
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 01 አርቡዕ 04 ጃንዋሪ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

ልእከት ርኢስ ኢሳይያስ አፈወርቂ፡ እብ መናሰበት 
ሰነት ሐዳስ 2023

ሰነት 2022 ኮቪድ 19 
ሸበህ ተሀወነ ምንመ ልትበሀል፡ 
ለትፈናተ ብቆት ጠቢዐት 
ለበጭበጨየ ሰነት ዐለት። ዝያደት 
ምን ገሽለት ብቆት ጠቢዐት ላኪን፡ 
መናቢት (lords) እግለ ለአመሬዕ 
ለህለ ዎሮ-ረአሱ ናይ እለ ዐለም 
ቁጥብ ህንዲዶሆም ኢንፍጅን 
እግል ሰነዖት ለለወድዉ ናይ 
ግምሽ ጀርቤታት፡ ወህቱ ለሰብበ 
ህለ ናይ መንገፎ ወእቅትሳድ 
መትበጭባጭቱ ዕላመተ። ዲብ 

ግዋሬነ ሕድ እብለ ሸብህ ወተር፡ 
እብ ቅብላትለ ገንደበ አጄንዳቶም፡ 
ነዐር እግል አሳወሮት ለወዱዉ 
ዋይዲባት ወመትኣታይ እት 
ዘይድ ጌሰ። ሂስተርየ ናይ ድመል 
ጻብኢቶም ድድ ኤረትርየ ህዬ 
ዝያደት ለዐቤ ህለ።

ዲብ ከርስ ክእነ ላቱ ናይ 
እድንየ መንጠቀት ወወጠን ቴለል፡ 
ሸዐብ ኤረትርየ ዲብ ቀበት ዐድ 
ወካርጅ፡ ፈሀሙ ወስሙዱ እንዴ 
አተረደ ወስፉፉ እንዴ ደረዐ፡ 

ለለትሐብን ስሙድ እብ ፍዕል 
እርኡይ ህለ። ደፍአት ሕቅፍ 
ገቢሉ ለገብእ፡ ቅዋት ድፈዕ ህዬ፡ 
አስክ እለ እግል ጀርቤታት ወራር 
ሰብ እኪት ወከይነት ለለአድብ 
ምስተንክር ዐምልያት ህጁም 
ምዳድ እብ ፍዕል እርኡይ ህለ። 
ሐበንዬ ቅያስ አለቡ።

2023 ሸበህ ናይ ዔ’መት ወሰብ 
እኪት ህንዲዶታት ልግበእ፡ ናይ 
አዝናቦም ዋይዲባት ለልትሀወን 
ሰበት ኢመስል፡ ዝያደት ክሉ ህዬ 
ናይ ዐማር ተሕድያትመ እግል 
ልዕቤ ሰበት ቱ፡ እንዴ ኢንትሀመል 
እግለ ደቀበ ስሙድ ዲብለ 
እንወድዩ መዳሊት ዐውቴ ዲብ 
መጦር ዓድል ሕርያንና ቱ።

በኪተት ሰነት ሐዳስ ወዓያድ!በኪተት ሰነት ሐዳስ ወዓያድ!
ሐበን ወሕሽመት እግል ሹሀዳነ!ሐበን ወሕሽመት እግል ሹሀዳነ!

ዐውቴ እግል ገቢል!ዐውቴ እግል ገቢል!

(እብለ መናሰበት ክለን ወሳእል 
እዕላም ኤረትርየ ዲብለ መጽእ 
ሳምኖታት፡ ምስል ሓይስ ርኢስ 
ኢሰያስ አፈወርቂ ዲብ ናይ ወክዱ 
ናይ ወጠን፡ መንጠቀት ወዐለም 
ለረከዘት መቃበለት እግል ሊደየ 
ክምቱ ነሐብር።)

ግብለት ሱዳን፡ ሙእተመር ማሕበር 
አንሳት ልትሰርገል

ፈርዕ ማሕበር ወጠን አዋልድ 
አንሳት ኤረትርየ ዲብ ጀምሁርየት 
ግብለት ሱዳን፡ መዳፍዐት እት 
መርሐለት ላዝመት” እበ ትብል 
ስቅራት ዲብ ዮም 31 ዲሰምበር 
ዲብ ጁበ 3ይ ሙእተመሩ ሰርገለ።

ናይበት ርኢሰት ፈርዕ አሰይደ 
ክብረ ተወልዴ እተ ቀደመቱ 
ተቅሪር ዓም፡  ዲብ ሰነት 2019 

ብዝሔ አንፋር መጅልስ 30 ከም 
ዐለ፡ ምናተ እብ ሰበብ ገሽለት ኮርነ፡ 
ወመትዐዳይ ዲብ ድወል ብዕድ፡ 
ከም ነቅሰየ እንዴ ሐበረ፡ እሊ ክም 
በዲሩ እግል ለአቅብል መትነዛም 
እንዴ አፍየሕየ ለለአደምዕ ወራታት 
እግል ልሰርገል ክምቱ ሸርሐት።

እተ መናሰበት፡ መትነዛም 
ሸባብ ጀብሀት ሸዐብየት እግል 
ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት፡ ጃልየት  
ወመድረሰት ጃልየት እተ አስምዐወ 
ናይ ተአዪድ ከሊመት፡ መትነዛም 
ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት 
ወራታቱ እግል ልተረድ ከም 
ከድሞ ገለድ በይአው።

ሰፊር ኤረትርየ ዲብ 
ጀምሁርየት ግብለት ሱዳን አሰይድ 
ዮውሃንስ ተክለሚካኤል እብ 
ጀሀቱ፡ ኤረትርያት አንሳት ዲብ 
ግድለ ሕርየት፡ አድመኖት ስያደት 
ወበራምጅ ዐማር ለቀደመያሁ 
ዶር ዐቢ እንዴ ዘክረ፡ መትነዛም 
ሒለት ቱ” እበ ትብል ስቅራት ዲብ 
ሰነት 2015 ለትበገሰ መትነዛም 

ማሕበር ወጠን አዋልድ አንሳት 
ዲብ ግብለት ሱዳን ወድዩ ለጸንሐ 
ዶር እንዴ ሐመደ፡ እግል አደቀቦቱ 
ለሰዴ አፍካር ቀደመ።

እት ደንጎበ ሙምሽእርከት እግለ 
ተልየ 2 ሰነት ወራታትን ለመርሐ 
30 አንፋር ለቡ መጅልስ ሐዲስ 
እንዴ ሐረየ፡ መስኡልየት ቀራር 
ሀበያሁ።

ለሙእተመር አጀኒት ደረሰ 
መድረሰት ጃልየት ወፍርቀት ዓዳት 
ዐወት እበ ቀደመው ናይ ወጠን 
ወሰውረት አናሺድ ወሐልየት 
ጋምል ከም ዐለ ለበጽሐተነ ሐብሬ 
አፍሀመት።

ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ እጅትማዕ ጌማም ገብአ
መክተብ ጀብሀት ሸዐብየት 

እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት  
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ 
ወራታት ሰነት 2022 እንዴ 
ጌመመ፡ ዲብ ስታት በራምጅለ 
መጽእ ወክድ ለለሀድግ እጅትማዕ 
ዲብ ዮም 30 ዲሰምበር ሰነት 
2022 ወደ።

ዲበ እዳርዪን፡ መስኡሊን 
መጃምዕ፡ መትነዛም ሸዐብ 
ወመደንዪን ሸቃለ ሕኩመት 
ለሻረከው እቱ ህድግ፡ ዲብ ሰነት 
2022 እት ናይ እጅትማዕየት፡ 
እቅትሳድ፡ አምን፡ መትነዛም፡ 
ወበራምጅ ዐማር ወመዳፍዐት 
ሻምለት ናይለ ትሰርገለ ወራታት 
ተቅሪር ትቀደመ።

መስኡል ሽኡን ስያሰት  
አሰይድ አሕመድ ጀዐፈር 
ወመስኡል ሽኡን ተንዚምየት  
አሰይድ አሕመድ ዐብደልቃድር፡ 
ዲብ አደቀቦት ነዘሞት ከዋደር 
እብ ሐዲስ፡ ዐቦት መሻረከት 
ሸዐብ ዲብ ረዘቆት ሰንዱቅ 
አማነት ሹሀደ፡ ሰዳይት ወራዐዮት 
ዓይላት ሹሀደ፡ ወተእሂል 
ዕሉም እጅትማዕየት ወብዕድ 
ለልትሐመድ ሽቅል ክም ትሰርገለ 

ሸርሐው።

መስኡል ጀብሀት ሸዐብየት 
እግል ዲሙቅራጥየት ወዐዳለት 
እተ አቅሊም አሰይድ ረዘኔ 
አዶናይ እብ ጀሀቱ፡ እብ ሸዐብ 
ወሸቃለ ሕኩመት መደንዪን 

ለትሰርገለ ወራታት እብ ዓመት፡ 
በራምጅ ዐማር ወመዳፍዐት 
ሻምለት ህዬ እብ ፍንቲት 
እግለ መጽእ ወክድ መበገስ 
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ አደቀቦት 
ተእሂል ከዋድር፡ ወአተረዶት 
መሻረኮቶም ዲብ ፍዓልየት 
እብ ደረጀት ወጠን ለልትኤተን 
በራምጅ ምን አግደ ስታቲባት 
ሰነት 2023 ክምቱ አብርሀ።

ምሻርከት ዲበ ትቀደመ 
ተቅሪር ሐቆለ ወደው ህድግ፡ 

መትነዛም አንሳት እግል 
ልትደቀብ፡ ዶር ሸዐብ ዲብ 
ረዘቆት ሰንዱቅ አማነት ሹሀደ 
እበ ትወቀለት እግል ለአተላሌ፡ 
ወማዕየ ለለአሻርክ ወራታት ኬወ 
እግል ልትሰርገል ለልብል ረአይ 
ትቀደመ።

ሓክመት አቅሊም ቅብለት 
በሐር ቀየሕ አሰይደ አስመረት 
አብርሀ እተ ቀደመት ከሊመት 
ካቲመ፡ ዲብ ሰነት 2022  
ለትሰርገለ በራምጅ እብ መጆብ 
ለዐለት ሓለት ወተሐድያት ሰኒ 
ክም ዐለ እንዴ ሐበረት፡ ዲብ 
ሰነት 2023 እብ አውለውያት 
ለልትኤተን በራምጅ ዲብ 
አርድየት እግል ልትሸቄ እቡ 
ክም ወጅብ አትፋቀደት።

ግ/በ/ቀየሕ፡ እት ወራታት ዓፍየት ልትቀደም
ፈርዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም 

ግብለት በሐር ቀየሕ፡ ሕማማት ዐደዮ 
እብ ዓመት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤድይስ 
ህዬ እብ ፍንቲት እግል ልትከራዕ፡ 
ለተአደምዕ ወራት ሰርግል ክም ሀለ 
ሸርሐ።

እተ ፈርዕ መስኡል አትፋዝዖት 
ወሐብሬ አሰይድ መሐመድ ንጉስ 
እግል ኤሪነ እተ ሀበየ ሐብሬ፡ ዲብ 
ክለን መአሰሳት ዓፍየት ለሸቁ አንፋር 
ዶሮም ዲብ ዳፍዖት ኤች.ኣይ.ቪ/
ኤድይስ እግል ለአዚዶ፡  ምህም ሰበት 
ቱ፡ ፈሀም ሙጅተማዕ እግል ልዕቤ 
መሓደራት ወጎማት ከም ልትሀየብ 
እተክምሰልሁመ ከደማት ፈሐስ እብ 
ምራድ ከም ገብእ ሐበረ።

ዲብ መአሰሳት ዓፍየት 
ለልትሀየብ ከደማት በይኑ ካፊ ሰበት 
ኢኮን፡ ዲብ ብሩር እት ልትሐረኮ 
ጎማት ወምክር ከም ለሀይቦ ወፈሕስ 
ክም ገብእ እንዴ ሐበረ እሊ ዲብ 
ዳፍዖትለ ሕማም ዶር ዐቢ ክም ቡ 

አፍሀመ።
አሰይድ መሐመድ እንዴ አትለ፡ 

ለእግል ሰብ ምህነት ዓፍየት ልትሀየብ 
ተእሂል፡ ዲብ ዳፍዖት ወራቀቦት፡ 
እግለ ሐመው  ህዬ ዕምር ለወስክ 
ደወ  ወመራዐየት እም ወጅነ እቱ 
ለረከዘ ክምቱ አትአመረ።

መስኡል ፈርዕ ውዛረት ዓፍየት 
ዲብ አቅሊም አሰይድ መሐመድ 
አንዋር እብ ጀሀቱ፡ እግል አንፋር 
ለሳድፍ መሻክል ህግየ ምነ እት 
ሽቅል ለሳድፍ መሻክል ሰበት ለዐቤ 
ሐል እግል ልትባሰር እሉ ጅህድ 
እግል ልግባእ ትፋነ።

እት ደንጎበ  ሙዲር ዓም ቅስም 
ከደማት እጅትማዕየት አሰይድ 
ሑመድ ዐሊም ሲሮ፡ ፈዓልየትለ 
ፈግር በራምጅ፡ እግል ለንፋር 
ለልትሀየብ ተእሂል ወአተላላይ 
እግል ለሀሌ እግሉ እንዴ አትፋቀደ፡ 
መጥ-መጦሩ ለልትቀራእ ክቱብ 
እግል ልትዳሌ እግሎም አትፋቀደ።



ክል አርቡዕ ለትጠ’በዕ ጀሪደት

መዳልያይ፦
- መሐመድ እድሪስ 

ለይኣውት ወአርተዖት
* ዘህረ ዐሊ

* ፋጥነ ኣድም 

ተለፎን፡ 121797/07121322 
ፋክስ፡127749፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 247

ተውዝዕ ጀሪደት፡
ተለፎን፡ 200454

አትአመሮት፡ 
ተለፎን፡ 125013፡ ዕ.ሰ.ቡ፡ 1284

2ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 01 አርቡዕ 04 ጃንዋሪ 2023

ቅ/በ/ቀየሕ፡ ሸዐብ እት ደገጊት እግል ልትከምከም ሊከ ትቀደመት

መትከምካም ደገጊት፡ ምህም 
ከደማት እጅትማዕየት እግል 
አትዳለዮት ሰበት ለትሐዜ እግል 
ልትሸቄ ዲቡ፡ ምዲረት አቅሊም 
ቅብለት በሐር ቀየሕ አሰይደ 
አስመረት አብርሀ፡ እት ዮም 28 ወ 
29 ዲሰምበር እትለ ገብአ ናይ ሰነት 
ጌማም እዳረት አቅሊም አትፋቀደት።

አሰይደ አስመረት፡ ዲብለ አቅሊም 

ለሀሌት ግድዕት ዝላም ስሕል፡ እተይ 
እግል ለሐውን ሰበት ቀድር፡ ወራታት 
ሐርስ-አፍያት መንፈዐቱ ዲብ አከዶት 
ደማነት ነብረ ዲብ ወግም እንዴ አተ፡ 
ዓይላት እግል ልክደማሁ ተሐሰበት።

እትለ ትቀደመ ተቅሪር፡ ዲብ 
አፍዐበት፡ ፈሮ፡ ገልዐሎ፡ ግንዳዕ 
ወባጼዕ መሻሬዕ ማይ ክም ትሸቀ 
ወአትሳናይ ክም ገብአ ዲቡ፡ አዳም 

ወንዋይ ለለሰቴ ከዛን ወመሽከፍ 
ወሐይዝ እግል ልትሸቄ ህዬ ሕፍዝ 
ክም ገብአ በርሀ።

እት ሰነት 2022፡ ለእብ ጀሪፍ 
ወከረም ከበሰ ለልትዐመር ዝያድ 
65 አልፍ ሄክታር፡ ሐድ 10 አልፍ 
ሄክታር እብ ጀሪፍ፡ ዝያድ 11 አልፍ 
ሄክታር ህዬ እብ ከረም ኣውለት ክም 
ተዐመረ፡ እተይ እግል ልበርክት ለሰዴ 
329 ኩንታል ሕሩይ ዘርእ ድንሽ 
እት ሐረስቶት ክም ትካፈለ፡ ምስል 
መአሰሰት ብሑስ ሐልሐሌ እብ 
መትዓዋን ህዬ 970 ሸትል ተመር 
ክም ትወዝዐ ተሐበረ።

እምበል እሊ፡ ከደማት ውላደት፡ 
መታብዐት ቀደም ወሐቆ ወሊድ፡ 
ክምሰልሁመ ፍድኢት አጀኒት 
ለተአትናይት ፍገሪት ትረከብ ምኑ 
ዲብ ህሌት፡ ፍድኢት ሰረጣን ስጋድ-

ርሕም ላኪን፡ እብ ለትፈናተ አስባብ 
ምን ትሰኤተ ድህር ጋብአት ክም 
ጸንሐት ተሐበረ።

ከደማት ተዕሊም እበ ከስስ፡ ዲብ 
ምዴርያት ፈሮ፡ አፍዐበት ወናቅፈ፡ 
እብ መዓወነት ሸዐብ ወእዳራት ዲብ 
መዳርስ ዘሪበት እብ እመን ክም ትሽቀ፡ 
9 ሐዳይስ መዳርስ እብትዳእየት ወ 
30 ረውደት ክም ትከሰተየ ወክልኤ 
መድረሰት እብትዳእየት ዲብ ካልአይት 
ደረጀት ክም ተዐደየ ተሐበረ።

መሻርከት ዲብለ ትቀደመ ተቅሪር 
ሐቆለ ሀድገው፡ እት ፈዓልየትለ 
ልትኤተን በራምጅ መዓወነት ኩሎም 
ጀሃት እግል ትትአከድ፡  ሕዝዖታት 
ወዕጨይ እግል ልትሐፈዝ መራቀበት 
ትርድት እግል ትግባእ፡ ወራታት 

ሕፍዘት ማይ ወትርበት እግል 
ልትደቀብ፡ አስነዮት ለአበረየ መአሰሳት 
ዓፍየት ወተዕሊም ህዬ እግል ልትሻፈግ 
ለልብል አራእ ቀደመው።

ሐክመት ለአቅሊም አሰይደ 
አስመረት አብርሀ እት ናይ መድብኢ 
ከሊመተ፡ ማይ እግል አዳም ወንዋይ 
እግል ልትደመን፡ ዲብ ሐስያት 
ምዴርያት አፍዐበት ወናቅፈ 
ማይ ወትርበት እግል ልትሐፈዝ፡ 
ክምሰልሁመ ወራታት ሸቲል ዕጨይ 
ገሌ ምንለ እት ሰነት 2023 እብ 
ርሒቡ ለልትከደም በራምጅ ክምቱ 
ሐቆለ ሸርሐት፡ ግዴት መጅተመዕ 
እብ ዓመት፡ ናይ እዳርዪን ህዬ እብ 
ፍንቱይ እግል ልዕቤ ሊከ ቀደመት።

ፖሊስ፡ እት ለትፈናተ አካናት 
ምስል ሸዐብ ለመሕብር

ፖሊስ እት ቃኑን ወዳፈዖት 
ጀሪመት ለረከዘ መሓደራት እት 
ሙዲርያት ዐዲኻላ፡ ማይ-ዐይኒ፡ 
ቲራቮሎ ወግንዳዕ ሀበ።

ለእግል ሸዐብ እብ ዓመት እግል 
ደረሰ ህዬ እብ ፍንቱይ ለተሀየበ 
ደርስ፡ ጀራይም ወብቆት እግል 
ዳፈዖት ለአመማ ቱ።

ቃእድ መርከዝ ፖሊስ ሙዲርየት 
ዐዲ-ኻላ ቴሌንቴ ተስፋልደት 
ወልዴሚካኤል ምስል ደረሰ እተ 
ወደዩ ህድግ፡ አስባብ ወመደረት 
ጀራይም ወአክጣኣት ለትኸስስ 
መሓደረት ዋስዐት ሐቆለ ቀደመ፡ 
ደረሰ ምን ጀራይም ወአኽጣኣት 
እንዴ ሬመው፡ እብ አኽላቅያት 
እንዴ ትረበው እት ድራሰቶም እግል 
ልረክዞ ጎማቱ ሀበ።

ቃእድ መርከዝ ፖሊስ ሙዲርየት 
ማይ-ዐይኒ ናይብ ቴሌንቴ ሻዉሽ 
ወልዴጋብር እብ ተረቱ፡ ዶር ሸዐብ 
እት ወራታት ፖሊስ ሙሁም ክምቱ 
እት ሸርሕ፡ ሸዐብ እት ለትፈናተ 

ድዋራት እግለ ጀሬ ጀራይም 
እት ወክዱ ፖሊስ እግል ለሐብር፡ 
ዋልዴን ህዬ ተርፎም እግል ልረቡ 
አትፋቀደ።

እት አቅሊም ምግብ- ሙዲርየት 
ቲራቮሎ እተ ገአ ህድግ ህዬ፡ ቃእድ 
መርከዝ ፖሊስ ነኣይሽ ካፒቴን 
ሀብቴ ገብራይ፡ ጽብጠት ቃኑን ናይለ 
እብ ስነ’ት አዳም ለኢበጽሐው ለጀሬ 
ጀራይም ሐቆለ ወደሐ፡ ዋልዴን 
አጀኒት ትርቡያም ወመፍርየት 
እግል ልዓቡ ሰኒ እግል ልወጅህዎም 
ትፋነ።

እት መዲነት ግንዳዕ እግል ደረሰ 
ምግባይት ወካልኣይት ደረጀት እተ 
ተሀየበት መሓደረት ህዬ፡ መስኡል 
ዳፈዖት ጀሪመት ቴሌንቴ ክፍሌ 
ተስፋዮናስ፡ እብ ደረሰ ለልትርኤ 
ኦአገብ ወጀራይም ሸርሕ እት ሀለ፡ 
መስኡል ፖሊስ ትራፊክ አሰይድ 
መብረህቱ ረድኢ ህዬ፡ እብ ብቆት 
መካይን እት አዳም ወሙምተለካት 
ትጀሬ ለሀሌት መደረት ወእግል 
ልግበእ ለቡ መደጋግ ሸርሐ።

ሐጋት፡ ክድመት መዲነት 
ለተትሓይስ ብንየት

እት እዳረት መዲነት ሐጋት ለዐለ መጋድዕ መካትብ ወሖሽ እግል ባለሖት፡ 
እብ ዝያድ 3.2 ሚልዮን ነቅፈ ወሱክ መካትብ ወሖሽ ክምሰል ትበነ፡ ናይ ዶሉ 
ሙዲርለ መዲነት መምህር ተስፋይ ጸጋይ ሐበረ። 

ህቱ፡ ምስል ኤሪነ እተ ወደየ መቃበለት፡ መሻክል ከልቅ ለዐለ ጭብ መካትብ 
እግል ባለሖት፡ እብ ዝያድ 1.2 ሚልዮን ነቅፈ 5 መክተብ ምስል በረንደቱ እግል 
ክድመት ዱሉይ ክምስል ሀለ፡ እብ 2 ሚልዮን ነቅፋ ህዬ ሖሽ ክምሰል ትሸቀ 
ሸርሐ።

እምበል እሊ እትኩሩም ለዐለ ከደማት ነወኮት ግማመት ክም አንበተ፡ እት 
መሐጠት አተቡስ ለልትረከብ ሙስተረሓት ወሐማማት ህዬ እት አምዔላት ቅሩብ 
ከደማት ክም ለአነብት እት ሸርሕ፡ እት ፍንጌ ለልትካረው ወለትካሩ መቅሬሕ ሰኒ 
እግል ለሀሌ ቃኑንያይ እትፋቅ እግል ልግበእ ትፋነ።

መትወቃል ደረጃት መዳርስ መአንብታይት እት ካልኣይት ደረጀት
ዲብ ምዴርያት ግንዳዕ ወፈሮ፡ 

ምን መአምብታይት እት ካልአይት 
ደረጀት ለትወቀለየ መዳርስ፡ እግል 
ደረሰ ወዐይላቶም መርሀዮ ጋብእ 
ክም ሀለ ተሐበረ።

መስኡል ፈርዕ ተዕሊም 
ምዴርየት ግንዳዕ መምህር 
ገብሬእየሱስ መለስ፡  እተ ምዴርየት 
ምን መአምብታይት እት ካልአይት 
ደረጀት ለዐበየ መዳርስ 18 ክም 
በጽሐየ እንዴ ሸርሐ፡ አብካት ለዲብ 

ተዕሊም ባቅዕ እግል ልትሀየብ ጅህድ ገብእ
እት ሙዲርየት ስነይ- እዳረት 

ደዋይሕ ፋንኮ እት ምግባይት 
ደረጀት መሻረከት አዋልድ 
ትነቅስ ሰበት ሀሌት፡ ሕሉል እግል 
ልትባሰር እለ፡ እተ ድዋራት ለሀሌት 
መድረሰት ምግባይት ደረጀት 
እት ካልኣይት ደረጀት ለትትዐዴ 
እበ አርደት እግል ትጥፈሕ፡ 
በርናምጅ ዐረዮት እግል ልትዐወት 
ህዬ እዳራት ደዋይሕ ወዋልዴን 
ሕሱራም እግል ልግብኦ እተ 
ተዐገለ መሕበር ሊከ ትቀደመት።

እት ሙዲርየት ድጌ- 
እዳረት ደዋይሕ ሓሻኪቶ ህዬ፡ 
ኢመትከምካም ደገጊት ወሪም ምን 
መዳርስ  እብ ፍንቱይ አዋልድ 

እት 5ይ ወ6ይ ፈስል ክም በጽሐየ 
ለአትካርመ ክም ሀለየ ሙዲሪን 
ሸርሐው።

እት 16 እዳረት ደዋይሕ 
ሙዲርየት ገሉጅ እተ ገአ 
ህድግመ፡ ደረሰ እግል ናይ ዶሉ 
መሳልሕ ወእት በርናምጅ ደሪስ 
ወአድረሶት እበ ሳድፍ መሻክል 
እንዴ ኢልትዐንቀፎ፡ ሙስተቅበል 
እት ለአትቃምቶ  ለሀለ አብካት 
ተዕሊም እንዴ ትነፈዐው 
አርወሐቶም እግል ልጠዉሮ 
መትፋቀዲ ትቀደመ።

እሊ ክእነ እት ሀለ፡ እት 
ግንዳዕ ሙዲሪን ወሙሽርፊን ናይ 
6 ሙዲርየት አቅሊም ቅብለት 

በሐር ቀየሕ ለሻረከው እቱ፡ እት 
በርናምጅ ደሪስ ወአድረሶት እተ 
ገአ ህድግ፡ መሻረከት አዋልድ እት 
ተዕሊም እግል ትዚድ ወበርናምጅ 
አብደዮት ቅዌት እግል ልደቀብ ሰኒ 
እግል ልትከደም እት መፋሀመት 
ትበጸሐ። መስኡል ፈርዕ ዉዛረት 
ተዕሊም አቅሊም ቅብለት በሐር 
ቀየሕ ኡስታዝ ረሺድ መሐመድ 
ዑስማን እተ አስመዐየ ከሊመት፡ 
እብ ለትፈናተ ሸክል ለገብእ 
በርናምጅ ደሪስ ወአድረሶት፡ እት 
ዐቦት አዋልድ ለትትሐመድ ግዴት 
ምንመ ብእቱ፡ እት ካልኣይት 
ደረጀት ለሀሌት መሻረከት 
ግድዕት ሐል እግል ልትባሰር እለ 
አትፋቀደ።

ብሩር ለህለው ደረሰ ወ አተላላይ-
ምህሮ አዋልድ ዲብ አርሐቦት 
ግዴት ዐባይ ወድየ ክም ህለየ 
ሐበረ።

ደረሰ ሸባሕ፡ መትከል-አቤት፡ 
ደማስ፡ ዐድ-ሹመ፡ ደንጎሎ-ተሐት 
ወማይ-ሐባር ናይ 2ይት ደረጀት 
ድራሰቶም ዲብ መድረሰት ቦርዲን 
ደቀምሐሬ እግል ለአተላሉ በክት 
ፍቶሕ እግሎም ምንመ ህለ፡ ክመ 
ትትሐዜ ልትነፍዖ እቡ ሰበት 

ኢህለው፡ እብ ደረጀት ምዴርየት 
ለቄመት ልጅነት አትፋዝዖት ትወዴ 
ክም ህሌት፡ መምህር ገብሬየሱስ 
እብ ተውሳክ ሐበረ።

እሊ ክእነ እት ህለ፡ ዲብ 
ምዴርየት ፈሮ ምዲር መድረሰት 
መአምብታይት ወምግባይት ደረጀት 
ደናንሎ መምህር አደም አሕመድ፡ 
ለቀደም 20 ሰነት ዲብ ዕሸሽ 
ከደማት ለአምበተት መድረሰት፡ 
እት ሰነት 2019 ዲብ ጥዉር ብናእ 
ክም ተዐዴት፡ እትለ ሰነት ጎነ ህዬ 
ዲብ ምግባይት ደረጀት ክም ዐቤት 
ሐቆለ ሸርሐ፡ እሊ መሻረከት ደረሰ 
እብ ዓመት እብ 30 ምእታይት 
ክም ወቀለዩ ሸርሐ።

ስካን እብ ጀሀቶም፡ ቀደም እለ 
- አጀኒቶም ናይ መአምብታይት 
ደረጀት ክም አትመመው፡ 
መቅደረት-ግሩሽ ለቦም አስክ 
ፈሮ፡ ዐዲ-ቀዬሕ ወደቀምሐሬ 
ነድኦ፡ ወእዴ ለሐጭረት ምኖም 
ክምሰልሁመ አዋልድ ድሩሶም 
ልአትካርሞ ክም ዐለው ሐቆለ 
ሐበረው፡ አዜ ለመሓግዝ ክም ረቴዕ 
ሐበረው።

እንዴ አትለው፡ ለከደማት ዲብ 
ካልአይት ደረጀት እግል ልትወቀል 
ወውሱክ-አፍሱል እግል ልትበኔ 
እሎም  ትፋነው።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

እም የታይምእም የታይም

11ይይ ክፋል ክፋል
ስሌማን ከበር ስግም ዐድ ኣቡሁ 

ዐሊ ዳሊ ሰበት ዐለ እለ አምዕል 
እለ እግሉ ለኢትትወሔ ዲብ እንተ 
ወዐለት። ለእምበል ከበር ርኢሆም 
ለኢለምር ዐድ አቡሁ ዐሊ እግል 
ልርኤ ወምስለ ስናቱ ላቱ ውላዶም 
እግል ልተልሄ ወምስሉ ንዋይ 
እግል ለአትፈርሮምቱ ልትሀገን 
ለዐለ። ስሌማን አደሐ ሸንከት ሐሴ 
ዳንን እንዴ ወዐለ አምሱይ አጣሉ 
ዲብ ከብብ እበ ሖርመት ሽብብ 
ክምሰል ቤላቱ፡ ዲብ ባካት ንሕሶም 
ዖልሌ ሐዲስ ንዱቅ ዲብ እንቱ 
ክምሰል ረአ አጣሉ እንዴ ሀድገ 
ውርዋረት ዲብ ገብእ፡ እግለ አጣሉ 
እንዴ በድረ ዐድ ዔረ። ስሌማን 
ትምኔቱ ረክበ። ዐድ አቡሁ 
ዐሊ ሐቆ 8 ሰነት ዲብ ሽፍሮም 
ወሐረቶም እንዴ አቅበለው፡ አበዉ 
ዲብ ልትሃጀኮ ክምሰል ጸንሐዉ 
እሎም እንዴ ትሳለመ ዲበ ባክ 
አትቃመተ። ህቱ ምራዱ ወዐሸሙ 
ለዐባዪ እንዴ ኢገበኦ ዝያደት ክሉ 
እበ ስናቱቱ ሹቁል ዐለ። 

ሳልም ምነ ዖልሌ እንዴ ፈግረ 
ክምሰል ትከበተዩ ላተ ስሌማን 
ሰኒ ትረይሐ። ሕድ ትሳለመው። 
ክልኢቶም ሳልም ወስሌማን እብ 
ክጅል ዲብ ለአድኖኑ መደቲት 
ሐቆለ ትቃሰው፡ ስሌማን ዐጣሉ 
እግል ለዓይር ብግስ ክምሰል ቤለ 
ሳልምመ ምስሉ ትወከለ። ዐሊ ዲብ 
ልትሀራሀር “ስሌማን ወልዬ እሊ 
ሑከ እውዓለት አጣል ዐልሙ ግረ 
እለ ልንጉይከ ህለ” ዲብ ልብል 
ወዲብ ልሰሐቅ ትፋነዩ።

ስሌማንመ እለ ዘዐት እላቱ 
ልታኬ ለዐለ። ምስለ አደሐ ዲብ 
መዓላት ንዋዩ ልውዕል ምስሎም 
ለዐለ ስናቱ፡ “እሊ ወድ አቡዬቱ 
እግል ሊበሎም” ሰኒ ሻፍግ ዲብ 
እንቱ፡ ስሌማን ወሳልም እተ 
ቀበትለ አጣል አተው፡ ስሌማን 
እብ ምግብለ ሽዑግ ለዐለ ግረህ 
ልትሸወር እት ህለ፡ ሳልም ላተ ምነ 
ልስዕዩ ለልትዐቀፉ በዝሐ። እሊ 
ወክድ እሊቱ አቡሁ እድሪስ ምን 
ቅብላት ዲብ ለአቀምቱ “ኣላ እሊ 
ሳልምቱ እናስ ገብአ፡ ጀለጀላሉ 
ረቢ ዕቤ ለቤለዩ ለዐቤ ዲኢኮን 
መስኪነት እሙ ዲብ ወክድ እኩይ 
ሐድገቱ” ቤለ ግረ ዲብ ሰነት 
ሰብዒን እንዴ ትወለበ አስተንተነ።

ዐሊ ላተ ለመትዐናቃፍ ወልዱ 
ለአትፈክሩ ሰበት ዐለ፡ “ትርእዩ 
ህሌከ እሊ ዕበያት ዲብ ቶከር ግረ 
በልሰዩ። አርድ ጣፍሕ ሰበት ለምደ 
እለ እላሁተ፡ ዲብ እንሳግምመ 
ዲመ ዲብ ልትዐንቀፍ ወወድቅ 
ሐዋጉ ጠረጥር ገብአ መስኪናይ 
አዜመ ለድርሾሸለ ገርሀት ከፎ 
ወድዩ ህለ ረአዩ። ላኪን ክእነ ዲብ 
ወድቅ ወቀንጽ ጌሰ ምንገብእቱ 
እናስ ፋርስ ለገብእ፡” ቤለ እግለ 
ፍጃነ ቡን ምን እዴ እድሪስ ዲብ 
ልትናወል።

እድሪስመ ዲብ ልሰሐቅ 
“ያረይ ሳልም ስሌማን ወልነ 
ሰኒ እግል ለአትለብዩ እግልካቱ። 

ምን ፈጅር ዲብ ዘነቡ ትቀረነ 
ምንገብእ ህዬ ፋርስ መውዕላይ 
ንዋይ እግል ልግበእቱ። አሰናይ 
ዮም ዓመት ምድርነ እንዴ ትበው 
ሳገምኩም ዲኢኮን ሳልም ግረ እለ 
እመነት እተዐንቅፉ ወድርሾሸት” 
ቤለዩ ህቱመ እግለ ፍጃኑ ዲብ 
ልትሀናፈት። 

እድሪስ ወዐሊ ሐቆ መትፈናታይ 
ብዙሕቱ እለ ምሴት እለ ዲብ 
ርሽመተ ውቁል ሮረ ምን ሐዲስ 
ዲብ ሐቴ ጢሾ ለተዐገለው ወዲብ 
ዎሮ ምድገ ለሰሐነው። ለወክድ 
ወክድ ስግም ሰበት ዐለ ክሉ ስሕል 
ወቶከር ሳብክ ለዐለ አድሁይ 
ክምሰለ ዲብ ሒን ቀይም ከርከር 
ዲብ ልብል ምን ርሽመተ ውቁል 
ሮረ አስክ ቅብለት ገጹ ልሸልሀት 
ለዐለ፡ እትሊ ሒን እሊ ላተ ክምሰለ 
ዕዉር ሕደግ ወሐንኪሽ ለትበሀለ፡ 
ካቤትለ ስሕል እንዴ ኢተዐሬ 
እቡቱ ምን ስሕል አስክ ኣውለት 
ለሳግም። ስብክ ወስግም ህዬ ዲብ 
ስካንለ ምድር ልሙድ ወእብ 
ሒንሒኑ ክሉ ንኡሽ ወዐቢ አስክለ 
ተዋብ ለልታከዩ ምን ዶሉ ዲብ 
ሖሉ ሽብብ ለልብክ ዳይ ቱ።

እድሪስ ወዐሊ ክልኦት ሐው 
ውላድ አበውቶም። እድሪስ 
ወድ መሐመድ ውድ ሓምድ 
ወዐሊ ወድ ሳልሕ ወድ ሓምድ 
ቶም። ሓምድ ወድ ፋይድ ህዬ 
እግል እድሪስ ወዐሊ ለጨምር 
እግል አበዎም ለወልደ አብዕብ 
ክልኢቶምቱ ለዐለ። እድሪስ ወዐሊ 
ምን ንእሾም እብ ፍቲ ሕድ ለዐበው 
ስናት ምንማቶም እብ ሰበብለ ዲብ 
ሰነት ሰብዒን ለሳደፈ በደ ንዋይ 
ትፈናተው። ዐሊ ቶከር ሰክነ 
ወእድሪስ ዲብ ሮረ ተርፈ። እድሪስ 
ቦርሱዳን ዲበ ገይስ እቱ ወክድ 
ህዬ ሽጉጥ ሔሳስ ወረበብዒት 
ሽዒር ወሽንራይ እንዴ ዐቅረ ዲበ 
ሳክናመ ለዐለው ታየት ዔለ-ድባይ 
ሽክፍ ልብል እቶም ወዶለ ስግሙ 
ህቱመ ምን ዐድ ሑሁ ክልክልኦት 
ተመክ ብልቱብ ወሕጄረ እንዴ 
አትሄደዉ ሳግም ዐለ። ዮም ዓመት 
ላኪን ዐሊ ወዕያሉ ምድሮም ሰበት 
ትሰፍለለው ምን ቶከር አስክ ሮረ 
ሳገመው። 

ዐሊ ወድ ሳልሕ ሔማሁ አርበዕ 
ጅነ እንዴ ሐድገት እሉ ትትወፌ 
ዲብ ህሌት እት መሸንገሉ ጾር 
ክቡድ ሓደገት እሉ ዐለት። 
ዕበያት አጀኒት ህዬ ሰኒ ፈዳቢት 

ተ። ዐሊ ሐቆ ሞት ሔማሁ 
ኣውለት ለዘተ ሰበት መረ እቱቱ 
አስክ ከሰር ለሃጀረ። እግልሚ 
ለዘት ኣውለት ዝያደት ምስል 
ንዋይ ልጥዕም። ሰብ ኣውለት 
ህዬ ዝያደት ልትከሎቡ ንዋይ 
ሰብዒን ለትትበሀል ሰነት መክረሀት 
ክምሰል ወሔቱ ክሉ ተዋብ ንዋይ 
ለለአምር ለዘት ሮረ በዴት ምኑ። 
እብ ፍንቱይ ለእብ ዔሻት እሙር 
ለዐለ ምድር ሐባብ ሰነት ሰብዒን 
እብ ኬር ኢመጽአቱ። ሐ ለለአፈኔ 
ሕማም መጽአ ለሕማም ግልሓይቱ 
ሚ ብዕድ ኮንዶእ! ሮረ-ሐባብ 
እብ ሓታቱ እሙር ወስሙይቱ 
ለዐለ። ሰነት ሰብዒን ላኪን ንዋይ 
ሮረ ትወሐ ከሮረ ምን ጭገረት 
እብ ሃሉ ተርፈ። ክሉ ለሐልብ 
ወልምህጽ፡ ሐሊብ ወሔሳስ ጸብሕ 
ወካፍል ለዐለ ገቢል እለ ሓስደት 
ሰነት ክምሰል ትለሸገት እቱ ሕኔት 
ሐሊብ ወምሂጽ ለዲብ ክል አካን 
ትትዋደቅ ለዐለት ሐ ዲብ ለሐርድ 
ለሕ’ላብ ወምሂጽ ላምድ እደይ 
ሰብ ሮረ ህዬ ዲብ ጠቤሕ አጅሉድ 
ወሽንርሕ ስገ ሌጠ ትከሰአ። ረቢ 
ብዲበ ሰነት ሰብዒን።

ዐሊመ ለዐለት እግሉ ሐ እትለ 
ሰነት እለ ሐቴ እግል ስራይ 
ለትገብእ ምንሕት እንዴ ኢተርፍ 
ምነ ሰበት ትማየተት እብ ፈነ ሓሁ 
ዲብ ልግሄቱ አመት አለበ ሞትለ 
ዝያድ ክሉ ለፈትየ ሔማሁ ወለት 
አቡሁ ለዐሬት እቡ። እተ ወክድ 
ለሀይ ሳልም ወድ ክልኤ ሰነት 
ምንመ ዐለ ልሰዕ ዲብ ጥብ እሙ 
ላተ ሰኒ ግርጉርቱ ለዐለ። ለምን 
አጽረዐት ሐ ልትገለል ለዐለ ሐሊብ 
ክምሰል ሐግለ ህዬ ለኣዝም ምኑ 
ዐለ ጥብ እሙ እንዴ ዶለለ ክምሰል 
ግርዝ ወድ መልሀዲት ምን ሐዲስ 
ጥባይ አስተብደ። “ዬቦ እምከ 
ፍዛከ ትግበእ ሳልም ወልዬ ሚ 
እግል ትርከብ ምኑ፡ ዮም መጢቅ 
ወውጩር ወትቤ ዲኢኮን ጥብ 
ናጽፍ ሚ እግል ልንፈዐከ ደም 
ልባስል” ዲብ ትብል ምነ ብካይ 
እግል ልእዘም እግል ልህመግ እቱ 
ሌጣተ ትለውሹ እግሉ ለዐለት። 

ሳልም ለጥብ ሐቴ ክምሰል 
ኢረክብ እቱ አዜመ ምን ሐዲስ 
እብ ብካይ ዌቅ ዲብ ልብል እግል 
ክሉ ለአድሁይ ረብሽ። ላኪን 
እኪትመ ተአክየ ኢትምጸእ ክምሰል 
ልትበሀል ሳልም ለደፍአት ጋብእ 
እሉ ዐለ ጥብ ዋልዳይቱ ሌጠ 
እንዴ ኢገብእ እብ ዐባየ ላመ ምን 

ርሕመ ለፈግረ ዋልዳይቱ ነፍሰ 
ሰበት ይአመመአተ ደቅቁ ለዐለ 
ቅርጡጥ እንዴ አትካረመት ዲበ 
ዐርቀይ እብ ስምጠ ገብአት። ክሉ 
ገሮበ ሱድፈት ሰበት ቀራጠጠየ 
ህዬ አደሐ ምድር ድብለት ከሬት 
እተ። ሳልም ዲበ አፌት ኬን 
ወእንሰር ዲብ ልደራገግ ወዐፍሽ 
ዲብ ቀፋጭል ለሀምግ ወዶልመ 
እንዴ ዐርገ እግለ ጥቡ መለግግ 
ዐለ። እሙ ላኪን ምን ወክድ ዲብ 
ወክድ ሕማመ ዲብ ልደቀብ ጌሰ 
ለአርበዕ አጄንያመ እንዴ ትከለለወ 
“ይመ ሚ ገብአኪ?” ልቡለ እት 
ህለው፡ አርሄት እብ ኤማን ሳብት 
“ሕልባምዬ ሸር አለብዬ፡ ጊሶ 
ተለሀው” ትብሎም ወትቃሽሾም 
ዐለት። 

ለለወክድ ለሀይ ሰኒ ወክድ 
መክሩህቱ ለዐለ። ሐኑክ ሕሙም 
ለልትሐገል እቱ ወክድ፡ ዔደት 
ምን ረዪም ወቅሩብ ዲብ መጸኦ 
ህዬ እብ ሓለት አርሄት ትሻቀለው። 
በዲር ሕሙም እብ ሐሊብ 
ተዐድዱ ዮም ላኪን ለጽጉብ 
ዐለ ሽፍር እምበል ጭገረት ምን 
ሐ ሰበት ተርፈ፡ ወዐጣል በዲሩ 
ናፍዕ ሰበት ይዐለ፡ አርሄትመ 
በክተ ኢሰነ። እትሊ ሕማመ ዲብ 
እንተ ወሕማመ ምን አምዕል ዲብ 
አምዕል ዲብ ልትኬለም እት ገይስ 
ህዬ ዲብ ሳልሳይት አምዕል አምር 
ረቢሀ ሰለመት። ለንኡሻይ ሕንቁቅ 
ሳልም ምስለ ሰለስ ሐዉ ምዕባዩ 
እት ፍድግ እንዴ ሐድገቶም አስክ 
ቤት አማነ ትሳረሐት ምኖም። 

መስኪናይ ዐሊ ለእብ ርትዕ 
ልትአመር ዐለ ሽፍሩ በዲር ለዐለት 
እሉ ጭገረት ትነገፈት ምኑ ወአዜመ 
ምን ክሉ ለአኬት ለእም አርበዕ 
ውላዱ ላተ ሔማሁ አርሄት አስክ 
ቤት አማነ ክምሰል ሳፈረት ምኑ 
ምድር ክምሰል እት አፍ ሾመት 
ጨበ እቱ። ለዌቅ ዲብ ልብል 
ስካብ ከልኡ ለዐለ ሳልም ህዬ እግለ 
ሐቴ ዲብ ሽፍሩ ለዐለት ጠሊተት 
ዲብ ለዐሽንግ እሉ ወእግለ “እምነ 
ኣየ ጌሰት?” ዲብ ልብሎ ጀሩሱ 
ለዐለው ምዕባይ ሳልም ላቶም 
ውሌዳሙ ዲብ ቃሽሽ ወለትሓሌ 
ለወክድ ሰኒ ትመክረሀ እቱ። ዐሊ 
አክል አብ ወእም እንዴ ገብአ ህዬ 
እግለ አጄንያሙ ለትትቀደሩ ዲብ 
ወዴ ህዬ ረቢ ኢተሐልፍ ኢመነ 
እኪት ወመራር ዲብ ለሓልፍ 
እግለ ረቢ ለወደየ ሌጠ አስበረ።

ለመክሩህ ሒን ናይለ መክረሀት 

ሰነት እንዴ ሐልፈ ሒን ከረም 
ክምሰል አተ ላተ ለሰነት ዝያደት 
ራሸት ዲብ እንተ አቴት። ለጨብላይ 
ምድር እብ ሰርሰዐሮ ትበደለ ላኪን 
ሰዐር እበይኑ ሚ ወዴ። አርድ 
ለሐርስ ለዐለ መርያት ሐቆ አለብከ፡ 
ወዲብ ሽፍር ለትትዓለል ሐ ሐቆ 
ይአቅመትከ ሮረ ለዘት አለቡ። 
ለእምበል አትካራም ሸለክ ትብል 
ለአክረመት ዝላም ህዬ እግል ክሉ 
ለምድር ምንመ ነወረት፡ እለ ሰነት 
እለ ሮረ እምበል ሰዐር ወቀጠፍ 
ሐርስ ወዘርእ ላተ ይዐለ እቱ። ላመ 
ሑድ ሐርስ እብ ገረዊነት ወእብ 
አድግቱ ልትሐረስ ለዐለ። እብሊ 
ሰበብ እሊ ከረም ለኢተሐረሰ ቀይም 
ክምሰል ኢልጃቀፍ ክሉ ሰብ ሮረ 
እግሩስ እቡ ለዐለ ሞዳይ ቱ። ዐሊ 
ምስለ አጄንያሙ ዕንብልብል ዲብ 
ልብል ዶል ከምን ዎሮ ቅርጡጠት 
ዲብ ረምቅ እሎም ክምሰል ውላድ 
ሰሬረት ለእለ ረክበ ዲብ አፎሆም 
ዲብ ከሬ እሎምቱ ስድት ወመራር 
ለሓለፈ። እተ ሰነት ለሀ ለአጀኒት 
ለነኣይሽ ለልትበለልዕ ሰበት 
ሐግለው እግለ ሰዐረ ክዕት እንዴ 
ጨንገዐው ለበለዖ እቱ ወክድ 
መጽአ። ለለአትፈክር ቱ አዳም 
ክምሰል ንዋይ ሰዐር ለበሌዕ እቱ 
አውካድ መጽአ። ለርሒም ገቢል 
ሮራመ ለእለ ገሰረ ሴመ ይዐለት፡ 
ክሉ ለሀይ ከምን ለሀይ ለሐምቅ 
ሰበት ዐለ ምን እግል ምን ለሀይብ 
ወለትሄዴ ለትብል እቱ ወክድ 
ይዐለ። ግብእ ዐሊ ላኪን ዝያደት 
ክሉ ዐለት ስፍሩይ አጀኒት እምበል 
ዋልዳይት።

ዐሊ ቀይም ክምሰል መጽአ 
ጀላበ አጄንያሙ ዲብ ልብል ምንለ 
ትወለደ እቱ ሮረ ብሩድ ሸማሉ 
እግል አርበዕ ውሌዳሙ እንዴ 
ነስአ እግለ ዐለ እሉ አድጉ ዲብ 
ጌልል ምስለ ዲብ ሒን ቀይም ምን 
ሮረ ሐባብ አስክ ስሕል ወምኑመ 
ሕዱድ ሱዳን እንዴ ተዐሮረ ጋድም 
በወ ወፎጌ ዲብ ልብል አስክ ቶከር 
ሃጀረ።

ለዲብ ፎቃዩ እንዴ ጾረዩ 
ልግዕዝ እቡ ለዐለ የቲም ሳልም 
ወልዱ ምን እሙ አቡሁ ለአምር፡ 
አቡሁ ዶል ህምቦኦ ዲብ ወድዩ 
ወዶልመ ዲብ ፎቃዩ ዲብ ሰንዱ 
ዶልዶል ህዬ ምስለ ዲብ ቀሐት 
ሐመልሚል ጽዕንት ለዐለት ምዕባዩ 
ስተል ሕቱ ዲብ ልጽዕኑ ለምን 
ሮረ አስክ ቶከር ገበይ ክልኤ 
ሳምን ርያም ገበይ እት ካትርቱ 
ከም ሓይል ማይል ወተዐብ ቶከር 
ለአብጸሐዩ።

ሳልም ዝያደት ምነ ቀሐትለ 
አድግ ፎቃይ ኣቡሁ ፈቴ። እበ 
ለታት ንሴለዩ ምስል አቡሁ ዲብ 
ዳግም፡ ወዶል ጀበብ ብሩድ 
ምለዐለ ለአጅሮርግ እቱ ለሰፈር 
ልትአመሮም ይዐለ። ዐሊ ክምሰል 
እም ወአብ እንዴ ገብኣቱ እግለ 
አጄንያሙ ለዓቤ ለዐለ። ለምን 
ክባየት ኢለሐልፍ ዕሽናግ ለዐለ 
እግለ ጠሊቶም ህዬ ምንሕት ሳልም 
ዐለት። 

ትተላሌ…..ትተላሌ…..
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ኣድም ኣብሐሪሽ

ምዴርየት ሰልዐ ወከደማት እጅትማዕየት

ሰኣል ፡ ምዴርየት ሰልዐ ዲብ ሰኣል ፡ ምዴርየት ሰልዐ ዲብ 
ከደማት እጅትማዕየት ሚ ትመስል?ከደማት እጅትማዕየት ሚ ትመስል?

ወኤለ ፡ ምዴርየት ሰልዐ ዲብ 
ሰነት 1997 ለተአሰሰት እት 
ገብእ፡ ከደማት እጅትማዕየት እትለ 
ምዴርየት ረኤነ ምንገብእ፡ ምነ 
ለተአሰሰት እቱ ወክድ አስክ እሊ 
ሃድል እንረኤ ዲብ ህሌነ ብዙሕመ 
ምን ኢገብእ ሸበህ ከደማት 
እጅትማዕየት እብ ሕኩመት ተአሰሰ 
እተ ወክድመት ለሀይብ ህለ እግል 
ልትበሀል ቀድር።

እብ ተዕሊም ተሃጌነ ምንገብእ 
ምን ሰነት 1997 አስክ ሰነት 2007 
ሰለስ መድረሰት  ዐለየ። ምን 2007 
አስክ 2014 ለሰለስ መድረሰት ዲብ 
5 ትወቀለየ። ምን 2017 አስክ 
2022 ህዬ 22 መአሰሰት ተዕሊም 
ትበነየ እግል ልትበሀል ቀድር። እሊ 
ህዬ ምን ረውደት እንዴ አስተብዴከ 
አስክ ካልኣይ ደረጀት ለሸምል ቱ። 
እሊ እብ ተፋሲል ረኤናሁ ምንገብእ 
14 መድረሰት መአንብታይት እት 
ገብእ፡ 3 ምግባይት ደረጀት፡ ወሐቴ 
ካልኣይት ደርጀት ህሌት እግል 
ልትበሀል ቀድር። 4 ህዬ ረውዳት 
ተን፣ እምበል እሊመ 7 ናይ ዐሬቡ 
መራክዝ ህለ። እብሊ ህዬ ምስል 
ርሕብ ወሪም ወመትሸታት ናይለ 
ሸዐብ ዲብ ልትረኤ ሄራር ተዕሊም 
ደሐን ህለ እግል ኢበል እቀድር። 
ምን እለን ለተሀደገየ መዳርስ 7 እብ 
ገበይ ጥውርት ለትበነያ ተን። 7 
ህዬ ዲብ ረዋኪብ ዲብ ገብእ፡ ምነ 

ሙዲር ምዴርየት ሰልዓ ዌላ ማሓመድ ዓሊሙዲር ምዴርየት ሰልዓ ዌላ ማሓመድ ዓሊ

መርከዝ ዓፍየት ርከብ መርከዝ ዓፍየት ርከብ 

መድረሰት ርከብ መድረሰት ርከብ 

4 ረውደት ለክልኤ እብ ጥውርት 
ገበይ ለትበነያ ተን።

ሰኣል - እብ ክሱስ ቦርዲን ሰኣል - እብ ክሱስ ቦርዲን 
አው መድረሰት ዳክልየት ብዙሕ አው መድረሰት ዳክልየት ብዙሕ 
ልትበሀል ከዲብ እሊ ሚ ወትቤ?ልትበሀል ከዲብ እሊ ሚ ወትቤ?

ወኤለ፡ ቦርዲን ምዴርየት ሰልዐ 
ምህምተ፡ እሊ ህዬ ምስል መካሪት 
ወሪም ምድር ናይለ ምዴርየት 
እንዴ ትረኣቱ። እብ ፍንቱይ 
ወቅት ድራሰት ለሐልፈቶም ደረሰ 
እብ ዐሬቡ እንዴ አንበተው ዲብ 
ካልኣይት ደረጀት አው ቦርዲን 
እግል ልእተው ገብአው ምንገብእ 
እለ ናይ ቦርዲን መድረሰት እግል 
ተሀሌ ድሩሪ ገብአ። እሊ ህዬ ለዲብ 
ዐርዮም ለአቱ ሰለስ ሰነት እንዴ 
ደርሰው ዲብ ምግባይት ደረጀት 
ለአቱ፡ ወግራሁ እንዴ አተላለው፡ 
ዲብ ካልኣይት ደረጀት፡ እሊ ህዬ 
ዲበ ወክድ ለቀዳም አስክ አስማጥ 
እነደኦም ዐልነ፡ ላኪን እሊመ ዲበ 
ደረሰ ክምሰል ኢዋስሎ በህለት 
አስማጥ ምን ጌሰው ተርፈው ፎርቶ 
ምን ነድአናሆም ተርፈው፡ እብሊ 
ሐል አሳሲ እግል ልግበእ ቡ ለልብል 
ፍክር እንዴ ትበገሳቱ እለ መድረሰት 
ዲብ እለ እግል ትግበእ ለትቀረረ። 
እብ ፈድል እሊ ህዬ ምነ ቀደም 
እለ ለዐለ ሕዲነ አው ነቃስ ደረሰ 
ለሔሰት ፍገሪት ትትረከብ ህሌት። 
ዲብ መናበረትመ ረኤነ ምንገብእ 
እብ እዳረት ልግበእ ወሸዐብ 
ክምሰልሁመ ዲበ ደዋዬሕ ለህለየ 
ውሕዳት ዴሽ ወእብ አቅሊም እግል 
ዐቦት እሊ ቦርዲን ሰዳይት ትገብእ 
ህሌት ወእሊ ለለአትናይት ቱ።

ሰኣል፡ ገቢል ምዴርየት ሰልዐ ዲብ ሰኣል፡ ገቢል ምዴርየት ሰልዐ ዲብ 
ክል አካን ሽቱትቱ፡ ከእሊ ገቢል እሊ ክል አካን ሽቱትቱ፡ ከእሊ ገቢል እሊ 
ከዳማት እጅትማዕየት እግል ልርከብ ከዳማት እጅትማዕየት እግል ልርከብ 
ገብአ ምንገብእ፡ እግል ልትከምከም ገብአ ምንገብእ፡ እግል ልትከምከም 
ቡ። ከዲብ እሊ ለትብሉ ምን ብከ፡ቡ። ከዲብ እሊ ለትብሉ ምን ብከ፡

ወኤለ፡ ሰሕ፡ ክመ እለ ቴልካተ። 
ዲብ እለ ምዴርየት ምስል ርሕበ 
ወመትፈንጣር ሸዐበ ዲብ ትትረኤ 
እብ ሕኩመት ለገብአ ከደማት 
እጅትማዕየት ሕዱድ ወዲብ አካናት 
ሕዱድ ቱ ለህለ። ከእሰልፍ ሸዐብ 

ምነ እቱ ነብር ስያብ ዲብ ሐቴ አካን 
እግል ትከምክሙ አው ትጅምዑ 
ገብአከ ምንገብእ አሰልፍ ለከደማት 
እጅትማዕየት እግል ልትወጀድ 
ብእቱ። 

ምዴርየት ሰልዐ 9 ደዋዬሕ 
እዳራት ትከምክም፡ ምን እሊ 
ለአርበዕ ደዋዬሕ እግል ልጀመዕ 
ምሽክለት አለቡ፡ ለሐምስ ደዋዬሕ 
ላኪን ምዒሸቱ ምስል ንዋይ ሰበት 
ትጻበጥ፡ ደለ ንዋይ ማይ ወሰዐር 
ረክብ እተ ለቤለዉ አካናት ሰበት 
ሰብክ ወሳግም እብሊ ዲበ ሸዐብ 
ዲብ ልትሐረክ ለነብር እቱ ድዋራት 
ክምሰል ከረ ዴበ ወሸርኢት ሰልሰለስ 
መድረሰት ዋድያም ሕነ፡ እሊ ህዬ 
ለሸዐብ ክመ ልትወጤ እግሉ ዲብ 
ዐግሎ ተዕሊም እግል ልትዐገል 
እንዴ ትበሀላቱ። እሊ መዳርስ 
እሊ ህዬ ምስለ ሸዐብ ልግዕዝ 
ወለሐድር። ምን እሊ መናበረተ 
ሸዐብ እንዴ ትበገስነ ድራሳት እንዴ 
ገብአ እግል እሊ ሸዐብ እሊ ውጡይ 
ለትበሀለ አካናት እግል ልትሐሬ 
ወለሸዐብ እቱ እንዴ ሐድረ ምነ 

ዲቡ ለልትአሰስ መአሰሳት ከደማት 
እጅትማዕየት እግል ለአስተፊድቱ 
ጅህድ ገብእ ለህለ።

እግል መሰል ዲብ ሐምበክተ 
ሐቴ አካን ተሐሬት፡ እለ ሕሪት 
ለህሌት አካን ምስለ መናበረተ 
ሸዐብ ልግበእ ወርዕዮ ንዋዮም 
ለትናስብ ተ። ሕኩመት እንዴ 
ረኤተ ማይ ወመድረሰት እግል 
ልግበእ እተ ቀረረት፡ ላመ ብዕድ 
አማክን እተ ክምሰልሀ፡ ለሸዐብ 
ምስል ሓለቱ ለትናስቡ አካናት 
እንዴ ተሐረ እቱ እግል ልሕደር 

ወሕኩመት ለትትቀደረ እግል ቲዴ 
ቱ ለበርናምጅ። ዲብ ከረ ሸርኢት፡ 
መርበባዬብ ባድን ልጊቴ፡ ወዴበ 
ዲቡ ናይ መሕደሮ ልጃን ዋድያም 
ህሌነ። እሊ ልጃን እሊ ህዬ ምስል 
ርዕዮ ንዋይ ወሐርስ ለልትሐሬ 
አካናት እንዴ ሐረው ተቅሪሮም 
ቀድሞ ወሕኩመት እንዴ ረኤቱ ምነ 
ለልጠለብ ትወዴ።

ብዕድ ምስል እሊ ለገይስ ዲብ 
ምዴርየት ሰልዐ ሰለስ ዕያደት ህለየ 
እለን ህዬ ዲብ ጠሐረ፡ ሕሩም 
ወመርከዝለ እዳረት ለብእተ ርከብ፡ 
ምነ ረዪም አካናት ሕሙም እትለን 
ዕያዳት እለን እግል ልምጸእ ሰዐብ 

ቱ። እግልሚ ለሸዐብ 
እምበለ ተዕሊም ወማይ 
እግል ልርከብ ዓፍየቱ 
እግል ልሳሬመ ሪም ምድር 
መሻክል ሰበት ከልቅ፡ 
ለመትከምካም ልትበሀል 
ለህለ እሊ ክሉ እግል 
ልሳህል እንዴ ትበሀላቱ።

ሰኣል፡ እትሳል ለከስስ ሰኣል፡ እትሳል ለከስስ 
ህዬ ዲብ እለ ምዴርየት ሚ ህዬ ዲብ እለ ምዴርየት ሚ 
መስል፥መስል፥

ወኢለ፡ አማንቱ እምበል 
ርከብ ዲብ ብዕድ አካናት 

ይህለ። ርከብ ረኣኤነ ምንገብእ 
ሰቦዕ ቀርያት ብእተ፡ እሊ ህዬ ክመ 
ልትበሀል እትሳል ምህምቱ። ዲብ 
ሕሩም ዲመ እሊ ናይ እትሳል ጠለብ 
ህለ እግሎም፡ ወሕናመ እብ ጀሀትነ 
ለትከስሰ ጀሀት ንሰአል ጸንሐነ 
ወህሌነ። ለረዪም መናጥቅ እብ ዶሉ 
ልትፈተሕ ገብእ፡ ወእንሸአለ ገሌ 
ምነ ምዴርየት ክምሰል ከረ ሕሩም 
ወጠሕረ እትለ ሰነት ሐዳስ ሐል 
ገብእ ለልብል ሰእየት ብነ።

ሰኣል፡ መንበረት ለከስስ ሸዐብ ሰኣል፡ መንበረት ለከስስ ሸዐብ 
ምዴርየት ሰልዐ ለምዴርየት ምዴርየት ሰልዐ ለምዴርየት 
መጽምእ ሰበት ተ ምዔሸተ ሸዐብ መጽምእ ሰበት ተ ምዔሸተ ሸዐብ 
ሚ ትመልስ?ሚ ትመልስ?

ወኤለ ፡ እሊ ትብሉ ለህሌከ 
ምስል መትከምካም አው ተጀሜዕ 
ሸዐብ ለገይስቱ ክምሰለ አሰልፍ 
ለእምቤለ ሸዐብ እለ ምዴርየት 
መንበረቱ ምስል ንዋይ እት ስብክ 
ወስግም ለትተንከብ ተ። እት ሐርስ 
አው ብዕድ ሳብተት መንበረት 
እግል ልትዐዴ ገብአ ምንገብእ፡ ላመ 
ሸዐብ እት ሳብት ድጌ አው ሳብት 
ድዋራት እግል ልትከምከም ቡ። 
ከለመትከምካም እግል ኖሱ ምስል 
እሊ ለልጻበጥ ቱ። ሸዐብ እት ክሉ 
መጃላት እት ማይ፡ ዓፍየት፡ ተዕሊም 
ወለመስሉ እግል ልርከብ ወወራታት 
ሐርስ እግል ልሳይር ገብአ ምንገብእ 
አሰልፍ ዲበ እግሉ ትትወጤ አካን 
እግል ልጀመዕ ህለ እግሉ። እሊ 

ኣግል ልግበእ ወሸዐብ ምዴርየት 
ሰልዐ ዲብ ዐቦት እግል ልሄርር እብ 
ጀሀት ሕኩመት ድራሳት ገብእ ህለ። 
እብሊ ህዬ ዲብ ጠህረ ወባድን ዲብ 
ብዙሕ አካናት ውዛረት ሐርስ እንዴ 
መጽአው ለረአዉ አካናት ህለ።

ሰኣል፡ ዶር ናይለ እትለ ለህለ ሰኣል፡ ዶር ናይለ እትለ ለህለ 
ውሕዳት ዴሽ ዲብ ተጠውር እሊ ውሕዳት ዴሽ ዲብ ተጠውር እሊ 
ሸዐብ እሊ እብ ከአፎ ትሸረሕ?ሸዐብ እሊ እብ ከአፎ ትሸረሕ?

ወኢለ፡ ክመ እለ ትቤ ዲብ እለ 
ዴሽ ልግበእ ወብዕድ መአሰሳት 
ሕኩመት ህለ። እትሊ ህዬ ለሀይ 
ልግበእ ወለሀይ ሕድ ዲብ ሰንድ 
ወዲብ ሰዴቱ ለሄራር ዐቦት ገጽ 
ቀደም ለአሴርር። ዲብ እሊ ህዬ 
ሕኩመት እብ ዐቢሀ ወእሊ ልትበሀል 
ለህለ አጅህዘት እብ ፍንቱይ እሊ 
ዲብ ክል አካን ሽቱት ለህለ ሸዐብ 
እግል ልሕደር ወልጠወር ዎሮ 
ከእብ ጀሀቱ ዲብ ልጻገም ጻንሕቱ። 
እግል መሰል ዲብ ሽቅየት አግቡይ 
ወብንየት መዳርስ ክምሰልሁመ 
ውዛረት ተዕሊም እግል ኖሰ ዲብ 
ተሕረ እምተሓን ጀነራል ክምሰል 
ገብአ ወሕሊል ዐንሰበ ክምሰል 
ከርዔነ እብ ሄሊኮፕተር እንዴ 
ጊስናሆምቱ እምተሓን ለወዴነ። እሊ 
እግል ኖሱ ሕኩመት ዲብ ዐቦተ 
ሸዐብ ለትወድዩ ጸገምቱ።

እብ ፍንቱ ዴሽ ሸዕቢ ወመራቀበት 
ሕዱድ ዲብ አርሀዮት መሻክል ናይ 
ሸዐብ ለወዱዉ ቀሊል ወእብ ቀሎ 
ቀሎ ለልትረኤ ኢኮን። ዲብ ሽቅየት 
መዳርስ ወአግቡይ ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ ዲብ አብጸሖት ሐማይም 
ወመሳሪፍ ሙደርሲን ክምሰልሁመ 
ዲብ ክታበት ወለመስሉ እንዴ 
ኢተርፍ እብ መካይኖም ልትዓወኖ 
ምስልነ ህለው። እብሊ ክሉ ሸዐብ 
ልግበእ ወአጅህዘት ሕኩመት ወዴሽ 
ክሉ ምስልቱ ዲብ እሊ እግል ገቢል 
እለ ምዴርየት ለከስስ ወራታት 
ለልትፈረር። 

ሰኣል፡ መሻረከት ሸዐብ ዲብ ሰኣል፡ መሻረከት ሸዐብ ዲብ 
ዐማር እብ ከአፎ ልትሸረሕ?ዐማር እብ ከአፎ ልትሸረሕ?

ወኤለ፡ መሻረከት ሸዐብ ምነ 
በዲር ለዐለዩ ለሔሰት ህሌት እግል 
ኒበል እንቀድር፡ እሊ ህዬ ሸዐብ ገበይ 
ሸቀ፡ መድረሰት በነ፡ ዔላ ሐፍረ፡ 
ለሸዐብ ምን ኢለዓውነነ እሊ ክሉ 
ወኢትበጸሐ።

እብለ መናሰበት ዲብ ደንጎበ 
ለእብለ ሕኩመት እብ አውለውያት 
ትገይስ፡ ላመ ሸዐብ ለልትሀየቡ 
አውለውያት እት ወግም እንዴ አተ፡ 
እምበል መሻረከቱ ዲብ ክሉ መጃላት 
ዐቦት ወተጠውር እግል ልምጸእ 
ሰበት ኢቀድር፡ ክሉ ዎሮ ከደለ እበ 
ቡ ዲበ ልትሀየቡ በርናምጅ ዐማር 
ወመሕደሮ እግል ልሻርክ እትፋኔ።

ምዴርየት ሰልዐ ምነ 16 ምዴርያት አቅሊም ጋሽ በርከ እት ገብእ ምን 
ለትፈናተ ደዋዬሕ እዳራት ትትከወን። ከዲብለ ሐልፈ ወቅት ምን ክርን ገቢል 
ሙሰ መሐመድ ኣድም (ወድ መንደር) ለመንጠቀት እንዴ በጽሐ ምስል 
ምዲር ምዴርየት ሰልዐ አሰይድ ወኤለ መሐመድዐሊ ለወደየ መቃበለት 
እግል ንርኤ፦
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መሐመድ እድሪስ

ለእምበል ዋልዳይ ታርፈት 
ዐለት ዐይለት ሸምበል ባሸ 
ሐመድስዒድ ሙሰ፡ እት ክእነ 
ሓለት ዲብ ህሌት ከርዶን ነቅፈ 
ምን ወክድ ዲብ ወክድ ዲብ 
ጨብብ፡ ወለሐርብ ዲብ ቀርብ፡ 
ርሳስ እብ ክሉ እንክር ዲበ 
መዐስከር ዲብ ልትበደድ አክለ 
መጽአ፡ መርሑመት ሐሊመ 
ዐብዱ ዐሊ፡ እሞም እግል ከረ 
ጀማል ለአርበዕ ውሌዳመ፡ ዲብ 
ልበ እንዴ አትጸገዐት ረቢ በርደን 
ሰላም እግል ለአትርፎም ዲብ 
ረቢሀ ትደዔ ዐለት። ለዝያደት ልብ 
ዋዲ ለዐለ ጀማል ሰበት ቱ ህዬ፡ 
ዶል ለበክት ረክብ ዕጫይ ወማይ 
እግል ከለምጽእ ከደን እንዴ 
ፈግረ ለአምጽእ ዲብ ህለ ህቱመ 
እግል እሙ ሰዴ እቱ ለዐለ ወክድ 
ቱ። ሐሊመ ላኪን ሐቆ ሞት 
ብእሰ ምን እስትንተን ወሸቀላት 
ኢትባለሐት። እሎም አጄንያመ 
ከፎ ገብእ እግል ልግብኦቱ ዲብ 
ትብል ህዬ ተሐስብ ወትሻቀል 
ዐለት። እብሊቱ ህዬ ለምስለ እተ 
ከርዶን ለዐለየ አንሶታት አክለ 
ምህለት ወበክት ረክበየ ምጽእ 
ዲብ ልብላሀ አብሽርኪ እላመ 
እግል ትሕለፍቱ፡ አብ ጀማል ህዬ 
ገበይ ክሉ ገይሰ ጌሰ፡ ኢትትአሰፊ 
ወእሎም ውሌዳምኪ ረአይ” 
ዲብ ልብለ ሰጀዓሀ ክምሰል ዐለየ፡ 
ኣምነ ስምጢ እተ ወክድ ለሀይ 
እብ ዕምር ንኢሽ ምንመ ዐለት 
እት ዮም እንዴ ገብአት እብ ልብ 
ንእሽ ትዘከሮ።

ከርዶን ነቅፈ ላተ ዝያደት 

55ይ ይ ወናይ ደንጎበ ክፋልወናይ ደንጎበ ክፋል ዲብ ጨብብ ጌሰ። ለምስል ዴሽ 
አባይ ታርፍ ለዐለ ሸዐብ ህዬ 
ዝያደት እት ፈርሀት ወርዕብ 
ትካረ። ነቅፈ ላሊ ወአምዕል 
ምን ከርሰ ለልትሞጠዕ ወምን 
ጎፍ ከደን ለልዘረእ እተ ርሳስ 
ወቀናብል እቡ ትበጭበጨት። 
ጥያራትመ ምን ዐስተር ረጅመ 
ዐለ። ለንኢሽ መዲነት ህዬ ዲብ 
ጀሀነብ ትበደለት። ጀማል ወሐዉ 
ዲብ ለዐምበልብሎ ዲብ ሕቅፍ 
እሞም እንዴ ትቀራፈጨው ክም 
ነኣይሽ በህርሮ ዲብ ህለው፡ እሞም 
ዲብ ሕቅፈ እንዴ አጸገዐቶም፡ እበ 
ሓለት ተሐስብ ወትሻቀል ለዐለት። 
ለቴለል ላኪን ሕኔት ዲብ ልርሄ 
ወልትሸበህ ገይስ፡ ዲብ ልትኬለም 
ወልትመረህ ጌሰ። ሐርብ ዲብ 
ከርስ መዲነት ገብእ ዐለ። 

ሐቴ አምዕል እሞም እግል 
ከረ ጀማል መርሑመት ሐሊመ 
ዐብዱ፡ ምስለ ማጽኣተ ለዐለየ 
አንስ ጀበነተ እንዴ ወዴት 
ትትሃጀክ ሐቆለ ጸንሐት፡ ለአንስ 
አብያተን ክምሰል አቅበለየ፡ 
ሐሊመ እግለ ባጊሀ ጀበነት ዲበ 
ሞሻት እንዴ ተኬተ ጥበ እንዴ 
ሐርጠት እግለ ንኡሻይ ዕምራይ 
ዲብ ተአጠቤ፡ አመት አለበ 
ምን ጀሀት ከደን ለመጽአት 
ርሳስ እት ረአሰ ሸወጠተ። እሊ 
ወክድ እሊ ሐሊመ እተ አካነ 
ዲበ ምድር ትመደደት፡ ዕምራይ 
ጥብለ ዋድቀት ለዐለት እሙ 
ዲብ ጠቤ፡ ጀማል ለወድ ዐስር 
ሰነት ወልደ፡ እግለ ዲብ እሳት 
ክሩይ ለዐለ እግር እሙ ዲብ 

በኬ ምነ እሳት አፍገረዩ። ቤት 
ዐድ ሸምበል ባሸ ሐመድስዒድ፡ 
አዜመ ሐቆ ዋልዳይ ዋልዳይት 
ሐግለው። ጀማል ወሐዉ ዲብ 
ልውዑ ወበኩ እሞም ዲብ ከደን 
እብ ሃሉ ሐድገቶም። ለለአግሄ 
ቴለል ትከለቀ። ቀበትለ እብ 
እሳት ለትከለበ መዐስከር ነቅፈ 
ህዬ ጀማል ነቅፈ ወሐዉ እብ 
በይኖም ተርፈው። ምን ብካይ 
ወሀላግ እንዴ ሐልፈው ለወድወ 
ሴመ ይዐለት። ለመስኡልየት ህዬ 

ዲብ መሸንገል ጀማል ተርፈት።
ምን እሊ ወክድ እሊ ወሐር 

ጀማል ዝያድ ዕምሩ መስኡልየት 
እንዴ ረፍዐ፡ እግለ ሰለስ ሐዉ 
ወእብ ፍንቱይ ለወድ ጥብ 
ዕምራይ እብ ብካይ ዐንገረር እት 
ልብል፡ ጥብ ዲብ ለሐዜ ዲብ አፍ 
ልብ ጀማል ተመህ አክለ ወደ፡ 
እብ ማይ ዲብ ቃሽሽ ወዲብ በኬ 
ለሓለፈየ ክርበት፡ ዮም ጀማል ግረ 
እንዴ አቅበለ ልትዘከረ። ዕሼታ 
እለ ዮም ምስል ጀማል ሑሀ ነቅፈ 
ትዛየር ለህሌት ምን ዕምራይ 
አኬት። እምበል ሲቅ እብ ብካይ 
ብዕድ ብለዕ ኢኮን ወስታይ። 
አስክለ ዋልዳይተ ቅብርት እተ 
ለዐለት አካን ዲብ ተአኖኬ፡ እምዬ 
ክረው እግልዬ ትቤ። ጀማል ዮም 
ሐቆ 45 ሰነት ምን ሞት አቡሁ 
ወእሙ ምን ሽዌደን እንዴ መጽአ 
ነቅፈ ለአቀብል ዲብ ህለ፡ እግለ 
እተ ወክድ ለሀይ ምስል ዋልዴኑ 
ለዐለው አንፋር እንዴ ረክበ ታሪክ 

ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)ዐብደለ መሐመድዐሊ (መዐልም)

ዋልዴኑ ለከስስ ሕካያት ለአተንሴ 
ዲብ ህለ ደሚሩ ዝያደት አቅሰነ።

ነቅፈ ዲብ ዮም 23 ማርስ 
1977 ክምሰል ተሐረረት፡ 
ለእምበል አብ ወእም ታርፋም 
ለዐለው ውላድ ሻምበል በሻ 
መሐመድስዒድ ሙሰ፡ በህለት 
ጀማል ወሐዉ ጅኑድ ጀብሀት 
ሸዕብየት እንዴ ነስአዎም አስክለ 
መድረሰት ሰውረት ለዐለት እተ 
ዜሮ ትከረው እቦም። ምን እሊ 
ወክድ እሊ ወሐር ጀማል ወሐዉ 

እት ሐንቴሀ ክምሰል አብ ወእም 
ለልርኡዎም ጅኑድ ጀብሀት 
ሸዕብየት ዐበው። ደረሰ መድረሰት 
ሰውረት እንዴ ገብአው ህዬ፡ 
ክሉ ወጠን ለጠልቡ ዳይ ዲብ 
ለአተሞ፡ ጀማል ዲብ ሰነት 1983 
ዲብ ሀንደሰት ዐስከርየት ትወዘዐ። 
ስቲ ሙደርሰት እንዴ ገብአት 
ዲብ ማርየ ተአደርስ ዲብ ህሌት፡ 
ዕምራይ ወዕሼተ ላኪን ልሰዕ 
ደረሰ መድረሰት ሰውረት ዐለው። 

ጀማል ዲብ ሽቅል ሀንደሰት 
እንዴ ትፈረረ፡ ዲብ ሕፍን 
ወብርድት ዲብ ልትቀመሽ፡ 
ዶል አልቃም ዲብ ደፍን ወዶል 
አልቃም ዲብ ለአፈግር እብ 
መትሰባል እት ብዙሕ አርካን 
ወጠን፡ በህለት ዲብ ጀብሀት 
ነቅፈ፡ ጀብሀት ቅብለት ሳሕል፡ 
በርከ ወሐልሐል ክምሰልሁመ 
ዲብ ድዋራት ተሰነይ ወባርንቶ 
ለአፍገረዩ ወለደፍነዩ አልቃም 
ሑድ ኢኮን። ሐቆ ተሕሪር 

አፍዐበትመ ዲብ ድዋራት 
አፍዐበት ዲብ ወራታት አፍገሮት 
አልቃም ፍሩር ሐቆ ዐለ፡ ዲብ 
ማርስ 1989 ዲብ ጀብሀት 
ሐልሐል ባካት ረህዪ ለቀም ዲብ 
ለአፈግርቱ ዕንታቱ ወክልኤ 
ጭብዕቱ ለሰአነ። ምነ ወክድ ለሀይ 
ወሐር ህዬ ጀማል ዲብ መዐስከር 
ምስኩናም ሐርብ፡ አሰልፍ ዲብ 
ዐሬርብ ወሐር ዲብ አስመረ ዐለ። 
አዜ ህዬ ዲብ ሽዌደን እንዴ ገብአ 
አዜመ ምንገብእ ክሉ ወጠን ምኑ 

ለጠልቡ ወቀይ ለአወቄ ህለ። 
ዲብ ሶሻም ሚድየ ሬድዮ ሆርን 
ኦፍ አፍሪከ ወጠን ወወጠንየት 
ለከስስ መዋዴዕ ለአዳሌ፡ ወእብ 
ወጠኑ ዝያደት ልትአየስ፡ ስቲ 
ለምንኣሽ ጀማል ህታመ እንዴ 
ትሳረሐት ዲብ ሽዌደን ትነብር 
ህሌት። ዕሼተ ዲብ አምን ወጠን 
ትሸቄ ህሌት፡ ዕምራይ ለዲብ 
ሰነት 1977 ዲብ ጠቤ ምን 
ሞት ለነጀ፡ ዮም ዲብ ሀንደሰት 
ዐስከርየት መሀንድስ ዐስከሪ እንዴ 
ገብአ ሸቄ ህለ።

እብ ክእነ ህዬ ጀማል ወዕሼተ 
ነቅፈ እንዴ በጽሐው፡ ምስለ 
ሓለት ዋልዴኖም ለለሓኩ እሎም 
ምዋጥኒን እንዴ አመሕበረው፡ 
እግል ዋልዴኖም ሰድቀት 
ወአልፋትሐ እንዴ ወደው፡ 
ሀደፎም እንዴ ሰርገለው፡ ርይሓም 
ወደሚሮም ሳክብ ዲብ እንቱ ምን 
ነቅፈ አስክ አስመረ አቅበለው።
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ክልኦት፡ ልቦም ዎሮ፡ ጠዐም ዐውቴ ለአዳውሮ ክልኦት፡ ልቦም ዎሮ፡ ጠዐም ዐውቴ ለአዳውሮ 

እት አቅሊም ጋሽ-በርከ 
ምዴርየት ሰልዐ እት ርከብ 
ለትበሀል ሽብህ መዲነት ትነብር 
ሀሌት ዓይለት መሐመድ 
እብራሂም ወድ ሹም ሐሊብ። 
መሐመድ እብራሂም አብ ክልኦት 
ዕያል ቱ፡ ለቤት ዐባይተ ዲብ ርክብ 
ትነብር ለሀሌት። እለ ዓይለት እለ 
እት ኣት ምግብ ጽልመት በርሀት 
እንዴ ሓዬት ብዝሓም አስክ 
ለበርሀት እግል ልምጽኡ ትጻገም 
ለሀሌት ዓይለት ተ። ክምለ እለ 
ነአምር ለገብአ ኤረትርያይ 
ደረጀት መአንብታይት ናይ 
ተዕሊም እግል ለአትምም ምን 

ዋጅቡቱ። ክሉ በክት ተዕሊም 
እግል ልርከብ ሀዬ እበ ቅድረት 
ትሰመሐ እተ መዳርስ ልትአመር 
እቱ ለኢነብረ ደዋሒ መዳርስ 
እንዴ ትፈተሐ አጀኒት እት 
ዋጅብ ዕምሩ እግል ለአንብት 
ሕኩመት ምስል ሸዐበ እት 
ትሳዴ እት ሽቅል ሀሌት። ምናተ 
መንፈዐት ተዕሊም እብ የኣመሮት 
ልግበእ መ ሓለት መንበረት ምን 
ኢሰዴት ገሌ ደዋሒ ለሀለ በክት 
ተዕሊም ልትነፈዕ ምኑ ኢሀለ። 
እብ ብዝሔ ብዳዌት ለነቡሮ ባካት 
መሻረከት ሸዐብ እት ተዕሊም 
እብ ዓመት ግድዕት እት ትገብእ 
አዋልድ እግል ልትዐለመ ክም 
በን እንዴ ኣመረ እት መዳርስ 
ለሳርሕ ዋልዳይ ምን ቃልስ ቱ 
ለልትረከብ። ዓይለት መሐመድ 

መስኡለት ኣ/ኣንሳት ምዴርየት  ሰልዓ ፋጥማ ሲዒድ ዳዉድመስኡለት ኣ/ኣንሳት ምዴርየት  ሰልዓ ፋጥማ ሲዒድ ዳዉድ

1ይ ክፋል እብራሂም ወድሹም ሐሊብ 
ላኪን ፍንቲ ለቤለ መትሰባል 
ለአርኤት ዓይለት ተ። ጀሀል 
ክም ጽልመት ወዕልም ክም ኖር 
ወሰፍናሁ ምንገባ ለዓይለት ኖረ 
እንዴ አብረሀት ምግብ ለጽልመት 
ተጭረርሕ ሀሌት፡ እለ በርሀት 
ብዝሓም እንዴ መጽአወ ለባካት 
እብ ዕልም እግል ልትነወር ሀዬ 
ሰእየት ትገብእ። ከፎቱ ኣእለ 
ዓይለት እለ እብ ኖር ለትወሰፈት 
ትብሎ ተሀሉ። ሳሕፊ ሙሰ 
መሐመድ ኣደም ወድ መንደር 
እተ መስከበ እንዴ ጌሰ አመሕበረ 
ምስለ ወእት ተዕሊም ዓይለት ሚ 
አውቄት ተጃርበ ሸርሐት እሉ።

ከእብ አብ ለዕያል መሐመድ 
እብራሂም እግል ነአንብት። ህቱ 

በዲር እት ጀብሀት ተሕሪር 
ወሐርመ እት ጀብሀት ሸዕብየት 
ጀለ ተሕሪር ወጠን ለናደለ 
ምሔርባይቱ። እት ቆምየት 
ሕዳርብ/ብዳውየት  ሕደግ 
ለአዋልድ ላመ ውላድ እት 
መድረሰት እንዴ ትገሰው ናይ 
መትዐላም ሰቃፈት ኢጸንሐት 
እሎም” ልብል። ህቱ እበ ደግመየ 
ለምድር ሐንቴ ጀብሀት ተሕሪሪ 
ዲብ እንቱ  መዳርስ ልግበእ 
ወብዕድ ለትከፈተ ባባት ተዕሊም 
የዐለ እቱ። ሐቆ ጀብሀት ሸዕብየት 
መጸት እት 1981 እት ይማም 
ሰውረት ክም ለጅነቲ እንዴ አንበተ 
እት 1982 እት መጅልስ ሸዐብ 
ናይ መንጠቀት ጠሕረ መቃጥብ 
ለልትበሀል ድዋር ዐስር ወካልእ 
ረአሱ(12) ኣቲ ዐለ። ጀብሀት 

ሸዕብየት ሀደፍ ሐቂቂ ለቡ 
ወቀደም ለለገይስ መምሬሕ እቡ 
ማጸትነ ዐለት ሀዬ ልብል። እት 
ቀበት ሰለስ ሰነት እንዴ አፍዘዐዉነ 
ርሕነ እንዴ ጠወርነ እብ ደረጀት 
ከዋድር ለለሸቄነ ዕልም እንዴ 
ሀበዉነ ለግራነ ሀለ ሸዐብ እብ 
ሰኔት እግል ንምረሕ ለተቀድረነ 
ደረጀት ዲበ አብጸሐዉነ። ለወክድ 
ለሀይ እብ ደረጀት መስኡልየት 
እት ቅያደት ምሊሸ ወአስክ 
ዲብ መጅልስ አቅሊም ሸቄ ዲቡ 
ለዐለ አውካድ ሃዲ ምንመ ዐለ 
ዋልድ ለይዐለ ሻብ ነብረ። ለሀደፍ 
ጀብሀት ሸዕብየት እግል ሐቅ 
ተቅሪር መሲር ሸዐብ ኤረትርየ 
ወእግል ዐቦት ወተጠውር አዳመ 
ለትሸቄ ክምተ አጊድድ እብ ክሉ 
ልቡ ፈሀመዩ ወትከበተዩ። እምበል 
ተዕሊም ለትለትረከብ ዐቦት 
ወመትቀዳም ክም ኢሀሌት ሰበት 
አምነ ሀዬ ክል ዋልዳይ አጀኒቱ 
እት ተዕሊም እግል ለትበግስ 
እብ ክለ ሒለቱ ሸቀ። ሐሬ 
ምንመ የአተላለ አስክ እት ጠሕረ 
ቦርዲን እግል ልትከፈት እበ 
ወደዩ ጅህድ እግል ልትአንበት 
ቃድር ዐለ። እግል መስልሐቱ 
ወሰኒ ሙስተቅበል ወጠኑ ሸዐብ 
አጀኒቱ እግል ለዐልም  ወድዮ 
ለዐለ ጨቅጥ ለሸዐብ ልትረአሕ 
እሉ ሰበት የዐለ “ወድ ለጣራድ 
ወድ ሹም ሐሊብ፡ ህቱ ምን 
ኢወልዳቱ ለአጀኒትነ እት 
ተዕሊም ልትካረፎ ለሀለ” ልብሎ 
ዐለ። ህቱ ሀዬ ያረት ዮም ውላድ 
ወረከብኮ እት ተዕሊም እግል 
ኣትዮ ልብል ዐለ። ወለትምኔቱ 
ምዕለ እንዴ ዐቅበት መጽአት። 
እት ሰነት 1987 ኣምነ ለሰመየ 
ወለት ትበከረ። ደአም ዲብ ሐቴ 
አካን እንዴ ሐድረው መንበረቶም 
እግል ሊደው ለቴለል ኢሰደ፡ 
ዶል ሀበሮ፡ ዶል ማርየ ወዶል 
አዶብሐ እት ልትናከሶ ሰውረት 
እተ የመመቶም ዳይ ልትፈረሮ 
ዐለው። ሰነት 1994 ኣምነ ወለቱ 
መድረሰተ እት ድሪት አንበተት፡ 
ግራሃመ ሰለስ ውሉዳም ዐለው 

ለምንኣሻ - ኣድም- ነአሸ ትበሀለ 
ከምስለ የአተ። ሐቆ ክልኤ ሰነት 
1996 ሀበሮ አቅበለት ለዓይለት። 
መርከዝ ሀዬ አፍዐበት ዐለ። ሀበሮ 
ክም ሐድረት ኣምነ ወኣደም 
ምስል አተው። አዜመ እት ሰነት 
1996 ሰልዐ ክም ምዴርየት ክም 
ትከወነት መሐመድ እብራሂም  
እት ማርስ 1998 ዲብ መክተብ 
ጀብሀት ሸዕብየት እግል 
ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት ናይለ 
ምዴርየት ትየመመ። ዕያሉ ሀዬ 
ምን ሀበሮ እት አስነደ አግዐዘዩ 
ወአጀኒቱ እት ቦርዲን አስማጥ 
ኣተዩ። ርከብ አስክ ሓምሳይ 
ፈስል ክም ትፈተሐ እተ ሀዬ 
አጀኒቱ ጎሁ እንዴ ከምተተዩ 
ለምን ሓምሳይ ለልሐልፎ አስክ 
አስማጥ እት ለሐልፎ ምህሮሆም 
ክም ለአተላሉ ወደ። ውላድ 
ቤት ዐባይ ሐምስ ወለት ወሰለስ 
ሕጻን ቶም። ክሎም ሀዬ እት 
ምህሮ ኣተዮም። አዋልዱ ለብክሩ 
- ኣምነ ነርስ ሀሌት እት ርከብ፡ 
ክምሰልሁመ እት መሕበር ወጠን 
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ነፈር 
መጅልስ መርከዚ ተ፡ ክልኤ ሀዬ 
መዕልማት ገአየ ወዎሮ ወልዶም 
እት ሸሪከት ተዕዲን ዘረ መካኒክ 
ቱ ወእት እዳረት መዲነትመ 
ይማሙ ብእቱ ወብዕዳምመ እት 
ኬር ሀለው ለትደሀረ ታስዓይ 
ፈስል ባጽሕ ሀለ። እተ ቆምየት 
አዋልድ አድረሶት ልሙድ ሰበት 
ኢኮን አብ አምነ ብዙሕ ትበሀለ 
ወተሐመ ላኪን መቅጠን ወደ 
እሉ ከለእቱ ለአምን መብደእ 
እንዴ ሰብተ ዕያሉ ዐለመ። ዲብ 
ዓይለትነ ኡሚ/ቅዌት ለይአብደ 
ኢሀለ ልብል እብ ሐበን። 

ክሉ ጨቅጥ መዐየ እንዴ 
ተዐደ ተርፍ ምን ዕልም ራክብ 
እግል ልረቤ እብራሂም በኑ 
ኢትጻገመ።  ክልኢቶም እም 
ወአብ እት ለመብደእ ምን 
አምነው ወለክልኦት ዎሮ ልብ 
ምን ገአው ቱ። እም ኣምነ ፋጥና 
ስዒዳይ አዜ እት ምዴርየት ሰልዐ  
መስኡለት መ.ወ.አ.አ.ኤ. ሀሌት። 
ህተ፡ ምስሉ ምንገብእ ወግራሁ 
አጀኒተ ውላድ ወአዋልድ እንዴ 
ኢትፋርግ ገበይ አጽበጠቶም 
ወአስለሐቶም። ብዙሕ ልትበሀል 
ዐለ፡ አስክ “አዋልድ ኢገበዩ 
ለአከዩዱ ሀለው፡ ለአበድዎ 
ሀለው”ትበሀለው ላኪን ለቤለ 
ምን ልብል እዝን ኢሀበዉ። እሊ 
ሀዬ ጼዋሀ ምስለ ምን በጥራቱ 

ለተዐዴቱ፡ “እንዴ ወድቀ ተዐወት 
ለኢቤለዉ ኢልትሰጀዕ” እት 
ትብል አብ ዕያለ ተሐምድ። 
ውላዳመ ክመ ዐሸመ እት 
መርሐለት ምን በጽሐው ከከብደ 
ምን አብረደው ሐመደቶም።

መሐመድ እብራሂም ለሸዐብ 
(ብዳውየት) ኢኮን አዋልድ 
እግል ለዐልሞ እግለ ውላድመ 
ሚዶል ለዐቤ ከቤቱ ባክዬ እነድቀ 
ወሚዶል ለዐሬ እዬ ከዲብ ንዋይ 
ልትበገስ ምን ኢገብእ ሚ ዶል 
እንዴ ደርሰ ልትከረጅ እዬ ወአካን 
ጸብጥ ኢልብሎ፡ ክም ቤለ ውላድ 
እንዴ ረክበ ከክመ ካድር ጀብሀት 
ሸዕብየት እንዴ ገአ እት ሸዐቡ 
እግል ልርአየ ለሐዜ ለዐለ ፍንጌ 
ውላዱ ወአዋልዱ እንዴ ኢፋርግ 
መሰል ሰኔት ገብእ ትገብእ ዐለ 
ሐላማቱ ወእለ ሀዬ ረክበየ።

ሐመድ እብራሂም እብ ሽቅል 
ሰውረት ወሕኩመት ምን ዕያሉ 
እንዴ አሬመ እት ለትፈናተ 
ምዴርያት ወአቃሊም ምንመ ሸቄ 
ግራሁ ሳክበት ተ፡ እም ዕያሉ እት 
ተርብየት ውላደ ሰኒ ትርድት ተ። 
ህቱ ዲብ ወስፈ አካነ ደብአ ክም 
አለቡቱ ለለአምን። እት ገቢል 
ብዳዌት እናስ ትወቀለ ምንገብእ 
ገመል ወከርጅ ዐቢ ነስእ ወቅድወት 
ለአመጽእ፡ ወዶል ዐድ አቴ እት 
ሸፈት(መከበት ጋሸ ናይ ሰብ) እተ 
ገብእ ወለስተርሕ። ለእሲት ላኪን 
ዕጨይ ተአሬ፡ ማይ ትወርድ፡ 
ንዋይ ትራቅብ፡ ጅነ ተዓቤ . . . 
እግል ለዓይለት ትንፋሳተ። ከእም 
ኣምናመ ክምሰልሃተ። ለንዬትቼ 
ወትምኔቼ ህተ ምን ኢትከድም 
እተ እት አካነ ወኢበጽሐት። ዓሰ 
ዲብ በሐር ከሬካሁ ምንገብእ 
ልትወሐጥ ኢልትረኤ፡ ህታመ እተ 
ከብድ ለሙጅተመዕ ሰበት ዐለት 
እተ መውቀፈ ምን ኢትሰብት 
ወትወሐጠት። ህተ ላኪን እዬመ 
ኢገንሐት ዲበ ለመስኡልየት 
እንዴ ካፈሐት እብ ኤማን 
ወአማነት ተዐዴቱ። ዶል ሀበሮ፡ 
ዶል አዶብሐ፡ ዶል ሰልዐ፡ እት 
ልትናከስ፡ ምስሉ ሙናድል እዴሁ 
ለኢትመልእ እሉ ኬድማይ ሸዐብ 
ምንገብአ መሕገዝ እቅትሳድ እት 
ትዋጅሆም ጥዕም ወመራር ምስል 
እንዴ ዋጅህወ እለ መርሐለት 
ምን በጽሐው ለሰርገሎም ምን 
ኖሶም እንዴ ሐልፈ እግል ሸዐብ 
ብዳውየት መሰል ሰኒ ጋብኣም ክም 
ሀለው ሸርሐ አሰይድ መሐመድ 
እብራሂም ሹም ሐሊብ።

ዕንጃረ
ዕንጃረዕንጃረ
ዕንጃረ

ከልሹም መሐመድ
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“ሐርስ ገርሰት ሐያትነ እግል ንምራሕ አቅደሬነ”“ሐርስ ገርሰት ሐያትነ እግል ንምራሕ አቅደሬነ”
እተ ለሐልፈት ጥብዐት ኤረትርየ እተ ለሐልፈት ጥብዐት ኤረትርየ 

ሐዳስ፡ ሐርስ ገርሰት መርከዝ አምር ሐዳስ፡ ሐርስ ገርሰት መርከዝ አምር 
ወፈርያት ክምቱ ለልአክድ እግልነ ወፈርያት ክምቱ ለልአክድ እግልነ 
ክቱብ ቅዱማም ዐልነ ዮም ህዬ ምስል ክቱብ ቅዱማም ዐልነ ዮም ህዬ ምስል 
መደንዪን ሸቃለ ለገብአ ህድግ እግል መደንዪን ሸቃለ ለገብአ ህድግ እግል 
ንቀድምቱ።ንቀድምቱ።

ሐርስ ገርሰት እምበለ ዲብ ዐቦት 
እቅትሳድ ወጠነ እብ ዓመት ዲብ 
ሀድኦት ዕደጋታት ህዬ እብ ፍንቱይ 
ለቡቱ ዶር ብዕድመ ለዐበ መንፈዐት 
ርኤነ ዲቡ። ዲበ ጋምል ኩሉ 
ለከምክም ርሒብ አርድ ሐርስ ዲበ 
ድዋራት ለነብር ሸዐብ ናይ ሽቁል 
በክት ካልቅ ህለ።

እሊ ለበዝሐ ክፋሉ ናይ ፈዋኪ 
ሐርስ እሊ ፋርም ‘A’ ወፋርም ‘B’ 
እበ ለልብል ለትከፋፈለ ዲብ ገብእ 
እብ ዕጨይ ናይ ፈዋኪ ዲብ ቃበት 
ለትበደለ ቱ። ርሕብናሁ ህዬ እብ ቀላለ 
እግል ነአትምሙ ሰበት ይእንቀድር 
እግለ ምን ቅሩብ ለረከብናሆም 
ሌጠ እትሁግያም ህሌነ። ወልዶም 
ወወለቶም ዲብ ፋርም ‘A’ ፈዋኪ 
ማንጉስ ዲብ ልጽዕኖ ጸንሐውነ። 
ሰልፍ ለረከብናሀ ዲብ ድቁብ ሽቁል 
ለጸንሐተነ መስኡለት መጅሙዐት 
ሻበት እሙነ ኢብራሂም ተ። ምስል 
ርሕኪ ምን ተአትኣምሪነ፡ ወምን አየ 
እት እንብል ሱእላመ ዐልነ?

አነ ምን እለ ዲብ በካትነ 
ልህሌት ገርሰት ለትትበሀል ዐድ ቱ 
ለመጽአኮ። ደረሳይት 8ይ ፈስል 
አነ። እትሊ ሐርስ እሊ ህዬ ክም 
መስኡለት መጅሙዐት እንዴ ገብአኮ 
እሸቄ ህሌኮ። አዜ ፈዋኪ ናይ 
ማንጉስ እንዴ አሬነ ዲብ እንጽዕን 
ትርኡነ ህሌኩም እንዲኢኮን ሽቁልነ 
ብዙሕቱ። እሊ ሐርስ እሊ እብ ኑዕየቱ 
ወእብ ብዝሔሁ ሰኒ ብዙሕ ፈዋኪ 
ወሐመሊት ቱ ለለፈሬ። ሕነ ህዬ  
ዲብ እሊ ጃርዲን አርድ እንወጤ፡ 
አሽረዐት እንሸቄ፡ ሸትል እንዘርእ፡ 
ሀረሞ ንሀርም፡ እንዘብር፡ ማይ ነሰቴ፡ 
ደወ እንረሽርሽ፡ ለበሽለ ወለ ፈረ 
ነአክብ ወዲብ መካይን እንጽዕን። 
ሽቁል ሐርስ ብዙሕቱ ክቡድ ቅወት 
ወፈሀም ለጠልብ ክምቱ እንቱመ 
ከአፎ ትቀውዉ።

እትሊ ሽቁል እሊ እክል አይ እትሊ ሽቁል እሊ እክል አይ 
ሸቄኪ ወህቱ ከአፎ ረከብክዩ?ሸቄኪ ወህቱ ከአፎ ረከብክዩ?

ሰለስ ሰነት ሻቅየት ህሌኮ። እሊ 
ሽቁል እሊ ሰኒ ቱ። ሰልፍ አሰብዴ 
እንዴ ህሌኮ ናይ እሊ ሽቁል ለገብአ 
ልግበእ አምር ኢዐለ እግልዬ። ምነ 
ቀደምዬ ለጸንሐያኒ እት እደርስ ህዬ 
እብ ሻፍግ ፈሀምክዉ ወቀደርክዉ። 

33167

አዜ ጼብጣይት ስጅል ወከታቢት 
እንዴ ገብአኮ እሸቄ ህሌኮ። እትሊ 
ጋምል ጀርዲን እንዴ ገብአኮ፡ ግሩም 
እትእርኤ እት እሰሐቅ ወእትፋጋዕ 
ህዬ ሰበት እሸቄ ህሌኮ ርሐ ለቀድረት 
ሐያት ብዲቡ።

ክድመትኩም ወፍሬ ለህበትኩም ክድመትኩም ወፍሬ ለህበትኩም 
ከአፎ ትርእዩ?ከአፎ ትርእዩ?

አይወ ክድመትነ ወለ እንረክቡ 
ዶል እርእዩ ሰኒ ፈርሓኒን ሕነ። ዎሮ 
ክመ ለሸርሐክዉ ዲብ እሊ ጋምል 
አርድ ትውዕል እንዴ ህሌከ ናይ 
ደሚር ወዕታት ሐያት ልሰመዐከ። 
እብ አማን ፍንቱይ ሐያቱ ለልሀይበከ። 
ምን እሊ ፈርያት እት እንበልዕቱ ህዬ 
ለእንሸቄ። ሰበት እሊ ናይ ሽቁል 
ሰዖታት እንዴ ኢልትአመረናቱ 
ለልሐልፍ። እት አምዕል 8 ሰዓትቱ 
ለእንሸቄ ለልትሀየበነ ድፍዕየት ህዬ 
ካፊቱ። ዲብ ወሬሕ 500 (ሐምስ 
ምእት) ነቅፈ እብ ሰላዲ 45 ኪሎ 
ህዬ እብ እክል ንደፈዕ። ምን እሊ 
እንሸቅዩ ለህሌነ ፈርያት ህዬ አስክ 
እንጸግብ እንበልዕ እግልነ ወእግል 
ዐኢለትነ ለገብእ ድራር ህዬ እንዴ 
ጸበጥነ ንዐይር።

እሊ ሐርስ እሊ እግል እሊ ሸዐብ እሊ ሐርስ እሊ እግል እሊ ሸዐብ 
ናይ እሊ በካት ሚ መናፍዕ ሃይቡ ናይ እሊ በካት ሚ መናፍዕ ሃይቡ 
ህለ ትብሊ?ህለ ትብሊ?

አነ ንኢሽ አነ ክመ ለደጉሙ 
እግልዬ ላኪን ቀደም እሊ ናይ ሐርስ 
ጃርዲን ክእነ ግብአቱ፡ እሊ ሸዐብ 
እሊ ለበዝሐ ዲብ እሊቱ ለዐለ። 
ዲብ ወክድ ከረም ሐርስ ወዲብ 
ወክድ ብዕድ ህዬ ንዋዩ ራዔ። እሊ 
በህለት ለበዝሐ ሰነት እብ ግዲደ ዲብ 
ለኢነፍዕ ቱ ወክዱ ለሓልፍ ለዐለ። 
አዜ ላኪን እሊ እግል ንትሃጌ እቡ 
ቃድራም ለህሌነ  ናይ ሽቁል በክት 
እንዴ ረክበ ሖል እብ ካምሉ ዲብ ሸቄ 
እብ እቅትሳድ እተዩ እግል ለአስኔ 
ወሐያቱ እግል ልምራሕ ቃድር ህለ። 
ዲብ ቀነቢቱ ገማል እብ ርእየቱ ህዬ 
ዐቢ በክት ቱ። ዲብ እሊ ጃርዲን 
ናይ ሽቅየት አምር መ ጥዉር ህለ 
ለልብል ፈሀምቱ ለህለ እግልዬ።

ሽቁል ሐገልነ ለልብለ አዋልድ ሽቁል ሐገልነ ለልብለ አዋልድ 
አንሳት ምን ሳድፋኪ ሚ ትቢለን?አንሳት ምን ሳድፋኪ ሚ ትቢለን?

ሽቁል ሐገልነ ለልብለ ሐቆ 
ትረክበየ፡ ንዕነ ዲብ እሊ ሽቀየ 
እብለን። እንትመ አስኡለን አስክ 
ሐርስ ገርሰት ጊሰ ቦለን። ሕነ ሰኒ 
እንዴ ወዴነ እግል ነርእየንቱ።

ሐቆ እሊ ዲብ ፋርም ‘B’ ለዐለው 
ሸቃለ አተጅሀነ። እሎም መ ሰኒ ሽቁል 
ዲብ ከድሞ ጸንሐውነ። እግለ በጣሕ 

ለኑዐ መኪነት ናይ ማንጉስ ፈዋኪ 
እግል ልጽዐኖ ልትባደሮ። አሰይድ 
ኢብራሂም መሐመድ እድሪስ ህዬ 
ሽቅሉ ክም አትመመ ሰኣልነ እንዴ 
ሰምዐ በሊስ እግል ለሀበነ ገጽ ፋርሕ 
ሀቤነ።

አነ ቀደም ከዛን ገርሰት ሽቅየትቱ 
እሊ በካት ለአምሩ። አሳስ ዐጄ ላኪን 
ዲብ አቅሊም ዐንሰበቱ። ምን ልጁእ 
ክም አቅበልኮ ዝያድ 24 ሰኖታት 
ዲብ እለ ገርሰት ለትትበሀል ዐድ 
ሰከንኮ። አስክ ዮም ህዬ ምን እሊ 
ኢፈገርኮኒ። 

እሊ ከዛን እሊ  ሰልፍ ልትበገስ 
እትህለ  ኖሼ ምን ቅሩብ ዲብ እለ 
ሰበት ዐልኮ እርእዩ ዐልኮ። ከዛን 
ገርሰት እንዴ ሸቀ ክም ተመ እግል 
ሐርስ ለገብእ ብንየት ትሕትየት 
አሰብደ። ሰልፍ ምነ ዲብ አወል ዲብ 
እሊ ሽቁል ለአሰብደው አንፋር ህዬ 
ገብአኮ። አስክ ዮም ህዬ እምበል 
አትካራም እሸቄ ህሌኮ።

እሊ ዮም እብ ዐባይ ናይ ፈዋኪ 
ዕጨይ ለገምለ ወእተይ ልትጀቀፍ 
ምኑ ለህለ ጋድም አርድ ብራቁቱ 
ለዐለ። ዕጨይ ልግበእ ወሰዐር ኢዐለ 
ዲቡ። ሕልፍ- ሕልፍ እንዴ ቤልከ 
ለልትርኤ ነአይሽ ዕጨይ ሌጣቱ 
ለዐለ ዲቡ። ምን ቅባል አዳም ልግበ 
ወንዋይ ለኢልትረከብ ዲቡ ለዐለ 
ጋድም ህዬ ዮም ‘ማሸላህ’እብ አዳም 
ምሉእ እንርእዩ ህሌነ። እግለ ናይ 
በዲር እንዴ አቅበልኮ ዶል እፈቅዱ 
ወሐስቡ ህዬ ሕልም እንዲኮን ዛህር 
እንዴ ገብአ ኢመስል እቼ። እብ 
አማን ለለትዐጅብ ሽቁልቱ ሽቁይ 
ለህለ። እብ ፈድል ጅህድ ሕኩመት 
እሊቱ ዕንታትነ ሰኒ ረአ ወከብድነ 
ጽግብት ትመዬት ህሌት።

እትሊ ሐርስ ለህሌኮም መደንዪን እትሊ ሐርስ ለህሌኮም መደንዪን 
ሸቃለ ብዝሔኩም ከም በጽሕ?ሸቃለ ብዝሔኩም ከም በጽሕ?

አነ እክል አይ ገብእ ዲብ ጃርዲን 
ገርሰት ለህለ ሸቃለ የአምሩኒ። ሰበቡ 
ክእኒ ትርእዉ ለህሌኩም እሊ ሐርስ 
ሰኒ ርሒብቱ። ሕደግ ናይ እሊ ሐርስ 
ገርሰት እብ ካምሉ ናይ መጅሙዐትነ 
የአምሩኒ። እብ ዕሙማይ ላኪን ስኒ 
ብዝሓም ሽቃላቱ ለህሌነ።

እትሊ እብ ሽቅየትኩም ጋንዓም እትሊ እብ ሽቅየትኩም ጋንዓም 
እንቱም?እንቱም?

አይወ ጋንዓም ሕነ። ምን ኢነገነዕ 
እቡ ወኢሸቄናኒ። ምን እሊ ዲብ እሊ 
በካት ለህለ ሽቁል ህዬ ለሔሰቱ። ምን 
ለዐል ክሉ  ዲብ ምግብ ዐድነ ሰበት 
ህለ ብዕድ ሽቁልነ እንዴ እንሸቄቱ 
ለንትፈረር እቱ። ኖዕ ሽቁልነ 
ወትጃርብነ ገሌ ፈርግ ሰበት ቡ 
ለድፍዕየትናመ እብ አሳሱ ገሌ ሑድ 
ፈርግ በ። ክልነ ላኪን ጋንዓም ሕነ።

እንተ አዜ አክል አይ ትደፋዕ? እንተ አዜ አክል አይ ትደፋዕ? 
ክል አምሎ 16 ነቅፈ ዲብ ወሬሕ 

480 ነቅፈ እብ ሰላዲብ ወ 50 ኪሎ 
እክል እትሀየብ። ሰበት እሊ ካፊቱ። 
እግለ ክምእኒ ለሰአነው ረቢ ልክሬ 
እሎም። አማን ተሐይሽ ዲብ ገሌ 
ወክድ ላኪን ልትአከር ምኒነ።

አሰይድ ኢብራሂም እሊ ሸዐብ አሰይድ ኢብራሂም እሊ ሸዐብ 
እግል እሊ ናይ ሽቁል በክት እግል እሊ ናይ ሽቁል በክት 
ሚኢረክብ ሚ ወገብአ ትብል?ሚኢረክብ ሚ ወገብአ ትብል?

አኪድ እትሊ ወኢሀላኒ። 
ኢዐለኒመ እንዴ እንቤ ህዬ ወትሃጌነ። 
እሊ ሸዐብ እሊ ለበዝሐ ምኑ ሰካን 
ናይ እለ ዲብ እሊ በካትነ ለህሌት ዐድ 
ገርሰትቱ። ዲብ ርዕዮ ወናይ ከረም 
ሐርስ ወንኡሽ ሽቁል ትጃረት ዲቡ 
ሌጠ እት ልትፈረርቱ ነብር ለዐለ። 
ሐርቱ በክት ናይ ሽቁል ለትከሰት 
እግሉ። ብዕዳም ህዬ እግል እሊ በክት 
እሊ ክም ርአው ወሰምዐው፡ ምን 
ረዪም ለመጸው ህለው። መጦር እሊ 
ሸዐብ እሊ እንዴ ገብአው ህዬ ዲብ 
ሽቁል እንዴ ትፈረረው ሐያቶም 
መርሖ ህለው።

ዲብ ሽቁል ጃርዲን ፍሩር ለህለ ዲብ ሽቁል ጃርዲን ፍሩር ለህለ 
ሸዐብ አምር ረክበ እግል ልትበሀል ሸዐብ አምር ረክበ እግል ልትበሀል 
ቀድር?ቀድር?

አይወ ሰኒ ወአማን። ለገብአ 
ልግበእ አምር ናይ ጃርዲን ለኢዐለ 
እግሉ ነፈር ዮም ሰኒ በዐል መቅደረት 
ገብእ ህለ። ወጠዮት አርድ፡ አሽረዐት 
ሽቅየት ወአስነዮት፡ አግብይ ሸትል 
አሽተሎት ወትክለት ሸትል፡ አግቡይ 
አስተዮት ማይ፡ ዘበሮት ጀረፎት ክሉ 
ለትሐዜ ለልትበሀል መቅደረት ራክብ 
ህለ። ናይ ሽቁል ለመድ መ ጥውር 
ህለ። አነ እግል ኖሼ ምን ናይ ከረም 
ሐርስ እሊ ዝያድ ለለከስብ እንዴ 

ገብአቱ ለረከብክዉ።
እብ ሰበት አውልድ አንሳት እብ ሰበት አውልድ አንሳት 

ሚትብለነ ዲብ እሊ ሽቁል?ሚትብለነ ዲብ እሊ ሽቁል?
እትሊ ሽቁል እሊ ሎሀይ ናይ 

አዋልድ አንሳት ወእሊ ናይ ወላድ 
ለልትበሀል ኢህለኒ። ክልነ እት 
ክሉ ሽቅል መጦር አድሕድ ቱ 
ለእንከድም። ዎሮ ህተን እብ ቅወት 
ለኢቀድራሁ ሽቁል እብ ትሩዳም 
ውላድ ለልትሸቄ ላኪን ህለ። ለፈርግ 
ህቱ ሌጣቱ። እተ ቀሊል ሽቁል ህዬ 
ህተን ፈድበ።

ሐይሳም ቄርአት እትደንጎበ እብ 
ሰበት እሊ ናይ መደንዪን ሸቃለ 
ለከስስ፡ መስኡል መሽሮዕ ሐርስ 
ገርሰት አሰይድ አሚኔ ተስፋሚካኤል 
(ወዲ አያይ) ለሀቤናቱ ሐጪር ረአይ 
እግል ነአትምም።

እሎም መደንዪን ሸቃለ እግል 
እሊ ሽቁል እሊ ምህም ቶም። እሊ 
ሐርስ እሊመ እግሎም ሰኒ ምህምቱ። 
ክልኢቶም ለሀይ ከዲበ ለሀይ ለተንከባ 
ቱ። እሎም ሸቃለ እሊ ሽቅል እሊ 
ምን ልትበገስ አስክ እለ ኢትፈንተው 
ምኑኒ። ክሉ ለእብ ቅወት ለልትሸቄ 
እቦምቱ ለልትከደም። እብ አማን ህዬ 
ስቡላም፡ ጋንዓም ወእሙናም ቶም። 
እግል እሊ ሽቁል ክም ናዮም እንዴ 
ወደውቱ ለጸቡጡ ወለ ልርእዉ።

ሐቴ መረት ክም አሰአልናሆም 
ወአጽበጥናሆም ክመ ለለትሐዜ 
አግቡይ ሸቅዉ ወእተ ለትበሀለ 
ወክድ ለአተሙሙ። እብ ፍንቱይ 
እትሊ ወክድ እሊ ለሽቅል ሰኒ እንዴ 
መልከው ወኣመረዉ ዲብ ሽቅል 
ለህለ እሎም ፈሀም ሰኒ ዐቢቱ ለህለ።

እምበለ ለልደፍዕወ ለለገንዖ እቡ 
ናይ ሽቁል ፍረስ ወናይ ጃርዲን 
አምር ክምስልሁመ ጋድም ብራቁ 
ለዐለ በካቶም ዮም እንዴ ገምለ እግል 
ልርአዉ ቀሊል መሳልሕ ኢኮን።

ዐደድ ናይለ እትሊ ባካት ህለ 
ለልትበሀል መደኒ ሸቃላይ ብዙሕ 
ምንማቱ ክል አምዕል ላኪን ሐድ 
300 ለገብእ ሻርክ። ናይ ክል ወሬሕ 
ማህየት ናይ ዎሮ ነፈር 500 ነቅፈ 
ወ45 ኪሎ እክል ቱ። እብ ዓመት 
እትሊ ባካት ለህለ ሐድ 2000 
ለገብእ ሸዐብ ህዬ እብ ፈድል እሊ 
መሽሮዕ ነብር ህለ።

ገማልገማል
አማሬ ወልደኣብአማሬ ወልደኣብ
ተርጀመት ሳልሕ ገመተርጀመት ሳልሕ ገመ
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ጌማም
እት ክል ሰነት ሐዳስ፡ እግል ጌማም ወራታትነ ለሰዴነ ኤታን ነአፈግር። ከእሊ ተሌ ገሌ ንቀጥ እት ጌማም 

ለሰዴነ እብ ቀደም ትሌ ቱ፦   
1. ወቅትነ እብ ዋጅብ ንትነፈዕ እቡ፡ ወለ ሐቴ ደቂቀት ግምሽ ኢትብዴ     
2. እት ሻፍገት ዐቦት ለዋሌነ አግቡይ ተጠውር ክም እንረክብ ንባስር 
3. ዲበ እሉ እንሸቄ ሽቅል ሚ ንቁሳት ክም ሀለ፡ ምስል ኣምራም ንትጋሜ 
4. ለልትሀየበነ አሽቃል ለንትቀየም እቡ ሰበት ቱ፡ መስኡልየቱ ንትከበት ከንሽቀዩ  
5. እተ ህሌነ ዲቡ አካናት ሽቅል ዲብ ፍንጌ አንፋር ኢንፈናቴ።   
6. ዲብ ሐያትነ ሚ ተቅዪር ክም አርኤነ እግል መታሊትነ ወፈተችነ ንትሰአል 
7. ለነአፈግሩ ስታት ዲብ መዓል አውዐሎት ወሐቴከ ዲብ ሳዐተ ወአካነ እግል ትግበእ ለአስትህል። 
   ሰበቡ ለገአ ሽቅል እምበል ስታት ተጠውር ሰበት ኢለአርኤ።

መቅደረት ሙጅተመዕ፡ እት 
በቃዐት ሻባብ ተ ለተአተንክብ። 
እት ሒለት ወበቃዐት ሻባብ ተ 
ለአተንከበት እንብል ዲብ ህሌነ 
ኩሉ ለጾር ዲብ መሸንገል ሸባብ 
ክምቱ ዋድሐት እግል ትግበእ 
ለበ ጋሪት ተ። ፋዜዕ ወብቆዕ ሻብ 
ለአለቡ ምጅተመዕ፡ እት ተጠውር 
እንዴ ኢበጼሕ ፍንጌ-ፍንጌ ክም 
ተርፍ፡ ተጃርብ ለልአክደ ሐቂቀት 
ተ። ሻብ ዲብ ለገአ መጃል፡ 
ምን ሜርሒት ሐያቱ ወለዐል፡ 
ናይ ምጅተመዕ ወወጠን ዝያድ 
መስኡልየት ራፌዕ ቱ።

ሽባን ኤረትርየ፡ ላኪን እለ 
አማን እለ እግል ለአክዶ ዲብ 
ትሩድ ወሳብት መብዳእ ሐዲስ 
ናይ መስኡልየት እብ በቃዐት 
ወመቅደረት እት ሻርኮ፡ ሸባብነ 
ዲብ እዲነ ሀለዮትነ ለአከደ፡ አሳስ 
ብናእ ወተዐሚር ለአከሬነ፡ ወእብ 
ናይነ ጅህድ ወአፍካር ዲብ ኦሮት 
እንዴ ኢነሐዜ ርሕነ ክም እንቀድር 
ለወዴነ ቱ። እሊ ህዬ፡ ዲብ ክል 
መጃል ዱሉያም ወዲብ መባጥርነ 
ሳብታም ክም ሕነ ዝያድ ምህሮትነ  
አስደዴነ ወሀደፍነ አብጸሔነ። ሀደፍ 
ምጅተመዕ ወሕኩመት ክምለ ክል 
ኢነት ልትሸራሕ ዐለ ወሀለ እሙር 
ወባይን ቱ፡ እብ ሐጪር እግል 
ንሽርሑ፡

1) ዲብ ረአስ አምን ወሰላም 
ወጠን ለሀለ አፍካር ሰኒ አተረዶት፡ 
ዝያድ እግል ለአተላሌ፡ እሊ 
በህለት ክሉ እብ እማነት ልትሸቄ 
ወልትከደም ለሀለ እብ ሸባባትነ 
ትሩድ ወሳብት መባጥር ለቡ ሀደፍ 
ክም ቱ ወእግል ለአተላሌ፡

2) በራምጅ ዐማር አደቀቦት 
ወደረጀት መናበረት ሸዐብ እብ 
ወቅት ወቅቱ አስነዮት ወአደቀቦት 
ዲቡ እግል ልትከደም

እሊ ሀደፍ እሊ እግል ዐወቶት 
ሸባብ ኤረትርየ፡ ተጠውራት እት 
ወቅቱ ዲብ እንታቤዕ፡ እግል ኩሉ 
ለመጽእ እኩይ ወሰኒ ዱሉያም 
እግል ንግበእ ሕርያን እንዴ ኢገቢእ 
ዋጅብናቱ። ለወቅትለ መትዳላይ፡ 
አሳስ ሀለዮትነ ወአተለላይና ቱ። 
እግለ እለ ረከብነ ሰላም እንዴ 
ኢንትፈገዕ ኩሉ መዳሊትነ እብ 
ደሚርነ፡ እብ ተማመት ገሮብነ፡ እብ 
ምህነትነ፡ እብ ፊራሮ ዐማር፡ ዲብ 
ደማን ነብረ ሻረኮት ወአድመኖት፡ 
እት መዳፈዐት ቅብላት ሸባብ 
ኤረትርየ ወሸዕበ ለገብእ ዋይዲባት፡ 
እሊ በህለት እግለ ቅብላትነ እንዴ 
ገአው ድድ ሰላምነ ወመስኩበትነ 
ለዕንዱቃም ወእግል ለሐምርጎ 
ለኣማም ዲብ ቅብላቶም ውሕደትነ 
አደቀብነ ወመቅረት አዳምነ ዲብ 
መጃል ዐስከርየት አተረድነ። ሸባብ 
ኤረትርየ፡ እግል እለ አማን እላቱ 

ለዐቤት ምህመት ወመስኡልየት 
እንዴ ሀባ፡ ፈዛዐት መትነዛሙ 
እንዴ ታብዐ እግል ልደቀብ ዲብ 
ክል መጃል ከገለዱ ለሐድስ 
ሀለ። ሀደፍ ሕኩመት ኤረትርየ፡ 
እብ ተዕሊም ወተክኖሎጂ ዲብለ 
ትወቀለት ደረጀት እግል ትብጸሕ 
ቱ። ተጠውር ወተክኖለጂ ህዬ እብ 
ሚ ክም መጽእ ኩሉ ለአምረ። 
እብ ተዕሊም ለትበነ መዋጥን ሌጠ 
ለአትሐዝዩ። ከእለ ገአት ምን 
ገብእ፡ ዶርነ ዲብ መጃል ተዕሊም 
ምን ነአተርድ ለትትበጸሕ አካን 
ክም እንበጼሕ ሸክ ለአለባተ። 
ሀደፍ መሕበር ወጠን ሸባብ 
ወደረሰ ኤረትርየ ህዬ ብቆዕ ሻብ 
እግል አፍረዮት ለልብል ቱ። እብ 
ሐጫር ገበይ፡ ብቆዕ ወፋዝዕ ሻብ 
ህዬ ምን ዕልም ቅያስ ከፍዩ ለጸግበ 
ሻብ ሌጣቱ። 

ሐቆ እሊቱ ለዲብ ብዕድ 
ምህናት እግል ልሕለፍ ለቀድር 
እንዴ ኢኮን፡ ምን መድረሰት 
አካዳምየት እንዴ ኢረዌ ወለ ሐቴ 
እግል ልብጸሕ ኢቀድር። ኦሮት 
ሻብ እንዴ ደርሰ ወተዐለማቱ 
ለተየልል ሓለት አርዛቅ ዐዱ 
ዲብ ሚ ሓለት ክም ሀለ ለደሌ 
ወለአምር። ከዐድነ ኤረትርየ ዲብ 
ክል ፈርደተ ለትፈናተ አጅናስ 
መዓድን በ። እንዴ ተዐለምነ 
ለሀለ እግልነ አርዛቅ ኖስነ ሐቆ 
ይሐንፈልናሁ፡ ውላድ ጋነ ምን 
ብዕድ ድወል እግል ልሼበውነ 
ቀድሮ። ሐቴ መሰል እግል 
ሀበኩም፡ ዓኢለት ሐቴ እግለ ጄራነ 
እብ ብዕደት ሰዳይት ወመዓወነት 
ቱ ለትትዓመል ምስለ ዲብ ኢኮን፡ 
ዲብ ግራየ ውሽቅተ ለህሌት 
ዝሕረተ ዲበ እንዴ ሓልፈተ 
ለመስጢር እግል ተአፍህመ 
ኢትፈቴ። ከሕናመ መስጢር 
ወርዝቅ እለ ቃልየት እብ ሸዕበ 
ወአርዛቀ ዐድነ፡ ርዝቀ ወአክያረ 
ኖስነ እግል ነሐንፍሉ ሒለትነ ዲብ 
ተዐሊም ወበቃዐቱ ለአተንከበት 
እግል ኒደየ ለአስትህል። 

እሊ ዐቢ ወትሩድ ሀደፍ ወጠን 
ወምጅተመዕ ከምቱ ህዬ ተአከደ 
እግልነ። ሕኩመትነ ምን እሊ ዲብ 
ለዐል ለእንቤሉ እስባታት እንዴ 
ትበገሰት ቱ ‘ለተዐሊም እግል ክሉ’ 
እንዴ ትቤ ዲብ ክሉ አርካን ወጠን 
አስክ ዲብ ረዪም ብሩር መጃል 
ተዐሊም እንዴ መደት ከድም 
ለህሌት። ከሕነ ክም አጅያል 
መስተቅበል ሀደፍነ አስክ አየ ክምቱ 
ምን ሰልፍነ ፈረጎት ለአትሐዜነ። 
ዲብ ተዕሊም ለሀለ እግልነ ረአይ 
ድቁብ ወዲብ አካን ለእንበጽሕ 
እቡ እግል ንግበእ ህሌት እግልነ።                                                                

  
ዔማት፡ ለትፈናተ ክቱብ መሕበርዔማት፡ ለትፈናተ ክቱብ መሕበር

ነጃት ዑስማን ነጃት ዑስማን 

ሀደፍነ አስክ አየ?      

ሱሕፊ ሙሰ መንደር ዲብ ሱሕፊ ሙሰ መንደር ዲብ 
ግርበትለ ሐልፈት ሰነት 2022 ግርበትለ ሐልፈት ሰነት 2022 
ምዴርየት ሰልዐ እንዴ በጽሐ ምስል ምዴርየት ሰልዐ እንዴ በጽሐ ምስል 
መስኡል መሕበር ወጠን ሸባብ መስኡል መሕበር ወጠን ሸባብ 
ወደረሰ ኤረትርየ ዲበ ምዴርየት፡ ወደረሰ ኤረትርየ ዲበ ምዴርየት፡ 
ሻብ ሁመድ መሐመድዐሊ ለወደየ ሻብ ሁመድ መሐመድዐሊ ለወደየ 
መቃበለት እግል ንርኤ፡ ከአሰልፍ መቃበለት እግል ንርኤ፡ ከአሰልፍ 
ዶር ወወቀይ ሸባባት ምዴርየት ዶር ወወቀይ ሸባባት ምዴርየት 
ሰልዐ ሚ መስል እተ ልብል ሰኣል ሰልዐ ሚ መስል እተ ልብል ሰኣል 
ዲብ በልስ ክእነ ልብል፦ዲብ በልስ ክእነ ልብል፦

ወቀይ መሕበር ሸባብ ምዴርየት 
ሰልዐ አሰልፍ ነዘሞት ቱ። መትነዛም 
ይህለ ምንገብእ ወሸባብ ሕድ ሐቆ 
ኢጸብጠው አካን ልብጸሖ ሰብት 
ኢቀድር፡ አሰልፍ መትነዛምቱ። ምን 
እሊ እንዴ ትበገሰው ህዬ አግደ 
ወቀይ ናይለ መሕበር እብ አሳስለ 
እብ ደረጀት ደውለት ለፈግር 
በርናምጅ ዝያደት ዲብ መዳርስ 
ለረክዝቱ። እግልሚ መዳርስ 
ለትከምከመ ሸባብ ሰበት ብእቱ። 
እብሊ ህዬ ቀይሒት ዕንቦበ ሕመረት 
ፊተውራሪ ወለመስሉ ዲብ ልትበሀል 
ልትነዘም።

ሐቆ እሊ አትፋዘዖት በህለት 
ታሪክ ወጠን ማሌ ልግበእ ወዮም 
ዶር ሸባብ በዲር ወአዜ ወግረ እለ 
ለብል ወብዕድ ለረከዘ ተውዕያት 
ወአትፋዘዖት ልትሀየብ። ሸባብ ምን 
ንእሹ እብ ምህሮ ስያሰት ወፈሀም 
ወጠን ይዐበ ወኢትረበ ምንገብእ 
ህዬ ዲብ ክድመት ወጠን ወዐቦት 
ወጠን ዶር እግል ለሀሌ እሉ ሰበት 
ኢቀድር፡ ለማሌ ሐልፈው ሸባብ 
ዲብለ መሪር ወቅት እግል ወጠኖም 
ሚ አግደው ወእብ ከአፎ ልጻገሞ 
ዐለው ክሉ እሊ ናይ ዮም ሸባብ 
እግል ልፍሀሙ ሰበት ለአስትህል 
ሸባብ ምዴርየት ሰልዐ እትሊ እንዴ 
ረከዘው ክምሰል ሸቁ ሻብ ሁመድ 
ወዴሕ።

እንዴ አትለ መስኡል ሸባብ 
ምዴርየት ሰልዐ ሻብ ሁመድ ሸባብ 
እምበለ ዲብ መትነዛም ወፈዛዐት 
ለቦምቱ ወቀይ ዲብ ተዕሊም ለለሀሌ 
እሎም ዶር እግል ልትወቀል 
ወሊዚድ ላብድ ሰበት ቱ፡ እትሊ 
መጃል እሊ አትፋዘዖት ገብእ 
እሎም። እግልሚ ተዕሊም ወፈሀም 
ካፊ ለአለቡ ሻብ ወጠን እግል ልብኔ 
ወልምረሕ ሰበት ኢቀድር። እብሊ 
ለተሽኪል ናይለ ሸባብ ዲብ ክልኤ 
ፋዬሕ ወጨቢብ መትነዛም እንዴ 
ትበሀለ ለሸባብ ሰሮም ዲብ መዳርስ 
ሰሮም ዲብ ጄሽ ወዲብ መአሳሳት 

“ሸባብ ታክያት ወጠንቱ” መስኡል ሸባብ ምዴርየት ሰልዐ

ሕኩመት ወሰሮምመ በረ ምን 
መዳርስ ወምን አሽቃል ሕኩመት 
ምንመ ህለው፡ እግል እሎም ክሎም 
አግቡይ ነዘሞት እንዴ ገብአ፡ እብ 
መደርሲን፡ እብ መወዘፊን ወእብ 
መስኡሊን እዳራት ደዋዬሕ ዲብ 
ረበዮቶም ወነዘሞቶም ዶር ዐቢ 
ገብእ። ወእብሊ ክል ሸባብ ዲበ 
እለ ሀለ አካን እንዴ ጊስካሁ ህቱ 
ለቀንጽ እቡ መሃም ተአፍህሙ 
ወዲብለ መሕበር ክምሰል ልትነዘም 
ትወድዩ።

መሕበር ሸባብ ስልዐ እበ 
ትትቀደሩ ክምሰል ክሉ ምዴርያት 
ለሸባብ እግል ምስተቀበሎም እግል 
ለአስተፊዶ ምኑ ለቀድሮ ምህናት 
ሑድ ማል እንዴ ደፍዐው፡ ክምሰል 
ከረ ምህሮ ኮምዩተር፡ ድራውሊኮ፡ 
ተኪል ድሽ ወበርመጀት አወላይ 
ራድኢት ወለመስሉ ደርሶ። ብዕድ 
ዲብ ሰዳይት ኖስኖሶምመ ዐቢ ዶር 
ህለ እሎም። ለተሐገዘው ለዓውኖ፡ 
ዓይላት ሹሀደ ሰዱ፡ ዲብ ወራታት 
ዐማር እበትወቀለት ሻርኮ፡ እሊቱ 
ህዬ ሻብ ናጅሕ ወእግል ምስተቅበል 
ዐዱ ለከድም ምዋጥን ለልትበኔ። 
ከሻብ አሳስ ናይ ክሉ ክምሰልቱ ሻብ 
ሁመድ ሸሬሕ።

ሻብ ህሙድ ዲብ ሸባብ ወራታት 
ፈን ናይለ ምዴርየት ዲብ ልትሃጌ፡ 
ሸባብ ምዴርየት ሰልዐ  ዲብ ወራታት 
ፈንመ ለትትቀደሩ ወዴ። ፈን ዎሮ 

ምን አሳስ ዐቦት ወአትፋዘዖት ሰበት፡ 
ዲቡ ህዬ እብ ሙሲቀት ሕላይ 
ወአናሺድ፡ አምር ክቱብ ወአሽዓር 
ምህምቱ። ዲብ እሊ ህዬ ለትቀድሩ 
ትወዴ። ሰሩ ህዬ እሊ መሕበር ምኑ 
ለነቅስ አሽየ ብዙሕቱ። እግል መሰል 
ዕደት ሙሲቀት አለቡ። ፈን ህዬ 
ክሉመ ምን ኢገብእ፡ ሰሩ ምስል 
ሙሲቀት ለልጻበጥ ቱ። እትሊ ህዬ 
ዶር እዳረት ምዴርየት ክምሰልሁመ 
ፈሬዕ መሕበር አቅሊም እግል 
ዐቦት እሊ መሕበር ዶሮም ቀድሞ። 
ከእሊ እግል ልትወጀድ እብ ጀሀት 
መሕበር ጸገም ወጅህድ ገብእ፡ 
ለልጻገም ህዬ ዲብ ደንጎበ ሰበት 
ልትዐወት ለሄራር ወለ ንዳል ናይ 
ሸባብ እግል ልተላሌ ቱ። 

ዲብ ደንጎበ ሸባብ ፋዝዕ ወዕሉም 
ታክያት ዐቦት ናይ ክል መጅተመዕ 
ሰበት ቱ፡ ሸባብ ሰልዐ እበ ትትቀደሩ 
ዲብ አፍዘዖት ወነዘሞት ሸባብ 
ልጻገም ህለ። ሰበት እሊ ሸባብ 
ታክያት ወጠን ሰበት ገብአ እለ 
መስኡልየት ዐባይ እንዴ ኣመረ 
ዲብ ብነ ወዐማር ወጠን ዶሩ እግል 
ለአግዴ ወምስተቅበል ዐዱ ዲብ ዐቦት 
ወመትቀዳም እግል ልዋሌ ገብአ 
ምንገብእ ሸባብ እግል ልትዐለም 
ወልድረስ ወለፈናተ ምህናት እግል 
ልክሰብ ብእቱ።” ልብል መስኡል 
መሕበር ሸባብ ምዴርየት ሰልዐ ሻብ 
ሁመድ መሐመድዐሊ።



ዎሮት ምን ቅያስ ወለዐል ሓርቅ ለዐለ አብ እትለ መክተብለ ምዲርለ 
መድረሰት ጠበሽ ቤለ። “አነ እግል ኣምረ ሐዜ ለህሌኮ” ጪጭ እት ልብል፡ 
እሊ ወልዬ ፈዳብ ዲብለ ናይ ሂጋ እንግሊዝ እምትሓኑ እብ ሚ ሰበብ ቱ 
ባሕ ለሀብኩሙ” ቤለዩ።

“
አዜ፡ እንዴ ኢትፈግር፡ ለናይ እንግሊዝ ኡስታዘት ዲብ እለ እግል 

ትርከባ ቱ፡ ወእምበል ሸክ ህተ ለጋሪት እግል ትፈስረ እግልካቱ” ቤለዩ።
ሐቆ ሑዳት ደጋይግ፡ ኡስታዘትለ እንግሊዝ መጸት። 
ለአብ፣ “እሊ ወልዬ ፈዳብ እብ ሚ ምስምሳቱ ዲብለ ናይ ደንጎበ ናይ 

ሂጋ እንግሊዝ እምትሓኑ በሕ ለትሀየበ” እት ልብል ሰኣሉ ቀደመ።

ለኡስታዘት ህዬ፣ “አነ ብዕድ ሒራን ይዐለ እግልዬ” ህቱ እግለ ወረገትለ 
እምትሓን ፋድየት ወክሉ ረእሱ ሐበትመ እንዴ ኢከትብ እተ ጸዕደ 
ወነዚፈት ዲብ እንተ ሰለመየ” ቴለቱ።

“እለ ላተ ምስምሰ ኢኮን” ቤለ ለአብ ጪጭ እት ወዴ። “ምን ለሐምቅመ 
ናይለ ወረቀቱ ለነዚፈት እት እንተ ሰለሜኪተ ‘A’ እግል ትሄቡ ወጅበኪ 
ዐለ!” ቤለዩ።  
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተበሰም

በሀል እሙራም
ጂሚ ሀንድሬክስ (ወድ አምሪከ ላቱ ሙሲቃር ወሔልያይ ቱ) ከእሊ ጂሚ ሀንድሬክስ (ወድ አምሪከ ላቱ ሙሲቃር ወሔልያይ ቱ) ከእሊ 

ተሌ ገሌ ምን መባልሱ ቱ።ተሌ ገሌ ምን መባልሱ ቱ።
o እግል ዓለም እግል ትበድል ገብአከ ምን ገብእ፡ እት ሰልፍ እንተ 

ለረአይከ ሚ ክም ቱ እግል ተአክዱ ወጅበከ።
o ናይ ብሉዝ ሙዚቀት ሰኒ ቀላል ተ፡ ምናተ እግል ትሽዐር እበ ህዬ 

ክብድት ተ።
o አነ ሐረ ሐቆ ዐልኮ፡ እሊ አነ ምን ሀርከቶት እበጥር ሰበት የዐልኮ 

ቱ።
o ሙሲቀት ኢተሐሴ፡ ከዲብ እለ እዲነ እግል ነአምጹኡ ለእንቀድር 

መትበዳል ሀለ ምን ገብእ፡ ሐቴ ገበይ ሌጠ ህሌት፡ ህተ ህዬ ሙዚቀት ተ።
o እግል እርገመካቱ፡ ወውላድከ ክሎም እብ ብራቃቶም እት እንቶም 

እግል ልትዋለዶ ቱ።
o ሙዚቀት ዲንዬ ተ።
o ዶል ለእግል ሰመ እስዕማተ ኢተኣክደኒ።
o ሒለት ፈተ፡ እት ረአስ ፈተ ሒለት ዶል ትትዐወት ቱ፡ ከለዶል 

ለሃቱ ለእዲነ ሰላም ሚ ክምተ ለተአምር።
o ለእወድየ ህሌት ምን ገብእ፡ አነ እት ውዳይ ናይለ እበ እሽዕር 

እግል አተላሌ ቱ።
o አምር ልትሃጌ፡ ልባብ ህዬ እዝን እንዴ ከረ ለአተንሴ። 

ዐውል ተበሰም (ስሕቅ) - ዐውል ናይ ስሕቅ ተበን አለቡ፡ ወአስክ 
እለ ህቱ ለረክሰ፡ ለቀልለ፡ ወምን ክሉ ወለዐል ለሔሰ ለአስትህል እንዴ 
ትቤ ለትመጥዩ፡ ወእብ ናይ አማን ክም ህያብ አውመ ምንሕት እግል 
ለገብአ እት ገበይከ ለሰድፈከ ነፈር እግል ትትጸጌ እቡ ለትቀድር ቱ።

ስሕቅ አምዕል ናይለ ነፈር፡ አምዕል ናይለ ገብአ ልግበእ ነፈር፡ 
ወለ እግል ምዕል ናይለ ገብአ ልግበእ ጋሻይመ ላቱ ነፈር እግል 
ትክለቅ ትቀድር። ስሕቅ ምን እሊ ወኬንመ ዐደዮ በ፡ ከየለ ዮም 
ደለ ሳደፌከ ወድ ኣደሚ እብ ዐደዮ ናይለ እለ ትወዴ ስሕቅ ክም 
ልትጸበጥ ውደዩ።

ስሕቅ ጠቢዐት ለሀበተናቱ አትናያት ለእንውሕጥ እቡ ምራቅ ቱ። 
ስሕቅ ተዕበት ተአትረሴዕ ወእብ ዕርፍ ወራሐት ተአሽዕር፡ ወእግል 
ሓዝናም ወእሱፋመ ጸሓይ እብ ፍግረታተ፡ ወእግለ ትፈለለው 
ወሰእየት ለበትከውመ ዔማት ሰእየት ተ።

ስሕቅ ሰኒ ቃልየት ሰበት ት እብ ማልመ እግል ትትዛበዩ፡ እግል 
ትትሰለፉ፡ አውመ እብ ርምቅ እግል ትርከቡ፡ አውመ እብ ሒለት 
ወእምበል ሸንሀት እግል ትትነዘዕ ወትትነሰእ ለልትቀደርመ ኢኮን። 
ስሕቅ እግል ትመጤ ገብአከ ምን ገብእ ሸንሀት እግል ተሀሌ እግልከ 
ለአትሐዜ፡ እሊ ህዬ ላዝም ዎሮት ነፈር ሰኔት እግል ሊዴ እግልከ 
ኢለአትሐዜ፡ ስሕቅ እብለሀ ወእብ ሸንሀት በዕላቱ ለልትሀየብ።

ከእለ ሐቆ ትገብእ፡ ዎሮት ነፈር እብ ስሕቅ እግል ለአተብርቅ 
እግልከ ተዐብ አውመ ሐሩቀት ለልትሰምዑ ዶል ሰድፈከ፡ እብለ 
ገብአት ትግበእ እንተ ምኑ እንዴ ሒስከ እበ እንተ ለተአምረ ገበይ 
እንዴ ወዴከ ስሕቅ መጥዩ። ስሕቅ ህዬ ምነ እግል ለሀበ ለኢቀድር 
ነፈር ወለዐል ለልትሐገዝ እታመ ክም የሀለ እግል ተኣምር ለአስትህል።

ከስሕቅ ለቀሌት ጸጋይ እግል ክሉ ለመጥየ ምንሕት አውመ ህያብ 
ሰበት ተ። የለ ውሕር ኢትግበእ። ለገጽከ ፍስስ እንዴ አበልካሁ እግለ 
ሰድፌከ ክሉ ተበሰም ሌጠ መጥዩ።

ሰልፋይት ከጥወት፡ ለእለ 
ትከበትከ ድራሰት ሰኒ እንዴ 
ወዴከ አቅምተ። ምንለ ገብአት 
ምዕልከ እብ ክሱስለ ለአትዕሱከ 
ጋራት ወምኖም ለከሰብካሁ 
ደርስ እቡ ገሌ እግል ትክተብ 
ወቅት ንሰእ። እብ ክሱስ 
ነፍስከ ሚ ዳርስ ህሌከ? እብ 
ክሱስ ብዕዳም ህዬ ሚ ደረስከ 
ወተዐለምከ? ሚ አግቡይ አውመ 
አብሳራት ረኤከ ወሰምዐከ? እብ 
ክሱስለ እሉም ትነስእ ረዱድ 
ፍዕል ወለእሉ ተሀይብ በሊስ ሚ 
እትቁቡል ህሌከ። ክሎም ዲብ 
እለ እዲነ ለሳድፎ ተየልል እበ 
ልትረከብ ምኖም ደርስ ወፈሀም 
ሰኒ ታጅራም ቶም። ከዶል 
ለቀዳሚትከ ተአቀምት ተ፡ ሕኔት 
ያሬት እለ ጋብአት ምን ገብእ፡ 
ያሬት ሎሀ ሓልፈት ምን ተዐሌ፡ 
ያሬት እለ ምን ትገብእ እት 
ትብል ትትዋለብ፡ እግል ትድረስ 
ወትትነፈዕ ምኖም ለትቀድር እበ 
ጀሀት ምነ ምን ተአቀምቶም 
ለሔሰ ቱ። 

ወቅት ገጹ ሐር እግል ትብለሱ 
ለልትቀደርመ ኢኮን፡ ምናተ 
“ምን ሐዲስ እግል ትድገሙ” 
እት አማን ቀርብ። አማን እብ 
አማነ ዶል ነሐዜ ህዬ፡ ምን 
ሐዲስ እግል ትድገሙ፡ አክል 
ሕድ አክል ተየልል ለቀዳም 
ለመስል አዜ እሊ ለእሉ ዕሉም 
ህሌከ ደርስ እሉ ለትትለቤ እቱ 
ሰኒ ውጡይ ላቱ ተየልል እግል 
ትርከብ ኢኮን። እግል ሰልፍ 
ዶሉ ሐስለ፡ ለገብአ አትሓየሶት 
ኢረከብከ ምኑ፡ እተ ካልኣይ ዶል 
ህዬ ቅሩብ ገሌ ሐዲስ ጋራት 
እግል ተኣምር ቱ፡ እብለ ምስምሰ 
እለ ገሌ እግል ትትጻገም ቱ።

ካልኣይት ከጥወት፡ ዐመል 
እብ በያን ትጻገም። ትዕስ እት 
ቀዳሚት ክም እንለጥእ ትወዴነ፡ 
ከእለ ሐቆ ትገብእ፡ አዜ ዲብ 
እንቱ ነፍስከ እግል ትስዴ ወገጽከ 
ቀደም እግል ተአሳድር እግል 
ቲደየ ለትቀድር ሚ ክም ህሌት 
እግልከ እግል ነፍስከ ትሰአል። 
ከእንተ ለትትሐገዝ እተ ሰዳይት 
ህሌት ገብእ፡ ሾረት ወገሌ እግል 
ቲደየ ልብእትከ ህድግ ህዬ 
ሚ ገብእ ህሌት፡ ገሌ ሕዱድ 
እንዴ ረሰምከ እሉ እት ትተሌ 
ወመስኡልየቱ እግል ርሕከ 
ለተአረፍዐ ህዬ ሀለ መኢፋሉ? 
ትዕስ ወዶ ሐር ቃብል ላቱ በሊስ 
ቱ፡ 

አክል ሕድ ለተፍርጎም 
ወገልድ ለትአተ እሎም ናይ 
መጻግም ከጥዋት ቤድረት ቶም። 
ክም ወዶ ሐር ቃብል ላቱ በሊስ 
እት ቀዳሚትከ ክም ትለጥእ 
ወዴከ፡ ቤድራይ ላቱ በሊስ 
ህዬ ገጽ ቀደም ክም ተአሴርር 
ወዴከ። ከእንተ ገጽከ ቀደም 
እግል ተአሳድር ቱ ለተሐዜ፡ 

ህታተ መኢፋለ?

ሳልሳይት ከጥወት፡ እግል 
ነፍስከ ሳምሐ! እሊ ዝያድ ክሉ 
አሀምየት ለቡ ጋር ቱ፡ “ወክል 
ዶል መታክል ለብእቱ” ክፋል 
ናይለ ጸገም ቱ። ሕነ ክልናቱ 
ለጌገ ለእንብሉ ነአጀሬ። 
እንተ ወድ ኣደሚ ክም እንተ 
ኢትትረሰዕ፡ ከሰእየት ዋዲ እቶም 
ለዐልከ “ወአዜ አዜታይ” እግል 
ተአውቅዮም ትታኬ ለዐልከ 
መጻግም ወመስኡልየቶም እት 
መሸንገል ነፍስከ ዋዴሆም ለዐልከ 
ጋራት አዜ ዲብ እንቱ በጠር 
ምኖም። እንተ ሒለትከ ላተ ክለ 
እውቁየ ህሌከ፡ ሒለትከ ላተ ክለ 
ዋድሀ ህሌክ፡ እንተ እበ እተ 
ወቅት ለሀይ ለዐለ እግልከ አምር 
ልግበእ መሒለት፡ ምነ እግል 
ተአውቅየ ለትቀድር ሐቴመ 
የአንቀስከ። እብ አማን ዶል 
ትትሃጌ ዲብ እለ ሸክ ለተአወዴ 
ሐቴመ አለብከ። ከእግል ነፍስከ፣ 
“ነፍስዬ አነ እብ ክሱስለ እብ 

ጠዓሞ
ለገብአ ልግበእ ዕልብ ዲብ ሐምስ ዶል እንዘብጡለገብአ ልግበእ ዕልብ ዲብ ሐምስ ዶል እንዘብጡ

- እግል ዕልብ ሓምስ ዲብ ዕልብ ጀውዚ ዶል እንዘብጡ፡ ሐቴ ቀሌለት 
ገበይ እንዴ ተሌነ ለበሊስ እግል ንርከብ እንቀድር።

እግል መሰል፡ 5 X 4 =
• ሰልፋይት ከጥወት፡ እግለ ዲብ ሐምስ ልትዘበጥ ለሀለ ዕልብ እንዴ 

ነሰእካሁ እት ክልኤ ክፈሉ፡ እሊ እግል 4 ፡ 2 ወድየ።
• ካልኣይት ከጥወት፡  እሊ እሉ ራክብ ህሌከ ዕልብ በሕ እንዴ ወሰከ 

እቱ ለእሉ ተሐዜ ህሌከ በሊስ ርከብ። ለነቲጀት 20 ተ፡ እሊ በህለት 5 
X 4 = 20

- ዕልብ ሓምስ እት ዕልብ ፈርዲ ዶል እንዘብጡ ህዬ፡ ለእለ ንተሌ 
ገበይ ቅሩብ ፍንቲት ተ። 

እግል መሰል 5 X 3 =
• ሰልፋይት ከጥወት፡ ምነ ዲብ 5 ትዘብጡ ለህሌከ ዕልብ ሐቴ አንቅስ፡ 

እለ ዶል ትወዴ ለዕልብ እተ ዶሉ 2 እግል ልግበእ ቱ።
• ካልኣይት ከጥወት፡ አዜ እግል እሊ ዕልብ ክልኤ ሰሩ አንቅስ ምኑ፡ 

ዕልብ 1 እግል ልግበእ ቱ። ለናይ ደንጎበ ካነት 5 ውደየ። ለእሉ ራክብ 
ህሌከ ዕልብ እምበል ሸክ 15 ቱ፡ ከህታተ ማሚ ለአማን? 5 X 3 = 15 
እምበል መኢገብእ።

ልባብልባብ ለጋብሀከ ተየልል እብ ከፎ ደቅቡለጋብሀከ ተየልል እብ ከፎ ደቅቡ
ዐደም ፈሀም አስክ እለ ለትከሬኮ 
እቱ አክላጥ ምን ክሉ ቀልብዬ 
ሱምሕኪ ህሌኮ። ምናተ አማን 
ሐቆ ሐዜነ አነ ዐደድ ክለ 
ሒለትዬ ቱ ለትጻገምኮ ወእለ 
ጠመዕኮመ ይዐለት” በለ። እለ 
ሂጋ እለ እግል ከም ዶል ድገመ። 
አተንፍስ፡ እብ ክለ ሒለት ሰኒ 
ቁሩይ ላቱ ትንፋስ አስተንፍስ። 

እንተ እብ ሰበብ ትዕስ 
እግል ትጥረዕ ወእግል ትምጸጽ 
አለብከ። ሕሜት ነፍስከ እግል 
ትብጠር ምነ ብእትከ፡ በህለት 
ሕሜት ነፍከ አዜ ሐቴመ 
ኢትነፈዐከ። እት በያን እብ 
ዐመል ከፎ ክም ትትበገስ ድረስ፡ 
ሳሜሕ ወመትዋላብ ገጽ ሐር 
ብጠር ምኑ። ለድዋራትከ ተማም 
አቅምቱ ወትፋጠኑ። እግለ 
ብዝሓት ሰንየት ለአዜ እትለ 
ቀደሜከ ሀለየ አቅምት...ወሐቆ 
እለ ልህሌትመ ለሔሰት ክም 
ተ ኢትቅዌ፡ ኢትትዋለብ ወሐር 
ኢተሐረግርግ ወኢትብጠር፡ 
ገጽከ ቀደም ሌጠ አሳድር።



መሐመድ ዳፍለ

10ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 01 አርቡዕ 04 ጃንዋሪ 2023

ድግም ሐርማዝ ወህመም ወወልዱ

ዓዳትነ ነኣምርዓዳትነ ነኣምር
ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋ ትግራይት እተ ወደዉ በሐስ 

ወድራሳት፡ ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ከዮም ክብት ትግራይት እግል አጅያል ለሐዲስ ጋብእ 

ለህለ አክትበት፡ እግለ መጽእ አጅያል መትሃግየት ትግራይት ዝሕረት ዐባይ ቱ። ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን 

ህዬ ዲብ ተእሪክ፡ ዓዳትነ ወሕላይነ ለአግደዉ ዶር እብ ቀሊል ለልትረኤ ኢኮን። ከሰፍሐት ፈን ወዓዳት እሊ እት 

አክትበት በዲር ለህለ ርዝቅ ህግያነ ክሉ አዳም ጀላብ እግል ልርከቡ፡ ለኣምሩ ወልትነፈዕ እቡ፡ እትሊ ዓሙድ 

እሊ ምነ ብዞሕ ጽበጥለ አክትበት ዲብ ነሐሬ እንቀድም እኩም ህሌነ። ከእግል ዮም’መ ምን እሊ አክትበት እሊ 

ለአዳሌናሁ ጽበጥ ጀበእ እምለኩም፡ ከቅራአት በኪተት፦

ዲብ ሐቴ ዐድ፡ ፋይድ 
ለልትበሀል እናስ ሰኒ ጽጉብ ነብር 
ዐለ። አባግዑ ዐደድ ይዐለ እግለ። 
ለምድር ገልበበቱ ምን ገብእ፡ ንዋይ 
ብዕድ ኢልትወዐል እቱ። ፋይድ 
ላኪን ሰኒ ውሕር ነብረ። ኢለአዘቤ 
ምነ ወኢልሐርድ። ዲመ ዳይም እት 
ለዐብደ ነብር ዐለ። ሐቴ ሰማዲት 
ለብስ ወሕጃፍ ልትጋሬ ነብረ።

እብ በኑ እግል ለአውዕለ 
ሰበት ኢቀድር ተላይ ዋዲ ዲበ 
ዐለ። ለትላይ መረ ሕጉዝ ሰበት 
ዐለ እግል መንበረት ሌጠ ታለዩ። 
ለአውዕለ ለሐልበ ወክለ ለትአትሐዜ 
መራዐየት ወዴ እግለ ነብረ። ፋይድ 

ነፈዕ ወድ ዕትማን

ህመም እግል ወልዱ እት ሐቴ አካን ሓድጉ ዐለ። ወእግል ለወድ 
ህመም ሐርማዝ መጽአዩ ከእብ እግሩ ኬደዩ ወእንዴ ደዐከዩ ቀትለዩ። 
እሊ ክምሰል ገብአ ዲብ ህመም መውዒ እንዴ ነድአው ወልከ  ሞተ እት 
ልብሎ አሰአለዉ። ህመም ህዬ ሰኒ ግሂ ወሓርቅ ዲብ እንቱ ወልዬ መን 
ቀትለዩ? እንዶ ቤለ እግለ መውዒታይ ትሰአለ። ለመውዕታይ ህዬ ወልከ 
ሐርማዝ ቀትለዩ ቤሎ። ህመም እሊ በሊስ እሊ ክምሰል ሰምዐ፡ ወልዬ 
ገድም ሐርማዝ ቃትሉ ይህለ ወልዬ ቃትል ለህለ ሰኒ ኣምሩ ህሌኮ ወልዬ 
አጣል ቀትለዩ ቤለ። ለመስእላይ እለ ህግየ ህመም ክምሰል ሰምዐ ፍቴ 
ወእቤ ወልከ ሐርማዝ ቀትለዩ ለአማን ህዬ ትሕፈን  እትከ ወትብረድ 
ህታተ ቤሎ።

ህመም አዜመ 
ምነ ብህለ ለዐለ 
ዘዐት እንዴ 
ኢልትናዘል ወልዬ 
ላተ አጣል ቀትለዩ። 
ሐርማዝ ክእነ አከይ 
መዋዲት ኢወዴ፡ 
በዐል አከይድስ 
ወበዐል እኪት 

አጣልቱ ወአናመ መርባት ወልዬ እንዴ ይአቀስን ክምሰል ይእትገሴ ሸክ 
ኢቲደው ቤለ። እሊ ህዬ ህመም ወልዱ ሓርማዝ ቃትለ ክምሰል ህለ ሸክ 
ምንመ ይዐለ እሉ፡ ሐርማዝ ለቀትል እበ ሒለት ሰበት አለቡቱ ለአማን 
እት ለአምረ ለትበረየ። ወእብለ ለሒለቱ ሐግለ ሐርማዝ ምኑ እንዴ አዝመ 
መርባቱ ዲብ አጣል እግል ልትፈዴ ትበገሰ።

ከአዜመ ከምን እለ ድግም እለ ለእንፍህመ አዳምመ ምንገብእ ዎሮት 
ምኑ ለልደቀብ  ክም ዐገበዩ ወህቱ ሒለቱ ክምሰል ሐግለ እትለ ምኑ 
ለለሐውን አው ለለሐምቅ ቀንጽ።

ኢኖ ሊትማን

ድግም አቡነወስ
አቡነወስ ብዙሕ ላብብ ዐለ። 

ወሹም ምድሩ እብ ለባበቱ 
ክምሰል ሰምዐ ለኣይክ ለአከ 
እቱ። ለልእከት ህዬ ክእነ ትብል 
ዐለት፡ “ሹም ቤሌከ ቦሉ፡ እብ 
ሸፋግ ምጽአኒ ደአም  እብ እዋን 
ጸሓይ ኢትምጸአኒ ወእብ ጽላል 
ኢትምጸአኒ። ክምሰልሁመ እብ 
እገርከ ዲብ ትገናድል ኢትምጸአኒ 
ወዲብ ረአስ መጽዕን ምለዐል እት 
ሸንን ኢትምጸአኒ፡ ወእለን ክለን 
እበን ምን ትመጸአኒ እት ነፍስከ 
ፍረህ ቤሎ።

ለለኣይክ ህዬ እግል አቡነወስ 
ክምሰልሀ አሰአለዉ። አቡነወስ ሰኒ 
ትፈከረ ወሐስበ ወሐር፡ ምለዐል 
እብ ግሳዬ እት ቀሐት መጽዕን 
ሐቆ ኢሸነንኮ ወእብ እግርዬ ሐቆ 
ኢመጽአኮ ገድም ብዕድ በሰር 
እግል እባስር ብዬ ቤለ ወእንዴ 
ለሐስብ ዐለ፡ ሸግዖት አምጸአ 
ወዲብ ቀበት እንዴ ትወሸቀ 
ዲበ ስጋድለ ገመል እሶረ እብዬ 
ቤሎም። ወክም አስረወ እሉ እት 
ጽጋድ ለገመል ዲብ ለሀንጦጥል 
እት ለሹም መጽአ ወለሹም እብ 
ብስሩ ተዐጀበ ልትበሀል።

ምን ሕላይ ሰብ በዲር
አይዋ እት ህግያ ትግራይት ሕላይ ክማ ሐዜከ ትፈስሩ። ድመልከ 

ትሸርሕ። ፈርሐትከ ትፈስር እቡ። ሰኣልማ ምን ልትወጀህ እትከ ለእሉ 
ትሰአለውከ ሰኣል ትበልስ እቡ። መሰለን ግዱፍ ለልትበሀል ሔልያይ ምን 
ሐባብ ዐድ ህብቴስ እሲቱ ምን ሐድጋ።  ሕመድ ለልትበሀል መስኒሁ ህዬ 
ለሕድጎ ሰበት ኢረደዩ እሉ እት እሲቱ እግል ለአቅብል ደከለዩ፣ ግዱፍ ህዬ  
እግለ ደኪለት መስኒሁ ሕመድ እብ ክእና በልሰ እታ።-

እንዴ ድዌ ወሕመድ - ለደኪለቼ ምን ተሐዜ
ሐርማዝ እንዴ ዳበራ - እብ ሓልቦትት ምን አቴ

እርወት እንዴ ትገበለት - እት አሓ ነጹፍ ምን ትትገርጄ
ሐየት በዐል አሓ ምንገብእ - ከመሐልከ ወዕቆት ምን ወዴ

ህመም ዐጣል ምን ለውዕል - ወለትጸረረት ምን ጠቤ
ሀሮዳ ለዐል እንዶ ደርገጋ - ከእት ስጋደት ምን ትኬ
ወሒዝ እንዶ አቅበለ - ከእት ረወሪት ምን አቴ

ወዐስተር ጋድም ምን ትገብእ - ከአድሁይ እለ ምን አቴ
ዎ ጋድም ዐስተር ምን ገብእ - ከዐሬዴና ምን ተኬ

ወበይሖት እትዬ ምንገብእ - ከመድህን እታ ምን አቴ
ወድ ሐሺል እንዶ ትሽየመ  - ከእብ ዋንጫታት ምን ሰቴ

አንጻይ አመት ምንገብእ - ከከልዔተታ ምን ተኬ
ከራይ አዱግ ምን ተውዕል - ከሸእ ትብል ወትከርሴ

ወገርዋ ብዕራይ ምንገብእ - በዐልቱ ቀሐተ ምን ትወዴ
እለ ኢገብአት ምንገብእ - ሑካዲ ለቤታ የአቴ።

መረ ውሕር ሰበት ዐለ እት ሰር 
ሰነት ሐቴ ድርፍነት ለሀይቡ ምነ 
ዐለ። ለድቡር ተላይ “ሐሊብ ዲብ 
እሰቴ ምንዲ እነብር-መ ሚ ትከሬ 
ምንዬ”እንዴ ቤል ምስለ በዐለ አባግዕ 
ነብር ዐለ።

አምዕል ሐቴ ለበዐለ አባግዕ ዲብ 
ዐድ ውዕል እንዴ ዐለ አልዐስር 
እግል ልትቃበለ ትበገሰ። ለአባግዕ 
እንጀሕ እንዴ ትመስል ለጋድም 
ግልብብት ክምሰል ረአየ ሰኒ ትበሰጠ 
እግለ። “ያረይ እለ ሐማሊ ምነ ገርም 
ወለሐይስ ረቢ እርኡዬ ኢኮን!ያረቢ 
አብዝሐ እግልዬ” እት ልብል እብ 
በኑ ተቀም ቤለ። ለአባግዕ ክምሰል 

ሸአገቱ ህዬ ፋርሕ ዲብ እንቱ 
“ውክ፡ ውክ፡ ንዒ ሐማሊ” እት 
ልብል ካበረየ።

ለተላይ ክምሰል መጽአዩ 
“ስምዐኒ አብረደ ግርመት ናይ እለ 
አባግዕ ኢትዐጅበከ ማሚ? ልትፈሌ 
ዮመቴ ሕላይ አምር ወገብአኮ! ሰኒ 
ወሐሌክወ ሐማሊ” ቤለዩ። አብረደ 
“ ስምዐኒ አቡዬ ፋይድ፡ ሕላይ 
ምንገብእ አነ ሐልየ ላኪን  እንተ ሚ 
ተሀይበኒ?”ትሰእለዩ። ፋይድ እንዴ 
ልትሰሐቅ “እንተ ጠይ አቡከ እግል 
ሐማሊ ለገብእ ሕላይ ኢትሐሌ። 
ምን ተሐሌ ላተ ዐቢ ወሀብኮከ” እት 
ልብል በልሰ ዲቡ። አብረደ “እንተ 
ገለድ በአከ እግልዬ ምን ገብእ 
እግልከ ለረይሕ ሕላይ አዜ ሐልያ 
ቱ” በልሰ ዲቡ ዳርግ እት እንቱ።

ፋይድ “አነ ሐዝዩ ለህሌኮ ሕላይ 
ግምሽ ኢኮን። እለ አባግዕ እበ ቅዙር 
ዕማረ ግርመተ ወአጅናሰ እብ ምእት 
ምእት እንዴ ካፈልካሀ ሐሌካሀ ምን 
ገብእ ለዲብ ስስ ወርሕ ትነስአ 
ሽቤትን አዜ ሀይብካተ። ለሕላይከ 
ሐቆ ሐወነ እትሊ አዜ ለመጽእ ስስ 
ወርሕ ብግዕት ይሀይበከ” እት ልብል 
አትፋረሀዩ። አብረደ እንዴ ኢፈርህ 
“እለ እንተ ትብለ ለህሌከ ትግበእ። 

ምሴ ክምሰል ትደረርነ እግል ሕለየ 
እግልካቱ” እት ልብል ትዋፈቀ።

አባግዖም እንዴ ሐልበው ክምሰል 
ትደረረው ወአስተርሐው፡ አብረደ 
ክእነ እት ልብል እብ ሕላይ ቴት 
አበለ።

ሐማላይት አሹሊ 
ሐማላይት አፍ ዕማም ዐስር 

ዕማር ተዐምር 
ዕማረ ዎሮ ዶል አዝህርቱ 
ወዕማረ ዎሮት ኣልዐስር 
ዶል ለእግለ ትትፈረር 
ትገልበቡ ለምድር

ሐሊበ ዎሮት ሕቃንቱ ዲብ 
ሐየፊ ልትኬለል

ወሐሊበ ዎሮት መጢቅ ቱ 
ዲብ ዐማይር ልትዐገል
ምእት አመድፈ ሽካል እት 

ሸላሽል
ምእት ገረጂሀ አሰር ዐሙር 

ሕላይ እብ አምኣትሕላይ እብ አምኣት

ደውር
ምእት እማት ዐውያት 
ረአስለ ዕቆት በጥር
ምእት መካናተ እብ 
አስዑዱ ገንድል

ምእት ፈራራተ ምንቱ 
እግሉ ለሀርር

ምእት በዳያተ ጤብየት 
እበን ትነብር

ምእት ለዐይዋተ ጋራት ሚ 
ኢልአፈግር

አናዲ እለ እቤለ ወወስክ 
እንተ ምን ተአምር

እት ልብል ክምሰል ሐለየ 
ለበዐለ ሰኒ እንዴ ትበሰጠ ክምሰለ 
ቆሉ እግል አብረደ ሽቤን ወጂበት 
ሀበዩ። ምነ አምዕል ለሀ ወሐር ሕኔት 
ክም ተላይ ክምሰል ወልዱ እግል 
ልግንሑ አንበተ።
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ኣድም አብሐሪሽ

ጅግራታት ርያደት መዳርስ 2ይት ደረጀት አቅሊም ምግብ ልተላሌ
ራቤዕ ሳምንቱ ጻብጥ ለሀለ 

ጅግራታት መዳርስ 2ይት ደረጀት 
አቅሊም ምግብ፡ ለሐልፈት ሰንበት 
ዐባይ ሄለል ጃንዋሪ ምን ገጽ ምሴ 
እት መያዲን መዳርስ አስመረ 
ሓፈሻዊ፡ በርከ፡ በሐር ቀየሕ 
ወሐላይ ትሉሉይ አምሰ። 

እት ኮበሪት እግር አዋልድ፡ 
ሓላይ እግል ሰሐርቲ 6-0፡ በርከ 
እግል ኢብራሂም ሱልጣን 4-0፡ 
ሓርነት እግል ርእሲ ዐዲ 3-1፡ 
ክምሰልሁመ ሰንበል እግል ተከሌ 
ዐገባ፡ ወአስመረ ሓፈሻዊ እግል 
እምበሀረ፡ እብ ሕድ ለትሸብህ 
ፍገሪት 3-0 ቀልቦ እት ህለው፡ 
በሐር ቀየሕ ምስል ጸዕዳ ክርስትያን 

0-0 ትፈናተው። 
እት ናይ ውላድ ህዬ ደምቤ 

ሰምበል እግል ማይ-ነፍሒ 6-1፡ 
ሐላይ እግል ሰሐርቲ 3-1፡ 
ሰምበል እግል ተከሌ ዐገበ 5-0፡ 
ሓርነት እግል ርእሲ ዐዲ 4-0፡ 
በርከ እግል እብራሂም ሱልጣን 
2-1፡ ወድያእ እግል በሐር ቀየሕ፡ 
እምበሀረ እግል አስመረ ሐፈሻዊ 
1-0 ቀልበዎም። ኢሳቕ ተወልዴ 
መድህን ወጸዕዳ ክርስትያን ህዬ 
1-1 ክም ትፈናተው ለረከብናሀ 
ሐብሬ ተአክድ።   

እት ቮሊቦል አዋልድ፡ 
ኢብራሂም ስልጣን እግል ሰንበል፡ 
ልምዐት እግል ተከሌ ዐገባ፡ 

ሓርነት እግል ርእሲ ዐዲ፡ አስመረ 
ሐፈሻዊ እግል እምበሀረ፡ ሐላይ 
እግል ማይ-ነፍሒ፡ ደምቤ ሰምበል 
እግል ሰሐርቲ፡ ድያእ እግል 
በሐር ቀየሕ፡ ደንደን እግል ኢሳቅ 
ተወልዴ መድህን፡ እብ አክል-ሕድ 
ፍገሪት 2-0፡ ቀልበያሀን። 

እት ቮሊቦል ውላድ ህዬ፡ 
ልምዐት እግል ተከሌ ዐገባ፡ በርከ 
እግል ሚናቤ ዘርኣይ፡ ሓርነት 
እግል ርእሲ ዐዲ፡ ማይነፍሒ 
እግል ሐላይ፡ ደምቤ ሰምበል 
እግል ሰሐርቲ፡ ድያእ እግል በሐር 
ቀየሕ፡ ጸዕዳ ክርስትያን እግል 
ኢሳቅ ተወልዴ መድህን፡ ደቅሰብ 
እግል ደንደን 2እብ0 እት ቀሉቦም፡ 

ዐንሰበ፡ ጅግራታት ኮበሪት እግር 
እብ ነያረት ልተላሌ

ስታድዩም መዲነት ከረን -ጆኮ ለሐልፈ ሰነብት ሐምስ ትልህየ ክም 
ተሐደረ ምንኬን ለበጽሐተነ ሐብሬ ተአፍህም። 

ሰንበት ንኢሽ እተ ገብአ ትልህያታት ሻምፕዮን ኮበሪት እግር መዲነት 
ከረን፡ አልነጅም ወሻን 0-0 እት ፈግሮ፡ ሰንበት እተ ገብአት ትልህየ ጋሽ 
ወላልምባ፡ እትሊ ሻምፕዮን ሰኒ ልሄርር ለሀለ ፈሪቅ ጋሽ እት መትጃግራዩ 
ላልምበ 2-1 ተዐወተ።  

እምበልሁመ ጅግራታት ሊግ ዐንሰበ ሰንበት ንኢሽ ኢትዐብር ወአልህላል 
እት ለአነብቶ፡ አልህላል ፈዳብ መተልህያዮም ስምኦን ክፍላይ እንዴ 
ሰደዮም እግል ኢትዐብር 3-1 ቀልበው። ፈተች ኩረት እግር ብዝሓም 
ልታከወ ለዐለው ትልህየ ፍረቅ ደንደን ወዐንሰበ፡ ደንደን 3-2 ቀልበው 
ዲበ። ደንደን ህዬ እግል ካስ ለገብእ ንቀጥ ሕዩብ ለሀለ ፈሪቅ ቱ።  

ሰንበት ዐባይ እተ ገብአት ትልህየ ህዬ አሳሕል እግለ እት ዝናበት እሊ 
ጅግረ ለሀለ ፈሪቅ ገዘባንዳ 3-1 ቀልበው። ካፒታኖ ናይ አሳሕል ገዲም 
መተልህያይ ሰልማን ዑስማን ህዬ ለሔሰ መተልህያይ ናይለ ትልህየ ነስአ። 

እምበል እሊመ ጅግራታት ርያደት መዳርስ መአንብታይት ደረጀት 
ከረን እትለ ሳምን ገብእ ክም አስመነ ምን ከረን ለበጽሐተነ ሐብሬ 
ተአክድ።

‘ንጉስ ኮበሪት እግር ዐለም’ ፔሌ፡ ሞተ‘ንጉስ ኮበሪት እግር ዐለም’ ፔሌ፡ ሞተ
ወድ ብራዚል ላቱ እብ “ንጉስ 

ኮበሪት እግር” ለልትአመር ፔሌ እት 
82 ሰነት ዕምሩ ለሐልፈት ከሚስ 
29 ዲሰምበር 2022 ሞተ። ኤዲሰን 
አራንቴስ ዶ ናሽሜንቶ (ፔሌ) እብ 
አምራድ ከርስ እት እስብዳልየት 
ሳኦ-ፓውሎ ዲብ ልትዓለጅ ቱ ምን 
እለ እዲነ ዳር አማኑ ለጌሰ። እት 
ሰኖታት 1958፡ 1962 ወ1970 
ወጠንያይ ፈሪቅ ብራዚል ካስ 
ዐለም ክም ነስእ ለወደ ‘ፔሌ’፡ ምን 
1,363 ትልህየ ለኣተዩ 1,281 
ጎል፡ እት ክታብ ዐጃይቦታት እዲነ 
እግል ልእቴ አተቅደረዩ። ፔሌ፡ 
እሊ ዐደድ አግዋል ዲብ 21 ሰነት 
መደት ትልህያሁ ቱ ለሰጀለዩ። ምን 
እሊ 92 ትልህየ ምስል ፈሪቅ ዐዱ 
ብራዚል ለተልሀየን ዲብ ገብአ፡ 77 
ጎል ሰጀለ ዲበን።   

ፔሌ፡ እት ሰነት 2000፡ ናይ 20 
ክፈልለ-ዘበን ለሔሰ መተልህያይ 
እንዴ ትበሀለ እብ ‘ፊፋ’ ትሸየመ። 
ፔሌ እት ታሪክ ኮበሪት እግር፡ ምስል 
ፈሪቁ ሰለስ ዶል ካስ ዐለም ለነስአ 
መተልህያይ ኦሮት ህቱ ሌጣ ቱ። 
ኮበሪት እግር ምነ ብዕድ ርያዳት 
ዝያደት ክም ትትፈቴ ምነ ለወደው 
መተልህየት ክም ቱ መሐልሊን 
ርያደት ለሀድጎ። ሕኩመት ብራዚል 
እብ ሞት እሊ ኮከብ መተልሃያይ፡ 
ናይ ሰለስ ምዕል ሐዘን አወጀት።  

አብ ሰቦዕ አጀኒት ላቱ ፔሌ፡ እብ 
ከላዊሁ ሕሙም ነብር ዐለ። እትሊ 
ወክድ ሞቱ ፔሌ፡ ሰረጣን አምዓይት 
ክም ጸንሐ ዲቡ ተአመረ። ዓደት 
ቀብሩ ማሌ አተላተ እተ ትወለደ 
ዲበ መዲነት ሳኦ-ፓውሎ ዲብ 

መቅበረት ጼዋሁ መላዪን ፈተቹ 
ዲበ ሐድረወ ኢነት ገብአት።  

“ፔሌ” እበ ትብል ክናየት 
ለልትአመር ኤዲሰን አራንቴስ 
ናሽሜንቶ፡ ወድ 17 ሰነት ዲብ 
ሀላ ቱ ስሜቱ እት ታሪክ ኮበሪት 
እግር ዐለም ንቅረት ለፈግረት። እት 
ሰነት 1958 ስዊድን ለትሐደረቱ 
ካስ ዐለም ዲቡ፡ እት ትልህየ ርቦዕ 
ነሃየት ፈሪቁ ምስል ዌልስ ዶል 
ተልሀ፡ ኦሮት ጎል ዐውቴ ፈሪቁ እት 
ለኣቴ፡ እት ትልህየ ሰር-ነሃየት ህዬ፡ 
ቅብላት ፈሪቅ ፈረንሰ ሃትሪክ ሸቀ። 
ብራዚል ምስል ስዊድን እት ትልህየ 
ነሃየት እግል ካስ ዶል ትዋጅሀት 
5-2 እተ ቀልበት ዲበ ኢነት፡ ፔሌ 
ክልኦት ጎል እግል ፈሪቁ ሰጀለ። 
ወድ 21 ሰነት እት እንቱ ዲብ 
ካስ ዐለም 1962፡ ቅብላት ፈሪቅ 

ሜክሲኮ ለሔሰ ጎል ዲብ ሰጅል፡ 
ሰበት ትዘበጠ ምን ትልህየ ምንመ 
ፈግረ፡ ፈሪቁ ካስ ናይለ ሰነት ለሀ 
ተሆገለ። እግል ሳልስ ዶሉመ እት 
ሰነት 1970 ለካስ ክም ነስአ ታሪክ 
ለሓኬ።  

እት ሰነት 2000 ሸበከት ቢቢሲ 
እት ፈዳብያም መተልህየት ኮበሪት 
እግር እተ ወዴቱ ተስዊት ለሔሰ 
መተልህያይ ዐለም፡ ፔሌ እግል 
ልዮኔል ሜሲ፡ ክሪስትያኖ ሮናልዶ፡ 
ዲዬጎ ማራዶና ወዩሃን ክሩፍ እንዴ 
በድረ፡ አወላይ ለሔሰ መተልህያይ 
ዐለም ለቴሉ ዲበ ሰነት ዐለት። 

ዲብ ዮም 23 ኦክቶበር 1940 ዲብ 
መዲነት ሳኦ-ፓውሎ ለትወለደ ፔሌ፡ 
ብክር እግል ዋልዴኑ ቱ። ክልኦት 
ሐዉ ደርቡ ለትወለደው ቶም። ህቱ 

ክናየቱ ‘ዲኮ’ ምንመ ዐለት፡ ደረሳይ 
ዲብ ሀለ፡ “ምን መተልህየት ኮበሪት 
እግር ምን ትፈቴ?” እተ ልብል 
ሰኣል ዲብ በልስ፡ መተልህያይ ፈሪቅ 
ቫስኮ ዳጋማ ለዐለ “ቢሌ” እፈቴ 
ክም ቤለ፡ ውላድ መድረሰቱ “ፔሌ” 
አልጠአው ዲቡ። ህቱ ሓግላይ ጅነ 
ዲብ እንቱ ዲብ ‘ባኣሩ’ለልትበሀል 
ሓግላም ለነቡሩ ድጌ ሳኦ-ፓውሎ፡ 
ኮበሪት ሸለትት ዲብ ልተልሄ 
ለአስተብደየ ኩረት እግር፡ መልክ 
ናየ እንዴ ገብአ እግል ልተልሀየ 
ሓስብመ ኢለአምር። ሰላዲ እግል 
ልርከብ ክም መባሽር እት ገሀወት 
ሻሂ ዲብ ሸቄ ቱ፡ ቅድረቱ ዲብ 
ኩረት ሸለትት ለረአው መተልህየት 
ምስሎም እግል ለሓቡሩ 
ለትጋደለው። ወእባሁ አጊድ ዲብ 
መጅተመዕ ዘበናይት ኮበሪት እግር 
ወፍረቅ ተሓበረ ከምን ሕግላን 
እብ ትልህየ ኩረት-እግር ለተጀረ 
ወትአመረ።  

ለፈዳብያም መተልህየት ክም 
ኔማር፡ ሮናልዶ፡ ሜሴ፡ ኤምባፔ 
ወብዕዳም፡ “ቀደም ፔሌ፡ ዕልብ 
10 ፍሌንየት ዐውል የዐለ 
እግለ። ኩለ ትልህየ ኮበሪት እግር 
እት መትፋግዒ ለበደለ ለሔሰ 
መተልህያይ ትፈንቴነ” እት ልብሎ 
ዲብ መሕበራይ ወሳእል እዕላም 
ካትባም ህለው። 

ፔሌ ክም ከረ ፑማ ለመስለ 
መአሰሳት ልባስ ርያደት 
ወእስእኖታት፡ እብ ስሜቱ ማል 
ብዞሕ ክም ጃቀፈየ ወእግሉመ 
120 አልፍ ዶላር ፌርመት ውፋቁ 
እግል ለአዝቤ ዲቦም ክም ደፍዐዉ 
ልትአመር። አዜ ፔሌ ዝያድ 100 
ሚልዮን ዶላር ለገብእ ማል እጽኖሕ 
ሀለ።  

129 ኢነት ሃትሪክ አግዋል 
ለኣተ ፔሌ፡ እት ሰነት 1956 ወድ 
15 ሰነት ዲብ ሀለ ምስል ፈሪቅ 
ኮበሪት እግር ሳንቶስ አተ። እት 
ወሬሕ ህዬ 10 ዶላር ማህየት እበ 
እግል ልተልሄ ምስሎም ፈረመ። 

እት 1960ታት ፔሌ ምን ፍረቅ 
ዐዱ በረ እግል ኢልተልሄ ሰበት 
ትመነዐ፡ “ተምሳል ኮበሪት ብራዚል” 
እበ ትብል ክናየትመ ልትአመር። 
እምበልሁመ ፔሌ፡ እት ታሪክ 
ትልህየ ኮበሪቱ ከርት ቀዬሕ ናስእ 
ሰበት ኢኮን፡ “ለጸዕዳ ኮከብ -The 
white star” ለትብል ክናየትመ 
ቡ።

ኢብራሂም ሱልጣን እግል ሰምበል፡ 
አስመረ ሐፈሻዊ እግል እምበሀረ፡ 
ህዬ 2እብ1 ቀልበው። እት ኩረት 

ሰለት ህዬ አዋልድ መድረሰት 
ልምዐት እግል መድረሰት በሐር 
ቀየሕ 44 እብ 24 ቀልበያሀን።

ፕሪመር ሊግ እት 18ይት ሳምንቱ
ለዐባዪ ፍረቅ እንግሊዝ - በሀለት ፕሪመርሊግ፡ እተ ሐልፈ ሰነብት ምን 

ገብእ ወአትኒን ትልህያታቱ ዋዲ ዐለ። ፍገሪትለ ፍረቅ ክእኒ ተሌ ተ፦
ብሬንትፎርድ እግል ዌስትሃም 2-0፡ ሊቨርፑል እግል ሌሴስተርሲቲ 

2-1፡ ማን-ዩናይትድ እግል ዎልቭስ 1-0፡ ፉልሃም እግል ሳውዛምፕተን 2-1፡ 
ክሪስታል ፓላስ እግል ቦርኔማውዝ 
2-0፡ አርሰናል እግል ብራይቶን 4-2፡ 
አስቶን-ቪላ እግል ቶተንሃም 2-0፡ 
ወብሬንትፎርድ እግል ሊቨርፑል 3-1 
ዲብ ቀሉቦም፡ ኖቲንግሃም ወቼልሲ 1-1፡ 
ኒውካስል ወሊድስ 0-0፡ ክምሰልሁመ 
ማንቼስተር-ሲቲ ወኤቨርተን 1-1 
ተዓደለው። 

ወእብሊ ሰቡረትለ ፍረቅ 
ፕሪመርሊግ እበ ለፍረቅ እክእሉሉ 
ለሀነ ንቀጥ ዶል እንርእየ፡ ገሌሁ ፍረቅ ሰመ እት ለዐርግ፡ ገሌሁ ምድር 
እት ለድድ ልትረኤ፡ ምናተ ለሐምስ ሰልፋያም ፍረቅ እሎም ቶም፦

1. አርሰናል  - 43 ንቅጠት
2. ማንሲቲ  - 36 ንቅጠት
3. ኒውካስል  - 34 ንቅጠት
4. ማንዩናይትድ - 32 ንቅጠት
5. ቶተንሃም   - 32 ንቅጠት



እብ ሰበት መራት ቪክቶርየ ሚ ተአምሮ?

መራት አው ብሔረት ቪክቶርየ ሐቴ ምነ ዐባዪ ብሔራት ዲብ አፍሪቃ 
ተ። ዲብ አፍሪቃ ምነ ረሐበ አርድ ለጸብጠየ ብሔራት  ሐቴተ። እለ ብሔረት 
እለ ዲብ ዐለም ምነ ዲብ ትሮፒካል ለህለየ ብሔራት እት ገብእ እብ ዕቢናሀ 
እት ዐለም ካልኣይ ደረጀት ትጸብጥ፡ ብሔረት ቪክቶርየ ምነ ማይ ነዲፍ ለበን 
ብሔራት እት ገብእ ሐቆሀ ዲብ አሜርከ ለህሌት ብሔረት ሱፐርዮር እብ 
ካልኣይት ደረጀት ትትረተብ። 

ብሔረት ቪክቶርየ ቀደም 400 አልፍ ሰነት ለትከለቀት ክምሰልተ ልትሀደግ። 
እለ ብሔረት 

ሐቃይቅ እብ ሰበት ብሔረት ቪክቶርየ፡ሐቃይቅ እብ ሰበት ብሔረት ቪክቶርየ፡
•  ርሕብ = 68.800 ኪሎሚተር መረበዕ
• ሪም ግንራሪበ  = 337 ኪሎሜተር
• ምነ ለልትፈረዕ አንሃር = ኒል ጸዕደ
• ዲበ ለለዐይር አንሃር  = ነሀር ካጌረ
• ለልትረከብ እተ ዓሳታት = ናይል ፕርችህ ወናይል ቲላፕየ
• እት ቀበተ ለህለ ጀዛይር = ዩከርዌ፡ ራቡንዶ፡ ዩኮረ ወማቡኮ ለልትበሀል 

ጀዛይር ህለ እተ።
• ቁሪነ = 83 ምትር
• ምስል ብሔረት ቪክቶርየ ለልትሓደደ ድወል = ኬንየ፡ ኡጋንደ ወተንዛኒየ።
• ለልትሓደደ መዳይን = ካምፓለ፡ ኪስሙ፡ ኢንቲቤ መዋንዘ፡ ጂንጃ፡ ቡኮባ፡ 

ሙሶማ፡ ሆማበይ ወኬንዱ በይ

12ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 01 አርቡዕ 04 ጃንዋሪ 2023 

እብ መዳልየት ለልትዳሌ

መርሐባበ ሰነት 2023

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን7 ፍንቲት ስወር ሕዘው

እሊ ሐልፌነ ወሬሕ ዲሰምበር፡ 
ኣክር ሰነት 2022 ዐለ። 2022መ 
ደዓም ክም እሊ ወክድ ጎነ ሰነት 
ሐዳስ ዐለት። ላኪን እት ዮም 
እንዴ ገብአነ ዶል ነአቀምተ፡ ሰነት 
ገዲመት ወሓልፈት ገብአት። 

ሰነት ሐዳስ፡ ውላድ ኣደሚ እብ 
ሽዑር ሐዲስ ቶም ለልትከቦተ። 
ሰነት 2023መ እላተ ሄለለ እንዴ 
ጸበጥነ፡ ዮም ራቤዕ ምዕል ምን 
ጃንዋሪ ውዕላም ህሌነ። ከሰነት 
ሐዳስ፡ ክል ነፈር፡ ምን ዕምሩ 
ሽልካፈ ትነስእ ምንመ ህሌት፡ 
እብ ሰእየት ወትምኔት ሰኔት ሰበት 
ልትከበተ፡ ምን ዕምሩ ትገይስ ክም 
ህሌት ኢልሽዕር እበ።

እት ሰነት ሐዳስ ክል ምኒነ፡ 
እት ተመኒት ሐዲስ ለአቴ። “ዮም 
ዓመት እት መድረሰቼ እግል 
እፈድብ ብዬ። ዮም ዓመት ወለፍ 
እግል ሕደግ ብዬ፡ ዮም ዓመት 
ለእኩይ ጠባይዕዬ እግል እዘም ምኑ 
ቱ። ዮም ዓመት፡ ብኡስ ምስሎም 
ለዐልኮ፡ እግል እትዓሬ ምስሎም 

ቱ። ዮም ዓመት…
ከስታት፡ ክል ዮም ምን ገብእ 

ወእት ፍዕል ምን ልተርጀም ቱ 
ድኢኮን፡ ስታት ወቅት እግል 
ልትጸበር ወሰነት ሐዳስ ዲበ ሚዓድ 
እግል ቲዴ እግሉ አለብከ። ክምለ 
ከወጅ ለልቡለ፡ ክል ሰነት ሐዳስ 
እብ ሐዞታ ተ። ለሐዞተ ወእኪት 
ትገብእ ቱ ወሰኔት ለልአምረ ምኒነ 
አለቡ። 

ሕነ ላኪን እንሰትት ወረቢ ክም 
ሻኑ ወዴ። ከዮም ገሌ ምነ እት 
ሰነት ሐዳስ እት ኩለ እዲነ ለገብእ 
ዐዋዲ ወለመድ እግል ንርኤ ቱ።

እት መብዝሐ እዲነ ሰነት 
ሐዳስ፡ ክም እንቡተት ናይለ 12 
ወሬሕ ለእንብሉ ወቅት እንዴ 
ነስአነ፡ ስታትነ ጀዲድ እብ ፋል 
ሰኒ ለንኤትን እተ መርሐለት 
ሐዳስ ተ። ሕና ቱ ሐዳስ እንብለ 
ህሌነ ድኢኮን፡ ለጸሓይ ለማሌ 
ፈግረት፡ ዮምመ ህታተ፡ ሐዳስ 
ኢኮን ወባልየት። ላኪን፡ ሄለል 
ጃንዋሪ ናይ ክል ሰነት እንቡተት 

ሰበት ቱ፡ ክም እንቡተት ሰነት 
ሐዳስ ወዲሰምበር ህዬ ክም ካቲማሀ 
ልትዐለብ።

መብዝሑ ሸዐብ እዲነ እትለን 
ለሐልፈያነ አምዔላት፡ ዕጨት 
ሚላድ እት አፍያቱ ዲብ ዋትድ፡ 
ሰነት ሐዳስ እት ለዐይድ እስሙን 
ቱ። ሀድያት ልትባደል፡ ሕድ 
ለዐዝም፡ አጀኒቱ ለአትመሼ ወእት 
ልሰሐቅ ወልትለወቅ እስሙን ቱ። 
ሰነት ሐዳስ እብ ፍክር ሐዲስ፡ እብ 
ልብ ናሴሕ፡ እብ ሐንገል ፋቴሕ፡ 
እብ ገጽ ፋሬሕ ወእብ ስታት 
ዋዴሕ ተ ለትአነብት። ምናተ፡ 
ለሰተትናሁ እተ ወክዱ ለእሙር 
ዶል ነአተምሙ፡ ለዐውቴ ህታተ። 

ከእት ሰነት ሐዳስ ምነ እት ኩለ 
እዲነ ለልሙድ ጋራት ገሌ፦ 

1. ሐዳስ ሰነት እት ብራዚል፡ 
ኩሉ አዳም ምሴት ሄለል ጃንዋሪ፡ 
አስክ ለዋው በሐር ገይሶ። ሰበቡ 
ህዬ እት ምድሮም ወክድ ብርድ 
እንዴ ኢገብእ፡ ሐፋነት ለትአነብት 
እቱ ወክድ ሰበት ገብአ። ኩሉ 
ልባሶም ህዬ ጸዐዳ ቱ። 

2. ሰነት ሐዳስ እት ስፐይን፡ 
12 ሐበት ምን ዕነብ ብሹል እት 
ቀበት 12 ካልኢት እግል ትብለዕ 
ብከ። እሊ ህዬ፡ 12 እደይ ሳዐት 
ለወክል ዕልብ ቱ። ለሳዐት 12፡
00 ምግብ ላሊ አስክ ትዘብጥ ህዬ 
እት ቀበት 12 ለካልኢት እግል 
ትብለዐን ብከ።   

3. ሐዳስ ሰነት እት ፈረንሰ፡ 
ኩሉ አዳም እት ሱግ እንዴ ትከረ 
ከምረት ዋይን ሰቴ፡ ሳምፓኝ ነሳንስ 
ወሰሴዕ ዲበ ልትመዬ።

4. ሰነት ሐዳስ ዲብ ከናደ፡ 
አዳም እት በረድ ለብእቱ አምዳር 
እንዴ ትከሰአ፡ እተ ቀበትለ በረድ 
እብ ብርድ ለትማየተ ዓሳታት 
ለአሬ ወቃምድ ወበሌዕ ልትመዬ። 

5. ሰነት ሐዳስ እት አየርላንድ፡ 
ሕበዝ ናይ ባኒ እት ብነእ 
ወአፍቤትከ ትላክፍ። እሊ ህዬ፡ 
እኪት ትሕለፈነ ወጽጋብ ልምጸአነ 
ለበሀለት ቱ።

እግል 
ነአስሕቀኩም

ጅነ፡ ይመ እሊ እት ከብድኪ ለሀለ ምን ቱ?
ዐምሳት፡ ሑካ ቱ፡ ጅኔታይ ንኡሽ።
ጅነ፡ ከእግሉ ትፈትዩ ማሚ?
ዐምሳት፡ አይወ እፈትዩ።

ጅነ፡ ከሐቆ ትፍገትዩ ከአፎ በልዐክዩ ከዲብ ከብድኪ 
ኣቴክዩ?

ለኢነአምሩ ብዞሕ ቱ
 አጥበዮት፡ ለግርዝ እት እሙ ጀርምስ ክም ለሓልፍ ወዴ። ለእም 

ህዬ፡ እሊ ጀርምስ ምነ እሉ ተአጠቤ ለህሌት ጅናሀ ክም መጽአየ፡ ድድ 
አንፋስ (ኣንቲቦዲስ) ተአዳሌ። እሊ አንቲቦዲስ ላኪን ሐሬ እግለ ጅናሀ ምን 
ሕማም ለዳፌዕ እሉ ቱ። ሰበት እሊ፡ ጅነ ጀርምስ እንዴ ሀበ፡ ከእግሉ ደወ 
ገብእ እሉ በሀለት ቱ።
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