ሞት እማት ወአጀኒት ትነቅስ

ሞት እማት እት ወክድ ዕምስነ
ወወሊድ እብ 76%፡ ሞት ምን 5
ሰነት ወትሐት ለዓማሮም አጀኒት
ህዬ፡ እብ 75% ከም ነቅሰት፡ ዲብ
ውዛረት ዓፍየት ሙዲረት ፈርዕ
ዓፍየት ዓይላት ወማዕየ ዶክቶረት
ብርሃና ሀይሌ ሐበረት።
እግል ኤሪነ ዲበ ሀበተ ሐብሬ፡
ዶክቶረት ብርሃና፡ ዲብ ሰልፍ
90ታት ሞት እማት ዲብ ወክድ
ዕምስነ ወወሊድ1,900 ምን 100
አልፍ፡ ሞት ምን 5 ሰነት ወተሐት

ለዓማሮም አጀኒት ህዬ150 ምን
አልፍ ከም ዐለት እንዴ ሐበረት፡
ሕኩመት መትመዳድ መአሰሳት
ዓፍየት እግል ልፍያሕ ወመቅደረት
አዳም እብ ኑዕየት ወብዝሔ እግል
ትዕቤ እበ ወዴተ ክስአት ረአስማል፡
ሞት እማት 380 ምን 100 አልፍ፡
ሞት አጀኒት ህዬ ዲብ 50 ምን
አልፍ ከም ትከሬት አፍሀመት።
ኤረትርየ እብለ ዲብ አድመኖት
ዓፍየት እማት ወአጀኒት ለረክበተ

ዐውቴ ፡ ሐቴ ምነ ዲብ ፈዓልየት
አህዳፍ ሚለንዩም ዐቦት ለሰጀለየ
ድወል ሑዳት እግል ትግባእ ከም
አተቅደረተ እንዴ ሐበረት ዶክቶረት
ብርሃና፡ መትከምካም ደገጊት፡
ፈዛዐት ሙጅተማዕ፡ ወመትነፋዕ
መአሰሳት ዓፍየት፡ ገሌ ምነ አግደ
ዐዋምል ክም ቶም ሸርሐት።
ሸዐብ ምስል እዳራት እት
ልትዓወን፡ ዲብ አድመኖት ዓፍየት
ዓይላት ለአርእዩ ለሀለ መትነዛም
ማዕየ፡ ዲብ ዐውቴለ ልትኤተን
በራምጅ ዶር ዐቢ ክም ቡ እንዴ
ሐበረት ዶክቶረት ብርሃና፡ እሊ
ምስለ ሕኩመት ዲብ አድመኖት
ዓፍየት መዋጥኒን ትተብዑ ለህሌት
ዐገል እንዴ ትወሰከ፡ ለተአደሜዕ
ፍገሪት ትትረከብ ምኑ ክም ህሌት
እንዴ ሐበረት፡ አስክ 2030 ኢቱን
ለሀለ አህዳፍ ‘’ረህየት ለተአመጽእ
ዐቦት” ለዐውቴ ከም ትደገም
ዳምነት ክምተ ወድሐት።
ዲብ ውዛረት ዓፍየት ሙዲረት
ፈርዕ ዓፍየት ዓይላት ወማዕየ
ዶክቶረት ብርሃና ሀይሌ እት
ደንጎበ፡ ዓፍየት መዋጥኒን እብ
ዓመት እማት ወአጀኒት ህዬ እብ
ፍንቲት እግል አደምኖት እተ
ገብእ ጅህድ፡ መሻረከት ማዕየት
ወመዓወነት መአሰሳት ሕኩመት
ከም ተአትሐዜ አፍሀመት።

ዝያረት መፈወድ ዓዳት ወርያደት ኤረትርየ እት ጃፓን

መፈወድ ዓዳት ወርያደት
ሰፊር ዘመዴ ተኽሌ፡ እብ አሳስለ
ገአት እሉ ዐዙመት ምን ዮም
20 አስክ 26 ፌብራየር እት
ያባን ዝያረት ረስምየት ወደ።
ሰፊር ዘመዴ እት ዝያረቱ፡
ምስል
ወዚር
ኦሎምፒክ
ወፓራኦሎምፒክ፡
ወዚር
ኻርጅየት፡ ሓክም አቅሊም
ኪናጋዋ፡
ናይብ
ሙዲር
ሀይአት ተንፊዝየት ኦሎምፒክ
ቶክዮ 2020፡ ናይብ ርኢስ

ዐውል 2.00 ነቅፈ
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ኦሎምፒክ ያባን ክምሰልሁመ
ምስል
ብዕዳም
መስኡሊን
ወመመቅረሐት ርያደት ያባን
ህድግ ወደ።
ወዚር
ኻርጅየት
ያባን
ሚስተር ፉምዮ ኩሺደ፡ ዝያረት
መፍወድ ዘመዴ ተኽሌ እት
ያባን እት ወቅት ሙሁም
ትገብእ ክም ህሌት፡ ያባን ምስል
ኤረትርየ ለባተ ዐላቀት ህዬ
እት ተዐቤ ወትጠወር ትመጽእ
ክምሰል ህሌት ሸርሐ።
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ሰፊር ዘመዴ እብ ተረቱ፡
እለ ዝያረት እለ እብ ፍንቱይ
ክም ልርእየ እት ሸርሕ፡ እሊ
እት ርያደት ወዓዳት እንቡት
ለህለ መትዓዋን እግል ልጠወር
ሰእየቱ ሸርሐ።
ምስል ናይብ ሙዲር ልጅነት
ተንፊዝየት ኦሎምፒክ ቶክዮ
2020 ሚስተር ዩሱዎ ሞሪ እተ
ገአ ህድግ፡ እብ ተውሳክ፡ እግል
ኤረትርየ እት ብድረ ኦሎምፒክ
ለሰድየ መትነፈዓይት ናይለ
እት አቅሊም ሚሳዶ ለትበነ
ተእሂል ዐጀላት እግል ትግበእ
ለለአተቅድረ በክት ልትሀየበ
እት ህለ፡ እት ወቅት ቅሩብ
እብ ሕበር እግል ሽቅየት
ለለአተቅድር እትፋቅት እግል
ፈረሞት
እት
መፋሀመት
ትበጸሐት።
ዐላቀት ያባን ወኤረትርየ
እትሊ
ወክድ
እሊ
እት
ርያደት ፍሬ ለአርኤ ክምስለ
ህለ ለሐበረው ለሰብ-ሰልጠት፡
እት መጃል ዓዳትመ እት
ክምሰለ ትመስል ደረጀት እግል
ትትበጸሕ እግል ልግበእ ለቀድር
ጅህድ እቱ ሀድገው።

ምስኩናም፡ ከደማት ሕክምነ ዕንታት ገብእ እሎም

መሕበር ወጠን ምስኩናም
መሔርበት ሐርብ ኤረትርየ፡ እት
ዮም 25 ወ26 ፌብራየር እግል
ዝያድ 300 አዕዳኡ እብ ለሀ
ከደማት ሕክምነ ዕንታት ሀበ።
ለእት መክተብ መርከዚ ናይለ
መሕበር እተ ትትረከብ ዕያደት
ዕንታት ወእስብዳልየት መዐስከር
ደንደን ለተሀየበ ከደማት፡ ፈሐስ
ዕንታት ወወዘዖት ነዳራት ለሸምል
ቱ።
ሀደፍ ናይ እሊ ከደማት ሕክምነ፡
መሻክል ናይለ ምስኩናም እንዴ
ተአመረ ሕሉል እግል ወጀዶት
ክምስለሁመ እብ ዐዉል ረኺስ ነዳራት
ወዘዖት ክምቱ ለሸርሐ መመቅረሓይ
ናይለ በርናምጅ አሰይድ ረዘኔ

መብረህቱ፡ 70 ምነ ትረአው ነዳራት
ክም ተሀየበዮም ሸርሐ።
እሊ እግል 2 አምዕል ለአተላለ
በርናምጅ፡ እብ መዓወነት ሐካይም
ብርሃን ዐይኒ ወእብ ምራድ ኖሰ ምን
ብርጣንየ ለመጸት ዶ/ረት ሰናይት
ፍሰሃዬ ትሰርገለ።
መትነፈዐት እግል ኤሪነ እተ ሀበወ
ሐብሬ፡ እለ እብ መሕበር ለትነሰአት
መባደረት እግሎም ሰዳይት ዐባይ
ክምተ እት ሸረሖ አተላላይ እግል
ተሀሌ እለ ትፋነው።
እሊ እብ አቅሊም ምግብ ለአንበተ
በርናምጅ፡ እት ወቅት ቅሩብ እተ
ብዕድ አቃሊም እግል ልትሰርገል
በርናምጅ ክምሰል ህለ ለተሀየበት
ሐብሬ ተአፍህም።

ከበር እስትሽሃድ

ገዲም ሙናድል ዐብዱ ስሌማን ዐብዱ ምህሪ፡ እብ ሕማም ዲብ ዮም
27 ፌብራይር ዲብ 63 ሰነት ምን ዕምሩ አስተሽሀደ።
እት ሰነት 1975 ዲብ ቅዋት ሸዐብየ ተሕሪር ኤረትርየ ለአልተሐቀ
ሸሂድ ዐብዱ፡ ቀደም ሕርየት ዲብ እዳረት ሸዐብ መንጠቀት ምፍጋር ጽሓይ
ዲብለ ትፈናተ ደረጃት መስኡልየት እብ መትሰባል ለናደለ ምሔርባይ
ቱ።
ሐቆ ሕርየት ሰልፍ ከም መስኡል መክተብ ማልየት ኮር 161፡ ሐቆሁ
ህዬ ከም መስኡል ማልየት ዐመልየት መንጠቀት ክልኤ እንዴ ገብአ ሸዐቡ
ወወጠኑ እብ መትሰባል ለከድመ ገዲም ሙናድል ዐብዱ፡ እበ ዐለ ዲቡ
ሕማም ዲብ እስብዳልየት ኦሮታ ልትሳሬ ሐቆ ጸንሐ ማሌ አትኒን 27
ፌብራርይ አስተሽሀደ።
ዓደት ቀብሩ
ህዬ ማሌ አተሉት
ዮም
28-022017 ሳዐት 4፡
00 አልዐስር ዲብ
መቅበረት
ሹሀደ
አስመረ ገብአት።
ውዛረት ድፋዕ
እብ
እስትሽሃድ
ገዲም
ሙናድል
ዐብዱ
ስሌማን
ዐብዱ ሐዘነ ዲብ
ትሸርሕ፡
እግል
ዓይለቱ፡
ፈተቹ
ወመልህያሙ ኤማን
ወሰብር ለሀበኩም
ትብል።
አረቡዕ 01 ፌብራይር 2017

ተ

ቅ

ሪ
ኣደም ሳልሕ አቡሓሪሽ

ር

ስካን አስማጥ ወሀበሮ፡ ስሜት ክሽቦ ከሩ

ሰር ምጅተመዕ ዐለም አንሳት
ተን። ምናተ አንሳት አክል ወድ ተብዐት
ለኢለዐሉበን ምጅተምዓት እዲነ ሕዳም
ኢኮን። ከእብሊ ዲብ አንሳት ብዙሕ
ዐዋዲ ጨቅጥ ገብእ ጻንሕ ቱ። ክሽቦ ህዬ
ዎሮት ምኑ ቱ።
ለመድ ክሽቦ ለብእተን ድወል ዐለም፡
ድወል ኣስየ፡ አፍሪቀ ወምግባይ አሜሪከ
እት ገብአ፡ እት ረአስ አንሳይት ደረር
ብዙሕ ለአጀርየ ነብረየ። እት አፍሪቃመ
ኤረትርየ እንዴ ወሰ’ከ፡ 28 ደውለት ህለየ
አዋልድ ለልአከሽበ።
ምድረት ክሽቦ ህዬ ሰኒ ዐባይ ተ። ገሌ
ምነ ምን እንዘክር፡ መጺጸት ወከዐይ ደም፡
መትካጣር ዲብ ወክድ ወሊድ፡ ከሬዕ ሽን
ወደውረት፡ መትሓባር መትረብ ሽን ከደን
ወማይ (ፌስቱለ) ወብዕድ ነሳይብ እት
አንሳይት ጀሬ።
እሊ ነሳይብ እሊ ለውላድ ተብዕን
አክል-ሕድ ደልዉ ምንመ ይዐለው፡ አምር
ላተ ለአሙሩ ዐለው። ምናተ እብ ሰበብ
ጀሀል ወይአምር፡ ክሽቦ ምን መደትለ
ጃእር ሕክም መስር ለዐለ ፈርዖን እት
ድወል ብዕድ ክም አስሐበበ ለደሉ ሑዳም
ዐለው።

ወኪለት ዩኒስኮ ሻበት ራንያ
ዲብ ዐድነ ኤረትርያመ እት ቆምያት
ትግሬ፡ ትግርኛ፡ ሳሆ፡ ዐፋር፡ ሕዳረብ፡
ብሊን፡ ኩናማ ወናራ ለክሽቦ አንሳት ሀለ።

እሊ ፍሩራት ዐለየ። እማት አዋልደን እግል
ለአትካሽበ ዶል ለሐዝየ እምኮሽብ ተን
ለልዐዝመ። ወህተ እብ ሐቴ መላጼ አው
ላመት ብዝሓት ሰበት ትከሽብ፡ አስክ እብ
ቴታኑስ ለመስከነየ አንሳት ሕዳት ኢኮን።
ሕኩመት ኤረትርየ እሊ ዴራይ ዐዋዲ
እግል ተአስርት ምን መደት ንዳል እንዴ
አስተብዴት አትፋዝዖት ትወዴ ዲቡ
ነብረት። ምናተ ለሸዐብ ክም እለ ናይ አዜ
እት ሕርየት ዐዱ ዲብ ድቡል ወመሳክብ
ሳብት ጅሞዕ ወም’ዱን ነብር ሰበት ኢነብረ፡
እት ክል አካን ቀበት ዐድ ወካርጅ ስርቱክ
ምን ጸንሐ፡ ለተዕቢኣት ኩሉ ሸዐብነ ገጽሕድ
ወሕበር እግል ልፍሀሙ ኢቀድረ።
እት ሰነት 2007 ሕኩመት ኤረትርየ
እበ ለአፍገረቱ አዋጅ አስረቶት ክሽቦ፡
ሜርሐት ደያናት፡ ዐባዪ ዐድ ወክሱሰን
መሕበር አንሳት ወአንፋሩ ሕበር ምን

ሙዲረት ምዴርየት ሀበሮ አሰይደ ዓሸ ዐሊ-ኖር
ሓረበዉ፡ ምን አትፋዝዐው እቱ ወምን
ላኪን ምን ቆምየት ዲብ ቆምየት ጀኣረትለ
አበዉ፡ እትሊ ወክድ ጎነ ወለተ እት ሐን
ዓደት ክሽቦ ትትፈናቴ። ክሽቦ ዘራዛር ክተፍ
እምኮሽብ እግል ላመት ወመላጼ ክሽቦ
ምን አፍ-ርሕም አንሳይት፡ ሻፋጥ፡ መቅእ
ለትጸብጥ እም ኢህሌት ወምንመ ለሀልየ
ወአትጫባብ ሰበት ብእቱ ሰኒ ለልአመጽጽ
ሰኒ ሑዳት ተን።
ውዳይ ቱ። እም-ኮሽባት ህዬ እትሊ ሽቅል
አንፋር ውዛረት እዕላም ምን አቅሳም
ጀሪደት፡ ራድዮ ወተለፍዝዮን ምስል
አንፋር ውዛረት ዓፍየት ምን ዮም 18-24
ፌብራይር እት አቅሊም ዐንሰበ አስመ’ነ።
ቀረድለ ጀውለትነ ህዬ፡ “ምዴርያት አስማጥ
ወሀበሮ፡ ምን ክሽቦ ነግየ ህለየ” ለልብል
ከበር ሰበት መጽኤነ፡ እተ መናሰበት እዕላን
አብደዮት ክሽቦ ምስለ ሸዐብነ እግል ንሕደር
ወለመናሰበት እግል ንወስቅ ቱ ለዐለ።
ማሽአለህ! እሰልፍ ዮም 18 ፌብራይር
2017 ምዴርየት አስማጥ “ክሽቦ ምን
ምዴርየትነ ትመሐ” እንዴ ትቤ ተዐልን
ዲብ ህሌት፡ ሸዐብ ምስል እዳረቱ፡ አጅህዘት
ፍርቀት ዓዳት ምዴርየት አስማጥ
ሕኩመቱ ወለምን በዲር ዲብ አስረቶት
ክሽቦ ትከድም ለጸንሐት ልጅነት፡ ሐቴ
“ምዴርየት አስማጥ ምን ክሽቦ ነጌት”
ለትብል ያፍተት እንዴ አዳሌት፡ ክሽቦ እተ
ምዴርየት ክም ኢለአቀብል ወካቲማሁ ክም
ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት
ተ እበ ለአፍህም አሴራር ሰላም ወሸዓራት
እት ለአሰምዖ፡ አንሳት ህዬ ንኢሸን ወዐባየን
መዳልያይ።
ለምድረት ክሽቦ እንዴ ፈሀመየ፡ እበ በዳሁ
መሐመድ እድሪስ መሐመድ
ናይብ መዳልያይ።
አግጸተን ፋሬሕ ዶል ረኤናሁ፡ “ሐጊገት
ኣድም ሳልሕ (አቡሐሪሽ)
እሊ ሸዐብ እሊ ክሽቦ ምን ቅርዱ ነቅለዩ”
ለይ-ኣውት።
ለአተብለከ።
ዘህራ ዐሊ
ዮም 18 ምን ገጽ አስቡሕ አዳም እብ
ፋጥና ኣደም
አሴራር
ሰላም አስክለ ምነ መዲነት እንክር
ተለፎን። 121797
ግብለት ምን ሸንከት እንሰር ዲብ ተአቴ
ፋክስ። 127749። ዕ.ሰ.ቡ። 247
ለትትከበተከ ያፍተት እዕላን አስረቶት
ተውዝዕ ጀሪደት።
ክሽቦ ክም ጌሰ፡ ወኪል ወዚር ዓፍየት
ተለፎን። 200454
አትአመሮት።
ዶክተር ከሰቴብርሃን እግለ ግልብብት
ተለፎን። 125013። ዕ.ሰ.ቡ። 1284
ለዐለት ያፍተት ክም ከስተ፡ አንስ ወሸዐብ
እብ ዕላላት ወሆርያታት ምድር በለሰው፡
እሊ ህዬ ለዴራይት ዓደት ክሽቦ ኩሉ ኣቢሀ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 9

ፍርቀት ዓዳት ምዴርየት ሀበሮ

“ግረ እለ አዋልድነ ኢነአከሽብ” እት
ክም ዐለ ወጾር ጨቅጥ እት እንተ ክሪት
ልትባሀለ ዶል ትሰመዐን፡ ደሚርከ በክትለ
እቶም ክም ጸንሐት ለአርኤከ። ሐቆሀ
አዜ ለአብሀዘ ምን 15 ሰነት ወተሐት
ኩሎም ዕዙማም ወሸዐብ ደገጊት አስማጥ
ለዓማሩ አዋልድ ወግረ እለ ለልትዋለድ
እት ቃዐት እጅትምዓት መዲነት አስነደ
እግሉ ለአጥመአንን። ሸዐብ ክልኢተን
እንዴ ትጀመዐው፡ ክሽቦ ለልትዳገን ፈርያት
ለምዴርያት ህዬ እብሊ እሕትፋላቱ፡ እግል
ፈን እብ ፍርቀት ዓዳት መድረሰት ቦርዲን
ክሽቦ ኣክረቱ ክም ወደየ ገለዶም እቱ ክም
አስማጥ ለትፈናተ ሐልየት፡ ተማሲል፡ አሽዓር
ለሐጦ ምስል እዳራቶም ወመትፋዝዐቶም
ወከሊማት ናይ ለትፈናተው ሰብ ሰልጠት
አከደው እግልነ።
ሕኩመት በሀለት እብ ሙዲር ምዴርየት
ኣክረቱ ካቲማለ እሕትፋል ድግነ ክሽቦ
አስማጥ አሰይድ አቡበከር መ/ጅሜዕ፡
እት ዮም 23 ፌብርያር ዲብ ቃዐት ሆቴል
ሙዲር ዓም ከደማት ዓም አቅሊም ዐንሰበ
ሳሪነ (ከረን) ክልኤ ወረቀት በሐስ፡ ዕፌ
አሰይድ ዐብዱላሂ ቲታ፡ ስክርቴረት ፈሬዕ
ጀብሀት ሸዕብየት አቅሊም ዐንሰበ
አሰይደ አመቴ ነጋሲ፡ መስኡለት
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
አቅሊም ዐንሰበ አሰይደ ኣምና
ሐሰን፡ ወኪል ወዚረት ዓፍየት
ዶክተር ከሰቴብርሃን ወብዕዳም
መስኡሊን አፍረዐት ከሊማት
ምሒ ክሽቦ ክም ትሰመዐ፡
ፈርሐትለ ስካን ንቀር በጽሐት።
አስክ ሰር ምዕል ህዬ ለመናሰበት
እብ ሐልየት፡ ተማሲል ወአሽዓር
ፍርቀት ዓዳት ምዴርየት አስማጥ
አሰይድ አቡበከር መlጅምዕ (ሙዲር ምዴርየት አስማጥ)
(ቦርዲን) ጋምለት ወዐለት።
ዓዳት ወረአይ ምሽተርከት እንዴ ትቀደመ፡
ዮም 20 ፌብራይር ህዬ እግል ነፍሱ
ንቃሽ ክም ገብአ እቱ፡ ምሴትለ ምዕል
ለቀረድ ምዴርየት ሀበሮ አስከ አተጅሀነ።
ምን ሳዐት 2፡30-5፡00 እት ጆኮ መዲነት
“ክሽቦ ደአሙ ልግበእ፡ ክሽቦ አብጠርናሁ”
ከረን፡ ውቁላም መስኢሉን ሕኩመት፡
ለልብል ወብዕድ ሸዓራት፡ ክምሰልሁመ
ሜርሐት ደያናት፡ ወኪለት ዩኒሴፍ እት
“ምዴርየት ሀበሮ፡ ክሽቦ አስረተት” ለትብል
ኤረትርየ ወሸዐብ እተ ሐድረወ መናሰበት፡
ያፍተት ክም ረኤነ ወእለ መንጠቀት እለ
እብ ሸሬሕ ወኪል ወዚረት ዓፍየት ላቱ
ምን ስኒን ቅዱም ተአከሽብ ለጸንሐት ሰበት
ዶክተር ዓንደብርሃን ናይ ካቲመ ከሊመት
ነብረት፡ ለፈዛዐት ወለተዕቢኣት ተእሲር
እበ ትደበአ። ፍረቅ ዓዳት ደረሰ ቦርዲን
ዛይድ ክም ወደ ወድሐ እግልነ። ሰበት
አስማጥ ወሳረ-ክለብ ሀበሮ ለትፈናተ
እሊ ምዴርየት ሀበሮመ ክምሰለ ናይ
ክሽቦ ለነክር ጽበጥ ፈን እንዴ ቀደመየ፡
አስማጥ “ምን ክሽቦ ሕር ገብአነ” እንዴ
እት ኣክር ናይ ማል ወኣላት ጀዋእዝ
ዐለነት፡ አዳም ምን ምሴት 19 ፌብራይር
ተሀየበው። ምዴርያት ሀበሮ-አስማጥ ምን
እንዴ አንበተ እብ ፍርቀት ዓዳት እማት
ክሽቦ ሕር ገብአየ፡ ለምዴርያት ብዕድመ
ወፍርቀት ዓዳት ‘ናዲ ሳረ’ ምዴርየት
እግለ እግል ልትሌ ወዴራይ ክሽቦ አንሳት
ሀበሮ ለትፈናተ ክሽቦ ለሰቅቅ ወለልትዳገን
እግል ለአብዴ ልትላከየ ወመሰል ሰኔት
ሐልየት፡ ተማሲል ወአሽዓር ልትቀደም
እንዴ ገብአየ ለሰልፋያት ክሽቦ ለአብደየ
እት ሀለ፡ እት ዮም 20 ፌብራይር 2017
ምዴርያት እንዴ ገብአየ፡ ዲብ ሰኔት እማት
ምዴርየት ሀበሮመ እብ ለትፈናተ ከሊማት
ወሐዋት መጅተመዕ ኤረትርየ ዋልየ ሰበት
እት ለዐል ለሀደግናሆም መስኡሊን ወጀሃት፡
ህለየ፡ “ኬር-ዋልየ” ስሙያት ህለየ። አይወ
ከሊማት ክም አተንሰ፡ “ክሽቦ እት ድህር
ምዴርያት አስማጥ-ሀበሮ ኬር-ዋልየ እግል
ሕፍረት ቀበርናሁ” እት ልብሎ፡ እማት ህዬ፡
ስን ኬርዋሌት!
ለልአሽዐልል ዘራዛር ክሽቦ እት ልትዘከረ፡
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1. ተበረዓት
ወመትከባት ተበረዓት
ተበረዓት (ውዑል እግል ውድየት
ለገብእ ዕድም) ክምሰልሁመ መተከባት
ተበረዓት (መተከባት ዕድም)፡ ዲብ
እትፋቅየት እግል ብጽሐት ለሰዴ
አሳስያይ ፈሀም ቃኑን ውዑል ቱ።
ፍንጌ መተፍቀት እብ ሰበት ናይለ
ለሐዙዎ ሀደፍ ናይ ቤዕ ወሸረ
ህድግ እንዴ ወደው፡ ለመትበረዓይ
ወመትከብታይ ተበረዓት እበ ሀድገው
እቱ ሀደፍ ዲብ ዎሮ እትፋቅ ክምሰል
በጽሐው ውዑል እሱስ ክምሰል
ህለ ለአሽር። እብለ ገበይ እለ ህዬ
ዎሮ ውፋቅ አው ውዑል ትከለሰ
ለልትበሀል ተበረዓት እብ መትከባት
አው እትፋቅ እግል ልርኤ ታምም
ላቱ ፍዕል መተፍቀት ቱ።
እግል መሰል፡- ዎሮ ዘቡን ዲብ
ድካን እንዴ አተ ምነ እተ ድካን
ለህለ ማል ለሐዘዩ እንዴ ሐረ ዐውል
ናይለ ማል እንዴ ትሰአለ ዲብ
ዎሮ ለልደፈዖ ቅያስ ሰላዲ ክምሰል
ትዋፈቀው፡ ለዘቡን እግል ልድፈዕ
ዲብ ቀደም መሓስብ እንዴ ጌሰው
እትፋቆም እንዴ አትመመው
ፍንጌሆም ሐቅ ወዋጅብ ካልቃም
ህለው።
ተበረዓት በህለት ነፈር ዲብ
ውፋቅ እግል ልእቴ ዲብ ነፈር
ብዕድ ለቀድሙ ይማም እት ገብእ፡
እሊ ይማም እሊ እበ ጀሀት ለብዕደት
ከብቴ ዶል ረክብ ህዬ፡ እቡ እንዴ
ትቀየደ እግል ሊጊስ ክምቱ ለሸሬሕ
ዐገል ቱ። ቃኑን ዉፋቅ ተበረዓት
እግል ልሸጠብ ክም ኢቀድር ብዩን
ህለ። ምናተ ለትበረዐ ነፈር እግል
ልሽጠቡ ዶል ለሐዜ እግለ ስሒብ
አው ሸጢብ ተበረዓት፡ ቀደምለ
ተበረዓት አው ምስለ ተበረዓት ዲብ
ሐቴ ኢነት ዲብለ ተበረዓት ቀርብ
እቱ ለህለ ነፈር ዶል ለአበጽሑ፡
ተበረዓት እግል ልትሰሐብ አው
እግል ልትሸጠብ ቀድር።
እግል መሰል፡- ዎሮ ሐረስታይ
ዲብ ተሰነይ አብጌዕ ብዝሕት ዐለት
እሉ ኒበል። እሊ ሐረስታይ ዴን
ሰበት ዐለ ዲቡ፡ ዕዳዩ እግል ልፍዴ
ለለአተቅድሩ ማል እግል ልርከብ
አባግዑ ሰ’ረ እግል ለአዝብየ
ቀረረ። እብሊ ህዬ እግል ዎሮ ዲብ
ዝቤ ወመትዛባይ ኣባጌዕ ለሸቄ ዲብ
አስመረ ለህለ ታጅር ሰ’ረ እግል
ልዛበየ ዐውል እንዴ ዘክረ ተበረዓቱ
እብ ገበይ ዎሮ ነፈር ልኡክ፡ እብ
ጀዋብ ነድአ ዲቡ። እሊ ሐረስታይ
እግል እሊ ታጅር ለወደዩ ተበረዓት
እግል ልሽጠቡ ኢቀድር። እግል
ልሽጠቡ ገአ ምንገብእ ላኪን፡
መሽጠቢ ተበረዓት ልኡኩ ቀደምለ
ዲብለ ታጅር ለነድአየ ልእከት
ተበረዓት፡ አው ዐዙመት ውዑል
ብጽሐቱ፡ አበጸሐየ ምንገብእ አው
ምስለ ተበረዓት ዶል ትበጽሕ ሌጠ
ተበረዓት ልሸጠብ።
ተበረዓት እብ ቆል አው ክቱብ
አው እብ ዎሮ ልሙድ አሻይር
ዲብለ ልትዐደም እግል ልቅረብ
ቀድር። ዲብ ሸዐብ እብ ጀሪደት
አው እብ ራድዮ እንዴ ትነሸረ፡
እብ ቆል ገሌ ሓጀት እግለ ወደ
ፈኩ አው ዐውል ጻማሁ ህለ
እሉ ለቤለ፡ እብ ቃኑን ህቱ ክም

አሰሶት እትፋቅ
(ውዑል)
2. በቃዐት ውፋቃት፦

መዐድማይ እግለ ዐዙመት እንዴ
ትከበተ ገሌ ሓጀት ለወደ ህዬ፡ ክም
መትከብታይ ልትሐሰብ።
እግል መሰል፡- ሐቴ ደሀበ ለበደ
አንሳይት፡ ዲብ ጀሪደት እግለ ባዲ
ደሀበ ለረክበ ነፈር ዕዳዩ 500 ነቅፈ
እግል ትድፈዖ ክምተ ተአውጅ።
ዎሮ እናስ እግለ በደ ደሀበ፡
እንዴ ረክበ ዲብ እዴሀ ሰልመ።
እት ፍንጌሀ ወእት ፍንጌለ ደሀበ
ለረክበ እናስ፡ ውዑል አው ውፋቅ
ጋብእቱ። እብሊ ህዬ፡ እግል ትድፈዖ
ቆል ለአቴት እሉ 500 ነቅፈ እግል
ትድፍዑ ዋጅባ ቱ።
መትከባት ተበረዓት ለልትበሀል
ህዬ፡ ለተዐደመ ነፈር እብ አሳስለ
እተ ዐዙመት ለሀለ ከሊማት፡ እግል
ልትቀየድ እግለ ለዐድም ለሸረሑ
አው ለለሀይቡ፡ በሊስ ኦሆታይ
ቱ። ተበረዓት አው ዕድም ውፋቅ
ክምሰል ገብአ እብ መትከብታይ
ተበረዓት ለልትየብ ቆል፡ አው ክቱብ
መትከባት ተበረዓት አው መትከባት
ለለአመስሉ ጠባዬዕ ብዕድ፡ ዲብለ
ተበረዓት ለቀርበ ነፈር፡ እብለ
ትበጸሐ ውዑል ተበረዓት፡ ክምሰል
አክተመ ልትሐሰብ። እግለ ቀርበ
ዲብከ ተበረዓት አው ዕድም ውዑል
አዚም አው ኢሐሶሳይ ላኪን ክም
ከብቴ ኢልትነሰእ። ተበረዓት እንዴ
ቀርበ ዲበ በሊስ ለኢሀበት ጀሀት፡
እብ ሰበብ ናይለ መትወዓዕለት
ጀሃት እት ፍንጌሆም ለአሰሰው
ንዛም ሽቅል ወለመድ፡ ለተበረዓት
ቀርበ ዲቡ ነፈር፡ እግል መትበረዓት
እንዴ ኢለትአምር ገሌ ሸይ ምን
ወደ ሌጠ፡ ረዳሁ እግል ለአሽር
ቀድር ገአ ምንገብእ፡ ለፍዕል እበ
ገብአት ተክቢተት ናይ ተበረዓት
ክምቱ እግል ንፍሀም ወጅብ። ዎሮ
ተበረዓት እብ ቀበትለ መትበረዓት
ለለሐድዱ ወቅት አው ህዬ
መትበረዐት ወቅት ናይ ከብቴ
ኢወደ ምንገብእ፡ እግለ ቴለል
ሸፋግ ናይለ መትበረዓይ ለትነፈዐ
እቡ አግቡይ እትሳላት ዲብ ሕሳብ
እንዴ አተ፡ ዲብ ቀበት ራቴዕ ወቅት
እግል ልትከበት ቡ። መትከባት ናይ
ዎሮ እብ ቆል ለገብአ ተበረዓት
ህዬ፡ እተ ዶሉ እግል ልግበእ ቡ።
እብ ጀዋብ እተ ገብአ ተበረዓት
ህዬ፡ ለመትከብታይ ተበረዓት፡
ዲብ ወቅቱ እግለ ከብቴ ተበረዓት
እብ ሸክል ጀዋብ ክምሰል ለአከዩ፡
ዲብለ መትበረዓይ እተ በጽሐ ዲቡ
ወቅት፡ ውዑል እሱስ ህለ።
ለከብቴ
ምነ
መትበረዓይ
ለሐደደዩ ውቀት ምን ደንግር ሚ
ሰብብ? ለደንገረ ከብቴ ለጻብጠት
ልእከት አው ክቱብ ብዕድ፡ ለገበይ
ለእበ ትለከአከ ልምድት እበ
ገበአት ገበይ እግለ መትበረዓይ፡
እት ወቅተ ወበጽሐት ዐለት እተ
ተአተብል ሓለት፡ ክም ለአከ ዶል
ለአርኤ፡ ለመትበረዓይ ለኢለትሐዜ
መትኣካር እንዴ ኢወዴ፡ ለተበረዓት
ወቅቱ ክም ሐልፈ ክም ልትዐለብ
እግል መትከብታይ ተበረዓት
ይአትአመረዩ ምንገብእ፡ ለድንግርት
ከብቴ፡ ክም ከብቴ ፍገሪት ለሀሌ
እለ፡ እብሊ ህዬ ውዑል ክምሰል
ተአሰሰ ልትነሰእ።
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ዎሮ ውፋቅ ባቄዕ እግል
ልግበእ፡ ምን ልውሕድ እግል
ልትመሞ ለወጅቦም ዐዋምል
አሳስያም ህለው። እሎም ዐዋምል
እሎም ውዑል እግል ልትአሰስ ሰኒ
አሀምየት ቦም። ዲብ ቃኑን ውዑል
ዎሮ ባቄዕ ወለቀይድ ውፋቅ
ውዑል ክም ህለ እግል አከዶት፡
እሊ ለተሌ ምህም ንቀጥ ላዝም
እግል ለሀሌ ቡ።
• በቃዐት መትወዓዕለት
• ሰሜሕ ወንየት ወፍክር
መትወዓዕለት፡
• እብ ቃኑን ለተአዘዘ አው
መትወዓዕለት ጀሃት ለትዋፈቀው
ዲቡ ዐገል ለገብአ።
• ሀደፍ
ወዑል
እብ
ተአስትህል ለትሸረሐ ወቃኑናይ
እግል ልግበእ።
እሊ ለትዘከረ ምህም ንቃጥ፡
ዲብ አሰሶት ውዑል ላዝም እግል
ለህሌ ቡ። ምን እሊ ንቀጥ እሊ
ዎሮ አው ምኑ ወለዐል ዶል ነቅስ
ህዬ ለትበጸሐ ውዑል እግል ልፍረስ
ቀድር።
2.1 በቃዐት ቃኑናይት
መትወዓዕለት
ቃኑናይ ፍዕል እግል አትመሞት፡
ክል ነፈር በቃዐት እግል ተሀሌ እሉ
ላዝም ቱ። እብ ህግየ ብዕደት ለገብአ
ነፈር፡ እብ ቃኑን በቃዐት አለቡ
አስክ ኢትበሀለ፡ አፍዓል ቃኑናይ(
አስክ ውዑልመ) እግል ሊዴ ቀድር።
ሕዱድ ናይ መትወዓዓል በቃዐት ምን
ክልኦት አሳስ ለትበገሳ ቱ። ለአወላይ
መዐነት ወሰበብ ናይ ውዑል እግል
ትፍሀም ለለአተቅድር በቃዐት ናይ
ሙኽ ኢሀለዮት ገብእ እት ህለ፡
ለካልኣይ ህዬ፡ ዎሮ ነፈር በቃዐት
ሙኽ ዲብ ብእቱ እብለትፈናተ
አስባብ በቃዐቱ እብ ቃኑ ዶል
ልትሐደድ፡ አው ዶል ልትነዘዕቱ።
በቃዐት ቃኑንየት ለአለቦም አንፋር፡
ተሐት ዕምር፡ ሕማም ዐቅል ለቦም፡
መዕነት ወደረር ናይለ እግል ሊደው
ለሐስቦ ለህለው ውዑል እግል
ለኣምሮ ወእግል ልፍሀሞ ለነፈዖም
ወለደርሮም ውፋቅ እግል ልምዘኖ
በቃዐት ዐቅል ለትነቅስ ምኖም
እበ እሉ ወዱ ቃኑናይ አፍዓል
መስለሐቶም እግል ኢትትአዜ፡
ዐረድ ቅድረቶም ዋጅባት እግል
ኢልርፈዖ፡ እግል መዳፈዐት ጀለ
መስለሐቶም እንዴ ትበሀለ፡ ውዑል
እግል ኢሊደው ለልትከረዖ ቶም።
ለረሽዶም ወደርሮም ለለአምሮ፡
ወለልፍህሞ ውዑል እግል ሊደው
ታመት በቃዐት ዐቅል ለቦም፡ ምናተ
እብ ሰበብ ለወደወ ጀሪመት፡ እብ
ቀራር መሕከመት፡ ገሌ መደኒያይ
ሕቁቆም ለትነዘዐ ምኖም፡ ዐለኖት
ጠፈሽ ዲብ መአሰሳት ዶል
ሳድፍ አውመ እብ ብዕድ አስባብ
በቃዐቶም ለነቅሰት ምኖም አንፋር
ህለው። ምስል እሎም በቃዐት ቃኑን
ለነቅሰት ምኖም አንፋር ለገብአ
ውዑል ህዬ፡ ክምሰል ዔብ ለብእቱ
ሰበት ልትነሰእ፡ ዲብለ ናይ ሕማም
ዐቅል ወተሐት ዕምር እብ ሕርያን
ናይለ በቃዐት ለአለቡ ነፈር፡ አው

ሬፍዓዩ፡ ለውዑል እግል ልፍረስ
እሉ እንዴ ጠልበ፡ እግል ለአፍርሱ
ቀድር። ዲብለ እብ ቃኑን በቃዐቶም
ለትከረዐት አንፋር ህዬ፡ እብ ሕርያን
ናይለ ሐቴ ጀሀት ውዑል እግል
ልፍረስ ሸከ እግል ልቅረብ ቀድር።
እግል መሰል፦ ዎሮ ወድ 15
ሰነት ንዋይ እንዴ ነስአ፡ ምስል
ዋልዳዩ ዐዳገ አተ። ዋልዳዩ ምኑ
ክም ትነወከ፡ ዎሮ ብዕራይ እግል
ልትዛቤ ለመጽአ እናስ፡ ምስለ ወድ
15 ስነት ብዕ ወሽረ እንዴ ወደ
እግል ብዕራይ እብ 2000 ነቅፈ
ትወዓዐለው። ወማል እብ ተማሙ
ትደፈዐ። እሊ ወድ 15 ሰነት
እግል ልትወዓዐል በቃዐት ቃኑንየት
ሰበት አለቡ፡ ዋልዳዩ ለውዑል
እግል ልፍረስ እሉ እግል ለሐብር
ቀድር።
2.2 ፈሴሕ መትወዓዕለት፡
ውዑል ምን ቀልብ አው ምን
ንየት መትወዓዕለት ለልትበገስ
ቃኑናይ አፍዓል ቱ። እሊ በህለት
ዎሮት መትወዓዕላይ፡ ውዑል ወዴ
እቡ ለህለ ሀደፍ እንዴ አሸረ፡
ክምሰልሁመ ውዑል እበ ከልቆ
ዋጅባት ክም ልትቀየድ ንየቱ ዶል
ሸሬሕ እግል መትአሳስ ውዑል
አግደ ምነ ገብአ ንቀጥ ታምም
ህለ እግል ልትበሀል ቀድር።
ዎሮ ለቀይድ ወዑል ተመ እግል
ልትበሀል ላዝም ለልትወዓዐሎ
ጀሃት፡ ውዑል እግል ሊደው፡ ፍክር
ወምራድ እግል ለሀሌ እሎም፡
ፍክሮም ህዬ እምበል ተሐፍዝ፡
እግል ልትዋፈቆ ቦም። እብ ሕር
ንየት መትወዓዕለት ለገብአ ውዑል
ልትበሀል እት ህለ። እግለ ውዑል
ለለአፈርሶ ንቁሳት፡ ክም ጌገ፡ ቀሽ
አትፋረህ እግል ለሀሌ እቱ አለቡ
በህለት ቱ። ውዑል ህዬ እብሎም
ተሉ አሳሳያም ንቁሳት እግል
ልፍረስ ቀድር።

ከጠእ አሳሲ
ጌገ በህለት አማን ለኢኮን ሸይ
አው ዲብ ሐሰት እንዴ ተአሰሰ
ለገብአ ሸይ አማን እንዴ አተምሰልከ
አትአመኖት በህለት ቱ። ዎሮ
መትወዓዕላይ ነየቱ እብ ጌጋቱ ሀበ
ለልትበሀል እሊ ለከጠ ነፈር እግለ
አማን ኣምረ ምንገብእ፡ ዲብ እሊ
ውዑል እሊ ወየአተ እንዴ ትበሀለ
ዶል ልትአመን ሌጣቱ። ክምሰል
መደረት ናይ እሊ ህዬ ለጌገ ክምሰል
ምስምሰ ፈሪስ ውዑል ለትዐለብ።
ለገብአ ውዑል እት ሸሬሕ ምራድ
ዔብ ክም ቡ ዲበ ጽበጡ በህለት፡ ዲብ
ኑዕየት/ጠቢዐት፡ ሀደፍ ወሀውየት
መትወዓዕለት ለከስስ፡ ዎሮ ዐቢ
ወአሳሲ ከጠ ጀረ ምንገብእ፡ ፍገሪቱ
ፈሪስ ውዑል ገብእ። እትለ ውዑል
እግል ልእቴ ለአትሻከተዩ ሰበብ አው
ናይ ፍክር ጌገ፡ ለለሐድድ አው
አሳስያይ ጌገ ኢገብአ ምንገብእ፡
ክምሰል ሰበብ ፈሪስ ውዑል እግል
ልትነሰእ ኢቀድር።
እግል መሰል፡ ሐቴ ወለት 50
ሰነት እሲት ናይ መኪነት ውዕል
ክራይ እንዴ አምሰለት ዲብ ናይ
ዝቤ መኪነት ውዑል ፈርመት።
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ዲብ እሊ እግል ጠቢዐት ወሀደፍ
ናይለ ወዑል ወዋጅባት ውዑል
ለደርር አሳሲ ላቱ ጌገ ሰበት ህለ፡
ለእሲት እግለ እብ ጌገ ለፈርመት
እቱ ውዑል ዝቤ፡ እግል ተአፍርሱ
ትቀድር።

ቀሽ
ቀሽ በህለት እብ ደሚር እኩይ
ወከይነት እግል መትወዓዕለት
ዲብ ውዑል ካጢ ለለኣቴቱ። ዲብ
እሊ ምራድ መትወዓዕለት እብ
ቀሽ ዲኢኮን፡ እብ ቀልብ ሑር
ወገበይ አማን ሰበት ኢተሀየበ፡
ለገብአ ውዑል ፈራስ ቱ። ዎሮ
መትወዓዕላይ እብ ናይ ብዕድ
ቄሻይ አስሉብ አስክመ ህግየ
አው ለመድ ገበይ ሽቅል አውመ
ለነፈር ለሓርያይ እግል ልወድሑ
ለዐለ እሉ ቴለል፡ እብ ቀሽ እንዴ
ኢወደሖ ሰበት ተርፈ ዲበ ውዑል
እብ ዳረኮት አተ ምንገብእ፡ እግለ
ውዑል እግል ለአፍርሶ ቀድር።
እግል መሰል፡- ክልኦት መሳኒት
ኤረትርዪን ዲብ ከነደ ለነብሮ ህለው
ኒበል። ለዎሮቶም ዲብ አስመረ ቤት
እግል ልዛቤ ለሐዜ ሰበት ዐለ፡ እግለ
ካልእ መስኒሁ፡ እብ ሰበቱ ሐብሬ
ለሀይብ። እሊ መስኒሁ ህዬ ዲብ
አስመረ ምልክየቼ ላተ ቤት ህሌት
እዬ እንዴ ቤለ፡ ቤቱ ለኢገብአት፡
ለትሰነዐ ሰነድ ምልክየት እንዴ
አርአ፡ እግለ መስኒሁ እንዴ
አትአመነዩ፡ ቤት እግል ለአዝቤ እቱ
ትዋፈቀው። እግል እሊ ለትዘወረ
ሰነድ ምልክየት እንዴ ረአ፡ እብ
ህግየ መስኒሁ እንዴ ትሻከተ፡ ለቤት
ሰበት ዐጅበቱ፡ እብ ዎሮ ለትቀረረ
ዐውል ዋፈቀው ከውዑል ዝቤ
ቤት ዲብ ከነደ ወደው። ዲብ እለ
ቀድየት አፍዓል ቀሽ እብ ገበይ
መዝብያይ ሰበት ህሌት፡ ውዑል
ዝቤ እግል ልፍረስ ቀድር።

መትነፈዕ ሒለት አው
አትፋረህ
መትነፈዕ ሒለት አው አትፋረህ
እምብል እት ህሌነ፡ እብ ሒለት አው
እብ አትፋረህ፡ ለናይ አማን ንየትከ
ወሕርየትከ እበ ልጻረር አግቡይ እንዴ
ትቀሰብከ ለገብእ ውዑል በህለት
ቱ። ዎሮ መትወዓዕላይ ዲብለ ምስሉ
ልትወዓዐል ለኢትወጅብ አትፋረህ
በህለት፡ እግለ ሓለት ዲብ ሕሳብ
እንዴ ኣቴከ፡ ለገብአ ብዕድ ራቴዕ
ሕርያን እግል ልንሰእ እትለ ኢቀድር
እተ ደረጀት፡ እበ ሓሚ ወሻፍግ
አትፋረህ ዲብ ውዑል እግል ልእቴ
ዶል ልትቀስቡ፡ እግለ ውዑል አው
ሓለት ናይለ ውዑል፡ እግል ለአፍርስ
ቀድር።
እግል መሰል፡- ለአትፋረሆት
ዲብ አርወሐት ናይለ መትወዓዕላይ፡
ናይ ውላዱ፡ ዋልዴኑ፡ ጼዋሁ፡ እት
መምተልካቱ ክብድት ወውቀት
ለኢተሀይብ ብቆት እግል ለአጅሬ
ለቀድር አትፋረህ እቡ እንዴ ትቀሰበ፡
እምበል ሕር ንየቱ እንዴ ትወዓዐለ
አረይ አትፋረህ ለገብአ ነፈር፡ ሀለዮት
ናይለ አትፋረህ እንዴ አፍሀመ እግል
ለአፍርሱ ቀድር። ለገብአ አትፋረህ
እግል ዎሮ ለመዝን ነፈር ጨቅጥ ለወዴ
እቱ ቱ እንዴ ትበሀለ ለልትቀየም እግል
ልግበእ ቡ።
ልተላሌ….
ገጽ 3

ኣደም ሳልሕ አቡሓሪሽ

ቦርዲን አስማጥ፡ፉኣድ ገቢለ

አስነደ
መድረሰት ቦርዲን አስማጥ እት
መደት ሰውረት ዲብ ሐን አብዓት
ወዕጨይ ለትአሰሰት፡ ብዝሓም
ዋቅያም ዕልም ለአፍሬት ወሐቆ
ሕርየት እት ጥዉር መባኒ ለትዐዴት
ወምን መሓብዕት አብዓት ወዕጨይ
እት ድጌ ተጠውር ለዔረት፡ ምን
ክርን መዳፌዕ ወጥያራት እንዴ
አባሬት፡ ሸማል ሕርየት ብሩድ
ወነሺድ ሰራይር ሰላም ሐንለ
ሰሮብ፡ ዐቅበ ወቅስለ ተአተናሴ
ለህሌት መትሐድራይት መድረሰት

ሙዲር ቦርዲን አስማጥ ኡስታዝ ጅምዕ

ተ። መትሐድራይት ዶል እንብል፡
“ደረሳሀ እት ቀበተ ለነብሮ፡
ወእብ ቀዋኒነ ለልትደየሮ፡ እምበል
ምህሮሆም ብዕደት መስኡለት
መንበረት ምን ግርዖም ለትከሬት”
በሀለትና ቱ።
እተ ሐልፈ ወክድ ቅሩብ
ዲበ ምዴርየት እብ ሽቅል ዲበ
ተሐረክነ ዲቡ ወቅት፡ ምስል
ሙዲርለ መድረሰት ለሀለ በዲር
ኖሰ ለአፍሬቱ ደረሳየ ወዮም ኖሰ
ትትቀወድ እቡ ለህሌት መስኡለ
ለሀለ፡ ኡስታዝ ጅምዕ ዑስማን
ለወዴናሀ መቃበለት እግል ንቀድም
እልኩም ቱ ከዲበ ጽበጠ።
ቦርዲን
አስማጥ
እት
ኦጎስት 1985 ዲብ አስማጥዐዳይ ለትትበሀል አካን (ሕሊል
ዘረ) አንበተት። መደት ሰልፈ
መአንብታይት ደረጀት እንዴ
ዐለት፡ እት ሰነት 1990 ዲብ
ምግባይት ደረጀት ተዐዴት።
እት ሰነት 2004 ህዬ ዲብ 2ይት
ደረጀት ትወቀለት። እምበል ደረሰ
አስማጥ፡ እግል ደረሰ ምዴርያት
ሰልዐ፡ ከርከበት ወሐልሐል እንዴ
ትከብተት እት ዐግሎ ዕልም
ተዐግል። እተ ምግባይት ደረጀት
ለዐለት እቱ ወቅት፡ ምን ምዴርየት

ሀበሮመ ደረሰ ትትከበት ጸንሐት።
ምነ እት 2ይት ደረጀት ለትዐዴት
እቱ ወቅት ህዬ አስክ ሳወ ሴዕ
ድፍዐት እትብግስት ህሌት።
መድረሰት ቦርዲን ምንዲ
ኢትዐሌ፡ ለባካት ለሀይ ሸዐቡ እት
ለትፈናተ መናጥቅ ናይ ምግባይት
ወካልኣይት ደረጀት ምህሮ እግል
ልርከብ ሰበት ኢቀድር፡ ብዝሓም
ደረሰ ምን ዕልም ወትሐረመው
ዐለው። ከዲብ እሊ ኡስታዝ ጅምዕ
ዑስማን፡ ክእነ ልብል፦
“እለ መድረሰት
ቦርዲን እብ መድረሰት
አስማጥ
ትትአመርመ
ድኢኮን፡ እግል 4-5
ምዴርያት
አቅሊም
ዐንሰበ ሰበት ትከድም፡
ወመብዝሑ
ሸዐብለ
ድዋራት
ድቡራም
ሐረስቶት ሰበት ቶም፡
አጀኒቶም እግል ለዐልሞ
ሰበት ኢቀድሮ፡ እለ
መድረሰት
ቦርዲን
እብ ሕኩመት እንዴ
ትፈተሐት፡
ሸዐብለ
ዑስማን
ሀደግናሀን አርበዕ ምዴርየት ክም
ልትነፈዕ ምነ ጋብእ ሀለ። ከእብሊ
እለ መድረሰት እለ ልብ ናይ
አርበዕ ምዴርየት ተ እግል ኢበል
እቀድር። እለ መድረሰት እለ
ምን ኢትዐሌ፡ ለድቡር ሐረስታይ
አጀኒቱ ምን ምህሮ ወትሐረመ፡
ሙስተቅበል ናይለ ጂል እግል
ኢልጸልምት፡ ምህመተ ዲብ ሸዐብ
አስማጥ፡ ከርከበት፡ ሰልዐ ወሐልሐል
(እንረኩበት) ሰኒ ዐባይ ተ። ሰበት
እሊ፡ ቦርዲን አርወሕ ናይ ደረሰ
አስማጥ (90%)፡ ክምሰልሁመ ናይለ
ብዕዳት ምዴርያት እሊ ድዋራትነ
እግል ኒበለ እንቀድር፡ ወእሊ
ሸዐብ እሊ ምን ጀሀል እድሕንቱ
ወእፍዝዕቱ ህሌት።”
እግለ ሳወ ለልትከረው ደረሰ፡
ቀደም ብጋሰቶም ለገብእ እሎም
ጅህድ እቱ እት ልትሃጌ እስታዝ
ጅምዕ፡
“እብ
መድረሰት
ቦርዲን
ለገብእ እሎም ጅህድ ሀለ ወእብ
ምዴርየትመ ሀለ። እተ መድረሰት
ለማዳት ለምህማት መደርሲነን
ደጉም ወዱ እሎም። ለደጉም
ናይ 9ይ፡10ይ ወ12ይ ፈስል እት
ገብእ፡ 11ፈስል ለዶለ ደሩሱ ሰበት
ህለው፡ ለደጉም እብ ዋጅብ ገብእ
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 9

እሎም፡ እምበልሁመ እጅትምዓት
ትሉሉይ እብ ክሱስለ ንዙም ወወሰክ
ምህሮሆም ገብእ እሎም። እብ ፍሮዕ
ውዛረት ተዕሊም፡ እዳረት ወልጅነት
መድረሰት እት ምህሮሆም እግል
ልፈድቦ እጅትምዓት ገብእ እሎም።
ድራሰት ኮምፕዩተርመ ነሀይቦም፡
መዕመል ከማን እበ ሕድት ቅድረት
ኣላት ነአትላምዶም። ቀደምለ
ብጋሰቶም ህዬ እሊ ሸዐብ እሊ፡
ምን አጀኒቱ ለጠምዐ ሐበት ሰበት
ይህሌት፡ ምን ጂቡ ለአትፋገረዩ ማል፡
እግል ክል ደረሳይ ናይ ስርሓሁ
ምን 500-800 ነቅፈ ለትገብእ
ሰላዲ ክም ልትሀየቡ ወሄሰት ስርሐ
እንዴ ገብአት እሎም፡ ምን እለ
ጎነ ሕበር ነአትበግሶም። እሊ ህዬ
እምበለ ዋልዴኖም ለልሀዩቦም ቱ
ማል ወአትሳጅዖት፡ እብ ደረጀት
ምዴርየት
ለልትነዘም
እሎም
በርናምጅ ስርሓ ቱ። ለነአትበግሶም
ደረሰ ምን ምዴርየት አስማጥ ልግብኦ
ወምን ብዕድ ምዴርያት እበ ኢከስስ፡
ለምዴርየት እብ እዳረተ፡ ውዛረተ
ወሸዐበ ሕበር ደዐ ወዱ እሎም፡
ዐዙመት ትገብእ እሎም ወእብ
ዕላል ለአትበጉሶም። መዕነውያቶም
ለወቅል
ምን
መምተለካት
ወምክር ሐበት ኢጠምዖ ምኖም።
መድረሰትመ እብ ጀሀተ ለትቀድሩ
ናይ ኣላት ምህሮ እግለ ደረሳሀ
ተሀይብ፡ ወእግለ ድቡራም ደረሰ
ክም የታይም ወአዋልድ አንሳት ናይ
መምተለካት ሰዳይት ሳቡን፡ ስከር
ወብዕድ አሽየእ እግል ኩሉ ለከፌ
ምንመ ኢትረክብ፡ እንዴ ዐቃቀረት
ደረሳሀ ክም ልትዓወኖ ትወዴ። እሊ
ህዬ ምነ ናይ ሰነት ማል መድረሰት
ለተርፍ ገሌታይ እግለ ድቡራም
ክም ልትካፈል ትወዴ ወትሰድዮም።
ወእብለ ገበይ እለ መድረሰት ቦርዲን
ሰነት ካምለት ትከድሞም ለጸንሐት
ደረሳሀ ምስለ ሸዐበ ወእዳረተ እንዴ
በጥረት ዲብ ወሬሕ ጁላይ ናይ ክል
ሰነት እብ ውቁል መዐነውያት አስክ
ሳወ ተአትበግሶም።
መድረሰት ቦርዲን እብ ፍንቱይ
ወምዴርየት አስማጥ እብ ዓመት፡ እበ
በዲር ቀደም ሕርየት ወአዜ ሐቆ
ሕርየት ለአድረሰቶም ውላድለ ባካት
ርህየት ክም ህሌት፡ እብ ፍድብናሆም
ህዬ ምነ ህለው ለልትበሀሎ ደውለት
ለትትሐበን እቦም ፍራስ ዕልም ክም
ቶም፡ ናይ ውቁል ምህሮ ድራሳቶም
በሀለት ሸሃደት፡ ዲፕሎማ ወዲግሪ
እቡ እንዴ ትደሐረው እት ለትፈናተ
መካትብ
አፍረዐት
ውዛራት

ተዕሊም፡ ዓፍየት፡ ሐርስ ወእዳረት
ሸቁ እለ ክም ህለው ኡስታዝ ጅምዕ
ወዴሕ። ለምዴርየት እብ ደረሳሃ
ተ ትትከ’ደም ለህሌት፡ “አነ ኖሼ
ዮም ሙዲር ቦርዲን ለህሌኮ፡ ናይ
መአንብታይት ወምግባይት ምህሮዬ
ዲበ እንዴ አክለስኮ፡ ናይ 2ይት
ደረጀት ምህሮዬ ወናይ ጃምዐት
ድራሰቼ ክም አትመምኮ፡ ዲበ
እንዴ መጽአኮ አደርስ ወእደይር
ህሌኮ፡ 70 ምእታይት ናይለ እት
ቦርዲን ለአደርሶ ለህለው ምደርሲን
ህዬ፡ እብ ዲፕሎመ ወዲግሪ እንዴ
ትደሐረው ለአደርሶ ዲበ ለህለው
ፍሬሃ ቶም እሊ ሐዲስ ፍሬ እግል
ልጽረቦ ሸቁ ለህለው” ወስክ።
ምን 10ይ ፈስል ወለዐል ለገብእ
ጅህድ ውቁል ምንመ ገብእ፡ እተ
ምግባይት ደረጀት አሳስ ለኢጸኔሕ
እሎም ደረሰ ብዝሓም ሰበት ቶም፡
ለልአትካርሞ ወሐሬመ ሕምቅ
ለልአርኡ ህቶም ቶም። ምናተ እብ
ዓመት ዶል ልትቀየሞ ደረሰ ቦርዲን
አስማጥ እት ክል መጃል ተዕሊም
መትጃግረት ወፈዳብያም ቶም።
ዋልዴንመ ውላዶም ምን
ለትፈናተ መጃላት ተዕሊም ውቁል
እንዴ ትከረጀው እንሰር እሎም
እግል ልክደሞ ወሐዎም እግል
ለዐልሞ፡ ክምሰልሁመ መሰል ሰኔት
እተ ምዴርየት እግል ልግብኦ ወምን
ቅሩብ ዋልዴኖም እግል ለዓውኖ እተ
ምዴርየት ዶል ልትወዝዖ ደሚሮም
ርዮሕ ቱ። እተ ቦርዲን ለህለው
ደረሳመ ውላድ ድጌሆም ወሐዎም
ዶል ለአደሩሶም፡ ለበይኦም ሽዑር
ወመዕነውያት ቀሊል ኢኮን። “እሊ
ወድ ሓልዬ፡ ወድ ዐመቼ፡ ወድ
አቡዬ ወሑዬ እለ ደረጀት እንዴ
በጽሐ አዜ እግልነ ለአደርስ ሀለ፡
አናመ እለ ደረጀት እለ እግል
እብጸሐ እቀድር” እንዴ ቤለው
ሸንሀት እት ድራሰት ወፍድብነ
ቅንእ ለበይኦም ሽባንመ ሕዳም
ኢኮን” ልብል ኡስታዝ ጅሜዕ።
መድረሰት ቦርዲን ዮም ዓመት
1500 ደረሳይ ክምሰል በ፡ ምን
እሎም ህዬ 500 እት ምግባይት
ደረጀት ለህለው እት ገብኦ፡
ዲብ 2ይት ደረጀት 1000 ደረሰ
ክብትት ህሌት። ምን እሎም 380
አዋልድ ተን።
“እተ መድረሰት ለሸቄ ስታፍ
(ምደርሲን፡ ምረብዪን ወእዳረት
መድረሰት) 92 ሸቃላይ ገብኦ።
ምን እሎም 30 ምደርስ ብነ።

ሕዳን ምደርሲን ሀለ እግልነ። 38
ምደርስ ለወጅበነ፡ ናይ ገሌሁ ሕሰስ
ምደርሲን ሰበት አለብነ፡ ሕዳን
መዐልሚን ክም ብነ ልትረኤነ።
እብ ፍንቱይ ናይ እንግሊዝ፡ ሕሳብ
ወፊዚክስ ምደርሲን ሕዳም ዲብነ
ህለው። እብ ዲግሪ ለድሑራም
2ይት ደረጀት ለአደርሶ ወዲፕሎም
ለድሑራም
ክልኤ
አንሳት
ለብእቶም ህዬ ምግባይት ደረጀት
ለአደርሶ ህለው።
ለብንያን
እግል
አፍሱል፡
ሰከን ደረሰ (አዋልድ ወውላድ
በንበን) ወሰከን ምደርሲን ኩፉል
ቱ። ሐማማት ወምስትረሓትመ
ብኑይ እግላቱ። ለአፍሱል ገዲም
ወሐዲስ እት ገብእ፡ ሰማን ፈስል
ጀዳይድ ወ12 ፈስል ህዬ ገዳይም
እብ ዓመት 20 ፈስል በ። ሐቴ
ከፈቴርየት ዐባይ፡ መክዘን መሻሪፍ፡
ቅርፈት ኮምፕዩተራት፡ መዕመል
ወመክተበትመ ምነ ምህም መባኒ
ቦርዲን አስማጥ ቱ።
መድረሰት ቦርዲን ትትበኔ
እንዴ ህሌት፡ እግል 500 ደረሳይ
ሰበት ተሐሰበት፡ ጭብ አብያት
ሰከን ደረሰ ምነ አግደ መታክላ
ቱ። እሊ ህዬ ዮመቴ ደረሳሀ
እብ ሰለስ ዕጹፍ ውሱካም ሰበት
ህለው፡ ጠለብ መባኒ ሰከነ ምን
ገብእ ወአፍሱለ ታምም ኢሀለ።
እግል ትውሰዕ ዲበ ለትቀድር
አርደትመ አለበ መድረሰት
ቦርዲን። “ገሌ ደረሳነ ምነ
መድረሰት በረ ምስል አዳሞም
ልግበእ ወእት እጃር ለነብሮ
ብነ፡ እሊ ህዬ ለደረሰ ክምለ
እለ ነሐዝዮም እግል ንራቅቦም
ሰበት
ኢለአተቅድረነ፡
ሐል
እግል ልግበእ እሉ ምስለ ከስሶም
ጀሃት ለንትሃጌ እቡ ጋር ቱ”
ልብል ኡስታዝ ጅሜዕ ዑስማን።
ከሰከን ውላድ፡ መካትብ ሙዲር
ወብዕዳም አንፋር እዳረትለ
መድረሰት፡ ዘሪበት ድህርት ሰበት
ተ እግል ትትወቀል ከትትበኔ፡
ሜዳን ክወር እግር ወቮሊቦል
ወቃዐት እግል ፍርቀት ዓዳት
ምነ ሐል ሻፍግ ለልአትሐዝየ
ብንየት ትሕትየት ክምሰል ተ
ኡስታዝ ጅሜዕ ወደሐ እግልነ።
ከመድረሰት አስማጥ አስራር
ደም ወልብ ናይለ እት አስማጥ
ወግዋሬሀ ላተን ምዴርያት ለነብር
ገቢል ሰበት ተ፡ ብናሀ ምን ገብእ
ወለልአሸቅየ ስታፍ ድቁብ እግል
ትምለክ ወገጽ ቀደም ትሄርር
ትምኔት ክል ሔዝያይ ዕልም
ወመትቀዳም ተ።

መድረሰት ቦርዲን አስማጥ
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መሓመድ እድሪስ

ሄራር አስክ ተሕሪር ነቅፈ

ዶክተር ተኸስቴ ፍቃዱ “ሄራር
ምን ነቅፈ አስክ ነቅፈ” ለልብል ክታብ
ዐቢ ካትብቱ፡ ለክታብ እብ ከማሉ
እት ዓሙድ ስጅል እግል ልፍገር
ምንመ ኢቀድር፡ ቀደም እለ ገሌ ምኑ
እትሊ ዓሙድ እሊ ፋግር ዐለ። ምስል
ዐመልየት ተሕሪር ነቅፈ ወከርዶን
ነቅፈ ተእሲስለ ናይ እስተንቡረት
ውሕደት ዐመልያትመ ለትዘከርተ።
ዶክተር ተኸስቴ ወብርሃነ ሃይሌ ህዬ
ለውሕደት ዐመልየት አሰሰው ናይ
ሰልፍ ሐካይም ጀብሀት ሸዕብየት
ዐለው። ከሐርብ ነቅፈ እተ ናይ ደንጎበ
አውካድ ሚ መስል ዐለ ወእብ ከአፎ
ተአምበተ ለከስስ ጽበጥ አወላይ ክፈሉ
እግል ንርኤ፦
ዶክተር ተኸስተ ዲብ ባካት ጠብረ
እስስት ለዐለት ዕያደት ዐመልያት እንዴ
ገብአ እግለ ምን ነቅፈ መጹኡዎ ለዐለ
ምጅረሒን ዲብ ሰፍፍ ወዐመልያት
ዲብ ወዴ ሐድ ስስ ወሬሕ ካልእ ዐለ።
ሐርብ ተሕሪር ነቅፋመ እተ ከምሰልሀ
ሳድስ ወርሑ ጻብጥ ዐለ። ሐቴ አምዕል
ባካት ሳዐት 4፡00 አልዐስር ዮም 18
ማርስ 1977 ቱ ለዐለ። ዎሮ ሻብ
ሙናድል ምን እምባልቆ ዎሮ ድቡእ
ጀዋብ እንዴ ጸብጠ እግልዬ መጸአ።
ምን ቃእድ ጀብሀት ክምሰቱ ህዬ
ሐበሬኒ። እት ቀደሙ እንዴ አክሰትኩዎ
ክምሰል ረኤኩዎ፡ “ፈጅር እስቡሕ
አስክ እምባልቆ ክምሰል ትመጽእ ዴ”
ልብል ዐለ።
ቃእድ ጀብሀት እብ ሰበትለ
ህለ እግልነ ኣላት ሕክምነ ወስራይ
ክምሰልሁመ ለዐለው እግልነ ብዝሔ
ሙጀርሒን እግል ለኣምር ሐዘ ገብእ
እንዴ እቤ ጌመምኮ። ክልዶል ቀደም
ክል ነፈር ምህም ዐስከርያይ ህጁም
ክእነ ላቶም ወብዕድ እግል ልትአመር
ለቡ እንዴ ትላከ ልሰአል ወለለትሐዜ
መዳሊት እግል ኒዴ ለሐብረኒ ሰበት
ዐላቱ ክምሰልሁ ለጌመምኮ። ሰበት
እሊ እግለ መጽእ ዐመልየት ዐስከርየት
እግል ንዳሌ እግል ለአስእለኒ ክምቱመ
ኢቀዌኩዎ።
ዲብለ ሳምን ለሀ “በሕ ሰለስ”
እት ረአስ ነቅፈ ናይ ተድሚር ህጁም
ለገብእ እተ አምዕል ታመት ክምሰል
ህሌት ልትሀደግ ሰበት አስመነ፡ ለልታኬነ
ህለ ዳይ ቀሊል ክምሰል ኢገብእ ምን
ሰልፍዬ ጊሙሙ ዐልኮ።
ዲብለ መደት ለሀ ዐሳክር አቶብየ፡
እግል ቅሮረ ዲብ ካልኣይ ቀብረ ሉቁሳመ
ዐለው። መደውሻሽ መዐስከር ሀብረንገቀ
ህዬ፡ እግለ እሉ መስል መዐሳክር ብዕድ
አበህረረዩ ወእግል ጄሽነ ህዬ ዛይድ
ኤማን ሃይቡ ዐለ። ለናይ ቅሮረ ጄሾም
ለሳደፈዩ ደማር ወመትሸዕታር፡ ዐስከሪ
ሙሉጌተ፡ ዲብ ከርስ መዲነት ነቅፈ
ምስለ ክርዱናም ለዐለው ጅማዐቱ
እንዴ ገብአ ዲብ መዘክረቱ ለሰነደዩ

ክምሰል እሊ ለተሌቱ፦
“…ናይ ቅሮረ ዐስከሪ ሐቆ
አውረሐት ብዙሕ ክምሰል ትከርደነ፡
ሕኩመት ወለ ሴመ ሰበት ኢወዴት
እሉ ዲብ ደንጎበ ሰፍረ ርሳስ ሰበት
አከለሰዩ ለትትቀደሩ ምንመ ጀረበ፡
ለመይት ሞተ ወለተርፈ አስክ ሱዳን
ሰለመ” ልብል።
እሊ ለወዴሕ እግልነ፡ ዲብ ቀበት
መዲነት ነቅፈ ለዐለው ዐሳክር አቶብየ
እንዴ ዳየሰው ዐራት ጻብጣም ክምሰል
ዐለው ሌጣቱ።
እተ ምሴት ለሀ፡ ዲብለ እብ ጊም
ግልቡብ ለዐለ ቅሩር ሕሊል ጠናስ፡
ምስል ሐምስ ምን አንፋር ውሕደት
ዐመልየት እሳት ዲብ እንስሕን አምሴነ።
እብ ሰበትለ ርሳለት ወምስለ ለልጻበጥ
ቅደይ እግል ሕሰብ፡ ለዐለ እግልነ ኣላት
ወስራይ እግል እጅመዕ ወአንቅስ እንዴ
ይእቀስንቱ ለአምሴኮ። ለጅማዐት፡
ዶልዶል ዲብ ሕሳባት ሽሙም አክለ
ረአውነ “ዮም ሃልካቱ?” ዲብ ልብሎ
ትሰአለውኒ። ሰኣሎም ላኪን ይአደቀበው
እቼ። እብ ደቅብ ምን ልሰአሉኒ እንዴ
ጨመው ለጀሌሕ ዲኢኮን ምስጢር
ልብዬ ላተ ወኢደለው። እግልሚ ዲብለ
መደት ለሀ ጀላብ አምን ወመንገፎ
ተንዚም ሕፍዘት ምስጢር ሰኒ ትሩድ
ዐለ። ለልትሀየበከ መምርሕ እግለ ገብአ
ለኢከሰሱ አዳም ነሺር ጀሪመት ቱ
ለዐለ። ክል ነፈር ለከስሱ ሌጣቱ እግል
ልውዴ ለዐለ እሉ። ለሐብሬ አስክ ብዕድ
እግል ትብጸሕ ተሐዜት ምንገብእመ
እበ ከስሰ ጀሀት ሌጠ እግል ልግበእ
ቡ። ምን ጠናስ አስክ ጅወት ነቅፈ
አው ህዬ አስክ አስመረ ምን እግል
ለአብጽሑ? በጽሐ ምንገብእ ህዬ አባይ
ለወድዩ ዐለ እሉ ገብእ? ክሉ ማይት ቱ
ለዐለ። ለምስጢር ገብአ ምንገብእ ላተ
ቅርዱ ቅርድ ልሔቱ ለዐለ።
ፈጅራተ ሳዐት ሰቦዕ እስቡሕ፡ ምስል
ዎሮ ምን አንፋርነ፡ አስክለ ቃእድ
ጀብሀት ለዐለ እተ አካን ትብገስነ። ምን
እምባልቆቱ አስክ ሐላይ እግል ንፍገር
ለዐለ እግልነ።
ፍንጌ ጠብረ ወእምባልቆ፡ ደብር
ኢትጨንደቅ ቱ ለህለ። ክልዶል እብ
ምውዳቅ ጸሓይ ናይ እሊ ደብር ገናድ
እሊቱ አስክ እምባልቆ እንገይስ ለዐልነ።
ለተቃርብ ህዬ ህተ ዐለት። እተ መደት
ለሀ ላኪን እብ ጀሀት ምፍጋር ጸሓይ ናይ
ደብር ኢትጨንደቅ፡ አስክ ጋድሞታት
ነቅፈ ለደንን እንክር ምፍጋር ጸሓይ
ናይለ ደብር እሊ፡ እግል ንሕለፍ
ሐሬኮ። ምነ እብ ጀሀት ምውዳቅ
ጸሓዩ ለህሌት ተቃርብ እንዴ አዘምነ፡
እብ እንክር ምፍጋር ጸሓይ ሕግስ እሊ
ደብር እሊ እግል ኢጊስ ለትሸነሀኮ እቡ
ሰበብ ዐለ እግልዬ። እብ ጀሀት ቅብለት፡
ግብለት ወምውዳቅ ጸሓይ ናይ ደንጎበ
ከርዶን ነቅፈ ከፎ ክምሰል መስል እግል
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 9

እርኤ እትረመጭ ሰበት ዐልኮቱ። ሰበቡ
ለከርዶን ሻፍግቱ ለዐለ።
ሕሊል ጠብረ እንዴ ጸበጥነ ጀሀት
ምፍጋር ጸሓይ ገጽነ እንዴ ሄረርነ ዲብ
እንክር ቅብለት ምፍጋር ጸሓይ በህለት
ዲብ ደንጎበ ሕግስ ደብር ኢትጨንደቅ
በጽሐነ። እተ ወክድ ለሀይ ሸንከት
ግብለት ለትትዐጸፍ ገራቢት አስክ
እንረክብ ሄራርነ አተላሌነ። እብለ
ቀጣን ገራቢት እብ ሕግስለ ደብር
ሸንከት ግብለት፡ ሕሊል ወከረቢት ዲብ
ትትዐሮሬ ትክ እንዴ ትቤ ለትገይስተ።
እብለ ገበይ እለ እግል መደት ደቃይቅ
ብዙሕ ክምሰል ሄረርነ ዎሮ ምን
ድፈዕ መጽእ ለዐለ ነፈር ቦጦሎኒ
607 ትከበቴነ። ናይ ጀማዐትነ አባይ
ሰዋትር እብ ዋዴሕ እግል ለርኤነ ህዬ
ትሰአልናሁ። ዲብ ወክድ ሐጪር አባይ
ጅወ እሽክታሙ ክምሰል ዐልነ ነአምር
ሰበት ዐልነ፡ ለአግደ እብለ ገበይ እለ
ለእመጽአነ እቡ ሰበብመ እለ አማን
እለ እግል ነአክድ እንዴ እምቤቱ። ምነ
ሐብሬሁ፡ ሰዋትርነ አስክ ሰዋትር አባይ
ሰኒ ናሽብ ክምሰል ህለ ሌጠ እንዴ
ኢገብእ፡ ለከርዶንመ ናይ ደንጎበ ሸክሉ
ክምሰል ጸብጠ እግል ንፍሀም ቀደርነ።
ዲብ ሕሊል እምባልቆ ክምሰል
በጽሐነ አንፋር ሕክምነ ቦጦሎኒ 607
ሰኒ ተሐደረውነ።
ምስል ሰለስ ብዕዳም ጅማዐት
ዲብ ዎሮ ደሼዕ (ዳስ) ዓረፍነ። እግል
ክልኦት ምን እሎም ሰለስ ጅማዐት
ቀደም ክልኤ ሳምን ዲብ እለ አካን
እለ ውጁህ ምስሎም ለዕልኮ። አዜመ
ቴለሎም ክምሰለ ዐልነ እቱ ወቅት
መስል ዐለ። እብ ፍንቱይ ጀፈርዬ ግሱይ
ለዐለ እብ ሽቅል ሰኒ ታልፍ ክምሰል
ዐለ ገሮቡ ለሐብር ዐለ። ለጅማዐት፡
እደዮም ወገጾም ነዲፍ ምንመ ዐለ፡
ብዕድ ገሮቦም ላተ ዲብ ጨበል ቀይሕ
ለአንገርግሮ ለወዐለው መስል ዐለ። እብ
ፍንቱይ ጨገሮም ወልባሶም። እደዮም
ወገጾም ነዲፍ ለዐለ እቡ ሰበብ፡ ሐሬ
ክምሰለ ፈሀምኩዎ ክምሰል አተው
ሰበት ተሐጸበውቱ።
ዕንዱቃሙ ለዐለው ኮለይ እንዴ
ፈትሐው ዲበ ምድር ካርያሙ
ዐለው። ምስል ክል ክፉፍ ህዬ ፍንቱይ
ሶንኪ (ረዪም እብ ክልኦት እንክሩ
ብልሕት ጀርደት እግል ልትረከብ እቱ
ለቀድር) ዐለ እሎም። ለካልኣይ ላኪን
ከላሺን ተዐጻፊት ዐለት እሉ። ዲብለ
ወክድ ለሀይ ከላሺን ሐዲስ ለጸብጦ
አንፋር እግል ፍንቲት ዐመልየት
ለልትለአኮቶም ለዐለው። ለልትዐጸፍ
ከላሺን እንዴ ዐጸፍካሁ ዲብለ ሐዜካሀ
አካን እብ ቀሊል እግል ትእቴ ሰበት
ቀድር ቱ። እሎምመ ምነ እትሊ ወቀይ
እሊ ለልትፈረሮ ለልትፈንተው ክምሰል
ኢኮን ፈሀምኮ። አክል አዪ ለለሃልክ
ወክቡድ ሽቅል ፍሩራም ክምሰል ህለው
እት ሐስብ እግለ ምስል ለህበቶም
ለትረከነ በለሊቶም፡ እት ረአስ ልባሶም
ለዐለ ጸብሪ፡ ናይለ እት ባካቼ ለዐለ
ዲብ ብርኩ ለተሀትሀተ ስርዋን ለለብሰ
ዲብ አቀምት፡ “ዲብ ሚ ፍንቱይ
መሃም ገብእ እስሙናም ዐለው?” እንዴ
እቤ ዲብ ሐስብ፡ ዎሮ ምን አንፋር
ሕክምነ ቦጦሎኒ 607 ሰበት አተ፡ ምን
ሕሳባቼ ከርሜኒ። ሰላም እግል ኢበሉ
ህዬ ቀነጽኮ። እንዴ አትሌኮመ ዲብለ

አምጸኤኒ ጋር አቴኮ።
ለአምጸኤኒ ጋር ምስል ክብሮም
እንዴ አትመምኮ፡ እት ብዕድ ድግምነ
አቴነ። ህቱ ሐሬ ክምሰለ ደግመየ
እግልዬ፡ ለጅማዐት፡ ለእብ አባይ
ፍንጌ ድፈዓትነ ወድፍዓቱ ድፉን
ለዐለ አልቃም እግል ለአፍግሮ እግል
መደት አያም ዲብለ ሽቅል ጽሙዳም
ለአስመነውቶም። እብ ተውሳክ እብ
ክል እንክር ነቅፈ እሊ ሽቅል እሊ
ለአተላሌ ክምሰል ህለ ሸርሐ እግልዬ።
ዲብ ሰሩ ምህም አካናት ላኪን እግል
ህጁም መበገስ ለገብእ አካናት ጻርጋም
ክምሰል ህለው ወደሐ እግልዬ። ለዲብ
ክፉፎም ዐለ ሶንክታት ህዬ መፈተሽ
አልቃም ልትነፈዖ እቡ ክምሰል ዐለው
ፈሀምኮ። እሊ ቴለል እሊ ክሉ እንዴ
ጀምዐኮ ህዬ ናይ ደንጎበ ህጁም ነቅፈ
ሽእግ ክምሰል ህለ ትየቀንኮ። ዲብ
ደንጎበ ህጅክነ አስክ አካነትለ ቅያደት
(ሐላይ) እገይስ ክምሰል ህሌኮ እግል
ክብሮም ሐበርኩዎ። ምነ ሓለቱ ህዬ
ሕቡሩ ለዐለ መስለ እቼ።
ቃእድ ጀብሀ ወቅያደተ ቦጦሎኒታት
ዲብ ሐላይ እግል ዝያድ ስስ ወርሕ
ጻንሓም ዐለው። እግል እጅትመዕ
ወዝያረት አስክ ሰዋትር ኢገብአ
ምንገብእ፡ መብዝሑ ወክድ ምን ናይ
ቅያደት አካን ልትከረው ይዐለው።
ሐላይ፡ ዲብ ርሽመት ደብር ዐንጣይ1
ለህሌት ተ። ትክ ለቤለ ታኪ ደብር
ሰበት ገብአ ህዬ፡ እበ ቀጣን ገራቢት
ዲብ ትትለዋሌቱ ለትፈግር ወትትከሬ።
ምስል ክልኦት ነፈር ሕክምነ
ቦጦሎኒ ህዬ ትበገስኮ። ለክልኦት
ነፈር ነብረ ወማይ እግለ ቅያደት
ወኦፐሬተራት እግል ለአብጾሖቶም ዲበ
ደብር ፈግሮ ለዐለው። ዲብለ አካንለ
ቅያደት ለገብአ ሽእ እግል ሊደው
ሰበት ኢቀድሮ፡ ዲብ አምዕል ሐቴ ዶል
ምን ሕሊል እምባልቆቶም ለለትሐዜ
አሽየእ ለአበጸሖ እሎም ዐለው። ሰበት
እሊ፡ ዲብለ አካነትለ ቅያደት እምበል
አፍለሖት ሻሂ ብዕድ ነብረ እግል ትሽቄ
ለልትቀደር ይዐለ። መብዝሑ ሙናድል
ዲቡ ክምሰል በጽሐ ትንፋስ ሰበት
ለሐጭር እቱ ሕናመ ትንፋስነ ሐጭረ።
ባካት 2000 ምትር ምለዐል ጠፋሐት
በሐርቱ ለፈገርነ። ርሽመት ደብር
ዐንጣይ ድቁብ ሸማል ወብርድ ለበ
አካን ሰበት ተ፡ ለቅያደት ወኦፐሬተራት
ገሮቦም ሐምበላይ እንዴ ገብአ ጨበል
መስል ዐለ።
ሽውየ ክምሰል ዓረፍነ፡ እግለ ናይ
እትሳል ኦፐሬተር ጅማዐትነ ሻፋም
እቱ ለዐለው ድፍዓት ምስል ድፍዓት
ኣባይ ወመካሪት ምድር እግል ለርኤኒ
ትሰአልኩዎ። አስክ እንክር ምፍጋር
ጸሓይ ናይለ ደብር፡ እግል መዲነት ነቅፈ
ለለአሸብብ እንዴ ጊስነ ትገሴነ ወእግለ
ጄሽነ ሻፍፍ እቱ ለህለ አካናት እብ
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ሐት ሐቴ አርኤኒቱ። ዲብ እለ አካን
እለ እንዴ ገብአኮ ክምሰል ረኤኩዎ ዲብ
ከርዶን ነቅፈ ሰኒ ተጠውር ዋድያም
ክምሰል ህሌነ ዝያደት ወደሐ እግልዬ።
ዝያደት ክሉ ህዬ፡ ለምህም ለልትበሀለ
ውቁል አካናት እት ሐን መራቀበትነ
ሰበት ዐለ ሰኒ አፍረሔኒ። ኣብ ልብዬ
ህዬ “ዕምር ኮለኔል ማሞ ለሐጭር
እቱ ገድም ቀርበ” እቤ። ምኑ ዲብለ
ቅያደት እግል ልትሃጀኮ ለልትገሰው
እቱ እንክር ምውዳቅ ጸሓይ ናይለ
ደብር አቅበልነ።
አስክ ቃእድ ጀብሀት ዐሊ ሰይድ
ዐብደለ እንዴ አቅበለኮ ሐቆለ ትገሴኮ፡
ክምሰለ ልሙድ እብ ሰበት ገሌ
ምህም ቴለል ድፈዕ ወቴለል ዓፍየት
ሙናድሊን ተሃጀክነ። ሐቆ እሊ ዲብለ
ምህም ጋርነ ተዐዴነ። እብ ፍንቱይ እብ
ሰበት ብዝሔ ሙጀርሒን ወሐማይም፡
ለህለ እግልነ ደወ ወኣላት ሕክምነ ላቱ
እግል ለኣምር ህዬ ትሰአሌኒ። ለለትሐዜ
በሊስ ክምሰል ሀብኩዎ ህዬ፡ እግለ መጽእ
ቴለል ዐስከሪ እግል ንዳሌ መምርሕ
ሀቤኒ። እብ ተውሳክ፡ መስኡል ቅስም
ሕክምነ ካፊ ስራይ ወኣላት ሕክምነ
እግል ልንደእ ሕቡሩ ክምሰል ህለ
አሰአሌኒ። እብ ፈርሐት ዲብ እትሳረር
ህዬ እንዴ ትሳረሐኮ ምኑ አስክ ሕሊል
እምባልቆ እግል እድነን ትበገስኮ።
ዲብ ሕሊል እምባልቆ እግል
ክብሮም እንዴ ረከብኮ እብ ሰበት
መዳሊት እንዴ ትፋሀምነ ትሳረሐኮ
ምኑ ወአስክ አካነቼ አቅበልኮ። ህቱ እተ
ምሴት ለሀ ስራይ እግል ለአምጽእ አስክ
ብሌቃት ልትበገስ ዐለ።
አስክ ጠናስ ዲብ አቅብል፡ እስትፋኖስ
(ነፈር እምዳድ ወሴፈ) ለተሐለመዩ ዲብ
ደሚርዬ ልትካየል እዬ እት ህለ ትዋሰፈ
እግልዬ። ድግም ዶክተር ንርኣዮ
እብ ሰበት ተሕሪር መዲነት ከረንመ
ትዘከሬኒ። ሐል ሕልም እስቲፋኖስ እብ
እስትሽሃድ ሑድ ክልኤ መዲነት እግል
ነሐርር ቱ። ለሕልም ቀደም ክልኤ ሳምን
ሰበት ዐለ፡ ለመዳይን ምንመ ኢወስፈ
እዬ ህተን ላተ ነቅፈ ወአፍዐበት ገበአ
እንዴ እቤ ጊሙም ዐልኮ። ናይ ደክተር
ንርኣዮ ሩእየትመ፡ እግል ተሕሪር
መዲነት ከረን ደባባት እግል ለትሐዜ
ክምቱ ሻርሕ እዬ ዐለ። ለምሽክለት
ደባባት ምን አየ ልምጸእ ቱ። እብ
ስለሕ ከፊፍ ሞርታራት ወማሺንጋናት
ነቅፈ ወአፍዐበት ጸበጥነ ምንገብእ፡ እበ
ምነን ለልሰለብ ስለሕ ህዬ አስክ ከረን
ንትወከል ከ ዲብ ለልትጸበጥ ደባባት
ወድሩዓት መካይን አስክ ተሕሪር
ኤረትርየ እብ ከማለ ንትወከል ዲብ
እብል ምስል ርሕዬ አሰርኮ ወፈተሐኮ።
እበ ጀሀት ለሐቴ ዲብ በሐር ለውቀት
ዲብ ሐምስ እበ ካልእ ህዬ ለሐልፈ
ሰቦዕ ወርሕ ለሓለፍናሀ መራር ዲብ
እትዘከር አካነቼ በጽሐኮ።
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ኣደም ሳልሕ አቡሓሪሽ

“ክልኤ ሕርየት ረከብነ”፡አንሳት አስማጥ ወሀበሮ

ተምሲልየት ክሽቦ ልስረት (ሀበሮ)
ምን ዮም 18-23 ፈብራይር
ለዐለየ አምዔላት ምስል ስካን ክልኤ
ክሽቦ ለአስረተየ ወበዳሁ ለአወጀየ
ምዴርያት አስማጥ ወሀበሮ ሓለፍናሀን።
ለስካን ምነ ዴራይ ዓዳት እንዴ
አባረው፡ አንሳት እብ አማን ሐቀን
ለረክበ ዲበ መርሐለት እተ ዕዱያም
ህለው። ለብዕዳም ስካን ኤረትርየ ህዬ፡
እሎም እግል ልትለው ወዐውቴሆም
ዐውቴ ታ’መት ደውለት እግል
ትግበእ እት ልትፋነው፡ እትሊ ሰርገል
እግል ልብጽሖ ለረአዉ ወለሓለፈዉ
መሳድድ ወሳትያሙ ለህለው ሐሊብ
ዐውቴ ህዬ እብ ሚ ክም ትረከበ፡ እተ
ወዴናሁ ምስሎም መቃበላት ምን
ቃሎም ንርከቡ፡ ከቅራአት በኪተት፦
ምነ እተ መናሰበት ለአትሃጌናሀን
አንሳት ወተብዕን፡ ምን ስካን አስማጥ
ፋጥነ እብራሂም መሐመድ ዐሊ፡ “ ምነ
ምድራት ክሽቦ ሕዳን ደም ሳድፈን፡
እት ወክድ ወሊድ መሻክል ሳድፈን፡
ጅናሀን ለአባጼዕ፡ ደውረት ትትከረዕ
ዲበን፡ ፌስቱለ ጸብጠን፡ ምስክነ ገሮብ
ልትረቤ ዲበን። ንኢሽ እት እንተ ሰበት
ለአከሽባሀ ህዬ፡ እብ ድንጋጽ ምስክነ
ሐንገል ገብእ ዲበ (ልትዐየነ)። ቴታኑስ
ለሐመ (ስጋደን ልትዐጸፍ)።
ምነ ተዕቢኣት እት ምዴርየት
አስማጥ ወዱ ለዐለው፡ አቡነ እድሪስ
ጸዕደ ወዑስማን ሁመድ፡ ክምሰልሁመ
ጅሜዕ ዑስማን ህለው። እምበልሆመ
ኩሎም ከዋድር ምን ሰነት 2005
እንዴ አንበተው ክሽቦ እግል ልስረት
ሰኒ ሸቀው ወተዕቢኣት ወደው ዲቡ።
“አነ ኖሼ ክልኤ ወለት ዋልደት
አነ ወእክሽብተን ይአነ። ሸዐብ ህዬ
እብ ቪድዮ ክሽቦ ወለት ወነሳይቡ ክም
ረአ፡ ጠለቀዩ፡ ሓረበዩ ወኬን ቤለዩ።
እማት እሰልፍ ምነ መጅተመዕ
እግል ልወርክያነ ቅሩብ ዐለየ፡ አዜ
ላኪን ዝያደትነ ወአክልነ ፈሀመያሁ።
አቡነ እድሪስ ድረዕመ ዝክርያቱ
እት ጀኣረት ክሽቦ ክእነ ለሓክዩ፡
“ ክሽቦ መጦር ክልአት ዐንቀር፡
ሼደሊ ወታካስ ነሓርቡ ምንመ
ዐልነ፡ ቀደም ሕርየት እግል ነአስርቱ

ከዲጀ መሐመድ ዐሊ

ኢቀደርነ፡ አዜ ላኪን ትርከቱ ሸረብነ፡
ወእብሊ አንሳት ዮመቴ፡ ጊመት ጨቅጥ
እንዴ ትገልጠጠት ምነን፡ ክልኤ ዶል
ሕሩራር ህለየ፡ ሕርየት እስትቅላል
ምስል ሸዐበን ወሕርየት በይነን ምን
ክሽቦ ዮመቴ ረክበያሀ። እብ ሰበብ
ክሽቦ ጀሬ እተን ለዐለ መታክል ብዙሕ
ቱ፡ ክጡረት እት ወሊድ፡ መ’ተምታም
ሽዑር ወመጺጸት ወብዕድ መታክል”

መሕሙድ እድሪስ መሕሙድ
ልብል።
“ሐሊመ መሐመድ
መሕሙድ ምን ስካን አስማጥ፡ “እተ
መደት ሰውረት ትክሳት ወሼደሊ እግል
ልትረፍ ተዕቢኣት ገብእ ዐለ፡ ሐቆ
ሕርየት እት ሰነት 2005 እበ አንበተ
ተዕቢኣት እቱ ሰበት ፈሀምናሁ፡ እት
ሰነት 2007 ለፈግረ አዋጅ ቀደሜሁ
ሓድጋሙ ዐልነ። እት ተጃሜዕ፡ ዲብ
ቪድዮ፡ እብ ደያናት ወሸሪዐት እኩይ
ክም ቱ ኣመርነ። ሼክ ዑስማን እት
ተጅሜዕ ወጃሜዕ ምድረት ክሽቦ
ለአስእለነ ሰበት ዐለ፡ እብ ቅሻመት ቱ
አሰር ፈርዖን ተሌነ።
ምን ቆምያትነ ረሽይደ መሰል
ሰኔት ናይ ምጅተመዕነ እግል ትግበእ
ትቀድር፡ ሰበቡ ህዬ ክሽቦ አንሳይት
ለኢትአይድ ቆምየት ሰበት ተ።
ውላድ ተብዕን “አሰናይ ክሽቦ ሰርተ
ምነን” ሌጠ ልብሎ - ኢለአዩዱ።
ከዲጀ መ/ዐሊ ዐብደለ ካትበት
መሕበር አዋልድ አንሳት እት
ምዴርየት አስማጥ ተ። ህታመ እት
ክሽቦ ዝክርያተ በ። ምን መደት
እስትዕማር እንዴ አንበትነ ክሽቦ
ክምለ ብዕድ ዓዳት ለድንጉር ክም
ከረ ትክሳት፡ ሼደሎት ወሃላብ እንዴ
ዐለብናሁ፡ እግል ልስረት ብዙሕ ጅህድ
ገብእ ዐለ፡ ላኪን ቀዋኒን ሰበት ኢፈግረ
እሉ ወሸዐብመ ጀሀል እብዱይ ሰበት
የዐለ፡ እግል ንትዐወት እቱ ኢቀደርነ።
እት ሰነት 2005 ላኪን፡ እብ
መሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት
ለትነዘመ ሰለስ ምዕል ለከልአ መሕበር
ጎማት ወደየ እግልነ። እትሊ መሕበር
ጎማት ሜርሐት ደያናት፡ አፍረዐት
ውዛራት፡ ዐባዪ ዐድ እንዴ ሐድረው
ዲቡ፡ ክሊነ ምስል ቀዋኒን አፍገርነ እሉ፡
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ለትአከሽብ እግል ትትጃዜ እንዴ እንቤ
ምን 2000-5000 ነቅፈ ቅራመት ክም
ገብእ እተን ቀረርነ።
ሐቁሁ እት ሰነት 2007 አዋጅ
ጋብሆት ክሽቦ ክም ፈግረ፡ ዝያደት
እግለ ምዴርየት አስማጥ እት አስረቶት
ክሽቦ እት ወክድ ምነ እት ወክድ
ወሊድ መይተ ለዐለየ “ሚ ገብአየ”
ዶል ትብል ከትትሰአል፡ “ዕድር
ሐራሳት ቱ ለእቡ ሞተየ” ልብሉከ።
ህተን ላኪን፡ እምበል ክሽቦ ቀሪም
ወዕድር ብዕድ አለበን፡ እቡ ቱ መይተ
ለዐለየ። ለመላጼ አው ላመት ስግርት
ሰበት ትገብእ፡ ቴታኑስ ለአመጽእ
ዲበ፡ እብሊ ዲብ ሐቴ ምዕል ክልኤ
ወለት ለቀበርነ እተ ኢነትመ ነአምር።
ለሐቴ ወለት እባሀ እብ ሰበብ ክሽቦ
እት ወልድ ሰበት ሞተት፡ ሕማም
ልብ ሰበት ዐለ እግለ፡ ለከበር ሞት
ዶል ሰምዐት እተ ዶለ ሞተት። እተ
ትራየመ ወክድመ ስዑባቱ ብዙሕ ቱ።
ክም ከረ ሕሩም ለመስል መናጥቅ፡
እቱ ለነብሮ ሕዳረብ ህለው። ወለክሽቦ
ልሰዕ እብዱያሙ ኢህለው። እትለ
መንጠቀትነ 95% ህዬ ምን እሊ ዓዳት
ባሊ ፈረጅነ እግል ኒበል እንቀድር ሕነ
ስካን አስማጥ። ወእሊ ሞት አግሩዝ፡
ሐራሳት ወሕረም እግል ትንቀስ
ወዓፍየቶም ትትዐቀብ ሐቆመ ገብአት፡
ክሽቦ ልብዴ እንብል።
አቡነ እድሪስ መሐመድ ዐሊ
ድረዕ፡ ክም ልጅነቲ ወመነዘም ጀማሂር
ዎሮት ምነ እተ ምዴርየት ብዙሕ ስኒን
ለሸቀው አበው ወእማት ቱ። እት
መደት ሰውረት እለ ምድረት ናይለ
እኩይ ዐዋዲ እንዴ ፈሀምነ፡ ቀበትለ
ሸዐብነ ተዕቢኣት እንወዴ ዐልነ።
መሰለን፡ እት 1980ታት ቱ፡ እብ
ክሱስ ሼደሊ፡ ፈሪቅ ኣንፍ ወእፍጋረት
ዐንቀር እቡ ተጅሜዕ ዋዲ ዐልኮ።
አልአሚን ሼክ ሳሌሕ እግሉ ለትሃገ
ዎሮት አብ እትዘከር። አልአሚን
“ዐንቀር ኢትወርኩ” ክም ቤለዮም፡
“እንታመ ለክርንከ እበ ሕንሕንት

አቡነ እድሪስ ድረዕ
ህሌት፡ ዐንቀር ምን ኢትወርኬት
ምንካ ቱ” ቤለዩ እናስ ዐቢ። ምነ
መደት ለሀ ህዬ መሓረበትለ ዓዳት
ባሊ ምን ገብእ ወለፈሀም ወፈዛዐት
ሸዐብ ዲብ ትትወቀል ጌሰት ወዲብ
2005-2007 አንሳት አክል ሕድ
ለትአከሽብ ወለትትከሸብ መደረትለ
ክሽቦ አክል-ሕድ ኣመረያሀ። ምነ
ክሽቦ ሰብቡ ለዐለ አዘ አነ እት ገጬ
ለሞተት እሲት አምር፡ እትለ ዕያደት
ስምጥነ። ኣክር ዝያድ 90% ፈሀምለ
ሸዐብ ሰበት ትወቀለ፡ ቀራር አፍገርነ፡
ለአክሸበት አክል እለ ቅራመት
ወለትከሸበትመ አክል እለ ቅራመት
ትግበእ ዲበን እንቤ ወቀራር አፍገርነ።
ምን 1000-5000 ነቅፈ ለትበጼሕ
ቅራመት ህዬ ወዴነ እለን ወእብላነ

ሸዐብነ ዲብ ነአፍህም፡ ዮመቴ እለ ሕነ
አክል ሕድ እግል ንንጌ ምኑ ቀሰም
እንከሬ ለህሌነ”።
ምን ስካን ሀበሮ እሊ ክሽቦ እግል
ልብዴ ምኖም ልተምነው ለዐለው
ወዮም ዛህር ክም ገብአ ረቢሆም
ለሐመደው፡ ሕናመ ምስሎም እተ
መናሰበት አብደዮት ክሽቦ እንዴ
ሐደርነ ሚ ክም ልብሎ ሽዑሮም
ናስኣም ዐልነ፡ ከመሐመድ ኣድም
ሕፍድለህ፡ “ ካፍሖት ክሽቦ ንዳሉ
ዝያድ ንዳል እስትቅላል ቱ፡ መሕበር
አንሳት፡ ውዛረት ዓፍየት፡ ደያነት
እስላም ወብዕድ አፍረዐት ውዛራት
ኩሎም ምስል ካፍሖ ሰበት ዐለው፡
መጅተመዕመ ሰበት ፈሀመዩ፡ እለ
ደረጀት እለ በጽሐነ። ለሽዐብ እበ
ከስሶም ጀሃት አትፋዘዖት ክም ገብአ
እሉ፡ “እት ደያነት ሐቴ መስለሐት
አለቡ ወእት ስያሰትመ ለክምሰልሀ”
እንዴ ቤለው፡ አዝመው ምኑ።

መሐምድ ኣድም ሕፍድላይ
“እምኮሽባት ወእሞልዳት ዓፉሸን
ኣከበየ። ሰበቡ ህዬ፡ ወሊድ እት ዕያደት
ልግበእ ለእንቤ እቡ ሰበብመ፡ ህተን
ሐቆ ወሊድ እት ሐራሳት ወድያሁ
ለዐለየ አፍዓል እግል ለአብጥራሁ ምን
ሐዜና ቱ።”
ዑስማን መሐመድ ዐብደለ ምን
ስካን ዳሕየት ማይ-መሌሕ ምነ አዘ
ክሽቦ እት ለሓኬ፡ “ወለት እንዴ
ተሀዴት፡ እለ እሲት ኢኮን፡ ገበይ
አለበ እንዴ ትበሀለት እብ ዕያደት
ለትፈተሐት ከእናሰ እቱ ለአቅበለት
ነአምር። ሔድ ርስሐት ቱ፡ ገበይ ለእበ
ፈግር ምነን እንዴ ሐግለ፡ ሐር ለአቀብል
ዲበን ወልትካጠረ እቡ። ጭብ ትረዕ
ወሊድ ሳድፈን ወእብ ዐቢሁ መጺጸት
ወነፍስያት ለአመጽእ ዲበን።
ንኡሽ ወዐቢ ኩሉ ሕበር ፍህሙ
ሀለ እንብል ወዳምናም ሕነ። ለአዋልድ
አስክ ምግባይ ደረጀት ሰኒ ደርሰ ሰበት
ህለየ፡ ምድረት ክሽቦ ዝያድ ልፍህማሀ
ህለየ።
መሐመድ እድሪስ መሕሙድ ምን
ዳሕየት ዐሪታይ፡ “እት ምዴርየት ሀበሮ
በዲርመ ምን ገብእ ክሽቦ አክል እሊ
ቅቡልየት ይዐለት እግሉ፡ ምን መደት
እስትዕማር ነሓርቡ ለዐልናቱ፡ ላኪን
ፈሀምለ ሸዐብ ድሁር ሰበት ዐለ፡ ለገቢል
እብ ቀላል እግል ልሕደጉ ኢቀድረ።
ምነ ዶል ለአዋጅ ክሽቦ ፈግራተ፡
አዳም አክል-ሕድ ፈሀመ ወምድረቱ
ሰበት ኣመረየ፡ ወዲብ ደያነትመ አካን
ክምሰል አለቡ፡ እንዴ ፈሀመ ወኖሱ
ለነሀዩ ሸዐብ ቱ። ለተውዕያትመ ቀሊል
ይዐለ ላኪን፡ አጊድ ትከበተዉ።”
ሐሊመ መ/እድሪስ፡ “ኩሎም
ሜርሐት ደያናት፡ አጅህዘት ሕኩመትነ፡
ልጃን ወመጅተመዕ ምስል ምን
ሓረበዉ፡ ተዐወትነ ዲቡ። ገብእ ለዐለ
አረቡዕ 01 ፌብራይር 2017

ሐሊመ መሐመድ መሕሙድ
ተዕቢኣት ሑድ ኢኮን፡ ላኪን ለሸዐብ
ሳብቅ እቱ ለዐለ ዐዋዲ ክሽቦ አጊድ
እግል ልጠልቁ ለወዴናሁ ጅህድ
ሑድ ኢኮን። መደረቱ ሰበት ኣመረ
ክሽቦ እግል ልትረፍ ቃድር ሀለ። ምን
1984 ወሐር ለሻፈጦት ወለሃለቦት
ታርፍ ዐለ። ለጥሁረት ላኪን ለእማት
ሰበት ረከዘየ ዲበ ወድያሀ ዐለየ (እብ
ሕብዔ)።
ዲንነ ስሙድነ ወኢማነ ሰበት
ገብአ፡ ተሪፍለ ክሽቦ ዝያደት ሜርሐት
ደያነት ክም ጨቅጠው ከትሃገው ዲቡ
እግል ንትረኩ ቀደርነ። እት ክሽቦ
እንዴ ትፈረረየ ለትከበተያሁ ከለአከሽበ
ወወለተን ለአተክሽበ ለዐለየ እማት፡
እብ ስቱር ጀላብ እግል ኢልውድያሁ፡
እት ቀበተን እብ ምስጢር (ስቱር)
ለሸቁ አንፋር ዋድያም እተን ሰበት
ዐልነ፡ እት ከፍ ሕኩመት እንዴ ትከረየ፡
ቅራመት ለገብአት ዲበን እማትመ
ዐለየ። ምስል እሊ ኩሉ ጀሀል ናይለ
ሙጅተመዕ ወክሱሰን እማት እሊ
ክሽቦ እት በገይዳት ምን ተርፈ ምኒነ፡
“አልሐምዱልላሂ ረቢ ለዓለሚን” እት
ረህየት ምን አማደድነ።
“ህዳይ ንእሽመ ምን ክሽቦ ወተሐት
ይዐለ። ምስለ ክሽቦ ህዬ አቅሀመ። እብ
ክሽቦ መጽእ ለዐለ መኣሲ ሑድ ኢኮን።
እብ ሰበብ ክሽቦ እት ወክድ ወሊድ
ዐመልያት ለአትሐዘየን ብዝሓት ተን።
`
እት ምዴርየት ሀበሮ እት ሰነት
1958 ዎሮት ክሽቦ ወብዕድ ዴራይ
ዐዋዲ ለነክር ቀራር ህዩብ ክም ዐለ፡
ምናተ ኩሉ አዳም ሕበር እት ፍዕል
እግል ለአውዕሉ ምን ኢቀድረ ወዲብ
መደት እስትዕማር ለትሀየበ ቀራር ሰበት
ዐለ፡ አክል ሕድ ኣምናሙ ይዐለው
ለስካን። ላኪን ገሌ ዓይላት ፋህማት እብ
ስቱር ክሽቦ አዋልደን እንዴ ተርከያሁ፡
አዋልደን ለአትሃድየ ለዐለየ ወአስክ
እለ እንዴ ኢልትአመረ ለጸንሐየ እት
ገ’ለት ወብዕድ መናጥቅ ትረከበየ።
አዜ ለአዋጅ ክም ፈግረ ሕነ ምን
1960ታት ለሐደግናሁ ክሽቦ፡ “አሰናይ
ደአሙ ገብአ ወሸዐብነ እግልነ መስለ”
እት ልብሎ፡ ምን በዲር ለአዝመው ምኑ
ክም ቶም እግለ መጅተመዕ ፋጅአው።
ወእብሊ ገሌሀን እማት፡ “አሰናይ እት
ወለትነ እዲነ ኢከሬነ፡ አንሳት ዮመቴ
ክልኤ ሕርየት ተሐረርነ” እት ልብለ
ዕላላተን ወቅለ ህለየ።

ፋጥና እብራሂም
ገጽ 6

መሐመድ ዳፍለ

አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ

አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ አሳስ ወድ አዳም
ወአሳስ ሐዳረት ወተጠውር
ምን ገብአ፡ የም አለቡ
ታሪካይ
አካናት፡
ርሹድ
ለኢከሰሐ ግንራሪብ በሐር
እግል ልትዐመር ወልግመል
ለቀድፍ ፋዬሕ ወውጡይ
ምድር ሐርስ ለመልክቱ።
እብሊ አሳስ አቅሊም ቅብለት
በሐር ቀየሕ እብ “እም
ክሉ ዐቦት” ለልትአመር
እት ገብእ፡ እሊ አቅሊም
እሊ ታሪኩ እንዴ ተሐፈዘ
እት አጅያል እግል ልትዐዴ
ወክሉ እግል ለኣምሩ ላኪን
ጸገም ብዙሕ ልታከዩ ህለ።
አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ፡ እብ ሪሙ አወላይ
ወእብ ፍይሔሁ ካልኣይ
ለልትረተብ
አቅሊምቱ።
እብ ግብለት ምስል አቅሊም
ግብለት
በሐር
ቀየሕ
ወአቶብየ፡ እብ ምውዳቅ

ጸሓይ ምስል ዐንሰበ እብ
ግብለት ምውዳቅ ጸሓይ
ምስል ምግብ ወግብለት፡ እብ
ቅብለት ምስል ሱዳን ወእብ

እሉ፡ ሪሙ 450 ኪሎሜተር
ገብእ። ሪም አጥራፍ በሐር
ቀየሕ 600 ኪሎሚተር በጽሕ፡
ምነ ለትሐብን ርዝቅ ጠቢዐት
ናይ እሊ አቅሊም፡ ሀለዮት
ነዲፍ ወለኢክስሐ ረዪም
ኪሎሚተር
ለልትመደድ
አጥራፍ በሐር፡ ምስ የም
አለቡ ናይ መክሉቃት ርዝቁ፡
254 ጀዛይር፡ 10 ማርሰታት
ወሚናት
ለከምክም
ቱ።
መወቀል ወመድህር ለመልክ
እት ገብእ መወቀል ምለዐል
2000 ምትር ምን ጠፋሐት
በሐር ክምሰሁመ መድህር
86 ምትር ምን ጠፋሐት
በሐር በጽሕ። ለትወልቀለት
ሓለት ጀው 50 ዲብሪ
ሰንትግረይድ፡ ለደሀረት ህዬ
10
ዲግሪ
ሰንተግረይት

ምን ሐልየት ዐድ-ትማርያም
እለት ገጽ 293- 294 ለህሌት ሕላየት፡ ስልማን ወድ መስመር
እግል ከንቴባይ ሓምድ ሹም ሐባብ እት ለሐምድ ለቤለያተ ከለ
ሕላየት
መርሐበ ወገያድ ሀረዲት
ክም አብዕቡ ናውድ ሕክሙ ሕፉንቱ ወመሪር
ስቅ ጋድምቱ ሾከት መርግ ለዕዲት
መንከ በልዕ ወግኔ ክም ጽሩይለ ረወሪት።
መርሐበ ወገያድ ህሮደ አሰናይ ደሐን አቴከ
ለእት አብዕቡ ናውድ ፍረህ ወፍቴ ተ
ወርሕ አድሓቱ መምባዬ ሐዝቤ ሚቡ ወጌገ
ለአንሰሰ ማሉ ትበጸለ ከለንጸ ገአ ወሴፈ
ሽዳድ በትከት እዲነ ርፈዕ ምነ እዴከ
እዲነ ኡሁ ትብለ ዐባይ እንዶ ከሬከ
እዲነ ህተ ፈግዐተ ከበርደት ዲብለ ሐንቴከ
ሕርጊግ ህበይ ወከልብተ ልጸቦረ እዴከ።
ወድ ከንቴባይ ከነትብ ሺመት በዐለ በሐተየ
ወድ በዐል ነጋሪት መንሱራመ ወረአየ
አምዕል ኬደ ወላሊ ለአመት እንዶ ጸብረየ
ልሕጽ እንዶ ኣሰረ ዐድወ በኑ አተየ
ትወለአ እለ ለአመት ቃልየት እንተ አርከየ
ገበይ ላሊ ምን ትበዴት አምዕል እንዶ ረክበየ።

ምፍጋር ጸሓይ ህዬ ምስል
በሐር ቀየሕ ልትጋነድ።
አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ 34,236 ኪሎሜተር
መረበዕ ፍይሔ እት ለሀሌ

1396 ሰነት ለወደ መስግድ ሰሓበ
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ትበጽሕ።
አቅሊም ቅብለት በሐር
ቀየሕ እብ አሳስ እዳርያይ
ተክዊኑ እብ 10 ምዴርያት፡
101
እዳራት
ደዋዬሕ፡
289 ደገጊት ልትከወን።
ብዝሓት ቆሚያት ኤረትርየ
ምነ ነብራሁ እት ገብእ ህዬ
ምነ ሴዕ ቆምየት ኤረትርየ
ለስስ ቆሚያት እት አቅሊም
ቅብለት በሐር ቀየሕ ነበረ።
እለን ቆሚያት እለን ህዬ
ትግሬ፡ ዐፋር፡ ሳሆ፡ ሕዳረብ፡
ረሻይደ ወትግርኛ ተን።፡ እብ
አሳስለ ገብአ ናይ አቅሊም
ዕሹር ሸዐብ ህዬ እትሊ
አቅሊም እሊ 360.000
ሸዐብ ነብር።

እንዶ ዐለ ልደቤ ለባንጆግ ፈግረ ምን ዕዝል
ቤት አስገዴ ልትጋመር ሐምስ ምነ ከፈግር
ትርክ ቀየሕ ልትጋመር ምን ተሐት ሰብ ለአሰክን
ደራቡሽ ልትጋመር ወድ ድግናታት ወሀድር
ንጉስ ዐቢ ልትጋመር ሐበሽ መልከ ወመስር
እንተ ለትወድየ ኣዮ…ተ ወምስትንክር
ወድ ከራይ ትጽዕን ወወድ አድግ ትጽዕር
እሊ ባትክ ምዕሬት ቱ ወእሊ ባትክ ክጅል
ጅር ምን ልቡሉ ሰኒ ወአማን ገርግር
ሞቄሕ ወዴ ወሶተል ጀንጀር ወዴ ወሐብል
ከራይ እሲት ወደየ ከእብ ቤት ሀሴት ተአበሽል
ሐረምዝ እንሰ ወደዩ ከልጽዕን ምኑ ወለሐሽል
ሐየት ገዋድ ወደዩ ከእት ሐንቴሁ ለአከርር
እለን ክም ሐለዩ ከንቴባይ ሓምድ ገመል ወአርበዐ ርያል ወክልኦት
ኪስ እክል ሐበዩ
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ዳን

ረመ
እዲነ መድረሰት
ታመት
ተ፡ ከራሪስ ወመደርስ ለኢተሐዜ
ክም ተ አስክ እሊ ባጽሑ ለህሌኮ
ዕምር ሸ’በት እበጽሕ እት ገሮብዬ
ርኢሀ ህሌኮ፡ እግልሚ አነ መራረ
እንድኢኮን ጥዕመ እግል አትዳውር
አስክ እለ ባባተ ፍቱሕ እግልዬ
ሰበት ይህለ።
እሊ ወብዕድ እብ ዕምር ብዞሕ
እትለ እተ እነብር ለህሌኮ እዲነ
ምንመ ኢቀደምኮ፡ ምን ሐምቅ
ብዞሕ እግል ልሳድፈኒ እተ ክም
ቀድር ብርህንት እግልዬ ህሌት።
ንኡሽ እት አነ ወእ’ለ አዜ
ለህሌኮ እተ ደረጀት እንዴ ይእበጽሕ፡
ብዞሕ ሳድፈኒ ሰበት ዐለ፡ እግ’ለ እት
መስተቅብል ሐያቼ እግል ልሳድፈኒ
ለቀድር መጋድእ ወዐዛብ እዲነ
መቅጠን እንዴ ወዴኮ እግለ እግል
ሄርር እተ ልቡይ አነ።
እግልሚ ክምሰለ ብዕዳም አግሩዝ
ወአጄንያም “አባይከ ሕልብዬ!”
ለትብል ጥዕም ወናይ ወልደይት
ክርን ምን ጽባብሓ ሕ’ሰ እንዴ
ይእሰምዕ ሰበት ዐቤኮ እት እሻንሀ
ወእግል እርከበ እት ሐዜ፡ አክ’ለ
ብዕዳም እግሎም ሰናቀው እብ
ሰፈላለ ወሓዚሀ ዕንታቼ ዐናብዑ
እት ዘሬ ወሸርብ ወክርንቼ እት
ትትሐዘዝ ወትከርብ ሓልፉ ሰበት
አነ።
በክቼ ሰበት ዐለ ህዬ ለርሒመት
ዋልደይት እብ ሐያተ እት ህሌት
እለ ክርን እለ ምን ቅሩብ ወእት
ዎሮ ሽፍር እንዴ አምሐበርነ እግል
እርከበ ቃድር ሰበት ይዐልኮ፡ እብ
ሐያት እት ህሌት የቲም ገማም
ክም ገአኮ፡ ሐያት ይትምነ እግል
አትዳውር ቅሱብ ዐልኮ።
እለ ሐያት እ’ለ ህዬ እግ’ለ
መጦርዬ እንዴ ገብአ ልተልሄ
ወደርስ ለዐለ መልሀዬ እግል
ኢልኣምረ እንዴ እቤ፡ እት ቆሪነ
ልብዬ እንዴ ደብደብኩወ፡ ክምሰሁ
ወዝያዳሁ እግል እግበእ ልባስዬ
እንዴ አንደፍኮ እት መድረሰቼ
እግል እፈደብ ህለ እግልዬ ለልብል
መብደእ እንዴ ጸበጥኮ፡ እብለ እት
አታፍእ እንዴ ሐግሐገ ለአበሽል
እግልዬ ለዐለ አቡዬ እት እሰዴ፡
እብላመ ህዬ ለንኣይሽ ሐውዬ እት
አትመቃርሕ ለሓልፍኩዉ ዘበን
ሰበት ልትዘከረኒ።
አናመ ይሐመቅኮ ረቢ ለጀብሬኒ
እተ ሐያት ናዬተ እንዴ እቤ ሰበት
ትከበትኩወ፡ ለእለ መረት ምን መረት
ወእ’ለ ትሰደደት ምን ትሰደደት፡
ከሀላት ወሰብር
እግል ኢዴ
እግ’ለ ሰበት ዐለ እግልዬ ከሀልኩወ
ወአስበርኮ እግለ። እ’ለ እተ ለህሌኮ
ደረጃት ወአካን እግል እብጸሕ ህዬ
አሳስ ለከሬት እዬ ዐለት።
አዜ አክል-ሕድ ሳዐት 2.55
ደቂቀት ናይ ላሊ ህለ፡ አዳም እት
ሰክብ ለሀረሴኒ ዝክርያቼ ለነክአት
ጋሪት ሰበት ረከብኮ ቱ፡ ላፕቶብዬ
እንዴ
አትዳሌኮ
ወሙሲቃት
ክላሲካል እት እሰምዕ ቱ እሊ
ሽዑር እሊ እግል እክተብ ሕሩፋተ
እጨቅጥ ለህሌኮ።
ከም ኢሐለፍኮ መስለኩም ማሌ፡
አስክ መድረሰቼ እግል እሳፍር ናይ

ብ
ይ
ታ
ሕዱግ ስሌማን

እሊ ደርስ እሊ ከፌኒ!
ነወልዬ እንዴ ሐገልኮ 10 ነቅፈ
እረምቅ እቱ ለዐልኮ ወክድ ምስል
እ’ለ እተ ለህሌኮ ደቂቀት አትቃርኑ
እት ህሌኮ ምድር ወሰማቱ፡ ምናተ
እትሌሀ ኢነት ሌሀ ለዐለ እግልዬ
ዝሕሮታት ሰበት ሰአንኩዉ፡ ዮም
አክ’ለ ፈቀድኩዉ ዕንታቼ አናብዑ
ዘሬ ህለ። እግልሚ ምስል ዘበን
ሰበት ሰአንኩዉ ወለ ወክድ ሰበት
ትጀግለባቱ።
ክሉ
ትበደለ!
ለንኣይሻም
ሐውዬ
ደሚር በርእ እንዴ
ጸብጠው መጦርዬ፡ እተ አታፊእ
እንዴ ትገሰው አከለት እት እረውሬ
እግሎም ወለ በለሽ ልብል ለዐለ
ማይለ ሕ’ለት ክም ወሓይዝ እንዴ
ሐሰብኩዉ እዳግም እግሎም እት
ህሌኮ ልትረይሖ ወልትበሰጦ እቱ
ለዐለው ወክድ። አነ ሰላምዬ ወምራጄ
እንዴ ሐብዐኮ ለእግል ልትፋግዖ
ወልትረይሖ እከልቁ ለዐልኮ ቴለል
ዮም እብ ማል ኢልትረከብ።
ዮም ሌሂታት ወኢረይሐዮም፡
እግልሚ ዝያዳዬ እዲና ፍህማመ

እት ዝክርያት ልትሸመም ምንዬ
ሰበት ህለ፡ ለእብ ዕንታቼ ትዘሬ
ለህሌት እንብዕዬ እት አግያም እንዴ
ትበደለት ዕንቴታቼ ጠሼሻይ ወድየ
ምንዬ ህለየ።
እምበል እሊመ፡ ለእት አካን
አብ ወእም እንዴ ገብአ ለዓቤነ
አቡዬ፡ ዮም ለጥዑም ዕምሩ እንዴ
ነዝዐኩዉ ምኑ አነ ሻብ ጋብእ እቡ
ሰበት ህሌኮ ወህቱ እንዴ አበረ
ወትከራከረ ክል ዶል “አካን ፍላንዬ
ትወጀዓኒ ህሌት” እት ልብለኒ ዶል
ዳግም እግልዬ፡ ለማሌ ሸቅዩ ለዐለ
ሽቅል ትሩድ ወለ ዐለት እግሉ
ግርመት ወጀላል እግል እርአየ እቱ
ሐዜ ህሌኮ። ብዞሕ ሰበት ለአውደኒ
ወምስል ዝሩፍ እዲነ ሐቴ ዋዲ እግሉ
ሰበት ይህሌኮ እግል ኢልጥለመኒ
እት እፈርሁ።
ይዐሬኮ እቡ፡ እዴሁ እንዴ
መልአት ክም ምራዱ እግል ልጃቅፍ
ይአቅደርኩዉ፡ ወእንዴመ ሐመቅኮ
መጦሩ እንዴ አክረርኮ ዝሩፉ እግል
ይእድሌ እዲነ አትራየመተነ ከምን
ቃልስ ጋሻይ እንዴ ገብአኮ እጋንሑ

ትሰፋለለ።
እለን ለምን ቃልስ እመጽኡተን
አምዔላት ዮም ለአከጅላኒ ህለየ፡
እግልሚ እግሉ ዶል እረክብ እት
ገሮቡ ለእቀርኡ ከሊማት ሰበት ህለ
ወእት ደሚሩ ለህለ ሽዑር ሰበት
እሽዕር እቡ ቱ።
እሊ ክሉ እግል እገላብብ እንዴ
እቤ ታመት አምዕል ምስሉ እት
እትሃጃክ ወሱግመ ምስሉ እት
እገይስ ከላስ እግል አትሳሕቁ
እጀርብ፡ እለመ ፈጅር እግል ተሀሌ
እግልዬ ሰበት ኢኮን።
እትሊ አያም ቅሩም ላኪን በዲር
እብ ወለት ገበይ ወእብ አሻይር
ልብለኒተ ለዐለ ዘዐት እብ ዋድሕ
ደጋግመ እግልዬ ህለ፡ “ህዴ”
ለትብል ዘዐት።
ክሉ ልትሓበር እቼ ህለ፡ እብ
ፍንቱይ “ስምዓኒ ሕልብዬ፡ አነ
እንተ ዶል ተሀዴ እግልዬ አነ
ክም ሐጀጅኮቱ!” እንዴ ቤለ ዶል
ልትሃጌኒ ለእት ደሚሩ ለህለ ሓዚ
እግል አትምም ገለድ እንዴ በአኮ
እሉ እግል አትምም ላሊ ወአምዕል

ሰበት ህለው። እምበል እሊታትመ
ዝሩፍ እዲነ እንዴ ዐሬት እቦም
ገሌሆም ምድር አሬመ ገሌሆም ህዬ
ዓፍየት ሰአነ ወገሌሆመ መስኡልየት
እንዴ ከብደት እቱ እ’ትለ እዲነ
እግል ልንበር ኬን ወእንሰር ልትሳስዔ
ሰበት ህላ ቱ።
ሕቅፍዬ ማሌ እብ ሕግላን ቅሩር
ምንመ ዐለ፡ ዮም እግል ሓፍኑ
ምን እቤ ቀዲር አቤኮ። እግልሚ፡
ሌሀ ሓለት ሌሀ ሕውትነት፡ ፈተ
ወረሐመት ለዐለት እተ፡ እብ
መስኡልየት ሐያት ለኢትሽዕር እተ፡
እት ዎሮት ዐርቀይ ሐቴ ሸፈት
ባልየት እንዴ ለበስከ ለትሐፍን እተ
ሐያት ሕበር ሰበት ዐለት፡ ምነ ገርም
ወልሓፍን ይህለ።
ዐቢ እግል ምንኣሹ ለልሐስብ
እተ ወንኡሽ እግል ምዕባዪ ለፈቴ
ወለልሓሽም እተ ኢነት። እለ ሰበት
ገብአት ወዮም ሰበት ኢተአቀብል፡
አክ’ለ ሐርፈ እግል እክተብ እዴዬ
አስክለ ኮምፒተር ለአኩወ ገሮብዬ

ህሌኮ።
አኪድ አነ፡ ደሚሩ ብዞሕ ልብሉ
ለሀሌ። ሸ’በቱ ምን ተሀሌ ብዞሕ
ክም ወወደ ወእለ እተ ለህለ ዓዛብ
ዋልዴን እግል ኢልርአየ ምን እለ
እዲነ እት ጽባብሐ ውላዱ ሰንያም
እት እንቶም ዳር አማኑ ቅዱም
ምን ገብእ ወሐረ፡ እግልሚ ለማሌ
እት ቀሌ ወልአበሽል ዑቡዮም ለዐለ
ውላዱ ዮም ክም ዐበው እግል
ልርፍዕዉ ወልስኖዱ ልጨባሌ
እግሎም ለዐለ፡ ራፍዒቱ ወጎማቱ
ሰበት ሐዘው።
ረቢ ጾሩ ለዐቅልል፡ ጾሩ ኢቀለ።
ለሐመ እግል ልትጻበጥ ወለ ሐያ
እግል ልንሰሕ ወልሐብር ዕምሩ
እብ ሀ’መት ትከለሰ። ዝያድ
ማሎም ለናይ ማሌ ራትዕ ፍክሮም
ወውፋቆም
ትሰፍለለ።
አክለ
ተሃገ፡ “አነ ማላት ኢኮን ለሐዜ
እሎም ውላጄ ረቢ ዓፍየት እንዴ
ሀበዮም እግልዬ ከፎ እግል ርሖም
ገብኦቱ ሀምዬ!” ቤለ። ዝያድ ክሉ
ዓፍየት ዐቅል ደሚር ወገሮብ ሰበት

ሀምም እተ ለህሌኮ ኢነት ዶል ናካኣ
እቼ ሸዐሊለት ዐርገተኒ።
ከላስ እብ ፈርሀት እሸርእ
ወእደፍን ህሌኮ። እግልሚ እምዬመ
ምስል ዋልዳዬ እግል አትዓሬ፡ እብ
ፈርሐት ወለውቀት ምስል ውላዶም
እግል ለአምሐብሮ ወክሉ ለገብእ
እግል ኢዴ እግ’ለ ስቱት እት
አነ፡ ደራሰቼ
ወስታትቼ እንዴ
ኢተምም እግልዬ፡ ምን አምዕለ
ስታትቼ እንዴ ሸፍገት ዳር አማነ
ሰበት አቴት ምንዬቱ። ዋጅዐቼ
ህሌት፡ እግል ዲመ ዋጅዐትቼ እት
እንተ እነብር እበ ሰበት ህሌኮ።
ዝክርያቼ ብዞሕ ቱ፡ ስያሰቼ
ምስል ዋልዴንከ ዝያድ ትሰሓቅከ
ወእቦም ክም ትትሻቀል አሽዐርካሆም
ምንገብእ፡ ፈጅር ለገብአት ሓጀት
ጀሬት እትከ ምንገብእ ሐቴ እግል
ልክሀሎ ኢቀድሮ፡ ለትብል ሰበት
ዐለት፡ እግል አሽዕሮም እበ አለብዬ
እንዴ እቤ ብጉስ ዐልኮ። ደሚርዬ
እቦም እት ልትሻቀል፡ ክምሰለ
ሕስሮም አለብዬ እግል እትመሰል
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ሐሬኮ፡ እብለ ገበይ ለሄረርኩዎ
ወክድ፡ ዮም እቼ ኣኪ ህለ።
እግልሚ ፋርሕ ወልዉቅ እት
አነ እት ብሶቶም ወአብራኮም
እግል እስዐሞም እት ሐዜ ዘበን
ህለ እግልዬ እት እብል ምን እዴዬ
ለመልጨ ዘበን ወለትፈንቴኩወ
ዋልደይቼ ትዕስ ዋድየት እቼ ሰበት
ህሌት ቱ።
ማሌ እግል እለውቀ ወምስለ
እተልሄ ሐዜ ለዐልኮ እምዬ፡
ግራሀ ክም ሀበተኒ ትፈሀሜኒ፡ እት
ደሚርዬ ትደርር ለዐለት ረሐመት
እብ ዕንቤዕ ክም ተሓወልኩወ እለ
እስትራትጅየት እለ ክም ኢትነፍዕ
ኣመርኮ።
ከላስ እዴዬ ሀብኮ፡ ለቀደም እለ
ገብአት ትክፌኒ እቤ፡ እትለ እዲነ
እብ ሕበር ለህሌናሁ ወክድ ምስል
ዋልዳዬ እግል እትሃጃክ ወእትሰሐቅ
ሐሬኮ፡ እግልሚ “ትዕስ
ማሌ
ልክፌኒ” ሰበት እቤ።
ምናተ እለ ሓስደት ዘዐት እብ
ትሉሉይ ዳግመ እግልዬ ሰበት
ህለ፡ ለድግምነ እተ ውስዋስ ገብእ
ሰበት ህሌት ሰኒ ወአማን እስርት
እቼ ህሌት። ምራጄ ብዞሕ ሰበት
ዐለ ወሄራር ሐያቼ ልሰዕ ሐቴ
ምስዳር ናስእ ምኑ ሰበት ይህሌኮ፡
ለህግያሁ እንዴ ፈቀድኮ ነፍሼ
እተ እንዴ ትወለብኮ ለእተ ማጽእ
ለህለ ተቅዪር እገንሕ ወእግል ህዳይ
ታምም ወሓልፍ ክምህሌኮ አክድ
ምነ።
እሊ በስ ዋጅብቱ ምን እብልመ
ብዞሕ መሐለኪት ክም ህለ ሰበት
ልትርኤኒ፡ እሊ መሐለኪቼ እሊ
እግል እፋትሕ ኬን ወእንሰር እብል
ህሌኮ። ዝሩፍ እዲነ ፡ናይ አማን
መልሀይ ወብዕድ እት ወግም
አትዩ።
ክትር ለእግለ ህሌኮ ወለ ናይ
ዋልደዬ ድቁጣት በዝሓ እቼ፡ ምነ
ሐስበ ለዐልኮ ፍክረት እት ገሌ
ንቃጥ ተቅዪር ዋዲ ህሌኮ። እግልዬ
ትመስል ለእብለ፡ እብለ ሐያት እለ
ለሐልፈት ምን እረክብ፡ ለገብእ
ህዳይ ፋሻት ወክእነ አነ ለህሌኮ እተ
ደረጀት ሽቅል ለወድዉ ዐዙማት
ወፈረሕ እንዴ አወለጥኮ ምኑ፡ ሰለስ
ነፌራይ ለበ መናሰበት እንዴ ወዴኮ
እግል አትምሙ ወይአቤኮ።
መድሐር እሊ ዕምሩ እግልነ
ለሓለፈዩ አቡዬ እግል እርከብ
እንዴ እቤቱ። ዮም ለማሌ
እትሐለመ ለዐልኮ ሐያት ኢኮን
ለህሌት። ሕልምዬ ከፎ ፍጃን ማይ
እንዴ ትካፈለት ምስልዬ እለ እዲነ
ለትጋብህ መልሀይ እረክብቱ ቱ።
ነሰበ እት ወግም እንዴ ይኣቴ
ገበይ ረቢሀ እንዴ ጸብጠት እበ
ቅድረተ ተሐይስ ተሐምቅ ለትብል
ምስልዬ ወእሊ እብ ሰበቼ ስካብ
ባዲ ምኑ ለህለ አቡዬ እብ ሽቅለ
ወረሐመተ ክም አቡሀ እንዴ ርኤቱ
ወህቱ ክም ወለቱ እንዴ አምነ እበ
ምራዱ ለተአተምም አንሳይት ሐዜ
ህሌኮ።
ልተላሌ…….
ምን ግቡእ ግብኣም
08/12/2015
አስመረ
ገጽ 8

ዩስፍ እድሪስ አሚር

መርገም ፈርዑናት

ሐሰት ምክራየ እምር ኢኮን
አርበዐት ደረሰ ጃምዐት፡ ገለ
ምስምሰ እንዴ ወደው ምነ እምትሓን
እግል ልትረፎ አተፈቀው። ከእበ
እስታዞም እንዴ አተሰለው ክምእነ
ቤለዉ፣
ዎሮት ጎመ ናይለ ዐርብየቶም
ክም ትፈርገዐ፡ ወእት እኩይ ተየልል
ክም ህለው፡ ወወቅትለ እምትሓናት
ለለዐሩ እበ ዐረብየት ክም አለቡ
ጎሮም፡ ወምድር ሰኒ ረዪም ጋይሳም
ክም ህለው ደግመው እሉ።
ለእስታዞም ህዬ ለእምትሓናት
እግል ለአጅሉ እሎም አተፈቀው፡
ወህቶም ጠብዐን ሰበት ተዐወተው
እብሊ ምን ቅያስ ወለዐል
ፈርሐው ወዐለ ኬፎም እትለ ሀይቦ
ወነሶኦ አስመነው፡ ወምነ እምዕለ
እምትሓናት
ተርፈው።
እተ
ምዕል ለእለ ሕዱድ እሎም ዐለ፡
ለኡስታዝ እብ በይኖም እምትሓን
ኣዳላ እሎም። ለኡስታዝ ህቶም
እግል ኢልቅሸሾ ወኢለሐሱ እግለ
አርበዐ ደረሳይ ዎሮቶም ተ ከረዪም
ምነ መልሂቱ እት ዎሮት ርክን
እብ በይኑ ክም ልትገሴ ወደዮም።
ወውራግለ እምትሓናት ሀበዮም።
ለአስእለት ለእለ ሀበዮም ሚ
ትመስል ዐለት ትመስለኩም?
ምስለ እሉ ደርሰው ድሩሳት
ለተአተፍቅታ ገብእ መሚ እግል
ትግበእ ቱ?
ለአስእለት ክም እሊ ተሌ

ዐለት፣
1 - ከፈርለ ዐረብየት ለትፈርገዐ
እትኩም አዪ ምኖም ቱ?
2 - ለተየልል ለሀይ ለሐስለ
እቱ ወቅት ሳዐት ከም ዐለ?
3- እተ ወቅት ለሀይ ለዐረብየት
ሰውግ ምንኩም ለዐለ ምን ምንኩም
ቱ?
4 - እተ ከራሲለ ዐረብየት
ለሳልፋይ ምን ምንኩም ግሱይ
ዐለ?
5 - ለታርፋም ህለው መልሂትከ
አክል ሕድ ክም እሊ ናይከ በሊስ
እግል ለሀቦ አክል አዪ ዳምን
እንተ?
ወእት ደንጎባ “ክልኩም በሊስ
ራቴዕ ሀብኩም ምን ገብእ፡ እግል
ክል ምንኩም ደረጀት ካምለት
እግል ትትሀየበኩም ቱ። ወለፍገሪት
ዐክስ እሊ ገብአት ምን ገብእ ህዬ፡
እንቱም ሓሳያም እንቱም፡ ወእምበል
ተሪፍ ሐቴመ ትታኬኩም ይህሌት”
እት ልብል ከትበ እሎም።
ክል ዶል ምነ ሳድፈከ ተየልል
እግል
ትህረብ
ወትትሓበዕ
ኢትዋጥን። ምን ለአምር እሊ
ሱዱፍከ ለሀለ ተየል እግል
ኢትትባጠር እት ትብል የም አለቡ
እግል ተሐሴ እግል ትጀርብ ቱ።
ሐሰት ህዬ መንፈዐት አለበ ወእት
ባጥል ለትበነ ክል ዶል ባጥል
ገብእ።

እሲት ግርም ወዕምር ጥዉል
“ክልኤ ሰንያት?! ሰገን ወወላተመ ኢረክበያሀ”

ሐቴ ሰኒ ለተአትፈክር ድራሰት ክመ ሸርሐቱ እናስ እሲት ግርም
ሀደ ምን ገብእ ዕምሩ ሐጪር ቱ ትብል። ዲብ ጃምዐት ፈለንስየ ለሸቁ
ባሕሲን ክመ ሀድገዉ፡ ዎሮት እናስ ምስል እሲት ግርም እብ በይኖም
እግል መደት ሐምስ ደጊገት ጸንሐው ምን ገብእ፡ “ለእናስ ኮርቶዶል”
ለልትበሀል ሆርሞን ሰጥጥ ምኑ። እሊ ሆርሞን እሊ ህዬ ሱከር ወውቁል
ጨቅጥ ደም ወሕማም ልብ እግል ልምጾኦ ምስምሰ ለገብእ ሆርሞን ቱ።
ብዕደት ድራሰትመ እብ እሊ ለከስስ ክም እሊ እት ትብል ወሰከት፣
ለድራሰት ውላድ እንግሊዝ ላቶም ባሕሲን ወደወ። ከእሊ ብሑስ እሊ
ለሐበረየ ነቲጀት፡ ለአንስ ለምን 14 አስክ 14 ናይ ግርመት መቃዪስ
ለበን፡ ምስለ እሎም ተሀደየ ኣብእሰን እግል መደት ሓጫር እንዴ ነብረየ
ከመንበለየ። ወአንስ ሕድት ግርመት ለብዲበን ለሀደው ሰብ ተብዕን ህዬ
እግል መደት ረያም ፍንጌ 20 – 30% ለትገብእ ነብረው።
ዲብ ኣስባንየ ለገብአት ድራሰት ህዬ፡ 3500 እናስ እግል አንስ ገራይም
ለሀደው ትከምክም ዐለት። ክምነ አግደ ነታይጅ ናይ እለ ድራሰት እለ፡
80% ምን እሎም ሰብ እሎም፡ እብ ሰበብ ግርመት አንሶም የም አለቡ
መሻክል ዋጅሀዮም፡ ወእብ ሰበቡ እት ብዞሕ ናይ ነፍስያት መሻክል
ትከረው። ወእብሊ ምስምሰ እሊ፡ እብ ብዞሕ ናይ እሊ ዘመን ሕማማት
ክም ሱከሪ ወውቁል ጨቅጥ ደም ክም ትጸበጠው ተአመረ።
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“ለታቡት ኢትፍቱሑ፡ ክሉ
እንዴ ትጀረአ ረብሸት ለወደ
ዲብነ፡ ሞት እብ ክልኦት ደንበረ
እግል ትሓርዱ ቱ” እሊ ለዐል
ክቱብ ለሀለ ዝዖታት፡ ዓልም ኣሳር
ላቱ (ሃዎርድ ካርተር) ምስል
መለሀዩ (ካርናፎን) ናይ ስስ ሰነት
ተዐብ ወጅርሰት እንዴ ሓልፈው
እተለ እሙር ቀብር ናይ ፈርዑን
(ቱት ዓንኽ ኣሙን) ለረክበው እቱ
ወቅት’ በህለት ሰነት 1922፡ እተ
ቀብር ክቱብ እት እንቱ ጸንሐዮም።
ከእለ ዘዐት ወላ እግል አቅብር
ፈርዑናት ለተምተመ እምበል
ሞት ብዕድ ዕቃብ አለቡ ለለብል
ተህዲድ
ወአትፋርሆት፡
ምነ
ዑለማላ ኣሳር ዎሮትመ ለትሐሰረ
ዲቡ ይዐለ። በህለት ዲብ እሊ
ወቅት እሊ ናይ እሎም አስናም
ለዐብዶ ለዐለው ቀደም 4000
ለዐለው ፈርዑናት ሀገጊት እቡ
ለለአምን ሰበት ይሀለ። ወእምበል
እሊመ ዝያድ ሕስር ለለአተውዴ
ጋር ኣመሮት ናይ እለ መቅበረት
ሰበት ዐለ፡ ወናይ ለወቅት ለሀይ
ለዐበ ጋር ሰበት ዐላ ቱ።
ለቀብር ሰኒ ዐቢ ወምን ቅያስ
ወለዐል ግሩም ዐለ። ወቀብር
እንዴ ኢገብእ ግብ ሌጠ መስል።
ለትፈናተ ዐባዪ ተማሲል ናይ
ሔዋናት ምን ደሀብ ሳፊ እንዴ
ትሸቀ እብ ለትፈናተ ቃሊ ሰርጎ
ለትሰርጋቱ። ቅያስ ለአለቡ ደሀብ
እተ መቅበረት ሽቱት ቱ። እብ
ሐጪሩ ዲብ እለ መቅበረት ለዐለ
ዐፍሽት ቅያስ ለአለቡ ወተበኑመ
እክል እሊ ገብእ እግል ቲበሉ
ለኢልትቀደር ዐለ።
እሎም እግል እለ መቅበረት
ለረክበው ዑለመ ሰኒ ልዉቃም
ዐለው። ኣሊ ህዬ እበ እሉ ሰርገለው
ወቀይ ስሜቶም እት ኩለ እዲነ
ተአመረት ወምን ቅያስ ወለዐል
ሐበን ወፋሽ ልትሰምዖም ዐለ።
ፈርዑን ቱት ዐንክ አሙን
ለተየልል እብለ ገበይ እለ ሰኒ
ዲብ እንቱ ለአተላሌ ዐለ። ምናተ
ሐር ለትረአ ተየልል ሰኒ ግውኑይ

ተበሰም

ወምን ቅያስ ወለዐል ለለአትፈክር
ወአስክ እሊ ወቅት ዑለመ
ተፍሲር እግል ልርከቦ
እሉ
ለኢቀድረው
ትረአ።
እተ ምዕል ለእብ
ገበይ
ረስምየት
መድሐራት ናይለ
መቅበረት ገብአታተ።
ሎርድ
(ካርናፎል)
ሓመ። ለገሮቡ እሳት
(ሕመት) ልዔት እቱ ወሰር
ላሊ እባሁ ሞተ። ወምን ክሉ
ለለአትፈክር ህዬ ዲብ መዲነት
አልቃህረ ሰበቡ ለኢተአመረ እተ
ዶል (ለካርናፎል) ሞታተ ከህረበት
እት ክለ ለመዲነት ቀስነት። ወሐቆ
እሊ መሳይብ አስር ሕድ እት
ልትከፍከፍ እንዴ አንበተ፡ ሞት
እግል ክሉም እትለ መቅበረት
ለመጸው ምን ኢልትበሃልመ
አዳም ቅያስ አለቡ ሻተፈት።
ወዲብለ መቅበረት ክቱብ እት
እንቱ ለጸንሐ ታህዲድ አማን
ገብአ።
ለበዝሐ መሰምሳለ ሞት ህዬ
ለሕማም (ለካርናፎል) ሞተ እበ
ዐለት። ወሐት ሐቴ ዶል ህዬ
ገሌ ብዕድ መሰምስመ ልትረኤ
ዐለ፡ እግል መሰል ስክርቴር
(ካርናፎል) ለዐለ ነፈር፡ እምበል
ሐቴ ምስምሰ ሐቴ ዶል አመተ
አለቡ ከበር ገብአ። ወሐቆሁ
አቡሁ እብ ሰበብ ሐዘን ዲቡ ርሑ
ቀትለ። ወለግናዘቱ አስክ ቀብር
እትለ ትትነሰእ እቱ ለዐለት ወቅት
ህዬ ለፈረስ ለግናዘት ራፌዕ ዐለ
ጀኔታይ ንኡሽ እንዴ ኬደ ከእሉ
ቀትለ። ወብዝሓም ምነ ዲብለ
መድሐራትለ መቅበረት ለሻረከው
ተዐየነው ወየም አለቦም ብዕዳምመ
ርሖም ቃተለው።
ከእለ መርገም ፈርዑናት
ዲብ እሊ ሌጠ ኢበጥረት፡ ሐቆ
አርበዐ ሰነት፡ ሐቴ ናይ ፈርዑናት
መቅበረት
ለረክበ
(ዋልተር
ኤምብሬ)
ለልትበሀል
ዓልም
ኣሳር፡ ሴድያዩ እብ ክልኤ ዕንቱ

እት ልርእዩ
ክባባይ

ገብአ።
ወ
ለ
(ብላሃርስ) ለልትበሀል ተብዕን
ብልሃርስየ
ለኣመረ
ዓልም፡
ዲብ ኣል አቅሰር ለሀለ ኣሳር
ፈርዑናት ክም ዐፈ እሊመ ሞት
ሸትፈቱ። ከእለ መርገም ፈርዑናት
ለአድመዐቶም ቅያስ ሰበት አለቦም፡
እሎም ቶም ወዐደድ እሊ ገብኦ
እግል ልትበሀልመ ስዱድ ገብአ።
ወለበዝሐው ምኖም ህዬ ዑለመ
ወሰብ ገጽ ላቶም አንፋር ዐለው፡
ወእሊመ ብዞሕ ክም ትትፈከር
ወዴከ።

መዕሉመት

ዎሮት ወድ ኣደሚ ሰለስ
ዶል አሰር ሕድ ምራቁ እግል
ልውሐጥ ኢቀድር፡
+ ለሰልፋይት ወለካልኣይት
ዶል እግል ልውደየን ቀድር፡
ምናተ ለሳልስይት ዶል
ላተ እግል ልውሐጡ ለልትቀድር
ኢኮን።

ዝበድ ዝዖታት

- እዲነ ክልኤ ምዕል ተ።
ለሐቴ ምዕል እግልከ ወለሐቴ
እትካ
+ ከእግልከ ገብአት ምን ገብእ
ኢትትፈገዕ እለ።
- ወእትከ ገበአት ምን ገብእ
ሰብር ውዴ፡ ህተንዲ ክልኢተን
ግራሀን እግል ለሀባካ ቱ።

10 ፍንቲት ሕዜ

ዎሮት
አፉሁ
ንውኑይ እት ቅደምለ
ሹም እንዴ በጥረ፡ ምን
ኣመረ ለሹም ገሌ ህያብ ምን
ለሀይበኒ እንዴ ቤለ ስእየት ሰበት
ወደ ተማም ሐለዩ። ምናተ ለሹም
ሐበቲትመ ይሀበዩ። ወእንዴ
ለአተንስዩ ዐለ፡ ዶል ለሕላዩ
አክለሳተ፣ ለአፉከ ህዬ ሚ ክእነ
ነውኔቱ? እት ልብል ትሰአለዩ።
ለሔልያይ ህዬ፣ ሰኒ ሓርቅ
ወንኩድ ዲብ እንቱ “አነ እግለ
ኢለአስታህሉ ሕላይ ግሩም
ሰበት ሐሌኮ ቀደብ ረቢ
እት እንቱ እድሙዕዬ
ሀለ”
ቤልዩ
ልትበሀል።
አረቡዕ 01 ፌብራይር 2017
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ን ወዓዳት

ፈ

(8ይ ክፋል)
ሰሚረ፡
እ’በ
አ’መቱ
ለኢዐለት እለ መትፈንታይ
ፈታየ ምንመ ሐዝነት፡ እብ
እንክር ብዕድ ላኪን ፈርሐት
እግሉ። እግልሚ፡ ዑመር
እግል
ረድኢት
ወጠን
ወሞት
ወቅታል
ጀላብ
ሸዐብ ወሕሽመት ስያደት
ወጠን
መትበጋሱ፡
ል’በ
እንዴ ለአነድድ ትሰክብ
ወወትፈዜዕ እቡ ለዐለት
አፍካር አቡሀ ኢበደ ምነ።
ምን ሐረስ እሊ፡ “በደል
እምበል ዘንብ ወጀሪመት
እብ እዴ አቡዬ ዋልዳዬ
ልትቀ’ተል ላተ፡ ሞት እት
ወጠን ተሐይሱ። ወየምክን
እግሉ ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡
ረቢ
ለዓለሚን
እግልዬ
ወእግሉ፡ ለምንጌል አለቡ
ሻምነ እግል ንቅጸር ወከብድ
ዋልደይቱ እግል ትብረድ
እብ
ሐያቱ
ወሰላሙ
ተርፍመ
ኢኮን፧
ያረቢ
እ’በ ቅድረትከ፡ ዐምቤጣይ
ምን ከሌዕ ፋሌሕ ፋግር
ውደዩ” እንዴ ትብል ዲብ
ረቢሀ አተድዔት። ለሐጫር
ርሳለት ፈታየ ዑመር ክም
ቀርአት ህዬ፡ “ዑመር እንተ
እለ ሐቆ ወዴከ አናመ
ነወይቱ ዲብ ገለድ አማነትከ
እግል ሐጥጥ! በስ ረቢ እብ
ሰላምከ ልብለሰከ ዲብዬ
ሽፋዬ” እንዴ ትቤ፡ ቆለ ክም
ኢትበድል ወዐድ አቴት።
ለከረ
ዑመር
ጽዕነት
ለዐለት መንኪነት ማርቼድስ፡
ቀደምለ ብዕዳት ጸሮታተ፡
ለርሒብ ጋድሞታት በርከ
እንዴ ወሔት ክማም ዲብ
መዐስከር
ተድሪብ
ሳወ
ገበአት።
ለቀደም
ከረ
ዑመር
ለዐለው
አንፋር
ደውረት ክድመት ወጠን፡
እተ መትሐድራይ ሸባባት
ወመውርሳይ ታሪክ ፍርስነት
ወሐጠር ላቱ መዐስከር ክም
አተው፡ “መርሐበ ብኩም
ወአሰናይ ደሐን መጸኩም፡
አቤኩም
ኢልጽነሐኩም
እምበለ ፈቴኩም!” እንዴ
ቤለዎም እብ ማይ ወነብረ
ሐቆለ ትከበቶዎም፡ እግል
ለዓርፎ አብያት አርሐው
እግሎም።
ለልትሐጸብ
ሐቆ ተሐጸበ ወለለዓርፍ
ራሐቱ ክም ነስአ፡ ምስል
ሐዎም ወስናቶም ልትሃጀኮ
አምሰው።
ለቀደሜሆም
ድርብት ለዐለት ደውረት
ህዬ፡ እግለ ተየል’ለ መዐስከር
ወተድሪብ ሐቴ-እብ ሐቴ
ሓከው
እግሎም።
እተ
መደት ለሀ ሳወ፡ ክምሰል እሊ
ናይ ዮም ተዐሊም አካዳሚ

ሙሰ መንደር

ስ’መዕ ክልኦት ከበር
ኬትባይ=ዐሊ አቢብ እድሪስ
ወድራሰት ምህነት ለልትሀየብ
ዲበ እንዴ ኢትገብእ፡ ናይ
ትድሪብ ዐስከሪ ሌጠ ሰበት
ዐለት፡
ፈጅሪተ
ሓሪት፡
ለከፌ
ተድሪብ
ዐስከሪ
ለአትመመው፡
ለራፍዓመ
ለዐለው መስኡልየት እግል
ከረ ዑመር እንዴ ሰለመወ፡
አስክለ ገለብ መዳፈዐት
ሕሽመት ወጠን ወሸዐብ
ጋብእ ለዐለ ሰዋትር ሐርብ
ትሳርሐው። ከረ ዑመር ህዬ፡
ለቀደሞም ለዐለው አንፋር
ደውረት ክድመት ወጠን
ለአርፈዐዎምተ
አማነት
እንዴ
ሐጠጠው፡
እግል
ተድሪብ ዐስከሪ ትዳለው
ከአሌፍ ቤለው።
ሐቆ ናይ ሰለስ ወሬሕ
ተድሪብ
ዐስከሪ
ህዬ፡
ክምሰለ
ጀርደት
ዲብ
መብረድ ሐጺን ለትሰሐለ፡
እብ
ወጠንየት
ዛይደት
ወረፌዕ አማነት ሹውሀደእ
ሸባባት ለልትሰሐሎ ዲቡ
መዐስከር
ሳወ፡
አስክለ
ፍራስ መሔርበት ሻ’ፋም
ዲቡ ለዐለው ሰዋትር ሐበን
ትወዘዐው። ዑመር ምስል
ሐዉ ወስናቱ፡ ጀብሀት ቡሬ
በጽሐቱ።
ለሄራር
ሰፈር
እብ ምድር ወእብ በሐር
ለተሐባበረ ዲቡ ሰበት ዐለ፡
ከሀላት ተዐበት፡ ትርሃን፡
ጽምእ፡
ሰፍረ፡
ወዔማቱ
ለኢትነጽፍ ኤማን ሳብት
ለለሐዜ ዐለ። ሐቆ ሄራር
አርበዕ አምዕል ህዬ፡ እተ
ቀደሜሆም ለዐለው ፍራስ
መሔርበት ተሓበረው።
ዲበ ወቅት ለሀይ ምነ
ለዐለየ፡
ጀብሀት
መረብ
ሴቲት፡
ጀብሀት
መረብ
ዐሊቴነ፡ ጀብሀት ዛል-አንበሰ
ወጀብሀት ቡሬ፡ እብ ሪመ፡
እብ ሐፋነት ጸሓይ ወጽምእ፡
እ’በ እግል ሐርብ ለኢትወጠ
መካሪት ምድር ግምጩይ፡
ብሶትከ ለተአትሔጌ ዲቡ
ሰዋትር አድብር ወዐነክል
ሰበት ኢዐለ ዲበ ሌጠ እንዴ
ኢትገብእ፡ እብ አሀመየት
እስትራተጅየት ዐስከርየት፡
ለትደቀበት ጀብሀት ሐርብ
ለዐለት፡ ጀብሀት ቡሬተ።
እግልሚ፡ እብ ሪም ምድር
ረድኢት ሻፍገት ለኢትረክብ
ዲበ፡ ሐፋነት ጸሓየ ስገ ጥራይ
ለትአበሽል፡ ግራከ በሐር፡
ቀደሜከ
አዳም
ለሰንዐየ
ለኢትምሕክ እሳት ሐጺን፡
ምግሳይከ ላሊ ወአምዕል
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 9

ለኢትበርድ ተነት ብርካን፡
ሸማልከ
ገጽ
ለትሰውሴ
ወልብ ለትቃምድ ካቤት
ጸሓይ፡ ምክያድ እግርከ
ጅረድ እበን ሱጡር ወዕርፍ
ለአለቡ
ዔደር
መዳፌዕ
ወረሻሻት
እብ
ምድር
ወእብ ሰመ ሰበት ዐለ፡
ምለዐል ክሉ፡ ዲብ ጀብሀት
ቡሬ
ሻ’ፋም
ለዐለው
ቅዋት
ድፈዕ
ኤረትርየ፡
ክምሰለ እት ለብተ እሳት
ለተአመክኩ ደሀብ እንዴ
ትላደው፡ ሰላም፡ ሕሽመት
ስያደት
ወዐማር
ወጠን
እግል
ለአክዶ፡
ገዲሞም
ወሐዲሶም አክል ሕድ፡ እብ
ፍርስነት ወሐጠር ልትሰየፎ
ወምስትንክራት ታሪክ ወዱ
ዐለው።
ንዛም
ወያኔ፡
ለሀይከ
አሰር ለሀይ ለአትበገሰዩ ሰለስ
ወራራት፡ ክሎም በልቀት
ዐላል ኤማን ወሰባተት ፍራስ
ቅዋት
ድፋዕ
ኤረትርየ
ወሸዕቡ
ሸልተፈቶም።
ለሕልም ወራር ወዘማቴ፡
ሰአየት እንዴ አጽበረ ክም
ጥፈአት እንቅዕራር ዲብ
ነሐር መትበግሰቱ አቅበለ።
ዑመር ም’ነ ልክየ ወጠን
እንዴ ሰምዐ ዋጅቡ እግል
ለአትምም ለትበገሰ ዲቡ
ወቅት ወሐር፡ ምን ሸንከት
ዐ’ዱ ወፈታይቱ ለረክበዩ
ከበር ኢዐለ እግሉ። ዐዱመ
እተ ክምሰሌሁ፡ ዋልደይቱ
ከብደ እብ ሀ’ማት እንዴ
ተአግህጽ እብ ሚትፈግር
ዲብከ እንዴ ትትበጭበጭ፡
ከበሩ ወረአሱ ትጠየነ ምነ።
ዑመር ዲብ ጀብሀት ዐሰብ
እግ’ለ ዌራይ ዴሽ አቶብየ
እንዴ ለዐጭድ ወቀርድድ፡
ስቡል መሔርባይ ገብአ።
ምነ
ሐርብ
ህዬ፡
ደዐ
ፈታይቱ ሰሚረ ረቢ ቅቡል
እንዴ ሀበየ፡ ምን እስትሽሃድ
ወምስክነ እብ ሰላሙ ተርፈ።
ሰልሲቱ ለወራራት ሽ’መት
ውጽዔ
እንዴ
ትገልበበ
ምንመ አክተመ፡ ለግድለ
ቅዋት ድፈዕ ኢአትካረመ።
ዑመርመ ክም አዳሙ፡ ዲብ
ዐማር ወጠን ትበገሰ።
እትሊ ወቅት እሊ ክም
አተድሐነ፡ ዲብ ዐ’ዱ ጀዋብ
ህሌኮ ምንመ ለአከ፡ ህቶም
ውህቱ ገጽ-እብ ገጽ ርኡያም
ኢዐለው። ምናተ እብ ከበር
ሀለዮቱ ሌጠ፡ ገሌ ምን ጾር
ሸቀላቶም ቀ’ለ እግሎም።

እብ ፍንቱይ ዋልዳይቱ፡
“አልሐምዱልላሂ
ረቢ
ለዓለሚን፡ ሐምዴ ወሽክር
ትብጸሐከ ሞላዬ!” እንዴ
ትብል ህምድ ትቤ።
ሰሚራመ እብ እንክረ፡
ዑመር ዲብ ክድመት ወጠን
ሐቆ ጌሰ፡ ጭምብወ፡ ስርቤብ፡
ሀጋይን ወሰፈላል እንዴ
ልተራተው ዲበ ለኢጠሉመ
ገላጊል አማነ ገብአው። ል’በ
እብ እሳት ሻማት እንዴ ነ’ደ
ፈሐሙ አትቃሰነ። ህግያሀ
ምስል አዳም ሐደት። ብልዐ
ወሲቶሀ ዲብ ምዕል፡ ክም
ሓግለት ሐቴ አለበ ኦሮት
ውካን ሌጠ ገብአ። አክ’ለ
እግል ትብለዕ ወትስቴ ትቤከ፡
ዑመር ቅብላተ ልትዐ’ገል
ዐለ። ለዓጭሞታተ ላብስ
ለዐለ ስገ ቅነጻት ሸ’በት፡ ክም
ገርሀት ቀይም እክለ ሕስሑስ
ተሀሻሀሸ
ከትከማጀነት።
ለከመዶረት ብሽል መስል
ለዐለ ሕብር ገሮባመ፡ ዲብ
መደርፈይ ትሸበሀ። ምስል
አዳም ለዐለ እግለ ዕላቃትመ
እንዴ ልውሕድ ጌሰ። አዳም
ለልብላተ ህግየ ሐቆ ካልእ
ወሳልስ
ዶል
ትፍህመ።
ምናተ ቀበ ሰሚረ ለለአምር
ዐለ አለቡ። እብ ፍንቱይ ዲበ
አምዕለ በገሱ እተ ለሐድገየ
እግለ ርሳለት ለትፋነያበ
ፊነ፡ ክል ዶል ትፈቅ’ደ
ወትደጋግ’መ።
አብ ሰሚረ እብ ሓለት
ወለቱ ሹቁል ምንመ ኢዐለ፡
እም
ሰሚረ
ላተ
ምን
ሸቀላት ወለተ ትትሻቀል
ሰበት ዐለት፡ “እለ ወለት
ኢነጌት፡ ጅን ከደን ካምተ
ሀ’ለ እንድኢኮን ምን ብላዕ
ወሲቶ ወኢሴመት። ለእግለ
ትሰአልነ ምን ትሰአልናሀ
በሊሰ አዚም ወሚ ገብአኮ
እቤለኩም ሌጠ ገብአ። ሰሚረ
ከደን እ’መ ሓስድ ሌጠ
ትጃበበተ። ሕብረ ትጨባለ፡
ስጋሀ
ገዕዘ
ከሰቅመት
ወአርወሐተ ለክፈት” እንዴ
ትብል ምን መሻይክ ዲብ
ሕከመ
አንጎጌት
እ’በ።
ሰሚረ ላኪን እምበል ሰፈላል
ዑመር ቀበ ብዕድ ኢዐለ
እግለ። ምናተ ሻም እግል
ኖሱ ዕድር ሰበት ገብአ፡ ናይ
ኖሱ መሳርያይ፡ መከይራይ፡
ሴርዳይ ወቄርኣይ ወረቀት
ፍገሪት
ፍሕሱ
ለሐዜ።
ላኪን
“ውላድከ
ዋልድ
አታልዩ
ወቀባከ
ጃርብ
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አሳርዩ” ክምሰለ ትትበሀል
መሰል፡ ዋልደይተ ቀበት
ሳክባም ተርህ እ’በ ምንመ
ዐለት፡ ምን ጀሀት አቡሀ
ላተ፡ እምበል “ድቦ ትርኤ
ለበቀል እ’ለ፡ ሕድት ብዝሕት
ሚገብአት፧” ምብላስ ብዕደት
ሰበት ኢዐለት እግሉ፡ ቀበ
ሰሚረ ለልፍህም ኢዐለ።
ምሴት ሐቴ፡ አብ ሰሚረ
ምን ሽቅል ክምሰል ዔረ፡
እም ሰሚረ ለናይ ለካ’ላት
ጀበነተ ምን ቡን እንዴ
ለግመተ እግለ ወእግል ብእሰ
ለለአሰቴ ማይ እብ ሸረቅረቅ
ሐቆለ ቀየሰት ዲበ በጭበጨተ
ወሐሬ፡ ለምግብለ እተ አፌት
ለፋግረት ገጽ-ገጽ ልብል
ለዐለ፡ እግል ቅምዳት ሸዌት
ዕፉን ቀይም ለትተምነዩ
ገሀር ዕጨይ ዐቅበ እበ ተንን
ለዐለ እያድ እንዴ ጋልሀቱ፡
ምትካይ እንዴ ተአትጣፌሕ
እግለ ተኬተ ወሐሬ፡ እግል
ሰላት አመቅረብ ትወዴት
ወትሰሌት።
በርሀት ጽልመት እግል
ተዓር’ፈ ምድር ዕውድዉድ
እንዴ እንቱ፡ ሰለስ ነፈር
ዲበ ፍድግ እንዴ በጥረው
“ሰላም ወዐለይኩም ሰብ
ዐድ!”
ቤለውከ
አስክ
“ዐለይኩም
ወእሰላም
ቀደም
በሎ
አርሕቦ”
ለልብል በሊስ ልትሀየቦም
በጥረው። አብ-ሰሚረ ምነ
ሐቆ ሰላት አመቅረብ እብ
ምንክቡ ጋብእ ዲበ ለዐለ
ስ’ጋደት ከዕሌ ሕልዊት
ጸላም እብ ምግሳዩ እንዴ
ገብአ፡ “መርሐበ ዐለይኩም
ወእሰላም!”
ቤለ
ከምን
ወምን ክምሰልቶም እግል
ልፈርጎም ሰኒ እንዴ ፈጥነ
ገንሐዮም። ምናተ ፈርጌሆም
ወቅት ረዪም ሰበት ኢሐዜት
ምኑ፡
ክም
ኣመረዮም
እንዴ እንቱ፡ “ቀደም በሎ
እብለ አርሕቦ አባይኩም
ኢልጽነሐኩም
እምበለ
ፈቴኩም
ትፈደሎ!”እት
ልብል አትራሐበ እግሎም።
እም ሰሚራመ፡ እት ረአስለ
እግለ ወእግል ብእሰ ታክየተ
ለዐለት ቡን እግል ትወስክ
እንዴ ትቤ፡ ለጀበነት ከሬተ፡
ከእተ ኮስኮስ ዊደት ቡን
ሐዳስ እንዴ ከሬት ቀሌተ
ወወገአተከ፡ እት ረአስለ
ቡነ ለቀዳሚት ዲበ ጀበነት
እንዴ ሴመተ፡ አጊድ እግል
ትፍለሕ እንዴ ትቤቱ ገብእ፡
እ’በ ዲብ እዴ-ማነ ለዐለት
መሽረፈት እንዴ ትሸር’ፈ፡
ሌል ወፈጥን ከልአተ።----ትተላሌ
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ማሌ ለሀ ቀዳሚት ለትከሰተ 12ይ ብድረ ዐጀላት ዱር
ኣሚሳ-ቦንጎ፡ ዕዱ ፈሪቅ ወጠኒ ኤረትርየ ኤልያስ አፍወርቂ
ፋርስ ስጋደት ገአ።
ለ150 ኪሎ ምትር ለትገልብብ መርሐለት፡ እብ ዐውቴ
ወድ እስባንየ ኒኬል ኣሪስቲ ትተምም እት ህሌት፡ ኤልያስ
አፍወርቂ ህዬ እተ ገአ ናይ ስጋደት ብድረ 1ይ እንዴ
ፈግረ፡ እት ዕምር ንእሹ ዐውቴ ሰጀለ።
እትሊ ምን 27 ፎብራየር አስክ 5 ማርስ ለልአተላሌ
12ይ ዱር ኣሚሳ-ቦንጎ፡ መትባድረት እት 7 መርሐለት
ሐድ አልፍ ኬሎ ምትር ለገልብብ ብድረ እግል ሊደው
ቱ።
ፈሪቅ ኤረትርየ መትባድረት ሜሮን ኣብርሃም፡ ዓወት
ሃብቶም፡ ዘመንፈስ ሰለሙን፡ ኤልያስ ኣፈወርቂ፡ ሳይሞን
ሙሴ ወዮናታን ሃይሉ ለሐቅፋቱ፣
12ይ ዱር ኣሚሳ-ቦንጎ እት ካልአይት መርሐለቱ 98
ኪሎ ምትር እግል ልገልብብ ቱ።
እሊ ክእነ እት ህለ፡ እት ዱር ላንካ ሻርክ ለህለ ነፈር
ናዲ ግብለት አፍሪቀ ዳይመንሽን-ዳታ ላቱ መኽሰብ
ደበሳይ፡ እት ዓም ናይ ወቅት ብድረ፡ ደረጀቱ ምን 5ይ
እት 4ይ ውቁለ ህለ።

ኤረትርየ እት ማራቶን ያባን

ማሌ ለሃ ቀዳሚት እት ያባን
ለገብአ ጅግረ መራቶን ቶክዮ
ኤረትርያይ አትሌት ዮውሃንስ
ገብሬገርጊሽ ሳብዓይት ደረጀት
ክም ጸብጠ ሸበከት ሐብሬ ያፍ
ሐበረት።
እሊ
እድንያይ
ጅግረ
አትሌቲክስ እብ ደረጀት መሕበር
አትሌቲክስ ዐለም ናይ ደሀብ
ደረጀት ለቡ ጅግረ እቱ አትሌት
ዮውሃንስ እግ’ለ ጅግረ እብ 2
ሳዐት 8 ደቂቀት ወ14 ካልኢት

እንዴ አትመመዩ ቱ፡ እለ ደረጀት
እለ ለረክበ።
እትሊ ጅግረ እሊ ወድ ኬንየ
አትሌት ዊልሰን ኪፕሳንግ እብ
2 ሳዐት 3 ደቂቀት ወ58
ካልኢት
ልትዐወት
እቱ
እት ህለ፡ ውላድ ዐዱ ኪፕ
ኬተር፡ ቹምባ፡ ቺበት ወለጋት
አስክ ሱሳይ ለህለ ደረጃት
ጸብጠው።
እብ ሸማላት ለተ’ለ ጅግረ
እቱ ለትዐወተ አትሌት ዊልሰን

ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
ቀበ ፈሪቅ ሌስተር ተአመረ

ዱር አቡዘቢ ተምመ

ማሌ ለሀ ቀዳሚት ለተ’መ
አርበዕ መራሕል ለክምከመ ጅግረ
ዐጀላት አቡዘቢ እብ ዐውቴ ወድ
ፖርቱጋል ሩይ ኮስተ እብ ኪሉል
ወክድ ተምመ።
እሊ እግል ሳልሳይ ወክዱ
ለገብአ ጅግረ ዐጀላት ናይ
ዎርልድ ቱር ደረጀት ለቡ እት
ገብእ፡ ፈሪቅ ዳይመንሽን ዳታ
እግል
መትባድረቱ
ዳንኤል
ተክሌሃይማኖት፡ መርሃዊ ቅዱስ፡
ቫንዚል፡ ያን ቫን፡ማርክ ካቨንዲሽ፡
በርናርድ ኢልሰል፡ ማርክ ሬንሻው
ኢጎር አንቶን እሹሩክ ዐለ።
እተ ጅግረ ለሔሰት መቅደረት

ክም ቡ ለአርአ መርሃዊ ቅዱስ ህዬ
ምን ዕዉትለ ጅግረ እብ 2 ደቂቀት
ወ38 ካልኢት እንዴ ተአከረ 43ይት
ደረጀት ጸብጠ።
እተ ጅግረ መትጃግራይ ኩክ
ስቴፕ ፍሎርስኩልያን
ሕሩይ
መተልህያይ ሻብ እንዴ ትበሀለ
አወላይ ፈግር እት ህለ፡ መርሃዊ
ህዬ እብ ደቂቀት ወ45 ካልኢት
እንዴ ደንገረ ምኑ 9ይት ደረጀት
ረክበ። ወድ ብሪጣንየ ምን ፈሪቅ
ዳይመንሽን ዳታ ላቱ ማርክ ካቨንዲሽ
53 ንቅጠት እንዴ ጀምዐ ዕዉት
ፍሌንየት አክደር ገብአ።ፈሪቁ ህዬ
ምን 20 ፈረቅ 18ይ ፈግረ።

ኪፕሳንግ ለሰጀለዩ ወክድ ለሔሰ
ናይ መራቶን ወክድ እት ያባን
ልትሰጀል እብ ሀለዮቱ፡ ብዕደት
ፍንቲት ለጅግረ ጋብእ ህለ።
እት ጅግረ እሊ እት ጅግረ
አዋልድ አንሳት ወለት ኬንየ
አትሌት ሳራ ቼፕቺሺር ተ
አወለይት ለፈግረት።
ህተ ጅግራሀ እብ 2 ሳዐት
19 ደቂቀት ወ47 ካልኢት እንዴ
አትመመቱ ሐዲስ ስጅል ካትበት
ህሌት።

ደዓም
እት
ጅግራታት
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ሰነት
እብ ግዲደ ልሽሕግ ለዐለ ፈሪቅ
ሌስተር ሲቲ፡ ትልህየ ፕሪመርሊግ
እንግሊዝ እግል ልትመም ሑድ
ወክድ ወጅግረ ክም ተርፈዩ፡
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ ዐባዪ ፍረቅ
እት ፈልል ሰበት አወልወለ
ፈተች ርያደት ዐለም ሐዳስ
ሓድሰት ሰበት ረአው አስክ ካስ
ነስእ ለኢልትአመን ሐዋድስ እት
ልቡሉ ካስ ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
እግል ልንሰእ መጦሩ ባጥራም
ዐለው።
እብሊ ህዬ ፍንቱይ ታሪክ እት
ጅግራታት ፕሪመርሊግ እንግሊዝ
እግል ልሰጅል ቀድረ።
እሊ እት ሐንቴ መደርብለ
ፈሪቅ ለዐለ
ሬኒኒ ለትረከበ
ዐውቴታት እት ሰነት ሐዳስ
እግል ልትደገም አውመ ህዬ እት
አጥራፍ ዐውቴ እግል ልጽነሕ
መቅደርት ቡ ለትበሀለ ፈሪቅ
ሌስተር ሲቲ፡ ምን ሰልፉ ገበይ
ጸዐደ ኢኬደ።

እት ክሉ ጅግራተት ፈለል
ወመጦር ፈለል አክረረ አስክ እለ
ጋብእ ለህለ ጅግራታ እቱ ዝያድ
27 ጅግራ’ለ ፕሪመርሊግ ንቃጡ
እት 20ታት ተግ ወደ።
ክሉ ሀሙ ወሀም መናጀራትለ
ፈሪቅ እት ካልኣይ ዲቪዥን
እግል ኢልትከሬ ሌጠ ገብአ፡
እግልሚ ምን እለ ደረጀት እለ
እብ ሐቴ ንቅጠት እንዴ ትወቀለ
እብ 21 ንቅጠት ያለጢፍ ልብል
ሰበት ዐላቱ።
መናጀራትለ
ፈሪቅ
ሐቆ
ጎማት ብዝሕት መደርብለ ፈሪቅ
እትሊ አያም ቅሩብ ምነ ፈሪቅ
ክም ልትሳረሕ ወሐዲስ መደርብ
ክም መጽእ ወደው። እለ ምስዳር
እለ እግ’ለ ለሔሰ መደርብ እንዴ
ትበሀለ ጃእዘት እትሊ አያም
ቅሩብ ለነስአ መደርብ አድረቦት
ብዝሓም መደርቢን ወመሐልሊን
ርያደት ኢትከበተዉ፡ ምናተ
ለምስዳር ሰበት ትነስአት ሬኒኒ
ምነ ፈሪቅ ትሳርሐ።

ፈሪቅ ሌስተር ለሐልፈተነ
አትኒን ናይ ሰልፍ ጅግረ እት
ሐንቴ ሐዲስ መደርቡ ምስል
ፈሪቅ ሊቨርፑል ትልህየ እምትሓን
ልትጸበሩ ዐለ፡ ህቱመ ይሐምቀ
እተ እምትሓን እበ ተአትዐጅብ
ገበይ 3 እብ 1 እንዴ ቀልበ
ተዐደዩ።
ፈሪቅ ሌስተር ሲቲ እት 28
ደቂቀት እብ ሕሩይ መተልህያይለ
ፈሪቅ ቨርዲ ጎል ኣተ። እሊ ጎል
እሊ ህዬ እግል ፈሪቅ ሊስተር
ሲቲ ሒለት ሰበት ሀበዩ ትልህየ
እት ሐንቴ መራቀበት ለፈሪቅ
እግል ትእቴ ቀድረት፡ ግራሁ
እት 38 ደቂቀት ፈሪቅ ሌስተር
ጎል ሰበት ኣተ ዕርፍ 2 እብ በሕ
ፈግረው።
ግረ ዕርፍ ለገብአት ትልህየ
ዶል እንርኤ ህዬ እት 60 ደቂቀት
ለትልህየ ቨርዲ ሳልሳይ ጎል
እግል ለኣቴ ሰበት ቀድረ እት
ሐንቴ እሊ ሐዲስ መደርብ ፈሪቅ
ሌስተር ሲቲ ቀባሁ ተአመረ።
ፈሪቅ ሊቨርፑል እት 68
ደቂቀትለ ትልህየ እብ ኮቲዮ
ጽምእ ጎል ለትበልስ ኩረት እት
ሸግዒት ሌስተር ወሸቀ፡ ግረ እሊ
ጎል እሊ ለትረአ ተቅዪር ሰበት
ይዐለ፡ ትልህየ እብ ዐውቴ ሌስተር
ሲቲ 3 እብ 1 ተመት።
ለምህመት ለንቃጥ እንዴ
ኢገብእ እለ ትልህየ እለ ቀበ
ሌስተር ሲቲ እግል ተኣምር
ለትሰዴ ሰበት ዐለት ቀባለ
ፈሪቅ ለቃልዐት ሰበት ተ ዝያድ
እህትማም በ።

እብ ቅልብ ትልህየ አምዐሞከ
ቤለ፡ እብለ ገበይ እለ ህዬ ዶልከ
እት ልትፈለል ሰበት መጸ
መቅደረቱ ምን አምዕል እት
አምዕል እት ተሐውን ጌሰት።
መሰጅዒኑ ደንገጸው ወክምሰለ
ፍንቱይ ታሪክ ለሸቀ አዜመ
ፍንቱይ ወጸሊም ታሪክ ገጽ ሐር
እቱ አሳደረ፡ መሐልሊን ርያደት
ሐለለ ወአትፈከረ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 9
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ገጽ 11

መሓመድ ዳፍላ

ሸዐብ
ወዓዳቱ
ለለአትዐጅብ እምነት (ዲን) ህንዱዪዝም

ብነ ቤት ዕባደት “ካርኒማታ”፡
ምን ብዕድ እት ህንድ ለህለ አብያት
ዕባደት ብዞሕ ፍንቲት አለቡ።
ዝያዱ ላኪን ገርም ወልትሐሬ።
ምናተ ሴክነት ወፍንቲት መራዐየት
ለትገብእ እግሎም ናይ እሊ ብነ
ዝያድ 20 አልፍ ለገብእ ዐነጺት
ቱ።
እለ እት ደሽኑክ አቅሊም
ራጂስታን ለትትረከብ ቤት ዕባደት፡
ቀደም 500 ሰነት ለትበኔት ገብእ
እት ህሌት፡ ለዲበ ሽቂት ህሌት
አካን ላኪን እት መአንበት 20
ክፈል ዘበን እብ ኦሮት ኔሽራይ አው
ኤምናይ ሂንዱዪዝም ላቱ ምህራጃ
ትውርት ክምተ ልትአመር።
እትለ ቤት-ዕባደት ለነብር ዐነጺት
ምን ለዐል ክሉ እት ዐለም ለሀለ
ዐነጺት እት ራሐት ነብር ወለዘት
ሐያት እብ እሕትራም ለአዳውር።
እት ቀበት እሊ እብ ግርመቱ አልባብ
ስያሕዪን ለሰልብ መብነ ግሩም
ለትፈናተ እግለ ዐነጺት ለረይሕ
አግባብ ሀለ። እተክምሰልሁመ
አምዕልከ እበ ኤምነት ለልዳሌ
ነብረ ወሐሊብ ሀለ። ለዐነጺት ህዬ
ምን እሊ ነብራሁ ወሐሊቡ እት
ልትአወክ ልውዕል ወልትመዬ።
እምበል እሊመ ለግአባቡ ወእብ

ዓመት ለቤትለ ዕባደት ለለአነድፎ
አንፋር ሀለው። እሊ ዐነጺት እሊ
ህዬ፡ አጀኒቶም ለሸፍዐው ምኖም
ኤምነት ምን ለትፈናተ በላዓት
ወአከድን እንዴ ተአረውቱ ለእት
እለ ቤት- ዕባደት ለመጽእዉ።
እትለ አካን ዕባደቶም ህዬ እት
ምን ነሐስ ለትሸቀ ሸሓናት በሌዕ
ወሰቴ፡ በርከት ናይለ ዐነጺት እግል

“ካርኒማታ” ለትትበሀል ክም ረቢ
ሂንዱዪዝም ለትትሐሰብ፡ እግል ርሕ
ኦሮት ለሞተ ጅነ እግል ትብለስ
ክም ጀረበት፡ “ያመ” ለልትበሀል
መለክ አልሞት እንዴ በድረየ
እግለ ርሕ ናየ ጅነ እት ብዕድ
አዳም በደለየ። እብሊ ሽቅል እሊ
ለሐርቀት ካርኒማታ “ሐቆ ዮም
ክሎም ለማይታም አጀኒት፡ ቀደም
ካልእ ዶል እት ብዕድ አዳም እንዴ
ትቀየረው ልትከለቆ፡ እት ዐነጺት
እግል ልትቀየሮ ሀለ እግሎም” ትቤ።
ምን እለ ሓካኪቶ እንዴ ትበገሰውቱ
ኤምነት ህንዱዪዝም እግል እሊ
እት ቤት-ዕባደት ለሀለ፡ “ኣልካምባ”
ዐነጺት ነኣይሽ ለልትበሀል ዐነጺት፡
ምነ እት ከደን ለሀለ ዐነጺት እብ
ፍንቱይ ለልትረኤ።
እት ምግብ እሊ ዐነጺት ሑዳም
ጸዐደ ሕብር ለቦም ዐነጺት ሀለው፡
ለበዝሐው ቤጽሐት እለ ቤት-ዕባደት

ልትሓወሎ ለለሐዙ ኤምነት ህዬ
ምስለ ዐነጺት እት ልትሓወሎ በልዖ
ወሰቱ በህለትቱ።
እሊ ዐነጺት ላኪን እግልሚቱ
አክል እሊ ሕሽመት ለልትሀየብ?
ለሐካኪቶ
እለ
ለተሌተ፦

ህዬ ክም ፋል ሰኔት ሰበት ለሐሱቦም
እቶም ልብ ከሩ። ለዐነጺት ለጸዓዲ
ክምሰለ ብዕዳም መልሂቶም ምስለ
ኤምነት
ኢልተልሀው
ወምን
አዴሆም ኢልትለመሾ።

ናይ ስድፈት ቱ ገብእ?
• እሊ እት መጦር ሱረት
ሙሰት ኦዚል ለሀለ ነፈር አቡሁ አው
ሑሁ ኢኮን። ኢንዞ ፈራሪ፡ መአንብታይ
መአሰሰት መካይን ፈራር ወስሙይ
መትባድራይ እብ መኪነት ዐለ።
ህቱ እት ዕምር ንእሹ ሻም ትልህየ
ኩረት ምንመ ዐለ እግሉ፡ እበ ለሳደፈዩ
ደረር እግሩ ላኪን እት ብድራ መካይን
እግል ልትሓበር ወብዞሕ ዐውቴታት
እግል ልሰጅል ቀድረ። እት 1988 ህዬ
ሞተ። አክል- ሕድ እተ ሰነት ለስሙይ
መተልህያይ ኩረት እገር ሙሰት ኦዚል
ትወለደ እተ። እት ናይ ክልኢቶም
መትማሳል ልብ ለከረው አፍራድ፡
ኦዚል እግለ ናይ ኢንዞ ለዐለት ጽምእ

ትልህየ ኩረት እገር እግል ለአርዌ
መጽአ፡ እት ልብሎ ልሰምዖ ሀለው።
•
ርኢስ ምስር ለዐለ፡ ጀማል
ዓብደልናስር፡ እት 1918 ትወለደ።
ምን 1952 አስክ 1970 ህዬ እግል18
ሰነት እት መሳኡልየት ጸንሐ። እት
መሳኡልየት እት 1952 መጽአ ወእት
52 ሰነቱ ሞተ።
• ርኢስ ሶርየ ሓፍዝ ኣልኣሰድ፡
እት1930 ትወለደ፡ ምን 1970 አስክ
2000 እግል 30 ሰነት እት መስኡልየት
ጸንሐ። እት መስኡልየት 1970 ዐርገ
ወእት 70 ሰነቱ ሞተ።
•
ሰዳም ሑሴን፡ እት ሰነት
1937 ትወለደ። እግል 37 ስነት
በሀለት ምን 1979 አስክ 2006 እት
መስኡልየት ጸንሐ። እት መስኡልየት
እት 1979 ዐርገ ወዲብ 79 ሰነቱ
ሞተ።
• ርኢስ ሊብየ ለዐለ ሙዐመር
ቀዛፊ፡ እት 1942 ትወለደ። እግል
42 ሰነት ሐክመ። እት መስኡልየት
እት 1969 ዐርገ ወዲብ 69 ሰነቱ ህዬ
ሞተ።
ዓስራይት ሰነት ዕልብ 9

ቅሰት ሱረት

እት ቀቢለት ማሳይ፡ “ምን
ዝያድ በልዕ” ለልትበሀል ናይ
ፍርስነት ብድረ ሀለ። እሊ
እትለ ሱረት እንርእዩ ለህሌነ
ነፈር፡ ሓጥር ናይለ ቀቢለት
እንዴ ትበሀለ ለትሐራ ቱ።
ህቱ ሐቴ ፍሊት እንዴ በልዐ15
ሊትር ምን ሐሊብ ሳቲ ሀለ!!

ለኢትፈትሐ መሳእል

• እት ውላየት ፍሎሪደ
አሜሪከ፡ አንፋር ፖሊስ ኤፍ ቢ
ኣይ(FBI)፡ ሜሪ ሪዘር ለትትበሀል
እሲት-ዐባይ እት ቀበት ከሺነተ
እንዴ ነ’ደት ጸንሐቶም። ክሉ
እት ከሺነት ለዐለ ዐፍሽመ እንዴ
መ’ከ ጸንሐዮም።
አስክ እለ ለትበሀለ ልሙድ
እግል ልግበእ ቀድር። እግልሚ
እብ ሀመሌ ብዝሓም አብያቶም
ወርሖም ለለሐግሎ ርእየት
ጠቢዒ ሰበትቱ። ለኢልሙድ ናይ
እሊ ነድ ላኪን፡ እግል እለ እሲት
ለአንደደት እሳት ቅያስ ሐፋነተ 1500
ዲግሪ ሴንትግረይድ እብ ዐለዮቱቱ።
እለ ደረጀት ሐፋነት እለ ሀዬ ምን
ልሙድ መሻቀዪ እሳት እግል ልትከለቅ
ኢቀድር፡ ምን እት ሸሪካት እብ
ፍንቱይ ለዳለ እግል አምከኮት ሐጺን
ወብዕድ ትሩድ ሓጃት ለልትነፍዖ እቡ
ለትሰረረተ። ምንለዐል ክሉ ለለአትዐጅብ
ሀዬ ለደረጀት ሐፋነት ለእግል ሜሪ ሪዘር
ለሓሸሸት ምን ርሐ ለትከለቀት ምን
ገብአት ተ።
እሊ ሓድስ እሊ ህዬ እብ ኖስከ
ነዲድ “self-ignition” ለልትአመርቱ።
መስአለቱ ህዬ አስክ አዜ ምስጢር
ጋብአት ህሌት። ብዕድ ለለአትዐጅብ
እንክር ናይ እለ ሐፋነት እለ፡ እግል
ፋይሕ ድዋር እግል ተአንድድ ቅድረት
ምንማበ፡ እምበል ገሮብ ናይለ ነፈር
ለምኑ ትከለቅ ወእት ባካቱ ለጸንሕ
ዐፍሽ ብዕድ ለኢተአነድድ ምን ገብአት
ቱ።
• እት1930መ፡
ማብል
ኣንድሮዝ ለትትበሀል መሰሰዓይት፡ እት
ሐቴ አካን ስስዒት እት ሰስዕ፡ እት
ቀደም ዔፍየተ እት ቀበት ሰዋኒ ጨበል
መኦሻት ትቀየረት።
• ሚቸል ካርፐንተር ለትትበሀል
ብዕደት ቀኒመትመ እት 1938 እት
ከዛን ኖርፎልክ ምስል ብእሰ ወአጀኒተ
እት ህሌት፡ ስድፈት ነደት ወሞተት።

እት ሕልም ለብናቱ ረአይ

እት ሕልም ለብናቱ ረአይ ምን
ነፈር እት ነፈር ልትፈናቴ። ኢቫ
ሂልስትሮን ለትትብሀል ወለት ስዊድን፡

ሐቴ ምነ እብ ሕልሞም ለልትሐሰሮ
ወእግለ እት ሕልሞም ለልርእዉ
ሐዋድስ ለወስቆ ተ።
ሐቴ ላሊ እት 1954 ፡ ኢቫ እት
ሕልመ፡ ኦሮት አክደር ለሕብሩ ባቡር፡
ምን ገበዩ እንዴ ፈልተ ምስል መኪነት
አክደር እት ልዳገሽ ትሐለመት።
ህተ ምን ሕልመ ድንግጽት እት
እንተ ምንመ ሐሶሴት፡ እተ ህተ
ወብእሰ ነብሮ ዲበ ለዐለው መዲነት
ስቶክሆልም ለዐለ በዋቢር ሰወቲት
እብ ዐለዮቱ ብዞሕ ኢትሐሰረት እቱ።
ምናተ ለሓድስ ለጀረ ዲበ አካን እብ
ሐት-ሐቴ እት ስጅለ እንዴ ሰጀለቱ፡
ፈጅራተ እግል ብእሰ ክም ህጅክ
ዓድየት፡ “ምን መዲነት ዲጎርሆልም
ለትበገሰ ባቡር አክደር፡ ምስል ሐቴ
እት ሻርዕ አርበዕ ለተዐሸገት መኪነት
አክደር እግል ልዳገሽቱ” ቤለቱ።
ለእት ሰሓፈት ሸቄ ለዐለ ብእሰ እተ
ለአዳልዩ ለዐለ ዓሙድ አጣዓሚቶ
“እሲቼ
ለተሐለመቱ
ሕልም”
እበ ልብል አርእስ እግል ቄርአት
አስአለዩ።
ምስል ሪም ወቅት፡ ኢቫ እግል
ሕልመ ትረስዐቱ። ሐቆ ክልኤ ሰነት
ላኪን፡ እት1956 ጀራይድ ስዊድን፡
“ምን መዲነት ዲጎርሆልም ለትበገሰ
ባቡር፡ ምስል ሐቴ እት ሻርዕ አርበዕ
ዕሽግት ለዐለት መኪነት አክደር ዳገሸ”
ለልብል ለለአትሐዝን ከበር ነሽረየ።
ቀደም እሊ ሓድስ እሊ፡ ቀደም
ሰለስ ወርሕ፡ ሕኩመት ስዊድን እግለ
ኩለን ሕብር ሶታይ ለዐለ እግለን
በዋቢር፡
ሕብር አክደር እግል
ልቀይሮ እተን እዝዝት ዐለት።

ክእነመ ሀለ
ሎረንስ ጆን ለልትበሀል ወድ70 ሰነት ላቱ አምሪካይ፡ እት ወረቀት ጻዕደ፡
“ምስልዬ መንዱቅ ሀለ፡ እት ቦርሰትቼ 5000 ዶላር አክብ!” ለልብል ክቱብ እንዴ
ጸብጠ፡ አስከ “ብራዘርሁድ ኤንድ ትራስት” ለስሜቱ ባንክ እንዴ ጌሰ፡ እግለ
መትከብታይ ግሩሽ ሀበየ። ለነፈር ለወረቀት ክም ቀርአ፡ ምስሉ ለጸንሐ 3000
ዶላር ሀበዩ።
ጆንሶን ላኪን በደል ለሀርብ፡ እተ መጸበሪ ዘባይን ለዐለ ሳሎን እንዴ ትገሰ
እግል አንፋር ፖሊስ ትጸበረ። አስከ እተ አካን መጽኦ ለዐለው ፖሊስ እንዴ
ቀርበ፡ “ለእሉ ተሐዙ ህሌኩም ነፈር አናቱ” እት ልብል ሰለመ እቶም። ሐቆ እለ
ለግሩሽ እት ባንከተ ተአቀብል እት ህሌት ሎረንስ ላኪን አስክ ሐብስ ትጌለለ። ህቱ
እት ቀደም ዳንየ ክእነ እት ልብል ቃሉ ሀበ፦ “አነ በደል ምስለ ክልዶል ፍንጌር
ወበአስ ለትትገረር እሲቼ ስጅን ለሐይሰኒ ሰበት እቤቱ ለክእነ ወዴኮ፡ ሰበት እሊ እበ
ትትቀደረኩም ዐይብኩም እግል
ረዪም ሰኖታት ፍረዱኒ” ቤለ።
እብ ደሚን እግል ልፍገር
ሐቆለ ተአጀዘ እግሉ፡ እሲቱ
እንዴ ደፍዐት እግል ትደመኑ
ምንመ ሐዜት ህቱ ላኪን “ስጅን
ለሐይሰኒ” ሰበት ቤለ፡ አስክ ቀራር
ልትሀየቡ አስክ ስጅን መዲነት
ሊቨንዎርስ አተጅሀ።
አረቡዕ 01 ፌብራይር 2017
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