
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 11 አርቡዕ 15 ማርስ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

አስመረ፡ ህድግ ርኢስ ኢሳይያስ ወርኢስ ሶማልየ
ርኢስ ኢሳይያስ ወፍወርቂ 

ወርኢስ ፈደረላይት ጀምሁርየት 
ሶማል ሐሰን ሼኽ ማሕሙድ ፡ 
ማሌ 13 ማርስ አምሱይ ዲብ 
ዕላቀት ክልኤ ለጀሀት ወናይ 
ሕበር አህምየት ዲበ ቀድያት 
መንጠቀት ለረከዘ ህድግ 
ወደው።

ዲብ ቃዐት ሃገር ዲበ ወደው 
ህድግ፡ ክልኢቶም ለሜርሐት 
እብ ፍንቲት ዲብ ሓለት ጀወ 
ሶማል ወቀድያት መንጠቀት እተ 
ወደው ህድግ ፋይሕ፡ ቀድየት 
ሶማል እምበል መትኣታይ ካርጅ 
እብ ሶማልዪን ሐል ለትረክብ 

እቡ አግቡይ እግል ልትባሰር 
ለሔሰ ክምቱ ትፋሀመው።

ርኢስ ሐሰን ለዝያረት ወሀደፈ 
እበ ከስስ እግል ኤሪነ እተ ሀበየ 
ሐብሬ፡ ለዝያረት -ክፋል ናይለ 
እብ ትሉሉይ ለትገብእ ጎማት 
ክምተ እንዴ ሐበረ፡ ምስል ርኢስ 
ኢሳይያስ እብ ሰበት ሓድረት 
ዕላቀት ወናይለ መጽእ ወክድ 
በራምጃት ክልኤ ሐዋት ድወል፡ 
ተጠውራት ቀድያት ጅወ 
ሶማል፡ ፍገሪት ሰዳይት ኤረትርየ 
እግል ሶማል፡ ወእብ ዓመት ዲብ 
ምህም ናይ መንጠቀት ጋራት 
ክም ህደገው ሸርሐ።

እብ ዐዙመት ርኢስ ኢሳይያስ 
አፍወርቂ ዲብ ኤረትርየ ናይ 
ክልኤ አምዕል ዝያረት ሽቅል 
እግል ሊዴ ማሌ 13 ማርስ 
አስመረ ለአተ ርኢስ ሐሰን ሼኽ 
ማሕሙድ ዮም ሳዐት 9፡00 
ቀደም አዝህር ትሳርሐ።

ርኢስ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
ህዬ ዲብ እድንያይ መከረዪ 
ጥያራት አሰምረ እብ አሴራር 
ሕሽመት ሳርሐዩ።

 
እት ናይ ስርሐ ዓደት ወዚር 

ካርጅየት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ 
ሓድር ዐለ።

ፈሮ፡  አትናያት ደረሰ 
ፋዳብያት ገብእ

እት ምዴርየት ፈሮ፡ ዲብ 
እምትሓን ሽሃደት 8ይ ፈስል 
ንቃጥ ውቁል እግል አንሳት 
ጀዋእስ ተሀየበየ።

 
መስኡል መክተብ ማሕበር 

ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ 
እተ ምዴርየት ሻብ ዑስማን 
አሐመዲን ዲበ ቀደመየ ከሊመት፡ 
አትናያት መሰል ሰኔት ላተን ደረሰ 
መን አውልውየት በራምጃቶም 
ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ አንሳት እብ 
ክሉ ብቅዓት እግል ልግብአ ዲበ 
ገብእ ጅህድ፡ ምስል ሰብሽርከት 
እብ ከድም ክም ሀለ ሸርሐ።

መስኡል መዳርስ ዲበ 
ምዴርየት እስታዝ እስማዒል 
ዐሊ እብ ጀሀቱ፡  ወራት ደሪስ 
ወአደረሶት  እግል ትደቀብ እብ 

ዓመት፡ መሻረከት አንሳት ደረሰ 
እግል ትዕቤ ህዬ እብ ፍንቲት  
ዶሮ ለቀደመው ሰብሸርከት ሽቅል 
ሐመደው።

በቃዐት ወመሻረከት ደረሰ 
እግል ትትወቀል ለገብእ 
ጅህድ እግል ሐቴ ጅሀት ሌጠ 
ለተርፍ ዳይ ክም ኢኮን ለሸርሐ 
እስታዝ እስማዒል፡ ፈሀም ወዶር 
ሙጅተማዕ እግል ልትወቀል እብ 
ሕበር እግል ልትከደም አትፋቀደ።

ለጀዋእዝ ለነስአየ እብ ጀሀተን 
ለገብአ እግለን አትናያትዲብ 
በቃዐተን ዶር ክም ቡ እንዴ 
ሐበረየ፡ ተእሂል ምህናት ለፈይሕ 
እበ አርድየት እግል ተሀሌ፡ ወናዲ 
አክትበት እግል ልፍየሕ ለልብል 
ረአይ ቀደመየ።

ብሪጣንየ፡ 8 ማርስ ተዐየደት
ኤረትርዪን ስካን ብሪጣንየ 

ወኣየርላንድ፡ እተክምሰልሁመ 
እስራኤል ወፈረንሰ፡ ኤረትርያይት 
ትጋብ ወተአደምዕ ወትሸቄ 
ወተአለምዕ” እበ ትብል ስቅራት 
መሻረከት ወዶር ኤረትርያት አንሳት 
ዲብ መዳፍዐት ወዐማር ለትሸርሕ 
ስቅራት፡ 8 ማርስ እድንያይት አምዕል 
አንሳት እብ ነያረት ዐየደው።

እት ብሪጣንየ  ወኣየርላንድ ፡ 
ለዒድ እብ ደረጀት አቅሳም መዳይን 
ለንደን፡ ማንቼስተር፡ በርሚንግሃም፡ 
ኖቲንግሃም፡ ሊድስ፡ ሸፊልድ፡ ኮበንትሪ፡ 
ሌስተር፡ ሊቨርፑል ወዳብሊን ዲብ 
ዮም 4 ወ11 ማርስ ገብአት።

ዲብ መዲነት ለንደን ዲበ ገብአ፡ 
ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ብሪጣንየ 
ወኣየርላንድ አሰይድ እስቲፋኖስ 
ሃብተማርያም ለሻረከ እቱ በራምጅ፡ 
መስኡል ቀድያት ሸዐብ ወጃልያት 
አሰይድ ተወልዴ ዮውሃንስ ዲበ 
ቀደመየ ከሊመት፡ ናይ እለ ሰነት 8 

ማርስ ዲብ መርሐለት ተቅዪር ፍንቲት 
ትትዐየድ ክም ህሌት እንዴ ሸርሐ፡ 
ዲበ ትታኬነ ለሀለ ናይ ዐማር ወብነ 
መርሐለት፡ ዶር ሜርሓይ  አንሳት 
እብ ዓመት ዲብ ካርጅ ለህለየ ህየ 
እብ ፍንቲት ምህም ክም ቱ አብርሀ።

 ርኢሰት ማሕበር ወጠን አዋልድ 
አንሳት ፈርዕ ብሪጣንየ አሰይደ 
ኤልሰ አብርሃ እብ ጀሀተ፡ መርሐለት 
ለትጠልቡ እግል ለአትትመ፡ ክሉ 
አቅሳም ወመትነዛሙ እንዴ አተረደ 
እግል ልክደመ አትፋቀደት።

እተ መናሰበት፡ ከሊመት ተአቅዪድ 
ለአስምዐው መስኡሊን መትነዛም ህዬ 
መሻረከት ወዶር ኤረትርያት አንሳት 
ዲብ ብሪጣንየ ወኣየርላንድ ዲብ ናይ 
ጃልየት ወወጠን በራምጃት እግል 
ልዕቤ ምኖም ለልጠለብ መዓወነት 
ከም ወዱ አከደው።

ኤረትርዪን ስካን እስራኤል 
እብ ጀሀቶም፡ ዲበ ወደው እብ 

ናይ ዓዳት ወፈን ወራታት ለትተለ 
በራምጅ፡ ክሊመት ማሕበር ወሰፋረት 
ትቀደመት።

መስኡል ሽኡን ተንፊዝየት 
ሰፋረት ኤረትርየ ዲብ እስራኤል 
አሰይድ ሰለሙነ ክንፌ እተ 
አስምዐየ ከሊመት፡ ለለአደምዕ ዶር 
ወመሻረከት ኤረትርያት አንሳት  ዲበ 
ሐልፈ ናይ ግድለ መራሕል እንዴ 
ዘክረ፡ ብይእት ለህሌት መርሐለትመ 
መሻረከተን ወፈዛዐተን እግል ቲዚድ 
ክም ለአትሐዜ አፍሀመ።

ሕድ እበ ሸብህ፡ ዲብ ፓሪስ - 
ፈረንሰ ዲበ ገብአ ዒድ፡ ርኢሰት 
ፈርዕ ማሕበር ወጠን አዋልድ 
አንሳት ኤረትርየ  አሰይደ ዮርዳኖስ 
ተክሌ ወመስኡል ሽኡን ተፊዝየት 
ሰፋረት ኤረትርየ  ዲብ ፈረንሰ 
አሰይድ በረኸት ጳውሎስ ለአምዐል 
ወተርጀመት ለሽርሕ ወግድለ 
አንሳት ኤረትርየ ለለሐመድ ከሊማት 
አስምዐው።

አስመረ፡ ህድግ ርኢስ ኢሳይያስ ምስል ርኢስ መጅልስ ስያዲ ሱዳን
ርኢስ ኢሰያስ አፍወርቂ 

ናይብ ርኢስ መጅልስ ስያዲ 
ሱዳን ጀነራል መሐመድ 
ሐምዳን ደግሎ እንዴ ትከበተ 
ምስሉ ሀድገ።

ርኢስ ኢሳይያስ አፍወርቂ  
ማሌ ለሀ ቀደም አዝህር ናይብ 
ርኢስ መጅልስ ስያዲ ሱዳን 
ጀነራል መሐመድ ሐምዳን 
ደግሎ (ሕሜቲ)፡ ዲብ ቃዐት ሃገር  
እንዴ ትከበተዩ ምስሉ ሀድገ።

እተ ዲብ ዕላቀት ኤረትርየ 
ወሱዳን ወናይ መንጠቀት 
ቀድያት ለረከዘ ህድግ፡ ርኢስ 
ኢሳይያስ፡ ዲብ ሱዳን ለሀለ ቴለል 
አትባያእ እደይ በዝሕ እቱ እብለ 
ትፈናተ ዔማት አክባር ትጀርመት 
ብዕደት ትትሀየቡ ሰበት ህሌት፡ 

ሓለት ሱዳን እብ ሱዳንዪን ሌጠ 
ሐል እግል ትርከብ ኤረትርየ 
ለባቱ መብዳእ ሳብት አከደ።

ርኢስ ኢሳይያስ እብ ተውሳክ፡ 
ዴሽ ሱዳን ስያደቱ እንዴ 
ተሐፈዘት ምን ቀድያት ስያሰት 
ብዕድ  ሑር እንዴ ገብአ ዶሩ 
እጃቢ እግል ልቀድም ኤረትርየ 
ክም ትደምን ሸርሐ።

 ጀነራል መሓመድ ሐምዳን 
ደግሎ እብ ጀሀቱ፡ ዲበ እት 
ተአሲሰ ዶር  ዐቢ ለቀደመት  
መነዘመት ኢጋድ እብ ሐዲስ 
አቅበሎተ አሰናይ ሐቆለ ቤለ፡ 
ዲበ መጽእ ወክድ ቅሩብ ናይ 
አንፋር ድወል እጅትማዕ ውዘራእ 
ካርጅየት እግል ልግባእ ክምቱ 
ሐበረ።

 እትሊ ወክድ  እሊ ሱዳን 
ራኣሰት ኢጋድ ጻብጠት ክም 
ህሌት ልትአመር። 

እተ ሀድግ፡ ወዚር ካርጅየት 
አሰይድ ዑስማን ሳልሕ ወሰፍሪ 
ኤረትርየ ዲብ ሱዳን አሰይድ ዒሰ 
አሕመድ ዒሰ ሓድራም ዐለው።

ናይብ ርኢስ መጅልስ ስያዲ 
ሱዳን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን 
ደግሎ (ሕሜድቲ)፡ እብ ዐዙመት 
ርኢስኢሳያይስ አፍወርቂ ናይ 
ሐቴ አምዕል ዝያረት ሽቅል 
ሊዴ ምን ገጽ ፈጅር አስመረ 
ዲበ አተ እቱ ወክድ፡ ወዚር 
ካርጅየት አሰይድ ዑስማን ሳልሕ 
ዲብ እድንያይ መከረዪ ጥያራት 
አሰመረ ትከበተዩ።



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 11 አርቡዕ 15 ማርስ 2023

ርኢስ ኢሳይያስ፡ አስክ ርኢስ 
ቻይነ - ሺ ጂን ፒንግ ልእከት 

አሰናይ ነድእ
ርኢስ ኢሳያስ አፈወርቂ፡ ርኢስ ጅምሁርየት ቻይነ - ሺ ጂን 

ፒንግ እብ ሶት-ታመት ናይ ወጠንያይ ምጅልስ ሸዐብ እግል 
ሳልስ መረት ሰበት ተሐረ፡ ልእከት አሰናይ ነድአ።

ዲብለ እብ ስሜት ሸዐብ ወሕኩመት ቻይነ ለነድአየ ልእከት፡ 
ርኢስ ኢሳይያስ፡ “እግል ሳልስ መረት ርኢስ እንዴ ገብአከ 
መትሐራይከ፡ ተአምርተ እማነት ወከብቴ  ናይለ ሕኩመት ቻይነ 
እብ ሜርሒትከ  እትለ ሐልፈ ሰኖታት ለረክበቱ ክሉ ለጀዋንቡ 
ተጠውር፡ ክምሰልሁመ ዲብለ መጽእ ለተአርእዩ መትቀዳም 
ሻፍግ ቱ።’’ ቤለ።

ርኢስ ኢሳይያስ እንዴ አትለ፡ ዲብ እለ ሰእየት ለተሀይብ 
መርሐለት፡ ቅዱይ ወብዝሔ ለቡ እድንያይ ተርቲብ እግል ለሀሌ 
እተ ገብእ ጅህድ፡ እብ ርኢስ ሺ ጂን ፒንግ ለትመረሕ ሕኩመት 
ግዴት ዐባይ ክም ተሀሌ እለ ደማነቱ ሸርሐ። 

ምስንዮት ኤረትርየ ወቻይነ  ዝያድ እግል ትተረድ ጅህድ 
ክም ገብእመ አከደ።

ርኢስ ሺ ጂን ፒንግ፡ ሰልፍ እት ሰነት 2013፡ ካልእ መረት 
እት ሰነት 2018፡ አዜ እት 2023 ህዬ እግል ሳልስ መረት ሕሩይ 
ህለ።

ቅብለት በሐር ቀየሕ፡  እግል ምስኩናም ሰልፈት ትትሀየብ
ማሕበር ምስኩናም ሐርብ 

ምሔርበት ኤረትርየ፡ ‘ኢ. ፒ. 
ኤል. ኤፍ - ህግደፍ ቪዥን ሩም’ 
እበ ልትበሀል ሐሽም ፓልቶክ  
ለትከምከመው ኤረትርዪን እበ 
ወደወ ሰዳይት ማል፡  ዲብ 
አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ 
እግል ህለው 39 አንፋሩ 825 
አልፍ ነቅፈ ሰልፈት ሀበ።

ምን እሊ ለ560 አልፍ ነቅፈ 
ዲብ ምደርየት አፍዐበት እግለ 

ህለው ሰለስ አንሳት ለብእቶም 
27 ምስኩናም ለትካፈለ ዲብ 
ገብእ፡ 225 አፍል ነቅፈ ዲብ 
እምሀሚሜ- ምዴርየት ቅሮረ 
እግለ ህለው አንፋሩ፡ 40 አልፍ 
ህዬ ዲብ ምዴርየት ግንዳዕ እግል 
ለህለው ክልኦት አንፋር ትሀየበ።

እተ ማሕበር መስኡል 
አትሐደሮት ወአትመቃርሖት 
አሰይድ አብርሃም ክፍለጽዮን፡ 
ለሰልፈት፡ ዲብ ሐርስ፡ ተዋብ 

እምትሓን ሽሃደት ካልኣይት ደረጀት አንበተ

እምትሓን ሽሃደት 2ይት ደረጀት 
ማሌ ለሀ 13 ማርስ ዲብ ክለ ወጠን 
ወዲብ ርያድ ወጅደ ስዑድየ እብ 
ዓመት ዲብ 10 መራክዝ እግል 
ልትሀየብ አንበተ።

እትሊ አስክ 18 ማርስ ለለአተላሌ 
ዲብ 12 መጃላት ለልትሀየብ 
እምትሓን ወጠን፡ 49.1 ምእታይት 
አንሳት ለብእቶም  14,395 ደረሳይ 
ሻርኮ ህለው።

ናይ ዮም ዓመት ሙሻርርከት 98 
ምእታይት እብ ገበይ ንዝምት ዲብ 
ሳወ ወመዳርስ ፈንየት ደርሶ ለሓገው 
ቶም።

እምበል እሊ፡ እብ በራምጅ ምህሮ 
እግል ዐባዪ 12 ፈስል ለአተመመየ 
139 አንሳት ወእብ ሐዲስ 
ለለአምተሕኖ 213 ደረሳይ ክም 
ህለው፡ ምን መርከዝ እምትሓናት 
ወጌማም ለትረከበት ሐብሬ 

ንዋይ ወትጀረት እንዴ ሸቀው 
ርሖም እግል ልቅደሮ ለአመመት 
ክምተ ሸርሐ።

ሐሽም ፓልቶክ ‘ኢ.ፒ.ኤል.
ኤፍ። - ህግደፍ ቪዥን ሩም’ 
እበ ለትበረዐዩ ማል፡ ቀደም 

እላመ ዲብ አቅሊም ጋሽ-በርከ 
እግለ ህለው ምስኩናም ሐርብ 
ምሔርበት 2.6 ሚልዮን ነቅፈ 
ሰልፈት ህይብት ክም ዐለት 
እንዴ ሸርሐ፡ እብ ስም ማሕበር 
ሐምዴ ቀደመ።

ሙዲር ምዴርየት አፍዐበት 

አሰይድ አሕመድ መሐመድኖር 
ረጀብ እብ ጀሀቱ፡ አንፋር 
ማሕበር እብ ሰልፈት ለረኩቡ 
ማል፡ ሓለት ዓፍየቶም ዲብ 
ሕሳብ እንዴ አቴት ፍገሪት ዲበ 
ለሀይብ ለትደረሰ ሽቅል እግል 
ልክስእው አትፋቀደ።

ባጼዕ፡ ተእሂል እግል ሸባብ ገብእ
ዲብ መዲነት ባጼዕ፡ እግል መደት 

ስስ ወሬሕ እብ ገበይ ክታበት ድራመ፡ 
ገበይ ሰየሖት ወተምሲል፡ ክምሰልሁመ 
እብ አምር ክቱብ ተእሂል ለነስአው 26 
ሸባብ እት ዮም 6 ማርስ ትደሐረው።

መስኡል ቅስም መሽሮዕ መሕበር 
ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤርትርየ አቅሊም 
ቅብለት በሐር ቀየሕ ሻብ ስዒድ ሐጂ 
አቡበከር እትለ ቀደመዩ ተቅሪር፡ 
ለተእሂል፡ ክፋል ናይለ መቅደረት 
ሸባብ እንዴ ተአመረ እግል ጠወሮቱ 
ለገብእ ጅ ህድ ክምቱ ሐቆለ ሐበረ፡ 
ለተእሂል ለነስአው፡ ለረክበዉ አምር 
እብ ፍዕል እግል ልሽቀውእቡ ትፋነ።

መስኡል ተንዚም ስያሰት ሻብ 
ተኽሌ ዘርኤ ህዬ፡ እትለ ሰነት 
ጎና ወቀደሜሀ ለተሀየበ ተእሂል 
ምህነት ምስል መሕበር ወጠን 
አዋልድ አንሳትኤርትርየ ወመሕበር 
ኮንፈደራልየት ሸቃለ ኤርትርየ እብ 
መትዐዋን ክም ዐለ ሐቆለ ሐበረ፡ 
ለተእሂል ለነዘመ ቅስም ምህሮ እግል 
ዐባዪ ወወሳእል ሐብሬ ውዛረት 
ተዕሊም ሐመደ።

እምበል እሊ መሕበር ወጠን ሸባብ 
ምዴርየት ባጼዕ ለነዘመዩ፡ ጅግራታት 
ርያደት ወበራምጅ ዕፌ ፈን ለከምከመ 

ሳምን ሸባብ ደረሰ፡ ሐክመት አቅሊም 
ቅብለት በሐር ቀያሕ አሰይደ 
አስመረት አብርሀ ወመስኡል መሕበር 
ወጠን ሸባብ ወደረሰ ኤርትርየ እሰይድ 
ሳሌሕ አሕመዲን ዲብለ ሐድረው 
ዲቡ ተመ።

እብ ጀሀት ብዕደት፡ ዲብ ባጼዕ 
እብ ፈሬዕ ንኡሽ መሕበር ወጠን ሸባብ 
ወደረሰ ኤርትርየ ሸሪከት አስምንቲ 
ገደም ለትነዘመ ወእግል መደት 10 
አምዕል ለአተለለ ዝያድ 200 ሸባብ 
ልአሻረከ ሰሚናራት፡ ጅግራታት 
ፈን ወማዕሉማት ዓመ፡ ክምሰልሁመ 
ወራታት ዐዳት ወርያደት ለከምከ 
ሳምን ሸባብ ገብአ።

መመቅርሐይ ሸቅል ሸሪከት 
አስመንቲ ገደም አሰይድ ወልዳይ ኪዳኔ 
እትለ አስመዐየ ከሊመት፡ ዲብለ መጽእ 
ምንለ ትቀደመ በራምጅ ለልትደቀብ 
እግል ልትዳሌ እብ ሕስር እግል 
ልትሸቄ ዲቡ ሐቆለ ትፋነ፡ ለሸሪከት 
ሰዳይተ እግል ተአውፌ ዱሊት ክምተ 
አከደት።

ዲብለ መናሰበት፡ ሰብ ምህነት 
ላቶም ሸባብ ሸቃለ፡ አግቡይ ወራታት 
ተዕሊም አስምንቲ፡ አትአመሮት ምስል 
ማሽናት ሸሪከት አስምንቲ ገደም፡ 
ክምሰልሁመ እብ ክሱስ ደሐን ዲብ 
አካን ሽቅል ለከስስ ክቱብ ሕፍዝ 
ቀደመው። 

ተአፍህም።
ሙዲረትለ መርከዝ ዶክቶረት 

ብስራት ገብሩ ቀደም እግል ኤሪነ 
እተ ሀበተ ሐብሬ፡ እምትሓን ሽሃደት 
ካልኣይት ደረጀት፡ ደረሰ ምነ ዐለው 
እተ ደረጀት ዲበ ትወቀለት ደረጀት 
ለለዐዴ ሰበት ቱ፡ ለሀለ መምርሕ 
እብ ዋጅብ እንዴ ተበዐው ወእንዴ 
ኢልትረበሾ እብ እንትባህ እግል 
ልሽቀው ከም ትፋኔት ልትፈቀድ።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

አልፍ ላሊ ወላሊአልፍ ላሊ ወላሊ
ድግም ሐሺል ወከራይ ምስል ድግም ሐሺል ወከራይ ምስል 

ወድ ሚን ኣደሚወድ ሚን ኣደሚ

“ሓይስ መልክ ሙሉክ በዐል 
አካን ዐባይ፡ ኔስሓይ ወሜክራይ፡ 
ዐንደል ሶመ እግል አባይ፡ በዐል 
ሰኔት ወትቅር እግል ፈታይ፡ 
ርዕያይ እግል ገቢሉ፡ ገለድ 
ባይእ እግል በዐልሻም ወጼዋሁ 
እብ ሽንሂት ወሕላይ። ምስልካቱ 
ለባበት ምጥኑ ወለዔማቱ፡ ሄይባይ 
እንተ ወመገንድላይ!!”

‘ዲብ ወቅት ሰኒ ቅዱምቱ 
ልትበሀል። ወድ ሐሺል ወከራይ 
እብ ምልህዮት እንዴ ታለዉ 
ምስል ነብሮ ዐለው ልትበሀል። እተ 
ለእቱ ሳክናም ለዐለው ክዋነ ወድ 
ሐሺል ከይነት ወቀሽ እንዴ አዝመ 
ምኑ፡ እብ አማነት ወነሳሐት ምስል 
ከራይ እት ነብር፡ ከራይ ላቱ 
ሒለቱ ወጽንዔሁ እት ረአስ ወድ 
ሐሺል እግል ለአርኤ፡ እብ ዐቅል 
ወአምር እንዴ ኢልትመቅርሑ 
እብ ድራክ ወቅብብ ገንሑ ዐለ። 

ወድ ሐሺልመ እግለ ከይነቱ 
ወለ አከይለ ውዳዩ ኣምሩ ሰበት 
ዐለ እግል ልንስሑ ወገበይ 
ለሐብሩ እብ አምሳል ወኔገሮት 
እግል ለሐብሩ ጀረበ።

ከሐቴ አምዕል እብ ክእነ 
ትባለሰ ምስሉ፡ “ወላሂ እሊ 
አነ ምን ህለ ክምሰሌዬ ወእግለ 
ትሐት እብ ከልቀቱ እድኑኑ ለዐለ 
ስጋድከ ረአሱ ለዐል ማጠጦት 
ወእግለ ምትሐትከ ህለ ዳረኮት 
ይሐደካሁ ምንዲ ገብእ ምንከ 
ለአኬ እግል ልትሰለጥ እትካቱ። 
ወድ ሚን ኣደሚ አብሳራቱ 
ብዞሕ ቱ ወአልባቡመ ኢልትዐሬ። 
ገዚፍ ቀትል ወእት ረአስ ጃእር 
ለአጅእር። ብለቅ ፈንቅል ወዐድ 
ሓድር ለአግዕዝ። ፌ’ረት ምን 
ሰመ ከሬ፡ ወዓሰታት ምን ቅርድ 
አብሑር ለአፈግር። አድብር ፈግር 
ወጭዊት ለሐልፍ፡ ምን አክልዬ ሀለ 
ለልብል እግሉ ለአጀግሕ። ከአነ 
ክምሰል መልሀይ ወበዐል ሰኔት 
እነሰሐከ ወእመክረከ፡ መትደጋግ 
ለአትሐዜከ፡ ድራርከ እግል ጸርከ 
እግል ኢትሕደጉ” ቤለዩ።

ከራይመ ለአተንስዩ እንዴ ዐለ፡ 
እብ ክእነ በልሰ እቱ፡ “ደሐንቱ 
ሳምዕከ ህሌኮ። ለእተ ኢከስሱ 
ለሀድገ ለእግለ ኢፈቴ ለአተንሴ” 
ልትበሀለ። “ሳምዐ እበ እንተ 
ትገብእ!? ሐቆለ ቤለዩ፡ እንዴ 
አተንከበ እበ ረሓበ እዴሁ ጽፍዐት 
ሐቴ እበ ደውረራዩ። ወድ ሐሺል 
ምነ እቱ ክሩይ ለዐለ ቀፈላት 
ክምሰል ቀንጸ “ሐሰብከ ወዐይብከ 
እዘም ምንዬ ሳምሐኒ ወሐቴ 
ኢቲበለኒ” ቤለዩ። ከራይ፡ ሐቆ 
ሰኒ ምን ልቡ ትሰሐቀ፡ እለ ናይከ 
ምብላስ ሚ ልትበሀል መስለከ!”? 
ለእበ ኢትሰአለውከ እተ ኢትብለስ 
ወኢትህደግ። ለእግለ ኢትረዴ 

7ይ ክፈል

እግል ኢትስመዕ ወኢትርኤ” ቤለ 
ከሐንገሉ ነጋነገ። 

ወድ ሐሺልመ (ነስሐትከ 
እግል ሰብ ሸር ኢተስመዐ፡ እብ 
ሸር እብሸር ኢልበዱለ እግልከ። 
ምን በዐል እኪት ሰኔት ኢትጸበር 
እምበል እኪት ለእት ልቡ መስከበ 
ወዔማተ” ቤለ ከእት ልትጠራፌ 
ትሸነከ ምኑ።

ከራይመ መባልስ ወድ ሐሺል 
ለአተንሴ ሐቆለ ጸንሐ፡ እብ ደሚሩ 
እግል እኪቱ ሐስበ ወነወ። 

ወድ ሐሺል፡ ላኪን ክእኒ ቤለ 
እብ ደሚሩ፡ “ለትከበረ ከስረ፡
፡ ወለ አፍተረ ጀግሐ፡፡ ለቀወ 
ትዐሰ፡ ወለፈርሀ ሰልመ። ወለ 
አተንሰ ልብ ከረ። ምብላስ አማን 
ህዬ ሰፈት ሽረፍተ ወሐጠር” እት 
ልብል እግለ እብ ሰበቱ ትጸፍዐ 
ንሳሉ፡ እብ ከፎ ክምሰል በልሰ 
እግል ሓሪቱ ሐስበ። እንዴ አትለ 
ህዬ መባልሱ እግል ለአስኔ ምስለ 
እግሉ ቱሉይ ለዐለ ከራይ እት 
ፈክር መባልስ ዓቅላም ወላባም 
ሐዘ ወዛክረቱ ፈተሸ። ክእኒ ህዬ 
መባልሶም እት ዐቅሉ ዔረ እግሉ። 
“ለገብር እት ሐቅ ረቢሁ ለአዘንብ 
ወከጤ፡ ደአም ረቢ ዐፎ ፈቴ 
እግለ ልትረጀዩ ገብሩ ለሐምቅ፡ 
ከሳምሑ ወዐፎ ገብአ ልብሉ። 
አነ ህዬ እግልከ ገብርከ ሐምቅ 
አነ፡ ላመ እግለ ዘበጥከኒ ጽፍዐት፡ 
ክምሰለ እግለ ርኤከኒ እት ቀፈላት 
ካሬተኒ። እግል ሐርማዝመ ዛብጠ 
ምንዲ ትዐሌ አላሁ ዓልም ምነ 
ወይሐልፈ። ላኪን ምነ ምድራተ 
ለመስለሐተ ትበዝሕ ዐለት 
ወተዐቤ። ሰኒ አድረሰተኒ ሕሽመት 
መለሀይ ወአደብ ኣምርኮ ምነ 
(ኢሐቀ ልብል ኢሐቀ ረክብ) 
ቱ ለልትበሀል፡ ዲብ ኢኮን እብ 
መደረተ እግል እሽኬ እግልከ 
እንዴ እቤ ኢኮን። ዐልገት 
መንበ ወፈዳብ ሰልፈ ተአመጽጽ 
ወደንጎባሀ ምን መዐር ትጥዕም 
ለዘተ” ቤለዩ።

ከራይመ እብ ሰብር እግል 
ወድ ሐሺል ለአተንሴ ሐቆለ 
ጸንሐ፥ እብ ክእኒ ትራደደ ምስሉ። 
“ዐፎ ለቤለ ዐፎ ግበእ ትብሉ። 

ዕፉይከ አነ ወሱምሕከ። እለ እንዴ 
እብለከ ላኪን ምን ሒለቼ ትደገግ፡
፡ መንባካመ ክምሰል አነ እመን 
እግልዬ፡፡ እብ መተራጄ ለኢለአምን 
ወለ ኢልሐሽም፡ ሽንርብ እዴዬ 
ኖስከ እት አርወሐትከ ርእሁ 
ህሌከ ወፋጥኑ፡ ፈክ ሕምቃመ 
ክልኤ እዝንከ ተአጸምም” ቤለዩ። 
እት ደሚሩ እብ ፍድብናሁ እት 
ልትከበር። እሊ ስድ እሊ ወድ 
ሐሺል እት ምቀደም ከራይ 
ሰጅደት ግብርኖቱ ሰጅደ። እብ 
ክእኒ ህዬ እግል ከራይ ደሐረ። 
ዕለትከ ረያም ትግበእ ለበዐል 
ጸገም ዕሉት። እግልከ ለይሐሸመ 
ኖሱ ኣመረ” በልሰ እቱ። ምን እለ 
ነሃር እለ ወድ ሐሺል ምን ከራይ 
እት ፈርሀት ነብር ህለ።  

ሐቆ እሊ መትባለሶም ወድ 
ሐሺል ደሚሩ ወበሀሉ በን በይኖም 
እት እንቶም ጌሰ ምኑ።

ወድ ሐሺል ምን ከራይ 
ክምሰል ትፈንተ እት ጀፈር 
ዎሮ ጃርዲን እት ብነ ለትጸገዐት 
ሕፍረት ወእብ ሰዐር ለትገልበበት 
እግለ አቅመተ። እት ልስዔ ህዬ 
አስክ ከራይ ጌሰ ወሐምዴታት 
ወሕላይ አብዘሐ እግሉ። “ሓይስ 
መንበ፡ ረቢ እግልከ ለከፍለዩ 
አምር ወሒለት ትባርክ አላህ፡
፡ አምር ለሐዜት እብ ተፍክር 
ትትዐወት እተ ወሒለት ለሐዜት 
እብ ቅልጭምከ  ተአደምዐ። አዜ 
እትለ አካን ጀፈርነ ጃርዲን ህለ 
ወለ በዐሉ ሞተ። አነ ህዬ እቱ 
እንዴ አቴኮ ክምሰል ምራጄ 
ወሽንሂቼ ከብጄ መልአኮ መንባዬ። 
እንተ አዜ እንዴ ጊስከ ከእግለ 
ጀፈረ ብናሁ አንዓም ካሪ እተ 
ህለ ምኑ ንሰእ ክምሰል ምራድከ 
ወሽንሂትከ” ቤለዩ። 

ከራይ ሰኒ ሻፍግ እት እንቱ 
እንዴ መጽአ፡ እግለ ሰዐር ክምስል 
ኬደ ክባባይ እብ ወዲቅ ገብአ 
መስኪናይ፡ እሊ ስድ እሊ ወድ 
ሐሺል እብ ሰሓቃት ወህርኪክ 
ለባካት እብ በኑ ሕናኑ ሌጠ 
አስመዐ እቱ፡ 

ከራይ ላኪን እበ እት ረአስ 
ወድ ሐሺል ወድዩ ለዐለ ቅብብ 
ወቀትል፡ ወድ ሐሺልመ አከይ 

ንየት ዋዲ እቱ ክምሰል ህለ ቃዊሀ 
ይዐለ። ከራይ ሕዩር እት እንቱ 
በደል ምን ክብር እንዴ አቅበለ 
ምነ እተ ኣቲ ለዐለ መለገት 
እግል ለአፍግሩ መንገፎ ጠልበ 
ምኑ፡ በከ ወመውዒታት ሀረሰ። 
ወድ ሐሽልመ ቅብላቱ እት በኬ 
ትሰምዐ።  እሊ ስድ እሊ ከራይ 
እብ ወድ ሐሺል ሰኒ ትነደደ። 
ሐር ሚተ ገብእ እግልከ ተአበኬ 
ለህሌት? አናዲ ምንዲመ እበኬ 
እት ተልገ ክሩይ ህሌኮ” ቤለዩ 
ከትሰአዩ። 

ወድሐሽልመ “እግልዬ ተአበኬ 
ለህሌት ያሬት እለ ውድቀት እለ 
ምስልዬ እንዴ ኢትትኣኬ ዋድቀ 
ምንዲ ገብእ፡ ወአድሐንኮከ ዐልኮ፡
፡ አዜ ላኪን ልብዬ ትደመለ እትከ 
እብ እኪትከ ክምሰል አተቅርድ 
ወዴከኒ። አክል አሕድ ህዬ 
‘አጀዛእ ምን ጅንስ አልዐመል’ 
ልብሎ ዐረብ እዴከ ረከብከ” 
ቤለዩ።

ከራይ፡ “በስ ውዳይከ ወፍዕልከ 
ርኢሁ ህሌኮ፡ ግድም እግል እምዬ 
አስእል እግልዬ። ገሌ ባሰረት 
ምንዲ ገብእ” ቤለዩ። 

ወድ ሐሽል፡ ሰምዑ ሐቆለ 
ጸንሐ፡” እትሊ ኩሩይከ ለሀለ 
ኣምራሙ ህሌነ። መግሀፍ፡ ጠመዕ 
ክብር እግል ሒለትከ አትዓባይ፡ 
ቅብብ ወነፍስከ የኣመሮት 
ወኢመዚን ቱ። ለዐበ አስባብ 
ወአስቡር ውድቅከ እት ሕፍረት 
እሊ ለእግሉ ደገምኮ እካቱ።  አዜ 
ህዬ ሐቆ እት ሕፍረት ወደቅከ፡ ምነ 
እብ ሰላመት ፍግረት ረቢ ደሊየ 
እንዴ ኢኮን፡ ከንዶእ? ኢትፈግር 
ምነ። ላባም ሚ ልብሎ መስለከ!? 
“(እግል ኣክረቱ ለኢለሐስብ እት 
ጭዊተ ልትሐኔ ወወድቅ።) 

ከራይ፥ “ፈታይ አነ ትብል 
ዐልከ ወእግል ምስንዮቼ ተአትሓሌ 
ወትሐዜ፡፡ አዜ ፈታይ ወድየ ውዴ 
ወእብ አክይ ውዳይዬ እግል 
ኢትትመከሕ ወእኪቼ ኢትተምኔ። 
ሳምሐኒ ዐፌኒ ለኢጌጌ የሀለ። በልሰ 
ከራይ ሕዩር እት እንቱ።

ወድ ሐሺል፥ እብ መዋዲቱ 
ቀዳም እግል ለአትዕሱ ቃስድ 
እት እንቱ ክምእነ በልሰ እቱ፥ 
ክሉ መዋዲተከ መዋዲት ክልኦት 

አባያም አሕድ ሰራይር ትመስል 
እቼ። እብ ሐጫር ድግም 
ለዎሮቶም እግለ ካልእ ቅርጡጥ 
እግል ሀበካቱ እንዴ ቤለዩ፡ ከእግል 
ልትነዐዩ ወልብልዑ መጽአዩ፡፡ ላመ 
ልትቀሸሽ ለዐለ እበ እግለ ስምዐ 
ህግየ እንዴ አምነ ተለው ቤለ 
እብ ምጽአት። እሊ ኢኮን እግል 
ብልዐቱ ዱሉይ እት እንቱ ጸንሐዩ 
ከለወውሽ ወደዩ። ህቱመ ስጋዬ 
ስምቱ እግልከ” ቤለዩ። እብለ ላመ 
ካልኣይ እበ እግሉ ባልዕ ለዐለ ስገ 
አሰሩ ገብአ። አዜም እሊ አምሳላት 
እሊ ሚ ሐዜቱ ትብል ትገብእ? 
(እግል ሑሁ ሕፍረት ለሐፍረ 
ሔፍራየ ወድቀ እተ።) አማንተ 
ሌጠ። እንተ ህዬ ትካየንከኒ 
ወትጣለምከኒ፡ ወለ እግለ ራክብ 
ህሌከ እዴካተ ትሕፈን እትከ 
ወትብረድ” ቤለዩ፡

ከራይ፥ “እኪት ለእግለ ወዴኮ 
እግለ ኢተአትፋቅደኒ፡፡ ለዲበ 
ክሩይ ህሌኮ መለገት ህተ ትከፌኒ። 
ፈታይ ወገልገላይ ወመልሀይ 
ወመስኒ፡ ክምሰለ አስማዮም አስክ 
እብ ሩሖም ፍዘ ለገብኦ ሕዳም 
ኢኮን፡፡ አካነት ፈታይ ወመልሀይ 
ህዬ ክእኒ ክምሰልዬ እት ተልገ 
ለትከረ ህቱ ደሊየ ወለአምረ። 
ህቱመ እት ወቅት ስድት ወተልገ 
ገለብ ገብእ ወሴፈ፡፡ ሕጌ ገብእ 
ከለሐልፍ ቀደሜከ።  ሐሬ ህዬ 
ጻድቅ ገልገላይ አካነቱ ወራድኢቱ 
ምን ርድአት ሑ ወድ እም 
ትትፈደል ወትሸፍግ። እግል እለ 
ወዴከ ምንዲ ገብእ እግል ዲመ 
አልዳይም ለትትነፈዕ እቡ አብሳር 
እግሉ እግል አድርሰካት” ቤለዩ። 

ወድ ሐሺል፡ እት ክምሰል 
እለ ናይከ ለመስሎ ሰብ ዐቅል 
ለቤለወ እግል እድገም እግልከ። 
ክእኒ ክምሰልከ አምሮም ምን 
ከርሸቶም ለኢለሐልፍ ክምሰል 
ረአው ቤለወ። (‘ጽንዔ ግናዘት 
ጽንዕ ቱ።) (እግል ረዪም  ሐሲብ 
ምን ዐቅል ቱ። ቅርቡ ህዬ 
ምን ቅዌት”) አመልከ ወአከይ 
ውዳይከ ለኢዳሊ ልርሕም እትከ፡
፡ እንተ ህዬ እግለ እብ ድራሩ 
ትሐደሬከ ጢሾ ሕድርኖትከ 
ትሰብር ወለ መጤተከ እዴ እግለ 
ትነክሽ። እግል ፈጅርከ ትወድየ 
ጻንሕ ይእንተ ወዮም ኢትመጽእ 
እትከ። ሐሬ ከፎ እንዴ ወዴኮ አነ 
ፈታይከ እግል እግበእ ትትጸበረኒ 
ህሌከ? ቅዌትከ ወሕምቅ ፍክርከ 
አተአመርከኒ። ሀሮደ ከራይ። 

ምን መልሀይ እሙን እት 
ዐዶ ከሲም ኖስከ ቀየርከኒ። እለ 
ዘዐት እለ መንድርብየ ባቅዐት 
ኮናት ትፈድብ። ያጅማዕ!! ልብል 
ቤለው ጅማዐት አለቡ። ለእግልዬ 
እግል ትንፈዕ እቡ ትሐስብ ለህሌከ 
ፍክር ወለባበት ወአምር ወበሰር 
እግል ርሕከ ትነፍዕ እቡ ምን 
ዮም  ተአኬ እትከ አለቡ። ስድት 
እብ ስድተ እለ እንተ እት ቁሪነ 
ሕፍረት ትበኬ ወትሓኬ ህሌከ” 
ቤለዩ።
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4ይ ክፋል መቃበለት ርኢስ ኢሰያስሰኣል= በራምጅ ዐማር እብ ሰኣል= በራምጅ ዐማር እብ 
ለተአደሜዕ ሸፋገት ዲብ ፍዕል እግል ለተአደሜዕ ሸፋገት ዲብ ፍዕል እግል 
ልውዐል ሐቆ ገብአ፡ ሐቴ ምነ ዲብ ልውዐል ሐቆ ገብአ፡ ሐቴ ምነ ዲብ 
ሰልፍ ለልትረተቦ ከደማት ጣቀት ሰልፍ ለልትረተቦ ከደማት ጣቀት 
ተ። ጣቀት እግል ዐማር ሐርስ፡ እግል ተ። ጣቀት እግል ዐማር ሐርስ፡ እግል 
ስናዐት፡ ክምሰሌሁመ አሀምየት ለቦም ስናዐት፡ ክምሰሌሁመ አሀምየት ለቦም 
ከደማት እጅትማዕየት እቶም ንትነፋዕ ከደማት እጅትማዕየት እቶም ንትነፋዕ 
እበ ምናተ፡ ዲብ ጣቀት መሻክል ጸንሐ፡ እበ ምናተ፡ ዲብ ጣቀት መሻክል ጸንሐ፡ 
ከእሊ እግል አርሀዮት ሚ ልትሐሰብ ከእሊ እግል አርሀዮት ሚ ልትሐሰብ 
ሀለ፧ሀለ፧

በሊስ= የምክን እተ ለሐልፈ 
መናሰባት፡ ዲብ ተፋሲል እግል 
ኢንእቴ፡ እግል ኢልፍየሕ ወኢሊሪም 
እንዴ ትበህለ እብ ሐጪር ለልትቀደም 
ሀለ ላኪን አነ፡ ለፈሀም እግል ልዕቤ 
ወልፍየሕቡ እብል። እግልሚ እግለ 
ለከስሶም ሌጠ እንዴ ተሐጨረ 
ለተርፍ ኢኮን። ክም መበገሲ ላኪን፡ 
እሊ ናይነ ናይ ሳልሳይ ዐለም አውመ 
ናይ ለኢትጠወረየ ድወል ለልትበሀል 
እቅትሳድ፡ ምን እዴ ዲብ አፍቱ። እሊ 
ለበሀለት ገሌ-ገሌ መዋድ ለለአፈሬ 
ወአስክ ካርጅ ለልልእክ ኢገብአ ምን 
ገብእ፡ ኖሱ እግል ልስነዕ ወዲብ ደረጀት 
ስናዐት እግል ልትዐዴ ወለአፍሬ 
ለቀድር እቅትሳድ ኢኮን። ከእሊ ምን 
ሐቴ መርሐለት ዲብ ሐቴ መርሐለት 
እግል ትትዐዴ፡ እብ ፍንቱይ ምነ 
እቅትሳድ እዴ እት አፍ እንዴ ፈገርነ 
ዲብ ደረጀት ስናዐት እግል ንትዐዴ 
ገብአነ ምን ገብእ፡ እግሉ ለተአትሐዜ 
አሳስ ጣቀትተ። ከህረበት ለአለብከ ሐቴ 
እግል ቲዴ ኢትቀድር። ምን መብረሀት 
ሸዋሬዕ፡ አብያት፡ መአሰሳት አስክመ 
ዲብ መሳኔዕ ለተአትሐዜ ቅወት ጣቀት 
እበ እግል ትትሃጌ ትቀድር። ከእሊ 
እት ኩሉ ደረጃት ዐማር ወስናዐት 
ለሀለ እግልነ አሽቃል ብናእ ረአሱ 
ቀደም እግል ለአሳድር ገብአ ምን 
ገብእ፡ ከደማት ጣቀት ታምም ወካፊ 
እግል ለሀሌቡ። ከህረበት ለአለቡ 
ወለሐቴመ ሽብር ረአሱ ቀደም እግል 
ለሄርር ኢቀድር። እሊ እብ ዓመት ቱ። 
እበየ ገበይ ምን ደረጀት እት ደረጀት 
እግል ንትዐዴ እንቀድር። ለናይ 
ጣቀት በራምጅነ ከአፎ እተ ለትትሐዜ 
ደረጀት ነአበጽሑ፧ እብ ደረጀት ወጠን 
120 ሜጋ ሀለ ምን ልትበሀል ፡120 
ሜጋ ዋት ጣቀትተ እንዴ ትቤ እግል 
ትትሃጌበ ለልትቀደር ኢኮን፡ ላኪን 
መአንበቲ ገብእ እነ። ክምሰለ እተ 
ለሐልፈ አውቃት ለትሸርሐ፡ መታክል 
ወመሐለኪት ብዞሕ ሳደፈዩ ብህላም 
ዐልነ። 120 ሜገ እንዴ ትቤ መትሃጋይ 
ተርጀመት ለቡ ኢኮን። እብ ኣላፍ 
እግል ንትሃጌ ብነ። ዲበ እብ ኣላፍ 
ለንትሃጌ ዲበ ደረጀት እግል ንትዐዴ 
ገብአነ ምን ገብእ፡ ለዲብ ኩሉ ደረጃት 
አሽቃል ዐማር ለተአትሐዜነ ቅወት 
ጣቀት ከህረበት እግል ነአፍሬ ቀደርነ 
ወመጦር እሊ ፍሬ እሊ ህዬ ዲብ 
ደረጀት እቅትሳድ ድቁብ ንትዐዴ ህሌነ 
እግል ኒበል ገብአነ ምን ገብእ፡ እብ 
100 ወ120 ሜጋ ለትትበጸሕ ደረጀት 
ኢኮን። ምን እሊ እግል ክድመት 
ጣቀት ሳደፈ ለእምቤሉ መሐባልክ 
ለደረስናሁ ሀለ ላኪን፡ ለሜርሓይ 
እት መርበይነ አውመ ዲብ ሀደፍነ 
ወመብዳእነ ሚቱ፧ እስትራተጅየትነ 
ሚተ፧ መባጽሕነ ወትምኔትነ ከአፎ 
እብ ወቅት እንቀይሱ፧ ምን አየ 
ደረጀት አስክ አየ እግል ንብጸሕ 
ነሐዜ ህሌነ፧ እግል ልትፈረግቡ። እሊ 

ሐቆለ ለሐልፈት ተጅርበት ለረኤናሁ፡ 
ለዔማት ጣቀት ለትትበሀል ምን ሚተ፧ 
እሊ አዜ ለሀለ ምን ወቅት እት ወቅት 
እንዴ ልትጀደድ ለገይስ ወእብ ደረጀት 
ዐለም ለልትሀደግ እቡ፡ እብ ጸሓይ 
አውመ እብ ሸማል እንዴ ትነፈዐከ 
ጣቀት ለተአፈሬ ምኖም ወምን ብዕዳም 
ለረክሰው ዔማት ጣቀት ከህረበት ሚ 
እግል ንውዴ እንቀድር፧ ምን እሊ 
ነሄርሩ ለጸነሐነ ምን ሕድ ለትባተከ 
ሄራር ሰንደልደል እት ክል ሐቴ 
አካንከ ጀነሬተር ትወትድከ በንዚን፡ 
ዜድ አስላክ ወብዕድ ለለአሸቄ ኢኮን። 
ሐቆ እሊ ኩሉ ሄራር ወተጅርበት አዜ 
እፍጉራሙ ለህሌነ በርናምጅ ከአፎቱ 
ምን ልትበሀል፡ ምን መርሐለት ዲብ 
መርሐለት እግል ለዐዴነ ለቀድር በሰር 
እግል ንከጥጥ፡ ወክድመት ናይ ጣቀት 
እግል ክሎም ለህለው እግልነ መሻሬዕ 
ወበራምጅ ዐማር ወስናዐት እብ ሕበር 
እንዴ ጨምረዮም ዐቦት እግል ለአምጽእ 

ክም ቀድር እግል ልግባእቡ። ከለ 
ዔማት ጣቀት ከህረበት ብዝሓምቶም፡
፡ እብ ናይ መስተቅበል እግል ንትሃጌ 
ገብአነ ምን ገብእ፡ ስታቲባት ብዞሕ 
እግል ለሀሌ እግልነ ቀድር። 

ለኦሮት እሊ አዜ ሕነ ንትነፋዕ 
እቡ ለጸንሐነ ናይ ከረ ሕርጊጎ ወዲብ 
ለትፈናተ መናቅጥ ለሀለ መቶራት 
ለለአፈርየ ቅወት ጣቀትተ። እሊ 
መቶራት እሊ ወለለአፈርየ ቅወት 
ጣቀት ዲብሚ መንፈዐት ወዐለት 
እምቤ ምን ገብእ፡ ተፋሲሉ ፋዬሕቱ 
ላኪን፡ ለትጃነሰት ቅወት ጣቀት 
ለትትረከብ ምኑ በሰር እግል ንባስር 
ብነ። ጣቀት እብ ጀነሬተራት፡ ጣቀት 
እብ ሐፋነት ጸሓይ ወጣቀት እብ 
ውልዋል። እምበል እሊመ ምን ማይ 
ለትትረከብ ጠቀት ከህረበት ህሌት። 
ከምን እሊ አብሳር እሊ ተካሊፍ ብዞሕ 
ለኢለሐዜ መኒነ፡ ወዲብ ደንጎበ ህዬ 
እተይ ናይለ እንሸቅዩ በራምጅ ዐማር 
ወስናዐት፡ ዐውሉ፡ መንፈዐቱ፡ ወእተዪ 
እብ ተአስትህል ክም ከድም እግል 
ኒደዩ ብነ። ሰበት እሊ፡ እሊ ዲብ ፍዕል 
እግል ነአውዕል ገብአነ ምን ገብእ፡ ዲብ 
አፍረዮት ጣቀት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ 
ዲብ አትሐላለፎት ጣቀት ሀለ። ዓሙድ 
እግል ትውተድ ብከ፡ ዲብ ኩሉ አርካን 
ወጠን አስላክ ከህረበት እግል ትምደድ 
ብከ፡ እብ ደረጀት ወጠን መርከዝ 
ጣቀት እግል ለሀሌ እግልናቡ። እትሊ 

አዜ ለህሌነ ዲቡ ወቅት እምበለ ናይ 
ሕርጊጎ እግል ኩሉ ክድመት ጣቀት 
ለለሀይብ መራክዝ ጣቀት ብነ ሚ 
አለብነ ምን ልትበሀል አለብነ። ወኖሱ 
ምስለ ለህሌነ ዲበ ሓለት ሓድረት 
ክምሰሌሁ እግል ነአስስ እንቀድር፧ 
እሊ ዲብ እሊ ወቅት ጎና ዲብ ፍዕል 
ለልውዕል ኢኮን። ምን ሐረስ እሊ እት 
ባካት ባካቱ እብ ለትፈናተ በሰር ወምን 
ለትፈናተ ዔማት ጣቀት ለለአፈሬ 
መራክዝ እግል ነአስስ ብነ። እብ 
ጸሓይቱ፡ እብ ሀዋቱ ወለእብ መቶራት 
ወብዕድቱ፡ እብ ክፋል ክፋል ክድመት 
ጣቀት ለቀድር መራክዝ አሰሶት 
ለአትሐዜ። እግል መሰል 360 ሜጋ 
እግል ነአፍሬ ምን እንቀድር ህዬ፧ እግለ 
ዐድ እብ ተማመ ዲብ 12 ባርታታት 
እቅትሳድ ምን እንርእየ፡ እት ክል 
ባርታከ ለዕልብ እግል ልብዛሕ ወእግል 
ልውሐድ ቀድር ላኪን፡ እግል ክል ሐቴ 
ባርታከ 30 ሜጋ ምን ነሀይበ፡ ለ12 

ባርታታት አፍረዮት ጣቀት ከህረበት፡ 
እብ እኩብ 360 ሜጋ ዋት ቅወት 
ከህረበት እግል ነአፍሬ እንቀድር። እሊ 
ክል ክፋልከ ናይ ኖሱ ዔማት ለቡ፡ 
መራክዝ ተውዜዕ ወክጡጥ ኖሱ ለቡ፡ 
ሒለቱ፡ እተዩ ወለለሀይበ ክድመት 
ለጌምም፡ ወአሀምየት ናይለ እት ባካቱ 
ለሀለ አሽቃል ዐማር ለልትመጣወር፡ 
መሰለን ከርከበት እምቤ ምን ገብእ፡ ናይ 
ዐማር ሐርስ በራምጅ ሀለ፡ ነብረ ለሸቄ 
መትሻቀዪ፡ ወብዕዳም ለትፈናተው 
በራምጅ ሰበት ህለው ዲበ፡ እግል እሊ 
ለትባህለ መአሰሳት ለከድም ናይ ጣቀት 
መርከዝ አውመ ዔማት እግል ለሀሌቡ። 
እትሊመ እግል ሐቴ ኪሎ ዋት አውመ 
እግል ሐቴ ሜጋ ዋት ከም ትደፌዕ፧ 
ለተክልፈተ በህለትቱ። ለቀለ ለናይ 
ሐፋነት ሰበት ቱ፡ ወህቱ ለትፈናተ 
አጅናስ በንዚን ሰበት ለሐዜ ምንከ፡ 
ዐውሉ ቃሊቱ። እብ ናይ በዲር ቅያስ 
ደፍዕየት ምን እንነስኡ፡ ሐቴ ኪሎ ዋት 
ከም ልትደፋዕ ዲበ ምን እምብል እበ 
በሀል ለልሙድ፡ 24 ሰንቲም አሜርከ 
ልትደፈዕ። ቅብላት እሊ እተ ምን 
ዔማት ማይ በህለት ሃይድሮ ለትትረከብ 
ጣቀት ከህረበት፡ እግል ሐቴ ኪሎ ዋት 
8 ሰንቲም አሜርካቱ ለልትደፈዕ። 

አዜ እት ፍንጌ 8 ሰንቲ ወ24 
ሰንቲም ለሀለ ፈግር እግል ንርኤ 
ብነ። ሐቴ ኪሎ ዋት አዋር እግል 
ተአፍሬ ከም ክም ተአበዴ ዲበ እግል 

ልትአመርቡ። ከለ ባርታታት ሽቅል 
አፍረዮት ጣቀት ለልትባህለ ክል 
ምነንከ ለዔማተን ምንሚቱ፧ ምን ጸሓይ፡ 
ምን ውልዋል፡ ምን መቶራት፡ ምን 
ማይ ወለ ምን ዔማት ብዕደት፧ ለዲቡ 
ለተአትሐዜነ ተክልፈት አክል አያተ፧ 
ናይለ ለተአፈርዩ ፍሬ ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ፡ ዲብ መትነፈዖቱ ህዬ ከአፎ 
ቱ፧ አዜ እለን 12 ባርታታት አፍረዮት 
ጣቀት ለእምቤለን፡ እት ቀበትለ እብ 
ደረጀት ወጠን ዔማት ጣቀት ለለሀይብ 
መርከዝ እንዴ እምቤ ንትሃጌ እቡ 
ለህሌነ፡ እሊመ ለልትከሬ ወለለዐርግቱ። 
ለዓላብ ክም መበገስ እግል ንንስኡ 
እንቀድር። ዲብ ደንጎባ ላኪን እለን 12 
ባርታታት አፍረዮት ጣቀት ለእምቤለን 
ዲብ ሕድ እንዴ ተሓበረየ ሐቴ ወእግል 
መስተቅበል ለትከድም ዔማት እግል 
ልክለቃ በን። ከለ መካፍል አሽቃል 
ዐማር አውመ ዔማት አፍረዮት ጣቀት 
ለእምብለን 12 ባርተ ዐማር እቅትሳድ 

ገብአየ ምን ገብእ፡ ክል ሐቴ ምነንከ 
ናይ ኖሰ ዔማት ጣቀት ከህረበት እግል 
ተሀሌ እግላበ። እት ደንጎበ ላኪን ለሀለ 
መራክዝ አፍረዮት ጣቀት ዲብ ሕድ 
እንዴ ተሓበረ እግል ልትጃነስቡ። ዲብ 
አትጃነሶት ህዬ መብዝሑ ከበሳታት 
እብ በንዚን ወእብ ብዕድ ለትፈናተ 
ተካሊፍ ጣቀት ክም ረክብ ትወድዩ፡ 
ለናይ አትጃነሶት ላኪን ለበዝሐ ምን 
ናይ ጸሓይ ቅወት ጣቀት፡ ለዲብ 
ከበሳታት ለሀለ ጮሬሕ ለትደቀባቱ፡ 
ዲብ ቀላቅሎታት ምፍጋር ጸሓይ 
ለሀለ ለትፈንታቱ፡ ዲብ ቀላቅሎታት 
ምውዳቅ ጸሓይ ለሀላመ ናዩ ጠባዬ 
ሀለ እግሉ ምስለ ሓለታ ጀው። ከለ 
ናይ ጸሓይ ልግበእ ወናይ ሀዋእ 
መፍረዪ ቅወት ጣቀት ከህረበት እግል 
ተአትጃንሱ ገብአከ ምን ገብእ፡ ምስል 
ለፈግረ በርናምጅ ናይ ክል ባርተ 
እቅትሳድ ዐማር ወስናዐት ለህሌት 
እግሉ ተረት እንዴ ትረኤት ዲብ 
ዐመል እግል ልውዐልቡ። እሊ ክፋላት 
እሊ እብ ሑድ-ሑድ ለእኩብ ናዮም፡ 
ለእቅትሳድነ ዲበ ለትወቀለት ደጀረት 
ክም በጽሐ፡ ናይ ክለ ወጠን መርከዝ 
ዔማት ጣቀት እግል ለሀሌቡ። እትሊ 
መርከዝ ጣቀት እሊ ህዬ እብሊ ለእቤሉ 
360 ሜጋ ዋት እንዴ አንበተ አስክ ኣላፍ 
ሜጋ እግል ልብጻሕ ወለአፍሬቡ። እት 
ክል ባካት ዲበ እብ ሐፋነት ለትትረከብ 
ጠቀት እግል ልጭመር ሰበት ኢካርጀነ፡ 

እንዴ ነአትጃንሱ እሰልፍ ዝያደት 
ናይ ሐፋነት እግል ትግበእ ትቀድር፡ 
ምስል ወቅት ላኪን፡ ክድመት ታመት 
ለቀድም ወእግል መስተቅበል ለከድም 
ናይ ሀዋእ ልግበእ ወናይ ጸሓይ ዔማት 
ጣቀት ከህረበት ምን እንወስክ ዲቡ፡ 
ምን እሊ ለሀለ እግልነ ተካሊፍ በንዚን 
ለለሐዜ ወእግል ኩሉ ለኢከፌ መሕገዝ 
ጣቀት እግል ነአባሬ እንቀድር። 

መሰለን፡ ዲብ ኬንየ እትለን 
ለሐልፈተ ዐስር ከም ሰነት ሌጠ 
ለትጠወረ ብዞሕ ርእያም ህሌነ። ዲቦም 
መሰለን ቀድም 17 ሰነት ሐድ 20 ሜጋ 
ሌጠ ተአፈሬ ለዐለት ዔማት ጣቀቶም 
ዮም፡ አስክ 1100 ማጋ ባጽሓም 
ህለው። ዲብ ኬንየ ሌጠ ምን 10 አስክ 
15 ኣልፍ ሜጋ እግል ለአፍሬ ለቀድር 
ክዙን ርዝቅ ሀለ ልብሎ። እብ ፍዕል 
ላኪን አስክ እለ ሻቅያሙ ለህለው አስክ 
1100 ሜጋቱ። እሊ ህዬ ሑድ ኢኮን። 
ከሕነ ክምሰሌሁ በርናምጅ እግል ነኣቴ 
ገብአነ ምን ገብእ፡ ድራሳት ካፊ እግል 
ልግበእቡ። መበገስነ ለእምቤለ 360 
ሜጋ እግል ትግበእበ። ለዐበ በክት 
ናይ እሊ አዜ ሚቱ፧ ተምዊል እግል 
ትርከብ ትቀድር፡ ምን ቴክኖሎጂመ 
ለካርጀከ እግል ትሕሬ ትቀድር። 
ምለዐል ኩሉ ላኪን መቅደረት ርዝቅ 
አዳምከ እግል ተዓቤ ብከ። እት 
መቅደረት አዳምነ እለን ለእምቤለን 12 
ባርታ በንበን እንዴ ዐለየ ሐሬ ምስል 
ወቅት ወተጠውር ዲብ ሕድ እንዴ 
ተሓበረየ ኦሮት መርከዝ ዔማት ጣቀት 
ከህረበት ክም ገብአየ፡ እብ ሕበር እግል 
ተአሽቅዮም ለትቀድር፡ ወምስለ ለሀለ 
ቴክኖሎጂ ለትትመጣወር ቅወት አዳም 
ብቅዕት እግል ተሀሌ ላዝምቱ። ከምነ 
እተ ለሐልፈ አውቃት ለረከብናሀ 
ተጅርበት ወለረኤናሁ መካልፍ ዲብ 
ሕሳብ እንዴ ኣቴነ፡ እብ ኩሉ ለካርጀነ 
ወቅት፡ ወቴክኖሎጂ፡ ተምዊልመ 
ክም ረከብናሁ ወእበ ለትትረተዕ 
እግልነ እግል ንሽቄ ዲቡ ለእንቀድር፡ 
እግል ኩሉ ደማነት ለትገብእ እግልነ 
መቅደረት አዳምናተ። ምስለ ሄራርለ 
ተጠውር ቴክኖሎጂ ለትትዓደል ቅወት 
አዳም ዕልምት ወጅርብት ተአትሐዜነ። 
እሊ እንዴ እንጠውር ሐቆ ግስናቱለ 
ሕነ ለናይ ጣቀት ከደማትነ እብ 
ፍሬሁ ልግበእ ወአድመዖቱ እግል 
ልትአከድ ለቀድር። እሊ ኩሉ እብ 
ሕበር ክም ኦሮት በርናምጅ ዲብ ሕድ 
እግል ልትጨመርቡ። ምኑ ወዲቡመ፡ 
አፍረዮት ጣቀት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ 
ዮም መብረሀት ትትፈናቴ። ለትፈናተ 
አጅናስ ቅወት ከህረበት ሀለ። ከለትሰሀለ 
ወለሔሰ እግል ንሕሬ ብነ። ከእሊ ምን 
እንወዴ ምነ እቅትሳድ እዴ ዲብ አፍ 
እግል ነአባሬ ምኑ ወዲብ እቅትሳድ 
ስናዐት ወደማነት መስተቅበል እግል 
ንትዐዴ ገብአነ ምን ገብእ፡ሚ ለመስል 
ከደማት ጣቀት ለአትሐዜነ፧ ክም መሰል 
እግል ንንሰእ እንቀድር። ግጥን እግል 
ነአፍሬ እንቀድር። ዐማር ሐርስቱ። 
ከምነ ሐርስ ወፍሬ ግጥን ዲብ ስናዐት 
በለሊት እግል ንትዐዴ ገብአነ ምን 
ገብእ ላኪን፡መስናዕ ለአትሐዜከ። 
ከለ መቅደረት ስናዐት ምስለ ናይ 
ጣቀት መቅደረት እግል ልትረኤቡ። 
ዲብ በራምጅ ዐባዪመ እግል ንትዐዴ 
እንቀድር። መሰለን ሐጺን ሀለ። 
ከሐጺን እግል ነአፍሬ ገብአነ ምን 
ገብእ፡ እግልነ ሐዲስ ኢኮን። ዲብ 
ጎዳይፍ ኦሮት መስነዕ ሐጺን ዐለ። እሊ 
መስናዕ እሊ መሳምር፡ ወሲክ ሸቄ ዐለ።
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መሐመድ እድሪስ

ሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳልሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል

እትሊ ወክድ እሊ ምን አዕደ ጀብሀት 
ተሕሪር ምስል ሸዕብየት መፋሀመት 
ትግበእ ለልብሎ ብዝሓም ዐለው። 
ጀብሀት ተሕሪር እሊ ህድግ ምስል 
ሸዕብየት ራድየቱ ሰበት ይዐለት፡ እግለ 
ህድግ ልብሎ ለዐውመ ፋሉል እንዴ ትቤ 
እግል ትትነዐዮም አስተብዴት። ፋሉል 
ክመ ልትአመር ዲብ ሰነት 1977 ምን 
ጀብሀት ተሕሪር እንዴ አንፈሰለው ዲብ 
ጀብሀት ሸዕብየት ለተሓበረው ክፋል 
ጀብሀት ተሕሪር ቶም። እትሊ ወክድ 
እሊ ኢብራሂም ቶቲል መስኡል መክተብ 
ስያሲ ወዐብደለ እድሪስ መስኡል መክተብ 
ዐስከሪ እንዴ ገብአው ሕሩያም ዐለው። 

ኢብራሂም ቶቲል ዲብ እድሪስ 
ሕመዳይ ርሳለት ነድእ ወእብ ሸፋግ ዲብ 
ሞጎራዬብ ምጸእ ልብሉ። ወሕመዳይ 
አዋምር ቶቲል እግል ልነፍዝ ዲብ 
ሞጎራዬብ መጽእ፡ ሕመዳይ ዲብ 
ሞጎራዬብ ክምሰል መጽአ፡ ቶቲል እግል 
ሕመዳይ “ሰሚናር እግል ኒዴ ነሕዜ 
ህሌነ ወለሰሚናር እንተ እግል ትምርሑቱ 
ለልብል አዋምር ለሀይቡ። 

ለሰሚናር እግል አርበዕ ውሕደት 
እዳርየት በህለት 1.2.3. ወ4 እግል 
ልግበእቱ ሕሱብ ለዐለ። ምነ ውሕዳት 
እዳርዪን ወምነ ጅኑድ ምን ክል ውሕደት 
ዐስከርየት ዐስር ነፈር እግል ልምጸኦቶም። 
ሕመዳይ እብ አሳስለ ተሀየበዩ መምሬሕ 
እግለ ዱሊት ለዐለት ወረቀት ሰሚናር 
ኖሱ ቀርአየ። ጽበጥ ናይለ ወረቀት ህዬ 
“እሊ ፋሉል ወድዉ ለህለው ክቡት 
ኢኮን ወሕነ ምስል ምዳደት (ሸዕብየት) 
ህድግ እግል ኒዴ አለብነ እግል ንሰፍዮም 
ብነ” ለትብል ዐለት። 

ሕመዳይ ለወረቀት ክምሰል ቀርአ 
ለቴለል ሰበት ይአመመአዩ ዲብ ቶቲል 
እንዴ ጌሰ “እሊ ከጠእቱ። ተስፍየት እግል 
ትግበእ አለበ። እሊ እፍጉራሙ ለህሌኩም 
ቀራር ጌጋ ቱ። ወእሎም ፋሉል ትቡሎም 
ለህሌኩም መፋሀመት ኒዴ ልብሎ ህለው፡ 
ፋሉል ተስፍየት ኢገብእ እለ ወረቀት 
እለ ምን ኢትቀርብ ተሐይስ። ሰበት እሊ 
ገብአ እግልከ ምንገብእ ተዕዲል ውዴ 
ዲበ።” ክምሰል ቤለዩ ቶቲል ህዬ፦ 

ምናድል ሳልሕ እያይምናድል ሳልሕ እያይ

ምናድሊን ሰውረትምናድሊን ሰውረት

ምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረምናድል እድሪስ ሕመዳይ 2023 አስመረ

ሕመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969ሕመዳይ ዲብ ጃምዐት በቅዳድ 1969

8ይ ክፈል

“አነ ዲብ እለ ወረቀት እለ ተዕዲል 
እግል ኢዴ ይእቀድር፡ እግልሚ ልጅነት 
ተንፊዝየት ቀረረተ። ወአነ እብ ቀራር 
ልጅነት ተንፊዝየት ቱ ለእገይስ” ለልብል 
በሊስ ሀበዩ። ሕመዳይ ከላስ ሰበት 
ጀብረዩ ለሰሚናር እግል ሊደዩ ቀረረ፡ 
ለወረቀት ላኪን ቀደም ለሀ ዲበ ዴሽ 
ክምሰል ሴርኩላር ውዝዕት ሰበት ዐለት፡ 
ለምናድሊን ኣምራም ዐለው። ወእብሊ 
ለአርበዕ መናጥቅ ክምሰል መጽአው፡ 
አንፋር ረቅም አርበዕ እግል ሕመዳይ 
“ሕነ ቀደምለ ሰሚናር እብ ሰበት እለ 
ወረቀት ተውዴሕ እግል ልተህየበነ 
እጅትመዕ እንጠልብ” ልብሎ። እሎም 
ከረ አብረሃለይ ክፍሌ ወስዒድ ሳልሕ 
ወብዕዳም ክሉ ክሎም 15 ነፈር ለገበኦ 
ዐለው። እብ አሳስ እሊ ህዬ ሕመዳይ 
ቀደምለ ሰሚናር ምስል እሎም እጅትመዕ 
ወዴ። ዲበ እጅትመዕ፡ “እሊ ሰሚናር እሊ 
ምስል ሸዕብየት ሐርብ ልግበእ ለልብልቱ 
ወሐርብ ሕነ ራድያሙ ይሕነ። ሰበት 
እሊ፡ ቀደምለ ሰሚናር ሕነ ቶቲል እግል 
ንርከቡ ነሐዜ ሰበት ህሌነ ትላከዩ እግልነ” 
ልቡሉ። ሕመዳይ እግል ቶቲል ክምሰል 
አሰአለ፡ ቶቲል ህዬ “ለሀለ እግሎም ረአይ 
ዲበ እጅትመዕ ለአቅሩቡ ዲኢኮን አነ አዜ 
ምስሎም እጅትመዕ ይእወዴ” ለልብል 
በሊስ ለሀይብ።

እትሊ ወክድ እሊ ቃእድ እዳረት 
ረቅም ዋሕድ መሐመድ ሓምድ ትምሰሕ 
ዐለ። ትምሰሕመ እሊ ጠለብ እሊ ምንመ 
ዐለ እግሉ፡ ክሉ ለዐለ ረአይ እብ ጀሀት 
ሕመዳይ ዲበ ሰሚናር ቦሉ ሰበት ትበሀለ 
ዲብ ሞጎራዬብ ለሰሚናር ገብአ። ወዲብለ 
ሰሚናር ቶቲል ከሊመት መክሰቲ አስመዐ። 
ሐቆ እሊ ሕመዳይ ለእግል ሰሚናር ዱሊት 
ለዐለት ለወረቀቱ እግል ልቅረእ እት 
ልዳሌ ክሎም ጅምዓም ለዐለው ምናድሊን 
መቃወመት ለአሰመዖ። ለወረቀት ህዬ 
እግል ትትቀረእ አለበ ልጅነት መፋሀመት 
እንዴ ከወንኩም ምስል ሸዕብየት ልግበእ 
ወብዕድ መፋሀመት ትግበእ ለልብል 
ረአይ ለሀይቦ።

ቶቲል መቃወመት ሰበት ሳደፈት 
ህቱ ወተስፋይ ተክሌ ሰለስ ምዕል እግል 
ለአፍህሞም ምስለ ጅኑድ እጅትመዕ ወደ። 
ወምን ልጅነት ተንፊዝየት ከረ ኣምነ 
መለኪን ወመሐመድ አሕመድ ዐብዱ 
ዐለው ወክሎም ለሓለት ታብዖ ወሰመዖ። 
ለሰሚናር ህዬ እብ መቃወመት ምናድሊን 
ክምሰል ፈሽለ፡ ቶቲል “ከላስ እለ ሐቆ 
ገብአት ክል ዎሮ ከዲብ መንጠቀቱ 
ለአቅብል ወእሊ ልትበሀል ለሀለ አነ ዲብ 
ተንፊዝየት እግል አቅርቡቱ” ልብሎም 
ወእባሁ እግል እድሪስ ሕመዳይ እንዴ 
ትላከ “እድሪስ እንተ ቀደም እለ እግል 
ዕላጅ ሱዳን ተትቃብል ዐልከ ወህቱ 
ኢነፍዐ ምስልከ፡ ወአዜ እግል ዕላጅ 
ሱርየ እግል ቲጊስ ሰበት ትዋፈቅነ ሱርየ 

ጊስ ወተዓለጅ” ልብሉ፡ መጆብ ድግናቱ 
ለዐለ።

ሕመዳይመ ረአይ ቶቲል ኢትቃወመ 
ላኪን ቀደሙ ዲበ መንጠቀቱ እንዴ 
አቅበለ ምስለ ጅማዐቱ እጅትመዕ ወዴ 
ወእግለ ህለ መምተለካት እግል ልሰልሞም 
ቀርር ወቶቲልመ ልትከበቱ። ሐቆ እለ 
ሕመዳይ ምን ሞጎራዬብ አስክ ውሕደት 
ረቅም አርበዕ ዐንሰበ ለአቀብል። ወእብለ 
እግለ ዲብ ሰለስ አካን ዲብ ዐንሰበ ለዐለ 
መዐሳክር ጀብሀት ተሕሪር እጅትመዕ 
ወዴ ወእግል ዕላጅ አስክ ካርጅ ገይስ 
ክምሰል ህለ ለአፍህሞም። እብሊ ሕመዳይ 
ልሳረሕ ምኖም። ሱዳን ለአቴ ወምን 
ሱዳን አስክ ሱርየ ለአተላሌ።

ሕመዳይ ዲብ ሱርየት ዕላጁ ክምሰል 
ወደ ሜዳን እግል ለአቅብል በርናምጅ 
ለአፈግር። አዜመ ዲብ ሱርየ ዲብ እንቱ 
ተንፊዝየት ርሳለት ነደኦ እቱ። ለርሳለት 
“እንተ መንዱብ ጀብሀት ተሕሪር ዲብ 
ዐደን እግል ትግበእቱ፡ እግልሚ እንተ 
ለየመንዪን ሰኒ ተአምሮም” ልቡሉ። 
ሕመዳይ ዲብ በቅዳድ ደርስ ዲብ ህለ 
ምስል የመንዪን ብዝሓም ኡሙር ዐለ፡ 
ወእብሊ ለተሀየቡ አዋምር ምን ሱርየ አስክ 
ዐደን ገይስ። ቀደሙ ላኪን መሐመድ 
አሕመድ ዐብዱ ምን ሜዳን ዲብ ስዑድየ 
ዝያረት ወዴ ሰበት ዐለ፡ ሕመዳይ አሰልፍ 
ዐደን እንዴ ኢገይስ ምስል መሐመድ 
አሕመድ እግል ልትዋጀህ ስዑድየ 
ገይስ። ምን ስዑድየ ህዬ አስክ የመን 
ረሳይል እንዴ ነስአ ገይስ። እተ ወከድ 
ለሀይ መስኡል ዕላቃት ካርጅየት ጀብሀት 
ተሕሪር ዐብደለ ስሌማን ዐለ። 

እብ አሳስ እሊ ሕመዳይ ምን 
ስዑድየ አስክ ቅብለት ወግብለት የመን 
ለዐለ ረሳይሉ ነስአ ወክመ ትበሀለየ አስክ 
የመን ሳፍር። ዲብ የመን መክተብ ዎሮ 
ዲብ ዐደን ወመክተብ ሐዲስ ዲብ ሰንዐ 
ቅብለት የመን እግል ልግበእ ሰበት ተሐዘ፡ 
ሕመዳይ መስኡል ናይ እሎም ክልኦት 
መክተብ ገብእ ወመሃሙ ዲብ የመን 
ለአነብት። አሰልፍ ዲብ ሰንዐ ምስል 
ወዚር ካርጅየት ቅብለት የመን ልትዋጀህ 
ወርሳለቱ ሰልሙ እሊ ህዬ ዲብ ሰነት 
1977 ቱ ለዐለ። 

እትሊ ወክድ እሊ፡ ዲብ ሱርየ ርኢስ 
መክተብ ካርጀየት ናይለ ተንዚም ለዐለ 
ሳልሕ እያይ ቱ። ወሕመዳይ ዲብ ሰንዐ 
መክተብ እግል ልፍተሕ መዋፈቀት 
ክምሰል ረክበ፡ ዲብ ሳልሕ እያይ 
ተለፈፎን እንዴ ዘብጠ እተ ናይ ሰንዐ 
መክተብ ለገብእ መንዱብ ንድኦ እቼ” 
ልብል። 

ሕመዳይ እሊ ናይ ሰንዐ መክተብ 
ክምሰል ወጀሀ አዜመ ርሳለቱ እንዴ 
ጸብጠ ምን ቅብለት የመን አስክ ግብለት 
የመን ትወከለ። ወዲብ ዐደን ክምሰል አተ 
ዐደንዪን ሰኒ ልትከቦቱ። እትሊ ወክድ 
እሊ ወዚር ዳኽልየት ግብለት የመን ለዐለ 
ዲብ በቅዳድ ምስል ሕመዳይ ደርስ ለዐለ 
ሰበት ቱ፡ “ለአምረከ ሰኒ ቀብረከ” ክምሰለ 
ልትበሀል ሰኒ ትከበተዩ ወተሐደረዩ።

ሐቆ እለ ምን ከረ በቅዳድ ወሱርየ 
እግል ሰውረት ለትገብእ ሰዳይት ስለሕ 
ውሴፈ እብ ጥያረት አስክ ዐደን ልትነደእ 
ዐለ። ለስለሕ ወሴፈ የመን ክምሰል አተ 
ዲቡ መዐስከር ሰበት ሀበዎም እግል እሊ 
ስለሕ ወሴፈ እንዴ ትከበተው ዲብ ጅላብ 
ልጽዕኑ ወአስክ ሜዳን ነድኡዎ ዐለው። 

እትሊ ወክድ እሊ ሕመዳይ ወጅማዐቱ 
ክሉ ለልትቀደሮም ወዱ ዐለው። 
ወየመንዪንመ ሰኒ ልትዓወኖ ምስሎም 
ለዐለው እቱ ወክድ ቱ። ከረ ሕመዳይ 
እምበል እሊመ እግለ ዲብ የመን ለዐለው 
ኤረትርዪን እንዴ ነዘመው እብ ሰበት 
ወጠኖም ወሰውረቶም እግል ልሕሰቦ 
ወምስል ሰውረቶም እግል ልትዓወኖ 
ነዘመዎም። 

ሕመዳይ እት የመን ዲብ እንቱ 
አዜመ ርሳለት ሐዳስ ነደኦ እቱ። 
ለርሳለት ህቱ ወኪል ጀብሀት ተሕሪር 
እንዴ ገብአ ዲብ እሕትፋል ዒድ ሕርየት 
ጅቡቲ እግል ልሻርክ አዋምር ለሀዩቡ። 
ሕመዳይ አዜመ ምን ዐደን አስክ ጅቡቲ 
ሳፍር። እብለ መናሰበት እለ ህዬ እግል 
ጅቡትዪን አሰናይኩም ዲብ አወላይ ዒድ 
እስትቅላልኩም አብጸሔኩም ልብሎም 
ወምስሉመ እግል ዲብ ጅቡቲ ለዐለው 
ምዋጥኒን ነዝም ወመክተብ እግል 
ልፍተሕ ምስል ሰብ ሰልጠት ጅቡቲ 
ልትፋሀም። እሊ አዜ ርኢስ ጅቡቲ ለህለ 
እስማዒል ገሌ፡ እተ ወክድ ለሀይ መስኡል 
መክተብ ዐለ። ርኢስለ ደውለት ብዕድ 
ዐለ። ሰብ ሰልጠት ጅቡቲ ህዬ መርሐበ 
እብኩም ኤረትርዪን ሕነ ወእንቱም 
ሐው ሕነ ወመክተብኩም ክሰቶ ወዐድ 

ዐድኩምተ ልቡሎም። ሐቆ እለ አዜመ 
ጀብሀት ተሕሪር ዲብለ ሐዳስ ደውለት 
ጅቡቲ መክተብ ትከስት። ሕመዳይ እባሁ 
አስክ ሱርየ ዲብ ሳልሕ እያይ ለቴለል 
ለትሸሬሕ ርሳለት ነድእ። ወለርሳለት 
አስክ ጅቡቲ መንዱብ እግል ልንደኦ 
ለተሐብር ዐለት።

ሕመዳይ እሊ ተውጅሃት እሊ እንዴ 
ሀበ ምን ጅቡቲ አስክ ዐደን ለአቅብል 
ወክሉ ምነ መካትብ ለልጠለብ ወዴ። 
ወእብለ ሓለት እለ ለምን ከረ ዒራቅ 
ወሱርየ ትመጽእ ለዐለት ሰዳይት እንዴ 
ትከበተ አስክ ሜዳን ነድእ፡ ወእግለ ዲቡ 
እብ ዶልዶሉ መጸኦ ለዐለው ሸዐብ 
ኤረትርየ ነዝም ወእብ ክእነ ዲብ የመን 
እግል አርበዕ ሰነት በህለት ምን ሰነት 
1977 አስክ ሰነት 1981 ሸቀ።

እትሊ ወክድ እሊ ክምሰለ እለ 
ነአምር የመን እት ክልኤ ክፍልት ዐለት። 
ቅብለት ወግብለት የመን። እብ ፍንቱይ 
ግብለት የመን ምን እብ ጀሀት እተሓድ 
ሶፌት ደቅጥ ዋጀሆም ዐለ። ህቱ ህዬ 
እትሊ ወክድ እሊ ይሳርዪን በህለት 
እሽትራክዪን ሰበት ዐለው ወአቶብያመ 
እተ ክምሰልሀ ሰበት ዐለት ምስለ እተሓድ 
ሶፌት እግል አቶብየ ትወድየ ለዐለት 
ሰዳይት ወአቶብዪን እብ ጀሀቶምመ 
እት ዐደንዪን ደቅጥ ወዱ ሰበት ዐለው፡ 
ቀደሙ ዐብደልፈተሕ እስማዒል አዲስ 
አበበ እንዴ ጌሰ ኤረትርየ እስትቅላለ 
እግል ትንሰእ ብእተ ብህሎም ዐለ። 

ዐደንዪን እትሊ ወክድ እሊ፡ ምስል 
እተሓድ ሶፌት ወአቶብየ ባጥራም ሰበት 
ዐለው፡ እብ ደቅጥ እተሓድ ሶፌት ድድ 
ሰውረት ኤረትርየ እግል ልብጠሮ አዋምር 
ልተሀየቦም ሰበት ዐለ ወክለ ሰዳይቶም 
ምን ሶፌት ሰበት ዐለት ፍንጌ መጥሐን 
ወወለተ ሰበት ተሐነው ዲብ ደንጎበ እግል 
ሕመዳይ እንዴ ትላከው፡ ለመክተብ እግል 
ልደበእ ክምሰል ቡ፡ ወለምን ድወል ዐረብ 
ወብዕድ ለመጽእ ሰዳይትመ እብ ዐደን 
እግል ልሕለፍ ክምሰል አለቡ ለመዓወነት 
ፍንጌ ዐደን ወጀብሀት ተሕሪር ህዬ ሕኔት 
ርኢት ስምዕት ትገብእ እብ ምስጢር 
እግል ትግበእ ክምሰል በ አዋምር 
አስደረው እቱ። 

ሕመዳይ ሐቆ እለ ዕላቀት ምስል 
ግብለት የመን ሰበት ደዐፈት ወግብለት 
የመን ምስል አቶብየ ሰበት በጥረት 
ህቱመ መክተቡ እንዴ ደብአ አስክ 
ሱርየ አቅበለ። ወምኑ ሕመዳይ አዜመ 
መንዱብ ጀብሀት ተሕሪር ዲብ ሞሮኮ 
እግል ልግበእ ትየመመ። እትለ መደት 
እለ ዲብ አልሙቅርብ መክተብ ናይ 
ቅዋት አሽዕብየ (ሰቤ)ዐለ። ሕመዳይ 
አልሙቅርብ ክምሰል ጌሰ ሕኩመት 
ሞሮኮ ሕነ ዲብ ዐድነ እግል ሰውረት 
ኤረትርየ ብዙሕ መካትብ ይእንከስት፡ 
ዲበ ናይ ቅዋት ሸዕብየት መክተብ ምስል 
ገብአኩም ምንገብእ ሰኒ፡ ለትሰረረተ 
ካልኣይ መክተብ እግል ንክሰት ላተ 
ይእንቀድር ለልብል በሊስ ለሀዩቡ። 

እብሊ ሕመዳይ ፍንጌ ለሀ ወለሀ 
ገብእ፡ ሕኩመት ሞሮኮ ብዕድ እግል 
ጀብሀት ተሕሪር ለገብእ መክተብ ክምሰል 
ኢትከስት ወእብሊ ምስል መስኡሊኑ 
ዲብ ልሻወር፡ ሱድፈት እዛዐት ለንደን 
ቢቢሲ ፈቴሕ ወለለአስፍ ከበር ምን ከርስ 
ሜዳን ኤረትርየ ሰምዕ። ለከበር ሚ ልብል 
“ዴሽ ጀብሀት ተሕሪር ኤረትርየ ምን 
ሜዳን ዲብ ምድር ሱዳን አተ” ለልብል 
ከበር ክምሰል ሰምዐ፡ ሕመዳይ እባሁ 
ዲብ ዶማስቆ ተለፎን ወዴ ወህቶምመ 
ክምሰለ ህቱ ሳምዑ ለሀለ ክምሰል ሰምዐዉ 
ለሐቡሩ።

ሕመዳይ ሐቆ ኣቲ ጀብሀት ተሕሪር 
ምድር ሱዳን፡ ምን ሞሮኮ ሱርየ 
ለአቀብል ወዲቡ ከረ ሳልሕ እያይ 
ወመሐመድ ዑመር የሕየ አስክ ሱዳን 
ዲብ ልትበገሶ ክምኩማም ዲብ እንቶም 
ጸንሑዎ። ወህቱመ ሳልሳዮም እንዴ ገብአ 
ምን ሱርየ አስክ ሱዳን ልትበገሶ። ከረ 
ሕመዳይ ሱዳን ክምሰል አተው ልጅነት 
ተንፊዝየት ጀብሀት ተሕሪር ዲብ ከሰለ 
ትጸንሐዎም። ዐብደለ እድሪስ ህዬ ምስለ 
ፍንጡራም ለዐለው ጅኑድ ዲብ ራሳይ 
ለልትበሀል ባካት ዐለ። እብሊ ጀብሀት 
ተሕሪር ዲብ ሰለስ ክፋል ገመምዕ ገአት 
ለልብል ከበር ዲብ ከሰለ ጸንሐዮም እሊ 
ህዬ ዲብ ታሪክ ጀብሀት ተሕሪር ለለአሰፍ 
ወለለአግሄ ቴለል ቱ። 

ትተላሌ…..ትተላሌ…..
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መቃበለት ወዚረት ዐድል አሰይደ ፎውዝየ ሃሽም እብ መናሰበት ሳምን ቃኑን ውዛረት ዐድል

ሰኣል፡- ሓይሰት ወዚረት፡ ሀደፍ ሰኣል፡- ሓይሰት ወዚረት፡ ሀደፍ 
እለ ሳምን ቃኑን ሚቱ ወምነ እለ ሳምን ቃኑን ሚቱ ወምነ 
ደዓም ለገብአት ሳምን ቃኑን እብ ደዓም ለገብአት ሳምን ቃኑን እብ 
ሚ ትፈንቴ ወምነ ናይ ደዓም ሚ ትፈንቴ ወምነ ናይ ደዓም 
ሚተጃርብ ትረከበ፧ሚተጃርብ ትረከበ፧

በሊስ፦ ዲብ ዲሰምበር ናይ ሰነት 
2021 እተ ለወዴናሀ ሳምን ቃኑን፡ 
“ቃኑን ወዐማር ወጠን” ለትብል 
ስቅራት ዐለት እለ። እሊ እምብል 
እንዴ ህሌነ፡ ምነ ነባሪ መጅተማዕ 
ኤረትርየ ለወክል ተእሪክ ወዓዳት 
እንዴ ትበገስነ፡ እምበል አትካራም 
እንሸቄ ዲቡ ለጸንሐነ ብናእ 
ወጠንየት ወሐቅ መዋጥን እግል 
ነአክድ እንዴ እንቤቱ። እግልሚ፡ 
ሕነ ምንኬን ዕሉን ወሳይቅ ለገይስ 
ተእርክ እኩድ ወሐቂቀት ብነ። 
ምን ክልኦት ለልትቃረሞ አፍካር 
ወመባድእ እንዴ ፈገርነ ዲብ 
ትቡት ናይለ ለነሀይቡ አውመ 
ለእንቀድሙ ከደማት ቀዋኒን ዕሉን 
ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ እሊ ቀዋኒን 
እሊ እግልነ መስል መ ኢፋሉ፧ 
ሕነ ህዬ እግሉ እንመስል መኢኮን፧ 
ለቀዋኒን እግል መጅተማዕነ መስል 
ሚኢመስል፧ እግል ልትደረስ 
ውዛረት ዐድል እምበል አትካራም 
ትከድም ዲቡ ጸንሐት። 

ለአሳስዪን ቀዋኒን እንዴ 
ትፈረገው ወትዳለው ዲብ 
ሸዐብ ክም በጽሐውመ ክልነ 
ለእንፈቅዱቱ። እሊ ዲብ ሰነት 
2015 ለተአምበተ ለዲብ ባካቱ 
ለሀሌ አፍርዐት ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ፡ ሐድ አክል አዪ እግለ 
ነባሪነ ሻርሑ ወማስሉ ሀለ፡ እብ 
ፍዕል ህዬ፡ ለምን አበን ጀደን 
ምን ግም እት ግም እንዴ 
ልትወረስ ወልትሐላለፍ ለመጽአ 
ቀዋኒን አክል አዪ ውኩሉ ሀለ፡ 
ቃኑን ውርስ ዓዳት መጅተማዕ 
ኤረትርየ ሰበት ገብአ፡ ምን ዕሉን 
ወሳይቅ ቃኑን ወአፍካር መክሐደ 
ወቅራመት እንዴ ሪምከ፡ እግለ 
ቃኑን ለለአታምም ወለከምክም፡ 
ተጥዊር ናይለ መጅተማዕ 
ለለሐብር እግል ልግባእ  ወጅቡ። 
ዲብ ሰነት 2021 ለወዴናሁ 
ጌማም ናይለ አስክ እለ ነአትዮም 
ለጸነሐነ፡ እትሎም መባእድ 
እሎም ለትነደቀው ቶም ሚኢኮን፡ 
ሚነዋቅስ ሀለ እግሎም፡ ሚእግል 
ነአትምም ዲቦም እንቀድር፡ 
ለልርኤ ዐለ። ምን ሐረስ እሊ፡ እበ 
ሐቴ ጀሀት ምነ እተ ዶል ለሀ 
ለትረከበ ተጃርብ እንዴ ትካእለለ 
ለመጽአ ወዲብለ ማሕበር ጎማት 

ለዐለት መሻረከት፡ እተየ ደረጀት 
ባጽሓም ክም ህሌነ፡ ወሳይቅነ 
ሚመስል፡ አሳስ ዓዳትነ ወነባሪነ 
ላቶም ተእሪክ ረዪም ለቦም፡ 
ታክያት ነባሪነ ወዓዳትነ ላቶም፡ 
ቃኑን መጅተማዕነ ወሄራር ዐማርነ 
ለተምትሞ ከብት ወሳይቅ ታየንነ። 
እብ እንክር ብዕድ እግል አተላላይ 
መጅተማዕ፡ ከሊቅ ውሕደት 
ወመቅሬሕ ሕበር ወደማነት እት 
ኖስ ለለፈርየ ረኤነ። ደማነት ዲብ 
ኖስ እብ ክምኩም እብ ደረጀት 
መጅተማዕ ወእብ ደረጀት ወጠን 
ሚ ክምሰል መስል፡ ነባሪነ አክል 
አዪ ሻርሓሙ ወዲብ ፍዕል 
እርኡያሙ ህሌነ እግል ንኣምር 
ሰዴነ። ክምሰለ ዲመ ለእምብሉ 
ዐዳለት መብዳእ ገብአት ምን 
ገብእ፡ ቃኑን ህዬ ውርስ ዓዳት 
አስልቱ። እሊ ውርስ ዓዳት እሊ 
እብ ለገብአ አስባብ እንዴ ኢበሌ 
ወለኢልትመሳሕ፡ ሕሽመቱ እንዴ 
ተአከደት ወተሐፈዘት ምን ጂል 
ዲብ ጂል እግል ልትዐዴ ቡ። 
ዲብ ከሊቅ ጅንስየት አውመ 
ወጠንየት፡ ዲብ አከዶት ሐቅ፡ 
ዋጅባት ወመሱልየት መዋጥን 
እት ፍዕል እግል ልውዐል ሰበት 
ወጅቡ፡ እሊ ቃኑን እሊ ሚ መስል 
እንዴ እምቤ እግል ንፈትሹ 
ወንርአዩ ጅሩባም ዐልነ። ሰበት 
እሊ ነባሪ እምብል እንዴ ህሌነ 
ምስል ዐዳለት ወሕርየት ናይለ 
መጅተማዕ ወእግል ኩሉ መክሉቅ 
ናይ ሕበር ውርስ ነባሪ። እለ ናይ 
ሕበር ውራሰት እለ ላኪን እግል 
ትትአከብ ወትትሐፈዝ ሰበት 
ለአስትህለ፡ ክም ክሉ ዲብ ሐያት 
መንበረት ወዋጅባት እጅትማዒ 
እት ሕድ እንዴ ትቀረነ ክም ገይስ 
ወእግል ልትመም ዲቡ ለቡ ጋራት 
ክምሰል ሀለ እግል ነኣምር ብነ። 
እሊ ዲመ መራዐየት ተአትሐዝዩ።

ዓፍየት መዋጥን ዲመ 
መራዐየት ተአትሐዝየ፡ አምር 
ወዕልም ናይለ መዋጥንመ እተ 
ክምሰልሀ፡ ምስለ ነባሪ ውራሰት 
እንዴ ትቀረነ ለገይስ ዋጅባት ሀዬ 
ሀለ። እብ እንክር ብዕድ ህዬ፡ አዳም 
እግል ልምበር ለለአትሐዝው 
አሳስዪን ሓጃት እግል ልአክብ 
ነባሪሁ ቱ። ክምሰለ እምብሉ 
ለጸነሐነ መክሉቂን ሰበት ሕነ፡ 
እግለ  ውራሰት ናይ ሕበር እብ 
ክምኩም፡ አውመ እብ አንፋር፡ 
ዓይላት፡ ኮም፡ ማዕየ፡ መጅተማዕ 
ወወጠን እንዴ እምብል ሰበት 
እንገይስ፡ ለነባሪ እት ፍንጌ እሊ 
ለትሸርሐ ክፋላት መጅተማዕ 
ለህሌት ዕላቀት ሸሬሕ። እሊ ነባሪ 
እሊ እት ረአስለ ሳብተት ታክያቱ 
እግል ልትነደቅ ሰበት ለአስትህሉ፡ 
ጌማማት እግል ኒዴ ወምን 
መጅተማዕ በሊስ እግል ንርከብ 
እንዴ ትባህለ፡ እለ አዜ እንቀድመ 
ለህሌነ ሳምን ቃኑን፡ “ቃኑን እግል 
ሕሽመት አዳም ወዐማር” ሐንቴለ 
ትብል ስቅራት እትብጉሳመ ህሌነ። 

ምነ ለሐልፈ ተጃርብ ለረኤናሁ፡ 
ለወቀዋኒን እግልነ መስል ገብእ፧ 

ሕነ እኩባሙ ለህሌነ ወሳይቅ 
እብ ተአስትህል ዲብ ተእሪክነ፡ 
ነባሪነ፡ ዓዳትነ፡ ዓዳት ወጠነ ራቴዕ 
ለአተንከበ ወምኑ ለልትበገስ ጋብእ 
ሀለ፧ ናይለ ልብል ሰኣላት በሊስ 
እግል ንርከብ፡ በሐስ እንወዴ 
ህሌነ። መጅተማዕ አተላላይ ሰበት 
ቡ፡ እሊ ነባሪ ውርስ እሊ አጅያል 
ምን ሕድ እንዴ ልትዋሮሱ 
እግል ሊጊሶ ሰበት ለአስትህሎም፡ 
ዐቦቶም ለሸሬሕ እግል ልግባእቡ። 
እምበል አሳስ ነባሪ መጅተማዕ 
ለትመጽእ ዐቦት ወተጠውር 
አለቡ። ምን ሐረስ እሊ ለዲብ 
ነባሪነ እጅትማዕየትነ ለለአተንክብ፡ 
አተላላይ ናይ መጅተማዕ ለለአክድ፡ 
ሐያትነ ወመንበረትነ እብ ለሔሰት 
ወለጠፍሐት ገበይ እግል ንምረሕ 
ለለአቀድረነ፡ ለእት ፍንጌነ ለህሌት 
ዕላቀት መዓወነት ወሰዳይት ሕድ 
ለከምክም ዕላቃት ቱ። እሊ እብ 
ከአፎ እንዴ ተሓበረ ገይስ ወሕድ 
መስል እንዴ እምቤ፡ እግለ ነባሪ 
ቃሊ ዝያደት ደማነት ክም ተሀሌ 
እግሉ እንከድም ሀሌነ። 

መጅተማዕ ወደማነት 
መስተቅበሉ፡ ምስል ሕሽመት 
ወነባሪ  ናይለ ገቢል እግል 
ልትመሳኔ ወልትመቅረሕ 
ሰበትቡ፡ እተ ለሐልፈ ወቅት 
ምስል ወሳይቅነ ወምስል ሩእየትነ 
ወእስትራተጅየትነ ጻብጣሙ 
ጸነሐነ፡ እተ ለነሀይቡ ከደማት 
ለሀለ ነዋቅስ ሚ ክምቱ እግል 
ንፈርግ ጅሩባም ዐልነ። 

ለካልኣይ ወዲብ ደንጎበ 

ለመጽአ ጋር፡ ምን ኩሉ ክእሉል 
ለረክብናሀ፡ ለቃኑነ እግልነ መስል 
ሀለ ሚኢኮን፧ መጅተማዕነ፡ ነባሪነ፡ 
ዓዳትነ፡ ተእሪክነ፡ ውሕደት 
እጅትማዕየት፡ ወሐዮት ዓዳትነ 
መስል ወወክል ሚኢፋሉ ባሐሶት 
ቱ። እሊ ነባሪ ላጼሕ እሊ እግል 
ኢልክሳሕ፡ እግል ንዳፌዕ እግሉ 
ወንዕቀቡ፡ ምን ወቅት እት ወቅት 
እግል ነአትሓይሱ ወነአውርሱ 
ብነ። እሉ እንዴ ጸብጠ ለወርስ 
ወለለአወርስ አጅያል፡ ምን እሊ 
መባድእ እሊ እግል ልትበገስ 
ወጅቡ። ሄራር እሊ ካድም እሊ 
ከአፎ ክም ሀለ እንጌምም ጸነሐነ 
ወህሌነ። አዜመ እትሊ መብዳእ 
እብ ውሕደትነ እጅትማዕየት፡ 
ዐዳትነ፡ ነባሪነ፡ ዋጅባት ወሐቅ 
ወጠኒ ዲብ ወግም እንዴ አተ፡ 
ማሌ አጅያል ሕድ እንዴ ወርስ 

ወለሀይከ ለሀይ እንዴ ለአትዐርፍ 
ለመጽአ፡ አተላላዩ እግል ልትአከድ 
ቡ። ዋጅባት ወጠኒ ዲብ ነድቅ 
ወጠንየት፡ ብነእ ዋጅባት ወጠኒ፡ 
ወዲብ ፈዓልየት ሄራር በርናምጅ 
ዐማር ኩሉ እብ ሕበር ሕድ 
እንዴ አግመለ ዲብ ነባሪ እግል 
ልትከምከም ቡ። እሊ ዲብ 
መዳፈዐት ጀራይም ወአደቀቦትለ 
ነባሪ ናይር፡ ተረት እግል ተሀሌ 
እግሉ እንዴ ትባህለ፡ እምበል 
አትካራም እንወድዪ ለህሌነ ጅህድ 
ወጌማማትቱ።

 እሊ ናይ ዮም ዓመት 
ዋዕላመ ሀደፉ ምነ እት ሰነት 
2021 ለገብአ ማሕበር ጎማት 
ሳምን ቃኑን ለልትፈንቴ ኢኮን 
አተላላይ ናዪቱ። እግል ነኣምረ 
ለብነ፡ ለነባሪ ውራሰት ለእምብሉ 
ሰኒ ረቂቅቱ፡ ዲብ ለገብአ ልግባእ 
ወቅት ኢበሌ ወኢልትመሳሕ። 
ምን ግም እት ግም እንዴ ልትዐዴ 
ነብር ለጸንሐ ነባሪ ቃሊ፡ ምን 
አብዕቦታትነ ለወረስናሁ፡ ቃኑን 
ወንዛም መንበረት ምስል ለለአምር 
ወለለሐሽም፡ ዲብ ተእሪክነ ወናይ 
ቃኑን ነባሪነ፡ ኣምኣት ሰነዋት 
ለወዳ ነባሪ ሕሽመት ሕድ ለመልክ 
መጅተምዕ ብነ። ከእሊ ቃኑን እሊ 
ምን ወቅት እት ወቅት እግል 
ልትሓየስ ሰበትቡ፡ ሐቴ ምስሉ 
እግል ንትዋፈቅ ወካልእመ እግል 
ነአትሓይሱ እንከድም ጸነሕነ። 
ከለ ዋሳይቅ ክም ረኤናሆም ልሳዕ 
እግል ልትሳኔ ለቡ ብዞሕ ክም 
ሀለ፡ መጅተማዕ እግል ለኣምሮም 

ወልውረሶም ለቦም ክምሰልቶም 
እግል ልትአመሮ ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ፡ እግል ልትሓየሶ ገብአው 
ምን ገብእ፡ እተ ነባሪ ወዓዳት 
ለረከዘ አትሳናይ ወአትሓያስ 
እግል ልግባእ ዲቦም እንዴ ትባህለ 
ትበገሰ ወምስል ለህሌነ ዲቡ ዘበን 
እንዴ ልትመሳኔ ልሄርር ሀለ። 

ሰበት እሊ ለናይ ዮም ዓመት 
ሳምን ቃኑን ወዛረት ዐድል፡ 
“ቃኑን እግል ሕሽመት አዳም 
ወዐማር” ምስለ ትብል ስቅራት 
እትጹብጣመ ህሌነ። እግል ዐማር 
ለብናተ እስትራተጅየት ወመብዳእ 
ዋድሐት ሰበት ገብአት፡ ምስል 
መብዳእ ደማነት ዲብ ኖስ፡ ዐዳለት 
እጅትማዕየት፡ ሑር ሕርያን፡ 
ወብዕድ ለልብሎ ልትሸቄ እቦም 
ለጸንሐው መባድእ ዲብሚ 
ለረከዘው ቶም፧ ምን እምብል፡ 

ክሎም ዲበ ነባሪ መጅተማዕ 
ለአተንከበው ቶም። ለፋይላት 
ኩሉ ቅዱም ሀለ። ለቀዱሙ 
ለህለው ሸባብ ህዬ፡ ምስለ ለህሌት 
ሓለት ሓድረት ወለነባሪለ 
መጅተማዕ እንዴ አትጻበጠው 
እግል ልርአው ወለአፍይሕዉ 
ወዝያደት ምን መጅተማዕ አፍካር 
ራቴዕ ወሴድያይ እግል ልርከቦ 
እግሉ ቱ። እሊ ክም ረክብነ ሐሬ 
እተየ ደረጀት ክም ህሌነ፡ ለናይ 
ዐማር መቀየሲና ሐድ አክል አዪ 
ለለአደምዕ ክምቱ፡ ምስል ነባሪነ 
እንዴ አትመጣወርነ እንርእዮ 
እንዴ ሀሌነ፡ ገሌ-ገሌ ድራሳት 
እግል ልግባእ ገበይ ለፈቴሕ 
ምስዳራት ልትነሳእ ሀለ። እብሊቱ 
ለ“ግድላነ ግድለ አጅያልቱ” 
ለምብል። 

እሊ ሰበት ገብአ ለአወላይ 
ግም እግል ከሊቅ ወጠንየት 
ወመስኡልየት ኦሮት መዋጥን፡ 
ረዪም ለሄርር እቡ ለጸንሐ 
ጾር ምርካብ ሕርየት፡ አከዶት 
ዐዳለት፡ ቃኑን ወንዛም መጦር 
ነባሪለ መጅተማዕ ደማነት ክም 
ረክብ ከዲም ቱ። ህቱ ሀዬ፡ ዲብ 
ሙአሰሳት ለረከዘ ሌጠ እንዴ 
ኢገብእ፡ ክም ዐላይም ወመፈረጊ 
ናይ መጅተማዕ ኤረትርየ ሰበት 
ገብአ፡ ምለዐለ አዋጃት ወወሳይቅ፡ 
ለመጅተማዕ ሄራሩ ምስል ለህሌት 
መርሐለት እንዴ ቀርነዩ ለሸቄ 
ዲቡ ሰበት ገብአ፡ ለአወላይ ጂል 
ሕርየት ወጠን ወወጠንየት ሐቆለ 
አከደ፡ ዲብ ዐቦትለ መጅተማዕ፡ 
ጅንስየቱ፡ ወዓዳቱ ወነባሪሁ እንዴ 
ለአክድ መጽአ። 

ለካልኣይ ጂል ህዬ፡ እግለ ለዐለ 
ጸባይብ ወተረርፍ እስትዕማር እንዴ 
ነሐ፡ ለተኤተነ በርናምጅ ዐማር 
እብ ዐውቴ እግል ለአትምም፡ 
ከድም ለጸንሓቱ። 

ለሳልሳይ ጂል ህዬ፡ እብ ክሉ 
አሽናኩ መቅደረት ካፍየት ለቡ፡ 
ምህነት ለመልክ፡ መትሳባል፡ 
ደማነት እት ኖስ፡ ክምሰሌሁመ 
ኩሉ ለከምክም ነባሪ እንዴ 
ሐጠጠ፡ ለመስኡልየት ወጠንየት 
እግል ለአትምም ዲብ በርናምጃት 
ዐማር እንዴ ትጸመደ ሸቄ ለሀላቱ። 
እሊ አሳዳር እሊ ህዬ እግለ ናይ 
ቀበትነ ሄራር፡ መቅደረት ኖስ፡ 
መብዳእነ ሕጡጥ  ረአሱ ቀደም 
እግል ለአሽክቱ እብ ክለ ሒለቱ 
ወመቅደረቱ ከድም ለጸንሐ 
ለሳልሳይ ጂልቱ።፡ ለፈጅር ንትጸበረ 
ለህሌነ፡ ምስል ድዋርነ ወምንኬኑ 
ለትትጃገር ዐቦት እግል ተሀሌ 
እግልነ፡  ለትወቀለት ምህነት ለቡ 
መጅተማዕ ክም ልትበኔ፡ ምለዐል 
ኩሉ ህዬ እግል ወጠነ ጅበት 
ሕሽመት እንዴ አስመደ እግል 
ልሽቄ ለትበገሰ ሰበት ገብአ፡ እብ 
ፍዕል ለአከደዩ ነባሪ ሐበን ደማነት 
ክምተሀሌ እግሉ እንዴ ወዴነ፡ ምን 
እለ ወሐር እበዪ መርበይ እግል 
ነሄርር እንቀድር ለልብል ሰኣል፡ 
ዓመተን ናይ ሕበር ፈሀም እግል 
ለሀሌ እግልናቱ ለሀደፍነ።

ፍንቱ
ይ

ተርጀመት= ሙሳ መንደርተርጀመት= ሙሳ መንደር
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አስባብ ወመደረት ክስሔ ፕላስቲክ

እትሊ ወክድ እሊ ፕላስቲክ 
ሰበብ አሳሲ ክስሔ በሐር ጋብእ 
ህለ። ፕላስቲክ ምነ እግል ለትፈናተ 
መናፌዕ እንዴ ትበሀለ ለልትሸቄ 
ዲቡ መሳኔዕ ክም ፈረ፡ እብ 
ለትፈናተ አግቡይ ዲብ በሐር ለአቴ 
ወእብ አምዋጅ በሐር ወውልዋል 
ዲብ ለትፈናተ እትጅሃት እዲነ ዲበ 
ለህለ አብሑር ወምሒጣት ገይስ። 
እብለ ህዬ፡ አስክ ዲበ ለቀ’ረ ወለ 
ሬመ ክፋላት ኣርክቲክ ክምሰልሁመ 
አስክ ለቆረ ክፋል በሐር ፍንጡር 
ህለ።

እትሊ ወክድ ጎነ ናይ ፕላሲቲክ 
ክስሔ በሐር ዲብ ሕያያም ወድዋር 
ለሰብበ መደረት ወእግል ለምጽኡ 
ለቀድር ንቁስ ዲብ ወግም እንዴ 
አተ፡ ሰኒ ለተአስፍ ብቆት ለሰብብ 
ሰበት ቱ፡ እግል ዐለምነ ተህዲድ 
ዐቢ ጋብእ ሀለ። ሰበት እሊ፡ ምን 
ለትፈናተ ሙጅተምዓት፡ ሕኩማት 
ወዳርሳም እህትማም ዐቢ እንዴ 
ተሀየበዩ፡ ሀመት እድንየ እግል ልግበእ 
ቃድር ህለ። ክም መስል፡ እትሓድ 
አሮበ፡ መስኡሊን መጅሙዐት-7፡ 
ናይ እድንየ ሙነዘመት በርናምጅ 
ድዋር (UNEP) ወብዕዳም 
ሕሱራም ወመትጻገት፡ እግል ድዋር 
ክም አርእስ ምህም እንዴ ሀረሰው 
ልትጻገሞ ህለው።

ዔማት ክስሔ ፕላስቲክ ምን ዔማት ክስሔ ፕላስቲክ ምን 
አያቱ?አያቱ?

ፕላስቲክ እትለን ለሐልፈየ 50 
ሰነት ክም ዐፍሽ እግል ልሽበብ 
አንበተ። ሐቆ እሊ ፕላስቲክ ለሸቄ 
መሳኔዕ እብ ተካሊፍ ሑድ ብዞሕ 
ፕላስቲክ እግል ለአፍሬ ጅግረ 
ወደ። ክም ነቲጀቱ ህዬ፡ ዲብ ሰነት 
2014 ሌጠ 311 ሚልዮን ቶን 
ፕላስቲክ ፈረ። እሊ ምን ናይ ሰነት 
2013 እብ 4 ምእታይት ወሰከ። 
ፕላስቲክ ዲብ ለትፈናተ መናፍዕት 
ለልውዕል ዲብ ገብእ፡ ክም መዐሸጊ 
ነብረ፡ ዲብ ኣላት ብነ፡ አውቶሞቲቭ፡ 
ኤሌክትሪክ ወኤለክትሮኒክስ ወዲብ 
ወራታት ሐርስ ክምሰልሁመ፡ እግል 
አድውየት ከድም ህለ። እግል መሰል፡ 
ምን ኩለን 28 ደውለት እተሓድ 
አሮበ፡ ጀርመን 24.9 ምእታይት፡ 
ኢጣልየ 14.3 ምእታይት፡ ብሪጣንየ 
7.7 ምእታይት፡ ወስፐይን ህዬ 7.4 
ምእታይት ፕላስቲክ ለአስተህልከ።

አስክ ዮም ብጾሕ ለህለ ድራሳት 
ክመ ለአሽሩ 80 ምእታይት ናይ 
ፕላስቲክ ክስሔ ምስል አርድ 
ለልትጻበጥ ማዳት ለልትሸቄ ቱ። 
ለተርፈ 20 ምእታይት ህዬ፡ ምነ 
እት በሐር ለሀለ አሽቃል ለፈሬቱ። 
ምናተ እብ ሰበት ዔማት ምን አርድ 
አስክ በሐር ለልአቴ ፕላስቲክ ዋዴሕ 

አምር ወሐብሬ ምንመ ኢለሀሌ፡
፡ ፕላስቲክ አስክ በሐር ለልአቴቡ 
አግደ አግቡይ እሊ ተሌቱ፦

• እምበል ቃኑን ለገብእ 
ከዐይ ግማመት ወኢሀለዮት ካፊ 
አምር እዳረት ግማመት 

• ወራታት መሳኔዕ
• ኢባቅዕ አጫረዮት ማይ
• ከዐይ ግማመት ፕላስቲክ 

ዲብ ግንራሪብ በሐር  
• እብ ወሓይዝ ወአንሃር 
• ምን ቅያስ ወለዐል ምልአት 

መጃሪ
• ብቆት ጠቢዐት
• ወራታት ጀለቦት ዓሰ
• ምን በዋቢር ዐባዪ 

ለልትለከፍ ፕላስቲክ
• መአሰሳት ተዕዲን
• ብቆት በዋቢር ወብዕድ 

ቱ።
ምን ዕሙማይ ብዝሔ ሸዐብ 

ዐለም ለሐድ 2 ቢልዮን ንቁስ 
እዳረት ግማመት ይብስት ክምቡ 
ለትፈናተ ተቃሪር ለሐብር። እብ 
ሰበብ እሊ ንቁስ እሊ ህዬ፡ አስክ 
በሐር ለልአቴ ፕላስቲክ እብ ብዝሔ 
ወኑዕየት እብ ዕጹፍ እት ዘይድ 
አስከ ለትአስፍ ደረጀት ገይስ ክም 
ህለ ልትሐበር። እብ ቅባል እሊ፡ 
እት በሐር ለአሳሱ ክስሔ እበ ገብእ 
ለህለ ራቀቦት እት ለሐይስ ገይስ 
ክም ህለ ልትሸረሕ።

 አንወዕ ክስሔ ፕላስቲክ  አንወዕ ክስሔ ፕላስቲክ 
ናይ ፕላስቲክ ግማመት እበ 

ለቡቱ ሸክል ዲብ አርበዕ ልትከፈል። 
ህቱ ህዬ፡ ሰኒ ወአማን ዐቢ፡ (me-
ga-plastic)፡ ምኑ ሸበህ ለልንእሽ 
(macro-plastic)፡ ወቅያሱ አስክ 
5 ሚሊ-ሜትር ለበጼሕ ምግባይ 
ቅያስ ለቡ ፕላስቲክ (micro-plas-
tic)፡ ወለነአሸ (nano-plastic)
እንዴ ትበሀለ፡ እብ ዕንከ እግል 
ልትርኤ ምነ ለቀድር አስክለ እብ 
ሰዳይት መርአዪ ማይክሮ-ስኮፕ ሌጠ 
እግል ልትርኤ ለቀድር ሀለ። ናይ 
ፕላስቲክ ግማመት ሐቴ እምርት 
ወልምድት ስሜት ምንመ አለበ፡ 
ለትመጽአ መደረት ላኪን ምስል 
ሸክለ ወግዝፈ ለትጻበጥ ተ። እብ 
ሸክሉ ለትትሀየቡ ስሜት ህዬ ሰኒ 
ምህም ትወድዩ።

ዲብ ማይ እት ሰቤ አው ሰለል 
እት ትብል ለትሄርር ግማመት ክም 
ከባደተ ወሸክለ ወብዕድ ለትፈናተ 
ዲቡ እንዴ አተንከብከ፡ ምን ገሌ 
ሑድ ደቃይቅ አስክ ሰኖታት እት 
ረአስ ማይ ሰለል እት ትብል እግል 
ትጽነሕ ትቀድር። ምን እለ ዲብ 
ለዐል ለትሸረሐት ጅንስ ግማመት-
ፕላስቲክ ናይ ሐቴ ሚልዮናይት 
(nano-plastic) እብ ዕንከ እግል 

ትትርኤ ሰበት ኢትቀድር፡ እግል 
አዳም ወብዕድ መክሉቅ በሐር ሰኒ 
ዴራይት ክምተ ህዬ ፍገሪት ናይ 
ለትፈናተ ብሑሳት ተአርኤ።

ግማመት ፕላስቲክ፡ እት በሐር 
ክም አቴት እብ ሑድ-ሑድ እት 
ትበሌ ወትትሀተክ ትገይስ ወዲብ 
ለነአሸ ቀረርጭ ትትበደል። እት 
ትንእሽ ክም ጌሰት ህዬ፡ ምስል ብዕድ 
አሽየእ እት ትትሓበር፡ ሕበርበሮ 
(Compounds) ዲብ ትከልቅ 
ወኖዕየተ እት ትበድል ህዬ፡ ዲብ 
ለትኬለመ አስማም ትትቀየር። ለዲበ 
ህለ ጽበጥ ካርቦን ምስል ማይ ሑቡር 
እተ ሀለ ማዓድን እንዴ ተሓበረ እብ 
ብዝሔ ካርቦን-ዳይኦክሳይድ ፈጥር። 
ምናተ እብ ጠቢዐቱ ጬወ ላቱ ማይ 
በሐር እግለ ናይ አንአሾት እግቡይ 
ምነ ጠቢዒ ወኬን ሰኒ ለአነቅሱ፡፡ 
ሰበት እሊ፡ እተ ሰቤ ለሀለ ፕላስቲክ 
አራዌሕ ለቦም መክሉቃት እብ 
ብዝሔ እግል ልስኮኑ ወክድ ረክብ። 
እሊ ህዬ፡ እግለ ናይ ፕላስቲክ 
ግማመት ሜዛን እንዴ አወሰከየ 
ተሐት ተውቅ። እግል አትናኣሽ 
ሰበት ሰድየ ህዬ፡ ዲብ ማይ ብዞሕ 
ወክድ ክም ትከልእ ወድየ።

መትመዳድ ማያይ ግማመት መትመዳድ ማያይ ግማመት 
ፕላስቲክ ፕላስቲክ 

ናይ ማይ ክፋል እዲነ  ሐድ 
71% ምን ዕሙማይ ርሕብነ ወጅህ 

ምድር ለከምክም ሐድ 4 ኪሎ 
መትር ቆሪነ ማልክ ልትረክብ። 
ዲብ ሽቁል ብሑሳት ግማመት 
ፕላስቲክ   ተሓዲ ዐቢ ገብአት 
ሀሌት። ብዝሓም ባሕሲን፡ ናይ 
ፕላስቲክ ግማመት ለልትረከብ ዲቡ 
ክፋል እዲነ ለሐብሮ ሀለው። ምናተ 
ዎሮ ለትከምከመ አግቡይ ድራሳት 
ግማመት እብ ኢሀለዮቱ ዲብ 
ለትፈናተ አካናት ለሀሌት ግማመት 
እግል ትቀየም ለልትቀደር ኢኮኒ። 
ምናተ ለእብ ብዝሔ ግማመት 
ፕላስቲክ  ለትረከብ ዲቡ ባካት 
እዲነ ፍሩግ ክም ህለ ለሐብሮ።

እብ ሰበት ናይ ፕላስቲክ ግማመት 
ብዙሕ ድራሳት ጋብእ ምንመ 
ህለ፡ አስክ ዮም እብ ገበይ ሰኔት 
ድሩስ ለህለ ኖዕ ግማመት ፕላስቲክ 
ለጸንበለል ለትብል ግማመት ተ። 
አምዋጅ ወወሓይዝ በሐር ህዬ ዲብ 
ሐረኮት ወንሽረት ግማመት ለአግደ 
ክምቱ በሕሲን ለሐብሮ። ዲብ ሰነት 
2010 ሌጠ ብዝሔ ዲብ በሐር 
ለአተ ግማመት ፕላስቲክ ምን 4.7 
አስክ 12.7 ሚልዮን ቶን ክም ዐለ 
ለድራሳት ለሐብር።

እኩይ ተእሲር ግማመት እኩይ ተእሲር ግማመት 

ፕላስቲክፕላስቲክ
እኩይ ተእሲር ክስሔ ፕላስቲ 

እት ድዋር ወሔዋናት እት በሐር 
ወምሒጣት ልትረኤ ሀለ።፡ እምበል 
እሊ፡ እብ ወድ አዳም ጀሬ ዲቡ እበ 
ሀለ ደቅጥ፡ ወሰኮት አሲድ ወሐፋነት፡ 
ወሰኮት ካርቦን-ዳይኦክሳይድ፡ ክስሔ 
ለኣኬ ወክቡድ መደራት ሳድፍ 
ሀለ። ዲብ ምሒጣት ፍንጡር ለሀለ 
ናይ ፕላስቲክ ግማመት ዲብ ድዋርነ 
ወዲብ እጅትማዒ ወእቅትሳዲ 
ቴለልነ ወክለ ዐለምነ  መደራት  
ክቡድ ሰበብ ህለ። እብ ሰበት ቅያስ 
ወመትመዳድ ግማመት ፕላስቲክ 
ወተለውስ በሐር እብ ዕሙቅ ምንመ 
ኢትወደሐ፡ ዲብ አብሑር ወአብያት 
ጀርቤ እሊ መስል መዕሉማት ርኩብ 

ሀለ፦ 
• ውሕጠት ፕላስቲክ አስክ 

እለ እተ ገብአ ድራሳት እት 250 
ጅንስ መክሉቃት በሐር ርኩብ ህለ። 
አግደ ተእሲር ውሕጠት ፕላስቲክ 
ህዬ ግፍለት ወአረር ንዛም ሓቀቆት 
ነብረ እብ አምጽኦት ሞት ሐዋናት 
ሰብብ።

• መትሐባላክ ክልቆታት 
በሐር፡ ተረርፍ ናይ ለትገሐፈ ወለ 
አበረ አላት መጀለቢ ዓሰ እበ ለቡቱ 
መተራድ ሰበብ ሓባለኮት ክልቀታት 
በሐር ገብእ።

• አትግዓዐዞት ኢአሳስይን 
ክልቆታት ለሰቤ ፕላስቲክ፡ እት 
ረአስለ ለቡቱ  መደረት፡ ክም 
አግደ ዔማት መትዓደይ ወመግዕዝ 
ኢአሳስያይ ክልቆታት እብ ግብአት 
ዲብ ድዋር ኢራትዕ ንዛም 
ኢኮሲስተም ሰብብ። እብ ፍንቱይ 
ዲበ ወቁል ብዝሔ ክልቆታት 
ለብዲቡ በካት እኪት መደረት 
ሰብብ።

• አንቀሶት ግርመት 
ጠቢዕያይት፡ ግንራሪብ በሐር 
ወምሒጣት እበ ለቦምቱ ግርመት 
ሰኒ ርቁባም ወናይ መትፋግዒ በካት 

ቶም። ምናተ ለበዝሐ ግማሞታት 
ፕላስቲክ ዲብ እሊ በካት እሊ እንዴ 
ትገሐፈ ሰበት መጽእ፡ ጠቢዕያይት 
ግርመት ናይለ በካት ለአከርበ 
ወለአነቅሰ።

• መሻክል ዲብ ሰፈርያት 
በሐር፡ ክም ፕላስቲክ ለመስል 
እንዴ ደራረበ አላት መጀለቢ ዓሰ፡ 
ግማመት፡ ዲብ ሄራር ቀበት በሐር 
ወብሮሲታት በዋቢር እት ልትጠበለል  
መደረት ክብድት ለአጀሬ።

• መሻክል ዓፍየት ዲብ በሐር 
ለልሐንብሶ ወለተውቆ፡ ዲብ በሐር 
እንዴ ትለከፈ ለልትረከብ ግማመት 
ፕላስቲክ ዲብ ዓፍየት ውላድ አዳም 
መ ሰኒ ክብድት መደረት ለአጀሬ። 

አግቡይ አንቀሶት መደረት አግቡይ አንቀሶት መደረት 
ግማመት ፕላስቲክግማመት ፕላስቲክ

እበ ለህለ እሉ መተራድ ወእብ 
ቀላለ ለልትረከብ እብ ግብአቱ፡ 
አብጠሮት መትነፍዖት ፕላስቲክ 
ዲብ ሐጫር መደት እግል ልግበእ 
ክቡድቱ። ዲብ ለትፈነተ ወሳእል 
እዕላም ትሩድ ተዕቢኣት ዶል ገብእ 
ላኪን ሰኔት ነቲጀት እግል ትትረከብ 
ምኑ ትቀድር።

መትነፍዖት ፕላስቲክ እግል 
አንቀሶት ወአብጠሮት እሊ ለተሌ 
አግቡይ አተግበሮት ልትቀደር።

• እብ ሐዲስ እት ንትነፈዕ 
እቡ አውመ እብ ሐዲስ ክም 
ልትሰነዕ እት እንወዴ ራቴዕ አግቡይ 
መትነፍዖት አትኣታይ (Re-use 
and Recycling plastics)

• አምር ሙጅተማዕ እግል 
ልዕቤ ለትፈናተ ሐብሬ ሂበት 
(Aware-ness Raising)

• ዲብ ክሉ በካት እብ 
ለቀለት ገበይ ለሸቄ ወግማመት 
ካልእ ዶል እንዴ ሸቄከ ዲብ 
መንፈዐት ለትውዕል እቡ መአሰሳት 
አዳለዮት።

• ለልትገፍ ፕላስቲክ ዲብ 
አካኑ ዲብ እንቱ እንዴ ኢልትፈንጠር 
ራቀቦቱ።

• ዲብ ካልእ ዶል ሽቅየት 
ግማማት ፕላስቲክ ትሩድ ብሕስ 
ውድየት።

• ተጠውር ተክኖሎጂ 
እትአታተዮት።

• እብ ቀላል ገበይ እግል 
ልመሽምሽ ለቀድር ፕላስቲክ 
ጠወሮት (Biodegradable plas-
tic) 

• እብ ክሱስ ክለ ግማመት 
ዎሮ ቃኑን ትሩድ አዳለዮት።

መዳልያይ፡ መሓሪ ፍሰሃጽዮንመዳልያይ፡ መሓሪ ፍሰሃጽዮን
ተርጀመት፡ ሳልሕ ገመተርጀመት፡ ሳልሕ ገመ

በሐርበሐርኣርዛቅኣርዛቅ
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ምህም ንቃጥ ለሐሴው ደረሰ እግል ንግበእምህም ንቃጥ ለሐሴው ደረሰ እግል ንግበእ

ዶ/ር ዑመር ዑስማን                                     ዶ/ር ዑመር ዑስማን                                     

ሀ. ባቄዕ ነዘሞት ወቅት ሀለዮትሀ. ባቄዕ ነዘሞት ወቅት ሀለዮት
ዎሮ ደረሳይ እት ክል ምዕል 

ኤታን ናይለ ለአገድዮም ሓጃት 
እት ህለ እግሉ: እብ ሰበብ 
ኢሀለዮት ዋዴሕ መባጼሕ: ህኮት: 
ስደ ለሐልፈት ፈተ ትልህየ 
ወብዕድ አስባብ እት ድራሰቱ እግል 
ልሕመቅ ቀድር። ሰበት እሊ ኤታ’ነ 
እብ ዋጅብ እት ዐመል ልተርጀም 
ክም ሀለ እግል ነአክድ ብነ። እግል 
መሰል፡ እግል ሕፈዝቱ እንዴ ትቤ 
አካን ሕፍዝ እንዴ ግስከ እምበል 
እንትበህ ቅርአት ወሚ ጸበጥከ 
ኢጌመሞት አው እት ምግብ ሕፍዝከ 
ምስል መልህያምከ እብ መትሃጃክ 
ወቅትከ አብደዮት ምስል ወቅት 
ለሰብቡ ፈሸል ክቡድ ቱ። ብዕድመ 
እብ ኤታንከ ግስከ ወሐፈዝከ እግል 
ትትበሀል ኢልትቀድር።

ለትዘረአት ዘርእ እግል ትዕቤ 
ወትግመል ገአት ምን ገብእ ሽፍር: 
ራዐዮት: ማይ ወእት ለትፈናተ 
ወቅት ርእየት ወጌማም ለአትሐዝየ። 
ደረሳይመ እተ ክምሰልሃቱ: እግል 
ልፈድብ ገአ ምን ገብእ ክል ምዕል 
እግል ልቅረእ: ልትሰአል: አክትበት 
ልቃይር: ነፍሱ ለአተምትሕን 
ወልጌምም ለአትሐዝዩ። ክእኒ 
ለኢወደ ደረሳይ ህዬ ምስለ ተለዩ 
ውሒዝ ሰበት ገይስ ክም መርበይ 
ለአለበ ጀልበት ሰለል ሌጠ ልብል 
ወለበጽሑ መባጼሕ አለቡ።

ሀ. እብ በርናምጅ ጊሰትሀ. እብ በርናምጅ ጊሰት
ደረሰ እግል ልትዐወቶ ገአው 

ምን ገብእ: ክሉ ወራታቶም እብ 
በርናምጅ ወኤታን ውድየት ምህም 
ቱ። ክል ደረሳይ ለህለ  እሉ ሽቅል 
ቤት: ፈስል ፕሮጀክት ወብዕድ እተ 
ለአፍገረዩ እሎም ወቅት ወኤታኖም 
አትመመ ምን ገብእ: ለበዝሐ 
ወቅት እግል ልትዐወት ወፍሬ 
ለሀበቱ ለኣቴ ለህለ በክት ዐቢ ቱ። 
ወቅት ሐቴ ዶል ሐቆ ሐልፈ፡ 

እግል ለዐቅብል ለቀድር ኢኮን። 
እለ መስል ናይ ሰኖታት በርናምጅ 
እት ለቦም አንፋርመ ተአሲር በ: 
ምለዐል ክሉ ላኪን እት ደረሰ እብ 
አማን ትተርጀም። እግል ሚ ምን 
እንብል: ደረሰ ክል ምዕል ለእት 
ፈስል ደርሰዉ ምሴ ቤት ክም ጌሰው 
እግል ልቅርእዉ ሐቆ ኢሰተተው: 
ፈጀሪተ እት ለልትሀየቦም ሽቅል 
ፈስል ሰኒ ኢሸቁ። ክል ምዕል ቤት 
ክም ግስከ እግለ ደረሰካሁ ሐፊዝ 
ወደጊም እግለ ፈጅር ለደርሱ አርስ 
ሰኒ አሳስ ቱ። እት ሳምን: ሰር 
ሰነት: ሰነት ወብዕድ ላዝም ክምኩም 
ደጊም ናይለ ሐለፍናሁ አርእሶታት 
እግል ንውዴ ወጅብ።

ሐ. ክሉ እንትበህከ እት ሐ. ክሉ እንትበህከ እት 
መድረሰት ወዲመድረሰት ወዲ

እት ፈስል: ምደርስ እት ሸሬሕ 
ወለአደርስ: እንትባህከ አስኩ እግል 
ልግበእ: ወክል ለትፈግር ከሊመት 
እግል ኢትሕለፈከ እግል ትትሓፈዝ 
ወጅብ። እት ፈስል እንትበህነ 
ለሰርቆ ሓጃት ክም ከረ መትሃጃክ: 
በረ ርእየት: ሞባይል መትነፈዖት: 
ምስለ ሕሰት ለኢገይስ ክትብ 
ወከራሪስ ርእየት ምኖም እግል 
ንትሓፈ ለአስትህል። ብዕድ ምደርስ 
እት ሸሬሕ ሰሜዕ: ሐቴ ወቅት 
እት ስሜዕ ወትርኤ ናይ ፍሂም 
መቅደረትነ ለዐቤ። ምን ምደርስ 
ለእንረክቡ አምር አሳስ ናይለ ሐር 
ለእንፍህሙ ደርስ ወዲመ ለትነፈዐነ 
ድራሰት ሰበት ገበአ: ምስተቅበልነ 
እግል ልስኔ እት ፈስል እንትበህነ 
ክሉ እግል ምደርስነ ነሀቡ።

መ. ክሉ ኣላት መድረሰትነ  አስክ መ. ክሉ ኣላት መድረሰትነ  አስክ 
መድረሰት ንስአት ወመትሓፋዝ መድረሰት ንስአት ወመትሓፋዝ 
እቶምእቶም

ክም መስጠረት: ኮምፓስ: 
ክትብ: መሳሐት ወብዕድ ምህም 
ኣላት ናይ ደረሳ ቶም። እሎም 
መሻቀዪታት እሎም ናይ ፈሀም 

መቅደረትነ እግል አዜዶት  እንዴ 
ትባህለው ቱ ለልትሀየቡነ። እግል 
ኢልክርቦ ንትሓፈዝ እቶም: ሰበቡ 
እት ንዋያት ሐርሱ ለኢትሓፈዘ: 
ወንዋያት ለአለቡ ሐረስታይ ሌሔተ 
ክም መጸአት እግል  ልሕረስ 
ኢቀድር። ለኢሐርሰ ህዬ ቀይም 
ምን አርዛቅ ገርሀቱ ኢጃቅፍ። ደረሰ 
ህዬ ገርሀትነ ዕልም ተ። ምን ዕልም 
እግል ንጽገብ ወንትሐረብ ህዬ: 
አላት ድራሰትነ እብ ዋጅብ ንጽበጥ: 
ንትነፈዕ ወነአክብ።

ረ. ለኢትፈሀመውነ ሰኣላት ረ. ለኢትፈሀመውነ ሰኣላት 
መትሰኣል መትሰኣል 

እት ፈስል ወምደርስ እት ሸሬሕ 
ለኢትፈህመተነ ሓጃት: ምደርስ ናይ 
ሰኣል በክት ዶል ለሀይበነ አው ሐር 
እት መክተቡ እግል ንትሰአል ቀዲር፡ 
ምነ ምህም እት መትዐዋት ሰኔት 
ተረት ለቦም ምስዳራት ተን። እሊ 
ሌጠ እንዴ ኢገብእ እግለ ኢትፈሀሜከ 
እግል ትትሰአል ቀዲር: ሰኣልከ እብ 
ግሩም ገበይ ናይ አቅረቦት ወአረእ 
ናይ ብዕዳም አንፋር ፍሂም ቅድረትነ 
ተዓቤ። 

ብዕድ እሎም እት ክል ምዕል እት 
ፈስል ለመጽኡነ ወኢትፈሀመውነ 

ምክነ ወለነስኡ ቅያስ ጣቀት 
(ካሎሪ)

ምክ ዎሮ ስነት ሰብ ለበጽሐ ነፈር፡ እብ ዋጅብ ሽቅሉ እግል ለአግዴ 
ገአ ምን ገብእ፡ ምን ሰማን አስክ ዐስር ሐምስ ካሎሪ መቅየስ ጣቀት 
ለአትሐዝዩ። እሊ ምስል አስዑድነ ለነአስኡ ዶል ነአትጃግሩ፡ እብ እገርነ 
እትለ እንገይስ እቱ ወቅት ምን አርበዕ አስክ ሰቦዕ ካሎሪ ነስእ። እብ እደይነ 
እግል ንሽቄ ልግበእመ ንዝበጥ ወስ እትለ እንብል እቱ ወቅት፡ ሐምስ ካሎሪ 
ነአበዴ። እብ ድዱ እትለ እንቀርእ እቱ ወቅት ሐድ ዐስር ሐምስ ካሎሪ 
ንትነፈዕ/ነአበዴ።

ምክነ እብ ኒውሮንስ ለልትበህሎ ሴላት ለትበነ ቱ። እሎም ኒውሮናት 
ህዬ ምስል ብዕዳም እሎም ለመስሎ ሴላት እንዴ ትራከበው ሐብሬ ምን 
ወአስክ ክፋልት ገሮብነ ለአትሐላልፎ። እምበል እሊመ እሎም ኒውሮንስ 
ኒውሮትራንስሚተርስ  ለልትበሀል ቀመም ሰጦ። እሎም ጅንስ ቀመም ህዬ 
ሐብሬ እብ ዋጅብ ወእንዴ ኢትነቅስ እት ሓለፎት ዐባይ ተረት ለአገዱ። 

እሎም ኒሮንስ ህዬ እግል ቀመም ኒውሮትራንስሚተርስ እግል አፍረዮት 
ሰብዓ ወሐምስ ምን ምእት ናይለ ሐቀ ሽከር/ካሎሪ (ጉላክቶስ) ልትነፈዖ እት 
ህለው ለተርፈ ዕስራ ወሐምስ ምን ምእት ህዬ ምነ እት ደምነ ለልትረከብ 
ሽከር ቱ ለነሰኦ እሎም ኒውሮንስ።

 ሰበት እሊ እትለ ነሐስብ ወእንፈክር እቱ ወቅት፡ ምክነ እብ ዋጅብ 
ሽቅሉ እግል ለአግዴ ካፊ ካሎሪ እግል ልርከብ ወጅቡ። በህለት እትለ 
ነሐፍዝ፡ ንትመራመር፡ እንከትብ አውመ እብ ናይ አምዕላይ መንበሮነ እትለ 
እንፈክር እቱ ወቅት ዝያድ ካሎሪ ክም ለአትሐዜነ እንዴ ኣመርነ፡ ምክነ 
እግል ንመውኑ ወጅብ።

ሓጃት እት ልተአከቦ አክለ ጌሰው 
እት ምስተቅበል እት ልትሓበለኮ 
ወከብዶ ሰበት ገይሶ: ናይ ድራሰት 
ሸንሀትነ እት ነቅስ ክም ትገይስ 
ወዱ። እት ፈስል መትሰኣል 
ለአከጅለነ ሐቆ ገብአ (እግል መሰል 
ክም መአንብተት) ምደርስ እት 
መክተቡ እት እንቱ እግል ንትሰአሉ 
እንቀድር። ብዕድ ለኢትፈሀመተነ 
መትሰኣል ምስል ምድርሲነ ሰኔት 
ዕላቀት ክም ተሀሌ እነ ወዴ።

ሰ. እት ሐቴ ወቅት ክሉ ሐጃት  ሰ. እት ሐቴ ወቅት ክሉ ሐጃት  
እግል ትውዴ ኢጀረቦትእግል ትውዴ ኢጀረቦት

ምክ ወድ አዳም ካፊ ዕርፍ 
ወመትፋግዖት ለአትሐዝዩ። እብ 
ድድ እሊ ምክነ እምበል ዕርፍ እግል  
ረዪም ወቅት ሸቄ ግአ ምን ገብእ: ናይ 
ዓፍየት መሻክል ክም ከረ ጨቅት: 
ነቂስ እንትባህ: መትረስዖት ወብዕድ 
እግል ልስብብ እትነ ቀድር። ዎሮ 
ደረሳይ ምልእት ላሊ ክታብ እባሁ 

እግል ልሸምድድ ምንመ ጀርብ 
እግል ልትዘከሩ ለቀድር ሑድ ቱ። 
ሰበት እሊ ምን ልውሕድ እት ፍንጌ 
ሳዐት ሳዐት ዕርፍ እግል ንንሳእ ብነ።

መ. ጀማዐት እንዴ ገአከ ሐፊዝ መ. ጀማዐት እንዴ ገአከ ሐፊዝ 
ለኢትፈሀሜነ እግል ንትሰአል 

ለነቅሰ ምኒነ ጭመም እግል አትመሞት 
ወእንዴ ቀነእነ እግል ንሕፈዝ ሰዴነ።

ልገበእ ደአም ጀማዐት እንዴ 
ገአክ ሐፊዝ ሐጃት እግል ንፍሀሞም 
እምበል እግል ንሸምድዶም በክት 
ሰበት አለብነ ለእግሉ ፈሀምነ፡ ቤትነ 
አው ቤት አክትበት እንዴ ግስነ እግል 
ንሽምድዶ ወጅብ። ምስል ጀማዐትነ 
ሰኒ ሰበት ትፈሀሜነ እግል ንእዘም 
ምኑ ኢወጅብ። ሰበት እሊ ክሉ ወቅቱ 
እግል ነሀቡ ወጅብ።

ሕፍዝ ክም አትመምነ አስክ 
30 ደቂቅ አበደን እግል ንስከብ 
አለብነ። ለአሐፈዝናሁ ሐንገልነ 
አስክ ለአትጻብጡ እብ ካልእ ሓጃት 
መትፋግዕት ምህም ቱ። 
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ዩስፍ እድሪስ አሚር

ተበሰምተበሰም

9ይ ክፈል

ለካህን እብ ኩለ ርሑ አስተንፈሰ 
ወምን ክትርለ - ፈርሐት - ለንየቱ 
ሐጭረት ወእግል ብካይ ትሰብሰበ። 
ምናተ ሐር ለትትጸበሩ ህሌት ክርበት 
ወጅርሰት ፈቅደ። እብሊ ሰበብ ቱ 
እግል መደቲት ሐጫር እት ኢኮን 
ብዙሕ ኢቀስነ ወኢሰክበ። አስክለ 
ጠረቤዘት ለአብሪቅለ ፍደት ክሪት 
እተ ዐለት እንዴ ረትዐ ከምነ ማየ 
አስክ ብሩድ ከበር ቅርጢጥ ገብእ 
ቀርደዐ። ወመደት እንዴ ኢወዴ 
አጭፋርለ እተ ሖሹ ለአቴት ቅወት 
ሰምዐ። እለ ቅወት እለ እብ ፍንቱይ 
እግለ ጀኔታዩ ለአስክ እለ ምነ 
ከጠርለ ሞት እርዩም ይዐለ እግል 
ትቅተል ለመጸት ቅወት ዐለት።

ለካድም ሰኒ ርቡሽ ወፍጁዕ እት 
እንቱ እት ልስዔ መጸዩ። ወሐቴ 
ቅወት ምን ሐረስ ፈርዑን እግለ 
ሮሻን እንዴ ሓሰረቱ ለሸባቢኩ ወለ 
ባባቱ ተዐቅብ ክም ህሌት አክበረዩ። 
ወዎሮ ብዕድመ አሰር አሰሩ እንዴ 
መጸ ረኢስለ ፍርቀት እብ ሸፋግ 
ለሐዝዩ ክም ሀለ አሰአለዩ። ለካህን 
ሐጠር ወሰባተት እግል ለአርኤ 
ጀራረበ ከእግለ ዕመት ለቅድስት 
እተ ፎቃዩ እንዴ ከረየ ለኮፍየት 
ለከህኑየት እተ ደምቀቱ ገፍተአየ። 
ክምነ ቁርፈት እተ ፈግረ እቱ እዋን 
እብ ከጥዋት ሳብት ሰበት ትበገሰ 
ለሸኽስየቱ እብ አማን እብ ጀላል 
ወሕሽመት ዐቢ ሜርሓይ ደያነት 
“ኦን” ክልብት ዐለት። ለካህን 
ለሐቅለ ሕሽመቱ ኢትሃወነ እቡ። 
እተ ዐተበትለ እስትቅባል እንዴ 
በጥረ ሸንከትለ ሖሽ ትወለበ ከእግለ 
ጅኑድለ ቅወት ለእተ መባጥሮም 
እት እንቶም እምበል ኩስኩስ ናይ 
ዘመን ቀዲም ተምሳል እት መስሎ 
ልትቃሰው ለዐለው ሻፍግ እት እንቱ 
እቅምት አበለዮም። ከእዴሁ እንዴ 
ረፈዐ እበ መፈተይ ክርንቱ ወለዕንቱ 
እት ኦሮትመ እንዴ ኢከርየ ሰላም 
ቤለዮም።

- ውላጄ፡ ደሐን መጸእኩም 
አቤኩም ኢልጽነሐኩም እምበል 
ለፈቴኩም። ምደብራይ እሊ ኮን 
ወኬልቃይ ሐያት ላቱ ለመዕቡድ 
“ረዕ” ልባርከኩም።

ክርን ሰኒ ተአፈርህ እት በልስ 
እቱ ሰምዐ፦

- ሐምዴ ወሽክር ልብጸሓከ ካህን 
ረዕ ለመዕቡድ፣

እለ ክርን እለ ዶል ሰምዐ 
ለገሮቡ ክመ እተ ዕዮታይ ለክርን 
ሐየት ሳምዕ ለልትረበበ ለገኖበቱ 
ኩለ ትረበበት ምኑ። ወለ ዕንታቱ 
እተ አግመኣተን ኣትያት እት 
እንተን እግል በዐለ ክርን ዐባይ እት 
ለሐዝየ እተ ምግብለ ቅወት በጥረየ። 
ፈርዑን ኖሱ እት ቤቱ ዓይሩ ዲብ 
እንቱ ክም ረአ ዐጀብ ወፈርሀት 
ምስል በአያሁ። ምነ ዋጅቡ ላቱ 
ሐር ኢሐመጣመጠ። ሻፍግ እት 
እንቱ እንዴ ቀርበዩ ዶል ለጀፈርለ 
ዐረብየቱ በጽሓተ እንዴ ሰጅደ እሉ 
እብ ክርን ፍርግት ክምእለ ቤለ፦

• ዎሮት ጋሻይ እት እንቱ ዲብ ዎሮት እናስ ዔረ። ለእናስ ዕዮት 
እንዴ ሐርደ ወተማም እንዴ ማደዩ እተ ቀደሜሁ ከረዩ እሉ። ለጋሻይ ሰኒ 
ስፍሩይ ሰበት ዐለ ነተትሕ እት ወድዩ ምን ረአዩ፡ ለእናስ ህዬ ክምእለ ቤለ፡- 
“እሊ ናተፎት ለእሉ ትናትፉ ህሌከ ለልርኤ ላቱ፡ ኣላሁ የዕለም ሐቴ ምዕል 
እሙ ራድሀትከ ለዐለት መስሉ!” ቤለዩ። ለእናስ ለጋሻይ  ህዬ አቅመተዩ 
ከ፡- “እላቱ! ከእንተ ህዬ አፎ አክል እሊ ረሐምከ ዲቡ እሙ እጥቢትከ 
ዐለት ገብእ?!” ቤለዩ።

ውዳይ ስን እግል ምን?ውዳይ ስን እግል ምን?
ሰለስ ነፈር እግል ዎሮት መንደላይ እንዴ ጸብጠው ዲብ ሰይድነ 

ዑመር በኒ ኣልከጣብ መጸው እቡ። ከእሊ ነፈር አቡነ ቃትል ሀለ አዜ 
ቅሳስ ንሰእ ምኑ እግልነ ቤለዉ።

ዑመር በኒ ኣልከጣብ እግለ ነፈር አፎ ቀተልካሁ? እት ልብል 
ትሰአለዩ።

ለእናስ ህዬ፣ “አነ እንሰ ወአጣል አውዕል። ዎሮ ገመል እንሳዬ እተ 
ምድር አቡሆም ለትትረከብ ዕጨት እለ በልዐ። አቡሆም ህዬ እበነት 
እበ እተ መሽከሪቱ ምን ለደደዩ ለገመልዬ አባሁ ገሕ ገብአ። አነ ህዬ 
ለውዲቱ ሰበት አትሐረቀተኒ፡ ለእበነት ለገመልዬ ቀትለት እለ ሀረስኮ 
ወእበ እግል አቡሆም ዘበጥክዎ፡ ወአቡሆመ እባሁ ሞተ” ቤለዩ።

ዑመር በኒ አልከጣብ ህዬ፣ እለ ምን ገብእ ቅሳስ እግል እንሰእ 
ምንካቱ ቤለዩ።

ለእናስ ህዬ፣ ከላስ ምሽክለት ኢኮን ምናተ ቅሩብ ምህለት ሀበኒ፡ 
አቡዬ ማይት ቱ፡ እግልዬ ወለ ኑኡሻይ ሑዬ ማል ሐድገ እግልነ፡ አዜ 
እንተ ቀተልከኒ ምን ገብእ ለሑዬ ንኡሽ ወለ ማልነ ምስል እት ከደን 
እግል ልብደውቱ ቤለዩ።

ዑመር ህዬ ከምህለት እግል ሀበከ ምን ደምነከ? ቤለዩ።
ለእናስ አግጸትለ ዲቡ ለዐለው አዳም እንዴ አትቃመተ ዲብ አቡ 

ዘር (ዎሮት ምነ እሙራም ሰሓበት ቱ) እንዴ አሸራ እሊ እናስ ደምነኒ 
ቤለ።

ዑመር እግል አቡ ዘር እሊ እናስ ትደመኑ? ቤለዩ። 
አቡ ዘር ህዬ ሰኒ እደምኑ ቤለ።
ዑመር ለእናስ እንተ ኢተአምሩ፡ ሐር ሀርበ ምን ገብእ አነ ለቅሳስ 

ምንከ እግል እንሱኡቱ ቤለዩ።
አቡ ዘር ህዬ፣ አሚር አል ሙእምኒን፡ አነ ለእናስ ዳምኑ ህሌኮ 

ቤለዩ።
ሐቆ እለ ለእናስ ጠለቀዉ፡ ወእቅባለቱ እት ልታከው ካልኣይት 

ወሳልሳይት አምዕል ሰበት ሐልፈየ፡ ለቅሳስ ዲብ አቡ ዘር እግል 
ኢልትረፍ ሰበት ፈርሀው ለአዳም ሰኒ ትሻቀለው። ቀዴማይ ሰላት 
አመቅረብ ለእናስ ምን ክትር ሰዐይ እት ለሀልክብ ጠበሽ ቤለዮም። 
ወእበ ተዐብ ምን ቅያስ ወለዐል ብህዱል እት እንቱ እት ቀደምለ አሚር 
በጥረ።

ከሑዬ ወለ ማሉ እግል ሓሎታቱ ሰለምክዎ አዜ እንተ ሕክምከ 
ውዴ ቤለዩ።

ዑመር በኒ አልኸጣብ እት ልትፈከር፣ እግልሚ አቅበልከ ምን ሀሪብ 
ለትመነዐከ ምን ይዐለት አፎ እባከ ኢበዴከ ቤለዩ??

ለአዳም አማነት ትረፈዐት ምኑ እግል ኢልትበሀል ፈረህኮ ቤለዩ።
ዑመር አዜመ እግል አቡ ዘር፣ እንተ እሊ ለእሉ ኢተአምር ነፈር 

እብ ሚቱ ለደመንካሁ? እት ልብል ትሰአለዩ።
ለአዳም ኬር ትረፈዐ ምኑ እግል ኢልትበሀል ፈረህኮ ቤለዩ።
ውላድለ እናስ ለማይት ዐለ ህዬ እሊታት ክም ርአው ወሰምዐው፡ 

ህቶመ ርሖም ሰበት ኢወዴተ እሎም ለእናስ ሕነ ሱምሓሙ ህሌነ 
ጠሉቁ ሊጊስ እኩም ቤለው።

ዑመር ህዬ፡ አፎቱ ሚ ጀሬት ቤለዮም?
ለአዳም ዐፎ አሕድ ትረፈዐ ምኑ እግል ኢልትበሀል ፈረህነ ቤለው።

ተመህ ቀደር

- መንባዬ ፈርዑን ወድ ረቢ 
ኸኑም። በርሀትለ ፋግረት ጸሓይ 
ወሄይባይ ሐያት ወሒለት። መንባዬ 
ረቢ እተ ዐቢ ልብከ ከለጥዬ ወርሰዔዬ 
ለልትከበት እስትሕማል ልክሬ እትከ 
እንሻለ። ወዐፎከ ወርዳከ ለሀበኒ፣

ለመልክ ክምእለ ቤለ፦
- አነ እግል በዐል አማን ላቱ ሰኒ 

መሴምሓይ አነ፣
ልብለ ካህን ሀንደገ ወክምእለ 

ቤለ፦
- መንባዬ እሊ ሮሻንዬ ሙተዋድዕ 

ምን ልትዛየር ሰኒ ዐለ ቀደም በሎ 
ትፈደሎ። እተው አርሕቦ። ሕደሮ 
መላእከት ትሕደረኩም።

ፈርዑን ተበሰም ወደ ወምነ 
ዐረብየቱ እተ ምድር ትከረ። አሚር 
“ረዕኾፍ” ወለሐዉ ኡመረ ወ 
“ኾሚኒ”  ወ “አርቦ” ወ “ሚራቦ” 
አሰሩ ትካረው። ለካህን ነዳይቱ 
ሀበዮም ወለ መልክ ወለ ኡመረ 
ወለ ጸሮም አሰረ ካህን እት ገበኦ 
እተ ቃዐትለ እስትቅባል አተው። 
ለመልክ እተ ምግብለ ጸሩ እንዴ 
ገብአ ትጋሰው። ካህን ረዕ እግሎም 
ለገብእ ዋጅብ ሕራብ እግል ልውዴ 
እግል ልቅነጽ ሰማሕ ጠልበ ምኖም። 
ምናተ ፈርዑን ክምእለ ቤለዩ፦

- ሕነ መስአለት ሰኒ ከጢረት 
ወተእኪር ለኢተአስተሕምል 
እምጽእትነ ሰበት ህሌት እሊ ዋጅብለ 
ሕራብ ዑፉያምከቱ ህሌነ።

ለካህን እንዴ ረክዐ ክምእለ ቤለ፦
- ከመንባዬ ለቤለየ ትግበእ፣
ለመልክ እተ ምግሳዩ እንዴ 

አጣፍሐ ከእበ ቃሎተ ለተአፈርህ 
ክርንቱ እግለ ካህን ክምእለ ቤለዩ፦

- እንተ ኦሮት ምነ ሕሩያም ሰብ 
ዲን እለ መምለክት ለህለው እንተ። 
ወእት ረአስ እሊመ እብ ዕልም 
ወለባበት እንተ ትዘይዶም። ከኣልሀት 
እብ ሚ ሰበብቱ እግል ፈርዑናት 
እት ዐርሽ መስር ለተአትገስዮም 
እግል ትሽረሕ እግልዬ ሐዜ ህሌኮ?

ለእናስ እብ ሰባት ወኤማን 
ክምእለ በልሰ፦

- ህተ ምነ ውላደ እንዴ ሐሬቶም 
ለናይ ኣልሀት ሩሐ ትነፍሕ ዲቦም 
እሊ ህዬ ለምድር እግል ለአስልሖ 
ወለ ዕባድ እግል ልለውቆ ምን 
ሐዜት ቱ፣

- ሰኒ ትቤ። ለገበአ መስሪ ጀላብ 
ርሑ ወዓይለቱ ቱ አሰር እለ እዲነ 
ተሐት ወለዐል ለልስዔ። ፈርዑን 
ላኪን ጀላብ እሎም ክሎም መላዪን 
ቱ ለለሀርክት ወእት ቀደም ረቢ 
መስኡል ምኑም ቱ። ከፈርዑን 
ጀላብ እሊ ዐርሹ ሚ እግል ልውዴ 
ወጅቡ ትብል?

- ፈርዑን ጀላብ ዐርሹ እግል 
ልውደዩ ለወጅቡ ሀለ ምን ገብእ 
እንሳን አሚን ጀላብ እት ሐንቴሁ 
ለህሌት ኣልሀት ለሰለመቱተ አማነት 
ለወድየ እግል ልውዴ ወጅቡ። እብ 
ዋጅቡ እግል ልቅነጽ ብዲቡ ወሐቁ 
እግል ለአውፌ እሉ ወክመ እት 
ሸረፉ ለለሓፍዘ እግል ለሓፍዝ ዲቡ 
ወጅቡ።

ፈርዑን ራዲ ዲብ እንቱ ረአሱ 
እንዴ ነክነከ ክምእለ ቤለ፦

- እንተ ሕሹም ካህን ሰኒ ሌጠ 
ትቤ ወሰኒ መጸከ። አዜ እግል 
ተአስእለኒቱ ሐዜከ ለህሌኮ ጋር፡ 
ፈርዑን እት እሊ ዐርሹ ለልትናዝዑ 
ዶል ልትረከብ ህዬ ሚ እግል ልውዴ 
ወጅቡ?

ለካህን ለሓጥር ለልቡ ሰኒ 
ሀንደገ። ወእብሊ በሊሱ እሊ ርሑ 
ለሓክም ክም ሀለ ሸክ ኢወደ - 
ምናተ ህቱ ሜርሓይ ዲን ወተቅወት 
ወክብር ሰበት ቱ - ምነ አማን እግል 
ለአወልጥ ኢሐዘ ከክምእለ ቤለ፦ 

- ጀላለቱ ዲብ እሊ ዐርሹ 
ለመጽአዩ ላቱ እምበል ረሕመት 
እግል ለአብድዩ ወምክራዩ እግል 
ለአቅዌ ወጅቡ።

ፈርዑን ተበሰም ወደ። ዕንታት 
አሚር “ረዕኾፍ”መ ረሕመት 
ለአለቡ አንጨዋርሖት ለአንጨዋርሐ 
ዐለየ። ለምልክ ህዬ ክምእለ ቤለ፦

- ሰኒ ትቤ፡ ሰኒ ትቤ፡ ክምሰልሁ 
ኢወደ ምን ገብእ ገለድ ረቢ ጠልመ 
ወለ ኣልሀት ለሰለመቱተ አማነት ኬነ 
ወሕቁቅለ ዕባድ አብደ በህለት ቱ።

ሐቆ እለ ልመልክ ለገጹ 
ትካረበ ወአድብር ለተአመክክ ሐር 
ለኢተአቀብል ንየት ትረኤት ዲቡ። 
ወእብ ክርን ተአፈጅዕ ክምእለ ቤለ፦

- እንተ ካህን፡ ግድም ዲብ እሊ 
ዐርሽዬ ለልትናዝዓኒ ላቱ ሽፍር ሌጠ 
ዓይር ሀለ፣

ለካህን ረአሱ አድነነ ወትም 
ጸብጠቱ። ፈርዑን እንዴ አትዐረ 
ክም እለ ቤለ፦ 

- ለአቅዳር ህዬ ክመ እተ ዓደተ 
አስተህዘአት እብዬ ከለዐዶዬ ጀኔታይ 
ግርዝ ወዴቱ፣ 

ለካህን እብ ክርን ድህር ትሰአለ፦
- መንባዬ፡ ጀኔታይ ግርዝ ትቤ?
ለዚደት ምነ ዕንታት ፈርዑን 

ክም ስረር እት ትትናፈር ክም እለ 
እት ልብል ጪጭ ቤለ፦

- እንተ ካህን ከአፎ ትቀዋዌከ? 
ህግያለ አማን ሰኒ ትሩድ ዲበ እት 
እንተ ጸንሐከ። ወእት ቀደም መንባከ 
ሐሰት እት ልብከ እግል ኢትእቴ 
ገበይ ካልአ ዐልከ። እንተ እምበል 
ሸክ አብለ ግርዝ ወመዔብያዩ ክም 
እንተ ቅዌት ይሀሌት እግልከ!
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መሐመድ ዳፍለ

ነፈዕ ወድ ዕትማን ወኢኖ ሊትማን እብ ክሱስ ሐልየት፡ ዓዳት ወአድጋም ትግራይት እተ ወደዉ በሐስ 
ወድራሳት፡ ክምሰልሁመ እት ደረጀት ጥባዐት ለአብጸሐዉ፡ ከዮም ክብት ትግራይት እግል አጅያል ለሐዲስ ጋብእ 
ለህለ አክትበት፡ እግል  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፦

ዓዳትነ ነኣምርዓዳትነ ነኣምር

ድግም ምሕራድ አርበልድግም ምሕራድ አርበል

ሀበይ፡ ግዕል፡ ሕንጁር፡ ጭንጫይ፡ 
ገዕ፡ ቆርዕ ወጻየት፡ እሎም ክሎም 
አዳም ዐለው ልትበሀል። እሞም 
ህዬ ምን ነበብተ ልብሎ። ወእዝን 
ነበብ እት አዳም አስክ እለ ህሌት። 
ግዕል አስፈዳይት ዐለ። ወቤት 
አብሁ አስክ እለ ህሌት። ጭንጫይ  
ህዬ ነሰቡ አትተማ ቱ ዎሮት ዐድ 
ቱ ገድም ላመ ብዕዳም አዳም 
ዐለው ደአም ጅንሶም ኢተአመረ።

እብሊ ህዬ ሀበት፡ ግዕል፡ 
ጭንጫይ፡ ገዕ፡ ግሬ ወሕንጁር፡ ቆርዕ 
ወጻየት ምስል ዐለው ልትበሀል። 
ወሐር ምስል ጸብአው ወእንሰ 
ናይ ነቢ ረክበው። ለእንሰ ክምሰል 
ረክበው ምነ አርበል ለትትበሀል 
ነአት ሰርቀው።  ወእንዶ ጌሰው 
እበ ሐርደወ። ሀበይ በለማት ቀየሕ 
ዕንዱቅ ዐለ። ወሕንጁር  ህዬ  
ቤትለ ሶተል  ለእቡ ጠቤሕ ዕንዱቅ  
ዐለ ወምስል እንዴ ገብአው እግለ 

ነፈዕ ወድ ዕትማን
ኢኖ ሊትማን

ሕላይ 
ቀዳምያም

ዲብለ እት ሰነት 1913 ለትከተበ 
ክታብ ሐይለት ትግራይት ብዞሕ 
ሐይለት ህለ። ከዮም ጀሪደት 
ኤረትርየ ሐዳስ ምን ሐልየት 
ዳምር ወድ ግብጣን እግል 
ትትናወልቱ። ዳምር ወድ ግብጣን 
ላሊ ዲብ ሰክብ እብ ሕልም ሐዉ 
ወኖር ወድ ብእምነት እብ ግድሪ 
ለሞተው ረአ። ወክም ፈዝዐ እለ 
ሕላየት ምን ረአሱ ተልተለ፡-

ሚ ሕልም ረክቤኒ - ሰብ 
ተሐት ወሰብ ለዐል ለአትጋሴ
ህቶም ጎዬ ኢመጽኦ - ወአነ 

ዐልኮ እትላኬ
ኖር ርኤነ ወድ ብእምነት - 
ሹም ለሸየም ፈራጼ

በየእ እት ድጌ - ከልካሊታት 
ልትቃሴ።

እድሁ ለእስሮ ኢትአቤ - 
ፈጋር እምበል ሕማሴ

ሜስ ሓድግቱ ወማሰ - ጽኔዕ 
ሓድግቱ ወሕንቃቄ

አፍሓሬን ባልስ - ሰባስቦ ፋጼ
ቡሳዩ ለፍልፍ - ደብናሁ 

ትዘራኬ
ዐድ-ከንቴባይ ስቡኮ - ሸኪክ 

ወድዋር ልትዋዴ።

ሰብኡ አድሕድ ደራግግ - 
ኣሩይ ምን ሕድ ልትኣቴ

ዐብደል ግሳስ ሰልመ - 
ለጅንግላይት ትትካቴ

ባርያይ ቢሻ ልጸዐነ - ለሻፍግ 
እግል ዘማቴ

ላንኪት ዘነብ ጅንግላይ ተ - 
ጋድላይተ ተአትሓሴ

ሰራገየ ክል ሕጥር - ምን ክል 
ሕጥር ትትቃዴ

አፎ ስካብ በዴኒ ሸለምተ - 
አምበል ህርጋቴ

አናመ ህግየ እት አምርቱ - 
እት ገሮብዬ አትባዴ።

ነአት ጠበሖ ዐለው።  
ግዕል ከረ ከርሸት ወሽንፍለ 

ወአምዒት ለትክዕስ ዐለ። ጭንጫይ  
ረአሱ ሽብሕ ለሓስስ ዐለ። ገዕ ህዬ 
ዲብ አካን ውቅል ሻባይ ዋድያሙ 
ዐለው። እግል ቆርዕ ህዬ እብ 
ሐርብ ማይ አውረደወ። ጻየት ህዬ 
ለእሉ ነስአው ስገ ተአበሽል ዐለት። 

ለቴለል ክእነ ዲብ እንቱ ሐር 
ራድኢትለ ነአት ነቢ ስገ ተአበሽል 
ዐለት። ለራድአት ዲብ ተትኣስር 
መጽአት፡ ወእግለ ስገ ዲቡ 
ሐድገዉ። ወነቢ እብ ከራዊሁ 
ረግመዮም። ወእብለ መርገም 
እለ ምን አዳም ዲብ ሔዋን 
ከደን ትበደለው። ሀበይ ለበለማት 
ለእለ ዕንዱቅ ዐለ ለጥአት እቱ። 
አዜ ለቀየሕ ዲብ አንገብ ሀበይ 
ለትትረኤ ህታተ። 

ግዕል ክምሰለ ክሉ ለአምሩ 
ዲመ ዲብ ክል አካን ዲብ ለትክዕስ 
ልትረኤ። እብሊቱ ህዬ ዲብ አካን 
ከዐስ ወሐርዕት ለጸኔሕ። ሕንጁር 

ህዬ እብ ዕንዳቀት ቤትለ ሶጣል 
ለዔጻቱ ዲመ እግል ትትነተፍ 
ለሐዜት ዲብ መስል ቅንቅንት 
ትትረኤ። ጭንጫይ ህዬ ዲመ ዲብ 
ልትሓሰስ ጸኔሕ ወእብሊቱ ዲመ 
ረአሱ ዲብ ደክክ ለእንርእዩ።

ገዕ እት አካን ውቅል ሻባይ 
ክምሰለ ጸንሐየ አዜመ ክል እዋን 
ረአስ እበን ጸንሕ ወረአሱ ረፌ> 
ቆሬዕ ለማይ ጋይሰት እት እንተ 
ክምለጸንሐተ ወራታት ወመንበሮሀ 
ክል ዶል  እት ማይ ገአት። 

ጻየት ለመብሽላይት እት 
ዕጨት ትበደለት። ወጻየት ክሉ 
ቀርቅደ ገአት። ወእብለ መርገም 
ትብደለው ወነቢ ከራዪሁ እግል 
ስገ ለነአትመ እብን ግበእ፡ ቤለወ 
ወእብን ግበእ ቤለው ወእግለ ነአት 
ለትመስ፡ል እብን ገአ ወአስክ እለ  
ዮም ህሌት። ለእብን ወለ አካን 
ክለ ትረገመት። ወአስክ አዜ ሰዐር 
ሐቴመ ኢበቅል እተ። ወስምለ 
አካን ምሕራድ አርበል ትበሀለት።

ኤርትርዪን ስካን ኣ-ደውሓ 
- ቀጠር፡ ጀዳ - ስዑድየ ወካይሮ 
- መስር፡ 8 ማርች - እድንያይት 
አምዕል አዋልድ አንሳት እብ ሐበን 
ዘከረወ።

እት ዮም 10 ማርች ዲብ ኣ’ደውሓ 
ለህለ መርከዝ ዓዳት ኤረትርየ እትለ 
ገብአ፡ እብ ፈሬዕ መሕበር ወጠን 
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ ለትነዘመ 
ዒድ፡ ሰፊር ኤረትርየ ዲብ ቀጠር - 
አሰይድ ዐሊ እብራሂም፡ አትያመ 
ለህሌነ መርሐለት፡ እግል 8 ማርስ 
ዝያድ ነያረት ለተሀይብ ክምተ ሐቆለ 
ሐበረ፡ ኤርትርያይት ወለት አንሳይት 
እት መደት ንዳል እግል ሕርየት 
“መሳዋት እብ መሻረከት ሕበር” 
እብለ ትብል ደማነት ሳብተት እብ 
ፍዕል ለአከደቱ ውቅል መሻረከተ፡ 
እትለ ሐልፈ 30 ሰነት ዝያድ ዲብ 

ወተር መሰንቆ
መሰንቆ ለእቡ ዘቡጠ አወትር 

በ። ወክል ወተረ ስም ቡ። ወክም 
ትዘበጠት ወተር እገሌቱ እሊ 
ልብሎ ከለአሌልዎ። ናይ ገሀይመ 
ወተር በ። ወናይ ህጅክመ እተ 
ክምሰልሀ። ወእት ለመሰንቆ ክል 
ገቢለት ወተረ ተአምር። ወህቱ 
ትዘበጠ ምንገብእ ክል ዎሮት እት 
ለናዩ ለአሰቅር። 

አስማይለ አወትር እለንተን፦  
ሰበብ ናይ ነታብ፡ ሚን ዓምር፡ 
መንደር ወተሌስ። ብልሽ ናይ 
ዐድ ትማርያም ቱ። ቤጽዓይ ናይ 
ክሉ ሐሊብ እንሰ ለሰቴቱ። ወክል 
እናስ እት ለወተሩ ልግበእ መ 
አክል ለአስቀረ ለእበ ለአሰቅር 
ቡ። ደአም ሚንዓምር (ቢን ዓምር) 
ወሐባብ ወዐድ ተክሌስ ወዐድ 
ናይብ እሎም ለዘይድ “ፋርስ!” 
እንዶ ቤለው ለአሰቅሮ። ወክሉመ 
ፈዳብ ወሓጥር ለገብአ ፋርስ እት 

ልብል ለአሰቅር።

ኤርትርዪን ስካን ቀጠር፡ ስዑድየ ወመስር፡ 8 ማርስ እብ ሐበን ትዘከረወ

ልትአከድ ክም መጽአ ሸርሐ።
መስኡለት ፈሬዕ መሕበር ወጠን 

ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ አሰይደ ግደ 
ምሕረትኣብ እብ ጀሀተ፡ ኤረትርያይት  
እብ እስትሽሀደ ለአከደቱ ሕቁቀ፡ 
እግል ጂል ሐዲስ ሰዋልፍ እብ 
አውረሶት ወአብካት ርሒብ እንዴ 
ትከለቀ ዝያድ እግል ተሐጥጡ ክም 
ወጅብ ወድሐት።

ለዒድ፡ እብ ዓዳት ወፈን ናይር 
ዐለ።

ኤረትርዪን ስካን ጀዳ - ስዑድየ 
እት ዮም 9 ማርስ ለወደዉ እለ 
ለትመስል ሐፍለት፡ ደረሰ እድንያይት 
መድረሰት ኤረትኤርትርዪን አዋልድ 
አንሳት ለለአርኤ ወበራምጅ ለተለ 
ዐለ።

መስኡለት ፈሬዕ መሕበር ወጠን 
አዋልድ አንሳት ኤረትርየ አሰይደ ኑረ 

ሓጅ ዐሊ እትለ አስመዐተ ከሊመት፡ 
8 ማርስ 2023 ዲብ ፍንቱይ ወምህም 
ተእሪካይ ምዕራፍ ትትዐየድ ክም 
ህሌት ሐቆለ ሸርሐት፡ እትለ እግል 
ልትበጻሕ ለገብአ ንዳል ወለትደፍዐ 
እስትሽሀድ ፈቂድ ወዲብ ለሔሰት 
መርሐለት እግል ልትበጻሕ ዝያድ 
ክድመት ክም ለአትሐዜ ወድሐት።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ፡ ዲብ 
ካይሮ ለትነዘመ በርናምጅ፡ ሰፊር 
ኤርትርየ ዲብ መስር አሰይድ ፋሲል 
ገብሬስላሴ፡ ዶር ውቅል ኤርትርዪን 
አዋልድ አንሳት ዲብ ኩሉ መራሕል 
ወመጃላት ለትሸሬሕ ከሊመት ሐምዴ 
አስመዐ።

መስኡለት ፈሬዕ መሕበር ወጠን 
አዋልድ አንሳት ኤርትርየ ዲብ 
መስር አሰይደ ከልቱም አደም ህዬ፡ 
ከሊመት መሕበር ወጠን አዋልድ 
አንሳት ኤርትርየ ቀደመት።

እሊ ክእነ ዲብ እንቱ 8 ማርስ 
- እድንያይት አምዕል አዋልድ 
አንሳት፡ ዲብ ሶዳን ወአቶብየ - 
“ኤረትርያይት ትጋብህ ወተአደሜዕ፡ 
ትሸቄ ወተአለሜዕ”፡ እት ሐንቴለ 
ትብል ስቅራት፡ ፍርስነት ወዶር 
ኤረትርያት አዋልድ አንሳት ለሸሬሕ 
ዕፌ እብ ነያረት ትዘከረት።

ኤርትርዪን ስካን ሱዳን - ኸርቱም 
እትለ ነዘመወ መናሰበት፡ ሰፊር ዒሰ 
አሕመድ ዒሰ እተ ቀደመየ ልእከት፡ 
አከዶት መሳዋት አብካት እግል ኩሉ 
መዋጥን እብ ፍንቱይ ህዬ አከዶት 
ሕቁቅ ወመሳዋት ናይለ ሰር ናይ 

መጅተመዕ ላተን አንሳት፡ ምን አግደ 
አህዳፍ ሕኩመት ኤረትርየ ክምቱ 
እት ሸሬሕ፡ ለልሰርገል በራምጅ 
እንዴ ትረተበ ሰኒ ክም ትሸቀ 
ወፍገሪቱ እብ ቀላል ለትትርኤ ክም 
ኢኮን አፍሀመ።

ዲብ መሕበር ምስንዮት ኤረትርየ 
ወሱዳን መስኡለት ሽኡን አዋልድ 
አሰሳት አሰይደ ሻይዘ ዐባት እተ 
አስመዐተ ከሊመት ተእዪድ፡ 
ኤረትርያት አንሳት ዲብ አከዶት 
ሕቁቀን ወሕርየት ወጠን ለወደያሁ 
ዶር ለባቱ መትዐጃብ ዲብ ተአክድ፡ 
“አሰናይክን” ትቤ። 

ለበርናምጅ፡ ፍርቀት ዓዳት ዋርሰ 
እብለ ቀደመቱ ዕፌ ናይር ዐለ።

እምበል እሊመ፡ ሰፊር ኤርትርየ 
ዲብ አቶብየ፡ ሳብት ልኡክ ዲብ 
እተሓድ አፍሪቀ ወመፈውድ 
እቅትሳድ አፍሪቀ ለነዘመዩ እሊ 
ለሸብህ በርናምጅ፡ መዕነት 8 ማርስ 
እግል ኤረትርያት  ዮም ዓመት 
ፍንቲት ለወድየ ጋር ወለዒድ እበ 
ከስስ ሸሬሕ አስመዐ።

እብ ተውሳክ፡ ሰባተት ወመትሰባል፡ 
ወቀይ፡ ውሕደት መሕበራይ ውፋቅ 
ወመሳዋት ለዕላመቱ ሰዋልፍነ ዲብ 
አጅያል-ሐዲስ እግል ልትዐዴ ለገብእ 
ጸገም እብ ለትደቀበ እግል ለአተላሌ፡ 
ሐዞት ክል-መዋጥን ክም ተአትሐዜ 
ተሐበረ። 

ለዒድ፡ ሕሽመት፡ ወቀይ ወንዳል 
አንሳይት ኤረትርየ እብለ ለአርኤ 
በራምጅ ናይር ዐለ።



ፍረቅ ሴሪ-አ ኢጣልየ ለሐልፈት ሳምን 26ይ ደውሪሁ ዋዲ ዐለ። 
እትሊ ናይ ዮም ዓመት ደውሪ ጥልያን ፈሪቅ ናፖሊ ረአሱ ራፌዕ ለሀለ 
መስል። አስክ እለ 68 ንቅጠት ወደርቡ ለሀለ ኢንተር ሚላን 50 ንቅጠት 
ቦም - ፈርግ 18 ንቅጠት በሀለት ቱ።

እትለ ሳምን ለተልሀው ህዬ፡ ስፔዝየ እግል ኢንተር 2-1፡ ኡዲኔዝ እግል 
ኢምፖሊ 1-0፡ ናፖሊ እግል አተላንታ 2-0፡ ቶሪኖ እግል ሌቼ 2-0፡ 
ፍዮረንቲነ እግል ክሬሞኔዝ 2-0፡ ሮማ እግል ሳሶሎ 4-3፡ ጁቨንቱስ እግል 
ሳምፕዶርየ 4-2 እት ቀልቦ፡ ሚላን ወሳሌርኒታና 1-1፡ ቬሮና ወሞንዛ 1-1፡ 
ወላዝዮ ወቦሎኛ ህዬ 0-0 ፈግረው። 

ምን ፍረቅ ሴሪ-አ ለ5 ሰልፋያም፡ምን ፍረቅ ሴሪ-አ ለ5 ሰልፋያም፡
1. ናፖሊ     ------------------------------- 68 ንቅጠት
2. ኢንተር    ------------------------------- 50 ንቅጠት
3. ላዝዮ      ------------------------------- 49 ንቅጠት
4. ሚላን      ------------------------------- 48 ንቅጠት
5. ሮማ       ------------------------------- 47 ንቅጠት

11ገጽ16ይት ሰነት ዕልብ 11 አርቡዕ 15 ማርስ 2023

ኣድም አብሐሪሽ

ወጠንያይ ጅግራታት ሰዐይ (ትራክ) ምተሐት 18 ሰነት ተ’መወጠንያይ ጅግራታት ሰዐይ (ትራክ) ምተሐት 18 ሰነት ተ’መ

ዲብ አቅሊም ግብለት መዲነት 
ዐዲ-ቀይሕ ገብእ ለአስመነ 
ጅግራታት አትሌቲክስ ሰዐይ-ትራክ 
ምተሐት 18 ሰነት፡ ክምሰልሁመ 
ዐባዪ አትሌታት ለሻርከው ዲቡ 
ናይ 10 ኪሎምትር ሰዐይ ጽርግየ፡ 
ለሐልፈተነ ሰንበት ዐባይ ተመ።

እሊ ጅግራታት ጅምዐት 
ወሰንበት ንኢሽ ናይ ትራክ 
ትልህያሁ እንዴ ወደ፡ ጅምዐት ናይ 
100፡400፡ ወ1500 ምትር ሰዐይ 
ገብአ። ሰንበት-ንኢሽ ህዬ፡ እት 200፡ 
800 ወ 3000 ምትር፡ 4እብ1000 
ምትር ሰዐይ መትከባባት እብ 
ክልኢቱ ጅንስ ጋብእ ዐለ። 

እብሊ ህዬ፡ እት ናይ 200 
አዋልድ፡ ሶልያና ገብሬሂወት-
ምግብ፡ ሉልያ በረኸት -ግብለት፡ 
ወናኦሚ ዮናስ -ምግብ ተዐወተየ። 
ምን ውላድ ህዬ፡ ሴም ምሉጌታ-
ደንደን፡ ዮሀንስ ክፍሌማርያም-
ምግብ፡ ሄኖክ ተስፋይ ዐንሰባ ቶም። 

መዳልያት ደሀም፡ ወርቅ ወአስራዲ 
ህዬ ነስአው። 

እት 800 ምትር አልማዝ 
ክፍሎም -ግብለት፡ ፋጥማ አሕመድ-
ምግብ፡ ወልደታ ኤፍሬም-ምግብ 
ልትዐወተ ዲብ ህለየ፡ ምን ውላድ 
ሄኖክ ሀብቶም ወያፌት ምስግና-
ምግብ፡ ዳዊት ሀብቴ -ደንደን ሰለስ 
ለሰልፋያም አተው ቶም። 

ለናይ 3000 ምትር ጅግራታት 
ፍንቱይ ዐለ፡ አቅሊም ምግብ እብ 
ክልኢቱ ጅንስ ለትዳለ መዳልያት 
ጃቀፈ። ምን ምግብ እዮቤል 
ዘርኢት፡ እሰይ ሀብቶም፡ አማኑኤል 
በርሄ፡ ክምሰልሁመ ሮዛ ሳሌ፡ ማርያ 
ዐሊ ወድያና ሺሻይ ተዐወተው 
ወተዐወተየ። አቅሊም ምግብ፡ 
እት ሰዐይ 1,500 ምትርመ፡ እሊ 
ለመስል ለበዝሐ ዐውቴ ረክበ። 

ለበዜሕ አዳም ልታከየ ለዐለ 
ጅግረ ሰዐይ መትከባባት 4እብ100 
ምትር ተ፡ ለሰልፋይ መትጃግራት 

100 ምትር፡ ካልኣይ ለትከበተዩ 
200 ምትር፡ ሳልሳይ 300 ምትር 
ወራብዓይ ለልትከበቱ 400 ምትር 
ጅንስ ሰዐይ ሰበት ዐላቱ ለፍንቲቱ። 
አቅሊም ምግብ ህዬ እብ ክልኢቱ 
ጅስን ዐቴታቱ ዲብ ለአከእልል፡ 
ፍረቅ ደንደን ወዐንሰባ እብ 
አዋልድ፡ ግብለት ወደንደን ህዬ 
እብ ውላድ ደርብ አቅሊም ምግብ 
አተው።   

እብ ዓመት እትሊ ጅግረ ሰዐይ፡ 
አቅሊም ምግብ 10 መዳልየት 
ደሀብ፡ 10 ወርቅ ወ7 ነሓስ እብ 
ዓመት 27 መዳልየት ንስእ እት 
ሀለ፡ እብ ክልኢቱ ጅንስ ሀረመ አው 
ሻምፕዮን ነስአ። ፈሪቅ ደንደን ሰለስ 
ደሀብ፡ ክልኤ ብሩር ወክልኤ ነሓስ 
እብ ዓመት ሰቦዕ መዳልየት፡ ግብለት 
ሐቴ መዳልየት ደሀብ፡ ክልኤ ወርቅ 
ወክልኤ ነሓስ እብ ዓመት ሐምስ 
መዳልየት፡ ዐንሰበ ህዬ እብ ሰለስ 
ነሓስ ዕዉታም ህለው።   

እምበል እሊመ፡ ናይ 10 
ኪሎምትር ሰዐይ ጸርግየ ክፋል ናይለ 
በርናምጅ ዐለ። እሰልፍ አዋልድ 
እት ልስዕየ፡ እግለ እት ሐምስ ዱረት 
ለትነዘመ ሪም መሳፈት አትሌት 
ፈሪቅ ደንደን ናይ ውዛረት ድፈዕ 
ፍዮሪ ገብሬሂወት እብ 35ደቂቀት፡ 
35 ካልኢት ወስስ ክልኢት-ንኢሽ 
ተዐወተት ዲቡ። ንጽሃ ንጉሴ 
-ደንደን፡ ርግቤ ሀብቴስላሴ-ግብለት፡ 
ሙዚት ተስፋይ -ደንደን፡ ኣርያም 
ዘርኣይ ወመርሃዊት ወልዳይ ህዬ 
አስክ ሳድስ ተርቲብ ለጸብጠየ 
ዐለየ። 

ምና ፈዳብያም አትሌታት 
ተብዕን ህዬ፡ አቅሊም ዐንሰበ ለወከለ 
ዎሮት አትሌት ዐብደልረዛቅ 
ሱሌማን ሰልፋይ ፈግረ። እሊ 
አትሌት እግለ መሳፈት እብ 30 
ደቂቀት፡ 34 ካልኢት ወሐቴ ንኢሽ 
ካልኢት ሰልፍ ከጥ ዲብ ከይድ፡ 
ብርሃኔ ነጋሲ-ምግብ፡ ሚክኤል 
ስዩም ወአፍወርቂ ብርሃኔ -ግብለት፡ 
ናሆም ኤርምያስ እብ ብሕቶት፡ 
መርሃዊ መብረህቱ -ደንደን ህዬ 
ደርቡ አተው።  

እተ ናይ 10 ኪሎምትር 
ጅግረ፡ ምን አወላይ አስክ ሳድስ 

ለአተው መትባድረት፡ 15 አልፍ፡ 
10 አልፍ፡ ሰቦዕ አልፍ፡ ስስ አልፍ፡ 
ሐምስ አልፍ፡ ወሰለስ አልፍ ነቅፈ 
ጃእዘት ነስአው። አወላይ ለአተ 
ዐብደልረዛቅ ካስ ወመዳልየት ደሀብ 
ክም ፍንቲት ጃእዘት ትወሰከ።   

እሊ ጅግረ ብዝሓም ሰእየት 

ልብእቶም አትሌታት ሰዐይ 
ለትረአው ዲቡ ዐለ። እሎም 
መቅደረት ሰኔት ክም ቦም እርኡያም 
ለህለው ሸባብ፡ መበድለት ናይለ 
እት ለትፈናተ ጅግራታት ካርጅ 
ስሜቶም ወስሜት ወጠኖም ለአሰሙ 
ለህለው አትሌታት እግል ልግብኦ 
ሰእየት ህሌት። 

እተ ምንተሐት 18 ሰነት 
ለዓማሮም ዲብ ትራክ ለሰዐው 
መትጃግረት ገሌ ሸክዋት ናይ 
ዕቢና-ዕምር ለአሻረከው ፍረቅ 
ሰበት መጽአ፡ ለዱሉይ እሎም 
ለዐለ ጀዋእዝ ክምሰል ኢነስአው 

ተአመረ። እሊ ላኪን እግል ልግበእ 
ለይዐለ እሉ፡ ልጅነት ምን ሰልፎም 
ዲብ ጅግረ እንዴ ኢመጽኦ ሸሃዳት 
ሜላዶም እግል ተአትጻሬ ወጅበ 
ዐለ ድኢኮ፡ ጅግረ ክም ገብአ ምን 
ገጽ ሐር፡ “ጀዋእዝ ኢነሀይብ” 
እግል ቲበል ለልአሸንን ጋር ኢኮን።

ፕሪመርሊግ እት 27ይት ሳምንቱ
እተ ሐልፈ ሰነብት ወጅምዐት 

በሀለት ምን ዮም 10 አስክ 12 
ማርስ ለድቁብ ፍረቅ እንግሊዝ 
-ፕሪመርሊግ ትልህያታቱ ዋዲ 
ዐለ። እትሊ ትልህያታት፡ እተ 
ሐልፈት ሳምን ረአሱ ራፌዕ ለዐለ 
ፈሪቅ ሊቨርፑል እበ ንኡሽ ፈሪቅ 
ቦርኔማውዝ 1-0 ለትቀለበ ዲበ 
ሳምን ሰበት ዐለት፡ ገሌ ፍረቅ ገጹ 
ተሐት እት ለሀጎጌ ገሌመ ንቀጡ 
ወቀለ።

እብ አሳስለ ትረከበት ፍገሪት፡ 
ቦርኔማውዝ እግል ሊቨርፑል 
1-0፡ ኤቨርቶን እግል ሊድስ-
ዩናይትድ 1-0፡ ቶተንሃም እግል 
ኖቲንግሃም ፎሬስት 3-1፡ አርሰናል 
እግል ፉልሃም 3-0፡ ቼልሲ እግል 

ኒውካስል እግል ዎልቨስ (2-1)ኒውካስል እግል ዎልቨስ (2-1)

ቦርንማውዝ እግል ሊቨርፑል (1-0)ቦርንማውዝ እግል ሊቨርፑል (1-0)

ሴሪ-አ ኢጣልየ

ሮማ ቅባል ሳሶሎ (4-3)ሮማ ቅባል ሳሶሎ (4-3)

ሌሴስተር ሲቲ 3-1፡ ኒውካስል 
እግል ዎልቨስ 2-1 ወማንቼስተር 
ሲቲ እግል ክሪስታል ፓላስ 
1-0 እት ቀሉቦም፡ ዌስትሃም 

ወአስቶንቪላ 1-1፡ ማንቼስተር 
ዩናይትድ ወሳውዛምፕቶን 0-0፡ 
ሊድስ ወብራይቶን ህዬ 2-2 
ትፈናተው። 

እብሊ ህዬ እት ሰቡረት 
ፕሪመርሊግ ለዐስር ሰልፋያም 
ፍረቅ እሎም ተሉ ቶም፦

  ፈሪቅፈሪቅ              ንቀጡንቀጡ
1. አርሰናል = 66 ንቅጠት
2. ማንሲቲ = 61 ንቅጠት
3. ማንዩናይትድ= 50 ንቅጠት
4. ቶተንሃም = 48 ንቅጠት
5. ኒውካስል = 44 ንቅጠት
6. ሊቨርፑል = 42 ንቅጠት
7. ብራይቶን  = 42 ንቅጠት
8. ፉልሃም = 39 ንቅጠት
9. ብሬንትፎርድ= 38 ንቅጠት
10. ቼልሲ  = 37 ንቅጠት
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እብ መዳልየት ለልትዳሌ

እብ ሰበት መዲነት አሌክሳንደርየእብ ሰበት መዲነት አሌክሳንደርየ

መዲነት አሌክሳንደርየ እብለ ትመልኩ ርሕብ ወተጠውር፡ ዲብ ምስር 
ሐቆ መዲነት አልቃህረ ዲብ ካልኣት ደረጀት ትትረተብ። እት ሰነት 
232 ቀደም ተውሊደት ነቢእ ዒሰ እበ እተ ወክድ ለሀይ ብዙሕ ሽህረት 
ወቅወት ወዲ ለዐለ ወእግል ለበዝሐ ምግባይ ምፍጋር ጸሓይ እስትዕሙር 
ለዐለ አሌክሳንደር ዐቢ ሐቆ መትጸባጠ፡ እግል እሕትራም ናይለ መልክ 
‘አሌክሳንደርየ’ እንዴ ትበሀለት እግል ትሰሜ ክም አንበተት ስጅል ታሪክ 
ለአመርዴ።

እት ቀዲመት ምስር ክም ሚነት ወምግብ ትጃረት፡ እብ ናይ ደያነት 
ወዓዳት ለትትአመር ለዐለት መዲነት አሌሳንደርየ፡ ዎሮ ምነ ዲብ እለ 
እነበረ ለህሌነ እዲነ ምን ሰቡዕ ዐጃይቦታት ብነ ዐለምነ ላቱ ‘ብላይት 
ሃውስ’ ለልትአመር ክም ልትረከብ ዲበ ልትአመር። እሊ ዲብ 284 ቀደም 
ተውሊደት ነቢየላህ ዒሰ ለተመ፡ እግል ብንየቱ መደት አርበዐ ሰነት ለነስአ 
መብነ፡ ዲብ መደት ሕክም ቶሎሚ ክም ትበነ  ልትሀደግ። 

እሊ መብነ እሊ እተ ወክድ ለሀይ እበ ዐለ መሽሁር ረሳም ሶቅራጦስ 

ለትሀንደሰ እትገብእ ዲብ እንክሩ ተሓት ርክን ሙረበዕ ሸክል፡ ዲብ ምግብ 
ሰማን ሸክል ለቡ አርካን ወእት ለዓል እንክሩ ህዬ ክቡብ ሸክል ለዐለ 
እሉቱ። ለመብነ ብዙሕ ተሕሊል ለልትሀየቡ ምንማቱ ምስለ ናይለ ወክድ 
ለሀይ ሸዐብ፡ ናይ ደያነት መትጻባጥ ክም ዐለ እሉ ልትአመር። እሊ ዲብ 
መዲነት አሌክሳንደርየ ለዐለ ለለትዐጅብ መብነ እግል ሐድ 1500 ሰነት 
ለጸንሐ እትገብእ ሐር እበ ሳደፈ አንቀጥቀጢን ክም ደመረ ልትሀደግ።

10 ፍንቲት ሕዘው

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን

ጀዛይር ፎክላንድ ዲብ 
ግብለታይ ክፋል ምሒጥ 
አትላንቲክ ለልትረከበ እብ ዐደድ 
ብዝሓት ላተን ጀዛይር ተን። ናይ 
ሐድ 12,200 ኪሎ መትር መረባዕ  
ርሕብነ ለከምክመ እብ ክልኤ ዐባዪ 
ወብዕዳት እብ አምአት ለልትዐለበ 
ጀዛይር ለትአሰሰየ ጀዛይር ፎክላንድ 
ለበዝሓው ብርጣንዪን ላቶም ስካን 
ልትረከቦ ዲበን። ለክልኤ ዐባዪ 
ጀዛይር ምፍጋር ጸሓይ ጀዚረት 
ፎክላንድ ከምሰልሁመ ምውዳቅ 
ጸሓይ ጀዚረት ፎክላንድ ልትበሀለ። 

ርሕብነ ናይ ምፍጋር ጸሓይ 
ጀዚረት ፎክላንድ 6,610 ኪሎ 
መትር መረበዕ በጽሕ እትህለ፡ 
ምውዳቅ ጸሓይ ጀዚረት ፎክላንድ 
ህዬ 4,530 ኪሎ መትር ሙረበዕ 
በጽሕ። ለተርፈ ርሕብነ ናይለ 
ጀዚረት ህዬ ዝያድ 200 ለገብአ 
ጀዛይር ለከምክምቱ። 

ጀዛይር ፎክላንድ ለህለ እለን 
ሓለት ጀው፡ እበ ምስል ቃረት 
አንተርክቲክ ጀዛይር ለልትሓደድ 
ግብለታይ ክፋል፡ ዲብ ሒን ሐጋይ 
እብ ተቅዪም ሐፋነት እብ ፍንቱይ 
ወሬሕ ጃንዋሪ 13 ዲግሪ ሰንት 
ግሬድ በጽሕ እትህለ፡ ዲብ ሒን 
ከረም ህዬ ምን ተሐት 4 ዲግሪ 

ጀዛይር ፎክላንድጀዛይር ፎክላንድ

ሰንት ግሬድ ልትከሬ። እትለን 
ጀዛይር ምነ ለልትረከብ ዝያድ 
90% ይቡስ አርድ እግል ሐርስ 
ወጡይ ቱ። ተዋብ አባግዕ ወምኑ 
ለለትረከብ ጭገር ልባስ ሽቅየት 
ወእግለ ልባስ ለገብእ አግዳድ 
ምን አሳሲ ወራታት ስካን ጀዛይር 
ፎክላንድ ቱ። እምበል እሊ ዓሰ እብ 
ካልኣይ ደረጀት ለልትረተብ ዔማት 
እተይ ስካን እለን ጀዛይርቱ።

ጀዛይር ፎክላንድ እብ ተስዲር 
ጭገር (Wool) እት እዲነ ሰኒ 

እሙራተን። እምበል ጭገር አባግዕ 
ቅራብ አንውየት መ ብዕድ እግል 
ተስዲር ለገብእ ፈርያት እለን 
ጀዛይር ቱ። መጃል ስያሐት ዎሮ 
ምን አሳስያይ ዔማት እተይ ጀዛይር 
ፎክላንድ እግል ልግባእ ቃድር 
ህለ። እብ ዐደድ ብዝሓም ቤጽሐት 
እብ ትሉሉይ አስክ ጀዛይር 
ፎክላንድ ለመጻኦ ሰበቶም፡ ደረጀት 
እቅትሳድ ናይ እለን ጀዛይር ምን 
ዶል ዲብ ዶል እት ለዐቤ መጽእ 
ሀሌዮቱ ቱ ለልትሸራሕ።
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