
    መበል 32 ዓመት ቁ.141                            ቀዳም 11 ለካቲት 2023                      ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ 
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ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናይ ኬንያ ዑደቱ ዛዚሙ ተመሊሱ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 
ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ኬንያ ዊልያም 
ሩቶ ብዝገበርሉ ዕድመ ኣብ ኬንያ ናይ 
ክልተ መዓልታት ዑዶቱ ዛዚሙ ትማሊ 
10 ለካቲት ኣስመራ ኣትዩ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ኣብ ኬንያ 

ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ምስ ፕረዚደንት 
ዊልያም ሩቶ ርክብ ድሕሪ ምክያድ፡ 
ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝወጸን ሚኒስተራት 
ጉዳያት ወጻኢ ዝኸተሙሉን ሓባራዊ 

ወግዓዊ መግለጺ፡ ክልተአን ሃገራት፡ 
ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕበራውን 
ባህላውን ብሓፈሻ፡ ኣብ ጽላታት ንግዲን 
ወፍርን፡ ቱሪዝም፡ ሕርሻ፡ ዕደና፡ ትምህርቲ፡ 
መጓዓዝያ ኣየር፡ ተሓዳሲ ጸዓት፡ ምሕደራ 
ማይን ዞባዊ ውህደትን ድማ ብፍላይ 
ክተሓጋገዛ ተሰማሚዐን።
ኣብቲ ሓባራዊ መግለጺ፡ ከም እተጠቕሰ 

ኣብ መንጐ ኤርትራን ኬንያን ዕብየት 
ንግዲ ንምቅልጣፍን ርክባት ንምዕባይን፡ 

ዜጋታተን ካብን ናብን ኣብ ዝገብርዎ 
ምንቅስቓስ ዝሕተትዎ ዝነበሩ ቅጥዕታት 
ቪዛ ክተርፍን ኬንያ ኣብ ኤርትራ 
ዲፕሎማስያዊ ውክልና ክህልዋን፡ ኣብ 
ምርድዳእ ተበጺሑ።  
ብዘይካ’ዚ፡ ክልቲኦም መራሕቲ፡ ንዞባዊ 

ሽርክነት፡ ከምኡ’ውን ንምርግጋጽ ዞባዊ 
ሰላም፡ ጸጥታን ምዕባለን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ብሓባር ክሰርሑን ኣብ መንጐኦም ቀጻሊ 
ምምኽኻር ክህሉን ኮሚሽን ሓባራዊ 

ምምትሕግጋዝ ክቐውምን፡ ኣብ’ቲ 
ኣጋጣሚ ተረዳዲኦም።
ፕረዚደንታት ኤርትራን ኬንያን፡ ዞባዊ 

ውህደት ንምርግጋጽ፡ ኣብ ስትራተጂካዊ 
ዝምድናታት ክልተአን ሃገራት ኣዕሚቘም 
ክዝትዩ እንከለዉ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ ናብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ 
ንምምላስ ንዝወሰዶ ስጕምቲ፡ ፕረዚደንት 
ዊልያም ሩቶ ምስጋናኡ ገሊጹ። ክልተኦም 
መራሕቲ፡ እቲ ዞባዊ ውድብ ድሌታት 

ዞባና ንምምላእ ብዘኽእል መንገዲ ዳግም 
ንምህዳሱ ምስ ኩለን ኣባል ሃገራት 
ክዘራረቡ ተሰማሚዖም።
ኣብ’ቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ 

ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፡ ኣማኻሪ ፕረዚደንት 
ኣቶ የማነ ገብርኣብን ኣምባሳደር በየነ 
ርእሶምን ተረኺቦም ነይሮም።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፕረዚደንት 

ዊልያም ሩቶ ንኽብሪ ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ምስኡ ዝተጓዕዘ 
ልኡኽን ናይ ምሳሕ እንግዶት ገይሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፈወርቂን ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን፡ 
ከም መርኣያ ምሕዝነት ኤርትራን 
ኬንያን ኣብ ቀጽሪ ቤተ-መንግስቲ ፈልሲ 
ተኺሎም።
ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ካብ ከተማ ናይሮቢ ኣስታት 150 ኪሎ-
ሜተር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተደኰነ 
ፕሮጀክት ንፋሳዊ ጸዓት በጺሑ።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ’ዚ ናይ ኬንያ 

ዑደቱ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ምስ ፕረዚደንት ሩቶ 
ዝገበሮ ርክብ፡ ምስ ሓያሎ ሚኒስተራት’ዉን 
ተራኺቡ ተዘራሪቡ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ ፕረዚደንት 

ኢሳይያስ ኣፍወርቂ ከም ኣካል ዑደቱ 
ብ8 ለካቲት ኣብ ሰዓታት ምሸት፡ ምስ 
ኣባላት ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ኣብ 
ኬንያ ናይ ሰላምታ ልውውጥ ርክብ 
ኣካይዱ።

ባጽዕ - ጽምብል ዝኽሪ መበል 33 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ብውድድር ጉያ ፈሊሙ
ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 

ስርሒት ፈንቅል ትማሊ 10 ለካቲት ኣብ 
ከተማ ባጽዕ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር 
ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ 
ኦሎምፒካዊት ኣትለት ናዝሬት ወልዱ 
ካብ ማእከል፡ ከምኡ`ውን ኣትሌት 
የውሃንስ ገብረገርግሽ ካብ ሃገራዊት ጋንታ 
ኤርትራ ተዓዊቶም።
ኣብቲ ኣትሌታት ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ 

ኬንያ፡ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዝተሳተፍዎም 
ናይ ደቂ-ተባዕትዮ በዳሂ ውድድር፡ 
ኣትሌት የውሃንስ ገብረገርግሽ ካብ 
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ውድድር ክዛዘም 
ኣስታት ሰለስተ ኪሎ-ሜተር ክተርፎ 
ከሎ ናህሩ ብምውሳኽ ንመወዳድርቱ 
ራሕሪሑ ብሰዓትን ክልተ ደቒቕን ዕስራን 
ሓሙሽተን ካልኢትን ቀዳማይ ኰይኑ 
ክዕወት ከሎ፡ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 
ኣፈወርቂ ብርሃነ ድማ ብሰዓትን ክልተ 
ደቒቕን ሰላሳን ሓሙሽተን ካልኢትን 
ካልኣይ ኰይኑ ተዓዊቱ። ኬንያዊ ኣትለት 
ሙተቲ ዳንኤል ድማ ንኣፈወርቂ ስዒቡ 

ብሰዓትን ክልተ ደቒቕን ሰላሳን ሽዱሽተን 
ሰከንድን ሳልሳይ ኮይኑ ውድድሩ ዛዚሙ።
ፊልሞም ኣብርሃም ካብ ሃገራዊት ጋንታ 

ኤርትራ፡ ፔድሮ ማሞ ካብ ክለብ ደንደን፡ 
ዕቁባይ ጸጋይ ካብ ሃገራዊት ጋንታ 
ኤርትራ ድማ ብቕደም-ተኸተል ካብ 
ራብዓይ ክሳብ ሻዱሻይ ተርታ ሒዞም።
ኣብ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ውድድር ድማ 

ኦለምፒካዊት ኣትለት ናዝሬት ወልዱ 
ካብ ማእከል ንውድድራ ብሰዓትን ዓሰርተ 
ኣርባዕተ ደቒቕን ዓሰርተ ኽልተ ሰከንድን 
ብምዝዛም ቀዳመይቲ ኰይና ክትዕወት 
ከላ፡ ዝቐልጠፈ ሰዓት ናይ ፍርቂ ማራቶ 
ከተማ ባጽዕ ሒዛ። ርግበ ሃብተስላሰ 
ካልኣይቲ፡ ንጽሃ ንጉሰ ድማ ሳልሰይቲ 
ኮይነን ተዓዊተን።
ሙዚት ተስፋይ፡ መርሃዊት ወልዳይን 

የርዳኖስ ሃብተስላሰን ድማ ካብ ራብዓይ 
ክሳብ ሻዱሻይ ዘሎ ተርታ ብቕደም 
ተኸተል ኣትየን።
ዕዉታት ኣትለታት ድማ ካብ ኢድ 

ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 

ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ፡ ኮምሽነር ባህልን 
ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለን 
ሓላፊ ምክትታል ሃገራዊ ፈደሬሽን ሃገራዊ 

ኦለምፒክን ፓራ ኦለምፒክን ኤርትራ 
ኰለኔል ሰለሙን ስዩም ተቐቢሎም።
ኣብቲ ውድድር ካብ ክልቲኡ ጾታ 

ኣስታት 60 ኣትለታት ክሳተፉ ከለዉ፡ 
ናይ ኣስታት 300 ሽሕ ናቕፋ ገንዘባዊ 
ሽልማት ድማ ተበርኪቱ።

ሓባራዊ መግለጺ ብምኽንያት ሓባራዊ መግለጺ ብምኽንያት 
ወግዓዊ ምብጻሕ ፕረዚደንት ወግዓዊ ምብጻሕ ፕረዚደንት 

ሃገረ ኤርትራ ኢሳይያስ ሃገረ ኤርትራ ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ ናብ ሪፓብሊክ ኣፈወርቂ ናብ ሪፓብሊክ 

ኬንያኬንያ

ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ
        ታሪኽ ትማሊ   ብታሪኽ ሎሚ ይኹላዕ! ዛዕባ ሎሚ

ሃገራዊ ታሪኽ፡ መግለጺ ሚዛንን 

ክብረትን ሓደ ህዝቢ እዩ። ብዓይኒ 

ታሪኽ፡ ኩሎም ህዝብታት ሓደ 

ዓይነት ሚዛን ዝወሃቦም ኣይኮኑን። 

ብመጠን ዝገጠሞም ብድሆታትን 

ንዕኡ ንምስዓር ዝሓለፍዎ ታሪኽ፡ 

ዘጥረይዎ ክብርታትን ዝፈጸምዎ 

ቅያታትን፡ ርዝነቶም ኣዝዩ ዝተፈላለየ 

እዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ፡ ዓማጺን ተጻባእን 

ባህርይ ዘይብሉ፡ ናቱ እምበር ዘይናቱ 

ዘይደሊ ወረጃ ህዝቢ እኳ እንተኾነ፡ 

ብሰንኪ ዓይኒ ዝስሕብ ስትራተጂያዊ 

ኣቀማምጣን ጸጋታትን ሃገሩ፡ ገባቲ 

ፖሊሲ ርእሰ-ሓያላን፡ ከም ሃገርን 

ህዝቢን ካብ ካርታ ዓለም ክሕከኽ 

ፈሪድዎ ነይሩ እዩ። ኣብ ባይታ ግን፡ 

ኤርትራዊ ሃገራዊ መንፈስ ብቐሊሉ 

ዝሕከኽ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ህዝቢ 

ኤርትራ፡ ጂኦ-ፖለቲካዊ ስትራተጂ 

ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ንምርዋይ 

ተባሂሉ፡ ሕጋዊ መሰሉ ንናጽነት 

ምስ ተነፍጎ፡ ጥንግናግ ዓለማዊ 

ውዲት ፈንጢሱ፡ ዝተመንዝዐ 

መሰሉ ብቕልጽሙ ንምርግጋጽ፡ 

ኣብ ዘመናዊ ዓለምና ሓደ ካብ’ቶም 

ዝጸንከሩ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ 

ተጋድሎ ከካይድ ተገዲዱ እዩ። እዚ 

ነዊሕ ኲናት’ዚ ድማ፡ መዘና ኣልቦ 

ቅያን ጅግንነትን ኤርትራውያን 

ዝምስክር ድንቂ ፍጻመታት ዝሓቘፈ 

እዩ። 

ሓደ ካብ’ቶም ጐሊሖም ዝጥቀሱ 

ጅግንነታዊ ፍጻመታት ሓርነታዊ 

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ቅድሚ 

33 ዓመታት ኣብ ለካቲት 1990፡ 

ንምጽዋዕን ከባቢኣን ሓራ ዝገበረ፡ 

“ስርሒት ፈንቅል” ዝተሰምየ 

ስትራተጂያዊ መጥቃዕቲ ሓርነታዊ 

ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት 

መግዛእቲ ኢትዮጵያ እዩ።  

ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ታሪኽ 

ወተሃደራዊ ግጥማት ዓለምና፡ 

ሒደት መዳርግቲ ጥራይ 

ዝርከቦ፡ ብመሬትን ባሕርን እጹብ 

ወተሃደራዊ ቅያ ዝተፈጸመሉ፡ 

ብውሕሉል ወተሃደራዊ ስልቱ፡ 

ብበርቃዊ ቕልጣፈኡን ስፍሓት 

ሸፈንኡን ንዓለም ዘገረመ፡ ኣብ 

ክሳድ መግዛእቲ ናይ መጨረሽታ 

መሸንቆቛ ብምድቕዳቕ፡ መግዛእቲ 

ፍርቂ ዘመን ፈንቂሉ፡ ጸሓይ ሓርነት 

ኣድሚቑ ዝዀልዐ፡ ዜጋታት’ዛ ሃገር፡ 

ብሓበንን ኲርዓትን ንዘንተ-እለት 

ዝዝክርዎን ዝሕበንሉን ታሪኻዊ 

ስርሒት እዩ። 

እዚ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት 

ዝተፈጸመ መስተንክር ቅያ’ዚ፡ ኣብ 

ወተሃደራዊ ግጥማት ሓርነታዊ 

ቃልስና ጎሊሑ ዝሰፈረ ብርቂ ፍጻመ 

ይኹን እምበር፡ ናይ እዋን ገድሊ 

ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ናብ ከምዚ 

ዝዓይነቱ ገዚፍን ስትራተጂያውን 

መጥቃዕቲ ክሰጋገር ቅድሚኡ ዘካየዶ 

ምርብራብ እቲ ዝነውሐ፡ ዝበርተዐን 

ሓያል ጽንዓት ዝሓተተን እዩ ነይሩ። 

ስርሒት ፈንቅል እምበኣር፡ ድምር 

ውጽኢት ናይቲ፡ ኣብ እምባታት 

ናቕፋ፡ ሰሜናዊ ምብራቕ 

ሳሕል፡ ባርካን ኣብ ኩሉ 

ከባቢታት ሃገርን ካብ 

1978 እዋን ስትራተጂያዊ 

ምዝላቕ ጀሚሩ ን12 

ዓመታት መመላእታ ብዘይ 

እስትንፋስ ዝተኻየደ፡ ገዛእቲ 

ኢትዮጵያን ርእሰ-ሓያላን 

ዘራያቶምን ኣላሽ ዝበልሉ 

ማእለያ ዘይብሉ ናይ 

ምርብራብ ግጥማት እዩ። 

ሓርነት ምጽዋዕ፡ ድነ 

መግዛእቲ ገሊሁ፡ ፍናን 

ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን 

ወጻኢን ዝነበረ መላእ 

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝበረኸ 

ጥርዚ ብምድያብ፡ ንጉዕዞ 

ናብ ምሉእ ኣግእዞ ብርቱዕ 

ናህሪ’ዩ ደሊብሉ። ድሕሪ 

ስርሒት ፈንቅል፡ ሓርነት 

ኤርትራ ፍጹም ዘየጠራጥር 

ክስተት ምዃኑ ግሁድ እኳ 

እንተነበረ፡ ዓሻ ግን ክሳብ 

ገበጣ ዝውዳእ ስለዝጻወት፡ 

ገዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ስዕረቶም 

ተኣሚኖም፡ ካብ ሓሙኽሽቲ ኲናት 

30 ዓመት ዝተረፈ ሰብኣዊን 

ንዋታዊን ጸጋታቶም ኣብ ክንዲ 

ምእርናብ፡ ኣብ ጸወታ ቅብጸት 

እዮም ቀጺሎም። እንተኾነ፡ ሕኑቕ 

ብዘይካ ዓፍራ ካልእ ስለዘይውጽእ፡ 

ኣብ ከበባ እትዮም እንከለዉ፡ ኣብ 

ግንባራት ጊንዳዕን ደቡብን ዝገብርዎ 

ዝነበሩ ምዕልባጥ፡ ዘምጽኦ ለውጢ 

ኣይነበረን። ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ 

ድማ፡ ህዝባዊ ሰራዊት፡ ንመላእ 

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ 

ብምእታው፡ ቃልሲ ንናጽነት ኣብ 

ምዕራፉ ኣብጺሕዎ።

እዚ ዘዂርዕ ሃገራዊ ታሪኽ፡ በቲ 

ልዑል ፍቕሪ ሃገርን ህዝቢን፡ ሓያል 

እምነት ኣብ ዕላማ፡ መዳርግቲ ኣልቦ 

ጽንዓት፡ ጅግንነት፡ ተወፋይነት፡ ርእሰ 

ምትእምማን ዝመለለይኡ፡ ክንዮ 

ውልቃዊ ጣዕሚ፡ ረብሓ መጻእቲ 

ወለዶታት ዘቐድም ተወፋይነት 

ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተነድቀ 

እዩ። እቲ ቀንዲ ሓይሊ ህዝቢ 

ኤርትራ፡ እዚ ዝተገልጸ ሃገራዊ 

መንፈስን ሞራልን መንእሰያቱ 

እዩ። ሚዛኑን ክብረቱን ኣብ ቅድሚ 

ማሕበረሰብ ዓለም ኣዝዩ ረዚንን 

ብቐሊሉ ዘይልዓልን ዝገበሮ ረቛሒ 

ድማ፡ እቲ ብመንእሰያቱ ዝተሰርሐ 

ዘሐብን ታሪኹ እዩ። 

ከም ስርሒት ፈንቅል ዝኣመሰሉ 

ንኽቡር ታሪኽና ዘዘኻኽሩ ሃገራዊ 

ጽምብላት እምበኣር፡ ህላወና 

ንምርግጋጽ ኣብ ዘካየድናዮ 

ነዊሕ ምርብራብ ዝነደቕናዮ 

ዘዂርዕ ሃገራዊ ታሪኽ ብምዕቃብ፡ 

ንኽብረት ዘብቅዓና ሃገራዊ ሞራልን 

ክብርታትን ወትሩ ኣብ ቦታኡ 

ምህላው ንምርግጋጽ፡ መላእ ህዝቢ፡ 

ኣውራ ድማ መንእሰያት ናይ’ዚ 

መድረኽ’ዚ ቃልና እነሐድሰሎም 

ኣጋጣሚታት እዮም። ምኽንያቱ 

ዘሐብን ሃገራዊ ታሪኽ፡ ነባርነቱ 

ዚረጋገጽ፡ ንዕኡ ዝሃነጸ ጅግንነት፡ 

ባህልን ክብርታትን ከይተበረዘ 

እናተወራረሰ ምስዝቕጽል፡ እቲ 

ደራኺ ዕላማ ድማ ሸቶኡ ምስዝወቅዕ 

እዩ። ጽምብል ስርሒት ፈንቅል ኮነ 

ካልኦት ተመሳሳሊ ጽምብላት ሃገራዊ 

ታሪኽና፡ ነቲ ኣዝዩ ክቡርን ዘዂርዕን 

ሃገራዊ ታሪኽና ብምጉላሕ፡ ወትሩ 

ህያው ኮይኑ ክነብር ዘኽእሉ 

ብምዃኖም፡ መንእሰያት ጅግንነት 

ኣቦታቶምን ኣደታቶምን ዘድንቕሉ፡ 

ናይ ሓበንን ኩርዓትን ዝኽርታት 

እዮም። ከመይሲ፡ ዘዂርዕ ሃገራዊ 

ታሪኽ - ዋንነቱ ናይ ሰራሕቱ ዘይኮነ 

ብቐንዱ ናይ ወረስቱ እዩ። ከመይሲ 

እቶም ነዚ ዘኹርዕ ታሪኽ ዝሰርሑ፡ 

ንመጻእቲ ወለዶታት ክበረት 

ኣጓናጺፎም ሓሊፎም እዮም። 

ሓርበኛ ኣይነበርን እዩ፡ ታሪኹ እዩ 

ነባሪ!

ብኸምዚ ዝኣመሰለ፡ እምብዛ 

ዘሐብንን ዘዂርዕን ጅግንነታዊ 

ታሪኽ፡ ሓርነቱ ብገዛእ ቅልጽሙ 

ዝጨበጠ ገድለኛ ህዝቢ ኤርትራ፡ 

ንናጽነት ከም ቅድመ ኩነት 

ንምህናጽ ፍትሒን ራህዋን ዝሰፈኖ 

ስልጡን ሕብረተሰብ እምበር፡ ከም 

ናይ መወዳእታ ዕላማ ጠሚትዎ 

ኣይፈልጥን። በዚ ድማ ድሕሪ 

ሓርነት፡ ረመጽ ሓርነታዊ ኲናት 

ኣጥፊኡ፡ በሰላ ኲናት ኣሕውዩ፡ 

ብዝተዓጻጸፈ ጻዕሪን ህርኲትናን 

ኣብ ጎደና ስልጣነ ንኽጽንበር፡ ኣብ 

ዳግማይ ገድሊ ንህንጸትን ልምዓትን 

ሃገር ተጸሚዱ ይርከብ። ተረከብቲ 

ወለዶ ድማ፡ ብመጠን ዘሐብን ታሪኽ 

ወለድና፡ ኣብ ምውሓስ ልኡላውነት 

ሃገር ኮነ ኣብ ልምዓታዊ ተጋድሎ፡ 

ብርቂን ኣብነታዊን ቅያታት ኣብ 

ምፍጻም ንርከብ ኣለና።

ራእይን ዕላማን ሰማእታት ፈንቅል 

ኮነ ኩሎም ናይ ቅድሚ ናጽነትን 

ድሕሪ ናጽነትን ስዉኣትና… ሓርነት 

እዩ። ሓርነቱ ብሓርነቱ፡ ዝለዓለ ዕያር 

ናይ ሓርነት። ኩለንተናዊን ምሉእን 

ሓርነት። ናጽነት፡ ዝበረኸ ሃገራዊ 

ዕላማ ንምጭባጥ ከም መሰረት 

ዜገልግልና ባይታ ጥራይ እዩ ነይሩ። 

እቲ ዝበረኸ ዕላማና መንፈሳዊን 

ነገራዊን ጠለባት ዜጋታት ብምልኣት 

ዜረጋግጽ፡ ምዕሩይ ፖለቲካዊ፡ 

ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ማሕበራዊን 

ዕብየት ምርግጋጽ እዩ። ባህጊ ህዝቢ 

ኤርትራ ንሱ እዩ። እዚ ባህጊ’ዚ፡ 

ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብጻዕሪ 

ተረካብ ሕድሪ ወለዶ እዩ ዚሰምር። 

ስለዚ ድማ’ዩ ጻዕርና ጻዕሪ ናይ’ዚ 

መድረኽ’ዚ መንእሰያት ካብ ምንጪ 

ዘሐብን ታሪኽና ጸዓት እናሰነቐ፡ 

ክሳብ መወዳእታ ማይል ዜልሓጥ 

ከይበለ ክቕጽል ዘለዎ። ታሪኽ 

ትማሊ ብታሪኽ ሎሚ ስለዝዕቀብን 

ስለዝኹላዕን። ክብሪን ሞጎስን ነቶም 

ሃገራዊ ክብረት ዘጓናጸፉና ጀጋኑ 

ኣሕዋትናን ወለድናን! ዮሃና ነቲ 

ትብዓቱን ጅግንነቱን መለክዒ 

ዘይርከቦ ሰራሕ ተኣምር መንእሰይ 

ኤርትራ!! 

             መጽሔት መንእሰይ

ነብሰ ግትኣት ...ነብሰ ግትኣት ... ሻምፕዮን ሻምፕዮን 
ፍርቂ ማራቶን ፍርቂ ማራቶን 

ምብራቕ ምብራቕ 
ኣፍሪቃ ኣፍሪቃ 
ተኻዪዱተኻዪዱ
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ሓባራዊ መግለጺ ብምኽንያት ወግዓዊ ምብጻሕ ፕረዚደንት ሃገረ 
ኤርትራ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ናብ ሪፓብሊክ ኬንያ

1. ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳይያስ 
ኣፈወርቂ፡ ብዕድመ ፕረዚደንት 
ሪፓብሊክ ኬንያ ዊልያም ሩቶ፡ ካብ 
8 ክሳብ 9 ለካቲት 2023 ኣብ ኬንያ 
ወግዓዊ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ። 
ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ፡ 
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ኣማኻሪ 
ፕረዚደንትን ዝሓቘፈ’ዩ።   
2. ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ 

ብወገኑ፡ ብሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ፡ 
ምክልኻል፡ ዕደና፡ ጸጋታት ባሕሪን 
መጓዓዝያ ባሕሪን፡ ኣማኻሪ ሃገራዊ 
ጸጥታ፡ ኣኽባሪ ሕጊን ካልኦት ላዕለዎት 
ሰብ-መዚን ተሰንዩ ነይሩ።
3. ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን 

ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶን ብ9 ለካቲት 
2023 ኣብ ናይሮቢ ብደረጃ ላዕለዋይ 
ጽፍሒ ቀጥታዊ ርክብ ኣካይዶም። 
እቲ ካብ ነዊሕ ዓመታት ዝተሃንጸ 
ዓሚቝ ታሪኻዊ ምትእስሳር ክልተአን 
ሃገራት ዝዘከረ፡ ልዑል ሕውነታዊ 
ሃዋህው ዝሰፈኖ ርክብ፡ ናይ ሓባር 

ረብሓትታትን ኣገዳስነትን ኣብ ዘለዎም 
ክልተኣዊ፡ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት 
ዘተኮረ’ዩ፡
4. ክልቲኦም መራሕቲ፡ ኣብ 

ፖለቲካዊ፡ ቍጠባዊ፡ ማሕበራውን 
ባህላውን ጉዳያት፡ ማለት ኣብ ሕርሻ፡ 
ንግዲን ወፍሪን፡ መጓዓዝያ ኣየር፡ ዕደና፡ 
ትምህርቲ፡ ተሓዳሲ ጸዓት፡ ምሕደራ 
ማይ፡ ቱሪዝም፡ ሰማያዊ ቁጠባ ማለት 
ጸጋታት ባሕሪን ዞባዊ ውህደትን ኣብ 
ዝርከቦ ዝተፈላለየ ጽላታት፡ ኣጠቓላሊ 
ናይ ክልተኣዊ ምትሕብባር ውጥን 
ክዳሎ ተሰማሚዖም።
5. ኣብ መንጐ ክልቲአን ሃገራት 

ንግዲን ርክባትን ንምዕዛዝ፡ ክልቲኦም 
መራሕቲ፡ ዜጋታት ካብን ናብን ኣብ 
ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝሕተትዎ ዝነበሩ 
ቅጥዕታት ቪዛ፡ ካብ 9 ለካቲት ንሓዋሩ 
ከኸትም ብምስምማዕ፡ ሚኒስትሪታት 

ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራቶም ነዚ ኣብ 
ባይታ ንምትግባር ኣብ ዘድሊ ቅጥዕታት 
ክሰርሑ ውሳነ ኣሕሊፎም።
 6. ፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ፡ ኬንያ 

ኣብ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ውክልና 
ክህልዋ ምዃኑ ከፍልጥ እንከሎ፡ 
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢን ዲያስፖራን 
ነዚ ንምትግባር ዘድሊ መስርሕ ከበግስ 
ኣዚዙ።
7. ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ 

ክልተአን ሃገራት፡ ኣብ ዝተፈላለየ 
ጽላታት ናይ ዝተበጽሐ ስምምዓት 
መቓን ክልተኣዊ ምትሕብባር ክታሞም 
ኣንቢሮም። ብዘይካ’ዚ ኣብ ስምምዕ 
ዝተበጽሓሉ ስጉምቲታት ንምዝታይ 
ኣብ ቀረባ መጻኢ ርክብ ሓባራዊ 
ኮሚሽን ክልተኣዊ ምትሕብባር ክካየድ 
ተረዳዲኦም።
8. ፕረዚደንታት ኤርትራን ኬንያን፡ 

ዞባዊ ውህደት ንምርግጋጽ፡ ኣብ 
ስትራተጂያዊ ዝምድናታት ክልተአን 
ሃገራት ኣዕሚቘም ክዝትዩ እንከለዉ፡ 
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
ናብ ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ንምምላስ 
ብዝወሰዶ ስጕምቲ፡ ፕረዚደንት ዊልያም 
ሩቶ ምስጋናኡ ገሊጹ። ክልተኦም 
መራሕቲ፡ እቲ ዞባዊ ውድብ ድሌታት 
ዞባና ንምምላእ ብዘኽእል መንገዲ ዳግም 
ንምህዳሱ ምስ ኩለን ኣባል ሃገራት 
ክዘራረቡ ተሰማሚዖም።
9. ክልቲኦም መራሕቲ፣ ኣብ ዞባ 

ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም፡ ጸጥታን ምዕባለን 
ምርግጋጽ ዘለዎ ኣገዳስነት ኣነጺሮም። 
ሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን 
ሃገራት ኣብ ምውሓስ ከምኡ’ውን፡ ኣብ 
ዘቤታዊ ፖለቲካዊ መስርሕ ሃገራት 
ኣፍሪቃ ዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው 
ኣብ ምግታእ ብሓባር ክሰርሑ 

ተረዳዲኦም።  
10. ክልተኦም መራሕቲ፡ ኲለንትናዊ 

ምትሕግጋዝ ንምሕያል ዘለዎም 
ድሉውነት ደጊሞም ከረጋግጹ 
እንከለው፣ ፕረዚደንት ሩቶ፣ ኬንያ 
ኣብ ቤት-ምኽሪ ባይቶ ጸጥታ 
መንበር ንኽትረክብ ኣብ ዝገበረቶ 
ጻዕሪ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ንዝነበሮ 
ኣበርክቶ ሞጒሱ። ካብ ዓንኬል 
ኣህጉር ኣፍሪቃ ወጻኢ ዝፍጠር 
ዳይናሚካዊ ለውጢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 
ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ኣሉታዊ ጽልዋ ቀጺሉ 
ኣብ ዘለወሉ እዋን፡ ተራ ኣፍሪቃ ኣብ 
ዓለማዊ መድረኽ ጎሊሑ ንኽወጽእ 
ዝግበር ክልተኣዊ ምትሕብባር 
ክሕይል ተሰማሚዖም።

ናይሮቢ፡ ሪፓብሊክ ኬንያ ናይሮቢ፡ ሪፓብሊክ ኬንያ 
9 ለካቲት 20239 ለካቲት 2023

ፈንቅል፡ ብዝተፈላለዩ መሰናድኦታት ይደምቕ
ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ -ሃለቃ)

ስርሒት ፈንቅል ባና ሓርነት መላእ 
ህዝቢ ኤርትራ ዘበሰረ በርቃዊ  ስርሒት 
እዩ። ንጸላኢ ጎረሮኡ ሓኒቑ ንዋናታቱ 
ትንፋስ ራህዋ ዝኸፈተ ታሪኻዊ ስርሒት! 
ብሓፈሻ ስርሒት ፈንቅል መጀመርታ 
ናይቲ መወዳእታ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልስና 
እዩ። ዘይጸዓድ ሓቦን ጽንዓትን ዝተቐነተ 
ህዝባዊ ሰራዊት  ንዕምሪ ጸላእቱ ዘሕጸረሉ 
ፍጻመ እዩ።  እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ከጽንት 
መሬትናን ባሕርናን ክውንን ዝሓለነ ክሳብ 
ዓንቀሩ ዝዓጠቐ ሰራዊት ጸላኢ ሓንሳብን 
ንሓዋሩን ካብ ገጽ መሬትና ዝደምሰሰ 
ስርሒት’ዩ - ስርሒት ፈንቅል።
ናይ ሎሚ ዓመት መበል 33  ዝኽሪ 

ስርሒት ፈንቅል ፡ “ፈንቅል ጽኑዕ መብጽዓ” 
ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭርሖ ይጽንበል 
ኣሎ። ቅድሚ ስርሒት ፈንቅል፡ ወደባዊት 
ከተማ ባጽዕ እቲ ንቡር መልክዓ ሃዲሙ 
ኣብ ትሕቲ ጸሊም ካባ፡ ንሳን ህዝባን ኣብ 
ሓሳረ – መከራ‘ያ ነይራ። ኣብ 1990 ግን 
ምዑት ውላዳ ነቲ ከቢቡዋ ዝነበረ ድነ ሞት 
ዝቐንጠጠ፡ ንዓለም ዘስደመመ ጅግንነት 
ፈጸመ። ቅድሚ 33 ዓመት ልክዕ ከምዚ 
ሎሚ ማእለያ ዘይብሉ ናይ ባሕሪ፡ ምድርን 
ኣየርን ሓጺነ-መጺን ሓንሳብን ንሓዋሩን 

ካብ ዝባና ተቐንጢጡ።
ሎሚ ከተማ ምጽዋዕ ፍረ ናይቲ ትማሊ 

ብጽንዓት ዝተጓዓዘቶን ዝተጸመመቶን እንሆ 
ንቡር ወጅሃ ተመሊሱ፡ ብዝኽርታትን 
ክብርታትን ታሪኽ ሰዊዳ ትረአ። ዋጋ’ቶም 
ትማሊ ኣብ ከርሳ ዝወደቑ ብሉጻትን ጀጋኑን 
ደቃ ኣኽሊል ዝኽሪ ሓበንን ዓወትን ኣሲራ 
ትርከብ። ብዘመናዊ ህንጻታት ኳዕኒና ፡
ጎደናታታ ብድሙቕ ሕብሪ መብራህትን 
ባንዴራን ተሰላሊሙ ፍቕርን ሰላምን 
ትጎስዕ። መርዓት ሕልፎት እንክትመስል 
ድማ ኣብ ቅነ ዋዜማኣ ተዋራሪቓ ትረአ። 
ካብ ሃገርን ወጻእን ዝመጽኡ ነጋድያን 
ድማ ምስ ምስትምቓር ጥዑም ንፋስ ባሕሪ 
- ብፍስሃ ነየው ነጀው ክብሉ ይረኣዩ።
እቲ ብልዑል መዓርግን ሱታፌን ዝካየድ 

ዘሎ መደባት ጽምብል ስርሒት ፈንቅል፡ 
ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ደሚቑ ኣሎ። 
ብ8 ለካቲት ብስፖርታዊ ንጥፈታትን 
ውድድርን ምሕንባስ ኣብ መንጎ ሓይልታት 
ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ገርግሱም ዝጀመረ 
ጽንብል ብ9 ለካቲት እውን ኣብ ሰዓታት 
ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ኣደራሽ ምምሕዳር 
ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ  ኣብ መንጎ ተመሃሮ 
ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ቀጺሉ።  
ብተወሳኺ ብ10 ለካቲት ኣብ ሰዓታት 
ቅድሚ ቀትሪ  ንዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 

ዘድመቐ ካብ ሓያሎ ሃገራት ዝተሳተፉዎ 
ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ 
ኣፍሪቃ ተኣንጊዱ። እዚ ውድድር’ዚ 
ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘሳተፈ ኮይኑ፡ 
ካብ ጥዋለት ተበጊሱ ፡ ንኣንፈት ውሽጢ 
ባጽዕ ኣቕኒዑ ብሲነማ ተጠውዩ፡ ብቐጣን 
ስጋለት ተመሊሱ ዝተዛዘመ እዩ ነይሩ። 
ኤርትራ ድማ ብኽልቲኡ ጾታታት 
ዕውትቲ ናይዚ ውድድር ኮይና። ዕውታት 
ካብ ሰበ-ስልጣን ግንባርን መንግስትን 
ሽልማቶም ተዓዲሎም።  እዚ ከምዚ ኢሉ 
እንከሎ፡ ቅድሚ ሕጂ ተኻይዱ ዘይፈልጥ 
“ምስትምቃር ጸጋታት  ባሕርና” ብዝብል 
ንነጋድያን ማእከል ብምግባር ዝተዳለወ 
መደብ ካብ ሆቴል ዳህላክ ናብ ደሴት ሸኽ 
ስዒድ ተኻይዱ። እዚ ማእከል ስሕበት 
ምስትምቃር ባሕሪ ነጋድያን ፈንቅል 
ትዕድልትን ጽባቐን ጸጋታት ባሕርና 
ንኽላለይዎ ከስተማቕርዎን ዕድል 
ረኺቦም እዮም።
ብተወሳኺ፡ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 

ብዝተፈላለዩ ባህላውን ስፖርታውን 
ንጥፈታት እናተዀልዐ እንከሎ፡ ኣብ ከባቢ 
ሲነማ ስጋለት ኣብ ዝተደኰነ ናይ ዝተፈላለዩ 
ምርኢት ኤግዚቢሽን ተኸፊቱ። እቲ ሰበ-
ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ኣዘዝቲ 
ሰራዊት ከምኡ ድማ ኣማኢት ነጋድያን 
ስርሒት ፈንቅል ዝተረኽብሉ ምርኢት 
ብኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር 
ጀነራል ሑመድ ካሪካረን ኣማሓዳሪት 
ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ወ/ሮ ኣስመረት ኣብርሃን 
ብወግዒ ተኸፊቱ።
ፈለማ ዕዱማት ኣጋይሽ ተዛዋዊሮም 

ዝተዓዘብዎ ድማ ብመኮነን ጐስጓስን 
ሓበሬታን ሚ/ሪ ምክልኻል ዝተዳለወ 
ስእላዊ ምርኢት እዩ። እዚ ማእከል 
ኤግዚቢሽን ንምስሊ ጅግንነት፡ ሓድነት፡ 
ገድሊ፡ ሓድነትን መኸትን ህዝቢ ኤርትራ፡ 
ብሓፈሻ ንሓርነታዊ ጉዕዞ ቃልስና 
ዘንጻባርቕ እዩ ቀሪቡ ። ብተወሳኺ ጸላኢ 
ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ሰላማውያን ዜጋታትና 
ዝፈጸሞ ዘስካሕክሕ ግፍዕታትን ኣብ 
1970ታት ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ዕግርግርን 
ጨካን ግፍዕታት ጸላኢን ዘጉልሕ እዩ 
ነይሩ። ብተመሳሳሊ ንንጥፈታት 
ጸጋታት ባሕርናን፡ንረብሓ ህዝብን ዕብየትን 
ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ምርግጋጽ ውሕስነት 
መግብን  ዘንጻባርቕ  ትሕዝቶታት ቀሪቡ። 
ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ድማ ንነጋድያን 
መግለጺ ተዋሂቡ። ብኮርፖረሽን ዓሳ፡ 
ሚ/ሪ ጥዕና፡ ዳይቪንግ ሰንተር፡ ፋብሪካ 

ፕላስቲክ ….ዝኣመሰላ ትካላት ከተማ 
ባጽዕ ንዝተፈላለየ ንጥፈታተን ዝድህስስ  
ስእላዊ ምርኢት እውን ቀሪቡ። ብኻልእ 
መዳይ ንንጥፈታትን ኩነታትን ትምህርቲ 
ኣብ ዞባ ሰ/ቀ/ ባሕሪ ዝገልጽ ምርኢት 
እውን ብመንእሰያት ተመሃሮ ተዳልዩ። 
ኣብቲ ቦታ ዝተዳለወ ቁሸት ህጻናት ድማ 
ንቈልዑ ኣብ ኢደ ስርሓት፡ ትምህርቲ፡ 
ታሪኽ፡ ስነ ፍልጠት፡ባህሊ ፡ስነ ሕሳብን 
ዝኣመሰሉ ፈጠራውነትን ምህዞን ከስርጹ 
ዝኽእሉሉ ትሕዝቶታትን ምርኢት ባህሊ 
ቀሪቡ። ንንጥፈታት ናይዞም ቈልዑ ድማ 
ህዝቢ ካብቲ ብኣንክሮ ግዜ ሂቡ ምስ ደቁ 

ዝተዓዘቦም መደባት እዮም።
ታሪኽ ንምውርራስ ክልተ ዓበይቲ ናይ 

ዋርሳ ሰሚናራት ኣብ ቤት ትምህርቲ እምባ 
ገደምን ከምኡ’ውን ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ 
ሰ/ቀ/ባሕሪ ተዋሂቡ። 
ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምድማቕ ኣብ 

ከተማ ምጽዋዕ፡ ሎሚን ጽባሕን ካርኒቫል 
ተመሃሮ፡ ውድድር ኩዕሶ እግሪ፡ ባህላዊ 
ምምርኢት ጉጅለ ባህልታት ኣብ ጎደናታት 
ምጽዋዕ፡ ምንባር ኣኽሊል ዕንባባ ኣብ 
ሓወልቲ ታንክታት ጥዋለት፡ ቅድድም 
ብሽግለታ ፡ ምስትምቓር ጸጋታት ባሕርና 
፡ ውድድር ሰደቓ ቴንስ ኲዕሶ ስኪዐትን 
ካልኦት ስፖርታዊ ውድድራትን ክካየድ 
እዩ።

ሪፖርታዥ
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ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ
        ታሪኽ ትማሊ   ብታሪኽ ሎሚ ይኹላዕ! ዛዕባ ሎሚ

ሃገራዊ ታሪኽ፡ መግለጺ ሚዛንን 

ክብረትን ሓደ ህዝቢ እዩ። ብዓይኒ 

ታሪኽ፡ ኩሎም ህዝብታት ሓደ 

ዓይነት ሚዛን ዝወሃቦም ኣይኮኑን። 

ብመጠን ዝገጠሞም ብድሆታትን 

ንዕኡ ንምስዓር ዝሓለፍዎ ታሪኽ፡ 

ዘጥረይዎ ክብርታትን ዝፈጸምዎ 

ቅያታትን፡ ርዝነቶም ኣዝዩ ዝተፈላለየ 

እዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ፡ ዓማጺን ተጻባእን 

ባህርይ ዘይብሉ፡ ናቱ እምበር ዘይናቱ 

ዘይደሊ ወረጃ ህዝቢ እኳ እንተኾነ፡ 

ብሰንኪ ዓይኒ ዝስሕብ ስትራተጂያዊ 

ኣቀማምጣን ጸጋታትን ሃገሩ፡ ገባቲ 

ፖሊሲ ርእሰ-ሓያላን፡ ከም ሃገርን 

ህዝቢን ካብ ካርታ ዓለም ክሕከኽ 

ፈሪድዎ ነይሩ እዩ። ኣብ ባይታ ግን፡ 

ኤርትራዊ ሃገራዊ መንፈስ ብቐሊሉ 

ዝሕከኽ ኮይኑ ኣይተረኽበን። ህዝቢ 

ኤርትራ፡ ጂኦ-ፖለቲካዊ ስትራተጂ 

ዓበይቲ ሓይልታት ዓለምና ንምርዋይ 

ተባሂሉ፡ ሕጋዊ መሰሉ ንናጽነት 

ምስ ተነፍጎ፡ ጥንግናግ ዓለማዊ 

ውዲት ፈንጢሱ፡ ዝተመንዝዐ 

መሰሉ ብቕልጽሙ ንምርግጋጽ፡ 

ኣብ ዘመናዊ ዓለምና ሓደ ካብ’ቶም 

ዝጸንከሩ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ 

ተጋድሎ ከካይድ ተገዲዱ እዩ። እዚ 

ነዊሕ ኲናት’ዚ ድማ፡ መዘና ኣልቦ 

ቅያን ጅግንነትን ኤርትራውያን 

ዝምስክር ድንቂ ፍጻመታት ዝሓቘፈ 

እዩ። 

ሓደ ካብ’ቶም ጐሊሖም ዝጥቀሱ 

ጅግንነታዊ ፍጻመታት ሓርነታዊ 

ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ እቲ ቅድሚ 

33 ዓመታት ኣብ ለካቲት 1990፡ 

ንምጽዋዕን ከባቢኣን ሓራ ዝገበረ፡ 

“ስርሒት ፈንቅል” ዝተሰምየ 

ስትራተጂያዊ መጥቃዕቲ ሓርነታዊ 

ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት 

መግዛእቲ ኢትዮጵያ እዩ።  

ስርሒት ፈንቅል፡ ኣብ ታሪኽ 

ወተሃደራዊ ግጥማት ዓለምና፡ 

ሒደት መዳርግቲ ጥራይ 

ዝርከቦ፡ ብመሬትን ባሕርን እጹብ 

ወተሃደራዊ ቅያ ዝተፈጸመሉ፡ 

ብውሕሉል ወተሃደራዊ ስልቱ፡ 

ብበርቃዊ ቕልጣፈኡን ስፍሓት 

ሸፈንኡን ንዓለም ዘገረመ፡ ኣብ 

ክሳድ መግዛእቲ ናይ መጨረሽታ 

መሸንቆቛ ብምድቕዳቕ፡ መግዛእቲ 

ፍርቂ ዘመን ፈንቂሉ፡ ጸሓይ ሓርነት 

ኣድሚቑ ዝዀልዐ፡ ዜጋታት’ዛ ሃገር፡ 

ብሓበንን ኲርዓትን ንዘንተ-እለት 

ዝዝክርዎን ዝሕበንሉን ታሪኻዊ 

ስርሒት እዩ። 

እዚ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት 

ዝተፈጸመ መስተንክር ቅያ’ዚ፡ ኣብ 

ወተሃደራዊ ግጥማት ሓርነታዊ 

ቃልስና ጎሊሑ ዝሰፈረ ብርቂ ፍጻመ 

ይኹን እምበር፡ ናይ እዋን ገድሊ 

ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ናብ ከምዚ 

ዝዓይነቱ ገዚፍን ስትራተጂያውን 

መጥቃዕቲ ክሰጋገር ቅድሚኡ ዘካየዶ 

ምርብራብ እቲ ዝነውሐ፡ ዝበርተዐን 

ሓያል ጽንዓት ዝሓተተን እዩ ነይሩ። 

ስርሒት ፈንቅል እምበኣር፡ ድምር 

ውጽኢት ናይቲ፡ ኣብ እምባታት 

ናቕፋ፡ ሰሜናዊ ምብራቕ 

ሳሕል፡ ባርካን ኣብ ኩሉ 

ከባቢታት ሃገርን ካብ 

1978 እዋን ስትራተጂያዊ 

ምዝላቕ ጀሚሩ ን12 

ዓመታት መመላእታ ብዘይ 

እስትንፋስ ዝተኻየደ፡ ገዛእቲ 

ኢትዮጵያን ርእሰ-ሓያላን 

ዘራያቶምን ኣላሽ ዝበልሉ 

ማእለያ ዘይብሉ ናይ 

ምርብራብ ግጥማት እዩ። 

ሓርነት ምጽዋዕ፡ ድነ 

መግዛእቲ ገሊሁ፡ ፍናን 

ናይ’ቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን 

ወጻኢን ዝነበረ መላእ 

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝበረኸ 

ጥርዚ ብምድያብ፡ ንጉዕዞ 

ናብ ምሉእ ኣግእዞ ብርቱዕ 

ናህሪ’ዩ ደሊብሉ። ድሕሪ 

ስርሒት ፈንቅል፡ ሓርነት 

ኤርትራ ፍጹም ዘየጠራጥር 

ክስተት ምዃኑ ግሁድ እኳ 

እንተነበረ፡ ዓሻ ግን ክሳብ 

ገበጣ ዝውዳእ ስለዝጻወት፡ 

ገዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ስዕረቶም 

ተኣሚኖም፡ ካብ ሓሙኽሽቲ ኲናት 

30 ዓመት ዝተረፈ ሰብኣዊን 

ንዋታዊን ጸጋታቶም ኣብ ክንዲ 

ምእርናብ፡ ኣብ ጸወታ ቅብጸት 

እዮም ቀጺሎም። እንተኾነ፡ ሕኑቕ 

ብዘይካ ዓፍራ ካልእ ስለዘይውጽእ፡ 

ኣብ ከበባ እትዮም እንከለዉ፡ ኣብ 

ግንባራት ጊንዳዕን ደቡብን ዝገብርዎ 

ዝነበሩ ምዕልባጥ፡ ዘምጽኦ ለውጢ 

ኣይነበረን። ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ 

ድማ፡ ህዝባዊ ሰራዊት፡ ንመላእ 

ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ 

ብምእታው፡ ቃልሲ ንናጽነት ኣብ 

ምዕራፉ ኣብጺሕዎ።

እዚ ዘዂርዕ ሃገራዊ ታሪኽ፡ በቲ 

ልዑል ፍቕሪ ሃገርን ህዝቢን፡ ሓያል 

እምነት ኣብ ዕላማ፡ መዳርግቲ ኣልቦ 

ጽንዓት፡ ጅግንነት፡ ተወፋይነት፡ ርእሰ 

ምትእምማን ዝመለለይኡ፡ ክንዮ 

ውልቃዊ ጣዕሚ፡ ረብሓ መጻእቲ 

ወለዶታት ዘቐድም ተወፋይነት 

ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተነድቀ 

እዩ። እቲ ቀንዲ ሓይሊ ህዝቢ 

ኤርትራ፡ እዚ ዝተገልጸ ሃገራዊ 

መንፈስን ሞራልን መንእሰያቱ 

እዩ። ሚዛኑን ክብረቱን ኣብ ቅድሚ 

ማሕበረሰብ ዓለም ኣዝዩ ረዚንን 

ብቐሊሉ ዘይልዓልን ዝገበሮ ረቛሒ 

ድማ፡ እቲ ብመንእሰያቱ ዝተሰርሐ 

ዘሐብን ታሪኹ እዩ። 

ከም ስርሒት ፈንቅል ዝኣመሰሉ 

ንኽቡር ታሪኽና ዘዘኻኽሩ ሃገራዊ 

ጽምብላት እምበኣር፡ ህላወና 

ንምርግጋጽ ኣብ ዘካየድናዮ 

ነዊሕ ምርብራብ ዝነደቕናዮ 

ዘዂርዕ ሃገራዊ ታሪኽ ብምዕቃብ፡ 

ንኽብረት ዘብቅዓና ሃገራዊ ሞራልን 

ክብርታትን ወትሩ ኣብ ቦታኡ 

ምህላው ንምርግጋጽ፡ መላእ ህዝቢ፡ 

ኣውራ ድማ መንእሰያት ናይ’ዚ 

መድረኽ’ዚ ቃልና እነሐድሰሎም 

ኣጋጣሚታት እዮም። ምኽንያቱ 

ዘሐብን ሃገራዊ ታሪኽ፡ ነባርነቱ 

ዚረጋገጽ፡ ንዕኡ ዝሃነጸ ጅግንነት፡ 

ባህልን ክብርታትን ከይተበረዘ 

እናተወራረሰ ምስዝቕጽል፡ እቲ 

ደራኺ ዕላማ ድማ ሸቶኡ ምስዝወቅዕ 

እዩ። ጽምብል ስርሒት ፈንቅል ኮነ 

ካልኦት ተመሳሳሊ ጽምብላት ሃገራዊ 

ታሪኽና፡ ነቲ ኣዝዩ ክቡርን ዘዂርዕን 

ሃገራዊ ታሪኽና ብምጉላሕ፡ ወትሩ 

ህያው ኮይኑ ክነብር ዘኽእሉ 

ብምዃኖም፡ መንእሰያት ጅግንነት 

ኣቦታቶምን ኣደታቶምን ዘድንቕሉ፡ 

ናይ ሓበንን ኩርዓትን ዝኽርታት 

እዮም። ከመይሲ፡ ዘዂርዕ ሃገራዊ 

ታሪኽ - ዋንነቱ ናይ ሰራሕቱ ዘይኮነ 

ብቐንዱ ናይ ወረስቱ እዩ። ከመይሲ 

እቶም ነዚ ዘኹርዕ ታሪኽ ዝሰርሑ፡ 

ንመጻእቲ ወለዶታት ክበረት 

ኣጓናጺፎም ሓሊፎም እዮም። 

ሓርበኛ ኣይነበርን እዩ፡ ታሪኹ እዩ 

ነባሪ!

ብኸምዚ ዝኣመሰለ፡ እምብዛ 

ዘሐብንን ዘዂርዕን ጅግንነታዊ 

ታሪኽ፡ ሓርነቱ ብገዛእ ቅልጽሙ 

ዝጨበጠ ገድለኛ ህዝቢ ኤርትራ፡ 

ንናጽነት ከም ቅድመ ኩነት 

ንምህናጽ ፍትሒን ራህዋን ዝሰፈኖ 

ስልጡን ሕብረተሰብ እምበር፡ ከም 

ናይ መወዳእታ ዕላማ ጠሚትዎ 

ኣይፈልጥን። በዚ ድማ ድሕሪ 

ሓርነት፡ ረመጽ ሓርነታዊ ኲናት 

ኣጥፊኡ፡ በሰላ ኲናት ኣሕውዩ፡ 

ብዝተዓጻጸፈ ጻዕሪን ህርኲትናን 

ኣብ ጎደና ስልጣነ ንኽጽንበር፡ ኣብ 

ዳግማይ ገድሊ ንህንጸትን ልምዓትን 

ሃገር ተጸሚዱ ይርከብ። ተረከብቲ 

ወለዶ ድማ፡ ብመጠን ዘሐብን ታሪኽ 

ወለድና፡ ኣብ ምውሓስ ልኡላውነት 

ሃገር ኮነ ኣብ ልምዓታዊ ተጋድሎ፡ 

ብርቂን ኣብነታዊን ቅያታት ኣብ 

ምፍጻም ንርከብ ኣለና።

ራእይን ዕላማን ሰማእታት ፈንቅል 

ኮነ ኩሎም ናይ ቅድሚ ናጽነትን 

ድሕሪ ናጽነትን ስዉኣትና… ሓርነት 

እዩ። ሓርነቱ ብሓርነቱ፡ ዝለዓለ ዕያር 

ናይ ሓርነት። ኩለንተናዊን ምሉእን 

ሓርነት። ናጽነት፡ ዝበረኸ ሃገራዊ 

ዕላማ ንምጭባጥ ከም መሰረት 

ዜገልግልና ባይታ ጥራይ እዩ ነይሩ። 

እቲ ዝበረኸ ዕላማና መንፈሳዊን 

ነገራዊን ጠለባት ዜጋታት ብምልኣት 

ዜረጋግጽ፡ ምዕሩይ ፖለቲካዊ፡ 

ቁጠባዊ፡ ባህላዊን ማሕበራዊን 

ዕብየት ምርግጋጽ እዩ። ባህጊ ህዝቢ 

ኤርትራ ንሱ እዩ። እዚ ባህጊ’ዚ፡ 

ሎሚ እውን ከም ትማሊ ብጻዕሪ 

ተረካብ ሕድሪ ወለዶ እዩ ዚሰምር። 

ስለዚ ድማ’ዩ ጻዕርና ጻዕሪ ናይ’ዚ 

መድረኽ’ዚ መንእሰያት ካብ ምንጪ 

ዘሐብን ታሪኽና ጸዓት እናሰነቐ፡ 

ክሳብ መወዳእታ ማይል ዜልሓጥ 

ከይበለ ክቕጽል ዘለዎ። ታሪኽ 

ትማሊ ብታሪኽ ሎሚ ስለዝዕቀብን 

ስለዝኹላዕን። ክብሪን ሞጎስን ነቶም 

ሃገራዊ ክብረት ዘጓናጸፉና ጀጋኑ 

ኣሕዋትናን ወለድናን! ዮሃና ነቲ 

ትብዓቱን ጅግንነቱን መለክዒ 

ዘይርከቦ ሰራሕ ተኣምር መንእሰይ 

ኤርትራ!! 

             መጽሔት መንእሰይ
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ዝኽሪ መበል 33 ዓመት 
ስርሒት ፈንቅልስርሒት ፈንቅልዲዛይን -ታእዛዝ ኣብርሃ 

ስእሊ ኣርካይቭ
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ፍርሂ
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋልሳልሳይን መወዳእታን ክፋል

“እንታይ ድኣኸ ጥራሕ እግርኻ?” “እንታይ ድኣኸ ጥራሕ እግርኻ?” 
እግረይ እናረኣያ ሓተታኒ።እግረይ እናረኣያ ሓተታኒ።

“ከይድንጒየክን ኢለ ጫማ ኣይገበርኩን” “ከይድንጒየክን ኢለ ጫማ ኣይገበርኩን” 
ብሕቶአን ኣይተሓጐስኩን። ብውሽጠይ ብሕቶአን ኣይተሓጐስኩን። ብውሽጠይ 
‘ብኻ ዘይከፈትኩወን’ በልኩ።‘ብኻ ዘይከፈትኩወን’ በልኩ።

“ዋይ ወደይ ምተጸበኹካ ነይረ እንድየ። “ዋይ ወደይ ምተጸበኹካ ነይረ እንድየ። 
በል ብሩኽ ለይቲ ካብ ድቃስካ ኣተንሲአካ” በል ብሩኽ ለይቲ ካብ ድቃስካ ኣተንሲአካ” 
ብግስ በላ።ብግስ በላ።

“ብሩኽ ለይቲ ማማ ሃና፡” ህውኽ ኢለ “ብሩኽ ለይቲ ማማ ሃና፡” ህውኽ ኢለ 
ማዕጾ ዓጸኹዎ። በቲ ማዕጾ  ዳርጋ ሃሪመየን ማዕጾ ዓጸኹዎ። በቲ ማዕጾ  ዳርጋ ሃሪመየን 
ነይረ።ነይረ።

“ብሩኽ ለይቲ ዳንኤል ወደይ፡” ቀስ “ብሩኽ ለይቲ ዳንኤል ወደይ፡” ቀስ 
ኢለን እናተዛረባ ከዳ።ኢለን እናተዛረባ ከዳ።

ማዕጾ ቀልጢፈ ሸገጥኩ። እንደገና በቲ ማዕጾ ቀልጢፈ ሸገጥኩ። እንደገና በቲ 
ዕንጨይቲ ገይረ ከምታ ዝነበረታ ገይረ ዕንጨይቲ ገይረ ከምታ ዝነበረታ ገይረ 
ኣግጠምኩዋ። ማዕጾ ሸጊጠ ምስ ወዳእኩ፡ ኣግጠምኩዋ። ማዕጾ ሸጊጠ ምስ ወዳእኩ፡ 
ንገዛና ብዓይነይ ፈተሽኩዋ። ፈቲሸ ምስ ንገዛና ብዓይነይ ፈተሽኩዋ። ፈቲሸ ምስ 
ዓገብኩ፡ እግረይ ደሪዘ ናብ ዓራተይ ደየብኩ።ዓገብኩ፡ እግረይ ደሪዘ ናብ ዓራተይ ደየብኩ።

ድሕሪ ክንደይ ልመና ከይተረድኣኒ ድሕሪ ክንደይ ልመና ከይተረድኣኒ 
ድቃስ ወሰደኒ። ኣብ ዓሚቝ ድቃስ ድቃስ ወሰደኒ። ኣብ ዓሚቝ ድቃስ 
እንከለኹ ኣብ እግረይ ገለ ዝተንከፈኒ እንከለኹ ኣብ እግረይ ገለ ዝተንከፈኒ 
መሲሉኒ ተበራበርኩ። ትንፋሰይ ሓቢአ መሲሉኒ ተበራበርኩ። ትንፋሰይ ሓቢአ 
እንታይ ምዃኑ ክግምት ፈተንኩ። እንተኾነ እንታይ ምዃኑ ክግምት ፈተንኩ። እንተኾነ 
ግን እንታይ ምዃኑ ክግምት ኣይከኣልኩን። ግን እንታይ ምዃኑ ክግምት ኣይከኣልኩን። 

ጽንሕ ኢሉ ካብ እግረይ ኣብ ከባቢ ጽንሕ ኢሉ ካብ እግረይ ኣብ ከባቢ 
ሰለፈይ ክትንክፈኒ ተፈለጠኒ። ፍርሀይ ሰለፈይ ክትንክፈኒ ተፈለጠኒ። ፍርሀይ 
መሊሱ ወሲኹ። ዝብሎን ዝገብሮን ጠፊኡኒ መሊሱ ወሲኹ። ዝብሎን ዝገብሮን ጠፊኡኒ 
ትንፋሰይ ሓቢአ ስቕ።ትንፋሰይ ሓቢአ ስቕ።

እቲ ኣብ ከባቢ ሰለፈይ ዝነበረ ምትንካፍ እቲ ኣብ ከባቢ ሰለፈይ ዝነበረ ምትንካፍ 
ኣብ ከባቢ ከብደይ በጽሐ። ብውሽጠይ ‘ሓደ፡ ኣብ ከባቢ ከብደይ በጽሐ። ብውሽጠይ ‘ሓደ፡ 
ክልተ፡ ሰለስተ’ ኢለ ብምቝጻር ብጸጋመይቲ ክልተ፡ ሰለስተ’ ኢለ ብምቝጻር ብጸጋመይቲ 
ኢደይ ክሕዞ ፈተንኩ። ኢደይ ክሕዞ ፈተንኩ። 

እታ ክሕዛ ዝፈተንኩ፡ ድምጺ ኣስመዐት። እታ ክሕዛ ዝፈተንኩ፡ ድምጺ ኣስመዐት። 
ድምጺ ኣንጭዋ። ብውሽጠይ ሕርቕ ኢለ። ድምጺ ኣንጭዋ። ብውሽጠይ ሕርቕ ኢለ። 
ሰራቒ ዘይምዃኑ ግን ኣሐጐሰኒ። ነብሰይ ሰራቒ ዘይምዃኑ ግን ኣሐጐሰኒ። ነብሰይ 
ኣረጋጋእኩ። እንደገና ድቃስ ወሰደኒ። ኣብ ኣረጋጋእኩ። እንደገና ድቃስ ወሰደኒ። ኣብ 
ጥዑም ድቃስ እንከለኹ እቲ ናይ ጐረቤትና ጥዑም ድቃስ እንከለኹ እቲ ናይ ጐረቤትና 
ድሙ ኣተንሰኣኒ። ምስ ነብሰይ እናተዛረብኩ ድሙ ኣተንሰኣኒ። ምስ ነብሰይ እናተዛረብኩ 
ዳርጋ ድቃስ ኣበየኒ። ብዘይ ምድቃሰይ ዳርጋ ድቃስ ኣበየኒ። ብዘይ ምድቃሰይ 
ጽባሕ ዝገብሮ ሓፈሻዊ ፍልጠት ከይተርፍ ጽባሕ ዝገብሮ ሓፈሻዊ ፍልጠት ከይተርፍ 
ፈራህኩ። እንተተሪፈ ክልተ ክሳራ እዩ።ፈራህኩ። እንተተሪፈ ክልተ ክሳራ እዩ።

ኣብዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ኣብ ደገ ኣብዛ ለይቲ እዚኣ ድማ ኣብ ደገ 
ኮይኖም ዝነብሑ ኣኽላባት፡ ሰኺሮም ኮይኖም ዝነብሑ ኣኽላባት፡ ሰኺሮም 
ዘዕገርግሩ፡ ድምጺ ዕንጭራር፡ እናሰማዕኩ ዘዕገርግሩ፡ ድምጺ ዕንጭራር፡ እናሰማዕኩ 
ሓደርኩ። ሓንሳብ ድማ ከይተረድኣኒ ድቃስ ሓደርኩ። ሓንሳብ ድማ ከይተረድኣኒ ድቃስ 
ይወስደኒ። ነዊሕ ዝደቀስኩ ድማ ይመስለኒ። ይወስደኒ። ነዊሕ ዝደቀስኩ ድማ ይመስለኒ። 
እዛ ለይቲ ትወግሕ ኮይና ኣይተሰመዐትንን።እዛ ለይቲ ትወግሕ ኮይና ኣይተሰመዐትንን።

ሕጂ’ውን ጥዕምቲ ድቃስ ወሲዳትኒ ሕጂ’ውን ጥዕምቲ ድቃስ ወሲዳትኒ 
ኣብ ሓውሲ ሕልሚ ነበርኩ። ማዕጾ ገዛና ኣብ ሓውሲ ሕልሚ ነበርኩ። ማዕጾ ገዛና 
ክዅሕኳሕ ሰማዕኩ። ክዅሕኳሕ ሰማዕኩ። 

ትንፋሰይ ሓቢአ ጽን በልኩ።ትንፋሰይ ሓቢአ ጽን በልኩ።

እንደገና ተዃሕኰሐ።እንደገና ተዃሕኰሐ።

ሕጂ’ውን ትንፋሰይ ሓቢአ ስቕ። ሕጂ’ውን ትንፋሰይ ሓቢአ ስቕ። 

እንደገና ተዃሕኰሐ።እንደገና ተዃሕኰሐ።

ቀስ ኢለ ርእሰይ ካብ ኮቦርታ ቀስ ኢለ ርእሰይ ካብ ኮቦርታ 

ኣውጻእኩዋ። ገዛና ምስ ረኣኹዎ ብታሕጓስ ኣውጻእኩዋ። ገዛና ምስ ረኣኹዎ ብታሕጓስ 
ክምስ በልኩ።ክምስ በልኩ።

“መን?” ተፈሲሀ ተዛረብኩ።“መን?” ተፈሲሀ ተዛረብኩ።

“ኣነ ምዕራፍ እየ። ዳንኤል ወደይ ሰዓት “ኣነ ምዕራፍ እየ። ዳንኤል ወደይ ሰዓት 
ከይኣኽለካ ተንስእ፡” ንኽትንስእ ሓበራኒ።ከይኣኽለካ ተንስእ፡” ንኽትንስእ ሓበራኒ።

መሬት ወጊሑ ድሮ ሰዓት 6፡20 ኮይኑ መሬት ወጊሑ ድሮ ሰዓት 6፡20 ኮይኑ 
ነበረ። ነበረ። 

“ሕራይ ማማ ምዕራፍ ተንሲአ ኣለኹ” “ሕራይ ማማ ምዕራፍ ተንሲአ ኣለኹ” 
ዓው ኢለ እናተዛረብኩወን ካብ ዓራት ዓው ኢለ እናተዛረብኩወን ካብ ዓራት 
ወረድኩ።ወረድኩ።

“ሕራይ እዚ ወደይ ቆሪስካ ኪድ፡” “ሕራይ እዚ ወደይ ቆሪስካ ኪድ፡” 
ሓልዮተን ገለጻለይ።ሓልዮተን ገለጻለይ።

“ሕራይ ማማ ምዕራፍ ቆሪሰ ክኸይድ “ሕራይ ማማ ምዕራፍ ቆሪሰ ክኸይድ 
እየ፡” መለስኩለን ነታ ብጩራ ጸሓይ መሊኣ እየ፡” መለስኩለን ነታ ብጩራ ጸሓይ መሊኣ 
ዝነበረት ገዛና እናፈተሽኩ።ዝነበረት ገዛና እናፈተሽኩ።

በዛ ዝሓደርኩዋ ለይቲ ክሓስብ በዛ ዝሓደርኩዋ ለይቲ ክሓስብ 
ጀመርኩ። እዛ ለይቲ ብፍርሂ እየ ሓሊፈያ። ጀመርኩ። እዛ ለይቲ ብፍርሂ እየ ሓሊፈያ። 
ፈራህ ስለዝኾንኩ እምበር ዝኾነ ነገር ፈራህ ስለዝኾንኩ እምበር ዝኾነ ነገር 
ከምዘየጓንፈኒ ይርደኣኒ  ነይሩ እዩ። ኣብ ከምዘየጓንፈኒ ይርደኣኒ  ነይሩ እዩ። ኣብ 
ገዛውትና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሕማቕ ወረ ገዛውትና ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሕማቕ ወረ 
ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ።ሰሚዐ ኣይፈልጥን እየ።

ነተን መከላኸሊ ዝገበርኩወን ናብ ነተን መከላኸሊ ዝገበርኩወን ናብ 
በቦትአን መለስኩወን። እናሰሓቕኩ ገጸይ በቦትአን መለስኩወን። እናሰሓቕኩ ገጸይ 

ተሓጺበ ቆሪሰ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይደ። ተሓጺበ ቆሪሰ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይደ። 
ኣብቲ ዝነበረ ሓፈሻዊ ፍልጠት ቀዳማይ ኣብቲ ዝነበረ ሓፈሻዊ ፍልጠት ቀዳማይ 
ብምውጻእ ናብ ገዛ ብሓጐስ ተመለስኩ። ብምውጻእ ናብ ገዛ ብሓጐስ ተመለስኩ። 

ገዛ ምስ ኣተኹ፡ ማማ ካብ መገሻ ገዛ ምስ ኣተኹ፡ ማማ ካብ መገሻ 
ተመሊሳ ጸንሓትኒ። ኣትው ምስ በልኩ፡ተመሊሳ ጸንሓትኒ። ኣትው ምስ በልኩ፡

“ዳን ወደይ ከመይ ሓዲርኩም?” “ዳን ወደይ ከመይ ሓዲርኩም?” 
ሓተተትኒ ክምስ እናበለት።ሓተተትኒ ክምስ እናበለት።

“ጽቡቕ ሓዲርና ማማ፡” ኣነ’ውን ክምስ “ጽቡቕ ሓዲርና ማማ፡” ኣነ’ውን ክምስ 
እናበልኩ መለስኩላ።እናበልኩ መለስኩላ።

“ናይ ብሓቂ ኣይፈራህካን፡” እታ ዝጸልኣ “ናይ ብሓቂ ኣይፈራህካን፡” እታ ዝጸልኣ 

ዛንታ

ምስ ነብስኺ ከተላልይና?ምስ ነብስኺ ከተላልይና?

ስመይ ሩት ይስሓቕ ክፍላይ እበሃል። ስመይ ሩት ይስሓቕ ክፍላይ እበሃል። 
ካብ ኣቦይ ይስሓቕ ክፍላይ ካብ ኣደይ ጸጋ ካብ ኣቦይ ይስሓቕ ክፍላይ ካብ ኣደይ ጸጋ 
ገብረእግዚኣብሄር ብዕለት 17-11-2008 ኣብ ገብረእግዚኣብሄር ብዕለት 17-11-2008 ኣብ 
ኣስመራ ተወሊደ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ቤት ኣስመራ ተወሊደ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ዋርሳይ ተማሃሪት 8ትምህርቲ ዋርሳይ ተማሃሪት 8ይ ይ ክፍሊ እየ።ክፍሊ እየ።

ኣበይ ኣበይ ቤት ትምህርትታት ተማሂርኪ?ኣበይ ኣበይ ቤት ትምህርትታት ተማሂርኪ?

መዋእለ ህጻናት ኣብ GS፡ ካብ 1መዋእለ ህጻናት ኣብ GS፡ ካብ 1ይ ይ ክሳብ ክሳብ 
33ይይ ኣብ ማይተመናይ፡ ካብ 4 ኣብ ማይተመናይ፡ ካብ 4ይይ-7-7ይይ ድማ ኣብ  ድማ ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ተማሂረ።ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ተማሂረ።

ኣብ ትምህርቲ ከመይ ዓይነት ተማሃሪት ኣብ ትምህርቲ ከመይ ዓይነት ተማሃሪት 
ኢኻ?ኢኻ?

ኣብ ትምህርቲ ንፍዕቲ ተማሃሪት እየ። ኣብ ትምህርቲ ንፍዕቲ ተማሃሪት እየ። 
ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሻውዓይ ክፍሊ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሻውዓይ ክፍሊ 
ብልጫ ወሲደ ኣለኹ። ኣብዚ ዓመት ድማ ብልጫ ወሲደ ኣለኹ። ኣብዚ ዓመት ድማ 
ካብ ክፍለይ ቀዳመይቲ ወጺአ ኣለኹ። ካብ ክፍለይ ቀዳመይቲ ወጺአ ኣለኹ። 
ትምህርተይ ብግቡእ እየ ዝከታተል። ትምህርተይ ብግቡእ እየ ዝከታተል። 

ኣብ ትምህርቲ መን ይሕግዘኪ?ኣብ ትምህርቲ መን ይሕግዘኪ?

ኣብ ትምህርቲ ዝበዝሐ ባዕለይ እየ። ዝኾነ ኣብ ትምህርቲ ዝበዝሐ ባዕለይ እየ። ዝኾነ 
ዝኣበየኒ ድማ ንደቂ ገዛውተይ እሓትት። ዝኣበየኒ ድማ ንደቂ ገዛውተይ እሓትት። 
ልዕሊ ኹሉ ግን ተገዲሰ እየ ዝመሃር። ልዕሊ ኹሉ ግን ተገዲሰ እየ ዝመሃር። 
ወለደይን መምህራንን ዝበሉኒ ድማ ወለደይን መምህራንን ዝበሉኒ ድማ 
አተግብር።አተግብር።

መጻሕፍቲ ተርጒምኪ ኣለኺ፡ ኣርእስተን መጻሕፍቲ ተርጒምኪ ኣለኺ፡ ኣርእስተን 
እንታይ ዝብል እዩ?እንታይ ዝብል እዩ?

እወ ሰለስተ መጽሓፍቲ ተርጒመ ኣለኹ። እወ ሰለስተ መጽሓፍቲ ተርጒመ ኣለኹ። 
ንሳተን ድማ፡ ‘ሕልሚ ሓጋይ ለይቲ’ ናይ ንሳተን ድማ፡ ‘ሕልሚ ሓጋይ ለይቲ’ ናይ 
ዊልያም ሸክስፒር፡ ‘ዋላስን ግሮሚትን’ ናይ ዊልያም ሸክስፒር፡ ‘ዋላስን ግሮሚትን’ ናይ 
ፓውል ሺፕማንን ሜላንያ ዊልያምስን ፓውል ሺፕማንን ሜላንያ ዊልያምስን 
ሳልሰይቲ ድማ ‘ንጽላሎቱ ዝቐደመ ቈልዓ’ ሳልሰይቲ ድማ ‘ንጽላሎቱ ዝቐደመ ቈልዓ’ 
ናይ ስተዋርት ባውን እየን።ናይ ስተዋርት ባውን እየን።

ስለምንታይ መሪጽክየን?ስለምንታይ መሪጽክየን?

መጀመርታ ንኽሕተማ ኣይሓሰብኩን። መጀመርታ ንኽሕተማ ኣይሓሰብኩን። 
ኣብ ግዜ ኮሮና ናይ 6ኣብ ግዜ ኮሮና ናይ 6ይ ይ ን 7ን 7ይይ ክፍሊ ኣጽኒዐ  ክፍሊ ኣጽኒዐ 
ምስ ወዳእኩ፡ ነዘን መጽሓፍቲ ተሪጒመ ምስ ወዳእኩ፡ ነዘን መጽሓፍቲ ተሪጒመ 
ወድአየን። ዳርጋ ኣብ ከክልተ ወርሒ ወድአየን። ዳርጋ ኣብ ከክልተ ወርሒ 
ዝኸውን እየ ተርጒመ ወዲአየን። እታ ዝኸውን እየ ተርጒመ ወዲአየን። እታ 
ን‘ጽላሎቱ ዝቐደመ ቈልዓ’ ግን ኣብዚ ግዜ’ዚ ን‘ጽላሎቱ ዝቐደመ ቈልዓ’ ግን ኣብዚ ግዜ’ዚ 
ዝተርጐምኩዋ መጽሓፍ እያ። ሰለስቲአን ዝተርጐምኩዋ መጽሓፍ እያ። ሰለስቲአን 
መሃርትን ኣዘናጋዕትን መጽሓፍቲ እየን። መሃርትን ኣዘናጋዕትን መጽሓፍቲ እየን። 
ምስ ኣንበብኩወን ደስ ስለዝበላኒ ካልኦት ምስ ኣንበብኩወን ደስ ስለዝበላኒ ካልኦት 
ብትግርኛ ንኸንብቡወን ባህጊ ነይሩኒ። ብትግርኛ ንኸንብቡወን ባህጊ ነይሩኒ። 

ኣብ ምትርጓም እዘን መጻሕፍቲ መን ኣብ ምትርጓም እዘን መጻሕፍቲ መን 
ሓጊዙኪ?ሓጊዙኪ?

ሕቶ መጸት። ካልኣይ ግዜ ከይትሓተኒ፡ ሕቶ መጸት። ካልኣይ ግዜ ከይትሓተኒ፡ 
ከምዘይፈራህኩ ክነግራ ነይሩኒ።ከምዘይፈራህኩ ክነግራ ነይሩኒ።

“እዋ ማማ ሕጂ’ኳ ሰብኣይ ኮይነ እየ። “እዋ ማማ ሕጂ’ኳ ሰብኣይ ኮይነ እየ። 
ዋላ ሓንቲ ኣይፈራህኩን። ከምታ ዝበልክና ዋላ ሓንቲ ኣይፈራህኩን። ከምታ ዝበልክና 
ገዛና ዓጺና በጥ ኢልና። ፍርሂ ዝበሃል ገዛና ዓጺና በጥ ኢልና። ፍርሂ ዝበሃል 
ኣይተሰመዓንን፡” በልኩዋ ካልእ ግዜ ኣሚና ኣይተሰመዓንን፡” በልኩዋ ካልእ ግዜ ኣሚና 
ክትገይሽ ደለኽዋ።ክትገይሽ ደለኽዋ።

“ኣሰይ! እዚ ወደይ ንፉዕ ድሕሪ ሕጂ “ኣሰይ! እዚ ወደይ ንፉዕ ድሕሪ ሕጂ 
እሞ ከም ድላየይ ክገይሽ እኽእል እየ፡” እሞ ከም ድላየይ ክገይሽ እኽእል እየ፡” 
በለትኒ ኣብ ጸጒሪ ርእሰይ እናደረዘት።በለትኒ ኣብ ጸጒሪ ርእሰይ እናደረዘት።

“ከም ድላይኪ ትኽእሊ ኢኺ። “ከም ድላይኪ ትኽእሊ ኢኺ። 
ድሕሪ ሕጂ ጸገም የለን፡” መለስኩላ ድሕሪ ሕጂ ጸገም የለን፡” መለስኩላ 
ብርእሰ ተኣማማንነት። ካብዛ ሎሚ ለይቲ ብርእሰ ተኣማማንነት። ካብዛ ሎሚ ለይቲ 
ዝተማሃርኩዎ ነገር እንተነይሩ፡ ዋላ ሓደ ዝተማሃርኩዎ ነገር እንተነይሩ፡ ዋላ ሓደ 
ዘፍርህ ከምዘይብለይ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ዘፍርህ ከምዘይብለይ እዩ። ድሕሪ ሕጂ 
ዝፈርሃሉ ምኽንያት ፈጺሙ የብለይን።ዝፈርሃሉ ምኽንያት ፈጺሙ የብለይን።

ብኸምዚ ምስ ማማ ብሕጒስ መንፈስ ብኸምዚ ምስ ማማ ብሕጒስ መንፈስ 
ኣዕለልና። ማማ ኣነ ምትብዐይ ኣመና ኣዕለልና። ማማ ኣነ ምትብዐይ ኣመና 
ኣሐጐሳ። ድሕሪ እዛ መዓልቲ ድማ ፍርሂ ኣሐጐሳ። ድሕሪ እዛ መዓልቲ ድማ ፍርሂ 
ዝበሃል ካብ ነብሰይ ረሓቐ።ዝበሃል ካብ ነብሰይ ረሓቐ።

ዝተፈተኹም ኣሕዋተይ፡ ንስኹምከ ዝተፈተኹም ኣሕዋተይ፡ ንስኹምከ 
ከምዚ ናተይ ፍርሂ ተሰሚዕኩም ይፈልጥዶ? ከምዚ ናተይ ፍርሂ ተሰሚዕኩም ይፈልጥዶ? 
ፍርሂ ዝስመዓኩም እንተኾይኑ ሓደ ፍርሂ ዝስመዓኩም እንተኾይኑ ሓደ 
መዓልቲ ክገድፈኩም እዩ። እንተ ኣነ፡ ኣብዚ መዓልቲ ክገድፈኩም እዩ። እንተ ኣነ፡ ኣብዚ 
ግዜ’ዚ ከምቲ ኣብዚ ዛንታ ዝጸሓፍኩልኩም ግዜ’ዚ ከምቲ ኣብዚ ዛንታ ዝጸሓፍኩልኩም 
ኣይኮንኩን። ተባዕ፡ ዘይፈርህ ሰብ ኮይነ ኣይኮንኩን። ተባዕ፡ ዘይፈርህ ሰብ ኮይነ 
ኣለኹ። ንስኹም ድማ ተመኩሮኹም ኣለኹ። ንስኹም ድማ ተመኩሮኹም 
ብዛዕባ ፍርሂ ምስ መማህርትኹም ብዛዕባ ፍርሂ ምስ መማህርትኹም 
ተዘራረቡ። ተዘራረቡ። 

ተፈጸመ!!ተፈጸመ!!

ነዘን መጻሕፍቲ ምስ ተርጐምኩወን ባዕለይ ነዘን መጻሕፍቲ ምስ ተርጐምኩወን ባዕለይ 
ኣብ ኮምፕዩዩተር ጽሒፈየን። ተርጒመ ምስ ኣብ ኮምፕዩዩተር ጽሒፈየን። ተርጒመ ምስ 
ወዳእኩ ስርዓተ ነጥቢ፡ ቃላትን ኣገባብ ወዳእኩ ስርዓተ ነጥቢ፡ ቃላትን ኣገባብ 
ኣተረጓጒማን ኢንጅነር ናሆም ጸጋይ ኣተረጓጒማን ኢንጅነር ናሆም ጸጋይ 
ሓጊዙኒ። ሓጊዙኒ። 

ነዘን መጻሕፍቲ ኣብ ምትርጓም እንታይ ነዘን መጻሕፍቲ ኣብ ምትርጓም እንታይ 
ይኸብደኪ ነይሩ?ይኸብደኪ ነይሩ?

ገለ ቃላት ናብ ትግርኛ ክትቅይሮም ገለ ቃላት ናብ ትግርኛ ክትቅይሮም 
እንከለኻ ቁሩብ ክብድ ዝብሉ ነይሮም። እንከለኻ ቁሩብ ክብድ ዝብሉ ነይሮም። 
ነዚኦም ድማ መዝገበ ቃላት እናተወከስኩ ነዚኦም ድማ መዝገበ ቃላት እናተወከስኩ 
እየ ተርጒመዮም። ኣብተን መጻሕፍቲ እየ ተርጒመዮም። ኣብተን መጻሕፍቲ 
ዘሎ ቃላት እንግሊዘኛ ቅልል ዝበለ ስለዝኾነ ዘሎ ቃላት እንግሊዘኛ ቅልል ዝበለ ስለዝኾነ 
ብዙሕ ዝኸበደኒ ኣይነበረን።ብዙሕ ዝኸበደኒ ኣይነበረን።

ምትርጓም ምስ ትምህርትኺ ከመይ ምትርጓም ምስ ትምህርትኺ ከመይ 
ተሳንይዮ? ስድራኺኸ እንታይ ይብሉኺ?ተሳንይዮ? ስድራኺኸ እንታይ ይብሉኺ?

ብመደብ ስለዝኸይድ ዋላ ሓደ ጸገም ብመደብ ስለዝኸይድ ዋላ ሓደ ጸገም 
የብለይን። ልዕሊ ኹሉ ኣብ ትምህርተይ እየ የብለይን። ልዕሊ ኹሉ ኣብ ትምህርተይ እየ 
ዝግደስ። ስድራይ ድማ ኣብ ትምህርተይ ዝግደስ። ስድራይ ድማ ኣብ ትምህርተይ 
ዘለኒ ተገዳስነት ርእዮም የተባብዑኒ እዮም። ዘለኒ ተገዳስነት ርእዮም የተባብዑኒ እዮም። 
ኣብ ልዕለይ እምነት ስለዘለዎም እዮም ኣብ ልዕለይ እምነት ስለዘለዎም እዮም 
ብዙሕ ወጻኢታት ገይሮም ነዘን ሰለስተ ብዙሕ ወጻኢታት ገይሮም ነዘን ሰለስተ 

መጻሕፍቲ ኣሕቲሞምለይ። መጻሕፍቲ ኣሕቲሞምለይ። 

ንፍዕቲ ኣንባቢት ዲኺ? ክንደይ ዝኣክል ንፍዕቲ ኣንባቢት ዲኺ? ክንደይ ዝኣክል 
መጻሕፍቲ ኣንቢብኪ ኣለኺ?መጻሕፍቲ ኣንቢብኪ ኣለኺ?

እወ ንፍዕቲ ኣንባቢት እየ። ከየንበብኩ እወ ንፍዕቲ ኣንባቢት እየ። ከየንበብኩ 
ዝውዕለላ መዓልቲ የላን። ክሳብ ሕጂ ዝውዕለላ መዓልቲ የላን። ክሳብ ሕጂ 

ብሓርፋፍ ገምጋም ክሳብ 80 ዝኾኑ ብሓርፋፍ ገምጋም ክሳብ 80 ዝኾኑ 
መጻሕፍቲ ኣንቢበ ኣለኹ።መጻሕፍቲ ኣንቢበ ኣለኹ።

ዝጸለዉኺ ተማሃሮ ነይሮምዶ?ዝጸለዉኺ ተማሃሮ ነይሮምዶ?

እወ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ዝመሃሩ እወ ኣብ ቤት ትምህርቲ ፍልጠት ዝመሃሩ 
ክልተ ተማሃሮ መጽሓፍ ተርጒሞም ክልተ ተማሃሮ መጽሓፍ ተርጒሞም 
ነይሮም። ጽቡቕ ገይረ እየ ዝዝክሮም። እቲ ነይሮም። ጽቡቕ ገይረ እየ ዝዝክሮም። እቲ 
ሓደ ኤታን ዳዊት እዩ። እታ ካልኣይቲ ሓደ ኤታን ዳዊት እዩ። እታ ካልኣይቲ 
ድማ ሩት ተወልደመድህን እያ። ክልቲኦም ድማ ሩት ተወልደመድህን እያ። ክልቲኦም 
መጽሓፍ ተርጒሞም ምስ ረኣኹዎም መጽሓፍ ተርጒሞም ምስ ረኣኹዎም 
ኣዝየ እቐንእ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ከምኦም ኣዝየ እቐንእ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ከምኦም 
ክኸውን እሓልም ነይረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክኸውን እሓልም ነይረ። ኣብዚ ግዜ እዚ 
ድማ ሕልመይ ሰሚሩለይ ኣሎ። ሰብ፡ ቅዱስ ድማ ሕልመይ ሰሚሩለይ ኣሎ። ሰብ፡ ቅዱስ 
ቅንኢ ክቐንእ ኣለዎ።ቅንኢ ክቐንእ ኣለዎ።

ካብ ኣንበብቲ ዝረኸብክዮ ርእይቶ ከመይ ካብ ኣንበብቲ ዝረኸብክዮ ርእይቶ ከመይ 
ይመስል?ይመስል?

ሓዳስ መጽሓፍ ስለዝኾነት ብዙሓት ሓዳስ መጽሓፍ ስለዝኾነት ብዙሓት 
ኣንበብቲ ኣይረኸቡዋን። ካብቶም ዘንበቡወን ኣንበብቲ ኣይረኸቡዋን። ካብቶም ዘንበቡወን 
ግን ኣተባባዒ ዝኾነ ርእይቶ ረኺበ ኣለኹ። ግን ኣተባባዒ ዝኾነ ርእይቶ ረኺበ ኣለኹ። 
ብፍላይ ዓበይቲ መጻሕፍቲ ምትርጓመይ ብፍላይ ዓበይቲ መጻሕፍቲ ምትርጓመይ 
ኣዝዮም ዝተገረሙ ኣለዉ።ኣዝዮም ዝተገረሙ ኣለዉ።

ተማሃሮ ከምዚ ናትኪ ከበርክቱ እንታይ ተማሃሮ ከምዚ ናትኪ ከበርክቱ እንታይ 
ትብልዮም?ትብልዮም?

ተማሃሮ መጀመርታ ዝንባለኦም ከለልዩ ተማሃሮ መጀመርታ ዝንባለኦም ከለልዩ 
ኣለዎም። ዝንባለኦም ፈሊጦም ድማ ክሰርሑ ኣለዎም። ዝንባለኦም ፈሊጦም ድማ ክሰርሑ 
ኣለዎም እብል። ተጻዊቶም ዝተዓወቱ ኣለዎም እብል። ተጻዊቶም ዝተዓወቱ 
ስለዘየለዉ፡ ኣብ ትምህርቶም ግዱሳትን ስለዘየለዉ፡ ኣብ ትምህርቶም ግዱሳትን 
ክፈልጡ ዝጽዕሩን ክኾኑ ኣለዎም። ዘረባ ክፈልጡ ዝጽዕሩን ክኾኑ ኣለዎም። ዘረባ 
ወለዶምን መምህራኖምን ክሰምዑ ድማ ወለዶምን መምህራኖምን ክሰምዑ ድማ 
እላወቦም።እላወቦም።

ካልእ እንታይ ትመልኪ?ካልእ እንታይ ትመልኪ?

ክዳን ዲዛይን እገብር እየ። ጊታር እጻወት ክዳን ዲዛይን እገብር እየ። ጊታር እጻወት 
እየ። ባስኬት ቦል ምስ ኣሰልጣኒ ንጉሰ እየ። ባስኬት ቦል ምስ ኣሰልጣኒ ንጉሰ 
እጻወት እየ። ግራፊክስ እሰርሕ እየ። ስእሊ እጻወት እየ። ግራፊክስ እሰርሕ እየ። ስእሊ 
እፍትን እየ። ፓስተ (ኬክ) እሰርሕ እየ። እፍትን እየ። ፓስተ (ኬክ) እሰርሕ እየ። 

ናይ መጻኢ መደብኪ?ናይ መጻኢ መደብኪ?

ሓንቲ ዝሓዝኩዋ ቴማ ኣላ። ንሳ ድማ ሓንቲ ዝሓዝኩዋ ቴማ ኣላ። ንሳ ድማ 
ብመንነትና ክንኰርዕን ክንሕበንን ከምዘለና ብመንነትና ክንኰርዕን ክንሕበንን ከምዘለና 
እትገልጽ ክጽሕፍ እደሊ እየ። ኣብዚ ግዜ እትገልጽ ክጽሕፍ እደሊ እየ። ኣብዚ ግዜ 
እዚ ብናይ ምዕራባውያን ተጸሊና ኣለና። እዚ ብናይ ምዕራባውያን ተጸሊና ኣለና። 
እንተኾነ ብናትና ባህሊን መንነትን ብዙሕ እንተኾነ ብናትና ባህሊን መንነትን ብዙሕ 

ክንሰርሕ ከምዘለና ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ።ክንሰርሕ ከምዘለና ክንፈልጥ ኣገዳሲ እዩ።

ከተመስግንዮም እትደልዪ?ከተመስግንዮም እትደልዪ?

መጀመርታ ንወለደይ ብዙሕ ወጻኢታት መጀመርታ ንወለደይ ብዙሕ ወጻኢታት 
ገይሮም መጽሓፍ ስለዘሕተሙለይ ብልቢ ገይሮም መጽሓፍ ስለዘሕተሙለይ ብልቢ 
አመስግኖም። ቀጺለ ንኢንጅነር ናሆም አመስግኖም። ቀጺለ ንኢንጅነር ናሆም 
ጸጋይ፡ ንኹሎም መምህራነይ፡ ኣብ ጸጋይ፡ ንኹሎም መምህራነይ፡ ኣብ 
መመረቕታ መጽሓፈይ ንዝተሳተፉ ኩሎም፡ መመረቕታ መጽሓፈይ ንዝተሳተፉ ኩሎም፡ 
ንኣሰልጣኒ ባስኬት ቦል ንጉሰ ሃብተማርያም ንኣሰልጣኒ ባስኬት ቦል ንጉሰ ሃብተማርያም 
ኣዝየ ኣመስግኖም።ኣዝየ ኣመስግኖም።

የቐንየልና!! ሓሳብ ልብኺ የስምረልኪ?የቐንየልና!! ሓሳብ ልብኺ የስምረልኪ?

ገንዘብካ! ኣነ’ውን ነዚ ቃለ መሕተት ገንዘብካ! ኣነ’ውን ነዚ ቃለ መሕተት 
ስለዝገበርኩሙለይ የቐንየለይ!!ስለዝገበርኩሙለይ የቐንየለይ!!

ዕላል ምስ ሃብሮም

5

9 3 1

6 5 7

2 7 8 1

1 8 7

1 2

2 3 6

7 5

5 9 4 7

ሱደኲ
ኣብተን ሰለስተ ትርብዒት ንትኹል፡ 

ንጋድም፡ ንስያፍ (ዲያጎናል) ካብ 1-9 ቁጽሪ 
ሓንሳብ ይጸሓፍ። ዝድገም ቊጽሪ የለን።

ሰለሙን ተኽለማርያም (ራጁ)



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል
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ሮበት፡ ወረቐት ክዓጽፍን ክዝርግሕን ይጅምር
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ፡ 

ሓደ ሮበት ወረቐት ክዓጽፍን ክዝርግሕን 
ዘኽእሎ ኣገባብ ከም ዝመሃዙ ይሕብሩ። 
ንሳቶም፡ ሮበት፡ ኣቕሑ ካብን ናብን 
ከምጽእን ክለኣኽን ከም ዝጸንሐ ድሕሪ 
ምሕባር፡ ወረቐት ብዝግባእ ክዓጽፍን 
ክዝርግሕን ግን ከጸግሞ ከም ዝጸንሐ 
እዮም ዝገልጹ ዘለዉ።
“ንሮበት፡ ካብ ኤይ4 ኤይ3 ዝዓይነቱ 

ወረቐትን ካልእን ዓጺፍካ ቀርብ ኢልካ 
ክትእዝዞ፡ ክዳን ክዓጽፍን ክዝርግሕን እዩ 
ዝቐሎ። ነቲ ወረቐት ንምዕጻፍ ክኽልክሎ 
ዝጸንሐ ብድሆ ንምስዓር ድማ ኢና፡ 
ዝተፈልየ ኣገባብን ብልሕን ከነተኣታቱ 
ክንቃለስ ጸኒሕና። ኣብ’ቲ ፈለማ፡ ሮበት 
ኣብ ክንዲ ብጥንቃቐ ንወረቐት ክዓጽፍን 
ክዝርግሕን ዝኽእል፡ ክዕምጽጾ’ዩ 
ተራእዩ። ነቲ ኣገባብ ከነስተኻኽል ከኣ 
ንምርምራትና ኣዝዩ ኣድካምን ኣህላኽን 
ከም ዝኸውን ገይርዎ’ዩ፣ የግዳ ኣብ 
መወዳእታስ ተዓዊትና” ትብል ኣብ’ቲ 

ፈተነ እጃማ ዘበርከተት ተመራማሪት 
ኢንግሪድ ፈዲል።
እቶም ንፈተነ ዝቐረቡ ሮበት፡ በቲ 

ዝተኻየደሎም ረቂቕ ቴክኖሎጂያዊ 
ኣገባብ፡ ወረቐት ክዓጽፉን ክዝርግሑን’ኳ 
እንተኸኣሉ፡ እቶም ተመራመርቲ ግን 
በቲ ውጽኢት ዛጊት ከም ዘይዓገቡ 
ዘለዉ እዮም ዘረድኡ። ንሳቶም፡ ሮበት 
ከም’ቲ ኣብ ካልእ ሞያታት ዝነጥፎ፡ ምስ 
ወረቓቕቲ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ስራሕ 
ንኽዓምም እውን፡ ወረቐት ናይ ምዕጻፍን 
ምዝርጋሕን ክእለቱ፡ ብዝተፈላለየ 
ቅርጽታት ገይሩ ብዝግባእ ንኽመልኮ 
እዮም እቶም ተመራመርቲ ዓሊሞም 
ዘለዉ።
ብዘይካ’ቲ ንሮበት ወረቓቕቲ 

ክዓጽፍን ክዝርግሕን ከም ዝኽእል 
ገይርካ ናይ ምድላው ፈተነ፡ እቶም 
ተመራመርቲ ሮበቲካዊ ወረቐት ክምህዙ 
ከም ዝጸዓሩ’ውን ወሲኾም ገሊጾም። 
ቀንዲ ጠመተ ምህዞኦም ግና፡ ሮበት 

“ኣብ ስክሪን ንገጽካ ኣተኲርካ ምጥማት፡ ናይ ኣእምሮ ጸገም የኸትል” ተመራመርቲኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ 
ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከፊትና ብመንገዲ 
ፈይስ-ታይም፡ ማንዛ (zoom)ን ካልእን 
ምስ ሰባት ከነዕልል ንኽእል። ኣብ’ቲ 
ዝኸፈትናዮ ናይ ካሜራ ስእሊ፡ 
ኣብ ማንዛ ዘለዉ ሰባት ዝገብርዎ 
ምንቅስቓሳት ጥራይ ዘይኰነ፡ ናትና 
ምንቅስቓሳት እውን፡ ብመልክዕ ስእሊ 
ኰይኑ ኣብ’ቲ ዝኸፈትናዮ ስክሪን ናይ 
ሞባይል ወይ ኮምፕዩተር ንርእዮ ኢና። 
ኣመሪካውያን ተመራመርቲ ስነ-ኣእምሮ፡ 
ብማንዛን ካልእ ማሕበራዊ መራኸብን 
ተጠቒምና ኣብ እነዕልለሉ እዋን፡ ናብ’ቲ 

ነብሰ ግትኣት፡ ኣካላዊ ዘይምቹእነት ክትጻወር ይሕግዘካ

ኣብ ስክሪን ዝርአ ስእሊ ናይ ገጽና 
ኣተኲርና ምጥማት፡ ኣእምሮኣዊ ጸገም 
ከም ዘኸትለልና ሓቢሮም። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ከም’ቲ ብብዝሒ 

መስትያት ምርኣይ ኣእምሮኣዊ 
ሳዕቤንን ርእሰ-ምትእምማን ከነጒድል 
ከምዝገብረና ኣብ ዝሓለፈ መጽናዕትታት 
ክሕበር ዝጸንሐ፡ ኣብ ስክሪን ንገዛእ-
ርእስኻ ኣተኲርካ ምጥማት’ውን፡ 
ብዝለዓለ መንገዲ ንኣእምሮና ከም 
ዝጐድኦ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ንሳቶም፡ 
ኣብ ክንዲ ምስ’ቲ ምሳና ኰይኑ ዘዕልል 
ዘሎ ሰብን ብዛዕባ እቲ እንዛረቦ ኣርእስትን 
እነድህብ፡ ኣብ ገጽናን መልክዕናን 
ከነተኵር ግዜና ከም ዝሓልፍ የረድኡ። 
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ስክሪን ተንጸባሪቑ ንዝርአ 
ገጽና ክንጥምት እነሕልፎ ግዜ ከኣ፡ 
ካብ’ቲ ኣገልግሎት፡ ኣድማዒ ምብህሃልን 
ኣኼባን ከየካየድና ከም እንወጽእ 
ወሲኾም ጠቒሶም።
“ንገጽና ኣተኲርና ክንጥምት እንከለና፡ 

ዝያዳ ካልእ ግዜ ንኣበራትናን ጉድለትናን 
ከነስተብህለሉ ኢና እንግደድ። እዚ ከኣ፡ 

ነቲ ዘምጽኣና ዕላማ ገዲፍና ኣብ ናይ ገዛእ 
ርእስና ድኹም ጐድንታት ከነስተውዕል 
እዩ ዝገብረና። እዚ ልምዲ’ዚ፡ ንነዊሕ 
እዋን ምስ ዝቕጽል፡ ንነብስና ከም ሰብ 
ዘይኰነ፡ ከም ተራ ኣቕሓ ክንቈጽራ 
ንጅምር። እዚ ማለት፡ ኣብ ክንዲ’ቲ 
ኣብ ዓበይቲ ስራሕናን ሓያል ጐድንናን 
እነድህብ፡ ልክዕ ከም’ቲ ንሓደ ኣቕሓ 
ቅድሚ ምዕዳግና ምሉእነቱ ንምርግጋጽ 
ኣተኲርና እንጥምቶ፡ ንገዛእ-ርእስና 
እውን ከይተረድኣና በዚ መንገዲ’ዚ 
ኢና ክንርእያ እንጅምር። እዚ ጌጋ 
መረዳእታ ድማ፡ ምስ ግዜ ጸገማት 
ኣእምሮ ከኸትለልና ይኽእል” ትብል 
ክኢላ ስነ-ኣእምሮ ኣመሪካዊት ጄሚ 
ጐልደን።
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣዒንቲ ምስ 

ሓንጐል ቀጥታዊ ምትሕሓዝ ከም ዘለዎ 
ብምግላጽ፡ ኣተኲርና ምጥምት ናብ 
ኣእምሮና መልእኽቲ ስለዘመሓላልፍ፡ 
ነቲ ክጐድኣና ዝኽእል ኣተኲርካ 
ናይ ምጥማት ልምድታት ከነወግዶን 
ከነመሓይሾን የዘኻኽሩ።

ጨው ማይ-ባሕሪ ናብ ዝስተ ዝቕይር መሳርሒ!

ርእስኻ ገቲእካን ተቘጻጺርካን ምኽኣል፡ 

ሓደ ካብ’ቲ ንጥዕናና ዝጠቕመናን 

ህይወትና ብግቡእ ክንመርሕ ዘኽእለናን 

ሜላ ኣነባብራ እዩ። እዚ ከም ኣፍልጦ 

ኣብ ኣእምሮ ኩሉ ሰብ ዝሰፈረ’ኳ 

እንተዀነ፡ ተጠቀምቱ ግና ውሑዳት 

እዮም። ርእሰ ምግታእ፡ ካብ’ቲ ክንሓስቦ 

እንኽእል ንላዕሊ ዝበለጸ ጥዕናዊ ረብሓ 

ዘለዎ እዩ። ርእስና ክንገትእ ብምኽኣልና፡ 

ካብ ጐዳእቲ ስምዒታትን ተግባራትን 

ጥራይ ኣይኰንናን ሓራ እንወጽእ። 

ኣካላዊ ዘይምቹእነትን ጸገማትን ምስ 

ዘጋጥመና’ውን፡ ዝያዳ ካብ’ቶም ነብሶም 

ገቲኦም ዘይክእሉ ሰባት ንላዕሊ ክንጻወር 

ከም እንኽእል፡ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ 

ኖቲንም - ዓዲ እንግሊዝ ይሕብሩ 

ኣለዉ።

እቶም ልዑል ርእሰ ምግታእ 

ዝተለማመዱ ሰባት፡ ካብቶም ነብሶም 

ገቲኦም ዘይክእሉን ንዘዝመጽኦም 

ስምዒት ዘሳስዩን ተሳተፍቲ ንላዕሊ፡ 

ኣብ’ቲ ፈተነ ዕዉታት ኰይኖም ክርከቡ 

ከም ዝኸኣሉ፡ እቶም ተመራመርቲ 

ኣነጺሮም። ንሳቶም ኣስዒቦም፡ እቶም 

ነቲ ኣካላዊ ዘይምቹእነት ዝፈጥርን 

ከተስተንፍስ ዓቕልኻ ዘጽብብን ኩነታት 

ክጻወርዎ ዝኸኣሉ ተሳተፍቲ፡ እቶም ኣብ 

መዓልታዊ ህይወቶም ርእሶም ገቲኦምን 

ስምዒቶም ተቘጻጺሮምን ዝጐዓዙ ዝነበሩ 

ከምዝዀኑ፡ በቲ ውጽኢት ክርድኡ 

ከምዝኽኣሉ ወሲኾም ገሊጾም።

“ሓደ ርእስኻ ገቲእካ ናይ ምኽኣል 

ኣብነት፡ ወልፍታትን ልምድታትን 

ንምቁራጽ ንዝወጠንካዮ ኣገባብ፡ ውፉይ 

ኴንካን ኣብ ቃልካ ጸኒዕካን ምጽናሕ 

ክጥቀስ ይከኣል። ስለዚ፡ ኣብ መዓልታዊ 

ጉዕዞ ህይወትካ፡ ስምዒታትካ ተቘጻጺርካ 

ነብስኻ ትገትእ እንተዄንካ፡ ኣካላዊ 

ዘይምቹእነትን ዓቕልኻ ዝፈታትን 

ኣጋጣሚታትን ምስ ዝኽሰቱኻ፡ 

ብቐሊሉ ኣይክትስዓርን ኢኻ” ይብል 

ተመራማሪ ናይ’ቲ ዩኒቨርሲቲ ዶ/ር 

ጄምስ ብራውን።

እቶም ተመራመርቲ፡ ሓደ ርእሱ 

ክገትእን ስምዒታቱ ክቈጻጸርን ዝኽእል 

ሰብ፡ ኣካላዊ ዘይምቹእነት ክስምዖ 

እንከሎ፡ ከመይ ኢሉ ነቲ ኩነታት 

ከም ዝጻወሮ ንምርግጋጽ፡ ሓደ ፈተነ 

እዮም ኣካዪዶም። ኣብ’ቲ ፈተነ፡ 

ነብሶም ገቲኦም ዝኽእሉን ዘይክእሉን 

ሰባት ዝርከብዎም ኣስታት 30 ደቂ-

ተባዕትዮን ደቂ-ኣንስትዮን ተሳቲፎም። 

እቲ ዓይነት ፈተነ፡ ንዝተወሰነ ደቓይቕ፡ 

ኦክሲጂን ኣብ ዘይትረኽበሉ ብዝሒ 

ካርቦንዳይኦክሳይድ ግን ኣብ ዝመልኦ 

ቦታ ኰይንካ ምስትንፋስ ከም ዝነበረ 

ተፈሊጡ። እቲ ኣገባብ ንስርዓተ 

ምስትንፋስ ዝፈታትን ከቢድ ፈተነ 

ምንባሩ እቶም ተመራመርቲ ኣረዲኦም።

ማይ፡ ጽሬቱ ዝተሓለወ ክዀነልና ከም 
ክሎሪን፡ በረኪናን ካልእን ዝኣመሰሉ 
ዝተፈላለዩ መጻረዪ ባእታታት ንጥቀም 
ኢና። እቲ እንጥቀመሉ መጻረዪ 
ማይ፡ ዓቐኑ ኣብ ክንደይ ሊትሮ 
ማይ ከነእትዎ ከምዘለና ብሓገዝ ሰብ 
ሞያ ጥዕና ተመሪሕና ክንጥቀመሉ 
ይግባእ። ብዘይካ’ዚ፡ መጻረዪ ማይ 
(ፊልተር) ኣቕሓ እውን ኣሎ። 
ማይ-ባሕሪ ሓደ ካብ’ቲ ክትሕምብሰሉ 
ደኣ’ምበር ክትሰትዮ ዘይክኣል ዝገብሮ፡ 
ጨዋም ተፈጥሮኣዊ ትሕዝቶኡ እዩ። 
ነቲ ጨው ኣልዩ፡ ንኽስተ ድሉው 
ዝገብር መጻረዪ ማይ-ባሕሪ ከም 
ዝመሃዙ፡ ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ 
ኪንግ ኣብዱላህ ሳይንስን ቴክኖሎጂን 
ይሕብሩ። እቶም ተመራመርቲ 
ንምርምራቶም ዝተጠቐምሉ ማይ 
ጨዋም ቀይሕ ባሕሪ ኰይኑ፡ 
ኣብ’ታ መሳርሒት ዝተወሰነ ዓቐን 

ማይ ብምምላእ እዮም ፈተናኦም 
ኣካዪዶም።
እታ መሳርሒት ደቀቕቲ 
መተሓላለፊ መናፊት ማይ ዘለዋ 
ኰይና፡ ብጸዓት ጸሓይ ተሓጊዛ’ያ፡ 
ነቲ ጨው ማይ-ባሕሪ ናብ ጽሩይ 
ማይ (Freshwater) እተጻርዮ። 
እቶም ተመራመርቲ ፍሉይነት ናይ 
መሳርሒኦም ክገልጹ እንከለዉ፡ ሓይሊ 

ኤሌክትሪክ ዘየድልያ ብጸሓያዊ ጸዓት 
ተጠቒማ ክትሰርሕ ምኽኣላ ብልጫ 
ናይ ምህዞኦም ምዃኑ የረድኡ።
ንሳቶም፡ ነታ ዘማዕበልዋ መጻረዪ 
ማይ-ባሕሪ፡ ቅድሚ ናብ ዕዳጋ 
ምዝርጋሖም፡ ብዝበለጸ ከዳልዉዋ 
መደብ ስለዘለዎም፡ ክሳብ ሽዑ፡ ኣብ 
ላባራቶሪ ተዓቂባ ክትጸንሕ ምዃና 
ሓቢሮም።

ብኸመይ ወረቐት ዓጺፉን ዘርጊሑን 
ከምዝኽእል ስለዝነበረ፡ ኣብኡ ዘተኰረ 
ምንባሩ ኣብሪሆም። ኣብ መጻኢ 
ሮበቲካዊ ወረቐትን ሮበት ዝተፈላለየ 
ቅርጺ ወረቐት ክሰርሕ ዘኽእሎ ኣገባብን 
ከዳልዉ ምዃኖም ኣብ መወዳእታ 
እቶም ተመራመርቲ ሓቢሮም።
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

ምምስራት ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ
ፍልሰት ናብ ሰሜን ኣመሪካ፡ ብዜጋታት 

ብሪጣንያ እዩ ተጀሚሩ። እንግሊዛውያን፡ 
ኣየርላንዳውያን፡ ስኮትላንዳውያን ሰፋሮ፡ 
ብ1607 ዓ.ም ኣብ ጀምስታውንን 
ቪርጂኒያን መሬት ሰሜን ኣመሪካ 
ኣእጋሮም ኣንበሩ። ካብኡ ፍሑዂ 
እናበሉ፡ ናብ መላእ እታ ኣህጉር 
ኣስፋሕፍሑ’ሞ፡ ብ1713፡ ኣብ ትሕቲ 
ፈረንሳ ንዝነበረት ካናዳ፡ ብ1763 ከኣ 
ኣብ ትሕቲ ስፐይን ንዝነበረት ፍሎሪዳ 
ብምውሳኽ ንዝበዝሕ ክፋል ሰሜን 
ኣመሪካ ተቖጻጸሩዎ። 
ብሰንኪ’ቲ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኣብ 17ን 

18ን ክፍለ ዘመን ዝነበረ ድኽነት፡ 
ውግእን ካልእ ምስሕሓባትን፡ ኣማኢት 
ኣሽሓት ብሪጣንያውያን ኣብ ሰሜን 
ኣመሪካ ምስ ሰፈሩ፡ ብሪጣንያ ብቐጥታ 
ዘይኮነስ፡ ብሓውሲ ርእሰ-ምምሕዳር 
ትገዝኦ ነበረት። ኣብቲ እዋን’ቲ ኣብ 
ካልእ ከባቢታት (ንኣብነት ህንዲ) 
ዝነበረ ኣተሓሕዛ ግዝኣት ብሪጣንያ 
ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ነዘን ናይ ኣመሪካ 
ግዝኣታት፡ ውሽጣዊ ምሕደራ ምፍቃዳ፡ 
‘ዘይ ኣሕዋትና እዮም፣ ወይ ባዕልና 
ንባዕልና ኢና’ ብዝብል መንፈስ 
ዝተደረኸ ይመስል። ከምኡ’ውን ቀንዲ 
ዕላማ ግዝኣት ብሪጣንያ ሃብቲ ምድላብ 
ስለ ዝነበረ፡ ብግብርን ካልእን ኣታዊታት 
ክሳብ ዝመጸን ቁጠባኣ ክሳብ ዝዓበየን፡ 
ርእሰ-ምምሕዳር ኣብ ኣመሪካ ክፈጥሮ 
ዝኽእል ሓድሽ መንነት ንገዛእቲ 
እንግሊዝ ዘሰክፎም ዝነበረ ኣይመስልን።
ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ 

ውግኣትን ዝጠልቦ ወጻኢታትን ክብ 
እናበለ ምስ ከደ፡ ብሪጣንያ ካብቶም ኣብ 
ኣመሪካ ዝሰፈሩ ርእሰ-ምምሕዳራት 
እትጠልቦ መጠን ቀረጽን ምብሓት 
ዕዳጋን እናወሰኸ ኸደ። ኣብ ርእሲኡ፡ 
ፈረንሳ፡ ስፐይንን ካልኦት ሃገራት 
ኤውሮጳን ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ፍርያተን 
ከይሸጣን ካብኡ ድማ ሃለኽቲ ነገራት 
ከይዕድጋን ዓባይ ብሪጣንያ ቁጠባዊን 
ሕጋዊን ዕንቅፋታት ትገብረለን ስለ 
ዝነበረት፡ ካብተን ርእሰ-ምምሕዳራት 
ተቓውሞ ኣስዓበላ። እዚ ተቓውሞ’ዚ 
ድማ፡ ክሳብ ምእዋጅ ናጽነት በጽሐ። 
ኣብ ስሜን ኣመሪካ፡ እተን ካብ 
መግዛእቲ ብሪጣንያ ነጻነተን ዝኣወጃ 
ቀዳሞት 13 ግዝኣታት ዝፍለጣ 
ደልዌር፣ ፐንሲይልቫንያ፣ ኒው ጀርሲ፣ 
ጆርጅያ፣ ኮነክቲካት፣ ማሳሹተስ በይ፣ 
ሰሜን ካሮላይና፣ ደቡብ ካሮላይና፣ 
ኒው ሃምፕሺየር፣ ቨርጂንያ፣ ኒውዮርክ፣ 
ሮድ ኣይላንድ ከምኡ’ውን ፕሮቪደንስ 
ፕላንተሽንስ እየ። 
እዘን ቀዳሞት 13 ግዝኣታት፡ (ደቀባትን 

መበቆላውያን ኣመሪካውያንን 
እናጨፍጨፋ፡ ኣፍሪቃውያን ኣብ 
ባርነት ኣእትየን፡ መሰል ደቀንስትዮ 
ጨሪሸን ዘየኽብራ ክነሰን) “ኩሉ ወዲ-
ሰብ ማዕረ እዩ ተፈጢሩ” ብዝብል 
ጭርሖ ብ4/7/1776 ነጻነተን ኣዊጀን። 
ነጻነት ንጸዓዱ ደቂ-ተባዕትዮ ጥራሕ። 
ብኡ ንብኡ ከኣ፡ ባይቶ (ኮንግረስ) 
ኣቚመን ብጀነራል ጆርጅ ዋሽንግቶን 

ዝምራሕ ምክልኻል መዘዛ’ሞ፡ ምስታ 
ቀንዲ ተጻባኢት ብሪጣንያ ዝነበረት 
ፈረንሳ ብምትሕብባር፡ ነቲ ተቓውሞ 
ክቕልብስ ዝመጸ ወተሃደራዊ ሓይሊ 
ብሪጣንያ ደምሲሰን ሰዓረኦ።
ኣብ ኤውሮጳ ሃገራት ክምስረታ 

እንከለዋ ሓደ ካብቲ ቀንዲ መነቃቕሒ 
ሃገራዊ መንነት፡ ቋንቋ እዩ ነይሩ። ኣብ 
ምምስራት ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ እቶም ተጻረርቲ ሓይሊታት 
ሓደ ቋንቋ (እንግሊዚና) ዝነበሮም 
እዮም። ሃገረ ፈረንሳ ከኣ ዝተፈልየ 
ቋንቋ ዝነበራ ከንሳ ደጋፊት ናይተን 
ነጻነት ዝኣወጃ ግዝኣታት ነበረት። እቲ 
ኣዋጅ ይኹን እቲ ውግእ ክጅምር 
ከሎ፡ ብዛዕባ ቋንቋ ወይ ነጻነት ዘይኮነስ 
ብቐንዱ ብዛዕባ ቁጠባዊ ረብሓ ጸዓዱ 
ደቂ-ተባዕትዮ እዩ ነይሩ።
ኣብ ኤውሮጳ ቋንቋ፡ ስነ-ጽሑፍን 

ልምድታትን ንሃገራዊ ንቕሓት ወሳኒ 
ክኸውን ከሎ፡ ኣብ ምምስራት ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ ከኣ ቁጠባን 
ፖለቲካን ኣብ ምዕባይ ሃገራዊ ንቕሓትን 
ምምስራት ሃገራዊ መንነትን ወሳኒ 
ነይሩ። ኣመሪካውያን ደለይቲ ነጻነትን 
ብሪጣንያውያን ገዛእትን ሓደ ‘ብሄር’ 
እዮም። ብሄር ዝብል ኣምር ብዝመስለካ 
ወይ’ውን ዕላማኻ ብዝሕግዝ መልክዕ 
ትጥቀመሉ ኣምር ይመስል።
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ 

ብምጽናት ደቀ-ባት ቀያሕቲ-ህንዳውያን፡ 
ንምዕራብን ደቡብን ብምስፍሕፋሕን 
ጎነጽን ንገለ ከባቢታት ከኣ ብ‘ምዕዳግ’፡ 
ከምኡ’ውን፡ መሪር ኲናት ሓድሓድ 
ድሕሪ ምስጋራ፡ እንሆ ሎሚ ሓያል 
መንግስቲ ክትከውን በቒዓ። በዚ ድማ፡ 
ምህናጽ ዘመናዊ ሃገራዊ ንቕሓትን 
ሃገራዊ መንነትን ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ፡ ካብ ኣተሃናንጻ ዘመናውያን 
ሃገራት ኤውሮጳ፡ ፍሉይ ይገብሮ።  
ንምንታይ ፈደራላዊ ስርዓት ኣብ 

ኣመሪካ?
ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ዓለም 

ኣቋውማ ስርዓት ኣሃዱኣዊ መንግስቲ 
(Unitary States) እዩ። ኣዝየን 
ውሑዳት ፈደራላዊ ስርዓታት (Fede-
eral States ) ዝኽተላ ሃገራት ከኣ 
ኣለዋ። ሎሚ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን 
ዝዓበያ ኣብነት ፈደራላዊ ስርዓት 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ እያ። 
ኣስዒብና፡ ንምንታይ ፈደራላዊ ስርዓት 
ከም እትኽተል ክንድህስስ ኢና።
ፈለማ ክንጽር ዘለዎ፡ ኣብ ቅዋም 

ኣመሪካ፡ ፈደራላዊ ስርዓት ዝበሃል ነገር 
ፈጺሙ የለን። ብዛዕባ ምምቕራሕ 
ስልጣን ዝትንትን ግን፡ ሰፊሕ ትሕዝቶ 
ኣለዎ። ቀንዲ ትርጉም ፈደራላዊ 
ስርዓት፡ ምምቕራሕ ስልጣን መንግስቲ፡ 
ናብ ማእከላይን ክፍለ-ሃገራውን 
መንግስታት እዩ።
ኣብ ኣመሪካ ቅድሚ’ቲ ፈደራላዊ 

ስርዓት፡ እተን ስተይትስ (ሃገር) እየን 
ተመስሪተን። እተን ነጻ ስተይትስ ከኣ፡ 
ንኹላተን ዝውክል ማእከላይ መንግስቲ 
ኣቚመን። ኣብቲ ፈለማ ፈደራላዊ 
ስርዓት ዝቖመሉ እዋናት፡ ነፍሲ-ወከፍ 
ስተይት ብዙሕ ልኡላውነት ትደሊ 

ነይራ። እዚ ማለት ከኣ፡ ምስ ድላያ ሃገር 
ስምምዕ ክትገብር፣ ናይ ካልኦት ሃገራት 
ኣምባሳደራት ክትቅበል፣ ኣብ ካልእ 
ሃገር ናታ ኣምባሳደር ክህልዋ፣ ናይ 
ብሕታ ፍሉይ ባጤራ ከተሕትም፣ ባዕላ 
ቁጠባኣ ከተመሓድር ወዘተ. ብኻልእ 
ኣበሃህላ ስልጣን ናይቲ ፈደራላዊ 
መንግስቲ ትርጉም ዘይብሉ ኮይኑ፡ 
ዳርጋ እንኮ ስርሑ ኣብ ምውሓስ ሰላም 
ጥራይ ተሓጺሩ፡ ንምክልኻል ዝተሰለዐ 
ባጀት’ውን ኣይነበሮን።
ኣብ መስርሕ፡ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት፡ 

እተን ስተይታት ገለ ሕድገታት 
ብምግባር ነቲ ልሕሉሕ ፈደራላዊ 
ስርዓት ከሐይላኦ ጀሚረን። ምስ ግዜ ከኣ፡ 
ፈደራላዊ መንግስቲ፡ ንስልጣን ሓጋግን 
ፈራድን ፈጻሚን ኣካላት ክቆጻጸር 
ክኢሉ። ዋላ ከምዚ ይበሃል’ምበር ኣብ 
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ስተይት 
ሕጂ’ውን፡ ብዙሕ ስልጣን ኣለዋ። 
ኣብ ገለ ገለ እዋናት ከኣ፡ ስተይታት 
ዝኽተለኦን እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ 
ዝደልዮን ተገራጫዊ ይኸውን። 
ፈደራላዊ ስርዓት ገለ ብልጫታት 

ከም ዘለዎ ኣይሰሓትን። ንኣብነት 
ምምቕራሕ ስልጣን ኣብ መንጎ 
ማእከላይ መንግስቲን ከባቢታትን ንጹር 
እዩ። ማእከላይ መንግስቲ፡ ንስልጣኑ 
ብኣጉል ከይጥቀመሉ ገደብ ይገብር። 
ከምኡ’ውን፡ ብደረጃ ሃገር ኣብ 
ምርጫ ዝተሳዕራ ሰልፊታት፡ ብደረጃ 
ስተይት ከወዳደራን ክምረጻን ዕድል 
ብምኽፋት ብደረጃ ስተይት ድምጺ 
ነበርቲ ዝያዳ ኣድማዒ ይኸውን። 
ፈደራላዊ ስርዓት ናቱ ድኻማት’ውን 
ኣለዎ፡ ንኣብነት ፈደራላዊ ስርዓት 
ሃገራዊ መንነት ብምድኻም ንትሕተ-
ሃገራዊ መንነት ከሐይል ይኽእል። እዚ 
ከኣ ንደቂ ሓደ ሃገር ኣብ ሓድሕዳዊ 
ውድድር የእትዎም። ኣብ ምምቕራሕ 
ስልጣንን ኣብ ምውጻእ ሓባራዊ 
ሃገራዊ ሕጋጋትን ኣጸጋሚ ይኸውን። 
ቢሮክራሲ ብምስፋሕ ምድግጋም 
ዕማማት የብዝሕ። ተሓታትነት 
የዳኽም። ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ ንኣብነት፡ ብሰንኪ ፈደራላዊ 
ስርዓት፡ መባእታዊ ጥዕና ህዝቢ ዘውሕስ 
ምእኩል ኣገባብ የብላን።
ፈደራላዊ  ኣሃዱኣዊ ስርዓት ኣብ 

ኣፍሪቃ
ኣብ ዓለም ከባቢ 150 ሃገራት ኣሃዱኣዊ 

ስርዓተ መንግስቲ ክህልወን እንከሎ፡ 25  
ሃገራት ከኣ ፈደራላዊ ስርዓት ይኽተላ። 
ኣብ ኣፍሪቃ ምስ እንርኢ ቅዋማዊ 
ፈደራላዊ ስርዓት ዘለወን ሃገራት ደቡብ-
ኣፍሪቃ፡ ናይጀርያ፡ ኢትዮጵያ: ሱዳን፡ 
ደቡብ ሱዳን፡ ኮሞሮስን ሶማልያን 
እየን። ኣብ ናይጀርያ ፈደራላዊ ኣገባብ 
መንግስቲ ዘተኣታተወት እታ ገዝኢት 
ሃገር ብሪጣንያ እያ። ንምንታይ 
ብሪጣንያ ኣብ ናይጀርያ ፈደራላዊ 
ስርዓት ኣተኣታትያ ኪኖ ትሕዝቶ እዚ 
ጽሑፍ እዩ። ኮይኑ ግን ብውሑድ 
በቲ ፈላሊኻ ግዛእ ዝብል መንፈሶም 
ዝተጸልወ ከምዝኸውን ኣየጠራጥርን። 
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣርባዕተ ግዝኣት 
ብሪጣንያ ኬፕ፡ ናታል፡ ትራንስቮል፡ 

ኦራንጅ-ሪቨር (Cape, Natal, Trans-
vaal, Orange River) ብምሕባር 
ሕብረት-ደቡብ-ኣፍሪቃ ብ31/5/1910 
መስሪተን። ኣብቲ ስዒቡ ዝመጸ 
ዓመታት ከኣ ፈደራላዊ ስርዓት 
ተኺለን። ይኹን’ምባር ደቡብ-ኣፍሪቃ 
ኣብቲ ስዒቡ ዝመጸ ዓመታት ኣብ 
9 ዞባ/ክልል ተመቓቒላ ሎሚ ዳርጋ 
ናብ ኣሃዱኣዊ ስርዓት ተቐይራ ኣላ። 
እዘን ክልተ ሃገራት ኣፍሪቃ ፈደራላዊ 
ስርዓት ዘተኣታተዋሉ ብዙሕ ፖለቲካዊ 
ምኽንያት ኣለወን። ናይ ኢትዮጵያ 
ግን ንበይኑ እዩ። ንምንታይ ኢልካ 
ክትሓትት’ውን የገድደካ።
ሃጸይ ምነሊክ ሃገረ ኣቢስንያ ምስ 

ፈጠረ ነዊሕ ኣይጸንሐን፡ ይኹን’ምበር 
ንኣቢስንያ ከም ኣሃዱኣዊ ስርዓት እዩ 
ተኺሉዋ። ድሕሪኡ ዝመጹ’ውን ነቲ 
ናይ ሃጸይ ምነልኪ ኣሃዱኣዊ ኣገባብ 
እዮም ተኸቲሎም። ኣብ ታሪኽ 
ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ፈደራላዊ 
ስርዓተ መንግስቲ ዘእተዉ ህ.ወ.ሓ.ት 
እዮም። ንምንታይ?
ታሪኽ ከምዝምስክሮ ካብ ሃጸይ ምነሊክ 

ክሳብ ሃጸይ ሃይለ ስላሰ ስርዓቶም ከም 
ብፈጣሪ ዝተሓርየ ሰሎሞናዊ መንግስቲ 
ብምቑጻር፡ ንዝበዝሑ ህዝቢታትን 
ከባቢታትን ኢትዮጵያ ሃሚሾሞ እዮም። 
ደርግ፡ ዓለም ክልተ ደምበ ማለት 
ካፒታሊዝምን ኮሙኒዝምን ተመቓቒላ 
ምትፍናን ሕ.መ.ኣን ሶቬት ሕብረትን 
ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ስልጣን 
መጺኡ ንስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሰ 
ተኪእዎ። ንሶሻሊዝም  ከም መሰረታዊ 
መትካላቱ ወሲዱ መሬት ንሓራሲኡ 
ኣዊጁ። በዚ ድማ ንብዙሓት ገባሮ 
ካብ ኣርዑት መሳፍንቲ ኣናጊፉ፡ 
ብዓይነቱ ሓዲሽ ስርዓተ መንግስቲ 
መስሪቱ። ይኹን’ምበር ነቲ ብሄራዊ 
ሕቶ (ተሃሚሽና ዝብሉ) ብግቡእ 
ኣንቢቡ መሰረታዊ ፍታሕ ክረኽበሉ 
ኣይከኣለን። ብድፍኑ ከምቲ ጸማም 
ሓደ ደርፉ ዝበሃል፡ ‘ሓንቲ ኢትዮጵያ፡ 
ኢትዮጵያ ትቕደም’ ኮይኑ ነቶም 
መሰረታውያን ሕቶታት ጎስይዎም። 
እቶም ኣብ ገዛእ ሃገርና ካልኣይ ዜጋ 
ኮይንና መሰልና ተጋሂሱ ዝብሉ 
ሓይልታት፡ ብረት ዓጢቖም ክገጥምዎ 
ከለው ድማ፡ ብብረት ክጭፍልቖም 
ጥራሕ እምበር ካልእ ፖለቲካዊ ፍታሕ 
ክረክብ ኣይሃቀነን።
ደርግ ናይ ዝተፈላለዩ ህዝብታት 

ኢትዮጵያ ድልየታት የማልእ 
ኣይነበረን። ናይዚ ጠንቂ፡ ዓይነት ኣገባብ 
ኣተሃናንጻ መንግስቲ ዘይኮነስ ናይቶም 
መራሕቲ ሓሳብን ኣካይዳን ናይ ህዝቢ 
ድልየት ዘይውክል፡ ንህዝቢ ዘየገልግል 
ብምንባሩ እዩ።
መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት እንተኾኑ’ውን 

ንድልየት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ 
ኢሎም ቃልሲ ኣይጀመሩን። ትግራይ 
ሓራ ንምውጻእ እዮም ተላዒሎም። 
ኩነታት ጥዒምሎም ግን (ብቐንዱ 
ሰውራ ኤርትራ ንስርዓት ደርግ ኣብ 
ግንባራት ሳሕል ኣዳኺሙ፡ ዓበይቲ 
ወተሃደራዊ ዓወታት ዝምዝግበሉ ዝነበረ 
እዋናት) ሰፊሕ መሬት ኢትዮጵያ 

ተቖጻጺሮም። ብድሕሪ’ዚ ትግራይ ሓራ 
ናይ ምውጻእ ሓሳቦም ብምምዕራይ 
ማንታ ኣጀንዳ ሒዞም (እንተ ሰለጠ 
መላእ ኢትዮጵያ እንተ ዘይሰለጠ ከኣ 
ትግራይ) ንኣዲስ ኣበባ ኣምርሑ። ኣብ 
መወዳእታ ግንቦት 1991 ኢትዮጵያ 
ምስ ተቖጻጸሩ እቲ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ 
ዝነበረ ድልየቶም ክዉን ኮይኑ። ክሳብ 
መዓስ ግን ነብሶም ኣይኣመኑን። ስለ 
ዘይተኣማመኑ ከኣ ንመን ይፈልጥ 
መሐለውታ ውጥን ሃንዲሶም። 
ፈደራላዊ ስርዓት። እቲ ዝኣወጅዎ 
ቅዋም ብኻልእ መልክዕ ምግምጋሙ 
ዝከኣል ኣይመስለንን። 
ቅድሚ ህ.ወ.ሓ.ት ዝነበሩ ስርዓታት፡ 

ኣብ ኢትዮጵያ ጥሙርን ጽንዑን 
ሃገራዊ መንነት ተጽዕኖ ኣይሃነጹን። 
ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይካ ኣምሓራ፡ 
ኢትዮጵያውነት ከም ቀንዲ መንነት 
ዝስምዖም ኣዝዮም ውሑዳት እዮም 
ነይሮም። ይኹን’ምበር ይውሓድ 
ይብዛሕ ኢትዮጵያዊ መንነት 
ይዕምብብ ነይሩ። በዚ ድማ መራሕቲ 
ህ.ወ.ሓ.ት እንተዝደልዩ ኢትዮጵያዊ 
መንነት ከሰስንዎን ከሐይልዎን ታሪኻዊ 
ኣጋጣሚ ረኺቦም ነይሮም እዮም። 
ንናይ ገዛእ ርእሶም ዘይቅዱስ ማንታ 
ረብሓ ክብሉ ግን፡ ነቲ ውልዕ-ጥፍእ 
ዝብል ዝነበረ ኢትዮጵያዊ መንነት፡ በቲ 
ዝኣወጅዎ ፈደራላዊ ስርዓት ‘ሕጋዊ’ 
መዳኸሚ ደረብሉ። ከም ሳዕቤኑ ከኣ፡ 
ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ዓመታት ዳርጋ 
ኩለን ከባቢታት፡ ኢትዮጵያዊ መንነት 
ደርብየን ንትሕተ-ሃገራዊ መንነት 
ርዒመን። ብጉዳይ ሃገራዊ መንነት፡ 
ኢትዮጵያ ንድሕሪት ተመሊሳ።
ይኹን’ምበር ዋላ’ውን እቲ ዝነኣሰ 

ሃገራዊ መንነት ብቐሊል ኣይጠፍእን 
እዩ። ኣብ ንቡር ክትመልሶ ግን ጻዕሪ 
ይሓትት። ኣብ 2018 ድሕሪ ምውዳቕ 
ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ተስፋ ዝህብ ሓድሽ 
ወለዶን፡ ሓድሽ ሓሳብን ተቐልቂሉ። 
ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይን 
ብጾቱን ነቲ ዝዓበየ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት 
ዝፈጸምዎ ጌጋ ንምእራም “መደምር” 
ብዝብል ኣምር ኢትዮጵያዊ መንነት 
ከበራብሩን ክሃንጹን ኣንቂዶም። ኣብ 
ቅድሚኦም ግን ከቢድ ብድሆታት 
እዩ ገጢምዎም። እዞም ሓደሽቲ 
መራሕቲ ዘቕረብዎ ናይ ምድማር 
ሓሳብ ንድሕነትን ዳግመ ትንሳአን 
ኢትዮጵያዊ መንነትን ምናልባት ናይ 
መጨረሻ ዕድል ከይኮነ ኣይተርፍን። በዚ 
ድማ ኩሉ ደላይ ጽቡቕ ኢትዮጵያን 
ኣፍሪቃን ከተባብዖምን ክተሓባበሮምን 
ታሪኻዊ ኣገዳስነትን ሓላፍነትን 
ኣለዎ። ምኽንያቱ፡ ጥምርቲ ኢትዮጵያ 
ንረብሓ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ልዕሊ 
ኩሉ ከኣ ንረብሓ ጎረባብታ ሃገራት፡ 
ኤርትራ፡ ሱዳን፡ ደቡብ ሱዳን፡ ኬንያ፡ 
ጅቡቲ፡ ሶማልያን እዩ። ኢትዮጵያውነት 
ዝበራበረሉን ዝሰስነሉን ጽቡቕ ትምኒት 
ኣብ ቦታኡ እናሃለወ፡ ኣብ ውሽጢ 
ኢትዮጵያ ዘለው ገለ ኢትዮጵያውያን 
ብድሑር ቀቢላዊ ኣተሓሳስባ ዝዓወሩ 
ወይ ብናይ ስልጣን ህርፋን ዝሰኸሩ 
ከስዕብዎ ዝኽእሉ ኣነኣኢስካ ክርአ 
ዘይብሉ ሓደጋ ግን ኣሎ።

              ይቕጽል. . .              ይቕጽል. . .

ሲራክ ክፍለ
(መበል 20 ክፋል)
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ልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድ
እታ ዕንጭራር

ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናይ ወርሒ 
መስከረም እዩ። ጣቓ’ኳ እንተነበረ፡ እቲ 
ኣየር ጸጥ ዝበለን ምዉቕ ዓይነትን’ዩ 
ነይሩ። ኣብ ከባቢ ንግሆ ፍዅስ ዝበለ 
ግመ ኣብ ልዕሊ ፈለግ ቮልጋ ከንጠጢ 
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ርፍድ ምስ በለ ዝናብ 
ክኻፊ ጀመረ። እቲ ደበናን ጣቓን፡ ናይ 
ምቕንጣጥ ተስፋ ኣይነበሮን። 
ሪያቦቭስኪ ምስ ኦልጋ ቍርሲ እናበልዐ 

ኣብ ምስቍርቋር ኣተወ። ካብ ኵሉ 
ዓይነት ስነ-ጥበብ ንሰራሒኡ ዘየዕግብ፡ 
ኣሰልካይን ኣድካምን - ናይ ስእሊ ጥበብ 
ምዃኑ ንኦልጋ ኣይቫኖቭና ይነግራ። ንሱ 
ንባዕሉ ‘ሰኣሊ’ ክበሃል ከምዘይበቅዕን፡ እቶም 
‘ክእለት ኣለዎ’ ኢሎም ዝኣምኑ፡ ኵሎም 
ዓያሹ ጥራሕ ምዃኖምን ክልፍልፈላ 
ድሕሪ ምጽናሕ፣ ሃንደበት ካራ መሸት 
ኣቢሉ ብምውጻእ ነቲ ኣዝዩ ብሉጽ ስእሉ 
ክርትፍትፍ ኣቢሉ ደርበዮ። 
ድሕሪ ቍርሲ፡ ብቕዙን መንፈስ፡ ኣብ 

ጥቓ’ቲ መስኮት ኮፍ ብምባል፡ ናብ’ቲ ፈለግ 
ክጥምት ጀመረ። ማይ ቮልጋ ከም ወትሩ 
የንጸባርቕ ኣይነበረን። ዘይከም’ቲ ካልእ ግዜ፡ 
ርግእ ኢሉ ጥራሕ ይፈስስ። ኣብቲ ከባቢ 
ዘሎ ኵሉ ነገር፡ ምእታው ናይ ከቢድ 
ክረምቲ ዝምስክር ይመስል። ኣብ ደንደስ 
ናይቲ ፈለግ እተነጽፈ ልሙዕ ቀጠልያ 
ትርኢት፡ ወርቃዊ ነጸብራቕ ጸሓይ፡ ካብ 
ኣድማስ ናብ ኣድማስ ተዘርጊሑ ዓይንኻ 
ክሳብ ዘፍቀደልካ ዝርአ ሰመያዊ ደበና . 
. . ኵሉ’ቲ ማራኽን ኣደናቕን ዝበሃል 
ናይ ተፈጥሮ ትርኢት - ጸደይ ክሳብ 
ዝኣትው መታን ክጸንሕ፡ ብሓደ ፍሉይ 
ሓይሊ ተደፊኡ ኣብ ውሽጢ ሳንዱቕ 
እተዓሸገ ይመስል። ህልም ኢሉ ኣሰሩ 
ጠፊኡ እዩ። ኳኻት እናበረሩ ጫቝጫቝ 
ይብሉ። ሪያቦቭስኪ ንጫቝጫቝታኦም 
ጽን ኢሉ የዳምጽ፣ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ 
ሓሳባት የሰላስል። ዘለዎ ዅሉ ናይ ስእሊ 
ክእለት ተጠቒሙ ምውድኡን፡ ተውህቦኡ 
ምጽንቃቑን ንገዛእ ርእሱ የረጋግጽ። ኣብ 
ዓለም ዘሎ ኵሉ ነገር ኣጽሊእዎ፤ ከንቱ 
ኰይኑዎ። ብፍላይ ምስ ኦልጋ ርክብ 
ምፍጣሩ፡ ፍቕሪ ምስርሑ - ዓቢ ጌጋ 
ምዃኑ ተሰሚዕዎ። ብሓፈሻ ስምዒቱ 
ቃዚኑ፣ መንፈሱ ተጐዲኡ ነበረ።  
ኦልጋ ብድሕር’ቲ መጋረጃ ኣብ ዓራታ 

ኮፍ ኢላ፡ ነቲ ብጭው ዝበለ ጽቡቕ 
ጸጕራ ብኣጻብዕታ እናለሓገት ብዛዕባ ገዛኣ 
ትሓስብ። ሓንሳእ ኣብ ክፍሊ መቐበሊ 
ጋሻ ዘላ ኰይኑ ይረኣያ፣ ብኡ ንብኡ ድማ 
ትርኢት ሓሳባ ይቕየር’ሞ ኣብ መደቀሲ 
ክፍላ ወይ’ውን ኣብ ናይ በዓል-ቤታ 
‘ክፍሊ ጽገና’ ኮፍ ኢላ ዘላ ይመስላ። 
ብዙሕ ከይጸንሐ፡ ስእለ ኣእምሮኣ፡ ናብ ቤት 
ትያትር፡ ናብ’ቲ ሰፋዪ ክዳን ዓሚላ ወይ’ውን 
ናብቶም ሰብ ዝና ፈተውታ ዕዝር ይብል። 
ሕጂ እንታይ ይገብሩ ይህልዉ? ንምዃኑ፡ 
ዋላ’ውን ሓንሳብ ዘኪሮማ ይፈልጡዶ 
ይዀኑ?  . . . ዲሞቭከ? ፍቱው ዲሞቭ 
ከመይ ይህልው ይኸውን? … እተበደሎ 
ይቕረ ኢሉ ናብ ገዛኡ ክትምለስ ከም ህጻን 
እናቘዘመ ዝጸሓፈላ ደብዳበታት ተዘከሩዋ። 
ሓደ ግዜ ሕጽረት ገንዘብ ኣጋጢሙዋ 
ካብቶም ምስኣ ዘለዉ ስነ-ጥበበኛታት 

ምልቃሓ ምስ ጸሓፈትሉ፡ ከይወዓለ 
ከይሓደረ ተወሳኺ ገንዘብ ሰዲዱላ’ዩ። 
ዲሞቭ ቅኑዕ’ዩ! … ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ 
ምጕዓዝ እውን ንኦልጋ ኣድኪሙዋ’ዩ 
- ስልክይ ኢሉዋ። ካብ ከባቢ ሓረስቶት 
ክትርሕቕ ደልያ ኣላ። ካብ ጨና ራህዲ 
ናይ’ቲ ፈለግ ክትገላገል ተሃንጣያ ኣላ። 
ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ኣብ ዝቐያይሩሉ፡ ኣብ 
ቤት ድኻታት ሓረስቶት ስለ ዝሓድሩ፡ 
ንጽህና ክሕለው ኣይተኻእለን። ኣካላታ 
ካብ ረስሓት ምግልጋል ሕልሚ ኰይኑዋ 
እዩ። ሪያቦቭስኪ፡ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ 
መስከረም ምስቶም ስነ-ጥበበኛታት ክጸንሕ 
ቃል እንተዘይኣትው ነይሩ፡ ሕጂ በተግ 
ኢሎም ከምዝኸዱ ምገበረት ነይራ።
“ኦ ኣምላኻይ! ንምዃኑ መዓስ’ያ 

ጸሓይ ትወጽእ? ጸሓይ ኣብዘየላትሉ ግዜ 
ብብርሃን ዝደመቐ ስእሊ መልክዕ-ምድሪ 
ምስራሕ ዘበት እዩ” በለ ሪያቦቭስኪ፡ ብናይ 
ምብስጫው ስምዒት እናጕረምረመ።
“ደበና ዘንጠጠየ ሰማይ ዝረኣየሉ፡ 

ኣቐድም ኣቢልካ ዘዳለኻዮ ንድፊ ምሽ 
ኣለካ?” በለት ኦልጋ ካብ ድሕሪ’ቲ መጋረጃ 
እናወጽአት። “ዝዝከረካ እንተዀይኑ’ውን 
ብየማን ቈጥቋጥ ዓይነት፡ ብጸጋም ድማ 
መጓሰ ከብትን ማይደርሁን እክብ ኢሎም 
ዝረኣዩሉ … ስለዚ፡ ንእኡ ሕጂ ክትውድኦ 
ትኽእል ኢኻ።”
“ብፈጣሪ ኢለኪ ስቕ በሊ! … ምውዳእ 

ከኣ! እንታይ ዘረብኡ እዩ’ዚ፡ ክሰርሖ 
ዝግበኣንን ዘይግበኣንን ፈልየ ዘይፈልጥ 
ገይርኪ ዲኺ ትግምትኒ?” ሪያቦቭስኪ 
ብጽልእን ምርረትን ገጹ ጸዊጉ ተቘጠዐ። 
“ወይ ጉድ! ሰብ ከምዚ ገይሩ ኣብ 

ዝፈትዎ ነገር ይልወጥ!?” በለት፡ ኣዕሚቛ 
ድሕሪ ምስትንፋስ።
“ከምኡ ምዃን ጽቡቕ’ዩ!” በለ እቲ 

ሰኣሊ። 
ኦልጋ መዓጓጕርታ ከንቀጥቅጥ ጀመረ። 

በቲ ክፍሊ ኣቋሪጻ ብምሕላፍ ከኣ፡ ኣብ 
ጥቓ’ቲ ምድጃ ደው ኢላ ክትበኪ 
ጀመረት።
“ሕጂ ኸኣ ክትነብዒ ጀሚርኪ … ንዓኺ 

እኮ’የ!? … በጃኺ ኣይትብከይለይ። … 
ኣነ ንባዕለይ’ውን ከብክየኒ ዝኽእል ብዙሕ 
ምኽንያት ኣለኒ፡ ግዳ ኣይበክይን’የ” በለ 
ሪያቦቭስኪ። 
“ምኽንያት!” በለት ኦልጋ፡ ንየው 

ነጀው እናተንቀሳቐሰት። “ምኽንያትካ 
ደኣ ኣብ ልዕለይ ዘለካ ጽልኢ እንደኣሉ። 
ከምዘጽላእኩኻ ይርደኣኒ እዩ! ናተይ ነገር 
ዒቕ ኢሉካ ኣሎ።” ምንኽናኻ ቀጸለት። 
“…እዚ’ኮ ምስጢር ኣይኰነን። ንስኻ 
ብፍቕርና ሕፍረት ይስመዓካ’ዩ። እዚ እዩ 
እቲ ሓቂ። ምድረ ስነ-ጥበበኛ ከይፈልጠና 
ኢኻ እትደሊ፣ ግዳ ኣይምሰልካ፡ 
ምሕባእ ኣይከኣልን’ዩ። ድሮ ኩሎም 
ፈሊጦሞ’ዮም።”
“ኦልጋ! ብዝግሄር ኢለኪ ግደፍኒ በጃኺ!” 

በለ’ቲ ሰኣሊ፡ ኢዱ ኣብ ደረቱ ብምልጣፍ - 
ቃና ልመና ብዝሓዘለ ድምጺ።
“ግዳ ሕጂ’ውን ከምትፈትወኒ 

መሓለለይ… ቃል እተወለይ!” 
“በጃኺ ኣይተሳቕይኒ!” በለ፡ ኣስናኑ 

ነኺሱ - ካብቲ ኮፍ ዝበሎ ብድድ ኢሉ 
ብምትንሳእ። “እንተ ደኣ ኣቢኺ ግን፡ ኣብ 
ፈለግ ቮልጋ ክጥሕል’የ፡ ወይ ድማ ሓደ 
ኣፊቱ ጨርቀይ ደርብየ ይዓብድ’ሞ ኵሉ 

ነገር ከኽትም እዩ። ሽዑ ዘፍ ክትብሊ 
ኢኺ። ስለዚ፡ እንተገደፍክኒ ይሕሸኪ። 
እምሕጸነኪ ኣለኹ - ሓንሳብ ጥራሕ 
ተጸመምኒ!” 

 “እሞ ቅተለኒ! እነሀኹልካ ቅተለኒ! . . 
. ቅተለኒ! ዓንቀራ ክሳዕ ዝብተኽ ጨደረት 
ኦልጋ። እቲ ብኽያትን ምንኽናኽን 
ስለዝገንፈላ ድማ ተመሊሳ ናብ ድሕሪ’ቲ 
መጋረጃ ኣተወት። 
 ዝናብ ኣብ ልዕሊ’ቲ ክምካም ሳዕሪ ናይ’ቲ 

ኣጕዶ ክዓልብ ከሎ ናይ ምሕሹኽሻዅ 
ዓይነት ድምጺ የስምዕ ነበረ። ሪያቦቭስኪ 
ርእሱ ብኽልተ ኣእዳዉ ጭምድድ ኣቢሉ 
ብምሓዝ ኣብ ውሽጢ’ቲ ክፍሊ ንየው 
ነጀው ክብል ድሕሪ ምጽናሕ፡ ባርኔጣኡ 
ኣብ ርእሱ፣ ጠበንጃኡ ኣብ መንኵቡ ገይሩ 
ካብ’ቲ ኣጕዶ ወጽአ።
 ኦልጋ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ዓራታ ተደፊኣ 

በኸየት። ሓሳባት ኣብ ውሻጠ ኣእምሮኣ 
ከሕለኽልኹ ጀመሩ። መጀመርታ፡ መርዚ 
ሰቲኻ ምማት ዝብል ሓሳብ ሓሰበት። 
ሪያቦቭስኪ ካብ’ቲ ዝኸዶ ምስ ተመለሰ 
ሞይታ እንተዝረኽባ፡ ኵሉ ነገር ማዕረ 
ክንደይ ጽቡቕ ከምዝኸውን ሓሰበት። ግዳ 
ብኡ ንብኡ፡ ቀልባ ናብ ቤታ ዕዝር ደኣ 
በለ - ናብ ሳሎና፡ ናብ ናይ በዓል ቤታ 
ክፍሊ መጽናዕቲ ኣተወ። ምስ ዲሞቭ ኮፍ 
ኢላ፡ ህድኣት መንፈስን ንጽህና ኣካልን 
ብዝፈጥር ንጹህ ስምዒት እንክትዓግብ፣ ኣብ 
ቤት ትያትር ብዅርዓት ኮፍ ኢላ ኮንሰርት 
ከተዳምጽ ብንጹር ተረኣያ። ብሓፈሻኡ፣ 
ናይ ስልጣነ፡ ናይ ከተማ ዋዕዋዕታን ናይ 
ሰብ ዝና ናፍቖትን ንልባ ክቐልዎ ጀመረ።
ሓንቲ ጓል ገጠር ሰበይቲ ናብ’ቲ ኣጕዶ 

ብምእታው፡ ድራር ንኸተዳሉ ሓዊ 
ከተናኽስ ጀመረት። ሽታ ናይ ዝተክኽ 
ዕንጸይቲ ከኣ ነቲ ክፍሊ ዓፈኖ። እቲ 
ትኪ ነቲ ኣየር ሰማያዊ ሕብሪ ከልብሶ 
ትርእዮ ነበረት ኦልጋ። ቀጺሎም እቶም 
ካልኦት ስነ-ጥበበኛታት ገጾም ብዝናብ 
ጠልቅዩ፡ እቲ ክሳዕ ብርኮም ዝበጽሕ ቡት 
ጫማታቶም ብጭቃ ተቘማጢዑ መጽኡ። 
ሓደ ናይ’ቲ ካልእ ንድፊ እናተመልከተ 
ድማ፡ ዋላ’ውን ሕማቕ ኵነታት ኣየር ኣብ 
ዘለዎ ወቕቲ፡ ጽባቐ ናይ ፈለግ ቮልጋ 
ከምዘይጠፍእ ርእይቶ ክለዋወጡ ጀመሩ። 
ብስራሓቶም ንምጽንናዕ እዩ ነይሩ። ኣብ’ቲ 
መንደቕ እተሰቕለት ዓባይ ግን ከኣ ተራ 
ዓይነት ሰዓት ‘ቲክ፡ ቲክ፡ ቲክ’ እናበለት 
መንጠልጠሊኣ ይወዛወዝ። ኣብ ከባቢ’ቲ 
ምስሊ ቅዱሳን እተቐመጠሉ ኵርናዕ 
ናይቲ ገዛ እተኣከቡ - ቍሪ ዝበርተዖም 
ሃመማታት፡ ብድኹም ኵነት  ይዝንብዩ። 

ኣብ መንጎ’ቶም ኣብ ትሕቲ ተገዳሚ 
ወንበር እተዀመሩ ዝሓበጡ ፋይላት፡ 
ድዱዕ ሽዀርተት ይብሉ።
ሪያቦቭስኪ መሬት ዓይኒ ክሕዝ ከሎ 

ተመልሰ። ቆብዑ ኣብ ጠረጴዛ ደርብዩ፡ 
ኣብ’ቲ ተገዳሚ ወንበር ረፋዕ በለ። 
ብድኻም ዝኣክል ሰብነቱ ጸምልዩ እዩ። 

ነቲ ብጭቃ ዝጠስጠሰ ጫማኡ ከየውጸአ 
ሰለም ኣበለ። “ደኺሙኒ ኣሎ!” ድማ በለ፡ 
ቅርኒብ ዓይኑ ክኸፍት ብምቅላስ ሸፋሽፍቱ 
እናንቀጥቀጠ። 
ኦልጋ፡ ከምዘይተቐየመት ከተርእዮ 

እናበሃገትን ፍቕራ ከተረጋግጽ ብምድላይን 
ተጸገዓቶ። ብህድኣት ድሕሪ ምስዓም 
ድማ፡ ነቲ ልስሉስ ጸጕሩ ብመመሸጥ በጥ 
ኣበለትሉ። 
“እንታይ’ዩ!” ግንብንብ ስለ ዝበሎ፡ 

ሰንቢዱ ዓይኑ ከፈተ። “እንታይ ደኣ 
ኴንኪ! ኣይትረብሽኒ ምሽ ኢለኪ?” ደፊኡ 
ካብ ጥቓኡ ኣርሓቓ’ሞ ተንሲኡ ከደ። 
ገጹ ብስምዒት ጽልኢ ክድብን ብንጹር 
ተረኣያ። ብኡ ንብኡ፡ እታ ጓል ገጠር 
ሰበይቲ፡ ሓደ ሸሓኒ ምሉእ መረቕ 
ሓምሊ ብኽልተ ኣእዳዋ ሒዛ መጽአት። 
ኦልጋ፡ ነዋሕቲ ኣጻብዕቲ ዓባይ ዓባይቶ 
ናይታ ሰበይቲ በቲ መረቕ ምጥልቃዩ 
ኣስተውዓለት። ኵሉ ነገር ድማ ኣጽለኣ። 
ቀምሻ ንኸብዳ ቀጥ ኣቢሉ ዝሓዞ፡ ጽሬት 
ዝጐደላ ሰበይቲ፣ ሪያቦቭስኪ ብሃርጐምጎም 
ዓይነት ኣበላልዓ ክምገቦ ዝጀመረ መረቕ 
ሓምሊ … ብሓፈሻ ኵሉ ነገር ቅጭ 
ኣምጸኣላ። ኣብቲ መጀመርታ፡ ብናጽነቱን 
ብጥበባዊ ጽባቐኡን ዘሐጕስ ምዃኑ 
ኣሚናትሉ ዝነበረት ሂወት ገጠር፡ ሕጂ 
ዘጽልእ ኰና፤ ዕረ ጠዓማ። 
“ንዝተወሰነ ግዜ ተፈላሊና ክንጸንሕ 

ኣለና። እንተዘይኰይኑ፡ ተማኒና ስለ ዘለና፡ 
ምብኣስና ዘይተርፍ እዩ። ኵሉ ነገር 
ዒቕ ክብለኒ ደልዩ ኣሎ። ሎም መዓልቲ 
ክኸይድ ኣለኒ” በለት ኦልጋ ብስልኩይ 
መንፈስ። 
“ከመይ ገይርኪ … ብምንታይ 

ክትከዲ? ከም ኣስማተኛ ኣብ መዀስተር 
ተወጢሕኪ? በለ ሪያቦቭስኪ ብሕጫጨ።
 “ሎም መዓልቲ ሓሙስ ስለዝዀነ፡ እታ 

መርከብ ሰዓት ትሽዓተን ፈረቓን ኣብዚ 
ክትበጽሕ’ያ።” 
 “መሓሊ’ስኪ! ናይ ብሓቂ እታ መርከብ 

ክትመጽእ እያ? … ጽቡቕ’ሞ፡ ከምኡ 
እንተዀይኑ ክትከዲ ትኽእሊ ኢኺ።” በለ 
ሪያቦቭስኪ ህድእ ኢሉ፡ ከናፍሩ ብሽጐማኖ 
እናደረዘ። ኦልጋ፡ ናብ ቤታ ተመሊሳ 
ንቡር ናብራኣ ምቕጻል፡ ኣብ ሓንጐላ 
ምምጻእ ኣበያ። ኣብ ሳሎና ኮፍ ምባል፡ 
ኣብቲ ምቹእ ዓራታ ምድቃስ፡ ስእልታታ 
ብጸጥታን ብህድኣትን ምስኣል፡ ጽሩይ 

ጨርቂ ኣብ እተነጸፈሉ መመገቢ ጠረጴዛ 
ምምጋብ … ኵሉ ሕልሚ ኰና። ግን ከኣ፡ 
ገለ ሰኸም ከምዘራገፈት ፍዅስ በላ።
“ሕብርታተይን ብሩሻተይን ንዓኻ 

ክገድፈልካ እየ ሪያቡሻ። ተረፍ 
እንተለዎ ክትምለስ ከለኻ ተምጽኣለይ። 
ግዳ ኣስተውዕል፡ ኣነ ኣብ ጥቓኻ ኣብ 
ዘይህልወሉ ግዜ ስንፍና ከየጥቅዓካ፣ 
በርቲዕካ ስራሕ!” በለቶ። 
ሰዓት ትሽዓተ፡ ምስ ሪያቦቭስኪ 

ተሰዓዒሞም ተፋነዉ። እታ መርከብ ናብ 
ወደብ በጺሓ ደው ምስ በለትን ንሳቶም 
ድማ ኣብ’ቲ በረንዳ ምስ ተሰቐሉን፡ ኣብ 
ቅድሚ’ቶም ካልኦት ስነ-ጥበበኛታት ክስዕማ 
ከምዘይደለየ ተረዲኣቶ እያ። ብዝዀነ፡ እታ 
መርከብ ሒዛታ ናብ ሞስኮ ተጓዕዘት።
ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ኣብ ገዛኣ 

በጽሐት። ባርኔጣኣን ናይ ዝናብ መከላኸሊ 
ካቦታን ከየውጸአት፣ ካዕቦ እናስተንፈሰት፡ 
ብርቡሽ መንፈስ ናብ ሳሎን ምስ ኣተወት፡ 
ሰብ ኣይጸንሓን። ተመሊሳ ናብቲ መመገቢ 
ክፍሊ ድርግም በለት። ሰብኣያ ዲሞቭ ናይ 
ሰደርያኡ መላጕም ከፊቱን ናይ ካምቻኡ 
እጅገ ሰብሲቡን ኣብ ጥቓ’ቲ ጠረጴዛ ኮፍ 
ኢሉ፡ ካራ ምስ ፋርኬታ ከጋጭው ጸንሓ። 
እተጠብሰ ስጋ፡ ብብያቲ ኣብ ቅድሚኡ 
ተቐሪቡ ነበረ። ኦልጋ ናብ ቤታ ክትኣትው 
ከላ፡ ኵሉ’ቲ ኣብ ዝኸረመቶ ቦታ 
ዝፈጸመቶ፡ ካብ ሰብኣያ ክትሓብኦ ወሲና 
ነይራ። ነዚ ክትገብር፡ ዘድሊ ክእለትን 
ሓይልን ከምዘለዋ ድማ ርግጸኛ እያ 
ነይራ። እንተዀነ፡ ገና ነቲ ሕጕስን ገርሂን 
ፍሽኽታኡን ነቲ ካብ ዓይኑ ዘንጸባርቕ ናይ 
ደስታ ጸዳልን ምስ ረኣየት፡ ኵሉ’ቲ ኣብ 
ሓሳባ ዝወጠነቶ፡ ከም ጸሓይ ዝተንከፈቶ 
ግመ በነነ። ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሕያዋይ፡ 
ጭዋ፡ እሙን፡ ትሑት፡ ፈታው ቤቱ 
ሰብ ምትላል፣ ሕማቕ ኰይኑ ተሰመዓ። 
ማዕረ ምቕታልን ምስራቕን ኣሸጋርን 
ከቢድ ወንጀልን ኰይኑ ተረኣያ። ብዛዕባ 
ዝፈጸመቶ ነገር፡ ዘጋጠማ ኵነታት፡ ብዛዕባ 
ዝኸረመትሉ ናብራ … ኵሉ፡ ሓንቲ 
ከየትረፈት ዝርዝር ኣቢላ ክትነግሮ ወሰነት። 
ምስ ምጕት ሕልናኣ ምስተፋጠጠት፡ 
ዝረኸበቶ ኣማራጺ እዚ ጥራሕ’ዩ ነይሩ። 
ኢዱ ዘርጊሑ ሓቚፉ ምስ ሰዓማ፡ ኣብ 
ትሕቲ እግሩ ተንበርኪኻ ብግናዕ ኣእዳዋ 
ንገጻ ሸፈነቶ። 
 “እንታይ’ዩ ነገሩ? እንታይ ኢኺ ኴንኪ 

ፍትውተይ?” ብልዙብ ኣንደበት ሓተታ። 
“ክሳዕ ክንድ’ዚ ናፊቕክኒ ነይርኪ ማለት 
ድዩ?”
ብሕፍረት በርበረ ዝመሰለ ገጻ ኣቕንዕ 

ኣቢላ፡ ብናይ በደለኛ ዓይነት ኣጣምታ 
ጠመተቶ። ኵለንትናኣ ከተቀባጥር 
ዝደለየት ትመስል። እንተዀነ፡ ሕፍረትን 
ፍርሓትን ሓቢሮም ካብ ምዝራብ ዓገቱዋ። 
 “ዋላ ሓንቲ” በለት። “ኣነ እንታይ …’ 

ዘረባኣ ኣንጠልጢላ ገደፈቶ።
“እስኪ ኣዕርፍ ኣብሊ” በላ ዲሞቭ፡ ካብ 

ዝተንበርከኸቶ ደጊፉ ድሕሪ ምትንሳእ፡ 
ኣብ ሰድያ ኮፍ ክትብል እናሓገዛ። “ካብዚ 
ጥብሲ እስኪ ንእሽተይ ፈትኒ፡ ዝጠመኺ 
ኢኺ ትመስሊ ፍትውተይ።” 
ኦልጋ ኣይቫኖቭና፡ ሳምቡኣ ምሉእ 

ብምሉእ ከፊታ፡ ነቲ ትፈልጦ ናይ ቤታ 
ኣየር ብሓይሊ ሰሓበቶ። ሰብኣያ እናሰሓቐ 
ምስጠመታ ድማ፡ ካብ’ቲ ጥብሲ ቍሩብ 
ቀመሰት። 
                     ይቕጽል ይቕጽል 

ሳልሳይ ክፋል 
ደራሲ - ኣንቱዋን ቼኮቭ

ትርጉም - መሓመድ ኣሕመድ 
(ሱባኩም) 
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ምስጋና
 

ብሃንደበታዊ ሞት ብዓል ቤተይ ኣቶ ኢዮብ 
ሓድጉ ባዕሉ ዝተሰማዓኒ መሪር ሓዘን 
እናገለጽኩ፣ ኣብ ስርዓተ ቀብሩ ኣብ ቁሸት 
ዘቃበርኩምናን ካብ ውሽጥን ወጻእን ተሌፎን 
ብምድዋልን ኣብ ገዛና ብምምልላስን 
ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና 
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ። 

ብዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኤልሳ ወልደእየሱስ 
ደቁን ኣሕዋቱን 

ምስ ምሉኣት ስድራቤት!!!

ምስጋና 

ብሓደጋ ዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮ ወድና 
ሜሮን ዳዊት ኣርኣያ ዝተሰመዓና መሪር 
ሓዘን እናገለጽና፣ ሬሳ ኣብ ምፍናው 
ዝተሓባበርኩምና ፈተውቱን ኣዕሩኽቱን፡ 
ከምኡ’ውን ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ 
ኡጋንዳ፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ 
ውሽጥን ወጻኢን ተሌፎን ብምድዋልን 
ዘጸናናዕኩምና የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ 
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ። 

በዓልቲ ቤቱ ኮኾብ በረኸት 
ኣቡኡ ነ/ሄር ዳዊት ኣርኣያ (ወዲ ብርጅዋ) ምስ ኣዲኡ ገነት ስዩም 

ምሉኣት ስድራ-ቤትን

ምስጋና
 

ብሞት ጓልና ወ/ሮ ኣስቴር ገብረስላሴ 
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ 
ገዛና መጺእኩም ብኣካልን ብቴለፎንን 
ዘጸናናዕኩምና፡ ስጋብ ሬሳ ምስዳድ ሃገረ 
በልጅዩም ዝተሓባበርኩምና፡ ብፍላይ ከኣ 
ተቐማጦ ነበርቲ ኣንቶርበን፡ ናብ ሓበላ 
ብምኻድ ዘቃበርኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ 
እናበልና መሪር ሓዘንና ንዓጹ።

ኣቶ ገብረስላሴ ምስ በዓልቲ ቤቱ 
ወ/ሮ ሂወት ኣብርሃም ምስ ምሉኣት 

ስድራቤት

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ምነ

ወ/ሮ ጉዐይ ኪዳነ ባህረ፡ በዓል-ቤተይ 
ተኽሊት ዕቑበ ኪዳነ ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 
8 ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ 

ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ቅድሳን እዮብ ካሕሱ፡ 
ብፍ/በ/ዕዳ ነፍ/ሄር ሓጐስ ካሕሱ፡ ብፍ/በ/
መሰልን ብፍ/በ/ዕዳን ኣብ ምም/ከባቢ 
ማይሰገን ሰገነይቲ ዝርከብ ናይ ኣቦና 
ካሕሱ ገዛን ባዶ መሬትን ኣብ ኮ/ቤ/ፍ 
ሰገነይቲ ክንከራኸር ድሕሪ ምጽናሕ፡ 
ኮ/ቤ/ፍ ሰገነይቲ ውሳነ ሂቡሉ። ሕጂ እቲ 
ዝተዋህበ ውሳነ ክፍጸመልና ክትብል ክሲ 
ድሕሪ ምቕራብ፡ ብፍ/በ/ዕዳ ንቤ/ፍ ዞባ 
ደቀምሓረ ይግባይ ኢሎም ከይዶም። 
እንተኾነ ብፍ/በ/መሰል ዓ/48/1/ መሰረት 
ቤ/ፍ ዞባ ደቀምሓረ መዝገብ ብትእዛዝ 
ዓጽይዎ። ምናልባት ነዚ በዓል ዕዳ 
ይብጻሓና እዩ ዝብል ዝቃወም እንተሎ፡ 
28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ከሳሲት ወ/ሮ ለተሊባኖስ ተኽለ ገብረኪዳን፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ፈረጅ ሙሳ፡ ከሳሲትን ወኪል 
ተኸሳስን ብዝገበርናዮ ምርድዳእ፡ ብስም 
ተኸሳሲ እተመዝገበት ናይ ገዛ ማኪና 
ቶዮታ ዝዓይነታ ቁ.ሰሌዳ ER-1-07123 
ነበር ሓድሽ ቁ.ሰሌዳ ER-1-C-2155 
ቁ/ቻሲ JT1LOAE82000 194445 
ቁ.ሞተረ 4AE0139687 እተሰርሕትሉ 
ዓመት 1990 ሞዴል ኮሮላ1.6L ዝኾነት፡ 
ብዘላቶ ኩነታት ብዋጋ ናቕፋ 40.000.00 
ናቕፋ (ኣርባዓ ሽሕ) ናቕፋ ተሰማሚዕና 
ውዕል ፈጺምና ዋጋ ማኪና ብምሉእ 
ከፊለ። እንተኾነ፡ ስም ምትሕልላፍ 
ስለዘይገበረለይ ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓረዛ

ወ/ሮ ጸጋ ኣርኣያ ሓይልዝጊ፡ በዓል-
ቤተይ መብራህቱ ሓየሎም ተኪኤ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 7ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓረዛ

ተማ/ፍረዝጊ ፍስሃ ታረቀ ምባል ተሪፉ፡ 
ሄኖክ ፍስሃ ታረቀ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ድማ

ወ/ሮ ገነት ወረደ ገብረሚካኤል፡ ኣዴና 
ሽዋይነሽ ተስፋማርያም ማና ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 1ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን22/03/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍሪዲ ዝባን ደብሪ

ወ/ሮ ሃይማኖት ወልደገብሪኤል መሓሪ፡ 
በዓል-ቤተይ ሃብተማርያም ብኢዱ ልእል 

ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓኪር 
ከተማ ሰንዓፈ

ከሳሲት ረሓሰት ፈዳይ ገብሩ፡ ተኸሳሲ 
ንጉሰ ብርሃነ ተኽለ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲት መብርሂት ተስፋመስቀል 
ገብረማርያም፡ ተኸሳሲ ስምኦን ተኪኤ 
ተወልደመድህን ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ 
ጊንዳዕ

ወ/ሮ ሓሊማ ሳልሕ ዑስማን፡ ትሕቲ ዕድመ 
ወደይ ማዓዝ ሽፋ ጅምዓ ምባል ተሪፉ፡ 
ናስር ሽፋ ጅምዕ ተባሂሉ ይተኣረመሉ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ሓጋዝ

ከዲጃ መሓመድእድሪስ እብራሂም ምባል 
ተሪፉ፡ ከዲጃ መሓመድ እድሪስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን22/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን

ወ/ሮ ኣርሄት ተኽለማርያም ተኽሩራይ፡ 
በዓል-ቤተይ ዳዊት ገደል ቴድሮስ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ 
ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ 
ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23  
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣቑርደት

ኣቶ እሰይ ባህረ ጠዓመ፡ ኣዴና ብርኽቲ 
ዓይነታ ዘወልዲ ስለዝዓረፈት፡ ንሕና 4 
ደቃ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ 
ንብረት ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23  
ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰላም፡ 
መስከረም፡ ፍትሒ ተሰነይ

ራሄል ነጋሲ ኣስመላሽ፡ በዓል-ቤተይ 
ሚካኤል ፍስሃየ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 

መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 

5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ 
ባረንቱ

ወ/ሮ ርግኣት ገብረዝግን ኣቶ ፍልፖ 
ጃኮምኖን፡ ወድና ሳሙኤል ፍልፖ 
ጃኮምኖ ስለዝተሰወአ፡ ውላድ 
ይኹን ሓዳር ስለዝይብሉ ንሕና 
ወለዱ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ባረንቱ

ለአከብርሃን ሓደራ ሓጎስ ምባል ተሪፉ፡ 

ምልክታ ጨረታ 

ቀረብ ጽገና፦ 120 ኮምፕዩተራት፡ 100 ፕሪንተራት፡ 30 ፎቶ ኮፕየራት፡ 150 
ዩፒኤሳት፡ 30 ስተፕላይዘራት ከምኡ’ውን 124 ኣየር ኮንድሽን፡ 100 ቨንትለተራት፡ 
300 መብራህትን ምስኡ ዝኸይድ ዝተፈላለየ እስፔራት (Accusers) ከምኡ’ውን 
ጽገና ማዓxuን ሽቓቕን። 
ዓድጊ፡- ቤ/ጽ/ምም/ዞባ/ሰ/ቀ/ባሕሪ ባጽዕ
ኣርእስቲ ውዕል፡- ዓመታዊ ጽገና ኤሌክትሮኒካዊ ኣቕሑት ቤ/ጽ/ምም/ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ 
ንዓመት 2023 ካብ ወርሒ ለካቲት 2023 ክሳብ 15 ሕዳር 2023 ዝጸንሕ ቀረብ 
ጸገንቲ ከጫርት ስለዝደለየ፡ ንሕጋውያን ኣቕረብቲ ይዕድም። 
1. ቤ/ጽ/ምም/ዞባ/ሰ/ቀ/ባሕሪ ንሕጋውያን ኣቕረብቲ ዋጋታት ቀረብ ጽገና 
ኮምፕዩተራት፡ ፕሪንተራት፡ ፎቶ ኮፕየራት፡ ዩፒኤሳት፡ ስተፕላይዘራት ከምኡ’ውን 
ኣየር ኮንድሽን፡ ቨንትለተራት፡ መብራህትን ምስኡ ዝኸይድ እስፔራት  (Accusers) 
------ ወዘተ፡ ብዕሹግ ደብዳበ ከቕርቡ ይዕድም። 
2. ጨረታ ንኹሎም ሕጋውያን ኣቕረብቲ ክፉት እዩ። 
3. ተጫረትቲ ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደስ ፍቓድ ዋኒን ናይ ዓመተ 2021 
ክሊራንስን መንነትን የቕርቡ። 
4. ተጫረትቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝደልዩ ካብ ቤ/ጽ/ምም/ዞባ/ቀ/ባሕሪ ጨንፈር 
ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣካል ኣሃዱ ዕድጊ ወይ ብቁ/ቴሌ 540927 ሰነድን ሓበሬታን 
ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክወስዱ ይኽእሉ። 
5. ብቑዓት ተጫረትቲ ሰነድ ጨረታ ንምውሳድ ዘይምለስ ጥረ ገንዘብ 50.00 
ናቕፋ (ሓምሳ ናቕፋ) ብምኽፋል ክወስዱ ይኽእሉ። 
6. ጨረታ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ክሳብ ዕለት 20/2/23 ሰዓት 10፡00 ቅ/
ቀትሪ ከብጽሕ ኣለዎ። ደንጕዩ ዝቐርብ ጨረታ ይንጽግ። ጨረታ - ተጫረትቲ፡ 
ሕጋውያን ወከልቲ፡ ክሳተፍ ዝደሊ ሰብን ስነ-ስርዓት ወይ ኣከፋፍታ ጨረታ ክዕዘቡ 
ዝመጽኡ ሰባትን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣብ ቤ/ጽ/ምም/ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ክፍሊ ምም/
ፋይናንስን ዞባ፡ ዕለት 20/2/2023 ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀትሪ ብግልጺ ይኽፈት። 
7. ጨረታ ብኽብሪ ጨረታ (CPO) 5000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) ናቕፋ ክስነ ኣለዎ። 
8. ጨረታ መምርሒ ዕድግን ምምሕዳር ንብረት መንግስትን ብዝእዝዞ መሰረት 
ይካየድ። 
9. ቤ/ጽ/ምም/ዞባ/ሰ/ቀ/ባሕሪ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ጨረታ ንምስራዝ መሰሉ 
ዝተሓለወ እዩ 

ቤ/ጽ/ምም/ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ

ለአከ ሓደራ ሓጎስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 

ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓሊ ግደር

ኢብራሂም መሓመድ ዓሊን ሓሊማ 
መሓመድ ሳልሕን፡ ወድና ስራጅ 
ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ስለዝተሰወአ፡ 
ንሕና ወለዱ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን25/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ 
ባጽዕ

 ኣፍራሕ መሓመድ ዑመር ምባል ተሪፉ፡ 
ኣፍራሕ መሓመድዑመር መሓመድ 
ኢብራሂም  ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

መበል 32 ዓመት ቁ.141 11 ለካቲት 2023 - ገጽ 10

ምስጋና

ብዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅራን ነኽብራን 
ኣዴና ወ/ሮ ብርኽቲ ባሻይ ወልዱ 
ብዓልቲ-ቤቶም ንነፍስሄር ወልዱ ዘርአ 
ዝተሰመዓና ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ ግዜ 
ሕማማ ዝበጻሕኩማ፡ ናብ ዓዲ ጓሪ /ን/
ዞባ ድባርዋ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን 
ብኣካል ብምምልላስን ብቴለፎንን 
ካብ ውሽጥን ወጻኣን ዘጸናናዕኩምናን 
ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና 
ምስጋናና ነቕርብ። 

ደቃን ምሉኡት ስድራ-ቤትን

ምስጋና 

ብሞት ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ 
ይርጋኣለም ኣፈወርቂ ዝተሰመዓና መሪር 
ሓዘን እናገለጽና፣ ሬሳ ካብ ካናዳ ከተማ 
ቶሮንቶ ኣብ ምፍናው ዝተሓባበርኩምና፡ 
ኣብ ዓዲ ጉዑቦ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና 
ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻኣን 
ብቴለፎንን ኢመይልን ዘጸናናዕኩምናን 
ሕሰም ኣይትርከቡ የቐንየልና እናበልና 
ሓዘንና ንዓጹ። 

በዓል ቤታ መንገሻ ሰሎሞን ምስ ደቃን 
ምሉኣት ስድራቤትን

ኣነ ኣመልካቲ ኣቶ በረኸት ስብሃቱ ዝተበሃልኩ፡ ብስም ወራሲ ወ/ሮ ሃና ገብረገርግሽ፡ 
ኣቶ በረኸት ስብሃቱ ዝተመዘበ ብቑጽሪ ምስክር ወረቐት 112223 መወከሲ ቁጽሪ 
125191 ዝተመዝገበ ናይ ገዛ ዋንነት ደብተር ስለዝጠፍኣኒ፡ ረኺበዮ ኣለኹ ወይ 
ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብል ሰብ ብቁጽሪ ተሌፎን 07166122 ወይ 07492744 
ንወኪል ጓለይ ሳሮን በረኸት ስብሃቱ ቀሪቡ ከረክበለይ ክሕብረንን። እንተዘየለ 
መተካእታ ክወሃበኒ ክሓትት ምዃነይ ብትሕትና እሕብር ኣለኹ። 

ወኪል ሳሮን በረኸት ስብሃቱ

ኣነ ኣመልካቲት ብሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ቤት ጽሕፈት ካዳስተር 
ብቑጽሪ መለለይ ንብረት 1፡005944 ብዕለት 10/07/2013 ዓ/ም ብስም ተመዝጊቡ 
ዝተዋህበኒ ኦርጂናል ሰነድ ዋንነት ናይ ገዛ ስለዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ወይ ረኺቡ ዝሓዞ 
ሰብ እንተሎ ብቑጽሪ ቴሌፎን 07146454 ደዊሉ ክሕብረኒ፡ እንተዘይኮይኑ ግን 
ካብቲ ዝምልከቶ ኣካል መተካእታ ሰነድ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

 ኣመልካቲት ወ/ሮ ለተብርሃን ተስፋጋብር ተወልደመድህን

ምልክታ ጨረታ

ብምም/ን/ዞባ ዓዲ ዃላ እትመሓደር ብህዝባዊ ኣዳራሽ ዓዲ በጊዖ እትፍለጥ 
ትካል፡ ዘለዋ ትሕዝቶ እኹል ቤት መግብን ባርን ምስ ንብረቱ ልዕሊ 500 ሰብ 
ዘአንግድ ኣዳራሽ፡ መናፈሻ፡ ባስካ ናይ ማይ ወዘተ፡ ዝርከቦ ንሰለስተ ዓመታት 
ኣጫሪቱ ከካሪ ስለ ዝደለየ ተጫረትቲ ይዕድም። 
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘለዎም 
- ሃገራዊ ግቡእ ዝፈጸመ/ት ወይ ዘይምልከቶ/ታ። 
- ኣብ ናይ ባንኪ ሕሳቡ ልዕሊ 100,000.00 ዘለዎ/ዋ። 
- ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ሞያ ተመክሮ ዘለዎ/ዋ። 
- ተጫራቲ ጋዜጣ ካብ ዝወጸትሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ መበል 8ይቲ መዓልቲ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ ይቐርብ። 
- ተጫራታይ ብዕሽግ ደብዳበ (ሰታሪት) ዝቐርብ ኮይኑ፡ ኣቐዲሙ መወከሲ ካብ 
ቤ/ጽሕፈትና ቁ/8 ክወስድ ይኽእል። 
- መኽበሪ ጨረታ ንተዓዋታይ ዘይምለስ 3,000.00 ናቕፋ የትሕዝ። 
- ቤ/ጽሕፈትና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ 
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ኮሚቴ ጨረታ ምም/ን/ዞባ ዓዲ ዃላ

ሸሪዓ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ከሳሲት ሰሚራ ዓ/ከሪም ዓሊ፡ ተኸሳሲ 
ዓብደላ ስሌማን መ/ኣማን ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ዮሳን ዮናስ ብርሃነ፡ ተጸዋዒት ሰናይት 
ገብረእየሱስ፡ ብጉዳይ ጥፉእ ምርግጋጽ 
ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ኣቶ ዮውሃንስ ተኽለ፡ ኣደይ ግደይ 
ገብረመስቀል ገብሩ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ

ወ/ሮ ኣለም ገዛኢ ጐሹ፡ በዓል-ቤተይ 
ክፍሎም መድሃኔ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ዘውዲ ኣባይ፡ ሓፍተይ ጽገ ኣባይ 
ተኽለ ስለዝዓረፈት፡ 1ጓላ ድማ ደሃይ 
ስለዘይብላ፡ ኣነ ጥራይ ወራሲታ ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ሙሴ ገብረስላሴ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ዓብዱ ሰላም መሓመድ ሓጐስ፡ 
ተኸሳሲ ማኪና ናይ ደረቕ ጽዕነት 
ተሳሓቢት ዓይነታ ቪቨርቲ ሰሌዳ ቁጽሪ 
ER-3-01140T ቻሲ ቁጽሪ 25ቢ 451-
8-1891 ዝኾነት ሸጡለይ ናብ ስመይ 
ከየመሓላለፈለይ ኣድራሽኡ ስለዝጠፈኣኒ 
ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኣቶ ኣለምሰገድ በርሀ ሃብተማርያም፡ 
ኣቦሓጎይ ሃብተማርያም ግብረቱን 
ዓባየይ ግደይ ሞጎስ ዘገርግስን ስለዝሞቱ፡ 
ኣነ ምስ 6 ኣሞታተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ወ/ሮ ሂወት ተኽለ ገብረ፡ በዓል-
ቤተይ ኣፈወርቂ ኣለማየሁ ዮውሃንስ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ዘሙይ ወልዳይ ሓደራ፡ ሓብትና 
ወ/ሮ ንጽሃ ወልዳይ ሓደራ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ስምኦን ዮውሃንስ ወልደስላሴ፡ 

ተኸሳሲት ወ/ሮ እምነት ሓጐስ 
ዘርኣብሩኽ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልኪ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን6/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ኣቶ ሚኪኤል ገብረሂወት ክፍለ፡ ኣደይ 
ክብራ ጸጋይ ገብረ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲት ኣዜብ ኪዳነ ጸጋይ፡ ተኸሳሲ 
ዳኒኤል ነጋሽ ገብረዝጋብሄር ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲት ፍረወንጌል ሃናንያስ፡ ተኸሳሲ 
ምስግና እዮብ ርእሶም ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲ ሚኪኤል ተኸስተ ጊላጋብር፡ 
ተኸሳሲ ገብረመድህን ዘካርያስ 
መብራህቱ ናይ ስም ምትሕልላፍ ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ኣቶ ገብረልኡል ገብረስላሴ 
ተኽለሚካኤል፡ ኣደይ ንግስቲ ሃብተ 
ዑቕበ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 2 ህልዋት 
1ስዉእ ተተካኢ ወዱ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሽከቲ

ከሳሲት ሰላም ቀሺ ሃብተማርያም፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዮናስ ትካቦ ናይ ሓዳር ክሲ 

ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን4/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ሳሚኤል ኣብርሃም 
ወለምህረት ምባል ተሪፉ፡ ምሉእ ኣብርሃም 
ወልምህረት ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ተስፋሂወት ገብረዝጊ 
ገብረየሱስ ምባል ተሪፉ፡ ዮናስ ገብረዝጊ 
ገብረየሱስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምኒ ሓይሊ ድርኮ

ሄኖክ ሰለሙን ዘረየውሃንስ፡ ኣቦና 
ሰለሙን ዘረየውሃንስ ተወልደመድህን 
ስለዝተሰወአ፡ ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ መንደፈራ

ከሳሲ ኣቶ እያሱ ገብረኪዳን፡ ተኸሰስቲ 
ወረ/ነፍ ቢንያም ዑቕበ +1፡ ተኸሰስቲ 
1.ኤሉድ ቢንያም 2.ድሌት ቢንያም 
3.ኣስመሮም ቢንያም 4.ሜላጐል 
ቢንያምን ከምኡ’ውን ተኸሳሲት ቁ.2 
ወ/ሮ ሓበን ኣብርሃም ብርሃነ ኣብ 
ልዕሌኹም ናይ ስም ዋንነት ገዛ 
ምትሕልላፍ ክሲ ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን2/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኽምሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓረዛ

ኣቶ ዓንዶም ካሕሳይ ባህታ፡ በዓልቲ-
ቤተይ ማኣዛ ዛይድ በርሀ ስለዝዓረፈት፡ 
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ 

ኣብ ኣስመራ ከተማ ምም/ከ/ማእከል ከተማ ጎደና ዓዲ ኳላ (ጎደና ኣክሱም ነበር) 
ቁ.ገዛ 73A ፕሎት 20 ዝርከብ ካብ ኮምሽን ኣባይቲ ኤርትራ ብቁ/ወ/ም/116696 
ብመወከሲ ቁ.127177 ዋንነቱ ብስም ወራሲት ነፍ/ኣቶ ገብረስላሴ ተግባሩ ዳንግሽ 
ወ/ሮ ኣዜብ ኪዳነ ገብረስላሴ ተመዝጊቡ ዝተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ 
ዝሸጥኩዎ ስለዝኾነ፡ ስም ዋንነት ናይዚ ገዛ ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ 
ዝቃወም እንተሎ እዚ ምልክታ ካብ ዝተቓልሓሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 
መዓልቲ  ስልጣኑ ካብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ ናብ ክፍሊ ፓብሊክ ኖታሪን ሃገራዊ 
ካዳስተርን የቕርብ። እንተዘይኮይኑ፡ ዝቃወም ከምዘየለ ተፈሊጡ ስም ዋንነት ናይዚ 
ንብረት ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ 
እሕብር።

ወ/ሮ ኣዜብ ኪዳነ ገብረስላሴ

ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ጉልቲ

ወ/ሮ ለቱ በርሄ መለስ፡ ኣደይ ወ/ሮ 
እባፍራሽ ገብረዝጊ ታእዛዝ ስለዝዓረፈት፡ 
ንሕና 4 ደቃ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ 27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ወ/ሮ ልዋም ዘርኣይ ኪዳነ፡ ኣቦይ ዘርኣይ 

ኪዳነ ተስፋይን ኣደይ ልችያ ይበልጾም 
ወልደገብሪኤልን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ጊንዳዕ

ስመይ ጅምዓ ኢብራሂም ዑመረዲን 
ምባል ተሪፉ፡ ጅምዓ ኣማን ስሌማን 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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ሻምፕዮን ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ ተኻዪዱ
ኣትለታት ዮውሃንስን ናዝሬትን ዕዉታት ኮይኖም

መበል 24 ሻምፕዮን ፍርቂ ማራቶን 
ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ 
ቀትሪ ብድሙቕ ዓወት ኤርትራውያን 
ኣትለታት ተሰንዩ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ 
ተኻዪዱ። እዚ ውድድር ከምቲ ልሙድ 
ብናይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን 
ኣትለታት’ዩ ተኻዪዱ።

  ኣብዚ ውድድር ፈለማ ውድድረን 
ዝጀመራ ደቂ ኣንስትዮ ኣትለታት እየን 
ነይረን። እዚ ውድድር፡ እተን ዝሓለፈ 
ዓመት ብተኸታታሊ ተሸለምቲ ብሩርን 

ነሓስን መዳልያታት ዝነበራ ኣትለታት ክለብ 
ደንደን ሚኒስትሪ ምክልኻል ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ዶልሺ ተስፉን ናጽነት ኣማኑኤልን 
ብዘይምንባረን ካብ መፈለምታኡ 
ብኦሎምፒካዊት ኣትለት ናዝሬት ወልዱ 
ምሉእ ብምሉእ ተዓብሊሉ’ዩ ተኻዪዱ 
እንተተባህለ ምግናን ኣይከውንን።
  ነዚ ውድድር ከም እትዕወተሉ ልዑል 

እምነት ተነቢሩላ ዝነበረት ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ናዝሬት ወልዱ፡ ሓድሽ ናይ 
ውሽጢ ሃገር ክብረ-ወሰን ንምጭባጥ ኩሉ 
ምድላዋታ ኣጻፊፋ’ያ ኣብ መወዳደሪ ቦታ 
ተረኺባ። እዛ ኣትለት ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ 
ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ ፍርቂ ማራቶን 
ውድድር ን21 ኪሎሜተር ብ74፡00 ዛዚማቶ 
ብምንባራ፡ ትማሊ ትሕቲ 70 ደቓይቕ 
ክትሃርም ኣንቂዳ’ያ ገና ካብ መፈለምታኡ 
ብናህሪ ተሓንቢባ። በዚ ኸኣ ን5 ኪሎሜተር 
ብ16ደቒቕን 27 ካልኢትን፡ ን10 ኪሎሜተር 
ብ32 ደቒቕን 55 ካልኢትን፡ ን15 ኪሎሜተር 
ብ49 ደቒቕን 22 ካልኢትን ን20 ኪሎሜተር 
ብ65 ደቒቕን 49 ካልኢትን እንተደኣ 
በጺሓቶ፡ ን21 ኪሎሜተር ብትሕቲ 70 
ደቓይቕ ብምውዳእ ኣብ ታሪኽ ኣትለቲክስ 
ሃገርና ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ክብሪ 
ክትጐናጸፍ’ዩ ነይሩ ውጥና።   
  ኦሎምፒካዊት ኣትለት ናዝሬት ወልዱ 

ውድድራ ድሕሪ ምጅማራ ኣብ ቀዳሞት 
5 ኪሎሜተር 16፡40 ግዜ ብምስናድ፡ 
እእጋራ ነዚ ክብሪ ድልዋት ከም ዘለዋ’ያ 
ኣመስኪራ። ኣብ 10 ኪሎሜተር 32፡50 
ግዜ ምስ በጽሐት ከኣ እቲ ሕልሚ ጋህዲ 
ክመስል ተራእየ። እዛ ኣትለት ክሳብ 14 

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት

ኪሎሜተር ናይቲ ውድድር ነዚ ክብረ-ወሰን 
ትጐይይ’ኳ እንተነበረት፡ ድሕሪ ኣስታት 
ሓደ ኪሎሜተር ግን ኣብ ታሕተዋይ ክፋል 
ናይ ኣእጋራ ዘይምቹእነት ስለ ዘጋጠማ እቲ 
ፍጥነት ክቕንስ ተራእየ። ይኹን’ምበር፡ 
ኣሰራ ትስዕብ ዝኾነት ኣትለት ኣይነበረትን። 
ኣብ መወዳእታ ከኣ ንውድድራ ብ1 ሰዓት 
14 ደቒቕን 12 ካልኢትን ብምዝዛም 
ንበይና ብዘይ ተቓጻጺ ናይ ቻምፕዮንነት 
ክብራ ክትዕቅብ ከላ፡ ናይ ከተማ ባጽዕ 
ድማ ሓድሽ ክብረ-ወሰን ጨቢጣ። በዚ 
ኸኣ ተሸላሚት 45 ሽሕ ናቕፋ፡ ወርቂ 
መዳልያን ዓባይ ዋንጫን ክትከውን ክኢላ 
ኣላ። ካብ ኦሎምፒካዊት ኣትለት ናዝሬት 
ወልዱ ኣስታት 2 ደቓይቕ ድሒራ ናይ 
ዞባ ደቡብ ኣትለት ርግበ ሃብተስላሴ ካልኣይ 
ተርታ ብምሓዛ፡ 30 ሽሕ ናቕፋን ብሩር 
መዳልያን ክትወስድ ከላ፡ ናይ ክለብ ደንደን 
ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣትለት ንጽሃ ንጉሰ ከኣ 
22,500 ናቕፋን ነሓስ መዳልያን ተሸሊማ። 
ብዘይካ’ዚ ናይ ደንደን ኣትለት ሙዚት 
ተስፋይ 15 ሽሕ ናቕፋ፡ ናይ ዞባ ደቡብ 
ኣትለት መርሃዊት ወልዳይ 11,250 ናቕፋ 
ናይ ደንደን ኣትለት ዮርዳኖስ ሃብተስላሴ 

ከኣ 7,500 ናቕፋ ካብ ራብዓይ ክሳብ 
ሻዱሻይ ተርታ ብምሓዝ ንሽልማት በቒዐን 
እየን። ድሕሪ’ቲ ውድድር ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ናዝሬት ወልዱ፡ ዋላ’ኳ ብዝተፈላለየ 
ምኽንያት እቲ ዝመደበቶ ግዜ ክትሃርም 
እንተዘይከኣለት፡ ናይ ከተማ ባጽዕ ሓድሽ 
ዝቐልጠፈ ግዜ ምምዝጋባ ግን ዕግብቲ ከም 
ዝኾነት ኣፍሊጣ። ንሳ ኣብ ዝቕጽል ናይ 
ማራቶን ውድድራ ብሉጽ ውጽኢትን ግዜን 
ንምህራም ኣበርቲዓ ትሰርሕ ከም ዘላ’ውን 
ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣረዲኣ። ኣሰልጣኒኣ ኣቶ 
ሊቪንግስቶን ኣብረሃም ብወገኑ፡ ምስ ዝነበረ 
ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ሓድሽ ዝበለጸ ግዜ 
ንምምዝጋብ ሓሊኖም’ኳ እንተነበሩ፡ ድሕሪ 
15 ኪሎሜተር ብዘጋጠማ ጸገም ግን እቲ ዕላማ 
ከም ዝተሰናኸለ ብምሕባር ናይቲ ውድድር 
ዝቐልጠፈ ሰዓት ምህራማ ግን እኹል 
ምዃኑ ኣብሪሁ። ኣሰልጣኒ ሊቪንግስቶን 
ብዘይካ’ዚ “ምስ ግዜ ክትወዳደርን ምስ 
ኣትለታት ክትወዳደርን ሓደ ኣይኮነን። 
ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ ኣትለታት ብዝተፈላለየ 
ኣህጉራዊ ውድድራት ዘይምንባረን ንፍጥነት 
ናይቲ ውድድር ክጸልዎ ግድን’ዩ” ብምባል 
ኦሎምፒካዊት ኣትለት ናዝሬት ወልዱ ኣብዚ 
እዋን ኣብ ኣተኣማማኒ ብቕዓት ከም ዘላ 
ኣፍሊጡ።
  ኦሎምፒካዊት ኣትለት ናዝሬት 

ወልዱ ኣብዚ እዋን ኣብ ቦስቶን ማራቶን 
ንምውድዳር’ያ ትዳሎ ዘላ። ንሳ ኣብዚ 
ሓደ ካብ ዓበይቲ ውድድራት ማራቶን 
ዓለም ዝኾነ ውድድር፡ ሓንቲ ካብተን 
ብሉጽ ውጽኢት ከመዝግባ ተሓጽየን ዘለዋ 
ኣትለታት ምዃና ይንገር። ኦሎምፒካዊት 

ኣትለት ንዝሬት ወልዱ ዝሓለፈ ዓመት 
ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣብ 
ውድድር ፍርቂ ማራቶን ድሕሪ ምዕዋታ፡ 
ኣብ ውድድር ማራቶን ደጉ ደቡብ ኮርያ 
ወርቂ መዳልያ ብምዕታር ሰለስተ ዝተፈላለዩ 
ክብረወሰናት ከም ዝጨበጠት ኣይርሳዕን። 
ሎሚ ዓመት ከኣ ነዚ ናይ ትማሊ ዓወታ 
ምርኩስ ገይራ ኣብ ቦስቶን ማራቶን ካልእ 
ታሪኽ ክትሰርሕ ተኽእሎ ኣለዋ።
  ናብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድር 

ምስ ንምለስ፡ ኣብዚ ውድድር ካብ ኬንያ፡ 
ኢትዮጵያ፡ ታንዛንያን ኡጋንዳን ዝመጽኡ 
ኣትለታት ብምንባሮም፡ ኣብ ፈለማ ኣብ 
መንጎ ተወዳደርቲ ምጥምማት ክረአ 
ንቡር’ዩ ነይሩ። ይኹን’ምበር ኣብ 2021 
ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ 
ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዘውዲ ሻምፕዮን 
ዝደፈአ ኣትለት ብርሃነ ጸጋይ ንቕድሚት 
ብምውጽኡ፡ ብዙሓት ኣትለታት ፋሕ ፋሕ 
ክብሉ ግዜ ኣይወሰደሎምን። ማልያ ሃገራዊት 
ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ ወድዩ ዝነበረ 
ናይ 2022 ናይ ፍርቂ ማራቶንን ናይ ጎቦን 
ዕዉት ዝኾነ ኣትለት ሄኖክ ተስፋይ ድማ 
ሓደ ካብቶም ግዳያት ነበረ። ይኹን’ምበር 
ድሕሪ’ቲ ውድድር ብዝረኸብናዮ ሓበሬታ፡ 
እዚ ኣትለት ብምኽንያት ውሽጣዊ ሕማማት 
ንኽብሪ መበል 33 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል 
ደኣ እምበር ንተወዳዳርነት ኢሉ ከም 
ዘይኣተወ ክረጋገጽ ክኢሉ ኣሎ።
ብዙሓት ዓበይቲ ኣትለታት ሓቚፋ 

ዝነበረት ቀዳመይቲ ጉጅለ ነዊሕ’ያ ብሓባር 
ተጓዒዛ። ኣብዚ ከይተጠቕሰ ክሕለፍ ዘይብሉ 
ካብ ጀርመን ዝመጽአ ንኤትራውያን 
ዲያስፖራ ወኪሉ ዝተወዳደረ ኣትለት 
ፊልሞን ኣብረሃምን ብውልቁ ዝተወዳደረ 
ኣትለት ዓብለሎም ከሰተን ምስ’ዛ ጉጅለ 
ኮይኖም ዘርኣይዎ ተወዳዳርነት ክነኣድ 
ዝግበኦ’ዩ። ብፍላይ ኣትለት ፊልሞን 
ኣብረሃም ኣብ ቅድምት ወጺኡ ንዓባይ 
ጉጅለ ኣብ ምቅላስ ዝተጻወቶ ተራ ዓቢ’ዩ 
ነይሩ። ናይ ኬንያ፡ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን 
ኣትለታት ምስ’ዛ መራሒት ጉጅለ 
ብምንባሮም ግን፡ ንኤርትራውያን ኣትለታት 
ዘቕስን ኣይነበረን።
  ዓባይ ጉጅለ ብፍጥነት ኣትለት ፊልሞን 

ኣብረሃም ኣብ ትቕለሰሉ ዝነበረት ግዜ፡ 
ብኣካይዳ ኬንያዊ መቱቲ ዳኔል፡ ኢትዮጵያዊ 
በላይ ጥላሁንን ኡጋንዳዊ ሊዮናርድ 
ቸመንጎስን ዘይቀሰነ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ 
ኣትለቲክስ ኤርትራ ኣትለት ብርሃነ 
ኣፈወርቂ፡ ንመወዳድርቱ ራሕሪሑ 
ንቕድሚት ተመርቀፈ። ኣብዚ እዋን እቲ 
ውድድ’ውን ተፋሪቑ ብምንባሩ፡ ዓባይ ጉጅለ 
ቁጽራ እናጎደለ’ዩ መጺኡ። ኣትለት ብርሃነ 
ኣፈወርቂ ምስ ዓባይ ጉጅለ ዝነበሮ ፍልልይ 
እናገፈሐ ብዝኸደ፡ ኬንያዊ ኣትለት ሙተቲ 
ዳኒኤልን ኡጋንዳዊ ሊዮናርድ ቸመንጎስን 
ኣብ ቅድሚት ወጺኦም ጸዓቶም ከጥፍኡ 
ተገደዱ። ኢትዮጵያዊ ኣትለት በላይ ጥላሁን 
ግን ኣብ ማእከል ብምንባሩ ንኹሎም ኣባላት 
ናይዛ ጉጅለ ቅሳነት ዝህብ ኣይነበረን።
  ኬንያዊ ኣትለት ሙተቲን ኡጋንዳዊ 

ኣትለት ሊዮናርድን ብዝፈጠርዎ ፍጥነት 
ነቲ ኣብ ቅድሚት ዝነበረ ኤርትራዊ ኣትለት 
ብርሃነ ኣፈወርቂ ከርክብዎ’ኳ እንተኸኣሉ፡ 
ካልእ ኤርትራዊ ኣትለት ዮውሃንስ 
ገብረገርግሽ ግን ትንፋስ ኣይሃቦምን። እዚ 
ኣትለት ብዘለዎ ፍጥነት ካብዛ ቀዳመይቲ 
ጉጅለ ኣብ ዝሃደመሉ፡ ኣሰሩ ክስዕብ ዓቕሚ 
ዝነበሮ ዝኾነ ኣትለት ኣይነበረን። ኣትለት 
ዮውሃንስ፡ ጽርግያ ታሪኻዊት ቀጣን ስጋለት 
ክረግጽ ኣብ ዝጀመረሉ፡ ጸወታ ክዛዘም ሓደ 
ኪሎ ሜተር ጥራይ ተረፎ። ኣእጋር ናይዚ 

ኣትለት ካልእ ተስፋ ብምርካበን ከኣ ፍጥነቱ 
መሊሱ ዛየደ። እቲ ውድድር መሰረታዊ 
ለውጢ ክገብር ልዑል ኣስተዋጽኦ ዝነበሮ 
ኤርትራዊ ኣትለት ብርሃነ ኣፈወርቅን 
ኬንያዊ ኣትለት ሙተቲ ዳኒኤልን ናይ 
ኣስታት 100 ሜትሮ ርሒቖም ክስዕብዎ 

ከለዉ፡ ንኤርትራውያን ዲያስፖራ ዝወከለ 
ኣትለት ፊልሞን ኣብረሃም ከኣ ድሕሪኦም 
ይስዕብ ነበረ።
  ኣብ 2016 ንማራቶን ኣስመራ ዝተዓወተሉ 

ኣብ 2017 ከኣ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ 
ኣትለቲክስ ኤርትራ ወድዩ ኣብ ሻምፕዮን 
ኣትለቲክስ ዓለም 7ይ ተርታ ዝሓዘ ኣትለት 
ዮውሃንስ ሃብተገርግሽ፡ ብልዑል ፍጥነት 
ዕዉት መበል 24 ውድድር ፍርቂ ማራቶን 
ምብራቕ ኣፍሪቃ ክኸውን ከሎ፡ ብሉጽ 
ኣትለት ናይዚ ውድድር ዝተሰምየ ኣትለት 
ብርሃነ ኣፈወርቂ ከኣ ነቲ ምስኡ ዝነበረ 
ኬንያዊ ሙተቲ ዳኒኤል ገዲፉ ካልኣይ ተርታ 

ብምሓዝ  ነቲ ዮውሃንስ ዘመዝገቦ ዓወት 
መሊሱ ድምቀት ወሲኹሉ። ኬንያዊ 
ሙተቲ ዳኒኤል ነሓስ መዳልያ ክወስድ ከሎ 
ኣትለታት ፊልሞን ኣብረሃም፡ ናይ ደንደን 
ፔትሮ ማሞ፡ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 
ኦሎምፒካዊ ዑቕባይ ጸጋይ ከኣ ካብ ራብዓይ 
ክሳብ ሻድሻይ ንዘሎ ውጽኢት ተማቒሎሞ። 
ዕዉታት ኣትለታት ልክዕ ከም ናይ ደቂ 
ኣንስትዮ ካብ 45 ሽሕ ክሳብ 7,500 ናቕፋ 
ሽልማት ወሲዶም ኣለዉ።
  ኣብዚ ውድድር ኮምሽነር ኮምሽን ባህልን 

ስፖርትን ኤርትራ ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ፡ 
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 
ወ/ሮ ኣስመረት ኣብረሃ፡ ሓላፊ ምክትታል 
ሃገራውያን ፈደረሽናትን፡ ሃገራዊ ኦሎምፒክን 
ፓራ-ኦሎምፒክን ኮሎኔል ሰለሙን ስዩም፡ 
ዋና ጸሓፊ ኣትለቲክስ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪቃ 
ዶክተር ሰዲግ ኢብራሂምን ካልኦት ሓለፍትን 
ንዕዉታት ሽልማት ዓዲሎም ነይሮም።
  ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ሻምፕዮን ኣትለቲክስ 

ዓለም ኣብ 2005 ብሩርን ነሓስን፡ ኣብ 2006 
ወርቅን ብሩርን፡ ኣብ 2007 ወርቂ፡ ኣብ 
2008 ወርቅን ብሩርን፡ ኣብ 2009 ወርቅን 

ብሩርን፡ ኣብ 2010 ብሩር፡ ኣብ 2012 
ወርቅን ብሩርን፡ ኣብ 2014 ወርቅን ብሩርን፡ 
ኣብ 2018 ከኣ ነሓስ መዳልያ ክትዓትር 
ከም ዝኸኣለት ሰነዳት ማሕበር ኣትለቲክስ 
ዓለም የረድኡ። ኦሎምፒካዊ ኣትለት 
ዘርእሰናይ ታደሰ ብውልቁ 5 ወርቅን ሓንቲ 
ነሓስን ክወስድ ብምኽኣሉ ክሳብ ሕጂ 
ዝኾነ ኣትለት በጺሕዎ ዘይፈልጥ ክብሪ 
ተጐናጺፉን ‘ንጉስ ፍርቂ ማራቶን’ ዝብል 
መጸውዒ ተዋሂብዎን’ዩ።

  ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር 
ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል ኣስታት 300 ስፖርተኛታት 
ወዲቡ ናይ ማስ ስፖርት ንጥፈታት ምክያዱ 
ነቲ ውድድር ፍሉይ ድምቀት ክህቦ 
ክኢሉ’ዩ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ብሽም ክለብ 
ደንደን ኣብ ሸሞንተ ዓይነት ስፖርት ከም 
ዝነጥፍ ይፍለጥ። ብፍላይ ኣብ ውድድር 
ኣትለቲክስ ንኦሎምፒካውያን ኣትለታት 
ያሬድ ኣስመሮም፡ ሳምሶም ክፍለማርያም፡ 
ተስፋሃንስ መስፍን፡ ነብያት ሃብተማርያም፡ 
ዶልሺ ተስፉ፡ ንጉሰ ኣምለሶም፡ ዑቕባይ 
ጸጋይ፡ ህዝቄል ተወልደን ካልኦትን ከፍርይ 
ክኢሉ’ዩ። ኣብ ውድድራት ኩዕሶ እግሪ፡ 

ቅድድም ብሽክለታ፡ ኩዕሶ ሰኪዐት፡ ኩዕሶ 
መርበብ፡ ባድሜንቶንን ቸዝን እውን ስሞምን 
ስም ሃገሮምን ዘጸውዑ ስፖርተኛታት ከም 
ዝመልመለ ኣይርሳዕን።

መደብ ጸወታ
ሎሚሎሚ

ፕሪመር ሊግ 
ዌስትሃም - ቸልሲ 3፡30 ድ.ቀ

ፉልሃም - ኖቲንግሃም 6፡00 ድ.ቀ
ሌስተር ሲቲ - ቶተንሃም 6፡00 ድ.ቀ
ኣርሰናል - ብሬንትፎርድ 6፡00 ድ.ቀ
ክሪስታል ፓላስ - ብራይተን 6፡00 

ድ.ቀ
ሳውሃምፕተን - ዎልቭስ 6፡00 ድ.ቀ
ቦርንማውዝ - ኒውካስል 8፡30 ምሸት

ሰሪ’ኣ
ለቸ - ሮማ 8፡00 ምሸት

ላዚዮ - ኣታላንታ 10፡45 ምሸት
ዋንጫ ክለባት ዓለም 

ሪያል ማድሪድ - ኣል-ሂላል 10፡00 
ምሸት
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ቺለ - ብሓደጋታት ባርዕ ኣብ ዝተሃስየ ከባቢታት ሰዓታት እቶ እቶ ተኣዊጁመንግስቲ ቺለ፡ ኣብቲ ብሓደጋታት 
ባርዕ ጫካ ኣዝዩ ተሃስዩ ዝርከብ 
ደቡባዊ ክፋል ሃገሩ ሰዓታት እቶ እቶ 
ከምዝኣወጀ ተገሊጹ።
እቲ ሰዓታት እቶ እቶ፡ ካብ ትማሊ 

ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ 28 ዞባታት ናይ’ታ 
ሃገር ተግባራዊ ኰይኑ ከምዘሎ ተሓቢሩ።
መንግስቲ ቺለ ነዚ ስጉምቲ ዝወስድ 

ዘሎ፡ ኣብ’ተን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ባርዕ 
ጫካ ዝተኸስተለን ዞባታት ስርቅን 
ዘረፋን ብብዝሒ ክርአ ድሕሪ ምጅማሩ 
እዩ።
እቲ ሓደጋታት ባርዕ፡ በቲ ኣብታ ሃገር 

ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ዝዓብለሎ ኩነታት 
ኣየር መሊሱ ይብእስ ከምዘሎን፡ ናብ 

ካልኦት ዞባታት ከይልሕም ተሰጊኡ 
ምህላዉን፡ ሰበ-ስልጣን ናይ’ታ ሃገር 
ኣመልኪቶም። 
ዛጊት በቲ ንሓደ ሰሙን ከምዝቐጸለ 

ዝተገልጸ ባርዕ ጫካ 24 ሰባት ክሞቱ 
እንከለዉ፡ ልዕሊ 2 ሽሕ ድማ ቆሲሎም 
ኣለዉ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ልዕሊ 300 ሽሕ ሄክታር 

ዝስፍሓቱ ጫካ ተሃሚኹ ከምዘሎ 
ጸብጻባት ናይ’ታ ሃገር የነጽሩ።
ብተወሳኺ፡ ልዕሊ 1200 ኣባይቲ 

ክዓኑ እንከሎ፡ ልዕሊ 5,500 ነበርቲ 
ድማ ብዘይመጽለሊ ተሪፎም ከምዘለዉ 

ቱኒዝያ ምስ ሶርያ ዝምድናኣ ተበራብር 

ፕረዚደንት ቱኒዝያ ቀይስ ስዒድ፡ 
ንልዕሊ 10 ዓመት ተቛሪጹ ዝጸንሐ 
ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሃገሩን ሶርያን 
ዳግማይ ንምብርባር መደብ ከምዘለዎ 
ገሊጹ።
ኣብ 2011 ኣብ ሶርያ ኢድ 

ግዳማውያን ሓይልታት ዝነበሮ ናዕቢ 
ድሕሪ ምኽሳቱ፡ ቱኒዝያ ምስታ ኣብ 
ማእከላይ ምብራቕ እትርከብ ሃገር 
ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብኡ 
ንብኡ ከምዘቋረጸቶ ይዝከር።
ፕረዚደንት ቀይስ ምስ ሚኒስተር 

ጉዳያት ወጻኢ ሃገሩ ድሕሪ ዝገበሮ 
ርክብ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ግጭት ሶርያ 
ንህዝቢ ሶርያ ጥራይ ከምዝምልከት 
ገሊጹ።
መንግስቲ ቱኒዝያ፡ ኣብ ሶርያ 
ይቃለሱ ከምዝነበሩ ዝግለጹ ልዕሊ 
3 ሽሕ ዜጋታት ሃገሩ ንምክትታል፡ 

ኣብ 2017 ምስ ሶርያ ከፊላዊ 
ዲፕሎማስያዊ ርክብ ጀሚሩ ምንባሩ 
ኣይርሳዕን።
እንተኾነ፡ ፕረዚደንት ቀይስ፡ ምስ 
ሶርያ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክብ 
ናብ ንቡር ንምምላስ ዘአንፍት 
ሓበሬታታት ካብ 2021 ኣትሒዙ 
ናብታ ሃገር ክልእኽ ምጽናሑ 
ይሕበር።
ግብጺ፡ ዮርዳኖስ፡ ዖማንን ሕቡራት 
ኢማራት ዓረብን ዝርከብአን 
ካልኦት ሓያሎ ሃገራት ዓረብ’ውን፡ 
ኣምባሳደራተን ናብ ከተማ ደማስቆ 
ብምልኣኽ ምስ መንግስቲ ሶርያ 
ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምጅማር 
ድልዋት ምዃነን ዘመልክት 
ተመሳሳሊ መግለጺታት ክህባ 
ምጽናሐን ይግለጽ።

ኣብ ኢንዶነዥያ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱኣብ ሰሜናዊ ገማግም ባሕሪ ኢንዶነዥያ 
ብዘጋጠመ 5.4 ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ፡ ብውሕዱ ኣርባዕተ ሰባት ክሞቱ 
እንከለዉ፡ ኣብ ትሕተ-ቅርጺ ድማ ዕንወት 
ከምዝወረደ ካብቲ ቦታ ዝተፈነወ ዜና 
ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ በቲ ዘጋጠመ ባህርያዊ ሓደጋ 

ኣብ ትሕቲ ዝዓነወ ህንጻታት ዝተጸቕጡ 
ሰባት ብምህላዎም፡ ቊጽሪ ምዉታት 
ክውስኽ ከምዝኽእል ሰብ-መዚ ናይ’ታ 
ሃገር ኣሚቶም።
ኢንዶነዥያ፡ ኣብቲ ቴክቶኒካዊ ቀጸላ 

ዝጋጨወሉ ፓስፊካዊ ቀለቤት ሓዊ 

ቀ/ሚ/ካምቦድያ ናብ ቻይና ኣምሪሑ
ቀዳማይ ሚኒስትር ካምቦድያ ሁን ሰን፡ 

ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዑደት ንምፍጻም 
ቻይና ከምዝኣተወ ተገሊጹ።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘካይዶ ዘሎ 

ናይ ስራሕ ምብጻሕ፡ ሃገሩ ምስ ቻይና 
ንዘለዋ ድልዱል ሽርክነት ዘጉልሕ ምዃኑ 
ጸብጻባት ሓቢሮም።
ሓያሎ ኣባላት ናይቲ 10 ሃገራት 

ዝሓቖፈ ‘ማሕበር ሃገራት ደቡባዊ 
ምብራቕ ኤስያ’ ብጉዳይ ዋንነት ደቡብ 
ባሕሪ ቻይና ምስ ቻይና ኣብ ክርክር 
ክጽመዳ እንከለዋ፡ ቀንዲ መሻርኽቲ 
ቻይና ምዃና ዝንገረላ ካምቦድያ ግን፡ 
ንቻይና ዘለዋ ደገፍ ክትገልጽ ምጽናሓ 
እዩ ዝሕበር።
እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ በይጂን ምስ 

ፕረዚደንት ቻይና ሺ ዢ ፒንግ ርክብ 

ኩባንያ ያሁ፡ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ከባርር ወሲኑ
ኩባንያ ቴክኖሎጂያዊ ሓበሬታ ያሁ (Yah-

hoo)፡ 20 ሚእታዊት ካብ ሰራሕተኛታቱ 
ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ከሰናብት 
ምዃኑ ኣፍሊጡ።

እቲ ኩባንያ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ 
ወጻኢታቱ ንምንካይን መኽሰባቱ 
ንምኽዕባትን ብዝብል ምኽንያት፡ ኣብዚ 
ሰሙን’ዚ ጥራይ ሓደ ሽሕ ሰራሕተኛታት 

ናይ’ቲ ኩባንያ ካብ ስራሕ ክባረሩ 
ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ።
“ንወስዶ ዘለና ስጒምቲ ቀሊል 

ኣይኮነን። እንተኾነ፡ እዚ ለውጥታት’ዚ 
ንናይ መወዓውዒ ንጥፈታትና ከቃልልን 
ከሐይልን እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ያሁ 
ንዓማዊልናን መሻርኽትናን ዝሓሸ ዋጋ 
ንኸቕርብ የኽእሎ እዩ ኢልና ንኣምን” 
ክብል፡ ኣፈኛ ናይ’ቲ ኩባንያ ኣብ ዝሃቦ 
መግለጺ ሓቢሩ።
እቲ ኩባንያ ኣብዚ እዋን’ዚ ብዝኽተሎ 

ዘሎ ስትራተጂያዊ ንጥፈታት መወዓውዒ፡ 
መኽሰብ ከምዘይረኸበ ድማ እቲ ኣፈኛ 
ወሲኹ ገሊጹ።

እቶም ጸብጻባት ይሕብሩ።
ፕረዚደንት ቺለ ጋብሪኤል ቦሪክ ኣብ 

ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ድሕነት ናይ’ቶም በቲ 
ባርዕ ጫካ ዝተሃስዩ ሰባት ንምርግጋጽ፡ 
እቲ ናይ ሰዓታት እቶ እቶ ኣዋጅ 
ኣድላዪ ምዃኑ ገሊጹ።
ጠንቂ ናይ’ቲ ተኸሲቱ ዘሎ ባርዕ 

ጫካ፡ ቅድሚ ሓደ ዘመን ብመንግስቲ 
ቺለ ንዝተወርሰ መሬቶም ንምምላስ 
ዝቃለሱ ከምዘለዉ ዝንገረሎም 
ብ‘ማፑቸ’ ዝፍለጡ ደቀ-ባት እታ ሃገር 
ክኾኑ ከምዝኽእሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፖሊስ ቺለ 

ከምዘካየደ እኳ እንተተገልጸ፡ ነቲ ርክብ 
ኣመልኪቱ ዝወጸ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ግን 
የለን።
ኣብ ዝሓለፈ ሰነ፡ ቻይናን ካምቦድያን 

ወደብ ናይ ምስፋሕ ፕሮጀክት ድሕሪ 
ምብጋሰን፡ ካምቦድያ ኣብ ወሽመጥ 

ታይላንድ ዝርከብ ልዑል ስትራተጂያዊ 
ኣገዳስነት ዘለዎ ወተሃደራዊ መዓስከር 
ንቻይና ከይትህብ ኣብ ኣመሪካን ካልኦት 
ሃገራትን ሻቕሎት ኣኸቲሉ ምንባሩ 
ኣይርሳዕን።

ተደኲና ብምህላዋ፡ ብተደጋጋሚ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪን እሳተ ጎመራን 
ከምዘጋጥማ ይፍለጥ።
ኣብ ኢንዶነዥያ፡ ካብ ወርሒ ጥሪ 

ናይዚ ዓመት ኣትሒዙ ሓያሎ ሓደጋታት 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከምእተኸስቱ 
ጸብጻባት ይሕብሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብ ፈለማ ናይዚ 

ሰሙን’ዚ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ቱርኪን 
ሰሜናዊ ክፋል ሶርያን ብዝተኸስተ 
ከቢድ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝሞቱ ሰባት 
ቊጽሮም ልዕሊ 22 ሽሕ ከምዝበጽሐ 
ተገሊጹ።
በዚ መሰረት፡ ቊጽሪ ምዉታት ኣብ 

ቱርኪ ብውሕዱ 19 ሽሕ ክበጽሕ 
እንከሎ፡ ኣብ ሶርያ ድማ ናብ ልዕሊ 
3,377 ደዪቡ ኣሎ።
በዚ ድማ፡ ቊጽሪ ግዳያት ናይ’ዚ 

ባህርያዊ ሓደጋ፡ ካብቲ ኣብ 1999 
ዝተኸስተን ዝኸፍአ ምዃኑ ክግለጽ 
ዝጸንሐን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዘስዓቦ 
መቕዘፍቲ፡ ብኣሽሓት ዛዪዱ ከምዘሎ 
ጸብጻባት የመልክቱ። 
ኣብ ቱርኪ፡ ኣብ 1999 ብዘጋጠመ 

7.6 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 
ኣስታት 18 ሽሕ ሰብ ከምዝሞቱ ይዝከር።
ቱርኪ ብዘለዋ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ፡ 

ንዓበይቲ ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ 
ዝያዳ ቅልዕቲ ምዃና ክኢላታት ይገልጹ።

ምስቲ ባርዕ ምትሕሓዝ ከምዘለዎም 
ንዝጠርጠሮም ኣስታት 20 ሰባት ኣብ 

ትሕቲ-ቀይዲ ኣእትዩዎም ከምዘሎ 
ኣፍሊጡ።
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