍ አውመ
አግዳድ (fiber) ቶም። ሶታይ
ወቀጣፍ
ሐመሊት
እግል
ተአብሽሎም ቀሊላም፡ ወእተ
ክምሰልሁመ አክል ሕድ ሸንሀት
ነብረ ለፈትሖቶም። ወእምበል
እሊመ ሐጪር ኮርስ ከሸኖት፡
ለሀሌት እግልከ ቃእመትለ እሉ
ተአዳሌ ነበሪት እግል ተአውሰዐ
ሰዴከ። ማይ ምዶል ክም ትሰቴ

እግል ተኣምር ለአትሐዜከ። እተ
ነብረ ለእንበሊዕ እቱ ወቅት ምን
ሳቲ ማይ ምን ንደገግ ለሔሳ
ቱ፡ በህለት ነብረ እተ እንበሌዕ
እቱ ወቅት ማይ ሰቴነ ምን
ገብእ፡ እግለ ዐመልየትለ ሓቀቆት
ለአደንግረ። ማይ ቀደም አውመ
ምርሐር ነብረ እብ 30 ደቂቀት
እግል ንስተዩ ክም ብእትነ
መኤምረት ነስሖ።
ለነብራከ ካፊ ላቱ ጽበጥ
ፕሮቲን እግል ትሽመል ለአትሐዜ፡
ፕሮቲን እግል ገሮብ ሰኒ አሳሲ
ላቱ ጋርቱ፡ እብ ተሕዲድ ህዬ
ክም ከረ፡ ብሮክሊ፡ ፋሱልየ፡፡
ዐደስ፡ ህልዮን ወሶኢናክ አውመ
እሎም ለመስሎ ምነ ሰኒ እሙራም

በሀል እ’ሙራም
ገሌ ምን መባልስ ጀርመኒ ፊሎሱፍ - ፍሬድሪሽ ኔትሼህ
• ብዕዳም እት ክታብ ካምል ለልቡሎ አነ እብ ዐስር ዘዐት ሌጠ
እግል ኢበሉ እትሸነህ።
• ሻም ዕዉር ቱ፡ ምስንዮት ህዬ ዕንተ ተአቀምጭ።
• እግል ምስንዮት ለትከልቅ ናይ ሕበር ለውቀት ተ እንዴኢኮን፡
ናይ ሕበር ተዐብ ወጅርሰት ኢኮን።
• ለሔስ ስላሕ ገሌ ዐዶ እግል ትዋጅህ እቡ ለትቀድር፡ ብዕድ
ዐዶ ቱ።
• ጀላብ ሻም ለትገብእ ክለ፡ ክል ዶል ሕዱድ ኬር ወሸር ለትዐዴት
ተ።
• እግል ለሐሴ ለኢቀድር፡ ለአማን ኖሰ እስወ ክምተ ኢለአምረ።
• ፈዳብያት ላተን አፍካር ክለን እት ወቅት መጋይስ ቱ
ለልትወለደ።
• እት ፍንጌ እናስ ወእሲት ለልትረኤ አከይ መፋሀመት፡ ሰበቡ
ኢሀለዮት ሻም እንዴ ኢገብእ፡ እሀለዮት ምስንዮት ቱ።
• ወድ ኣደሚ ሕኔት አነ እት ገበይ ሰዋብ ህሌኮ ልብል፡ አነ
ቀለጥኮ ወዐገብኮ ምን ልብል ልትፈደል እሉ፡ ወካሰተን ህዬ እት
ገበይ ሰዋብ እተ ለሀሌ እቱ ወቅት።
• አምዕል ምልዮን ጂብ በ፡ ለነፈር ለእሉ ከሬ እተን ልርከብ እለን
እንዴኢኮን።
• ልትሐለም ለሀለ እት ርሑ ሐሰ፡ ምናተ ሐሳይ ህዬ እት ብዕዳም
ሌጠ ቱ ለለሐሴ።
• ከረች ትቃትል እት ህሌከ ሕሳብከ ውዴ ምኖም፡ ሐር ዎሮት
ምኖም እግል ኢትግበእ።
• ሙሲቀት ምን ኢተዐሌ፡ ሀለዮት እለ እዲነ ቀልጥ ወገብአ
ዐለ።
• እንተ ገበይከ ብጎከ፡ ወአናመ ገበዬ ብዬ፡ ለገበይ ለራትዐት..እለ
ሐቴ ገበ. . . . ህታዲ ክሉ ረእሰ ይህሌት።
• እትለ ገብአት ገበይ ምን አግቡይ እለ እዲነ እተ ትገይስ እቱ፡
ክርባጅለ በታከትከ ወእራደትከ ኢትሕደጉ፡ እት እዴከ ጽበጡ፡ ምን
ኣመረ እት ቀደሜከ እንዴ በጥረየ ለከረዓከ መታክል ዶል ሰድፋከ
እለን እግል ተሓምጥ እቡ።
• ጀላብለ እሉ ብነ ረአይ ይእነድድ፡ እሊ ህዬ ሕነ አክል ሕድ
አኪደተን ሰበት አለብና ቱ፡ ምናተ፡ ጃላብ ሐቅ ምልክየት ወአርተዖት
ናይለ እሉ ብነ ረአይ ላተ እግል ንንደድ ቱ።
• ብዞሕ ወእብ ልባብ እተ እንፈክር እቱ ወቅት ገጽነ ሌጠ ኢኮን
ለልትበደል፡ ክሉ ገሮብና ቱ ለልባብ ልትገልበብ።
• እግል ውላድ ኣደሚ ክም ከረርም ሔዋናት ለልርእዮም ወእተ
በክት ለረክበ እቱ ወቅት ለለሀርብ ምኖም፡ እምበል ሸክ እንዴ
ዐረው እቡ እበ አቅርንቶም እግል ልራጉዙ ቱ።
• አክል ሕድ እበ ከመ ናይ ዐዶከ ስላሕ ዶል ተሓርብ እንታመ
ክምሰልሁ እግል ትግበእ ቱ።
• ክልኤ ሳልስ እዴ ናይ አምዕሉ ለኢመልክ ገብር ቱ።
• ፈቃዲት ደዒፈት ሰኔት ተ፡ ለነፈር ሰንያም ላቶም ጋራት ብዞሕ
ወቅት እግል ልትነፈዕ እቦም ተአተቅድሩ።
• እግልዬ ለልአስፈኒ ጋር ሀለ ምን ገብእ እንተ ሰበት ሐሴከ እቼ
እንዴ ኢገብእ፡ አነ ሐቆ እለ ክሉ ረእሱ ሰበት ይአምነካ ቱ።
• ምን ክሉ ለትከተበ፡ አነ፡ እምበለ ወድ አደሚ እብ ደሙ ለከትበየ
ሐቴመ ይእፈቴ።
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ታጅር ናይ ፕሮቲን ጽበጥ
ለብእቶም ሐመሊት ቶም።
ለነብራከ ሰኒ ምጨረ። ወአት
ነብራሀ እት መጭር ረኢ እንተ
ማሚ? ወአት ገ’ረት እንዴ
በልሰት ትመጭር እት ህሌት
እግለ ገረተ ምን 40 – 60
ዶል ትመጭረ። ዎሮት ምነ ሰኒ
ቀሊል ወዋዴሕ ላቱ አግቡይ
ለመጮት ነብረ እንዴ አስኔከ
ዶል ትመጭሩቱ። ነበሪት ለሻፍግ
(fast food) ወሓምል ስተይ
ምኖም አወልጥ። ለነብራከ ኖስከ
እት ቤትከ አዳልየ። ነብራከ እብ
ኖስከ እት ቤትከ ዶል ተአዳልየ፡
እሊ ኖሱ ዐባይ ፋእደት ቡ፡
በህለት ምን ለሐምቅመ ለሔሰ
ወቅትከ እት ቤትከ ምስል ዕያልከ
ክም ተሓልፉ ወዴ። ትበሌዕ
እት ህሌከ ክሉ ለባልከ እተ እለ
ትበሌዕ ህሌከ ነብረ ክረዩ። ልብከ
እተ እለ ትበሌዕ ህሌከ ነብራከ
ዶል ትወድዩ፡ እንተ አክለ
ገሮብከ ለጠልበ ነብረ ሌጠ እግል
ትብለዕ ቱ። ከሐቆ እለ ነብረ
እግል ትብለዕ እተ ትትገሴ እቱ
ወቅት፡ ክም ከረ ሪሞት ኮንትሮል
ወተለፎን ለመስሎ ስነዕ ምነ ባካት
እግል ዶሉ አሪሞም። ፍጡር ህዬ
ብዞሕ አህትማም ሀቡ፡ ወእግል
ሐቴ ዶልመ ልግበእ እግል
ተሀምሉ አውመ ፍጡር እንዴ
ኢትነስእ እግል ትውዐል አለብከ።
ለነብራከ ሰኒ ሓቅቀ። ሰኒ ላቱ
ዓደት ነስእ ነብረ፡ ሽክስየትከ
እግል ትከውን ሰዴከ። እብሊቱ
ለቀዲማም ለቢባም ነበሪት ከፊፍ
እግል ልንሰኦ ለሐሩ ለዐለው።
ወምን እለን ከፊፋት ላተን ነበሪት
ሚ ዐጃይብ ክም ወድየ እግልከ
እግል ትድረሱ ብእትከ።
ወክል ዶል እግል ትፍቀዱ
ለብእትከ ጋር፡ ለእለ ትነስእ
ነብረ ህታተ ሐር እንተ ሚ ክም
ትገብእ ለተሐድድ፡ ከክል ዶል
ነብራከ እብ ገበይ ለቢበት ሕረየ
ወሰኒ ምጨረ።

ተርጀመት መሰል
“ሐቆ ልርኡ እከ አቡከ፡
ልስዕሞ እከ አፉከ።”
እዲነ ክል ዶል ምስለ ሀለ
ወለቡ ተ ለትገይስ። ወድ
አደሚ ቡ ገብአ ምን ገብእ
ክሉ ፈትዩ ወክሉ ቀርቡ።
ሓግል ወሕጉዝ ህዬ ቀርቡመ
አለቡ፡ ከእዲነ መልሀይ ቦም
ወለህለው ተ። ዮም ብጎርከ
ምን ገብእ ክሉ ፈቴከ ወክሉ
ቀርበከ። እዲነ ግራሀ ሀበተከ
ወዝሩፍከ እንዴ ትበደለት
አከይ ተየልል ሳደፌከ ምን
ገብእ
ህዬ
መስንያምከ
ወፈተችካመ እት ልውሕዶ
አውመ
እት
ልትዐደሞ
መጽኦ። ከእቡቱ “ሐቆ ልርኡ
እከ አቡከ፡ ልስዕሞ እከ አፉከ”
ለትበሀለ።
ገጽ
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ምን ውራቅ በሐስ እግል ዐቦት ትግረይት
8ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

1ይ ክፈል
ሳሕል ዔማት ሰውረት ተ ዲብ መን እግል ንዐድለ
ሳሕል ኤማን ግድላተ ምስለ ሻንን አድብረ
ሸዕብየት ዲበ ዐቤት ወንኡሸ እተ ሸንገለ
ድፈዓትነ ዲብ ሳሕል እብ አባይ ምዶል ደበለ።

ፈርግ ወዐቦት አክባር ክ.ገ.ኤ
እትለ ናይ ሰልፍ 10 ሰነት ዕምረ
በህለት ምን ሰነት 1979 1989 ሚ ታበዐነ?
አይወ ብዙሕ ፈርግ ህለ፡ ምነ
ናይ እስትንቡረት ከበር እንዴ
አምበተት እትለ ሐልፈየ 10 ሰነት
ምን ዕምረ ብዙሕ ዐቦት ወተቅዪር
አርኤት እግል ልትበሀል ቀድር።
እግል መሰል ናይ ሰልፍ
አክባር ዲብለ ትትነፈዕ እቡ
ለዐለት ከሊማት ልግበእ ወሜዛን
ተርጀሞት ሰኒ ድህርት ዐለት፡
ምናተ ሐዳስ ሰበት ዐለት ህዬ
ሕሜት አለበ። ሐቆሁ ዲብለ ተለ
ሰኖታት ዲብ ወድቅ ወትቀንጽ፡
መዳልየተ ተሐይስ ተሐምቅ
ዲብ ልብሎ ወልሰአሎ፡ ዲብለ
ልትነፈዖ እቡ ለዐለው ከሊማት
ተቅዪር ዲብ ወዱ ወምን እለ እለ
ተሐይስ ዲብ ልብሎ ወባድሎ
መተንስየቶም ክምሰል ልፍሁሞም
ወዱ ወልጻገሞ ዐለው። እትሊ
ለአግቡይ ለአስክለ ወዕለ ዕግል
ትግራይት ዲብ ዔማት አክባር
(2007) ገብእ ትትነፈዕ እቡ ዐለት
ሐቴቱ። እግል መሰል ለዲብ ዮም
18/08/1989 ለትቀረአ አክባር
እት አግቡይ ተርጀሞቱ ልግበእ
ወከሊማቱ ምነ አስክ ሰነት 2007
ትትነፈዕ እቡ ለዐለት አግቡይ
ሴመ ፈርግ አለቡ።
እላመ እት እንተ ዲብለ
ሓርያይ ስኒን ዲብ ከሊማት
ዐረቢ ለትዘለለት ትመስል፡ እሊ
ህዬ ለሐሬ ዲብ ወክድ ዐቦተ
ትትነፈዕ እቡ ለዐለት ከሊማት
እተ ናይ እስትንቡረት አክባር
ንፍዕት እቡ ለኢተአምርቱ። ክሉ
ምን ተሐት እሻረት ጋብአት እቱ
ለህሌት ከሊማት ገሌ ምነ ሐሬ
ምስል ዐቦተ ወእግል አፍሀሞት
መተንስየተ እንዴ ትበሀለ እግል
ትትነፈዕ እቡ ለአምበተት ወአስክ
እለ እንዴ ትወረሰ ትትነፈዕ እቡ
ለህሌት ለትለመደ ከሊማት ዐረቢ
ቱ።
ምስል ወቅት ለልትቀደም
ዐለ በራምጅ ዲብ ወስክ ወለዐለ
መሓገዝ ዲብ ዘይድ፡ መተንስየት
እብ ክሱስ ወጠኖም ወሰውረቶም
ፈሀሞም ዲብ ለዐቤ ጌሰ። መዳልየት
መ እብ ቃብል እሊ ዕልቦም ምን
ሰነት ዲብ ሰነት ዲብ ልትወሰክ
ወቅድረቶም ዲብ ተዐቤ ጌሰት።
ዝያደ ላተ ዕልብ መተንስየት
ዲብ ወስክ ሰበት ጌሰ መሻረከት
መተንስየትመ እግለ ሬድዮ ዝያደ
አግመለየ። ወእብሊ መተንስየት
ክምሰል አግደ አው ዔማት ቅዝር
ናይ ክርን ገቢል ገብአው። ላኪን
ለናይ አተንሰዮት ጽምኦም እግል
ትርዌ ዲበ ለአተንሱወ ለዐለው
ሬድዮ ዐገቦም ወረአዮም ነደኦ
ዐለው። እሊ እብ ትሉሉይ

ሳሕል

ሳሕል ዐሜካሊ ምድርተ ወእግል ሰውረት ጀላለ
ነበርናሀ እብ ሐያት ቤረቅነ እተ ሰቀለ
ለማይት ቤት አማኑተ ገናይዝ እተ ትቀበረ
እብ ደሐን ነበርናሀ እት ሐጋስለ አድብረ።
እግል ሳትር ተሐዝወ ጋድፈት ኢኮን እግል በዕለ
ክል አድብር ናያቱ ሰዋትር ዲበ ሳጠረ
ረሻሽ ምነ ዓለለ ወመድፈዕ ምነ ትዋገረ
ለምዕላይት መዕሜደ ለዕለት ዲበቱ ትፋገረ
ሳድስ ወራር ገርደደ እብ ዋከቱ አክረረ።

አስክ ክርን ገቢል ተንክር ለዐለ
አትዐገቦት ወአረእ ህዬ ዲብ
አርተዖት ወዐገሎት ጭዊት ሰዴ
ዐለ። ወእብ ክእነ ህዬ ክርን ገቢል
ምን መደት ተውሊደተ አስክ እለ
ባጽሐተ ለህሌት ኢነት ሽንገላተ እብ
ብዙሕ መራሕል ሐልፈት። ምናተ
ሐቆ ሕርየት አስክ እሊ ሃድል
እት በራምጀ ወብዝሔ መዳልየተ
ወመሻረከት መተንስየተ አሳሲያይ
ተቅዪር ወዐቦት አርኤት።
እሊ ልትበሀል ዲብ ህለ ዎሮ
ምነ እግል ክርን ርሒብ ገቢል
በርናምጅ ትግራይት ገጽ ቀደም
ለዋለ ለምን መተንስየተ ተንክር
ለዐለ ለትፈናተ ረአይ፡ አትዐገቦት፡
አሽዓር፡ ቅሰስ፡ ተማሲል፡ ሰኣላት፡
መክሐደ ክምሰልሁመ አርተዖት
ከሊማት ወብዕድ ቱ።
ክ.ገ.ኤ. ዲብ መደት ንዳልመ
ምንገብእ ዔማተ መተንስየተ
ዐለው፡ክርን ገቢል ዲብ መደት
ንዳልመ ምንገብእ መተንስየተቶም
ዔማተ ለዐለው። እግል መሰል ምነ
ዲብ ወክድ ንዳል ልትለአክ ለዐለ
እብ ኣላፍ ለልትዐለብ ጀዋባት
መተንስየት ክምሰል ፈተሽነ ዲብ
ዎሮ ፋይል 330 ለትፈናተ ጽበጥ
ለቡ ጀዋባት መተንስየት ረከብነ፡
ምን እሊ 330 ጀዋባት ሰቡዕ
ጀዋብ እግል መትፋቀዲ ሐሬነ፡
ጽበጡ ህዬ ክእነ መስል፡1. ጀዋብ ዐገብ ዲብ ከበር
ዮም 24/03/1984
ትብጸሕ ዲብ ክርን ርሒብ
ገቢል ኤረትርየ ክፈል ትግሬ፡
አሰልፍ ክሉ ሰውርያይት ሰላምዬ
ትብጸሐኩም ወዲብ ሰውርያይ
ወራታትኩም ዐውቴ ወሰርገል
እግል ትርከቦ እተምኔ። ምን እሊ
እንዴ አትሌኮ ህዬ ዲብ ዮም
24/03/1984 እት ናይ ትግሬ
አክባር እብ ናይ ገብሀት ቅብለት
ሳሕል ዐውቴታት ሸሬሕ እንዴ
ሀለ ለሰምዐኩዋ ሐቴ ዘዐት እግል
ትሰየሕ ምን እቤቱ። ለዘዐት ክእነ
ትብል፡- ጄሽ ሸዕቢ ዲብ ቅብለት
ሳሕል እብ ሀም-ገም ለሀረሰዩ
ህጁም እግለ ዲቡ ሻፍፍ ለዐለ

ጄሽ ዐዶ ደመረ ትብል። እለ ሀምገም ለትብል ዘዐት ትግራይት ዲብ
ይአካነ አቴት። ሀምገም በህለት
እንዴ ኢተሐስበ ለትወድያ ተ።
እንቱም ሓስባመ ለዐልኩም ላኪን
ለናይ ትግርኛ ሃንደበት ለትብል
ከሊመት ተ። ሀም-ገም ላኪን
ሃንደበት እንዴ ኢትገብእ “ተዊስ
አው መትሸካክ አው ፈርሀት አው
ሸቀላት አው ሀማት” ተአሰሜዕ።
ሃንደበት እብ ትግራይት ሀዶማይት
ምን ትቡለ ለሐይስ።
ለካልኣይት
ዲብ
መከለስ
ለትብል ከሊመትመ ዲብ ይአካነ
ተኣቱወ ህሌኩም። ሕኔት መከለስ
ትብሎ ዲብ ደንጎበ ምን ትብሎ
ለሐይስ እብል ወደሐንኩም።
ዐውቴ እግል ርሒብ ገቢል!
ዑስማን ኣድም
ነቅፈ
2. ሕድ ለመስል አርበዕ
ጀዋባት ረአይ፡እሊ ጀዋባት እሊ ሳዓድየ
ፈረጅ ዲብ ዮም 16/12/1989
ምን ቦር-ሶዳን፡ ሳልሕ መሐመድ
ዐሊ ነፈር ቅስም ዐቂብ ዓፍየት
ዲብ ዮም 24/12/1989 ምን
ሕሽክብ፡ ደበሳይ ወልደሚኪኤል
ዲብ ዮም 06/01/1990 ምን
ሱዑድየ፡
ክምሰልሁመ
ዕለት
ወአካን ለኢከትበ እድሪስ ጸዕደ፡
አርብዒቶም እብ ክሱስ ሐቴ ጋሪት
ዎሮ ረአይ ከትበው። ህቱ ህዬ
ለናይ በርናምጅ ሕላይ ወፋገዖት
ሰር ሳዐት ሰበት ሐጭረት ዲብነ
እት ሳዐት ምን ትወቁለ ለሐይስ
ቤለው።
3. ብዕድ ጀዋብ ረአይ ናይ
ዮም 01/01/1989፡አክባር ትግርኛ ወዐረቢ ዲብ
ደንጎበ ልደገም አክባር ትግሬ ላኪን
ኢልደገም፡ ሰበት እሊ እትሊ ወቀት
እሊ ብዝሓም ሐዳይስ ሙናድሊን
ሰበት ህለው ወህቶም ዐረቢ
ወትግርኛ ሰበት ኢለአምሮ ለናይ
ትግሬ አክባር ክምሰለ ናይ ዐረቢ
ወትግርኛ ዲብ ደንጎበ ምን ልደገም
ለሐይስ እብል ወደሐንኩም።
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ኢትትሐልበብ ወእምባቱ ቀብልቀብል ታከለ
ግናሕ ሎሀ አልጌነ ለወጠን ዲበ ትበርበረ
ምን አስራይ ዲብ ጀገት ለአክዑት ክምሰል ጃለለ
ምን ገንሐው ቅወቶም ነፍራይ ቃብልቱ ተሐገለ
ወአፎ አምዕል ተሪበት ለሐቆም እቱ ሰበረ
ዐገት መ ናየ በ ለግሰት ምርቅት ጭገረ
አድብር ሳሕል ወሐውየ ለርከብ እግሉ ወሰእለ።
ለግዳል አምዕል ግራት አርድ ይኮን አሽፈረ
ፈልከት አባል ወናሮ ምፍግር ገሊል ምን ለዐለ
ምን ሐድገዩ ዲብ ሕሳብ ድዩሽ ለዲበ ተአገረ።
ሳሕል ዔማት አማንተ ምና ገይስ ለጌሰ ወእተ መጽእ ለአቅበለ
ዲብ ዐሾርም ለሕርም መሀየእ ምነ ምፍጋረ
ዲበቱ ትሰለበ ለስላሕ ኤረትርየ ሐረረ
ምህሮቱ ዲባቱ ትበተከት እስትዕማር ለማሌ ተሐልሐለ።
ግን ወሕሽክብ ቀይሓት ወዒታሮ
ሚ ገብእ ተሐኩነ እንቱም ዐልኩም ነባሮ
ደብር አቦት ወድህን ዐምበርበብ ወመሓዝ ዒታሮ
አዜ ሰክባቱ ለአርድ ለጠያር ዐለ ወግሮ
ሳሕል ላቱ እብ ኦአይቡ ኢትሰአለ ዲመ ዐለ ጸውሮ።
ደብር ደንደን ወዐጋመት አዪ ዳሊ ፈግሮ
ግለዕ ወቀብር አርዋም ለተእሪክ ዲመ ዘክሮ
ተብሕ ለዓሉ ወተሓቱ ለሰውረት ዐለት ተሐድሮ
ለጥዕም ረኤነ ወመራር ለበዲር ዐልነ እንሰትሮ
ጀላብ እለ ኤረትርያቱ ለክሉ ዐልነ እንክህሎ
ሳሕል ዐድ ሐበናተ ለሕያይ እንዴ አንበረት እግለ ሞተ ትቀብሮ።
ሐቆ መጸ ለእያሙ ለአማን እግል ንትሃጌ
ሳሕል ዔጻት ሰውረተ ለረአስ ገብአት ወድጌ
ለክሶሕ ዐለ ተጸሬ ለሕሙም ዐለ ተነጌ
አምዕል ብጽዐ ወብቆት ደማን እናተ ወሕጌ
አምዕል ፈረሕ ወደሐን ዘጋ እናተ ወድጌ
ለደብረ እንዴ ንሸፈል እት ረሽመተ ንትገሴ
አባይነ እንዴ ነትውዕል ምድር ጸብሕ ወመሴ።
ሽሂድ ናይዝጊ ወልዱ (ወድ ሀይገት 1991)
ምን እስማዒል አቡበከር ኣድም
ገራጅ ነቅፈ አቦሎ
4.
ጀዋብ
ሰኣል
ዮም
20/11/1987፡ሰልፍ ክሉ ናይ ቀልብ ወሰፈላል
ሰውርያይት ሰላመቼ ትከበቶ፣ ምኑ
እንዴ አትሌኮ ዲብ ናይ ሕላይ
ወፋገዖት በርናምጅ ሰኣል አው
አትአገቦት ህለ እግልዬ፡ ህተ ህዬ
እለ “ ፋገዖት “ ለትብል ክልመት

አርቡዕ 25 ማርስ 2020

ተ። ፋገዖት ለትብል ዘዐት እብ
ብዕዳም አንፋር ትግሬ ክምሰል
ቅሽሽ ወአትኣዘሞት አጀኒት ሰበት
ለአሙረ እብ ከአፎ ብህላመ
ህሌኩም? እግልሚ ህተ ተሐሬት?
እብ ፋይሐት ገበይ እግል ትሽረሑዋ
እዬ ሐዜ ህሌኮ ወደሐንኩም።
ዐውቴ እግል ርሒብ ገቢል!
ምን ዑስማን እድሪስ መዐስከር ብደሆ
ኦሮታ(ዐሬርብ)
ገጽ 10

ፋጥና ኣድም

ፍረቅ ገዲም መትፈላል ሳደፈዩ

እሊ አሌላት እሊ እብ ዓመት
እብ ሰበብ አስሐባብ ስዕለት ኮሮነ
ቫይረስ ወራታት ጅግረ ርያደት
ጅሙድ ሰበት ሀለ ከበራመ ብሩድ
ሀለ። ምነ ርካቡ እሊ ተሌ ቱ።
ከሚሽ ዮም 19 ማርች እተ
ገብአት ትልህየ ሻምፕዮን ፍረቅ

ኩረት እገር ሱፐር ድቪዥን ኤ
አቅሊም ምግብ፡
ፍረቅ ስሙይ
ንቃጥ ከስረ።
ደንደን ሰቡዕ ንቅጠት እንዴ
ጸብጠ ምስል 10 ንቅጠት ለዐለት
እሉ ፈሪቅ ሸሪከት ሰምበል ተልሀ።
እት 11 ደቂቀት ፈሪቅ ሰምበል

ብርሃኔ መሓሪ እበ ሰጀለዩ ጎል 0
- 1 እግል ዕርፍ ፈግረየ። ሐቆ ዕርፍ
እብ ጀሀት ደንደን ብዙሕ ጀርቤታት
ምንመ ዐለ እግል ልትሰርገል ምን
ኢቀድረ ትልህየ እብ ዐውቴ ሰምበል
1-0 ተመት።
ቀደሙ ለተልሀው አዱሊስ

ወገዘባንደ፡ እት ሓምሳይት ደቂቀት
ብላል መሐመድ ጣህር ናይ ገዘ
በንደ እበ ሰጀለዩ ጎል ትልህየ ዲብ
መሬሕ 1-0 እግል ዕርፍ ፈግረው።
ሐቆ ዕርፍ ሄኖክ ምክኤል እት 73
ደቂቀት ጎል ምን ሰጀለ ወእት
75 ደቂቀት ምን ደግመ እት 90
ደቂቀት ሀዬ ሳሙኤል ሃይሉ ሳልስ
ምን ኣተ አዱሊስ 3 -1 እንዴ
ተዐወተ ፈግረ።
ሳልስ ትልህየ ናይለ ምዕል ፈሪቅ
ሸሪከት ብነ ሰገን ምስል ፓራዲዞ
ዐለ። ሰገን እት 20 ደቂቀት ነገ
መሓሪ እበ ሰጀለዩ እለ ጎል 1-0
ማርሒት ጸብጠት።
መተልህያይ ፈሪቅ ፓራዲዞ
ኤስሮም ሙሴ ለምዕል እት ብቆት
ለከሬ ትልህየ ምን ተልሀ እብ ከርት
ቀይሕ ምን ሜዳን ትጠረዘ። ትልህየ
ሀዬ እብ ዐውቴ ሰገን 1-0 ተመት።
ክል ፈሪቅ ሐምስ ትልህየ

እተ ተልሀ ዲቡ ናይ ዮም ዓመት
ሻምፕዮን ቀይሕ ባሕሪ ወሰምበል
ሰወ 13 ንቅጠት እኩባት ሀለየ።
ፈሪቅ ቀይሕ በሕሪ ክልኤ ዝያደት
ጎል ሰበት ብእቱ ላኪን አወላይ
ሀለ። አዱሊስ - 9 ንቅጠት ሳላሳይ፡
ሕድ ለሸብህ ንቃጥ ለአከበ ሰገን
ራብዓይ፡ ደንደን እብ 7- ንቅጠት
ሓምስ፡ አልተሕሪር 6- ንቅጠት
ሳድስ፡ ዕዳገ ሐሙስ እብ 6- ንቅጠት
ሳቤዕ፡ ፓራዲዞ እብ 5 - ንቅጠት
ሳምን፡ አስመረ ቢረ እብ 2- ንቅጠት
ታሴዕ ወገዘባንደ እምበል ንቅጠት
ዓስር ጋብእ ሀለ።
እሊ ክእነ እት እንቱ እብ መናሰበት
ሰማን ማርስ እተ ገብእ ለህለ ጅግረ
ኩረት እገር ፍረቅ አዋልድ አንሳት
ገጀረት እግል ሰምበል 2 እብ 0
እንሹራንስ እግል በሪኽ 13 እብ 0
ደንደን እግል ጎዳይፍ 12 እብ 0
እብ ለገብአ ነቲጀት ቀልበያሀን።

አደቀቦት መቅደረት ርያደት አዋልድ አንሳት ለልዓቤ ታእሂል ተመ
ወጠንያይ ፈደረሽን ጅግረ
ዐጀላት ኤረትርየ እግል አደቀቦት
መሻረከት አዋልድ አንሳት እት
ርያደት ለሀይቡ ለአስመነ ታእሂል
(Women
Empowering
course) እት ዮም 22 ማርስ
2020 አትመመ።
እት መትመሞ ናይለ ምን
ክሉ አቃሊም ለትወከለየ 15
አንሳይት ለሸረከየ እቱ ታእሂል፡
ርኢስ ወጠንያይ ፈደረሽን ጅግረ
ዐጀላት ኤረትርየ አሰይድ ተወልዴ

ዮውሃንስ ዲበ ለአስመዐየ ከሊመት፡
ለናይ ታእሂል በርናምጅ እት
መጃል ጅግረ ዐጀላት ለለአወቅየ
አንሳት መቅደረተን እግል ትወቀል
ክም ሰዴ እንዴ ሸርሐ፡ ለታእሂል
ናስኣት ለህለየ ለረክበያሀ ምህነት
እት ሽቁል ዲብ ተርጀሞት ወዲብ
ብዕዳት እብ ሐለፎት፡ ለትሳዌት
መሻረከት አንሳት ዲብ አከዶት
ዶር ማርሒት እግል ለአግድየ
ትፋነ።
ለምን ዮም 20-22 ማርስ 2020

ምክር ምን ዳርሳም ኤረትርዪን፡
እብ ክሱስ ‘ቫይረስ ኮሮነ’

እት ካርጅ ለነብሮ ዳርሳም ኤረትርዪን እተ ለልትረከቦ እተን ድወል
ለነብሮ መዋጥኒነ ምን መትለባድ እብ ቫይረስ ኮሮነ እግል ልድሐኖ እብ ሸክል
ሰሚናራት፡ ቴሌ-ኮንፈረንስ፡ ቪድዮ ኮንፈረንስ ወብዕድ አግቡይ እት ወቀሎት
ፈዛዐት ወፈሀም ለረከዘ መባደራት ነስኦ ህለው።
እት አሜሪከ ለነብሮ ዶክቶረት ሰናይት አብርሃም፡ ዶክተር ተኪኤ ተስፋይ
ወዶክቶረት ሃነ ሃብቱ እት ዮም 15 ማርስ እብ ሕበር እተ ለወደዉ ቴሌኮንፈረንስ “ኮቪድ19” ለልብል ስም ህዩብ ለህለ ቫይረስ ኮሮነ ምን አስል ለ እብ
‘ነርስ ወ ‘ሳርስ’ ለልትአመር ኖዕ ቫይረስ ክምሰልቱ፡ እት አግቡይ መትዐዳዳይ
ወመጸበጥ መረ ሸፋግ ሰበት ቡ ፍንቱይ ክም ወድዩ ሸርሐው።
ለኤረትርይን ዶካትረ፡ ኮሮነ ቫይረስ እት ጀው ምን ለዐል ሰለስ ሰዖታት
እግል ልጽነሕ ክምሰል ቀድር፡ እት ፕላስቲክ፡ ሓጺን ወዕጬይ ላኪን ምን 2
እስክ 3 አምዕል እግል ልጽነሕ ሰበት ቀድር፡ እሊ ለእሉ እምቤ ሐቆ ተምተሞት፡
አፉነ፡ ዕንታትነ አው አንፍነ ዶል እንጸብጥ እግል ልዕዴ እትነ ሰበት ቀድር፡
እደይነ ወገጽነ እብ ነዳፈት እግል ንጽበጥ አትፋቀደው።
“ቫይረስ ኮሮነ፡ እት ገሮብ ምነ አተየ አሻይር አስክ ለአርኤ ለከለ መደት፡
ምን 2 እስክ 14 አምዔላት በጼሕ። እት ቀበት 14 ምዕል አሻይር ናይለ
ሕማም ለአርአ እት ለገአ ሐድ ዕምር ለልትረከብ አዳም ህዬ እበ ቫይረስ ጽቡጥ
ህለ ባህለት ቱ” ለቤለው ሰብ መቅደረት፡ ሐዝ፡ ግልዕሰት ለኢለፈግር ግንፋእ
ለመስል ስዕለት፡ ከምሰልሁመ መዳያግ ትንፋስ ምነ አግደ አሻይር ክምሰልቶም
አፍሀመው። እተ ቫይረስ ለትረአ እተን ድወል ህዬ፡ አንቀሶት መትአካብ፡ ሰላም
እብ እዴ አብጠሮት፡ ነሳፈትከ ዕቅበት እበ ለትትቀደር ህዬ ናይ ረይም
ወቅሩብ ለይለአሸፍግ ሰፈርያት አንቀሶት ለሸምል ከጥዋት ልትነስእ ክም ህለ
ሐበረው።
“በርበሬ ወብዕድ መሪር ቀመማት ወነበሪት ምን ሕማም ቫይረስ ኮሮነ
ለድሕኖ”ለልብል ሀገጊት አሳስ ዕልም ክም አለቡ ለሐበረው ኤረትርይን ደካትረ፡
ለቫይረስ እስክ እለ ደወ ሰበት ኢትረከበ እግሉ ሒለት መቃወመት ገሮብነ፡
በህለት ገሮብነ ደቅብ ተሐሙል ምን ሕማም እግል ለሀሌ እሉ ቅዛእ ሰኒ
መትመዋን ወማይ ልግበእ ወብዕድ ሐዲስ ዐሳይር ፍሬታት መትመዋን ምህም
ክምሰልቱ አከደው።

እብ መቅደረት ኖስ ናይ ወጠንያይ
ፈደረሽን ለተግበረ
በርናምጅ
ተእሂል፡
መአንበት
ተእሂል

ብሑስ፡ አግቡይ እዳረት፡ አብካት
ወተሐድያት አዋልድ አንሳት እት
መጃል ርያደት ፈረጎት ወለነፌዕ

አብሳር
አደቀቦት ወቀየሮት፡
ልቃኣት ወአግቡይ አከቦት ሐብሬ
ወብዕድ እቱ እንዴ ረከዘ ተሀየበ።

ሕማም ቫይረስ ኮሮነ ለከስስ መምሬሕ ውዛረት ዓፍየት - ዕልብ 3
ኔብራይ ኖርወይ ላቱ እብ ሕማም ኮሮነ ቫይረስ ለትጸበጠ ኤረትርያይ፡ እት 21 ማርስ 2020 ዲብ
ኤረትርየ ክም አተ እብ ዔማት አክባር ዐድነ ሐብሬ ህይብት ዐለት። ለሕሙም ለተትሐዜ መራዐየት
ወመታበዐት ትገብእ እሉ ሀሌት። ምስሉ ዲብ ሐቴ ጥያረት ለመጽአው አንፋርመ እት መከልከሎት ዓፍየት
ክም ለአቱ ጋብኣም ሀለው።
ውዛረት ዓፍየት፡ ክሎም መዋጥኒን ወዲብ ኤረትርየ ለነብሮ ውላድ ካርጅ ለትወቀለ መትደጋግ እግል
ሊደው፡ ደሐኖም ወደሐን ወጠን ለሀደፉ መምርሒታት ሕኩመት እብ ሽደት እግል ለአተግብሮ ዲብ
ተአትፋቅድ፡ እት ረአስለ ቀደም እለ ለተሀየበ መምሬሕ፡ እሊ ተሌ መምሬሕ ወሐብሬ ወስክ።
1. ክሉ ሸዐብ ላዝም ወሻፍግ ኢገአ ምንገብእ፡ እተ ዲበ ነብር መዲነት ወቀርየት ለወድየ ሐረከት፡
ክምሰልሁመ እት ቀበት ዐድ ለወድዩ ሐረካት እግል ልብጠር ምኑ ወጅብ። ክል ነፈር ደሩሪ ኢገብአ
ምንኢገብእ፡ ኢመትነፈዕ አተቡስ፡ ሚኒባስ ወተክሲ እግል ለአብጥር ወጅብ።
2. ዝያድ 10 ነፈር ለሻርኮ ዲቡ ክሉ ጅንስ እጅትማዓት፡ ናይ ርያደት ወዓዳት ወራታት ሽጡብ ሀለ።
ሲነማት ወአብያት ስስዒትመ አስክ መምሬሕ ብዕድ ልትሀየብ ድቡእ እግል ልጽነሕ ቱ። ዲብ ብዕድ አብያት
ተጃረት ሀዬ አዳም ምን ሕድ እግል ልትፈናቴ ወጅብ።
3. እት መናሰባት እጅትማዕያይ (ህዳይ፡ ሐዘን፡ ቀብር፡ ስመያት፡ ጥምቀት፡ ነግድ ወለመስሉ) ዝያድ 10
ነፈር ለልትረከቦ ዲቡ ተጀሜዕ ምኑዕቱ።
4. ሙእሙኒን እብ ማርሐት ደያናትመ ልትሐበር ክምለ ሀለ፡ ዲብ ቤቶም እግል ልትሰለው ወልስጀዶ
ወጅብ።
5. ዲብ ካርጅ ለነብሮ ኤረትርዪን መዋጥኒን እግል ደሐኖም፡ ደሐን ዓይላቶም ወደሐን ጃልያት
ኤረትርየ፡ ክሉ ዋጅብ መትደጋግ እግል ሊደው ወአስክ ወጠን ምን ምጽአት እግል ልትሐጨሮ ወጅብ።
6. ጀለ ዓፍየት ወደሐን ሸዐብ ወወጠን ልትነሰእ ለሀለ መትደጋግ እንዴ አመስመሰው ዐውል ለወስኮ
ወዕዳገ ለልሐምርጎ አንፋር ወመአሰሳት ቃኑናይት ምስዳር ትርድት እግል ትነሰእ እቶም ቱ።
7. ውዛረት ዓፍየት ተጠውራት /ቴለል ሕማም ኮሮነ ቫይረስ ምን ቅሩብ ዲብ ታቤዕ፡ ለለትሐዜ ሐብሬ
ወመምርሒታት እግል ተትሓላልፍ ክምቱ ተአትአምር።

13ይት ሰነት ዕልብ 13

ዓፍየት ወደሐን ዝያድ ክሉቱ!
ዐውቴ እግል ገቢል
ውዛረት ዓፍየት 23 ማርስ 2020
አርቡዕ 25 ማርስ 2020

ገጽ 11

ኣድም አብሐሪሽ

ክርፈ አንበጠ፡ እት ሰዋሕል ኤረትርየ
(4ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል)
ሐቴ ምን ዳሕያት ምዴርየት
ሽዕብ ላተ ወቂሮ፡ ምን ጠቢዐተ
ለበዝሐ ምድረ ሸምሸም፡ መሓዛት
ብዞሕ ለልትጀመዕ ዲበ ሰበት ተ
ህዬ፡ እብ መትሸርሻር ትርበት ምነ
ትደመዐ አካናት ተ። ለልትሐረስ
ምድረ፡ ትከደመ ምን ገብእ፡ እግለ
ነቡረ ስካነ ኢኮን እግል ብዕዳም
ለከፌ ቱ። ምናተ ዝላም ትደቀበት
ምን ገብእ፡ ለወሓይዝ ግረህ ብዞሕ
ገሌ ምኖም ሀለ። እት ረአስ ፈርሀት
ወሓይዝ ህዬ፡ ወራር ናይለ እክለት፡
ቀጥፈት ወሰዐረት ለኢልምሕክ
አንበጠ መጽአ ምን ገብእ፡ ለሸዐብ
ወንዋዩ እት ብቆት ሰፍረ ሰበት
ልትካሬ፡ ለካድም ምን ደዓም
እብ ለሔሰ መትነዛም ዋድያሙ
ጸንሐውነ።
እተ ባካት እብ ሐርስ ለልትናበር
ሸዐብ ወቂሮ ወወድ ኢሎ እት
ገብእ፡ ምን ቆምያት ትግሬ

ሓሰን ዓምር
ወረሻይዳ ቶም። እብ ሐርስ ወርዕዮ
ህዬ ልትናበሮ። ከምንለ እት ፊራሮ
አንበጠ እብ ነሐሮም ወሸዐቦም
ከድሞ ለጸንሐውነ፡
አንፋር
ልጅነት ግረህ ወቂሮ አሰይድ ዕጄል
መሕሙድ እብ ከአፎ አንበጠ
ካፍሖ ክም ህለው እት ወዴሕ
እግልነ፡ “ አንበጠ ክም መጽኤነ፡
እት አርበዕ ሄክታር ለገብእ ግረህ
አተ ምኒነ። ሰማን ነፈር ታውሪት
አንበጠ እተ ካስኣሞም ዐልነ። እበ
ሐብሬ ለህቶም ለሀይቡናተ፡ ክል
ምዕል 22 ነፈር እት ነአትፈርር፡
ጥርምባት እት መሸንገሎም እንዴ
ረፍዐው፡ ላሊ ወአምዕል ዲብ
እንረሽሹ አብዴናሁ። እምበልሁመ
እተ ዳሕየት ፍንጡር እት
እንቱ ሰበት መጽአ፡ እተ ምድር
ለጣፌሕ እብ ዐረባት እት እንገይስ
እንረሽሹ። ለሸዓርነ ‘ወድ አርዌ
ሕደግ፡ ወአንበጤጣይ ቅተል ቱ’።
ሰበት እሊ አዜ እክልነ እት ሳልስ
ወካልእ እተይ ባጽሓም ህሌነ።

ወራታት ጋብሆት አንበጠ እት ቅብለት በሐር ቀየሕ

ከሪፍ ህዬ በዲር ኣቴናሁ።” እት
ልብል፡ ሸዐብ ዕን ወእግር ናይለ
አጅህዘት ሐርስ ወእዳረት ክም ዐለ
ኢሰትረ።
መስኡል ዳሕየት ወቂሮ አሰይድ
ጃብር ስሌማን እተ ናይ አንበጠ
ዛህረት ክእነ ልብል፡ “አንበጠ
እትሊ ባካትነ ንቡር ቱ፡ ዶል በዜሕ
ወዶል ልውሕድ ድኢኮን፡ ሀለ።
መሰለን ደዓም፡ እለ ወቂሮ እክለ
በልዐዩ ከእተይ ኢረከብነ። ንቅጠት
ናይለ ሐርስ ረዪምነ እት እምቤረሚ
ሰበት ዐለት። ዮም ዓመት ምነ ናይ
ደዓም ሰበት ደረስነ፡ ምን ሰልፉ
አካናትለ ወሊዱ እንዴ ቱርነ
ሰበት ሐበርናሆም፡ ውዛረት ሐርስ
ለንቅጠት ዲብነ እት ወቂሮ እንዴ
ገዐዘት፡ ዮም ዓመት ለአከ ወራር
አንበጠ እት እክልነ ወሰዐር-ንዋይነ
እፍሩህነ ለዐለ፡ እብ ሽቅል ሕበር
ደከን ወዴናሁ። እብ ሐሽምት
ብዞሕ ለዐለ በደ፡ አዜ ሑድ-ሑድ
ምኑ ታርፍ ሀለ ወእብሊ መካይነ
ወአጋርነ ለኣክሩ እግል ነአትዐሬ፡
አስክ እለ ዮም መህሮትነ ሳዳም
ጻንሓምኩም ህሌነ” እት ልብል፡

ዕጄል ማሕሙድ
መሻረከትለ ሸዐብ ህዬ ምን ኩሉ
ለትትሐመድ ክም ዐለት ሸርሐ
እነ።
አቡነ
እድሪስ
መሐመድ
እብራሂም ምን ስካን ወቂሮ፡
መሻረከትለ ሸዐብ እት ሓረቦት
አንበጠ እት ወስፍ፡ “ሕነ ደዓም
እተይነ እት እንርእዩ አንበጠ ሰበት
ሰነ እቡ፡ ዮም ዓመት ኩሎም

ሐረስቶት፡
ምስል
እዳራቶም
ወመክተብ
ሐርሶም
እት
ልትሳደው፡ ወቀዮም ብዕድ ምኑ
እንዴ አዝመው፡ እግል አብደዮቱ
ቀንጸው። እበ ገብእ ለዐለ ሕፍዝ
ህዬ፡ እተ መሳክቡ እብ መካይን
ወአዳም ዕዉታም እቱ ህሌነ።
ግረ እላመ ውሕደት ወዐመል
ምስል ጌሰ ምን ገብእ፡ አዳም እተ

ጃብር ስሌማን
ኢልትዐወት አለቡ።
መስኡል ዳሕየት ወድኢሎ
ሐሰን ዓምር ምን ቆምየት ረሻይደ
እት ገብእ፡ ለአንበጠ እት ግርሆም
ክም ሸአገ እብ መካይን ወአዳም
ክም ተዐወተው ዲቡ፡ ምናተ አዜ
ለእክል ክም በሽለ ሰራይር ጸሊም
ቡብ አው ሺቀ ለልትበሀል ዓሽል
እቱ ክም ሀለ ወደሐ እግልነ።
እት ደንጎበ እሎም ዲብ ወቂሮ
ለነብሮ ስካን፡ ሽቅል ሕበር ፍሬሁ
ገማል ወዐማር ክም ቱ ዮም
ዓመት እብ ዐመል ክም ረአወ እት
ወድሖ፡ እተዮም ምነ ተሀጦጥል
እቱ ለዐለት ብቆት አንበጠ እንዴ
አተክረዉ፡ እት ሰእዮብ ሰኔት ክም
ህለው ሸርሐው እግልነ። ዛህረት
አንበጠ እት ሰዋሕል ዐድነ ክም
ትረኤት ህዬ፡ ሕኩመት እብ ሰብ
መቅደረት ውዛረት ሐርስ መጦሮም
እንዴ በጥረት እት አብዳይ አንበጠ
እተ ወዴቱ ጸገም ከዲብ አበርካት
እተዮም ለሰዴቶም ቱ ጅህድ
ሐመደወ።
እት ደንጎበ፡ እት ጋድም-ሐሊብ
ምስለ ሐረስቶት እት ወራት ክርፈ
አንበጠ ፍሩር ለጸንሔነ ነፈር ፍሮዕ
ውዛረት ሐርስ ምዴርየት አፍዐበት
ላቱ በዐል መቅደረት ራዐዮት
ብቅል (plant Protection) ሻብ
ዐብደልርሕማን ያቆም ዐሊ፡ እሊ
ኩሉ እት አብር (ጋድሞታት)
ቅብለት በሐር ቀየሕ ገብእ ለሀለ
ወቀይ ካፍሖት አንበጠ እብሊ
አብያት ሽዕር ሻርሑ ሀለ፡-
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ዐብደሩሕማን ያቆብ
ምን ሸሀር 10 ገጹ ሐር እንራቅቡ ለአንበጠ
አስክ ኣክር ሸሀር ሰለስ ሰነትከ እበ ሰነተ
ሳርቨይ ወዱ እት ባዶብ አንፋርለ ሕርሻ
ባልዒን ለሀሌ ወኢለሀሌ ደዋይሕከ ትፈትሻ።
ሄራር ሰለስ ወሬሕ ወዐስር-ክልኤ ሳምን
ምነ እት ዋቄዕ ለዐለ ጅዙእ ኒበል ሚ ስምን
ዲብ ነዐራሬ ወእንሰፌ እት ነአትሐጭር ወእንጨምም፡
ናይ ዮም እንዴ አስፌነ፡ እት ወራት ፈጅር ነሀምም
በታተን ሽፍር ኢነዐይር አስክለ ወራታት ተምም።
እትለን ንቃጥ ነአተንክብ ወእበን ልጥዕም ለሽቅል
እት ነሐፍዘ ጠላለት ወሰዐር ፋግር ምን ምድር
ኣክር ዕለት ናይ ዝላም ወሀለዮት ፈር ምን ብዝር
ወርሕብ አርድ እብ ሄክታር ለልትሐረስ እግል እክል
ሸማሽም ወድበብ-መትፋራይ እንታይኑ ክል ፈጅር
ስካውት፡ ሐረስቶት ወኩሉ አዳም እተ ባካት ለነብር
ዓያን ሐብሬ ንትሰአል፡ እግል በደ አንበጠ እብ ክል እንክር
እግል ሓዚ ዐታብ ለለምም ወዐባዪ ለነፍር
እሉ ነሐድግ አለቡ ጋድሞታት፡ መሓዛት ወአድብር
ወእሎካስት ንትነፈዕ ለህሌት ሓለት እግል ነአክብር።
ፊራሮነ መጋዌሕ ወመቃብልነ እት ላሊ
ተጅሜዕነ እንወዴ ከነሀድግ እቡ ለሐዋሊ
ለወዐልናሁ እንሸሬሕ ወናይ ፈጅር መውዐሊ
ቴክስቲነ እንከትብ አስክ ተስፊት ጠዋሊ።
ጠላለት ህሌት ምን ገብእ ወሐፋነት ጀፈረ
ሐቆ ወልድ ለአንበጠ ወአካናቱ ተአመረ
ዐታብ ፈግር ምን ምድር እስቡዔን እንዴ ቀረረ
‘ሶሊታሪ’ እንብሉ ሐቆ ምን ሕድ ትፈንጠረ
ወምስል ትጀመዐ ምን ገብእ ‘ጋሪጋሪ’ ትበሀለ
በሮት ጸላም እት ቢጪ ለሕብር እንዴ ትመሰለ
ክእነ መስል ጠባይዑ እግል ለኣምር ለትሰአለ
ነአሌልዩ እብ ክትምየት አንበጣለ ሰሓረ።
ዶል ለዐታብ እንረክብ እት ልሽሕግ ወእት ለምም
ንትካረፉ እብ ጅህድ እንዴለ ምድር ኢለዐምም
እብ መካይን ወነሐር-አዳም እተ አካኑ ልትሰመም
እግል ኢልበርክት ከኢልትባዘሕ እብ ሐሽም
ምድር እግል ኢልዕመም ወኢልግበእ ‘ስዋርም’
ላሊ ወአምዕል እንሸቄ አስክ እሉ ነአተምም።
አውለውያት እት ነሀይብ ከለስናሁ ለወራር
እብ ‘ኢማቹር’ ነአስተብዴ እንዴ ኢበጼሕ እት ንፋር
ራቤዕ ደረጅ ወሓምስ እንሰትት ‘ግል ልትዐወት ለመጃል
እበ ሬመት ነአስተንዴ ሐቆ ትነስእ ሰፈር ነሃር።
እብ መጅሙዐት እንሸቄ ናዬ ናይከ ለአለቡ
ምን ቅሮረ እብ ለዋው አስክ ድዋራት ገልዐሉ፡
እት ክል ሖል ንትፈረር እግል ካፍሖት አንበጠ
እብ ደሚር እንሸቄ ሐቆለ ኤታን ትሰተተ
ገሌ ነዝም ሐረስቶት ወገሌ ባዶም ሰንጠገ
ገሌ ረሽርሽ እብ እደይ ወገሌ ዐረባት አንጠገ
እሊ መስል ወቀይነ፡ አስክ ነአቴ ለደገ።
አርቡዕ 25 ማርስ 2020

ገጽ 12

