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አርቡዕ 28 ዲሰምበር 2016

ዐውል 2.00 ነቅፈ

አወላይ ዋዕላ ጀማሂር ሳሕል ልትሰርገል

እት መደት ንዳል ተሕሪር
አንፋር ‘ጀማሂር’ በህለት እዳራት
ሸዐብ ወመነዘማት ጀማሂር ለዐለው
እቦም ለትከወነ ‘መሕበር ጀማሂር
ሳሕል’ እት ዮም 24 ዲሰምበር
እት መዲነት አፍዐበት 1ይ ወዕላሁ

ሰርገለ።
እት መክሰቲ ናይለ “ለሐልፈ
ታሪክነ ነአውርሱ እግል አግማምነ”
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት እት
ታሪካይት አካን ሻባይ መንደር
- አፍዐበት ለገአ ወዕለ፡ ነፈር

መዳልያይት ልጅነት አሰይድ
ሙሰ ኑርሕሴን፡ አዕዳእ ‘ጀማሂር’
ፈዛዐት ስያሰት ወእጅትማዕየት
እንዴ አዜደው፡ ሸዐብ እት ኦሮ
ዐግሎ እግል ልሕደር ዶር ዐቢ
ክም ወደው ሐበረ።

ስክርቴረት ናይለ መሕበር
አሰይደ ሊየ ገብረኣብ ህዬ፡ ሀደፍ
ናይለ ወዕለ፡ እግለ እት ሸዐብ
ገብእ ለዐለ ወራታት ወለትረከበ
ተጃርብ እት ወሲቀት ዳይመት
እግል ልትከተብ ወእግል አግማም
መርጀዕ እግል ልትሐደግ ክምቱ
ሸርሐት።
እትሊ ሐድ 200 አንፋር
‘ጀማሂር’ ለዐለው ወመነዘማት
ጀማሂር ለሻረከው እቱ ወዕለ፡ ዶር
ጀማሂር እት አትፋዘዖት፡ ነዘሞት
ወዐንደቆት ገቢል እበ ኦሮ እንክር፡
ሸዐብ ድድ ቅወት እስትዕማር
ወአፍካር ድንጉር ወድዩ ለዐለ
ንዳል ህዬ እበ ብዕድ እንክር፡
ለሸርሕ ሰለስ እብ ሕፍዝ ለተለ
ውራቅ ትቀደመ።
ለውራቅ፡ ምን ክፍለት 70ታት
አስክ አምዕል ሕርየት እተ ገአ
ወራታት አትፋዝዖት ወነዘሞት
እብ ዓመት፡ ነዘሞት አዋልድ
አንሳት ወሸባባት ህዬ እብ ፍንቱይ፡
አደቀቦት ሰልጠት ሸዐብ፡ ሸነኮት
ዐዋዲ ዴራይ፡ ከወኖት ምሊሻ ገቢል
ወዴሽ ሸዕቢ ክምሰልሁመ እት
መደት ሐርብ ለዐለት መሻረከት

ወመዳፈዐት እቱ ለረከዘ ዐለ።
ሙሽተርከት እተ ወደዉ
ህድግ፡ ምስጢር ናይለ እት ፍንጌ
ገቢል ወጀብሀት ሸዕብየት ለዐለት
ዕላቀት ትርድት፡ አግደ እት
ፈዛዐት ወቅወት ነዘሞት ክምቱ
እት ሸርሖ፡ እሊ ህዬ እት አግማም
እግል ልትዐዴ ለወጅቡ ሕሹም
ሰዋልፍ ክምቱ ሸርሐው።
ርኢስ
ናይለ
መሕበር
ብሪጋዴር ጀነራል ሙሰ ራብዐ
እተ አስመዐየ ከሊመት መድብኢ፡
አግደ ሀደፍ አሰሶት ‘መሕበር
ጀማሂር ሳሕል’ ታሪክ ንዳል
እት አግማም ዐደዮት ክምቱ
እት ሸርሕ፡ እተ ወዕለ ለተሀደገ
እቡ እብ ዋጅብ እግል ልትወሰቅ
ወክዱ ክምቱ ሸርሐ።
እትሊ ናይ ሐቴ አምዕል
ወዕለ፡ ዶር ሸዐብ ወሙናድል
ለሸርሕ እት መደት ንዳል ለፈረ
በራምጅ ዓዳት እቡ ለተለ ዐለ።
‘ማሕበር ጀማሂር ሳሕል’፡ እብ
መናሰበት እዮቤል ፍዲ ተሕሪር
መዲነት ነቅፈ እት ሰነት 2002
ለተአሰሳ ቱ።

ሰርገል ራቤዕ ርቱብ እጅትማዕ መ/ወ/አ/ኤ
መጅልስ መርከዚ ማሕበር
ወጠን አዋልድ አንሳት ኤረትርየ፡
4ይ ርቱብ እጅትምዑ ዲብ ዮም
21 ወ 22 ዲሰምበር ዲብ መዲነት
ድባርወ ሰርገለ።
እት መክሰቲለ እጅትማዕ፡
መስኡል ቀድያት ስያሰት ጀብሀት
ሸዐብየት እግል ዲሙቅራጥየት
ወዐዳለት አሰይድ የማኔ ገብረኣብ፡
ሓድረት ሓለት ዐድነ ወተሐድያት
ሓድር ተየልል ለከስስ ተውድሕ
ሐቆ ሀበ፡ እብ ሸዐብ ወሕኩመት
ልትሰርገል ለሀለ ናይ እቅትሳድ
ወስያሰት ወራታት እበ ተአደሜዕ
ገበይ እግል ልትሰርገል፡ ኤረትርያት

አንሳት ዶረን ወመሻረከተን እግል
ለዓብየ አትፋቀደ።
እብ አፍረዐት ማሕበር ናይ
ስስ አቃሊም፡ መናጥቅ አሮበ፡
መክተብ መርከዚ፡ ወመንጠቀት
ሳወ ወመአሰሳት ተዐሊም ውቁል
ዲበ ትቀደመ ተቃሪር ሐቆለ ገብአ
ህድግ፡ ርኢሰት ማሕበር አሰይደ
ተኽአ ተስፋሚካኤል ዲበ አስምዐተ
ከሊመት፡ ዲብ ሰነት 2017
ሰርገል በራምጅ ዐማር፡ ሕፍዘት
ሰዋልፍ ወጠን፡ ወጅሆት ሸባት
ምነ መትሐሳር ዐቢ እንዴ ትሀየበ
ለልትሸቄ እቡ ክምቱ ሸርሐት።
ራብዓይ ርቱብ እጅትማዕ

መጅልስ መርከዚ ማሕበር ወጠን
አዋልድ
አንሳት
ኤረትርየ፡
መሻረከት አንሳት ዲብ ናይ

እቅትሳድ ወዐማር ወራታት፡
አስረቶት ዴረት ወድንጉር ዐዋዲ፡
አከዶት ዐቦት አንሳት እብ ምህነት

አብካት እብ ዋጅብ እግል ልትነፈዕ
እቡ ህዬ ዶር ሜርሐት ደያናት
ወመስኡሊን እዳራት ደዋይሕ
እግል ሊዚድ አትፋቀደ።
ምስል ሙደርሲን እት ሙዲርየት
ነቅፈ ለልትረከብ መዳርስ ዳኽልየት
ጸብረ ወወግሬት እተ ወደዩ ህድግ
ህዬ፡ ወቅቶም ካምል እግል ደረሰ
እንዴ ሀበው ወድዉ ለህለው ጅህድ
እት ለሐምድ፡ መጋድዕ ናይለ
መዳርስ እግል ባለሖት በርናምጅ
ክም ህለ ወደሐ።
እት
ሙዲርየት
አዶበሐ

ለትከሰተየ ስስ ሽብህ ዳኽልየት
ላተን መዳርስ፡ እትሊ ወክድ
እሊ 250 ደረሳይ መትነፈዐት
ጋብኣም ምነን ክም ህለው፡ እሊ
ህዬ ተኣምርተ ናይለ እተ ድዋራት
መጽእ ለህለ ተቅዪር ክምቱ ለሐበረ
ኡስታዝ ረሺድ፡ እት እዳረት
ደዋይሕ ቀድሐት እግል 2ይ ሖለ
እብ ህግየ ብዳዉየት ተአደርስ
ለህሌት መድረሰት፡ ፍገሪት ናይለ
ገብእ ዐለ ጅህድ ክምቱ ሐበረ።
እት ሙዲርየት ቀሮረ እብ
ሰበብለ ልትርኤ ህለ አንቀሶት
ዕልብ ደረሰ አዋልድ አንሳት እት

ወተዐሊም ለልብል ኤታን እንዴ
ቀደመ፡ በርናምጅ ወሜዛንየት ሰነት
2017 እቱ ሳደቀ።

ቅ/በ/ቀ፡ እግል ዐቦት ተዕሊም መሕበር ልትዐገል
መስኡል
ፈሬዕ
ዉዛረት
ተዕሊም አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ ኡስታዝ ረሺድ መሐመድ
ዑስማን፡ እት መዳርስ ሙዲርያት
ሽዕብ፡ አፍዐበት፡ ነቅፈ፡ አዶበሐ
ወቅራረ ዝያረት እንዴ ወደ፡ እብ
ክሱስ ከደማት ተዕሊም ምስል
ወካይል ሸዐብ፡ ሙደርሲን፡ ደረሰ
ወልጃን ዋልዴን ህድግ ወደ።
ኡስታዝ ረሺድ፡ እት ሙዲርየት
አፍዐበት መናበረት ስብክ ወስግም
እት ወግም ለኣተ ፊራሮ ገብእ
ክም ህለ፡ ሸዐብ እግለ ርኩብ ህለ
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2ይት ደረጀት ምስል ሙደርሲን፡
ዋልዴን፡ እዳራት ወሸዐብ እተ
ሀድገ እቱ ህዬ፡ መናበረት ስብክ
ወስግም እት ፈዛዐት ለረከዘ ሕሉል
ክምሰል ለአትሐዝዩ አፍሀመ።
ሙደርሲን፡ ደረሰ ወሰብ-ሽርከት
እብ ተረቶም፡ እት እስትንቡረት
ድራሰት ለልትርኤ ቅያብ እግል
ልትረፍ፡ ቀድየት መዋሰላት እግል
ልትሐሰብ እለ፡ መክተባት መዕየ
እግል ልደቀብ ወልትወሰዕ፡ ዋልዴን
መታበዐት ሰኔት እግል ሊደው
ለልብል ወብዕድ አራእ ወፊናታት
ሓለፈው።
ገጽ

ተቅሪር

ር
ሪ
ቅ
ተ

‘ታሪክ ማሌነ - ነአውርሱ ’ግል ታርፌነ!’
ጽብሕ ምድር 23 ዲሰምበር
2016 ክልኤ ‘ታታ’ ለጅንሰን
መዋሰላት ሸዐብ ሼርከት ሐራት፡
ለሐቴ ምን ዓሲመትነ አስመረ፡
ለካልኣይት ህዬ ምነ ዓሲመት
ስሙድነ ላተ ነቅፈ ምን ክልኦት
መርበይ አስክለ ወዕለ ጀማሂር
ሳሕል እግል ትተሐደር ዱሊት
ለዐለት መዲነት አፍዐበት ገጸን
መርሸ እት ህለየ፡ ለሀደፍ ታሪክ
ማሌ ዲብ አግማም ምስተቅበል
እግል አትሐላለፎት ለአመመ ወዕለ
ዲቡ እግል ሻረኮት ዐለ።
ለእብ ክልኢቱ እትጀሃት ማሲ
ምድር አፍዐበት ለአተየ ወማሌ
እትሊ ባካት እሊ ታሪክ ፍርስነት
ለሸቀ አግደ ህዬ፡ “ገቢል ልፍዘዕ፡
ልትነዘም ወልትዐንደቅ” ለትብል
ስቅራት እንዴ ሀረሰ፡ ተላይ ገቢሉ
ለዐለ ጀማሂር ወስቡላም መነዘማቱ
ለከምክም መሕበር ጀማሂር ሳሕል
ምነ መዲነት ጀሀት ቅብለት ምፍጋር
ጸሓይ ለህሌት እብ ጋምል ዕጨይ
ቅስለ ወዐቅበ ለትገልበበ ሕሊል
‘ሻባይ መንደር’ ክምሰል በጽሐ፡
ለኢትሰራበበ ነፈር ይዐለ። አግደ
ህዬ ለማሌ ዲብ እሊ ድዋራት እሊ
እት ክንክሽ አባይ እንዴ ነሽበው
ናድሎ ለዐለው አንፋር ጀማሂር።
እግልሚ ለማሌ ልሰዕ መንደላይ
እት እንቱ ዲብ ልስዔ ወለአለምቤ
እት ንእሹ ለለአምሩ ድዋራት ዮም
እት ወክድ ዕብ ወእብር ለአቀብሉ
እት ህለ፡ ለከልቀዩ እቱ ዝክርያት
ወስርቤብ ፍንቱይ ወድዩ። ለንእሽ
ምንገብእ ግረ እለ እተየ እግል
ኢለአቅብል፡ ለዲብ ወክድ ንእሽ
ለትሸቀ ታሪክ ፍርስነት፡ ታሪክ
ስሙድ ወታሪክ መትሰባል ላኪን
እንዴ ትሰነደ እት ታርፌነ ላቶም
ሽባን እግል አትሐላላፍ ተረት
ናይለ ሽባን ማሌ ወአበው ዮም
ክምቱ ቅውይ ኢኮን። ሀደፍለ
ተጀሜዕመ እግለ እት ዘበን ንዳል
ለትሸቀ ታሪክ ዲብ አግማም
ምስተቅበል እግል አትሐላለፎት
ሐቆ ገብአ ላተ ረህየት ወለውቀት
ለከልቅቱ።
ፈጅራተ ዮም 24 ዲሰምበር

ለአንፋር ጀማሂር ለዐለው ወዲበ
ባካት እብ አንፋር ጀማሂር
ወመነዘማት ለትከወነ መሕበር
ጀማሂር ሳሕል ዲብ መዲነት
አፍዐበት ሳልፋይ ወዐላሁ ሰርግል
እት ህለ፡ ዎሮ ሀደፍ ዐለ እሉ።
ህቱ ህዬ ለሐልፈ ታሪክ ንዳል ዲብ
ናይ ምስተቅበል አጅያል እግል
ሓለፎት። ዲብለ በዲር እት መደት
ንዳል፡ ለጀማሂር እት ሐንቴ ዐዝለት
ዕጨት ትነጅ እንዴ ታከለው ከድሞ
እቱ ለዐለው ድዋራት ፍንቱይ
ዝክርያት ወስርቤብ ከልቀ እቶም።
አማንቱ፡ ለዲብ ዕምር ንእሽ ልስዑ
ወልትገራጠጦ እቱ ለዐለው፡ ሐንቴ
ዐዝለት ሸዐብ እንዴ ጀምዐው ነዝሞ
እቱ ለዐለው ባካት ዲቡ ለሓለፈወ
ሐያት ዮምመ ምንገብእ እብ
ዕምር ሸንከት እብር ገጾም ምን
ልጄቀቆመ፡ ለእስትቅላል ለወልደ
ወሸዐብ ለነዘመ ዐሸሞም ወደሚሮም
ልሰዕ ምን አካኑ ይአንገስገሰ።
አይወ፡ ለዮም መርሐለት ንእሽ
እንዴ ጨንከከው ዲብ መርሐለት
ዕብ ለኬደው ናይ ማሌ ሽባን፡
እግለ ማሌ ዲብ እሊ ባካት እሊ
ለአምበተው ንዳል ቅብላት ክሉ
አስቡር፡ እብ ፍንቱይ ህዬ ንዳል
እግል ፈዛዐት ወመትነዛም ገቢል
እት ውላዶም እግል ዐደዮት
ልግበእ ወሰነዶት ሰበት ዐለ፡ ለ
“ታሪክ ማሌ መርጀዕ ዮም”፡
“ታሪክነ እግል ለሀሌ እግል ንሕፈዙ
ንዳሌ”፡ “ታሪክ ማሌነ - ነአውርሱ
እግል ታርፌነ” ወለመስሉ ስቅራት
ለትነወረት ቃዐት፡ ምስለ ዲብ ዘበን
ንዳል ልሰንቄ ለዐለ ሰውርያይ
ሐልየት ዲብ ልትዳወሮ ልትፈሮጁ
ለዐለው ዕፌ ሰወር እት መደት
ንዳል ፍርስነት ገጽ ግረ ለበልስ
ሰበት ዐለ፡ ክል ነፈርለ መሕበር
እግለ መሪር እት እንቱ ክምሰል
ጥዑም ለዘተ ለአዳወረው ሐያት
ንዳል ክምሰል ትካየለት እሎም
ምን አውጀሀቶም ልትቀረእ ዐለ።
ለወዕለ ህዬ እግለ በዲር አንፋር
ጀማሂር ምን ሰነት 1975 እንዴ
አምበተው ናድሎ ወገቢል ለአፈዘዖ
እቱ ለዐለው ድዋራት ዲብ ሰነት
1977 ወክድ አወላይ ተሕሪር

ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
መዳልያይ።
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
ለይ-ኣውት።
ፋጥና ኣደም
ዘህረ ዐሊ
ተለፎን። 121797
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ተውዝዕ ጀሪደት።
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284

አርቡዕ 28 ዲሰመበር 2016

አፍዐበት ሐር ህዬ እት ወክድ
እንሰሓብ 1978 ለዐለ ቴለል ምስለ
ዮም ግረ 25 ሰነት ተሕሪር ዲብለ
ታሪካይት አካን ወሼዕ ለህሌት
ሐያት ሐዳስ እንዴ አትጻበጠ፡
ለሐልፈ ታሪክ እግል ዳገሞት
ወአውረሶት ለአመመ ወዕለ ዊደት
ፍንቱይ ወድዩ። ጀማሂር ሳሕል
ክምሰል ክሉ ነፈር ጀብሀት ሸዕብየት
ዲብ ወክድ ንዳል ዲብ አፍዘዖት
ልግበእ፡ ነዘሞት ወዐንደቆት ገቢል
ሸዐብ ወድዩ ለዐለ ዶር እበ ዎሮ፡
ሸዐብ ቅብላት ሒለት እስትዕማር
ወድንጉር ዓዳት ሰርግሉ ለዐለ
ንዳል ህዬ እበ ካልእ፡ ለሸሬሕ
ሰለስ ወራቅ በሐስ አቅረቦት እግል
ኖሱ ለእብ እዳረት ሸዐብ ወሸዐብ
ለትሰርገለ ክዙን ወርሹድ ታሪክነ
እግል በርበሮት ሴድያይ ዐለ።
እግለ ዲበ ባካት ለህለው አንፋር
ዋርሳይ ክምሰልሁመ ለእት ወክድ
ንዳል ለትወለደው ዮም ህዬ እት
ለትፈናተ ደረጃት መረዊ አበዎም
እንዴ ሀረሰው ለአውቁ ለህለው
ሽባን ዲብለ ወዕለ ሻረኮቶም፡ እግለ
ልደገም ለወዐለ ድግም ስሙድ
ምን ቅሩብ እግል ለአተንሱዎ ምን
ቀድረው እግል ኖሱ ዎሮ ምህም
መጃል ናይለ ወዕለ ዐለ።
ዲብ መክሰቲሀ ወዕለ፡ ነፈር
መዳልያይት ልጅነት አሰይድ ሙሰ
ኑርሕሴን ዲብለ አስመየ ከሊመት፡
እግለ እብለትፈናተ መአሰሳት
ወጀሃት እግል ሰርገል ናይለ ወዕለ
ለተዓወነው ወለአትናየተው ጀሃት
ሐቆለ ሐመደ “አንፋር ጀማሂር
ዲብ ወክድ ንዳል ተሕሪር ፍንጌ
ሸዐብ ወሰውረት ጀስር ሳብት እንዴ
ገብአው ወቀዮም እንዴ አደቀበው
እግለ ትፈናተ አረእ ወናይ ስያሰት
ምዩል ዲብ ዎሮ ከጥ ተሕሪር እንዴ
አስበተው ሸዐብ መሻርካይ ናይለ
ንዳል ተሕሪር ክምሰል ወደው”
ሐበረ።
እንዴ አትሌት ስክርቴረት
ናይለ መሕበር አሰይደ ሊየ
ገብረኣብ፡ ሀደፍለ ወዕለ እግለ
ዲብ ወክድ ንዳል ተሕሪር ሸዐብ
ዲብ ነዘሞት ወዲብ አምጸኦት
መሕበራይ ተቅዪር ገብእ ለዐለ
አብሳር ወለትረከበ ተጃርብ ሸዐብ
ወንዳል ዲብ ዳይም ሰነድ እንዴ
ትወሰቀ፡ እግል ናይ ምስተቅበል
አጅያል መርጀዕ ለገብእ ሐብሬ
እግል ሐዲግ ወታሪክ ንዳልነ
እግል በርበሮት ወሰነዶት ለአመመ
ዲብ ታሪክ ናይለ መሕበር ምህም
ምዕራር ክምቱ ሸርሐት።
እንዴ አትሌት ለመሕበር ቀደም
14 ሰነት በህለት 2002 ዲብ ነቅፈ
ልትአሰስ እት ህለ፡ ለትበገሰ እሉ
ሀደፍ ሸሬሕ እት ህሌት፡ ለበዲር
ክምሰል ውላድ ሐቴ ዓይለት እንዴ
ገብአ እብ ሕበር ጥዕም ወመራር
ጀላብ ወጠን ወሸዐብ ንዳሎም
ለአተላለው አንፋር እዳረት ሸዐብ
ሳሕል፡ ግረ ሕርየትመ ለዲብ ስዱድ
ቴለል ለዐለት እሎም ዕላቀት እግል

ለአትሐድሶ ወከበር ሕድ እግል
ልድለው ወልትዓወኖ ወሕድ እግል
ልብጸሖ እንዴ ትበሀለ ለተአሰሳቱ።
እተ ወክድ ለሀይ ለአንፋር ጀማሂር፡
ሸዐብ ዲብ ነዝሞ ዲብ ክል ወደግ
ወሳሰት ምስል ሸዐብ ዲብ ሰብኮ
ወሳግሞ፡ እት ከርስ ሸዐብ እንዴ
ትወሸቀው፡ ለገቢል ህዬ ዲብለ
ንዳል ተሕሪር ተረት ክምሰል
ተሀሌ እሉ ሌጠ እንዴ ኢገብእ
ዲብ ወክድ ወራራት እብ ነሐሩ፡
ልግበእ ወመጽዕኑ ወማሉ ዲብ ዎሮ
ከጥ እንዴ ትከምከመ ንዳሉ እግል
ለአተላሌ ዲብ ሕፉን ወብሩድ ምን
መባጥርም እንዴ ኢረይሞ ወምን
ገበዮም እንዴ ኢሸክፎ ንዳሎም
ለአተላለው ስቡላም መነዘማት
እንዴ ገብአው ዲብ ሰነት ሐቴ ዶል
እግል ለመሕብሮ ወታሪክ እግል
ለአውርሶ እንዴ ትበሀለ አትበገሰው
ክምቱ ሐበረት።
ለእብ ዝክረት ሹሀደእ ለተለመ
ወእብ ሻዕር መሐመድስዒድ ዑስማን
ለዳሌት ወእብ ዌርሳይ ሙኒር ዐሊ
ለተሐሌት “ጀማሂር” ለትብል
እግል ዶር ወወቀይ ጀማሂር እት
ወክድ ንዳል ለትሸሬሕ ሕላየት
ክምሰል ተሐሌት ክሉ መሻርካይ
ሰሩ እት ሰሴዕ ወሰሩመ ዲብለ
ሐልፈ ዝክርያት ንዳል እንዴ
ትካረ እግለ ሓለፈየ ሐያት እት
ልትፋቀድ ወልትሰራበብ አምበተ።
ለሕላየት ህዬ ደሚር ናይ ክሉ
መሻርካይ እንዴ ቆቀሰት እግለ እብ
ሕካያት ዘበን ንዳል ለትነወረ ናይ
ኣምዕል እብ ግዲደ ወዕለ እንዴ
ኢልትአመር አትመመዩ።
ዲብለ ቀርበ ወራቅ በሐስ፡
አንፋር ጀማሂር ሳሕል አግደ ህዬ
ምን ሰር ሰብዓታት አስክ ወክድ
እስትቅላል ለዐለ ክሉ ወራታት
ወመሻረከት ሸዐብ እትለ ንዳል
ሕርየት፡ ነዘሞት አዋልድ አንሳት
ወሽባን ወሳድፍ ለዐለ መታክል
ወአግቡይ አርሀዮቱ፡ አደቀቦት
ስልጠት ሸዐብ፡ መካፈሐት ድንጉር
ለመድ፡ ተእሲሲ ልጃን ተሐዲ፡
አሰሶት ሚሊሻ ወጄሽ መሐሊ፡
መሻረከት ወመዋጀሀት ሸዐብ እት
መጦር ጄሽ ሸዕቢ እግል ጠወሮት
ገብእ ለዐለ ንዳል ስሙድ ለሸሬሕ
እበ እተ ወክድ ለሀይ ዲብ ዐዝለት
ዕጨይ እንዴ ገብአ ዲብ አፍዘዖት
ወነዘሞት ሸዐብ ለትፈረረው ጀማሂር
ዮምመ ምንገብእ እትለትፈናተ
ደረጃታ ወአካናት እንዴ ገብአው
ንዳሎም ለአተላሉ ለህለው ለማሌ
ለሓለፈው ንዳል ወመራረቱ እግል
ለአትዋይኑ ላብድቱ።
ምሽተርከት እብ ጀሀቶም
ለፍንጌ ሸዐብ ወጀብሀት ሸዕብየት
ለዐለት ዕላቀት ዲብ አደቀቦት
ወሸዐብ ወተንዚም እብ ሕበር
እግል ዎሮ ሀደፍ ክምሰል
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ናድሎ ለወደ ወሕሳል ማርሒት
ለአጽበጠ አግቡይ ነዘሞት እግል
ለአውርሶ ወዲብ ታርፌነ እግል
ለአትሐላልፎ ክምሰል ወጅብ
ሸርሐው።
አማንቱ፡ ለመትወራራስ ህዬ
ምን ዮም እንዴ ኢገብእ ምን
በዲር ዲብ ወክድ ንዳል ለአምበተ
ክምቱ ቅውይ ኢኮን ወስቱር።
ሰበቡ ዲብ ወክድ ንዳል ጀማሂር
እግል ሸዐብ ነዝሞ እት ህለው፡
እግለ ሽባንመ ዲብ መሕበር ሽባን፡
ዲብ ቀይሒት ዕንቦበ፡ መሕበር
አዋልድ
አንሳት
ወለመስሉ
እንዴ ነዘመው፡ ሸዐብ እት ሐርስ
ልግበእ ወትጃረት ለዐለት እሉ
መሻረከት እግል ወቀሎት ደካኪን
ተዓወን ልትከሰት እት ህለ፡ እብ
ፈድል ጅህድ ጀማሂር ወስቡላም
መነዘማቱ ልትሰርገል ለዐለ ናይለ
ወቀት ለሀይ አሳስ መትወራራስ
አስክ እሊ ሃድል ክምሰል ሜራስ
እንዴ ገብአ ለአተላሌ ለህላቱ።
ለእግል ሐቴ አምዕል ዲብ
ታሪካይት አካን ‘ሻባይ መንደር’
ለገብአ አወላይ ወዕለ ጀማሂር
ሳሕል፡ ገጽ ግረ እበ በልስ ሐልየት
ወስንቀይ ክምሰሁመ እግል ዶር
ሸዐብ ወምናድሊን ዲብ ክሉ
መጃላት ለሸሬሕ ክምሰልሁመ
ጀሪመት እስትዕማር ለለርኤ
መዕረድ ስወር ወድግም ታሪክ
ጋምል እት እንቱ ወዐለ።
ዲብ መከለስ ናይለ እግል
ሐቴ አምዕል ለገብአ ወዕለ ዲብ
ወክድ ንዳል መስኡል እዳረት
ሸዐብ ሳሕል ለዐለ ወምስል
ተእሲስ መሕበር ጀማሂር ሳሕል
ህዬ ርኢስለ መሕበር ለህለ
ብሪጋደር ጀነራል ሙሰ ራብዐ፡
ዲብለ ቀደመየ ከሊመት “ክምሰለ
ዲብ ስቅራት ሽርሕት ለህሌት
አግደ ሀደፍ ተእሲስ መሕበር
ጀማሂር ሳሕል ‘ታሪክ ማሌነ
ነአውርሱ’ግል
ታርፌነ!’
ሰበት ገብአ፡ እሊ ዮም ዲብ እለ
ነሀድግ ወእንዳግም እቡ ለህሌነ
ታሪክ ማሌነ ላቱ ታሪክ ስሙድ
ወመትሰባል ለቀርበ እቱ ውራቅ
ወረአይ
መሸተርከት
እግል
ልትከተብ ወልትወሰቅ ወቅቱ
አዜቱ ከሀየ” ቤለ
ዲብ ደንጎበ ህዬ መሕበር
ጀማሂር ሳሕል እግለ ዲብ ሰነዶት
ወነሽር እዴ ዛይደት ለአግደው
መአሰሳት እብ ፍንቱይ ህዬ በሐስ
ወተውሲቅ ጀብሀት ሸዕብየት
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት፡
እዕላም ወመንገፎ ወጠን ጀዋእዝ
እንዴ ካፈለ ለእግል ሐቴ ዮም
ለገብአ ወዕላሁ አትመመ።
መሐመድ እድሪስ
ገጽ

2

ዐቦት
2ይ ክፋል
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት፡
እትሊ ካልኣይ ክፈል ቃኑን ውርስ፡
ውርስ እብ ፊነ፡ ውርስ እምበል
ፊነ፡ ደረጃት ዌርሰት፡ በቃዐት ፊነ፡
ወብዕድ ሽሩጣት ፊነ እት ውርስ
ለገንሕ ጽበጥ እግል ንርኤ ቱ።

ጅንስ ውርስ

ዲብ መደንያይ ቃኑን ኤረትርየ
ክልኦት ጅንስ ውርስ ህለው። እብ
ፊነ ለገብእ ውርስ ወእምበል ፊነ
ለገብእ ውርስ።

1. እምበል ፊነ ለገብእ
ውርስ
እምበል ፊነ ለገብእ ውርስ
ለልትበሀል፡ ለማይት ነፈር እግለ
ሐድጉ ማል እብ ከፎ ወዲብ መን
ወመን እግል ልትካፈል ከምቡ
ለተአስእል ፊነ ይሓድገ ምንገብእ
ለትገብእ ገበይ ውርስ ተ። እለ
ሓለት እለ እሎም ለተሉ ንቃጥ
ዶል ለሃሉ ትሳድፍ፥
•ማይት ፊነ እንዴ ኢልሓድግ
ዶል መይት
• ማይት ለሓድገ ፊነ እግል
ኩሉ ለሓድገዩ ማል
ለኢትሸምል ዶል ትገብእ
• ፊነላ ማይት ገለ ክፋለ እብ
ፍርድ ዶል ፈርስ፡ አው ህዬ
• ፊነላ ማይት ኩለ እብ
ፍርድ ምን ፈርስ
እምበል ፊነ ዲበ ገብእ ውርስ፡
ቃኑን ውርስ እግለ ማይት ለሐድገዩ
ማል፡ ለማይት ኖሱ ምን ለሀሌ ዲብ
መን ወመን ወእብ ሚ ለትመስል
ገበይ ወካፈለዩ ገብእ፡ ዲበ ልብል
ሰኣል እግል ትብለስ እበ ትጀርብ
ገበይ ማል ውርስ እግል ልካፍል
ጀርብ። እብሊ ህዬ፡ እግል አቃርብ
ለማይት እብ ቀራበቶም ዲበ ማይት
እብለ ለ’ተሌ ገበይ ልትካፈሎ።

ዌርሰት 1ይ ደረጀት፡

ዲብ ቃኑን ውርስ ለናይ ሰልፍ
ደረጀት ዌርሰት ው’ላድ (አንስ
ልግባእ ወተብዐት) ማይት ቶም።
ማይት ው’ላድ ሐድገ ምንገብእ፡
ኩሎም ው’ላዱ ሃድያም ልግቡእ
ወኢሀደው፡ እብ ዐቅድ ሐላል
ለትወለደው ልግብኡ ወምን ዐቅድ
በረ ለትወለደው፡ ኣንሳት ልግበአ
ወውላድ ተብዕን፡ ብክር ልግበእ
ወሕደጋት አዴ፡ እምበል ፈናታይ
ኩሎም አክል ሕድ ልትካፈሎ። ገሌ
ምን ው’ላድ ለማይት ቀደም ሞት
ዋልዳዮም ማይቶም ምን ገብኦ፡
ለህቶም ሐድገዉ ው’ላድ እት
ኣካኖም ወርስ። በህለት ውላድለ
ቀዳም ኣቡሁ ለሞተ ው’ላድ ምስል
ሐው-አብሁ ወዓሞታቱ አው ህዬ
ምስል ሓሎታቱ ወሐልታቱ፡ እት
አወላይት ደረጀት ወርስ።

ዌርሰት 2ይ ደረጀት፡

ው’ላድ አው ው’ላድ-ው’ላድ
እንዴ ኢሓድግ ለሞተ ነፈር፡
ዋልዳዩ፡ ዋልዳይቱ፡ ሸሪኽ-ሓያቱ

(እሲት ምን ገብእ ብእሳ፡ ወእናስ
ምን ገብእ እሲቱ)፡ እተ ክምሰልሀ
ህዬ ሐዉ ወሐዋቱ ወሩሱ።
እሎም ለትዘከረው ህዬ፡ ሐቆ
ው’ላድ እንዴ ትረተበው፡ ዌርሰት
ካልአይት ደረጀት ልትበህሎ።
እሎም ለትዘከረው አቃርብ ማይት
አክል ሕድ ምንመ ልትካፈሎ፡
ዋልዴን ማይት ለረክብወ ቅስመት
ላኪን ምን ተሐት ዎሮት ርቡዕ
ናይለ ማይት ውላዶም ለሐድገዩ
ማል እግል ትደሀር አለበ። ምን
አብ አው ምን እም ሌጠ ምስል
ማይት ለልትወለዶ ሐው ወሐዋት፡
ሰር ናይለ እግለ ምን እም ወአብ
ለልትወለዶ ምስሉ ለትበጽሕ
ቅስመት እግል ልርከቦ ወጅብ።
እግል መሰል፡ ዎሮት ነፈር
ሃዲ ምንመ ዐለ ው’ላድ እንዴ
ኢልሐድግ ሞተ ኒበል። ምን
እም ወአብ ለልትወልድ ምስሉ
ዎሮት ሑ ሌጠ ቡ። እት ክእነ
ለትመስል ሓለት፡ ለማይት ው’ላድ
ሰበት ኢሐድገ፡ ማሉ እበ ዌርሰት
ካልአይት ደረጀት ላቶም፡ ዋልዴኑ፡
እሲቱ ወለሑሁ ልትወረስ። ክል
ምኖም ህዬ ዎሮት ርቡዕ ምነ ህቱ
ሐድገዩ ወርስ።
እት ብዕድ መሰል፡ ለው’ላድ
እንዴ ኢሐድግ ለሞተ ነፈር፡ ዎሮት
ሑ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ሓምስ (5)
ሐው ቡ ኒበል። እትለ ሓለት ለእብ
ካልአይት ደረጀት ወሩሱ አንፋር፡
አቡሁ፡ እሙ፡ እሲቱ ወለሐምስ
ሑ ሁ ቶም። እብ መብደእ
ቃኑን ውርስ ለህቱ ሐድገዩ ማል
ዲብ ሰማን እንዴ ትከፈለ እግል
ኩሎም ለእት ካልአይት ደረጀት
ወሩሱ ጀሃት ኣክል ሕድ እግል
ልትሀየቦም ወጅብ። ምናተ ዲብ
ቃኑን ውርስ ዋልዴን ምን ዎሮት
ርቡዕ ለትደሀር ቅስመት እግል
ልንስኦ ሰበት ኢወጅብ፡ ሰልፍ
እግለ ዋልዴን ሰር (ርቡዕ እግል
አብ ወርቡዕ እግል እም) ልትሀይብ
ከ ለእሲቱ ወለሐምስ ሐዉ እግለ
ተርፈ ሰር ልትካፈሎ።
ለማይት
ው’ላድ
እንዴ
ሐድገው ቀደሜሁ ለሞተው
ሐው ምንቡ፡ ለው’ላድ እት አካን
ለማይት ዋልዳዩ ወዋልዳይቱ እግል
ልውረስ ቀድር።

ቃኑን ውርስ
ዌርሰት 4ይ ደረጀት፡
አብዕቦታት ወአቦታት አው ህዬ
እት አካኖም ለወርሶ ውላዶም
(ሐው-አብ፡ ዓሞታት፡ ሓሎታት
ወሐልታት) ኢትረከበው ምንገብእ፡
ምን ክልኢቱ ጀሀት (ምን ሸንከት
እም ወአብ) ለሀለው አብዕብ
ዐቢ ወአቦት ዐባይ (እግል
አብዕብ ለወልደው ወእግል አቦት
ለወልደው) ዌርሰት ገብኦ። እሎም
ምን ኢሀሎ ውላዶም እት አካኖም
ወርስ።
እት ደንጎበ፡ ለማይት ነፈር
ምን ዌርሰት እት አወለይት አስክ
ራብዐይት ደረጀት አቃርብ ሐቆ
አለቡ፡ ማሉ ዌርሳይ ሰበት አለቡ
እግል ሕኩመት ልትሀየብ።

2. ውርስ እብ ፊነ

ውርስ እብ ፊነ ለልትበሀል፡
ለማይት ማሉ እግል መን ወመን
ወእብ ከፎ እግል ልትካፍል ክም
ሐዜ ፊነ ዶል ሐድግ ለሳድፍ ቱ።
ፊነ ውርስ፡ ማል ማይት ኩሉ አው
ገሌ ምኑ ከፎ እግል ልትካፈል ክምቡ
ለተአስእል ምን ማይት ለ’ተርፍ
ሐብሬ ተ። ፊነ ውርስ፡ ለማይት
ዲብ እዲነ እት ሀለ ለቤለየ አው
ለከትበየ እት ትገብእ፡ ሐቆ ሞቱ
ሌጣተ ዲብ ፍዕል ለትውዕል።

ዌርሰት 3ይ ደረጀት፡

2.1. እግል ፊነ ውርስ ከብቴ
ክም ትሀሌ እግለ ለወዴ ሽሩጥ
ፊነ ውርስ፡ ፍገሪት ለበ እግል
ትግበእ ወእብ ቃኑን ከብቴ እግል
ትርከብ ሐቆ ገብአት እሎም ለተሉ
ሽሩጣት እግል ተውፌ ለአትሐዜ፦
• ፊነ እብ ብሕተ እግል ትግበእ
በ
• ለፊነ ሐድግ ነፈር፡ በቃዐት
ለቡ እግል ልግበእ ቡ
• ለፊነ ዲብ ፍዕል እግል
ትውዐል ለትቀድር እግል ትግበእ
በ
•ለፊነ ድድ ቃኑን ወቅየም
መጀተመዕ እግል ትግበእ አለበ
•ለፊነ፡ እብ አትፋርሆት፡ እብ
ቅሽሽ ወእብ ጌገ ለትከተበት እግል
ትግበእ አለበ
•ለፊነ እብ ኢራቴዕ ተእሲር
ለገብአት እግል ትግበእ አለበ

ማይት ው’ላድ አው ምን
ውላድ እንዴ ተለው ለመጹ
ው’ላድ-ውላድ ምን ኢሐድግ፡
ዋልዴን፡ እሲት ወእተ ከምሰልሀ
ሐው ወሐዋት ምን አለቡ፡ ምን
ሐው ወሐዋት ለልትወለዶ እግሉ
(አብስማታት) ሐቆ አለቡ፡ እግል
ዋልዴኑ ለወልደው ኣብዕቡ ወአቦቱ
(በህለት፡ እግል አቡሁ ለወልደው
አብዕቡ ወአቦቱ ወእተ ክምሰልሀ
እግል እሙ ለወደው አብዕቡ
ወአቦቱ) እግለ ማይት ለሐደገዩ
ማል አክል ሕድ ልትካፎሉ።
ለናይለ ሐቴ ጀሀት ኣብዕብ አው
አቦት (ናይ ሽንከት እም አው
ሸንከት አብ) ኢጸንሐው ምንገብእ
ውላዶም እት አካኖም ወርስ። እሊ
በህለት ሓልታት ወሓሎታት አው
ዓሞታት ወሐው-አብ በህለት ቱ።

2.1.1 ፊነ እብ ብሕተ እግል
ትግበእ በ
ፊነ ውርስ ናይ ብሕታ ተ።
ዎሮት ነፈር እብ በይኑ እምበል
ጎማት ለወድየ ምስዳር ቃኑንየት
ተ። ዎሮት ነፈር ፊነ እግል ልሕደግ፡
እግል አትሳናይ ሊዴ እተ አው እግል
ለአትርፋ ለቡቱ ሐቅ እት ብዕዳም
እግል ለዐድዩ ቃኑን ኢሰምሕኒ።
ፊነ ውርስ እበ ለልትፋኔ ነፈር ሌጠ
ትግበእ፡ ኖሱ ለአትሳንየ ወኖሱ
ሌጠ ለአተርፈ። ክእነ ለገብእ እቡ
ሰበብ ህዬ፡ ለፊነ ሐድግ ነፈር ምን
ተእሲር ብዕዳም ሕር ዲብ እንቱ
እግል ልቀርር ሰበት ለአትሐዜ ቱ።
ዲብ ጋሪት ፊነ ውርስ ሳልስ ጀሀት
በአት ምን ገብእ፡ እት ቃኑን ከብቴ
አለበ። እግል መሰል ዎሮት ነፈር፡
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“አነ መቅደረት ሰበት አለብዬ
ፍላነት ሕቼ እት አካንዬ እንዴ
ገብአት፡ እግለ አነ ሐድጉ ማል
እግል ፍላን ወድ ፍላነት ወለቼ
እግል ተአውርሱ እግልዬ ሰልጠት
(ሰላሕየት) ሀብክወ።” እንዴ ቤለ
ፊነ ምን ሐድግ፡ እለ ፊነ እለ ዲብ
ቃኑን ከብቴ አለበ። ፊነ ውርስ፡
ዱቅሪ ምነ መትፋንያይ አስክ
ለዌርሳት ለትትዐዴ ተ እንዲኮን
ሳልስ ጀሀት ለተሐብር እግል
ትግበእ ኢትቀድርኒ። ዲብ ጋሪት
ፊነ፡ ውርስ ወካለት ኢትሸቄኒ።
ፊነ ውርስ፡ ናይ ብሕተ ጋሪት
ሰበት ተ፡ ሬዕየት ናይ ዎሮት ስነት
ሰብ ለኢበጽሐ ጅናመ እት አካኑ
እንዴ ገብአው፡ እንዴ ወከለዉ፡ ፊነ
እግል ልሕደጎ ኢቀድሮኒ።
እብ አሳስ እሊ፡ ዲብ መደንያይ
ቃኑን፡ ፊነ-ሕበር ከብቴ አለበ።
ዎሮት ነፈር ወዝያድ ዲብ ሐቴ
ወሲቀት ፊነ እግል ልፍረሞ
ኢቀድሮኒ። ፊነ ውርስ ምን
ተእሲር ብዕዳም ሕር እግል
ትግበእ ሰበት በ፡ ናይ ብሕታ ተ።
እግል መሰል ክልኦት ነፈር እት
ሐቴ ወሲቀት ፊነ ውርስ ሕበር
ምን ልትፋነው፡ ከ ፈጅር ዎሮቶም
ረአዩ ምን ቀይር ለወሲቀት ረአይ
ምን ምኖም ትወክል? ለዎሮቶም
ምን መይት ወለዎሮት እብ ሐያት
ምን ለአተላሌ ህዬ? ለውርስ ከፎ
ገብእ? ከፊነ ውርስ ናይ ብሕተ
ሌጠ እግል ትግበእ በ።
2.1.2 ለፊነ ሐድግ ነፈር፡
በቃዐት ለቡ እግል ልግበእ ወጅብ
ፊነ ውርስ ለሐድግ ነፈር፡
እብ ቃኑን በቃዐት ለቡ ስነት ሰብ
ለበጽሐ ወታምም ሕስ ለቡ (ምን
አምራድ ሐንገል ሕር) እግል
ልግበእ ወጅብ። እተ ክምሰልሁመ፡
እብ ቃኑን ለኢትመነዐ ነፈር እግል
ልግበእ ቡ።
ከእብ ቃኑን በቃዐት ለቡ እግል
ልግበእ ከ ፊነ እግል ሊዴ ዎሮት
ነፈር እሊ ለተሌ ንቃጥ እግል
ለአውፌ ለአትሐዜ፦
• ዕምሩ ምን 15 ሰነት
ወተሐት እግል ልግበእ አለቡ።
ምን እሊ ዕምር ወተሐት ዲብ
እንቱ ለከትበየ ፊነ፡ ወላመ ክም
ዐበ ምን ኢበድለ ዲብ ቃኑን ከብቴ
አለበ።
• እበ ለቦምቱ ናይ ገሮብ
ወሐንገል ነዋቅስ፡ ነፍሶም ወማሎም
እግል ልራዑ ለኢቀድሮ አንፋር፡
ቃኑን መደረት ወመንፈትዐት
ምስዳራቶም እግል ልዕቀብ ምን
ቃኑንያይ ምስዳራት ካርዖም ቱ።
እብሊ ህዬ ክእነ ለመስሎ አንፋር
ፊነ ውርስ እግል ልሕደጎ ኢቀሮ።
ወወደዋመ ምንገብእ እት ቃኑን
ከብቴ አለበ። ዎሮት ነፈር ቀደም
እብ ቃኑን እንዴ ኢልትከረዕ
ለወደየ ፊነ እት ቃኑን ክብትት
ምንመ ትገብእ፡ መሕከመት፡ ዲበ
ፊነ ተእሲር ናይለ እግለ ነፈር
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እግል ልትመነዕ (ከረዕ) ለወዴ
ጋራት አስበተት ምን ገብእ፡ እግለ
ፊነ እግል ተአፍርሰ ትቀድር።
ነቃስ ዐቅል ለቦም (አምራድ
ሐንገል) አንፋር፡ እንዴ ኢሐሞ
አው ዐቅሎም እንዴ ኢነቅስ
ለውደወ ፊነ እት ቃኑን ከብቴ በ።
እብ ብዕድ እንክር ቃኑን እብሊ
ለትዘከረ ምስምሰ ምን በቃዐቶም
ካርዖም ለኢዐለ አንፋር ፊነ
ምን ወዱ፡ ወሐሬ ለምሽክለቶም
(ንቁሶም)
ምን
ልትፈረግ፡
መሕከመት እግለ ፊናሆም እግል
ተአፍርሰ ትቀድር።
2.1.3 ለፊነ ዲብ ፍዕል እግል
ትውዐል ለትቀድር እግል ትግበእ
በ
እት ቃኑን ውርስ፡ ሐቴ ፊነ
እግል ተአውርሶም ለትሐዜ ጀሀት
አክል ሕድ ሐቆ ኢትፈረገ፡
ወለልወረስ ማል አክል ሕድ ሐቆ
ኢትአመረ ለፊነ እት ፍዕል እግል
ትውዐል ለኢትቀድር ትትበሀል።
ፊነ ውርስ እት ፍዕል እግል
ትውዐል ሐቆ ገብአት ለጽበጠ
ዋድሕ እግል ልግበእ ወጅብ።
እግል መሰል፡ ዎሮት ነፈር
ብዝሓም ዋልድ ዲብ እንቱ፡ “ኩሉ
ማልዬ እግል ውላጄ ሐደግክዎ”
ለትብል ፊነ ሕቆ ሐድገ እለ ፊነ
እለ ዋድሐት ኢኮን። እግል ፍላን
አው ፍላነት ወለቼ ምን ልብል
ዋድሐት ወገብአት። እት ብዕድ
መሰል “ማልዬ እግል አቃርብዬ
ሐደግክዎ” ለትብል ፊነ እት ፍዕል
እግል ትውዐል ለትቀድር ኢኮን።
“አቃርብዬ” ብህሎም ለህለ መን
ወመን ቶም? ዋድሕ ኢኮን።
ዎሮት
ብዝሓት
መካይን
ለዐለየ እግሉ ነፈር፡ “መኪነቼ
እግለ ብዙሕ ለእፈትየ ወለሐሽመ
ዋልዳይቼ ትግበእ” ለትብል ፊነ
ሐድገ ኒበል። እለ ፊነ እለ ዲብ
ፍዕል እግል ትውዐል ኢትቀድርኒ።
ሰበቡ ህዬ፡ ለእግል ዋልዳይቱ
ተምነየ መኪነት ምነ ብዝሓት
መካይኑ አየ ምነን ከም ተ እብ
ዋድሕ ሰበት ይአስአለ። ከእብሊ
ፊነ ውርስ ዋድሐት ወዲብ ፍዕል
እግል ትውዐል ለትቀድር እግል
ትግበእ ወጅብ።
2.1.4 ፊነ ውርስ ድድ ቃኑን
ወቅየም መጅተመዕ እግል ትግበእ
አለበ
ፊነ ወርስ ወሲቀት ቃኑን ሰበት
ተ ቃኑን ለትሐሽም ወምን ቅየም
መጅተመዕ ለኢትፈግር እግል
ትግበእ ወጅብ። ዎሮት ነፈር
ምልክየቱ ለኢገብአ ሙምተለካት
እግል ለውርስ ፊነ ሐቆ ሐድገ
ምን ቃኑን በራ ተ። እግል መሰል
ሐቴ እሲት፡ ምስል ብእሰ ሕበር
ለትመልኩ ኣብያት፡ “እግል ፍላን
ሑዬ አውረስክዉ” ለትብል ፊነ
እግል ትሕደግ ሐቅ አለበ። እሊ
አብያት እሊ ናይ ብሕታሀ ሰበት
ኢኮን ለፊናሀ ምን ድድ ቃኑን ተ።
ሐዜት ምን ገብእ “ምነ ምስል ብእሼ
ለእመልኩ አብያት፡ ለቅስመቼ
እግል ፍላን ሑዬ ትግበእ” እግል
ቲበል ትቀር።
ገጽ
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ዮም 25/11/2016 ነ’ዘር
ቀባይል ሳሕል ወሸየም አፍዐበት
እብ ዓመት ዲበ ፋይሐት ቃዐት
ናይ ሼክ መሐመድ ወድ ሼክ
ዓምር ተአከበው። ለእተ አካን
ለትጀመዐ እብ አምኣት ለልትዐለብ
ሸዐብ፡ ለልርእዮም ሔልፋይ ገበይ
እግል ህዳይ ወቀብርዲ አክል እሊ
ወኢተአከበ ብዕደት መናሰበት ገብእ
ህሌት እግል ሊበል ጠቢዒቱ።
ለመናሰበት ላኪን ምን ሮረ
ቤት ገብሩ ለመጽአው ሐቴ ምን
ቀባይል ብሌን እብ ሰበብ ሐደስ
ለሳደፈት ብቆት ለትከስስ ዐለት።
ዲብ ዮም 4/11/2016 ሰዋግ
ዐረብየት ንኢሽ ዐብደልቃድር
ጅምዕ ምን ቀውምየት ብሌን ምን
አፍዐበት እብ ስነይ አስክ ሱዳን
ሳፍር እግለ ዐለት ምስል ብዕዳም
ጅማዐት እንዴ ጸዐነ ተሰነይ ዶል
በጽሐው መኪነት እንዴ ትገለበት
ክልኦት ነፈር ሞተው። ስተል
ዑስማን ምን አፍዐበት ወለ ሰዋግ
ኖሱ ዐብደልቃድር ዐሊ ናፍዕ
ሞተው። ወዮም 25/11/2016
መውዕድ ሐል ናይለ ቀድየት
ለከስስ ዲብ አፍዐበት ገብአ።
አሰልፍ ለመጃል እግለ ጋሸ
ተሀየበ። ለተሃገ ህዬ ከንቴባይ
ብሌን ሐሰን መሐመድቱ ለዐለ።
ህቱ፡ “ሕነ ዮም እትለ ለአምጸኤነ
ጋር እብ ክሱስ ሐደስ ናይ ሞት
ሐቴ ምንኩምቱ። እበ ሕነ ለነአብየ
ወእንቱም ለትፈቱወ እግል ትርተዖ
ምኒነ ሐንቴ ጽላልኩም ግሱያም
ህሌነ” ቤለ።
ሐቆ እለ ምነ ሸየም ቀባይል
ሳሕል እተ አስመዐየ ህግየ፡ ዐድ
ሼክ ክቡታምኩም ህሌነ። ከንቴባይ
እግል ተአርትዑዎም ወቀባይል
ሳሕል እብ ዓመት ክቡታምኩም
ህለው ወእበ ቃኑን ፍቴሕ ናዮም
እግል እለ ቀድየት እለ እግል
ልሕክሞቱ” ሐቆለ ቤለ፡ ደሚን
ምነ ክልኦት ጠረፍ እግል ለሀቦ
ወለክልኦት ደሚን እብ አስማዮም
ወዕልብ ብጣቃቶም ቀርበው።
ላኪን ሓድራም ለዐለው ክሎም
ሀመቶም ዲበ ረድ ናይ ዐድ ሼክ
እተ ናይ ከንቴባይ ብሌን ህግያቱ
ለዐለ። ወለ ረድ ከም ሐሰን ዑመር
ሼክ ዑመር እብ ስሜት ዐድ
ሼክ ዲበ አቅረበዩ ለሐስለ ቀደእ
ወቀደርቱ። ሕነ ቃስዳሙ ይዐልነ

ወህቶም ቃስዳሙ ይዐለው። እሲትነ
ሱዳን ትሳፍር ዐለት ወህቶምመ
ለአበጸሖ ዐለው። ቤን ክሉ አጀል
ረቢ መጽአ። ህቶም ወልዶም
እንዴ ሰክበ ምን ከጥ ፈግረ ከሞተ
ወሕናመ እሲትነ ሞተት።
ለሞተት እሲትነ ዲብ ተሰነይ
ክምሰል ቀበርናሀ ዐድ ዐብደልቃድር
ምን ዋጅባቶም እለ ገሰረው
አለቡ። ሽዋል ሽከር፡ ሽዋል ደጊግ፡
ቡን ወ10,000 ነቅፈ እብ ረአስ
እንዴ ጸብጠው መጽአውነ። እብ
ክእነ ሕሽመት ወሸረፍ ለመጸአከ
ህዬ እግል ተሕተርሞ ጠቢዒቱ።
ሕናመ ሐቆ እለ አስክ ፖሊስ ግስነ
ወእግል ንትዓሬቱ እምቤሎም።
ከረን ሐቆ በጽሐነ ህቶም ወልዶም
እበ ሐደስ ማይት ሰበት ዐለ ክልኤ
ረአስ ምን ንዋይ እንዴ ጸበጥነ
መጽአናሆም ወምስሎም በጠርነ።
ዲብ ተሰነይ ዲብ ሕነ ለሳሕል
ነብር ዐድነ ወኬን ለነብር ቃኑን
ዕርፊ ቡ ወእንሰር ዲብ አፍዐበት
እግል ልምጽኡነ መውዕድ ወዴነ
ወእለ ሕነ ዮመቴ እት መውዕድነ
ጅምዓም ህሌነ። አዜ ህዬ ቤንነ
ወቤኖም እምበል ሰኔት ወመሐበት
ወሕውትነት ወሞላድ ወለሐቴ
አለብነ” ቤለ ወሰላም ቤለዮም።
ቀባይል ሳሕል እተ ለሀበዩ ረአይ፡
እትለ መንጠቀትነ ቀዋኒን ዕርፍየ
ህሌት። እግል ክሉ ለሐዋድስ ወለ
ቅደይ ማዳት ወአግቡይ ቡ። እግል
መሰል እብ ዓመት እብ ዝልም
ለገብእ ናዩ አሕካም ቡ። ወእብ ከጠ
ለገብእ ናዩ አሕካም ሀለ እግሉ።
ከምስል እለ ቀድየት እለ እብ ንየት
እኪት ሰበት ኢሐስለት፡ እብ ንየት
ሰኔት ትትሐከም። ወእበለ ህዬ
እግል አዳሙ ለማይት ከሕሰ አው
ተዕዊድ ልትሀየቡ። ወለ ቀትለ
ብዕራይ አው ገመል አው ጅኑን
አው ልብ ለአለቡ ገብአ ምንገብእ
ጠረፍ ለመደረት ዋዲ ተዕዊድ
ለሀይብ እንዴ ቤለ አዜ ለክልኦት
ጠረፍ ባረክ አለ ፊሆም እክትሉፋም
ይህለው። እትፉቃም ህለው። አዜ
ለቃኑን ለዕርፊ ዲብ ክምሰል እለ
ቀድየት ለለሐክም ክምቱ እግል
ነሐብረኩም እንፈቴ።
ካልኣይ ምነ ሸየም ለተሃገ፡ ጀፈር
አድሕድ ለነብረ ቀባይል ብሌን
ወሳሕል ቤናቶም መሻክል አው
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አከይ አምቅርሕ ርኡይ ኢኮን።
ዲብ ክሉ ለሐልፈ ታሪክ አው
ነዐር ቤናቶም ርኡይ ኢኮን። እኪት
ምን ተዐሌ ዲብ ክቱብ ወትከተበት
ወእት ልብ ወተአከበት። እብ
ፍዕል ወተርጀመት ወእብ ጸገም
ወተሀደገት። ላኪን አልሐምዱለ
ቀደም እለ ይዐለት ወግረ እላመ
እግል ተሀሌ ኢኮን። ቀባይል ብሌን
ወሳሕል ህዬ አዜመ ምስል እብ
ሰላም ወውፋቅ እግል ልንበርቱ
ሰእየትነ።” ቤለ።
ሐቆ እለ ዐደድ ናይለ ተዕዊድ
አው ድየት ከም ክምቱ ህቱ ህዬ
ሐሰብ ቃኑን ዕርፊ 514,200
ነቅፋቱ ቤለው ወብሌን እግለ
ሕክም ተከበተው።
ዲብ ደንጎበ አሰይድ ሐሰን ሼክ
ዑመር እብ ስሜት ዐድ ሼክ እተ
አቅረበዩ ሸሬሕ፡ “ለሐስለ ቀደእ
ወቀደርቱ፡ ወእሊ ለተሐከመ እግልነ
ጠለቅናሆምቱ። እግል ብሌን ቤት
ገብር ሰንቲም ኢነሐዜ ምኖም
ወሾከት እትርገዘኩም” ቤለ።
እብ ስሜት ብሌን ቤት ገብሩ
ለተሃገ ህዬ፡ “ዐድ ሼክ በዲሮም
ሰብ ሰኔትት ቶም። ወእሊ
መውቀፍ እሊ በዲር ምን አበዎም
ወአብዕቦታቶም ለወርሰው ቱ።
ሰኔት ህዬ በዲር ናዮምተ። ዐድ ሼክ
ወምስሎም ናይ ሳሕል ቀባይል ሰብ
ኤማን ወምርወት ቶም ወጀዛኩም
ኢላሂ ብኼር ሰንያም እንቱም
ወሰኔት ወዴኩም፡ ቀባይል ሳሕል
ህዬ ግዋሬ በኪታም ሰበት ገብአው
እሊ ቀራር እሊ ቀረረው ወሕናመ
እግለ በዲር ገበይ ረቢ ለአርአውነ
ወዲን ለዐለመውነ ዐድ ሼክ እግል
እሊ እብ ድግማን እግል ነሐምዶም
ወእግል ንሽከሮም እንፈቴ” ቤለ።
ዲብ ደንጎበ ምነ ሓድራም
ለዐለው እብ ሰበት እሊ ሰኒ ዐዋዲ
ወሰዋልፍ ወቀዋኒን እግል ንሕፈዙ
ወንራዕዩ ወንሽቄ እቡ ትወሰው።
ወእግለ ቀራር ናይ ዐድ ሼክ ህዬ
ሐመደው። ወግረ እላመ ፍንጌሆም
ለዐለት ሰኔት ዝያደት እግል ትስኔ
ወሰብ ውፋቅ፡ ዐፎ ወዕሬ እግል

ንግበእ ወተጋቢብነ እብ ገበይ
ሰላም ወውፋቅ እግል ነአስክቡ
ክምሰል ለአስትህል ሸርሐው።
ቀዋኒን ዕርፊ ዲብ ዮም
15/5/1958 ለትቀረረ እት ገብእ፡
ለሕክም ትትነሰእ እበ ማደት ህዬ
ማደት 18 ክምሰልተ ልትአመር።

ምን ገጽ 3 ለተላለ......
እተ ከምሰልሁመ፡ ፊነ ውርስ
ድድ ቅየም መጅተመዕ እግል
ትግበእ አለበ። እግል መሰል ዎሮት
ነፈር ዲብ ፊናሁ፡ “ለዲብ ቤት
ትሸቄ ምስልዬ ዐለት ከዳሚት
ፍላን ልንሳአ” እግል ሊበል፡ አው
ህዬ “ፍላነት ወለቼ እግል ፍላን
ትግበእ”፡ አው “ፍላን ወልዬ እግል
እሲቱ ልሕደገ” እግል ሊበል ቃኑን
ኢሰምሕኒ። ዲብ ሕርያን አፍራድ
እንዴ አቴከ ክእነ ግቡእ ወክእነ
ወደው እግል ቲበል ወአዳም
ክም ግራብ እግል ትበድሉ ቅየም
መጅተመዕ ኢሰምሕኒ።
2.1.5
ፊነ ውርስ እብ
አትፋራህ፡ እብ ቅሽሽ አው እብ
ጌገ እግል ትግበእ አለበ
እብ ጀብር፡ ተህዲድ ወአትፋራህ፡
እተ ክምሰልሁመ እብ ቅሽሽ አው
ጌገ ለትገብእ ፊነ ውርስ ምን
ቃኑን በ’ራተ። አትፋራህ፡ ቅሽሽ
ወተህዲድ እሙር ሰበት ቱ ሸርሕ
ኢለትሐዝዩ። ለእብ ጌገ ትገብእ
ፊነ ላኪን ከፎ ክም ተ እብ መሰል
እግል ንርአየ ተአትሐዜ። ዎሮት
ነፈር ዲብ ፊናሁ፡ ስሜት ናይ ዎሮት
ሓኪም እንዴ ትጌገ “ደክቶር ፍላን
እግል ፍላነት ወለቼ ምን ሞት ሰበት
አድሐነ’ዬ፡ መኪነት ሓድግ እግሉ
ሀሌኮ” ለትብል ፊነ ምን ሐድግ፡
ከ ሐሬ ስሜትለ እግለ ወለት ለሳረ
ደክቶር ወለዲበ ወሲቀት ለፊነ
ለህሌት ስሜት በን በን ምን ገብአ፡
ለፊነ እብ ቃኑን ፋርሰት አው
ፋሽለት ትገብእ።
2.1.6
ፊነ ውርስ እብ
ኢራትዕ ተእሲር ለገብአት እግል
ትግበእ አለበ
ፊነ ውርስ እብ ተእስር ናይለ
ምነ ፊነ ለከስቦ አንፋር ለትከተበት
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ከመቅርሕነ ዕሬ ወዐፎ ልግበእ
ዑመር መሐመድ እድሪስ
ወኪል ውካለት አክባር
ኤረትርየ
አፍዐበት
ከም ተ ሐቆ ተአመረት እት ቃኑን
ከብቴ አለበ። ለምን ፊነ ውርስ
እግል ልክሰቦ አው መሳልሖም
እግል ለአክዶ ለቀድሮ አንፋር
እሎም ለተሉ እግል ልግብኦ ቀድሮ።
መሕክመት እብ ተእሲሮም ሕቆ
ሸዕረት እግለ ፊነ እግል ተአፍሽለ
ትቀድር።
• እግል መስለሐት ሬዕየት
ለትገብእ ፊነ
• እግል መስለሐት ሓኪም
አው ኬድማይ ዲን (ክዴማይ ሩሕ፡
ከም ቀሺ አው መሳርያይ መስል)
ለትገብእ ፊነ
• እግል መስለሐት ዎሮት
ዲብ ቅስም ተስጂል (ረጂስትራር)
መሕከመት ለሸቄ ነፈር አው እግል
መስለሐት ዎሮት ሻሁድ ጋብእ
ለዐለ ነፈር ለትገብእ ፊነ
• ዎሮት ነፈር ምን ብዕደት
ለልትውለዶ ው’ላድ ለቡ እት
እንቱ፡ ፊነ ውርሱ እግል እሞ
እሎም ለኢህተ እስቱ ለተአከስብ
ምን ትገብእ
• እግል መስለሐት ዉላድ፡
ሸሪኽ ሐያት (ብእስ አው እሲት)
ናይ እሎም ለትዘከው አንፋር
ለትገብእ ፊነ
ክእነ ለመስል እብ ኢራትዕ
ተእሲር ለትገብእ ፊነ እግል
አፍሸሎት እት መሕከመት ሸክወት
ለትቀደም ጀሀት መን (አየ ጀሀት)
እግል ትግበእ ከምበ መደንያይ ቃኑን
ውዱሐ ህለ። ለፊነ እግል መስለሐት
ሸሪክ ሐያት ዶል ትገብእ ው’ላድ
ለማይት አው ህቶም ለወልደዎም
ቶም። እግል መስለሐት ለብዕዳም
ዝኩራም ለህለው (ከም ሐኪም፡
ቀሺ፡ መሳርያይ፡ ሽሁድ . . .) ዶል
ገብእ ው’ላድ ማይት፡ ዋልዴኑ፡
አው ሽሪክ ሐያቱ ቶም።
ገጽ

4

መሓመድ እድሪስ

እሊ እብ መናሰበት 25ይት
ሰነት ተሕሪር ለትከተበ ክታብ
“መፈጸምታ” በህለት ካቲመ
‘ሽፈ ሹም ዑመር፡ ፊራሮ ሶይረ
- ቆሓይቶ” እበ ልብል አርእስ
ስለሞን ድራር ለከትበየ ቅሰት
እግል ዮም 4ይ ወናይ ደንጎበ
ክፋለ እግል ንርኤ፡

ሐርብ ሐዲስ
ጄሽ ጀብሀት ሸዕብየት ለ25
ኪሎሜተር ለመሳፈቱ ከጥ ሰዐፌ
ዐዲ-ቀይሕ እምበል ከሳርቱ ጌሰዩ
እግል ልትበሀል ለቀድር። ሰበቡ፡
ለዎሮ ብርጌድ ገብእ ንዙም ጄሽ
ደርግ፡ ለአማነት ካሪ እቶም ለዐለ
ዲብ ሶይረ ወቆሓይቶ ዕስኩራም
ለዐለው ኤረትርዪን “ወዶገበ”
ተረግ ክምሰል አበለው ክም
አግረሰ፡ አርወሐቱ እግል ለአንግፍ
ሌጣቱ ለሐረ።
ለእግል ስኒን ረዪም መጦር
አባይ እንዴ ተዐንደቀው ዐዶም
ለአደሙ ለዐለው ሙሰልሒን
ዲብለ አምዕለ ሐርብ፡ ከረርም
እንዴ ገአው እት ከደን ፈነጥር
ገብአው። ከረ ተኪኤ እግለ እብ
ጀሀት ሶይረ ለዐለው ሙሰልሒን፡
“ምን ተሐዙ ምጻኡነ፡ ወሐዜኩም
ምገብእ ህዬ ጊሶ ሕለፎ፡ ምድር
ዐድኩምቱ”
እት
ልብሎ
ሐበረዎም።
ለምን
ሰንዐፌ
እንዴ ሀርበው መለጸአው ላኪን
ዕንዳቄሆም ከምሰል ከሩ እንዴ
ገብአ፡ ሸዐብ ነብረ ወማይ እግል
ለሀቦም እንዴ አዘዘዎም ሰንዐፌ
እግል ለአንድፎ እንዴ ሐድገዎም
ጅወ አተው።
ሽፈ ዑመር፡ ምስል ከረ ወዲሐፍቲ ወዐብዱ እድሪስ እብ
ጀሀት ቆሓይቶ ቱ ለዐለ። ለአግደ
ዲብ
ለአደፋርሶ
ልትነዐው
ለዐለው “ወዶገበ እብ ጀሀት
ሶይረ እንዴ ኢገበኦ፡ እብ ጀሀት
ቆሓይቶ ቶም ለዐለው። እሊ
ሓርያይ ሐርብ እብለከስስ፡ እት
ገለዶም ሕጡጣም ዐለው። እብ
ሬድዮታቱ “ኡይ!” እግለ ቤለ
አባይ እዝን ጽምት ሀበው።
ምስል ሽፈ ወመልሂቱ ላኪን
ዲብለ አምዕል ለሀ ልሰዕ ሩኡያም
ይዐለው።
ዲብለ አምዕል ለሀ፡ ጀብሀት
ሸዕብየት አስክ ዐዲ-ቀይሕ ትሄርር
እት ህሌት፡ ወዲ ሐፍቲ፡ ዐብዱ
እድሪስ ወሽፈ፡ አስክለ እት ካሪቦሰ
እንዴ ተአከበው እግል ልጽነሖ
ልእከት ለትነደአት እቶም ቅያደት
ሙስለሐት
ቅወት
ቆሓይቶ
ጌሰው። ለቅያደት ዐለው፡ ምስለ
መሰደሳቶም፡ ተበሰም እት ልብሎ
ትከበትዎም። ሽፈ ወጅማዕቱ፡

ሽፈ ሹም ዑመር፡ ፊራሮ ሶይረ - ቆሓይቶ
እግል ስኒን ዐውል ክምሰል
ይአድፈዐዎም፡ ናይ ከርስ ሽዑሮም
እንዴ ራቀበው እብ ፋርሕ ገጽ
ሰላም-ሰላም ቤለዎም። ክልኢቶም
ለተምሲልየት ሰኒ ቀድረወ። ዲብ
ናይ መብደእ ፈርግ ወጽልእ
እንዴ ኢገብእ፡ ዲብ መሕበራይ
ፍንቲት ለከልቀዩ ምን ሕድ
ራይማም ለዐለው ሐው መስለው።
አግደ ለተምሲል ለቀድረ ላኪን
ሽፈ ዑመር ቱ። ለዲብ ቀደሙ
ልትቃሰው ለዐለው ዲብለ ናይ
አስል ዐዱ ዲብለ ዲብ ሰነት 1983
ለአንደደወ ቤቱ ለትከምክም
ባክነፍ ወካሪቦሳቶም ለጸንሐው።
ክሉ ለሐልፈ ዝክርያት ምንመ
ትካየለ እሉ፡ እሎም አንፋር ዐፎ
ተአወጀ እሎም። ናይ ከርስ ሽዑሩ
እበ ኢከስስ ህዬ እግል መምርሕ
ተንዚሙ እግል ለሐሽም ላብድ
ቱ ለዐለ።
“ጀብሀት
ሸዕብየት
ዐፎ
እውጅት እግልኩም ህሌት። ሰኒ
ወቀይ እውቁያም ህሌኩም። አዜ
ዐዲ-ቀይሕ ሕርርት ሰበት ህሌት፡
ጄሽ እትለ ህለ እተ ልጽነሕ።
እንቱም ላኪን ፈንጎሕ ዐሩነ።”
ሽፈ
ወጅማዐቱ
ሐጪር
መምሬሕ እንዴ ሀበው አስክ
ዐዲ-ቀይሕ ተሀርበበው። ፈጅራተ
ለሰለስ
አርካን
ለብእቶም
መስኡሊን “ወዶገበ” ምስል
መሰደሳቶም ዲብለ ሕርር ዐዲቀይሕ አተው። ክሎም እት
ረአስ ሸዐብ ጀሪመት ለአጅረው፡
ደገጊት ለአንደደው፡ አንፋር
ጀብሀት ሸዕብየት ለቀትለው፡
ንዋይ ለዘምተው ሰበት ቶም ህዬ፡
ሸዐብ ምስል መሰደሳቶም ክምሰል
ረአዮም፡ “አው እሶሮም አው ህዬ
እግል ንቅተሎምቱ!” ለልብል ሸፍ
ሐዲስ ሀረሰ። ጨቅጥ ድቁብ ህዬ
ከልቀ። መጥ-መጦር እሊ ጨቅጥ
እሊ፡ እግል ከረ ወዲ-ሐፍቲ
መምሬሕ ሐዲስ መጽአዮም።
“ለዝያድ 500 ሙሰልሒን
ናይ ቆሓይቶ ልግበኦ፡ ለዝያድ
300 ናይ ሶይረ፡ ሽባን ሰበት ቶም
እብ ተማሞም ዲብ ጄሽ ሸዕቢ
ክምሰል ልትሓበሮ እግል ቲደው
ብኩም።”
እሊ መምሬሕ እሊ፡ እምበል
እሎም
ሸዐብ
“እሰሩዎም”
ልቡሎም ለህለው ሰብ መሰደሳት
እት ፍዕል እግል ልውዐል
ለቀድር ኢኮን። ሰበት እሊ፡ እግል
ልትአሰሮ እንዴ ኢገብእ ምስል
መሰደሳቶም እግል ለአተላሉ
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ወእብ ሐዲስ እግል ልትሐመዶ
ዐለ እሎም። ሽፈ እሊ ሓርያይ
መምሬሕ እት ፍዕል እግል
ለውዕል አስክ ከረ ተኪኤ አስክ
ሰንዐፌ ወሶይረ ጌሰ። ወዲ-ሐፍቲ
ወዐብዱ እድሪስ ህዬ ለናይ
ቆሓይቶ “መስኡሊን” እንዴ
ጀምዐው ክእነ ቤለዎም።
“ሳፊ
ወስርጉል
ወቀይ
አውቄኩም። አዜ ህዬ፡ ለወራት
ታ’መት ጀላብ እግል ትግበእ፡
ለወዴኩሙ ጀራይም እብ ተማሙ
እግል ልትመሰሕ ምንኩም እሎም
አብጸሐት ሽባን ምስል ሐዎም
እግል ልናድሎ ወእስትቅላል
ክምሰል
ለአትሻፉጉ
እግል
ቲደው ብኩም። እንቱም ሌጣቱ
እግል ተሐቡሮም ወተትአሙኖም
ለትቀድሮ።”
“ዐወጅ አለቡ እንጀመዖም!”
በሊስ ክሎም ዐለ። ክምሰልሁመ
ለገጾም እብ ፈርሐት ዳምቅ
ለዐለ ሰለስ አርካን! እብሊ ህዬ
እግለ ሙሰለሕ እብ ተማሙ ዲብ
እንዳጋሎ ለትትበሀል ባካት ዐዲቀይሕ ለህሌት አካነት ጀምዐዎም።
አሰልፍ ኖሶም ለ “መስኡሊን”
ለበርናምጅ ሸርሐው እሎም።
እንዴ ጸንሐው ህዬ ወዲ-ሐፍቲ
ወዐብዱ እድሪስ መጽአው። ለጄሽ
እብ ጣቅዒት ወፋጸ ትከበተዮም።
ለበርናምጅ
እብ
ድግማን
ክምሰል ሸርሐው እሎም አዜመ
እብ ጣቅዒት ወፋጸ ተእዪዶም
ሸርሐው። ለሽፈ ጌሰ እቶም ናይ
ሶይራመ
ሕድ እብለትሸብህ
ገበይ ዱሉያም ክምቶም አከደው፡
ናይ ሶይረ ወቆሓይቶ ኩሉ-ክሎም
800 ለገበኦ ሙሰልሒን ሽባን፡
ወጠኒያይ ዋጅቦም እግል ለአግዱ
ዲብለ ጀብሀት ሐዳስ - ጀብሀት
ደቀምሐሬ - ጌሰው።
እሊ ብዙሕ ላቱ ዕልብ፡
አሰልፍ ምን ከሊቅ መታክል
ወምን ከዐይ ደም እግል ሊሪም
ዐለ እሉ። ሐሬመ ወድ ዐድ
ሰበት ገብአ፡ መጦር ሐው እግል
ልትዐንደቅ ዐለ እሉ። ዲብ ቀበት
ሰለስ አምዕል ምነ እት ጀብሀት
ሐርብ ለተሓበረው እስትሽሃድ
ለዐረ እቦምመ ዐለው። ሰሮም ህዬ
ልሰዕ ከረ ሽፈ ዲብ ዐዲ-ቀይሕ
እት እንቶም እንዴ ተሓከረው
እግል ልትሰፈፎ አስክ ዐዲ ቀይሕ
መጸአዎም።
ሰብ መሰደስ ላኪን እት ድፈዕ
ኢጌሰው። ልሰዕ ዲብ ዐዲ-ቀይሕ
ጸሐው። ምስል መሰደሳቶም
ዲብለ መዲነት ልጀወሎ እት

ለረአ ሸዐብ ደሙ እት ፈውር
እቱ ጌሰ። ሸክወቱ ዲብ መሳኡሊን
ጀብሀት ሸዕብየት እብ ትሉሉይ
“እሶሮም”
እግልነ
ለልብል
ገብአ። ገሌ መሳኡሊን ጀብሀት
ሸዕብየትመ ለናይ ሸዐብ ረአይ
አየደው። እግለ መስኡሊን ስለለ
ህዬ ጨቅጥ ወደው እቶም።
ሐቆ 10 አምዕል፡ ዲብ
ዐዲ-ቀይሕ ቃዐት በህተ ሐጎስ፡
እጅትመዕ ሸዐብ ገብአ። ሸዐብ
እግለ ቃዐት መልአየ። መስኢቱ
ዎሮ ዐለ። እት ልትገራገም ወእብ
ድንገሕ ልብሉ ለዐለ ሽዑሩ
ህዬ፡ “እግልሚቱ እት ቀይድ
ለይተኣቱዎም?” እንዴ ቤለ
ትቃረመ።
ለአርካናት
“ናይ
ሸዐብ
እጅትመዕ ህለ ከዲቡ ሻርኮ”
ትበሀለው። ሽፈ፡ ዲብ በ’ረ እንዴ
ገብአ ታከዮም። እብ ህግየ ሳሆ
ህዬ ዲብለ ቃዐት እግል ልትሓበሮ
እንዴ ኢገብእ ዲብ ባካቱ ለዐለት
ቅርፈት እግል ልእተው አዘዘዮም።
ዲብለ ቅርፈት “መሰደሳትኩም
ክረው” ለልብሎ ምናድሊን
ትከበተዎም። ለ “አርካናት”
አስክ ሽፈ ገጾም አቅመተው።
ሽፋመ እብ ጀሀቱ አስኮም
አቅመተ። ዲብ ድድ ሕድ ላቱ
መሲር እንዴ ተዐንደቀው እግል
መደት 10 ሰነት ለሓለፈው
ንዳል እብ ጀሀት-ጀሀቶም ግረ
እንዴ
አቅበለው
ዘክረው።
ለዲብ ሐቴ ኢነት ቅያስ ለአለቡ
ዝክርያት ለለአቀርብ ሙኽ እንዴ
አዘዘዮም ህዬ እግል ወጅሆም
ለአቀርጠነት በስመት ትባደለው።
ናይ ክልኢቶም በስመት፡ ዝዖታት
ለኢተሓበረ እቱ ላኪን ህዬ ድግም
እንዴ ገአ እግል ልደገም ለቀድር
ቁሪነ ዐለ እሉ።
ወዲ-ሐፍቲ ወዐብዱ እድሪስ፡
እግለ ዲብለ ቃዐት ጅሞዕ ለዐለ
ሸዐብ፡ ለሸኬ እቦም ዐለ ሙጅርሚን
ዲብ ቀይድ ክምሰል አተው
ሐበረው። ሸዐብ ህዬ እግለ ቃዐት
እብ ሀዱድ ለመስል ጣቅዒት
በለሰየ። ለዲብለ ሐቴ ቅርፈት
ኣትያም ለዐለው አርካናት ህዬ
ረአሶም እንዴ አድነነው ለዘት
ናይለ ሀዱድ ለትመስል ጣቅዒት
እግል ለአዳውሮ አምበተው።
እብ ናይ ብሕተ ወቀይ
ምናድል
ለልሰጀል
ዐውቴ
ኢህለ። ጀብሀት ሸዕብየት ለእብ
ዶልዶሉ ጃቀፈቱ ዐውቴታት
ክሉ ምናድል ሐድ መቅደረቱ
ናይለ አውቀዩ ክእልልት ፈግሪት
ቱ።
ክምሰልሁመ
ምንገብእ

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 52

ላኪን፡ ዲብለ ሄራር አፍራድ
ፋሪ ወቀይ ለአውቀውቶም።
ዲብ ሶይረ ወቆሓይቶ ህዬ፡
ወለ
ምለዐሉ
ወምተሐቱ
ለገብአ ወቀይ ለአውቀው እት
አካኑ ምንማቱ፡ እሎም ድድሰውረት እንዴ ተዐንደቀው
መሻክል ከልቆ ለዐለው አንፋር፡
መጋባቶም እብ ብሼሽ እት
ለሀረጥርጥ ክምሰል ገይሰ ወዲብ
ደንጎበ ህዬ እምበል ለገብአ
ከዐይ ደም እንዴ ሰለመው እት
ስፉፍ ጀብሀት ሸዕብየት ክምሰል
ልትሓበሮ ወእብ ደም ለትሸትረ
እደዮም ህዬ ምስል መዋዲቶም
ለልትመጣወር ፍርድ ክምሰል
ረክብ እግል ዊደት ሽፈ ዑመር
ዶር ዐቢ አውፈ።
ሐቆ እለ ለዐለ ሄራር ወዶር
ሽፈ ዑመር ሰኒ ብዙሕቱ።
ዲብለ ባካት እግል ልግበእ
ለተሐሰበ ለትፈናተ ድቁብ ላቱ
ወራታት፡ “ሽፈ ትላከው፡ ህቱቱ
ለለሀውኑ!” ዲብ ልትበሀል፡ ንዳሉ
ወዶሩ እምበል ሕላሌ ለአተላለ
ስቡል ምናድል ክምሰል ዐለ
እግል ልትወሰፍ ቀድር። ሐቆ
እስትቅላል ክምሰል አትሐዘዮቱ
ዲብ ጀማሂር፡ ስለለ… ወለመስሉ
ልትቃየር ምንመ ዐለ፡ ሽፈ፡ ናይ
መንጠቀት መስኡል ዐስከርያይ
ስለለ እንዴ ገብአ፡ ዲብ ሐንቴሁ
አስክ 600 ለገበኦ እብ መቅደረት
አትመቃረሐ። እጅትመዕ ወዴ
እት ህለ ለኢልትዐጀብ እቡ
አዳም ኢዐለ። እዳረቱ ሳፍየት
ዐለት። ዲብ መሳሌሕ፡ “እግል
መልሂቼ” ኢገብአ ምንገብእ፡
“እግልዬ” ለትብል ዘዐት ክሉ
ረአሱ ኢትፈግር ምኑ። ሽፈ፡ ምነ
ዳርሳም ሕነ ለልብሎ መልሂቱ
እንዴ ኢለሐምቅ፡ መሰባሉ፡
ፍድቡ፡ ናይ አካናት አምሩ፡ ናይ
መቅደረት ስለለ ፍቲሁ፡ ብስሩ
ወናይ ነዘሞት መቅደረቱ….
ወለመስሉ እንዴ አትመቃረሐ፡
እት ርትበት ለተናል ኮሎኔል
እግል ልብጸሕ ለቀድረ ምስል
ታሪክ ዳይም ዲብ ውቅል አካን
እንዴ ፈግረ ለሐልፈ ፋርስቱ።
ሽፈ፡ ዲብ ሰነት 2010 ዲብ
63 ሰነት ምን ዕምሩ ሴዕ ውላድ
እንዴ ሐድገ እብ ሕማም
አስተሽሀደ። ዓደት ቀብሩ ህዬ
ወዘረእ፡
ጅነራላት፡
ሕካም
አቅሊም፡
ቅያደት
ጀብሀት
ቅያደት ክፈል ጄሽ ዓይለቱ
ሸዐብ ወጄሽ ዲብለ ሐድረው
እተ እብ ናይረት ገበይ ዲብ
ዐዲ-ቀይሕ ተ’መት። ፋርስ ሽፈ
ሐልፈ። ወጠኒያይ ወቀዩ ላኪን
እት ውሉድ ዋልዴ ዲብ ልዘከር
ለነብር ትምሳል ቱ።
ገጽ
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ከልሹም መሐመድ

አደንገል ወመናፍዑ

እሊ ሒን እሊ ቀይምቱ፡
አደንገል እንዴ አተ ቅንቅን/ሃሬት
እንዴ ኢወዴ ለልትዘቤ ወለልትበለዕ
እቱ ሒን። ለሒን ናይ አብራዳት
ወገነፍእማቱ። ከእግል ትዋጅሆ
ጣቀት
ወሐፋነት
ለለሀይብ፡
ወለትፈናተ መቀዝያት ላቡ ነበሪት
ለተሐዜ ዲቡ። አደንገል እግል እሊ
ጠለብ እሊ ሰኒ ለለአተምም ጅንስ
ቅርጡጥ ክምቱ ልብ ካርያም እቱ
ተሀሉ?

* አደንገል ምን
ቪታሚን ኤ ርዙቅቱ
ቪታሚን ‘ኤ’ ሀዬ

ምን

ሕማማት ስርዐት ትንፋስ፡
ወለትፈናተ መእረር እግል
ሒለትነ በኔ። ዕንታት
ወጣቄዕ እግል ልግበእ ሰዴ፡
ሓምለት ወራውየት እግል
ሰዴ።

ፍጋር
ንዳፌዕ
ዑፉይ
ገኖበት
ትግበእ

* ምን ለትፈናተ
አንዋዕ ቪታሚን ቢ
( B Vitamins)
ርዙቅቱ

ሐቴ ክባየት ምን ጪፎት
አደንገል ሰር ናይ ክለ ለምዕል
ነፍስነ ለተሐዝዮ ቅያስ ቪታሚን
ቢ ተሀይበነ። እብ ፍንቱይ ምን
ፎሌይት/ ፎሊክ አሲድ። እብ ሸክል
ነብረ ለእንረክቦ ፎሌይት እግል
ሰረጣን ቀበት( pancreatic cancer
) እብ 62% ለአነቅሰ ልብል ገሌ
ድራሳት። ወለክልነ ነአምሮ ሽቅሉ
እግል ዐመሲ እት ዕያዳት ለልትሀየብ
እት ከብድ እግለ ሀለ ጅነ ዓሳቡ
ወመቅደዱ ሰኒ እግል ልትማኔ ነፌዕ።
ሴላት እግል ልትጀደድ ሀዬ ወቀዩ
ብእቱ። 12% ምን ነፍስ ለትጠልቦ
ታያሚን ለልትበሀል ጅንስ ቪታሚን
ቢ ጸብጥ።
* ነብረ እት ከርሸትነ እንዴ
ትደቀቀት እት ገሮብ እግል ትስፌ
ለሰዴ ነፍስ ለተሐዝዮ ጅንስ አገሽ
(digestion-friendly fiber )
መልክ።
ሐቴ ክባየት ጪፎት አደንገል
ዲበ ለሀለ ለልሐቅቅ አገሽ እት ደም
ለሀለ እነ ቅያስ ስከር እንዴ ዓደለት
ምን 2ይ ኑዕ ስከሪ ሕጌ ትገብእ እነ።
እግለ እኩይ ኮለስትሮል ሀዬ እንዴ
ነሽበ እቱ ምን ነፍስነ እንዴ ትነሐ
ከደን ክም ፈግር ወድዮ። ምንለ
ትፈናተ አከይ ሓላት አምዓይት ሀዬ
ተአነግፍ።

* ካፊ መዓድን
ፖታስዩም ጀብእ
እት ነፍስነ እብ ብዝሔ ምነ
ሀለ መዓድናት እት ሳልስ ደረጀት
ለልትረተብ መዓድን ፖታስዩም
ምነ ለሀይበናቱ መናፌዕ ሀዬ፡
ምን ጀልጠት ወደቅጥ
ደም
ውቁል ወሰድመት ልብ ዳፌዕ
እነ፡ ምን ፈሸል ከላዊ ወጨቅጥ

እብ ነፍስ ጽሪት ወዕልብ ታምም ንእተየ
ሓይሳም/ሓይሳት ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ፡ ሰነት 2016 ነአተምመ
ሀሌነ ጥብዐት ሓሪት እብ ዕልብ ሐዲስ
ናይ ሰነት ሐዳስ እግል ትምጸአኩምቱ።
ኤረትርየ ሐዳስመ ገድም ሴዕ ሰነት
ግራሀ እንዴ አዶረተን ዓስር እግል
ትጽበጥ ቱ። ከእብለ መናሰበት ዓስር
ሰነተ ወኢተት ሰነት 2017 ዐምድ
ዓፍየት፡ አሰናይነ እት ሰነት ሐዳስ ምን
ተዐዴነ፡ ሰነት 2017 በኪተት ስዒደት፡
ሰነት ዓፍየት ወጸሮት፡ ሰነት ኬር
ወበርከት ሊደየ እነ ትብል።
ሰነትነ ሐዲሰት እትለ ሔሰት
ዓፍየት ነአትየ ሀሌነ፡ ለስኒን አዋልድነ
ወአንስነ ለአመስከነት ወለአምጸጸት፡
አጀኒትነ ለአየተመት ወማልነ መሴሕ
ለሻለተት ዴራይት ዓደት ክሽቦ አንሳት፡
እት ብዙሕ ምን አቃሊምነ ህድገ እግል
ልትከሬ ዲብለ ሸአገት እተ ደረጀት
ባጽሓም ሀሌነ።
ለንኡሽ ኢልምሕክ ወዐቢ፡ እት
ክል ቤት ለአቴ ኤች ኣይቪ ወኤይድስ
ተሐት ሐቴ ምእታይት እንዴ ትከረ
ክም ነአባሬ ምኑ ሰእየት እት እንረክብ
ነአትየ ሀሌነ።
መላርየት ምን መራቀበተ እንዴ
ሐለፍነ እግል በዳሀ እግል ንትጠባጠብ
ለእነወ ዲበ ደረጀት ባጽሓም እት ሕነ
ነአትየ ሀሌነ።
ሰላመት አጀኒትነ ሀዬ መስለ አለቡ።
እብ ክታበት እግል ልትከረዕ ለቀድር
ሕማማት አጀኒት እግል ልትከረዕ
ወእቡሁ እግል ልስረት ትገብእ ለሀሌት
ክድመት ፍሬሀ ወመንፈዐተ ሰኒ ወማን
እዱዉራሙ ህሌነ። ከረ ቴታኑስ(ለጋም
አንኩክ)፡ ፖልዮ(ሸለል) ዐለ ክም የዐለ
ምን ገብአ ገድም ሑድ ኢወደ።
ኒፎ ሰኒ ወአማን እት ምልክነ አትየት
ሀሌት፡ ህታመ ኣሱረ ለኢልትረከብ
እቱ አያም ረዪም መስል ኢሀለ።
ለምነ 10 አወላያም ቄትለት አጀኒት
ክምቱ ለልትአመር ሕማም ስርዐት
ትንፋስ ወምኑመ አብ-ለጋግ/መእረር
ሸነብእ(ኒሞንየ) ሸሩ እግል ልትከረዕ
ለትሰዴ ክታበት ምን ተአንበተት
እብ ሰበቡ ትመጽእ ለዐለት ጅርበት
መጺጸት ወሞት ብዙሕ ተሀወነት።
ምኑ ለኢትኬለመያተ ኬር ለአለቡ
ፍጋርመ በሰሩ ርኩብ ሀለ። ምን ኩሉ
ጅንስ ፍጋር ለትከሬዕ ምንመ ኢትገብእ
ምንለ በዝሐ ሰበብ ፍጋር እንዴ ገብአ
እት ሞት ለለበጼሕ ወደዋመ ለአለቡ
ሮተ ቫይረስ ለተአድሕን ክታበት እት
ጀድወል ክታበት/ፍድኢት አጀኒትነ
እንዴ አቴት፡ አጀኒትነ ዕምጢጦም

ሐደት ወበስመቶም ዜደት።
ክም
ጸብጠ አጊድ ለኢለሐድግ፡ ምን ኣመረ
ዲመ ምስልከ እግል ልንበርመ ለቀድር
ሕማም ስፌር (ሄፓታይትስ ቢ) ክል
መዋጥን እግል ልትሰለም ምኑ፡ ዕምር
ንእሽ እብ ሰላመት እንዴ ሐልፈዩ
ሽንግልነ እብ ዓፍየት እንዴ ተአተ
ው’ላድነ እግል ለአውቄ ወለአፍሬ
ክታበት ገብአት እሉ።
እብ ህግየ ብትክት ለኤረትርየ
እስትቅላለ ለረክበት ዲቡ አውካድ ምን
ሐምስ ጅንስ ሕማም ለለአነግፍ ክታበት
ለዐለ ዮም እብ ዕጹፍ እንዴ ወሰከ እት
ዐስር ውቁል ሀለ። በዝሐ ሌጣመ ኢኮን
ክል ጅነ እት በር ለሀሌ ወምድን እት
መሳክብ ጣፌሕ ለሀሌ ወከደን አብስ
ምን ንዕመት እለ ክታበት ክም ኢተርፍ
እንዴ ገብአ መትመዳድ ክታበት እት
ዝያድ 90 ምእታይት ለበጽሐ ዲበ
ሰነት ሰርገል እንዴ አትመምነ እግል
ዝያድ ወቀይ ለንትዐንደቅ ዲበ ሰነት
ነአቴ ሀሌነ። እብለ መናሰበት እለ
እግለ ላሊ ወአምዕል እብ መካይን፡
መጽዕን ወእገር ከንፈሮም እንዴ
ነክሸው እት ክል ጅነ እግል ልብጽሖ
ልትጀሀዶ ለሀለው ሰብ ምህነት ዓፍየት
ወለምስሎም ወድቅ ወቀንጽ ገቢል
ኤረትርየ ዓምድ ዓፍየት ነሐርኩም
ኢልትደበእ ወሰነት ሐዳስ በኪተትኩም
ትግበእ ልብሎም ሀለ።
ንዕመት ዓፍየት እት አጀኒት ሌጠ
ኢትከረዐት፡ ላመ ደግለለ ከኑር ዕንታቱ
ለሐወነ ፈድል በርናመጅ መዳፈዐት
ዐወር እብ አፍራድ ወጅምለት ፊራሮ
ነወኮት ቅርሐት ዕን (ካተራክት)
እንዴ ገብአ፡ ስኒን ዐድ ውዕል ለዐለ
በርሀት እንዴ ረክበ ከምክራይ እግሩ
እት ልርኤ ወረቢሁ እት ለሐምድ
እት ሰነት ሐዳስ እግል ልትደሐር
ቀድረ። ዐቢ ልግበእ ወንኡሽ ምን
ረክስ ወሰናድር ክምሰልሁመ ዐወር
ወአከይ መርኢት ኬፍራይ (ትራኮመ)
እግል ለአባሬ ደገጊት እብ ከማሉ እት
አብያቱ ሕክምነ እንዴ መጽአዩ ሐቆ
ትሳረ ሰነት ሐዳስ እብ ዕንታት ጭሩይ
ለአትየ ሀለ።
ላመ እለ ፈጅር ዕልብነ ለወስክ
ተርፍነ መስከብ መፍጠሩ ኣምን
እግል ልግበእ ወመስከብ እድንያሁ
እግል ልጥፈሕ ምን እሙ ኖሱ አስክለ
ወጠኑ ምን ጸገም ኢትገሰው። እማት
መራዐየት ዐመሲ እግል ሊደየ፡ ዋጅበት
መታበዐት እት ገብእ እለን ዲብ ዕያደት
እግል ልውለደ፡ ክም ወልደያመ
መታበዐት ሐቆ ሕርስ እግል ልርከበ

ሐንገል ባለሐነ፡ አስዑድነ ሒለቱ
ትርድት እግል ትግበእ፡ ነብራነ
ሰኒ እንዴ ሐቀት እት መዓለ
እግል ትውዐል ነፌዕ፡ ሜዛን ማይ
ለዐቅብ ወመዓድናት ሽቅሉ እብ
ተአስትህል እግል ለአግዴ ሰዴነ።
እግል ስርዐት ዓሳብ ለአውክ።
ሐቴ ክባየት ጪፎት አደንገል
18% ምን ምዕላይ ናይ ፖታሱም
ጠለብነ ትደብእ።

ልዕቤ፡ ለሞተ ሴላት እግል ል’ተክእ፡
አስዑድ፡ ዐጽምት፡ ጭገር፡ አጭፋር፡
ገኖበት እግል ልዳብር ለትትሐዜ
ኡከት ምህመት ገብእ እት ሀለ፡
እግል ኩሉ ገሮብ ሒለት ወጣቀት
ለለሀይብማቱ።
ክምለ እለ ላምዳም አደንገል
እብ ማይ እንዴ ጬፌነ ሌጠ እግል
ንብልዖ አለብነ። እንዴ ትጬፈ
ለትፈናተ ኩዳር እንዴ ተሓበረ እቱ
ክም ሾርበት፡ ሰለጠት አው ብዕድ
አንዋዕ እቡ አዳሌናሁ ምንገብእ
ለሔሰ ጠዐም ወእብ ኩሉ ፈ’ነ
ለትመዛዘነት ነብረ እግል ንርከብ
እንቀድር።

* ወጂበት ዔማት
ፕሮቲንቱ
አደንገል
ምን
ፕሮቲንመ
ርዙቅቱ። ፕሮቲን ሀዬ ገሮብነ እግል
አርቡዕ 28 ዲሰመበር 2016
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ምነ ለትወጀደት ክድመት ለልትነፈዐ፡
ምን ደዓም ዮም ዓመት እንዴ በዝሐየ
ወምኑመ ዓመተ እት ሰነት ሐዳስ
እብ ክድመት ሓይሰት እግል ሊለደ
ወለዓብየ ነሰኣሀ እበ ሀለየ መባደረት፡
እት ቤት ሕርስ ዕያደት ምዕል ሰልፎም
እብ ኬር ለአንበተወ እት ሄለል 2017
ልደሐሮ ለሀለው ዕልቦም ክም ዘይድ
ለልትሸከክ ኢሀለ።
እብ ዐውቴከ እንዴ ትትዐጀብ
ነቢር እት መግለል እግል ልትዐለብ
ሰበት ቀድር ለዐውቴ እግል ልትሐፈዝ
ዐውቴ እግል ልወስክመ ጅህድ ጀለ
ደሐን ወዓፍየት መትመሞ አለቡ።
ምን ለለዐዴ አምራድ እግል ንድሐን
ነዳፈት ድዋር ወገሮብ፡ መትነፈዕ
ሽቃቅ ወአትመሞት ክታበት፡ ምን
ሕማም አጊድ መትሳራይ ወደዋከ
እት ወቅቱ ወእብ ተማሙ ንስአት
ለኢተርፍ ጸገም ጀለ ዓፍየት ቱ።
ለለዐዴ ሕማማት ላቱ ሐን መራቀበት
ኣቲ ሀለ ወገበይ ለእበ ሰርትመ እምር
ሀሌት። እትለ ሰነት ሐዳስ እግል
ንትዐንደቅ እሉ ለብነ መትሰላም ምን
ለኢለዐዴ ሕማማት ቱ። ስከሪ፡ ውቁል
ደቅጥ ደም፡ ውቁል ኮለስትሮል፡
ሰረጣን፡ ሕማማት ዓሳብ ወአስዑድ፡
ሕማማት ልብ ወአስራር ደም፡ ምነ
ለትኬለመ ዐዛብ ወመጺጸት፡ ምስክ’ነ
ወሞት ሰብብ ለሀላቱ።
ከሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት፡
ሰነት 2017 እግል ሐረከት ገሮብ
ውቀት እግል ንፈንቴ፡ ማይ ካፊ እግል
ንስቴ፡ ሐምሌ ወአገሽ ለበዝሐ እተ
ነብረ እግል ንትመወን፡ ምስንዮትነ
ምስል ሐኪምነ እንዴ አተረድነ
አመት ርሕነ ወዓፍየትነ ለእንወዴ
ዲበ ውቀት እግል ንኣምር ከእበ
በርናመጅነ እግል ንትሐከም ነወ
ኒዴ። እሊ ነሳብ ለኢለዐዴ ሕማማት
እብለ ትቃረሕናሁ ምንገብእ እንዴ
ኢለመስርጥ እግል ልትአመር ቀድር።
አጊድ ሐቆ ተአመረ ሀዬ ነፍስ ብዙሕ
እንዴ ኢትድዕፍ ከፎ ክም ትነብር
ምስሉ እንዴ ኣመርከ አስክ ሀሌከ
ለሔሰት ዓፍየት እንዴ መለክከ፡ ዕምርከ
ምን ሕኔት እት ሕክምነ ወአድውየት
ፈኔ፡ አስሉል መንበሮከ እንዴ ወጀህከ
እግል ተአውቄ ወተአፍሬ እቱ
ትቀድር። ከሰነት 2017 እብ ነፍስ
ጽሪት ወዕልብ ታምም ንእተየ ዲብ
እንብል፡ ዲብለ ትመጽአነ ሀሌት ሰነት
እግል ዓፍየትኩም ለተፈጉሮ ኤታን
ስርጉል ወእት መዓል ለልውዕል እግል
ልግበእ እኩም ንተምኔ።

ገጽ

6

መሐመድ ዳፍለ

ሰፈር አስክ ምድር ምሔርበት
4ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል

መድረሰት ፈንየት ዊነ እሊ
ዮም ህተ ብኒት እቱ ለህሌት ባካት
ለእት መደት ንዳል እምበል ምን
ገጽ ላሊ አደሐ እግል ትትሐረክ
እቱ ለኢትቀድር መካሪት ቀናብል
ወርሳስ ለዐለ ድዋራት ቱ። ዮም
ላኪን ለዘበን ለሀይ እንዴ ተሐለፈ፡
ምን ወድነ ሸፍ ወቅታል ዲብ
ሐ’ረት ተዕሊም ወፈን እንዴ ትበደለ፡
ለትበኔት መድረሰት ክድመት
ተሀይብ ህሌት። ላመ ጋሸ እበ ዲብ
መዲነት ነቅፈ ለረአወ መድረሰት
እት ልትዐጀቦ ዲብለ ዱሉይ እሎም
ለዐለ ሕራብ ገንገአው። ለምድር
ምሔርበት ላተ ነቅፈ ህዬ እትለ
ምሴት እለ ምን ድወል አሮበ
ወአሜሪከ እበ መጽአው ነኣይሽ
ወዐባዪ ቤጽሐት ጋምለት ትመዬት።
ዊንታነ ወንያትመ ነቅፈ ምን በጽሐየ
ዝያደት ሐበን ወፋሽ ተሰመዐየን።
እግልሚ ነቅፈ ናይ ክሉ ኤረትሪ
ዊንታ ወ ኒያት ምስል ዐመተን

ኢትገብእ እሉ ምን ኣመራቱ ነቅፈ
እግል ልዛየር ለሐረ።
ፈጅራተ ምድር ክምሰል ጸብሐ
ህዬ ክሎም ለጋሸ አስክለ መዲነት
ስሙድ ገጾም ትበገሰው። ለዲብ
ለበዲር ሳትር ምሔርበት እንዴ
ትበነ እቱ ብሬናት ወብራውናት
ሰናቄ ምኑ ለዐለ ደረሽብ ዮም እብ
ጥውር ቃዓት ወሆቴላት ተበቦ
ጋብእ እት እንቱ ክምሰል ረአው፡
ለዲብ ሱረት እት ወክድ ንዳል
ድምርት ወብህድልት እት እንተ
ልርኡወ ለዐለው ነቅፈ ካልእ ነቅፈ

ምን ሔልየት ቤት መዐለ ወቤት መዐሾ ላቱ ሕመድ ወድ ዐጋት
እግል ዐድ ናይብ ዲብ ለሐሌ ለቤለየ ሕላየት ክእነ ትብል፦
ዐድ ናይብ፡ እድሪስ ወድ ዕትማን ሰኒ ፍርህትተ ወግዊት
ዐባዪሀ ኣፎታት ቱ ላመ ነኣይሽ አለሚት
ኢለአፈግሮ እብ ሕማስ ወኢለአፈግሮ እብ ቀዊስ
ትርክ ቀየሕ ልትሃገው ሰብ ባሮት ለእንግሊዝ
ዱለት ለሐዬ ፋኑሰ ሰልጠነት ጽንዕትተ ወዝዊት
ቤት ገብሸ ልትኣከው ዶል አብራጃት ቤት ገርጊስ
ሰብለ አፍሩስ ጅንግላት ተሀምሀም ረአስለ መከሊት
ቤት አብሆም ልትበአሶ ወክድ መክረሀት ወእኪት
ዓምር ልግበእ ወሙሰ ኢፋርጎ ዲቦም ዶል ዕጺት
አዳም ብዝሕቱ አብሃሉ ሕጌ እልናቶም ዶል ጽዊት።
ስምሓኖ ጀለ ጀላሉ ረቢ ወዴ ክም ፈተ
አዜመ ጽኑዕቱ ወድ ዕትማን ረቢ መደድ ለሀበከ
አዜመ ተአቤ ወትፈቴ አዜመ ትክሬ ዲብ ተልገ
ወድ ለእልከ ልትኣኬ ክሉ ገብእ ምን ተሐትከ
ወአመት ለእለ ትትከተል መን ነቅሞ ሐሰብከ
ጹዱቅ ወበዐል አሚነት ኢትበድለ ከንፈርከ
ዐይብከ ህሌኮ ወዐይብ እለ ዳረትከ
አነ አምር አዜቱ ሰሰብ ብዕድ በዲር ለአምረከ
ዐድ ሙሰ ልትኣከው ሰብ ለኣሙት ቀረጪት

ለታሪክ ማሌ ምነ ማሌ ለወዐለው
እቱ ምሔርበት ዲብ አካኑ ደገመ
እሎም።
ሐቆ እለ አዜመ ሄራር አስክ
ፍዴል ፐ ገብአ፡ ክሉ ለምን አሮባ
ወአምሪከ ነቅፈ እግል ልዛየር ማጽእ
እሻረት ስሙዱ ወዓሲመት ንዳሉ
ሰበት ገብአት።
ዊንታነ ወንያት እበ አደሐ ምን
አስመረ አስክ ነቅፈ ለዐለት ረያም
ገበይ ምስል ጸሓየ ወዕሳሰ እንክር
እንዴ ከረየ፡ ዲብለ ምን ከነደ ልትበገሰ
እት ህለየ ለአመመያሁ ምድር
ምሔርበት ምን መጽአየ ወዲብለ
መማዪት ፍራስ ለዐለ ባካት ምን
ትመየየ ሰኒ ፋርሓት እት እንተንቱ፡
እብ ገጽ ፋርሕ ዳግመ ወልሰሐቀ
ለአምሰየ።
አማንቱ ፍርስነት ንዳልነ ምን
ጂል ዲብ ጂል እት ልትወረስ ለገይስ፡
ግም ቀዳም እግል ግም ሓር እት
ለአወርስ፡ ለበዲር መሳክብ ወአካናት
ፍርስነት ምናድሊን ለዐለ ዮም
አካናት ዝያረት እንዴ ገብአ ምን
ረዪም ወቅሩብ ልትበጸሕ እት ህለ፡
ክሉ እሊ ፈድል ናይለ ማሌ እብ
ደሞም ወአርወሐቶም ለትበረዐው
ፍራስ ክምቱ እለን ኤረትርየ አስለን
ዲኢኮን ለትወለደየ ወዐበየ ምኑ እንዴ
መጽአየ፡ አክል እለ ገበይ ረያም
እንዴ ካተረየ ለእብ ድግም ሰመዐ
እበ ለዐለየ ታሪካይት መዲነት እግል
ልብጸሐ እግል ኖሱ ኤረትሪ እተ
እለ ሀለ ለሀሌ ይዐዱ ዐድ ክምሰል
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እንዴ ትበደለት ወእንዴ ተዐመረት
ትከበተቶም።
ነቅፈ እት ሰነት 1976 እብ
ቅዋት ሸዕብየት ትትከርደን እት
ህሌት ለዐለ ቴለል እግል ለአምሮ
ህዬ እት ረአስ መብነ እዳረት ነቅፈ
እንዴ ዐርገው፡ ለአምዕል ቀዳሚት
ምን ዔለበርዕድ ለአምበተ ሸሬሕ
ለመዲነት እት ለርኡ ወለዐፉ
ልሸረሕ እሎም እት ህላመ ዝያደት
ለታሪክ እተ ገብአ እተ አካን እንዴ
ጊስካሁ እግል ተአተንስዩ ወትታይኑ
ክምሰል ልትፈደል አግረሰው።
ዕንታቶም እግለ ነቅፈ ክሉል ለህለ
አድብር ወዐነክል እት ለአቀምት ህዬ

ለዐለ ጋሸ ህዬ፡ አዜመ ባክለ ማሌ
አካን ሕራበት ወፍርስነት ለዐለ
ሰዋትር ወዮም ብዝሓም ፍራስ
ተሕሪር ወስያደት ሰክቦ እተ ለህለው
መቅበረት ሹሀደ እንዴ ገብአው፡
እግለ እት ዕን ረአይ ምን ቃብል
እብ ዋዴሕ ልትረኤ ለዐለ አድብር
ወመካሪት ምድር እት ለአቀምቶ፡
እግለ ታሪክ ለአተንሱ እት ህለው፡
ሰሮም ላተ ለዲብ እሊ ድዋራት እሊ
ለወድቀው ሐዎም ወሐዋቶም ገብእ
ትፋቀደው ዕንታቶም እንዴ ትማለአ
እብ ንየት ሐጫርቶም ለአተንሱ
ለዐለው።
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ዊንታነ ወንያትመ ምስል ዐመተን
ንጽህቲ እንዴ ገብአየ እሊ ዮም ዲብ
ነቅፈ ልትደገም ለህለ ታሪክ ንዳል
ወፍርስነት ፈንጎሕ ከነደ ክምሰል
አቅበለየ እግለ ዲቡ ለሀለው ሽባን
ክምሰል ደግማሁ ወክሎም ክእነ
ናየን ምድር ምሔርበት እግል
ልዛየሮ እግል ለሐብረ ክምተን ገለድ
በይአየ። ደብር ደንደን ግራሀን እንዴ
አትለየ ዲቡ ልሰውረ እት ህለየ ህዬ
ዝያደት ራሐት ደሚር ክምሰል
ትሰመዐተን ሸርሐየ።
ሐቆ ናይ ሳዐት ወሰር ሸሬሕ
ህዬ አዜመ ለጋሸ ዲብለ ምድር
ምሔርበት ላተ ነቅፈ ወድዋረ ሐቆለ
ዳወረው ወትመየው እበ ደገመ
እሎም ታሪክ እት ዳግሞ ምን ነቅፈ
አስክ አስመረ ትወከለው።
ዊንታ ወ ኒያት

ገጽ

7

ዳን

ብ
ይ
ታ

ረመ
እትለ እዲነ ስለል ነቢር
እበያተ እንዴ ቤለ እግል ሓዚሃ
ለልትበገስ ነፈር እግል ልትዐወት

እተ ላዝም ገብእ፡ እግልሚ ክል
ነፈር እግል ልንበር እበ ለቀድር
ፍንቲት መውህበት ሰበት ቡ
ቱ።
እት ከርስ ክል ነፈር ለህሌት
ፍንቲት መውህበት ወመቅደረት
እግል ትትሌሌ ገብአት ምንገብእ
በዐለ እንዴ ሸዐረ እበ እት ወክድ
ሰኒ እት ወራት ዶል በድላቱ።
ተዐሊም ሒለት ወመቅደረት እብ
ርትዕ ገበይ እት ሕድ ለካትር
ዕቃል ምን ገብእ፡ መውህበት
ህዬ ምን ጠቢዐት ለትትሀየብ
ድብድብት
መቅደረት
ፈን
ወዕልም ተ።
ፍላን መውሁብ ቱ፡ ፍላነት
መውሁበት ተ፡ ርኤከ ለወቀዮም
እት ልትበሀል ሳምዓም እንገብእ፡
እሊ ለልአተብል ሒለት እት
ወቀይ ዶል ትበደለት ቱ ብዝሓም
ለሸሀደው እበ። ከመውህበት
እንብል እት ህሌነ እብ ጠቢዐት
ለትሀየበተነ ዝሕረት ፍንቲት
እግ’ለ ዶል ነአምም ቱ ለእነሰምየ።
እትሊ ዘበን እሊ ህዬ መውህበት
ለቦም ሽባን ምን ህለው ቱ፡ ዮም
እብ ክሱስ እለ ጋሪት እለ እግል
ሂደግ ለሐሬኮ።
እት መዲነት ከረን ቱ፡ እት
ቤት እንዴ አፍጠርኮ መገሰዬ
ጻብጥ እት አነ ሐቴ ቅጥን ለትቤ
አዜ እት ሸ’በት ሸብብ ለህሌት
ሻበት
እንዴ መጸት
ምስለ
አንስ እንዴ አፍጠረት ለእግለ
ማጸት ዐለት ጋሪት እተ ዶል
ትበገሰት ቱ፡ አመተ ለወዴኮ።
አሰልፍ ዲ ሰላም እንዴ እቤለ
ሓልፈ ዐልኮ፡ ግራሁ ላኪን
ለሽቅለ ክም ርኤኮ ሰበት ዐጅቤኒ
ሽቅልዬ እንዴ ትረሰዐኮ መጦርለ
መርዒ እንዴ ገብአኮ ክል ምስዳር
ለእግለ ትነስእ ዐለት እብ ሐት
ሐቴ ወእብ ካሜረት እተለየ
አጽበሐኮ።
ክምሰለ አምዕል ለሀ ቁሉል
ይአነ ከላስ ምን መስከብ ሰብ
እት መስከብ አንስ እንዴ ተዐዴኮ
እት ታብዖተን ትፈረርኮ።
ለሻበት እብ ዕንቼ እት ወራት
ፍንቲት ለትበገሰት መስለት እቼ
እግልሚ እብ እንክር ዕምራ
ወእብ እንክርመ ምስል እሊ
ዘበን ተዐሊም ወቴክኖሎጂ አካን

ሕዱግ ስሌማን

መውህበተ ለአሌሌት ሻ’በት
ደርስ ፍንቱይ ወሰብ መቅደረት
ለአድረሰዋቱ ክም ኢኮን ሸክ
ባትክ እት አነ።
ሽቅለ ሚ ዐለ መስለኩም?
ሽቅለ ረስም እብ ሕ’ናቱ፡ እግል
ክል መርዓት ለትሐንን ተ፡ ሕናዲ
ምን ለሀድግ እቡ በርእ ወድዩ
እግል ቲበሎ ትቀድሮ፡ እግልዬ
ላኪን ለትፈናተ ሸክል እቡ
ተዓርሩ ለዐለት ጅንስ ሐነኖት
ምስለ እብ ገበይ ተዐሊም ክም
ኣርት ወሀንደት ፍኑን እንዴ
እት ጃሚዐት ትደሐረው እቡ
ለሸቁቡ ሰብ ምህነት እት
እንተ ሰበት ኢረከብኩወ እለ
መውህበተ ክም ተ ወእብ ከፎ
ረክበተ እግል እሰአለ እተውስ
ሰበት ዐልኮቱ እብ ክል ነቅሸ
ወሐነኖተ ዐጅቤኒ።
እት አስመረ ለህለ አብያት
ምህነት ወእቱ ለህለ ሸክል
ሐነኖት ሐቴ ወለት ዐድነ ምህነት
ለትአበልዕ ተ እት ካርጅ እንዴ
ትቤ እት አስመረ መድረሰተ
ክም አትመመት፡ አስክ ድወል
ዐረብ ክም ጌሰት ታሪክ ቀዳም
ሰበት ዐለ እግልዬ እለ
ምን መዲነት ከረን እብ
ዓመት ወምን ሕለት
ሪበ
እብ ፍንቱይ
ፋግረት ለኢተአምር
ንኢሽ ሻበት እብ
ክሱስ
መውህበተ
ፈሀመ
እትሊ
መጃል እሊ ወናይ
መስተቅበል ሀደፈ
ወብዕደት
ሐብሬ
እግል እርከብ ምነ
ዐቅ’በ እንዴ ወዐልኮ
ክም አትመመት አመቼ
እግል ቲዴ አዳም ለአክኮ
እተ፡ እብሊ ህዬ እንዴ
ትረሰዐተኒ ብርፍ እግል ቲበል
ምንዬ ምንመ ጀረበት እብ ልብዬ
ዐቅበ ሰበት ዐልኮ ምን ሰር ገበይ
በለስኩወ።
አነ ወህተ ክልኦት ፍንቱያም
ሕነ፡ ህተ እግል ሽቅለ ለመጸት
ወአናመ ለእቱ ትሸቄ ለዐለት
ሽፍር እቱ ምን ጸንሐኮ ቱ፡

እት ዎሮ ፍክር እግል ንምጸእ
ለቀደርና፡ ሽቅልዬ ተአምሩ ሰበት
ጸንሐት ካጅለት ምንዬ እት እንተ
አስክለ አነ ወህተ አድሕድ እንዴ
በሐትነ አስእለቼ ለእቀድም እተ
ቅርፈት በጽሐነ።
አሰልፍ ለዕምረ እንዴ እት
ጌማም ኣቴኮ ወለ ፈርሀተ
ወክጅለ
ርኤኮ፡
ለምህመት
ለግሩም ሽቅለ ክምቱ እንዴ
ሐበርኩወ
ወአትሳጀዐኩወ
ህተ ኖስ ምንተ ምስለ እግል
እትኣምረ ለሳልፋይ ሰኣልዬ
ወርወርኮ እተ።
ስሜተ ዓማረ ሐዞት
ትትበሀል
እት
መአንበት
ትስዒናት ለትወለደት ትመስል፡
እሊ ሽቅል እብ ከፎ አንበትክዩ
እንዴ እቤለ ክም ሰአልኩወ፡
“ሳክት በስ እት እጀርብ ቱ እግል
ኣምሩ ለቀደርኮ፡ እብ ፍንቱይ ምን
ሱዳን ለመጸአ ሕኑናት መርዒ
እንዴ ገንሐኮ ልብ እከሬ እግሉ
ወእት ከራስ እጀርቡ ነበርኮ።
ክም
ቴለኒ

ለመውህበት
ለእት ከርስ ገሮበ ባድየት
ህሌት እበ ሸዐርኮ፡ እግልሚ ህተ
እምበል ርቱብ ምህሮ ገጽ ቀደም
ለሄረረት እቡ ሰበት ርኤኩወ።
እግል ዝያደት ሐብሬ እንዴ እቤ
ለትሰአልኩዋቱ ሰኣል መውህበተ

እግል ተዓቤ ንእሽ ካርዐ ክም ህለ
ቱ ለወድሐ እግልዬ። አክትበት
አውመ እብ ክሱስ እሊ ሽቅል
ሸበከት ኢንተርኔት ምንገብእ
ወሞባይላት ርእየት እንቲ? ዶል
እቤለ፡ “ላላእ!” እት ትብል ሰበት
በልሰት እግልዬ፡ ለእት ቀደመ
ለህለ ዝሕሮታት ገበዩ ክም
ኢትአምር አከደ እግልዬ።
ዮም ክለ ለትትሐዜ መዐሉመት
እት ሸበከት ሐብሬ ሰበት
ትትረከብ ወአዳመ መትነፍዓይ
እሊ ቴኮኖሎጂ እሊ ጋብእ ሰበት
ህላቱ፡ ህታመ ምን እለ ዝሕረት
አምር ትካፍል ህሌት መኢፋሉ
እግል ኣምር ምን ሰተትኮቱ።
ሻበት ዐማረ ለግርመትለ
ሽቅለ ዶል ትርኤ ስኒን ብዞሕ
ለለሼት እቡ ትመስለከ
ህተ
ላኪን 2 ሰነት ሌጠ እድውርት
እቱ ክም ህሌት ክልኤ ሰነት
ክእነ ለመስል ሸክል ዲዛይን ለቡ
ሕ’ነ ትወዴ።
እትለን ለትሀደገየ ሰኔታት
ሕዳት ለበዝሓ ኣብያት ወሕለል
መዲነት እትለን ክልኤ ሰነት እለን
ህዬ ክለ ከረን ባጽሐታ ህሌት፡
እብ እስወ ረኩበ መስለኩም፡ እብ
ልኡክ አተልአኪት።
እብ ዕምር ባሽለት ሰበት
ይህሌት ዋልዴነ ምን አፍያቶም
እግል ኢተአሪም እንዴ ቤለው
ለሽቅል ምንመ
ኢፈተዉ እግለ፡
ህተ
ላኪን
ድራር አልዕሻሀ
ለትረክብ እቡ
ፈን ዲቡ አቴት
ወከብቴ ረክበት፡
እግልሚ ሽቅለ
ሳፊ
ሰበት
ገብአ።
እበ ህተ
ትወድዩ ነቁሽ
ሕ’ነ ብዝሓም
ፋ ር ሓ ም
ክምሰልቶም
ለ ሐ በ ረ ተ ነ
ሻበት
ዐማረ፡
ለገብአ ሸክል
ሐነኖት
ምን

ምከ እንዴ ትበገሰት ለትወድዩ
ክምቱ፡ ላመ ትትሐነን ለህሌት
እሲት እበ ፍጥረ ክም ትትረየሕ

ሐበረት። እብሊ ህዬ ክል አምዕል
ትትፈረር ወተሐንን። ዐማራ
እሊ ሽቅል እሊ ክም ናየ ሰበት
ሐስበቱ አስመራመ ባጽሐት እቡ
ተ፡ መርዓት እግል ትሐንን፡፡
መውህበት ዐማረ ግርመት
ለቡ ወክል ነፈር ለዘት ግርመት
ለልአዳውር ለልስሕብ ሽቅል ቱ፡
እብ ሸክል ሸክሉ ሰበት ተሐንን፡
መልህያታመ እግል ልርሰመ
ልትሰኣለ ወልትቃራባሀ ፡፡ ሻበት
ዐማረ ወለት 20ታት ሰበት
ገብአት ህዬ መውህበተ እብ
ተዐሊም እግል ተዓብዪ ሰአየት
ብዬ፡ እግልሚ መውህበት ዕልም
ወሽቅል ትወሰከ እተ ምንገብእ
ፍሬ ሳብት ሰበት ትወልድ።
እት መስተቅበል ህዬ እብሊ
መጃል እሊ እንዴ ትደሐረት
ናይ ኖሰ መአሰሰት ቅድምት
እተ እግል ንርአየ ሰአየት ብዬ።
ፈን ነቁሽ ምን ዓዳትነ ለጸንሐ
ወአንሳትነ ለልአደምቅ ሰበት ቱ፡
ምስል ዘበን እት ገይስ ወግርመት
እት ወስክ እት አግማም እግል
ልትዐዴ ለህለ ዐማረ መስለ ሻ’ባት
ዶረን ዐቢቱ።
ለእት ምከ ለህሌት መውህበት
እብ ተዐሊም እንዴ ተሌት እግል
ትትቀደም ህዬ እሊ መጃል እሊ
ምንኬን መውህበት እብ ደረጀት
ጃሚዐት እንዴ ትደረሰ እብ
ለትፈናተ ሸክል ሀንደሰት እግል
ልትዳሌ ክም ቀድር ሐበሮት
ወእግል መትቀዳም ምጅተመዕ
ለዋሌ ክምቱ እግል ክል እትሊ
መጃል እሊ ከድሞ ለህለው ሽባን
አትፋዝዖት ምህም ሰበት ገብኣቱ
እለ መቃበለት እለ ለወዴነ
ምስለ።
ምስለ አዜ ብጽሕት ህሌት
ዐቦት ቴክኖሎጂ እት መአሰሳት
ምህነት
ብሕተ
ወመዳርስ
ሕኩመት ወጃሚዓት እብ ሸክል
ሸክሉ ልደረስ ሰበት ህለ ክእነ
መውህበት ለቡ ነፈር እብ
ሸሃደት እንዴ ተለ እግል ለዓብዬ
ንትፋኔ፡ እግልሚ እብ ደርስ
ለተሌት መውህበት ፍሬ ሰኒ
ሰበት ትወልድ ቱ።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ታስዓይት ሰነት ዕልብ 52

ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ፊና ሹም

ደለ እቱ ሰኔከ ክሉ ፈታይከ
ኢልምሰል እትከ
ሐቴ እሲት እብ ገበየ እት ገይስ፡
አርዌ ሰኒ ገዚፍ እብ ሰፍረ ወብርድ
ቅሩብ ሞት ለበጽሐ ትከበተየ
ልትበሀል። ለእሲት ሓለትለ አርዌ
ሰበት አርሐመተ፡ ቤተ እንዴ ነስአቱ
ምስለ አስከነቱ፡ ወደለ ተአትሐዝዩ
ምን ነብረ ሀበቱ ወብዞሕ ተሐሰረት
እቱ። ለአርዌ ምነ ዐለ ዲቡ አከይ
ተየልል ትባልሐ ወእብ ፈድለ
እሲት ምነ እኪቱ አባረ ወሰኒ ዐበ
ወገዝፈ፡ ወሰበት ለምደየ መጦረ
ለአከርር ወእትለ እለ ጌሰት አሰረ
ገብእ ወምስለ ተሐት ወለዐል
ልብል ዐለ።
ሐቴ ምዕል ለአርዌ ምን ነስእ
ነብረ ክሉ ረእሱ በጥረ። እለ እሲት
ለረሒመት ሕሙም እግል ኢለሀሌ
ሰበት ፈርሀት እግል ተአብሉዑ
ብዞሕ ባሰረት፡ ምናተ ለአርዌ እብለ
ሓለቱ እት እንቱ ወምን ነብረ ሐበት
እንዴ ኢነስእ እግል መደት ረያም
አተላለ። ህተ እብለ ሓለቱ ህልግት
ወርብሽት እት እንተ ወህቱ አሰረ
ገብእ ወእት ደፍእ እተ ወጀፈረ
እት ሰክብ ወሰኒ ፋሬሕ እት እንቱ፡
ህተ ህዬ እብ ክም ከፎ ገበይ ነብረ
ክም ነስእ እለ ተሐስብ ዐለት።
እት ደንጎበ እለ ሓለቱ እግል
ብዞሕ አምዔላት ክም አተላሌት
አስክ በይጠሪ (ሐኪም ሔዋናት)
እግል ትንሱኡ ወሕሙም እግል
ኢለሀሌ ፈሐስ እግል ቲዴ እሉ
ቀረረት።
ለሓኪም ለአርዌ ባካትለ እሲት
ኬን ወእንሰር እት ለአምሆልል
ክም ረአዩ ትሰአለየ፣ እምበለ ነፍሱ
ለምነ ነብረ ድብእት ህሌት ብዕድ
አሻይር ሕማም ሚ ርእየት እቱ
ህሌኪ? ቤለየ። ህተ ህዬ ብዕደት
ላተ ሴመ ሸር አለቡ ቴለቱ።

ወአስክ እለ ህዬ እትለ ባኪ
ለአከርር ሀለ? ቤለየ። ለእሲት በዐል
ኬር ሰኒ፡ ህቱ ሰኒ ፈቴኒ፡ ወደለ
እተ ጊስኮ አሰርዬ ገብእ፡ ወእተ
ዐራትዬ ምስልዬ ሰክብ፡ ወሐት
ሐቴ ዶልመ ጀላብ ደፍአት እተ
ገሮብዬ ልትለዋሌ እዬ፡ ምናተ ዶል
ለእለ እቀንጽተ እብለ ዕንቴታቱ
ክልሕ ልብለኒ ወደለ እለ ኪድኮ
ለአቀምት፡ ከስፍሩይ ምን ለሀሌ
እንዴ እቤ እብ ሸፋግ ነብረ እንዴ
አዳሌኮ እለ ሀይቡ፡ ምናተ እንዴ
ኢጠምጥም ምነ ትም እት ልብል
እተ አካነቱ ጸንሕ ቴለ ቱ።
ለሐኪም ስሕቅ እት ልብል፡
ስምዒ መንባይትዬ፡ እሊ አርዌኪ
ምን ሕማም ሐበትመ አለቡ
እቱ፡ ህቱ እግል ሊሉሸኬ ሌጠ
ልትዳሌ ሀለ። ወዲብ እሊ ወቅት
እሊ እምበል ነብረ መደት ረያም
እንዴ ጸንሐ እኪ እግል ተአብልዑ
ለትቀድር ደረጀት ሰፍረ እተ
ክም በጽሕ ልትጻገም ሀለ፡ ወላሊላሊ ልለትለዋሌ እበ እትኪ ሀለ፡
ለገሮብኪ ምስለ ገሮቡ ለአትሳንን
ሀለ ወለከብዱ አክለ ገሮብኪ
ለትገብእ አካን አስክ ተርፍ እተ
ወወቅት ምናስብ ልትጸበር ሀለ።
ከሕሳብኪ ውደይ ወወቅት እንዴ
ኢተአበዲ አዲግ አሪምዩ ምንኪ
ቤለየ።
እለ
ድግም
ለተአፈርህ
ትመስል፡ ምናተ ባካትነ ዶል
ነአቀምት ክም እሊ መስል ክል
ዶል ሳድፈነ። ከሕነ እት ባካትነ
ለልትረከቦ ክል ዶል እብ ፈተ
ወመስንዮት ለእንቀይሮም፡ ወምነ
ሓለቶም ለእንበድሎም መስል
እትነ። ሐት ሐቴ-ዶል ንትዐወት
እንገብእ፡ ምናተ ሰሮም ላተ
ለጠቢዐቶም ክምለ እተ በልቀት
ሰበት ተ፡ ኢ’ተክም ወኢትትሳጠር፡
ወሰኔት ትግበእ መመስንዮት
ኢትበድለ፡ ፈተ ወቅርብመ ኢነፍዕ
ምስለ። እብሊ ሰበብ ሕሳብነ እግል
ንውዴ ወምንለ ብቆቶም እግል
ንትዐቀብ ብዲብነ!! ከአርዌኩም
ክም ተአረዩሙ ምንኩም ውደው።
አርዌከ እት ሐንቴከ ወሞራከ
እት እዴከ ለትበሀለ እበ መስል
ህዬ ክእናተ። ወደሐንኩም።

በሀል እሙራም
አሽዋክ ብቆት እንዴ ኢጨቀምከ፡ ዕምቦባታት ሰላም
ኢትረክብ። (ሸክስፒር)
መለሀይነ፡ ፈሸል ዶል ዎሮት መለሀይከ ወመለሀዬ ወመለሀይ
ክሎም ለገብእ እቱ ወቅት ኢልትሰአን ገብእ፡ እላመ እት እንተ
ዝያድ ለለሀምነ ጋር ሀለ ምን ገብእ መለሀይከ ህቱ ሌጠ እግል
ልግበእ አለቡ። (ንቁል ቱ)
ወድ ኣደሚ ሐር ቱ ለፈቴ። ሕነ እግል ዎሮት ነፈር አስክመ
ምን እሊ ገጽነ ኢበደ ይእንፈትዩ፡ ከዶል ለገጹ እንረኤተ ለእግሉ
ዐለት እነ ፈተ ምክራየ ትትቀዌ። (ለክልኦት ሐው ካራማዞፍ ትዮዶር ዶስተዌፍስኪ)
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ዎሮት ሹም እት ወቅት
መፋገረት ሬሕ ዲብ እንቱ እግለ
ሜርሓይለ ጄሹ ክእነ እት ልብል
ትፋነዩ፡ ሰልፋይት ፊናዬ...ለግናዘቼ
አስክ ቀብር እትለ ትትረፈዕ እቱ
ወቅት፡ እምበለ ሓካይምዬ ዎሮትመ
ኢልርፈዐ።
ካልኣይት ፌናዬ...ሓያቼ እብ
ግዲደ እት አክቡ እነብር ለዐልኮ
ደሀብ ወፍደት ወብዕድ ቃሊ ላቱ
ሰርጎ፡ እተ ገበይ ምነ ኣካን ለእተ
ምትኮ አስክለ አፍለ ሕፍረቼ ዲብለ
ምድር እግል ልትሸተት።
ለናይ ደንጎበ ፌናዬ...ዶል
ለእለ ትረፍዑኒተ ለእደዬ ምነ
ቀበትለ ከፈን እንዴ አፍገርኩመን፡
ከፍትሓት ዲብ እንተን ክም
ለሀንጦትለ
ውደው...ለሹም
ሐቆ እለ ለፌናሁ ክም አክለሰ
ለሜርሓይ ለክልኤ እዴሁ እንዴ
ትከበተ ሰዐመየን ወእትለ ነሐሩ
ጸብጠየን፡ ከክእነ ቤለዩ። እለን እለን
ሓድጋም ህሌኩም ፌናታት ሐበት
እንዴ ኢትነቅስ ምነን እት ዐመል
እግል ልውዐላ ቱ፡ ምናተ መንባዬ
ተርጀመት ናይ እሊ ውዳይኩም
ተአስእሉኒቱ ማሚ?
ለሹም ቁሩጭ ትንፋስ እንዴ

አተንፈሰ በሊስ ሀበ። እግል እለ
እዲነ፡ አነ ኖሼ አስክ እለ ዶል ኣምሩ
ለይዐልኮ ደርስ እግል አድርሰ ምን
ሐዜኮ ቱ፡ ከእብለ ሰልፋይት ፊናዬ
ለከስስ፡ ውላድ ኣደሚ ሞት እትለ
ትመጽእ እቱ እዋን ወለ እሎም
ለዶል ሕማምነ እንሰዔ እቶም
ሐካይምመ ልግቦኦ እግል ልክርዕዎ
ክም ኢቀድሮ እግል ኣትአምሮም
ሰበት ሐዜኮ ቱ። ከዕምር ጥዉል
ልግበእ መተጃረት እግል ለሀበን
ለቀድር ወለ ዎሮት ወድ ሚን
ኣደሚመ ይሀለ።
ለካልኣይት ፌናዪ ህዬ፡ ክሉ
ማል እት ነአክብ ለሓለፍናሁ ወቅት
ክመ እተ ኮምለ ቀጨጭ ቱ፡ ከዶል
ለአስክ ቤት አማነ ንትበገሳተ፡
ፍሌማይ ደሀብመ እግል ነሀርስ
ምኑ ይእንቀድር።
ለሳልሳይት ፌናዬ ህዬ፡ ውላድ
ኣደሚ እግል ለኣሙሩ ለሐዜኮሆም
ጋር ሀለ፡ ህቱ ህዬ ሕነ ዲብ እለ
እዲነ ዲብ እንመጽእ እብ ክልኤ
እዴነ ብራቀን ቱ ለመጸአነ፡ ከእተ
ክምሰልሁ ንትሳረሕ ምነ ዲብ
ህሌናመ እብ ክልኤ እዴነ ብራቀን
ሌጠ ክምሰል ንትሀርበብ ምነ እግል
አትአመሮት ቱ።

ምን በሀል ኤንስታይን
-ለገብአ ግሉል እግል ለኣምር ቀድር...ምናተ አሳስለ ጋር ፈሀም ሌጣ
ቱ።
- ሐስብ ወእትፈከር፡ ወእት ሐስብ ወእትፈከር አዋርሐት ወሰኖታት
ሓልፍ። ፍገሪት 99 ምን እሊ ሕሳባት ህዬ ጌጋ ትገብእ እት ህሌት፡
ፍገሪቱ አማን ለገብአት ሕሳብትዬ ህዬ ሐቴ ምን ምእት ሌጠ
ትገብእ።
- ተዕሊም በሀለት ኣመሮት ሐቃይቅ ኢኮን..ዐቅልነ እት ተፍኪር ዶል
እንደርቡ ቱ ለተዕሊም ልትበሀል።
- እት መድረሰት ለትትከበቱ ተዕሊም ወዚፈት ክም ትረክብ ወዴከ፡
ምናተ እብ ኖስከ ለትትዐለሙ ተዕሊም ህዬ ዐቅል ለአተውዴከ።
- አነ እግል ክሎም ኢፋሉ ለበለዉኒ ሐምዴዬ ትብጾሖም እብል። እብ
ፈድሎም ለጋር አነ እብ ኖሼ ለትጻገምኮ እሉ።
- ቴክኖሎጅየት ምስል ተፋዑል ወድ ኣደሚ ለትትበአስ እተ ምዕል
ሰኒ ተአፈርሀኒ፡ ለአምዕል ለሀ ዕልም ግም ግሉል እግል ለሀሌ እሉ
ቱ።
- ለእለ ብከ ፍክረት እግል ወድ 6 ሰነት እግል ትሽረሐ ቅድረት ሐቆ
ሰአንከ፡ እንተ ኖስካመ አስክ እለ ፍህመ ለይህሌካተ።
- ፍንጌ መግለል ወዐቅል ለህሌት ፍንቲት፡ ዐቅል ሐድ ሰበት ቡ
ቱ።

ለዐስር መናፌዕ ተበሰም አው ሰሓቅ
ተአሙረን ማሚ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም
ተበሰም

ነፍስከ መፈተይ ክምሰል ትገብእ ወዴ
ልውቅ ክምሰል ትገብእ ወዴከ
ንዛም መዳፈዐትከ ተአተርድ
ለሔሰ ሽዑር ክምሰል ለሀሌ እከ ትወዴ
መንትጃይ ክምሰል ትገብእ ወዴከ
ፍቱይ ክምሰል ትገብእ ወዴከ
ደማነት እት ኖስ ክምሰል ተሀሌ እከ ወትወዴ
ለውቀት ተ
ማል እግል ትጃቅፍ እበ ትቀድር
ማል ለኢደፌዕ እተ ወህበት ተ
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እብሊ መዕሉማት
ትፈከሮ?

እት ዕያደት ላስ ቬጋስ ለሸቁ
ሙወዘፊን፡ እብ ሰበብለ ዎሮት ምንለ
ሕሙማም እግል ሊሙት ቱ መኢፋሉ
እንዴ ቤለው ወድዎ ለዐለው መክሐደ
ምን ሽቅሎም ትጠረዘው።
ምን 12 – 80 % ለገብኦ
ኣንፋር፡ አሰቦሕ ምን ስካብ ዶል
ለሐሶሱ፡ እት ሰልፍ ክሉ ለሞባይሎም
ምኑ ልትአከዶ።
ሓርቅ አውመ ሓዝን ለሀለ
ነፈር፡ እግል ሳዐቱ ምን ሰለስ ዶል
ወለዐል አስር ሕድ ልርእያ፡ ምናተ ሐቆ
እሊ ክሉ ለረእሱ ምነ ሳዐት ክም ሀረሰ
እግለ መዋዒድ እተ ዶሉ ልትረሱዑ።
ድራሳት ክመ ሐበራያሁ፡ እት
ቀደም መዐፍየት እንዴ በጠርከ እግል
ነፍስከ አትሀጋጌከ ወአትሓጣርከ ምን
ገብእ፡ ነፍስያትከ ሰኒ ትትደቀብ።
ዎሮት ነፈር እት በኬ ዶል
ለአነብት፡ ፈቃዲቱ እግል ክለን ለለአመጠ
ፊቃዶታት ሰበት ትትላኬ እሉ፡ ሰኒ
ወአማን እብ ብካይ ለሀነክንክ።
ዎሮት ነፈር ቢልዮን ሳንየት
እት እነብር ዋዲ ህሌኮ ዶል ልብለከ፡
ህቱ 32 ሰነት ዋዲ ክም ሀለ ኣምር።
ምን አጅህዘት ኣይፎን እት
ቀበት ሐቴ ምዕል ለልትዘቤ አጅህዘት፡
ምነ እት ቀበት ሐቴ ምዕል ለልትወለዶ
ውላድ ኣደሚ በዜሕ።

በሀል

- ፈታመ እብ ዐቅል ወልባብ
ታሌካሀ ምን ገብእ አክያራተ
ወበርከተ የም አለቡ ቱ፡ ምናተ
አስክ ሐድ መዕየን ፈቴከ ምን ገብእ
ተዐብ ወጅርሰት ሌጠ ትካፍል።
- እብ ለሀ ትግበእ ወእብ ለሀ
ላዝም እግል እፈክር ቱ ሐቆ ትቤ፡
እት ጋራት ሰኒ ዐባዪ ፈክር።
- ብዞሕ እንዴ ኢለአወቄ
ዐውቴ ለልታኬ፡ አክል ሕድ ክመ
ዘርእ እንዴ ኢለክፍ እግል ልብተክ
ለልትጸበር ቱ።
- ገይስ ለሀለ ነፈር ምነ
ሰበብለ ግያሱ ኢትትሰአሉ።
ህቱ ለምስምሰ ዐፍሽቱ እንዴ
ኢላድድ እዱሉየ ሀለ።

ተበሰም

ዎሮት ምደርስ እግለ ግሉል
ደረሳዩ። ስመዕ ሐሺል ወልድ
መእንቆቅሖ ከሬ? እት ልብል
ትሰአለዩ። ለደረሳይ ህዬ። ወላሂ
ሐሺል ጠብዐን በዐል አከይድስ
ቱ ኢኮን፡ ህቱ ለኢወድየ ሚ
ህሌት!!!

መዕሉመት

-አንሳይት እት ቅብላት
ሐሸራት ለተአርእየ ፈርሀት፡
ፈርሀት ሳክት ሳክት እንዴ
ኢትገብእ፡ ናይ አማን ፈርሀት
ተ
ወምስለ
ጂናት
ናየ
ለትትጻበጥ ተ።
ገጽ

9

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

4ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
ሐያት አው እድንየ ዶል
እምብል መጆብ ሐቴቱ። ወድ
አዳም ህዬ እትለ እድንየ ምን
ልትከለቅ አስክ እት እድንየ ህለ
ለለሐልፍ እበ ገበይ ዲብ ቀፍር
ወዲብ ለአሳልል፡ መንበረቱ እግል
ለአስኔ ዲብ ሸጌ ወልጻገም ለነብረ
ሐያት ለሓልፍ እት ህለ፡ ሰሩ
እብ ምትዐት ወለውቀት ወሰሩመ
እብ ገሀይ ወዐዛብ፡ እብ ስርቤብ
ወሰፈላል፡ እብ ፈተ ወረሕመት፡
እብ እቢ ወድመል እብ መቅሬሕ
ሕድ ነብር።
እድንየ አው ሐያት እምብል
ዲብ ህሌነ ዕረጎ ተከረዮታት ለበዝሐ
እተ ምንማተ ትጥዐም ወትምረር
ክሉ እግል ዲመ ልተምነየ፡
ላኪን እድንየ ክምሰለ እት ለዐል
ለትበሀለ ዕዛል ምሴ ወፈጅር ምን
ገብአት፡ ፈናኔን እብለትፈናተ
አውሳፍ ሸርሐወ። አጥዐመው እለ
ወአምረረው ሐለው እለ ወሰንቀው

ህሌነ እት ልብሎ ላኪን እድንየ
ተሐድጎም ወለሐዱገ።
እድንየ ሰኒ ሕዚት ወርዲት
ተ። ንኡሽ እግል ልዕቤ እተ
ወልሸንግል ወሓግል እግል ልርከብ
እተ ወልካፍል፡ ላመ ድግለል ከላስ
አነ ላታ ገድም ደግለልኮ ወከፌኒ
እንዴ ኢልብል፡ ዮም ዓመት እለ
ምን ተሐልፈኒ ሐቴ ይሐዜ ልብል
እንዴ ዐለ ሖል ሓር ክም አዶራመ
በስ እብ ዓፍየቼ ሐቴ ሰነቲት ምን
ወስከኒ ግራሀ ሐቴ ወኢተምኔኮ
ልብል። ለትምኔት ህዬ ኢትትወሔ።
አክለ አርድ ጸብሐ ትወስክ ዘይድ
ዲኢኮን ኢትገምም። እድንየ ክሉ

አስሉል ሐያት

ሕያይ ልተምነየ። አስክለ
ብሂመትመ ምንገብእ፡
እግል
ትንበር
እተ
ምን
አባያመ ዲብ
ትትሐበዕ
ት ነ ብ ር
እት ህሌት
አ ስ ክ ለ
መ ክ ሉ ቅ
ለንኡሽ ለዲብ
ምድር
ለምም
ክሉ እግል ልንበር
ልጻገም።
ወድ ሚን ኣደም ህዬ ለዲብ
ሐያት አው እድንየ ለህሌት
እሉ ትምኔት ላኪን ዝያድ ክሉ
መክሉቅ ግን አለበ ወሕዱድ፡
አክል እላተ እንዴ ትቤ እግል
ትቀይሰ ወተዐብራመ ክሉ ረአሱ
ኢልትቀደር። ምን ለሀ ለሀ እት

ልተምኔ ህዬ ግሁፍ እዲነ እት
እንቱ ነብር። እበ እለ ረክብ
እታመ ክሉ ረአሱ ኢለአገኔዕ
ሕፍን ዶል ረክብ ብርድት ልተምኔ
ወብርድት ዶል ረክብ ሕፍን።
ድራሩ ዶል ረክብ ድራር ብዕዳም
ለአቀምት ወልትሐዋረር። እሊ
ህዬ ጠቢዐቱ ዲመ መግሀፍ ሰበት
ኢትትፈንተያቱ። ምንቱ ለምን
መግሀፍ ዕሱም ምን ትብል ህዬ
ለበሊስ ኣላሁ ዓልም ገብእ።
ሐያት ሽቅልተ ክደም እተ
ወሐያት ፈረሕተ ዐልል እተ፡ ወድ
ሚን ኣደም እትለ እድንየ አግደ
ለልተምነየ ህለ ምንገብእ፡ ዓፍየት፡

አርቡዕ 28 ዲሰመበር 2016

ር ዝ ቅ
ወዕምር ጥውልቱ። እግልሚ፡ ሐያት
እምበል ዓፍየት ለዘት አለበ፡ ለእብ
ሕማም እንዴ ዳየሰ በዐል ዐራት
ላቱ ነፈር “አናዲ ምን እለ ለህሌኮ
እተ ሓለት ሞት ወሔሰተኒ” ልብል
ወዓፍየት ልተምኔ እት ህለ፡ ዓፍየት
አካነ ዐባይ ምንገብአት ቱ። ዓፍየት
ክምሰል ረክበ ለልተምነዩ ህዬ
ርዝቅቱ። ርዝቅ ክምሰል ረክባመ
እግል ክልኢቱ እንዴ ኢለአገኔዕ
ዕምር ጥውል ልተምኔ። ሰልሲቱ
እሊ ላኪን ምስል ልትረከብ ገብእ?
ረቢ ደሌ ለሐቴ ረክበ ምንገብእ
ለሐቴ እግል ልሕገል ጠቢዒቱ።
ምለዐል ክሉ ወእግል ክሉ ሕያይ
ምህም ላተ ዓፍየት ታመት ተ።
እምበል እሊ ሐያት ገሀይ ተ
ትሰራበብ እተ፡ እሊ ልትበሀል እት
ህለ፡ ዓፍየት ወርዝቅ ክምሰልሁመ
ዕምር ጥዉል ምን ረክብ ለነቅስ
ምንከ ወገሀይ ለካፍለካመ ሑድ
ኢኮን። ምን ዓይለትከ ልግበእ
አው ለትፈትዩ አያይከ ወመስኒከ
እብ ሞት ዶል ልትፈንቴ ምንካ፡
እሊመ እተ ሐያትከ ተእሲር ቡ።
ሕኔት ምትዐት ወራሐት ለበ ሐያት
ተሓልፍ ህዬ እት ገሀይ ወሐዘን
ትሸመም። እብሊመ ሐያት አው
እድንየ ታመት ኢኮን። ሐቴ
ዶል ትረክብ ብዕደት መስኩበት
ለትከለአከ ወለትሰራበከ ሓጀት
ተሐግል። እብሊቱ እድንያ ታመት
ኢኮን ለትበሀል።
ሰበት እሊ ሐያት ብዙሕ አሽየእ
ሰበት ነቅስ ምነ ከሀለ እኪት ወሰኔት
ክምሰል ህሌት እንዴ ኣመርከ ህዬ
ትመሳነየ። ሐቴ ከእበ መጽአተ
ህዬ ጹረ እግል ትግሄ እተ ወእግል
ትፍረሕ ህዬ ጠቢዒ ሰበት ገብአ
ክልኢቱ ክምሰል ህለ እንዴ ኣመርከ
ሄርር ምስለ። ቅርሲሰ ወካቤተ
እንዴ ከሀልከ ህዬ ሐቴ ከእበ ህሌተ
ትከበተ። ዲብ ደንጎበ ላኪን ካቲመ
ክምሰል በ ኢትትረሰዕ።
ከእለ ሐያት ለከትስስ ደረሳይ
ሳልሕ ሐርቢ ወመሐመድ ዑስማን
ሐጃጅ እት ሰነት 2007 እድንየ
እበ ልብል አርእስ ሽዕር ከትቦ
እት ህለው እብ ሰበት እድንየ
አው ሐያት ለቦምቱ አፍካር እግል
ልበርብሮ እንዴ ቤለውቱ። ከገሌ
ምነ እግል እድንየ አው ሐያት
ለቤለው ከሊማቶም እግል ንርኤ፦

ጋይሰትተ እድንየ - ብዙሕቱ
ለአስባበ
ለዮም ሐቆ ተአክል - ምንቱ
በጥር አፍባበ
ዎሮት ከሐቴ ልብል - ወህተ
ትወቅል ክባበ
አሳቢብ ከለአከ - ከጠልቅ
እትከ አክላበ
ገያዲት ዲማተ እድንየ
- ለሰዐ ይዐራበ
ወነባሪት እግል ወቅት
- ልክሬ ዲብነ ሕጃበ
ወብዝሕትተ ከዝነተ ምሉእ ለሓበ
ምን ክሉ ኢተአዝም ጀውሀለ ወለአስሓበ፣
እድንየ ጽጉብ ትነስእ - ታጅር
በዐለ ማል
ወድንየ ድቡር ትነስእ ለልታኬ ምን ቅባል

ወእድንየ ፋርስ ትነስእ - በዐል
ገጽ ወጀላል
እድንየ ሹም ትነስእ - በልስ
ቀበት ዕ’ጋል
እድንየ ፍሩር ትነስእ ኢተዓይሩ ምን መዓል
ወእድንየ ግሱይ ትነስእ ተአፈግሩ ምን ዕዛል

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 52

እድንየ ሕጁብ ብእተ ተማተመ
ወእድንየ ልርኤ ብእተ ለትጻገመ
እድንየ ሕ’ነት ብእተ ዐልቀት ቀበት እመ
እድንየ ታሪክ ብእተ ለኢትደገመ

ዶል ፈርሐትተ - ወዶል
ቀብር ወሽ’መ
ወዶልመ ዘዋሊት ተ ኢትነብር ክም ግመ
ሰኣል ለበሊስ አለቡ - ይበ
ኢኮን ወይመ
እት ደጋይግ ትነስእ ለአምዕል ኖሰ ትቀይመ፣
ግሲት ተ እድንየ - ክሪት
ክመ ግራብ
ወጋይሰት ተ እድንየ እምበል ሴፈ ወሕራብ
ራሐት ተ እድንየ - ቀመት
ወለስካብ
ገሀይተ እድንየ - ስርቤብ
ወዐዛብ
ወጨባብተ እድንየ - ክም
መሳጥር ወአግባብ፣
እድንየ የቲም ተሐድግ -

እምበል ይመ ወይበ
ወእድንየ ልገት አብሑርተ ምን ቱ ሸብበ
እድንየ ጨባብ ወሐጫርተ ሕሩጥ እሊ ግደ
ወእድንየ ትገይስ ወትስዔ አስክ ተምም ለስደ
ክባባይ ትገብእ ምንከ - አስክ
ትበጽሕ ሕዱደ፣
እዋን ለአርወሐት ትፈግረ ቀብር ትወዴ ወሽመ
ግድም እድንየ ኢጠዐመት ምነ አልአክረ ትሰልመ
ብላይ ጸዕደ ትትገልበብ ከተአቴ ጀፈር ግመ

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኮሚሰራት ዐጀላት ተእሂል ልትሀየቦ

ወጠኒያይ ፈደረሽን ብድረ ዐጀላት ኤረትርየ፡ ክምሰል
አተላላይ ናይለ መቅደረት አዳም ናይለ መጃል እግል ልጠውር
ወድዩ ለህለ ጅህድ፡ ምን 20-28 ዲሰምበር 2016 ለጸንሕ ናይ
መስኡሊን ጅግረ ተእሂል ዲብ አስመረ ለሀይብ ክምሰል ህለ
ዕላቃት ዓ’መ መፈወድየት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ ሐበረት።
ለእብ መትዓዋን ኦሎምፒክ ፈደረሽን ብድረ ዐጀላት ኤረትርየ
ምን ክሉ አቃሊም፡ ውዛራት ተዕሊም ወድፈዕ እግለ ትወከለው
ዕስረ ነፈር እብ መፈወድ U.C.I ወድ ፖርቱጋል ኤዛበ ፍራንኮ
ፈርናንደዝ እብ ፍዕል ወፍክር እንዴ ’ተለ ልተሀየብ ለህለ
ተእሂል፡ አግቡይ ነዘሞት ጅግረ ወምስሉ ለልጻበጥ ወቀይ ለሸምል
እት ገብእ፡ ተእሂል ነሰኦ ለህለው እተ መጃል ለህለ እሎም ፈሀም
እንዴ ትወቀለ ዲብ ነዘሞት ጅግራታት ተቅዪር እግል ለሀሌ
ሴድያይ እግል ልግበእ ልትሰኤ።

መራቶን ምግብ ትጌመመ

መፈወድየት ርያደት አቅሊም ምግብ ማሌ ለሀ ለዲብለ
ሐልፈት ሰንበት ዐባይ ዳምቅ ለወዐለ ‘መራቶን ምግብ’ ጌመመ።
ዲብለ እት መክተብለ መፈወድየት ለገብአ ጌማም ክሎም
ለጅግረ እግል ለዐወቶ ዶሮም ለአግደው አንፋር መፈወድየት
አትሌቲክስ ልጃን ነኣይሽ ሓድራም ዐለው።
መፈወድ ርያደት አቅሊም ምግብ አሰይድ እንድርያስ
አስመሮም መራቶን ምግብ እብ መቅደረት አቅሊም ለገብአ
ናይ ሰልፍ መራቶን ክምቱ እንዴ አሸረ፡ ዲብለ ጅግረ እግል
መቅድረት አቅሊም ወናይ ርያደት መአሰሳቱ ለጀረበ፡ ላኪን
ዛይደት መሻረከት ወንየት ለዐለት እቱ ክምሰል ዐለ ሸርሐ።
መክተቡ እግል አተላላይ መራቶን ምግብ እብ ክለ ሒለቱ
እግል ልክደም ክምቱ ለሐበረ አሰይድ እንድርያስ፡ ዲብ ደንጎበ
እግል ክሎም ለጅግረ እግል ልሰርገል ዶር ለአግደው ጀሃት
ሐመደ።
ክሉ ልጃን ተቃሪሩ ሐቆለ አቅረበ፡ መጅተመዒን ዲብ
ብቆዕ ወሐዋን ጀዋንብ ናይለ ጅግረ ፋዬሕ ንቃሽ ወደው።
ሰማን ጅግረ ለሸምል መራቶን ምግብ ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ
ዮም 18 ዲሰምበር እብ ኣላፍ ለልትዐለብ ሸዐብ እንዴ አሻረከ
እት አግደ ሸዋሬዕ አስመረ ክምሰል ገብአ ልትአመር።

ዋትፎርድ ወክሪስታል ፓላስ ልትዓደሎ

ጅግራታት ርያደት ተዕሊም
ውቁል ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ
ዲብ ኩልየት ዕሉም ዓፍየት
አስመረ አስክ ዐዲ ቀይሕ እንዴ
ጌሰት ምስል ኩልየት ዕሉም
እጅትማዕየት ለወዴቶ ትልህያታት
አተላለ። ዲብለ ፋዬሕ ሜዳን
ኩረት ዐዲ-ቀይሕ ክምሰል አቴከ
ብዝሓም መትፈርጀት ምን ወአስክ
እት ልትጀወሎ ትርኤ። ፈላይን
ቀይሕ ለለብሰው መትሐድረት
ኩልየት እበ ‘CASS’ ለትብል
ዕላመቶም ምስል መትጃግረቶም
አአካኖም ጸብጠው። ፈደራል ዳንየ
ሳምሶም የማኔ ፊስከት ሐቆለ ሰፈረ
አንፋር ሸቃለ ለብእቶም መአይደት
ኩልየት ዑሉም ዓፍየት አስማይ
መተልህየቶም ዲብ ልትላከው
መዕነውየት እግል ለሀቦ አምበተው።
ፈሪቅ ኩልየት ዑሉም እጅትማዒ
ዐዲ-ቀይሕ ሐረከቶም አደቀበው።
እብ ፍንቱይ ዮናስ ሰመሬ ኩረት
እበይኑ ክምሰል ትትበጽሑ እብ
ትሉሉይ እት ጸብጠ ትረአ። ምናተ
እግለ ረክበዩ አብካት እግል ልትነፈዕ
እቡ ኢቀድረ። ሐሬ ላኪን ለቴለል
ገብእ ፈሀመ እግል ውላድ ፈሪቁ
እግል ለአትከብት ክምሰል አምበተ
ቃስም መሐመድ ዐሊ እግለ ረክበየ
ፋድየት አካን እንዴ ትነፈዐ እት
24ይት ደቂቀት ለሾተየ ኩረት እት
ሸግዒት ወሸቀየ።
መዕነውየት ኩልየት ዐዲ-ቀይሕ
እብ ብሼሽ እት ዘይድ ጌሰት። ክምሰል
ፍገሪቱ ህዬ እት 26ይት ደቂቀት
ፈለግ ተወልደመድህን ካልኣይ
ጎል ሰጀለ። ልሰዕ ምስል ሒለቶም
ለዐለው መተልህየት ኩልየት ዐዲቀይሕ ሳልሳይ ጎል እግል ልስጀሉ

ትባደረው። ትሰርገለው ህዬ ዲብ
43ይት ደቂቀት ማርቴኖ ማክላይ
ሳልሳይ ጎል ሰጀለ። ሐቆ ገሌ ደቃይቅ
ህዬ ዳንየ ናይ ዕርፍ ፊስከት ሰፈረ።
ዲብለ ተሌት ካልኣይት ቶከት
ትልህየ፡ ሰለስ አህዳፍ ለትሰጀለ
እቶም መተልህየት ኩልየት ዓፍየት
ነዋቅሶም እንዴ አትሓየሰው ኩረት
እግል ለአትከባቡተ አምበተው።
እግለ ድዶም ለዐለ ፈሪቅ ህዬ እት
ሓዚ ኩረት ክምሰል ልትፈረር
ወደው። ክምሰል ተኣምርታሁ ዮናስ
መሓሮ ዲብ 48ይት ደቂቀት ናይ
እስትንቡረት ጎል ሰጀለ ከፈሪቅ
ኩልየት ዑሉም ዓፍየት ሐቴ
ቤለ። እተ ዶሉ ሰእየት ለረክበው
መተልህየት ኩልየት ዑልም ዓፍየት
ሜዳን ኩረት እግር ዐዲ-ቀይሕ እግል
ልብሖቱ አምበተው። እት 55ይት
ደቂቀት ግርማይ እስትፋኖስ እግል
ፈገሪት 3 እብ 2 ቀየረየ። ምናተ
ኩልየት ዑሉም እጅትማዕየት ምን
ዐውቴ ኢትከረዐት።
ሐቆ እሊ ኩረት ጣእረት
ውላድ አተላሌት። መተልህየት
ክልኢቱ ፍረቅ አካናቶም ክምሰል
ጸብጠው ክሉ መዳሊት እንዴ
ረኤከ ምን ገብእ ቀልብ እንዴ ትቤ
ለትሻቀል እቱ ሰኣል ጠበሽ ቤለ።
ምን ሕድ ለኢለሐምቆ መተልህየት
ህዬ ዝያደት ትረአው። ዑመር
ስሌማን ናይ ኩልየት ዐዲ-ቀይሕ
ለተአትዐጅብ ሐረከት አርአ። ምናተ
እግል እሊ ልብ ለከረ ምን ኩልየት
ዓፍየት እግል ልዳፌዕ ቀድረ።
ለእግል መተቅብለት ለአትዐጀብት
ትልህየ ህዬ እብ ዐውቴ ኩልየት
ዓፍየት 3 እብ 1 አክተመት።
ኩረት ጣእረት አዋልድ ላተ

*

ምስለ ዲብ ተሐፍን ትገይስ
ለዐለት ጸሓይ ዐዲ-ቀይሕ ህተንመ
እት ለሐፍነ ጌሰየ። እት ከርስ
ሜዳን እግል ልእተው ለይአበው
መአይደት ክልኢቱ ፍረቅ እግለ
ትልህየ ዝያደት ጀላል ክምሰል
ትረክብ ወደው። መተልህየት
ዕሉም ዓፍየት ፈሪቀን እግል
ለዐውተ ለልትቀደረን ምንመ
ትጻገመየ፡ መቅሬሕ ኩልየት ዐዲቀይሕ ላኪን እግል ለሐምርገ
ኢቀድረየ። ለትልህየ እብ ዐውቴ
ኩልየት ዕሉም እጅትማዕየት 3
እብ 1 ተ’መ።
ሐቆ እሊ ለአተላለ ኩረት
ሰ’ለት (ቮሊቦል) አዋልድ እት
ገብእ ሐረከት ሰኔት ለትረኤት እተ
ዐለት። ለክልኤ መነቲት ሐዋትአድያም መብራህቱ ወምርያም
መብራህቱ ለዐለ እቱ ፍሪቅ ዕሉም
ዓፍየት፡ ክምሰለ እተ ሐልፈ
ምለዐል ፈሪቅ ዑሉም እጅትማዕየት
ሰለል ቤለ። ኤደን ዑቅባስላሴ እብ
ክልኤ መነቲት አዋልድ ፈሪቀ እት
ትትሰዴ የም አለቡ ንቀጥ ሰጀለት።
እብሊ ለትረበሸየ መተልህየት
ኩልየት ዐዲ-ቀይሕ እብ ትሉሉይ
እት ልባደለ ጌሰየ። ምናተ ሒለት
ኩልየት ዓፍየት እግል ለአጅግረ
ላተ ኢቀድረየ።
ፈሪቅ ኩልየት ዓፍየት እብ
ፋዬሕ እብ 57 እብ 13 ተዐወተ።
ናይ ውላድ ተብዕን ትልህየ
ድቅብት ሰበት ዐለት እግል ክሉ
ለትጀዝብ ዐለት። ወቅት ረዪም
ለነስአ ለለአትዐጅብ ትልህየ ህዬ
ኩልየት ዕሉም ዓፍየት እግል ፈሪቅ
ዕሉም እጅትማዕየት 62 እብ 45
ቀልበዩ።

ሉዊስ ኤሪኲ ወባርሰ ክምሰል ኢትዋፈቀው ተሐበረ

ማሌ ለሀ ሐቆ አድህር ዲብለ
ገብአት ትልህየ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ወፍረቅ ዋትፎርድ
ወክሪስታል ፓላስ 1 እብ 1
እንዴ ተዓደለው ትልህያሆም
አትመመው።
ዲብለ
እት
ስታድዩም
ቪካሬጅ
ሮድ
ለገብአት
ትልህየ፡ ካባዬ እት 26 ደቂቀት
እግል ክሪስታል ፓላስ እት

አወላይት
ደረጀት
ረትብ
እት ህለ ዲነይ ህዬ እግል
ዋትፎርድ እት 71 ደቄት
ለትሳዌ ኩረት ዲብ ሸግዒት
ክሪስታል ፓላስ ወሸቀ።
ዲብለ ትልህየ መተልህያይ
ክሪስታል ፓላስ ዊልፍረድ
ዘሀ ለሔሰ መተልህያይ ናይለ
ጅግረ እንዴ ገብአ ትሰመ።

አርቡዕ 28 ዲሰመበር 2016

ሙደርብ ናዲ ባርሰሎነ ሉዊስ
ኤንሪኲ ዲብለ ፈሪቅ ናይለ ጸነሑ
ወቅት ፍንጌ ለሀ ወለሀ ክምሰል
ህለ ተሐበረ።
ዲብ ርያደት ናይ ግርበት እለ
ግዳርነ ሰነት ምስል ናዲ ካታሎንየ
እትፋቅየቱ ለለአተምም ኤንሪኲ፡
ምስል መስኡሊን ናዲ ባርሰሎነ
ክምሰል ኢትዋፈቀ ልሸረሕ ህለ።
ቀደም እለ እተ ፈሪቅ አትሓያስ
እግል ልግበእ ይማም ለአቅረበ
ኤንሪኲ እበ መስኡሊን ከብቴ
ሐቆለ ሐግላቱ ለእትፋቅየት
እንዴ ኢለአትራይም እብ ሰበትለ
አቅረበዩ ይማማ በሊስ እግል
ልተሀየቡ ሸርጥ ለአቅረበ።
ዲብለ ሐልፈየ ክልኤ ሰነት
ርያደት፡ ባርሰሎነ ናይ ላሊገ ኮፓ
ደል ረይ ወሻምፕዮንስ ሊግ እግል
ልትዐወት ለለአቀድር ወድ 46
ሰነት ኤንሪኲ “ ባርሰ ለሔሰ ፈሪቅ
ናይ ዐለም ክምቱ እሙርቱ።

እብሊ ፈሪቅ እሊ ርዮሕ አነ። እብ
ፍንቱይ ለመሐበራይት መናበረት
ናይለ ፈሪቅ ዝያደት በህ አበሌኒ።
ምናተ ሐት-ሐቴ ናይ ከርስ
አትሓያስ ዲብለ ጠለብኮ እቱ
ወክድ በሊስ ኢረከብኮ። እሊ ህዬ
እት ሄራር ናይለ ፍሪቅ ሽንርብ
ለወዴቱ” እት ልብል ምስለ ፈሪቅ
ለህለ እሉ ኢመፋሀመት ሸርሐ።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 52

ቀደም እለ እግል ሴልተ ቮጎ
ለደረበ ኤንሪኲ ዲብ እሊ ግዳርነ
ወክድ፡ ፈሪቁ ዲብ ጅግረ ላሊገ
ስባንየ ካልኣይት ደረጀት ጻብጥ
ህለ። እብ ተውሳክ ለካታሎናይ
ናዲ እብ ሜርሒት ናይለ ጅግረ
ርያል ማድሪድ ናይ ስለስ
ንቅጠት ጋግ ክምሰል ህለ እሉ
ልትአመር።

ገጽ 11

መሓመድ ዳፍላ

ምን ዐወር ለባልሕ ናዙር
እት ባልሖት ወአቅለሎት መሻክል
ግዱዓም ወምስኩናም እዴ ክም ቡ
ለወዴሕ ቱ ትበሀለ።
እሊ ነዛራት እሊ፡ እብ 3ዲ
ፕሪንትድ ፍሬም (3D printed
frame) ኢንተርኔት ፕሮቶኮል፡
ካሜረት ወኢርፎን (መክረፉን
እዝን) ለቡ ሰበት ቱ፡ ገበይ
መትነፍዖቱ ህዬ ለእት እስክሪን
ለህለ ንቅጠት ለመስል ሸይ እንዴ
ጨቀጥከ፡ እግለ እት ቀደሙ
ለህለ ሓጃት እንዴ ሰወረ እብ
ገበይ ስማርትፎን እብ ሆት-ስፖት
ለሐብሬ ሰበት ልልእክ ለትለአከ
ተምሳል፡ በሀለት ሱረት፡ መባትክ፡
ሕብር ወክቱብ እንዴ አሌለ እብ
ገበይ ኢርፎን (መክረፉን እዝን)
እተ መትነፍዓይ በጽሕ።
እሊ ነዛራት እሊ፡ ለርአዩ ሸክል
እብ ገበይ እዝን እንዴ ወደ እት
ምክ ለመትነፍዓይ ክም በጽሕ
ወድዩ።

ክልኦት ሰብ መአሰሰት አዳላዮት
ነዛራት ላቶም ውላድ ፖላንደ እግል
ሕጁባም እት ርእየት ለሰድዮም
ነዛራት ክም መሀዘው ትወደሐ።
እለ ናይ ውዳይ ስን ላተ
መአሰሰት ነዛራት እግል ሕጉዛም
ሕጁባም ለገብእ
እብ ኣላፍ
ለልትዐለብ ነዛራት እብ ለሀ
(መጃኒ) እንዴ አትዳሌት ተሀይበ
ሰበት ህሌት እግ’ለ እብ ዐወር
ልትጀረሶ ለዐለው አንፋር ክም
ልርኡ ወዴት።

እሊ እብ persea glasses
prototype ለትትአመር መአሰሰት
አግደ ሀደፈ እሊ ፍንቱይ ለገብአ
ምህዞ እግ’ለ እብ ዐወር ልትጀረሶ
ለህለው አንፋር እብ ለሀ እግል
ተሀቦም ከምነ ህለው እተ ምሽክለት
እግል ትባልሖም ክምቱ ሰብአ
ለአፍህሞ።
እሊ እት ቴክኖሎጂ ለዐበ ዐውቴ
ለትሐሰበ ምህዞ እሊ፡ እት ዐቦት
ሐቴ ምስዳር ገጽ ቀደም ክምተ
እት ወድሖ ለሰብአ፡ ቴክኖሎጂ

እብ ገበይ ፈሳድ ለልትባዴ ማል
እብ ጌማም ምን 1.5-2 ትሪልዮን
ዶላር ክም በጽሕ ሰንዱቅ ማል
እዲነ እት ወድሕ፡ እሊ ህዬ ምን
ዕሙማይ እተይ ሸዐብ እዲነ 2%
ክም ጸብጥ አፍሀመ።
ክምሰለ እብ ሰንዱቅ ማል
እዲነ ለፈግረ ተቅሪር ለልሐብሩ
እብ ወለት ገበይ እት ጋራት
እጅትማዕየት ለፈግር ማል ምነ
እሙር ለህለ ዕልብ እብ ዕጹፋት
እግል ልወስክ ክምቱ እት
ወድሕ፡ መስኡለት ሰንዱቅ ማል
እዲነ ክሪስቲን ላጋርድ፡እሊ እት
እቅትሳድ እዲነ ደረር ወዴ ለህለ
ወምነ እብ ገበይ ፈሳድ ለፈግር
ማል እብ ዕጹፋት ለዘይድ ሰበት
ገብአ፡እሊ ለእብ ወለት ገበይ እት
ጋራት እጅትማዕየት ፈግር ለህለ
ማል እህትማም እግል ልትሀየቡ
ትላኬት።
ፈሳድ በዝሐት ምንገብእ እት
እቅትሳድ ወዐቦት ደረር እንዴ
ሰበበት፡ እት ፍንጌ ምጅትመዓት
ለህለ መትሳዋይ እንዴ ፈንጠረት
እት ኢመፋሀመት ወኢሰካበት

ለካሬ ቴለል ክም ትወልድ እት
ተሐብር ለበዐል ሰልጠት፡ ሕኩማት
እሊ እግል ልጋብሀ እት ርሐን
ደማነት ኖስ እግል ተሀሌ እግለን
ክም ወጅብ አከደት።
እት ጽብጠት ማል እብ ገበይ
ርትዕት ለፈግረ ተቅሪር ክምሰለ
ለሐብሩ፡ ዴንማርክ አወለይት
ትገብእ እት ህሌት፡ ምን ድወል
ዐረብ ህዬ ቀጠር ዐለት። እት ሰነት
2015 ለገብአ በሐስ እቱ ቱ እለ
ሐብሬ ፋግረት ለህሌት።
እምበል እሊመ እት ሰነት 2015

ለፈግረ ተቅሪር ክምሰለ ወድሑ፡
168 ደውለት እት አፍባብ ፈሳድ
ባጽሐ እት ህለየ፡ 180 ደውለት
ህዬ እበ ህሌት እተን ፈሳድ እት
ክል ሰነት ለትፈግር ሜዛንየተን
ምንገብእ ወስያሰተን ህተ ክም
መርብየን እት ልትአመር፡ እለ
ተአስሐብብ ለህሌት ፈሳድ እብ
ሕበር ኢትሓረብናሀ ምንገብእ እት
መትቀዳም ምንገብእ ወስያሰት
ለገብአት ዐድ ደብር እግል ትግበእ
ክምቱ
መስኡለት
መነዘመት
ሰንዱቅ ማል እዲነ ተሐብር።

ክም በልዐካሁ ጼነ ለኢወዴ
ምናተ፡
ክምሰለ
ቀደም
እለ ለዐለ ቱም ጠምጠም
ወመንፈዐት
ለቡ
እግል
ለአፍሬ
ክም
ቀድረ
ሻርሕ
ህለ።
እሊ እብ
ገበይ
ስናዐት
ወአትዳቀሎት
ለትረከበ ሐዲስ
ጅንስ
ቱም፡
እብ Aglionc
ለትብል ስሜት
ለልትአመር
እ ት ገ ብ እ ፡

ለሐረስታይ እሊ እብ ገበዩ
ፋሪ ለህለ ቱም እብ ኢጣልዪን
ከብቴ እግል ልርከብ ሰአየቱ
ሸርሐ።
ለበዝሐው
ጠባኬን
ኢጣልየ እተ ለአትዳልዉ
ነበሪት
ቱም
ክምሰል
ልትነፍዖ ለልትአመር እት
ገብእ፡ ገሌሆም ምን ሸመቱ
እት ለሀርቦ ምን መትነፍዖቱ
እብ ሰበብ ጼናሁ ራይማም
ክም ዐለው ቱ ለልአመር።
እሊ ቱም እሊ ላኪን እግል
እሊታት ሕሉል ለባስር እት
እንቱ ርኩብ ህለ።

ቱም ሐዲስ

ዎሮት
ኢጣሊ
በዐል
መቅደረት ሐርስ ቱም ሐዲስ

አርቡዕ 28 ዲሰመበር 2016

ምን ዳያሪ

በሊሱ ለሔሌኒ ሰኣል

ዮም 28/12/016 ሳዐት 11፡00 ላሊ አስመረ
ሃህ! ምን ስካብ ጥዑም ሰበት ፈዝዐኮቱ ሃህ/እስሄ ለህሌኮ
ላኪን ምን ስካብ ጥዑም እት ዝክርያት ጥዑም ዶል ተአቴ ሰኒቱ።
ዮም አስቦሕ እት ሽቅልነ ዝነ ለትትበሀል እም፡ ምን እምበ ሶይረ
ለትረይም ወለትከብድ ሰኣል እንዴ ትሰአለተኒ የም ክስተረ
ገብአት ምንዬ። ለሰኣል እም እምዬ ዓዲ እግል ለዐሌ ቀድር፡
እግልዬ ላኪን እት ዕምርዬ ለከብደ እንዴ ገብአ ትርኤኒ ። ሚ
ሰኣልቱ ትበው? ናይ አማን ክምሰልሁ ለለአተብል ቱ። “እትለ
ሰነት ጀዲደት በሀለት 2017 ሚ እግል ቲዴ ተሐዜ” ኦፍ!ናይ
አማን ክብድትተ። ለሰኣል ምን ልሰአሉክም ሚወበለስኩም? አፎ
አዘምኩም ከብደት ዲብኩም መስለኒ እበ ገብአት እተ ናዬ እግል
አቅብል፡ ሰኣል እምዬ ዝነ ምን ሰኣል ወበሊስ እንዴ ሐልፈት
ክም እፍክር ወእትፈላሰፍ ወዴተኒ እተ ክምሰልሁመ ለሐልፈት
ሰነት ሚ ክም ወዴኮ ወኢወዴኮ እግል እጌምም አቅደረተኒ። እበ
ገብአት አብዘሐከ ኢቲበሊኒ እንዲኢኮን አዜመ እበገብአት፡ ሰነት
ሓዳስ ሚተ? ወኖሱ ሰነት ሓዳስ ወገዲመትበ? ወላሂ ረቢ ለአምር
ወእንቱም ተአምሮ እንዲኢኮን አነ ላቱ ክሉ ክምሰለ ወዴካሁቱ
እብል፡ ሰነት ሐዳስ ወሰነት ገዲመትመ ህሌት ይእብል። አየ
አምዕል ሐዳስ ተ። ዓመተን ወቅት ክም ለተንክር ማይቱ፡ ወቅት
ወማይ ሐቴ ዶል ለከይደ አካን ካልእ ዶል ኢደግመ። ዲብ
ሰኣል እምዬ ዝነ በሊስ ሻፍግ እግል ሀብ ኢሐሬኮ በደሉ ህዬ
ሳይሞካይ ብሩድ ሀብኩወ። ብዞሕ ወቅት ለትፈናተው አንፋር
እት ሰነት ጀዲደት ክእነ እግል ኢዴቱ፡ ስጃረት እግል ሕደግቱ፡
ከምረት ሲትየት እግል ኣትካርምቱ፡ . . . ወለመስሉ እት
ልብሎ እሰምዕ ፡ ላኪን እብ አማን እት ቆሎም እንዴ ሰብተው
ገለዶም ለለአሰብቶ ሑዳምቶም። ለሰበብ ሚቱ ምን እንብል፡
ብዞሕቱ ክም ሀደፍከ ይአመሮት፡ ርሕከ እብ አማን ለይአመሮት
ወቂመት ገለድ ለይእመሮት እግል ልግበእ ቅድር። ሐቴ ብሂል
ናይ እንግሊዚ ህሌት ሰኒ ለተዐጅበ “ሓርቅ እት እንተ ኢትቀርር
ወፋርሕ እት እንተ ገለድ ኢትእቴ” ኣማንተ ሐርቅ እት አንተ
ለትነስኡ ቀራር ራቴዕ ኢገብእ ወፋርሕ እት እንተ ለተአትዩ
ገለድመ እት ፍዕል ኢልተርጀም። ከሰኣል እምዬ ዝነ ሐቆ
ብዞሕ መትረማጭ፡ “አርወሐቼ እግል አምርቱ” እት እብል
በለስኩሀ ። አርወትከ ሐቆ አመርካቱ ሰነት ሐዳስ ለተአምር፡
አርወሐትከ ሐቆ አመርካቱ፡ ለሐልፈት ለትጌምም ወለትመጽእ
ለትኤትን። ሰበት እሊ አወል አርወሐትቼ እግል አምር እግል
እጅርብቱ ያረቢ ስዴኒ። ከዳያሪዬ እግልዬ ወእግልኪ ወእግል
ቄርኣትኪ፡
ሰነት 2017 ሰነት ኬር ወበርከት
ሰነት ሰላም ወረህየት
ስነት ጽጋብ ወመስኩበት
ሰነት ለውቄ ወፈርሐት
ሊደየ እግልነ።

ምን ዐጃይብ እዲነ

ቀደም ሰምኖታት እት ቺሌ እብ ጅንሰ ፍንቲት ለገብአት ሓድሰት
ሰበት ትርኤት፡ ለቀደም እለ እት ክታብ ዐጃብ ጽብጥት ለዐለት ደረጀት
እግል ትትሐለፍ ቀድረት።
ለሓድሰት እብ 2,357 አንፋር ለገብአት ትልህየ ኩረት እግር ዐለት፡
እሊ ዕልብ እሊ ቀደም እለ እት ኩረት እግር ርኡይ ወስሙዕ ሰበት
ኢገብአ እግል ሰልፍ ወክድ ክእነ ለመስል ብዝሔ መተልህየት ለሻረከው
እተ ኩረት እግር ሰበት ይዐለት፡ ለቀደም እለ እብ ብዝሔ መተልህየት
ኩረት እግር ጽብጥት ለዐለት ደረጀት ጊኒስ ክም ሰብረው ትወደሐ።
ክም ሐከም እንዴ ገብአት እተ መናሰበት ለሻረከት ኤቬሊን ካሬራ
እግለ መተልህየት፡” አሰናይ እትለ ታሪከይት ዕለት አብጽሔኩም ወአሰናይ
ተዐወትኩም!” ቴለቶም።
ዎሮት ምን መሽተርከትለ ጅግረ እግል ሮይተርስ እተ ሀበየ ሐብሬ
“እለ እንዴ ተአትፋገዐከ ዒን ርያደት ወለውቀት ላተ ትልህየ፡ እት
ክታብ ዐጃይብ እዲነ እግል ንትከተብ እበ እብ ቅድረትነ ሰኒ ፋርሕ
አነ” ቤለ።

ታስዓይት ሰነት ዕልብ 52

ገጽ 12

