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“ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ “ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ 

ካሜራ ካሜራ 
ታሪኽ ኣብ ታሪኽ ኣብ 
ምስናድ ምስናድ 
. . .. . .

ምብህሃል፡ መሰረት ዕዉት ምብህሃል፡ መሰረት ዕዉት 
ዝምድናዝምድና

ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ 
ብኸመይ?ብኸመይ?

እቲ ርሑቕ ንሓራት እቲ ርሑቕ ንሓራት 
ቀረባ እዩ!ቀረባ እዩ!

ጋሽ-ባርካ - ተጠቃምነት ባህርያዊ ድዂዒ ብሰፊሑ ንምትእትታው ይስራሓሉ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ 

ብ12ን 13ን ጥሪ ኣብ ባረንቱ ኣብ ዘቃነዖ 
ኣኼባ፡ ተጠቃምነት ባህርያዊ ድዂዕን 
ሜላታት ምክልኻል ባልዓትን ሕማማትን - 
ብሰፊሑ ንምትእትታው ክስራሓሉ ምዃኑ 
ገሊጹ።
ኣብቲ ኣኼባ፡ ብጻህያይ ባሕርን ተረፍ-

መረፍ ዓሳን ዝተዳለወ ድዂዒ ንኣፍረይቲ 
ኣሕምልትን ፍረታትን ብናጻ ከምእተዓደለ፣ 
እቶትን እቶታውነትን ንምዕባይ ስልጠናታት 
ከምእተዋህበን ጐስጓሳት ከምእተኻየደን፣ 
ተርእዮታት ኣንበጣ ገረብ ብውሁድ 
ምክትታል ክኢላታት ሕርሻን ህዝብን ኣብ 
ትሕቲ ቁጽጽር ከምዝኣተወ - ሓለፍቲ 
ኣብያተ-ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡሳን ዞባታት 
ኣረዲኦም።
ሓለፍቲ ኣሃዱታት ድማ - ቁጽጽራዊ ስርሓት 

ንምሕያል ምስ ዝምልከቶም መሻርኽቲ 
ኣካላት ዝካየድ ናይ ዘተን ምልውዋጥ 
ሓበሬታን መደባት ኣተባባዒ ውጽኢት ይርከቦ 
ስለዘሎ ክድፋኣሉ፣ ኣብ ቁጠባን ጥዕናን 

ኣብ ‘ማእከል ጥዕና’ ኣስማጥ ወፈራ ጽሬት ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ፡ ነበርቲ 

ምምሕዳራት ከባቢ ኣስነዳን ሻካ-ወግሬትን፡ 
ኣብ ማእከል ጥዕና ኣስማጥ ወፈራ ጽሬት 
ኣካዪዶም።
በቲ ልዕሊ 260 ዓቕሚ-ሰብ ዝተሳተፎ 

ወፈራ፡ መራብሒ ጣንጡ ኰይኑ ዝጸንሐ 
ሳዕረ-ማዕርን ርስሓትን ከምእተኣልየ፡ ወኪል 
ኤሪና ሓቢሩ።
ሓላፊ’ታ ማእከል ጥዕና ነርስ በየነ 

ዑቕባስለሴ፡ እቲ ብምትሕብባር ቤት-

ሓጋዝ - ልዕሊ 57 ሽሕ ጥሪት ተኸቲበን
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ኣብ 2022 - ልዕሊ 

57 ሽሕ ጥሪት ክኽተባ እንከለዋ፡ ልዕሊ 9 
ሽሕ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ከምዝረኸባ፡ 
ኣሃዱ ቁጠባዊ ልምዓት ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ 
ሓቢሩ።
ከም ውጽኢቱ፡ ኣብ’ቲ ዓመት 270 

ሽሕ ሊትሮ ጸባ ናብ ዕዳጋታት ሓጋዝን 
ከረንን ከምዝቐረበን፡ ኣብ ምምላእ ጠለባት 
ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ከምዝገበረን፡ እቲ ኣሃዱ 
ኣገንዚቡ። 
ኩነታት ክራማትን ኣዝርእትን 

ብዝምልከት፡ ኣብ ነቑጣታት ሓጋዝ፡ 
ሓሽሻይን ሸበቕን ልዕሊ 483 ሚሊ-ሜተር 
ዝዓቐኑ ዝናብ ከምዝወቕዐ፣ ብድምር 
ድማ - 17,255 ሄክታር ብልቱግ፡ መሸላ፡ 
ፉልን ጥረታትን ከምእተዘርአን ደሓን 

ሕብረተሰብን ኣከባብን ኣሉታዊ ሳዕቤናት 
ዘለዎ ምንጩን ትሕዝቶኡን ዘይፍለጥ - ኣብ 
ሕርሻዊ መዓላ ዝዝውተር ዘሎ መድሃኒታት 

ንምውጋድ፡ ህዝብን ናይ ስራሕ መሻርኽትን 
ብውህደት ክሰርሑ ተላብዮም።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን 

ኣቶ ኣቡበከር ዑስማን፡ ባህርያዊ ድዂዒ 
ንምትእትታው ብዕቱብ ክስራሓሉ ምዃኑ 
ድሕሪ ምርግጋጽ፡ ልምዓት ምቁር ድንሽ 

እውን ኣብ’ተን ሃብታም ትሕዝቶ ማይ 
ዘለወን ከባቢታት ንምስፋሑ ክድፍኣሉ 
ኣዘኻኺሩ።

ጽሕፈት ጥዕና፡ ምምሕዳርን ካልኦት 
መሻርኽቲ ኣካላትን ዝተወደበን ከም’ቲ 
ዝተመደበሉ ዝተሳለጠን ወፈራ፡ ከከም 
ኣድላይነቱ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣስነዳ ኣቶ 

ዑመር መሓመድ-ዓሊ፡ ኣብ’ቲ ማእቶት 
ልዑል ተሳታፍነት ንዝነበረን ደቂ-ኣንስትዮ 
ሞጒሱ።
ኣብ ካልእ ዜና ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ 

ተጠቀምቲ መደብ ውህለላን ንኡስ 

ልቓሕን - ‘መውል’፡ ኣብ መነባብሮኦም 
ለውጢ ከምዘምጽኡ ገሊጾም።
 ‘መውል’ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ - ኣብ 

8 ምምሕራት ከባቢ ዓማዊል ከም ዘለውዎ 
ዝጠቐሰት ኣካያዲት ስራሕ ምምሕዳር ከባቢ 
ኣስናዳ ወ/ሮ መርየም ዑስማን፡ ሓረስቶት 
ኣብ 2022 ኣብ ምጅማር ክራማት ካብ’ቲ 
ትካል ብዝረኸብዎ ናይ ልቓሕ ዕድል - 
ጥሪቶም ከድሕኑ፡ ግራውቶም ክሓርሱን  
ፍርያቶም ክእክቡን ከምዝኸኣሉ ሓቢራ።

ሎጎ-ዓንሰባ - ፖሊስ ንተመሃሮ 
ኣስተምህሮ ሂቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ሎጎ-ዓንሰባ፡ ኣፍልጦ ሕጊ 
ኣብ ተመሃሮ ንምስራጽን፡ ብስነ-ምግባር 
ተዀስኲሶም ክዓብዩ ንምሕጋዝን - ኣብ 
ኣብያተ-ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን 
ደረጃታት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ።
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ መቐርካ ካፒቴን 

ኪዳነ ፍትዊ፡ መንእሰያት ተመሃሮ 
ካብ ገበን ተሓዪቦም ኣብ ምክልኻሉ 
ተራኦም ከዕዝዙ፣ ካብ’ቲ ሓሓሊፍካ 
ኣብ ውራያትን ጽምብላትን ዝርአ ረበሻ 
ክሕየቡ፣ ከምኡ’ውን ሓደጋታት ትራፊክ 
ንምንካይ ኣብ ዝግበር ጥንቃቐታት 

ክዋስኡ - ኣብ’ቲ ዝሃቦ ሰፊሕ ኣስተምህሮ 
ምዒዱ።  
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሰርጌንተ 

መንግስትኣብ ዘርእዝጊ እውን፡ ንገለ 
ተርእዮታት ገበናትን በደላትን ድሕሪ 
ምጥቃስ፡ ተጠቀምቲ ብሽግለታ ተመሃሮ 
- ሕግታት ትራፊክ ብምልኣት ከተግብሩ፣ 
ካብ ወልፊታት ተቘጢቦም ኣመት 
ትምህርቶም ክገብሩ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ መወዳእታ መማህራን፡ ተመሳሳሊ 

ኣስተምህሮታት ኣብ ስራሖም ዕዙዝ 
ኣገዳስነት ስለዘለዎ ክድፋኣሉ ተላብዮም።

እቶት ከም እተረኽበን ተገሊጹ።
ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ዝቕጽል 

ዘሎን መዓልታዊ ልዕሊ 2,200 ጉልበት 
ሰብ ብዝሳተፎ ዘሎን ወፈራ ምዕቃብ 
ማይን ሓመድን፡ ዛጊት 144 ሽሕ ሜተር 
ኲብ ከትሪን ልዕሊ 468 ኪሎ-ሜተር 
ቅናታዊ ዛላን ከምእተሰርሐ እውን 
ተሓቢሩ። 
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ናስር 

ዑመር፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ካብ ዝተወጠኑ 
መደባት ልምዓት - እቶም ዝበዝሑ 
ብልዑል ተሳትፎ ህዝቢ ከምእተዓሙ 
ብምሕባር፡ ሕዛእቲ ምዕቃብ፡ ሽንሸና 
መሬት ምክያድ፡ ህዝባዊ ወፈራታት 
ምሕያል. . . ካብ ቀንዲ መደባት 2023 
ምዃኖም ገሊጹ።

ናዳል፡ ብኣጋኡ ካብ ናዳል፡ ብኣጋኡ ካብ 
ኣውስትራልያን ኦፐን . . .ኣውስትራልያን ኦፐን . . .
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
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 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

እቲ ርሑቕ ንሓራት ቀረባ እዩ!ጽላት መጐዓዝያ፡ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት 
ወዲ-ሰብ ይኹን ኣብ ምዕባለን ብልጽግናን 
ሕብረተ-ሰብን ሃገርን ወሳኒ ግደ እዩ ዘለዎ። 
እዚ ስለዝዀነ፡ መትኒን ኩሉ-መዳያዊን 
እናተባህለ እዩ ዝጽዋዕ። ምስ መትኒ ሰራውር 
ደም ኣተኣሳሲርካ ዝግለጽ ዓውዲ እዩ 
ንምባል እውን ይከኣል እዩ።       
ከምኡ ብምዃኑ፡ መንግስቲ ኤርትራ 

ንመጐዓዝያ - ከም ሓደ ካብ መሰረታውያን 
ኣካላት ማሕበራዊ ፍትሒ ጠሚቱ፡ ብኣዝዩ 
ፍትሓዊ ታሪፍ፡ ናብ ርሑቕ ገጠራት 
ዝዓለመ፡ ዜጋታት ካብን ናብን ኣብ ዝገብርዎ 
ዕለታዊ ምንቅስቓሳት ብዘይ ጸገምን 
ከይተጨነቑን ንጥፈታቶም ምእንቲ ከሰላስሉ፡ 
ምዕሩይን ብቑዕን ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ንምውሓስ፡ ኩባንያ ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ሓራት ኣቚሙ። ዝምስገን ኣገልግሎት ኣብ 
ምሃብ ድማ፡ ይርከብ ኣሎ።

ናብ ቤት ጽሕፈት ናይ’ቲ ትካል ዘወር 
ምስ እትብል፡ ብሰሪ ራሕቂ፡ ኣገልግሎት 
መጐዓዝያ ካብ ምርካብ ተሓሪሙ ዝተርፍ 
ከባቢታት ኤርትራ ከምዘይህሉ፡ ማለት ምስ 
ግዜ ርሑቕ ቦታታት ኤርትራ ብመንገዲ 
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት ኵሉ ክብጻሕ 
ምዃኑ ዝሕብር፡ “እቲ ርሑቕ ንሓራት ቀረባ 
እዩ፡” ዝብል ቴማ እዩ ጐፍ ዝብለካ። እዚ 
ከኣ፡ ንናይ ቀረባን ርሑቕን ራኢን ትልሚን 
ኩባንያ መጐዓዝያ ሓራት ዝውክል ምዃኑ 

ኣቶ ንጉሰ ገብረእግዚኣብሄር

ክትግንዘብ ኣይጽግመካን።    
መንግስቲ፡ ብመንገዲ መጐዓዝያ ሓራት 

ኣቢሉ፡ ብኣዝዩ ገዚፍ ናይ ወጻኢ ሸርፊ፡ 
ንህዝባዊ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ዘገልግላ 
ብዓይነትን ብዝሒን ብርክት ዝበላ 
ኣውቶቡሳት ከእቱ ካብ ዝጅምር፡ ዓመታት 
ኣቚጺሩ ኣሎ። ሰነዳት ናይ’ቲ ትካል 
ከም ዘመልክትዎ፡ በብእብረ ልዕሊ 400 
ዘመናውያን ኣውቶቡሳት ከምዘእተወ እዩ 
ዘነጽር። እዘን ኣውቶቡሳት እዚኣተን ኣብ 
ኵሉ ኵርናዕ ሃገርና ተዘርጊሐን ንህዝቢ 
ስሉጥን ጽፉፍን ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ 
ከምዝርከባ ድማ እቲ ሓበሬታ የረድእ። 
እኹላት ድየን? ንዝብል ግን - ክበርህ ዘለዎ 
መሰረታዊ ሕቶ እዩ። ካብ’ዚ ተበጊስና፡ 
መጐዓዝያ ሓራት ኣብ ገጠራት ሃገርና ዝህቦ 

ኣገልግሎት ከመይ ከም ዝመስል ክንድህስስ 
ኢና። ብዛዕባ’ዚ መብርሂ ዝሃበና - ግዝያዊ 
ኣካያዲ ስራሕ ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ሓራት ኣቶ ንጉሰ ገብረእግዚኣብሄር እዩ።  
“ዕላማን ዕማምን ኣገልግሎት ኩባንያ “ዕላማን ዕማምን ኣገልግሎት ኩባንያ 

መጐዓዝያ ሓራት ከተብርሃልና?”መጐዓዝያ ሓራት ከተብርሃልና?” 
ካብ ቀንዲ ዕላማን ዕማምን ኩባንያ 

መጐዓዝያ ሓራት፡ ንምሉእ ሃገር ዝጠመተ፡ 
ዜጋታት ብኸመይ ምዕሩይን ውሑስን 

ኣገልግሎት ረኺቦም እፎይታ ይረኽቡ 
ዝብል እዩ። በዚ መንጽር መትከላት ትካልና 
እዚ ዝተጠቕሰ ዀይኑ፡ መንግስቲ ብዘውጽኦ 
መምርሒ መሰረት ድማ ይሰርሕ። ገለ 
ካብ’ቶም መትከላት፡ ብዛዕባ ታሪፍ እዩ። እዚ 
ኸኣ ምስ መጐዓዝያ ምድሪ ብምርድዳእ፡ 
ንተገልጋላይ ዘይሃሲ፡ ርትዓዊን ፍትሓዊን 
ታሪፍ እናኸፈለ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ከም 
ዝረክብ ምግባር፣ ንህዝቢ ስሉጥን ጽፉፍን 
ኣገልግሎት ምሃብ፣ መጐዓዝያ ደም ሱር ሃገር 
ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ቊጠባዊ ሕውየት 
ዓቢ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ንምርግጋጽ፣ 
ንተገልገልቲ ጽቕጥቅጥ ዘይብሉ፡ ምቹእን 
ውሑስን መንገዲ ኣገልግሎት ምሃብ፣ 
ንህዝቢ ዝሓሸ ጽፍሒ ናይ ስራሕ ዕድል 
ምኽፋት…ወዘተ ዝብሉ ፖሊሲታት ሒዙ 
ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ።   
ዝርጋሐ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት ዝርጋሐ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት 

ብደረጃ ሃገር ብኸመይ ይግለጽ? ብደረጃ ሃገር ብኸመይ ይግለጽ? 
 ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት፡ ዝህቦ 

ኣገልግሎት ብደረጃ ሃገር ንርሑቕ ገጠራትን 
ከተማታትን ኣገልግሎት ዝህቡ ዛጊት 181 
መስመራት ከፊቱ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ 
ይርከብ ኣሎ። እዚ ዝርጋሐ እዚ፡ ብደረጃ 
ሃገር ክርአ እንተድኣ ኰይኑ፡ ሰፊሕ ሸፈነ 
እዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ግን፡ ክሳብ ሕጂ 
ብዘይምብጻሕና ዘሰክፉና ከባቢታት የለዉን 
ማለተይ ኣይኰንኩን።   
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት ኣብ ገጠር ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት ኣብ ገጠር 

መዓስን ብኸመይን እዩ ተበጊሱ?መዓስን ብኸመይን እዩ ተበጊሱ?       
ዝርጋሐ መጐዓዝያ ሓራት ኣብ ገጠር፡ 

ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2010 እዩ ጀሚሩ። እዚ 
ኸኣ፡ ምስ ምእታው ኣብ ገጠርን ኣብ ናይ 
ሓመድ ጽርግያን ዘገልግላ ኣውቶቡሳት 
እዩ ጀሚሩ። እዚ ኵባንያ፡ ኣብ መጀመርታ 
እግሪ፡ ‘ታታ’ ዝዓይነተን 54 መናብር ዘለወን 
55 ኣውቶቡሳት እዩ ኣእትዩ። ከምኡ 
እናበለ ኸኣ፡ ዘመናውያን ኣውቶቡሳት 
ናይ ምእታው መስርሕ ክቕጽል ጸኒሑን 
ኣሎን። በዚ ኣገባብ መንግስቲ ብኣዝዩ ገዚፍ 
ናይ ወጻኢ ሸርፊ፡ ነዚ ኩባንያ ልዕሊ 400 
ዘመናውያን ኣውቶቡሳት ብምእታው 
ከዕጥቖ ክኢሉ።    
ህዝቢ ዓዲታት፡ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ህዝቢ ዓዲታት፡ ኣገልግሎት መጐዓዝያ 

ሓራት ክረኽቡ ከማልእዎ ዘለዎም ሓራት ክረኽቡ ከማልእዎ ዘለዎም 
ረቛሒታት እንታይ እዩ? ረቛሒታት እንታይ እዩ?  
ኣውቶቡስ ሓራት ክትምደበሎም 

ዝፍቀደሎም ሓተትቲ፡ ብመሰረት መምርሒ 
መንግስቲ ኤርትራ ኰይኑ፡ ዝያዳ ካልእ 
ድማ ንርሑቕ ገጠራት ዝጠመተ እዩ። በዚ 
መሰረት፡ ኣውቶቡስ ሓራት ክትምደበለን 
ዝሓትታ ምምሕዳራት ከባቢ ይኹና ንኡሳን 
ዞባታት፡ ቅድሚ ዝኣገረ ከማልኣኦ ዘለወን 
ረቛሒታት ኣሎ። ገለ ካብ’ቲ ረቛሒታት፡ 
ቊጽሪ ነበርቲ፡ ብዝሒ ኣብ’ቲ ምምሕዳር 
ዝተሓቚፋ ዓዲታት ከምኡ ድማ፡ ርሕቀት 
ናብ’ቲ ቦታ. . . ዝብሉ ኣብ ግምት ክኣትዉ 
ዝግብኦም እዮም። መጐዓዝያ ሓራት፡ 
ኣውቶቡስ ክምድብን ዘይ ክምድብን፡ 
ኣቐዲሙ ብዛዕባ እዞም ዝተጠቕሱ 
ነጥቢታት እኹልን ጽጹይን ሓበሬታ ክበጽሖ 
ክኽእል ኣለዎ።  ኣገልግሎት መጐዓዝያ 
ሓራት፡ ኣገልግሎት ካብ ዝጠልቡ ዜጋታት 
ንዝቐረበሉ ሕቶ ተቐቢሉ፡ ኣውቶቡስ 
ቅድሚ ምምዳቡ፡ ምስ መጐዓዝያ ምድሪን 
መራኸቢታትን ብምርድዳእ፡ ኵነታት ደረጃ 
ጽርግያ፣ ብዝሒ ተቐማጦ፣ ዓዲታትን 
ርሕቀት ቦታን ኣብ ግምት ብምእታው፡ 

ብመንገዲ’ታ ናብቲ ቦታ ከይዳ ነቲ ኵነታት 
እተጽንዕ ብኽኢላታት ዝቘመት ጒጅለ 
ገይሩ የጽንዖ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ኣብ’ዚ ጒዳይ 
ከብርሃ ዝደሊ ሓንቲ ነጥቢ ኣላ። ንሕና 
ንምሕደራ ጽርግያ፣ ጥጡሕ፡ ዘይጥጡሕን 
ዘኽፍአን ኢልና ብሰለስተ ደረጃ ከፋፊልና 
ኢና እንርእዮ። እታ ከተጽንዕ እትልኣኽ 
ጒጅለ ከኣ፡ ነዚ ኵሉ ነጥብታት ተጽንዕ 
ማለት እዩ። ውጽኢት እተቕርቦ ጸብጻብ 
ብእወታ ዝግለጽ ምስ ዝኸውን፡ ታሪፍ 
ወጺእሉ ኣውቶቡስ ከም እትምደበሉ 
ይግበር። እታ እትምደብ ኣውቶቡስ 
መጐዓዝያ ሓራት፡ ካብ ማእከል ምምሕዳር 
ከባቢ እንተወሓደ ኣብ ክሊ 5 ኪሎ 
ሜትር ዝርሕቀተን ዓዲታት ኣብ ግምት 
ኣትዩ ኣገልግሎት ከምዝረኽባ እዩ ዝግበር። 
እዚ ኸኣ፡ እቲ ትካል፡ ብዝኽተሎ ምቕረሓዊ 
ኣገባባት ኣካይዳ ተመሪሑ፡ ኣብ ርእሲኡ 
ድማ ዘለዋኦ ኣውቶቡሳት ኣብ ግምት 
ኣእትዩ፡ ልዕሊ ዅሉ ከኣ፡ ንናይ ርሑቕ 
ገጠራት ቀዳምነት ብምሃብ ኣውቶቡስ 
ዝምድብ ምዃኑ ክበርህ ኣለዎ።     
ጻዕቂ ተጠቀምቲ መጐዓዝያ ኣብ ግምት ጻዕቂ ተጠቀምቲ መጐዓዝያ ኣብ ግምት 

ብምእታው፡ ትካልኩም ዝገብሮ ሓለፋ ብምእታው፡ ትካልኩም ዝገብሮ ሓለፋ 
ኣሎዶ?ኣሎዶ?
ሓንቲ ምምሕዳር ከባቢ፡ ኣገልግሎት 

መጐዓዝያ ሓራት ክምደበላ፡ እንተወሓደ 
6 ወይ 7 ዓዲታት ክትሓቊፍ ኣለዋ። 
ኣብ ርእሲ’ዚ፡ ኣጻድፍ ወይ እውን ራሕቂ 
ዘለዎ ከባቢ ክንሱ፡ ግን ከኣ ጥጡሕ ጽርግያ 
እንተደኣለዎ፡ ቀዳምነት እዩ ዝወሃቦ። ኣብ 
ሰሙን ኣገልግሎት ዝረኽቡሉ ኣበየናይ 
መዓልቲ ክኸውን ከምዘለዎ ዝውስኑ ድማ 
ባዕሎም እቶም ነበርቲ ምዃኖም ምርዳእ 
የድሊ።                 
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት፡ ኣብ ኣገልግሎት መጐዓዝያ ሓራት፡ ኣብ 

ገጠራት ክበጽሖ ካብ ዝተለሞ ውጥናቱ ገጠራት ክበጽሖ ካብ ዝተለሞ ውጥናቱ 
ክንደይ ዝኸውን ዓሚሙ ኣሎ ትብል? ክንደይ ዝኸውን ዓሚሙ ኣሎ ትብል? 
ብሚእታዊት ክንድ’ዚ ክበሃል ዝከኣል 

ኣይኹን’ምበር፡ ክንበጽሖም ኣብ ትልምና 
ዝሓዝናዮም ከባቢታት፡ ነቶም ብሰሪ 
ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣኦም ኣሸገርቲ 
ዝዀኑ ውሑዳት ገዲፍካ፡ ዝርጋሐ ሸፈነ 
ናብ መላእ ሃገር ኣባጺሕና ናብ ንምባል ኣብ 
እንኽእለሉ ደረጃ ንርከብ ኣለና በሃልቲ ኢና። 
እንተዀነ፡ ኣቃውማ መሬቶም ንመጐዓዝያ 
ኣሸገርቲ ዝዀኑ፡ ግን ከኣ ክብጽሑ ዘለዎም 
ቦታታት ኣለዉና። ነዚኣቶም መስመር 
መጐዓዝያ ክንከፍተሎም ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ 
ተወዲኡስ፡ ነቶም ከባቢታት ዘገልግላ 
ኣውቶቡሳት ክሳብ ዝርከባ ኣብ ምጽባይ 
ደረጃ ዘለዋ ከባቢታት እውን ኣለዋ።    
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ገጠር ዘገልግላ ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን፡ ኣብ ገጠር ዘገልግላ 

ክንደይ ዝዀና ኣውቶቡሳት ኣለዋኹም?ክንደይ ዝዀና ኣውቶቡሳት ኣለዋኹም?
መጐዓዝያ ሓራት፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ 

ሰለስተ ደረጃታት ከፋፊልካ ዝረኣያ፡ 
ንጡፍ ኣገልግሎት ዝህባ 371 ኣውቶቡሳት 
ኣለዋኦ። እዚኣተን ናይ 66፡ ናይ 54ን ናይ 
38ን ወናብር ዘለወን እየን። ካብ’ዚኣተን 
እተን 130 ኣውቶቡሳት፡ ኣብ ናይ ሓመድ 
ጽርግያ ኣብ ጥጡሕን ሓውሲ ጥጡሕን 
እምባን ኲርባን እናሰንጠቓ ንገጠራት 
ኣገልግሎት መጐዓዝያ ዝህባ ዘለዋ እየን።
 
ዘለዋኹም ኣውቶቡሳት ብዓይነትን ለዋኹም ኣውቶቡሳት ብዓይነትን 

ብዝሕን እኹላት እየንዶ ትብል?ብዝሕን እኹላት እየንዶ ትብል? 
እኹላት እየን ኣይንብልን፣ ብዙሕ 

ዝተርፈና ስለዘሎ። ብዝተኻእለ መጠን ግን፡ 

ጸገማት እናበዳህና፡ በተን ዘለዋና ኣውቶቡሳት 
ክሳብ’ቲ ዝረሓቐ ከባቢታት ኣገልግሎት ኣብ 
ምብጻሕ ኣለና በሃልቲ ኢና። ሎሚ፡ ምሉእ 

ብምሉእ እኳ ክንብል እንተዘይክኣልና፡ 
ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገርና ዝርአ ዝነበረ 
ሽግር ናይ መጐዓዝያ ስለዝተፈትሐ፡ 
ብመጠኑ መስተርሆት ፈጢርና ምህላውና 
ዘጠራጥር የብሉን። ሽግር መጐዓዝያ ሃገርና 
ምሉእ ብምሉእ ክንሽፍን ግን፡ ብዙሕ 
ስራሕ ዝሓትት ወፍሪ ምዃኑ ዝከሓድ 
ኣይኰነን። ይኹን’ምበር ዝተረፉ ከባቢታት 
ንምብጽሖም፡ ተወሰኽቲ ኣውቶቡሳት ናይ 
ምእታው መደብ፡ ብዓቢኡ መንግስቲ ሒዙ 
ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ።    

ዝሰፍሐ ቅርጺ መሬት ሃገርና፡ ሓባጥ ጎባጥ ዝሰፍሐ ቅርጺ መሬት ሃገርና፡ ሓባጥ ጎባጥ 
ዝበዝሖ ንመጐዓዝያ በዳሂን ዘይምቹእን ዝበዝሖ ንመጐዓዝያ በዳሂን ዘይምቹእን 
እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሓራት እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሓራት 
ክትምደቦም ኣብ ትጽቢት ዝርከቡ ከባቢታት ክትምደቦም ኣብ ትጽቢት ዝርከቡ ከባቢታት 
ኣለዉዶ?ኣለዉዶ?
ዘጋጥሙና ብድሆታት ብዙሓት እዮም። 

ይኹን’ምበር፡ ሽግር መጐዓዝያ ዜጋታት 
ክንፈትሕ፡ ንዅሎም ብድሆታት ከከም 
ዝግብኦም ኣብ ምፍታሕ፡ እዚ ትካል 
ብቓላት ዘይግለጽ ሓያል ቃልሲ እዩ 
ዘካይድ። ኣብ’ዚ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ 
ዘይደሊ ጉዳይ ዘምቹእነት ጽርግያ እዩ። 
ገለ ከባቢታት ሃገርና፡ እቲ ምርሓቖም 
ዘይኰነ ጸገም ዝኸውን፡ እቲ ናብኣቶም 
ዝኣቱ ጽርግያ ዘይጥጡሕን ዘይምቹእን 
ምዃኑ እዩ። እዚ ድማ ንኽትበጽሖም 
ዓቢ ጸገም ይዀነካ። ዛጊት፡ ገለን ተጸኒዖም 
መስመር ንምኽፋት ዝተወሰነሎም፡ ገለን ከኣ 
መጽናዕቲ እናተኻየደሎም ኣብ መስርሕ 
ዝርከቡ ከባቢታት ኣለዉና። ንኣብነት፡ 
እቶም ዘይተበጽሑ ከባቢታት፡ ካብ ኣርባዕተ 
ከባቢታት ዘይሓልፉ ኰይኖም፡ ብኸመይ 
ይብጽሑ መንግስቲ ዝሓስበሉ ዘሎ እዩ። 
ካልእ፡ ኣብ ዞባ ዓንሰብ፡ ከረን - ሸበቕ፣ ኣብ 
ዞባ ደቡብ ቅናፍና፡ ሻኻ እያሞ - ምድፋእ 
ዋልታ፣ ማይድማ - ዑበል (ገዛ ድንጉር)፣ 
ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ባጽዕ - 
ማህሚመ፡ ናቕፋ - ማህሚመ፡ ናቕፋ  - 
ባቕላ - እንድላል፣ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ 
ባሕሪ፡ ጢዖ - ኣይሙን፡ ዕዲ - ኣፋምቦ 
መጽናዕቲ ተወዲኡሎም ኣብ ዝሓጸረ ግዜ 
ሓራት ክምደባኦም ኣብ ትጽቢት ዝርከቡ 
ከባቢታት እዮም። ጢዖ - ኣይሙን፡ ዕዲ - 
ኣፋምቦ ገለ ካብ’ተን ሓራት ክኣትወአን 
ኣሸገርቲ ከባቢታት እየን። ኣጸገምቲ ኰይነን 
ኢልካ ክጉሰያ ስለ ዘይብለን ግን፡ ብኸመይ 
ኣገልግሎት ይረኽባ መጽናዕቲ ተኻዪዱ 
ኣብቲ ቦታ ከገልግላ ዝኽእላ ኣውቶቡሳት 
ክኣትዋ ኣለወን። ነዚ ኸኣ መንግስቲ 
ክሰርሓሉ ጸኒሑን ኣሎን። 

                       ይቕጽል                       ይቕጽል
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  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

“ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ ካሜራ ታሪኽ ኣብ 
ምስናድ ብማዕረ ኣበርኪተን እየን” ሰሎሞን ኣብርሃ

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ‘ፍኖት’፡ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ‘ፍኖት’፡ 
ምስ ገዲም ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ ምስ ገዲም ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ 
ብተኸታታሊ ንሽውዓተ ክፋል ዝቐጸለ ቃለ-ብተኸታታሊ ንሽውዓተ ክፋል ዝቐጸለ ቃለ-
መሕትት ኣቕሪብና ኣሎና። ንሎሚ ድማ መሕትት ኣቕሪብና ኣሎና። ንሎሚ ድማ 
መቐጸልታኡ ሻሙናይ ክፋል። ኣብ’ዚ ናይ መቐጸልታኡ ሻሙናይ ክፋል። ኣብ’ዚ ናይ 
ሎሚን ኣብ’ታ ትስዕብ ናይ መወዳእታ ሎሚን ኣብ’ታ ትስዕብ ናይ መወዳእታ 
ክፋልን ድማ፡ ሰሎሞን ኣብቲ ነዊሕ ክፋልን ድማ፡ ሰሎሞን ኣብቲ ነዊሕ 
ጉዕዞኡ ካብ ዝሰነዶም ብዙሓት ስእልታት፡ ጉዕዞኡ ካብ ዝሰነዶም ብዙሓት ስእልታት፡ 
ኣብ’ቶም ፍሉይ ተዘኩሮ ዝሓቘፉ ከነተኲር ኣብ’ቶም ፍሉይ ተዘኩሮ ዝሓቘፉ ከነተኲር 
ኢና - ሰናይ ንባብ፦ኢና - ሰናይ ንባብ፦

 ሕራይ ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡  ሕራይ ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ 
ፍጻሜታት ይዂን ታሪኽ ንምስናድ ኣብ ፍጻሜታት ይዂን ታሪኽ ንምስናድ ኣብ 
እተካይድዎ ዝነበርኩም ምንቅስቓሳት፡ ካብ እተካይድዎ ዝነበርኩም ምንቅስቓሳት፡ ካብ 
ኣእምሮኻ ዘይሃስስ ዛንታ ወይ ዘጋጠመካ ኣእምሮኻ ዘይሃስስ ዛንታ ወይ ዘጋጠመካ 
ጽንኩር ኵነታት መቸም ግድን እዩ. . .?ጽንኩር ኵነታት መቸም ግድን እዩ. . .?
ብርግጽ እምበር፡ ንጥፈታት ዜና 

ውልቃዊ ዕማም ኣይኰነን፣ እቲ ምንታይ፡ 
ንሓደ ስራሕ ምሉእነት ዘልብሶ፡ ሓበራዊ 
ውህደትን ምትሕግጋዝን ስለዝዀነ። ኣብ 
ሰውራ ብፍላይ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ 
እነካይዶ ዝነበርና ንጥፈታት፡ ኣብ መንጎ 
ጋዜጠኛን ሰኣላይን ብዝህሉ ምርድዳእን 
ምትሕግጋዝን እዩ ዝዕወት ነይሩ። ኣብ 
ገድሊ ፈለማ ‘ፍጻሜታት’፡ ስዒቡ ከኣ ‘ሳግም’ 
ብዝብል ኣርእስቲ ዝዳለዋ መጽሔታት 
ነይረን። ኣብ’ተን መጽሔታት ዝቐርብ 
ትሕዝቶ ወይ ሓበሬታ ንምምእራር፡ 
መዓልታት ብእግርና ነዊሕ ንጓዓዝ ኔርና። 
ንኣብነት፡ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝጠቐስክዎ፡ 
ካብ ጾሮና ናብ ፎሮ መዓልታት ተጓዒዝና 
ሓበሬታታት ንምእርር ነይርና። 
ብሓፈሻ፡ ኣብ ድሕሪ መስመር ጸላኢ 

ዝካየድ ንጥፈታት ዜና፡ ጽንኲርን ከቢድ 
ዋጋ ዝሓትትን’ዩ ነይሩ። ብፍላይ ስልኳታት 
ናይ ወዶ-ገባ ብተደጋጋሚ የጋጥመና 
ብምንባሩ፡ ኣብ ጒዕዞና ሽጉጥ፡ ካላሽን፡ 
ካሜራን ቴፕ ሪከርደርን ኣይንፈልን ነይርና። 
ጸላኢ ኣድብዩ ጸኒሑ ብቓጻ ከጥቅዓና  

ዝነበሮ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል’ኳ እንተነበረ፡ 
ህዝቢ ዓንዲ-ሕቖ ውድብና ብምንባሩ ግን፡ 
እቶም ንጸይቂ ዝብገሱ ውዲቶም ከይሰመረ 
ይፈሽል ነይሩ። ዋላ’ኳ ንጥፈታትና ንሓደጋ 
ዘቃልዕን ይጽንሓለይ ዘየፍቅድን እንተነበረ፡ 
ሳላ ህዝብና ተኣማሚና ነሰላስሎ ነይርና። 
እዝከረኒ ኣብ 1988 ምስ ብጻየይ መስፍን 

ተስፋይ ሓበሬታ ንምድህሳስ ኣብ እምበይቶ 
ነይርና። ዕማማት ዜና ምስ ኲለን ክፍልታት 
ወይ ትካላት ውድብ ዘራኽብ ብምዃኑ፡ 
ሽዑ ምስ ወዲ-ሓጎስ ዝበሃል ኣባል ክፍሊ 
ሕክምና ኣብቲ ቦታ ነይርና። ሃንደበት፡ 
ብቕልጡፍ ናብ ጎደይቲ ክንከይድ ሓበሬታ 
ይመጽኣና። ኣይደንጎናን ሽዑ ንሽዑ ምስ 
መስፍን ንነቅል።  
ኣብቲ እዋን ጸላኢ ካብ ደቀምሓረን 

ከባቢኡን ተበጊሱ፡ ንኻልኣይ ግዜ ንጎደይቲ 
ከንድዳ ይህንደድ ነይሩ። ሽዑ፡ ኮማንዶ 
ናይ እንዳ 07 ኣብ ከባቢ ዓዲ-ምሑጽን 
ብምንባሮም፡ ብዛዕባ ምንቅስቓስ ጸላኢ 
ሓበሬታ ምስ በጽሖም፡ ህዝቢ ንምድሓን 
ተቐላጢፎም ዕጥቆም ዓጢቖም ይብገሱ። 
ወተሃደራት ጸላኢ ብሬንን ካላሽንን 
ናብቲ ክርሽኑዎ ዝኣከብዎ ህዝቢ ከቕንዑ 
እንከለዉ፡ ካልኦት ወተሃደራት ድማ 
ኣባይቲ ናይቲ ህዝቢ የንድዱ ነይሮም። 
እቲ ኣዛዚ ዝርከቦም ካልኦት ውሑዳት 
ወተሃደራት ከኣ፡ ናብ ደብሪ እቲ ዓዲ 
ብምእታው ፈለስቲ ቀቲሎም ከይኣኽሎም፡ 
ኣብ ኣዒንቲ ናይ’ቶም ዝቐተሉዎም ሰባት 
በርበረ ደፊኦም። 
እቲ ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ ብኣሰቃቒ 

መንገዲ እናቐጸለ እንከሎ፡ ኮማንዶ 
ናይ እንዳ 07 ኣብቲ ዓዲ ምስ በጽሑ 
ተቐዳዲሞም ነቲ ብሬኑ ናብ ንጹሃን 
ዜጋታት ኣቕኒዑ ዝነበረ ወተሃደር ብጥይት 
ይሃርሙዎ። ብኡ ንብኡ እቲ ህዝቢ ካብቲ 
ኣንጸላሊዎ ዝነበረ ድነ ሞት ክድሕን 
ክኢሉ። በቲ መጥቃዕቲ፡ ሰራዊት ጸላኢ 
ፋሕ ብትን ኣትዩዎ፡ ናብ ሸነኽ ደቀምሓረን 
ውጡሕን ሃዲሙ።   
ናብ ጎደይቲ እናተጓዓዝና ከለና፡ ጸላኢ ኣብ 

መንገዲ ኣድብዩ ከይጸንሕ ስግኣት ነይሩና 
እዩ። የግዳስ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክወርድ 
ዝተሃቀነ ግፍዒ ግድን ክንስንዶ ኣለና 

ብዝብል ኒሕ፡ ምስ ስግኣትና 
ጒዕዞና ቀጺልና። ተጠንቂቕና 
ንኣስታት 3 ሰዓትን ፈረቓን 
ተጓዒዝና ጎደይቲ ምስ በጻሕና፡ 
ህዝቢ ነቲ ሓዊ ዝተረኳዓሉ 
ሃዳሙ ንኸጥፍእ ላዕልን-
ታሕትን ክብል ጸኒሑና። ነቲ 
ዝነደደ ኣባይትን ካልእን ድማ 
ብግቡእ ሰኒድናዮ።
ኣብቲ ቦታ ናይ ምስናድ 

ስራሕና ምስ ወዳእና፡ ንቦታና 
ካብ እንምለስ ንማይ-ዕዳጋ 
ከይድና ቃለ-መሕትት 
ዘይነካይድ ዝብል ሓሳብ 
ንሓለፍቲ ናይቲ ኣሃዱ 
ኮማንዶ ምስ ኣካፈልናዮም፡ 
ንሳ’ቶም እውን ነቲ 
ዘቕረብናዮ ሓሳብ እወታዊ 
ምላሽ ሂቦምና። ብሸነኽ 
ውጡሕ ኣስጋኢ ስለዝነበረ፡ 
ንድሕነትና ክብሉ ሓለዋ 
ገይሮምልና። ገባር ተመስሊና 
ከኣ ጒዕዞና ቀጺልና።

ማይ-ዕዳጋ ምስ ኣተና፡ ከምቲ ዝወጠንናዮ 
ብዛዕባ ኣብ ህዝቢ ጎደይቲ ዘወረዶ ግፍዒ 
ኣመልኪትና ምስቲ ህዝቢ ቃለ-መሕትት 
ኣካይድና። ብጻየይ መስፍን ምስ’ቶም 
ገባር ቃለ-መሕትት ከካይድ እንከሎ፡ ኣነ 
ከኣ ብሸነኽ ውጡሕ ሓለዋ ዋርድያ 
ይወጽእ ነይረ። ኣነ ነቶም ቃላ-መሕተት 
ዝተገበረሎም ሰባት  ክስእሎም እንከለኹ 
ድማ፡ መስፍን ተረኛ ዋርድያ ይወጽእ። 
ብኸምዚ እናተበራረና ዕማምና ድሕሪ 
ምፍጻም፡ ስራሕና ብዓወት ዛዚምና ካብቲ 
ቦታ ወጺእና። 
ብዘይካ’ዚ፡ ምስ ልኡኻት ድምጺ ሓፋሽ 

- ማለት ምስ ተኸስተ ገብረመድህን (ኣብዚ 
እዋን ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዘሎ) 
ኣብ ክፍለ-ሰራዊት 70፡ ከምኡ’ውን ምስ 
ተስፋይ ቀለታ (ኣብዚ እዋን ኣብ ማእከላይ 
ቤት-ጽሕፈት ህግደፍ ዘሎ) ኣብ ብርጌድ 
44ን ክፍለ-ሰራዊት 16ን  ንንውሕ ዝበለ 
ዓመታት ብሓባር ብዙሕ ሰሪሕና ኢና። 
እቶም ልኡኻት፡ ንውዕሎ ነፍሲ-ወከፍ 
መጥቃዕቲ ጸላእን ብወገና ንዝውሰድ ዝነበረ 
ጸረ-መጥቃዕትን ብሪፖርታዥ መልክዕ ናብ 
ድምጺ ሓፋሽ ይልእኩ፣ እቶም ሰኣልቲ 
ዝዀንና ድማ፡ ማዕረ-ማዕሪኡ ነቲ ፍጻሜታት 
ብመንገዲ ካሜራ ንስንዶ ነይርና። 
ከምኡ’ውን ኣብ ድፍዓት ምስ ሓይልታትና 

ብምትሕብባር፡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ንዝነበረ 
ሰራዊት ጸላኢ ናይ ምንቃሕ መደባት 
ነካይድ ነይርና። እቲ ናይ ጎስጓስ መደብ፡ 
ብለይቲ ንከባቢ 45 ደቒቕ - 1 ሰዓት 
ዝካየድ ኰይኑ፡ እቶም ኣብ ዓወደ-ኲናት 
ብልኡኻት ድምጺ ሓፋሽ፡ ኣብ መዕቆቢ 
ስፍራ ድማ ብጋዜጠኛታት ድምጺ ሓፋሽ 
ምስ ምሩኻት ወተሃደራት ደርግ ዝካየዱ 
ዝነበሩ ቃለ-መሕትታት ብስርዓት ብካሴት 
ተቐሪጾም ይሞጹና’ሞ፡ ንሕና ከኣ ኣብቲ 
ድፋዕ ኰይንና ንፍንዎ ነይርና። 
ኣብ ክልተ ናይ ፈነወ ምሸት፡ እቲ 

ስፒከር ኣምፕሊፋየር 18 ናይ ሬድዮ ባትሪ 
ሰለዝወስድ፡ ንዕኡ ተሰኪምና ካብ ድፋዕ 
ናብ ድፋዕ እናተንቀሳቐስና ሰራዊት ጸላኢ 
ንኽነቅሕ ሰፊሕ ስራሕ ተኻይዱ እዩ። 
ብተወሳኺ፡ እታ ድምጺ እተቃልሕ ስፒከር 
መታን ነጸብራቕ ከይትፈጥር (ከይትኽሸፍ)፡ 
ብካሻ ገይርና ንሽፍና ነይርና። በቲ ዝድርበ 
ዝነበረ ሞርታር’ውን ንኸይትለዓል ብእምኒ 
ንጸቕጣ። ነዚ ኵሉ ዕማም ንምፍጻም፡ ካብ 
ቤት-ጽሕፈት ብርጌድ ወይ ክ/ሰ ተበጊስና፡ 
ንዂሉ እንጥቀመሉ መሳርሒታት (54 
ባትርታት፡ ስፒከርን ኣምፕሊፋየርን) ኣብ 
ዝባንና ተሰኪምና ካብን ናብን ክንንቀሳቐስ 
ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ሰለዝነበረ፡ ኣባላት ባህሊ 
ብርጌዳት ወይ ክ/ሰ ይሕግዙና ነይሮም።   
ኣብ ኣተሓሕዛ ምሩኻት እንኽተሎ 

ሰብኣውነት ዝመልኦ ኣገባብ ብቓል 
ምስክርነት እቶም ምሩኻት ይረጋገጽ 
ብምንባሩ፡ ብቐጻሊ ዋሕዚ ኢዶም ናይ 
ዝህቡ ወተሃደራት ደርጊ ይውስኽ 
ነይሩ። ብሓፈሻ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት 
ተንቀሳቒስና ኣብ እነካይዶ ዝነበርና 
ንጥፈታት ስነዳ፡ ብቐሊሉ ዘይሃስስ ብዙሕ 
ተዘኲሮታት’ዩ ዘለኒ።
ሕራይ ሰሎሞን፡ ካብ’ቶም ናይ ቅድሚ ሕራይ ሰሎሞን፡ ካብ’ቶም ናይ ቅድሚ 

ሓያሎ ዓመታት ስእልታትካ - ታሪኻዊ ሓያሎ ዓመታት ስእልታትካ - ታሪኻዊ 
ምትእስሳር ዘለዎም እውን ክህልዉ እዮም. ምትእስሳር ዘለዎም እውን ክህልዉ እዮም. 
. .?. .?
ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝተሳእሉ 

ስእልታት፡ ዕድመኦም ክውስኽ እንከሎ 
እቲ ዝሓቝፍዎ ዛንታ ወይ ታሪኽ 
እናጎልሐን እናዓሞቐን’ዩ ዝመጽእ። 

ነፍሲ-ወከፍ እንስእሎ ዝነበርና ስእልታት 
ኣብ ሎሚ ኰይነ ክርእዮ እንከለኹ፡ 
ዝጐሓፍ ወይ ዘይጠቅም ከም ዘይብሉ’ዩ 
ዝበርሃለይ። ንኣብነት፡ ኣብ ሜዳ ነፍሰ-ጾራት 
ብጾትና ድሕሪ ወሊድ ንኽልተ-ሰለስተ 
ዓመት ደቀን ከዕብያ ኣብ እንዳ-17 ይጸንሓ 
ነይረን። ድሕሪ’ዚ ዝተጠቕሰ ዓመታት ከኣ፡ 
ብእኩብን ወግዓውነት ብዝለበሰ ኣገባብን፡ 
ሕሩድን ስዋን ተዳልዩ ናብ ኣሃዱታተን 
ናይ ምፍናው ስነ-ስርዓት ይካየድ ነይሩ።
እቲ በብእዋኑ ዝካየድ ዝነበረ ስነ-ስርዓት 

ፈነዋ/ምስናይ ድማ፡ ብግቡእ ይሰነድ ነይሩ 
እዩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ኣደ ምስ ውላዳ 
ክልተ ስእሊ ክትሰኣል ይፍቀድ ነይሩ። 
ሓንቲ ስእሊ ኣደ ምስ ውሉዳ፡ ካልአይቲ 
ስእሊ ድማ፡ እቲ ህጻን ንብሕቱ ይሰኣል 
ነይሩ። ኣብ 1984፡ ኣብ ብርጌድ 44 
ጨንፈር እንዳ 17፡ ሓደ ምስ ወላዲቱ 
ዝተሳእለ ደንደን ዝተባህለ ህጻን፡ ሎሚ 
ዓብዩን ፍልጠት ቀሲሙን ሓደ ካብ’ቶም 
ተባዓትን ጀጋኑን ኣባላት ሓይሊ ኣየር 
ኤርትራ ኰይኑ ኣሎ።
ፓይሎት ደንደን፡ ፍረ ብርኪ ክልተ 

ጀጋኑ ብጾት እዩ። ኣቦኡ እምባየ (ወድ-
ዳንግሽ) ኣብ 6ይ ወራር ተሰዊኡ። ኣዲኡ 
ተጋዳሊት ከድጃ ዑመር ድማ ብሂወት 
ኣላ። ከምቲ ወለዱ ዋጋ ከፊሎም ናጽነት 
ዘረጋገጹ፡ ደንደን እውን ልኡላውነት ሃገር 
ንምኽባር እጃሙ ኣብ ምብርካት ይርከብ። 
ሎሚ ነታ ስእሊ ክምልከታ እንከለኹ፡ 
ሰንሰለታዊ ምትእስሳር እቲ ዛንታ ፍሉይ 
ጠብላሕታ ይፈጥረለይ። 
ካልእ፡ ኣብ 1988 ኣብ ድሕሪ መስመር 

ጸላኢ - ማለት ኣብ ጾሮና እንከለና፡ ጓል-ቀሺ 
እትበሃል ፈታዊት ሰውራን ተጋደልትን 
ዝዀነት ኣደ ነይራ። ቀጻሊ ብኣፍ-ደገ ገዝኣ 

ደንደን ይትረፍ ፓይሎት ክኸውን፡ ናጽነት 
ክርኢ ኣብ እንተ’ዩ ነይሩ

እተን ክልተ ማናቱ፡ ኣብ ግዜ ህጻንነተን

ጋዜጠኛ ተኸስተ ገብረመድህን ኣብ መጥቃዕቲ ባረንቱ 1985

ሻሙናይ ክፋል ክንሓልፍ እንከለና፡ “ኣሕዋተይ፡ ንዑ ገዛ 
እተዉ። ብልዑ ስተዩ፡’ እትብል ለዋህ’ያ 
ነይራ። እታ ሰበይቲ ክልተ ማናቱ ቈልዑ 
ነይረናኣ። እተን ቈልዑ ደጋዊ ምስለን 
ይዂን ውሽጣዊ ባህርያተን ክትፈላልየን 
ዘጸግማ ኣዝየን ተመሳሰልቲ ብምንባረን፡ 
‘ኤርትራ - ሓደ ኣምሳል ሓደ ኣካል’ 

ብዝብል ኣርእስቲ፡ ብኣኣተን ዝተወከለት 
ሓንቲ ዓንቀጽ ምስ ስእልታት ኣሰኒና 
ኣቕሪብና ነይርና። 
ድሕሪ ናጽነት ናብቲ ቦታ ኣይከድኩን። 

እንተዀነ፡ እተን ማናቱ ኣሕዋት ጎቢዘን፡ 
ድሕሪ ናጽነት ካብ ቀንዲ ተላሃይቲ 
ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብ ከም ዝዀና 
እፈልጥ። ሓደ እዋን፡ ኣብ ኣስመራ 
- ቀጽሪ ኤክስፖ ኣብ ዝእንገድ ዝነበረ 
ሃገራዊ ፊስቲቫል ንኽሳተፋ ምስታ ጉጀለ 
ባህሊ እናመጽኣ - ኣብ ማይ-ዓይኒ ምስ 

በጽሓ ኣገዳሲ ንብረት ከም ዝተረስዐ 
ይፈልጣ። ሓንቲ ካብ’ተን ማናቱ እቲ 
ንብረት ኣበይ ከም ዝተቐመጠ ትፈልጦ 
ብምንባራ፡ ንኸተምጽኦ ምስ መራሒ 
መኪና ንድሕሪት ትምለስ። ምስኣተን 
ፊስቲቫል ክሳተፍ ዝነቐለ ወዲ-ሓፍታ 
ቈልዓ’ውን ኣዝዩ ይፈትዋ ብምንባሩ፡ 
ምስኣ ንድሕሪት ተመሊሱ። 
ነቲ ንብረት ሒዞምዎ እናተመልሱ 

እንከለዉ ግን፡ ውሕጅ ኣብ ሩባ ገንሰል 
ይዓግቶም። ነዊሕ ሰዓታት ተጸብዮም እቲ 
ውሕጅ ምስ ዘሓለ - ነቲ ሩባ ንምስጋር 
ይብገሱ። እንተዀነ፡ ኣብ ማእከል 
እቲ ሩባ ምስ በጽሑ፡ ሃንደበት መጠን 
ብርታዐ እቲ ዝገማጠል ዝነበረ ውሕጅ 
ብምውሳኹ፡ ነታ መኪና ምስ ተሳፈርታ 
ሒዙዋ ተዓዚሩ። በቲ ዘስካሕክሕ 
ፍጻሜ ሰለስቲኦም ክድሕኑ ኣይከኣሉን፣ 
ተወሲዶም። እምበኣርከስ፡ ዝተሰነዱ 
ስእልታት ዕድሚኦም እናወሰኸ ክኸይድ 
እንከሎ፡ መቐረትን ሓይልን ናይ’ቲ 
ዝሓቚፎዎ ዛንታ ወይ ታሪኽ እውን 
ብኣኡ መጠን እዩ እናዓሞቐን ኣገዳስነት 
እናዓደመን ዝኸይድ።                                                                                                                                                      
                     ይቕጽልይቕጽል
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ኣብ መንጎ ክልተን ልዕሊኡን 
ሰባት ዝካየድ ዝርርብን ምልውዋጥ 
ሓሳባትን ብህድኣት ምስ ዝኸውን፡ 
ልዑል ናይ ምርድዳእ መንፈስ 
ይህሉ። ኩልና ደቂ ሰባት ሓሳባትናን 
ርእይቶናን፡ ክስማዕን ተቐባልነትን 
ክንረክብ ንደሊ። ናትና ርእይቶ 
ተቐባልነት ክረክብ ብዙሕ ንዛረብ። 
ኣብ ብዙሕ ዘረባ ግን ብዙሕ 
ጌጋ ስለ ዝህሉ፡ ዘየድሊ ውጽኢት 
ክስዕብ ይኽእል እዩ። መጀመርታ 
ክንሰምዕን ከነዋህልልን ጽቡቕ እዩ። 
ርእይቶና፡ ብዙሕ ስለ ዝተዛረብና 
ዘይኮነ ተቐባልነት ዝረክብ፡ ዝብላዕ 
ረዚንን ርትዓውን ዘረባ እንተ 
ተዛሪብና እዩ። ካብ ብዙሕ ምዝራብ 
ብዙሕ ምስማዕ። ክልተ እዝኒ ሓንቲ 
ኣፍ ዝተዋህበና ብዘይ ምኽንያት 
ኣይኮነን። ብዙሕ ዘረባ ዘየብዝሕ 
ሰብ፡ ነቲ ዝሰምዖ ብሓንጎሉ ከሰላስሎ፡ 
ዝዛረቦ ድማ ሓሲቡ ስለ ዘውጽኦ 
ብርእሰ ምትእምማን ይዛረብን 
ሓሳባቱ ይገልጽን። 

ኣብ ዓለም ክሳብ ዝሃለና፡ ምስ ሰባት 
ክንራኸብ ግድን እዩ። ምስ ኣብ 
ከባቢና ዝርከቡ ሰባት ብዝተፈላለዩ 
ምኽንያታት ክንገራጮ ንኽእል። 
ካብ ግርጭት ክንርሕቕ ኣይንኽእል 
ኢና። ካብ ግርጭት ክንርሕቕ ንደሊ 
እንተ ዄንና፡ ከም ደሴት ንበይንና 
ተነጺልና ክንነብር ኣለና። ካብ ሰብ 
እንተ ርሒቕካ፡ ንዝኾነ ክትቀርቦ 
ትፍትን ሰብ ሕሉፍ ጥንቃቐ ካብ 
ምግባር ዝኣክል፡ ብቕልጡፍ ክንዋሳእ 
ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ውሽጥና 
ዘሎ ሓሳባትን ስምዒታትን ክንዛረበሉ 
እንተ ዘይክኢልና ንኣእምሮና ጸቕጢ 
ይገብረሉ። ናብ ዘይተደልየ ጭንቀትን 
ናይ ኣእምሮ ጸገምን ክንኣቱ 
ንኽእል። ምዝራብ ምስትንፋስ’ዩ 
ከም ዝብሃል፡ ንዝኾነ ዘጨንቐካ 
ነገር ምስ ሰባት ምስ እትዛራረበሉ 
ክብደቱ ክፎክስ ከሎ ይርድኣካ’ዩ። 
ኣካቢድካዮ ዝጸናሕካ ሽግር፡ ቅልል 
ምስ በለልካ ኣእምሮኻ ፍታሕ ከናዲ 
ዕድል ይረክብ። ብተወሳኺ እቶም 
ሽግርካ ዘካፈልካዮም ሰባት’ውን፡ 
ፍታሕ’ዩ ዝብሃል ኣማራጺ ሓሳባት 
ክልግሱልካ ይኽእሉ እዮም። ካብ 
ምዝራብ ጽን ምባል ይምረጽ ክብሃል 
ከሎ፡ ጠቕሊልካ ክትሕተም ዘይኮነ፡ 
ንምስማዕ’ውን ግዜ ምሃብ እዩ። ሓደ 
ሰብ ልዕሊ ኩሉ ዝሰርሕ ዝጽዕር ኮይኑ 
ምስ ሰባት ዘለዎ ዝምድና ድኹም 
እንተ ኾይኑ፡ ኩሉ ጻዕሩ ኮንቱ’ዩ 
ዝኸውን። ዓወትና ምስ ሰባት ብዘለና 
ዝምድና ስለ ዝጽሎ። ሓሳባትካ 
ክትገልጽን ከተእምንን ዘይትኽእል፡ 
ኣተሓሕዛ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት 
ዘይተለሊ፡ ዘይትጻወር እንተ ዄንካ 
ዓቕምኻ፡ ፍልጠትካን ሞያዊ 
ክእለትካን ንብላሽ ይኸውን። ሰብ 
ኴንካ ምስ ሰባት ዘይትቐርብ እንተ 
ዄንካ፡ ብጽምዋን ተነጽሎን ትጥቃዕ። 
ጽምዋን ተነጽሎን ድማ ናይ መንፈስ 

ማእሰርቲ እዩ። መንፈስና ፍስሃን 
ርግኣትን እንተ ዘይብሉ ምንባርና 
ትርጉም የብሉን።

ምስ ሰባት ዝፍጠር ግርጭት 
ከሰንብደና የብሉን። ሓድሽ ሓሳባት 
ሓድሽ ነገር ክመጽእ እንተ ኾይኑ፡ 
ዝተፈላለዩ ሓሳባት ቀሪቦም፡ ድሕሪ 
ብዙሕ ዝርርብን ግርጭትን ሓደ 
ዓቢ ነገር ክውለድ ይኽእል። ናይ 
ሓሳባት ፍልልይ ዝመጽእ፡ ኩላትና 
ኣብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ፡ 
ኣተዓባብያ፡ ደረጃ መነባብሮን ከባቢን 
ስለ ዝዓበና እዩ። ገሌና ንዝኾነ ኣብ 
ከባቢና ንዝካየድ ፍጻሜታት እወታዊ 
ወገኑ ርኢኻ ናይ ምትንታን ልምዲ 
ክህልወና ከሎ፥ ገለ ድማ ንኹሉ 
ፋጻሜታት ብኣሉታ ንትንትኖ፡ 
ንኹሉ ብኣሉታ ስለ ንጥምቶ ድማ 
ኣእምሮና ኣይዛነን እዩ። ኩሉ ግዜ 
ኣብ ተጠንቀቕ ንነብር። 

ሓንቲ ኣብነት ከመንጉ...

ሓደ ኣብ ትምህርቱ ንፉዕ ዝኾነ 
መንእሰይ ነይሩ። ካብ ግዜ ቍልዕነቱ 
ኣትሒዙ ካብ ኩሎም ደቂ ክፍሉን 
ደረጃ ትምህርቱን ቀዳማይ እናወጽአ 
ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ 
ዝዛዝም ተጓዒዙ። ኣብ ሃገራዊ 
መልቀቒ መርመራ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ (ማትሪክ) ምሉእ 4 ነጥቢ 
ብምምጻእ ንዩኒቨርስቲ ኣትዩ። ኣብ 
ዩኒቨርስቲ ምስ ኣተወ እውን ኣርባዕተ 
እናኣምጽአ ወዲእዋ። ኣብ ኩሉ ናይ 
ትምህርቱ ግዜኡ ምስ ሰባት ዝነበሮ 
ርክብ ኣዝዩ ድኹም’ዩ ነይሩ። ኣብ 
ስራሕ ዓለም ምስ ተዋፈረ እውን 
ብተመሳሳሊ መንገዲ ቀጺልዎ። 
ኣብ’ታ ግዜ ዝረኽበላ የንብብ፡ 
እንተ ዘይኮይነ ካልእ ክፋል ህይወት 
ኣይነበሮን። ትምህርቱ ወዲኡ ኣብ 
ስራሕ ዓለም ምስ ኣተወ፡ ከም’ቲ 
ዝሓስቦ ዝነበረ ንበይንኻ ተጽንዕ፡ 
ፈተና ትወሃብ፡ ዝለዓለ ውጽኢት 
ተምጽእ’ሞ፡ ኩሉ ንፉዕ ይብለካ 
ዝብል ትጽቢት’ዩ ኣሕዲሩ ነይሩ። 
እቲ ብድሕሪኡ ዘጋጠሞ ክስተት 
ግን ናይ ባዕሉ ክውንነት ሒዙ ምስ 
መጽኦ ግን ህይወት ካልእ ኮይና 
ጸኒሓቶ። 

ኣብ ስራሕ ዓለም ኩልኻ ሓደ 
ኢኻ። ሓደ ካብ’ቲ ካልእ ጸብለል 
ዝብለሉ ምኽንያት የለን። ኩሉ 
ነናቱ ኣበርክቶ ስራሕ ስለ ዘለዎን 
ተመላሊኡ ዝቕጽል ብምዃኑን። 
ተቐባልነትካን ዓወትካን ምስ ሰባት 
ዘለካ ርክብን ምስ ሓለፍትኻ ዘለካ 
ናይ ምርድዳእ መንፈስን ዝተሰረተ 
እዩ። እዚ ንፉዕ ተመሃራይ ዝነበረ 
መንእሰይ ግን ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ 
ርክብ ኣይነበሮን። ካብ መሳርሕቱ 
ተነጺሉ ካብ ሰባት ዝርከብ ሓበሬታ 
እናሰኣነን ካብ ከባቢኡ እናተነጸለን 
መጺኡ። መወዳእትኡ ኣብ’ቲ ስራሕ 
ዘበርክቶ ካብ ኩሎም መሳርሕቱ 
ዝተሓተ ኮይኑ። ተመሃራይ ከሎ 
ዝሓስቦ ዝነበረ ልዕሊ ሰብ ክኸውን፡ 
ኩሉ ንዕኡ እናኣድነቖ ዝነብር’ዩ 
ዝመስሎ ዝነበረ። እቲ ሓቂ ግን ንሱ 
ኣይኮነን።

ኣብ ህይወት ኩሉ ሚዛኑ ሓልዩ 
ክኸይድ ኣለዎ። ኣብ ሓደ ወገን 
ኣቶኲርና እንተ ሰሪሕና ግን እቲ 
ካልእ ንምንባር ዘድልየና ባእታታት 
ጎደሎ ይኸውን። ኣካላዊ፡ ኣእምሮዊ፡ 
ማሕበራዊን መንፈሳዊን ኩነታት 
ንኹሉ ብማዕረ ክንሰርሓሉ ይግባእ።

ዓቕምኻ ኣብ መዓላ ክውዕል 
እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ 
ሰባት ዓቕሚ ከም ዘለካ ክፈልጡ 
ኣለዎም። ምስ ሰብ ምስ ቀረብካ 
ንስኻ እወታውን ኣሉታዊን ጐድኖም 
ክትፈልጥ ዕድል ትረክብ። ንሳቶም 
ድማ ናትካ ብልጫን ድኽመታትን 
የፍልጡኻ።

ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ክሳዕ 
ዝሃለዉ፡ ግርጭት ክህሉ ግድን 
እዩ። ካብ ግርጭት ምህዳም ዘይኮነ፡ 
ክትገጥሞ ክትብድሆ ኣሎካ። 
ብኸመይ ትገጥሞ፡ ናይ ልዕልና 
ስምዒት ክህልወካ የብሉን። ኣብ 
ምብህሃል ልዕሊ ዝኾነ ሃዲእካ 
ክትዛረብ ኣሎካ። ትጥቀመሎም 
ቃላት እወታውያን፡ ናይ ብጻይካ 
ስምዒት ከይተንከፍካ፡ ብፍኹስ 
ዝበለ ቃላት ሓሳባትካ ከተመሓላልፍ 
ኣለካ። ምስ ሰባት ኣብ ትገብሮ 
ዝምድና፡ ንምብህሃል ድሉው 
ክትከውን ኣሎካ። ሓደ ሓደ እዋን 

ብናትና ትንታነ ፡ ኣብ ዘይተደልየ 
ምስሕሓብ ንበጽሕ። ዝኾነ ይኹን 
ዓይነት ፍልልይ ይሃልወካ ኮፍ 
ኢልካ ክትረዳዳእ ኣሎካ። ምስ ሰባት 
ብዝህሉ ዝምድና ዘይተርፍ ግርጭት 
ምስ ዘጋጥም፡ ሽዑ ንሽዑ ሓሪቕክ 
ከለኻ ትዛረቦ ዘረባ ይኹን ተውጽኦም 
ቃላት፡ ንሓቀኛ መንፈስካ ዝገልጽ 
ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓሪቑ 
ከሎ ርትዓዊ ዘረባ ክዛረብ ኣይክእልን 
እዩ። ስለ’ዚ ካብ ሕርቃን ክትወጽእን 
ክትረግእን ካብ’ቲ ከባቢ ክትርሕቕን 
ግዜ ክትወስድን ኣለካ። ተረጋጊአ’የ 
ኣብ ዝበልካሉ ድማ ነቲ ሰብ ጸዊዕካ፡ 
ኮፍ ኢልኩም ክትዘራረቡ ዓድሞ። 
ኣብ ተካይዶ ዝርርብ፡ ኣነ ክዕወት 
ከይበልካ ሕድገታት ግበር። ካብ 
ባእሲ ፍቕሪ ይዓቢ። ኣብ ቅድሚ 
ፍቕሪ ኩሉ ነገራት ቦታ የብሉን። 
ፍቕሪ ሰላም ይህብ። ናይ በረኸት 
ባብ ይኸፍት።

ንኣብነት ንሓላፊኻ ክትዛረቦ 
ትፈርህ ትኸውን። ኣብ ስራሕካ 
ከተበርክት ሓድሽ ሓሳባት 
ከተተኣታቱ ንሓላፊኻ ከተረድኦን 
ከተእምኖን ኣሎካ። ከም’ኡ እውን 
ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካ ዝኾነ 
ዘድልየካ ነገራት ምስ ዝህሉ 
ናይ ቀረባ ሓላፊኻ ሓቢርካ ኢኻ 
ትኸይድ። ሓላፊኻ ብቐጥታ ይኹን 
ብተዘዋዋሪ ኣብ ኩሉ ህይወትካ 
ጽልዋ ኣለዎ። ስለ’ዚ ጽቡቕ ናይ 
ምብህሃል መንፈስ ክህልወካ ኣለዎ። 
ምስ ዓበይትን ጸለውትን ሰባት 
ምብህሃል ዘይምቹእነት ዝፈጥረልካ 
እንተ ኾይኑ፡ ክትሓልፎ ኣሎካ። 

ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ
ምብህሃል፡ መሰረት ዕዉት ዝምድናሓሳባት

ንዕቤት ኣንቃፊ ዝኾነ ስምዒታት ቦታ 
ኣይትሃብ። ኣብ ክንዲ ንዘይምቹእነት 
ተቓሊዕካ ዋጋ ትኸፍል፡ ኣብ’ታ 
ጸባብ ዓለምካ፡ ኣብ’ታ ጸባብ ዓለምካ 
ለውጢ ኣብ ዘይብሉ ጻዕሪ ዘይተድሊ 
ዓለም እናኣማረርካ ትነብር።

ብሉጽ ናይ ምብህሃል ክእለት 
ክህልወካ ካብ’ቲ ክትገብሮ ትኽእል 
ንላዕሊ ተወጢጥካ ክትወጽእ 
ኣሎካ። ንውሽጥኻ ክትፍትሾን 
ክትፈታትኖን እንተ ዘይክኢልካ፡ 
መን ኢኻ? እንታይ’ዩ ዓቕምኻ? 
ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። 
ተድምዓሉ ዓውዲ ክትፈልጥ እንተ 
ዄንካ መጀመርታ ክትፍትኖ ኣሎካ። 
ኩላትና ደቂ ሰባት ኣብ ውሽጥና 
ዓቕሚ ኣሎና። እዚ ዓቕሚ’ዚ 
ኣብ መዓላ ክውዕል እንተ ኾይኑ 
ክንሰርሕን ተውህቦና ከነለሊን ኣሎና። 
ይኹን እምበር ብሰንኪ ፍርሒ 90% 
ከይተጠቐምናሉ፡ ነቲ ዝተረፈ 10% 
ጥራይ ኢና ንጥቀመሉ ዘሎና። 

ምስ ሰባት ጽቡቕ ዝምድና 
ክህልወና፡ ጽቡቕ ምብህሃል 
ብምምዕባል ፍርሒ ከነወግድ ኣሎና። 
ካብ ፍርሒ ዝነቕሉ ሓሳባት ሓቅነት 
የብሎምን፥ ጽን ኣይትበሎም። ኩሉ 
ሰብ የፍቅረካ’ዩ፥ እንተ ቀሪብካዮ 
ድማ ሓገዙ የበርክተልካ። ስለ’ዚ 
ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ተጠቐመሉ። 
ጽቡቕ ዝምድና ክትፈጥር ፈትን። 
ንሱ ድማ ብምብህሃል’ዩ ዝፍጠርን 
ዝድልድልን።

ሰናይት ብርሃነ (ሰልዋ)

ማርክ ኣብ ኮለጅ ወርሑ 
ምስ ገበረ፡ በቲ ህቡብ ፕሮፌሰር 
መምህሮም ፈተና ክፍተን 
ተዳልዩ ነበረ። እቲ ዝተቐረበሎም 
ሕቶታት ሳላ ድልውነቱ ክምልሶ 
ኣይተሸገረን ነበረ። ኣብ ወዳእታ 
ሕቶ ምስ በጽሐ ግን ጊር ዘብል 
ሕቶ ኣንበበ። 

“ናይዚ ቤት ትምህርቲ ናይ 
ጽሬት ሰራሕተኛ መን’ዩ ስማ?” 
ዝብል ነበረ። በቲ ሕቶ ተገረመ። 
እዚ ሕቶ ንቐልዲ ዝኣተወ 
ከኸውን ኣለዎ ኢሉ ሓሰበ። እታ 
ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ ናይቲ ቤት 
ትምህርቲ፡ ብዙሕ ግዜ ርእዩዋ 
እዩ፤ ነዋሕ፡ ጸሊም ዝጸጕራ ኣብ 
ሓምሳታት እትርከብ ሰበይቲ እያ። 
ስማ ክፈልጥ ዝፈልጠሉ መገዲ ግን 
ሕቶ ዀኖ። 

ብዘይካ ነታ ናይ መወዳእታ 
ሕቶ ንዅሉ መሊሱ ተንሰአ። ነቲ 

ፕሮፌሰር ኣረኪቡ ክወጽእ ሰጐመ። 

“እዛ ናይ መወዳእታ ሕቶ 
ትሕሰብ ድያ ፕሮፌሰር!?” ሓተተ 
ሓደ ካልእ ተመሃራይ።

“ብዓጀባ እምበር!” በለ 
ፕሮፌሰር፣ “ኣብ መጻኢ ጕዕዞ 
ህይወትኩም ብዙሓት ሰብ 
ክትፈልጡን ክትላለዩን ኢኹም። 
ኵሎም ከኣ ኣድለይቲ እዮም። 
ዋላ ደኣ ፍሽኽታ ዘሎዎ ሰላምታ 
ክትምጥውሎም እንተ ዀንኩም፡ 
ነፍሲወከፎም ኣድህቦኹምን 
ሓልዮትኩምን ይግብኦም እዩ፡” 
በለ።

ማርክ ካብታ ክፍሊ ክወጽእ 
እንከሎ ህይወቱ ምሉእ ዘይርስዖ 
ትምህርቲ ሒዙ ወጽአ። እታ ናይ 
ጽሬት ሰራሕተኛ ድማ ዶርቲ ከም 
ትብሃል ፈለጠ።
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ሱራፌል ተ.

ልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ
ኵሉ ሰብ ኣገዳሲ እዩ
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ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?
 ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ 

ብላቴን ጌታ ህሩይ ወልደስላሰ 
“የኢትዮጵያ ታሪኽ፡ ከንግስት ሳባ እስከ 
ታላቁ የኣድዋ ድል” ኣብ ዘርእስቱ 
መጽሓፍ፡ ዘርኢ ነገስታት ኢትዮጵያ ምስ 
ሰሎሞናዊ ስርወ ንግስነት ንምትእስሳር 
ዘቕረብዎ ናይ ንጉስ ሰሎሞንን ንግስቲ 
ሳባን 3000 ዓመት ንድሕሪት ዝምለስ 
ጽውጽዋይ ተመልኪትና ነይርና። 
 ኣብ መእተዊ መጽሓፍ ብላቴን ጌታ 

ህሩይ፡ “ፍሉይ መተሓሳሰቢ” ዝብል 
ጽሑፍ ሰፊሩ ኣሎ። ናይ ትግርኛ 
ትርጉሙ ከምዚ ይብል። “ድሕሪ 1933 
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጻሕፉ ኩሎም 
ታሪኻዊ መጽሓፍቲ፡ ናይ ብላቴን ጌታ 
ህሩይ ንድፊ ከም መወከሲ ተጠቒሞም 
እዮም ጽሒፎም።”
 እቲ ዝገርም፡ እዚ ኢትዮጵያውያን 

ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝተወከስዎ መጽሓፍ፡ 
ንባዕሉ ምንጪ ጽሑፍ ዝገልጽ መወከሲ 
የብሉን። ብርግጽ ብላቴን ጌታ ህሩይ፡ ነዚ 
መጽሓፍ’ዚ ከዳልዉ ብዙሕ መጽሓፍቲ 
እንተላይ ብሉይን ሓዲስ ኪዳንን 
ብስርዓት ኣንቢቦም እዮም። እንተኾነ 
ምንጪ ኣይሓበሩን። ቀንዲ ምንጮም 
ከኣ ብሉይ ኪዳን ይመስል። እስከ ብዛዕባ 
ንጉስ ሰሎሞንን ንግስቲ ሳባን ብሉይ 
ኪዳን እንታይ ይብል ንመልከት።
ብሉይ ኪዳን፡ 1ይ ነገስታት፣ ምዕራፍ ብሉይ ኪዳን፡ 1ይ ነገስታት፣ ምዕራፍ 

10፡ ናይ ሳባ ንግስቲ የሩሳሌም 10፡ ናይ ሳባ ንግስቲ የሩሳሌም 
ከምዝበጽሐትከምዝበጽሐት
 ፍቕዲ 1፡ ንግስቲ ሳባ ድማ ወረ 

ሰሎሞን ብዛዕባ ስም እግዚኣብሄር ምስ 
ሰምዐት፡ ብሕንቅሕንቅሊትይ ከትፍትኖ 
መጸት።2፡ ምስ ኣዝዩ ብዙሕ ጕዕዞ፡ 
ምስ ቀመማትን ኣዝዩ ብዙሕ ወርቅን 
ክቡራት ኣእማንን እተጻዕና ኣግማል 
ኰይና ናብ የሩሳሌም መጸት፡ ናብ 
ሰሎሞን ምስ ኣተወት ድማ፡ ኣብ ልባ 
ዝነበረ ኲሉ ኣዛረበቶ። 3፡ ሰሎሞን ከኣ 
ኲሉ ዘረባአ ገለጸላ፡ ዘይገለጸላ ኻብ ንጉስ 
እተሰወረ ነገር ኣይነበረን። 4፡ ንግስቲ ሳባ 
ጥበብ ሰሎሞንን እቲ ዝሰርሖ ቤትን 
ምስ ረኣየት 5፡ መብልዕ መኣድን 
ኣቀማምጣ ገላውኡን ኣቃውማ 
ኣገልገልቱን ኣከዳድናኦምን ኣሰለፍቱን 
ነቲ ናብ ቤት እግዚኣብሄር ዚድይበሉ 
መሳልልን ምስ ረኣየት፡ ወኖኣ ተመሰጠ። 
6፡ ንንጉስ ከኣ በለቶ፡ እቲ ኣብ ሃገረይ 
ከሎኹ ብዛዕባ ግብርኻን ብዛዕባ 
ጥበብካን ዝሰማዕክዎ ነገር ሓቂ እዩ። 7፡ 
መጺአ ብዓይነይ ክሳዕ ዝርኢ ድማ፡ ነቲ 
ዘረባ ኣይኣመንክዎን፡ እነሆ ኸኣ፡ ፈረቓ 
እኳ ኣይነገሩንን። ካብቲ ዝሰማዕክዎ ወረ 
ዚበዝሕ ጥበብን ጽቡቕ ነገርን ኣሎካ። 
8፡ እቶም ሰብካ ብጹኣን እዮም፣ እዞም 
ወርትግ ኣብ ቅድሜኻ ደው ኢሎም 
ጥበብካ ዚሰምዑ ገላውኻ ብጹኣን 
እዮም። 9፡ እቲ ኣብ ዙፋን እስራኤል 
ኬቐምጠካ ዝፈተወካ እግዚኣብሄር 
ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን። እግዛኣብሄር 
ንእስራኤል ንሓዋሩ ስለዝፈትዎ፡ ፍርድን 
ጽድቅን ምእንቲ ከተውጽእ፡ ንጉስ 
ክትከውን ሸመካ።10፡ ንሳ ድማ ንንጉስ 
ሚእትን ዕስራን ታለንት ወርቅን (ሓደ 
ታለንት ወርቂ ካብ 30 – 60 ኪሎ 
ግራም ምንባሩ ይሕበር) ኣዝዩ ብዙሕ 
ቀመማትን ክቡራት ኣእማንን ሃበቶ፡ 
ድሕሪ’ቲ ኸምቲ ንግስቲ ሳባ ንንጉስ 
ሰሎሞን ዝሃበቶ ዝምብዝሑ ቐመማት 

ከቶ ኣይመጸን። 11፡ እተን ካብ ኦፈር 
ወርቂ ዜምጽኣ መራኽብ ሒራም ከኣ 
ኣዝዩ ብዙሕ ዕጨይቲ ሰንደልን ክቡራት 
ኣእማንን የምጽኣ ነበራ። 12፡ ንጉስ 
ድማ ካብቲ ዕጨይቲ ሰንደል ንቤት 
እግዝኣብሄርን ንቤት ንጉስን ዚኸውን 
መጋረዲታት፡ ንመዝመራን ዚኸውን 
መሰንቆታትን በገናታትን ገበረ። ክሳዕ እዛ 
መዓልቲ እዚኣ ኸምኡ ዝበለ ዕጨይቲ 
ሰንደል ኣይመጸን፡ ኣይተራእየን ድማ። 
13፡ ብጀካ እቲ ሰሎሞን ከም ናይ ንጉስ 
ልግስነቱ ዝሃባ ኸኣ፡ ንጉስ ሰሎሞን 
ንንግስቲ ሳባ ዝለመነቶ ዘበለ ኹሉ ድላያ 
ሀባ። ንሳ ድማ ተመሊሳ ምስ ገላውኣ 
ናብ ሃገራ ኸደት።
ምዕራፍ 11፡ ሰሎሞን ካብ ኣምላኽ ምዕራፍ 11፡ ሰሎሞን ካብ ኣምላኽ 

ከምዝዓለወ (ዝረሓቐ)ከምዝዓለወ (ዝረሓቐ)
 ፍቕዲ 1፡ ንጉስ ሰሎሞን ብዘይ ጓል 

ፈርኦን ድማ ብዙሓት ጓኖት ኣንስቲ፡ 
ሞኣባውያን፡ ዓሞናውያን፡ ኤዶማውያን፡ 
ሲዶናውያን፡ ሔታውያን ፈተወ። 2፡ 
ካብቶም እግዚኣብሄር ንደቂ እስራኤል 
ብዛዕባኦም፡ ንሳቶም ንልብኹም ብርግጽ 
ናብ ኣማልኽቶም ኣይትኺዱ፡ ንሳቶም 
ከኣ ናባኻትኩም ኣይምጽኡ፡ ዝበሎም 
ህዝቢታት፡ ሰሎሞን ብፍቕሪ ምሳታተን 
ጠበቐ። 3፡ ሾብዓተ ሚእቲ ንግስቲታት 
ኣንስትን ሰለስተ ሚእቲ ኣንስቲ ወሰንን 
ነበረኦ። እተን ኣንስቱ ኸኣ ልቡ 
ኣዘንበለኦ።
 ብሉይ ኪዳን 1ይ ነገስታት ምዕራፍ 

10፡ ብዛዕባ ንግስቲ ሳባ ዝገልጾ (The 
Queen of Sheba) ብዛዕባ ሽማ 
ዘይተጠቕሰ ንግስቲ ናይ ሳባውያን 
(ናይ ሎሚ የመን) እዩ። ጉዕዞኣ ድማ 
ብኣግማል ጥራይ ከም ዝነበረ እዩ 
ዝገልጽ። ንግስቲ ሳባ ብዛዕባ ንጉስ 
ስሎሞን ካብ ብዙሓት ከም ዝሰምዐት 
እውን የነጽር። ብላቴን ጌታ ህሩይ ብዛዕባ 
ንግስቲ ሳባን ንጉስ ሰሎሞንን ዝጸሓፍዎ፡ 
ካብ ብሉይ ኪዳን ገለ ክፋል ወሲዶም፡ 
ነቲ ክጽሕፍዎ ዝደልዩ ታሪኽ 3000 
ዓመት ንኽጥዕም፡ መልእኽቲ መጽሓፍ 
ቅዱስ ብጌጋ እዮም ገሊጾሞ። እዚ ከኣ 
ታሪኽ ምምስርሕ እዩ። 
ብላቴን ጌታ ህሩይ ብሉይ ኪዳን 

ተጠቒሞም ጥራይ ኣይኮኑን ታሪኽ 
መስሪሖም፡ ንሓድሽ ኪዳን እዉን 
ኣይገደፉዎን። 
 “ንግስቲ ህንደኬ (መበል 73 

ንግስቲ ድሕሪ ንግስቲ ሳባ) ኣብ 
ፓለስቲን ኣውራጃ በጋዝ ዝነብር 
ኢትዮጵያዊ ሹም ነይሩዋ። ንሱ ካብ 
ጋዛ ንበዓል ዮሩሳሌም በጺሑ ክምለስ 
እንከሎ ብፊሊጶስ ተጠሚቑ ስለዝነበረ 
ንኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።” ይብሉ ብላቴን 
ጌታ ህሩይ ሓድሽ ኪዳን - ምዕራፍ 2፡ 
ግብሪ ሃዋርያት 8፡ 26-40 ብምጥቃስ።
ሓድሽ ኪዳን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓድሽ ኪዳን ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 

8፡ ፍቕዲ 26 – 40 8፡ ፍቕዲ 26 – 40 ግን ብርግጽ 
እንታይ’ዩ ዝብል፦
ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8፡ ፊሊጶስ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 8፡ ፊሊጶስ 

ሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ዘጥመቐሓደ ኢትዮጵያዊ ከም ዘጥመቐ 
 ፍቕዲ 26፡ መልኣኽ እግዚኣብሄር 

ግና ንፊሊጶስ፡ ተንስእ እሞ በታ ኻብ 
የሩሳሌም ንጋዛ እትወርድ መገዲ ናብ 
ደቡብ ኣቢልካ ኺድ፡ ንሳ ኸኣ ባዲማ 
እያ፡ ኢሉ ተዛረቦ። 27፡ ተንሲኡ ኸኣ 
ከደ። እንሆ ድማ፡ ኢትዮጵያዊ ስሉብ 
ሰብኣይ (“ኢትዮጵያዊ” ዝብል ኣምር 
ጸኒሕና ክንገልጾ ኢና።) ኣብ ህንደኬ 

ንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ስልጡን ኣዛዝ ኲሉ 
ገንዘብ ነበረ፡ ኪሰግድ ናብ የሩሳሌም 
መጺኡ ነበረ። 36፡ መገዲ ኪኸዱ 
ኸለዉ ድማ፡ ናብ ማይ በጽሑ። እቲ 
ስሉብ ከኣ፡ እንሆ ማይ፡ ከይጥመቕ’ከ 
እንታይ ይኽልክለኒ በለ። 37፡ ፊሊጶስ 
ከኣ፡ ብኹሉ ልብኻ እንተ ኣሚንካስ፡ 
ይዀነልካ እዩ፡ በሎ። ንሱ ኸኣ፡ የሱስ 
ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ እኣምን 
ኣሎኹ፡ ኢሉ መለሰሉ። 38፡ ነታ ሰረገላ 
ደው ኬብልዋ ኸኣ ኣዘዘ፡ ፊሊጶስን እቲ 
ስሉብን ክልቲኦም ናብቲ ማይ ወረዱ፡ 
ኣጥመቖ’ውን።
 ምስዚ ኣርእስትና ኣገዳሲት ፍቕዲ 

27 እያ። ብልክዕ መታን ክርድኣና 
ፈለማ ብቋንቋ እንግሊዝን ብቋንቋ 
ግሪኽን ዝተጻሕፈ ክንርኢ።
 King James Version (KJV) 

ብ1611 ዝተሓትመ መጽሓፍ 
ቅዱስ ኮይኑ፡ ካብ ቋንቋ ግሪኽ 
እዩ ተተርጒሙ። ኣብ ምትርጓሙ 
ንኣንበብቲ እንግሊዝ ክጥዕም ተባሂሉ 
ገለ ምቅይያራት ተገይርሉ። ሓደ ካብኡ 
ድማ “ኢትዮጵያ” ዝብል ኣምር እዩ። 
ፍቕዲ 27 ብቋንቋ ግሪኽ ከምዚ ይብል፡ 
ናይ እንግሊዝ ትርጉም ምስኡ ለጊቡ 
ኣሎ።
 27καὶ (And) ἀναστὰς (having 

risen up), ἐπορεύθη (he went). 
καὶ (And) ἰδοὺ (behold), ἀνὴρ 
(a man) Αἰθίοψ (an Ethiopian), 
εὐνοῦχος (a eunuch), δυνάστης (a 
potentate) Κανδάκης (of Candace) 
βασιλίσσης (queen) Αἰθιόπων (of 
the Ethiopians), ὃς (who) ἦν (was) 
ἐπὶ (over) πάσης (all) τῆς (the) 
γάζης (treasure) αὐτῆς (of her), 
ὃς (who) ἐληλύθει (had come) 
προσκυνήσων (to worship) εἰς (to) 
Ἰερουσαλήμ (Jerusalem),
   ብቋንቋ ግሪኽ Αἰθίοψ (an Ethio-

pian) ኢትዮጵያዊ የስምዕ። መዝገበ 
ቃላት ግሪኽ ድማ Αἰθίοψ ማለት Ne-
gro ጸሊም ማለት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።  
  ብላቴን ጌታ ህሩይ፡ ህንደኬ ንግስቲ 

ኢትዮጵያ ዝብልዎ፡ ብመሰረት እቲ ናይ 
እንግሊዝን ግሪኽን ጽሑፍ Candace 
እዩ።ታሪኽ ዓለም ኢንስይክሎፐድያ 
(World History Encyclopedia - 
www. Worldhistory.org) ትርጉም 
Candace ብኸምዚ ዝስዕብ ይገልጾ፡-
“The Candaces of Meroe“The Candaces of Meroe were 

the queens of the Kingdom of 
KushKush who ruled from the citycity of 
MeroeMeroe c. 284 BCE-c. 314 CE - a 
number of whom ruled indepen-
dently c. 170 BCE-c. 314 CE - in 
what is now Sudan. The title Can-
dace is the Latinized version of 
the term Kentake or Kandake in 
Meroitic and may mean “Queen 
Regent” or “Queen Mother” but 
could also mean “Royal Wom-
an”. Although the term seems 
to have originally referred to the 
mother of the king, from around 
c. 170 BCE it was also used to 
designate a female monarch who 
reigned independently.”
 ትርጉሙ፦ “ካንዴስ ናይ ሜሮ 

(ህንደኬ፡ ብኣጋላልጻ ብላቴን ጌታ ህሩይ) 

ንግስቲ ወይ እቴጌታት ናይ ንግስነት 
ኩሽ እየን ነይረን። ካብ ከተማ ሜሮ ካብ 
284 ቅ.ሓ.መ ክሳብ 314 ሓ.መ. - ሓያሎ 
ካብአን ድማ ካብ 170 ቅ.ሓ.መ. ክሳብ 
314 ሓ.መ ባዕለን - ኣመሓዲረን። ኣብ 
ናይ ሎሚ ሱዳን፡ እቲ ካንዴስ ዝብል 
ቃል ምስ ላቲን ክሰማማዕ ዝተመዓራረየ 
ኮይኑ፡ ብቋንቋ ሜሮ ኬንታከ ወይ ካንዳከ 
ኮይኑ፡ “ምስሌኔ ንግስቲ” ወይ “ኣደ 
ንግስቲ” ወይ’ውን “ንጉሳዊት ሰበይቲ” 
ከስምዕ ይኽእል እዩ። ኣብ መጀመርያ 
እዚ ኣምር’ዚ ንኣደ ንጉስ ዝገልጽ ዝነበረ 
ይመስል። ካብ 170 ቅ.ሓ.ዘ ግን ነብሰን 
ክኢለን ንዘመሓድራ ንግስቲታት ዝገልጽ 
ኮይኑ።”
 መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ግሪኽ ናብ 

እንግሊዝ ክትርጎም እንከሎ፡ ምስ ቋንቋ 
እንግሊዝ ክጠዓዓም ዝተገብረ ምቅይያር 
ኣምራት ሓፋሽ ከይርደኦ ይኽእል እዩ። 
ከም ብላቴን ጌታ ህሩይ ዝኣመሰሉ ግን 
ከይተገንዘብዎ ሓሊፎም ምባል ኣሸጋሪ እዩ። 
ከመይሲ፡ ዋላ’ውን እቲ ኢትዮጵያ ዝብል 
ኣምር ቃል ብቓሉ ይውሰድዎ ህንዴክ 
ትበሃል ንግስቲ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ 
ተሞርኲስካ ኮነ ኢልካ ታሪኽ ንምስራሕ 
ዝተማህዘት ይመስል። በዚ ዝርኣናዮ ናይ 
እንግሊዝን ግሪኽን ጽሑፍ፡ ኣብቲ ግዜ’ቲ 
ማለት ቅድሚ 3000 ዓመት ኢትዮጵያ 
ትበሃል ሃገር ኣይነበረትን። ካልእስ ይትረፍ፡ 
“ማሕበር ሃገራት - League of Nations“ 
ኣብ 1920 ምስ ተመስረተ ቀዳመይቲ 
ኣፍሪቃዊት ሃገር ብ28 መስከረም ኣባል 
ዝኾነት “ኣቢሲንያ” እምበር “ኢትዮጵያ” 
ትብሃል ሃገር ኣይነበረትን።
  ሓደ ናይ መጨረሻ ኣብነት ካብ ብሉይ ብሉይ 

ኪዳን፡ 2ይ ዜና መዋእል፡ ምዕራፍ 14 ኪዳን፡ 2ይ ዜና መዋእል፡ ምዕራፍ 14 
ከነቕርብ፦ከነቕርብ፦
 ፍቕዲ 1፡ ኣቢያ ድማ ምስ ኣቦታቱ 

ደቀሰ፡ ኣብ ከተማ ዳዊት’ውን ቀበርዎ። 
ኣብ ክንድኡ ኸኣ ወዱ ኣሳ ነገሰ። በቲ 
ዘመኑ እታ ሃገር ዓሰርተ ዓመት ዓረፈት። 
2፡ ኣሳ ድማ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር 
ኣምላኹ ጽቡቕን ቅኑዕን ዘበለ ገበረ . . 
.8፡ ኣሳ ኸኣ ዋላቱን ኲናውትን ዚጸሩ ኻብ 
ይሁድ ሰለስተ ሚእቲ ሽሕ ሰራዊት ነበርዎ፡ 
ካብ ብንያም’ውን ዋላቱ ዚጸሩን ፍላጽ 
ዚውርውሩን ክልተ ሚእትን ሰማንያን 
ሽሕ ነበሩዎ። እዚኣቶም ኲሎም ሓያላት 
ጀጋኑ ነበሩ። 9፡ ዜራሕ እቲ ኢትዮጵያዊ 
ድማ ሽሕ ሳዕ ሽሕ (ሓደ ሚልዮን ማለት 
እዩ) ሰራዊትን ሰለስተ ሚእቲ ሰረገላን 
ሒዙ ኺዋግኦም ወጸ። ናብ ማረሻ ኸኣ 
መጸ። 10፡ ኣሳ’ውን ኪገጥመሉ ወጸ እሞ፡ 
ኣብቲ ለሰ ሸፈታ (Zephathah) ናይ 
ማርሻ ንውግእ ተሰለፈ። 11፡ ኣሳ ድማ 
ናብ እግዚኣብሄር ኣምላኹ ኸምዚ ኢሉ 
ተማህለለ፡ ጎይታየ፡ ኣብ መንጎ እቲ ብዙሕ 
እቲ ዘለዎን ኣብ መንጎ እቲ ሓይሊ ዜብሉን 
ኪረድእ ዚኽእል ብዘይ ንስኻ የልቦን፡ 
ናባኻ ተጸጋዕና፡ ብስምካ ኢና ኸኣ ነዚ 
ጭፍራ እዚ ኽንገጥመሉ ዝመጻእና እሞ፡ 
ዎ እግዚኣብሄር፡ ንስኻ ኢኻ ኣምላኽና 
እሞ፡ ሰብ ኪሕይለካ ኣይትሕደግ። 12፡ 
እግዚኣብሄር ድማ ነቶም ኢትዮጵያውያን 
ኣብ ቅድሚ ኣሳን ኣብ ቅድሚ ይሁዳን 
ሰዓሮም፡ ኢትዮጳውያን ድማ ሃደሙ። 13፡ 
ኣሳን እቲ ምስኡ ዝነበረ ህዝብን ድማ ክሳዕ 
ግራር ሰጐጒዎም፡ እቶም ኢትዮጵያውያን 
ከኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄርን ኣብ 
ቅድሚ ሰራዊቱን ተሰባበሩ እሞ፡ ካባታቶም 
ብህይወቱ ዜምለጠ ክሳዕ ዝሰኣኖም ወደቑ፡ 

ኣዝዩ ብዙሕ ምርኮ ድማ ማረኹ። 14፡ 
ካብ እግዚኣብሄር ኣብ ልዕሊኦም ሽብር 
ኰነ እሞ፡ ኣብ ዙርያ ግራር ንዘለዋ ኹለን 
ከተማታት ሰዓሩወን። ኣባታተን ከኣ 
ብዙሕ ምርኮ ነበረ እሞ፡ ንኲለን እተን 
ከተማታት ዘመቱወን። 15፡ ድንኳውንቲ 
ኸብቲ እናፍረሱ ድማ፡ ብዙሓት ጤለ 
በጊዕን ኣግማልን ዘመቱ። ናብ የሩሳሌም 
ከኣ ተመልሱ።
 ፍቕዲ 9፡ ኢትዮጳውያን ዝብል ኣምር፡ 

ኣብቲ መበቆላዊ ናይ ግሪኽ መጽሓፍ 
ቅዱስ Αἰθίοψ (ኣትዮፕያ) እዩ ዝብል። 
ጸሊም ወይ ኩሽ ድማ የስምዕ። ብዝተረፈ 
ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ሽሕ ብሽሕ ማለት 
ሓደ ሚልዮን ሰራዊት ሒዙ ንዮርሳሌም 
ክወግእ ሓሲቡ፡ ብሓይሊ ኣምላኽ ከኣ 
ተሳዒሩ ምባል ምስቲ ብላቴን ጌታ ህሩይ 
ኣብ መጽሓፎም ዝገልጽዎ - ነገስታት 
ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያን ምስቲ 
ካብ ጥንቲ ማለት ካብ ግዜ ንግስቲ ሳባ 
ኣማኒ ፈጣርን ምስ ዮርሳሌም ጽቡቕ 
ዝምድና ዝነበሮን ዝብል ኣገላልጻ እውን 
ብቐጥታ ዝጋጮ’ዩ።
 እዚ እነቕርቦ ዘለና ምጉት፡ ንኢትዮጵያ 

ንምንእኣስ ኣይኮነን። ሓቂ ንምግላጽ 
ጥራይ እዩ። ወዮ’ድኣ ኢትዮጵያውያን 
ጸሓፍቲ ታሪኽ ብጽውጽዋይ እናበረዝዎ 
እምበር፡ ሓቂ ጥራይ ተነጊሩ’ውን ናይ 
ሎሚ ኢትዮጵያ ከም ኣካል ናይዚ 
ዞባ ብዙሕ ዘሕብን ናይ ጥንቲ ታሪኽ 
ዘለዋ ሃገር እያ። ካብኡ ሓሊፉ’ውን 
እንኮ ኣፍሪቃዊት ሃገር ብዜጋኣ ማለት 
ሃጸይ ምነሊክ ዘመናዊት ሃገር ዘቖመት 
ምዃና’ውን ቀሊል ታሪኽ ኣይኮነን። 
ተስፋ ንገብር ኢትዮጵያውያን 
ሊቃውንትን ተመራመርቲ ታሪኽን 
ጽውጽዋይን ጭብጥን መምዮም ሓቀኛ 
ታሪኽ ኢትዮጵያ ክጽሕፉ።

                  ይቕጽል                  ይቕጽል

ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሲራክ ክፍለ

(መበል 15 ክፋል)

ሎሚ ኣብ ERI-TV 
ካብ ሰዓት 07፡30 ቅ/ቀትሪ ክሳብ ሰዓት ካብ ሰዓት 07፡30 ቅ/ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 

10፡30 ቅ/ቀትሪ በዓል ጥምቀት ብቐጥታ 10፡30 ቅ/ቀትሪ በዓል ጥምቀት ብቐጥታ 
ክመሓላለፍ እዩ።ክመሓላለፍ እዩ።           

ሰዓት      መደብ

12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ዉድድር ሓፈሻዊ 
          ፍልጠት ቡያ 42 ክፋል
13፡30   (ዜና ዓረብ)
13፡40   ዕላል ጥበባት   
14፡20   TECH IN-SIGHT
14፡55   ዶክመንታሪ
15፡25   ፓኖራማ                         
16፡55   ናትራን 1ይ ክፋል 
17፡00   ዜና (ትግርኛ)                                                                       
17፡15   ደርፊ  
17፡30   ዜና (ዓረብ)                                                                            
17፡40   ናትራን 2ይ ክፋል
19፡30   ፊዮሪና             
20፡00   ዜና (ትግረ)
20፡15   ተኸታታሊት ፊልም ሕልና
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   ተኸታታሊት ፊልም 
         ቀለቤት ልቢ  
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡15   መደብ ቈላሕታ 
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)
22፡40   እትመት ሲት-ኮም
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ኣማን ተወልደ ኪዳነ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣማኑኤል ተወልደ ኪዳነ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ መጋባእያ ቁ.37 
ይቕረብ።

ወረ/ነፍ ዓንደማርያም ተስፋማርያም 
ሃይሉን ወረ/ነፍ ኣስመረት ኪዳነ 
ተስፋጋብርን ንምትሕልላፍ ስም ኣብ 
ምም/ጎዳይፍ ዞባ 3 ምም/11 ሎታ 55 
ፓርሰል ኤ ስፍሓት 250 ት/ሜ ዝኾነ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት ክሲ 
ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ናይ’ዚ መልሲ 
ሒዝኩም ን30/1/23 6ይ መጋባእያ 
ቁ/41 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ክርኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ። 

ኣብ መንጎ ይግ/በሃ/ወ/ሮ ሰናይት 
ወልደገብርኤል ያእቆብ፡ መ/ወሃ/ ሙሴ 
ተወልደ ወልደዮውሃንስ ዘሎ ክርክር፡ 
ንዓኻ ዝምልከት ክሲ ተመስሪቱልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቁ.49 ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብ ዘየለኻሉ 
ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ። 

ሰላም ሃይለማርያም ገብረመድህን፡ 
ስም ኣደይ ኣበባ ገብረማርያም ምባል 
ተሪፉ፡ ገነት ሃብቱ ገብረማርያም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 3ይ 
መጋባእያ ቁ.37 ይቕረብ።

ወ/ሮ ማክዳ ምሕረትኣብ በራኺ፡ ተጸዋዒ 
ኣቶ መርሃዊ ኣበበ ወልደኣብ ንሞግዚት 
ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን1/2/23 ኣብ 
1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.32 ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ወጋሕታ ከሰተ ገብሩ ምባል ተሪፉ፡ 
ወጋሕታ ተኸስተ ገብሩ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ይቕረብ።

ሳዕድያ ማሕሙድ፡ ስም ኣደይ ሓሊማ 
ዑመር ምባል ተሪፉ፡ ኣምና ኢብራሂም 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
3ይ መጋባእያ ቁ.37 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ወ/ሮ ጽገወይኒ ኣጽብሃ፡ በዓል-ቤተይ 
ተጋ/ማና ተስፋዝጊ ዑቕባጋብር 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 5 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ትእማር መስፍን ሃይሉ፡ ኣቦይ 
መስፍን ሃይሉ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ኣቶ መድሃኔ ተኪኤ ወልደእየሱስ፡ ኣዴና 

ሃይማኖት ገብረመስቀል ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እነትሎ፡ 
ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ወ/ሮ ጸጋ ኣብርሃ፡ በዓል-ቤተይ ኣቶ 
ኣፈወርቂ ተወልደ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ት ሳራ ዳንኤል፡ ኣቦና ዳንኤል 
ምሕረትኣብ ብሂወት ከሎ ኣብ ረጂስትራር 
ዞባ ማእከል ብቁ.መዝ 59/22 ብዕለት 
17/2/22 ዓ/ም ንዓይ ምስ 6 ኣሕዋተይ 
ዝገደፈልና ለበዋ ይጽደቐልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ዮናስ ገብረእግዚኣብሄር ደረስ ብመንገዲ 
ወኪሉ ኣቶ ሃይለ ተካ ካሳ፡ ንወላዲየይ 
ስዉእ ገብረእግዚኣብሄር ደረስ ወኪለ ናይ 
ነ/ሪት ዓባየይ ግምጃ ተስፋማርያም ወራሲ 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

ወ/ሮ ርግኣት ኣበድ ስብሃቱ፡ በዓል-ቤተይ 
ገብረእግዚኣብሄር ሃብቱ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
1ጓልና ድማ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ትዕበ ሃብቶም፡ በዓል-ቤተይ ቦኽረጼን 
መንግስትኣብ ዓጽማይ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
5 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ 
ክርስትያን

ኣቶ ሚኪኤል ተኽለሃይማኖት 
ገብረትንሳኤ፡ ኣቦይ ተኽለሃይማኖት 
ገብረትንሳኤ ካሊብ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 
1 ሓወይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰላዕ ዳዕሮ

ከሳሲት ወ/ሮ ሉና ፍጹም፡ ተኸሳሲ ኣቶ 
ኤርምያስ ዘወልዲ ፍስሃ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ጨዓይ ደስበለ ምባል ተሪፉ፡ ስምኦን 
ጨዓይ ደስበለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/23 
ኣብ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓውሲ 
ከተማ ጋዴን

ወ/ሮ ገነት ተኽለማርያም ብርሃነ፡በዓል-
ቤተይ ተስፋኣለም ተወልደብርሃን 

ገብረእግዚኣብሄር ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 10 ደቁ 
ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ 
ሃብቲ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ወ/ሮ ራሕማ መሓመድዓሊ መንሱር፡ 
ስም ትሕቲ ዕድመ ወደይ መሓመድ 
ኑር ስዒድ ምባል ተሪፉ፡ ኣሚር ኑር 
ስዒድ ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ወ/ሮ ትዕበ ኣፈወርቂ ጉርጃ፡ ወለድና 
ኣፈወርቂ ጉርጃ ተስፋጼንን ኣዴና 
ማኣዛ ዓንደሚካኤል ሞባእን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 2 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ነባይት ገብረሚካኤል 
ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፉ፡ ሃና 
ገብረሚካኤል ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሃና ሃብተ ብርህ ምባል 
ተሪፉ፡ ደናይት ሃብተ ብርህ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ናትናኤል ሃብተ ብርህ 
ምባል ተሪፉ፡ ንጉሰ ሃብተ ብርህ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ስምረት ኪዳነ ዓንደ ምባል ተሪፉ፡ ኣስማይት 
ኪዳነ ዓንደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ኤስሮም ዓንደ ኣሰፋው 
ምባል ተሪፉ፡ ኤስሮም ኣሕፈሮም ኣሰፋው 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ኤቨን ዓንደ ኣሰፋው 
ምባል ተሪፉ፡ ኤቨን ኣሕፈሮም ኣሰፋው 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ፍትሓዊት ዳዊት ከሰተ 
ምባል ተሪፉ፡ ንያት ዳዊት ከሰተ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሚኪኤለ ኢዮብ 
ተስፋሚካኤል ምባል ተሪፉ፡ ኣሮን ኢዮብ 
ተስፋሚካኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ኢሳቕ ጎይትኦም ፍስሃ 
ምባል ተሪፉ፡ ሃኒባል ጎይትኦም ፍስሃ 

ኣብ ከተማ  ኣስመራ ዞባ  3 ምም/04 ጎደና “1A754” ቁ.ገዛ 25፡ ቁ.ፕሎት፡ 
93 ፓርቸላ “ASP00023095-A ኣብ ቤት ጽሕፈት ካዳስተር መለለይ ቁጽሪ 
ንብረት ASD00020731፡ ብዕለት 25/4/2022 ብስም ነ/ሄር ገብረኣብ ጋሮይ 
ሰዓረ ዝተመዝገበ፡ ወላዲት ኣዴና መም/ርግኣት ኣስፍሃ ኣድሓኖም፡ ንብጽሒታ 
ዝምልከት ኣብ ቅድሚ ረጅስተራር ቤት ፍርዲ ቀሪባ ብቁ.መዝ/253/10 ዕለት 
07/11/10 ብውህብቶ ስለ ዝሃበትና’ሞ ናብ  ስምና ከነመሓላልፎ ስለ ዝደለና፡ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 
ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ 
ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት 
ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ። 

እልልታ ገብረኣብ ጋሮይ+1

ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሓበን ተስፋማርያም 
ገብረእየሱስ ምባል ተሪፉ፡ ጸጋ 
ተስፋማርያም ገብረእየሱስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኣሕመድ ብርሃን ያሲን ስዒድ ምባል 
ተሪፉ፡ መሓመድብርሃን ያሲን ስዒድ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ይርግኣለም ኣብርሃም ገብረኪዳን ምባል 
ተሪፉ፡ ሱዛና ኣብርሃም ገብረኪዳን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ፍናን ዛይድ ተስፋሚካኤል 
ምባል ተሪፉ፡ ናዝሬት ዛይድ ተስፋሚካኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ትብለጽ ማጆር መኮነን 
ምባል ተሪፉ፡ ተበርህ ማጆር መኮነን 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሰሌና ማጆር መኮነን 
ምባል ተሪፉ፡ ሄለን ማጆር መኮነን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ምነ

ወ/ሮ ሕርይቲ ገብረስላሴ፡ በዓል ቤተይ 
መጎስ ሰለሙን ተኪኤ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 
ደቅና ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።  

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ቐይሕ

ወ/ሮ ሞሚና ዑመርዲን ዓብደላ፡ ስም 
ትሕቲ ዕድመ ጓለይ ኣፍራሕ መሓመድ 
ሳልሕ ምባል ተሪፉ፡ ኣፍራሕ መሓመድ 
ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 እብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
ወ/ሮ ሞሚና ዑመርዲን ዓብደላ፡ ስም 
ትሕቲ ዕድመ ጓለይ ሓያት መሓመድ 
ሳልሕ ምባል ተሪፉ፡ ሓያት መሓመድ 

ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመላ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 እብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ሞሚና ዑመርዲን ዓብደላ፡ ስም 
ትሕቲ ዕድመ ወደይ ኢብራሂም ሓምድ 
ምባል ተሪፉ፡ ኢብራሂም መሓመድ 
ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ሞሚና ዑመርዲን ዓብደላ፡ ስም 
ትሕቲ ዕድመ ወደይ ዑመር መሓመድ 
ሳልሕ ምባል ተሪፉ፡ ዑመር መሓመድ 
ዑመር ተባሂሉ ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምባ 
ኳዃት 

ወ/ሮ ተበርህ ተስፋይ ምስግና፡ በዓል 
ቤተይ ተጋዳላይ ጥዑምዝጊ ጽገ ማሓሪ 
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 6 ደቀይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን12/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ጊንዳዕ 

ኣቤል ተኽለሃይማኖት ገብረኣብ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣቤል ተኽለሃይማኖት ክብረኣብ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን13/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሳልሕ ሓምድ ኢብራሂም ምባል ተሪፉ፡ 
ሳልሕ መሓመድ ኢብራሂም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን13/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ቤት-ፍርዲ ተሰነይ

ወ/ሮ ሱዛና ጉዕሽ ግደ፡ ኣብ ናይ ደቀይ 
ክታበት-ካርድ፡ ስመይ ሱዛና ጉዕሽ ግደ 
ምባል ተሪፉ፡ ነብያት ጉዕሽ ግደ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ስመይ ኣምና መሓመድ ዑስማን እድሪስ 
ምባል ተሪፉ፡ ኣሚራ ዮውሃንስ ሃብተ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ሽዕብ ሰውራ ዓዲ 
ዑመር ተሰነይ

ለተንጉስ ስእለ ጎበዘ፡ በዓል-ቤተይ ሃለቃ 
ምሕጽንቱ ብርሃነ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
19 ጥሪ 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.121

ናዳል፡ ብኣጋኡ ካብ ኣውስትራልያን ኦፐን . . .ክብሩ ንምዕቃብ ናብ ኣውስትራልያን ኦፐን 
ዘምረሐ እስጳኛዊ ተጻዋታይ ባይታ ተኒስ - 
ራፋኤል ናዳል፡ ትማሊ ካብ ካልኣይ ዙርያ 
ብኣመሪካዊ ማከንዜ ማክዶናልድ ተገሊፉ።
 ኣብዛ ጸወታ መጉዳእቲ ዘጋጠሞ - ናዳል፡ 

ኣቐዲሙ ኣብ ክልተ ሰት - 6ብ4 6ብ3 
ክሰዓር እንከሎ፡ ድሕሪ ካልአይቲ ሰት ግና 
ሕክምናዊ ደገፍ ንምርካብ ካብ ሜዳ ክወጽእ 
እዩ ተቐሲቡ። ይዅን እምበር፡ ናብ ሜዳ ኣብ 
ዝተመልሰሉ እውን ኣብ ሳልሰይቲ ሰት 7ብ5 
ብምስዓሩ፡ ካብዚ ውድድር ብኣጋኡ ካብ 
ምግላፍ ኣየምለጠን። በዚ ድማ - ናዳል፡ ድሕሪ 
2016 ንፈለማ ግዜ ካብ ኣውስትራልያን ኦፐን 
ቀልጢፉ ክሰናበት ተገዲዱ ኣሎ።
 ራፋኤል፡ ኣብ 2022 ኣብ ፍጻመ ጸወታ 

“ፓርተይ፡ ምስ ካሴሚሮ ኣይወዳደርን እዩ” ፈርዲናንድ
ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ 

- ሪዮ ፈርዲናንድ፡ ዋላ’ኳ፡ ኣከፋፋሊ ኣርሰናል 
- ቶማስ ፓርተይ ዝድነቕ ብቕዓት የርኢ 
ከምዘሎ እንተሓበረ፡ ምስ ኣከፋፋሊ ማን 
ዩናይትድ - ካሴሚሮ ዝወዳደር ከምዘይኮነ ግና 
ገሊጹ።
  ኣርሰናልን ዩናይትድን፡ ዝመጽእ ሰንበት 

ኣብ ሜዳ ኤማራተስ ብኣጋኡ ልዑል ቆላሕታ 
ረኺቡ ዘሎ ጸወታ ከሰላስላ እየን። ፈርዲናንድ 
ድማ፡ ቅድሚ እዛ ጸወታ ብዛዕባ እዞም 
ተጻወትቲ ኣብ ዝተሓተሉ እዩ፡ ንፓርተይ 
“ካሴሚሮ ዝገብሮ ክገብር ኣይክእልን እዩ” 
ዝበሎ። ንሱ፡ “ኣብ ጋንታታቶም ዘለዎ 
ኣገዳስነት ብምርኣይ፡ ክልቲኦም ማዕረ እዮም 
ኢልኩም ክትከራኸሩ ትኽእሉ ኢኹም። ግና፡ 

ስታስቲክስ እንተተመልኪትካ፡ ካሴሚሮ ይበልጾ 
እዩ” ኢሉ።
  “ፓርተይ ኣብ ምክልኻል - ከምቲ 

ካሴሚሮ ዝሰርሖ ዘሎ ክገብር ዝኽእል 
ኣይመስለንን።” ዝበለ - እዚ እንግሊዛዊ፡ ቀጺሉ፡ 
“እንተኾነ፡ ኵዕሶ ኣብ ምቍጽጻር ፓርተይ 
ጸብለል ይብል። ንጸወታ ኣርሰናል ይእዝዞ እዩ። 
ዘቐብሎም ኰዓሳሱ (ፓስ) ንምእማኑ ዘጸግሙ 
እዮም።” ክብል፡ ነዚ ጋናዊ ኣብዚ ወቕቲ 
ብዘርእዮ ዘሎ ብሉጽ ብቕዓት ካብ ምንኣድ 
ግና ዓዲ ኣይወዓለን።   
  ብመሰረት ጸብጻብ ኦፕታ፡ ዛጊት - ካሴሚሮ፡ 

14 ዕድላት ክፈጥር እንከሎ፡ ፓርተይ 13 
ዕድላት ፈጢሩ። ኣብ መዳይ ምዕጋት 
ተጻወትቲ (ታክል) እውን እዚ ብራዚላዊ 46 

ግዜ ብምዕጋት፡ ነዚ ጋናዊ ብ12 ግዜ ይበልጾ። 
እንተ ኣብ ዘቐበሎም ኰዓሳሱ (ፓስ)፡ ልክዕነት 
ዝሓለዋ ኰዓሳሱን መጠን ገስጋሲ ምሕላፍን 
ግና፡ ፓርተይ ላዕለዋይ ኢድ ይሕዝ።
  ካሴሚሮ፡ ኣብዛ ወቕቲ ካብ ሪያል ማድሪድ 

ናብ ዩናይትድ ብ70 ሚልዮን ፓውንድ 
ምጽምባሩ ይፍለጥ። ድሮ ዝተፈላለዩ 27 
ግጥማት ኣካይዱ ዘሎ እዚ ብራዚላዊ፡ ክልተ 
ሸቶታት ከመዝግብ እንከሎ፡ ሓሙሽተ ኰዓሳሱ 
ከኣ ከሺኑ (ዕድል ምፍጣርን ሸቶ ዝኾና 
ኰዓሳሱ ምኽሻንን ይፈላለ እዩ) ይርከብ። በዚ 
ድማ፡ ኣብዛ ማእከል ሜዳ እዛ ማንቸስተራዊት 
ጋንታ ልዑል ተራ ሒዙ ይጐዓዝ ምህላዉ 
ይትንተን። ብመንጽሩ ፓርተይ ከኣ፡ ኣርሰናል፡ 
ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ኣካይዳቶም ካብ ዘላ 18 

ግጥማት 15 ክትዕወት ኣገዳሲ ተራ ዝነበሮ 
ተጻዋታይ እዩ። እዚ ወዲ 29 ዓመት ኣከፋፋሊ፡ 
ክልተ ናይ ፕሪመር ሊግ ሸቶ ከመዝግብ ከሎ፡ 
ኵዕሶ ግና ዛጊት ኣይከሸነን።
  እዞም ተጻወትቲ፡ ዝመጽእ ሰንበት 

ንሓድሕዶም ዝፋጠጡ ብምዃኖም (ካሴሚሮ 
- ረቡዕ ምሸት ጋዜጣ ኣብ ሕትመት እንከላ 
ኣንጻር ክሪስታል ፓላስ ኣብ ዘካየድዎ ጸወታ 
ብጫ እንተወሲዱ፡ ነዛ ግጥም ክኸስራ እዩ) 

ንምቍጽጻር ማእከል ሜዳ ክሳድ ንኽሳድ 
ክተሓናነቑ ትጽቢት ይግበር። 
  ኣርሰናልን ዩናይትድን፡ ኣብ ቀዳማይ እግሪ 

ኣብ ሜዳ ኦልድትራፎርድ ተራኺበን ምንባረን 
ዝዝከር ኮይኑ፡ ዩናይትድ እያ 3ብ1 ተዓዊታ። 
ንፕሪመር ሊግ ናይ ሸሞንተ ነጥቢ ትቕለሶ 
ዘሎ ኣርሰናል ከኣ፡ ኣብዚ ኣብ ሜዳኣ እተካይዳ 
ጸወታ ብምዕዋት ሕነኣ ክትፈድን መሪሕነት 
ከተደልድልን ትጽቢት ደገፍታ እዩ።

ሃላንድ፡ ሶልሻየር ዓቢ ሓገዝ ከምዝገበረሉ ገሊጹ

ኣጥቃዓይ ማን ሲቲ - ኤርሊንግ 
ሃላንድ፡ ኣብ ክለብ ሞልደ እንከሎ 
ዓላሚኡ ዝነበረ - ኦሊጉናር ሶልሻየር፡ 
ብላዕሊ ንዝመጽኣ ኰዓሳሱ፡ ብኸመይ 
ብርእሱ ከምዝዕወተለን ከምዝመሃሮ 
ገሊጹ።
 ሃላንድ፡ ካብ 2017 ክሳብ 2019 

ንሞልደ ኣብ ዝወከለሉ፡ ኣብ 50 
ግጥማት 20 ሸቶታት ከመዝግብ ከከሎ፡ 
ሸውዓተ ኰዓሳሱ ሃንዲሱ እዩ። ሶልሻየር 
ብወገኑ፡ ነዛ ኖርወጃዊት ክለብ ካብ 
2015 ክሳብ 2018 ኣብ ዝዓለመሉ፡ 
ንሓደ ዓመት ንሃላንድ ከሰልጥኖ 
በቒዑ እዩ። ኣብዚ ሓደ ዓመት ብሓባር 
ኣብ ዝሰርሑሉ ከኣ፡ ሃላንድ ኣብ ሓያሎ 
መዳያት ጸወታ ምምሕያሽ ከርኢ 
እንከሎ፡ ብሓገዝ ሶልሻየር ድማ፡ ብርእሲ 
ሸቶ ናይ ምቝጻር ኣገባብ ከምዘመሓየሸ 
ይዛረብ።
 እዚ ወዲ 22 ዓመት ዓንተር 

ኣጥቃዓይ፡ “ከም ዝመስለኒ፡ ፈለማ 
ሶሻየር፡ ‘ንኵዕሶ ከመይ ጌርካ ብርእስኻ 
ከምእትሃርም ዝኾነ ኣፍልጦ የብልካን። 
ኣብዚ መዳይ ክትሰርሕ ኣለካ’ እዩ 
ኢሉኒ። ኣብታ ጋንታ ኣብ ዝነበርኩሉ 
ከኣ፡ ኣብዚ መዳይ ብምሉእ ዓቕመይ 

እየ ሰሪሐ። ጽቡቕ 
እዩ ድማ ነይሩ፣ 
ምኽንያቱ፡ ኣብቲ 
ፈለማ ብርእሰይ 
ኵዕሶ ይሃርም 
ኣይነበርኩን፡ ኣብዚ 
እዋን ግና፡ ብርእሰይ 
ሸቶ የመዝግብ 
ኣለኹ። ሳላኦም እዩ፡ 
የመስግኖም ከኣ።” 
ብምባል፡ እንተላይ 
ነቶም ምስ ሶልሻየር 

እዚ ውድድር ንሩስያዊ - ዳኒል መድቨደቭ 
ብምስዓር ዘውዲ ሻምፕዮን ደፊኡ ምንባሩ 
ይዝከር። ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ዝበለጸ 
ተጻዋታይ ባይታ ተኒስ ዓለም ዝኾነ - ናዳል፡ 
ብሓፈሻ 23 ናይ ግራንድ ስላም ዋንጫ 
ብምዕታር ርእሲ ኩሎም ተጻወትቲ እዚ ዓውዲ 

ይስራዕ። እንተኾነ፡ ኣብዚ እዋን ብዘዋህለሎ 
ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ እዚ ወዲ 36 ዓመት 
ብሉጽ ተጻዋታይ፡ ብተደጋጋሚ መጉዳእቲ 
ካብ ብርክት ዝበሉ ጸወታታት በዂሩ እዩ።
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ንናዳል ንምድጋፍ 

ኣብ ሜዳ ዝተረኽበት በዓልቲ ቤቱ፡ ንምስንባት 
ሰብኣያ ብንብዓት ክትገልጾ ኣብ ዓይኒ ካሜራ 
ኣትያ።

ሓጸርቲ ዜናታት
* ዝሓለፈ ሰንበት ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ 

ቶተንሃም 2ብ0 ኣብ ዝተዓወተትሉ ጸወታ፡ 
ንሓላዊ ልዳት ኣርሰናል - ኣሮን ራምስዳል 
ብድሕሪኡ መጺኡ ዘጥቀዐ ውልቀ ሰብ፡ 
ተኸሲሱ ምህላዉ ተቓሊሑ።

 ፖሊስ ናይ’ታ ሃገር፡ ነዚ ጆሰፕ ዋትስ 
ዝተባህለ ተዓዛቢ፡ ናብ ሜዳ ብምእታው 
ተጻዋታይ ብምህራሙ እዩ ክሲ ኣቕሪቡሉ 
ዘሎ። በዚ ድማ፡ እዚ ወዲ 35 ዓመት መንእሰይ፡ 
ዝመጽእ 17 ለካቲት ኣብ ፍርዲ ክቐርብ ቆጻራ 
ተታሒዙሉ ኣሎ። ነዚ ጉዳይ፡ ፕሮፈሽናል 
ማሕበር ተጻወትቲን ማሕበር ኵዕሶ እግሪን 
ክዅንንዎ እንከለዉ፡ ቶተንሃም ከኣ፡ ነቲ ደጋፊ 
ቀጥታዊ እገዳ ክትገብረሉ ምዃና ሓቢራ ኣላ።
 ኣብዚ ኣርሰናል ናብ ሜዳ እዛ መቐናቕንታ 

ጋንታ ተጓዒዛ 2ብ0 ዝተዓወተትሉ ጸወታ፡ 
ራምስዳል፡ ልዳት ኣብ ምሕላው ልዑል 
ብቕዓት ከም ዘርኣየ ተገሊጹ። 
* 31 ታሕሳስ 2022 ናብ ብራዚላዊት ክለብ 

ግረሚዮ ዝተጸምበረ - ሉዊስ ስዋረዝ፡ ሰሉስ 
ምሸት ፋልማይ ጸወታኡ ኣብ ዘካየደሉ ሃትሪክ 
ሰሪሑ። 
 እዚ ኡራጋያዊ 

ኣጥቃዓይ፡ ጋንታኡ 
ንሳኦ ሉዊስ 4ብ1 ኣብ 
ዝሰዓረትሉ ጸወታ እዩ፡ 
ኣብ ቀዳማይ እብረ ኣብ 
ውሽጢ 37 ደቓይቕ 
ሰለስተ ሸቶታት 
ኣመዝጊቡ። በዚ ድማ፡ 
ስዋረዝ፡ ድሕሪ 2013 
ንፈለማ ግዜ ኣብ 

ቀዳማይ እብረ ሰለስተ ሸቶታት ከመዝግብ 
ክኢሉ ኣሎ። እዚ ተጻዋታይ፡ ኣብ ታሕሳስ 
2013 ምስ ሊቨርፑል እንከሎ እዩ፡ ኣብ ልዕሊ 
ኖርዊች ሲቲ ቅድሚ ዕረፍቲ ሰለስተ ሸቶታት 
ኣመዝጊቡ ነይሩ። እዚ ዝመጽእ 24 ጥሪ 36 

ዓመት ዝመልእ ብሉጽ 
ኣጥቃዓይ፡ ኣቐዲሙ 
- ንኣያክስ፡ ባርሴሎናን 
ኣትለቲኮ ማድሪድን 
ወኪሉ ብሉጽን ተዘካሪን 
ግዜ ከምዝሕለፈ 
ይፍለጥ።
* ቅድሚ 

ክልተ መዓልታት 
ብኢጣልያዊት ክለቡ 

ሳለርኒታና ካብ መዝነቱ ዝተባረረ - ኣሰልጣኒ 
ዳቪደ ኒኮላ፡ ትማሊ ዳግማይ መዝነቱ 
ከምዝተቐበለ ኣፍሊጡ። 
  ሳለርኒታና፡ ሰንበት ምሸት ብኣታላንታ 

8ብ2 ድሕሪ ምስዓራ፡ ንጽባሒቱ እያ ነዚ 
ኢጣልያዊ ወዲ 49 ዓመት ዓላሚ ዘባረረቶ። 
ይዅን’ምበር፡ ካብ - ራፋ በኒተዝ፡ ሮበርቶ 
ድ ኣ̀ርሳን ሊዮናርዶ ስምፕሊቺን  ንሓዲኦም 
ንምቝጻር ዝገበረቶ መስርሕ ክሰልጣ 
ብዘይምኽኣሉ፡ ደጊማ መንበሩ ክትመልሰሉ 
ተቐሲባ ኣላ። በዚ ድማ፡ ኒኮላ፡ ነቶም ደዊሎም 
ከምዝጸውዕዎ ዝገለጾም ሰበ-ስልጣን ናይ’ዛ 
ጋንታ ብምምስጋን፡ ነዛ ኣብ መበል 16 ደረጃ 
ዘላ ጋንታ ሒዙ፡ ዝመጽእ ቀዳም ኣንጻር 
መራሒት ዘላ ናፖሊ ከቢድ ጸወታ ከካይድ 
እዩ።

ቅንጥብጣብ
* ሓዲሽ ኣባል ማን ዩናይትድ ኮይኑ ዘሎ - 

ዎት ወግሆርስት፡ ንማልያ ቁጽሪ 27 ክለብሳ 
ንኣሌክስ ተለስ ቀዲሙ ከምዝሓተቶ ተዛሪቡ። 
ክሳብ ምዝዛም እዛ ወቕቲ ብልቓሕ ማልያ 
ዩናይትድ ዝለብስ እዚ ኣጥቃዓይ፡ ዋላ’ኳ 
ቁጽሪ 9 ብማርሻል ተታሒዛ እንተሃለወት፡ 
ቁጽሪ 27 ግና ተደሚራ (2+7= 9) ትሽዓተ 
ስለእትኸውን፡ ዳርጋ ናይ ኣጥቃዓይ ማልያ 
ዝወደየ እዩ ዝሓስቦ ዘሎ። በዚ ድማ እዩ፡ 
ኣቐዲሙ ንተለስ ዝሓተቶ። ብራዚላዊ ተለስ፡ 
ክሳብ ምዝዛም እዛ ወቕቲ ብልቓሕ ምስ 
ሰቪያ ስለዝጸንሐ፡ ምስዚ ማልያኡ ለቢስዋ ዘሎ 
ሓዲሽ ተጻዋታይ ኣብ ዩናይትድ ክራኸብ 
ኣይክእልን እዩ።

* ቶማስ ቱሸል፡ ዓላሚ ቶተንሃም - ኣንቶንዮ 
ኮንተ ቦታኡ እንተደኣ ሓዲጉ፡ መዝነት እዛ 
ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ክቕበል ተገዳስነት 
ኣሕዲሩ ምህላዉ ተቓሊሑ። ኮንተ፡ ጋንታኡ 

መደብ ጸወታ
ማን ሲቲ - ቶተንሃም 11፡00 ምሸት

ዝተሓጋገዙ ዝነበሩ ኣመስጊኑዎም።
 ኣብዚ እዋን ማልያ ሲቲ ወድዩ ዘሎ - 

ሃላንድ፡ ኣብ ኩሉ ዝተፈላለዩ 24 ግጥማት 
27 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣሎ። እዚ ኣብ 
ቀዳመይቲ ዓመቱ ምስ ህርመት ማን ሲቲ 
ተወሃሂዱ ሓያል ብድሆ ኣብ ዘለዎ ሊግ 
ዝድነቕ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዘሎ መንእሰይ 
ኣጥቃዓይ፡ ብ21 ሸቶታት ፕሪመር ሊግ ኣብ 
ቅድሚት ይርከብ። ሓደ ካብቲ ዝልለየሉ 
ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ኣገባብ ድማ፡ ብርእሲ 
ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ጸብለልታ ምዃኑ 
ብዙሓት ተንተንቲ ይሰማምዑ።

ሓንቲ ተወሳኺት ጸወታ ኣካይዳ ክነሳ፡ ካብ 
ራብዐይቲ ዘላ ማን ዩናይትድ ብሓሙሽተ 
ነጥቢ ድሒራ ብምህላዋ ኣብ ጸቕጢ 
ተሸሚሙ ከምዝርከብ እዩ ዝእመት። በዚ 
ድማ፡ ምናልባት መዝነቱ እንተደኣ ሓዲጉ፡ 
ቱሸል ክትክኦ ተገዳስነት ኣሕዲሩ ኣሎ - 
ብመሰረት ጋዜጣ ኢቭኒን ስታንዳር። ቱሸል፡ 
ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ካብ ቸልሲ 
ምስጓጉ ይዝከር።
* ደገፍቲ ክለብ ኣርሰናል፡ ብመንገዲ 

ማሕበራዊ መራኸቢ፡ ንህቡብ ጋዜጠኛ - 
ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣጥቂዖሞ። እዞም ደገፍቲ፡ 
ድሕር’ቲ ተጻዋታይ ሻኽታር ዶኔስክ - 
ማይኮይሎ ሙድሪክ፡ ናብ ክለቦም ክሰጋገር እዩ 

እናተባህለ ናብ ቸልሲ ምጽምባሩ 
እዩ፡ “ስም ጋንታና ካብ ምጽዋዕ 
ኣቋርጽ”፥ “ንኣርሰናል፡ ካብ ናይ 
ቲዊተር ሕሳብካ ኣውጽኣያ” 
ኢሎም ዝጸሓፉሉ። 
  ሮማኖ ብወገኑ፡ “ኣብ 

ልዕለይ ዘለኩም ጽልኢ ንምግላጽ 
ዝተጠቐምኩምሉ መንገዲ የድንቖ 
እየ። ዓቢ ናይ ማሕበራዊ ሕሳብ 
(ኣካውንት)፡ ኰይኑ ግና ስም 

ይዅን ገጽ ዘይብሉ - ንፋብሪዚዮ ኣጥቂዕዎ 
ኣሎ። እቲ ምኽንያት ከኣ፡ ቅኑዕ ዝኾነ ዜና 
ስለዘካፈልኩ እዩ።” ክብል፡ መሊሱሎም ኣሎ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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ቤት መሸጣ መድሃኒት ኣንበሳ
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“ኣቦ-መንበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ንምቕታል ውዲት ነይሩ” ፕረዚደንት ኬንያ
ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ፡ ዝሓለፈ 

ዓመት ንኣቦ-መንበር ኮሚሽን ምርጫ 
ዋፉላ ቸቡካቲ ንምቕታል፡ ኣብታ ሃገር 
ውዲት ከምዝነበረ ገሊጹ።
ዊልያም ሩቶ ነቲ ክስታት ዘቕረበ፡ ኣብ 

ናይሮቢ ኣብ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ 
ናይ’ታ ሃገር ምስ ኮሚሽናትን ዘይሻራውያን 
ኣብያተ-ጽሕፈትን ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ እዩ።
ድሕሪ ምርጫ ነሓሰ 2022፡ ነቲ ኣቦ-

መንበር ኮሚሽን ምርጫ ንምጭዋይ 
ውዲት ከምዝነበረ ዝገለጸ ዊልያም 
ሩቶ፡ እቲ ውዲት ብ“ላዕለዎት ኣብያተ 

ፕረዚደንት ቬትናም ካብ ስልጣኑ ወሪዱ
ፕረዚደንት ቬትናም ንጉየን ሹዋን ፉች፡ 

ብወለንታኡ ካብ ስልጣኑ ከምዝወረደ 
መንግስታውያን ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር 
ሓቢሮም።
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ብክሲ 

ብልሽውና ኣብ ዝሕመዩሉ ዘለዉ እዋን፡ 
እቲ ፕረዚደንት ካብ ስልጣን ከምዝወርድ 
ዝገልጽ ወረ ክስማዕ ምጽንሑ እቶም 

ጽሕፈት” ከምእተሃንደሰ ካብ ምግላጽ 
ሓሊፉ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይሃበን። 
“ኣብቲ ጽንኩር እዋን፡ ንኣቦ-መንበር 
ኮሚሽን ብምጭዋይ ልኡላውነት ህዝቢ 
ንምቝጻይ ተወጢኑ፤ ጸቕጢ ተገይሩ፡ 
ንምስድዑ እውን ተፈቲኑ” ክብል እዩ 
እቲ ፕረዚደንት ከሲሱ።
ኣብቲ ምርጫ፡ ዊልያም ሩቶ 50.5 

ሚእታዊት ድምጺ ብምርካብ እዩ ብጸቢብ 
ተዓዊቱ። ቀንዲ መወዳድርቱ ራይላ 
ኦዲንጋ እውን ድሕሪ ምንጋር ውጽኢት 
ቅሬታ ከምዘስመዐ ኣይርሳዕን። ትማሊ 

ብኦዲንጋ ዝምራሕ ሰልፊ ‘ኦ.ዲ.ኤም’ ነቲ 
ብፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝቐረበ ክሲ 
ኣመልኪቱ “ጽዑቕ ልምምድ ዝተገብረሉ 
መዝሙር” ክብል ኣባጪዉሉ። እቲ 
ክስታት ብናጻ ኮሚሽን ክምርመር ድማ 
ጸዊዑ።
ኣብ ኬንያ ድሕሪ ምንጋር ውጽኢት 

ምርጫ፡ ልዑል ወጥሪ ሰፊኑ ከምዝነበረ 
ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር ይሕብሩ። ኣብ 
ኬንያ ኣብ ዝካየድ ምርጫታት፡ ቀቢላዊ 
ናዕቢን ዕግርግርን ምርኣይ ልሙድ 
ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ።

ምንጭታት የረድኡ።
ንቬትናም ዝመርሕ ዘሎ ኮሚኒስታዊ 

ሰልፊ፡ ንሕቶ ስንብታ ናይቲ ፕረዚደንት 
ተቐቢልዎ ከምዘሎን ኣብ ዝሓጸረ እዋን 
መተካእታኡ ከምዝረቍሕን ገሊጹ ኣሎ።
ንጉየን ሹዋን ፉች፡ ካብ 2016 ክሳብ 

2021 ቀዳማይ ሚኒስተር ቬትናም ኣብ 
ዝነበረሉ እዋን፡ ብላዕለዎት ሚኒስተራት 

ናይ’ታ ሃገር ተፈጺሙ ብዝተባህለ ገበናት 
ብልሽውና ሓላፍነት ከምዝስከም ማዕከናት 
ዜና ናይ’ታ ሃገር ይገልጻ።
ኣብ ቬትናም ምስ ብልሽውና 

ብዝተኣሳሰር ክሲ፡ ኣብዚ ወርሒ’ዚ ክልተ 
ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኖም 
ክእለዩ ከምእተገብረ ጸብጻባት የመልክቱ። 
ብዘይካ’ዚ ኣብ ትሕቲ’ቲ ፕረዚደንት ዝነበሩ 
ሰለስተ ካልኦት ሚኒስተራት ብተመሳሳሊ 
ክሲ ካብ ስልጣኖም ከምዝወረዱ እቲ 
ጸብጻብ የረድእ።
ኣብ ቬትናም ካብ እዋን ለበዳ ኮቪድ 

19 ጀሚሩ ብላዕለዎት ሰበ-ስልጣን 
ናይ’ታ ሃገር ሓያሎ ተግባራት ብልሽውና 
ከምእተፈጸመን፡ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ 
ከምዘለዎም ዝተገልጹ ዛጊት 100 ሓለፍትን 
ነጋዶን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዝርከቡን 
ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ብኮሚኒስታዊ ሰልፊ ትምራሕ ቬትናም፡ 

ቅልጡፍ ቁጠባዊ ዕብየት ካብ ዘመዝግባ 
ዘለዋ ሃገራት ሓንቲ እያ።

ኣብ ሶማል 21 ዕጡቓት ኣልሸባብ ተቐቲሎም
ጉጅለ ኣልሸባብ፡ ኣብ ዞባ ማእከላይ ሸበሌ 

ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ፡ 
ብውሕዱ 21 ኣባላት ከምእተቐትልዎ 
መንግስቲ ሶማል ሓቢሩ።
ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ከተማ ‘ሃዋድሊ’ 

ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ሓደ ወተሃደራዊ 
መዓስከር ብርእሰ-ቅትለት ዝተሰነየ 
ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከምዝኸፈቱ፡ 
እንተኾነ ብሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ 
ሶማል ከምእተደፍኡ መንግስታዊ 
ምንጭታት ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም። 
ኣብቲ ንሰዓታት ዝቐጸለ ግጭት ካብ ወገን 
ሰራዊት ሶማል ሓሙሽተ ወተሃደራት 
ከምዝሞቱ ድማ እቶም ምንጭታት 
ኣረጋጊጾም።
ሰራዊት ሶማል ዝሓለፈ ቅንያት ኣንጻር’ቲ 

ኣኽራሪ ሃይማኖታዊ ሕጊ ዝኽተል ዕጡቕ 
ጉጅለ ኣልሸባብ ብዘካየዶ ወተሃደራዊ 
ወፍሪ፡ ነታ ንልዕሊ 15 ዓመት ኣብ ትሕቲ 
እቲ ጉጅለ ዝጸንሐት ከተማ ‘ሃራደረ’ 
ከምእተቘጻጸራ ምግላጹ ዝፍለጥ እዩ።
ካብ ዝሓለፈ ነሓሰ ጀሚሩ ሰራዊት ሶማል 

ብሚሊሻ እንዳታት እናተሓገዘ ኣንጻር 
ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ሰፊሕ 
ወተሃደራዊ ወፍሪ፡ ዛጊት ኣብ ትሕቲ 
ኣልሸባብ ንዝጸንሐ ሰፊሕ ከባቢታት 
ናይ’ታ ሃገር ክቈጻጸሮ ከምዝኸኣለ እዩ 
ዘነጽር።
ጉጅለ ኣልሸባብ እውን ብወገኑ ኣብ 

ልዕሊ መንግስታውያን ህንጻታትን ሰራዊት 
ሕብረት ኣፍሪቃን ቀጻሊ ርእሰ-ቅትለታዊ 
መጥቃዕቲ የካይድ ምህላዉ ይጥቀስ።

ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማእከላይ ዞባ 
‘ሂራን’ ኣርባዕተ ተኸታታሊ መጥቃዕቲ 
ቦምብ ከምዝፈጸመ፡ ብሰንኩ ድማ ህይወት 
ዓሰርተታት ሰባት ከምዝጠፍአ ምንጭታት 
ናይ’ቲ ከባቢ ይሕብሩ።

ዩክሬን - ብሓደጋ ሄሊኮፕተር 
ሚኒስተር ዝርከቦም 16 ሰባት ሞይቶም
ኣብ ዩክሬን ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ጽዒና 

ትበርር ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ ጥቓ ህንጻ 
መዋእለ-ህጻናት ብምውዳቓ፡ ኣብኣ ዝነበሩ 
ሰባት ብምሉኦም ከምዝሞቱ ካብታ ሃገር 
ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ።
ኣብታ ሄሊኮፕተር ወዲ 42 ዓመት 

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ’ታ 
ሃገር ደኒስ ሞናስተርስኪ ምስ ምክትሉን 
ዋና ጸሓፊ ናይ ዞባን ዝርከብዎም ሓያሎ 
ሰባት ከምዝነበሩን ብምሉኦም ከምዝሞቱን 
ተገሊጹ። ካብቶም በቲ ሓደጋ ዝሞቱ 16 
ሰባት እቶም 4 ቈልዑ ከምዝኾኑ ድማ ሰብ 
መዚ ናይ’ታ ሃገር ሓቢሮም። 
እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ጥቓ ከተማ 

ኪየቭ ኣብ ትርከብ ‘ብሮቫሪ’ ዝተባህለት 
ዓዲ ከምዝወደቐትን፡ ኣብ ባይታ ኣብ 
ልዕሊ ዝነበሩ ልዕሊ 20 ቈልዑ ጉድኣት 

ከምዝወረደን እዮም ምንጭታት ዩክሬን 
ዝገልጹ።
ሰራሕተኛታት ህጹጽ ረድኤት ዩክሬን፡ 

ናብቲ ቦታ ብምኻድ ንጠንቂ ናይቲ ሓደጋ 
ይምርምሩዎ ከምዘለዉ፡ ዛጊት ግን ዝተነጸረ 
ጉዳይ ከመይዘየለ ካብታ ሃገር ዝተፈነወ 
ዜና ሓቢሩ።
ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ናይ’ታ ሃገር 

ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ እቲ ፍጻመ ዘሕዝን 
ከምዝኾነ፡ ውጽኢት ናይቲ መርመራ  
ድማ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ንህዝቢ ከምዝግለጽ 
ኣፍሊጡ።
ኣብቲ ኣስታት 11 ወርሒ ኣቚጺሩ ዘሎ 

ኲናት ዩክሬን፡ ሚኒስተራት ዝርከብዎም 
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ናይ’ታ ሃገር ብሓደጋ 
ሄሊኮፕተር ክሞቱ እዚ ናይ ፈለማ ተርእዮ 
ምዃኑ ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ ሓቢሮም።

ፕረዚደንት ደ.ሪ.ኮንጎ፡ ስምምዕ ሰላም 
ብተቓወምቲ ከምእተጣሕሰ ከሲሱ

ፕረዚደንት ደሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ 
ኮንጎ ፈሊክስ ሸሰኪዲ፡ ብ ‘ኤም.23’ ዝጽዋዕ 
ተቓዋሚ ጉጅለ ነቲ ኣቐዲሙ ዝኸተመሉ 
ስምምዕ ሰላም ከምዘየኽበሮ ከሲሱ።
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዳቮስ - ስዊዘርላንድ 

ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ቍጠባ ተረኺቡ 
ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ብመሰረት ዝተበጽሐ 
ስምምዕ ሰላም፡ ጉጅለ ‘ኤም. 23’ ካብ ዝሓዞ 
ከባቢታት ክስሕብ ከምዝነበሮን ዛጊት ግን 
ነዚ ከምዘየተግበረን ገሊጹ።
ጉጅለ ‘ኤም 23’ ግን ነቲ ብፕረዚደንት 

ሸሰኪዲ ዝቐረበሉ ክሲ ነጺጉዎ ኣሎ።
ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንግጭት ደሞክራሲያዊ 

ሪፓብሊክ ኮንጎ ብሰላማዊ መንገዲ 
ንምዕራፍ፡ ዞባውያን ሃገራት ብዘካየዳኦ 
ሽምግልና፡ ተቓዋሚ ጉጅለ ‘ኤም.23’ 
ካብቲ ሎም-ቅነ ዝሓዞ ከባቢታት ክስሕብ 
ከምእተሰማመ ይግለጽ።

ኣብ ምብራቓዊ ወገን ደ.ሪ.ኮንጎ 
ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ኤም.23፡ ዝሓለፈ ቅንያት 
ብዝፈነዎ መጥቃዕቲ ንሰፊሕ ከባቢታት 
ናይቲ ዞባ ካብ ኢድ ሓይልታት መንግስቲ 
ከምዝመንዘዐን በቲ ግጭት ልዕሊ 400 ሽሕ 
ሰባት ከምእተመዛበሉን ጸብጻባት ይሕብሩ።
ዕጡቓት ተቓወምቲ ካብቲ ዝሓዙዎ 

ከ ባ ቢ ታ ት 
ብዘይምስሓቦም፡ 
ብኲናት ዝተመዛበሉ 
ዜጋታት ደ.ሪ.ኮንጎ 
ናብ መነባብሮኦም 
ክ ም ለ ሱ 
ከምዘይከኣሉ እዩ 
መንግስቲ ኮንጎ 
ዝገልጽ።
ብ ሰ ን ኪ ’ ቲ 

ግጭት፡ ኣብ 

መንጎ ደ.ሪ.ኮንጎን ርዋንዳን ዲፕሎማስያዊ 
ምስሕሓብ ተኸሲቱ ከምዘሎ እውን 
ይንገር።
ብዓሌት ቱትሲ ከምዝቖመ ዝንገረሉ 

ጉጅለ ኤም. 23፡ ካብ መንግስቲ ርዋንዳ 
ወተሃደራዊን ሎጂስቲካውን ደገፍ 
ከምዝረክብ መንግስቲ ደ.ሪ.ኮንጎ ይኸስስ።
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