ኤረትርየ ወሃንጋሪ እት ዕላቀት ሰዳይት ሕድ ፈረመየ

ኤርትርየ ወሃንጋሪ፡ ዐላቀት
ሰደይት እግል ቲዚድ ለሰዴ
እትፋቅ ዮም 29 ጃንዋሪ እት
መዲነት ቡዳፔስት ፈረመየ።
እሊ እትፋቅ እሊ ለትበጸሐት፡
እብ ወዚር ኻርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለትመረሐ
ዉቁል ልኡክ ሕኩመት ኤርትርየ፡
እተ ዐድ ናይ ሰለስ አምዕል

ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ዝያረት ሽቁል እተ ፈረመ እቱ
ወቅት ቱ።
ወዚር ኻርጅየት ሃንጋሪ ፒተር
ሺዣርቶ ምስል ውቁል ልኡክ
ኤረትርየ እተ ወደዩ ህድግ፡
እት ፍንጌ ኤረትርየ ወአቶብየ
ለትበጸሐት እትፋቅየት ሰላም
አሰናይ ሐቆለ ቤለ፡ እሊ እትፋቅ
ሐቆለ ለተለ ተጠውራት እግል
ዝያድ ተዓውን ወሸራከት አርደት

ተበረዓት እግል ምስኩናም
ሐርብ ወሕጉዛም ልተላሌ
ዲብ ለትፈናተየ ድወል ለነብሮ
አንፋር ወሙታብዒን ዲብ ተዋስል
እጅትማዒ ፈይስ ቡክ፡ ዩትዩብ
ወትዊተር ለታብዕ ሐሽም ፓልቶክ
“ኢ.ፒ.ኤል.ኤፍ
ጀብሀት
ሸዕብየት እግል ዲሞቅራጥየት
ወዐዳለት ቪዥን ሩም” ላቶም
መዋጥኒን፡
እብ
መናሰበት
እድንያይት አምዕል ምስኩናም
እግል መሻሬዕ መሕበር ምሔርበት
ምስኩናም ሐርብ ለልውዕል 100
አልፍ ዶላር ትበረዐው።
ዲብ ዮም 28 ጃንዋሪ ዲብ
መክተብ መርከዚ ናይለ መሕበር
ዲብለ ገብአት ዓደት ሰለሞት፡ ነፈርለ
መጅሙዐት፡ - ዲብ ካሊፎንያ ለነብር
አሰይድ ሀብቴሱስ ክፍሌሱስ እግል
ኤሪነ ዲብለ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲብ
ክለ እዲነ ለነብሮ - እብ ተዋስል
እጅትማዒ ለተአከበው አንፋር፡
እብ ገጽ ለኢልትኣመሮ ላኪን እብ

ርኢስ መሕበር ወጠን ምሔርበት
ምስኩናም
ሐርብ
ኤረትርየ
መምህር
ገብሬብርሃን
እያሱ
እብ ጀሀቱ፡ ስድየት ምሔርበት
ምስኩናም ሐርብ መስኡልየት ናይ
ክል መዋጥን ክምቱ እንዴ ሐበረ፡
እግለ እዩሳም መዋጥኒን እተ እግል
ምሔርበት መዋጥኒኖም ለአርእዉ
ለህለው ሸረፍ ሐመደ።
ሐሽም ፓልቶክ ““ኢ.ፒ.ኤል.
ኤፍ - ጀብሀት ሸዕብየት እግል
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ቪዥን
ሩም” ዲበ ሐልፈየ ክልኤ ሰነት
እግል ራዐዮት ውላድ ሹሀደ
44 አልፍ ዶላር፡ ምስክንት ዲብ
እንተ ምስኩናም ዓይላት ለትራዔ
ዲብ ማይሓባር ለትነብር አሰይደ
አስካሉ ገብሬመስቀል 11 አልፍ
ዶላር፡ ዲብ ምዴርየት ማይ ዓይኒ
ለነብሮ ምስክነ ድቁብ ለቦም ሐምስ
አጀኒት ለበ ዓይለት 17 አልፍ

ወጠንየት ለልትከምከሞ ክምቶም
እንዴ ሐበረ፡ ሕጉዛም መዋጥኒኖም
እግል ስድየት ለትፈናተ በዳሪታት
ነሰኦ ክምሰል ዐለው፡ እሊ ናይ አዜ
ህዬ ናዩ አተላላይ ክምሰልቱ እንዴ
አሸረ፡ ዲብ ምስተቅበልመ ሕድ
ለሸብህ በራምጅ እግል ሰርገሎት
ስታት ክምሰል ቦም አብረሀ።

ዶላር፡ ክምሰልሁመ እግል ሰንዱቅ
ውላድ ሹሀደ 4,300 ዶላር
ክምሰል ትበረዐ ልትዘከር።
እሊ ሐሽም እሊ፡ “ሕጉዛምነ
እግል ዓወኖት” እበ ልብል ሀደፍ፡
ቀደም ክልኤ ሰነት ለተአሰሰ ዲብ
ተዋስል እጅትማዒ ለነሽጥ ሐሽም
ቱ።

ለትቀደመ ተቃሪር፡ ወራታት
ደሪስ
ወአድረሶት
እግል
ልትደቀብ ለአመመ ለትፈናተ
ተእሂል ወድራሳት ከም ገብአ፡
ናይ ለትፈናተ ደረጃት አክትበት
ህግየ
እም ክም ትጠበዐ፡
መምሬሕ አድረሶት ተዐዲል
ክም ገብአ እቱ፡ መትመዳድ
ተዐሊም እግል ሊዚድ፡ ራዐዮት
አጀኒት ለከስስ ዲብ ዋልዴን
ለረከዘ አትፋዝዖት ከም ገብአ፡
እተክምሰልሁመ አዳለዮት ኣላት
መዓምል ወብዕድ ወራታት ዐባዪ
ክም ትሰርገለ ተሐበረ።
አክትበት ዲብ መዳርስ እት

ወክዱ በጼሕ ሰበት ኢሀለ፡ ዲብ
ገሌ ተአሂል መርጀዕ ለገብእ
ክቱብ ኢመትዳላዩ፡ ዲብ ሱዳን
ዲበ ህለየ እብ ንዛም ተዐሊም
ኤረትርየ ለገይሰ መዳርስ ለሳድፍ
ናይ ወቅት ተዐሊም ኢመትሳዋይ
ወብዕድ፡ ከም መሐለኪት ወድዕፍ
እንዴ ትፈረገ እብ ሙሽተርከት
ተሀደገ እቶም።

ውጢት እግል ልክለቅ ሰእየቱ
ሸርሐ።
እብ ወዚር ኻርጅየት አሰይድ
ዑስማን ሳልሕ ወጌምያይ ርኢስ
አሰይድ የማኔ ገብረኣብ ለትመረሐ
ውቁል ልኡክ ሕኩመት ኤረትርየ
እት ቡዳፔስት እተ ጸንሐ እቱ
ወክድ፡
ምስል
ለትፈናተው
ሰብ-መዝ ናይለ ዐድ ወአንፋር
ሙጅተመዕ ተጃረት ህድግ ወደ።

ውዛረት ተዐሊም ናይ ሰነት 2018 በራምጀ ትጌምም

ውዛረት ተዐሊም፡ ዲብ 24
ወ25 ጃንዋሪ እት አስመረ እተ
ወዴቱ እጅትመዕ፡ ፈዓልየት
በራምጅ 2018 እብ መጆብለ
ዐለ ስታት ሐቆ ጌመመት፡
ናይ እለ ሰነት በራምጅ ሽቅል
ኤተነት።

ሰር ሰነት ተቅዪም ዲብ መራሕል
ኩፉል ምንመ ዐለ፡ ክልኢቱ
እግል ስን ለትመሳነ ከደማት
ተዐሊም ለአመመ ምን ገብአ፡
ስታት እብ ፈዓልየቱ፡ ሐዋን
ወብቆዕ ጀዋንቡ ሰኒ ጌመሞት
ምህም ክምቱ ሸርሐ።

ወዚር ተዐሊም አሰይድ ሰመሬ
ርእሶም እተ ቀደመየ ከሊመት፡
ዲብ ኦገስት 2018 ለገብአ ናይ

ምን ክፍለት ሰነት 2017
እብ መሻረከት ታመት ናይ
ክለን ጅሃት ውዛረት ተዐሊም

ገብእ እበ ጸንሐ ወራታት
ተቅዪም ወስታት ንዛም ተዐሊም፡
ምን ሰነት 2018 አስክ 2022
ለልትሰርገል ወራታት አሳስ ለከሬ
ወሳይቅ ዱሉይ ክም ሀለ እንዴ
ሐበረ ወዚር ሰመሬ፡ ወሳይቅ
ዓም ተዐዲል ንዛም ተዐሊምመ
እት ደረጀት ተሚም ክም ሀለ
አፍሀመ።
ዲበ እብ መስኡሊን አቅሳም
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እት ደንጎበ ህዬ፡ በራምጅ
2019
እግል
ሙሽተርከት
እንዴ ትሸርሐ እግል ፍዓልየቱ
ሕበር እግል ልትከደም ፊነ
ትቀደመት።
ገጽ

መንደፈረ፡ ሓድረት ሓለት ለከስስ ሰሚናር ገብእ

እት መዲነት መንደፈራ፡ ሐዳስ
መርሐለት ሰላም ለዋሌቱ አብካት
ወተሐድያት ለከስስ ህድግ እት
ዮም 24 ጃንዋሪ ገአ።
ሙዲር ምዴርየት መንደፈረ
አሰይድ ህዝቅያስ ውህበት፡ ሓድረት
ሓለት ለከስስ ተውዴሕ ሀበ።
ሕርያን መስኡሊን፡ ክታበት ካኒፎ

ወሩቤለ፡ ነዳፈት ድዋር፡ ሕፍዘት
ማይ ወጨበል ለዐለት መሻረከት
ወኤታን መስተቅበል ሸርሐ።
እምበል እሊመ፡ ሓለት ዝላም
ወሓለት ሕጉዛም እበ ከስስ ረአይ
ሐቆለ ትባደለ፡ ክም አተላላይ ናይለ
እግል ሕጉዛም ለትገብእ ሰዳይት፡
እግል 390 ዓይላት ሹሀደ 9,750

ኩንታል ማሼለ፡ 39 ኩንታል ጣፍ
ወእግል 507 ዓይላት ህዬ ዝያድ
253 አልፍ ነቅፈ ተሀየበ።
እት ደንጎበ፡ ምሽተርከት እግል
ሐዳይስ መስኡሊን ወመመቅርሐት
ሽቅል ተእሂል እግል ልተላሌ፡
ሕዲነ መካይን እስዓፍ ሐል እግል
ልትባሰር እሉ ትፋነው።

አፍዐበት፡ ዐማር ለከስስ ህድግ ሕበር ገብእ
ስካን ምዴርየት አፍዐበት፡
ምስል አንፋር እዳረት ወብዕዳም
እተ ምዴርየት ለሸቁ ጅሃት ዲበ
ወደዉ ህድግ፡ መትዳላዮም እግል
ፍዓልየትለ ኢቱን ለሀለ በራምጅ
ዐማር አከደው።
ተኽጢጥ መዲነት አፍዐበት
እግል ልትሸቄ እቡ፡ ስዱ ሳርር
ለሀለ ከራብ ዕጨይ እግል ልትከረዕ
ለገብእ ጅህድ እግል ሊዚድ እንዴ

አትፋቀደው ለስካን፡ ዲብ ድዋራት
ዐገት፡ ናሮ-ተብዐት ወቅላመት
መአሰሳት ዓፍየት እግል ልትዳሌ፡
ለኢንዙም ጋብእ ለሀለ መዋሰላት
ሐራት አፍዐበት-ከረን ሐል እግል
ልግባእ እግሉ ለልብል ወብዕድ
ረአይ ቀደመው።
ሙዲር ምዴርየት አፍዐበት
አሰይድ አሕመድ መሐመድኖር ረጀብ እተ ሀበዩ ሸሬሕ፡ ዲበ

ሐልፈት ሰነት፡ ሕኩመት እበ ወዴተ
ናይ ማሽነሪ ሰዳይት ዐግማት ከም
ትሸቀ፡ ግራህ ዋዲ-ለብከ ሰኒ ከም
ሰተ ወብቅል እት ሓለት ሰኔት ከም
ሀለ፡ ዲብ ክሉ እዳራት ደዋይሕ
ሕርያን መስኡሊን እዳራት ደዋይሕ፡
መመቅረሐት ሽቅል፡ ወልጃን ደገጊት
ከም ገብአ፡ ዲብ ዐመልየት ብነ ለሀለ
መዳርስ 80% ምን ሽቅሉ ከም
ተመ፡ ዲብ ሕፍዘት ማይ ወትርበት

ዓፍየት፡ ሰርገል አህዳፍ
ሚለንዩም ዲብ ናይ ዐቦት
ዳይመት ልትደገም
ኤረትርየ ዲብ አህዳፍ ሚለንዩም ለሰጀለተ ዐውቴ ሽቅል ገጽ
ቀደም ለተአብል ወዲብ ሰርገል አህዳፍ ዐቦት ዳይመት ዶር ለበ እግል
ትግባእ ከም ትትስኤ፡ ወዚረት ዓፍየት አሚነ ኑርሕሴን ሸርሐት።
ወዚረት አሚነ፡ ምን 23 - 24 የናይር እት መዲነት ከረን ዲበ
ገብአ ተቅዪም ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም ዐንሰበ እተ አስምዐተ
ከሊመት፡ ምን ሰነት 2017 - 2021 ለለአተላሌ አህዳፍ ዐቦት ዳይመት
እብ ተአስትህል እግል ልትበጸሕ መዓወነት ክለን ጅሃት እግል ቲዚድ
አትፋቀደት።
መስኡለ ፈሬዕ ዶክተር ከሰተብርሃን ሰለሞን እተ ቀደመዩ ተቅሪር፡
እበ ገብአ አትፋዝዖት፡ ብዝሔ እት መአሰሳት ዓፍየት ለልትፈረጀ
እማት ክም ወሰከ፡ ፍድኢት ህዬ 76% ከም በጽሐት፡ ሕማማት ዐደዮ
እግል ልንቀስ ምስል አቅሊም ጋሽ-በርከ እብ መዓወነት ጅህድ ገብእ
ክም ሀለ፡ ሕማም ከርፈስ ህዬ ሐን መራቀበት ከም አተ ሐበረ።
እት ራቀቦት ለኢለዐዴ ሕማማትመ ለልትሐመድ ሽቅል ልትሰርገል
ክም ሀለ፡ እት 5 ምዴርያት እበ ገብአ ታየኖት ሕማም ትራኮመ፡
ዲብ ዐድ-ተከሌዛን1.4%፡ እተ ብዕድ ህዬ 1% ከም ጸንሐ፡ ፈሀም
ሙጅተማዕ እት ሕማም ቲቢ ሰበት ዐባመ፡ ለሕማም ነቅስ ክም ሀለ፡
ዲበ ትቀደመ ተቅሪር ትሸርሐ።
እት መጃል መታብዐት እብ ደወ ለትመጽእ ለኢትሰኤ መደረት
ህዬ፡ አቅሊም ዐንሰበ ምነ አቃሊም ለብዕድ እሱዱር ምንመ ሀለ፡ ዲበ
መጽእ ወክድ ዝያድ እግል ልትከደም እቱ ክምቱ ትቀየመ።
ሙሽተርከት እት ደንጎበ፡ ምን ሔዋናት ዲብ አዳም ለለዐዴ
ሕማማት መትሐሳር እግል ልትሀየቡ ትፋነው።

ጋሽ-በርከ፡ መራቀበት
ሕማማት
እት አቅሊም ጋሽ-በርከ ዲብ
መራቀበት ለኢለዐዴ ሕማማት
ለተአትናይት
ነቲጀት
ከም
ትረከበት፡ ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት
ዲብ ዮም 21 ወ22 ዩናይር ዲበ
ወደዩ ተቅዪም ሸርሐ።
ዲበ እት አከዶት በቃዐት
ወመትመዳድ ከዳማት ዓፍየት
ለትሰርገለ
ወራታት
ለረከዘ
እጅትመዕ፡ መስኡለ ፈሬዕ ዶክተር
ሐየሎም ኪዳኔ ዲበ ሀበዩ ተውድሕ፡
እት ሰነት 2018 መጋድዕት እግል
ልርተዕ ወመሻረከት ሙጅተመዕ
እግል ትዕቤ ፈድለ ትነስአ
መባደራት፡ ሕማማት ዐደዮ ከም
የዐለ፡ እት ፊራሮ ፍድኢት ኒፎ፡
ሩቤለ ወተውዝዕ ቫይታሚን
ኤ፡ ለትርኤት መዓወነት ህዬ
ለትትሐመድ ክም ዐለት ሐበረ።

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

ወአስነዮት አግቡይ ህዬ መሻረከት
ሸዐብ ዛይደት ክም ዐለት ሸርሐ።
ስታት ሽቅል ሰነት 2019 እበ
ከስስ ህዬ፡ እት መዲነት አፍዐበት
ወብሩር ብነ አብያት እብ አሳስ
ተኽጢጥ እግል ልትሰርገል፡ እንቡት
ለጸንሐ መሻርዕ ብነ መዳርስ እግል
ልትመም፡ ዲብ ሕፍዘት ማይ
ወትርበት ወነዳፈት ድዋር ጅህድ
እግል ልግባእ፡ ሽቅየት ዐዳገ ንዋይ
ወአስነዮት ቃዐት አፍዐበት እግል
ልትሰርገል፡ ሕርያን ዳይናታት
መሓክም ደገጊት እግል ልግባእ፡
ወከደማት ከህረበት ወኤሪ-ቴል
እግል ልፍያሕ ለገብእ ጅህድ ከም
ከምክም ሐበረ።
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መስኡሊን መአሰሳት ዓፍየት
ዲበ ቀደመዉ ተቃሪር፡ እት ዳፍዖት
ለለዐዴ ወለኢለዐዴ ሕማማት

አርቡዕ 30 ጀንዋሪ 2019

እበ ገብአ ናይ ዳፍዖት ወሳረዮት
ጅህድ፡ መደረትለ ሕማማት ከም
ትሀወነት አፍሀመ።
ለሰብ ምህነት እብ ተውሳክ፡
ዲብ ረአስለ እት መአሰሳት ዓፍየት
ለልትሀየብ ከደማት ወመሓደራት፡
ዲብ ድዋራት ረዪም እት ልትሐረኮ
መትነፈዕ ሙጅተመዕ እብ መአሰሳት
ዓፍየት ከም ዐበ፡ ወአብሳር ዳፍዖት
ሕበር ፍገሪት ሰኔት ትትረከብ
ምኑ ክም ህሌት እንዴ ሐበረ፡ ዶር
እዳራት ወመሓብር ወጠን እግል
ሊዚድ አትፋቀደው።
ወዚረት ዓፍየት አሚነ ኑርሕሴን
እት ደንጎበ፡ ውዛረት ዓፍየት
አህዳፍ ዐቦት ዳይመት እግል
ልትበጻሕ፡ እብ ወጠንያይ ዐገል
ዓፍየት ለልትመረሕ ስትራተጅያት
ወበራምጅ እንዴ ኤተነት ትከድም
ክም ህሌት እንዴ አብርሀት፡ ሰብ
ምህነት ዓፍየት እት ሙጅተምዖም
ተቅዪር ሰኒ እግል ለአምጽኦ እግል
ልክደሞ አትፋቀደት።

ገጽ
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5ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

ለሰፈር አዜመ ቀሊል ይዐለ።
ጽምእ ወሰፍረ ወዝያደት ክሉ ህዬ
ለሕፍን ካቤት ዲብ ጬፍዩ ምስለ
ረሻይዳይ ገበይ ሰር አምዕል ጌሰ።
ሐቆ እለ ለረሻይዳይ ገበዩ ብዕደት
ሰበት ዐለት አዜመ እት አካን
ሐቴ ሐድገዩ ወሸንከትለ እትጀህለ
አድብር ሐበረዩ ከህቱ ሸንከት በሐር
ጋኔሕ እት እንቱ አስክ ዐጊግ እበ
ገመሉ ለሸለግያይ ክባባይ ገብአ
ምኑ። ሐቆ እለ ላተ ሼክ ዐሊ ዲበ
ኢለአምሩ ምድር እብ በይኑ ተከሽ
እት ወዴ ወደለ ሔልፋይ ገበይ እት
እንቱ ረክበዩ እበ ዔርባይቱ ዲብ
ልሰአል ወልትካበር ገበዩ አተላለ።
ሐቆ ናይ ክልኤ አምዕል ሄራር
እገር ህዬ ምነ ጋድሞታት ሸንከትለ
አድብር አክለ ቀርበ ለካቤት ግረ
ዲብ ተርፍ ምኑ ጌሰት። ለምድርመ
ሰእየት ሀበዩ። እብ ኦሮ ዐሪብ ገጹ
ቀደም እት ለአሳድር አዜመ ኦሮ
ጀማሊ ትከበተዩ። እብ ቴለል ምድር
ክምሰልሁመ ዲበ ባካት ልትሰርበቦ
ለዐለው ቅዋት አሸዕብየ ትሰአለዩ።
ላመ እናስ እብ ክሱስ ሀለዮትለ
ምሔርበት በሸረዩ።
“ኦሮ መሓዝ እተ ለዓሉ ህለው
ቤለው፡ ላኪን እብ ዕንቼ ኢርኤኮ’’
ቤለዩ፡ ወእግለ ገመሉ ዲብ ሸልግጥ
ቀደም ማሲ ምድር ምነ አካን
ሸንከት ቶከር ሐልፈዩ። እሊ
ከበር እሊ እግል ሼክ ዐሊ ከበር
ሰኒቱ። ገጹ ፈርሐ፡ ለለሐዝዮም ዐለ
ምሔርበት ህዬ ለረክበዮም መስለ
እቱ። ፋሬሕ ወርዮሕ ዲብ እንቱ
ህዬ ገበዩ አተላለ። ምነ አካኑ አስክ
ማሲ ምድር ሄረረ። ተዐብ፡ ጽምእ
ወኦፈ ለሀይከ ምን ለሀይ ምንመ
አከ እቱ ኢተሐለለ። አርሓት እገሩ
ንቄዕ ወደ ከትለሀፈ። አብራኩ
እብ ተዐበት ዲብ ልትሀላበእ ህዬ
አስክ ምድር ጸልምት እቱ ገይስ
አምሰ። ሐቆ ከም ግያስ ለድምር
ክምሰል ጸልመተ ዲብ ባካት ኦሮ
እብ አድብር ለትከለለ ሕሊል
ሸአገ። ጽልመት ሰበት ተክለቱ
ህዬ ላሊ ዲብ ኦሮ ዕንክላይ እንዴ
ፈግረ ትመየ። ለባካት አዳም ሰበት
ኢዐለ እቱ ህዬ ክለ ለላሊ ዲበ ረአስ
ዕንክላዩ ዴደማን ጋብእ ትመየ።
ለባካት እምበለ ልትሰመዕ አጭፋር
ወምን ቃብል ልትሰመዕ ንቃይ
ከረች ብዕድ ሐቴ ለትትረኤ አለቡ።
ሼክ ዐሊ ለመጽአት ትምጸእ ሰበት
ቤለ ህዬ እብ ርሑ ሹቁል ይዐለ።
ለምድር ጽልመት ወለድዋራት
እምበል ምን ቃብል ልትሰመዕ
ለዐለ ንቃይ አከሪት ሃድእቱ ለዐለ።
ይአምር ጽልመት አምዕልቱ ዲኢኮን
ምነ ባካቱ ሑድ ምን ልሄርር አዳም
ወይሐግለ። ምስለ ዐለ እቱ ተዐብ
ህዬ እመነቲት እንዴ ከ’በ ዲበ ክመ
ንኡሻይ ሕርግዕ ክም ወደ ቀሸው
ቤለ።
ዙለ ወድዋራተ ወእግል ክሉ
እት ጋድሞታት ምፍጋር ጸሓይ
ለነብር ሸዐብ እግለ ምን እሊ
ድዋራት እሊ ለአግረሀዩ እሎም
ከበር ሰኒ እንዴ ጸብጠ ክምሰል ጌሰ፡
እግለ ግራሁ ሓድጎም ለዐለ ውላድ

ዔ ር ባ ይ ቼ

ዐዱ እግል ልበሽር አዜመ እግል
ዓርፍ ወእትገሴ እንዴ ኢልብል ምን
ሰፈር እት ሰፈር ወምን ሄራር እት
ሄራር ገብአ። ለሐዲስ ሄራር እብ
ግንራሪብ በሐር አንበተዩ። ሐቆ
ሰማን አምዕል ወላሊ ህዬ አመት
እንዴ አለቡ ዲበ ለአምረ ዙለ
ጠበሽ ቤለ። ሀንደጎት ልቡ ዝያደት
ወሰከ እንዴ ተአከበ ልጸበሩ ወእብ
ከበር ሕርየት ወምሔርበት እግል
ልምጸኦም ልታከው ለዐለው ስካን
ዙለ ዲብ ልትሳረሮ ወለዐልሎ ወህቱ
እግለ ውጅህት ብሸራቱ እንዴ
ትሆገለ አስክለ ጅሞዕ ለዐለ ሸዐብ
ዙለ ዲብ ለአሳድር፡ ምነ ቀሸው
ብህል እተ ለዐለ አካን ፍርግጽ
ቤለ። እስታቅፍርላሂ አልዐዚም ቤለ
ወምነ ስካቡ ሐሶሰ። ክምሰል ሐሶሰ
እበ ልትሐለሙ ለዐለ ሕልም ርዮሕ
ወፋይግ ዲብ እንቱ ህዬ ገጽ ቀደም
አሳደረ።
አማንቱ ሕልም፡ ሕልም ምንማቱ
ሕልም ሰኒ ላተ ሰኒቱ። ፋል ሰኒ ሰበት
ገብአ ህዬ ሰእየት ለሀይብ ወደሚር
ረዬሕ። ሼክ ዐሊ እት ስካብ ወሕልም
ዲብ እንቱ ላመ ምድር በር. . እብ
ጽብሐት ሰበት ወደ፡ እስእኑ እንዴ
ላወሸ አዜመ ሰፈሩ አተላለ። ምነ
ዕንክለት ዲበ ዐሪብ ወምነ ዐሪብ
ዲበ ሕሊል ትከረ። እበ ሸምሸም

ምን ቅብላት ቀበትለ ሻፍቅ ድበዕ
ሓዩት እትሸለሽል ለመስሎ ሽባን
ቀበትለ ድበዕ ወሰሮም ዲበ መሓዝ
ሬግ ዲብ ልብሎ አንጸረ። አሰልፍ
እተ አካኑ ቀሰ ወሐር ሸንከትለ
ምሔርበት አሳደረ። ኣቤ ለእሉ ፈቴ
አውጀሀት ረአ፡ እብ ፈርሐት እት
ሓላት ገብአ። ለእለ ልብል ወእለ
ለሐድግ በዴት ምኑ። ክምሰል
መጅኑን ድማን ወድገለብ ዲብ
ለአትቃምት ህዬ አስክለ ሙናድሊን
ሰዐ ወአሳደረ። ለሐቴ ብትከቶም
ሸገሪት መናጥሊን ወከማይሽ ላብሳም
ለዐለው ሰብ ደገድግ ወዝናር ህዬ
ሼክ ዐሊ ክምሰል ረአው ህቶምመ
ትወሀመው። ለበዲር ዲብ ድጌ
ዙለ ሓድጋሙ ለዐለው ነፈርቱ ሚ
ብዕድ? ህቱ ምን ገብእ ህዬ፡ እትሊ
ምድር እሊ ከፎ መጽአ ትቀዌት
እቶም።
ሼክ ዐሊ ላተ ምነ አካኑ ክመ
ህመም ግርጉር ዲበ ወራይዶም
ኪተት ገብአ እሎም። ለሙናድሊን
ከረ ሽሂድ ኢብራሂም ዓፈ፡ ሽሂድ
ዐሊ ሰይድ ዐብደለ፡ መሐመድዐሊ
ዕመሩ፡ አድሐነ፡ ህላል ወብዕዳም

እንቱ።
ሼክ ዐሊ ከበር ናይለ ምሔርበት
ሕርየት እግል ለአምጽእ እሊ ክሉ
አግቡይ ጉዩድ ምንመ ዐለ፡ ምን
ገረግር ሱዳን ላተ እት ዙለ እግል
ለአቅብል ወምነ ፍራስ ምሔርበት
እት ሽፍር ድጌሁ እግል ለአንጎጌ
ኢረደ ወኢሐረ። ምስለ ሙናድሊን
ህቱመ ለእግል ሕርየት ልትጠለብ
ምኑ እግል ለአትምም ህዬ እት
መሕበሮም
ተዐገለ።
ለግራሁ
ሓድጎም ዐለ ዐዱ ወሸዐቡ ላኪን
እሊ ከበር እሊ እግል ለኣሙሩ
ቦም። ምናተ ሼክ ዐሊ ላተ በታተን
ግረ ይአቀብል ቤለ። ለሙናድሊን
ሕርየት ላኪን እግል ሼክ ዐሊ
አሰልፍ ዐዱ እግል ሊጊስ ወሐር
እግል ለዐሬ ምንመ አትሓለዉ ህቱ
ላተ፡ “ሕርየት ናይ ኦሮ ክልኦት
መስኡልየት ኢኮን አናመ ምንኩም
ይእትፈደል፡ እግል እናድልቱ፡
እግል ኢሙትቱ ወእግል እቅተል!’’
ለልብል ሽዑር ዝያደት ደሚሩ
በጭበጨ ወእቅባለት ግረ ህዬ ዔብ
መስለት እቱ።
ሼክ ዐሊ ሐቆ ከም ሓይል-ማይል

እገሩ ሸፈሕ እት ልብል ወዶልዶል
ድማን አው ድገለብ ናይለ ሕሊል
ዲብ ልትዐዴ እበ ምሴት ቀዳሚት
ነፈር ሕቡሩቱ ለዐለ እትጀህ ሄረረ።
ለምድር እምበል ኣሱርለ ንዋይ
ወኣሱርለ ላሊ ካይዱ ለዐለ አከሪት
ብዕድ ሐቴ ይዐለት እቱ። ምነ
አካኑ ገበይ ሳዐት ክምሰል ጌሳቱ
ህዬ ድማን ወድግለብ እንዴ ትዋለበ
ዲበ አካኑ ተወው ለቤለ። ጀለጀላሉ
እንብዕ እት ወክድ ፈርሐትመ
ክምሰል ትትከዔ ለወክድ ለሀይቱ
ለትየቀነ። ለአካን ለእለ ባጽሕ ዐለ
ገረግር ሱዳን ክምተ ኣምር ዐለ።
መጋውሕቱ ጸሓይ እብ መሸንገ’ለ
አድብር ሻበት ዐለት። ሼክ ዐሊ
እብ ሀጋይኑ ወሰፈላሉ እት ሓላት
ጋብእ ዐለ፣ ምን ክትረተ ስርቤብ
ህዬ ለከይዱ አካናት ደሌ ይዐለ።
እት ክእነ ሓለት ዲብ እንቱ
ወእበ ሕሊል ገጹ ለዐል ዲብ በይእ

አሌለ ምኖም። ሼክ ዐሊ እብ
ፈርሐት ልቡ ሀንደገ፡ ዕንታቱ ነብዐ
ወጅሁ ትነወረ ወዝያደት ክሉ ህዬ
ደሚሩ ትረይሐ ወዓረፈ። ለዝያድ
ሰለስ ወሬሕ ዲብ ደብር ገደም፡
ዲብ አስመረ ወከረን፡ በርከ፡ ጋሽ
ወሴቲት ወዲብ ሱዳን ለአተንትን
እቦም ወለሐዝዮም ለዐለ ምሔርበት
ሕርየት ረአሶም እተ ናይ ቅብለት
አድብር ወእብ ፍንቱይ እት ገረግር
ሱዳን ረክበዩ። ለሙናድሊን እንዴ
ወሽዐው ወእንዴ ገምለው እግለ
መሓዝ ማልኣሙ ዐለው። እብ
ለህበት አስክ ልትሐጸብ ህዬ እግል
ክሎም ሰዐመዮም ወምን ናቅስ
ምኖም ክምሰል ሀለ ክመ በዐለ
ዓርባይት ጋንሐዮም። እብ ከብዱ
ህዬ “ሐመድኮከ ሞላዬ ለእሊ ክሉ
ምድር ካየድኮ እግለ ዓርባይቼ
ዲብ ምድር ሱዳን ጸንሐተኒ!” ቤለ
ገጹ ፋሬሕ ወደሚሩ ልዉቅ ዲብ

ከበረ ፍሩር እግለ ለዐለ ዓርባይቱ
ክምሰል ደለ ጉጉ ሰክበ። “አሰናይ
እለ ፍሩር እግለ ለዐልኮ ዔርባይቼ
ረከብኮ” ቤለ ሰኒ ፋርሕ ወልዉቅ
ዲብ እንቱ። አማንቱ፡ ከበር ናይለ
ክምሰል ዔርባይት ዲብ ክሉ ለአንጎጌ
እግለ ለዐለ ሰውረት ተሕሪር ክምሰል
ረክበ ህዬ ጉጉ ሰበት ሰክበ፡ እበ
ረክበዩ ከበር ዐዱ እግል ለአክብር
አስክለ ብጉስ ምኑ ለዐለ ምድር
አቅበለ። እሊ ህዬ አሰልፍ አስክ
ዐዱ ዙለ እግል ለአቅብል ወሸዐብ
ሹቁል እቡ ለዐለ ቴለለ ክምሰል
በዐል ዓርባይት ኑግ ልብል እሎም
ለዐለ ምሔርበት እግል ለአስእሎም
ወልበሽሮም ወሐቆሁ እብ ብሼሹ
ዲብ ዐድ ልግበእ ወዲብ ከደን ምኑ
ለትጠለብ መስኡልየት ወጠን እግል
ለአግዴ ምስለ ምሔርበት ትዋፈቀ።
ህቶም’መ ግራሁ ምነ ዐለው እቱ
ሕዱድ-ሱዳን ዲብ ምድሮም እግል

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)
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ልእተው ወዲብ ቅብለት ሳሕል
እንዴ ገብአው ህዬ ለናይ ሕርየት
ሀደፎም እግል ልሰርግሎ ንዳሎም
እግል ለአተላሉ ክምቱ ሐብረዉ።
ሐቆ እለ ህቱመ ለብጉስ እሉ ዐለ
ከበር ምሔርበት ሕርየት እንዴ
አግረሀ አስክ ዙለ እግል ልትበገስ
ዋፈቀ።
አዜመ ሼክ ዐሊ ከርበለ
ዔርባይቱ ክምሰል ረክበ ምን ገረግር
ሱዳን አስክ ዙለ እግል ልብጸሕ
ገበይ ረያም ካተረ ወምስለ ምድር
ለለአምሮ ጀማለ ትበገሰ። ምጽአት
ወእግል ሸዐብ ዙለ ከበር ተሕሪር
ወለስድት ገበዩ ፌረቀ እሎም፡ ላመ
ሸዐብ ሰኒ ትረይሐ አንበሰጠ። ጉጉ
ሰክበ ወደሚሩ ትረይሐ። ድጌ ዙለ
ክምሰል ጠርቀ ለሸዐብ እብ ምጽአት
ሼክ ዐሊ ዲብ ልትፈከር ክምሰለ
ወሊእ ለድኑስ ትከለለዩ። “ሓኬ
ሼክ ዐሊ፡ ለዔርባይትከ ለእግለ
ፍሩር ዐልከ ረከብካሀ ማሚ?”
ክምሰል ቤለዉ ሼክ ዐሊመ ሰኒ
ፋሬሕ ወልዉቅ ዲብ እንቱ፡ “ዐቢ
እለ ዔርባይቼ ምን ይእረክብ እንሰር
ወመጽአኮኩም መስለኩም? ሰኒ
ረከብክወ፡ ሐቆ ሓዚ ሰለስ ወሬሕ ህዬ
አናመ ዓረፍኮ፡ ለፍሩር እግለ ዐልኮ
ዔርባይቼ ሐቆ ረከብኮ እተ አንጎጌ
ሚ ብዬ?” ቤለዮም ወአስተረሐ።

ሐቆ እለ ሳሕል ዔማት ወድጌ
ናይለ ክምሰል ዔቶት ከደን እብ
አባዮም ወሐዎም ልትነዐው ለዐለው
መናድሊን ተሕሪር እንዴ ገብአት
አስክ ዶል ሕርየት እት ገለደ
ሐጠጠት። ሼክ ዐሊመ ምን ዙለ
ዲብ ልትበገስ ምነ ስቡላም መነዘማት
ጀማሂር ሰበት ዐለ፡ ክለ ደለ እለ መልክ
እግል ወጠኑ ለአገዴ፡ ውላዱ አስክ
ንዳል ነድእ፡ ምናድሊን ለህለው እተ
አካን ልትሼቤ፡ አብሽርኩም ልብል
ወእት መጦር ሰውረቱ እት ናድል
ወለአናድል ህዬ ሕርየት ክምሰለ
እት ሰልፍ ሰብዒናት ሼክ ዐሊ ከበር
ሔዝየተ እት ለሐዜ ለሄረረዩ ሄራር
ረዪም፡ ህታመ ለቅስምት እግለ ዐለት
ስለል ንዳል መሪር እንዴ ጸብጠት
ወአክለሰት ሽፍር ዔረት። አይወ፡
ሕርየት ሐቆ ሄራር ረዪም!

“ተመት”
ገጽ
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ዐማር
ዐማር

ኣድም ሳሌሕ አብሐሪሽ

ህምቦል ቀጨጭ፡ መትከምካም አስክ ዐቦት
ዳሕየት ህምቦል ቀጨጭ ሐቴ
ምነ 13 እዳራት ደዋዬሕ ምዴርየት
ከርከበት እት ገብእ፡ ፍንጌ አመላዬት
ወአቁርደት እት ነሳፈት 80 ኪሎምትር ምን መዲነት አቁርደት
ራይመት ትትረከብ። ህምቦል ቀጨጭ
እት ለትፈናተ ባካት ፍንጡር ነብር
ለዐለ ሸዐብ፡ እት ሰነት 2002 ምን
ልትጀምዖ ዲበ ወእንሰር፡ መድረሰት፡
ዕያደት፡ መሐጣት ተውዜዕ ማይ
ወብዕድ ከደማት ሰበት ትወጠ
እሎም፡ ምነ አስክ ሽብህ መዲነት
ገጸን ልሄርረ ለህለየ አስዋግ ተ። እት
ረዋኪብ ለአንበተ ተዕሊም ህምቦል
ቀጨጭ እት ሰነት 2009 መድረሰት
እብ ብነ ጥዉር እንዴ ትበኔት እለ፡
አጀኒተ ዕልም ምን አፍያቶም ከስቦ
ህለው። እብ ስምጠ ለልሐልፍ ሕሊል
ህምቦል፡ ማዩ ዲመ ሰበት ተንክር፡
ስካንለ ባካት እት ዳምር እግል
ልንበሮ ምነ አግደ አካን መሕደሮ
ለወድየ ቴለል ቱ። ከምስል መስኡል
ዳሕየት ህምቦል ቀጨጭ አሰይድ
እስማዒል መሐመድ አሕመድ
ለወዴናሀ መቃበለት ክምእነ ትመስል
ዐለት፡ ቅራአት በኪተት፦

ሰኣል፡ ምስል ህምቦል ቀጨጭ
ወመትከምካም ደገጊተ እግል
ተአትኣምረነ?
በሊስ፡
ህምቦል
ቀጨጭ
እት ሰነት 2002 መትከምካም
ለአንበተት ዳሕየት እት ገብእ፡ እት
ሰነት 2003 ንቃጥ ተውዜዕ ማይ
እቡ ለአንበተ ከደማት ማይ፡ እት
ሶላር ለሸቄ መሽሩዕ ቱ። ሐቆሁ
መድረሰት ገብአት እግልነ ወደርብለ
መድረሰትመ መርከዝ ዓፍየት እንዴ
ትበነ፡ ለሸዐብ ምን መንበሮ ርዕዮ፡
እት መሕደሮ ክምኩም ሀለ። ምን
አቁርደት ለከይደ ከጥ ጨበል፡ እት
ዐማር ሱግ ህምቦል ቀጨጭ ወስካኑ
ሐዞቱ ዐባይ ተ። ላኪን ምስል ሒን
ከረም ለከጥ ሰበት ከርብ፡ አሰር ደለ
ቀጥረት ዝላም አትሳናይ ጠልብ
ምኖም ሀለ።
ለመሽሮዕ ማይ ሰለስ ንቅጠት
ተውዜዕ ለቡ መሽሮዕ እት ገብእ፡
ማይ ነዲፍ ሰቱ ምኑ። መአንብታይት
ወምግባይት መድረሰት ህምቦል
ቀጨጭ፡ እግለ እት ድዋራት ህምቦል
ቀጨጭ ለዐለው ስካን ክምሰልሁመ
ዲቡ ለትከረው ስካን የአካሬዕ ምህሮ
ሰኒ ተሀይብ ህሌት። ምን አወላይ
አስክ ሳምናይ ፈስል ህዬ አጀኒትነ
እት ሽፍሮም ደርሶ ህለው።

ሰኣል፡ ሐቆ ሳምናይ ህዬ
አጀኒትኩም እተየ ተአደርሶ?
በሊስ፡ አጀኒትነ ምን ሳምናይ

ወለዐል እግል ልድረሶ ገብአው ምን
ገብእ፡ እት ቦርዲን አስማጥ ወቦርዲን
አቁርደት ነሓልፍ። እት ከርከበት
አድሁይ ለቦም ህዬ ዲብ አመላዬት
ገይሶ ከደርሶ። አስክ 11 ፈስል
እንሰር መድረሰት እግል ትትበኔ
እግልነ እንጣልብ ጻንሓም ሕነ፡
አዜ ህዬ ምስል አቅሊም ጋሽ-በርከ
ኣይተት ህሌት ምዴርየት ከርከበት፡
ከግረ እለ ምስል አቅሊም ጋሽ-በርከ
ለንትፋሀም እቱ ቴለል እግል ልግበእ
ቱ ምህሮ ካልኣይት ደረጀት።

ሰኣል፡ ስካን ህምቦል ቀጨጭ
አክል አዮም ገብኦ?
በሊስ፡ ምን ሐምስ ቀርየት
ለትጀመዐው፡ 1200 ቤት እንበጼሕ፡
እብ ነሰመት ህሄ 3500 ለገብእ
አዳም ብዲበ።

ሰኣል፡ ከደማት እጅትማዕየት
ከአፎ ልትነፈዕ እቡ ሀለ ለሸዐብ?
በሊስ፡ ሸዐብ እግለ ገብአ እሉ
መአሰሳት ሰኒ ልትነፈዕ እቡ ሀለ።
መሰለን፡ እት አብያተን እት ክል
ድጌ ወልደ ለዐለየ አንሳት፡ እት
ዕያደት እት ወልደ ዓፍየተን
ወዓፍየት ጅናሀን ደምነ ህለየ።
ነዳፈት፡ አርወሐትከ ከአፎ ዑፉት
ትወድየ፡ ኩሉ ምነ ሐካይም ሰበት
ደሩሱ፡ ድራሰትመ ንኡሽ ወዐቢ
ልትዐለም ሰበት ሀለ፡ በዲር ማይ
ርሶሕ ምን ሻካት መሓዝ ሰቴ ለዐለ
ሸዐብ፡ ማይ ነዲፍ ሰቴ ሰበት ሀለ፡
ምነ መድረሰትነ እንዴ ተዐለመው

ትርእየ፡ ለእለ ጸብጦ ብዳዐት ሰኔት
ተ። አምዕለ ዐዳገ ህዬ ለትትፈረሽ
ብዳዐት ሰኒ ብዝሕት ተ። መጣዕም
ህዬ ሐምስ መጥዐም ህለው። ሰነት
2007 ለትፈተሐት ፈርመሽየትመ
ህሌት።

ሰኣል፡ ለመሕደር እለ አካን
እግል ትግበእ ለሐሬኩም እቡ
ሰበብ ሚ ቱ?
በሊስ፡ ሰብ ህምቦል ቀጨጭ እለ
አካን (ደበት ህኑድ) ለሐሬነ እቡ
ሰበብ፡ ምን ከረ፡ ኤረ፡ የካሬዕ፡ እሮተ፡
ሕሩም፡ መለብሶ፡ አመላዬት ወጀሀት
አቁርደት ለመጽአነ ሸዐብ እግል
ኩሉ ምግባይት አካን ሰበት ገብአት፡
ካልእመ ህዬ ጽርግየ ገዲመት ሰበት
ትከይደ፡ ወእብ ስምጠ ሕሊል እብ

ሰኣል፡ መትከምካም ሚ ፋእደት
ረከብኩም ምኑ?
በሊስ፡ መትከምካም መካስቡ
ብዙሕ ቱ፡ እሊ ሸዐብ እሊ ተዕሊም
ለአምር ለይዐለ፡ አጀኒቱ ወኖሱ
ልትዐለም ሀለ። እት ከደኖም
መይቶ ለዐለው ሐማይምነ ዮም
ምን ቅሩብ እት ዕያደት ንትሳሬ
ህሌነ፡ ዐመሲነ ወአጀኒትነ ምን
ወሪድ ማይ ወጅርሰት ሕማም
ዓረፈው ወምን ጀሀል ተዐለመው።
እሊ እሱስ እንርእዩ ለህሌነ ሱግ፡
ለሸዐብ መንበረት እብ ተጃረት
ለአምር ለይዐለ፡ እት ወራታት
ተጃረት ክሱእ ሀለ። ለመጽኡነ ህዬ
ብዝሓም ቶም፡ ምን ኤረ፡ መለብሶ፡
እሮተ፡ ከርከበት፡ ፎርቶሳዋ ወብዕድ
አማክን ሰበት ታጅሮ፡ ለሱግ ሐረከቱ

በሊስ፡ ለመሓዝ እት ባካቱ ለሀለ
ምድር ጨቢብ ሰበት ቱ፡ ጀራዲን
ለጀረበው ሑዳም ቶም፡ እብ ቅያስ
ሑድ ህዬ ባምየት፡ በሰል፡ ጠባጥም
ወብዕድ ኩዳር ዘርኦ ወአምዕለ ዐዳገ
ለአትዘባቡ። አስክ ሀማሽድበ ትበጼሕ
እቡ ለሕሊል ዲቡ ሑዳም ሐረስቶት
ማይ እንዴ ሸክፈው ዘራርኦ ህለው።
ላኪን ጥዉር ጀራዲን ላተ አበጀእ።

ሰኣል፡ ከደን እንዴ ዐለት
ትትሰከን ለህሌት መንጠቀት ተ፡
ከዕጨየ ወሔዋን ከደነ ከአፎ
ሀለ?
እት ለትፈናተ መካትብ ሕኩመት
ለሸቁ ሰበት ህለው፡ ክም ምደርሲን፡
ሐካይም፡ ዐዲሀሎ ወብዕድ አማክን
እቱ ለትወዘዐው ምን እለ መድረሰት
ለፈረው ቶም። ኩሉ ለአዳም ረክቡ
ለሀለ መናፍዕት መትከምካም ሰኒ
እንቀይሙ። አዋልድ በስ ተን ምን
ሳምናይ ወለዐል እብ ሰበብ ሪም
መዳርስ እት አርድ ብዕድ እንዴ ጌሰየ
እግል ልድረሰ ቀድረ ኢህለየ ወእብ

ማዩ ሰበት ሀለ፡ ማየ ዋጅድ ሰበት
ረኤናሁ ወረሃበት ረሓብ እግለ
መትከምካም ደገጊት ትነፈዐነ ሰበት
እንቤ፡ ሐሬናሀ። ሕኩመትመ ዶል
ሻወርናሀ እበ ምስልነ ዋፈቀት ዲበ
ወተአቴት።

ሰኣል፡ ደረሳኩም አክል አዮም
ቶም?
በሊስ፡ እትለ መድረሰት ለደርሶ
ደረሰ፡ ምን ህምቦል ቀጨጭ ሌጠ
450 ለገብኦ ደረሰ ነአደርስ ህሌነ፡
ምስሎም ከማን ሰነት 2017 ዲብነ
ለትሐየበት ድጌ የካሬዕ ሰበት ህሌት፡
ዐደድለ ደረሰ አዜ ውሱክ ሀለ። ልሰዕ
ለድጌ እት ሽብህ መዲነት እግል
ልትጠወር ሰእየት ሰበት ብእቱ፡
ዳመር ሰከን ምን ገብእ ወተጃረት
እብ ተኽጢጥ እግል ልግበእ ምስል
አቅሊም እት መፋሀመት ሰበት ህሌነ፡
እግል ልስኔ ቱ።

ሰኣል፡ አዜ እሎም ስካን
ህምቦል-ቀጨጭ እብ ሚ ልትናበሮ
ህለው?
ደሐን ተ። መዋሰላትመ ምን ቀረዱ
ልውዕል አለብነ አስክ አመላዬት
ልግበእ ወአቁርደት። እምበልሁመ
መሕበር አዋልድ አንሳት ምን
ገብእ ወሸባብ እቱ እንዴ ትነዘመው
ፈዝዖ ወለአምሮ ለትርእዮም ሑዳም
ኢኮን። እጅትማዕየት እግል ኖሰ
ብዙሕ ተአደርሰከ ወትትነፈዕ ምነ።

አሰይድ እስማዒል መ/ኣሕመድ

ሰበብ ፍክርለ መጅተመዕ ድራሰተን
ለአተላልየ ኢህለየ ድኢኮን፡ ውላድ
ሰኒ ልትዐለሞ ህለው። ለአንሳት
ለመጅተመዕ አካን ብዕደት እንዴ
ሼበየን ሐቆመ ኢለአደርሰን፡ እንሰር
ምን ቅሩብ ናይ 2ይት ደረጀት
ተዕሊም ለረክበ እበ ገበይ እግል
ትትባሰርመ እንጣልብ ህሌነ፡ ሰበቡ
ህዬ፡ ወለ ለአጀኒትመ ምን ዐዶም
እንዴ አሬመው ለደርሶ እተ አርደት
ውጢት ሰበት ኢህሌት፡ ውላድ
ምን ገብእ ወአዋልድ ለአትካርሞ
ትርእዮም።

ሰኣል፡ ምን መአሰሳት ህዬ ሱግ
ህምቦል ቀጨጭ ሚ መአሰሳት
ብዲቡ?
በሊስ፡ እትሊ ሱግ ምስለ
ብዝሔለ ስካን ክድመት ጥሒን
እክል ለልሀይበ አርበዕ ጣሑነት
ህለየ። 20 ደካኪን ናይ ውላድለ
መንጠቀት ሀለ። ብዳዐቱመ ዶል
12ይት ሰነት ዕልብ 05

በሊስ፡ በዲር ሰብ ርዕዮ ሌጠ
ነብረው። አዜ ላኪን፡ ንዋይ በደ።
ወእብሊ መናበረት እሊ ሸዐብ እት
ሰለስ ትትከፈል፡ እት ሐርስ፡ ርዕዮ
ወሐረከት ትጃረት (እብ ሑድ
ቅያስ)። እት ሐርስ ወርዕዮ ላኪን
ለባካት ሰቦት ሰበት ቱ፡ ዝላም እተ
እንዴ አተርገዝከ እግል ትሕረስ
ወትርዔ ዲቡ ሰኒ ኢኮን። ወእብሊ
ሕኩመት እግለ ለሐርሶ ምኒነ እተ
መሽሮዕ ለእብ ከዛን ከርከበት ሰቴ
ሀለ ኡቲቶም ሰበት ህሌት፡ ግረ እለ
እተይ ሰኒ እግል ልርከቦ መስኢት
ሀለ። ወለመሽሮዕመ ርሒብ ሰበት
ቱ፡ የምክን ለታርፍ ሀለ ሸዐብመ
በክት ሐርስ እብ ረይ እግል ልርከብ
ሰእየት ህሌት፡ ምናተ ምነ ሱግነ
ከርከበት እግል ትብጸሕ ነሳፈት ሰኒ
ረያም ተ። ዝያድ 50 ኪሎ ምትር
ትገብእ።

ሰኣል፡ እሊ መሓዝ ማዩ ቅዙር
ርኤናሁ። ከገሌ ጀራዲን ለጀርቦ
ሐረስቶም ህለው?
አርቡዕ 30 ጀንዋሪ 2019

በሊስ፡ እሊ ባካት ህምቦል-ቀጨጭ
ሔዋናት ከደኑ ብዞሕ ቱ። አራባት፡
መነትል፡ ዐጠሪ፡ ሐረውያታት፡
አስጉን፡ ሀቡይ፡ ወዓጊ፡ ሓጉል፡
ከረች፡ ሐሻይል ወብዕድ ሔዋናት
ብዲቡ። ዕጨይመ እሊ መሓዝ
ህምቦል ወድዋራቱ ምን ምለዐል
ድበዕ ቱ። ዕጨይ ብዞሕ ብእቱ።
ላኪን በዲር ዖበል፡ ቅስለ፡ ሰሮብ፡
ክልምት፡ አብ-ከሻብ፡ ቢር (ከዕሌ)፡
ዐቅበ ወግንድዔ በቅሉ ለዐለ፡ አዜ
ሴሰባን እንዴ ትገልበበዩ፡ ለዕጨይ
ቅሩብ ሰሪት ሀለ። እሊ ሴሰባን
እግል ነአብዴ 10 ነፈር ምን ብዕድ
ምድር ለመጽአው እግሎም ሩከስ
ፈሐም ተአጀዘ። ሸቁ እንዴ ዐለው፡
ክም አዝመው ምኑ፡ ለሴሰባን እብ
ሐዲስ እተ እዩዱ ቃብልነ ሀለ። እት
ባካት ዐረዳዬ ደብር ጸዕደ ወድሽ
ለእንብሉ ድዋራት አስክ ዔው ሀለ።
እሊ ሔዋናት ከደን እግል ኢልስረት
ህዬ፡ ንዕዮ ምኖዕ ቱ።

ሰኣል፡ ተዋብኩም ህዬ እስዉ
ንዋይ ቱ?
በሊስ፡ ለበዝሐ ዐጣል ቱ፡
አባጌዕመ ህሌት፡ ሐ ወእንሰ። እንሰ
ወአጣል ሰነት ይአኬት ምን ገብእ፡
ልተወቦ፡ ምናተ ሐ ወአባጌዕ እብ
ሰበብ ዐባር ልግዕዘ ወለሐድረ።

ሰኣል፡ ከዛን ከርከበት ምኑ
መስኢትኩም ሚ ሀለ?
በሊስ፡ ለከዛን ሰኒ ርሒብ ቱ ወማይ
ካፊ ጻብጥ ሀለ፡ ምናተ እተ ተውዜዕ፡
ገሌ ሐረስቶት ህለው፡ ለግርሆም
እት አካናት ውቁል ሰበት ቱ፡ ማይ
አጊድ ኢለአትዩ፡ እብ ዓመት ላኪን
ከዛን ከርከበት እቱ ምድር ሐርስ
እግል ልትሀየቦ ለትሳጀለው ብዝሓም
ብነ ወለዘርአውመ ሰበት ህለው፡
እሊ እት ርዕዮ ሌጠ ልትከሰእ ለዐለ
ሸዐብ፡ መናበረቱ እብ ሐርስ እግል
ትግበእ ወእሊ ከዛን እተ ሐርሶም
ሐዞት ዐባይ ክም ተሀሌ እሉ፡ ምነ
ሰልፋይት ተጅርበት ለትረከበ እተይ
ዕፉን፡ ማሼለ ወብልቱብ ይቁናም
ህሌነ።
ገጽ
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ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ (ጀተኤ)
ዲብለ ካትብ ወባሕስ ተእሪክ ላቱ አሰይድ አለምሰገድ ተስፋይ ምን
ፈደሬሽን አስክ እስትዕማር ወሰውረት (1952-1962) እበ ልብል አርእስ
ለከትበዩ ክታብ፡ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ (ጀተኤ) ለታይን ጽበጥ እት
ምዕራፍ 21 ካትብ ህለ። ከእግል ዮም 3ይ ክፈል እግል ንርኤ፦
ዲብ ሰነት 1953 አሰይድ ወልደኣብ
ወልደማርያም እብ ዐለዮ አስክ አልቃህረ
ምን አተ ወምስለ ደረሰ ምንመ ትዋጀሀ፡
ለልቃኣቶም ዲብ ሳብት ናይ ስያሰት
ወራት እግል ለዓቡዉ ወቅት ረዪም
ጸንሐው። ዎሮ ምነ ዝያደት ዋቅያም
ለዐለው ናይለ ወክድ ለሀይ፡ መሐመድ
እድሪስ አረይ (ገሲር)፡ እግለ ሰበብ እብ
ክእነ ሸርሑ፡
ወልደኣብ ወልደማርያም ብዙሕ
ዲብለ ደረሰ ኢቀርበ። ድራሳት ወዴ
ዐለ። ኖሱ እት መስር እብ ከም ጅርበት
ኣቲቱ…. እብ ሰበት እሊ ህቱ ኖሱ አው
ውላድ ከበሰ ዝያደት ለአሙሩ።….
ሕነ ህዬ፡ ዲብ ታሪክ ሐሰት ኢነፌዕ፡
ክስቴናይቱ ለትብል እምነት ዐለት
እትነ። ክእነ ዲብ እምብል መሐመድ
ዑመር ቃዲ መጽአ።
መሐምድ ዑመር ቃዲ ዲብ ሰነት

1956 ቱ አስክ ካይሮ ለጌሰ። አስክለ
ወክድ ለሀይ፡ ብዝሔ ኤረትርዪን ደረሰ
ዲብ መስር እት አምኣት ውቁል ዐለ።
ዲብ መስር ለዐለ ተጠውራት፡ ናይ
ወልደኣብ ነሽር ሬድዮ፡ ዲብ ቀበት
ኤረትርየ ጀሬ ለዐለት ጅርበት መናበረት
ወናይ ስያሰት ጨቅጥ ዝያደት ሰበት
አሰረ እቱ ህዬ፡ ምስለ ዲብ መስር ለዐለ
ናይ ረአይ ለትሸሬሕ እተ ሕርየት፡ ናይ
ስያሰት አረእ ብዝሓም እግል ልፍየሕ
ቀድረ።
ምጽአት ዑመር ቃዲ ዲብ ካይሮ፡
ልቃኣቱ ምስል አሰይድ ወልደኣብ ዲብ
ናይ ምጅልስ ቅራን ጀውለቱ ዲብ
ኒዮርክ ለሳደፈዩ ፈሸል ላኪን እግለ
ደረሰ አግሀዮም። ምን ቀዳሙመ ለፍክር
ይአየደዩ። ክምሰል ፈሽለ ህዬ እት ሓዚ
ሕርያን ብዕድ አተ።
ዲብ እለ መርሐለት እለ፡ ለኤረትርዪን
ደረሰ እት ዋቂ ላቱ ወራታት ስያሰት
እግል ልእተው እብ ክለ ሒለቱ ለሸቀ፡
ስዒድ ሕሴን ለልትበሀል ሻብ ክምሰል
ዐለ ለአክድ። ስዒድ ሕሴን እብ ሰበት
ስዋር ዐለም፡ እብ ፍንቱይ ናይ ቬትናም፡
አልጀዛእር ወሐረከት ሸዐብ ፈለስጢን
ለለአምር ምስል ምሔርበት ፈለስጢንዪን
ልቃእ ለዐለ እሉ ክምቱ ልትሀደግ እቡ።

መሐመድ ስዒድ ናውድ

ዲብ ሰነት 1956 እተ ገብአ ሐርብ
ፍንጌ መስር ወእስራኤል ምስል ጄሽ
መስር ለተሓረባቱ ለዐለ። ሐሬ፡ በህለት
እት ሰነት 1963 አስመረ እንዴ ጌሰ
ዲብ መከረዪ ጥያራት አስመረ ጥያራት
እግል ለአንድድ ለጀረበ ፋርስ ክምሰል
ዐላመ ብዝሓም ልሽህዶ እሉ።
ግረ ፈሸል ዝያረት ዑመር ቃዲ፡
ስዒድ ሕሴን ኤረትርየ እንዴ አተ፡ እብ
ሰበት መዳሊት ሸዐብ ኤረትርየ እግል
ንዳል ስለሕ ቱዩን ዐለ ልብል ገሲር ዲብ
ዝክርያቱ።
ዲብ መትአምባት 1958 ህዬ ስዒድ
ሕሴን እግሉ (እግል ገሲር) እት ቀበት
ኤረትርየ እንዴ ነድአዩ ምስል እድሪስ
መሐመድ ኣድም እንዴ ትዋጀሀ
መዳሊቶም እግል ንዳል እግል ለአክድ
ለአከዩ። ገሲር እብሊ ለተሌ ሸርሐዩ።
እግል እድሪስ መሐመድ ኣድም እት
ሰነት 1958 ዲብ አቅርደት ጸንሔኒ።
ምን ስዒድ ሕሴን ጀዋብ እምጹእ
ዐልኮ። ሰኒ ቤሌኒ ምንገብእ አስክ ሱዳን
እግል እምጸእቱ ኣምም ለዐልኮ። ህቱ
ላኪን፡ ሸርጥ አቅረበ እቼ። ሐሬመ አበ
እግልዬ። ክእነ ክምሰል ገብአ፡ ሸዐብ
እግል ሰውረት ዱሉይ ክምሰል ህለ
እግል እጌምም አስክ አስመረ ወከረን
ጊስኮ። ቀደም እድራብ ሸቃለ ህዬ
ምስል ሜርሐትለ መሕበር ዲብ አስመረ
ትዋጀሀኮ።
ገሲር ምን አስመረ ክምሰል አቅበለ
ፍንጌ ደረሰ ካይሮ ወኤረትርየ ክምሰል
መትራከቢ እንዴ ገብአ እት ከሰለ እግል
ልትገሴ እብ መልሂቱ ትየመመ። ዲብ
እሊ ወክድ እሊ፡ ክምሰለ ዲብ ቀበት
ኤረትርየ ለረኤናሁ፡ ሐረከት ዲብ ከሰለ
ወብዕድ አካናት ሱዳን ኤረትርዪን
ትነዝም ዐለት። ላኪን፡ እምበት መታክል
ወተሕፉዛት ይዐለ። ናይ ገሲር ክምሰል
መሰል ንንሰእ።
ዲብ ከሰለ ክምሰል ትየመምኮ፡
መሐመድ ስዒድ ናውድ ኖሱ እንዴ
መጽአ “እብ ሕበር ንሽቄ፡ በራምጅነ
እግል አርኤከ ላኪን አሰልፍ እብ
ምስጢር እግል ትጽበጡ እብ ቅርኣን
መሐል…” ቤሌኒ። “እንዴ ይአምሩ
ይእምሕል” እቤሉ። እግል ስዒድ ሕሴን
ክምሰል ትሰአልኩዎ ላኪን፡ “ምስለ
ገብኣቱ እግል ንሽቄ ለወጅብ…ትከበቱ፡
” ሰበት ቤሌኒ፡ ዲብ ሐረከት አቴኮ። እተ
ዶሉ ላኪን፡ በርናምጅ ስያሰት ሐረከት
ሚ ክምቱ፡ ለትጀመዐ እሽትራካት እተየ
ክም ልትከሬ፡ ሜርሐትለ ሐረከት ምን
ክምሰልቶም ትሰአልኮ። ክሉ ምስጢር
ትበሀለ።
ክምሰለ እተ ሐልፈት ምዕራፍ
ለረኤናሁ፡ ምስጢር ሐረከት እት ፍንጌለ
ትነዘመው ተሐፉዝ ወመቃወመት
ከልቀ። ደረሰ ሌጠ እንዴ ኢገብኦ
መብዘሖም ለክምሰል ዐሳክር ጄሽ ሱዳን
ዲብ ግብለት ሱዳን ዕስኩራም ለዐለው
ኤረትርዪን ምስል እድሪስ መሐመድ
ኣድም ዲብ ልትዋጀሆ፡ ምን ሐረከት
እግል ሊሪሞ አስተብደው።
ቴለል ናይለ ደረሰ ዲብ ክእነ ሓለት
እት እንቱቱ ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን
ወሼክ እድሪስ መሐመድ ኣድም እት

ወሬሕ ማርስ 1959 ካይሮ ለአተው።
ክምሰል ከረ አሰይድ ወልደኣብ፡ ሼክ
ኢብራሂም ስልጣን እብ ሸፋግ ምስለ
ደረሰ ኢትዋጀሀ። ምስለ ሸበህ ንእሽናሁ
ላኪን፡ ሼክ እብ ቀሊል እግል ልርከቡ
ወምስሉ እግል ልህደግ ይሔለዩ። ዲብ
እሙር ስያስያይ በራምጅ እግል ልብጸሕ
ላኪን ወቅት ነስአ ምኑ።
ለደረሰ
ላኪን
ወራታቶም
አተላለው። ዲብ ደንጎበ 1959 ህዬ
ጀበል ሙቀጠም እትለ ትትበሀል አካን
ናይ ንቃሽ እጅትመዕ ወደው። ፍክር
ተእሲስ ጀተኤ ዲብ እሊ እጅትመዕ
እሊቱ ለትበገሰ ለልብል ሀገጊት ምንመ
ሀለ፡ ዎሮ ምን አግደ መአንብተት
ናይለ ተንዚም እድሪስ ገላይዶስ ላኪን፡
ክምሰልሁ ክም ኢኮን ሐበረ። ሰበቡ፡
ቤለ ህቱ፡ ዲብለ ወክድ ሐረከት እንዴ
ተአሰሰት ምነ ደረሰ ዲበ ንዙማም ሰበት
ዐለው፡ እብ ሰበቶም እግል ኤረትርየ
ለለርኤ ብዕድ ቅደይ እግል ናቀሾት
ቱ እጅትመዕ ለገብአ። ገሌ ምነ ደረሰ
እግል ሐረከት ለልትቃወሞ ሰበት ዐለው
ላኪን፡ ሐረከት እበ ትተበዑ አግቡይ
ምስጢር ወሰላም እስትቅላል እግል
ልምጸእ ኢቀድር ለልብል ዓም ፈሀም
ዐለ።
እሊ ክምሰል ገብአ፡ ለደረሰ እብ
ፍንቱይ ዲብ ከሰለ እግለ ዐለው ንዙማም
ሐረከት ዲብ አፍካሮም እግል ልስሖቦም
ተዕቢኣት ወደው እቶም፡ ለአስክ ማርስ
1961 ዲብ ግብለት ሱዳን ዕስኩራም
ለዐለው ኤረትርዪን ዐሳክር ጄሽ
ሱዳንመ እብ ለትፈናተ አግቡይ ዲብ
ልትዋጀሆ፡ ዲብ ፍክሮም ወረአዮም
እግል ልስሖቦም ወምን ሐረከት እግል
ለአሪምዎም ትጻገመው። እብ ሰበብ እሊ
ፍንጌለ ደረሰ ወሐረከት ለትከለቀ ጅግረ፡
ሒለት ሐረከት ዲብ ከሰለ ትፈንጠረት።
ወኪል ሐረከት ዲብ ከሰለ ለዐለ ገሲርመ
ምነ ተንዚም እንዴ ፈግረ ምን አግደ
መትፋዝዓይ ድድ ሐረከት ትበደለ።
ሕድ እብለ ሸብህ፡ ዲብ ካይሮመ ከረ
ስዒድ ሕሴን ወመሐመድ ሳልሕ
ሑመድ ለመርሕዎም ደረሰ እግለ
ሐረከት፡ “ሹዕየት ወዲን ለአለባተ”
ለልብል በሀል እብ ፋዬሕ እንዴ ነሽረው፡
ዲብ ብዕድ ተንዚም ተዐደው።
ዲብ እሊ ወክድ እሊ፡ በህለት ዲብ
ቀበት አወላይ ክፈል 1960 ቱ ልቃእ
እድሪስ መሐመድ ኣድም ምስለ ደረሰ
እት ፍዕል እግል ልውዐል ለአስተብደ።
ዲብ ፍንጌለ መቃበለት ለገብአት
ምስሎም ሰልፋያም ምሔርበት፡ ዲብ
አሰሶት ጀተኤ ለትወጀሀት ወራት እብ
አኪድ ሚ ክምሰል ትመስል ለሐበረ
አለቡ። ዎሮ ምኖም ኣድም መሐመድ
ሓምድ “ግንድፍል” ላኪን እግል
እድሪስ መሐመድ ኣድም ዲብ አሰሶት
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ጀተኤ ለዋለዮም ስዒድ ሕሴን ክምቱ
ሸርሐ።
ገሲር እብ ጀሀቱ፡ ዲብ አወላይ ክፋል
1960 ገሌ ኤረትርዪን ዐሳክር ሱዳን
ለሐድረው እቱ እጅትመዕ ክምሰል
ገብአ፡ ዲቡ ህዬ እብ ሰበት ሀውየት
አው ጅንስየት ናይለ ትጀመዐው፡
ስሜት ናይለ ተጀሜዕ፡ ምስል ሐረከት
እብ ሰበትለ ዕላቀቶም ለበትኮ እቱ ቴለል
ግድለ ስለሕ እብ ሰበትለ ልትአምበት
እተ ሓለት፡ እብ ክሱስ መትአካብ፡
ክምሰልሁመ ዋዴሕ በርናምጅ እብ
ሰበትለ ለሀሌ እቡ አግቡይ ክምሰል
ሀድገው ሸርሐ። “ዲብ ካይሮ እግል
ስዒድ ሕሴን ወመሐመድ ሳልሕ
ሑመድ መስኡልየት ምንመ ሀብናሆም፡
ክምሰል ሜርሐትነ ኢትከበትናሆም።
ክምሰል ሜርሓይነ እግል እድሪስ
መሐመድ ኣድም ረሸሐነ። እሊ
ህዬ፡ ዲብ ካይሮ ወዲብ ካርጅ ሰበት
ልትሐረክ፡ ህቱ ልምረሐነ ምነ ልብል
ፍክር ቱ። ዎሮ ምን መአስሰት ጀተኤ
ጣሀ መሐመድኑር እብ ጀሀቱ፡ እግለ
ዲብ ካይሮ ለዐለ ቴለል እብ ክእነ
ሸርሐዩ፡
ጣህር ፈዳብ ናይ ሐረከት እግልነ
(እግል መሕበር ደረሰ ካይሮ) ሰዳይት
ትሰአለተነ። … ሰዳይት እንዴ ኢነሀይብ
ላኪን አንፋር ክምሰል ሕነ እብ ሰበት
በርናምጅ ወፈልሰፈት ሐረከት ትሰአልነ።
እግል ለትአምነነ ኢቀድረ።
ግረ እለ ዐስር ዎሮ ነፈር እንዴ
ትጀመዐነ እብ ግድለ ስለሕ እግል ሕርየት
ወእስትቅላል ለለትአምን ተንዚም እግል
ነአስስ ትዋፈቅነ። እሊ፡ ክልኦት አው
ሰለስ ወሬሕ ግራለ ናይ ጣህር ፈዳብ
መዋጀሀትና ቱ። እሎም ለተሉ አንፋር
ህዬ ሐደርነ፡ እድሪስ ገላይዶስ፡ እድሪስ
መሐመድ ኣድም፡ መሐመድ ሳልሕ
ሑመድ፡ ስዒድ አሕመድ ሃሽም፡ ኣደም
አክቴ፡ ኢብራሂም እድሪስ ብሌናይ፡
ስዒድ ሕሴን፡ ዐብደልቃድር ኢብራሂም፡
መሐመድ ስዒድ ዑመር (ዐንጠጠ)፡ አነ
ወክልኦት ብዕዳም።
እሊ ጣሀ ለሀበዩ ተፋሲል፡ ምን
ብዕድ ዔማት ሰበት ትወሰከ እቱ አው
ሰበት ነቅሰ ምኑ፡ አክል ሕድ አማን
እግል ልግበእ ኢቀድር። ዲብለ በዝሕ
አስማይ ላኪን ልትዋፈቅ።
ዲብ እሊ ለትበሀለ እጅትመዕ
ካይሮ፡ ግድለ ስለሕ ለወዴ ተንዚም
እግል ልትአሰስ ዲብ ውፋቅ ትበጸሐ።
ለጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ፡ ለትብል
ስሜት እተ ወክድ ለሀይ ክምሰል ሐረወ
ለለአክድ እስባት ምንመ ይህለ፡ ምስል
ፍገሪትለ እጅትመዕ ላኪን ለትጻበጥ
ተ። ለስሜት ምን “ጀብሀት ተሕሪር
አልጀዛእር” ለትነገለት ክምሰል ተ
ብዝሓም ዋፍቆ እተ። ለእጅትመዕ ምን
7-8 ጁላይ 1960 ገብአ። ጀተኤ እብ
ምስጢር እምበል አዋጅ ክም ተአሰሰት
እቱ አምዕሎታት ክቱብ ህለ።
እድሪስ መሐመድ ኣድም
ሼክ እድሪስ መሐመድ ኣድም እብ
ጨቅጥ ሕኩመት አቶብየ ምን ረኣሰት
ምጅልስ ዲብ ሰነት 1957 ክምሰል
ትከረ፡ ዲብ ሐንቴ መራቀበት ትርድት
ፖሊስ ኤረትርየ ክምሰል አተ፡ ዲብ
አቅርደት አመት ሐርሱ ወዴ ክምሰል
ዐለ እብ ፋዬሕ ተሃጌነ እቡ። ስጅል
ስለለ ሕኩመት ኤረትርየ እብ ተቅሪር
ሐረከቱ ክምሰል ትመለኣመ ረኤነ።
አርቡዕ 30 ጀንዋሪ 2019

ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን
ቀደምለ ምን ዐዱ እንዴ ተሐረ
ምጅልስ ለአተ እቱ ወክድ፡ እድሪስ
ነፈር ናይለ አልራቢጠ አልእስላሚየ
ናይ ምውዳቅ ጸሓይ ቀላቅል ለትሰሜት
ኤረትርየ እት ክልኤ እግል ትትከፈል
ለጠልበ መሕበር አው ሕዝብ ቱ
ለዐለ። ዲብ ምጅልስ ክምሰል አተ
ምነ መቃወመት ትርድት መትኣታይ
ሕኩመት አቶብየ ዲብ ቀድየት
ኤረትርየ ክምሰል ገብአ ላኪን፡
እህትማም ብዝሓም ሔዝየት እስትቅላል
አው መትጻገት ሕፍዘት ፈደሬሽን
እግል ልግበእ ቀድረ። ርኢስ ምጅልስ

እድሪስ መሐመድ ኣድም
እንዴ ተሐረ ዛህረት መቃወመቱ እግል
አቶብየ ክምሰል አርአ ወእብ ጨቅጥ
ክምሰል ትከረ ህዬ ስሜት ወስምዐት
እንዴ ረክበ እግል ማርሒት ለልተምነዉ
ጀሃት በዝሐው።
ምስል ጉንተር ሽሮደር ዲብለ ወደየ
መቃበለት ክምሰለ ሸርሐየ፡ ዎሮ ምነ
አሰልፍ ለረክበዮም ሓምድ እድሪስ
ዐዋቴ ቱ። መዋጀሀቱ ምስል ዐዋቴ ህዬ
እብ ክእነ ሸርሐ።
ዲብ ሰነት 1956 ርኢስ ምጅልስ
እት አነ ዐዋቴ መጽኤኒ። “ዐድ እኩይ
ህሌት፡ ገሌ ንባስር…” ቤሌኒ። አነ ህዬ
ኢንሽፈግ እቤሉ። ምጅልስ ክምሰል
አዘምኮ ምኑ አስክ አቅርደት መጽአኮ።
ከደን እግል ልፍገር ክምቱ አሰአሌኒ።
“ሕዳም ሌጠ እንዴ ጸበጥከ ከደን
ኢትፍገር፡ እግል ልካርጁካቱ…” እቤሉ።
አነ ክምሰል ፈገርኮ ግራዬ ምስል ሼክ
መሐመድ ሼክ ዳውድ ወሼክ ስሌማን
መሐመድ አልአሚን እግል ልትዋጀህ
ክምሰል አንበተ ሰምዐኮ።

ገጽ

5

ምን ልወዝ/ሐናት ከፎ ንትሰለም

ሐናት ለልትበሀለ ክልኤ ቅደት
ናይ ሊምፍ እት ክልኤ እንክር ናይ
ሕልቅምነ ለሀለያተን። ሽቅለን ሀዬ
ምን አረር ወርክስ ዳፍዖት ቱ።
እለን ቅደድ እለን ረክስ ወደየ
ምን ገብእ ለሓለት ረክስ ቅደድ
ሐናት አው ልወዝ ልትበሀል።
ልወዝ እትለ ገብአ ዕምር
እግል ልትርኤ ለቀድር ምንማቱ፡
ለበዜሕ ላቱ እግል አጀኒት
ለአደሜዕ። ለበዜሕ ሀዬ ምን ሰለስ
አስክ ሰቦዕ ሰነት እተ ሀለ ዕምሮም
ልትርኤ። ለአጀኒት ሐለቅሞም
ጸሌዕ፡ ለቅደድ ልትሓበጥ ወሐዝ
ድቁብ ወዴ።
እትለ ዶል እለ ለሕማም ምን
ሕሙም እት ሕያይ እግል ልዕዴ
ቀድር። ለሰበብ ባክቴርየ እብ
ፍንቱይ ስትሬፕቶኮካስ፡ አው
ቫይረስ እግል ልግበእ ቀድር።
እብ ባክቴርየ ስትሬፕቶኮካስ
ለመጽእ ረክስ ሐናት ኢትሳረ
ምንገብእ ለአኬት ኣለ ለልሐድግ
ጅንስ ርክስ ቱ።
ልወዝ እብ ቀላል እግል
ልትፈረግ ቀድር። ወለአሻይር
ዲብ ቀበት 10 ምዕል እብ ኖሱ
ለሐድግ።

ቅደድ ሐናት እብ ከፎ
ልትሰንደረ
ህተን እት አወላይት ጀብሀት
ናይ ድፈዕ ተን ለሀለየ። እግል
ለዓል ስርዐት ትንፋስነ ምን ሕማም
ዳፈዐ እሉ። ገሮብነ ምን ሕማም
እግል ልዳፌዕ ለሰዴ ጸዓዲ ሴላት
ደም ልትሰነዕ እተን። ባክቴርየ
ወቫይረስ እብ አፍ እት ሐለቅም
ወእቡመ እት ገረግም ወሸነብእ
እግል ኢልእቴ እተ አካኑ እንዴ
ትከረዐ ክም መይት ወድየ። ዶል
ዶል ላኪን እሊ ጀራሲም እንዴ
በዝሐ ምን ለዐል ቅድረተን ገብእ
ከህተን እግል ኖሰን ለሐመ፡
ልትሰንደረ
ወጸልዐ።
አስክ
ሒለተን ኢከርዐተን ለሕማም እት
ብዕድ ከፈፍል ስርዐት ትንፋስ
እግል ኢልሕለፍ ልትቤዘየ።
ሐናት እብ ቫይረስ ወባክቴርየ
እግል ትምጸእ ትቀድር። ለበዜሕ
አስክ 70% ላቱ እብ ቫይረስ
እት አሰር ገነፍእ ትረክብ።
ለእብ ባክቴርየ ለዘይድ እብ
ስትረፕቶኮካስ ለትመጽእ ሀዬ
ለተረደት ወኣላሀ ለአካቱ ። እት
ረውዳት ለሀለው አጀኒት እት
ረአስለ ሒለት መዳፈዐቶም ምን
አምራድ ጥውርት ኢሀለዮተ፡
ለአጀኒት እት ሕድ እንዴ ቀርበው
ሰበት ልተልሀው፡ ሰቱ ወበልዖ፡
ባክቴርያታት ወቫይረሳት ምን
ጅነ ሕሙም እት ሕያይ እግል
ልዕዴ ገበይ ቀላል ረክብ።

አሻይር
ቅደድ ሐናት እብ ለትፈናተ
ጅንስ ጀራሲም እግል ልሕመመ
ሰበት ቀድረ፡ ለአሻይር ምን ነፈር
እት ነፈር ገሌ ፈርግ እግል ለሀሌ
እሉ ቀድር። ምናተ ዓም አሻይርለ
ሕማም ክእነ ተሌ መስል
• ሕልቅም ትሰንድር
ወትጸሌዕ

ልወዝ ሚቱ?

•

ነብረ ዶል ዶል አስክ
ማይ ወምራቅመ ውሕጠት
ተአመጽጽ
• ክርን ትትሐሽሐሽ
• ገሮብ ቀርር
• እዘን ረስስ
• ከብድ ትትረምጠጥ/
ቅርጨት
• ረአስ መጽጽ
• ስጋድ ጸኔዕ መጺጸት
ወዴ
• ቅደድ ሐናት እብ
ክልኤ እንክር ናይ ሐለቅም
እንዴ ተሓበጠየ ነከክ ዶል
መጪር
ወውሕጠት
ለአመጽጽ
• ለሕሙም አፉሁ እንዴ
ፈትሐ ወንሳሉ እንዴ ዘልዘለ
ዶል ትርእዩ ለቅደድ ሐናት
ሕቡጣት ወቃይሓት ክም
ሀለየ ሰኒ ልትፈረገ።
• ቅይሒነ እንዴ ሐልፈየ
መግል ዋድያት ሀለየ
ምንገብእመ ንቃጥ ጸዓዲ
አው ቤጪ እንርኤ እተን
አጀኒት ነአይሽ አደቦም
እንዴ ትበደለ እብ ቀሊል ለበኩ
ወለልትነከዶ እንዴ ገአው እግል
ለአስምኖ ቀድሮ። ሸንሀት ነብረ
እግል ለአብዱ ወሐዝ እንዴ
ትደቀበ እቶም ሀላፋት እግል
ልትሃገው ቀድሮ።.

ክልኦት ጅንስ ሐናት ሀለ
• ዶልከ
ለተአትቀባብል
ጅንስ (recurrent tonsillitis)
• ዳይም ጅንስ እሊ ሐቴ
ዶል ክም ጸብጠ አጊድ ለኢተሐዬ
ምኑ ሌጠ እንዴ ኢገብእ ለኢጠልቅ
ጸሌዕ ሕልቅም፡ እኩይ ጼነ አፍ፡
ወትኩም ቅደድ ሊምፍ እት
ስጋድ ለልትረኤ ለአተሌ።
ሕሙም ሚ ዶል ቱ ሰዳይት
ሐኪም ለለሐዜ?

ክምለ ትበሀለ ለበዜሕ ሐናት
እብ ቫይረሳት መጽእ ወኖሱ
አምዔላቱ እንዴ ነስአ ለሐድግ።
ገሌ አውካድ ላኪን ለቅደድ እብ
ክልኢቱ እንክር ቅርድ ንሳል
እንዴ ተሓበጠየ ገበይ ትንፋስ
እግል ልድበአ ወሽንቅ እግል
ልሰብበ ቀድረ። እለ ዶል እለ
ውቀት እንዴ ኢነአበዴ ሻፍገት
ራድኢት ሐኪም ንሕዜ።
እለን ተልየ አሻይርመ አጊድ
ራድኢት ሐኪም እግል ትሕዜ
ለወድየ ተን
• ሐዝ ድቁብ ምን 39
ዲግሪ ሴንትግሬድ ለልሐልፍ
• አስዑድ
ወክተፍ
ልትማየት/ልድዕፍ ሐቆ ርኤከ
• ስጋድ የብስ/ጸኔዕ ሀለ
• ጸሌዕ ሕልቅም እት ክልኤ
ዮም እት ለሐይስ ኢጌሰ ምንገብእ
እሊ ሕማም ሐናት እሊ እብ ኖሱ
ለልሐድግ እንዴ ኢገብእ
ሕማም ሐናት ሚቱ ስራዩ
ክቡድ ለኢገብአ ሕማም
ሐናት ክም እብ ገነፍእ ለመጽእ
ገአ ምን ገብእ፡ እት ሐኪም ጊሰት
እንዴ ኢለሐዜ እግል ልሕዬ
ቀድር። እብ ባክቴርየ ለመጽእ
ሕማም ሐናት ምነ ናይ ቫይረሳት
ለከብዳቱ። እብ ሐኪም ድድ
አንፋስ (antibiotics) እግል
ልትአዘዝ እሉ ወሕሙም ከም
አምዔላት ክም ነስአ ትሸበህኮ
እንዴ ቤለ አትካረሞቱ እንዴ
ኢገብእ፡ አስክ ተምም እንዴ ነስአየ
እቡ ኢሐድገዩ ምንገብእ እት
ሐኪሙ እንዴ አቅበለ ዕዝሩ እግል
ለአስእል ህሌት እሉ። እሊ እብ
ባክቴርየ ለመጽእ ሕማም ሐናት
እንዴ ኢልትሳሬ ሐየ ምንገብእ፡
ኣለ ክብድት ለልሐድግ ሕማም
ቱ።
ሐናት ዶልከ ተአትቀባብል
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ገአት ምንገብእ ወእት ለዐል
ለሀደግናሁ መሻክል ትወዴ ገአት
ምንገብእ ምነ እግለ ትዳፌዕ ለእለ
ተአተሌ መደረት ሰበት ተዐቤ፡
ለክልኤ ቅደት እብ ዐመልየት
ክም ልትነወከ ገበአ። እሊ ላኪን
ምን ክሉ ዳወዮት ክም ተሐለልከ
ለልትነሰእ ደንጎበ ሕርያንቱ።
ሐናቱ ለትሰንደረት ወሕልቅሙ
ለጸልዐት ሕሙም እት ቤት ሚ
ትገብእ እሉ?
• ብዙሕ ለልትሰቴ ልንሰእ
(ጀነ እግል ልእቤ እነ ሰበት ቀድር
እብ ሰብር ወብስር ክም ሰቴ እነ
ኒዴ)
• ዕርፍ ሰኔት ክም ረክብ
ኒዴ
• እት ምዕል ሰለስ አርበዕ
ዶል ማይ ጬወ ሞቀ፡ ሕልቅሙ
ክም ጸብጡ ወገረረዕ እንዴ
ለአብል ክም መጽምጹ ኒዴ
• ፍሽፋሾ (ተን) እንዴ
ወዴነ ለሀወእ እሉ ለአተንፍስ
ጠለት ወሐፋነት ክም ተሀሌ እቱ
ኒዴ።
• ለሰጅር ልብጠር ምነ
ወአጀኒት ምን ተናን ሰጃይር
ወብዕድ ተናናት ንሕጀቦም
• ምን ሐዝ ወመጺጸት
ለነፍዖም
እግል
ምኤምራይ
አድውየት
እንዴ
አሰአልነ
ለወጅብ ቅያስ ምን ፈርመሽየት
እንዴ ነስአነ ሐዝ ወመጺጸት ክም
ልትሀወን ኒዴ።
ሕማም ሐናት ለልሐድገ ኣለ
ሐናት ለትደጋግሞም አንፋር፡
ለቅደድ እንዴ ዐበየ ገበይ ሀወ
ሰበት ለአጨበ እብ ሕንረር ወዴግ
ትንፋስ እግል ልትጀረስ ቀድር።
ትንፋስ እኪት እግል ተሀሌ እሉ፡
ለረክስ እት ብዕድ ከፈፍል ገሮብ
እግል ልትነሸር፡ ምንሐርለ ቅደድ
መግል እግል ልትአከብ ቀድር።
እሊመ እብ እንክሩ አካን እንዴ
ትከፈተት እሉ ክም ልትጀበድ
እግል ልግበእ ለቀስብ ዲቡ
አውካድ ለሀሌ። ሕሙም ካፊ
ቅያስ ድድ አንፋስ እት ወቅቱ
ወእብ ታምም ቅያሱ ኢነስአ
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ምንገብእ እበ ባክቴርየ ለትሰነዐ
አስማም እግል ልብ፡ ከላዊ፡ መፋስል
እንዴ አድመዐ በዐል አከይ ኖስ
እት እንተ እግል ትንበር ለወዴ
ሕማም እኩይቱ።
ዳፍዖት ሕማም ሐናት
ሐናት እብ ምራቅ ወትንፋስ
ለለዐዴ ሕማምቱ። እለ እንዴ
ኣመርነ ጽቡጣም ለሀለው አጀኒት
ረውደት ከም አምዔላት እት
ቤቶም ክም ለዓርፎ ምን እንወዴ
ለሔሳቱ። ምን ሐናት ለጸብጠቱ
ነፍስነ ንጽበጥ፡ እደይነ እብ ማይ
ወሳቡን ንሕጸብ እብ ፍንቱይ
ለልስዕሎ ለሀጥሾ አጀኒት ሐቆ
አትናደፍነ ወሐቀፍነ። ክል ዎሮ
እብ መስተዩ ሌጠ እግል ልስቴ
ወመዕለቀቱ ሌጠ እበ እግል
ልብለዕ ንውዴ። (እብ ፍንቱይ
አጀኒት)።

እግል ልትረፍ ለቡ ለመድ
ሐናት ጸብጠቱ እንዴ ትቤ
እት ዐረድ ትክሰት፡ እግል ትንቀዕ
እንዴ ትበሀለ እብ ማጽ ወብዕድ
ሓጃት ናክኦት፡ ሐጀት ጽንዕት
ክም ቅጨት ይብስት ውሒጥ፡
እብ ለትፈናተ ናይ ለመድ
መትሻቀዪ ባተኮተ ክሉ ረአሱ
እግል ልግበእ ለአለቡቱ። እሊ
ሰኣላት እሊ ምን መተንስየት ክርን
ገቢል እት በርናመጅ ገለብ ደሐን
ለትቀደማቱ። እተ በርናመጅ ጋሻይ
ለዐለ ምን እስብዳልየት አፍዐበት
ነርስ ዑመር ዐሊ መሐመድ በሊስ
ሃይብ እቱ ዐለ። እብለ ገብአ
ሸይ እግለ ቅደድ ሐናት ጻብጣቱ
ለሀለየ መግል አንቅዖት እግለ ረክስ
እት ደም እንዴ አተ እት ክሉ
ገሮብ እግል ልትነሸር ወተሰምም
ደም እንዴ አምጸአ ለአከ ሕማም
አስክ ሞት እግል ለአብጼሕ ገበይ
ፍትሐት ክምቱ ሐበረ። እት
ዐረድ ወብዕድ ታከሶትመ እግለ
እት ሐለቅም ሳክን ለሀለ ጀራሲም
ቫይረስ ልግበእ ወባክቴርየ ሐቴ
ኢወድዩ። እግለ ገኖበት ላኪን
ለኣክየ ወብዕድ መጸት ወረክስ
ለአመጽእ እንዴ ቤለ ሸዐብ እት
ሐኪም እንዴ መጽአ ሌጠ እግል
ልትዳዌ ትፋነ።
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
ሰራይር በሐር ወስያሐት
ዕርዲ ኢሰያስ
እድንያነ ለለአትዐጅብ ሓጃት
ወእብ ክልቀት ፍንቱይ ወህበት
ለቦም መክሉቃት ለንዐፌ እተ
ኢነት፡ ለልአበርህ ፋኑስ እንዴ
ገብአት ትትርኤነ።
ወድ አዳም አምዕላይ ነብራሁ
እግል ልሕዜ ወለአክብ ለዐል
ወተሐት እንዴ ቤለ ፍሬ ለህበቱ
ወተዕበቱ እግል ልቅጸር ሕፍቲር
ልብል ዲብ ሀለ፡ ለእብ ክልቀተን
ሰዐር ወአቀጥፍ ለልትመወነ
ሰራይርመ ዲበ አልሐተ ወገምለ
እለን አካናት እት ልትሐረከ
ነብራሀን ዲብ አከቦት እብ
መታክል ብዞሕ ለትመለአት
ሐያት ለሓልፈ። ዲብ እሊ አርእስ
እግል ልትሀደግ እቡ ለአትሐዜ
ለሀለ ጋር ለሰራይር ምንማቱ፡
ሰራይር እንብል እት ሀሌነ እግ’ለ
እግል ብዕድ መክሉቅ ለኢተሀየበ
ዲብ ሰመ ናይ ዐዊል ፍንቲት
ወመውህበት
እንዴ
ትነፈዐየ
ዲብ ለሐጭረ ወለተሐደደ ሒን
ለልአትሐዜ አካናት እግል ልብጸሕ
ለልአቀድሩ ጠቢዐት ለመልክ ቱ።
እብ ዓመት ህዬ ሰራይር ምድር
(land birds) ወበሐር (sea
birds) እንዴ ትበሀለ እት ክልኤ
ልትከፈል።
ሰራይር በሐር ለበዝሐ ወክድ
ዲብ ጀዛይር፡ ዲብ በሐር ወአጥራፍ
በሐር እት ለሐምብስ ቱ ለነብር።
ሰራይር በሐር ለበዝሐት መንበረቱ
ዲብ በሐር ወአጥራፈ ሰበት ተ
እግል ምዔሸት ለትገብእ ነብረ
ወማይ ምን በሐር ወአርዘቃቱ
ለልትመወን። እሊ በህለት፡ እግል
ነብረ ዓሳታት ወብዕድ ሔዋናት
በሐር ልትነፈዖ እት ሀለው፡ ጽምኡ
እግል ለአርዌ ህዬ ምነ ውቁል
ጽበጥ ጬወት ለቡ ማይ በሐር

ሰቴ።
ክእነ ልትበሀል እት ሀለ
ላኪን ሰራይር በሐር ዲብ ነፍሱ
ኦሮት ፍንቱይ ለገብአ ጬወት
ለልአትጫሬ ሽቅል ወዴ። እሊ
ጬወት
እግል
አትጻረዮት
ለልትነፈዕ እቡ ቅደድ ምን ቅያስ
ወልዐል ጬወት ምን ርሑ (ገሮቡ)
ከደን ክም ፈግር እብ ውድየት
ለናይ ከርስ አርወሕቱ ጽበጥ

ፍንቲት ጠቢዐት ወመውህበት
ክልቀት ሰራይር በሐር ተ። እሊ
ናይ አትጻራይ ጬወት ቅደድ
ሰራይር በሐር፡ እብ ለትወቀለት
ደረጀት ለልትነፈዕ እቡ ምንመ
ገብእ፡ ለናይ ምድር ሰራይርመ
ገሌ ምነ እብ ክልቀት ለተሀየበቱ
ሐዞት ክም ቡ ልትአመር። እለ
ጬወት እለ ለልአትጫሬ ናይ
ርሑ ቅደድ እግል ሰራይር ምድር

ጬወተ ሚዘነ ክም ልትዐቀብ
ለወዴ ቅደድ ቱ።
እለ ስፈት እለ ሐቴ ምነ

እግል ሚ አትሐዘዩ ለልብል ሰኣል
እግል ልምጸእ ጠቢዒ ቱ።
ልተላሌ…

ምን ሔለየት መንሰዕ ቤት ሸሐቀን ፍቅሪት ወድ ሰሮም
እግል እዛዝ ወድ ሕሻል ለቤለ ሕላየት እግል ንርኤ፦
ኢትወንን ወኢትከንፍ እዛዝ እለ ሐረቱ
ኢልተወን ኢሐምብጽ አምዕል እንዳይ ተ ፈርሐቱ
ፍ’ዱድ ሀይብ ምን ድጌ ጻርያት ጸሊም ቱ ጽብሐቱ
ኢበቅቅ መካናት ዘብጥ እብለ ጥርቀቱ
ወህር ጣላ ቱ ወድ ሕሻል ውሉድ እብለ ቅንጸቱ
መኩሩ ወኢሰምዕ ጽንፊት ላተ ዊደቱ
አነ ኩሩብ ወድ ሕኒት ኢረከብኮ ስነቱ
አዳም ዲብ ሕድ ልትዓደል ከም ሕድ ኢኮን ሰልሐቱ
ከም መርከብ ምስማሪ ኩሉ ኣክለት በርከቱ
ሓልቦም ቱ ቤለው ሰብ ምዱን ለአቶእወ ምጽአቱ
ሰብ ዳምክየት ወዕሹር ክል-ቤት ነስእ ሾበቱ
ቀሊል ቀናጽ ኢኮኒ ኢለልህበ ቃረቱ
ምን ሀረብነ ምን ኦቤ ከበቴነ እብ ገጹ
አፍጠኔነ ኢኮኒ ሳኪ “ድፈእ”ተ ማስለቱ
ውላድ በልዐ ሽራፉ ወዴዋን ወደ ‘ግል ዐዱ
ሰልሞ ወለት ነደሌ እግል ከንቴባይ ለአመቱ
ዝቢት ጎፍዬ ወጎፉ ኖሰ ተአምር አመቱ
ምስጢር ብነ ኢፈግል ወአግላብ ኖስኩም እት ረአሱ
ዐለት ለገሮበ ተፍተፍ ትወዴ ደመቱ
መቃርን ለሐወጅበ ብዘዕ ክምለ ልህለሀቱ።
አዜመ ምን ሐልየት መንሰዕ ቤት ሸሐቀን፡ መሐመድ ወድ
እዛዝ ለልትበሀል ሓልያይ እግል መንሰዕ ቤት-አብርሄ እት ለሐምድ
ለቤለ ሕላየት እግል ንርኤ፡
ፋርቅበ ወገተን በኑ ተርፈ ለመሓድር
ወድ ሐፈሮም ቱ ለሐዳሩ ጋሾታቱ ለአዳርር
በዐል ሕረጸን ቱ ገይስ እለን ወዳርን
አቤት ቤት ወድ ጀሃድ ተርፈ ምነ ለአሳቅር
‘ኢኣስሊቼ’ ምን ልብል ሽንጉል ስርዑ ሚ ናጅር
ክርብ ድሜ ቱ ወድ ሐዋይ ዓጅ ለክመት መናጥል
እት ልደየክ መጽአከ እንዶ ነዝዕ ገናድል
ጽዋሩ ሰይፍ ወዐገበ ስርጉይ ለእቡ ገናድል
እድሪስ ወፍካክ ካልኣይ ሚ ቦም ወሓግል
ክልኦት ውላድ ፍጎሃቶም ወክልኦት ውላድ መካዝን
እድሪስ ለዝብኢ በልዐቶ ከራይ ለጸርዕ ትመናክል
ትረሰዐናካቱ ወአብ ደልከ ምንከ ለሻምነ ሚ እንበድል።
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ረመዳን ታይብ

ሸባብ ዕልምት፡ ክሉ ትነፌዕ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እት ሰፍሐት
ሸባብ እግል በዐል መቅደረት ዝርአት ዓሰ
እት ከዛናት (ማይ ጥዑም) ወአሐምየቱ
እት ዓፍየት፡ እቅትሳድ ወብዕድ ለከስስ
አስእለት እንዴ ሀረሰት ምስል ሻብ ጣህር
መሐመድዑመር እምሕብርት ህሌት።
እትሊ ወክድ እሊ ምን ኩልየት ዕሉም
በሐር እብ መጃል አትፋረዮት ዓሰ እብ
ንቅጠት ውቅልት እብ ዲግሪ እንዴ ትደሐረ፡
ምስል መልህያሙ እት አቅሊም ጋሽ በርከ እንዴ
ትየመመ፡ እት አንሰሶት ርዝቅ ዓሰ ከዛናት አቅሊም ጋሽ በርከ እንዴ
ትፈረረ እተ ድዋር ለህለው ሸባብ ሕጉዛም፡ ርሖም እግል ልቅደሮ እግል
ሳምኖታት ለሄረረ ተአሂል ምነ ሀበው ሸባብ ዎሮት ዐለ። ሕናመ ዶሩ
እትሊ መጃል እሊ ምህመት ዐባይ እንዴ ሀብናሁ ምስሉ ወምስል ሽቅሉ
ለወዴናሀ መቃበለት ህሌት፡ ከእግል ዮም 1ይ ክፈለ እግል ንቀድም
እግልኩም ቱ።
ሰኣል፡ እሰልፍ ምስል ርሕከ
ምን ተአትኣምረነ?
እበ ተሀየቤኒ በክት ሐምድ፡
ስሜቼ ጣህር መሐመድዑመር
እድሪስ ልቡለ። እት ወግሬት ሻከ
ትወለድኮ እሊ እት መአንበት
ትስዒናት ቱ፡ ግራሁ እት አስማጥ
ምስል ዐጄ እንዴ ትከሬኮ እቱ
ናይ መአንብተይት ድራሰቼ ምን
1ይ አስክ 5ይ ፈስል እት
መድረሰት ጃኒ አተላሌኮ። ግራሁ
ለዐለ አፍሱል በሀለት ምን 6ይ11ይ ፈስል ህዬ እት ቦርዲን
አስማጥ አትመምክዉ ወምኑ ሳወ
ትከሬኮ።
ሰኣል፡ እት መድረሰት ከፎ
ዐልከ ወፍገሪት ማትሪከ ህዬ?
ወላሂ እት መድረሰት ፈዳብ
ዐልኮ፡ ምነ ሳልፋያም ለጀዋእዝ
ነስኦ። ግራሁመ ሳወ ክም ትከሬኮ
እበ ዐልኮ እቱ መጃል ዕሉም
ጠቢዒ ንቅጠት ሰኔት እንዴ
አምጸአኮ እት ኩልያት እግል እቴ
ህለ እግልዬ ለልብል ፈሀም እንዴ
ጸበጥኮ ሄርር ሰበት ዐልኮ፡ እተ ናይ
ሰነት ድራሰት 12 ፈስል ምንገብእ
ወማትሪክ ሰኒ ግስኮ፡ እት ኣክር
እብ 3.4 ፍገሪት ማትሪክ እት
ኩልየት ዕሉም በሐር ወቴክኖሎጂ
ተሓበርኮ።
ሰኣል፡ ሚ መጃል ነስአከ እተ
ኩልየት?
እተ ኩልየት ክም አቴኮ
ወሰነት ክም ደረስኮ ለእቡ እደሐር
መጃል እግል ሕሬ ሰበት ዐለ

እግልዬ፡ እት መጃል ሐርስ በሐር
(aqua-culture) አቴኮ። እሊ
መጃል እሊ ህዬ እብ ክሱስ እት
በሐር ለህለው ሕያያም ለገብእ
መራዐየት ወአትፋረዮት ለከምክም
መጃል ቱ፡ እምበል እሊመ ሰዐር
በሐር ክፋሉ ቱ።
ሰኣል፡ እብ ክሱስ ዓሰ ሚ
ትብለነ?
ዓሰ ዎሮት ምነ እት ማይ
ለነብሮ ርሕ ለቦም ሕያያ እት
ገብእ፡ እግል ወድአዳም ዑፉይ
ለገብአ ዒን ነብረ ለልትረከብ ምኑ
ጅንስ ሔዋን በሐር ቱ። ዝያድ
10% ፕሮቲን ዝያደትለ እት ስገ
ሔዋናት ብዕድ ለልትረከብ እቱ
እት ገብእ፡ ዓሰ ለእግል አዳም
ለልአትሐዜ 6 ለመአዛታት ክም
ሽቤሕ፡ ፕሮቲን፡ ቫይታሚን፡
መዓድን፡ ማይ፡ ወካርቦሃይድረይት
ለመልክ ቱ። ሰበት እሊ አዳም
በደል ብዞሕ ጅንስ ነበሪት እሊ
ለእግሉ ሰሜነ እግል ልርከቦ እቱ
ልትጀረሶ ወማል ብዞሕ ከስሮ፡ ዓሰ
ሌጠ እንዴ በልዐው እብ ሐቴ
ሙነት እግል ልርኮቡ ሰድዮም።
እምበል እሊመ ኦሜገ-3 ለቡ
ሰበት ገብአ አጀኒት እት ጠወሮት
ምኮም ክምሰልሁመ እግል ዐባዪ
ለነፍዕ እት ገብእ፡ እት ገሮብነ
ለኢረግእ ሽቤሕ ሰበት ቡ፡ ምን
ብዞሕ ሕማማት እብ ሽቤሕ
ለመጽእ ክም ከረ ሕማም ልብ
ወመደበእ አስራር ደም እብ ሽቤሕ
ምኑ እግል ንድሐን ለሰዴነ ጽበጥ

ለቡ ቱ ዓሰ።
ሰኣል፡ ፈርግ ፍንጌ እት በሐር
ወከዛናት ለህለ ዓሳታት ሚ ቱ?
ፈርግ ናዩ ለጬወት ተ። እት
በሐር ለህለ እት ማይ ጬወ ለቡ
ለነብር ቱ። እሊ ጅንስ ዓሰ እሊ
እት ድዋሩ ክስሔ ህለ ምንገብእ
እግል ልክሀሉ ለኢቀድር ቱ።
ለእት ከዛናት ለነብር ዓሳታት
ወእቱ ለልትፋሬ፡ እሊ ዓሳታት
እሊ ህዬ መቅደረት ወከሀላት
ሓለት ጀው ወጽበጥ ጬወ ለአለቡ
ድዋር እቱ ለልትፋሬ። ማይ ርሶሕ
ወመርግ ለቡ ድዋራት እንዴ ከሀለ
እግል ልንበር ለቀድር ቱ። እሊ
ህዬ ሕዲነ ማይ ወሕዲነ ኦክስጅን
ክምሰልሁመ ርስሐት ለልክህል
ቱ። እሊ ጅንስ ዓሰ እሊ እምበል
በረድ እንዴ ኢከርብ እግል ገሌ
ወክድ እግል ልጽነሕ ለቀድር
ጅንስ ዓሳቱ ምስለ ናይ ጬወ ዓሰ
ነአትጃግሩ እት ህሌነ።
ሰኣል፡ እብ መጃል ዓሳ
ለትደሐረው ሸባብ ከፎ ቶም?
ወላሂ ለኩልየት ምን ተአነብት
ብዝሓም ሸባብ እብሊ መጃል እሊ
ለትደሐረው ሰበት አፍሬት፡ ዮም
እብ ዕልብ ብርኩት እት ሽቅል
ፍሩራም ህለው። ለእብ ውዛረት
ዓሰ እንዴ ፈግረ እት ሽቅል ምን

ልውዕል ዝያድ 10 ሰነት ለወዳቱ።
እሊ እት ከዛናት ለገብአ ዝርአት
ዓሳታት ወአንሰሶት እግል እሊ
ሽቅል እሊ ለትየመመው ሰብ
መቅደረትለ መጃል ለገብአው
ሸባብ ካፍያም ቶም። መሰለን
አዜ ምስልነ እት አቅሊም ጋሽ
በርከ እብ ለትፈናተ መጃላት
ዓሰ ለትደሐረው ሸባብ ምስልዬ
ህለው። ክም ሰብ መቅደረት ነብረ
ዓሰ፡ ሓለት ዓፍየት ዓሰ ለልሐፍዞ
ወለሳሩ፡ ለልአትፋሩ ወብዕዳም
ሰብ መቅደረት ለከምከመ ሐሽም
ቱ እትሊ መጃል እሊ ፍሩራም
ለህሌነ።
ሰኣል፡ ሀደፍ ዝርአት ዓሳታት
እት ከዛናት ሚ ቱ?
ክምሰለ ልትአመር ማይ ሐቆ

ከርዐከ ሰለስ መንፈዐት እግል
ትርከብ ምኑ እንዴ ትበሀለ ልትዳሌ።
እለን ንቃጥ እለን ህዬ፡ ሐቴ
ማይ እግል ሲቶ ንዋይ ወአዳም፡
ክልኤ ማይ እግል መሻርዕ ሐርስ
ወመሳንዕ፡ ወለሳልሰይት ንቅጠት
ህዬ አትፋረዮት እት ከብድ
ማይ ለነብር ሔዋናት ወምኑ
መትነፍዖት ቱ። አዜ ለሳልሰይት
ንቅጠት እበ ነሀድግ ሰበት ህሌነ፡
ክምሰለ ውዛረት ሐርስ ለትሐብሩ
ለምጅተመዕ ለምን በሐር እንዴ
ሬመ ለልትረከብ ምን ድዋሩ ዓሰ
እንዴ ትመወነ፡ እብለ ነብረ ዑፊት
ወእብላመ እግለ ሽቅል ለአለቦም
ሸባብ በክት ሽቅል እንዴ ረክበው
እተይ እግል ልርከቦ፡ ወርሖም

ህለው፡ እሊ ህዬ ፖሊካልቸር ቱ፡
ለትፈናተ ጅንስ ዓሳታት እት ዎሮ
ከዛን አፍረዮ ሰበት ገብአ። እሎም
ዓሳታት እሎም ህዬ ለትፈናተ
አስዕር ወሐሸራት ለበልዖ ቶም።
ጽበጥ ማይ ካፊ ወሓልፍ ቱ።
እትሊ ከዛናት አቅሊም ጋሽ በርከ
ለህለ ማይ ክም ከረ ከዛናት ገርሰት፡
ፋንኮ ከርከበት ወብዕድ። ምናተ
ክልዶል ዓሳታት እት ብዝሔ ማይ
ሌጠ እንዴ ኢገብኦ ለልተንከቦ
እንተ ተሐዝዩ ወተአትዳልዩ
ለህሌከ አስሉብ እቱ ለተንከባቱ፡
እንታመ እብ ቅድረትከ ሕድድት
ክሉ እት ተአትዳሌ እግሉ በሀለት
ነብረ፡ ኦክስጅን ወብዕድ እንዴ
ወዴከ እት ባስካት ማይ እግል

እግል ልቅደሮ ለአመመ ሽቅል ቱ
እሊ እቱ ፍሩራም ለህሌነ።
ሰኣል፡ ጽበጥ ማይነ ወዓሳነ
ሚ መስል ህለ?
ክሉ እብ በሐስ ለትዳለ ሽቅል
ሰበት ገብአ ፍገሪት ሰኔት እግል
ልሀብ ቃድር ህለ። እግልሚ ቀደም
እለ ክም ትዘርአ እብ ትሉሉይ
መራቀበት እት ገብእ እግሉ
ሓለትለ ዓሰ ምስል ብዝሔሁ
ፍገሪት ሰኔት ሰበት ረክበው
ምኑ፡ እት ብዕደት ምዕራፍ እግል
ልትዐደው ቀድረው።
እግል መሰል እትሊ ከዛናት
እሊ ዝሩእ ለህለ ወእት ሓለት ሰኔት
ለልትረከብ ጅንስ ዓሳታት ካት
ፊሽ (አቡ ሸነብ)፡ ቲላፕየ፡ ካርፕ
ወላብዮ ለልትበሀል ጅንስ ዓሳታት

ተአትፋርዩ ትቀድር።
አዜ እትሊ ከዛናት እሊ ለህለ
ዓሳታት ለደሀረ ከባደቱ ሐድ
ሰር ኪሎ ግራም ለገብእ ዓሰ
ራክባም ህሌነ፡ ወለትወቀለ ህዬ
8 ኪሎ ግራም እት ገብእ፡ እተ
ሐቴ ተርቀሾትለ ሸበከት ዝያድ
3 ሽዋል ለገብእ ዓሳታት እግል
ንአፍግር ቀደርነ።
ጽበጥ ማይ ወለህለ ከዛናት
ምኑ ገሌ ዶል እንርኤ ገርሰት
60 ምልዮን ሜትሪክ መረበዕ እት
ገብእ፡ እምሐጀር 30 ምልዮን
ሜትሪክ መረበዕ፡ ፋንኮ ወፊስኮ
ህዬ ዝያድ 10 ምልዮን ሜትሪክ
መረበዕ ቱ፡ ሰበት እሊ ጽበጥ ማይ
ካፊ ቱ።
ልተላሌ …

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ሐያትከ ለሔሰት ለወድየ ነሳዬሕ!!
ለውሕረት ድግለሊት
እት ወቅት ሰኒ ቅዱም
ሐቴ እሲት ድግለሊት እት
ድጌሀ እት ቤተ እብ በይነ
ትነብር ዐለት። ለእሲት ምን
ቅያስ ወለዐል ውሕረት ዐለት
ልትበሀል። ከጋሻይ አውመ
ነፈር እግል ልጋንሐ ለመጽእ
ዶል ትርኤ፡ ምነ ረቢ ሀበያተ
እግል ኢተሐርቡ እንዴ ትቤ
እተ ቤተ ተአቴ ወባበ ትደብእ
እተ ነብረት።
ሐቴ ምዕል ዎሮት ሔልፋይ
ገበይ ላቱ እናስ ድግለል እበ
አፍያተ ሐልፈ፡ ከለእሲት ክም
ርኤቱ እትለ ቤተ እግል ትእቴ
ክም ትበገሰት፡ ለእናስ ህዬ እንዴ
በድረየ ሰላም ዐሌኩም ቤለየ።
ለእሲት ህዬ ዐሌኩም ወሰላም
እንዴ ትቤ ሚ ሐዜከ? ቴለቱ።
ለእናስ ድግለል ምስል ነፍሱ
እት ልተራቀም፡ “አላሁ የዕለም
ውሕረት ተ መስለኒ፡ ወላመ ገጸ
ጋሻይ ክም ኢትፈቴ ለአሽር ሀለ፡
ወሐቴ ሓግለት ወጤምዓይት
ክምታመ ባይን እተ ሀለ፡
ከደሐን እግል አርእያቱ” ቤለ።
ከእንዴ አትለ እግለ እሲት
ክምእነ ቤለየ፣ “ወለት ሰብ አነ
ሔልፋይ ገበይ አነ፡ ወአዜ ምን
ሴፈ ለዐለት እግልዬ ክልስት
ምንዬ ህሌት፡ ከገሌ ሕበዘቲት
ልብዬ ለእበልስ እበ ሚ ትረክቢ
እግልዬ?” ትሰአለየ። መደት
ሐቆ
ሐመጥመጠት
እንዴ
ጌሰት ሕበዘት ናሽፈት ወምን
ክትርመ ነሻፈተ ዶል ተምትመ
ለትትፈርፈር እበ መጽአቱ።
ለእናስ አዜመ ምስል ነፍሱ
እት ልትሃጌ፣ ነፍስዬ ትብለኒቱ
ለዐለት አማናቱ፡ ከደሐንቱ
እግል አርእያ ቱ ቤለ። ከህተ
እት ሰምዑ፣ “እለ ሕበዘት
ተወክመ አለበ ሰኒ ሰኔት ተ፡
ምናተ አነ እለ ድግለሊት እሲት

እበን እንዴ አብሸለት እት
ለትትበለዕ ነብረ ለትበድል እበ
ገበይ ወዐለምክወ ዐልኮ” ቤለ።
ለእሲት እለ ህግያለ ድግለል
እናስ ክም ሰምዐት ሻፍገት
እት እንተ እንዴ አቅበለቱ፣ ሚ
ትቤ ወድ ሰብ ቴለቱ። ለእናስ
ድግለል፡ ኢፋልዬ ሓ…ሐቴመ
እለ ብህል ህሌኮ አለቡ ቤለየ።
ለድግለሊት ህዬ፡ ሐሰብከ እለ
ለእለ ትቤ ሂገ ምን ሐዲስ ድገመ
እግልዬ ቴለቱ። ከክምእነ ቤለየ፣
“እንቆቅሖ ወዝብደት ወሕበዘት
አዜ ሽቂት ወመቅሎ እቦም
ምን ትመጽኢኒ፡ እበን ምስል
እንቆቅሖ እንዴ አብሸልክዩ
እት ለትትበለዕ ነብረ እብ ከፎ
ክም ትበዲሉ ወዐለምኮኪ ዐልኮ
ቤለየ። ለእሲት እት ትስዔ አስክለ
ቤተ እንዴ ጌሰት ለእሎም ቤለ
ጋራት ክሎም እንዴ ጸብጠቶም
አቅበለቱ። ለእናስ እግለ ሕጥሕጥ
ምስለ እንቆቆሖ እንዴ ቀለዩ
ልሽቅሉ ክም አክለሰ፡ እት በሌዕ
ወክለ ሕጽሕጸት ረክበ እቱተ
ነሰአ ወለክፈ ዐለ። ከዲብለ ጢሾ
ገሌ እንቆቆሖ ምስለ ሕጽሕጽ
ሐድገ። ከአስክለ እሲት እንዴ
አቅመተ አፎ ኢትበልዒ አርሕቢ
ቤለየ።
ለእሲት ሻፍገት እት እንተ
ለጢሾ ምነ እዴሁ እንዴ
ተአልበጠተ፡ እተ ዶለ ሐቴ
ሕጽሕጸት እንዴ ሐሬት ትትበለዕ
መኢትትበለዕ እግል ተአክድ
እተ አፉሀ ለክፈተ። ከዶል ለእለ
ነክሸታተ ለሐቴ ኒበተ ለእተ
አፍሀ ታርፈት እግለ ዐለት እለ
ሰብረት ምነ። እተ ዶል ለሀ
ውሕረት እብ ግብአተ ብዞሕ
ተዐሰት። ለእናስ ድግለል ህዬ
ጠመዕ ሰኒ ክም ኢኮን ነሲሐት
ወምክር እንዴ ሀበየ ሐድገየ
ከገበዩ አተላለ።

በሀል
እሙራም

-ክልነ ቅብላትለ “ወድ መድረሰት ወለ ዐቅሉ ድዒፍመ
ልግብእ እንዴ ኢኮን፡ እት ማርሒት መኪነት ህቱ ምነ ሰኒ ዓቅል
ላቱ መካኒክ ለሐይስ” ለትብል ፍከረት እግል ንብጠር ብዲብነ።
(ጆርጅ ኦዌል)
- አነ ምን ህያብ በክት እግለ ኢለአስትህሉ ሰበት በጠርኮ ዲብ
ኬር ሌጠ ህሌኮ፡ እሊ ህዬ አነ ክሉ ለአዳም እግል አርዴ ብእቼ
ለትብል ፍክረት እተ ሰበት ዐቤኮቱ፡ ወብዝሓም እብ
ክሱስዬ ለልቡሉ ጋራት ህዬ ብዞሕመ ለሀመኒ
ኢኮን። (አልባትቺኖ)

ዝበድ
ዘዖታት
• እት ቀበቼ እብ እልሃም ሸዐርኮ ምን ገብእ፡ ተማም እዝን
እከሬ እሉ ወአተንስዩ እግል ልሕለፍ ገበይ አርሔ
እሉ ወእት ቀበቱ እነበር።

ክልነ እብ ተየልል መሪር
ነሐልፍ፡ ወእተ ክምሰልሁ
ብዕድ
ጥዑም
ወፈርሐት
ለትመለአ ተየልልመ ሀለ፡
ለእኩይ
ተየልል
እባመ
ተአወልጥ ምኑ አለቡ፡ በህለት
ክመ እለ ልትበሀል “ሐቴ ምዕል
እግልካተ ወለሐቴ እትከ።”
ሰበት ቱ፡ ምናተ ለጋር መሻገት
ምን እለ እዲነ ዶል ገብእ፡
ብዞሕ ለትዓቀደ ገብእ። እት
ክምእነ መስል ተየልል እንተ
እሊ ለእዲናከ ቦጀል ወዴ እትከ
ለሀለ ጋር እተ ዶልከ እንዴ
ትባልሐከ እግል ቲሪም ምኑ
ለአትሐዜከ። ለከፍአ ተየልል
ዲብ እለ ዲነ እግል ልዋጅሀከ
ለቀድር እንተ አረይ ሰኒ!
ዶል ትገብእ ቱ። እብ ቀሊል
ጋራት ዲብ መሻገት ወአሰፍ
ለልትባለስ አረይ፡ ሐቴ ሰንዐት
ሌጠ እግል ትፍቀድ ብዲብከ፡
በህለት ፈረሐት እግል ሕድ
ክመ እተ ውልዋል እት ክሉ
ድዋራትነ ትትረከብ። ምናተ
ምስለ እብ ከፎ ልትዓመሎ
ለለአምሮ ሑዳም ቶም። ከእለ
ምስምሰ እላተ እሊ መውዱዕ
እሊ እግል ነሀርስ ለደረከተነ።
ከገሌ እግል እዲናከ እትለ
ሔሰት እግል ልበድለ ለቀድረ
ጋራት ዶል እንርኤ፦
• ሐዲስ ጋር አውቄ
ለገብአ
ተቅዪር
እብ
ከጥወት ንኢሽ ቱ ለለአነብት፡
ምነ ቀደም እለ ትወድዮም
ለዐልከ ጋራት ለልትፈንቴ
ሐዲስ ጋር ውዴ፡ ከእሊ አዜ
ትወድዩ ለህሌካ ሐዲስ ጋር፡
ላዝም ኢኮን ዐቢ ወምህም
እግል ልግበእ። ለጋር ኑኡሻይ
እግል ልግበእመ ቀድር፡ ምናተ
እት ሐያትከ ብዞሕ ተቅዪር
ለለአመጽእ፡
ወምን
እለ
ቅራድ ጋብአት እትከ ለህሌት
መሻገት እግል ለአተባሬካመ
ቀድር! ኒበል እንዴ ቀነጽከ
ለዲበ ትሰክብ ቁርፈት ረትብ
ወአትጋርመ፡ አውመ አስክ
መድረሰት አውመ ሽቅል
ለትገይስ እበ ገበይ እግል
ትበድል ትቀድር፡ ወብዕድ
እሎም መስሎ ቀሊላም ላቶም
ጋራት እግል ልግብኦ ቀድሮ።
• ፋቴሕ ግበእ
ምነ ሐያት ለመሕበራይት
ኢተአሪም! ዲብ ዎሮት ወቅት
መሕበራይ
ወክሱት(ፋቴሕ)
ግበእ፡ ምናተ ሕዱድ ለሀሌ
እግልከ! መትከሳት ሰኒ ሙህም
ቱ። ኢነበርካሁ ምን ገብእ
ለተእሲሩ እግል ትሽዐር እቡ
ኢኮን። ሐቴ ምዕል ምስል
ዐባዪ እንዴ ትገሴከ፡ እበ ህቶም
ለፈትዉ ሀገጊት አትሀጃጅኮም
ወትደአል ምስሎም። አውመ
ህዬ ምስል ነኣይሽ አጀኒት
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እንዴ ትገሴከ እብ ቀሊል
ጋራት እግል ተአትሀምጎም
ወተአፍርሖም ጀራርብ።
• ደለ እለ ትወዴ ሕሳብከ
ውዴ እለ
እንተ
ሸንሀት
ክሎም
ውላድ አደሚ እግል ቲዴ
ለትጀብረከ ሐቴመ አለብከ!
እሊ ምስተሒል ቱ። ከምሰልሁ
እግል ቲዴ ዶል ጃረብከ ህዬ፡
እዲናከ ክሉ ረአሰ ለዘት እግል
ትርከብ እተ ኢኮን፡ ሐት ሐቴ
ዶል - ኢፋል - በል!
• ምስል
ነፈር
ጋና
ተሃጀክ
እለ ሰኒ ቀላል ላተ ከጥወት
ተ፡ ምናተ ዐጃይብ ላቱ ተእሲር
በ። ምን ኣመረ ምስል ነፍስከ
እት ትትሃጀክ፣ እሎም ክል
ምዕል ለእትሃጀክ ምስሎም
አንፋር
መሸግኮ
ምኖም
ትብልመ ተሀሌ ትገብእ! ለእተ
ሀሌከ ሀሌ፡ ምስል ዎሮት ጋነ
ላቱ ነፈር ተሃጀክ ንብለከ።
እሊ ነፈር እሊ ዲብ “ዌብ

ሳይት” እግል ልግበእ ቀድር?
ዲብ ኦቶቡስ እግል ልግበእ
ቀድር ወዲብ ክልየት... እሊ
ጋር እሊ ቀይድከ እግል
ልፍተሕ ወእግል ለሐርረከ
ቀድር፡ ወምን ኣመረ ምስል
እሊ
ነፈር
እሊ
ሓዳስ
መስንዮት መዕላቀት እግል
ተአስስ ትቀድር! ከለፍክረት
ሰኔት ኢትመስለከ?!
• ቀዳሚት ትረሰዕ
ክሉ
ቀዳሚቱ
እግል
ልትረሰዕ
ጀራርብ
ገብእ፡
ምስምሳሁ ህዬ እለ ቀዳሚት እለ
እተ መከማትተ ለለአትአስፍ
ወለአመጽጽ
ፊቃዶታት
ራፍዐት ሰበት ትገብእ ቱ፡
ምናተ
እለ
ለተአመጽጽ
ቀዳሚት እግል ትትረሰዕ ብዞሕ
መታክል እግል ልዋጅሀካመ
ቀደር። ክም ፈርሀት ምን
ሓሪት ወነስእ ቀራር ለመስሎ..
ከእሊ ክቱብ እለን መታክል
እለን እግል ትትዐዴ ብዞሕ
ሰዴከ ገብእ።

መዕሉመት

ስምዒታቶም እግል ኢልትፈረግ ብዞሕ ሕሳብ ለወዱ አንፋር፡
ለአማን ህቶም እብ ክሱስ ብዕዳም ብዞሕ ለልትአየሶ አንፋር ቶም።

ተበሰም

• ዎሮት ደረሳይ
እት
ወረገት
እምትሓኑ
ክምእነ
እት ልብል ከትበ፣
“ትም ሰበት እቤ፡
አነ ጃህል አነ በህለት
ኢኮን፡ ምናተ እተ ባካቼ
ለሀለ ተየልል ሂገ ሰበት
ኢለአስታህል ቱ።” ሐቆ
እለ ለፍገሪትለ እምትሓኑ
እግል ልርኤ ጌሰ፡ ከእተ
ቀደምለ ስሙ እሊ ተሌ ክቱብ
ጸንሐዩ፣
“እትለ እምትሓን ሰበት ተረፍከ እንተ ፈሸልከ
በህለት ኢኮን፡ ምናተ ለደአልከ ላተ አጀል
ሌጠ አክረሜከ”።

ጠዓሞ
•

ዎሮት ጀኔታይ ጀልበት ሸቀ፡ ወእተ መራት እት ልተልሄ
እበ ሐቆ መደት እተ መራት ተርቀት ምኑ። ለጀነ እለ ጀልበቱ
ክም ተርቀት ብዞሕ ተአሰፈ፡ ሐቴ ምዕል ሱግ ዶል ትከረ ለጀልበቱ
ዲቡ እግል ዝቤ ክሪት እት እንተ ጸንሐቱ። እግለ ለአዘብየ ለዐለ
ነፈር እግል ልብለሰ እቱ ትሰእለዩ። ህቱ ህዬ ለተበነ እንዴ ይሀብከኒ
ቤለዩ ወአበ እሉ። ለጀነ እት ሽቅል ትፈረረ ወአስክለ ተበነ ለአክብ
ከድመ፡ ወእት ደንጎበ እተ ሱግ እንዴ ጌሰ እግለ ጀልበቱ ትዛበየ።
ከዶል ለእለ አስተለማያተ ሰኒ ፈርሐ ወሐበን ትሰምዐዩ ከክምእነ
ቤለ፡ “እንቲ ፍቲት ጀልበቼ፡ እንቲ ክልኤ ዶል እግልዬ ገብአኪ፡ ሐቴ
ዶል ኖሼ ሰበት ሸቄኮኪ፡ ወለካልኣይት ዶል ህዬ ሰበት ትዛቤኮኪቱ”
ቤለየ ልትበሀል።
አርቡዕ 30 ጀንዋሪ 2019

ገጽ
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ን ወዓዳት

ፈ

መሐመድ ዳፍላ

ምን
ደያሪዬ

አዳወሮት ሽዕር
ገረት አፍካር
ሐዝለ ገሮብ አስክ ለዐል ዐቦረገ
ሀንደጎት ልብ እግል ትንፋስ አሸፈገ
አፍ ከልማት ለአፍግር መትንፋስ ልስሐብ ደያገ
ለመ እብ ሒለት ለፈግረ ከልማት ኢትፈረገ
ሚ እብል ህሌኮ ከልማቼ አፎ ክእነ ትበረተገ?

ዳያሪ አው አምዕላይ ስጅል ሓያት ሰኒ ወአማን ኔፍዓይ ቱ።
እግል አምዕላይ ሽዑርከ ወለሳድፌከ ሓጃት እብ ሐት-ሐቴ እግል
ትወስቁ ሰበት ሰዴ። ለበዝሐው ዕዉታም ወመሰል ሰኔት ላቶም አንፋር
ወለፍ ጽብጠት ዳያሪ ቦም። እተ ክምሰልሁመ ዳያሪ ለጸብጦ ኬትበት
ክቱቦም ፍቱይ ወኔብራይ ቱ ። ከ ናስር አሕመድ ምን ደቀምሐሬ
ትንከር አፍካር ላቱ ዳያሪ ከፎቱ እት ልብል እብ ተለፉን ስኡልነ ሰበት
ሀለ፡ ለበሊስ እሊ ለተሌ ዳያሪ ክም ቀርአከ እግል ትርከቡቱ እንብሉ፡
ክምሰል እሊ ሰኣል ቀደም አዜመ እብ ሳልሕ እድሪስ ምን ከረን
ቅዱም ክም ዐለ በሊሱ ካትባም እግሉ ክም ዐልነ ለልትፈቀድቱ። እሊ
ለተሌ ዳያሪ፡ ሽብህ ትንከር አፍካር (stream of concsciousness)
ቱ።

ኖሱ ሚቱ ለእሉ እከትብ ህሌኮ
ወሚ ገብአኮ እብል ህሌኮ
ፈን አርአዮት እንዲ ኢኮን አስአሎት ሚዶል ገብአ
መስኪናይ ፈን እምበል ንየቱ ትቃጨፈ
ዕላቀትቼ ወዕላቀት ፈን መተአማር አቤት
አነ እት በረ ሐዝዩ ወህቱ እት ቀበት ቤት
እደዬ ለሐናዴ ወነፍስ ተሀኬት
በደል እብ እገር ዐነቅር ተዐሮሬት

ትንከር አፍካር (stream of consciousness)

አዜመ ሚ እብል ህሌኮ እሙር እግልዬ ይሀለ
ለሐስለ ዲብዬ እዳግም እንዴ ዐልኮ ዶል አርእስዬ ትበደለ
አነ ከበድኮ ከፈን አስክዬ ደለለ መፍንጌ ፍንጌ ጋብእ ህሌኮ ደልደለ
ሐበት ዳሊ ይህሌኮ፡ እምበል ክታበት አስክ እለ ኢነት እለ
ኦ ለምስጢር አዜ በርህ እግልዬ ሀለ
አነ ወፈን ምስል ክም ህሌነ
ሕጋይ ክም አለብነ ምን ሕድ ለልሔጌነ
ፈን ሕርየትቱ ልሕረር ለለአቤነ
ፈን ሐጺብ አፍካርቱ ልትሐጸብ ለለሐዜነ
ፈን ቅራአት ሕድ ቱ ልቅረአነ ለደሌነ
ከያ ጀማዐ! እትሊ ክቱብ ከም ቅሽን ተአልበጥኮ
መተአላባጥ ዔብ ኢኮን አሰናይ ኢወደቅኮ
አዚም ቱ ለዔብ ትም ሐቴ ኢተአክየ
ትም ፈጅር ትከፌነ እግልሚ ዮም ነሐዝየ
እለ ትም እግል እቅለብቱ ለልብዬ ሀናደገ
እሊ እግል ኢበልቱ ለትንፋስዬ ደያገ
አፍካርዬ ላኪን ተሐረከ እንዲኢኮን ኢትበርተገ
ካልማትቼመ ትደገገ እንዲኢኮን ኢሀደግደገ
ሚ እብል ክም ህሌኮ አዜ ሰኒ ትፈረገ
አነ ወአናዬ ሐቴ ገብአነ
አነ፡ደሚርዬ ወልብዬ እት ሐቴ ገበይ ትራከብነ
አርእስ ክቱብነ ምንመ ሐባበርነ
አብረህነ እንዲኢኮን ኢፈናጠርነ
ሰበት እሊ ሕነ ሐቴ ገብእነ
ወዲብ ኢሐቴ ውሕደት ከለቅነ
Moደ

በሀል ላባም

“ሜዛን ወድ አዳም ምን ልትወለድ አስክ መይት፡ እበ እትለ ዐለም
ለለአፈርዩ ቱ ለልትቀየስ።”
ማሕሙድ ኣልዓቃድ
“ካፊ ወቅት አለብዬ ኢቲበል፡ ክሎም ለትዐወተው አንፋር ክእነ
ክምሰልከ 24 ሳዐት ሌጠ ዐለ እግሎም።።”
ጃክሶን ብራውን
“ በደል እብ ሐሰት አዳም ተአፈርሕ፡ አማን እንዴ ተሃጌከ ምን
ረብሾም ለሐይስ።”
ፓውሎ ኰሎ
“ እት ቀደም ሓግል እብ ክሱስ ርዝቅከ ኢትትሃጌ ወእት ቀደም
ሕሙም እብ ዓፍየትከ ኢትትመከሕ።”
ጋንዲ
“ለኖስከ እግል ትዕቀቡ ለይቀደርከ ምስጢር ብዕዳም እግል ልዕቆቡ
እግልከ ኢትትጸበር።”
ኦፕራ

ደያሪዬ

ቅርኦ
ወተዐጀቦ

ሐቴ
150ኪ.ግ
ለትትመዘን ወለት ሩስየ፡
እት መዲነት ሞስኮ ዲብ
አካን ዕፌ ሰርከስ ሔዋናት
ስድፈት ሰበት ወድቀት፡
እት ረአስለ ዕፌ ለአቀርብ
ለዐለ አልመ ወመደርቡ
ደረር ተአጀሬ እት ህሌት፡
ህተ ላቱ እምበል አዘ እንዴ
ቀንጸት ዕፌሀ አተላሌት።
እብሊ
ህዬ
ብዝሓም
አትሃጌት።
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ዕለት 6/1/2019 ሳዐት 3፡00 ናይ ላሊ አስመረ
ረቢ፡ ምን ምድር ለፈይሕ ሚ ከልቀ? እት እብል ዲመ እግል
ርሕዬ እሰአለ፡ ለለአተግንዕ በሊስ ላኪን አስክ አዜ ራክብ ይዐልኮ።
ዶል-ዶል ሰመ እብል ላኪን በሊስ ካፊ ክም ኢኮን ልትፈሀመኒ።
ለለአተግንዕ በሊስ ላኪን አዜ ርኩብ ሀለ ፡ ሚቱ ትበይ ዳያሪዬ?
ተማም! ምን ክሉ ለፈይሕ ሐንገልና ቱ። እብ ከፎ ክም ትብሊኒ አምር
እግልሚ እንቲ (ዳያሪዬ በሀለት ቱ) እምበል እስባት ክም ኢተአምኒ
ሰበት አምረኪ። ሐንገልነ ምን ክሉ መክሉቅ ለፈይሐ ሌጠ ለኢገብአ
ምን ክሉ ለሸፍገ ክምቱመ እት ገበዬ እግል አስእለኪ ሐዜ። ጥያረት
ርስዐ ኢተሀሌ ትበይ? ሰኒ ርስዐ ይህሌኮ፡ እግልሚ ጥያረት ፍገሪት
ሐንገልነ ሰበት ተ። ጥያረት ምን ቃረት እት ቃረት ሳዖታት እግል
ልንሰእ ምነ ቀድር፡ ሐንገልነ ላኪን ኩለ እድንየ እግል ልክለል ሰር
ካልኢት ኢነስእ ምኑ። እበ ገብእት ሐንገልነ ምንኩሉ ክም ፈይሕ
ወሸፍግ እብ ዕልም ለትአከደት አማንተ። ከእተ ትንከር አፍካርዬ እግል
ኣቴኪ። ለኢነት እብ ሐት-ሐቴ እግል እፍቀደ ከብድ እቼ ወእግል
እትረሰዓመ ለክምሰልሀ። ሳዐት2፡59 ናይ ላሊ ዐለት። ሰፈላል ለከልቀቱ
በዲ ስካብ ርሽመቱ በጽሐ፡ ክም ታኣምርታሁ ህዬ መትባላስ ወአሎባጥ
አብዘሕኮ። ቮዳፎን ለጅንሰ ሞባይል እት ሐንቴ መከደቼ ክም ዐለት
እግል እፍቀድ ወቅት ኢነስአ ምንዬ ሐንገል እት ሰዋኒ እደይ ሰበት
አዘዘ ሞባይል በርሀተ ሬክባይ ዕንታቼ እግል ተሐርክ ወቅት ኢነስአት።
ዕንታቼ እት ሻሸት ሞባልዬ ለዐለት ሱረት ሲሲ ትሻረበ፡ ለሱረት ላኪን
ምን ዝክርያት ወአትፋቃድ ፈታይቼ ላተ ሲሲ እንዴ ሐልፈት ብዞሕ
ሰኣላት አምጸት እቼ። አየ ሱረት እግለ ተምሳሉ ላተ ነፈር አው ሓጀት
እብ አማን ትወክል? ላእ፡ እግል መሰል እለ ሱረት -ሲሲ ተ እንዲኢኮን
ሲሲ ኢኮን። እብ ከፎ? ሲሲ ዶል ለካሜረት ትጨቀጠተ ለወዴተ
ሐረከት ገጽ እንዴ ኢኮን፡ ክሉ ሐረካተ እት ሱረት እግል እርከቡ ሰበት
ይእቀድር። እለ ቅራመቼ ለለአትሓውዝ ረአይ ለቡ ኦሾ ለልትበሀል
ኬትባይ፡ ምራየት አው ማይ ተምሳልነ እንዲኢኮን ርሕነ ኢለአርኡነ
ብህል ዐለ። ለንእሸቲት ርሕ አለበ ሱረት ሲሲ ላኪን አትስሐቀተኒ፡
አብኬተኒ፡ ለይአምሩ ኣሩድ አብጸሐተኒ፡ ምስለ ለሓለፍኩሁ ወቅት
ሻም እንዴ በልሰቱ እት ቀበቱ ክም ሐንብስ ወዴተኒ ወእት አርበዐ
ሳንየት ለኢተምም ወቀት ርሽማት ክሉ ሽዑርዬ አብጸሐተኒ። ምን
በዲርዬ ሐቆ እሰፍለለ ክምሰልሁ እገብእ። እደዬ እንዴ ኢልትፈሀሙ
እት አካን ጀዋባት አተ። ለሞባይል እብ ትምተም ሰበት ሸቄ ወቅት
ኢትነስእ። አነ ወሲሲ ለትባደልናሁ ጀዋባት እተ ሻሸት ወርሕ 14
ገብአ እግልዬ። ክም በዐል ሀይመት ቀርአኩሁ። ምን ክሉ ለጀዋባት
ላኪን እት ኦሮት ልብ ከሬኮ። ኣላ! ሲሲ ለለአከቱ ቱ። “ሻም ሚቱ?
እሎም ለኢለሐዝዉ መስኡልየት ልቡሉ፡ ለምስሉ ልተልሀው ህዬ ትልህየ
ልቡሉ፡ እሎም ለይአለቦም ቱ ሕልም ልቡሉ፡ አነ ላኪን እንታቱ እብል”
ልብል ለጀዋብ። እት ልብዬ ሽዑር ጋሻይ ትሰምዔኒ፡ እምብዕ ሕፍን
ምን ዕንታቼ ክም ውሒዝ ወሐዘት። ትንከር አፍካር ትንከር ዕንቤዕ
ክም ሰብብ እሙርቱ። ለእንቤዕ ላኪን ምን ነፈር እት ነፈር ትትፈንቴ።
ለኢነት ለከልቀተ እንብዕዬ ላኪን ናይ ሰፈላል ሲሲ ዐለት። እተ ጋላሪ
ለልብል መክዘን ስወር ሞባይልዬ እት አቀብል፡ ለይሐሰብኩሁ ሓድስ
ጀረ፡ ሞባይልዬ በጣርየት አትመመት። ለዶልዬ ሐረቅኮ ላኪን ቅስነተ
ሞባይል ነፍዐተኒ፡ እሊ እግል እክተብ በክት ሰበት ከልቀት እግልዬ።
ከሓይስ ናስር እሊ እት ለዐል ለቀርአካሁ ትንካር አፍካር ቱ።
በሀለት ትንከር አፍካር ሐቴ አርእስ እንዴ ጸብጠ እበ ለለአከልስ እንዴ
ኢገብእ፡ ለትፈናተ መጃላት እት ሕድ እት ለሐባልክ ወለለአፍህም
ቱ። እግል መሰል “The zahir” ለልብል እብ ወድ ብራዚል ላቱ
ፓውሎ ኬልሆ ለትከተበ ክታብ እግል ንንሰእ እንቀድር።
አርቡዕ 30 ጀንዋሪ 2019

ገጽ 10

ኣድም ሳሌሕ አብሐሪሽ

ዱር ጋቦን ተምም

ፈሪቅ ጅግረ ዐጀላት ኤረትርየ
ዲበ እት ጋቦን ገብእ ለአስመነ
ጅግረ ዱር አሚሰ-ቦንጎ አወላይ
ደረጀት እንዴ ጸብጠ አትመመዩ።
ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ ዲበ
ገብአ ጅግረ ቲማሞ፡ መትጃግረት
ሐቆ ናይ 140 ኪሎ ምትር ቶም
ምስል እት ልሄሮ ቶም አስክ ደንጎበ
ለበጽሐው። እተ ገብአ ናይ ቮላተ
ጅግረ ድቁብ ህዬ፡ ሎረንዞ ማንዚኒ
ምን ፈሪቅ ቫይታል ኮንሰፕት
አወላይ ልትዐወት እት ሀለ፡
ኣንድሬ ግሪፐል ካልኣይ ወዮሱፍ
ረጊጉ ሳልሳይ አተው።
ምን ኤረትርዪን መትጃግረት
ቢንያም ግርማይ ራብዓይ፡ ሄኖክ
ምሉእብርሃን ሳድስ፡ ዳንኤል
ተኽሌሃይማኖት 13ይ፡ መትከል
እዮብ 15ይ፡ ሲራክ ተስፎም 23ይ
ወኣሮን ደብረጼን ህዬ 36ይ ተርቲብ

ጸብጠው።
እብ ዓም ወቅት ጅግረ፡ ኒኮሎ
ቦኖፋዝዮ ምን ፈሪቅ ዳይሬክት
ኢነርጂ እብ 20፡39፡25 ስርጉል
ናይለ ጅግረ እት ነስእ፡ ምን
ኤረትርዪን መትጃግረት ህዬ እብ
26 ካልኢት ለደንገረ ሲራክ
ተስፎም ሓምሳይ፡ 28 ካልኢት
ለደንገረ መትከል ኢዮብ ሳድስ፡
34 ካልኢት ለደንገረ ዳንኤል
ተኽሌሃይማኖት
ታሴዕ፡
37
ካልኢት ለደንገረ ሄኖክ ምሉእ
ብርሃን ዓስራይ፡ 1ደቂቀት ወ5
ካልኢት ለትአከረ ኣሮን ደብረጼን
24ይ፡ 55 ደቂቀት ወ18 ካልኢት
እቡ ለሐልፈዉ ቢንያም ግርማይ
ህዬ 72 ተረት እንዴ ጸብጠው
ጅግራሆም አትመመው።
እሊ እብ እድንያይ መሕበር
ጅግረ ዐጀላት ናይ 2.1 ምቅያስ

ለልትሀየቡ ለዐበ ዱር አፍሪቀ፡
ወጠንያይ ፈሪቅ ዐጀላትነ ምን
ስስ መትባድረት ለአርበዕ ምስለ
ሰልፋያም 10 ሰበት አተው፡ ወእብ
ደረጀት ፈሪቅ እግለ ዐቢ ፈሪቅ
ዳይሬክት ኢነርጂ እብ 7 ካልኢት
ሰበት ሔሰዩ፡ አወላይ እንዴ ፈግረ
“ሐበን አፍሪቀ” ትሰመ።
እት ናይ ንቃጥ ጅግረ ወድ
ኢጣልየ ኒኮሎ ቦኖፋዝዮ ልትዐወት
እት ሀለ፡ ናይ መርሐለት ዐውቴ
ለሰጀለ ቢንያም ግርማይ ህዬ
ታስዓይ ፈግረ።
እት አድብር እተ ገብእ
ለዐለ ጅግረ ህዬ፡ ሲራክ ተስፎም
ሐየት ሰጋይድ እንዴ ትበሀለ
እት ኮር(ፖድዩም) ዐርገ። ምን
ነኣይሽ ሽባን ህዬ፡ ወድ ሩዋንደ
ዲዴር ሙንያንዘ ሰልፋይ እት
ፈግር፡ ደርቡ ሄኖክ ምሉእብርሃን
ካልኣይትለ ተረት ረክበ።

ሪያል ማድሪድ
ወበርሰሎነ ተዐወተው

ጅግራታት ላሊገ-ስፐይን ለሐልፈት ሰንበት ዐባይ እት ልተላሌ፡
ለገዛይፍ ፍረቅ በርሰሎነ ወሪያል ማድሪድ ዐውቴ ትሰርገው
ዲቡ።
በርሰሎነ ምን ሜዳኑ በረ ምስል ፈሪቅ ጂሮና እተ ወደየ ትልህየ፡
ኔልሶን ሰሜዶ ወልዮኔል ሜሲ እበ ኣተዎም ክልኦት ጎል 2፡0
ቀልበ። እብሊ ህዬ በርሰሎነ ለጻብጡ ዐለ ሕሳል ሜርሒት ሕጡጡ
ሀለ።
ሪያል ማድሪድመ አስክ አቅሊም ካታሎንየ እንዴ ሳፈረ ቅባል
እስፓንዮል እተ ወደየ ትልህየ፡ በንዚመ ወሴርጆ ራሞስ እብለ
ኣተዎም ክልኦት ጎል ሜርሒት ተአልበጠ። ማሌ-ለሀ ምን ናይ
ቻይነ ፈሪቅ SIPG ልዉ ኑይ ለአፈረመ ስፓንዮል፡ እት 25 ደቂቅ
ልዮ ባቢስቲስታኦ 2፡1 ለወድዩ ጎል ምንመ ኣተ እሉ፡ ሳዐት ለዕርፍ
ፈግሮ ዲበ እት ተምም ክም መጽአት ከሪም በንዚመ ሳልሳይ ጎል
እግል ርያል-ማድሪድ ሰበት ወሰከ፡ ለፍገሪት 3፡1 እግል ዕርፍ
ፈግረው።
ሐቆ ዕርፍ ጋሬዝ-በይል እግል ርያል-ማድሪድ እት 67 ደቂቀት
ራብዓይ ጎል ምን ኣተ እሉ፡ ወሮዛሌስ እግል ስፓንዮል 2ይ ጎል
ሰበት ወሰከ እሉ፡ ፍገሪት ትልህየ እብ ዐውቴ ርያል ማድሪድ 4፡
2 ተመት።

ፈሪቅ ደንደን ሀርመ ስነኑ ገብእ

ማሌ-ለህ እት ስታድዩም አስመረ ጅግረ ካስ ሀረሚት ፍረቅ ኮበሪት እግር አቅሊም ምግብ፡ ደንደን
እግል ቀይሕ-በሕሪ 1፡0 ቀልበዩ።
ዲብለ ሳዐት 3፡30 ለአንበተት ትልህየ፡ ፈሪቅ ቀይሕ-በሕሪ ሜርሒት ለልአትአልብጡ ጀርቤታት
ብዞሕ እብ መተልህያዩ ዐሊ ስሌማን ምንመ ወደ፡ እግል ልስለጥ እሉ ኢቀድረ። እተ ተለ ደቃይቅለ
ትልህየ ላኪን፡ ክልኢቶም ፍረቅ ሒለቶም ሕድ ከርዐት።
እተ አወላይ ሰር ትልህየ ፈሪቅ ደንደን እት 45ይት ደቂቀት ለወደወ ጀርቤ አዳም ምን መጋሲቱ
ለሀረሰት ምንመ ዐለት፡ ለጎል ላተ ኢትረከበ። ወእብሊ ክልኢቶም ፍረቅ በሕ-እብ-በሕ እግል ዕርፍ
ፈግረው።
ሐቆ ዕርፍ እተ ተሌት ትልህየ ሐረከት ሰኔት ትረኤት። እብ ፍንቱይ ደንደን እብ ትሉሉይ እት
አፍያት ቀይሕ-በሕሪ ለአምሆልል አምሰ። ምናተ ኩረት ዲብ ሸግዒት እንዴ ኢለሓብር 87 ደቂቀት
ታከ። መድሃኔ ስዩብ እበ ኣተዩ ጎል ህዬ ደንደን እግል በሐር ቀየሕ 1፡0 ተዐወተ።
እብሊ ዐውቴ እሊ ፈሪቅ ደንደን ካስ ሀረሚት አቅሊም ምግብ እግል ራቤዕ ዶሉ እግል ልንሰእ
ቀድረ። ምን እዴ መፈወድ ርያደት ወዓዳት ኤረትርየ ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ ካስ ነስአ።
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ተርቲብ ላ ሊጋ-ስፐይን እትለ ሳምን

አርቡዕ 30 ጀንዋሪ 2019

ገጽ 11

ሐሞድሪስ ወኣብሐሪሽ

ብትሮል ወመናፍዕቱ
ብትሮል ኦሮት ምን አርዛቅ
ጠቢዐት እት ገብእ፡ እግል ወድ
አዳም ምን ስኒን ቅዱም እንዴ
አንበተ እት መሳሌሕ ለወዕለ
እተይ ምድር ቱ። ብትሮል ምን
ምድር ይቡስ ወበሐር አልበዐት
እት እንቱ ልትሐፈር።
ብትሮል ክፋል ናይለ ኩሎም
ምን ሃይድሮጂን ወኦክስጂን
ለልትሸቀው
ሃይድሮካርቦናት
እት ገብእ፡ ክም ጠቢዐታይ ጋዝ፡
ኮል ወብትሮል ብዕድ ከምክም።
‘ፔትሮል’ ምን ህግየ ዩናን (ግሪክ)
ለትነስአት ከሊመት እት ገብእ፡
ዜድ-ብለቅ በሀለት ቱ።
ብትሮል እትሊ ወክድ ጎነ
አግደ ዔማት ጣቀት ገብእ እት
ሀለ፡ ጋዞሊን ቱ ለበዝሐ እህትማም
እግል ሐረከት መቶር ነፌዕ
ለሀለ። ምናተ ለብዕድ ከፈፍል
ብትሮልመ፡ ሐቴከ ናየ መንፈዐት
በ።
ብትሮል
እት
ተጠውር

እቅትሳድ
ድወል
ወጥውር
መናበረት፡
ለትወቀለ
ዶር
ለልተልሄ እተይ ጠቢዐት ቱ።
መካይን ነኣይሽ፡ ተናቢል ዐባዪ
ወጥያራት እቡ ንትጋዐዝ ለህሌነ፡
ብትሮል ምን ሀለ ሌጣቱ።

አርበዕ ጅንስ ብትሮል ህለው።
ሰኒ-ከፊፍ-ብትሮል ክም ናይ
ጥያራት (ጄት ኦይል)፡ ናፍተ፡
ለምበ፡ ኢተር ወጋዞሊን ለከምክም
እት ገብእ፡ አጊድ ለልሀፍፍ

ብትሮል ቱ። ብትሮል-ከፊፍ
ለእንብሉ ህዬ ክም ደረጀት 1 ወ2
ክምሰልሁመ ጋዞሊን ከምክም።
እሊ ደረጀት ሀፊፉ ምግባይት ተ
ወብዞሕመ ስሙም ኢኮን።
ምግባይ
ዝዩት
ብትሮል
ለእንብሎም ህዬ፡ መብዝሑ እት
አስዋግ ዐለም ለሀለ ለኢትጫረ
ብትሮል ሰምል። ለራብዓይ ጅንስ
ህዬ ኩሎም ደረጀት 3,4,4 ወ6
ዝዩት ብትሮል ለሸምል እት ገብእ፡
እት በሐር ምን ገብእ ወምድር
መሻክል ክስሔ ለልአመጽእ ቱ።
እት ፍንጌ በኣዊ ናይ ሐጻይን
ለንትነፈዕ እቡ ግሮሶ፡ ቅጥራን
(እግል ሽቃይ ጽርግየ ወመጣራት)፡
ሸሜዕ፡ ሻምቦታት፡ ቫዘሊን፡ ዜድ
ሕሳት፡ ቀለም-እስእን፡ ወብዕድ
ምን ብትሮል ልትዓሬ።
ብትሮል
እት
ተጥውር
ቴክኖሎጂ ምን ገብእ ወፈያሐት
መናፍዑ፡ ክምሰልሁመ ለዔማት
ጠጠውርነ ላተ ጣቀት ከህረበት
እት ሂበት እሉ ለልትዓደል
መዓድን
በታተን
ኢሀለ።
ላኪን መደረትመ ቡ። ድዋር
ለአከሴሕ፡ እት ዓፍየት ደረር
ሰበብ፡ ክምሰልሁመ ዓያኑ እንዴ
ነጽፈ እት ከደን እብ ሃሉ እግል
ልጠልቀናመ ቀድር።

መትከላስ
ብትሮም
ምን
ኩለ እዲነ ለአፍረሀዮም ዳርሳም
ወዑለመእ ህዬ፡ አዳም ብትሮል
ክም ትወሐ ምኑ እት ተልገ እግል
ኢልትከሬ፡ ብዕድ ክም ናይ ጸሓይ
ጣቀት ወናይ ውልዋል ወማይ
ጣቀት አምዋጅ ለአትቃምቶ
ወባስሮ ህለው።
እተይ ብትሮል ብዙሕ ቱ። ገሌ
ምኑ ህዬ፡ እት ዐረባት፡ ጥያራት
ወበዋቢር ለንትነፈዕ እቡ ዜድ
መዋሰላት፡ እግል ረኪብ ከህረበት
ወሐፋነት ለንትነፈዕ እቡ ዜድ
ሕዮ፡ አስፋልት ወዜድ ለበኮት
አግቡይ፡ እት ሽቃይ ቀመማት፡
ፕላስቲክ ወእት ክል ስነዕ ዐፍሽ
ለንትነፈዕ እቡ ዜድ፡ ለከምክም
ቱ።
ምነ
መናፍዕቱ
ለብዞሕ
እንዴ ትበገሰው፡ እግል ብትሮል
“ደሀብ-ጸሊም” ለትብል ስሜትመ
ለሀዩቡ። እሊ እት እዲነ ማጽእ
ለሀለ ተጠውር ብትሮል ለወልደዩ
ቱ ምን እንብልመ፡ ሐበት ሐሰት
አለበ። ምናተ እት ሀወእ ለጠልቁ
ካርቦን ዳይኦክሳድ ወእት ሕያያም
ለልአመጽአ መደረት፡ እግል
ብትሮል ክም “እኪት ዔማት
ጣቀት” ተአተብሉ።
• ጋዞሊን፡ እት ሐረከት መካይን
ነኣይሽ ለንትነፈዕ እቡ እት ገብእ፡
40% ምን እስትህላክ ኩሉ ብትሮል
ገብእ።
• ዜድ-ሕዮ (አብያትነ እግል
ነሓፍን ወነአብርህ ለንትነፈዕ እቡ)፡
ክምሰልሁመ ዜድ ዲዘል ለሸምል
እት ገብእ= 19%
• ብዕድ እተይ ብትሮል = 15%
• በንዚን ጥያራት (ሱፐር በንዚን) = 8%
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ህግያነ ነኣምር
ትግራይት ለትትከተብ እቡ ሕሩብ ክምለ ናይ ሕተ ትግርኛ እብ
ግእዝ ቱ። ሰበት እሊ ትግርኛ ለቀርእ፡ ትግራይት እግል ልቅረእመ ብዞሕ
ኢለአግ’ሙ። ምናተ እት ገሌ እግል ነአንተብህ እቱ ለብነ ነቀም ሰበት
ሀለ፡ ዝያደት መትሃግየት ትግራይት እግል ለአንተብሆ ዲቡ ወጅቦም።
ለኢልስሕብ በታተን ራብዓይ ኢኒደዩ። መሰለን፡
• አስመረ (ራትዐት) ----- ኣስመራ (ካጥየት)
• ከበሰ (ራትዐት) ------- ከበሳ (ካጥየት)
• ዐ’ለበ (ራትዐት) ------- ዓ’ለባ (ካጥየት)
እምበልሁመ እት ሓምስ ሐርፍ ክም (ሴ፡ ሌ፡ ሄ፡ ዌ፡ ቴ፡ ሜ፡ ኔ…)
ለመስሎ፡ ክምለ ናይ ትግርኛ እንዴ ኢገብእ፡ ክም እሊ ለተሌ ንትነፈዕ
እቡ፦
• ሴፈ = እት ገበይ ለእንበልዑ
• ሰፈ = ትምባክ ሐን ከንፈሩ አው ንሳሉ ሎሸ
• ሜለል = ዕንታትነ ለእንክሕል እቡ
• መለል = ፊአት ግያስ አርዌ
• ሀለሌ = ጅኔታይ ንኡሽ ለነአሰክብ እቱ ጅንስ መሀንጠል
• ኔኔ= ጅንስ ሔዋን ከደን
• ኔዳይ = ለነድድ
• መኬፍላይ = ለካፍል
• ምሔርባይ = ለልትሓረብ ፋርስ
• ኬደ = እብ እግሩ ጨቅጠ
• ኬወ = ሀደደ፡ ዑነት፡ ሽቅል ሕበር
• ኬትበት = አክትበት ለከትቦ ወእብ እተዩ ለልትናበሮ
• ሀመሌ = ሀሳይ
እትለ ብዕድ ሕሩፈን ትግሬ ወትግርኛ እተ ነቀም ሕድ መስለ ወእብሊ
እግል ንቅረአን ኢለሐይላነ። ከእበ ደረስከ ድረስ፡ ትግራይት ትፋጠንካሀ
ምን ገብእ፡ ለነቀመ አጊድ እግል ልምጸእ እግልከ ቀድር። ምናተ ዔማት
ለገብእ እግልከ እብ ትግራይት ለትከተበ ጀራይድ፡ መጀላት ወአክትበት
እግል ትቅረእ ብከ። ቀርአኩም ምን ገብእ ቱ ለነቀም ወቅራአት ትግራይት
አጊድ ለትለሙዱ።

ገሌ መዕሉማት ወሐቃይቁ
1, አረዊት ነሳፈት 121 ኪሎ ሜትር ራይም ለሀለ አንቀጥቀጢን ምድር
እግል ልሕሰሶ እቡ ቀድሮ።
2, ምን እዲነ ለሰርተው ክልኦት ሕማም ሌጣ ቶም፡ ጅድሪ (small pox)
ወግልሓይ (Rinderpest)።
3, ቺሮፎብየ ፈርሀት ምን ፈርሐት (happiness) ወለውቀት ቱ።
4, እት ዕምርከ ኩሉ ክልኦት ሖድ ሕማሴ እግል ልምለእ ለቀድር ምራቅ
ተአፈሬ።
5, ጥንገሀት ሐየት ምን 8 ኪሎሜተር እግል ትትሰመዕ ትቀድር።
6, ዎሮት በዐል ዐረብየት እንዴ ኢልርእየ፡ ሹም ንህብ እት ቀበትለ
ዐረብየቱ ወድቀት። ወዐረብየቱ እት ሰውግ ክም ጌሰ፡ 20 አልፍ ለገብእ
ዕሽል ንህብ እግል ክልኤ ምዕል ለገብእ ደርቡ እት ገብእ ወልትካረፉ
ከልአ። ለንህብ እብ ሰብ መቅደረት ንህብ ዶል ወርከወ፡ ምዕል ሓሪትመ
እተ ዕሽግት ለዐለት ዐረብየት ሀጅለት።
7, ድንሸት፡ ትፋሐት ወበስለት ኣንፍከ እንዴ ጸብጥከ ዶል ትበለዐን፡
ጠምጠመን ሐቴ ቱ። ሰበቡ ህዬ 80% ለዘት ጠምጠም እብ ጼነ ሰበት
እንደልያ ቱ።
• ፕሮፐይን ህዬ = 6%

እት እዲነ እብ ብትሮል
ለጽጉባት ዐስር ድወል
እለ ለተልያ ተን፦
1. ቬኒዝዌለ፡ 297 ቢልዮን በርሚል
ሐን አርድ ለሀለ ብትሮል በ።
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2. ስዑድየ፡ 267 ቢልዮን በርሚል
ሐን ምድር ክዙን ብትሮል በ።
3. ካናደ፡ 174 ቢልዮን በርሚል
ክዙን ብትሮል ትመልክ
4. ኢራን፡ 155 ቢልዮን በርሚል
ክዙን ብትሮል በ።
5. ዒራቅ፡ 142 ቢልዮን በርሚል
ምን ክዙብ ብትሮል በ።
6. ክዌት፡ 104 ቢልዮን በርሚል
ክዙን ብትሮል በ።
7. እማራት-ዐረብ፡ 97.8 ቢልዮን
በርሚል ክዙን ብትሮል በ።
8. ሩስየ፡ 80 ቢልዮን በርሚል
ክዙን ብትሮል
9. ሊብየ፡ 48.5 ቢልዮን በርሚል
ክዙን ብትሮል ሀለ እለ።
10. ናይጄርየ፡ 37 ቢልዮን በርሚል
ምን ክዙን ብትሮል ትመልክ።
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