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ሐረርጌይ ታሪኽ ዘገህ  ዋ ቡUር 
E ስ ታ ዞ  E ሰ A ሀ ድ  ጥ ን ቲ 
ሩኹብትያች ኩቱብቲ ሁጃችቤ 
Aልመምሰርዝዩ በጂህ ደፍደፍቲ 
ይብቀነዛልነቱው የቀናል። ሐረር 
ጌይ ሀፍቲዜቤ Eላ AኸE ዛልቲበ 
ዝሀርሺ ዋ ዝሀራሺነት ዝሰላም ዋ 
ዝቂያመ ዝሻኝE ዋ ዝIማን 
ታሪኽዜው የበስሉመ ታሪኽ 
ሁጅ ጀ ሌ  ዘ ግ  ዋ  ፈ ህ ቤ 
የ ቀ ር ቡ ሉ ነ ኩ ተ  ሀ ረ ር ጌ ይ 
ወልዳችዜቤ ኒቅባነ።  
 
ሐረርጌይሌ ቆጥ ጌይ ዝቴ 
ሐረርጌይ መጋለ ዪ Aያም ዋ ዪ 
Aመት ተኤሰስቲሌ ከስተንቤ 
ዝትቆጨ Aያም Aይንበርማም 
Aብዘህ ታሪኽ Uሱኣች 1200ቤ 
ዘይEነስ  ሰንኒ ሀሌቤ ይትካሀላሉ። 
ዪው Eድዴቤ የረግዚኩተ ናሻመ 

ሀፍቲዝነ ኩፎኝ ኑርዳነ። 
 
ጁላይ 2006 ሚላዲ ቶሮንቶቤ 
ሐረሪያች  ዝነሰO ሙርቲቤ 
ይትኼተልዛል ሐረሪያች መዳበያ 
ሞይ  ሐረር  ጌይ  መጋለቤ 
ዩኹንኩተ ቆጩን ናረ። ትዪ 
Aሳስቤም 2007 ሚላዲ ሐረሪያች 
ሞይ ባድንታዊ ባይቲቤ ክላሆት 
ተኤገላ። ዝሐረሪ ማጥ-ሽራረህቲ 
ሉሃች  (መለሳይ  ሉህ፡ሀረር 
ኮኔክሽን…ወዝተረፈ) Aወስትራሊያ 
ዝሀረሪ ጠባ ራዲዮን ዘልባረ ሀፈርሳ 
የሊጥዛል ናረ። መትኼተልቤም 
ሐረር ሙዳይ ገልጌብ ጋር 
(ፓልቶክ) Aርራ ድባየ ታኽ 
ኻንቲ።  

Uመትዚኘ ዚሐረሪ ሚሊኒየምቤ ዛረኤው  ዚAድዳ ተቃጠሮት  ኪላሆት 

ሐረርጌይ  ኩም ሲንኒ Aግድሮት 2007 

ዚሐረሪ ሁስኒ ረIስ ኽንጋ ሙራድ Aብዱልሃዲ  
ዚሐረሪ ሚሊኒየምቤ ዛሾ ንግርቲ 

ኩልሉዞቤ Aቢስመ 
Iቶቢያ ኩም ኣመ 
ስጃ ዝታ ሐረር 
ኩምታኝ  ስንዜ 

ግዲርያሙው  Eናችበ ህ 
መግደርሌ Eዴቤ ዝትረኸቡ 
ኽንጋ ወዚራች ወዚር መለስ 
ዜናዊ፡ ፌዴራል መንግስት 
ባለስልጣናች ዋ Iር ቱጭ 
Iቶቢያ 5 Aፈር ወሰን ሁስኒ 
መትሂዳደርቲ ኤቡያችሌ፡ 
Aዝዞኩትዞም Eኛበህ Eድዴቤ 
ዝትረኸቡ Eስበልበላት ባድ 
Aምባሳደራችሌ Oርኩተቤ 
Aልለ መገን Eልኩተ Eዝኒ 

Aትሂብራኽ። 
ዝሐረር ዋ ዝIቶቢያ ኩም 
ኣ መ  ጥ ሚ ጀ ቤ 
ይትገደርባዛል ዪ ዝታሪኽ 
ግዲርያምቤ መትረኸብቤ 
ንግርቲ መስጠ ነሲብ 
መግኜቤ  ዝትሰመኤኝ 
ዝቀልብ ተስቲ ፍዝቤ 
ዛይድ ሞኽነዞው ሩሄ ዋ 
ሐረሪ ሁስኒ መንግስቲ 
ሱምቤ መግለጥሌ Uዳኽ። 
 

ሉህ 9 ቤ ዪትኼተላል 

ሶመን  2007 

ዚUስጡE ሊህዳኝ 
Oር መህጂጃች 2 

Aሐድነት 4 

ጅምጅምቲ ሞ ድምድምቲ 6 

ሩህኻድ Aለፉው 7 

Uመት ሂልቂ 10 

Oር መህጂጃሌ ዚትሰጠ 13 

ኮOት ኣዳው መትጋበት 15 

ሉህ 3 ቤ ዪትኼተላል 

ኣው Aባድር ሐረሪ ወለባይ 

ሐረሪ መሀድ ኮንግረስ 
ዲያስፖራቤ 
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Aዜብ ፈለክዝዩው ባድ ዋ 
Uመትዝዩሌ መዌለሌ ሀፍ 
ዛዩ ሀረቃችዝናው መራ 
ሁልሉቤ ተስ የቲሽመ 
የፋርሃል። ሜገል ሩህዝና 
ንብሪው ነትማል ዘላዩቤ 
Uመት ቀዲያው ሚዝ ላይ 
መዴጀዝዩ ዊጅ-ኣቂያች 
ሞኽነዝዩው የቀናል። ሂያች 
Aይና Eሾታማቹው 
መትኼተልመ መሌጣት ታ 
። ስንኒዝዩ ዋ ዝጦሮ ሸሃዳው 
መትሄበር የትኺሹሜል፡ 
ቂይማም ኤላም። UሱE 
ይትሜዘናዛል ዳይሀዋዝዞሌ 
ያሻዛል Oር Aታጮትቤን ተ 
ብላይ መድረሰቤ ዝሰጦ 
ቡጡስ ጠልሀያ ቄሲቤ 
Aልታም። ሰበብዞም ምን 
ሸሃዳ ሀላም Aልታወ Eቆትዞቤ 
Aላይዞሌ ምን ፋይዳ 
ኣሸቤውን ታ።   
 
ጉትቲዝነቤ ይትታወቆዛል 
Iትዮ ሐረር ሙዳይ ትሊ 
ክላሆት ጋሩው መኤሰስዚዩቤን 
ታ። ሂያች ሀረቃችዝና ምሻ 
ዛሉቦ ጌይቤ ባድ ክላሆት ትሊ 
ወቅቲ ህብሪው Aሳስ ኣሹመ 
ሀፍ ባዩ። Aጥጢቤ Aጥጢም 
ዘልቲትዋወቁቤ ዋ Iን ዋ 
Iኑም ዘልትራUቤን ታ 
ባድዝና ወልዳቼዮው ትላት 
ባዩመ ክላሆትዜሌ ለቤክ ዛዮ። 
ዪ የቀነነዛል ሀልግር 
ተራOትዝዩ መድዳ ባድ ዋ 
Uመት ሞኽነዞን ታ። Aሊፍ 
ባE ባዩመ ሀርፊ ዝነቀሉቤ፡ 
Uር ዋ ብር ባይቲቤ 
ዝትፌቀሩቤ ፡ መርመር ዋ 
መርመር ክልቲላሀዱ ሽርሽር 
ዛዩቤ ዝማንነትዝዩ Aስጣን 
ቴመ ምሻ ዛሉቦ Aታይቤ 
ባድዝዩ Aሻራ ሀልበዩ። ዪ 
Aሻራም ባድ መውደድ 
ይሎዛልመ ኣይደቤ ዋ 
ሙንኩተቤ ዪዲጃሉው ዘዩቆ 
Aይዪ Aፌት ዝታ ሀንጉልላ 
ዛለ UሱE Aቅሊ ዋ ቀልብቤ 
ይበቅሊዛል ደድን ታ። ዪ 

ደድ ዘቃበሮ Eሳት ኩታን ታ። 
ይጠፉሜል። ወቅቲ ክለAገኘ 
ገንፈል ይላል። 
 
ሂያች ሀጂስ ተውሊድ 
ሀራቃችዝና ክላሆት ጋርዝዩው 
ከፈቱማ ሐረሪ ዱፉንሌ 
ጀማቴይ ጀማቴይ ባዩ። 
ዝሰመA ዘልሰመAሌ 
ዪምድዛልቀደ ቀብቀብቤ 
UሱE ተስማመተ ። ነዲ 
UሱE ዝገደዳ ዝናር ሀጂስቤ 
ምን ኑሽ ባይቲቤ Uጋ ዳንዲ 
መቃየስ Aትኼሻ። ሽIዞ 
ልህሙም Aልታ። ልምዲ 
መነስ፡ ኹንታች  
Aልመትሚቻቸ ሰበብ ሃጃች 
ፈጠን ፈጠንቤ ይትከመሉኩታ 
ሞሸሌ ነሲብ Aልሰጣም። 
Eስታዞም ሀደፍዝዩቤ 
Aልኤከሬዩም።  
 
ዪ ዪኩተ Eሰታዞ ሩሁቅ 
Iርቱጭ Aወስትራሊያቤ ዛሉ 
ሀረቃቹም ዝሀረሪ ጠበ 
ራዲዮንቤ መክለህ 
AልAቃነኑም። ሰሪሌ ሰሪው 
በሀርቤም በሀር ክልAትሚጃጁ 
ሀረሪያችሌ መፌረ ሉኽዝዩው 
ሚሻ ጋር ዱቅ ያሽዛሉ ናሩ።  
 
ኤቀድ ይገብላመ ይሳምታ 
ዪቅቢ ዝናር ሐረሪ ዱፉኑም 
ምሻ ዛልባ Aታይቤ ዪ ደርመ 
ሮሪሳቹው ዋትኹ ሀልኹ ክላየ 
ሜጠቅዝዩቤ መቅናነን ኤገላ። 
ባድቤ ዛሉ ሀረሪ ኤቡያችዝናም 
በሪዝዩው ዘግ ዘርገህ ኣሹመ 
ተቄበሉዩ። ዪ ሃለትቤ ባድ ዋ 
ባድቤ ቃጪቤ ዛልናችሌ 
የትራEዛል ድልድላ ቼኸሉ። 
ሐረር ኩም ኣመ ወዩኽ  
ዝኩምታኝ ፈለክ Aግድሮት 
የትዋህብዛል ሀቢዶኝሌ ቀኚት 
ሀረቅ ሞኽነሌም ፈረኩ።  
 
ሂያች Aይነ ቃሊ ዋ Iሾታም 
ሀረቃችዝነሌ ትEዝነቤ ምስጋና 
ነገቢ ሀቅን ታ። ምስጋነ 
መግበE ሙጥጢም Aልታወ 

ዝቀበላው ክልመለEነ ዝቅበሉ 
ሜጠቅኾቤ ሀልና ባይቲም 
ይወጅብበነሀል። ዘቀነኣው 
ፈሪድ ዝቅ በል ዘበለላው 
ህደግ ግረግቢ ንላና።  
 
ዪ ዋጅባቱው መውጠEሌም፡ 
Aዝዚያች ባድፎኝ ዞረዱሳ፡ 
ክላሆት ጋርዝዩው Aማነ 
ሀደጉቡናን ናርመ ዋርድያ 
መቃነን ናረቤነ። Aዝዚያች 
ባድ ወረዱመ ኑግደ 
Eሰተዩዞዞ Aላይ ኑግዳው 
ሰለጥኹ ክላዩ ሚሻ ቁጡስ 
ማጥቤ ይዲጅዛል ሐረሪ 
ሀረቃቹው ይትቄበልዛሉ 
ናሩ። ድባየቤም ባድ መሌጠ 
ነሲብ ዘልAገኝናችሌ 
ባድዝነቤ ዛል ኩሽኩሽቲው 
ገልጌብጋርዝነ ገረብደሌ ገበE 
ባይቲቤ ኤዶት ኽድመ 
መሰጠቤ ተፋቀዱና። 
Eንናቹም ክላሆት ጋር 
ጥልጥል ዘየልኩተ Aህሊው 
ነፊርዛነ ዛረዱቡነ Aማናው 
መቄረህሌ ጌበትና። ዪው 
ሞሸዝነቤም ልምዲ 
ረኸብነቤው። ቄህሩ ዛዩና 
ገልጌብ ጋር ሀጂስ Aርረመ 
በጂህ መትፋቀድ የትኺሻዛል 
ዝታሌ ሽIዞ ልህሙም 
Aልናር። በሽበሽ ወቅቲ ዋ 
UሱE ታኹም 
የትሂብራልመ።  
 
 
ዪ Uኩ Eሰታዞ ዛልነቤው 
ዝታሪኽ ሐርAት ዳብሊቤ 
ሂያች Aዜብ ኤቡያች ጢነዮ 
ወቅቲቤ ዘከመሎው 
ዘጋረድኔውሳ ዛሾ Aታጮትሌ 
ሹሉምቲ መግኛ የሚችበዩዛል 
ኻነመ ተሪኤና። Aዝዚያች 
ባድቤ ዛል ዋ ባድቤ ቃጪቤ 
ዛሉው ተስ ዘትቴሾኩታ 
Eንናቹኽ ምንቤ ነኬህሰዩ 
ባነ። ሐፍቲዝዩ Uመትዝና 
ስናንዞው፡ ታሪኽዞው ዲንዞው 
ዪለምዲ፡ ማንነትዞው 
የጠብቅመ ደIፉው ገርጋረ  

ሉህ 3ቤ ይትኼተላል 

Oር መህጂጃችሌ  
ዝትሰጠ ሀዲያ 

ሉህ 2 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 



መሰለጥ ይልዛል ዝታሌ ዪ 
ሀደፍዝዩው  የሚቺ ሃልቤ 
የከምሉከታ ዋ ዘከመሎ 
ምህራው ሆጂም ኻነ ጊሽ 
ቅራረትቤ ይሩከታ “ድል 
ሸሀን“ ትሊ ወር ጊቢት 
ሜገልታኝ ጠብIው ሀዲያ 
ጠብ ኣሽነመ ሱምዝዩቤ 
Aቀረብና።  
“ድልሸሀን“ ወርጊቢት ሀረር 
ኩማመ Aግድሮቱው 
ይደግሲኩተ ዛሹ ሀረቃች 
ዱፉንሌ ዋ Oርኩተዞዞም 
ባድ ክላሆትሌ ለቤክ ዛዩመ 
ቃጪ ባድቤ ክም ባድ ዘሃሩ 
ሀረሪያች ዱፉንሌ መትረኸብ 
ነሲብ ዘልዋፈቄናች ሱምቤ 
ዝትሰጥቲ ሀዲያን ቴ። 
ቁቡልዝናው ዝመለEኹሉነሌ 
Aልለ መገን ንልበኹዛነ 
ስጦትንቴ ዋ ግድረበህ 
ተቀበዱና።  
  
ድል ሸሀን ሀደፍዜም ሐረሪ 
Uመትሌ ዝኩቱብቲ 
Aርራው ፈህ ብሪኝ ሞኘቤ 

ሀጂስ ዳንዲ መቅደድን ታ። 
ሉሃችዜቤ ይመስሩ ሉኻቹም 
Uመትዝናው ሆጂቤ ይማጅ 
ሃልቤ ይትዌጠንመ  ዝዳይ 
መንቀህቲሌ ጠብጠብ ሞሻ 
ይኹናል። Uመት ኔሮትዞው 
ይዋፍቂ Uገቤ የከምሊኩታ 
Eሰበልበላት ደርሲ ከታራችቤ 
ሐረሪ ኣቂያች ዝኩቱብቲ 
Aታጮት ያሹኩት “ድል ሸሀን“ 
ክላሆት ታሻት።  
 
ጎይተ ገርጋረበህ ዳይ ሀዋዝዚና 
ዝስራንስር ንውጢ የሊጥመ 
ቅባጩው ሪኻብቤ ነትቱው 
Aፌትቤ ጭልማው ብርነቤ 
ይሂግንባ Uጋው ገልጌብ ዋ 
ህርጊሌ ሉሃቼ ጠብን ተዩ ዋ 
ቀለምኾው ቄምሱ ድቤትኾው 
Aሬህሱ ትላት “ድል ሸሀን“።    
 
 
 
   

ሉህ 3 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

Caption describing picture or graphic. 

ዪ ሃለትቤ ሀርAት ጂሃቤ 
ዛሉ ሀረሪያች ፊትዝዩ 
ክም ባድፎኝ ሽር 
ባየ።ጊዲርያምዞ የሀፍቃ 
በርናሚጁም ክልዘገሃ 
ዲጃ። ሐረር ሁስኒ 
መንግስቲም ጊዲርያምዞሌ 
መስሩፍ ዋ UሱE ታኽ 
መርመድቤ በለቹዞው 
Aድጋገሴው። ማጥ 
ዱፉንቤ ዛሉ ሀረሪያቹም 
ፊትዚዩው ባድፎኝ ኣሹ። 
መፌረዞ ጌይ ጋራቹው 
ሁሉፍ ባየመ ሳትቲ 
Aህሊዝነ Iቶቢያናችዴ 
ዱቅ ባየ። በለቹ ደባልዞም 
ባድዱፉን ዛጥ ኻነ። 
 
ሐረር ዋ ሐረሪያች 

ጥንቲዝዩቤም ኩልሉ ጦር 
ዋ ኩልሉ ዳብሊን ተዩ። 
ሐረር ባይቲ ቂጥጤ 
Aታይቤ ዪዲጅዛሉው 
ባውነትዜቤ ክልኻደምታ 
ኣይነትዜቤ በረህ ትልመ 
ተትድላድላዛትሌ ባይቲ 
ዚዲጀቤው ቀሚሱው 
ያጭመ ሐረሪነት ቀሚሱው 
ይለብሲኩተ ታሽዛት ኣይ 
ባይቲን ተ። ላ-ዲንዞ ወላ 
ቀቢለዞ ዘልኤከሬውቤ ዪ 
ሁስኒ UሱEን ተኝ 
ክልቀለጠ ይልዛል ሀልግር 
ሐረሪ ሁስኒ Uምመትን 
ተ። ሐረር ቀቢለቤ ዲንቤ 
ዲነትቤ ፊት 
ዘልቲሄጀቤውቤ UሱE 
ይነብሪባዛል ባድን ተ። 
ሐረር ባይቲ 
መትጢዋወርመ ክህሊቤ 

መስሳ መንበርቲሌ መህጂጀ 
ባይቲን ተ።  
 
ዪ ዝታሌምን ተ ሐረሪያች 
መዳበያ ሞዩው ዘግ ዘርገህ 
ሞሸቤ Iቶቢያ ዱፉንሌ 
ዝመትቂራረብቲ ለሙነ 
ዛሽታመ ሁስኒያች ዱፉኑው 
ደድ ዘሶርታ። Iቶቢያ 
መንግስት ኤቡ መለስ ዜናዊ 
ጊዲርያምዞ ሉኽቤ “ጌያችዝነ 
ዱፉኑም ሐረር ኩተ 
ዩኹንሉናው ንኸሻነ“ 
ዛዬዉም UሱE ደድ ዋ 
ተውፊቅቤ ሐረርቤ ዛልነቱው 
መኬበሌን ታ። Aልለ 
ደዱው ባድዝነና Iቶቢያ ዋ 
ሽርቲዜቤም የንሲራ። ባድ 
ክላሆትሌ ለቤክ ዛኻችመ 
ባድ ዘሃርኻቹዉም “ልማይ 
ሪኸቡ!” ንላነ። 

ሐረርጌይ ኩም ስንኒ Aግድሮት 2007 
ሉህ 1ቤ ዚትኼተላ 

ሐረሪ Uመት ኔሮትሌ 
Aሳሲ ቀብታች 

ዚትጠመሳው መሳመት ዛሉው 
መቄረህ ዋ ጠብጠበ ሞሻቤ 
ዪትኼተልዛሉው Iሾትቤ መዌላ፡ 

1. ታሪኽ ኣዳ ሲናን ዋ ጉርዱስ 
ስነት ሁጃችዚኛው መሳመት፡ 
ዪትዋረስበ ዪሊቅባ ዋ 
ዪበድሪባ Uጋ፡ መላ ዋ ሄላ 
መፋጫ 

2. ዳይሀዋዝዞ ኹንቲ ዋ 
ወቀቲበህ ዲንዚኛው 
መትሌመድ መስራጫ ዋ 
መዝጋገህ 

3. ደርሲ መሺማመቅ ዋ ፈርቂ 
ቢላይ መትኒዋጥ Aልታ 
መትዊራረስ 

Oር መህጂጃሌ ...... ሉህ 2 ቤ ዝትኼተላ 



Aሀድነት ባሎት Eኛ ሀረሪያች 
ሙጥጢደቤም Aልታወ ዝቀሩ 
I ት ዮ ጵ ያ  U መ ታ ች 
ዱፉንደቤም ዛኘ ዋ መሸግር 
ይትግራገብመ ይትቄቀልዛልን 
ተ። ዪ ዩኹንባዛል ሰበቡም 
Aሀድነት ዳይሀዋዝ ይትቼኸል 
ዋ ይትዳመስበ፡ ባድ ይኒር ዋ 
ይገርበ ጠለስበህ ቁጡር 
ዝታሌን ተ።  
 
Aሀድነት ዋ መትካሀል ይሉ 
ጩቅቲያች ይትውራረሱመ 
ይትሴነ ን ዛ ላች  ዩኹኑመ 
ነገኘዮሆነ። ባድ ሃጀ ዋ 
ዳይሀዋዝ ሃጀ ገልጌብ ሀፍ ዛየሳ 
ቂጥጤም “Aሀድነት ምንሌ 
Aይንበረና Aውንተ ምንሌ 
Aንቲካሀል? “  ይልዛሉ 
ህብሪያች መሰቤ ሀፍ ይላሉ። 
ሰ በ ብ ዞ ም  A ሀ ድ ነ ት 
ይትገለጣዛል መትካሀልቤን 
ታመ። መትካሀል ሀልግር 
A ሀ ድ ነ ት 
ይትረኸባል፤መትካሀል ኤልግር 
መትቃበጥ ይትኼተላል። 
መትቃ በጥሌ  ትርፊ ዞም 
መትድማመስ ዋ መትብኻኸት 
ዩኹናል። ሁጀሌም ባድ 
Aፎቸዝነ ዝቴ ሶማሊያ ባድ 
ወልዳችቤ ዝቦረደ ጥፍAት 
Aልመትካሀል ዘትኼተሌው 
ኸሳራው መጥቀስ ዮቃል። 
 
Aሀድነት ቅባጭሌ ሰበብ 
ዩኹንዛል ዝUስጡ ዋ ዝቃጪ 
Aምረታችን ተዩ። ይሌም 
ሩህዝነፎኝ ገርገብ ነልመ 
ዘንቲካሀልኩተ ሞሸሌ Aዳወ 
ዝቼሀቤነ ዝሳይኮሎጂ ሱምሚው 
ሜገል ሀጪርቤ ነሄጅ። 
 
EስAሀድ Uሱኣች “ ሀበሻ 
Aይስማማም፡የተረገመ ህዝብ 
ነው=>ሀበሻ ይትካሀሉሜል፡ 
ሀባር ዛልበ Uመትን ተ“ 
ይልዛል ጭልመ ዋ ሱምሚ 
ባሎትቤ ሩህዝዩው የቂሽዛሉ 
መስመE ከፍ የቲሻል። ዪ 
ባሎትመ የህማሊዛሉው ቃኝ 

ብላይ ገልበጥ ያሾመ “Aልላሁ 
Aትቲካሀሉ ባዬነ“ ባይቲቤ 
ኩፍሪ ደረጀ ዩቡርዱዛላቹው 
ጠቢቅቤ Aደብ መትሌመድ 
ዋጅብዝናን  ተ።  Aልለ 
ዘላዬዉው ባየ ዛየ ደለሀ። ሀበሻ 
ዱፉኑዉም ኻነ ጌይ UሱUው 
Aልላሁ Aትካሀሉ ባይቲዞሌ 
Aሀድ UሱUም ሁጀ የቀርብሌ 
ይፈርኩሜል። 
 
Aላይ ገረብደሌ ላክን ሜገል 
ሙሃጅራቹው ዝትቄበልቲ ሀበሻ 
ባድ ሞኽነዜ፡ ሜገል Aዛን ዛሹ 
ላዝም ብላል Aልሀበሸ ሞኽነዝዩ 
ዋ ሜገልታኝ ሰላቱል ኼይቢ/
ጀናዘ ዝትሰገዴው Aህመድ 
A ል ነ ጃ ሺ ሌ  ሞ ኽ ነ ዞ 
Aዝዞኩትዞም ነቢ መሀመድ 
(ሰላት ዋ ሰላመት የንበርበዩወ) 
ዝላኹዩ መጥለህታችቤ ኤቀድ 
Eንግርቤ ዝትከተብቲ ሀበሻ 
ነጋሺሌ ሞኽነዞ ዪ Uመት 
ከራመ ዋ ግድረዞው የቀንዛልን 
ተ። ቁርዓን ሱረ 5 ኣያት 83 
ዋ ሱረ 29፡ኣያት 46ቲው 
ገርገብ ባይቲመ መሄጃም 
ይነፋል።  
  
ገ ል ጌ ብ ዝ ነ  ሀ ፍ ቲ ፎ ኝ 
መ ግ ረ ገ ብ ቤ ም  ቂ ጥ ጤ 
Aሀድዝናም ምሻ ሩህዝናው 
መትሄበር ዛልበነ ሽI ሀል። 
ዪዞም ምንሌን ታ Aሀድ 
ዘንኹነ? Aውንተ ሰ ምንሌ 
መትካሀል Aሞሴና? ባይቲ 
ሙጥጢም Aልታወ <<ምንሌ 
Aሀድ ኑኹናና? Aልታኑም 
ምንሌ መትካሀል Aትኼሸ? 
>>ባይቲቤ ሩህዝናው ሩህዝነቤ 
መትሄበር ይነብሪበነሀል። 
መትሄበርዞ ሙጥጢም Aልታወ 
ግርጋቦትዞዉም  መስጠሌ 
መጌበት ይትቴቀብበነሀል። 
ኣን Aሀድነት Eኸሺነኽ ሞ 
Eኸሹሜኽ? ምንሌ Eኸሻኽ? 
ምንሌኽ Eኸሹሜኽ ? ዪው 
ዛ ነመ  ሩህዝነ  ቃኖቱው 
ዘቤጅነሳን ተ Aሀድነት ዘሞሴነ 
ዋ  ዘ ል A ሞ ሴ ነ ነ ቱ ው 
ነሪምጣዛነ። ቤሄርዞም Aሀድነት 

ኩት ዋ ኹኖትዞ ፎኝ 
መትማጀሌ የሚቻል። 
 
Aሀድነት ባይቲ ሀጪርቤ 
መትካሀልመ መስሳ መድለግ 
መፍረክ  ባ ይቲ ን  ተ። 
መትካሀልሌም መትሂራረግ 
የትኺሻል። ዪ ባይቲም 
Aሀድነት ፋጨ ሪኻብን ተ 
ብላይ ቡሱልዞ ዛል ብስሲም 
Aልታ። Aሀድነት ቂይመ ሀላ። 
ይትከፈልበሀል። 
 
ዪ ዝታሌም Aሀድነቱው ማን 
ይኸሸሀል? ምንሌ ይኸሸሀል? 
A ሀ ድ ነ ት  ሙንኩተቤኽ 
ይትረኸባል? ይሉ ህብሪያችሌ 
ግርጋብ መስጠሌ ንጊብታነ።  
 
መንቀህቲ ፦ Aሀድነቱው 
ጠቢቅቤ ይኸሽዛል መንቀህቲ 
ዛለ UሱEን ተ። መንቀህቲ 
ይትረኸባዛሉም መቅረEቤ 
ዩኹናል። ዪ ዝታሌም ጎይተ 
ገደረመ ተቤጀወ ሉኽዞ 
መሀመዱው(ሰላት ዋ ሰላመት 
የንበርበዩወ) “EቅረE“ ! 
ባይቲቤ ዝነቢነት ሀደፍሌ 
ጅብሪሉው ሉኽ ገፈረሌዩ። I 
ነቢ መሀመድ ወቅቲዞቤ Eተ 
ማጥ  ሀርፈው  ዘልነቀሉ 
የ ኽ ኑ ማ ም  ዝ ሩ ሂ ያ 
( E ሰፕሪቹAል )  Eቆትቤ 
ሀንጉለዝዩ ዋ ቀልብዝዩ 
Aሬሸዳን ናር።  
 
ሀንጉልለ ብርነ ጎይተ ስጠ 
የኽኒማም መንቀህቲ ዳንዲሌ 
Aሀድዞ መቅረE፡ መጋረድ 
፡መቤጀ  ወዩኽ Aቡረ ሞሻን 
ተ።  UሱE  መድረሰቤ
( መ ቅ ረ E ቤ )  A ው ን ተ 
ዳ ይ ሀ ዋ ዝ ቤ  (ልምድቤ ) 
መንቀህቲ የገኛል። ወዩኽ 
ዝኸሸሌውሌ ቁድረዞቤ ጎይተ 
መንቀህቲ ይስጠሀል።መንቀህ 
ባይቲ ህጃብ ፍቅ ፡ ብርነ ፈህ 
ይልበ ሃል ዝታሌ ኤሄር ዋ 
ኤቀድቤ፡ ብቶ ዋ ቀኚትቤ 
ዛሉው መረ ይትፈረካል።  

ሉህ 5ቤ ይትኼተላል 

Aሀድነት 

ሉህ 4 

ጩቅቲ 
ሙዳይቤ 

ሺብሪጎይታ /Chairperson 
Aሀድ ሚሽማ Aፎቻው፡ ሙጋዱው 
መንቺነትቤ ዪምሪዛል Aልታ የቅናንዛል 
Iሾት መንቺ /Executive 
Aፎቻ፡ ሙጋድ ቃኑኑው ዲላጋ ለAይቤ 
ዊልዛል Aልታ የትሂዳድሪዛል 
ላቂ Iሾት መንቺ / Board 
Aፎቻሌ፡ ሙጋድሌ ዚቀዲም ኤቀድነትቤ 
ቃኑን ያጭዛል ማ Iሾት መንቺ ዲላጋው 
ዪትኺታተልዛል 
ሀቢዶኝ / Committee 
Aፎቻ፡ ሙጋድ UስUቤ Aሀድ ዲላጋው 
የሊጡኩትሌ ዚትመለሁ ጌሳች፡ Aሀድ 
ሚህራው የሚህሩኩት ዚትዳበሉ Uሱኣች 
መንቺ /Leader 
መቅናነEቲ ዪስጢ 
ገርዳስ / Secretary 
ከ’ታቢ፡ Aሀድ Aታይቤ ዲላጋው ኩቱብቤ 
የዊልማ  ሁጃቹው ዪለህዲዛል 
ኸዝነ መላቅ/ Treasurer 
ኩሉ ዲነት ዋ ዲነት ሁጃቹው ዪትኺታተልማ 
ትሂዳድሪዛል 
ሚኽታይ / Vice or Follower 
ዪትኼተሊ Aልታ ቤሄርዛል 
ዲብላን / Assembly 
መ’ሳመት 
Oኾሌ / Main 
ዚገደራ 
ጌስ / Member 
Aፎቻ፡ ሙጋድ Uስጡቤ Aሀድ ሚሽ 
ሚሽ / Individual person 
Aሀድ UሱE 
ሂርቃOት /Title or Agenda 
Oኾሌ የሳኑቦዛል Aልታ ገልጌብ ያሽቦዛል ሃጃ 
ዊቃሮት / Structure 
Aፎቻ፡ ሙጋድ ሚህራ ጋር፡ ሲጃቤ ዚትዋሀበ 
ሃል 
ሂብሪ / Question 
የትሂብሮዛል ሃጃ 
ጊርጋቦት / Reply or Answer 
Aሀድ ሂብረሌ የርገግቦዛል ጀዋብ 
ሂባሮት / Responsibility 
መስUሊያ፡ Aሀድ ሃጃሌ ዪትሄበርዛል 
ወርሸEቲ /Propaganda 
ወር፡ ሉኽ ፡ ሪOት መሲራጫ 
ሸEቲ / Propagation 
Aሀድ ወር Aልታ ቢርና መሲራጫ 
መጥለህቲ / Letter 
ሪሳላ፡ ጠልሀያቤ ሉኽ 
ቡርዳ (ሚውዳቅ) /Address 
ዪነብሩቦ Aታይ፡ ዪትረኸቦ Aታይ 
ሀንካ 
መቆሽቲማ 
 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 



ዝነቅሀ ሽርቲዞቤ ዛል ኹንቲው 
መ ጋ ረ ድ መ  መ ሬ መ ጥ 
ሙጥጢም Aልታወ ሆጂ ዋ 
ጊ ሽ ዞ ው  የ ሚ ች ኩ ተ ቤ 
መቃየስሌም ዋቅE ሁጃች 
ይ ነ ብ ረ ሀ ል ።  ሰ በ ብ ዞ ም 
መንቀህቲዞ የትፊርከሀልመ። 
ዳይሀዋዝዞ ዲንቤ ዋ ዱንያEቤ 
ፋይደ ያሺኩታም መቅናነEቲ 
መስጠሌ  የትፊርከ ሀል። 
ይሌምን ተ Aሀድነትሌ 
ይከልሁዛላች  ዋ  ለቤክ 
ይልዛላች ዝነቀሃች Eንተዩ።  
 
ሀደፍ(ግብቲ) ፦ መንቀህቲ ዛለ 
UሱE ሀደፍ ይነብረሀል። 
መንቀህቲዞ ይትሪEሌም ኻነ 
ይትታወቅሌ ይትፈረካዛል 
ዝቃነነሌው  ሀደፍቤ  ዋ 
ሀደፍዞው Aታይ መቦረድሌ 
ያሻዛል ኩሽኩሽቲቤ ይኹናል። 
ዝነቅሀ ዘልነቅሃው ፍርግ 
ያሻል። ይስጣዛል ፍርግቲም 
ዝዲን፡ዝስያሰ፡ዝዲነትጌይ፡...ወ
ዝተረፈ  ሽIቤ  ይኹን 
ይኹናል። ዪ ሀደፍዞው Aታይ 
መቦረድሌም Aይነ ሀደፍ ዛለ
( ዛለያች )በህ  መትራAመ 
መትሂራረግ የትኺሻል። ዪ 
መትሂራረጉም Aይነ ግብቲሌ 
ክህሊቤ መድለግሌ የትፊርካል 
ባይቲን ተ። መስሰ መድለግሌ፡ 
ዛል Aቅሊው፤ ዛል UሱE 
ታኹው ዋ ዛል ዲነትጌዩው 
ዳይቤ Aሀድ ሀደፍሌ መዌለሌ 
ፕላን ዋ ፕሮግራም ያሹኩተ 
መንቀህቲዝዩ የትፊርከዮሆል። 
ሀጪርቤም ሀደፍቤ Aሀድ 
ሞኽነ ፈረኩ ባይቲን ተ።  
 
መ ህ ዲ ጀ  ዩ ኹ ን ለ ነ ኩ ተ 
Aወስቲራሊያ Aሺር ጀማኣው 
ነሄጅ። ዝዲን Aሀድነት 
ረኸቡ። ብሲዞ ምን ኻነ ባነግር 
ዳይቤ ዝዲን ደርሲ ረኸቡ፡ 
ማ ን ነ ት ዝ ዩ ው 
(ኣደዝዩው፤ታሪኽዝዩው) ኣቁመ 
ወልዳችዝዩሌም ማንነትዝዩው 
የወርሱቤ ሀሉ። ዪ ልሂምቤ 
ዝ ት ረ ኸ በ  A ል ታ ም ። 
ወቅቲዝዩው፡ዲነትዝዩው፡Eቆት
ዝዩው መኮA ሙጥጢም 
Aልታወ ሄሞት ዋ ዝምሳሰለ 

Aልሙጅ ህንቅፍታቹዉም 
ዘልፈሩቤ 
ተዋጠUማን ተ። ሀደፍዝዩ 
Aታይ ዩቡርዱኩተ ዝቅበሉ! 
ጎይተ ገርጋረ ዩኘኹ ንላነ።  
 
A ኻ ም  A ወ ስ ቲ ራ ሊ የ ቤ 
ዘልወጠEነቤ Aላይ ዝሀደፍ 
መህዲጀ ነንሰE። 3ትርፕል 
ዜድ Aውንተ Aወሰትራሊያ 
ዝ ሀ ረ ሪ  ጠ በ  ራ ዲ ዮ ን 
Aትዋህቢያች ስናንዝነቤ ኣደ 
ዋ ታሪኽዝናው መትዋረስ 
ሙጢም Aልታወ ባድ ዋ 
ባድቤ ቃጪቤ ዛልነ ሀረሪያች 
ዱፉንሌም ዝተራOት ወለገት 
ከፈቱሉነ። ዪው ዪ Aታይ 
መቦረድሌ ዝጌበሮ ዲነትጌይ፡ 
ዘኮO Aፌት ዋ ዝማገዶ 
ወቅቲው ዝጭንጨህ ወለገትቤ 
ዝትሳAደ  ብላይ  ዩቃሌ 
ይፈርኩሜል። ሂያቹዉም 
ልፋOትኾ ፍሪ ያሽቤ ሀልወ 
ጎፉቦ ንላነ።  
 
ዪቤ  ላይሌ  መህዲጀሌ 
ዝነሰEኔዩ ኮOት ሰምታናች 
( ግ ሩፕ ሰ )  A ሀ ድ  ቻ ለ 
Aሀድነትን ተ ዛለዩ። Aሺር 
ጀማAች ዋ 3ትርፕል ዜድ 
ሰምታናች በጂህ ይትዋፈቅዛል 
ምህረ ዛለዩሌ መትቅራረብቤ 
EስAሀድ ሃጃችዝዩው ዳይቤ 
የከምሉቦ ዳንዲው መቃየስ 
ይ ነ ብ ሪ በ ዮ ሆ ል ። 
ዘይቲዋፈቁቡዩ ቀብታቹዉም 
Aሀድዞ Aሀድዞቤ ዘልዴደቀቤ 
ሚሻ ሀደፍዝዩኩተቤ ምሻ 
ሩህዝዩሌ መክመል መፍረክ 
ይነብሪበዮሆል።  
 
3ትሪፕል ዜድ ራዲዮንቤ 
ፈቀር የትፊቅሪሌ ይፈርካል። 
Aሺር ጀማA መውሉድዞው 
መዲሀዞ ዋ ዲንያ ሉኽዞው 
ወቅቲ መልሀድመ ዝሀረሪ 
ጠበቤ ሁሉፍ ሞሸ ይፈርካል። 
ፈርቂም Eሳልበዩ ዪ Aይነቤ 
ተራOትዝዩው  መዛየድቤ 
ክህሊቤ መድለግ ኤገሉግር 
ፋይዳን ተ።  
  
ዳይ ሀዋዝ ደረጀቤ Aሀድነት 
ዛነሳ ጥልፊ (ክሮስ ሰክሽናል) 
ሞኽነ ሀልበ። Eስበልበላት ዋ 
ተምሳሰሎት ዛለ ምህረሌ 
ዝትዌጠኑ  ሙጋዳች  ዋ 

Aፎቻች ስንኒ (Uምሪ) ዋ 
ጂንሲ (ሴክስ) ዘልላዩቤ ዛለዩ 
ዲነትጌዩው፡Eቆቱው ዋ UሱE 
ታኹው Uመትዝዩ ዝዳይ 
ሀደፍሌ የሚችኩትቤ ዩልበ 
Uጋው ህርጊቤ መቃየስ 
መፍረክ Aሀድነት ዳንዲው 
የቀንዛልን ተ። ዪ Aይነ 
Aሀድነት ሀልግር ዳይሀዋዝ 
ጉቲቤ መትዋፈቅ ይነብራል። 
ሰላም ይደግሳል። Aሀድነት ዛለ 
ዳይሀዋዝሌ ጠቢቅ ጋርሀዋዝ 
ይነብረሀል። Aቦች ዋ ምሽቲቤ 
ይትረኸብዛል ኽላፉም Aህሊ ዋ 
ራገቤ ሸሬA ሃልቤ ሀልሊ 
ይረኽባል።  ዱሙምቤም 
ዳይሀዋዝዞ Eልሚ ዋ ዲነትቤ 
ሀፍ ይላል። ዝመሀድ ዋ 
ዝ E ን ሳ ኒ ያ  ሀ ቃ ች ዞ ም 
ይትቄረህለ ሀል። ማንነትዞም 
ይታወቅመ ባድ ደረጀቤም 
Aታይ ይትሰጣመ ባድዞሌ 
Aታጮትዞው ያሻል። ዪ 
Aይነቤ ታሪኽዞው ዝወልድ 
ወልድሌ የወርሳል።  
 
ሀረሪ Uመት ዪ Aይነ 
Aሀድነት ይረኽብሌ ይፈርካዛል 
ሆጂ ወቅቲቤ Eስበልበላት 
ባዳች ዋ መጋላችቤ ጨህ ዛነ 
ሀረሪያች ዳይ ሀደፍዝነሌ 
ኩልሉ ዳብሊ ዝተ ውቃሮት 
ተሀይቤ ዝትሀፈቅነመ ባድዝነ 
ሀረሩው ዋ ሀረሪ Uመቱው 
A ዝ ዞ ከ ት ዞ ዞ ም  ኣ ይ ዝ ነ 
Iትዮቢያው  መትፋቀድ 
ዝፈረክነሳን ተ።  
 
ዪው Eሾት ዋል ሞሸሌ ሜገል 
ቂጥጤ ሀረሪም ኹንቲዞ ዋ 
ኽሾናችዞ ኩተቤ ቶየ Aፎቸዞው 
ሙጋድዞው  ሚሻ  ዛልበ 
A ታ ይ ቤ  መ ዌ ጠ ን 
ይነብሪበ ሀል።  ቤሄርዞም 
Eሰበልበላት Aታይ ዋ ባድቤ 
ዛሉ ሀረሪ ውጥኒያችበህ 
ተራOት ሞሸቤ Aሀድነት 
መቃጠርመ  Aሀድ  ድካ 
ተ ሀ ይ ቤ  ዝ ዳ ይ  ሀ ደ ፍ 
መ ክ መ ል ፎ ኝ  መ ዴ ጀ 
ይትቴቀብበሀል።  
 
ጎይተ Aምሪዝነቤ የትደበልባመ 
ኼይሪቤ ንጊዝመ Aታይ 
የቦርደነ ! 
 
Aልለ መገን 

ሉህ 5 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

ሂብሪ ዋ 
ግርጋብ ቻለቤ 

1. Iናይ ዲል ወንበራ ኣይ 
ሐረር Aሚር ሚሸቲ Aልታ 
ሳም Iንናሩ? 

2. ጡምጡም ሚንነትዞው 
ቱቃኹ? 

3. Aሀድ ሚሽሌ ሺIሽቲ 
ሚሽታች ሀሎ። Aሀድ Aያም 
Aስራ ሀሚስቲ ወጨራቤ 
Uናች Aዲጀማ ጡን 
ሂልቂቤም ኻነ ወጨራቤም 
መሰ መሰ መሴAድ ዲርቂ 
ኻነቤው። Aሀድታኝ ወጨራ 
Aሀድ ጡን፡ ኮOታኝ 
ወጨራቤ ኮOት ጡናች፡ 
ሺIሽታኝ ወጨራ ሺIሽቲ 
ጡናች፡ Aስራ ሀሚስታኝ 
ወጨራ Aስራ ሀሚስቲ 
ጡናች ሀልቤ። ቂ’ጤ 
ወጨራም ሚሻ ተራ ሂልቂዜ 
ቤ ጡናች ብዝሃ ሀልቤ ግራ 
ዪ ሚሽ ሺIስቲ ሚሻዝሌ 
ሚንኩትቤ መ’ሳ መ’ሳ 
ዪሲዲሌ ዪፈርካል? 

4. ኣን Aሀድ ወቅቲቤ ሰላት 
ዪሰገድበኝ ዚናርኹ 
መስጊድማ AኸE 
መሲሂያች (ክርስቲያናች) 
Iባዳ ያሽቡኝዛል Eንተኝ። 
ሆጂዞም ኻነግር ሰልፊ 
ቁርኣን Uሱኣች Aመት 
Aመትቤ ቁርኣን ዋ ፋተህ 
ያሽቡኛል። ኣን AኻI 
ማንንተኝ? ቤቀድ ሱሜኽ 
ማንን Eንናር? 

 
ግርጋቦትዞ ዪትኼተልዛል  
ዲል ሸሀንቤ ዩጫል 

Aሀድነት ...  
ሉህ 4ቤ ዝትኼተላ 



Aወስትራሊያቤ ዝሀረሪ ጠባው 
መትፋቀድቤ ዛሉ ሀረቃችዝነ 
ምህሪረዚዩው (በርናሚጅዚዩው) 
መትማለEሌ Aፌት፡ወቅቲ ዋ 
ዲነት ክልAኮU Uር ብር 
ይሎዛል Aድዳጄዩማ ዘልታነት 
ግልጢን ተ። ሰበብዞም ቅጥጤ 
Aሀድዝናው የትሪዋውጥዛል 
ዝንብሪ ገደዶት Aዝዚያችቤም 
ዛልበዩነት ድርሬን ታመ። ዪ 
መንዘረቤ ዝሄጅኔውሳ ዪ 
ሀረቃችዝና Uር ዋ ብርቲ 
ዝሀረሪ መሀድሌ ዛልበዩ 
ዝገረብዝዩ ዝታሪኽ ፈርዲው 
መክፈልሌ ሞኽነዞ Iርኩተ 
ጨህ ዛየ ሽEን ተ። “መኽቱት 
ሩህዜሌ ክልነደድቲ Aላይዞሌ 
ብርነ ትስጣት“ ይሎዛልኩተዞ 
ህያች ሀረቃችዝናም ዝረኸቦ 
መንቀህቲ ብርናው ጢት 
ዘቴሀርናችሌ መኽቱት 
ክልሰጡናን ተ። Oር 
Aታጮትዝዩሌ ኼይሪ ጀዛE 
ባይቲቤ ክም ሉኼፎኝ 
Eትማጃኽ።  
 
ሞይዞ ፌብሩወሪ 12/2007 
ይመስለኛል። Aወሰትራሊየቤ 
ሁሉፍ ይልዛል ዝሀረሪ ጠባው  
ከፈትኹመ Eትጤነብዛኽ 
“ጅምጅምቲ“ ባይቲ ምን 
ባይቲን ተ? ቱቁዛኻች 
ሀልኹግር ኤምዱና ባይቲቤ 
ጌሲ ካሚል ዱሪ ክላሆት ኣሸ። 
ዛቄዉው መራበስቤ ዘይቤኽሊ 
ካሚል ዱርሪ ክላሆትዞ 
ቀልብው ዝነከኤው ጌሲ 
Iልያስ Eፋቴም ወቅተንዞ 
ትEዞቤ “ጅምጅምቲ“ ባይቲው 
ዩቃ ይነብሪግር ሜመድሌ 
ተራዲነትዞው ገበE ባየ። ዪ 
ኮOት ሀረቃች ህብሪ ዋ 
ምድዳው ዝሰመEኹሳ ኣኑም 
Uቃቤ ዝገረቤ Aታጮቱው 
ኣሽኩት ቀልቤ ዘው ባቲ። 
“ዛላቤ ዝቆረሰ፡ Aልመረሰ“ 
ባዮወ ኣኑም ዝገረቤው ገበE 
Eላኽ። 
 
ጩቅቲ ዱፉኑም ብቅቲ ሀላ። 
Aሀድ ሃልቤ ይትወለዳል፡ 
ይሊቃል፡ ይባልኻል፡ ይራጋል 

ወዩኽ የፈጃል። መህጂጀሌ 
ሙዳይ ትሊ ጩቅቲው 
ነንሰE። ጥንት ሀረሪያች መሀወ 
መኽተት ዜገሉሳ ሙዳይ 
ይልዛል ጩቅቲ ተወለደ። 
UሱEደቤ ጩቅቲዞ ቅብላን 
ክልAገኛ ጨህ ባየመ ሌቀ። 
Eጂ ስነት መዝገህቤ ዝትሊያዩ 
መሀዋችሌ Eሰበልበላት ሙዳይ 
ተደለጉ። ሙዳይ ይልዛል 
ጩቅቲም Eጂ ስነትበህ ባለኸ። 
Eራዝ ሙዳይ፡ ጉፍተ ሙዳይ፡ 
ብሽሻ ሙዳይ፡ ጩቅቲ ሙዳይ 
ባይቲቤ ክልዝጋገሀ ሌጠ። 
ሀጂስ ስነት ዋ ሀጂስ ተህሲብ 
ገዲድ ጩቅቲሌ ቡርቀዞን 
ተዩ። 
 
“ጅምጅምቲ“ ይሊ ጩቅቲው 
ደፍደፍቲ Iንቤ ነሄጃበሉ! 
Eላወ ሆጂ ይትሴነንዛል 
ስናንዝነቤ ዪ ጩቅቲ 
ዝቦAቤው Aታይ ሀሊ? ኣን 
ገረቤደሌ Aልዋፈቄኙም። ዪ 
ጩቅቲ ስርዞ ምን ተ? 
መፈተሽሌ ስርዞው ዝሄጅኔውሳ 
“ጀመጀመ“ ነገኛነ። ሐረሪ 
ጩቅቲ ሙዳዩው ዝከፈትነሳ 
“ጀምጀም“ ዋ “ጃመ“ ይልዛል 
ንረኽባነ። “ጀምጀም“ Aፍቤ 
ይዲጅዛል ነትቱ Aይነ ዝኻነሳ 
“ጃመ“ ባይቲም ዘይAጋርዲ፡ 
ፉዙዝ ባይቲን ተ። ጃመ ስርዞ 
Oሮሞ ስናንበህ ሉሁድ ዝታሌ 
ኮOትዞ ስናን ጉቲቤ ዪ ጩቅቲ 
ዛለ ተዋረሶቱው የቀነነሀል። 
ላክን “ጅምጅምቲ“ ሌ ስርዞ 
ዩኹንዛል “ጀመጀመ“ ኤሉም።  
 
ዪ “ጅምጅምቲ“ ባሎቱው 
ዘገኝነቤው ፈቀርቤ ከትታቢዞ 
ጩቅቲዞው ዝትናፈኤው ጠበ 
ትሊ ጩቅቲው ስፋ ሞሸሌን 
ተ። ወደል ጠበ፡ ቀጪን ጠበ፡ 
መዚከ ጠበ፡ ሀፍ ጠበ ዋ ሰስ 
ጠበ… ወዝተረፈ ንላዛነ ኩትዞ 
ሐረሪ ኔሮት ሙጋድ ምን 
Aይነ ጠበቤ ከለሃው 
የቀነነሌንተ “ጅምጅምቲ“ ጠበ 
ዛዬው ። ሁጃሌም ፦ 
           << ጅምጅምቲ 
ጠበዞቤም ሀረሪያቹው Aፌራ>> 

ይላል። 
 
ጠበበህ ዪሊጥዛልመ ቁርረ ዋ 
ሩሁቅቤ ዛሉዉም መሶረ 
ይፈርክዛል ልህዳኝ ሉኽ ዛለ 
ጩቅቲ ድምድምቲን ተ ብላይ 
“ጅምጅምቲ“ Aልታም። 
ድምድምቲ ዝዲጄው ከረቡ-
ጠበ ኩት ድም!ድም 
ይልዛልቤን ተ። ዪ Aይነ 
ቀቢለ ጩቅታች OኖሞቶፒA 
(onomatopoeia) ባይቲቤ 
ይታወቃሉ። መEናዞም Aሀድ 
ሽIው ወዩኽ Eሾቱው ጠበዞቤ 
የትቃፍጢዛልቤ መጥረህ 
ባይቲን ተ።(the naming of a 
thing or action by a vocal 
imitation). መቄቀልሌም 
ጥዝባለ፡ ድግድግ፡ ጠህጠህ፡ 
ጉሩርባየ፡ 
ጠህኣሸ፡ጉምጉምባየ፡ከከህ ዋ 
መሶላች። መ ኣን Iኔቤ ዋ 
ውቅርዞ Aሳስቤም ዝትሄጀሳ 
ወቃርዞ መትናፈE ዝናረቤው 
ድምድምቲውንተ። ድም ! 
ድም ! ይልዛል ጠበ ቁርረቤ 
ዛል ሙጥጢዉም Aልታወ 
ሩሁቅቤ ዛሉዉም ይሰምኩተ 
ሞሸ ታኽ ሀለ። ሰበብዞም 
ድምድምቲ ጠበ ከረቡ ዋ 
መዳፈE ኩተ የኩህክዛል ጠበ 
Aይናን ታመ። ድባየቤም 
ጩቅቲዞ ዝጦሬው መEናው 
ዘጋረድኔውሳ ከረቡ-መዚከ ጠበ 
ሀለ። ወ Aኽኻም ሩሁቅቤ 
ዛልሌም ይጢም ዋ ይዘምዲ 
ሃልቤ ዱቅ ይላል። ውቅርዞ 
ሀደፍ ሉኹው ዝሄጅነሳም 
ሙጋድዞ ሉኽዞው ሁሉፍ ሞሸ 
ዝኸሼው ባድቤ ዛሉ ዋ በሐር-
ማዱቤ ዛሉ ሐረሪያችሌ ዝታሌ 
ክላሆትዞው/መፌረዞው ዛሼው 
ድምድምቲ ጠበቤን ታ 
ይልዛል ሙርቲፎኝ ንዲጃነ። 
ቁርረቤ ዛሉም ሩሁቅቤ ዛሉም 
ኤዙንዞው የቃኒመ ይሰማኩተ 
ምን ትጢሚ ድምድምቲ 
ጠበዞቤ ሉኽዞው Aሰራጨ 
ባይቲን ተ።  
 
Aላይ Aሀድ ጠቢቅቤ መጋረድ 
ዛልበነ Aኽኻም ጩቅ (ሀርፊ)  

ጅምጅምቲ ሞ ድምድምቲ ? 

ሉህ 6 
ሉህ 8ቤ ዪትኼተላል 

መኽማኻች 
ቻለቤ 

1. በሀር ሚጃሌ ዪትሄወሱሜል 
2. ካኬ ፈረዝ Eንታ ባቲ በቀል 
3. Uፍ Iንፊጥ Aፍ ዩቡUሜል 
4. ሀለኝ ባይቲ በረስ ነቱ የበርሳል 
5. ሩህሌ ዛዮ ሹር ዪቀጥኑሜል 
6. ሂርጊቤ ዛሾ ፈስ ዪጪቁሜል 
7. Aስሊ ዘልተ Aሳስቤ ዩቡUሜል 
8. ዘሌል ዪፋጭዛል ዛላቤ ዩጫል 
9. ዞደደሌ Iስቲፍራኽ ያሾሆል 
10. Aሀድ Iጂ ወሰኽ ያጩሜል 
11. የገሲ ወልዲ Aው ዋ ኣይ 

የትቂቅላል 
12. Iጂቤ ዛሾ ኩሁል Iን የጠፋል 
13. ጩጭ ሀቁው ኒጃት ያጨሀል 
14. ሙትዞ የትረኸብ ቢኪት 

የሙሱሜል 
15. ሙጎት ኻድሌ ኣይሮር ኩፋይ 

ዪነሶሆል 
16. ጋሚላ መርሰስ ተፈጀ ግር 

ወጨራሌ የቀርጡሜል 
17. መገራ ዊጌርዞ ዱስቤ ሁሉፍ 

ዪጢማል 
18. Aጣቢኛ ጡለEሌ Aጣቢኛው 

ዩቁጮማ ዪገኞሜል 
19. Uን ቁርራቤ ቀብ ዪላል፡ Uዙን 

ሩሁቅቤ ቀብ ዪላል 
20. UሱE Iሰድባኽ ዛያ  Aታይ  

ዪቀብጡሜል 
21. Aልኺሾናሌ ጉስ ቀርማም 

ዪትነቀሉሜል 
22. ደርጋ ባድ ዩኹኑሜል፡ ሀርሺ 

Aተዋቅ ጌይ ዩኹኑሜል 
23. ዶኾን ተሴህቂ Aሀድ ሲንዜ ኩም 

ያጭዛል 
24. ዞደቃ Iንጪቤ ከልከ ዋ መንጫ 

ዪበዝሂበሀል 
25. ደንታ ኻድሌ ቡቺ ጎጋቤ ዪኚOሆል 
26. ሪUኝ ሪUኝ ዪልዛል ሼምቁኝ 

ዪልሌ ቁራቤ ሀል 
27. ገንጎራ ወልዲ ቡሩቅዞ ዪትወለዳል 
28. ዚትሃጠቡቦ Aታይቤ የፋፎሆል 
29. ሀይ ቀበጦግር Aብሰቤ መለ ያሾሆል 
30. Aፍ ዛላው ዚቄህ ደራሂምቤ 

ዩኽቦሆል 
 
 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 



ኹልቂቤ Aሀድ Uመት 
ሩህኻድ Aለፍዞው ሩህዞቤ 
መንሰE ሀቅ ሀላ። ዪ ሀቅ 
Aሳስቤ ሩህኻድ ቀዲያዞው 
ሩህዞሌ መቆጨመ መቃጠር 
ይፈርካል። ባይቲም ዝስያሰ 
ቃኖትዞው መምለህመ መሌጠ 
፡ ዝዲነትጌይ ዳንዲዞው 
ሁርሪቤ መቃየስ ፡ ዝዳይሀዋዝ 
ሃጀ ዋ ኣደዞው መባለኽመ 
መኔራሌ ሙሉE ሀቅ ሀላ 
ባይቲን ተ። ዪ ሃጃችዞው 
መክመልሌ Aሀድ UሱEቤም 
ኻነ ውጥኒቤ ወዩኽ 
መንግስትቤ Eዝኒ 
የትኺሻሜል። ሰበብዞም 
ዘይቲመረሱ ሀቃችዞን ተዩመ። 
ታኽቤ ተዴደቀመ ተመረሰግር 
ዘልተ ሁሉፍ ያሸዩሌ ተራዲ 
ዘይኹንበዩ ሀቃችዞን ተዩ። 
ነፊሱምን ተዩ።  
 
Aስሊ ዋ Aሳስቤ ሩህኻድ 
Aለፉው መንሰE ሀቅ ባይቲ 
Aሀድ Uመት ጊሼሌ 
ይጡኘኛል ይልመ ይመልሃ 
Uጋ ሀፍታ ቡርደዞው መቆጨ 
ዋ መቃጠር መፍረክ ባይቲን 
ተ። ዪ ተህሲብ Aስሊዞቤ 
Aሀድ Uመትሌ ቅናOቴ ሀልበ 
ይላዛል ዝስያሰ ተህሲቡው 
መምለህ መ ዳይ ሀዋዝዞ 
ይትቼኸልበ፡ ዲነትጌይዞ 
ይበድሪበ ፡ ኣደዞ የጉብሪበ 
ዳንዲው ምላሆትዞኩተቤ 
መንሰEመ መሌጠ ባይቲን ተ። 
ዪ ሀቁው Eሾት ዋል ሞሸ በጂህ 
ነቲጃች ይነብረሀል። ህያች 
ነቲጃች ሙሉEቤ ሙሉE 
ብልስነት ወዩኽ ሜጠቃን 
ሜጠቅቤ Aላይዞበህ ቆበነትቤ 
Aሀድ መንግሰትቤ መስሰ 
መዋረ የትሪኽባል።  
 
ሩህኻድ Aለፉው መንሰE 
መፍረክ UሱEሌ ዝኸሼዉው 
መምለህ ከራመዞ ሞኽነዞው 
የሰብቲለሀል፡ ምላሆትዞ 
ኮOትቤ Aሀድ ታግርዞም። 
ባይቲም ዪ ሀቅዞቤ Aሀድ 
Uመት ይመልሃ Uጋ  ባድ 
መትሴAድ የትኺትሊሌ 

ይፈርካል ባይቲቤ Uመትዞ 
ምላሆቱው መኤከር ሀቅ 
Aሀድዞሌም ኤላም ባይቲን ተ። 
Eትተ Aታይቤ መቤጀ ዛልበነ 
ቀብቲ Uመትሌ ዪ ሀቅ 
ዛላነቱው መንግስት 
ሞቀ፡መትቄበል፤ ሀቅዞው 
መግደርማም መቄረህ መፍረክ 
ዛልባነት ዩኹናል።  
 
Eስበልበላት ቀቢላ Eሰበልበላት 
ስናን ዋ ዲን ዛልበ ባዱው 
የሀክሚዛል መንግስት ባድዞ 
Aሀድነት ዋ Aማንነቱው 
ኸሸግር ኩልሉ Aይነ 
ሀቃቹዉም Uመትዞ ዱፉንሌ 
ዝመሰመሰ የገድሪ ዋጅብ 
ሀልበ። Aላይንተ Aሀድዞ ሀቅ 
መትኼጀዞ ቅጥጤዞ ሀቅ 
ይትኼጅኩት Uጋው 
ይከፍታል። Uመት ሀቅ 
ይትኼጅባዛል ባድቤ ዛል 
መንግስት የሰክኒሌ 
ይፈርኩሜል። ስያሰ ሃለትዞም 
የረግዙሜል። ዪ Aይነ 
ኹንቲያች Uመት ንብሪሌ 
Aልሙጅን ተዩ። ባድ 
ልቃOቱዉም ክም ኤሄር 
ይዚህቦሆል። 
 
UሱE ሀቅ መትዳረE ወዩኸ 
መትሸረፍ ዝስያሰ ጉሩርቲ 
የትኺትላል። Aሀድ ገረብ 
Aላይ ገረቡው ሰበብ ያሸሀል 
ባይቲን ተ። ዪ ሃጀ ጢጢትሌ 
ክልዛየዳ ሩህኻድ ሀቄው ሩሄሌ 
መቆጨ Eኸሻኽ ይላል። Eተ 
Aታይ ዝዲጆሳን ተ መንግስት 
ቃኖትዞ ፈተነሌ ይቀርብዛል። 
ዪ ፈተናው መንግስት ምን 
Aይነቤ ይትዋጠAሀል? 
 
Eሰበልበላት ባዳች ታሪኽ 
ያረነዛልኩተቤ መንግስትመ 
Uምመቴ ሀቁው Aገድራኽ 
ይልዛል ባድዞቤ ዛል Aሀድ 
Uመት ስናንዞ ዲንዞ ዋ 
ኣደዞው መትፋቀድ ሀቃችዞው 
Eሾትዋል ኣሻኽ ዛየሳ 
ያብላሜል። ላክን ዝስያሰ 
Aለፌው ሩሄሌ Uቁጫኽ ዛየሳ 
ሽIዞ ልህም ዘልታነቱው 

ታሪኽ ሁጃች ያራሉ። ሱልጠ 
Eጂዞቤ ዛል መንግስት ባድ 
Aሀድነቱው ይነክዛልቤ ተራዲ 
ይኹኑሜል። Eትቆጫኽ 
ሙጥጢኤሌ ባድ Eኸሻኽ ዛየ 
ገረብ ዋ መትቆጨ 
ይነብሪበኹሜል መትቆጨ 
ሀልሊ Aልታም ይልዛል ዝስያሰ 
ተህሲብ ዛላያች ጉትቲቤ 
ገረባን ገረብነት ዪዲጃል። 
መንግስቲም ዝቃኑን Eናይዞቤ 
“ሩህኻድ ሀቁው ሩህኻድሌ 
መቆጨ Eላ መትላየ“ ባይቲቤ 
ዘመሰሬው ቃኑንቤ መዝረዘር 
ዋ መቤየንቲ መስጠ 
ይግሊበሀል። ስናን ሹርራብን 
ታ ዛዮ ይትሪኣል። 
 
Aለገቤ ይትገዘEዛሉ 
Uመታችሌ ዛል ሁክሚው ፍቅ 
ሞሸመ ሩህኻድዝዩ ሁክሚው 
መዴጃ ዘልታ Aላይ ሀልሊ 
ኤሉም። ዪ Aይነ ኽላፍ ውጌር 
ዘይኹን ኽላፍ ዝታሌ ዝሰላም 
Uገቤ Aላይንተ Uፍኑዱልቤ 
ሀቅዝዩው መርኸብ 
ይነብሪበዮሆል። Aውሮፓ 
ባዳች ተሀይቤ ይተገዘU ዝናሩ 
ባዳች Aፍሪካ፡ ኣሲያ ዋ 
Eግርጌይ Aመሪካን ባዳችቤ 
ዝትሪA ኩተ ባይቲን ተ። 
 
ዳይ ባድ ዛለዩመ ጉዶር ዘመን 
መስሰ ዝነበሩ ላክን EስAሀድ 
ፈርቃች ዛልበዩ Uመታች 
ጉትቲቤ ሩህኻድ Aለፉው 
ሩህኻድሌ መቆጨ ይልዛል 
ዝዲጀሳ ኮOትዞ ገረብ ዳይ 
ሀዋዙም መድመE ይግላል። 
መትቆጨ ኤልበኹም ይልዛል 
ገረብ ፈረት ይለህደሀል። 
Iሊጣኽ ይልዛሉም ሀሉ 
ይለህዳል። ጥላOት ዋ ፈረት 
Aልመትዋፈቁው ክልAዛየዶ 
ገረባን ገረብነት ክልዘገሃ 
ይዲጃል። ዪ Aይነቤ ቅያመ 
ይበቅላል። ቁርረ ወቅቲ 
ባድዝነ ታሪኽቤም ርEኔው። 
ኤርትራ ዛጥ ዮቅዛል ሁጅጃን 
ተ። ባድ Aፎቸዝነ ሶማሊያቤ 
ጠልጠልቤ ዛል መትቆጨ ዋ 
መትሪማመዱዉም ድባያ 

ሩህኻድ Aለፉው ሩህሌ መቆጨ 

ሉህ 7 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

ሉህ 8ቤ ዪትኼተላል 

ዚዊጃች ቀጠብቲ 
ሙዳይ  

Iሪዮው Iሪ  ሚን ቲረ? 
ሚን ቲሰሚ!!! 

ሪቅ (ጋን) መሉE ዚቄህ 
Aሀድ ነጋሺማ ቆሰ (joke) ቀነE 
ዩዲዛል Iንናር።  “ ሊሚ Iሪዩው 
Iረ ዪምደኝዛልሌ Aሀድ ኪስ 
ሙሉE ዚቄህ Iስጣኽ። Aምሞ 
Iሪዩው Iሪዞ ዘንIመና ሞኽና 
ሀልበ። ዪትAመኒሌ ዪፈርኪዛል 
ኻነግር Aህዲ ዛኹ ኪስ ዚቄሁው 
Iስጡሜኽ” ዪላል። 
 
Uሩስ ጌይቤ Iላ Iጊርጌይ፤ Iር 
ቱጭቤ Iላ IርቱቡE ዛልማ 
Iሪዮው Iሪ ሜመድ Iፈርካኽ 
ዪልዛልማ ዪ ነጋሺ ተሀይቤ 
ዪትነደEዛል ቂጤ ተነቀለማ ዲጃ። 
ቂጤ Aሀድዞም Aጀብ ዋ AጃIብ 
ዚታ Iሪዮው Iሪዞው ኤመዳ። 
ነጋሺም ተጌበማ Aሀድ Aሀድቤ 
ተጤነበ። Iሪዮው Iሪያችማ በጂህ 
የቁምሱዛላቹው ሰመA። ቤሄርዞም 
“ዜመድኹን Iሪዮው Iሪያች 
ቂጤም ዪትAመንዛላች Iንተዩ። 
IስAሀድኾ ዛጣቹም ሁሉ ዚተ 
ሀያትቤም ዛሉ ዪመስላሉ። ዪሌ 
ባይቲ Aህዲ ዛኹ ሺልማቱው 
Aሀድኾሌም Iስጡሜኽ” ባዬዩ። 
 
ዪ ጉቲቤ Aሀድ ራገ Aበማ ጊዲር 
ሪቅ (ጋን) ዚጦራ ከተፍ ዪላል። 
ነጋሺ ፎኝ ለከም ዪሊ ዋ  
“Aሚሮው!! ሀሰን ዚተዩ Aዉኾ 
ቤቀድ  መስኪን  Eን ናሩ ፤ 
Aዌሞኽባዊን Eንናሩ። ኣውኾ ዋ 
ኣዌ Oርኩት መሪኝ ዚናሩሌ ዪ Aይነ 
ሪቅ (ጋን) ሙሉE ዚቄህ ኣውኾሌ 
ሰጡዩ።  ኣውኾም ባው ዚኻኑ ሰA 
Aርገግቢለኹው ነድሪ ባዩ። Aምሞ 
AልAርገገቡም። ዪ ጉቲቤ ሞቱ። 
AኸE ኣን ሚስኪን Eንተኝ። 
Aኻኹሚኽ ባው Eነተኹ። መ ኣዌ 
ዚቄህ ዪርገግቢለኝኩት Iኸሻኽ” 
ዪላል። 
 

ሉህ 10 ቤ ዪትኼተላል  



ሉህ 8 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

መውጠEሌ ዘገህ Uምመቱው Aግሪ 
ዘይUሹኩተ ዳይ ሀዋዝ ፍርግቲ 
መግኘ ሀልባ። መድረሰቤም 
መትጢዋወርመ መንበርቲ ደርሳች 
ዋ ታሪኽ መትለመድ ሀልባ። 
ይትሰጥዛል ደርሲም ገረብ ዘልለሀዳ 
ወቅታችዞ ዋቅE ኹንታቹው ብቶ ዋ 
ቀኚት Uገቤ ሞረEE 
ይትቴቀብበሀል።  
   
Aሀድ ባድ Uመት ሰላም ዋ ክህሊቤ 
ይነብሪኩተ ተኸሸግር Aሀድ ገረብ 
Aላይ ገረብ ሀቁው መዳረE 
ኤልባም። Aሀድ ፈርቂም ብላይ 
ባድዞ Uመት ዱፉን መሰመሰነት 
ይረኽቢባ Uጋ መትቃየስ ሀልባ።  

መድበል ንፈርካነ። ሱዳን ኹንቲም 
Aዝዞ ኩተዞዞ። ዪ የቀነነዛል ሀልግር 
ዛልነቤው ሽርቲ ዘልAሰከነ ነቱውን 
ተ። ዘልቄቀልነቤ ሁሉፍ ዘነላ ሆጂም 
ታግር ባድዝነቤ መትቆጨ Uጋው 
ዝለሀዱ ሶማሊ ዋ Oሮሞ ውትኒያች 
ሀሉ።  
 
ሩህኻድ ሀቁው ሩህኻድሌ መቆጨ 
ሀቅ ዘገህ ዋ ቡUርን ተ። ዪ ሀቅቤ 
መትናፈUም ዘገህ ዋ በለህ ሄጆት 
የትሂብራል። Aሀድ Uምመት ሀጪር 
ዋ ሩሁቅ ቅናOትዞም መትቤጀ 
ይነብሪበሀል። ቀቢለ ወዩኽ ዲኑው 
ተገን ሞሸቤ ለመድነ ባያች ወንባር 
ጥርረዝዩው መርከህሌ ወዩኽ 
ዝትሃፈነ ጥላOትዝዩ ሀሉው Aላይዞቤ 

 
ባድ UሱE ዱፉን ዳይቤ ይሊቂኩት 
ይትፈረከ ቂጥጤዉም መንግስት ሞሸ 
ሀልባ። 
ባድዞ Uምመትቤ መትስኣAድ ዋ 
መትቃበጥ  ዘይAትኼትሊ Uገቤ 
ብዳሮታቹም መትረA ይነብሪበዮሆል። 
ይትረመድዛል ባጄቱም ሱልጠ ወንባር 
ተሳAዶቱም ፍራኮት Aሳስቤ ዩኹንመ ፈት 
ዘልቲሄጀቤው ቀቢለ ወዩኽ ዲን ሸርጢ 
ዘልኻነቤው ዩኹኒን ተ። Aሀድ Uመት 
ዲንዞቤ፡ቀቢለዞቤ ስናንዞቤ ፊት 
Aልቲላየቤውግርመ ባድቤ ዛል ዲነትቤም 
ዝመሰመሰ ሳም Aገኘግር መትላየ ዋ 
መትቆጨ ይሎዛል ዘይንበርሌ ይፈርካል። 
ቃጪ Eጂው Aልቲደበለቤውግር። 

ጅምጅምቲ ሞ ድምድምቲ ?  
ሉህ 6ቤ ዚትኼተላ 

ሩህኻድ Aለፉው ሩህሌ መቆጨ 
ሉህ 7ቤ ዚትኼተላ 

Aላይ Aሀድ ጠቢቅቤ መጋረድ 
ዛልበነ Aኽኻም ጩቅ (ሀርፊ) 
ሎቆደ ሞሻ ጩቅቲቤ ንውጭ 
የዲጅዛልነቱውን ተ። Oርኩትዞም 
ኩቱብቲ ዘሌለዩ ስናናቹቸቸቸ 
ው። ዪዞም “ዲጀ“ ባይቲሌ “ጂጀ“ 
ይልዛሉ EሰAሀድ Uሱኣች ሀሉ። 
“ዲ“ ጩቁው “ጂ“ቤ ይላቅጦሆሉ 
Aውንተ ይሂግኑመ ይጠርሆሆል። 
Eተ ፈቀር ውቅሩው ዝከተበ 
ከታቢም ዪ Aይነ ተኣብ 
ይነብሪባሌም ዘይንበርባሌም 
ይፈርካል። የኽንማም ላክን 
ድምድምቲ ባሎቱው ዝጬሀሬውሳ 
“ጅምጅምቲ“ቤ ከተቤው። 
Aልታኑም ወቃርዞ ድምድምቲቤ 
ዝከተቤዉው ጠበባይ (ፈናን)ዞ 
ጅምጅምቲቤ ሄገኔው። ወዩኽ 
ወቃርዞም ጠበ-ባይዞም ድምድምቲ 
Aታይሌ Aልመቤጀቤ ጅምጅምቲው 
ዘልቲናፈUቤ Aልቀራም። 
ውቅርዞው ማንከተቤዉው 
Uቃሜኽመ የቂንዞው ወቃርዞ ዋ 
ፈናንዞሌ Aሀድገሀኽ።  

የካቲት 66 (1974) Iትዮቢያ ሶውረሳ 
EሰAሀድ ብሳሎት ሽር( study circle) ቤ 
ዝናሩ መለሳያች “መጅመጀምቲ“ ትሊ 
ባሎቱው ለሀድ ገፈርቤ ይትናፈUቤ 
ናሩ። ባሎትዞ መEናም ገልጌቡው 
መጣለልመ መቆፈል ባይትን ተ።ድክካው 
ይድረድሮሆል፡ስናኑው  ይድመድሞሆል። 
መ ባሎትዞ መድመደምቲን ተ ብላይ 
መጅመጀምቲ Aልታም።  
 
Aዝዞ ወቅቲቤ ዝናሩ መለሳያች 
መጅመጀምቲው ዝትናፈO ጩቅ (ሀርፊ) 
ሎቆደቤ ይመስለኙሜል። ኣን ሄጆቴ 
ኩትቤ ይ ዝኻኔው Aዝዞ ፈለክ ጭንጨህ 
ወለገትቤ ዝናራች ሀጂስ ጩቅቲ 
መትዋረስሌ ዘዲጆን ተ። Aማረኛ 
“ደመደመ“ ዋ ሐረሪ “ድመደመ“ 
ይትውራረስዛሉ ዝተዩሌ Aማረኛ ቆበዞቤ 
ፍቅ ባይቲሌ ወቅትዞ መለሳያች 
መድመደምቲው መጅመጀምቲቤ ሄገኖ። 
መ መጅመጀምቲም መድመደምቲም 
ስናንዝነ Uስጡቤ ቆበ መEና ሀለዩ።  
   
 

ገልጌቡው ገልጌብ የዲጀሀልወ ስናኔው መቆፈሌ 
ቤቀድ Aሀድ ቀብቲ ሀፍ ኣሻኽ። Aዝዞዞም 
ሐረሪ ስናንቤ “ሐፈቀ“ ይልዛልን ሀልሞ “ሐቀፈ“ 
ይልዛል ጩቅቲን ተ ? ሐረሪቤ ሐፈቀ 
ይልዛልሌ Aማራኛ ቆበዞ “Aቀፈ“ ዩኹናል። 
የሐፍቂ፤ ይትሐፈቂ ሒፍቂ፤ ሑፉቅ…
ወዝተረፈ ጩቅታችሌ ስርዝዩም “ሐፈቀ“ ን 
ተ። 
ሐፈቀ….. (1) hug (2) unite (3) include 
ባድ ሁፉቅ……………. Nation wide 
Aለም ሑፉቅ ……….. World wide; global 
Aለም ሁፉቅ መትIሳሰር……} globalization 
Aለም ሁፉቅ መትቂጣጠር……} globalization 
ማጥ ሁፉቅ……….. universal 
 
 
Aወስትራሊያ ዝሐረሪ ጠበቤ EሰAሀድግር 
Aለም ሑፉቅ ባይቲ Aታይሌ Aለም “ሑቁፍ“ 
ትሉዛኹ Eሰማኽ። ዪ ስናን መትኛወርሌ 
ሰበብዞ Aማረኛ “Aቀፈ“በህ መላቀጥቤ 
ዝትረኸባን ተ። ጠብቲ ሚጅጃ AኸEቤ 
መትነሰE ሀልበ Eላኽ።  
 

 



ሉህ 9 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

ዚሐረሪ ሁስኒ ረIስ ኽንጋ ሙራድ Aብዱልሃዲ  
ዚሐረሪ ሚሊኒየምቤ ዛሾ ንግርቲ 

ሉህ 1 ቤ ዚትኼተላ 

ዝሐረር ዋ ዝIቶቢያ ኩም ኣሙው ጋራችኾ ዋ ሳቲ Aህላችኾበህ መግደርሌ ዝኩም ኩምቤ ይትሄለቅዛሉ ማይላቹው ተማጅኹመ 
Aለም ዱፉንቤ ዝትሲማመትኹመ Eድዴቤ ዝትረኸብኻች ዱፉንሌ ሩሄ ዋ ሁስኒ መንግስት ሱምቤ ሰለጥኹ Eላኽ። 
 
ሐረር ኩም ኣመ ባድ ሁፉቅ ደረጀቤ ነገድራዛነ Iቶቢያ Aጀንዳችበህ Aሀድዞ ዋ Aጥጢዞ ሞኽነዞቤ ሐረር ኩም ኣመ Iቶቢያ 
ኩም ኣመ ቃም ኻነመ ተነሰA። 
 
ኩም ኣመ Aጀንዳችዝነ ዝባድ ሩEቲያችዝናው ነትዋፍቂበ ቅያሱው ምሻ ደረጀቤ ነከምለዩ የትኺሹነ Aስሊ Aስሊ ምህራቹው 
ዝገረዱመ ዝመሰሩ Aጀንዳችን ተዩ። 
 
ዝባድ ሩEቲዝነ ይትኼተሉ 20 Aመታች Uስጡቤ ባድዝነ መስኪንነትቤ ቱጪ፡ Aማንነትዜ ዝትቄረሀ፡ ዴሞክራሲ ዋ በረህ 
መትሂዳደርቲ ዘረገዘቤ ዋ Uምመትዝዩ ቡOት ዝጉቲ ዝተዩ ባዳች ተርተቤ ትትረመድዛት ዴሞክራሲ ዝቴ Iቶቢያው መራን ተ። 
 
ዪ ቁድስ ዝታ ሩEቲው Aታይ መቦረድ ቻለቤ፡ መሀዲ መትዋፈቅ መትሬኸብመ ባድቤም ባድቤ ቃጪቤም ይትረኸብዛል 
Uመትዝናው ጠረፍቤ Eላ ጠረፍ ኩሽኩሽ ሞሻ  ይቀድሙ Aጀንዳችዝነ ዝኻኑሳ፡ ዝሐረር ኩም ኣመ ዋ ዝIቶቢያ ኩም ኣመ  
Aጀንዳችዝናው ክም Eሾት መዴጀሌ በረህ ተዋፈቆታችን ተዩ። 
 
ዝሐረሪ ሁስኒ መንግስት ዝትኤሰሰቤው 1988 ሀበሸ ቂብጢቤ ሜገል ዝዳይሀዋዝ ዋ ዝዲነትጌይ ወለገታችቤ በሽበሽ ዝኔሮት 
ምህራች ተከመሉ። ሁስኒዝነቤ ዝትሜሀሩ ብዳሮታች ሁስኒዞ ዳይሀዋዝ ንብሪቤ ይማጅ ንውጢ መትኼተልዝዩቤም መትማጀቤ ባድ 
ሁፉቅ ደረጀቤ መዝገብ ዛቄውመ ዝትቄቀለ ዝዲነትጌይ ልቃOትሌም ዝገረብዝዩ Aታጮት ኣሹ ይልዛል Aመንቲ ሀለነ። ህያች 
ዝትቴገሉመ ዝቅ ንሊኩተ ያሽዛሉ ዝብዳሮት ምህራችዝነ ዘይባሩኩተ ባድ Uሰጡ ዋ ባድቤ ቃጪ ይነብሩዛሉ ሁስኒዞቤ ዝትወለዱ 
Uሱኣቹው ዘገህቤ ነትሻውሪው የትሂብራል። 
 
ኽንጋ ባድቤ ቃጪ ተጬህኹመ ዛልኹ ሐረሪያች ! 
 
 
ጥንቲ ዝቴ ሐረርጌይ Aሀድታኝ ኩም ኩማመዜው መግደርሌ ጉዶር ሰፈር ሌጥኹመ ክም ዝትወለድኹቤ ባድኾ ዲጅኹ። ዪ 
መዋፈቅቤም ሁስኒዞ Uምመት ዋ መንግስትቤ ዝትከመሉ ብዳሮት ምህራቹው ዝያረ ሞሸ ነሲብ Aገኝኹመ የትሚህቁ 
ንውጢያቹው ሪEኹ፡ ቅብላናች ዋ ኑቅሳናቹዉም ተሃዘብኹ (Aቤጅኹ) ይልዛል ቂያስ ሀለኝ።  
 
ዪ ሙጥጢም ዘልታ ሁስኒኾ ብዳሮቱው ሩህኻድቤም ኻነ ዳይቤ ገርጋረ ሞሸ ዛልበኹነት ዋ ዝገረብኾ ተሳAዶቱው ምን Aይነቤ 
ሞሸ ትፈርካኹው ትሂስቡቤ ዛልኹነት ይትሪAኛል። 
 
ሁስኒዞ መንግስት ዋ የትሚህሪ ቃምዞም ኩማመዞ መዋፈቁው መትናፈEቤ ባድቤ ቃጪቤ ዝዲጅኻችበህ ፊታንፊት መትጌበቤ 
Eሰበልበላት ሃጃች ሽርቲቤ ንትሄረግበዩዛነ Aርራቹው መትሚቻቸዝነቤ፡ ድባየቤም ዳያስፖረቤ ይነብሩዛሉ ሁስኒዞ ተወልላጃች 
ሁስኒዞ ብዳራው ይነፉቦ ኹንቲው ፡ ምሻ ኽሾናችዝዩ ዋ ምሻ ዘውቲዝዩቤ ይትሳAዱቦ Uጋው፡ ሩህኻድ ዋ ሽርከቤ የሚህሩሌ 
ይፈርኮዛሉ Eስበልበላት ዲነት መኮA (Eንቨስትሜንት) ሄላቹው ጠብጠብ ናሽዛነ ናርነ። 
 
Aላይ ገረብደሌም ሀምስት በሪ በሪያች፡ 3 ኩምቤ ዛይድ መንበርቲ ጋራች ዋ Aላይ Aላይ ዳይሀዋዝ ኽድማቹው ዝዳበለ ዝኩማመ 
ቶያ መኤሰስሌ ዩትኺሺ ጠብቲ ተከመለ። ቁራሳችዝናው ከበከበ ገረብሌም ዝትዳመሱ 100 ጌይጋራቹው ጃተኒ ሞሸቤ ዝናሩቦ 
ኹንቲ Aግረገብኔዩመ መንበርቲሌ መትናፈE ይኸሽዛላችሌ ኹንታች ተምቻቹ። 
 
መራገ ሰበብቤ ዞደቁ 3 በሪ በሪያቹው ጥንት ዝናሩቦ ስፋ መግረገብሌ ቡሩቅዞ፡ ዙርዙርዞ (ዲዛይን ፡EAስፔሲፊኬሽን) ዋ ቂይመ 
በዪ ወጠAሌዩ። ይትቼኸሉቦ ወጪው መትቃሰም ይኸሽዛላች ዱፉንሌም የትኺሹ ኹንታች ተምቻቹ። 
 
መ ፌስተዞ ኤሄርደሌ ዛል ኩማመ ፋይደ ዪ ሞኽነዞው ተጠልሉመ ሁስኒዞ መንግስት ዋ Uምመትበህ ሞኽነቤ ሁስኒኾ ብዳሮቱው 
ገርጋረ ሞሸቤ ዝባድ ሩEቲያችዝናው የሲር ሞሸሌ ናሻዛነ ጨራቀቤ ዝገረብኾ ሳሙው ገበE ትሉኩተ ክላሆቴው Aቀርባኽ። 
 

ሉህ 18 ቤ ዪትኼተላል 
 



Uመት ህልቂ ፡ ቅያስዞ 
መሌቀዞ ጥቅጥቅቲዞ ጨህቲዞ 
ዋ Aዝዞኩተዞም መትዋለድ 
መትናሰE መንተ ዋ መሞተዞ 
መሄለቅቲው የበስሉቦዛል ደርሲ 
ከታራው UሱE ህልቂ ብሳሎት 
(ዴሞግራፊ) ይሎሆል።  
 
Aሀድ Uመቱው ይጠቅስዛልቤ 
ይትሳመትዛል  መሄለቅቲ 
ይትኸሻዛል  Eሰበልበላት 
ሰበብሌን ታ። መሄለቅቲዞበህ 
ቁጡር ዝታ ማን ይኸሰሀል? 
ምንሌ ይኸሸሀል ? ዋ መቺሌ 
ይኸሸሀል? ይልዛል ህብሪ ሀል። 
መጣረ የሲምዛሉም መጋለዞሌ 
ይኸሸሀል።  
Uመትዞሌ ሚይ ትሪክ Aፌት 
ተEሊም ወዝምሳሰሉ ኽድመ 
ይ ስ ጢ ሌ  ይ ኸ ሽ ዛ ሉ ም 
መኻደምቲዞው  የቀርብባ 
Uጋው ዋ የትኺሸ ውጦቱው 
መቃየስሌ መሄለቅቲዞው ሞቀ 
ይ ነብ ሪ በ ሀል።  Uመትዞ 
ይነብሪባዛል ደቺቤ UሱE 
ጥቅጥቅ ዘየልመ ምኽሪኝዞ 
ንብሪሌ ዘይAሜችበ ደረጃ 
ዘይሌጥኩተ ይቂህሩዛላቹም 
ዝንብሪ ምዛን ዘይትኛወር ኩታ 
መሄለቅቲዞው ይኸሾሆል። 
Uመትዞው Aዝዞ ደቺቤ 
መፈንቀል ወዩኽ ፈጢራ 
ሞሸሌ ይኸሽዛሉም መሄለቅቲቤ 
ሃጀ ዩኹናል። መሄለቅቲዞ Oር 
ሽIሌም ኻነ የገስሲ ሽIሌ 
ዩልሌ ይፈርካል ባይቲን ታ።  
 
ሆጂ ወቅቲቤ AሱE ወልዲ 
ህልቂው ይነክዛልቤ ማጥ 
ደረጃቤ ሚሻ ባዳች ደረጀቤ ዋ 
ሚሻ ቶያች ደረጃም ዘልቀረቤ 
መሄሰብቲዞ ተቃየሰመ ሀል። 
ዪዞም ሀጪር ዋ ጉዶር ወቅቲ 
ባይቲቤ ዝትሜተራን ታ። 
AስAሀድ  ዘይትሪU ዋ 
ዘይቲታወቁ ሰበባችቤ ኹንቲዞ 
ይትኛወርሌም ዘይቲኛወርሌም 
ይፈርካል። ዪው ፖሊሲ 
ያ ጭ ዛ ላ ች ሌ  መ ህ ደ ግ ዞ 
ይትመለሃል። ገልጌብዝነቤም 
ቃጪን ታመ። 
 
መ ዪው ዛነሳ ቤሄር Uመትዚነ 

ህልቂበህ ዝትላሀደቤ ጢነዮ 
ገልጌብ Aዲጃኽ። Eተታይቤ 
ንቂቅላዛነ Aሀድ ጢነዮ ደቺመ 
Iር ቱጭ Aፍሪከቤ Iትዮጵያ 
ይሌዛል ባድቤ ሀረር ባይቲቤ 
ትትታወቅዛት ጌይንቴ። Eትታ 
ጌይቤ ቀዲምቤ ዘሰፈረመ ዛል 
UሱUም ሀረሪቤ ይታወቃል። 
ሽርቲዞ ዝዲጁመ ዝሰፈራቹም 
ወ ር ራ  ሀ ረ ር  ባ ይ ቲ ቤ 
ይጠርሆሆል። ሀረር Iርቱጭ 
Aፍሪከቤ ቀዲም ባዳችቤ 
Aሀድዚዩንቴ።     
 
ታሪኽ ቀናዛልኩተቤ ሀረሪ 
Uመት ባድዞው መትኻተርሌ 
በጂህ ወረም ዘሌጣን ታ። 
ነጋሺነትዞው ዝቀበጤዉም 
ጨለንቆ ጋዝቤ ተሰበረማን 
ታ። 1887-1991 ሚላዲ 
Iቶቢየቤ ዝናሩ ነጋሺያች ዋ 
Aግሮጃ መንግስታች ፖሊሲዝዩ 
ሰ በብቤ  ሀ ረ ር  Aግሮጃ 
መሰከንቲ (ጋሪሰን ሲቲ) 
ኻንቲ። ሀጪር ወቅቲቤ በጂህ 
UሱE Aዲጁመ Aሰፈሩቤ። 
ባድዛለ ሀረሪው ማኽ ሀርሺ ዋ 
ጋርዞቤ ይትነቀልኩተ ስርቤ 
ቃየሱሎመ ሰበብ ዋ Aስባብቤ 
ባድዞው  Aትሄደጎ።  ዪ 
ሞኽነዞቤምን ታ  ቤቀድ 
ሄረበህ ዝትቃጠሩመ ዝዲጃች  
ሆጂ ሀረርቤ ጨህ ባዩመ ዛሎ። 
ባይቲም ሰፋሪያች ሰበብቤ 
ሀረሪ Uመት ተወሀጠ። ሀረር 
ዋ ሽርቲዜ UሱE ህልቂው 
ዘመንዞበህ ዘገህቤ መጋረድ 
ይኸሽዛል ታሪኽ ኩቱብቲያችቤ 
መ ሄ ለ ቅ ቲ ዞ ው  መ ሄ ጀ 
ይፈርካል። 
 
AኸE ዛልነቤው ዝታሪኽ 
ወቅቲቤ Uኑስቤ ይትቄቀልዛሉ 
Iቶቢያ Uመታችቤ Aሀድዞ 
ሀረሪ Uምመትን ታ። ረስሚ 
ባድዝነቤ ዛለነ ሀቁው መነስዝና 
ሰበብቤ  ንትመረሱሜና። 
Eንናችኩተ ኣንስ ዝተዩ 
ቆውሚያች ሀቅዝዩ ባድ ዋ 
ዱኛE ቃኑንቤ መሰረመ ሀል። 
Eንሰ ሰበብቤ Aላይዞ ይረኽበዩ 
ሀቃቹው ዘይቲመረሱኩተ ፡ 
ኣንስነትዝዩቤ Aልሙጅ ኹንቲ 

ዘይዋፍቀዩኩተ Aላይዞቤ ድባየ 
ሀ ቃ ች  ይ ት ሰ ጠ ዩ መ 
ይትቄረሁኩተ ያሸዩዛል ቃኑን 
ባድ ደረጀቤም ማጥ ደረጃቤም 
ተከተበመ ዱኛE መንግሰታች 
ዱፉኑም ተካሀሉመ ዘሰበቶ 
ህግ/ቃኑን ሀል። ዪ ህግ ዋ 
ሀቁው ሞቀመ መትቄበልቤንተ 
I ቶ ቢ ያ  መ ን ግ ሰ ቲ ም 
ሁ ስ ኒ ዝ ነ ቤ  ከ ራ መ ዝ ና 
ይትገደሪኩተ ተራዲ ኻነመ 
Eዝኒ ዛሼው። IህAደግ 
መ ን ግ ሰ ቲ  ቤ ቀ ድ 
መንግስታችበህ ይትላይበ 
ሰበብሌ Aሀድዞም ኣንሳች 
ሀቁው መትቄበልዞን ታ። 
ቤቀድ መንግሰታችማኽ ኣንስ 
ቆውሚያች ሀቁው መኼጃ 
ዲ ነ ት ዝ ዩ ው  መ ዝ ረ ፍ 
ይትቄሹኩተ ሞሻ ፖሊሲንተ 
ዝናሬዩ። ኣንሳች ሙጥጢዉም 
Aልታወ ብዝሀ ዛለያጩውዞዞ 
መጥላለE፡ መምሰት ዋ 
መቄሸቤ ነትዝዩው የትኺዱዩን 
ናር። 
 
ዪ ኣንሳች ቃኑን Aይዪ ባድቤ 
ዛሉ  Uኑስ  ቆውሚያች 
ከራመበህ መንበርቲ ሀቅዝዩ፡ 
ፊት ዘይቲሄጅበዩ ኩተ ዋ 
ፍጅቲ ዘይቦርዲበዩኩተ ቅርሃን 
ይስጠዮሆል። Aዝዞኩታም 
ማንነትዝዩው ይቂህሩ፡ የጠብቁ 
ዋ የትቲዋውቁ ኩተ ገርጋረ 
ይስጠዮሆል።  ስያ ሰቤም 
ተሳ Aዶት  ይ ነብ ረ ዩኩተ 
Uጋቹው የትሚቻችለዮሆል። 
ህያች ሀቃችዚናው ዘገህቤ 
ሞ ቀ መ  መ ብ ሰ ል 
ይ ነ ብ ሪ በ ነ ሀ ል ።  ዪ ሌም 
Iቶቢያ ባድ ቃኑኑው፡ ሚሻ 
ዛልነቤው ባድ ቃኑኑው ዋ ማጥ 
ቃኑኑው መቅረEመ መብሰል 
ሀልበና። (Minority Rights in 
National and International 
Law). ዪ ቃኑን መንበርቲ ዋ 
መትገደርዞቤን ታ ፍርዲ ጋር 
ዘሃርነሳም ኑቃዛነ ስናንቤ 
ቱርጁማን የቃኑሉነዛል። Aላይ 
ሰበብቤ Aይመሰለኹ። 
 
Eኛ ሀረሪያች ዝማንነትዝነ  

ሉህ 11ቤ ይትኼተላል 

Uመት ህልቂ 

ሉህ 10 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

Iሪዮው 
Iሪ .......... 

ሉህ 7 ቤ ዚትኼተላ 
 
ነጋሺም 
 
“ዪ ወሩው Aምኑሜኽ። ዪ ሪቅ 
(ጋን) ፊዝቤ ጊዲር Eንታ። ዪ 
ሪቅ (ጋን) Uው ዪመልዛል ዚቄህ 
ጊዛቴ ጀሚEቤም ኤሉም። ኣዌም 
ሪቅ (ጋን) ዚቄህ ዛጥ ወር Aሀዱም 
ዜመዱኝ ሺI ኤሉም” ዪላሉ። 
 
ራጋ Aባም 
 
“ቆራም ሺIዞ በጂህ 
Aየትሂሳሰበኹ። ወርዞው 
ዘትIመኑ ተኹጊር ዛኹ ኪስ 
ዚቄሁው መጥ ሀሙ” ዪላሉ። 
ነጋሺም ዚቦO ሩቡት (Aህዲ) 
ቀጠብ ባዩመ ኪስ ዚቄሁው ሀፍ 
Aሹማ ሰጡ። 

ዪ ጉ ር ዱ ስ Aር ራ ቤ 
ሂሳቦትኾ ጨህ ዪለኹኩት 
ኸሽኹግር፡ ግEዝ ዩኒኮድ 

(Geez Unicode) ባይቲቤ 
ዪ ጠ ረ ህ ዛ ሉ ው ጉ ጉ ል 
(Google) ሞሸቤ ፎንቲ 

(font) ኪል ኮምፑዩተርኾ 
መዝመድቤ (downloads) 
ታይፕ Eስኣሽኾ ቤሄር 

ድልሸሀን ቡርዳቤ መግፈር  
ዪትፈረካል። 

 
ኩ ቱ ባ ቹ ው ላ ቲ ን ቤ ም 
Aዝኩትዞም ሳብE ቤ 

Aልታግሩም ኮOትዞቤም 
ኒትቄበላነ። 

 
Aልለ መገን 

 
ሸሀን ውቅርቲ ምሳክ 



Aስጠሌ Aስሊ ጠቢቅ Aሳስ 
ዲን ዋ ስናንዝናን ታ። ባድዝነ 
ሀረር ዛልትበ ምኽሪኝቤ 
ዝማንነትዝና Aሰጠ ስናንዝናን 
ታ። ዪ ስናኑው መቄረህመ 
መዋረሌ ፍዝቤ ፍዝቤ ጁህዲ 
ሞሻ ሀልበና። ዪ ጠልሀብቲ 
ህብሪን ታ። 
 
ስናን ይዋርሌ ይፈርካዛል 
ስናንዞው የሲንኒዛል UሱE 
ሀልግርን ተ። ዪ ስናንቤ 
መሴነንሌ UሱEዞ ድርቂ 
መሀደኛ ሞኽነ ይነብሪበሀል። 
መሀደኛ ባይቲ ስናንዞው ዲንዞ 
ዋ ቀቢለዞው Aሳስ ሞሸቤ 
ዝስያሰ Aፎቻ (ፖሎቲካል 
ኮመኒቲ) ጫየቤ ይትጫዪ 

ፈርዲ ሀልባ። ሰበብዞም ዝዳይ 
ታሪኽዞው መቼኸልመ ዝወልዲ 
ወ ል ዲ ሌ  ሁሉ ፍ  ሞ ሻ 
ይ ፈ ር ካ ዛ ል  ዪ  U ጋ 
ሙጥጢቤን ታ። ዪቤ ቃጪ 
Aላይ ዳንዲ ኤሉም። 
 
ማንነተዞ ሃጀቤ መንቀህቲ 
ይ ረኽ ባ ዛ ሉም  ኣ ደ  ዋ 
ታሪኽዞው  ይለምዳዛሉም 
መክተብ ዋ መቅረE ስነትዞው 
መዝጋገህ ይፈርካዛሉም ዪ 
Aፎቻ ሀልግርን ታ። ስናንዞቤ 
ወርጊብEቲ ራዲዮን ቲቪ 
ሲኒማ ጨህ ክላሸ ሩህዞሌም 
Aለገሌም ያርመ ማንነተዞው 
የትኪብን ታ። Aዝዞሳንተ 
Aለጋም ዩቃመ ይትቄበላሌ 
ይፈርካዛል። 
 
ህልቂዝናው መዛየድሌ ሜገል 
ሚጅጀዞ ሁይቲቤ ዛልናች 

መሀደኛ ነትዝኛው መትኬበ 
መፍረክ ሀልበና። ጉትቲዝነቤ 
መትዝላለሙው መትኻተር። 
መትሪሃሀም ዋ Aጥጢቤ Aትጢ 
ገ ር ጋ ረ  መታሸቤ  ደድ 
መዝረE። ዪ ሃልቤ ቁኑንዞ ዛል 
ሀ ረ ሪ ነ ት ዞ ው  ኬ በ መ 
Aትኬበግርን ሀጂስ ተውሊድ 
ሀረሪያች  ይትባዘሁ  ዋ 
ይዛይዱቦ Uጋቹው መቃየስ 
ንፈርካና። ሀረሪነት ተስ ባየመ 
Aትቄለጠግር  ዝትዋለዶ 
ሙጥጢም Aልታወ Aላይዞም 
ሀረሪ ሞኽናው ይኸሸሀል። 
Eንናች Aቆመስነግራን Aለጋም 
ለ ከ ም  ይ ል በ ነ ሀ ል ። 
Aፎቸዝናፎኝ ይዲጅማም 
ዩቡኣል። ደድ ሀረቅ ይገዛል 
ዛዮከትዞ። 
 
Aልላ መገን ( Oገስት 2/07)  
…ቶሮንቶ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IቢEኸሽንተኝ 

 
ከፍቲ ዚትመለA ሰA  Uስጡ ቀልቢኸሽቤ 
ቂር Iሊማን  ቱልቱል Iላኽ ማደኤቤ 

ኩሉሉም Iላኸ ቡርቱኻን ጉምጪያችኸሽቤ 
 

Aሪጥላማም በረህ ያሽ   Aፌትኸሹው 
ቀብ ሸተት Iላኽ  ወዘነኸሽ ሳሞሩው። 

 
ዪ ማበይነቤም ዪዲጂማ ተስቲ መህቂ 
ማደኤቤ ዩቁጨኛል ዘኑሽኩት ኸርቂ። 

 
ቀልቢኸሽ ጉቲ ገብቤም ዪትዚራረጊማ ከፍቲ 
ዪትቀደሂማም በለቅቤ ዪትሰፈራል ተስቲ። 

 
ተስቲኸ  ጦኝቤም ሀጂስቤ ወህ Iላኽ 
ተስቲ IቢE Uኹኒማም Iርገግባኽ 

ተስቲ ዋ ከፍቲኸሽሌም Aኒንተኝ Iጠረህዛኽ 
ዪ ኩት ዋ የE ኩትቤም Aኻሽበህ Iነብራዛኽ 
IቢEኸ ሽንተኝ ማ Aይዴኽ Uሁራኽ። 

 
 
ቢቀለም AብዱልዋስE ዱርሪ 

 

ሉህ 11 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

 
9. ዳይሀዋዝዝነ Aመንትዞቤ 

ተሊስ ዘይኹንኩተ ዲን 
Aምሪው መጥበቅ ፡ ሀረሪ 
Uምመት ማንነትዞ Aስጠ 
ዝተ ስናንዞው ፈቀራችዞው 
ታሪኽዞው ይትፋቀዲኩተ 
Aፎቻች ዪ Aምሪሌ ዘገህ 
መስሩፍ ዋ UሱE ታኽ 
መርመድ (ህልቂ 2 ሄጁ) 

 
10. Uመትዝነ ዝረኸቤዩ 

ዝስያሰ ፋይዳች Eጂዞቤ 
ዘይውጡUኩተ ዋ 
Uመትዝና ቅናOቱው 
የትቂህሪሌ ይፈርክዛል 
ኩልሉ ዳብሊ ዝስያሰ 
ውጥኒ (ሊግ)  
ይትዌቀርኩተ የትኺሽዛል 
ገርጋረ ዱፉኑው ሞሸ። 
ባድዝነ ዋ ሽርቲዜ ስያሰ 
Aምረትቤ Uመትዝነ 
ወቅቲ ወቅቲቤ ዝዳይ 
ፍርግቲ ይረኽቢመ 
ዝEንሳኒያ ሀቃችዞው 
ዩቂኩተ ደርሲ መስጠ ፡ 
Aንቃህቂ ጠልሀያች 
ሞጨ። ወቅቲ ወቅቲቤም 
ዝዳይ ፍሪግቲ 
ይረኽቢኩተ ሞሸ። 
ሽርቲዞቤ ዛሉ ቆውሚያች 
ዱፉንበሁም ደድ ዋ 
ክህሊቤ ይነብሪበ ሃሉው 
ዘልዳረA Uገቤ  
መሀዲነትዞው መንቃቀህ። 
ዲነትጌይዞው የሰብሂበ 
ህትፋናች ዋ 
መቅናነEቲያች የገኝበ 
Uጋቹዉም ሊግዞ 
መትሌመድመ ሞረE።  

 
 
ኮንግሬስ ምህረዞ መዝገህ ኻነ 
መጥበብ ይትሬገዛዛል 
ዳይሀዋዝዞ ኽሾናችበህ 
ቁጡርን ተ።  

ኮንግረስ 
 

ሉህ 19 ቤ ዚትኼተላ 

 
 

Iቆት Aሶር ሞታች 
 

ጀህ ዪሌግር ጀህጀህ  Aቤልቲ ሸሀን 
Iሩም ፈጥ ቲሊኩት የብቄ መትቃፈን 

ሲነት ኩቱብቲ ሀዬ Aይቲሃፈን 
የትኺሸነሀል ዋ ሲናን ሰፈን። 

 
ጀህ ዪሌግር ጀህጀህ  ቦቲ ቢፈቀር 

ጢቱም ቲብቂ ዋ Iን Aፍፋዜን የትቆሀር 
ቢሊም ሉኹው መቦረድ ከስተን ዘላዬ ሂር 
ደርራ Uፉው Aንቂሄ የብቄ መኾፈር። 

 
Aላያቹኽ Aቤሉ?  ሐረሪ ወር ጊቢታች 

ሐረሪ ጀሪዳች  ዚዳይሐዋዝ ደም ወተራች 
ሲነት ኩቱብቲ ዋ Iቆት Aሶር ሞታች። 

 
ሐረሪ ሲናን ሌቆት ዋ  ዚግሀሌ Aሳስዞ 
ሲነት ኩቱብቲንታ ዚግሀሌ Aሳስዞ 
ቢሊም ሁርሪያም ኣጥ ዋ ሀቡዞ። 

 
 ቢቀለም AብዱልዋስE ዱርሪ 

Uመት ሂልቂ 
ሉህ 10ቤ ዚትኼተላ 



ኤገሎት  ዘሌላ Aልላሁ ሱምዞቤ 
ቁረኛ ናሺማም ሉኽዞ መሀመድቤ 
ሰላመት ናርዳነ ጢት ዋ ግዲርኾቤ። 
 
በርረ ዋ በሀሩው ዝትማጅኹ ሀረቃች 
ጌይ ዋ ጌይፈጋይቤም ዝትሳመትኹ Aህላች 
ባድ ዋ ማዱቤም ዝትፌርኹ ሳተህላች 
ሰለጥኹ ! ንላና ዝትገደርኹ ኑግዳች !!! 
 
መትረገጥ መትገዘE ዋ ቅንጭፍ የቲሻል  
ብልስነት ቅባጮት ሙንኩተ ይመርራል 
ሩሁው Aልሀከሞት ሙስሱትን ይመስታል። 
 
ባድ ነህቢ ዩኹንመ ሸረፍ ይትዳረEዛል 
Aሀድዞ ይኺጅመ Aላይዞ ይትኼጅዛል    
ሰላም ዋ Aማንነት ኣይደቤኽ ይነብራል          
ሀቅ ይነግሲ ቄሲ መኚት መች የሳግዳል። 
 
ገደ ቡርሲ ገንጎራች መትዴደቅ ዘበልናች 
ወቢ ዘር ወናጋች መትAገድ ዘልፈርናች           
ሀቄባይ መለሳኛች ነፍሲ ዝጌበርናች 
ዋትነ ሀረሪያች ከራመ ዘትቄረህናች።  
 
ለኣያ ተሀይነት Eልላ Aልሙጅ ሄራ ፍሪ 
Aበድ ይግረግቤልወ ከት ዩጭመ የብረሪ 
Oርኩተ ተስ ይላል ደኣይቤ መንሰሪ 
ድል Aይትላየነ Eኛበህ የዋሪ። 
 
ድል ብርቅ ሽIን ታ መትፋቀድ ይኸሻል 
ተሊስ ኻኑቦግር Eጂኻድቤ ዩጫል 
ዪም ዝታሌ ባይቲ ፍሪግቲ የትሂብራል። 
 
ዝኜA ዘልነቅሃ ድሉው የጠብቁሜል 
ቀርራI ዘልኻነ ድሉው ይትፋቀዴል 
ድል ቀድረዞው ዩቅዛል ስነት ይትጣለፋል 
ድሉው መትኻተትሌም ሄላቹው ይቃይሳል። 
 
ስመE !ሽሚI! ስሙU ! ሰመEነዋ  
 
ሀረሪያች ቂጥጤም ህባሮት ጦርነዋ                  
ታሪኽ ሙራየትቤም ንትሄጅቤ ሀልነዋ 
ዝኔሮት ፈተናው መትዋጠE ሀልበና። 
 
ሊግ ኣሸ Aላሻሙው ነኽቲመ ሆጂቤ  
ድላገ ምህሪራው ኑርዳመ ሚዝ ላይቤ              
ባድ ሀቅዜው ነክፈሌ ሚሻ ገረብኻድቤ። 
 
ሀረሪ ከነዲያናች ኑE ሳምኸው ንሱU 

ሀረሪ Aመሪካናች ኑE ሳምኸው ንሱU 
Aዝዞኩት Aውሲያች ኑE ሳምኾው ንሱU          
Aላይደቤም ዛልኻች ኑE ሳምኾው ንሱU 
ድላገ ስኣዶት ሆጂቤዞ ኤግሉ። 
 
ሸሃደ ቤሄርሌ ይትከፈልዛል ሚሪ 
ባድ መኻደምን ታ ነፊስ ዝታ ፍሪ 
ሙቱም ዘይAሞታ ዝሀሰነት ስርሪ 
ልህዲ ይIክራኤል የኸትማኤል ቀብሪ። 
 
ይም ዝታሌ ባይቲ የኽንለኽ ወርዋሪ 
ባዴ ምን ኣሽትለኝ? Aተልመት ቅማጥሪ 
ባዴሌ ምን ኑሽሌ? በልመ ሩህኻው ሄብሪ ። 
 
ሰነም-Aብሪስ ባዱው Aማነ ነሰEና 
ወሊ መዳበያው ሁክሚዜው ለሀድና 
Aድሊ ዋ ፍርዲው Uመትዜሌ ሰጥና? 
ክላነ ነትሄብሪ ሚጅጃ ክልነቀልና። 
 
ቆር ዋ ቁምሰዜ ሀረር ኣይደሌን ታ ? 
መህማለል መምሰትዜ ምን ዝኻነሳን ታ? 
ምድደዞው መፋጨ Eኛቤ ሀቅን ታ። 
 
ጌይ-UሱE ጌይለመድ Aኻም Aላይ Aላይ 
Aህሊ፡ ቀቢለ ዋ ዲንቤ ፊት መሄጀ  ብላይ 
ግልጋሎት ሰጥትግር ባድ ትረኽባት ልማይ። 
 
 
ሀረር ሀረር ባይቲ UሱE ሙጥጢም Aልታ 
ሀረር ሀረርነትዜ Iር ዋ ዱፍበህን ታ 
ይበህ ድባየቤም Eንጪ ዋ ቁጥን ታ 
ዝፋጢሪ ሚዛን ዝትሚቻቸሳን ታ ። 
 
ቦሰና Uሪያች ሀቅ ሀለዩ ጌይቤ 
ይበርሩ መኽሉቃች ሀቅ ሀለዩ ጌይቤ 
መትፋቀድ መቄረህ ፈርዲን ታ Eኛቤ። 
 
ወሲያ ዛልበናች መለሳይ Aብሱማች 
Aማነ ዝጦርና ሐረርጌይ ቀለጫች 
Iር-ቱጭ Aፍሪከቤ ሀንገፈ መዲናው 
ነጠብቄ ሀቅንታ ታሪኽዝና ቡርቃው። 
 
Aልሙጅ ጠለሳችቤ ጣህር ቱኹኒኩት 
መዲነቱል AውሊያE ልማይ ትረኽቢኩት 
ሀረር Aማናንቴ ነቄህሬ Iን ኑርኩት  
ሀረር Aማናንቴ ነቄህሬ Iን ኑርኩት። 
 
 

Aብዱረሂም ሃሺም 
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ሐረር Aማናን ቴ ? 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 



መ ት ሂ ዳ ደ ር ቲ ቤ  ሌ ቁ 
ንቀህዲበዮሆና። Aላይን ተ 
ንትኼተለዩኩተ የትፊርኩዛሉ 
ቀድራች  ዋ  ሃላመሀላች 
ኤለዩም። Eንናች ንትኼተላዛነ 
ክ ታ ብ  ሀ ለ ና ። 
መቅናነEቲዝናው ነገኛዛነ 
ክታብዝና ዳንዲቤን ታ። 
ነጪሃች ክታብዝዩው ሀደጎ። 
10 ዝዲንዝዩ መኸዙያቹው 
ሽራረፉ ዳመሱ። ዪ መኸዙያች 
ዝ ት ከ ተ በ ቤ ው  ሉ ሁ ው 
ዝ ት ጌ በ ቤ ው  ድ ር ሬ ቤ 
A ት ኔ ቀ ሎ ።  U ሱ E 
ዘይቅረኣኩተ ፍቅ የል ባዩመ 
ፍቅ Aትቴሹ። ሂያቹው 
መህዲጃ ሞሸ ኤልበናም 
ባይቲቤ ተዳመሱ ዛኹዩ 
መኸዙያችቤ  Eሾትዝዩው 
ቄቀልኹ።>>  
 
ስናንዞው ዘቤጄውሌ ገልጌብዞ 
ቀ ብ ቲ  “ ኮ Oት  ኣ ዳው 
መትጋበት“ን ናር። ነጪህ 
ኣደዞ ዋ ነጪህ ዘልታ ኣደዞቤ  
ማንዝዩ ዛጥ ዩጡኛል ፎኝ 
የሊጣል? ዪ ባይቲም ሁውወ 
ዛጥ ይጡኛል ባነግር Aዝዞው 
ነምሰል ንልመ ንትኼተላሌን 
ተ። ወንደል ባይቲ ዋ 
Aልባይቲ ህብሪን ታመ 
ቃኖቴው መትሴመE ድርቅ 
ኻነቤኝ።  ዪሌምን  ናር 
መህዲጀዝና ክታብዝናን ተ። 
። ሞኽናም ሀልበ ዛኹመ 
ረEዬው ዝሰጥኾ። ክታብዝዩው 
ዝገፈራቹው መህዲጃ Aኑሽ። 
ዪ ተህሲብቤ ሙሉEቤ ሙሉE 
ኣምንበሀኹምመ።  
 
ዛሽኔው ገልጌብ ፍዝቤ ፍዝቤ 
ሀጪርን ናር። ኣኑም መሌጠ 
ናረቤኝ። ወቅቲ ዋ ኹንቲ 
ዘሜቸሳ Aልላሁ ባየግር 
ንግረግቢበሀና።  
 
ዛሽኔው  ገልጌብ  ሀጪር 
የኽኒማም ደድ ዋ ተውፊቅነት 
ዛለ ሃላ መሀልቤ ዝትሬገዛን 
ናር ይልዛል ሙሉE Aመንቲ 
ሀለኝ። Aማን ባይቴሳም ዪው 

Aያምዞ Aልሀድ። ወህሪዞ ጁላይ 
29/2007። ገልጌብዞ ዝኻኔው 
Iትዮ ሀረር ሙዳይ ገልጌብ 
Aርራቤን ታ። “ሀሪፍ 2“ 
ሱምቤ ዝቦA ሀረቅዝና ሀፍ 
ዛዬሼው ቀብቲቤን ናር 
ገ ል ጌብ ዞ  ዝትቴ ገሌው። 
A ዝ ዞ ዞ ም  “ O ር ዝ ና ው 
መስመEሌ ጠብ ዝተነኩተ 
Aሪዝናው ዜዱነሳም መትጤነብ 
መፍረክ ሀልበና።  Aላይን ተ 
ጠብ ንሉሜነ። ኣን ገረቤደሌ 
ነጪሃቹው Aደንቀዮሆኽ። 
Aዝዚያችቤ መህዲጃ መንሰE 
ሀልበና።“ ባይቲቤ “ሀሪፍ 2” 
ረEዪዞው ሰጣ። “ሙዳዩም“ 
“ሀሪፍ 2” ዛዬውሌ ጦሮት 
መሰጠቤ ተህሲብዞው ጠቢቅቤ 
Aደገሴው። ዪ Aሀድ ገረብ 
ረEዪን ተ። 
 
ኣን “ሆክዘ ኣይዝ“ ሉይ ረEዪ 
ለሀድኹ። <<AኸE Aኻኻች 
ትሎዛኹ ኩተቤ “ደር ሰሀን“ 
ሉኽዞ AልገበAሌናም ባይትን 
ተ። “ደር ሰሀን“ Eላ AኸE 
ዛዬው ነልመድመ ነትዝኛው 
ኑቅን ታ። ማንነትዝናው 
ነግኚን ታ። ተላኸሌኝ ዛየመ 
ቱርጁመ ዛሼው መጥለህቲቤ 
ሀረር ዋ ሀረሪው መውሀጥሌ 
ዘጎበራ Aጉጃው ዘወገኤና 
Aላይዞው ዘንሚሰልኩታን ታ። 
ዲ ን ዝ ና ው  ስ ና ን ዝ ና ው 
ን ለ ህ ዲመ  መትወ ሀ ጥ ቤ 
ን ት ሴ ተ ር ኩ ታ ን 
ተ ። መ ጥ ለ ህ ቲ ዞ ቤ 
E ሰ ብ ራ ረ E ኪ ለ ኝ 
ቤሄር፡AስረዲAዮሆኽ፤ ቀጥሎ 
ይቅርተበህ  ወዝምሳሰላው 
ዝቄቀሌው  ማንነትዝናው 
ክልሀደግነ Aላይዞው መምሰልቤ 
ዛልነነቱው ሞረEሌን ተ። 
ሀጪርቤም Eኛው ዘይመስሊው 
Aንሚሰልን ታ። መ ነጪሃቹው 
መምሰል  የ ትኺሸናሜል 
።ኤልበናሙም። ነጪሃችቤ 
ንነሳዛነ ዋ ንለምዳዛነ ደርሲ 
ምን ሞኽነ ሀልባው መላየመ 
ሞቀ ሀልበና። ቴክኖሎጂቤ 
ሌቁ ።  ን ለምዲ በ ዮ ሆ ነ ። 

Aትቴወቅኹማን ናር ዝሌጥኾ። 
ፈርቂ ረEዪቤ መትሳነን ዛልን 
ታ። ረEዪ ፈርቂ ሰበብቤ 
መትቃበጥ Aውወል ሁሉፍ 
ዛኔውን  ታ።  ዝተህሲብ 
ፈርቂዝናው  ግድረ  ዋ 
ከራመበህ መትቄበልቤ Eጂ ዋ 
Uሩስ  ነታሽመ  ደድቤ 
ንነብራነ። ፈርቂዝና ሰበብቤ 
ሀመድ መትቃበE Aወል ቀራ። 
ይው ባይቲቤን ታ Aማን 
ዛኹመ ዝሌጥኾ። 
 
ዪ ዪኩተ Eሰታዞ ጊሽታኝዞ 
(ጁላይ 30) Aሀድ ሀረቄ ስልክ 
ኣሸመ Aሀድ ሽI Aትሄበሬኝ። 
ታIና ኣን ዘልናርኹቤ 
“ሙዳይ“ በህ ተቃበጠኹን 
ናር ? ባዬኝ። ኣኑው ሳኒቤ 
መ ት ሄ በ ር ዞ ቤ  O ር ኩ ት 
Oርኩትን ተ ተስ ዛዪኝ። 
ሰበብዞም ባዮው ቀጠርቤ 
መቆጨሌ Uገዞ መድደቤ 
ጀዋብ መግኛን ታመ።  
 
ህ ብ ሪ ዞ ው  ዝ ሰ መ E ኹ ሳ 
ደነቄኝመ ሴሀቅኹ። ፓልተቶክ 
ዝዲጅኔው ገልጌብሌን ተ። 
Aቅሊ ነትጋዝሌን ተ። ዳይቤ 
ንቺኽሊሌን ተ። ዝመሰሌነቤ 
መቅናነEቲ ንስጢሌ ዋ 
ንትቄበሊሌምን ተ። ዪ 
ዝታሌም ገልጌብ ኣሽነ። 
ክ ል ኤ ቀ ዱ ም  ና ሻ ና ። 
ቱቅለኝኩተ Eኸሻዛኽ ላክን 
“ሙዳይ“ ዋ ኣን Aሀድ 
ዝትቃበጥኔዉም ዘሌልነቱውን 
ታ። ሆጂም ታIነ ኩተዞት 
ደድ በህ ተስቲቤ መስሳ 
ተራEነመ ክላሆት ጋርቤ 
ናርነ። ሀረቄ “ሀሪፍ 2” ታIነ 
Aይንበርማም ጉትቲዝነቤ 
ቅንብስቲ ቄሲ መትቃበጡም 
ዘሌልነቱው Eመነኝ ባኾ።  
 
ሀረቃቼ ! ገልጌብ ናሻዛነ 
ረEዪቤን ተ ብላይ UሱEቤ 
ዘልታነቱው ኑቅ፡ ነሬምጢ። 
ዪሊጥቤ ዛል ገልጌብ ግልጢ 
Aልኻነግር Eጂ ሞጨመ 
መትሄበር ይትፈረካል። ዘላቆ 

ኮOት ኣዳው መትጋበት 
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ይሎሜል። Aነል።  
 
ዪ ክላሆት ጋር ዩቡEመ 
ይትጤነብዛል UሱE መስመE 
ታኽዞ፡ መትኺታተል ታኽዞ 
መጋረድ ታኽዞ መሬመጥ 
ታኽዞ ይትሊያያል። ዪ 
ዝታሌም ዝሰመEኔው Aይነ 
ሽ I ው ዞ  A ቅ ሊ ዝ ና 
E ሰ በ ል በ ላ ት  ተ ፍ ሲ ር 
ይስጠሀል። Aይነ ሃሳወ 
ዝትጤነቡመ ዞጠU Uሱኣች 
Eሰበልበላት ሉኽ ሁሉፍ 
ያ ሹ መ  ነ ገ ኘ ዩ ዛ ና ም 
መትጤነብ  ፍራኮትዝ ነ 
Eሰበልበላትን ታማን ተ። 
ዪሌ ባይቲ ባየ ባቲቤ 
Aንሌጥ። EሰAሀድኾ ባዮ 
ሙንኩትን ታ ? ትሉኝ 
ዩኹናል።  ባዮ ባይቲ ወደቀ 
ዛዩመ ዜመዶው ተስባበረ 
ባይቲመ ሁሉፍ ሞሻን ታ 
Eለኾሆኽ።  መ  ባዮው 
ቀጠርቤ መትቄረሌ ስናኑው 
መድደዞቤ ነጥሊላ። 

 



ሉህ 14 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

ኣው Aባዲር ሐረሪ ወልዲ ወለባይ ማኺዳ 

ዪ ኣው ኣባዲር ሐረሪ ወልዲ ማኺዳ ዪልዛል፤ሐረሪ ቂስሳ ቀጠብቲ ዚኻኑው ፤ Aሀድ ባብዚኛ Iላ ሆጂም ሱምዚዩው ዘኑቀዩማ 
ዪነብሩቦ ቶያ ሙጢው ሲሞት ዛልበና፤ ዘይቲታወቁ ማኺዳ Aዊኑም ማን ኣምኖ ማንታ ዛይሎ ማኺዳ  (unknown soldier) 
ባይቲቤ ሙጢቤ ኒቂቅለዩዛና Aሱም በሪ Aዊኑም Aሹራ (Ashura Bari) ባርቤ ዚናሩ፤ኤቡ መላሳይ ቂስሳ Iንታ ባይቲው 
ኒኸሻነ፡፡  
 
Aያምዞ፤ወህሪዞ ዋ Aመትዞ መች ንር ? ይሎዛልኩትቤ፤ ኮOታኝ መውሉድ Aሥራ Aሀታኝ Aያምቤ (11ቤ) 1304 ሂጅራቤ 
Aዊኑም 5 ጃንዋሪ 1887 ቤ ሐረር ባድዚኘ  ነፍጠኛ Aዳዋ Iመይዴጅሌ ዚናርቲበ ሃለት ሚንኩት Iንናር? ሚስራች ሐረር 
IመይቦU ዋ ሐረርቤ Iስወጡ ማቤይና ሐረሪ ዳይሐዋዝ ሃለት ሚንኩቱኽ ዪመስሊ Iንናር? ፍዝቤ ሀጪርቤ ፤ Aሚር 
Aቡበከር ዋ Aሚር Aብዱላሂ ማቤይነቤ ዚናር ሃለት ይው ይመስል ናር…….. 
 
Iዴቤ ሞቃ ዘልበና ሐረሪ ባድዚኛ Aሚር Aቡበከር Aፍተል ገራድ ባድዚዩ ገልማ ሺራ ዋ ገፍራ ገረብቤ ቀነEቤ በጅህቤ ሀረቅ 
ዛላዩማ ሆጂ ማልቱበም Iላ ሶማሊ ደች ዋ Uጋዴን ተማምቤም ዬትቄቀልዛሉ ሐራሪ Aሚር Iንናሩ። ሐረር ዋ ሺርቲ-ሐረር 
መምለኪያው  ዚገዘUቦ ወቅት 1250 ቤ Iላዋ 1268 ሂጅሪያ Aዊኑም 1834 ሚላዲቤ Iላዋ 1852 ቤ Iንናር። ዪ ውቀቲ 
ሁክሚም ሩህዞው ዚፈረካ ታሪኽ ዛላማ ሳለይ ፈቀር ዋ መስኖይ ዶኝቤም Aዞኩቱም በጂህ ፈቀራችቤም ዚትቄቀላንታ። ይዞም 
መስኖይቤ  ዝትቀቃለውኩትቤ Aሀድ መሽራብዞ Uኩንታ፤ 
 
  “Aፍተል ባድ ሀፈንዞም Aዳዋ 
  ሳይ ባድዚኘ ሀፈን ዘለልባዋ”  ባይትቤ Aፍተል ባድ ይትቀቃላል። 
 
Aሚር Aቡበከር Iስሞቱ ቤሄርሌም ፤ ልጂዚዩ Aሚር Aህመድ Aቡበከር 1268 – 1272 ሂጅሪያቤ Aሚኑም 1852 -1856 
ሚላዲቤ ሀርAት Aመት Eስነገሱ ቤሄርሌ ፤ ሆጂም ጌይ UሱE ታሪኽቤ በጂህ ከፍቲ ሃለት ዛልበ ኹንቲዋ ዘያቆመስ ሀለትቤ 
Aሚር Aቡበከር ሱልጣቤ ፈተህ ባዩ ይሎሆል። Aዚዩ ሁክሚቤንታ ፈረንጂ ካቲብ ሪቻርድ በርተኑም ሐረርጌይ ዚዲጄው፤ Aዞ 
ዪላዛል ኩትቤ 1855 በርተን ሐረር ቦኣማ Aሥር Aያምቤ ሐረርቤ ወጣ። ሐረርቤ ሌጣማ 1 Aመት ዋ 8 ወህሪ ቤሄርሌ Aሚር 
Aህመዱም ሱልጠቤ ተሻሩ ዪ ወቅቲያ ሐለት ዪሎዛልኩትቤ ሐረርቤ Aማን ወቅቲም Aልናርታ፤ ሃለትዞም ዘሰከናም 
Aልናርታንታ ይሎዛልኩትቤ፡፡ Aሚር Aህመዱም Aማንነትቤት ሞቱ ይሎሆል። የኽኒማም ይ Aታይዋ ሁክሚዝዮው ፤ 
ታሪኽሌዋ ተራኽያችሌ Aዝዞው ነህደጋካ። Aሚር Aህመድ ቤሄርሌ ዚነገሱ Aሚር ሙሁመድ ቢኒ Aብዱልሸኩር Eንተዩ 
ባይትቤ ይታዋቃል።Aሚር ሙሁመድ ቢኒ Aብዱልሸኩር Aሚር Aህመድሌ Iዜርዚዩ ሊጂንታዩ። Aዚዩም 
ዪታወቃዛልኩትቤ፤1856 – 1875 ሚላዲቤ Aዊኑም 1272 – 1292 ሂጅሪያቤ ፤ Aስራ ዘህጠኝ Aመትሌ EስገዘU ቤሐርሌ፤ 
መሀመድ ረUፍ ባሻ Iምራንዞቤ ሚስራች ማኺዳችቤ Aንገትዚዩው ተሌቃቀማ ተጋዳሉ። ዪቤም ሐረር ታሪኽቤ ሜገል ግርሌ 
Aለጋ   ሁክም ዲጃማ 1292 – 1302 ሂጅሪያቤ Aዊኑም 1875 – 1884 ሚላዲቤ ሚስራች (Egyptian) ሀረት ሚስራ ባሻች 
(ረUፍ ባሻ፡ ሪድዋን ባሻ፡ ናዲ ባሻ ዋ Aሊ ሪዳ ባሻ) ሐረሩው ተራ-ተራቤ ገዘኤ። Iንግሊዝ Iምራንቤም Aሀድ ሺIም  
ቢላይ Aሀድ ዲግንናም ብላይ 1884 ጌዩው ቆፍዋ ቃኝዜ ኣዳዋሌ Aትጋላጤማ ሚስራችዋ ባሻችስዩ ሀደጌማ ሐረርቤ ወጡ። 
በድ ራጋች ክህሊዋ Aሚር ሙሁመድሌ Iህዚዩ ዚታዩነትሌ Aሚር Aብዱላሂ ሁክሚው Aወራሱዩ።  Aሚር Aብዱላሂም 
ሁክሚው ለሀዱማ ሺIሽቲ Aመት ዘልመለA ወቅቲቤ ሁክምዝዩው ጠብጠቡ Iማዩሹ፤ ሐራሪሌ Uስጡ ጡሉEዜ ዘልፋፋሌቤ፤ 
ሚስራች ዚድጁሎ ሀጃው ዛላቦራዱቤ፤ Eንግልዝቤ ሙሊE Aሚራንቤ ዚተማራ ሂጭና መራ ናፍጤኛ፤ ኪልሐራር ሸተት-ሸተት 
ባይቲ ኤገለ። 
 
ይ ጭንቅው ዛቁማ ዛረማጡ፤Aዳዋው መትማሀጥሌማ ሐራር ሽርትቤ ካፍር ነፍጤኛው መሮሀቅሌ Uመትዝዩሌ ንግርትቤ 
ዚካላሁ Aሚር Aብዱላሂሌ ወሌባይ ሐራሪያቹም ለበክ ባይትቤ Aሚር ክላሆትሌ ተጣራሁማ ቀር Iግርቤ ቃነኑ። 
 
Aያምዞ ኮOታኝ መውሉድ AርበA Aያም ወህሪ 11ቤ Aሲራ ሺIሽቲ በቅላ ዋ ሀርAት ሂጅሪያቤ፤ Aዊኑም 5 ጃንዋሪ 1887 
ሚላዲ Aዊኑም ተህሳስ 28 1879 ቤ Uፍ ጭጭ ሳAቤ፤  ሰOዛ Iር ቢርቢር ሰኣቤ (ሱብህ ስላት በሐርሌ) ሐራሪ ጀይሺ 
(ማኺዳ) ሐረር በርያቹው ክልዋጣ ሚሻዋ ቤርዞኩትቤ ክልትሳማታ ኪል Aንሳር ዲን በሪ (AስመAዲን በሪ)  ኩፎኝ ወጠA መ 
Aዞው Uጋው Aሚር Aብዱላሂ ኤቀድነትቤ ዪ Aህመራ ነፍጠኛ ማ ኪል ሐረር ጌይ ፎኝ መዴጃቤ ዛሉው መትፋለምሌ ጋዝ  
መውጤሌ ሩቡት ቦAማ ተዋካልቱ Aላላህ ባያ ሳሰ ጁዝ ቁርAኑው ትAቤ ይቀርዛል Uጋዞው ቃያሳ።  
 
Aዳዋው መትፋሌምሌ ዞጡ ወሌባያችቤ፤ Aሱሚይ በሪቤ Aውኑም Aሹራ በርቤ ዚወጡ ወለባይ ማኺዳች ማቤይነቤ Aብዘህዚዩ 
ሐጅስ (ባራኖ) Aሩዛች Iንናሩ። ዪ ወለባይ ማኺዳች ማቤይነቤም Iላ ሆጂም ሱምዚዩዉም Aህላችዚዩ ሱሙውም ቶያዚዩ 
ቢላይ ዘኑቀያች ማቤይነቤ፤ ዘይቲተወቁ መኺዳች ቤ Aሀድዚዩ፤ ማን Aመኖ (The unknown Soldier) ቤ Aው Aባድር ሐረር 
ወልዲ ማኺዳ ባይቲቤ ኒከልሀዩማ ሀጪር ወርዚዩ Aዚዩበህ ዚትላሀዳ ቂስሳ ዋ ባሎታቹው ዪቤ ተሀይ ሀጪርቤ ኒቂቅላና። ዪ 
ወሩም ጉዶር ወቅቲ ቤሄርሌ ዚትጠመሳም ዚትረሰኣም ዚትናወጣም ይነብርባሌ ይፈርካል። ይው Aሳስ ሞሻቤም፤ ዪ ኩቱቡው 

ሉህ 15ቤ ይትኼተላል 



ሉህ 15 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

ዚከተባ ሩህ ሀዋዝቤ ሙሉE መስUሊያ ዪትነሰIማ ሩህ ሀዋዞ Aቅልዞ ዋ ታሪኽ ደፍደፍቲዞ ጠለስ ዋ ቻላው ዪደብላማ ሀሳዋዞ 
ዋ ገለረጌብዞ ኩፎኝ ዩቡEማ ዪ ቤሄርሌ ታሪኽዞው ሀጪርቤ ዪግላል። Aላሁ ግርጋራውም መጦቀስቤ ቅሳዞ ኩፎኝ Aላሁ 
ግድራባህ ዩቡAል። 
 
Aያምዞ AርበA፤ ኮOታኝ መውሉድ 1304 (ጃንዋሪ ሀምስት 1887) ዪኩዛል ወቅትዋ ዘመንቤ፤ ኣዳዋ ሐረር ሽርት መጋላ ቆረራ። 
ይ Uሩስቤ Iላዋ Iግርዞ ዘማን ሀርቢ መሀዋቤ ዚትኤቸቻማ ዚጥዋዋራ፤ ይ ቅጤ Uጋው ይድጅዛል ኣዳዋው ቃኒ ዛያዉም 
Aደብ Uሽ ዛያዉም Aባ ኻና ዛይውም Aልናሩም። ምንሌ ባይትማ ሞቃ ተኻሻግር ናርግር ታርኽ ከብራቹው መትሀበር 
ይትፈራካል። Aዳዋ ሀደፍዞም ጌይ ሺርቲም Aልናር። ሀደፍዞ፤ ዪ ኣዳዋ ሁስራ መራ ሀረር Aባድር ናር። ዊሊE ሚስራች 
መውጠEቤ፤ ሁክሚ መሴነንቤ Aሚኑም መቼኸልቤ ልምዲ (ኽብራ) ዚናሬው ሐራሪ Aሚር Aብዱላሂ ሁስኒ፤ ዪ ኣዳዋው 
መትኻተርሌ ይፈርካቤ ጠብ-ጠብ ባያ። ይሂስቢማ የሪምጢማ፤ የጋርዲማ ሺርቲዞ ሀረቃችሶማ ሚስራችቤ ከፍ ዛዬዩ ቀቢላቹው 
Aሀድ ሰልፊቤ መቃነንማ፤ ዪ ኣዳዋው መትማሀጥሌ ወቅት ዘልናሬው፤ ሀንጉላዞቤ ዪ ዪዲጅበኛል ዘላያ፤ Aሚር Aብዱላሂ 
ሙሁመድሌ ዚናረዩ ጢነዮ ማኽዳ ወለባያች መፋጨሌ ባድዋ ዴርጋቤ ኬለሃ። ኪላሆትዞዉም ዚትቄበላች ማቤይነቤ Aብዘህዚዩ 
ባድቤ ዚናሩ በረኖ Aሩዛች ዋ Aሩዝነትስዩሌ Aያማች ዪሂልቂዛሉ ውጅ-ውጅ Aሩዛች ናሩ። ዪቤም AኸE ኒቂቅልለኹዛና ቂስሳው 
ዜመዱ፤ ዪ ወሩው ቲቀርዛኾው Aሚኑም ቲቀርዛሼይ፤ ሱምዚዩ ኣው Aባድር ሐራሪ ወለባይ ማኽዳ ባይቲቤ ኒጠርሀዮሆናዋ 
ትAቤ ትቀርሉናው ነትህብራና። 
 
Aለደነቄኹጊር ሚንሌ ሱምዚዩው ኑቀዩሜና ባኹግር፤ ሰበብዞው ሀጪርቤ ቀርራIያችሌ (ትቀርዛኻችሌ) ሜመድ ንኻሻና። Iር 
Iሳልቲ ድርሬ ደቺቤ Iንሌ Iን ነትጋፍሪቤ ለይሊ Iልያስ ፈረዝ መጋለ መስኪዱው ቤትስካን ኩፎኝ ዚናወጣ Aህመራ 
ነፍጠኛ ከስመኛ፤ በቅላ ዋ ሀርAት (104 Aመትሌ) 1887 – 1991 Aርራትቤ ዘሴናናው Aርራት ዩቁጭዛል Iጂቤ ዚጣራሀው 
Aጣቢኛ ይጋሚዛል ዲነት ዚገዘኣው፤ ደርሲ ዚለመዳው ሐረር ጌይቤ ይሰድዛል፤ Aፍሪቃ ደቺቤ ማኽዳ ቺኻልቤ Aስከሪ Aቦቃቤ 
(Military Base Camp) ዚታወቃ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ባይቲቤ ዚAሳሴው Aህመራ ኣዳዋ ታሪኹው የነግሲ ሄራው ጌይቤ ጨህ ዛሻ 
ከስመኛ፤ ይ ዱፉን Aመታችቤ፤ ዚናሬው ታኽዋ ሀርቢ መሀዋው Iትዮጵያው ዚታ ሐረር Uመትቤ ሱማሊያች ዋ Oሮሞያቹው 
ሰም መቴሻሌ ዚቃናና ዚደኽጥ ሄራ ናር። ዱሙም ሐረሪ Uመት ሂልቅቤ ዪዛይዲዛል ነፍጤኛ ማኽዳ ጌይ ሺርቲ ሙጢቤ 
ናሬው ። ሐረሩው ታርኽዜው ገማመውማ ነፍጤኛ በድ Aሼ፤ ሐራሪ Uመቱም ኪልAነሳ ለጣ። Uጋዴንዋ ዲዳ ዋሌድቤ ዚናራ 
ነፍጤኛ ማኽዳ ሂልቅዞው Aሀድት Aላሁ የፍጃ። ይዴኽጥ ሄራ ሂርቆትዞቤ ዩዱግኒኩት፤ ሲናንዞው ዘያሳንኩት፤ Aፍዞው 
ዘይክፈት ማ ሂዩ ባብዚኛ ታሪኹው Aሚኑም ሱምዚዩው ዘንቄቅላኩት፤ ዪ ጉሱስ ሄራ ማኽዳሌ ሚሪ (Taxation) ዪከፍሊማ ከከባ 
ያሽዚናር Iላዋ 1991ው ሐረሪ Uመት Iንናር። ዪቤምንታ Iላሆጂ ሰም ጥርቅም ዛያ Aርራት AኸE ተፈተሃማ ሂያ Aው 
Aባድር ሐራሪ ወልዲ ወለባይ ማኺዳ ቂስሳዚዩው ሆጂ ዪ ኩቱብትቤ ሜመድሌ Aልላሁ ባያግር ኒኸሻዛና። 
 
ኣው Aባድር ሐራሪ ወልዲ ማኺዳ Aሚኑም ሐረሪ ሸሂድ፤ ሱምዚዩው ዘኑቀዩ ማኺዳ፤ Iመይሞቱ ሀርቢቤ ደረር Iስኻኑማ 
ባሩድቤ (Bullet) ሜጠቅዚዩ Iስቲመሀጡ ቤሄርሌ፤ ሙትቤ ሰለጡማ Aዳዋቤ Eስትሼማቁ ቤሄርሌ ቃርሳ ሰሪ ሜጠቅቤ 
Aህላችስዩ Aፈረንቀሎ ቃሉያች ጋርቤ ተሼመቁማ Aጥርዋ ደውዋቤ ይትፋቃዱዩዛል ኮOት ሳቲ መትፋቀድ ቤሄርሌ ዚትኮAቤዩ 
ደም ቢዝሀቤ ዩሙቱማ፤ Aሀድ UሱUም ዘላቃቤ Aዞ ባድ ዳሚንዞ (Chief) Iዝኒቤ ጂናIዝዩቤ ሰላት ዪሰግዱቡዩማ Aያምዞ 
ሹሙቅት ቀብሪቤ ዪትቀበራሉ። 
 
በጂህ ሐራሪ Iዶቻች Aርማላ ኻኑማ ቃሩ፤ Aያች ወልዳችሲዩው ቀቤጡ፤ ሐራሪ ዳዪ ሐዋዝ ሸሀዳች ዚሞቱቦ Aታይ ዋ 
ዚትጠመሱ Aባዋ Iሃችዚዩ፤ Aቦቻችዚዩ፤ Aህላችዚዩ ቀብሪዚዩው ሞቃሌ በጂህ Aያችዚኛ Uማችዚኛ AኸE ዛልናችሌ ዚUማ 
Uማችዚኛ Iናች ከተማችዚዩ ዪ ወሩው ታርኽኩት ነሳንማ ዚኻና ሀለትቤ ተፈኩር ናሺኩት ዚሞቱ ጨሌንቆ ሸህዳቹው 
ንቅቅልማ Aልላሁ የትረሀምለዩ ንልኩት Aላሁሌ ሀሚድ የግባAቃ Iዴ Aታይ Aቦረዴና። 
 
ሺIሽቲ ወህሪ ቤሄርሌ ራጋ ሶመን ዋህርቤ; 1304 ሂጅሪያቤ Aሚኑም April 1887 ሚላድቤ Aሀድቲ ዛላዩ Iህዚዩው መፋጫሌ 
ዪቤም ሂዩ ሱምዚዩ ዘይቲታወቁ ማኺዳ ኣው Aባድር ሐራሪ ወልዲ ማኺዳ Aባይዚዩ፤ ዪሎዛልኩትቤ ጨለንቆ ሀርቢ ቤቀድ 
Aቦች ዚሞተቤዩ ማ ኮOት ቀሀታችዋ Aይዚዩው የሀድጉማ ሹሙቅቲቤ ጌይቤ ዩጩማ Iህዚዩ ወሩው ሀልሞ ሞታው ፉናና ሞሸሌ 
ኪም ጨሎንቆ ዩሁራሉ። ወራባ ቤ ዚተረፋ፤ Uሪ ሀምባ ዚኻና ባባጭዚኛ ጂናIዙው መራቤ፤ ዮሎ ሀንጉር ዘሀነቄዩማ 
ዚመራረዩ፤ ዪሰቾ ሚይ ሲቅ ዛዬዩ ሂዩ Uማዚኛ፤ ኣው Aባድር ሐራሪ ወልዲ ማኺዳ Aባይዚዩ፤ ይላህዶው ዚቀበጡ ማ 
Aያማችሌ Iር ዋ ቢርዲ IስAፈጨቤዩ ቤሄር፤ ያሾዋ የቲሾው Aሞሴዩማ Aምሪው Aሀት Aለሌ ሰጦማ ኪል ሐረርጌይ 
መግበEዚዩ፤ ታኽ መዴAፍ ዋ ዚሪOቤ መድነበጥቤ ሁምነዚዩ ዚኸደኤዩ ሰA፤ ሀርደዚዩው ሾረቅ ሾሮቅ ያሽዛሉ Aሀድ ጥቀሾ 
ገንዳ ፎኝ ለከም ዪላሉ። ይ Iሳቱም ዘልነደደቤው፤ ተኑም ዘልተነነቤው ገንዳቤ ዛል UሱE ማ ማኑው Aምኒ ማኑዉኽ 
Iሰሚማ Iሪ ዛያቤው ወቅቲቤ፤ ዪ ቶያች ለከም ዛዮ Uማዚኛ ሚን Aገኜዩ? ሚኑኽ ቦረደቤዩ? ጌይቤ Iላ ዛሉቦ ገንዳ ሩህቃዞ 
ዋ ዪ ወሩኽ ሚን Aይናቤ Eናች Aብሱማችሌ ቦራዳ? በይቲቤ ሆጂሌ Iዴቤ ነቡርዲማ ዚቀራሌ ዪዲጅ ኩቱብዚኛቤ ኒትራI 
ቄሲ Aላሁሌ Aማና ኒለኾሆና። 

 
ሐራሪ- ዲርሰ-ሀን   

ኣው Aባዲር ሐረሪ ወልዲ … ሉህ 14ቤ ዚትኼተላ 



ሉህ 16 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

ሉህ 9ቤ ዚትኼተላ 
 
ኽንጋ ሐረሪ ሁስኒ ነባሪያች ! 
 
ሐረር ጌይ Aሀድ ኩምታኝ Aመት ዋ 
Iቶቢያ ኩማማው ነገድራዛነ ባድ 
ደረጀቤ ዛልነቤው መስኪንነቱው 
Uምሪዝዩ በቅላች Aመትቤ ይትሄለቅዛል 
ባዳች ዱቅ ዛዮ ባውነት ደረጀበህ 
መትጋበትቤን ታ። ሌቆት ዋ ብዳሮት 
ይዲጃዛል ስንኒ ብዝሀቤም Aልታወ ባድ 
ደረጀቤ Aሀድ ሩEቲ ይለህዶመ Aዝዞዴ 
ዱቅ ባይቲሌ ማልቱ ዋ ምሼት ጠቢቅቤ 
ዝደለጎሳ ሞኽነዞ ይገብለነሀል።    
 
ሁሉፍ ዛዩ 15 Aመታች Uስጡቤ ባድ 
ሁፉቅ ደረጀቤ ዝትከመሉ ብዳሮት 
ምህራች የትሚህቁዛላችን ተዩ። ሉይቤም 
ሁሉፍ ዛዩ 4 Aመታችቤ መትኺታተልቤ 
ዝትመዘገበ ዝዲነትጌይ  ልቃOት 
ይዋርኩተ ሞሸ ፈረክነግራ ዝባድ 
ሩEቲያችዝናው የሲር ሞሸሌ ይIክረነዛል 
Aሀድ ሽIም ዘሌልነቱው መቃየስ 
የሙሱሜል። 
ዝባድ ዲነትጌይ ልቃOትዝነ ይዋርሌ 
ይፈርካዛል ቂጥጤ ሁስኒያችቤም 
ዪሊጡቤ ዛሉ ዝብዳሮት፡ በረህ 
መትሂዳደርቲ ዋ ዝዲሞክራሲ ሄራ 
መኤሰስ ምህራችዝና ዘልባሩሳ ሙጥጢን 
ተ። ይሌም Uመት ተሳAዶት Oርኩተ 
መተኼሸዞ ይገብለነሀል። 
 
መ ዪ ኩማመቤ ባድዝነሌ Aስሊ ዳጂዜ 
ዝታ መስኪንነቱው ሽክፍ ሞሸሌ 
ሁስኒዝነቤ ይሊጥዛሉ ዝብዳሮት፡ ዝበረህ 
መትሂዳደርቲ ዋ ዝዴሞክራሲ ሄራ 
ቼኸሎቱው መትፋጠንቤ ዝባድ 
ሩEቲያችዝነ የሲር ዩኹኑኩተ ዝገረብዝነ 
ሁስኒ ሳሙው መታጨሌ ናሻዛነ ጨራቀቤ 
Eጂ ዋ Eጂ ንትላሀድመ ሀፍ ንሊኩተ 
ክላሆት Aቀርባኽ። 
 
ይቤ መትኼተልቤም ሆጂ ሞይ ኽንጋ 
ኑግደዝና ኽንጋ ወዚራች ወዚር መለስ 
ዜናዊ ኹጥበ ያሹሉነኩተ ጊዲር ሸረፍበህ 
Aፊራኽ። 

Aልለ መገን ! 

ዚሐረሪ ሁስኒ ረIስ ኽንጋ 
ሙራድ Aብዱልሃዲ  

ዚሐረሪ ሚሊኒየምቤ ዛሾ 
ኒጊርቲ 

ሐረሪ መሀድ ኮንግረስ ዲያስፖራቤ 
 

ቢሳሎትሌ ዋ መህጂጃሌ ዚቀረበ ሩኹብቲ ሪOት  
ቡEቲ 

 
ሀረሪ Uመት ምሻ ዛልበ ጌያችቤ የሊጣዛል ኩሽኩሽቲሌ “ክላሆት ጋር“ 
ዝገረብዜ Aታጮቱው ታሽቤ ሀልቲ። ሁጀሌም ሁሉፍ ዛየ ሀረሪ ኩማማው 
ድልቅቤ መግደርሌ ዘሌጥተ ወርሸEቲ ፋይደዞ Iን ይመልዛል ምህረ ኻነመ 
ታሪኽዚነቤ ቦA።  
 
ሁሉፍ ዛየቤ መልመድቤ ጊሽሌ ጠብ ንሊኩተ Aልሀድ Oገስቲ 19/2007 
ክላሆት ጋር ዝነሰኤው ሙርቲቤ 10 ቦሪ ዝተዩ Uሱኣች Aሀድ ጢነዮ 
ብሳሎት የቀርቡኩተ ተቆጨ። መ ህያች 10 Uሱኣቹም ሀጪር ህርጊ ሞሸቤ 
ሀረሪያች ኮንግሬስ መትኤሰስ ሀልባቤ Aመኑ። ዪ ኮንገሬስ ይትዋቀርበ 
Uጋው መቃየስሌ 3 ኤቀዳች ጠረሁ። ምህረዝዩው 4 ሳቲቤ መክመልመ 
ክላሆት ጋርሌ የቀርቡመ ፍቅ ይልዛሉ ሞኽነዝዩዉም ቆጩመ ክላሆት 
ጋርዞሌም Aትቴወቁን ናር። 
 

ብሳሎትዞ ሀፍቲ 
 
ታሪኽ የቀነነዛልኩተቤ ሀረሪያች ጥልፊኩተ ዝትሳፍነመ ዛልነ ቆውሚን ተነ። 
ዪ ተራOታችዝነ ይትሬገዞዛሉም መሪኝነት፡ቶየነት፡ሀማችነት፡ ሙጋድነት ዋ 
Aፎቸነቱው Aሳስ ዛሸ ቀላድቤን ተ። ከሀረሪነት ንነብሪኩተ ዘትፌረኬነ 
ዳንዲሌ ዋንነ ዋ Aስሊ ቆጥ Aፎቸ ሄራን ተ።  
 
AኸE ወቅቲቤ ሀረሪያቹው ሱምሙትቤ ዛሉቦ ባድ ዱፉንቤም ሀረሪ Aፎቻች 
ሀሉ። Aፎቸ ባይቲ Eንግሊዝ ስናንቤ ኮመኒቲ ይሎዛልን ተ። ጥንቲም ኻነ 
ሆጂ ሀረሪ Uመት ዝዳይ ሃጃችዞው የከምላዛል ምሻ Aፎቸዞቤን ተ።  
 
Aጥጢቤ Aጥጢ ተራOትዝነ ዋ ወልዳችዝነ ተራOቱው መጥበቅሌ ዝወሪቅ ዋ 
Eሰቦርቲ ሞያች ጠብጠብ ሞሸ፡ ወልዳቹው ቁርኣንጌይ ሞሰድ፡ ሶመንቤ 
መስሰ መፍጠር ፡ Iድ ዋ Aረፋው መስሳ መግደር፤ በለቹ ዋ Aሙታ ሞሸ፡ 
ባሀ መስሰ መሌጠ፡ ባድ ሃጀሌ ዳይቤ ዋትነ ባይቲ ዝዳይ ሃጃ ንለዩዛናችን 
ተዩ። ዪ ሃልቤ መስሳ ሀልነግራ ዲንዝናው ስናንዝናው ዋ ማንነትዝናው 
ንቂህሪመ ወልዳችዝነሌም ሃላ መሀልዝናው መትዌረስ ንፈርካነ ባይቲን ተ። 
 
መ ሀረሪ Aፎቻች ዱፉኑም ሀደፍዝዩ ዪ ዝትቄቀሉ ሃጃቹው መክመል 
Eሰኻናው ቄሲ ምሻ ዛሉቦ ባድቤ ዘገኞ ልምዲው መትንዋወጥቤ ዳይ 
ግዝማንዝዩው ዳይቤ ሞሸሌ Eስበልበላት Aፎቻቹው ምህረቤ የትራEዛል 
Aሀድ ቆጥ ውጥኒ የትኺሻል። ዪ ውጥኒ ሱምዞው ወቅቲዞሌ ሀረሪ ኮንፈሬስ 
ባኔው።  
ሀረሪ ኮንግሬስ Aግቡር ሞኽነሌ  የትፊርኩዛሉ ቀብታችሌ Aስሊዞ ሀረሪ 
Aፎቸ ሞኽናን ተ። Aግቡርነት መቦA ተራዲነት ዋ መስሰ መስሰነትቤ 
ዝትሬገዛን ተ። Aፎቸ ዱፉኑም መስሰ መስሰ ወንባር ይነብረሀል። ወቅቲዞሌ 
2-3 Aፎቻችቤ ተራOትዞው ይግሊመ Eስበልበላት ባድቤ ዛሉ Aፎቻችሌ 
ክላሆትዞው የስሲማል።  

ሉህ 17ቤ ይትኼተላል 



ሉህ 17 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

ቤሄርዞም ኮንግሬስዞቤ መትደበልሌ 
ተራዲ ዝተዩ Aፎቻችበህ ይትዋቀራል። 
መትኼተልቤም ዝዳይ ክህሊዝዩ ዋ 
ዳይቤ የከምሎ ሃጃው ጠልሀየቤ 
የመስሩመ Eሾት ዋል ያሻሉ።   
 

ዋቅE ኹንቲ 
 
Oር ሄጆት ዋ Oር ኔት ዛለ UሱE 
ዱፉኑም ቹኹሉው ዝቅ፡ ዉዱቁው ሀፍ 
ሞሸ ሀልበኝቤ ያምናል። ዪ ሀደፍሌ 
ዝቃነነ ውጥኒሌም ዘይባር ገርጋረዞው 
ይስጣል። 
 
AኸE ዛል ዋቅE ኹንቲቤ ምሻ ባድ 
ምሻ ባድቤ ሀረሪያች Aፎቸቤ 
ተዌጠኑመ ሀሉ። 
ሀረሪ ቀዲያሌ መቃነን ባይቲ ሜገል 
ሀረሪ Aፎቻ Aግቡር ሞኽናው 
የትሂብራል። Aሀድ UሱE ዪ ዛልበ 
ሀቅዞው ዘከመለሳ ቤሄርት Aፎቸዞ 
ኤቀዳቹው AቀነUግራም AቀነEኹ፡ 
Aበለሉ ግራም Aበለልኹ ባይቲሌ 
የሚችባዛል። ዪው ባይቲዞም Aፎቸዞ 
ልቃOትሌ ግዲር Aታጮት ያሻል። 
ሰበብዞም ተሳAዶት ባይቲ ይን ታመ። 
 
Aሀድ UሱE ሀረሪ Aፎቻ ዛልበ ባድቤ 
Aፎቸ ዘልቦኣው ቄሲ Uምመትዞ 
Aምሪቤ ሩህዞው ሄጠረ ባይቲን ተ። 
Aፎቸ መትደበል ሀቅዞው ዘልቲናፈAመ 
ሀረሪነትዞቤ ይትቴቀብበ ዋጅባትዞው 
ዘላሸቤ Aፎቸቤ ዛላች ዋ Aፎቸ 
ኤቀዳቹው ዝጋል ሞሸ የህማላል። 
ዘልቲደበለቤው Aምረትቤ ጡሉቅ ባይ 
ሞኽነ ዩኹናል።  
 
ዪ ዝታሌ ሀረሪ ዱፉኑም 
ይትቴቀብባዛል ሜገል Aፎቸ 
ይትደበልን ተ። ዛልበ ዋጅባትዞዉም 
ያሽን ተ። ቤሄርዞም Oር ዛሻው 
መድነቁም ኻነ Aሪ ዛሻው ዝጋል ሞሸሌ 
ሀቅ ይነብረሀል። Iትተ Aታይቤ Aፎቻ 
ኤቀዳች Aፎቸ ዘልቦኣችሌ ወቅቲ 
ወቅቲቤ ክላሆት ያሹመ UሱE Aፎቸ 
ይትደበልኩተ ሀፈርሳ ያሹኩተ ቀጠብ 
ነትቲሻነ። Aፎቸቤ ዛልኻቹም Aፎቸቤ 
ዘሌል UሱE የዋላዛል ጠረ-Aፎቸ 
ወሩው መትኻተርቤ ክም ኤሄር Aተሉ 
ንላነ።   

ንውጥሌ ጠብቲ 
 
Aሀድ ዳይሀዋዝ ቅጥጤ ወቅቲ Aሀድ 
ሃለትቤ ይነብሩሜል። Eስበልበላት 
ፈለክቤ Eስበልበላት ሃጃች ዋ ኽሾናች 
ይነብረሀል። ምሻ ዛሉቦ Aታይቤ ምሻ 
ዝረኸቦ ልምዲቤ ምሻ ፋይደ ዋ 
ቅናOትዝዩ ሃልቤ Aፎቻች 
Eስበልበላት ተህሲባች ዋ ሪOታች 
ይነብረዩሌ ይፈርካል። ዳይቤ 
ይጠቅሰዩዛል ሃጀ ዋ ሁጅጀ 
ዛልኩትዞዞ ይትላይቦዛል ሺIም 
ይነብራል።  
 
ይትላይቦዛሉም ኻነ ይትማሰልቦዛል 
ግዝማን ዋ ኽሾናቹው መትሂራረግቤ 
የትዋህቡቦዛል ውቃሮት (ሀረሪ 
ኮንገሬስ) ጠብ ሞሸ Oር ንውጢ 
የትሪኽባል። ዪ ሃልቤ መትዋቀር 
ባይቲ ሀረሪ ዳይሀዋዝ ጉትቲቤ ዛሉ 
ኩሽኩሽታች ሉይቤ ይትታወቁመ 
ማን ? ምንኩተቤ ? ዋ መቺ ? 
የከምለዮሆሉው ሞቀ ዋ የትኺሸዩ 
መስሩፍ ዋ UሱE ታኹዉም 
ይዋፍቅ Uገቤ መርመድሌ የሚቻል። 
Aፎቻች ጉትቲቤም ድላገ ተሳAዶት 
የትሪኽባል። Aሀድ Aፎቸ የቲማች 
ሃጃው ለሀደግር Aላይ Aፎቸ ደርማች 
ሃጃው ይለህዳል። ሀረሪያች መዳበያ 
ሞዩው ይነክዛልቤም ዝዳይ Aምሪ ዋ 
ክህሊ ይነብሪኩት ያሻል። ግዲር 
ያምዞ ዩኹንባዛል ባድ ዋ Aፎቻች 
ተሳAዶቱዉም ዳይቤ ዩቁጭመ 
ይቃጥራል። ደርማቹው ዋ 
ሙጋዳቹዉም ውቃሮትዞቤ 
የሀፍቃል። ምህረ ሳሙም 
ይስጠዮሆል።    
 
ኮንግሬስዞ ይትነደኣዛል ሀረሪ 
Eስላሚያ ቅይማች ዋ ቀድራች 
Aሳስቤን ተ። 

ዝዳይ ግብቲያች 
 

1. Aፎቻች ሚሻ ዛሉቦ ጌይቤ            
 ሩህዝዩው ጠብጠብ ያሹኩተ 
 ፍሪግቲ መስጣ።  

2. Aፎቻች ሩህዝዩው ሀቢዶኝ 
 ሀቢዶኝቤ ይዊቅሩኩተ ሞሻቤ  

ደርማች ወሀቻች ይትሀፈቁመ 
ተሳAዶት ያሹኩተ መትፌረክ። 
Aፎቸ ድላገ ምህረ Aሻውሪ 
ሙጥጢቤ ዘይቲሄጠርኩተ 
ሞሸ። ኮንግሬስ Aግቡር ዝተዩ 
Aፎቻች ዱፉኑም ይው 
ያሹኩተ ልምዲ ዪነሱኩተ 
መግፋፈ። 

 
3. ህትፋን መትሲጣጠ ዋ ልምዲ 

መትጋዘ። ሂሳብ መልሀድቤ፡ 
ዳይ ሀዋዝ ሃጃችቤ ዝህልቂ 
ሁጃች መሳመትመ ፋይልቤ 
መልሀድ 

 
4. ሀረሪ ፕሮጀክታቹው 
መክመልሌ ኸዝና Aስብህ 
(fundraising) ሞሸሌ ዳይቤ ጉዝ 
መውጠE። ኸዝነቤ ዩቡE ዋ 
ዩጪው ይነክዛልቤም ኻነ 
ባንክቤ ይትጌብዛል መሀለቅ 
Oዲትሌ የሚቺ Uገቤ 
መትለሀድ ይነብሪበሀል። 
ኸዝናው የትሻውሩዛላች ዛልበዩ 
ህባሮቱው ዋ Oዲት ዩኹንቦ 
Uጋው ኮንግሬስዞ ዩቁጫል።  

 
5. ሀረሪያች ሞዩው ዳይቤ 

መግደርሌ UሱE ታኽ ዋ 
መስሩፍ መቆጨ 

 
6. ሀረሪ ኣቅያቹው ባድዝነ ዋ 

Uምመትዝነ ቅናOትሌ 
ይትዌጠኑመ ጉዝ ዩጩኩተ 
ፍርግ ሞሸ ። ዪው 
መክመልሌም የሚቸዩኩተ 
Aርረዞው መትሚቻቸ። 

 
7. ሀጂስ ተውሊድ ዳይ ሀዋዝ 

Aምሪቤ ይትደበልመ ኣደዞው 
ዪዲጅ ተውሊድሌ የወርስኩተ 
Uገ መፋጨ  

 
8. Iን ይመልዛል ድላገ ዝደለጉ 

Aፎቸ ወዩኽ ሙጋዳችሌ 
ሼለሞት መስጠ 

 
 

ሉህ 11 ቤ ዪትኼተላል 
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1887 ቤቀድ 

♦ ሩህዜ Aሚራች (ታሪኽ ከቢራችቤ 
ዚትኬበሌ) 

♦ ዚሩህዜ ቃኑን ዚለሀደ መሀለቅ 
♦ Aለምቤ ሆጂቤ ሂሳብ Aዝዞ ዘመንቤ 
♦ ዚራጀሀነትሌ ዪትበሰልዛል Aቦቃ 
♦ ሩህዞው ዚፈረከ ሸጃE Aግሮጃች 
♦ Aለም ጀሚEቤ ሆጂቤ ሂሳብ 

ዪትበሰልዛል፡ ዪትፎረህዛል ዋ 
ጊንጊልቻ ሞኽነቤ ዛሉ ቹኹላች፡ 
ዚቀዲም መሀዲነት Aስጣች ዋ ቢAጃብ 
ዲንቆት ዪትሄጅዛሉ ሂልቂዞ ቂያስ 
ዘሌላ ዚጉርዱስ Aልተ ዚኩቱብ ሁጃች 

 
1887 - 1974 

♦ ሐረሪ Uመት ያሻ ዚናራ ሀርቢቤ 
መትማጃዞማ ሐረር Aህመራ ሄራ Iጂቤ 
መውደቅዜ  

♦ ዚኣዳ፡ ዚማንነት ዋ ዚዳይሐዋዝ 
ኩሽኩሽቲ  ዋ ዚሲያሰ ፈለክዚኘ ጀሚE 
ሴራ ሞኽነዞ  

♦ Aለም ጀሚEበህ ዛሌ ተራOት 
መትበጠስዞ  

♦ ዘለመድተዩ፡ ዘባለኽተዩ ፊሪያችዜ 
ጀሚE Uመትዚዩው ባድዚዩ ሐረሩው 
ዘይኻድሙኩት ሞኽነዞ Aህመራ ቀውሚ 
Aሀድ Aሀድቤ ጢት ጢትሌ ዲላገሌ ዋ 
Aግሮጃነትሌ Uመትዚኘ  ማቤይነቤ 
መስፈርዚዩ  

 
Uመትዚኘ ሚንኩትቤ ተኻተሬው 

♦ ሲርሪቤ ዚሲያሰ ኩሽኩሽቲያች ዚኻድዞ 
Aልተ ቆባችዞበህ መድባልቤ መቃነንማ 
Iላ UN ደረጃቤ  

♦ ዲፕሎማሲ Uጋቤ  
♦ Aግሮጃነትቤ  
♦ ሰላም ዚሰፈነቤው ኣር 

ኩሽኩሽቲ  
♦ ሚሻ ቶያቤ ቡጡስ Aፎቻ 

መቃቀነንቤ 

ዝናርቲ ሐረርጌይዝኛ 
ሐረርጌይ መጋላቤ ዩጩ ዚናሩ መጀላችቤ ዚትቆረሰ 

 
1974 – 1991 
 
ዚመንግስቱ ሄራ ዘመን 

♦ Uመትዚናው Aላይ ቀውሚበህ ዪትላቀጥማ 
ዚAበድሌ ማንነታዞው ዪቀብጢኩት ሞሸሌ 
ዚትቃየሰ፡ ዚትቄመሰ ሲርሪ ቃንንቤ ዚሰበታ 
ሀረካች ኤገላ - ሂያቹም ጢቀሾዞው 
መቄቀልሌ Aትኼሸጊር  

♦ መሰረተ ትምህርት ባይቲቤ Uመትዚኛው 
ሲናንዞው Aህመራ ሲንንቤ ዪሂግኒኩት ሞሸሌ 
መጌበት - ሚሳልሌ ሓይሌ ስላሴ ቤቀድሌ 
ዚናራ ሄራቤ 15% AሱEዚና Aህመራ ሲናን 
ሲኒን ናር፤ መንጊስቱ ሄራቤ ዪ 68% Aሰለ፡፡ 

♦ ሲናንዚኘ ቤ ቃኑንቤ ሬዲዪንቤ ጋዜጣቤ ዋ 
ቴሌቢዥንቤ ዘይቲስራጭኩት መገር  

♦  ኣዳዚኛው መጥመስሌ ሐረርቤ ቢራ ፋብሪካ 
መክፈት፡ ጉምነነት ዪዛይዲኩት ሞሸ፡ 
Uመትዚኛ ሀንቲ ዚታ ሐረርጌይ ጋራች 
መውረችቤ Aላይ ቀውሚሌ መስጠቤ 
ዪበሊኩት ሞሸ  -  ዚምሳሰላች 

 
1991 ዋ ቤሄር  

♦ መንግስቱ ሄራ ተዳመሰ መ  IህAደግ 
መንጊስቲ ኤገለ  

♦ ባድዚኘ ሐረር ዚቃኑን ከቢራች Iትዮጵያ 
Aቦቃው ዪከትቡኩት ተፌሩ  

♦ Iትዮጵያ Aቦቃቤ ሐረሪ ዚትመረሰ ሀቅዞው 
ዪረኽቢኩት ኣሹ 

♦ ሐረሪ Uመት Iትዮጵያ ዘህጠኝ ሁስኒያችሌ 
Aሀድዞ ኻነ ማ Iትዮጵያ ፌደሬሽኑው ኤሰሱ 
ማ ሐረሪ Uመት ሁስኒ (ክልል 13) ባይቲቤ 
ተኤሰሰ  

♦ ሐረሪ ሁስኒ ዚሐረሪ ቃኑን ከቢራችቤ 
ተመሰራ  

♦ Iትዮጵያ ፓርለማንቤ በጂህ ህንቂፍቲ ዋ 
Aታበር ቤሄር Iትዮጵያ Aቦቃቤ መሰረማም 
ሰበታ  



ሉህ 19 

Aመት 1  ሂልቂ 1       ዲል ሸሀን 

♦ ዪ Aቦቃቤ ኮOት ቻለ ዛለ ሁስኒ ጋር ቃነነ 
ሚጋይ ጋር 36 Aቡሉያቹው ዘሀፈቃ ዩኹንማ 
ሁሰኒዞ ቲሞይ ሞይ ዲላጋው የሚህራል 

♦ ኮOታኝ ዚሐረሪ  Uመት ጋር Aዪ Aታይቤ 
ዛሉ ሐረሪያችቤ ዪትመለህዛሉ Aበሉያች ሐረሪ 
Uመት ሃጃው የሚህራሉ 

 
ሐረር ዋ ስታቲስቲክዜ 

♦ ሐረር ሁስኒ ዚግሀዞ 348 ካሪ ኪሎ ሚትር 
Eንቴ በቅለቤ 95 Iጂዞ ሀርሺ ደቺ ዋ በቅለቤ 
5 Iጂዞ መጋለ ደቺያች Eተዩ 

♦ ሸEቢ ቢዝሀዞ 153,556 ዪኹንማ በቅለቤ 60 
Iጂዞ መጋላችቤ ዪነብራል 

♦ ሐረር Aለም ጠለስቤ Uሩስጌይቤ 100 ዋ 200 
ላቲቲዩድ ቀብታች መቤይነቤ ዋ ኪልቢቶ 
ገረብቤ 42.04 ዲግሪ ዋ 42.22 ዲግሪ 
ሎንግቲዩድ ቀብታች ማቤይነቤ ቲትረኸባት 

♦ 1300 – 2200 ሚትር በሀር Aስጠዞ ላይቤ 
ቲትረኸባት 

 
ሐረር ዚደቺ ሀንቲ ሲኣዶትዜ 

♦ ሁስኒዞ 19 ዚመጋለ ቀበሌ ዋ 17 በሪ ቃጪ 
ቀበሌያችቤ ቲሳኣዳት 

♦ ኺንገ ዋ ዚዲላገ መጋለዜ ሐረር መጋላ Iንታ 
♦ በቅለቤ 53 Iጂዜ ሀርሺነትሌ ጠብ ዛየ ደቺ 
♦ በቅለቤ 21 Iጂ Oሪያች ሳር መጌሀጥሌ ጠብ 

ዛየ ደቺ ዋ 
♦ በቅለቤ 26 Iጂ ሀጂስ ሀርሺነት መስበህሌ 

ጠብ ዛየ ደቺ 
 
ሐረር ሺርቲዜ ዋ መሀድዜሌ ተቀርባዘት ዚሀርሺ 
ፊሪያች  

♦ ሐንጉርሌ ዩኹንዛል Iኺይ Aህላችቤ 
ላቂያችዞ 

♦ Aረብ Iኽይ 
♦ Iኽይ 
♦ ጉስ 
♦ ቀመዲ 

♦ ቅባትነት ዛለ Iኺይ 
♦ ሎዝ 
♦ ሰሊጥ 
♦ ኑግ 
 

 
♦ ኹድራ ጀማAቤ 

♦ Aረብ ሙዝ 
♦ ማንጎ 
♦ ሀንጎራ 
♦ ዘይቱን 
♦ ጊሽጣ 
♦ ሙዝ 
♦ Aላ ሸንኮር ዛልባች ላቂያች Eንተዩ 

 
ሐረር ሺርቲዜ ዋ መሀድዜሌ ተቀርባዘት ዚUን 
ዘራች ዋ ሚሳያችዚዩ 

♦ ማEዲን Iንደስቲሪሌ ዩኹንዛሉ ማEዲናች 
♦ ሲሚንቶ ዋ ኖራሌ ዩኹንዛል Uን ዋ 

Aፈር 
♦ ሴራሚክ የትሪኽቢዛሉ ዚUን  ዋ ዚAፈር 

ሀንታች 
♦ ጊዛዛ ዋ ቢርጩቆ ዪደለግባዛል Uን 
♦ ኮንስቲራክሽንሌ ዩኹንዛሉ ማEዲናች 
♦ ማርቢል፡ ላይምችቶን፡ ሪፕግራናይት፡ 

ዶሎማይት፡ Aሸዋ ዋ ቄህ Aፈር ላቂያች 
Iንተዩ 

♦ ቃሊ ዚተዩ Uናች 
♦ Aምቲሰት፡ ጋርኔት፡ ፓይራይት፡ቶርማሊን 

ዋ ካርቲዝ Iንተዩ 
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Telephone: 780 504 2097 
E-mail: dilshahan@hotmail.com 

 
 

We are on the WEB 
www.dilshahan.com 

 
ድልሸሀን ዊቅርቲ ሚሳክ ሉኽ 

 
ድልሸሀን ዊቅርቲ ሚሳክ ኣቂያች ዋ ቦሪያችቤ፡ ኽሾነቤ 

ዝትሬገዘ ሙጢ Eስታ ሐረሪ Uመት ልቃOትሌ፡ 
ቢዳሮት ዋ ይማጅ ንባሮት ጠለስሌ ሙሉE ኽድማ 

የትዋቅሪማ ጉርዱስ ቻለቤ ይስጢዛልን ታ። ዪ ጀሪዳቤ 
ይትከተቡ ኩቱባች ጀሚE ድልሸሀን ዊቅርቲ ሚሳክ ዋ 
ድልሸሀን ሱምቤው ዘልወጣ ቄሲ ከታቢዞ Aልታ 
ገርዳስዞ ዝሙጢዞ ሪOት ቢላይ ድልሸሀን ዊቅርቲ 
ሚሳክ ጌሳች ዛጥ ተህሲብ ዘልታነቱው ድርሬቤ 

የቲውቃል። 
 

Dilshahan Editorial Board is an independent organization 
of volunteers and professionals whose purpose is 
to offer Harari people opportunities for personal 

growth and service to others. The view expressed in 
the articles contained in this publication are those of 

the authors and do not necessarily reflect the opinions 
of the editors of Dilshahan, or the membership of the 

Dilshahan Editorial Board . 

ሐርAቱው ሐርAትን ዪፈጃ! 
Uጋው ሚጃን ዪፈጃ 
ቅስሚው ጥርሲን ዪፈጃ 

ሐሰነቱው ቃለ ዋ ቂላን ዪፈጃ 
Uምሪው Oርቲ ማAልቱን ዪፈጃ 

 
(ኪታቡል ፈራIድቤ ዚትቆረሰ) 


