ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 29 ኖቨምበር 2017
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ቀጠር፡ መህረጃን ኤርትዪን እብ ዐውቴ ተ’መ
እት ዮም 23 ኖቮምበር
ለትከሰተ ወእብ ዛይደት መሻረከት
ልትሰርገል ለአስመነ መህረጃን
ጃልየት ኤረትርዪን ስካን ቀጠር
እብ ዐውቴ ተ’መ።
ለመህረጃን፡ እት ሓድር ተየልል
ወጠን ወበራምጅ መዳፈዐት ለረከዘ
ሰሚናር፡ ዓዳት ሸዐብ ኤረትርየ
ለሸርሕ ዕፌ ቀወሺ አቃሊም፡
ጽበጥ ፈን ወብዕድ በራምጅ
ለሸምል ዐለ።
ሰፊር ደውለት ኤረትርየ እት
ደውለት ቀጠር አሰይድ ዐሊ
ኢብራሂም እግል ሙሽተርከት እተ

ሀበዩ ሰሚናር፡ እትሊ ወቅት እሊ
እብ ሰደይት ሸዐብ ወሕኩመት
ዐባዪ በራምጅ ዐማር ልትሰርገል
ሰበት ህለ፡ ፍገሪቱ ህዬ እብ ፍዕል
ትትርኤ ክምህሌት እት ሸርሕ፡
እትሊ ዐቢ ወጠንያይ ዳይ ዶር
ናይለ እት ካርጅ ለነብሮ መዋጥኒን
እግል ሊዚድ ክም ወጅብ ሐበረ።
እት ክል ሖል ለገብእ መህረጃን፡
ለናይ አማን ሱረት ኤረትርየ እት
ወደሖት ወዉሕደት መዋጥኒን እት
አደቀቦት አሳስ እንዴ ገአ ለአተላሌ
ክምህለ ለሸርሐ ሰፊር ዐሊ፡ እት
ናይ ዮም ዓመት መህረጃን

ለትትሐዜ ልእከት እብ ዋጅብ ክም
ሐልፈት ሸርሐ።
ሙሽተርከት እብ ተረቶም፡
ሕድ ለሸብህ በራምጅ ነዘሞት
ምስል ወጠኖም ለቦምተ ዐላቀት
ሰበት ለአተርድ እብ ዋስዕ እግል
ልተላሌ እት ልትፋነው፡ እት ክሉ
ወጠንያይ በራምጅ ደለ ምኖም
ትጠለብ እግል ለአግዱ ዱሉያም
ክምህለው አከደው።
መህረጃን ጃልየት ኤርትርዪን
ስካን ቀጠር፡ ምን ኤረትርየ ለጌሰት
ፉርቀት ዓዳት ‘ሳሊና’ እበ ቀደመቱ
ጽበጥ ናይር ዐለ።

ዐንሰበ፡ ጌማም ፍገሪት እምተሓን 8ይ ፈስል ገብአ

እት አቅሊም ዐንሰበ፡ ናይ ሰነት
ድራሰት 2016/2017 ፍገሪት
እምተሓን ሳምናይ ፈስል እግል
ጌማም ለገአ ህድግ፡ እት ዮም
26 ኖቮምበር እት መዲነት ከረን
ትሰርገለ።
እተ ገአ እጅትማዕ፡ እት ፈርዕ
ዉዛረት ተዕሊም አቅሊም ዐንሰበ
ወኪል
ወጠንያይ
እምተሓን
ኡስታዝ ሓምድ ዑስማን ሰዐዲን
እተ ቀደመዩ ተውዴሕ፡ ቀደም
ሰቡዕ ሰነት ለትሰጀለ ቅያስ ነጃሕ
75% ክም ዐለ፡ እተ ሐልፈ
ሰኖታት ቅሩብ ላኪን እት ልደህር
ክም መጸአ እት ሸርሕ፡ መዳርስ
ሕፍዝ ትሩድ እግል ሊደየ ትፋነ።
ወኪል
ፈርዕ
ዉዛረት
ተዕሊም አቅሊም ዐንሰበ አሰይድ
መሐመድዑመር ዐብደለ እብ
ተረቱ፡ ለእጅትማዕ ለዐለ ነዋቅስ
እንዴ ፈረግከ ተቅዪር ሰኒ እግል
አምጸኦት ሴድያይ ክምቱ እት
ሸርሕ፡ አግደ በቃዐት ሙደርሲን
ወደረሰ ለታይን ወራታት እግል

ልእቴ ክምቡ አፍሀመ።
መትፈራር ደረሰ እት ወራታት
ተጃረት፡ እት እምባተት ድራሰት
እብ ጀሀት ሙደርሲን ለልትርኤ
መትአካር፡
ሀመሌ
ዋልዴን፡
መራቀበት ሐዋኒት ናይ ሙዲሪን
ወሙሽርፊን፡ ክምሰልሁመ ሕዉነ
ልጃን ዋልዴን፡ ም’ነ እተ ፍገሪት
ተእሲር ወዴ ለህለ ክምቱ እተ
እጅትማዕ ትሸረሐ።
እት ሰነት 2016 እብ ደረጀት
አቅሊም 49% ለዐለት መሻረከት
አዋልድ አንሳት፡ እትለ ሰነት
እለ እት 50% ምንመ ዐቤት፡
እት ሙዲርያት አስማጥ፡ ገለብ
ወሐልሐል፡ እብ ፍንቱይ ህዬ
እት መድረሰት ቦርዲን አስማጥ
20% ሌጠ ክም ህሌት ልትሽረሕ
እት ህለ፡ እሊ እግል አትሓያስ
ተውዕያት ርቱብ ናይ ክሎም
ለክስሶም አጅህዘት ክም ለአትሐዜ
መትፋቀዲ ትቀደመ።
እት ዉዛረት ተዕሊም ሙዲር
ዓም ቅስም ተዕሊም ዓም አሰይድ

ሙሰ ሑሴን ናይብ እተ አስመዐየ
ከሊመት፡ እት ዐውቴ በራምጅ
ተዕሊም፡ ሙዲሪን፡ ልጃን መዳርስ፡
ሙደርሲን ወመዕየ ዋጅብ ዶሮም
እግል ለአግዱ፡ ክሉ አጅህዘት ህዬ
እግል ልትዓወኖ እት ልትላኬ፡

እት ምግባይ ደረጀት ለለአደርሶ
ሙደርሲን
ፈዳብያም
እንዴ
ትፈረገው፡ እግል ሕዱ’ድ ሰኖታት
እት እብትዳእየት ክም ለአደርሶ
እግል ልግበእ ትወሰ።
እተ እጅትማዕ፡ መስኡሊን

አቅሳም ወወጠንያይ መሓብር
አቅሊም ዐንሰበ፡ መስኡሊን ፈርዕ
ዉዛረት ተዕሊም ሙዲርያት፡
ሙሽርፊን፡ ሙዲሪን ወዋልዴን
ለልትረከቦ እቶም ሐድ 350
ሙሽተርከት ሓድራም ዐለው።

ምግብ፡ ክራይ አብያት ለከስስ መምርሕ እት መዓል ልውዕል
ክራይ አብያት እበ ከስስ ለፈግረ
መምርሕ፡ ዲብ አቅሊም ምግብ፡ ምን
ዮም 15 ኖቭምበር ፍዓሊ ጋብእ ከም
ሀለ፡ ሙዲር ዓም እዳረት ወማልየት
አሰይድ ብርሃኔ ነጋሽ እግል ኤሪነ
ሐበረ።
ሀደፍለ መምርሕ፡ አግደ ለእምበል
ገበይ ቃኑን ወደሚር ዲብ ቀሌ፡ ዲብ
መናበረት ለበዝሕ ክፋል ሙጅተማዕ
ጨቅጥ ካልቅ ለሀለ ቅያስ አብያት
ክራይ ራቀቦት ክምቱ እንዴ ሐበረ
አሰይድ ብርሃኔ፡ ለለአትካሩመ እተይ
ራትዕ እግል ለሀሌ እግሎም ዲብ
ሕሳብ ለኣተ ከም ቱ ሸርሐ።
አደጎት ፈዓልየት ናይ እሊ ምን
ወርሕ ዩልዮ 2017 እንዴ አንበተ
እት ፍዕል እግል ልውዐል ለፈግረ

መምርሕ፡ ናይ ዶሉ ንዛም እግል
ልፍገር እግሉ ለጠልቡ ወቅት
ወአርዛቅ ቀሊል ሰበት የዐለ
ክምቱ እንዴ ሐበረ ህዬ፡
እትሊ ወክድ እሊ፡ እት
አቅሊም ምግብ ለበርናምጅ
ለለአትመቃርሕ
መክተብ
መርከዚ ወእትለ በዝሐ
ምዴርያት አፍረዐት ዱሉይ
ከም ሀለ አፍሀመ።
ፍዓልየትለ በርናምጅ እበ
ከስስ፡ ዲብ ምዴርያት ለትዳለ
እስትማራት እንዴ ትዛቤከ
ለለአትካሬ ለመልኡ ሽሩጣት፡
ሱረት ምልክየት፡ ሜራስ፡
ውካለት ቃኑንየት፡ ጀንስየት
ዲብ ኦሮት ፋይል እንዴ
ከምከመ እግል ልትሰጀል

ሐቆ መጽአ፡ እበ ከስሰ ጀሀት ክም
ትሳደቀ እቱ እት ፍዓልየት ከም
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ልትዐዴ አሰይድ ብርሃኔ ሐበረ።
እብ አሳስለ ፈግረ ምምርሕ፡ ሰበብ
ፈጊር ኩሩይ ለሀለ እንዴ ትበሀለ
ለልትሸራሕ አስባብ ዋድሕ ከም
ሀለ እንዴ ሐበረ ህዬ፡ ለእትኩሩይ
ሀለ ኖሱ እግል ልስከኑ ምን ለሐዜ፡
ወብዕድ ለነብር እተ አካን ሐቆ
አለቡ፡ ለልትፈራዕ ውላዱ እግል
ለአስክን እቱ ዶል ለሐዜ ወከም
ተአከደ፡ ለኩሩይ ሀለ ክልኦት
ወርሕ አሰር ሕድ ክራይ ዶል
ኢደፍዕ፡ እተ ቤት ዲብ አዳም
ወማል ብቆት ለትሰብብ ፈርሀት
ዶል ህሌት እተ-ክምሰልሁመ
ለእጁር ሀለ ለእለ ትካረ ቤት ዲብ
ብዕዳም ዶል ለአጅረ ወምን ቃኑን
በረ ላቱ መዓል እቱ ምን ለአውዕለ
ክም ቶም አፍሀመ።

አሰይድ ብርሃኔ እት ደንጎበ፡
ሸዐብ ሀደፍለ መምርሕ እብ ዋጅብ
እንዴ ፈሀመ ዲብ ፈዓልየቱ እብ
ፈዛዐት እግል ልትክደም እንዴ
ትላከ፡ ለመምርሕ ለኬደት ጀሀት፡
ምስዳር ቃኑንየት ከም ትትነሳእ
እተ እንዴ ሐበረ፡ መምርሕ ክራይ
እግል መአሰሳት ለገብእ አብያት ዲበ
መጽእ ወቅት ቅሩብ እግል ለአንብት
ክምቱ ሸርሐ።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ለሐዲስ
መምርሕ ዲብ መዲነት ድባርዋመ
ወዲበ ደዋይሕ ለልትመቃርሐ
እዳራት ደዋይሕ ሽከቲ፡ ተረእምኒ፡
ዐዲ-ገዳ፡ ዐዲ-ሎጎ ወዐዲ ገብራይ
ፍዓሊ ከም ጋብአ ተአመረ።

ገጽ

ወዚር ተዕሊም እት አቅሊም ጋሽ በርከ ልጀወል ቅ/በ/ቀ፡ መሕበር ጎማት

ወዚር ታዕሊም ኣሰይድ
ሰመረ ርእሶም እት ረዪም ባካት
ኣቅሊም ጋሽ ባርከ ገቢእ ለሀለ
ወራታት ታዕሊም ወ ኣሴራሩ
እግል ልድሌ ምን ዮም 21 አስክ
22 ኖቬመበር ዝያረት ወደ።
እት እዳራት ደዋይሕ ሎኮዬብ፡
ኣታይ፡ ኣካይደብ ወ ኣግማይት
ሙዴርየት ከርከበት፡ እተ ወደየ
ዝያረት፡ ወዚር ሰመረ፡ እሊ እብ
ሰበብ ሪም ክምሰልሁመ ስብክ
ወስግም ምን ታዕሊም ሕሩም
ለጸንሐ ባካት እትለ ሰነት እብ
መዓወነት ውዛረት ታዕሊም
ወመታበዓት ሕዱድ፡ ተዕሊም
ንዙም ብጉስ እተን ክም ሀለ

ኣከደ።
ለእንቡት ሀለ በርናምጅ፡
መሻረከት አንሳት እግል አደቀቦት
ልትከደም እግሉ ክም ሀለ ወንቃሽ
ክም ገአ እቱ ለሸርሐ ወዚር
ተዕሊም፡ እት አግማይት ምስል
መስኡሊን እዳረት ደዋዬሕ፡ ዐባዪ
ዐድ፡ ወ ሙደርሲን እተ ወደዩ
ልቃእ፡ ዓዳለት እጅትማዕየት
እግል ትትመደድ ፍንጌ መዲነት
ወበር ለሀለ ፈርግ እግል ሳወዮት
ገቢእ ለሀለ ካድም ሐቆለ ሸርሐ፡
ለእተ ባካት ብጉስ ለሀለ ተዕሊም
እግል
ልትዐወት
ውዛረት
ታዕሊም አሀምየት ዐባይ ክም
ተሀይቦ አከደ።

ርኢስ መጅልስ ኣቅሊም ጋሽ
ባርካ ኣሰይድ ዑስማን መሓመድ
ዐሊ ወሙዲር ዓም ፈርዕ ከደማት
እጅትማዕየት ኣሰይድ ገብረስላሴ
ነጋሽ እብ እንክሮም፡ ለብጉስ
ሀለ ከደማት እጅትማዕየት እብ
ዓመት፡ ከደማት ታዕሊም ህዬ
እብ ፍንቱይ እግል ሰርገሎት
ኩለን ለከስሰን ጀሃት እግል
ልክደመ እንደአትፋቀደ፡ እት
ሸዐብ ታዕቢኣት ወዱ ለጸንሐው
ጀሃት ሐመደው።
ወካይል ሸዐብ እተ ሀበዉ
ረአይ ህዬ፡ እተ ባካት ገቢእ
ለሀለ ከደማት እጅትማዕየት፡ እት
መትከምካም ወ ዐቦት ዶር ሰበት
ቡ፡ ምኖም ለትትጠለብ ክም
ለአተሞ አመርደው።
እብሊ ዮም ዓመት እት ዕሸሽ
እምቡት ለሀለ ከደማት ታዕሊም፡
እት 4 ኑቅጠት ሓድ 500 ደረሰ
ሀለው።
ቀደም እለ ምስል አቅሊም
ዐንሰበ ለጸንሐየ ሙዴርያት
ከርከበት ወ ሰልዐ እትለ ሰነት
እበ ገብአ ተቅዪር እዳረት
ምስል ኣቅሊም ጋሽ ባርከ ክም
ትከምከመየ ወብዝሔ ሙዴርያት
እት 16 ውቁል ክም ሀለ
ልትአመር።

አዋልድ አንሳት ገብእ

ፈርዕ መሕበር ወጠን አዋልድ
አንሳት ኤረትርየ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ፡ አዋልድ አንሳት
ናይለ አቅሊም እት ክሉ መጃላት
ለሰጀለያሁ
ዐውቴታት
ወለ
ተሐለፈ መታክል እንዴ ጌመመ፡
ናይ ሙስተቅበል ስታት እግል
ኤተኖት ለሰዴ መሕበር ጎማት
ነዘመ።
ሀደፍ ናይ እሊ “ዐቦት አዋልድ
አንሳት እተ ሐልፈ ርቡዕ ዘበን”
እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት ምን
ዮም 21 ኖቮምበር እት መዲነት
ባጽዕ ለገአ መሕበር ጎማት፡
ለህለ መጋድዕ እብ ዋጅብ እንዴ
ትፈረገ እት ሙስተቅበል ዝያድ
መትሐሳር እግል ልግበእ እቱ
ለወጅብ መጃላት እግል ፈረጎት
አርደት እግል አጥፈሖት ቱ።

እምበል እሊ፡ እግል አዋልድ
አንሳት ምስኩናት ለትትሀየብ
ሰልፈት ፍገሪት ሰኔት ትትረከብ
ምነ ክምህሌት፡ ምስል በሐር
ለልትጻበጥ ወራታት ለሰርግለ
ለተሀየበ ተእሂል ህዬ ዶር ዐቢ
ለአገዴ ክምህለ ወደሐ።
መመቅረሓይ ሽቅል አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ አሰይድ
ክብሮም
ዐንዴንክኤል
እተ
አስመዐየ ከሊመት፡ ቴለል ወሄራር
አዋልድ አንሳት እግል ታየኖት
ለገአ ጅህድ እት ለሐምድ፡ እብ
ዋጅብ እንዴ ትወሰቀ ወተሐፈዘ
እት አግማም እግል ልትዐዴ፡
ሙሽተርከት እብ ዋጅብ እግል
ልሻርኮ አትፋቀደ።

እተ መሕበር ጎማት አዋልድ
አንሳት እት ተዕሊም ለለአትናይት
ከደማት ሰበት ረክበ መሻረከተን
እት
አወላይት
ወምግባይት

ርኢሰት
መሕበር
ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤርትርየ አሰይደ
ተኽኣ ተስፋምካኤል ህዬ፡ እት
ሐሸሞት ሕቁቅ አዋልድ አንሳት
እብ ቀለ-ቀሎ ለኢልትርኤ ሄራር
ስጁል ክምህለ እት ተሐብር፡

ደረጀት መትጃግራይት ጋብአት
ክም ህሌት፡ እት አብደዮት ቅዌት
ፍገሪት ሰኔት ክም ሰጀለየ፡ ዐዋዲ
ዴራይ እግል ሸነኮት ለገብእ ጅህድ
እት መንበሮሀን ተቅዪር ክም
አምጸአየ፡ ክምሰልሁመ ብዝሓት
አዋልድ አንሳት እብ ሕኩመት
እት ልትሰደየ እት ዐማር ጀራዲን
ወተዋብ ንዋይ እት ከድመ
መናበረተን ክም አስነየ ተሐበረ።

እበ እሉ ረክበየ አብካት እንዴ
ኢልትሀመለ፡ አብካት ተዕሊም እብ
ዋጅብ እግል ልትነፈዐ እቡ ወእብ
ምህናት ለሸቅየ አዋልድ አንሳት
ህዬ እት ሽቁል እብ መትሰባል
እግል ልክደመ አትፍቀደት።
ሕድ ለሸብህ መሕበር ጎማት፡
እት አቃሊም ግብለት ዐንሰበ
ወጋሽ-በርከ
ክም
ትሰርገለ
ልትፈቀድ።

ሳዋ፡ ሳምን ደረሰ መድረሰት ዋርሳይ ይከአሎ

እግል አንፋር 31 ድውረት
ክድመት ወጠን ለከምክም
ሳምን ደረሰ መድረሰት ዋርሳይ
ይከአሎ፡ “ሳዋ አሳስ ዐማር
ወመዳፈዐት” እት ሐንቴለ
ትብል ስቅራት፡ ምን ዮም 26
ኖቮምበር እንዴ አንበተ እት
ሳዋ ገብእ ህለ።
እትሊ
እብ
መዓወነት
መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ
ኤርትርየ ወመርከዝ ተእሂል
ክድመት ወጠን ልትሰርገል
ለህለ ሳምን፡ ጅግረ አምር ዓም፡
መክሐደ፡ ሽዕር፡ ቅሰስ፡ ድራመ፡
ዕፌ ዓዳት፡ ወራታት ርያደት
ወብዕድ ጽበጥ ለሸምል ቀርብ

እቱ ህለ።
መስኡለት መሕበር ወጠን
ሸባባት
ወደረሰ
ኤርትርየ
መንጠቀት ሳዋ ወመአሰሳት
ተዕሊም ዉቁል ሻ’በት መንሱረ
እስማዒል
እተ
አስመዐተ
ከሊመት፡ ለመሕበር ሸባባት
እብ ዋጅብ እግል ልትረበው
ለትፈናተ በራምጅ ክም ሰርግል
እት ሸርሕ፡ እሊ ገብእ ለህለ
ሳምን ክፋል ናይለ ተጃርብ
እግል
መትባዳል
ወኽዝን
መቅድረት እግል ትትበርበር
አርደት እግል አጥፈሖት ለገብእ
ጅህድ ክምቱ ሸርሐት።
መሕበር ወጠን ሸባባት

ወደረሰ ኤርትርየ መንጠቀት
ሳዋ
ወመአሰሳት
ተዕሊም
ዉቁል እግል ሳዋ ወመአሰሳት
ተዕሊም ዉቁል እንዴ ከምከመ፡
እት ስያሰት፡ እቅትሳድ ወዓዳት
ፈዛዐት ሸባባት ለወቅል ወራታት
ክምሰል ሰርግል ወደሐት።
መስኡል እዳረት ወማልየት
መድረሰት ዋርሳይ ይከአሎ
ሳዋ ኡስታዝ መሐመድ ዐሊ
መሐመድ ስዒድ እብ ተረቱ፡
ለበርናምጅ ምን ሖል እት ሖል
እብ መትነዛሙ ወጽበጡ እት
ዐቤ መጽእ ክምህለ እት ሸርሕ፡
እግል ሰርገሉ ገብእ ለህለ
ጅህድ ሐመደ።

አቅርደት፡ መርከዝ ተእሂል ሸባባት መቅደረት ሽባን ጠውር

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

እት አቅርድት ለልትረከብ
ወአሳስያይ ኣላት ለትወጀደ
እሉ መርከዝ ተእሂል ሸባባት፡
እት ብንየት መቅደራቶም ዶር
ዐቢ ለአገዴ ክምህለ ሐበረው።

ህቶም እተ ሀበወ ሐብሬ፡
ክል ወርሕ 600 ነቅፈ እት
ልደፈዖ ለረክበዉ ተእሂል፡
ሙስተቅበሎም እት አጥፈሖት
መናፍዕ ብዙሕ ረክቦ ምኑ
ክምህለው አፍሀመው።
እሊ እት ወርሕ ዩንዮ 2017
ክድመት ለአንበተ መርከዝ፡
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እትሊ ወክድ እሊ እግል
193 ሻብ እብ ኤለክትሪሲቲ፡
ኤሌትሮኒክስ፡ ኮምፕዮተር፡ ናይ
መስኖ ሓርስ ሓቢክ ወአሽቃላት
ከላት
ተእሂል
ክምሀይብ
ሐበረው።
መስኡል ናይለ መርከዝ
ሙደርስ ዑስማን ዐብዱ እግል
ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ለተእሂል
ምን ድራሰት አካዲምየት እንዴ
ትሸነከው እት ራዐዮት ዓይላት
እግለ ትፈረው ክም ልትሀየብ
ለሸርሐ፡ ለእት ብንየት ተሕትየት
ለህለ መጋድዕ ዉዛረት ተዕሊም

አርቡዕ 29 ኖቨምበር 2017

ሕሉል እግል ትባስር እሉ
አትፋቀደ።
ሙደርሲን እብ እንክሮም፡
እግል መትሐሳር ደረሰ እት
ለሐምዶ፡ ለእግሉ ረክበው ደርስ
እት ሽቁል እግል ልጠዉሩ
ወእት
መንበሮሆም
ዐቦት
እግል ለአምጸኦ ለቦምተ ሰእየት
ሸርሐው።
ለተእሂል
ነስአው
እብ
እንክሮም፡ እግል አርወሐቶም
እንዴ ገአው እት ድዋራቶም
መሰል ሰኒ እግል ልግበኦ ክም
ልትጻገሞ አከደው።
ገጽ

2

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
5ይ ወናይ ደንጎበ

ግውሐ ተልቡስ በድረዩ

ሳምሑነ ዲብ እምብል ዲበ ሐልፈ ራብዓይ ክፈል ቅሰት
“ግውሐ ተልቡስ በድረዩ” ራቤዕ ወናይ ደንጎበ ብህላም ዐልነ።
ላኪን 5ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል ናይለ ቅሰት እትለ ናይ ዮም
ጥብዐት ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እግል ንቀድሙቱ።
አይወ “ግውሐ ተልቡስ በድረዩ” እበ ልብል ዕንዋን አርበዕ
ክፈፍል ለትከተበት እብ ሰበት መርሑም ኣድም መሐመድ
አልሓጅ ለተሓኬ ቅሰት ርእያም ዐልነ። ዮም ህዬ ሐቴ ምነ
ረያይም ሐልየት መርሑም ኣድም እግል ንርኤ። እለ ሕላየት
አው ሽዕር ኣድም እግል ዐሬርብ ለአፍገረያተ።
መርሑም ኣድም ነፈር ክፈል ጄሽ 61 እተ ዐለ እቱ ወክድ እት
ብዙሕ አካናት እት ክድመት ወጠኑ ወድፈዕ ዐዱ ትወጀወለ።
ምነ ብዙሕ ለትጀወለ እቱ አካናት ሐቴ ዐሬርብ ተ። መልሂቱ
ሻዕር ክምቱ ሰበት ለአምሮ ዐለው “እለ እነብር እተ ልህሌነ
ዐሬርብ ሕለየ እግልነ” እንዴ ቤለው ምን ቀሰበው። ህቱ አሰልፍ
እለ ለተሌ ሕላየት ቤለ እግሎም።
አነ እለ መንፈሼ ሮረ ትቤ ወነቅፈ
ሐቆሀንመ ብዲበ ምን ቃሉዑወ ለከብደ
ሀበሮታት ለበጥሐ ክም ምራዱ ወረክበ
ወሀበሮታት ለበጥሐ ክም ምራዱ ወሰክበ
ወሀበሮታት ለበጥሐ እብ ከህረበት ወሐጥበ
መርሑም ኣድም እለ ልብል እት ህለ፡ ህቶም ዐሬርብ ሕሌ ምን
ቤለው ህቱ ህዬ ሮራታት ወሀበሮታት ፈግረ ኣቦም። እሊ ላኪን
እግለ ቃስደ ለዐለ ዐሬርብ መእተዪ እግል ልግበእ እሉ ምን ቤላቱ
ዲኢኮን እግል ዐሬርብ እንዴ ሀመሸ ኢኮን።
መርሑም ኣድም እንዴ አትለ ክምሰለ መልሂቱ ብህላሙተ
ለዐለው እግል ዐሬርብ እብሊ ለተሌ ከሊማት ሰናቀየ እግሎም፦
ዐሬርብ
አስገንገነት መንፈሼ ሀወ ሐዴት ወአርደ
ነብረ አቤት ነፍሼ ወለ እለ እነስእ እብ ዐቅበ
ወደግ አቅርን እቱ ዳበአኮ ከሌብ ቅስለ ወዐቅበ
ኢነሐምየ ዐሬርብ ሕሙይ ልግበእ አባየ
ይሐምየ አናዲ ሐምዩ ለሐምያየ
ዐሬርብ ሐመልማል ካይረት እንተ ጊማየ
ዐሬርብ ሐመልማል ሰዐረ ዛይድ ወማየ
ምን ልትዐመር ለሱገ ወምንዲ ለዐይር ንዋየ
ዐሬርብ ኤቲትተ ዳሊ እግለ ሞዳየ
በጥር እግለ እግል ዓፊ አስካመ ጋሻየ
ዐሬርብ ነቡል ጀማጅምተ ሕበር ሀርር አጥባየ
ዐሬርብ መርዓትተ ምንኬን ክራረ ነዲፍ እንቱ ብላየ
ምልእት እንተ ለአፌተ ወምሉእ እንቱ ግራየ
ቅዲት ጠላም ብእቱ ለምዕሽረ መሓሳየ
ሰንደልየት ትረሽዩ ምንዲ መጠአ ፈታየ
ዐሬርብ ህዳይ ዓይርተ አክባራተ ወዕዋየ
ዐሬርብ ፈረስ ጅንግላይተ ትትገናቤ ክም ራየ
አፍ ድረዕቱ ቤለውኒ ለምክዓየ ማየ
አፍ-ሐዋኒት ቤለወ ለአካን ሰኔት ምምያየ
ጋሸ አለቡ ቤለው እግል ወደግ ህዳየ
አቡ-ስተ ሰመው ዕንክላይለ ሻባየ
ዔለ ሕርም ቤለውኒ እግል አካን ምስታየ
አፍገርው ምን ረአሼ ብዶሕ እንቱ ለሕላየ
ከፎ እግል እባስር ጫወዉ እቼ ለሕላየ።
ዐሬርብ እም ብሩድ ቤን አቦተ ወሀገር
ዐሬርብ እሊ አድብረ እግል ዕባደት ልትፈገር
ዐሬርብ እም ብሩድ በዲር መስከብ አከደር
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ዐሬርብ መንደል መዐርተ ንህብ እንብል ወቀደር
ወዐሬርብ መንደል ሐሊብተ ለሔሳስ ምነ ልጀረር
ዐሬርብ መንደል ሐበንተ መስከብ ሸየምተ ወነደር
ዐሬርብ እም ብሩድ ህተ ጠዐመት ስከር
ዐሬርብ ለፈግረ አየ አካነት እግል ልንበር
ዐሬርብ እም ብሩድ ኢተአምሱለ ትልህየ
እተ ከብደ ሓድርቱ ወልእ ለመበ አውልየ
አቡልሐሰን ብዲበ ሽሩር ከፎ ለአትየ።
አቡልሐሰን ብዲበ ወልእ ለዳህር አስራሩ
አምዕል ለእግለ ትትመጠእ በጥር እግለ ብጣሩ
ሓምድ ወድ ሐሰብ ብዲበ ወደግ አቅርብ ምሕዳሩ
በሸር ለበዐሉ ፋትሁቱ ረቢ ጀለጀላሉ
እተ ጠሓይ ምን ሰክበ ሸትለ እቱ ዕዳሉ
እሊ አትረኣይቱ ዲብነ ፈንጎሕ ህለ አክያሩ።
ምዶል ትገሰ እት መሕበር ያንዲን እግል አድዋረ
ወምዶል ትበአሰ እብ ሞረ ከደብጠ ወዋረ
አምበል ሶም ወሰላት ምንሕት ሐላል አውዓለ
እለን ላቱ ጠገሙ ነፍሱ እት ጀነትተ ምጥላለ
በሪ ምኑ ህሌኮ እትሊ እናስ ለካረ።
ክሎምመ ሐዋን አለቦም ሐዎም ለምስሎም በገሰ
ዎሮ መጥአ እብ እንሰ ዓበ ምነ ወአንአሸ
ዎሮ እብ ውለት መሐደሪት ለዐዱ ምነ አንሰሰ
ህቱ ዴደ እብ ሐሊብ ወእብ ክንቴተት ብቅለተ
በሪ ምኑ ህሌኮ እት ወድ ውላዱ ለሰሐተ።
ዐሬርብ ወድ ሸላል ጀዲድቱ ልብል ለኢደለ
ዐሬርብ ዔጣት ሰውረትተ ለሰውረት ምነ አሰለ
ለጅሮሕ እንቱ ጌሰየ እንዴ ሐየ አቅበለ
ዐሬርብ እም ክሉተ ጣብጥ ዐለት እት ነሐረ
ወዐሬርብ ሕርመት ክሉተ ደለ ትጀረሐ ወአክረረ
ዐረሬብ ታሪክ ብእተ ምን ደበ’ነ አምሐረ
ዐሬርብ እለ ሰውረትነ ዲቡ ተርፈ ለአሰረ
ታሪክ ብዶሕ ብዲበ እት ቀላቅለ ወአድብረ
ታሪክ ብዶሕ ብእተ ዐሬርብ እትለ ጀፈረ።
እሊ ታሪክ ዐሬርብ ሐሰብ ኢኮን ወበረ
ምንቱ ሐሰት ልብለኒ እድሁ እንዴ ወቀለ
አስካመ ሸዐብነ ክሉ ዲበ ጀርጀረ
ገሌ ጠዐነ ዐራባት ወገሌ እንሰ ካተረ
ገሌ መጥአ ምን ሶዳን ክም መረዱ ኢተአመረ
እንዴ ሐየ ከጌሰ ዐለኬፉ ገንደለ።
እሊ ሕክም ከአፎቱ ለዐሬርብ ወአዶብሐ ካፈለ
እብ ሚ ገብእ ኢትሰአለ ሐቆ ኖሱ ኢደለ
ህቱ እንዴ ትሰአለዮም ከለስካነ ትገለለ
ሕዱድነ ወድ በርሃቱ ብዶሕ ሐቆ ትወቀለ
ምንዲ ልደሀር ሻባይት መምክን ገብእ ጀፈረ
አናዲ እለ እቤለ ልወስከ ለኣመረ።
መርሑም ኣድም መሐመድ አልሓጅ
2012
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ዐማር
ዐማር
እተ ሐልፈየ ሰኖታት ሕርየት፡
እግል መዋጥኒን ዐድነ ተዕሊም
ውቁል
ለልሀይብ
ለትፈናተ
ነኣይሽ ወዐባዪ መአሰሳት ትብነ።
እትሊ መጃል ለዐለ ነዋቅስ እግል
ልድበእ ህዬ፡ ጅህድ ወእስትስማር
ብዙሕ ገብአ ዲቡ። ክም ፍገሪት
ናይ እሊ ህዬ፡ እሊ ቱ እት ክል
አቅሊም ብኑያት ለህለየ ኩልያት
መቅደራተን ምን ወክድ እት
ወክድ ዲብ ልትደቀብ ገይስ
ጸንሐ ወሀለ። አስክ እለ ስርጉል
ለሀለ ወቀይ ሚ መስል? ግረ
እለ ህዬ ሚ ኤታን ጽቡጥ ሀለ?
ወኩልያትነ እብ እስዉ ስታት
እግል ልሄርራቱ? ለልብል ወብዕድ
ናይ ዶሉ ቅደይ እቱ በሊስ እግል
ለሀበነ፡ እግል መስኡል መአሰሳት
ተዕሊም ውቁል ወብሑስ ዶክተር
ሀይሌ ምሕጹን መቃበለት ጋብአት
ምስሉ ዐለት፡ ከእንዴ ተሌት
ትትቀደም፦
ሰኣል፡ እተ ሐልፈ አውካድ፡
እት ዐድነ ሐቴ ጃምዐት ሌጠ
ዐለት። እግል ትትከበቱ ለትቀድር
ዐደድ አዳም’መ ምን ገብእ
ሕ’ዱድ ዐለ። ምስል መትአሳስ
ናይለ እት ለትፈናተ እትጅሃት
ወጠን ለህለየ ኩልያት፡ ለጾር
ትቃለለ እግል ኒበል እንቀድር።
እትሊ ወክድ ጎነ፡ ሓለት ናይ
እለን ኩልያት ዐድነ እት ተዕሊም
ውቁል ሚ መስል?
ሓድረት ሓለት መአሰሳት
ተዕሊም ውቁል እት ዐድነ፡ ምስለ
ዕሙማይ መትመዳድ ደረጃት
ተዕሊም ናይ እለ ደውለት
ለልትጻበጥ ቱ። እትሊ ወክድ ጎነ
ሴዕ ኩልየት ህለየ እግልነ። ዲብ
እለን ለቤልክወን ኩልያት ተዕሊም
ውቁል፡ 12 አልፍ ለገብኦ ደረሰ
ናይ ዲፕሎመ ወዲግሪ ድራሰቶም
ታብዖ ህለው። እለን ኩልያት
እተን ለልአደርሶ ምደርሲንመ
700 ገብኦ። ምን እሎም ለ200
ውላድ ካርጅ ገብኦ እት ህለው፡
ለበዝሐው ህዬ ውላድ ዐድ ቶም።
ለጸንሐ ወራታት ተዕሊም ዐድነ
እት መትመዳድ ለአተንከበ ሰበት
ገብአ፡ ለእትጅሁ ብዝሓም እግል
ተአፍሬ ቱ ለዳርከከ። እግል
ሰኖታት ብዙሕ ህዬ ጸገም ትሩድ
እት ገብእ እቱ፡ እትሊ ሀደፍ እሊ
ልትሸቄ እቱ ጸንሐ።
እትሊ ወክድ ጎነ እግለ እንገይስ
እቡ ለጸንሐነ ሀደፍ እተ እግል
ንቀይር ዲበ ለእንቀድር መርሐለት
ዕዱያም ህሌነ። እሊ በሀለትቼ
ህዬ፡ ምን ሕኔት ብዝሔ፡ ኑዕየት

አድም ሳልሕ ኣቡሓሪሽ

መአሰሳት ተዕሊም ውቁል

ለልአፈርየ መአሰሳት ተዕሊም
ዲበን እተን በደሎት በሀለት ቱ።
ኑዕየት አውመ ፍድብነ ለቦም
ደረሰ እግል ተአፍሬ ተሐስብ
ሐቆመ ህሌከ፡ እሰልፍ ምራድከ ሚ
ክምሰል ቱ እግል ተኣምር ብከ።
ኩሉ እትለን መአሰሳት ለትትከሰእ
መቅደረት ምህሮ ህዬ፡ አትሐዘዮት
ለአትበገሰዩ እግል ልግበእ ወጅቡ።
ክምሰልሁ እግል ልግበእ ገብአ ምን
ገብእ፡ ንዛም ተዕሊም እት ዐድነ
ለልትጻበጠት ስልስለት ሰበት ቡ፡
ተቅዪር እግል ተአምጽእ ሐቆመ
ገብአከ፡ ምን ምተሐት አስክ ለዐል
እት ተአሸክት እግል ትሄርር ሀለ
እግልከ። እተ ለዓል ምህሮመ፡
ለተሓት አስክ ሰኔ እንዴ በጠርከ
እግል ትታከዩ በሀለ’ቼ ኢኮን። ሰበት
እሊ፡ እትለን መአሰሳት ተዕሊም
እለን ለልአትሐዜ፡ ለመሕገዝከ
እንዴ ተአመረ ምስሉ ለገይስ
አጅናስ ምህሮ አውሰዖት ቱ።
እሊ ሀደፍ እሊ እግል ልትበጸሕ
ህዬ፡ ብቅዓም ምደርሲን እግል
ለሀሉ እግልከ ቦም። እት ረአስ
እሊመ፡ ብንየት ትሕትየት ሰኔት
ተአትሐዜነ። ምደርሲን እንብል
እት ህሌነ፡ መቅደረት ለቦም ወሐር፡
እት ሽቅል አድረሶት ለትኣትዮም
አውመ ኖስከ አስክ ካርጅ እንዴ
ነድአካሆም ለትአደርሶም እግል
ልግብኦ ቀድሮ። እተ መጽእ
ናይ ምስተቅበል አውካድ ህዬ፡
በራምጅነ እሊ ለሀደግክዉ መስል።
እሊ እት ፍዕል እግል ንተርጅም ወክድ፡ ወቀይ ትሩድ ወእስትስማር
እግል ልጥለብ ምኒና ቱ። ኣክረቱ
ህዬ፡ ብቅዓም ወመቅደረት ውቅል
ለቦም መዋጥኒን እንዴ አፍሬከ፡
እግለ እትለ ዐድ ለገብእ በራምጅ
ዐማር እቱ ለሰ’ዴከ አዳም ተአፈሬ
በሀለት ቱ።
ሰኣል፡ ምስል በራምጅ ዐማር
እንዴ አትጻበጥነ፡ እግል ግረመድሐራት ኢቱን ለሀለ በራምጅ
ሚ መስል?
ክምለ እት ለዐል ለእቤሉ፡
ዲብ እለን መአሰሳት ተዕሊም
ውቁል ልትሀየብ ለሀለ በራምጅ

ምህሮ፡ እግለ ገብእ ለጸንሐ በራምጅ
ዐማር ለልአደቅብ ኢኮን። ምናተ፡
መንፈዐት ይዐለት እሉ እግል ቲበል
ኢትቀድር። አሽቄነ፡ ከደምነ እቡ
ወለአፈሬ ጸንሐ። ክምሰለ ክል-ዶል
ለልትበሀል፡ እተ በራምጅ ዐማር፡
ደውለት አውለውያተ ትረትብ።
ከክምሰልሁ
ሐቆመ
ገብአት፡
ለልትሀየብ ምህሮ፡ ምስለ ኢቱን ለሀለ
አውለውያት ወጠን እንዴ ትሳነ
ለገይስ አውመ ምስሉ እበ ትትወጤ
ገበይ እግል ለልሄርር ቡ። እትሊ
ቱ ህዬ፡ አትሳናይ ለልአትሐዜ።
እሰልፍ፡ ምስለ አውለውያት እግል
ትሄርር ቀደርከ ምን ገብእ፡ ካልእመ
እግለ በራምጅ እግል ቲዴ ለትቀድር
መቅደረት፡ ምስሉ ለልሄርር መናህጅ፡
እግሉ እግል ልሰርግሎ ለቀድሮ
ምደርሲን፡ ለልትሀየብ ድሩስ ህዬ
ናይ ፍዕል ጠቢዐት ጀላብ እግል
ተሀሌ እሉ፡ እግሉ ለትአትሐዜከ
ብንየት ትሕትየት እግል ተአታምም
ሀለ እልከ በሀለት ቱ። ብሑስ እግል
ልግበእመ፡ አስክ እለ ለትፈናተየ
ብሑስ ለወደየ መአሰሳት ህለየ።
ምናተ ለብሑሰን ኢትመርከዘ።
ለወጠንያይ ጠለባት ሚ ክምሰል
ቱ እንዴ ኣመረየ፡ መቅደረተን
ወኣላተን እንዴ አትመቃርሐየ
ለሸቅያቡ እግቡይ እት ሓዚ
ህሌነ። እሊ እግል አትሓያስ፡ እት
ኩለን ኩልያት ተዕሊም ውቁል
ለትሐላለፈ መምሬሕ ሀለ። ምስለ
መትነፍዐት ውዛራት ወመአሰሳት
እት ትትጋሜ፡ እግለ ዐለ መታክል
ለባሌሕ አግቡይ እንዴ ቀፈርከ
እግል ልትሸቄ እግል ልትአንበት
ቱ።
እብ አሳስ እሊ፡ እግል ለሀባሁ
ለቀድረ ጅንስ ምህሮ፡ ለልአትሐዝየን
መሻቀዪታት ወዐደድ ሰብ መቅደረት
እተ ቀድመ እቱ ወክድ፡ ክም
መበገስ ሽቅል እንዴ ገብአ ለአተላሌ
በሀለት ቱ። አስክ ግርበት እለ ሰነት
ጎነ ህዬ ኤታናት ሐቆመ ትሳለጠ፡
ኤታናትለ ሽቅል እንዴ ነስአነ እተ
አግደ ፈዓልየቱ እግል ንእቴ ቱ።
እተ ናይ ግረ-መድሐራት ህዬ፡
ናይ ግረ-መድሐራት ለሀለ በራምጅ
አተላላይ ተዕሊም እሉ እግል
ተአደቅብ ሐቆመ ገብአከ፡ ሰልፍ
እት አውለውየት እግል ልትረተብ
ለቡ አተራድ ቀደም-መድሐራት
ቱ። ለናይ ቀደም-መድሐራት
በራምጅ ኣላት ወመቅደረት አዳም
ካፍየት ሐቆመ ረክበ፡ ለናይ ግረመድሐራት በራምጅ እቱ እንዴ
ተንከባ ቱ ለልትሸቄ እሉ። ናይ
ግረ-መድሐራት አሽቃል እብ በይኑ
እግል ቲዴ ኢትቀድር። እግል ቲደዩ
ገብአከ ምን ገብእመ፡ እስዉ አጅናስ
ምህሮ ቱ ለልአትሐዜከ? ወሚ ቱ
ለልአትሐዜከ? እሊታትመ እብ ድቀት
እግል ተኣምሩ ለብከ ቅደይ ቱ።
ሀድረ ናይ ግረ-መድሐራት በራምጅ
ለከስተየ (ለአንበተየ) ኩልያት ህለየ።
ለይአንበተየ ከማን ህለየ። እሊ ህዬ
ኩሉ ምስል ለገብእ እንዴ ኢገብእ፡
ምስል ወቅት ለልትረኤ ጋር ቱ። እብ
ምልሃየ እት ሰኔ ለትመጽእ ጋሪት
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ተ። ታሪክ መትአንባት ናይ እለን
ኩልያትነ ረኤናሁ ምን ገብእ፡ ምን
ልትበነየ ናይ ሰኖታት ሑድ ዕምር
ቱ ለሀለ እለን። ምን በሕ ትበገሰየ
እግል ኒበል እንቀድር።
ሰኣል፡ መትቃያር መምሬሕ እት
አተላላይ ናይለ ግረ-መድሐራት
ለሀለ ተዕሊም ማጽእ ሀለ። እግል ሚ
ቱ እትሊ ወክድ ጎነ ለአትሐዘ?
ኣደሚ ምን ሐቴ ደረጀት
መቅደረት ትግበእ ወአምር፡ እተ
አሰረ ለህሌት ደረጀት እግል ልትዐዴ
ለአትሐዝዩ። ለጋሪት ላኪን፡ እት
ፍዕል እብ ከአፎ ተርጅማ ቱ። ዎሮት
መዋጥን፡ ሐቴ መርሐለት አምርዕልም ክም ከስበ፡ እት አካን ሽቅል
እግል ልትከሰእ ቡ። ሸቄ እንዴ ዐለ፡
እተ ምለዐለ ለህሌት ደረጀት ምህሮ
አው ዕልም እግል ልትዐዴ ቀድር።
እሊ ጀላብ እግል ነአትሳኔ፡ ለውቁል
ተዕሊም እት መዐደዪት መርሐለት
ሰበት ሀለ፡ እግል ዶሉ እሊ በርናምጅ
እሊ በጥር። ሰበቡ፡ እብ ኦሮት እንክር፡
ናይ ምስተቅበል በራምጅነ እግል
ንኤትን፡ እበ ካልእመ ህዬ፡ ለአዳም

እተ ናይ ወቀሎት ደረጀቱ (Upgrading Courses) እግል ልእቴ
ሐቆመ ገብአ፡ እምበለ ንየትመ፡
ብዕድ እግል ልታመም ለቡ አሽየእመ
ሀለ። እት ሽቅል እግል ልትፈረሮ
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ “ምን ቱ ህዬ
ለበክት ልትሀየቡ?” ለሸቀ ሌጣ ቱ፡
ለብዕዳም ህዬ እብ ሚ ልትፈናተው?
ናይ ዕምር ቅድየትመ ህሌት። እግል
እስዉ ዓማር ቱ ህዬ ዝያደት በክት
ወአውለውየት ለትሀይብ? እግለ እት
ዕምር ለትቀደመው መእግለ ሽባን?
እሊታት ወብዕድ ጋራት እግል
ልትሜሜ ሰበት ወጅቡ፡ ሕፍዝ እንዴ
ገብአ እቱ አስክ ልትጫሬ፡ ምን
ጸኔሕ ለሐይስ ብሁል ሀለ። ለከጥወት
ክም ናይ ዶሉ መምሬሕ እት ኩለን
ለኩልያት ንድእት ህሌት።
ሰኣል፡ እት ኩልያት ሐልሐሌ
ወዐዲቀይሕ አትአከሮት (ሓለፎት)
ሒን ድራሰት ሱዱፍ ሀለ። እግል
ትወድሑ እግልነ?
እሊ እት ኩልያት ዐዲቀይሕ
ወሐልሐሌ ሱዱፍ ለሀለ አንከሶት
ሒን ሰነት ድራሰት፡ ምስለ በዲር
ንስእት ለዐለት ከጥወት ለገይስ ሰበት
ኢኮን፡ ምን ገጽ-ሐር ለሳደፈ ተየልል
ቱ። ሰበቡ፡ ኩልየት ሐልሐሌ እት
ቀበት ኩልየት ዐዲቀይሕ እንዴ
አቴት ርቱብ ወራታት አድረሶተ
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እግል ትውዴ ቀደም ክልኤ ሰነት
ትቀረረ። ለቀራር ላኪን እተ ዶሉ
እት መዓል ኢወዐለ። እትሊ ወክድ
ቅሩብ ኩልየት ሐልሐሌ አስክ
ዐዲቀይሕ እግል ትግዐዝ ክም
ትዳሌት ወለምግዓዝ እት ፍዕል ክም
ተርጀመት፡ ኩልየት ዐዲቀይሕ ናይ
ብንየት ትሕትየት አትሳናይ ወወሱክ
ሰበት አትሐዘየ፡ ወቅት እግል
ልትሀየቦም ትሰአለው። መሕገዝ
ማይ
ወአሽቀት፡
ክምሰልሁመ
ናይ ከህረበት ጠለብመ ሀለ። እሊ
ጠለባት እሊ ኩሉ አትሳናይ ወወሱክ
ለልአትሐዝዩ ጋር ሰበት ቱ፡ እት
ክእነ ሓለት፡ ሐቴ ብዕደት ኩልየት
ዐባይ እት ረአሰ ትከርየ እት ህሌከ
ዋጅብ ሰበት ኢኮን፡ እግል ክልኢተን
ኩልያት አስክ ወሬሕ ጃንዋሪ 2018
አትሳናይ እንዴ ገብአ፡ ድራሰት
እተ ወክድ ለሀይ እግል ለአንብቶ
ክምሰል ቱ ደረሳሆም ወምደርሲኖም
እብ ረስሚ ተሐበረዮም። ለመትአካር
ሰበብ ብዕድ አለቡ።
ሰኣል፡ ኣክር ለኢተምተምናሁ
ጋር ምን ለሀሌ ወለትብለ ምን ብከ
በክት እግል ሀበከ?
ምስተቅበል እለ ደውለት እተ
እብ ምህሮ ለትሰሐለው መዋጥኒን

ቱ ለልአተርግዝ። እሊ ህዬ፡ ክል
ዶል እት መሸንገል ሽባን ቱ። እሊ
ለሀደግክዉ አትሳናይ ወኤታናት
እት መጃል ተዕሊም ናይ እለ
ደውለት፡ መበገስከ ምን ረውዳት
እንዴ ወዴከ ዲበ ተ’ሌ መራሕል
መአንብታይት፡ ምግባይት ወምለዐሉ
ለሀለ ስልም ደረጃት ተዕሊም ቱ
ለልአተንክብ። አድረሶትነ እንዴ
አገረምነ፡ እንዴ አስኔነ ወወጀህነ፡
እብ ቴክኒክ ወብዕድ መጃላት ምህሮ
ሰኒ ለትሰሐለው ብቅዓም ሽባን
እተ ለዓል ደረጃት ተዕሊም እግል
ሓለፎት ቱ ለሀደፍነ። መቅደረት
ለቡ ወእግል ልትጃገር ለቀድር ጂል
እግል ነአንሽእ ብነ። እሊ እግል
ትትሃገዩ ቀሊል መስል ድኢኮን፡
ወቅት ነስእ፡ እስትስማር ጠልብ፡
እብ ኩሎም ጀሃት ህዬ መዓወነት
ወመትሰባል ለልሐዜ ጋራት ቱ።
ምስተቅበል ዐድነ እት ተዕሊም ሰበት
ቱ፡ ምስለ ድዋራትነ ወግዋራነ ለሀለ
ድወል እግል ለአትጃግረነ ለቀድር
አምር ወዕልም እግል ንብኔ ወጅበነ።
ሸዐብ ወሸባባትመ አትሐዘዮት ናይ
እሊ ጋር እሊ እንዴ ኣመረው፡
እብ ጅህድ ትሩድ፡ ኩሉ በራምጅ
እት ዐመል እግል አውዐሎት፡ እብ
ፈዛዐት እግል ልሻርኮ እትፋነዮም።
ገጽ

4

መአመድ እድሪስ

በሲክዲረ

ሓይሳም ቄርአት ጀሪደት
ኤረትርየ ሐዳስ፡ እት ረአስ
ሸዐብ ኤረትርየ ለጀረ ጀራይም
እስትዕማር እሊ ወእሊቱ እንዴ
ትቤ እግል ትድገም ወተሓኬ
እቡ ስዱድቱ። ለሀይ ከምን
ለሀይ ለአኬ፡ ከእለ ታሪክ ተጃርብ
ንዳል ለተሓኬ ምነ እብ ክሱስ
ጀራይም መስተዕምረት ለትከተበ
ክታብ ጀራይም “ነጸርኣብ ኣዛዚ”
ለከትበየ “በሲክዲረ ፈነ እት
ምስግድ” እበ ልብል አርእስ
ለከትበየ ቅሰት እግል ዮም 4ይ
ወናይ ደንጎበ ክፈል፡
አትኒን ምሴት፡ እግል ቀቢርለ
ገናይዝ ሰር ምን ከደን ለመጽአው
ውላድ
ዐድ
ክምሰልሁመ

ምናድሊን ዲብ ባካትለ ምስግድ
ሕፍረት
እግል
ልሕፈሮ
አስተብደው። ላኪን፡ ለማይታም
ምነ ቄብረት በዘሖ ሰበት ዐለው፡
እግል ልሰርገሎ ኢቀድረው። እት
ምግብ እት አርወሐቶም ሰበት
ፈርሀው እንዴ ኢለአተሙሙ
ምነ ባካት አወለጠው። ለገናይዝ
ህዬ እንዴ ኢልትፈናቴ ዲበ ወዐለ
እቱ ምስግድ ትመየ። ፈጅራተ
አተሉትመ ዖነ ትነድድ ሰበት
ወዐለት፡ መብዘሖም ዋጅብ ዓደት
ቀብር እንዴ ኢረክቦ ዲበ ትመየው
እተ ወዐለው። አተሉት አምሱይ፡
ሸዐብ ቀቅሩቡ እግል ልቅበር እንዴ
ቤለ ለገናይዝ እግል ልፈናትዩ
አምበተ። ምስል ሓሁ እት ከደን
ውዕል ለዐለ አሰይድ አረይ

ፈነ

እት

ልጃጅ፡
ሰቦዕ
አንፋር ዓይለቱ
ዲቡ ማይታም
ክምሰል ጸንሐዉ፡
ደም ዲብ ነቤዕ
ዲብ
ከሌቡ
ቀብረዮም። አበተወልድብርሃን
እሊ
ክምሰል
ረአ፡ “እንቱም
ሸዐብ
ስምዖ!
አስላም ወክስታን
እንዴ
ትበው
እግል ትፈናቱ
ኢትጀርቦ።
እሎም አንፋር
ሹሀደ ወላጽሓም
ቶም።
ዲብ
ሐ ያ ቶ ም
ለኢትፈናተው
አዜ
ዲብ
ቀብር
እግል
ልትፍናተው
ክሉ
ረአሱ
ዔብ ቱ! እዘሞ ምኖም ምስል
ቅቦሮም!”
ቤለዮም።
እብሊ
ህዬ ዋፈቀው። ለምበት እንዴ
አብረሀው እግል ክሎም ለሹሀደ
ምስል ዲብለ እት መጦርለ
ምስግድ ለተሐፈረት ሕፍረት
ዐባይ ላሊ ምድር ቀብረዎም።
ክምሰለ ዋጅብ አልፋትሐ ወጸሎት
እንዴ ኢትገብእ እሎም ወእንዴ
ኢልትላቀሶ ወልትበከው፡ ንጻፍ
ሐዘን እንዴ ኢልትመደድ እሎም
እግል ዓይለቶም ኤማን ወሰብር
ለሀበኩም እንዴ ኢልትበሀሎ ህዬ
እት ቤት አማኖም ሐንቴ ጨበል
ወእመን አተው።
ሐቆ ሰለስ አምዕል፡ አሰይድ
ትንሰኤው ምነ ምስል ሓሁ ሕቦዕ
እቱ ለዐለ አድብር እንጅሓይ
እንዴ ትከረ እብ ሰላም ምስል
ዓይለቱ ዲብ ከረን ተሓበረ።
እርፍኤላመ እግል መደት ሰቦዕ
ወሬሕ ዲብ እስብዳል ራግደት
እንዴ ዐለት ክምሰል ተዓለጀት
እንዴ ሐዬት ምስለ ትፈትየ
ዓይለተ
ተሓበረት።
ዓይለት
ዐድ ትንሰኤው ምን ሐዲስ ዲብ
ዳይመት መናበረተ አቅበለት። ስስ
ትንፋስ ዲብ ሞሻት እሳት እንዴ
ደገለው፡ እምበል ናይ ዎሮ ጅረሕ
ክሎም እብ ሰላም እግል ልድሐኖ
ምን ቀድረው፡ “ዐድ ምን ከሌዕ
ፋሌሕ” እንዴ ትበሀለው ዲብ
ክሉ ምድር ስዂነ ተሀደገ እቦም።
ለዓይለት እበ ረኤቱ ፈነ ሰኒ ሰበት
ሸዕለለት ላኪን፡ ግራሀ ፈነ አስክ
ዐደ እግል ተአቅብል ይሐዜት።
ምድር አማን ክምሰል ህለ አስክ
ሰኒ ትትአከድ፡ እግል መደት ስስ
ሰነት ዲብ ከረን ትገሴት።
ሐቆ ወቅት፡ ለምን ማሉ
ወዳሩ ለትሸዕተረ ሸዐብ እብ
መልሃዩ እት ዐዱ ዲብ ለአቀብል
እግለ ድብነቱ ምን ሐዲስ እግል
ልብነየ ወለዐምረ አስተብደ። ዐድ
አሰይድ ትንሰኤውመ ምን ከረን

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 48

ምስግድ

እንዴ ተሐየበው አስክ ዐዶም ፍሰሩኽ አቅበለው። ቂሾቶም ህዬ
ምግብ ናይለ ሰውርያይ ወራታት
እግል
ትግበእ
አምበተት።
ምናድሊን
ጀብሀት
ተሕሪር
ወቅዋት ሸዕብየት እብ ሕበር ዲብለ
ቂሾቶም ገንገኦት ልሙድ ገብአ።
አሰይደ ሕሪት፡ እግለ ሰር ዲብ
ሐቴ ቤት ዐባይ ወእግለ ሰር ዲብለ
ንኢሽ ቤት ተኣትዮምከ ለወክድ
ዲብ ከሌዕ ዐቢ አከለት እንዴ
አብሸለት ጸበሖም ወተአደርሮም።
ገብረሚካኤል እተ ወክድ ለሀይ
ወድ 18 ሰበት ዐለ፡ እግለ ዐለ
እቱ እቢ እስትዕማር ዝያደት
ሰበት ፎረ እቱ ምስለ ምናድሊን
እግል ልናድል ሐዘ። ህቶም ላኪን
እግል ቀራሩ እብ ገጽ ፋሬሕ
ኢትከበተዉ። “እግል እምከ ማይ
እንዴ ወረድከ ምን ሰድየ፡ መጆብ
ለናደልከ እንተ፡” ዲብ ልብሎ ምን
ምራዱ ከርዐዉ። ገብረሚካኤል
ላኪን እግለ ሓጺሀ ለዐለ ሽንብሬብ
ተረግ እንዴ አበለ ወእግል ርምቅ
ናይለ እግር እግሩ እት ገይስ

ወልደ ዲብ ጃንዋሪ 1986 አስክ
ንዳሉ ትበገሰ። ዲብ ዮም 20 ማዮ
1990 ህዬ ዲብ እምበደርሆ ለዓል
አስተሽሀደ። አይመንመ አስክ ወድ
13 ሰነት ገብእ ምስል ዓይለቱ
ጸንሐ። ምስል ሐልቱ እግል
ልንበር እንዴ ቤለ አስክ አቅርደት
ክምሰል ጌሰ፡ ሐቆ መደት እቡ
እንዴ ወደ አስክ ሱዳን ተዐደ።
ግረ ፈነ በሲክዲረ፡
ዓይለት አሰይድ ትንሰኤው፡
ሕድሩ፡ ረህየ፡ ገብረኤለ፡ ክብርቲ
ወጀቢብ
ለልትበሀሎ
ሐምስ
አጀኒት ወሰከት። ምስለ አሰልፍ
ለትወለደው ስስ ውላድ ህዬ ክሉክሎም ዐስር በጽሐው። ምናተ፡
ሕድሩ፡ ረህየ ወጀቢብ ነኣይሽ እት
እንቶም ዲብለ ትፈናተ አውካድ
እንዴ ሐመው ሞተው። አፍዐበት
ዲብ ሰነት 1988 ሐቆለ ተሐረረት
ዐዶም ምን ሐዲስ ምድር ሐርብ
ሰበት ገብአት እግል ካልኣይ ወክድ
እንዴ አዝመው ምነ አስክ ከረን
ገዐዘው። ዲቡ ህዬ እግል ገብረኤለ
ወለቶም አትሀደው። ህታመ

ኢቲዴኒተ እት ትብል ረምቁ ለዐለ
ርሒመት ዋልዳይቱ እንዴ ረፍደ፡
“ዮም ኢናደልኮ ምንገብእ ስሜቼ
ትትከሬ!” እንዴ ቤለ ዲብ ዮም
17 ኣፕሪል ሰነት 1977 አስክ
ከደን ትወከለ። ዲብ ብሌቃት
ዐስከርያይ ወስያስያይ ተድሪብ
ሐቆለ ነስአ ክምሰል ንየቱ ዲብ
ብርጌድ ሰማን ትየመመ። እንዴ
ኢጸንሕ እግል ተሕሪር ባርንቱ
ዲብለ ገብአ ህጁም ዲብ ዮም
ሄለል ማዮ 1978 አስተሽሀደ።
እርፍኤለ አሰር ሑሀ እግል
ኢትትበገስ ለፈርሀት ዓይለተ፡
ወለት 15 ሰነት እት እንተ
እብ ስዔ-ስዔ ዲብ ሰነት 1978
አትሀደወ። እግል ፍሬ ህዬ፡ ሑሁ
ዐቢ ገብረሚካኤል ሓጺሀ ለዐለት
ወለት ዲብ ሰነት 1981 ሀደው
እሉ። ክልኤ ወለት ክምሰል

በክተ ኢሰነ፡ ዲብ ትወልድ ምስል
ዐልቀተ ሞተት። ለምን ንእሹ
ዓፍየት ሓግል ለዐለ መድሀኔ፡ ገሌ
ምን ገሮቡ እንዴ ትሸለለ ዲብ
ፍለዳርብ ነብር እንዴ ዐለ ዲብ
ሰነት 2012 ሀደ። አዜመ መርዓቱ
ዲብ ወልድ እብ ሞት ትፈንቴት
ምኑ። አሰይድ ትንሰኤውመ ምን
ገብእ በረከት ወድ ፍሬ ወልዱ
አመተ ኢተአመረት ክምሰል
ሞተ፡ ህቱመ ሐቆ ገሌ ሰኖታት
አስክ ቤት አማኑ ጌሰ። ምነ 11
ውላዱ ለሰቦዕ ክምሰል ሞተው፡
ገሀዩ እግል ልክሀሉ ሰበት ኢቀድረ
ህቱመ እግል ሞት እዴሁ ሰለመ።
አሰይደ ሕሪት ላኪን እግል ክሉ
ዲብ ልበ እንዴ ጾረት፡ “ምራድከ
ርከብ!” ዲብ ትብል ዲብ ፍሌዳርብ
ትነብር ህሌት።
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ዮም ዓመት እድንያይት
ምዕል ስከሪ 14 ኦክቶበር አንሳት
ወስከሪ እት ሐንቴለ ትብል ስቅራት
ትዘከረት። እግልሚ አንሳት ለልብል
ሰኣል እግል ልምጸእ ለቀድርቱ።
እሊ ዶክቶረት ጽጌሬደ መሓሪ
ዲብ መጀለት መሕበር ወጠን
ሕማም ስከሪ ኤረትርየ ለከትበቶ
መዕሉማት ክም ቀርአነ ለበሊስ
ዲቡ እግል ንርከቦቱ።
ሕማም ስከሪ ኦሮ ምነ ኢለዐዴ
ሕማማት እት ገብእ፡ ዲብ አንሳት
መደረት ዐባይ ወዴ ሀለ። ሐድ
ሰር (47%) ምነ ስከሪ ለቦም
ሐማይም አንሳት ተን። ምናተ
መሰለስ ምን እለን ምስል ስከሪ
ለነብረ አንሳት፡ ለሕማም ክም
ሀለ እተን ዳልያት ኢኮን።
ምስሉመ ርፍዐትለ ምስል ስከሪ
ለነብሮ አንፋር ዓይለት ምንገብእ
ወለብዕዳም ዲብ መስኡልየተን
ምንገብአ ወለእቡ መጽእ መሻክል
ጾረን እግለ ጾረን ሰበት ወስክ እቱ
ምስለ ሓለት እንዴ ትመቅረሐየ
እግል ልንበረ ቀስብ ገብእ እተን።
እሊ ኩሉ ተሐድያት እግል
ልትዐደየ ለወድያሁ ጅህድ ሀዬ፡
ዲብ ዓፍየተን እብ እኪት እግል
ለአስር ዲበን ለኢተርፍቱ።
ዲብ እሊ ሐልፈ ርቡዕ ዘበን
እብ ሕማም ስከሪ ለልትጸበጥ
አዳም እብ ዕጹፍ ወሰከ። እብ
ግሳይ ለተምም ወራት ዲብ ትበዜሕ
ምንጌሰት፡ መዐለባት መትመዋን
እብ ብዝሐቱ እግል አክረሾት
ገበይ ፈትሐ። እት ረአስ እሊ
አንሳት አውካድ ነጺፍ ደውረት
(ጠለቆት ደቁስ) ለለአመጽኦ
መትባዳል
ሜዛን
ሆርሞናት
ለሰብቦ ተቅዪር ነፍስያት ወዲብ
ሓቀቆት ሽከር (Glucose) ዶር
ሀለ እሉ። እብ ዓመት አንሳት እት
ከቦሀን ወእብ ክልኦት ለስምጠንቱ
ሽቤሕ ለወስከ (ለልሐውዘ) እሊ
ባካት እሊ ለትወቀለ ከህላት እግል

እላቱ!ከለከምረት
ወስጃረት ሀዬ ሚዶል
ጠልቀን ቤሉከ

አንሳት ወስከሪ
ሕማምዬ ሽከር
እሲትቼ መዐር
እብ ፈድለ ሰኒ እነብር

ልትረኤ እሻረት ኢትትሀመሎተ።
እሊ አሻይር ለረኤት አጊድ እት
ሐኪም እንዴ ቀርበት ደዋሀ
ለተአነብት እቡ ወመታበዐተ
ለተአተላሌ እቡ ቴለል እግል
ልትባሰር እሌት እሉ።

ምስል ስከሪ ለልትጻበጥ
ተየልል
ኢንሱሊን ለቡ ባካትቱ።

አሻይር ሕማም ስከሪ

ዲብ
አንሳት
ለልትረኤ
መብዝሑ አሻይር ስከሪ እግለ
ናይ ውላድ ተብዕን መስል።
ህቱ ሀዬ አጊድ አጊድ ጽምአት፡
ሰፍረዮት፡ ሽን ሻፍገት ወብዝሕት፡
መትጣያፍ ዕንታት፡ ተዕበት
(ፈተር)፡ ገሮብ ምን ጸሌዕ ዲብ
ሕየት ደንግር፡ …
ብዕድ አሻእይር ወለዘይድ
ዲብ አንሳት ረክስ ዐነድር
ሽን፡ እት ቅን አው ዲብ አፍ
ለፈግር ረክስ ፈንጋስ (ጸሌዕ)፡
መትወርባብ ገኖበት ወለመስሉ
ልትረኤ።
ድራሳት ክምለ ለሐብሮ
ወሱክ ሕማማት ክም ከረ ናይ
ልብ፡ ወሰድመት ልብ ወሕውንነ
ዕንታት ምነ ተብዕን ወለዐል
እግል አንሳት ለአደሜዕ ልትረኤ
ወለዘይድ ዲብ አንሳት ከብድ
ወሞት ለአበጼሕ። ሰድመት ልብ
እብ ዓመት ምን ዲብ አንሳት
እት ተብዕን ክም ዘይድ ምንመ
ልትአመር፡ ስከሪ ለበን አንሳት
ላኪን እብ ስስ ዕጹፍ ዲብ
ሞት እግል ለአብጸሐን ቀድር።
መጺጸት ነሐር (አስማጥ) ዲብ
ክሎም ለልትረኤቱ። ለአንሳት
ሀዬ መትቦላል፡ መትደውራር፡
መጺጸት ዲብ ነሐር ወስጋድ
ወአንኩክ ዲብ ሕማም ስከሪ
ለበን አንሳት እብ ዝያድ ሰበት

ለሐካይም ሰለስ
ለጸዕደ ጠልቅ ቤሉኒ

ዕምስነ ዲብ ገሮብ አንሳይት
ወገበይ ሽቅሉ (Physiological
condition) ተቅዪር ሀለ። እሊ
ተቅዪር እሊ እግል ሕማም ስከሪ
ቅልዓት እግል ሊደየን ለቀድር
ዲቡ አውካድመ ሀለ። እምበለ
ሕማም ስከሪ ኑዕ ሐቴ አው
ክልኤ ዲብ ብዲበን ለለዐምሰ
አመቱ እንዴ አለበን ስከሪ
ለጸብጠን ዐመሲ ሀለየ። እሊ ሀዬ
ምስል ዕምስነ ለትጻበጠ ሕማም
ስከር (Gestational diabetes)
ልትበሀል። ለበዜሕ እዋን ዐምሳት
ጅነ ክም ትከረ ምነ ለቅያስ ስከር
ዲብ ደም እትለ ንቡር ለአቀብል።
ምናተ እለን ለዲብ መደት
ዕምስናሀን ሌጠ ስከሪ ለልትረአየን
አንሳት ዲብ ቀበት 5-10 ሰነት
ምን 20- 50% ምነን እብ ስከሪ
እግል ልትጸበጠ ቀድረ።
እብ ብዕድ እንክር ሀዬ ስከሪ፡
እግል ዐምሳት ወእት ከብደ ለሀለ
ጅነ ተእሲር እግል ሊዴ ዲቦም
ቅድረት ቡ። ስከሪ ለበን ዐመሲ
መትሰማም ዕምስነ-ፕሪኤክላምስየ
(Pre-eclamsia) መሐጽ ክሩዕ፡
ረክስ ወነዚፍ ደም እግል ልሳድፈን
ቅልዓት ተን። ዲብለ ሕነት
ምንገብእ ወዓሉቅ ገሌ-ገሌ ናይ
መማኒት ነቃስ አው ኢመትጠዋር
ናይ ሐንገል እግል ልሳድፎም
ቀድር። ማይት ውልደት፡ ግዝፍ ጅነ
ድሁር ቅያስ ስከር፡ አውመ ስፌር
ለቦም እንዴ እንቶም ልትወለዶ።
ክምሰልሁመ ምን ሕማም ስከሪ
ላበ እም ምነ ለልትወለዶ አጀኒት
ገዛይፍ ወእት ሐሪትመ ስከሪ
ለቦም እግል ልግቡእ በክት ዐቢ
ቦም። ምናተ ለእም ስከሪሀ ውላድ
ቀደም ውድየተ እት ደረጀት ሰኔት
ጸብጠተ ወቅያስ ስከረ ራቀበት
ምንገብእ ምን ኩሉ እሊ ትበሀለ
መሻክል እግል ትንጌ ትቀድር
አውመ ለመሻክል ዓፍየት ሲኒ
ወአማን ቀልል።
እምበል እሊ አንሳት ናይ ጅመዕ
ሸንሀተን እግል ተሐድ ትቀድር።
እሊ ሀዬ እበ ዲብ ወቅት ጅመዕ
ለተሀሌ መጺጸት፡ መትወርባብ
አርሓም፡ እትለ ነአይሽ አስራር
ደም ለለሀሌ መሻክል አውመ
ዲብለ ደነግብ ናይ ዓሳብ ለለሀሌ
መትደምዳም (ቀሲን ስምዒት)
ለመጽእ እግል ልግበእ ቀድር።
ውላድ ተብዕንመ ዘከር ቀኒጽ እግል
ልእቤ እሎም ቀድር። ዲብ ክምእነ
ሓለት ዲብ ፍንጌ ክልኦት ቅረን
አከይ መቅሬሕ እግል ልትከልቅ
ቀድር። እለ ዶል እለ መፋሀመት
ወለሰበብ እንዴ ኣመርከ ሐል
ባሰሮት ምህም ቱ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 48

ብዕድ እግል እሊ ሕማም
እት አንሳት ክም በዜሕ ለወድዮ
ሀመት ወሸቀላት ቱ። ሕማም ስከሪ
ለጠልበ መራዕየት ወሕክምነ እተ
ሰልፉ እግል ኖሱ ሃማት ዎሮ
ገብእ እት ሀለ፡ ለጾር ዓይለት
ካልእ ሀመት ቱ። ለአንሳት እብ
ሰበት ሕማመን ምስል እለን መስለ
ሰበት ኢልትሃገየ ወሐብሬ ኢነሰአ፡
ለእት ከብደን ጸቢጡመ ሀመት
ብዕደት ተ። እት ረአስ እሊ፡
ሕማመን ክም ተአመራመ ቀራረን
እት እዴሀን እንዴ ገብአ እበ ህተን
ሐዝያሀ ገበይ እግል ልትመረሐ
ዲብ ለሐዝየ ብዕዳም ገበየን እግል
ለሐቡረን ወሕሳለን እት እዴሆም
እግል ልጽበጦ ዲብ ጋራተን ሰበት
ልትኣተው ራሐት ኢለሀይበን።
እብሊ ወእሉ መስል ሀመት ምን
ዲብ ተብዕን ዲብ አንሳት ሰበት
ትዘይድ እግል ስከሪ ቅልዓት
ትወድየን ወምስል ስከሪ ለነብራመ
እግል ሕቡልክት መደረት ዓፍየት
ስከሪ ቅልዓት ወድየን።

ገበይ መራዐየት
አዋልድ አንሳት እት ራዐዮት
ስከሪ ሰኒ ፈዛዐት ሐቆ ወደየ
እት ራቀቦትለ ሕማም ተቅዪር
ዐቢ እግል ልምጸእ ክም ቀድር
ልትአመን። አምር ካፊ ሐቆ ረክበየ

ምስል ሕማም ስከሪ ለናስብ ነበሪት
እግል ለአዳልየ፡ ሐረከት ገሮብ ክም
ትለመድ እግል ሊደየ፡ መታበዐት
ደወ እብ ጅድየት እግል ልጽበጠ
ሀዬ ዱሉያት ገበአ። ፈሀመን እግል
ኖሰን ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግለ
ልትዐመስ ወልትወለድ ጅናመ
እድንየ ሰኔት እግል ልክለቀ እሉ
ቱ። እተ ዓይለት ናይ መፋሀመት
ወሰዳየት ሕድ ጀው ክም
ልትከለቅ ወደየ ምንገብእ ምን
ሀመት ወሸቀላት እንዴ ትባለሐየ
ምን መደረትለ ሕማም እግል
ልትሰለማቱ።
ስከሪ እትለ ገብአ ዕምር እግል
ልምጸእ ለቀድር እግል አንስ
ወተብዐት ለልሓምም ሕማም
ቱ። ክል ነፈር ሙጅተመዕ ካፊ
መዕሉማት ረክበ ምንገብእ፡ ዲብ
አቅለሎት ጾር ናይለ ዓይለት
ለረፈዐ አንሳት ግዴቱ ዐባይተ።
ሕሙም
ለረፌዕ
መዕነውየቱ
ለረፌዕ ወአምር ካፊ ለለሀይብ
ክዳማት ምክር ወሐብሬ ለረክብ
እቡ አብሳር እግል ለሀሌ ኔፍዓይ
ቱ። ለበዜሕ ጾር ረዓየት ሕሙም
ለልትጸዐን እተን ሀዬ አንሳት
ሰበት ገብአየ፡ አመት ረሐን እንዴ
ኢቀውየ ከፎ ሕሙመን ረፈዐ
ዐለሞተን ሀዬ ለትወጤት ገበይ
አስክ ዓፍየትተ።

ከበር ብኩም!

• ዲብ እለ መደት እብ ደረጀት ዐለም 415 ሚልዮን አዳም እብ
ሕማም ስከሪ ጽቡጥ ሀለ።
• እብ ደረጀት ዐለም ዝያድ 199 ሚልዮን አንሳት እብ ሕማም
ስከሪ ጽቡጣት ሀለየ።
• ክልኤ ምን ሐምስ ሕማም ስከሪ ላበን አንሳት እት ዕምር ውልደት
ለሀለያተን።
• ሕማም ስከሪ እብ ደረጀት ዐለም ታስዓይት ደረጀት ለጸብጥ ሰበብ
ሞት አንሳት ቱ።
• 70% ምንለ ካልኣይ ኑዕ ሕማም ስከሪ እብ ራትዐት ገበይ መንበሮ
(ሐረከት እንዴ እንወዴ ነብረ ሰኔት እንዴ እነስእ ወአወልፍ እንዴ ንትራየም)
እግል ንክርዑ ምንእነ እንቀድር።
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ረመዳን ታይብ

መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር

ምን ሔልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ ላቱ መሐመድ
ወድ መዲን እግል አፍ-ሓሬን ክእነ እት ልብል ሐለ፦
ዮመቴኒ አፍ-ሓሬን - ተዋለላ ቱ ወበርቀ

ቅዱም ኣሳር ወታሪክ ጀዛይር ደህላክ

እሊ ቤለ ምንገብእ - አማኑቱ ወኢሐሰ
እሊ ሐቆ ኢቤለ - ከብዱ ኔገሮት መልአተ
ሕምግሌለ እት ሮራተ - ወሕምግሌለ እት ነቅፈ
ሕምግሌለ ባብ-ዐጋም - ለእበ ዕማር ትዘርአተ
ሕምግሌለ እት ሸነን - ለሀ ዲብ ሚ ልተዐሳሀ
ሕምግሌለ ዐታቢት - እብ አክቡደን ለቀርደ
ሕምግሌለ እት አፍላግ - ልትረወያሀ ለመስየ
ድቡረን ሕቃን ማጥያሁ - ወአዝባዳተን ለመከ

ቅዱም ኣሳር ጀዛይር ደህለክ

ገማሪ ወአጽረሕ - አስማጥ አውሔ ወገብሸ
እት ቅዱም አቅብር ደሀለክ
ለትወቀረ ክቱብ እት እበን ምን
10ይ አስክ 16ይ ክፈል ዘበን
ለትወሰቀው ምህም ለገብአው
ዔማታት ታሪክ ሰልጠነት ክምኩማት
ጀዛይር ደሀለክ ቶም እሎም
እብ ክቱብ ዐረብ (Classical
Arabi Script) ለገረመው ናይ
በዲር አቅብር፡ እበን ወአስመንቲ
ጅንስየት
ወዶርለ(ርትበት)ስካን
እለን ክምኩማት ጀዛይር ለዐለው
አንፋር
ምጅተመዕ
ዳህለክ
ለሐብር። ጼርበት እበን፡ከያጤን
ልባስ፡ ሼቅየት ንሐስ ወአስራዝ፡
ትጃር ዜድ ሜልከት ባክራት፡
መሻይክ ወብዕዳም እትሊ ክቱብ
ውሱቃም ህለው። እግል ነፈር
ዓዲ ወብዕዳም እተ ናይ በዲር
ምጅተመዕ ለሸረሖም ዐለ ምህነቶም
ሌጠ ዐለት። እምበል እሊመ እግል
ሕሽመት ወስምዐት ሱልጣናት
ሌሂ ዘበን ለሸርሖ ክም ዔቅባይ
ዲን፡ ጃእዘት ዲን፡ ህያብ ፍቴሕ፡
ግሩም ሱልጣን አጥዋግ ገሌ ምነ
እተ አቅብር ለህለ እበን እቱ እብ
ዐረቢ ለትወቀራ ቱ።
ሕድ እበ ሸብህ፡ ፑሊሲ ለትበሀለ
ኬትባይ ወባሕስ ታሪክ ውሱቁ
ክምሰለ ህለ፡ እት ክምኩማት
ጀዛይር
ደሀለክ
ለልትረከቦ
ቅዱም ናይ ማይ ባስካት ምስል
አማዳድ ፋርስዪን ምን ሲርፋ
አስክ አግዳም በሐር ቀየሕ እንዴ
ትጻበጠ ምን 7ይ-8ይ ክፈል ዘበን
ሐቆ መትወላድ ነብየላህ ዒሰ ክም
ትበነው ልትሸረሕ።
እሊ ናይ በዲር በስካት ማይ ምነ

እት ጀዛይር ደሀለክ አስክ ምስር፡
ምእታይ ዐረብ ወህንድ ልትዘበw
ለዐለው አግብር ከድም ክም ዐለ
ልትሸረሕ። እት 18ይ ክፈል ዘበን
አስክ አግዳም በሐር ቀየሕ ለበጽሐ
ብሩስ ለትበሀለ ኬትባይ 360 ናይ
ማይ ባስካት እት ደሀለክ ክም ረአ
ሸርሕ. ፑሉሲመ እት ሰነት 1946
70 ናይ ማይ ባስካት እት ደሀለክ
ከቢር ክምሰልሁመ 30 እት አዳል
ክም ወሰቀ ለአፍህም።
እሎም ናይ በዲር ናይ ማይ
ባስካት እት ክምኩማት ጀዛይር
ደሀለክ እንዴ ትፈንጠረ ለትረከበ
እት ገብእ፡ ለበዝሐው ምኑ እት
ዐዶታት ደርቡሸት ወከቢር ለህላቱ።
ለበዝሐው እሎም ቅዱማም ናይ
ማይ ባስካት እግል አከቦት ማይ እበ
ልትወጤ ክጡጥ ለትዳለ እግሎም
ቶም። እብ አፍ ለልትበሀል ወእብ
ክቱብ ለጸንሐ ታሪክ ክምሰለ
ለአፍህሙ፡ እትለን ጀዛይር ለዐለው
ሰለጥን ልትነፍዖ እበን ክም ዐለው
ልትሸረሕ። ለባስካት እግል ሕፍዛት
ማይ እት ባዶብ እት ጌማም ለኣቴት
ፍጥር እቡ ለትዳለየ ክም ተን
ፍንቲቶም ምህመት ዐባይ በ። እብ
አሳስ እሊ ህዬ፡ ምስል
ጠቢዐት ክምኩማት
ጀዛይር
ደሀለክ
እንዴ
ትመሳነ
ለትዳለ ባስካት እብ
ግብአቱ፡ ፍንቲት
መሰል
እዳረት
ማይ እት እዲነ
እንዴ ትበሀለ እግል
ልትሰሜ ቀድር።

እት ኣክር 19 ክፈል ዘበን
መስተዐምረት
ጥልያን
ሪም
ወኢመትወጣይ እለን ጀዛይር እት
ጌማም እንዴ ኣተው፡ ክም ስጅን
እግለ እስትዕማሮም ለትቃወመው
ምሔርበት ኤረትርዪን እንዴ ወደወን
ልትነፈዖ እበን ዐለው። ጀዚረት
ናኹራ ህዬ መስል ስጅን ናይ እሊ
እስትዕማር እሊ እንዴ ገብአት
አካን ፍንቲት ጻብጠት ህሌት።
ምስሉ ለልትጻበጥ እስትራተጅያይ
መካሪት እለን ጀዛይር እለን ክም
ንቅጠት እንዴ ትነፍዐ እቡ፡ ንዛም
ደርግ ምስለ እተ ወክድ ለሀይ ለዐለ
እትሓድ ሶቬት እንዴ ትሳደ እግል
አብደዮት ንዳል ሸዐብ ኤረትርየ
ለአመመ መዐስከር ቅወት በሐር ባኒ
እተን ክም ዐለ ልትአመር።
እት ደንጎበ ክምኩማት ጀዛይር
ደሀለክ እበ ህለ እግለን ቅዱም ኣሳር
ወታሪክ ወምስል ጠቢዐታይ ርዝቀን
እንዴ ትጻበጠ እት መስተቅበል
ጄልበይት ቤጽሐት ክም ገብእ
ለልአትሸክክ
ኢኮን።
ሕፍዘት
አምር ቅዱም ኣሳር ወታሪክ እለን
ክምኩማት ጀዛይር ናይ መስተቅበል
ሽቅል እግል ልግበእ ቡ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 48

ጋነዘ ወብሩር - መልአ ቤለው ወበልሰ
ቅሮረ ወሻብሪ - ለመልዔት ደሌት እብ ሐምደ
ብጋይት ትነብሮ - ለቀርነ ብሩር ወሸንከ
ኢትትሐለብ እብ ሽባር - ወኢትዘበጥ እብ መሐልከ
ዐድ ዕጄል ትነበሮ - ሐሪመት ለአፍለንደ
ዐድ ሼክ ሓምድ ትነበሮ - በዲር ምኑ ኢበልሰ
መትጋውሓየን በዳላቱ - ሸፍፍ እለን ክም እንደ
በዐል አሓሀን ሰባስቦቱ - ፋጼ እለን እት ሰልፈ
ምሴት ለእለ እንጎምም - ሕነ ወኖስነ ንትበሐተ
ምሴት ለእለ ንትለወቅ - እግል ስነት ንሰሐቀ
ለከብድ አቡከ - እስትንታነ ወትከ
ትገብእ እልከ ለኢሰኤከ - ምን ቀዳምከ አምሸሸ።

መሐመድ ወድ መዲን ምን ሔልየት ሐባብ ዐድ ህብቴስ
እት ግድዐት ኖሱ ለሐለየ ሕላየት ህዬ ክእነ ትብል፦
ዐብደልቃድር ሐሶሴ - ቅነጽ እምከ መላለ
ትነቄ ህሌት አጆለት - ክብስት ዲብለ እጋለ
ዲብ አዳም ነዳይ ኢሊሙት - ወእት ሕያይት ለዕባረ
ሕነ ምትነ ምንገብእ - ከራይ ረክበት ድራረ
ቀብረተነ ምን ርጋዝ - ወአዜ ስቃቅ ምን ሰኣረ
ትበኬ ዲብዬ አለቡ - ከኣይ ትብል ወአላለ
ወትዘፍን ዲብዬ አለቡ - ከትውዕል ዲብዬ ብጣረ
ወተሐዝን እቼ አለቡ - ከጸዓዲ ገብእ ለአጽፋረ
ሐዮት ረክበት ምንገብእ - ኖስነ ረክበት እብ ፋረ።

አርቡዕ 29 ኖቨምበር 2017
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ሽባን ወተዐሊም መታሊት እግል ልግብኦ አትፋዝዖት ለአትሐዜ ህለ!
ሻብ መሐመድ እድሪስ ሓምድ ምን ኩልየት ደክተረት አስመረ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት
ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ ለሐልፈየ ክልኤ ጥብዐት እት ሰፍሐት ሽባን
ምስል እብ ክሉ መቃይሱ መሰል ሰኔት ላቱ ሻብ መሐመድ እድሪስ ሓምድ
ለወዴናሀ መቃበለት እተ 2 ክፈለ
ጣብዓም
እግልኩም
ክም ዐልነ ልትአመር እቱ ሻብ
መሐመድ እድሪስ
እት ሀበሮ ክም ወለደ ወዐበ
ዕምሩ
እግል
ድራሰት ክም ተምመ ዐዶም
ሞ ራ ሆ ም
ሰበት ዐለ በክት ተዐሊም
እ ግ ል
ልርከብ በዳሪት ሰበት
ኢነስአው
እብ ገበይ ኖሱ እንዴ እት
መድረሰት
ሰጀለ ናይ መአንብተይት
ድ ራ ሰ ቱ
እብ ንቃጥ ውቁል ጀዋእዝ
እት
ነስእ
ክም ተዐደየ፡ እት ምግበይት
ደ ረ ጀ ት መ
ዝያዳሁ ለሄረረ ሻብ ሰበት ዐለ
እተ ገብአ እምትሓን
ሸሃደት ወጠን ሳምናይ ፈስል በሀለት ጀነራል እብ 94% ክም አትመመየ
እግል ሰልፍ ዶለ ትፈትሕ ለዐለት 2ይት ደረጀት መድረሰት ሽሂድ ሐሊብ
ሰቴ እተ እንዴ ተሓበረ ምን ዐዱ እንዴ ትፈንተ ቤቱ እንዴ አጀረ እብ እንክር
እት አካን እም ወእሲት ወእብ አካንመ እት አካን እናስ እንዴ ገብአ መንበረቱ
ምስል ተዐሊም እንዴ አትመቃርሐ እት ልሄርር ለዐለት ኢከፋየት መደርሲን
እግል ልባልሕ ክም መደርስ እንዴ ገብአ ድራሰቱ እት ታብዕ እብ 96.9% ምን
አቅሊም ዐንሰበ ለትወቀለት ንቅጠት ሰበት ዐለት ጃእዘት ሻሎት እንዴ ነስአ ሳወ
ልሄረረ ወእት ሳወመ ለዐለ እግሉ ሕውነ እት ፊዚክስ ወእንግሊዝ እንዴ ባልሐ
እት እምትሓን ማትሪክ 3.8 ሰበት አምጽአ እት ኩልየት ዓፍየት ለልኣቴ መጃል
እንዴ ሐረ ምስለ ጭሩያም እግል ልጭሬ ወእት መጃል ደክተረት እግል ልእቴ
ገብእ ለዐለ ተስፍያት እቱ ሰበት ነጅሐ እተ መጃል ደክተረት ለትሐረው ደረሰ
እንዴ ገብአ ድራሰቱ ለአተላሌ ለህለ ሻብ ቱ። ዮም እት 3ይ ወናይ ደንጎበ
ክፈለ ወዴናሀ ምስሉ መቃበለት እተ እብ ክሱስ ለልትርኤ ለህለ ፈሸል ደረሰ
ሽባን ወአስባቡ ምን ናዩ ተጅርበት እግል ንህደግ ቱ።

ሰኣል፡ እብ ክሱስ ሐውከ
ወድራሰቶም ምን ንትሃጌ?
ሕነ ምን ክልኤ እሲት ውሉዳም
ሕነ ለሐውዬ ለቀዳምያም እት
ድራሰት ሰኒ ገይሶ ዐለው ምናተ
እብ ለትፈናተ አስባብ ወዝሩፍ እዲነ
ድራሰቶም እንዴ አትካረመው እት
ለትፈናተ ወራታት ፍሩራም ህለው፡
ሕነ ውላድለ ቤት ለንኢሽ ህዬ በክት
እንዴ ረከብነ እት ድራሰት ለዐለት
እግልነ መውህበት እግል ንፈትሽ
ቀደርነ። መሰለን አነ እትሊ መጃል
እሊ በሀለት ዓፍየት ክም አቴኮ
ግራዬ ለትከረጀ ምንኣሼ ንቅጠት
ውቅል እበ መጃል ሀንደሰት ሐረ
ወእበ እት ማይነፍሒ ለረክበዉ
በክት ምስለ እት ጃሚዓት እማራት
ድራሰቶም እግል ለአተላሉ በክት
ለረክበ ሰበት ዐለ ድራሰት ሀንደሰቱ
ታብዕ ህለ ግራናመ ለህለው ሐውዬ
ምንገብኦ ወአጀኒቼ እት ድራሰት
ሰኒ ገይሶ ህለው እግል ኢበል
እቀድር። እሊ ህዬ ለእት ዋልዴነ
ሕቡዕ ለዐለ መውህባት እት እንቱ
ነብር ለዐለ መስል እቼ። እግልሚ
ሕነ ፍገሪቶም ሰበት ሕነ።
ሰኣል፡ ሽባን ደረሳነ እግልሚ
ልሐውኖ ህለው መስለከ?
ወላሂ ለአስባብ ብዞሕ ምንመ
ገብእ አነ እንዴ አተንከብኮ እተ
እግል እትሃጌ እበ ለሐዜ ወህተ
ምነ አግደ ሰበብ ተ ለእብለ እዴ
መደርሲን ተ፡ እግልሚ መደርስ
ወደረሳይ ለልአትራክቦም ፈስል
ሌጠ እግል ልግበእ ህለ እግሎ።
ዎሮት መደርስ ምስል ደረሳዩ
እዴሁ ሐቴ እግሉ እንዴ ጸብጠ እበ
ወእዴሁ ሐቴ ህዬ ስጃረት እንዴ

ጸብጠ እት ገሀወት ገሀወት ደውር
እቡ ገብአ ምንገብእ፡ ዎሮት መደርስ
እግል ደረሳይቱ እት ቤት ምጺኒ
ቡን እግል ቲደይ እግልዬ እንዴ
ቤለየ እት ቤት ለዐዝመ ወህቱ እብ
ክሱስ ድራሰቶም ለገብእ መዳላይ
ወዴ ገብአ ምንገብእ፡ እሎም
ደረሳከ እንዴ ኢገብኦ አክልሕድ
ክም መልሂትከ እንዴ ትበደለው
እንዴ አርቀው ብከ ፈጅር ሓሪት
ለእግሉ ተአፈግር እምትሓናት
ምስልከ እግል ልሽቀዉ ወበደል
እብ ለሀበቶም ሸቁ ወልትናየቶ
ነብረ ሽቂት ሰበት ለምዶ ክለ
ሐያቶም እብ ሐሰት እግል
ልሓሉፈ ወምን ሐያት ደረሳይ
እንዴ ፈግረው እግል ልንበሮ በክት
ተሀይቦም ህሌከ በሀለት ቱ። እሎም
ደረሰ እሎም ፈንጎሕ ፈጅር ምንከ
እት ደረጀት ተዐሊም ውቅል
ተዐደ ምንገብእ አውመ እንተ
ትቀየርከ ምኑ ምንገብእ ለጠባይዕ
ለእግሉ አልመድካሁ እት መደርስ
ብዕድ እግል ልሕዘዩ ቱ ወበደል
ሸቄ ክል ዶል ሸጣረት እት ወዴ
እግል ልንበር ለፈክር ቱ፡ እሊ
ደረሳይ አው እለ ደረሰይት እለ
ህዬ ምን ተዐሊም እብ ሑድ ሑድ
እት መሽጎ ሰበት ገይሶ ወብዕዳም
እግሎም ለመስሎ ብዕዳም ሽባን
ደረሰ እግል ለአብዝሖ ሰበት
ቱ ሱስ ኢፈተ ድራሰት እንዴ
ጠወረው ምን መድረሰት ለፈግሮ
ደረሰ ገብኦ።
ሰበት እሊ እዳረትለ መደረሰት
እግል ክእነ ለወዴ መደርስ እንዴ
ርኤት ምን ጽባብሐ እግል ትባልሐ
ምስዳር እግል ትንሰእ እተ በ እግለ

መደርስ ደርስ ለትሀይብ ምስዳር
ምህመት ተ እብል።
ሰኣል፡ ዶር ዋልዴን ህዬ ከፎ
ትርእዩ?
ዋልዴን እግለ ምን ቤት አስክ
መድረሰት
ሳርሕዉ
ለህለው
ውላዶም ለልትሐዜ ዶር እግል
ልቀድሞ እግሉ ህለ እግሎም።
ውላዶም እንዴ ቴተዉ አውመ
ደርስ ህለ ሌጠ በደል ልብሎ ህቶም
እግል ሊደዉ ለወጅቦም ዶር
እግል ለአትምሞ ህለ እግሎም።
መሰለን ጅናሆም እት መድረሰት
ከፎ ልሄርር ክም ህለ ወወክዱ
ከፎ ልትነፈዕ እቡ ክም ህለ እግል
ልራቁቡ ቦም። ምስል እሊ ህዬ እት
ክል ወርሕ ሓለቱ እግል ልድለው
እተ መድረሰት እንዴ ጌሰው አደቡ
ወድሩሱ ሚ መስል ክም ህለ እተ
ህቱ ለደርስ እተ መድረሰት እንዴ
ጌሰው ምስል መደርሲን እግል
ልትዋጅሆ ወእብ ገበይ ርትዕት ምን
ጽባብሖም ለህለ እግሉ መጋድዕት
እንዴ ኣመረው እግል ልባልሕዉ
እግል ልክደሞ ህለ እግሎም። እትሊ
ወክድ ርኤነ ምንገብእ ዋልዴን
እብ ክሱስ ደረሳይ ወልዶም ለህለ
እግሎም መትሐሳር ሰኒ ወአማን
ለትደሀራቱ። እብ መቃብል እሊ
ህዬ መደርስ እግለ ደረሳይ ለገብአት
ምስዳር ነስአ እቱ ምንገብእ እግል
መደርስ እግል ልሽከው ልትሳስዐው
ትርእዮም። እሊ ለልሐብሩ ምን
ለሀሌ ለእብ ዋልዴን እግል ልግበእ
ለወጅቡ ዶር ምኑ እንዴ አወለጠው
ውላዶም እግል ልብደው እት
መጦሮም ባጥራም ክም ህለው
ለልሐብረካቱ። በዲር አበውነ እት
ከላዊ እግል ንቅረእ ለአመጹነ እት
ህለው ስጋሁ እግልከ ወዐጭሙ
እግልነ እንዴ ቤለውቱ እግለ ሼክ
ሰልሙነ ለዐለው። ለሼክ ህዬ እንዴ
ኢልትአሰፍ ወንየቱ እንዴ ኢጸብጥ
ምንከ ክም ጅናሁ እብለ ዕልም
እግል ትርከብ ወእብላመ ተርብየት

እግል ትትዐለም ክሉ ለገብእ ወዴ
ዐለ።
ዮም ላኪን ለዋልዳይመ ሀደፍ
ለጅናሁ አስክ መራክዝ ተዐሊም
ለነድእ እቡ ህለ ሰበት ምኑ
አወለጠ፡ፍገሪት እሊ ወብዕድ እት
ውላድነ ደረሰ እንርእዩ ለህሌነ ኣቢ
ተዐሊም ወአትካራም ደረሰ እብ
ብዝሔ ልትርኤ ህለ።
ሰኣል፡ እብ እንክር ደረሰ ህዬ?
ደረሰ ለአግደ አሳስለ ምሽክለት
ቶም እግል ኢበለከ እቀድር። ዮም
ይማም ዋልዴኑ ለልትጸበር ደረሳይ
ይህለ እግል ኢበለከ እቀድር፡ እብ
ፍንቱይ እት ምግበይት ደረጀት
ለልትዐደው ደረሰ እብ ዐቅል እት
በሽሎ ለመጽኦ ሰበት ገብአው።
እሎም ደረሰ እሎም ለሓለት ክለ
ምስለ ልርእወ ህለው። ቀደም
ክሉ ምስል ቴክኖሎጂ ወተጣውር
ለልትኣመሮ ህለው ህቶም ቶም።
እሊ እት ለአምሮ ወመንበረቶም
እትለ ለህለው እተ ኢነት ትግበእ
ወመስተቅበል እብ ተዐሊም ሌጠ
ለትትአከድ ክምሰልተ እት ለአምሮ
ብዞሕ አስባብ እንዴ አምጸአው
ለአዝሞ ምነ ወክምሰለ ልትሐዜ
ፍገሪት እግል ለአምጽኦ እቡ
ለኢቀድሮ ዕልም እንዴ ረፍዐው
ለልሄሮ ቶም። ለደርሰ ሚ ረክበ?
እምበል መደርስ እግል ትግበእ ቱ?
እግልሚ ምን ንእሽናነ ይእንሸቄ
ወይእንተጅር ወብዕድ አፍካር
ድንጉር እንዴ ጸብጠው ጸንሑከ፡
እሎም ደረሰ እሎም ለእግሉ
ራክባም ህለው በክት ተዐሊም እብ
መን ረክበዉ ምን እንብል ለማሌ
ጀላብ እለ ምድር ወጀላብ እሊ
ሸዐብ ንየት ተዐሊ እት ቡ እት እበን
እት ከትብ ወእት ውራቅ ሐዋን
ሕሩፋት ወዓላብ እት ልትለቀም
ለአስተሽሀደ ሻብ ማሌ እቡ
ለትረከባቱ፡ ማሌ እግል ልትዐለሞ
እንዴ ቤለው ባዶባት ድወል እንዴ
በትከው ለተዐለመው ወሕሳል እሊ
ዮም ባርህ ለህለ ተዐሊም ለዋለው
ሽባን እብ ለሀበቶም ወደሞም
ለትአከደ ተዐሊም ቱ።
ለሽባን ማሌ ለረአዉ ዕርቅነ
መሐገዝ ወአከይ ግበእ ምስለ

ዮም ህለው ሽባን ደረሰ ልትርኤ
እት ህለ ምን በሐር እብ ቅልሖመ
ኢገብእ። እሊታት እንዴ ተሐለፈ
እት አፍያትነ ለህለ ተዐሊም ምኑ
ቅስመትነ ይእነስእ። እሊ ለመደርስ
እንዴ ቤለ ቀብብ ለህለ ደረሳይ
ለመደርስ እግል ትግበእ ለደፍዐዩ
ዐውል ወቂመት ለህቱ መልከ እብ
ሉል ክም ኢትትመዘን ለአምር
ገብእ? መደርስ ለቀብብ ህዬ
ቅቡብ ቅቡባም ክምቱ ለአምር
ገብእ? መደርስ ስቡል እንዴ
ርሑ አንደደ ብዕዳም ለልአበርህ
ነፈር ክምቱ ገሌ ከበር ቡ ገብእ?
እሊ ወብዕድ አስእለት እግለ
ደረሳይ ወለ እግሉ ለመስል እት
ሻርዕ ለልሀድግ ምጅተመዕ እግል
ልብሎሱ ለወጅቦም አስእለት እት
እንቱ ሐድጉ።
ሰኣል፡ እሊ ከፎ ልትሳሬ?
እሊ እግል ልትሳሬ ለመደርስ
እት አካን መደርስ እንዴ ገብአ
እግል ልሽቄ ህለ እግሉ። እግልሚ
መባልሱ፡ ነዳፈት ልባሱ ወገሮቡ፡
አምር እግለ መጃል ለእግሉ
ለአደርሶ አምር እግል ለአዚዱ እቱ
ከዲም፡ እዱባም ወመሰል ሰኔት
ለገብአው ወእብ ዐቢሁ ሽቅሉ
ለልአሕተርም እግል ልግበእ ቡ።
መሰለን፡ መደርሲነ ለዐለው ምነ
መንሀጅ ወኬን እግል ንፈድብ
እንዴ ቤለው እት ምግብነ መጃገረት
መጃምዕ ወዱ እግልነ ዐለው። እተ
ሐንለ ዐቅበ እንዴ ጀምዑነ እተ
ምድር እንካትብ ዐልነ፡ አዜ ለሽቅለ
መደርሲን ሌሆም አስክ እለ እት
ምክዬ ህለ ገበይ መደርስ ጻብጣም
ሰበት ዐለው።
ሰኣል፡ እት ደንጎበ እግል ሽባን
ለትብለ ምን ብከ?
ሽባን ወክዶም ምህም ክምቱ
እንዴ ኣመረው እት ተዐሊም ክም
ሰልሁመ እት መንፈዐት ለልሀይብ
አሽቃል እቱ እግል ልሓሉፉ ህለ
እግሎም እብል። እግልሚ ዘበን
ዐውሉ አስክ እለ እበ ህለ ዝሕሮታት
እለ እዲነ ሰበት ኢልትቀየም።
መሰለን አነ አዜ ዐድ እገይስ እት
ህሌኮ እት መድረሰት ሀበሮ ጸዐደ
ለደርሰው ደረሰ ወለደርሶ ለህለው
ዶል እንርኤ ፍገሪቱ ሰኒ ወአማን
ሽባን በዱ ክም ህለው ተዐሊም
እንዴ አዝመው ምኑ ወለት ገበይ
እበ ልሄሮ ክም ህለው ለአፍህመከ።
ሰበት እሊ እሊ እግል ንባልሕ
ክል ነፈር ዶሩ እግል ልቀድም
ህለ እግሉ። እግልሚ አትፋዝዖት
እግል ልግበእ ህለ እግሉ እሊ ህዬ
ምነ ድዋራት እግል ልትበገስ ቡ።
እዳረት መደርሲን ወብዕዳም እንዴ
ትበገሰው እቡ ክል ነፈር እግል
ልተለዩ ወጅብ እብል።
ሰፍሐት ሽባን፡ እበ ሀብከናቱ
ተጃርብ ሐምዴነ እንቀድም እግልከ
ወእንሻላህ እብ ብዕድ መጃል እግል
ንትዋጃህ ሰአየት እንወዴ።
መሐመድ እድርስ፡ አናመ
ለሕዱድ ተጃርብ ሐያቼ እግል
እዳግም በክት ምን ሀብኩኒ
ሐምደኩም።

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 48

አርቡዕ 29 ኖቨምበር 2017

ገጽ

8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

ምን ሐቃይቅ ወዐጃይብ አቅሕሞ
አቅሕሞተት ወለ ለነአሸት
ወምን ዎሮት ሰንቲ ምትር ለኢተዐቤ
ሐሸረት ዲብ እንተ፡ ህተ ላተ ሰኒ
ፈዳቢት መሀንድሰት ዐማር ተ። እለ
መክሉቀት እለ ዕባዪ ፎርቶታት፡
ድፋዓት፡ ቅረፍ ወመካዝን ትሸቄ።
ወኑዕ ዎሮት ናይ አቅሕሞ
ዲብ ሐርስ ለልትፈረርመ ሀለ።
እለ አቅሕሞ እለ ዎሮት ኑዕ ናይ
ፋንጋስ ላቱ አትክል እሉ ተሐርስ።
ወእግሉ ለገብእ ሰማድ (ሽፍር)
ምንለ መሽመሸ አቀጥፍ ተአመጽእ፡
ወዶል ለእለ በሽል ተ እንዴ አከበቱ
ከእት መካዝን ትከረዩ።
እምበል
እሊመ
ዎሮት
ኬምያእያይ ላቱ ኑዕ ናይ አቅሕሞ
ሀለ። እሊ ኑዕ እሊ ህዬ፡ እግለ ዕጨይ

እዲነ ፍጃን ቀህዋ ተ
ምዕል ሐቴ፡ ከሪጂን ሐቴ
ጃምዐት ላቶም መሳኒት፡ እት
ቤትለ ድግለል እስታዞም ለእት
ወቅትለ
ረያም ድራሰቶም
ብዞሕ ጋራት ለተዐለመው
ምኑ ትራከበው። እሊ ህዬ፡ ምነ
ለአዝህጅ ፍሱል ወመጋሲት
ድራሰት
ምንመ
አባረው፡
ሐቆ መደት ሰኒ ረያም ቱ
ለዐለ። ወክል ምኖም ከብዞሕ
ዐውቴታት፡ ወውቁል ደረጃት
ወዚፈት እንዴ ረከበው፡ እብ
ርዝቅ እስትቅራር ለሐቀቀው
እቱ ወቅት ባጽሓም ሰበት
ዐለው፡ እግለ እስታዞም እት ቤቱ
እንዴ ጌሰዉ እግል ልትሃጀኮ
ምስሉ ወልጋንሕዉ ሰተተው።
ሐቆ ሕድ ትሳለመው ወምስል
ደአለው፡ ክልምኖም ከእብ
ዝሩፍ
እዲነ
ወጭቁጣት
ሽቅል ወእብ ሰበቡ ለመጽእ
መትሳዳድ ዓሳብ (ሀም) ወእት
ቅብላት እሊ ለገብእ መጻግም
እግል ልትሃገው አንበተው።
ለእስታዞም ብጣሩ እንዴ ገብአ
እግል መደቲት እትለ ቀበትለ
ቤት ጌሰ ምኖም። ከእት ሐቴ
ቅርፈት እንዴ አተ፡ ሐቴ
ጀበነት ቡን ዐባይ
እንዴ
አፍለሐ፡ ምስለ ቡን ሰኒ ቃሊ
ላቱ ፈጃጂን ሴኒ፡ ፈጃጂን
ቅሮር ዓዲ፡ ፈጃጂን ሜላሚን፡
ፈጃጂን በላስቲክ ወፈጃጂን
ክሪስታል ራፌዕ እት እንቱ
አቅበለዮም። ሰሩ ለፈጃጂን
መቃጥጡ ልግበእ ወለትሸቀ
ምኑ መዋድ ሰኒ ግሩም ሰበት
ዐለ፡ ተበን ቃሊ ክም ትደፍዐ
እቱ ሸክ ኢለአወዴ። ሰሩመ
ዓዲ ወእት ክል ቤት ለልትረከብ
ፈጃጂንቱ ለዐለ። ለእስታዝ
እግል ልትሃጌ አንበተ፡ ወእግለ
ደረሳሁ፡ “ሀየ ትፈደሎ ቡን
ስተው፡ ወዎሮትኩምከ እተ
እሉ ሐዘ ፍጃን እግል ርሑ
ኖሱ ቡኑ ልዕሌ” ቤለዮም።
ለደረሰ ዎሮቶምተ ለእሉ
ሐረ ፍጃን ክም ሀረሰ፡ ለእስታዝ
ለቢብ ተበሰም ወደ። ሰኒ ልብ

ካርያም ህሌኩም ምን ገብእ፡
ክልኩም ለፈጃጂን ለግሩም
ወእብ ተበን ቃሊ ለልትዘቤ
ሐሬኩም። ወለፈጃጂን ለዓዲ
ዎሮትመ
ልትሐሰር
ዲቡ
ሐግለ። ክልኩም ለሔሰት
እግል ተዐቅምቶ ወተአኖኩ
ጠቢዒ ጋር ቱ። ወክልዶል እት
ሀ’መት ወመሳድድ ዓሳብ ለከሬ
መሰምስ ህዬ እሊ ሌጣ ቱ።
እት ከብድኩም ለተአቴ
ለቡን ኖሳተ እት ኢኮን፡ እሊ
መሕገዝ ለአለብኩም እቱ
ፈጃጂን ኢኮን። ምናተ እንቱም
እግለ ቃሊ ወእብ ግንሐቱ
ግሩም ላቱ ፈጃጂን እግል
ትንስኦ ትትባደሮ ዐልኩም።
ለአማን ላኪን እሊ ፈጃጂን እሊ
ክሉ ረአሱ መሕገዝ ዲቡ የዐለ
እግልኩም። ወክል ምንኩምተ
ከእግለ እተ እደይ ብዕዳም
ለሀለ ፈጃጂን ከፎ ለአቀምቱ
ክም ዐለ ህዬ ልብ ከሬኩም
እቱ ገብእ? አዜ እግል መሰል
እዲነ ለጀበነት ተ። ወወዚፈት
ወማል ወእጅትማዓይት ርትበት
አግርበት ለእዲነ ትጸብጦ ቶም
ኒበል። ምናተ እሎም አግርበት
እሎም እግለ እዲነ ኢመሱለ
ወእብለ ገብአት ገበይ ለእዲነ
ኖሰ እግል ልግብኦ ኢቀድሮ።
ከእንተ ልብከ ዲብለ ፍጃን
ሐቆ ከሬከሁ፡ እንተ እትለ
እግለ እዲነ ወለእሉ እግል
ትብጸሕ ተሐዜ ለህሌከ ሀደፍ
ለኢወክሎ
ዐፍሽት
ዲቦም
እህትማም ትወዴ ህሌከ በህለት
ቱ። ወእብለ ገበይ እለ እብለ
ጀበነት ቡን በህለት ለእዲነ
እግል ትትዐወት ለዐለ እከ በክት
በላሽ ተአበድዩ ህሌከ በህለት
ቱ። ከክም ነሲሐት ምን እለ
ቅሰት እግል ንፍሀሙ ለወጅብ
ጋር ሀለ ምን ገብእ፡ እህትማም
እትለ ፈጃጂን ወለከባቢ እንዴ
ጸንሐነ ምኑ፡ ክልዶል እብለ
እት ከብድነ ለተአቴ ቡን እግል
ንትመተዕ ለአትሐዜነ!

እንዴ መጭረዩ ዲብ ኑዕ ናይ ከርቶን
በድሉ። ወምን እሊ ከርቶን እሊ ሰኒ
ግሩም ላቱ ናይ ሀንደሰት አሽካል
ሸቄ።
ብዕድ እት አፍሪቀ ለልትረከብ
ኑዕ ናይ አቅሕሞ ሀለ። እሊ ኑዕ
እሊመ ክምሰል መሻርፍ ለመሰል
አብያት በኔ። ወእሊ አብያት እሊ
ገሌ ናይ ተክዪፍ ወሲለት ክም ተሀሌ
እሉ ወዴ። ከእበ ጀሀቱ ለተሓቲት
ውልዋል ብሩድ ለለኣቴ እበን
ሸባቢክ፡ ወእበ ለዓሉመ ለውልዋል
ለሕፉን ምንለ አብያት ለፍግር
እበን ሸባቢክ ፈቴሕ እቱ..ወእሊ ኑዕ
አቅሕሞ እሊ ህዬ ጠበቃት ለብዲበ
ለተአትፈክር መንበሮ እለ ነብር።

ሐቴ ዶል ምን ነአስተንትን

ከም ዶል ቱ ገብእ እግል
ተየልሎም ወለእቱ ህለው ዝሩፍ
ወአስባብለ ተሰርፋቶም እንዴ
ይእንደሌ እግል ፈተችነ ወመሳኒትነ
ለዘለምነ
እቱ..?!
ከእብሚቱ
ሕነ ለአስባብ እንዴ ይእንደሌ
ወለዝሩፍ እንዴ ይእንፍህም ሕክም
ለነሀይብ!
እብኒ ሴሪን ክምእነ ብህል
ቱ፡ “እብ ክሱስ መለሀይከ ገሌ
ጋር ዶል በጽሐከ፡ ምስምሰ ሕዜ
እሉ። ወምስምሰ ሰአንከ እሉ ምን
ገብእመ፡ ምን ኣመረ ገሌ ምስምሰ
ኢለሐግል ገብእ.....” በል።
ዎሮት ሰኒ ሕፉን ወአዲግ
ለለሐርቅ ነፈር ዶል ሳድፈከ፡
እምበል ሸክ ገሌ ጨቅጥ አውመ
ኬልም ተየልል ልቡ እድሞዕ እቱ
ክም ሀለ ሸክ ኢትውዴ። ከእብሊ
ሰበብ እሊቱ አነ “ክል ዶል እግል
መሳኒትኩም አመስምሶ እሎም፡ እት
ከብዶም ለህሌት ሰበት ኢተአምሮ”
ለእብል።

እት ፍንጌ ክልኦት ነፈር ዕላቀት
ሰኔት ርኤከ ምን ገብእ፡ ህቶም
ዐደድ እሊ እግል ለአተፍቆ ሸርጥ
ካርያም ህለው ኢልምሰል እትከ።
ምናተ ዎሮት ምኖም እምበል ሸክ
እግለ ዎሮቶም ሰበት ለአስተሕምሉ
አው መዋዲቱ ልክህል እሉ ሌጣ
ቱ።
ወዎሮት ብዞሕ ዶል ለሳመሐከ
ነፈር ዶል ሳድፈከ፡ እሊ ነፈር
እሊ፡ ምን ቅያስ ወለዐል ክም
ለአሕተርመከ ወእግል ልክሰረከ
ክም ኢለሐዜ ኣምር። ወዲብለ
ቀለጥከ ኢተአተላሌ፡ ውላድ ኣደሚ
ዎሮትከ ከክምሰል ዞቁ ቱ። ከዞቅከ
ክምሰል እሊ አውመ ክምሰል ሎሂ
ምን ገብእ፡ እትለ ዎሮቶም ለሀለ
እግልከ ለ’ዘት ወጠምጠም ሕሽመት
ወኢረከብካሀ፡ እንታመ ከትምየትከ
ወአብዴከ! ከለከትምየትከ ብዞሕ
እህትማም ሀበ። እንተ መን ክም
እንተ ለትሸሬሕ ህተ ሰበት ተ!

ተበሰም

ዎሮት ሐዲሳይ ኬትባይ፡ እግለ እሙር ኬትባይ
(በርናንድ ሾ) ክምእነ እት ልብል ትሰአለዩ። “ገሌ ጋር
ቀደም እለ ዎሮትመ ለኢከትበዩ እግል እክተብ ሐዜኮ፡
ከእብ ክሱስ ሚ ምን እከትብ ለሐይስ ትብለኒ?”
በርናንድ ሾ ህዬ፡ ክምእነ እት ልብል በልሰ እቱ፦
“ላጋር ሰኒ ቀሊል ቱ፡ ለውቀትከ ወፈርሐትከ ክተብ”
ቤለዩ ልትበሀል።

በሀል

መዕሉመት

ምን ምስትንክራት ንሳል፡
እግል ሐቴ ቅጥረት ናይ ዐሲር
ሎቢን ዲብ 6.5 ልትር ማይ
ዶል እንበጭብጭ፡ ንሳልነ እግለ
ምልሒናለ ቅጥረትለ ሎቢን
እት ቀበት ክሉ እሊ ማይ
እሊ እግል ልሽዐር እቡ
ወልፈርጉ
ቅድረት
ቡ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 48

ጀላብ መስኒ ቤዘ እግል
ትግበእ ክቡድ ኢኮን..ምናተ ቤዘ እግል
ትግበእ እሉ ለለአስትህል መስኒ እግል
ትርከብ ላቱ ሰኒ ስዱድ ቱ።
ብዕዳም አክል-ሕድ ክመ
እለ ህለው እግል ትርአዮም ቀሊል
ቱ..ነፍስከ አክል-ሕድ ክመ እለ ህሌት
እግል ትርአየ ላቱ ክቡድ ቱ።
እት ፍንጌ ለውቀት ወገሀይ
አው ፍንጌ ፈተ ወአበ ለልትረከብ ናይ
ተናን ግድ ሀለ..ወምን ኣመረ ሸሜላይ
ሀወእ በትኩ።
እዲነ ገጸ ሀበተከ ምን ገብእ
ኢትትፈገዕ እለ፡ እዲነ አጊዳይ ቱ ለእብ
ግራሀ ትትወለበከ።
አርቡዕ 29 ኖቨምበር 2017

ከመልከት ወአሚራት ብዲቡ፡ ወእተ
ክምሰልሁመ ዝባጥ ብዲቡ። ወለብዕድ
አቅሕሞ ህዬ ዎሮትከ ጀላብ ድራር
ላሊሁ ሌጣ ቱ ለከድም።
እምበል እሎምመ ምሔርባይት
ላተ ኑዕ ናይ አቅሕሞ ሀሌት። እለ
ኑዕ እለ ህዬ ጄሸ እንዴ ነድአት
እግል እሊ ረዋሺን እሊ ትወርር።
ወእግለ ዋርድያት እንዴ ቃተለት
ለመካዝን እቱ ተአቴ ወዲቡ ለሀለ
ነበሪት ወተምዊናት ትዘምት። እግለ
እንቆቅሖታት እንዴ ነሰአቱ ኖሰ
ተዓብዩ ወእግለ ዲቡ ለህሌት ነኣይሽ
አቅሕሞ እንዴ አፍገረተ ምኑ ከዲብለ
መምለከተ ክም ኬድመት ወአግብር
ትትነፈዕ እበን። ዐጃይብ ቱ!

በሀል እ’ሙራም
ለገብአ ነፈር ሐጠር
ቡ። ምናተ እሊ ሐጠሩ በዴ ምኑ
ወለምስምሰ ህቱ ሐጠር ብዕድ
ነፈር ሰበት ለሐዜ ቱ። (ራልፍ
ኤመርሶን)
ገጽከ ለዐል እተ ትፈግር
እቱ እዋን፡ ለአዳም ስኔ ዲቡ ወሰኒ
ተዓመል ምስሉ፡ ሐር እተ ትትከሬ
እቱ ወቅት እግል ትርከቦም ክም
ቱ ኣምር። (ወልሶን መንዘር)
እግል ትርኤ እት በረሀት
ሀለዮትከ እብ በይኑ ካፊ ኢኮን፡
እተ በረሀት ለእሉ ትርኤ ጋር እግል
ለሀሌ ብዲቡ። (ዐባስ ማሕሙድ
አልዐቃድ)

ጠዓሞ

ፊቃዶ
ናይለ
እብ
ሰበብ
ገሌ
ሓድሰት እት ነሀር
ኒል
እንዴ
ወደቅኮ
እግል ኢቱቅ (እትረቅ)
ለቀረብኮ እቱ ወቅት 25
ሰነት ዋዲ ሀለ። ምናተ ዎሮት
ጋሻይ እግል ስያሐት እትለ
ባክ ለአንገዋጌ ለዐለ እትለ
ነሀር እንዴ ሰ’ረ ምነ
ተሪቅ አድሐኔኒ። ህቱ
ዮም ብእሼ ወአብለ
አርበዕ
አጀኒቼ
ቱ።

ዝበድ ዘዖታት

ምነ ኣደሚ ለልሐልፍ እበን
አምዔላት፡ ሐቴሀን ሰነት እብ
ከማለ ለሓለፈ ትመስል እቱ
እት ህሌት፡ ለሐቴሀን ህዬ
ክም ሐቴ ሳዐት ትመስል
እቱ። ላኪን ክልኢተን አምዕል
ተን። ለአሓሲሰን (ለጠዐመን)
ቱ ለበናቢን።
ገጽ

9

ሳልሕ ገማ
1ይ ክፈል

አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ግሬድ ገብእ። እተ
ውቁል
አካናት
ለትደሀረት ደረጀት
ሐፋነት
10
ዲግሪ ሰንትግሬድ
ወለትወቀለት 30
ዲግሪ ሰንትግሬድ
ቅያስ
ሐፋነት
በጼሕ።

አቅሊምቱ። ነቅፈ ዝያድ ዐስር
ሰነት ሕሩብ መሪር ለገብኣ ዲበ፡
ወለ በዝሐ እስትሽሃድ ለደፈዕነ

ሒን ዝላም
ዝላም ኣውለት
ምን ኦጎስት አስክ
ሰብተምበር ወናይ
አውል ዝላም ህዬ
ምን ዲሰምበር አስክ
ፌብርዋሪ ቱ።
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ፥
እብ ቅብለት እት ፍንጌ 180
37’ 00” እስክ 18 00’ 00”ወ
እብ ሸርቅ ኣብ 380 00 00”
አስክ 400 54 00” ልትረከብ።
እብ ሪሙ አወላይ ወእብ ርሕቡ
ካልኣይ ለልትረተብ አቅሊምቱ።
እብ ግብለት ምስል አቅሊም
ግብለት በሐር ቀየሕ ወእቶብየ፡

ርዙቅ ብዝሔ መክሉቃት (ሬሕለቦም)፡ 254 ጀዚረት፡ 10 መርሰ
ወሚናት ለከምክም ምን ገብኣቱ።

ሸክል እዳረቱ
እት ዐስር ምዴርያት፡( ባጽዕ
ዓሲመት አቅሊም፡ ፎሮ፡ ገልዓሎ፡
ዳህለክ፡ ግንደዕ፡ ሽዕብ፡ አፍዐበት፥
ነቅፈ፡ አዶብሐ፡ ቅሮረ) 101

ቅያስ
ዝላም
ናይ ሰነት ምግባይ ተቅዪም
ዝላም 350 ሚሊምትር በጼሕ።
እብ ፍንቱይ እት ምፍጋር ጸሓይ
ሐስያት ምዴርየት ግንደዕ እት
ክልኤ ሒን ዝላም ሰበት ትረክብ፡
ምን 700 አስክ 1000 ሚሊምትር
ቅያስ ዝላም ልትረከብ ዲቡ።

ሓለት ጀው ምህም ሐብሬ ለሀበ
አቅሊምቱ።
ግሩም ወድቁብ ፈን፡ እብ
ሽክል ለትበነ እት ከርስ ባጽዕ ለሀለ
መባኒመ እግል ዘበን እስትዕማር
ወከህላት ሸዐብ፡ እግል ተጠውር
እለ መዲነት ለወደሐ ወእግል
ባጽዕ ሉለት በሐር ቀየሕ ለአስመየ
መባኒቱ።
ዐብዱር ቀደም 120,000
ሰነት ወድ አዳም እግል ርዝቅ
በሐር እብ ዋጅብ እንዴ ኣመረ፡

ሸዐብ
ብዝሔ
ሽዐብ
አቅሊም
ቅብለት
ብአሐር ቀየሕ እብ
ዓይላት 78,458፡ እብ አፍራድ
ህዬ 180,019: 51.16% ወላድ
ተብዕን 172,779፡ 48.84%
አንሳት፡ እት ዓመት 353,820፡
ተቅዪም ብዝሔ አፍራድ ዓይለት
4.7 ቱ። ለነብራሁ ቀውምያት ስስ
እት ገበአ፡ ትግሬ፡ ሰሆ፡ ትግርኘ፡
ዐፋር፡ ረሽይደ ወሕዳረብ ተን።

ተሕሪር ሚነት ባጽዕ፡

ሓለት እቅትሳድ
ወመንበሮ ሸዐብ
እብ ምውዳቅ ጸሓይ ምስል ዐንሰበ፡
ወእብ ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ
ምስል አቃሊም ምግብ ወግብለት
ወእብ ቅብለት ምስል ሱዳን ወእብ
እትጀህ ምፍጋር ጸሓዩ ምስል
በሐር-ቀየሕ ልትሓደድ። ርሕብለ
አቅሊም 34,236 ኪሎ-ምትር
መረበዕ ቱ። ሪሙ እብ አርድ 450
ኪሎ-ምትር ገብእ እትህለ፡ ሪም
ግንራር በሐሩ ህዬ 600 ኪሎሜትር
በጼሕ። ምነ ለልአትሐብን ርዝቅ
ጠቢዐት ናይ እሊ አቅሊም እሊ
ውጁድ ነዲፍ ወለ ኢከስሐ
ግንራሪብ አብሐር ረዪም፡ ምስል

እዳረት ደዋዬሕ ወ289 ዐዶታት
ከምክም።

መትወቃል ወመትደሃር፡

ለትወቀለ ምድር እት ምዴርየት
ፎሮ ለሀለ እት ገብእ፡ 3,019 ምትር
ምለዐል ጠፍሐት-በሐር (ኢንከዐሬ)፡
3017 ምትር (ሑመር)፡ ለትደሀረ
ደዋሒ በደ -100 ምትር ምንተሐት
ጠፋሐት በሐር ቱ።

ሓለት ጀው
እት ግንራሪብ-በሐር እት ከረም
አስክ 20 ዲግሪ ሰንቲ-ግሬድ፡ እት
ሐጋይ ህዬ አስክ 50 ዲግሪ ሰንት

75% እብ ሐርስ፡ ርዕዮ
ወጀለቦት ዓሰ።
25% እብ ትጃረት ወአሽቃል
እዴ፡ እት አሽቃል ሕኩመት
ወብሕተ
እንዴ
ልትፈረሮ
ልትናበሮ።

ታሪክ ኣሳር አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ
ምን ሚልዮን አስክ ናይ ዐሰሮታት
ሰኖታት ታሪክ ለመልክ አቅሊም
እት ገብእ፡ ቀደም ታሪክ እብ ክቱብ
ልትከተብ፡ ወእብ ክቱብ እግል
ልትከተብ ክም አንበተ፡ ወታሪክ
ንዳልነ ለልሐይብ፡ ናይ አርድ
ወበሐር ታሪክ ወኣሳር ኣካናት
ልትረከብ እቱ።
አዱሊስ ናይ 3000 ሰነት
ሐዳረት
ወታሪክ
ለትመልክ
እትገብእ፡ ከም አሳስ ወምህም ከጥ
ትጃረት እግል ዐቦት ወተጠውር
ሜራስ እት አቅሊም በሐር ቀየሕ
ለዐለት ሚነት ተ።
ዝያድ ሚልዮን ሰነት ለወዴት
ደምቀት-ረአስ ኣደሚ ለትረከበ
ዲበ ቡየ፡ እግል ክልቀት ወድ
አዳም፡ ሸክል አርድ ወተቅዪር

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 48

እቱ ሰዋትር ጀብሀት ሽዕብየት
ሰበት ዐለት እላተ ዮም ዕላመት
ግሩሽነ ጋብአት ህሌት።
ሙናድል እግል ዝያድ 10
ሰነት እት ሰዋትር ነቅፈ ሻፍፍ
ለዐለ ጄሽ አባይ፡ በረጌዕ እንዴ
ወደ እት ወሬሕ ማርስ 1988
መዲነት አፍዓበት እንዴ ሐረረ፡
ቅወት አባይ ምን ጀብሀት ነቅፈ
ፈንጠረ ወለናይ ዐስር ሰነት
መሪር ሕሩብ ዲብ ጀብሀት ነቅፈ
አክተመ። አባይ መርባት ከሳሩ
እት ሸዐብ ሽዕብ እግል ልትፈዴ
እንዴ ጀረበ ህዬ፡ ዝያድ 400
ለገብኦ መዋጥኒን አብርየእ እብ
ደባባት ወጥለግ ቀትለ።

እግል ልትነፈዕ እቡ ክም አንበተ
እስባት ሰኒ ለትረከበ ዲበ፡ እት
ለዋው ሖር ዙለ ለትትረከብ
አካን ተ። እሊ አቅሊም እሊ እት
ምህም እስትራተጀያይት አካን
ሀለዩቱ እግል ወራታት ትጃረት
ወዳፍዖት ምጽአት መሻክል ክላፍ
እሊ አካናት ሰኒ ምህምቱ።
እት ወክድ ንዳል፡ እስትቅላል
ዲብ አምጽኦት ዶር ዐቢ ለአውቀ

አርቡዕ 29 ኖቨምበር 2017

ሰነት 1990 ታምም ተሕሪር
ኤረትርየ፡ አውረሐት ሑድ
ከም ተርፈ ምኑ ወባብ ሕርየት
ክምሰል አርሐ ለአከደ ዐውቴ
ቱ። ለዲብ ሕልቅሙ ሐብል
ሽንቆ ለትለውለ እሉ አባይ እብ
መፋገረት ሬሕ ወበቲክ ሰእየት
እብ ጥያራት ሐርብ እት ረአስ
ሸዐብ ባጽዕ ጀሪመት አጅረ።
አብርየእ ቃተለ ወመባኒ ደመረ።
ላኪን ባጽዕ እግል ዲመ ተሐረረት
ወመንገአት ሕርየት ከስተት።
ዐመልየት ፈንቅል ሐቴ ምነ
ለደቀበ ሐርብ ተሕሪር እት ገብእ፡
አግደ ሀደፈ ዴሽ አቶብየ እንዴ
ደመርከ እግለ ሕልቅም እስትዕማር
ለዐለት ሚነት ባጽዕ ራቀቦ ቱ።
ሰበት እሊ፡ እለ ዐመልየት እለ
ተቅዪር አሳሲ እግል ካምለት
ሕርየት ወረህየት ኤረትርየ እንዴ
ትበሀለት እት ታሪክነ ለዐቤት
አካን ጻብጠት ህሌት።
ልተላሌ…..

ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ኤረትርዪን አትሌታት እት ካርጅ
ምን ለትፈናተ ጅንስ ለከምከመ
እት ገብእ 2ይት ደረጀት እብ
ወድለ ዐድ ላቱ አትሌት ኢኪጋሚ
ሃይድዮኪ እብ 2፡19፡34 ወክድ
ቱ።

እት ስባንየ ለገብአ ጅግራ
አትሌቲክስ እቱ ለሻረከ ሻብ
አትሌት ቃልኣብ ጊላጋብር እት
ማራቶን ኦሳካ ያባን ሰነት 2017
እንዴ ተዐወተ አወላይ ፈግረ።
አትሌት ቃልኣብ እግል እሊ 42

ኪሎ ምትር ለገልበበ ጅግረ ማራቶን
2 ሳዐት 12 ደቂቀት ወ3 ካልኢት
ለነስአ ምኑ ዐለ። አትሌት ቃልኣብ
እለ ዐውቴ እለ ልትሰርጌ ለህለ
ምን ለትፈናተ ድወል ለመጸው
ሐድ 3 አልፍ ለበጽሖ መሽተርከት

እብ ብዕድ እንክር እት ስባንየ
ለገብአ ጅግረ አትሌቲክስ እቱ
አትሌት ኣሮን ክፍሌ እተ እብ
(al cross of the constitution
EIXXXV Internatio) እት
10 ኪሎ ምትርለ ጅግረ ሜርሒቱ
አከደ።
እብለ ፍገሪት እለ ህዬ ኣሮን
ክፍላይ 4ይ ኤረትርያይ አትሌት
እትሊ ጅግራ እሊ ለትዐወተ ጋብእ
ህለ፡ እት ሰነት 2005 አትሌት
ዘርኤሰናይ ታደሴ፡ እት ሰነት 2011
አትሌት ኪዳኔ ታደሴ፡ ወእት ሰነት
2012 ህዬ አትሌት ተክሌማርያም
መድሕን ዕዉታም እቱ ዐለው።

ወዐለ ዕሙማይ መሓብር ርያደት ወለጅነት ተንፊዝየት ሕርያን ተምም

እት ቃዐት ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ
እት ዮም 22 ኖቨምበር ለአንበተ ወዕለ
ዕሙማይ ምሓብር ርያደት ወለጅነት
ተንፊዝየት ሕርያን፡ እት ዮም 25
ኖቨምበር እብ ተውስያት ወቀራራት
ተ’መ።
እሊ ለእግል 3 አምዕል ለተላለ
ወዐለ እብ ክሱስ ለትፈናተ ወራታት
ርያደት በሀለት ሓለት ፈደሬሽናት
ባስኬት ቦል እግል ልታይን ለአንበተ
ወዐለ፡ እትለን ለሐልፈየ 4 ሰነት ለዐለ
ወራታት ለፈደሬሽን እቱ ለትቀደመ
ተቅሪር ክምሰለ ለአፍህሙ መሻረከት
አንሳት ርያድያት ሐዋኒት ክም ዐለት፡
እት አቃሊም እለ ጅንስ ርያደት እለ
ክምሰለ ልትሐዜ ዐቦት ክም ይአርኤ፡
ሕካም ምስለ እት እዲነ ለህሌት ዐቦት
ክም ኢትሳነነው ገሌ ምነ ቀርበ ንቃጥ
ዐለ። ግረ እሊ ለገብአ ጌማም እት
መጃል ተይብል ቴንስ ለገብአ ዐለ፡ እለ
ርያደት እለ እንዴ ትነዘመት እት ወራት
ምን ትውዕል ዕምር ሐጪር ለበ ምንመ
ትገበእ፡ እግል መስተቅበል አሳስ ለከረ
ወራታት ክም ገብአ ትቀየመ።
ግረ እሊ ለትረአ ወራታት ርያደት
አትሌቲክስ ዐለ፡ እሊ ጌማም እሊ ህዬ
ፈደሬሽን አትሌቲክስ ናይ 4 ሰኔት
ተቅሪር ወራታተ ቀደመት። እትሊ
ተቅሪር እሊ ህዬ መፈወድየት ዓዳት
ወርያደት ኤረትርየ እብ ፍንቲት ዕን
እግል እሊ መጃል እሊ እንዴ ርኤት
ለተአፈግረ ማልየት ለትትሐመድ ክም
ዐለት እት ለሐብር፡ ምስል SEISA
GROUP እንብትት ለህሌት ዕላቀት
ሽራከት ፍንቲት ክምሰልተ ወእተ
ሐልፈየ 4 ሰነት ለተሀየበ ተአሂላት
ፍገሪት ክም ትረከበት ምኑ ትወደሐ።

ቀደም እለ እት ቪዛት ገብእ ለዐለ
መትአካር ሕሉል ሰበት ትባሰረ እግሉ፡
ለዐለ መጋድዕት ክም ረሀ፡ እለን አርበዕ
ሰነት እለን ምነ ቀደመን ለዐለየ አርበዕ
ሰነት ልትጃገረ እት ህለየ ለሔሰየ ክም
ዐለየ። እት አፍረዮት ሐዳይስ አትሌታት
ወእት ሰጀሎት ናይ መንጠቀት ወእዲነ
ዐውቴ ክም ትረአ ትሐበረ። እተ ቀርበ
ተቅሪር ህዬ ምን ምሽተርከት ለቀርበ
አረእ ብዞሕ ምንመ ዐለ፡ ለአግደ ላኪን
እት አቃሊም ለህለው አትሌታት
እህትማም ክም ኢተሀየበዮም፡ እግል
ፈሪቅ አትሌቲክስ ወጠን ለመርሕ
መደርብ እብ ሚ መቃዪስ ክም ልትሐሬ
ዋዴሕ ሰበት ኢኮን፡ እትሊ መጃል እሊ
ለሻርከ አንሳት ክምሰለ ልትሐዜ ክም
ኢታየነየ ወእብ ደረጀት እዲነ ስሜት
ኤረትርየ እትሊ መጃል እሊ እግል
ትትወቀል ለትትሐዜ ዐውቴ ክም
ኢትሰጀለት ለወድሕ ዐለ።
ግረ እሊ ለቀርበ ምን ለዐሌ ለጅነት
ሒራን ተ ለዐለት። ቀደም እለ ገብእ ለዐለ
ሕርያናት እብ ገበይ ንዝምት ወድርስት
ገብእ ክም ይዐለ እንዴ ሐበረት ለለጅነት፡
አዜ ላኪን እብ ደረጀት ምቅያስ እዲነ
ለገይስ ለትጀረበት ገበይ ሕርያን እግል
ኮንፍደራልየት ወደውለት ፍገሪት እት
መጃላት ርያደት ለልአመጽኦ አንፋር
እግል ሕርየት ዱሊት ክም ህሌት
ሻርሐት ዐለት። ግረ እሊ ለትናቀሸ እቱ
መጃል ርያደት ሐንበሶት ወባድሜንተን
እት ገብእ፡ እሊ ፈደሬሽን እሊ አስክ አዜ
ንዛም እንዴ ጸብጠ ምነ ልሄርር ለይህለ
ክምሰልቱ እንዴ ትወደሐ፡ ግረ እለ እብ
ገበይ ንዝምት እግል ልሽቄ ሐዲስ ሸክል
ወእዳረት እንዴ ጸብጠ ገይስ ክም ቱ
ትሸረሐ። እምበል እሊመ ፈደሬሽን

ዐጃላት እብ ክሱስ ወራታቱ ለጌመመ
ተቅሪ ወአረእ ቅዱም እቱ ዐለ።
እተ ትቀደመ ተቅሪር ርያድዪን
እግል አትናየቶት እት ሜዳን ከረን ሰዐር
ስናዒ ክም ገብአ፡ እት መጃል ኩረት
እግር ለህለየ አንሳት እት ልውሕደ
ገይሰ ክም ህለየ ወብዕድ ክም ቀርበ ምን
ምሽተርከት ብዞሕ አስእለት ትቀደመ
እቶም።
እት በርናምጅ ግራስ ሩት ክመ
ልትሐዜ ምንመ ይሄረረ እግልሚ እብ
ደረጀት ዐለም ልትአመር መቃይስ
ኢነአጸብጡ ወብዕድ ለልብ ከምክም
ዐለ።
ለዐበ ፈደሬሽን ዐጀላት ኤረትርየ
እቡ ለትቀደመ ተቅሪር እሊ ፈደሬሽ
እሊ ምነ ብዕድ ብዞሕ ሽቅል ለትረአ
እቱ ክም ዐለ ትሀደገ። ገሌ ምኑ ህዬ
መምርሕ ወቀዋኒን ጅግረ ዐጀላት
ምስል እድንያይ መቃይስ ለልትሳኔ
ክም ትዳለ፡ አንሳት እት ካርጅ ተአሂል
ክም ረክበ ውድየት፡ እት ክሉ ወራታት
ርያደት ድዋርነ ወዐለም እንዴ ሻረክከ
ዐውቴታት መትሰርጋይ፡ ዱር ኤረትርየ
እድንያይ እግል ልግበእ ፍረቅ ምን
ብዕዳት ድወል ዐዚም፡ እብሊ ህዬ እትሊ
ወክድ እሊ ኤረትርየ ምን አፍሪቀ እት
1ይት ደረጀት እት ትትረተብ ምን እዲነ
ህዬ እት 26ይት ደረጀት ክም ህሌት
ትወደሐ።
እተ ትቀደመ ተቅሪር ለመጸ አራእ
ክምሰለ ለአክዱ፡ መጃል ዐጀላት ኤረትርየ
እብ ግሳይ እግል ትብለዕ እቡ ለትቀድር
ሰበት ገብአ ጅህድ ትሩድ እግል ልግበእ
እቱ፡ ደረጀት ለልሐብር አውራቅ በሐስ
እግል ልትዳሌ፡ ምሽተርከት ፈሪቅ
ወጠን ምን አቅሊም ምግብ ሌጠ እግል
ኢልግበእ ለልብል ወብዕድ ለክምክም
ዐለ።
እብ ፈደሬሽን ኩረት ቮሊቦል ወናይ
ለመድ ርያደት ለቀርበ ተቅሪር ህዬ
ለአግደ ምሽክለት እት ማልየት ክም
ዐለ እግለን፡ እብሊ ህዬ እት አቃሊም
ሕሱብ ለዐለ ጅግራታት ክም ኢትዳለ
ሐበረት። እንዴ ተለ ለቀርበ ተቅሪር ህዬ
ፈደሬሽናት መካይን ለከስስ ዐለ።

ዓስራይት ሰነት ዕልብ 48

ደሀይ 13ይት ደውረት
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ

እትለን ለሐልፈያነ ሰነብት ለገብአ 13ይት ደውረት ጅግረ ኩረት
እግር እንግሊዝ ብዞሕ ዐውቴታት ለትረአ እቱ ጅግራታት ዐባዪ ፍረቅ
ትጋየሰ። እትለ ሳምን እለ ዝያድ እህትማም ህዩቡ ለዐለ ጅግራታት
ፍረቅ ቼልሲ ወሊቨርፑል ዐለ፡ እግልሚ እሊ ፍረቅ እሊ እተ ሳልፋይም
ለ5 ለህለ ድቁብ ፍረቅ እትለ ሳምን እለ ምነ ትረአ ጅግራታት ቀብል
ሕድ ልትከሬ ለዐላቱ።
ምናተ ትልህየ እብ ናይ ሕበር ዐውቴ በሀለት 1 እብ 1 ሰበት
እት ቃዐት ዓዳት ወርያደት
ተመት፡ ክል ፈሪቅ ሐት ሐቴ ንቅጠት ረክበ። እብለ ፍገሪት እለ ህዬ
ኤረትርየ እት ዮም 22 ኖቨምበር
ፈሪቅ ቼልሲ እብ 26 ንቅጠት እት 3ይት ደረጀት ልትረከብ እት ህለ
ለአንበተ ወዕለ ዕሙማይ ምሓብር
ፈሪቅ ሊቨርፑል ህዬ እብ 23 ንቅጠት እት 5ይት ደረጀት ልትረከብ
ርያደት ወለጅነት ተንፊዝየት ሕርያን፡
ህለ።
እት ዮም 25 ኖቨምበር እብ ተውስያት
ፈሪቅ ስዋንሲ እትለ ሳምን እለ ምነ ሐልፍየ 4 ትልህየ ለርአየ
ወቀራራት ተ’መ።
ውጽዔ ለአባረ እተ ሳምን ዐለት። ምስል ፈሪቅ ቦርንማውዝ ለወደየ
እሊ ለእግል 3 አምዕል ለተላለ
ትልህየ እብ ናይ ሕበር ዐውቴ 0 እብ 0 ትልህየ ሰበት ተመት ኦፍ
ወዐለ እብ ክሱስ ለትፈናተ ወራታት
እግል ሊበል ወእት ሓቡ ንቅጠት እግል ልክሬ ቃድር ህለ። እት 2ይት
ርያደት በሀለት ሓለት ፈደሬሽናት
ደረጀት ለልትረከብ ፈሪቅ ማን ዩናይትድ ምስል ፈሪቅ ብራይቶን
ባስኬት ቦል እግል ልታይን ለአንበተ
ለወደየ ትልህየ እተ ሰለስ ንቅጠት ለልአከስቡ ምህም ጎል ሰበት ኣታ፡
ወዐለ፡ እትለን ለሐልፈየ 4 ሰነት ለዐለ
ንቃጡ እት 29 እንዴ ወቀለዩ አሰር ሕሳል ሜርሒት ጻብጥ ለህለ
ወራታት ለፈደሬሽን እቱ ለትቀደመ
ማንሲቲ ልሄርር ህለ።
ተቅሪር ክምሰለ ለአፍህሙ መሻረከት
አንሳት ርያድያት ሐዋኒት ክም ዐለት፡
ፈሪቅ ቶተንሃም ምን ውጽዔ ለባልሓዩ ጎል እብ ሀዳፍለ ፈሪቅ ላቱ
እት አቃሊም እለ ጅንስ ርያደት እለ
ሄሪ ኬይን እት 40 ደቂቀትለ ትልህየ እንዴ ትሰደ ምን ዌስትፕሮሚች
ክምሰለ ልትሐዜ ዐቦት ክም ይአርኤ፡
ሰለስ ንቅጠት እግል ልንዛዕ ቃድር ህለ፡ ሄሪ ከይን እትሊ ናይ ዮም
ሕካም ምስለ እት እዲነ ለህሌት ዐቦት
ዓመት ጅግረ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ምን አግዋላት ሳይም እት እንቱ
ክም ኢትሳነነው ገሌ ምነ ቀርበ ንቃጥ
እግል 12 መርሐለትለ ጅግረ ሑሉፍ እንዴ ጸንሐ፡ እሊ ጎል እሊ እቡ
ዐለ። ግረ እሊ ለገብአ ጌማም እት
አምዐሞከ ብህል ህለ።
መጃል ተይብል ቴንስ ለገብአ ዐለ፡ እለ
ፈሪቅ አርሰናል ምን ሜዳኑ እንዴ ፈግረ ምስል ፈሪቅ ብሩኔይ
ርያደት እለ እንዴ ትነዘመት እት ወራት
ለወደየ መጃግረት እተ እንዴ ተዐወተ ንቃጡ እት 25 ውቁሉ ህለ፡
ምን ትውዕል ዕምር ሐጪር ለበ ምንመ
እብለ ፍገሪት እለ ህዬ እት 4ይት ደረጀት ልትረከብ ህለ። ለጎል እብ
ትገበእ፡ እግል መስተቅበል አሳስ ለከረ
ሪጎሌ ወህታመ እት 92 ደቂቀትለ ትልህየ ሳንቼዝ ለኣተዩ ጎል ዐለ።
ወራታት ክም ገብአ ትቀየመ።
ሜርሒት ፕሪመርሊግ ጻብጥ ለህለ ፈሪቅ ማን ሲቲ እግል ፈሪቅ
ግረ እሊ ለትረአ ወራታት ርያደት
ሄደርስ ፊልድ ታውን 2 እብ 1 እንዴ ቀልበ ንቃጡ እት 37 ንቅጠት
አትሌቲክስ ዐለ፡ እሊ ጌማም እሊ ህዬ
ዑሩጉ ህለ። እት ደንጎበ ህዬ ናይ 4 ሰነት ስታት እንዴ አፍገረ
ፈደሬሽን አትሌቲክስ ናይ 4 ሰኔት
እጅትምዑ አትመመ።
ተቅሪር ወራታተ ቀደመት። እትሊ
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ሸዐብ ወለመዱ

እት ለትፈናተ መጅተምዓት ወሸዐብ፡
እግለ ለልትወለዶ ሓዳይስ አጀኒቶም እብ
ለትፈናተ አስሉብ ልትከቦታም። ለገብእ
እግሎም መነሰባት ህዬ እግለ አጀኒት ምን
ዐይኒ-ናስ ወጅኑን ክም ዳፍዕ እግሎም
ምን ለመድ ለትበገሰ አመል ቱ።
እት ጀፓን፡ ልባስ ዓዳት ጀፓን
ለለብሰት ባምቡለት ወእም አው
መድሓናይት ናይ ጅነ ምስል እት ኦሮት
ሕብር ዳምቅ ለቡ ሰንዱቅ ከርወን።
ለጅነ ሰኒ ወአማን ወእብ ትሉሉይ በኬ
ሐቆ ገብአ፡ ዑፉይ እግል ልግበእ ክምቱ
ሰበት ለአምኖ፡ ለትፈናተ አብሳር እብ
መትነፍዖት ከም በኬ ወድዉ። እት
ሓምሳይ ሸሀሩ ህዬ እተ እብ “ሱሞ”
ለልትበሀል ጅግረ ሰነት-ሰነት እት ደብር
ሲሶጂ ለገብእ መሀረጃን ናኪዚሞ እንዴ
ሻረከ ምስል ስነኑ ክም ልትጃገር
ገብእ።
እሊ ዝያድ 400 ሰነት ዋዲ ለሀለ
ለመድ፡ አሰልፍ ለዋልዴን፡ መላእካት
እግል አጀኒቶም ዓፍየት ታመት እግል
ልሆቦም እግሎም እንዴ ደዐው፡ እግለ
ገዛይፍ መጃግረት ሱሞ ሰሉሞም።
ለመጃግረት ህዬ እግለ አጀኒት ለዐል
ወተሐት እት ሼርዎም ወለ ለአፈርህ
አሻይር እት ለአርእዎም ክምሰል በኩ
ወድዎም። ሐቆ እለ እግል ረዪም ወቅት

ለበከ ጅነ ፍንቲት ጃእዘት ልትሀየብ
በሀለትቱ።
ቻይንይንዪን እግለ ሐራስ እግል 40
አምዕል በይነ እት ቤት እንዴ ደብአወ፡
ምን ብርድ ወሸማላት ዳፍዖ ምነ ወሰኒ
መዉነ። ሐቆ እለ እት ለትፈናተ አብያት
ትጃር እንዴ ጌሰው ጀረጥጥ ረምቆ
ወእግለ ጅነ ምነ ጀረጥጥ ናይ ሰልፍ
ልባሱ ከይጦ እግሉ፡ እሊ ህዬ ለጅነ
ታጅር እግል ልግበእ እንዴ ትበሀለቱ።
እት ማሌዥየ ሐራስ ወጅናሀ ፍንቲት
መራዓየት ገብእ እግሎም። አምዕልከ
እብ ማይ ሞቃ ወሑጸት ገሮቦም ዳኮ
እግሎም። እግለ ለሞተት ቀርበቶም
ክም ትትቀየር ወትትሐደስ ወድዎም።
እተክምሰልሁመ ክሎም አንፋር ናይለ
እስረት እግለ ሐራስ ወጅናሀ ሰበት
ለሐንቁቆም፡ ለሐራስ ለገብአ ጅንስ ሽቅል
ኢትሸቄ። ክሉ ጾረ ህዬ እት መሸንገል
ብእሰ ልትከሬ።
ኔብረት አቅሊም ማሃራሽትረ ህንድ
፡“አጀኒት ልትወለዶ እት ሀለው፡ ጅኑን
ልትወለድ ምስሎም ለልብል ፈሀም ሰበት
ቦም፡ እግለ ጅኑን እግል ለአደንግጽ እንዴ
ትበሀለ ወለጅነ እት መስተቅበል ፋህም
ወሳጅዕ ጀላብ እግል ልግበእ፡ ምን አካን
ውቅል ረአስ ተሐት ደርጉጉ ወእት
ተሐት ብላይ ጸዕደ እንዴ ጸብጠው

ለልትከቦቱ አንፋር ለአዳሉ እግሉ።
እት ፓኪስታን፡ ለሐራስ በይነ እት
ቤት ጀዳድ አው ለትሐደሰት ቤት እግል
40 ዮም ትደበእ። እምበለ ለተንትነ
እሲት ብዕድ አዳም እግል ልእቴ ዲበ
ኢልትአጀዝ እግሉ። ቤጽሐት ህዬ
ልባ ፡ መተልሀዪ አጀኒት፡ ግሩሽ ወለ
መስሉ ህያባት እንዴ ጸብጠው እግለ
መሓርሰይተ ላተ እሲት ለሀዩቡ እግለ።
ሐቆለ ለናይ ሕርስ 40 ዮም አቃርብ
ወአግዋር ለሻርኮ እተ ዐዙመት ትገብእ
እግለ።
እት ብራዚል፡ ሐራስ፡ እግለ እግል
ልርአወ ለመጽኦ አንፋር ስምለ ጅነ
ለትከተበት እተ ናይ ሐምዴ ካርተሊነ
ተሀይቦም።
እት ትሪኒዳድ፡ ታጅር እግል ልግበእ
እንዴ ትበሀለ፡ ለጅነ ክምሰል ትወለደ፡ እት
እደዩ ግሩሽ ለአስሮ እግሉ ወለሐራስ ህዬ
፡ ምነ እትቡ ገሌ ክም ትበልዕ ወድወ።
እት ብዞሕ ክፋላት ምውዳቅ-ጸሓይ
አፍሪቀ፡ ሐራስ ምስል ውላደ ሻም ትሩድ
እግል ለሀሌ እግለ እንዴ ትበሀለ፡ ለሐራስ
ምነ አወል መረት ወልደ ለልትሐጸብ
ምኑ ማይ ሰለስ ፊት ትሰቴ።
ናይጄርዪን፡ ለትወለደ ጅናሆም፡
መስተቅበል ባርህ ወዓፍየት ታመት እግል
ለሀሌ እግሉ እንዴ ትበሀለ፡ ለትፈናተ
ጅንስ ነበሪት እት አፉሁ ከሩ እግሉ
ወክም ጼንዩ ወድዉ። እተክምሰልሁመ
ምን ሐስድ እንዴ ትበሀለ እት ንሳሉ
ማይ፡ ዜድ፡ ጬወት ወፈርፈር እንዴ
ሓበረው ለአልሕስዉ።
እት ጋነ ህዬ፡ እግለ እትብለ ጅነ
ዓደት ቀብር ትገብእ እግለ። እሊ ህዬ
እግለ እትብለ ጅነ እግል ቅብረት ወእግለ
ጅነ ሸማል ጅኑን እግል ኢልክብሁ ምነ
ልብል ለመድ ቱ።

ቅሰት እለ ሱረት

ክእናመ ሀለ ጸነ?

ኦሮ
ወድ
ጀርመን ላቱ ሻብ እት
ዝነ ለትሸከከየ እሲቱ፡
እግል ልሕደገ ምንመ
ቀረረ፡ ‘አነ እብ
ለሀበትቼ ለአምጸክዉ
ዐፍሽ እግል እክፈለ
ምኑ አለብዬ” ምንመ
ቤለ፡ ቃኑን ሰበት
ጀብረዩ እግል ልክፈለ
አንበተ።
ለክፍለት
ላኪን አክል አድሕድ
ምንመ ዐለት፡ ምን አዳገሚት አዳም ወኬን መንፈዐት ይዐለት እተ።
ህቱ ምትር ወናይ ከርሀበት መቀስ እንዴ አምጸ ክሉ እተ ቤት ለዐለ ዐፍሽ
አክል-ሕድ ከፍለዩ። ምነ ለዐቤት መኪነት እንዴ አንበተ ላፕቶብ ወሞባይል
እት ክልኤ እንዴ ቀርጨ እግል እሲቱ ቀረርጨ ለአከ ዲበ። እግለ ናዩ
ብጽሒት ህዬ ክቱብ እንዴ
አትለዩ እት ኔት “eBay”
ነሽረዩ። እት ሐጪር ወቅት
ህዬ እበ ውዳዩ ለትዐጀበው
ወለረሐመዉ አንፋር፡ እግለ
ቀረርጭ ምስል መክሰቡ
ትዛበዉ ምኑ። መስኪነት
እሲቱ ላኪን ጥርዓነ ሴምዓይ
ሰበት ሰአነ ምስል ቀረርጨ
እት በኬ ተርፈት።

እት መዲነት ቻንግቹን -ቻይነ፡
እግል እሊ ምን ጅንስ “ኪከር ስፓንዮል”
ለገብአ ከልብ፡ ለኢለአምር አለቡ። ህቱ
ወድ 2 ሰነት እት እንቱ፡ እት ቀደም
መአሰሰት ሎቶሪ በዐሉ ላቱ፡ ዋንግ ቹን፡
ሉሽሉሽ እት ወዴ ወእገር ዘባይን እት
ልልሕስ ግሩሽ ረምቆም። ግሩሽ ክም
ሀበዉ ህዬ እተ ባካት ለትትረከብ በቃለት
እንዴ ጌሰ እበ ለፈትዩ ስገ ዲርሆ እንዴ
ትዛበ በልዕ። ምን ክሉ ለለአትፈክር፡
እሊ ከልብ ወረቀት ወግሩሽ ለፈርግ
ወለፈንቴ እብ ግብአቱቱ። እግለ እብ
ወረቀት እግል ልቅሾሹ ለጀርቦ ዘባይን
ህዬ ለወረቀት እንዴ ለክፈ እቶም ግሩሽ
እግል ልሆቡ አክሮባት ለአርእዮም ወልብ
ለበልዕ ፍንቱይ አክራን ለአሰምዖም።
እምበል እሊመ እሊ ከሌባይ ልባስ ርሶሕ
ለላብሳም አንፋር ሓግላምቶም ሰበት
ልብል ኢረምቆም። ቦቢ (ስምለ ክልብተ)፡
ምን ቀዲር ርሑ እንዴ ሐልፈ፡ እግለ
መዲነት ዒን እተይ ስያሐት ጋብእ እግለ
ሀለ። እለ ሱረት ህዬ እብ ኦሮት ቦቢ
እግል ልርኤ ለመጽአ ስያሒ ለትነሰአት
ተ።
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ፋትያም አው ፍቱያም ክም
ሀሌነ እብ ከፎ ነአምር?
ከንዶእ ትበው ? ከንዶእ በሊስ ሰበት ኢኮን ፡ እሊ ሰኣል
እሊ እግል ንብለስ ለሰዱ አሻይር እሎም ለተሉ ቶም።
“ሻም ክም በርሀት ጸሓይቱ፡
እግል
ትሕብዑ
ኢትቀድር፡
ወለሐቆ ጀረብከ ናዩ ህግየ ቡ።”
ልብል ኬትባይ ኦስካር ዋይልድ።
እንዴ ኢልትፈሀመነ ወአፉነ እንዴ
ይእንፈትሕ፡ ለእት ቆሪነ አልብነ
ነብር ሻም ኖሱ ርሳላት እግል ልልአክ
ለአነብት። ለአሻይር እሊ ህዬ “ኦሮት
ነፈር ዶል ፈቴ ህቱ ለኢገብአ፡ ለእት
ልቡ ለሀለ ሻም እግል ልምርሑ
ለአነብት” ለልብል ሕከም ረሽድ።
ሻም እግል ክቡድ ወቀሊል ሕበር
ክም አሽከለሊት ክም ልትናፈር ወድዩ።
“ሻም ዕዉርቱ”መ ለልብሎ ሀለው።
እት ልትምረሕ ርእያሙ ይሕነ ትበው?
ደሐን ነአተላሌ ሌጠ። መትመራምረት
ዕልም ነፍስ ላኪን ሻም ልርኤ፡ ሰምዕ፡
ልትሃጌ ወአስከ ለአትሐዝዩ ነፈር ርሳላት
ልልእክ ልብሉነ ሀለው። ሰበት እሊ
“ፈቴኒ ገብእ? አው “ክምሰልዬ ተሀሌ
ገብእ በደል ብሂል፡ እሊ ለተሌ አሻይር
እንዴ ርኤነ ናይ ሻም ሰኣል እግል
ንሰአል መክሮ። ከልብ ንክሬ፦

አሻይር ሻም እት አዋልድ

፨ እግለ ትፈትዩ ሕጻን እግል
ትርአዩ ወምስሉ ትትሃጀክ ተሐዜ።
፨ ስሜቱ እግል ትስመዕ ሰኒ ሰበት
ልሰምዐ እብ ክሱሱ እግል ትትሃጀክ
ተሐዜ፡ አመቱ እግል ቲዴ ተሐዜ፡
ዶል ትትዐንቀፍ ፡ ዶል ደንግጽ አው
ምን እዴሀ ሓጀት ዶል ትወድቅ፡
ስሙ ትመልጭ ምነ።
፨ ምን አጅሉ ርሐ ተይብ፡ ጠለቡ
እምበል ሸክ ተአተምም እግሉ፡ ወለ
ክም ፈትዩ ዳሊመ ኢለሀሌ እበ
ኢከስስ፡ እግሉ እግል ትለውቅ
ወትስዴ ሐር ኢትብል።
፨ ለለአቀርቦም አስባብ ወለአማን
ክም ኢኮን እት ተአምር ትትከበቶም።
ህቱ ለፈትዩ ሓጃት ትፈቴ። አስክ
ላመ ለኢክቡት ጠባይዑ ትትከበቱ።
ዐገበየ ምንገብእመ ትሳምሑ። ወለ
ቀልጣን ህቱ እት እንቱ ስምሐ ኖሰ
ጠልቡ።
፨ እት ቀደሙ እንብዕ ትቀልበ።

፨ እት አከይ ወቅት አው
ጽልመት ምስሉ እት ህሌት ፈርሀት
ኢትሰምዐ።
፨ እት ወቅት ወጃብ ቀደሙ
ትመጽእ።
፨ ለለአትሐዝየ ምስሉ ነቢር
ሰበትተ፡ ወለ ማል ወድራሰት
ምንመ አለቡ፡ ምስሉ እግል ትምበር
ተሐሬ።
፨ ለፈቴቱ ሕጻን ምስል ብዕደት
ወለት ዶል ትርእዩ ቅንእ ትሰምዐ።

አሻይር ሻም እት ውላድ

፨ ምነ ለፈትየ ወለት እግል ሊሪም
ኢለሐዜ፡ ምስል ብዕድ ዶል ልርእየ ምን
ክትረት ቅንእ ርሑ ኢትመለክ እግሉ።
፨ ውላድ ተብዕን ሻሞም እብ
ህያባት ወዐዙማት እግል ልሽርሕዉ
ለሐዙ።
፨ ምነ ፈትየ ወለት ሰኒ ወአማን
ፈርህ ምነ ወለ ምን ግንሐት ዕንታተ
ልትፈጀዕ። ምናተ ዶል እት ረአስ
ፈታይቱ መሽከለት ተአድሮሬ ሐየት
ለአቀብል ወአስክ ምን አጅለ ፍዘ
ገብእ።
፨ እግለ ፈትየ ወለት ግንሐት
ለአበዝሕ እተ።
፨ እግለ እግል ኢልክሰር ጠባይዑ
ቀይር።
፨ እተ ህተ ትትረከብ እቱ አካናት
ወመነሰባት ለአትቃብል።
፨ ልበ እግል ልሳልብ ርሑ ረፍዕ
ወልባስ ግሩም ለብስ ።
፨ እብ ክሱስለ ፈትየ ወለት ዶል
ዳግም ለሰኒ ጠባይዐ ሌጠ ዘክር። እተ
ክምሰልሁመ ዳፍዕ እግለ።

ፍንቲት ርከብ

አርቡዕ 29 ኖቨምበር 2017
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