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ኣዱሊስ - ዳህሳስን ኵዕታን ጥንታዊ ኣሰራት ይቕጽልኣብ 2011 ዝጀመረ መስርሕ ዳህሳስን 
ኵዕታን ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ፡ ሎሚ 
ዓመት ኣብ ምዕቃብን ምጽጋንን ጥንታዊ 
ኣሰራት ብዘተኰረ ስራሓት ይቕጽል ኣሎ።
ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ዶ/ር ጸጋይ 
መዲን፡ እቲ ብምትሕብባር ኮሚሽን ባህልን 
ስፖርትን፡ ኢጣልያውያን መሻርኽትን 
ጨንፈር ባህልን ስፖርትን ዞባ ሰሜናዊ 
ቀይሕ ባሕሪን ዝካየድ ዘሎ መጽናዕቲ ስነ-
ጥንቲ፡ ድሕሪ ለበዳ ኮሮና፡ ብምሉእ ዓቕሙ 
ናብ’ቲ ንቡር ስራሑ ከም እተመልሰ ገሊጹ።
ሎሚ ዓመት ብዝካየድ ዘሎ ዳህሳስን 
ኵዕታን፡ ምስ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት 
ዝተጋህደ ርኽበታት ተዛማድነት ዘለዎ 
ኣሰራት ተረኺቡ ምህላዉ ዝጠቐሰ ዶ/ር 
ጸጋይ፡ ኣብ’ቲ ስራሕ ዝሳተፉ ዘለዉ 
ኤርትራውያን ክኢላታት ስነ-ጥንቲ 
ዘበርክትዎ ዘለዉ ቀላሲ ተራ፡ ኣብ ሞያኦም 
ንዘለዎም ክብሪን ተገዳስነትን ዘነጽር ምዃኑ 
ኣረዲኡ።
ዶ/ር ጸጋይ፡ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ 
- መንነትን ውርሻን ሃገር ዝሓቘፈት 
ስለዝዀነት፡ ኣብ’ቲ ቦታ ዝካየድ ምርምር 

ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ብምዝኽኻር፡ ኣብ ከርሳ 
ዘሎ ተነቃፊ ትሕዝቶ ናይ ምዕቃብ ዕማም፡ 
ንኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ጥራይ ዝግደፍ 
ከምዘይኰነ ኣገንዚቡ።
ዶ/ር ኣብርሃም ዘርኣይ እውን፡ ነቲ ብተሳትፎ 
ክኢላታት ስነ-ጥንቲ፡ ስነ-ህንጻ፡ ስነ-ዕቃበ፡ 
ከምኡ’ውን ኢጣልያውያን ተመራመርቲ 
ዝካየድ ዘሎ መጽናዕቲ ንምዕማቝ፡ ሎሚ 
ዓመት ኣብ ክልተ ነቝጣታት፡ ማለት ኣብ 
ነቝጣ 6ን ነቝጣ 3ን ኣተኲሮ ተገይሩ 
እቲ ስራሕ ይቕጽል ከምዘሎ፣ ምዕቃብን 
ምጽጋንን እውን ኣካል ናይ’ቲ መጽናዕቲ 
ምዃኑ ሓቢሩ።
ኢጣልያዊት ተመራመሪት - ፕሮፌሰር 
ሰረና ማሳ፡ ድሮ ዝተረኽበን ዝርከብ ዘሎን 
ቅርሲታት፡ ንኤርትራ ጥራይ ዘይኰነስ፡ 
መበቈል ደቂ-ሰብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን 
ኣፍሪቃን ምዃኑ ከም እተረጋገጸ ብምሕባር፡ 
ቅድሚ 11 ዓመት ዝተረኽበ ኣሰራትን 
ውቁብ ናይ እምኒ ህንጻታትን፡ ልዕሊ 
ትጽቢታ ከምዝነበረ ገሊጻ።

ስርሒት ፈንቅል ኣብ ፈረንሳ ብልዑል ድምቀት ተዘኪሩጽምብል መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት 
ፈንቅል፡ “ፈንቅል፡ ጽኑዕ መብጽዓ” 
ብዝብል ቴማ፡ ኣብ ፈረንሳ ብ11 ለካቲት 
ብምዕሩግ ኣገባብ ተኸቢሩ።
ኣብ ከተማ ናንት ኣብ ዝተኻየደ ብባህላዊ 
መሰናድኦ ዝተሰነየ በዓል፡ ካብ ፓሪስ፡ 
ሬን፡ ኣንዠ፡ ማርሰይ፡ ናንትን ካልኦት 
ከተማታትን ዝመጽኡ ኤርትራውያን 
ተሳቲፎም።
ፈጻሚ ጒዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ 
ፈረንሳ - ኣቶ በረኸት ጳውሎስን ኣቦ-
መንበር መንእሰያት ህግደፍ ኣብ ፈረንሳ 
ኣቶ ብርሃነ ኪዳነን፡ ስርሒት ፈንቅል 
ብወተሃደራዊ ስልቱ፡ ቅልጣፈኡን 
ስፍሓቱን - ዘገርም፣ ሱር መግዛእቲ 
ፈንቂሉ ሓርነት መላእ ኤርትራ ዘበሰረ፣ 
ንወለዶታት እናተዘከረ ዝነብር ዘሐብን 
ታሪኻዊ ፍጻመ ከምዝኾነ ገሊጾም።
ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንስለ ሓበን ጥራይ 
ዘይኮነ፡ ዘዂርዕ ታሪኽና ብምዕቃብ፡ 

ሃገራዊ ራእይናን ዕላማናን ንምስማር 
- ቃልና ንዝበረኸ መኸተ እነሐድሰሉ 

ሃ.ማ.ጽ.ኤ፡ ሞያዊ ብቕዓት ኣባላቱ ንምብራኽ ይሰርሕ
ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ 
(ሃ.ማ.ጽ.ኤ)፡ ሞያዊ ብቕዓት ኣባላቱ 
ንምብራኽ ይሰርሕ ከምዘሎ፡ ኣቦ-
መንበር’ቲ ማሕበር ኣቶ ወልደሚካኤል 
ስእለ ሓቢሩ።
ኣቶ ወልደሚካኤል፡ ዕላማታት ማሕበር 
- ሕብረተ-ሰብ ኣብ ጽምመት ዘለዎ 
ኣፍልጦ ክብ ምባል፣ መሰላት ጽሙማን 
ምሕላውን ምጥባቕን፡ ህይወት 
ጽሙማን ንምምሕያሽን ዕድላት ስራሕ 
ንምፍጣርን ምጽዓር. . . ከምዘጠቓልል 
ኣረዲኡ።
ካብ 2020፡ ኣብ ስፌትን ቅዲን ክዳን፡ 

ከምኡ’ውን ኣብ መፍረ ንህቢን ምርባሕ 
ደርሁን ንልዕሊ ሓደ ሽሕ ጽሙማን 
ስልጠና ከምእተዋህበ፣ ድሕሪ ትምህርቶም 
ድማ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ ብምሃብ - 
ምክትታል ይግበረሎም ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣገልግሎት ትምህርቲ ብዝምልከት፡ ነተን 
ኣብ ኣስመራን ከረንን ዝጸንሓ ኣብያተ-
ትምህርቲ፡ ኣብ ጊንዳዕን ኣቑርደትን 
ክልተ ከም እተወሰኸአን ብምሕባር፡ 
ብቑዓት መማህራን ንምምዳብን እኹል 
መሳለጥያ ንምቕራብን፡ ማሕበር ምስ 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይዘራረብ ከምዘሎ 
ሓቢሩ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ሃገራዊ ማሕበር 
ጽሙማን ጨንፈር ዞባ ደቡብ፡ ን15 
ወለንታውያን ሰራሕተኛታት መንግስቲ፡ 
ምስ ቋንቋ ምልክት ዘላሊ ስልጠና ሂቡ።
እቲ ካብ 5 ትካላት ንዝተውጽኡ 
ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ትምህርቲ፡ ምስ 
ጽሙማን ብቐሊሉ ንምርድዳእ ዘኽእል 
እዩ።
ብ16 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ 
ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ ናይ’ቲ ጨንፈር ኣቶ 
ሙሴ በላይ፡ እቲ ትምህርቲ ኣብ ካልኦት 
ንኡሳን ዞባታት እውን ንክቕጽል፡ ደገፍ 
ዝምልከቶም ኣካላት ኣገዳሲ ምዃኑ 
ኣዘኻኺሩ።
 ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኣብ 
ዞባ ደቡብ - 3,500 ምዝጉባት ኣባላት 
ኣለውዎ።
ኣብ 1998 ዝተመስረተ ሃገራዊ ማሕበር 
ጽሙማን ኤርትራ፡ ኣብ ለካቲት 2001 
ኣባል ውድብ ጽሙማን ዓለም ኰይኑ 
ኣሎ።

ናቕፋ - ንቕሓት ተመሃሮ ዘበርኽ ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ፡ ተመሃሮ ኣብ 
ኩሉ ዕዉታትን ተወዳደርትን ንክኾኑ፡ 
ንቕሓቶም ኣብ ምብራኽ ዝሕግዞም 
ኣስተምህሮ ተዋሂቡዎም።
ኣመሓዳሪ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ያቆብ እድሪስ፡ 
ንተመሃሮ 2ይ ደረጃ ኣሕዳሪት ቤት-
ትምህርቲ ጻብራ ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ፡ 
ብቑዕን እሩምን መንእሰይ መሰረት ኩሉ-
መዳያዊ ምዕባለ ብምዃኑ፡ ሕብረተ-ሰብ 
ኣብ መንእሰያትን ተመሃሮን ዝግበር 
ወፍሪ ከሐይል ኣዘኻኺሩ።
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ - ተለንተ 

ተኽለ ሃይለ ድማ፡ ምክብባር፡ ስነ-ምግባር፡ 
ምትሕልላይን ዘይናትካ ዘይምድላይን ገለ 
ካብ’ቶም ድሙቓት ክብርታት ሕብረተ-
ሰብ ኤርትራ ምዃኖም ብምዝኽኻር፡ 
ተመሃሮን መንእሰያትን ክወርስዎምን 
ዝያዳ ክዂልዕዎምን ተላብዩ።
ብኻልእ ወገን፡ ተመሃሮ 2ይ ደረጃ 
ቤት-ትምህርቲ ጻብራ፡ ኣብ ምጽጋን 
ጽርግያታት፡ ከባቢያዊ ጽሬትን ምዕቃብ 
ሓመድን ማይን ዝቐንዐ ልምዓታዊ 
መደባት የሰላስሉ ከምዘለዉ፡ ወኪል ኤሪና 
ሓቢሩ።

ኣጋጣሚ ምዃኑ እውን ኣገንዚቦም።
ተሳተፍቲ፡ ነቲ ዝኽሪ ዘንጸባርቕ ስነ-

ጥበባዊ መደባት ከምዘቕረቡ፡ ካብ’ቲ ቦታ 
ዝበጽሓና ሓበሬታ ገሊጹ።

እስከ ብዛዕባ ኣስማትን እስከ ብዛዕባ ኣስማትን 
ኣጸዋውዓን. . .ኣጸዋውዓን. . .

ወ/ሮ ሰናይት ወ/ሮ ሰናይት 
ተስፋልደትተስፋልደት
ኣብነታዊት ኣብነታዊት 
ኣፍራይት ኣፍራይት 
ቀመማትቀመማት

እታ መጽሓፍእታ መጽሓፍ እታ ዕንጭራርእታ ዕንጭራር ቲራቮሎ Vs መረብ ሰቲትቲራቮሎ Vs መረብ ሰቲት
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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

እስከ ብዛዕባ ኣስማትን ኣጸዋውዓን. . .
ሎም-ቅነ ሓንቲ ብቐረባ ዝፈልጣ ሰብ፡ 

ካብ ደገ ዝመጽአት ጋሻ ስለ ዝነበረታ፡ 
በዚ ምኽንያት ከይተራኸብና ክንቅኒ 
ምዃንና ሓቢራትኒ። ምስ’ታ ጋሻ 
ክትተሓዝ ‘ቢዚ’ ክትከውን ስለዝዀነት 
ማለት እዩ። ኰይኑ ግን፡ ብወዝቢ ኣብ 
ከተማ ተራኺብና። ስለ ዘረባ ኢለ 
ድማ “ኣቲ ሓፍትና - ነዛ ናይ ደገ 
ምስ ረኸብኪ’ኮ ረሲዕክና፣ ዋላ ድውል 
ኣይተብሊን!” ምስ በልኩዋ “ግደፍና 
እስኪ - እዚኣ ስም ጥራይ እያ ሒዛ” 
በለትኒ። ካብ ደገ ዝመጽአት ክነሳ፡ ዋላ 
ሓንቲ ኣይገበረትለይን - ኣየሐጎሰትንን 
ንምባል እያ። 

“ስም ጥራይ” ምስ በለትኒ እየ ብዛዕባ 
ስም ገለ ንኽጽሕፍ ተደሪኸ። ገና 
ናይ መውዓሊ ህጻናት ትምህርተይ 
ኣብ ዝጀመርኩሉ፡ ቀዳመይቲ ገጽ 
ናይ ጥራዘይ “ስም” ብእትብል ቃል 
እየ ጀሚረ። ስለ’ዚስ “ስም” ኣብ 
ናይ ትምህርቲ ዓለም መጀመርታ 
ዝጸሓፍክዋ ቃል እያ። ብድሕሪኡ 
ስመይ ኣስዒበ። ቀዳመይቲ 
ዝተሓተትኩዋ ሕንቅል-ሕንቅሊተይ 
ድማ “ኣቦይ ዝሃበኒ መንበር፡ ወዲቓ 
ነይትስበር፡ ሞይታ ኣይትቕበር” 
ክትከውን እንከላ፡ እታ ዝመለስክዋ 

መልሲ ‘ስም’ ነይራ። እንተ ሎሚ 
ግና፡ እዛ ኣቦይ ዝሃበኒ መንበር ብበዓል 
- ናይ ሕማመይ፡ ዓይነይ፡ ፍቕረይ. . 
. ዝብላ ቃላት ተጐልቢባ ናብ ምህሳስ 
ገጻ ከይትኸይድ ዘየስግእ ኣይኰነን። 
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ እዞም ኩሉ ሰብ 

ከም ኵዕሶ ዝቀባበለሎም ዘሎ 
ንስምና ተኪኦም ዘለዉ ቃላት፡ ካብ 
ምሒር ምስማዕ ሸምዲድኩሞም 
ትዀኑ ኢኹም። እወ “ሓሶት እንተ 
ተደጋገመ ሓቂ ይመስል!” እኳ 
ዝበሃል። በታ “ብዓይነይ” እትበሃል 
ፋሽንዶ ክጅምረልኩም!

ኣነ’ኳ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን 
ብዝኸድክዎ ዘበለ ዳርጋ 
ብስመይ ዝጽዋዓኒ ሰብ 
ስኢነ ኣለኹ። ኣብ’ተን 
ብተደጋጋሚ ዝመላለሰን 
ወሃብቲ ኣገልግሎታት 
እኳ፡ “ዓይነይ እንታይ 

ደኣ ጠፊእኪ” ክብላኒ ከለዋስ፡ ኣነ 
ስለ ዝጠፋእኩ ዘይኰነስ ስመይ 
ዝጠፍአን ኰይኑ ክስመዓኒ ጀሚሩ 
ኣሎ። እንተ ኣብ’ቲ ስሕት ኢለ ወይ 
ንመጀመርታ ግዜ ዝኣትዎ ትካላት 
“ዓይነይ - እንታይ ክእዘዝ” ክበሃል 
ከለኹ፡ እዛ ጽብቕቲ መጸውዒት 
ዝፈዀሰት ኰይኑ ይስመዓኒ። ግናስ 
“ሰብ ንመዋዕልቱ ይመስል” ከም 
ዝበሃል፡ ኣነ’ውን ድሮ ኣብ መንጎ 
ዘረባይ “ዓይነይ” እትብል ቃል ‘ጥብ’ 
ከብል ጀሚረ ኣለኹ። 

ኣብ ወሃቢ ኣገልግሎት ዝሰርሕ 
ሰብ፡ ናይ ዓሚል ስም ፈሊጡ፡ 
ብስሙ ክጽውዖ ሓላፍነቱ ምዃኑ 
ዝተመሃርክዎ ይመስለኒ። ብግብሪ 
እውን እሰርሓሉ እየ። በብዝኸድካዮ 
“ዓይነይ፡ ናይ ሕማመይ፡ ፍቕረይ. . 
.” እናተበሃልካ፡ ስምካ ከይተፈልጠ፡ 
ስም ሰብ እውን ከይፈለጥካ እትኸደሉ 
እዋናት ከኣ ኣሎ። 
“ፍቕረይ” እናበለ ዝጽወዓኒ ጎረቤተይ 

ኣሎ። “ንዓይ ‘ፍቕረይ’ ኢልካ እንተ 
ጸዊዕካኒ ደኣ ነታ ኣፍቃሪትካኸ 
እንታይ ኢልካ ክትጽውዓ ኢኻ?” 
ኢለ ምስ ሓተትክዎ “ፍቕረይ - 
update ኣይኮንክን ዘለኺ ኢሉኒ። 
“update” - ይገርም እዩ። “ምስ ግዜ 
ክትከዲ ኣይከኣልክን” ማለቱ እዩ። 
ማለት’ሲ “ናይ ሕማመይ” እትብል 
ፋሽን እንተ መጺኣ ከም ህዝብኻ 
“ናይ ሕማመይ” እንተ ዘይኢልካ 
“update” ኣይኰንካን ዘለኻ ማለት 
እዩ። “ዓይነይ” ምስ ዝብል ፋሽን 
ድማ “ዓይነይ” እንተ ኢልካ ኢኻ 
“update” ከም ዝዀንካ ዝእመነልካ። 
“ውዴ” እትብል ትርጉም እውን 
ሰላሕ ኢላ ትልሕም ኣላ። ካብ’ታ 
“ሓቢቢ” እትብል ቃል ናይ ዓረብዶ 
ልሒማ ትኸውን? “ኣስማትና ናበይ 
ምስ ከደ?” ዝብል ሕቶ እንተ መጺኡ 
ግን፡ መልሲ ዘሎ ኣይመስለንን። 
ጉዳም እኳ’ዩ! ኣይትፈልጦ 

ኣይትጥይቖ ሰብ “ዓይነይ” ክትብሎ 
እንከለኻ፡ ክኣምነካ ዘሎ ተኽእሎ 
ኣመና ውሑድ እዩ። ኣመና 
ንእትፈትዎ ውላድ፡ እተፍቅራ ጓል-
ሄዋን፡ ወዲ-ተባዕታይ፡ ዋላ እውን ካብ 
መጠን ንላዕሊ ንእትፈዎ ጓና፡ ማለት’ሲ 
ሕማሙ ዝስመዓካ፡ ከም’ቲ ንዓይንኻ 
እትከናኸና፡ ንዓኡ እውን ክትከናኸኖ 
ንእትደሊ ሰብ “ዓይነይ” ክትብሎ 
የምሕር እዩ። ሓንቲ ሻሂ ሰትዩ 
ንዝዕዘር ተገልጋላይ፡ ኣብ ምስሳይ ስለ 
ዝረኸብካዮ ጥራይ “ዓይነይ!” እንተ 
በልካዮ፡ ልባዊ ዘረባ ከም ዘይኰነ 
ኣበይ ክጠፍኦ ኢሉ።
ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝተቐልቀለት፡ 

በብቝሩብ ከኣ ተስፋሕፍሕ ዘላ ሓዳስ 
መጸውዒት (ፋሽን) ከኣ ሰሚዕኩምዋ 
ትዀኑ ኢኹም። ንዓይ እኳ ካብ 
ምግራም ሓሊፋስ፡ ናብ ምርማም ገጻ 
እያ ትወስደኒ። ንምርቓ ድያ ከምኡ 
እትበሃል ወይስ ንሰናይ ትንቢት 
እንድዕላ፡ ግን ብኣኣ ክጽውዑኻ 
እንከለዉ ክብድብድ እያ ትብለካ። 
“ወዲ ንጉስ!” ክበሃል ሰሚዕኩምዶ 
ትፈልጡ? እንተ ዘይሰሚዕኩምዋ 
ገና ኣይበጽሓትኩምን ኣላ ማለት’ዩ 
እምበር፡ ምዝርጋሓስ ዝተርፍ 
ኣይመስልን። ወይ ድማ “update” 
ንምዃን ደንጒኹም ኣለኹም።    
መቸም ንኹሉ ከከም ቦታኡን 

ኩነታትን መጸውዒ ኣለዎ እንድዩ፡ 
ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈትና ዝሰምዖ 
ኣጸዋውዓ ኸኣ ግር የብለኒ እዩ። ኣብ 
ቦታ ስራሕን ንሓላፊኻን ‘ባባ ኹስቶ፡ 
ማማ ኹስቶ” ኢልካ ምጽዋዕኸ ከም 
ምንታይ ስለዝተቖጽረ እዩ? ከም 
ዝመስለኒ፡ ንዓበይቲ ክብሪ ንምሃብ 
“ባባ - ማማ” ክበሃል ርዝነት ዝውስኽ 
እኳ እንተዀነ፡ ምትእስሳርካን ርክብካን 
ብስራሕ ክሳብ ዝዀነ “ኣቶ” ከምኡ 
ድማ “ወይዘሮ/ወይዘሪት” ኢልካ 
ምጽዋዕ ንቦታ ስራሕን ሰራሕተኛታትን 
ዝበቅዕ ይመስለኒ። 
“ኣባጋ” ዝበሃል፡ ኣብ ቀረባ ዓመታት 

ናብ ገዛውትና ዝመጽአን ምሳይ 
ጽቡቕ ቅርበት ዘለዎን ሰብ እዩ። ሓደ 
መዓልቲ ኣብ’ቲ ዝነብረሉ ገዛ ኣጋይሽ 
መጺኦም ኳሕኩሑ’ሞ፡ “ሰናይ 
የውሃንስ ዝበሃል ሰብዶ ትፈልጢ?” 
ኢሎም ሓተቱኒ። ኣነ ድማ ኣብ ከባቢና 
ከምኡ ዝበሃል ሰብ ከም ዘይብልናን፡ 
ቦታ ተጋግዮም ከም ዘለዉን 
እናሓበርኩዎም እንከለኹ፡ ሃንደበት 
ኣባጋ ውትፍ በለና እሞ፡ ምስ’ቶም 
ኣጋይሽ ተሰዓዓሙ። ወዮ ተደላዪ 
ሰብ ንሱ ዀይኑ ጸኒሑ። ምስ’ቲ 
ኩሉ ቅርርብና ስሙ እኳ ክፈልጦ 
ዘይምኽኣለይ ኣገሪሙኒ። “ኣባጋ” 
ከም ዝበሃል ጥራይ እየ ዝፈልጥ። ለከ 
ስምናስ ብሳጓ እናተተክአ ይስወር እዩ! 
ሓደ ግዜ ሓደ ሰብ “ሃይማኖት 

ሓቀይ?” ኢሉኒ።
“ልክዕ ኣለኻ፡ ግና ኣይፈለጥኩኻን”
“እወ ንስኺ ኣይትፈልጥንን ኢኺ። 

መማህርቲ ዳዊት ሓውኺ እየ ነይረ። 
ንሓውኺ ሰላም በልለይ!” በለኒ። 
“መን ሰላም ኢሉካ ክብሎ’ሞ?”
“ስም የብለይን”
“ኣይትላገጽ እንዶ!” 
“እወ. . . ገና እዩ ስመይ”  

“ማለትካ ኣይተረድኣንን?”
“ማለተይስ በቲ እወታዊ ገጹ፡ 

ተማሂረ ኣብ ዝብጻሕ እንተ በጺሐ፡ 
ስመይ ተረሲዑ ዶክተር፡ ጆሜትራ፡ 
ወይ ኢንጅነር ክብሃል እየ። በቲ 
ኣሉታዊ ሽነኩ ኸኣ፡ ምናልባት እንተ 
ሓሚመ ‘እቲ ሕሙም’ ወይ ‘እቲ. . 
.” እናተበሃልኩ ክጽዋዕ እየ። ስለ’ዚስ 
ገና እዩ ስመይ” ምስ በለኒ ገረመኒ 
ደኣ!
“ንሳ ስማ መጺጽ እዩ፣ ንሱ ድኣ ስሙ 

መሪር እንድዩ” ዝብል ኣበሃህላታት 
ከኣ፡ ብሕልፊ ኣብ ሕምየታ ዝሰምዖን 
ሓማዪ ዝጥቀመሉን ኣበሃህላ እዩ። 
ግዲ ስም ዝጠዓም ዀይኑስ፡ 
ገሊኡ ይመርር፣ ገሊኡ ኸኣ 
ይመጽጽ! ማለት ድዩ? 
ኣንታ ትሕመ ዘለኻ ሰብ፡ 
እስኪ “ስመይ ዋላ ከም’ቲ 
ዝበልኩ’ሞ ይምረር ወይ 
ይምጸጽ፡ ጽባሕ ክምቅር 

ሃይማኖት መሓሪ እየ ኣይትተሃወኹ - ገና እዩ ስመይ” 
በለለይ። 
ብዛዕባ ስም ካብ ተላዕለስ ንእግረ 

መንገደይዶ ትዕዝብተይ ከካፍለኩም። 
ብዛዕባ ኣስማት ትካላትና ገለ ክብል 
ምደለኹ። ምስና ዝሳነ ስም ኣሎ፡ ዘይሳነ 
ድማ ኸምኡ! እሂ - “እዚኸ እንታይ 
ማለት’ዩ?” ኢልኩም ኣይትፈልጡን 
ዲኹም? ብዓይኒ ሓቂ እንተ ዀይኑ 
በብዝኸድኩምዎ ጎፍ ከም ዝብለኩም 
ርግጸኛ እየ። እስኪ ምሳይ ሃሰስ 
በሉ። ማለትሲ ሓያሎ ካብ ትካላትና 
ኣስማተን “update” ክገብራ ዘለወን 
ይመስለኒ። ምኽንያቱስ ገሊኣተን 
ኣብ’ቲ ናይ ቀደም ስመን ኩድም ምስ 
በላ “update” ረሲዐናኦ ኣለዋ።   
ብ“ንያላ ሆቴልዶ ክንጅምር!” እቶም 

ሕጂ እተንብቡ ዘለኹም “መበገሲ 
ናይ’ዚ ስም እንታይ እዩ?” ኢሉ 
ዝሓትት እንተ ዝረኽበኩም፡ እንታይ 
ኢልኩም ምመለስኩምሉ? ምናልባት 
“ሆቴል ገመል” እንተ ዝኸውን፡ 
ገመል ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 
ዝተጻወተቶ ተራ ቀሊል ስለ ዘይኰነስ፡ 
ባህ እናበለናን ፈሊጥናን ምመለስና 
ነይርና። እዛ “ንያላ” እትብል ግን ምስ 
ሃብቲ እንስሳ ዘገዳም ሃገርና ዋላ ሓንቲ 
ዘተኣሳስር የብላን።
ጉዳይ ትካላት ካብ ተላዕለስ፡ ኣነ 

ካብ መንበሪ ቤተይ ብታክሲ ኣብ 
ሲነማ ሮማ ወሪደ፡ ንጸጋም ተዓጺፈ 
ብባር ፍሎሪዳ ገይረ፡ ብባር ቶሪኖ 
ንየማን ተዓጺፈ እየ ገዛይ ዝኣቱ። 
ስሕት ኢለ’ውን ንእግረ መንገደይ 
ሲነማ ክሮቾሮሳ፡ ሞሮሶ፡ ፒስላንድ ናብ 
ዝበሃላ ትካላት እናላገስኩ ገዛይ እኣቱ። 
ፊላደልፍያ እውን ካብ’ተን ኣዘውቲረ 
ቐዳመ-ሰንበት ዘሕልፈላ ቦታ እያ። 
ሓንሳብ ሓንሳብ እውን ዘወር ምእንቲ 
ክብል፡ ባር ዚሊ እወርድ’ሞ፡ ንባር 
ፎልያ ሓሊፈ፡ ብማርያና ገይረ ንጸጋም 
ብሳቫና ተዓጺፈ፡ ንባር ኣኵላ ንጎድኒ 
ገዲፈ፡ ካብ ባር ኣልፎርማዮ፡ ፒኮክ፡ ሎዲ፡ 
ብዝፍነዉ ደርፍታት እናተዘናጋዕኩ 
ናብ ገዛይ እሕምበብ። እዚ ኩሉ 
ኣስማት ረኣዩዎ እሞ! ትርጉሙ ኸኣ 
ሕተቱሉ። ምስ መንነትናን ታሪኽናን 
ዝምድና ኣለዎዶ? ቦቸፊልያ፡ 
ሞኖፖልዮ፡ ዶልቸቪታ፡ ማከላይስ. . 
. ምስ መንነትና፡ ታሪኽናን ቋንቋናን 
እንታይ ምትእስሳር ይህልዎ ትብሉ? 
ጌጋ ይኽለኣለይ ደኣ’ምበር፡ ካባይ 
ጀሚርኩም መብዛሕትና ትርጉም 
ክንረኽበሉ የጸግመና እዩ። ጎልደን 
ፎርክ፡ ኒውፎርክ!. . . “ንዓይ እኳ ኣደኣ 
ገዲፋ ሓትነኣ ትናፍቕ” ዝዓይነቱ እዩ። 
እዚ ወደሓንኩም!

ሃዚልነት “ፖሊሲ ድረታ” ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ርእስ

-ዓንቀ
ጽ

ኣህጉራዊ ዜናታት፡ ኣብ መንጎ 
ዋሽንግተንን በይጂንግን ብዝካየድ ዘሎ 
ብርቱዕ ፕሮፖጋንዳዊ መጥቃዕትታት 
ተዓብሊሉ ቀንዩ ኣሎ። ቀንዲ ጠንቂ ናይ’ዚ፡ 
ካብ ቻይና ነቒላ ኣብ ሰማያት ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ፡ ኣብ 60,000 ጫማ 
ብራኸ፡ ንገለ መዓልታት ዝዘንበየት ሰብ-
ኣልቦ ባሉን ኰይኑ እዩ ተጋዊሑ።
ቻይና፡ እታ ውሱን ናይ ርእሰ-ምምእዛን 

ዓቕሚ ዘለዋ ባሉን፡ ኣብ ሲቪላዊ ኣገልግሎት 
ከምእትነጥፍን ብዘይፍላጥ ናብ ክሊ ኣየር 
ኣመሪካ ከምዝኣተወትን ሓቢራ።
እታ ባሉንን ጽዕነታን፡ “ሜትዮሮሎጂያዊ 

ሓበሬታ ንምእካብን ምርምራዊ ዕዮ 
ንምክያድን እምበር፡ ተጻባኢ ወተሃደራዊ 
ዓቕሚ ወይ ስግኣት” ኣንጻር ሃገራዊ ጸጥታ 
ናይ ዝዀነት ትዂን ሃገር ከምዘይብላ 
እውን ኣነጺራ። 
እንተዀነ፡ ትርጉምን ኣጠማምታን 

ዋሽንግተን - እንተወሓደ በቲ ብወግዒ 

ንህዝቢ ዝተነግረ፡ ካብ’ዚ ብቻይና ዝተዋህበ 
መግለጺ ኣዝዩ ዝተፈልየ እዩ። መንግስቲ 
ኣመሪካ፡ ነታ ዓርሞሽሽ ባሉን ከም “ሰላዪት 
ባሉን”፣ ንክሊ ኣየር ኣመሪካ ምጥሓሳ 
ድማ - ከም “ንዕቀት ንልኡላውነት 
ኣመሪካን ኣህጉራዊ ሕግን” ገይሩ እዩ 
ገሊጽዎ።
ኣብ መንጎ እዚ ታዕታዕ፡ ኣመሪካ F-22 

ዝዓይነታ ዘመናዊት ነፋሪት ብምልኣኽ፡ 
ነታ ኣብ ልዕሊ ገማግም ኣትላንቲክ ናይ 
ኣመሪካ ትዝንቢ ዝነበረት ባሉን፡ ብሚሳይል 

ወቒዓ ኣውዲቓታ። (ስብርባራ ድማ፡ ካብ 
ገማግም ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ 
ልዕሊ 11 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ ወዲቑ።)
ኣብ’ዚ እቲ ኣሻቓሊ ጉዳይ፡ ዓበይቲ 

ሓይልታት ንምጽንጻንን ምእካብ ስለያዊ 
ሓበሬታን ዘካይዳኦ ልሙድ ምስጢራዊ 
ተልእኾታትን ዘዋፍራኦ ዝተራቐቐ 
መሳርሒታትን ሳይበራዊ ቴክኖሎጂን 
ኣይኰነን። ምጥሓስ ልኡላውነት ሃገራት 
ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕጊ እውን 
ኣይኰነን። 

እቲ ዘጋጠመ ክስተት ንጽል ፍጻመን 
ብርቂ ተርእዮን ይኹን ወይ ካልእ 
ምኽንያት ይወሃቦ ብዘየገድስ፡ ጸወታን 
እገዳታትን ባሉናት፡ ብሕጽር ዝበለ - ጫፍ 
እምባ እዩ። ሕመረት ናይ’ቲ ጉዳይ፡ 
ብቐንዱ ኣብ’ቲ ዋሽንግተን ንቻይና 
ንምድራት እትኽተሎ ስትራተጂ ዝጥመር፡ 
ፕሮፖጋንዳዊ ምስይጣን እዩ። ምስ ካልእ 
ህሉው ዓለማዊ ቅልውላዋት ተደሚሩ 
ከኣ፡ ሳዕቤናቱ - ዝያዳ ዘይምርግጋእ ጥራይ 
እዩ።
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ስየ ነጋሽ

ሕርሻን 
መግብን

      

ንቐ
ደም

 በሉ

* ስራሕ ምድላው ቀመማት  
ብኸመይ ኢኺ ጀሚርክዮ?

ፈለማ ምስ ኣቶ ገብረእዝጋብሄር 
እያሱ ዝብሃል ክኢላ ሕርሻ ኢና 
ጀሚርናዮ። ሽዑ ዝነበረና ጽበት 
ቦታ፡ ብዝግባእ ኣማሓዲርና ኣብ 
ምንታይ መዓላ ከም እነውዕሎ 
ብዙሕ ኢና ዘቲና። ኣብ ፈለማ 
ፍራውለ (ስትሮውቤሪ) ክንተክል 
ሓሲብና፣  ኣይተኻእለን። ቀጺልና  
ንሱ ብዘምጽኦ ሓሳብ ቀመማት 
ክንተክል ኣብ ስምምዕ በጺሕና። 
መወከሲ መጽሓፍ ናይ ቀመማት 
ስለዝነበሮ ካብኡ ‘ቀመማት ዝበሃሉ 
ከመይ ዝበሉ እዮም? ካበየኖት  
ዓይነት ተኽሊ ወይ ቈጽሊ ክንተክል 
ንኽእል? ኣበይን ብኸመይን ንረኽቦ?’ 
ንዝብሉ ሕቶታት መልሱ ረኺብና። 
ገሊኡ ዘርኢ ካብ ዓድና፡ ገሊኡ 
ድማ ካብ ወጻኢ ሃገር እናኣምጻእና 
ብስርዓት ክንተኽሎ ጀሚርና። ሽዑ 
ግን ልክዕ ከም ካልኦት ኣሕምልቲ 
ወይ ኣትክልቲ ከም ሮዝማሪኖ፡ 
ፐርሰሜሎ፡ ሰዴኖ ክንሸጦ እምበር፡ 
ከነመስርሖ ኣይሓሰብናን። ክንሸይጥ 
ምስ ፈተንና’ውን ፍሉጥ ስለዘይኰነ፡ 
ብዙሕ ሰብ ክጠልቦ ኣይከኣለን። እዚ 
ቀመማት’ዚ  ቀልጢፉ ስለ ዝመውት፡ 
ከነንቅጾ ተገዲድና ማለት’ዩ። ኣብ 
ምንቃጽ ምስ ኣተና’ውን ብኸመይ 
መገዲ ነቕርቦ ዝብል ሕቶ ኣምጺእና። 
መጀመርታ፡ ኣብኡ ኸሎ ዓሺግና 
ክንሸጦ ፈቲንና፣ ሕብረተሰብና 

ስለዘይፈልጦን ስለዘይለመዶን ግና 
ክጥለብ ኣይከኣለን። ደሓር’ውን 
ኣብ ግሮሰሪ፡ እንዳ ፒሳ እናኸድና 
እንተሓተትና፡ መብዛሕትኦም ናይ 
ወጻኢ ሃገር ከም በዓል ባዘሊኮ፡ 
ኦሬጋኖ ስለዝለመዱ፡ ‘ኣይንወስድን 
ኢና’ ዝብሉ ስለ ዝበዝሑ፡ ብዙሕ 
ኣይተዓወትናን። ቀጺለ፡ ገለ ነገር 
ክፈጥር ብምባል፡ ምስ ሻሂ ክስተ 
ዝኽእል ነገራት እናፈተንኩ፡ ሓዋዊሰ 
እጥዕሞ’ሞ፡ ገሊኡ ኣይምቅርን ገሊኡ 
ደሓን ይኸውን። ኣብ መወዳእታ 
ኣብዘን ክልተ ሕጂ ዝሰርሐን ዘለኹ 
ቀጠፍ ለሚንን ናዕናዕን ወዲቐ 
ማለት’ዩ።

* ኣብ መፍረ ባህርያዊ ጸረ-
ባልዕ እውን ትነጥፊ ኢኺ። ነዚኸ 

ብኸመይ ኢኺ ጀሚርክዮ?

- መጀመርታ፡ ኣብ ግራት ከለና 
መድሃኒት እየ ዝጥቀም ነይረ። ኣብዚ 
ሓድሽ ቦታ ምስ መጻእኩ ግን ናይ 
ብሓቂ ሕልናይ ምግባር ኣብዩኒ። 
ምኽንያቱ፡ ኣብ ማእከል መንበሪ ገዛ 
ኢና ዘለና፣ እታ ግራት ኣብ ጥቓ 
ኣፍደገ ክሽነ እያ ዘላ፣ ንሕና ክንነጽግ 
ከለና፡ ኵሉ መከላኸሊ ንጥቀም፣ 
ክሽነ’ውን ንዓጹ፣ ኣብ ከባቢና ግና 
ነበርቲ ኣለዉ። በዚ ድማ ‘ፈጺመ 
ከሚካ ወይ ሰብ-ሰርሖ ቀመማዊ 
ጸረ-ባልዕ ክነጽግ የብለይን’ ካብ 
ዝብል ሓሳብ፡ ‘ብዙሕ ዘይሓምም 
ዓይነት ተኽሊ ክተክል ኣሎኒ’ ኢለ። 

ኣጋጣሚ ዀይኑ ገነት በዂረጽዮን 
እተባህለት ኣብነታዊት ሓረስታይ፡ 
ካብ ዘንበበቶ ጽሑፋት ሕርሻን 
ተመኰሮኣን ተበጊሳ፡ “ባህርያዊ ጸረ-
ባልዕ ዘይትጥቀሚ” ዝብል ሓሳብ 
ምስ ሃበትኒ፡ ካብኡ ተበጊሰ ክፈታትን 
ጀሚረ።

* ኣብ ሞንጎ ከሚካዊን ባህርያውን 
ጸረ-ባልዕ እንታይ ፍልልይ ረኺብክሉ?

- ብዙሕ እምበር! ሓደ ንስኻ 
ኣይትስከፍን፡ ማለት ከሚካ ክትጥቀም 
ከለኻ፡ ጉዳይ ጥዕናኻ የሰክፈካ’ዩ፣ 
ምኽንያቱ ዋላ መከላኸሊ ተጠቐም 
ገለ ኻብቲ ከሚካ ኣብ ኣየር ጸኒሑ፡ 
ዋላ’ውን መከላኸሊ ጌርካ ከለኻ 
ከጥቅዓካ ይኽእል’ዩ። ስለዚ ነዚ 
ዅሉ ተገንዚብካ፡ ከሚካ ክትነጽግን 
ባህርያዊ ነገር ክትነጽግን ዘራኽብ 
የብሉን። ብተወሳኺ፡ ካብ ኣቝጽልቲ 
ዘመስርሖ ባህርያዊ ድዅዒ እየ 
ዝጥቀም። ቅድሚ 10 ዓመታት 
ዝገዛእኩዎ ቀመማዊ ድዅዒ ምስ 
ወዳእክዎ፡ ብድሕሪኡ ገዚአ ይኹን 
ተጠቒመ ኣይፈልጥን። ኣብ ርእሲ’ቲ 
ባህርያዊ ድዅዒ ናይ ደርሆ 
ቀልቀል እናሓወስኩ’የ ዝጥቀም። 
እቲ ፍርያትና’ውን ባህርያዊ ዀይኑ 
ብባህርያዊ ጸረ-ባልዕ ዝፈሪ እዩ። 
ስለዝዀነ ድማ ንጥዕናና ዝበለጸ 
ይገብሮ። ሎሚ ባህርያዊ ነገር 
ንጥዕናና ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ፡ 
ዓለም ኵሉ እናተገንዘቦ ይመጽእ 

ኣሎ። ስለዚ፡ እዚ ናትና ከምኡ 
ምዃኑ’ውን ናቱ ብልጫ ኣሎዎ። 
* ምስ ክኢላት ሕርሻ ዘሎኪ ርክብ 

ከመይ ይመስል?

- ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ቀንዲ 
ኣለይትና እዮም። ብዓቢኡ ኣብ 
ማሕበር ሕርሻዊ ንግዲ ደቀንስትዮ 
ኤርትራ (ማ.ሕ.ደ.ኤ) ምስ 
ተጠርነፍኩ እየ ዝያዳ ምስቲ 
ሚኒስትሪ ዝምድና ጀሚረ። ኣብኡ 
ብዙሕ ነገር ኣስተምህሮ ይወሃበና፡ 
ኣፍልጦና ኣብ ምብራኽ ድማ ወሳኒ 
ተራ ነይርዎ። ካብቲ ኻልኣየይ 
ዝበልኩዎ ክኢላ ሕርሻ’ውን ምስ 
ብዙሕ ዓይነት ምኽሪ ክረክብ 
ክኢለ። ንባዕሎም ናይ ጸረ-ባልዕ 
ክኢላታት’ውን ዝተፈላለየ ምኽሪ 
ይህቡና፣ ስልጠናታት ክህቡ ኸለዉ 
ኣብዚ ኣምጺኦም ግብራዊ ዝዀነ 
ባህርያዊ ጸረ-ባልዕ የርእዩ። ስለዚ 
ብሚኒስትሪ ሕርሻ እተፈላለየ ዓይነት 
ምኽርታትን ሓበሬታን ኣብ ዝደለናዮ 
እዋን ምሉእ ድጋፍ ኣሎና።

ኣብ እተፈላለየ ናይ ውሽጢ ወጻኢን 
ዝግበር ስልጠናታት ካብ ማሕበርና 
እናጸውዑ የምህሩና እዮም።

* ኣብ ስራሕኪ ዘጋጥሙኺ 
ብድሆታት ኣለዉዶ?

- እወ ገለገለ ብድሆታት የጋጥመኒ 

ወ/ሮ ሰናይት ተስፋልደት 
ኣብነታዊት ኣፍራይት ቀመማት

ኣብ ቤትና ብኸመይ መገዲ 
ኮመደረ ክንዕቅብ ንኽእል? ማለት 
ካብ ፍርጅ ወጻኢ ከይተበላሸወ 
ክጸንሓሉ ዝኽእል ኣገባብ እንተ’ሎ 
ክትሕብሩና? 

ሩታ ስዩም - ኣስመራ

ኣብ ቤትና ኮመደረ ንምዕቃብ 
ክንክተሎም ዘሎና ኣገባባት ነዞም 
ዝስዕቡ ይመስሉ፡

- ክንቅርቦም ዘድልዩና ነገራት

ክንዕቅቦ ዝደለና መጠን ኮመደረ፡ 
ማይ፡ ለሚን፡ ጨው፡ ስጡም መኽደን 
ዘሎዎ ገፊሕ-ኣፉ ጥርሙዝ፡ (ንኣብነት 

 ምድላው ሓምሊ ምቁር ድንሽ 

እዩ።  ኵሉ ፍርያተይ ደረጃኡ 
ዝሓለወ ክዀነለይ እደሊ። ኣብ 
ከምኡ ደረጃ ክትበጽሕ ከኣ 
ብዙሕ ሓገዛት የድሊ። ንኣብነት፡ 
ተመርሚሩ ብቕዓቱ ምሕላው፡ 
መትሓዚታት’ውን ብርሃን ዘየሕልፍ 
ክኸውን ኣሎዎ። ምኽንያቱ፡ 
ፍርያትና ብርሃን ምስ ኣተዎ፡ ሕብሩ 
ይቕይር። እዚ ንዓይ ምስዚ ዝደልዮ 
ዘለኹ ብቕዓት ዓቢ ብድሆ ኮይኑኒ 
ኣሎ።

* ካብ ቀመማት ወጻኢ ካልእ 
እንታይ ተዳልዊ?

- ቅድሚ ሕጂ ፈልሲ ናይ ቈስጣ 
ብፍላይ ኣብ ክራማት ንሸይጥ ኔርና። 
ሰብ ግን ብብዝሒ ስለ ዘይገዝኦ ኣብ 
ቦትኡ ኸሎ ይዓቢ ነይሩ። ንሕና 
ኸኣ ነዚ ተገንዚብና ብመልክዕ 
ዘርኢ ክነዳልዎ ጀሚርና፡ ምኽንያቱ 
ሰብ ዘርኢ ክገዝእ እንተዀይኑ 
ካብ ማርካቶ ኸይዱ ንሓረስቶት 
ዝተዳለወ ብዝሒ ዓቐንን ክቡር 
ዋጋን ይገዝእ’ሞ፡ ቁሩብ ተጠቒሙ 
ዝተረፈ ይገድፎ። ንሕና ድማ ነዚ 
ተገንዚብና ብውሑድ ዓቐን ናይ 
ዝተፈላለየ ኣሕምልቲ ከም ጅርጅር፡ 
ቈስጣ፡ ኮመደረ፡ ካሮቲ፡ ቀይሕ-ሱር 
ኣዳሊና ንቕርብ ኣሎና። እቶም 
ዝፈለጡ መጺኦም ይገዝኡ፣ ነቶም 
ዘይፈለጡ ድማ በዚ ኣጋጣሚ 
ክሕብር እፈቱ።

* ናይ መጻኢ መደባትኪ ከመይ 
ይመስል?

- ኣብ መጻኢ ዘሎ መደበይ፡ ሓደስቲ 
ፈልስታት ክረክብ ከለኹ፡ ከባዝሕ 
ብዝያዳ ድማ ኣስማቱ ብትግርኛ 
ክህልወና እደሊ። እዚኣ ብዙሕ ግዜ 
እያ ቅር ትብለኒ። ነዚኣ መፍትሒ 
ክናደየላ እዩ ድልየተይ። ብተወሳኺ፡ 
ኣብ ቀጠፍ ብዘይካ’ዘን ዘሎዋኒ 
ክልተ ዓይነት፡ ተወሳኺ እተፈላለየ 
ዓይነታት ከዳሉ መደብ ኣሎኒ። 

* ኣብ ስራሕኪ ዓወት ንምነየልኪ። 
የቐንየልና!

ዘድልዩ ጥረ ነገራት 

- ቈጽሊ ምቁር ድንሽ

- ሽጉርቲ 

- ኮመደረ

- ዘይቲ

- ጻዕዳ ሽጉርቲ

- ጒዕ በርበረ

- ኣዝማሪኖ/ ፐርሰሜሎ

ኣገባብ ኣሰራርሓ

ልምሉም ቈጽሊ ምቁር ድንሽ ብልቡጥ ማይ ተሓጺቡ ይዳሎ። ቈጽሊ 

ምቁር ድንሽ፡ ሽጉርትን ኮመደረን ብደቂቕ ይምተሩ። ብሓንሳብ 

ተሓዋዊሶም ድማ ብዘይቲ ይቕለዉ። ምስ በሰለ፡ ጨው፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ 

ኣዝማሪኖ/ ፐርሰሜሎ ከም ኣድላይነቱ ይኣትዎ። ኣብ ጽሩይ መትሓዚ 

ተቐሚጡ ድማ ንመግቢ ይቕረብ።

ምንጪ ጽሑፍ፦ መወከሲ ጽሑፍ ምቁር ድንሽ      

ናይ ማርመላታ)፡ ነቲ ኣዳሊናዮ ዘለና 
ዓቐን ኮመደረ ክሕዘልና ዝኽእል 
ድስቲ።

ኣገባብ ኣሰራርሓ፦

ነቲ ኣዳሊናዮ ዘሎና ኮመደረ፡ ብጽሩይ 
ማይ ሓጺብና ነዳልዎ። ብድሕር’ዚ 
ካብ ዓሰርተ ክሳዕ ዓሰርተ ሓሙሽተ 
ደቓይቕ ኣብ ዝፈልሐ ማይ ነእትዎ። 
ቀጺልና፡ ቅራፍን ፍረን ብምእላይ 
ንጥሕኖ። ዝጠሓንናዮ ኣብ ጽሩይ 
ድስቲ ብምእታው፡ ን35-45 
ደቓይቕ እና’ዀስና ኣብ ህዱእ ሓዊ 
ንስኽትቶ። እዚ እናገበርና ከለና፡ ኣብ 
ካልእ ጽሩይ ድስቲ ማይ ብምፍላሕ፡ 
ነቲ ዘዳሎናዮ መትሓዚ ጥርሙዝ 
ከፊትና ምስ መኽደኒኡ ኣብቲ ማይ 
ኣእቲና (ኩሉ ክሳዕ ዝጠልቕ) ን10 
ደቓይቕ ነምክኖ። ካብኡ ኣውጺእና 

ወ/ሮ ሰናይት ተስፋልደት ትብሃል። ኣብ ከተማ ኣስመራ እትቕመጥ ኣብ ምፍራይ ፈልሲ ዕምባባታትን ቀመማትን 
እትነጥፍ ኣብነታዊት ሓረስታይ’ያ። ንኣተሓሕዛ ዕምባባታት ዝምልከት ናይ ሓጺር እዋን ስልጠና ንምውሳድ ኣብ 
ዝገሽትሉ እዋን’ያ ንሕርሻ ተላልያቶ። እንተዀነ ሽዑ ዝነበራ ቦታን ኣፍልጦን ውሱን ብምንባሩ፡ ኣቚጽልቲን 
ካልኦት ፈልስታትን እናፍለሰት፡ ስርሓ ፈለመት። ኣብ 2003 ምስ ማሕበር ሕርሻዊ-ንግዲ ደቀንስትዮ  ኤርትራ 
(ማሕደኤ)፡ ተጸንቢራ ብዛዕባ ሕርሻ ዝነበራ ኣፍልጦ እናበረኸ ስለዝኸደ፡ ነቲ ዝሓዘቶ መደበር ፈልሲ ብምስፋሕ፡ 
ካልእ ቦታ ተኻርያ ከም በዓል ኩኩምበር፡ ብሮኮሊ፡ ፋሶልያ፡ ፐፐሮኒ ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣሕምልቲ ከተልምዕ 
ጀመረት። ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ መደበር ፈልሳ እተፈላለዩ ቀመማትን መማቕርትን ብምድላው ከምኡ’ውን 
ፈልስታት ብምፍላስ ትሰርሕ ዘላ ሓረስታይ እያ። ምስ ጋዚጤኛ ፍናን ተኽለ ካብ ዘካየደቶ ቃለ መሕትት 
እተወስደ ጽማቝ ትሕዝቶ ቀሪቡ’ሎ።

ኣብ ጽሩይ ቦታ ነጽንሖ።
እቲ ጥርሙዝ ምስ ዘሓለ ሓንቲ ማንካ 
ሻሂ ለሚን ንገብረሉ። ነቲ ዝተጣሕነን 
ሓዊ ዝተሃርመን ኮመደረ፡ ኣብ ላዕሊ 
ቦታ ብምግዳፍ፡ ኣብቲ ለሚን ዘሎዎ 
መትሓዚ ጥርሙዝ መሊእና፡ በቲ 
ዝመኸነ መኽደን ንኸድኖ።

ድሕሪ’ዚ ማይ ክሳዕ’ቲ ላዕለዋይ 
መኽደን ጥርሙዝ ጸምበለል ዝብል 
መሊእና ነእትዎ። ብምቕጻል፡ 
ን40 ደቓይቕ ብህድእ ዝበለ ሓዊ 
ነህርሞ። ኣብ መወዳእታ፡ ክዝሕል 
ኣብ ብርሃን ዘይረኽቦ ጸልማት 
ቦታ ነቐምጦ። እዚ ክሳዕ ዓመት 
ከይተኸፍተ ኣብ ጸልማት ቦታ 
ክቕመጥ ይኽእል። ኣብ ዝደለናዮ 
እዋን ድማ ንጥቀመሉ።

***

ሕቶ ሕርሻ?
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

ደቡብ ኣመሪካ፡ መግዛእትን ምምስራት ደቡብ ኣመሪካ፡ መግዛእትን ምምስራት 
ሃገራትንሃገራትን

መግዛእቲ ስፐይን ኣብ ኣመሪካመግዛእቲ ስፐይን ኣብ ኣመሪካ
 ኣብ ግዜ ንእስነትና፡ ኣብ ቤት-ትምህርቲ 

ዝተመሃርናዮ፡ ክርስቶፈር ኮሎምቦስ ብ1492 
ዓ.ም. ንኣመሪካ ከም ‘ዝረኸበ’ ዝነግር ዛንታ 
ኣሎ። ጸኒሕና ግና፡ ካብቲ ‘ኮሎምቦስ 
ንኣመሪካ ረኺቡዋ’ ዝተባህለሉ እዋን፡ 
ኣስታት ሓሙሽቲ ሚእቲ ዓመታት ቀዲሙ 
ልይፍ ኤርክሰን ዝተባህለ ቪኪንግ ብ1000 
ዓ.ም. ንኣመሪካ ከም ‘ዝረኸበ’ ፈሊጥና። 
ገለ ጸሓፍቲ’ውን ኣፍሪቃውያን ቅድሚ 
ቪኪንግ ንኣመሪካ ከምዝበጽሑ ይጽሕፉ 
እዮም። ‘ኣህጉር ረኺብና’ ምባል፡ ካብ 
ብደዐን ትምክሕትን ሓሊፉ ካልእ ትርጉም 
የብሉን። ንዓሰርተታት ኣሽሓት ዓመታት 
ደቀ-ባት ኣህዛብ ዝቕመጥዎ ዝነበሩ መሬት 
‘ረኺበ’ ምባል፡ ንህላወ ናይቶም ደቀ-ባት 
ምኽሓድ ጥራሕ እዩ።
 ንምዃኑ፡ ክርስቶፎር ኮሎምበስ መን’ዩ? 

ኣብ ጀኖቫ ናይ ሎሚ ኢጣልያ ብ1451 
እተወልደ ነጋዳይ ኮይኑ፡ ሓደ ካብ 
ኤውሮጳውያን ዳህሰስቲ እዩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ 
ኣህጉር እስያ ኣቓልቦ ዳህሰስቲ ስሒባ 
ነበረት። ኮሎምበስ፡ ‘ካብ ኤውሮጳ፡ ንእስያ 
ዝወስድ ዝሓጸረ መገዲ ባሕሪ ብምዕራባዊ 
ሰላማዊ ውቅያኖስ ይህሉ ይኸውን እዩ’ 
ዝብል ሓሳብ ነበሮ። ሓሳቡ ንንጉስን ንግስቲን 
ስፐይን ኣካፊሉ ኣእመኖም’ሞ፡ ወጻኢታት 
ጉዕዞኡ መወልሉ። ሰለስተ ንኣሽቱ ጀላቡን 
ካብ ተስዓ ዘይበዝሑ ባሕረኛታትን ኣሰሊፉ 
ድማ፡ ብዝሓጸረ መገዲ-ማይ ህንዲ ንምብጻሕ 
ገስገሰ። ብ12/10/1492፡ ባሃማስ ኣብ 
ዝተባህለ ወደብ ሰሜን ኣመሪካ ኣተወ’ሞ፡ 
ህንዲ ዝበጽሐ መሰሎ። ነቶም ኣብ ባሃምስ 
ዝረኸቦም ደቀ-ባት ከኣ፡ “ኢንድያንስ” ኢሉ 
ሰመዮም። ‘ታሪኽ ብሓያል ይጸሓፍ’ ከም 
ዝበሃል፡ ክሳብ ሎሚ፡ ኣመሪካውያን ደቀ-ባት 
“ኢንድያንስ” እናተባህሉ ይጽውዑ ኣለዉ። 
 ኮሎምቦስ፡ ነቲ ሽዑ ዝበጽሖ ቦታታት 

ግዝኣት ስፐይን ኢሉ ኣጠመቖ። ወዲ 
ጀኖቫ ንመወልቲ ጉዕዞኡ ማዕጾ መግዛእቲ 
ከፊቱ ‘ዋንነት’ ኣረከቦም። ስፐይን፡ ኣብቲ 
ዝሰዓበ ኣርባዕተ ሚእቲ ዓመታት፡ ንዝበዝሕ 
ክፋል ማእከላይን ደቡብን ኣመሪካ 
ተቖጻጸረቶ። ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ድማ፡ 
ንሰፊሕ ክፋል ናይ ሎሚ መክሲኮን ደቡባዊ 
ክፋል ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን 
ሓዘት። ብሰሜን ከኣ፡ ንንኡስ ክፋል ናይ 
ሎሚ ካናዳን ኣላስካን፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ 
ኣእተወቶ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ እዋን፡ ከባቢ 
1.9 ሚልዮን ስጳኛውያን፡ ኣብ ደቡብ 
ኣመሪካ፡ ከም ሰፋሮ ተጣዪሶም። ነዞም 
ሰፋሮ’ዚኦም ናይ ሕርሻን ዕደናን ቦታታት 
ንምጥጣሕ ከኣ፡ ስጳኛውያን ከባቢ 8 
ሚልዮን ደቀ-ባት “ኢንድያንስ” ኣጽኒቶም። 
ብተወሳኺ ድሕሪ ውድቀት መግዛእቲ 
ስፐይን 3.5 ሚልዮን ስጳኛውያን፡ ናብ 
ማእከላይን ደቡብን ኣመሪካ ብምግዓዝ 
ኣብኡ ሰፊሮም።

ምምስራት ሃገራት ደቡብ-ኣመሪካምምስራት ሃገራት ደቡብ-ኣመሪካ
 ከምቲ ኣብ ምምስራት ሕቡራት 

መንግስታት ኣመሪካ ቋንቋን ብሄርን 
ተራ ዘይነበሮ፡ ኣብ ምምስራት ሃገራት 
ደቡብ ኣመሪካ’ውን ቋንቋን ብሄርን 
ተራ ኣይተጻወተን። ኣብ ምምስራት 
ሃገራት ደቡብ ኣመሪካ፡ ስጳኛውያንን 
ፖርቱጋላውያንን ሰፋሮ እዮም ንሃገራዊ 
ንቕሓትን መንነትን ፈሊሞም ዝተቖጻጸርዎ። 
እዞም ሰፋሮ’ዚኦም ከኣ፡ መበቆል ብሄሮም 

ስፐይን ወይ ፖርቱጋል እዩ። ዝዛረብዎ 
ቋንቋ ከኣ፡ ቋንቋ ስፐይን ወይ ፖርቱጋል 
እዩ።
    ኣብ ምቛም ሃገራት ኤውሮጳ፡ ቀንዲ 

ዘወርቲን ተዋሳእቲን ናይ ሃገራዊ-ንቕሓትን 
መንነትን፡ ላዕለዎት ምሁራት፡ ደርቢ 
ብርጅዋ፡ ሞያውያንን ታሕተዎት ደርብን 
እዮም ነይሮም። ኣብ ምቛም ሃገራት ደቡብ 
ኣመሪካ፡ መነባብሮ ህዝቢ ብቐንዱ ኣብ ሕርሻ፡ 
ምፍራይ ከብትን ዕደናን ዘተኮረ ብምንባሩ፡ 
ከም ኣብ ኤውሮጳ ደርቢ ብርጅዋ ገና 
ኣይማዕበለን ነይሩ። እቶም ቀንዲ ዘወርቲን 
ተዋሳእቲን ናይ ሃገራዊ-ንቕሓትን መንነትን፡ 
ሃብታማት ሓረስቶትን ኣርባሕቲ ከብቲን 
እዮም ነይሮም። ኣብ ምምስራት ሃገራት 
ደቡብ ኣመሪካ፡ እቲ ዝበዝሕ ታሕተዋይ 
ደርቢ ማለት ወደ-ባት፡ ዳርጋ ፈጺሙ ተራ 
ኣይነበሮን። ሳዕቤን ናይዚ ድማ፡ ኣብ ደቡብ-
ኣመሪካ፡ ክሳብ ሎሚ ስልጣን ኣብ ትሕቲ 
ቁጽጽር ደቂ-ደቂ እቶም ሰፋሮ ይርከብ 
ኣሎ። ብተወሳኺ፡ ኣብ ምቛም ሃገራት 
ደቡብ-ኣመሪካ፡ ሃገራዊ ንቕሓት ዘበራብር 
ስነ-ጽሑፍ ብዙሕ ኣይነበረን። ሕትመት 
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ተኣታትዩ ነይሩ። 
ትሕዝቶ ናይቲ ዝሕተም ዝነበረ ጽሑፋት 
ግን፡ ምስቲ ከባቢ ዝተተሓሓዘ ውሱን 
ሓበሬታታት ኣብ ምዝርጋሕ ዝተሓጸረ 
ጥራይ እዩ ነይሩ። 
 ብሓጺሩ፡ እቲ ኤውሮጳውያን ጸሓፍቲ 

ከም ቀንዲ ኩነት ንምምስራት ሃገራት 
ኢሎም ዝገልጽዎ፡ ኣብ ምቛም ሃገራት 
ደቡብ-ኣመሪካ፡ ሕቶ ብሄር ማለት ብሄራዊ 
መሰል ንምርግጋጽ ኢላ ዝተመስረተት ሃገር 
ሽዑ ኣይነበረትን። ሕጂ’ውን የላን። እቶም 
ገዛእቲን እቶም ነጻነት ዝኣወጁን ሓደ ብሄር 
እዮም ነይሮም። ቋንቋ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ሃገራዊ ንቕሓት ፈጺሙ ተራ ኣይነበሮን። 
እቶም ሰፈርቲ ካብ መበቆል ዓዶም 
ይርሓቑ’ምበር ልምዲ ኣቦታቶም ዓቂቦም 
እዮም ነይሮም። ሓሳብ (ስነ ጽሑፍ) ኣብ 
ደቡብ ኣመሪካ ዝተሓትመት ቀዳመይቲ 
መጽሓፍ፡ ብ1816 ኮይና፡ ሃገራዊ ንቕሓት 
ሱር ተኺሉ ተቓውሞ ምስ ጀመረ እዩ።
    ስዒቡ ዝቐርብ፡ ሃገራዊ ንቕሓት ኣብ 

ደቡብ ኣመሪካ ብኸመይ ሰሪቱ? መን’ከ 
መሪሕዎ? ዝብል ሕቶ እዩ፦
 መንግስቲ ስጳኛ፡ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣመሪካ 

ዝነበረ ግዝኣቱ፡ ብምምሕዳር-ከባቢ (Adm-
minstrative regions) መቓቒሉ፡ ኣብ 
መንጎ’ዘን ምምሕዳራት ከባቢ ዝግበር 
ዝኾነ-ይኹን ንግድ፡ ብመገዲ መንግስቲ 
ስጳኛ ክኸውን ከም ዘለዎ ሕጊ ደንገገለን። 
በዚ ድማ፡ ምስቶም ሰፋሮ ኣብ ቅርሕንቲ 
ኣተወ። ጠንቂ ናይቲ ኣብ ደቡብ ኣመሪካ 
ዝማዕበለ ግርጭት ፖለቲካዊ ፍልስፍናን 
ጉዳይ ግብርን፡ ባዕሉ መንግስቲ ስፐይንን 
እዮም። ከመይሲ፡ ኣብቲ ፈለማ ግዝኣቱ 
እናስፋሕፈሐ መሬት ዝቆጻጸረሉ ዝነበረ 
እዋናት፡ ልዕሊ 1.8 ሚልዮን ዜጋታቱ 
ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ከም ዘስፈረ ኣብ 
ላዕሊ ተገሊጹ ኣሎ። እዞም ኣብ ደቡብ 
ኣመሪካ ዝሰፈሩ ዜጋታት ስጳኛ፡ ድሕሪ ገለ 
ዓመታት፡ ኣብቲ ቦታ ምስ ዝጸንሑዎም 
ኣህዛብ ተዋሲቦም ተሓናፈጹ። መንግስቲ 
ስጳኛ ድማ፡ ነዞም ዜጋታቱ፡ ‘ተበኪሎም’ዮም፣ 
ዝነበሮም ጽሩይ ኤውሮጳዊ ዘርኢ ተበላሽዩ 
እዩ’ ብምባል፡ ዋላ ነቶም ንሒደት ዓመታት 
ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ተቐሚጦም ናብ 
ሃገሮም ዝተመለሱ ዜጋታቱ፡ ከም ካልኣይ 
ዜጋ እናረኣየ፡ ኩሉ ዓይነታት ማሕበራዊ 

ኣገልግሎት ከምዘይረኽቡ እናገበረ፡ ኣብ ገዛእ 
ሃገሮም ዕድል ዕብየት ነፊጉ ንህይወቶም 
ኣጸልመቶ። እዞም ንረብሓ ሃገሮም ኢሎም 
ዝተሰደዱን ኣብቲ ዝተሰደድሉ መሬት 
ኮይኖም እናተቓለሱ፡ ግብሪን ቀረጽን ካልእ 
ኣታዊታትን ንመንግስቶም ዝልእኩ ዝነበሩ 
ዜጋታት፡ ኣብ ሃገሮም ከም ካልኣይ ዜጋ 
ክርኣዩ ፍጹም ኣይተቐበልዎን። ከም ሳዕቤኑ 
ድማ፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስጳኛ ጽልኢ 
ኣሕደሩ።
 ነገራት ከምዚ ኢሉ እናኸደ ከሎ 

ከኣ፡ ኣብ ኤውሮጳ ውግእ ስለ ዝጻዕጸዐ፡ 
ንመንግስቲ ስጳኛ ተወሳኺ ገንዘብ ኣድለዮ። 
ነዚ ገንዘብ’ዚ ድማ፡ ካብተን ኣብ ደቡብ-
ኣመሪካ ዝነበራ ግዝኣታቱ ስለ ዝደለዮ፡ 
ነቲ ዓመታዊ ዝኸፍለኦ ዝነበራ ግብሪን 
ቀረጽን ክብ ኣበሎ። ብተወሳኺ ድማ፡ 
ኣብቲ እዋን’ቲ፡ ኣብ ኤውሮጳ፡ ኣንጻር 
ጊላነት ሓያል ምልዕዓል ይካየድ ስለ ዝነበረ፡ 
መንግስቲ ስጳኛ፡ በዚ ተደሪኹ፡ ብ1794 
ዓ.ም ጊላነት ዝኽልክል ሕጋጋት ኣጽደቐ። 
ነተን ኣብ ደቡብ ኣመሪካ ዝነበራ ግዝኣታቱ 
ድማ፡ ብመሰረት እዚ ሓዲሽ ሕጊ’ዚ ጊላነት 
ደው ኣቢለን ከተግብርኦ ኣዘዘን። መሸጣ 
ጊላታት ከኣ፡ ነዞም ኣብ ደቡብ ኣመሪካ 
ዝነበሩ ሰፋሮ፡ ሓደ ካብ ቀንዲ ምንጪ 
ኣታዊታቶም ነበረ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ኣንጻር’ቲ 
ሓድሽ ሕጊ ተቓውምኦም ኣስምዑ። 
  ተቓውሞ ግዝኣታት ስጳኛ ኣብ 

ደቡብ ኣመሪካ ብቐንዱ ኣንጻር ምኽልካል 
ሓድሕዳዊ ንግድ ኣብ መንጎ ምምሕዳር 
ከባቢታት፣ ኣንጻር፡ ኣብ ሃገርካ ከም ካልኣይ 
ዜጋ ምርኣይ፣ ኣንጻር፡ ምኽፋል ልዑል ግብርን 
ቀረጽን፣ ኣንጻር፡ ጊላነት ዝኽልክል ሓድሽ 
ሕጊ እዩ ነይሩ። ነቶም ሰፋሮ ከኣ ሓድሽ 
ሃገራዊ ንቕሓት ከም ዝፈጥሩ ገይሩዎም። 
እዚ ሓድሽ ሃገራዊ መንነት፡ ብምምሕዳራት-
ከባቢ እናተወደበ ተቓውሞታት ኣበራትዐ። 
እዚ ናይ ምምሕዳራት-ከባቢ ተቓውሞ 
(ሰውራ) ኣንጻር ስጳኛ፡ ካብ ዝጀመረሉ 
ግዜ ኣትሒዙ ክሳብ ምእዋጅ ሃገራዊ 
ናጽነት፡ ብመትከል “ኣብ ዘለዎ-ከም ዘለዎ” 
(Uti Possidmetis – each nation was to 
preserve the territorial status quo of 
1810) ዝተሃንጸ ነበረ። በዚ ድማ እተን ኣብ 
ግዜ ግዝኣት ስጳኛ፡ ከም ምምሕዳር-ከባቢ 
ቆይመን ዝነበራ ግዝኣታት በቲ ኣቐዲሙ 
ዝጸንሐ ዶባተን፡ ልኡላውነተን ጨቢጠን 
ሃገራት ምስ ተቐየራ’ውን፡ ከም ዘለዎ 
ክጸድቕ ተሰማምዓ። 
   ድሕሪ ምቛም ሃገራት ደቡብ ኣመሪካ፡ 

ኣስታት 150 ዓመታት ጸኒሐን ነጻነተን 
ዝረኸባ ሃገራት ኣፍሪቃ’ውን፡ ብተመሳሳሊ 
መትከል “ኣብ ዘለዎ-ከም ዘለዎ” እየን 
ቆይመን። እቲ ቀንዲ ፍልልይ ኣብ ደቡብ 
ኣመሪካ ዝቖማ ሃገራት፡ መብዛሕትአን 
ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ስጳኛ ዝነበራ እየን። 
ኣብ ኣፍሪቃ ዝተመስረታ ሃገራት ግን፡ 
ዝበዝሓ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያን ፈረንሳን 
እየን ነይረን። ኤርትራ፡ ሶማልያ፡ ሊብያ፡ 
ኢትዮጵያ (ንሓሙሽተ ዓመት) ግን ኣብ 
ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን ነይረን።
 ቦሊቨር ሳይሞን ዝተባህለ ናይቲ ዘመን’ቲ 

ህቡብ ተቓላሳይ፡ ንመትከል “ኣብ ዘለዎ-ከም 
ዘለዎ” ዕሽሽ ኢሉ፡ ኣብ መንጎ’ተን ከባብያዊ 
ምምሕዳራት ፈደረሽን ብምምስራት 
ዝሰፍሐ ሃገር ምፍጣር ዝብል ዕላማ፡ ግራን 
ኮሎምቢያ፡ ከምኡ’ውን ሕቡራት ፕሮቪንስ 
ናይ ሪዮ ደ ላ ፕላታ ምንቅስቓስ ጀሚሩ 
ነይሩ። ግን ኣይተዓወተን። ግዜ ከይወሰደ 

ከኣ፡ ኣብ ክንድኡ (ማለት ዝሰፍሐ ፈደራላዊ 
ሃገር) ቨነዝወላ፡ ኮሎምብያ፡ ኤኳዶር፡ 
ኣርጀንቲና፡ ኡራጋይ፡ ፓራጋይ፡ ቦሊቭያ 
ከም ነብሰን ዝኸኣላ ሃገራት ቖይመን።
  ሓያላን መንግስታት ዓለም፡ መትከላት 

‘ኣብ ዘለዎ-ከም ዘለዎ’ ጎስዮም፡ ተመክሮ 
ደቡብ ኣመሪካ ‘ረሲዖም’፡ ድሕሪ 150 
ዓመት ዘይሰርሕ ፈደረሽን ኣብ መንጎ 
ኢትዮጵያን ኤርትራን ምሕሳቦምን 
ምግዳዶምን የስደምም እዩ። ካብ ታሪኽ 
ክመሃሩ እናኸኣሉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ 
ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ’ውን ኣብ 
ነዊሕ ውግእ ጸሚዶሞ።
 ካብ ምቛም ሃገራት ኣብ ኣመሪካ 

ከይወጻእና፡ ንምንታይ ድእእ ኣብ ሰሜን 
ኣመሪካ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ዝነበራ 
ስተይትስ ውዒለን ሓዲረን ንሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ ኣቚመን? 
ንምንታይ’ከ እተን ኣብ ትሕቲ ስፐይን 
ዝነበራ ምምሕዳራት-ከባቢ ሕብረት 
ዘይገበራ? ዝብል ሕቶ ክንድህስስ።
 ገለ ናይ ታሪኽ ተመራመርቲ ከም 

ዝብልዎ፡ ስጳኛ፡ ብቴክኖለጂ ርእሰ-ማልነት 
ድሕርቲን ዘይማዕበለትን ስለ ዝነበረት፡ ኣብ 
መንጎ’ተን ምምሕዳር ከባቢታት ሰፊሕ 
ሕድሕዳዊ ርክባት ኣይነበረን። ኣብ ርእሲኡ፡ 
ንሓድሕደን ብንግዲ ከይራኸባ፡ ብመንግስቲ 
ስጳኛ ክልኩላት ነበራ። ስፍሓትን ጂኦ-
ግራፊያዊ ኣቀማምጣን ደቡብ ኣመሪካ 
እውን ደራቲ ተራ ነይሩዎ። ብሰንኪ’ዚ 
ጸገማት’ዚ ከኣ፡ ሓድሕዳዊ ርክባቶም 
ክዕንብብ ኣይከኣለን። በዚ ከኣ፡ ኣብ ከባቢኦም 
ጥራሕ ዝሕጸር መንነት ኣማዕቢሎም። 
ብተወሳኺ፡ ኣብቲ ዝሰፍሐ ሃገር ንምፍጣር 
ምንቅስቓሳት ዝተጀመረሉ እዋናት፡ ሕጽረት 
ተሰማዕነት ዘለዎም ጸለውትን ወደብትን 
መራሕቲ ኣጋጢምዎም ክኸውን ይኽእል 
እዩ።  ኣብ ሰሜን ኣመሪካ’ውን እንተኾነ፡ 
እታ ብብሪጣንያ ትግዛእ ዝነበረት ካናዳ 
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 
ኣይተጸንበረትን። በዚ ኮነ በቲ፡ ሃገራት 
ቆይመን፣ መስርሕ ታሪኽ ወዲ-ሰብ ድማ 
ቀጺሉ። 

ምምስራት ሃገራት ኣመሪካ ብዋጋ ምምስራት ሃገራት ኣመሪካ ብዋጋ 
ህልቂት  ደቀ-ባትህልቂት  ደቀ-ባት

 ኤውሮጳውያን ንኣመሪካ ቅድሚ 
ምውራሮም፡ ኣብቲ መሬት’ቲ ዝተፈላለዩ 
ኣህዛብ፡ ንዓሰርተታት ኣሽሓት ዓመታት 
ብሰላምን ቅሳነትን ይነብሩ ነይሮም እዮም። 
ኤውሮጳውያን መልሕቕ መርከቦም ኣብ 
ወደብ በሃማስ ኣውሪዶም፡ መሬት ካብ 
ዝረገጹላ ዕለት ንደሓር ግን፡ እቶም ደቀ-
ባት ግዳይ ዘስካሕክሕ ህልቂት፡ ራስያ፡ ዓመጽ፡ 
ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ መግረፍትን ካብ 
ቦታኦም ምምዝባልን ኮይኖም። ናይ ታሪኽ 
መጽሓፍቲ ከም ዝምስክርዎ ክሳብ 1900 
ኣብ ዝነበረ እዋን ገለ ቀቢላታት ብዘይ 
ሓድጊ ፈጺመን ክጸንታ ከለዋ፡ ብዙሓት 
ቀቢላታት ከኣ፡ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝበን 
እቲ 90% ሃሊቑ። እተን ደሓን ሰሪረን 
ዝበሃላ ቀቢላታት ድማ 80% ካብ ጠቕላላ 
ብዝሒ ህዝበን ገቢረን። ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ 
ንኤውሮጳውያን መን ብህልቂት ደቂ-ሰብ 
(genocidme) ይኽሰሶም? ገበርትን ሓደግትን 
ንሳቶም እዮም ነይሮም ጥራይ ዘይኮነስ፡ 
ንሕጊ ሰብኣዊ መሰላት’ውን፡ (human 
rights) ባዕላቶም ኣብ ዝጠዓሞም እዮም 
ደንጊጎሞ።
 “ካብ ዉንዱድ ኒ ክሳብ ሎሚ” ዘርእስቱ 

መጽሓፍ (American Philosophy: From 

Woundmedm Knee to the Present; Erin 
McKenna, Scott L. Pratt; Blooms-
bury: 2015 Page 375) “ኣብዚ ዝሓለፈ 
ሓሙሽተ ሚእቲ ዓመታት፡ ካብቶም 145 
ሚልዮን ኣመሪካውያን ደቀ-ባት፡ እቶም 
130 ሚልዮን ኤውሮጳውያን ብዝፈጸምዎ 
ህልቂት፡ ባርነትን  ሕማምን ከም ሃሊቖም” 
ይብል። (ውንዱድ ኒ፡ ኣብ ደቡብ ዳኮታ፡ 
ናይ ሎሚ ሰሜን-ኣመሪካ ዝርከብ ቦታ 
እዩ። እዚ ኣርእስቲ’ዚ ድማ ብ29/12-
1890 ኣብቲ ቦታ ንዝተፈጸመ ዓቢ ህልቂት 
ንምዝካር ዝተዋህበ ይመስል።)
   ኤውሮጳውያን ኣብ ኣፍሪቃ’ውን፡ 

ተመሳሳሊ ገበን ፈጺሞም እዮም። ብዝኾነ 
ይኹን መልክዕ ይኹን ምኽኒት ድማ፡ 
ዝርሳዕ ኣይኮነን። ካብ ናይ ኣመሪካውያን 
ደቀ-ባት ግን፡ ብተዛማዲ ክርአ ከሎ፡ ናትና 
ናይ ኣፍሪቃውያን ደቀ-ባት ዕድል ይሓይሽ። 
ብኤውሮጳውያን ገዛእቲ፡ ዓሰርተታት 
ሚልዮናት ኣፍሪቃውያን ተቐቲሎም፣ 
ሚልዮናት ከኣ፡ ንጊላነት ተሸይጦም እዮም። 
እንሆ ሎሚ እቲ ኩሉ መከራ ሓሊፉ፡ 
ንኣህጉርና ኣፍሪቃ ባዕልና ደቃ ነመሓድራ 
ኣለና። እቲ ዝበዝሐ ኣፍሪቃዊ ከኣ ኣብ 
ኣህጉሩ ይነብር ኣሎ። ብኣንጻሩ ኣብ 
ኣመሪካ፡ እቶም ደቀ-ባት ጸኒቶም፣ ዝተረፉ 
ከኣ፡ ኣብ ገዛእ መሬቶም ንወለዶታት ኣብ 
መዳጎኒ ቦታታት ኣሕሊፈሞ። ሕጂ ከኣ 
ከም ሓውሲ ታሪኻዊ ቅርሲ ተሓሲቦም፡ 
‘ብክንክን’ ይተሓዙ ኣለዉ።
 ሎሚ ታሪኽ ተረሲዑ ምዕራባውያን 

ሓፈሻዊ ሰብኣዊ መሰላት (universal hu-
man rights) ዝብል ኣምር ኣምጺኦም 
ንመላእ ዓለም ባዕሎም ብዝሰርዕዎ ሞራል 
ይዕቅንዋን ስጉምቲ ይወስዱላን ኣለዉ። 
ርግጽ ሰብኣዊ መሰላት መባእታዊ መሰል 
ደቂ-ሰባት ስለ ዝኾነ፡ ክትንከን ክድፈርን 
ኣይግባእን። ምዕራባውያን መንግስታትን 
ውድባትን ዘይመንግስታውያን ትካላቶምን 
ግና፡ ንሰብኣዊ መሰላት መፈጸሚ ፖለቲካዊ 
ኣጀንዳኦም ይገብርዎ ምህላዎም ናይ 
ኣደባባይ ምስጢር እዩ። ከም ፖለቲካዊ 
መሳርሒ ንዘይ ማእምኦም መራሒ ወይ 
ሃገር፡ ብስም ሰብኣዊ መሰላት እገዳ ክገብሩን 
ክቐጽዑን ድማ ንርኢ ኣለና። 

            ይቕጽል            ይቕጽል

ሲራክ ክፍለ
መበል 21 ክፋል

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት    መደብ

09፡00   ሃገራዊ መዝሙር
09፡02   ኤሮቢክስ
09፡35   ሃሎ ቆልዑ
10፡10   ድራማ
10፡35   ፓኖራማ
11፡00   ለሰ ስፖርት
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡55   ጩራ ጥዕና
13፡30   ዜና (ዓረብ)
13፡50   መልሲ ኣብ መስመር
14፡30   ናትራን
17፡00   መኣዝን ልምዓት
17፡30   ሳይዳ
18፡30   ደረት ቃና
20፡00   ዜና (ትግረ) 
20፡13   ሄራር
21፡00   ዜና (ትግርኛ) 
21፡25   TECH IN-SIGHT
22፡00   ዜና (ዓረብ) 
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ) 



ሓዳስ   ኤርትራ

ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)
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እታ መጽሓፍ
መሓመድ ተማሃራይ ራብዓይ ክፍሊ’ዩ። መሓመድ ተማሃራይ ራብዓይ ክፍሊ’ዩ። 

ኣብ ትምህርቲ ኣዝዩ ሕማቕ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቲ ኣዝዩ ሕማቕ ተማሃራይ 
ኣይኮነን። ደሓን ዝኾነ ዓቕሚ’ኳ እንተለዎ፡ ኣይኮነን። ደሓን ዝኾነ ዓቕሚ’ኳ እንተለዎ፡ 
ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ተገዳስነት የብሉን። ኣብ ትምህርቲ ብዙሕ ተገዳስነት የብሉን። 
ሕማቕ ተግባራት ምፍጻም ደስ ይብሎ። ሕማቕ ተግባራት ምፍጻም ደስ ይብሎ። 
ዝመሃረሉ መጻሕፍቲ ምብልሻውን ዝመሃረሉ መጻሕፍቲ ምብልሻውን 
ምቕዳድን ድማ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝፍጽሞ ምቕዳድን ድማ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ዝፍጽሞ 
ሕማቕ ተግባራት’ዩ። ብዙሕ ግዜ ተማዒዱ ሕማቕ ተግባራት’ዩ። ብዙሕ ግዜ ተማዒዱ 
ዝሰምዕ ኣይኮነን።ዝሰምዕ ኣይኮነን።

ወርሒ ሰነ እዩ። ትምህርቲ ክዛዘም ወርሒ ሰነ እዩ። ትምህርቲ ክዛዘም 
ኣብ ዝተቐራረበሉ ዓመት። መሓመድ ኣብ ዝተቐራረበሉ ዓመት። መሓመድ 
ነቲ ክመሃረሉ ዝሓገየ መጻሕፍቲ ዘረክበሉ ነቲ ክመሃረሉ ዝሓገየ መጻሕፍቲ ዘረክበሉ 
ግዜ ከምዝኣኸለ ፈለጠ። ካብቲ ክመሃረሉ ግዜ ከምዝኣኸለ ፈለጠ። ካብቲ ክመሃረሉ 
ዝተዋህቦ መጻሕፍቲ ካብ ናይ ማሕበራዊ ዝተዋህቦ መጻሕፍቲ ካብ ናይ ማሕበራዊ 
ትምህርቲ ሓንቲ ቈጽሊ ወረቐት (ፍልዮ) ትምህርቲ ሓንቲ ቈጽሊ ወረቐት (ፍልዮ) 
ፈልዩ ቀዲዱ ደርበያ። እዚ ተግባር እዚ ፈልዩ ቀዲዱ ደርበያ። እዚ ተግባር እዚ 
ድማ ደስታ ዝፈጠረሉ መሰለ። ነታ ወረቐት ድማ ደስታ ዝፈጠረሉ መሰለ። ነታ ወረቐት 
ንኽጽይቕ ዝገበሮ እምበር ንኽትጠቕሞ ንኽጽይቕ ዝገበሮ እምበር ንኽትጠቕሞ 
ኢሉ ኣይኮነን።ኢሉ ኣይኮነን።

ዓሊ፡ ምንኣስ መሓመድ ተማሃራይ ዓሊ፡ ምንኣስ መሓመድ ተማሃራይ 
ሳልሳይ ክፍሊ እዩ። ዓሊ ግን፡ ከም ሳልሳይ ክፍሊ እዩ። ዓሊ ግን፡ ከም 
መሓመድ ሓዉ ኣይኮነን። ነቲ ዝተዋህቦ መሓመድ ሓዉ ኣይኮነን። ነቲ ዝተዋህቦ 
መጻሕፍቲ ብግቡእ ጠሪዙ ይሕዞ። ኣብ መጻሕፍቲ ብግቡእ ጠሪዙ ይሕዞ። ኣብ 
ትምህርቲ ድማ ሓደ ካብቶም ንፉዓት ትምህርቲ ድማ ሓደ ካብቶም ንፉዓት 
ተማሃሮ’ዩ። መምህራኑን መማህርቱን ድማ ተማሃሮ’ዩ። መምህራኑን መማህርቱን ድማ 
ካብ ልቦም ይፈትውዎ። ካብ ልቦም ይፈትውዎ። 

ወርሒ ሰነ መጻሕፍቲ ዝምለሰሉ ግዜ ወርሒ ሰነ መጻሕፍቲ ዝምለሰሉ ግዜ 
እዩ። ኩሉ ተማሃራይ ድማ ምስኡ ዝሓገየ እዩ። ኩሉ ተማሃራይ ድማ ምስኡ ዝሓገየ 
መጻሕፍቲ ዝመልሰሉ ግዜ ከምዝኣኸለ መጻሕፍቲ ዝመልሰሉ ግዜ ከምዝኣኸለ 

ተረድአ። ተረድአ። 

መሓመድ፡ ነታ ፊልዮ ዝቐደደላ መሓመድ፡ ነታ ፊልዮ ዝቐደደላ 
መጽሓፍ ጠሪዙ ምስተን ካልኦት ሓዊሱ መጽሓፍ ጠሪዙ ምስተን ካልኦት ሓዊሱ 
ንመምህሩ ኣረከባ። እታ መጽሓፍ ብደጋዊት ንመምህሩ ኣረከባ። እታ መጽሓፍ ብደጋዊት 
ትርኢታ ሓዳስ መሲላ ስለዝነበረት መምህር ትርኢታ ሓዳስ መሲላ ስለዝነበረት መምህር 
ገናጺለን ኣይረኣያኣን። መምህር ነታ ገናጺለን ኣይረኣያኣን። መምህር ነታ 
መጽሓፍ ምስ ተቐበልኦ ምስተን ካልኦት መጽሓፍ ምስ ተቐበልኦ ምስተን ካልኦት 
መጻሕፍቲ ሓወስኣ። መጻሕፍቲ ምስ መጻሕፍቲ ሓወስኣ። መጻሕፍቲ ምስ 
ኣረከቡ ናይ ካልኣይ ሰሚስተር መርመራ ኣረከቡ ናይ ካልኣይ ሰሚስተር መርመራ 
ድሕሪ ምግባር ትምህርቶም ዛዘሙ። ድሕሪ ምግባር ትምህርቶም ዛዘሙ። 

መሓመድ ብትሑት ውጽኢት ናብ መሓመድ ብትሑት ውጽኢት ናብ 
ዝቕጽል ክፍሊ ሓለፈ። ዝቕጽል ክፍሊ ሓለፈ። 

ዓሊ፡ ምንኣስ መሓመድ ግን ካብ ክፍሉ ዓሊ፡ ምንኣስ መሓመድ ግን ካብ ክፍሉ 
ካልኣይ ብምውጻእ ናብ ራብዓይ ክፍሊ ካልኣይ ብምውጻእ ናብ ራብዓይ ክፍሊ 
ሓለፈ። ትምህርቲ ተዓጽዩ ናብ ናይ ክልተ ሓለፈ። ትምህርቲ ተዓጽዩ ናብ ናይ ክልተ 
ወርሒ ዕረፍቲ ሰገሩ።ወርሒ ዕረፍቲ ሰገሩ።

** * * * *

ወርሒ መስከረም ኣኸለ። ኣብ ዕረፍቲ ወርሒ መስከረም ኣኸለ። ኣብ ዕረፍቲ 
ዝኸረሙ ተማሃሮ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ ዝኸረሙ ተማሃሮ ትምህርቲ ዝጅምሩሉ 
ግዜ ኮነ። ኩሉ ተማሃራይ ድቪዝኡ ለቢሱ፡ ግዜ ኮነ። ኩሉ ተማሃራይ ድቪዝኡ ለቢሱ፡ 
ጥራውዝቱ ተሓንጊጡ ንቤት ትምህርቲ ጥራውዝቱ ተሓንጊጡ ንቤት ትምህርቲ 
ክመላለስ ጀመረ። ክመላለስ ጀመረ። 

መሓመድ ከም ኩሎም ተማሃሮ መሓመድ ከም ኩሎም ተማሃሮ 
ማህደሩ ተሓንጊጡ ትምህርቱ ክከታተል ማህደሩ ተሓንጊጡ ትምህርቱ ክከታተል 
ጀመረ። ሰለስተ ሰሙን ምስ ተማህሩ ድማ ጀመረ። ሰለስተ ሰሙን ምስ ተማህሩ ድማ 
መጻሕፍቲ ዝዕደሉሉ መዓልቲ ኣኸለ። መጻሕፍቲ ዝዕደሉሉ መዓልቲ ኣኸለ። 

መምህራን ድማ መጻሕፍቲ ሒዞም ኣኣብ መምህራን ድማ መጻሕፍቲ ሒዞም ኣኣብ 
ክፍሎም ኣተዉ። ተማሃሮ መጻሕፍቲ ምስ ክፍሎም ኣተዉ። ተማሃሮ መጻሕፍቲ ምስ 
ርኣዩ ብታሓጓስ ወጨጩ። ርኣዩ ብታሓጓስ ወጨጩ። 

መምህር ኣብ ናይ መሓመድ ክፍሊ መምህር ኣብ ናይ መሓመድ ክፍሊ 
ምስ ኣተወ፡ ቅድሚ መጽሓፍ ምዕዳሉ ምስ ኣተወ፡ ቅድሚ መጽሓፍ ምዕዳሉ 

ከምዚ ክብል ተዛረቦም፡ “ሕራይ ተማሃሮ ከምዚ ክብል ተዛረቦም፡ “ሕራይ ተማሃሮ 
ሎሚ መጽሓፍ እትዕደሉሉ መዓልቲ ሎሚ መጽሓፍ እትዕደሉሉ መዓልቲ 
እዩ። ስለዝኾነ፡ ከምቲ ኣሕዋትኩም እዩ። ስለዝኾነ፡ ከምቲ ኣሕዋትኩም 
ነዚ መጽሓፍ’ዚ ብጽፈትን ብጽሬትን ነዚ መጽሓፍ’ዚ ብጽፈትን ብጽሬትን 
ዘጽንሑልኩም፡ ንስኻትኩም’ውን ነዘን ዘጽንሑልኩም፡ ንስኻትኩም’ውን ነዘን 
መጻሕፍቲ ብግቡእ ተጠቂምኩም መጻሕፍቲ ብግቡእ ተጠቂምኩም 
ነቶም ብድሕሬኹም ዝመጽኡ ተማሃሮ ነቶም ብድሕሬኹም ዝመጽኡ ተማሃሮ 

ኣሕዋትኩም ከየባላሸኹም ከተጽንሑሎም ኣሕዋትኩም ከየባላሸኹም ከተጽንሑሎም 
ይግብኣኩም። ስለዚ፡ ብግቡእ ጠርዝዎ። ይግብኣኩም። ስለዚ፡ ብግቡእ ጠርዝዎ። 
ኣብዘን መጻሕፍቲ ድማ ከምቶም ሕማቓት ኣብዘን መጻሕፍቲ ድማ ከምቶም ሕማቓት 
ተማሃሮ ዝገብርዎ ኣይትስኣሉ፡ ኣይትጽሓፉ፡ተማሃሮ ዝገብርዎ ኣይትስኣሉ፡ ኣይትጽሓፉ፡
” ድሕሪ ምባል መጻሓፍቲ ንኹሎም ” ድሕሪ ምባል መጻሓፍቲ ንኹሎም 
ተማሃሮ ዓደሎም። ተማሃሮ ዓደሎም። 

መሓመድ እቲ ዓሚ ዝፍጽሞ ዝነበረ መሓመድ እቲ ዓሚ ዝፍጽሞ ዝነበረ 

ሕማቕ ተግባራት ትዝ በሎ። ብፍላይ ሕማቕ ተግባራት ትዝ በሎ። ብፍላይ 
እታ ካብ መጽሓፍ ዝፈለያ’ሞ ብድሕሪኡ እታ ካብ መጽሓፍ ዝፈለያ’ሞ ብድሕሪኡ 
ዝተጓሕፈት ቈጽሊ ወረቐት ኣብ ኣእምሮኡ ዝተጓሕፈት ቈጽሊ ወረቐት ኣብ ኣእምሮኡ 
ተራእየቶ።ተራእየቶ።

ኩሎም ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ ኩሎም ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝመሃሩ 
ተማሃሮ ነናቶም መጽሓፍ ተዓደሉ። ተማሃሮ ነናቶም መጽሓፍ ተዓደሉ። 
መጻሕፍቲ ስለዝተዋህቡ ኣመና ተሓጐሱ። መጻሕፍቲ ስለዝተዋህቡ ኣመና ተሓጐሱ። 
ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ናይ ሓጎስ ኣብ ገጽ ነፍሲ ወከፍ ተማሃራይ ናይ ሓጎስ 
ስምዒት ይርአ ነበረ። ነቲ ዝተዋህቦም ስምዒት ይርአ ነበረ። ነቲ ዝተዋህቦም 
መጻሕፍቲ ኣብ ማህደሮም ተጠንቂቖም መጻሕፍቲ ኣብ ማህደሮም ተጠንቂቖም 
ኣእተውዎ። ምስ ደቂ ክፍሎም ድማ ብዛዕባ ኣእተውዎ። ምስ ደቂ ክፍሎም ድማ ብዛዕባ 

ዛንታ

ፍቱዋት ደቀይ ከመይ ቀኒኹም? ፍቱዋት ደቀይ ከመይ ቀኒኹም? 
ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ሰሚስተር ከመይ ትምህርቲ ናይ ካልኣይ ሰሚስተር ከመይ 
ተጀሚሩ? ደስ ብዘብል መንፈስ ጀሚርኩም ተጀሚሩ? ደስ ብዘብል መንፈስ ጀሚርኩም 
ክትኮኑ ተስፋ እገብር። ደቀይ ብሩኻት ክትኮኑ ተስፋ እገብር። ደቀይ ብሩኻት 
ኣብ ናይ ሎሚ ደብዳበይ ብዛዕባ ፈተና ኣብ ናይ ሎሚ ደብዳበይ ብዛዕባ ፈተና 
ሰዲደልኩም ኣለኹ’ሞ ሰናይ ንባብ!!ሰዲደልኩም ኣለኹ’ሞ ሰናይ ንባብ!!

ቅድሚ ክልተ ሰሙን፡ እቲ’ኳ ፈተና ቅድሚ ክልተ ሰሙን፡ እቲ’ኳ ፈተና 
ዝተቐበልኩምሉ ግዜ ብሓንቲ ጽምው ዝተቐበልኩምሉ ግዜ ብሓንቲ ጽምው 
ዝበለት ጐደና ብሽክለታይ እናደፋእኩ ዝበለት ጐደና ብሽክለታይ እናደፋእኩ 
እሓልፍ ነበርኩ። ኣብታ ጽምውቲ ጐደና እሓልፍ ነበርኩ። ኣብታ ጽምውቲ ጐደና 
ሓደ ዲቪዛ ዝተኸድነ ተማሃራይ፡ ኣብ ሓደ ዲቪዛ ዝተኸድነ ተማሃራይ፡ ኣብ 
ማርቻፔዲ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ተዓዘብኩዎ። ማርቻፔዲ ንበይኑ ኮፍ ኢሉ ተዓዘብኩዎ። 

ተጸሊእዎ ከይከውን ብሽክለታይ ተጸሊእዎ ከይከውን ብሽክለታይ 
እናደፋእኩ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልኩ እናደፋእኩ ቅልጥፍ ቅልጥፍ እናበልኩ 
ናብኡ ገጸይ ቀረብኩ። ኣብ ጥቕኡ ምስ ናብኡ ገጸይ ቀረብኩ። ኣብ ጥቕኡ ምስ 
በጻሕኩ፡ ኣብ ወረቐት ክጽሕፍ ርኣኹዎ። በጻሕኩ፡ ኣብ ወረቐት ክጽሕፍ ርኣኹዎ። 
ኣብ ኢዱ ድማ ቀይሕን ሰማያዊን ቢሮ ኣብ ኢዱ ድማ ቀይሕን ሰማያዊን ቢሮ 
ሒዙ ነበረ።ሒዙ ነበረ።

ናብኡ ጽግዕ ኢለ፡ “ሰላም እዚ ወደይ ናብኡ ጽግዕ ኢለ፡ “ሰላም እዚ ወደይ 
ደሓን ዲኻ?” ሓተትኩዎ ኣብ ጐድኑ ኮፍ ደሓን ዲኻ?” ሓተትኩዎ ኣብ ጐድኑ ኮፍ 
እናበልኩ።እናበልኩ።

“ድሓን’የ ኣቦይ ዓቢ፡” መለሰለይ ህድእ “ድሓን’የ ኣቦይ ዓቢ፡” መለሰለይ ህድእ 
ኢሉ። ኢሉ። 

ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ወረቓቕቲ ክሓብኦ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ወረቓቕቲ ክሓብኦ 
ፈተነ። ናይ መርመራ ወረቓቕቲ እዩ ሒዙ ፈተነ። ናይ መርመራ ወረቓቕቲ እዩ ሒዙ 
ዝነበረ።ዝነበረ።

“ፈተና ከመይ ሓሊፉ? ጽቡቕዶ “ፈተና ከመይ ሓሊፉ? ጽቡቕዶ 
ኣምጺእካ?” ሓተትኩዎ።ኣምጺእካ?” ሓተትኩዎ።

“እወ ድሓን እዩ። ኣቦይ ዓቢ፡” ዝተገደሰ “እወ ድሓን እዩ። ኣቦይ ዓቢ፡” ዝተገደሰ 
ኣይመስልን።ኣይመስልን።

“ፈተናኻ ክርእዮ እኽእልዶ?” ናይ “ፈተናኻ ክርእዮ እኽእልዶ?” ናይ 
ፈተንኡ ወረቐት ክህበኒ ሓተትኩዎ።ፈተንኡ ወረቐት ክህበኒ ሓተትኩዎ።

“ጸገም የለን። ተንብቡ ዲኹም?” ምስቲ “ጸገም የለን። ተንብቡ ዲኹም?” ምስቲ 
ዘለኒ ዕድመ ዘንብብ ኣይመሰልክዎን ዘለኒ ዕድመ ዘንብብ ኣይመሰልክዎን 
ይኸውን።ይኸውን።

“እወ እዚ ወደይ ቅሩብ አንብብ እየ፡“እወ እዚ ወደይ ቅሩብ አንብብ እየ፡
” በልኩዎ ናይ ፈተና ወረቓቕቲ ” በልኩዎ ናይ ፈተና ወረቓቕቲ 
እናተቐበልኩ።እናተቐበልኩ።

ወረቓቕቲ ናይ ፈተና ምስ ተቐበልኩ ወረቓቕቲ ናይ ፈተና ምስ ተቐበልኩ 
በብሓደ ክርእዮ ጀመርኩ። ናይ ፈተና በብሓደ ክርእዮ ጀመርኩ። ናይ ፈተና 
ወረቓቕቱ ኩሉ ድምሳስ ዝበዝሖ ነበረ። ወረቓቕቱ ኩሉ ድምሳስ ዝበዝሖ ነበረ። 
ነገሩ ገሪሙኒ፡ነገሩ ገሪሙኒ፡

“ብሩኽ ወደይ እንታይ ደኣ ድምሳስ “ብሩኽ ወደይ እንታይ ደኣ ድምሳስ 
በዚሕዎ?” ሓተትኩዎ።በዚሕዎ?” ሓተትኩዎ።

“መምህራንና ሓደስቲ ስለዝኾኑ ድምሳስ “መምህራንና ሓደስቲ ስለዝኾኑ ድምሳስ 
ኣብዚሖምልና፡” ገጹ እስር ኣቢሉ ተዛረበ።ኣብዚሖምልና፡” ገጹ እስር ኣቢሉ ተዛረበ።

“እዚ ቀይሕስ ሕራይ እዚ ናትካ “እዚ ቀይሕስ ሕራይ እዚ ናትካ 
ጽሕፈትከ ስለምንታይ ድምሳስ በዚሕዎ?” ጽሕፈትከ ስለምንታይ ድምሳስ በዚሕዎ?” 
ዝብለኒ ክሰምዕ ተጸበኹ።ዝብለኒ ክሰምዕ ተጸበኹ።

“እዚ ናተይ ድማ ብዙሕ ስለዝጠራጠር “እዚ ናተይ ድማ ብዙሕ ስለዝጠራጠር 
ድምሳስ ኣብዚሐ፡” ድምሳስ ኣብዚሐ፡” 

ናይ ቊጽሪ ፈተና ተኲረ መርመርኩዋ። ናይ ቊጽሪ ፈተና ተኲረ መርመርኩዋ። 
07 ወሲዱ ክንሱ ደምሲሱ 27 ገይሩዋ 07 ወሲዱ ክንሱ ደምሲሱ 27 ገይሩዋ 
ነበረ። ኣቐዲመ ግን ነተን ናይ መምህር ነበረ። ኣቐዲመ ግን ነተን ናይ መምህር 
ቅኑዕ ዝተኣረማ ቆጸርኩወን። እቲ ተማሃራይ ቅኑዕ ዝተኣረማ ቆጸርኩወን። እቲ ተማሃራይ 
ሸውዓተ ካብ ኣርብዓ እዩ ረኺቡ።ሸውዓተ ካብ ኣርብዓ እዩ ረኺቡ።

“ብሩኽ ወደይ ኣብዚ ናይ ቊጽሪ “ብሩኽ ወደይ ኣብዚ ናይ ቊጽሪ 
ረኺብካዮ ዘለካ ሸውዓተ እዩ። ብድምሳስ ረኺብካዮ ዘለካ ሸውዓተ እዩ። ብድምሳስ 
ድማ 27 ተቐይሩ ኣሎ። ሓቂ ተዛረብ ድማ 27 ተቐይሩ ኣሎ። ሓቂ ተዛረብ 
እዚ ወደይ፡” ክምስ ብምባል ሓተትኩዎ። እዚ ወደይ፡” ክምስ ብምባል ሓተትኩዎ። 
ክደሃል ኣይደለኽዎን።ክደሃል ኣይደለኽዎን።

“ናይ ብሓቂ እዩ፡” ኣብ ሓሶቱ ጸንዐ።“ናይ ብሓቂ እዩ፡” ኣብ ሓሶቱ ጸንዐ።

“ቤት ትምህርትኹም ኣብዚኣ ቀረባ እያ። “ቤት ትምህርትኹም ኣብዚኣ ቀረባ እያ። 

መጻሕፍቲ ክዘራረቡ ወዓሉ።መጻሕፍቲ ክዘራረቡ ወዓሉ።

እዋን ፍዳሰ ኣኸለ። መሓመድ፡ ንምንኣስ እዋን ፍዳሰ ኣኸለ። መሓመድ፡ ንምንኣስ 
ሓዉ ኣብ ኣፍደገ ካንሸሎ ተጸበዮ። ዓሊ ሓዉ ኣብ ኣፍደገ ካንሸሎ ተጸበዮ። ዓሊ 
ሓዉ ምስ መጽአ ተተሓሒዞም ናብ ገዝኦም ሓዉ ምስ መጽአ ተተሓሒዞም ናብ ገዝኦም 
ተበገሱ። ኣብ መንገዲ ብዛዕባ ዝተዋህቦም ተበገሱ። ኣብ መንገዲ ብዛዕባ ዝተዋህቦም 
መጻሕፍቲ እናዕለሉ ይኸዱ ነበሩ። መጻሕፍቲ እናዕለሉ ይኸዱ ነበሩ። 
ተሓጒሶም ስለዝነበሩ  እናዘለሉ ናብ ገዝኦም ተሓጒሶም ስለዝነበሩ  እናዘለሉ ናብ ገዝኦም 
መረሹ። ከይተረድኦም ገዝኦም በጽሑ። መረሹ። ከይተረድኦም ገዝኦም በጽሑ። 
ገዝኦም ምስ ኣተዉ ተቐዳዲሞም ነታ ኣብ ገዝኦም ምስ ኣተዉ ተቐዳዲሞም ነታ ኣብ 
ገዛ ዝጸንሐቶም ኣዲኦም መጻሕፍቶም ገዛ ዝጸንሐቶም ኣዲኦም መጻሕፍቶም 
ከርእዩዋ ጀመሩ። ከርእዩዋ ጀመሩ። 

መጀመርታ ዓሊ ነቲ ዝተዓደሎ መጀመርታ ዓሊ ነቲ ዝተዓደሎ 
መጻሕፍቲ በብሓደ ንኣዲኡ ከርእያ መጻሕፍቲ በብሓደ ንኣዲኡ ከርእያ 
ጀመረ። ጀመረ። 

መሓመድ’ውን ብድሕሪ ዓሊ ሓዉ መሓመድ’ውን ብድሕሪ ዓሊ ሓዉ 
መጻሕፍቱ ከርኢ ጀመረ። መጻሕፍቱ ከርኢ ጀመረ። 

ኣዲኦም ደቃ መጻሕፍቲ ብምቕባሎም ኣዲኦም ደቃ መጻሕፍቲ ብምቕባሎም 
ተሓጐሰት። ብሕጒስ መንፈስ ከምዚ ተሓጐሰት። ብሕጒስ መንፈስ ከምዚ 
ብምባል መዓደቶም፡ “በሉ’ዞም ደቀይ ኣዝዩ ብምባል መዓደቶም፡ “በሉ’ዞም ደቀይ ኣዝዩ 
ጽቡቕ መጻሕፍቲ ተዋሂብኩም ኣለኹም’ሞ ጽቡቕ መጻሕፍቲ ተዋሂብኩም ኣለኹም’ሞ 
ተጠንቂቕኩም ሓዝዎ። መጽሓፍ ሃብቲ’ዩ። ተጠንቂቕኩም ሓዝዎ። መጽሓፍ ሃብቲ’ዩ። 
ስለዝኾነ ብግቡእ ጠሪዝኩም ክትዕቅብዎ ስለዝኾነ ብግቡእ ጠሪዝኩም ክትዕቅብዎ 
ክትክእሉ ኣለኩም። እዚ መጻሕፍቲ’ዚ ክትክእሉ ኣለኩም። እዚ መጻሕፍቲ’ዚ 
ንዓመታ ንኣሽቱ ኣሕዋትኩም ስለ ዝመሃሩሉ ንዓመታ ንኣሽቱ ኣሕዋትኩም ስለ ዝመሃሩሉ 
ጽቡቕ ጌርኩም ሓዝዎ። ምኽንያቱ፡ እዚ ጽቡቕ ጌርኩም ሓዝዎ። ምኽንያቱ፡ እዚ 
መጽሓፍ ኣይናትኩምን’ዩ፡ ትምህርቲ መጽሓፍ ኣይናትኩምን’ዩ፡ ትምህርቲ 
ክትውድኡ እንከለኹም ስለትመልስዎ ክትውድኡ እንከለኹም ስለትመልስዎ 
ሕጂ ከምናትኩም ገይርኩም ሓዝዎ። ሕጂ ከምናትኩም ገይርኩም ሓዝዎ። 
እዞም ደቀይ ብሩኻት ንፉዕ ተማሃራይ እዞም ደቀይ ብሩኻት ንፉዕ ተማሃራይ 
ብኣተሓሕዛ መጻሕፍቱ ይፍለጥ’ዩ። ንፉዕ ብኣተሓሕዛ መጻሕፍቱ ይፍለጥ’ዩ። ንፉዕ 
ዝኾነ ተማሃራይ መጻሕፍቱን ጥራውዝቱን ዝኾነ ተማሃራይ መጻሕፍቱን ጥራውዝቱን 
ብጽሬት’ዩ ዝሕዞ። ሕማቕ ግን በኣንጻሩ እዩ። ብጽሬት’ዩ ዝሕዞ። ሕማቕ ግን በኣንጻሩ እዩ። 
ስለዚ ኣይትሕመቑ ካብ ሕጂ ኣትሒዝኩም ስለዚ ኣይትሕመቑ ካብ ሕጂ ኣትሒዝኩም 
ተኸናኸንዎ።”  ተኸናኸንዎ።”  

ይቕጽል....ይቕጽል....
ስምካ ሒዘዮ ስለዘለኹ ከይደ ክሓትት እየ፡ስምካ ሒዘዮ ስለዘለኹ ከይደ ክሓትት እየ፡
” ገጸይ ኣሲረ ተዛረብኩዎ። ዝገብሮ ዘሎ ” ገጸይ ኣሲረ ተዛረብኩዎ። ዝገብሮ ዘሎ 
ሕማቕ ተግባር ኣሕረቐኒ።ሕማቕ ተግባር ኣሕረቐኒ።

“ኣቦይ ዓቢ ዘይትፈልጡ ትመስሉ “ኣቦይ ዓቢ ዘይትፈልጡ ትመስሉ 
እባ ትፈልጡ ኢኹም፡፡ በጃኩም እባ ትፈልጡ ኢኹም፡፡ በጃኩም 
ኣይትንገሩለይ። ማማ ከይትቋየቖኒ ኢለ እየ ኣይትንገሩለይ። ማማ ከይትቋየቖኒ ኢለ እየ 
ከምኡ ገይረ። በጃኹም ኣቦይ ዓቢ ድሕሪ ከምኡ ገይረ። በጃኹም ኣቦይ ዓቢ ድሕሪ 
ሕጂ ኣይደግምን እየ” ክልምነኒ ጀመረ።ሕጂ ኣይደግምን እየ” ክልምነኒ ጀመረ።

“ብሩኽ ወደይ ነዴኻ ካብ እተታልል “ብሩኽ ወደይ ነዴኻ ካብ እተታልል 
ዘረብኣ ዘይትሰምዕ፡ ኣጽንዕ ትብለካዶ?” ዘረብኣ ዘይትሰምዕ፡ ኣጽንዕ ትብለካዶ?” 
ሕማቕ ተሰመዓኒ።ሕማቕ ተሰመዓኒ።

“እወ ትብለኒ። ብዙሕ ግን ኣይሰምዓን እየ፡“እወ ትብለኒ። ብዙሕ ግን ኣይሰምዓን እየ፡
” ተለፋለፈ።” ተለፋለፈ።

“ስለምንታይ ዘረባ ኣዴኻ ዘይትሰምዕ?” “ስለምንታይ ዘረባ ኣዴኻ ዘይትሰምዕ?” 
ደጊመ ሓተትኩዎ። ደጊመ ሓተትኩዎ። 

ተማሃራይ ገጹ ብርሃጽ ተሓጽበ። ታህታህ ተማሃራይ ገጹ ብርሃጽ ተሓጽበ። ታህታህ 
በለ።በለ።

“ተጋግየ ኣቦይ፡ ድሕሪ ሕጂ ክሰምዓ እየ፡” “ተጋግየ ኣቦይ፡ ድሕሪ ሕጂ ክሰምዓ እየ፡” 
ዘረባ ኣብይዎ ስቕ በለ።ዘረባ ኣብይዎ ስቕ በለ።

“ኣንታ ብሩኽ ወደይ ነዘን ፈተናኻ “ኣንታ ብሩኽ ወደይ ነዘን ፈተናኻ 
ክትድምስስ ዘጥፋእካዮ ግዜ ኣጽኒዕካ ክትድምስስ ዘጥፋእካዮ ግዜ ኣጽኒዕካ 
እንተትኸውን ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ። ንስኻ እንተትኸውን ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ። ንስኻ 
ንእሽቶ ቈልዓ ኢኻ ብኸምዚ ዘለኻዮ ኣበይ ንእሽቶ ቈልዓ ኢኻ ብኸምዚ ዘለኻዮ ኣበይ 
ክትበጽእ ኢኻ? መጻኢኻ ሕጂ እዩ ዝስረት። ክትበጽእ ኢኻ? መጻኢኻ ሕጂ እዩ ዝስረት። 
እዚ ኣይግብርን እዚ ወደይ!” ዓይኒ ዓይኑ እዚ ኣይግብርን እዚ ወደይ!” ዓይኒ ዓይኑ 
እናረኣኹ ተዛረብኩ።እናረኣኹ ተዛረብኩ።

“ሓቅኹም ኣለኹም ኣቦይ ዓቢ “ሓቅኹም ኣለኹም ኣቦይ ዓቢ 
ተጋግየ’የ። ድሕሪ ሕጂ ከጽንዕ’የ፡” ኣብ ተጋግየ’የ። ድሕሪ ሕጂ ከጽንዕ’የ፡” ኣብ 
ብርከይ ተደፊኡ ለመነ።ብርከይ ተደፊኡ ለመነ።

“ሕራይ እዚ ወደይ ንዓኻ ክሕሸካ ብግቡእ “ሕራይ እዚ ወደይ ንዓኻ ክሕሸካ ብግቡእ 
ተማሃር። እዛ ዓለም ብዘይ ትምህርቲ ከንቱ ተማሃር። እዛ ዓለም ብዘይ ትምህርቲ ከንቱ 
እያ። ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ዕረፍቲ ናብ እያ። ድሕሪ ናይ ክልተ ሰሙን ዕረፍቲ ናብ 
ቤት ትምህርትኻ መጺአ ክሓተልካ እየ። ቤት ትምህርትኻ መጺአ ክሓተልካ እየ። 
ንፋዕ እዚ ወደይ፡” ከብደይ ስለዝበልዓኒ ንፋዕ እዚ ወደይ፡” ከብደይ ስለዝበልዓኒ 
መዓድኩዎ።መዓድኩዎ።

ንሱ ድማ ከምዘይደግም ደጋጊሙ ነገረኒ። ንሱ ድማ ከምዘይደግም ደጋጊሙ ነገረኒ። 

ኣብ መወዳእታ ናይ ፈተና ወረቓቕቱ ኣብ መወዳእታ ናይ ፈተና ወረቓቕቱ 
ሒዙ ብጒያ ካባይ ርሓቐ።ሒዙ ብጒያ ካባይ ርሓቐ።

ኣነ ድማ ተግባሩ እናኣሕሰበኒ ናብ ገዛይ ኣነ ድማ ተግባሩ እናኣሕሰበኒ ናብ ገዛይ 
ተበገስኩ።ተበገስኩ።

ፍቱዋት ደቀይ! ከምዚ ዓይነት ተግባር ፍቱዋት ደቀይ! ከምዚ ዓይነት ተግባር 
ፈጺምኩም ኣይትግበሩ። እዚ ወደይ ፈጺምኩም ኣይትግበሩ። እዚ ወደይ 
ኣስፊሑ ኣይሓሰበን እምበር ምስ ናይ 60 ኣስፊሑ ኣይሓሰበን እምበር ምስ ናይ 60 
ተደሚሩ ውጽኢቱ ስለዝውሕድ ምፍላጡ ተደሚሩ ውጽኢቱ ስለዝውሕድ ምፍላጡ 
ዘይተርፍ’ዩ። ስለዚ፡ ከምዚ ኣይትግበሩ። ዘይተርፍ’ዩ። ስለዚ፡ ከምዚ ኣይትግበሩ። 
ከምዚ ንዝገብሩ ድማ ካብ ከምዚ ዓይነት ከምዚ ንዝገብሩ ድማ ካብ ከምዚ ዓይነት 
ስራሕ ንኽእለዩ ምዓዱ። ካልእ ግዜ ብኻልእ ስራሕ ንኽእለዩ ምዓዱ። ካልእ ግዜ ብኻልእ 
ደብዳበ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ምስ ኩልና ደብዳበ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ምስ ኩልና 
ይኹን!!ይኹን!!

ደብዳበ ካብ ኣቦሓጎይ

4 5 9 1 8 7 3 2 8

7 2 8 9 3 6 5 1 4

3 6 1 2 4 5 9 8 7

2 4 7 5 6 3 8 9 1

9 1 5 8 7 2 4 6 3

8 3 6 4 1 9 7 5 2

1 7 2 3 5 8 6 4 9

6 8 4 7 9 1 2 3 5

5 9 3 6 2 4 1 7 8

መልሲ ሱደኲ

ሰለሙን ተኽለማርያም (ራጁ)

ስ ማ ጭ ስ ዋ ካ ም ቻ ታ

ፕ ረ ጓ ዝ ላ ሕ ህ ጋ ያ

ዕ ን ግ ኢ ጸ ቅ ባ ር ሻ

ጅ ክ ጃ ል ነ ር ቕ ም ኽ

ኽ ቭ ኬ ሻ ም ጓ ን ቲ ቭ

ማ ሻ ት ሳ ካ ኤ ን ን ቆ

ል ም ኽ ል ቭ ና ይ ቢ ም

ያ ል ሲ ጽ ጐ ር ዕ ል ፕ

ቭ ም ህ ዝ ቭ ዥ ት ው ም

ካብዛ ተዋሂባ ዘላ ሰንጠረዥ ዓሰርተ ካብ እንኽደኖም 
ኣልባሳት ርኸቡ። እትረኽብዎም ቃላት ንትኹል፡ 
ንጋድም፡ ንስያፍ፡ ትኹል ግምጣል፡ ጋድም ግምጣል፡ 
ስያፍ ግምጣል ክኾኑ ይኽእሉ። ሰናይ ስራሕ!!



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል
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“ኣብ ክንዲ ምሸት ንግሆ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር፡ ዝያዳ ክብደት የጕድል” ተመራመርቲ
ኣካላዊ ምንቅስቓስ እነካይደሉ ሰዓታት 

ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኮፐንሃገን - 
ዴንማርክን ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ 
ካሮሊንሲካ - ሽወደንን፡ ንግሆ ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ ምክያድ፡ ካብ’ቲ ናይ ምሸት 
እተካይዶ ምንቅስቓስ ንላዕሊ ክብደት 
ኣካላት ከተጕድልን ውሽጣዊ ከሚካላዊ 
ውህደት ዋህዮታት ኣካላት (Met-
tabolism) ብቕልጡፍ ከተካየድን ከም 
ዝሕግዝ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ።
እቶም ተመራመርቲ፡ መጽናዕቶም 

ንምርግጋጽ፡ ምስ ሰባት ኣብ ብዙሕ ስነ-
ህይወታዊ (Physiological) ምምስሳል 
ዘለወን ኣናጹ እዮም ፈተናኦም 

ኣካይዶም። እተን ኣናጹ ድማ፡ እቲ 
ንግሆ ዘካይዳኦ ምንቅስቓሳት፡ ንውሽጣዊ 
ከሚካላዊ ውህደት ዋህዮታት ኣካላተን 
ከቀላጥፎን ስብሒ ከቃጽላን እንከለዋ 
እዮም ተዓዚቦምወን። ካብ’ዚ ተበጊሶም 
ድማ ነቲ ምርምር ኣብ ሰባት ከጽንዕዎ 
ጀሚሮም። 
እቶም ተመራመርቲ ብዘካየድዎ 

መጽናዕቲ፡ እቶም ክብደቶም ንምጕዳል 
ንግሆ ዝጐዩ፡ እግሪ ጕዕዞ ዘካይዱ፡ ፈኰስቲ 
ኣይሮቢክስን ናይ ጉልበት ምስካምን 
ዝኣመሰሉ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘዘውትሩ 
ሰባት፡ ምስቶም ምሸት ጥራይ ዝንቀሳቐሱ 
ምስ ተነጻጸሩ፡ እቶም ንግሆ ዝንቀሳቐሱ 
ዝነበሩ፡ ዝያዳ ክብደት ኣካላቶም ዘጕድሉ 

ኰይኖም’ዮም ረኺቦሞም።
“ምሸት ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምስ ኣካየድና፡ 

ብድሕሪኡ እንገብሮ ንጥፈታት ዳርጋ 

የለን። ንግሆ ተንሲእና ምስ እንንቀሳቐስ 
ግና፡ ናይ’ታ መዓልቲ ንጥፈታት ሽዑ 
ስለንጅምሮ፡ እቲ ምንቅስቓሳት ንውሽጣዊ 

መስርሕ ኣካላትና ማለት፡ ዑደት ደምና፡ 
ስርዓት ምሕቃቕ መግብን ካልእን 
ይጸልዎ እዩ። በዚ ምኽንያት፡ ኣካላዊ 
ምንቅስቓስ እነካይደሉ ሰዓታት ምስ 
መስርሕ ምሕቃቕ መግብን ምቅጻል 
ስብሒን ዝተኣሳሰር ይኸውን” ብምባል 
የብርህ፡ ኣባል ናይ’ቲ ምርምር ዶ/ር ጁለን 
ዘርታ።
ኣካላዊ ምንቅስቓስ እነካይደሉ ሰዓታት፡ 

ምስ ምቅልጣፍ ውሽጣዊ ከሚካላዊ 
ውህደት ዋህዮታትን ምጕዳል ክብደት 
ኣካላትን ኣተኣሳሲሮም ዝረኸብዎ 
ውጽኢት፡ ብዝሰፍሐ መልክዑ ከጽንዕዎን 
ክመራመሩሉን ምዃኖም ድማ፡ እቶም 
ክኢላታት ኣብ መወዳእታ ኣነጺሮም።

ከም መንካዕ ብለይቲ ዝንቀሳቐስ ሮበት ይቀላቐል
መንካዕ፡ ኣብ ግዜ ለይቲ ብዓይና 

ክትርኢ ዘይትኽእል’ኳ እንተዀነት፡ 
የግዳ ካብ ምንቅስቓስ ከይተገደበት 
እያ ካብን ናብን እትበርር። ነቲ ኣብ 
ቅድሚኣ ዝጸንሓ ክትርእዮ ዘይትኽእል 
ነገራት ድማ፡ በቲ ድምጺ ናይ 
ምስማዕን መቓልሕ ናይ ምፍጣርን 
ክእለታ ተሓጊዛ፡ ክትሰግሮ ትኽእል። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሉዛን - 
ስዊዘርላንድ፡ ክእለታት መንካዕ ዝውንን 
ሮበት ንምስራሕ ኣብ ጻዕሪ ከም ዝርከቡ 
እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ።

እቶም ተመራመርቲ፡ ሮበት ልክዕ 
ከም መንካዕ፡ ለይቲ እናተንቀሳቐሰ 
ኣብ ቅድሚኡ ዝጸንሑ መሰናኽላት 
ብድምጺ ጥራይ ሰሚዑ እናሰገረ 
ክመራመር ምስ ዝኽእል፡ ኣብ 
ምህዞ ናይ’ቲ ዓውዲ ቴክኖሎጂ፡ ዓቢ 
ምስግጋርን ለውጥን ከም ዝኸውን 
እዮም ዝኣምኑ። ንሳቶም ኣስዒቦም፡ ኣብ 
ብርሃን ዝንቀሳቐሱ ሮበት፡ ከም ካሜራ፡ 
ሰንሰርን ምስኡ ዝተሓሓዝ ነገራትን 
ዝዓጠቑ’ኳ እንተዀኑ፡ እቲ ክእለት 
መንካዕ ተላቢሱ ዝንቀሳቐስ ሮበት ግና፡ 

ካብዞም ዝተጠቕሱ 
ብዙሕ ከም ዘየድልዮ 
እዮም ዝገልጹ። በዚ 
መንገዲ ከኣ፡ እቲ 
ገንዘባውን ንዋታውን 
ወጻኢታት ብኸፊል 
ከም ዝጐድል 
የረድኡ።

“እዚ እንምህዞ ዘለና ሮበት፡ ዝተሓላለኸ 
ዓይነት መጕልሒ ድምጺ ዘይውንን 
ብምዃኑ ንስራሕና ኣቃሊልዎ እዩ 
ዝርከብ። ነቲ ጽዒንናሉ ዘለና ድምጺ 
ክሰምዖን ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ነገራት 
ንኸለሊን ዝሕግዞ መሳርሒ ከኣ፡ እኹል 
ኰይኑ ረኺብናዮ ኣለና። በዚ ተጀሚሩ 
ዘሎ ምስ ዝቕጽልን ዕዉት ውጽኢት 
ምስ ዝህበናን ድማ፡ ኣብ ቀረባ እዋን 
ንምርኢት ከነቕርቦ ኢና” ይብል ኣብ’ቲ 
ምህዞ ዝነጥፍ ዘሎ ፍረደሪክ ዳን።
ነቲ ክእለት መንካዕ ዝውንን ሮበት፡ 

መሃዝቱ ተኣማሚኖም ኣብ ግብሪ ምስ 
ዘውዕልዎ፡ ብግዜ ለይቲ ኣብ ዝካየድ 
ኣከባብያዊ ሳይንሳዊ ምርምር ዓቢ 
እጃም ከበርክት ከም ዝኽእል’ዮም፡ ኣብ 
ዝተፈላለየ ቦታታት ኰይኖም ምቅልቓል 
ናይ’ቲ ሮበት ሃንቀው ኢሎም ዝጽበዩ 
ዘለዉ ተመራመርቲን መሃንድሳትን 
ዝእምቱ።

ንቘልዑ ኣብ ኢንተርነት ዝቈጻጸር ኣርተፊሻላዊ ብልሒ!
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዝወጽኡ 

ጽሑፋት፡ ተንቀሳቐስቲ ስእልታትን 
ካልእን ዝኣመሰሉ ክፋላት መርበብ 
ሓበሬታ፡ ዝምልከቶም ሰባት ጥራይ ምስ 
ዘይርእይዎ፡ ኣብ ሕብረተሰብ ጸገማት ከም 
ዝፈጥሩ ዘይስሓት እዩ። ብፍላይ ትሕቲ 
ዕድመ ቈልዑ፡ ክፈልጥዎ ዝግብኦም 
ጥራይ እናፈለጡ ኣብ ክንዲ ዝዓብዩ፡ 
ልዕሊ ዓቕሚ ምርዳእ ኣእምሮኦም ዝዀኑ 
ተንቀሳቐስቲ ስእልታትን ጽሑፋትን ምስ 
ዝርእዩን ዘንብቡን፡ ኣተሓሳስባኦም ብእኡ 
ስለዝቃነ፡ ህይወቶም ናብ ግጉይ መንገዲ 
ዝዘንበለት እያ እትኸውን። ብኸም’ዚ 
መንገዲ ዝዓበየ ቈልዓ ከኣ ኣፍራዪ 
ክኸውን ኣይክእልን።
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ዎሪክ - ዓዲ 

እንግሊዝ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት፡ 
ትሕቲ ዕድመ ክርእይዎ ዘይግባእ 
ተንቀሳቓሲ ስእልን ጽሑፍን፡ ቈልዑ 
ንኸይከፍትዎ ዝከላኸል ኣርተፊሻላዊ 
ብልሒ ከማዕብሉ ምዃኖም ይሕብሩ 
ኣለዉ። እቶም ተመራመርቲ፡ ቈልዑ ናይ 
ምምዝዛን ክእለቶም ገይና ከይማዕበለ፡ 
ክርእይዎ ዝግበኦም ምስ ዘይፍለየሎም፡ 
መጻኢኦም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለዝዀነ፡ 
ቀልጢፍካ ፍታሕ ክግበረሉ ከም ዝግባእ 

ይኣምኑ።
“እዚ ተመዲቡ 

ዘሎ ንድፈ ሓሳብ፡ 
ኣርተፊሻላዊ ብልሒ 
ንጽሑፍን ተንቀሳቓሲ 
ስእልን ኣቐዲሙ 
ብምንባብን ብምርኣይን፡ 
ልዕሊ ዕድመ ጥራይ 
ክርድእዎ ዝኽእሉ ምስ 
ዝኸውን፡ ቈልዑ ንኸይከፍትዎ ዝከላኸል 
እዩ ክኸውን። ንኣብነት፡ እቲ ዝወጽእ 
ጽሑፍን ተንቀሳቓሲ ስእልን ብዛዕባ 
ገበናትን ዓመጽን ዝገልጽ ምስ ዝኸውን፡ 
ትሕቲ ዕድመ ንዕኡ ብምርኣዮም ናይ 
ኣእምሮ ሃስያን ብልሽትን ደኣ’ምበር፡ 
ክረብሕሉ ዝኽእሉ ስለዘይኰነ፡ እቲ 
ኣርተፊሻላዊ ብልሒ ቈልዑ ከይርእይዎ 
ኣቐዲሙ ኣብ ምክልኻል’ዩ ክነጥፍ” 
ይብል ኣብ’ቲ ምህዞ ዝሰርሕ ዘሎ 
ተመራማሪ ጆን ስቲፍ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ነቲ መዲቦሞ 

ዘለዉ ምህዞ ኣገዳሲ ስለዝዀነ ክቀላጠፉሉ 
ምዃኖም እናሓበሩ፡ ወለዲ ግና ኣብ 
ምእላይ ደቆም እናነጠፉ፡ ክርእይዎ 
ዘለዎምን ዘይብሎምን እናመመዩ 
ክከታተልዎምን ሓላፍነቶም ብግቡእ 

ከተግብሩን ከም ዘለዎም ኣብ መወዳእታ 
ኣዘኻኺሮም።
ኣብ ዓድና ምልስ ኢልና ምስ 

እንፍትሽ፡ ቈልዑ ኣብ እንዳ ኢንተርነት 
ተኣኻኺቦም ሞባይል ሒዞም 
ክትርእዮም ዳርጋ ልሙድ ኰይኑ ኣሎ። 
ወለዲ’ውን ንትምህርታዊ ኣገልግሎት 
ብምባል ንደቆም ናብ እንዳ ኢንተርነት 
ክኸዱን ሞባይል ክጥቀሙን ዘፍቅዱ’ኳ 
እንተዀኑ፡ ከሰንይዎም ግና ይግባእ። እዚ 
ምስዘይከኣል፡ ደቆም ካብ ኢንተርነት ምስ 
ተመልሱ፡ ነተን ሞባይላት ክፍትሽወንን 
ክቈጻጸሩወንን ኣለዎም። እዚ ክትትል 
እዚ፡ ንትሕቲ ዕድመ ቈልዑ፡ ኣዒንቶምን 
ኣእዛኖምን ክርእያኦምን ክሰምዓኦምን 
ካብ ዘይግባእ ነገራት ኣብ ምክልኻል 
ዓቢ ተራ ብምጽዋት፡ መጻኢኦም ኣብ 
ምውሓስ ይጠቅም።

መዐሸጊ ማኪና ኣናድያ እትሕብር 
ኣፕሊከይሽን...!

ኣፕሊከይሽን፡ ኣብ ምዕቡላት ሞባይላት 
እናተጻዕነ ብዓይነቱን ኣገልግሎቱን 
እናተፈላለየ ይቐርብ ኣሎ። ተመራመርቲ 
ዩኒቨርሲቲ ደቡብ ዩራል - ሩስያ፡ ማኪና 
እናዘወርካ መዐሸጊ ቦታ (parking) 
እትሕብር ኣፕሊከይሽን ምሂዞም።
እቶም ተመራመርቲ፡ በቲ ድሮ ተማሂዙ 

ዝጸንሐ፡ ኣብ ጽርግያ ተተኺሉ ምንቅስቓስ 
ሰባትን ተሽከርከርቲን ዝቈጻጸር ናይ ሲ.ሲ.ቲቪ 
(CCTV) ካሜራ ተሓጊዞም እዮም ነታ 
ኣፕሊከይሽን ኣብ ኣገልግሎት ከም 
እትውዕል ገይሮማ ዘለዉ። ኣብ ምዕቡላት 
ሃገራት፡ ብሰንኪ ብዝሒ ተሽከርከርቲ፡ 
ተመራመርቲ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ምህዞታት 
ቀዳምነት ብምሃብ ክሰርሕሉን ክደፍእሉን 
ጸኒሖም እዮም።
“ብዝሒ ዝፈርያ ማካይናት እናበዝሓ ኣብ 

ዝኸዳሉ ዘለዋ እዋን፡ ብእኡ መጠን ድማ 
መዐሸጊ ቦታ ክስኣንን በዳሂ ክኸውንን 

ንዕዘብ ኣለና። ብፍላይ ኣብ ጻዕቂ ምንቅስቓስ 
ተሽከርከርቲ ዝመልኦ ጽርግያ፡ ቀልጢፍካ 
መዐሸጊ ማኪና ክትረክብ ስለእትጽገም፡ ነዛ 
ኣፕሊከይሽን ክንምህዝ ተጓይና” ይብል ሓደ 
ካብቶም ተመራመርቲ ዶ/ር ኢጎር ኦሊኒክ።
እታ ኣፕሊከይሽን፡ መዐሸጊ ከም እትደሊ 

ሓበሬታ ምስ ለኣኽካላ፡ ነቲ ዘለኻዮ 
ጽርግያ በተን ኣብ ከባቢኻ ዝተተኽላ 
ካሜራ ተሓጊዛ እያ ናብ ሞባይልካ 
ሓበሬታ እተመሓላልፈልካ። ኣብ ውሑድ 
ካልኢታት ከኣ፡ ኣብ’ቲ ዘለኻዮ ጽርግያ 
መዐሸጊ ቦታ ክትረክብ ዝከኣል እንተዀይኑ 
ከይተደናጐየት ትነግረካ። ብተወሳኺ፡ 
ማኪናኻ ብግቡእ ዘይተዓሸገት ምስ 
እትኸውን ድማ ምልክት ከም እትሰደልካ 
እቶም ተመራመርቲ ኣረዲኦም። እታ 
ኣፕሊከይሽን፡ ድሮ ኣብ ዕዳጋ ቀሪባ ስለዘላ፡ 
ተጠቀምታ ክበዝሑ ከም ዝግባእ ኣብ 
መወዳእታ ኣዘኻኺሮም።

“ኣብ ኣፍ ዝርከቡ ባክተርያ - ጸገማት 
ልቢ የስዕቡ” ክኢላታት

ብዝተፈላለዩ ጠንቅታት ዝስዕብ ረኽሲ 
ናይ ኣፍ፡ ሕማቕ ጨናን ሕማም ግርጻንን፡ 
ጸገማት ልቢ ከኸትሉ ከም ዝኽእሉ፡ 
ኣመሪካውያን ተመራመርቲ ናይ’ቲ 
ዓውዲ ይገልጹ። ንሳቶም፡ ጠንቂ ጸገም 
ልቢ ብደረጃኡን መበገሲኡን ዝፈላለ 
ምዃኑ ብምንጻር፡ ናይ ኣፍ ባክተርያ ድማ 
ሓደ ካብቶም ጠንቅታት ከም ዝዀነ ኣብ 
መጽናዕቶም ኣረጋጊጾም ኣለዉ።
እቶም ተመራመርቲ ኣስታት 3 ሽሕ 

ጸገም ልቢ ዝነበሮም ሰባት ኣብ መጽናዕቶም 
ብምስታፍ እዮም ምርምራቶም 
ኣካይዶም። ነቶም ተሳተፍቲ ናይ ደምን 
ካልእ ንመጽናዕቶም ዝሕግዝ ሕክምናዊ 
መርመራን ምስ ገበሩሎም ከኣ፡ ውጽኢት 
ክጽበዩ ጀሚሮም። ዝበዝሑ ካብቶም 

ተሳተፍቲ ድማ፡ ናይ ኣፍን ግርጻንን 
ረኽሲ ዝነበሮም ኰይኖም ተረኺቦም። 
እቶም ተመራመርቲ ከም ዝሓበርዎ፡ 
እቶም ናይ ኣፍን ግርጻንን ባክተርያ 
ዝጸንሖም ሰባት፡ ካልእ ጠንቂ ሕማም ልቢ 
ክኸውን ዝኽእል ጸገም ከም ዘይነበሮም 
እዮም ገሊጾም። ካብ’ዚ ተበጊሶም ከኣ፡ 
‘ናይ ኣፍ ባክተርያ፡ ጸገማት ልቢ ከስዕብ 
ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ’ ክብሉ እዮም 
ደምዲሞም ዘለዉ። 
ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ፡ 

ነቲ ውጽኢት ኣብ መጻኢ ንዝያዳ ዝዓመቘ 
መጽናዕቲ ክመራመሩሉ ምዃኖም ድሕሪ 
ምግላጽ፡ ጸገማት ልቢ ንምክልኻል ጥዕና 
ኣፍናን ግርጻንናን ክንሕሉን ክንከታተልን 
ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም።
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ልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድ
እታ ዕንጭራር

 ኣብ ከባቢ ክፍላ ክረምቲ፡ ዲሞቭ 
ብዛዕባ ናይ ሰበይቱ ተኣማንነትን 
ተላግጸሉ ከይትህሉን ክጠራጠር 
ጀመረ። ልክዕ ከምዚ ንሱ እተጋገየ 
ወይ’ውን ዝበደለ . . . ዓይኒ ሰበይቱ 
ደፊሩ ምርኣይ ሰኣነ። ኣብ ዝራኸቡሉ 
እዋን እውን ከም’ቲ ኵሉ ግዜ 
ዝገብሮ ብሓጐስ ተመሊኡ ምስሓቕ፡ 
ፍሽኽ ምባል . . . ጠቕላላ ኣቋረጸ። 
እኳ ደኣ ክልቲኦም ንበይኖም ምዃን 
እናጸልኦ ብምኻዱ፡ ብዝተኻእለ መጠን 
ምስ ሰበይቱ ካብ ምፍጣጥ ክሃድም 
ክብል፡ ኵሉ ግዜ ምሸት ምሸት፡ 
ኰሮስቴሌቭ ንዝበሃል ዓርኩ ናብ ገዛ 
እናምጸአ ድራር ክጋብዞ ጀመረ። 
ጸጕሩ ኣሕጺሩ ዝቕምቀሞን ዕቱብ 
ዝገጹን ኰሮስቴሌቭ፡ ኵሉ ግዜ ኦልጋ 
ክትዛረቦ እንከላ ከም ሓውሲ ሕፍረት 
እናገበረሉ፡ ንመልጐም ናይ ጁባኡ 
ዓሰርተ ግዜ ይለጕሞን ይፈትሖን። 
ብኡ ንብኡ ከኣ ንጸጋማይ ጫፍ ናይ 
ከንፈሩ ጭሕሚ፡ ብየማናይ ኢዱ 
ምዕዅላል ይቕጽል። ድራር ምስተቐረበ 
ክልቲኦም ዶክተራት ብዛዕባ ሕክምና 
ኣርእስቲ እናልዓሉ የዋግዑ። ኦልጋ 
ከምቲ ወትሩ እትገብሮ፡ ናይ ምሕሳው 
ዕድል ምእንቲ ከይትረክብ ወይ’ውን 
ንኽትልፍልፍ ዕድል ንዘይምሃብ፡ ናይ 
ክልቲኦም ዕላል ንሓንሳብ’ውን ትዅን 
ኣየቋርጽን’ዩ። ድሕሪ ድራር’ውን 
እንተዀነ ኰሮስቴሌቭ ፒያኖኡ 
እናሃረመ ብረጕድን ልስሉስን ድምጺ 
ከዝይም ከሎ፡ ዲሞቭ ድማ ብዓሚቝ 
የስተንፍስ’ሞ ርእሱ ኣድኒኑ ብኢዱ 
ብምድጋፍ ብሓሳብ ዛዊኑ ካብቲ ከባቢ 
ዕዝር ይብል።

* * *

 ኦልጋ ኣብ ኩሉ’ቲ እትፍጽሞ 
ተግባር ምጥንቃቕ ዝብልዎ ነገር 
ጠቕሊላ ገደፈቶ። ንጕሆ ንጕሆ 
ካብ መደቀሲኣ ክትትንስእ እንከላ 
ጠባያ እናቐጠነ ምስቍርቋር ጥራሕ 
ኰነት። ኣብ መንጎኣን ሪያቦቭስክን 
ዝነበረ ርክብ ምጽንቃቑ ክትሓስብ 
ከላ ቅሳነት ትስእን። ጠባያ ይቕየር። 
ክዳና ቀያዪራ ቡን መሳሊ ድሕሪ 
ምቕማስ፡ ሃንደበት ብድድ ኢላ ናብ 
ስቱድዮ ናይ ሪያቦቭስኪ ትኸይድ። 
እቲ፡ ማዕረ’ቲ ዘፍቀራ ጸሊኡዋ ዝርከብ 
ሰኣሊ ከኣ፡ ክሳብ ዝኣኽላ ኣበሳጭዩ፡ 
ንልባ ብቕንኢ ኣምኪኹ የፋንዋ። 
ሻቡ፡ ካብኡ ዝበረረት ገዛኣ ብምእታው 
ምንኽናኽ ትጅምር። ናይ እትፈትዎ 
ሰብ ጽልኢ እናዓረገ ናይ ምኻዱ 
ክዉንነት፡ ዕረ እናጠዓማ ብንብዓታ 
ትውሕጦ።
 ሓድ-ሓደ ግዜ ድራር ብሓባር 
ክበልዑ ትጋብዞ’ሞ ኣብ ገዝኣ ኣብ 
ዘማስየሉ ግዜ፡ ብሞይኡን ብኻልእን 
እናሳበበት ትሽምጥጦ፤ ተላግጸሉ። ንሱ 

ራብዓይ ክፋል

ደራሲ - ኣንቱዋን ቼኮቭ

ትርጉም - መሓመድ ኣሕመድ (ሱባኩም)

ኸኣ ዕጽፊ ብብምላስ ኣብ ቅድሚ 
ሰብኣያ ከይተረፈ የነኣእሳ። ካብኡ 
ኣይትሕለፍ ኢሉ ድማ፡ ተሰናቢትዎም 
ክወጽእ ከሎ፡ ንእግረ መንገዱ ደሃይ 
ጓል ኣንስተይቲ ዓርኩ ክሓትት ከላግስ 
ምዃኑ ይነግራ። ንሳ ድማ፡ ዋላ’ውን 
ኰነ ኢሉ ከምኡ ከምዝገብር ዘሎ 
እናፈለጠት፡ ናብ መደቀሲ ክፍላ 
ጐይያ ብምእታው ኣብ ዓራታ ተደፊኣ 
ምልቃሳ ትቕጽል። ሽዑ፡ ሰብኣያ 
ብህድኣት ይስዕባ’ሞ ኣብ ጫፍ ናይቲ 
ዓራት ኮፍ ኢሉ መንኵባን ጸጕራን 
እናደረዘ፡ “ስቕ ኢልኪ’ባ ኣይትብከዪ 
ፍትውተይ! እዚ ትዀንዮ ዘለኺ 
ንማንም ኣይጠቅምን’ዩ። ንዅሉ ኣብ 
ከብድኺ ገይርኪ ስቕ ምባል ይሓይሽ። 
ሰባት ከምዝፈልጡ ክትገብሪ የብልክን። 
ዝፈሰሰ ማይ ኣይሕፈስንዩ” ብምባል 
ከጸናንዓ ይፍትን። 
 ንሳ ግን ኣይሕሻን’ዩ። የግዳስ በተግ 
ኢላ ትትንስእ እሞ ገጻ ተሓጺባ፡ 
ፓውደር ነስኒሳ ንሪያቦቭስኪ ክትደሊ 
ትወጽእ። መጀመርታ ናብቲ ዝሓበራ 
ገዛ ትኸይድ። ኣብኡ ምስ ሰኣነቶ፡ 
ናብ ቤት ናይተን ካልኦት ኣዕሩኽቱ 
ትኸይድ። ኣየሕፍራን’ዩ። ንዕኡ 
ክትደሊ ኰለል ክትብል ኣምስያ መሬት 
ዓይኒ ክሕዝ ከሎ ምስ ተመለሰት፡ 
ሰብኣያ ኣብ ናይ መጽናዕቲ ክፍሉ 
ብጸጥታ ክሰርሕ ይጸንሓ። ሓንቲ ቓል 
ከይተዛረበቶ ስቕ ኢላ ብምሕላፍ ናብ 
መደቀሲ ክፍላ ትኣትው። ንማዕበል 
ቅንኣ ክትቈጻጸሮ ኣይትኽእልን። ነቲ 
ኵነታት ናብ ንቡር ንምምላስ ግዜ 
ከምዘይሓለፈ ገይራ ንገዛእ ርእሳ 
ከተእምን ትጽዕር። ብኸምዚ ዓይነት 
ኵነት ቁሩብ ግዜ ሓለፈ። ናይ 
ሪያቦቭስኪን ኦልጋን ናይ ጽልእን 
ፍቕርን ስምዒታት ብውጡሮም 
ጸንሑ።                                        

* * *

 ሓደ መዓልቲ ዲሞቭ ብርቱዕ ሕማም 
ርእሲ ስለዝሓዞ፡ ቁርሲ ከይበልዐን ናብ 
ሆስፒታል እውን ከይከደን ምሉእ 
መዓልቲ ኣብ ናይ መጽናዕቲ ክፍሉ 
ኣብ ዝርከብ ሳሎን ደቂሱ ወዓለ። 
ድሕሪ ቐትሪ፡ ኦልጋ ከም ልማዳ 
ናብ ሪያቦቭስኪ ከደት። ዝጀመረቶ 
ሓድሽ ንድፊ ከተርእዮን፡ ኣብ 
ዝሓለፈ መዓልቲ ንምንታይ ከይረኣያ 
ከምዝወዓለ ክትሓቶን እያ ከይዳ። 
ዝሰኣለቶ ስእሊ ኣዝዩ ድኹም ምዃኑ 
ልቦናኣ ይፈልጦ እዩ። ናብ ሪያቦቭስኪ 
ክትከይድ ከም መመኽነይታ ክዀና 
ኢላ ዝሓናጠጠቶ፡ ትርጕም ኣልቦ 
ስእሊ እዩ ነይሩ። 
 ናብ ቤት ናይ’ቲ ሰኣሊ ምስበጽሐት፡ 
ናይ ኣፍ ደገ ደወል ከይደወለት ድማ 
ብቐጥታ ነቲ ማዕጾ ከፊታ ኣተወት። 
ኣብቲ ኮረድዮ ኰይና፡ ነቲ ናይ 
በረድ መከላኸሊ ካብ ልዕሊ ጫማኣ 
እናውጽኣቶ ከላ፡ ልስሉስ ድምጺ 
ስጕምትን ናይ ክዳን ሓሸሽታን 
ዝሰምዐት መሰላ። ቅልጥፍ ኢላ 

ኣዒንታ ናብ ውሽጢ ምስ ወርወረት፡ 
ጫፍ ናይ ቡናዊ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎ 
ክዳን ሕልፍ ኢሉ ብድሕሪ ሓደ ዓቢ 
እተወጠረ ናይ ስእሊ ሽራዕ ክስወር 
ብጨረፍታ ተረኣያ። ትሕባእ ዘላ ጓል-
ኣንስተይቲ ምዃና ቀልጢፉ ተረደኣ። 

ንሳ ንባዕላ፡ ብድሕሪ’ቲ ሽራዕ ክንደይ 
ግዜ ተሓቢኣ እያ! ናይ ቀረባ እዋን 
ዝኽሪ እዩ። ሪያቦቭስኪ ቅልቅል 
ብምባል፡ ብምምጻኣ እተገረመ ክመስል 
ክልተ ኣእዳዉ ዘርጊሑ ናብኣ ቀረበ። 
ብምሒር ሕፍረት ደሙ ምፍልሑ 
ኣብ ገጹ ይንበብ። 
 “እ . . እ . . እህ! ብምምጻእኪ ኣዝዩ 
እዩ ደስ ኢሉኒ፣ ሓድሽ ነገር እንታይ 
ኣሎ?” በላ፡ ውጥረት ምስ ዘሸቝረሮ 
ፍሽኽታ። 
ብቕንኢ ኣዒንቲ ኦልጋ ንብዓት 
መልኡ። ሕፍረት ንዅለንትናኣ 
ክወሮ ተሰመዓ፤ ከፈኣ። ድሕሪ’ቲ ናይ 
ስእሊ ሽራዕ እተሓበአት ንውሽማኣ 
ዝመንጠለታ ሰበይቲ ከተሽካዕልለላ፡ 
ክትስሕቃ ተረኣያ። 
 “ዝሰራሕክዎ ሓድሽ ንድፊ ከርእየካ 
እየ መጺአ” በለት ብጕሉሕ ድምጺ፡ 
ከናፍራ እናንቀጥቀጡ። 
 “እህ! ስእሊ . . .”
 ሪያቦቭስኪ ነቲ ኦልጋ ዝሰረሓቶ ንድፊ 
ብኽልተ ኣእዳዉ ሓዞ’ሞ፡ ኣዒንቱ ኣብ 
ልዕሊኡ ተኺሉ ኣእምሮኡ ካልእ ነገር 
እናሓሰበ፡ ገፈፍ እናበለ ናብቲ ቀጺሉ 
ዘሎ ክፍሊ ኣተወ። 
 ኦልጋ ብናይ ምሩኽ ዓይነት ኵነታት 
ተኸተለቶ። 
 እንደገና፡ ድምጺ ናይ ቅልጡፍ 
ስጕምትን ናይ ክዳን ሓሸሽታን ካብ 
ሸነኽ ስቱድዮ ተሰመዐ። እታ ሰበይቲ 
ወጺኣ ክትከይድ ከላ እዩ። ኦልጋ፡ 
ኣውያት ክስዕራ ደለየ። ንሪያቦቭስኪ 
ርእሱ ብገለ ነገር ፈጽፊጽክዮ ህደሚ 
መጽኣ። ግዳ ኣዒንታ ብንብዓት ዓዊሩ፡ 
ሓይላ ብሕፍረት ረሸሽ ኢሉ ናይ 
ቅድም ኦልጋ ኣይቫኖቭና ዘይምዃና 
ተሰመዓ። ከንቱ፡ ንእሽተይ ነገር ምዃና 
ብግሁድ ተረኣያ።
 “ኣዝዩ ደኺሙኒ’ሎ” በለ እቲ 
ሰኣሊ ብስልኩይ ድምጺ፡ ነቲ ናይ 
ኦልጋ ንድፊ እናተመልከተን ድኻሙ 
ንምቅላል ዝሕግዞ እንክመስል ርእሱ 
እናነቕነቐን። “ብርግጽ እቲ ሓሳብ 

ጽቡቕ ይመስል። ግን ሕጂ’ውን በቃ 
ንድፊ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት’ውን 
ንድፊ ነይሩ። ድሕሪ ሓደ ወርሒ’ውን 
ካልእ ንድፊ . . . በቃ። ንምዃኑ 
ብዝሒ ንድፊ ኣየጽልኣክን? ኣነ 
ኣብ ናትኪ ቦታ እንተዝኸውን፡ ናይ 

ብሓቀይ እየ ዝብለኪ፡ ስእሊ ዝበሃል 
ነገር ገዲፈ ናብ ሙዚቃ ወይ ካልእ 
ነገር - ገጸይ መዞርኩ ነይረ። ንስኺ 
ሙዚቀኛ’ምበር ሰኣሊት ከምዘይኰንኪ 
ጽቡቕ ገይርኪ ትፈልጢ ኢኺ። ኡፍ! 
እንታይ ደኣ’ዩ ድኽምክም ዝብለኒኸ! 
. . . ሻሂ ከምጽኡለይ ክእዝዝ መስለኒ፣ 
ኣይሓይሽን?”
  . . . ካብ ዝነበሩዎ ክፍሊ ወጽአ። 
 ንሪያቦቭስኪ፡ ምስ ወዲ ተባዕታይ 
ሰራሕተኛኡ ይዘራረብ ነበረ። ኦልጋ፡ 
ከም ወትሩ፡ ክትፋነዎ ስለዘይደለየትን 
ክፍጠር ንዝኽእል ታዕታዕ 
ንምውጋድን፡ ዝያዳ ድማ ካብ’ቲ 
ሃንደበት ዝግንፍላ ብኽያት ክትድሕን 
ክትብል፡ ሪያቦቭስኪ ቅድሚ ምምላሱ 
ናብቲ ኮረድዮ ብምኻድ ነቲ 
መከላኸሊ በረድ ኣብ ልዕሊ ጫማኣ 
ወድያ ካብቲ ገዛ ወጽአት። ናብቲ 
ጐደና ምስተሓወሰት ድማ ፍዅስ 
በላ። ደው ኢላ ነቲ ኣየር ብናጽነት 
ድሕሪ ምስሓብ ብነዊሕ ኣስተንፈሰት። 
ንሪያቦቭስኪ፡ ንስነ-ጥበብን ኣብ 
ውሽጢ’ቲ ስቱድዮ ከላ ንእተሰመዓ 
ናይ ውርደት ስምዒትን ንሓዋሩ 
ካብ ዝባና ምርጋፋ ተፈለጣ፣ ናይ 
መወዳእታ እዩ ነይሩ።  
  ብዜካ ናብቲ ሰፋይ ክዳን ዓሚላ፡ 
ናብ ካልእ ሓደ ክልተ ቦታ ምስ 
ተኣልየት ናብ ገዛኣ ኣምረሐት። 
ኵሉ ነገር ተመዓራርዩ ዳግም ምስ 
በዓል ቤታ ሓድሽ ህይወት ብዛዕባ 
ትጅምረሉ ኵነታትን፡ ንሪያቦቭስኪ 
ብዛዕባ ትጽሕፈሉ ብዅርዓት 
እተመልአ መሪር ናይ ስንብት 
ደብዳበን እናሰላሰለት ገዝኣ በጽሐት። 
ዋላ’ኳ መስዩ እንተነበረ፡ ናብ መደቀሲ 
ክፍላ ኣትያ ክዳና ኣብ ክንዲ ምውጻእ፡ 
ነቲ ደብዳበ ክትጽሕፍ ብቐጥታ 
ናብ ሳሎን ኣምረሐት። ሪያቦቭስኪ፡ 
ሰኣሊት ዘይምዃናን ንመጻኢ’ውን 
ክትውን ከምዘይትኽእልን እቲ ሓቂ 
ነጊሩዋ እዩ። ንሳ’ውን ብግደኣ ለቓሓ 
ክትመልስ ኣለዋ። ዓመት ዓመት ሓደ 

ዓይነት ስእሊ ዝሰርሕ ከናብ ምዃኑ፡ 
ዝዛረቦ ዅሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ 
ለውጢ ዘይብሉ ኣሰልካዪ ነገር ምዃኑ 
ኣነጺራ ክትጽሕፍ ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ 
ካብ ዝረኸቦ፡ ዝበለጸን ዝሓሸን ውጽኢት 
ናይ ምርካብ ነገር’ውን ድሕሪ ሕጂ 
ዘይሕሰብ ምዃኑ ክትገልጽ ኣለዋ። 
ክሳብ ሕጂ ናብ ፍረ ምብጽሑ’ውን 
ብናታ ጽልዋን ሓገዝን ብምዃኑ፡ 
ንጽቡቕ ግብራ ኣሚኑ ክቕበል ከምዘለዎ 
ክትነግሮ ወሰነት። ከምዚ እናሓሰበት 
ናብ’ቲ ክፍሊ ሳሎን ሕልፍ ክትብል ከላ 
“ፍትውተይ” ዝብል ድምጺ ሰምዐት። 
ዲሞቭ እዩ፡ ኣብ ናይ መጽናዕቲ ክፍሉ 
ኰይኑ ማዕጾ ከይከፈተ ጸዊዑዋ። 
 “እንታይ ደሊኻ?” በለት።
 “ንውሽጢ ከይኣተኺ ሓንሳብ ክሳዕ 

ኣብ’ቲ ማዕጾ ጥራሕ እንተትጽግዒ፡ 
ኣካለይ . . . እወ፡ ልክዕ ከምኡ። እንታይ 
መስለኪ፡ ቅድሚ ሓደ ወይ ክልተ 
መዓልቲ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ከለኹ 
‘ዲፍተሪያ’ ዝብሃል ሕማም ሒዙኒ 
ኣሎ። ስለዚ፡ ኣዝየ እሓምም ስለዘለኹ 
ንኰሮስቴሌቭ እንተትጸውዕለይ” በለ።
 “ኣይከውንን’ዩ! ኣነ ኣይኣምንን’የ!” 

ጨደረት ኦልጋ። 
 “ኰይኑ’ዩ ፍትውተይ። እመንኒ። 

. . . ስለዚ ለኣኽሉ’ሞ ጸውዕለይ። 
ኣዝየ እየ ሓሚመ . . .” በለ ዲሞቭ። 
ኣብ ውሽጢ’ቲ ክፍሊ ስጕም ኣቢሉ 
ኣብቲ ነዊሕ ሳሎን ክጋደም ተሰመዓ። 
“በጃኺ ለኣኽሉ” በለ ደጊሙ። ድምጹ 
ካብ ርሑቕ ቦታ ዝመጽእ ዘሎ  እዩ 
ዝመስል።
 “እዚ ነገር ሓቂዶ ይኸውን?” ኦልጋ 

ባዕላ ንባዕላ ሓተተት። ብሓያል ስንባደን 
ጭንቀትን ኣካላታ በረድ ኰነ። “ግን 
ንምንታይ? ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም 
እኮ’ዩ” በለት ሕጂ’ውን ንበይና። 
  ድሕሪ’ዚ ከይተረደኣ ሽምዓ 

ወለዐት’ሞ ናብ መደቀሲ ክፍላ ሒዛቶ 
ኣተወት። እንታይ ክትገብር ከምዘለዋ 
ንኽትውስን እናተቓለሰት ከላ ድማ፡ 
ሃንደበት ኣብቲ ዓቢ መስትያት ምስላ 
ረኣየት። እተኸደነቶ ፍሉይ ዓይነት 
ክዳንን ጃኬትን ምስቲ ዝፋሕሸወን 
ፍርሒ ዝዓሰሎን ገጻ ተደሚሩ፡ 
እተሰንብድ ዓመጸኛ ፍጥረት ኣምሲሉዋ 
ነበረ። ብዛዕባ’ቲ ሰብኣያ ኣብ ልዕሊኣ 
ዘርእዮ ዓቐን ዘይብሉ ፍቕሪ፡ ንናይ 
ንእስነት ህይወቱ፡ ንነዊሕ ግዜ ከይደቀሰላ 
ንዝጸንሐ ብሕታዊት ዓራቱ እውን 
ከይተረፈ . . . ብዛዕባ ዅሉ፡ ኣዝዩ 
ከቢድ ሓዘን ተሰመዓ። እቲ ኵሉ ግዜ 
ዘይልወጥ፡ ገርሂን ቅኑዕን ፍሽኽታኡ 
ትዝ በላ። ንበይና፡ ገጻ ኣብ መንጎ 
ኣስላፋ ቀቢራ፡ እታ ብጣዕሳ እትቃጸል 
ነብሳ ብእትሕለቦ ንብዓት ኵለንትናኣ 
እናጠልቀየ ብመሪር ብኽያት ኣብ 
ምንኽናኽ ኣተወት። ብኽያታ 
ወዲኣ ነቲ ናብ ኰሮስቴሌቭ ዝለኣኽ 
መልእኽቲ ክትጽሕፍ ከላ ድማ ሰዓት 
ክልተ ናይ ለይቲ ኰይኑ ነበረ።
                                                                                                                           
                    ይቕጽልይቕጽል
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Vacancy 
Announcement

    
Eritrea Sichuan Mineral Construction CORP. LTD. (ESMC) is inviting 
applicants for the following position for Asmara project sites.
Position: Lifting Supervisor 
Department: Health, Safety and Environment 
Number Required: 01
Contract Type: Indefinite

Major Duties and Responsibilities

	 Plan, coordinate and supervise all lifting activities in the project.
	 Perform daily inspection on all mobile cranes, crawler crane and electrical 

power driven (pendant control) overhead cranes used in the project.  
	 Ensure that the operators of mobile I crawler cranes conduct pre-operation 

check using company prescribed checklist.
	 Perform daily toolbox talk to the crane operators and the riggers cum signalmen.
	 Participate in Risk Assessment Meetings on Lifting Operations and brief the RA 

to the lifting team.
	 Ensure that only registered crane operators, appointed riggers cum signalmen 

engage in any lifting operation involving the use of a mobile/ crawler crane.
	 Ensure that the ground conditions are safe for any lifting operation to be 

performed by any mobile I crawler crane.  
	 Brief all crane operators, riggers cum signalmen on the safe lifting procedures 

mentioned in company safe work procedure.  
	 Check the load and riggings to ensure that the load can be lifted and moved 

safely by any mobile/ crawler crane or tower crane.
	 Forthwith stop any lifting operation upon receiving any report on defect or 

malfunction of safety device of the mobile crane or tower crane, thereafter tag-
out the affected mobile crane or tower crane and report to the Construction 
Director/ Senior Construction Manager accordingly.
	 Other tasks arranged by HSE manager.

 Qualification and Other Skills  
	 Formal Education, Certifications 

or Equivalents
Rigger Level 3 certificate, Red seal 
certificate, N5 or equivalent.

	 Working Experience – Nature & 
Length 10 Years’ experience in lifting and rigging

	 Leadership Experience – Nature 
& length of time 5 Year’s experience as middle management

	 Other skills and abilities Good communication and leadership skills

General Information and Other Requirement 
	 Place of Work:           Asmara Project Sites
	 Salary:                      As per Company salary scale
	 Type of Contract:       Indefinite

Additional Requirement for Nationals:
	 Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide evidence of Re-

lease Paper from Ministry of Defense.
	 Present Clearance from current/ last employer or Unemployment card from Labor 

office.
	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience credential, a copy of 

your National Identity card etc.)
	 Only shortlisted applicants will be considered as potential candidates for an inter-

view.
	 Application documents will not be returned to sender.
	 All application should be sent through the post office.
	 Deadline for application; 07 days from the date of publication on the newspapers 

Address: Please mail your application to;
                Eritrea Sichuan Mineral Construction 
CORP. LTD (ESMC)
               P.O. Box. 4832 Asmara, Eritrea   

Note to None Eritrean applicants:
              Please send a copy of your application to 
             Aliens Employment permits Affairs,
             P.O. Box 7940 Asmara, Eritrea 

ኣመልካቲት ወ/ሮ ኣምና እድሪስ ዓሊ ብወኪላ ወ/ሮ ሂወት ማሓሪ ደስታ ኣቢላ 
ኣብ ዞባ ጋሽ-ባካር ከተማ ተሰነይ ዞባ መስከረም ብሚ/ሪ ማይን ከባቢን ዝተወሃበኒ 
ቅጥዒ 006 ቁ 00358 ዞን 1 ብሎክ ፓርሰል K ብስመይ ዝተመዝገበ ኢርጂናል 
ስለ ዝጠፋኣኒ፡ ረኺበዮ ወይ’ውን ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተሃልዩ ብቁ. ስልኪ 
07394559 ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ይርከበኒ። እንተዘይኮይኑ፡ ካብ ዝምልከቶ 
ኣካል መተካእታ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ኣመልካቲት ወ/ሮ ኣምና እድሪስ ዓሊ 
ወኪል ወ/ሮ ሂወት መሓሪ ደስታ

ኣመልካቲ ኣነ ኣቶ ተስፋይ ሃብተ ጎፋር፡ ስም ኣዴና ነፍስሄሪት ኣለማሽ መሓሪ 
ወልደስላሴ ናይ ናቕፋ ኮርፖረሽን ብርኪ ማሕበር ዝተመዝገበ ናይ ብርኪ ዋንነት 
ኦርጂናል ቁ/17 ስለዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ወይ ወዲቑ ረኺበዮ ዝብል 
ሰብ ምስ ዝህሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብቁ/ስልኪ 07429084 ክሕብረኒ። 
እዚ ምስ ዘይከውን ግና መተካእታኡ ንኽወሃበኒ ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ኣቶ ተስፋይ ሃብተ ጎፋር
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Vacancy Announcement
Our Company Eritrea-Sichuan Mineral Construction CORP.LTD. is inviting 
applicants for the following positions for its Asmara project sites;

1. Purchaser 
Number required    1 (one)
Type of Contract      Definite period (01 year)

Major Duties & Responsibilities

•	  Perform all the purchasing duties as per the proper manner of the Company.

     Profile Qualification & Experience

Formal Education, Certifications or Equivalents Degree/Diploma holder from recognized university 
/college in purchasing, Material Management, 
Management or any related field.

Working Experience-nature & length A minimum of 2 years experience in the specific 
job for degree graduates & 5 years progressive 
experience for Diploma Graduates.

Leadership Experience-nature & length of time

Suite good presentation &reporting skills.

Demonstrate good leadership skills.Computer 
prolificacy at least in Ms Office.Good communication 
skills in English. 

Other Skills &Abilities Ability to work in a multicultural environment.

2. Machanic 
Number required    3 (Three)
Type of Contract      Definite period (01 year)

Major Duties & Responsibilities

•	 Will engage in repairing light & heavy vehicles of the Company.  

     Profile Qualification & Experience

Formal Education, Certifications or 
Equivalents

- Diploma holder from recognized university /college in  
Mechanical engineering ,Auto mechanics or technical 
school certificate  in Mechanics, Auto mechanics or any 
related field. 

- 2 years of work experience at a repair position. 
Working Experience-nature & length A minimum of 2 years experience in the specific job for degree 

graduates & 5 years progressive experience for Diploma Graduates.
Leadership Experience-nature & length 
of time

Suite good presentation &reporting 
skills.

Demonstrate good leadership skills.

Computer prolificacy at least in Ms Office.

Good communication skills in English. 

Other Skills &Abilities Ability to work in a multicultural environment.

3. Driver
Number required     2 (Two)
Type of Contract      Definite period (01 year)

Major Duties & Responsibilities

•	 Will be responsible for driving light vehicles of the Company. 

     Profile Qualification & Experience

Formal Education, Certifications or Equivalents - High School graduate with valid 3rd grade driving 
license

Working Experience-nature & length 5 years work experience as a driver in a recognized 
Company.

Leadership Experience-nature & length of time

Suite good presentation &reporting skills.

Demonstrate good leadership skills.

Good communication skills in English. 
Other Skills &Abilities Good technical knowhow of the vehicle system.

Ability to work in a multicultural environment.

4. Grader Operator
Number required     5 (Five)
Type of Contract      Definite period (01 year)

Major Duties & Responsibilities

•	 Will be responsible for operating a grader of the Company. 

     Profile Qualification & Experience

Formal Education, Certifications or 
Equivalents

- High School graduate with valid 5th grade driving license

Working Experience-nature & 
length

5 years work experience as a grader operator in a recognized 
Company.

Leadership Experience-nature & 
length of time

Suite good presentation &reporting 
skills.

Demonstrate good leadership skills.

Good communication skills in English. 

Other Skills &Abilities Good technical knowhow of the machine.

Ability to work in a multicultural environment.

5. Excavator  Operator
Number required     5 (Five)
Type of Contract      Definite period (01 year)

Major Duties & Responsibilities

•	 Will be responsible in operating excavator machine of 
the Company. 

     Profile Qualification & Experience

Formal Education, Certifications or 
Equivalents

- High School 
graduate with 
valid 5th grade 
driving license

Working Experience-nature & length 5 years work experience as 
an excavator operator in a 
recognized Company.

Leadership Experience-nature & length 
of time

Suite good presentation &reporting skills.

Demonstrate good 
leadership skills.

Good communication 
skills in English. 

Other Skills &Abilities Good technical knowhow 
of the vehicle system.

Ability to work in a 
multicultural environment.

6. Surveyor
Number required     5 (Five)
Type of Contract      Definite period (01 year)

Major Duties & Responsibilities

•	 Will be responsible for making all the surveying needs  
of the Company. 

     Profile Qualification & Experience

Formal Education, 
Certifications or Equivalents

- Diploma graduate in 
surveying or drafting.

Working Experience-nature 
& length

5 years work experience as 
a Surveyor in a recognized 
Company.

Leadership Experience-
nature & length of time

Suite good presentation 
&reporting skills.

Demonstrate good leadership 
skills.

Good communication skills in 
English. 

Other Skills &Abilities Good technical knowhow of 
the vehicle system.

Ability to work in a 
multicultural environment.

Former experience with mining 
industries will be considered as 
an asset.

Additional requirements for nationals

	 Having fulfilled his / her National Service obligations and 
provide evidence of release paper from the ministry of 
Defense.

	 Present clearance from current /last employer or 
unemployment card from labour office.

	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience 
credentials, a copy of your national Identity card etc.)

	 Only short listed applicants will be considered as potential 
candidates for an interview.

	 Application documents will not be returned back to sender.

	 All applications should be sent through the post office.

	   Deadline for application, 05 days from the date of 
publication on the newspaper.

Please mail your application to;

Eritrea-Sichuan Mineral Construction Corp.Ltd. (ESMC) 

      P.O.Box    4832     Asmara,Eritrea

Note to non-Eritrean nationals 

Please send a copy of your application to Aliens Employment Permits 
Affairs,

P.O.Box 7940 Asmara,Eritrea
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ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

መበል 32 ዓመት ቁ.147 18 ለካቲት 2023 - ገጽ 10

Eritrea-Sichuan Mineral 
Construction Corp LTD. 
(ESMC) headquarter is inviting 

applicants for the following positions for Asmara Copper-
Gold Polymetallic Project. 

1. Position: Cook

Place of Work: Asmara/ Emba Derho Site
Number Required: 02
Contract Type: Definite

1) Major Duties and Responsibilities
	 Preparing food in large quantities according to recipes, using 
standard methods and techniques.
	 Following safety procedures in the kitchen to prevent inju-
ries, such as wearing appropriate clothing ie hats and hair-
nets.
	 Communicating with other staff members regarding menu 
changes and new menu items.
	 Cleaning kitchen equipment and work areas to ensure prop-
er sanitation and food safety standards are being met.
	 Purchasing ingredients and supplies needed for recipes and 
menu items.
	 Maintaining inventory of supplies by restocking items as 
needed.
	 Following specific food preparation guidelines, such as 
health codes, recipe instructions, and pantry inventory re-
cords.
	 Give on-job training to cook assistants and make sure their 
work performance meet requirements. 

Qualification and Other Skills  

Formal Education, 
Certifications or 
Equivalents

	 High school diploma or a two-year associ-
ate’s degree in culinary arts. 

Working 
Experience

	 Minimum 5 years’ experience in cooking 
preferably in mining or construction com-
panies or projects.

Leadership 
Experience

	 Time Management Skill
Be able to complete multiple tasks in a 
short amount of time, to prioritize work 
and stay on schedule. 

Other skills and 
abilities

	 Basic in spoken English.
	 Food safety and sanitation: Follow proper 
food safety practices and maintaining a 
clean kitchen.
	 Teamwork: to communicate with others 
and how to work together to complete 
tasks.
	 Adaptability: Be able to adapt to a variety 
of situations, maintain a positive attitude 
and keep team moving forward.

2. Position: Deputy Project Manager

Place of Work: Asmara/Emba Derho Site
Number Required: 02
Contract Type: Definite

Major Duties and Responsibilities

	 Ensuring that projects are completed on time and within 
budget by communicating regularly with project manager, 
team leaders, and other stakeholders.
	 Ensuring that project plans are communicated clearly and ef-
fectively to the entire team.
	 Managing the budget and financial aspects of projects, in-
cluding allocating funds to different phases of the project as 
needed.
	 Tracking the progress of projects and communicating any de-
lays or issues to management.
	 Coordinating with the Employer to ensure that they are satis-
fied with the project’s progress and results.
	 Working with engineers, subcontractors, and stakeholders to 
coordinate the design, construction, and delivery of projects.
	 Overseeing all aspects of a project from start to finish, in-
cluding planning and scheduling tasks, managing personnel, 
monitoring budgets, and communicating with stakeholders. 
	 Creating reports that detail project status and results.
	 Establish production, technology, safety and quality manage-
ment system, and organize their implementation.
	 Focus on construction organization and coordination, and 
solve various problems in production management.

 Qualification and Other Skills  

Formal Education, 
Certifications or 
Equivalents

	 Bachelor degree or above 
	 Major in mining/processing engineer-
ing, project management, business 
administration or a related field

Working Experience 	 At least 5 years working experience in 
project management. 

Leadership 
Experience

	 Good at CAD and other necessary soft-
ware.
	 Familiar with construction activities, 
mine development process, equipment 
installation, mine design, production 
organization, safety management and 
other capabilities.
	 Ability to establish and lead team.

Other skills and 
abilities

	 Language fluency in English is re-
quired. 
	 A problem-solver.
	 Good communication skill. 
	 Have good time management skill.

General Information

	 Salary: As per Company salary scale
	 Deadline for application: 05 days from the date of publication 

on the newspapers.
   Additional Requirement for Nationals

	 Having fulfilled his/ her National Service Obligation and Provide 
evidence of Release Paper from Ministry of Defense.
	 Present Clearance from current/ last employer or Unemploy-

ment card from Labor office.
	 Testimonial documents to be attached (CV, work experience 

credential, a copy of your National Identity card etc.)
	 Only shortlisted applicants will be considered as potential can-

didates for an interview.
	 Application documents will not be returned to sender.
	 All application should be sent through the post office.

Address
	 Please mail your application to Eritrea-Sichuan Mineral Con-

struction Corp LTD. (ESMC) 
P.O. Box 4832-Asmara

Note to Non-Eritrean applicants, please send a copy of your applicz-
tion to Aliens Employment Permit Affairs P.O.Box 7940 Asmara, Eritrea
	 ment Permit Affairs P.O.Box 7940 Asmara, Eritrea



መደብ ጸወታ
ሎሚ 

ፕሪመር ሊግ
ሰዓት 3፡30 ድሕሪ ቀትሪ
ኣስቶንቪላ ምስ ኣርሰናል 

ሰዓት 6፡00 ምሸት
ብረንትፎርድ ምስ ክሪስታል ፓላስ

ብራይተን ምስ ፉልሃም
ቸልሲ ምስ ሳውዝሃፕምተን
ኤቨርተን ምስ ሊድስ

ኖቲንግሃም ፎረስት ምስ ማንቸስተር 
ሲቲ

ዎልቭስ ምስ በርንማውዝ
ሰዓት 8፡30

ኒውካስል ምስ ሊቨርፑል

ሓጸርቲ ዜናታት
• ናይጀሪያዊ ጆን ኦቢ ሚኬል፡ ንናይ 

ቅድም ወዲ ጋንታኡ ኤዲን ሃዝርድ “እቲ 
ዝተሃከየ” ተጻዋታይ ክብል ገሊጽዎ። ሃዛርድ 
ኣብ ቸልሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ፡ ነታ ጋንታ 
ሽድሽተ ዝተፈላለዩ ዋናጩ ከዕትራ ዝኸኣለ 
ተጻዋታይ’ዩ። እዚ በልጅማዊ ተጻዋታይ፡ 
ኣብ 2019 ብ100 ሚልዮን ዩሮ ናብ ሪያል 
ማድሪድ ድሕሪ ምስግጋሩ፡ ኩዕሶ ከም 
ዝኣበየቶ ይፍለጥ። ኦቢ ሚኬል ከኣ እቲ 
ተጻዋታይ ኣብ ግዜ ልምምድ ኣዝዩ ህኩይ 
ምንባሩ’ዩ ዝገልጾ። ብመሰረት መግለጺ 
ኦቢ ሚኬል፡ ወዲ 32 ዓመት ሃዛርድ ካብ 
ልምምድ ዝገብሮ ዘይገብሮ’ዩ ዝበዝሕ።
• ብረቡዕ መሪሕነታ ንማንቸስተር ሲቲ 

ዘረከበት ኣርሰናል፡ ሎሚ ናብ ኣስቶንቪላ 
ከይዳ ኣብ ተካይዶ ጸወታ ንቶማስ ፓርተይ 
ደጊማ ከም ትኸስሮ ይሕበር ኣሎ። እዚ 
ኣብ መስመር ምክፍፋል ጋነርስ መሪሕ 
ተራ ዝጻወት ዘሎ ተጻዋታይ፡ ጋንታኡ 
ብማንቸስተር ሲቲ 3ብ1 ኣብ ዝተሳዕረትሉ 
ግጥም’ውን ከም ዘይነበረ ይፍለጥ። ኣብቲ 

ግጥም፡ ጆርጊኒዮ ኣብ ፕሪመር ሊግ ንፈለማ 
ግዜ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ኣብ ሜዳ 
ከም ዝተራእየ ይዝከር።
• ብራዚላዊ ነይማር፡ ድሕሪ ምውዳእ እዚ 

ዓመተ ስፖርት ናብ ጋንታታት ፕሪመር 
ሊግ እንግሊዝ ክኸይድ ከም ዝኽእል 
ይሕበር ኣሎ። እዚ ብራዚላዊ ተጻዋታይ፡ 
ምስ ፈረንሳዊት ፒኤስጂ ክሳብ 2025 
ዝጸንሕ ውዕል’ዩ ዘለዎ። ይኹን’ምበር፡ 
ብመሰረት ጋዜጣታት ፈረንሳ ዝዝርግሐኦ 
ዘለዋ ሓበሬታ፡ ፒኤስጂ ነቲ ተጻዋታይ 
ድሮ ናብ ዕዳጋ ኣውሪዳቶ ኣላ። ቸልሲ፡ 
ሊቨርፑል፡ ማንቸስተር ሲቲ፡ ማንቸስተር 
ዩናይትድን ኒውካስልን ኣብ ልዕሊ’ቲ 
ተጻዋታይ ተገዳስነት ኣሕዲረን ዘለዋ 
እንግሊዛውያን ጋንታታት እየን።
• ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣከፋፋሊ 

ቸልሲ ማይሰን ማውንት ኣብ ራዳራ ከም 

ዘእተወቶ ይግለጽ ኣሎ። ማይሰን ማውንት 
ኣብ ስታንፎርድ ናይ ሓደ ዓመት ውዕል’ዩ 
ተሪፍዎ ዘሎ። እቲ ተጻዋታይ፡ ሓድሽ 
ውዕል ካብ ምፍራም ሓንጊዱ ብምህላዉ’ዩ 
ከኣ ዩናይትድ ንምውናኑ ተበግሶ ወሲዳ 
ዘላ። ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን እውን 
ነዚ ወዲ 24 ዓመት ኣከፋፋሊ ይሓታሉ 
ከም ዘለዋ’ዩ ዝንገር። መይሰን ማውንት 
ብተደጋጋሚ ወሰኽ ደሞዝ ክሓትት ከም 
ዝጸንሐ ይፍለጥ። ንሱ ኣብ ቸልሲ ሰሙናዊ 
80 ሽሕ ፓውንድ እዩ ዝኽፈል።
• ስጳኛዊት ሪያል ማድሪድ ንተኸላኻላይ 

ማንቸስተር ዩናይትድ ዲያጎ ዳሎት 
ተጣይቐሉ ከም ዘላ ተሓቢሩ። ማድሪድ 
ነዚ ተጻዋታይ፡ ከም መተካእታ ዳኒ ካርቫዮ 
ወጢናቶ ከም ዘላ’ዮም ምስታ ጋንታ ቅርበት 
ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ። ዲያጎ ዳሎት 
ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ክሳብ ክራማት 
2024 ዝጸንሕ ውዕል ከም ዘለዎ ይፍለጥ።
• ተዓዋቲ ዋንጫ ዓለም ኣርጀንቲናዊ 

ዲ ማሪያ፡ ናብ ጋላተሰራይ ከም ዘይከይድ 
ተ ረ ጋ ጊ ጹ ። 
ብመሰረት ኣብ 
መስርሕ ምስግጋር 
ተ ጻ ወ ት ቲ 
ዓሚቝ ኣፍልጦ 
ዘለዎ ፋብሪዚዮ 
ሮማኖ፡ እቲ 
ተጻዋታይ ኣብ 
ጁቬንቱስ ክጸንሕ 
ተሰማሚዑ ኣሎ። 
ጋ ላ ተ ሰ ራ ይ 
ንዲ ማርያ 

ንምፍራም ተቓሪባ ከም ዝነበረት’ዩ ዝግለጽ።
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ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት

ቫንዳይች ናብ ጸወታ ተመሊሱቫንዳይች ናብ ጸወታ ተመሊሱ
ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርመናዊ ጀርገን 

ክሎፕ፡ ተኸላኻላይ ናይ’ታ ጋንታ ቪርጂል 
ቫን ዳይች ሎሚ ኣንጻር ኒውካስል ኣብ 
ዘካይድዎ ጸወታ ከም ዝስለፍ ኣፍሊጡ። 
ሆላንዳዊ ቫን ዳይች ብ2 ጥሪ ጋንታኡ 
ብብረንትፎርድ 3ብ1 ኣብ ዝተሰዓረትሉ 
ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ እዩ ካብ ጸወታ ርሒቑ 
ጸኒሑ። እዚ ተጻዋታይ፡ ዝሓለፈ ሰሙን 
ኣብ ግጥም ሊቨርፑልን ኤቨርተንን ኣብ 
ተቐያሪ መንበር ኮፍ ኢሉ’ኳ እንተወዓለ፡ 
ሎሚ ቀዳም ግን ምስ ቀዳሞት 11 
ተጻወትቲ ሊቨርፑል ከም ዝህሉ ተረጋጊጹ 
ኣሎ። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ፡ 
እቲ ተጻዋታይ ኣብ ልምምድ ናብ 
ንቡር ብቕዓቱ ተመሊሱ ከም ዝተዓዘቦ’ዩ 
ቅድሚ እዚ ናይ ሎሚ ግጥም ኣብ ዝሃቦ 
ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ። ሊቨርፑል 
ድሕሪ መስበርቲ ቫን ዳይች ካብ ኣርባዕተ 
ጸወታታት ሓንሳብ ጥራይ’ያ ክትዕወት 
ክኢላ። ካብ ግጥም ኤፌ ካፕ’ውን 
ብብራይተን ከም ዝተገለፈት ኣይርሳዕን። 
እዛ ኣንጻር ኤቨርተን ምስ ብሉጽ ጸወታ 
2ብ0 ዝተዓወተት ጋንታ፡ ሎሚ ቀዳም ካብ 
ኒውካስል ምሉእ ሰለስተ ነጥቢ እንተደኣ 
ወሲዳ፡ ሓደ ጸወታ ተረፍ ከለዋ ምስ’ዛ 
ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ኒውካስል ናይ 6 
ነጥቢ ጥራይ ፍልልይ’ዩ ክህልዋ። ሊቨርፑል 
ንኸም ኮናተ፡ ልዊስ ዳያዝ፡ ቲያጎ ሲልባ፡ 
ካልቪን ራምሳይን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ 
ብመስበርቲ ከሲራቶም ከም ዘላ ይፍለጥ። 

በንጻሩ ኒውካስል ተሰይሮም ዝነበሩ ሚጔል 
ኣልሚሮን፡ ኣላን ሳይንት ማክሲሚንን ካሉም 
ዊልሰንን ናብ ጸወታ ክትመልሶም’’ያ። ናይ 
ሰለስተ ጸወታ መቕጻዕቲ ተበይንዎ ዝነበረ 
ብሩኖ ጉመረስ’ውን መቕጻዕቱ ወዲኡ 
ንጸወታ ድሉው ኮይኑ ኣሎ። 
ኒውካስል ድሕሪ 2015 ኣብ 12 ናይ 

ፕሪመር ሊግ ጸወታታት ንሊቨርፑል 
ስዒራታ ኣይትፈልጥን’ያ። ሊቨርፑል ኣብ 
ዝሓለፈ 5 ጸወታታት ናይ ፕሪመር ሊግ፡ 
ኣብ ሜዳ ኒውካስል ሴንት ጄምስ ፓርክ 
ተሳዒራ ኣይትፈልጥን’ያ። ኣብ ግጥማት 
ፕሪመር ሊግ፡ ሊቨርፑል ንኒውካስል 10 
ግዜ ካብ ድሕሪት ተበጊሳ ረቲዓታ ኣላ። 
ኣብ ናይዚ ወቕቲ ቀዳማይ ርክበን’ውን 
እንተኾነ ሊቨርፑል’ያ ካብ ድሕሪት 
ተበጊሳ 2ብ1 ተዓዊታ ነይራ። ኒውካስል 

ድሕሪ’ዚ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ 
ነሓሰ ዘጋጠማ ስዕረት ክሳብ ሕጂ ኣብ 
17 ጸወታታት ኣይተሳዕረትን ዘላ። እቲ 
ዘገርም፡ ኣብዚ 17 ጸወታታት ልዕሊ ሓደ 
ሸቶ ዘይተመዝገባ ምዃኑ’ዩ። እዛ ጋንታ 
ኣብ ዝሓለፉ ሽዱሽተ ጸወታታት ፕሪመር 
ሊግ፡ ሓሙሽተ ግዜ ማዕረ ከም ዝወጸት 
ኣይርሳዕን። ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል ኤዲ ሃዊ 
ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ኣንጻር ሊቨርፑል 
ኣብ ዝገበሮ 16 ጸወታታት፡ ኣብ 14 
ክሰዓር ክኢሉ’ዩ። ኤርትራዊ ሽወደናዊ 
ኣሌክሳንደር ኢሳቕ፡ ኣብ ቀዳማይ ናይ 
ኒውካስል ጸወታኡ ኣንጻር ሊቨርፑል 
ሸቶ ከም ዘመዝገበ ይዝከር። ኣብዚ ግጥም፡ 
ሊቨርፑል እንተደኣ ተሳዒራ፡ ድሕሪ 2012 
ንፈለማ ግዜ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ተኸታታሊ 
ስዕረት ዝቐመሰትሉ ታሪኽ ክትስንድ እያ።

ቲራቮሎ Vs መረብ ሰቲትቲራቮሎ Vs መረብ ሰቲትሻምፕዮን ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታታት 
ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ጽባሕ ሰንበት 
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስታድየም 
ኣስመራ ብወግዒ መጋረጃኡ ክዓጹ ምዃኑ 
ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ 
ማእከል ሓቢራ። ግጥማት ሻምፕዮን 
ካልኣይ ዲቪዥን ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ 
ዞባ ማእከል ኣብ መንጎ 13 ጋንታታት’ዩ 
ክካየድ ጸኒሑ።
ኣብዚ ናይ መዛዘሚ ዕለት፡ ደንደን ምስ 

ማይተመናይ ሳልሳይ ደረጃ ንምሓዝ 
ግጥማተን ከካይዳ ከለዋ፡ መረብ ሰቲትን 
ቲራቮሎን ከኣ ዘውዲ ሻምፕዮን ንምድፋእ 
ኣብ ሓያል ጥምጥም ክጽመዳ ምዃነን 
ተፈሊጡ ኣሎ።
ናብ ፍጻመ ሓሊፈን ዘለዋ ጋንታታት 

መረብ ሰቲትን ቲራቮሎን ኣቐዲመን ኣብ 
ሓደ ምድብ ተመዲበን ምንባረን ኣይርሳዕን። 
እዘን ክልተ ጋንታታት ኣብ ምድበን ኣብ 

ዘካየደኦ ጸወታታት፡ ቲራቮሎ ብዘይዝኾነ 
ስዕረት ቀዳመይቲ ኮይና ክትሓልፍ ከላ፡ 
መረብ ሰቲት ከኣ ካልኣይ ደረጃ ሒዘን 
እየን ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፈን 
ነይረን። ቲራቮሎ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ 
ንማይተመናይ ረቲዓ ናብ ዝቕጽል ናይ 
ፍጻመ ጸወታ ክትበጽሐ ከላ፡ መረብ ሰቲት 
ከኣ ንደንደን ኣሰኒፋ’ያ ዘውዲ ሻምፕዮን 
ንምድፋእ ትቃለስ ዘላ። እዘን ክልተ 
ጋንታታት ኣብ ናይ ምድብ ጸወታ’ውን 
ተራኺበን ብምንባረን፡ ቅዲ ኣጸዋውታአን 
ተናቢበን እየን። ኣብቲ ናይ ሽዑ ግጥም 
ቲራቮሎ ኣብ ልዕሊ መረብ ሰቲት ተዓዊታ 
ምንባራ ሰነዳት ፈደረሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ 
ማእከል የረድኡ። ተጻወትቲ ቲራቮሎ ናይ 
ዘይተሰዓርነት ክብሪ ሒዞም ናብዚ ውድድር 

ይኣትዉ ብምህላዎም ዓቢ ሞራል ሒዞም 
ከም ዝጻወቱ ርዱእ’ዩ። ተጻወትቲ መረብ 
ሰቲት እውን እንተኾኑ ሓያል ብቕዓቶም 
ኣንጻር ዓባይ ክለብ ደንደን ኣመስኪሮም 
እዮም።
ኣሰልጣኒ ቲራቪሎ ፍሊሞን ንጉሰ ነዚ ናይ 

ፍጻመ ጸወታ ኣመልኪቱ ንጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ ዓምዲ ስፖርት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 
“እዚ ጸወታ ናይ ፍጻመ ብምዃኑ ቀሊል 
ኣይክኸውንን’ዩ። መረብ ሰቲት ኣብ ዝሓለፈ 
እዋናት ዘርኣይዎ ተወዳዳርነት ሓያል’ዩ። 
ንሕና ብወገንና ነዚ ጸወታ ዝኸውን ኩሉ 
ምድላዋት ገይርና ኣለና። ክልቴና ንዓወት 
ኢልና ኢና ክንኣቱ። ስታድየም ኣስመራ 
ከኣ ክፈርደና’ዩ” ክብል ተዛሪቡ።
ኣሰልጣኒ መረብ ሰቲት መምህር ዳዊት 

ወልዱ ብወገኑ፡ “ተጻወትቲ ጋንታና ዋላ’ኳ 
እዚ ጸወታ ናይ ፍጻመ ጸወታ ይኹን ጸቕጢ 
ከይገበሩ ከም ዝጻወቱ ኢና ክንገብር። 

ክልቴና ኣብ ሓደ ምድብ ብምንባርና 
ኣጸቢቕና ንፋለጥ ኢና። ካብቲ ኣብ 

ምድብና ዘርኣናዮ ጸወታ ዝበለጸ ክንጻወት 
በዓል ምሉእ ተስፋ እየ። ዋላ’ኳ ዕላማና 
ዋንጫ ምዕታር እንተኾነ፡ ንዘጋጥመና ኩሉ 

ነገር ተቐቢልና ክንወጽእ’ውን ድሉዋት 
ኣለና” ኢሉ ኣሎ።

ሪያል ማድሪድ ክልተ ተጻወትታ ከሲራ
ተጻወትቲ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ 

ከሪም በንዘማን ቶኒ ክሮስን፡ ጋንታኦም 
ሎሚ ናብ ኦሳሱና ከይዳ ኣብ እተካይዶ 
ጸወታ ከም ዘይህልዉ መርበብ ሓበሬታ 
ደይሊ መይል ኣፍሊጡ። ፈረንሳዊ ከሪም 
በንዘማ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ረቡዕ ጸወታ ኣብ 

ጭዋዳታቱ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ተቐይሩ 
ካብ ሜዳ ከም ዝወጽአን ገና መጉዳእቱ 
ከም ዘይሓወየን ክረጋገጽ ከሎ፡ ጀርመናዊ 
ቶኒ ክሮስ ከኣ ብምኽንያት ውሽጣዊ 
ሕማማት’ዩ ካብ ጸወታ ዝእለ ዘሎ። ሪያል 
ማድሪድ ኣብዚ ናይ ሎሚ ጸወታ ነዞም 

ተጻወትቲ ምኽሳራ 
ዘሰክፋ’ኳ እንተዘይኮነ፡ 
ዝመጽእ ሰሉስ 
ኣብ ኣንፊልድ 
ኣንጻር ሊቨርፑል 
ኣብ ትገብሮ ናይ 
ሻምፕዮንስ ሊግ ናይ 
ቀዳማይ እግሪ ጸወታ 
ከይትስእኖም ግን ኣብ 
ከቢድ ወጥሪ እያ ዘላ። 
ኣሰልጣኒ ናይ’ዛ ጋንታ 
ኢጣሊያዊ ካርሎ 

ኣንቸሎቲ፡ ሓካይም ናይ’ታ ጋንታ ምስ 
ግዜ ክቀዳደሙ ተማሕጺኑ ኣሎ። ተዓዋቲ 
ሽልማት ባሎን ዲ ኦር ፈረንሳዊ ከሪም በንዘማ፡ 
ኣብዚ ወቕቲ ብዝተፈላለዩ መጉዳእትታት 
ኣብ 13 ናይ ላ ሊጋ ጸወታታት ጥራይ 
እዩ ተሰሊፉ ዘሎ። ኣብ ግጥማት ዋንጫ 
ዓለም’ውን እንተኾነ ብሰንኪ መስበርቲ 
ኣብ ድሮ ምጅማር ናይ’ቲ ውድድር ናብ 
ዓዱ ከም ዝተመልሰ ኣይርሳዕን። በዚ ሕጂ 
ኣጋጢምዎ ዘሎ መጉዳእቲ ከኣ ንንውሕ 
ዝበለ ግዜ ካብ ጸወታ ከይርሕቕ ደገፍቲ 
ሪያል ማድሪድ ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። 
በንዘማ ምስ ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ዝያዳ 
ዓወት ንምምዝጋብ ዝሓለፈ ወርሒ 
ታሕሳስ ካብ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ 
ክእለ’ኳ እንተወሰነ፡ ዘጋጥሞ ዘሎ ተደጋጋሚ 
መጉዳእትታት ግን ዝሓሰቦ ክፍጽም 
ኣየኽእሎን ዘሎ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ቻይናን ኢራንን፡ ዘይፍትሓዊ እገዳታት ክለዓል ጠሊበንፕረዚደንት ቻይና ሺ ዢ ፒንግን 
ፕረዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲን፡ 
ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸኒዑ ዘሎ ‘ዘይፍትሓዊ’ 
ምዃኑ ዝገለጹዎ እገዳታት ክለዓል 
ጻውዒት ኣቕሪቦም። እቶም መራሕቲ 
ነቲ ጻውዒት ዘቕረቡ፡ ፕረዚደንት ኢራ 
ኒብራሂም ራኢሲ ናይ ሰለስተ መዓልቲ 
ምብጻሕ ንምክያድ ዝሓለፈ ሰሉስ ናብ 
በይጂንግ ድሕሪ ምእታዉ እዮም።
ኢራን፡ ኣብ 2015 ነቲ ዝተነብረላ 

እገዳ ንኽልዓል ኑክለስያዊ መደባታ 
ክትገትእ ምስ ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም 
ተሰማሚዓ እኳ እንተነበረት፡ ኣብ 2018 
ግን ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር ዶናልድ 
ትራምፕ ንኣመሪካ ካብቲ ተበጺሑ 

ዝነበረ ስምምዕ ከምዘውጸኣ ኣይርሳዕን።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ነቲ ስምምዕ 

ዳግማይ ንምብርባር ዝግበር ዝነበረ 
ጻዕርታት ንኣዋርሕ ደው ኢሉ ኣብ 
ዘለወሉ እዋን፡ ኣመሪካን እስራኤልን፡ 
ኢራን ኑክለስያዊ ኣጽዋር ክትውንን 
ትዳሎ ከምዘላ እየን ዝኸሳ።
ቻይናን ኢራንን ብወገነን ኣብ ዝሃብኦ 

ሓበራዊ መግለጺ፡ ጠንቂ ናይ’ቲ ኣብ 
መንጎ ኢራንን ሓያላን ሃገራት ዓለምን 
ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ ኣመሪካ ምዃና፡ 
ምልዓል እገዳታት ድማ ኣገዳሲ ኣካል 
ናይቲ ስምምዕ ከምዝዀነ ኣስሚሮምሉ።

ኣርመንያ፡ ንኣዘርባጃን እማመ ውዕል ሰላም ኣቕሪባ

ው.ሕ.ሃ፡ ንግዳያት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቱርኪ ሓገዝ ሓቲቱውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ረዲኤት 
ግዳያት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ቱርኪ 
ዝውዕል ናይ ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ዶላር 
ሓገዝ ክወሃብ ጻውዒት ኣቕሪቡ።
እቲ ውድብ ነዚ ዝገለጸ፡ ድሕሪ ክልተ 

መዓልቲ ናይቲ ንሶርያውያን ግዳያት’ቲ 
ምንቅጥቃጥ ምድሪ ዝውዕል ናይ 400 
ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃብ ጻውዒት 
ድሕሪ ምቕራቡ እዩ።
ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቱርኪ ዝበጽሐ 

ሓላፊ ረድኤት ሕቡራት ሃገራት ማርቲን 
ግሪፊትስ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ 
መግለጺ፡ እቲ ህዝቢ “ክግለጽ ዘይከኣል 
ቃንዛ ኣጋጢምዎ ኣሎ” ብምባል፡ ኣብ’ዚ 

ሰራዊት ሩዋንዳን ኮንጎን ተዂሲ ተለዋዊጦምኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዝዀና 
ሩዋንዳን ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ 
ኮንጎን ዘሎ ወጥሪ እናኸረረ ኣብ ዝኸደሉ 
ዘሎ እዋን፡ ኣብ ዶብ ዝርከቡ ሰራዊት 
ክልተአን ሃገራት ንሓጺር ግዜ ዝቐጸለ ናይ 

ተዅሲ ምልውዋጥ ከምዘካየዱ፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል ሩዋንዳ ገሊጹ።
እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ፡ ካብ 12 

ክሳብ 14 ዝኾኑ ወተሃደራት ደ.ሪ.ኮንጎ 
ናብቲ ኣብ ጥቓ ምዕራባዊ ኣውራጃ 
ሩሲዚ ዝርከብ ገለልተኛ ዞባ ጥሒሶም 
ድሕሪ ምእታው፡ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ 
ዝርከብ ናይ ሓለዋ ነቑጣ ሩዋንዳ ተዅሲ 
ከምዝኸፈቱን ብወገን ሰራዊት ሩዋንዳ 
ግብረ-መልሲ ከምዝተዋህቦምን ወሲኹ 
ሓቢሩ።
ኣስዒቡ ድማ፡ ድሕሪ’ቲ ዝተኻየደ 

ናይ ተዅሲ ልውውጥ፡ ወተሃደራት 
ደ.ሪ.ኮንጎ ካብቲ ዞባ ከምዝሰሓቡን፡ ኣብ 
ልዕሊ ወተሃደራት ሩዋንዳ ዝወረደ ዝኾነ 
ጉድኣት ከምዘየለን ገሊጹ።
እንተዀነ መንግስቲ ደ.ሪ.ኮንጎ ኣብ 

ክልቲኦም መራሕቲ ወሲኾም፡ እቲ 
ተነቢሩ ዘሎ እገዳታት ምሉእ ብምሉእ 

ከቢድ እዋን እቲ ውድብ ዘድሊ ሓገዝ 
ክወሃብ ጻውዒት ናይ ምቕራብ 
ሓላፍነት ከምዘለዎ ገሊጹ።
ኣብ ቱርኪ ጻዕርታት ህይወት ኣድሕን 

ይቕጽል’ኳ እንተሎ፡ ቍጽሪ ናይቶም 
መዓልታዊ ዝድሕኑ ሰባት ግን ኣዝዩ ነክዩ 
ከምዘሎ እዩ ዝግለጽ።
ዝጠፍኡ ኣባላት ስድራኦም ደሃይ 

ንምርካብ ዝጽበዩ ዘለዉ ሰባት፡ እቲ 
ባህርያዊ ሓደጋ ግቡእ መስርሕ ህንጸት 
ዘይሓለፎ ህንጻታት ተወሲኹዎ ቊጽሪ 
ምዉታት ዝያዳ ከምዝወሰኸ ብምሕባር፡ 
ቁጥዐኦም ይገልጹ ኣለዉ።

በዚ ድማ መንግስቲ ቱርኪ፡ ኣብ 
ምስራሕ እቲ ህንጻታት ተሓተትቲ 
ምዃኖም ንዝተጠርጠሩ ውልቀ-ሰባት 
ክምርምር ምዃኑ ቃል ድሕሪ ምእታው፡ 
ተኾናተርቲ ህንጻታት ዝርከብዎም 
ልዕሊ 100 ጥርጡራት ክእሰሩ ትእዛዝ 
ኣመሓላሊፉ ኣሎ።።
ብ6 ለካቲት ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ 

ምድሪ ክሳብ ሕጂ ኣብ ደቡባዊ ክፋል 
ቱርኪ ብውሕዱ 38,044 ሰባት ክሞቱ 
እንከለዉ፡ ኣብ ሶርያ ድማ 5,800 ሰባት 
ሞይቶም ኣለዉ።

ክስረዝን፡ እዚ ድማ ኣብ ተግባራውነት 
እቲ ስምምዕ ኣድማዒ ምዃኑን ሓቢሮም።

ቻይና ብወገና፡ ብግዳማዊ 
ሓይልታት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት 
ኢራን ምትእትታውን ንጸጥታን 
ምርግጋእን ኢራን ምድኻምን ብጽኑዕ 
ከምእትቃወም ኣነጺራ።
ብዘይካ’ዚ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ 

ምብጻሕ፡ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ 
ዓውድታት ሕርሻ፡ ንግዲ፡ ቱሪዝም፡ 
ጥዕና፡ ረድኤት ሓደጋ፡ ባህሊን 
ስፖርትን ኣመልኪቶም ብርክት ዝበሉ 
ክልተኣዊ ናይ ምትሕብባር ስምምዓት 
ተፈራሪሞም።
ፕረዚደንት ኢራን ኣብ ውሽጢ 20 

ዓመት ንፈለማ እዋን’ዩ ሎሚ ናብ 
በይጂንግ ዝበጽሕ ዘሎ።

ዝሃቦ ምላሽ፡ ነቲ ዝወጸ መግለጺ ድሕሪ 
ምንጻግ፡ ሰራዊት ሃገሩ ዘካየዶ ናይ ተዅሲ 
ልውውጥ ምስ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ 
ዕጡቓት ሸፋቱ ምንባሩ ኣነጺሩ።
ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ 

መግለጺ፡ “ሩዋንዳ ናይ ሓሶት ክስታት 

ብምቕራብ ኣብቲ ዶብ ወተሃደራዊ 
ግጭት ከተለዓዕል ትጽዕር ኣላ” ብምባል 
ነቲ መግለጺ ነጺጉዎ።
ንሱ ወሲኹ፡ ሩዋንዳ ከምቲ ኣብዚ 

እዋን’ዚ ኣብ ሰሜን ኪቩ እትፍጽሞ ዘላ 
ተዅታዂ ተግባራት፡ ንኣውራጃ ደቡብ 
ኪቩ ንምጥቃዕ’ውን ትሸባሸብ ከምዘላ 
ከሲሱ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኣርመንያ ኒኮል 

ፓሺንያን፡ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት 

ብጉዳይ ኣከራኻሪ ዞባ ናጎርኖ-ካራባኽ 

ኣብ መንጎ ሃገሩን ኣዘርባጃንን ዝጸንሐ 

ምስሕሓብ ንምዝዛም፡ ሃገሩ ንኣዘርባጃን 

ፕሮጀክት ውዕል ሰላም ከምዘቕረበት 

ገሊጹ።

እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ፡ እቲ 

ውዕል ንምኽባር ዝሕግዝ ብኽልቲኡ 

ወገናት ናይ ምክትታል ኣገባባት 

ዝእምም ስምምዕ ክትግበር ጸዊዑ።

ብተወሳኺ፡ ኣርመንያ ሓደ መድረኽ 

ፕሮጀክት ውዕል ሰላምን ምምስራት 

ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ምስ 

ኣዘርባጃንን ከምዝዛዘመት ብምግላጽ፡ 

እቲ ዝተገልጸ እማመ፡ ናብ መንግስቲ 

ኣዘርባጃን ከምእተላእከ ኣነጺሩ። 

እቲ ሰነድ ብኣዘርባጃን ቅቡል 

ክኸውንን፡ ምፍራም እቲ ስምምዕ 

ድማ ነባሪ ሰላም ከምጽእን ዘለዎ 

እምነት እቲ በዓል ስልጣን ወሲኹ 

ገሊጹ።

ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ብሰንኪ 

እቲ ኣብ ኣዘርባጃን ዝርከብ ግን ከኣ 

ብብዝሒ ኣርመንያውያን ዝነብሩሉ 

ኣኽራናዊ ከባቢ ኣብ ግጭት ተጸሚደን 

ምጽናሐን ዝፍለጥ እዩ።

ተወሳኺ
ኣብ 1916 ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተላእከት ደብዳበ፡ ልዕሊ ሓደ ዘመን ደንጕያ ናብ 

ኣድራሻኣ ክትበጽሕ ምኽኣላ መዘራረቢ ኰይና።
እታ ስእሊ ንጉስ ጆርጅ ሓምሻይ ዘለዎ ቴምብር ዘለዋ ደብዳበ፡ ድሕሪ ሚእቲ ዓመት 

እያ ናብቲ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ክሪስታል ዝርከብ መንበሪ ገዛ መጺኣ።
“እዛ ደብዳበ ከመይ ኢላ 

ንልዕሊ ሓደ ዘመን ክትድንጕይ 
ከምዝኸኣለት ገሪሙናን 
ተደናጊርናን ኢና” ይብል 
ነታ ደብዳበ ዝተቐበለ ግሌን 
ዝተባህለ ውልቀ-ሰብ።
ኣብ ኣገልግሎት ጶስጣ ዝነጥፍ 

‘ሮያል ሜይል’ ዝተባህለ ትካል 
ጶስጣ ብወገኑ ኣብ ዘውጸኦ 
መግለጺ፡ “እዛ ደብዳበ እንታይ ከም ዘጋጠማ ርግጸኛታት ኣይኮንናን” ክብል ሓቢሩ።
እታ ደብዳበ ዝተላእከት፡ ኣቦ ናይ’ታ ዝሓለፈ ዓመት ዝሞተት ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዝዀነ 

ንጉስ ጆርጅ ሓምሻይ ኣብ ዝፋን ኣብ ዝነበረሉን፡ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ኣብ ዝካየደሉ 
ዝነበረን እዋን እዩ።
ብመሰረት ሕገ ጶስታ ዓዲ እንግሊዝ፡ ሓደ ሰብ ብስሙ ዘይተጻሕፈ ደብዳበ ክኸፍት 

ገበን’ኳ እንተኾነ፡ ግሌን ግን እታ ደብዳበ ናብ ገዝኡ ምስ መጽኣቶን ቅድሚ 100 
ዓመት ዝተጻሕፈት ምዃና ምስ ረኣያን ክኸፍታ እዩ ወሲኑ።
“ናባይ ዘይተላእከ ደብዳበ ብምኽፋተይ ገበነኛ እንተኾይነ፡ ይቕረታ ምሕታት ጥራይ’የ 

ዝኽእል” ክብል ድማ እቲ ወዲ 27 ዓመት ገሊጹ።
እቲ ነታ ደብዳበ ዝተቐበለ ውልቀ-ሰብ፡ ስድራ-ቤት ናይቲ ለኣኺ ወይ ተቐባሊ 

እንተሃልዮም ክሓቱዎ ከምዝኽእሉ ሓቢሩ ኣሎ።
እታ ደብዳበ፡ በቲ ኣብቲ እዋን’ቲ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ፍሉጣት ዝነበሩ ሰባት 

ከምእተጻሕፈት እዩ ዝንገር።
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