12ይት ሰነት ዕልብ 09

አርቡዕ

ከረን፡ መሽሮዕ መዲድ ወሰኮት ዐነድር ማይ ተምም
እት መዲነት ከረን፡ እብ
እዳረት መዲነት ወናይ ዐማር ሰብሽርከት እብ ዝያድ 31 ሚልዮን
ነቅፈ ልትሰርገል ለጸንሐ፡ መዲድ
ወሰኮት ዐነድር፡ ሐፊር ዐወሊ
ወባስካት ለሸምል መሽሮዕ ተመ።
እት ዮም 23 ፌብራይር እተ
ገአት መናሰበት፡ ሙዲር መዲነት
ከረን አሰይድ ዘርእዝጊ ዳዊት እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ዐነድር ማይ
መዲነት ከረን ስኒን ብዙሕ ለአዶረ
ሰበት ቱ፡ ደማን ማይ መዲነት ከረን
እግል አከዶት፡ ምስል ብዝሔ ሸዐብ
ወፍይሒነ መዲነት ከረን ለናስብ
አትሓያስ ገብእ እቱ ክምሰል ዐለ፡
እሊ ናይ አዜ ህዬ አተላላይ ናዩ
ክምቱ እት ለሐብር፡ ሸዐብ ሰኒ

እግል ልትነፈዕ እቡ አትፋቀደ።
ሸዐብ እት ሰርገል ናይለ
መሽሮዕ
ለአርአዩ
መትዓዋን
ለሐመደ መስኡል ፈርዕ ከደማት
ማይ መዲነት ከረን አሰይድ አብረሀ
ግርማጽዮን ህዬ፡ እብሊ መሽሮዕ 2
ዔለ ክም ተሐፈረየ፡ ሐቴ ባስከት
ክም ትሸቄት፡ ክምሰልሁመ ዝያድ
11 ኪሎ ምትር ለልትመደድ
ዐነድር ክም ትመደደ እት ለሐብር፡
እት ዐድ ሐሸል፡ ዐድ ሽቦት
ወዋሊኩ ለዐለ መጋድዕ ማይ እግል
አርሀዮት ለካድም እንቡት ክምሰል
ህለ ሐበረ።
ሓክም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ
ዐሊ መሕሙድ እብ ተረቱ፡ እት
ሰርገል ናይለ መሽሮዕ ለሻረከው

ዐውል 2.00 ነቅፈ

27 ፌብርዋሪ 2019

ክሎም አፍርዐት ወሰብ-ሽርከት
እት ለሐምድ፡ ለመሽሮዕ ክፋል
ናይለ ከደማት እጅትማዕየት እግል
ወሰዖት ለገብእ ጅህድ ክምቱ እት
ሸርሕ፡ ለትረአ መትሰባል እግል
ዝያድ ፍገሪት ሽቅል ለለአትናይት
ክምቱ ወደሐ።
መጋድዕ ማይ ሲቶ መዲነት
ከረን እግል ባልሖት እት ለትፈናተ
አውካድ እበ ትሰርገለ መሻርዕ፡ 10
ለዐለ ዐወሊ እት 24፡ ባስካት ህዬ
ምን 2 እት 4 ምን ክም ዜደ፡
ወ80% ምን ሸዐብ ናይለ መዲነት
ማይ ነዲፍ ረክብ ክምሰል ህለ፡ ምን
ፈርዕ ከደማት ማይ ለትረከበት
ሐብሬ ተአፍህም።

መርከዝ ተእሂል ምህናት ባጼዕ 158 ሸባብ ለአድሕር

ወጠንያይ መሕበር ብድሆ
መሕበር-ጎማት ወዴ

ወጠንያይ መሕበር ብድሆ
ኤረትርየ፡ መቅደረት መሕበሩ
ወአንፋሩ እግል ትደቀብ ለአፍገረዩ
ስታት ወፍዓልየቱ ለከስስ መሕበርጎማት ዲብ ዮም 20 ፌብርዋሪ
ዲብ አሰመረ ሰርገለ።
ዲበ ወካይለ መሕበር ዲብ
አቃሊም፡ ውዛራት ዓፍየት፡ ተዐሊም፡
መሕበር ወጠን ምስክነ በራደት
ዐቦት ዐቅል፡ እተክምሰልሁመ
መሕበር ወጠን ሸባብ ወደረሰ
ኤረትርየ ወኮንፈደራልየት ሸቃለ
ኤረትርየ ለሻረከው እቱ መሕበርጎማት፡ ሐቅ እብ ገበይ ራትዐት
ነቢር፡ ለትሳወ አብካት ሕክምነ፡
እተክምሰልሁመ ናይ እጅትማዕየት
ወእዳረት ከደማት እግል አንፋር
እተ ልብል አርእስ እብ ፋዬሕ
ተሀደገ።
ዲበ
መሕበር
መስኡል

መሽሮዕ አሰይድ ገብረሂወት
ግርማይ፡ እግል ነዘሞት ተአሂል፡
መሻረከት
ሙጅተመዕ ዲብ
ሀወኖት መትመዳድ ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤይድስ/፡ እተክምሰልሁመ አንፋር
ምን መትከራም እንዴ ትባልሐው
ሕር እንዴ ገብአው አመት
መናበረቶም እግል ሊደው ለከስስ
ተውዴሕ ሀበ።
ርኢስ መሕበር አሰይድ ዳኒኤል
አስፍሀ እብ ጀሀቱ፡ ለመሕበር
መሻረከት ክሎም ጅሃት ሰበት
ተአትሐዝዩ፡ ሙጅተመዕ ወሰብ
ሽርከት ዶሮም እግል ለዓቡ
ትፋነ።
ወጠንያይ መሕበር ብድሆ
ኤረትርየ፡ ምስል ኤች.ኣይ.ቪ
ለነብሮ መዋጥኒን ለከምክም ዲብ
ገብእ፡ እት ክሉ ወጠን ሐድ 7
አልፍ አንፋር ቡ።

ጋሽ-በርከ፡ ወራታት ዓዳት ለከስስ
ተእሂል ልትሀየብ
እት መርከዝ ተአሂል ምህናት
ባጼዕ እግል መደት 4 ወሬሕ
ለትፈናተ ምህናት ለደርሰው 75
አንሳት ለብእቶም 158 ሸባብ ዲብ
ዮም 21 ፌብራይር ትደሐረው።
ለምን 25 አስክ 35 ሰነት
ለዕምሮም ምን እዳራት ደዋዬሕ
እምቤረሚ፡ ሕርጊጎ፡ ሰለስ እዳረት
ደዋዬሕ መዲነት ባጼዕ ለመጽአው
ሸባብ ለነስአዉ ተእሂል፡ ምህነት
ብነ፡ ከህረበት፡ ኤሌክትሮኒክስ፡
መዲድ ወአስነዮት ክጡጥ ማይ
ወርስሐት ጥልት፡ ሽቅየት ሸግዒ
ጀለቦት ዓሰ ወቴክኖሎጂ በሐር
ለከምክም ቱ።
እተ ናይ መድሐራት ዓደት
ሙዲር መርከዝ ተእሂል ምህናት
ባጼዕ እስታዝ ሱሌማን ጃብር
እተ አስመዐየ ከሊመት፡ ለእብ
ለትፈናተ መሻክል ምን ተዐሊም
አካዳሚ ለአትካረመው ሸባብ
ክል

እንዴ ትከበተ ለለአደርስ መርከዝ፡
ዲብ ናይ ክልኤ ሰነት ለኢተምም
ዕምሩ ዝያድ 300 ደረሳይ እብ
ፍዕል ወነዘር ክም አድረሰ እንዴ
ሐበረ፡ ዲብ መናበረትለ ደርሰው
ፍገሪት ትትረከብ ምኑ ክም ህሌት
አብርሀ።
መስኡል
ፈሬዕ
ውዛረት
ተዐሊም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ አሰይድ ረሺድ መሐመድ
ዑስማን እብ ጀሀቱ፡ ምህናት
አትላጥኦት ዐነድር፡ ብነ፡ ወአሽቃል
ከህረበት ለደርሰው ሸባብ፡ እግል
ሽቅል ለሰደዮም ለትፋናተ ኣላት
ክም ልትሀየቦ፡ ሽቅየት ሸግዒ
ጀለቦት ዓሰ ወወራታት በሐር
ለደርሰው ላኪነ ዲብ ሐን ውዛረት
ርዝቅ በሐር እብ ደረጀት ማሕበር
እንዴ ትከምከመው ለሸቁ እበ
አርድየት እግል ትጥፈሕ ጅህድ
ገብእ ክም ሀለ ሸርሐ።
ተእሂል
ምህናት፡
ክፋል

አርቦዕ

ተዐሊም አካዳሚ እንዴ ገብአ
ዲብ ክሉ ተእሂል ወተዐሊም
ለልትሀየብ እቱ ድዋራት እግል
ልብጸሕ፡ ውዛረት ተዐሊም ምስል
ናይ ሽቅል ሰብሸርከተ ትከደም
እቱ ክም ህሌት፡ ሙዲር ዓም
ፈሬዕ ምህሮ እግል ዐባዪ ወሜድየ
አሰይድ
ገብረዝጊ
ድማም
አትአመረ።
ለደርሰው
ዲበ
ሀበዉ
ረአይ፡ እብ ለትፈናተ መሻክል
እጅትማዕየት ምን ዐግሎ ተዐሊም
ራይማም ሐቆለ ዐለው፡ እበ
ተሀየበዮም በክት መናበረቶም
ለለአጠፍሖ እቡ ተአሂል ምህናት
ምን ረክበው ፈርሐቶም ጌዳን
ክም አለበ እንዴ ሸርሐው፡ ርሖም
ወድዋሮም
እግል
ልጠውሮ
መዳላዮም አከደው።
መርከዝ ተእሂል ምህናት
ባጼዕ እት ሰነት 2017 ለተአሰሰ
መርከዝ ተእሂል ምህናት ቱ።

እብ12ይት
ትግራይት
ሰነት ዕልብ 09

እት አቅሊም ጋሽ-በርከ አሰክ
እለ ለኢትሐንፈለ ርዝቅ ሕቦዕ ዓዳት
ብዙሕ ክም ሀለ፡ ሰበት እሊ ሕፍዝ
እንዴ ገብአ ዲቡ እት መንጠቀት
ወእድንያይ መራሕል ለመጽእ እበ
አርደት እግል ትጥፈሕ ጅህድ ክም
ለአትሐዜ ሰብ መቅደረትለ መጃል
ሐበርው።
እግል ፍርቀት ኣላት ዓዳት ናይለ
አቅሊም ተእሂል ሀይቦ ለአስመነው
ፈናኔን እተ ሀበወ ሐብሬ፥ እተ
አቅሊም ክሉ መጅተመዕ ኤረትርየ
ለወክል ኣላት ዓዳት፡ ክምሰልሁመ
አስክ እለ ክመ ልትሐዜ ለኢተምተመ
መጃላት ቅኒት ወትልህያታት ክም
ሀለ እንዴ አሸረው፡ እብ ዋጅብ እት
መርሐለት እግል ልምጸእ እብ እዳረት
አቅሊም እንቡት ለሀለ በራምጅ እበ
ትደቀበት ወእብ ትሉሉይ እግል
ትክደም እቱ አትፋቀደው።
ቄድራይ ትልህየ ዓዳት ፈናን
ከሕሳይ ገብሬሂወት፡ እተ አቅሊም
ለሀለ ርዝቅ ዓዳት እብ ኑዕየቱ
ብዙሕ ወሕሩይ ክምሰልቱ እንዴ
ሐበረ፡ ዝያድ መትጃግራይ እግል

ለትፈግርአርቡዕ
ሳምንታይት
27 ፌብርዋሪ 2019

ልግበእ እብ ሰብ መቅደረት ሕፍዝ
እግል ልግበእ እቱ ወልትጠወር ክም
ቡ ሸርሐ።
እተ አቅሊም እግል ኤረትርየ
እብ ደረጀት ዐለም እግል ለአትአምረ
ለቀድር አርዛቅ ዓዳት ክም ሀለ
ለሸርሐ ምደርስ ኣላት ሙሲቀት
አሰይድ መሐመድ ሳልሕ እብ
ጅህቱ፡ እተ መጃል ለህለው አንፋር
እት ረአስለ ነስእዎ ተእሂላት ናይ
ሕበር መትላማድ እግል ሊደው
ትፋነ።
ተእሂል ለነስአው እብ ጀሀቶም፡
ለተእሂል ናይ ሰልፍ ወክዱ እብ
ግብአቱ ዲብ ሽቅሎም ሴድያይ
ክምሰልቱ እንዴ አሸረው፡ እተ ተሌ
አውካድ እበ ትወቀለት ገበይ እግል
ልትነዘም ሐበረው።
ለእብ ፈሬዕ ዓዳት ወርያደት
አቅሊም ጋሽ በርከ ለትነዛመ ወእግለ
እብ ደረጀት አቅሊም ለትከምከመው
ፍረቅ ዓዳት ለትሀየበ ናይ 10
አምዕል ተእሂም አግደ ዲብ ትልህየ
ወኣላት ሙሲቀት ዓዳት ለረከዘ
ዐለ።
ጀሪደት

ገጽ

ተበረዓት እግል ዓይላት ሹሀደ ልተላሌ
ስን ምስል ግዋረ፡ ሐይሱ
ለአለቡ ሕርያን
ቅያስ ስሰ ሰብ ፈን ለከምከመት ፍርቀት ዓዳት ኤረትርየ ምን ክፍለት
ፈብሩወሪ እንዴ አንበተት እትለ ትፈናተ መዳይን ኢትዮጵየ ዕፌ ዓዳት
ሐቆለ ቀደመት፡ እበ ዲበ ሐልፈት ከሚሽ እት አዲስ አበበ ዲብ ቃዐት
ሚሌንዩም ለቀደመቱ ዕፌ ናይር ዝያረተ እትምምት ህሌት።
ጀውለት ፍርቀት ዓዳት ኤረትርዬ ዲብ ኢትዮጵየ ረያም ናይ ጻብኢት
ወሐርብ መርሐለት ለሰበበተ ደማር፡ ለሐድገተ ሽንርብ ወመራር እግል
ታሪክ እንዴ አዘምነ ምኑ ገባይል ኤረትርየ ወኢትዮጵየ እት ምዕራፍ ሐዳስ
እተ ልትዐደው እተ ለሀለው ምሓባር ለገብአት ጀውለት ፍንቲት ሰበትተ፡
መዕነት ወአሀምየት ፍንቱያት ለበ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ ልእከት ትርድት
ለሓለፈትማተ።
እት ክፍለት ለሐልፈተነ ሰነት ፡ ምስለ ዲብ ኢትዮጵየ ለመጽአ ተቅዪር
እንዴ ትጻበጠ ሕኩመት ኢትዮጵየ እግል እትፋቅ አልጄርስ እብ አሳስ
እትፋቅየት 2002 ለተሀየበ ቀራር መፈውድየት ሕዱድ እብ ተማሙ እት
ፍዕል እግል ተአውዕል ምን ቀረረት፡ 20 ሰነት እት ፍንጌ ክልኢተን ድወል
ለጸንሐ ቴለል ሐርብ እንዴ አክተመ፡ ሐዳስ ምዕራፍ ሰላም ወመትሳዳይ
ምን ትከሰተት እግል ገባይል ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
እግል ክሉ ሔዝያይ ሰላም ወዐቦት ሕበር ብሸራት ዐባይ ዐለት። እበ እባሀን
ክልኢተን ለድወል እት ክሉ መጃላት ዐቦት፡ እብ ሸራከት ወሰዳይት ሕድ
እግል ልሽቀየ ዲብ አስመረ እት 9 ጁላይ 2018 አዋጅ ሰላም ወታመት
ሰዳየት ሕድ ፈረሞተን ሀዬ፡ ብዙሕ ወገያድ ተጠውራት ዋለ።
ክምለ ልትአመር ሕርያን ወዐሸም ክሉ ገባይል ሰላም ወዐዳለት ዐማር
ወዐቦት ቱ። እሊ ዓምም ዐሸም ገባይል እሊ እግል ልትሰርገል፡ መስኩበት
ወሰላም ቀበት ዐድ ሌጠ እንዴ ኢትገብእ፡ እት ሕሽመት እስትቅላል
ወስያደት ሕድ ለተአሰሰት ግ ውርነት ሰኔት ናይ ድወል፡ ሀለዮት ሳክብ
ወጋመት ሕድ ለለአተምም ድዋር፡ ዲብ መሳዋት ወመንፈዐት ሕበር
ለልተንከብ ዕላቃት እቅትሳድ ወዐማር ምህምቱ።
ምን እለ እምነት እለ እንዴ ትበገሰ፡ ሸዐብ ኤረትርየ ሐቆ ረዪም ወደም
ለትሸረፈ ሐርብ ተሕሪር እት ሰነት 1991 ስያደቱ ክም አከደ ምስል ሸዐብ
ኢትዮጵየ እት ሕርየት ወሕሽመት ሕድ ለትበኔት ጕርነት ሰላም ወሽርከተ
እግል ተሀሌ ትሸነሀ። እብሊ ሀዬ፡ እለ ለሐልፈተነ ምዕራፍ ጽልምትት እንዴ
ትደበአት፡ ገባይል ኤረትርየ ወትዮጵየ እግል ሑዳት ሰኔታት መትነፈዐት
ናይለ እተ ሰልፋያት ሰኔታት ሕርየት ለትከለቀት ሰላም ወግ ውርነት
ሰኔት እግል ልግብኡ ቃድራም ዐለው። ምናተ፡ ለተለ ምስምሰ ክብትት
ለአለቡ ወራር፡ እብ ቀላል እግል ትስከብ ትቀድር ለዐለት መስአለት ዲብ
ለኢወጅቡ ነዐር ወከሳይር ክቡድ ትወቀለት። ሸዐብ ኤረትርየ፡ ግ ውርነት
ሰላም ምንመ ተዐሸመ እት ስያደቱ ለትትዐረድ ጻብኢት ምን ዋጀሀቱ፡ እበ
“ናይነ ኢነሀይብ! ወኢናይነ ኢነሐዜ!” ለልብል ሳብት መባጥሩ ስያደቱ
ወውሕደት ምልክየት አርዱ እግል ለአድምን ካልእ ዶል እስትሽሃድ ቃሊ
እግል ልድፈዕ ትቀሰበ። እሊ ቴለል እሊ እተ ሐልፈየ 20 ሰነት እግል
ሸዐብ ኤረትርየ ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግል ገባይል ኢትዮጵየ ወክሉ ገባይል
መንጠቀትነ ለአክሰረቱ አብካት እብ ቀላል ለትቀየም ኢኮን።
ክምለ ትበሀለ፡ እለ አዜ ሕኩማት ኤረትርየ ወኢትዮጵየ ናይ ገባይለን
ቅሩብ ሕድ ላቱ ናይ ጆግራፍ፡ ታሪክ፡ ዓዳት ወደያነት ዕላቃት፡ ክምሰልሁመ
ክም ክልኦት አ ጕኣር ገባይል ለሀለ እሎም መሳሌሕ ወአብካት ሙስተቅበል
እት ወግም እንዴ አተ፡ ወጠንያይት ሕርየት፡ ስያደት፡ ውሕደት ምልክየት
አርድ ናይ ዐድ-ሕድ ሐሸሞት፡ እብ ሕበር እግል ልሽቀው እቱ ዕንዱቃም
ለሀለው መብደእ፡ ምን በዲር ለጸንሐ ምናተ ለትከረመ ሀደፍ ወንየት
ገባይል ቱ ድኢኮን ፍጥር ሐዲስ ኢኮን። ምን እያም ንዳል ተሕሪር
እንዴ አንበተ ሸዐብ ኤረትርየ ወሜርሓይ ተንዚሙ ብዙሕ ለከድመው እቱ
ወእስትሽሃድ ቃሊ ለደፍዐው እቱ መብደእ ቱ።
እለ ሐዳስ ምዕራፍ ሰላም ወሰዳየት ሕድ በገ፡ ዲብ እሊ ብጉስ ለዐለ
ከለተሀነአ ሀደፍ ወሩእየት በኪተት ለትበልስ በገስ ሰእየት ተ። ዲብ ክልኢቱ
ገባይል እንዴ ለኢትትከረዕ እግል ክለ ለመንጠቀት እንዴ ከምከመት
እግል ትፍየሕ ወትተረድ ሀዬ፡ ምን ሃላፋት ኣምራም ለልትመሰሎ፡ ምን
አፍካር ጨቢብ ወካሓል ስያሰት እንዴ ሬመት፡ እግል ሰላም ወመስለሐት
ገባይል እብ ፍዕል ወጅድየት ሽቅየት ለአትሐዜ። ሰበቡ ሀዬ፡ ናይ ሕበር
መስተቅበል ወአብካት ለጀምዖም ግ ዋሬ ገባይል፡ ለቦም ቱ ዐዋምል ሕበር
እንዴ አሸብረቀው፡ ናይ ዓዳት ወእቅትሳድ መቅሬሕ ለለሰኔ፡ ሕውትነት
ወሕሽመት ሕድ፡ መሳዋት ወመዓወነት ለጠውር፡ እግል ናይ ሕበር ዐቦት
እቅትሳድ ለሰንድ ሄራር ዐቦት ለለአደምን ራቴዕ ወሐይሱ ለአለቡ ሕርያን
ቱ። ጀውለት ፍርቀት ዓዳት ኤረትርየ ዲብ ኢትዮጵየ ሀዬ ሀደፈ እለ
ልእከት እለ አስክ ሸዐብ ኢትዮጵየ እንዴ አብጸሐት ብንየት ጕርነት ሰኔት
ወመዓወነት እብ ክሉ መቃዪሰ እግል ትደቀብ ወትፍየሕ ንስእት እግለ
ሀሌት ባዳሪት ለዐየደት ዐለት።

እት ለትፈናተየ ድወል ለነብሮ ኤረትርዪን፡ እብ ደረጀት መሓብር ወአፍራድ፡ እግል ራዐዮት
ዓይላት ሹሀደ ወረዘቆት ሰንዱቅ አማነት ሹሀደ ለልውዕል፡ 8 አልፍ ወ400 ዩሮ፡ 6 አልፍ ዶላር
አሜርከ፡ 72 አልፍ ነቅፈ፡ 1,650 ዶላር ከነደ፡ ወዝያድ 1,500 ርያል ስዑዲ ትበርዐው።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ ውዛረት ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት፡ ለትሀየበ ማል፡ ሐሽም
ፓልቶክ ሸባብ ጀብሀት ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት ፈሬዕ ዳላስ-አሜርከ 6 አልፍ
ዶላር፡ መሕበር 20 ዩንዮ አሻፍንበርግ - ጀርመን 2,600 ዩሮ፡ መሕበር ኤርትሮ-ጀርመን 30
አልፍ ነቅፈ፡ ጃልየት ወመሕበር አንሳት መዲነት ጌሰን -ጀርመን ህዬ 650 ዩሮ እግል ዓይላት
ሹሀደ ትበረዐው።
እምበል እሊመ፡ ጃልየት ፉልዳ ወድዋረ ፍራንክፈርት - ጀርመን 5,150 ዩሮ፡ ዓይለት
መርሑም ሰረቄ ባህተ ወመርሑመት አረጋሽ ቀሺ ልኡል 22 አልፍ ነቅፈ፡ ናጽነት አስመሮም
20 አልፍ ነቅፈ፡ ስሙ እግል ትትሸረሕ ለኢሐዘ ምን ስካን ርያድ ስዑድየ 1,523 ርያል ስዑዲ፡
ስነት አዳም ለኢበጽሐው ስካን ደረሰ ሃሚልተን ወበርሊንተን - ከነደ ህዬ 1,650 ዶላር ከነደ ከም
ትበርዐው ለበጽሐተነ ሐብሬ ትወዴሕ።

ነቅፈ፡

ለፈስደት ብዳዐት ትነድድ

መክተብ ንዛም ወቃኑን
መዲነት ነቅፈ፡ እበ ሰርገለየ ናይ
መራቀበት ወራት፡ ለትጸበጠ
ወቅት መትነፍዑ ለሐልፈ ጅንስ
ነበሪት ክም ነድድ ወደ።
እሊ እብ ዐውል ረኪስ
ዲብ ልትዘቤ ለትጸበጠ ነበሪት፡
ለልትበለዕ ወለልትሰቴ ለከምክም
ዲብ ገብእ፡ ዲብ ዓፍየት ወድ
አዳም ደረር ለሰብብ ሰበት ቱ፡
ዲበ ጻብጣቱ ለጸንሐየ መአሰሳት

ምስዳር ቃኑን ክም ትነሰአት፡
ሙዲር መዲነት ነቅፈ አሰይድ
እብራሂም
መሐመድ
ዐሊ
ሸርሐ።
እት መዲነት ነቅፈ ዲብ
ደካኪን እበ ትገብእ መራቀበት፡
ብዙሕ
ወወቅቱ
ለሐልፈ
መዐለባት
ክም
ልትጀመዕ
ወነድድ እንዴ ሐበረ አሰይድ
እብራሂም፡ ለትትነሰእ ምስዳር
ትርድት
እግል
ትግበእ

አትፋቀደ።
ምን
መአሰሰት
ዓፍየት
ምዴርየት ነቅፈ ኔርስ አቤል
ገብረእግዝኣብሄር፡ እብ ጀሀቱ፡
ትጃር በቃዐቱ ለኢተአከደት
ወወቅቱ ለሐልፈ ዲብ ዓፍየት
ለለአመጽኡ
ደረር
እንዴ
ፈሀመው ምን ዝቤሁ እግል
ልትጀመሎ ሸዐብ ህዬ እንዴ
ገንሐ ወተአከደ እግል ልትዛቤ
ትፋነ።

ዲፕሎማስየት ገቢል ትተላሌ
ኤረትርዪን ስካን ጀርመን
መዳይን ሃምቡርግ ወማንሃይም
ወራታት ዲፕሎማስየት ገቢል
ሰርገለው።
ስካን ሃምቡርግ ዲብ ዮም
16 ፌብርዋሪ ዲበ ወደዉ
እት ሓድረት ሓለት ዐድነ
ወመንጠቀትነ ለረከዘ ሰሚናር፡
በራምጅ ወጠን እንዴ ተዐወተ
ሙስተቅበል
ባርህ
እግል
ልትአከድ መሻረከቶም ክም
ለአዘይዶ አከደው።
መስኡል ቀድያት ጃልያት

ዐመልየት ፈንቅል ዲብ ዮም
16 ፌብራይር ዐየደው።
ርኢስ ልጅነት ወጠን ዲበ
መዲነት ወድዋረ አሰይድ
ዮውሃንስ ብርሃኔ ዲበ አስምዐየ
ከሊመት፡ ዲብ ግድለ ሕርየት
ለገብአ ህጁማት ዐስከሪ ወዲቡ
ለትረኤት
ፈራሰት
ፈቂድ
፡ ተሐድያት ሓድር እግል
ትጋብህ ለሰዴ ክምቱ እንዴ
ሐበረ፡ ለዒድ ምን እሊ ፈሀም
እሊ እንዴ ትበገሰው ክም
ነዘመዉ አብርሀ።

መሕገዝ ማይ ዐሊግድር ወእንጅሓይ ሐል ገብእ እሉ

እት ምዴርየት ስነይ እዳራት
ደዋዬሕ ዐሊግድር ወእንጅሓይ
እግል ክልኤ ሰነት እትኩርምት
ለዐለት ክድመት ማይ ሲቶ
እብ ሰዳይት ሸዐብ ወአፍርዐት
ሕኩመት እንዴ ትባልሐት፡ ስካን
ነዳፈቱ ለትአከደት ማይ እግል
ልስተው ቀድረው።
ህቶም እተ ሀበወ ሐብሬ፡
ቀደም እለ ክድመት ማይ
እብ ሰበት ጣቀት ወእዳረት
መሻክል ሳድፈ ክምሰል ጸንሐ
እንዴ ሸርሐው፡ እግል ባልሖተ
ለትነሰአት ከጥወት እትሊ ወክድ
እሊ እግል ትትባለሕ ክምሰል
ቀድረት ትሸርሐ።
እብ ጀነሬተራት ለትገብእ
ጣቀት አተላላይ ክምሰል ይዐለ
እግለ ለሸርሐው ረአይ ለሀበው፡
አዜ ናይ 24 ሳዐት ክድመት
ከህረበት ረክብት ሰበት ህሌት፡
እት እዳረቱ ተቅዪር እግል
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ወሸዐብ
አሰይድ
ካሕሳይ
ተወልዴ ዲበ ሀበዩ ሸሬሕ፡ ክም
ሸዐብ ወወጠን ዲብ ቀደምነ
ለህሌት ለዐቤት ወራት ዐማር
ወጠን ክምተ እንዴ ሸርሐ፡
እሊ እግል ልትአከድ ካድም
ወመትሰባል ክም ለአትሐዜ
አፍሀመ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡
ዲብ
መዲነት
ማንሃይም
ለነብሮ መዋጥንኒን፡ “ፈንቅል
ተኣምርተ ተእሪክ ቃሊ” እበ
ትብል ስቅራት 29ይት ዝክረት

ልምጸእ ሰበት ቀድረ፡ ለሔሰት
ክድመት ለሀይብ ክምሰል ሀለ
ወድሐው።
መስኡል ልጅነት እዳረት ማይ
ዐሊግድር አሰይድ የማኔ ወልዳይ
ህዬ፡ ስካን ምን መሓዝ ጋሽ 4
ኪሎምትር ከሀረበት እንዴ መደው

መሻክል ማይ እግል ለአቅልሎ
ክምሰል
ቀድረው፡
ርክብት
ለህሌት መርሀዮመ
ፍገሪት
እሊ ጅህድ እሊ ክምሰልተ እት
ለአክድ፡ ለሽቅል እግል ልትመም
ለከድመው አጅህዘት ሕኩመት
ሐመደ።

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልየት፦
- መሐመድ እድሪስ
- ከልሹም መሐመድ
- ኣድም ሳልሕ
- ሳልሕ እድሪስ
ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ
* ፋጥነ ኣድም
ተለፎን፡ 121797
ፋክስ፡ 127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247
ተውዝዕ ጀሪደት
ተለፎን፡ 200454/ 07121322
አትአመሮት
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284
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አልአሚን፡ ሰር-ዘመን እት ፈን
4ይ ክፈል
እት ሰነት 1958 ሐረከት ተሕሪር
ኤረትርየ አብሀዘት። ወሐቆሁመ
እት ሰነት 1961 ጀብሀት ተሕሪር
ኤረትርየ ትዐለነት ወግድለ ክፈሕ
መሰለሕ አንበተ። ወእብሊ ህዬ ከበር
ሰውረት እት ብሩር ወሙድን እት
ሐጪር ወቅት ትነሸሐ። ሔልያይ
አልአሚን ዎሮት ምን እሎም
ለእግል ገቢሎም እበ ትትቀደሮም
ልትጋደሎ ለዐለው ቱ። ሕዝብ
ውሕደት ህዬ ለትሩድ ሕዝብ እግል
መስለሐት አቶብየ እንዴ ገብአ
እግል ካልእ አሕዛብ ህዬ ለዐናቅፍ
ወእትብቆት ከሬ ዐለ። ክምሰል
ከረ ሕዝብ ኣልራቢጠ አልእስላምየ
መስኩበት ካልኦም ዐለ። ለበዝሐው
እት ኣንድነት ለዐለው ውላድ
ክስታን ሰበት ገብአው ህዬ ለቴለል
ናይ ደያናት እትጀህ ለአጸቡጡ
ዐለው። ለሕዝብ ለናዩ መክተብ
ህዬ እትለ አዜ ሸርዕ አፍዐበት አው
ህዬ እት ዐማረት ስሩር አዜ ዕያደት
እንያብ ለህሌት ዐለ።
እምበል ሐሰት እት ኣንድነት
ለዐለው ሸባብ ረሕመት ወፈርሀት
ለአለቦም ቶም ለዐለው። ወእት
ሕኩመት ጽጉዓም ሰበት ዐለው፡
ለእግለ ሐስበው ሐር እንዴ
ኢለሐመጥምጦ
ምነ
ወድወ
ዐለው። ላመ ወጠንያይ ሽዑር ዐለ
እግሎም ሸባብ እበ ትትቀደሮም
ለትትቀደሮም ወዱ ዐለው። ሕዝብ
ረቢጠት ላኪን እብ ሰበት ሓለት
አምን እሙር መክተብ ይዐለ እግሉ።
ወመስኡሊኑ ህዬ ከረ ኢብራሂም
ስልጣን ወዐብዱልቃድር ከቢሬ ምን
ስካን ኣስመረ ገዛ-ብርሃኑ ዐለው።
አንፋሩ ክምሰል ከረ እማም ሙሰ
ወሼክ ብርሃኑ አሕመዲን ወደጅያት
ሐሰን ወእግሎም ለመስሉቶም
ለዐለው። እብ ጀዋሲስ ወሕኩመት
ሕሳር ፍሩድ እቶም ሰበት ዐለ
መብዝሑ ወቅት እት አብያቶም
ቶም ልትገሰው ለዐለው።
አምዕል ለዐብዱልቃድር ከቢሬ
ትቀተለያተ
አልአሚን
ስደፍ
እት ሱግ እት እንቱ ለመሽክለት
ሳደፈት፡ ሸባብ ኣንድነት ህዬ
እምበል ፈርግ ቀትሎ ወልአስሮ
ሰበት ዐለው፡ ወአዳም በዐል እኪት
ወሰኔት መትፈራግ እግሉ ሰበት
እበ። አልአሚን ሓምድ ጃብር
ለልትበሀል እት ቀበት ጠሑነት
ደብአዩ ከትመየ። ወፈጅራተ እብ
እዴሁ እት ተትዩ አስክ ዋልደይቱ
ነስአዩ። እለ አምዕል እለ አስመረ
እት ሐዘን ወብካይ ሓለፈተ። ኣዳም
ምን መበገሱ ኢትዓየረ ወእብ
ፈርሀት ወበሀጅ ትወሐጠ። ሰላም
ወመስኩበት ወዓዳለት እጅትማዕየት
ህዬ ትሰአነት ወተሐገለት። ክሉ እብ
ሸክ ወምን ሕድ ሰከ ወፈርሀ እብ
ደያነት ወቆምየት ትፈንጠረ።
ፈጅራተ
አዳም
ክምሰል
አተደሐነ ክል ዎሮት ከአመት
ውላዱ ወአዳሙ እግል ሊዴ ተሐት
ወለዐል ቤለ ወእብ ሃፈቶት ጆጠ።

አልአሚን አክበር መለሀዩ ዓጠ
ኢብራሂም አዜ እት መስር ለህለ
እግል ልድሌ አስክ ቤት ዓጠ ክምሰል
መጸአ አልአሚን ምነ ናዮም ሰኣል
ሕዩር እት እንቱ ወበሊስ እንዴ
ኢልሀይብ፡ ፈጅአት ሸባብ ውላድ
ትግራይ መጸአው ወእስላም እንቱም
መ ክስታን ቤለዎም እግለ ዓይለት።
ለወክድ ብዕዳም እንዴ ኢበልሶ ሕቱ
እግል ዓጠ እብራሂም እብ ሸፋግ
ወለሂ ክስታን ሕነ ቴለቶም።
እሊ ወቅት እሊ ንየቶም እኪት
እቶም እት እንተ ምን ግዋሬ እት
እዴሀ በንዴረት አቶብየ እት ህሌት

ዐለ፡ እግለ እክባር ንዳል ሸዐብ
ኤረትርየ ልስመዕ እግል ምን ከረን
ወአቁርዳት መጽእ፡ እብ ምስጢር
ለአተንትን እቦም ዐለ። ሸዐብ
ኤረትርየ እት ወቅት ሰኒ ስቁፍ
ምንመ ዐለ ሙስተዕምረት አቶብየ
ሰቃፈተ ወህግየሀ እት ረአስ ሸዐብ
ኤረትርየ እብ ሒለት ትፈርዶም
ሰበት ዐለት፡ ሸዐብ ኤረትርየ ሰቃፈቱ
እት ትትደሀር ጌሰት።

ምሕረት ዐንዱ መጸአት። ወእሎም
አቶብዪን ክምሰልቶም አት አከደት
እሎም ወሐቴ እግል እሊቦሎም
ተሐሰበቶም። ህቶም ህዬ ግደይ
ረቢጠት ግደይ ልብሎ ዐለው።
ወእግል ሸዐብ ኤረትርየ እብ ደያነት
ፈንጨጋር ወዱ እቱ ዐለው።
ምስል እሊ ኩሉ እብ ከረ
ዐብዱልቃድር ከቢሬ ወእብራሂም
ሱልጣን ወወልደኣብ ወልደማርያም
ወድዉ ለዐለው ግድለ፡ እት
ደንጎበ ሸዐብ ኤረትርየ ሕርየቱ
ወእስትቅላሉ እግል ልንሰእ ለዐለ
እግሉ እንክር እንዴ ከረው፡ እብ
ሒለት ወመኣመረት እብ ፈደረሽን
ምስል አቶብየ እት ሰነት 1959
ቀርነዉ ወኤረትርየ ዐሰር ራብዓይት
ውላየት አቶብየ ገብአት። ኤረትርየ
እምበል ምራደ ወምራድ ገቢለ፡
ለአምዕል ለበንዴረት ኤረትርየ
ትከሬተ ህዬ፡ ሸዐብ ኤረትርየ እብ
ልቡ በከ ገሀ ወሐዝነ።
ላመ
ፓርለማን
ሸዐብ
ለዐለው እብ ሕዝብ አንድነት
ትፈንጠረው ወገሌሆም ትቀተለው።
ለለአፈርሁዎም
ክምሰል
ከረ
መርሑም መሐመድ ዑመር አኬቶ
ቀደም መደማም ኤረትርየ ምስል
አቶብየ አስረዎም። ክምሰል ከረ
መርሑም እድሪስ መሐመድ ኣድም
ህዬ አስክ ደውለት ግወሬ እግል
ልህረቦ ቀድረው። ሸዐብ ኤረትርየ
ሐቆ መሐወላት ብዙሕ ሕርያኑ
ሕርያን ግድለ ገብአ። ወሐቴ ሐቴ
ሰብተምበር 1961 እብ ረስሚ
ሰውረት አዕለነ። ከእብሊ ሔዝያይ
ሕርየት እብ ልቡ ቀርደ ወፈርሐ።
ወካይን ወዛልም ላቱ እብ ፈርሀት
ወረብሸት ትበጭበጨ ወተርሀ።
አልአሚን ምን ንእሹ መልተዝም
ሐረከት ተሕሪር ኤረትርየ ሰበት

ሰለስ ሐይ ትግሬ በዝሕ እቱ ዐለ።
ሐይ አበሻውል ዐድ ቀድሐት ወሐይ
ፈሮብየት እብ ብዝሔ እት ስከት
ሐዲድ ለሸቁ ሸቃለ ሰበት ዐለው፡
እሎም ተጀመዓት እንዴ ወደው
ከእብ ስሜት ረብዐት ልተልሀው
ዐለው። ውላድ ወአዋልድ ምስል
እንዴ ትጀምዐው ክል ላሊ እት
ሐይ ዎሮት ልተልሀው ልትመየው።
ሔልያይ አልአሚን ምስል ስናቱ
ወመተልህየቱ እንዴ ገብአ፡ እበ ዐለ
እግሉ ፍቲ ወአምር ፈን ሐልየት
ፈናን እድሪስ ወድአሚር ወዐጆላይ
ወወድበሸቂር ደግም እግሎም ዐለ።
እሎም ምነ እሙራም ሔልየት
ትግሬ ቶም ለዐለው። ብእስ ሕቱ
እግል ሔልያይ አልአሚን (ብእሰ
እግል አስየ ዐብዱለጢፍ) መርሑም
መሐመድኑር እዛዝ ህቱመ ለሐሌ
ወሐልየት ብዕዳም ደግም ዐለ።
ከአልአሚን ምኑ ሰምዕ ወከምሰልሁ
ደግም ዐለ። ለረብዐት ምሴት ሐቴ
እት ሐይ አበሻውል እት ቤት
አልአሚን ዐብዱለጢፍ ወሐቴ
ምሴት እት ሐይ ገዘ-ብርሃኑ አው
ህዬ እት ፈሮብየት እብ ተርተረት
እት ልትዳወሮ ልተልሀው እተ
ዐለው።
ምነ ናይለ ረብዐት ሽሩጥ ህዬ
ለእተ ለአትማሱ ቤት ሖሽ ዋሴዕ
እግል ለሀሌ እግለ ወውላድ
ወአዋልድ
ምስል
ክምሰል
ለአመሕብሮ ወዱ። ከምስል ከረ
ሔልያይ ጃብር መሕሙድ እትለ
ረብዐት እለ ምነ እብ መትአያስ
ሻርኮ ለዐለው ናይለ ወቅት ለሀይ
አግማም ዐለ። ህቱ ዜብጣይ ከበሮ
ሰበት ዐለ ምነ አካን ዐባይ ጸብጣም
ለዐለው ቱ። ሔልያይ አልአሚን
ዐብዱለጢፍ ህዬ ምን ንእሹ እት
ረብዐት ሰበት ዐበ ወአንበትበተ እት

ረብዐት
እተ ወቅት ለሀይ እት አስመረ
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መድረሰት አናሺድ ፈቴ ወለሐን
ለአፈግር ሰበት ዐለ፡ ዲብለ ናይ
ፈን ሄራሩ ሰድዩ ዐለ። ላመ እብ
ይትምነ ወመናበረት ድህርት አሌለ
አልአሚን እት ወቅት ዒድ ክምሰል
አዳሙ እንዴ ለብሰ ለዘት ወጠዐም
ዒድ ክምሰል ክሎም ስነኑ ለአዳውር
ዐለ። አምዕል ዒድ እስላም ልግበእ
ወክስታን አድሕድ በጽሖ ወምስል
ለአመሕብሮ ዐለው።
ሔልያይ አልአሚን እት ወቅት
ሸባቡ ብዙሕ ጭቁጣት መናበረት
ወስያሰት ሐልፈ ወትዐደ። እት
ዝክርያቱ ብዙሕ ቱ ዐለ። እግለ እብ
አርወሐቱ ለሻረከ እቱ ወእብ ዕንቱ
ለረአዩ ወእብ እዘኑ ለሰምዐዩ እሊ
እግል ልትበሀል ኢቀድር። አልአሚን
እት ወቅት ንእሹ ዝያደት ክሉ
አርወሐቱ ረፍዕ፡ ለብሰቱ ወተስሪሐት
ጭገሩ እህትማም ለልሀይብ ቱ ለዐለ።
እት ወቅት ዕጥለት መድረሰት
ወሐቆ መትፈዳሱ ምን ድራሰት
እት ሸዋርዕ መዲነት አስመረ ሸነዕ
ልብል ዐለ። እተ ወቅት ለሀይ ስቁፍ
ወእጅትማዒ ወምትሐድር ሰበት
ዐለ ዝያድ ምነ ስናቱ ልትርኤ ዐለ።
ላመ እተ ወቅት ለሀይ ስናቶም
ለዐለየ አዋልድ ፍላነት ግርምተ
ወፍላነት ክፍእት ተ እት ልብሎ
ክል ወቅት ህጅኮም እበን ትገብእ
ዐለት። ህተንመ ክምሰልሆም እትለ
ውላዳት ካርየ ወለትትረአየን ልብለ
ዐለየ።
እትሊ ዕምር እሊ እት ህለ
አልአሚን፡ ሐቴ ወለት ዛይደት
ስናተ ላተ እብ ግርመተ ወብጥረተ
ወአደበ እብ ክሉ መካልቀ ወአውሳፈ
ልብ ብዝሓም ለትሰልብ ምንማተ፡
አልአሚን ላኪን ግዋሬሁ ሰበት ዐለት
እብ ዝያድ ልቡ ሰልበት ወእብ ክሉ
መካልቀ ተዐጀበ። እት ክል ፈርዱ
ህዬ ሔማሁ እግል ትግበእ ተምነየ።
እት ፍንጌ አልአሚን ወእለ ጀልበት
በሐር ለትመስል ወለት ላኪን
ለገብአት ትግበእ ዕላቀት ይዐለት
እምበል ሰላም መርሐበ ወእምበል
ግውርነት። አክለ ረአየ ህዬ ምን
ልቡ ተምነየ ወእብ ሕሳባቱ አሰረ
አምሆለለ።
እተ ወቅት ለሀይ ክእኒ ክምሰል
አዜ ውላድ ወአዋልድ ምስል
እት ክል አካን ልትሃጀኮ ወሸሂ
ሰቱ ይዐለው። አዳም ምን ሕድ
ከጅል ወአድሕድ ለሐሽም ዐለ።
ዕላቀትመ እግል ትውዴ ስዱድ
ሰበት ዐለ፡ ክል ዎሮት ከእብ ድቦሁ
መይት ወለሐዬ። ከእብሊ ሰላሞም
ሰላም ግዋሬ ወሻሞም ሻም ንየት
ወትምኔት ዐለ። አልአሚን ሌጠ
ኢኮን ለእብ ሻም እለ ወለት እለ
ለትደመዐ። ብዝሓም ሸባብ እብ
ልቦም ተምነወ ወብሕቶቶም እግል
ትግበእ እት ረቢሆም ትደዐው። እት
ደንጎበ ህዬ በዐል ቅስመት ሀደየ።
አምዕል ህዳየ ህዬ ክሎም ልተምነወ
ለዐለው ትምኔቶም ሰበት ሐግለው
ሐዘን ትገልበበዮም ወድንጋጽ ገብአ
እቶም። እብ ፍንቱይ ህዬ አልአሚን
ምን ለዐል ክሎም ንየቱ ሐጭረት
ወምን ትምኔቱ ወበዐል ሻሙ ሰበት
አርቡዕ 27 ፌብርዋሪ 2019

ኬትባይ፡ መሕሙድ ዐብደለ (አቡ-ኩፈሕ)
መተርጅማይ፡ ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)
ትከረመ ሰኒ ተአሰፈ ወአከይ ሓል
ገብአ እቱ።
እብሊ አስባብ እሊ ህዬ እብ
ሐልየት ሸማት ትፈተሐ ወግርመተ
ወመካልቀ ለናስብ ሐልየት አፍገረ
ወህድጉ ስሕል ወኣውለት ጌሰ።
ግርም ወዛይደት ሰናተ ላተ ወለት፡
እግል ዐደ እብ ሕላይ አተዐገበ።
ህደየ ብሁል ምን ገብእመ ቅድረት
ህዳየ ይዐለት እግሉ። በዲር እብ
ይትምነ ወአከይ መናበረት፡ ወሐር
ደራሰት ክምሰል አትመመ ህዬ ሸቅል
እንዴ ኢጸብጥ እት ሻማት ግሩማት
ሰበት ትሸመመ። አክለ ህዳይ ዎሮት
ተሀደ ህዬ አልአሚን አውሳፍለ እብ
ሻማተ ከርበን ጋብእ ለዐለ ወለት
ሸርሕ ወእብ ሕላይ ላሊ ወአምዕል
እት ድምነተ ተቀም ወብካይ ሌጠ
ገብአ። እብ ሰበብ ሻማተ ህዬ ላሊ
ተርሀ ወአምዕል ተሀለገ። ክሉ መሲሩ
ስርቤብ ወአኖካይ ገብአ። እት በልዕ
አምዒታዩ ትሸርሀበ ወገጹ ትጨባለ።
ላመ ዐድለ ወለት፡ አልአሚን እግል
ወለትኩም ለሐሌ ህለ ለልብል ከበር
ክምሰል በጽሐዮም እት አልአሚን
ንየቶም አኬት። ወእት ደንጎበ እት
ሑሁ ወድ አቡሁ እንዴ መጸአው
ሑከ ይአዝመ ምንገብእ አው ሕናቱ
አው ህቱ ቤለዉ። ወድ አቡሁመ
ቤት እተ ሰይፉ እንዴ ሐርጠ
መጽአዮም ወክልኦት ለዐድ ፍንጌ
ክልኢቶም ፍንጌር ገብአ። ወምን
አሕድ ፈናተዎም።
ሐቆ ወቅት ግድም ለሓለት
ሀድአት ወላመ አዳም እለ አልአሚን
ለሐልየ ለህለ ወለትኩም ኢኮን
ቤለዎም። ላመ እግለ ሓጺ ዐለ ወድ
ዐመተ ሐቆ ሕላይ አልአሚን ሰምዐ
ላተ የሀድየ ቤለ። ዐደ ህዬ እሊ
ሕጻን እሊ ምስል ወለትነ እምበል
ግውርነት ለገብአት ትግበእ ዕላቀት
ክምሰል አለቡ ክም አትአመነዉ
ሀደየ። ሐቆ ህዳይ ህዬ እስክ ሱዑድየ
ሳፈረት።
እምበል
እሊመ
ሔልያይ
መርሑም አልአሚን ዐብዱለጢፍ
ብዙሕ ሐልየት ክያል ሐለ ወእት
ወቅዕመ ክምሰልሁ። ከገሌ ምን
ፈርያት እለ ሕላየት እግል እለ
ልቡ ለነስአት ወእት በዐል ቅስመተ
ለጌሰት ጀላል ስናተ ላተ ወለት እብ
ክእኒ ወስፈየ።
አተንሲኒ ለአምዕል ለእግለ
ትበገስኪ
ዕንኪ በኬት ወአስተንተነት
ከብድኪ
እግል ኢትትሃገይ አዳም ዐለ
ከጀልኪ
እት ሰላማት ሾከን ደሐን
ለሀበኪ
እሊ ወካልእ ክምሰል ከረ ካትም
ሕጼ ትዛቤኮ፡ ፋጥነ-ዘህረ ወብዕድ
ሐልየት እግል ሻማት ለትሐለ።
እግለ ለሀድየ ለዐለ ወድ ሓለ
እት ሱዑድየ እሊ ኩሉ ሐልየት
አልአሚን እግል እሲትከ ለሐልዩ
ህለ ልቡሉ ዐለው።
ልተላሌ …
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

4ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

ዲመ እግል እምሰለ እጀርብ

ሙናድለት ምብራቕ ተወልዴ 1992

ምስል መትጠዋር ሀንደሰት-ሶት
እግል ተአሳድር ነፍሰ እግል ትጠውር
ለወዴቱ ጅህድ ወለረክበቱ አብካት ምን
ሀለ ምብራቕ እግል ተአትሃጅከና ቱ።
“አብካት ብዙሕ ረከብኮ። እብ ሰልፍ
ኢተትነ ምን ዐጄ እንዴ ፈገርኮ እት
ካልእ አካን ከፎ ልትሸቄ ረኤኮ። ዲብ
ቐጠር ዝያረት ወዴኮ። ዲቡ ብዙሕ
ሳዖታት ምን ብዙሕ ስቱድዮታት ላይቭ
ጠለቆት ተለፎናት፡ ምን ክል አካን ዲብ
ተአትኣቴ በራምጅ ሽቅየት ርኤነ ወእት
ራድዮነ ትነፈዕነ እቡ።”
ለናይ ቐጠር ሰፈረ እት 1992
ዐለ። ዲቡ ተዕሊም ሌጠ ኢኮን
ለወሰከት፡ ዐምሳት ዲብ እንተ ሰበት
ጌሰት ዲቡ ወልደት ወወድ ሐምስ
ምዕል ጅነ እንዴ ሐቅፈት መጽአት።
ሐቆሁ እት 1997 ምስል ብርሃኔ
ለልትበሀል መሻቂተ ጀርመን ጌሰት።
ከ15 ወሬሕ ደርሰት። ለአያም ለሀይ
ምን አናሎግ ዲብ ዲጂታል ለአቱ ዲቡ
ለዐለውቱ። ለቴክኖሎጂ ሐዲስ ዲብ
ስቱድዮታት ራድዮ ወተለቭዝዮን
ናይለ ዐድ ጀረበዉ ወሸቀው እቡ።
ህግየ ጀርመን ዲብ ዐድ ዲብ ሀለው
አርበዕ ወሬሕ ደርሰዉ ወዲቡመ ገሌ
ሰቦዕ ወሬሕ ደርሰዉ ወአስክ እለ ክም
ቀልቦም ለሸርሖ እቡ ምንመ ኢገብአ
ገሌ ምህም ለገብአ መዕሉማት እግል
ልጽበጦ ቀድረው። ምነ ወረቀት ሸሃደት
ለእረክብ ምነ ድራሰት ወኬን ምን
ጀርመንዪን ብዙሕ ተዐለምኮ ትብል
ምብራቕ። ህቶም ቃኑን ለሐሽሞ፡ ሽቅል
ፈቱ፡ ሳፍየት ለሐዙ ወክል ሓጀት እብ
ጅድየት ልርእወ፡ እሊ እግል ኖሱ ደርስ
ዐቢቱ።
እምበልሁመ ዲብ አስመረ ሐድ
ሰቡዕ ወሬሕ እት ሽቅል ለልትሀየብ
ምህሮ ታበዐት። ወዲብ መድረሰት
ፈንየት አስመረ እብ ምህሮ አምሱይ
መድረሰት ካልእ ደረጀት አትመመት
ወእብ ዲፕሎመ ትደሐረት። “ለናይ
ሜዳን ምህሮነ ወረቀት ሰበት የዐለት
እሉ ድኢኮን ለዲብ ሜዳን ደረስናሁ
ምኑ ምን ኢልትደቀብ ኢልትደሀር”
ለልብል ረአይ በ። ክም ክለን ሐዋተ
ሙናድላት ምብራቕ ሽቅል፡ ምህሮ፡
ሐዳር፡ ውላድ ክሉ ምስል እግል ተዐሬ
እቡ ለትቀደረ ወዴት። ለዲብ ቐጠር
ወልደቶ ብክረ ወሕዳግ እዴሀ ዲብ
40 ምዕል ሐቆለ አጠመቀቱ (አስሜት)
ፈጅሪተ ዲብ ሽቅለ ትፈረረት። እግልሚ፡
እተ መደት ለሀ ሐዳስ ደውረት ድራሰት
ናይ ሀንደሰት-ሶት ትትአንበት ዐለት።
ተለፍዝዮን ኤረትርየ እግል ልተከል
አሳስ እግል ተአጽብጥ ትትሐረክ
ለዐለት አልተር ሲኒ ለትበሀል ሸሪከት

ከነደ ቴክኒክ ወሰሓፈት ተአደርስ ዐለት።
ህታመ እተ ደርሶ እንዴ ትረተበት ምን
ራድዮ ዲብ ተለፍዝዮን ኣትየት ዐለት።
ምስሎም 15 ወሬሕ ክም መሃንድሰት
ሶት ሸቄት። “ምን ጀሀት ሀንደሰት ሶት
ምነ ደውረት ለሀ ብዙሕ ደረስኮ እግል
ኢበል ይእቀድር፡ ለምን ከነደ እንዴ
መጽአ እግልነ ለአደርስ ለዐለ ዐደድ
እለ ኣምርቱ እግል ኢበል ይእቀድር።
ላኪን ምነ ደውረት ብዕድ ደረስኮ።
ምነ ናይ ራድዮ ተጅርበቼ ለልትፈንቴ
ዲብ ተለፍዝዮን ከፎ ክም ልትሸቄ
ተዐለምኮ” ሐቆለ ትቤ ለጻብጠቱ ዐለት
ሽቅል ምስል ሐራስ ለገይስ ክም የዐለ
ትፈቅድ። መስኡለት መጅሙዐት
ሀንደሰት ሶት እንዴ ገብአት ሰቦዕ ነፈር
እት ትመሬሕ፡ ምስለ አፍላም በራምጅ
ተአዳሌ መጅሙዐት ሳሕፍዪን እተ እለ
ትፈረረት ዲብ ተውሲቅ አሽቃል ዐማር
ወጠን ወብዕድ በራምጅ ሸቄት። ሐቆለ
ደውረት ተመት ዲብ ራድዮሀ እግል
ተአቅብል ተሐበረት ወአቅበለት።
እትለ መደት እለ ምብራቕ ምስል
ቁርፈት አክባር ዲብ ሐቴ ናይ ጀላል
ወንዛም ልባስ መስኡለት እንዴ ገብአት
ትሸቄ ሀሌት። ሐቆ ናይ ሐድ አርበዐ
ሰነት ክድመት ምን መጃል ሀንደሰት
ሶት ንውክት ሀሌት። ምነ ሽቅል ምንመ
ትነወክ ለናይ 40 ሰነት ተጅርበተ ዲብ
ደመ ሀሌት። “ለሽቅል ናይ ወጠን አስክ
ገብአ አኽጠኣት ዶል እርኤ እግል
ልርተዕ እትጀሀድ” እንዴ ትቤ፡ እለ አዜ
ለሀሌት እተ ሀይአትመ ክም ኢተአብየ
ትትሃጌ። ሰበቡ ተጅርበት ሐዳስ
ወዕልም ሐዲስ እግል ትወስክ ገበይ
ክም ትፈቴሕ እለ ሰበት ተአምን። “አዜ
ሀይአት ንኢሽ እግል ትግበእ ትቀድር
ፈጅር ላኪን እግል ትዕቤቱ። ሐር ሀዬ
አዳም እንዴ አትጋረምካሁ ዲብ ሻሸት
ኖር ጋብእ ዶል ትርእዩ ትረየሕ፡ እኩይ
ኢኮን” ክእናቱ ረአየ።
ሽቅል እዕላም ምስል መንበሮ፡
ዕበያት ጅነ ወሐዳር ከአፎ ናስብ?
ምብራቅ ምን ተጅርበተ፦
“እሊ ሽቅል ናይ እዕላም ክሉ
ወቅትከ ለበሌዕ ምንከ። አስቡሕ
ጽቤሕ ምድር፡ ፋዱስ ዶል ጽቤሕ
ዲብ ሽቅል ሀሌከ፡ እንዴ አምሴከ
ተዐይር፡ ዶል ዓያድ ሀዬ ዲብ ቤት
እግል ትረከብ ለልትሐሰብ ኢኮን።
ክሉ እሊ እተ ዕያለትከ ተእሲርቡ።
ዲብ ሸበትከ መስኡልየት ዓይለት እንዴ
ኢትረፌዕ ለሐይስ ገብእ፡ አመ እግል
በዐል ዕያል ወእብ ፍንቱይ አንሳይት
ቀሊል ኢኮን። እግል መሰል አነ ዲብ
ስቱድዮ ነሺጠት እተ ዐልኮ ዲቡ ወክድ
መስኡለትለ ሀይአት እንዴ ይእገብእ

ወልዬ ምንዬ እግል አቡሁ ለአምር
ዐለ። እግልሚ፡ ለበዜሕ አውካድ አነ
ምስሉ ኢሀሌኮ። አብ ዕያልከ ኑዕየትለ
ሽቅልከ ሰኒ ኢለአምረ ገአ ምንገብእ
እት አከይ መቅሬመ እግል ልንሰአከ
ቀድር። እት ጸቤሕ ምስሉ ሐቆ ኢሀሌኮ
ምሴ ዐድ ክም ሰክበ ሐቆ ዐይር ገአኮ
ምስል ለነሓልፎ ወክድ፡ ምስል እንዴ
ተዐገልነ ተሐይስ ተሐምቅ ለእንብል
እቱ ወክድ እግል ልውሐድቱ፡ ወእለ
ብዝሓም እግል ኢልትረይሑ እለ
ቀድሮ። አነ አብ ዕያልዬ ሙናድል
ምን ዐለ ወመሻቂቼ ምን ዐለ ለሐለትለ
ሽቅል ሰኒ ለአምረ። እብ ብዕድ አስባብ
ኢትዋፈቅነከትፈናቴነ ድኢኮን ሕነ እብ
ሰበብ ሽቅል ኢትፈናቴነ። ክሉ አዳም
ሀዬ አክሉ ፈሀም ናይለ ሽቅል ቡ
መኢኮን መስአለት ዐባይተ። ከሓለት
ሽቅለን እግል ልፍሀሞ እለን እተምኔ።
ለመስአለት እት አንሳት ትከብድ
ለበህለትቱ ድኢኮን ሰብ ተብዕንመ
ምን ቤቶም ብዙሕ ቀይቦ ወምግብ ላሊ
ለዐይሮ ሐቆ ገብአው እተ መቅሬሕለ
ዓይለቶም ተእሲር እግል ለሀሌ እሉቱ።
ከህቶምመ አንሶም ጠቢዐት ሽቅሎም
እግል ልፍሀመ እሎም ሰኒቱ። እብ
ዓመት ሽቅል እዕላም ለልፍህመከ
ወለሰዴከ ኢረከብከ ምንገብእ ምስል
ሐያት እጅትማዕየት ወመስኡልየት
ዓይለት ለልትመሳኔ ሽቅል ኢኮን።
ምብራቕ እሊ ዎሮ ወልደ እብ
ቀላል የዓቤቶ። ጸብጥ እለ ምን ረክበት
ምን ሽቅል ወምህሮ ኢተዐጠለት፡ አቡሁ
ዐለ ወአቦቱ። ጅነ ዐልቀት ላኪን ምን
ጽብጠት ወኬን እሙ ተአትሐዝዩ።
“ልትዘከረኒ ወልዬ ዲብ ሰለስ
ወሬሕ ጸብረ። እግልሚ ሰምበት እንዴ
አጠምቅኮሁ አትኒን ሽቅል አንበትኮ
ወእት ከደን እትፈረር። አስቡሕ
ዲብ እፈግር እንዴ ሐለብኮ እሉ ዲብ
ተላጀት ሐድግ እሉ። ሐቆሀ እተ ከደንነ
ምዕል እብ ሪመ እንውዕል፡ ለሐሊብዬ
ከደኑ ጀሌሕ ልውዕል ዶል ዐይር ሌጠ
ጠብዩ። ልጠቤ ምን ኢዐላቱ መስለኒ
ሐቆ ገሌ እያም ኖሱ ነሽፈ ከወልዬ እብ
ሐሊብ ትናክ ዐበ። እሊ እግለ ጅነ ኖሱ
መደረትቱ። ላኪን እለ እንወዴ የዐለት
እነ፡ ሐር ሀዬ እተ ስልፍ ኢተትናቱ 92
ምን ሽቅል እንዴ ትገሴከ እት ዕበያት
ጅነ ሌጠ እግል ትግበእ እት ሐንገልነ
መጽእ የዐለ። እለ ሕነ ሐለፍነ እበ
ለአዋልድነ እግል ልሕለፈ እበ አለበን።
ዮም ለጸብጥ እካመ ኢልትረከብ፡
ሴድያይት ለትወዴ እቡ እተይመ
ኢሀለ፡ ሐሊብ እም እግል ጅነ አክል
አዪ ሕያይ ወዋቂ ክም ወድዩ ሀዬ
ዮም ክሉ ኣመረ። ከእለን ናይ ዮም
ሻባት እተ ሽቅል እግል ለሀልየ፡ እግል
ልውለደ ለወጠን ተሐዜ ምነን። እለ
እግል ሊደየ ክል መአሰሰት እት አካን
ሽቅል እም እብ ጅናሀ እግል ትምጸእ
ለለቀድረ መጽንሒ አጀኒት እግል ቲዴ
ዲብ በርናምጀ እግል ተኣትዩ ዮም
ደሩሪቱ።”
ምብራቅ እት ደንጎበ ዲብለ አርእስ
እለ መቃበለት ጋብአት ለሀሌት ለትፈትየ
መልህየተ ለሐድገቱ ዲበ ተእሲር እግል
ትሓኬ እነ ትሰአልናሀ።
“ምን ተድሪብ ዲብ እዕላም ክም
ትወዘዕኮ ዲብ ስቱድዮ ዶል ትየመምኮ
አርበዕ አንሳት ወኦሮ ተብዐት ዮሴፍ
ኪዳኔማርያም ጽንሔኒ። ለምለም
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ዮሴፍ ምስልዬ ተዐለመት ሐር አነ
እንዴ ሐመምኮ ሕክምነ ታርፈት ምን
ዐልኮ ቀደምዬ ዲቡ ጸንሐተኒ ለእፈትየ
መልህየቼተ። ዙፋን አፈወርቂ፡ ሚርያም
አስረስ ወአስቴር ሀዬ ገዳይምተን ሰለስ
አርበዕ ሰነት ቀደምዬ ላናደለያተን
ወእብ ዕምርመ ምርሕ ለአብላኒ። እለን
ሙናድላት ሰኒ ፈትያኒ ዐለየ። ምዕጥን
ምስለን ነሰኣኒ ለገብአት ዝያደት
ለበንተ ሓጀት ለሀይባኒ ዐለየ። ዙፋን
ወአስቴር ዲብ ካልእ አካን ትቀየረየ፡
ምርያም ላኪን ብዙሕ ጸንሐት ምስልነ
ወመስንየቼ ገአት። አደበ ብዙሕ ሰኒ
ምን ዐለ ክልናቱ ለእንፈትየ። ዐምሳት
ዲብ ሀሌት ምዕል ሐቴ መረቅ ትስቴ
ምን ፈተው መልሂትነ ምን ሸዐብ
ነዊድ እንዴ አምጸአው ሐርደው
እለ ክትረትለ እለ ፈትወ። ምናተ
ለጅነት አጊድ ሸፍዐት ምነ። ምን
አካን ሐራሳት ሐቆ አቅበለት ሳድስ
ወራር ለአትናብት ሰበት ዐለ ሰማን
ነፈር ዲብ ድፈዕ ትበገሰው ምንእነ።
ህተ ሐቴ ምኖም ዐለት። ዲብለ ሐርብ
እንዴ ትጀረሐት ሕክምነ ዐምበርበብ
ማጽአት ዐለት ወትሰአለት እብዬ ላኪን
ኢትራከብነ። ሐቴ መጅሙዐት ናይ
ክርን ገቢል ምን ክለን ለሉቃት፡ ምን
ስቱድዮ ወትራንስሚተር ዲብ ሸንኮሌት
ራድዮ ታክላም ዐልነ። ከእት ዐምበርበብ
ክም ኢረክበተኒ ጀዋብ ሐድገት እዬ።
ለጀዋብ ክልኤ ሰፍሐትቱ። ዮም 168-1982 ለትከተበ ጀዋብ አስክ እለ
እክብቱ ሀሌኮ። ሐቆለ ወራር ፈሽለ
ሕላይ እግል ንምላእ ነቅፈ ዶል ግስነ
ብእሰ ወድ ፍላንሰ ረከብኮ። ህታመ
ሐቆ ሳምን ምን ድፈዕ መጽአት
ወትራከብነ። ለጀዋበ ቃርአቱ ምን
ዐልኮ ዲብ ስቱድዮ ዲብ ሕነ እንሰምዖ
ለዐልነ ሕላይ ጁልዬ ንግሌዛስ ለልትበሀል
ሔልያይ ጥልያኒ ምን ገብእ እኪ
ንድኢ ዲብዬ ብህለቼ ዐለት፡ ከለሸሪጥ
እንዴ ነስአኮ እለ ማጽአት ዐልኮ።
ለሸሪጠ ሀብክወ ወምስል አስመንነ
ሐቆሀ ብዙሕ ኢጸንሐት አስተሽሀደት
ወብእሳመ ግራሀ ለከልአየን አምዔላት
ሌጣ ተን። በዲር ወለቶም ወሐር
ኖሰ ወአሰረ ብእሰ ክሎም እት ሕቅፍ
ሳሕል አርድ ምሔርበት ተርፈው።
አነ ሀዬ ለጀዋበ ክምለ ታርፌሀ አስክ
እለ ሓፍዘቱ ምስልዬ ሀሌኮ። አክለ
ምስል ቀዳምያም እግል እዳግም ሐዜኮ
እቀርኡ ወስወር ሜዳን እርኤ። ለጀዋብ
አነ ወእንቲ የምክን ኢንትረኤ እንገብእ
እንቲ ላኪን አስክ ሀሌኪ እግለ ግራኪ
ለመጽኦ መልሂትኪ ክምለ ቀደም እለ
ለእንወድየ ስደዮም፡ ምኬሮም፡ ደረጀቶም

ክም ትትወቀል ውደይ፡ ነፍስኪ ጠውሪ፡
አዳም ሐሽሚ ለልብል ጽበጥ ዐለ እቱ።
ሚርያም አስረስ እት ልብዬ ትነብር
ሀሌት። እትለ እሉ እወዴ መቃበላትመ
እንዴ ይሀድገ ሓልፈት አየነ። ዲመ
እለ እግል እምሰል ቱ ለእጀርብ። ወለት
ዋልደት ምንእገብእ ሚርያም እግል
እስመየ እብል ዐልኮ ላኪን አናመ ምን
ይእሰምየ ዮሴፍ ኪዳኔማርያም ወለቱ
ሚርያም ሳምሀ ሀለ። እግል ሀለዮትነ
መዕነት ለሀዩቡ ለሀለው ለሹሀዳናቶም።
አዜ ምነ ሐለፍናሀ ለሔሰት መርሐለት
ዲበ እነብር ምን ነሀሌመ ለአፍገሬነ ሀደፍ
እግል ኢንትረሰዕ ገበይ ለአጸብጡነ።
ዲብ ንዳል 13 ሰነት ናይ ሸበትቼ
ሓለፍኮ፡ ዮም ክም አተድሐንነ ለዲብ
ሜዳን ሓለፍናሁ ስኒን ክም ከሳር አው
መሴሕ ለበደ ስኒን እግል ዐልቦ በታተን
ይእቀድር። እት ሽቅልዬ ዋቅየት እግል
እግበእ ክም ብዬ፡ ለለዐቡኒ ወለልንእሹኒ
እግል ሐሽም፡ ክምለ ናየ መትዐቤባይ
ለኢትፈቴ ሽልጥት እግል እግበእ፡
ኢገበዩ ለከይድ ነፈር ክሱሰን ሻብ
ምን እርኤ እበ ቅድረቼተ እት ሰኔት
እግል እብለሱ እከድም። ሚርያም
ክምሰልሁተ። ሽልጥት፡ መልሂተ
ለትራዔ ሳቡነት ረክበት ምንገብእ እብ
ሑዳት ሰኔታት ሰበት ተዐቤነ ቀደም
ኖሰ እግልነ ለተሀይብ፡ ለትሰዴ፡ ትመክር
ወታብት ሙናድለት ዐለት። ሕነ ሀዬ
ለሀይ አሰር ለሀይ ሰበት ለሐልፍ እለ
እግል ንምሰል እንወጥን። እለ እብ
ደም ወለህበት ለትረከበት ወአስክ
እለ ጣፍሐት ለኢሀሌት ወጠን ሰበር
ሐቴ ምን ንትዐዴ ታል ብዕድ ዲብ
ልትመደድ እነ ወሕነ ዲብ እንባትኮ
ዮም እት መርሐለት ሰእየት ሰኔት
ባጽሓም ሀሌነ። እሊ ሀዬ ዲብነ ሌጠ
ኢኮን ለእዲነ ክለ እብ ሕርየት እግል
ልንበር እተ እግለ ሐዘ ቀላል ጋብአት
ኢሀሌት። ከክልዶል ምስለ እተ ሀሌከ
ሓለት መካይድከ ዲብ ተአረቴዕ ነፍስከ
ብንየት ወወጠንከ ሀረሶት ልትሐዜ።
ሰበት እሊ ለሸባብነ አዜመ ሰብር እንዴ
ወደው ነፍሶም እብ ዕልም እት በኑ
እግሎም ወወጠኖም ለነፌዕ ሕርያን
እግል ልታለው ሐዜ” ትብል።
በራምጅ አንሳት እበ ኸስስ ሀዬ
ሐብሬ ሒለት ወዕንዳቄ ክምቱ እት
ሕሳብ እንዴ ኣተ ካፍየት ወናፍዐት
ሐብሬ እግል ለሓልፍ መስኡልየትቡ።
እት ዐድል እግል ኢልትዘለመ፡ ምን
ድብር እግል ለአባርየ፡ ሐቀን እግል
ለኣምረ ወዋጅበን እግል ለአትምመ
ሐብሬ እግል ልርከበ ሐቅ በን።
ከለበራምጅ ዲብ እለ እግል ልተረድ
ትፋኔት።

ሽሂዳት ሚርያም አስረስ ወዙፋን አፍወርቂ
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መሐመድ እድሪስ

ምድር ሐባብ ቀደም ስኒን ብዙሕ…
2ይ ክፋል

ገቢል ሐባብ ምነትፈናተ
አካናት ዲብ ሳሕል ምንመ
ትከወነ፡ ክሉ ነናዩ አስል ወቅርድ
ለዐለ እሉቱ። ዎሮ ምን እሊ
ምን ከበሰ እንዴ ቀንጸ አስክ
ምድር ሐባብ ለሰብከ ወዲቡ
ለሰክነ ገቢል ህዬ ለዲብ ሰነት
1482 ምን ከበሰ ለትበገሰ ዎሮ
ምን ገባይል ትግሬ ላቱ ገቢል
ቤት አገዴ ቱ። እለ ገቢለት
ቤት አስገዴ፡ ምን ከበሰ ወእብ
ፍንቱይ ምን አከለጉዛይ አስክ
ሳሕል ክምሰል ሃጀረት ህዬ
ልደገም።
ገቢለት ቤት አስገዴ ምን
ከበሰ ስሕል ምንመ ሰብከት
ወዲቡ ምንመ ሰክነት እግል
ብዙሕ ስኒን እበ መጽአት እቡ
ዲነ ዲን ክስታን ትትሐከም
ወተአምን ወህግያሃመ ትግርኘ
ዐለት። ምን ወቅት እት ወቅት
ወእብ ፍንቱይ እት 19ይ
ክፈል ዘመን ምን ክስታን ዲብ
እስላም ክምሰል ተሓበረት።
ምስለ ዲቡ ለጸንሐየ ገባይል
ትግሬ ህዬ እብ ሞላድ ልግበእ
ወግውርነት ክምሰል ተሓበረበት
ልትአመር።
ታሪክ ናይ እለ ገቢለት ረኤነ
ምንገብእ፡ ምን ሰለስ ሐው
ለትፈዐት ተ። ለሰለስ ሐው ህዬ
ህብቴስ (ሐባብ) ለዲብ ሳሕል
ወዝያደት
ህዬ
ሮረ-ሐባብ
ወነቅፈ ወምኑመ አስክ ምድር
ሱዳን ለሰክነ እት ገብእ፡ ተክሌስ
ዲብ ዐንሰበ ወትማርያም ህዬ
ዲብ ደዋዬሕ አፍዐበት ወለብከ
አንተሸረ። እብሊ ህዬ ለዲብ
ሮረ-ሐባብ ነብር ለዐለ ህብቴስ
(ሐባብ) ዲብ ነቅፈ ድጌ ዐቢ
እንዴ አሰሰ እብ ከነትብ እግል
ሳሕል እብ ግዲደ ሐንቴ
መራቀበቱ እንዴ ገብአ ምድር
ሳሕል ኤረትርየ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ ሐር ምስል ገሌ ክፋል
አስክ መዐደይ ሕዱድ በህለት
እት ምድር ሱዳን አስሐበበ።
ላኪን እለ ሐባብ ልትብል ዘዐት
ቅርደ ወአስለ ምን አየ ክምሰልቱ
ልሰዕ በሐስ ወድራሰት ለለሐዝያ
ተ።
መርከዝ
ከነትብ
ናይለ
ለምን ዘበን ቅዱም ምን ከበሰ
ለመጽአው ቤት አስገዴ፡ ወእብ
ፍንቱ ሐባብ እት ነቅፈ ዐለ፡
እግል መሰል ቀደም 86 ሰነት
ሳሕል እብ ግዲደ ሐን ከንቴባይ
ዑስማን ህዳድ ዐለ። ነቅፈ ህዬ

እተ ወክድ ለሀይ ምን ንኡሽ
ድጌ ዲብ ለዐቤ ወፈዬሕ ወሸክል

ዲቡ ተርፈው ልብሎ።
ሐር አስገዴ መፍለስ ወልደ፡
ወመፍለስ ህብቴስ ወተክሌስ
ወአቢብ ወልደ። ወህብቴስ
ተርፉ ሐባብቱ። ሐባብ ሰሩ ምን
እንዜ ሕዱድ ወሰሩመ መዐደይ
ሕዱድ ነብር ህለ፡ ወተክሌስ
ተርፉ ዐድ ተክሌስቱ። አቢብ
ዐድ-ትማርያም ወልደ። ከዐድ
ህብቴስመ ሐባብ ወዐድ ተክሌስ
ወዐድ ትማርያም ክሎም ሰለስ

ድጌ ነቅፈ ሰነት 1933

መዲነት ዲብ ጸብጥ ጌሰ።
ምነ እት ሰነት 1910 እብ
ነፈዕ ወድ ዕትማን ኤረትርያይ
ወኢኖ ሊትማን ወድ ጀርመን
ለጠበዐ
ክታብ
አድጋማት
ወዓዳት ትግሬ እት ገጽ 279280 እብ ሰበት ገባይል ትግሬ
ወመናበረቶም
እተ
ክቱብ
ህለ። ምን እሊ ገባይል እሊ
ሐቴ ገቢለት ቤት አስገዴተ።
እለ ገቢለት እለ ሐቴ ምነ 24
ገባይል ትግሬ እት ገብእ፡ ምን
ከበሰ ትከሬት ቀደም መትከራየ
ላኪን እት ምድር ቤት ቶሽም
(ደቂ ዳሽም) እት ዐዲ ንፋስ
ሐድረት ወሐር ምን ዐዲ
ንፋስ እንዴ ቀንጸት እትሊ አዜ
ታርፌሀ ለህለ እቱ መሳክብ
ወእብ ፍንቱይ ሳሕል ትከሬት
ልትበሀል።
ሑ አስገዴ እት ዐዲ ንፋስ
ተርፈ ወእብሊ ሰበብ አብዕብ
ሰለስ መፍለስ ወአብዕብ ዐዲንፋስ ሐው ቶም። ዐድ አስገዴ
ወለ ዲብ ዘበን ቅዱም ዲብ
ትግራይ ለተርፈው ታርፌሆም
አስክለ እሊ ክታብ ለትከበተ እቱ
ወክድ እቱ ክምሰል ህለውቶም
ለልትሀደግ። ላኪን እብ ሰበት
አስል ወቅርድ አስገዴ ብዙሕ
ልትበሀል። ሰር አስገዴ ምን
ምድር ትግራይ መጽአ ልብሎ፡
ሰብ ምን አከለጉዛይ ልብሎ፡
ዲብ ደንጎበ ላኪን ሳክኑ ለዐለ
ዐድ ዐዲ ንፋስ ክምሰልቱ
ልትሀደግ። ወምን ዐዲ ንፋስ
እንዴ ትበገሳቱ አስክ ቀላቅል
ወሮረ ሐባብ ለጌሰ። ሐዉ ላኪን
12ይት ሰነት ዕልብ 09

መፍለስ ልትበሀሎ። ክሎም
ሂጋሆም
ትግራይት
ተ።
ዲኖም በዲር ክስታን ዐለ።
ወእብሊ ዐድ ህብቴስ ቤት
ማርያም ወታቦት ወአቅሸት
ዐለ እሎም። ሐቆ ዘበን ብዙሕ
ላኪን ዲኖም ምን ክስታን
ዲብ እስላም ትበደለ። ወእብሊ
ሰብ ሰለስ መፍለስ ክሎም
አመስለመው።
ቤት አስገዴ መንበሮሆም
እብ ንዋይ በህለት እንሰ፡ ሐ፡
ዐጣል ወአባጌዕተ ለዐለት።
አብያቶም ምን ተካይብ ሸቁዉ
ነበረው። ደአም እት አካንለ
ደገጊቶም እግለ አብያቶም
ሐሌልመ ሐሎሎ። ደገጊቶም
ሰብክ ወሳግም ዐለ። እት
መደት ስብክ ወስግም ህዬ
ለአንውየቶም ምስለ ልግዕዝ
ወለሀድር ነብረ። ለአንውየት
ምስለ አዳም ሕኔት ልግዕዝ
እብ መልሃዩ እት አካናት
ሰዐር ወማይ እት ልሄርር ምነ
ልግዕዝ ዘጋ እት ገበይ አምዕል
ለዐይር። እብሊ ምነ ንዋዮም
ሓልብ ዲብ ድጌ አቴ ወክል
ዎሮት ምን ለንዋዩ እተ ድጌ
ሕልብ ከርዕ። እዋን ምግዓዝ
እንሰ ወአብዕረት ወአዱግ

ወሐትሐቴ በቀል ልጽዕኖ።
ደአም ለደገጊሆም እንደይ
ልግዕዝ እታ አካን ለዲቡ ልግዕዞ
አሰልፍ ለአገርብቶም ጎርቶ
ነብረው። ወክም ሳገመውመ
ለደገጊሆም እት ኣውለት እት
ሐቴ አካን ሐድር።
ድጌ ዐድ ህብቴስ ምን
ሳግም እት ነቅፈ ሐድር ወምን
ሰብክ ህዬ እት አልጌነ ማ እት
ወድጋን ሐድር ነብረ። ድጌ
ዐድ ተክሌስ አካናት እሙር
አለቡ። ደአም ለበዝሕ አውካድ
እት ኣውለት እት እዴ-አትበ
ሐድር ወምን ሰብክ ህዬ እት
ሀበሮ። ድጌ ዐድ ትማርያም
ምን ሳግም እት አፍ-ዐበድ
ሐድር ወምን ሰብክ አካት።
ሰብ ሰለስ መፍለስ ሐርስ
ኢለአምሮ። ደአም ገሌ ምን
ለትግሬ
ዐድ
ትማርያም
ገሌ ሑድ ሐራርሶ። ወለሰስ
ለመፍለስ እክል ምን ክልኤ
መንሰዕ ወምን ቤት ጁክ
ወምን በላይን ለአተርቦ ዎክ
ህዬ ምን ባጽዕ እክል ወሩዝ
ለአገረሆ ነብረው።
ላኪን ለእት ምድር ሐባብ
አው ሳሕል እብ ዓመት ነብር
ለዐለ ገቢል ልግበእ መ ለእብ
ስሜት ሐባብ ለልስሜ ሮረሐባብ ለነብር ሸዐብ ክሉ እግለ
እተ ወክድ ለሀይ ለዐለ እብ
ከንቴባይ ለልትአመር ሕክም
ክቡቱ ዐለ። እብሊ ህዬ ለሸዐብ
እብ ሰላም ወመስኩበት ምስለ
ለሐኩሙ ለዐለው ከነትብ እብ
መቅሬሕ ነብር ወእት ፍንጌሁ
ለልትከለቅ አከይመቅርሕመ
ምስል
ከንቴባዩ
ዲብ
ለአምሐብር ለአስክቡ ነብረ።

ገቢል ሐባብ እብ መጽዕን እንሰ እት ሰብክ ወሳግም

ልተላሌ….

ከንቴባይ ዑስማን ህዳድ ዲብ ሰነት 1933
አርቡዕ 27 ፌብርዋሪ 2019

ገጽ

5

ግንፈእ
ግንፈእ እብ ቫይረስ ትመጽእ
ወእብ ቫይረስ ለመጽእ ሕማም
ኖሱ እንዴ ወነ ለሐድግ። አንወዕ
ናይለ ቫይረስ ሀዬ ብዙሕቱ። ለዎሮ
ኑዕ ኖሱ፡ ዶልከ ምስል ለትሳድፉ
ሓለት እንዴ ትማሰለ እግል ልንበር
ዶልከ ሸክሉ ወአደቡ እንዴ ቃይር
ክም ሐዲስ እት ልትመሰል እግል
ገሮብ ድፈዕ ዳይም ክም ኢለሀሌ
እሉ ወድዩ።
ግንፈእ ለበዜሕ እግል ለዓል
ስርዐት ትንፋስ ተአደሜዕ። አንፍ
ለሀርር ወልትሰንደር፡ ሕልቅም
ትትሐርሐር ወትቀዬሕ፡ ዕንታት
እግል ልቅየሕ፡ ሐዝ እግል ለሀሌ
ወሕጣሻት ወስዕለት አስክ ስካብ
ከልእ እግል ልብጸሕ ቀድር።
ምስሉመ መጺጸት ረአስ ሀሌት።
ግንፈእ እት ዐባዪ ዐደድ እለ
ሐዝ ምንመ ኢትወዴ እግል
አጀኒት ላቱ ሐዝ እግል ቲዴ
ዲቦም፡ ኣንፎታቶም ክም ትዳበአ
ጥባይ እግል ትክልኦም፡ ለመእረር
እብ ኣንፍ ወሐለቅም እንዴ አበለ
እት ምግባይ ክፈል እዘን እግል
ልብጸሕ ረክስ እዘን እግል ሊዴ
ቀድር።
ግንፈእ እብ ቫይረስ ሰበት

ትመጽእ እት ቀበት ሳምን እግል
ትሕዬ ሀሌት እለ ምንመ ይእንብል
ምነ እንባተተ እት ትሸበህ እግል
ቲጊስ ላኪን ብእተ።
ዝያድ
ክልኤ ሳምን ሐቆ ተአስዕለነ ብዕድ
መሰንዳር ስርዐት ትንፋስ እትሊት
እግል ኢተሀሌ ሐኪም እግል
ንትረኤ ለለትሐዜነ ዲበ ሓለት
ክምተ እት ሕሳብነ ኒደየ።
ምን ግንፈእ እግል ትሕዬ
ለልትሀየብ ደወ ኢሀለ። እግለ
አሻይር ለለሀውን ላኪን ምን
ፈርመሽያት እግል ልትነሰእ ቀድር።
እሊ ሀዬ ሐዝ ለለአበርድ መቀራጥጥ
ወመጺጸት ረአስ ለለሀውን ክም ከረ
ፓራሲቶም ወብሩፈን ቱ። ለገሮብነ
ሒለት መዳፈዐት እንዴ በነ ኖሱ
እግለ ቫይረስ ጀላብ እግል ለሓርብ
ሙነት ሰኔት እግል ነሀቡ ብነ።
ብዙሕ ለልትሰቴ ክም ከረ ሐሊብ፡
ገዲስ ዐሲር ፈዋኪህ፡ ሸቤ፡ መረቅ፡ .
. . ። እሊ ክልኤ መንፈዐት ሀሌት
እሉ እበ ዎሮ እንክር መቐዝያት
ሀለ እቱ ከእግል ሒለት መዳፈዐት
ገሮብነ ለአተርድ፡ ክምሰልሁመ
ለእብ አረሽን፡ ገነስል ወአናቤዕ ምን
ገሮብነ ለገይስ ማይ ለአተምም እነ።
በዐል ግንፈእ ጠለት ወሐፋነት

ቀላልተ

ወክብድት

እንዴ ረክበ ስዕለት ህድእ እግል
ቲበል ምኑ እተ ሰዴ አካናት እግል
ልዓርፍ እግል ልቅደርቡ። እት
ቤት ዓረፈ ምንገብእ ህቱ አጊድ
እግል ልሕዬ ቀድር ወእት ብዕዳም
ኢለዓዴ እብ ፍንቱይ ደረሳይ
ገብአ ምንገብእ ግንፍኡ ሐዳስ
ሐቆ ሀሌት ብዙሕ ሰበት ልስዕል
ወለሐጥስ እት ሐቴ ኢነት ኣት
ብዝሓም እግል ልዓድያቱ። ከእለ
እግል ኢትግበእ አምዔላት ኣት
ቤት ምን ለዓርፍ ልትሐሬ።

መዳፈዐት
ግንፈእ እት ሐቴ ወክድ እት
ብዝሓም እግል ኢትዕዴ ሕጽበት
እዴ ሰኒ ኔፍዓይት ተ። ለቫይረስ
እብ ትንፋስ ወአረሽንቱ ለለዐዴ።
ከዎሮ ለሀጥሽ እት ሀለ አውመ
ልስዕል እት ሀለ ኣንፉ ወአፉሁ
እብ እዴሁ ምን ገልብቡ ለቫይረስ
ረዪም እንዴ ኢገይስ እበ እዴ
እግል ልትከረዕ ክም ቀድር
ነአምር። እለ እዴ እለ እብ ማይ
ወሳቡን ሽሙይ ኢተሐጸበት ምን
ገብእ ላኪን ለቫይረሳት ራፍዐቶም
ሀሌት። ዕንታት፡ ኣንፍ፡ አፍ እብለ
እዴ ሐቆ ተማተመ ሀዬ ለቫይረስ

አጊድ ለዐዴ።
ከበዐል ግንፈእ አወል እብ
እዴሁ ብራቀ እግል ልትናፈጥ
ወልሃጥሽ አለቡ። እብ መንዲል
እግል ልግበእ ብእቱ። እሊ ዶል
ግንፈእ ለልትነፈዕ እቡ መንዲል
ለልትለከፍ ምን ገብእቱ ለልትሐሬ
ለቀበ ምስሉ ጀላብ እግል ሊሪም።
መንዲል እት እዴ ለኢጸንሐ እሉ
ነፈር እት ለሀጥሽ ምን ገብእ
ወልስዕል አፉሁ ወኣንፉ እብ ረሓት
እዴሁ እንዴ ኢገብእ ለገልብቡ እበ
ርክን እዴሁ (ዐቃሊት እዴሁ) እግል
ልግበእ ልትመከር። እግልሚ እለ
አካን እለ አዳም እግል ትሳለም እበ
ወነብረ እግል ትብለዕ እበ ውጢት
ምን ኢገብአት እግለ ናይ ዐደዮ
በክት ተአውሕዱ።
ግንፈእ ለሰብብ ቫይረሳት ወእብ
ዓመት ክሉመ ሀወ ሰኒ ወጮሬሕ
ጸሓይ ዲቡ ዕምር ኢለሀሌ እሉ።
ሰበት እሊ ክል ዶል ቤትነ ሀወ
እግል ነኣቴ ዲበ ለበብስ ላሊነ ጸሓይ
እግል ነአዝብጡ ቀደርነ ምንገብእ
ምነ ምን ረሻሺን ወተነፍስ እተ
ልባስ ለሀለ ቫይረስ እግል ንነግዩ
እንቀድር።

እብለ ትቀደረተነ መሳክብነ
ምን ዕሳስ ወብዕድ ስዕለት ለልሃርስ
ጼናታት ምን ነአነግዩ እት ሐዮትለ
ሕሙም ግዴት ሰኔት ተሀሌ እነ።

መራዐየት ጅነ ንኡሽ
ጅነ ጠቤ ገአ ምን ገብእ ጥባይ
ኢተአብጥሪ ምኑ። ኣንፉ ሰበት
ልትደበእ ጥባይ እግል ልእቤ
ቀድር። እብ ምልሃኪ እግለ እተ
ኣንፉ ክሩዕ ለሀለ አረሽን ዲብ
ጽሩይ ማይ ጬወ እበ ሸትረ
ሽልቱት ሓምል ነዊኩ ምኑ። እዘኑ
ዳክክ ወብካይ መሪር በኬ ሐቆ
ሀለ መእረር እዘን ዋዲ እግል
ኢለሀሌ ሐኪም አርአዮት እግል
ለአትሐዜቱ።
ሐዝ ልትደቀብ፡ ትንፋስ ሰኒ
ትሸፍግ ክምለ ለሀልክብ ሀለ መስለ
ምን ገብእ አው ነፍስኪ ለኢፈቴተ
ቀደም እለ ለኢተአሚረ እቱ ክርን
ትንፋስ ትሰምዒ ሐቆ ሀሌኪ ዲብ
ሐኪም ምን ጊሰት ኢትትአከሪ።

ልብ ንክሬ
ግንፈእ ደወ አለበ እምበለ እግል
መጺጸት ወመቀራጥጥ ለልትሀየብ።
ምን ኣመረ ብዕድ ረክስ ወአረር
ተሓበረየ ምንገብእ ምን ግንፈእ
ወኬን ደወ ለልሐዜ ሕማም እግል
ለሀሌ ቀድር። እሊ ላኪን እት ሐኪም
እንዴ ቀረብከ ሌጣቱ ለልትአመር፡
ከእብ እዴ ኖስከ ድድ አንፋስ ምን
ፈርመሽየት ንስአት፡ ደወ ግንፈእቱ
እንዴ ትበሀለ ለልትዘቤ ሽሮፖታት
ወከናይን እብ እዴ ኖስነ ኢንንሰእ።
ድድ አንፋስ እግል ቫይረስ ሰበት
ኢቀትሉ ገሮብነ እንዴ ኢለትሐዝዩ
ነሀይቦቱ ሀሌነ። ፈጅር ዶል ለእለ
ለአትሐዝዩ ላምዱ እንዴ ጸንሐ
ደወ ብዕድ እግል ንበድል እግል
ንትቀሰብቱ። እብ ደወ ቀሊል
እግል ንሕዬ ለዐለት ኣነ እተ
ከብደ ወለቀለ እግል ንትዐዴ ኣግል
ንትቀሰብቱ። እለ እግል ኢትግበእ
ምን ደወ ወጀዕ እንዴ ሐለፍነ
እብ ኖስነ ደወ ብዕድ ቅርብ እግል
ኢኒበል ምስል ነፍስነ ንትጋለድ።
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ፍንፈእ ምን ክልኤ ሳምን
አስዐለተነ ምንገብእ፡ ለእንዴ ሰዐልነ
ነአፈግሩ ገነስል ሕብሩ ሰዐር ሰዐሮ
አውመ ሕምሩግ ገአ ምን ገብእ፡
ዶልከ በደል ንሐይስ እብ ፈተር
ወመሻገት እንሽዕር ሀሌነ ምን
ገብእ ግንፈእ ተ ወእብ ኖሰ እግል
ትሕዬቱ እንዴ እንቤ ኢንትገሴ
እበ። እለ ዶል እላቱ ለዲብ ሐኪም
ጊሰት ለተትሐዜነ።

እንዴ ይእንደሌ ከብደትነ
እግል ኢንእዜ ለሰዴ
ነሳይሕ
1. ምን ወጀዕ ወመቀራጥጥ
ለእነስኡ ከናይን ሐቆ ቅያሱ በዜሕ
ወልትደጋገም እግል ከብደት ምን
ደረር ቀሊል አስክ ፈሸል እግል
ለአብጸሐ ሰበት ቀድር ዶልከ
ትገንፈእኮ፡ ረአሼ አምጸጼኒ እንዴ
እንቤ ምን ንስአቱ ንትሓፈዝ።
ብዕድ አድውየት ሐቆ ብነ ሀዬ ሚ
ተእሲር ክም ወዴ ሐኪምነ እንዴ
ኢንትሰአል ኢንንስኡ።
2. ሐረከት ሕድት እግል ከብደት
ለእብለ እነስኡ ነበሪት እንዴ
አበለ ለአቴ ከደን እግል ልፍገር
ለቡ አስማም እግል ተአፍግር
ሐረከት ብዙሕ ትነፈዐ። ከጀለ
ዓፍየት ከብደትነ ምን ነሐውን
እት ምዕል ሰር ሰዐት ለተአልህብ
ሐረከት ኒዴ። ምዕልከ እብ እገርነ
ሰር ሰዐት ሄራር ሻፍግ ምን

እንወዴ ምስለ ብዕድ መናፍዐ
እግል ከብደትመ ሽፋተ።
3. ሀመት ወሸቀላት ንትራየም
ህቱ ለኢለአዝየ ክትፈት ገሮብ
ሰበት ኢሀሌት።
4. ለኢለትሐዜነ ደወ ቪታሚናት
ወመዓድንመ ልግበእ ክሉ ቅያሱ
ሐልፈ ምን ገብእ ለአስማም
ተአጸሬ ከብደት ቀደም ክሉ ክም
ትደመዕ እንዴ ኣመርነ፡ እግል
ንንስኡ ላዝም ለገብአ ደወ እበ
ቅያሱ እት ወክዱ ወእት ምዕሉ
ሌጠ ንንሰእ።
5. ምን ጥሉቅ ጅመዕ ንትሓፈዝ።
ከብደት ለለአደሜዕ ሕማማት
ክም ከረ ሄፓታይትስ ቢ እብ
ጅመዕ ክም ለዐዴ ንፍቀድ።
6. ዜድ ወሽቤሕ ለበዜሕ እተ
ነብረ ንትራየም ለዘይድ ሀዬ እብ
ዜድ ለትቀሌ ነብረ ክም ከረ
ድንሽ ቅሉይ(ቺፕስ) ለመስል።
7. ቀዴማይ ምስካብከ ብጽሐት
ነብረ
ክብድት
ኢንብለዕ፡
ጽባቤሕ ድራርከ እንዴ በልዐከ
ከርሸት ጾረ ክም ቀልለ መስከብከ
ብጽሐት እግል ዓፍየት ከብዴት
ሰኔት ተ።
8. ስከር ለበዜሕ እተ ነብረ
ነአውሕድ ምነ አው ንትረከ።
9. ሰጃይር ንሕደግ ወምነ ለአተኖ
ኒሪም።
10. ከምረት ኢንቅረብ።
11. ገሮብ እት ሜዛን ሰኒ እግል
ለሀሌ ንትጻገም።
12. ማይ ካፊ ንስቴ።

ከብደት ወለናስበ ነበሪት
አርቡዕ 27 ፌብርዋሪ 2019
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መባልስ መትሐድረት ጋሸ ከፎ ህለ?
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

አግቡይ መፋሀመት
እት አግቡይ መፋሀመት
ለነፍዓነ አግደ ለገብአየ አርበዕ
ንቅጠት መትሐላለፊ ህለየ፡ እለን
ህዬ መትሃጋይ፡ስምዐት፡ቅርአት
ወክታበት ተን። ለገብአ እት
ናይ መትሐዳር መአሰሰት ለሸቄ
ሸቃላይ እለን ለትሰመየ ንቃጥ
እግለን ለመልክ ገብአ ምንገብእ፡
ምስል
ጋሸ
ወመልህያሙ
እግል ተሀሌ እግሉ ለትቀድር
መፋሀመት እግል ትዕቤ ቱ።
እግል መሰል ናይ ቅራአት
ወክታበት መቅደረት ለአለቡ
ጀረሶን ምስለ እት መአሰሰት
ሕድርኖት (ከብቴ) ለህለ ሽቅል
እግል ልትሳኔ ኢቀድር፡ ምናተ
እለ ንቅጠት እለ እት ዐድነ
እምርት ኢኮን። እት ገሌ ገሌ
አካናት ለጀረሶን እግለ እበ
ዐሚል ለትሀየበዩ ጠለብ ለከትብ
እቱ ከራስ ህለ እግሉ፡ እሊ ህዬ
እምበል ጌገ ክል ነፈር ጠለባቱ
እግል ለሀቡ ሰድዩ።

በሰር መትበሃሃል
መፋሀመት እበ ሔሰት ገበየ
እግል ትትመም ምን ልውሕድ
ለልእካይ
ወመትቀብላይ
ለልትፋሀሞ እቡ በሰር እግል ለሀሌ
ወጅቡ። ለልእካይ ለእግለ ለሐዜ
ህለ ሓጀት እብ ገበይ ፍክር ምን
ምኩ እት መትልእካይ እንዴ
ዐድየ ለእግለ ቤለ እግል ልርከብ
ለትሰድዩ ገበይ መፋሀመት
ተ። ህቱ ቀደም ልእከቱ እት
መትልእካይ ለአበጽሐ፡ ፍክሩ
እት ከሊማት፡ ክርን ክምሰልሁመ
እብ ገጽ ወእሻራት ገሮብ እግል
ልበድሉ ልትቀሰብ። እግል መሰል
እት ሐቴ ቤት ስተይ ለትፈናተ
ከልፍያት ለቦም ሸቃለ እግል
ለሀሉ ቀድሮ።
እብ ሰበብ እሊ ምን ጋሸ
እትሎም ሸቃለ እሎም ለትትዐዴ
ሐብሬ ለትፈናተ መዓኒ ለጸብጠት
እግል ትግበእ ትቀድር። ሰበት
እሊ ልእካይ አፍካሩ ምን
ፍክረት እት ቃላት አውመ እት
አሻይር አስክ በድሉ እብ ክሱስለ
መትከብታይ ምን ከልፍየቱ እንዴ
አንበተ ብዞሕ ሓጃት እብ ክሱሱ
እግል ልኣምር ህለ እግሉ። እግል

እብ ዕርዲ ኢስያስ
መሰል መትልእካይ ምን ልእካዩ
ለቀርብ እቱ ዐገብ ወለልሀይቡ
በሊስ፡ጀረሶን
አስክ
ከሺነት
እንዴ ጌሰ ጠለብ እት ቀድም፡
መመቅርሓይ
ሽቅል
እግል
ሸቃሊት ነዳፈት ሐብሬ እተ
ለሀይብ እቱ ወክድ፡ እብ መጃል
መትበሃሃል ልትርአው እት
ህለው፡ ገሌ ሐብሬ ለልሀይቡካ
ቶም።
ሐብሬ ምን ምክ ልእካይ
እንዴ ትበገሰት አስክ መትልእካይ
ለትትለአክ ሐብሬ እት ገብእ፡ እብ
ገበይ ሂገ፡ ክቱብ አውመ ስወር
እግል ትግበእ ቀድር። ለሐብሬ
እተ መትከብታይ ዶል ትበጽሕ
ለልትርኤ ለልትሰመዕ አውመ
ክልኢቱ እግል ልግበእ ቀድር።
ለገብአት ሐብሬ እብ ከሊመት
አውመ እምበል ከሊማት ናይ
ክልኢቱ ለሸክል ለጸብጠ እት
ገብእ፡ እት አምዕላይ ወራታት
ሐያትነ ምነ እብ ከሊማት ለተለ
ሐብሬታት እምበል ከሊማት
ለንትነፈዕ እበ ሐብሬ ትበዝሕ፡
እሊ ህዬ ዝያድ ፍገሪት ክምሰል
ቡ እበ ገብአ ለትፈናተ ብሑሳት
እኩድ ህለ። እግል መሰል ተበስም
ምነ አልባብ ለሳልብ አስሉብ
እብ ከሊማት ለይልትበሀል ክፈል
መፋሀመት ምኑ ዎሮት ቱ።
እት ምጅተመዐነ ልሙድ
ለገብአ ምን “ድራሩ ከብቴሁ”
ለትብል ሂገ ተበስም እት
መትፋሃም ለህለ እግሉ ዶር
ትሸሬሕ። ክድመትነ እንዴ
ትሸንሀው ለመጽኦ ጋሻ እብ
ከብቴ ሰኔት ወእብትሳመት ዶል
ንትከበቶም፡ እት ጋሻነ ለህሌት
እግልነ ሕሽመት ወእህትማም
ክም ብነ እቶም ለልሐብር ቱ።
እሊ ክእነ እት እንቱ
እብትሳመት
እግልነ
እበ
ኢትትፈሀመነ
ገበይ
ምን
ሐንገልነ ኢንዶርፊን ሆርሞን
እብ ነዜሕ ለውቀት እበ ክም
እንሽዕር ለወዴ በሰር ቱ። እሊ
ዐውል ለኢትደፍዕ እቱ ዕልቡ
ለይተአመረ ምልህዮት አዳም
ወመካስብ ማል ለልትረከብ ምነ
እድንያይት ሂገ ላተ እብትሳመት፡
ኔፍዓይት ለገብአት ክስአት እት
አትፋዝዖት ተጃረት ክምሰልሁመ
እት ናይ ብሕተ ዓፍየት ዶር
ሰኒ ለበ ሰበት ገብአት፡ እግል
ንትላመደ ወንትነፈዕ እበ ብነ።

መትበሃሃል ፍገሪት ለቡ
እንዴ ገብአ ለልትዐዴቱ እግል
ልትበሀል ገብአ ምንገብእ፡ ሐብሬ
እት ሐንገል መትከብታይ ሰኒ
እግል ትተርጀም ህለ እግለ ሌጠ
እንዴ ኢትገብእ፡ እብ ዋጅብ
ዶል ሰብቅ ሌጣቱ ለትገብእ።
ልእካይ ፍክሩ እት ከሊማት
እግል ልበድሉ ምንመ ቀድረ፡
መትከብታይ
ሐብሬ
እንዴ
ትከበተ ከሊማት እብ ዋጅብ እት
ፍክረት እግል ልበድለ ኢቀድር፡
አውመ ከሊማት እት ፍክር በድሉ
እት ህለ ሕውነ እግል ለአርኤ
ቀድር። እብሊ ህዬ ለትትሐላለፍ
ሐብሬ ሀደፈ እንዴ ኢትዘብጥ
እግል ትትረፍ ትትቀሰብ። ሰበት
እሊ፡ ክምሰለ እንዴ አስለፍነ
ለእንቤለ ልእካይ ልኡኩ ቀደም
መትልእካይ እቱ ለአበጽሑ፡ እብ
ክሱስ ከልፍየት መትልእካይ
በሐስ ሰኒ እግል ሊዴ ሴድያይ
ቱ። ረድ ፍዕል እብ መትልእካይ
ለትሀየበት ሐብሬ አክልአዪ
እት መትከብታይ ለልትርኤ
ተአሲር ሐድገት ለልብል ሰኣል
እግሉ ጌማም ለትሀይብ ናይ
መትበሃሃል ወራት ተ። ልእካይ
ልእከቱ ክም ሓለፈ ወአትመመ
ለልሀይቡ ዐገብ ክፋል ረድ
ፍዕል ቱ። ለበዝሐ ወክድ ምስል
ጋሸ መትራካብ ለበን መአሰሳት
ለእንሸቄ ሸቃለ እብ ዘባይን
ለንትዐገብ እቱ ወክድ፡ ልትበሀል
ለህለ ጥርዓን (አትዐገቦት) እግል
ንትከበቱ ሰበት ልሐፍን እትነ፡
እግለ አትዐገቦት እንሰምዑ ላኪን
ይእንፍህሙ። ሰበት እሊ ኔፍዓይ
እግል ልግበእ ቀድር ለዐለ
አትዐገቦት እት መዓል እንዴ
ኢልውዕል ወለ ምሽክለትመ
ሐል እንዴ ኢትረክብ ተአተላሌ።
ምን ጋሸ አውመ ምን መሻቂትነ
ረአይ አውመ አትዐገቦት እተ
መጸነ እቱ ወክድ ሽዑርከ እንዴ
ኢትራቅብ፡ እግለ አትዐገቦት
ካለፎት፡ከለጥከ
ኢመትከባት፡
እንዴ አቅበልከ እግለ አትዐገቦት
አትሓዋን፡አርእስ እግል ቀየሮት
ጀረቦት፡ምን ጋሸ ጥርዓን እት
መጸከ እበ እግል ተሀቡቱ ለትሐዜ
በሊስ መትሽቃል ወብዕድ እግል
ንእዘም ምኑ ለብነ ኢፋሉታይ
ለመድ ቱ።
ረድ ፍዕል ሐቆ ይሀለ
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ናገት ወድ አክቴ ለልትበሀል ሓልያይ ምን ጅመጃን እብ ምስምሰ
ጽኔዕ ወለዘበን ለሐለየ ሕላየት እግል ንርኤ፦
ሐመድኮከ ዎ ረቢ በዐልዬ ለውዳዩ
ፍሩር ዔረ እቱ አቡከ እብ ግሳዩ
ምን ሓሁ ትገሰ ምን ወአቱ ወብዕራዩ
ምን ገርሀቱ ትገሰ ሽዒሩ ወሽንራዩ
እሲት ብእሰ አቤት ወውላድ እግል ዋልዳዩ
ሐም ሐምሁ አበ መስንኡ ወፈታዩ
ሞላዱ ኢዐለበ ወርዝቁ ወንዋዩ
እብ ኢገጽገጹ ወእብ ለኢናይ ናዩ
ጽኑዕ ተሀመጀ ወጸንዐ ሀመጃዩ
መሓዝ ዐቢ ነጽፈ ወእተም ዘረ ማዩ
እሊ አትባቃሉ ወእሊ አትባዳዩ
አቡከ ኢትረከበ ቅርዱ ወስራዩ
ኢነስአዩ ሚ ቡ ቅርሹ ወብላዩ
ትግራይ እብ ጅበቱ ወበልዋይ እብ ብላዩ
ጽኖዕ ለአርሕመኒ ወእሊ መከርማዩ
ከራይ ሐየት ቀትለት ወአቴት እብ ግዳዩ
ጭንጫይ መምበ ገብአ ወሐርማዝ ሐረስታዩ

መትበሃሃል ይህለ በሀለት ቱ፡ እግል
መሰል ዘቡን ለልሐዝዩ ህለ ጠለብ
ክም ጠልበ እግለ ልሐዝዩ ለህለ
ጠለብ እት ትደጋግም ትሰአልካሁ
ምኑ ምንገብእ ተአዳልዩ እግሉ
ለህሌከ ጠለብ አከዶት እት
ገብእ፡ እተ ጋሻይመ ለህሌት
እግልከ ሕሽመት ወመትሐሳር
ለልአርኤቱ። ናይ ሳምን ልግበእ
ወናይ ወሬሕ ወራታትከ እግል
ትጌምም እጅትመዕ እተ ትወዴ
እቱ ወክድ፡ ነክድ/ልኢም እንዴ
ገብአከ በደል ትውዕ እብ ክሱስለ
ቀርበ ጌማም ሽቅል ለህለ እግልከ
ረአይ ሂበትመ እት ሽቅልከ ለህለ
እግልከ እህትማም ለልሐብር
አርቡዕ 27 ፌብርዋሪ 2019

ሰበት ገብአ፡ እግል ትተለዩ ለብከ
ለመድ ቱ።
እግል ክሎም ጋሻነ ዕምሮም፡
አማነቶም፡አስሎም፡ዓዳቶም፡ሓለት
እቅትሳዶም ወብዕድ ከልፍያቶም
እበ ኢከስስ እብ ዋጅብ ዶል
እንሰምዖም እብ ትሉሉይ እግል
ለአትቀባብሉነ ላዝም ቱ።ቤጽሐት
እተ ለረይሖም ወለ ለውቆም
ዝያድ ማል እግል ለአፍግሮ ሰበት
ለሐዙ፡ እተይ መአሰሰትከ እበ
ትወቀለት እግል ልዕቤ ወምስሉ
ለኢልትርኤነ ብዕድ ርቤሕ እግል
ንርከብ ገብአነ ምንገብእ እሊ
ለትበሀለ ንውዴ።
ገጽ
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ረመዳን ታይብ

ሰእየት ለኢበትክ ሻብ፡ ሐቴ እግል ትቅለቡ ኢትቀድር

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ሓይሳም ሸባብ ዮም እት ሰፍሐትኩም፡ ሰአየት ለኢበትክ ሻብ

መታክል
ሐያት እግል ልቅለቡ ክም ኢቀድር ለልሐብር ክቱብ እንዴ ጸብጥነ ማጻምኩም
ህሌነ፡ ክል ሻብ ህዬ እትለ ሐያት እት ለትፈናተ ወራታት እቱ እንዴ ትበገሰ
ልሄርር እት ህለ ለእተ ፍሩር ህለ ወራት ዝያድ ብዕድ እግል ለአድምዕ ወልአስምዕ
እተ ሰበት ልሐዜ ወልትቀወሕ ሰሮም ልትዐወቶ እተ ወሰሮምመ ህዬ ምስል ክል
መቅደረቶም ብዕድ ጠባይዕ ክም ፍርህ፡ ርዕብ ወሕውነ ነፍስ ሰበት ጠውሮ እብ
መቅደረቶም እት እንቶም እብ ናዮም ለሀበት ብዕዳም ልትቀደሞ ኣበ ትርእዮም፡
እሊ ሐደስ እሊ እት ብዝሓም ሸባብ ለልትርኤ እት ገብእ፡ አዜ ክም መሰል እለ እት
ዎሮ ደረሳይ ደማነት ኖስ እንዴ ሐግለ ምስል ክል ፍድብናሁ ፍገሪት ሐዋኒ ወእት
ድቁጣት ምክ ለትካረ እግል ንርኤቱ።
ለደረሳይ ምክር እግል ልርከብ ምስል ዎሮት በዐል መቅደረት ልባብ ለወደየ
ድግም ወበዐለ ዕልም ለባበት ወነፍስ ለሀበዩ ቱ በሊስ ወረአይ እግል ንርኤቱ ቅራአት
በኪተት ።
እብ ለሀበት ትትሐጸብ፡እብ ፍንቱይ
“እት መድረሰት እዩስ አነ።”
እዴዬ ማይ ለትሐጸበት መስል፡እግላመ
“ሰኒ አተላሌ እግልዬ።”
ቢሮ እግል እጽበጥ እበ ይእቀድር፡ ሐት“እግል ውላድ ፈስልዬ ኖሼቱ እት
ሐቴ ዶል ዛቱ ለእዴዬ ረጀፋን እት ወዴ
አፍህሞም ቱ ለእውዕል።ለበዝሐው
ልትፈሀመኒ።”
ምኖም ህዬ ምነ አነ እንዴ ሸቄኩዉ
“እንተ ፈዳብ ደረሳይ ምን እንተ
ለእመጽእ ኣቡ ሽቅል-ቤቼ እንዴ ነግለው
እግል ትትረፍ ለልአፈርሀከ ምን አለቡ።
እግል ልሽቀዉ ቀልል እግሎም።”
ፈርሀትከ ጃእዘት ምነ እግል ይእትረፍ
“እት ከም ፈስል ደርስ ህሌከ?”
ምነ ትብል ፍክረት ምነ ለመጸ እግል
“ደረሳይ ዐስር ሐቴ ፈስል አነ።”
ትግበእ ትቀድር። ተዐሊም ናይ ሞት
“ሰነት ሓሪት ማትሪክ እግል ቲዴ ቱ
ወሐዮት እንዴ ወዴካሁ ትርእዩ ለህሌከ
በሀለት ቱ።”
መስለኒ ህለ። እብ እንክርዬ እግል
“አይወ፡ ምናተ ምን አዜ እንዴ
ኢበለካተ ለሐዜ፡ እት ተዐሊምከ ልበእ
አንበትኮ እብ ኩሱስ ማትሪክ ሐስብ እት
ወእት ብዕድ ወራታት ሐያትከ፡ ገበይ
ህሌኮ፡ ሰኒ እትሻቀል ህሌኮ።”
ዐውቴ እግል ትጽበጥ ለትወድዩ ጅህድ፡
“እግል ሚ?”
ብዞሕ ዕረጎ ትከረዮ ለገብአ መታክል
“ከንዶእ ሳክት ኖሼ ቱ።”

“ማትሪክ ዛቱ ምነ እግሉ ደረስከ
ወኬን ለመጽእ ኢኮን፡ክምሰለ ልትአመረኒ፡
እንተ ህዬ ፈዳብ ደረሳይ እንተ።”
“እብ አማን ፈዳብ ደረሳይ አነ።
ድራሰት እብ ሸፋግት ተ ለትትፈሀመኒ፡
እት እምትሓን ላኪን ሰበት እፈርህ
ጃእዘት ናስእ ይአምርኒ።”
“ጃእዘት ሰበት ኢነስአከ፡ ሐዋን
ደረሳይ እንተ በሀለት ኢኮን።”
“ዝያድ መልህያምዬ እት ሐፍዝ፡እት
እምትሓን እብ ኢምልአቼ ለአትሐርቀኒ
ገብአ። ክምሰለ እግለ እቤለከ እግል ውላድ
ፈስልዬ ኖሼ ቱ ለአፍህሞም ምናተ፡እት
ወክድ እምትሓን እግለ አፍህሞም ቱ
ለወዐልኮ ደርስ እትጌጌ። ሌሆም ኖሼ
ለአፍሀምኩዎም ውላድ ፈስልዬ ዝያዳዬ
ንቃጥ ሰኒ ለአመጽኦ።”
“ለምሽክለትከ ሚ ትመስለከ?”
“እብ ክሱሳቱመ እግል እሰአለከ
እንዴ ሐዜኮ አትሱል እትከ ለህሌኮ!”
“ናይከ ወግም እግል ኣምር
ወሐዜኮ።”
“አነ ላተ ለሰበብ እምትሓን ሰበት
ለአፈርሀኒ ቱ እብል፡ሰበቡ እት ወክድ
እምትሓን እብ ከትር ፈርሀት ርሕዬ

እግል ልጋብሀከ ክም ቱ እንዴ ኣመርከ፡
እሊ ክም ተዐዴና ቱ ዕዉታም ለእንገብእ
ወእብ ለዘት ዐውቴ ለንትረየሕ፡ ሰበት
እሊ እንታመ እግል ትትዐወት ክሉ
ለሳድፈከ መጋድእ እግል እትዐደዩ ቱ
ለትብል መዐነውየት ኖስ እንዴ ወዴከ
ሰአየት እንዴ ኢትበትክ ክደም።
እት ዎሮ ጅግረ ክሉ አወላይ እግል
ልፍገር ኢቀድር፡ወእንተ እት ዎሮ ጅግረ
ሰበት ትቀለብከ ሕውነ እቡ እግል ትሽዐር
አለብከ። እት ብዕድ እግልከ ለልአትፋግር
እበ ሔሰት ገበይ እግል ተአድምዕ እቱ
መቅደረት ብከ።
ዕለምእ አስክ ዐውቴ ንሄርር እት
ህሌነ እግል ንጠውረን ለብነ ሐምስ
ንቃጥ ተን ለቤለወን ዶል እንርኤ፦
• አነ ለሔሰ ነፈር አነ።
• አነ ኖሼ እግል ኢደዩ
እቀድር።
• ረቢ ክል ዶል ምስልዬቱ።
• አነ ዕዉት ነፈር አነ።
• ዮም አምዕልዬ ተ።
እለን ሐምስ ንቅጠት እለን ምን
ረዪም ተአቀምተን እት ህሌከ ለቀለየ
ተን፡ እግለን እንዴ ተሌከ እት ወራት
ዶል ትትፈረር እበን ላኪን ከባደተን እበ

እግል ትሽዐር ቱ።
እለን ንቃጥ እለን እብ ዋጅብ
ዶል ነአመቅርሐን፡ እት ገበይ ዐውቴ
እግል ንሄርር ለህለ እግልነ በክት ሰኒ
ወአማን ልትወቀል፡ ምንእነ ለልትሐዜ
ላኪን እማነት ወሰባት እት ርሕነ ሌጠ
ልትሐዜ።
መሰል እግል ንርኤ፡ሐቴ ሐማመት
እግል ርሐ ክም ሐዋኒት ተሐስበ ዐለት፡
ለሰበብ ለሐማመት እት ምግብ ክምኩማት
ደወርህ ማይ ትነብር ሰበት ዐለት ቱ፡
ክምሰለ ደወርህ ለማይ ክርን ፍንቲት
ይዐለት እግለ፡ ለልአከጅለ ጋር ሳደፈየ፡
እት ደንጎበ ለሐማመት ምን ጅንስ
ደወርህ ማይ ክም ኢኮን ተአከደት፡ ህተ
ከፎ ለትመስል ግርም ወጸዐደ ሐማመት
ቤት ተ፡ጅንስየተ ክም ኣመረት ሰኒ
ወአማን ትረይሐት።
ዕለመ ልባብ ጅንስ ኣደሚ
(personality) እት ፈረጎት እግል ልስዴነ
ቀድር ክምሰለ ሐማመት እት ኢጅንስነ
እግል ኢንሀሌ እግል ንአንተብህ እቱ
ሰኒ ቱ ልብሎ። ለራትዕ ሽቅልከ እብ
ዋጅብ ሐቆ ኣመርካሁ፡ ሰኒ ወአማን
ፋርሕ እግል ትግበእ ቱ ወእብ አንፋር
ብዕዳመ ፍቱይ ወሕሹም ትገብእ።
ሸባብ ብዝሓም እት መድረሰቶም ንቃጥ
ውቁል ሰበት ይአምጽአው፡ እት ክለ
ሐያቶም መንፈዐት ለአለቦም እንዴ ገብአ
ልትሰምዖ፡እት ኩልየት ለትኣቴከ ንቅጠት
ሰበት ኢረከብከ፡ እት ብዕደት ምህነት
ለኢተአደምዕ በሀለት ኢኮን፡ ገሌሆም
ደረሰ እት ማትሪክ ሰበት ይሐልፈው
‘ከላስ በጽሐተኒ ሐኪም አውመ መሀንድስ
እግል እግበእ ይእቀድር።”ሰበት ልብሎ
መንበረት ክም መርር እቶም ዳግም።
መምክን ፈዳብ ርያዲ፡ ኬትባይ፡ስያሲ፡
ተሻሻይ፡ መካኒክ ዐስከሪ ወብዕድ እግል
ትግበእመ ትቀድር ምን ለአምር? እት
ሐቴ ምህነት ዶል ፈድብ ለምህነት ሰበት
ትፈትየ ለትወቀለት ደማነት ኖስ እግል
ተሀሌ እግልካቱ። ዕዉታም አንፋር ብዞሕ
ምህናት ምስል እንዴ ጨምረዉ እግል
ልሄሮ እቡ ለከርዖም አለቡ። እት እስወ
ምህነት እግል ተአድምዕ ክም ቀድር
እግል ተኣምር ተሐዜ? እተ ለህሌከ እተ
ምህነት እግል ተአድምዕ እብ ነሳሐት
ከድም እብ ሀለዮትከ ዐውቴከ እኩድ ቱ፡
ክል ሽቅል ህዬ ምነ ትድሁር ለንሐስቡ
ክም ከረ መንድፋይ አስእኖታት አስክ
ለትወቀለ ሽቅል ለእንብሉ ክሎም ምን
ሕድ ለኢልሐይሶ ምህናት ቶም፡ እግልሚ
ለሀይከ እት ለሀይ ሰበት ልትሐገዝ
ወእተይ ሰበት ለሀይብ። ሰበት እሊ እብለ
ምህነትከ እት ምጅተመዕ ተአሲር እግል
ቲዴ ለከርዐከ ጋር ክም አለቡ ኣምር።

ለእሙር ፍሎፊስ ኤመርሴን፡ “ዎሮት
ነፈር ለሔሰ ክቱብ ዶል ለአፈሬ፡ ለሔሰ
ተዐሊም ዲኒ ዶል ለሀይብ፡ አውመ ምን
ጎሩ ለሔሰ ሸረክ ዐንጻይ ዶል ተክል፡
ቤቱ እብ ለብዕመ ለትነደቀት ትግበእ
አዳም አስክ ቤቱ ቱ ለልውሕዝ”ብህል
ዐለ። ለአግደ ሽከረት እለ ታመት ሕስበት
እለ እብ ትሉሉይ እት ምህነትከ ወርሕከ
አትሓያስ ውድየት ቱ። ዐውል ለአለበ
ምህነት ክም አለቡ እግል ትኣምር ህለ
እግልከ፡ስራይ ለኢልዳሌ ምኑ ቀጠፍመ
ክም አለቡ ኣምር፡ ሰበት እሊ መቅደረት
ወመውህበት ፍንቲት ለአለቡ ነፈርመ
ክም ይህለ እግል ትኣምር ብከ ለትአሰምዕ
ተ።
ናይ ለበዝሐነ አንፋር ምሽክለት፡ እት
አፍገሮት ኤታን ሽቅልነ ወአትመሞት
ወራትነ ወክድ እንዴ ሀብናሁ እብ
ተአስታህል ሰበት ኢንትፈረር እቱ
ሌጣቱ።
እት ቅዋት ድፈዕ ኤረትርየ ምስልዬ
እግል ሰኖታት ብዞሕ ለከድመ ሻብ
እብ ሰበብ ሕማም ለትሳርሐ ዐለ።
ግረ መትሳርሖቱ እትሚ ሽቅል እግል
ልትፈረር ክም ቱ እጉምዬ ዐለ፡ ሐቆ
ገሌ አውርሐት እት ሱግ ዶል ትወጀሀነ
ምስሉ ሰለስ እግር ለበ ዐጀለት እበ ሽቅል
ንሐር እት ሸቄ ጸንሔኒ፡ ሐቆ ወክድ ህዬ
ሰለስ እግር ለበ ዐረብየት ንኢሽ ላምብሬተ
እንዴ አጀረ እት ሸቄ ጸንሔኒ፡ ግራ ገሌ
ወክድ ህዬ ሐቴ ማይ ለትመስል ዐረብየት
እጃር ታክሲ እት ሰውግ ጸንሔኒ፡ ግረ
እለ ኢነት እለ ህዬ ሰበት ዐጅቤኒ ሽዑርዬ
ሰበት ተምተመ መሰል ሰኔት ናይ ሸባብ
ዕጽምት ክም ቱ ደገምኮ እግሉ። “ዮም
እለ ዐረብየት እጃር እለ እንዴ አጀርከ
ሸቄ እበ ህሌከ፡ ኬን ወእንሰር እንዴ
ኢትብል ምነ ሸቄከ እበ ምንገብእ ሐቆ
ሰኖታት ሕዱድ ለሔሰት ዐረብየት እጃር
ኖስ እግል ትምለክ ክምቱ እኩድ አነ”
እቤሉ።
እትሊ ዘበን እሊ ሸባብ እግል ልረይሖ
ለቀድሮ ብዞሕ ምህናት ህለ፡ምናተ ሸባብ
ዝያድ ለገብአ ነፈር እት ድቁጣት
ነፍስያት ኣትያም ክም ህለው ዕለመእ
ለሐብሮ ህለው፡ለአግደ ሰበብ ለእቡ
ልትደሐሮ መጃል እቡ
ሽቅል ሰበት ኢረክቦ ቱ።
ደክቶር
ኖርማን
ቪንሴንት ፔል፡ “እት
እምትሓን ማትሪክ እብ
ጌማም ሰማንየ ወክልኤ
ምእታይት ራትዕ በሊስ
ለረክበ ሻብ አምር፡
ለደረሳይ እት ለገብአት
ናይ ዓፍየት ኩልየት እንዴ

አተ መጃል ዓፍየት እግል ልድረስ በክት
ሰበት ኢረክበ፡ እብ ገሀይ ነብረ እንዴ
ኢበልዕ ሳምን ወደ፡ምን መስከቡመ
ኢፈግረ፡ ዮም ላኪን ለሻብ ናይ እብረት
ስሪንገት እት ለአፈሬ ምን ብዝሓም
ደካትረ ለትትወቀል ማህየት ነስእ ህለ፡
ምናተ እበ ምህነቱ ርዩሕ ኢኮን” ቤለ።
እምትሓን በሀለት ዎሮት
ደረሳይ እት ናይ እምትሓን ወረቀት
ለትዳለ አስእለት፡ ከራስ አውመ ክታብ
እንዴ ኢገንሕ ምን ረአሱ እንዴ ትዘከረ
እግል ልብለስ ቀድር መኢፋሉ እግል
ንጌምም እቡ ለእንቀድር በሰር ቱ።
ለእንፈትየ ሓጀት፡ምነ እንፈትዩ ነፈር
እንደርሰ።ዎሮት ደረሳይ እት መደርሱ
ለገብአት ሕሽመት አውመ ፍቲ ሐቆ
አለቡ፡ እበ መደርስ ለልትሀየቡ ደርስ እግል
ልታብዑ አውመ እግል ልአህተምም እቡ
ኢቀድር። እምበል እሊመ ለደረሳይ እግለ
ጅንስለ ተዐሊም እግል ልፍተዩ አትናያት
ወሰደይት ኢረክበ እቱ ምንገብእ ተቅዪር
እግል ለአምጽ እቱ ኢቀድር።
እምበል እሊመ ዎሮት ደረሳይ እት
መድረሰት ሕውነ ወፍገሪት ድህርት
እግል ልሰጅል ለጀብሩ ምን ዋልዴኑ
ራትዕ ለገብአ ጠባይዕ ዶል ኢወርስ፡ምኩ
ለትመዛዘነ ነብረ ፕሮቲን ወአሚኖ አሲድ
ዶል ነቅስ ምኑ ገሌ ምነ ሰበብ ገብእ
እግሉ።
እት እምትሓን ለሔሰት ፍገሪት
እግል ትሰጅል፡ ለትወቀለት መቅደረት
መትዘካር እግል ለሀሌ እግልከ አሳሲ ቱ።
እት ረአስ መትዘካርመ ሓጃት ፍጥነትመ
ምህም ቱ። ለአከ ጋር ላኪን ለደረሰ
ሸባብ እግለ እምትሓን ክም ቅርሲስ
ርእየቱ ወፍርሀት ምኑ ቱ።
እት ሐያት ለልትዐወቶ ለእት
ድራሰቶም ፈዳብያም ለገብአው ደረሰ
ሌጠ ቶም እንዴ እንቤ እግል ንንስኡ
ወንእመን እቡ አለብነ፡ ምነ ዐለምነ
ለአፍሬቶም እሙራም ወለልአትዐጅብ
ምህዞ ለመሀዘ ቶማስ ኤዲሴን ምን
ሳልሳይ ፈስል እንዴ ኢልሐልፍ ቱ እዲነ
ለአትሀደገ።
ምን እሊ እንዴ አስለፍነ ለሰሜናሁ
አምሳል እንዴ ትበገስነ ዎሮት ነፈር
እንዴ አምነዩ ወፈተዩ ለልትፈረር እቱ
ሽቅል ዝያድለ ብዕዳም ለልትጸቦረ
እግሉ ዐውቴ ዕዉት ገብእ። ሰበት እሊ
ዎሮት እሙር ሀደፍ እንዴ ጸበጥከ እግል
ትትበገስ ህለ እግልከ፡ እሊ ህዬ እግል
ናይ ኖስከ መቅደረት ወጠባይዕከ ለበድል
ወገበይ ለልሐብር እግል ልግበእ ቱ።
ሀደፍከ እግል ትብጸሕ ናይ ኖስከ ጅህድ
ወተማሪን ውዴ፡ለትአምን እቡ ሀደፍ
እንዴ ሐጥርከ እተዩ፡ እሊ ዶል ወዴ ህዬ
ደማነት ኖስከ እተ ትወቀለት ደረጀተ
እንዴ በጽሐት ለከርዐ ጋር እግል ለሀሌ
ኢኮን።ሰበት እሊ ዕዉት ለልትበሀል
ለልትሐለም ነፈር እንዴ ኢገብእ፡ሰአየት
ለኢበትክ ሻብ ቱ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሐቴ ደክቶረት ለሓኬተ ድግም...
ለእናስ እት ቀደም ክሉ እብ
ነፍሱ ወእብ ረአዩ እት ልትፋወሽ
እተ ምግብለ ዓይለቱ ትገሰ፡ እሲቱ
ረአየ እግል ተሀብ እት ጃርብ
ገሌታይ ተሃጌት፡ ህቱ ህዬ እተ ዶሉ
“ሚ መግለል ቱ እሊ ህዬ!?” ቤለ፡
ወዲባመ ኢበጥረ፡ ክል ዶል ገበይለ
ፍክረ ለተአትሓይስ እበ ገበይ እት
ለአትአምረ እብ ትሉሉይ ወእምበል
ሕላሌ ለወደዮም ጀርቤታት እት
ሸሬሕ አተላለ። ለአጀኒት እለ
ረደት ፍዕል አቡሆም ልቦም ሰበት
ከረው እተ፡ ምስል መደት ረያም
ዋልዳይቶም ሐቴ ግልት ክምተ
እት ትትረአዮም መጽአት፡ እብሊ
ሰበብ ዎሮቶመ ለደ’ምነ ወእት
ረአየ ለለአተንክብ ትሰእነ። ከህተ
ለትብለ እግል ቲበል ወእግል
ትምከር ወእበ ትትረአየ እግለ
ቤተ ወዕያለ እግል ትምራሕ
ቅድረት ሰአነት፡ እሊ ህዬ ህተ እብ
ዕን ውላደ ክመ አቡሆም ምዕል
ምዕል ለልብላተ ሐቴ “ግልት”
ቀሺመት ወበዐል ኢሴመ ሰበት
ነስአዋ ቱ። እሊ መስል ተየልል
እብ ለትፈናተ ሕብሩ ምን ዶል
እት ዶል ልትደጋገም፡ ዶል
ሐቴ ህተ ሰኒ ሐምቀት ሰበት ተ
ከደንመ ፈግረት ምን ገብእ፡ እት
ሕማየት ናይለ ወድ 10 ሰነት ላቱ

ጀኔታየ ክም ትትሐገዝ ለአተርኤ፡
ወሐቴ ዶልመ ህተ አጀኒተ
ቀልጠው ምን ገብእ እብ ክፎ
ክም ተአረትዖም ወትመክሮም
ክም ኢተአምር ልትሀደግ፡ እሊ
ህዬ ክል ዶል ጀህረን እት ቀደምለ
ውላደ ለትትበሀሉ ህገጊት ሰበት
ቱ፡ ለውላደ ህዬ ምስለ ንእሾም
አክል ሕድ ሰበት መስል እቶም፡
እሞም ሐበት ሕሽመት ለትወጅበ
ክም ኢኮን ትትረአዮም።
ከእሊ ክም እነ መስል ጋራት፡
ገድም ናይ ዎሮት ሰኒ ምህም ላቱ
ክፋል ምነ ርካንለ ዓይለት ገብእ፡
እብለ ሰበብ ለእስረት ተዋዝነ
እንዴ ትደለለ ምስተቅበለ ልግበእ
መተርብየትለ አጀኒተ እት ክልኤ
ገብእ፡ ከክም እሊ መስል ከራብ
እምበል ሸክ ለዕይለት መርበየ
ክም ተአበዴ ወእብ አዪ እትጃህ
ወአስክ አየ ተአሴርር ክም ህሌት
ክም ኢተአምር ወድየ።
ከእናስ
ወእሲት
ተሐይስ
ተሐምቅ እተ ልብሎ እቱ አውመ
ሕድ እተ መክሮ እቱ አውካድ፡
ክል ዶል በይኖም ወውላዶም
ክም ኢሰምዕዎው ወኢልርእዎም
እግል ልግቦኦ ብእቶም። ወእት
ቀደም ውላዶም ህዬ ሕድ እግል
ለአሕትርሞ ወለሐሽሞ ወጅብ።

በሀል

• ዘመናይት ሐርብ በህለት ዐዶከ እንተ እግል ትቅተሉ ሕኔት
ርሕከ ተአትዕብ ወእት ጅርሰት ትትከሬ፡ ለጋር ህቱ ኖሱ ክም ለአተምሙ
ውርሑ ህቱ እብ ኖሱ ክም ቀትለ ዶል ትወዴ ተ።
• ሐየት ምስል ውላዱ እት ልተልሄ፡ ዶል ለውሌዳዩ ነክሹዩተ
መጥጥ ክም ሀለ ለአተምስል፡ እሊ ህዬ እግለ ውሌዳዩ ድቁብ ክም ቱ
እግል ለአተሽዕሩ ወእግል ልሸጅዑ ምን ሐዛ ቱ ።
• እት ዕልም ነፍስ እንተ መሕገዝ ዲብለ እግል ለአትምመከ ለብእቱ
ነፈር አለብከ፡ ምናተ እንተ ክመ እለ ህሌከ እግል ልትከበተከ ለቀድር
ነፈር እቱ ሕጉዝ እንተ።
• እብ ክሱስከ ለልትበሀል ክሉ-ረአስከ ባል ኢተሀቡ፡ ርሕከ አክልከ
ለለአምረ ይሀለ፡ ወምን ቂመት ነፍስከ ኢተአንቅስ፡ ምስጢር ፈሽል ህዬ
እንተ ክሎም እተ ድዋራትከ ለህለው እግል ተአርዴ ዶል ትዋጥን ቱ።

ዝበድ
ዘዖታት

አነ ቃዲ ይአነ፡ ወምን ቃኑንመ ሐቴ እለ አምር አለብዬ፡
ምናተ ሸክ ለይእወዴ እቱ ዎሮት ጋር ሀለ፡ ህቱ ህዬ፣ “ዛልም
ወልእቤ ወልፍቴ፡ ሐቴ ምዕል ህሌት ላዝም
ሖፈትለ ዝልሙ ህቱ ኖሱ እግል
ልምሐጻ ቱ።

ተበሰም
ዎሮት ነፈር እግል መለሀዩ
ክምእነ
እት
ልብል
ትሰእለዩ፥ ጠሊት ጃህለት
ወጠሊት ዕልምት እብ
ሚ ልትፈናትየ? ቤለዩ።
ለመልሀዩ ህዬ፣ ጠሊት
ጃህለት እብ ሂጋ ዐረቢ
ማእ (ማይ) ትብል እት
ህሌት፡ ጠሊት ዕልምት
ህዬ H2O ትብል ቤለዩ።

ሐቴ ዕምረ እት ስሳታት ለሀለ
እሲት ምስል ወድ ሰላሳታት ላቱ
ወልደ አቴት እቼ!.. ለወልደ
ብዞሕ እንትባህ ክም ለሀይበ ልብ
ከሬኮ እቱ፡ እበ እዴሀ ጸብጠ
ወእግለ ብላየ ለአትሳኔ እለ
ወማይ ወነብረ መጠየ.....
ለናይ ዓፍየት ምሽክለተ
ሚ ክምተ ክም ትሰአልኮ...
ወፍሑሳት እግል ልግበእ እለ
አምር ክም ሀብኮ፡ ለተሰሩፋተ
እት እሰአል ተሀይበኒቱ ለዐለት
በሊስ ብዞሕ ልብዬ ሰበት ኢከረዩ፡
ምን ሓለት ዐቅለ ትሰአልክዎ፡
ከክምእነ ቤሌኒ፣
ምን ትወለደት ለዐቅለ ናቅስ
እት እንቱ ውልድት ተ።
አናመ ምን እሊ ወኬን እግል
ኣምር ሰበት ትሸነህኮ እንዴ
አትሌኮ፣ ክምን ራዕየ? እት
እብል ትሰአልክዎ።
አነ ኖሼ እራዕየ ቤሌኒ።
እብ አማን በል! እንዴ እቤሉ፡
ከምን ሐዲስ፡ ነዳፈት ገሮበ
ወበለልሊተ ህዬ? እቤሉ። አዜመ
ለማጽእ እበ ዐለ ወልደ
እሊ አነ ኖሼ ሐማም ኣትየ ረቢ ምን እለ ትመስል ልነጄኩም
- ወበለሊተ እንዴ አምጸእኮ እለ
ከአስክ ተአከልስ እትጸበረ፡ ወእተ
ዶላብ ለሀለ በለሊታመ ኖሼ
ዓጽፉ ወእረትቡ፡ ወለረስሐት
ምኑመ ሐጽበ ወምን ለበብስ
ለነቅሰት እት ዛቤ እለ!
አፎ ካዳሚት ይአምጸእከ
እለ?! እቤሉ። ህቱ ህዬ ተበሰም
ዲብ ልብል
እምዬ ዋልዳይቼተ ማሚ?
ሐሬ ህተ ክመ እተ ጀኔታይ
ለዐልቀት ሰኒ መስኪነት ተ፡ እለ
ትገበእኮ ሰበት ኢትብል ምን
ኣመረ ለሸቃሊት እግል ኢትእዘየ
እፈርህ እተ)።
እሊ ወክድ እሊ ለሂጋሁ
ሰኒ አትፈከረተኒ ወላማ እግል
እሙ ለቡቱ ረደ ዋልዳይ እተ
ክምሰልሀ፡ ከም ሐዲስ ከምእነ
እቤሉ፣ እንተ ህዬ ሃዲ እንተ
ሚኢፋልከ? ክም እቤሉ ህቱ
ህዬ፦
አሆ ሃዲ አነ አልሐምዱ ልላህ
ወአጅኒትመ ዋልድ ህሌኮ።
ከእለ ምን ገብእ እግል እምከ
ለእሲትካተ ትራዕየ ለህሌት

እቤሉ። ህቱ ህዬ፣
ህታመ እለ ግስርት ሐቴመ
አለቡ፡ ነብረ ተአዳሌ እለ፡
ወእብሊ አናመ ለእሲቼ እግል
ትስደየ እንዴ እቤ ሸቃሊት
እምጹእ እለ አነ፡ ምናተ አነ
ክልዶል ላዝም ምስለ እግል
እብለዕ ብእቼ፡ እሊ ህዬ ሱከሪ
ሰበት በ ሕሳብዬ እግል ኢዴ እለ
ምን ሐዜኮ ቱ!
ሰኒ ትፈከርኮ ወአናቤዕዬ
እግል
ኢልትቃጠር
ምንዬ
ትመለክኮ እቱ! ከእብ ሕን
ሕውሪርዬ አዜመ ለጬብዓት
እሙ ምን አቅመትኮ፡ ጉሙም
ወነዚፍ እት እንቱ ክም ርኤክዎ፣
ወለአጫፍረ ህዬ እቢሉ፡
ህቱ ህዬ አነ ኖሼ እጋምሙ
ወአሓጭሩ እለ ደክቶረት፡ ህተ
ክም እለ እለ ትርእየ ህሌኪ ሰኒ
መስኪነት ተ ቤሌኒ!
አዜመ ለእሲት አስከ ወልደ
እንዴ አቅመተት፣ ምዶል በጣጥስ
እግል ትትዛቤ እግልዬ ቱ? ቴለቱ።
ህቱ ህዬ አብሽርኪ ይመ፡ ዶል
ለእተ ዱካን እንበጼሕተ እግል
እንሱኡ እግልኪቱ ዶል ቤለየ፡
ህተ ህዬ ምን ክትር ፈርሐት
ክመ እተ ጀኔታይ ለንኡሽ እግል
ትሳረር እት ተሐዜ፡ አዜ..አዜ
አዜታይ ትትዛበዩ እግልዬ ቴለ
ቱ። አዜመ ለጀነ አስክዬ እንዴ
ትወለበ፣ ዶል ለህተ ፋርሐት እት
እንተ እርእያተ አነ ምን ቅያስ
ወለዐል እፈሬሕ..ለፈርሐተ ምን
ፈርሐት ዕያልዬ ወለዐል ትገብእ
እግልዬ ቤሌኒ።
አናመ ልሂጋሁ ክም አሰረት
ምስልዬ
እግል
ኢልፍሀም
እተ ደፍተር እከትብ ለህሌኮ
አተምሰልኮ! ወዲብለ ገፍተርዬ
ተሐት ደነንኮ ወሸራቀቅኮ። ምን
ሐዲስ ዲቡ እንዴ ትወለብኮ
እምበሌከ ህዬ ምን በ? እት
እብል ትሰአልክዎ።
አነ ሌጣቱ አነ ውላደ፡ እሊ
ህዬ አቡዬ እዬ ክም ወልደት
ለሓለተ ክም ረኣቱ መስለኒ ሐቆ
ሸሀር ሐድገየ
ከእለ ምን ገብእ አቡከ ዓቤከ?
እቤሉ..
ህቱ ህዬ ኢፋሉ፡ አቦቼ
ዑቢቼተ ወእግላመ ህተ ትራዕየ
ዐለት፡ ወሐር ረሕመት ረቢ

ጠዓሞ

እብኒ ሲናእ ለልትበሀል ለእሙር ዓልም ወሐኪም እተ ነብር እቱ
ዐለ ወቅት፡ ዎሮት ወድ አሚር ሐመ፡ ከለጀነ እግል ልሳሬ እንዴ ቤለው
ትላከዉ፡ እብኒ ሲናእ እተ ሕሙም እንዴ አተ ለለአትሐዝዩ ፍሑሳት ክም
ወደ እሉ፡ ምን ሕማም ሐቴመ ኢረክበ እቱ። ከእዴሁ እት ሐቴ ምነ አስራር
እዴሁ እንዴ ጨቅመየ አሳሚ ናይለ እተ መዲነት ለልትረከበ ድዋራት እብ
ሐት-ሐቴ ሳመ እሉ፡ ከስም ናይ ዎሮት ሐይ ናይለ መዲነት ዶል በጽሐ
ህንዳገትለ ልቡ እት ዘይድ ረአየ። እብኒ ሲናእ አዜመ አስማይለ አብያት
ለእተ ድዋር ለሀይ ልትረከበ እብ ሐት-ሐቴ ሳመ እሉ፡ ከዶል ለዲብ
ስም ዐድ ዎሮት በጽሓተ ለህንዳገትለ ልቡ አዜመ እት ዘይድ ምን ረአየ፡
እተ ዶል ለሀ እሊ ፈዳብ ሐኪም አሳሚለ ዐድ እብ ዎርዎሮት ሳማ እሉ፡
ለአሚር ህዬ ዶል ለእት ስም ሐቴ ድንግል ወለትለ ዐድ በጽሓተ ለሀንዳገቱ
አዜመ ሰኒ ወአማን ምን ዛየደት፡ እብኒ ሲናእ ክርንቱ እንዴ ወቀለ፣ የሀው
የሀው፡ እሊ ጀናኩም ፍላነት ወለት ዐድ ፍላን እለ ህደው እሉ..ስራዩ ጎረ
ሌጠ ሀለ ቤለዮም!!!
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ትርከብ አነ ወድ ዐስር ሰነት
እት አነ ትረሐመት!
እት ወቅት ሕማምከ እምከ
ሩዒትካተ አውመ ሐቴ ምዕል
እንትባሀ ለወዴት እትከ ተአምር?
አውመ ምን ፈርሐትከ ፋርሐት
ወምን እኪትከ ማጠት ተ? ክም
እቤሉ።
ህቱ ህዬ፣ ደክቶረት፣ እምዬ
ሰኒ መስኪነት ተ፡ ወምን ወድ
ዐስር ሰነት ገብአኮ አነ ሌጣ
ቱ ለተሐት ወለዐል እብል እበ
ወእፍርህ እተ ወእራዕየ
ሐቆ እለ ለደወ ከተብኮ
እሉ ወለእበ ለሀይባቱ ገበይ
ሸረሕኮ እሉ ወምነ ሓለት እበ
ዎሮ እንክር ሰኒ ተአሰፍኮ ወእበ
ካልእ እበ ጀነ እግል ዋልዳይቱ
ለወድዩ ምዋዲት ሰኒ ትበሰጥኮ።
ህቱመ ሐቆ እለ እግል እሙ
ክመ ንኡሻይ እበ እዴሀ ዲብ
ቴትየ፣ የለ አስክለ ድካን ቤለየ..
ህተ ህዬ ኢፋሉ መከ ኒጊስ
ቴለቱ!..ተፈከርኮ! ከመከ እብ
ሚ ትገዪሰ? እቤለ፡ እት ጥያረት
እግል እጸዐንቱ ቴለተኒ? አስክ
መከ እግል ትንሰኣቱ! እቤሉ።
ህቱ ህዬ ሰኒ እበ ጠለብ
እሙ ሰኑ ርዩሕ ዲብ እንቱ ሰኒ
እነስአ
ዐጃይብ ዕምረት ወሐጅ
ረቢ ኢልትሰአለ ምኖም፡ ከእንተ
አዜ እግልሚ ርሕከ ተአትዕብ
ወትትጀረስ
ምስለ
ህሌከ?
እቤሉ።
ህቱ ህዬ ምን ኣመረ ዲቡ
ክም ነሰእክወ ለትፈረሐ ፈርሐት
ለአጅረ ምነ እበይንዬ ለእገይሰ
ዕምረት ወለዐል ገብእ እግልዬ
ሐቆ እለ ለጀነ ምስለ እሙ ምነ
ዕያደት ፈግረው። አነ ህዬ ላባብ
ደብአኮ እቼ ወእግለ ምመርደት
ቅሩብ እግል ዓርፍ ሐዜ ህሌኮ
እንዴ እቤለ እተ መክተብዬ
ድብእት እት አነ ምን ክለ ከብጄ
በኬኮ። ሰበቡ እሊ ክሉ ህተ
እም እንዴ ኢትገብእ እሉቱ..
ህተ ዐምሰቱ ወወልደቱ ምናተ..
ይዓቤቱ፡ ወሐቴመ ላሊ ጀላቡ
ኢተርሀት፡ ወይዐልመቱ፡ ወምን
መጢጠ ቱ ኢመጠት፡ ወምን
ብካዩ ኢበኬት፡ ወእብ ፈርሀት
እቱ ሳካብ ኢሰእነት፡ ወ..ወ..!
ወምስል እሊ ክሉ..አክል እሊ
ረደ ዋልዳይት...! ሕነ ህዬ እግለ
ዑፉያት እማትነ ሐበቲትመ ምን
እሊ ህቱ እግል እለ ዕዝርት
ላተ እሙ ለወደዩ እግል ኒዴ
እለን ቱ ገብእ? ከምን ኣመረ
ልብ ረደ ዋልዴን ለአለቡ ምነ
ስካቡ ምን ተአትሐሶሴ እንዴ
እቤ እባቱ እግል እንሸረ አማነት
ትግበእ እቼ እቤ ከእነሽረ ህሌኮ።
ከየለ እንቱምመ አጅር ርከቦ።

መዕሉመት
ጭፍር ረያም ዘረ እዴ ምን
ክሎም ብዕዳም አጫፍር እብ ሸፋግ
በቅል እት ሀለ፡ ናይ መሽሀዲት
ህዬ ለደንገራ ቱ።
ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ምን ቄርአት
አወል ሰላም እግል ኢበል
ሐዜ ምኑ እንዴ አትሌኮ፡ አነ
ኬትባይ ተማሲል እግል እግበእ
እድዔ ወብዞሕ ቅሰሰ ብዬ ምናተ
ተምሲል ከፎ ልትከተብ ይአምር ፡
ከ ሓይሳም መዳልየት እለ ሰፍሐት
ተዐብኩም እንዴ ኢተዐልቦ ገበይ
ክታበት ተምሲል እብ ፍዕል
በሀለት ለትከተበት ተምሲልየት
ምን ብኩም አውመ እንዴ
ከተብኩም ምን ቀደሞ እግልዬ
ሰኒ ዐለ ወሰአየትቼ ዐባይተ።
ዑስማን እድሪስ
ምን ደዋይሕ ከረን
በሊስ፦ ሓይስ ዑስማን ተምሲል
ልትበሀል እት ሀለ ብዞሕ ቱ ሚ
ጅንስ ተምሲል ተሐዜ ክም ህሌከ
ሰበት ይሐደድከ እግልነ ፡ እለ
ለተሌ መስርሕየት አው እስቴጅ
ድራመ ንርኤ ።
አርእሰ፦ “ቅራር ሃርእ”
ጅንሰ፡ መስርሕየት
ቀቢለተ፦ አጥዓሚቶ
ተውድሕ፦ እት ሐጹር ፍዕል

ወእብ ግንፈአ ጣርዐት እትከ
ይህሌት፡ እንዴ ኢተአደናግብ
እተ መውዱዕከ እቴ x ወw
ሳምዓሙ ይሕነ ወኢሀለ
ስራጅ = ጌምያይትከ እሲት
ኢትግበእ ከመ ልትበሀል፡ ለህግየ
እለ ለእሲት አትባሸረተኒተ ምስለ
ረአሰ ቡን። “ምን አል ሸጣረ
አሕሰን አልበሳረ” ቴለተኒ፡ ከበሰሮ
ወዴቱ ምንዬ ለሀገጊ፡ እንዲኮን
አናዲ ቀረድጄ ብዕድቱ። ለሕሳት
ወለመዐር ህዬ እንተ ተንተን
ምነን ።
መዲን = ስራጅ ለአምጼከ
አስእለነ አዳም ብዕድመ ልጸበር
ለሀሌ
ስራጅ = መልሀይ አነ እለ
ንህብዬ ለአክያረ እምጹእ እከ ህሌኮ
ግረ እለ ትሸንከል ኢመስሊ
መዲን = ሰበብ፡ ደሐነ ሚቱ?
ስራጅ = ህተ ወአግዓት እንዴ
ትፋሀመው፡ ሀተ መዐር ትወዴ

ለአገርም እቶም(ገይስ)
ጅምዕ = ሰኒ ምያም ሰብ ኬር፡
በኪት ምስልኩም ለአትጻቤሕ፡
እሊ ተዴዕ ወከብደት ወለበክ
ወወርከት ወወሪድ፡ ለድሙኩም
ለሽቅሉ ኢልትረሰዕ ገለዐልቡ እዬ
እግሉ እምጽቱ ህሌኮ።
መዲን = ተማም፡ ለጠሊት
ሕኔት ትረፍዕየ አፎ እብ እገረ
ኢመጸኪ እበ፡ ሚተርፈት ምነ
እምበል አቅርን ወሸካኒ(እብ ክርን
ድህርት) ያጀመዐ እምበል ሐወስስ፡
መዐር ወስገ ግሩሽ ለሀይብ አለቡ
ደሐን አክየር አልማል ፊልበጥን።
አዜ ለመውድዕኪ ሚቱ አብ
ሐጪሩ?
ጅምዕ = አነ ድሙታይ ብዬ።
ወዐነጺት ዐፍሽዬ ክሉ ከደን
ደንከዩ ክም እሊ ድሙኩም
እግል ልግበእ እግልዬ ሐዜ ህሌኮ፡
ድሙኩም በይሖት ቀትል ቤለው
ማሽአላህ።
መዲን = ድሙኪ ዐነጺት
ኢቃትል?

ንዊዳይ ላቱ ፍዛነ ልግበእ፡ ነሐርዱ
ወዐንጻይ አስትራልየ ቲጊስ፡ አዜ
እሊ ስገ ኢልመሽምሽ አካን እሳት
ወእለን ህዬ መከየሪ ተን ደሐን
ወዐሎ።
መዲን = (ግሩሻቱ እት
ለዕድድ) በገሲ በስ ደሐን ወዐሊ
(ኪስ ስጋሁ እንዴ ረፍዐ ፈግር)
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ወ ምን በረ ሐጹር ህግየ።
ገበይ ክታበት ተምሲልየት
ክእነ ለተሌ ተ አብሽርከ ንየትከ
እት ፍዕል በድለ

ቅራር ሃርእ

መዲን = (እት እስቴጅ ግሱይ
እት እንቱ ልትርኤ)
ስራጅ = ሰላም ወዐሌኩም
መዲን = ዐሌኩም ወሰላም
ቀደም በል እብለ ገሴ ደሐንቱ
አስቡሕ ምን አግወሕከ?
ስራጅ = ደሐንቱ ወደሐን
ኢኮን እለ እድግትከ አርሐመተኒ
ምሴ ወፈጅር እብለ እት ሐልፍ
እትስዕል፡ አዜ እለን መዐራት
ተን ወእለን ዜድ ስምስም እግል
ግንፈእ ሐቴ እብ ሐቴተን ቤለው
፡ኢንፍሎንዛ ww ለልትበሀል
ማጽእ ሀለ ቤለው ሰዐነ ወትሰለምነ
፡አወል ለአዱግ ወሐር ለልጽዖኑ
እቶም ልትለከፍ ወሸክል ቀይር ከ
ኢንፍሎንዛ xx እሖዕ ወተናን።
እለ ሳምዕ ከፎ ኢለአገውሕ?
መዲን = ዮም ህዬ ሐኪም
ገብአከ ፡ እድግቼ ግንፈእ አለበ

ወህቱ በልዕ ፡ኩሉ ረአሱ ወስ
ኢትብሉ ወእግልዬ እብ ንከሽ
መንፌት ወዴተኒ፡ አነ ወአጀኒቼ
ወደወርህዬ ቤት አትዐቀበተነ
ምንኮርተ።
መዲን =
(እት ልሰሐቅ)
እንተ እምበል እብ ደነብሩ
ነፍር ብዕድ ኢተውብ? ደወርህ
ንህብ(2)!! እሊ ቀሊል ቱ ስራዩ።
አወል ህቶም እትፋቅ ዋድያም
እትከ ሀለው፡ ህግየ ቦም ለእበ
ልትፋሀሞ ህተ ህዬ ፡ “አል አግዐ”
ትትበሀል።
ስራጅ = (ናይ መፋጅአት)
ኣኣኣ! ሰዐነ ወትሰለምነ ዮም ህዬ
ህግየ አግዓት እግል እድረስ?
መዲን = (ሺሽሽሽ!) ወእንተ
እለ ህግየ እግል ትድረስ 10000
አላፍ!
ስራጅ = (እንዴ ትነፈዘ ) በይ
ምክር አንስ እለ ቀላላተ። እንተ
ህዬ ሐቴ ኢተአምር፡ አነ አግዓት
እግል ተሀውን ምንዬ ወንህብዬ
እግል ትሰክር እግልዬ እመጸከ
ወእንተ ምን ኑዕየት አል አግዓት
እግል ቲዴኒ ያ ገልገል ዋሕድ፡
እሎም ለሪገት ህለው ህዬ ረቢ

ጅምዕ = አበደን! ዶል-ዶል
እት እሰክብ ወህቱ እተ ረአሽዬ
እት እንቱ፡ ለዐንጻይ ግሬጥጬ
ትነስእ፡ አጽፋርዬ ትጋምም፡ ቅሩብ
ህሌት መጥሐን እንዴ አስፈለት
እግል ትድቀቅ ወህቱ
ስፋል
እግል ልጽበጥ እግለ
መዲን = በርዱ መውዱዕ
አተፋህም። ድሙ ምን ቀቢለት
አል ህመምቱ። ሰበት እሊ ምስል
ህመም ተፋህም ለአተሐዜ ሀለ።
ጅምዕ = ወለቱዬ! ህመም
ከፎ? ሽፍርዬ እንዴ አተ ኢኮን
እታመ ከደን እድሑንዬ ይሀለ፡
አጣልዬ ከለሰ
መዲን = ላእ፡ እንቲ ነዊድ
ሕርድ ተአብሊ ወእተ ባከ ቤትኪ
ልክፍ ተአቢሉ፡ ህመም እግል
ልብለዕ መጽእ ወድሙ አብዕቡ
ህመም ልትከበት ወምክሩ ነስእ፡
አመ ቀቢለት አል ዐንጻይ. . .
ካንጋሩ ሰበት ገአት፡ ምን እሊ
አርድ
ኦስትራልየ
ትገይስ።
እንቲ ወዐንጻይ ክልኤ ገበይ።
ግሬጥኪ እግልኪ ወአጽፋርኪ እት
እገርኪ!
ጅምዕ = ኬር ልግበእ እተ
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(እት ልትናተሕ መጽእ)
የሀው
ሪገትኩም
እንዴ
ጸበጥኩም እተው፡ ወሐር ህዬ
እሊ ንዋይ ልትናቄ ወእሊ ሰቀቅለ
ሔሳስ እት እደይኩም ልብዬ ረድዩ
ይሀለ። ወእግላመ ክያረት ጃእዝ
ኢኮን። (እብ ክርን ድህርት) ማል
ማል ግሩሽ ባልሖ።
ስራጅ = ስመዕ እንተ ግሬ
አነ እብ ሰበትከ ገልገል ስሙይ
ህሌኮ፡ ወእሲቼ ጭገርኪ እግል
ሊሪም እግልኪ እንዴ ቤልካሀ
ለኢገብእ ደወ እንዴ ሀብካሀ
ጭገረ ትከፍከፈ ከቅርምፍላይ
ገብአ፡ ዮም ይሐድገከ ወፈጅር
ያከዛብ ሙናፍቅ።
መዲን = መልሀይ እንተ
ወእሲትከ ኖስኩም መጸኩኒ
እንዲኮን
አነ
ኢመጸኮክም
ወለትቀደረኒ ወዴኮ እግልኩም
አዜ ሚ ትብለኒ ሀሌከ፡ ዕለት
ውደው እግልዬ ማልኩም እግል
ሀበኩም ወድጋር ኢትግበእ ዲብ
ነ
ስራጅ = ወእንተ እብ ዕለት
ነስአከሁ? ክም ሕልቡብ ተሐሬዕ
መሕረደከ ትብለነ ይዐልከ?
ጅምዕ = (እት ምግብ ተአቴ)
ነወኮ ምንዬ አነ በዐል ሪገት ይአነ፡
አነ ንዋዬ ፋኒ ሀለ ። ስመዕ እንተ
ሐሳይ
መዲን = የሀይ እንቲ እሲት፡

ከፎ እንቲ እት ምግብ ህግየ ተ
አቲ?
ጅምዕ = አነ እሲት ዝምትት
አነ። እሊ እት ሐዜ ማጽአት
ህሌኮ እብ ሰበቱ ንዋዬ ትጀለፈ
ስራጅ = እለ! ያረይ እሊ
ሑዳም ድሙር ይሀለ
መዲን = ሕሳል አጽበጥኩኒ ወነ
ዋሌኩሁ፡ ነፍሱ ካሬዕ እት እንቱ
እት ቤቱ ለመጽክዉ አለብዬ፡ አዜ
እት ቃኑን ኢትንስኡኒ እንዲኮን
እበ እለ ሐዜኩም እፈዴኩም
ጅምዕ = ሕሳልከ ልትበተክ፡
ዐጀብ! ዐንጻይ አስትራልየ እግል
ቲጊስ ቀቢለት ካንገርወ ወድሙ
ምስል ሓሉ ህመም ዐጣልዬ
እግል ልከልስ። ሐቴ አምዕል
ነዊድ ምን ሐረድኮ እሉ ብዕድ
ኖሱ ሓረደዩ። አዜ ምን አሰርዬ
ኢትትረፍ ወቀደምዬ ኢትሕለፍ
።
ስራጅ = ሕለፍ አስከ ጭገርለ
እሲቼ በቅል ወንህብዬ ተሐድር
ትደፈን እካቱ ። ግህየ አግዓት
እብ ዐባየ እግል ትትሃገያቱ
መዲን = (እት ፈርህ) የሀው
አነ ዲን ይአምር ወዕሉም እግል
እድንየ ቃንጽ ዐልኮ። ወእለ ክም
መጽእ ህዬ ቀውየ አለቡ ያረቢ
አቅልል ዲብዬ
ጅምዕ = ከም እንተ እንተ፡
ካንገርወ ምስልከ ቅራር ሃርእ
ተአካይደነ ዐልከ
መዲን = ወእንቱም እትአየ
ዕያደት ወ እት አዪ ወልእ
ትመጽኦ ዐልኩም? ለከለጥ ናይ
ክልናቱ። አዜ ህዬ. . .
ስራጅ = ሕለፍ እነ በስ!
ኬትበት፦ መሐመድ ዳፍለ
ወስሌማን ዐቤ
ሓይስ ዑስማን ገበይ ክታበት
እላ ተ፡ ግርመት ወክፍኤ ህዬ
ዎሮትከ ክም ጭፍሩቱ። ትበገስ
ክተብ ሌጠ።

መትሰማል
መትሰማል ትበው? ኣቤ መትሰማል ዎሮት ምን ዐዳት ሰብ ንዋይነቱ።
ሰብ ንዋይነ አክል አዪ ሰብ ምርወት ወጸጋያም ክምቶም እግል አርእዮት
ወድዉ። ሚቱ ህቱ ትበው?
ነሐርኩም ኢልደበእ። መትሰማል በሀለት ሐሊብ እንዴ ሐለብከ ኖስከ
ቀደም ትሰትዩ አወል ዎሮት ብዕድ ወለህ ሔልፋይ ገበይ እግል ልትባሸር
ምኑ ቡ በሀለትቱ፡ ሐቆ እሊ ለሔልባይ ሕላቡ እግል ልስቴ ቀድር።
መትሰምላይ ሐቆ ኢረክበ ላኪን ኢሰትዩ አስክ ረክብ። ዐጀብ ረቢ እሎም
ለአብዝሕ እት ንትሰመል እግል ንጽገብ።
አርቡዕ 27 ፌብርዋሪ 2019

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ ምስል
ፈሪቅ ሩስየ እግል ልተልሄቱ
ፈሪቅ ሸባብ ኩረት እግር ኤረትርየ ምስል ተንጃሁ ናይ ሩስያ ፈሪቅ
ትልህየ ምስንዮት እግል ሊዴ ክም ቱ ተአመረ። እሊ 28 ፈብራይር ሳዐት
3 ናይ ምሴ እት ስታድዩም አስመር እግል ልግበእ ስቱት ለህለ ጅግረ፡
እምበለ እግል ፈተሾት መቅደረት ፈሪቅ ኩረት እግር ኤረትርየ ለቡቱ
መናፍዕ፡ ኤረትርየ ምስል ፈሪቅ ሩስየ እግል ሰልፍ ኢነት እት ታሪከ
ትተልሄ ሰበት ህሌት ምዕራፍ ሐዳስ እጽቡጡ ሀለ።
እብለ መናሰበት ፈደሬሽን ኩረት እግር ኤረትርየ እግል ክሎም ፈተች
ኩረት እግር እት አታድዩም አስመረ እንዴ ሐድረው እለ ታሪካይት ላተ
ትልህየ እግል ልታብዖ እት ለዐዝም፡መአተዪ ህዬ እብ ለሀ ክም ቱ በሽር።

ኤረትርየ እት ጅግረ ዱር ርዋንደ

ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ እሊ
ምን ዮም 24 ፌብራይር እንዴ
አንበተ አስክ 03 ማርስ ለገይስ
ጅግረ ርዋንደ እቱ እንዴ ሻረከ
ስሜቱ ምን ሰልፋይት መርሐለት
2ይት ደረጀት እብ ያቆብ ደበሳይ
ወ7ይት እብ ሲራክ ተስፎም
እንዴ ረክበ እት 2ይት መርሐለት
ለትዐደ ፈሪቅ ዐጀላት ኤረትርየ፡
እት ካልኣይት መርሐለትመ
ይሐምቀ፡ እብ ቢንያም ግርማይ
3ይት ደረጀ ጸብጥ እት ህለ፡
እት ፈሪቅ አስታነ እንዴ ትሓበረ
ልትጃገር ለህለ መርዋሂ ቅዱስ
ህዬ 1ይ እንዴ ፈግረ ተዐወተ
እቱ።
እት ካልአይት መርሐለት
ለገብአ ጅግረ ናይ 120.3 ኪሎ

ደረጀት፡ ያቆብ ደበሳይ 30
ደረጀት፡ መክሰ ብደበሳይ 67ይት
ደረጀት እንዴ ጸብተው አንፋር
ፈሪቅ ኤረትርየ 2ይት መርሐለቶም
እትሙማም ዐለው። እተ ገብአ
ጅግራታት
2
ለመርሐለት
መርሃዊ ቅዱስ እብ 5 ሳዐት
43 ደቂቀት ወ49 ካልኢት እንዴ
አተ ፍሌንየት ቢጪ ላብስ ለዐለ።
ያቆብ ደበሳይ 2ይ ክምሰልሁመ
ሲራክ ተስፎም ሱሳይ ወያቆብ
ደበሳይ ህዬ ሳብዓይ እንዴ ገብአው
ጅግራሆም አትመመው።
እትሊ ጅግረ እሊ እብ
ደረጀት ፈሪቅ ፈሪቅ አስተነ
መርሕ እት ህለ፡ፈሪቅ ኤረትርየ
እብ ፈሪቅ ዴልኮ ናይ ፈረንሰ

ጅግረ አትሌቲክስ ቀበት ዐድ ተምመ

እት ስታድዩም አስመረ ገብእ
ለዐለ ወጠንያይ ጅግረ አትሌቲክስ
ወትራክፊልድ ጁንየር ሰነት 2019
እብ ዐውቴ ፈሪቅ አቅሊም ምግብ
ተምመ። እምበል አቃሊም ምግብ፡
ግብለት፡ ዐንሰበ ወውዛረት ድፈዕ
ለብዕድ አቃሊም ለኢሻረከው እቱ
ጅግረ አትሌቲክስ ፈሪቅ አቅሊም
ምግብ እብ ክልኢቱ ለጅንስ 1ይ
ፈግረ።
ለገብአ ጅግረ አትሌቲክስ ናይ
ጁንየር አትሌቲክስ እብ ግብአቱ፡
ዌርሰት መትባድረት እብ ጅንስ
ወብዝሔ እግል ልትረከቦ እቱ
ሰአየት ጋብአት እቱ ምንመ ዐለት፡
ክም ጋሽ በርከ ለመስል አቃሊም
እትሊ ጅግረ እሊ እብ መቅደረት
መትባድረቱ ወብዝሔሆም እሙር
ምንመ ገብእ፡ ዮም ላኪን ለሀይ
እንዴ ተርፈ መቅደረት ሕድት
ወአንፋር ሕዱዳም እቡ ሻርኮ እብ
ሀለዮቶም፡ፈደሬሽን አትሌቲክስ
ኤረትርየ ምስል አቃሊም ለህሌት
እግሉ ዕላቀት ወዶር እንዴ
ጌመመ፡ እት አቃሊም ለህለው
ሰብ መቅደረት ወዌርሰት ዐባዪ
አትሌታት እንዴ ትፈረገው እግል
ልጠወሮ አርደት እግል ትጥፈሕ
እግሎም ፈደሬሽን አትሌቲክስ
ኤረትርየ እብ ምህመት ዐባይ
እግል ልክደም እቱ ለቡ ጋር ክምቱ
ፈተች እሊ መጃል ለሐብሮ።
ለእግል ሰለስ አምዕል ለገብአ
ጅግራታት ወእቱ ለትረከበት
ዐውቴ ዶል እንገኔሕ፡ እሊ
ለተሌቱ፡ እት ጅግረ 100 ምትር
አንሳት አርሴማ ብርሃኔ፡ናርዶስ
አረፌ ወሱፋኒት አቢብ ክለን ምን
አቅሊም ምግብ ምን 1ይት አስክ
3ይት ደረጀት እንዴ ጸብጠየ
ጅግራሀን ለአተመ እት ህለየ፡
ምን ውላድ ተብዕን ህዬ ፍሊሞን
ይሕደጎ ምን አቅሊም ምግብ
1ይ፡መጎስ ስምኦን ምን ፈሪቅ
ደንደን 2ይ፡ ሴም ሙሉጌታ ምን
አቅሊም ምግብ 3ይ ለፈግረው
ቶም። እት ጅግረ 200 ምትር
አዋልድ ህዬ ዮዲት ፍጹም፡
አርሴማ ብርሃኔ ወናርዶስ አረፌ
ሰልሲተን ምን አቅሊም ምግብ
ምን 1ይ አስክ 3ይ እንዴ ገብአየ

ፈግረየ። ምን ውላድ ተብዕን ህዬ
ፍሊሞን ይሕደጎ ምን አቅሊም
ምግብ፡ ቢንያም ተስፈአለም ምን
ፈሪቅ ደንደን፡ ሴም ሙሉጌታ
ምን አቅሊም ምግበ እብ ተርቲብ
ደርብ ሕድ ምን 1ይ አስክ 3ይ
ምነ ፈግረው ቶም።
እት ጅግረ 400 ምትር
ምን አዋልድ አንሳት ህዬ
ዮዲት ፍጹም፡ሰባሕ ዐማር፡ሊድየ
ገብሬሚካኤል ሰልሲተን ምን
አቅሊም ምግብ ለትዐወተየ እት
ገብአ፡ ምን ውላድ ተብዕን ህዬ
ቢንያም ተስፈአለም ምን ፈሪቅ
ደንደን፡ናትናኤል ገብሬእዝጋብሄር
ምን ፈሪቅ ደንደን ዐብደልረዘቅ
ስሌማን ምን ፈሪቅ ዐንሰበ ምነ
እብ ቀደም ትሌ ለትዐወተው
ቶም። እት ጅግረ 800 ምትር
ምን አንሳት ህዬ ምን 1ይት3ይት ለፈግረየ ሰባሕ ዐማር፡
ንያት ተስፋይ ወልደተ ኤፍሬም
ሰላሲተን ምን አቅሊም ምግብ
እት ገብአ፡ ሰመሬ መድሃኔ ምን
አቅሊም ምግብ 1ይ፡ ዐብደረዛቅ
ስሌማን ምን አቅሊም ዐንሰበ
2ይ ወሮቤል ተስፋማርያም ምን
አቅሊም ግብለት 3ይ ነስአው።
እት ጅግረ 1500 ምትር
ህዬ ምን አንሳት 1ይት ፍዮሪ
ገብሬሂወት ምን ፈሪቅ ደንደን፡
2ይት ሰምሀር ተከስቴ ምን
አቅሊም ምግብ፡3ይት አድያም
ይሕደጎ ህታመ ምን ፈሪቅ
አቅሊም ምግብ፡ እትሊ ጅግረ
እሊ ህዬ እብ እንክር ተብዕን 1ይ፡
ሜሮን ጎይትኦም ምን አቅሊም
ምግብ፡ 2ይ ሰመሬ መድሃኔ ምን
አቅሊም ምግብ፡ 3ይ መርሃዊ
መብርህቱ ምን ፈሪቅ ደንደን
ለትዐወተው ዐለው።
እት ጅግረ 3000 ምትር ምን
ፈሪቅ አንሳት ራሄል ዳንኤል
ምን አቅሊም ምግብ1ይት፡ 2ይት
ቅሳነት ማሪቆስ ምን አቅሊም
ግብለት፡3ይት ፍዮሪ ገብሬሂወት
ምን ፈሪቅ ደንደንል ልትዐወተ እት
ህለየ፡ እት ጅግረ 3000 ውላድ
ናይ Steeple Chase ህዬ አቤል
የማኔ ምን አቅሊም ምግብ 1ይ፡
ሀብቶም ሳምኤል ምን አቅሊም

ዐንሰበ 2ይ፡ መኮነን አርአየ ምን
ፈሪቅ ደንደን 3ይ እንዴ ፈግረው
ጅግራሆም አትመመው።
እት ጅግረ 5000 ምትር
ምን አንሳት ቅሳነት ማሪቆስ፡
ዮዲት አብርሃም ወዮርዳኖስ
ሀብቴማርያም ሰልሲተን ምን
አቅሊም ምግብ ተን ለትዐወተየ።
እት ተብዕን ህዬ ዮናስ ረዘኔ ምን
ኩልየት ማይ ነፍሒ፡ ዑቅባይ
ዐንዶም ምን አቅሊም ግብለት
ወበረከት ሚካኤል ምን አቅሊም
ግብለት ምን አወላይ አስክ
ሳልሳይ ፈግረው እቱ።
እት ጅግረ 10,000 ምትር
ህዬ በረከት ሚካኤል፡ፍሊሞን
ክብሮም ብርሃኔ ነጋሲ ሰልሲቶም
ምን አቅሊም ምግብ፡ እት
ጅግረ ሪለይ 100 x 4 እቱ
ምን አዋልድ ምግብ ወግብለት፡
ውላድ ተብዕን ህዬ ምግብ፡
ግብለት ዐንሰበ ለትዐወተ ፍረቅ
ዐለ። እብ ለኪፍ ህዬ ምን አንሳት
ታርተ ተክሌብርሃን ምን አቅሊም
ምግብ 1ይት፡ ሊድየ መሓሪ
ምን አቅሊም ግብለት 2ይት
ወሳልሰይት ህዬ ጽጌወይኒ ምን
አቅሊም ግብለት ገብአ እት ህለየ፡
ምን ውላድ ተብዕን ህዬ፡ ሮቤል
አማንኤል ሜሮን ጸሃዬ ወዶንክ
ሰመሬ ምን አቅሊም ምግብ እንዴ
ገብአው ተዐወተው።
እት ለኪፍ ኮናት ህዬ ምን
አንሳት ኮከብ ገብረእዝጋብሄር ምን
አቅሊም ምግብ 1ይት፡ዮርዳኖስ
ሀይሌስላሴ ምን አቅሊም ምግብ
2ይት፡አድሐነት አማንኤል ምን
አቅሊም ግብለት 3ይት ፈግረ
እት ህለየ፡ ምን ውላድ ተብዕን
ህዬ ገብሬእዝጋብሄር ዘወልዴ ምን
አቅሊም ግብለት 1ይ፡ሚልዮን
ተክኤ ምን አቅሊም ምግብ 2ይ፡
ሜሮን ሀብቴ ምን አቅሊም ምግብ
3ይ እንዴ ገብአው ተዐወተው።
እብ ዕሙማይ ንቃጥ ፍረቅ
አቅሊም ምግብ እብ ክልኢቱ
ለጅንስ አቅሊም ግብለት ወፈሪቅ
ውዛረት ድፈዕ ላቱ ደንደን እንዴ
ሐልፈ ሐየት ሓዩት እንዴ ትሰመ
ጅግራሁ ሰበት አትመመ ክልኦት
ካስ ረክበ።

አትሌት ንጉሴ አምለሶም፡ እት ናፖሊ ስሜቱ አስመ

ምትር ለገልበበ ወእት ጋድም
ለገብአ ሰበት ዐለ መጃግረት
እምበል ምሽክለት እግል ቮላተ
ልትዳለው ምንመ ዐለው፡ ምናተ
መጃግራይ ፈሪቅ አስታነ መርሃዊ
ቅዱስ ለጅግረ እግል ልትመም
ሑድ ወክድ ዶል ተርፈ ምኑ
ህጁም እንዴ ወደ እብ 3 ሳዐት 02
ደቂቀት ወ17 ካልኢት ጅግራሁ
እንዴ አትመመ 1ይ ፈግረ።
ግረሁ ለገብአ ቮላተ ሕበር
ምኑ ህዬ ሲራክ ተስፎም 11ይት

እንዴ ትበደረ እት 3ይት ደረጀት
ህለ። እለ ፍገሪት እለ አስክ ናይ
2ይት መርሐለት ለከምከመት
ዐለት እት ሳልሰይት መርሐለት
ለሪመ ጅግረ ናይ 213 ኪሎ
ምትር ዐለ እትሊ ህዬ እሊ ለተሌ
ፍገሪት ትረከበት ምኑ። ነፈር
ፈሪቅ ኣስታና ላቱ ወድ ኤረትርየ
መርሃዊ ቅዱስ እብ ክሉ እንዴ
ተዐወተ 1ይ ፈግር እት ህለ
እብ ደረጀ ፈሪቅመ እግለ ጅግረ
መርሕ ህለ።

እት ዮም 24 ፌብራይር እት
ናፖሊ ኢጣልየ ለገብአ ጅግረ ሰር
ማራቶን ኦሎምብያይ አትሌት
ንጉሴ አምለሶም ተዐወተ።
ለእግል ስስ ኢነት ገብእ
ለዐለ ጅግረ እቱ አትሌት ንጉሴ
እግለ 21 ኪሎ ምትር እብ ሳዐት
ክልኤ ደቂቀት ወስዕ ካልኢት
እንዴ አትመመዩ ቱ እለ ዐውቴ
እለ እግል ልሰጅል ለቀድረ።
አትሌታት ኬንየ ሞሴስ ኪፕኔግኔት
ክምሰልሁመ እስማዒል ካላሌ
ግረሁ ፈግረው።
ህቱ ግራለ ጅግረ እተ ሀበየ
ሐብሬ ረቅም ቅያሲለ ጅግረ ላቱ
60 ደቂቀት ወ12 ካልኢት እግል
ልስበሩ እንዴ አመመ፡ እትሊ

12ይት ሰነት ዕልብ 09

ጅግረ እሊ ክም ሻረከ ምናተ
ሓለት ጀውለ ዐድ በራደት

አርቡዕ 27 ፌብርዋሪ 2019

ድህርት ወሸማል ምን ሀደፉ እግል
ለአወልጥ ክም ቀሰበዩ ሸርሐ።

ገጽ 11

ሐሞድሪስ ወአብሐሪሽ

እብ ሰበት በልቃይ ዙመ ሚ
ተአምሮ?

ዓዳትነ ነኣምር
ወተር መሰንቆ

መሰንቅያይ (ሮረ በቅለ1933)

መሰንቆ ለእቡ ዘቡጠ አወትር
በ። ወክል ወተረ ስም ቡ። ወክም
ትዘበጠት ወተር እገሌቱ ልብሎ
ከለሌልዎ። ወናይ ገሀይመ ወተር
በ። ወናይ ህጅክመ በ። ወእትለ
መሰንቆ ክል ገቢለት ወተረ
ተአምር። ወህቱ ትዘበጠ ምን ገብእ
ክል ዎሮት እትለ ናዩ ለአሰቅር።
በልቃይ ዙመ እት አፍሪቀ
ወእብ ፍንቱይ ዲብ ደውለት
ናይጄርየ ለህለ ምነ እት ዐለም
እብ ግዝፉ ወመትወቃለ ለተአመረ
በልቃይ አው አበናይ ቱ።
እሊ ለለትዐጅብ በልቃይ እት
ምውዳቅ ጸሓይ ዓሲመት ናይጄርየ
ላተ አቡጀ እት ጠረፍለ ምን አቡጀ
አስክ ካዱነ ለትነስእ እት ማታይ

መዲነት አቡጀ ዐባይ ጽርግየ ሸንን
ለህለ በልቃይ ቱ።
እሊ በልቃይ እሊ ምን ቅርዱ
እት ርሽመቱ መትወቃሉ 1,125
ምትር በህለት ሐቴ ኪሎምትር
ወርቡዕ ገብእ። እት ምንተሐቱ
እንዴ ገብአከ እብ ዋዴሕ እግል
ልትርኤከ ለቀድር ክፋሉ ህዬ አስክ
725 ምትር በጽሕ።

እሊ በልቃይ እሊ ምነ ዲብ
ዐለም እሙር ወስሙይ ላቱ ዲብ
አውስትራልየ ለህለ በልቃይ ኡሉሩ
እብ ክልኦት ዕጽፍ ክምሰል ለዐቤ፡
አው ህዬ አርበዕ ዕጹፍ ናይለ
ዲብ ናይጄርየ ለህለ ለትወቀለ
ሮሻን ኔኮም ክምሰልቱ ልትእመር።
ዐጃይብቱ ህቱ በልቃይቱ ሚ
ደብር!

ዐስር እብ ብዝሔ ሸዐበን ለእሙራት ድወል አፍሪቀ
መን ተን?
ኤረትርየ እብ ብዝሔ ሸዐበ እት አፍሪቀ
34ይት ደረጀት ትጽበጥ። ለዐስር እብ
ብዝሔ ሸዕበን እሙራት ላተን ድወል
አፍሪቀ ላኪን፡ ናይጄርየ፡ አቶብየ፡ መስር፡
ዲሞቅራጥያይት ጀምሁርየት ኮንጎ፡ ግብለት
አፍሪቀ፡ ታንዛንየ፡ ኬንየ፡ ሱዳን፡ አልጄርየ
ወዩጋንዳ ተን። ብዝሔ ሸዐበን ህዬ ክእነ
መስል፦
1. ናይጄርየ
= 199,000,000
2. አቶብየ
= 105,000,000
3. መስር
= 89,125,000
4. ዲ.ጀ. ኮንጎ
= 77,267,000
5. ግብለት አፍሪቀ
= 54,957,000
6. ተንዛንየ
= 51,046,000
7. ኬንየ 		
= 45,533,000
8. ሱዳን 		
= 40,235,000
9. አልጄርየ 		
= 39,670,000
10. ኡጋንደ 		
= 37,102,000

ወአስማይለ አወትር እለንተን፦
ሰበብ ናይ ነታብ ቱ። መንደር፡
ናይ ሐባብቱ ዐድ ህብቴስ ቱ።
አብ ጸረሕ ናይ ዐድ ተክሌስ
ቱ። ብልሽ ናይ ዐድ ትማርያም
ቱ። ቤጽዓይ ናይ
ክሉ ሐሊብ እንሰ ለሰቴ
ቱ። ወክል እናስ እት ለወተሩ
ልግበእ ማ አክ ለአስቀረ ለእበ
ለአሰቅር ቡ። ደአም ሚን ዓምር
(ቢንዓምር) ወሐባብ ወዐድ
ተክሌስ ወዐድ ናይብ እሎም
ለዘይድ ፋርስ እንዶ ቤለው
ለአሰቅሮ። ወክሉ ማ ፈዳብ
ወሓጥር ለትገብአ ፋርስ እት
ልብል ለአሰቅር።

ስ ቅ ራ ት
ክል እናስ አዋን ጸግም ልግበእ ማ መትፈዓይ ወክል ወቀትመ ለእበ
ለአሰቅር ስቅራት ቡ። ክል ዎሮ ክም ወቀዩ ማ ክም ስቅራት ቤት አብሁ
ዎክ ምን እዝን ሓሁ ለአቀስቅር። ወመብዝሑ አስማይ ለእቡ ለአሰቅሮ
እሊ ለተሌቱ። አዜ ለህለ ግም እግል ለኣምሩ ሰበት ወጅብ ህዬ ምን
እሊ ለተሌ ስቅራት ዋልዴኑ (አው ስቅራት ንዋዮም) እብ እስወ ስቅራት
ክምሰል ለአሰቅሮ እግል ለኣምር ወጅብ። ከእግል ዮም እት ዓሙድ ነፌት
አምር ምን 1-10 ለሀለየ ስቅራት እግል ንርኤ፦
1. ህመም መሸንገል
2. ህማም ገቢል
3. ህርብ ግርጉር
4. ሀብረም
5. ህተ እገር አለበ ወአነ እለ ኢሐድግ
6. ህንራሪብ
7. ህንራሪብ ጥሉቅ
8. ሀዶማይት
9. ሀደግደጊን
10. ሊቤ

ዔማት ክታብ ዓዳት ወአድጋማት ትግራይት 1910

ርክን ስወር
እለ ሱረት ናይ እስዉ ዘመንተ ትብሎ?

ዋልዳይት
እም

ለወልደቶም

ዐስር

ውላደ እግል ተዓቤ ወትራዔ
ቅድረት

ካፍየት

በ።

እሎም ዲብ ሱረት እንርእዮም ልሀሌነ አንፋር ምን ሐባብ ቶም።
ለሱረት ህዬ ዲብ ሰነት 1890 በህለት ቀደም 129 ሰነት ለትሰውረት ተ።
እተ ክልኦት ገመል ወአርበዕ ነፈር ህለው። ምነ ሱረት እግል ንፍሀመ
ለእንቀድር እተ ወክድ ለሀይ አዳም ብዙሕ እብ ልባስ ልትአየስ ይዐለ።
እግልሚ ለዲበ ሱረት ህለው አርበዕ ነፈር አምበለ ዕውረቶም ሳትራም እቡ
ለህለው ብላይ መቅጠኖም እብ ሃሉ ወእገሮምመ እብ ሓፉሁ ህለ።
ላኪን ምነ ሱረት ለእንፍህመ ብዕደት ሓጀት ህሌት ምንገብእ፡ ዲበ
ወቅት ለሀይ ለዐለ አዳም እብ ጽዋሩ ዝያደት ልትሐሰር ዐለ። ሰይፍ፡ ገለብ
ወኮናት እንዴ ጾራቱ ህዬ ልትሐረክ

ላኪን

ለዐስር ውላደ ላተ ዶልዶል
ለሐቴ

ዋልዳይቶም

እግል

ልራዑ ወልርፍዖ ልትሐለሎ።
ዐጃይብቱ!!

12ይት ሰነት ዕልብ 09

አርቡዕ 27 ፌብርዋሪ 2019

ገጽ 12

