
ዐውል 2.00 ነቅፈ16ይት ሰነት ዕልብ 04 አርቡዕ 25 ጃንዋሪ 2023

ክል አርቦዕ እብ ትግራይት ለትፈግር ሳምንታይት ጀሪደት

መጅልስ አቅሊም ግብለት 21ይ ርቱብ እጅትምዑ ሰርግል

መጀልስ አቅሊም ግብለት፡ 
“እምበል ሀመሌ እንጋብህ ወእብ 
ስሙድ እት ዐማር እንከድም” እበ 
ትብል ስቅራት 21ይ እጅትምዑ 
ዲብ ዮም 21 ጃንዋሪ ዲብ መዲነት 
መንደፈረ ወደ።

ርኢስለ መጅልስ መምህር 
ወልዳይ ገብሬ እተ አስምዐየ 
ከሊመት፡ አደቃብ ወጠንየት፡ 
አምን ወድፋዕ አሳስ በራምጅ 
ዐማር ትሩድ ወአድመኖት ስያደት 
ክምቱ፡ እትሊ መጃል እሊ ህዬ ዶር 
አንፋር መጅልስ ምህም ክምቱ 
ሸርሐ።

ዲበ ሀይአት ተንፊዝየት 
ሕኩመት ወጀብሀት ለሐድረዉ 

እጅትማዕ፡ እትለ ሰነት ለሔሰ 
ክደማት ወለለአደምዕ አሽቃል 
እዳረት እግል ልትአከድ ዲበ 
ለአተቅድር ጋራት ወእግል 
ልትነሳእ ለቡ መባደራት ተሀደገ።

ሙሽተርከት ዲበ ሀበው ረአይ፡ 
ዲብ ከደማት እጅትማዕየት፡ መሐገዝ 
መዋሰላት ሐል እግል ልግባእ 
እግሉ፡ ሕዳን መትመዳድ ከደማት 
ዓፍየት ወኣላት ምህሮ  እግል 
ልታመም እግል ልትከደም፡ እተይ 
መዳይን እግል ልዕቤ መራቀበት 
እግል ትተረድ ወአብያት ጎማት 
መዳይን ለልትአሰስ እበ አርደት 
እግል ትጥፋሕ  ተሐሰበው።

መጅልስ ዲብ ደንጎበ፡ በራምጅ 

ሕፍዘት ዕጨይ ወድዋር እግል 
ልትዐወት ክለን እዳራት ሕበር 
እግል ልሽቀየ፡ ተድቢር ጣቀት እግል 
ልተላሌ፡ መባደረት ወመሻረከት 
ሸዐብ ዲብ ሕፍዘት ማይ ወትርበት 
ወገማል ህዬ እግል ቲዚድ፡ ክሉ 
አጅህዘት ሕኩመት ሕበር እግል 
ልሽቄ ለልብል ቀራራት ወፊናታት 
ሓለፈ።

ሓክም አቅሊም ግብለት 
አሰይድ ሀብተኣብ ተስፋጽዮን 
እብ ጀሀቱ፡ መምሬሕ ወአዋጃት 
ሕኩመት ለኬደው ዲብ ሰይሖት፡ 
ወደራይብ ሕኩመት እት ወክዱ 
እግል ልትደፋዕ አንፋር መጅልስ 
እብ መስኡልየት እግል ልክደሞ 
ትወሰ።

እስብዳልየት መርጅዕየት 
ኦሮተ፡ ለትወሰከታ መቅድረት 
አዳም ምን ገብእ ወኣላት ሻዓት፡ 
ዲበ ተሀይቡ ከደማት ተቅዪር ሰኒ 
ክም አምጽአ ትሸርሐ።

ናይ ዶሉ መስኡል ቅስም 
ሻዓት አሰይድ ሰለሙን ብርሃኔ 
ምስል ኤሪነ እተ ወደየ መቃበለት፡ 
ለቅስም - ምን ሰነት 2004 እበ 
ዐለ እቱ ኣላት ዲጂታል፡ እብ 
ሐካይም ለትቀረረ መርመረ ንዛም 
አተንፈሶት፡ ረአስ፡ ቅደድ ሰረጣን፡ 
ንዛም ሽን፡ ሓቀቆት ነብረ ወብዕድ 

ፈሬዕ ዓፍየት ቅብለት በሐር ቀየሕ 
ጌማም ሽቅል ወዴ

ፈርዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ ምን ሰነት 2020 
አስክ 2022 ለሸቀዩ ወራታት እንዴ ጌመመ፡ ዲብ በራምጅ ሰነት 2023 
ለሀድገ እቱ እጅትማዕ ምን ዮም 16 አስክ 18 ጃንዋሪ ዲብ ግንዳዕ ወደ።

እተ ሙደራእ ምዴርያት ፈሮ፡ ግንዳዕ፡ አፍዐበት፡ ባጼዕ፡ ሽዕብ፡ ገልዐሎ 
ወዳህላክ እተ ክምሰልሁመ መስኡሊን መአሰሳት ዓፍየት ለሻረከው እቱ 
ጌማም፡ ተቅሪር በራምጅ መንገፎ እማት ወአጀኒተን፡ ዳፍዖት ወሳረዮት 
ለለዐዴ ወለኢለዐዴ ሕማማት ትቀደመ ወተሀደገ እቱ።

ደሐን ሙጅትማዕ እግል ትትሐፈዝ እብ ዓመት፡ ሞት እም ወጅነ 
ቀደም ወግረ ወሊድ እግል ትትሸነክ ህዬ እብ ፍንቲት፡ ዲብ ሙጅተማዕ 
ለገብእ አትፋዝዖት ምና ህለዩ ወለዐል እግል ልወስክ ወክቱብ እብ ብዝሔ 
እግል ልትነሸር ክም ለአትሐዜ ተሐበረ።

መስኡለ ፍሮዕ ዶ/ር ሄኖክ ተኪኤ፡ ለጌማም እብ ፍንቲት እበ ትደቀበ 
አግቡይ መትነዛም እግል ልትሸቄ ለሰዴ ክምቱ እንዴ ሐበረ፡ ዲብ ሰነት 
2023 - ዲብ ዓፍየት እም ወጅናሃ ወለኢለዐዴ ሕማማት መታብዐት ሰበት 
ትገብእ፡ ሙደራእ ምዴርያት ወመስኡሊን እዳራት ደዋዬሕ ዶሮም እግል 
ልቀድሞ ትላከ።

ሙዲር ምዴርየት ግንዳዕ አሰይድ ዑመር ያሕያ ህዬ፡ ለልትርኤ 
መሓግዝ ሐል እግል ልርከብ፡ መጥመጦር እብ ውዛረት ዓፍየት ለልትሰርገል 
ወራታት፡ እዳራት ወሸዐባ ምኖም ለልጠለብ እግል ሊደው ዱልያም ክም 
ህለው አከዳ። 

ሙሽተርከት ዲበ ትቀደመ ተቅሪር እተ ወደዋ ህድግ፡ ዐመሲ ፍሐስ 
ንዙም እግል ሊደየ፡ ሐቆ ወሊድ ለትገብእ መታብዐት እግል ተአተላሌ፡ 
ደወ ህዬ ናይ መትነፋዕ ወቅቱ እንዴ ኢተምም እግል ልትወዛዕ ለልብል 
ረአይ ቀደመው።

ሸባብ ምዴርየት ሐጋት መትነዛሞም 
እግል ለዓቡ መትፋቀዲ ቀርብ

ሸባብ ምዴርየት ሐጋት፡ መትነዛሞም እንዴ አደቀበው አርዛቅ ድዋሮም 
እብ ዋጅብ እግል ልታይኖ፡ ናይ ዶሉ ሙዲርለ ምዴርየት አሰይድ ናስር 
ዑመር አትፋቀደ።

እት ዮም 17 ጃንዋሪ ምስል ሸባብ ሸቃለ ፡ መስኡሊን እዳራት ደዋዬሕ፡ 
ወካይል ጀብሀት፡ እት ፈን ለህለው ሸባብ ወአንፋር ልጅነት መሳኒት 
ሸባብ ዲባ ወደዩ ተጅሜዕ፡ አሰይድ ናስር፡ ሸባብ ምዩሎም እንዴ ፈረገው 
እግል ልጠዉሩ ዲበ ወድዉ ካድም፡ ሰዳይት እዳረት ምዴርየት ክም 
ኢትትፈንተዮም አከደ።

እተ መናሰበት፡ ተጃርቦም ለሓከው ገዳይም-ሙናድሊን፡ ለሸባብ 
መትነዛሞም ምስል መርሐለት ለትጠልቡ አዋይን እንዴ አትመሳነው እግል 
ለአደቁቡ አትፋቀደው።

መስኡል ፈሬዕ ማሕበር ሸባብ ወደረሰ ኤረትርየ ምዴርየት ሕጋት ሻብ 
በሺር መሐመድ- እድሪስ እብ ጀሀቱ፡ ማሕበር ለሸግቡ በራምጅ እግል 
ልትደቀብ ዶር ሰብ ሸርከት ጅሃት እግል ሊዚድ ትላከ።

እብ ጀሀት ብዕደት፡ ዝያድ 120 አንፋር ፈሬዕ ሸቃለ ሸባብ ምዴርየት 
ዐሰብ፡ ዲብ ዮም 20 ጃንዋሪ ዲብ አካናት ተአሪክ ዝያረት ወደው።

ለዲብ ጀብሀት ቡሬ ወድፍዓት ድሕቱም ለገብአት ዝያረት ክፋል ናይለ 
ዲብ ዮም 10 ጃንዋሪ ለአንበተ በራምጅ ሳምን ሸባብ ሸቃላ ቱ።

እተ መናሰበት፡ ወራር ወያኔ እግል ልፍሸል ለገብአት መዳፍዐት ለከስስ 
ሸሬሕ እበ እታ ጀብሀት-ሐርብ ለሻረከው አንፋር ቅዋት ድፋዕ ተሀየበ።

 

እስብዳልየት መርጅዕየት እሮተ ኣላት ጥዉር ተኣቴ
ክም ወዴ ሐበረ።

ቅስም ራድዮሎጂ፡ ኣላት 
ወኤም.ኣር.ኣይ፡ ሲቲ-ስካን፡ 
እሻዐት፡ ኤክሰረይ ፍሎሮስኮፒ፡ 
ማሞግራፊ ወኣልትራሳውንድ 
እንዴ ገብአ እቱ፡ ምን አትኒን 
አስክ ሰንበት ንኢሽ እበ ለሀይቡ 
ናይ 24 ሳዐት ከደማት፡ ክል 
አምዕል 170 ነፈር ልትከበት።

ቀደም እለ ዲብ ሐቴ ኢነት 
እብ 16 ጠበቀት ምን 100 አስክ 
150 ሱረት ለአርኤ ለዐለ ከደማት 
ሲቲ-ስካን፡ ዲብ ሰነት 2022 እበ 

መጽአ እግሉ ኣላት ሐዲስ፡ እብ 
64 ጠበቀት ምን 200 አስክ 250 
ሱረት እታ ተሀይብ ደረጀት ክም 
ትጠወረ፡ ለሐብሬ ተአፍህም።

እሊ ቅስም እምበል እሊማ፡ 
ክል አምዕል ለለሀይቡ ከደማት 
ፈሐስ፡ እግል ደረሰ ኩልየት ዕሉም 
ዓፍየት እብ ፍዕል ለአደርስ።

እተ ቅስም ናይ ግረ-
መድሐራት ድራሰቱ ታብዕ ለሀለ 
ዶ/ር ዮናታን ሐጎስ፡ መጥመጦር 
ኣላትማ፡ ዲብ መቅደረት አዳም 
ለትገብእ ክስአት ረአስ ማል፡ ዲብ 
መስተቅበል ናይለ ከደማት ዶር 
ክም በ ሐበረ።

እት ምህነት ራድዮሎጂ 30 
ሰነት ለሸቀ አሰይድ ሀብቴ ሐጎስ 
ህዬ፡ ምን ወክድ እት ወክድ እበ 
ነስኡ ለጸንሐ ምህሮ ደረጀቱ 
እግል ልወቅል ክም ቀድረ እንዴ 
ሐበረ፡ ሸባብ ራክባሙ ለህለው 
በክት ተዐሊም እብ ዋጅብ እግል 
ልትነፍዖ እቡ ወለአድረሰዮም 
ሸዐብ እብ ቀልብ ናሴሕ እግል 
ልክደሞ ትፋነ።



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 04 አርቡዕ 25 ጃንዋሪ 2023

በዓል ጥምቀት እት ክለ ወጠን እብ ነያረት ልትዐየድ

በዓል ጥምቀት፡ ብጹኣን ሊቃነ 
ጳጳሳትን ጳጳሳት፡ ወወካይል መክተብ 
መንበር ፓትርያርክ ፡ መስኡሊን 
ሃገሬ ስብከት አስመረ፡ ወእዳረት 
ሰበኸ ጉባኤ ወካይል አድባራት፡ 
ወሓክም አቅሊም ምግብ አሰይድ 
ፍስሃዬ ሀይሌ ለብእቶም ሰብሰልጠት 
ሕኩመት፡ ዲፕሎማስዪን ወእብ 
ኣላፍ ለልትዐለቦ ሙእምኒን ዲበ 
ሐደረው፡ ዮም 19 ጃንዋሪ እት 
አስመረ   እብ ነያረት ተዐየደ።

እብ ደረጀት ወጠን እት  
መዲነት አስመረ ዲብ ባካት ሜዳን 
ሄለል ተብተምበር  ዲበ ሀለ ማይ 
ጥምቀት ዲበ ገብአት ዓደት፡ እብ 
ዔቅባይ መንበር ቅዱስ ፓትርያርክ 
ቤትክስታን ኦርቶዶስክ ተዋህዶ 
ኤረትርየ ብጹእ ኣቡነ ጴጥሮስ 
ወብጹኣን ሊቃነ-ጳጳሳት  ወአንፋር 

ቅዱስ ሲኖዶስ መክሰቲ ጸሎት ከም 
ገብአት፡ ውዳሴ ማርያም ተሀየበ 
ወጸሎት ወንዛም ቅዳሴ ወኪዳን 
ተሀየአበ።

ሐቆ እሊ፡ እብ ምርሐት ደብሬ 
ብስራት ቅዱስ ገብርኤል አኽርያ  
ክም ገብአት፡ መርጌታ ስምኦን 
በየኔ፡ በዐል ጥምቀት ወተርጀመቱ 
ወልእከቱ ለከስስ ደርስ ሀበው።

“ ናይ ወጠን ወደያናት ዓያድነ፡ 
መክከሰብናቱ” ለቤለው መርጌታ 
ስምኦን፡ ውዳይ ስን እግል ልግባእ 
እቱ እንዴ ትፋነው፡ በዐላትነ እብ 
ፈርሐት እግል ንሓልፍ አርወሐቶም 
ለቤዘው ሹሀደ ኤረትርየ እብ 
ሕሽመት እንዴ ፈቅደው፡ ዘበን ሰኒ 
ትተምነው።

ምሴት ቀዳሚት ምን አብያት 

መቃድሱ ዲብ ማይ ጥምቀት 
ለትመየ ታቦታት፡ ዲብ ለትዳለ 
እግሉ አካናት ክም ሐድረ፡ ሕበር 
ጸሎት እንዴ አብጽሐው፡ ብጹኣን 
አበው ምክር ወቡራኬ ክም ሀበው፡ 
ማይ ጥምቀት እብ አርባዕ እንክር 
ትባረከ።

እት ደንጎበ እብ ዔቅባይ 
መንበር ቅዱስ ፓትርያርክ ቤት 
ክስታን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ 
ኤረትርየ ቡጹእ ኣቡኔ ጴጥሮስ 
ለትመርሐው ብጹኣን አበው፡ ማይ 
ምን በሐር ጥምቀት እንዴ ናዘፈው 
ለበዓል ተመ። ለምን ሳዐት 7፡30 
እንዴ አንበተት መደት ሰለስ ሳዐት 
ለአተላሌት ዓደት፡ እብ ኤሪ -ቲቪ 
ወክርን ገቢል ኤረትርየ ሙባሽር 
ትቀደመት።

ግብለት፡ ዋቅየት መሻረከት 
ሸዐብ እት ወራት ዐማር ወደሐን
እት አቅሊም ግብለት፡ እት ሰነት 2022 እተይ ሐርስ ለለዓቤ ወራታት፡ 

ብናእ ወአስነዮት ብንየት ተሕትየት፡ ሐርስ፡ ክምሰልሁመ መሐግዝ ሸዐብ 
ለለአርሄ በራምጅ እብ ርሓብ መሻረከት ሸዐብ ክም ትሰርገለ፡ ሓክም 
ለአቅሊም አሰይድ ሀብተአብ ተስፋጽዮን ሐበረ።

እት ዮም 20 ጃንዋሪ ዲብ መዲነት መንደፈረ እትለ ገብአ ጌማም፡ 
ዝያድ ርቦዕ ሚልዮን ሸዐብ ለሻረከ ዲቡ ወራታት ሕፍዘት ማይ ወትርበት 
ክም ሰልጠ፡ ዝያድ 400 ኪሎ-ምትር ጽርግየ ረድምየት ሀዬ ክም ሰኔት 
ተሐበረ።

እምበል እሊ፡ ዲብ ምዴርየት ማይ-ምኔ - ደገጊት ዐድ-ገላዕ ወአደጎልቦ 
ራህያታት ልትበኔ ዲብ ህለ፡ ዲብ ምዴርያት ድባርወ፡ ሰንዐፌ፡ ማይ-ምኔ፡ 
ማይ-ዐይኒ ወሰገነይቲ ህዬ፡ አዳም ወንዋይ ለለሰቱ አርበዕ ከዛን ልትበነው 
ሀለው።

ለተቅሪር እብ ተውሳክ፡ ሸዐብ እግል ድፈዕ ወጠን ዝያድ 23 ሚልዮን 
ናቅፈ፡ 414 ረአስ ምን ሐ፡ 1,778 ረአስ ምን አባጌዕ ወብዕድ ክም ትበረዐ፡ 
21,429 ግረህ ዓይለት ሹሀደ፡ ሕጉዛም ወዲብ ድፋዕ ወጠን ፍሩራም 
ለህለው እብ ኬወ ክም አከበ፡ ክምሰልሁመ እግል ተጠውር መዳርስ 3.2 
ሚልዮን ናቅፈ ክም ሀበ ወድሐ።

ሐለት ከረም ወማሕረስ እበ ከስስ፡ ዝላም ልሔተ ሰበት ኢዐለት ወዲብ 
አውርሐት ጁላይ ወአጉስት ለዘልመት ዝላም ከረም ብዝሕት ሰበት ዐለት፡ 
እተይ ምስለ ሐልፈት ሰነት ዶል ልትርኤ፡ እብ 24% ክም ነቅሰ ተሐበረ።

ዲብ ደንጎበ፡ አደቀቦት እዳረት ንዝምት፡ ካረሮት ሐስያት፡ እተይ ሐርስ 
አፍሰሶት፡ ክምሰልሁመ ሽቅየት ወአስነዮት መአሰሳት ከደማት እጅትማዕየት፡ 
ምን አውለውያት ናይ ሰነት 2023 ክምቱ ተሐበረ።

ረያድ፡ ሰፋረት ኤርትርየ 
ምስል ጃልያተ ተመሕብር

ሰፋረት ኤርትርየ ዲብ ረያድ ዲብ ፈዓዐልየት በራምጅ ለሀድገ እጅትማዕ፡ 
እት ዮም 20 ጃንዋሪ ምስል አንፋር  ጃልየት ኤረትርዪን ወዴት።

መትምማይት ቀድያት ሰፋረት ኤርትርየ አሰይደ ወይኒ ገረዝጊሄር፡ 
መሕበራይ ወእቅትሳድያይ ሐላት ኤረትርዪን ስካን ረያድ ወድዋረ፡ 
ክምሰልሁመ እብለ መክተብ መታብዐት ለትገብእ እግለን ድወል - ባሕሬን፡ 
ልብናን፡ ሱርየ፡ ዑማን ግሪክ/ዩናን ወዕራቕ ለከስስ ተቅሪር ቀደመት።

እብ ሕኩመት ስዑድየ ክል-ነፈር ዓይለት እት ክል ወሬሕ 400 ርያል 
እግል ልድፋዕ  ለፈግረ ቃኑን፡ እግል መናበረት እክቡደ ክም ህለ ለሸርሐት 
አሰይደ ወይኒ፡ መቅደረት እንዴ ኢረክበየ ናይ ሰከን ውራቀን እግል 
ልጀድደ ለኢቀድረየ ኤረትርዪን ዐይላት ብዝሓት ክምተን ሸርሐት።

ናይ ኩንትራት ሸቃለ እብለ ከስስ ህዬ፡ ምን ሰነት 2018 እብ ውዛረት 
ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት ለትሰምሐ እግሎም ወሰፋረት ለተአምሮም፡ 
ዲብ አስመረ ወረያድ መካትብ ለቦም ምን ኤረትርየ ሸቃለ ለለአመጽኦ 
መካትብ-ቃኑኒ ክም ህለ፡ ወለሽቅልመ ሰኒ ገይስ ክም ጸንሐ ወድሐት።

ምናተ፡ እብ ገበይ በረ ምን ቃኑን ላቶም ደላል ናይ ኩንትራት ሸቃለ 
መጽአ ሰበት ህለየ፡ መታክል ክም ሳደፈየን አስክ ሰፋረት ክም መጽአየ 
ሌጠ ሀለዮተን ሰበት ልትአመር፡ ክምሰልሁመ ጅንስየት ወዕንዋን ናይለ 
ለአሸቅየን ሰበት ኢልትአመር፡ ሰፋረት እግል ትስደየን ትቀድር ሰበት 
ኢህሌት፡ ውዛረት ዐመል ወራዐዮት እጅትማዕየት ለኢተአመሩ ናይ ደላለት 
ሽቅል አጊድ እግል ልብጠር፡ ለትከስሰ ጀሀት እብ ኩንትራት ለመጽኡ 
መዋጥኒን መራቀበት-ትርድት እግል ቲዴ እቱ ትፋኔት። 

መስኡል ሽኡን ቁንስልየት ወእዳረት አሰይድ ወልዴስላሴ ገብሬመድህን 
እብ ጀሀቱ፡ እት ሰነት 2022 ለትሰርገለ ከደማት ቁንስልየት እትለ ቀደመዩ 
ተቃሪር፡ ዲብ ብጣቀት ጅንስየት ወጀዋዝ ለልትርኤ ደንገሮት ዲብ መዋጥኒን 
መሻክል ከልቅ ሰበት ህለ፡ ሐል እግል ልግባእ እሉ፡ ሰፋረት ሀዬ ናይ ዶሉ 
ሐል ክም ትወዴ ወድሐ።

ግንዳዕ፡ ዕዉት ዐመልያት ዕንታት ገብእ
ፈሬዕ ውዛረት ዓፍየት አቅሊም 

ቅብለት በሐር ቀየሕ፡ ምስል ሰብ 
መቅደረት ዐመልየት ዕንታት እብ 
መትዐዋን፡ ምን 10 አስክ 18 
ጃንዋሪ ፍሑስ ሐቆለ ወደ፡ እግል 
250 መዋጥን ዲብ ናይ አቅሊም 

እስብዳልየት ተሕዊል ግንዳዕ 
ዕዉት ዐመልያት ወደ።

ዲብለ  ፊራሮ ስርግል፡ ዐመልየት 
መስረጥ/ዐጭም-ዕን፡ ኬፍራይ/
ትራኮመ፡ ውቁል ጨቅጥ ዕን/
ግላኮመ ወመሻክል ረቲነ ለከምከመ 

ክምቱ፡ ሰብ-መቅደረት ዐመልየት 
ዕንታት ዶክቶር አድሐኖም ረድኢ 
ወዶክቶር እዮብ በየኔ ሐበረው።

ህቶም እንዴ አትለው፡ ሓለት 
ጀው መሻክል ዕንታት እግል 
ተአትሌ ሰበት ትቀድር፡ መዋጥኒን 
ምስል ሐለት ጀው ለናስብ ነዛራት 
እግል ሊደው መክረው።

አስባብ ዐወር እግል አሌለዮት፡ 
ምን ወሬሕ ዲሰምበር ናይ 
ለሐልፈት ሰነት ዲብ ምዴርየት 
ግንዳዕ ለገብአ ሕፍዝ ወታያን፡ 
መትወቃል ፈዛዐት መዋጥኒን ዲብ 
ሕክምነ ዕንታት፡ ዲብ ሰፋየትለ 
ሽቅል ሴድያይ ክም ዐላመ 
ሸርሐው።

ሜዲካል ዳይረክተር ናይ 
አቅሊም እስብዳልየት ተሕዊል 
ግንዳዕ ዶክቶር ሳሙኤል 
ወልዴገብሪኤል እብ ጀሀቱ፡ ዲብለ 
እስብዳልየት ከደማት ሕክምነ 
ዕንታት ሰበት ልትሀየብ፡ መሻክል 
ዕንታት ለሳደፈዮም፡ እብ ሸፋግ 
እግል ልምጸኦ አትፋቀደ።

ዲብለ ፊራሮ ሻርክ ለህለ ሐሽም 
ሐካይም፡ 10 ሰብ-መቅደረት 
ከምክም።
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ዐብደለ መ/ዐሊ (መዐልም)

እም የታይምእም የታይም

4ይ ክፋል

ዲበ ሐልፈ ሳልሳይ ክፋል ቅሰት 
“እም የታይም” ስሌማን እግል 
ሳልም ዲብ ለአቀምት፡ “አሀ ሳልም 
ሑዬ ምድርነ ዐጅቤከ ሙሽ! ቶከር 
ህዬ ክእነ አድብር ወዐነክል፡ መሓዛት 
ወአወድግ በ? ዲብ ቶከር ንዋይ 
ብጉስ እንተ ማሚ?” ክምሰል ቤለዩ 
ሳልም አሰልፍ እብ ሰሓቅ በረቴዕ 
ገብአ ወሐር፡ “እንተ መጅኑን እንተ 
ሙሽ፡ ለአምዕላይ አሰአልኮከ ቶከር 
ክለ ረአሰ ጋድምታት ተ። ደብር 
አለበ ወዕንክለት ሙሽ እቤለከ፡ 
ሐሬ ቶከር ምድር ተዋብ እንዴ 
ኢትገብእ ምድር ሐርስ ወእክልተ፡
” ክምሰል ቤለዩ፡ ስሌማን ህግያሁ 
እንዴ ኢለአተክልሱ፡ እብ ቶከር ሰኒ 
እግል ልዳግም እግሉ ተሐሰበዩ። 
ሳልምመ ክለ ሓለት ቶከር እብ ክእነ 
ደግመ እግሉ ዲበ ልብል መብጠር 
ባጥራም ዐልነ።

ስሌማን ወሳልም አደሐ እብ 
ንዋዮም ፍሩራም ዲብ እንቶም 
ዲበ መዓላቶም ዳግሞ እት ህለው 
ዎሮቶም እብ ሰበት ሮረ ወሐስያቱ፡ 
ለጋምል ዕጨይ ኣውለት ወፈርያቱ፡ 
አጠላታቱ ወሓታቱ፡ አድብሩ 
ወመሓዛቱ ዳግሞ እት ህለው፡ ዶል 
ህዬ ምን ሮረ አስክ ቅሮረ ወምኑመ 
አስክ ቶከር ሳፍሮ ከምነ ብሩድ 
ሸማሉ ምድር ሽዒር ወሽንራይ 
አስክለ መከለስ ለአለቡ በራር 
ጋድም ቶከር ልትከረው፡ ከእበ ዲቡ 
ለህለ ከይራት ወመንበረት ልትሃጀኮ፡ 
ስሌማን ወሳልም ለክልኦት ሐው 
ውላድ አበው ዎሮቶም በዐል ቶከር 
ወዎሮቶም በዐል ሮረ ምንማቶም፡ 
እትለ ከረም እለ ላተ ረቢ ዲብ 
ሕድ ሰበት ጀምዐዮም ምስል ለዘት 
ንእሽ ወትልህየ እግል ለሓልፎ በክት 
ረክበው።

ስሌማን አደሐ ምስል ሳልም 
ወድ አቡሁ ዲብ ልትሃጀክ፡ ለዲብ 
ሒን ከረም ወሓጋይ፡ ቀይም 
ወልሔተ ዶል ምድር ዐድ ተክሌስ 
ወዶልመ ምድር ሐባብ፡ ዲብ ልብል 
እብ ንዋዩ ለአከርም እቱ ለዐለ 
ሕምግሌላታት እብ ድግም ለሓክዩ 
ዲብ ህለ፡ ሳልም ላተ እብ ደሚሩ 
አስክ ቶከር ሰብክ ከኩሉ ዲብ ቶከር 

ለሓለፈዩ አዋይን ለሓኬ፡ ዎሮቶም 
እብለ ዲብ ሮረ ለህሌት ገርሀት 
ሽዒር ወሽንራይ ዳገመ ምንገብእ፡ 
ለካልኣይ ህዬ እበ ናይ ቶከር ሸዋይር 
ብልቱብ ወበሃም ዲብ ልትካየል እሉ 
ለፍንጌ ሮረ ወቶከር ፍንጌ ስሌማን 
ወሳልም ለዐለት ድግም ዝያደት 
መፈተይ ዐለት።

አማንቱ ዐሊ ሐቆ ሰነት ሰብዒን 
ሮረ ይአቅበለ፡ ላመ ዶል ዲብ ፎቃዩ 
ወዶልመ ዲብ ቀሐት አድግ ዲብ 
ልጽዕኑ ወድ ክልኤ ሰነት ዲብ እንቱ 
ቶከር ለሰብከ እቡ ሳልም፡ ዝያደት 
ዲብ ቶከር አሌለ ወአንበትበተ። 
ዲብ ቶከር ለሓልፉ ለዐለ ወክድ ህዬ 
ዝያደት ዲብ ልሰራበብ ልሰፍለሉ። 
እግልሚ ቶከር ክሉ ሰብ ኣውለት 
ቀይም ለትሰብክ እተ ወሒን ልሔተ 
ለትሳግም ምነ እም ክሉ ወድራር 
ክሉ ላተ መንጠቀት ተ። ቶከር እግል 
ገባይል ኤረትርየ ወሱዳን ለተሐቅፍ 
ወዲብ ሐን ረሕመተ ለትጸብሕ 
ወተአደርር አርድ ኬር ወበርከት፡ 
አርድ ጽጋብ ወስካብ ምንገብአት 
ቱ ክሉ ቶከር እንዴ አመመ አስከ 
ለሳፍር።

ምን ሮረ አስክ ቅሮረ ናይ ሳምን 
ሰፈር ክምሰል ሳፈርካቱ ምኑ ወኬን 
ዲብለ ሰቦት ለመስል ምድር ሱዳን 
ዲብ ተሐምስ አክሉ ለገብእ ወቅት 
ትሄርር። ምን ቅሮረ እንዴ ትበገስከ 
ለተሐልፍ እቡ አግቡይ ህዬ ናዩ 
ዝክርያት ወስርቤብ እግል ልሕደግ 
እትከ ጠቢዒቱ። ዶገሊ፡ ጋድም 
ግፍሪት፡ ምሕካክ ሶሚት፡ ሐልፈ፡ 
ቀርዋት ሕምሳይ፡ ኢንረንፈት፡ 

ሐምቦካዬብ፡ መረምር፡ ጋድም በወ፡ 
ዐይተርበ ወአፍ ድጉግ ወገረግር 
ዲብ ትብል ለትካይዱ ምድር፡ ምስለ 
ሒን አውል ለምን ምድር ኤረትርየ 
እንዴ ሰብከ እትሊ ድዋራት እሊ 
ለለኣውል አድሁይ ወአንውየት ዲብ 
ተዐፌ ወእብ ረእየቱ ዲብ ትትበሰጥ፡ 
ለሰፈር ዝያደት ነፍስ ትፈትዩ።

ከረ ግነት፡ ምግማያታት፡ ዐዳረት፡ 
እዴ ወለት ዐወድ፡ ወድ ድህሬ፡ አብ 
ሰነብ፡ ፊጥፊጦ፡ ድርሄብ፡ ዐይድብ፡ 
ዒን ሽዕበት መራፊት ዲብ ትብል 
ለተሐልፍ እቡ ምድር ወለትትማዬ 
እቱ ድዋራት፡ ምስለ እቱ ለነብር 
ገቢል ለተሓልፉ አምር ወፍቲ ናዩ 
ፍንቱይ ዝክርያት ለሐድግ እትከ። 
መራፊት እንዴ ሐለፍከ እግለ ምን 
ጀሀት ግብለት አስክ ቅብለት ገጹ 
ለገይስ ዐዋሚድ ስክልያይ ክምሰል 
ረኤከ ደልተት ቶከር ክምሰል አቴከ 
ሸክ ኢትወዴ። እሊ ዐዋሚድ እሊ 
ዲብ ዘበን ሕክም እንግሊዝ እግል 
ተለፎናት ለትመደደ እት ገብእ፡ 
እተ ወክድ ለሀይ ምን ቶከር ጀሀት 
ግብለት ለህለ ድዋራት አክል 
አዪ ዲብ ተጠውር ክምሰል ዐለ 
ትትአከድ።

ቶከር እንዴ ኢተአትያቱ 
መዳሊትከ ለትወዴ፡ እክል ለትበትክ 
እቡ ሰወትልከ ተአትባልሕ፡ እክል 
ለትወቄዕ እቡ ሕነይ (መውቄዕ) 
ዲብ ባትክ ወትሳዌ ወእንዴ ዓገንካሁ 
እግል ሐሬ ዲብለ ገብእ ወቄዕ እግል 
ትትሓበር እቡ ትዳሌ። እክል ቶከር 
ክምሰል እክል ሮረ እብ አብዕረት 
ኢኮን ለልትከየድ፡ እብ ሕነይ ዲብ 

ክልኤ ባርተ እንዴ ከፈልከ ምስል 
ሕላዩ ወስንቀዩ ዲብ ትትፋገዕ እብ 
ንዝምት ገበይ ትወቄዕ፡

ደልተት ቶከር ክምሰል አቴከ 
ደብር፡ መሓዝ፡ ወደግ፡ ዲብ 
ጋድሞታት ወአድብር ለትሸፈለ 
ንዋይ፡ ጀሕ ለልብል ዘራታት 
ወሻካት፡ ጋምል ዕጨይ ወአክዑን 
እግል ትርኤ ኢትታኬ። መራፊት 
ክምሰል ሐለፍከ ዲበ ቃበት ጋምለት 
ለትመስል ሻፍቅ እክል ለብእቱ 
እብ ሸዋይር ለትካፈለ ወእብ 
መረበዓት ለትከለለ ምድር 
ተአቴ። ምን ክትረትለ ሻፍቅ 
እክል ምን ቅብላት እግል 
ተአንጥር ኢትቀድር። ምን 
ቃብል እግል ተአተቅብል 
ሐዜከ ምንገብእ ዲበ ዲብ ሒን 
ሐጋይ እብ ኤተቢት ምን ሖጸ 
ለልትከወን ድበብ እንዴ ዐረግከ፡ 
ምን ቅብላት ተአተቃብል፡ 
ድማንከ ወድገለብከ ግራከ 
ወቀደምከ ክሉ ልገት ጸላም 
ለመስል አክደር ካድም ምስል 
ዐስተር ለለጥአ መስል እትከ። 
እበ ትሄርር እቡ ሻሬዕ ድማንከ 
ወድገለብከ ለህለ ሸዊር ብልቱብ 
ድሁብ (ሸዌት) እንዴ ሻለዐከ ምን 
ተሐልፍ ልሰአለከ አለቡ። ከርስ ዲበ 
ግረህ እንዴ አቴከ ኢትንሰእ ዲኢኮን፡ 
ዲብ ተሐልፍ ለነስኡ ድሁባይ 
እግልከ ድራር ወእግለ ገርሀት 
በርከት ሰበት ቱ፡ ዲብ ቶከር ለሸኬከ 
አለቡ። እብሊቱ ቶከር ምድር ኬር 
ወሐዳር ክሉ ለትትበሀለት።

ለእለ ኣምም ህሌከ ታየት 
(መሕደሮ) ክምሰል በጽሐከ ህዬ 
ዲበ እግል መሕደሮ ለትበሀለት 
አካን ምስለ ዲቡ ለጸንሑከ አድሁይ 
ተሐድር፡ ለናይ ሕልብ ጠሊትከ 
ወመጽዐንከ ላቱ ሐመልሚል 
ክምሰለ ናይ ሮረ አካን መሸፈል 
እግል ትሕዜ እግሉ ኢልትቀደር፡። 
አድግ ልግበእ ወገመል ዲብ ሻየት 
ልትአሰር፡ ጠሊትመ እተ ክምሰልሀ፡ 
ዐሉፍ ንዋይነ ለንዋይ ኖሱ እንዴ 
ትፈረረ ለበልዕ ምኑ እንዴ ኢገብእ፡ 
ኖስከ እንዴ ትፈረርከ ዲብ ሻየቱ 
ተአመጽእ ወትመውኑ። መብዝሑ 
ዶል ዐሉፍ ንዋይ ስጌት ለልትበሀል 
ዲብ ቶከር ለበቅል ሰዐር፡ አው ምን 
ቲቶብ (ግጥን) ለልትከፍከፍ ሰፊር 
(ሐበጥ) ፍንጪጭ ወለመስሉ እንዴ 
አምጸአከ ንዋይከ ትራዔ።

ቶከር ምን ጠረፍ ዲብ ጠረፍ 
እብ መረበዓት ለትካፈለት ወእብ 
ተክጢጥ ንዙም ለዳሌት መንጠቀት 

ሐርስ ተ። ክለ ትርበተ ርሽድት 
ወወጂበት ተ። ለዲብ ኤረትርየ 
ለህሌት ትርበት እት ሒን ከረም 
እብ ዝላም እንዴ ትመየሰት፡ ዲብለ 
እብ ወሓይዝ እንዴ ትገሌት ዲበ 
እሙር መሓዛት ኤረትርየ በርከ 
ወዐንሰበ እንዴ ተሓበረት ምስለ 
ምን ገበይ ለልትሓበር እተ ነኣይሽ 
ወዐባዪ አወድግ ቶከር ተአቴ። 
ቶከር ህዬ እብ ፈድል እለ ትርበት 
እለ ርሽድት ወወጂበት ወደለ እለ 
ሐረስካሀ ለተአበቅል ትርበት ኬር 
ወበርከት ተ። ምን ገጽ ላሊ ለዲበ 
ነዲፈት ዐስተር ስንፉር ለልትረኤ 
ከዋክብ ወእብ ጀሀት ቅብለት 
ለልትረኤ ባነ ሱግ ቶከር ዲብ ተዐፌ 
ተአትማሴ እተ። ሱግ ቶከር እተ 
ምንኬናይ ጠረፍ ደልተት ቶከር 
ለህለ ታሪካይ ሱግ አው ድጌቱ። 
ሒን ሐጋይ ህዬ ክሉ ዲብ ከርስ 
ዝራዐት ቶከር እዉል ለዐለ አዳም 
አስክ ኣውለት ኢሳገመ ምንገብእ፡ 
ዲበ ሱግ እንዴ አተ ዲቡ ለሓጌ።

ሳልም ወስሌማን ዲብ ሮረ እንዴ 
ገብአው እብ ቶከር ዲብ ዳግሞ 
ስሌማን ዝያደት ልትለወቅ ዐለ። 

ቶከር እብ ዕንታቱ እግል ልርኤ 
ህዬ ዝያደት ልተምኔ ዐለ። ቀይም 
ሰበት ተመ ህዬ ምስል ዐድ አቡሁ 
ዐሊ እግል ልስበክ ወለ እብ ድግም 
ሰመዐ ለዐለ ቶከር ምን ቅሩብ እግል 
ልርአየ ዝያደት ተምነ። አቡሁ አጀዘ 
እግሉ ምንገብእ ህዬ እለ ሰነት እለ 
አስክ ቶከር እግል ልስበክቱ ኣምም 
ለዐለ።

ሮረ ለአርበዕ ሒን ሰነት ዎሮ 
ከእብ ናዩ ዝክርያት ለሐልፍ 
እቱ። ከረም ምድር ለልትሐረስ 
ወሐረስቶት ሮረ ዲብ ሀረሞ 
ወመርዒት ግርሆም ለለአከርሞ እቱ 
ሒን ገብእ እት ህለ፡ ቀይም እግለ 
እት ከረም ለተሐረሰ እክል ለለአቴ 
እቱ ምድር ምን አክደር ዲብ 
ሸግራይ ለልትበደል እቱ ሒን ቱ። 
ቀይም ክምሰል ሐልፈ ህዬ ሰሩ ስካን 
ሮረ በርከት ቶከር እግል ልትሓወል 
ምን ሮረ አስክ ቶከር ለሰብክ እቱ 
ወክድ ቱ።

ስሌማን ለእብ ፈድል ድግም 
ሳልም ባጽሐ ለህለ ቶከር፡ እትለ 
ሰነት እለ እብ ዕንታቱ እግል ልርኤ 
ሒን ቀይም ክምሰል ገብአ ወለ ናይ 
ሮረ ግረህ ክምሰል አተ፡ ምስል ዐድ 
አቡሁ ዐሊ እግል ልስበክ ብርንቶ 
ገብአ። ለደርብ ንዋይ ኬን ወእንሰር 
ልብል ለዐለ እገር ስሌማን ህዬ ምን 
ሮረ አስክ ቶከር ገበይ ክልኤ ሳምን 
እግል ልካትር ትከማከመ።

                      
              ትተላሌ …              ትተላሌ …
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ኣድም አብሐሪሽ

ሄራር ተዕሊም እት ምዴርየት አስማጥ ሄራር ተዕሊም እት ምዴርየት አስማጥ 
(2ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል)

እተ ሐልፈ አውካድ ቅሩብ፡ እተ ሐልፈ አውካድ ቅሩብ፡ 
ነፈር ክርን ገቢል በርናምጅ ነፈር ክርን ገቢል በርናምጅ 
ትግራይት ሰሕፊ ሙሰ መንደር፡ ትግራይት ሰሕፊ ሙሰ መንደር፡ 
እት ምዴርያት አስማጥ ወሰልዐ እት ምዴርያት አስማጥ ወሰልዐ 
ዝያረት ሽቅል ዋዲ ዐለ። ከምስል ዝያረት ሽቅል ዋዲ ዐለ። ከምስል 
መስኡል ተዕሊም ምዴርየት መስኡል ተዕሊም ምዴርየት 
አስማጥ እስታዝ ኢብራሂም አስማጥ እስታዝ ኢብራሂም 
እክድ ለወደየ መቃበለት 2እክድ ለወደየ መቃበለት 2ይይ  
ወናይ ደንጎበ ክፋለ እንዴ ተለ ወናይ ደንጎበ ክፋለ እንዴ ተለ 
ልትቀደም፡ ቅራአት በኪተት፦ልትቀደም፡ ቅራአት በኪተት፦

ሰኣል፡ ወቀይ ደረሰ አስማጥ ሰኣል፡ ወቀይ ደረሰ አስማጥ 
እት ምህሮ፡ ክምሰልሁመ አክላቅ እት ምህሮ፡ ክምሰልሁመ አክላቅ 
ከአፎ ሀለ?ከአፎ ሀለ?

በሊስ፡በሊስ፡ ለመጅተመዕ ምን 
ሰነት 1981 እብን አሳስ እግል 
ተዐሊም ለከረ ሰበት ቱ፡ ፈሀሙ 
እት ምህሮ ሰኒ እቀይሙ። ምናተ 
ገሌ፡ መናበረት ለትጀብሩ ከዲብ 
ንዋይ ለከስእ ወለልአትቃይብ 
ኢልትሐገል። ላኪን፡ “እሊ 
አስማጥ ከአፎ ገብእ ሀለ?” እንዴ 
ቤልካሁ ለኢትአመጽጹ ሑድ 
ቱ። ኖሱ እንቱም በዲር ክእነ 
እንዴ ዐልኩም ወእግልነ እንዴ 
አፍሬኩም ከአፎ አዜ ተሐውኖ 
ዶል ትብሎም፡ ምኒነ ወለዐል 
ፋህማም ጸንሑከ። መሰለን ዲብ 
ቦርዲን ክልኤ ዶል ሕፍዝ ወዴነ፡ 
ለደረሰ ዛክሮ ህለው መኢኮን 
እተ ትብል ንቅጠት። ደዓም ዲብ 
ሰነብት ሑዳም ሌጠ ለሐፍዞ 
ለጸንሖ ምኖም፡ ወለብዕዳም ክም 
ዐሙር አንበጠ ፍትሕት አስክ 
አድሁዮም ገብኦ ለዐለው፡ ዮም 
ዓመት አስክ 500 ለገብኦ ደረሰ 
እት ሰነብት እት ለሐፍዞ ክም 
ጸንሐውነ፡ ‘እት ገበይ ኬር ህሌነ፡ 
ወገበይ ኬር ለጻብጥ ኢበዴ፡ 
ለሄራሩ ልብረድመ ድኢኮን፡ እት 
ሀደፍ በጼሕ’ ለትብል ክላሰት 
ራክባም ህሌነ። ወዲብ ታሪክ 
እለ መድረሰት ክም ዮም ዓመት 
ሕስር እት ምህሮ ርኡይ ኢኮን። 
እትለ መድረሰት ክም ምሕበዕ 
እንዴ ትነፈዐው እበ እብ ተሪፍ 
ስኒን ለከልአው 34 ደረሳይ እተ 
ከስሶም ሴር ሕኩመት ሰለምናሆም 
ወእለ ፋሽነ ላተ ቦርዲን ዮም 
ዓመት እት ኬር ህሌት ወለብዕድ 
መዳርስናመ እት ሰኔት ገጹ ገይስ 
ሀለ። 

ሰኣል፡ እት ነጀሕ ደረሰ ከአፎ ሰኣል፡ እት ነጀሕ ደረሰ ከአፎ 
ህሌት ምዴርየት አስማጥ?ህሌት ምዴርየት አስማጥ?

በሊስ፡በሊስ፡ ለንስበት ነጀሕ ናይ ዮም 
ዓመት 1ይ ሰሚስተር ባጽሓመ 

ኢህሌነ። እትለ ሐልፈተነ ሰነት 
ላኪን ለሔሰት ፍገሪት እብ ጅህድ 
መደርሲን፡ ደረሰ ወዋልዴን 
ርክብት ህሌት። ለበቃዐት ላተ በደ 
ቅዶ ባድየት ዐለት፡ ላኪን አዜ 13 
መቃዪስ እብ ውዛረት ተዕሊም 
እንዴ ተሀየቤነ እቡ እንሸቄ ዐልነ 
ወኩለን ለመባጼሕ ዘበጥናሀን። 
ላኪን በቃዐት እግል ትምጸእ ገበይ 
አድረሶት፡ ተሕዚር ናይ መደርስ 
ወምክሩ፡ ክምሰልሁመ መታብዐት 
እበ ትመጽእ። በቃዐት እግል 
ነአምጽእ ህዬ፡ እምትሓን ናይ 
ኩለን መዳርስ መጽእ ወልትሜሜ 
ከእበ ደረጀትለ ደረሰ ለእምትሓን 
ገይሶም። ወእሊ እተ መደርሲነ 
ከማን ልብ ክም እንከሬ ወዴነ፡ 
ፈዳብያም፡ ሐምቃም ወምግባያም 
መደርሲን እት እስወን መዳርስ 
ክም ዐለው አሌሌነ ወ106 
መደርስ እቶም ተክሊጥ ወዴነ። 
እተ ሰኣላት ናይለ እምትሓናቶም 
ሰሮም ድሁር እምትሓን፡ ሰሮም 
ምግባይ ወሰሮም ለደረሰ አምሮም 
ለፈትሽ ሰኣላት ሰበት መጽአከ፡ 
ለእምትሓን እብ ሕበር ክም 
ልትዳሌ እንወዴ ህሌነ። 

እግለ መደርሲነ ህዬ እብ ኦሮ 
መምዘኒ ጀላብ እግል ሊጊሶ እብ 
መጃሜዕ (clusters) ተእሂል 
ክም ልትሀየቦ ገብአ። እሊ 
ህዬ ቅድረትለ መደርሲን እት 
ኩሉ መዳርስ ክም ትትፈንጠር 
ወትትባጸሕ ወዴካሀ ምን ገብእ፡ 
ለበቃዐት እግል ትምጸእ ቱ። 
እሽራፍ እት ሰሚስተር ሰለስ ዶል 
ገብእ ወደረሰ ወመደርሲን ምን 
ጽባብሖም ልታብዖ። መሰለን፡ 
አትካራም ከአፎ ልውሕድ፡ 
ሕውነ ደረሰ ከአፎ ልትሳሬ፡ ቅያብ 
መደርሲን ከፎ ሀለ፡ መናበረት 
መደርስ ሚ ህሌት ወብዕድ ኖስነ 
እተ ምዴርየት ለህሌነ እዳረት 
መዳርስ ወመደርሲን ሕድ 
ለእንደሌ እቡ ተቃሪር እት ክል 
ወሬሕ ብነ። 

ሰኣል፡ እምትሓን ጀነራል ሰኣል፡ እምትሓን ጀነራል 
እቱ ደረጀት ሐሊፍ ደረሰ እቱ ደረጀት ሐሊፍ ደረሰ 
ምዴርየትኩም ሚ ትመስል ምዴርየትኩም ሚ ትመስል 
ህሌት?ህሌት?

በሊስ፡በሊስ፡ ሕነ ደዓም ቀደም 
ጀነራል፡ ሰለስ እምትሓናት ጀርቤ 
(ጀነራል መስሎ) አዳሌነ ወዲቦም 
ደረሳነ ጀረብነ። 400 ለገብኦ 
ደረሰ ዲብ 8ይ ፈስል ዐለው 
እግልነ፡ ምኖም 112 ደረሳይ እተ 
እምትሓን ሽብህ ጀነራል (Mock 

Exam) ሓለፍነ። ጀነራል ዶል 
መጽአ፡ 98 ጅነ ሓለፍነ። ሰበት 
እሊ ለእሎም ስእያም ዐልነ 
ሐልፈው። ለሔሰት እት ጀነራል 
ብዝሓም ለሓለፈት መድረሰትነ 
ህዬ፡ መድረሰት ጃኒ ተ፡ 37 
ደረሳይ አስክ 9ይ ሳርሐት ምን 
70 ደረሳይ። እምትሓን ዮም 
ዓመት ህዬ፡ እንሻለህ፡ ብዝሓም 
ወምነ ናይ ደዓም ለሔሰው እግል 
ነሓልፍ ካድም ገብእ ሀለ ወካልቅ 
ልስዴ።

ሰኣል፡ ምን 400 ደረሳይ፡ ሰኣል፡ ምን 400 ደረሳይ፡ 
98 ዶል ነሓልፍ ሚ ተቅዪም 98 ዶል ነሓልፍ ሚ ተቅዪም 
ተሀይበነ?ተሀይበነ?

በሊስ፡በሊስ፡ እሊ እተ ሐልፈየ ሰማን 
ሰነት ለጅነ ሚ እስትስማር አካዳሚ 
ክም ገብአ ዲቡ ለልአርኤ ቱ። 
ለጅነ እት 4ይ ወ5ይ ዝሙት ዲብ 
እንቱ እብ ህንቅልቀል ለሐልፍ 
ወዲብ ሳምናይ እለ ግብእ እለ 

ገብእ። ቤት አሳሰ ሐቆ ሰብተ፡ 
ዘሀፈት ትምጸእ ወኢትምጸእ 
ኢተሀንቀልቅል። አርጸት ባልዐተ 
ገብአት ምን ገብእ ላኪን እብ 
ትምታመት ተሀግግ። ከአጀኒትነ 
ምነ አሳስ ቱ ለሕምቅናሆም። 
ንግል ምን ፈዳብያም ህሌት ምን 
ገብእመ ደረጀት ኢትአበጼሕ። 
ለልሐልፍ ጅነ እብ ፈሀሙ፡ 
አምሩ፡ አክላቁ ወመንሀጅ 
ለሀበዩቱ ዕልም ምን ለሐልፍ ቱ 
ደረጀት ለበጼሕ። ለሕምቅ ህዬ፡ 
መደርሲን፡ መጅተመዕ ወደረሰ 
አክል ሕድ ንትካፈሉ። ዋልዳይ 
መድረሰት ለትጠልበ ሐቆ ኢወዴ፡ 
መደርስ እብ ዋጅብ እት ደረሰ 
ዕልም ምን ኢለሓልፍ ወደረሳይ 

ለዕልም እበ ገበዩ ለውጅህት ምን 
ኢልትከበት፡ ለጀልወት ንቁስ ክሊነ 
ንትለበከ። ሳምናይ ፈስል ሰለስ 
አው አርበዕ ዶል እግል ትድገሙ 
ዔብ ቱ፡ ዳምር ኢኮን ሳምናይ 
ፈስል ከዲመ ትነብሩ። ክመ 
ብዕድ አፍሱል እግል ልትሐለፍ 
ወጅቡ። እት ወጠንያይ እምትሓን 
8ይ ፈስል (ጀነራል) ለእሉ ዘርአከ 
ዘርእ ቱ ለትበትክ። ፈዳብ ምን 
እንተ ወመደርሲን ካድማም 
ዲብከ ገብአው ምን ገብእ፡ 
ተሐልፍ ወንቀጥ ሰኒ ተአመጽእ። 
እብ ሀርደቢሰ ምን ቀዳምከ እት 
መአንብታይት ሐምቅ ዲብ እንተ፡ 
ዲብ ምግባይት ደረጀት ለትፈድብ 
እቡ ጋር ህዬ አዳም ኢልስእያተ። 

ሰኣል፡ መራቀበት እት ሰኣል፡ መራቀበት እት 
እምትሓናት ሚ ህሌት?እምትሓናት ሚ ህሌት?

በሊስ፡በሊስ፡ እተ ናይ ጀነራል እት 
ክል ፈስል 20 ደረሳይ ወዔቅባዮም 

ዎሮት መደርስ ቶም። በክት 
ንግል አለቡ። መራቀበት ትርድት 
እንወዴ። ፈስል እብ ተማመ 
ለአንገለ መደርስ ህዬ መሓሰበት 
እንወዴ ምስሉ ወዲበ ከስሰ ጀሀት 
“መስኡልየት ለኢረፌዕ” እንዴ 
እንቤ ተቅሪርነ እንረፌዕ እቡ። 
ጅነ ሕኔት ነግል ከለሐልፍ፡ 
ልትረፍ። እለ ስያሰት ተዕሊም 
ኤረትርያ ተ። 

ሰኣል፡ አሳስ መንበረት ሰኣል፡ አሳስ መንበረት 
ጣፍሐት ምህሮ ቱ፡ ምህሮ ጣፍሐት ምህሮ ቱ፡ ምህሮ 
ሐቆ ኢሀለ፡ ሐቴ እግል ኒዴ ሐቆ ኢሀለ፡ ሐቴ እግል ኒዴ 
ይእንቀድር። ከተዕሊም እግል ይእንቀድር። ከተዕሊም እግል 
ልትደቀብ፡ ሚ እግል ልግበእ ልትደቀብ፡ ሚ እግል ልግበእ 
ወጅብ ትብል?ወጅብ ትብል?

በሊስ፡በሊስ፡ ተዕሊም ለሐቴ ገበይ 
አጥፍሖት መንበረት ሐቆመ 
ገብአ፡ ወእለ እድንየ እግል 
ትስለጥ ምኑ ለኢትቀድር መጃል 
ክም ቱ ሐቆመ ኣመርነ፡ ናይ 
ሐቴ ጀሀት መስኡልየት ክም 
ኢኮን እግል እሊ መጅተመዕ 
እሊ እግል አክድ እሉ እፈቴ። 
እሊ ሚ በሀለቼ ቱ? መደርስ፡ 
መደርስ ሐቆ ትበሀለ ምኑ 
ለልትጠለብ አሽየእ የም አለቡ 
ክም ቱ እግል ልፍሀም ቡ። ህቱ 

መድረሰት ቦርዲን አስማጥመድረሰት ቦርዲን አስማጥ

22ይትይት ደረጀት መድረሰት ቦርዲን፡ አስማጥ ደረጀት መድረሰት ቦርዲን፡ አስማጥ

መስኡል ተዕሊም ምዴርየት      መስኡል ተዕሊም ምዴርየት      
አስማጥ፡ እብራሂም እኩድአስማጥ፡ እብራሂም እኩድ

ህዬ እሊ ጅነ እሊ ፈንጎሕ ዎሮ 
ወጠንያይ ኬድማይ ናይ እለ 
ደውለት እለ ክምሰልቱ እንዴ 
ኣመረ፡ መዋጥን ሳልሕ እግል 
ልብኔ ገብአ ምን ገብእ፡ ናዩ 
ካድም እተ ጅነ እግል ልትረኤ 
ክምሰል ወጅቡ፡ መጅተመዕ 
ህዬ ምስል መደርስ እንዴ በጥረ 
መሳዐዳቱ እግል ለአተላሌ፡ እሊ 
እት ወዴ ህዬ፡ ለጮሬሕ ናይለ 
ካድሙ ወጸገሙ እተ ውላዱ 
ኢመጽአቱ ምን ገብእ፡ ጅናዬ ሚ 
ገብአ እግል ሊበል ወልራቅብ፡ 
ኩሎም ቴልየት ወሴድየት 
እትሊ ተዕሊም ለህለው 
አጅህዘት፡ እለ አዜ ጻብጣመ 
ለህለው ገበይ መታብዐት 
እግል ለአተላልወ። ሰበቡ ዲብ 
መጃል ተዕሊም ኦሮትከ ሐዞቱ 
እንዴ ነስአ፡ ክምኩም ጂል 
ምስል እግል ልደይር እትፋኔ። 
እዳራት ደዋዬሕ ወዋልዴን ህዬ 
ለሀለ መሐለኪት ተዕሊም እንዴ 
ፈተሸው፡ ኩሉ ዲብ ምህሮ 
ክምሰል ልትከምከም እግል 
ሊደው ቦም። ለጂል ዲብ ምህሮ 
ሐቆመ ትከምከመ፡ ስቡላም 
መደርሲን ህለው፡ ምኒነ ለነቅሶም 
አሽየእ ሀለ ወዲብ ነዓልጁ 
እንገይስ ህሌነ። ሕናመ ለነቅስ 
ምኒነ እግል ለሀሌ ቀድር፡ ሕነ 
መሓሰበት ኢኮን ለእለ እንፈርህ። 
ምን እለ ምዴርየት ለፈረው እት 
ክል መአሰሳት ሕኩመት ህለው፡ 
ከለምዴርየት ሐምቀት ምን 
ተዐሌ፡ እሎም ምን አየ ወሽዐው? 
ዶል እንብል፡ ለነዋቅስ ተፍቲሽ 
ለሐዜ ድኢኮን እተ አፍያትነ 
ሀለ። ለመትከምካም እተ 
ተዕሊም ዲብ ምዴርየት አስማጥ 
ክም በዲሩ ኢሀለ፡ ጀድድ ዲብዬ 
ሀለ አነ ኖሼ። መትከምካም 
ስምዐት ለቡ፡ ዓር ለቡ፡ ወጠንየት 
ለትትሰምዑ፡ እብ ንየት ካምለት 
እተ ተዕሊም እግል ልትዐንደቅ 
ወምስል ልግሜ ወጅቡ። 

እሊ ጂል ዮም ህዬ ለትፈናተ 
ሸማላት ናይ ረአይ አዳም 
አሰሩ በደል ልትነፌ፡ ትክ እንዴ 
ወደ ወእንዴ ፈጥነ ምድር 
እግል ልካይድ ወገበይ ዐውቴ 
ልቅፈር እትፋነዩ። ለእግልነ 
አድረሰው ዋልዴን ላተ ደሐን 
ዐለው፡ “ምን መክሰብነ ስምዐትነ 
ተሐይስ ዲብነ” ልብሎ ዐለው 
ከለአደርሶ። እት ምህሮ፡ ለኣሱር 
ለቀዳምያም ከረዉ እግልነ ህዬ፡ 
እግል ልትዐወት ገብአ ምን 
ገብእ፡ ክሊነ ሕበር እት ተዕሊም 
ንትዐንደቅ።
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መሐመድ እድሪስ

ሕመዳይ፡ ጀላብ ተዕሊም ወንዳል1ይ ክፋል

ቃዲ መሐመድ እድሪስ 
ሑመዳይ ልትበሀል። ዲብ ሰነት 
1941 ዲብ መንጠቀት ምራረ 
ትወለደ ወአስክ ሰነት 1951 ዲቡ 
ጸንሐ። መሐመድ እድሪስ ዲብ 
ምራረ ዲብ መደት ሕክም እንግሊዝ 
ሐቴ መድረሰት ዐለት ወለመድረሰት 
እብ ዐረቢ ወትግርኘ ተአደርስ 
ዐለት። መሐመድ እድሪስመ እትለ 
መድረሰት እለ እግል ልድረስ በክት 
ረክበ። እተ ወቅት ለሀይ ኤረትርየ 
ልሰዕ ምስል አቶብየ እብ ፈደረሽን 
ቅርንት ይዐለት፡ ወዲቡ እብ ዐረቢ 
እግል ልድረሰ አንበተ። ምነ ዲበ 
መድረሰት ለአደርሶ ለዐለው 
መደርስ ሱዳኒ ዐለ። እለ ዲብ 
ዳንኩር ተአደርስ ለዐለት መድረሰት 
ዲብ ሰነት 1944 ትከሰተት፡

ሕመዳይ አቡሁ እግል እድሪስ 
እናስ ሐረስታይ ዐለ። ህቱ ምነ 
አሰልፍ ዲብ ምራረ ጀርቤ ሐርስ 
ቡን ለወደው ወለነጅሐው ሐረስቶት 
ክም ዐለ መሐመድ እድሪስ ለሓኬ። 
እብሊ ዓይለት መሐመድ እድሪስ 
ዲብ ሐርስ ወርዕዮ እንዴ ትፈረረት 
ቱ መናበረተ ትሳይር ለዐለት።

ሑመዳይ ፈሀም ተዕሊም ሰበት 
ዐለ እሉ አጀኒቱ ዲብለ እት ዳንኩር 
እስስት ለዐለት መአንብታይት 
መድረሰት፡ መሐመድ እድሪስ 
ምስል ክልኦት ሐዉ ዎሮ ምኑ 
ልንእሽ ወዎሮ ምኑ ለለዐቤ ምስል 
ኣተዮም። እተ ወክድ ለሀይ ዲበ 
መድረሰት ደርሶ ለዐለው ሕዳም 
ክምሰል ዐለው መሐመድ እድሪስ 
ሕመዳይ ለሓኬ። እግልሚ ለደረሰ 
መብዘሖም ምን ሰበክ ሳግም ሰበት 
ዐለው ዲብ መደት አውል አስክ 
ሰምሀር ሰበት ሰብኮ ለዐደደ ደረሰ 
ሰኒ ሑድ ዐለ።

እትሊ ወክድ እሊ ዕልብለ 
ደረስ ዲብ ለሀጎጌ ክምሰል ጌሰ 
ወመርሑም ሕመዳይ ዲብ ድራሰት 
ረቅበት ሰበት ዐለት እሉ፡ ለመደርስ 
እግል ሕመዳይ “እሎም አጀኒትከ 
ሰኒ እግል ልድረሶ አስክ አስመረ 
ንስኦም ለልብል ረአይ ክምሰል 
ሀበዩ፡ ሕመዳይ እንዴ ኢልትአከር 
እግል መሐመድ እድሪስ አስክ 
አስመረ ነድአዩ ወዲብ መድረሰት 
መደበር አተ። 

መሐመድ እድሪስ ዲብ 
መድረሰት ዳንኩር አስክ ካልኣይ 
ፈስል ዳርስ ምንመ ዐለ ዲብ 
መድረሰት መደበር አርበዕ ፈስል 
እንዴ ወሰከ አስክ ሱሳይ ፈስል 
በጽሐ። ለተዕሊም እብ ክእነ 
እብ ዐረቢ ወትግርኘ ዲብ ዋስል 
ሀይለስላሴ እት ወክድ ፈደረሽን 
“ድራሰት ሕኔት ዐረቢ ወትግርኘ 
እብ አምሐርኘ እግል ትትበደል 
ለልብል አዋጅ አፍገረ። 

መድረሰት እብ አምሐርኘ 
ክምሰል ትበደለት ሕመዳይ እሊ 
ከበር እሊ ሰበት ኢረደዩ እግል 
ወልዱ መሐመድ እድሪስ ምነ 
መድረሰት እንዴ አፍገረዩ ዲብ 
ጃምዕ ኰለፈእ ኣራሽዲን መሐድ 
ሰበት ዐለ ዲቡ ኣተዩ። እሊ ዲብ 
ሰነት 1953 ቱ ለዐለ። እትሊ ወክድ 
እሊ ሑሁ ለዐቢ መሐመድ እድሪስ 
‘አነ ድራሰት ይሐዜ ሐረስታይ እግል 
እግበእቱ’ ቤለ ወአስክ ዐዱ ምራረ 
አቅበለ። መሐመድ እድሪስ ዲብ 
መሐድ ደርስ ዲብ ህለ ሕመዳይ 
ዲብ አስመረ እግል ውላዱ ሸቃሊት 
እንዴ ወደ ለአደርሶም ዐለ። እሊ 
ህዬ ፈሀም ወረቅበት ተዕሊም ሰበት 
ዐለት እሉ ክምቱ መሐምድ እድሪስ 
እት ዮም እንዴ ገብአ ለሓኬ። ሐቆ 
እለ መሐመድ እድሪስ ዲብ መሐድ 
ሐቴ ሰነት ክምሰል ደርሰ ወለቴለለ 
ምህሮ ድቁብ ሰበት ዐለ፡ ሕመዳይመ 
ለአዋይነ መድረሰት ሰበት ይዐጅበዩ 
እዘም ምነ መድረሰት ቤለዩ ወምስሉ 
አስክ ምራረ ነስአዩ።

መሐመድ እድሪስ ሕመዳይ ዲብ 
ንእሹ ምስል አቡሁ ዲብ ልትዓወን 
ዲብ ጃርዲን ለትሰረረተ ዲብ ንዋይ 
ብጉስ ኢኮን። ሐ ብዝሕት ምንመ 
ዐለት እሎም ሓሆም ዲብ ቀላቅል 
ትትረዔ ዐለት፡ ምስል አቡሁ እግል 
ልግነሐ ለትሰረረተ ከም መውዕላይ 
እንዴ ገብአ ዲብ አሐ ብጉስ ኢኮን 
ወዲብ ዐጣል። እብሊ ምስል አብሁ 
ዲብ ወራታት ጃርዲን ልትዓወን 
ሐቆለ ጸንሐ ግራሁ ዲብ ድካን 
አቡሁ ዲብ መንጠቀት ዋረ እግል 
ልሽቄ አንበተ። እትሊ ወክድ እሊ 
መሐመድ እድሪስ አስመረ ወከረን 
ዲብ ገይስ እግለ ድካን ለትገብእ 
ብዳዐት እት ለአመጽእ፡ እግል 
መደት ሐቴ ሰነት እተ ድካን ሸቀ።

ሕመዳይ ምነ ዝያደት ሽህረት 
ለረክበ እበ ዘርእ ቡን ዲብ ምራራቱ። 
ቀደም እሊ ወክድ እሊ ዲብ ምራረ 
ቡን ትትአመር ይዐለት። ሕመዳይ 
ምስል ኢጣልዪን ዲብ ሽቅየት 
ጽርግየ ሸቄ ሰበት ዐለ ምኖም ብዙሕ 
ተጃርብ እግል ልክሰብ አንበተ። ዘኪ 

ሰበት ዐለ ህዬ አጊድ ህግየ ኢጣልየ 
ተዐለመ ወምስል ኢጣልዪን ዕላቀት 
ትርድት አሰሰ። ሐቆ እሊ ምን ሽቅል 
ዝርግየ እንዴ ፈግረ ዲብ ዔለበርዕድ 
ጆኮ ዲበ ትትበሀል አካን ጃርዲን 
አሰሰ። እሊ ጃርዲን እሊ አስክ እለ 
እብ ሕመዳይ ልትአመር። ወዲቡ 
መጦረ ኢጣልዪን እንዴ ገብአ 
ጃርዲኑ ወደ። ወዲቡ ጠማጥም 
ወጉዕ በርበሬ እግል ልዝረእ አንበተ። 
እትሊ ወክድ እሊ ዎሮት ኢጣሊ 
ዲብ ባካት ሕመዳይ አርድየት 
ጸብጠ። እሊ ኢጣሊ ዲብ ሕመዳይ 
እንዴ መጽአ ለአርድየት አዝብየ 
ዲብዬ ቤለዩ። ሕመዳይ ላኪን ዲብ 
ጃርዲን ለዐለ እግሉ ረአይ ዋዴሕ 
ሰበት ዐለ “ይአዘብየ እትከ” ክምሰል 
ቤለዩ፡ ለኢጣሊ እግለ ውሒዝ ዲብ 
ገርሀት ሕመዳይ ክምሰል ለአቀብል 
ወደዩ ወለጃርዲን አክረበዩ ምኑ። 
እትሊ ወክድ እሊ ሕመዳይ እንዴ 
ጌሰ እግለ ኢጣሊ ጠነብብ ወደዩ። 
ወእብሊ ሕመዳይ ዲብ ከረን እግል 
መደት ክልኦት ወሬሕ ትሰጀነ። 

ወምን ስጅን ክምሰል ፈግረ እትለ 
አካን እለ እግል ንርኤከ ኢነሐዜ 
ቤለዉ፡ ወእህቱመ እበ መዋዲቶም 
ካርሆም ሰበት ዐለ ምኑ አስክ ምራረ 
ጌሰ። ምራረ እተ መደት ለሀ ቃባት 
ዐለት። እለ መንጠቀት እለ እብ 
ንዋይ ዐድ ወከደን ምልእት ዐለት 
ዲኢኮን ሐርስ ጀራዲን ዲብ ምራረ 
ዐደድ እለ ልትአመር ይዐለ።

ሕመዳይ ምነ ዲብ ዔለበርዕድ 
ካስቡ ለዐለ ሽቅል ጀራዲን እንዴ 
ትበገሰ ዲብ ምራረ ሐቴ አካን እንዴ 
ገበ ዲበ ሐርስ ጀራዲን ክምሰል ከረ 
ጠማጥም ወጉዕ በርበሬ አንበተ። 
እትሊ ወክድ እሊ ኢጣልዪን እግል 
ጀራዲን ለገብእ እሎም ምድር 
እግል ልሕዘው ፈትሾ ሰበት ዐለው 
ዲብ ምራረ መጽአው። እሊ ክምሰል 
ረአ ሕመዳይ፡ እግለ ኢጣልዪን ሰኒ 
ትከበተዮም ወተሐደረዮም ወእብ 
ኢጣልየ ተሃገ ምስሎም። 

እትሊ ወክድ እሊ ለኢጣልዪን 
እግለ ጃርዲን ሕመዳይ ክምሰል 
ረአው፡ ዲብ ልትዐጀቦ፡ “እንተ 
ጃርዲን እብ ከአፎ ተዐለምካሁ?” 
ክምሰል ቤለዉ ህቱ ህዬ፡ “ አነ 
ዲብ ዔለበርዕድ ጃርዲን ዋዲ ዐልኮ 
ላኪን ሐውኩም ትሰለጠው እቼ 
ወእብ ሰበቦም እንዴ ገዐዝኮ እንሰር 
መጽአኮ። “ ቤሎም። ወእግሎም 

ምነ ፈርያትለ ጀራዲኑ ጠማጥም 
ወጎዕ በርበሬ ሀበዮም። እሊ ክምሰል 
ረአው ለኢጣልዪን “አዜ እንተ ሚ 
ለትሐዜከ? ሕነ እግል ንሳዕደከ” 
ዲብ ልብሎ ትሰአለዉ። ሕመዳይ 
ህዬ “እግል ትስደውኒ ሐቆ ሐዜኩም 
መንዱቅ ሐዜ ምንኩም” ቤሎም። 
እግልሚ ለመንጠቀት ሔዋንት ከደን 
ጃእር እተ ሰበት ዐለ። ለኢጣልዪን 
ሰበት ትረይሐው ምኑ “ከላስ ሐቆ 
እስቦዕ አስመረ ምጸእ” ቤለው 
ወትሳረሐው ምኑ።

አስመረ እተ ወክድ ለሀይ አስከ 
ለትገይስ እበ ገበይ ይዐለት። ኖሰ እለ 
ናይ ዮም አስመረ ድበዕ ወቃባት 
ዐለት። ክምሰለ ሐሬ ለበጽሐተ 
ደረጀት ባጽሐት ይዐለት። ሕመዳይ 
ምን ምራረ ለመንዱቁ እግል ልንሰእ 
አስመረ ክምሰል ጌሰ ሰኒ ትከበተዉ 
ወለጣልቡ ምኖም ለዐለ መንዱቅ 
ሀበዉ፡ ምስሉመ እንተ ግረ እለ 
ባሻይ እንተ እንዴ ቤለው ሸየመዉ። 
እተ ወክድ ለሀይ ኢጣልዪን ክእነ 
ላተ ባሻይ፡ በረምበራስ ወብላተ 
ለልትበሀል ሽየም ለሀይቦ ዐለው። 
ሐሬመ እግሉ ምን ባሻይ እንዴ 
ሐልፈው ግራዝማች ለትብል 
ሺመት ሀበዉ ወአስክ ዶል ወፋቱ 
ግራዝማች ሕመዳይ ልትበሀል ዐለ። 
ወእብሊ ህዬ ግራማች ሕመዳይ 
ምራረ ክምሰል አቅበለ እግል ክሎም 
አቃርቡ እንዴ አከበ “የሀው ምድር 
እንዴ ኢልዘመት ምንኩም ፈድቦ 
ጥልያን እግል ልጽቦጡ ለሐዙ 
ህለው” ቤሎም።

ሐቆ እለ ክሉ ህግየ ሕመዳይ 
እንዴ ሰምዐ ምን ሐማሴን ወእብ 
ፍንቱይ ድዋራት ዋረ ዲብ ምራረ 
እንዴ መጽአ ምድሩ እግል ልጽበጥ 
ወጀራዲን እግል ለዐምር አንበተ። 
እትሊ ወክድ እሊ መሐመድ እድሪስ 
አቡሁ ዲብ ወራታት ሐርስ ልግበእ 
ወድካን ዲብ ለዓውን አስክ ሰነት 
1957 ጸንሐ። መሐመድ እድሪስ 
ቤን ተዕሊም ወሽቅል ጀራዲን ሐቆ 
አንጎገ እብ ሰበብለ ህግያከ ሕደግ 
ወእብ ሉቀት ጋነ ድረስ ለልብል 
ፍርድ አቶብየ ክለ ለመድረሰት ምነ 
እንዴ አምሸሸ፡ ተዕሊም እብ ብዕደት 
ገበይ እግል ልሕዘዩ ጀረበ። እሊ 
ህዬ ምን መድረሰት እንዴ አዝመ 
ዲብ ሽቅል ድካን ፍሩር ለዐለ እቱ 
ወክድ ምን አስመረ ብዳዐት ዲብ 
ለአመጽእ ሐቴ እግር መጀለት 
ረክበ። እለ መጀለት እለ በሐምዱን 
ለልትበሀል የመኒ እምጸአ ዐለ።

መሐመድ እድሪስ ሕመዳይ 
ለመጀለት ክምሰል ቀርአ ዲበ 
አስማይ ኤረትርዪን ከረ ረመዳን 
መሐመድኑር ቀርአ፡ ዲቡ ምስርዪን 
ተዕሊቅ ካትባም ዐለው። ምስር 
እግል ኤረትርዪን ዲብ ተዕሊም 
እግል ትሳዕዶም ዱሊት ክምሰልተ 
ለበሽር ዐለ። 

ምን እሊ እንዴ ትበገሰ 
መሐመድ እድሪስ ዲብለ ሸቄ እቱ 
ለዐለ ድካኖም በህለት ዋረ ወረቀት 
እንዴ ክትበ፡ እግለ ምስሉ ዲበ ድካን 
ሸቄ ለዐለ ነፈር እለ አስክ አቡዬ 
አብጸሐ እንዴ ቤለ ጀዋብ አስክለ 

ዲብ ዋረ ለዐለ አቡሁ ነድአ። ጽበጥ 
ናይለ መሐመድ እድሪስ ለከትበዩ 
ጀዋብ ክእነ ልብል ዐለ፦ “ይበ 
ኢትጽበጥ እቼ ሳምሐኒ፡ አነ ንየት 
ድራሰት ሰበት ወዴኮ፡ አስክ ሱዳን 
እገይስ ህሌኮ” ልብል ዐለ። ወእንዴ 
ኢደንግር አስክ ሱዳን ትበገሰ። 
ለዐቢ ሀደፍ ላኪን ሱዳን እንዴ 
ኢገብእ እብ ሱዳን እንዴ ወደ አስክ 
መስር እግል ሊጊስቱ ለዐለ።

ለሰፈር ምን አስመረ አስክ 
ተሰነይ እብ አተቡስ ዐለ። 
መሐመድ እድሪስ ተሰነይ ክምሰል 
አተ ምኑ አስክ ዐሊ ግድር ዋሰለ። 
ዲብ ዐሊግድር ዎሮት እግል አቡሁ 
ለለአምር ነፈር ዲቡ ጌሰ ወለነፈር 
ሰኒ ትከበተዩ ወተሐደረዩ። ለእናስ 
እግል መሐመድ እድሪስ ክምሰል 
ትሰአለዩ “አነ እግል እድረስ አስክ 
ሱዳን እገይስ ህሌኮ፡” ክምሰል ቤለዩ 
ለእናስ ህዬ “አስክ ሱዳን ምን 
ኢትገይስ ለሐይሰከ እግልሚ ሱዳን 
ለአዳም ክሉ ገፉፉ ህለው ሰበት እሊ 
ኢቲጊስ ?” ለትብል ነሲሐት ሀበዩ።

መሐመድ እድሪስ ምን ዐዱ 
ልትበገስ እት ህለ ሞት ትግበእ 
ወሐዮት ናዊ እግለ ሰበት ዐለ 
“አነ ላብድ እገይስ” ቤለ ወዲብ 
ረቢሁ እግል ልትወከል ክምቱ 
ሐበረዩ። እትሊ ወክድ እሊ ዎሮት 
ዐድ መሐመድ እድሪስ ሕመዳይ 
ለለአምር ነፈር ምን ሱዳን ዲብ 
ዐሊግድር ማጽእ ዐለ። ወእሊ እናስ 
እሊ ኖሱ ዲበ መሐመድ እድሪስ 
ለዐለ ምስሉ ነፈር መጽአ፡ እናስ 
መንሰዓይ ቱ። ወእሊ እናስ እሊ 
ዐሊግድር እንዴ በጽሐ አስክ ከሰለ 
ለአቀብል ሰበት ዐለ፡ ምስሉ ትፋሀመ 
ወመሐመድ እድሪስ ምን ዐሊግድር 
ምስለ እናስ ከሰለ ጌሰ። መሐመድ 
እድሪስ እግል ድራሰት እት ልብል 
ምን ምራረ ከሰለ ባጽሕ ህለ። ሐቆሁ 
ህዬ ምን ከሰለ እበየ እግል ልርተዕ 
ቱ ገብእ?

            ልተላሌ …            ልተላሌ …

ኖር ሕመዳይኖር ሕመዳይ

መሐመድ እድሪስ ሕመዳይ ዲብ መሐመድ እድሪስ ሕመዳይ ዲብ 
ጃምዐት በቅዳድ 1969ጃምዐት በቅዳድ 1969

ሕመዳይ ሐመድሕመዳይ ሐመድ

ሳልሕ ሕመዳይሳልሕ ሕመዳይ

ምናድል መሐመድ እድሪስ ምናድል መሐመድ እድሪስ 
ሕመዳይ 2023 አስመረሕመዳይ 2023 አስመረ
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ዕንጃ
ረ

ዕንጃ
ረዕንጃ
ረ

ዕንጃ
ረ

ከልሹም መሐመድ

ጌማም እግል ለገየደ ሄራር ጌማም እግል ለገየደ ሄራር 

 አሰይደ ንግስቲ ጸጋይ እት 
ኢጣልየ ትነብር። መስኡለት/እም-
መንበር መ.ወ.አ.አ.ኤ ፈርዕ አሮባተ። 
ለመነዐ ምንመ የዐለ ክም ቀልበ 
ምንገብእ ዐደ ትፍገር ወኢፈቴት። እት 
ክፍለት 70ታት አስመረ ቀትል ክም 
በዝሐ እተ ወመስኩበት ክም በዴት 
ምነ፡ ጦር ሰራዊት ቤት እት ከርክሖ 
አዳም ለአርዕዶ ወቃትሎ ክሱሰን ዲብ 
ገጀረት እብ ጅምለት ዓይላት ክም 
ቃተለው እግል ትህረብ ምነ ትቀሰበት። 
ምስል ሰውረት ደረሳይት ጃምዐት 
አስመረ ዲብ ሀሌት ዕዱ መሕበር 
ሸባብ ዐለት ናይለ ጃምዐት እተ ዐለት 
እዋንቱ። ዐድ ጥልያን ክም አቴት 
ሀዬ እበ-እባሀ እት መነዘማት ጀማሂር 
ጀብሀት ሸዕብየት ዕዱ መሕበር ሸቃለ 
ገብአት። እት ደነግብ 90ታት ሀዬ እት 
መ.አ.አ.ኤ. አቴት። “ምን ተጃርብዬ 
መ.ወ.አ.አ.ኤ. ምን ክለን መነዘማት 
ለከብደ ሽቅል ለብእቱ መሕበርቱ” 
ትብል ንግስቲ። አዜ እትለ መርሐለት 
እለ ክል መትነዛም ናዩ ዳይ ምንመ 
ብእቱ እት ለጅነት ወጠንየት እንዴ 
ትከምከመ ሸክል ሰኒ እንዴ ጸብጠ እብ 
ገበይ ምቅርሕት እንገይስ ሰበት ሀሌነ 
ለሔሰ ፍሬ እግል ንርኤ ሰዴነ ሀለ ሀዬ 
ትብል። 

አሰይደ ንግስቲ፡ ኤረትርዪን እት 
ወጠኖም ሐቆ ልትመጽኦ ለቀኑጸ 
ቅንጸት እበ ዲብ ትትሐበን፡ ወራር 
ወያኔ ለኢትሰአ ምንመ ዐለ ክም 
መጽአ ላቱ ክሉ ለእት ካርጅ ሀለ፡ 
ለአነ ሀሌኮ እተ ቃረት አሮባመ ድድለ 
ወራር እበ ቀድረ ተሐረከ። ክል ዎሮ 
እተ ዲበ ነብር ደውለት ወምኑመ 
እንዴ ሐልፈ እት ጀኔቨ እንዴ ጌሰ፡ 
በረድ፡ ዝላም ወጸሓይ እንዴ ኢተክሎ 
ለሐርብ እግል ልብጠር ወሐል ሰላም 
እግል ልምጸእ ክርንቱ አስመዐ። ሐርመ 
እድንያይት መሕከመት ለሀበቶ ፍርድ 
መቀይዳይ እት ዐመል እግል ልውዐል፡ 
መፈወድየት ሕዱድ ለሀበቱ ቀራር 

መስኡለት መ.ወ.አ.አ.ኤ. ቅ/አሜሪከ አስቴር ተስፋጋብርመስኡለት መ.ወ.አ.አ.ኤ. ቅ/አሜሪከ አስቴር ተስፋጋብር

መስኡለት መ.ወ.አ.አ.ኤ. አሮበ ንግስቲ ጸጋይ

(2ይ ክፈል)

እንዴ ተሐሸመ ሕዱድነ ዐላይም 
እግል ልግበእ እቱ እብ መዛሀራት 
ወክቱብ ትጻገመ። ምኑ ለተረደ ሀዬ፡ 
እብ ሸዋህድ ሐሰት እርሃብ ሰደው 
እንዴ ትበሀልነ ክልኤ ዶል አሰር ሕድ 
ለትሐከመ እትነ መኔዕ ዛልም እግል 
ልትረፈዕ ትጀሀደው።

እሊ ክሉ ሀዬ አዳም ሽቅሉ እንዴ 
ሐድገ፡ ምን ዕያሉ ወቅት እንዴ ነስአ 
ክልኤ ምዕል እንዴ ሳፈራቱ እት 
አፌት መርከዝ መጅልስ ቅራን ጀኔቭ 
በጥር ወጠለቡ ለአሰምዕ ለዐለ። ጥቅር 
ኢሐዘ ምኖም ለኖሶም ሐክመዎ ፍርድ 
እት መዓል እግል ልውዐል፡ ኖሶም 
ሔክመት ወኖሶም መበልሰት ሕክም 
ጋብኣመ ለሀለው እንዴ ተርፈት ሐቅ 
እግል ልትፈረድ ቡ ሌጠ ቤለ። ምን 
ለትፈናተ አርካን ዐለም እብ ሐቴ 
ክርን እብ መዛሀራት ንየቱ ሸርሐ።

አንስ ዐባዪ ሕማም እንዴ 
አትከመየን ምን ቤተን ፈግረ ለይዐለየ፡ 
እት ዐደን ክም ትመጸአየ ከፎ ቀንጸየ 
እንዴ ትበይ ምን ትሰአሊኒ በሊስ 
አለብዬ እብ መንቂሸት መጽአየ። 
መራነት፡ ምርወት ወኤማን እግለ 
ሕማም እንዴ በግረት እተ አካን 
አምጸአተን።

አንሳት እት ዋጅሆት ከይነት 
ወከዪድ ሐቅ ለህሌት እለን ተረት 
ወስፍ አለበ። እግል አፍሻል መኔዕ 
ሌጠ ኢኮን፡ መደረት ጀሐር ወአንበጠ 
እግል ጋብሆት፡ እት ረዘቆት ሰንዱቅ 
እማነት ሹሀደ፡ ሰዳይት ምስኩናም . . 
. ጀለ ደሐን ወዐቦት እለ ወጠን ለእተ 
ኢሻርከ አለበን። ለቀዳምያት ለዐብየ 
ወልድዕፈ ሀለየ ዲመ ነብር አለቡ፡ ላኪን 
ዲመ ለትነብር ፍቲ ወጠን ወምርወት 
አውረሰያነ። ሕናመ እግለ  ነኣይሽ 
ነአወርስ። አማንተ፡ ሸባብ ዮም በሰሮም 
ለለቀውዮም አሽያእ ብዙሕቱ፡ ፍቲ 
ወጠን አስክ ሀሌት ላኪን ለእበ አበለው 
ምን ለአብሎ እቅባለቶም እት ዐዶም 
ተ። ለዐበ ጅህድነ ህዬ፡ ከፎ ወጠንየት 

ነአስብቅ እቶም ቱ። አነ አውለውያት 
ዲብ እረትብ ሰልፍ ወጠንተ ሐቆሃቱ 
ዕያል ወመንበረት ብዕደት። አጀኒቼ 
አስክ አዜ ለለትዐግቡኒ እተ ሀሌት፡ 
እት መህረጃን ቦሎኛ አነ እተ ሽቅል 
ክም ትሸመምኮ ምስለ ሸዐብ እንዴ 
ተሓበረው በዱ ከእብ መክረፎን “ፍላን 
ለልትበሀል ጅነ እትለ ሀለ ዋልዴኑ እንዴ 
መጸኩም ንስእዎ” ልትበሀሎ ዐለው። 
እሊ ሀዬ እግልሚቱ፡ ለዎሮ ጋኑ እንዴ 
ሰክበ ወእንዴ አስተረሐ መንበረት 
ዓድየት እግል ልንበር ገአ ምንገብእ፡ 
ለዐዱ ሀለዮተ እግል ልትአከድ ወእብ 
ሕሽመት እግል ትንበር በ። 

እብ ዕያልከ፡ ሽቅልከ፡ ዳይ ወጠንከ 
እግል ተዐሬ ገአከ ምንገብእ ስካብ 
አለብከ፡ ወቅትከ እብ ንዛም እግል 
ትካፍሎ ብከ። 

“አነ፡ ላሊ ክለ እት ቤትቼ እንዴ 
እሸቄ ትመዬኮ ፈጅር ሽቅል ዲብ 
እትፈረር አው እጅትማዓት እት እወዴ 
ህርጋቴ ኢትመጸአኒ። እግለ ሐንገልዬ 
ምን አትአመንክዎ ወትከበትክዎ። 
ክለን ሐዋቼ እበ ገይሰ አምን። 
ለወጠንነ ፍንቲት መራዐየት ለተሐዜ 
ዐድ ተ” ትብል አሰይደ ንግስቲ። 

ጼዋሀ ኤንሪኮ ሰባስትያን ልትበሀል፡ 
እሙ ኤረትርያይት ወአቡሁ 
ጥልያኒቱ። ህቱመ ፍቲ ወጠን ሳብቀት 
እቱ ተ። “ዔጻቼ ቱ” ትብል ንግስቲ። 
እግል ኖሱ እት ጀብሀት ሸዕብየት 
እግል ዲሞቅራጥየት ወዐዳለት 
መስኡልየቱ ብእቱ፡ ላኪን እግረ እንዴ 
ትጠለቀት እለ እት ወራት ወጠነ 
እግል ትትበገስ ሰድየ።  ክም በሀል 
ንግስቲ ሐቴ ዓይለት እናሰ ወእሲተ 
እት ዎሮ ሀደፍ ለአምኖ ወልትዋፈቆ 
ገአው ምንገብእ በክተ ሰኒቱ፡ ክሉ ሸይ 
ሰልጥ እለ። 

እት ደንጎበ ናይለ ህጅክነ ክእነ 
ትቤ፡ “እለ ዐድ እግል ንዳፌዕ እለ 
ላዝምቱ፡ መንበረት እት ክለ እዲነ 
ቀላል ኢሀሌት፡ ምናተ ለማርሐትነ 
ንርኤ ምን ንእሾም አስክ እብሮም 
እንዴ ኢለዓርፎ ናድሎ ሀለው። ቅዋት 
ድፈዕነ ምን ዳሮም ወዕያሎም እንዴ 
ሬመው፡ እት ዕምር ሕንቃቄሆም እት 
ከደን ዝላም ወጸሐይ እት ወንኖም 
እግል ስያደትነ ቀትሎ ወመይቶ 
ሀለው። አነ እግል ኖሼ ለነፍስ 
አሻይር ህኮት ዶል ልትሻበበ ክምሰልሀ 
እንዴ እቤቱ ለእፈርቅመ። ክልነ 
ናይናተ ወዴነ ምንገብእ ለጾርነ እግል 
ልቅለልቱ።”

አሰይደ አስቴር ተስፋጋብር 
መስኡለት/እም-መንበር መ.ወ.አ.አ.ኤ. 
ፈርዕ ቅብለት አሜሪካተ።  ለአካን 
ለአብጸሐየ ሓዚ ደዋቱ፡ ሙናድለት 
ጀብሀት ሸዕብየት ተሕሪር ኤረትርየ 
ዲብ እንተ፡ እት ሕሩባት ብዙሕ 
መጃርሕ ሰበት ዐለ ዲበ እግል 
ትሳሬ። ሜዳን እት ደነግብ 1976 
ፈግረት፡ ሰልፍ እት ብርጌድ አርበዕ 
ትወዘዐት፡ እያማት ሳድስ ወራር 
1982 ሀዬ እት በጠሎኒ 73 ትወዘዐት፡ 
ምን 1984 አስክ ተሕሪር ሀዬ እት 
አስለሓት ክቡድ እንዴ ትየመመት 
ናደለት። እት አሜሪከ ክም አቴት 
ምድር ሐዲስ፡  ወመካይድ ጋሻይ 

ምስል ሕማም ወመጺጸት ሰኒ ሕዩረ 
ዲብ እንቱ ሽሂድ ሳልሕ መኪ እብ 
ሽቅል እተ ዐድ ዶል መጽአ፡ ምስል 
ሰፋረት ኤረትርየ አትራከበየ። ወእብለ 
ምስል ሐወ ኤረትርዪን ተኣመረት 
ወሰዳይቶም ረክበት። “ክሎም አንፋርለ 
ሰፋረት ከረ ሽሂድ ግርመ አስመሮም 
አርወሐቼ እግል ተሀሌ ወአዳም እንዴ 
ገአኮ እትለ ደረጀት እግል እብጸሕ 
ትንክበ ገአው እዬ” ትብል አስቴር።

እት ራብዓይት ጀብሀት በህለት  
ካርጅ እግል ወጠንከ መትሰባል 
ተሐድያቱ ብዙሕቱ። እብ ፍንቱይ 
እት አሜሪከ ስዱድ ለወድዮ ለዐድ 
ሀለዮትነ ለኢተሐዜ እብ ግብአታቱ። 
ድድ ክለን መትነዛምነ መ.ወ.አ.አ.ኤ 
ልግበአ ወብዕዳት፡ ለዐድነ ስመ እግል 
ትበለል፡ እብ ሀውየትነ እግል ንክጀል 
ወረአስነ እግል ንተርክሽ ለገብእ 
መናካል ወተሽዊህ ሐድ አለቡ። 
ትነዘምከ ምንገብእ ላኪን እግል ክሉ 
እንዴ ተሐዴከ እግል ትፍገር ትቀድር። 
ክሱሰን መሕበርነ እት አከቦት ፌርማት፡ 
እት ነዘሞት መዛሃራት፡ አዳለዮት 
መሓደራት ወእጅትማዓት ለወድየ 
ግዴት ቀላል ኢኮን። ሐቴ እም ሽቅለ 
ወአጀኒተ እንዴ   ሐድገት፡ እት 
በረድ እግል ትውዐል ወትመዬ ቀሊል 
ኢኮን። ላኪን ሚ ኒዴ ወጠንተ፡ እት 
ሜዳን ዎሮ አክል ዐስር ናደለ፡ አዜመ 
ዎሮ አክል ሰላሰ እንዴ ገአ ልትጻገም 
ሀለ። እተ ሀደፍነ ምን ሐጠጥነ 
ሀዬ ኤረትርየ ወሐቀ አትአመርነ። 
እተ እቱ እነብር ምድን ወውላያት 
ኤረትርየ  ርምቅ ለኢትፈቴ፡ እብ 
ሸረፈ ለኢትተልሄ ወእት ናይ ጸረ 
ለኢትትዐዴ፡ እብ ለህበተ መንበሮሀ 
እግል ተአስኔ ለትሸቄ ደውለት ክምተ 
እግል ነትኣምር ለእንወድዮ ጅህድ 
ልትዐወት ሀለ። እት 24 ማዮ ምዕል 
ሕርየትነ እተ ዲበ እነብር መዲነት 
እግል ለከንቴባይ(ሜየር) እንዴ 

እተ ሐልፈት ጥብዐት ምነ እት ጌማም ሽቅል ሰነት 2022 እግል ሊደየ እት 
አስመረ እምሕቡራት ለዐለየ አንፋር መጅልስ መርከዚ መሕበር ወጠን አዋልድ 
አንሳት ኤረትርየ ምስል ክልኤ ናይ ቀበት ለወዴናሀ መቃበለት ሐጫር ካትባም ዐልነ 
ዮም ሀዬ ምስል ክልኤ ምን ካርጅ ለመጽአየ ለወዴናሁ ህድግ ሐጪር ልተላሌ፦  

አትአመርነ ምዕል ኤረትርዪን እንዴ 
ትበሀለት በንዴረት አሜሪከ እንዴ 
ትከሬት እግል 24 ሳዐት በንዴረትነ 
ተአንበልብል ትውዕል ወትመዬ እት 
ሀሌት ሰርገል ዐቢቱ። እት ክሉ ዓያድ 
ወጠን ምነ ሰብለ ዐድ ስያስዪን፡ 
መስኡሊን እዳራት፡ መህንዪን ክም 
ሐካይም ወፖሊስ ንዐዝም። ሰላሰ 
ሰነት እምበል ሴድያይ እግልሚ ክም 
ናደልነ፡ ምስንዮትነ ገባይል ወአህዳፍነ 
እንሸርሕ እሎም። ሸባብ ለልትአከቦ 
እቱ ክም ህግየ እም ለነአደርስ እቱ 
መራክዝ ነአርእዮም። ለእዳርዪንመ 
እት ሶትነ ሕጉዛም  ሰበት ቶም ምን 
ዐዙመትነ ኢለአመሾ። ለልትሐሬ 
እንዴ ትነዘምነ ድድ ወጠንነ ኢበጥር 
ገአ ምንገብእ ሶትነ እግል ነሀቡ ክምቱ 
ሰበት ነአስእሉ እተ ዐገል ስያሰቶም 
እንዴ አቴነ ደቅብ ኤረትርዪን ለነርኤ 
እተ መርሐለት ባጽሓም ሀሌነ። እሊ 
ካፊ ኢኮን ላኪን ዝያድ እግል ንሽቄ 
ገበይ ራክባም ሀሌነ። ዮም ጸገምነ 
እት በይንነ ኢኮን፡ ምስል ሐውነ 
ወአግዋርነ ላቱ ገባይል አቶብየ፡ 
ሶማል፡ ሱዳን እንዴ ትመቅረሕነ 
እግል ክልነ ለለረብሕ ሐረካት ስያሰት 
ክም መዛሀራት ድድ መትኣታይ 
ካርጅ ምስል እንሽቄ። አቶብዪን እብ 
ክሱስ ኤረትርዪን ለዐለ እሎም ረአይ 
እግል ልርተዕ ሕነ ምን ቅሩብ እግል 
ንኣምሮም ወህቶምመ እግል ልኣምሩነ 
እሊ እብ ሕበር ሽቅየት ብዙሕ ነፍዐ። 

ሕነ እማነት  ብነ፡ እለ ወጠን 
ሳክበት እት እንተ እግል ትንበር ቤዛነ 
ለሐልፈው ለአርፈዕዉናተ እማነት። 
ለእማነቶም እግል ነአስብተ ገአነ 
ምንገብእ ሐቴ እንዴ ገአነ እግል ንሽቄ 
ብነ እት ዐድ ለሀሌነ ወካርጅ። አስክለ 
አዜ አቱ ሀለው ሸባብ እት ልጁእ ከፎ 
ትካረው እንዴ ኢከስስ ዐዶም ዐውል 
ሚ ክምተ ሰበት ለአምሮ ጭንጫይ 
ኢለከሩ እተ። እት ክሉ ቀድያት 
ወጠን ሀዬ እብ ፈዛዐት ሻርኮ ሀለው።
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መስኡል ሽብህ መዲነት አስነደ መስኡል ሽብህ መዲነት አስነደ 
ሻብ ዑመር መሐመድ ዐሊ ዑመር ሻብ ዑመር መሐመድ ዐሊ ዑመር 
እግል ሐምደከ እፈቴ፡ ሰልፍ አስነደ እግል ሐምደከ እፈቴ፡ ሰልፍ አስነደ 
እንብል እንዴ ህሌነ ለስሜት ለ እንብል እንዴ ህሌነ ለስሜት ለ 
አማን ህታተ መ ከአፎ?አማን ህታተ መ ከአፎ?

ስሜት እለ አስነደ እብ ብዙሕ 
ትተርጀም ወእበ ጸንሐተነ። 
በዲር አስመዳመ ትትበሀል ዐለት 
እግልሚ እሊ ባካት ብዙሕ ዓጩይ 
እቡ ጭፉቅ ሰበት ዐለ ወብዙሕ 
ጫጮት ነብሩ ሰበት ዐለት ለዲቡ 
ልትመዬ አው ለዲቡ ነብር ነፈር፡ 
እብ ጫጮት ብዝሕት መደረት 
ጀሬ ዲቡ ሰበት ዐለት ወእግለ 
እግል ልትሐመል ብላዩ እንዴ ጾረ 
ገይስ ሰበት ዐለ አስመደ ትትበሀል 
ዐለት። አክመዳ መ እግል ኢትግበእ 
ቀድር እግልሚ ለዲበ ነብር ለዐለ 
ዐዶታት እሳቱ ምን ቅባል ምን 
ሮረ ትትርኤ ዐለት፡ ከእሳት ዎሮ 
ዐድ ቀስነት ምንገብእ ከምደው 
ለልብል እግል ልግበእ ቀድር አዜ 
ላኪን አስነደ ተ ትትበሀል ህሌት 
ወአስነደ ትግበእ እግልነ።

አስነደ ምን አየ ወአስክ አየ? አስነደ ምን አየ ወአስክ አየ? 
ስካነ ወለ ትከምክሙ ባካት ወአዜ ስካነ ወለ ትከምክሙ ባካት ወአዜ 
ለህለ ዲበ ከደማት እግል ተአብሪህ ለህለ ዲበ ከደማት እግል ተአብሪህ 
እግልነ?እግልነ?

ወላሂ እሊ ደዋይሕ ናይ አስነደ 
ልትበሀል ለህለ በዲር ምን ለዐል 
ሀውሽ እብ እንክር ምፍጋር ጸሓይ 
ሻከ ወግሬት፡ እብ ምውዳቅ ጸሓይ 
ኦሮተ ወእብ ቅብለት ህዬ ፍቱይ 
ለልትበሀል መሓዝ ህለ። አዜ ላኪን 
ለአስነደ ለልቡለ ዐድ እንዴ ጨበት 
ዲብ እሎም አርበዕ ደዋይሕ ዲቦም 
ክምክምት ህሌት። ዲበ ደዋይሕ 
እንዴ እንርእየ 6 ዐድ ብዲበ 
ዲብ ሰለስ ህዬ ትትከምከም። እብ 
ዓኢላት 886 ቤት ጸብጥ ወእብ 
አፍራድ ሐድ 4,000 ነፈር 
ሰኩነ። እለ ሽብህ መዲነት እለ 
ለህለ ዲበ ከደማት ሽብህ መዲነት 
ለልአብለ አወል ለትከጠጠት ተ። 
ተክጢጥ ዎሮ ዲበ ሰነት 2011 

አስነደ ዲብ ሄራር ዐቦትአስነደ ዲብ ሄራር ዐቦት
እንዴ ገብአ እግለ ለትወዘዓቱ። 
ለካልኣይ ተክጢጥ ህዬ ዲብ ሰነት 
2019 ለገብአቱ ወሽብህ መዲነት 
እግል ትግበእ ለትወዘዓቱ። እለ 
መዲነት እለ ዲብ ቀበተ ለህለ 
መአሰሳት፡ መአሰሰት ዓፍየት፡ 
መድረሰት ቦርዲን ምን መደት 
ሰውረት ለትአሰሰት ብዲበ ምን 
ክሉ ለባካት ወለ ምን ጋሽ በርከ 
ትትመጸእ። ወእትሊ ቀበተ የም 
ለአለቡ መአሰሳት ህለ መሰለን፡ 
ናይ ማይ ክልኤ ዔለ ህለየ ዲበ 
ሰነት 2000 ለትሸቀየ ክድመት 
እግል እሊ ሸዐብ እሊ ለሀይበ። 
ሐቴ ምነን ዲብ ሰነት 2016 
ውሒዝ ነስአየ ወለ ሐቴ አስክ አዜ 
ትሸቄ ህሌት። አምበልሁ እትለ 
ዐድ ብዙሕ ደካኪን ህለ፡ ፍርም 
ናይ ሙስኩናም ህለ ዲበ ወፍርም 
ዐቢ ህለ ዲበ። አንድየት ከማን፡ 
ናዲ ናይ ሸባብ ህለ ዲበ፡ ሙንተዛህ 
ርሑ ለቀድራቱ። መርከዝ ናይ 
ሐርስ መ ህለ ዲበ፡ ወእትሊ 
አጥራፈ ጀራዲን ህለ ክድመት 
እግል ለሀብ ለቀድር።

ክልኤ መረት ተክጢጥ ገብአ ክልኤ መረት ተክጢጥ ገብአ 
ዲበ ትቤ፡ ከለተሀየበ መባኒቱ ወዲብ ዲበ ትቤ፡ ከለተሀየበ መባኒቱ ወዲብ 
ጠወሮት እለ መዲነት ዶር ለሀይብ ጠወሮት እለ መዲነት ዶር ለሀይብ 
ህለ ከምሰልሁመ ዲብ መትከምካም ህለ ከምሰልሁመ ዲብ መትከምካም 
እሊ ባካተ ለልትረከብ ዐዶታት ሚ እሊ ባካተ ለልትረከብ ዐዶታት ሚ 
ዶር ህለ እለ?ዶር ህለ እለ?

ናይ አስነደ ትትበሀል ወዲብ 
ቀበትለ ደዋይሕ ትትረከብ 
እንዲኢኮን ናይ ክለን ለ 8 
ደዋሒታት ተ። ምን ክለን ለደዋሒ 
ከ 300 ቤት ብዲበ። እምበለ ዲብ 
ቀበተ ለህለ ለእቤሉ ሐድ 2800 
ዲብ እሊ ባካተ ሳክናት ተን። 
እትሊ እብ አሳስ ተክጢጥ ዲበ 
ናይ ሰልፍ እግል 600 ቤት ተሀየበ 
ዲበ ናይ ሰነት 2011 ከምሰልሁመ 
ዲብ ሰነት 2019 እግል 500 ቤት 
ናይ 15 እብ 20 ተሀየበ ወሰብኡ 
ዲብ ረአሱ ትክሉ ለወደ ወራኩበቱ 
ለወደ ጋብእ ህለ። ምስለ ለህለ 
ናይ ብነ ተክጢጥ ኢሀለዮቱ 
ወመቅደረት ናይለ አዳም። ሐቆ 
እሊመ እግል 60 ለገብኦ እግል 
ልትሀየቦ ለቦም እግል ነሀብ ሽቁል 
ገብአ።

ከደማት ማይ ሽብህ መዲነት ከደማት ማይ ሽብህ መዲነት 
አሰነደ ሐቴ ተዐጠለት ወሐቴተ አሰነደ ሐቴ ተዐጠለት ወሐቴተ 
ትሸቄ ለህሌት ትቤ። ከለ ካርበት ትሸቄ ለህሌት ትቤ። ከለ ካርበት 
ለህሌት እግል አስነዮት ሚ ለህሌት እግል አስነዮት ሚ 

ወዴኩም ወእብ ዓመት ለከደማት ወዴኩም ወእብ ዓመት ለከደማት 
ሚ መስል?ሚ መስል?

ከደማት ማይ መዲነት አስነደ 
ግሩም ህለ። ክልኤ እንዴ ህለየ 
ካፊ ዐለ አዜመ ለህለ ስካን ዲበ 
ሐቴ ልጀመዕ እንዲኢኮን ክድመት 
ሰኔት ረክብ ህለ። ክልኤ መቶር 
ዐለ እግልነ ለሐቴ እብ ሰበብ 
ውሒዝ ክም ከርበ በደላሁ እግል 
ኒዴ ወለ ዔለ ክድመት እግል 
ተሀብ ጅህድ እብ ደረጀት አስነደ 
ወእብ ምዴርየት ወአቅሊም 
ወምኑ ወኬን እብ ደረጀት ወጠን 
እህትማም ገብእ ህለ። እትለ እንዴ 
መጽአው ህዬ ሰብ መቅደረት 
ማይ ረአወ ወ40 ሎሕ ናይ ሶላር 
ሀበውነ፡ ወአስክ እለ ናይ ተዓውን 
ወአስነዮት ጅህድ ገብእ ህለ አስክ 
እለ እንቱም መጻአኩመ ሰዓት።

ክድመት ናይ ከርሀበት ህዬ ክድመት ናይ ከርሀበት ህዬ 
ከአፎ ህሌኩም?ከአፎ ህሌኩም?

ምስል እለ ደረጀት ለህሌት 
እግልነ ግሩም ህሌነ፡ ለኑቁስ ህዬ 
ህለ። ምስለ ቅድረት ናይነ ጃዝ 
እነስእ ወጀነሬተር ብነ ዲብ ክል 
ሰለስ ወሬሕ ህዬ ጃዝነ እንቀይር 
ወዲብ አምዕል ሰለስ ሰዓት ዲብ 
ላሊ እንወልዕ፡ ምን ሰዓት 7፡00 
አስክ ሰዓት 10፡00 ጸንሕ። መቶርነ 
መረ ዓቢቱ ዲብ ሰዓት 30 ሊትር 
ጃዝ ነስእ ወእብሊ ልሰዕ ለክድመት 
ህሌት ምን እንብል ሑድ 
ሰዖታትቱ። እለ ሽብህ መዲነት 
ሐድ 90 ለገብእ መአሰሳት ህለ 
ዲበ ክሉ ህዬ ከርሀበት ለሐዜ አስክ 
እለ ላኪን እምበለ ሑድ ሰዖታት 
ከርሀበት ረክብ ኢህለ። ሰበት እሊ 
ሶላር እግል ልግበእ እግልነ አው 
ህዬ ምስል ወጠነ እግል ንርአዩ ከጥ 
ሕርጊጎ እግል ልምጽአነ እንጠልብ 
ህሌነ።

አስነደ መርከዝ ወዓሲመት አስነደ መርከዝ ወዓሲመት 
ናይ ምዴርየት ተ፡ ከሸዐብ ምነ ናይ ምዴርየት ተ፡ ከሸዐብ ምነ 
ወአስከ እግል ልሳፍር ንዙም ከጥ ወአስከ እግል ልሳፍር ንዙም ከጥ 
መዋሰላት መልኮ ወእትሳላት ህዬ መዋሰላት መልኮ ወእትሳላት ህዬ 
ከአፎ ህለ?ከአፎ ህለ?

ርቱብ መዋሰላት ወእትሳላት 
ብነ። እትሳላት እበ ከስስ ምነ 
ሸበከት ዲብ 10ቴ ለተከለታተ 
ንዙም እትሳላት እንረክብ ህሌነ 
ወቀረድነ እብ እትሳላት ነአገድዩ 
ህሌነ። መዋሰላት እበ ከስስ ዶል 

ሐቴ ልትረከብ ወዶልመ ሐቴ 
ኢልትረከብ። አዜ ላኪን ሐቴ 
አተቡስ ዲብ ሳምን ክልኤ መረት 
እንዴ ትበርመጀ እግለ ትመጽእ። 
እለ አተቡስ እለ ሐራት ትትበሀል። 
እበ መሻክልነ ነአርሄ ህሌነ። ምነ 
ለዐለ እግልነ ናይ ክቡድ ዐውል 
ወኢረኪብ መዋሰላት አዜ ኑጉፋም 
ህሌነ።

አስነደ ምስለ ዲብ ግዋሪሀ ለህለ አስነደ ምስለ ዲብ ግዋሪሀ ለህለ 
ሚ ዕላቀት ዐቦት ወዐማር በ ወሚ ሚ ዕላቀት ዐቦት ወዐማር በ ወሚ 
መባደላት ትወዱ?መባደላት ትወዱ?

ወላሂ፡ ሕነ እብለ ምን ለዐል 
ምስል መለብሶ ልትባደል ወህቱመ 
ዲብነ መጽኦ፡ መዋርድ ናይነ 
ሰልዓቱ ወህቶመ ዲብነ መጽኦ፡፡ 
አዜ ብዙሕ ምንመ ይእብል ምን 
ለዐል ምን አድብር ህቶም ዲብነ 
ልትከረው ወለ መሓዛት ምስል 
እንሰትዩ ወዲብ አድሕድ ተበዱል 

ዑመር መሐመድዐሊ ዑመርዑመር መሐመድዐሊ ዑመር

እንወዴ።
ዲብ ደንጎበ ሚ እግል ቲበል ዲብ ደንጎበ ሚ እግል ቲበል 

ተሐዜ?ተሐዜ?
እት ደንጎበ እለ ዐድ ምስል እሊ 

ክሉ ለትሰአልከኒ ምኑ መውዶዕ 
ወዝሩፍ፡ ሐቴ ከጥ ከርሀበት ናይ 
ሕርጊጎ ክመ አመትነ ወክመ 
ምዴርየት ሐልሐል ዲብ መለብሶ 
ሀለዮቱ እብለ ገበይ አዜ ትሸቄ 
ለህሌት ናይ 10ቴ፡ ህቱመ ሸቀ 
እነ ምንገብእ ጠለብናቱ፡ አው ህዬ 
ሶላር እንዴ ረከብነ እሊ ዲብ እለ 
ዐድ ለህለ መአሰሳት ከደማት ካፊ 
ከርህበት ዶል ረክብ ወመጦር ክለን 
ከምሰልሀ ምዴርያት ዶል ገብእ 
ወትጠወር ንየትነ ሰበቱ እሊ እግል 
ልግበእ እግልነ እተኬ ወሽክረን። 

እለ መቃበለት ለወደ ሙሰ እለ መቃበለት ለወደ ሙሰ 
መሐመድ ኣድም ቱመሐመድ ኣድም ቱ

ፍንቱይ ክቱብ
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ሸባብሸባብ
ሕዱግ ስሌማን

ተረት ሸባብ እት ውርስ ታሪክተረት ሸባብ እት ውርስ ታሪክ

ሰኣል፡ እብ መሕበር ልግበእ ሰኣል፡ እብ መሕበር ልግበእ 
ወጀብሀት እንዴ ትነዘመ፡ እብ ወጀብሀት እንዴ ትነዘመ፡ እብ 
ሙናድሊን ለልትጋየስ በርናጅ ሙናድሊን ለልትጋየስ በርናጅ 
ውርስ ታሪክ ሀለ፡ ከዲብ አቃሊም ውርስ ታሪክ ሀለ፡ ከዲብ አቃሊም 
ዶርኩም ሚቱ?ዶርኩም ሚቱ?

በሊስ፣ አወል እንዴ 
ይሐመድኮኩም እግል ሕለፍ 
ይሐዜ። እግለ ሸባብ ዲብ ክል 
ሙዴርየት እብ ለትፈናተ፡ እብ 
ደረጀት ወጠን ልግበእ ወአቅሊም 
ምን አድረሶት ወሂበት ታሪክ 
ሐር ቃብላም ይሕና። እግል እሊ 
ለመስል ታሪክ እግል ልትወረስ ሀለ 
እሉ ለልብል ፍክር ሰበት ሀላቱ 
ከእበ ትትቀደረነ እንሸቄ ወልእከት 
ነሀይቦም ህሌነ። ለዐለ ታሪክ እግል 
ልፍሀሞ ወእበ ገብእ ዋይዲባት 
እግል ኢልቀሸሾ፡ ክመ አዜ እንብሉ 

ለህሌነ ታሪክ በዲር ወዮም ለፈርጉ 
ሚቱ፣ ልትወረስ ሀለ ሚኢኮ፣ 
ምስል እሊ ዮም ለሀለ አጅያል 
ሐዲስ ረአይ ሚሀለ ወለመስሉ 
ዲቡ እናቅሽ ምስሎም። እምበለ 
ህቶም ወርሶ ምኒነ ሕናመ ብዙሕ 
እንረክብ ወፍክርያት ንትባደል 
ምኖም። እሊ ተውዕያት ለዲብ 
ክል አካን እንወድዩ እንዴ ትሰወረ 
ወሰጀለ እብ ራድዮ፡ ተሌፊዝዮን 
ወጀራይድ ምን ልትነሸር ለልእከት 
ዝያድ አካነ ወበጽሐት እብል 
ከእንቱመ ከመ እሉ ትወዱ 
ህሌኩም ተዐብነ እንዴ ኢትብሎ 
ረቢ ልስዴኩም ኢትሕመቆ።

ሰኣል፡ እማነት እግል ትርፈዕ ሰኣል፡ እማነት እግል ትርፈዕ 
ከእበ እግል ትሽቄ፡ እግል ኖሰ ሐቴ ከእበ እግል ትሽቄ፡ እግል ኖሰ ሐቴ 
ምን ውርስ ታሪክ ተ፡ ከእማነት ምን ውርስ ታሪክ ተ፡ ከእማነት 
አክል አይ ትትወረስ ህሌት?አክል አይ ትትወረስ ህሌት?

በሊስ፣ ኣቤ! ሻብ ሬፍዓይ እማነት 
ወዔቅባይ ወጠኑ ምን አንብልመ 
ሐሰት ክም ኢኮን ክሉ ለለአምረ 
አማን ተ። ሽባንነ ምን አበን ጀደን 
ለጻንሖም ምህም ወፍንቱይ ታሪክ 

3ይ ወናይ ደንጎበ ክፋል

ዶር ነዳፈት እት ስያሐት ዶር ነዳፈት እት ስያሐት 
ዐድነ ኤረትርየ እብ መካሪት ምድረ፡ ጀዋ ወነዳፈተ ሐቴ ምነ እግል 

ስያሐት ለትሐረየ  ወለ ትፈተ ድወል ሐቴ ተ። እግል ስያሐት ምን ብዝሓት 
ድወል እግል ዝያረት ለመጸኦ ስያሕዪን ሑዳም ኢኮኒ። እሎም ስያሕዬን 
እሎም ለዲብ ኤረትርየ ሀለ ታሪክያይ ኣሳር፡ አማክን ስያሐት ወለ መስሉ 
እብ ታሪክ ከም ሀለ ሰበት ኣመረው ቱ ለምንለ ትፈናተ ድወል እግል 
ስያሐት ተንክሮ ለህለው። ከእሊ ዲብ ለዐል ለሀደግናሁ አርዛቅ ስያሐት 
ለትመልክ ደውለት እብ ምልከትነ፡ ዲብ ነዳፈት ለብናተ ተረት ምን ቅያስ 
ወለዐል እግል ቲዚድ ምን ድሩሪቱ።    

ነዳፈት ሐቴ ምነ እግል ወድ አዳም ለተአትሐዜ ምህም ንቅጠት ምስል 
ዓፍየትነ ለትጻበጥ ተ። ነዳፈት ሐቆመ ኢህሌት ዓፍየትመ እግል ተሀሌ እት 
ሸክ ሌጣ ቱ። ሰበቡ ክሉ ለልትበሀል አምራድ እብ ኢነዳፈት ወክስሔ ድዋር 
ሰበት መጽእ። ከወድ አዳም ዑፉይ እግል ልግበእ ነዳፈት ሐቆ ተአትሐዝዩ 
ተረትነ እት ነዳፈት ድዋር ሰኒ እግል ቲዚድ ወትደቀብ ወጅበ። ነዳፈት 
ለትትበሀል ምን አጭፋርነ፡ ጭገርነ፡ አንያብነ፡ ልባስነ ወክሉ ገሮብነ፡ አግርበት 
ብለዕነ ወስታይነ፡ ማይነ ወነብራነ፡ ሽቃቅነ፡ ቤትነ  ወድዋረ፡ መድረሰትነ፡ 
መዲነት ለእተ እነብር፡ ወዓመተን ክሉ ለእቱ ህሌነ ድዋራት እብ ነዳፈት 
እግል ልጸበጥ ምን ድሩሪ ቱ። እሊ ህዬ፣ ዝያድ ለልትሐሰሮ እቡ፣ ዓኢላት፡ 
ሙደረሲን፡ ደረሰ፡ መንደሊታት፡ ሸባብ፡ ዕጋል ወሜርሐት ሸዐብ መስኡሊን 
እዳራት፡ መሓብር፡ ክሎም አዕዳእ ሸቃለ ሕኩመት ወዓመተን ክሉ መዋጥን 
እግል ልትሐሰር እቡ ሀለ እሉ። እብ ነዳፈት ድዋር ተሀመምነ ምን ገብእ 
ክስሔ ድዋር ሰበት ኢሳድፍ፡ ዑፉይ ምጅተመዕ ለትመልክ ወጠን ዲበ 
እነብር ወዓፍየትነ ታመት ወሰሊመት ትገብእ። መትሐሳር ሸባብ ዲብ ክል 
አሽቃል ወጠን ምነ ለአትሐዜነ ምህም ጋር ቱ፡ ሰበቡ ሸባብነ ለጾር ኩሉ ዲብ 
መሸንገሎም ሰበት ገአ፡ ዲብ ገሌ አካናት ኢመትሐሳርመ ልትረኤ። እሊ 
ላኪን ምስል ነባሪ፡ ቅየም ምጅተመዕነ ወምስል ወጠንያይ ቃኑን ዐድነ ለገይስ 
ኢኮን። ለበዝሐ ገቢልነ እብ መትሐሳር ሰበት ከድም ሕናመ ምን ቀበት እሊ 
ገቢል ውሉዳም ሰበት ሕነ እብ መትሐሳር ወመስኡልየት ንክደም። ለአግደ 
ነዳፈት ለተትሐዝዩ አማክን ሀለ፡ እግል መሰል አጥራፍ በሐር፡ ኣሳር ለልረከብ 
ዲቡ አካናት፡ ፈናድቅ፡ መሳንዕ፡ ጅዛይር፡ ሲነማት፡ መዳይን፡ ዐባዪ መጣዕም፡ 
አካናት ማይ ሲቶ፡ መዳርስ፡ ወለ መስሉ ለአግደ ነዳፈት ለአትሐዝዩ አካናቱ። 
ስያሕዪንመ እሊ አማክን እሊ እግል ልርአው ሌጣ ቶም ለዲብ ክል ደውለ 
እብ ስያሐት ለልትሐረኮ። ሰበት እሊ ዶርነ ዲብ ነዳፈት ሐቆመ ዓቤነ፡ እግል 
መጃል ስያሐትመ ለዐበ በክት እንከስት ከም ህሌነ እግል ንትረሰዐ ለአለብነ 
ምህመት ንቅጠት ተ። አምር ወፈዛዐት ሸዐብነ ዲብ ነዳፈት ዶል እንረኤ ምን 
ቅያስ ወለዐል ለልትሐመድ ቱ። እግል እለ ሐቂቀት እለ ለተአክድ እግልነ 
አማን ህዬ፡ ለእብ ተማሙ ምን ዐድነ ኤረትርየ ሳርት ለሀለ ሕማማት፡ እብ 
ነዳፈት ምን ኢገብእ በሰር ብዕድ ኢኮን። ለእምር ስቅራትነ ህዬ፡ በደል እንዴ 
ሐመምከ መሳራይ፡ ምን ቀዳምከ መትነጃይ ለትብል ሀደፍነ አብጸሐተነ። 
አዜመ ዶርነ ዲብ ነዳፈት እብ አግደዮት ሕበር ምህሮትነ እንዴ ሰደድነ ምን 
እንሸቄ ዲብ ዓፍየት መዋጥኒን ለትትረከብ ፍገሪት ነቲጀተ ዝያድ ተዐቤ 
ወትተረድ፡ ከአዜመ ለምህሮት ዝያድ ንስደዳ።

ነጃት ዑስማን

ክም በኦም ክሉ ለለአምረ ሳብተት 
ሐቂቀት ተ። ወድ አዳም ዲብ እዲነ 
እግል ልንበር ገብአ ምን ገበእ፡ 
ታረክ ሰኒ ናይ ሐጠር፡ ፈራሰት፡ 
ኤማን ወመትሰባል ለአትሐዝዩ። 
እግል ሚ እንቤ ምን ገብእ ታረክ 
ዲብ ሐያት ወድ አዳም ምህም 
ሰበት ቱ። ከሸባብነ ለምን አስል 
ጻንሖም ታሪክ ሻዕቦም ወወጠኖም 
ዝያድ ክሉ እንዴ ወርሰው እግል 
ልትሓፈዞ እቱ ወጅብ። እሎም ዮም 
ለህለው መንደሊታት እት ውርስ 
ታሪክ ወእማነት ሹሀዳሆም ዶሮም 
ሚ መስል ዶል እንብል፡ እሊ ሰኣል 
እሊ ቀደም ኩሉ እግል ዋልዴን፡ 
ሙደረሲን፡ ዐባዪ፡ ወዓመተን 
እግል ክሉ ምጅተመዕ ከስስ። እሊ 
ለእንቤቡ ሰበብ ለሹባን ዳኢመን 
እት አጥራፎም ለሀለ ለመድ 
ወዓዳት እቡ ሰበት ገይሶ፡ ናይነ 

ምክር ወሐብሬ ህዬ ለትሐዝዮም። 
ሕነ ሐቆ ይሐበርናሆም ምን 
ገበይ ካጥየት እግል ለአቅብሎ 
ኢቀድሮኒ። መሰለን ምስል 
ተጠውር ለመጽእ ብዙሕ ዓዳት 
ወለመድ ሰበት ሀለ ለዕንቶም 
እግሉ እግል ትግናሕ ትቀድር። 
ምን ጽባብሖም እንዴ ኢጀሉ 
ወአግቡይ እኩይ እንዴ ኢለምዶ 
ናይነ ምክር ወሐብሬ ትትሐዜ 
ምኒና ህሌት። ፈሀም ሹባን ሐቆ 
ትወቀለ ወተረደ ክሉ ለምጅተመዕ 
ኣመረ ወፈህመ በህበለት ቱ። 
ክሎም ዲብ ዕምር ንኡሽ ለህለው 
መንደሊታት፡ እት መድረሰት 
ክሉ እብ ሰበት ወጠኖም ቅያስ 
አክልአይ ቃሊ ዐውል እስትሽሃድ 
ዳፍዓም ከም ሕነ፡  ለሀለ ታሪክ 
እግል ልድሮሱ ለወጅቦም ቱ። እሊ 
እግለ ሸባብ ፈዛዐቶም ወአምሮም 
ዱቁብ ከም ገብእ ወዴ፡ እሊ እት 
ለዐል ለእንቤሉ  ሐቆ ወዴነ፡ ሻብ 
ሬፍዓይ እማነት ወኬድመት ወጠን 
ከም ገብኦ እሙር ቱ። ፋዝዕ 

ሻብ ህዬ፣ ክመ እለ እቤ ሜርሓይ 
ወጠኑ ወሸዕቡ ቱ። ከእለ ገብአት 
ምን ገብእ ኩልነ እግል ተቀድም 
ወዐቦት ሽባብ አምበል ሕላሌ 
አእግል ንክደም ዋጅበነ።  

ሰኣል፡ ታሪክ እግል ልትሐፈዝ ሰኣል፡ ታሪክ እግል ልትሐፈዝ 
ገአ ምን ገብእ፡ ለታርፍነ ሀለ ገአ ምን ገብእ፡ ለታርፍነ ሀለ 
ለይወዴናሁ ወእግል ኒደዩ ለወጅበነ ለይወዴናሁ ወእግል ኒደዩ ለወጅበነ 
ሚሀለ? ሚሀለ? 

በሊስ፣  አነ ለሔሰት ሚተ 
ወእቤ፡ እብ ገበይ መስልሰላት 
ወእብ ሽክል ሬድዮ ድራመ ምን 
ልትረኤ ወልሰመዕ ወሔሰ እብል 
እግልሚ ዮም አዳም ተጠወረ ምን 
ቀደም ሻሸት ናይ ተሌፊዝዮን 
መትነዋክ ሰበት ይሀለ፡ እበ ሸዐብ 
ለታብዐካበ ገበይ ዶል ተአቀርቡ 
ለልእከት ሰኒ ወአማን ተክቢቴት 
ወርክበት ለልብል ረአይ ሀለ 
እግልዬ። ዲብ መሰልሰላት ይሀለ 
በሀለቼ ኢኮን አዜመ ግሩም ገይስ 
ሀለ ላኪን ዝያድ ምን እለ እግል 
ልደቀብ ለዶር እግል ልተረድ 
ወጅብ። አዜ ምን ከም ሰኖታት 
ብነ መሰልሰላት ግሩም ዋስል ሀለ። 
በዲር ላኪን አምበል መስልሰላት 
ናይ ካርጅ ብዕድ ሐቴ ይዐለ፡ አዜ 
ዲብ ሐቴ ሰነት ከም መስልሰለት 
ነአፈሬ ህሌነ እሙርቱ ከእሊ 
እግል ኖሱ ዐቢ ተቅዪርቱ፡ እሊ 
እግል ልግበእ ገአ ምን ገቢእ 
ትርድት ማልየት ተአትሐዝዩ፡ 

ከሰበት እሊ ምነ ለትፈግር ማልየት 
ለፈሀም ናየ ሸባብቱ ለመክሰብነ። 
ሸባብ ፈሀመው ምን ገቢእ ኩሉ 
ለመጅተመዕ ፋህም ከም ሀለ 
እግል ንትረሰዕ አለብናኒ።

ሰኣል፡ አነ ለአዳሌኮሁ ሰኣል፡ አነ ለአዳሌኮሁ 
ሰኣላት ታምም ሀለ፡ እት ደንጎበ ሰኣላት ታምም ሀለ፡ እት ደንጎበ 
ለይእንቤሉ አርእስ ሀለ ምን ገቢእ ለይእንቤሉ አርእስ ሀለ ምን ገቢእ 
በክት እግል ሀበከ? በክት እግል ሀበከ? 

በሊስ፣ ወላሂ ለትረሰዐናሁ 
ብዙሕ ሀለ እግል እበል ይቀድርኒ፡ 
በስ ላኪን እግል ሸባብ ለእመክረ 
ምክር ምንተሀሌ፡ አወል ወቀደም 
ክሉ እብ ወቅቶም እግል ልትነፈዖ 
ህሌት እሎም። ምን አወልፍ 
ከረ ትምባክ፡ ሰጃይር፡ ከምረት 
ወብዕድ አሽያእ ለልትወለፍ 
ብዞሕ ሀለ ምኑ እግል ልትራየሞ 
ህሌት እሎም። ምን ወለፍ ለለአኬ 
ሸይ ይሀላኒ ወለፍ በዝሐ ምን 
ገቢእ ከም ኦሮት መአንጎገይ 
ወዴከ ወምን ተአኬ አረይ 
ለትፈናተ ሕማማት ከም እንገብእ 
ወዴነ፡ ከሰበት እሊ ሒለትነ  በደል 
ዲብ እኩይ አሽያእ ዲብ ሐያትነ 

ሳልሕ መሐመድዐሊ ፋግር

መታክል ለገብእ እንሸቄ ዲብ 
ተጠውር ለመረሐነ ሰኒ ሓጃት፡ 
ከም ቅራአት ለትፈናተ አክትበት 
ወመጀላት ወዮም እብ ዐቢሁ 
ተጠውር ዲብ ሽፍር ዓይር ሀለ፡ 
ለልትቀረእ ኢትሐገላኒ ኖስነ ምን 
ኢነሐምቅ። እብ ካልእ ጀሀትመ፡ 
አርዛቅ እለ ወጠን እግልነ ኢኮን፡ 
እግል ብዕድ ካፊቱ ከሰበት 
እሊ እግል ሸባብ እብ ተዕሊም 
ወምህነት እትፋኔክም እብሎም። 
ዮም ተዐሊም ወአምር ምህነት 
ለኢመልክ ነፈር እግል ልምበር 
ኢቀድርኒ። ከም ሸባብ ብዞሕ 
እግል ንሕሰብ እንቀድር፡ በስ ሰብር 
ወከሃለት እንዴ ወዴነ ወእግለ 
ህሌት እግልነ ዝሕረትነ እንዴ 
አስበርነ መባጽሕነ ከም እንበጽሕ 
እግል ኒዴ ሀለ እግልነ። አወል 
አዳም ሀደፉ ለአምር ወእግል 
ሀደፍ ሸቄ፡ ወሐር መባጽሕ 
ከም በጽሐ ለሀደፉ ዝያድ እንዴ 
ለአምሩ ገይስ ወአካን እግል 
ልብጸሕ ቀድር። ምን እሊቱ 
ለአወል እግል ኖሱ ገብእ ወእግል 
ዓኢለቱ ወሐር እግል ወጠኑ። 
ከአምበል ሀደፍ ጊሰት ምክያድ 

እግርከ ይኣመሮት መስል ዲብዬ። 
ከሰበት እሊ ሸባብነ ፊነ ኦሮት 
ክም ኢለሐዙ ኣምራም ወፋክራም 
ቶም ወክል ኦሮት ከሀደፉ ለአምር 
ከገይስ። ልግበአመ ደአም ከጣእ 
ምስልነ ውላድ አዳም ክሉቅ 
ሰበት ገአ ወሕነ ከም ዋልዴን 
እግል ንትፋኔ፡ እግል ንምከር 
ወነአትፋቅድ፡ ዋጅብናቱ። 
ከሸባብነ ረቢ ልስደዮም ዲበ ጾር 
ለእሉ ራፍዓም ህለው እግል 
ልተረዶ ወሹክረን!!



•	 ዎሮት	 ግሉል	 እግል	 መለሀዩ	 ሳዐት	 ከም	 ህሌት?	 እት	 ልብል	
ትሰአለዩ።	ለመለሀዩ	ዐስር	ወዐስር	ህሌት	ቤለዩ።	ለግሉል	እት	ልትሰሐቅ	
ከአፎ	ረአስከ	ቀደም	ዕስረ	ኢትብለኒ	ሕሳብ	አክል	አዪ	ለአምር	ገብእ	ትቤ	
ከተአምተሕነኒ	ህሌከ	ማሚ	ቤለዩ።

9ገጽ16ይት	ሰነት	ዕልብ	04 አርቡዕ	25	ጃንዋሪ	2023

ዩስፍ	እድሪስ	አሚር

ተበሰም

3ይ	ክፈል
ለአዳም	 እሊ	 ክምሰምዐው	

ለአግጸቶም	 በርሀ	 ወፈርሐት	
ወሐበን	ትሰመዐዮም።	ወፈርዑንመ	
ሐሊብ	ሰተ	ወእተ	ገጹ	አሻይር	ረደ	
ትረአ	 ከምነ	 ክርሲሁ	 እብ	 ብጣሩ	
ገብአ።	 	 ለቅንጸቱ	 ግድም	 እግል	
ክሉ	 ለመሕበር	 ሀረሰት።	 ወዲብለ	
ፋይሐት	አፌት	እብ	ምልሃሁ	ወሰኒ	
ክቡድ	እት	እንቱ	አስክለ	ቅብለታይ	
ጠረፈ	ገያየሰ።	ከኬን	አስክለ	ሮሪብ	
ለዳይም	 ለዲብለ	 ምድሩ	 ስፉፍለ	
ሸቃለ	 ረያይም	 ልትረኤ	 ለዐለ	
አቅመተ።	 ከእግለ	 ሸክለ	 ስፉፍ	
ወለ	 ሸክሉ	 ለግሩም	 አስተንተነ	
ወትፈከረ።	 እሱዉ	 መጅድ	
ወእሱዉ	 ጀላል!	 ሚ	 ዐዛብ	 ወሚ	
ጅሃድ	ቱ	እሊ	ጀላቡ	ገብእ	ለሀለ!	

ምልዮናት	ሸሪፋት	ላተን	አርወሐት	
ጀላብ	እሊ	መጅዱ	እግል	ልትዐዘበ	
ዋጅብ	ቱ!	እሊ	ፍቱይ	ሸዐብ	ለገጹ	
አስክ	 ሐቴ	 ቅብለት	 በህለት	 ናዩ	
ለውቀት	ሌጠ	እግል	ትግበእ	ህዬ።	
ለለአትሐዜ	ጋር	ቱ	ገብእ?

እሊ	 ውስዋስ	 እሊቱ	 ለሐት-
ሐቴ	ዶል	እግል	እሊ	በዐል	ሒለት	
ወኤማን	ላቱ	ልብ	ለሀልግ	ለዐለ።	
ወክምሰል	 ሀይአት	 ክፌላይ	 ናይ	
ጸብጥ	 እተ	 ሶታይት	 ሰመ	 እብ	
በይኑ	ውልዋል	ለልትሻተፉ	መስል	
ዐለ።	 ወእብ	 ሰበቡ	 ሰኒ	 ልትዐዘብ	
ወልትዳየግ	 ወለውቀቱ	 ወፈርሐቱ	
ለሐምርግ	 ምኑ	 ዐለ።	 እሊ	 ዐዛብ	
እሊ	 ሰበት	 ተረደ	 ዲቡ	 ለሮሪብ	
ዔጻቱ	እንዴ	ሀበዩ	ከእብ	ገጽ	ቅጹብ	
እተ	 ጸሩ	 ክም	ትወለበ	ተዐጀበው	
ዲቡ።	ወእሊ	ሰኣል	ወጀሀ	ዲቦም፦

ርሑ	 ፍደ	 መለሀዩ	 እግል	
ልውደየ	ለወጅቡ	ምንቱ?	ለሸዐብቱ	
ፍደ	ፈርዑን	እግል	ልግበእ	ወጅቡ	
መ	 ፈርዑንቱ	 ፍደ	 ሸዐቡ	 እግል	
ልግበእ	ለዐለት	ዲቡ!

ኩሎም	ትም	ቤለው	ወረብሸት	
ወርሰቶም።	 “አርቦ”	 ምን	 ኩሎም	
ለሐጭር	 ሰበት	 ዐለ	 እበ	 ክርንቱ	
ለውቅልት	 ወፈዳቢት	 ክምእለ	
ቤለ፦

ሕነ	ክሊነ፡	 	ሸዐብ	ወሜርሐት	
ወከህናት፡	ፍደ	ፈርዖን	ሕነ!	

አሚር	 “ሐርሳድፍ”	 ኦሮት	
ምነ	 ውላድለ	 መልክ	 ህቱመ	 ሰኒ	
ሕ’ሙስ	እት	እንቱ	ክምእለ	ቤለ፦

ወላመ	ኡመረ	እተ	ክምሰልሁ።
ለመልክ	ፈያግ	ለአለበ	ተበሰም	

ወደ።	 ወለ	 ዐለት	 ዲቡ	 ሀመት	
ዲብለ	 ፍቱይ	 ገጹ	 ባይነት	 እት	
እንተ	ትትረኤ	ዐለት።	ከ	“ኾሚኒ”	
ለወዚሩ	ክምእለ	ቤለ፦

መንባዬ	 በዐለ	 ናይ	 ካልቅ	

ልባብልባብ
እት	ከሌዕ	ለህሌት	እት	ሞከስ	በይን

ሐቴ	ሽንብሬበት	እት	ሐቴ	ገህወት	እንዴ	አቴት	ትገሴት፡	ወእግለ	ሐቆ	
ሽቅል	ክም	ፈግረ	እግል	ልቃብለ	ለትዓደመየ	ሕጹየ	ትታኬ	ዐለት።	ምነ	እሉ	
ጣልበት	ዐለት	ሻሂ	እንዴ	ትባሸረት	ማነ	ወገለበ	ምን	አትናወረት፡	ዎሮት	
መንደላይ	አስከ	እት	ልርኤ	ወእት	ልትገየጽ	እለ	ርኤቱ።	ብዞሕ	ባለ	እንዴ	
ኢተሀይቡ	ለሻሂሀ	እቱ	ዐቅበለት	ከእሉ	ተሀናፈተት።	ሐቆ	መደቲት	ስርቅ	
እንዴ	አበለት	አስክለ	መንደላይ	አቅመተት፡	አስክ	እለ	እት	ለዐፍየ	ወገጹ	
ባርህ	እት	እንቱ	እት	ልትገየጽ	እለ	ርኤቱ።	እለ	ሓለቱ	ብዞሕ	ዳየገተ፡	
ወዶል	ለሕጹየ	መጽኣተ	ክሉ	ለሳደፈየ	ዳገመት	እሉ።

ለሕጹየ	ብጣሩ	ገብአ	ወአስክለ	መንደላይ	አተጀሀ፡	ወእብ	ክለ	ሒለቱ	
እንዴ	 አፍከከ	 ከፈት	 እበ	 ለገጹ	 ዶል	 አርመደ	 ዲቡ፡	 ለመንደላይ	 እብ	
ምንቅራሩ	 እተ	 ምድር	 ትለከፈ።	 ለወለት	 ፈራሰትለ	ሑጹየ	 ወእትጀላበ	
ለወደዩ	ወቀይ	ሰኒ	በሰጠየ፡	ወህተ	ወሕጹየ	እደይ	ሕድ	እንዴ	ነሰአው	ምነ	
ገህወት	መጦር	ሕድ	ፈግረው።	

ሐቆ	መደት	ለመንደላይ	ዎሮት	ምነ	ዘባይን	እንዴ	ደገፈዩ	ምነ	ምድር	
ክም	ሀረሰዩ፡	ነዛረቱኡ	ለጸላም	ናይለ	ሕጁባም	እት	ዕንቱ	እንዴ	ወደ	ጸገቱ	
ሀረሰ	ወመካሪት	እግሩ	እት	ተማትም፡	ምነ	ገህወት	ፈግረ!!

ደለ	እለ	ነሐስብ	ወንትዋየን	እት	ቀበትነ	ለህሌት	ሌጣ	ተ።	ለአማን	ላኪን	
ክል	ዶል	ካልእ	ሸክል	በ።	ከአማን	ክልዶል	መጦርነ	እግል	ንርከበ	ገብእነ	
ምን	 ገብእ፡	 ፈጥን	 ወልባብ	 ለአትሐዜ።	 ከምን	 ትዕስ	 ወአከይ	መዋድቅ	
እግል	ንድሐን፡	ለገብአ	ጋር	እብ	ምልሃነ	እግል	ንባሕሱ	ወእብ	ረዋግ	እግል	
ንታለዩ	ለአትሐዜ።	

ክብር!	 አፎቱ።	 አፎ	 ፍንጌኩም	
በዐለ	 ውቅልት	 ሕሽመት	 ወፍንጌ	
ሸዐብ	 መስር	 ፈናቴኩም	 ደሐን	
በሎ።	እንቱም	ቱ	ማሚ	ክም	ረአስ	
እት	ልብ	ወክም	ርሕ	እት	ገሮብ	
ለዐልኩም	 እሉ።	መንባዬ	 እንቱም	
ሌጣቱ	 ዕንዋን	 ዐቦቱ	 ወሕላገት	
ስቅራቱ	ወከሌብ	ሕሽመቱ	ወእት	
ኣምርተ	ሒለቱ።	ከርሑ	ፍዳኩም	
ምን	ሰብለ	ጀላብ	ዐቦቱ	ወሕሽመቱ	
ወለውቀቱ	 ቱ	 ሰብለ	 ለሀለ።	 እለ	
ፈተ	እለ	ህዬ	ግብርነት	አለቡ	ዲበ	
ወእሃነት።	ህተ	እት	ኣምርተ	ግሩም	
እክላስ	ወፈተ	ትርድት	ወወጠንየት	
ውቅልት	ሌጣተ	ተ።

ለመልክ	እብ	መትበሳጥ	ተበሰም	
ወደ።	 ወእት	 ገናድል	 አስክለ	
ኩርሲሁ	 ናይለ	 ደሀብ	 አቅበለ	
ከትገሰ።	 ላመ	 ቆም	 ትጋሰው።	
አሚር	“ረዕኾፍ	ላቱ	እሊ	ወሳዊስ	
አቡሁ	 ርሑ	 ኢፈቴቱ	 ከክምእለ	
ቤለ፦	

-	 መንባዬ፡	 እግልሚቱ	
ለመዛጅኩም	 እብ	 ክምሰል	 እሊ	
ለመስል	 ወሳዊስ	 ተሐምሩጉ?	
ለዐርሽ	 እብ	 እራደት	 ኣልሀት	
ትሸየምኩም	እቱ	እት	ኢኮን	እብ	
ትምኔት	ወቀልብ	 ሰኒ	 ናይ	አዳም	
ኢኮን።	ከለ	አዳም	እብለ	ሐዜካሀ	
ገበይ	ሕከሞም	ወሚ	ተወዴ	ክም	
ህሌካመ	ኢትትሰአል።	ዶል	ሐዘው	
ህቶም	ኖሶም	ልትሰአሉከ!

-	 እንተ	 አሚር፡	 ከሊ	 ባለክ፣	
አቡከ	 ቀደምለ	 ምሉክ	 ልትፋወሽ	
እት	 ሀለ	 “አነ	 ፈርዑን	 መስር	
አነ”	 እት	ልብል	ክም	ለአትሳቅር	
ኢደሌከ	ገብእ፣	ከእብ	ክርን	ስምዕት	
አስተንፈሰ	 ወክመ	 ርሑ	 ለአስእል	
ለሀለ	ክምእለ	ቤለ፦

-	 እለ	 ዛዐት	 “ረዕኾፍ”	 እግል	
ሓክም	 ሐምቅ	 እግል	 ትትበሀል	
ለተአስትህልተ	 እት	 ኢኮን	 እግል	
እሊ	 ፈዳብ	 “ኹፉ”	 .	 .	 ኹፉ	
ፈርዑን	መስር	ለትትበሀል	ኢኮን	.	.	
መስር	ህዬ	ሽቅል	ፈዳብ	አሳሱ	ዲብ	
ተድሕየት	አፍራድ	ለትበነ	እምበል	
ሚ	ኢኮን።	ከሐያት	ኦሮት	አደሚ።	
እግለ	 ሙስተቅበል	 ለለአቀምት	
ወእግል	ወቀይ	ለልትበገስ	ቅጥረት	
አናብዕ	 ዳፈት	 ሰበት	 ኢተአክል፡	
ሚ	ተርጀመት	በ?	ከእሊ	ሰበብ	ቱ	
ረሕመት	 ለኢለአተውዴኒ።	 እብ	
እዴ	ናይ	ሕጺን	እዘብጥ።	ወእግል	
የም	አለቦም	እሉፍ	ሸንከት	ተዐብ	
ወጅርሰት	 እመርሖም።	 እሊ	 ህዬ	
ጠቢዐት	ግልት	ሰበት	ብዬ	አውመ	

ተመህ	ቀደርተመህ	ቀደር

ተስሊጥ	 ሰበት	 ገበኮ	 ኢኮን።	
ለክልኤ	ዕንቼ	ዐቦት	ናይለ	ትመጽእ	
ለህሌት	 ዐድነ	 ለአቀምተ	 ሰበት	
ሀለየ	ሌጣቱ።	ለመልከት	ሐቴ	ዶል	
እብ	 ዝልም	 ወቀሳወት	 ተሀመተኒ፡	
ኢፋሉ።	 “ኹፉ”	 ላቱ	 ሰኒ	 ለቢብ	
ወምን	 ኬን	 ሐረስ	 ለለአቀምት	
እናስ	ቱ።	አማንተ	ቀርበት	ሴብራይ	
ስጋድ	ላቱ	ወነን	ለብስ።	ምናተ	እተ	
ቀበትለ	ነሐሩ	ላተ	ቀልብ	መላእከት	
ረሒመት	ለሀንድግ	ሀለ።

እግል	 መደት	 ረያም	 ትም	
በሐተት።	 ለመልህያም፡	 ነፍሶም	
ለተዐቦም	 ወለ	 መሻቅሎም	
ለተአትረስዖም	 ህጅክ	 ጥዕም	

ሽንህት	 እቶም	 ዐለት።	 ከኩሎም	
ምን	 እሊ	 ሀገጊትለ	 ሽቅል	 ወለ	
መጻግም	 ክም	 ከልሰው።	 ለመልክ	
ትልህየ	 ጥዕም	 እግል	 ልህደግ	
እሎም	አውመ	ህዬ	እት	መሕበር	
ሲቶ	 ወሕላይ	 እግል	 ልዕደሞም	
ልታከው	ዐለው።	ምናተ	 ለመልክ	
እተ	 አምዔላት	 ለሀን	 ለአውቃትለ	
ፈዳወት	 እት	 ረአስ	 ኢመትረካቡ	
ወለ	 ሐጪርመ	 ምን	 ዐለ፡	 ህቱ	
ላቱ	 ሰኒ	ማሽግ	ምኑ	ዐለ።	 ከዶል	
ለግድም	 ወቅት	 ራሐት	 ወትልህየ	
ክምቱ	ዶል	ኣመረ	ለቀልቡ	በቲክ	
ሰእየት	ወርሰቱ።	 ከእግለ	 ጸሩ	 ሰኒ	
ሕዩር	 እት	 እንቱ	 አቅመተዮም።	
“ኾሚኒ”	ህዬ	ክምእለ	ቤለዩ፦

-	 መንባዬ፡	 ካስ	 ሲቶ	 ምን	
እመልእ	እሉ	ከአፎ	ቱ?

ፈርዑን	 ረአሱ	 እት	 ነክንክ	
ክምእለ	በልሰ፦

-	ዮም	ሰቴኮ	ወማሌ	ሰቴኮ፡	
“አርቦ”	በልሰ	ዲቡ፦
-	መንባዬ፡	ለሔልየት	እንቀመን?
ማሽግ	እት	እንቱ፦
-	አነ	ለሙሲቃተን	ወለ	ሕላየን	

አሰቡሕ	ወምሴ	እሰምዑ	ህሌኮ፣
“ሚራቦ”	አዜመ፦
-	 መንባዬ፡	 ከእግል	 መትነዓይ	

ዔቶት	 ምን	 ንትፈረር	 ህዬ	 ከአፎ	
መስለኩም፣

ለመልክ	አዜመ	እተ	ሓለቱ	እት	
እንቱ	ክምእለ	ቤለ፦

-	 መትነዓይ	 ግድም	 ናይ	 በር	
ልግበእ	መበሐር	ጽጉብ	ምኑ	ህሌኮ፣

-	ከእለ	ምን	ገብእ	እተ	ደብዐት	
ቀበትለ	 ዕንቦባታት	 ምን	 ንትመሼ	
ህዬ	ከአፎቱ፣

አዜመ፦
-	ለሕሊል	አነ	ለኢረኤኮሀ	አካን	

ግርም	እስወ	ተርፈት	ዲቡ።
ሓለትለ	መልክ	እት	ትትኬለም	

ሰበት	 ጌሰት	 ህቶምመ	 ለሓለቶም	
ተሐምረገት።	 ምናተ	 አሚር	
“ሆርዳዴፍ”	እግል	አቡሁ	ለትገብእ	
አመተ	 ለኢተአመረት	 ዝሕረት	
ወቀደም	 እለ	 አቡሁ	 ለኢለአምረ	
ለተአፈርሕ	 ሙፋጀአት	 ሰበት	
ዐለት	እሉ	ክምእለ	ቤለ፦	

-	 አቡዬ	 መልክ፡	 ዶል	 ሐዜከ፡	
አነ	 ቄብ	 ለፈስር	 ወእግል	 ለሓዬ	
ወለአሙት	ለቀድር	ወደለ	ገበአት	
ሓጀት	ግብኢ	ክም	ቤለየ	ለትገብእ	
እሉ	ሰኒ	ዐጂብ	ላቱ	ሸሐርታይ	ምን	
አመጽእ	እግልኩም	ሚ	መስለኩም?

ፈርዑን	ትም	ቤለ።	እለ	መረት	
እለ	 ሻፍግ	 እት	 እንቱ	 አባሁ	
ይአሰአለ።	 እግለ	 ወልዱ	 እብ	
እህትማም	አቅመተዩ፣	ለመልክ	እብ	
ክሱስ	 ሸሕረቲት	 ወለ	 ዐጃይቦም	
ብዙሕ	ሰምዕ	ዐለ።	ወደለ	እግሎም	
ትትደገም	ሰኒ	ልቡ	ትሸፌ	ዐለት።	
ከኦሮቶም	 እት	 ቀደሜሁ	 እግል	

ልርኤ	 ፈተ።	 ወእግለ	 ወልዱ	
ትሰአለዩ፦

-	አሚር	“ሆርዳዴፍ”	እሊ	እሉ	
ትብል	ህሌከ	ሸሐርታይ	ምን	ቱ?

ለአሚር፦
-	መንባዬ፡	ህቱ	“ዲዲ”	ለሳሕር	

ቱ።	አዜ	ወድ	ምእት	ወዐስር	ሰነት	
ባጽሕ	ሀለ።	ወአስክ	እለ	መንደላይ	
ወበጽሕ	 ሸበንከላይ	 ተአመስሉ።	
ወዲብ	 አዳም	 ልግበእ	 መንዋይ	
ለሰልጠ	 ሒለት	 ዐጂበት	 ወሕጃብ	
ቄብ	ለተሀትክ	በሲረት	ቡ።

ለመልክ	 እበ	 ጋር	 ሰኒ	 ሰበት	
ተአየሰ	 ለመትዳያግ	 ወለ	 ምሽግነ	
ትወርከ	ምኑ	ለክምእለ	ቤለ፦

-	 አዜ	 እግል	 ተአምጽኡ	
ትቀድር?

ለአሚር	ልዉቅ	እት	እንቱ፦
-	 መንባዬ፡	 ንእሸቲት	 ሌጠ	

ትጸበሩኒ።
ከብጣሩ	 እንዴ	 ገብአ	 እግል	

አቡሁ	 እብ	 ርክዐት	 ረያም	
ትሳለመዩ።	 ከእግለ	 ዐጂብ	 ላቱ	
ሳሕር	እግል	ለአምጽእ	ትበገሰ።
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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 ዳውረትዳውረት መ ጸብኢት እብ 
ዘበን በዲር ገሌ ሰብ ሓጥራም 
ወራድያም ቶም። ምን ዐዶም 
ቀንጾ ወንዋይ አባዮም ወጋናሆም 
ሰርቅ ከስግሁ በልዖ ዎክ እንዴ 
ዘምተዎ አቱ ቡ ከልትካፎሎ። 
ወወራት ዳር ለአለቡ ምን ዐድ 
ብዕድመ መጽእ ከእግለ ጸብኢት 
መ ዳውረት ልታሌ። ለጸብኢት 
ወዳውረት ሕድ ትመስል። ደአም 
ጸብኢት ሐትሐቴ እዋን ትቀንጽ 
ወአባየ ላቱ እንዴ ዘምተት 
ተቀብል። ወዳውረት ላተ ክል 
ዶል እት ከደን ትነብር ወስገ ሌጠ 
ትትመወን። ወሐትሐቴ እዋን አሐ 
ብዝሕት ምን ትረክብ ዲብ ዐድ 
ተአቴ ወአረየ ትትካፈል። 

ዳውረት ምን ዐደ እት ትትበገስ ዳውረት ምን ዐደ እት ትትበገስ 
ክል ምነ ክእነ ረምቅ፦ክል ምነ ክእነ ረምቅ፦ 

ያ እንኮናይ (ረቢ) ማል ሀሺሽ ያ እንኮናይ (ረቢ) ማል ሀሺሽ 
ወበሺሽ ሀበነ ወበሺሽ ሀበነ 

ማል ዕዉር ወሐንኪሽማል ዕዉር ወሐንኪሽ
ማል የቲም ወእሲትማል የቲም ወእሲት

ማል ኢደቅብ ወኢፈቅድማል ኢደቅብ ወኢፈቅድ
ማል ራግማይ ሀበነ። ማል ራግማይ ሀበነ። 

የቲም ጨጋር አነ እግልከ የቲም ጨጋር አነ እግልከ 
ትበገስኮ።ትበገስኮ።

ወሐር ምነ ዐድ ገሌ ክም 
ትሳረሐው አሐ ለእግል ስቆም - 
ስንቆም- ለነስእወ ሓርዶ። ወእግል 
ለአስጋይ ፈስዎ፦ ስገ ጸዓዲ በህለት 
2 ሽኬረ ወዐሸብል - እብ በኑ፡ 
ወስገ ጸሊም - ክልኤ በቅሮት 
ወክልኤ እዴ ወመቃጥን - እብ 
በኑ። ደአም ለስገ አሽካራት ተድዕ 
ወንሳል ወክልኤ መንከ ወክልኤ 
ግልብ ወክልኤ ጨላሞ መ ጸላሞ 
- ወሽብር እትለ አካኑ እብ ፈጢሩ 
በልዕዎ። ወለስገ ለትፈሰ ክም የብሰ 
እት መሳውድ ወድዎ። ወእግል 
ለከርሸት እንዴ ነፍሕወ ለአየቡሰ 
ወሐር ግራብ ትገብእ እሎም። 
ወህታመ ፍሶ መልእወ። ወእግል 
ለእንክረ ለአባቱቅ ለተሌ ከሮት 
ልቡሎ። ወእግለ ቀበተ ላተ ግርዕ 
ልቡለ። ዎሮት ምኖም ክል ዶል 
በዐል ከልዕ ገብእ። ወህቱ ለበሽል 
እሎም ወላመ ከልዕ ለዘይድ ህቱ 
ጸውሮ። ወዎሮት ብዕድ ሀዬ 
መከንትፋይ ገብእ፡ ወክል ዶል 
እግል ለፍሶ ዎክ እግል ለዋኮታት 
አክል ሕድ ከንትፎ። ወነሱብመ 
ህቱ ናስቦም። ወዎሮት ሀዬ ውቄናይ 
ላቱ ሻባይ ገብእ እሎም ክል ምዕል 
እት አካን ሕደቶም እት እንቶም። 

ነፈዕ ወድ ዕትማን

ምን ሕላይ 
ቀዳምያም

ፍቅሪት ወድ ሰ’ሮም ለልትበሀል 
ምን መንሰዕ ቤትሸሕቀን ላቱ 
ሓልያይ፡ እግል እዛዝ ወድ ሕሻል 
ለልትበሀል እናስ ዐዱ ለቤለየ 
ሕላየት፦

ኢትወንን ወኢትከንፍ እዛዝ እለ 
ሐረቱ

ኢልተወን ወኢሐምብጽ አምዕል 
እንዳይ ተ ፈርሐቱ

ፍዱድ ሀይብ ምን ድጌ ጻርያት 
ጸሊም ቱ ጽብሐቱ

ኢበቅቆ መካናት ዘብጥ እብ 
ለጥርቀቱ

ውህር ጣላቱ ወድ ሕሻል 
ውሉድ እብ ለቅንጸቱ

መኩሮ ወኢሰምዕ ጽንፊት ላተ 
ዊደቱ

አነ ክሩብ ወድ ሕኒት ኢረከብኮ 
ስነቱ

አዳም ዲብ ሕድ ልትዓደል ክም 
ሕድ ኢኮን ሰልሐቱ

ክም መርከብ ምስማሪ ክሉ 
ኣክለት በርከቱ

ሓልቦምቱ ቤለው ሰብ ምዱን 
ለትኦእወ ምጽአቱ

ሰብ ዳምክየት ወዕሹር ክል ቤት 
ነስእ ሾበቱ

ቀሊል ቀናጽ ኢኮኒ ኢለልህበ 
ቃረቱ

መሪር ሕፉን ኢኮኒ ኢተነድድ 
ሰረቱ

ምን ሀረብነ ምን ኦቤ ከበቴነ እብ 
ገጹ

አፍጠኔነ ኢኮኒ ሳኪ “ድፈእ” ተ 
ማስለቱ።

ኢኖ ሊትማን

ውርድ መ መሕለ
ውርድ መሕላቱ። እት ደም ለተሐመ ውእግል ወድሰብ ገብር 

ለቤለ ደአም ለትበረ፡ ወሰመዕ ለኢረክበው እቱ፡ ወሀዬ ቀሪም ለትከሐደ 

ሐቆ የአምነዎ ውርዱ ነስኦ። ወለልምሕል ምስል ቤት አቡሁ መጽእ። 

ወለለምሕልመ ክምሰልሀ ምስል ቤት አቡሁ መጽእ። ከለውርድ አነስእ 

ምን ቤት አብ ለልምሕል እት ረአስ ለእሉ ሐመ እገሌ ወእገሌ 

ልምሐሎ እት ልብል ሐድ ሕምሰ እናስ ወሐምስ እሲት ለዐልብ። ደአም 

ለተዐለበው፡ ሕሙም አቤር ወእግል ልምጽኦ ለኢገብእ እሎም ምን ሀሉ 

እቶም መ እንዴ ጾረዎም ለአምጽእዎም፡ ለለምሕሎም ሐቆ ብዕዳም 

ኢሰመ ምኖም። ወእገሌ ክእን ጋብእ ሀለ እግል ነአምጽኦ ኢገብእ 

እነ ምን ልብሎ፡ ለለምሕሎም ከተአአመኖ ከመ ልብሎም። ከእብሊ 

ምስምሰ ለትሰመው ሰብ ወአንስ ክሎም እብ ቀስብ መጹእ። ወለውርድ 

ክም ትመጠነ ለልምሕሎም ሐድገዩ እሎም ምንገብእዲብ ዐድዐዶም 

ለትቃብሎ። ደአም ምን ኢሐድጎ እሎም እግል ለሕምሰ እናስ ወሐምስ 

እሲት ለለምሕሎም እት ልመርሖም እት ቀብር ሃስስ ዎክ እት ቤት 

ማርያም ገይስ ቦም። ወለልምሕሎም እት ለገበዮም ጨበል እት ልፌፌ 

ገይስ። ወእት ለቀብር ክም በጽሐው ለለምሕል እት ስምጥ ለቀብር 

በጥር፡ ከዕረጎ ልብሎም። ደአም ዎሮት ለተርፍ ምኖም ወለብዕዳም 

ክሎም ዐርጎ። ወለልምሕሎም ዓቅባይ መሕለ ምስሎም ለትዐርግ። ኣሚን 

ምን ልብሎ መ በሪ እግል ለተንሴ እሉ። ከለዓቅባይ መሕላመ ምን 

ለልምሕሎ ዎሮት ጸብጥ ከለተርፍ። ወክሎም ክም ዐርገው እምበል 

ለክልኦት ለእሎም አትረፈው ለለምሕሎም ልብሎም፡

እሊ ወእሊ ዋይዳም ምን ገብኦ ጨበል ግቡእ። 
ወህቶም ኣሚን ልብሎ።
ወህሰሶ ወምን አዳም ቅርጡጠት ሰብር ወምን ንዋይ ሰዕረት ቀንጥብ 

ሰአኖ

እሊ ወእሊ ዋይዳም ምን ትገብኦ ልብሎም ወህቶም ኣሚን ልብሎ። 
ወሐቆሀ እት ዐድ ዐዶም ልትጋየሶ። ወምን ለእቱ ተሐመው ላጽሓም 
ገብኦ።

እት ርስ ናይ ግረህ ላተውርድ ሐድ ሰቡዕ እናስቱ ወእት ረአስ ቀብር 
ዐርጎ ወለመሕለ ሐቴተ። 

ወአስክ አዜ ለውርድ ሀለ፡ እግል ለሰመዕ ለአለበ ጋሪት። ደአም እብ 
ዘበን በዲር ምንመ ሰመዕ ረክቦ እት ደም ወእት ግብርነት ወእት ውርስ፡ 
ኢልትከቦቶ። ውርድ ሕድ ነሱእ ነብረው። ወእብ መሰል ልብሎ “ሑዬ 
እት ትቀትል ረኤኮከ ወውርድከ ምን ሀብከኒ አመንኮከ”።

ለፍሶ ናይ ዳውረት ምነ እት ዐድ 
ለልትፈሴ ዐቤ። ወቅያስ ለለአምር 
ምኖም እግል ለመከንትፋይ ልብሎ 
“እገሌ ከራዪከ ምን ዕልብ እሊ 
ወእሊ አድርረ መ ጽብሐ” በህለት 
ምን ለፍሶ። ደአም ለዕልብ ለሐዱ 
ናስብ ልብሎ እብ ምስጢርቱ። 
ለከራዪከ ምን ሐድ ዐስር ናስበ 
ምን ልብሎ ሐት ሐቴ በህለት 
ቱ። ወነሱብ ዕስረ ክልክልኤ ቱ፡ 
ወነሱብ ሰላሰ ሰልሰለስ ቱ፡ ወነሱብ 
አርበዐ አረርበዕ፡ ወነሱብ ሕምሰ 
ሐምሐምስ ወነሱብ ስሰ ስስ-ስስ ቱ፡ 
ወምኑ ወለዐል ኢለዘይዶ። በዐል 
ገጾም መነጨር በልዕ ወሐር ሓጥር 
ለዐድ ለእሉ ዘምቶ ከርዕ ምኖም። 
ለፍሶ መጾሪ ለግራቡ እንዴ ትበተከ 
ምን ወድቅ መ ለጻውራዩ እንዴ 
ተዐንቀፈ ምን ወድቅ ቡ ዲብ 
ለአካን በልዕዎ፡ ስርዖምቱ እንዴ 
ረፍዐዎ ኢገይሶ ቡ። ወለ እለ ሰርቆ 
ወዘምቶ እግል ልሕዘው መዐይነት 
መ ሻቢት ነድኦ። ወለብዝሓም እት 
አካን ሐቴ ልትገሰው። 

ወለሻቢት መ ለዐይን እት ለጸሩ 
ክም አቅበለ ልብሎም “ሰብ ልብለ”

ወህቶም በልሶ “ለቅብላተ።”
ወሐር “በደድህ” ልብሎ። 
ወህቱ “ምሉእ ቱ” በልስ። 

ወእሊ ዲብ ሕድ አክለ መጽአው 
መሰላላሞም ቱ። ለእተ እግል 
ልትራከቦ ለልትዓደሞ አካን ‘አካን 
ምስሓቅነ’ ልቡለ። 

ዲብ ሕደቶም ዲብ እንቶም 
ለሻባይ አዳም ምን ልርኤ 
ተውኮም። ለትዋክ ምን ክል ሞላድ 
ወድዎ። ክርን ቅወዕ መ ናይ 
ሰገን ዎክ ናይ ጋን መ ፋጸ ናይ 
ዎሮት ሞላድ ሰራይር ዎክ ክርን 
ሾከ መ ናይ ሐሺል ቱ። ወእብ 
ዎሮት እሎም እግል ሕድ ተውኮ። 
ወለሻባይመ ክምሰልሀ ተውኮም። 
ወሐር አረይ ብዙሕ ምን ረክቦ 
ዲብ ዐዶም ለቀብሎቡ። ደአም 
ዲብ ዐድ ክም ሸአገው ምነ አሐ 
ለአረይ ሐቴ ወአት ሐርዶ ከእት 
ለአካን በልዕወ። ወመአሰ ወድለ 
ምኑ ጸግበው እተ አካን ሐዱጎ። 
ወእለ ‘መርጉስ’ ትትበሀል። ክም 
ሰድቀት ተ። ወእብ ለአረዮም 
እት ለአቱ እናስ ሓጥር ምን 
ልትከበቶም፡ “ሽትዒት ሀቡኒ መ 
ገርዘ” ልብሎም። ወከልአዎ ምን 

ገብእ ልጻገሞም። ደአም ለሽትዒት 
ሀዩቦ ፈርሀዎ ምንገብእ። ወለእለ 
ሀዩቦ ‘ሽትዒት’ ትበሀል፡ ሰብ ሰለስ 
መፍለስ ላተ ‘ጻውደ’ ልቡለ። ምን 
ለአረይ ዕ’ሽር እግል ሹም ለሀይቦ 
ወእለ ‘ማመት’ ትትበሀል። ወሀዬ 
ዋጣይ ምን ልትከበቶም እግሉመ 
ሐቴ ወአት ሀዩቦ። ለአረይ ናይ 
ቤት አብረሄ ምን ገብእ እግል 
ቀሽ ሐቴ ወአት ሀይቦ ምኑ። 

ወሐቆ እለ ከፍሎ፡ አክል ሕድ። 
ደአም እግል ለበዐል ገጾም - በዐል 
መነ’ጨሮም ፍሊት ልባስ ለዘይዶ። 
ወፍሊት እግል ሻባይ ለዘይዶ። 
ወሀዬ ፍሊት እግል መከንትፋይ 
ወፍሊት እግል በዐል ከልዕ። 
ወእት ምግቦም ለተርፈት ክ’ረይ 
ሞራተ ለካፍላይ ነሰአ። ወእሊ 
ክሉ ለዳውረት ወለጸብኢት ክሎም 
ወድዎ ነብረው።
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ኣድም አብሐሪሽ

አትሌት ራሄል ዳንኤል እት ቤልጁም አትሌት ራሄል ዳንኤል እት ቤልጁም 
እተ ገብአ ሰዐይ-አከድን ተዐወተትእተ ገብአ ሰዐይ-አከድን ተዐወተት

 አትሌት ራሄል ዳንኤል፡ ዲብ ዮም 22 ጃንዋሪ እት ቤልጁም እተ ገብአ 
ሰዐይ አወላይት ፈግረት።

ወለት 21 ሰነት አትሌት ራሄል፡ እትለ ብድረ 8 ኪሎምትር እብ 28 
ደቂቀት ወ41 ሳንየት እንዴ አትመመት መዳልየት ደሀብ ትሰርጌት።

ዲበ ቅርሲስ ለበዝሐ እተ ሓለት ጀው ለገብአት ብድረ ሰዐይ፡ አትሌት 
ራሄል፡ ለሳደፈተ መደረት ወዲቅ እንዴ ሐልፈት መትዐዋተ ምን ለዐል 
መትባድረት ስናተ ለወደየ ጋር ዐለ።

ግራለ ብድረ፡ አትሌት ራሄል ዲበ ሀበቱ ሸሬሕ ሰሕፊ፡ ለቅርሲስ ወለቤዕ 
ለብድረ ምንመ አክበደየ፡ እግል ትትዐወት እተ ክም ትጻገመት ወግረ እላመ 
እብ ኩለ ሒለተ እግል ሰርገል ክም ትከድም ወደሐት።

አትሌት ራሄል ፡ ምስለ ዲብ ዮም 6 ጃንዋሪ እት ኢጣልየ፡ ዲብ ዮም 
8 ጃንዋሪ ዲብ ስፐይን፡ ዲብ ዮም 14 ጃንዋሪ ዲብ መንደፈረ ለሰጀለቱ 
ዐውቴታት እትሊ ወሬሕ ጎና እግል ራብዓይት ኢነተ መዳልየት ደሀብ 
ስርጊት ህሌት።

እብ አሳስ እሊ፡ ዲብ ቀበት 36 ሳምን 1,240 ንቅጠት እንዴ አከእለለት፡ 
እብ ደረጀት ዐለም ዲብ አወላይት ደረጀት እግል ትትረተብ ቃድረት 
ህሌት።

አትሌት ራሄል ዳንኤል እትሊ ወክድ ጎነ እበ ትረክቡ ለህሌት ዐውቴታት፡ 
ዲበ ምን ዮም 18 ፌብርዋሪ ሰነት 2023 ዲብ አውስትራልየ ለልአነብት 
እድንያይ ሻምፕዮን ሰዐይ አከድን ክም ትትባደር ለበጽሐተነ ሐብሬ 
ተአፍህም።

ምዴርየት በሪኽ ምዴርየት በሪኽ 
እብ ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም 

ምዴርየት በሪኽ እንዴ ትነዘመ 
እግል ሰለስ ወሬሕ ለአተላለ 
ጅግራታት ርያደት፡ ለሐልፈት 
ሰንበት ንኢሽ ተመ። 

እትሊ ጅግራታት ምን 15 ናይ 
መአንብታይት ደረጀት ወስስ ናይ 
ምግባይት ደረጀት መዳርስ ምነን 
ለትፋገረው 648 ርያድዪን ደረሰ 
ክም ሻረከው  እሙር ሀለ።  

እት ኮበሪት እግር አዋልድ 
ምን ዓማር 10 ወ11 ሰነት ደረሰ 
መአንብታይት ደረጀት፡ 1ይት 
መድረሰት ጸዳዱ(ቁሸት)፡ 2ይት 
መድረሰት ወኪ-ዱባ፡ 3ይት 
መድረሰት ተከሌ-ዐገባ ፈግረ እት 
ህለየ፡ እት ነፍሱ ዓማር እብ ውላድ 
1ይት፡ መድረሰት ጸዳዱ(ቁሸት)፡ 
2ይት መድረሰት ወኪ-ድባ፡ 
ወ3ይት ህዬ መድረሰት ዐዲ-
ተኽላይ ዕዉታት ህለየ። 

እት ጅግራታት መዳርስ 
ምግባይት ደረጀት ዕምር 12 
ወ13 አዋልድ፡ 1ይት መድረሰት 
ዐዲ ገብሩ፡ 2ይት መድረሰት ደቂ-
ተሽም (ጻዕዳ ክርስትያን)፡ ወ3ይት 
መድረሰት ጻዕዳ-እምባ (ቁሸት) 
እት ልትዐወተ፡ እት ነፍሱ ለዓማር 
ውላድ ህዬ፡ 1ይት መድረሰት ደቂ-
ተሽም (ጻዕዳ ክርስትያን፡ 2ይት 
መድረሰት አፍራዪት፡ ወ3ይት 
መድረሰት ተከሌ ዐገባ ትረተበየ።  

እት ቮሊቦል አዋልድ፡ 1ይት 
መድረሰት ደቂ ተሽም (ጸዕዳ 
ክርስትያን)፡ 2ይት መድረሰት ዐዲ 

ጅግራታት ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም አቅሊም ምግብ ተ’መጅግራታት ፈሬዕ ውዛረት ተዕሊም አቅሊም ምግብ ተ’መ  

ገብሩ፡ ወ3ይት ተከሌ-ዐገባ እት 
ፈግረ፡ እብ ውላድ ህዬ፡ 1ይት 
መድረስተ ደቂ-ተሽም (ጸዕዳ 
ክርስትያን)፡ 2ይት መድረሰት ዐዲ-
ገብሩ፡ ወ3ይት መድረሰት ሚናቤ-
ዘርኣይ እንዴ ገብአየ ጅግራታተን 
አትመመየ። 

ምዴርየት ሰረጀቓምዴርየት ሰረጀቓ
እት ምዴርየት ሰረጀቀ ፍንጌ 

23 ናይ መአንብታይት ወ8 ናይ 
ምግባይት ደረጀት መዳርስ እተ 
ገብአ ጅግራታትመ፡ እብ ኮበሪት 
እግር ዕምር 10 ወ11 ሰነት 
አዋልድ፡ 1ይት መድረሰት በለዛ፡ 
2ይት መድረሰት ብርሃን፡ ወ3ይት 
መድረሰት እምባደርሆ ገብአየ። 
እብ ውላድ ዓማር 10ወ11 ሰነት 
ህዬ፡ 1ይት መድረሰት ብርሃን፡ 
2ይት ዛግር ወ3ይት እምባደርሆ 
ገአየ።   

እት ጅግራታት ምግባይት 
ደረጀት ኩረት እግር ዓማር 12 
ወ13 አዋልድ፡ 1ይት መድረሰት 

እምባደርሆ፡ 2ይት መድረሰት 
ዓዜን፡ 3ይት መድረሰት ሰረጀቀ 
እት ገብአ፡ እት ነፍሰ ኮበሪት እግር 
እብ ውላድ 1ይት መድረሰት 
ሰረጀቀ፡ 2ይት መድረሰት 
እምባደርሆ፡ ወ3ይት መድረሰት 
ዓዜን ተዐወተየ። 

እት ቮሊቦል አዋልድ 
መአንብታይት ደረጀት፡ 1ይት 
መድረሰት ርእሲ-ዐዲ፡ 2ይት ቶከር 
ወ3ይት መድረሰት ሰረጀቀ። እብ 
ውላድ ህዬ 1ይት ቶከር፡ 2ይት 
ዓዜን ወ3ይት ርእሲ-ዐዲ ደርብ 
ሕድ ፈግረየ። 

ምዴርየት ግብለት ምፍጋር ምዴርየት ግብለት ምፍጋር 
ጸሓይ ጸሓይ 

እት ምዴርየት ግብለት ምፍጋር 
ጸሓይ 17 ናይ መአንብታይት 
ደረጀት ወ7 ናይ ጁንየር መዳርስ 
እተ ገብአ ጅግራታት ምን 
ዓማር 10 ወ11 እት ኮበሪት 
እግር አዋልድ፡ 1ይት መድረሰት 
ዓወት፡ 2ይት መድረሰት ደንቤ-
ሰምበል፡ ወ3ይት ቆሓይቶ እት 
ፈግረ፡ እት ነፍሱ ለዕምር ውላድ 
1ይት መድረሰት ዓወት፡ 2ይት 
ጎዳይፍ ወ3ይት ፊንላንድ ሚስዮን 
ተዐወተየ። 

እት ጅግራታት ኮበሪት እግር 
ምግባይት ደረጀት ዓማር 12 ወ13 
አዋልድ፡ 1ይት መድረሰት ባና፡ 
2ይት መድረሰት ፍኖቴ-ጥበብ፡ 
ወ3ይት ብድሆ እት ልትረተበ፡ 
እት ውላድ ኮበሪት እግር ህዬ 
1ይት መድረሰት ፊንላንድ 
ሚስዮን፡ 2ይት ብድሆ፡ ወ3ይት 
ደንቤ ሰምበል ገብአየ።

እት ቮሊቦል ነፍሱ ለዓማር 
እብ አዋልድ፡ 1ይት ፍሬ-ሰላም፡ 
2ይት ባና፡ ወ3ይት ብድሆ። እብ 
ውላድ ህዬ 1ይት መድረሰት 
ደንቤ-ሰምበል፡ 2ይት ፍኖቴ 
ጥበብ ወ3ይት ፊንላንድ ሚስዮን 
ተዐወተየ። 

እምበል እሊመ፡ እት ጅግራታት 
ኮበሪት ባስኬት አዋልድ፡ 1ይት 
መድረሰት ዓወት፡ 2ይት ፍሬሰላም 
ወ3ይት ደንቤ-ሰምበል እት 
ልትረተበ፡ እብ ውላድ ባስኬት ህዬ 
1ይት መድረሰት ዐወት፡ 2ይት 
መድረሰት ደንቤ-ሰምበል ወ3ይት 
ፍሬሰላም ተዐወተየ።

ፕሪመርሊግ ዲብ 21 ሳምንቱ
ለሀረሚት ፍረቅ እንግሊዝ 

-ፕሪመርሊግ፡ እተ ሐልፈ 
ሰነብትመ ለበዝሐ ትልህያታቱ 
ዋዲ ዐለ። እትሊ ገሌ ፍረቅ ቅልብ 
ዲብ ሳድፉ፡ ገሌሁመ ገጹ ለዐለ 
ንቀጥ እት ጃቅፍ ልሄርር ሀለ።

እብ አሳስለ ትረከበ አግዋል 
ወንቀጥ ህዬ፡ ቶተንሃም እግል 
ፉልሃም 1-0፡ ማንቼስተር ሲቲ 
እግል ዎልቭስ 3-0፡ አርሰናል 
እግል ማንቼስተር ዩናይትድ 3-2፡ 
ዌስትሃም እግል ኤቨርቶን 2-0፡ 

ቶተንሃም ቅባል ፉልሃም 1-0

ማንቼስተር ሲቲ ዎልቭስ (3-0)ማንቼስተር ሲቲ ዎልቭስ (3-0)

ወአስቶን ቪላ እግል ሳውዛምፕተን 
1-0 ዲብ ቀሉቦም፡ ደሮን ለፈግረ 
ፍረቅ ህዬ ሊቨርፑል ወቼልሲ 
0-0፡ ሌሴስተርሲቲ ወብራይቶን 
2-2፡ ክሪስታል ፓላስ ወኒውካስል 
0-0፡ ክምሰልሁመ ሊድስ 
ዩናይትድ ወብሬንትፎርድ 0-0 
ትፈናተው። 

እትሊ ትልህያታት ዮም ዓመት 
ምነ አርድ ልዱድ ለሀለ ፍረቅ 
ዎሮት ሊቨርፑል እት ገብእ፡ 
ብዝሓም መሐልሊን ርያደት ክምለ 

ከሰቡረት ፕሪመርሊግ እትለ 
ሳምን ክእነ ትመስል ህሌት፦
1, አርሰናል ---    50 ንቅጠት
2, ማንሲቲ ---     45 ንቅጠት
3, ኒውካስል---     39 ንቅጠት
4,ማንዩናይትድ-     39 ንቅጠት
5, ቶተንሃም--      36 ንቅጠት
6, ብራይቶን--      31 ንቅጠት
7, ፉልሃም --       31 ንቅጠት
8,ብሬንትፎርድ--    30 ንቅጠት
9, ሊቨርፑል--     29 ንቅጠት
10, ወቼልሲ --    29 ንቅጠት

ልቡሉ፡ እሊ ፈሪቅ ሰለስ ምሽክለት 
ራክብ ሀለ። ለሐቴ መደርብ ሰኒ 
ምን ኢረክብ ወክድ ሑሉፍ ሀለ፡ 
ምናተ ለናይ መደርብ እግል 
ትትሳሬ ትቀድር። ለካልኣይት 
መሃጅሚን ቀደም (Mid-field-
ers) ኢህለው እግሉ። ለፈሪቅ፡ 
“ማኔ ክም ጌሰ፡ ሊቨርፑል ሞተ” 
ለአተብል እተ ለሀለ ደረጀት ዲበ 
ኩሩይ ሀለ። ለሳልሳይት ህዬ፡ ከጥ 
ድፈዕ፡ ኦሮ ቫንዳይክ ሌጣ ቱ 
ለዝያደት ልተልሄ ዲቡ ወህቱ፡ 
እብ መሃጅሚን ትሩዳም እግል 
ልትሐለፍ ላዝም ቱ።   
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እብ መዳልየት ለልትዳሌ

ሑዳይ እብ ሰበት ክፋል ዐለም አንታርክትከሑዳይ እብ ሰበት ክፋል ዐለም አንታርክትከ
ኣንታርክቲከ ዲብ ቅብለታይ 

እንክር ዐለም ለህሌት ሐቴ 
ምን ቃራት እዲነ እት ገብእ፡ 
እብ በረድ ለትገልበበት ወድ 
ሚን ኣደም እግል ልንበር እተ 
ለኢትቀድር ክፋል ዐለም ተ።

ርሕብ = 13.66 ሚልዮን 
ኪሎሚተር መረበዕ

መወቀል = 4897 ምትር
ስካን = 1000 አስክ 5000 

ዲብ ሕዱድ ወቅት እሊ ለሐደው 
ዲብ ሐጋይ ወለበዝሕው ዲብ 
ከረም በህለት ቱ።

ዝያደት ዲብ ኣንታርክቲከ 
ለበጸሖ አው እለ ቃረት እለ 
ለትትበጸሐን 12 ደውለት ህለየ። 
እለን ድወል እለን ኣርጀንቲነ፡ 
አውስትራልየ፡ ቤልጁም፡ ፈረንሰ፡ 
ጃፓን፡ ነዝላንድ፡ ኖርወይ፡ 
ግብለት አፍሪቀ፡ ብሪጣንየ፡ 
አሜርከ ወሩስያ ተን።

ኣንታርክትከ እግልሚቱ ኣንታርክትከ እግልሚቱ 
አዳም ለኢሰክነ?አዳም ለኢሰክነ?

ሄራር አው ሰፈር አስክ 
አንታርክትከ ዲብ አዳም ብቆት 
ለለአጀሬ እግል ልግበእ ቀድር፡ 
እሊ በህለት ለቃረት ክለ ሰነት 
እብ ግዲደ እብ አክል አድብር 
ገዛይፍ ለገብእ በረድ ለትገልበበት 
ሰበት ገብአት ወድ ሚን ኣደም 

“ምን ቅያስ ወለዐል ጬወ 
መትነፍዖት መሻክል ዐቅል ሰብብ”
ዲብ ነብራነ እብ ብዝሔ ጬወ፡ ስከር ወብዕድ መጥዐሚ ቀመም ዶል 

ንትነፋዕ ዲብ ዓፍየትነ መደረት እግል ለአጅሬ ክም ቀድር ሐካይም ወሰብ 
ምህነት ለሸርሖ። እብ ብዝሔ ጬወ መትነፍዖት እግል ውቁል ደቅጥ ደም፡ 
ሕማም ልብ ወመሻክል አስዑድ ደም ክም ሰብብ ለሐብሮ። 

ባሕሲን ጃምዐት ኤድንበርግ - ስኮትላንድ እብ ብዝሔ እብ ጬወ ለበልዕ 
ነፈር መሻክል ዐቅል እግል ልሳድፉ ክም ቀድር ሐበረው። ለዲብ ዐነጺት 
ድራሳት ለወደው ባሕሲን፡ ጬወ እምበለ እት ቀበት ጅስምነ ለለመጽአ 
መደረት ዲብ ዐቅልነ መ መሻክል ክም ሰብብ ሸርሖ።

ለዐነጺት ጬወ ለበዝሐ ዲቡ ነብረ ክም በለዐ ገብአ፡ ሐቆ እሊ ዲብ ዐቅል 
ናይለ ዐነጺት ለትረአ ናይ ደቅጥ ሆርሞናት ተቅዪር አስክ 75% እብ ሻፍግ 
እግል ልወስክ ክም ቀድረ አከደው። ለባሕሲን ምነ ለረክበዉ ነቲጀት እንዴ 
ትበገሰው ህዬ  ውቁል ቅያስ ጬወ መትነፍዖት ደቅጥ ዐቅል እግል ልሰብብ 
ክም ቀድር አፍሀመው። ክላፍ ናይ ስካብ፡ ተቅዪር ናይ ሸንሀት፡ መትሐሳር 
አንቀሶት ወብዕድ እብ ሰበብ ውቁል መትነፍዖት ጬወ እግል ልሳድፍ 
ለቀድር አሻይር ደቅጥ ዐቅል ክምቱ እብለ ሰብ መቅደረት ልትሸረሕ።

ናይ እሊ ለገብአ ድራሳት ፍንቱይ ለወድዩ ጋር፡ ጬወ ምን ኬንለ ዲብ 
ዓፍየትነ ለሰብቡ ንቁስ፡ ዲብ ዐቅልነመ ለለመጽኡ ደቅጥ ክም ህለ ዲበ 
ድራሳት ክም ተአከደ ልትመርዴ። ለእንበልዑ ለልትበሀል ክሉ ዲብ ዐቅልነ 
ወዓፍየትነ  እንዴ ኢተርፍ ተእሲር እግል ለአምጽእ ክም ቀድር እሊ ድራሳት 
እሊ እብ ዐመል እኩድ ህለ።

“ዲብ ነብረ ለንትነፈዕ እቡ በሃራት ሌጠ እንዴ ኢገብእ፡ ለእንበልዑ 
ለትቀየሰ ወነዳፈቱ ለትራዐ ሐቆ ኢገብእ፡ እግል ንትአዜ ወአስክ ሞት ለለበጽሕ 
ዴራይ ሕማም እግል ልሳድፈነ ክም ቀድር ነኣምር ወነአንተብህ” ዲብ ልብል 
ዲበ ድራሳት ለሻረከ ፕሮፈሰር ማቲው በይለይ እብ ሽደት መክረ።

ምን በሀል
- “ሐያት እግል ተአተላሌ አው እግል ተአክትም ለትቀድር እብ ቅያስ 

ደራገትነ ወበታከትናተ” ኣኒስ ኒን

- “ላባም ህግየ ወጅህት ሰበት ቦም ልትሃገው እት ህለው፡ ግሉላልም 
ላኪን እግል ልትሃገው ሰበት ለሐዙ ልትሃገው።” ለኢተአመረ

- “አጀኒት እግል ተአፌሕ እንዴ ትቤ ሕኔት ሰላዲ ትክዔ እሎም፡ 
ወቅትከ እንዴ ሰበልከ ደሚሮም ለረዬሕ ምን ትወዴ ልትፈደል” ኣንቶኔ 
ዶግላስ ዊልያም

- “ምሽክለት ኖሰ ለምሽክለት እንዴ ኢትገብእ፡ ለምሽክለት እብ ከአፎ 
ክምሰል ትርእያተ ለምሽክለት።” ጃክ ስፕራው

- “ክሉ ለእንሰምዑ አፍካር ድኢኮን አማን ኢኮን፡ ክሉ ለእንርእዮ ህዬ 
እግል ንርእዮ ሰበት ቀደርናቱ ዲኢኮን አክል ሕድ ራቴዕ ኢኮን” ማርኮስ 
ኣውርለስ

- “እግል ክሉ ፍቴ፡ እብ ሕድት እመን፡ ወእግል ዎሮ እብ ጌገ 
ኢተትዐግብ” ዊልያም ሽክስፒር።

ሳድስ ወራር እብ ካርቱን

እግል ልንበር እተ ኢቀድር። 
ላመ አስከ ለሳፍር እግል በሐስ 
ዕሉም ወብዕድ መትመራማር 
እንዴ ቤለ ዲበ ውጡይ ሒን 
አስክ ሕዱዱ አካናት እንዴ 
ጌሰው ልትመራመሮ። እምበል 
እሊመ ናይ ስያሐት ሰፈር እንዴ 
ነዘመው አስክለ ቃረት እግል 
ወክድ ሐጪር ለገይሶመ ህለው።

በራደት ኣንታርክትከ አክልሚ በራደት ኣንታርክትከ አክልሚ 
ትበጽሕ?ትበጽሕ?

ዲብ ክል ወሬሕ 
ልትሰጀል ቅያስ 
በራደት አንታርክትከ 
እብ ፍንቱይ ዲበ ናይ 
ጽልመት አውረሐት 
ወዲብ ሒን ቀይም 
ኢፋሉታይ (-60 ዲግሪ 
ሰንትግረይድ  ወዲብ 
ግንራሪብ በሐር ህዬ 
ምን -15 አስክ -20 
ዲግሪ ስነትግረይድ 
ትበጽሕ፡ እሊ ህዬ ሰኒ 

10 ፍንቲት ስወር ሕዘው

ቅሩር ቱ።
ኣንታርክቲከ ናዬ ወምልክዬተ 

እንዴ ትቤ ብዕድ ለትወንን ምነ 
ክፈል ዐለም እንዴ ኢትገብእ፡ 
ክሉ እግል ልብጸሐ ለቀድር 
እጃዘት እንዴ ኢጠልብ አስክ 
አንታርክትከ እግል ልብጸሕ 
ቀድር። እትለ ቃረት አው 
ክፈል ዐለም እለ ለትወክል 
ፍንቲት መንዴረት አለበ። እብ 
መኪነት እግል ትሄርር እተ ሰበት 
ኢትቀድር ህዬ እብ ጥያረት 
አው ሄለኮፕተር እግል ትብጸሐ 
ትቀድር።

ኣንታርክትከ እብ በረድ 
ለትገልበበት ክፈል ዓለምተ። 
እሊ በረድ እሊ ሐቀ ምንገብእ፡ 
እግለ ዲብ አብሑር ወምሒጣት 
ለህለ ማይ እብ 70 ሜተር 
እግል ልወቅሉ ሰበት ቀድር እት 
ግንራሪብ በሐር ለሀለየ መዳይን 
እግል ልትረቀ አው እብ ማይ 
እግል ልትሸመመ ቀድረ።
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