ዐውል 2.00 ነቅፈ

አርቡዕ 31 ኦክቶበር 2018
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ኤረትርየ ዲብ ሙእተመር ተእሲስ ኮንፈደራልየት መሓብር ምህናት ሸቃለ ቀር-አፍሪቀ ትሻርክ

እብ አሚን ዓም አሰይድ
ተከስቴ ባይሬ ለልትመረሕ ውቁል
ወፍድ ኮንፍድራልየት ሸቃለ
ኤረትርየ፡ ምን ዮም 26 አስክ
27 ኦክቶበር ዲብ አዲስ አበበ
እተ ገብአ ሙእተመር ተአሲስ “
ኮምፍድራልየት ምሓብር ምህናት
ሸቃለ ቀር አፍሪቀ’ ሻረከ።
ሀደፍለ እብ እትሓድ ምሓብር
ሸቃለ
ኤረትርየ፡
ኢትዮጵየ፡
ሶማልየ፡ ጅቡቲ፡ ኬንየ፡ ኡጋንደ፡
ሱዳን ወግብለት ሱዳን ለተአሰሰት
ኮንፍድራልየት፡ እግል ሕቁቅ
ሸቃለ ናይ እለ መንጠቀት ዲብ
ትጻገግ፡ ናይ እቅትሳድ፡ ስያሰት፡
እጅትማዕየት ወዓዳት መሳልሖም
እግል ትወክል ወአተድምን ክምቱ
ዲበ መናሰበት ትሸርሐ።
እት ደንጎበ እተ ገብአ ሕርያን፡
አሚን ዓም ኮንፍድራልየት ሸቃለ
ኤረትርየ አሰይድ ተከስቴ ባይሬ

ርኢስ’ ኮንፍድራልየት ምሓብር
ምህናት ሸቃለ ቀር አፍሪቀ’
ርኢስ ኮንፍደሬሽን ምሓብር ሸቃለ
ኢትዮጵየ አሰይድ ካሳሁን ፎሎ
ህዬ አሚን ዓም እንዴ ገብአው
ተሐረው።
ርኢስ ‘ኮንፍድራልየት ምሓብር
ምህናት ሸቃለ ቀር አፍሪቀ
‘ አሰይድ ተከስቴ ባይሬ ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ ለእስስት ህሌት
ኮንፍድራልየት፡ ዲብ መትጻጋግ
ሕቁቅ ሸቃለ፡ እተ-ክምሰልሁመ
ዲብ አከዶት ሰላም ወመስኩበት
ናይ እለ መንጠቀት ዶር ምህም
ከም ለሀሌ እግለ ከም ደምን
ሸርሐ።
መክተበ መርዝከዚ ዲብ አዲስአበበ ላቱ” ኮንፍድራልየት ምሓብር
ምህናት ሸቃለ ቀር አፍሪቀ፡ ሸክል
እዳረተ፡ ርኢስ፡ ክልኦት ናይብ
ርኢስ ወአሚን ዓም ቱ።

እት ሳዋ ሰሚናር እግል አንፋር 32ይት ደውረት ልትሀየብ

ለትሳወ አብካት እግል ለሀሌ
ወዐዳለት እጅትማዕየት እግል
ትትመደድ፡ ተዐሊም አግደ ጽዋር
ሰበት ቱ፡ ሕኩመት ኤረትርየ
አውለውየት ናይ አውለውያት
እንዴ ሀበቱ ክስአት ረአስማል
ዐባይ ትወዴ እቱ ክም ህሌት፡
ዲብ ውዛረት ተዐሊም ሙዲር ዓም
ፈርዕ ተዐሊም ዓም አሰይድ ሙሳ
ሕሴን ናይብ ሸርሐ።
አሰይድ
ሙሳ፡
“ክስአት
ረአስማል ተዐሊም ዲብ ርቦዕ ዘበን
እት ኤረትርየ፡ ፍገሪተ ወተሐደያተ”
እበ ልብል አርእስ ዲብ ዮም 27
ኦክቶበር እግል አንፋር 32ይት
ደውረት ክድመት ወጠን ዲበ
ወደዩ ሰሚናር፡ ምን ድብር

ለትባልሐት ወዐዳለት እጅትማዕየት
ለትመደደት እተ ደውለት እግል
ትትበኔ፡ ዲበ ገብእ ግድለ፡ በቃዐቱ
ለዐቅበ ተዐሊም እበ ትሳዌት ገበይ
እግል መዋጥኒን ቀደሞት አሳሲ
ሰበት ቱ፡ መትሐሳር ዐቢ እንዴ
ትሀየበዩ ልትከደም ክም ጸንሐ
ወሀለ እንዴ አብርሀ፡ ደረሰ እሊ
በክት እብ ዋጅብ እንዴ ፈሀመው፡
ራክባሙ ለህለው በክት ተዐሊም
ወምህናት ዲብ መንፍዐቶም እግል
ለአውዑሉ እብ መትሰባል እግል
ልክደሞ ትፋነ።
“መቅደረት አዳምነ፡ ለአግደ
ወለዐበ ርዝቅናተ” እንዴ ቤለ
አሰይድ ሙሳ፡ እግል ግድለ
ቅብላት መትደንጋር ወቅዌት፡ ዲብ

መዋጥኒን ፈዛዐት ወመባደራት ኖስ
እግል ልትበኔ እብ መትሐሳር ዛይድ
ልትከደም እቱ ለጸንሐ ወሀለ ክምቱ
እንዴ ሸርሐ፡ ተዐሊም አሳሲ ሐቅ
ወድ አዳም ናይ መዋጥኒን ሰበት
ቱ፡ ክሎም መዋጥኒንነ መቅደረቶም
ክዝንት ወእት ክሉ መጃላት ለቦም
መቅድረት እበ ጠውሮ እቡ አብካት
እግል ለህሌ ለኢልትሐለል ጅህድ
ገብእ ክም ሀለ አብርሀ።
አህዳፍ በራምጅ ወብነ ወጠን
እግል ልትዐወት፡ ጥውርት ወእብ
እቅትሳድ ለትትጃገር ደውለት
እግል ንብኔ፡ አምር ውቁል ወናይ
ምህነት ወቴክኒክ ቅድረት ለመልክ
መዋጥን አፍረዮት ምህም ሰበት
ቱ፡ መአሰሳት ተዐሊም ውቁል
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እግል ልፍየሕ ወልትደቀብ ምነ
ሕኩመት መትሐሳር እንዴ ሀበት
ትከደም እቶም ለህሌት መጃላት
ክም ቱ አሰይድ ሙሳ እብ ፋዬሕ
አፍሀመ።
እት ሰነት
1991 ለትሳወ
መትመዳድ ለኢዐለ እግለን 528
መድረሰት፡ 245 አልፍ ደረሳይ
ልትሐደረ ከም ዐለየ፡ ሐቆ ሕርየት
ህዬ መትመዳድ ወመትሳዋይ
መአሰሳት ተዐሊም ዲብ ክሉ
ድዋራት ወጠን እግል ልትአከድ
እበ ገብአ ጅህድ፡ ብዝሔ ደረሰ
ዲብ 600 አልፍ ለዐቤ እት ሀለ፡
ብዝሔ መዳርስ ህዬ
250 ምእታይት ዐቦት እንዴ
ሰጀለ፡ 7 ናይ ቴክኒክ ወምህናት

እንዴ ትወሰከየ እቱ ዲብ 1937
ክም ትወቀለ ወሳይቅ ውዛረት
ተዐሊም ለአፍህም።
እተ መናሰበት፡ ቃእድ መርከዝ
ተድሪብ ክድመት ወጠን -ኮሎኔል
ደበሳይ ግዴ እተ አስምዐየ ከሊመት
ካቲመ፡ ደረሰ ዲብ መጋድዕት እንዴ
ኢልትሐሰሮ፡ ለቦም ቱ አብካት እብ
ዋጅብ እት መንፈዐቶም እግል
ለአውዕሎ እምበል ሕላሌ እግል
ልክደሞ አትፋቀደ።
ደረሰ እብ ጀሀቶም፡ ናይ
ቴክኖሎጂ ሐብሬ (IT) ከደማት
ዲብ ክሉ መዳርስ እግል ልብጻሕ
ወዲብ መድረሰት ዋርሳይ ይካኣሎ
ለልትየመሞ ሙደርሲን እብ ብዝሔ
ወኑዕየት እግል ሊዚዶ ትፋነው።
ገጽ

ውዘረእ ካርጅየት ኤረትርየ ወአቶብየ ምስል በዐል ሰልጠት ኢጣልየ ለአምሐብሮ

ወዘረእ ካርጅየት ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ አሰይድ ዑስማን
ሳልሕ ወዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ
ምስል ወዚር ካርጅየት ወእድንያይ
መዓወናት ኢጣልየ ኤንዞ ሞኣቬሮ
እንዴ አማሕበረው ሀድገው።
ለወዘራእ ዲብ ዮም 24 ኦክቶበር
ዲብ ሮመ እተ ገብአ፡ ካልኣይ ዋዕለ
መዓወነት አፍሪቀ--ኢጣልየ ዲበ
ሻረከው እተ ኢነት፡ ምስል ወዚር
ካርጅየት ወእድንያይ መዓወናት
ኢጣልየ
እንዴ
አማሕበረው፡
ኢጣልየ ዲብ አደቀቦት ስላም
ወምዓወነት ኤረትርየ ወኢትዮጵየ
እተክምሰልሁመ ዲብ መስኩበት
ሶማልየ ወክለ መንጠቀትነ እግል
ትቀድሙ ለትቀድር እበ ከስስ
ህድግ ፋይሕ ወደው።
እተ ልቃእ፡ ውዛራእ ካርጅየት
ኤረትርየ ወኢጣልየ፡
እብ
መነዘመት መጅልስ ቅራን እት
ኤረትርየ ቅሩር ለሀለ መኔዕ እግል
ልትረፋዕ ምህም ክምቱ ሸርሐው።
ወዚር ሞኣቬሮ እብ ተውሳክ፡
ኢጣልየ ምስለ ክልኤ ለደውለት
እበ ህሌት እለ ምስንዮት ዲብ

መባደራት ዐቦት እቅትሳድ ወዐቦት
ዳይመት ወሸራከት እግል ትትዓወን
መዳላየ አከደ።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ ወዚር
ዑስማን ዲብ ካልኣይ ዋዕለ
መዓወነት አፍሪቀ ወኢጣልየ ዲበ
አስምዐየ ከሊመት፡ ቀደም አርባዕ
ወሬሕ ኤረትርየ ወኢትዮጵየ እበ
መባደረተን እትፋቅየት ሰላም
እንዴ ፈረመየ፡ ለሐልፈ አዋይን
እንዴ ደብአየ፡ ዲብ ዕላቀተን
ምዕራፍ ሐዳስ ከም ከስተየ እንዴ
ሐበረ፡ ዲበ እንዴ ኢልትሐጨረ፡
ለትከሰረ አብካት አጊድ እግል
ልብለሰ፡ ዲብለ ትፈናተ መጃላት
ዐማር፡ ሸራከት ወመዓወነት እግል
ልክደመ እንዴ አተፈቀየ፡ ክልኦት
ለሸዐብ ለነፌዕ በራምጅ ወመሻርዕ
ሕበር እንዴ ኤተነየ እግል ፍዓልየቱ
ከድመ ክም ህለየ አፍሀመ።
ወዚር ዑስማን እንዴ አትለ፡
ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ
ምን
አተርዶት ዐላቀተን እንዴ ትዐደየ
እግል ሰላም ወሳዳይት ሕበር ናይ
ክለ ለመንጠቀት እግል ልሽቀየ
እበ ወደያሀ መፋሀመት፡ ሜርሐት

ሙጅተመዕ እት ሕጁባም ለቡቱ
ረአይ ለወጅህ አትፋዝዖት ገብእ

ሕጁባም እብ አምር ወምህነት እግል ልትቀደሞ፡ እተክምሰልሁመ እት
ሕጁባም ለጸንሐ ኢራትዕ ፈሀም እግል ልትበደል ለለአትናይት ወራ ት ኣት
ከም ትሰርገለ፡ መመቅረሓይ ሽቅል ማሕበር ሕጁባም ኤረትርየ አሰይድ ክፍሎም
ወልደገብርኤል ሐበረ።
ዲብ ዮም 26 ኦክቶበር ዲብ ዓዲ-ጓዕዳድ ዲበ ገብአ አትፋዝዖት፡ አሰይድ
ክፍሎም፡ ዲበ ሐልፈየ 22 ሰነት ዕምሩ፡ እብ ሰዳይት ሕኩመት ፡ ማዕየ ወሰብ
ሸርከት ለልትሐመድ ወራታት ከም ትሰርገለ አብርሀ።
ዲበ እጅትማዕ አትፋዝዖት፡ ማሕበር ሕጁባም ኤረትርየ ፡ ዲብ ሕጁባም
ለጸንሐ ኢራትዕ ፈሀም እት በደሎት፡ ሕጅባም ዲብለ ትፈናተ በራምጅ
ሙሽተርከት ወመፍርየት እግል ልግቡእ፡ ዲብ ተዐሊም፡ ዓፍየት ወብዕድ ለትሳወ
ከደማት እግል ልርከቦ ከድም። ክምሰልሁመ ሓለትእጅትማዕየት ወእቅትሳድ
አንፋር ማሕበር እግል ትስኔ ለሰዴ ተአሂል ከም ትነዘመ ሸርሐ።
ሙዲር ምዴርየት ጋለነፍሒ አሰይድ መሓሪ ዮውሃንስ፡ እብ ጀሀቱ፡
ሙጅተማዕ ዲብ ራዐዮት ምስኩናም እብ ዓመት ሕጁባም ህዬ እብ ፍንቲት
ዶሩ እግል ለዓቤ ትላከ።

ኤረትርየ፡ ኢትዮጵየ ወሶማልየ
ዲብ አስመረ እንዴ አማሕበረው፡
ሰልሲቶም
ዲብ
እትፋቅያት
ሽቅል ሕበር ከምሰል ፈረመው
ሐበረ። ወእለ በዳሪት እለ እግል
ክለ ለመንጠቀት ለትሸምል እግል

ትግባእ እንዴ ቀረረው፡ እብ ክለ
ሒለቶም ከም ሸቁ እንዴ አሸረ፡
ሸራከት ካርጅ ዓመተን ወሸራከት
ናይ እትለ መንጠቀትነ ዕላቀት ለበ
ኢጣልየ ምህም ክምተ አፍሀመ።
ርኢስ ውዘራእ ጀምሁርየት

ኢጣልየ ጁዜፔ ኮንቴ፡ ዲብ እሊ
ለሐልፈ ወክድ ቅሩብ ዲብ ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ ዝያረት ረስምየት
እንዴ ወደ ፡ ዲብ ናይ ክልኤ
ለጀሀት ወመንጠቀት ጋራት እብ
ፋይሕ ከም ሀድገ ልትአመር።

ወራታት ዲፕሎማስየት ገቢል
እት ክዌት፡ ዱበይ-እማራት
ወሽዌደን
ለነብሮ
ኤረትርዪን
ለትፈናተ ወራታት ዲፕሎማስየት
ገቢል ሰርገለው።
እብ አሳስለ በጽሐተነ ሐብሬ፡
መስኡል ቀድያት
ተንፊዝየት
ሰፋረት ኤረትርየ እት ክዌት
አሰይድ ሑመድ ያሕየ ሓሊ፡ ምስል
ናይብ ወዚር ሕስር ካርጅየት ዲብ
ቀድያት ፕሮቶኮል አሰይድ ዳሪ
ዐጅራን አልዐጅራን ዲብ ዮም 24
ኦክቶበር እተ ወደዩ ልቃእ ክልኤ
ለጀሀት እተ ከስስ ጋራት ሀድገ።
እተ ልቃእ፡ ዲብ አደቀቦት
ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት፡ ተጠውራት
ሰላም
ኤረትርየ
ወኢትዮጵየ
ወተአሲሩ እት መንጠቀት፡ ናይ
ሕበር አህምየት ለቦም ቀድያት፡
እት-ከምሰልሁመ አብካት ክስአት

ረአስማል ደውለት ክዌት ዲብ
ኤረትርየ ለረከዘ ህድግ ወደው።
እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ሰፊር
ኤረትርየ ዲብ እማራት አሰይድ
ዑስማን መሐመድ ዑመር ፡
እት መዲነት ዱበይ እግለ ነብሮ
መዋጥኒን፡ ዲብ ሓድረት ሓለት
ወጠን ወተጠውራት መንጠቀት
ለረከዘ ሰሚናር ወደ።
“ብጹሕ ለሀለ ተጠውራት ሰላም፡
ፍሬ መትሰባል ወስሙድ ሸዕብና
ቱ” እንዴ ቤለ ሰፊር ዑስማን፡ እሊ
እብ ዐማር ወመትቀዳም እግል
ልትረሸድ፡ ጅህድ ስቡል እበ
ሔሰት በቃዐት ወመቅሬሕ እግል
ለአተላሌ ክም ወጅብ አፍሀመ።
እብ ጀሀት ብዕደት፡ መትነዛም
ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ኤረትርየ ፈርዕ ሽዌደን፡ ዲብ ዮም

13 ወ14 ኦክቶበር ናይ ሰር ሰነት
ጌማም ሸቅሉ እት መዲነት ስካራ
ሰርገለ።
ዲበ ወካይል 11 ቅስም
ለሐድረየ እቱ እጅትማዕ፡ ተቅሪርለ
ትሰርገለ ወራታት እብ መጆብ
መካስቡ ወነዋቅሱ ትቀደመ።
ማሕበር ጎማት መስአለት አተላላይ
ወአውረሶት ናይለ መትነዛም ክምቱ
ትሸረሐ።
ርኢሰት ማሕበር
ወጠን
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ፈሬዕ
ሽዌደን አሰይደ ሳበ ተክሌ ዲበ
አስምዐተ ከሊመት፡ “ሄራር ማሕበር
ዲብ ቀበት ዐድ ወካርጅ” እብለ
ልብል አርእስ መሓደረት ከም
ሀበት ምነ አካን ለበጽሐተነ ሐብሬ
አፍሀመት።

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
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5ይ ወናይ ደንጎበ ክፈል
አማንቱ፡ እትለ መደት እለ
አንፋርለ
መጅሙዐት
እተ
ርእያይ ወራድኣይ ለአለቡ ጸሊም
ባዶብ እንዴ ተሐበዐው፡ አደሐ
እብ ሃባትለ ጸሓይ ሕፍን ዲብ
ልትጬፈው ወላሊ ዲብለ ብሩር
ጋድሞታት ወዐራይብ ዲብ
ልጀወሎ እት ሕንጎሰት አባይ
እንዴ ትወሸቀው እግለ ምን
አክልዬ ልብል ለዐለ ዌራይ ጄሽ
ዐዶ ሾከት መርግ ጋብኣም እቱ
ዐለው። ዲብ ክእነ ቴለል ፍንጌ
ሞት ወሐዮት እግል ተሐምስ
ለአዋይን አክል አዪ ክቡድ
ወስዱድ ክምቱ እሙርቱ። ላሊ
ዲብለ እትጅሁ ለኢልትአመር
በሐር ለመስል ወሸካኒ ለልውሕል
ጋድም አልቃም ዲብ ደፍኖ
ወአምዕል እብ ካቤት ጸሓይ
ዲብ ልትቀለው ብጉሳም እሉ
ለዐለው ዳይ ሰርግሎ ለዐለው
እቱ አውካድቱ። ምነ ሽቅሎም
ክም አቅበለው ምን ክትረትለ
ተዐብ ብዙሕ ሕድ ነቅሞ
ይዐለው። እት ክእነ አዋይን
እት እንቶምቱ አዜመ ጀህራይ
እንዴ ኢልትሐለል ምነ አንፋረ
መጅሙዐት ገሌ ጅማዐት እንዴ
ነዘመ ዲብ ጆን ሸአገው ከክእነ
ቤለዉ፡- “ጆን አሸነሀነ” ዲብ
ልብሎ ሰኣል ወጀሀው ዲቡ።
ጆን ዲብ ልሰሐቅ፡ “ትሸነሆ
ላኪን ለትገብእ ትሸነሆ ”
ቤለዮም። ይበቲት እግል ጀህራይ
እንዴ በድረ፡ “ሸንሀት ምንገብእ
ላታ ማያት ብሩዳት ወትሸነሀነ።
ምናተ ማያት ብሩዳት ምን አየ
ልምጸአ። አዜ ህዬ እሊ ቅሩብ
ፈልሐት ለሀለ ማይነ ሰኒ እንዴ
አፍለሐናሁ አፎ ሻሂታይ ሕፉን
ይእንወዴ?” ቤለ። ጀህራይመ
ለፍክረት ኖሱ እትብጉሰ ሰበት
ዐለ ሻፍግ ዲብ እንቱ፡ “በው እለ
ላታ ጆንመ ሸንሀቱተ ማሚ፡ ዮም
ላታ ለአቤ እግልነ ኢመስለኒ”
ዲብ ልብል እግለ ናይ ይበቲት
ሂገ ረሸደየ።
ጆን ላተ ዲብ እለ ሸንሀት እለ
ተሕፍዝ ዐለ እግሉ። ወእባሁ፡
“እለ ላተ ትገብእ ኢመስለኒ።
አሰልፍ ክሉ ለሐሸከትነ ኦሮ
ሐባይቱ ለብዲበ። ምን እሊ ለአኬ
ቴለል ሐቆ ሳደፌነ እግሉ ምን
እንተብድረ ሐይስ። አምበልሁመ
ዲብ እሊ ድዋራት እሊ ቶጭ
አቅረሐነ ምንገብእ አባይ ምን
ረዪም እንዴ ከሽፌነ እግል ልህሴ
ዲብናቱ” ቤለ ሃድእ ወራውግ
ዲብ እንቱ።
እሊ በሊስ እሊ ክምሰል
ሰምዐ ጀህራይ፡ “ያኪ ምን
እለ ተአኬ አምበል ሞት ሚ
ህሌት?” ዲብ ልብል በልሰ
እሉ። ይበቲትመ እብ እንክሩ፡
“አማኑቱ ጀህራይ አዜ በስ እሊ
ክርቢታይ ኖሼ እግል እወልዑቱ
ወቶጭ ክምሰል ኢልትረኤ ህዬ
ይበቲት ሀለ በስ እመን ወድመን
እለ መጅሙዐት እብሊ ኦሮ
ክርቢታይ ሻሂ ክምሰል ነአሰትየ”
ቤለ። ላመ መጅሙዐት እሊ

መርባት ድርሆይ

(2ይ ክፈል)

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

ሻሂ ምራድ ክሎም ሰበት ዐለ
አየደዉ። ጆን ተሐፍዝ ምንመ
ዐለ እግሉ ምራደ ጅማዐቱ
እግል ለሀምሽ ይሐዘ፡ “ከላስ
ለመስኡልየት ራፍዓመ ሐቆ
ህሌኩም ትፈደሎ። በስ ቀደም
ለሀ ወለሀ አባይ እሊ በርህነ እንዴ
ረአ እሎም ታርፋም ለህለው
አልቃምነ እንዴ ይእንደፍን
እግል ኢልህዘም እትነ ደገጎ”
ቤለ ወሽባቦም ገብአ ወእግለ
ብዕዳም አንፋረ መጅሙዐት
ዲብለ ባካት ዋርድየት እግል
ልፍገሮ አመረዮም።
ሐቆ እለ ጆን ለኦሮት
ክርቢታይ ታርፍ እተ ለዐለ

እበ
ገያድያት
አምፊብያን
ለጅንሰን ደባባቱ ክማም እግል
ልግበእ እቶም ሰበት ቀድር
ወህቶምመ ምነ ተልገ ለሀ እግል
ልፍገሮ ስዱድ ሰበት ዐለ ምን
ቅያስ ወለዐል ልደገጎ ዐለው።
ጀህራይ ለልትሐዜ ቀሸብ
ክምሰል አከበ ለክርቢታይ እግል
ልሽመጥ ብርንቶ ክምሰል ገብአ፡
ይበቲት ወራቱ አንበተ፡ አሰልፍ
ለቶጭለ እሳት ምን ቃብል
እግል ኢልትከሸፍ እግለ ገመል
ምነ ምብራኩ እንዴ ሀረሰዩ እብ
እንክርለ ጄሽ ዐዶ ለዐለ እቡ
አተብረከዩ ከሔገዩ። ሐቆ እለ
ይበቲት አታፍእ ለገብእ ሰለስ
እመን እንዴ ሐዘ አዳለ። ሐቆ

ሐሸከት እግል ጀህራይ መጠየ።
ጀህራይ ወይበቲት ምስል ዲብ
ልትሳደው፡ ጀህራይ ምነ ይቡስ
ገሊል ጠርመት አከበ። ይበቲትመ
እብ ጀሀቱ ምና ሑድ ማይ ታርፍ
እተ ለዐለ ጀረካን ዲብ ከደን
እግል ኢለአቅጥር ዲብ ልደገግ
ዐስር ክባየት ለገብእ እንዴ
ቀየሰ ዲበ አካን በራድ ሓስባመ
ለዐለው ተነከት በልሰ። ጆን ላተ
ለመዳላዮም
ወለመትረጋሶም
ክምሰል ረአ ዲብ ልትፈከር
ወልትሰሐቅ፡ “ህቱ ክሉ እሊ
ጸገም እግል ሻሂቱ ወለ እግል
ህጁም?” ቤለ እት ልደአል
ወእባሁ ባሩደቱ እንዴ ትሆገለ
ለድዋራት እግል ልሕሰስ ምስለ
ብዕዳም ጅማዐቱ ረአስለ ደበት
ሻባይ ፈግረ። እትሊ ወክድ እሊ
አምበለ እንረርለ መካይን ወደባብ
ድሁር ድቅደቅ መዳፍዕ ልሰመዕ
ዐለ። አባይ የምክን ምን ቅብላት
ቶጭ አው ሮይ ረአ ምንገብእ

እለ ለወቀይ እግል ጀህራይ
ተርፈ። ጀህራይ ለናይ ወለዖት
መስኡልየት አፍረሀቱ። መንኣመረ ለክርቢታይ ረምሸ ምኑ
ምንገብእ በጽሐዮም ወተዐወተ
ምንገብእ ህዬ ገዶም ወብሶቶም
ለምራቆም ጀብብ እግሉ ዐለ
ሻሂ እግል ልትሀናፈቶቱ። እባሁ
እግለ ሰዐር ይቡስ እንዴ አከበ
እግለ ክርቢታይ ምነ ሐሸከቱ
አፍግረዩ።
እደዩ
ፈጥ-ፈጥ
ዲብ ልብል እግል ልሽመጡ
ምንመ ቤለ፡ አዜመ ሓጀት ሐቴ
ሰበት ፈቅደ “ነዐ ይበቲት እት
ምግብ ሸማል እግል ኢልምጸእ
ሰበት ፈርሀኮ ብላይ ገልብብኒ”
ቤለዩ ወክልኢቶም ምስል እበ
ሸግራይ ነጸለ ትገልበበው።
አዜመ ጀህራይ ለክርቢታይ
እግል ልሽመጡ ክም ቤለ እዴሁ
አርዐዴት። ዲብ ይበቲት እንዴ
ትወለበ “መለሀይ እንተ ምስልዬ
ኢትትገልበብ ክም ገሌ እንዴ
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አተንፈስከ አው ሰዐልከ እግል
ኢተአርምሹ ምንዬ” ዲብ ልብል
ሐበረዩ።
መስኪናይ ይበቲት ቀደምለ
ሻሂ ትእዛዛት ጀህራይ በዝሐ
እቱ። ጀህራይ እብ መልሃዩ
ልቡ ዲብ ለሀንድግ ለህበት እብ
ክልኤ ምጭሪቱ ዲብ ጀልሕ
ምኑ ወእዴሁ ዲብ ተርዐዴ እንዴ
ኢሸምጡ ጆን እንዴ ቀርበዮም
“አዴክ ለእሳት ወረቀት አትሳሩረ
ወሽከርመ እግል ኢልትፌፌ ዲበ
ትደገጎ። አባይ እበ ጼነ ዲብ
ለአተናሼዕ እግል ኢልምጸአነ”
ቤለ። እለ ሐብሬ እላመ እግል
ጀህራይ ሰኒ ወአማን ሻቀለቱ።
ወረቀት ወሽከር ክም ጼኑ እት
ልቡ ይዐለው። ምናተ እሊመ
ጀላብ ሻሂ እግል ልደገግ እቱ
ቱ።
ሐቆ እለ ላተ ጀህራይ በክቼ
እርኤ እንዴ ቤለ እግለ ክርቢታይ
ሸምጠዩ
ወዲበ
ጠርመት
ደገለዩ። ረቢ ሰደዩ ከለእሳት
ቀርሐት። እባሁ ለአታፍእ እንዴ
አትቀራረበ ለተነከት እበ ማየ
ዲበ ሞሻት ተከየ። ምነ ይቡስ
ገሊል ዲብ ለውሽ ወለአሳውር
መደት ክም ጸንሐ ለትኩይ ዐለ
ማይ ሸሸሕ ዲብ ልብል እግል
ልበሽሩ አምበተ። ጀህራይ ፋሬሕ
ዲብ እንቱ ወምራቁ እግል ሻሂ
ዲብ ጀብብ ዶል ምዕቅር ሽከር
ዲብ ፈቴሕ ወዶል እግለ ናይ
እስቃጥለ ትንጅር ዲብ ለአዳሌ
መደት ክም ከልአ፡ ለተነከት
ሽከር ወቀጠፍ ኣተ እተ ከእበ
ስንኬርበ
እግል
ልትባሸር
አምበተ። ሰኒ ትበሰጠ “ ዓሽ
ሻሂ ልቡሉ ክእናቱ ያሆ” ቤለ
ወክልኤ ፊት ደግመ ምኑ።
ለሻሂ ጀህራይ ተሐመ ዲቡ
ድኢኮን እትለ ምሴት እለ ላተ
ሸንሀት ክለ ለመጅሙዐት ዐለ።
ክሎም ታልፋም ወድዩራም ሰበት
ዐለው፡ ክባየት ሻሂ ለኢትሸነሀ
ይዐለ እቶም። ክሎም አንፋረ
መጅሙዐት
ክመ
ንኡሻይ
ለእሙ ለአትቃምት ክልዶል
ሸንከት ከረ ጀህራይ ውልብ
ልብሎ ወሻሂ እግል ልስተው
ልተምነው ዐለው። ጀህራይ ላተ
ዕውት ሰበት ዐለ፡ ለቀደም ገሌ
አውረሐት ለዲብ ዔለበርዕድ
ዲብ ለአፍቅ እግሉ እብ ሰበብ
ወራር አባይ ለትከዐ ሻሂ ትቅብ
ሰበት ቤለ እቱ፡ “ያረይ ዮም
ላተ ተዐወትነ። ረቢ ሻሂ ስተው
ቤሌነ!” ቤለ ደሚሩ ርዮሕ ዲብ
እንቱ።
ይበቲት ላተ ምነ ለዐቅቡ
ለዐለ ቴለለ ሻሂ እግል ልድሌ
ዲብ ጀህራይ ለአንጎግዩ ለዐለ
በዜሕ። ለሻሂ ፈልሐ ዲብ ልብል
ክምሰል በሸረዩ ህዬ ዕላል ተርፈ
ምኑ ድኢኮን ፈርሐቱ ቅያስ
ይዐለ እግለ። ዲብ ልሳረር አስክ
ነቁሙ ዲበ አካነቱ አቅበለ።
ጀህራይ ላተ እግለ እብ ከም
ተዐብ ለአፍለሐዩ ሻሂ ዲበ
ጠረፍለ ሞሻት አኬነት እንዴ
አጥፈሐ እበ ፈርደተ ብላይ
አርቡዕ 31 ኦክቶበር 2018

እግለ ተነከት ሰኒ እንዴ ሐጠጠ
አጥፍፈሐየ ወእባሁ አሰልፍ
ቃእድ መጅሙዐቱ ጆን በሸረ
ወሐቆሀ እግለ ዲበ ባካት
ፍንጥርት ለዐለት መጅሙዐት
እግል ልበሽር አስኮም አሳደረ።
ጀህራይ ለእግል ብዙሕ
አውካድ ልተምነዩ ለዐለ ሻሂ ክም
አፍለሐ ሰኒ ትበሰጠ። ይበቲትመ
ለጅማዐት እግል ልበሽር ትባደረ።
ጀህራይ ወይበቲት ዲብለ ረአስለ
ድበብ እንዴ ትካፈለት ተዐቅብ
ለዐለ መጅሙዐት እንዴ ጌሰው
እብ ኦሮ-ኦሮ ዲብ በሹሮም
“ሻሂ ቀይሕ ገሮብ ረይሕ።
ሻሂ ቀይሕ ገሮብ ረይሕ” ዲብ
ልብሎ ደዓያት ወደው። ጀህራይ
ላተ ዝያድ ክሉ ለእብ ከም
ሓይል-ማይል እግለ አፍለሐዩ
ሻሂሁ እግል ልካፍል ወስተው
እዬ እግል ሊበል ሐበን ብዙሕ
ትሰመዐዩ። ደሚሩ ትረይሐ
ወእብ ፋሽ ትፎፈለ ነፍሱ ሐየት
ለቀትለት ሰበት መስለት ዲቡ
ህዬ ሐማሐመ። ዲበ ሰቦት ላቱ
ባዶብ እት ቀበት ከሌብ አባይ
ዲብ እንቱ ክእነ ሻሂ እንዴ
አፍለሐ ጅማዐቱ ወኖሱ እግል
ልካፍል ሰኒ ትለወቀ።
ጀህራይ ወይበቲት ጅማዐቶም
እብ ሻሂ እግል ልበሽሮ ቃንጻም
ዲብ እንቶም፡ እሊ ኢኮን
ግራሆም ድርሆይ ለሕጌሀ ጋብእ
ዐለ እሳት ገብእ ለለዐቱ ዲብ
ለአንገሳግስ እግለ እት ከንፈረ
ሞሻት ክሪት ለዐለት ተነከት
እብ ሻሂሀ እንዴ ከምሀየ ዲበ
ሞሻታ ግፍትእ አበለየ። ላመ
እሳት እባሀ ረምሸት። እለ
ኢኮን ጀህራይ ክምሰል አቅበለ
ለኢጸበረዩ ቴለል ሳደፈዩ፡ ዲበ
አካኑ እብ ድንጋጽ ክመ ግንዳይ
ተወው ቤለ። ሕልቅሙ ሕስ
በትከት ለእለ ልብል ወለእለ
ወዴ ቀወ። አዜ እግል “ጅማዐቼ
ሚ እግል ኢበሎምቱ? ከፎ እግል
ልእመኑኒቱ? እሊ ክሉ እትፋወሽ
እንዴ ዐልኮ ፈሸልኮ በህለት
ቱ!” ቤለ ዲብ ለአንጆልል
ወለአስተንትን።
ይበቲት ላተ እግለ ሀም አለቡ
ብሂመት እብ መረዊ በራገዐዩ።
ጀህራይ ምነ አካኑ አልቃሰ
ጋብእ ዲብ እንቱ ክመ ሕሙም
ዲብ ልትመንቀሽ አስክ ጆን
አሳደረ “ሻሂ ስቴ እንዴ ኢገብእ
ሻሂ ትከዐ” እግል ሊበሉ ካጅል
ወዳንን ዲብ እንቱ እንዴ ሸአገዩ
ለጀሬት ቅሰት ሓከ እግሉ። ወድ
አንሳይት ላተ እንዴ ኢልትሃለግ
“ፍዛነ ልግበእ። ምን ሻሂ ቀይሕ
ኢኮን ምን ሽባን ቀይሒትመ
ተረፍነ አብሽርከ፡ አዜ ህዬ
ኢትትአሰፍ ሰርገል ወፈሸል
ምስል ገይሶ፡ ድርሆይ ህዬ
ጁርኩም እቱ ሕጌ እግል ቲደዉ
ዲብ እሳት ሰበት ደገልኩሙቱ
መርባቱ ለአቅሰነ” ዲብ ልብል
እንዴ ኢልትሃለግ እብ ደአል
በልሰ እግሉ። እብ አማንመ
መርባት ድርሆይ ቅፍጫለት
ሻሂ ገአት።
ገጽ
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ዐማር
ዐማር
2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል
ንህብ እግል ትተውብ፡ ክም
ለገብአ ብዕድ ሔዋን ቴባየ እብ
ዐለፈ ኢልትሻቀል። እብ ኖሰ እግለ
ሕነ እንዴ አሬነ ለኢንትነፈዕ እቡ
አርዛቅ ፈርያት ዕጨይ፡ ዲብለ
ኣደሚ እግል ልትመወኑ ለቀድር
መዐር ትበድሉ። መዐር ህዬ እብ
ቪታሚናት፡
ካርቦሃይድረይት፡
ፕሮቲን ወመዓድን ለተጀረ ጅንስ
ሙነት ቱ። ንህብ መዐረ እግል
ትሽቄ፡ አርበዕ ርዝቅ ለአትሐዝወ፡
ህቶም ህዬ ምጼ፡ ጽጌ፡ ሐብኮ
(propolis) ወማይ ቶም። ምጼ
ወጽጌ መዐር ወደቦከን ትሸቅዩ፡
ሐብኮ ህዬ መጣርቅ ትራዔቅ እቡ
ወምን ቅድረተ ወለዐል ሔዋን
ዐቢ እተ ቀፎሀ አው ግ’በ እንዴ
ሞተ እብ በደን በለሰየ ምን ገብእ፡
እብ ሐብኮ ትሻምሙ ወእተ አካኑ
ትቀብሩ ምነ።
መዐር ቅዘ ብዞሕ ሰበት ቡ
አካን ነብረ ደብእ እልከ። ጽበጥ
መዐር፡ 80% ስከር፡ 18% ማይ
ወ2% ፕሮቲን እት ገብእ፡ መዐር
ዐልቀት ሹም ህዬ ቪታሚን ቢ
ለሀይበነ።
መዐር ጸሌዕ ለሓዬ፡ ነብረ ገብእ
ወደወ ገብእ። እንዴ ኢለአኬ
ህዬ ስኒን ብዞሕ እግል ትክዘኑ
ትቀድር። መዐር ዐልቀት፡ ቺኮላተ፡
ሜስ፡ ከረሜለ፡ ዜድ ሸሙት፡
ወሃይባይ-ሒለት (ቶኒክ) ልትሸቄ
ምኑ እት ሀለ፡ ክም ደዋመ ዝኩር
ቱ። ጽጌ 35% ጽበጡ ፕሮቲን
እት ገብእ፡ ቅዲት ትትሸቄ ምኑ።
ምን ቀፎ አው ዐጭር ንህብ
ለእንረክቡ እተይ መዐር ሌጠ
ኢኮን። ሸሜዕመ እት ስናዐት
ሸሜዕ ምን ገብእ ወግዛዝ ዶር
ውቁል ቡ። ሰበት እሊ፡ እስትስማር
እት ንህብ፡ እምበል መክሰብ ሐበት
ከሳር ለአለበ ፊራሮ ተ። ንህብ ህዬ
“ለደሀባይት ተብዔናይ” ለትብል
ስሜት ክርስ በ።
ከምስል ስክርቴር መሕበር
ቴበት ንህብ አቅሊም ምግብ
አሰይድ
ገብረሂወት
ፋሲል
ለወዴናሀ መቃበለት እግል ዮም
ካልኣይ ክፋለ፦

ኣድም አብሐሪሽ

“እት ንህብ ንትከሰእ” ቴበት ንህብ አቅሊም ምግብ
ሰኣል፡ ጠባዬዕ ሹም ንህብ
ወአሰአልከነ ሰኒ ዐለ?
በሊስ፡ ሹም ንህብ አንሳይት እት
ገብእ፡ አክል-ሕድ ክም መስኡል
ዴሽ አውመ ሜርሓይ ደውለት
ትትወሰፍ። ኩለ እት ዎሮት ቀፎ
ለህሌት ንህብ ህተ ሰበት ትወልደ፡
ምን 80 አልፍ ንህበት ወለዐል እተ
ዕሽል ተአቅመቃሬሕ። ተብዕኖም
ወአንሳቶም ህዬ ኩሎም ውላደ ሰበት
ቶም፡ ህተ ለትሀይቦም ቱ አማውር
እቡ ልትደየሮ። ሹም ለአለበ ንህብ፡
እለ በዝሐት ትብዘሕ መዐነት አለበ፡
ሰበቡ፡ ንዛም ወመትከምካም ሰበት
ተሐግል። ኩሎም ህዬ ከዱመ፡
ነዳፈተ፡ ብለዐ ወፍሬሀ ህቶም
ጻብጣሙ እግላ ቶም (ለሸቃለ
ወዕንዝራታት)። ሹም ዶል ጅመዕ
እት ሰመ ሰበት ትትዐሰብ፡ ደንበረ
እግል ትቅረጭ ምነ ከትተውበ
ለገብእ ወቀይ ጌጋቱ። ዕምረ ህዬ

ለአመጽእ እግል ልክደሞም ልትሸነህ፡
አስክ እብ ሰልፈትመ መዐር ነዲፍ
እግል ለአዝቤ ለሐዜ። ምናተ፡ ክምለ
ሕኩመት እግልነ እንዴ ከምከመተነ
አብሽርኩም ሽቀው ትብለነ ለህሌት፡
ሕናመ መስኡልየትነ እግለ ሸዐብነ፡
“አብሽርከ፡ መዐር ነዲፍ ትመወን
ወዲቡ ሽቄ” ተአተብለነ። እት
ሸዋሬዕ ወዐዳገ መዐር ረኪስ ረኤኮ
እንዴ ትቤ መትዛባይ ላኪን፡ ምድረቱ
ተዐቤ። ሕማም ኢትትዛበውመ
እግል ኒበሎም ነሐዜ። መዐር ነዳፈቱ
ለትአከደ ወእብ ኣላት አትናዳፍ
ለሐልፈ ወትጫረ እግል ልግበእ
ቡ። ሕነ መሕበርነ ደስቱር ሰበት ቡ፡
ለንትከበቱ መዐር እንዴ መርመርናሁ
ቱ ለንትከበቱ ወሐሬመ እንዴ
መርመርነ ነአዘቤ። መዐር እንዴ
ኢበሽል ይእንሸንክሉ፡ ሰኒ ለበሽለ
ወለዘ’ፈ መዐር እግል ልሸንክሎ
ኩሉም አንፋርነ ነአደርሶም።
ሰኣል፡ ጽበጥ መዐር ሚ

አስክ ሰለስ ሰነት በጽሕ። ሐቆሁ
እግል ትገንድብ ሰበት ትቀድር፡
እግል ትራቅበ ሀለ እግልከ። ክም
ደግለለት እት ዔጻተ ሺብ ትወዴ።
ኦሮት ቀፎ ህዬ እብ ሐቴ ሹም
(መልከት) ልትደየር።
ሰኣል፡ መሕበርኩም ሱጉ እተያ
ቱ ወፈርያትኩም ሚ መስል?
በሊስ፡ ማሕበርና እት ብዙሕ
አስዋግ እግል ለአስሐብብ ለሐዜ፡
እተ ክምኩም መአሰሳትመ እት

ወሚ ለሸምል ቱ፡ እስዉ ከፈፍል
መጅተመዕ ህዬ ልትመወኑ?
በሊስ፡ መዐር ኩሉ ቅዘኣት
ብእቱ፡ ክም ለሔሰት ነብረ፡ ክም
ለሔሰ ደወ፡ ክም ቀመም ቅዲት
ወክሬማት ግርመት ቀርበት ነፌዕ።
ናይ ስናዐት ክሬማት ኢለአትሐዜነ
መዐር ሐቆ ረከብነ። ሸሜዕ ከማን
ምኑ ልትሸቄ። ደቦከን ምኑ ልትዓሬ
ከዲብ መንፈዐት ብዕደት ልውዕል።
አስክ እት ውልወል እስእኖታት
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ለነፌዕ ሸሙት ምኑ ልትዓሬ። አስክ
እት አትጋራም ጣውላትመ ከድም።
ሰበት እሊ መናፍዕቱ ብዞሕ ቱ፡
እግል ነኣይሽ፡ ሐማይም፡ ደገልል
ወእት ክቡድ ሽቅል ለልትከስኦ
ሸቃለ ህዬ፡ ለሔሰ ጽበጥ ሙነት
ገብእ እሎም።
ሰኣል፡ መዐር እግል ሰብ ስከሪ
ሰኒ ቱ ገብእ?
በሊስ፡ ሰብ ስከሪ፡ ምስል
ሐኪሞም እንዴ ኢልትጋመው፡
መዐር ረከብነ እንዴ ቤለው እግል
ልንስኦ አለቦም። ለአትሐዝዮም
ወለኢለአትሐዝዮም ሐኪሞም ሌጣ
ቱ ለልአጅዝ እሎም።
ሰኣል፡ መዐር ቀጢን ምን ሚ
ቱ?
በሊስ፡ መዐር ቀጢን፡ ምን
ሸፋገት ሽንካለቱ እግል ልግበእ
ቀድር፡ ለንህብ ዲብ ሸቅዩ እብ ማይ
ሰበት ትሸቅዩ ሰኒ እንዴ ኢበሽል
ጥራይ ዲብ እንቱ ሸንከልናሁ ምን
ገብእ፡ ቀጢን ጸንሐነ። እሊ መዐር
ቀጢን ለንህብ እግለ ማዩ እብ
ሐፋነት ኖሰ እኔ አዝፈፈት ምኑ
ክም ሸቄቱ፡ እብ ሸሜዕ ትገልብቡ።
ንህብ መዐር እግል ረሐ ድኢኮን
እግል አዳም ወሔዋናት ብዕዳም
ኢኮን ለትሸቅዩ። ንህብመ ሽቃይ
መዐረ ዶል ተአከልስ፡ ለትሻምዑ
እቡ ምስምሰ፡ አክል-ሕድ ክምለ
እማትነ እግል ዘርእ ልግበእ ወወቅት
ሰፍረ ለገብእ እግለን እክል ለከዝነ፡
ንህብመ እግል ወቅት ሰፍረ እግል
ትብልዑ እንዴ ትቤ ቱ ለትሻምዑ።
ክም ሻምዐቱ ለትሸንክሉ ምነ መዐር
ቱ ህዬ ለመዐር ነዲፍ ወብሹል
ለልትበሀል።
ሰኣል፡
ቀፎታት
ንህብ
መሕበርኩም አስክለ እክሩም ለሀለ
አራዲ እብ ሚ ተአትጋዑዙ?
በሊስ፡ አንፋር መሕበርነ እግለ
ቀፎታቶም አስክ ቀላቅሎታት ዐድነ
እተ ለልአግዕዞ ዲቡ ሒን፡ ምን
ሐምስ አልፍ ነቅፈ ወለዐል እግል
ክራይ እንዴ ደፍዐው ነስእዉ፡ እብሊ
ሰበብ ለመዐርነ እት ነአዘብዩ ሸበህ
ቃሊ ቱ። ለገብአ ነፈር መሕበርነ
አስክለ ሐረዩ አቅሊም (ነብረ ንህብ
ለብእቱ ድዋራት) ሾለቢ እግል
ልግዐዝ እበ ቀድር። እት ሐምስ
አቃሊም ዐድነ በሀለት ዐንሰበ፡
ጋሽበርከ፡ ቅብለት አብሐር ቀየሕ፡
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ምግብ ወግብለት እት ንትሐረክ ቱ
ህዬ እንተውብ ለህሌነ። መጅተመዕነ
ህዬ አማን ተሐይስ፡ እት አካን
ብቆት ኢወዴካሀ እሉ ምን ገብእ፡
ሰኒ ልትዓወን ምስልነ።
ሰኣል፡ እት አፍረዮት ንህብ
እግል ለአስተስምር ለልሐዜ ሸዐብነ
ሚ ወቴልካሆም?
በሊስ፡ እት ተዋብ ንህብ
እግል ልትከሰእ ለልሐዜ ሸዐብነ፡
እሰልፍ ምህሮ ንህብ እግል ልንስኦ
ብእቶም። እምበል ምህሮ ለተውበ
ንህብ፡ ምን ሕኔት ለአበርክተ፡ እግል
ልቃትለ ወለአውሕደ ሰበት ቀድር፡
ለመራዐየተ እግል ለኣምረ ብእቱ፡
እት ቀፎታት ጥዉር እግል ቲደየ፡
ሹም ደነብረ እግል ኢትክለእ ምነ፡
እት ወክድ ሸንከሎት እብ እሳት
እግል ኢተአንድደ፡ ሹም ከአፎ ክም
ትበድል እለ እግል ተኣምር፡ ምስል
ሒናት ከአፎ ክም ተውበ ኣመሮ፡
ኣላት ናየ ክም መትነኒ፡ ልባስ፡ ቀፎ፡
መሸንከል ወአብያት ኩሉ እግል
ትድረሱ ከትተውበ ለአትሐዜከ።
ንህብ አባያመ ብዝሓም ሰበት ቶም፡
እንተ ናይ አማን መልሀየ እግል
ትግበእ ብእትከ። አቅሕመ ትከልእ
ምነ፡ አግዓት፡ ሸለሊት፡ ተፈስ
ወብዕድ ተብዕን ወሔዋናት እግል
ኢልእዘየ ለትከሬዕ ምነ እግል ትግበእ
ብእትከ። ንህብ እት አቅሊም ምግብ
እት እንቱ፡ እት ስሕል ዝላም ክም
ዘልመት ተአምር፡ ሰበት እሊ ኖሰ
እንዴ ኢትግዕዝ ምንከ፡ እንተ እግል
ትራዕየ ወዲብለ ሸንሀተ ለገብእ
ምድር እግል ትንሰአ ብከ። ሰበት
እሊ ንህብ፡ ድዋራት ዕንቡብ እብ
ማዩ ወምግባይ ደረጀት ሐፋነት
ለቡ እቱ ተወብካሀ ምን ገብእ፡
ለሔሰ እተይ ለትሀይብ ወእብ
ኖሰ ለትትናበር ሰበት ተ፡ ለገብአ
ሐረስታይ እግል ለአስተስምር እተ
ለቀድር ተዋብ ተ።

ገጽ
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መሐመድ እድሪስ
ዲብለ ካትብ ወባሕስ
ተእሪክ ላቱ አሰይድ አለምሰገድ
ተስፋይ ምን ፈደሬሽን አስክ
እስትዕማር ወሰውረት (19521962) እበ ልብል አርእስ ለከትበዩ
ክታብ፡ እት ምዕራፍ 18 ለትከተበ
“ኤረትርየ እት መደት ፈሪስ
ፈደሬሽን” ለታይን ጽበጥ እግል
ዮም 2ይ ክፈል እግል ንርኤቱ።

ኢብራሂም ወእድሪስ
አስክ ዐለዮ
ዲብ ወሬሕ ማዮ 1959፡ ናይ
መስር ርኢስ ጀማል ዐብደልናስር
እግል ክልኢቶም ሜርሐት እንዴ
ትከበተ ምንመ ሀድገ ምስሎም፡
ለጠልበወ ሰዳይት ላኪን እግል
ለሀቦምተ ኢቀድረ። ግረ ገሌ
አውረሐት ላኪን፡ መስር (እተ ወክድ
ለሀይ እብ ስሜት ጀምሁርየት ዐረብ
አልሙተሕደ (United Arab
Republics ትትአመር ለዐለት)
ዲብ ኤረትርየ ለዐለ እለ እህትማም
ክምሰል ኢተአዝም ምኑ ክምሰል
አትአመረት ዎሮ ተቅሪር ሰፋረት
ኢጣልየ ዲብ አልቃህረ ሸርሐ።
እብሊ እንዴ ኢትአዝም መስር፡ ለእተ
መደት ለሀ እግል ልብጸሕ ማጽእ ለዐለ
ሀጸይ ሀይሌስላሴ፡ ፈደራል ተክዊን
ኤረትርየ እግል ልትሐፈዝ እብ
እድንያይ መጅተመዕ ለተአተ እለ
ገለድ “እብ ሽደት እግል ልትቃረም
(strictly honored)”
ክምሰል ተአትፋቅዶምመ ሐበረ።
እምበል እሊመ ላኪን፡ ዲብለ
ሰልፍ እግል ከረ ኢብራሂም እግል
ለአትሃጌ ለቀድር ዲፕሎማስያይ
ሽባክ እንዴ ኢገብእ ምስጤረትመ
ኢረክበው። እምበል እሊ ሐቴ ክልኤ
ጀራይድ፡ እግል መሰል አልሸባብ
ወነህደ አፍሪቅየ ለልትበሀል ጀራይድ
ህዬ፡ ብዕድ ናይ እዕላም ነሽር
ኢገብአ እሎም። እብሊ ሰበብ እሊ
ወራታቱ እብ ዝያደት ዲብ ደወራን
ኤረትርዪን ሴክነት ወላጅኢን ዲብ
አልቃህረ ሌጠ ተሐደደ። እሎም እብ
ጀሀቶም፡ ናስር ወሀይሌስላሴ እብ
አሴራር ሰላም እንዴ ተለው ለሐልፎ
እት ህለው፡ ሸበህ አሴራር ሌጠ
ሳደፈዮም። እግል ናስር ላኪን እብ
ክርን ውቅል “ዐድል ምን ወራታት
ሕኩመት ለዐቤ፡ እሊ መብደእ እሊ
ለትረሰዐ ህዬ ረቢ ክምሰል ጃዝዩ
…” አትፋቀደው እንዴ ቤለ ስፊር
ኢጣልየ እብ ተውሳክ ሐበረ።
ጽንሕ እንዴ ቤለ ዲብለ ሰነት
ለሀ በህለት ዲብ ራብዓይ ክፈል

ሼክ ኢብራሂም ሱልጣን

ኤረትርየ እት መደት ፈሪስ ፈደረሽን

እድሪስ መሐመድ ኣድም
1959፡ ወልደኣብ ወለደማርያም
እግል ኢብራሂም ወእድሪስ ተሓበረ
እቶም። ዲብ ኖቨምበር 1959 ህዬ፡
ሰልሲቶም ለፈርመው እተ መዘከረት
አስክ አሚን ዓም መነዘመት
ምጅልስ ቅራን ዳግ ሃመርቮልድ
ዲብ አልቃህረ ዲብለ ዐለው ሱፈረእ
ነድአወ።
ዲብለ መዘክረት፡ ክሉ ሸክዋቶም
እዝን ጽምት ሰበት ገንሐቱ ምንመ
ገሀው፡ እብሊ ሰእየት ይእንበትክ
ቤለው። ንዛም፡ ሰብር ወሕሽመት
ቃኑን ሸዐብ ኤረትርየ ሕዱድ እግል
ለሀሌ እሉ እብ መዕነውየት ልግበእ
ወደሚር እዩድ ክምቱመ ሐዘረው።
ዲብ እንክር ምፍጋር ጸሓይ አፍሪቀ
ደግሽ ወኢረኪብ ንዛም እንዴ
ኢልትመደድ፡ ቀድየት ኤረትርየ
እት መባጽሐ እግል ትብጸሕ ህዬ
ወሰከው።
“ቀድየት
ኤረትርየ፡
እብ
ተማመ ቀድየት ምጅልስ ቅራን ተ”
አተላሌት ለመዘክረት። ሙፈወድ
ኣንስ ማቲየንሶ ወናይ ምጅልስ ቅራን
ጌምየቱ፡ “እድንያይት ወሲቀት ተ”
ለቤለዉ በያን ፈደራል፡ እብ ዎሮ
ዕዱ ናይለ ፈደሬሽን እግል ልትከየድ
ኢቀድር እንዴ ቤላመ ትቃረመ።
ክሉ ለዲብ ኤረትርየ ጀሬ
ለዐለ እቅትሳድያይ፡ መሕበራይ
ወስያስያይ ዐገብ ዲብለ መዘክረት
እብ ተፋሲል ቀርበ። ንዛም ፈደሬሽን
እንዴ ትሓፈረ ለተርፈ ምኑ ክምሰል
ይዐለ፡ ምጅልስ ወአብያት ፍርድ
ቃኑናይት ናይ ሕኩመት ሰልጠቱ
እንዴ አብደ፡ እበ ጀሀት ተንፊዝየት
ክምሰል ተዐመመው፡ ሕኩመት
አቶብየ ፈደራልያይት ሰልጠተ
እንዴ ትዐሮሬት እግል ቅደይ ከርስ
ኤረትርየ ነፍዝ ክምሰል ዐለት
እብ ተፋሲል ትሸረሐ። እሊ ለተለ
ሸክዋትመ ቀርበ፡
- ልሰዕ ለፈደራል ንዛም እት ፍዕል
እንዴ ኢልውዕል፡ ሕኩመት አቶብየ
አስክ ኤረትርየ ጄሽ እንዴ ኣቴት
እግለ ደውለት ዲብ ዐስከርያይት
መራቀበት ክምሰል ኣቴት።
- ለናይብ እንድራሴሁ ለዐለ
አስፈሀ ወልደሚካኤል እብ ክነ
ወተህዲድ ዲብ አካን ሜርሓይ
ሕኩመት ክምሰል ከረዩ።
- እግል ከይነት፡ ቄሻይ ወቃኑናይ
ሕርያናት ክምሰል ገብአ፡
- እግል ምጅልስ ኤረትርየ እብ
ሰብ ፍንቲት ወደለ ትበሀለቶም
ለወዱ አንፋር እንዴ ረግሐከ እግለ
ደፈሬሽን ለለአፈርሶ እለ አንፋር
ክምሰል አቅረበት።

- ሐቅ ኤረትርየ እግል ልትሐፈዝ
ለጠልበው መዋጥኒን - ኤልያስ
ተክሉ፡ መሐመድ ዑመር ቃዲ፡
ሐጂ እማም ሙሰ ወሐጂ ስሌማን
አሕመድ ክምሰል አስረት።
- ምን እሊ ክሉ ለትኬለመ፡
ፈደራል በያን እግለ ትሰመሐ
እንሳንያይ ሕቁቅ ሸዐብ እንዴ ኬደ፡
እግል ኤረትርዪን ክሉ እንሳንያይ
ሕቁቅ ወደማነት ክምሰል መንዐ፡
ናይ ሐሲብ ወአፍካርከ ናይ ሽርሐት
እስትቅላል ክምሰል ተዐመመ፡
ምዋጥኒን ቃኑን እበ ሰመሐ እሎም
እብ ናይ ም 0ምቱ ለለአክድ፡
ናይ መነዘመት ምጅልስ ቅራን
መፈወድየት አስክ ኤረትርየ እግል
ትንደእ ጠለብ ቀርበ።
ክምሰል ክሉ ለሐልፈ ሸክዋቶም፡
እሊመ ሜዛን ለቡ ጌማም አው
በሊስ ኢረክበ። እብ ኑዕየቱ ህዬ፡ እለ
ሸክወት እለ ሐቴ ምነ ናይ ደንጎበ
ገብአት። ሰበቡ፡ ግራሁ ለመጽእ
ሸክዋት ወመዘክራት፡ ንዳል ሸዐብ
ኤረትርየ ምነ ልሄርር እበ ለዐለ ስለል
ሰላም ወቃኑን እንዴ ፈግረ ዲብ ናይ
ምስጢር (ኢቃኑናይት መርሐለት)
ሰበት ተዐዳ ቱ። እሊ ህዬ፡ መንዱቅ
እንዴ ትሆገልከ ለተአቀርቡ ጠለብ
ምን ቀይድ ምስተዕምርከ አው
ጬቅጣይከ እንዴ ኢትትባለሕ
ለትሰአሉ ሰኣል ምን አሳሱ ለትፈንተ
ሰበት ገብአ።

ወሱክ ምስዳራት ዲብ ፈሪስ
ፈደሬሽን ወመዲድ ቃኑን
ጀሪመት አቶብየ ዲብ ኤረትርየ
ዲብለ ሐልፈ ምዕራፋት ናይ እሊ
ክቱብ እሊ ዲብ ፈደሬሽን - ምን
ማቲየንሶ አስክ ተድለ እብ ትሉሉይ
ክምሰለ ረኤናሁ፡ ጀሀት ቅዳእየት
ኤረትርየ ዲብ ሐንቴ መራቀበት
ጀሀት ተንፊዝየት እንዴ ኢተአቴ
አክስ 1959 ጸንሐት። ተከስቴ ነጋሽ፡
እሊ ለገብአ እቡ ሰበብ ሚ ክምሰል
ዐለ እብሊ ለተሌ ሸርሐዩ፡
መስኡል ዳንያታት ሺረ (ሸረር)
ርኢስ መሕከመት ተንፊዝየት አስክለ
ዐለ እቱ ወክድ፡ እዳረት ዐድል
ሕርየት ታመት እግል ልጽበጥ
ቀድረ። ዲብ ኤረትርየ ሕር ንዛም
ዐድል ዐለ ምንገብእ፡ እዳረቱ እት
ሐንቴ እደይ ጄምስ ሺረ (ሸረር)
ሰበት ዐላ ቱ።
ተከስቴ ነጋሽ እሊ ለቤለ፡
ለአቶብየ ሐንፈጨቱ ለልትበሀል
ዲሞቅራጥያይ መአሰሳት፡ እግል
መሰል ንዛም ዐድል ኤረትርዪን ኖሶም
ለበነው እንዴ ኢገብእ፡ እብ ብሪጣንየ
ወአምሪከ እት ረአሶም ለትጸዐነ እብ
ውላድ ካርጅ ለትመቅረሐ እግል
ብሂል ቱ። ክምሰል ከረ ሸረር፡
ለውላድ ካርጅ ክምሰል ጌሰው፡ ዲብ
ኤረትርየ እግል ትትረፍ ለትቀድር
ዲሞቅራጥያይት መአሰሰት ይዐለት።
እብ ህግየ ብዕደት፡ ዲብ መደት
ፈደሬሽን አቶብየ ሐንፈጨቱ እግል
ልትበሀል ለቀድር ኤረትርየ ለአሳሰ
ዲብሞቅራጥያይት መአሰሰት ይዐለት
ለትብል ቅራመት ተ ተከስቴ ነጋሽ
ለአቅረበ።
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እሊ ተሕሊል እሊ ርኡይ
መታክል ቡ። አሮብዪን መስተዕምረት
ልግበኦ ወምጅልስ ቅራን እት
ረአስ ሸዐብ ኤረትርየ ሌጠ ኢኮን
“ዲሞቅራጥያይ
መአሰሳት”
“ለጸዐነው” ለለአትመቃርሖ። ዲብ
ክለን ለአስተዕመረወን ድወል
አፍሪቀ፡ ብዝሓት ምን እለን
ለተሐረረየ ደወል እግለ ወርሰያሁ
መአሰሳት ሃገገያሁ አው እምበል
ገበል ትነፈዐየ እቡ። ክምሰልሁ
ሰበት ወደየ፡ ሕር እግል ልግበአ
ለአቅረበያሁ ጠለበን አው መጣልብ
ገቢለን ኢወጅቡ ኢትበሀለ። ተከስቴ
ነጋሽ ላኪን እሊ ለተሌ ወሰከ።
ዲብ ምውዳቅ ጸሓይ ክፈል ዐለም
ለእንርእዩ አሽካል ናይ መደንያይ
መዐየ (civil societies)
ፍገሪት ናይለ ናይ አምኣት ስኒን
ለገብአ ወራታት ሰበት ገብአ፡ እለ
ሐን እስትዕማር ኢጣልየ ለዐለት
(ኤረትርየ) ዲብ እሊ ወራታት
እሊ እግል ትትወሐድቱ እንዴ
ትቤ ሐሲብ ተርጀገት ቱ። ክምሰለ
መትጻገት ኤረትርየት ወጠንየት
ለልቡሉ፡ ኤረትርየ (ምነ ናይ አቶብየ)
ለጠወረ ስያስያይ መአሰሳት ዐለ እለ
እንዴ ትቤ መትቃራም ህዬ፡ ሰኒ
ወአማን መብቅያይ ለገብአ ሸንከዮት
አማን ቱ። (distortion
of
dangerous
magnitude)
መምዘኒ ናይ ክእነ ላተ ቀድየት
ላኪን “እግል ልግበእ ኢቀድር”
ምነ ልብል ለልትበገስ ፍርድ ድፉን
እግል ልትበገስ አለቡ። ሸረር
እበ ተአደምዕ ደረጀትለ ሕቁቁ
ፌርዳይት ጀሀት እግል ልዳፌዕ
ወልስበት ለቀድረ፡ ቃኑን ሕኩመት
ኤረትርየ ፈደራል በያን ናይ እለ
ለለሀበ ሰልጠት ወቅረዲታት እንዴ
ፈሀመ ወለአመ እት ፍዕል እግል
ለአውዕሉ ቃኑናይ ምስዳራት ለነስእ
ገቢል አው ክፋል ናይ ሸዐብ ሰበት
ሐሶሳ ቱ። እት ረአስ ሸዐብ ለትጸዐነ
ናይ ሕኩመት ጨቅጥ ወመኔዕ ዲብ
ልትባጠሮ፡ ቅደዮም አስክ አብያት
ፍርድ ዲብ ነሰኦ እግል ሕኩመት
እበ ቀይድ ቀራራት ለፈግረ ቅደይ
ብዙሕ ረኤነ። እግል ጌምያይ ላኪን
እግል ምኑ ክምሰል እምብል፡
- ጀሪደት ደሀይ ኤርትርየ እብ
ትእዛዝ ሕኩመት ተድለ ባይሩ ክምሰል
ትደበአት፡ መዳልየተ መሐመድ
ሳልሕ መሕሙድ ወኤልያስ ተክሉ
ዲብ ተንፊዝየት ቤት ፍርድ እንዴ
ሸከው ክምሰል ትጠበዕ ወደው።
ሐሬ እግል ዲመ ክምሰል ትደበእ
ለገብአ፡ ሕኩመት ተድለ ትእዛዝ
ቤት ፍርድ ተንፊዝየት እንዴ ኬደት
እበ ነስአተ ምስዳር ቱ።
- ናይ 1956 ሕርያን እበ እብ
ቃኑን ሕኩመት ኤረትርየ ለኢትአየደ
አዋጅ ሕርያን 121/1952 እግል
ልግበእ፡ እብ ኢብራሂም ስልጣን
ወመሐመድ ዑመር ቃዲ ዲብ
ዓም ቤት ፍርድ ለቀርበት ሸክወት
ወዲበ ለትረኤት ቅራመት ወፍገሪተ
ዲብ እሊ ክቱብ እሊ እብ ተፋሲል
ቃርበት ህሌት።
አርቡዕ 31 ኦክቶበር 2018

- መሐመድ ዑመር አኪቶ
እብ ዋጅብ ሕሩይ ዲብ እንቱ እብ
ትእዛዝ ሜርሓይ ሕኩመት ክምሰል
ትመነዐ፡ እቦም እት ተንፊዝየት ቤት
ፍርድ ለቀርበት ሸክወት ወለ ተለ
ቀራር ሕኩመት ወመኔዕ እብ ፋዬሕ
ተሀደገ እቡ።
- ዓም ቤት ፍርድ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ተሓት ጀልሳትመ ሕድ
ለሸብህ ምስዳራት ለነስአ እቱ የም
አለቡ አምሳል ህለ። እግል መሰል
ባሻይ ፍሰሀ ወልደማርያም (ጋንዲ)
ምን መትረሸሖት ሕርያን ክምሰል
ትመነዐ፡ እብ ትእዛዝ ቤት ፍርድ
ቱ መትረሸሖቱ ለበልሰ ወእግል
ልትሐሬ ለቀድረ።
- ፖሊስ እምበል ገበል ዝያደት
ቃኑን ለሰመሐ 48 ስዖታት እግል
እሱራም እት ቤት ፍርድ እንዴ
ኢቀርቦ ዶል ተርፎ እብ አሳስ
ማዳት ሀቢያስ ኮርፐስ (habeas
corpus)፡ እት ቤት ፍርድ
ክምሰል ቀርቦ ለገብአ አምሳል
ብዙሕ ዐለ።
እሊ ክሉ ወብዕድ ለኢተሀደገ
ብዙሕ ዲብ አቶብየ ስሞዕ ለኢለአምር
እቱ ወክድ ቱ ዲብ ኤረትርየ ዓዲ
ሐደስ እት ገብእ ገይስ ለዐለ። እግል
እሊ፡ ለካልእ ዲብ አቶብየ ለይዐለ
መአሳሳት ወወራታት፡ እግል መሰል፡
መሓብር ሸቃለ ወእድራብ እግል
ሊደው ለዐለ ሕቁቅ፡ ረስሚ ምንመ
ልትመነዕ፡ አተላላይ ናይለ አስክ ፈሪስ
ፈደሬሽን ለዐለት ንዝምት ስያስያይት
ፍንቲት ወወራታት፡ ሀለዮት ናይለ
እብ ጨቅጥ ወመኔዕ ሕኩመት
ለሐውን ለዐለ ምጅልስ ኤረትርየ፡
መሕበር ፈደራሊስት ወባጽሐ ለዐለ
ደረጀት … ዶል ልትወሰክ እቱ
ለፍንቲት ምስል ሓለት አቶብየ ዲብ
ትትወደሕ ትገይስ።

ወልደኣብ ወልደማርያም
ገጽ
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ሰላም እግል ሰላመት ነፍስ

ወድ አዳም እብ ህዱእ እንዴ
ፈከረ እት መንበሮ ሰኔት እግል
ለአንጽር ሰላም፡ መቅሬሕ ሰኒ
ወውፋቅ ለሐዜ። እንዴ ትፈረረ
እብ ሰላም እግል ልዒር፡ ለትወለደ
እግል ልዕቤ ወለዐበ እግል ልዳብር
ሰላም ወአማን ለሐዜ። እለ ሰላም
እለ ባድየት ምኑ ለዐለት እት
ሓዚሀ ወአስበቶተ ብዙሕ ምን
ምራዱ ለቤዘ፡ ነፍሱ እት ለትወቀለ
መትደጋግ እንዴ ከረየ ነብር ለዐለ
ገቢል፡ ለልትሀገነ ዐለ ሰላም ክም
ትመደደት ዓሳቡ እንዴ ረሀ እብ
ራሐት ወገናዐት ልሽዕር። ብዙሕ
ምነ እግል ሰላመቱ ለሓፍዝ ዲቡ
ለዐለ መካይድ እግል መደት
ሐጫር አስክለ ዓሳቡ ዲብ ንቡር
ለአቀብል ለነፍሱ አትማሽሽ

ምኑ - አትማሽሽ ምኑ ትብሉ።
አክል ሕድ ክም ፈጥነ ሀዬ ለምኑ
እምሹሽ ዐለ እንድባጥ(ዐገል)
አክልሚ እት ዓፍየቱ ነቃስ
ክም አምጸአ እግል ልትአመሩ
ለአነብት። ከእሊ ምስል ሰፍሐት
ዓፍየት ሚ አምጸአቱ እግል
ልትበሀል ቀድር ገብእ።
እብ ሰበብ ሐርብ ወሐርመ
ሓለት
ኢሐርብ
ወኢሰላም
ኤረትርየ ዐድነ ምስልለ እብ
ዕልብ ሸዐበ ምንገብእ ወርሕብ
ምድረ እብ ዕጹፋት ለተዐብየ
ኢትዮጵየ ለሐልፈየ 20 ሰነት
ሐረከት ሸዐብ ምን ወአስክ
መጆብ ባጥረት ዐለት። እትሊ
ለሐልፌነ አርበዕ ወሬሕ ላኪን
ሓለት ኢሐርብ ወኢሰላም እንዴ
ትገልጸጸት ገባይል እብ ምድር
ወሰመ እት ሕድ እግል ሊጊስ
ወልምጸእ አንበተ። ምን ሕድ ባዲ
ለዐለ አደማታት ሐው ወሐዋት፡
ውሉድ ወዋልድ፡ ገለግል ወስናት
ክምለ ገበዩ ለትፈተሐት እሉ

ውሒዝ እት ልትደራገግ ዲብ
ሕድ እግል ልምጸእ አንበተ።
ገሌ እግል መርኢት አዳሙ፡
ገሌ እግል ተጃረት፡ ገሌ እግል
ስያሐት ወገሌመ እብ ሽቅል
አዳም እት ሕድ ጌሰ ወመጽአ።
ክል ዶል ለሰኔት ሰኔት ዲብ እንተ
ምስለ ለመጽእ ተቅዪር ሀዬ ልብ
እንዴ ከሬነ እግል ንዳሌ እሉ
ክም ብናመ ሀዬ እግል ንትረሰዕ
አለብነ። ምስል ፈርሐት፡ ሐፍላት
ወሄሳት ሀለ፡ ምስል እሊ መስል
መናሰባት ፈረሕ መትሓባር
አጅናስ ሀለ፡ ምስል መትሓባር
አጅናስ ሸውቀት ሀሌት ዲብ እለ
አካን ሀዬ ለቀይድ ወለልጃም
ናይ ዐሳብ ልትጠለቅ፡ ልርሄ
መእተ ሐዱ ሀለ ነፍስከ ሐሲስ
ለአትሐዜ። እብ ፍንቱይ ሸባብ።
“ዮም ምዕል ፈረሕተ መዛጅነ
እንዴ ይእንፈንጥር ንስቴ፡ ንብለዕ
ወንሰሴዕ።
ንእሸት
እምበል
ሐላፊትተ፡ ዮም ጠዐመ ነአዳውር”
እንዴ
ቤለው
ኢመካይዶም

ለከይዶ ሸባብ እግል ለሀሉ
ቀድሮ። እግል ምትዐት ለመጹእ
ትጃር ለለፈጉሩ
ማል እንዴ
አርቀበየን ክምለ ህቶም ሐዘወ
ለወድየ ፈያቲብ እግል ልትረከበ
ቀድረ። ወብዕድ የም አለቡ እተ
ንቡር መካይድ ሐያት ለይዐለ
ምስል ፈረሕ ወሰላም ለመጽአ
አትማሻሽ ምን ራቴዕ መካይድ
ሐያት እግል ልትረኤ ጠቢዒቱ።
እሊ ሀዬ ነፍስ ኢሕማመ እግል
ቲጹር ገበይ ለፈቴሕ ቱ። እብ
ፍንቱይ ሀዬ ለአስክ እለ ደዋሁ
ርኩብ ለይሀለ ኤች ኣይ ቪ
ወህቱ ለሰብቡ ኤይድስ እሊ
መስል ብድሆሁቱ።
ከለወድ አዳም እብ ናይ
ዶሉ ፈረሕ ሕሳሉ እንዴ ጠለቀ
አስክ ብቆት እግል ለአንበራጤዕ
አለቡ። ኤች ኣይቪ ኢግስካሁ
ምን ገብእ ክም ኢመጸአከ ክልነ
ነአምረ። ግስናሁመ ምን ገብእ
ከፎ እት ደምነ እግል ኢልእቴ
ክም እንከርዑ ለሀለ እነ አምር

እት ዐመል እግል ንትነፈዕ እቡ
ክም ብነ ንፍቀድ። ገበይ ለኤች
ኣይቪ ምን ነፍስነ ነአረይም
እበ
ለአወላይት ምን ጅመዕ
መትሐራምተ። ሐቆሀ ለትመጽእ
እግል በዐል ሐላልከ አግንዖት።
“ከብጄ አክል ድራርዬ ወዕንቼ
አክል ሐዳርዬ”ለመሰላተ። ለሳልስ
ሀዬ እለን ክልኤ ለኢሸቅየ ምስሉ/
ምስለ
ኮንዶም መትነፈዕ።
ኮንዶም ምን ኤች ኣይ ቪ
እግል ልሕጀብ ገአ ምንገብእ፡
እብ ዋጅብ እግል ትነፈዕ እቡ
ለአትሐዜ። ትሸረመ ምንገብእ
ምን ሐቴ ሰበት ኢለአድሕን
ሕያይ ወባቄዕ ክምቱ መትአካድ
ለአትሐዜ። ጸሓይ ለአክረበቱ፡
ዕለቱ ለሐልፈ፡ ሀወ ለአተዩ
ገአ ምንገብእ እንዴ ትሸረመ
እት ብቆት እግል ልካሬከ ሰበት
ቀድር፡ እሊ ክሉ እንዴ ረኤነ
ምን ሰላመቱ እንዴ ተአከድነ
ንትነፈዕ እቡ። ሐቆ መትነፍዖት
ሀዬ አጊድ እግል ልትወርኬ
ሀሌት እሉ። ክም ተሐረጠ እባሁ
እግል ልትለከፍ አለቡ፡ ለፌሻይ
እግል ኢልትከዔ ለአፉሁ እንዴ
ተዐቀደ አጀኒት ሎሎ ወደወርህ
መስል ሔዋን እግል ኢልርከቡ
ዲብ አካን ስትር እግል ልትለከፍ
ሀሌት እሉ።
እለን ሰለስ ገበይ እብ እንግሊዚ
ABC ናይ መዳፈዐት ኤች
ኣይቪ እንዴ ትበሀለየ ክሩያት
ተን።
ለA=
abstain/
መትሐራም ዲብ ትገብእ፡ ለB=
be faithful/እግል በዐል
ሐላልከ አግኔዕ አው እሙን ግበእ
ተ፡ ወለC= use condom/
ኮንዶም ንትንርፈዕ በህለትተ።
እለን ሰለስ ስለል ሰላመት እት
ደሐን ወፈትሐ እግል ኢንሽከፍ
ምነን እግል ነፍስነ ገለድ ሐቆ
አቴነ እለ ነፍስነ ሌጠ ኢኮን
ነአድሕን ለሀሌነ። ወጠን ክለ፡
እግለ ዓይረት ሀሌት ሰላም እብ
ዓፍየት ጠዐመ እግል ተአዳውር
ወእተ ሔሰት እግል ትፈክር
ዋጅብነ እንወዴ ሀሌነ። ክል
ምንእነ ምን እብ ጅመዕ ጥሉቅ
ለለዐዴ ሕማም እንዴ ትሰለመ
ዑፉይ ወጽሩይ ሀለ ምንገብእ፡
ዲብ ጼዋሁ አው በዐል ሐላሉ
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ደወ እንዴ ኢለአነብት
ለለዐዴ ሕማም ጅመዕ አለቡ፡
ውላድናመ ምን ዋልዴኑ ለለዐዴ
ዲቡ ሕማም ለአለቡ ጽሩይ
ምሩይ ገብእ፡ ወጠን ዝሕረተ
እት ደዋነ ወዓለጆት ሕማምነ
በደል ተአውዕሉ እት ተዕሊምነ
ወብናእነ ተአውዕሉ። መዋጥኒነ
ሀዬ መፍርየት እንዴ ገአው
እብ ኬሮም ወድራሮም ለአቱ።
ክምለ እለ አፍረዎም ህቶምመ
እንዴ ፈረው አጅያል ለአፈሩ።
ከሰላም እት
ሰላመት ነፍስነ
እንዴ አውዐልናሀ ሰላመት ወጠን
ነአደምን እበ። ዲብ አስረቶት
ኤች ኣይቪ ራክባሙ ለሀሌነ
ሰርገል እግል ነሓፍዝ እቱ ገአነ
ምንገብእ፡ ክልነ እለን ሰለስ ገበይ
ኢንጠልቅ።
ወድ አዳም፡ ጌገ መለሀዩ ሰበት
ቱ፡ ምን እለን እንዴ ጀሌነ እት
ነፍስነ እንፈርህ ሀሌነ ምንገብእ
መርመረ እንዴ ወዴነ ሓለትነ
ንኣምር። ድሐን ምን እንጸኔሕ
ሰኒ ሰኔት ወለቫይረስ ጸንሐ እትነ
ምን ገብእ ክምለ ናይ በዲር አስክ
ዲብ ደረጀት ኤይድስ እንበጼሕ
ለእንጸኔሕ እተ ሓለት ኢኮን ዮም።
አጊድ እንዴ ኣመረ አጊድ ኣግለ
ቅያስለ ቫይረስ እትለ ትደሀረት
ደረጀቱ ለለበጥሮ ደወ ለአንበተ
ለሬመ ዑፉይ ዲብ እንቱ እብ
ሐያቱ እግል ልንበር በክት ቡ።
ለገብአት ዐምሳት መርመረ ኤች
ኣይ ቪ ወዴት ምንገብእ ለጸኔሕ
ዲበ እት ጅናሀ እግል ኢልሕለፍ
ለመኔዕ ደወ እግል ትትሀየብ
ከጅነ ዑፉይ እግል ትውለድ
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ደወ ክም አንበተ

በክት ፋዬሕ ክም ሀለ እለ እንዴ
ኣመረት መርመረ እንዴ ወዴት
ነፍሰ ወጅናሀ እግል ተአድሕን
ለትሰድየ ክድመት ውጅድት
ሀሌት። ክልኦት ናይ ፈጅር ሰብ
ፈረዕ እግል ልግብኡ ሳታም
ለሀለው ቀደም ህዳይ መርመረ
ኤች ኣይ ቪ እግል ሊደው ላዝም
ክምቱ እንዴ ኣመረው ፍጉር
እንዴ ኢለዐይሮም ቀደም ሰለስ
ወሬሕ መርመረ እንዴ ወደው
ሐቆ ሰለስ ወሬሕ ደግመው
ምን ገብእ መርመራሆም ዝያድ
ደማነት ተሀሌ እሉ።
ምስል ኤች ኣይ ቪ ነቢር
ክምለ በዲር መስለነ ለዐለ ምዕል
ሞትከ ዐለቦት እንዴ ኢገብእ፡
ሓለቱ ለደለ፡ ደዋሁ እት ወክዱ
ለነስአ፡ ምን ስተይ ወከምረት
ለሬመ፡ ንዛም ሙነቱ ለአስነ ወእት
ነዳፈቱ ለሓፈዘ ክምለ አመት
ብዕደት እግል ልንበር፡ ልሽቄ፡
ልህዴ ወሕያይ ልውለድ ለቀድር
እበ ሓለት ምድት እሉ ክም
ሀሌት እንርእዩ ለሀሌናቱ። በዐል
ኤች ኣይ ቪ ለትቀትል በህለት
አጊድ ዲብ ደረጀት ኤይድስ
እንዴ ተዐደ ሞቱ ክም ትሸፍግ
ለትወዴ ስትር ወመትሐበዕተ።
እግል ክልነ ለትቀትል ሀዬ
ፍርሁ ወአትጃፈሮቱተ። ከህቶም
ኢልስተሮ ወለገቢሎም ኢሊሪሞም
ሚ ደአም ልሕቀፎም። እሊ
ሀዬ እግል ሰላም ወጠን ወነፍስ
ለለአደምን መምሬሕ ሐያት ምን
ገብአ እብ መትሐሳር ንታለዩ።

ገጽ
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መሐመድ ዳፍለ

ኣሳር
መሻቀዪታት ሙሲቀት ለልትጸበጥ፡
ለኢልትጸበጥ መጃል ውርስ ለወልድ

እት ህግያ ትግራይት ሕላይ ክመ ሐዜከ ትፈስሩ፡ ድመልከ ትሸርሕ፡
ፈርሐትከ ትፈስር እቡ፡ ሰኣልመ ምን ልትወጀህ እትከ ለእሉ ትሰአለውከ
ሰኣል ትበልስ እቡ። መሰለን ግዱፍ ለልትበሀል ሔልያይ ምን ሐባብ ዐድ
ህብቴስ። እሲቱ ምን ሕድጋ። ሕመድ ለልትበሀል መስኒሁ ህዬ ለሕድጎ
ሰበት ኢርደዩ እሉ እት እሲቱ እግል ለአቅብል ደከለዩ፣ ግዱፍ ህዬ እግለ
ደኪለት መስኒሁ ሕመድ እብ ክእነ በልሰ እተ፡-

ሞሃድ ሱሌማን
መሻቀዪታት ሙሲቀት ክም
ክሎም ብዕዳም ንዋት እብ ፍጥር
ወመቅደረት አዳም ለትዳለው
እት ገብኦ፡ ክርን ሙሲቀት
ለፈጥሮ
መሻቀዪታት
ቶም።
እብ ዓመት ንዋት ሙሲቀት
ለልትበሀሎ፡
እብ
ለትፈናተ
አግቡይ መትሸራፍ(መትበድባድ)
እንዴ ትሰደው ክርን ሙሲቀት
ለልሀይቦ ገብኦ እት ህለው፡
ጠቢዐት እግል ኖሰ ለናይ ሰልፍ
ሙሲቀት ተ። ሸማል ዕጨይ ነዋኔ
እት ህለ ለትፈግር ክርን፡ ዝላም
እት ብለቅ ወቀጠፍ ዘልም እት
ህሌት ለትትሰመዕ ክርን ጠጠዕ፡
ውሒዝ ምስል እበን ልትዳገሽ
እት ህለ ለትፈግር ክርን፡ሰራይ
ለሐሌ እት ህለ፡ሞጅ እት አግዳም
በሐር ወምሒጣት ኬን ወእንሰር
እት ልትባለስ ወሺሽ እት ልብል፡
ሀዱድ እት ሰመ ለሀድድ እት ህለ
ወብዕድ እግል ንስሜ እንቀድር።
እድንየ ህዬ እብሊ አክራን
እሊ ወእለ ሐረከት እለ ሐያት
ትለብስ። ገሮብ ወድ አዳምመ
ክም ብዕድ ክፈል ሙሲቀት
አክራን እት ፍጥረት አው
አምጸኦት መቅደረት ለቡ ቱ።
እግል መሰል እብ ፋጸ፡ጣቅዒት፡
አትናጥዖት አጫብዕ፡ ራድሆት
እግር ወብዕድ እግል ንስሜ ምኑ
እንቀድር። ወድ አዳም ምን
ገሮቡ ወኬን እንዴ ተዐደ ምን
እት ድዋሩ ለልትረከብ ለትፈናተ
ሓጃት ክርን እግል ልፍጠር ክም
አንበተ፡ መሻቀዪታት ሙሲቀት

እግል ልትመሀዞ አንበተው። ሰበት
እሊ ታሪክ መትመሃዝ መሻቀዪታት
ሙሲቀት ምስል ታሪክ መትቀዳም
ወድ አዳም ለአንበተ ክም ቱ
እንፍህሙ።
ለሳልፋያምለትሸቀው
መሻቀዪታት
ሙሲቀት፡እግል
ፋግዖት ለትአመመው እንዴ
ኢገብኦ፡ እግል ናይ ዲን ጋራት
አውመ በዓላት እግል አገረሞት
ለትሸቀው ክም ዐለው ዕሉም
ኣሳር ለአዳለዩ መርጀዕ ለአክድ።
እግል መሰል ዎሮት ናይ ለመድ
ሐኪም ሕሙማም እግል ልሳሬ
ከበሮ እግል ልትነፈዕ ቀድር፡
አውመ ዎሮት መትንዕያይ ንዕዮ
እግል ለአንብት አውመ ህዬ ናይ
መትንዓይ ዐውቴሁ እግል ልበሽር
ጥርምበት እግል ልዝበጥ ቀድር
ወብዕድ። ለትነዘመ ለሐን አውመ
ለትመቅረሐ ሙሲቃት እንዴ
መቅረሐከ እብ መሻቀዪ ሙሲቀት
መተልሃይ ላኪን ሐር ለመጸ
ፈሀም ክም ቱ ልትሐበር።
ለናይ
ሰልፍ
መሻቀዪት
ሙሲቀት ሚ ዶል ወእብ ከፎ
ክም ሸቄት ለልአክድ እስባት
ምንመ አለቡ ዕለመ ዕሉም ኣሳር
ክምሰለ ለሐቡሩ፡ ለአስክ እለ
ርክብት ለህሌት ለሬማ ዕምር ክም
በ ለልትሀደግ እበ መሻቀዪት ምን
ዐጭም ለትዳለ ሕኖነ እት ገብእ
ናይ 67 አልፍ ሰነት ለቡ ክም ቱ
ለአፍህሞ። እምበልሁ፡ 37 አልፍ
ሰነት ለወደ ሕኖናመ ርኩብ
ህለ። ናይ ታሪክ መትመራምረት
ክምሰለ ለሐቡሩ መሻቀዪ ሙሲቀት
አክል-ሕድ ሚዶል ክም ትመሀዘ

ኣመሮት ቀሊል ክም ኢኮን እት
ለአፍህሞ፡ ለሰበብ እብ እሙር ዕስ
ለሙሲቀት ቀይስ እቡ ክቱብ ሰበት
ይህላቱ ልብሎ። እግል መሰል
ክሉ ክርን ለልአፈግር መሻቀዪ
ሙሲቀት በሀለት ኢኮን፡ ሰበት እሊ
እብ አኪደት እስዉ መሻቀዪቱ
አውመ እግል እስወ ክርን ተ እለ
ላተ መሻቀዪት ሙሲቀት ተ እግል
ኒበለ ለእንቀድር። እምበል እሊመ
እሊ ሽቅል እሊ መትዕባይ ለወድዩ
ምጅተመዓት እብ ክሱስ ክርን
ሙሲቀት ለህለ እግሎም ናይ በን
በኖም ፈሀም ወአምር ቱ። ዎሮት
ምጅተመዕ ሙሲቀት ተ እንዴ
ቤለየ ለሐስበ ወለልትረየሕ እበ
እግል ብዕድ ምጅተመዕ አውመ
ዓዳት ሙሲቀት እግል ትግበእመ
ኢትቀድር።
እት ዐለምነ እት ለትፈናተ
ዓዳት ምጅተመዓት እብ ወወክዱ
እብ ዕልቦም ልግብኦ ወጅንሶም ሰኒ
ብዝሓም መሻቀዪታት ሙሲቀት
ክም ትሸቀው፡ እብ ወወክዱ ህዬ
እት ልትጠወሮ እተ ተሉ አግማም
እት ልትዐደው ክም መጸው እግል
ንፍሀም እንቀድር። ልውሐድ
ወልብዘሕ እበ ኢከስስ፡ መሻቀዪታት
ሙሲቀት ለአለበ ሰልጠነት፡ዓዳት
አውመ ምጅተመዕ እግል ለሀሌ
ኢቀድር።ክሉ
ምጅተመዓት
እግል ጋራት ምጅተመዕ፡ደያነት፡
ሽዑር ልግበእ ክምሰልሁመ እግል
ጅንስየቶም ወቅርዶም እግል
ልሽርሖ ለቀድሮ ናይ በን በኖም
መሻቀዪታት ሙሲቀት መልኮ።
ምስል መትዳቃል ምጅተመዓት
ህዬ ምን ዎሮ ምጅተመዕ እት
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እንዴ ድዌ ወሕመድ - ለደኪለቼ ምን ተሐዜ
ሐርማዝ እንዴ ዳበራ - እብ ሓልቦትት ምን አቴ
እርወት እንዴ ትገበለት - እት ሐ ነጹፍ ምን ትትገርጄ
ሐየት በዐል ሐ ምንገብእ - ከመሐልከ ወዕቆት ምን ወዴ
ህመም ዐጣል ምን ለውዕል - ወለትጸረረት ምን ጠቤ
ሀሮዳ ለዐል እንዶ ደርገጋ - ከእት ስጋደት ምን ትኬ
ወሒዝ እንዶ አቅበለ - ከእት ርወሪት ምን አቴ
ወዐስተር ጋድም ምን ትገብእ - ከአድሁይ እለ ምን አቴ
ዎ ጋድም ዐስተር ምን ገብእ - ከዐሬዴና ምን ተኬ
ወበይሖት እትዬ ምን ገብእ - ከመድህን እተ ምን አቴ
ወድ ሐሺል እንዶ ትሽየመ - ከእብ ዋንጫታት ምን ሰቴ
አንጻይ አመት ምንገብእ - ከከልዔተተ ምን ተኬ
ከራይ አዱግ ምን ተውዕል - ከሸእ ትብል ወትከርሴ
ወገርወ ብዕራይ ምንገብእ - በዐልቱ ቀሐተ ምን ትወዴ
እለ ኢገብአት ምንገብእ - ሑካዲ ለቤታ ኢአቴ።
ብዕድ ምጅተመዕ እብ መትዐዳይ
ክም ክፈል ውርስ ሙሲቀት እት
ለትፈናተ ዓዳት እት ልትዐደው
ወልትለመዶ ለመጸው ክም ቶም
ለገብአ ሕፍዝ ሸሬሕ። ክም
ፍገሪቱ ዎሮት ጅንስ አውመ
ሕድ ለመስል መሻቀዪ እት
ለትፈናተ ምጅተመዓት አውመ
ድወል እት መንፈዐት ውዕላም
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እት እንቶም እንረክቦም። እግል
መሰል መሰንቆ እት ኤረትርየ፡
አቶብየ ወሶዳን እት ሐቴ ወራት
ለትፈረረት እት እንተ እንረክበ።
እት ቅብለት ወምግባይ አሜሪካመ
ዎሮት ጅንስ መሻቀዪ ሙሲቀት
እግል ሕድ ለትሸብህ ወራት እት
ክድመት ትትረከብ።
ልተላሌ…

ገጽ
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ረመዳን ታይብ

ሰብ
ጼወ
ሸባብ
ለደምር
ንቃጥ
እግል
ለአሌሉ
ክል ሻብ በዐል ጼወ እት ርሑ

ሸባብ

ሕዱግ ስሌማን

ርክን “አተስዮን”
ሸባብ ከፎ ህሌኩም እብ ገበይ እሊ ዓሙድነ ምስልኩም እንዴ
መሐበርኮ እብ ረአይኩም እት ሐያቼ ተቅዪር እግል አምጽእ ሐዜ
ሰበት ህሌኮ እለ ጋሪቼ እንዴ ርኤኩም ለምሽክለቼ እብ ረአይኩም
እግል እባልሐ ሰአየቼ ተ። መዳልየት እሊ ዓሙድ እሊመ ከባደት እለ
ምሽክለቼ እንዴ ርኤት ወክድ ካፊ ለብዞሕ ረአይ ለልትሀየብ እቱ
ወእግለ እነስአ ምስዳር ለሰዴ እግል ልግበእ እግልዬ እትፋነዮም።
አባይኩም እለ ናዬ ልርከብ፡ አነ ወሔማዬ እብ ገበይ ኢንተርኔት
ተኣመርነ፡ እብሊ ህዬ ሐቆ ገሌ ወክድ እግል ምስል ንአምሐበር
ወዎሮት ጼወ እግል ንግበእ ሰበት ትፋሀምነ ምነ እቱ ነብር ለዐለ
ምድር አሮበ እንዴ መጸ እግል ሰልፍ ወክድ ትዋጀሀነ። ለሕጼ እብ
ውካለት ዋድሁ ሰበት ዐለ ክም ርኤኩዉ ሰኒ ወአማን ደንገጽኮ ምኑ፡
እግልሚ እብ ገበይ ኢንተርኔት አምሩ ለዐልኮ ሕጹዬ ወለ እብ ገጽ
ለርኤኩዉ ሕጹዬ ፈርጎም ምድር ወሰማ ሰበት ዐላቱ፡
ለአነ አምሩ እብ ዕምር ንኡሽ ወለ መጼኒ ህዬ እብ ዕምር ዐቢ
ወእግልዬ ለወልድ እት እንቱ ሰበት ጸንሔኒ ርሕዬ መትከባቱ አቤት።
ምናተ ዐጄ “ኖስኪ ተአምሪ በዲር ኖስኪ ሐሬክዩ፡ አዜመ እግልኪ
ለከስስ ጋር ቱ ርደዩ ወእበዩ” ሰበት ቤለውኒ ወበዲር ሂጋሆም ሳምዐት
ሰበት ይዐልኮ ወህቶም ለሐረዉ እዬ ሻብ ኣብየት ሰበት አነ እበ እንዴ
ትነፍዐው እብ ወለት ገበይ ሰበት ተምተመውኒ፡ ገድም ለገብአት
ገብአት እንዴ እቤ እግል ህዳይ ቀረርኮ ወትሀዴኩዉ።

እንዴ አቅበለ እግልሚ ቱ ዕላቃት
ገሌሁ እሆታይ ወገሌሁ ኢፋሉታይ
ገብእ? ለልብል ሰኣል እንዴ ሀረሰ
እግል ልህደግ ልትቀሰብ። በሊስ
እሊ ሰኣል እግል ልርከብ ህዬ ብዞሕ
ጋራት እት ሕድ እንዴ ዋጨለ
እግል ልርአዩ ህለ እግሉ። እሊ
ምኑ እግል ልትአከዶ እለን ለተልየ
ንቃጥ እግል ልርአው ቦም።

1. እግል ጼወከ ሀመሾት
ብሑሳት ክምሰለ ለአክዱ አሳስ
ናይ ልውቅት ወዕውትት ምልህዮት
ጼወ እት ፍንጌ ክልኦት ለመልሀይ
ለህሌት ዕላቀት ሰኔት ተ። እሊ
ለበሀለት ለክልኦት ለጼወ ሸባብ
እት ፍንጌሆም ለትበኔ ምልህዮት
እብ ቀልብ ናሴሕ ለትበኔት
ወምን ሕድ ዶል ልትራየሞ
እግል አድሕድ ለተአትሀግኖም
ወለሓለፈዉ ወክድ ሰኒ ለተአዘክር
እግል ትግበእ ህለ እግለ። እምበል
እሊመ ዓይለት ለክልኦት ጼወ
አድሕድ ለፈቱ ወለልአሕተርሞ
ለወዴ እግል ልግበእ ቡ። እሊ ህዬ
ፍክሮም ወወራቶም ሐቴ እግል
ትግበእ ህለ እግለ። እምበል እሊመ
ገሌ ሰበብ እንዴ ከልቀው ወእበ
መናሰበት እንዴ ትነፈዐው ህያባት
እግል ልትበዳደሎ ህለ እግሎም።
ምልህዮት ጼወ ህዬ እብ ትሉሉይ
ጋንሒት ወዔቅቢት ለትሐዜ ተ፡
ተሀመሸት ምንገብእ እት ፍንጌለ
እሲት ወለእናስ ክምሰልሁመ እግል

እት ህዳይ ባጽሓም ለህለው ሸባብ
ለሀይከ እግል ለሀይ እግል ልክሀል
ወልሐሽም እብሊ ህዬ ዝያድ ክሉ
እት ዎሮት ሀደፍ ወፍክር እግል
ልምጽኦ ለሰድዮም ምልህዮት ዶል
ጠውሮ እብ ሑድ-ሑድ እት ዎሮት
ረአይ እግል ልምጽኦ ቀድሮ። ክልዶል መልሀይከ አውመ መልሀይትከ
እብ አከይ ሕሳን ትከበተተከ አውመ
ትከበትካሀ ምንገብእ ጽልእ ሕድ
ሰበት ለአበጽሕ፡ ለእሲት ምንገብእ
ወለእናስ “እሊ መልሀዬ ወትቀየረ
ምንዬ ሰኒ ዐለ፡ እለ መልሀይቼ ምን
ትትቀየር ምንዬ ወዓረፍኮ ምነ
ዐልኮ” ለትአተብል ጽልእ እግል
ልጠውሮ ቀስቦም። ሰበት እሊ ሕነ
ለሸባብ ለሀይከ እግል ለሀይ እንዴ
ሐሸመ ለገብእ ጌጋታት እት ወክዱ
ወእብ ቀልብ ናሴሕ እብ ንቃሽ
ክምሰልሁመ እግልዬ ስምዖ አውመ

ግራሁ ምስልዬ ወርሕ እንዴ ወደ አስክ ካርጅ አቅበለ ምንዬ፡ አናመ
እብለን ምስልዬ ለጸንሐየን አምዔላት ረቢ ውላድ ሰበት ሀቤኒ ሕጻን
ትበከርኮ። ምስል እሊ ውላጄ እት አነ ዘበን እንዴ ይእርእዩ ምን ዮም
ዮም መጽእ ህለ እት እብል ወህቱመ ዶል ዶል እመጽእ ህሌኮ እት
ልብል ወለትሳኤኒ እለ ሰነት እለ ለደነግበ ጻብጣም ለህሌነ ራብዓይት
ሰነቼ ተ።
ምን ቃልስ ሰላዲ ሐዋኒት ወተለፉናይ ወዴ እቼ፡ እብለ ገበይ እለ
ብዞሕ ክም ሄረርነ እንተ ሚ ቱ እመጽእ ትብል ወኢትመጽእ ዶል
እቤሉ፡ “እንቲ እሲት ትም እንዴ ትበይ ሰላዲኪ ብልዒ፡ አነ እግል
እምጸእ መቅደረት አለብዬ ዝሩፍ እዲነ ኢሰምሐት እዬ ይሐዜኪ
ምንገብእ ህዬ እለ ሐዜኪ ውደይ!” እት ልብለኒ ዐዘቤኒ። አዜ ክምሰለ
ተአከድኮ ምኑ፡ ህቱ እት ካርጅ እሲት ክም ቡ ወዋልድ ክም ቱ
እት ብዕደት ዐድመ እሲት ብዕደት ክም ቡ አዳም ዳገመ እግልዬ።
ከአዜ እግል ይእትሐደግ ሀድፍ ዐጄ እግል ይእግበእ እፈርህ ወእግል
ይእንበር እናስ ኢትሀዴኮ፡ ከላስ ለእግለ እወዴ ቀዌኮ አዜ ጎማቼ ሰበት
ሔለተኒ ማጸትኩም ህሌኮ፡ ሸባብ ምን እለ ምሽክለት እብ ከፎ እትባለሕ
ረአይኩም ሀቡኒ፡ ዕምር ሸበቼ ብላሽ በዴ ምንዬ ህሌት።
እም ሳብር ምን ደቀምሐሬ
ሓይሳም ወሓይሳት ቄርአት ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ እትለ ርሳለት
እለ ረአይኩም እግል ተሀቦ ለትሐዙ እብ ኢንተርኔት face book
ramadanTaib@yahoo.com ክምሰልሁመ እብ ገበይ
ዕልብ ብስጠት247 ጀሪደት ኤረትርየ ሐዳስ፡ እብ ዕልብ ተለፉን
07377091 እብ እትሳል ክምሰልሁመ እብ ርሳለት ተለፉን ረአይኩም
እግል ትልአኮ ትቀድሮ።

ለባልሕ እቡ በሰር ሰበት ቡ። እት
ፍንጌ ሰብ ዕያል ለገብአው ሸባብ
ለትትርኤ ፍንቲት አፍካር ሰበቡ
ብዞሕ ቱ። እግል መሰል እት ማል
(ሰላዲ) ለህለ ረአይ፡ እት በዓላት
ወናይ መትፋግዖት መናሰባት እት
አየ እግል ልሓሉፉ ክም ቦም ለህለ
ናይ ሕርያን አካን መትፈናታይ
አፍካር፡ምስል ዋልዴኖም እግል
ለሓሉፉ ለልሐዙ ዘበን፡ እብ በኖም
ምስል እግል ልሓሉፉ ለልሐዝዉ
ወክድ፡ ሻሞም ለሸርሖ እቡ
ህያባት፡ እግል ውላዶም አደብ
ወቅየም ምጅተመዕ ለልአደርሶ
እቡ በሰር፡ እብ ክሱስ እት ቤቶም
ለህለ ቴለል ነዳፈት፡ እዳረት ማል፡
እዳረት ነብረ ወብዕድ ረአይ
ፍንቱይ እግል ለሀሌ እግሎም
ላዝም ቱ። ምናተ እሊ መሻክል
እሊ እግልሚ ትረአ በደል ልብሎ
እበየ እንዴ መቅረሐናሁ ነአበድዩ
እንዴ ቤለው ለሀይከ እግል መሻዕር
ለሀይ እት ለሐሽም ይሄረርው
ምንገብእ እሻረት እዳረት ሐዋኒት
ሰበት ገብእ፡ እዳረት ሐዋኒት
ህዬ እተ ህለ መትቀራራብ ፍክር
ወገሮብ እንዴ አንቀሰት እት በአስ
ለአበጽሕ።

4. አንቀሶት እህትማም

ትደመር ለህለ እግለ በክት ሰበት
ለዐቤቱ።

2 ኢመፋሀመት
እብ ፍንቱይ እት ፍንጌ
መርዓውዮታት ለልትርኤ ሐሩቃት፡
ለልአትሐዝን
ጋራት፡ሰአየት
ለልአበትክ፡ ለደርር ወብዕድ ሀገጊት
ወኢመፋሀመት እብ ትሉሉይ ህለ
ምንገብእ፡ እት ሐያት ለጼወ ላቶም
ሸባብ ለህለ መትቀራራብ እግል
ለሀሌ ኢቀድር። ክልዶል ክእነ
ለመስል ኢመፋሀመት እት እኩይ
ለልአበጽሕ ሰበት ገብአ ህዬ፡ እሎም

ስምዒ እንዴ ይእንብል እብ ንዛም
ወገበይ ራትዐት አድሕድ ኢሰምዐነ
ወረአይ
አድሕድ
ይሐሸምነ
ምንገብእ እት ኢመፋሀመት እግል
ንብጸሕ ግራሁ ህዬ እት ቅብብ
አድሕድ ወበአስ እግል ንትዐዴ
ለሰዴ ጋር ገብእ።

3. እዳረት ሐዋኒት እት
መትቀራራብ ወፍንቲት ፍክር
እት ፍንጌ መርዓውዮታት
ፈርግ አፍካር እግል ለሀሌ
ጠቢዒቱ፡ሰበቡ ለገብአ ነፈር ናዩ
ሳልፍ፡አውለውያት ወእግል ጋራት

ለበዝሐ ወክድ ሸባብ ናዮም
ረአይ ወሀደፍ እግል ልጽበጦ እተ
ወድዉ ሽቅል ዐኒዲን ወለ ኢሰምዖ
ገብኦ። እሊ ሰበት ገብአው ህዬ
መልሀዮም/በዐል ዕያሎም/ ከለጥ
ክም ህለ ምን አሰአሎቶም ሐር
ኢልብሎ። እሊ ህዬ እብ ሂገ ሌጠ
ለልትሰየሕ ሰበት ኢገብአ እት
ብዕድ ምስዳራት እግል ልትዐደው
ሰበብ ገብእ እግሎም። ለበዝሐ
ወክድ ህዬ ለሻብ በዐል ዕያል ምን
መልሀዩ ለመጽኡ ረአየ በደል እብ
ዕን ሰኔት እንዴ ገንሐዩ ሕሉል ባስር
እግሉ፡ ለትመክረሀት ወለአኬት
እግል ሊዴ ምነ መጽኡ ረአይ ህዬ
እግል ልዳፍዕ እቡ ለቀድር አስባብ
እት ልምህዝ ለነብር ነፈር ገብእ።
እሊ ህዬ እት ፍንጌለ ክልኦት ለሰብ
ጼዋ ላቶም ሸባብ ለህሌት ዕላቀት
እንዴ ተሀመሻት ለሀይከ እብ
እንክሩ እብ ክሱስለ መልሀዩ ፈሀም
እኩይ እንዴ ጠወረ አድሕድ
ለኢለአሐትርሞ እቱ ቴለል እግል
ልትዐደው ቀስቦም።
ልተላሌ . . .

እብ መሕበር ወጠን ሸባባት ወደረሰ ኤረትርየ ለትትዳሌ ሰፍሐት

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 45

አርቡዕ 31 ኦክቶበር 2018

ገጽ
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ልባብ

አምዕላይ መንፈዐት ለቡ መዕሉማት

ለክልኤ ከራይ
ዎሮት
ላብብ
እግል
ወድ ወልዱ ክምእነ ቤለዩ፣
“ዮም ሐቴ ምነ ዲብ እለ
እዲነ
ለልትረከበ
አማን
እግል እድገም እግልካቱ።”
ለወድ ወልዱ ህዬ፣ “ከእግል
አተንሴካቱ አብዕቦ” ቤለዩ።
ለእናስ ለላብብ ክምእነ
ቤለ፣ “ቀበት ለገብአ ነፈር
ካሂን
መዕረከት
ፈዳቢት
ትቀንጽ፡ እለ መዕረከት እለ
አክል-ሕድ ክመ እት ፍንጌ
ክልኤ
ከራይ
ለትገብእ
መዐርከት ትመስል..ሐቴ ምነ
አከሪት፣ ወኪለት ሸር፡ ሓስድ፡
መቅደን፡ አናንየት ወሐሰት
ተ...”
ለወድ ወል እሊ ክም
ሰምዐ ረእሱ ነክነከ ወክምእነ

ቤለ፣ “ ወለሐቴ ህዬ?”
ለአብዕብ ህዬ፡ “ለሐቴ ህዬ
ወኪለት፣ ኬር፡ ሰላም፡ ፈተ፡
አማን ወእክላስ ተ...”
ለጀኔታይ እሊ ዘዖታት
እሊ
ወለክቡድመ
ለዐሌ
እንድኢኮን ብዞሕ አሰር ወደ
ዲቡ ወፈሀመዩ። ከመደቲት
እት ለሐስብ እንዴ ጸንሐ
እግል አብዕቡ ትሰአለ፡ “ከእት
ደንጎበ አየ ምነን ትትዐወት
ገብእ?” ቤለዩ።
ለአብዕብ ስሕቅ እንዴ ቤለ፡
“ክል-ዶል ለከራይ ለእንተ
ተአበልዐ
ወተአሰትያ
ተ
ለትትዐወት፡ ከሸር አብለዕከ
ምን ገብእ ሸር ልትዐወት፡
ወኬር አብለዕከ ምን ገብእ
ህዬ ኬር ልትዐወት” ቤለዩ።

ተበሰም

አምዕል ሐቴ፡ ዎሮት ግሉል ክዳር
እግል ለአግርህ ዕዳገ አተ። ለእሉ ለሐዜ
ጋራት ክም ትዛበ ለከርጁ አስክ አፉሁ ትመለአ።
አድጉ ትጸዐነ ወለከርጅ እት ረእስለ አድግ እት እንቱ
እት ፉቃዩ ረፍዐዩ ከገበዩ ጸብጠ። እትለ ገበይ ዎሮት
መልሀዩ ዶል ሳድፈዩ ክምእነ ቤለዩ፣ “መለሀይ እንተ ለከርጅ
እተ ቀሐትለ አድግ እንዴ ከሬካሁ ምንከ ከአፎ ሰኒ እንዴ
አስተረሕከ ኢትትጸዐን” ቤለዩ። ህቱ ህዬ እበ ህግያለ መለሀዩ
ሰኒ እት ልትፈከር፣ “እሊ ወድ ኣደሚ አክል አዪ ዛልም ቱ
ያጀማዐ! ሽወየ ፈርሀት ረቢ ኢትወዴ ከፎ ትረክብ ህሌከ?
እሊ መስኪን ሔዋን ምን ብዝሕት ስድት ለአርሄነ፡ ምን
ሒለቱ ወለዐል እግል ነአርፉዑ ዋጅብ ቱ መስለከ?
አዜ ህቱ እዬ ልርፈዕ እግልከ፡ ወአናመ እግል
እስደዩ ለከርጅ ኖስዬ እግል እርፉዑ ምኑ
ቱ” ቤለዩ።

በሀል

- ሕኔት እንዴ ሐሴከ ዕዳይ ትትከበት..አማን እንዴ
አሰአልከ ምን ትትዐዘብ ለሐይስ።
- ውላድ ሰማንየ ሰኖታት እት ሕነ እንዴ ትወለድነ ገጽነ
ተሐት ንትሸልሀት ምን ነዐሌ፡ አስክ ውላድ 12 ሰነት እንበጼሕ
እዲነ ለገረመት ወለጠዐመት ወገብአት እግልነ ዐለት።
- ጸጎት አነ ሕጉዝ እተ ለህሌኮ ጋሪት ዶል ትሀይበኒ
ኢኮን..ጸጎት እንተ ምንዬ ወለዐል ሕጉዝ እተ ለህሌከ ሰንዐት
ዶል ተሀይበኒ ቱ።
- ክሎም አንፋር ዕምር ጥዉል እግል ለሀሌ እሎም ለሐዙ፡
ምናተ ድግለል እግል ልግበእ ለልትሸነህ ነፈር ላቱ ይሀለ።

መዕሉመት
- ልብ ወድ ኣደሚ እት ቀበት ሐቴ ደቂቀት ምን
60 - 80 ዶል ለሀንድግ፡ እሊ ህዬ እት ቀበት ሐቴ ሰነት
40 ምልዮን ዶል ለሀንድግ በህለት ቱ።

- ክሉ
ረእሱ
ለኢልትሃገው
መስልከ
አንፋር፡
ሐት-ሐቴ
ዶል
እሎም አንፋር እሎም ምስልከ
እግል ልትሃገው ብዝሕት
ሸንሀት ለቦም አንፋር ቶም።
- እትለ በዝሐ ወቅት፡
ሕት ዐባይ አክል ሕድ
ንስከት ናይ ዋልዳይት ተ።
- ሐት-ሐቴ
ዶል
ዕንታት ንሳል እግል ለአስእለ
ለኢቀድር ለአስእለ፡ ወሀተን
አስክ አልባብ ለተአበጼሕ
ለቀርበት ገበይ ተን።
- ብዞሕ
ለኢልትሃጌ
ወእት ዎሮትመ ለኢልትሐሰር
ነፈር ዶል ትርኤ፡ እሊ ነፈር
እሊ ብዝሓም ለጠልመዉ

ነፈር ክም ቱ ኣምር!
- እት
ቀበት
ሐግነት
ወድ
ኣደሚ
“Amygadala”
ለትትበሀል ሰኒ ንኢሽ ላተ
መንጠቀት
ህሌት።
እለ
መንጥቀት እለ አግጸትለ
ብዕዳም
እግል
ትቅረእ
ወእብሚ ልሽዕሮ ክም ህለው
እግል ትፍሀም ትሰዴከ።
- ናይ ዕልም ድራሳት
ክመ
ለአክዳሁ፡
ብዞሕ
ሽሉጣም ላቶም አንፋር፡
ምን ብዕዳም ወለዐል አዝየት
ትሳድፎም።
- ራውግ ላቱ ንፈር፡
እትለ በዝሐ ወቅት፡ ሐንገሉ
ምነ አክራናትለ እሎም ወዴ

ፍክር ወዐጃይብ
አብጠሮት ሀንደጎት ልብ
ታውንደዝ ለልትበሀል እት መዲነት ሎንዶን ነብር ለዐለ ጀነራል፡
እግል ሀንደጎት ልቡ ክም ሐዘ ወድዩ ወክም ኬፉ ልተልሄ እቡ
ወእትለ እለ ሐዘ ወቅት ለአበጥሩ ዐለ!
ከእሊ ጋር ለክልኦት እሙራም (ተሻይን) ወ (ባያርድ) ለልትበሀሎ
ውላድ እንግሊዝ ላቶም ሐካይም እብ ኖሶም ምን ቅሩብ ተአከደው
ምኑ፡ ወእግለ ነፈር እብ ገበይ ረስምየት ዲብለ እሉ ሀበው ተቃሪር
ሰጀለዉ።
ሐቆ እሊ፡ ምዕል ሐቴ ለጀነራል እግል ሀንደጎት ልቡ መደት
ሰር ሳዐት ለገብእ አብጠረዩ..ምናተ ሐቆ እለ ውዲቱ እለ እብ ሰማን
አምዔላት ምን እለ እዲነ ክም ትሳርሐ ልትአመር!

ዐስከርየት
ዲብ መስር

ዐከርየት ዲብ መስር ሰኒ ክርበት ወጅርሰት ለዐለ
ዲበ ምህነት ዐለት..እብለ ምስምሰ አዳም ምነ እግል ልህረብ፡
አስክለ እብ ዕጽ (ዕጨ) እንዴ በጽሐቶም ጀብረን እግል ልትከተቦ
እተ ለወጅቦም አንፋርመ፡ ምን እለ ክርበት እለ እግል ለአሪሞ
ሐቴ ዕንቶም እብ እዴ ኖሶም ነስእወ ነብረው!
ምናተ (መሓመድ ዐሊ አልከቢር) እተ ወቅት ለሀይ ሔክማይ
ምስር ለዐለ (1840) እሊ ብስር ለገሌሆም ወድዎ ዐለው
ሰበት ሰምዐ እቡ፡ ዲብለ ጄሽ ክልኤ ከቲበት ሐቴ ዕንታቶም
ለልትዐስከሮ ዲበን አሰሰ፡ ወእለን ከታይብ እለን እብላሀን
አስክ መደት 50 ሰኖታት እት ክድመት ክም
ዐለየ ልትአመር።

ዝበድ
ዘዖታት

መስኒ ደለ እተ ትከሬከ ምስልከ ተሐት ወለዐል ለልብል
መለሀይ ኢኮን። መስኒ ምን እሊ ወኬን አናቤዕከ ለመስስ
ወእት ዶል አሰፍከ ለልአትሳጅዐከ፡ ወእኪትከ ለለአቤ፡
ወዶል ዕንቃፈትከ ለለሀርሰካ ቱ።

ምን አምሳል ገባይል
- ‘ክሉ ለአዳም መናቢት ሐቆ ገብአው ለጣሑነት ህዬ ምን
እግል ልደውረ እግልናቱ።” (ሩስዪን)
- “ከልብ ለማይ አስክለ እዘኑ እንዴ ኢሸመዩ ሕማሴ
ኢልትዐለም።” (ሮማንዪን)
- “ወድ ጥብ ላቱ ለገ ኢነቄ።” (ሐበሸ)
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ለሀለ ሕሳባት ለትመልኣ
ቱ።
- ብዞሕ ለቀርእ ነፈር፡
ክልመ
ዝያደት
ቀርኣተ
ከእግል አሓሲስ ብዕዳም
እብለ ቀለት ገበይ ለልፍህም
እበ ቅድረት መልክ።
- 87% ምን ውላድ
ኣደሚ ክልዶል እብ ክሱስለ
በሊሱ በዲሮም ለለአሙሩ
ጋራት ልትሰአሎ።
- ተሌፎን አዲግ ሻፍግ
እት እንቱ እግል ልሽሐን
እግልከ ሐዜካሁ ምን ገብእ፡
እተ ዶል ለእለ ትሽሕኑተ
እት ሓለት ጠየራን በህለት
(እት
ኤሮፕለይን
ሞድ)
ውደዩ።
- ወቅት ክም ሐልፈ፡
ገሌ አንፋር እሊ ክሉ ለእሉ
ተሀይቦም ዐልከ እህትማም
ክም ኢለአስታሁሉ እግል
ትፍሀም ቱ፡ ወክሉ ሕስርከ
ወእህትማምከ እግል ተሀቦም
ወጅበከ ለዐለ አንፋር ህዬ
ምን ሰልፍከ ክም ሀመልካሆም
እግል ተኣምር ቱ።
- እለ ለእተ ትነብር
ህሌከ ኢነት፡ ቀደም እለ
ብዞሕ ዶል ክም ትደጋገመት
ዶል መስለት እትከ፡ እለ
እንተ ለኢተሀምለከ ፈቃዲት
ክም ብከ ትየቀን።

ሶፍየ
ውቅጥት
(ሶፍየ ርያዎልፍ)..
እለ እሲት እለ እግል
ዎሮት እብ ወቁጥ ሰኒ ፈዳብ
ለዐለ ነፈር፡ ሱረት እናሰ
እተ ንሳለ እግል ልወቅጥ እለ
አምረቱ። ለምስምሰ ለእሊ ወዴት
እበ፡ ህቱ እብ ሰበብለ ክልዶል ትትቀጸብ ምኑ ለዐለት
ወእበ ሐቴመ ዶል ምን ሂገ
ለኢለዓርፍ ንሳለ ትወድዩ
እቱ ለዐለት ዞዕ ሰበት
ሞታ ቱ!

ጠዓሞ
ትከለቅኮ፡ ምናተ
አስክ እለ ውሉድ
ይህሌኮ። ማጽእ ህሌኮ፡
ምናተ አስክ እለ ባጼሕ
ይህሌኮ። በጸሕኮ፡ ማናተ
አስክ እለ ዕቅቡል ይህሌኮ፡
ዐቅበልኮ፡ ምናተ ነፍስዬ እት
ትትጸበረኒ ኢረከብክወ፡ ላመ
ናይ በዲር ክርሲዬ፡ ለክልዶል
እብ በይንዬ እንዴ ትገሴኮ
እቱ፡ ለኢትበጥር ፍንጌ
ሼጣንዬ
ወመላእከትዬ
ለትገብእ
መዐረክት
ዐፌ ምኑ ለዐልኮመ
ኢጸንሔኒ።

ገጽ

9

ን ወዓዳት

ፈ

መሐምድ ዳፍለ

ሕጼ አመቱ ኢትአመረት
5ይ ክፋል
በርህ ወወለቱ ምነ እተ
ምዩያም ለዐለው ቅርፈት እንዴ
ፈግረው፡ አዳሕየት ወቅት
ተመት በርህ አዳሕያቱ ሐቆለ
ትሰለ ተዓውዛቱ ወተሕሲናቱ
ሐቆለ ወደ፡ “የሀይ ወለት
ቅነጺ እትነ ገድም አጊድ በጊድ
እግል ንትካረጅ ሽፈጊ እትነ”
ቤለየ ወአስክ ዐሚድ ናይለ
ኩልየት ትወጀሀው። በርህ
እተ መክተብ ክም መጸው
ኬን ወእንሰር ሐቆ አትጋወለ፡
ምን ትወለበ ያስሚን ምስል
ክሎም መልህያመ እት ትሳዐም
ወትሳለም ረአየ። ሰኒ ትፈከረ
“ጀለጀላልከ
ረቢ!
ሸሀር
ዋድየት ምኖም ምን ተዐሌ
ህዬ ከአፎ ወወደው፡” እት
ልብል ሰኒ ትፈከረ ወተዐጀበ።
ያስሚን’መ አቡሀ በኑ ክም
ግንዳይ እት በጥር ጋይሰት
ምኑ ሰበት ዐለት እብ ሸፋግ
አቅበለቱ፡ ወዲብ ትመርሑ
ዲብለ መክተብለ ሙዲር ጌሰት
እቡ። ለዐሚድ እለ ኢኮን
ለቀደም 10 ዮም እብ ዕርፍ
ቤተ ጋይሰት ለዐለት ያሰሚን
ለእለ
ኢቀወው
ፈዳቢት፡
ሓይሰት፡ ሕሽምት ወአዲበት
ኮከብ ናይለ ኩልየት ለዐለት
እተ አብሀዘ። ለዐሚድ በዲር
ፈርሐ እግለ ወሐር “አሆቱ፡
ሚቱ እሊ ገጼታይኪ ትከማጀነ
አፎ ግሂት መሰልኪ ሕያይት
ዐልኪ ማሚ?” እት ልብ ምን
ሓለተ ትሰአለየ።
ፍዕለን ለርሒም ዐሚድ
“ያስሚን ኖስኪቱ ደሐንቱ፡ ሚቱ
አቡኪ ምን መጸአ ምስልኪ፡
ሚቱ ንቀጥኪ እግል ልርኤቱ?”
እት ልብል ሰኣል ደርብ ሰኣል
ትሰእለየ። እብ ደሚረ ላቱ
ሰኒ አስተንተነት። እት ከብደ
ገሌ ምስጢር ለሐብዐት እት
መስል፡ ለለአተብለ ዐለ፡ ዐሚደ
ላቱኒ፡ ምን ገብእ እግሉ እትሊ
ወቅት እሊ እዴሁ እንዴ
ኣተ ምነ ድብድብቱ ለዐለት
ምስጢር እንዴ ጨቅመ እግል
ለአፍግሩ ራዲ ዐለ። ላኪን
እበየ፡
መትጸብራይ
ሌጠ
ገብአ። “ላለእ! ደሐንቱ ሓይስ
ዐሚድ፡ ምን ሽቅል ፋዲ ሐቆ
ህሌከ አቡዬ እግል እንቀሙ ቱ
እትሊ ገጽከ ለሕሹም እግል
ልብጠር እዬ” ቴለቱ እበ
ግሩማት ወፋርያት ዕንቴታተ
እግለ እተ ርፉፍ ስሩዕ ለዐለ
አክትበት እት ተአትቃምት።
ለዐሚድ
ላተ
“እንሻአለህ
ኬር ገብእ፡ ደሐንቱ ምሽክለት
አለቡ፡ እግል ትትላከዩ ትቀድሪ
ትፈደሊ።” እት ልብል እግለ
ረአዩ ልስመዕ ዱሉይ እት
መስል፥
በርህ እበ ዎሮ እንክሩ
ገሌ ለትኢነፌዕ ህግየ እት
ፈርህ “ሰላም ወዐለይኩም”

እት ልብል እተ ክርሲ ትገሰ
ወቴለሎም ሐበረዉ። “ሕነ እለ
ድንግል ለእለ ትርኤ ህሌከ
እግል እጃዘት ንሕዜ እግላቱ
መጽኣም ለህሌነ” እት ልብል
ህግያሁ አተላለ። ለዐሚድ ላቱ
ሰኒ ሓርቅ ወንኩድ እት እንቱ፡
“በስ እምበል አትጋማይ እለን
ሙስተቅበለን ባርህ ላቱ አዋልድ
እት ሕጻይ ወህዳይ ትትባደሮ
እለን ህሌኩም? ምንኮር! አዜ
ህዬ ትገብእ አለቡ እት ህዳይ
ሐቆ ትባጸሐኩም ወለ ልትበለዕ
ወልትሰቴ ሐቆ አዳሌኩም
አዜ ሕነ ህዳይ ይእንፈንጥር።
በዲር ጋምያምነ ምንተዐሉ
ላተ ወኢትከበትናኩም። አዜ
ህዬ ደሐንቱ ክልኦት ወሬሕ
ሃይባምኩም ህሌነ ፈጀር ህዳየ
እንዴ አትመመት እት ወቅተ
ወዕለተ ትምጸእ፡ አዜ ህዬ
ህዳይ በኪት ወስዒድ ቤት ማል
ወዕያል” እት ልብል ልቡ ሰኒ
ሽውሹር ዲብ እንቱ ሳረሐዮም።
ሐቆ እለ ያስሚን ወአቡሀ ሕድ
እንዴ ኢነቅሞ አስክ ዐዶም
ሳፈረው።
ያስሚን ሰኒ ሕይርት ዲብ
እንተ ወእግል አቡሀ ዘዐት እንዴ
ኢትበልስ እቱ ሐቆ ሰፈር ረዪም
እት ቤቶም ተለው ቤለው። ግረ
ክልኤ ምዕል ህዬ ምስል ዐድ
ሐሙሁ እግል ልግሜ ወእብ
ሰበትለ ህዳይ ተሐይስ ተሐምቅ
እግል ሊበል አስኮም ተጀሀ።
ወለዐድ ክሉ ለቴለል ወደሐ
እሎም። በርህ ዲብለ ህግያሁ
“ለወለትነ ሐቆ ህዳየ በህለት ሐቆ
ወሬሕ አካነ እግል ተአቅብልቱ፡
ሰበቡ ኣክር ሰነተ ሰበት ገብአት
እምተሓን ህለ እለ፡ አዜ እንተ
ትርካይ እግል ወልከ ካልድ
ወእሙ ረአዮም እንዴ ሰምዐከ

ዑመር ዑስማን ዐሊ
አጊድ በጊድ ተአስእለኒ፡ ሰበቡ
ሐሬ እት ብዕድ እንዴ ኢነአቴ”
ቤለዩ።
እትሊ ወክድ እሊ ያስሚን’መ
ለህዳይ እብ ታ’መት ንየተ
ክብትቱ ምንመ ይዐለት፡ እብለ
ሙደርሲነ ለሀበዋተ ታመት
ሰእየት ሰበት ትናየተት ዲብ
ደሐን ሓለት ዐለት። ሰበቡ
ህተ ላበት ወፋህመት ሰበት ተ
ወክሉ ሰበት ተአምር ለስድፈት
ለኢተአመረ ህዳይቱ እንድኢኮን
ወለት አንሳይት ምን ህዳይ በረ
ክም ኢትነብር ሰበት ተአምን
ዐለት።
ያስሚን
ለህዳይ
እንዴ
ኢትረድዩ
ምራድ
ዋልዴነ
እግል ተአትምም እት ትብልቱ
ለአቴት እቱ። ትርካይ እት ቤቱ
አተ ወእግል እሲቱ ወወልዱ
ተማም አፍሀመዮም። ካልድ’መ
ሰኒ ፋህም ሰበትቱ ወክሉ ሰበት
ለአምር፡ “መሽክለት አለቡ
ይበ፡ ያስሚን ህዬ አዜ ምስ’ለ
ሱዱፈ ለሀለ አነ ካልእ ወቅት
መስተቅበለ ይአበዴ ምነ” ቤለ
እብ ህግየ ውጅህት።
ህግየ ካልድ እግል አቡሁ
ሰኒ በሰጠቱ። ዓፌት እሙ
እግል ትርካይ ላኪን ተማም
ትሰምዖም ሐቆለ ጸንሐት፡ “እሊ
ትቡሉ ለህሌኩም ክሉ እሰምዑ
ዐልኮ፡ እሊ ህዬ ክሉ ረአሱ
ኢገብእ፡ እሲት ሐቆ ተሀዴት
ቤተ በስ ትክረዐ። ያስሚን
እሲት ወልዬ ገብአት ምንገብእ፡
ምን እለ ቤት ተወዝ ኢቲበል፡
ሕሳብኩም ቀየርኩም ምንገብእ
ሰኒ ወለትሰረረተ ላኪን መርዓት
ሐቆ ተሀዴት፡ ምን ቤት እግል
ትፍገር ዔብ ቱ፡ ቀደም እለ
ኢገብአ ወግረ እላመ ኢገብእ”
ትቤ ከትቃወመት።

ምክያድ ምን መሐጽ አስክ ወሊድ ለገብእ
ለዐምሳት ወርሐ ክም ተመ፡
መሐጽ ተአምብት ወለ እዋን
አንስ ዐድ ሐሙሃመ ወአግደ
እማ
ወአግዋራ
መጽኣሀ
ወእሞልድ
ልትላከየ
እላ።
ወክለን እትለ ቤታ እት ለአይታ
ክእነ ልድሕራ ኖሱ ለመምባ
ስኒ ለአርሄ እልኪ፡ኢተአርሄ
አርሄ እላ ማርያም ትካልሰኪ
(ለክስታን) ህተን ልፍተየ፡ ህተ
ትፍቴ እሊኪ ማርያም ቀላል
ለሀበኪ፡ማርያም ፋትሕ ለጢፍ
ለሀበኪ ሐብል ሰማድ ሰማይ
ልፍታሕ እልኪ፡ሐይ ሕያይ
ዑፉይ ምሩይ መስ ወድ ጣፍ
እብ ሐቁ ወእብ ገበዩ ብሩድ
ቅሩር እንሻለህ እሙ ተጠብዮ
ወእቡሁ ላጽይዮ ሊዴ። እምዬ
ማርያም በሊ መምባዬ ልብላሀ፡
(እለን ለእት ደያነት ክስታን
ለልአምነ እማትነ ምን መንሰዕ
ተን)።
ወእክል እንዶ ደቀየ እከለት

ለአበሽለ ከበልዐ ወእለ እከለት
እከለት ሁርሁር ትትበሀል ከእግለ
ትምሕጽ መዐጸይት እትለ ቤት
ሰቅለ ወክልኦት ለአፉሀ አስረ
ወለምግበ ለሀንጦጥል ወለእሲት
እሉ ትጸብጥ ወእለ ሐብል ሰማይ
ልትበሀል። ወለ እሲት አተተተት
ዎ እምዬ ማርያም ስምዓኒ፡
ገብርክን ኢትልአከ ወወድ
አማትክን ኖስክን ተዐንደቀ
ከርድኣኒ። ወጅሉጥ ምሉጥ
ሀባኒ ወሐሰብክን ወዐይብክን
እት ትብል አስክ ትወልድ
ትምሕጽ።ወለ ውልደተ ምን
ልትደንገር
ወመሐጽ
ምን
ተአመርር ለአንስ ከበሮ ዘብጠ
ወሰፍገ እለ ወክእነ ልብለ
ማርያም ብሪሪ ወማርያም
ደብሬ ሲና
ዐድ ሕድ ስደየ
ማርያም ጭወን ወማርያም
ደብሬ ሲና
እንትን ፍተያ
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ምን ደያሪዬ
እግልከ እት ዐቅብ ለሓለፍክዉ ዘበን ከፌኒ!

ናይ ልብዬ ለኢልትአመን እቱ ወክት ትበጽሐ ድያሪዬ፡ እንቲ
ህዬ ተአምኒኒ ገብእ? እንቲ ሐቆ ጠለምኪኒ ላተ፡ አልቅያመ መጸት
በሊ። እዴዬ መካሪትለ እቡ ሸራቅቅ ህሌት ገለም ልትአከድ እግለ
ይህለ፡ እግልሚ ዓሳብዬ እግል እምለኩ ሰበት ኢቀደርኮ ቱ።
እናስ ክም አነ አምር ወክሉ እትለ እዲነ ሳድፈኒ ለዐለ መታክል
እት ቆሪነ ልብዬ እንዴ ደፈንኩዉ ሄርር እቡ ሰበት ዐልኮ አክለ
አተንፈስኮ፡ ገሌ ምን ቦክ ሀሮሮ ከብድዬ ፈግር ምንመ ዐለ፡
ለህቱ ሰብቡ እቼ ዐለ ወጀዕ አነ ኖሼ አምሩ። እሊታት ናዬ ቱ
እንዴ እቤ ወትከበትኩዉ ብዞሕ ሄረርኮ እቡ፡ እት ገበይ ሄራርዬ
ህዬ ብዞሕ ዕረጎ ትከረዮ ለገብአ እግልዬ መሻክል ገሌሁ እንዴ
ቆጭበኒ ክም ኢማጽጽ እት አነ ለሐለፍኩዉ ወገሌሁ ክም አሽዋክ
ቅንጤጠፍ ገኖበቼ እንዴ ሻረመ፡ “ምንከ ይእትከሬ” እንዴ ቤሌኒ
አስክ እትሰፈፍ ምኑ ሀመይ እት እብል እቡ ለሓለፍኩዉ ዘበን
ዮም ከሀላቱ ስእን ህሌኮ። ክምሰለ ሰብ መቅደረት ዕሉም ነፍስ
ለልቡሉ እግል ትትዐወት ቅሩብ ዶል ተርፈከ መታክል እብ
ክሉ ደቅቡ ሰበት ሳድፈከ ዝያድ እግል ትጋብሁ ህለ እግልከ
ልብሎ፡ አነ ላኪን እሊ ብሂል እሊ እዝንዬ ዮም እለ ክም በጽሐት
ትደብአት ምኑ።
እዝንዬ ሌጠ ምንገብእ ሰኒ ዐለ፡ ደሚርዬመ ዐረየ እዴሁ ሀበ
ወእት ምግብ ስታቼ ፈረትክ ገብአ እቼ። ሚ እዴ መስለኩም?
ርሕዬ ምን ኖስ- ኖሰ ምን ሕድ ትሳኬት። መዐነውየት ለልሀይብ
ክፈለ ወለ እለ እንዴ ለብሰት መታክል ለትሓርብ ለሃከ እግል ለሀ
አሚን አቤት። ስምዒን ነፍስ እንቲ ኢኮን ክሉ እግል ልትሐለፍ ቱ
እንዴ ትበይ እግል ኖስኪ ወእግል መታሊትኪ ሒለት መዐነውየት
ዘርኢ እትነ ለዐልኪ? እግልሚ አዜ እትሊ ወክድ እሊ ምን ስታትኪ
ወሂጋኪ ወለት ገበይ ትከይዲ? አማንቱ እለ ምስልዬ እግል ስኒን
ወድኒን ለሄረረት በዐል መስትቅበልዬ ለእቤለ ሻበት እት ምግብ
ሄራር ሐያት እዴሀ ሀበት፡ እንቲ ህዬ ሚ ረክበተኪ? እበ ህተ
ለትብሉ ወህተ ለተአፈግሩ ስታት በደ ትሀርውሊ? ኢፋልኪ ነፍስ
እለ ላተ ገበይኪ ኢኮን አቅብሊ ምነ እብለኪ ህሌኮ።
ማሌ ህተ አስክ መድረሰተነ ነአተምም ወሐያትነ እብ ማል
ነአትሓይስ ህዳይ ጻንሓም ምኑ ህሌነ እንዴ ትቤ ስታት ሰኖታት
ተአፈግር እት ህሌት እንቲ ኖስኪ ምስለ እንዴ ትፋሀምኪ እትሊ
ደያሪ እሊ ስሜትኪ እበ ቀሰም ካርየት እት እንቲ እግልሚ ክእነ
ትገብኢ ህሌኪ? ህተ እሊ ዮም ትብሉ ለህሌት ሂገ በዲር ቀደም
ሰማን ሰነት እብ ነዘር ርእየቱ ወእግል ትጋብሁ ዱሊት ምን ዐለት፡
ዮም እግልሚ እትለ ክም በጽሐት እዴሀ ሀበት፡ እንቲ ህዬ እበ
ሂጋሀ እግልሚ ትትአሰፊ ወምን ሽቅልኪ ትበጥሪ፡ ክል ዶል እለ
ከሊመት ፈሸል ምን ዳግም እንቲ እዝን ጽምት ሄበ ከሄራርኪ
አተላሌ። ሐያት ክምሰለ ፈናን ለቤለየ ሕላየት ሕሴባ፡ ሰውረት
ባቡር ገይስተ እብ መደረይ ልትደሬ፡ገሌ ልጸዐን ምን ገበይ ወገሌ
እት ገበይ ልትከሬ፡ ሐያትመ ለክምሰልሀ ሰበት ገብአት ህተ ምን
ትትከሬ ብዕዳት እግል ልዕረገ ምስልኪ እተ ክም ተን ኣምሪ፡
“እግልከ እት ዐቅብ ለሓለፍኩዉ ዘበን ከፌኒ!” ለትብል ታመት
ሕስበት ኢትደጋግሚ እዬ።
Moዳ

ወእሊ እት ልትደጋገም
ልትመሀለለ ወእብሊ እንዶ
ደንገጸት ምን ኢትወልድ
ሀዬ እንዴ ለአስኡላ እብ
ሀምገም እት ቅምቤት ለቤታ
መንዱቅ ዘብጦ መህዬ ሰይፍ
ሐርጦ ከእት ገጸ በለጭለጭ
ለአቡሉ ወእሊ ክሉ እንዴ
ደንገጸት
እግል
ቲለድ
ቱ ለወድዉ እለ ወሀዬ
አስእን እናስ ፋርሃይ ረቢ
ለአመጽእወ ከእበ ጠፍጥፋሀ
ወለብእስ ለእሲት ምዕጥን
እንዶ
ወርደ
ልትሐጸብ
ወክም ወልደት ለትወለደ
ሕጻን ምን ገብእ፡ ዕላል
መበሽሮት ብሸራት ለዓልላ
ወሐር ሀዬ ሰቡዕ እዋን አሰር
አርቡዕ 31 ኦክቶበር 2018

ሕድ ለዓለ ደአም እብ ላሊ
ምን ትወልድ እብ ፈጅራ
ሰቡዕ ሔማታት አጊድ ቀንጸ
ከሰብዕ እዋን ለዓልለ።ደአም
እብ ኢባርሀት ምዕል ምን
ልትወለድ
እብ
ምዕል
አረርበዐ
ወጅምዐት ኢልዐላ ሐር እብ
ምዕል ባርሀት ለዓለ እሉ።
እት ጽልመት ወርሕአረርበዐ
እብ አረርብዓ እት ጽልመት
ወርሕ ለኢደውር ለልትወለድ
ሕጻን መክሩህ ገብእ ከለቤት
አቡሁ እብ ዘበኑ እግል
ኢልእበዉ
ፈሩህ
ወሰብ
ብሌንዲ ቀቱሉማ ልብሎ።
ልተላሌ…….
ገጽ 10

ረመዳን መ/ኑር ታይብ

ሰር መራቶን አትሌቲክስ አስመረ፡ እብ ዐውቴ
አቅሊም ግብለት ተምም

ረቅም ቅያሲ ሰር መራቶን፡ አትሌት
ዘርእሰናይ ትሰበረ
አብርሃም ኪብቶም ለትበሀለ አትሌት ምን ኬንየ፡ ለእብ ደረጀት ዐለም
እብ ዘርእሰናይ ታደሴ ስጁል ለዐለ ረቅም ቅያሲ ሰር መራቶን 21 ኪሎ
ምትር እብ 58 ደቂቀት ወ18 ካልኢት ክም ሰብረዩ ተአመረ። ህቱ
እሊ ረቅም እሊ ሰጅል እት ህለ ለእብ ዘርእሰናይ ስጁል ለዐለ ረቅም 58
ደቂቀት ወ23 ካልኢት እብ 5 ካልኢት አትሓየሰዩ። እሊ ረቅም እሊ ህዬ
እት ሰነት 2010 ለትሰጀለ እት ገብእ፡ ሐቆ 8 ሰነት ቱ ልትሰበር ለህለ።
እብ ብዕድ እንክር እት ስሎቬንየ ለገብአ ጅግረ ማራቶን አትሌት
ህዝቅኤል ተወልዴ 3ይ ፈግረ እቱ፡ እሊ ህዬ ጅግራሁ እብ 2ሳዐት፡49
ደቂቀት ወ08 ካልኢት እንዴ አትመመዩ ቱ። እትሊ ጅግረ እሊ 1ይ
ወ2ይ ለፈግረው አትሌታት አቶብዪን እት ገብኦ ሲሳይ ካሳይ ወአትሌት
ገብሬጻድቅ አብርሃ ዐለው።

ሜልካይ ፈሪቅ ሌሰስተር ሲቲ እብ
ብቆት ሞተ
እትሊ ለሐልፌነ ሰነብት ምነ ገብአ ጅግራታት ፕሪመርሊግ፡ ዝያደት
ድንጋጽ ለወደ ጋር ምን ለሀሌ ሜልካይ ወስክርቴር ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ
ቪቻይ ስሪቫድሃናፕራብሃ ለትጸዐነ እቱ ሄሊኮፕተር ግራለ ምስል ዌስትሃም
ለገብአት ትልህየ ወእብ ናይ ሕበር ዐውቴ 1 እብ 1 ለተመት እት ሐረት
ስታድዩም ኪንግ ፓወር እንዴ ወድቀ ለነደ ሄሊኮፕተር፡ እተ ድዋራት
ክርን ድቅብት ሰበት ወደ እግል ስካን መዲነት ሌስተር ሲቲ ወመሰጅዐት
ለአደንገጸ ሐደስ ጋብእ ዐለ።
ህቱ ትልህያለ ፈሪቁ እንዴ ዐፈ እበ ናዩ ላቱ ሄሊኮፕተር እግል
ልሳፍር እተ ትበገሰ እቱ ወክድ ምስሉ ወለቱ ክም ዐለት፡ ወህቱ ወወለቱ
ለሄሊኮፕተር እበ ኢተአመረ ሰበብ ክም ወድቀት እቦም ከሞተው እት
ልትአመር፡ ናይ ሰብር ለሀበኩም ተስጂል ምን ማሌ እንዴ አንበተ እት
ሜዳን ኪን ፖውር ክሩይ ህለ። ሰበት እሊ ሌስተር ሲቲ ለዐለ እግለ ትልህየ
ማሌ ምስል ፈሪቅ ሳውዝሃምፕቶን እግል ወክድ ብዕድ እንዴ ዐደየ ጋሻሁ
እግል ልትከበት ቱ።
ጅንስየት ታይላንድ ለቡ ቪቻይ እት ሰነት 2010 እግል ፈሪቅ ሌስተር
ሲቲ እብ 39 ሚልዮን ፓውንድ ልትዛበዩ እት ህለ፡ እት ሐንቴ ምልክየቱ
ብዝሓም ለፋጅአ እት ጅግረ ፕሪመርሊግ ሰነት 2015-2016 ሻምፕዮንለ
ሊግ ጋብእ ክም ዐለ ልትአመር

ደሀይ ፕሪመርሊግ እት 10ይት
ሳምንቱ

ፈሪቅ ሊቨርፑል እብ ሀዳፍለ ፈሪቅ ላቱ መሐመድ ሰላሕ እቡ አምዐሞከ
ሌለዩ አግዋል እሉ እንዴ ተለ ማኔ 2 ጎል ለሰጀለ እተ ትልህየ እብ ዓመት
እግል ፈሪቅ ካርዲፍ 4 እብ1 እንዴ ቀልበዩ እብ 26 ንቅጠት ሚርሒትለ
ሊግ ጻብጥ ዐለ፡ግራሁ እት ዮም አትኒን ለገብአት ትልህየ ፍንጌ ፍረቅ
ማን ሲቲ ወቶተንሃም 1 እብ 0 እብ
ዐውቴ ፈሪቅ ማን ሲቲ ሰበት ተመት
አዜመ ማን ሲቲ እት ሜርሒትለ ሊግ
እቅቡል ህለ። ፍረቅ ሳውዝሃምፕቶን
ወኒውካልስ እብ ናይ ሕበር ዐውቴ
0 እብ0 ፈግሮ እት ህለው፡ ፈሪቅ
ቦርንሞውዝ እግል ፈሪቅ ፉልሃም 3
እብ 0 ቀልበዩ። ፈሪቅ ብራይቶን እግል
ፈሪቅ ዋትፎርድ 1 እብ 0 ክምሰልሁመ
ፍረቅ ሌስተር ሲቲ ወፈሪቅ ዌስትሃም
1 እብ 1 ፈግረው።
እት ዮም 28 ኦክቶበር ለገብአት ትልህየ ምን እንገንሕ ህዬ፡ ፈሪቅ
ክሪስታል ፓላስ ወፈሪቅ አርሰናል 2 እብ 2 ትፈናተው፡ ፈሪቅ ማን
ዩናይትድ ህዬ እግል ፈሪቅ ኤቨርቶን 2 እብ 1ሰበት ቀልበዩ መደርብለ
ፈሪቅ ላቱ መሪኖ ሽውየ ዕርፍ ለረክበ መስል።

ፈደሬሽን አትሌቲክስ ክል ሰነት
ምነ ወድዩ ጅግራታት ሰነት ዎሮት
ላቱ ጅግረ ሰዐይ ጽርግየ ሰር መራቶን
እት ዮም 28 ኦክቶበር እት መዲነት
አስመረ ጋብእ ዐለ። አቅሊም ግብለት
እብ ክሉ ጅንስ ተዐወተ።
እትሊ ጅግረ እሊ መትጃግረት
ምን ክሉ አቃሊም ዐድነ እግል
ልሻርኮ ሰአየት ምንመ ዐለት እቶም
እተ ጅግረ ለሻረከው ላኪን ምን
አቃሊም ምግብ ወግብለት ገብኦ እት
ህለው፡አንፋር ውዛረት ድፈዕ ወናይ
ብሕተ አትሌታት ለሻረከው እቱ
ጅግረ እንዴ ገብአ ተላለ። እተ ናይ
ውላድ ተብዕን ጅግረ አትሌቲክስ
ክም ከረ አብራር ዑስማን፡ሞጎስ
ሹማይ፡ አፍወርቂ ብርሃኔ፡ ሳምኤል
ጸጋይ፡ ፔትሮ ማሞ ለብእቶም
ስሙያም አትሌታት ሹርካም እቱ
ሰበት ዐለው፡ ለጅግረ ድቁብ እግል
ልግበእ ክም ቀድር እሙር ዐለ። እተ
አምዕል ለሀ ምነ እት መአንበት ከጥ
ናይ ሜዳን ሄለል ሰብተምበር ለመጸው
55 አትሌታት 28 ምን አቅሊም
ምግብ፡ 13 ምን አቅሊም ግብለት፡
8 ምን ፈሪቅ ደንደን ቅዋት ድፈዕ
ክምሰልሁመ6 እብ ብሕተ ገብኦ
እት ህለው፡ ምነ ጅግረ ሰለስ ኪሎ
ምትር ክም ሀረሰው፡ ገሌ አትሌታት
እግል ልትረፎ አንበተው፡ እብሊ ህዬ
እት ድዋራት እሮተ አፍርዐት እግል
ልትአሰስ ቃድር ዐለ።
ሐምስ አትሌታት ፈሪቅ አቅሊም
ግብለት በሀለት አፍወርቂ ብርሃኔ፡
ዮናስ ያቆብ፡ ሳምኤል ጸጋይ፡ ሳምሶም

አማሬ፡ ሞጎስ ሹማይ ክምሰልሁመ ሰለስ
አትሌታት አቅሊም ምግብ አብራር
ዑስማን፡ብርሃኔ ክብርኣብ፡ኤፍሬም
ፔጥሮስ ወናይ ፈሪቅ ደንደን ፔትሮ
ማሞ ለጸብጠት መጅሙዐት እብ
ሑድ ሑድ ፈርግ ብዞሕ እት ወዴ

እሊ እግል 24ይት ኢነቱ ለገብአ
ጅግረ ሰርመራቶን አትመመው።
እት ናይ አንሳት ጅግረ ህዬ 12
አትሌታት ተን እትሊ ጅግረ እሊ
ሹሩካት ለዐለየ። ምን አቅሊም ምግብ
ናዝሬት ወልዱ ለትሀየበየ ሪም እብ

ገይስ እት ህሌት አትሌታት አቅሊም
ግብለት ሜርሐት እለ መጅሙዐት
እለ ዐለው። እለ መጅሙዐት እላመ
ምስል ወክድ አንፋረ እት ልውሕዶ
ጌሰው ወእት ድዋራት መናሃርየ
ክልኦት ምን አትሌታት አቅሊም
ግብለት ለወደዉ ህጁም ለዳፍዕ ምኑ
ሰበት ትሰአነ ወለት ሳታ(ከጥ ዐውቴ)
እግል ሊኪዶ ቀድረው። እብ አሳስ
እሊ ህዬ አፍወርቂ ብርሃኔ እብ 1፡04፡
37 ወክድ 1ይ ፈግር እት ህለ፡ ዮናስ
ያቆብ እብ 1፡04፡38 ወክድ 2ይ፡
አብራር ዑስማን ምን አቅሊም ምግብ
እብ 1፡04፡53፡ 3ይ እንዴ ገብአው

1፡17፡28 ወክድ ተአተምሙ እት
ህሌት፡ፋኑስ አለም ምን አቅሊም
ግብለት እብ 1፡17፡29 ወክድ 2ይት
ወ3ይት ህዬ ለምለም ተወልዴ ብርሃን
ምን አቅሊም ግብለት እብ 1፡20፡
06 ወክድ እንዴ አትመመት ቱ እለ
ደረጀት እለ ለረክበት።
ምን አቅሊም ግብለት እት
ሰር መራቶን ለትዐወተ አፍወርቂ
ስታት ፈሪቁ እግሉ እግል ልዐውቶ
ለፈግረ ክም ዐለ እንዴ ወድሐ፡
ለሐልፈየ ክልኤ ሰነን እብ ሰበብ
ሕማም መቅደረቱ እግል ለአርኤ
ክም ኢቀድረ አፍሀመ። እብ እንክር
አንሳት ለትዐወተት አትሌት ናዝሬት
ወልዱ እብ እንክረ፡ እግለ እት ዮም
11 ኖቨምበር ሰነት 2018 እት
በይሩት ልብናን ለገብእ መራቶን
እግሉ ትዳሌ ክም ህሌት እንዴ
ወደሐት፡ስሙያት አትሌት ሰበት
ይዐለየ እተ ጅግረ ሽውየ ቅልል
ብህል እግለ ክም ዐለ ወደሐት።
ምን 1ይ -6ይ ለትዐወተው
አትሌታት ምን 2-20 አልፍ ነቅፈ
ጀዋእዝ ልትሀየቦ እት ህለው፡ ሐየት
ሓዩት ለትበሀለ ፈሪቅ አቅሊም
ግብለት ህዬ ለትዳለ እግሉ ጀዋእዝ
ማል ወመዳልያት ነስአ።

ጅግረ ላ-ሊገ ስፓንየ
እት ፍንጌ ፍረቅ ርያል ማድሪድ ወበርሸሎና ለገብአት ጅግረ ኤልክላሲኮ
ሐቆ ሰነት 2007 እሎም ክልኦት ፍረቅ እሎም እምበል ሮናልዶ ወሜሲ
ለወደዉ ጅግረ ዐለ። እትሊ ጅግረ እሊ ሌዮነል ሜሲ እብ መሰባር እዴሁ
እግል ልሻርክ ምንመ ኢቀድረ መተልህየት ፈሪቁ ላቱ እግል ድዶም
ለገብአ ፈሪቅ ድቁብ 5 እብ1 እንዴ ቀልበዉ መደርብለ ፈሪቅ እብ ሸፋግ
እግል ልትጠረዝ ሰበብ ጋብእ እግሉ ህለ። መደርብ ፈሪቅ ቼልሲ ለናይ
በዲር ክም መደርብ ርያል ማድሪድ ልትሐሰብ ክም ህለ ወሳይል ስፓንየ
ለሐብረ ህለየ።
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OUR SPIRIT

REWARDS AND BENEFITS

We aim to support good ideas and projects that help address a widespread
problem affecting communities in your country. It could be about providing
educational opportunities, reducing child mortality, improving public health,
developing access to electricity in rural areas, improving road safety on the
roads or building houses with eco-friendly materials — in fact, anything that
could make life better in your country.

3 Winners

Tell us how your project will help more and more people over time, at home or
even abroad. Tell us how it empowers people, improves living conditions, and
contributes to overall economic well-being.

6 Grand Regional Winners

Anyone can change the world — teenagers or graduates, men or women. As
long as you believe in your project and want to make things better, take this
opportunity to participate. You could be the next Startupper of the Year or the
Top Female Entrepreneur!

Top Female Entrepreneur

• Financial support
• Heightened exposure (Media, PR, networking)
• Coaching

The first-place winner from each country will then compete for
one of the six “Grand Regional Winner” awards!

• Networking

• Coaching/Mentoring

6 SELECTION CRITERIA

Contact us.
For more information contact us @
Total Eritrea Sh. Co.

Age

The project or business
owner must not be more
than 35 years old.

Nationality

The participant must be
Eritrean citizen.

Project age

The project can be an idea
or a start-up created within
the last two years.

213 Martyrs Ave
Tel: +291-1-121785
Fax: +291-1-122592
Email: startupper@total-er.com

Social and community impact

The project should offer a practical way
of addressing a public health, safety,
education, accessibility or other issue
affecting local communities.

Innovation

Innovation isn’t necessarily revolutionary,
involving something brand new or a total
transformation. It can be incremental as well,
improving an existing technology, product or
service, or even just the way things are done.

ዐስር-ሐቴ ሰነት ዕልብ 45

Potential and feasibility

Projects that demonstrate
feasibility and have the
potential to benefit a broader
public.
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