
                 መበል 32 ዓመት ቁ.129                            ቀዳም 28 ጥሪ 2023                      ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ 

ገጽ  7ገጽ  7ገጽ  6ገጽ  6ገጽ 4ገጽ 4ገጽ  3ገጽ  3 ገጽ  11ገጽ  11

ፍርሂፍርሂቍጥዐ እንቋቝሖቍጥዐ እንቋቝሖዑደት ሚ/ዑደት ሚ/
ጉዳያት ጉዳያት 
ወጻኢ ወጻኢ 

ፈደረሽን ፈደረሽን 
ሩያስሩያስ

ዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭ

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈደረሽን ሩስያ፣ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፈደረሽን ሩስያ፣

ዝኸበርኩም ኣባላት’ዚ ጉጅለ ልኡኽ፣ዝኸበርኩም ኣባላት’ዚ ጉጅለ ልኡኽ፣

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፣ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን፣

ፈለማ፡ ናብ ኤርትራ እንቋዕ ብደሓን 

መጻእኩም! እዚ እዋናዊ ምብጻሕ እዚ፡ 

ርእይቶታትን ሓሳባትን ኣብ ኣገደስቲ 

ዓለማውን ዞባውን ጉዳያት ንምልውዋጥ፣ 

ከምኡ’ውን ክልተኣዊ ዝምድናታት 

ንምድልዳልን ንምዕማቚን ዕድል ዝፈጠረ 

- ዕዙዝ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ።

ዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭዝኸበርካ ሚስተር ሰርጌ ላቭሮቭ 

ዓለምና ብኣዝዩ ተኣፋፊ መድረኽ’ያ 

ትሓልፍ ዘላ። ኣገዳስነት ናይ’ዚ ዑደት ከኣ፡ 

ምስ’ቲ መድረኽ ተዛሚዱ ዝርአ እዩ።

ሰዓት ብሰዓት፡ 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ፡ 

ንህዋታትና ዝዕብልዂ ዘሎ ኩነታት ድማ፡ 

ህዝቢ ዓለም ዝከታተሎ ዘሎ ኣሻቓሊ 

ኩነት’ዩ።

ነዚ ዘሎ ሃዋሁውን መድረኽን ብዕምቈት 

ተረዲእና ንመጻኢ ምእንቲ ክንዳሎ ግን፡ 

ንዝሓለፈ ከም መለበሚ ክንዝክር ግድን 

ስለዝዀነ፡ ንታሪኽ መሊስና ክንግንጽል 

ግቡእ’ዩ።

ኣብ’ዚ፡ ዓለምና መዘና-ኣልቦ 

ቴክኖሎጂያዊ ገስጋስ ተመዝግበሉ ዘላ 

እዋን፡ ኩሉ ባህግታትናን ዝተወሃሃደ 

ጻዕሪታትናን፡ ናብ ምዂስኳስን ምድልዳልን 

ናይ’ቲ ንሰብኣውነት ዘገልግል ኣህጉራዊ 

ስርዓት ክቐንዕ ይግባእ። ብዓይኒ ጽኑዕ 

ስነ-ምግባራዊ ግምታትን መለክዒታትን፡ 

ዘሎናዮ እዋን፡ ናብ ፖሊሲታት ኲናትን 

ህውከትን ናይ ምምላስ ዘመን ክኸውን 

ኣይምተገብአን። 

እዞም ሕጂ ንዓለም ዝርብሹን ዘሻቕሉን 

ዘለዉ - ናይ ውሑዳት-ውሑዳት፡ 

ስሱዓትን ገበትቲን፣ ንሳቶም እዮም 

ንዘመናት ንወዲ-ሰብ ዝሃወኹ፡ ዝዘመቱን 

ዘሳቐዩን። ኣብ ክንዲ ጣዕሳን ካሕሳን ድማ፡ 

ፖሊሲታት ናዕብን ዕግርግርን ክኽተሉ 

እዮም መሪጾም።

ኣብ’ዛ ሕጂ ንፈልጣ ኣመሪካ ዘለዉ 

ውሑዳት ናይ ውሑዳት ግፍዐኛታት፡ 

ኣብ’ቲ ‘ሓድሽ መሬት’ ምስ ኣተዉ፡ ነቶም 

መበቈላውያን ኣጥፊኦም ምእንቲ ኪግብቱ 

ዝፈጸምዎ ግፍዒታት፡ ዝተረስዐ ኪመስል 

ይኽእል። ነቲ ዝገበትዎ መሬት ብሕርሻ 

ምእንቲ ከልምዑ፡ ካብ ኣፍሪቃ ብዘይንሕስያ 

ኣግዒዞም ብባርነት ዝገፍዕዎ ሰብ፡ መቐጸልታ 

ናይ ጽንተት-መበቈላውያን ታሪኾም እዩ። 

ኣብ መዋእል ኢንዱስትሪያውነት፡ መስመር 

ባቡር ኪሰርሑ ካብ እስያ ዘምጽእዎ 

ባርያ’ውን፡ ተወሳኺ እዩ ነይሩ። እዚ፡ 

ናይ ኤውሮጳ መግዛእቲታት ተመሳሳሊ 

ታሪኻት ከይረሳዕካ እዩ። (ጉዳይ ጆርጅ 

ፍሎይድን መቓብራት መበቈላውያን 

ህጻናት ካናዳን’ውን፡ ኣካልን መቐጸልታን 

ናይ’ቲ ታሪኻዊ ግፍዕታት እምበር፡ ፍሉይ 

ኣይኰነን።)

ኣብ መበል 20 ክፍለ-ዘመን፡ ኣብ 1ይን 

2ይን ኲናት ዓለም ክሳብ ኣቶሚካዊ 

ቦምብ ኣብ ምድርባይ ዘየናሕሰዩ፡ ንሳቶም 

- እቶም ናይ ውሑዳት ሃይመናውያን 

እዮም። ድሕሪ 2ይ ዓለማዊ ኲናት፡ 

ኣብ ምፍላም “ዝሑል ኲናት”፡ 

“እስትራተጅያዊ ረብሓታትና” ንዝብልዎ 

ክዉን ንምግባር፡ ኣብ እስያን ኣፍሪቃን 

ላቲን-ኣመሪካን ዘካየድዎ ወራራት፡ ኣብ 

ሓድሽ ዝኽሪታትና ዘሎ ዛንታ እዩ። ኣብ 

ኣጋ መወዳእታ ዝሑል ኲናት፡ መጋበርያ 

ክትኰኖም፡ ን“ቓዒዳ” ምፍጣሮም’ውን 

ምስጢር ኣይኰነን።

ብናታቶም ሓይሊ ጥራይ ዘይኰነ፡ 

ብግጉይ ኣተኣላልያ መራሕቲ “ሕብረት 

ሶቭየት” ነበር እታ ሃገር ምስ ተበታተነት፡ 

ዘይተጸበይዎ ዕድል ዝረኸቡ ስለዝመሰሎም፡ 

መደረ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ - ኣቶ ዑስማን ሳልሕ

“ኣብ ሓድሽ ናይ ብሕትና ዓለማዊ ስርዓት 

ኣቲና” ናብ ዝብል ዓንዳሪ ሕርያ ዘሊሎም፡ 

“ዝወዳደረና ኪህሉ የብሉን” ብዝብል 

ቴማ፡ “እንኮ-ቐጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት” 

ክዉን ንምግባር፡ ህርድግ ኪብሉ ጸኒሖም፣ 

ፈሺሎም።

ኣብ ውሽጢ ኣምር “እንኮ-ቐጽራዊ 

ዓለማዊ ስርዓት”፡ “ድረታ” ከም ሜላ 

ንምርግጋጽ ዘርቀቕዎ ድሙር ውጥን 

ከኣ፡ ካብ ምእዋጅ ቅሉዕ ኲናት ዝፍለ 

ኣይነበረን። ኣብ’ዚ ዓንዳሪ ሕርያ “ድረታ”፡ 

ሓንቲ ካብ’ተን ቅድም ዝተሰርዓ ርእሰ-

ሓያላን፡ ፈደራላዊት ሩስያ እያ ነይራ። 

ምስ ምፍሻል ናይ’ቲ ዓንዳሪ ሕርያን 

ኣብ’ዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብዝተኸስተ 

ዘይተጸበይዎ ምዕባለታትን ከኣ፡ ቻይና ኣብ 

ቀዳማይ መስርዕ ትርከብ።

ነዚ ድሕረ-ባይታ እዚ ኣብ ግምት 

ብምእታው፡ ኣብ ዩክሬን ተኸሲቱ ናይ 

ኣብ ግዜ ድቃስ፡ ጸገማት ምስትንፋስ ኣብ ግዜ ድቃስ፡ ጸገማት ምስትንፋስ 
ዝፍውስ ዝንጸግ መድሃኒትዝፍውስ ዝንጸግ መድሃኒት

ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ናብ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ 
ህንዲ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት 26 ጥሪ ዝውዕል ሃገራዊ መዓልቲ 

ሪፓብሊክ ህንዲ፡ ናብ ፕረዚደንት ድራውፖዲ ሙምሩ፡ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መልእኽቱ፡ ካብ ቀደም ዝጸንሐ ጥቡቕ ዝምድና ህዝብታት 

ኤርትራን ህንድን፡ ኣብ ዝቕጽል ዓመታት ብዝበለጸ ከምዝምዕብልን ከምዝድልድልን 

ዘለዎ እምነት ገሊጹ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መወዳእታ፡ ንፕረዚደንት ድራውፖዲ ሙምሩ ምሉእ ጥዕና፣ 

ንህዝቢ ሪፓብሊክ ህንዲ ድማ ዓወት፡ ሰላምን ብልጽግናን ተመንዩ።

ዘሎ ቅልውላው ቀንዲ ጠንቂ፡ ናይ ሃይመና 

ሸውሃትን ዕንደራ “ድረታ”ን እዩ። ዩክሬን፡ 

ምስምስን ግዳይን ጥራይ እያ።

ምስ ከም’ዚ ዝበለ ውድዓዊ ኣናብባ ታሪኽ፡ 

ዓለምና ናበይ ገጻ እያ? ብበይናዊ ስጒምቲ 

- ባባት ሰላምን ፍትሕን ረጊጥካ፣ ብኣንጻር 

ዘስዕቦ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላዋት፡ ነጋሪት 

ኲናት ምድሳቕን ኲናት ምጒህሃርን፡ 

ከመይ ገይሩ እዩ ክምኽነ ዝከኣል? እዚ 

ኣዝዩ ዓብን ኣገዳስን እዋናዊ ጉዳያት እዩ።

ስለዝዀነ፡ ህዝቢ ዓለም፡ ንዝፈሸለ ናይ 

ዕብለላን ብድዐን “እንኮ-ቐጽራዊ ዓለማዊ 

ስርዓት” ንምህዳስ ዝካየድ ዘሎ ህቀናታት 

መኪቱ፡ ናይ ፍትሒን ርግኣትን ራህዋን 

ዓለማዊ ኩነታት ንምምጻእ፡ ምሕዝነቱን 

ቃልሱን ከወሃህድ፡ ግድነት እምበር ሕርያ 

ኣይኰነን።

ባጽዕባጽዕ
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ትማሊ ኣብ ኤርትራ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ዝፈጸመ - ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌ ላቭሮቭ ዝተመርሐን፡ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሚስተር ሚኻኤል ቦግዳኖቭ 
ዝርከቦን ላዕለዋይ ልኡኽ ፈደረሽን ሩስያ፡ ዑደቱ ዛዚሙ ቅድሚ ምፍናዉ - ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ሰርጌ ላቭሮቭን ሓባራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂቦም ነይሮም።  

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

ኣማኻሪት፤ ሄሌው ናብ ኣገልግሎት 
ምኽሪ ብቴለፎን ደዊልኩም 
ኣለኹም።

ደዋሊት፤ ከመይ ውዒልኪ? ሳባ 
እብሃል።

ኣማኻሪት፤ ጽቡቕ! ዕድሜኽን 
ዘለኽዮ ቦታን ከኣ ንገርኒ ሳባ።

ደዋሊት፤ ጓል 26 ዓመት’የ ካብ 
ደቀምሓረ’የ ዝድውል ዘለኹ።

ኣማኻሪት፤ ሳባ እንታይ ክሕግዘኪ?

ደዋሊት፤ ወዲ 8 ወርሒ ቈልዓ 
ኣለኒ። ኩነታት ጥዕንኡ ስለ ዘሰከፈኒ 
እየ ምኽሪ ደልየ።

ኣማኻሪት፤ እቲ ዘሰከፈኪ 
እንታይ’ዩ?

ደዋሊት፤ እንቋቝሖ ከብልዖ ከለኹ 
ኣብ ነብሱ ዕንፍሩር ሹፍ ኢሉ 
ይወጽኦ። ከምዚ ሰዓል ዝሓመመ 
ዓፈፈፍ ይብልን ይስዕልን። በቃ 
እንታይ’ሞ ክብሎ’የ። ከምዚ ስሚ 
ዘብላዕክዎ ሕምም ይብል።

ኣማኻሪት፤ ሕክምና ወሲድክዮ 
ትፈልጢዶ?

ደዋሊት፤ ኣይወሰድክዎን። 
ነቲ ኩነታት ዝረኣያ ጎረባብቲ፡ 
“ክገድፎ’ዩ፡ ቍጥዐ ናይ እንቋቝሖ’ዩ፡ 
ሕክምና ምኻድ ኣየድልየክን’ዩ፡” 
ኢለናኒ።

ኣማኻሪት፤ እሞ ገዲፍዎዶ?

ደዋሊት፤ እወ ድሕሪ 2 መዓልቲ 
ገዲፍዎ። ኣነ ግን ኣይተዋሕጠለይን። 
መግቢ ደኣ ከመይ ኢሉ ቍጥዐ 
ከም ዝገብር ኣይተረደኣንን። ከመይ 

ማለት’ዩ ቍጥዐ እንቋቝሖኸ?

ኣማኻሪት፤ መጀመርታ፡ ሓበሬታ 
ክትረኽቢ ምድዋልኪ ነድንቐኪ። 
እንተኾነ፡ ብሰንኪ ናይ ጎረባብቲ 
ዘረባ ንዝሓመመ ቈልዓ ናብ 
ሕክምና ካብ ምውሳድ ክትቁጠቢ 
የብልክን። ናብ ሕቶኺ ክምለስ። 
ብሓፈሻ ቍጥዐ ሰብነት ክብሃል ከሎ 
ኣካላትና ንዝተፈላለዩ ባእታታት፡ 
ንኣብነት ቍጥዐ መድሃኒት፡ ጨና፡ 
መግቢ ወዘተ፡ ተጻራሪ ግብረ መልሲ 
ክህብ ከሎ ዝኽሰት ተርእዮ እዩ። 
እንቋቝሖ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ 
ቈልዑ ቍጥዐ ዘስዕቡ ግኑናት ዓይነት 
መግቢ እዩ። ብጫን ጻዕዳን ክፋል 
እንቋቝሖ ብፕሮቲን ዝቖመ እዩ። 
ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና 
ነዞም ፕሮቲን ብጌጋ ከም ተጻባእቲ 
ባእታታት ይቖጽሮም’ሞ ኣንጻሮም 
ይልዓል። ጸረ-ነብሳት ኣካላትና ከኣ 
ነቶም ተጻባእቲ ዝተቖጽሩ ፕሮቲን 
ናይ እንቋቝሖ ከጥፍኡ ይቃለሱ። 

ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጸረ-ነብሳት 
ኣካላትናን ናይ እንቋቝሖ ፕሮቲንን 
ዝተፈጥረ ቅልስ ድማ ኣብ ኣካላትና 
ዝተፈላለዩ ምልክታት ይርኣዩ። 

ደዋሊት፤ እሞ ነቲ ቍጥዐ ዘለሊ 
መርመራ ደኣ ኣሎ ድዩ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ትካላት ጥዕና 
ነቶም ኣንጻር እንቋቝሖ ተላዒሎም 
ዘለዉ ጸረ-ነብሳት ንምልላይ 
ዝሕግዙና ከም ናይ ደም ዝኣመሰሉ 
መርመራታት ክካየዱ ይኽኣሉ’ዮም። 
እንተኾነ፡ ዝኾነ ናይ መግቢ ቍጥዐ 
ኣካላዊ ፍተሻ ብምግባርን ተመሳሳሊ 
ታሪኽ ኣብ ስድራ ብምርካብን 
ጥራይ ብቐሊሉ ክልለ ይኽእል እዩ። 

ደዋሊት፤ ተመሳሳሊ ታሪኽ ኣብ 
ስድራቤትከ ከመይ ማለት’ዩ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ኣባላት ስድራቤት 
ሓደ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ሰብ 
ምርካብ ማለት’ዩ። ንኣብነት ካብ 
ኣባላት ስድራ ቤትኩም እንቋቝሖ 

ምስ በልዐ ልክዕ ከም ናይ ወድኺ 
ምልክታት ዘርኢ ሰብ እንተሃልዩ፡ 
ቍጥዐ እንቋቝሖ ኣብቲ ስድራቤት 
ከም ዘሎ ስለ ዝሕብር ብቐሊሉ 
ከተለልዮ ይሕግዝ።

ደዋሊት፤ እዋይ! ሕጂ ይዝከረኒ 
ኣሎ። ወዲ ሓሙተይ እንቋቝሖ 
ኣይበልዕን’ዩ። ኣነ ግን ጥልቕ ኢለ 
ሓቲተ ስለ ዘይፈልጥ ዘይመብልዒኡ 
ምኽንያት ኣይፈልጥክዎን’ምበር 
ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ክኸውን 
ይኽእል እዩ ማለት’ዩ። በሊ ኣብ 
ካልኦት ኣባላት ስድራ ብዓልቤተይ 
ከየጋጥም ጽቡቕ ገይረ ክፈልጦ። 
ካብዚ ንወደይ ዘጋጠሞ ወጻኢኸ 
ካልእ ምልክታት ክገብር ይኽእል 
ድዩ?

ኣማኻሪት፤ እወ፡ ዝተፈላለዩ 
ምልክታት ክንርእይ ንኽእል ኢና። 
ከምቲ ንወድኺ  ዝተራእዮ ኣብ 
ቆርበትን ስርዓተ ምስትንፋስን 
ዝርአ ምልክታት ኣሎ። ኣብ 
ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ’ውን 
ተምላስ፡ ዕግርግር ምባልን ቅርጸትን 
ከጋጥም ይኽእል። ሳሕቲ’ውን ኣዝዩ 
ብርቱዕ ቍጥዐ ብምስዓብ ማዕበስቲ 
ስርዓተ ምስትንፋስ፡ ብርቱዕ ቃንዛ 
ከብዲ፡ ሃለዋት ምጥፋእ ዝኣመሰሉ 
ንህይወትና ዘስግኡ ምልክታት 
ከስዕብ ይኽእል።

ደዋሊት፤ እሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት 
ደኣ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ከምዚ ሓደገኛ 
ኩነታት ተቐላጢፍካ ናብ ትካላት 
ጥዕና ምኻድ የድሊ። ኣብ ትካላት 
ጥዕና ንዝኾነ ቍጥዐ ከህድእ 
ዝኽእል መድሃኒት ስለዘሎ ድማ 
ሳዕብየን ናይቲ ቍጥዐ ኣብ ምቁጽጻር 
ይሕግዝ።

ደዋሊት፤ ኣነ እንቋቝሖ 
እንተበሊዐኸ ናብ ወደይ ክሓልፍ 
ይኽእልዶ?

ኣማኻሪት፤ እቶም ፕሮቲን ብጸባ 
ጡብ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ 
ኣለዎም። ስለዚ ጸባ ጡብ ኣብ 
ተጥብውሉ ግዜ እንቋቝሖ 
እንተዘይበላዕኪ ተመራጺ’ዩ።

ደዋሊት፤ እዚ ቍጥዐ ንሓዋሩ ድዩ 
ምስ ወደይ ክነብር?

ኣማኻሪት፤ ከከም ኩነታቱ’ዩ። 
ገሊኡ ቍጥዐ ኣብ ቁልዕነት ዘቋርጽ 
ኣሎ። ገሊኡ ክሳብ ኩትትና 
ይጸንሕ። ገሊኡ ከኣ ንሓዋሩ። ስለዚ 
ሳባ ናይ ወድኺ ቍጥዐ ከምዚ’ዩ 
ኢለ ክድምድም ኣይክእልን።

ደዋሊት፤ እሞ ሕጂ ደኣ እንታይ 
እንተገበርኩ ይሓይሽ? ማለተይ 
ፍወሳ ኣለዎ ድዩ?

ኣማኻሪት፤ እታ እንኮ ፍወሳ 
እንቋቝሖ ምምጋብ ምቁራጽ’ያ። 

ደዋሊት፤ እሞ እንቃቝሖ ደኣ 
ኣብ ዕብየት ናይ ሓደ ቈልዓ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ እንድዩ! ወደይ ኣይህሰንዶ?

ኣማኻሪት፤ ጽቡቕ ኣለኺ 
እንቋቝሖ ብዝውንኖ ሃብታም 
ፕሮቲን ኣገዳሲ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ 
ከምዚ ኩነታት ግን ክቋረጽ’ዩ ዘለዎ። 
ወድኺ ድማ ካብ ካልኦት ከም ጸባን 
ጥረታትን ዝኣመሰሉ ካብ እንቋቝሖ 
ዘይሰንፍ ፕሮቲን ዝውንኑ ዓይነታት 
መግቢ ብምምጋብ ካብ ሕጽረት 
ፕሮቲን ከተድሕንዮ ትኽእሊ ኢኺ።

ደዋሊት፤ በሊ የቐንየልይ! ነጺሩለይ 
ኣሎ።

ኣማኻሪት፤ ገንዘብኪ። 

ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ

ቍጥዐ እንቋቝሖ

ምሉእ ዕድመኣ ኣብዛ ዓለም 
ጽቡቕ ክበዝሕ ከይተሓለለት 
እትሰርሕ ዝነበረት ሰበይቲ፡ “ኦ 
ፈጣሪ፡ ቅድሚ ምማተይ ናብ 
ገነትን ገሃንምን ቀዲምካ ኣዛውረኒ፡” 
ብምባል ትጽሊ ነበረት። ጸሎትኩም 
ይስመረልኩም ጸሎታ ሰሚሩላ፣ 
ንገነትን ገሃንምን ንኽትርኢ ሓደ 
መልኣኽ መጺኡ ወሰዳ።

እቲ ዝወሰዳ መልኣኽ ትኽ 
ኣቢሉ ኣብ ሓደ ናይ ድግስ 
ኣዳራሽ ኣእተዋ። ኣብ ማእከል እቲ 
ኣዳራሽ፡ ዝተፈላለየ መግብን ባህታ 
ዝህብ መስተን ዝመልአ ጣዋሉ 
ረኣየት። ኣብ ዙርያ እቲ ጣዋሉ 
ከቢቦም ኮፍ ዝበሉ ሰባት ድማ 
ረኣየት። እቶም ሰባት ሕልናኦም 

ዘዕረቡ፡ ዝተከዙ፡ ብጥሜት ዝሓሰሞም 
ኰይኖም ጸንሑዋ። ኣብ ቅድሚ 
መግቢ እንከለው ብጥሜት ዘይምሱል 
ክመስሉ ገረማ’ሞ፡ “ስለምታይ ከምዚ 
ኰይኖም?” ክትብል ነቲ ዝወሰዳ 
መልኣኽ ሓተተቶ።

እቲ መልኣኽ ከኣ “ኣእዳዎም 
ተመልከቲ፡” ክብል ጥራይ መለሰ። እታ 
ሰበይቲ ኣእዳዎም ብዝተመልከተት፡ 
ክልተኡ ኣእዳዎም ካብ ኪንዮ 
ኣጻብዕቶም ክሳብ ምናቶም መሰንቀር 
ተኣሲሩዎም ረኣየት። ብርኪ ኢዶም 
ክዕጸፍ ኣይክእል ነበረ። ካብቲ መግቢ 
በቲ ጫፍ መሰንቀር ቀርቂሮም 
ከልዕሉ ይፍቱኖ’ሞ ኣይኰነሎምን፣ 
ምብልዑ የጸገሞም። ሓንቲ ኵላሶ 
ኣብ ኣፉ ከእቱ ዝኽኣለ ሓደ’ኳ 

ኣይረኣየትን። ፈቲኖም ብዝረብረቡ 
ኣብ ቅድሚ እቲ መግቢ ተስፋኦም 
ኣዕሪቦም ብጥምየት ክሳቐዩ ረኣየት። 
“እዚ ብርግጽ ገሃንም እዩ! በጃኻ 
ካብዚ ኣውጽኣኒ፡” ክትብል ነቲ 
መልኣኽ ተማሕጸነቶ።

እቲ መልኣኽ ካብቲ ኣዳራሽ 
ኣውጺኡ ናብ ካልእ ቦታ ብምውሳድ 
ናብ ሓደ ናይ ድግስ ኣዳራሽ ኣእተዋ። 
እቲ ኣዳራሽ ልክዕ ከምቲ ቀዲማ 
ዝረኣየቶ፡ ኣብ ማእከል እቲ ኣዳራሽ 
ኣዝዩ ብዙሕ ደስ ዘብል መግብን 
መስተን ረኣየት። ኣብ ዙርያኡ ድማ 
ሰባት ኮፍ ኢሎም ነበሩ። እንተዀነ፡ 
ዘይከምቶም ዝቐደሙ ብሓጐስን 
ፍስሃን የዕልሉን ይስሕቁን ነበሩ። 
ገጾም ከኣ ኣማና ምርኣዩ ዘብህግ 

ሱራፌል ተ.

ልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ
ሰብ መሰንቀር ኣብ ገነትን ገሃንምን

ፍሱህ ነበረ። “እዚኦም መሰንቀር 
ኣይተኣስረሎምን ክኸውን ኣለዎ፡” 
በለት እታ ሰበይቲ በቲ ተድላ ናይቲ 
ኣድራሽ ባህታ እናተሰመዓ።

“ኣእዳዎም ተመልከቲ፡” በላ 
እቲ መልኣኽ ደጊሙ። ኣእዳዎም 
ተመልከተት።

“ልክዕ ከምቶም ኣብ ገሃንም 

ዘለዉ፡ ክልተ ኣእዳዎ ካብ ቅድሚ 
ኣጻብዕቶም ጀሚሩ ክሳብ ምናቶም 
መሰንቀር ተኣሲሩሎም ኣሎ። 
ብርኪ ኢዶም ክዕጸፍ ኣይክእልን 
እዩ። እዞም ሰባት ግን ንነብሶም 
ኣይኰኑን ክምግቡ ዝፍትኑ ዘለዉ፣ 
ንብጻዮም በቲ መሰንቀር ቀርቂሮም 
የዀልሱዎ፡ እቲ ብጻዮም ከኣ 
ብተመሳሳሊ የዀልሶም።”

ሓዳስ   ኤርትራ

ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)
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ፍርሂ
ካልኣይ ክፋልካልኣይ ክፋል
“ማማ ገይሻ ፈሪህኩም ዲኹም?” “ማማ ገይሻ ፈሪህኩም ዲኹም?” 

ከምዝፈርህ ይፈልጣኒ እየን።ከምዝፈርህ ይፈልጣኒ እየን።
“ኖኖ ኣይፈራህናን! ጽባሕ ንግሆ “ኖኖ ኣይፈራህናን! ጽባሕ ንግሆ 

ከይንድቅስ ከተተንስኣና ኢለ እየ” ከይንድቅስ ከተተንስኣና ኢለ እየ” 
ነቲ ነጸላ ተሸፊኑ ዝነበረ ጸጒሪ ርእሰን ነቲ ነጸላ ተሸፊኑ ዝነበረ ጸጒሪ ርእሰን 
እናተዓዘብኩ ተዛረብኩ። እናተዓዘብኩ ተዛረብኩ። 
“ሕራይ ዳንኤል ወደይ ሰዓት “ሕራይ ዳንኤል ወደይ ሰዓት 

ክንደይ እየ ከተንስኣኩም?” ሓተታኒ።ክንደይ እየ ከተንስኣኩም?” ሓተታኒ።
“ኣነ ንግሆ ስለዝኸይድ ሰዓት 6፡20 “ኣነ ንግሆ ስለዝኸይድ ሰዓት 6፡20 

ኣተንሳኣኒ፡” መለስኩ። ኩሉ ግዜ ሰዓት ኣተንሳኣኒ፡” መለስኩ። ኩሉ ግዜ ሰዓት 
6፡20 እየ ዝትንስእ። ቤት ትምህርትና 6፡20 እየ ዝትንስእ። ቤት ትምህርትና 
ቀረባ ስለዝኾነ ሰዓት 7፡00 ተበጊሰ ቀረባ ስለዝኾነ ሰዓት 7፡00 ተበጊሰ 
ከርክብ ጸገም የብለይን።ከርክብ ጸገም የብለይን።
“እዋእ! ጽባሕ ቀዳም ድኣ ናይ “እዋእ! ጽባሕ ቀዳም ድኣ ናይ 

ምንታይ ትምህርቲ? ቀዳም ዕረፍቲዶ ምንታይ ትምህርቲ? ቀዳም ዕረፍቲዶ 
ኣይኮነን?” ሓተታኒ።ኣይኮነን?” ሓተታኒ።
“ሓቅኽን ጽባሕ ቀዳም ዕረፍቲ “ሓቅኽን ጽባሕ ቀዳም ዕረፍቲ 

እዩ። ንዓይ ግን ውድድር ሓፈሻዊ እዩ። ንዓይ ግን ውድድር ሓፈሻዊ 
ፍልጠት ኣለኒ፡” መለስኩለን ነታ ፍልጠት ኣለኒ፡” መለስኩለን ነታ 
ቤተን ብዓይነይ ኮሊለ እናጠመትኩ። ቤተን ብዓይነይ ኮሊለ እናጠመትኩ። 
ገዛናን ገዝአንን ፍልልይ የብሉን። ዋላ ገዛናን ገዝአንን ፍልልይ የብሉን። ዋላ 
ሕብሪ መንደቕ ሓደ እዩ።ሕብሪ መንደቕ ሓደ እዩ።
“ሕራይ’ዚ ወደይ ከተንስኣካ እየ። “ሕራይ’ዚ ወደይ ከተንስኣካ እየ። 

ትፈርሁ እንተዄንኩም ምሳኹም ትፈርሁ እንተዄንኩም ምሳኹም 
ክሓድር ክመጽእ?” ኣብ ብርከን ክሓድር ክመጽእ?” ኣብ ብርከን 
ዝነበረ ጋቢ እናመዓራረያ ተዛረባኒ።ዝነበረ ጋቢ እናመዓራረያ ተዛረባኒ።
“የቐንየልና ማማ ምዕራፍ “የቐንየልና ማማ ምዕራፍ 

ኣይንፈርህን ኢና። ገዛ ሽግጥ ኣቢልና ኣይንፈርህን ኢና። ገዛ ሽግጥ ኣቢልና 
ክንድቅስ ኢና፡” ፍርሀይ ኣብ ውሽጠይ ክንድቅስ ኢና፡” ፍርሀይ ኣብ ውሽጠይ 

ቀቢረ ተባዕ ክመስል ፈተንኩ።ቀቢረ ተባዕ ክመስል ፈተንኩ።
“ሕራይ እዚ ወደይ ብሩኽ። በል “ሕራይ እዚ ወደይ ብሩኽ። በል 

ብሩኽ ለይቲ ንግሆ ክተንስኣካ እየ” ብሩኽ ለይቲ ንግሆ ክተንስኣካ እየ” 
ኣፋነዋኒ።ኣፋነዋኒ።
“ኣሜን ማማ ምዕራፍ ንዓኽን “ኣሜን ማማ ምዕራፍ ንዓኽን 

ድማ ብሩኽ ለይቲ። ከይደ፡” ካብቲ ድማ ብሩኽ ለይቲ። ከይደ፡” ካብቲ 
ደው ኢለሉ ዝነበርኩ ንድሕሪት ደው ኢለሉ ዝነበርኩ ንድሕሪት 
ተጠውየ ወጻእኩ። ናብ ገዛ ድማ ተጠውየ ወጻእኩ። ናብ ገዛ ድማ 
ተበገስኩ። ከባቢ ሰዓት 7፡00 ኮይኑ ተበገስኩ። ከባቢ ሰዓት 7፡00 ኮይኑ 
ስለዝነበረ መሬት ዓይኒ ክሕዝ ጀሚሩ ስለዝነበረ መሬት ዓይኒ ክሕዝ ጀሚሩ 
ነበረ። ቅልጥፍ ኢለ ድማ ገዛ ኣተኹ። ነበረ። ቅልጥፍ ኢለ ድማ ገዛ ኣተኹ። 
ገዛ ምስ ኣተኹ ክልተ ኣሕዋተይ ኣብ ገዛ ምስ ኣተኹ ክልተ ኣሕዋተይ ኣብ 
ገዛ ኮፍ ኢሎም ጸንሑኒ።ገዛ ኮፍ ኢሎም ጸንሑኒ።
ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ፡ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ፡ 

ኣእዳውና ተሓጺብና ድራርና በላዕና። ኣእዳውና ተሓጺብና ድራርና በላዕና። 
ድሕሪ ድራር ዝነበረና ዕዮ ገዛና ድሕሪ ድራር ዝነበረና ዕዮ ገዛና 
ክንሰርሕ ጀመርና። እናተረዳዳእና ክንሰርሕ ጀመርና። እናተረዳዳእና 
ዕዮ ገዛና ሰሪሕና ወዳእና። ዕዮ ገዛና ዕዮ ገዛና ሰሪሕና ወዳእና። ዕዮ ገዛና 
ክንውድእ እንከለና ሰዓት ሸሞንተ ክንውድእ እንከለና ሰዓት ሸሞንተ 
ኮይኑ ነበረ።ኮይኑ ነበረ።
ሳራ ሓብተይ ድቃስ ስለዝመጽኣ ሳራ ሓብተይ ድቃስ ስለዝመጽኣ 

ገዲፋትና ናብ ዓራት ደየበት። ኣነን ገዲፋትና ናብ ዓራት ደየበት። ኣነን 
ኣቤል ሓወይን ተረፍና። ጠጥራዝና ኣቤል ሓወይን ተረፍና። ጠጥራዝና 
ሒዝና መጽናዕትና ቀጸልና። ሒዝና መጽናዕትና ቀጸልና። 
ኣቤል ሓወይ ድቃስ ስለዝመጽኦ ኣቤል ሓወይ ድቃስ ስለዝመጽኦ 

እናተጋደለ ክሳብ ሰዓት 8፡40 ጸንሐ። እናተጋደለ ክሳብ ሰዓት 8፡40 ጸንሐ። 
ጥራውዝቱ እናዓጸፈ፡ “ዳኒኤል ሓወይ ጥራውዝቱ እናዓጸፈ፡ “ዳኒኤል ሓወይ 

ድቃስ መጺኡኒ ክድቅስ፡” ዓይኒ ድቃስ መጺኡኒ ክድቅስ፡” ዓይኒ 
ዓይነይ እናጠመተ ተዛረበኒ።ዓይነይ እናጠመተ ተዛረበኒ።
“ኣቤል ሓወይ ዋላ ክሳብ ሰዓት “ኣቤል ሓወይ ዋላ ክሳብ ሰዓት 

ትሽዓተ ዘይትጸንሕ፡ ጽባሕ ቀዳም ትሽዓተ ዘይትጸንሕ፡ ጽባሕ ቀዳም 
ስለዝኾነ ትምህርቲ የብልኩምን። ስለዝኾነ ትምህርቲ የብልኩምን። 

ቅሩብ ኣጻንሓኒ። ዋላ ክሳብ ሰዓት ቅሩብ ኣጻንሓኒ። ዋላ ክሳብ ሰዓት 
9፡00 ትድቅስ፡” እፈርህ ስለዝነበርኩ 9፡00 ትድቅስ፡” እፈርህ ስለዝነበርኩ 
ክጸንሕ ደለኹዎ።ክጸንሕ ደለኹዎ።
“እሞ ድቃስ መጺኡኒ ከመይ “እሞ ድቃስ መጺኡኒ ከመይ 

ገይረ ክጸንሕ፡” ተመሻኸነ።ገይረ ክጸንሕ፡” ተመሻኸነ።
ጽቡቕ ገይረ ርኣኹዎ። ሓቁ እዩ ጽቡቕ ገይረ ርኣኹዎ። ሓቁ እዩ 

ዓይኑ በርበረ መሲሉ ነበረ።ዓይኑ በርበረ መሲሉ ነበረ።

“በል ካብ በልካስ ደቅስ፡” ገጸይ “በል ካብ በልካስ ደቅስ፡” ገጸይ 
ኣሲረ ተዛረብኩዎ።ኣሲረ ተዛረብኩዎ።
“እንታይ ድኣ ዘይትድቅስ? ጽባሕ “እንታይ ድኣ ዘይትድቅስ? ጽባሕ 

ምሽ ትምህርቲ ኣለካ?” ሓተተኒ።ምሽ ትምህርቲ ኣለካ?” ሓተተኒ።
“ድሓን ደቅስ። ጸኒሐ ክድቅስ እየ፡“ድሓን ደቅስ። ጸኒሐ ክድቅስ እየ፡

” ኩራ ይስመዓኒ ነበረ።” ኩራ ይስመዓኒ ነበረ።
“ዳኒ ሓወይ ፈሪህካ ዲኻ?” “ዳኒ ሓወይ ፈሪህካ ዲኻ?” 
ናይ ልበይ ሰንበድኩ። ናይ ናይ ልበይ ሰንበድኩ። ናይ 

ውሽጠይ ዝፈለጦ መሰለኒ፡ “ኖኖ ውሽጠይ ዝፈለጦ መሰለኒ፡ “ኖኖ 
...ኣይሰንበድኩን እንታይ ኮይነ ...ኣይሰንበድኩን እንታይ ኮይነ 
ክስንብድ... ንስኹም ኣለኹም ክስንብድ... ንስኹም ኣለኹም 
እንዶ?” ወታእታእ በልኩ።እንዶ?” ወታእታእ በልኩ።
“እንታይ ድኣሞ ሰንቢድካ፡” “እንታይ ድኣሞ ሰንቢድካ፡” 

ሕቶኡ ቀጸለ። ኣቤል ሓወይ ሕቶ ሕቶኡ ቀጸለ። ኣቤል ሓወይ ሕቶ 
እንተጀሚሩ ኣየቋርጽን እዩ።።እንተጀሚሩ ኣየቋርጽን እዩ።።

ዛንታ

ቀዳም ዕለት 21-01-2023 ሰዓት ቀዳም ዕለት 21-01-2023 ሰዓት 
9፡00 - ዕዉታት ካልኣይ ውድድር 9፡00 - ዕዉታት ካልኣይ ውድድር 
ተርሙማ ምስ ስድራቤቶም ኣብ ተርሙማ ምስ ስድራቤቶም ኣብ 
መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን (ኤርትሮ መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን (ኤርትሮ 
ጀርመን) ተኣኻኺቦም። መደብ ጀርመን) ተኣኻኺቦም። መደብ 
ልክዕ ሰዓት 9፡10 ብዝኽረ ሰማእታት ልክዕ ሰዓት 9፡10 ብዝኽረ ሰማእታት 
ተጀሚሩ።ተጀሚሩ።
መደብ ምስ ተጀመረ ኣዳላዊ መደብ ምስ ተጀመረ ኣዳላዊ 

ዓምዲ ተርሙማ መድረኽ ተረኪቡ። ዓምዲ ተርሙማ መድረኽ ተረኪቡ። 
ንዕዉታት ተማሃሮን ወለድን እንቋዕ ንዕዉታት ተማሃሮን ወለድን እንቋዕ 
ሓጐሰኩም ድሕሪ ምባል፡ብዛዕባ’ቲ ሓጐሰኩም ድሕሪ ምባል፡ብዛዕባ’ቲ 
ውድድር ኣመልኪቱ ነዚ ዝስዕብ ውድድር ኣመልኪቱ ነዚ ዝስዕብ 
መግለጺ ሂቡ፦ “እዚ መደብ ኣብ መግለጺ ሂቡ፦ “እዚ መደብ ኣብ 
ክልተ ወርሒ ክካየድ ብዝኣተናዮ ክልተ ወርሒ ክካየድ ብዝኣተናዮ 
መብጽዓ፡ ሎሚ ድማ ተዓወትቲ መብጽዓ፡ ሎሚ ድማ ተዓወትቲ 
ካልኣይ ውድድር ክንሽልም ሓጐስ ካልኣይ ውድድር ክንሽልም ሓጐስ 
ይስመዓና። ናይ ምሽላም ዕለት ካብቲ ይስመዓና። ናይ ምሽላም ዕለት ካብቲ 
ተመዲቡ ዝነበረ ግዜ ብምኽንያት ተመዲቡ ዝነበረ ግዜ ብምኽንያት 
መርመራ ቀዳማይ ሰሚስተር ሓደ መርመራ ቀዳማይ ሰሚስተር ሓደ 
ሰሙን ተደናጒዩ እዩ። ኣብዚ ሰሙን ተደናጒዩ እዩ። ኣብዚ 
ካልኣይ ውድድር፡ 147 ተወዳደርቲ ካልኣይ ውድድር፡ 147 ተወዳደርቲ 
ተሳቲፎም። ካብዞም ተወዳደርቲ ተሳቲፎም። ካብዞም ተወዳደርቲ 
4 ተማሃሮ ምሉእ ነጥቢ ረኺቦም። 4 ተማሃሮ ምሉእ ነጥቢ ረኺቦም። 
4 ተማሃሮ ድማ 16.5 ብምምላስ 4 ተማሃሮ ድማ 16.5 ብምምላስ 
ካልኣይ ደረጃ ሒዞም። ዕላማ ናይ’ዚ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም። ዕላማ ናይ’ዚ 
ውድድር ኣብ መንጎ ተማሃሮ ቅዱስ ውድድር ኣብ መንጎ ተማሃሮ ቅዱስ 
ቅንኢ ንምሕዳር ስለዝኾነ፡ ሸሞንተ ቅንኢ ንምሕዳር ስለዝኾነ፡ ሸሞንተ 
ተማሃሮ ከምዝሽለሙ ገይርና ኣለና። ተማሃሮ ከምዝሽለሙ ገይርና ኣለና። 
እዚ ውድድር፡ ዝበዝሑ ተሳተፍቲ እዚ ውድድር፡ ዝበዝሑ ተሳተፍቲ 
ዝነበርዎ ኮይኑ፡ ካብ ሽድሽቲአን ዝነበርዎ ኮይኑ፡ ካብ ሽድሽቲአን 
ዞባታት ተሳትፎ ነይሩ። ድሕሪ ዞባታት ተሳትፎ ነይሩ። ድሕሪ 
ኣስመራ፡ ካብ ከተማ ከረን ዝበዝሑ ኣስመራ፡ ካብ ከተማ ከረን ዝበዝሑ 
ተሳተፍቲ ነይሮም። ሓደ ካብ’ዞም ተሳተፍቲ ነይሮም። ሓደ ካብ’ዞም 
ዕዉታት ድማ ካብ ከተማ ከረን ዕዉታት ድማ ካብ ከተማ ከረን 

እዩ። ፍሉይነት ናይዚ ውድድር፡ እዩ። ፍሉይነት ናይዚ ውድድር፡ 
ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ውድድር ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ውድድር 
ዝተዓወቱ ሰለስተ ዕዉታት ኣብዚ ዝተዓወቱ ሰለስተ ዕዉታት ኣብዚ 
ካልኣይ ውድድር እውን ተሸለምቲ ካልኣይ ውድድር እውን ተሸለምቲ 
ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ድማ ወለዲ ኮይኖም ኣለዉ። እዚ ድማ ወለዲ 
ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ዘለኩም ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ዘለኩም 

ተገዳስነት ዘጒልሕ እዩ። ኣብ መጻኢ ተገዳስነት ዘጒልሕ እዩ። ኣብ መጻኢ 
እውን  ክትቅጽልዎ ንላቦ። ካልእ እውን  ክትቅጽልዎ ንላቦ። ካልእ 
ኣብዚ ውድድር ዝተረኣየ ፍሉይነት፡ ኣብዚ ውድድር ዝተረኣየ ፍሉይነት፡ 
ዕዉታት ናይ  ከተማ ኣስመራ፡ ዕዉታት ናይ  ከተማ ኣስመራ፡ 
ሰለስተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ ፈለገ ሰለስተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ ፈለገ 
ህይወት’፡ ክልተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ ህይወት’፡ ክልተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ 
ዓወት ናይ ህዝቢ’ ምዃኖም እዩ። ዓወት ናይ ህዝቢ’ ምዃኖም እዩ። 
ቅዱስ ቅንኢ ዘበገሶ  ውድድርዶ ቅዱስ ቅንኢ ዘበገሶ  ውድድርዶ 
ይኸውን? ይኸውን? 
“ኣብዚ ናይ ካልኣይ ውድድር፡ ፎቶ “ኣብዚ ናይ ካልኣይ ውድድር፡ ፎቶ 

ገሊላን ሰቲት ስተሽነርን ንዕዉታት ገሊላን ሰቲት ስተሽነርን ንዕዉታት 
ሽልማት ኣበርኪቶም ኣለዉ። እዚ ሽልማት ኣበርኪቶም ኣለዉ። እዚ 
ውድድር ናይ ህዝቢ ከም ምዃኑ ውድድር ናይ ህዝቢ ከም ምዃኑ 
መጠን፡ ኣብ ዝቕጽል እውን ካልኦት መጠን፡ ኣብ ዝቕጽል እውን ካልኦት 
ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብዎ እላቦ። ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብዎ እላቦ። 
መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን (ኤርትሮ መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን (ኤርትሮ 
ጀርመን) ነዚ መደብ ከነሰላስል ቦታ ጀርመን) ነዚ መደብ ከነሰላስል ቦታ 
ስለዝተሓባበሩና ኣዚና ነመስግኖም።” ስለዝተሓባበሩና ኣዚና ነመስግኖም።” 
ብምባል ቃል ኣስሚዑ።ብምባል ቃል ኣስሚዑ።

 ካብ ወለዲ ዕዉታት  ካብ ወለዲ ዕዉታት 
ወይዘሮ ሰናይት ተስፋዝጊ ወይዘሮ ሰናይት ተስፋዝጊ 
ምስ ነብሳ ድሕሪ ምልላይ፡ ምስ ነብሳ ድሕሪ ምልላይ፡ 
“...ብስድራና ዓማዊል “...ብስድራና ዓማዊል 
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ኢና። ውድድር ተርሙማ ኢና። ውድድር ተርሙማ 
ምጅማሩ ድማ ንተማሃሮ ምጅማሩ ድማ ንተማሃሮ 
ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ንዓና 
ንወለዲ’ውን ኣብ ቅዱስ ንወለዲ’ውን ኣብ ቅዱስ 
ህልኽ ዘእተወና ውድድር ህልኽ ዘእተወና ውድድር 
እዩ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ እዩ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ 
ውድድር ጓለይ ቀዳመይቲ ውድድር ጓለይ ቀዳመይቲ 

ወጺኣ ነይራ። ናይ ካልኣይ ወጺኣ ነይራ። ናይ ካልኣይ 
ውድድር ዕድመ ምስተገበረ ድማ ውድድር ዕድመ ምስተገበረ ድማ 
ተወዳዲርና። እቲ ሕቶታት ገሊኡ ተወዳዲርና። እቲ ሕቶታት ገሊኡ 
ንወለዲ ዝበደሀ እዩ ነይሩ። ንኣብነት፡ ንወለዲ ዝበደሀ እዩ ነይሩ። ንኣብነት፡ 
ነታ ‘ቀዳማይ ምሩኽ ኤርትራ ነታ ‘ቀዳማይ ምሩኽ ኤርትራ 
መንይ’ዩ?’ ትብል ሕቶ፡ ኣነን በዓል መንይ’ዩ?’ ትብል ሕቶ፡ ኣነን በዓል 

“ኣጆካ ኣቤል ሓወይ ዘፍርህ “ኣጆካ ኣቤል ሓወይ ዘፍርህ 
የብለይን። በቃ ኣብ ዓራት ደይብ’ሞ የብለይን። በቃ ኣብ ዓራት ደይብ’ሞ 
ጸሎት ገይርካ ደቅስ። ኣነ ጸኒሐ ጸሎት ገይርካ ደቅስ። ኣነ ጸኒሐ 
ክድቅስ እየ፡” ክድቅስ ደለኹዎ። ካብ ክድቅስ እየ፡” ክድቅስ ደለኹዎ። ካብ 
ሕቶታቱ ድማ ከዕርፍ ደለኹ።ሕቶታቱ ድማ ከዕርፍ ደለኹ።
“ሕራይ ዳኒ ሓወይ ብሩኽ ለይቲ። “ሕራይ ዳኒ ሓወይ ብሩኽ ለይቲ። 

ጽባሕ ንግሆ ኣተንስኣኒ” ተዛረበ ካብቲ ጽባሕ ንግሆ ኣተንስኣኒ” ተዛረበ ካብቲ 
ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ እናተንስአ።ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ እናተንስአ።
“ሕራይ ከተንስኣካ እየ፡” “ሕራይ ከተንስኣካ እየ፡” 

ኣይተገደስኩሉን።ኣይተገደስኩሉን።
ኣቤል፡ ማይን ሸሓንን ኣልዒሉ ኣቤል፡ ማይን ሸሓንን ኣልዒሉ 

ኣእጋሩ ተሓጺቡ ኣብ ዓራት ደየበ። ኣእጋሩ ተሓጺቡ ኣብ ዓራት ደየበ። 
ጸሎት ገይሩ ድማ ደቀሰ። ኣብ ዓራት ጸሎት ገይሩ ድማ ደቀሰ። ኣብ ዓራት 
ምስ ደየበ ብዙሕ ከይጸንሐ ድቃስ ምስ ደየበ ብዙሕ ከይጸንሐ ድቃስ 
ጠለሞ። ጠለሞ። 
ንበይነይ ቀባሕባሕ ክብል ንበይነይ ቀባሕባሕ ክብል 

ጀመርኩ። ንበይነይ ምስ ኮንኩ፡ ናይ ጀመርኩ። ንበይነይ ምስ ኮንኩ፡ ናይ 
ዕንጭራር ድምጺ፡ ሰኺሮም ናይ ዕንጭራር ድምጺ፡ ሰኺሮም ናይ 
ዝሓልፉ ዋዕዋዕታ ክሰምዕ ጀመርኩ። ዝሓልፉ ዋዕዋዕታ ክሰምዕ ጀመርኩ። 
መመሊሰ ተረበሽኩ። መመሊሰ ተረበሽኩ። 

            ይቕጽል...            ይቕጽል...

መልሲ ውድድር 
ተርሙማ

ዕዉታት ‘ካልኣይ ውድድር ተርሙማ’
 ተሸሊሞም

ተ.ቊ ምሉእ ስም ዕዉት ደረጃ 
ትምህርቲ

ተርታ ቤት ትምህርቲ

1 ህያብኤል ዓወት መብራህቱ 5 17 ዓወት ናይ ህዝቢ

2 ሶፋኒት ይስሓቕ ዮውሃንስ 8 17 ፈለገ ህይወት

3 ዳንኤል ግርማጼዮን ዘካርያስ 7 17 ከረን

4 ገሊላ ዳዊት 6 17 ዓወት ናይ ህዝቢ

5 ሆሳእና ተኽላይ ኣበዶም 4 16.5 ፍረ ሰላም

6 ስኒት ዓንደሚካኤል ተ/ማርያም 8 16.5 ፈለገ ህይወት

7 ኣሮን ሰመረ፡ ራሄል ሰመረ 8 ን 11 16.5 ቶኮር

8 ኤስሮም ምስግና 3 16.5 ፈለገ ህይወት
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ቤተይን ኣይንፈልጣን ኢና ነይርና። ቤተይን ኣይንፈልጣን ኢና ነይርና። 
ጓልና ግን መሊሳታ። እዚ ድማ፡ ካብ ጓልና ግን መሊሳታ። እዚ ድማ፡ ካብ 
ደቅና እንመሃሮ ብዙሕ ከም ዘሎ እዩ ደቅና እንመሃሮ ብዙሕ ከም ዘሎ እዩ 
ዘርእየካ። ብሓፈሻ እዚ ውድድር ዘርእየካ። ብሓፈሻ እዚ ውድድር 

ፈታኒ፡ ኣዛናዪ፡ ኣሳታፊ ነይሩ። ፈታኒ፡ ኣዛናዪ፡ ኣሳታፊ ነይሩ። 
በዚ ድማ ንኣዳለውቲ አድንቕ። በዚ ድማ ንኣዳለውቲ አድንቕ። 
ነዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣዳሊኻ፡ ነዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣዳሊኻ፡ 
ኣሪምካ፡ ከምዚ ገይርካ ንተማሃሮ ኣሪምካ፡ ከምዚ ገይርካ ንተማሃሮ 
ምትብባዕ ጽልዋኡ ዓቢ እዩ። ስለቲ ምትብባዕ ጽልዋኡ ዓቢ እዩ። ስለቲ 
ጻዕርኹም የቐንየልና!! እዚ መደብ ጻዕርኹም የቐንየልና!! እዚ መደብ 
መሃሪ ስለዝኾነ፣ ናይ ምንባብን መሃሪ ስለዝኾነ፣ ናይ ምንባብን 
ምሕታትን ዓቕሚ ተማሃሮን ወለድን ምሕታትን ዓቕሚ ተማሃሮን ወለድን 
ድማ ስለዘሐይል ክትቅጽልዎ እላቦ። ድማ ስለዘሐይል ክትቅጽልዎ እላቦ። 
የቐንየለይ” ብምባል ኣድናቖታን የቐንየለይ” ብምባል ኣድናቖታን 
ሓሳባን ኣካፊላ።      ሓሳባን ኣካፊላ።      
ድሕሪ’ዚ፡ መድረኽ ዝተረከበት ድሕሪ’ዚ፡ መድረኽ ዝተረከበት 

ተማሃሪት ህያብኤል ዓወት እያ። ተማሃሪት ህያብኤል ዓወት እያ። 
ተማሃሪት ህያብኤል፡ ተማሃሪት ህያብኤል፡ 
“....ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓወት “....ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓወት 

ተማሃሪት 5ተማሃሪት 5ይይ ክፍሊ እየ። ውድድር  ክፍሊ እየ። ውድድር 
ጽቡቕ ነይሩ። ንኻልኣይ ግዜ ጽቡቕ ነይሩ። ንኻልኣይ ግዜ 
ድማ እየ ተወዳዲረ። ንኻልኣይ ድማ እየ ተወዳዲረ። ንኻልኣይ 
ግዜ ምዕዋተይ ኣሐጒሱኒ ኣሎ፡” ግዜ ምዕዋተይ ኣሐጒሱኒ ኣሎ፡” 
ኢላ። ቀጺላ፡ “ካብ ኩለን ሕቶታት ኢላ። ቀጺላ፡ “ካብ ኩለን ሕቶታት 
ትርጒም ተርሙማ በርቲዓትና። ኣብ ትርጒም ተርሙማ በርቲዓትና። ኣብ 

መወዳእታ ንሓትነይ ደዊለ እየ መወዳእታ ንሓትነይ ደዊለ እየ 
እታ መልሲ ረኺበያ። እምበር ካብ እታ መልሲ ረኺበያ። እምበር ካብ 
ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ መልሲ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ መልሲ 
ኢና ረኺብና ነይርና” ድሕሪ ኢና ረኺብና ነይርና” ድሕሪ 
ምባል፡ “ኣብ ሳልሳይ ውድድር ምባል፡ “ኣብ ሳልሳይ ውድድር 
ተሳቲፍና ክንዕወት ድማ ተስፋ ተሳቲፍና ክንዕወት ድማ ተስፋ 
ንገብር። ንእትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ ንገብር። ንእትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ 
አመስግን። ውድድር ተርሙማ ኣብ አመስግን። ውድድር ተርሙማ ኣብ 
መንጎ ተማሃሮ ምውድዳር ከምዝህሉ መንጎ ተማሃሮ ምውድዳር ከምዝህሉ 
ገይራ ኣላ” ብምባል ሓፈሻዊ ገይራ ኣላ” ብምባል ሓፈሻዊ 
ርእይቶኣ ሂባ።  ርእይቶኣ ሂባ።  
ስዒቡ፡ ክኢላ ዓውዲ ኢንፎርሜሸን ስዒቡ፡ ክኢላ ዓውዲ ኢንፎርሜሸን 

ተክኖሎጂ ኢንጅነር ሻም መስፍን ተክኖሎጂ ኢንጅነር ሻም መስፍን 
እዩ መድረኽ ተረኪቡ። ኢንጅነር እዩ መድረኽ ተረኪቡ። ኢንጅነር 
ሻም ንተዓወትቲ እንቋዕ ሓጐሰኩም ሻም ንተዓወትቲ እንቋዕ ሓጐሰኩም 
ብምባል፡ “ኣነ ተማሃራይ እንከለኹ ብምባል፡ “ኣነ ተማሃራይ እንከለኹ 
ኣብ ብዙሕ ውድድራት ሓፈሻዊ ኣብ ብዙሕ ውድድራት ሓፈሻዊ 
ፍልጠት ካብቶም ብስምዒት ፍልጠት ካብቶም ብስምዒት 

ዝወዳደሩ ዝነበሩ ተማሃራይ እየ ዝወዳደሩ ዝነበሩ ተማሃራይ እየ 
ነይረ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓሰርተ ነይረ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓሰርተ 
ሓደ ክፍሊ ብልጫ እናወሰድኩ እየ ሓደ ክፍሊ ብልጫ እናወሰድኩ እየ 
ሓሊፈዮ። ከምዚ ንዓኹም ግዱሳት ሓሊፈዮ። ከምዚ ንዓኹም ግዱሳት 
ወለዲ ዘለውኹም፡ ወለደይ እውን ወለዲ ዘለውኹም፡ ወለደይ እውን 
ኣብ ትምህርቲ ኣዝዮም ግዱሳት ኣብ ትምህርቲ ኣዝዮም ግዱሳት 
እዮም። ንኸንብብ፡ ንኽፈልጥ ወትሩ እዮም። ንኸንብብ፡ ንኽፈልጥ ወትሩ 

ይጽዕሩ ነይሮም። ሳላ ወለደይ ይጽዕሩ ነይሮም። ሳላ ወለደይ 
ድማ ብጽቡቕ ነጥቢ ወዲአ። ስለዚ፡ ድማ ብጽቡቕ ነጥቢ ወዲአ። ስለዚ፡ 
ንስኹም’ውን እዚ ዘለኹሞ ዕድመ ንስኹም’ውን እዚ ዘለኹሞ ዕድመ 
ፍልጠት እትእክቡሉ ስለዝኾነ፡ ካብ ፍልጠት እትእክቡሉ ስለዝኾነ፡ ካብ 
ንባብ ክትርሕቁ የብልኩምን። እዚ ንባብ ክትርሕቁ የብልኩምን። እዚ 
ብመምህር ያቆብ ዝግበር ዘሎ ድማ፡ ብመምህር ያቆብ ዝግበር ዘሎ ድማ፡ 
ንስኹም ካባና ንላዕሊ ንኽትኮኑ ንስኹም ካባና ንላዕሊ ንኽትኮኑ 
ስለዝኾነ፡ ብተገዳስነት ክትመሃሩ፡ ስለዝኾነ፡ ብተገዳስነት ክትመሃሩ፡ 
ብተገዳስነት ከተንብቡ ልዕሊ ብተገዳስነት ከተንብቡ ልዕሊ 
ኩሉ ድማ ብስነ ምግባር ክትከዱ ኩሉ ድማ ብስነ ምግባር ክትከዱ 
ከምዘለኩም ከዘኻኽረኩም እደሊ። ከምዘለኩም ከዘኻኽረኩም እደሊ። 
ኣብ ቀጻሊ ዓወት የራኸብና፡” ኣብ ቀጻሊ ዓወት የራኸብና፡” 
ብምባል ዝኽሩን ምኽሩን ለጊሱ።ብምባል ዝኽሩን ምኽሩን ለጊሱ።
ድሕሪ’ዚ ካብ ዕዉታትን ወለድን ድሕሪ’ዚ ካብ ዕዉታትን ወለድን 

ርእይቶ ብምስማዕ፡ ዕዉታት ካብ ርእይቶ ብምስማዕ፡ ዕዉታት ካብ 
ኢንጅነር ሻም መስፍንን ወይዘሮ ኢንጅነር ሻም መስፍንን ወይዘሮ 
ሰናይት ተስፋዝጊን ምስክር ወረቐትን ሰናይት ተስፋዝጊን ምስክር ወረቐትን 
ዝተዳለወም ናይ መጻሕፍቲ ዝተዳለወም ናይ መጻሕፍቲ 
ሽልማትን ተቐቢሎም።ሽልማትን ተቐቢሎም።
ኣብ መወዳእታ ኣዳላዊ ዓምዲ፡ ኣብ መወዳእታ ኣዳላዊ ዓምዲ፡ 

ንፎቶ ገሊላ፡ ንሰቲት ስተሽነሪን ንፎቶ ገሊላ፡ ንሰቲት ስተሽነሪን 
ንመዋእለ ህጻናት ኤፌሶንን ንመዋእለ ህጻናት ኤፌሶንን 
ብምምስጋን፡ ውድድር ተርሙማ ብምምስጋን፡ ውድድር ተርሙማ 
ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ፡ ኣብ ዝቕጽል ናይ ህዝቢ ስለዝኾነ፡ ኣብ ዝቕጽል 
ውድድራት ካልኦት ነዚ ቅዱስ ውድድራት ካልኦት ነዚ ቅዱስ 
ተግባር ስዒቦም ዓቕሞም ከበርክቱ ተግባር ስዒቦም ዓቕሞም ከበርክቱ 
ብምልባው፡ ናይ ምስጋና ወረቐት ብምልባው፡ ናይ ምስጋና ወረቐት 
ዓዲሉ። ብሕጒስ ስምዒት ድማ ስነ ዓዲሉ። ብሕጒስ ስምዒት ድማ ስነ 
ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ተዛዚሙ።ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ተዛዚሙ።

ሀ. መስተውዓልቲ ዲኹም
1. ሸውዓተ እንስሳታት ኣለዉ። 
2. ክልተ ግዜ ኣብታ ደው ዝበለታ ልክዕ 

ሰዓት ትነግረና።
3. ማዕረ እዩ።
4. ተርሙማ ብቛንቋ ብዳውየት ኮይኑ፡ 

ዝወጽኦ ዘይብሉ፡ ብቑዕ ሰብ፡ ሃብሮም፡ ንፉዕ 
ወዘተ ማለት እዩ።

5. ንኣብርሃም

ለ. ሕቶታት ታሪኽ ኤርትራ
1. 1 ጥሪ 1979 ኣብ ፋሕ።
2. ቤረግ ኖራይ፡ 
3. 1984፡ ጅግና መብራህቱ ገብረሂወት 

(እምባየ)
4. ሓርበኛ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም
5. ብ1952

መ. ትግርኛ
1. ማሕዘል     2. ምራን   3. ሃንዛ
4. ሒላብ      5. መኾምብያ

ሐ. ግድል ቊጽርታት

3 8 0

2 5 7

9 1 4

78 ኢልና 52 
ንብል። እዚ ማለት 
78-52=26
ስለዚ፡ 64-26=38 

እዩ።

7 8 9 6 6 2

8 9 4 6 0

6 3 5 2 6

2 3 5 0 6

2 4 2 7 3

6 4 2 6

3 9 0 5 6

መልሲ እተመሳቐለ ቊጽርታት

ዙር ጋቦን ቀጺሉዙር ጋቦን ቀጺሉ
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ኣብ ን/ዞባ ፎሮ፡ ዝርጋሐ ኣብያተ-ትምህርቲ እናሰፍሐ መጺኡ
ኣብ ማይላካሶ - ንኡስ ዞባ ፎሮ ሓዳስ 

ቤት-ትምህርቲ ብምኽፋታ፡ ኣብ መስርሕ 
ምምሃርን ምስትምሃርን ዝጸንሐ ጸገም 
ከምእተቓለለ ተሓቢሩ። 
እዛ ሓዳስ ቤት-ትምህርቲ፡ ድሮ ኣብ 

ከባቢ መስመር ፎሮ - ዓዲ-ቐይሕ ካብ 
ዝተጠርነፋ ፋሕ ኢለን ዝጸንሓ ዓድታት 

“ኣብ ዞባ ደቡብ፡ ኣገልግሎት ነጸርታ ሕማማት ክብ ኢሉ” ዶ/ር ኣማኒኤል

ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ፡ ኣብ 
ዝሓለፈ ዓመት ብዘተኣታተዎ መሳርሒታት 
ሕክምና፡ ኣገልግሎት ነጸርታ ሕማማት 
ከምዝማዕበለ ሓቢሩ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ዶ/ር ኣማኒኤል 

ምሕረትኣብ ብ25 ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ 
ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም፡ ብቕዓት ትካላት 
ጥዕና ንምሕያል ብዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ጻዕሪ፡ 
ሓሙሽተ ሆስፒታላት ዘመናዊ መሳርሒታት 
ስለዝዓጠቓ፡ ሕማማት ብቐሊሉ ተለልዮም 
ይፍወሱ ከምዘለዉ ኣረዲኡ።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተኻየደ ወፍሪ 

ክታበት መንሽሮ ክሳድ ማህጸን 93 ሚእታዊት 
ዕዉት ምንባሩ ዝገለጸ ዶ/ር ኣማኒኤል፡ ክንክን 
ቅድመ-ወሊድን ኣገልግሎት ክታበት ህጻናትን 
ብምዕባዩ፡ ሞት ኣደን ዕሸልን ከምዘንቈልቈለ 
ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ጸብጻባት፡ ሓድሽ መልከፍቲ 

ኤች.ኣይ.ቪ ናብ 0.1 ሚእታዊት ክወርድ 

እንከሎ፣ መጠን ሕውየት ሕሙማት 
ዓባይ ሰዓል 93.6 ሚእታዊት ከምዝበጽሐ፣ 
መልከፍቲ ሕማም ዓሶ ግን - ምስ ምቕያር 
ባህሪ ተጻዋርነት ናይ ጣንጡ ከምዝወሰኸ 

በሪሁ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጽዮን፡ እናማዕበለ ንዝመጽአ ኣገልግሎት 
ጥዕናን ተወፋይነት ሞያውያንን ብምምጓስ፡ 

ጠለባት ትካላት ጥዕና ንምምላእን ኮማዊ 
ተሳትፎ ንምዕዛዝን፡ ድልውነት ምምሕዳር ዞባ 
ኣረጋጊጹ።
ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑርሕሴን ብወገና፡ 

ዝተጨበጠ ዓወታት ተዓቂቡ፡ ተርእዮ 
ሕማማት ንምቁጽጻር ብሓፈሻ፡ ጥዕና ኣደን 
ዕሸልን ንምርግጋጽ ድማ ብፍላይ ብውህደት 
ክስራሕ ተላብያ።

ባጽዕ - ኮማዊ ከባብያዊ ጽሬት ተሞጒሱ
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ባጽዕ ኣቶ ሃይለ 

ኣስፍሃ፡ ኣብ’ዚ ዓመት እዚ - መደባት 
ምግራብ፡ ምዕቃብ ማይን ሓመድን 
ከምኡ’ውን ንጥፈታት ጽሬት ብዝሓየለ ከም 
ዝስራሓሉ ሓቢሩ። 
ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባ ብ24 ጥሪ ኣብ 

ዝገበሮ ኣኼባ፡ ኣብ 2022 ኣብ ኣገልግሎታት 
ማይ፡ ጥዕና፡ ትምህርቲ፡ ሕርሻ፡ ምዕቃብ 
ሓመድን ማይን፡ ኣብ ከባቢያዊ ጽሬት ናይ 
ዝተሳለጡ መደባት ጸብጻብ ቀሪቡ። 
ኮም ዝሰረቱ ንጥፈታት ከባብያዊ ጽሬት 

ኣተባባዒ ውጽኢት ከምዘርኣየን፡ ሸፈነ 
ተጠቃምነት ዓይኒ-ምድሪ ልዕሊ 95 
ሚእታዊት ከምዝበጸሐን ድማ ተገሊጹ።
ካብ ምብራቓዊ ኣጻድፍን ከበሳን ዘዕግብ 

ውሕጅ ስለዘይወረደ፡ ምንጪ ማይ ዶጎሊ 
ብኣሉታ ከምእተጸልወን፡ ብሰንኩ ኣብ ከተማ 
ባጽዕ ጸገም ማይ ከምእተኸስተን እውን 
ተሓቢሩ። 
ኣብ እምበረሚ ብውሕጅ ዝተሰብረ ዓግም፡ 

ብዓቕሚ ሓረስቶት ንምጽጋኑ ዝተገብረ 
ፈተነ ውጽኢታዊ ስለዘይነበረ፡ ካብ’ቲ ክሕረስ 

ዝግብኦ ልዕሊ 2,500 ሄክታር መሬት - እቲ 
180 ሄክታር ጥራይ ከምእተሓርሰ ተገሊጹ።
ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ 

44.5 ሚእታዊት ከምዝበጽሐ፣ ተሳትፎ 
ኮሚተ ወለዲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን 
ምስትምሃርን ዕዙዝ ምንባሩ እውን 
ተገምጊሙ።
ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ፡ ኩነታት ቀረብ 

ማይ ዘላቒ ፍታሕ ክርከበሉ፣ ናይ ጽርግያ 
መብራህቲ ጽገና ክግበረሉ፣ ክፍሊት ማይን 
ኤለትሪክን ኣብ እዋኑ ክእከብ - ዝብሉ 
ርእይቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም።

- ማይላካሶ፡ ሓባንቶ፡ ኢራሪዕ፡ ያንጉሊ-ዓረ፡ 
ዲሪኒን ዙራርን ዝመጽኡዋ 175 ተመሃሮ 
ከተአንግድ ጀሚራ ኣላ።
ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ሮብሮቢያ እትርከብ 

ማይላካሶ፡ ኣብ ቀንዲ ጽርግያ ኢጊላ-ፎሮ 
ዝተደኰነት ኰይና፡ ካብ ፎሮ ንሸነኽ ምዕራብ 
ኣስታት 37 ኪሎ-ሜተር ርሒቓ ትርከብ።

ማእከል - ኣብ ዓዲ-ቀ ዲጋ ትስራሕ ኣላ
ኣብ ዓዲ-ቀ ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ፡ 70 ሽሕ 

ሜተር ኲዩብ ማይ እትሕዝ ዲጋ ትስራሕ 
ኣላ።
ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኢንጅነር 

ተስፋማርያም መንግስቱ፡ እቲ ዛጊት 
ተሰሪሑ ዘሎ - 17 ሚእታዊት ናይ’ቲ 
መደብ ከምዝዀነ ገሊጹ።
እዛ ጠለብ ዝስተ ማይ ሰብን ጥሪትን 

ንምውሓስ፡ ከምኡ’ውን መስኖኣዊ ሕርሻ 
ንምንጥጣፍ ትህነጽ ዘላ ዲጋ፡ ነቲ ናብኣ 
ዝኣቱ ማይ-ክዖታት ኣቐዲምካ ንምፍዋሱ 

እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ’ቲ 
ንኡስ ዞባ - ምዕሩይ ዝርጋሐ ትምህርቲ 
ንክህሉ ጻዕሪታት ይቕጽል ከምዘሎ፡ ሓላፊ 
ኣገልግሎት ትምህርቲ መምህር እስማዕል 
ዓሊ ሓቢሩ።
ምስ ወከልቲ ህዝቢን መማህራንን ኣብ 

ዝገበሮ ርክብ፡ መምህር እስማዒል፡ ተሳትፎ 
ተመሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ድማ 
ብፍላይ እናዓበየ ይመጽእ ከምዘሎ ጠቒሱ፡ 
ተበጺሑ ዘሎ ዘተባብዕ ደረጃ ክዕቀብ፡ 
ተሳትፎ መላእ ሕብረተ-ሰብ ከይፍለዮም 
ተላብዩ።

ፖሊስ ኣብ ን/ዞባታት ጊንዳዕን 
ገልዓሎን ኣስተምህሮ ሂቦም

ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ንኡሳን 
ዞባታት ጊንዳዕን ገልዓሎን፡ ሕብረተ-ሰብ 
ኣብ ሕጊ ዘለዎ ግንዛበ ንምብራኽ፡ ፖሊስ 
ንተመሃሮን ነበርትን ኣስተምህሮ ሂቡ።
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ 

ካፕተን ኪዳነ ሃይለ፡ ኣብ ጠንቅን ሳዕቤንን 
ገበናትን ሓደጋታትን መብርሂ ድሕሪ 
ምሃብ፡ ተመሃሮ ጐድኒ-ጐድኒ ኣካዳሚያዊ 
ትምህርቶም፡ ኣብ ምግታእ ገበናትን 
በደላትን ምትሕብባሮም ምስ ፖሊስ ከዕዝዙ 
ተላብዩ። 
ወለዲ - ኣብ ምክትታልን ምምእዛንን 

ደቆም ከይተሓለሉ ክሰርሑ፣ ኣብ ከባቢኦም 
ንዝፍጸም ገበናት፡ በደላትን ሓደጋታትን 

ንፖሊስ ብእዋኑ ክሕብሩ እውን ኣዘኻኺሩ።
ሓላፊ ምክልኻል ገበን ተለንተ ክፍለ 

ተስፋዮናስ፡ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ናይ ዝተፈጸመ 
ገበናት፡ በደላትን ሓደጋታትን፡ ብሰንኩ ኣብ 
ሰብን ንብረትን ናይ ዝወረደ ጉድኣት 
ጸብጻብ ኣቕሪቡ።
ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ 

ኮርፖራል ኣይንኣለም ወልደገርግስ እውን፡ 
ንተመሃሮ ተመሳሳሊ ኣስተምህሮ ሂቡ።
ምብራኽ ኣፍልጦን ግንዛበን ተመሃሮ 

ኣብ ሕጊ፡ ኣብ ምንካይ ገበናትን በደላትን 
ዕዙዝ ግደ ከምዘለዎ ዝሓበረ ኮርፖራል 
ኣይንኣለም፡ ተመሃሮ ብሕጊ ተማእዚዞም ናብ 
ትምህርቶም ጥራይ ከድህቡ ኣተሓሳሲቡ።

ነበርቲ ብዝወሰድዎ ተበግሶ፡ ልዕሊ 2 ሽሕ 
ሜተር ኲዩብ ከትሪ ተሰሪሑ ኣሎ።
ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ መርሓኖ-

ዓድ-ቀ ወ/ሮ ፍረወይኒ ብርሃነ፡ ነቲ መስርሕ 
ንምቅልጣፍ፡ ነበርቲ ዓዲ-ቀ ናብ’ቲ ቦታ 
ዘእቱ ሓደ ኪሎ-ሜተር ናይ ሓመድ 
ጽርግያ ከምዝጸረጉ ሓቢራ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ብተበግሶ ህዝቢ ዓዲ-

ቀ፡ ብኣስታት 400 ሽሕ ናቕፋ ተወሰኽቲ 
ክፍልታት ቤት-ትምህርቲ ከምእተሃንጸ፡ 
ምምሕዳር ከባቢ መርሓኖ-ዓድ-ቀ ኣረዲኡ።

ሻምብቆ - ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣስተምህሮ ተዋሂቡዎም
ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ጋሽ-ባርካ፡ ኣብ ንኡስ 

ዞባ ሻምብቆ ንወነንትን ሰራሕተኛታትን 
ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም 
ኣስተምህሮ ሂቡ።
እቲ ኣስተምህሮ፡ ኣብ ምምሕያሽ ጽፈትን 

ብቕዓትን ኣገልግሎት፣ ኣተሓሕዛ ትካልን 
ሰራሕተኛታትን፣ ትሕዝቶን እንግዶትን፣ 

ከምኡ’ውን ምስ ቱሪዝማዊ ኣገልግሎት 
ኣብ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ዘተኰረ እዩ።
ሓላፊ ጨንፈር መጽናዕትን ምክትታል 

ጸጋታትን ኣቶ ስምረት ገብረመድህን፡ 
ትካላት - ኣብ ኣገልግሎተን ንክብርታት 
ሕብረተሰብ ልዑል ግምት ክህባኦ፡ 
ንጥፈታተን ብመንጽር ዕግበት ተገልገልቲ 

ክልከዓኦ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።
ኣቦ-መንበር ማሕበር ወሃብቲ 

ኣገልግሎት ቱሪዝም ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ 
ኣቶ ግርማይ ኣርኣያ እውን፡ ወነንትን 
ሰራሕተኛታትን - እቲ ዝህብዎ 
ኣገልግሎት ጽፉፍን ዘዕግብን ክዀነሎም 
ክጽዕሩ ኣዘኻኺሩ።

ዜና
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ዑደት ሚ/ጉዳያት ወጻኢ ፈደረሽን ሩስያ ሰርጌ ዑደት ሚ/ጉዳያት ወጻኢ ፈደረሽን ሩስያ ሰርጌ 
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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

ኣማኻሪት፤ ሄሌው ናብ ኣገልግሎት 
ምኽሪ ብቴለፎን ደዊልኩም 
ኣለኹም።

ደዋሊት፤ ከመይ ውዒልኪ? ሳባ 
እብሃል።

ኣማኻሪት፤ ጽቡቕ! ዕድሜኽን 
ዘለኽዮ ቦታን ከኣ ንገርኒ ሳባ።

ደዋሊት፤ ጓል 26 ዓመት’የ ካብ 
ደቀምሓረ’የ ዝድውል ዘለኹ።

ኣማኻሪት፤ ሳባ እንታይ ክሕግዘኪ?

ደዋሊት፤ ወዲ 8 ወርሒ ቈልዓ 
ኣለኒ። ኩነታት ጥዕንኡ ስለ ዘሰከፈኒ 
እየ ምኽሪ ደልየ።

ኣማኻሪት፤ እቲ ዘሰከፈኪ 
እንታይ’ዩ?

ደዋሊት፤ እንቋቝሖ ከብልዖ ከለኹ 
ኣብ ነብሱ ዕንፍሩር ሹፍ ኢሉ 
ይወጽኦ። ከምዚ ሰዓል ዝሓመመ 
ዓፈፈፍ ይብልን ይስዕልን። በቃ 
እንታይ’ሞ ክብሎ’የ። ከምዚ ስሚ 
ዘብላዕክዎ ሕምም ይብል።

ኣማኻሪት፤ ሕክምና ወሲድክዮ 
ትፈልጢዶ?

ደዋሊት፤ ኣይወሰድክዎን። 
ነቲ ኩነታት ዝረኣያ ጎረባብቲ፡ 
“ክገድፎ’ዩ፡ ቍጥዐ ናይ እንቋቝሖ’ዩ፡ 
ሕክምና ምኻድ ኣየድልየክን’ዩ፡” 
ኢለናኒ።

ኣማኻሪት፤ እሞ ገዲፍዎዶ?

ደዋሊት፤ እወ ድሕሪ 2 መዓልቲ 
ገዲፍዎ። ኣነ ግን ኣይተዋሕጠለይን። 
መግቢ ደኣ ከመይ ኢሉ ቍጥዐ 
ከም ዝገብር ኣይተረደኣንን። ከመይ 

ማለት’ዩ ቍጥዐ እንቋቝሖኸ?

ኣማኻሪት፤ መጀመርታ፡ ሓበሬታ 
ክትረኽቢ ምድዋልኪ ነድንቐኪ። 
እንተኾነ፡ ብሰንኪ ናይ ጎረባብቲ 
ዘረባ ንዝሓመመ ቈልዓ ናብ 
ሕክምና ካብ ምውሳድ ክትቁጠቢ 
የብልክን። ናብ ሕቶኺ ክምለስ። 
ብሓፈሻ ቍጥዐ ሰብነት ክብሃል ከሎ 
ኣካላትና ንዝተፈላለዩ ባእታታት፡ 
ንኣብነት ቍጥዐ መድሃኒት፡ ጨና፡ 
መግቢ ወዘተ፡ ተጻራሪ ግብረ መልሲ 
ክህብ ከሎ ዝኽሰት ተርእዮ እዩ። 
እንቋቝሖ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ 
ቈልዑ ቍጥዐ ዘስዕቡ ግኑናት ዓይነት 
መግቢ እዩ። ብጫን ጻዕዳን ክፋል 
እንቋቝሖ ብፕሮቲን ዝቖመ እዩ። 
ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና 
ነዞም ፕሮቲን ብጌጋ ከም ተጻባእቲ 
ባእታታት ይቖጽሮም’ሞ ኣንጻሮም 
ይልዓል። ጸረ-ነብሳት ኣካላትና ከኣ 
ነቶም ተጻባእቲ ዝተቖጽሩ ፕሮቲን 
ናይ እንቋቝሖ ከጥፍኡ ይቃለሱ። 

ብሰንኪ ኣብ መንጎ ጸረ-ነብሳት 
ኣካላትናን ናይ እንቋቝሖ ፕሮቲንን 
ዝተፈጥረ ቅልስ ድማ ኣብ ኣካላትና 
ዝተፈላለዩ ምልክታት ይርኣዩ። 

ደዋሊት፤ እሞ ነቲ ቍጥዐ ዘለሊ 
መርመራ ደኣ ኣሎ ድዩ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ትካላት ጥዕና 
ነቶም ኣንጻር እንቋቝሖ ተላዒሎም 
ዘለዉ ጸረ-ነብሳት ንምልላይ 
ዝሕግዙና ከም ናይ ደም ዝኣመሰሉ 
መርመራታት ክካየዱ ይኽኣሉ’ዮም። 
እንተኾነ፡ ዝኾነ ናይ መግቢ ቍጥዐ 
ኣካላዊ ፍተሻ ብምግባርን ተመሳሳሊ 
ታሪኽ ኣብ ስድራ ብምርካብን 
ጥራይ ብቐሊሉ ክልለ ይኽእል እዩ። 

ደዋሊት፤ ተመሳሳሊ ታሪኽ ኣብ 
ስድራቤትከ ከመይ ማለት’ዩ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ኣባላት ስድራቤት 
ሓደ ዓይነት ምልክታት ዘለዎ ሰብ 
ምርካብ ማለት’ዩ። ንኣብነት ካብ 
ኣባላት ስድራ ቤትኩም እንቋቝሖ 

ምስ በልዐ ልክዕ ከም ናይ ወድኺ 
ምልክታት ዘርኢ ሰብ እንተሃልዩ፡ 
ቍጥዐ እንቋቝሖ ኣብቲ ስድራቤት 
ከም ዘሎ ስለ ዝሕብር ብቐሊሉ 
ከተለልዮ ይሕግዝ።

ደዋሊት፤ እዋይ! ሕጂ ይዝከረኒ 
ኣሎ። ወዲ ሓሙተይ እንቋቝሖ 
ኣይበልዕን’ዩ። ኣነ ግን ጥልቕ ኢለ 
ሓቲተ ስለ ዘይፈልጥ ዘይመብልዒኡ 
ምኽንያት ኣይፈልጥክዎን’ምበር 
ከምዚ ትብልዮ ዘለኺ ክኸውን 
ይኽእል እዩ ማለት’ዩ። በሊ ኣብ 
ካልኦት ኣባላት ስድራ ብዓልቤተይ 
ከየጋጥም ጽቡቕ ገይረ ክፈልጦ። 
ካብዚ ንወደይ ዘጋጠሞ ወጻኢኸ 
ካልእ ምልክታት ክገብር ይኽእል 
ድዩ?

ኣማኻሪት፤ እወ፡ ዝተፈላለዩ 
ምልክታት ክንርእይ ንኽእል ኢና። 
ከምቲ ንወድኺ  ዝተራእዮ ኣብ 
ቆርበትን ስርዓተ ምስትንፋስን 
ዝርአ ምልክታት ኣሎ። ኣብ 
ስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ’ውን 
ተምላስ፡ ዕግርግር ምባልን ቅርጸትን 
ከጋጥም ይኽእል። ሳሕቲ’ውን ኣዝዩ 
ብርቱዕ ቍጥዐ ብምስዓብ ማዕበስቲ 
ስርዓተ ምስትንፋስ፡ ብርቱዕ ቃንዛ 
ከብዲ፡ ሃለዋት ምጥፋእ ዝኣመሰሉ 
ንህይወትና ዘስግኡ ምልክታት 
ከስዕብ ይኽእል።

ደዋሊት፤ እሞ ኣብ ከምዚ ኩነታት 
ደኣ እንታይ ክገብር ኣለኒ?

ኣማኻሪት፤ ኣብ ከምዚ ሓደገኛ 
ኩነታት ተቐላጢፍካ ናብ ትካላት 
ጥዕና ምኻድ የድሊ። ኣብ ትካላት 
ጥዕና ንዝኾነ ቍጥዐ ከህድእ 
ዝኽእል መድሃኒት ስለዘሎ ድማ 
ሳዕብየን ናይቲ ቍጥዐ ኣብ ምቁጽጻር 
ይሕግዝ።

ደዋሊት፤ ኣነ እንቋቝሖ 
እንተበሊዐኸ ናብ ወደይ ክሓልፍ 
ይኽእልዶ?

ኣማኻሪት፤ እቶም ፕሮቲን ብጸባ 
ጡብ ናይ ምሕላፍ ተኽእሎ 
ኣለዎም። ስለዚ ጸባ ጡብ ኣብ 
ተጥብውሉ ግዜ እንቋቝሖ 
እንተዘይበላዕኪ ተመራጺ’ዩ።

ደዋሊት፤ እዚ ቍጥዐ ንሓዋሩ ድዩ 
ምስ ወደይ ክነብር?

ኣማኻሪት፤ ከከም ኩነታቱ’ዩ። 
ገሊኡ ቍጥዐ ኣብ ቁልዕነት ዘቋርጽ 
ኣሎ። ገሊኡ ክሳብ ኩትትና 
ይጸንሕ። ገሊኡ ከኣ ንሓዋሩ። ስለዚ 
ሳባ ናይ ወድኺ ቍጥዐ ከምዚ’ዩ 
ኢለ ክድምድም ኣይክእልን።

ደዋሊት፤ እሞ ሕጂ ደኣ እንታይ 
እንተገበርኩ ይሓይሽ? ማለተይ 
ፍወሳ ኣለዎ ድዩ?

ኣማኻሪት፤ እታ እንኮ ፍወሳ 
እንቋቝሖ ምምጋብ ምቁራጽ’ያ። 

ደዋሊት፤ እሞ እንቃቝሖ ደኣ 
ኣብ ዕብየት ናይ ሓደ ቈልዓ ኣዝዩ 
ኣገዳሲ እንድዩ! ወደይ ኣይህሰንዶ?

ኣማኻሪት፤ ጽቡቕ ኣለኺ 
እንቋቝሖ ብዝውንኖ ሃብታም 
ፕሮቲን ኣገዳሲ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ 
ከምዚ ኩነታት ግን ክቋረጽ’ዩ ዘለዎ። 
ወድኺ ድማ ካብ ካልኦት ከም ጸባን 
ጥረታትን ዝኣመሰሉ ካብ እንቋቝሖ 
ዘይሰንፍ ፕሮቲን ዝውንኑ ዓይነታት 
መግቢ ብምምጋብ ካብ ሕጽረት 
ፕሮቲን ከተድሕንዮ ትኽእሊ ኢኺ።

ደዋሊት፤ በሊ የቐንየልይ! ነጺሩለይ 
ኣሎ።

ኣማኻሪት፤ ገንዘብኪ። 

ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ

ቍጥዐ እንቋቝሖ

ምሉእ ዕድመኣ ኣብዛ ዓለም 
ጽቡቕ ክበዝሕ ከይተሓለለት 
እትሰርሕ ዝነበረት ሰበይቲ፡ “ኦ 
ፈጣሪ፡ ቅድሚ ምማተይ ናብ 
ገነትን ገሃንምን ቀዲምካ ኣዛውረኒ፡” 
ብምባል ትጽሊ ነበረት። ጸሎትኩም 
ይስመረልኩም ጸሎታ ሰሚሩላ፣ 
ንገነትን ገሃንምን ንኽትርኢ ሓደ 
መልኣኽ መጺኡ ወሰዳ።

እቲ ዝወሰዳ መልኣኽ ትኽ 
ኣቢሉ ኣብ ሓደ ናይ ድግስ 
ኣዳራሽ ኣእተዋ። ኣብ ማእከል እቲ 
ኣዳራሽ፡ ዝተፈላለየ መግብን ባህታ 
ዝህብ መስተን ዝመልአ ጣዋሉ 
ረኣየት። ኣብ ዙርያ እቲ ጣዋሉ 
ከቢቦም ኮፍ ዝበሉ ሰባት ድማ 
ረኣየት። እቶም ሰባት ሕልናኦም 

ዘዕረቡ፡ ዝተከዙ፡ ብጥሜት ዝሓሰሞም 
ኰይኖም ጸንሑዋ። ኣብ ቅድሚ 
መግቢ እንከለው ብጥሜት ዘይምሱል 
ክመስሉ ገረማ’ሞ፡ “ስለምታይ ከምዚ 
ኰይኖም?” ክትብል ነቲ ዝወሰዳ 
መልኣኽ ሓተተቶ።

እቲ መልኣኽ ከኣ “ኣእዳዎም 
ተመልከቲ፡” ክብል ጥራይ መለሰ። እታ 
ሰበይቲ ኣእዳዎም ብዝተመልከተት፡ 
ክልተኡ ኣእዳዎም ካብ ኪንዮ 
ኣጻብዕቶም ክሳብ ምናቶም መሰንቀር 
ተኣሲሩዎም ረኣየት። ብርኪ ኢዶም 
ክዕጸፍ ኣይክእል ነበረ። ካብቲ መግቢ 
በቲ ጫፍ መሰንቀር ቀርቂሮም 
ከልዕሉ ይፍቱኖ’ሞ ኣይኰነሎምን፣ 
ምብልዑ የጸገሞም። ሓንቲ ኵላሶ 
ኣብ ኣፉ ከእቱ ዝኽኣለ ሓደ’ኳ 

ኣይረኣየትን። ፈቲኖም ብዝረብረቡ 
ኣብ ቅድሚ እቲ መግቢ ተስፋኦም 
ኣዕሪቦም ብጥምየት ክሳቐዩ ረኣየት። 
“እዚ ብርግጽ ገሃንም እዩ! በጃኻ 
ካብዚ ኣውጽኣኒ፡” ክትብል ነቲ 
መልኣኽ ተማሕጸነቶ።

እቲ መልኣኽ ካብቲ ኣዳራሽ 
ኣውጺኡ ናብ ካልእ ቦታ ብምውሳድ 
ናብ ሓደ ናይ ድግስ ኣዳራሽ ኣእተዋ። 
እቲ ኣዳራሽ ልክዕ ከምቲ ቀዲማ 
ዝረኣየቶ፡ ኣብ ማእከል እቲ ኣዳራሽ 
ኣዝዩ ብዙሕ ደስ ዘብል መግብን 
መስተን ረኣየት። ኣብ ዙርያኡ ድማ 
ሰባት ኮፍ ኢሎም ነበሩ። እንተዀነ፡ 
ዘይከምቶም ዝቐደሙ ብሓጐስን 
ፍስሃን የዕልሉን ይስሕቁን ነበሩ። 
ገጾም ከኣ ኣማና ምርኣዩ ዘብህግ 

ሱራፌል ተ.

ልቦና ኣነቓቓሒ ዛንታ
ሰብ መሰንቀር ኣብ ገነትን ገሃንምን

ፍሱህ ነበረ። “እዚኦም መሰንቀር 
ኣይተኣስረሎምን ክኸውን ኣለዎ፡” 
በለት እታ ሰበይቲ በቲ ተድላ ናይቲ 
ኣድራሽ ባህታ እናተሰመዓ።

“ኣእዳዎም ተመልከቲ፡” በላ 
እቲ መልኣኽ ደጊሙ። ኣእዳዎም 
ተመልከተት።

“ልክዕ ከምቶም ኣብ ገሃንም 

ዘለዉ፡ ክልተ ኣእዳዎ ካብ ቅድሚ 
ኣጻብዕቶም ጀሚሩ ክሳብ ምናቶም 
መሰንቀር ተኣሲሩሎም ኣሎ። 
ብርኪ ኢዶም ክዕጸፍ ኣይክእልን 
እዩ። እዞም ሰባት ግን ንነብሶም 
ኣይኰኑን ክምግቡ ዝፍትኑ ዘለዉ፣ 
ንብጻዮም በቲ መሰንቀር ቀርቂሮም 
የዀልሱዎ፡ እቲ ብጻዮም ከኣ 
ብተመሳሳሊ የዀልሶም።”
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ዓንደመስቀል በርሀ

ሕርሻን 
መግብን

ኣብ ከተማ ተወሊዳ ዝዓበየት 
ኣይትመስልን። ንስራሕ’ምበር ንምግያጽ 
ዝኸውን ግዜ የብላን፣ ምስ ግዜ ትጓየ፣ 
ብጒያ ትሰርሕ። ካብ ንግሆ ክሳዕ 
ምሸት ካብ ቦታ ስራሕ ኣይትርሕቕን። 
ንዝሓሸን ዝበለጸን ምዕባለ ተማዕዱ። ኣብ 
ቦታ ስራሕ ላዕልን ታሕትን ትብል። 
ስራሕ ትመርሕ፡ ናውቲ ማእቶት 
ሒዛ’ውን ትዅዕት፡ ትኲስኲስ፡ ትጽሂ፡ 
ማይ ተስቲ፡ ፍረ ትቕንጥብን ናብ 
ዕዳጋ ትልእኽን። ብስሩዕ ሰዓት ዕለታዊ 
ንጥፈታት ተሰላስል።

ብደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ንዝተዓብለለ 
ዕዮ ሕርሻ፡ ደቂ ኣንስትዮ ክዋስኣሉን 
ዓጸፋ ክረብሓሉን ከም ዝኽእላ ብግብሪ 
ኣረጋጊጻ። ንሳ እተመሓድሮን እትቕልሶን 
ልምዓት ሕርሻ ብኣብነት እዩ ዝርቋሕ። 
ኣብቲ ሰፊሕ ጎልጎል በበይኑ ዓይነት 
ልምዓታዊ ንጥፈታት ተሰላስል፣ ዓባይ 
ትራክተር ትመርሕ። ሰጣሕ ጐልጐል 
ትጥሕስስ፡ ትልሚ ኣውጺአ ትሓርስ፡ 
ትግልብጥ፡ ተደላድልን ትምድምድን። 
ካብ ፈልሲ ናብ ፍረ ዝበጽሕ ኣሕምልትን 
ኣእካልን ትከታተል። ብግቡእ ምሕደራ 
ማይ ግራታ ተስትይ። ባልዕን ጻህያይን 
ትከላኸል። ኮታ ምእኩት ምህርቲ 
ክትሓፍስ ኵሉ’ቲ ዝግባእ መስርሓት 
ትፍጽም። ጻማኣ’ውን ትረክብ። 
ክንዲ ኣቦን ኣደን፡ ናይ ገዛን መሮርን 
እናዓመመት፡ ደቃ ተዕቢ፡ ህይወት 
ትመርሕ። ብዓቢኡ ኸኣ ዕዉት ዕዮ 
ሕርሻ ተካይድ ኣላ - ወ/ሮ ዮርዳኖስ 
ሃብታይ።

ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሃብታይ፡ ኣብ መወዳእታ 
1979 ኣብ ኣስመራ ማይተመናይ 
ተወሊዳ፣ ኣብኡ ዓብያ። ካብ መባእታ 
ክሳዕ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኸኣ 
ኣብ ቤት ትምህርቲ ማይ ተመናይ፡ ቤት 
ትምህርቲ ናጽነትን ኣስመራ ሓፈሻውን 
ተማሂራ። 1997 ኣብ ኣፍለ ዕድመአ እያ 
ናብ መርዓን ደርዓን ተጸምቢራ። ብዓል 
ቤታ፡ ሙሴ ኢሳያስ ሓደ ኻብቶም ኣብ 
ገድሊ ንሓርነት እጃሞም ኣበርኪቶም 
ንፋስ ናጽነት ከስተማቕሩ ዕድል ዝረኸቡ 
ተጋደልቲ እዩ። ብመሰረት መንግስቲ 
ዘውጽኦ ናይ ምጥያስ መደብ፡ ተጋዳላይ 
ሙሴ ካብ ክፍለ ሰራዊት 96 ምስ 
ተፋነወ፡ ናብቲ ኣቐዲሙ ምስ ኣሃዱኡ 
ዀይኑ ዝረኣዮ ከባቢ ሩባ ሳዋ ብምኻድ 
ናይ ሕርሻ ቦታ ክወሃቦ ሓተተ። ሓደ 

ካብ ፈለምቲ ወይ ዳህሰስቲ ሕርሻ  ሩባ 
ሳዋ ዀይኑ ድማ ናብ ሕርሻዊ ልምዓት 
ተጸምቢሩ። ኣብ ውሑድ ዓመታት 
ጽቡቕ ገስጋሰ ኣርኣየ። ዮርዳኖስ፡ 
ንብዓል ቤታ ክትበጽሕ እያ ፈለማ ምስቲ 
ቦታ ዝተላለየት። ካብ ኣስመራ ኣስታት 
ሰለስተ ሚእቲ ኪሎ ሜተር እናተጓዕዘት፡ 
ነቲ ቦታ ሕርሻ ፈለጠቶ። ሓደ ዓመትን 
ሓደ ውላድን ምቁር ናይ ሓዳር ህይወት 
ኣሕለፈት። ነቲ ዕድልን ጕዕዞ ሓዳርን 
ዝዀልፍ ኣጋጣሚ ግና ተፈጥረ - ወራር 
ወያነ 1998። 

ብዓል ቤት ዮርዳኖስ ሃብታይ፡ ከም 
ኵሎም፡ እቶም ኣብ ሲቪላዊ ህይወት 
ዝጸንሑ ተጋደልትን ኣባላት ሃገራዊ 
ኣገልግሎትን፡ ንምፍሻል ወራር ወያነ 
ናብ መሳርዕ ሓይልታት ምክልኻል 
ከተተ። መራሕ ጋንታ ዀይኑ ኸኣ 
ኣዋግአን ተዋግአን። ዮርዳኖስ ከኣ ምስ 
ሓሞኣን ዘማኣን ብምዃን፡ ነቲ ከም 
ህጻን ናብዮትን ክንክንን ዝጠልብ ጾር 
ሕርሻ ተሰከመቶ። ብዓል ቤታ ንዝጀመሮ 
ስራሕ ክትቅጽሎ ቅናታ ኣትረረት። 
ምሉእ ግዚኣን ዓቕማን ኣብ ሩባ ሳዋ 
ኣሕለፈቶ።  ተልእኾኡ ፈጺሙ ክምለስ 
ዝኸተተ ተጋዳላይ ሙሴ ኢሳያስ ግን 
ኣብ ካልኣይ ወራር ብጅግንነት ተሰውአ።
 
ልምዓት ጀርዲን ሩባ ሳዋ፡ ድሕሪ 
መስዋእቲ ብዓል ቤታ፡ ካብኣ ከም 
ዘይሓልፍ ዝኣመነት ዮርዳኖስ ሃብታይ፡ 
ነቲ ስራሕ ኣጽኒዓ ሓዘቶ። ከጋጥማ 
ንዝኽእል ብድሆታት ክትገጥሞ’ውን 
ተዳለወት። ንመገዳን ጉዕዞኣን ዝዕንቅፍ 
ነገራት እናኣለየት ሰጐመት። ነቲ 
ሕርሻዊ ልምዓት ናብ ዝለዓለ ደረጃ 
ክተብጽሖ’ውን ሓለነት። ‘ናይ ሽሕ 
ኪሎ ሜተር ጉዕዞ ብሓንቲ ስጉምቲ 
እዩ ዝጅመር’፡ ‘ጽኑዕ ዕላማ ኸኣ ናብ 
ሽቶ የብጽሕ’ - በዚ ኣተሓሳስባ፡ ካብ 
ቦታ ሕርሻ ንሓንቲ ካልኢት ከየባተኸት 
ሰሪሓ። ካብ ጕዕዞኣ ዝዀልፍ ኣሉታዊ 
ምኽርታት’ውን ኣይገደፋን።

ነቲ ስራሕ ክትክእሎ ድያ ኣይክትክእሎን 
እያ? ዝብል ሕቶ ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ 
ኣበሉላ። መቕርባን ኣዝማዳን፡ ነቲ ስራሕ 
ገዲፋ፡ ኣስመራ ብምድያብ ህይወታ 
ብኻልእ ስራሕ ክትመርሕ፡ ሓልዮት 
ዝመስል ምኽርን ሓሳብን ኣቕረቡላ።  
እንተዀነ፡ ነቲ ዝጀመረቶ ክትቅጽሎን ነቲ 
ዘበገስቶ ናብ ምዕራፍ ዓወት ክተብጽሖን 
ምዃና መለሰት። በቲ ዓንቃፊ ምኽሪ 
ቅናታ ኣይፈትሐትን። እኳ ደኣ ነቲ 
ቕድም ኣብ ሩባ ሳዋ ዝተበገሰ ጀርዲን 
ናብ ዝሰፍሐ ቦታ ፎርቶ ሳዋ ተኻርያ 
ኣስገረቶ፡፡ ንልምዓት እቲ ጀርዲን’ውን 
ኣስፍሓቶ። ብዝተፈላለዩ ኣሕምልትን 
ኣትክልትን ኣማዕበለቶ። ቅልጡፍ 
ውጽኢት ድማ ረኣየትሉ። ፈለማ ኣብ 
ከባቢአ ንዝርከቡ ሓረስቶት መሰጠት። 

ንብዙሓት ብእወታ ጸለወት። ተፈላጥነታ 
ዓበየ። ካብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋን ዞባ 
ዞባ ጋሽ ባርካን ሰጊራ ብደረጃ ሃገር’ውን 
ክትሓስብ ድርኺት ፈጠረላ።

2014፡ ዮርዳኖስ ሃብታይ ኣብ ማሕበር 
ሕርሻ ደቀንስትዮ ኤርትራ ተጸምበረት። 
እቲ ማሕበር ብዙሕ ማዕጾ ዕድላት 
ኣርሓወላ። ሞያኣ ክተዕብየሉ እትኽእል 
ዝተፈላለየ ሓጸርቲ ስልጠናታትን 
ትምህርትን ረኸበት። ኣእካልን 
ኣሕምልትን ፍረታትን ክተልምዕ 
ከኣለት። ብስርዓተ መስኖ ሽጉርትን 
በርበረን ብዝናብ ክረምቲ ኸኣ ጣፍ 
ብምዝራእ ምእኩት ምህርቲ ሓፈሰት። 
ዓይነት ህይወታ ኣመሓዪሻ ጽቡቕ 
ናብራ ክትነብር ጀመረት። መንበሪ 
ገዛ ክትሃንጽን ንዝተፈላለየ ኣገልግሎት 
እትሕግዛ ዓባይ ማኪና ክትውንን እውን 
ኣይተጸገመትን።

“ምርኣይ ምእማን እዩ” ከም ዝብሃል፡ 
እቶም “ኣይትኽእልዮን ኢኺ፡ ይትረፍኪ፡ 
ዘይተውርድዮ ዕዳ ኣይትሰከሚ” 
ዝብልዋ ዝነበሩ፡ መቕርብ ቤተሰባ 
ብውጽኢት ጻዕራን ጻማኣን ተገረሙ። 
ምኽሮም ግጉይ ምንባሩ ኣመኑ። ዕዮኣን 
ንጥፈታትን ብተራ ተዓዛብቲ ጥራይ 
ዝግምገም ኣይነበረን። ብሞያተኛታት 
ሕርሻ’ውን ተረጋገጸ።

ኣብቲ እተልምዖ ዘላ ኣስታት ዕስራ ሄክታር 
ስፍሓት መሬት፡ ውጽኢታዊ ሕርሻዊ 
ልምዓት ተሰላስል ኣላ። ንምድንፋዕ 
ምህርቲ ኸኣ ሓያል ጻዕሪ ተካይድ። 
መሬት ዝሃብካያ እያ እትመልስ፡፡ 
ንምህብታምን ንምስባሕን ሓመድ፡ ኵሉ 
ዝከኣል ወፍርታት ኣካዪዳ፡ እኹልን 
ምእኩትን ምህርቲ ክትሓፍስ’ውን 
ኣይተጸገመትን። ሞያተኛታት 
ዘረጋገጽዎን ዝሰነድዎን ሓበሬታ’ውን 
ነዚ ሓቂ እዩ ዘረጋግጽ። ሽጉርቲ 
ካብ ሓደ ሄክታር ክሳዕ ክልተ ሚእቲ 
ኩንታል፡ በርበረ ካብ ሓደ ሄክታር ክሳዕ 
ዕስራ ኩንታል ረኺባ። ኣብ ጣፍ’ውን 
ኣዝዩ ዘተስፉ ምህርቲ ሓፊሳ። ካብ 
ሓደ ሄክታር ዓሰርተ ሓደ ኩንታል ናብ 
ቆፎአ ኣእትያ። ምስጢር ናይቲ ምእኵት 
ምህርቲ፡ ግቡእ ምሕደራ ሕርሻ ምዃኑ 
ትጠቅስ። ካብ ቅድመ ምድላው ክሳዕ 
ምሕፋስ ምህርቲ ዘይበታተኽ ሕርሻዊ 
መስርሕ ከም እትኽተል’ውን ትሕብር። 
ንፈሳሲ ድዂዒ፡ ካብቶም ብዝግባእ 
ኣብ ኣገልግሎት ከውዕልዎ ዝጀመሩ 
ሓረስቶት ምዃና’ውን ንንጥፈታታ 
ብቐረባ ዝከታተሉ ሞያተኛታት ሕርሻ 
የረጋግጹ።

ማዕበል ዘይሰንጠቐት መርከብ ናብቲ 
ደሴት ሰላም ኣይትበጽሕን እያ። 
ባህርያውን ሰብ ሰርሖን ሽግራት 
ዘይሰግር ሰብ ከኣ ናብ ሕንጻጽ ዓወት 

ንቐደም በሉ! ምድላው ቺፕስ (ቅልዋ) 
ብምቁር ድንሽ

ክረግጽ ኣይክእልን እዩ። ትቈጻጸሮን 
ዘይትቈጻጸሮን ንዘጋጥም ሽግራት 
ገጢምካ እምበር፡ ጻዕዳ ባንዴራ 
ዘርጊሕካ ኣይትዕወትን ኢኻ። ዮርዳኖስ 
ሃብታይ’ውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን 
ነንበይኑ ፈታኒ ሽግራት ኣጋጢምዋ እዩ። 
እቲ ዝዓበየን ካብ ኣእምሮኣ ቀልጢፋ 
ዘይሃስስ ፍጻመን ኔሩዋ እዩ።
 
2013 እዩ። ሓያል ዝናብ ዝፈጠሮ 
ብርቱዕ ውሑጅ ናብ ፎርቶ ሳዋ ወሪዱ። 
ኣብ ሓያሎ ጀራዲን ከቢድ ዕንወት 
ኣኸቲሉ። በቲ ሓደጋ ዮርዳኖስ፡ ኣስታት 
ሸውዓተ ሚእቲ ሽሕ ናቕፋ ዝግመት 
በርበረን ሽጉርትን ምሉእ ብምሉእ 
ተደምሲሱዋ። እቲ ሓደጋ ኣየሰንበዳን። 
በቲ ክሳራ ኣይተዳህለትን። እኳ ደኣ 
ዓጸፋ ክትሰርሕን ነቲ ዝተኸስረ ዕድላት 
ክትመልስን ስና ነኺሳ ሰሪሓ። ንዝሓዘቶ 
መስመር ኣጽኒዓ ቀጸለቶ።

ሕርሻዊ ንጥፈታት ዮርዳኖስ ሃብታይ፡ 
ኣብ ዘራእትን ኣሕምልትን ጥራይ 
ዝድረት ኣይኰነን። ዓሰርተ ሓሙሽተ 
ናይ ጸባ ከብቲ’ውን ትውንን እያ። እተን 
ከብቲ ካብ ሓንቲ ብ2008 ብሚኒስትሪ 
ሕርሻ እተዋህበታ ላም እየን ፈርየን። 
ሽዑ ዮርዳኖስ መላእ ላም እያ ተዋሂባ። 
ምራኽ ናብ ሚኒስትሪ መሊሳ፡ ወላዲት 
ላም ከኣ ምስኣ ቐጺላ። ኣብዚ እዋን፡ 
ዓሰርተ ሓሙሽተ ፈርያ። ድርብራብ 
ረብሓ ኸኣ ይህባኣ። ጸባአን ቀለብ 

ሰራሕተኛታት፡ ዒባአን ከኣ ከም ባህርያዊ 
ድዅዒ የገልግላ።

ወሰኽ ክብሪ፡ መንግስቲ ኤርትራ 
ዝደፍኣሉን ከም ባህሊ ከስርጾ ዝጽዓረሉን 
ጥበብ ሕርሻ እዩ። ካብ ሓደ ምህርቲ ናብ 
ካልእ ምህርትታት ምምስራሕ ተዓጻጻፊ 
ረብሓ ኣሎዎ። ዮርዳኖስ ሃብታይ፡ ኣብዚ 
መዳይ እውን ዘተስፉ ኣንፈት ሒዛ 
ትርከብ። ምስ ሓብታ ብምዃን፡ ነቲ 
ኣብ ግራት ተልምዖ በርበረ፡ ናብ ኣዋዘን 
ጥሑን በርበረን ኣመስሪሓ ናብ ዕዳጋ 
ተቕርቦ ኣላ።

ሓንቲ ካብ ኣብነታውያን መንእሰያት 
ሓረስቶት ዝዀነት ዮርዳኖስ ሃብታይ፡ 
ዕዉት ገስጋስ ስራሕ ክትዓምም ናይ 
ብዙሓት ኣካላት መንግስትን ውልቀ 
ሰባትን ብሓፈሻ፡ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ 
ፎርቶ ሳዋን ማእከል ስልጠና ሓይልታት 
ምክልኻል ኤርትራን ከኣ ብፍላይ፡ ዓቢ 
ደገፍ ከም ዝገበሩላ ትሕብር። ሚኒስትሪ 
ሕርሻ ኣብ ርእስ’ቲ በብግዜኡ ዝፈጥረላ 
ናይ ስልጠናን ትምህርትን ዕድል፡ 
ፍልጠት ክትቀስም፡ ክእለትን ተመኵሮን 
ድማ ክትድልብ፡ ናብ ሃገረ ኡጋንዳ 
ልኢኽዎ። ንዝቐሰመቶ ትምህርትን 
ዝደለበቶ ፍልጠትን ምስ ተመክሮአ 
ኣወሃሂዳ ዓጸፋ ብምስራሕ ናብ ዝለዓለ 
ደረጃ ዕብየት ክትበጽሕ ድማ ኣብ 
ሓያል ስራሕ ትርከብ።

ምንጪ፦ መጽሔት ፍረ-ጻዕሪ

ወ/ሮ ዮርዳኖስ ሃብታይ
‘ጓል ከተማ’ ኣብ ጐላጕል ዋካይ (ጋሽ-ባርካ)

ዘድልዩ ነገራት      
- ጥረ ምቁር ድንሽ - 1 ኪሎ ግራም
- ጨው     - ከም ኣድላይነቱ
- ዘይቲ          - ከም ኣድላይነቱ

ኣገባብ ኣሰራርሓ
- ጥረ ምቁር ድንሽ ተቐሪፉ ይሕጸብ፣
- ብመጠኑ ርጉድ ዝበለ (30 ክሳዕ 50 ሰ.ሜ ይቝረጽ)፣ 
- ኣብ ዝወዓየ ዘይቲ ይጥበስ፡ ጨው ይግበረሉ፡ ኣብ ወረቐት ብምቕማጥ 
ዘይቱ ከም ዝስሕቦ ይግበር፣
- ብድሕሪ’ዚ ንመግቢ ድሉው ይኸውን።



ሓዳስ   ኤርትራ

ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

28 ጥሪ 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.129

ፍርሂ
ካልኣይ ክፋልካልኣይ ክፋል

“ማማ ገይሻ ፈሪህኩም ዲኹም?” “ማማ ገይሻ ፈሪህኩም ዲኹም?” 

ከምዝፈርህ ይፈልጣኒ እየን።ከምዝፈርህ ይፈልጣኒ እየን።

“ኖኖ ኣይፈራህናን! ጽባሕ ንግሆ “ኖኖ ኣይፈራህናን! ጽባሕ ንግሆ 

ከይንድቅስ ከተተንስኣና ኢለ እየ” ነቲ ነጸላ ከይንድቅስ ከተተንስኣና ኢለ እየ” ነቲ ነጸላ 

ተሸፊኑ ዝነበረ ጸጒሪ ርእሰን እናተዓዘብኩ ተሸፊኑ ዝነበረ ጸጒሪ ርእሰን እናተዓዘብኩ 

ተዛረብኩ። ተዛረብኩ። 

“ሕራይ ዳንኤል ወደይ ሰዓት ክንደይ እየ “ሕራይ ዳንኤል ወደይ ሰዓት ክንደይ እየ 

ከተንስኣኩም?” ሓተታኒ።ከተንስኣኩም?” ሓተታኒ።

“ኣነ ንግሆ ስለዝኸይድ ሰዓት 6፡20 “ኣነ ንግሆ ስለዝኸይድ ሰዓት 6፡20 

ኣተንሳኣኒ፡” መለስኩ። ኩሉ ግዜ ሰዓት 6፡20 ኣተንሳኣኒ፡” መለስኩ። ኩሉ ግዜ ሰዓት 6፡20 

እየ ዝትንስእ። ቤት ትምህርትና ቀረባ ስለዝኾነ እየ ዝትንስእ። ቤት ትምህርትና ቀረባ ስለዝኾነ 

ሰዓት 7፡00 ተበጊሰ ከርክብ ጸገም የብለይን።ሰዓት 7፡00 ተበጊሰ ከርክብ ጸገም የብለይን።

“እዋእ! ጽባሕ ቀዳም ድኣ ናይ ምንታይ “እዋእ! ጽባሕ ቀዳም ድኣ ናይ ምንታይ 

ትምህርቲ? ቀዳም ዕረፍቲዶ ኣይኮነን?” ትምህርቲ? ቀዳም ዕረፍቲዶ ኣይኮነን?” 

ሓተታኒ።ሓተታኒ።

“ሓቅኽን ጽባሕ ቀዳም ዕረፍቲ እዩ። “ሓቅኽን ጽባሕ ቀዳም ዕረፍቲ እዩ። 

ንዓይ ግን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣለኒ፡ንዓይ ግን ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣለኒ፡

” መለስኩለን ነታ ቤተን ብዓይነይ ኮሊለ ” መለስኩለን ነታ ቤተን ብዓይነይ ኮሊለ 

እናጠመትኩ። ገዛናን ገዝአንን ፍልልይ እናጠመትኩ። ገዛናን ገዝአንን ፍልልይ 

የብሉን። ዋላ ሕብሪ መንደቕ ሓደ እዩ።የብሉን። ዋላ ሕብሪ መንደቕ ሓደ እዩ።

“ሕራይ’ዚ ወደይ ከተንስኣካ እየ። ትፈርሁ “ሕራይ’ዚ ወደይ ከተንስኣካ እየ። ትፈርሁ 

እንተዄንኩም ምሳኹም ክሓድር ክመጽእ?” እንተዄንኩም ምሳኹም ክሓድር ክመጽእ?” 

ኣብ ብርከን ዝነበረ ጋቢ እናመዓራረያ ኣብ ብርከን ዝነበረ ጋቢ እናመዓራረያ 

ተዛረባኒ።ተዛረባኒ።

“የቐንየልና ማማ ምዕራፍ ኣይንፈርህን “የቐንየልና ማማ ምዕራፍ ኣይንፈርህን 

ኢና። ገዛ ሽግጥ ኣቢልና ክንድቅስ ኢና፡” ኢና። ገዛ ሽግጥ ኣቢልና ክንድቅስ ኢና፡” 

ፍርሀይ ኣብ ውሽጠይ ቀቢረ ተባዕ ክመስል ፍርሀይ ኣብ ውሽጠይ ቀቢረ ተባዕ ክመስል 

ፈተንኩ።ፈተንኩ።

“ሕራይ እዚ ወደይ ብሩኽ። በል ብሩኽ “ሕራይ እዚ ወደይ ብሩኽ። በል ብሩኽ 

ለይቲ ንግሆ ክተንስኣካ እየ” ኣፋነዋኒ።ለይቲ ንግሆ ክተንስኣካ እየ” ኣፋነዋኒ።

“ኣሜን ማማ ምዕራፍ ንዓኽን ድማ ብሩኽ “ኣሜን ማማ ምዕራፍ ንዓኽን ድማ ብሩኽ 

ለይቲ። ከይደ፡” ካብቲ ደው ኢለሉ ዝነበርኩ ለይቲ። ከይደ፡” ካብቲ ደው ኢለሉ ዝነበርኩ 

ንድሕሪት ተጠውየ ወጻእኩ። ናብ ገዛ ድማ ንድሕሪት ተጠውየ ወጻእኩ። ናብ ገዛ ድማ 

ተበገስኩ። ከባቢ ሰዓት 7፡00 ኮይኑ ስለዝነበረ ተበገስኩ። ከባቢ ሰዓት 7፡00 ኮይኑ ስለዝነበረ 

መሬት ዓይኒ ክሕዝ ጀሚሩ ነበረ። ቅልጥፍ መሬት ዓይኒ ክሕዝ ጀሚሩ ነበረ። ቅልጥፍ 

ኢለ ድማ ገዛ ኣተኹ። ገዛ ምስ ኣተኹ ክልተ ኢለ ድማ ገዛ ኣተኹ። ገዛ ምስ ኣተኹ ክልተ 

ኣሕዋተይ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ጸንሑኒ።ኣሕዋተይ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሎም ጸንሑኒ።

ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ፡ ኣእዳውና ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ፡ ኣእዳውና 

ተሓጺብና ድራርና በላዕና። ድሕሪ ድራር ተሓጺብና ድራርና በላዕና። ድሕሪ ድራር 

ዝነበረና ዕዮ ገዛና ክንሰርሕ ጀመርና። ዝነበረና ዕዮ ገዛና ክንሰርሕ ጀመርና። 

እናተረዳዳእና ዕዮ ገዛና ሰሪሕና ወዳእና። ዕዮ እናተረዳዳእና ዕዮ ገዛና ሰሪሕና ወዳእና። ዕዮ 

ገዛና ክንውድእ እንከለና ሰዓት ሸሞንተ ኮይኑ ገዛና ክንውድእ እንከለና ሰዓት ሸሞንተ ኮይኑ 

ነበረ።ነበረ።

ሳራ ሓብተይ ድቃስ ስለዝመጽኣ ገዲፋትና ሳራ ሓብተይ ድቃስ ስለዝመጽኣ ገዲፋትና 

ናብ ዓራት ደየበት። ኣነን ኣቤል ሓወይን ናብ ዓራት ደየበት። ኣነን ኣቤል ሓወይን 

ተረፍና። ጠጥራዝና ሒዝና መጽናዕትና ተረፍና። ጠጥራዝና ሒዝና መጽናዕትና 

ቀጸልና። ቀጸልና። 

ኣቤል ሓወይ ድቃስ ስለዝመጽኦ ኣቤል ሓወይ ድቃስ ስለዝመጽኦ 

እናተጋደለ ክሳብ ሰዓት 8፡40 ጸንሐ። እናተጋደለ ክሳብ ሰዓት 8፡40 ጸንሐ። 

ጥራውዝቱ እናዓጸፈ፡ “ዳኒኤል ሓወይ ድቃስ ጥራውዝቱ እናዓጸፈ፡ “ዳኒኤል ሓወይ ድቃስ 

መጺኡኒ ክድቅስ፡” ዓይኒ ዓይነይ እናጠመተ መጺኡኒ ክድቅስ፡” ዓይኒ ዓይነይ እናጠመተ 

ተዛረበኒ።ተዛረበኒ።

“ኣቤል ሓወይ ዋላ ክሳብ ሰዓት ትሽዓተ “ኣቤል ሓወይ ዋላ ክሳብ ሰዓት ትሽዓተ 

ዘይትጸንሕ፡ ጽባሕ ቀዳም ስለዝኾነ ትምህርቲ ዘይትጸንሕ፡ ጽባሕ ቀዳም ስለዝኾነ ትምህርቲ 

የብልኩምን። ቅሩብ ኣጻንሓኒ። ዋላ ክሳብ የብልኩምን። ቅሩብ ኣጻንሓኒ። ዋላ ክሳብ 

ሰዓት 9፡00 ትድቅስ፡” እፈርህ ስለዝነበርኩ ሰዓት 9፡00 ትድቅስ፡” እፈርህ ስለዝነበርኩ 

ክጸንሕ ደለኹዎ።ክጸንሕ ደለኹዎ።

“እሞ ድቃስ መጺኡኒ ከመይ ገይረ “እሞ ድቃስ መጺኡኒ ከመይ ገይረ 

ክጸንሕ፡” ተመሻኸነ።ክጸንሕ፡” ተመሻኸነ።

ጽቡቕ ገይረ ርኣኹዎ። ሓቁ እዩ ዓይኑ ጽቡቕ ገይረ ርኣኹዎ። ሓቁ እዩ ዓይኑ 

በርበረ መሲሉ ነበረ።በርበረ መሲሉ ነበረ።

“በል ካብ በልካስ ደቅስ፡” ገጸይ ኣሲረ “በል ካብ በልካስ ደቅስ፡” ገጸይ ኣሲረ 

ተዛረብኩዎ።ተዛረብኩዎ።

“እንታይ ድኣ ዘይትድቅስ? ጽባሕ ምሽ “እንታይ ድኣ ዘይትድቅስ? ጽባሕ ምሽ 

ትምህርቲ ኣለካ?” ሓተተኒ።ትምህርቲ ኣለካ?” ሓተተኒ።

“ድሓን ደቅስ። ጸኒሐ ክድቅስ እየ፡” ኩራ “ድሓን ደቅስ። ጸኒሐ ክድቅስ እየ፡” ኩራ 

ይስመዓኒ ነበረ።ይስመዓኒ ነበረ።

“ዳኒ ሓወይ ፈሪህካ ዲኻ?” “ዳኒ ሓወይ ፈሪህካ ዲኻ?” 

ዛንታ

ቀዳም ዕለት 21-01-2023 ሰዓት 9፡00 - ቀዳም ዕለት 21-01-2023 ሰዓት 9፡00 - 

ዕዉታት ካልኣይ ውድድር ተርሙማ ምስ ዕዉታት ካልኣይ ውድድር ተርሙማ ምስ 

ስድራቤቶም ኣብ መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን ስድራቤቶም ኣብ መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን 

(ኤርትሮ ጀርመን) ተኣኻኺቦም። መደብ (ኤርትሮ ጀርመን) ተኣኻኺቦም። መደብ 

ልክዕ ሰዓት 9፡10 ብዝኽረ ሰማእታት ልክዕ ሰዓት 9፡10 ብዝኽረ ሰማእታት 

ተጀሚሩ።ተጀሚሩ።

መደብ ምስ ተጀመረ ኣዳላዊ ዓምዲ መደብ ምስ ተጀመረ ኣዳላዊ ዓምዲ 

ተርሙማ መድረኽ ተረኪቡ። ንዕዉታት ተርሙማ መድረኽ ተረኪቡ። ንዕዉታት 

ተማሃሮን ወለድን እንቋዕ ሓጐሰኩም ድሕሪ ተማሃሮን ወለድን እንቋዕ ሓጐሰኩም ድሕሪ 

ምባል፡ብዛዕባ’ቲ ውድድር ኣመልኪቱ ምባል፡ብዛዕባ’ቲ ውድድር ኣመልኪቱ 

ነዚ ዝስዕብ መግለጺ ሂቡ፦ “እዚ መደብ ነዚ ዝስዕብ መግለጺ ሂቡ፦ “እዚ መደብ 

ኣብ ክልተ ወርሒ ክካየድ ብዝኣተናዮ ኣብ ክልተ ወርሒ ክካየድ ብዝኣተናዮ 

መብጽዓ፡ ሎሚ ድማ ተዓወትቲ ካልኣይ መብጽዓ፡ ሎሚ ድማ ተዓወትቲ ካልኣይ 

ውድድር ክንሽልም ሓጐስ ይስመዓና። ናይ ውድድር ክንሽልም ሓጐስ ይስመዓና። ናይ 

ምሽላም ዕለት ካብቲ ተመዲቡ ዝነበረ ግዜ ምሽላም ዕለት ካብቲ ተመዲቡ ዝነበረ ግዜ 

ብምኽንያት መርመራ ቀዳማይ ሰሚስተር ብምኽንያት መርመራ ቀዳማይ ሰሚስተር 

ሓደ ሰሙን ተደናጒዩ እዩ። ኣብዚ ካልኣይ ሓደ ሰሙን ተደናጒዩ እዩ። ኣብዚ ካልኣይ 

ውድድር፡ 147 ተወዳደርቲ ተሳቲፎም። ውድድር፡ 147 ተወዳደርቲ ተሳቲፎም። 

ካብዞም ተወዳደርቲ 4 ተማሃሮ ምሉእ ካብዞም ተወዳደርቲ 4 ተማሃሮ ምሉእ 

ነጥቢ ረኺቦም። 4 ተማሃሮ ድማ 16.5 ነጥቢ ረኺቦም። 4 ተማሃሮ ድማ 16.5 

ብምምላስ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም። ዕላማ ብምምላስ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም። ዕላማ 

ናይ’ዚ ውድድር ኣብ መንጎ ተማሃሮ ቅዱስ ናይ’ዚ ውድድር ኣብ መንጎ ተማሃሮ ቅዱስ 

ቅንኢ ንምሕዳር ስለዝኾነ፡ ሸሞንተ ተማሃሮ ቅንኢ ንምሕዳር ስለዝኾነ፡ ሸሞንተ ተማሃሮ 

ከምዝሽለሙ ገይርና ኣለና። እዚ ውድድር፡ ከምዝሽለሙ ገይርና ኣለና። እዚ ውድድር፡ 

ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ዝነበርዎ ኮይኑ፡ ካብ ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ዝነበርዎ ኮይኑ፡ ካብ 

ሽድሽቲአን ዞባታት ተሳትፎ ነይሩ። ድሕሪ ሽድሽቲአን ዞባታት ተሳትፎ ነይሩ። ድሕሪ 

ኣስመራ፡ ካብ ከተማ ከረን ዝበዝሑ ተሳተፍቲ ኣስመራ፡ ካብ ከተማ ከረን ዝበዝሑ ተሳተፍቲ 

ነይሮም። ሓደ ካብ’ዞም ዕዉታት ድማ ካብ ነይሮም። ሓደ ካብ’ዞም ዕዉታት ድማ ካብ 

ከተማ ከረን እዩ። ፍሉይነት ናይዚ ውድድር፡ ከተማ ከረን እዩ። ፍሉይነት ናይዚ ውድድር፡ 

ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ውድድር ዝተዓወቱ ካብቶም ኣብ ቀዳማይ ውድድር ዝተዓወቱ 

ሰለስተ ዕዉታት ኣብዚ ካልኣይ ውድድር ሰለስተ ዕዉታት ኣብዚ ካልኣይ ውድድር 

እውን ተሸለምቲ ኮይኖም ኣለዉ። እዚ እውን ተሸለምቲ ኮይኖም ኣለዉ። እዚ 

ድማ ወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ዘለኩም ድማ ወለዲ ኣብ ልዕሊ ደቅኹም ዘለኩም 

ተገዳስነት ዘጒልሕ እዩ። ኣብ መጻኢ እውን  ተገዳስነት ዘጒልሕ እዩ። ኣብ መጻኢ እውን  

ክትቅጽልዎ ንላቦ። ካልእ ኣብዚ ውድድር ክትቅጽልዎ ንላቦ። ካልእ ኣብዚ ውድድር 

ዝተረኣየ ፍሉይነት፡ ዕዉታት ናይ  ከተማ ዝተረኣየ ፍሉይነት፡ ዕዉታት ናይ  ከተማ 

ኣስመራ፡ ሰለስተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ ፈለገ ኣስመራ፡ ሰለስተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ ፈለገ 

ህይወት’፡ ክልተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ ዓወት ህይወት’፡ ክልተ ካብ ‘ቤት-ትምህርቲ ዓወት 

ናይ ህዝቢ’ ምዃኖም እዩ። ቅዱስ ቅንኢ ናይ ህዝቢ’ ምዃኖም እዩ። ቅዱስ ቅንኢ 

ዘበገሶ  ውድድርዶ ይኸውን? ዘበገሶ  ውድድርዶ ይኸውን? 

“ኣብዚ ናይ ካልኣይ ውድድር፡ ፎቶ “ኣብዚ ናይ ካልኣይ ውድድር፡ ፎቶ 

ገሊላን ሰቲት ስተሽነርን ንዕዉታት ሽልማት ገሊላን ሰቲት ስተሽነርን ንዕዉታት ሽልማት 

ኣበርኪቶም ኣለዉ። እዚ ውድድር ናይ ህዝቢ ኣበርኪቶም ኣለዉ። እዚ ውድድር ናይ ህዝቢ 

ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ዝቕጽል እውን ከም ምዃኑ መጠን፡ ኣብ ዝቕጽል እውን 

ካልኦት ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብዎ እላቦ። ካልኦት ነዚ ቅዱስ ተግባር ክስዕብዎ እላቦ። 

መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን (ኤርትሮ ጀርመን) መዋእለ ህጻናት ኤፌሶን (ኤርትሮ ጀርመን) 

ነዚ መደብ ከነሰላስል ቦታ ስለዝተሓባበሩና ነዚ መደብ ከነሰላስል ቦታ ስለዝተሓባበሩና 

ኣዚና ነመስግኖም።” ብምባል ቃል ኣስሚዑ።ኣዚና ነመስግኖም።” ብምባል ቃል ኣስሚዑ።

 ካብ ወለዲ ዕዉታት ወይዘሮ ሰናይት  ካብ ወለዲ ዕዉታት ወይዘሮ ሰናይት 

ተስፋዝጊ ምስ ነብሳ ድሕሪ ምልላይ፡ “...ተስፋዝጊ ምስ ነብሳ ድሕሪ ምልላይ፡ “...

ብስድራና ዓማዊል ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብስድራና ዓማዊል ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 

ኢና። ውድድር ተርሙማ ምጅማሩ ድማ ኢና። ውድድር ተርሙማ ምጅማሩ ድማ 

ንተማሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና ንተማሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ንዓና 

ንወለዲ’ውን ኣብ ቅዱስ ህልኽ ንወለዲ’ውን ኣብ ቅዱስ ህልኽ 

ዘእተወና ውድድር እዩ ነይሩ። ዘእተወና ውድድር እዩ ነይሩ። 

ኣብ ቀዳማይ ውድድር ጓለይ ኣብ ቀዳማይ ውድድር ጓለይ 

ቀዳመይቲ ወጺኣ ነይራ። ናይ ቀዳመይቲ ወጺኣ ነይራ። ናይ 

ካልኣይ ውድድር ዕድመ ካልኣይ ውድድር ዕድመ 

ምስተገበረ ድማ ተወዳዲርና። ምስተገበረ ድማ ተወዳዲርና። 

እቲ ሕቶታት ገሊኡ ንወለዲ እቲ ሕቶታት ገሊኡ ንወለዲ 

ዝበደሀ እዩ ነይሩ። ንኣብነት፡ ዝበደሀ እዩ ነይሩ። ንኣብነት፡ 

ነታ ‘ቀዳማይ ምሩኽ ኤርትራ ነታ ‘ቀዳማይ ምሩኽ ኤርትራ 

መንይ’ዩ?’ ትብል ሕቶ፡ ኣነን መንይ’ዩ?’ ትብል ሕቶ፡ ኣነን 

በዓል ቤተይን ኣይንፈልጣን ኢና ነይርና። በዓል ቤተይን ኣይንፈልጣን ኢና ነይርና። 

ጓልና ግን መሊሳታ። እዚ ድማ፡ ካብ ደቅና ጓልና ግን መሊሳታ። እዚ ድማ፡ ካብ ደቅና 

እንመሃሮ ብዙሕ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ። እንመሃሮ ብዙሕ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ። 

ብሓፈሻ እዚ ውድድር ፈታኒ፡ ኣዛናዪ፡ ኣሳታፊ ብሓፈሻ እዚ ውድድር ፈታኒ፡ ኣዛናዪ፡ ኣሳታፊ 

ናይ ልበይ ሰንበድኩ። ናይ ውሽጠይ ናይ ልበይ ሰንበድኩ። ናይ ውሽጠይ 

ዝፈለጦ መሰለኒ፡ “ኖኖ ...ኣይሰንበድኩን ዝፈለጦ መሰለኒ፡ “ኖኖ ...ኣይሰንበድኩን 

እንታይ ኮይነ ክስንብድ... ንስኹም ኣለኹም እንታይ ኮይነ ክስንብድ... ንስኹም ኣለኹም 

እንዶ?” ወታእታእ በልኩ።እንዶ?” ወታእታእ በልኩ።

“እንታይ ድኣሞ ሰንቢድካ፡” ሕቶኡ “እንታይ ድኣሞ ሰንቢድካ፡” ሕቶኡ 

ቀጸለ። ኣቤል ሓወይ ሕቶ እንተጀሚሩ ቀጸለ። ኣቤል ሓወይ ሕቶ እንተጀሚሩ 

ኣየቋርጽን እዩ።።ኣየቋርጽን እዩ።።

“ኣጆካ ኣቤል ሓወይ ዘፍርህ የብለይን። “ኣጆካ ኣቤል ሓወይ ዘፍርህ የብለይን። 

በቃ ኣብ ዓራት ደይብ’ሞ ጸሎት ገይርካ ደቅስ። በቃ ኣብ ዓራት ደይብ’ሞ ጸሎት ገይርካ ደቅስ። 

ኣነ ጸኒሐ ክድቅስ እየ፡” ክድቅስ ደለኹዎ። ኣነ ጸኒሐ ክድቅስ እየ፡” ክድቅስ ደለኹዎ። 

ካብ ሕቶታቱ ድማ ከዕርፍ ደለኹ።ካብ ሕቶታቱ ድማ ከዕርፍ ደለኹ።

“ሕራይ ዳኒ ሓወይ ብሩኽ ለይቲ። ጽባሕ “ሕራይ ዳኒ ሓወይ ብሩኽ ለይቲ። ጽባሕ 

ንግሆ ኣተንስኣኒ” ተዛረበ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ንግሆ ኣተንስኣኒ” ተዛረበ ካብቲ ኮፍ ኢልዎ 

ዝነበረ እናተንስአ።ዝነበረ እናተንስአ።

“ሕራይ ከተንስኣካ እየ፡” ኣይተገደስኩሉን።“ሕራይ ከተንስኣካ እየ፡” ኣይተገደስኩሉን።

ኣቤል፡ ማይን ሸሓንን ኣልዒሉ ኣእጋሩ ኣቤል፡ ማይን ሸሓንን ኣልዒሉ ኣእጋሩ 

ተሓጺቡ ኣብ ዓራት ደየበ። ጸሎት ገይሩ ድማ ተሓጺቡ ኣብ ዓራት ደየበ። ጸሎት ገይሩ ድማ 

ደቀሰ። ኣብ ዓራት ምስ ደየበ ብዙሕ ከይጸንሐ ደቀሰ። ኣብ ዓራት ምስ ደየበ ብዙሕ ከይጸንሐ 

ድቃስ ጠለሞ። ድቃስ ጠለሞ። 

ንበይነይ ቀባሕባሕ ክብል ጀመርኩ። ንበይነይ ቀባሕባሕ ክብል ጀመርኩ። 

ንበይነይ ምስ ኮንኩ፡ ናይ ዕንጭራር ድምጺ፡ ንበይነይ ምስ ኮንኩ፡ ናይ ዕንጭራር ድምጺ፡ 

ሰኺሮም ናይ ዝሓልፉ ዋዕዋዕታ ክሰምዕ ሰኺሮም ናይ ዝሓልፉ ዋዕዋዕታ ክሰምዕ 

ጀመርኩ። መመሊሰ ተረበሽኩ። ጀመርኩ። መመሊሰ ተረበሽኩ። 

                       ይቕጽል... ይቕጽል...

መልሲ ውድድር 
ተርሙማ

ዕዉታት ‘ካልኣይ ውድድር ተርሙማ’
 ተሸሊሞም

ተ.ቊ ምሉእ ስም ዕዉት ደረጃ 
ትምህርቲ

ተርታ ቤት ትምህርቲ

1 ህያብኤል ዓወት መብራህቱ 5 17 ዓወት ናይ ህዝቢ

2 ሶፋኒት ይስሓቕ ዮውሃንስ 8 17 ፈለገ ህይወት

3 ዳንኤል ግርማጼዮን ዘካርያስ 7 17 ከረን

4 ገሊላ ዳዊት 6 17 ዓወት ናይ ህዝቢ

5 ሆሳእና ተኽላይ ኣበዶም 4 16.5 ፍረ ሰላም

6 ስኒት ዓንደሚካኤል ተ/ማርያም 8 16.5 ፈለገ ህይወት

7 ኣሮን ሰመረ፡ ራሄል ሰመረ 8 ን 11 16.5 ቶኮር

8 ኤስሮም ምስግና 3 16.5 ፈለገ ህይወት

ዕዉታት ውድድር ተርሙማ 02

ነይሩ። በዚ ድማ ንኣዳለውቲ አድንቕ። ነዚ ነይሩ። በዚ ድማ ንኣዳለውቲ አድንቕ። ነዚ 

ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣዳሊኻ፡ ኣሪምካ፡ ከምዚ ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣዳሊኻ፡ ኣሪምካ፡ ከምዚ 

ገይርካ ንተማሃሮ ምትብባዕ ጽልዋኡ ዓቢ እዩ። ገይርካ ንተማሃሮ ምትብባዕ ጽልዋኡ ዓቢ እዩ። 

ስለቲ ጻዕርኹም የቐንየልና!! እዚ መደብ ስለቲ ጻዕርኹም የቐንየልና!! እዚ መደብ 

መሃሪ ስለዝኾነ፣ ናይ ምንባብን ምሕታትን መሃሪ ስለዝኾነ፣ ናይ ምንባብን ምሕታትን 

ዓቕሚ ተማሃሮን ወለድን ድማ ስለዘሐይል ዓቕሚ ተማሃሮን ወለድን ድማ ስለዘሐይል 

ክትቅጽልዎ እላቦ። የቐንየለይ” ብምባል ክትቅጽልዎ እላቦ። የቐንየለይ” ብምባል 

ኣድናቖታን ሓሳባን ኣካፊላ።      ኣድናቖታን ሓሳባን ኣካፊላ።      

ድሕሪ’ዚ፡ መድረኽ ዝተረከበት ተማሃሪት ድሕሪ’ዚ፡ መድረኽ ዝተረከበት ተማሃሪት 

ህያብኤል ዓወት እያ። ተማሃሪት ህያብኤል፡ ህያብኤል ዓወት እያ። ተማሃሪት ህያብኤል፡ 

“....ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ተማሃሪት “....ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓወት ተማሃሪት 

55ይይ ክፍሊ እየ። ውድድር ጽቡቕ ነይሩ።  ክፍሊ እየ። ውድድር ጽቡቕ ነይሩ። 

ንኻልኣይ ግዜ ድማ እየ ተወዳዲረ። ንኻልኣይ ግዜ ድማ እየ ተወዳዲረ። 

ንኻልኣይ ግዜ ምዕዋተይ ኣሐጒሱኒ ኣሎ፡” ንኻልኣይ ግዜ ምዕዋተይ ኣሐጒሱኒ ኣሎ፡” 

ኢላ። ቀጺላ፡ “ካብ ኩለን ሕቶታት ትርጒም ኢላ። ቀጺላ፡ “ካብ ኩለን ሕቶታት ትርጒም 

ተርሙማ በርቲዓትና። ኣብ መወዳእታ ተርሙማ በርቲዓትና። ኣብ መወዳእታ 

ንሓትነይ ደዊለ እየ እታ መልሲ ረኺበያ። ንሓትነይ ደዊለ እየ እታ መልሲ ረኺበያ። 

እምበር ካብ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ መልሲ እምበር ካብ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለየ መልሲ 

ኢና ረኺብና ነይርና” ድሕሪ ምባል፡ “ኣብ ኢና ረኺብና ነይርና” ድሕሪ ምባል፡ “ኣብ 

ሳልሳይ ውድድር ተሳቲፍና ክንዕወት ድማ ሳልሳይ ውድድር ተሳቲፍና ክንዕወት ድማ 

ተስፋ ንገብር። ንእትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ ተስፋ ንገብር። ንእትገብርዎ ዘለኹም ጻዕሪ 

አመስግን። ውድድር ተርሙማ ኣብ መንጎ አመስግን። ውድድር ተርሙማ ኣብ መንጎ 

ተማሃሮ ምውድዳር ከምዝህሉ ገይራ ኣላ” ተማሃሮ ምውድዳር ከምዝህሉ ገይራ ኣላ” 

ብምባል ሓፈሻዊ ርእይቶኣ ሂባ።  ብምባል ሓፈሻዊ ርእይቶኣ ሂባ።  

ስዒቡ፡ ክኢላ ዓውዲ ኢንፎርሜሸን ስዒቡ፡ ክኢላ ዓውዲ ኢንፎርሜሸን 

ተክኖሎጂ ኢንጅነር ሻም መስፍን እዩ ተክኖሎጂ ኢንጅነር ሻም መስፍን እዩ 

መድረኽ ተረኪቡ። ኢንጅነር ሻም መድረኽ ተረኪቡ። ኢንጅነር ሻም 

ንተዓወትቲ እንቋዕ ሓጐሰኩም ብምባል፡ ንተዓወትቲ እንቋዕ ሓጐሰኩም ብምባል፡ 

“ኣነ ተማሃራይ እንከለኹ ኣብ ብዙሕ “ኣነ ተማሃራይ እንከለኹ ኣብ ብዙሕ 

ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ካብቶም ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት ካብቶም 

ብስምዒት ዝወዳደሩ ዝነበሩ ተማሃራይ እየ ብስምዒት ዝወዳደሩ ዝነበሩ ተማሃራይ እየ 

ነይረ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓሰርተ ሓደ ክፍሊ ነይረ። ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓሰርተ ሓደ ክፍሊ 

ብልጫ እናወሰድኩ እየ ሓሊፈዮ። ከምዚ ብልጫ እናወሰድኩ እየ ሓሊፈዮ። ከምዚ 

ንዓኹም ግዱሳት ወለዲ ዘለውኹም፡ ወለደይ ንዓኹም ግዱሳት ወለዲ ዘለውኹም፡ ወለደይ 

እውን ኣብ ትምህርቲ ኣዝዮም ግዱሳት እውን ኣብ ትምህርቲ ኣዝዮም ግዱሳት 

እዮም። ንኸንብብ፡ ንኽፈልጥ ወትሩ ይጽዕሩ እዮም። ንኸንብብ፡ ንኽፈልጥ ወትሩ ይጽዕሩ 

ነይሮም። ሳላ ወለደይ ድማ ብጽቡቕ ነጥቢ ነይሮም። ሳላ ወለደይ ድማ ብጽቡቕ ነጥቢ 

ወዲአ። ስለዚ፡ ንስኹም’ውን እዚ ዘለኹሞ ወዲአ። ስለዚ፡ ንስኹም’ውን እዚ ዘለኹሞ 

ዕድመ ፍልጠት እትእክቡሉ ስለዝኾነ፡ ካብ ዕድመ ፍልጠት እትእክቡሉ ስለዝኾነ፡ ካብ 

ንባብ ክትርሕቁ የብልኩምን። እዚ ብመምህር ንባብ ክትርሕቁ የብልኩምን። እዚ ብመምህር 

ያቆብ ዝግበር ዘሎ ድማ፡ ንስኹም ካባና ንላዕሊ ያቆብ ዝግበር ዘሎ ድማ፡ ንስኹም ካባና ንላዕሊ 

ንኽትኮኑ ስለዝኾነ፡ ብተገዳስነት ክትመሃሩ፡ ንኽትኮኑ ስለዝኾነ፡ ብተገዳስነት ክትመሃሩ፡ 

ብተገዳስነት ከተንብቡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብስነ ብተገዳስነት ከተንብቡ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብስነ 

ምግባር ክትከዱ ከምዘለኩም ከዘኻኽረኩም ምግባር ክትከዱ ከምዘለኩም ከዘኻኽረኩም 

እደሊ። ኣብ ቀጻሊ ዓወት የራኸብና፡” ብምባል እደሊ። ኣብ ቀጻሊ ዓወት የራኸብና፡” ብምባል 

ዝኽሩን ምኽሩን ለጊሱ።ዝኽሩን ምኽሩን ለጊሱ።

ድሕሪ’ዚ ካብ ዕዉታትን ወለድን ርእይቶ ድሕሪ’ዚ ካብ ዕዉታትን ወለድን ርእይቶ 

ብምስማዕ፡ ዕዉታት ካብ ኢንጅነር ሻም ብምስማዕ፡ ዕዉታት ካብ ኢንጅነር ሻም 

መስፍንን ወይዘሮ ሰናይት ተስፋዝጊን ምስክር መስፍንን ወይዘሮ ሰናይት ተስፋዝጊን ምስክር 

ወረቐትን ዝተዳለወም ናይ መጻሕፍቲ ወረቐትን ዝተዳለወም ናይ መጻሕፍቲ 

ሽልማትን ተቐቢሎም።ሽልማትን ተቐቢሎም።

ኣብ መወዳእታ ኣዳላዊ ዓምዲ፡ ንፎቶ ገሊላ፡ ኣብ መወዳእታ ኣዳላዊ ዓምዲ፡ ንፎቶ ገሊላ፡ 

ንሰቲት ስተሽነሪን ንመዋእለ ህጻናት ኤፌሶንን ንሰቲት ስተሽነሪን ንመዋእለ ህጻናት ኤፌሶንን 

ብምምስጋን፡ ውድድር ተርሙማ ናይ ህዝቢ ብምምስጋን፡ ውድድር ተርሙማ ናይ ህዝቢ 

ስለዝኾነ፡ ኣብ ዝቕጽል ውድድራት ካልኦት ስለዝኾነ፡ ኣብ ዝቕጽል ውድድራት ካልኦት 

ነዚ ቅዱስ ተግባር ስዒቦም ዓቕሞም ከበርክቱ ነዚ ቅዱስ ተግባር ስዒቦም ዓቕሞም ከበርክቱ 

ብምልባው፡ ናይ ምስጋና ወረቐት ዓዲሉ። ብምልባው፡ ናይ ምስጋና ወረቐት ዓዲሉ። 

ብሕጒስ ስምዒት ድማ ስነ ስርዓት ምዕዳል ብሕጒስ ስምዒት ድማ ስነ ስርዓት ምዕዳል 

ሽልማት ተዛዚሙ።ሽልማት ተዛዚሙ።

ሀ. መስተውዓልቲ ዲኹም
1. ሸውዓተ እንስሳታት ኣለዉ። 
2. ክልተ ግዜ ኣብታ ደው ዝበለታ 

ልክዕ ሰዓት ትነግረና።
3. ማዕረ እዩ።
4. ተርሙማ ብቛንቋ ብዳውየት ኮይኑ፡ 

ዝወጽኦ ዘይብሉ፡ ብቑዕ ሰብ፡ ሃብሮም፡ 
ንፉዕ ወዘተ ማለት እዩ።
5. ንኣብርሃም

ለ. ሕቶታት ታሪኽ ኤርትራ
1. 1 ጥሪ 1979 ኣብ ፋሕ።
2. ቤረግ ኖራይ፡ 
3. 1984፡ ጅግና መብራህቱ ገብረሂወት 

(እምባየ)
4. ሓርበኛ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም
5. ብ1952

መ. ትግርኛ
1. ማሕዘል     2. ምራን   3. ሃንዛ
4. ሒላብ      5. መኾምብያ

ሐ. ግድል ቊጽርታት

3 8 0

2 5 7

9 1 4

78 ኢልና 52 
ንብል። እዚ ማለት 
78-52=26
ስለዚ፡ 64-26=38 

እዩ።

7 8 9 6 6 2

8 9 4 6 0

6 3 5 2 6

2 3 5 0 6

2 4 2 7 3

6 4 2 6

3 9 0 5 6

መልሲ እተመሳቐለ ቊጽርታት



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል

28 ጥሪ 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.129

ኣብ ግዜ ድቃስ፡ ጸገማት ምስትንፋስ ዝፍውስ ዝንጸግ መድሃኒትኣብ እዋን ድቃስ፡ ብጸገማት ስርዓተ 
ምስትንፋስ ብብዝሒ ዝሳቐዩ፡ መንእሰያትን 
ልዕሊ ዕድመን ጥራይ ኰይኑ ዝርድኣና 
ውሑዳት ኣይኰንናን። ህጻናት’ውን፡ 
ምስ ተወለዱ ገሊኦም ጽቡቕ ክድቅሱ 
ገለን ድቃስ ክኣብዮም ንዕዘብ ኢና። እዚ 
ከጋጥም ንቡር’ኳ እንተዀነ፡ እናቐጸለ ምስ 
ዝኸይድ ግን ሓደገኛ እዩ። ብፍላይ ኣብ 
ከባቢ 3 ዓመት ዝርከቡ ህጻናት፡ ምዕርናስ 
ናይ ኣፍንጫን ምሕርናኽን ከርእዩ ምስ 
ዝጅምሩ፡ ሓደ ካብቶም ጸገማት ስርዓተ 
ምስትንፋስ ከም ዘሎ ዝሕብረና ምልክት 
እዩ። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲታት ሜልቦርንን 

ሞናሽን - ኣውስትራልያ፡ ቈልዑ ምስ 
ደቀሱ ንስርዓተ ምስትንፋሶም ዘስተኻኽልን 
ምሕርናኽ ዘወግድን፡ ዝንጸግ (spray) 

መድሃኒት ከም ዘፍረዩ ይሕብሩ ኣለዉ። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ቅድሚ ሕጂ ድቃስ 
ንዝኣብዮም ህጻናት፡ ክድቅሱ ዝሕግዝ 
ስፕረይ ተማሂዙ ምጽናሑ እናገለጹ፡ እዚ 
ሕጂ ተበጺሑ ዘሎ ግና ክሳብ ጐረሮኦም 
ኣትዩ፡ ብሰንኪ ጸገማት ስርዓተ ምስትንፋስ 
ከጋጥም ዝኽእል ሕማማት ክከላኸለሎም 
ዝኽእል ምዃኑ የረድኡ። 
እቲ ተማሂዙ ዘሎ ዝንጸግ መድሃኒት፡ 

ነቶም ህጻናት፡ ብሰንኪ ዘይንቡር ምዕርናስ 
ኣፍንጫን ምሕርናኽን፡ ንሱ ከስዕቦ 
ንዝኽእል ጸገማትን ክፍውስ ዓቕሚ ከም 
ዘለዎ እዮም እቶም መሃዝቱ ዘብርሁ። 
በዚ ዝሳቐዩ ህጻናት፡ ዕድመኦም እናወሰኸ 

ብዝኸደ፡ እቲ ጸገም ብቕልጡፍ ምስ 

ዘይፍታሕ፡ ኣብ ተገንዝቦኣዊ ክፋል 
ኣእምሮኦምን መትነ-ልባዊ ክፋል 
ኣካላቶምን ጕድኣት ከውርደሎም ከም 
ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። እዚ ተማሂዙ ዘሎ 
ዝንጸግ መድሃኒት ግና፡ እቶም ሕማማት 
ቅድሚ ምኽሳቶም ከወግዶም ዝኽእል 
ብምዃኑ፡ ኣገዳስነቱ ልዑል ከምዝዀነ 
እቶም ተመራመርቲ ይሕብሩ።
 ኣብ እዋን ድቃስ ዘጋጥም ጸገም 

ምስትንፋስ፡ ብቐንዱ ኣብ’ቶም ካብ 3 
ክሳብ 12 ዕድመኦም ቈልዑ ዝኽሰት 
ኰይኑ፡ ንምፍዋሱ ከቢድ ዋጋ ዝሓትት 
መብጣሕትታት ክካየደሉ ምጽንሑ እዩ 
ዝንገር። ኣውስትራያውያን ተመራመርቲ 
ኣፍርዮሞ ዘለዉ ዝንጸግ መድሃኒት 

ግና፡ ነቲ መብጣሕቲ ዝትክእ ስለዝዀነ፡ 
ንግዳያት ህጻናትን ንሓካይም ናይ’ቲ 
ዓውዲን ሩፍታ ከም ዝፈጥረሎም ብዙሓት 

ወገናት ይኣምኑ። እቲ ዝንጸግ መድሃኒት፡ 
ኣብ ቀረባ እዋን ብዝሓሰረ ዋጋ ኣብ ዕዳጋ 
ክወርድ ምዃኑ መሃዝቱ ተመባጺዖም 
ኣለዉ።

ሻቕሎት ኣእምሮ ክንፈትሓሉ ዘኽእል ዝቐለለ መንገዲ!

ጸገማት ኣእምሮ፡ ደረጃኡን ዓይነቱን 
ዝተፈላለየ እዩ። ሓደ ካብ’ቶም ጸገማት 
ድማ ሻቕሎት ኰይኑ፡ ሕክምናዊ ረድኤትን 
ምክንኻንን እናተኻየደሉ ዝፍወስ እዩ። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ - ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካ፡ ብሻቕሎት ኣእምሮ 
ዝሳቐ ሰብ፡ ጸገማቱ ንምፍዋስ፡ ኣብ ልዕሊ 
ካልኦት ሰባት ሰናይ ተግባርን ስምዒት 
ድንጋጸን ከርኢ ምስ ዝጅምር፡ ብቕልጡፍ 
ክሓዊ ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ።
“ሻቕሎት ኣእምሮ፡ ሓደ ጕዳይ ምስ 

ኣጋጠመና ይዅን ከየጋጠመና እንከሎ፡ 
ልዕሊ ንቡር ክንሓስብን ክንጭነቕን እንከለና 
ዝርአ ጸገም እዩ። በዚ ሽግር ዝሳቐዩ ሰባት 
ከኣ፡ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዎ ሓደገኛ 
ምልክታት እዮም ዘርእዩ። ኣብ’ቲ ዘካየድናዮ 
መጽናዕታዊ ምርምር ከኣ፡ ምልክት ሻቕሎት 
ኣእምሮ ከነርኢ ኣብ እንጅምረሉ እዋን፡ ናብ 
ዝኸፍአ ደረጃኡ ከይተሰጋገረ እንከሎ፡ 
ከነቋርጸሉ ዘኽእለና ዝቐለለ መንገዲ ኢና 
ኣጽኒዕና ዘለና” ይብል ተመራማራይ ደቪድ 

ቺቨን።
እቶም ተመራመርቲ፡ ብሻቕሎት ኣእምሮ 

ኣብ ዝሳቐዩ 122 ደቂ-ተባዕትዮን ደቂ-
ኣንስትዮን እዮም ምርምሮም ኣቃኒዖም። 
እቶም ተሳተፍቲ፡ ገሊኦም ዝቐለለ፡ ገለ ከኣ 
ዝኸፍአ ደረጃ ሻቕሎት ኣእምሮ ዝነበሮም 
ነይሮም። ነቲ መጽናዕቲ መታን ክጥዕም፡ ኣብ 
ክልተ ጉጅለ ከም ዝኽፈሉ ድማ ተገይሩ። 
ቀዳሞት ጉጅለ፡ ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታትን 
ኣብ ዘዘናግዑ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታትን 
ክሳተፉ ከም ዘለዎም ክሕበሮም እንከሎ፡ 
እቶም ካልኣይ ጉጅለ ድማ፡ ኣብ ሰሙን 
ክልተ ግዜ፡ ዓቕሞም ዘፍቅዶ ሓገዝ ይኹን 
ሰናይ ተግባር፡ ንኻልኦት ሰባት ከበርክቱ 
ከምዘለዎም ተነጊርዎም። ተሳተፍቲ ድማ፡ 
በቲ ዝተሓበርዎ ኣገባብ፡ ንኣስታት ሰለስተ 
ወርሒ ቀጺሎም።
እቶም ኣብ ካልኣይቲ ጉጅለ ዝተፈለዩ 

ተሳተፍቲ፡ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ፡ 
ንፈተውቶም ሰናይ ተግባራት ክገብሩ እዮም 
ጀሚሮም። ገለ ካብኡ፡ ህያባት ይህቡ፡ መግቢ 

ከሺኖም የብጽሑ፡ ቈልዑ ይሕዙ፡ ካልእ 
ምስ’ዚ ዝተኣሳሰር ካብ’ቲ ዝነኣሰ ክሳብ’ቲ 
ዝዓበየ ሓገዛት ከበርክቱ ጀሚሮም። እቶም 
ሰናይ ተግባር ዘካየዱ ጉጅለ ድማ፡ ካብቶም 
ቀዳሞት ጉጅለ ንላዕሊ፡ ኣብ ሻቕሎት 
ኣእምሮኦም ፍሉይ ለውጢ ከመዝገቡ 
ከምዝኸኣሉ እቶም ተመራመርቲ ገሊጾም።
“ገለ ሰባት፡ ካብ ጸገማት ሻቕሎት ኣእምሮ 

ክሃድሙ ብምባል፡ ኣብ ዝተፈላለየ ለይታዊ 
ትልሂትን ካልእ ከዘናግዖም ዝኽእል 
ቦታታትን ክሳተፉ እዮም ዝርኣዩ። እንተዀነ፡ 
ኣእምሮኦም፡ ካብ ጸገሙ ክሕባእ ኣብ’ቲ 
ቦታ ከም ዘሎ ስለ ዝርድኦ፡ ግዜያዊ ሩፍታ 
ደኣ’ምበር፡ ንነዊሕ እዋን ዝቕጽል ፍወሳ 
ክረክብ ኣይክእልን እዩ። ንኻልኦት ሰባት 
ክትሕግዝ እንከለኻ ግና፡ ካብ ናትካ ጉዳይ 
ወጺእካ፡ ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ክትድንግጽን 
ክትሓስብን ስለእትጅምር፡ ኣድህቦኻ ተቐይሩ 
ደረጃ ሻቕሎት ኣእምሮኻ ክመሓየሽ 
ይኽእል” ትብል ጁልያ ክሬግ ዝተባህለት 
ሓንቲ ካብ’ቶም ተመራመርቲ። 
ውጽኢት ናይ’ዞም ተመራመርቲ 

ኣመልኪትዎ ከምዘሎ፡ ካብ ጭንቀትን 
ሻቕሎት ኣእምሮን ክትናገፍ ኢልካ፡ 
ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታትን ካልእ 
ዘዘናግዑ ጉዳያትን ክትሳተፍ ጽቡቕ’ኳ 
እንተዀነ፡ ንኻልኦት ሰባት፡ ብዓቕምኻ 
ሰናይ ክትገብረሎምን ክትድንግጸሎምን 
እንከለኻ፡ ኣብ ውሽጥኻ ብዝፍጠር ዕጋበት፡ 
ብዝያዳ ሓይሊ ከም እትረክብ እዩ። ሰናይ 
ምግባር፡ ካብ ሻቕሎት ኣእምሮ ብዝቐለለን 
ዝቐልጠፈን መንገዲ ዘናግፍ ሜላ ኰይኑ 
ካብ ተረኽበ፡ ከነዘውትሮ ተመራጺ እዩ።

ከም ‘ኣታኽልቲ ዝዓብዩ’ ሮበት ተማሂዞም
ፈልሲ ወይ ዘርኢ፡ ምስ ተኸልናዮምን 

ተኸናኸንናዮምን ክበቝሉን ክፈርዩን ግድን 
እዩ። ንሮበት ድማ ክንዮ’ቲ ብሓጻውን 
ኣገጣጢምካ፡ ከም ገዘፍትን ደቀቕትን 
ገይርካ ምቕራብ፡ ከም ኣታኽልቲ 
እናዓበዩ ዝኸዱሉ መንገዲ ተፈጢሩ ኣሎ 
እንተበልናኩምከ!
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ - 

ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ፈኲስ 
ሚዛን ዝውንኑን እናተንቀሳቐሱ ዝዓብዩን 
ሮበት ከም ዝመሃዙ ይሕብሩ ኣለዉ። 
ንሳቶም ነዚ ሓሳብ ዘበገሱሉ ምኽንያት፡ 
ብኣተዓባብያ ተኽሊ ተደሪኾም ምዃኖም 
እዮም ዝገልጹ። ዋላ’ኳ እቲ ንሳቶም 
ምሂዞሞ ዘለዉ ሮበት ኣብ መሬት ተተኺሉ 
ማይ እናፈሰሶ ዝበቍል እንተዘይኰነ፡ 
ስነ-ሓሳብ ኣበቛቝላ ናይ ኣታኽልቲ 
ርእዮም ዝጀመርዎ ተመራመርቲ ግና፡ 
ሓጋዚ ዝዀነ ኣመዓባብላ ሮበት ክረኽቡ 
ምኽኣሎም የረድኡ።
“እቶም ተማሂዞም ዘለዉ ፈኰስቲ 

ሮበት፡ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ክንቀሳቐሱ 
እንከለዉ ብዝረኽቦም ጸቕጢ ናይ ዋዒ 
ተሓጊዞም ዓቐኖም እናተለዋወጠ፡ ካብን 
ናብን ክንቀሳቐሱ ዝኽእሉ ኰይኖም 
እዮም ተዳልዮም ዘለዉ። ብዘይካ’ዚ፡ 
ዓበይቲ ማሽናት ክኣትዋኦ ንዘይክእላ 
ጸበብቲ መተሓላለፊ ናይ ህንጻን ካልእን 
ድማ፡ እቶም ተማሂዞም ዘለዉ ሮበት በቲ 
ዋዒ ተሓጊዞም እናተደፍኡን ስፍሓቶም 
እናወሰኹን ክመራመሩሎም ይኽእሉ 
ኣለዉ” ይብል ሓደ ካብ’ቶም መሃዝቲ 
ማቲው ሁሰልዳን።
ኣብ ቅዲ ኣመሃህዛን ኣመዓባብላን ሮበት፡ 

ምስ ምውሳኽ ግዜ ብዝበለጸ መልክዑ 
እናተፈልየ ይቐርብ ስለዘሎ፡ ተመራመርቲ 
ከኣ ነንሓድሕዶም ይወዳደሩሉ 
ብምህላዎም፡ ኣብ መጻኢ ንኹሎም ነዚ 
ምህዞ ዝድግፉን ዝቃወሙን ሰባት ካብ 
ዘሀንጥዩ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ኰይኑ ከም 
ዘሎ ይእመን።

ንጭዋዳታት ዝምርምር ማግኔታዊ ሓጺን ይምዕብልጭዋዳታት ደቂ-ሰብ፡ ቴክኖሎጂ 
ብዘፍረዮ ዝተፈላለየ ረቀቕቲ ኣርተፊሻላዊ 
ብልሒ ተሓዊስዎ፡ ብዙሕ ዘደንቑን 
ዝጠቕሙን ምዕባለታት ክካየደሎም ጸኒሑ 
እዩ። እዚ ከኣ፡ ነቶም ጭዋዳ ናይ ሕቖን 

ኣእጋርን ካልእ ጸገምን ዝጸንሖም ሰባት፡ 
በቲ ዝፈረየ ሮበቲካዊን ካልእ ውጽኢት 
ሓጺንን ዝኣመሰሉ ምዕቡላት ምህዞታት 

ተሓጊዞም፡ ፍታሕ ረኺቦም ክንቀሳቐሱ 
ኣኽኢልዎም ኣሎ።
ተመራመርቲ ትካል ቴክኖሎጂ 

ማሳቹስተስ - ኬምብሪጅ፡ ንጭዋዳታት 
ሰብ ዝቈጻጸሩን ዝምርምሩን ማግኔታዊ 
ስሕበት ዘለዎም ደቀቕቲ ሓጻውን ከም 
ዘፍረዩ ይሕብሩ። እቶም ዝተማህዙ 
ደቀቕቲ ማግኔት፡ ኣብ ግዳማዊ ክፋል 
ቈርበትን ኣብ ውሽጢ ኣካላት ሰባት 
ብመብጣሕቲ ለጊቦምን ንጭዋዳታት 
ክምርምሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ተሓቢሩ 
ዘሎ። እቶም ተመራመርቲ፡ ዕላማ 
ምህዞኦም፡ ብዝተፈላለየ ሕማም ጭዋዳ 
ዝሳቐዩ ሰባት ክፍወሱን ቅድመ-ኩነት 
ክመጽእ ንዝኽእል ጸገማት ኣለልዮም 

ክከላኸሉን ምዃኑ እዮም ዝገልጹ።
እቲ ፈተነ፡ ፈለማ ኣብ ዝተፈላለያ 

ዓይነት ኣዕዋፍ ከም ዝተኻየደ 
ተፈሊጡ ዘሎ። እተን ኣዕዋፍ ድማ፡ 
በቲ እተለገበለን ማግኔት ከይተዓገታ፡ 
ከም ድልየተን ክበርራን ክንቀሳቐሳን 
ተራእየን። ካብ’ዚ ተበጊሶም ድማ፡ እቲ 
ፈተነ፡ ጸገም ጭዋዳታት ኣብ ዝነበሮምን 
ምሉእ ጥዕና ዝውንኑን ሰባት ብምክያድ፡ 
ምርምራቶም ቀጺሎም። ዝረኸብዎ 
ዘተባብዕ ውጽኢት ከኣ፡ ኣብ ሕክምናዊ 
ፍወሳታት ከገልግል ከምዝኽእል 
ኣገንዚቦም። 
“ሓደ ካብ’ቲ ፍልዩነት ናይ’ዚ ምህዞ፡ 

እቶም ደቀቕቲ ማግኔት ኣብ ቈርበትን 

ኣብ ውሽጢ ክፋል ኣካላትን ምስ ተላገቡ፡ 
ዘይምቹእነት ዘይፈጥሩ ምዃኖም እዩ። 
ድሒሩ ኣብ ጥዕና ክኽሰት ዝኽእል 
ኣሰካፊ ሳዕቤን ከም ዘይብሎም’ውን 
ኣረጋጊጽና ኣለና” ይብል ሓደ ካብቶም 
ተመራመርቲ ፕሮፈሰር ኬይ ሊዝ 
ያንግ።
ነዚ በጺሖሞ ዘለዉ ብማግኔታዊ 

ሓጻውን ተጠቒምካ ዝካየድ ዓይነት 
ፍወሳ፡ ቅድሚ ናብ ዕዳጋ ምዝርጋሖም፡ 
ኣብ መጻኢ ብዘይካ’ቲ ኣብ ጭዋዳታት 
ኣተኲርካ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ምስ 
ኣዕጽምትን ደምን ዝተኣሳሰር ዝዓመቘ 
ምርምር ኣካይዶም ከቕርብዎ 
ምዃኖም እቶም ተመራመርቲ ኣብ 
መወዳእታ ኣብሪሆም።
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ልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድ
እታ ዕንጭራር

 ንኦልጋ ኣይቫኖቭና - ኩሎም መሓዙታን 

ፈተውታን እዮም ኣብ’ቲ ንመርዓኣ ዝተዳለወ 

ድግስ ተረኺቦም። 

“ብኣትኲሮ እስኪ ተመልከትዎ፣ ሓደ 

ፍሉይ ዝዀነ ነገር ዘለዎ ኣይመስለኩምን?” 

ትብሎም ኦልጋ ነቶም ኣብ ዙርያኣ 

ዝኸበቡ መሓዙታ - ብርእሳ ናብ ሰብኣያ 

እናኣመልከተት። ከምኡ ዝኣመሰለ ብዙሕ 

ዝድነቕ ነገር ዘይፈጸመን ዓይኒ ዝስሕብ 

ፍሉይ ነገር ዘይብሉን ተራ ሰብ ክትምርዓው 

ዝቐሰባ ምኽንያት ክትገልጽ ዝደለየት 

ትመስል።

ሰብኣያ ኦሲፕ ስቴፓኖቪች ዲሞቭ 

በዓል-ሞያ ሕክምና እዩ - ዶክተር። ኣብ 

ክልተ ሆስፒታል እዩ ዝሰርሕ። ኣብ ሓደ 

ሆስፒታል ካብ ንጉሆ ሰዓት 9፡00 ክሳብ 

ፋዱስ ተመላለስቲ ሕሙማት ይሕክም። 

ድሕሪ ቀትሪ ከኣ ኣብ ሰረገላ ተሰቒሉ ናብቲ 

ካልእ ሆስፒታል ብምኻድ፡ ሬሳ እናበጥሐ 

ሰባት ዝሞቱሉ ምኽንያት ይምርምር። ካብ’ዚ 

ብተወሳኺ፡ ኣታዊኡ ኣብ ዓመት ካብ 500 

ሩብል እኳ ዝሓልፍ እንተዘይኰነ፡ ኣብ ትርፊ 

ግዜኡ ናይ ውልቂ ስራሕ ይሰርሕ። በቃ እዚ 

እዩ። 

ብዛዕባ ዲሞቭ ካብ’ዚ ንላዕሊ ብዙሕ 

ምዝራብ ኣይከኣልን። ዋላ ሓንቲ ፍሉይ 

ዝገብሮ ነገር የብሉን። ብኣንጻር’ዚ፡ ሰበይቱ 

ኦልጋ ኣይቫኖቭናን መሓዙታን፡ ቁሩብ 

ፍልይ ዝበሉ ዓይነት ሰባት እዮም ነይሮም። 

ነፍሲ-ወከፎም እንተ በዚ እንተ በቲ ክብርን 

ዝናን ከትርፉ ዝበቕዑ ሰባት እዮም። ካብ 

መንጎኦም ነዚ ዘይበቕዑ እንተሃለዉ እውን፡ 

ንመጻኢ ብሩህ ተስፋ ዘለዎም እዮም። ሓደ 

ካብ መሓዙት ኦልጋ ኣይቫኖቭና፡ ብኣደናቒ 

ተውህቦኡ ተፈላጥነት ከትርፍ ዝጀመረ 

ተዋሳኣይ እዩ። ጥንቁቕን ንጡፍን ከኣ’ዩ። 

ወትሩ ስብቅል ምዃን እዩ ዝፈቱ። ድርሰት 

ከንብብ እንከሎ ህይወት እዩ ዝዘርኣሉ። 

እናረኣዩ ንዝሰምዕዎ ኣፎም እዩ ዘኽፍቶም። 

ንኦልጋ ድማ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ቀሪብካ ናይ 

ምዝራብ ሜላ ይምህራ። 

 ካልእ ድማ፡ ናይ ኦፔራ ደራፋይ እዩ። 

ኣብ ገዘፍቲ ሰባት ዝርአ ፍትወት ጭርቃንን 

ጸወታን ኣብኡ ብዙሕ ኣይረኣይን። ኦልጋ 

ኣይቫኖቭና ልዑል ተውህቦን ክእለትን 

እናሃለዋ ዘይትጥቀመሉ ምዃና ወትሩ 

ክገልጽ የሐጕሶ። ንስንፍና ገጽ እንተዘይ 

ተርእዮን ዕትብ ኢላ ካብ ውሽጣ ጻዕሪ 

እንተትገብርን፡ ዝወጽኣላ ደራፊት 

ከምእትኸውን የረጋግጸላ። ብዘይካ እዚኣቶም፡ 

ካልኦት ሰኣልቲ እውን ነበሩ። ሓደ ካብኣቶም፡ 

መልክዐኛ ሪያቦቭስኪ እዩ። ዕድሚኡ 25 

ኣቢሉ ይገብር። ኣዘውቲሩ ክስእሎ ዝመርጽ፡ 

ኣራዊትን መልክዕ ምድሪን እዩ። ስእልታቱ 

ብኤግዚብሽን ተራእዮም ጽቡቕ ውጽኢት 

ከየምጽኡ ዝፈሸሉሉ ግዜ የለን። ኣብ ቀረባ 

ግዜ’ኳ ሓንቲ ስእሉ ጥራሕ 500 ሩብል 

ተሸይጣትሉ እያ። ኦልጋ እትጅምሮም 

ስእልታት ዝውድኣላ ንሱ እዩ። ምናልባት 

ካብ ስእልታታ፡ ሓደ መዓልቲ ደሓን ዝዀነ 

ውጽኢት ክርከብ ይኽእል ይኸውን እዩ 

ዝብል። 

ካብ’ቶም ሰኣልቲ ቀጺሉ ተጻዋታይ 

ቫየሊን ኣሎ። ንቫየሊን ‘ከም ሰብ እዩ 

ዘብክያ’ እናተባህለ ዝንገረሉ እዚ ሙዚቀኛ፣ 

ንዝጻወቶም ዜማታት ዓጂብካ ብምውዝዋዝ 

ካብ ዝፈልጠን ደቂ-ኣንስትዮ ኩለን ዝበለጸ 

ክእለት ዘለዋ ኦልጋ ጥራሕ ምዃና ኣግሂዱ 

ምዝራብ የዘውትር። ካልእ መሓዛኣ ንኦልጋ - 

ደራሲ እዩ። ዕድመኡ ገና መንእሰይ ይኹን 

ደራሲ - ኣንቱዋን ቼኮቭ
ትርጉም - መሓመድ ኣሕመድ 

(ሱባኩም) እምበር፡ ነዋሕቲ ልቢ-ወለዳት፡ ቅኔታት፡ 

ሓጸርቲ ዛንታታት ብምጽሓፍ ስምን ዝናን 

ክረክብ ጀሚሩ እዩ።

ስለዚ’ምበኣር፡ ዋላ’ኳ ኣብ ማእከል’ዚ ልዙብ 

ናይ ስነ-ጥበብ ማሕበረሰብ ብጽቡቕ ስርዓት 

ዝዓበዩን ስልጡናት ናይ ከተማን እንተዀኑ፡ 

ኣብ መንጎ’ዞም እንተዘይሓሚሞም ህላወ 

ዶክተር ዘይዝክሩ ሰባት፡ ዲሞቭ ከም ጓናን 

ቅዉም-ነገር ዘይብሉን እዩ ዝርአ ነይሩ። 

ዲሞቭ፡ ነዊሕ ቍመትን ሰፊሕ መንኰብን 

ዝውንን እኳ እንተዀነ፡ ተመሓላላፊ ኰይኑ 

ዝልጐም ጁባኡ፡ ኣብ ነብሱ ናብዝን ናብትን 

እናበለ ናይ ልቓሕ ክዳን ዝተኸደነ እዩ 

ዘምስሎ።

  ኣብቲ መዓልቲ መርዓ ኣለባብሳ ዝመርጸላ 

ተዋሳኣይ፡ ንኦልጋ ኣይቫኖቭና ከመጕሳ 

እንከሎ፡ ምስቲ ብጭው ዝበለ ጸጕራን 

ናይ መርዓ ክዳናን ክትርአ እንከላ፡ ወቕቲ 

ጽድያ እንክኣቱ ብጸዓዱ ዕምባባ ዝስለም ኦም 

‘ቺየልጃ’ ከም እትመስል ነገራ። 

 “ግደፎ’ሞ ንሱ፡ የግዳስ ሓንሳብ ስማዓኒ!” 

በለቶ ኦልጋ ኢዱ ሕዝ ኣቢላ። “ንምዃኑ 

ብኸመይ ክኸውን ከምዝኸኣለ ትፈልጥ 

ዲኻ? ርኢኻ . . . ኣቦይን ዲሞቭን ኣብ 

ሓደ ሆስፒታል ይሰርሑ ከምዝነበሩ ትዝክር 

ኢኻ። ነብሱ ይምሓሮ ኣቦይ - ሓሚሙ 

ኣብ ዝሳቐየሉ ዝነበረ ግዜ፡ ዲሞቭ ካብኡ 

ከይተፈልየ ኩነታቱ ይከታተሎ ነይሩ። ቀሊል 

መስዋእትነት ኣይኰነን። ስማዕ ሪያቦቭስኪ 

- ንስኻ ኣንታ ደራሲ እውን ጽን ኢልካ 

ስማዕ። ምናልባት እቲ ታሪኽ ኣመት ኰይኑ 

ክጠቕመካ ይኽእል እዩ። ከም’ዚ ዝበለ 

መስዋእትነት፡ ከቶ ካብ ማንም ኣይርከብን 

እዩ። ብርግጽ ኣነ እንተዝኸውን እውን 

ለይትን ቀትርን ኣይምደቀስኩን፣ ኣብ ጐድኒ 

ኣቦይ ኮፍ ኢለ መውጋሕክዎ። 

ሽዑ እየ መስለኒ ንልቢ ናይ’ቲ መንእሰይ 

ዝሰለብኩ። ካብኡ ንደሓር እዩ - ናተይ 

ዲሞቭ - ልቡ ክሳብ ዝጠፍኦ ብፍቕሪ 

ዝኸነፈ። ሓደ-ሓደ ግዜ ናይ ዕድል ነገር 

ይገርመኒ እዩ፤ ፍሉይ እዩ። ኣቦይ ድሕሪ 

ምማቱ’ውን፡ ዲሞቭ ሳሕቲ ቅልቅል ምባል 

ኣይሓደገን። ሓሓሊፉ ድማ ካብ ገዛ ወጻኢ 

ክንራኸብ ጀሚርና። መወዳእታኡ፡ ኣብ 

ሓደ ደስ ዝብል መዓልቲ፡ ኣፍ ኣውጺኡ 

ክንምርዖ ሓቲቱኒ። መስታ በርቂ ዝወረደኒ 

ኰይኑ እዩ ተሰሚዑኒ። ሽዑ መዓልቲ ምሉእ 

ለይቲ ክበኪ ሓዲረ። ዳሕራይ ግን ኣነ’ውን 

ብፍቕሩ ዓቢደ። ነገረ እኽለ-ማይ ኰይኑ 

ድማ እነሆ ንመርዓ በቒዕና። 

ዲሞቭ ገለ ዓይነት ብርታዐ፣ ፍሉይ ሓይሊ 

ኣለዎ፣ ኣይመስለኩምን? ሕጂ ንዓና ዝረኣየና 

ዘሎ ሰለስተ ርብዒ ናይ ገጹ ጥራሕ እዩ። 

ግዳ ገጹ ምሉእ ብምሉእ ናባና ምስ ኣዘሮ 

እስከ - ግምባሩ ብግቡእ ተመልከትዎ። 

ፍሉይ እኮ እዩ። ግን ከም’ዚ ዝኣመሰለ 

ግምባር እንታይ ትብሎ - ሪያቦቭስኪ?” 

ድሕሪ ምባል፡ “ዲሞቭ ብዛዕባኻ ኢና 

ነዕልል ዘሎና!” በለቶ ኦልጋ ንሰብኣያ ዓው 

ኢላ። “ሓንሳብ ናባና እንተትመጽእ እሞ 

ምስ ሪያቦቭስኪ እንተዘላልየካ ደስ ምበለኒ። 

ክልቴኹም ኣዕሩኽ ክትኰኑ እደሊ ኣለኹ!” 

ድማ ወሰኸትሉ። 

  ዲሞቭ፡ ስምዒት ቅንዕና ብዝተሓወሶ ናይ 

ሓጐስ ፍሽኽታ ኢዱ ንሰላምታ እናዘርግሐ፡ 

“ብምልላይና ደስ ይብለኒ። ተመሃራይ ኮለጅ 

እንከለኹ ሪያቦቭስኪ ዝበሃል ዓርኪ ነይሩኒ። 

ዘመድካ ከምዘይኰነ መቸም ርግጸኛ እየ” 

በለ።

              * * *

  ኦልጋ ኢቫኖቭና ጓል 22 ዓመት ጐርዞ፡ 

ዲሞቭ ከኣ ወዲ 31 ዓመት ጐበዝ ነበሩ። 

ድሕሪ ምምርዓዎም ጽቡቕ ናብራ ክመርሑ 

ጀመሩ። ኦልጋ ንመናድቕ ናይ’ቲ ዕዮ ስእሊ 

እትዓየሉ ክፍሊ፡ ንድፍን ስእልን መልኣቶ። 

ኩሎም ብኣኣን ብመሓዙታን እተሰርሑ 

ነበሩ። ፍርቁ ኣብ መቓን እናኣተወ ፍርቁ 

ድማ ኣብኡ እንከሎ ተሰቕለ። ኣብ ዙርያ 

ናይ’ቶም ዓቢ ፒያኖን ዝተፈላለዩ ኣቑሑን፡ 

ዓይነቶም እተሓዋወሰ ውጽኢት ጥበብ 

ተሰርዑ። ናይ ቻይና ጽላል፣ መቐመጢ 

ኣሳእል፣ ብሕብራዊ ቀለም እተሰለሙ 

ናይ መንበር፡ ናይ ሳሎንን ናይ ጠረጴዛን 

ኣጭርቕቲ፣ ክልተ ዝብልሑ ካራታት፣ 

ካብ መዓጥቖ ንላዕሊ እተሰርሑ ንኣሽቱ 

ሓወልትታት፣ በብዓይነቶም ስእልታት ነቲ 

ክፍሊ መልእዎ። ኣብ መንደቕ ክፍሊ 

መመገቢ ድማ ብቐለም እተሓትሙ ተራ 

ኣሳእል፣ ካብ ላኻ እተሰርሑ ኣሳእን፣ ነዋሕቲ 

ማዕጺድ . . . ተንጠልጢሎም ይረኣዩ። 

በቲ ሓደ ኵርናዕ ድማ፡ መስአን ነዊሕ 

ማዕጺድን ኣጣሚራ ደው ኣቢላቶ። እቲ 

መመገቢ ክፍሊ፡ ፍጹም ሩስያዊ ባህሪ 

እተላበሰ ኰነ። ነቲ መደቀሲ ክፍሎም 

በዓቲ ንኸተምስሎ ኣብ ልዕሊ’ቲ ናሕሲን 

መንደቕን ቀለሞም ዝሃሰሰ ኣጭርቕቲ 

ዘርጊሓትሎም። ኣብ ልዕሊ ዓራቶም ናይ 

ቬኒስ መቖም ሽምዓ ከተንጠልጥለሉ እንከላ፡ 

ናብቲ ክፍሊ ኣብ ዘእቱ ማዕጾ ከኣ ጭማራ 

ናይ ዝሓዘ ሰብ ሓወልቲ ኣቘመት። በዝን 

በትን ኢላ ተፈታዊ ገዛ ገበረቶ። ናይ ኩሉ 

ሰብ ርእይቶ ድማ እዚ እዩ ነይሩ። 

 ኦልጋ ወትሩ ሰዓት 5፡00 ካብ ምድቃሳ 

ተንሲኣ ፒያኖ እያ እትጻወት። ብርትዕቲ 

ጸሓይ ዘላታ መዓልቲ እንተዀይና ድማ፡ 

ብዘይቲ ቀለም፡ ቁሩብ ናይ ቅብኣ ስእልታት 

ትስእል። ድሕሪ ሰዓት 6፡00 ቍሩብ 

ጸኒሓ ናብ ሰፋይ ክዳን ዓሚላ ትኸይድ። 

ንሳን በዓል-ቤታን ዋላ’ኳ ካብቲ ንምዱብ 

ድሌታቶም ዘውዕልዎ ዝተርፍ ገንዘብ 

እንተዘይብሎም፡ ኦልጋ ኩሉ ግዜ ብሓደስቲ 

ክዳውንቲ ወቂባ ክትርአ ስለ እትደሊ፡ ምስቲ 

ሰፋዪ ክዳን ዓሚላ ዝዀነ ዓይነት ሜላ 

ተጠቒሞም በብግዚኡ እያ ሓድሽ ክዳን 

እተስፊ። ካብ ቤት ናይቲ ሰፋዪ ክዳን ዓሚላ 

ብቐጥታ ናብ ሓንቲ ተዋሳኢት መሓዛኣ 

ምኻድ ናይ ወትሩ ልምዳ እዩ። 

ዝገበረት ገይራ፡ ናብ ናይ ተዋስኦ ወይ 

ናብ ናይ ኦፔራ ምርኢት መእተዊ ዝኸውን 

ትኬት ካብታ መሓዛኣ ብናጻ ትረክብ። 

ድሕሪ’ዚ፡ ካብ መንጎ’ቶም ሰኣልቲ መሓዙታ 

ናብ ናይ ሓዲኦም ስቱድዮ እልይ ምባል 

ወይ ናይ ስእሊ ኤግዚብሽን ናብ ዘለዎ 

ምኻድ ዘይተርፍ እዩ። ካብኡ ቀጺላ ናብ 

ሓደ ፍሉጥ ሰብ ትኸይድ’ሞ ናብ ቤታ 

ንኽመጽእ ትጋብዞ። እቲ ግብጃ ሕሉፍ 

ኢድ ንምምላስ ወይ’ውን ንዕላል ጥራሕ 

ይኸውን። ኦልጋ ኣብ ዝኸደቶ፡ ፈተውታ 

ብሓጐስን ብምዉቕ ፍቕርን ዝቕበልዋ 

ኰይኖም፣ ተወዳዳሪ ዘይብላ፡ ዘይትጽገብን 

ፍልይቲን ምዃና ወትሩ የረጋግጹላ።

ኦልጋ እውን ፍሉይ ተውህቦን ዝናን 

ዘለዎም ሰባት እያ እትፈቱ። ሓደ ሰብ 

ብሓደ ጕዳይ፡ ዋላ’ውን ቍሩብ ተፈላጥነት 

እንተረኺቡ ወይ’ውን ሰባት ብዛዕብኡ 

ክዛረቡ ዝገብር ሓደ ነገር እንተፈጺሙ፡ ብኡ 

ንብኡ ትላለዮ’ሞ ናብ ቤታ ክበጽሕ ትጋብዞ።

 ኣብ’ቲ ሕብረተሰብ ዝና ዘትረፈ ሓድሽ 

መሓዛ ምስ እትላለ፡ ኣዝዩ እዩ ደስ ዝብላ። 

ፍሉጣት ሰባት ከተምልኽ ትፈቱ። ብኣኦም 

ትዀርዕ። ናይ ወትሩ ሕልማ ንሳቶም ጥራሕ 

እዮም። ጽምኢ ናይ ክብሪ ዝረኸቡ፡ ስሞም 

ዘጸውዑ፡ ዝና ዝሰለጦም ሰባት ኣለውዋ። 

ጽምኣ ከተዕግብ ግን ኣይኰነላን። እቶም 

ዝቐደሙ መሓዙት ይጠፍኡ፤ ይርስዑ። 

እቶም ሓደስቲ ኣብ ቦታኦም ይትክኡ። 

እንተዀነ፡ እቶም ሓደስቲ’ውን ብኡ ንብኡ 

እዮም ዝስልችዩዋ። ወይ’ውን ከም’ቲ 

ዝተጸበየቶም ከይኰኑ ይጸንሑ’ሞ እንደገና 

ብሓድሽ ትጽቢት ካልኦት ሰብ ዝና ክትደሊ 

ትጅምር። ንኣኦም ምስ ረኸበት ድማ ካልእ 

ትጽቢት ይቕስቅሰላ እሞ ሕጂ’ውን ካልእ 

ክትደሊ ትብገስ።

  ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 4፡00 ክሳዕ ሰዓት 

5፡00 ምስ በዓል-ቤታ ድራሮም ይበልዑ። 

ብናይ ዲሞቭ ተራ ድልየት፡ ቀሊል ህይወት 

ናይ ምንባር እምነት፡ ናይ ምስትውዓል 

ሓይሉን ጭርቃን ምፍታዉን ብኣድናቖት 

ከም እትምሰጥ፣ ብሓጐስ ከም እትፍንጫሕ 

ይገብራ። መመሊሳ እናዘለለት ኣብ ክሳዱ 

ብምጥምጣም ደጋጊማ ትስዕሞ።

  “ንስኻ’ኮ በሊሕን ፍሉይ ሓንጐል ዘለካን 

ሰብ ኢኻ። ግን እንታይ’ሞ ክኸውን፡ ‘ሰብ 

ብዘይ ኣበር ኣይፍጠርን እዩ’ ኰይኑ ነገሩ፡ ሓደ 

ዓቢ ጉድለት ኣሎካ። ንስነ-ጥበብ ተገዳስነት 

የብልካን። ንዝዀነ ሞያ ስነ-ጥበብ ዋላ ሓንቲ 

ስምዒት የብልካን። ንሙዚቃን ስእልን እሞ፡ 

ዋላ ምህላዎም እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ። 

እዚ እዩ ስንክልናኻ” ትብሎ።

ንሱ ድማ፡ “ስለዘይርድኡኒ እዮም። ከም 

እትፈልጥዮ፡ ብዛዕባ ተፈጥሮ ሳይንስን 

ሕክምናን ከጽንዕ እየ ዕድመይ ኣሕሊፈዮ። 

ንስነ-ጥበብ ዘውዕሎ ትርፊ ግዜ ኣይነበረንን” 

ይብላ፡ ብህዱእ ኣዘራርባ።

 “ኡፍ! ግን እዚ’ኮ ዘጽልእ እዩ ዲሞቭ!” 

ትብሎ ናሳ ድማ።

  “ብኸመይ? . . . ንኣብነት መሓዙትኪ 

ብዛዕባ ተፈጥሮ ሳይንስን ብዛዕባ ሕክምናን 

ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን። ይኹን’ምበር፡ ነዚ 

ከም ጕድለት ወሲድኪ፡ ንሓደ ካብኣቶም እኳ 

ኣይትወቕስን ኢኺ። ኩሉ ነናይ ገዛእ ርእሱ 

ድልየት እዩ ዘለዎ። ብወገነይ ስእሊ ናይ 

መልክዕ ምድሪ ወይ’ውን ሙዚቃ ኦፔራ፡ 

ምስጢሮም እንታይ ምዃኑ ኣይርድኣንን 

እዩ። እንተዀነ፡ ፍልይ ብዝበለ፡ ብናይ 

ባዕለይ መንገዲ እምልከቶም እየ። እዚ ድማ፡ 

በላሕትን ንፉዓትን ሰባት ንዕብየት እዞም 

ጥበባት እዚኦም ዕድመኦም ብምሉኡ ስለ 

ዝሰውኡ እሞ - ካልኦት በላሕቲ ሰባት ብዙሕ 

ገንዘብ ስለዘፍሰሱሎም፡ ኣብ ሂወት ሰባት 

ኣድለይቲ እዮም ኢለ እግምት። ብርግጽ፡ 

ከም’ቲ ዝበልኩኺ ብዕምቈት ኣይርድኦምን 

እኸውን። ግዳ ምሉእ ብምሉእ ዕሽሽ 

እብሎም፡ ምህላዎም እውን እርስዖም ማለት 

ከኣ ኣይኰነን።” ይብላ።

“እስከ ነዞም እሙናትን ንጹሃትን ኣእዳውካ 

ክጭብጦም. . .” ብምባል ኢዱ ስሕብ ኣቢላ 

ትጭብጦ።

 ከም’ዚ ኢሎም እናኣዕለሉ ድራሮም 

ድሕሪ ምብላዖም፡ ኦልጋ ትያትር ወይ’ውን 

ኮንሰርት ክትርኢ በይና ትኸይድ። ፍርቂ 

ለይቲ ከይሓለፈ ናብ ቤታ ኣይትምለስን 

እያ። እዚ፡ መዓልታዊ ተግባራን መደባን እዩ።

 ሰሙናዊ ኣብ ዕለተ-ረቡዕ ግን፡ ተንከስ 

ኣይትብልን እያ። ኣጋይሽ ንምእንጋድ 

ኣብ ቤታ ተምሲ። ኣብ’ዞም ናይ ረቡዕ 

ምሸታት ጸወታ ካርታ ወይ’ውን ሳዕሳዒት 

ዝውቱር እዩ። ንሳን መሓዙታን ብዝተፈላለዩ 

ስነ-ጥበባት ገዛእ ርእሶም ከዘናግዑን 

ክመራመሩን የምስዩ። እቲ ፍሉጥ ተዋሳኣይ፡ 

ካብ’ቶም ብሉጻት ናይ ተዋስኦ ግጥምታትን 

ዓንቀጻትን እናመረጸ የንብብ። እቲ ደራፋይ 

የዝይም፡ እቶም ሰኣልቲ ብብሩሾም ይሰኣእሉ። 

ተጻዋታይ ቫየሊን ጣዕመ ዜማታት የውሕዝ። 

ባዕላ እታ ናይ’ቲ ጕጅለ ኣአንጋዲት ድማ፡ 

ኣካል ናይ ሓዲኡ ዓይነት ሞያ ትኸውን። 

ኣብ መንጎ’ቲ ንባብ፡ ዜማን ካልእን ከኣ፡ ብዛዕባ 

ስነ-ጽሑፍ፡ ትያትር፡ ብሓፈሻ ብዛዕባ ስነ-ጥበብ 

ምይይጥ ይገብሩ፡ ይተሓታተቱ፡ ይማጐቱ። 

ብስነ-ጥበብ ሓደ ይዀኑ።

 ኣብዞም ምሸታት እዚኦም፡ ዲሞቭ ኣብቲ 

ሳሎን ኣይህሉን እዩ። ምፍጣሩ ዝዝክሮ 

ሓደ ሰብ እኳ የለን። ግዳ ልክዕ ሰዓት 11፡

30 ክኸውን እንከሎ፡ ናብ’ቲ መመገቢ ክፍሊ 

ዘእቱ ማዕጾ ይኽፈት’ሞ፡ ዲሞቭ ምስ’ቲ 

ገርሂ ፍሽኽታኡ ቅልቅል ይብል። ኣእዳዉ 

እናዘርግሐ ከኣ - “ድራር ተዳልዩ ኣሎ’ሞ 

ናብ’ዚ እንተትመጽኡ!” እናበለ ይጋብዞም። 

  እቶም ኣጋይሽ ናብ’ቲ መመገቢ ክፍሊ 

ህዱዱድ ኢሎም ብምእታው ኣብቲ ጠረጴዛ 

ከቢቦም በቦታኦም ድሕሪ ምሓዞም፡ ነቶም 

ወትሩ ዘይልወጡ ዓይነት ምግቢ ይሰሃልዎም። 

ኢቫኖቭና መልክዕ ሰብኣያ ጽቡቕን ግሩምን 

ምዃኑ እናኣድነቐት ተውሪ። እቶም ኣጋይሽ 

ከኣ ምስምማዖም ይገልጹ።

                    ይቕጽልይቕጽል

ሰዓት መደብ

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

ሎሚ ኣብ ER-TV



ሓዳስ   ኤርትራ 28 ጥሪ 2023 - ገጽ 9መበል 32 ዓመት ቁ.129

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

ኣመልካቲት ኣነ ወ/ሮ ገነት ርእሶም ዘሚኪኤል ዝተበሃልኩ ኣብ ዞባ 8 ምም/13 ጎደና 
ማይ ኣጣል ዚፕ 1A 135፡ ቁ.ሎታ ‘’M’’ ቁ.ፓርቸላ 24 ስፍሓት 150/ት/ሜ ኣብ 
ዝኾነ ቦታ 5 ቀንዲ ክፍልታት ብስም ውህብቶ ፈጻሚት ኣደይ ነፍ/ ኣብርሀት ገዝሀኝ 
ናይዝጊ ኣብ ኮ/ኣባይቲ ብቁ.ምስክር ወረቐት 109265 ብመወከሲ ቁ.108778 ዋንነት 
ዝተረጋገጸ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ ዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ  ምልክታ ኣብ 
ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ናብ ቤት ፍርዲ መአገዲ 
ሒዙ ናብ ቤት/ጽ ኖታዮ ይቕረብ።

ወ/ሮ ገነት ርእሶም ዘሚኪኤል

1ይ ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ 

ወ/ረ/ነፍ ዓንደማርያም ተስፋማርያም 
ሃይሉን ወረ/ነፍ ኣስመረት ኪዳነ 
ተስፋጋርን፡ ንምትሕላላፍ ስም ኣብ 
ምም/ጎዳይፍ ዞባ 3 ምም/11 ሎታ 55 
ፓርሰል ኤ ስፍሓት 250 ት/ሜ ዝኾነ 
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት ክሲ 
ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ መልሲ ሒዝኩም 
ን30/1/23  ናብ 6ይ መጋባእያ ቁ.41 
ቅረቡ። ምስዘይትቐርቡ፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኹምሉ ተራእዩ ውሳነ ክወሃቦ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ዓወት ሚኪኤል ሃብቶም ምባል ተሪፉ፡ 
ዓወት ሚካኤል ሃብተ፡ ስም ኣቦሓጎይ ናይ 
ኣደይ፡ ጽገ ኣሰየ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/23 
ኣብ  ቁቤ/ፍ ይቕረብ። 

ዑቕባይ ሰረቐ ያሬድ ምባል ተሪፉ፡
፡ ዑቕባሚካኤል ሰረቐ ያሬድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን22/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ልዋም ፍቓዱ ምባል ተሪፉ፡ ልዋም 
ገብረመድህን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/2/23 
ኣብ ቁ.37 ይቕረብ። 

ኣቶ ሓጎስ ኣርኣያ ገብረህይወት፡ 
ስም ኣደይ ኣብርሀት ሓጎስ ምባል 
ተሪፉ፡ ኣብርሀት ተኽለሚካኤል ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/2/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ከሳሲት ሰላም ተወልደ ብርሃን 
መንግስቱ፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዮናስ ተወልደ 
ርእሶም ንሞግዚትነት ዝምልከት ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ን7/2/23 ኣብ 6ይ 
መጋባእያ ቁ.41 ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ 
ጉዳይካ ንስኻ ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።  

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ ሓሙስ

ወ/ሮ መኣዛ ሃብተስላሴ ነጋሲ፡ 
በዓል ቤተይ ኣቶ ብርሃነ ጽገ ባህልቢ 
ስለዝዓረፈ፣ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 1 ጓልና ከኣ ወራሲት 
ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበለት፣ ዝቃወም  
እንተሎ፡ ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።  

ወ/ሮ ሰናይት ሰለሙን፡ በዓል ቤተይ 
የውሃንስ መብራሃቱ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
1 ጓልና ከኣ ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ ተመናይ

ኣቶ ዓብደልኻልድ መሓመድ 
ሓሰን፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዮሴፍ ሙሳ 
ዑመር፡ ሲቪላዊ ክሲ ጉዳይ መሸጣ 
ናይ ገዛ ማኪና ቁጽሪ ሴሌዳ ER-
1-B-4802 ዝኾነት ስም ንምትሕልላፍ 
ኮይኑ፡ ተኸሳሲ ኣድራሽኡ ክርከብ 
ስለዘይተኻእለ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ኣበባ ተወልደ ገብረዝጊ፡ ኣደይ 

ምስጋና

ብዕረፍቲ ኣዝየ ዘፍቅሮ በዓል-ቤተይ መምህር 
በየነ ወልደሚካኤል ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን 
እናገለጽኩ፣ ካብ ሃገር ጀርመን ፍራንክፈርት 
ስነ-ስርዓት ፍትሓትን ምፍናው ሬሳን 
ከምኡ’ውን ኣሕዋተን ቤተሰብን መተዓብይትን 
ኣብ ምቕባል ሬሳ ዝተሓባበርኩምናን ክሳዕ 
ዓዲ ሰግዶ ዘቃበርኩምናን፡ ብቴሌፎን ካብ 
ውሽጥን ወጻእን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን 
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና 

ንገልጽ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኣልጋነሽ ተኽለ ምስ ደቃን ምሉኣት ስድራቤትን

ምስጋና

ብሞት ኣዚና እነፍቅራ ኣዴና ወ/ሮ ሮማ እምባየ 
ባዕሉ፡ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ 
ኣብ ግዜ ሕማማ ድኻምኩም ከይጸብጸብኩም 
ብምምልላስ፡ ድሕሪ ዕረፍታ’ውን ኣብ 
ምፍናው፡ ከተማ ፎርሰሃይም ከባቢኣን፡ ክሳብ 
እምኒ ጸሊም ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ 
ገዛና ብምምልላስን ከምኡ’ውን ብቴሌፎን 
ንዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና 
ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ስዉእ ሚካኤል ካሕሰ፡ ስድራቤት ተኽለ ቀለታ፡ ስድራ ቤት እምባየ ባዕሉን 
ምሉኣት ስድራ ቤትን

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ 

ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ትካሉ ዝጥቀመሎም 100 ፕሪንተራት፡ 37 ፎቶ 
ኮፕየራት፡ 4 ፋክስ፡ 3 ስካነራት ከምኡ’ውን 3 ፕሎተራት ናይ ምጽጋንን ምንጋፍን 
ምጽራይን (Service&Maintenance) ንኽልተ ዓመት ኣገልግሎት ዝህቡ 
ተጫረትቲ ይዕድም። 
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም  ረቛሒታት፦
1. ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒን የቕርቡ፡ 
2. ናይ ዓመተ 2021/2022 ካብ ዕዳ ናጻ ወረቐት ምስክር ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን 

ናይ ዓመተ 2023 ዕዳ ምም/ዞባ ዝተኸፍለሉ ቅብሊትን የቕርቡ፡ 
3. መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 5,000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) ብCPo  ወይ ብCheque 

የትሕዙ፡ 
4.. ተወዳደርቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታን 

ሰነድ ጨረታን ዝሓዘ ወረቐት ኣብ ትካልና ብምቕራብ 50.00 ናቕፋ ዘይምለስ 
ከፊሎም ይወስዱ። 
5. ተጫረትቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ብኮምፕዩተር ዝተጻሕፈ ኣሻማዊ 

ብዘይኮነ ኣገባብ ዘርዚሮም ምስ ምሉእ መብርሂታቱ የቕርቡ፡ 
6. ተወዳደርቲ በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ሞያ ዘካየድዎ ተመኩሮታት ዘመልክት ናይ 

ስራሕ ብቕዓት ካብቲ ስራሕ ዘካየዱሉ ትካል ምስክር ወረቐት የቕርቡ፡ 
7. ተወዳደርቲ ሰነድ ጨረታ ብዝተዓሸገ ሰታሪት ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ክፍሊ ቁጽሪ 

39 ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ የእትዉ። 
ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን12 ናይ ስራሕ 

መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ኣብታ ትቕጽል ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 9፡45 ቅ/ቀ 
ሳንዱቕ ጨረታ ይዕጾ። ኣብታ ዕለት ከኣ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ 
ዝተረኽብሉ ሳንዱቕ ጨረታ ይኽፈት። 
ኣብ ትካልና ብምብጻሕ ዘድሊ ተወሳኺ ቴክኒካዊ ሓበሬታ ብምእካብ ናይቲ 

ክትህብዎ ትኽእሉ ኣገልግሎት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብኣካል ቀሪብኩም ክትወስዱ 
ትኽእሉ። ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ 
ብኸፊል ወይ ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ምስጋና

ብመስዋእቲ ክቡር በዓል ቤተይ ኣባል 13 ዙርያ 
ሃ/ኣገልግሎት በላይ ቀላቲ ወልደስላሴ ዝተሰመዓኒ 
ሓዘን እናገለጽኩ፣ ካብ ግዜ ሕማሙ ኣትሒዝኩም 
ዝተመላለስኩምን ክሳብ መቓብር ሓርበኛታት 
ዘቃበርኩምናን፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን 
ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ 
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

በዓልቲ ቤቱ ሳባ ረዘነ፡ ሓዉ መሓሪ ቀላቲ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ምስጋና

ብሞት ብልቢ እነፍቅራ ጓልና ወ/ት ዮርዳኖስ 
ኤልያስ ክፍለየሱስ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን 
እናገለጽና፣ ኣብ ሕምብርቲ ዘቃበርኩምናን 
ኣብ ገዛና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን 
ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ 
የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ወላዲታ ኣስካሉ ተኽለሃይማኖት
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

NOTICE
The Shareholders of TAMOIL MALINDI ERITREA 
SHARE COMPANY in the extraordinary Meeting held 
on Pan 10,2-23 have resolVed to replace the existing 
board of directers by the following new board of direc-
tors
1 Mr yousef MoHammed GerKasi chairman of the 
Board 
2 Mrs Zeina Atef AlKalaani Secretary of the Board 
3 Mr Moulaye Ali Haidara Member

TAMOIL MALINDI ERITREA SHARE compaNy

ተበርህ ኣብርሃም ደስታ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 3 ህሉዋት ኣሕዋተይ 1 መዋቲ 
ተተካእቲ 3 ደቁ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሐረ 

ኣቶ ረዘነ ገ/እዝግዚኣብሄር ዓ/መስቀል፡ 
ግራዝማች ገረህላሰ መሓሪ በረኸትን 
ቅዱሳን ተስፋዝጊ ፍረዝጊን ስለዝዓረፉ፡ 
ነደይ ነ/ሄሪት ብርኽቲ ግራዝማች 

ገረህላሰ መሓሪ ብምትካእ ወራሲ 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን16/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እንዳ ገርግስ

ወ/ሮ ለተስላሰ ገረንስኣ ገብረየሱስ፡ 
በዓል ቤተይ ረዘነ ፍስሃየ ወልደገርግስ 
ስለዝተሰውአ፡ ኣነ ምስ 6 ደቀይ ወረስቲ 
ምዃናና  ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።  



ሓዳስ   ኤርትራ

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

መበል 32 ዓመት ቁ.129 28 ጥሪ 2023 - ገጽ 10

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ኣበባ ገ/ሚካኤል 
ሓጎስ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ ዓ/ቃድር ሓጎስ 
ኣሕመዲን ወረ/ነፍ/ዘምዘም ዓ/ቃድር 
+2 ዘሎ ናይ ሲቪል ክርክር ጉዳይ፦ 
ወረ/ነፍ ዓ/ቃድር ሓጎስ ኣሕመዲን ወረ/
ነፍ ዘምዘም ዓ/ቃድር ዘሎ ናይ ሲቪል 
ናይ ገዛ ምትሕልላፍ ክርክር፡ ተኸሰስቲ 
ኣብዚ ሃገር ስለዘየለዉ፡ 1.ወ/ሮ ከድጃ 
ኢድሪስ ከሊፋ 2.ኣቶ ያሲን ኢድሪስ 
ከሊፋ 3.ወ/ሮ ከዲጃ መሓመድ ቀይሕ 
ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተጸዊዖም 
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 1ይ መጋባእያ ቁ.4 
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም 
ንሶም ኣብዘየለዉሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፓራዲዞ

ወ/ሮ ኣዜብ ተኽለሚካኤል ገብረትንሳኤ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ዮሴፍ ሃብቱ ገብራይ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን27/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጸጸራት

ት/ዕድመ ሩፍታ ከሰተ ገብሩ፡ 
ብሞግዚታ ወ/ሮ ዮርዳኖስ መድሃኔ 
ሃይለ፡ ኣቦይ ከሰተ ገብሩ ስለዝተሰወአ፡ 
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ጥራይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ኣቶ ኣብርሃም ፍስሃገርግሽ 
ገብረእግዚኣብሄር፡ ወለድና ፍስሃገርግሽ 
ገብረእግዚኣብሄር ረዳን ጉዐይ 
ወልደገርግሽ ተስፋማርያምን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ጸሃይነሽ ገብረሚካኤል፡ በዓል-
ቤተይ ነ/ፍ ተኽለማርያም ወልደስላሴ 
ነቲ ብስምና ተመዝጊቡ ዘሎ ገዛ ኣብ 
ምም/ኣባሻውል ጎደና ማርሳ ዕዲ ቁ.ገዛ 
147 (ዞባ 7 ምም/10 ጎደና መጫ) 
ቁ.ሎታ 41 ቁ.ፓርሰል 1/1/ ዝርከብ 
ስፍሓቱ 122.61 ት.ሜተር ሰለስተ 
ቀንዲ ክፍልታት ሰለስተ ተሓጋገዝቲ 
ክፍልታት ዘለዎ፡ ብህይወት እንከሎ 
ዝሃበኒ ውህብቶ ክጸድቀለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ኣብ መንጎ ከሳሲ ሚኪኤል ዘርኦም፡ 
ተኸስስቲ ወረ/ነፍ ሰለሙን ፎቶ ነ/
ሄር ከበደሽ ፎቶ 1.ሰመረ ሰለሙን 
2.ዳዊት ሰለሙን  3.ሰናይት ሰለሙን  
4.ሳራ ሰለሙን ናይ ክራይ ገዛ ክሲ 
ተመስሪቱልኩም ስለዘሎ፡ ኣድራሻኹም 
ስለዘይተፈልጠ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቲራቮሎ

ኣቶ ተስፋይ በርሀ ወልደገርግስ፡ ወኪል 

ኣቶ ሳህለማርያም ተኽለ ኪዳነ፡ ወደይ 
ግርማይ ተስፋይ በርሀ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲ ናይ ወደይ ምዃነይ 
ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ተስፋይ በርሀ ወልደገርግስ፡ ወኪል 
ኣቶ ሳህለማርያም ተኽለ ኪዳነ፡ በዓልቲ 
ቤተይ ኢትዮጵያ ገብራት ባህልቢ 
ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ኣቶ ኣልኣዛር መሓሪ ገብረመድህን፡ 
ሓወይ ኢሳቕ መሓሪ ገብረመድህን 
ስለዝዓረፈ፡ ሓወይ ሓዳር ይኹን ውላድ 
ስለዘይብሉ ኣነ ምስ  4 ኣሕዋተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ኣቶ ኣብርሃም ገብረመስቀል ፍስሓጽዮን፡ 
በዓልቲ-ቤተይ ናጽነት ሃይሉ ዘርኡ 

ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 1ጓልና ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ 
ዝቃውም እንተሎ፡ ን21/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ዳዊት ፍስሃ ኣባዲ ምባል ተሪፉ፡ ዳዊት 
ፍስሃ ኣባቴ ኣባይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ራሕማ መሓመድ በርሀ ምባል ተሪፉ፡ 
ራሕማ ማሕሙድ በርሀ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ ዃላ

ብርሃነሂወት ኣብርሃ ሃብቱ ምባል 
ተሪፉ፡ ብርሃነ ኣብርሃ ሃብቱ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ሓምለ

ኣቶ ካሕሳይ ወልደስላሴ፡ ወለድና 
ወልደስላሴ ሓደራን ኣዴና ውዳሰ 

ንኻልኣይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ 

ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ትካሉ ዝጥቀመሉ ናይ ውሽጣዊ መራኸቢታት pBX 
panasonic ዝዓይነታ ምስ 110 ቆፎ ቴሌፎናት ጽገና ንክልተ ዓመት ኣገልግሎት 
ዝህቡ ተጫረትቲ ይዕድም። 
ተጫረትቲ ከማልእዎ ዘሎዎም ረቛሒታት፦
1. ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒን የቕርቡ፡ 
2. ናይ ዓመተ 2021/2022 ካብ ዕዳ ናጻ ወረቐት ምስክር ኣታዊ ውሽጢ ሃገርን ናይ 
ዓመተ 2023 ዕዳ ምም/ዞባ ዝተኸፍለሉ ቅብሊትን የቕርቡ። 
3. መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 5,000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) ብc..P..o cheque የትሕዙ፡
4. ተወዳደርቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታን ሰነድ 
ጨረታን ዝሓዘ ወረቐት ኣብ ትካልና ብምቕራብ 50.00 ናቕፋ ዘይምለስ ከፊሎም 
ይወስዱ፡ 
5. ተጫረትቲ ክህብዎ ዝኽእሉ ኣገልግሎት ብኮምፕዩተር ዝተጻሕፈ ኣሻማዊ ብዘይኮነ 
ኣገባብ ዘርዚሮም ምስ ምሉእ መብርሂታቱ የቕርቡ። 
6. ተወዳደርቲ በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ሞያ ዘካየድዎ ተመኩሮታት ዘመልክት ናይ ስራሕ 
ብቕዓት ካብቲ ስራሕ ዘካየዱሉ ትካል ምስክር ወረቐት የቕርቡ፡ 
7. ተወዳደርቲ ሰነድ ጨረታ ብዝተዓሸገ ሰታሪት ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ክፍሊ ቁጽሪ 39 
ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ የእትዉ፡ 
ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን12 ናይ ስራሕ መዓልታት 
ክፉት ኮይኑ፡ ኣብታ ትቕጽል ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 9፡45 ቅ/ቀ ሳንዱቕ ጨረታ 
ይዕጾ። ኣብታ ዕለት ከኣ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ምምሕዳርን 
ፋይናንስን ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኸቡሉ፡ ሳንዱቕ ጨረታ 
ይኽፈት።
ኣብ ትካልና ብምብጻሕ ዘድሊ ተወሳኺ ቴክኒካዊ ሓበሬታ ብምእካብ ናይቲ ክትህብዎ 
ትኽእሉ ኣገልግሎት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብኣካል ቀሪብኩም ክትወስዱ ትኽእሉ። 
 ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ 
ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቐይሕ ብምቕራብ ህዝባዊ ጎደና፡ ብምዕራብ ምስ 
ሃንስ እማን፡ ብደቡብ ምስ ወ/ሮ ደስታ ሳህሉ፡ ብሰሜን ምስ ኣቶ ከሰተ ገብረማርያም 
ዝዳወብ ብሎክ 37 ቁ. 6 ብስም ወይዘሮ ደስታ ሳህሉ ዝውነን ፍርቂ መሬት 
ስለ ዝገዛእክዎ’ሞ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሃልዩ ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ወይ’ውን ይግባይ ተባሂሊሉ እንተነይሩ ዝተወሃቦ 
ውሳነ ሒዙ ናብ ክፍሊ ቴክኒክ ዓዲ ቐይሕን ምምሕዳር ከተማ ዓዲ ቐይሕን ኣብ 
ውሽጢ 30 መዓልቲ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ፡ ብዘለኒ ኦርጂናል ወረቐት ናብ 
ዝምልከቶ ቀሪበ ጉዳየይ ክውድእ ምዃነይ እሕብር።

ኣቶ ተወልደ ትኩእ ኣብርሃ

ተስፋሚካኤል በራኺን ስለዝዓረፉ፡ 
ንሕና 8 ደቆም ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እንዳገርግስ

ወ/ሮ ብርሃና ገብረኪዳን ገብረየውሃንስ፡ 
ኣደይ ጻድቁ ገብረስላሴ ረዳ 
ስለዝዓረፈት፡ ንሕና 3 ደቃ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሱርምሕራም ጊዶ

ወ/ሮ ኣልጋነሽ ኣፈወርቂ ሃዋርያ ግደ፡ 
በዓል-ቤተይ መም/ ስዩም መስፍን መጎስ 
ስለዝተሰወአ፡ ምስ 4 ደቀይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወቐርቲ

ወ/ሮ እንግሃርያ ሃብተ ገብረእየሱስ፡ 
በዓል-ቤተይ ቀሺ ተወልደብርሃን 
ባርያሚካኤል ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 7 
ደቀይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓበሬታ

ቤት ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ኣብ 
2015 ዓ/ም ግእዝ (2023 ዓ/ም/ፈ) በዓል ፋሲካ ናብ ኢየሩሳሌም ክትነግዱ ትደልዩ 
ምእመናን፡ ካብ ዕለት 30 ጥሪ ክሳብ ዕለት 3 ለካቲት 2023 ዓ.ም.ፈረንጂ ንሓደ ሰሙን 
ምዝገባ ከካይድ ስለ ዝኾነ፡ ክሳብ 2023 ዓ.ም ዝተሓደሰ ፓስፖርትኹም ሒዝኩም 
ብኣካል ብምቕራብ ክትምዝገቡን ዘድሊ ቅጥዒ ክትመልኡን ከምእትኽእሉ ንሕብር። 
ቦታ ምዝገባ 
1. ነባርነትኩም ኣብ ኣስመራን ሃገረ ስብከት ማእከልን ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ሃገረ ስብከታት ኣስመራን ማእከልን ኣብ ካምቦ ቦሎ ግምጣል ጎልደን ፎርክ ዝርከብ 
ሓድሽ ቤት ጽሕፈት፡ 
2. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ ዓዲ ቐይሕ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበረ ጵጵስና ከተማ ዓዲ ቐይሕ፡ 
3. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ደቡብ መንደፈራ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
መንበሪ ጵጵስና ከተማ መንደፈራ፡ 
4. ነባርነትኩም ኣብ ሃገረ ስብከት ድባርዋ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ 
ጵጵስና ከተማ ድባርዋ፡ 
5. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝኾንኹም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና 
ከተማ ከረን፡ 
6. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ  ጋሽ-ባርካ ዝኾንኹም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ጵጵስና 
ከተማ ባረንቱ፡
7. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ 
ጵጵስና ከተማ ባጽዕ፡
8. ነባርነትኩም ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾንኩም፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት መንበረ 
ጵጵስና ከተማ ዓሰብ፡ 

ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ 
ቤት-ጽሕፈት ነጋድያን ኢየሩሳሌም
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ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
ዙር ጋቦን ቀጺሉዙር ጋቦን ቀጺሉዙር ጋቦን፡ ትማሊ ናይ ሓሙሻይ መድረኽ 

ውድድር ኣብ ሰላሰለሉ፡ ኤርትራዊ - ሄኖክ 

ምሉእብርሃን፡ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ።

  ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ዝሓጸረ 

መድረኽ ዝነበራ እዛ መዓልቲ፡ 104 ኪሎ ሜተር 

እያ ሸፊና። ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ዝተሰርዐት 

ብምንባራ ከኣ፡ ብሽኳ ክትዛዘም ልዑል ግምት 

ተገይሩላ ነይሩ። ከም ውጽኢቱ፡ ድሕሪ ናይ 2 

ሰዓት 05 ደቒቕን 21 ካልኢትን ጉዕዞ፡ እስጳኛዊ 

ኣባል ክለብ ቡርጎስ - ሚጌል ኣንገል ፈርናንደዝ፡ 

ንፈረንሳዊ ተቐዳዳማይ ቶታልኢነርጂስ - ጀፈሪ 

ሱፐን ኤርትራዊ - ሄኖክ ምሉእብርሃንን በሊጹ 

ቀዳማይ ኣትዩ።

  ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ከኣ፡ 

ሚካኤል ሃብቶም፡ ኤፍሬም ገብረሂወት፡ ናትናኤል 

ብርሃነ፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፡ ዳዊት የማነን ሜሮን 

ተሾመን ግዜ ከይከሰሩ ብተኸታታሊ መበል 14፡ 

15፡ 16፡ 17፡ 21 ከምኡ’ውን 37 ደረጃ ሒዞም።  

  በዛ ናይ ትማሊ ውጽኢት፡ ዛጊት ኣብ ብጫ 

ማልያ ጃይሶን ተሶን ብ14 ሰዓት 36 ደቒቕን 

07 ካልኢትን ክመርሕ ከሎ፡ ሻድሻይ ደረጃ 

ዝነበረ - ሄኖክ ከኣ፡ ብ17 ካልኢት ተፈንቲቱ 

ናብ ሳልሳይ ደረጃ ሓዂሩ ኣሎ። ኤፍሬም - 

27 ካልኢት፡ ናትናኤል - 28 ካልኢት፡ ዳዊትን 

ኣኽሊሉን - 29 ካልኢት፡ ሜሮን 1 ደቒቕን 

22 ካልኢትን፡ ሚካኤል ከኣ - 3 ደቒቕን 49 

ካልኢትን ተፈንቲቶም ብተኸታታሊ 11፡ 12፡ 

20፡ 21፡ 29ን 39ን ደረጃ ሒዞም ኣለዉ።

 ብዘይካ’ዚ፡ ሄኖክ፡ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ብ78 

ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ኣሎ። ኣብዚ ውድድር፡ 

ተይሶን እዩ ብ112 ነጥቢ ዝመርሕ ዘሎ። 

ብተወሳኺ፡ ሄኖክ፡ ኣብ ናይ መንእሰያት ብ14 

ሰዓት 36 ደቒቕን 24 ካልኢትን ማልያ ተቐቢሉ 

ኣሎ።

  ኣብ ውድድር ኣንበሳ ዓቐብ ግና፡ ትማሊ 

ነጥቢ እተውህብ ዓቐብ ብዘይምንባራ፡ ለነርት 

ብሸሞነት ነጥቢ ክመርሕ ከሎ፡ ኣኽሊሉ 

ብሽድሽተ ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ኣሎ። 

ኤፍሬምን ሜሮንን ከኣ፡ ብተመሳሳሊ ሰለስተ 

ነጥቢ ሻውዓይን ታሽዓይን ይርከቡ።

  ብደረጃ ጋንታ፡ ኤርትራ ሕጂ’ውን መሪሕነታ 

ኣየረከበትን። እዛ ጋንታ፡ ንቶታልኢነርጂስ፡ 

ቢንጎልን ኢ.ኤፍ ኢድኬሽንን ብ19 ካልኢት 

በሊጻ ቀዳመይቲ ኮይና ትመርሕ ኣላ።

  እዚ ውድድር፡ ሎሚ፡ ናይ ሻድሻይ 

መድረኽ ንጥፈታቱ ከሰላስል እዩ። እዛ 

መድረኽ፡ 127 ኪሎ ሜተር ክትሽፍን እያ።

ዳይረክተር ባየር ሙኒክ ን‘ግናብሪ’ ይነቅፍዳይረክተር ባየር ሙኒክ ን‘ግናብሪ’ ይነቅፍ
ዳይረክተር ስፖርት ክለብ ባየር ሙኒክ - 

ሓሰን ሳሊሃሚድች፡ ነቲ ኣብ’ዚ ሰሙን’ዚ 

ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝነበረ ናይ ፋሽን ምርኢት 

ዝተሳተፈ - ሰርግ ግናብሪ “ተልመዴን” 

ብምባል ነቒፉዎ።

  ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ናይ’ዛ ጋንታ - 

ግናብሪ፡ ባየር ሙኒክ፡ ኣከታቲላ ኣንጻር ኣልቢ 

ሌፕዚግን ኮሎንን 1ብ1 ድሕሪ ምምፍላያ 

እዩ፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ ኣብ ፈረንሳ ከሕልፎ 

ከይዱ። እንተኾነ፡ ካብ ሜዳ ወጻኢ ብዝገበሮ 

ተግባራት ብዳይረክተር ክለቡ ተነቒፉ።

  “እዚ ናይ ተልመዴን (ዘይበሰለ ሰብ) 

ተግባር እዩ” ዝበለ ሳሊሃሚዲች፡ “ካብቲ 

ኣነ ዘይፈትዎ ስራሕ እዩ። ኣብ ዕረፍቲ 

ስለዘለኻ ከምዚ ትገብር ማለት ኣይኮነን። 

ናይ ዕረፍቲ ግዜ ማለት፡ ንዝቕጽል ጸወታ 

ዝያዳ ክትሰርሕ ምእንቲ ነብስኻ ከተዕረፍ 

ዝዓለመ እዩ” ክብል፡ ግናብሪ ናብ ፈረንሳ 

ምጕዓዙ ከምዘይተሓጎሰሉ ኣረዲኡ።

   ዓላሚ ናይዛ ጋንታ - ጁለን ናግለስማን 

ግና ብኣንጻር እዚ፡ ግናብሪ፡ ናብ ዋና 

ከተማ ፈረንሳ ምኻዱ ጸገም ከምዘይብሉ 

እዩ ገሊጹ። ንሱ፡ “ከም ዝመስለኒ፡ ሓደ 

ተጻዋታይ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ፡ ዝደልዮ 

ክገብር ይኽእል እዩ። ንኣብነት፡ ከም ሓደ 

ወናኒ ስራሕ፡ ንሰራሕተኛኡ - ‘ሰንበት ሰዓት 

10 ቤት ክርስትያን ክትከይድ ኣለካ። ፋዱስ 

ተመሲሕካ ሰዓት 2 ድ.ቀ ከኣ ክትድቅስ 

ኣለካ፡’ ክንብሎ ኣይኽእልን ኢና። ስለ’ዚ፡ 

ዝኾነ ሰብ ናይ ዕረፍቲ ግዜኡ በቲ ሓጎስ 

ዝፈጥረሉ መንገዲ ክሰርዖ ኣገዳሲ እዩ። 

እንተኾነ፡ ወትሩ ንስራሕ ብዝጠቀም 

ክኸውን ይግባእ።” ክብል፡ ጸግዒ ግናብሪ 

ሒዙ።

  ግናብሪ፡ ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ 17 

ናይ ቡንደስሊጋ ሊጋ ግጥማት፡ ሸሞንተ 

“ሓንቲ ማድሪድ ጥራይ እያ ዘላ” “ሓንቲ ማድሪድ ጥራይ እያ ዘላ” ቪንስየስቪንስየስ

መቝሽሽመቝሽሽ

ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ - ቪንስየስ ጁንየር፡ 

ሓሙሽ ምሸት ጋንታኡ ኣብ ልዕሊ ኣትለቲኮ 

ማድሪድ ድሕሪ ምዕዋታ፡ ብመንገዲ ማሕበራዊ 

መራኸቢኡ ኣቢሉ - “ሓንቲ ማድሪድ ጥራይ 

እያ ዘላ” ክብል፡ ነቶም ብዓሌታዊ ጸርፊ 

ዝተሰሃልዎ ደገፍቲ ኣትለቲኮ መሊሱሎም።

  ቅድሚ እዛ ናይ ኮፓ ደል ረይ ጸወታ፡ 

ደገፍቲ ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ንምስሊ ቪንስየስ 

ተጠቒሞም ባምቡላ ብምስራሕ ኣብ ድንደል 

ናይ’ታ ከተማ ሓኒቖም ከምዘንጠልጠልዎ 

ይፍለጥ። ብዘይካ’ዚ፡ ብዓቢ ባነር፡ “ከተማ 

ማድሪድ ንሪያል ማድሪድ ትጸልኣ እያ” 

ዝብል ጽሑፍ ዘርጊሖም እዮም። ኣቐዲሞ’ውን 

እዞም ደገፍቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 

ነዚ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ብዓሌታዊ ጸርፊ 

ከምዝገረፍዎ ይዝከር።

  ይዅን እምበር፡ እዞም ብዓሌታዊ ጸርፊ 

ይዅን ዘይተደልየ ተግባራት ብምፍጻም 

ንቪንስየስ ከዳኽምዎ ዝሓለኑ ደገፍቲ፡ ነዚ 

ተጻዋታይን ጋንታኡን ደው ከብልዎም 

ኣይከኣሉን። ኣብዛ ጸወታ፡ ሪያል ማድሪድ 

ካብ ድሕሪት ተበጊሳ 3ብ1 ክትዕወት እንከላ፡ 

ቪንስየስ፡ ውልቃዊ ክእለቱ ዘንጸባረቐላ 

ንሳልሰይቲ ሸቶ ብምቚጻር፡ ናይ ዘረባ ዘይኮነ፡ 

ብተግባር ክእለቱ ኣርእይዎም እዩ።

  ክንዮ’ኡ ግና፡ እዚ ወዲ 22 ዓመት 

ብሉጽ ተጻዋታይ፡ ድሕሪ ጸወታ ብመንገዲ 

ኢንስታግራም ገይሩ፡ “ቪኒ፡ ንማድሪድ ይፈትዋ 

እዩ። ኩልና ኸኣ ንፈልጦ ኢና፡ ሓንቲ ማድሪድ 

ጥራይ እያ ዘላ” ክብል፡ መሊሱ ኣሎ።

  ዓላሚ ሪያል ማድሪድ - ካርሎ ኣንቸሎቲ 

ብወገኑ፡ ድሕሪ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 

ቪንስየስ፡ በቲ ዘሕንኸ ተግባር ደገፍቲ ኣትለቲኮ 

ብፍጹም ኣቓልቦኡ ከምዘይጥምዘዝ እዩ 

ኣረዲኡ። ንሱ ቀጺሉ፡ “ቪንስየስ፡ ኣብ ጸወታኡ 

እዩ ዘተኵር፡ ንደገፍቱ ከደስት ህንጡይ እዩ። 

ኣብዛ ጸወታ፡ ክሳብ ምዝዛም ተቓሊሱን ብሉጽ 

ጸወታ ኣርእዩን። እታ ሸቶ ኸኣ፡ ፍረ ጻማ ጻዕሩ 

እያ። ዝመጸ ይምጻእ፡ ወትሩ ኣብ ጸወታኡ እዩ 

ዘተኵር።” ኢሉ።

  ድሮ፡ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብሉጽ ብቕዓት 

ዘንጸባርቕ ዘሎ - ቪንስየስ፡ ኣብዚ እዋን ሓደ 

ካብቶም ዓሌታዊ ኣድልዎ ዝወርዶም ዘሎ 

ተጻወትቲ እዩ። እዚ ተጻዋታይ፡ ሸቶ ምስ 

ኣቝጸረ ብሳዕስዒት ዝጽምብል ኮይኑ፡ በዚ 

ጉዳይ’ውን ብዙሕ ተጸሪፉ እዩ። ፐድሮ 

ብራቮ ዝተባህለ ፕረዚደንት ማሕበር ወከልቲ 

እስጳኛ፡ “ቪንስየስ ከም ናይ ኣህባይ ዝስዕስዕ” 

ክብል፡ ድሒሩ ይቕረታ ዝሓተተሉ ዘረባ ፈንዩ 

ነይሩ እዩ።

ኣርጀንቲናዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ 

ማን ሲቲ - ሰርጆ ኣጕዌሮ፡ ነቲ ዝላታን 

ኢብራሂሞቢች “ተጻወትቲ ኣርጀንቲና 

ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምዕዋቶም ዘርኣይዎ 

ባህርያት ኣጸያፊ እዩ። ድሕሪ ሕጂ ከኣ 

ጽዋእ ዘልዕሉ ኮይኑ ኣይስመዓንን” ብምባል 

እተዛረቦ፡ መልሲ ሂቡሉ።

  ዝላታን፡ ኣብ ዘረባኡ፡ “ሜሲ፡ ኩሉ 

ጽዋእ ዓቲሩ እዩ፡ ክዝከር ድማ እዩ። ናቱ 

ኣይኮነን ዘሻቕለኒ። እቶም ዝተረፉ ተጻወትቲ 

ዘርኣይዎ ባህሪ ኣይንድግፎን እየ። ከም ዓቢ 

ፕሮፈሽናል ተጻወታይ፡ ከምዚ እናገበርኩም 

ዳግማይ ክትዕወቱ ኣይኮንኩምን።” ክብል 

እዩ፡ ብዘይካ ንሜሲ፡ ሓላዊ ልዳት - ማርቲነዝ 

ብፍላይ ንዘርኣዮ ዘይስፖርታዊ ባህሪ ወቒሱ። 

ማርቲነዝ፡ ንስእሊ ምባፐ ኣብ ባምቡላ ጠቂዑ 

ክጽምብል ከም እተረኣየ ይዝከር።

  እንሆ ድማ፡ ወዲ ኣርጀንቲና ዝኾነ - 

ኣጕዌሮ፡ “እስከ ንዘክር፡ ንስኻ ሕማቕ ባህሪ 

ተርኢ ነይርካ እንዲኻ። ኣብ ማንቸስተር 

ከለኻ ተዅታዂ ተጻዋታይ ምንባርካ እዝክሮ 

እየ። ንኣርጀንቲና ቅድሚ ምሽቓልካ ከኣ፡ 

ንሃገርካን በቶም ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘይተሳተፉ 

ደቂ ሃገርካን ተሻቐል።” ድሕሪ ምባል፡ “ኣብ 

ዩናይትድ እንከለኻ ምስ ወዲ ጋንታይ (ኣብ 

ማን ሲቲ) ኦታመንዲ ክትበኣስን፡ ኣብ ባርሳ 

ምስ ዓላሚኻ ጓርድዮላ ክትጐራፈጥን እዝክሮ 

እየ። ከም ዝመስለኒ፡ ካብ ባርሳ ክሸጡኻ 

ዝደለዩ’ውን፡ ብኡ ምኽንያት’ዩ። ብዘይካ’ዚ፡ 

ንደቂ ጋንታኻ ኣኽብሮት የብልካን። ከምዚ 

ኢልካ ምዝራብካ’ውን፡ ምናልባት ኣነ ኣብ 

ቀጠር ስለዝነበርኩ እዩ ዝኸውን። ብዝኾነ፡ 

ሸቕዶ ኣቢሉካ። ንዓይ’ውን ከምኡ እዩ 

ተሰሚዑኒ። ዝላታን ንሕና ሻምፕዮን ዓለም 

ኢና። መሲ ብሉጽ ተጻዋታይ ዓለም እዩ፡ 

ኣኸለ” ክብል መሊሱሉ።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት* እስጳኛዊ ተጻዋታይ - ብራሂም ዲያዝ፡ 

ኣብ ዝመጽእ ሳምንቲ ዝውክላ ሃገር ክቕይር 

ምዃኑ ምንጪታት ሓቢሮም። እዚ ወዲ 

23 ዓመት ኣከፋፋሊ፡ ንእስጳኛ ካብ ትሕቲ 

17፡ 19ን 21 ዓመት ከምኡ’ውን ንዓባይ 

ጋንታ ካብ ሰነ 2021 ጀሚሩ ኣብ ሓንቲ 

ጸወታ ወኪሉዋ እዩ። ይዅን እምበር፡ እዚ 

ካብ ሞሮካዊ ኣቦ ዝተወልደ ተጻዋታይ፡ 

ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ጻውዒት 

ናይ’ዛ ሃገር ክረክብ ኣይከኣለን ጸኒሑ። 

በዚ ድማ፡ ነዛ ጋንታ ገዲፉ ናብታ ብኣቦኡ 

እትብጽሖ ሞሮኮ ክቕይር ወዲኡ ምህላዉ 

ናይ ኢጣልያ ምንጪታት የረድኡ። እዞም 

ምንጪታት፡ “ኣብዚ እዋን ብልቓሕ ምስ 

ኤሲ ሚላን ዝጻወት ዘሎ ዲያዝ፡ 99.99 

ሚእታዊት ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጀሚሩ 

ንሞሮኮ ክውክላ እዩ” ክብሉ፡ ሞሮኮ ኣንጻር 

ኮሎምብያ ኣብ ተካይዶ ጸወታ ክስለፍ 

ምዃኑ ኣሚቶም። ዲያዝ፡ ኣብ 2018 ካብ 

ኣሰልጣኒ ሞሮኮ ዝነበረ - ሀርቨ ረናርድ፡ 

ኣብ ዋንጫ ዓለም ክጻወት ጻውዒት እኳ 

መጺእዎ እንተነበረ፡ ጸማም እዝኒ ሂብዎ እዩ 

ሓሊፉ ነይሩ። ሞሮኮ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም 

2022 ንእስጳኛ ካብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ 

(ዙር 16) ከምዝገለፈታ ይዝከር።

* ወናኒ ክለብ ሮማ - ዳን ፍሬድኪን፡ ነቲ 

ካብ ቦርንማውዝ ሕቶ መጺእዎ ዘሎ - ኒኮሎ 

ዛኒዮሎ፡ ናብታ ክለብ ክሰጋገር ብሓይሊ 

ይግድዶ ከምዘሎን፡ እንተዘይተሰጋጊሩ 

ከኣ፡ ዳግማይ ማልያ ሮማ ከምዘይለብስ 

ከምዘፈራርሖን - ጋዜጣ ኮሬረ ደሎ 

ስፖርት ሓቢራ። ዛኒሎ፡ ኣብዛ ወርሒ ካብዛ 

ክለብ ክወጽእ ሕቶ ምቕራቡን ናብ ኤሲ 

ሚላን ክሰጋገር ተስፋ ገይሩ ምንባሩን 

ይሕበር። ሚላን ግና፡ ብልቓሕ (ብ25 

ሚልዮን ዩሮ) ክትገዝኦ ብምሕታታ፡ ነቲ ሮማ 

ዝሰልዓቶ ኣስታት 40 ሚልዮን ዩሮ ክትበጽሖ 

ኣይከኣለትን። እንተኾነ፡ እንግሊዛዊት 

ቦርንማውዝ፡ ንሮማ 

ብዝሰሓበ 30 ሚልዮን 

ዩሮ መጠን ገንዘብ ሕቶ 

ብምቕራባ እያ፡ ናብ 

ቦርንማውዝ ክሰጋገር 

ወናኒ ናይ’ዛ ጋንታ 

ዝግድዶ ዘሎ። ብኣንጻሩ፡ 

ዛኒዮሎ፡ ናብዛ ናብ 

ታሕቲ ከይትወርድ 

(ኣብ መበል 18 ደረጃ እያ ዘላ) ትጋደል 

ዘላ ጋንታ ክኸይድ ድላዩ ኣይኮነን። በዚ 

ኮይኑ በቲ፡ ሮማ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ 

ስፐዝያ 2ብ0 ክትዕወት ከላ ምስኣ ዘይተጓዕዘ 

እዚ ኢጣልያዊ፡ ጽባሕ ሰንበት ሮማ ኣንጻር 

ናፖሊ ኣብ እትካይዶ ጸወታ እውን ምስኣ 

ኣይክጓዓዝን እዩ - ብመሰረት እዛ ምንጪ።

ኣጕዌሮ፡ ናብ ዝላታን ሴፍ መዚዙኣጕዌሮ፡ ናብ ዝላታን ሴፍ መዚዙ

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ፍርቂ ፍጻመ ካልኣይ ዲቪዥን ኵዕሶ 

እግሪ ዞባ ማእከል

  ቲራቮሎ - ማይተመናይ 1፡00 

ድ.ቀ

  ደንደን - መረብ ሰቲት 3፡00 ድ.ቀ

    ኤፍ ኤ ካፕ 

  ዋልሳል - ሌስተር ሲቲ 3፡30 ድ.ቀ

ማንቸስተር ዩናይትድ - ሪዲንግ 11፡

00 ምሸት

       ላ’ሊጋ

ጂሮና - ባርሴሎና 6፡15 ድ.ቀ

        ሰሪ’ኣ

ክረሞነስ - ኢንተር ሚላን 8፡00 

ምሸት

ኣታላንታ - ሳምፕዶሪያ 10፡45 ምሸት

ሸቶታት ከመዝግብ ከሎ፡ ሓሙሽተ ኰዓሳሱ 

ብምኽሻን - ኣብ 13 ሸቶታት ክዋሳእ 

ክኢሉ ኣሎ። ጋንታኡ ሙኒክ ከኣ፡ ዋላ’ኳ፡ 

ኣከታቲላ ማዕረ እንተተፈላለየት፡ ብ36 

ነጥቢ (ንካልአይቲ ዘላ ዩኔን በርሊን ብሰለስተ 

በሊጻታ ኣላ) ግና መራሒት ካብ ምዃን 

ኣይበዀረትን ዘላ።

ሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ሳልሳይ ደረጃ ኣትዩሄኖክ ምሉእብርሃን፡ ሳልሳይ ደረጃ ኣትዩ
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ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

“ሰሜንን ደቡብን ኮርያ ግዝያዊ ምቁራጽ ተዅሲ ጥሒሰን” ው.ሕ.ሃ
ሰሜንን ደቡብን ኮርያ፡ ኣብ ዝሓለፈ 

ወርሒ ታሕሳስ ናብ ክሊ ኣየር ናይቲ 

ዘዳውበን ከባቢታት በብወገነን ሰብ-ኣልቦ 

ነፈርቲ ብምልኣኽ ነቲ ኣብ 50’ታት 

ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተዅሲ 

ከምዝጠሓሳኦ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 

ገሊጹ።

እቲ ውድብ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብ26 

ታሕሳስ፡ ሓሙሽተ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ሰሜን 

ኮርያ፡ ክሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ ዝጥሕስ 

በረራ ከካይዳ እንከለዋ፡ ሚኒስትሪ ምክልኻል 

ደቡብ ኮርያ ብወገኑ ንወተሃደራዊ ትካላት 

ሰሜን ኮርያ ንምስኣል ዘገልግላ ናይ ስለያ 

ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ከምዝለኣኸ ሓቢሩ።

እቲ ውድብ ነዚ ዘፍለጠ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ 

ካብ 1950 ክሳብ 1953 ኣብ መንጎ ክልቲአን 

ሃገራት ዝተኻየደ ኲናት ሕድሕድ 

ዝዛዘመ ግዝያዊ ምቁራጽ ተዅሲ ጥሕሰት 

ተፈጺሙ ከይከውን ፍሉይ መርመራ 

ድሕሪ ምክያዱ እዩ።

ብመሰረት ፖለቲከኛታት፡ ሰሜንን 

ደቡብን ኮርያ፡ ዛጊት ኣብ መንጎአን ቀዋሚ 

ውዕል ሰላም ብዘይምፍጻሙ፡ ክልቲአን 

ሃገራት ብቴክኒካዊ መዳይ ኣብ ኲናት 

ከምዘለዋ’ዩ ዝጽብጸብ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣፈኛ ሚኒስትሪ 

ምክልኻል ደቡብ ኮርያ፡ ሰራዊት ሃገሩ ኣብ 

ልዕሊ ዶባት ሰሜን ኮርያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ 

ዝተጠቕመ፡ ነቲ ብሰሜን ኮርያ ዝተወስደ 

ናይ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ ጥሕሰት ምላሽ 

ንምሃብ ምዃኑ ገሊጹ።

ሰሜን ኮርያ፡ ዛጊት ነቲ ጉዳይ ኣመልኪታ 

ወግዓዊ ርእይቶ ኣይሃበትን ኣላ።

ወጥሪ ሓውሲ ደሴት ኮርያ እናበኣሰ 

ይመጽእ ከምዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት፡ ሰሜን 

ኮርያ ሓያሎ ፈተነታት ሚሳይልን ካልኦት 

ኣጽዋርን ተካይድ ምህላዋ የመልክቱ። 

ደቡብ ኮርያ ብወገና ምስ ኣመሪካን ጃፓንን 

ተሰላስሎ ዘላ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ 

ልምምዳት ነቲ ወጥሪ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ

ይድርኾ ምህላዉ እቶም ጸብጻባት 

የረድኡ።

እስራኤል፡ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ናይ ነፈርቲ ደብዳብ ኣካዪዳነፈርቲ ውግእ እስራኤል፡ ኣብ ልዕሊ 

ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ከምዘካየዳ ተገሊጹ።

እስራኤል ነቲ ደብዳብ ዘካየደት፡ 

ሓይሊታታ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት 

‘ጀኒን’ 9 ፍሊስጤማውያን ድሕሪ 

ምቕታሎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ።

ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ማዕከናት ዜና 

ውሽጢ ሃገርን ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ 

ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ እስራኤል’ውን 

ቅድሚ’ቲ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣብ 

ልዕሊ ዒላማታት ቃዛ ክልተ ሚሳይላት 

ከምዝተኰሳ ገሊጾም።

እንተዀነ፡ ብዛዕባ’ቲ ዝወረደ ጉድኣት 

ዝተዋህበ ጸብጻብ ከምዘየለ፡ ወኪል 

ኣልጀዚራ ካብቲ ቦታ ሓቢራ።

ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ኣብ 

ዝሃቦ ሓበሬታ፡ እቲ ህዝቢ ብጻዕቂ ኣብ 

ዝነብረሉ ቦታ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር፡ 

ከም መልሰ-ግብሪ ናይቲ ፍልስጤማውያን 

ዕጡቓት ናብ እስራኤል ዝተኰሱዎ 

ክልተ ሮኬታት ምዃኑ ገሊጹ።

እቲ ዝተተኰሰ ሮኬታት፡ ገና ዒላማኡ 

ከይሃረመ እንከሎ ብጸረ-ሚሳይል ተወቒዑ 

ከምዝበርዓነ እውን እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ 

ሓቢሩ።

ዛጊት ነቲ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ 

ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል ከምዘየለ ድማ 

ኢራን - ኣብ ኤምባሲ ኣዘርባጃን መጥቃዕቲ ተፈጺሙ

ግብጺ- ዝነውሐ ዕድመ ዘቚጸረ ሙምያ ተረኺቡ

ደ.ሪ.ኮንጎ - መጥቃዕቲ ጉጅለ ኤም. 23 ብዓቃብ ሰላም ይኹነን
ኣብ ደሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ 

ዝርከብ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም ሕቡራት 

ሃገራት፡ ነቲ ኣብዚ ቅንያት’ዚ ኣብ 

ምብራቓዊ ክፋል ናይ’ታ ሃገር ብተቓዋዊ 

ጉጅለ ኤም. 23 ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 

ከምዝኾነኖ ኣፍሊጡ።

እቲ ብ ‘ሞኑስኮ’ (MONUSCO) 

ዝፍለጥ፡ ኣብ ደ.ሪ.ኮንጎ ዓመታት ገይሩ 

ዘሎ ልኡኽ ዓቃብ ሰላም፡ ብሰንኪ’ቲ ሎም-

ቅነ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት፡ ደቂ-ኣንስትዮን 

ህጻናትን ዝርከብዎም ኣማኢት ሰባት 

ኣብ ዙርያ ናይቲ ኣብ ከተማ ኪትሻንጋ 

ዝርከብ መደበሩ ተዓቚቦም ከምዘለዉ እዩ 

ዝሕብር።

እቲ ዓቃብ ሰላም፡ ትማሊ ሓሙስ ኣብ 

ትዊተር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ብመሰረት 

እቲ ኣብ ዋዕላ ሉዋንዳ ዝተገብረ ስምምዕ፡ 

ኤም.23 ተዅታዂ ንጥፈታት ደው 

ብምባል፡ ካብ ዝሓዞ ከባቢታት ክስሕብ 

ኣለዎ” ኢሉ።

ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ መራሕቲ፡ ኣብ ወርሒ 

ሕዳር ኣብ ዝገበርዎ ስምምዕ፡ ኣብታ ሃገር 

ኣስታት 450 ሽሕ ሰባት ዘመዛበለ ግጭት 

ደው ንምባል፡ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ክሳብ 

15 ጥሪ ካብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሓዞ 

ቦታታት ክስሕብ ኣገንዚቦም ምንባሮም 

ኣይርሳዕን።

ካብ ኪትሻንጋ ዝሃደሙ ሰባት 

ከምዝሕብሩዎ፡ እቶም ተቓወምቲ 

ኣብዚ እዋን’ዚ ንከተማ ኪትሻንጋ 

ከምእተቖጻጸሩዋ ገሊጾም።

ኣፈኛ መንግስቲ ደ.ሪ.ኮንጎ ግን ብዛዕባ’ቲ 

ጉዳይ ንዝቐረበሉ ሕቶ፡ ርእይቶ ካብ 

ምሃብ ተቖጢቡ ኣሎ።

እቲ ዝበዝሑ ካብ ኣባላቱ ካብ ዓሌት 

ቱትሲ ምዃኖም ዝንገረሉ ጉጅለ ኤም23 

ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ኣብ ኪትሻንጋን 

ካልእ ከባቢታትን ንዝርከቡ ዓሌት 

ቱትሲ ንምክልኻል ኢድ ከእቱ ግዴታ 

ከምዘለዎ’ዩ ዘነጽር።

ኣብ ጤህራን - ርእሰ-ከተማ ኢራን ኣብ 

ዝርከብ ኤምባሲ ኣዘርባጃን፡ መጥቃዕቲ 

ፈኲስ ብረት ከምእተፈጸመ ተገሊጹ። 

በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ሓላፊ 

ጸጥታ ከምእተቐትለ ድማ፡ ሚኒስትሪ 

ጉዳያት ወጻኢ ናይ’ታ ሃገር ኣፍሊጡ።

እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ 

ሓደ ውልቀ-ሰብ ነቲ ናይ ሓለዋ ነቝጣ 

ጥሒሱ ናብቲ ኤምባሲ ድሕሪ ምእታው፡ 

ነቲ ሓላፊ ጸጥታ ብብረት ከምዝቐተሎ 

ገሊጹ።

 በቲ ትማሊ ዓርቢ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 

ካልኦት ክልተ ሰባት’ውን ከምዝቖሰሉ 

ዝጠቐሰ እቲ ሚኒስትሪ፡ ፖሊስ ጣህራን ነቲ 

ጥርጡር ውልቀ-ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ 

ከምዘእተዎን ነቲ መጥቃዕቲ ክፍጽም 

ዝደፋፍኦ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ 

ንምፍላጥ መርመራ ኣበጊሱ ከምዘለሎን 

ወሲኹ ሓቢሩ።

እንተዀነ፡ ማዕከን ዜና ‘ታስኒም’ ንሓላፊ 

ፖሊስ ኢራን ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርግሖ 

ዜና፡ እቲ ጥርጡር ምስ ክልተ ህጻናት ናብቲ 

ኤምባሲ ድሕሪ ምእታዉ፡ ብምኽንያት 

ውልቃዊ ጉዳያት ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺምዎ 

ክኸውን ከምዝኽእል ገሊጹ።

ኣብ ኢራን፡ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ 

ዜጋታት ኣዘርባጃን ከምዝቕመጡ 

ጸብጻባት የመልክቱ።

ብዘይካ’ዚ፡ በቲ ዝተኻየደ ኩዕታ፡ ኣብ ዘመነ 

ኡናስ (ናይ መወዳእታ ፈርኦን ሓሙሻይ 

ስርወ-መንግስቲ ዝነበረ) ተቖጻጻሪ ሰበ-ስልጣንን 

ካህናትን ናይ ዝነበረ ‘ክኑምጀደፍ’ ዝተባህለ 

ሰብ፡ ኣሰር ክድህሰስ ከምዝኸኣለ እውን 

ተገሊጹ።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ሓያሎ ካልኦት 

ጥንታውያን መቓብራትን ሓወልቲታትን 

እውን በቲ ዝተኻየደ ኵዕታ ክድህሰሱ 

ከምዝኸኣሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ።

ኣብታ ጥንታዊት ርእሰ-ከተማ ግብጺ ዝነበረት 

‘መምፊስ’ ኣብ ዝርከብ ሰፊሕ መቓብር፡ ሓያሎ 

ፒራሚዳት፡ መቓብር እንስሳታት፡ ገዳማትን 

ከምዝርከብ መዝገብ ዩኔስኮ ይሕብር።

ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።

ኣፈኛ ርእሰ-ምምሕዳር ፍሊስጤም 

ናቢል ኣቡ ሩደይነህ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ 

ቃል፡ ፍሊስጤማውያን ብምኽንያት’ቲ 

ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ባይቶ ጸጥታ 

ሕቡራት ሃገራት፡ ኣህጉራዊ ቤት-ፍርዲን 

ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ኣንጻር 

እስራኤል ክሲ ክምስርቱ ምዃኖም 

ኣረዲኡ። 

በቲ ኵነታት ዝተሻቐላ ሕቡራት 

ኢማራት ዓረብ፡ ቻይናን ፈረንሳን፡ ባይቶ 

ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ጉዳይ ኣብ 

ዕጹው ማዕጾ ክዝትየሉ ሓቲተን ምህላወን 

ዲፕሎማሰኛታት ገሊጾም።

ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ ግብጺ፡ ኣብታ ሃገር 

ዝነወሐ ዕድመ ዘቚጸረን ምስ ምሉእ ኣካላቱ 

ዝጸንሐን ሙምያ ዝሓዘ መቓብር ፈርኦን ኣብ 

ጥቓ ከተማ ካይሮ ከምዝረኸቡ ሓቢሮም።

እቲ 4300 ዓመት ከምዘቚጸረ ዝተገልጸ 

ሙምያ፡ ኣብ ናይ 15 ሜትሮ ዕምቈት ዘለዎን 

ኣቐዲሙ ዝተዳህሰሰን መቓብራት ዝተረኽበ 

ኮይኑ፡ ኣብ ሓሙሻይን ሻድሻይን ስርወ-

መንግስቲ ናይ ዝነበረ ሰብ ምዃኑ፡ ዳይረክተር 

ናይቲ ተመራማሪ ጉጅለ ትማሊ ሓሙስ 

ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣረዲኡ።

እቲ ሙምያ፡ ናይ ሓደ ሄካሸፐስ ዝተባህለ 

ሰብኣይ ኮይኑ፡ ወርቂ ንምልባጥ ብዝዝውተር 

ኣዝዩ ረቂቕ ቀጸላ ተሸፊኑ ከምዝጸንሐ’ውን 

እቲ ዳይረክተር ወሲኹ ሓቢሩ።
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