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ብኸመይ?ብኸመይ?

‘‘ ብድምጺ ንባብ ምስማዕ ፡ ‘‘ ብድምጺ ንባብ ምስማዕ ፡ 
ኣናብባ የማዕብል . . .ኣናብባ የማዕብል . . .

ማእከላይ ባይቶ ሃኮሰኤ 4ይ ምዱብ ኣኼባኡ ኣቃኒዑ

ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ኮንፈደረሽን 
ሰራሕተኛታት ኤርትራ (ሃኮሰኤ)፡ ብ23ን 
24ን ለካቲት፡ 4ይ ምዱብ ኣኼባኡ ኣብ 
ኣስመራ ኣቃኒዑ። 
ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ዞባታትን ማእከላይ 

ቤት-ጽሕፈትን ዝነጥፉ ኣባላት ማእከላይ 
ባይቶ ኣብ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ምክትል 
ዋና ጸሓፊን ሓላፊ ክፍሊ ምውዳብን ኣቶ 
ክብርኣብ ኪዳነ፡ ጸብጻብ ንጥፈታት ስራሕ 

2022ን ውጥን ስራሕ 2023ን ኣቕሪቡ። 
ሃኮሰኤ ውዳበታቱ ንምሕያል 

መሰረታውያን ማሕበራት ኣብያተ-
ጽሕፈት ክኽፈታን ናይ መሳለጥያታት 
ኣቕርቦት ክወሓሰለንን ይስራሓሉ ከምዘሎ፡ 
ብውልቅን ብመልክዕ ተራድኦታትን ኣብ 
ሕርሻ ኣብ ዝነጥፉን ብዝሒ ዘለዎም 
መንእሰያት ሰራሕተኛታት ኣብ ዝሓቘፋ 
ትካላትን ምስ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ምውዳብ 

ተኽእሎ፡ ተበግሶታት ይውሰድ ከምዘሎ 
ኣብሪሁ። 
ኣቶ ክብርኣብ፡ ንመንእሰያት ሞያ ኣብ 

ምዕጣቕን ምምዕባልን፣ ምሕያል ደቂ-
ኣንስትዮ ምስ ዕዮ ኣብ ዝተኣሳሰር ጉዳያት፣ 
ኣብ ልምዓታዊ ወፈራታት፣ ከምኡ’ውን 
ኣብ ምድላብ ንቕሓት ድሕነትን 
ጥዕናን ኣብ ቦታ ስራሕ፡ ዘተባብዕ ስራሕ 
ከምእተዓመ ገሊጹ። 

ዝምድናታት ወጻኢ ብዝምልከት - 
ክኸይድ ንዝጸንሐ ዞባውን ኣህጉራውን 
ዝምድናታት ኣብ ምዕቃብን መሻርኽቲ 
ኣብ ምስሳንን ጽቡቕ ስራሕ ከምእተዓየ 
ብምጥቃስ፡ ምስ ሃኮሰኤ ምሕዝነት ክፈጥራ 
ዝኽእላ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ምልላይን 
ምስሊ ኮንፈደረሽንን ሃገርን ዝዅልዕ ዋዕላታት 
ምስራዕን፡ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። 
ኣብ መወዳእታ፡ ምቛም ኣካያዲት ሽማግለ 

ኣብ ዞባታት፣ ጐስጓሳትን ሰሚናራትን ኣብ 
ትካላት ምውዳብ፣ ውጽኢት ኣባላት 

ምዕባይን ምቍጽጻርን፣ ማዕከን ሓበሬታ 
ሰራሕተኛታት ምጽፋፍ. . . ዝብሉን 

ካልኦትን ካብ ቀንዲ መደባት ስራሕ 
2023 ዘርዚሩ።
ኣብ’ቲ ኣኼባ፡ ሓላፊ ቍጠባዊ ጕዳያት 

ህግደፍ ኣቶ ሓጐስ ገብረህይወት፡ ኣብ 
ቍጠባዊ ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ፣ 
ማሕበራዊ ፍትሒ ንምርግጋጽን ምዕሩይ 
ዕድላት ንምፍጣርን ኣብ ዝግበር ዘሎ 
ጻዕርታት፣ ከምኡ’ውን ኣብ ገስጋስ ቊጠባ 
ኤርትራ ኣተኲሩ ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ።

ደቡብ - ልዕሊ 500 ተመሃሮ ሽልማት ዒንደማሶ ተዋሂቦም
ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣብ ሃገራዊ መርመራ 

8ይ ክፍሊ ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ ልዕሊ 
500 ተመሃሮ - ብ22 ለካቲት ሽልማት 
ዒንደማሶ ተዋሂቦም።
ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ 

ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብ’ቲ ዞባ 

መንእሰይ ግርማይ ገብሩ፡ እቲ ሽልማት 
ሎሚ ዓመት ን8ይ ግዜኡ ይዕደል ከምዘሎ፣ 
ቊጽሪ ናይቶም ንሽልማት ዝበቕዑ ተመሃሮ 
ድማ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይብርኽ ከምዘሎ 
ሓቢሩ።
ኣብ ከተማ መንደፈራ እትርከብ ማእከላይ 

ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ኦሮታ፡ 62 ተመሃሮኣ 
ብምሽላሞም ጎብለል ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ 
ደቡብ ብምዃን ዋንጫ ተሸሊማ።
ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ 

ዞባ ደቡብ መምህር ህብትዝጊ ኪዳነ፡ 
እቲ ሽልማት ነቲ ብተመሃሮን ወለድን 

መማህራንን ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ኣፍልጦ 
ዝህብ ምዃኑ ኣረዲኡ። 
ተሸለምቲ፡ ኣብ ካልኣይ ደረጃን ልዕሊኡን 

እውን ብቕዓቶምን ተወዳዳርነቶምን 
ክቕጽልዎ ድማ ተላብዩ።

ምብራቓዊ ኣጻድፍ - ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ተዘትዪሉኣብ ምብራቓዊ ኣጻድፍ ንኡስ ዞባ 
ዓዲ-ቐይሕ ዝረአ ዝሎ ምንቊልቋል 
ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ፡ 
ብ21 ለካቲት ተዘትዪሉ።
ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፍዎ ኣብ 

ዓዲ-ቐይሕ ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡ ኣብ 
ዓመተ-ትምህርቲ 2021/2022 ተሳታፍነት 
ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ደረጃታት 34.7 

ሚእታዊት ምንባሩ፣ ኣብ ካልኣይ ደረጃ 
ግን - ናብ 21 ሚእታዊት ከምዝወረደ 
ጸብጻብ ንኡስ ዞባ ኣረዲኡ።
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ትምህርቲ ኣብ’ቲ 

ንኡስ ዞባ መምህር በየነ ተስፋይ፡ እናነከየ 
ዝመጽእ ዘሎ ተሳታፍነት ተመሃሮ 
ንምግታእ፡ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ዜጋ ንቑሕ 

ተራ ኣገዳሲ ምዃኑ፡ ወለዲ ብቐንዱ 
ንደቆም ናብ መኣዲ ትምህርቲ ክልእኩን 
ከተባብዑን ተላብዩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣቶ ሃብታይ 

ተስፋዝጊ ድማ፡ ነቲ ኣብ ምብራቓዊ 
ኣጻድፍ ዝረአ ዘሎ ትሑት ተሳታፍነት 
- ኣመሓደርቲ ከባብን ዓበይቲ ዓድን 

ብምትሕብባር ክፍውስዎ ኣተሓሳሲቡ።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣብ 

ሃገራዊ መርመራ 8ይ ክፍሊ ዓመተ-
ትምህርቲ 2021/2022፡ ልዑል ነጥቢ 
ዘመዝገቡ 26 ተመሃሮ መባእታን 
ማእከላይን ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ዑናቡር፡ 
ብ19 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት 

ተሸሊሞም።
ኣውራ ዕላማ ናይ’ቲ ምስ ኮሚተ ወለዲን 

መማህራንን ብምትሕብባር ዝተወደበ 
መደብ፡ ነቶም ተመሃሮ ንምትብባዕ ኣብ 
ካልኦት ድማ ቅዱስ ቅንኢ ንምፍጣር 
ምዃኑ፡ ርእሰ-መምህር ልኡል መሓሪ 
ኣረዲኡ።

ህዝቢ ማእዶ - ን/ዞባ እምኒ-ሓይሊ ፕሮጀክት ማይ ኣመሪቑ

ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ቤት-ጽሕፈት ሃማመተኤ 
ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ብመሳርሒታት 
ሙዚቃ ዝሰልጠኑ 21 መንእሰያት፣ ብስነ-
ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ምንቃሽን ዝሰልጠና 34 
ደቂ-ኣንስትዮ፣ ብምትካል ድሽን ኔትወርክን 
ዝሰልጠኑ 12 መንእሰያት - ብምድር 67 
መንእሰያት ኣመሪቑ።

ብህዝብን መንግስትን ብልዕሊ 2.2 ሚልዮን 
ናቕፋ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ 
ዝስተ ማይ ማእዶ - ንኡስ ዞባ እምኒ-ሓይሊ፡ 
ብ18 ለካቲት ተመሪቑ።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ ጨንፈር ማይ 

ዞባ ደቡብ ኣቶ ክብሮም ምስግና፡ ወጻኢታት 
ናይ’ቲ ፕሮጀክት 52 ሚእታዊት ብመንግስቲ፡ 
48 ሚእታዊት ድማ ብህዝቢ ከምእተሸፈነ 
ገሊጹ። 
እቲ ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት፡ 250 

በርሚል ዝሕዝ ባስካ፡ 3 መዐደሊ ነቑጣታት፡ 
ናብ ቤት-ትምህርቲ ዝኣተወ መስመር ከም 

ዘጠቓልል እውን ሓቢሩ።
ኣባል ኮሚተ-ማይ ዓዲ ኣቶ ተስፋይ ኣብርሃ 

ብወገኑ፡ እቲ ፕሮጀክት ቀረብ ዝስተ ማይ 
ነበርቲ ማእዶ ኣውሒሱ ከምዘሎ ብምርግጋጽ፡ 
ህዝቢ በብዓዱ ተወዲቡ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት 
ልምዓት ብዝሓየለ ክቕጽሎ ኣዘኻኺሩ።
ብተመሳሳሊ፡ ነበርቲ ዓዲ ቤት-ማርያ 

ገንዘቦምን ጉልበቶምን ኣወሃሂዶም ዒላ 
ከምዝዀዓቱን መንግስቲ ናይ ኢድ ፖምፓ 
ከምዝቐረበሎምን ዝሓበረ ጨንፈር ማይ ዞባ 
ደቡብ፡ እቲ ስራሕ ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ 
ከምዝርከብ ገሊጹ።

ዙር ርዋንዳ ኣብ ፈታኒ መድረኽዙር ርዋንዳ ኣብ ፈታኒ መድረኽ



ሓዳስ   ኤርትራ 25 ለካቲት 2023 - ገጽ 2 መበል 32 ዓመት ቁ.153

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

ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

ምምስራት ሃገራት ኣፍሪቃምምስራት ሃገራት ኣፍሪቃ
   ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ናይዚ ጽሑፍ’ዚ፡ 

ምምስራት ሃገራት ኣብ ኤውሮጳ ብኸመይ 
ከምዝጀመረን እንታይ መስርሓት 
ከምዝሓለፈን፡ ከምኡ’ውን  ኣመሰራርታ 
ሃገራት ሰሜንን ደቡብን ኣመሪካ 
ተመልኪትና። ቅድሚ ናይ 19 ክፍለዘመን 
መግዛእቲ፡ ምንቅስቓስ ኤውሮጳውያን ኣብ 
ኣፍሪቃ እንታይ ይመስል ከምዝነበረን ተራ 
ዳህሰስቲን እውን ገሊጽና። ሓደ ካብዞም 
ዳህሰስቲ ዳቪድ ሊቪንስቶን ኮይኑ ጉዕዞኡ 
ከመይ ከምዝነበረ ርኢና። መቐጸልታኡ 
ይስዕብ. . .

ኤውሮጳውያን ዳህሰስቲ - ኤውሮጳውያን ዳህሰስቲ - 

ኣርሓውቲ ማዕጾ ንመግዛእቲ ኣፍሪቃኣርሓውቲ ማዕጾ ንመግዛእቲ ኣፍሪቃ

2. ሀንሪ ሞርተን ስተንሊ (Henry Morten 2. ሀንሪ ሞርተን ስተንሊ (Henry Morten 
Stanley፡   28/1/1841 – 10/5/1904)Stanley፡   28/1/1841 – 10/5/1904)
  ጆን ሮውላንድስ (John Rowlands) 

ካብ ሓዳር ወጻኢ ኣብ ዌልስ፡ ዓባይ 
ብሪጣንያ ተወልደ። ህጻን ከሎ ኣቦኡ 
ስለ ዝዓረፈ ኣብ መዕበዪ ህጻናት ኣተወ። 
ኣብኡ ኩሉ ዓይነት ሕሰም ክሳብ ምዕማጽ 
ዝበጽሕ ግፍዕታት እናተገፍዐ፡ ዝተሓላለኸ 
ህይወት ቁልዕነት ኣሕለፈ። ሰባት ባህሪናን 
ተግባራትናን ባዕልና ኢና ንውስን 
ከምዝበሃል ሕማቕ ኣተዓባብያ ንሊቪንስቶን 
ርህሩህ ክገብሮ እንከሎ፡ ንስተንሊ ግና ኣመና 
ጨካን ገይሩዎ። ጆን ሮውላንድስ ካብ 
ኤውሮጳ ተሰዲዱ፡ ብ1859 ኣብ መበል 
18 ዓመቱ፡ ኒው ኦርለንስ ኣመሪካ ኣተወ። 
ኣብ ኣመሪካ ስሙ ናብ ሀንሪ ሞርተን 
ቀየሮ፡፡ ድሕሪ ሒደት ዓመታት፡ ኣብ 
ውግእ ሓድሕድ ኣመሪካ ፈለማ ምስቶም 
ኮንፈደረይት ዝበሃሉ (ተነጸልቲ) ተሰለፈ። 
ኣብ ኲናት ድሕሪ ምምራኹ ከኣ፡ ኣብ 
ጎኒ’ቶም ተዓወትቲ (ኣንጻር ጊላነት) ተሰሊፉ 
ንሓጺር ግዜ ኣገልገለ። ካብ 1862 ኣትሒዙ 
ከም ባሕረኛ ድሕሪ ምስራሕ፡ ብ1864 
ኣብ ሓይሊ-ባሕሪ ኣመሪካ፡ ሰናዲ ታሪኽ 
ተቖጺሩ እናገልገለ፡ ብኸፊል ጋዜጠኛ ኮይኑ 
ክሰርሕ ጀመረ። ብ1865  ድማ ስራሕ 
ባሕረኛ ገዲፉ፡ ቀዋሚ ጋዜጠኛ ኮይኑ 
ክሰርሕ ጀመረ።
   ስተንሊ፡ ምዕራብ ኣመሪካ ንምቁጽጻር 

ኣብ ዝግበር ዝነበረ ወራራት ጋዜጠኛ ኮይኑ 

እናሰርሐ እንከሎ ናብ እምብራጦርያ 
ኦትማን ዑደት ወዲቡ ነቐለ፡ ዕላማ ዑደቱ 
ሸቶኡ ስለ ዘይወቕዐ፡ ንሓጺር እዋን 
ተኣሰረ። ናይ ስታንሊ ህይወት ቀንዲ 
መቐይሮ ዝረኸበ፡ ብ1867 ሃጸይ ቴዎድሮስ 
ንልኡኻት ብሪጣንያ ምስ ኣሰሮም እዩ። 
ብሪጣንያ እሱራታ ንምልቃቕ፡ ሰራዊታ 
ለኣኸት። ስታንሊ ድማ፡ ጋዜጠኛ ኒውዮርክ 
ሀራልድ ኮይኑ ንኲናት መቕደላ ክስንድ 
ተላእከ። ስታንሊ ኣይሓመቐን፡ ነቲ ብ1868 
ዝተኻየደ ውግእ ብዝርዝር ሰነዶ። ድሕሪ’ዚ 
ጋዜጣ ኒውዮርክ ሀራልድ ብ1869፡ ስታንሊ፡ 
ንሊቪንስቶን ከናዲ ዳግማይ ንኣፍሪቃ 
ለኣኸቶ። ስታንሊ መጋቢት 1871 ዛንዚባር 
በጽሐ’ሞ፡ መራሕቲ መገዲን ተሰከምትን 
ወዲቡ ኣብ ውሽጢ ማእከላይ ኣፍሪቃ 
ኣስታት 1,100 ኪሎ ሜተር ብምጉዓዝ 
ብ10 ሕዳር 1871 ኣብ ጥቓ ቀላይ 
ታንጋኒካ እትርከብ ኡጂጂ እትበሃል ዓዲ 
ኣተወ። ንሊቪንስቶን ድማ፡ ኣብኣ ረኸቦ። 
ብሓባር ኮይኖም ዳህሳስ ቀጸሉ። ኣብ 
ጉዕዞኡ ስታንሊ ጸብጻብ ዳህሳሱ ናብታ 
ዘውፈረቶ ኒውዮርክ ሄራልድ ይልእኮ ነበረ። 
እታ ጋዜጣ ከኣ ናብ ኣንበብቲ ትዝርግሖ።  
ጸኒሑ ግን ስታንሊ ናብት ጋዜጣ ዝልእኮ 
ዝነበረ ጸብጻብን ንባዕሉ ዝስንዶ ዝነበረ 
ጸብጻብን ብዙሕ ፍልልይ ከምዝነበሮ ጥራይ 
ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት’ውን 
ዝተጋነነ ጸብጻብ ይሕዝን ይሰድድን ከም 
ዝነበረ ተፈሊጡ እዩ።
 ኒውዮርክ ሄራልድ ምስታ ኣብ ለንደን 

እትሕተም ዝነበረት ደይሊ ተለግራፍ 
ዝተባህለት ጋዜጣ ሓቢረን፡ ስታንሊ ኣብ 
ምዕራብ ኣፍሪቃ ካልእ ዝሰፍሐ ዳህሳስ 
ከካይድ ብ1874 መወለኦ። ስታንሊ፡ ካብ 
ታሕሳስ 1874 ክሳብ 9/8/1877 ን999 
መዓልታት ንማእከላይ ኣፍሪቃ ብምድህሳስ፡ 
ምንጪ ናይል (ጻዕዳ ናይል) ረኸበ። ወሓዚ 
ኮንጎ ድማ፡ ምስ ናይል ከም ዘይራኸብ 
ኣረጋገጸ። ኣብቲ ስዒቡ ዝጸሓፎ መጽሓፍ፡ 
እቲ ጉዕዞ ብዙሕ ኣሸጋሪ ከም ዝነበረ 
ብምግላጽ ንኣፍሪቃ “ጸልማት ኣህጉር” 
ክብል ገሊጽዋ። ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ ሊዮፓልድ 
ዝተባህለ ንጉስ በልጁም፡ ምስ ስታንሊ፡ ሌላ 
መስሪቱ ነበረ። 
   ስታንሊ፡ ንኣፍሪቃ ኣብ ዝድህስሰሉ 

ዝነበረ እዋናት፡ ምስ ብዙሓት ገሊኦም 
ሰፊሕ መሬት፡ ገሊኦም ጸቢብ መሬት፡ 
ዝቆጻጸሩ ዝነበሩ መራሕቲ ህዝቢ (ቺፍ)፡ 
ግዝኣቶም ከኣ ፍሉጥ ደረት ዘይነበሮ፡ 
ውዕላት ይፈራረም ነይሩ። እቲ ውዕላት 
ብቐንዱ ምትሕብባርን ምክልኻልን ዘስምዕ 
እዩ ነይሩ። እቶም ኣፍሪቃውያን መራሕቲ 
(ቺፍ) ከኣ ነቲ ስምምዓት፡ ከም ግዝያዊ 
ናይ ምክልኻል ሓገዝን ምንጪ ዘመናዊ 
ተተኮስቲ ዝረኽቡ ገይሮም ዝርእይዎ ዝነበሩ 
ይመስል። እቶም ብግርህና ድዩ ብዕሽነት 
ምስ ስታንሊ ናይ ምትሕግጋዝ ውዕል 
ዝተፈራረሙ፡ ንነብሶምን ንግዝኣቶምን ኣብ 
ዘይሓሰብዎ ጸገም ኣውዲቖሞ። እዞም ምስ 
ስታንሊ ‘ዝተፈራረምሎም ሰነዳት’ ኣብ 
ውሽጢ ሓጺር ግዜ፡ ብኤውሮጳውያን ከም 
ሕጋዊ ናይ መግዛእቲ ውዕላት ተተርጒሞም 
መመኽነይታ ንወራር ዘገልግሉ እዮም።
 ሓያሎ ጸሓፍቲ፡ ‘ስታንሊ፡ ኣብ ዳህሳሱ 

ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ዝበደለ ጨካን!’ 
እናበሉ ይገልጽዎ። ዋላ’ኳ ብጭካነኡ 
ይወቐስ’ምበር፡ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት 
ንዝሰፍሐ ክፋል ኣፍሪቃ ዝዳህሰሰ ከም 
ዝኾነ ይእመነሉ። ስታንሊ ናብ ዓባይ 
ብሪጣንያ ምስ ተመልሰ ኣባል ፓርላማ 
ኮይኑ ተመረጸ’ሞ፡ ካብ 1895 – 1900 
ኣገልገለ። ንጉስ ሊዮፖልድ ከኣ ብ1890 
ናይ በልጁም ዝለዓለ ኒሻን ሸሊምዎ። 
ስታንሊ ብ10/5/1904 ኣብ ለንደን ዓሪፉ። 
ኣብ ኣፍሪቃ ከምቲ ንዝኽሪ ሊቪንስቶን 
ከተማታት፡ ህንጻታት፡ ካልኦት ኣገደስቲ 
ቦታታት ዝተሰየሙ፡ ንዝኽሪ ስታንሊ 
ዝተሰምየ ዓበይቲ ነገራት የለን። ሓሓሊፉ 
ንጣር ከም ስታንሊ ሆተል ኣብ ናይሮቢ 
እንተዘይኮይኑ። እዚ ዝኾነሉ ከምቲ 
ዝንገረሉ ስታንሊ ጨካን፡ ግፍዐኛ ሰብ 
ብምንባሩ ክኸውን ይኽእል።
3. ፒየረ ፓውሎ ብራዛ  (Pierre Paulo 3. ፒየረ ፓውሎ ብራዛ  (Pierre Paulo 

Brazza፡ 26/1/1852 – 14/9/1905)Brazza፡ 26/1/1852 – 14/9/1905)
 ብራዛ ብትውልዲ ካብ ናይ ሎሚ 

ኢጣልያ ኮይኑ ናይ ፈረንሳ ዜግነት 
ዝነበሮ’ዩ። ብራዛ ብምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ 
ኮንጎ ክሳብ ማእከላይ ኣፍሪቃ፡ ንፈረንሳ 
ማዕጾ መግዛእቲ ዝኸፈተ ዳህሳሳይ ኮይኑ 
ናይ ሎሚ ዋና ከተማ ኮንጎ ሪፓቢሊክ፡ 
ብራዛቪል ተባሂላ ብስሙ ትጽዋዕ ኣላ። 
ወለዲ ብራዛ ሃብታማት ኮይኖም ኣብ ፈረንሳ 
ምስ ዝነበሩ ጎይቶት ጽቡቕ ርክብ ዝነበሮም 
እዮም። በዚ ከኣ ብራዛ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ 
ፈረንሳ ተማሂሩ። ኣዛዚ መርከብ ፈረንሳ 
ብምዃን ኣብ ኲናት ኣልጀርያ ተሳቲፉ። 
ብራዛ፡ ካብቶም ንኣፍሪቃ ዝዳህሰሱ ዳህሰስቲ 
ዝሓሸ ወተሃደራዊን ፖለቲካውን ድሕረ-
ባይታ ዝነበሮ ሰብ እዩ።
 ፈረንሳ ኣንጻር ጊላነት ኣብ እትገብሮ 

ዝነበረት ናይ ባሕሪ ኮለላ፡ ብራዛ ብ1872 
አብ ጥቓ ናይ ሎሚ ጋቦን በጽሐ። ኣብ 
1874 ከኣ፡ ብሽነኽ ጋቦን ናብ ዝርከብ 
ወሓዚ ኦጉወ (Ogooue) ድሕሪ ምብጻሕ 
ንመንግስቲ ፈረንሳ ክሳብ ምንጪ ኦጉወ 
(ኣብ ናይ ሎሚ ሪፓብሊክ ኮንጎ) ክድህስስ 
ፍቓድ ሓተተ። ደገፍ ሰበ ስልጣን ፈረንሳ 
ረኺቡ፡ ብ1874 ናይ ፈረንሳ ዜግነት 
እውን ተዋህቦ። መንግስቲ ፈረንሳ ነቲ 
ዳህሳስ ውሑድ ባጀት እዩ ኣፍቂዱ። 
ዝተረፈ ብራዛ ባዕሉ መሊኡዎ። እዚ 
ከኣ መንግስታት ኤውሮጳ እኹል ወጻኢ 
ከይገበራ መሬት እንዳማተን ይግብታ ከም 
ዝነበራ የንጸባርቕ።
 ኣብ ቀዳማይ ዳህሳሱ ካብ 1875 ክሳብ 

1878 ብራዛ ዝነበሮ ሓይሊ ሰብ፡ ሓደ 

ሓኪም ዝርከቦም ሰለስተ ኤውሮጳውያን፡ 
ዓሰርተ ሰለስተ ሰኔጋላውያን ደላሎ (lapt-
tots)፡ ኣርባዕተ ተርጎምቲ ኮይኖም፡ ንህያብ 
ዝኸውን ዓላባ፡ ፎኲስ ብረትን ካልእ 
መሳርሒን ሒዙ እዩ ተበጊሱ። ብራዛ 
ኣብ ጉዕዞኡ፡ ሓይሊ ኣወጊዱ፡ ልዙብ ዘረባ 
የዘውትር ስለዝነበረ፡ ብደቀባት ዝምስገን 
ምትሕብባር ይረክብ ነበረ። ኣብዚ ጉዕዞኡ’ዚ 
ብራዛ ካብቲ ቅድሚኡ ዝተገብረ ናይ 
ገማግም ውቅያኖስ ዳህሳስ ሓሊፉ ውሽጢ 
ንማእከል ኣፍሪቃ ኣተወ። ድሕሪኡ 
ንፈረንሳ ተመልሰ። መንግስቲ ፈረንሳ 
ብኽብሪ ተቐበሎ። መራሕቲ ፈረንሳ፡ 
ብራዛ ኣብ ኣፍሪቃ ንመግዛእቶም ዝኸውን 
ባይታ ከንጽፍ፡ ከምኡ’ዉን ንተበግሶታት 
ሊዮፖልድ ንጉስ በልጁም ንምቑጻይ 
ንኻልኣይ ግዜ መዊሎም ሰደድዎ።
  ብራዛ ኣብ ካልኣይ ጉዕዞኡ ካብ 1879 

ክሳብ 1882 ኣብ ዝነበረ እዋናት ካብ ወሓዚ 
ኦገወ ብምንቃል፡ ብ1880 ናብ ወሓዚ ኮንጎ 
በጽሐ። ኣብ ጉዕዞኡ ንንጉስ ማኮኮ መራሒ 
ቀቢላ ባተከስ (ገለ ክፋል ናይ ሎሚ ኮንጎ 
ሪፓብሊክን ዓቢ ክፋል ናይ ሎሚ ጋቦንን 
ዝገዝእ ዝነበረ) ግዝኣቱ ኣብ ትሕቲ ‘ሓለዋ’ 
ባንዴራ ፈረንሳ ከእትዎ ሓተቶ። ንጉስ ማኮኮ 
ብዝነበሮ ልዑል ድልየት ንግዲ ከምኡ’ውን 
ካብ መንግስቲ ፈረንሳ ኣጽዋር ረኺቡ ነቶም 
ኣብ ከባቢኡ ዝወዳደርዎ ዝነበሩ መራሕቲ 
ክምክት ብምሕላን ውዕል ተፈራረመ። በዚ 
ውዕል’ዚ፡ ፈረንሳ፡ ኣብ ም’ፈዋ (ናይ ሎሚ 
ብራዛቪል) ክትሰፍር ቦታ ተዋሃባ። ብራዛ 
ከኣ፡ ኣብ ም’ፈዋ ባንዴራ ፈረንሳ ተኸለ’ሞ፡ 
ንሰኔጋላውያን ዓሳክሩ ነቲ ቦታ ክሕልዉ 
ኣዚዙ፡ ናብ ፈረንሳ ኣምረሐ። ኣብ ጉዕዞኡ፡ 
ነቲ ብንጉስ ሊዮፖልድ ዝተላእከ ዳህሳሲ 
ስታንሊ ረኸቦ። ግን ብዛዕባ ምስ ንጉስ 
ማኮኮ ዝፈረሞ ውዕል ኣይነገሮን። ብራዛን 
ስታንሊን ኣብ ም’ፈዋ ወይ ቀላይ ማለቦ 
መን ቀዲሙ በጺሑ ነቲ ቦታ ይውንኖ 
ብርቱዕ ውድድር ነበሮም። ኣብ ከምዚ ዝበለ 
ምትህልላኽ እንከለዉ እዩ ከኣ፡ እቲ ምኩር 
ዳህሳሲ ስታንሊ፡ ብራዛ፡ ቀዲምዎ ም’ፈዋ 
ከም ዝበጽሐን ምስ ንጉስ ማኮኮ ውዕል 
ከምዝፈረመን ከይፈለጠ ‘መሬት ኣማን!’ 
ኢሉ ምስ ብራዛ ዝተፈላለየ። ብራዛ ንፈረንሳ 
ምስ ተመልሰ፡ ‘ብዘይ ውግእ ሰፊሕ ግዝኣት 
ፈረንሳ ዘረጋገጸ ጅግና!’ ተባሂሉ፡ መንግስቲ 
ፈረንሳ ብዓቢ ኣኽብሮት ተቐበሎ። ብ1886 
ከኣ፡ ኣመሓዳሪ መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ 
ኮንጎ ኮይኑ ተሾመ። ብራዛ ንኮንጎ (ናይ 
ሎሚ ኮንጎ ሪፓብሊክ) ኣብ ዘመሓድረሉ 
ዝነበረ እዋናት ብተዛማዲ ‘ርህሩህ’ ስለዝነበረ፡ 
‘ንፈረንሳ መኽሰብ ኣየምጸኣላን’ ብምባል፡ 
ብ1897 ካብ መዝነቱ ኣውረድዎ።
 መተካእታ ብራዛ ኣመሓዳሪ ኮይኑ 

ዝተመዘዘ ኤሚልየ ጀንትል (ዘይከም ስሙ 
ዉጹእ ጨካን) እዩ። ኣብ ልዕሊ ደቀባት 
ዝፍጽሞ ግፍዒ ምስ በዝሐ፡ ብ1905 ብራዛ 
ነገራት ከጻሪ ንኮንጎ ዳግም ተላእከ። ዋላ’ኳ 
ብራዛ ነቲ መጽናዕቲ እናኣካየደ ብዙሕ 
ዕንቅፋታት እንተኣጋጠሞ ነቲ ግፍዕታት 
ብዝርዝር ካብ ምስናዱ ኣይተዓንቀጸን። 
ብራዛ ተልእኾኡ ዛዚሙ ካብ ኮንጎ ናብ 
ፈረንሳ እናተመለሰ ከሎ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ 
ዳካር ናይ ሎሚ ሰኔጋል ምስ በጽሐ 
ብሕማም ዓሪፉ።
4. ጂሶፐ ሳፐቶ (Giuseptpte Sapteto – 4. ጂሶፐ ሳፐቶ (Giuseptpte Sapteto – 

27/4/1811 – 25/8/1895)27/4/1811 – 25/8/1895)
 ጂሶፐ ሳፐቶ፡ ኣብ ካርካረ (ጀኖቫ) ናይ 

ሎሚ ኢጣልያ ተወሊዱ። ወዲ 18 ዓመት 
ምስ ኮነ፡ ናብ ‘ላዛሪስት ሚስዮናሪ’ ተጸንበረ። 

‘ላዛሪስት ሚስዮናሪ’፡ ድኻታት ንምሕጋዝ 
ብዝብል ዕላማ ብ1625 ኣብ ከተማ ፓሪስ 
ዝቖመ ማሕበር እዩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ፡ እዘን 
ሎሚ ከም ዘመናውያን ሃገራት እንፈልጠን 
ዘለና ሃገራት ኢጣልያን ፈረንሳን ሽዑ ከም 
ሃገራት ስለ ዘይቆማ ወይ ስለ ዘይነበራ፡ 
ጂሶፐ ሳፐቶ ምስቶም ብሓሳቦም ንዕኡ 
ዝመስሉ ናይ ፓሪስ ሚስዮናውያን እዩ 
ክሰርሕ ወሲኑ።
 ሳፐቶ፡ ምስ ኣንቶኒን ኣርናውድን 

ዝተባህሉ ኣሕዋት ሚስዮናውያን ፈለማ 
ናብ ናይ ሎሚ ለባኖስን ግብጺን ከደ። 
ካብኡ ብ1837 ንምጽዋዕ ተጓዓዘ። ካብ 
ባጽዕ ነቒሉ ከኣ፡ ናብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ 
ሎሚ ኢትዮጵያ፡ ክሳብ ዓድዋን ጎንደርን 
በጽሐ። ኣብዚ ጉዕዞ’ዚ ምስ ጃኮብስ 
ዝተባህለ ናይ ጣልያን ላዛሪስት ተራኸበ’ሞ፡ 
ካብ 1838 ክሳብ 1848 ንዓሰርተ ዓመታት 
ብሓባር ተንቀሳቐሱ። ብድሕሪ’ዚ ሳፐቶ፡ 
ሓሚሙ ንዓዱ ተመልሰ። ሳፐቶ፡ ምስ 
ሓወየ ከም ሚስዮናዊ ዘይኮነስ፡ ከም ዳህሳሲ 
ኮይኑ ንባጽዕ ተመለሰ’ሞ፡ ካብ ሰምሃር ክሳብ 
ደንካልያ ተንቀሳቐሰ። ጸኒሑ ከኣ፡ ምስ 
ኣባ ስቴላ ዝተባህሉ ሚስዮናዊ ብምዃን 
ናብ ቦጎስ ምድሪ ብሌን፡ መንሳዕን ሓባብን 
ተንቀሳቐሰ። ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ ቋንቋታት 
ግዕዝ፡ ትግረን ብሌንን ከምዝመለኸ ይንገር።
 ብ1858 ንጉስ ኣገው ምስ ሃጸይ 

ቴዎድሮስ ይዋጋእ ስለዝነበረ፡ ካብ ጳጳስ 
ፈረንሳ (ናፖልዮን) ደገፍ ንምርካብ ልኡኻት 
ኣብ ዝሰደደሉ እዋን፡ ሳፐቶ ከም ተርጓሚ 
ኮይኑ ምስቶም ልኡኻት ንኤውሮጳ ከደ። 
ቀንዲ ዘኸዶም ዕላማ ኣይሰለጦምን። ኣብ 
መልሶም ከኣ፡ መንግስቲ ፈረንሳ፡ ንሳፐቶ፡ 
ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ክሕዘላ ተልእኾ 
ሃበቶ። ንሱ’ውን ኣይሰለጦን። ጸኒሓ ፈረንሳ 
ብኻልእ መገዲ ንጅቡቲ ተቖጻጸረታ።
 ብ1869 ድሕሪ ምኽፋት ስወዝ ካናል፡ 

መርከብ ጆነቫ ኩባንያ ሩባቲኖ፡ ሳፐቶ ኣብ 
ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ክረኽበላ 
ተልእኾ ሃበቶ። ሳፐቶ፡ ብውክልና መርከብ 
ሶቸታ ሩባቲኖ (Societa Rubattino)፡ ኣብ 
ከባቢ ዓሰብ መሬት ካብ ክልተ ኣሕዋት 
‘ገዝአ’። ነቲ ‘ዝተገዝአ’ መሬት፡ መንግስቲ 
ጣልያን፡ ካብ ሶቸታ ሩባቲኖ ብ1880 
‘ገዝኣቶ’። መንግስቲ ጣልያን መርገጺ እግሪ 
ምስ ረኸበት፡ ነቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ምሉእ 
ቁጽጽራ ንምእታው፡ ንሳፐቶ ብ1880 
እንደገና ንዓሰብ ልኢኻ፡ ምስ ሱልጣን ሃሄታ 
ናይ ‘ምሕላው’ ውዕል ከም ዝፈራረም 
ገበረት። ኣብቲ እዋን’ቲ፡ ኢስማዒል ፓሻ፡ 
ወኪል ኣመሓዳሪ (Viceroy ወይ ከዲቭ) 
ናይ ኦትማን ቱርኪ ብምዃን ንግብጺ፡ ሱዳን፡ 
ባጽዕን ገማግም ቀይሕ ባሕሪን ገለ ክፋል 
ኤርትራን ይቆጻጸሮ ብምንባሩ፡ መንግስቲ 
ጣልያን፡ ክሳብ 1880 ንዓሰብ ይኹን፡ ነቲ 
ከባቢ ብዙሕ ትደፍሮ ኣይነበረትን። ከዲቭ 
ግብጺ፡ ምስ ማህዳውያንን ሃጸይ ዮሃንስን 
ኣብ ቀጻሊ ውግእ ተጸሚዱ ምስ ተዳኸመ፡ 
መንግስቲ ብሪጣንያን ከዲቭ ኢስማዒልን 
ሃጸይ ዮሃንስን ብውዕል ሀወት (Hewett 
Treaty) ዝፍለጥ ስምምዕ ተፈራረሙ። በዚ 
ውዕል’ዚ ከኣ፡ ነውጺ እቲ ከባቢ ንግዚኡ 
ሃድአ። ምድኻም ከዲቭ ኢስማዒል 
ዝተገንዘበት መንግስቲ ጣልያን ድማ፡ 
ብወግዒ ንሰሜናዊ ክፋል ዓሰብ ክትሰፍሮ 
ጀመረት። እቲ ብ1884 ዝተፈረመ 
ብውዕል ሀውት ዝፍለጥ፡ ገለ-ገለ ጸሓፍቲ 
ብግርህና ድዮም ወይስ ብፍላጥ፡ ብግጉይ 
ሓበሬታ ስለዘቕርብዎ፡ ኣብ ዝቕጽል 
ጽሑፍና ‘ውዕል ሀወት’ ብልክዕ እንታይ 
ከምዝነበረ ክንርኢ ኢና።

ይቕጽል. . .ይቕጽል. . .

ሲራክ ክፍለ
መበል 23 ክፋል
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አብ ቱርኪን ሶርያን አጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ምንቅጥቅጥ መሬትን ሳዕቤናቱን፣ 
ካብኡኸ እንታይ ክንማሃር ንኽእል? - ክኢላ ጂኦፍዚክስ ፕሮፈሰር ገብረብርሃን ዑቕባዝጊ

ፕሮፈሰር ገብረብርሃን ዑቕባዝጊ 
እዩ ዝበሃል። ብመንደፈራ ጀሚሩ 
ናብ ኣስመራ፡ ካብኡ ድማ ናብ ኣዲስ 
ኣበባ ብምኻድ፡ ኣካዳሚያዊ ትምህርቱ 
ተኸታቲሉ። ቀዳማይ ዲግሪ ብኤለክትሪክን 
ኤለትሮኒክ ኢንጂንየርን ኣብ ኢትዮጵያ 
ወዲኡ። ካብኡ ናብ ፈረንሳ ብምኻድ፡ 
ብኮምፕዩተርን ኢንፎርመሽን ፕሮሰሲንግ 
ናይ ማስተረይት መዓርግ፣ ከምኡ ድማ 
ብጂኦፊስክስ ናይ ዶክተረይት መዓርግ 
ረኺቡ። ናብ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ 
ድማ ኣብ ብርክት ዝበሉ ክፍልታት ናይ 
መሬት መጽናዕቲ (ጂኦፊዚክስ) ንንውሕ 
ዝበለ ዓመታት ብምርምር ደረጃ ሰሪሑ። 
ኣብ 1992 ናብ ኤርትራ ድሕሪ 

ምምጻእ ከኣ፡ ምስ’ቲ ዝውጠን ዝነበረ 
መደባት ምዕባለ ሃገር ብምስናይ፡ ሞያዊ 
ስራሑ ብቐንዱ ኣብ ምንቅጥቃጥ 
መሬትን እሳተ-ጐመራን ከተኵር እዩ 
መሪጹ። ንልዕሊ 30 ዓመታት ድማ 
ከም ክኢላ ጂኦፊዚስት፡ ወይ ፊዚካዊ 
መጽናዕቲ ናይ መሬት፡ ኰይኑ ሰሪሑ። 
ኣብ 1998፡ “ምንቅጥቃጥ መሬትን 
ሓደጋን ኣብ ኤርትራ” (Earthquake 
Hazard in Eritrea) ዘርእስታ ኣስታት 
100 ገጻት ዝሓዘት መጽሓፍ፡ ምስ ብጻዩ 
ዶ/ር በራኺ ወልደሃይማኖት ኣዳልዩ።  
ብተወሳኺ፡ ፕሮፈሰር ገብረብሃን፡ ኣብ 
ዩኒቨርሲቲ ኣስመራን ድሕር ኢሉ እውን 
ኣብ ኢንስቲቱዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራን 
(ማይ-ነፍሒ) ተመዲቡ፡ ከም መምህርን 
ተማራማርን ኰይኑ ዘገልገለን ኣብ 
ክልቲኡ ትካላት ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሒ 
ሓላፍነት ዝሰርሐን በዓል ሞያ እዩ። 
ቀጺልና እምበኣር፡ ብምኽንያት ናይ’ቲ 

ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣስታት 47 ሽሕ ህዝቢ 
ኣህሊቑ ንህዝቢ ዓለም ኣብ ከቢድ ሓዘን 
ሸሚሙ ዘሎ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ 
መሬት ኣብ ቱርኪን ሶርያን፡ ብሓፈሻኡ 
ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ መሬትን እሳተ-
ጐመራን ኣብ ኤርትራን ዘኸትሎ ሰብኣዊን 
ንዋታዊን ዕንወትን ኣመልኪትና፡ ምስኡ 
ዝገበርናዮ ቃለ-መጠይቕ፡ ብኸም’ዚ 
ዝስዕብ ጸሚቚና ነቕርበልኩም - ሰናይ 
ንባብ፦

- ሕራይ ፕሮፈሰር ገብረብርሃን - ሕራይ ፕሮፈሰር ገብረብርሃን 
ዑቕባዝጊ፡ ዕድመና ብምኽባር፡ ብዛዕባ’ዚ ዑቕባዝጊ፡ ዕድመና ብምኽባር፡ ብዛዕባ’ዚ 
ኣልዒልናዮ ዘለና ኣርእስቲ ሞያዊ ኣልዒልናዮ ዘለና ኣርእስቲ ሞያዊ 
ፍልጠትካን ምኽርኻን ክትህበና ፍቓደኛ ፍልጠትካን ምኽርኻን ክትህበና ፍቓደኛ 
ብምዃንካ ብስም ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ ብምዃንካ ብስም ኣንበብቲ ጋዜጣ ሓዳስ 
ኤርትራ አመስግነካ። ናብ’ቲ ኣዳሊናዮ ኤርትራ አመስግነካ። ናብ’ቲ ኣዳሊናዮ 
ዘለና ሕቶታት ክንሰግር እሞ፡ እስከ ሓደጋ ዘለና ሕቶታት ክንሰግር እሞ፡ እስከ ሓደጋ 
እንታይ ማለት እዩ? ብኸመይከ ንኣልዮ እንታይ ማለት እዩ? ብኸመይከ ንኣልዮ 
ብዝብል ክንጅምር? ብዝብል ክንጅምር? 

= ኣነ’ውን ኣብ’ዚ ብዙሕ ሓደጋታት 
ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሞያዊ ምኽረይ 
ንህዝቢ ከካፍል ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ነዚ ዕድል’ዚ ስለ ዝሃብኩሙኒ አመስግን። 
ብምቕጻል፡ ሓደጋ ብሓፈሻ ኣብ ክልተ 
ክንከፍሎ ንኽእል። ንሱ ከኣ፡ ባህርያዊ 
ሓደጋን ሰብ ዝሰርሖ ሓደጋን ይበሃል። 
ባህርያዊ ሓደጋ፡ ክትቆጻጸሮ ዘይትኽእል 

ብተፈጥሮ ዝመጽእ ክኸውን ከሎ፡ ሰብ 
ዝሰርሖ ሓደጋ ድማ ብንጥፈታት ወዲ-
ሰብ ዝመጽእ ሓደጋ እዩ። ባህርያዊ ሓደጋ 
ብተዘዋዋሪ’ውን ሰብ ብዝሰርሖ ክመጽእ 
ይኽእል እዩ። ምንቅጥቃጥ መሬት፡ 
ነጐዳ፡ ደርቂ፡ እሳተ-ጐመራ፡ ማዕበል 
ሱናሚ፡ ምህማም መሬት ወዘተ፡ ኣብነት 
ባህርያዊ ሓደጋ ክዀኑ ከለዉ፡ ከም ሓደጋ 
ማኪና፡ ኲናት፡ ምብራስ መሬት፡ ምጥፋእ 
ዱር፡ ብከላ ባሕሪ ወዘተ ድማ፡ ኣብነት ሰብ 
ናይ ዝሰርሖ ሓደጋታት እዮም።
ባህርያዊ ሓደጋ ንኸይፍጸም ክንከላኸሎ 

ስለዘይንኽእል፡ ባህርያቱ ፈሊጥና ብኸመይ 
ጉድኣቱ ነጕድሎ ኢና ክንሰርሕ ዘለና። 
ንኣብነት፡ ምንቅጥቃጥ መሬት ጉድኣት 
ዘምጽእ ባህርያዊ ሓደጋ እዩ። ነዚ ከኣ፡ 
ኣተኣላልያ ሓደጋ ገይርና ኢና ጉድኣቱ 
እነጕድሎ። ኣተኣላልያ ሓደጋ ወይ ድማ 
ምሕደራ ሓደጋ፡ ጉድኣት ብኸመይ 
ገይርካ ከተጉድል ከምእትኽእል ዝሕግዘ 
ኰይኑ፡ ኣብ ሰለስተ ደረጃታት ክንከፍሎ 
ንኽእል።  
ቀዳማይ - ቅድሚ ሓደጋ ምምጽኡ 

ዝግበር፣ ካልኣይ - ኣብ ግዜ ሓደጋ 
ዝግበር፣ ሳልሳይ ድማ - ድሕሪ ሓደጋ 
ዝግበር ንጥፈታት እዩ። ካብ’ዚ እቲ 
ዝዓበየ፡ ቅድሚ ሓደጋ ምምጽኡ ዝግበር 
ኣተኣላልያ ሓደጋ ኰይኑ፡ ብግቡእ 
እንተተሰሪሕሉ፡ ንሳዕቤናት ሓደጋ 
ብዘይ መጠን እዩ ዘንእሶ። ንካልኣይን 
ሳልሳይን ደረጃታት ምእላይ ሓደጋ 
ድማ ብጽቡቕ ይጸልዎም። ንኣብነት፡ 
ሳዕቤናት ምንቅጥቃጥ መሬት ከነጕድሎ 
እንተደሊና፡ ቅድሚ ምምጽኡ ክግበር 
ዘለዎ ስራሓት ክንገብር ኣለና። ነዚ ከኣ፡ 
ባህርያት ምንቅጥቃጥ መሬት ክንፈልጥ 
ይግባእ። ምኽንያቱ፡ ምንቅጥቃጥ መሬት፡ 
መብዛሕትኡ ብተዘዋዋሪ ደኣ’ምበር ባዕሉ 
ኣይኰነን ጕድኣት ዘምጽእ። እዚ ማለት፡ 
እቲ ሰብ ዝሰርሖ ህንጻ ምስ ዓነወ፡ ሰብ 
ጸቒጡ ይቐትል፡ ንብረት ድማ የበላሹ። 

ስለዚ፡ እቲ ብሰብ ዝስራሕ ህንጻታት፡ ነቲ 
ትጽቢት ዝተገብረሉ መጠን ናይ መሬት 
ምንቅጥቃጥ ዝጻወር ኰይኑ ክስራሕ 
ኣለዎ። እዚ ሓዳጋ ንምእላይ ክግበር 
ካብ ዘለዎ ቅድመ ምድላዋት ሓደ 
እዩ። ቅድመ ሓደጋ ዝግበር ስራሓት 
ብግቡእ ምድላዋት እንተተገይሩሉ፡ ኣብ 
ግዜ ሓደጋ ዝግበር ነገራት’ውን ደሓን 
ይኸይድ። 
እቲ ምንታይ፡ ፈለማ መጠን ሓደጋ 

ይውሕድ፡ ኣብ’ቲ ግዜ ሓደጋ ክግበር 
ዝከኣል ነገራት ድማ ዕንቅፋት ኣይረክብን። 
ንኣብነት፡ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ምስ 
መጽአ፡ ስልኪ ክሰርሕ፡ ኤለክትሪክ ክህሉ፡ 
ናብ ሓደጋ ፍጻመ ዝወስድ ጽርግያ 
ክህሉ፡ ነቲ ዕዮ ዘድልያ ማካይን ክህልዋ፡ 
ሆስፒታል ክህሉ፡ ኣመሓደርቲን ኣለይቲ 
ሓደጋን ድሉዋት ኰይኖም ክርከቡ ወዘተ 
ኣለዎም። እዚኣቶም እንተዘይሃልዮም፡ 
መጠን ናይ’ቲ ሓደጋ ይውስኽ፡ ብዙሕ 
ጥፍኣትን ክሳራታትን ድማ ይመጽእ።   
ብሓፈሻ፡ ብግዜ ሓደጋ ዝግበር ነገራት 
ልዕሊ ኵሉ ኣብ ሰብ ምድሓን ዘተኰረ 
ይኸውን። ብዝግባእ ምስዝትግበር ከኣ፡ 
ድሕሪ ሓደጋ ዝግበር ሳልሳይ ስጕምቲ 
ምእላይ ሓደጋ ወይ ክሳራታት ኣሕዊኻ 
ነቲ ዝወረደ ዕንወት ናብ ንቡር ንምምላስ 
ዝግበር ስራሓት፡ ዕዉት ይኸውን። 
ብሓፈሻ ቀዳማይን ካልኣይን ስጕምቲ 
ምእላይ ሓደጋ ብግቡእ እንተተወሲዱ 
ድማ፡ ሳልሳይ ስጕምቲ ምእላይ ሓደጋ 
ውጽኢት ይህልዎ።

- ቋንቃታት ምንቅጥቃጥ መሬት - ቋንቃታት ምንቅጥቃጥ መሬት 
ክትገልጸልና?ክትገልጸልና?

= ናይ ሕቶኻ ሕመረት፡ ድሕረ-ባይታ 
ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ኣርእስቲ ምግላጽ 
ዝምልሶ እመስለኒ። እምበኣር መሬት 
ልዕሊ 12 ሽሕ ኪሎ ሜትር ሰንጣቒት 
ዘለዋ ኰይና፡ ውሽጣ ሓዊ እያ። እቲ 
ዝሑል ኣካል ናይ መሬት፡ ብገምጋም፡ 

እቲ 100 ኪሎ ሜትር ዝርጕደቱ 
ላዕለዋይ ክፋላ እዩ። እዚ ከኣ፡ ንመሬት 
ክንዲ እንቋቚሖ እንተነንእሳ፡ እቲ ዝሑል 
ክፋላ ክንዲ’ታ ጻዕዳ ቅራፍ ናይ’ታ 
እንቋቚሖ እዩ ዝኸውን። 
ኣብ’ዚ ዝሑል ክፋላ ከኣ፡ ንእሳተ-

ጐመራን ምንቅጥቃጥ መሬትን ዘቃልዑ 
ነቓዓት ስንጭሮታት ኣለዉ። እዚኣቶም 
ሰለስተ ዓይነት ምንቅስቓሳት፡ ወይ 
ምንቅጥቃጥ መሬት የላዕሉ (አብ ስእሊ 
ቁ. 1 ርአ)። እቲ ቀዳማይ፡ ምግጫው ሓደ 
ብሎክ ምስ ካልእ ብሎክ ኰይኑ፡ ሓያል 
ምንቅጥቃጥ መሬት ዘስዕብ እዩ። ኣብ’ዚ 
ዝፍጠር ምንቅጥቃጥ መሬት፡ ክሳብ 
9.5 ሬክተር ዝበጽሕ ኰይኑ፡ ኣብ በዓል 
ሂማላያስ (እስያ) ከምኡ’ውን አብ ካልኦት 
ቦታታት ዘጋጥም እዩ። እቲ ካልኣይ 
ምንጪ ምንቅጥቃጥ መሬት ድማ፡ ሓደ 
ብሎክ ብጎኒ ካልእ ብሎክ እናተፋሓፈሐ 
ክሓልፍ ከሎ ዝፍጥር ክሳብ 9.5 ሬክተር 
ዝዕቀን ኣብ በዓል ካሊፎርንያን አብ ካልእ 
ቦታታትን ዘጋጥም እዩ። እቲ ሳልሳይ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ከኣ፡ ዝበዝሕ ግዜ 
7ን ትሕቲኡን ሬክተር ዝዕቀን ኰይኑ፡ 
እቲ ብተዛማዲ ዝደኸመ ወይ ዝተሓተ 
ሓይሊ ዘመንጩ፡ ብዙሕ ዕምቈት 
ዘይብሉ፡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪን ከምኡ 
ዝኣመሰሉ ቦታታትን ዘጋጥም እዩ። ኣብ 
ቱርኪ ዘጋጥም ምንቅጥቃጥ መሬት 
ሕውስዋስ ካልኣይን ሳልሳይን ዓይነት 
ኰይኑ፡ ክሳብ ሕጂ ዝተራእዩ ትሕቲ 8 
ሬክተር ዝዕቀን ብርታዐ ዘለዎም እዮም። 
ሬክተር ኣብ’ቲ ምንጭቲ’ቲ 

ምንቅጥቃጥ መሬት ክንደይ ዝኸውን 
ሓይሊ ወይ ጽዓት ከምዝመንጨወ 
ዝዕቅነልና መለክዒ እዩ። ንኣብነት፡ 5 
ሬክተር ካብ 4 ሬክተር ብ33.3 ግዜ 
ሓይሊ ዘለዎ እዩ፣ 6 ሬክተር ድማ ካብ 
4 ሬክተር ብ1 ሽሕ ግዜ ዝዓቢ ሓይሊ 
ዘለዎ እዩ፣ 7 ሬክተር ካብ 4 ሬክተር 
ብ33 ሽሕ ግዜ ዝዓቢ እዩ። ንዓቐን 

ሬክተር ምስ እንፈልጦ ነገር ኣዛሚድና 
ክንገልጾ ንኽእል ኢና። ንኣብነት፡ ኣብ 
ሄሮሽማ ዝወደቐ ኣቶሚካዊ ቦምብ 120 
ሽሕ ኩንታል ናይ ቲ.ኤን.ቲ (TNT) 
ተተኳሲ ሓይሊ ዝነበሮ እዩ። እዚ፡ ምስ 
6 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት 
ዝዳረግ ሓይሊ ነይሩዎ። ስለዚ፡ 7 ሬክተር 
ክንዲ 33 ግዜ ናይ ሂሮሹማ ኣቶሚካዊ 
ቦምብ ሓይሊ ዘለዎ ክኸውን ከሎ፡ 8 
ሬክተር ድማ ክንዲ 1 ሽሕ ግዜ ናይ 
ሄሮሽማ ኣቶሚካዊ ቦምብ ሓይሊ ዘለዎ 
እዩ። እዚ ኣብ ቱርኪን ሶርያን ኣጋጢሙ 
ዘሎ 7.8 ሬክተር ከኣ፡ ኣስታት 530 ግዜ 
ናይ ሂሮሽማ ኣቶሚካዊ ቦምብ ዝዕቀን 
ሓይሊ ነይሩዎ። ስለዚ፡ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ 
ነይሩ።

- ኣብ ቱርክን ሶርያን ዝተኸስተ - ኣብ ቱርክን ሶርያን ዝተኸስተ 
ምንቅጥቃጥ መሬትን ዘውረዶ ዘሕዝን ምንቅጥቃጥ መሬትን ዘውረዶ ዘሕዝን 
መቕዘፍትን ዓቢ ኣርእስቲ ኰይኑ ኣሎ። መቕዘፍትን ዓቢ ኣርእስቲ ኰይኑ ኣሎ። 
ካብ’ዚ ተበጊስካ፡ መጀመርያ ምንቅጥቃጥ ካብ’ዚ ተበጊስካ፡ መጀመርያ ምንቅጥቃጥ 
መሬት ብኸመይ እዩ ዝኽሰት መብርሂ መሬት ብኸመይ እዩ ዝኽሰት መብርሂ 
ክትህበና? ኣብ መንጎ ምንቅጥቃጥ ክትህበና? ኣብ መንጎ ምንቅጥቃጥ 
መሬትን እሳተ-ጐመራን ዘሎ ፍልልይከ መሬትን እሳተ-ጐመራን ዘሎ ፍልልይከ 
እንታይ እዩ?እንታይ እዩ?

= ብሰንኪ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ 
ቱርኪን ሶርያን ኣጋጢሙ ዘሎ ዕንወት 
ከቢድን ዘሕዝንን እዩ። የግዳ፡ ኣብ ቱርኪ 
ከምዚ ዓይነት ጕድኣት ከምዝመጽእ 
ግና ኣቐዲሙ ዝተፈልጠ እዩ ነይሩ። 
ምኽንያቱ፡ 92% ስፍሓት መሬት ቱርኪ 
ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዘለዎ 
ቦታ ዝርከብ ስለዝዀነ፡ እታ ሃገር ንሓደጋ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ኣዝያ ዝተቓልዐት 
እያ።  በዚ ድማ፡ ኣስታት 95% ካብ 
ህዝቢ ቱርኪ ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ እዩ ዝነብር። 
ኣስታት 98% ካብ ኢንዱስትሪ ቱርኪ 
ኣብ’ዚ ቦታ እዚ ዝተደኰና እየን። 
ብተወሳኺ፡ 93% ግድባት ማይ ናይ’ታ 
ሃገር፡ ኣብ’ዚ ቦታ’ዚ ይርከቡ። ስለዚ፡ 
እቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ልዑል 
ከምዝዀነ ፍሉጥ እዩ።       እዚ ማለት 
ግን፡ እቲ ጕድኣት ካብ’ዚ ሕጂ ወሪዱ 
ዘሎ ክትሕት ኣይክልእን ነይሩ ማለት 
ኣይኰነን። ምናልባት ብዛዕባ’ዚ ድሕር 
ኢልና ብሰፊሑ ክንዛረበሉ ንኽእል 
ኢና። ናብ ሕቶኻ ክምለስ፡ ብኸመይ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ይመጽእ ንዝብል፡ 
እዛ መሬትና ምዉትቲ ዘይኰነት፡ 
እትንቀሳቐስ ኣካል እያ። 
ኣብ ውሽጣ ካብ 4 ሽሕ ክሳብ 5 

ሽሕ ዲግሪ ሰንቲግሬድ ዝበጽሕ ልዑል 
ሙቐት ዘለዋ እያ። እቲ ዝላዓለ ሙቐት 
አብ ዝዓሞቐ ቦታ እዩ ዝርከብ። ሓደ ነገር 
ምስ ዝመዉቕ ከኣ፡ ናቱ ጻዕቂ (den-
sity) ይውሕድ እሞ ይፈኵስ። ስለዚ 
እቲ ብታሕቲ ዘሎ (ዝዋዓየን ብተዛማዲ 
ድማ ዝፈዀሰን ንላዕሊ ይኸይድ፡ አቲ 
ብላዕሊ ዘሎን ዝኸበደን ድማ ንታሕቲ 
ስለዝኸይድ፡ ንመሬት ምንቅስቓስ ክህልዋ 
ይገብራ። እዚ ኣብ ውሽጢ መሬት 
ዘሎ ምንቅስቓስ ድማ፡ ኣብ መንጎ’ቶም 
ዓበይቲ ቅራፍ መሬት (Blocks) ናይ 
ጸቕጢ ፍልልይ ብዘምጽኦ ምዝንባል፡ 
ምንቅጥቃጥ መሬት ይፍጠር። 
እቲ ኣብ ውሽጢ መሬት ዘሎ ሓዊ 

ፈንጺጉ ምስ ዝወጽእ ወይ ምስ ዝትፋእ 
ከኣ፡ እሳተ-ጐመራ ይኸውን። ስለዚ፡ እሳተ-
ጐመራ ቅድሚ ምጅማሩ ምንቅጥቃጥ 
መሬት ይፍጠር፡ ምቹእ ኩነታት ምስ 
ዝፍጠር ድማ፡ እሳተ-ጐመራ ይስዕብ።

          ይቕጽል          ይቕጽል

ዮሴፍ ሃይለማርያም

(ስእሊ ቊ.1) ኣብ ተርኪ ወሪዱ ዘሎ ዕንወትኣብ ተርኪ ወሪዱ ዘሎ ዕንወት
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ሃ.ማ.መ.ተ.ኤ. ምኽሪ ብተሌፎን ካብ ዝጅምር፡ ብዙሓት መንእሰያት ተጠቐምቲ ናይ’ዚ ኣገልግሎት ኮይኖም ኣለዉ። ንኡስ ዓምዲ “ሕቶ 
ሸባብ” እምበኣር ንገለ ካብ’ቲ ብቑጽሪ ስልኪ 124256 ወይ ብቑ.ሳ.ጶስጣ 1042 ናብ “ሆት ላይን” ዝቐርብ ሕቶታት እያ እትምልስ።ሕቶ ሸባብሕቶ ሸባብ

ኣማኻሪ፤ ሄለው! ናብ ሃማመተኤ 
ኣገልግሎት ምኽሪ ብቴለፎን ደዊልካ 
ኣለኻ፡ መን ክብል? 

ደዋሊ፤ ቴድሮስ እብሃል። ምኽሪ 
ብቴለፎን ድዩ?

ኣማኻሪ፤ ጽቡቕ ኣለኻ ቴድሮስ። 
ካበይ ኢኻ ትድውል ዘለኻ?

ደዋሊ፤ ካብ ደቀምሓረ እየ 
ዝድውል ዘለኹ።

ኣማኻሪ፤ ሕራይ’ሞ ቴድሮስ፡ 
እንታይ ክሰምዓካ?

ደዋሊ፤ በዓልቲ ቤተይ ሓዳር 
ኣይደልን እየ ብምባል ኣብ ኮማዊ 
ቤት ፍርዲ ክሲ ስለ ዝመስረተት፡ 
ኮማዊ ቤት ፍርዲ፡ “ቃል ኪዳን 
ኩቡር እዩ፡ ብቐሊሉ ክፈርስ 
ሕጊ’ውን ኣየፍቅድን እዩ፡ ስለዚ 
ቅድሚ ናብ ፍትሕ ምእታውኩም 
ለባማት ቤተ-ዘመድ ሽማግለታት 
ሒዝኩም ዕርቂ ፈትኑ፡” ኢሉና።

ኣማኻሪ፤ እወ ቴድሮስ፡ ቃል ኪዳን 
ከምቲ ቤት ፍርዲ ዝበለካ ክቡርን 
ብቐሊሉ ክፈርስ ብሕጊ ዘይፍቀድን 
እዩ። ምኽንያቱ፡ መሰረት ናይ ሓደ 
ሕብረተሰብ ስድራ-ቤት ስለ ዝኾነት። 
ኣብ ሕቕፎ ሓንቲ ስድራ-ቤት 
ማሚቖም ናይ ኣቦን ኣደን ፍቕርን 
ናብዮትን ዝጽበዩ ውሉዳት’ውን 
ኣለዉ። እዚ ንትርጉምን ኣገዳስነትን 
ናይ ሓንቲ ስድራ ዕዙዝ ስለ 
ዝገብሮ ጉዳይ ብቐዳምነት ብዕርቂ 
እንተ ፈጺምኩምዎ መኽሰብ’ምበር 
ዝኽሰር ነገር የለን። ኣይመስለካን 
ቴድሮስ?

ደዋሊ፤ ሓቅኻ! እንተኾነ ግን፡ 
ተቐዳዲማ ብገበን ከሲሳ ብማእሰርትን 
ገንዘብን ከም ዝቕጻዕ ስለ ዝገበረት፡ 
በብዝመስለና እናኸድና ሓዳርና 
ንፋስ ኣቲዎ መትሓዝን መጨበጥን 
ስኢነሉ ኣለኹ። 

ኣማኻሪ፤ ክሳብ ብገበን ተኸሲስካ 
ተቕጽዓካ ድኣ እንታይ ዲኻ 
በዲልካያ?

ደዋሊ፤ ምብዳልሲ በዲለያ እየ። 

ግን ከኣ ኩሉ ግዜ ጭቕጭቕ ምስ 
በዝሓኒ እየ ነቲ ጉዳይ ውዒለዮ።

ኣማኻሪ፤ እቲ ጉዳይ’ኮ ክሳብ 
ሕጂ ክትነግረኒ ኣይከኣልካን ዘለኻ። 
እንታይ ዲኻ ፈጺምካ?

ደዋሊ፤ እንታይ ድዩ መሲልካ፡ 
ነገር ሰብኣይ ጠንቀምቀም ኢለ ካብ 
ሓዳረይ ወጻኢ ወሊደ። በዝን ወዲ 
ኸምዝን ድማ ክሳብ ኣብ ፖሊስ 
ተኸሲሰ ምስታ ዝወለድኩላ’ውን 
ኣብ ሕጊ ቀሪብና ተቐጺዕና ኢና። 

ኣማኻሪ፤ ኣብ ሓዳር ንኣሽቱ 
ነገራት ዘየረዳድኡ ክህልዉ ንቡር 
እዩ። ማዕረ ካብ ሓዳርካ ወጻኢ 
ዝሙት ክትፍጽም ግና ቅቡል ኮይኑ 
ይረኣየካ ኣይብልን እየ።

ደዋሊ፤ ጸቢብ ኣተሓሳስባ እንተ 
ሃልዩካ ትገብሮ ኣይርድኣካን እዩ። 
ሰኣን ኣርሒቕካ ምሕሳብ ኩሉ ምስ 
ኮነ’ዩ ዝስቆረካ።

ኣማኻሪ፤ እሞ ንበደልካ ኣሚንካ 
ዕርቂ ምሕታት ናይ ለባማት ስለ 
ዝኾነ ፈቲንካዶ?

ደዋሊ፤ ብዛዕባ ዕርቂ ደጋጊመ 
ብናይ ቀረባ ፈለጥትናን ሓቲተያ 
ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ምኽንያቱ፡ 
ንነገራት ኣተዓባብያ ክሳብ ስድራ-
ቤት ተሓዊስዎ ክሰልጥ ኣይከኣለን። 
ናይ ክልቴና ስድራ-ቤት፡ ሓዳርኪ 
ግበሪ እንተበልዋ ትህቦም መልሲ 
እንተሃልዩ ‘ፍትሕ ፍታሕ’ዩ’ ዝብል 

ሓጺር መልሲ እዩ። ቤተ-ዘመድ 
ሽማግለታት ዕርቂ ከም ዘይከውን 
ስለ ዝተረድኡ ድማ ድሮ ጉዳይ 
ፍትሕ ተፈጺሙስ ኣብ ምቅሊት 
ንብረት ኢና ዘለና። እቲ ቀንዲ 
ክድውል ዘገደደኒ ድማ እዛ በዓልቲ 
ቤተይ ‘ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ዝሙት 
ፈጺሙ ብቤት ፍርዲ’ውን ገበነኛ 
ኮይኑ ተረኺቡ ስለ ዝተቐጽዐ፡ ካብቲ 
ናይ ሓባር ሃብትና ዝያዳ ንዓይ እዩ 
ዝብጽሓኒ፡’ ክትብል ምጉት ስለ 
ዘልዓለት፡ ኣነ ከኣ ‘ብዝፈጸምክዎ 
በደል ተቐጺዐ እየ፡ ኣብዚ ናይ 
ፍትሕ መስርሕ ተቐባልነት 
የብሉን፡’ ስለ ዝበልኩ ክንረዳዳእ 
ኣይከኣልናን። ናይ ክልቴና ቤተ-
ዘመድ ሽማግለታት ድማ ቆጸራ 
ሂቦም ንጉዳይና መልሲ ክህቡና 
ምዃኖም ሓቢረሙና ይርከቡ። ሓደ 
ካብ ናተይ ሽማግለታት ድማ ኣብ 
ልዕሊ ሓዳርካ ዝሙት ስለ ዝፈጸምካ 
ዝበዝሐ ንብረት ንበዓልቲ ቤትካ እዩ 
ዝወሃብ ስለ ዝበለኒ፡ ተሰኪፈ እየ። 
ብሕጊ ከመይ ድዩ  ዝርአ? 

ኣማኻሪ፤ ቅድሚ ንሕቶኻ 
መልሲ ምሃበይ፡ እቶም ቤተ-ዘመድ 
ሽማግለታትኩም ብኸመይ ዝመጽኡ 
እዮም?

ደዋሊ፤ ብናይ ክልቴና ወገን 
ዝቐረቡ ናይ ቀረባ ቤተ-ሰብና 
እዮም። 

ኣማኻሪ፤ ብዛዕባ ጉዳይኩም ጽቡቕ 

ገይሮም ይፈልጡ ድዮም?

ደዋሊ፤ እወ። ጌጋ ከም ዝፈጸምኩ 
ስለ ዝኣመንኩ ክኽሕሳ ከም ዘለኒ 
ኣንፊቶሙለይ እዮም። ኣብዛ ናይ 
ንብረት ምቅሊት እዩ ዘይምስምማዕ 
ተፈጢሩ ዘሎ። ብዛዕባ ቀለብ ቆልዓን 
ሞግዚትን ብዘይ ጸገም ተረዳዲእና 
ኢና።

ኣማኻሪ፤ እቲ ብገበን ዝተቐጻዕካሉ 
ጉዳይ እንተኾይኑ፡ ዝኾነ ሰብ 
ብሕጊ ዝጸንዐ ቃል ኪዳን እናሃለዎ 
ኣብ ልዕሊ ቃል ኪዳን ክዝሙ ምስ 
ዝርከብ ቤት ፍርዲ ብመሰረት ገበናዊ 
ሕጊ ዓንቀጽ 618 ገበነኛ ኮይኑ 
ብምርካቡ፡ ብገንዘብ ወይ ማእሰርቲ 
ዘቕጽዕ ተግባር ምዃኑ ብንጹር 
ሰፊሩ ንረኽቦ። ቴድሮስ ድማ 
ምስ በዓልቲ ቤትካ ብሕጊ ዝጸንዐ 
ቃል ኪዳን እናሃለወካ ዝሙት ስለ 
ዝፈጸምካ፡ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ኮይንካ 
ስለ ዝረኸበካ ኣብ ልዕሌኻ ገበናዊ 
መቕጻዕቲ በዪኑ ይርከብ። 

ደዋሊ፤ ጽቡቕ ኣለኻ! ኣብ 
ቤት ፍርዲ ናይ መጋባእያ ገበን 
ቀሪበ ተቐጺዐ ቅዳሕ ውሳነ’ውን 
ክልቴና ተዋሂቡና እዩ። በዓልቲ 
ቤተይ’ውን ነዚ ቅዳሕ ውሳነ ሒዛ 
እያ ብማእከላይ ሽማግለና ኣብ 
መዝገብ ተታሓሒዙላ ካብ ዘጥረናዮ 
ናይ ሓባር ንብረት ዝያዳ ክወሃባ 
ትሓትት ዘላ። ከም ርድኢተይ እዚ 
ስስዐ እዩ። እቲ ዝገርመኒ ድማ፡ እዚ 
ብሕጊ ብኸመይ እዩ ቅቡል ዝኸውን 
ዝብል እዩ።

ኣማኻሪ፤ መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ 
ኤርትራ ኣብ ዓንቀጽ 669 ከቢድ 
ጠንቂ ፍትሕ ዝበሃሉ ነጥብታት 
ወይ ፍጻሜትት ኣስፊሩ ኣሎ። 
ዝሙት ድማ ኣብ ውላድ ይብጻሕ 
ኣይብጻሕ ብዘየገድስ፡ ሓደ ካብቶም 
ከበድቲ ጠንቂ ፍትሕ ዝብሃሉ 
ጉዳያት እዩ። ብተወሳኺ መሰጋገሪ 
ሲቪላዊ ሕጊ ዓንቀጽ 692 ድማ፡ 
ሓደ ካብቶም ከበድቲ ጠንቂ ፍትሕ 
ዝተባህሉ ከም ዝሙት ዝኣመሰሉ 
ተግባራት ዝፈጸመ መጻምድቲ ኣብ 
ግዜ ፍትሕ ካብ ናይ ሓባር ንብረት 
እንተበዝሐ ሓደ ርብዒ ሒዙ ክወጽ 
ከም ዘለዎ ይድንግግ። በዚ መሰረት 
ድማ፡ ቤተቤተ-ዘመድ ሽማግለታት 
ኣብ ሓዳሩ ከቢድ በደል ንዝፈጸመ 
መጻምድቲ ኣብ እዋን ምቅሊት 
ንብረት ክሳብ ሰለስተ ርብዒ ነቲ 
ዝተበደለ መጻምድቲ ክውስንሉ 
ይኽእሉ እዮም። ካብዚ ክንርድኦ 
ዘለና እንተሃልዩ፡ ፍትሕን ምምቃል 
ንብረትን ብዝምልከት ተራ ናይ 
ቤተ-ዘመድ ሽማግለ ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ሕጊ ንባዕሉ ዘንበሮ ዝርዝራት ከም 
ዘሎ ክንዝንግዖ ከም ዘይብልና እዩ። 
ብቤት ፍርዲ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ 
መጻምድቲ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ዝተዋህቦ 
ናይ ገበን መቕጻዕቲ፡ ኣብ ሲቪላዊ 
ሕጊ ዝሙት ከቢድ ጠንቂ ፍትሕ 

እዩ። ስለዚ ቴድሮስ ናብ ጉዳይካ 
ምስ እንመጽእ፡ ዝሙት ፈጺምካ 
ብገበን ተቐጺዕካ ኢኻ። እዚ ልዒለ 
ዝገለጽክዎ ድማ ኣባኻ ተፈጻምነት 
ክህልዎ ይኽእል እዩ። ብናይ 
ክልቴኹም ወገን ዝቐረቡ ቤተ-ዘመድ 
ሽማግለታት  ብሕጊ ተቐዪዶም 
ውሳኔኦም ናብ ቤት ፍርዲ ከቕርቡ 
ስለ ዝግደዱ፡ ንበዓልቲ ቤትካ ሰለስተ 
ርብዒ ንዓኻ ድማ ሓደ ርብዒ ካብ 
ናይ ሓባር ንብረትኩም ክውስኑላ 
ይኽእሉ እዮም። 

ደዋሊ፤ ቤተ-ዘመድ ሽማግለታት 
ካብ ናይ ሓባር ንብረት እዮም 
ንበዓልቲ ቤተይ ዝህቡዋ ኢልካኒ’ሞ 
ናይ ሓባር ንብረት ዝብሃል ከመይ 
ምዃኑ መብርሂ ምሃብካኒዶ?

ኣማኻሪ፤ ናይ ሓባር ንብረት 
ዝብል ቃል ነቲ ኣብ ሓዳር 
ዝተጠረየ ንብረት ሰብኣይን ሰበይትን 
ዝምልከት ኮይኑ፡ ብሓባር ይኹን 
ብውልቂ ድሕሪ መርዓ ንዘጥረይዎ 
ዝንቀሳቐስን ዘይንቀሳቐስን ንብረት 
ዘጠቓልል እዩ። ናይ ብሕቲ ንብረት 
ክህልወካ ይኽእል እዩ። እዚ ናይ 
ብሕቲ ንብረት ቅድሚ መርዓ 
ዝተጠረየ ኮይኑ ብመርትዖ ክረጋገጽ 
እንተ ክኢሉ ኣብ ናይ ሓባር ንብረት 
ክኣቱ ኣይክእልን እዩ።  

ደዋሊ፤ ብህያብ ካብ ኣደይ 
ዝረኸብኩዋ ናይ ገዛ መኪና ኣላትኒ። 
ናይ ሓባር ንብረት ክትብሃል ትኽእል 
ድያ?

ኣማኻሪ፤ ብመሰረት ሲቪላዊ ሕጊ 
ዓንቀጽ 647 ከምኡ’ውን 652 
(3) ብለበዋ ወይ ብህያብ መልክዕ 
ንዝወሃበካ ንብረት ናይ ብሕቲ 
ንብረት ከም ዝሕሰብ ኣስፊርዎ 
ይርከብ። ስለዚ ናይ ሓባር ንብረት 
እዩ ክብሃል ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብዚ 
ክንፈልጦ ዘለና ግን፡ መጻምድቲ 
ብውዕል መርዓ ዝፍጽምዎ ስምምዓት  
እቲ ናይ ብሕቲ ንብረት ናይ ሓብር 
ሃብቲ’ዩ ብማለት እንተ ተሰማሚዖም 
ወይ ንቤተ-ዘመድ ሽማግለታት ናይ 
ብሕቲ’ዩ ኢሎም እንተ ዘየፍሊጦም፡ 
ናይ ሓባር ንበረት ክበሃል ይከኣል 
እዩ።

ስለዚ ቴድሮስ፡ ምስ በዓልቲ ቤትካ 
ብሕጊ ዝጸንዐ ቃል ኪዳን እናሃለወካ 
ኣብ ርእሲ ቃል ኪዳንካ ዝሙት 
ፈጺምካ ብገበን ስለ ዝተቐጻዕኻ፡ 
ብበዓልቲ ቤትካ  ተላዒሉ ዘሎ 
ምጉት ሕጋዊ  መሰረት ዘለዎ 
ስለዝኾነ፡ ቅቡል ምዃኑ ክትዝንግዖ 
ከም ዘይብልካ እሕብረካ።

ደዋሊ፤ እቲ ሕጊ ከምዚ ዝበልካኒ 
እንተኾይኑ፡ ልዕሊ ሕጊ ክኸውን 
ስለ ዘይክእል፡ ንሕጊ ተማእዚዘን 
ኣኽቢረን ክኸይድ እየ። ንዝሃብካኒ 
ሰፊሕ ምኽሪ ግን የቐንየለይ።

ኣማኻሪ፤ ገንዘብካ! ብሩኽ 
መዓልቲ። 

ሸባብ
ሃ ማ መ ተ ኤ

ሸባብ

“ሓጐስ ምምቓል እምበር ስቓይ 
ምምቓል ዕርክነት ኣይፈጥርን።” 

- Friedrich Nietzsche

“እቲ እሙን ዓርከይ ዝብሃል፡ 

ንጽቡቕ ዓቕመይ ካብ ዝተሓብኦ 

ጀሚል ስዒድ

ልቦና ኣነቓቓሒ ጥቕሲታት

ዝሙትን ሕጋዊ ሳዕቤኑን

ጐርጕሩ ዘውጽእ እዩ።”

- Henry Ford

“ዕርክነት ማለት፡ ፍቕሪ ብዘይ 
መንገብገባ ማለት’ዩ።”

- Lord Byron

“እሙን ዓርኪ ኣብ ግንባርካ እዩ 

ዝወቕዓካ።”

- Oscar Wild

“ኣብ ዕርክነት እቲ ቐዲምና 
እንደልዮ ተኣማነነት እዩ።”

- Cicero

“ፍተና ንሓቀኛ ዕርክነት ይፈርድ።”

- Cicero
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ስየ ነጋሽ

ሕርሻን 
መግብን

 ኣቶ ፊሊሞን ኣፈወርቂ
 

*ኣጀማምራ ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ-
ባልዕን ኣብ ንኡስ ዞባኹም ከመይ 

ይመስል?

- ኣጀማምራ ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ-
ባልዕን ኣብ መወዳእታ ርብዒ ዓመት 
2021 ብዝተዋህበ ስልጠና እዩ 
ጀሚሩ። ኣብቲ እዋን ካብ ማእከላይ 
ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ 
ብደረጃ ሽማግለ ዝተወደበት፡ ኣብ 
ምምዕባል ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ-
ባልዕን እትነጥፍ ጉጅለ፡ ናብ ዞባና 
መጺኦም ንኣባላት ብኽልሰ-ሓሳብን 
ግብርን ዝተሰነየ ናይ ኣሰልጠንቲ 
ስልጠና ሂቦም። ዝሰልጠኑ ኣባላት 
ድማ ንዅሉ ኣብ ንኡስ ዞባና 
ዘሎ ክኢላ ዝወሰድዎ ስልጠና 
ኣመሓላሊፎም። እዚ ዝተገብረሉ 
ምኽንያት ድማ ነቶም ሓረስቶት 
ብዘይዝዀነ ጸገም ኣገባብ ኣደላልዋ 
ንምስልጣንን ንምርኣይን እዩ።
 
* ምምዕባል ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ-
ባልዕን መዓስ ኢኹም ክትሰርሕሉ 

ጀሚርኩም?

- ኣብ መጀመርታ 2022 ኣብ ክልተ 

ገጻት ከፊልና ኢና ጀሚርናዮ። 
ኣብቲ ቐዳማይ ገጽ ስልጠናታትን 
ምምዕባል ሳልሳይ ደረጃ ደቀቕቲ 
ታህዋስያን፡ መቃላጠፍቲ (IMO)፡ 
ኣብ መስርሕ ባህርያዊ ድዅዒ 
ማለት ንምብኳዕ ዘቀላጥፉ ደቀቕቲ 
ባህርያዉያን ታህዋስያን ኣተግቢርና።  
ሳልሳይ ደረጃ ደቀቕቲ ታህዋስያን፡
መቃላጠፍቲ (IMO) ግዜ ዝወስድን 
ተክኒካዊ መስርሓት ስለዝሓትትን 
ንሓረስቶት ባዕልና ኣዳሊና 
ዓዲልናዮም፣ እቲ ካልኣይ ገጽ ድማ 
ጐስጓሳት እናሃብና፡ ሓረስቶት ከም 
ዝጥቀምሉ ምግባር እዩ ነይሩ።

* ኣብ ሓረስቶትከ ተቐባልነቱ ከመይ 
ይመስል?

- ዋላ’ኳ ሓደ ዓመት ጥራይ 
ተጠቒምናሉ እንተ’ለና፡ ተቐባልነቱ 
ዘተባብዕ፡ ተስፋን ሞራልን ዝህብ 
ኰይኑ ረኺብናዮ። ባህርያዊ 
ብምዃኑ ብዙሓት ሓረስቶት ኣዝዮም 
ፈትዮሞ፡ ምኽንያቱ ተጠቃምነት 
ከሚካዊ ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ኣሉታዊ 
ውጺኢቱ ኣብ መሬትን ፍርያትን 
ይርእዩዎ ሰለዘለዉ። ኣብነት ዝዀነና 
ቅድሚ ኣርባዕተ ዓመት ብደረጃ 

ሃገር ኣብ ምህርቲ ኮመደረ ኣጋጢሙ 
ዝነበረ፡ ዘየድሊ ሽታን ምብልሻዉን 
ቀጥታዊ ምስክርነት’ዩ። ብተመሳሳሊ 
ብከላ ምንጪ ማያትን ራህያታትን፡ 
ሃስያ ኣብ ልዕሊ ጠቐምቲ ዝዀኑ 
ታህዋስያን ብምውራድ ብዓቢኡ 
ኣብ መስርሕ ዑደት ህይወት ከቢድ 
ምዝንባል የኸትል። ኣብ ፍርያት ሽታ 
ይገብር ስለዝነበረ ኣዝዮም  ይሽገሩ 
ነይሮም፡ በዚ ምኽንያት ድማ ነዚ 
ባህርያዊ ድዅዒ ብሓጐስ እዮም 
ተቐቢሎሞ፡ ስለዝዀነ ኣተባባዒ 
ገስጋስ የርኢ ኣሎ።

* ኣብ ውጽኢት ምህርቲ ሓረስቶት 
እንታይ ለውጢ ኣምጺኡ?

- ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ፡ ሓደ 
ዓመት ጥራይ’ዩ ኣብ ተጠቃምነት 
ውዒሉ ዘሎ፡ ስለዝዀነ ድማ መበገሲ 
ዝዀነና ኣብ ገለ ሓረስቶት ኢና 
ገምጋም ወሲድና ዘለና፡ እቶም 
ተጠቐምቲ ናይ’ዚ ዝዀኑ ሓረስቶት 
ኣብ ውጽኢት ምህርቶም ኣዝዩ 
ትስፉው ዝዀነ ለውጢ ከም ዘምጽአ 
ተገንዚብና ኣሎና። ኣብዚ ዝቕጽል 
ዓመት ድማ ብዙሓት ሓረስቶት 
ውጽኢቱ ርእዮም ንኽጥቀምሉ 
ተበጊሶም ኣለዉ።

ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ኣብ ዞባ ዓንሰባ

* ኣብ ንኡስ ዞባኹም ነዚ ባህርያዊ 
ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ብዕቱብ 
ዝጥቀምሉ፡ ኣብነታውያን ሓረስቶት 

ኣለው’ዶ?

እወ ኣለዉና፣ ስልጠናታት ክንህብ 
ከለና ኣብ ጀራዲኖም ኢና ነካይዶ 
ነይርና። እቲ ዘድሊ ጥረ-ነገራት 
ባዕሎም ኣዳልዮም ይጸንሑና፡ 
ኣስተምህሮ ምስ ሃብናዮም ድማ 
ባዕሎም ከዳልውዎን ክፍትንዎን 
ጀሚሮም። ኣብ ባህርያዊ ጸረ-
ባልዕ’ውን ተመሳሳሊ ስልጠና ምስ 
ወሰዱ ዘተባብዕ ተበግሶ ዝወስዱ 
ኣብነታዉያን ሓረስቶት’ውን 
ኣለዉና።

* ብኽኢላታት ዝውሰድ ክትትልን 
ኣስተምህሮታትንከ ኣሎ’ዶ?

- ኣሎ። ኣብ ምምሕዳር ከባቢ 
እናኸድና፡ መጀመርታ ኣስተምህሮ 
ብዛዕባ ጸገማት ተጠቃምነት ከሚካዊ 
ድዅዕን ጸር-ባልዕን ማዕረ ኽንደይ 
ሓደገኛ ምዃኑ ንህብ። ብምቕጻል 
ኣገዳስነት ናይዚ ባህርያዊ ድዅዕን 
ጸረ-ባልዕን ኣስተምህሮ ንህብ። 
ብጠቕላላ ከባቢ 15 ግዜ ን300 
ዝዀኑ ሓረስቶት ጐስጓሳትን 
ኣስተምህሮታትን ተኻይዱ፣ ከም 
ውጽኢቱ ድማ ንኻልኦት ንኡሳን 

      

 ጽማቝ 
ብምቁር ድንሽ

ኣገባብ ኣሰራርሓ 

- ብማይ ውዑይ ተጠጢቑ ዝተሓምተለ ምቁር ድንሽ ምስ ክልተ ሊትሮ ማይ 
ጌርና ንደባልቖ፣ ብድሕሪ’ዚ ብጽሩይ ጨርቂ ንኽጻረ (filter) ከም ዝጽሞቕ 
ይግበር፣ 
- ዝተጸምቈ ምቁር ድንሽ፡ ጽማቝ ለሚን፡ ፓሽን ፍሩትን/ ኣራንሽን ምስኡ 
ይተሓዋወስ፡ ዝተረፈ 3 ሊትሮ ማይ ድማ ምስ ሽኮር ንበይኑ ይተሓዋወስ። 
ብምቕጻል ዝተጸምቈ ምቁር ድንሽ፡ ጽማቝ ለሚንን ፓሽን ፍሩትን ብሓባር 
ምስቲ ሰለስተ ሊትሮ ማይ ከም ዝሕወስ ይግበር።
- ኣብ ጽሩይ ዕሹግ መትሓዚ ጥርሙዝ ወይ ጐማ ይቕመጥ፣ ክሳዕ ዝዝሕል 

ተጸቢኻ ድማ ንኣገልግሎት ድሉው ይኸውን።

ምንጪ፡ መወከሲ ጽሑፍ  ምቁር ድንሽ

ሚኒስትሪ ሕርሻ ዜሮ ተጠቃምነት ቀመማዊ ድዅዕን ጸር-ባልዕን ዝብል መሪሕ ጭርሖ ኣበጊሱ ካብ ዝሰርሕ ድሮ 
ካልኣይ ዓመቱ ኣቚጺሩ ይርከብ። ከም መተካእታ ቀመማዊ ድዅዒ ድማ ካብ ኣብ ከባቢ ዝርከቡ ጥረ-ነገራትን 
ጸጋታትን ተጠቒምካ ዝምስራሕ ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ኣብ ተጠቃምነት ንምውዓል ብሰፊሑ ይስርሓሉ 
ኣሎ። እዚ ተበግሶ ኣተባባዒ ውጺኢት ይርከቦ ከምዘሎ ይሕበር። እምበኣር ንሎሚ ኣብ ዓምዲ ፍረ-ጻዕሪ ንገስጋስ 
ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ን/ዞባ ከረን ከመይ ከም ዝመስል፡ ክኢላ ምክልኻል ብቚሊ ኣብ 
ን/ዞባ ከረን መንእሰይ ፊሊሞን ኣፈወርቂ ተወኪስናዮ፡ ዝሃበና መብርሂ ስዒቡ ይቐርብ።  

ንቐደም በሉ!

ብዛዕባ ወሰኽ ክብሪ ክዝረብ ኣብ ገለ 
ኣጋጣሚ ሰሚዐ ኣለኹ። ብዝያዳ 
ድማ ኣብ ምህርቲ ኣሕምልትን 
ፍረታትን ውጺታዊ ምዃኑ 
ይዝረብ’ዩ፣ ንምዃኑ ወሰኽ ክብሪ 
ዝበሃል ኣምር እንታይ ማለት’ዩ? 
ኣገዳስነቱ’ኸ? ንምንታይ ኣብ 
ኣሕምልትን ፍርታትን ውጺኢታዊ 
ይኸውን? ከተብርሁልና?

መርሃዊ  - ኣስመራ

ወሰኽ ክብሪ (Value Addition) 
ዝብል ኣምር ቀጥታዊ ትርጉሙ 
ዋጋ/ ረብሓ ናይ ሓደ ፍርያት 
ምውሳኽ ወይ ምብራኽ ይኸውን። 
ብኻልእ ኣገላልጻ ንሓደ ምህርቲ 
ብእተፈላለየ ዓይነትን ኣገባባትን 
ብምምስራሕ ኣድላይነቱ ዂኖ ሓደ 
ወቕቲ ከም ዝኸይድ ብምግባር 
ክብሩ ወይ ኣገዳስነቱ ክረጋገጽ 
ከሎ እዩ። እዚ ወሰኽ ክብሪ ዝብል 
ኣምር ኣብ ኵሎም ዓይነት ምህርቲ 
ሕርሻ’ኳ ዝሰርሕ እንተዀነ፡ ብዝያዳ 
ግን ኣብ ኣሕምልትን ፍረታትን 

ኣገዳስነቱ ወይ ተግባራውነቱ 
ጐሊሑ ይርአ። እዚ ማለት ኣእካል 
ይዀኑ ጥረታት ወይ ካልኦት 
ምህርቲ ሕርሻ ትሕዝቶ ጠሎም 
ብዝግባእ ተቘጻጺርካ  ማለት 
ኣንቂጽካ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ 
ወይ’ውን ዓመታት ክኽዘኑ 
ይኽእሉ። ብኣንጻሩ ናብ ኣሕምልትን 
ፍረታትን ምስ እንመጽእ ግን 
ናይ መዓልታት ዕምሪ ጥራይ እዩ 
ዘሎዎም። ስለዚ ድማ’ዩ ዂኖ ምስ 
በሰሉን ኣኸሉን ንመግቢ ድሉዋት 
ምዃኖም፡ ኣመስሪሕና ትሕዝትኦም 
ከየጉደሉ ክንጥቀመሎም ዘድሊ።
 
ኣብነት ዝዀነና ኮመደረ ክንወስድ 
ንኽእል፣ ፍረ ኮመደረ ካብ ተኽሊ 
ምስ ተቐንጠበ እንተነውሐ ንሓደ 
ሰሙን ጥራይ እዩ ክጸንሓልና 
ዝኽእል፡ እዚ ነቲ ቴክኖሎጂ ዘምጽኦ  
መዐቀቢታት ከም ፍርጅ መሳሊ 
ንጐኒ ገዲፍና ማለት’ዩ። ኮመደረ 
ብመልክዕ ሳልሳ ምስ ዝምስራሕ ግን 
ንነዊሕ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእል።
 
እዚ ወሰኽ ክብሪ ዝብል ፍልስፍና 
ኣብ ሃገርና ኤርትራ ካብ ግዜ 
መግዛእቲ ጣልያን ኣትሒዙ 
ይስርሓሉ ከምዝነበረን ድሕሪ ናጽነት 
ብዝሓየለ መልክዑ ተጣናኺሩ 

ዞባታት ከም ገለብ፡ ሓልሓል፡ 
ከምኡ’ውን ሓመልማሎ ሰዲድና 
ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ። ንኣብነት ሓደ 
ኣብነታዊ ሓረስታይ ኣቶ ወልዳይ 
ዘርእዝጊ ዝተባህለ፡ ኣብ ከባቢ ዓዲ 
ሽዱሽተ፡ ከባቢ ደዓሪት ኣብ ናይ 
ኮመደረ ሰለስተ ፈተነታት ማለት 
ናይ ባህርያዊ ድዅዒ፡ ባህርያዊ ጸረ-
ባልዕን ጸረ-ፋንጋስን ንኸነካይድ ቦታ 
ሂቡና፣ በዚ ኣጋጣሚ’ውን ከመስግኖ 
እፈቱ። እቲ ቐንዲ ዕላማ ናይዚ ፈተነ 
ዘካየድናሉ፡ ሓረስቶትና ካብ ክልሰ-
ሓሳባዊ ኣስተምህሮ ጥራይ ዝወስዱ 
ግብራዊ ዝዀነ ብዓይኖም ክርእይዎ 
ዝኽእሉ ውጽኢት ክረኽቡ’ሞ ዝያዳ 
ክሰርሕሉ እዩ ነይሩ።

* ኣብ መወዳእታ ከም ክኢላ 
ምክልኻል ብቚሊ እዚ ብሚኒስትሪ 
ደረጃ ብሰፊሑ ተኣታትዩ ዘሎ 
ዜሮ ተጠቃምነት ቀመማዊ ድዅዒ 

ከመይ ትርእዮ?

- እዋኑ ዝጠልቦ ኣዝዩ ጠቓምን 
ኣገዳስን እዩ። ዓለምና ሎሚ ናብ 
ውሑስን ሓምላይን ዝዀነ ልምዓት 
እያ ኣተኩሮ ገይራ ትሰርሓሉ ዘላ። 
መሬትና ኸኣ ገና ድንግል’ዩ ዘሎ፡ 
ስለዚ ጉድኣት ናይቲ ከሚካዊ 
ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ተረዲእና 
ብምሉእ ዓቕምና ኣብ ባህርያዊ 
ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ኣተኲርና 
ክንሰርሓሉ እላቦ።

* የቐንየልና! 
ኣብ ስራሕኩም ዓወትን ኣሳልጦን 

ንምነ።
  
*** 

ዝቕጽል ዘሎን እዩ። ከም ኣብነት 
ፋብሪካታት ዒላበርዕድ፡ ኣፍሂምቦል፡ 
ባናቶም ኣለቡ ክጥቀስ ይከኣል።

ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ንኣገዳስነት ወሰኽ 
ክብሪ ብምግንዛብ ምስ መሻርኽቲ 
ትካላት ብምትሕብባር ኣብ 2021 
ዓ/ም ጀሚሩ፡ ሓደ ዓቢ ፕሮጀክት 
ኣዋዲዱ ይርከብ። እዚ ኣብ ወስኽ 
ክብሪ ምህርቲ  ኣሕምልትን 
ፍረታትን ዘተኰረ እዩ።  ብቐንዱ 
እዚ መደብ ኣብዞም ስዒቦም ዝጥቀሱ 
ነጥብታት ዕላማ ዝገበረ እዩ፦ 
  
• ብኽነት ኣሕምልትን ፍረታትን 
ንምጐዳል፣ 
• ቀጻልነት ዘለዎ ቀረብ ወይ ናይ 
ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን 
ንምዉሓስ፡ ሓረስቶት ድማ ካብ 
ፍርያቶም ተጠቀምቲ ንምዃን፣
• ህላወ ኣሕምልትን ፍረታትን ኣብ 
ዕዳጋ ብዘዕግብ ዋጋ ንምውሓስ፣
• ውሑስ መኣዛዊ ንጥረ-ነገራትን 
ድሕነት ተጠቐምትን ንምምሕያሽ፣
• መነባብሮ ሓረስቶትን ተጠቐምትን 
ንምምሕያሽ፣
• ኣብ ወሰኽ ክብሪ ዝነጥፉ ትካላት 
ንምስሳንን፡ ንዜጋታት ናይ ስራሕ 
ዕድላት ምፍጣርን።

*** 

ሕቶ ሕርሻ?

ዘድልዩ ነገራት
- ብማይ ውዑይ ተጠጢቑ 
ዝተሓምተለ ምቁር ድንሽ
- ሽኮር
- ጽማቝ ለሚን
- ጽማቝ -ፓሽን ፍሩት/ 
ኣራንሺ (ከም ኣድላይነቱ)
- ማይ

ዓቐን
1.8 ኪ.ግ

1 ኪ.ግ
240 ሚ.ሊ 
300 ሚ.ሊ     

5 ሊትሮ 



ሓዳስ   ኤርትራ

ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

25 ለካቲት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.153

እታ መጽሓፍ
ካልኣይን መወዳእታን ክፋልካልኣይን መወዳእታን ክፋል

ብዘረባ ኣዲኦም ስለዝተመሰጡ ጽን ብዘረባ ኣዲኦም ስለዝተመሰጡ ጽን 
ኢሎም ክሰምዕዋ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኢሎም ክሰምዕዋ ድሕሪ ምጽናሕ፡ 
“ሕራይ ይማ፡” በልዋ ክልቲኦም ብሓባር። “ሕራይ ይማ፡” በልዋ ክልቲኦም ብሓባር። 
ነቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ዘምጽእዎ ነቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ዘምጽእዎ 
መጻሕፍቲ ክፍትሽዎ ጀመሩ። መጻሕፍቲ ክፍትሽዎ ጀመሩ። 

ክልቲኦም መጻሕፍቶም እናፈተሹ  ክልቲኦም መጻሕፍቶም እናፈተሹ  
ኣዲኦም ገዲፋቶም ናብ ክሽነ ከደት።ኣዲኦም ገዲፋቶም ናብ ክሽነ ከደት።

መሓመድ ሃንደበት፡ “እስከ ዓሊ መሓመድ ሃንደበት፡ “እስከ ዓሊ 
ሓወይ መጻሓፍትኻ ኣርእየኒ፡” ክብል  ሓወይ መጻሓፍትኻ ኣርእየኒ፡” ክብል  
ንሓዉ ሓተቶ። ንሓዉ ሓተቶ። 

ዓሊ ነተን ኣብ ኢዱ ሒዝወን ዝነበረ ዓሊ ነተን ኣብ ኢዱ ሒዝወን ዝነበረ 
መጻሕፍቲ ንመሓመድ ሓዉ ኣቐበሎ። መጻሕፍቲ ንመሓመድ ሓዉ ኣቐበሎ። 

መሓመድ ነተን መጻሕፍቲ ምስ መሓመድ ነተን መጻሕፍቲ ምስ 
ተቐበለ በብሓደ እናገናጸለ ክርእየን ተቐበለ በብሓደ እናገናጸለ ክርእየን 
ጀመረ። ቁጽሪ፡ ስነ-ፍልጠት፡ እንግሊዝ፡ ጀመረ። ቁጽሪ፡ ስነ-ፍልጠት፡ እንግሊዝ፡ 
ትግርኛ ገናጺሉ ምስ ርኣየ ድማ፡ ብጽፈት ትግርኛ ገናጺሉ ምስ ርኣየ ድማ፡ ብጽፈት 
ናይተን መጻሕፍቲ ኣመና ተመሰጠ። ናይተን መጻሕፍቲ ኣመና ተመሰጠ። 
ነቶም ዓሚ ሒዞምወን ዝነበሩ ተማሃሮ ነቶም ዓሚ ሒዞምወን ዝነበሩ ተማሃሮ 
ብልቡ ኣድነቖም። ቀጺሉ ናይ ማሕበራዊ ብልቡ ኣድነቖም። ቀጺሉ ናይ ማሕበራዊ 
ትምህርቲ መጽሓፍ ክፍትሻ ጀመረ። ትምህርቲ መጽሓፍ ክፍትሻ ጀመረ። 
እታ ዝፍትሻ ዝነበረ መጽሓፍ ምስተን እታ ዝፍትሻ ዝነበረ መጽሓፍ ምስተን 
ኣቐዲሙ ዝርኣየን ኣነጻጸራ። ብዙሕ ኣቐዲሙ ዝርኣየን ኣነጻጸራ። ብዙሕ 
ፍልልይ ርኣየላ። በቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ፍልልይ ርኣየላ። በቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ 
ስእልን ጽሕፈትን ድማ ተገረመ። “እዋእ! ስእልን ጽሕፈትን ድማ ተገረመ። “እዋእ! 
ነዚኣ መጽሓፍ ሒዝዋ ዝነበረ ተማሃራይ ነዚኣ መጽሓፍ ሒዝዋ ዝነበረ ተማሃራይ 
ሕማቕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መምሃሪ ሕማቕ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ መምሃሪ 
መጽሓፍ ክንድ’ዚ ይጽሕፉ፡” ብውሽጡ መጽሓፍ ክንድ’ዚ ይጽሕፉ፡” ብውሽጡ 

እናሓሰበ ነተን ጽፉፋት መጻሕፍቲ እናሓሰበ ነተን ጽፉፋት መጻሕፍቲ 
ደጋጊሙ ርኣየን። ነታ ናይ ማሕበራዊ ደጋጊሙ ርኣየን። ነታ ናይ ማሕበራዊ 
ትምህርቲ ደጊሙ ገናጺሉ ይርእያ ነበረ። ትምህርቲ ደጊሙ ገናጺሉ ይርእያ ነበረ። 
ብዙሓት ገጻት ምስ ፈተሸ ገለ ነገር ትዝ ብዙሓት ገጻት ምስ ፈተሸ ገለ ነገር ትዝ 
በሎ። ብውሽጡ ድማ፡በሎ። ብውሽጡ ድማ፡

“እዋእ እዛ መጽሓፍ ዝፈልጣ “እዋእ እዛ መጽሓፍ ዝፈልጣ 
እመስለኒ…፡” ብምባል ነታ መጽሓፍ እመስለኒ…፡” ብምባል ነታ መጽሓፍ 
ደጋጊሙ ተዓዘባ። ደጋጊሙ ተዓዘባ። 

ደጊሙ ምስ ገናጸለ ሓንቲ ቈጽሊ ደጊሙ ምስ ገናጸለ ሓንቲ ቈጽሊ 
ወረቐት (ፍልዮ) ከምዘይነበረት ኣረጋገጸ። ወረቐት (ፍልዮ) ከምዘይነበረት ኣረጋገጸ። 
ነታ ስእሊ ኣጸቢቑ ስለዝፈልጣ፡ ከምዘየላ ነታ ስእሊ ኣጸቢቑ ስለዝፈልጣ፡ ከምዘየላ 
ኣረጋገጸ። ተጠንቂቑ ምስ ርኣያ ድማ እታ ኣረጋገጸ። ተጠንቂቑ ምስ ርኣያ ድማ እታ 
ዓሚ ምስኡ ዝነበረት ምዃና ተረደኦ። ዓሚ ምስኡ ዝነበረት ምዃና ተረደኦ። 
በዚ ኣጋጣሚ ኣዝዩ ተገረመ። እቲ በዚ ኣጋጣሚ ኣዝዩ ተገረመ። እቲ 
ዝገበሮ ሕማቕ ተግባር ተዘከሮ። “እዋይ! ዝገበሮ ሕማቕ ተግባር ተዘከሮ። “እዋይ! 
እዛ መጽሓፍ!” ክኣምን ስለዘይከኣለ እዛ መጽሓፍ!” ክኣምን ስለዘይከኣለ 
ደጊሙ ፈተሻ። ኣይተጋገየን እታ ኣብ ደጊሙ ፈተሻ። ኣይተጋገየን እታ ኣብ 
ራብዓይ ክፍሊ እንከሎ ዝመሃረላ ዝነበረ ራብዓይ ክፍሊ እንከሎ ዝመሃረላ ዝነበረ 
መጽሓፍ እያ። ሕማቕ ተግባር ንሓውኻ መጽሓፍ እያ። ሕማቕ ተግባር ንሓውኻ 
ከምዝጐድእ ተረድኦ። እዛ ዓሊ ሓዉ ከምዝጐድእ ተረድኦ። እዛ ዓሊ ሓዉ 
ዓመት ምሉእ ዝመሃረላ መጽሓፍ ዓመት ምሉእ ዝመሃረላ መጽሓፍ 
ብኸመይ ከዐርያ ከምዝኽእል ሓሰበ። ብኸመይ ከዐርያ ከምዝኽእል ሓሰበ። 
እንተኾነ ግን እታ ዝፈለያ ገጽ ናይታ እንተኾነ ግን እታ ዝፈለያ ገጽ ናይታ 
መጽሓፍ ስለዝተጓሕፈት ክገብሮ ዝኽእል መጽሓፍ ስለዝተጓሕፈት ክገብሮ ዝኽእል 
ነገር ኣይነበሮን። ነገር ኣይነበሮን። 

“ስለምንታይ ቀዲደያ?” ንነብሱ “ስለምንታይ ቀዲደያ?” ንነብሱ 

ብሕቶ ኣዋጠራ መሓመድ፡። ብልቡ ድማ ብሕቶ ኣዋጠራ መሓመድ፡። ብልቡ ድማ 
ተጣዕሰ። ንነብሱ ድማ ከም ዘይትረብሕ ተጣዕሰ። ንነብሱ ድማ ከም ዘይትረብሕ 
ገይሩ ቈጸራ። ገይሩ ቈጸራ። 

 “ሕማቕ ምግባር ካብ ንሓወይ፡  “ሕማቕ ምግባር ካብ ንሓወይ፡ 
ንወዲ ቤት ትምህርተይ፡ ንወዲ ገዛውተይ፡ ንወዲ ቤት ትምህርተይ፡ ንወዲ ገዛውተይ፡ 
ንወዲ ዓደይ፡ ንወዲ ሃገረይ ሓሊፉ ንወዲ ዓደይ፡ ንወዲ ሃገረይ ሓሊፉ 
ንኻልእ ኣይጐድእን እዩ። ስለዚ፡ ካብዛ ንኻልእ ኣይጐድእን እዩ። ስለዚ፡ ካብዛ 
መዓልቲ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ መዓልቲ እዚኣ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ 
ተግባር ገዲፈዮ ኣለኹ… ካብዚ ሕማቕ ተግባር ገዲፈዮ ኣለኹ… ካብዚ ሕማቕ 
ተግባር እንታይ ረቢሐ!” ብውሽጡ ጣዕሳ ተግባር እንታይ ረቢሐ!” ብውሽጡ ጣዕሳ 
ተሰመዖ።ተሰመዖ።

ዓሊ፡ መጻሕፍቱ እናመዓራረየ ዓሊ፡ መጻሕፍቱ እናመዓራረየ 
ንመሓመድ ሓዉ ርኣዮ። መሓመድ ንመሓመድ ሓዉ ርኣዮ። መሓመድ 

ሓዉ ኣብ ሓሳብ ጥሒሉ ከምዘሎ ፈሊጡ፡ ሓዉ ኣብ ሓሳብ ጥሒሉ ከምዘሎ ፈሊጡ፡ 
“እሂ ድኣ መሓመድ ሓወይ! እንታይ “እሂ ድኣ መሓመድ ሓወይ! እንታይ 
ትሓስብ ኣለኻ? መጽሓፍ ብምቕባልና ትሓስብ ኣለኻ? መጽሓፍ ብምቕባልና 
ኣይተሓጎስካን ዲኻ?” ሓተተ ንመሓመድ ኣይተሓጎስካን ዲኻ?” ሓተተ ንመሓመድ 
ሓዉ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመተ። ሓዉ ዓይኒ ዓይኑ እናጠመተ። 

ንመሓመድ፡  ዘረባ ሓዉ ካብቲ ናይ ንመሓመድ፡  ዘረባ ሓዉ ካብቲ ናይ 
ሓሳብ መገሻ ከምዝምለስ ገበሮ።ሓሳብ መገሻ ከምዝምለስ ገበሮ።

“ኣይ! ስቕ ኢለ’የ መጽሓፍ “ኣይ! ስቕ ኢለ’የ መጽሓፍ 
ብምቕባልና ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ፡” ኢሉ ብምቕባልና ኣዝየ ተሓጒሰ ኣለኹ፡” ኢሉ 
ኣስተንፈሰ። ኣስተንፈሰ። 

ዓሊ መጻሕፍቲ ብምሓዙ ተሓጒሱ ዓሊ መጻሕፍቲ ብምሓዙ ተሓጒሱ 
ስለዝነበረ ፍሽኽ ፍሽኽ ይብል ነበረ። ስለዝነበረ ፍሽኽ ፍሽኽ ይብል ነበረ። 

መሓመድ ንሓዉ እናጠመተ፡ መሓመድ ንሓዉ እናጠመተ፡ 
“ዓሊ ሓወይ እዘን ተዋሂበናኻ ዘለዋ “ዓሊ ሓወይ እዘን ተዋሂበናኻ ዘለዋ 
መጻሕፍቲ ብጽቡቕ ሓዘን፣ ምኽንያቱ፡ መጻሕፍቲ ብጽቡቕ ሓዘን፣ ምኽንያቱ፡ 
ንዓመታ ካልኦት ኣሕዋትና ክምሃሩለን ንዓመታ ካልኦት ኣሕዋትና ክምሃሩለን 
እዮም። ሰሚዕካኒ ዓሊ ሓወይ፡ ካብ እዮም። ሰሚዕካኒ ዓሊ ሓወይ፡ ካብ 

ዛንታ

ፍቱዋት ተማሃሮ ጽሑፍና ብሕቶ ፍቱዋት ተማሃሮ ጽሑፍና ብሕቶ 
ክንጅምር። ሕቶና፡ “ብዙሕ መጻሕፍቲ ክንጅምር። ሕቶና፡ “ብዙሕ መጻሕፍቲ 
ዝርከቦ። ብዙሓት ሰባት ንኸንብቡን ከጽንዑን ዝርከቦ። ብዙሓት ሰባት ንኸንብቡን ከጽንዑን 
ዝመላለስዎ ቦታ እንታይ ይበሃል?” እትብል ዝመላለስዎ ቦታ እንታይ ይበሃል?” እትብል 
እያ። እያ። 

ነዛ ሕቶ ዝበዛሕኩም መሊስኩማ ከም ነዛ ሕቶ ዝበዛሕኩም መሊስኩማ ከም 
ዘለኹም ርግጸኛታት ኢና። ሓቀይ፡ “ቤት ዘለኹም ርግጸኛታት ኢና። ሓቀይ፡ “ቤት 
ንባብ” ዶ ኢልኩም? ልክዕ ኣለኹም። ብዙሕ ንባብ” ዶ ኢልኩም? ልክዕ ኣለኹም። ብዙሕ 
መጻሕፍቲ ዝርከቦ ብዙሓት ሰባት ንኸንብቡን መጻሕፍቲ ዝርከቦ ብዙሓት ሰባት ንኸንብቡን 
ከጽንዑን ዝመላለስዎ ቦታ ቤት ንባብ እዩ። ከጽንዑን ዝመላለስዎ ቦታ ቤት ንባብ እዩ። 
ክሳብ ሕጂ ክንደይ ግዜ ቤት ንባብ ኬድኩም ክሳብ ሕጂ ክንደይ ግዜ ቤት ንባብ ኬድኩም 
ትኾኑ? ንነብስኹም ሕተትዋ። ፍቱዋት ትኾኑ? ንነብስኹም ሕተትዋ። ፍቱዋት 
ተማሃሮ፡ ሎሚ ብዛዕባ ቤት ንባብ ሓበሬታ ተማሃሮ፡ ሎሚ ብዛዕባ ቤት ንባብ ሓበሬታ 
ጽሒፍናልኩም ኣለና’ሞ ሰናይ ንባብ!!ጽሒፍናልኩም ኣለና’ሞ ሰናይ ንባብ!!

ቤት ንባብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት እዩ ቤት ንባብ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት እዩ 
ተጀሚሩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዙሓት ሰባት ተጀሚሩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ብዙሓት ሰባት 
ናብ ቤት ንባብ ይመላለሱ። ኣብ ገዛና ናብ ቤት ንባብ ይመላለሱ። ኣብ ገዛና 
ክንረኽቦም ዘይንኽእል መጻሕፍቲ ኣብ ክንረኽቦም ዘይንኽእል መጻሕፍቲ ኣብ 
ቤት ንባብ ብቐሊሉ  ክንረኽቦም ንኽእል። ቤት ንባብ ብቐሊሉ  ክንረኽቦም ንኽእል። 
ነዞም መጻሓፍቲ ድማ ኣብ ቤት ንባብ ነዞም መጻሓፍቲ ድማ ኣብ ቤት ንባብ 
ኴንና ከነንብቦም ንኽእል። ንገዛ ሒዝናዮም ኴንና ከነንብቦም ንኽእል። ንገዛ ሒዝናዮም 
ክንከይድ ምስ እንደሊ ግን፡ ኣባል ናይታ ክንከይድ ምስ እንደሊ ግን፡ ኣባል ናይታ 
ቤት ንባብ ክንከውን የድልየና። ኣባል ናይቲ ቤት ንባብ ክንከውን የድልየና። ኣባል ናይቲ 
ቤት ንባብ እንተኾይንና  ዝደለናዮ መጽሓፍ ቤት ንባብ እንተኾይንና  ዝደለናዮ መጽሓፍ 
ንዝተወሰነ ግዜ ወሲድና ኣብ ገዛና ኴንና ንዝተወሰነ ግዜ ወሲድና ኣብ ገዛና ኴንና 
ከነንብብ ንኽእል። ነፍሲ ወከፍ ቤት ንባብ ከነንብብ ንኽእል። ነፍሲ ወከፍ ቤት ንባብ 
ሕጊ ኣለዋ። ስለዝኾነ ሕግታት ቤት ንባብ ሕጊ ኣለዋ። ስለዝኾነ ሕግታት ቤት ንባብ 
ፈሊጥና ብግቡእ ክንክተል ይግበኣና። ፈሊጥና ብግቡእ ክንክተል ይግበኣና። 

ካብዚ ብምቕጻል፡ ጥቕሚ ቤት ንባብን ኣብ ካብዚ ብምቕጻል፡ ጥቕሚ ቤት ንባብን ኣብ 
ቤት ንባብ ከነማልኦም ዝግበኣና ነጥብታትን ቤት ንባብ ከነማልኦም ዝግበኣና ነጥብታትን 

ሕጂ ጀሚርካ ጠርዘን። ክገርመካ ሓንቲ ሕጂ ጀሚርካ ጠርዘን። ክገርመካ ሓንቲ 
ካብ መጻሕፍትኻ ዓሚ ምሳይ ነይራ። ካብ መጻሕፍትኻ ዓሚ ምሳይ ነይራ። 
ዓሊ ሓወይ ነዘን መጻሕፍቲ ብጥንቃቐ ዓሊ ሓወይ ነዘን መጻሕፍቲ ብጥንቃቐ 
ንሓዘን። መጻሕፍቲ ምብልሻው ንዓና እዩ ንሓዘን። መጻሕፍቲ ምብልሻው ንዓና እዩ 
ዝሃስየና፡” ኢሉ ንሓዉ ምኽሩ ለገሰሉ። ዝሃስየና፡” ኢሉ ንሓዉ ምኽሩ ለገሰሉ። 
እታ ዓሚ ዝመሃረላ ዝነበረ መጽሓፍ እታ ዓሚ ዝመሃረላ ዝነበረ መጽሓፍ 
ኣየነይቲ ምዃና ከርእዮ ኣይደለየን። ኣየነይቲ ምዃና ከርእዮ ኣይደለየን። 
ምኽንያቱ፡ ብዙሕ ስእልታትን ጽሑፋትን ምኽንያቱ፡ ብዙሕ ስእልታትን ጽሑፋትን 
ስለ ዘለዋ፡ ሓዉ ከይንዕቆ ሰግአ። ስለ ዘለዋ፡ ሓዉ ከይንዕቆ ሰግአ። 

ዓሊ፡ “ሕራይ መሓመድ ሓወይ ኣነ ዓሊ፡ “ሕራይ መሓመድ ሓወይ ኣነ 
ብግቡእ ክጥርዘን’የ። መምህርና’ውን ብግቡእ ክጥርዘን’የ። መምህርና’ውን 
ተኸናኸኑወን እኮ ኢሎምና’ዮም። ከምዚ ተኸናኸኑወን እኮ ኢሎምና’ዮም። ከምዚ 
ትርእየኒ ዘለኻ ካብ ሎሚ ኣትሒዘ ምጥራዝ ትርእየኒ ዘለኻ ካብ ሎሚ ኣትሒዘ ምጥራዝ 
ጀሚረ ኣለኹ። ነቲ ዝተጻሕፈን ጽሑፍ ጀሚረ ኣለኹ። ነቲ ዝተጻሕፈን ጽሑፍ 
ድማ ብዝተኻእለ መጠን ክድምስሶ እየ፡” ድማ ብዝተኻእለ መጠን ክድምስሶ እየ፡” 
መለሰሉ ንመጻሕፍቱ እናመዓራረየ። መለሰሉ ንመጻሕፍቱ እናመዓራረየ። 

መሓመድ፡ ነቲ ባዕሉ ዝሰኣሎ መሓመድ፡ ነቲ ባዕሉ ዝሰኣሎ 
ስእልታትን ጽሑፋትን ተጠንቂቑ ስእልታትን ጽሑፋትን ተጠንቂቑ 
ደምሰሶ። ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኣብ ደምሰሶ። ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ኣብ 
መጻሕፍቲ ምጽሓፍን ምስኣልን ኣቋረጾ። መጻሕፍቲ ምጽሓፍን ምስኣልን ኣቋረጾ። 
ኣብ ትምህርቱ’ውን ግዱስ ኮነ። ሕማቕ ኣብ ትምህርቱ’ውን ግዱስ ኮነ። ሕማቕ 
ተግባራት ምፍጻም ድማ ገደፎ። መሳትኡ ተግባራት ምፍጻም ድማ ገደፎ። መሳትኡ 
ሕማቕ ክገብሩ እንከለዉ ድማ ሕማቕ ክገብሩ እንከለዉ ድማ 
ክምዕዶም ጀመረ።ክምዕዶም ጀመረ።

ፍቱዋት ተማሃሮ፡ ዝወሃቡኹም ፍቱዋት ተማሃሮ፡ ዝወሃቡኹም 
መጻሕፍቲ ካልኦት ኣሕዋትኩም መጻሕፍቲ ካልኦት ኣሕዋትኩም 
ስለዝመሃሩሉ ብጥንቃቐ ሓዝዎ። ኣብዚ ስለዝመሃሩሉ ብጥንቃቐ ሓዝዎ። ኣብዚ 
ዛንታ ከም ዘንበብኩሞ፡ ሕማቕ ተግባር ዛንታ ከም ዘንበብኩሞ፡ ሕማቕ ተግባር 
ተመሊሱ ንዓኻ እዩ ዝጎድእ። ስለዚ፡ ካብ ተመሊሱ ንዓኻ እዩ ዝጎድእ። ስለዚ፡ ካብ 
ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ተግባር ተቘጠቡ። ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ተግባር ተቘጠቡ። 

ተፈጸመ!!ተፈጸመ!!ቤት ንባብቤት ንባብ

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 ሰንጠረዥ ካብ እንኽደኖም ዓሰርተ 
ኣልባሳት እዞም ዝስዕቡ እዮም።

ክንርኢ ኢና።ክንርኢ ኢና።

    ጥቕምታት ቤት ንባብጥቕምታት ቤት ንባብ

 ካብ ቤት ንባብ ብዙሕ  ካብ ቤት ንባብ ብዙሕ 
ጥቕሚ’ኳ ንረክብ  እንተኾንና ገለ ጥቕሚ’ኳ ንረክብ  እንተኾንና ገለ 
ካብቲ ብዙሕ ንርአ፡-ካብቲ ብዙሕ ንርአ፡-

• ኣብ ቤት ንባብ ኣብ ዘለኻሉ • ኣብ ቤት ንባብ ኣብ ዘለኻሉ 
ግዜ ዝርብሸካ ሰብ ስለዘየለ ቀሲንካ ግዜ ዝርብሸካ ሰብ ስለዘየለ ቀሲንካ 
ከተንብብ ትኽእል። ቤት ንባብ ከተንብብ ትኽእል። ቤት ንባብ 
ኣብ እትህልወሉ ግዜ ብዙሓት ኣብ እትህልወሉ ግዜ ብዙሓት 
ዘንብቡ ሰባት ስለ እትርኢ ቅዱስ ዘንብቡ ሰባት ስለ እትርኢ ቅዱስ 
ቅንኢ ሓዲሩካ ተገዲስካ ተንብብ። ቅንኢ ሓዲሩካ ተገዲስካ ተንብብ። 

• ክንገዝኦም ዘይንኽእል • ክንገዝኦም ዘይንኽእል 
መጻሕፍቲ ብቐሊሉ ክንረኽቦም ንኽእል። መጻሕፍቲ ብቐሊሉ ክንረኽቦም ንኽእል። 
ኩሎም ኣብ ቤት ንባብ ዘለዉ መጻሕፍቲ ኩሎም ኣብ ቤት ንባብ ዘለዉ መጻሕፍቲ 
ኣብ ገዛ ክህልዉና ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ፡ ኣብ ገዛ ክህልዉና ኣይክእሉን እዮም። ስለዚ፡ 
ቤት ንባብ ኬድና ክንረኽቦም ዝሓሸ ዕድል ቤት ንባብ ኬድና ክንረኽቦም ዝሓሸ ዕድል 
ኣለና። ስለዝኾነ፡ ኣብ ቤት ንባብ ዘለዉ ኣለና። ስለዝኾነ፡ ኣብ ቤት ንባብ ዘለዉ 
መጻሕፍቲ ዳርጋ ናትና እዮም።መጻሕፍቲ ዳርጋ ናትና እዮም።

• ምስ ብዙሓት ኣንበብቲ ስለእትራኸብ • ምስ ብዙሓት ኣንበብቲ ስለእትራኸብ 
ብቐሊሉ ትጽሎ። ንፉዓት ሰባት ስለእትረክብ ብቐሊሉ ትጽሎ። ንፉዓት ሰባት ስለእትረክብ 
ምስኣቶም ብምዝርራብ ኣፍልጦኻ ይዓቢ። ምስኣቶም ብምዝርራብ ኣፍልጦኻ ይዓቢ። 
እዚ ድማ ፍልጠትካ ንኸተመሓይሽ እዚ ድማ ፍልጠትካ ንኸተመሓይሽ 
የኽእለካ። ምስ ኣንበብቲ ሓሳብ ንሓሳብ የኽእለካ። ምስ ኣንበብቲ ሓሳብ ንሓሳብ 
ስለእትለዋወጡ ንዓኹም ኣየኖት መጻሕፍቲ ስለእትለዋወጡ ንዓኹም ኣየኖት መጻሕፍቲ 
ከተንብቡ ንምምራጽ ኣይትሽገሩን።ከተንብቡ ንምምራጽ ኣይትሽገሩን።

• ኣብ ጸወታ ዝጠፍእ ግዜ የጒድል። ናብ • ኣብ ጸወታ ዝጠፍእ ግዜ የጒድል። ናብ 

ቤት ንባብ ምምልላስ ኣብ ጸወታ ዝጠፍእ ግዜ ቤት ንባብ ምምልላስ ኣብ ጸወታ ዝጠፍእ ግዜ 
ከምዝጐድል ይገብር። እዚ ድማ ብዛዕባ ንባብ ከምዝጐድል ይገብር። እዚ ድማ ብዛዕባ ንባብ 
እትሓስቦ ግዜ ይበዝሕ።እትሓስቦ ግዜ ይበዝሕ።

ኣብ ቤት ንባብ ክንገብሮ ካብ ዘለና ኣብ ቤት ንባብ ክንገብሮ ካብ ዘለና 

 ከምቲ ቤት ትምህርትኹም ሕጊ ዘለዋ፡  ከምቲ ቤት ትምህርትኹም ሕጊ ዘለዋ፡ 
ቤት ንባብ ድማ ናታ ሕጊ ኣለዋ። ብሕጊ ቤት ቤት ንባብ ድማ ናታ ሕጊ ኣለዋ። ብሕጊ ቤት 
ንባብ ተቐይድና ክንከይድ ይግበኣና። ገለ ካብ ንባብ ተቐይድና ክንከይድ ይግበኣና። ገለ ካብ 
ከነማልኦም ዝግብኡና፡-ከነማልኦም ዝግብኡና፡-

• ቤት ንባብ ስሙ ከም ዝሕብሮ • ቤት ንባብ ስሙ ከም ዝሕብሮ 
እነንብበሉ ቦታ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ እነንብበሉ ቦታ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ 
ቤት ንባብ ጸጥታ ክንገብር ኣለና። ኣብ ቤት ቤት ንባብ ጸጥታ ክንገብር ኣለና። ኣብ ቤት 
ንባብ ምዕላል፡ ዓው ኢልካ ምንባብ ንኣንበብቲ ንባብ ምዕላል፡ ዓው ኢልካ ምንባብ ንኣንበብቲ 
ስለዝርብሽ ጸጥታ ክንገብር ይግብኣና።ስለዝርብሽ ጸጥታ ክንገብር ይግብኣና።

• ኣብ ቤት ንባብ ዝርከቡ መጻሕፍቲ • ኣብ ቤት ንባብ ዝርከቡ መጻሕፍቲ 
ንኹሉ ኣንባቢ ስለዘገልግሉ፡ ኣብ መጽሓፍ ንኹሉ ኣንባቢ ስለዘገልግሉ፡ ኣብ መጽሓፍ 
ክንጽሕፍን ካብቲ መጽሓፍ ፊልዮ ክንጽሕፍን ካብቲ መጽሓፍ ፊልዮ 
ክንቀድድን ኣይግባእን።ክንቀድድን ኣይግባእን።

• ከነንብቦ ዝወሰድናዮ መጽሓፍ ኣብ • ከነንብቦ ዝወሰድናዮ መጽሓፍ ኣብ 
ግዚኡ ምምላስ። ኣብ ቤት ንባብ ዝርከቡ ግዚኡ ምምላስ። ኣብ ቤት ንባብ ዝርከቡ 
መጻሕፍቲ ብዙሓት ሰባት ስለዝደልይዎም መጻሕፍቲ ብዙሓት ሰባት ስለዝደልይዎም 
ኣንቢብና ኣብ ግዚኡ ክንመልሶ ይግባእ። ኣንቢብና ኣብ ግዚኡ ክንመልሶ ይግባእ። 
ብፍላይ ገለ መጻሕፍቲ ዋሕዲ ስለዘለዎም ብፍላይ ገለ መጻሕፍቲ ዋሕዲ ስለዘለዎም 
ቀልጢፍና ክንመልሶም ይግባእ።ቀልጢፍና ክንመልሶም ይግባእ።

ዝኸበርኩም ተማሃሮ ናብ ቤት ንባብ ዝኸበርኩም ተማሃሮ ናብ ቤት ንባብ 
ብምምልላስ ዘለኩም ፍልጠት ኣዛይዱ። ምስ ብምምልላስ ዘለኩም ፍልጠት ኣዛይዱ። ምስ 
ደቂ ገዛውትኹም፡ ደቂ ቤት ትምህርትኹም ደቂ ገዛውትኹም፡ ደቂ ቤት ትምህርትኹም 
ብምዃን ድማ ልምዲ ቤት ንባብ ንኸተጥርዩ ብምዃን ድማ ልምዲ ቤት ንባብ ንኸተጥርዩ 
ናብ ቤት ንባብ ተመላለሱ። ናብ ቤት ንባብ ተመላለሱ። 

ምስጋና፡ ህዝባዊ ቤት ንባብ ኣስመራምስጋና፡ ህዝባዊ ቤት ንባብ ኣስመራ

1 8 6 4

5 2 3 7

7 6

8 3

+ -

+ -

ምድማር ምጒዳል

በዘን ተዋሂበን ዘለዋ ቊጽርታት፡ ነተን ኣብ ታሕቲ ተዋሂበን ዘለዋ ውጽኢት 
ብምድማርን ምጉዳልን ስርሑወን። ሓንቲ ቊጽሪ ሓደ ግዜ ኣብ ምድማር ወይ 
ምጉዳል ምስ ተጠቀምኩምላ፡ ካልኣይ ግዜ ክትጥቀሙላ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ስለዚ፡ 
ከይደገምኩም ነተን ውጽኢት ስርሑወን።

ግድል ደደ

መልሲ



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል

25 ለካቲት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.153

“ብድምጺ ንባብ ምስማዕ፡ ኣናብባ የማዕብልን ማህደረ-ቃላት የሀብትምን” ተመራመርቲመጽሓፍ፡ ልክዕ ከም መኣዛታት መግቢ 
ንኣእምሮና ዘገድሶ እዩ። ኣብ ርእስ’ቲ 
ፍልጠት ንኽንረክብ እነንብብ ምዃንና፡ 
ንብልሒ ኣእምሮናን ኣተሓሳስባናን እውን 
ዘስፍሖ እዩ። ዝተፈላለዩ ምሁራትን 
ክኢላታትን ዓለምና፡ ብመልክዕ ድምጺ 
መጽሓፍ ምንባብ ንኣወጻጽኣን ማህደረ-
ቃላት ኣብ ምሕያልን ምህብታምን ከም 
ዝጠቕመና እዮም ዘገንዝቡ ዘለዉ።
እቶም ተመራመርቲ፡ ብመልክዕ ድምጺ 

መጽሓፍ ምንባብ ከተዘውትር እንከለኻ፡ 
ጥቕምታቱ በዚ ዝስዕብ ደረጃታት እዮም 
ሰሪዖሞ ዝርከቡ፦
• ኣናብባ የመሓይሽ፡- ካብ’ቲ ነቲ ጽሑፍ 

ዘንብብ ዘሎ ምሁር ተሓጊዝካ፡ ክንዮ’ቲ 
ፍልጠት ምርካብ፡ ኣወጻጽኣ ቃላትን 

ፊደላትን ብምምሃር፡ ኣናብባኻ ከተመሓይሽ 
ትኽእል።
• ማህደረ-ቃላት ይውስኽ፡- ነቲ ጽሑፍ 

እናሰማዕካ፡ ሓደስቲ ቃላት እናፈለጥካን 
እናተረዳእካን ስለእትኸይድ፡ ማህደረ-ቃላትካ 
ብእኡ መጠን ይህብትሙ።
• ነቲ መጽሓፍ ንኽትውድኦ ትምሰጥ፡

- ዝጀመርካዮ ንባብ እናሰማዕካዮ እንከለኻ፡ 
ኣድህቦኻን ስምዒታትካን ዝቈጻጸረካ 
ስለዝዀነ፡ ነቲ ዛንታ ጽሑፍ ብተምሳጥ ኢኻ 
እትሰምዖ።
• ኣዒንትኻ ከዕርፋ ይጠቅም፡- 

ንዝጀመርካዮ መጽሓፍ ቀትርን ለይትን 
ከተንብቦ እንከለኻ፡ ዓይንኻ ክደክም እዩ 

ዝጅምር። ስለዚ፡ ንእተንብቦ ንባብ ብመልክዕ 
ድምጺ እናሰማዕካ ከተበራርዮ ምስ እትፍትን፡ 
ጥዕና ኣዒንትኻ ክትሕሉ የኽእለካ።
• ሒዝካዮ ክትጐዓዝ ይሕግዝ፦ ንባብ 

ብመልክዕ ድምጺ ክትሰምዖ ዝዓግተካ 
መኻልፍ ዳርጋ ብዙሕ የለን። እዚ ማለት፡ 
ኣብ ሞባይልካ ጽዒንካዮ ክትከይድ ዝከኣል 
ስለዝዀነ፡ ኣብ ኩሉ ጉዕዞኻ እናተንቀሳቐስካ 
ጽሑፋት ክትሰምዕ ትኽእል ማለት እዩ።
ኣብ’ዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ሓሳብ ዘይሰማምዑ 

ደረስትን ኣንበብቲ መጻሕፍትን፡ 
ተቓውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ንሳቶም፡ 
መጽሓፍ ዓዲግካ ከተንብብ እንከለኻ፡ 
ስርዓት ዝምህረካን ዘህድኣካን ምዃኑ 

ከሚካላዊ መጸባበቒ፡ ቅድመ ግዜኡ ግርዝውና የስዕብ?መመላኽዕን መጸባበቕን ናይ ደቂ-
ኣንስትዮ ብልዑል ዓቐንን መዓልታውን 
ምስ ዝዝውተር፡ ካብ’ቲ ዝውስኸልና 
ጽባቐ እቲ ዘጉድለልና ጥዕና ከም ዝዛይድ 
ዘይንስሕቶ ሓቂ እዩ። ተመራመርቲ 
ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ - በርክሊ፡ ካብተን 
ልዑል ተጠቃምነት ከሚካላዊ ባእታታት 
ዝትሕዝቶኦም መጸባበቕን መመላኽዕን 
ዘዘውትራ ኣደታት ዝውለዳ ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
ቅድሚ ግዜኡ ግርዝውና ንኸጋጥመን 
ጠንቂ ከም ዝዀናአን ሓቢሮም። 
እቶም ጐዳእቲ ከሚካላት፡ ኣብ 

መመላኸዒ ቅብኣትን ናይ ስኒ 
መጻዕደውን ተባሂሉ ዝፈሪ ዓይነታት 
መጸባበቒ ብብዝሒ ከም ዝርከቡ እዮም 
እቶም ተመራመርቲ ዝገልጹ። ነቶም 
ቅብኣታት፡ ብብዝሕን መዓልታውን ኣብ 
ቈርበትና ምስ እንለኽዮም ድማ፡ ናብ 
ውሽጢ ኣካላትና ተሳሒቦም ብምእታው 
ንዘይንቡር ምልውዋጥ ሆርሞን ከም 
ዘቃልዑና እቶም ተመራመርቲ ወሲኾም 
የረድኡ። ንሳቶም፡ ነዚ ዝተጠቕሰ ከሚካላት 
መዓልታዊ ዘዘውትራ ደቂ-ኣንስትዮ፡ ነተን 

ካብአን ዝውለዳ ደቀን ይሃስያአን ከም 
ዘለዋ ክርድአን ከምዘለዎ ኣተሓሳሲቦም። 
“ቅድመ ግዜኡ ግርዝውና፡ ካብ ኣብ 

ደቂ-ተባዕትዮ፡ ብብዝሒ ኣብ ደቂ-
ኣንስትዮ እዩ ዝርአ። ብዘይካ እቲ ኣብ 
ቅብኣታትን ካልእ መመላኸዕን ዝርከቡ 
ጐዳእቲ ከሚካላት፡ ብሰንኪ ጭንቀት 
እውን ኣብ ዘይግዜኡ ግርዝውና ይስዕብ 
እዩ። ኣብ’ዚ ረኺብናዮ ዘለና መጽናዕቲ፡ 
ሓንቲ ኣደ ብሰንኪ እቶም ጐዳእቲ 
ከሚካላት ምጥቃማ፡ ኣብ ኣካላታ ኣሉታዊ 
ምልውዋጥ ሆርሞን ምስ ዘጋጥማ፡ ነታ 
ካብኣ እትውለድ ጓላ ጥራይ ቅልጡፍ 
ግርዝውና ከጥቅዓ ከም ዝኽእል ኢና 
ፈሊጥና ዘለና። እዚ ማለት፡ እታ ኣደ፡ ወዲ-
ተባዕታይ እንተወሊዳ፡ ዋላ’ኳ ከሚካላዊ 
ትሕዝቶ ዘለዎም መመላኸዒ ትጥቀም 
እንተጸንሐት፡ ውሉዳ ግና ቅድመ ግዜኡ 
ጉብዝና ከም ዘየጋጥሞ ኢና ከነጽንዕ 
ክኢልና” ይብል ዶ/ር ኪም ሃርሊ።
በቲ መመላኸዕን መጸባበቕን ቅድመ 

ግዜኡ ክመጽእ ዝኽእል ግርዝውና፡ 
ዛጊት ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ ዝስዕብ 

መርዛማት ጋዛት ቅድሚ ምብራዖም ዝቈጻጸር ሮበት!
ሮበት፡ ንህይወት ሰባትን እንስሳታትን፡ 

ካብ ሓደጋ እናተኸላኸለሎም ክሰርሕ 
ምኽኣሉ፡ ኣበርክቶ ናይ’ቲ ቴክኖሎጂ ዓቢ 
ረብሓ ዘለዎ ምዃኑ ዘመስክር እዩ። ሮበት 
ንዝተኣዘዞ ሓበሬታ ተረዲኡ፡ ብፍላይ 
ኣብ መጥፋእቲ ባርዕ ሓውን ምስ ገበናት 
ዝተኣሳሰር ክስተታትን ኣብ ዘጋጥሙ 
ሓደጋታት፡ ኣቐዲሙ ኣብ’ቲ ቦታ 
ተረኺቡ ስርሑ ምስ ዝዓምም፡ ንሰባት 
ክሳብ ናይ ሞት ሓደጋ ክከላኸለሎም 
ይኽእል።
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ጅዋን ካርሎስ 

- ስጳኛን ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ 
ኣውቶናማ ዴ - ማድሪድን፡ ኣብ ውሽጢ 
ገዛ ዘጋጥሙ ባርዕ ሓዊ ዝከላኸል ሮበት 
ምሂዞም ኣለዉ። እቲ ተማሂዙ ዘሎ ሮበት፡ 
መርዛም ጋዛት ይነፍሱ እንተሃልዮም፡ 
በቲ ናይ ምሽታት ክእለቱ ተሓጊዙ፡ ናብ 
ክፍሊ መጥፋእቲ ባርዕ ሓዊ ሓበሬታ ከም 
ዘመሓላልፍ ኰይኑ እዩ ተዳልዩ ዝርከብ። 
ቀንዲ ዕዮ ናይ’ቲ ሮበት፡ ክኢላታት 
መጥፋእቲ ሓዊ ክሳብ ዝመጽኡ፡ ሓደጋ 
ከይተኸሰተ እንከሎ፡ ነቲ መርዛም ጋዛት 
ናብ ውሽጢ ኣካላቱ ስሒቡ ከም ዘእትዎ 
እዩ ዝገብር። 

“እዚ ምሂዝናዮ ዘለና ሮበት፡ ኣቐዲምና 
ፈተነ ኣካይድናሉ ጸኒሕና ኢና። ኣብ 
ዕጹው ገዛ መርዛማት ጋዛት መሊእና ከኣ፡ 
ነቲ ኩነታት ብርሑቕ ክንዕዘቦ ጀሚርና። 
ኣብ’ቲ ገዛ ዘእተናዮ ሮበት ድማ፡ ነቶም 
ሓደጋ ዘስዕቡ ጋዛት፡ ብቕልጡፍ እናሸተተ 
ንውሽጡ ክስሕቦምን ካብ’ቲ ኣየራት 
ናይ’ቲ ዕጹው ገዛ ከጥፍኦምን ክኢሉ። 
እዚ እናኣካየደ እንከሎ፡ ናብ ክፍሊ 
መጥፋእቲ ሓዊ መልእኽቲ ክሰደልና 
በቒዑ። እዚ ምህዞ ውጽኢታዊ ኰይኑ 

ረኺብናዮ ስለዘለና፡ ኣብ ቀጻሊ ብዝበለጸ 
ከነማዕብሎ መዲብና ኣለና” ትብል ሓንቲ 
ካብቶም መሃዝቲ፡ ተመራማሪት ኖኤላ 
ፈርናንደስ ታላቬራ።
እቲ ዛጊት ስም ዘይተዋህቦ ዘሎ 

ሮበት፡ ኣብ መጻኢ ብዘይካ ናይ’ቲ ኣብ 
ዕጹው ገዛ ዝኽሰቱ መርዛም ጋዛት፡ 
ኣብ ኣከባቢ ንዘጋጥም ባርዕ መሮር 
ከምዝከላኸል ንምግባሩ እውን፡ ክጽዕሩሉን 
ክመራመሩሉን ምዃኖም እዮም እቶም 
መሃዝቲ ኣብ መወዳእታ ገሊጾም።

ብዝመረጽካዮ ቋንቋ ክትረዳዳእ እተኽእል 
ቴክኖሎጂ ኣብ መሸጣ ቀሪባ

ምዃኑ’ኳ እንተፈለጥና፡ ብሰንኪ ከሚካላት 
ክስዕብ ዝኽእል ካልእ ሕማማት ግን 
ንኽልቲኡ ጾታ ብማዕረ ከም ዝሃስዮም 
እቶም ተመራመርቲ የብርሁ። ኣብ 

መጻኢ፡ መበገሲ ናይ’ቲ ጐዳእቲ ከሚካላት 
ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ ቅልጡፍ 
ግርዝውና ከምጽእ ዘኽኣለ ምኽንያት 
ንምጽናዕ፡ ዝዓመቘ ምርምር ከካይዱሉ 
ምዃኖም እቶም ተመራመርቲ ኣብ 
መወዳእታ ሓቢሮም።

‘ሓደ ቋንቋ ዝመልኽ፡ ሓደ ሰብ’ዩ፣ ክልተ 
ቋንቋ ዝመልኽ ድማ ክልተ እዩ’ ዝብል 
ኣበሃህላ ኣሎ። ኣብ ጉዕዞ ህይወት፡ ቋንቋኦም 
ክንርድኦ ዘይንኽእል ሰባት ምስ ዘጋጥሙና፡ 
ሓቅነት ናይ’ዛ ተጠቒሳ 
ዘላ ብሂል ክበርሃልና 
ይኽእል። ናይ 
ዝተፈላለያ ብሄራትን 
ሃገራትን ቋንቋ 
ምኽኣል እምበኣር፡ 
ኣብ ዝኸድናዮ ዓድን 
ቦታን ከይተጸገምና 
ክንረዳዳእ ዘኽእለና 
እዩ።
ዝተፈላለዩ ዓይነት ቋንቋታት ክንመልኽ 

እንጥቀመሉ ሜላ፡ ብመንገዲ ትምህርትን 
ከምኡ ድማ ምስ’ቲ ክንመልኮ ደሊና 
ዘለና ቋንቋ ዝዛረቡ ሰባት ብብዝሒ ግዜና 
ብምሕላፍን እዩ። ብዘይትፈልጦ ቋንቋ 
ምስ ዝዛረቡ ሰባት፡ ኣብ ውሽጢ ውሑድ 
ደቓይቕ ብዘይ ናይ ተርጓማይ ሓገዝ 
ክትበሃሃል ትኽእል ኢኻ እንተበልናኩም ከ!
መቸም ጃፓናውያን ተመራመርቲ 

ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ዝለዓለን ዝበለጸን 
ኣበርክቶ እዮም ዘካይዱ ዘለዉ። ሕጂ’ውን 
ካብ’ቲ ዕዮኦም ከይተፈለዩ ብምንጣፍ፡ 
ምስ ልዕሊ 40 ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰባት 
ከተረዳድኣካ እተኽእል መሳርሒት ኣብ 
ዕዳጋ ኣቕሪቦም ምህላዎም የበስሩና ኣለዉ። 
እታ ንጸገም ብዙሓት ሰባት ከተቃልል 
ትጽቢት ዝግበረላ ዘሎ መሳርሒት፡ ዓቐና 
ንእሽተይን ሒዝካያ ክትንቀሳቐስ ምችእትን 
ምዃና እውን ይሕብሩ።
እታ ምህዞ፡ ክሳብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ንሰበ ስልጣንን 

ላዕለዎት ሓለፍትን ዝተሓጽረት ጥራይ 
ኰይና’ያ ከተገልግል ጸኒሓ። ብሰንኪ ናይ 
ቋንቋ ጸገም ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታትን 
ኣጋጣሚታትን ዘይምርድዳእ ንኸየጋጥም 
ድማ፡ ነቶም ሰብ ዝናን ስልጣንን 
እናተርጐመት ዕዉት መስርሕ ምብህሃል 
ከም ዘካይዱ ክትገብሮም ምጽናሓ እቶም 
መሃዝታ የነጽሩ። ንሳቶም፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ 
እታ መሳርሒት ኩሉ ሰብ ክግልገለላ 

ብምውሳኖም፡ ኣብ ኩሉ ዓለም ምስ ዝርከቡ 
ሰባት ዕዉት መስርሕ ምብህሃል ንኸነካይድ 
ክትሕግዝ ምዃና ይኣምኑ። 
“ኣብ’ዛ መሳርሒት ልዕሊ 40 ዝዀኑ 

ቋንቋታት ኢና ጽዒንና ዘለና። ንኣጠቓቕማኣ 
ዝምልከት፡ ነታ መሳርሒት ወሊዕካ፡ ምስ ኣብ 
ከባቢኻ ዝርከብ ወይ ናይ ሞባይልካ ስልኪ-
ኣልቦ መስመር ኢኻ ተራኽባ። ንኣብነት፡ 
እቲ ምሳኻ ዘሎ ሰብ ብቋንቋ ኮርያ ዝዛረብ፡ 
ንስኻ ግና ነቲ ቋንቋ ዘይትፈልጦ ምስ 
ትኸውን፡ ኣብ’ታ መሳርሒት ‘ኮርያ’ ኢልካ 
ብምጥዋቕ ሓሳባትካ ትዛረብ። ብድሕሪ’ዚ 
እታ መሳርሒት፡ ብኮርያ እንታይ ከም 
ዝበልካ ተርጒማ ነቲ ካልኣይካ ትነግሮ። 
ከም’ዚ እናበልካ ብዘይ ሓገዝ ሳልሳይ ሰብ 
ክትረዳዳእን ከተውግዕን ትኽእል ማለት 
እዩ” ብምባል የብርህ ተመራማራይ ኪም 
ጆን።
እታ ንፈለማ እዋን ብዝበለጸ መንገዲ 

ኣብ መስርሕ ምብህሃል እትሕግዝ ዘላ 
መሳርሒት፡ ሰባት ቀልጢፎም ክዕድግዋ ከም 
ዘለዎም እዮም መሃዝታ ዘዘኻኽሩ ዘለዉ። 
ዛጊት ኣብ ዕዳጋ ጃፓን ካብ ዝተዘርግሓ 
ቅዳሓት ናይ’ዛ ምህዞ፡ ድሮ እናተወድኣ 
ይኸዳ ብምህላወን፡ ክሳብ ብብዝሒ ቊጽሪ 
ዘፍርዩወን፡ እቲ ናይ ምውናነን ምቅድዳም 
ይቕጽል ምህላዉ እቶም መሃዝቲ ይገልጹ። 
እዛ ምህዞ፡ ዋላ’ኳ ጸገም ብዙሓት ተቃልል 

ብልጽቲ ፍርያት እንተዀነት፡ ነቲ ቋንቋ ናይ 
ምምሃር ድሌት ደቂ-ሰብን ነቲ ቋንቋ ናይ 
ምምላኽ ብቕዓትን ተጕድል ብምዃና፡ 
ኣሉታዊ ጽልዋ ከይተስዕብ ብዙሓት 
ክኢላታት ስነ-ቋንቋ ስግኣቶም ይገልጹ።

ብምግላጽ፡ ብመልክዕ ድምጺ ንባብ 
ምስማዕ ግን፡ ንናይ ምንባብ ባህሊ ንሓዋሩ 

ዘጥፍኦ ስለዝዀነ፡ መዓልታዊ ከይነዘውትሮ 
እዮም ዘገንዝቡ።
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ልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድ
እታ ዕንጭራር

 ኦልጋ፡ ንጽባሒቱ ንጉሆ ከባቢ ሰዓት 
ሸውዓተ ተንሰአት። ብሰንኪ ስእነት 
ድቃስ ርእሳ የሕምማ ነበረ። ጸጕራ 
ወንጨርጨር’ዩ ኢሉ፡ ኣብ ገጻ ናይ 
ገበነኛነት ስምዒት ይንበብ . . . ብሓጺሩ 
ኦልጋ ካልእ ሰብ መሲላ ካብ ድቃሳ 
ተንሰአት። 
 ካብ መደቀሲ ክፍላ ውጽእ ክትብል፡ 
ምስ ሓደ ጸሊም ዝጭሕሙ፡ ክትርእዮ 
ድማ ምቕሉል ዝመስል ሰብ፡ ኣብ 
ውሽጢ’ቲ ኣዳራሽ ተመሓላለፉ። እቲ 
ጋሻ ሕልፍ ምስ በለ፡ ብሽታ መድሃኒት 
እተበከለ ኣየር ሃንገፍ ስለዝበላ፡ ሓኪም 
ምዃኑ ብኡ ንብኡ ተረደኣ። ኣብ 
ኣፍደገ ናይቲ ናብ መጽናዕቲ ክፍሊ ናይ 
ዲሞቭ ዘእትው ማዕጾ ከኣ፡ ኰሮስቴሌቭ 
ንጸጋማይ ጫፍ ጭሕሙ ብየማናይ 
ኢዱ እናዓዅለለ ደው ኢሉ ነበረ። 
 “ኣይትሓዝለይ፡ ናብ ውሽጢ 
ክትኣትዊ ከፍቅደልኪ ኣይክእልን’የ” 
በላ ኰሮስቴሌቭ። ኣዝዩ ከም ዝጐሃየ 
ኣብ ገጹ ይንበብ ነበረ። “እቲ ሕማም 
ክሓልፈኪ ይኽእል’ዩ። እቲ ሕሙም 
ድማ ኣብ ዕዝመት ስለዘሎን ዓቕሊ 
ብምጽባብ ሃንደበት ፈንጠርጠር 
ስለዝብልን፡ ምእታውኪ ዋላ ሓንቲ 
ጥቕሚ የብሉን።” 
 “ግን ናይ ብሓቂ እቲ ዝሓዞ ሕማም 
ዲፍተሪያ ምዃኑ ተረጋጊጹ ድዩ?” 
በለት ኦልጋ።
 ኰሮስቴሌቭ፡ ንሕቶኣ ኣብ ክንዲ 
ምምላስ፡ “ኣነስ ስልጣን እንተዝህልወኒ፡ 
ነቶም ኣብ ገዛእ ርእሶም ዘየድሊ ሓደጋ 
ዘውርዱ ሰባት፡ ናብ ቤት ማእሰርቲ 
መእተኽዎም” በለ። “ንምዃኑ እቲ 
ሕማም ብኸመይ ከምዝሓዞ ትፈልጢ 
ዲኺ?” ድሕሪ ምውሳኽ ድማ፡ 
መልሲ ከይተጸበየ፡ “ካብ ጐረሮ ናይ ሓደ 
‘ዲፍተሪያ’ ዝሓመመ ንእሽተይ ቈልዓ፡ 
መግሊ ብኣፉ ብምምጣጡ እዩ። ግን 
ንምንታይ? . . . ዕሽነት ድዩ ክብሃል 
ድንቍርና! . . .”
 “ንምዃኑኸ፡ እቲ ሕማም ኣዝዩ ዘስግእ 
ድዩ?” በለት ኦልጋ።
 “እሂናይ ደኣ! እኳ ደኣ ሕማቕ ሕማም 
እዩ ዝበሃል። ሕጂ፡ ሸሬክ ንኽመጽእ 
መልእኽቲ ክንሰደሉ ጥራሕ’ዩ ዘለና።”

   * * * 
  ቀይሕ ዝጸጕሩ፡ ተሪርን ነዊሕን 
ዝኣፍንጫኡ - ቀጢን ሰብኣይ አተወ። 
ብድሕሪኡ ድማ ነዊሕ ጕብጥ ዝበለ 
ጨሓም ሰብኣይን፡ መነጸር ዝወደየ ቀይሕ፡ 
ረጒድ መንእሰይን ተኸቲሎሞ ኣተዉ። 
ንዝሓመመ መሳርሕቶም ዘድልዮ ሓገዝ 
ሕክምና ክህብዎ ዝመጽኡ ዶክተራት 
እዮም። 
 ከምቶም ካልኦት ሓካይም ንገዝኡ 
ክኸይድ ዘይመረጸ ኰሮስቴሌቭ ድማ፡ 
ከም መልኣከ ሞት፡ ካብ ናብ እቲ ክፍሊ 
ንየው ነጀው ይብል ነበረ። እታ ናይ 
ገዛ ሰራሕተኛ፡ ነቶም ሓካይም ሻሂ ኣብ 
ምፍላሕን፡ ጸጸኒሓ ናብ ቤት-መሸጣ 
መድሃኒት ኣብ ምምልላስን ብምጽማዳ፡ 
ነቲ ገዛ ዘጸራርዮን ነቲ ኣቕሑት 

ዘስተኻኽሎን ኣይነበረን። እቲ ገዛ፡ ኣዝዩ 
ጸጥ ዝበለን ንኽትርእዮ ዝኸብድን እዩ 
ዀይኑ።
   ኦልጋ ኣብ መደቀሲ ክፍላ ኮፍ ኢላ፡ 
መቕጻዕቲ ናይ’ቲ ኣብ ልዕሊ ሰብኣያ 
ዝፈጸመቶ ግፍዓዊ ናይ ምትላል ተግባር 
ክትቅበል እተፈረዳ ምዃኑ ብሓሳባ 
ተሰላስል። እቲ ጭዋን ስቕ በሃላይን 
እቲ ብተፈጥሮኡን ብጽቡቕ ባህሪኡን 
ንውልቃውነት ዝሰዓረ ምስጢራዊ 
ዓይነት ፍጡር - ሰብኣያ፡ ብመጠኑ 
ዝሓለፈ ቅንዕና ተሳዒሩ ኣብቲ ሳሎን 
ጥንቅልዒት ኰይኑ ብጸጥታ ይሳቐ 
ኣሎ። ሕማሙ ዲፍተሪያ ጥራሕ 
ዘይኰነ፡ እንተላይ ንሳ ባዕላ እውን 
ምዃና እትቃላዕ ዘላ መሲሉ ተሰመዓ። 
ኣብ ፈለግ ቮልጋ ዘሕለፈቶ ብወርሒ 
ዝደመቐ ምሸት፡ እተለዋወጠቶም ናይ 
ፍቕሪ ቃላት፡ ኣብቲ ገጠር - ኣብ ኣጕዶ 
ሓረስታይ ዝነበረ ቅኔኣዊ ህይወት . . 
. ኵሉ ረሰዓቶ። ሕጂ ብንጹር ዝረኣያ 
ነገር እንተልዩ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ከም 
ኮላ ዝጠብቕ ዝተበላሸወ ነገር ምእላኻን፡ 
ዝተሓጸበት እንተተሓጸበት ፍጹም 
ዘይትነጽህ ምዃናን ጥራሕ እዩ።
 ‘እንታይ ዓይነት ሓሳዊት’የ ነይረ’ 
በለት ብሓሳባ፡ ብዛባዕ’ቲ ኣብ መንጎኣን 
ሪያቦቭስኪን ፉሕ-ፉሕ ዝብል ዝነበረ 
ሕንቁቕ ፍቕሪ እናዘከረት። “ኵሉ 
እተረግመ ይዅን” ብምባል ድማ 
ኣጕረምረመት።
 ሰዓት ኣርባዕተ ምስ ኰሮስቴለቭ 
መኣዲ ምስተቐረቡ፡ ንሱ፡ እንትርፎ 
ቁሩብ ነቢት ምቕማስ ዋላሓንቲ 
ኣይበልዐን። ኦልጋ እውን ካብ’ቲ 
እተቐረበላ መግብን መስተን ከይለኸፈት 
ተንሰአት። ብውሽጣ ኣብ ምጽላይ እያ 
ዝነበረት። ዲሞቭ እንተድሒኑላ፡ ካብ 
ልባ ከምእተፍቅሮን እምንቲ ሰበይቲ 
ከምትዀነሉን ንፈጣሪኣ ቃል ትኣትው። 
ግዳ እቲ ሕማም ከይሓልፋ ብምፍራሕ፡ 
ክሳብ ሽዑ ሓንሳብ’ውን ይዅን ኣትያ 
ኣይረኣየቶን።
  መሬት ዓይኒ ክሕዝ ምስ ጀመረ፡ ኦልጋ 
ናብ ክፍሊ መቐበል ኣጋይሽ ኣተወት። 
ኰሮስቴሌቭ ኣብ’ቲ ነዊሕ ሳሎን 
ተጋዲሙ፡ ኣብ ‘ጥልፊ ዲዘኞ’ ዘለዎ ሃሪ 
ዝለበሰ መተርኣስ ርእሱ ኣውዲቑ - ለጥ 
ኢሉ ብምድቃስ፡ ይሕርንኽ ነበረ።
  ኦልጋ፡ ድምጺ ከየስመዐት፡ ቀስ ኢላ 
ተመሊሳ ወጽአት። 
 ጽንሕ ኢላ ናብቲ ሳሎን ምስተመለሰት፡ 
ኰሮስቴሌቭ ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ፡ 
ኣብቲ ሳሎን ኮፍ ኢሉ ሽጋራ ከትክኽ 
ጸንሓ።
 “እቲ ሕማም ናብ ሰርኖኡ የስፋሕፍሕ 
ኣሎ” በለ ኰሮስቴሌቭ ብትሑት 
ድምጺ። “ልቡ እውን ናይ ምድካም 
ምልክት ከተርኢ ጀሚራ ኣላ። ነገራት 
ኵሎም ሕማቕ ኣንፈት ዝሓዙ ይመስሉ 
ኣለዉ።”
 “ስለምንታይ ሸሬክ ክመጽእ፡ 
ዘይትልእከሉ?” ኦልጋ ሓተተት። 
 “መጺኡ’ኮ ነይሩ እዩ! እቲ ሕማም ናብ 
ሰርኖኡ ምስፍሕፍሑ ዝፈለጦ እውን 
ንሱ እዩ።”
 እቲ ግዜ ብዘገምታ ጐተት ይብል። 
ንሱ ንባዕሉ ተወሳኺ ስቓይ እዩ ኮይኑዋ 

ንኦልጋ። ክዳና ከይቀየረት ድማ፡ ምሉእ 
መዓልቲ ኣብ ልዕሊ’ቲ ዘይተነጽፈ ዓራት 
- ብዕዝመት ተዋሒጣ ደቀሰት። ሕማቕ 
ምህትፍታፍ ይመጽኣ። ሰለም ከተብል 
ከላ ድማ ብኡ ንብኡ ኣብ ሃተፍተፍ 
ምባል ትጥሕል። ኣብ ውሽጢ’ቲ 
መኽዘን ኣብ መንደቕ ዝተንጠልጠለት 
ሰዓት፡ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ኣብ ዝኣኽለሉ፡ 
ደወላ እንተስመዐት’ውን፡ ግዳ እቲ 

ግዜ ጐተት እናበለ መወዳእታ ዘለዎ 
ኣይመስልን። ናይቲ ቀንዲ ማዕጾ 
ደወል ጸጸኒሑ ጭርርር . . . ይብል። 
ንዲሞቭ ክርእዩ ዝመጽኡ ሓካይም 
እዮም። 
 እታ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ጥርሑ ብኬሪ 
ኣብ ብያቲ ሒዛ ምስ ኣተወት፡ ንኦልጋ 
ኣብ ዘይተነጸፈ ዓራት ደቂሳ ረኣየታ’ሞ፡ 
“ዓራት ከንጽፈልክንዶ . . .?” በለታ።
 መልሲ ስለዘይረኸበት ግዳ ተመሊሳ 
ወጽአት። እታ ኣብ መኽዘን 
እተንጠልጠለት ናይ መንደቕ ሰዓት፡ 
ብደወላ ገይራ ግዜ ትሕብር። ኦልጋ 
ኣይቫኖቭና ድማ፡ ኣብ ፈለግ ቮልጋ 
ብርቱዕ ዝናብ እናዘነበ ብሕልሚ 
ይረኣያ። 
 ኰሮስቴሌቭ ናብቲ መደቀሲ ክፍሊ 
ኣተወ’ሞ፡ ኦልጋ ካብ ድቃሳ ተበራቢራ 
ኣብቲ ዓራት ኮፍ በለት።
 “ሰዓት ክንደይ ኰይኑ?” ብምባል ድማ 
ሓተተቶ።
 “ሕጂ ደኣ፡ ሰዓት ሰለስተ ይኸውን’ዩ”
 “ንሱኸ ኣብ ከመይ ኵነታት ኣሎ?” 
ብዛዕባ ዲሞቭ እያ።
 “ኣብ ከመይ ኵነታት ኣሎ!? . . . 
ተስፋ ከምዘይብሉ ክነግረኪ እየ መጺአ፤ 
ምማቱ ኣይተርፎን’ዩ” በላ።
 ኣብ ጫፍ ናይ’ቲ ዓራት ኣብ ጥቓኣ 
ኮፍ ብምባል ድማ፡ ብእጅገ ናይ ክዳኑ 
ገይሩ ንብዓቱ ክጸርግ ጀመረ። ዘረብኡ፡ 
መጀመርታ ኣይተረደኣን ነይሩ። 
ዳሕራይ ግን፡ ብኡ ንብኡ ኵለንትናኣ 
በረድ ኮይኑ ደንዘዘ፤ ብዘገምታ ድማ 
ኣማዕተበት። 
  “ምማቱ እዩ!” ብዓውታ ክንኽነኽ 
ጀመረ ኰሮስቴሌቭ። “ዲሞቭ፡ ንገዛእ 
ርእሱ መስዋእቲ ብምግባሩ  ክመውት’ዩ። 
. . . መቸም ንሳይንስ ዓቢ ጕድኣት 
እዩ። ሳይንስ ሓደ ሰብ ከሲሩ” በለ፡ ቃላቱ 
ኣትርር ኣቢሉ ብምርረት እናተዛረበ። . 
. . “ምሳና ክነጻጸር ከሎ ዲሞቭ ዓቢ 
ሰብ’ዩ፤ ዘደንቕ ሰብ’ዩ ነይሩ። ፍሉይ 
ተውህቦ እዩ ነይሩዎ!” ኰሮስቴሌቭ 

ኣእዳዉ እናወናጨፈ ዘረብኡ ቀጸለ። 
“እዋይ! . . . ከመይ ዝበለ ሳይንቲስት 
ምዀነ ነይሩ። ኦሲፕ ዲሞቭ! ዲሞቭ! 
እንታይ ዓይነት ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ!” 
ኰሮስቴሌቭ ብዓይነት ተስፋ ምቝራጽ፡ 
ገጹ ብኽልተ ኣእዳዉ ሸፈነ። “ከመይ 
ዝኣመሰለ ናይ ሞራል ብርታዐ እኮ’ዩ 
ነይሩዎ” ድማ በለ። እቲ ኣብ ልዕሊ 
ሓደ ብወግዒ ዘይተፈለጠ ሰብ ዘነጻጸረ 

ቍጥዐኡ - እናረሰነን እናሓየለን ከደ። 
“ብሩኽ፡ ንጹህ፡ ፈታዊ ሰብ . . .። እቲ 
ንሳይንስ ዘገልግል ዝነበረ፡ ብሳይንስ 
ምኽንያት ሞይቱ። መዓልትን ለይትን 
ከይበለ ከም ሕሱም’ዩ ዝሰርሕ ነይሩ። 
ግዳ ማንም ከድሕኖ ኣይከኣለን። 
ንፕሮፈሰርነት እተሓጸየ መንእሰይ ብላሽ 
ጠፊኡ! ኣብ ርእሲ’ቲ ዝደኽመሉ ዝነበረ 
ስራሕ፡ ተወሳኺ ስራሕ’ውን ክደሊ 
ነይሩዎ። . . . ለይቲ ኮፍ ኢሉ ምስ 
ናይ ትርጕም ስራሕ ክቃለስ ይሓድር . 
. . ነቲ ዘይረብሕ ኣጭርቕቲ ዝኸውን 
ገንዘብ ንምርካብ . . .”
  ኰሮስቴሌቭ፡ ንኦልጋ ብናይ ጽልኢ 
ኣጠማምታ ሓንሳብ ጠመታ’ሞ፡ ነቲ 
ኣንሶላ ብኽልተ ኣእዳዉ ጨምዲዱ 
ብምሓዝ ቀዳደዶ። “ንሱ ንነብሱ ኣይኰነ 
. . . ካልእ’ውን ንዕኡ ኣይጠቐሞ! 
እንታይ’ሞ፡ ኩሉ እንተተዛረብካሉ 
እንታይ ትርጕም ኣለዎ!” ከኣ በለ።
  ኦልጋ ምስ ሰብኣያ - ምስ ዲሞቭ 
ዘሕለፈቶ ህይወት ካብ መጀመርታ 
ክሳብ መወዳእታ ብኣእምሮኣ ክትድህስሶ 
ጀመረት። ዲሞቭ ንፉዕ፡ ፍሉይ ዓይነት 
ሰብ ከምዝነበረ፡ ምስቶም ትፈልጦም 
ካልኦት ሰባት ከተወዳድሮ እንከላ ድማ፣ 
ሓቀኛ ዓቢ ሰብ ከምዝነበረ ኵሉ በርሃው 
ኢሉ ተረኣያ። እቲ ብህይወት ዘየለ 
ኣቦኣን መሳርሕቱን፡ ኣብ ልዕሊ ዲሞቭ 
ዝነበሮም ርእይቶን ግምትን ፍሉይ 
ዝነበረ፡ ብዘይምኽንያት ከምዘይኰነ 
ተረደኣ። ንዅሉ’ቲ ናይ መጻኢ ዕብየቱ 
ኣቐዲሞም ስለዝተረድእዎ ከምዝዀነ 
ተገልጸላ። እቶም መናድቕ፡ እቲ 
ናሕሲ፡ እቲ መብራህቲን ኣብቲ ባይታ 
እተነጽፈ ምንጻፍን ከይተረፈ ኵሎም 
እናተጠቓቐሱ ብኣኣ ዘላግጹ ዘለዉ 
ኰይኑ ተሰመዓ። “ዕድልኪ ኣበላሺኺ! . 
. . ጽቡቕ ዕድል ኣምሊጡኪ!” እናበሉ 
ዘባጭዉላ ዘለዉ መሲሉ ተረኣያ። ሻቡ፡ 
እናልቀሰት ካብ መደቀሲ ክፍላ በተግ 
ኢላ ብምውጻእ፡ ተሃንዲዳ ሰብኣያ ናብ 
ዝደቀሰሉ ክፍሊ ድርግም ኢላ ኣተወት።

 ዲሞቭ ኣብ’ቲ ሳሎን ብዘይ ዝዀነ 
ምንቅስቓስ ብጸጥታ ተጋዲሙ ጸንሓ። 
ኣካላቱ ክሳብ መዓጥቘኡ ብዀበርታ 
እዩ ተሸፊኑ። ብዘሰቅቕን ብዘፍርሕን 
ኵነት ብዕብራን ዝመንገገ ገጹ፡ ኣብ 
ህይወት ዘለዎ ሰብ ዘይረኣይ - 
ሓምዅሽታይ ሕብሪ ለቢሱ ነበረ። 
ግንባሩ፡ ጸለምቲ ሸፋሽፍቲ ዓይኑን እቲ 
ልሙድ ፍሽኽታኡን ጥራሕ እዮም 
ነይሮም ዲሞቭ ምዃኑ ዝገልጹ። ኦልጋ 
ብቕልጡፍ ምንቅስቓስ ንኣፍ ልቡ፡ 
ንሸፍሽፍቱን ኣእዳዉን ድህስስ-ድህስስ 
ኣበለቶም። ሙቐት ናይ ከባቢ ኣፍ ልቡ 
ገና ብምዉቑ እዩ ዘሎ። ሸፋሽፍቱን 
ኣእዳዉን ግን ዝሕልሕል እዮም 
ኢሎም። ዛሕሎም ድማ ዘሰክፍ’ዩ፡ ንቡር 
ኣይኰነን። ብኸፊል እተኸደኑ ኣዒንቱ 
ንኦልጋ ዘይኰነ ንጫፍ ናይ’ቲ ኰበርታ 
ኣትኲሮም የስተውዕሉ ነበሩ።
 “ዲሞቭ!” ኦልጋ ዓው ኢላ ጸውዐት። 
 ኵሉ ነገር እተፈጸመ ብጌጋ ምዃኑ 
ክትገልጸሉ ደለየት። ኵሉ ነገር ገና 
ክስተኻኸል ከምዝኽእልን ጨሪሱ 
ከምዘየብቀዐን ክትነግሮ ሃረፈት። ህይወት፡ 
ድሕሪ ሕጂ’ውን እንተዀነ ከተሐጕስ፡ 
ክትምቅርን ክትጽብቕን ከምትኽእል፣ 
ንሳ ድማ ዕድመኣ ብምሉኡ ኣብ እግሩ 
ተንበርኪኻ እናምለኸቶ ክትነብር ከም 
ዝወሰነት ክትነግሮ ደለየት። “ዲሞቭ!” 
ደጊማ ዓው ኢላ ጸወዐት። ዳግም 
ክበራበር ዘይክእል ምዃኑ ምእማን ስኢና፡ 
ብኣእዳዋ ንመንኵቡ ጨምዲዳ ብምሓዝ 
እናነቕነቐቶ ኣእወየት። “ዲሞቭ! ዲሞቭ 
ንዓኻ እንድ’የ!”
  ኰሮስቴለቭ ኣብ’ቲ ሳሎን ኰይኑ 
ናብ’ታ ሰራሕተኛ ትእዛዝ የመሓላልፍ 
ነበረ።
  . . . “እንታይ ምሕታት ዘድሊ ነገር 
ኣለዎ እሞ’ዚ! ናብ ቤተ ክርስትያን 
ኪዲ’ሞ ነተን ኣንስቲ ጸውዕየን። ንሳተን 
ነቲ ሬሳ ሓጺበን ንዅሉ ነገር ከምቲ 
ግቡእ ክዓማኦ እየን፤ ኩሉ’ቲ ዘድሊ ነገር 
ንሳተን ክፍጽማኦ እየን።”

ሓሙሻይን መወዳእታን ክፋል

ደራሲ - ኣንቱዋን ቼኮቭ

ትርጉም - መሓመድ ኣሕመድ (ሱባኩም)

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 ሽዕበት
21፡00 ዜና (ትግርኛ) 
21፡25 TECH IN-SIGHT
22፡00 ዜና (ዓረብ) 
22፡10 መደብ ቈላሕታ
22፡30 ዜና (እንግሊዝ)
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ኣነ ብንያም ግርማይ ሃይለ ዝተበሃልኩ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ሰምበል ከባቢ ዚፕ-
ኮድ ሰምበል 1A834 ጐደና 834-6 ፕሎት 134 ቁ.ፓርሰል/ዞን ASP00017333 
ፓርሰል D ዝርከብ ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ቤ/ጽ ካዳስተር 
ብመለለይ ቁ.ንብረት 1፡008263 ብስመይ ዝተመዝገበ፡ 1 ብዕለት 30/09/2003 
ብመ.ቁ. 03/001680 ዝተዋህበኒ ውዕል ኣጠቓቕማ ክራይ መሬት 2.ሎከሽን ማፕ 
(Location Map) 3.ብዕለት 04/09/2003 ብመወከሲ ቁ.03/001680 ዝተዋህበኒ 
ስነዳት ስለዝጠፋኣኒ፡ መተካእታ ወይ ቅዳሕ ከውጽእ ስለዝደለኹ፡ ብዕዳ ወይ 
ብትሕጃ ሒዘዮ ዝብል ሰብ እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ብቑጽሪ ቴሌፎን 
07118971 ክሕብረኒ፡ እንተዘይ ኮይኑ መተካእታ ከውጽእ ምዃነይ እሕብር።

ብንያም ግርማይ ሃይለ

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ወ/ሮ መዋስእቲ ተወልደ ስብሃቱ፡ 
ስም ኣቦይ ተወልደ ስብሃቱ ምባል 
ተሪፉ፡ ተወልደብርሃን ስብሃቱ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ስቲ ስዒድ ኑርሑሴን ምባል ተሪፉ፡ 
ስቲ ስዒድ ኑርኣሕመድ ተብሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ 1ቁ.32 ይቕረብ።

ሰሳይት ክብሮም ኣብራሃም ምባል ተሪፉ፡ 
ኣርሴማ ክብሮም ኣብራሃም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ 6ይ መጋባእያ 
ቁ.41 ይቕረብ።

ቤንሁር ኣቤል ኣርኣያ ምባል ተሪፉ፡ ላሜክ 
ኣቤል ኣርኣያ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቁ.37 ይቕረብ።

ናርዶስ ጸጋይ ሃብቱ፡ ስም ኣደይ 
ኣበባ ተወልደ ዮውሃንስ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣበባ ተወልደብርሃን የውሃንስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ 
መጋባእያ ቁ.32 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ወ/ሮ ሂወት ጸጋዝኣብ መንግስቱ፡ 
በዓል-ቤተይ ኣስመሮም ጸጋይ ተስፉ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3  ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ወ/ሮ ኣዜብ ስዩም፡ በዓል ቤተይ ነበር ኣቶ 
ዮሴፍ ቀሺ ኣካሉ ክፍለ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ብጋዜጣ ክጽዋዓለይ 
ስለዝበለት፣ ን21/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ናትናኤል ገረዝጊሄር 
ገብሩ፡ ተኸሳሲት ወ/ሮ ሳሮን ተዓደል 
ትንሱእ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልኪ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ 
ጉዳይኪ ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ወ/ሮ ጸጋ ትኩእ ርእሳት፡ ወለድና ትኩእ 
ርእሳት ሰመረን ኣዴና መብራት ኣርኣያን 
ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ኣብ መንጎ ከሳሲ ወረ/ሄር መም. 
ገብረልኡል ወልደጼን ዑቕባዝጊ ወ/ሮ 
መድህን ገብረልኡል ወልደጼን፡ ተኸሰስቲ 
ወረ/ሄር ሓጎስ ተኽለሃይማኖት ናይ ገዛ 
ምልቃቕ ክሲ ተመስሪቱ ስለዘሎ፡ ተኸሳሲት 
ኣድራሻኺ ስለዘይተፈልጠ፡ ብኣካል ወይ 

ብሕጋዊ ወኪል ን16/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቢ። እንተዘይቀሪብኪ፡ ጉዳይኪ 
ኣብዘየለኽሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ወ/ሮ  ንጽሃ ገብረእግዚኣብሄር 
ወልደሩፋኤል፡ በዓል-ቤተይ ተኸስተ 
ገብረንጉስ ገብረእየሱስ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
1ጓልና ድማ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሳባ ኪዳነ ኢሳቕ፡ ወለድና ኪዳነ ኢሳቕ 
ሃይለን ወ/ሮ ጽገወይኒ ተኽሉማርያም 
መሓሪን ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 8 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ ኤልሳ ኣርኣያ ገብረመድህን፡ 
በዓል-ቤተይ ኣቶ ሰመረ ከፈላ ካሕሳይ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ኢንጅነር ኪዳነ ተኽላይ ባይሩ፡ ምስ 
ዮርዳኖስ ተኸስተ ብናይ ክልቴና 
ስምምዕ ሞተር ሳይክል ቻርጀር በዓል 
5ተ ባትሪ ዝኾነ ብዋጋ 21,000 ናቕፋ 
ውዕል መሸጣ ጌርና ከነብቅዕ ስም 
ከየመሓላለፈትለይ ካብ ሃገር ስለዝወጸት፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ትጸዋዓለይ 
ስለዝበለ፣ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረቢ።

ኣቶ ተኽለኣብ ክብሮም ገብረዝጊ፡ ወኪል 
ክብሮም ናይዝጊ ተወልደ፡ ወላዲትና ሃነጻ 
ዘወልዲ ተስፋዝጊ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 3 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ጸሃይኣለም ተኽለ ብርሃነ፡ ኣዴና 
ለተየሱስ ወልደገብሪኤል ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ጸሃይኣለም ተኽለ ብርሃነ፡ ኣባ 
ሃይለሚካኤል ተኽለ ብርሃነ ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ገብረስላሴ ተኽለ ተድላ 
ብወኪል ወ/ሮ ኣብርሀት ዘርኣብሩኽ 
ኣቢሉ፡ ተኻራያይ ኣቶ ተወልደ 
ሓድሽ  ገ/ማርያም ኣድራሽኡ ብንጹር 
ስለዘይተፈልጠ ይጸውዓለይ ስለዝበለ፣ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

ወ/ሮ ነብያት ካሕሳይ ኣባይ፡ በዓል-ቤተይ 
ኣማኒኤል ወልደጋብር ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
2 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ጓዕዳድ

ከሳሲት ወ/ሮ ኤደን የማነ ገብረማርያም፡ 
ተጸዋዒ በዓል-ቤተይ ኣቶ ኢሳቕ ኣብርሃም 
ተስፋይ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መርሓኖ

ኣቶ ገ/እግዝኣብሄር ተስፉ እንድርያስ 
ኪዳነ፡ በዓልቲ ቤተይ ሃርያት ጸጋዝኣብ 
ዑቕቡ ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ድባርዋ

ሮዳስ ተኪኤ ኣብርሃም ምባል ተሪፉ፡ 
ኣርሴማ ተኪኤ ኣብርሃም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ከባቢ ኩዶፈላሲ

ከሳሲት ወ/ሮ ሩታ ንጉሰ ዑቕባጼን፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ያቆብ ኣሚነ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን28/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ዕዳጋ

ወ/ሮ ሰንበቱ ኣብርሃም ቀለታ፡ ወደይ 
ናትናኤል ሓጎስ ዑቕበ ስለዝተሰወአ፡ ኣብ 
ዝንቀስቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ሃብቲ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ደቀምሓረ

ኣቶ ሲሳይ ተስፋማርያም፡ ት/ዕድመ ስም 
ጓለይ ራሕሲ ሲሳይ ተስፋማርያም ምባል 
ተሪፉ፡ ሜሪ ሲሳይ ተስፋማርያም ተባሂሉ 
ይተኣረመላ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓድሽ ዓዲ

ኣቶ ብርሃነ በርሀ ፍትዊ፡ ኣቦና በርሀ ፍትዊ 
ገረኪዳንን ኣዴና ትርፈ ወለማርያምን 
ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ 
ዝንቀስቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እምበይቶ

ወ/ሮ ፍረወይኒ ኢዮብ ኣርኣያ፡ በዓል-
ቤተይ ጐይትኦም ኢያሱ ገብረገርግሽ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገርጠጢ

ቤተክርስትያን ደብረ ኢየሱስ ኣመሓዳሪ 
ቤ/ያ ቑ.እየብ ወልደ ኢየሱስ ፡ነ/ሄር ኣበባ 
ገብረሂወት ወልዱ ብዕለት 28/3/25 
ዓ/ም ብሂወት ከለዋ ዝገደፋልና ለበዋ 
ንቤተክርስትያን እየሱስ ዓዲ ሰምዓሰም 
ይጽደቐልና ስለዝበሉ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን12/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ጸጋይ ኣብርሃ ተስፋይ፡ ኣዴና መኣዛ 
ዕቑባስላሴ ጃጉር ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 
1ሓፍተይ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን12/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸሮና

ወ/ሮ ፍረወይኒ ዑቕባማርያም ገረህላሰ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ መዓሾ ገብረጻድቕ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 

ወይ ብሕጋዊ ወኪል20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀይሕ 
ባሕሪ ጊንዳዕ

ጅምዓ መሓመድ ታልከ ምባል ተሪፉ፡ 
ጅምዓ ማሕሙድ ታልከ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቢንቢና

ወ/ሮ ባስኮሊና ኣሮዳ ይሳ፡ በዓል-ቤተይ 
ኒመሪ ካሱና ባዲ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

NOTICE 
Notice her by given to public that the Share holders of 
Gemel Public Transport Sh.Co. On their Extraordinary 
General Meeting held on 10Th Day of December 2022 
have resolved that;o

1 The Former board of directors are Substiituted by the 
under Mentioned members;-

1L/Col Gerezgiher T/gebriel Tewelde 
2 Freweni Yegzaw sekar 
3 cap. Ezgaharia Tecle Negadh 
4 cap Mamit Tekle Gebrekidan 
5 S/lieut Aster Habtezion H/Michael
6 S/lieut Teblets Garm Tekleab
7 col. Jabra Ahmed Jabra 
8 S/lieut  Tsrha Zarai Tesfasion
9 S/lieut  Letengus Russom K/Mariam

2 ATO Ogbit Bahta Negusse has been reappointerd as 
general Manager 

Gemal public Transport Sh co 

ምምሕዳር ዞባ ማእከል፡ ካብ 1 ጥሪ 2023 ጀሚሩ ልሙድ ክራይ መሬት፡ 
ክራይ መደብ ዕዳጋ፡ ግብሪ ገዛ ከምኡ’ውን ኣገልግሎት ጽሬት (ወዘተ) 
ከኽፍል ከምዝጀመረ እናዘኻኽርና፡ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዘይተኸፍለ 
ዕዳ ዘለኩም ወነንቲ ገዛውቲ፡ ብግዝያዊ ዝተመራሕኩም ትካላት፡ ሕርሻ፡ 
ስታላታት፡ መደብ ዕዳጋታት፡ ናይ መንግስቲ ወሃብቲ ኣገልግሎት፡ ቤት 
ጽሕፈት ሚኒስትሪታትን ኣብያት ትምህርትን ወ.ዘ.ተ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ጨንፈር ኣታዊታት ቁጽሪ 19 ቀሪብኩም 
ክትከፍሉ ነተሓሳስብ። 
ዝምልከተኩም ከፈልቲ ግብርን ኣገልግሎትን ኣብ እዋኑ እንተዘይከፊልኩም፡ 
ንዝስዕብ መቕጻዕቲ ሓላፍነትኩም ምዃኑ ደጊምና ነዘኻኽር።

ምምሕዳር ዞባ ማእከል



ሓዳስ   ኤርትራ

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

መበል 32 ዓመት ቁ.153 25 ለካቲት 2023 - ገጽ 10

ሸሪዓ ዞባ ማእከል 

ከሳሲ ጀማል ሑሴን ኢማም፡ ተኸሰስቲ 
ስዒድ ሑሴን ኢማም፡ ዓብደልከሪም 
ሑሴን ኢማም፡ እዞም ተጠቒሶም ዘለዉ 
ኣሕዋተይ፡ ጥፉኣት ልዕሊ 35 ዓመት 
ድሃይ ከምዘይብለይ ኣብ 14/11/2021 
ተቓሊሑለይ ነይሩ። ስለዚ፡ ናይ ሞት 
ሰነድ መረጋገጺ ይወሃበኒ ክብል 
ኣመልኪቱ ስለዘሎ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ሸሪዓ ይቕረብ።  

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ 

ከሳሲ መም ተመስገን  ተስፋይ፡ 
ተኸሳሲት ወ/ሮ ምስጋና ገብረዝጊ፡ ከሳሲ፡ 
ኣብ ልዕሌኺ  ንገዛ-ምልቃቕ ዝምልከት 
ክሲ ኣቕሪቡ ስለዘሎ፡ ናብ 1ይ ቤ/ፍ 
1ይ መጋባእያ ቁ.32 ን10/3/23 ቅረቢ። 
እንተዘይቀሪብኪ፡ ኣብዘየለኽሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ። 

ሃና ዑመር ኣወልኬር ምባል ተሪፉ፡ ሃናእ 
ዑመር መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን7/3/23 
ኣብ ቤት ፍርዲ ቁ.37 ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ብሓይላይ 

ወ/ሮ ኣምለሰት ገብረኣምላኽ 
ወልደማርያም፡ ኣብ እንዳባዮናስ ዝርከብ 
ሐደ ገዛን ዑናን፡ ናይ ኣዴና ወ/ሮ ሓንሱ 
ተኽሉ መለሳ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡  ን12/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ጽባርዋ 

ዓንደሚካኤል ኪዳነ ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ 
ተስፋይ ኪዳነ ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተ፡ሎ ን16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ  ዝባን 
ደብሪ 

ወ/ሮ ፋኑስ ሃይለ ርእሶም፡ ብዓል 
ቤተይ ግደ ስለሙን ተስፋሚካኤል ስለ 
ዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ከኣ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለ፣ት 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፍቕያ 
ጨቐምጠ 

ከሳሲት ለምለም ሃይለሚካኤል፡ ተኸሳሲ 
ተስፋይ ማትዮ ገብረመድህን ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን9/4/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ 

ኣቶ ክፍላይ ዓንዶም መብራህቱ ምራጭ 
ምባል ተሪፉ፡ ክፍላይ ዓንደ መብራህቱ 
ምራጭ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 ኣብ 4ይ 
መጋባእያ ይቕረብ። 

ዮሃና ሓድሽ ዓንደ ምባል ተሪፉ፡ ግርማይ 
ሓድሽ ዓንደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለ 
ዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኣቶ ረዘነ ወልደጋብር፡ ት/ዕድመ  ተመስገን 
ረዘነ ወልደጋብር ምባል ተሪፉ፡ ምስጋና 
ረዘነ ወልደጋብር ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኣሌክሳንደር ገረብርሃን በየነ ምባል ተሪፉ፡ 
ዮናስ ገረብርሃን በየነ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ 
4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ 

 ከሳሲ ኣቶ ገብረሂወት ተኽለገርግሽ ወኪል 
ወ/ሮ ኤደን ገብረሂወት፡ ተኸሳሲ ወረ/ነፍ/
ሄር ኣብርሃም ሚኪኤል፡ ኣብ መንጎ ከሳሲ 
ገብረሂወት ተኽለን ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ/
ሄር ኣብርሃም ሚኪኤልን ዘሎ ናይ ስቪል 
ገንዘብ ክርክር፡ ተኸሰስቲ ቁ.2 ኤፍሰን 
ኣብርሃም ቁ.3 ናትናኤል ኣብርሃም ንጹር 
ኣድራሻ ስለዘይብሎም፡ ብጋዜጣ ተጸዊዖም 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሎም ኣብ 
መጋባእያ ን20/3/23 ንኽቐርቡ ትእዛዝ 
ንህብ። እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም ኣብ 
ዘየለዉሉ ክርኣ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲቐይሕ 

ሰናይት ጸሃየ ኣለም ምባል ተሪፉ፡ ሰናይት 
ጸሃይኣለም መልኣከብርሃን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን7/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ 

ረዳእዝጊ ብርሃነ ዑቕባይ ምባል 
ተሪፉ፡ ሮቤል ብርሃነ ዑቕባይ ተባሂሉ  
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ፍርቱና ሃብቶም 
ወልደገብሪኤል ምባል ተሪፉ፡ ወሓዚት 
ሃብቶም ወልደገብሪኤል  ተባሂሉ  
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን10/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ  ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሄርሞን ካሕሳይ ዑቕባ 
ምባል ተሪፉ፡ ዓወት ካሕሳይ ዑቕበ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ።

ስእለይ ተስፋይ ተኪኤ ምባል ተሪፉ፡ 
ሳምራዊት ተስፋይ ተኪኤ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ።

ሽደን ሃብተ ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ ሓለፎም 
ሃብተ ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለ 
ዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ 
2ይ መጋባእያ  ይቕረብ።

ስም ኣቦይን ኣቦሓጎይን ፋኑስ ዓንደማርያም 
መስፍን ምባል ተሪፉ፡ ፋኑስ ንጉሰ 
ገብረመድህን ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለ 
ዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ  ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ይካኣሎ ተስፋመስቀል 
ገብረማርያም ምባል ተሪፉ፡ ምሕረትኣብ 
ተስፋመስቀል ገብረማርያም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ  ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ተወልደመድህን 
ተስፋመስቀል ገብረትንሳኤ ምባል ተሪፉ፡ 
ኣማኒኤል ተስፋመስቀል ገብረትንሳኤ 

ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ሰንዓፈ 

ወ/ሮ ግደይ ኪዳነ ካሕሳይ፡ ትሕቲ ዕድመ 
ወደይ ዓወት ኣንጎሶም ምባል ተሪፉ፡ 
ሃኒባል ኣንጎሶም ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 
ኣብ ቤ/ት ይቕረብ።

ሄለን ታደሰ ኣድሓኖም፡ ስም ናይ ትሕቲ 
ዕድመ ወደይ ኦርዩ ኣማኒኤል ምባል 
ተሪፉ፡ ናትናኤል ኣማኒኤል ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን6/3/23 ኣብ ቤ/ት ይቕረብ።

ወ/ሮ ሓዳስ ገብረማርያም፡ ስም 
ናይ ትሕቲ ዕድመ ደቀይ ፊልሞን 
ኣለምብርሃን ዕድላዊት ኣለምብርሃን ምባል 
ተሪፉ 1.ዮናስ ኣለምብርሃን 2.ቅሳነት 
ኣለምብርሃን ተባሂሉ ይተኣረመለይ  
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/3/23 
ኣብ ቤ/ት ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን

ወ/ሮ ሰናይት ተገኝ ኣባተ፡ ጓለይ ሚካል 
ፍጹም የውሃንስ ስለዝዓረፈት ሓዳር ኮነ 
ውላድ ስለዘይብላ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረታ ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።  

 ቤት-ፍርዲ ኣቑርደት 

ወ/ሮ ስምረት ኣማኒኤል ተ/ብርሃን፡ 
ኣቦ ጓለይ ተጸዋዒ ዒሳ እድሪስ ፍረ 
ንጹር ኣድራሽኡ ስለዘይብለይ፡ ኣብ 
ሞግዚትነት ጓሉ ክፍጽመለይ ዝብል 
ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ኣብ ዘየለኻሉ 
ውሳነ ክንህብ ምዃንና ነፍልጥ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓድሽ ዓዲ 

ከሳሲት ወ/ሮ ዮርዳኖስ ዓንደብርሃን 
ተኽልያ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዳዊት 
ሃብተማርያም ተስፋሃንስ  ናይ ሓዳር 
ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን18/3/23  ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ኣብዘየለኻሉ ውሳነ 
ክወሃብ ምዃኑ ንሕብር። 

ቤት-ፍርዲ ጊዳንዕ 

ጅምዓ ኣሕመድሰይድ ስራጅ ምባል 
ተሪፉ፡ ጅምዓ ኣሕመድሳዓድ ስራጅ 
ተባሂሉ ይትኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ባጽዕ 

ንዕማ ዑመር ዘቢብ ምባል ተሪፉ፡ 
ንዕማ ዑመር ኣሕመድ ዘቢብ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን15/3/23 ኣብ ቤ/ት  ይቕረብ።

ኣደይ ዛህራ ኣረይ ስሓጅ ምባል 
ተሪፋ፡ ዛህራ እድሪስ ስራጅ ተባሂሉ  
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን12/3/23 ኣብ ቤ/ት  ይቕረብ።

ምልክታ ክፉት ናይ ስራሕ ቦታ 
ትካልና ፎቶ ዙላ ሓ.ዝ.ብ.ማ ንኣልባ ቢስትሮ ባርን ሬስቶራንትን ነዚ ዝስዕብ 
መደብ ስራሕ ኣወዳዲሩ ክቘጽር ስለዝደለ፡ ተጠቒሱ ዘሎ ረቛሒታት ዘማልአ ፡
ናይ ትምህርትን ናይ ሆቴል ስራሕ ልምድን ዝገልጽ ሰነዳቶም CV ሒዞም እዚ 
ምልክታ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ናብ ቤት ጽሕፈት 
ፎቶ ዙላ (ኣልባ ቢስትሮ) ኪቐርቡ ንሕብር። 

ማናጀር 
1. ደረጃ ትምህርቲ  -  ናይ ኮለጅ ዲፕሎማ ብምሕደራ፡ 
2. ተሞክሮ ስራሕ   -  ኣብ ናይ ሆቴል ስራሕ ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ዝሰርሐ/ት፡ 
3. ተወሳኺ   ብናይ ቱሪዝም ኮርስ ሰርቲፊኬት ዘሎዋ/ዘለዋ ዝያዳ ዕድል ይህልዎ/ዋ፡
4 ሃገራዊ ግቡኣ  ዘማለአ/ት ወይ ዘይምልከቶ/ታ፡ 
5 ጾታ    -         ኣይፈልን
6 ደሞዝ    -     ብስምምዕ

ቺፍ ኮኮ 
1. ደረጃ ትምህርቲ  -   12 ክፍሊ ወይ ልዕሊኡ፡ 
2. ተሞክሮ ስራሕ   -   ኣብ ናይ ምግቢ ምስራሕ ክኢላ ኮይኑ ካብ 4 ዓመት 
ንላዕሊ ተመክሮ ስራሕ  ዘሎዎ/ዋ፡   
3. ተወሳኺ ብናይ ቱሪዝም ኮርስ ሰርቲፊኬት ዘሎዎ/ዋ ዝያዳ ዕድል ይህልዎ/ዋ፡  
4. ሃገራዊ ግቡኣ  ዘማልአ/ት ወይ ዘይምልከቶ/ታ፡ 
5. ጾታ         -      ኣይፈልን
6. ደሞዝ     -     ብስምምዕ 

መግብን መስተን ተቘጻጻሪ/ት (F&B CONTROL) 
1. ደረጃ ትምህርቲ  - 12 ክፍሊ ወይ ልዕሊኡ፡ 
2. ተሞክሮ ስራሕ  - ብምግቢን መስተን ምቁጽጻር ስራሕ ልዕሊ 4 ዓመት ተመክሮ                         
ስራሕ ዘሎዎ/ዋ፡
3. ተወሳኺ  ብናይ ቱሪዝም ኮርስ ሰርቲፊኬት ዘሎዋ/ዘለዎ ዝያዳ ዕድል ይህልዎ/ዋ፡
4. ሃገራዊ ግቡእ  ዘማልአ/ት ወይ ዘይምልከ፡ታ 
5. ጾታ        -      ኣይፈልን 
6. ደሞዝ    -    ብስምምዕ 

ክኢላ ምስራሕ ፓስትን ጆላተን 
1. ደረጃ ትምህርቲ   -    12 ክፍሊ ልዕሊኡ ዝወድኤ/ት 
2. ተሞክሮ ስራሕ    -    ኣብ ናይ ፓስተን ጀላተን ስራሕ ልዕሊ ዓመት ተሞክሮ 
ስራሕ ዘሎዎ/ዋ፡ 
3. ተወሳኺ ብናይ ቱሪዝም ኮርስ ሰርቲፊኬት ዘሎዋ/ዘለዎ ዝያዳ ዕድል ይህልዎ/ዋ፡ 
4. ሃገራዊ ግቡእ  ዘማልአ/ት ወይ ዘይምልከታ/ቶ፡ 
5. ደሞዝ          -        ብስምምዕ 
6. ደሞዝ    -    ብስምምዕ 

ኣሳሰይቲ (ወይተራት) 
1. ደረጃ ትምህርቲ    -    12 ክፍሊ ልዕሊኡ ዝወድአ/ት፡ 
2. ተሞክሮ ስራሕ    -     ኣብ ናይ ወይተር ምስሳይ ስራሕ ልዕሊ 2 ዓመት  
ተሞክሮ ስራሕ ዘለዎ/ዋ፡
3. ተወሳኺ    ብናይ ቱሪዝም ኮርስ ሰርቲፊኬት ዘሎዋ/ዎ ዝያዳ ዕድል ይህልዎ/ዋ፡
4. ሃገራዊ ግቡእ  ዘማልአ/ት ወይ ዘይምልከቶ/ታ፡ 
5. ጾታ             -           ኣይፈልን
6. ደሞዝ         -           ብስምምዕ

ምምሕዳር ኣልባ ፒስትሮ

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወረ/ነፍ ባሻይ ብርሃነ ይሕደጎ ኣቶ ቶምቦሳ ብርሃነ ይሕደጎን 
ብፍ/በ/ዕዳ ወረ/ነፍ ባሻይ ብርሃነ ይሕደጎ ሜጀር ተስፋይ ብርሃነ +6ን ዝተፈጠረ 
ክርክር፡ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ/መዝ 2292/14 ብዕለት 10/11/2014 
ዝተውሃበ ናይ ፈጽሚ ትእዛዝ ምርኩስ ብምግባር እዚ ኣብ ምም. ኣርባዕተ ኣስመራ 
ጎደና ቁ/ገዛ 26 ዝርከብ ህንጻ ሰርቪስ ብሓራጅ ተሸይጡ ኣብ መንጎ ወረስቲ ይመቐል 
ክብል ዝሃቦ ትእዛዝ ንምትግባር፡ እዚ ዝተጠቐሰ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብክኢላ መሃንድስ 
ግምት ዋጋ 34,172.13 ናቕፋ (ሰላሳን ኣርባዕተን ሽሕን ሚእትን ሰብዓን ክልተን 
13%) ናቕፋ ክግመት እንከሎ፡ እዚ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ኣብ ኣስታት 106,34 ት/ሜ 
እተደኰነ ኮይኑ፡ ሰለስተ ቀንዲ ክፍልታትን ሓደ ተሓጋጋዚ ምስ ናይ ሓባር ካንሸሎ 
(ኣስታት 50,86 ት/ሜ) ዘጠቓለለ እዩ። ስለዚ፡ ኣብቲ ዝካየድ ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ብምቕራብ ተጠራቓሚ ሕሳብ (BOOK) ወይ 1/4 
C.P.O ብስም ፈ/ፍርዲ ብምስራሕ ክሳተፍ ይኽእል።

ዕለት ሓራጅ፦ 30/03/2023
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00-4፡00 ድ/ቀ
ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁ/27
NB. ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ምስዘይቀርብ ሓራጅ ኣየቋርጽን። ተወሳኺ 
ሓበሬታ ክወስድ ዝደሊ ኣብ ቁ.67 ብምቕራብ ክውከስ ይኽእል። ቅድሚ ዕለት 
ሓራጅ ኣብ ዝዳሎ ሳጹን ብዕጹው ሰታሪት ብምቕራብ ክሳተፍ ይኽእል።

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ
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መደብ ጸወታ

ፕሪመር ሊግ
ሎሚ

ሰዓት 6፡00 ምሸት
ኤቨርተን ምስ ኣስቶንቪላ
ሊድስ ምስ ሳውዝሃምተን
ሌስተር ምስ ኣርሰናል

ዌስትሃም ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት
ሰዓት 8፡30 ምሸት

በርንማውዝ ምስ ማንቸስተር ሲቲ
ሰዓት 10፡45 ምሸት

ክሪስታል ፓላስ ምስ ሊቨርፑል
ጽባሕ

ሰዓት 4፡30 ድ.ቐ
ፕሪመር ሊግ 

ቶተንሃም ምስ ቸልሲ
ግጥም ፍጻመ ካራቡኣ ካፕ

ሰዓት 7፡30 ምሸት
ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ኒውካስል

ሓጸርቲ ዜናታት

• ብሓሙስ ምሸት ኣብ ልዕሊ ባርሰሎና 
ዝተዓወተት ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ኣብ 
ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ምስ ካልእ ስጳኛዊት ክለብ ሪያል 
ቤትስ በጺሕዋ። ዩናይትድ ናይ ቀዳማይ 
እግሪ ጸወታኣ ኣብ ሜዳኣ ኦልድ 
ትራፎርድ’ያ ከተካይዶ። ካብ ምድባ 
መራሒት ኮይና ዝወደአት ኣርሰናል 
ግን፡ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጸወታኣ ናብ 
ስፖርቲን ሊዝበን ከይዳ’ያ ክትጻወት። 
ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዩሮፕያን 
ሊግ 9ን 16ን መጋቢት’ዩ ክካየድ።
• ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ 

ኤሪክ ተን ሃግ፡ ጽባሕ ሰንበት ኣብ 
ዝካየድ ግጥም ፍጻመ ካራቡኣ ካፕ፡ 
ተጻወትቱ ግዜ ናይ ምጥፋእ ባህሪ 
ተጻወትቲ ኒውካስል ግዲ ከይገብሩሉ 
ኣተሓሳሲቡ። ኣቐዲመን ሊቨርፑልን 
ኣርሰናልን ዝርከብአን ጋንታታት፡ 
ተጻወትቲ ኒውካስል ግዜ ንምጥፋእ 
ብዝገብርዎ ነገራት ከም ዘማረራ 
ኣይርሳዕን። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 
ዝሓለፈ ዓመት ኒውካስልን ማንቸስተር 
ዩናይትድን ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ 
ዝተራኸባሉ፡ ኩዕሶ ን53.4 % ጥራይ’ያ 
ኣብ ውሽጢ ሜዳ ጸኒሓ። በዚ’ዩ ከኣ 
ተን ሃግ፡ ኣብ ናይ ፍጻመ ጸወታ ከምዚ 
ዓይነት ተርእዮ ከየጋጥም ዝምሕጸን 
ዘሎ። እቲ ኣሰልጣኒ፡ ማእከላይ ዳኛ 
ናይዚ ናይ ፍጻመ ጸወታ ዴቪድ ኮተ፡ 
ግዜ ንምብኻን ዝግበር ምስምስ ብኣንክሮ 
ክከታተሎ ጸዊዑ’ሎ።
• ኣሰልጣኒ ኣሜሪካዊት ክለብ 

ኢንተር ማያሚ ፊል ነቪል፡ ንሊዮነል 
መሲን ሰርጂዮ ቡስኬትስን ንምፍራም 
ይሰርሕ ከምዘሎ ተገሊጹ። እዞም ክልተ 
ተጻወትቲ ምስ ጋንታታቶም ዘለዎም 
ውዕል ዝመጽእ ክራማት’ዩ ከብቅዕ። 
• ኣከፋፋሊ ሊቨርፑል ፋቢያኖ፡ 

ዝመጽእ ክራማት ካብ ኣንፊልድ 
ክወጽእ ከም ዝኽእል ይንገር ኣሎ። እቲ 
ተጻዋታይ ኣብታ ጋንታ ዝነበሮ ኣገዳስነት 
እናጎደለ ከም ዝመጸ’ዩ ዝግለጽ። ጄምስ 
ሚልነር፡ ናቢ ከይታን ቻምበርሊንን 
እውን ኣብ ክራማት ምስታ ጋንታ 
ዘለዎም ውዕል ስለ ዘብቅዕ፡ ምውጻኦም 
ከም ዘይተርፍ’ዮም ቀረብቲ ሊቨርፑል 
ዝሕብሩ። በዚ ኸኣ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል 

ጀርገን ክሎፕ፡ ዝመጽእ ዓመት መስመር 
ምክፍፋሉ ብመንእሰያት ተጻወትቲ 
ክሃንጾ ከም ዝኽእል ይእመነሉ። እዚ 
ከምዚ’ሉ ከሎ፡ ሊቨርፑል ዝመጽእ 
ክራማት ንተኸላኻላይ ኢንተር ሚላን 
ኣሌሳንድሮ ባስቶኒ ንምፍራም ከም 
ትሰርሕ ተገሊጹ። ይኹን’ምበር፡ እታ 
ጋንታ ንዓመታ ካብ ሱታፌ ሻምፕዮንስ 
ሊግ ኤውሮጳ እንተደኣ ተሪፋ፡ ነቲ 
ተጻዋታይ ክትረኽቦ ከም ዘይትኽእል 
ይግለጽ።
• ኣርሰናል፡ ዝመጽእ ክራማት ንጄምስ 

ማዲሶን ኣብ መሳርዓ ክትጽንብሮ ከም 
ዝግባኣ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ኩዕሶ 
እግሪ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣሰልጣኒ 
ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ፡ ነዚ ወዲ 26 
ዓመት ተጻዋታይ ካብ ነዊሕ ኣትሒዙ 
ክሃድኖ ከም ዝጸንሐ ይንገር። ማዲሰን፡ 
ኣብ ክራማት ምስ ሌስተር ዘለዎ ውዕል 
12 ኣዋርሕ ጥራይ’ዩ ክተርፎ። እቲ 
ተጻዋታይ ኣብ ናይ ኣርቴታ ቅዲ 
ጸወታ 4-3-3 ጽቡቕ ክሰጥም ከም 
ዝኽእል ይሕበር።  
• ኣብ ጽቡቕ ቆመና ከም ዘሎ 

ዝእመነሉ ኣጥቃዓይ ማንቸስተር 
ዩናይትድ ማርኮስ ራሽፎርድ፡ ጽባሕ 
ኣብ ዝካየድ ናይ ፍጻመ ጸወታ 
ከይቦኩር ደገፍቲ ሬድ ዴቭልስ 
ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ራሽፎርድ 
ጋንታኡ ብሓሙስ ኣንጻር ባርሰሎና 
ኣብ ዝገበረቶ ናይ ዩሮፕያን ሊግ ጸወታ፡ 
ኣብ መበል 88 ደቒቕ ተቐይሩ ካብ 
ሜዳ ከም ዝወጽአ ይፍለጥ። ኣብ 
መወዳእታ ናይቲ ጸወታ ከኣ ኣብ እግሩ 
ጻዕዳ ጨርቂ ተጠቕሊሉ ካብ ሜዳ 
ክወጽእ እዩ ተራእዩ። ዩናይትድ ድሕሪ 
ሽዱሽተ ዓመት ዋንጫ ክትዓትር ኣብ 
ትሓስበሉ ዘላ ግዜ፡ ህላውነት ራሽፎርድ 
ኣገዳሲ ምዃኑ’ዩ ዝእመን። እቲ 
ተጻዋታይ ኣብዚ ወቕቲ ኣብ ዝተፈላለየ 
ጸወታታት 24 ሽቶታት ከም ዘመዝገበ 
ሰነዳት ዩናይትድ የረድኡ።
• ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ስጳኛዊ ሚኬል 

ኣርቴታ፡ ኣከፋፋሊ እታ ጋንታ ቶማስ 
ፓርተይ ናብ ጸወታ ክምለስ ከም 
ዝኽእል ተዛሪቡ። ኣርሰናል፡ እዚ 
ተጻዋታይ ኣብ ዘይነበረሉ ብዙሕ ነጥቢ 
ከተጥፍእ ከም ዝተራእየት ይፍለጥ። 

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት

ሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዔት ይቕጽልሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዔት ይቕጽልሻምፕዮን ኩዕሶ ሰኪዔት ጋንታታት ዞባ 
ማእከል፡ ብቕድሚ ትማሊ ሓሙስ 23 
ለካቲት ኣብ ሜዳ ቦቸፊላ ኣስመራ ቀጺሉ 
ከም ዝወዓለ፡ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን 
ኩዕሶ ሰክዔት ዞባ ማእከል ሓቢሩ። ኣብዚ 
ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ሰኪዔት 
ዝተረኽቡሉ ምሸት፡ ፈለማ ንሜዳ 
ዝወረዳ ጋንታታት ብድሆን ኣሰርን’የን 
ኔረን። ዋላ’ኳ ክልቲአን ጋንታታት 
መሳጢ ጸወታ የርእያ፡ ኣብ መወዳእታ 
ግን ተጻወትቲ ኣሰር’ዮም ዝያዳ ንጸወታ 
ክቖጻጸርዎ ክኢሎም። ከም ውጽኢቱ 
ከኣ፡ ብኣሰልጣኒ ምሉጌታ በረኸት ዝእለዩ 
ተጻወትቲ ንስሪ፡ ኣብ ልዕሊ መጋጥምቶም 
ብጸቢብ 47ብ46 ተዓዊቶም ክወጽኡ 
ክኢሎም ኣለዉ። 

ኣሰር ብመንእሰያት ተጻወትቲ ተሃኒጻ 
መሳጢ ብቕዓት ኣብ ምንጽብራቕ 
እትርከብ ዘላ ጋንታ’ያ። ኣብዚ ግጥም 
ተጻኣወትቲ ናይታ ጋንታ - ኣዶናይ 
ኣፍወርቅን ሲራክ ገብረክርስቶስን 
ብዘርኣይዎ መሳጢ ብቕዓት፡ ብሉጻት 
ተጻወትቲ ናይቲ ጸወታ ክበሃሉ በቒዖም 
እዮም። ተጻዋታይ ጋንታ ብድሆ ፊልሞን 
ርእሶም’ውን፡ ንጋንታኡ ካብ ስዕረት 
ዘየገላገላ 17 ሽቶታት ብምምዝጋቡ 
ብፍሉይ ክጥመት በቒዑ። 
ድሕሪ’ዚ ግጥም ናብ ሜዳ ዝኣተዋ 

ብኣሰልጣኒ ተመስገን ተስፋይ እትምራሕ 
ክለብ ዓምበርበብን ብኣሰልጣኒ ኤስሮም 
ተስፋይ እትእለ ጋንታ ምምሕዳር ንኡስ 
ዞባ ኣርባዕተ ኣስመራን ነይረን። ኣብቲ 
ደሓን ዝኾነ ምንቅስቓስ ዝተርእየሉ 
ግጥም ከኣ፡ ዓምበርበብ ኣብ ልዕሊ 
መጋጥምታ 58 ብ45 ተዓዊታ። ኣብዚ 
ጸወታ ተጻዋታይ ክለብ ዓንበርበብ ዓንዶም 

ኣበበ፡ ምስ ብሉጽ ጸወታ 19 ሽቶታታት 
ብምምዝጋቡ ብፍሉይ ክጽዋዕ ከሎ፡ 
ተጻዋታይ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ኣርባዕተ 
ኣስመራ ሙሴ ጸጋይ፡ 20 ሽቶታት 
ከቑጽር ክኢሉ ኣሎ። 
ሻምፕዮን ጋንታታት ኩዕሶ ሰክዔት ዞባ 

ማእከል፡ ሎሚ ቀዳምን ጽባሕ ሰንበትን’ውን 
ቀጺሉ ከም ዝውዕል ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
የረድእ። ሎሚ ቀዳም ካብ ሰዓት 3፡00 
ድሕሪ ቀትሪ ጀሚረን፡ ካብ ጋንታታት 
ሳልሳይ ዲቪዥን ዕዳጋ ሓሙስ ምስ 
ዳህላክ፡ ካብ ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን 
ከኣ ዩኒቨርስ ምስ ማራት፡ ኮኾብ ከኣ 
ምስ ራሕቦት ግጥማተን ከካይዳ እየን። 
ብዘይካ’ዚ፡ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ሰዓታት 
ቅድሚ ቀትሪ ኤይ ኤስ ኤም 3 ምስ 
ተስፋ፡ ማራት ምስ ኤይ ኤስ ኤም 2፡ 
ሲቲ ሰንተር ከኣ ምስ ሓሬና ጸወታኣን 
ከም ዘካይዳ ተፈሊጡ ኣሎ።

ዙር ርዋንዳ ኣብ ፈታኒ መድረኽሎሚ ዓመት ንመበል 15 ግዜኡ ዝካየድ 
ዘሎ ዙር ርዋንዳ፡ ትማሊ ብናይ ሻዱሻይ 
መድረኽ ውድድር ቀጺሉ። ኣብዚ ካብ 
ሩባቩ ተበጊሱ ኣብ ጂኩምቢ ዝወደአን 157 
ኪሎ-ሜተር ርሕቐት ዝሸፈነን መድረኽ፡ 
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኢጣሊያዊት 
ክለብ ባርዲያኒ ሄኖክ ምሉእብርሃን - ካብ 
ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘ ማቲው ባዲላቲ 14 
ካልኢታት ድሒሩ ራብዓይ ተርታ ሒዙ 
ውድድሩ ክፍጽም ክኢሉ ኣሎ። ኣብዚ 
መድረኽ ማልያ ማሊዥያዊት ክለብ 
ተረንጋኑ ወድዩ ዝወዳደር ዘሎ ኤርትራዊ 
መትከል እዮብ፡ መበል 11 ተርታ ክሕዝ 
ከሎ፡ ካልእ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ 
ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤይድ ዳዊት 
የማነ መበል 12 ደረጃ ወጺኡ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ምስ ኪው 36.5 ዝቀዳደም 

ዘሎ ናሆም ዘርኣይ መበል 17 ደረጃ 
ክሕዝ ከሎ፡ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ 
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ዳኒኤል 
ተኽለሃይማኖትን ኣኽሊሉ ኣረፋይነን - 
ብተኸታታሊ መበል 22ን 30ን ተርታ 
ክስርዑ ክኢሎም ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ 
ተኻይዱ ብዘሎ ሽዱሽተ መድረኻት፡ 
በልጅማዊ ዊሊያም ጁኒየር ብ23፡52፡
09 ብጫ ማልያ ክለብስ ከሎ፡ ኤርትራዊ 
ተቐዳዳማይ መትከል እዮብ - 11 ካልኢት 
ጥራይ ድሒሩ ኣብ ራብዓይ ተርታ 
ተሰሪዑ ኣሎ። ኣብ ሓደ መድረኽ ነዛ 
ብጫ ናይ ግዜ ማልያ ለቢሱ ዝነበረ ሄኖክ 
ምሉብርሃን ከኣ፡ 13 ካልኢት ደንጉዩ ኣብ 
ታሽዓይ ደረጃ ኣሎ። 
ማልያ ኣንበሳ ዓቐብ ንምውዳይ ኣብ 

ዝካየድ ዘሎ ቅልስ፡ ደቡብ ኣፍሪቃዊ 
ፕሪዘን ማርክ ኦሊቨር ብ65 ነጥቢ 
መሪሕነት ክሕዝ ከሎ፡ ኣባል ሃገራዊት 

ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 
ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ብ52 ነጥቢ ይስዕቦ። 
ሻውዓይ መድረኽ ዙር ርዋንዳ፡ ሎሚ 
ቀዳም ካብ ንያማታ ተበጊሱ ኣብ ሞንት 

ኪጋሊ ዝውዳእ - ናይ 115.8 ኪሎ-ሜተር 
ውድድር ከካይድ እዩ።
 እዚ መድረኽ፡ ብፍላይ ኣብ መወዳእታ 

ፈተንቲ ዓቐብ ዝሓዘለ ብምዃኑ፡ ኣብ 
ሽዱሽተ መድረኻት ብሒደት ካልኢታት 
ተበላሊጾም ዘለዉ ተቐዳደምቲ ክፈላለዩ 
ከም ዝኽእሉ ክኢላታት ዓውዲ ቅድድም 
ብሽክለታ ይሕብሩ። እዚ ሻውዓይ 
መድረኽ፡ 8% መለክዒ ኣብ ዝወሃቦ 
ዓቐብ’ዩ ክዛዘም። ኣብ መበል 94 ኪሎ-
ሜተር ናይቲ ውድድር’ውን 6.5% 
መለክዒ ዘለዎ ክሳብ 5.3 ኪሎ-ሜተር 
ዝዝርጋሕን ናይ ሆርስ ካታጎሪ መለክዒ 
ዘለዎ ዓቐብ ክጽበዮም እዩ። ኣብዛ ዓቐብ 
ብፍላይ ኣብተን ናይ መወዳእታ 2 ኪሎ-
ሜተራት፡ ምቕናን ናይቲ ዓቐብ ክሳብ 

9.4% ክበጽሕ ብምዃኑ፡ ተቐዳደምቲ 
ክፍተኑ’ዮም። በዚ ኸኣ ኣብዚ ናይ ሎሚ 
ውድድር ቅድሚ እታ ኣብ ከተማ 
ኪጋሊ እትዛዘም ናይ 75 ኪሎ-ሜተር 

ናይ መዛዘሚ መድረኽ፡ ዕዉት ናይዚ 
ውድድር ክፍለጥ ከም ዝኽእል ተንተንቲ 
ቅድድም ብሽክለታ ይሕብሩ።
ኣብ ዙር ርዋንዳ ናትናኤል ተስፋጽዮን 

ኣብ 2020 ከምኡ’ውን ኣብ 2022፡ መርሃዊ 
ቅዱስ ኣብ 2019፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት 
ከኣ ኣብ 2010 ዕዉታት ብጫ ማልያ 
ክኾኑ ከም ዝኸኣሉ ኣይርሳዕን። ኣብ ታሪኽ 
እቲ ውድድር ልዕሊ ክልተ ግዜ ነታ ናይ 
ግዜ ናይ ክብሪ ማልያ ዝወሰዳ የለን። 
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መትከል እዮብ 
ኣብዚ ውድድር ድሕሪ ርዋንዳውያን ጂን 
ቦስኮን ፓትሪክ ዩኩሰንኪን፡ ሳልሳይ ዝበዝሐ 
ግዜ ዝተሳተፈ ተቐዳዳማይ እዩ። መትከል 
እዮብ፡ ካብ 2012 ክሳብ 2023 ትሽዓተ 
ግዜ ኣብ ዙር ርዋንዳ ከም ዝተወዳደረ 

ሰነዳት ናይቲ ውድድር የረድኡ። ንሱ 
ኣብዚ ውድድር ሳልሳይ ዝበዝሐ ግዜ ምስ 
ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ውድድሩ 
ዝወደአ እዩ። 
ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ኣሜሪካዊት 

ክለብ ትሬክ ናትናኤል ተስፋጽዮን፡ ኣብ 
ታሪኽ ዙር ርዋንዳ ብዕድመ ካልኣይ 
ዝነኣሰ ዕዉት ናይቲ ውድድር’ዩ። ንሱ 

ኣብ 2020 ወዲ 20 ዓመትን 283 

መዓልታትን ከሎ’ዩ ዘውዲ ሻምፕዮን ዙር 
ርዋንዳ ደፊኡ። መርሃዊ ቅዱስ ኣብ 
2019 ወዲ 25 ዓመትን 39 መዓልታትን 
ኣብ ዝነበረሉ፡ ነቲ ውድድር ክዕወተሉ 
ከሎ፡ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ 2010 
ወዲ 22 ዓመትን 15 መዓልታትን ከሎ 
እዩ ዕዉት ናይቲ ውድድር ኮይኑ።
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ቻይና፡ ዩክሬንን ሩስያን ዝርርብ ሰላም ከካይዳ ጸዊዓመንግስቲ ቻይና፡ ኲናት ዩክሬንን 
ሩስያን ንምዕራፍ ምቊራጽ ተዂሲ 
ክትግበርን፣ ኣብ ሞንጎአን ዝርርብ ሰላም 
ክካየድን ጻውዒት ኣቕሪቡ። 
ቻይና ኣብ ኲናት ዩክሬን ሃናጺ ተራ 

ክህልዋ ከምእትደሊ ዝገለጸ ሚኒስትሪ 
ጉዳያት ወጻኢ’ታ ሃገር፡ ንመርገጺ ሃገሩ 
ኣብ’ቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ትማሊ(ዓርቢ) 
መግለጺ ምውጽኡ ተፈሊጡ።
ኣብ መግለጺኣ፡ ቻይና ኣብ ልዕሊ 

ሩስያ ተነቢሩ ዘሎ ዘይፍትሓዊ 

እገዳታት ምዕራባውያን ክለዓልን፡ ኣብ 
ዩክሬን ሰብኣዊ ኮሪዶራት ክቐውምን 
ጻውዒት ኣቕሪባ። ናብ ዩክሬን ዝለኣኽ 
ዘሎ ኣጽዋር’ውን ነቲ ኲናት የጓሃህር 
ከምዘሎ ብምግላጽ ደው ክብል 
ከምዘለዎ ቻይና ተነጽር።
ካብ ግጭትን ኲናትን ዝኾነ ኣካል 

ከምዘይረብሕ ዝጠቐሰ መግለጺ 
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና፡ 

ናይጀርያ - ተወዳደርቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ስምምዕ ሰላም ፈሪሞም

ሰሜን ኮርያ፡ ክሩዝ ሚሳይል ንፈተነ ወንጪፋሰሜን ኮርያ፡ ጸረ-መጥቃዕቲ ናይ ምክያድ 
ዓቕማ ንምሕያል ዝተዳለወ ምዃኑ 
ዝገለጸቶ ኣርባዕተ ክሩዝ ሚሳይl ንፈተነ 
ከምዝወንጨፈት ተገሊጹ።
እቲ ሰሜን ኮርያ ዘካየደቶ ፈተነ 

ስትራተጂያዊ ኣጽዋር፡ መቐጸልታ ናይቲ 

ሩስያ፡ ስግረ-ኣህጉራዊ ባለስቲክ ሚሳይል ናብ መሳርዓ ትጽንብር

ኲሎም ወገናት ሚዛናውን ዕጉስን 
ፖሊሲ ብምኽታል፡ ነቲ ግጭት 
ዘጋድድ ስጉምቲ ወጊድ ክብሉን ካብ 
ቊጽጽር ወጻኢ ከይከይድ ተራኦም 
ክጻወቱን ተማሕጺኑ።
ብተወሳኺ ምምዕባልን ምጥቃምን 

ኑክለስያዊ ኰነ ባይሎጂካውን 
ከሚካላውን ኣጽዋር፡ ኣብ ትሕቲ ዝዀነ 
እዋን ተቐባልነት ከምዘይብሉ መንግስቲ 

እተካይዶ ወተሃደራዊ ልምምዳት ምዃኑ 
እዩ መንግስታዊ ማዕከን ዜና እታ ሃገር 
ዝጠቅስ።
ብተወሳኺ፡ እቲ ፈተነታት፡ ቀጥታዊ 

መልሰ-ግብሪ ናይ’ቲ ኣመሪካን ደቡብ 
ኮርያን ብ22 ለካቲት ዘበገሳኦ ኑክለስያዊ 
ኣጽዋር ዘጠቓልል ሓባራዊ ወተሃደራዊ 
ልምምድ ምዃኑ’ዩ ዝሕበር።
ሰሜን ኮርያ ካብ ዝፈተነቶ ክሩዝ 

ሚሳይል፡  ሃዋሳል-2 ዝዓይነቱ ኮይኑ፡ ካብ 
ግዝኣት ሰሜን ሃምግዮንግ፡ ናብ ምብራቓዊ 
ገማግም ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ባሕሪ 
ከምዝተወንጨፋ ተገሊጹ።
ሰሜን ኮርያ፡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 

መስከረም 2021 ናይ ነዊሕ ርሕቀት ክሩዝ 
ሚሳይል ከምዝፈተነትን፡ ካብ ሽዑ ጀሚራ 
ድማ ነቲ ኣጽዋር “ስትራተጂያዊ” ኢላ 
ከምዝገለጸቶ ኣይርሳዕን።
እዚ ናይ ሕጂ ፈተነ፡ ወተሃደራዊ 

ድልዉነታ ዘረጋግጽ ምዃኑን፡ ካብ ተጻባእታ 

ተወሳኺ

ኣብ ገማግም ባሕሪ ጃፓን ብማዕበል 
ተገፊዑ ዝመጸ ዓቢ ደንጎላ ሓጺን 
ንብዙሓት ነበርቲ’ቲ ከባቢ ኣገሪሙ 
ከምዘሎ ተገሊጹ።
ሰብ-መዚ እታ ሃገር ዛጊት እቲ ብቶናት 

ዝመዘን ከቢብ ሓጺን እንታይ ምዃኑ 
ከረጋግጹ ኣይከኣሉን ዘለዉ። እቶም 
ክምርምርዎ ዝተላእኩ ኣባላት ፖሊስን 
ኪኢላታት ቦምባን’ውን ሕንቅልቅሊተይ 
ኮይንዎም ከምዘሎ ሓቢሮም።
እንተኾነ፡ ውሽጡ ዘስግእ ነገር 

ከምዘይብሉ ተረጋጊጹ ከምዘሎን፡ በዚ 
ድማ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ካብ ሻቕሎት 
ድሒኖም ምህላዎምን እዩ ተገሊጹ። 

ብዙሓት ሰባት እቲ ሓጺን ኣብ ባሕሪ 
ዝንሳፈፍ ሓባሪ መራኽብ ክኸውን 
ከምዝኽእል ኢዮም ግምታቶም ዝህቡ 
ዘለዉ።
ገለ ሰባት ድማ ነቲ ኣብ ገማግም 

ባሕሪ ዝተረኽበ እንታይነቱ ዘይተነጸረ 
ነገር ካብ ጠፈር ዝመጸ ክኸውን 
ከምዝኽእል ይገልጹ ኣለዉ።
ናብቲ ቦታ ዝተላእኩ ኪኢላታት ናይ 

ኤክስ-ረይ መርመራ’ኳ እንተኣካየድሉ 
ዝረኸቡዎ ነገር የለን- እንትርፎ ሓደገኛ 
ዘይምዃኑ ምርግጋጽ። ኣብ ዙርያኡ 
ግን ናይ ፖሊስ ሓጹር ዘርጊሖምሉ 
ኣለዉ።

ቻይና ኣፍሊጡ።
እቲ ሓደ ዓመቱ 

ኣቚጺሩ ዘሎ 
ኲናት ዩክሬን ብዘተ 
ክፍታሕ፡ ቻይና፡ 
ኣብቲ ጉዳይ መንጎኛ 
ኮይና ክትሰርሕ 
ድልውነታ እውን 
ኣረጋጊጻ ኣላ።

ኣብ ናይጀርያ ኣብቲ ሎሚ ዝካየድ 
ሓፈሻዊ ምርጫ ናዕቢ ከይፍጠር ኣብ 
ዝተሰግኣሉ እዋን፡ 18 ተወዳደርቲ 
ፕረዚደንታዊ ምርጫ’ታ ሃገር፡ ኣብ ርእሰ-
ከተማ ኣቡጃ ተረኺቦም ስምምዕ ሰላም 
ከምዝፈረሙ ተሓቢሩ።
እዚ ናይ ሎሚ ካልኣይ ስምምዕ ሰላም 

ኮይኑ፡ ኣቐዲሙ ኣብ መንጎ ሕጹያት 
ተወዳደርቲ ምርጫ ተመስሳሊ ሰነድ 
ተኸቲሙ ምንባሩ ምንጭታት’ታ ሃገር 
ይሕብሩ።
ኣብቲ ብሃገራዊ ኮሚቴ ሰላምን ኣብ 

ኣቡጃ ብዝመደበሩ ‘ኩካህ’ ዝተባህለ 
ዘይመንግስታዊ ትካልን ዝተዳለወ 
ስነስርዓት ስምምዕ ሰላም፡ ፕረዚደንት 
ሙሓመድ ቡሃሪን ካልኦት ኣፍሪቃውያንን 
ዓለምለኻውያንን መራሕትን 

ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝተረኽብሉ 
ኣጋጣሚ ከምእተኻየደ ተገሊጹ።
እቲ ስምምዕ፡ ኣብ እዋን ሓፈሻዊ ምርጫ 

2023 እታ ሃገር ሰላማዊ ሃዋህው ምሕላው 
ከምዘድሊ ተገንዚብካ ናጻ፡ ፍትሓዊ፡ 
ተኣማንነት ዘለዎ፡ ግሉጽን ምርጫታት 
ንምክያድን፡ ከምኡ’ውን ሃገራዊ ረብሓ 
ልዕሊ ውልቃውን ወገናውን ጥቕሚታት 
ንምቕማጥ ዝዓለመ ኢዩ።
ሰበ-ስልጣን ኮሚቴ እቲ ስምምዕ፡ 

ፖለቲካዊ ውድባት፣ ሕጹያትን ደገፍቶምን 
ብውጽኢት ምርጫ እንተዘይዓጊቦም 
ናብ ሕገ-መንግስታዊ ኣገባብ ክጥቀሙ 
ንምቕያድ ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲኦም።
ኣቐዲሙ ተመሳሳሊ ስምምዕ ሰላም 

ኣብ መስከረም 2022 ከምእተፈረመን 
እንተኾነ ብተደጋጋሚ ከምዝተጣሕሰን 
ወተሃደራዊ መራሒ’ታ ሃገር ዝነበረ 
ጀነራል ዓብዱሰላም ኣቡበከር ዝርከቦም 
ፖለቲከኛታት ናይጀርያ ይገልጹ።
ኣቦ መንበር ሃገራዊ ኮሚቴ ሰላም ኣቡበከር፡ 

ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ጥሕሰታት እቲ 
44 ሚእታዊት ብወሃብቲ ቃል ፖለቲካዊ 
ውድባት፡ 26 ሚእታዊት ብኣባላት ሰልፊ፡ 
19 ሚእታዊት ብሕጹያት ፕረዚደንታዊ 
ውድድር፡ 11 ሚእታዊት ብደገፍቲ፡ 4 
ሚእታዊት ከኣ ብኣቦ መንበር ውድባት 
ከምእተኻየዱ ብምጥቃስ፡ “ከም ህዝቢ ነዚ 
ኩሉ ደው ከነብሎ ኣለና” ኢሉ።።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ቅድሚ’ቲ ሎሚ 

ቀዳም ክካየድ ምዃኑ ዝተገልጸ ሃገራዊ 
ምርጫ እታ ሃገር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ 
ግዝኣት ኢኑጉ፡ ካብ ተቓዋሚ ሰልፊ ዕዮ 

ናይጀርያ ሕጹይ ሰኔተር፡ ብዘይተፈልጡ 
ዕጡቓት ከምእተቐትለ ምንጭታት 
ናይጀርያ ሓቢሮም።

ክመጻ ንዝኽእል መጥቃዕቲታት ከኣ ብናይ 
ጸረ-መጥቃዕቲ ስጒምቲ ንኽትምክት 
ከምዝሕግዛን ኣገልግሎት ዜና ከይ.ሲ.ኤን.ኤ 
ወሲኹ የረድእ።
ደቡብ ኮርያ ብወገና፡ ነቲ ሰሜን ኮርያ 

እተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ ፈተነታት ሚሳይል 
ብደቂቕ ትከታተሎ ከምዘላ ሓቢራ።

ሰበ-ስልጣን ደቡብ ኮርያን ጃፓንን 
ንፈተነታት ሚሳይል ሰሜን ኮርያ ብቐጻሊ 
ከምዝቃወሙዎ ይፍለጥ።
ሰሜን ኮርያ፡ ብሰንኪ ተሰላስሎ ዘላ 

ኑክለስያዊ መደባት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ 
እገዳታት ካብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
እኳ እንተተነብረላ፡ ሓደስቲ ሚሳይላት 
ካብ ምምዕባል ግና ከምዘይተቖጠበት ኢዩ 
ዝፍለጥ።

ሩስያ፡ ከም ኣካል’ቲ ተካይዶ ዘላ 
ወተሃደራዊ ንጥፈታት፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ 
‘ሳርማት’ ዝተባህለ ስግረ-ኣህጉራዊ 
ባለስቲክ ሚሳይል፡ ናብ መሳርዕ ምክልኻላ 
ክትጽንብር ምዃና ኣፍሊጣ።
እቲ ባለስቲክ ሚሳይል ኣብ ሓደ እዋን 

ልዕሊ 10 ዒላማታት ዝወቅዕ ዘመናዊ 
ኣጽዋር ኮይኑ፡ ኣስታት 18 ሽሕ ኪሎ-
ሜተር ከምዝጓዓዝ ተገሊጹ።
እቲ ዝተራቐቐ ኣጽዋር፡ ጸላእቲ ሩስያ 

ንዝኾና ሃገራት ብግቡእ ክሓስባ ከገድደን 
ምዃኑ’ዩ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን 
ሓቢሩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሩስያ ልዕሊ 

ፍጥነት ድምጺ ዝውንጨፍ ኣጽዋር 
ንምፍራይ ከተካይዶ ዝጸንሐት ጻዕሪ 
ከምእተሐይሎ ኣነጺራ ኣላ።

ሩስያ፡ ኣቐዲማ 9 ዕጽፊ ፍጥነት ድምጺ 
ዝውንጨፍ ሚሳይላት ፈቲና ምንባራ፡ 
ጸብጻባት የረድኡ።
ኲናት ዩክሬን ሓደ ዓመቱ ደፊኑ ኣብ 

ዘለወሉ እዋን፡ ሩስያ፡ ነቲ ምስ ኣመሪካ 

ዝጸንሓ ምፍራይ ኑክለስያዊ ኣጽዋር 
ዝቕይድ ስምምዕ ከምዝሰረዘቶ ይፍለጥ። 
ብቐደሙ ኣመሪካ፡ በቲ ስምምዕ ተቐዪዳ 
ክትከይድ ከምዘይጸንሐትን እውን 
ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ይወቅስ።
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