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ገጽ 3

ገጽ 5

ፉል - ስትራተጅያዊ
...

ካሜሩን፡ ካብ ሓደጋ
ምግምማዕ ...

ገጽ 7

መልሲ ናይ’ቲ ...

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 8

ገጽ 9

ክርቢት

ግጥም ሻምፕዮን
ክለባት ...

ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ 213 ባሕረኛታት ኣመሪቑ

ስ/ሳልሕ ዓ/ቃድር

ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ
ንምባልን ዘመናዊ ፍልጠት ንምዕጣቖምን
ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ፡ ብዝተፈላለየ ሞያታት
ባሕሪን ስነ-ፍልጠት ባሕሪን ዘሰልጠኖም
213 ባሕረኛታት፡ ብ5 ጥቅምቲ ኣብ

ደንጎሎ ኣመሪቑ።
ኣብ’ቲ፡ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር
ንደሞክራስን ፍትሕን ኣቶ ኣልኣሚን
መሓመድ-ስዒድ፡ ሚኒስተራት፡ ካልኦት ሰበስልጣን መንግስቲን ግንባርን ዝተረኽቡሉ

ስነ-ስርዓት፡ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይሊ
ባሕሪ ኤርትራ ካፒተን ኤፍሬም ተስፋይ
ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ካብ ተመረቕቲ እቶም
172 ንሓደ ዓመት ብመባእታ ስነ-ፍልጠት
ባሕሪ፡ ምክልኻል ሓደጋን ምጥፋእ ሓዊን፡

ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ናይ ድሕረ-ምረቓ
ትምህርቲ ይደፍኣሉ

ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ኣብ
ርእሲ’ቲ ናይ ዲፕሎማን ቀዳማይ ዲግሪን
ስሩዕ ኣገልግሎት ትምህርቲ፡ ናይ ድሕረ
ምረቓ ትምህርቲ’ውን ብዝለዓለ ይደፍኣሉ
ከምዘሎ፡ ዲን ናይ’ቲ ኮለጅ ኣቶ ሰመረ
ኣምለሶም ሓቢሩ።
እቲ ኮለጅ፡ ካብ ዓመተ-ትምህርቲ
2012/2013 ጀሚሩ ናይ ድሕረምረቓ ትምህርቲ ክህብ ምጽንሑ፡ ሎሚ
ዓመት’ውን ንሓሙሻይ ዓመቱ ኣብ 5
ዓውድታት - ተመሃሮ ክቕበል ምድላዋቱ
ኣጻፊፉ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
እቲ ዝወሃብ ናይ ክልተ ዓመታት ናይ

ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ፡ ናይ
ስነ-ኣዝርእቲ፡ ምርምር ሓመድን
ባህርያዊ ሃብትን፡ ምክልኻል
ብቚሊ፡ ልምዓት ኣሕምልትን
ፍረታትን ከምኡ’ውን ስነእንስሳ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ፡
ክምሃር ዝደሊ - ኣብ ጋዜጣ
ሓዳስ ኤርትራ ተሓቲሙ
ወጺኡ ዘሎ መምዘኒታት
ዘማልእ ምስ ዝኸውን፡ ክጅምር
ከምዝኽእል ኣነጺሩ።
ብወገን’ቲ ኮለጅ፡ ናይ ድሕረምረቓ ትምህርቲ ንዝከታተሉ
ተመሃሮ፡
ንመነባብሮኦም
ኮነ ኣብ ትምህርቶም ዝሕግዞም ናይ
ኢንተርነት፡ ቤት-ንባብን ቤት-ፈተነን
ዝርከቦ ቀረባት ኣዳልዩን ኣመቻቺኡን
ምህላዉ ሓቢሩ።
ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት
መሻርኽቲ ንተመሃሮ ድሕረ-ምረቓ
ዝግበር ዝነበረ ፋይናንሳዊ ምወላ ከምዘየለ
ዝገለጸ ኣቶ ሰመረ ኣምለሶም፡ ንተወሳኺ
መጻሕፍቲ፡ ብደገ ንዝመጹ መማህራን
ዝኽፈል፡ ከምኡ’ውን ኣብ ካልኣይ ዓመት
ንዝግበር ምርምራዊ ንጥፈታት ዝኸውን
ምወላ፡ ወይ ነቶም ተመሃሮ ብዝለኣኻ
ኣካላት፡ ወይ’ውን ብውልቂ ዝኽፈል

ብዙሕ ዘይኮነ ወጻኢታት ከምዘሎ
ኣብሪሁ።
ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ድሕረምረቓ ትምህርቶም ኣብቲ ኮሌጅ
ተኸታቲሎም ዝወድኡ 43 ተመሃሮ፡
ኣብ ምድንፋዕ ሕርሻዊ ንጥፈታት ሃገርና
ይኹን ኣብ ምምላእ ሕጽረት መማህራን
ኣብ ኮለጃት ኣበርክቶኦም ዓቢ ምዃኑ
ዝሓበረ ኣቶ ሰመረ፡ ሎሚ ዓመት ክምረቑ
ትጽቢት ዝግበረሎም 11 ተመሃሮ
ከምዘለዉ ኣረዲኡ።
ተሓጋጋዚ ዲን ዶክተር ተስፋሚካኤል
ኣብርሃ ብግደኡ፡ ኣብ ኮለጅ ሕርሻ
ሓመልማሎ ዝተፈላለየ ምርምራዊ ስራሕ
ይካየድ ከምዘሎ፡ ንሓረስቶት ዘጋጥም
ጸገማት ንምፍታሕ’ውን ኣብ ስነ-ፍልጠት
ዝተመርኰሰ ቀጻሊ ጻዕሪ ከምዝግበር
ብምጥቃስ፡ ናይ ድሕረ-ምረቓ ትምህርቲ
ነዚ ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሩ።
ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ኣብ ሸሞንተ
ዓውድታት ትምህርቲ 1200 ተመሃሮ
ተቐቢሉ ናይ ዓመተ-ትምህርቲ 2017/18
ስሩዕ ትምህርቱ ኣብ ግዜኡ ጀሚሩ’ሎ።
እቲ ኮለጅ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተዓመታት ብዲፕሎማ፡ ቀዳማይ ዲግሪን
ካልኣይ ዲግሪን ኣስታት 4000 ተመሃሮ
ኣመሪቑ።

ሕግን ስነ-ስርዓትን፡ ከምኡ’ውን ብድሕነትን
መሳርሒታት ድሕነትን ዝሰልጠኑ ክኾኑ
እንከለዉ፡ እቶም 41 ድማ - ብምምራሕ
መርከብ፡ ቴክኒሻንን ካልእን ን3 ዓመታት
ናይ ዲፕሎማ ትምህርቲ ዝተኸታተሉ
ምዃኖም ገሊጹ።
ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይሊ ባሕሪ
ኤርትራ፡ ኮሎኔል መልኣከ ተኽለማርያም፡
ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ፍልጠትን
ቴክኖሎጂን ዝዓጠቐ ብቑዕ መንእሰይ
ምህናጽ ዝብል ሃገራዊ መደብ ክዉን
ንምግባር፡ ዓመት መጸ ዓቕሚ ኣባላቱ

ንምብራኽ ወፍሪ ከምዝገብር፡ እዚ ናይ
ሕጂ ድማ ናቱ መርኣያ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣብ መወዳእታ፡ ናይ ክብሪ ዕዱም
ሚኒስተር ጸዓትን ማዕድንን ጀነራል ስብሓት
ኤፍሬም፡ ንተመረቕቲ - ኣብ ጅግንነትን
ተወፋይነትን ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ግዜ
ብረታዊ ቃልሲ፡ ተራ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ
ምምጻእ ናጽነት፡ ምውርራስ ወለዶታት፡
ከምኡ’ውን ኣብ ባሕሪን ጸጋታቱን ሰፊሕ
መብርሂ ድሕሪ ምሃብ፡ ዝቐሰምዎ ሞያታት
ብስራሕ ከማዕብልዎ ተላብዩ።

ድባርዋ - ወነንቲ ትካላት
ኣበርክቶኦም ኣብ ልምዓት የዕዝዙ
ኣብ ከተማ ድባርዋ ዝርከቡ 513
ወነንቲ ትካላት፡ ኣበርክቶኦም ኣብ መደባት
ልምዓት ከምዘዕዝዙ ኣረጋጊጾም።
ንሳቶም ነዚ ዝገለጹ፡ 141,300 ናቕፋ
ወጻኢ ብምግባር ዝዓደግወን 20 ከብቲ፡
ነቶም ኣብቲ ከባቢ ኣብ ህንጸት ጽርግያ፡
ናይ ማይ ፕሮጀክት፡ ዲጋታትን ካልእን
ተዋፊሮም ዝርከቡ ጀጋኑ ልምዓት ኣብ
ዘረከቡሉ ኣጋጣሚ እዩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ
ኣብርሃም ተካ፡ ብ2 ጥቅምቲ ኣብ ሩባ
ማይ-ዝብኦ ኣብ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት

ምርኽኻብ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ኣብ’ቲ
ከባቢ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት
ብቐንዱ፡ ጸገማት ህዝቢ ዘቃልል ምዃኑ
ብምጥቃስ፡ ድልውነት ህዝቢ ኣብ
ትግባረ’ቲ ፕሮጀክትታት ኣረጋጊጹ።
ኣብ’ቲ ስራሕ ተዋፊሮም ንዘለዉ ጀጋኑ
ዝወከለ ኣቶ ገብረሚካኤል ጥዑምዝጊ
ድማ፡ እቲ ዝተገብረ ወፈያ ንዝለዓለ
ስራሕን ውጽኢትን ዘተባብዕ ምዃኑ
ብምጥቃስ፡ ንኣበርክቶ ህዝቢ ብሓፈሻ
ኣመስጊኑ።

ሓበሬታ
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ሎሚ ቀዳም 7 ጥቅምቲ 2017፡ ካብ
ሰዓት 8፡00 ምሸት ዝጅምር፡ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ሃገርን ዞባዊ ኩነታትን
ዘተኰረ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ቃለ-መጠይቕ ብሬድዮን ቴለቪዥንን
ከካይድ ምዃኑ ንሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሎሚ መደብ ERI-TV
ፖለቲካ ሃይማኖታት
ኣብ ታሪኽ ፖለቲካ ደቂ-ኣዳም ሓድሽ
እኳ እንተዘይኰነ፡ ኣብዚ መዋእል’ዚ፡
ዓለምን ሕብረተሰባትን ዘናውጽ ዘሎ፡ ከም
ስግኣት ሰላምን ድሕነትን ዓለም’ውን
ሻቕሎት ሓያላትን ድኹማንትን ኰይኑ
ዘሎ፡ ብስም ሃይማኖት ዝፍጸም ሽበራዊ
በደልን ነውጺን ህልቂትን ዕንወትን
እዩ። ማዕረ ክብደቱ ከኣ፡ እቲ ጉዳይ
ቅኑዕ መረዳእታን ዕቱብ ኣተሓሕዛን
ዝሓትት’ዩ።
መበገሲ ናይዚ መልእኽቲ’ዚ ናብ
ዕምቈት ዘለዎ ሰፊሕ ኣርእስቲ ንምእታው
ዘይኰነ፡ ኣፈናዊ፡ ሓጺርን ቀሊልን መብርሂ
ንምሃብ ጥራይ እዩ።
ክርስትና ኣብዛ ናይ ሕጂ ኤርትራ
(መሬት-ሓበሻ) ኣብ 329 ዓመተ-ምህረት
እዩ ኣትዩ። ምስልምና እውን ነቢይ
መሓመድ ብህይወቱ እንከሎ (570632 ዓ.ም.)፡ “ስሓባ” ንመሬት ሓበሻ
ኪዕቈቡ ምስ መጹ’ዩ ኣትዩ። ባሕረ
ነገስታት ናይ ሽዑ፡ ነቶም ዘዕቈብዎም
“ስሓባ” ከረክብዎም ምስ ተሓተቱ፡
“ኣሕሊፎም ከመዘይህብዎም” ኣፍለጡ።
ካብ ሽዑ ንድሓር፡ እምነታት ክርስትናን

ምስልምናን፡ ብስኒትን ብሓባርን ነቢረን።
እቲ ቁም ነገር፡ ናይቲ ታሪኽ ዝርዝራትን
ክርክራትን ዘይኰነ (ዝነበረን ዘይነበረን
“ናተይ’ዩ” ስለዝብል) ናይቲ ስርዓተክብሪ (value system) መልእኽቲ’ዩ።
እቲ ስርዓተ-ክብሪ፡ ኣብ ማሕበረ-ቁጠባዊን
ባህላዊን ህይወት ሕብረተሰባት ተኣሊሙ
ከኣ፡ ሕላገት ስልጣነ ወለዶታት ኰይኑ
ጸኒሑ። ህዝቢ ኤርትራ ወራሲ ናይዚ
ስርዓተ-ክብሪ’ዚ ምዃኑ፡ ዕድለኛን ሕቡንን
እዩ።
ኣብ እዋን ምስፍሕፋሕ መግዛእቲ፡
ኣብ 2ይ ክፋል 19 ክፍለ-ዘመን፡
“ሓደስቲ” እምነታት ንምትእትታው
ኣብ ዝተፈተነሉ’ውን፡ እዚ ብዕምቈት
ዝሰረተ ስርዓተ-እምነትን ስርዓተ-ክብሪን
ኣይተነቓነቐን። ድሕሪ 2ይ ኲናት ዓለም፡
ሃገራዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ኤርትራ
ንምግምማዕ ዝተሃቀነ “ሃይማኖታዊ” ጸወታ፡
ኣይሰርሐን። ኣብ ጉዕዞ ሓርነታዊ ቃልሲ
እውን፡ ተመሳሳሊ። ሕጂ ድሕሪ ናጽነት፡
ኣብ መዋእል ሃገር ምህናጽ እውን፡ ሓድሽ
ነገር ክህሉ ኣይክእልን። ካብ ቅድሚ
ናጽነትን፡ ኣብ ፈለምቲ ዓመታት ናጽነትን፡

ብን-ላድን ንሱዳን መናሃርያ ሽበራ
ገይሩ፡ “ጂሃዳውያን” ኣብ ኣፍጋኒስታን
ኣሰልጢኑን ወዲቡን ኣዕጢቑን፡ ንዞባዊ
ህውከት ይነጥፍ ኣብ ዝነበረሉ ክሳብ 1996
ይኹን፡ ድሕሪኡ፡ መኸተ ህዝቢ ኤርትራ
ከመይ ከምዝነበረ ዘይፈልጥ የለን።
ህውከት ንምዝራእን ስሱዕ ሸውሃት
ንምዕጋብን፡ መጋበርያ ትካላት ስለያ
ዝዀኑ፡ ወይ ብሕልና ዝሰንከሉ፡ “ሓድሽ
መጻሕፍቲ ኣሎና” – “ቃል ኣምላኽ
ከነስምዓኩም” – “ከነጽርየኩም” –
“ቲኬት ሰማያት ክንህበኩም” – “ማህዲ
ይመጽእ ስለዘሎ፡ መሬት ከነጽርየሉ፡ ወይ
ኣጽሪናሉ ክንጸንሕ” ወዘተ. እናበሉ፡ የዋሃት
ንምድላልን መሳርሒ ኣጀንዳታቶም
ንምግባርን፡ ዋኒናት ኣዋቓዕቲ ገርጊሩ ኣብ
ዘለወሉ መዋእል እውን እንተዀነ፡ ህዝቢ
ኤርትራ ሓድሽ ምህዞ የብሉን።
ብስምን ጉልባብን ሃይማኖት፡ ምስልምና
ይኹን ክርስትና፡ “ልዙብ” (moderate)
ይኹን “ጥሩፍ” ነውጺን ሽበራን ንምዝራእ
ዝህቀን፡ ቅሉዕ ይኹን ስቱር ዝመስል
ሽርሒታት፡ ንህዝቢ ኤርትራ፡ ጉዳይ ሃገራዊ
ድሕነት ስለዝዀነ፡ ዕሽሽ ኣይበሃልን’ዩ።

ሓቅታት ብዛዕባ መንግስታትን እምነታትን ዓለምና
እዚ ጽሑፍ’ዚ PEW ዝተባህለ ማእከል
ምርምር ብ3 ጥቅምቲ 2017 ዝዘርግሖ
ኮይኑ፡ ከም ናይ ኣዳለውቱ ውጽኢት
መጽናዕቲ ዝውሰድ እዩ።
ኣብ ታሪኽ፡ ሓያሎ ንግስነታትን
ሃገራትን፡ ንገዛእ-ርእሶም፡ ምስ እምነት/
ሃይማኖት ብምትእስሳር፡ ብመንግስቲ
ብዝድገፍ ሃይማኖታዊ ስርዓት ክመሓዳሩ
ይረኣዩ። ብመሰረት መጽናዕቲ ትካል
ምርምር PEW፡ ሎሚ - ልዕሊ 80
ሃገራት፡ ወግዓዊ ሃይማኖታዊ መንግስቲ
ይኽተላ፣ ወይ ድማ ንሓደ ወይ ካብ ሓደ
ንላዕሊ ንዝዀኑ ሃይማኖታት ብዘይወግዓዊ
መንገዲ ሓለፋ ይገብራ።
ከም ኢራንን ዓባይ ብሪጣንያን ዝኣመሰላ
ወግዓዊ ሃገራዊ ሃይማኖት ዘለወን ሃገራት፡
ነቲ ከም ወግዓዊ ዝወሰዳኦ እምነት፡ ሕጋዊ
ባይታ ዝህባ እየን። እዚ ሓለፋታት’ዚ
ንኻልኦት ሃይማኖታት ዝተሓረመ እዩ።
ገለ መንግስታት ከኣ፡ ንሓደ እምነት
ብወግዒ ክሕግዛ ኣይመርጻን። ኣብ
ክንዳኡ፡ ንሓደ (ኣብ ገለ ሃገራት እውን
ካብ ሓደ ንላዕሊ) ንዝዀኑ ሃይማኖታት
ፋይናንሲያዊ፡ ሕጋዊ ወይ እውን ካልኦት

ጥቕምታት ብምሃብ ደገፈን የርእያ።
ንኣብነት ከም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን
ኣብ ኢጣልያን ስጳኛን።
ከም ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን
ብራዚልን ዝኣመሰላ ወግዓዊ ወይ ድማ
ብሓለፋ ዝጥምታኦ ሃይማኖት ዘይብለን
ሃገራት፡ ንጹርን ብእምነት ወይ ሃይማኖት
ዘይጽሎን ቅዋም፡ ከምኡ’ውን ንእምነታት
ናጽነት ዝህብ መሰረታዊ ሕጊ ኣለወን።
ይኹን ደኣ’ምበር፡ ሕግታት ጥራይ
እኹላት ብዘይምዃኖም፡ ኣብ ርእሲ’ዞም
ሕግታት፡ መንግስታት ናይ’ዘን ሃገራት፡
ዋላ’ኳ ንኹሎም ጉጅለታት እምነት
ወይ ሃይማኖታት ዘቕርቡዎ ናይ ሓባር
ጥቕምታት ክህሉ ዝኽእል እንተዀነ፡
ንሓደ ናይ እምነት ጉጅለ ወይ ሃይማኖት
ዝረአ ወይ ዝጭበጥ ጥቕምታት ካብ
ምሃብ ክቑጠቡ ይመርጹ። ገለ መንግስታት
ከኣ፡ ብወግዒ ወይ ድማ ብዘይወግዒ፡
ኣብ ልዕሊ ጉጅለታት እምነት ተጻባእቲ
ብምዃን፡ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት
ምስልሳል፡ ኣመና ከቢድ ይገብሩዎ።
ገለ ሓቅታት ብዛዕባ ንእምነታት
ዝድግፉን ዘይድግፉን መንግስታት

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
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ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ሱልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

1- ብሓርፋፍ ገምጋም፡ ሓንቲ ካብ
ሓሙሽተ ሃገራት ዓለምና (22%)፡ ወግዓዊ
ሃገራዊ ሃይማኖት ክህልወን ከሎ፡ (20%)
ካብ’ዘን ሃገራት ከኣ ብተመሳሳሊ፡ ኣብ’ቲ
ዝሓርያኦ ሃይማኖት ሓለፋ ይገብራ።
ብትካል ምርምር PEW መጽናዕቲ ካብ
ዝተገብረለን ኣመሪካ እትርከበን 199
ሃገራት፡ እተን ዝበዝሓ (53%)፡ ወግዓዊ
ወይ ድማ ዝተመርጸ ሃይማኖት የብለንን።
ካልኦት 5% ካብ ሃገራት ዓለም፡ ኣብ ልዕሊ
ሃይማኖታት ወግዓዊ ተጻብኦ ዝገብራ፡
ወይ ድማ ጥቡቕ ቀይዲ ዘጽንዓ እየን።
ዋላ’ኳ ገለ ካብ’ተን ማሕበርነታዊ ስርዓት
ዝኽተላ ዝነበራ ሃገራት ወግዓዊ ወይ
ድማ ዝሓርያኦ ሃይማኖታት ይሃልወን፡
እተን ንሃይማኖት ዝጻብኣ ወይ እውን
ሕሉፍ ቀይዲ ዝገብራ 10 ሃገራት፡ ከም
ቻይናን ኩባን ዝኣመሰላ ብማሕበርነታዊ
ስርዓት ዝምራሓ ወይ ከኣ፡ ከም ካዛኪስታን
ዝኣመሰላ ኣቐዲመን ብማሕበርነታዊ
ስርዓት ዝምራሓ ዝነበራ እየን።
2- ምስልምና፡ ኣብ ኣስታት ክልተ
ሲሶ ካብ’ተን ሃገራት (27 ካብ 43)
ብመንግስቲ ዝድገፍ ወግዓዊ እምነት
እዩ። መብዛሕትአን ተኸተልቲ ሃይማኖት
ምስልምና - ወይ ድማ ጉጅለ ምእመናን
ምስልምና ዝነብሩለን ሃገራት፡ ንስዑድያን
ኩላተን ጎረባብታን ኣብ ዘጠቓልል ዞባ
ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን
(59%) ይርከባ። ካብ’ተን ዝተረፋ እተን
ዝበዝሓ፡ ወግዓዊ ሃይማኖተን ምስልምና
ዝዀነ ሃገራት ከኣ፡ ፓኪስታን፡ ባንግላደሽ፡
ማለዥያ ዝረከበአን ኣብ ዞባ ኤሽያ-ፓሲፊክ
ዝርከባ እየን። ኣብ’ተን ዝተረፋ ዝበዝሓ
ብሃይማኖታዊ መንግስቲ ዝምራሓ፡ ወይ
እውን ዓብላሊ ሃይማኖት ዝርከበን፡ እቲ
ሃይማኖት ክርስትና ወይ ድማ ዕብለላ
ናይ ክርስትና ዘለወን እየን። እዘን ሃገራት፡
ደንማርክን ዶመኒካን ሪፓብሊክ ዛምቢያን
ይርከበአን።
በዚ ክረአ እንከሎ፡ ምስልምና ኣብ
ዝበዝሓ ሃገራት ወግዓዊ ሃይማኖት

ናብ 3ይ ገጽ ይቕጽል

ሰዓት
09፡00
09፡02
10፡10
11፡00
11፡45
12:30
12፡50
13:30
13:40
14:00
16:00
17:00
17:50
18፡50
19:30
20:00
ብድሕሪኡ
ብድሕሪኡ
ብድሕሪኡ
ብድሕሪኡ
ብድሕሪኡ
ብድሕሪኡ

መደብ
ካርቱን
ምኽሪ ሞያውያን
N/Geographic
ዘተ ስፖርት
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ኣልመጀላ
ናትራን
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ
ሙ/ድራማ
ደረት ቃና
ሄራር
ዜና ትግረ
ቃ/መ ክቡር ፕረዚደንት ኢሰይያስ ኣፈወርቂ (ብቐጥታ)
ዜና ትግርኛ
መደብ ኤረና
ዜና ብዓረብ
መደብ ኢድኣት
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሰንበት 08/10/2017
ሰዓት

9፡00
9፡30
11፡15
11፡45
12፡15
13፡15
14፡00
16፡30
17፡10
18፡50
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ

ፍዮሪና
ሄሎው ደባይ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ሙ/ድራማ
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ ብቐጥታ
ኢድኣት
ሞዛይክ
ፓኖራማ
ማእገር
ህርመት
ዜና ትግረ
ዝሕረት
ዜና ትግርኛ
ድባብ

ዜና ዓረብ
ኣልመጀላ

ዜና እንግሊዝ
FILM

ሰኑይ 09/10/2017
ሰዓት

መደብ

12፡00
12፡30
12፡50
13፡30
13፡40
14፡25
15፡10

ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ዕላል ጥበባት
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ
sport highlights
ሄራር

15፡50
16፡50
17፡35
18፡30
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

N/Geographic

ልዝብ መንእሰያት
ዳረት ቃና
ሙ/ድራማ
ዜና ትግረ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ኣልመጀላ

ዜና እንግሊዝ
FILM

ሓዳስ

ኤርትራ

ገርግስ ፍቓድ ድራር
ፉል መረሮ፡ “ሓጅያ መረሮ” ኣብ
ተዘክሮታት ደቂ ከረን ወትሩ ተጠቃሲ
ኢዩ። ሓጅያ መረሮ፡ ንዓሰርተታት
ዓመታት ኣብ ጸግዒ ፐላሶ-ሪቫ ኣብ ዘሎ
ቨራንዳ ፍሉይ መቐረት ዘለዎ ፉል መረሮ
ብምሻጥ እትፍለጥ ኣደ ኢያ። ቀጻሊ ከባቢ
ሰዓት 4፡00 ድ.ቐ እትመጽእ ኮይና ዓዳጊ
መረሮ ብሪጋ ተሰሪዑ ኢዩ ዝሻሞ። ኣብ
ውሽጢ 1-2 ሰዓት ሓደ ዓቢ ዘምቢል ካብ
ሰለስተ ክሳብ ሓሙሽተ ርብዒት ሸይጣ
ትኸይድ። ንሳ ብህይወት’ኳ እንተዘየላ፡
እቲ ንጥፈት ብጓላ ተወሪሱ ክሳብ ሎሚ
ይቕጽል ኣሎ።
ከረን ድሕሪ ቀትሪ ክትዛወራ ኣዝያ
ምችእቲ ከተማ ኢያ። ስለዝኾነ ከኣ
መብዛሕትኡ ሰራሕተኛ መንግስቲ
ይኹን መንእሰይ ከረን ካብ ስራሕ ድሕሪ
ምፍዳሱ፡ ኣብቲ ንጂራ ፍዮሪ ማእከል
ዝገበረ ካብ ብሎኮ ኣስመራ ክሳብ ብሎኮ
ኣቑርደት ዘሎ ቀንዲ ጐደና’ታ ከተማ የማነጸጋም ሸናዕ እናበለ ናይ ምዝዋር ልምዲ
ኣሎ። ነዚ ዙረት’ዚ ቀንዲ መሳንይትን
መዘናግዕን ከኣ እቲ ኣብ ወሰናስን ናይ’ቲ
ጽርግያ ዚሽየጥ መረሮ ኢዩ። ኣብ ከረን
መዓልታዊ ፉል መረሮ ምሕሻሽ ዳርጋ
ናብ ወልፊ ዝቐረበ ልምዲ ኢዩ። ቀደም
ኣብ ቀንዲ ጐደና ጥራሕ ዝነበረ ሸቐጥ
ፉል መረሮ፡ ኣብዚ ጊዜ’ዚ ዳርጋ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ቤት-መስተ እናዞረ ዝሽየጥ
ንጥፈት ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ከረን ጥራይ
ዘይኮነ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ከተማታት
ሃገርናን’ውን መረሮ ዚመስል ዝተቖልወ
ውዑይ ፉል ኣብ ከባቢ ኣብያተ-መስተን
ጐደናታትን ምሻጥ ልሙድ ኮይኑ
ኣሎ።
ፉል ሃብታም ትሕዝቶ መኣዛታት

ዘለዎ፡ ዓንጋሊ ድሉው መግቢ ኢዩ።
ኣብ ጊዜ ቍሪ ይኹን ጥሜት ቁሩብ
ፉል ምብላዕ ገጥ ኣቢሉ ኢዩ ዚሕዘካ።
ሃብታም መኣዛዊ ትሕዝቶኡ ኣብ ግምት
ብምእታው ከኣ፡ ብደረጃ ዓለም ብዓጸቦ
ንዝተጠቕዑ ህጻናት ይኹን ንዓበይቲ
ብቐዳምነት ዚስራዕን ዚጥለብን መግቢ
ካብ ፉል ዝተሰርሐ ኢዩ።

ፉል ካበይ ይመጽእ? ኣበይ ይበቁል?
ንሓደ ወዲ መታሕት ብዛዕባ ኣዝርእቲ
ጣፍን ስገምን እንተሓቲትካዮ፡ እንተነፍዐ
እቲ እኽሉን እንጀራኡን ይፈልጥ
ይኸውን ደኣ’ምበር ከመይ ይበቍል
እንታይ ይመስልን ኣፍልጦ ኣይህልዎን።
ብተመሳሳሊ ደቂ ከበሳ ከኣ ብዛዕባ
ኣዝርእቲ ፉል፡ ብልቱግ እንተተወኪስካዮም
ኣፍልጦኦም ኣዝዩ ድሩት ኢዩ። ብኣካል
ዝተወከስክዎም ደቂ ከበሳ መሳርሕተይን
ኣዕሩኸይን ዳርጋ ኩሎም ፉል ከመይ
ከምዝበቍል ዘይፈልጡ ኢዮም።
ፉል ኣብ ኤርትራን ዞባ ዓንሰባን
ስትራተጂካዊ ዘርኢ ዘይቲ ኢዩ። ዘርኢ
ፉል እቲ ቈጽሉ ልዕሊ መሬት ፍረኡ ከኣ
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ፉል - ስትራተጅያዊ ዘርኢ ዞባ ዓንሰባን ኤርትራን
ከም ድንሽ ትሕቲ መሬት ኢዩ ዝፈሪ።
ፍረኡ፡ ቈጽሉ ይኹን ቅራፉ ዝድርበ
ዘይብሉ ምሩጽ መግቢ ሰብን እንስሳን
ኢዩ።
ፉል ከም ዘይትን መግብን ዘገልግል
ልዑል ተጠላቢ ኢዩ። ብቐጥታ ነቲ ፉል
ከም ቆሎ ብምብላዕ ይኹን ካብኡ ዚርከብ
ዘይቲ ትሕዝቶ መኣዛዊ መግቢ ዘለዎ
ኣዝዩ ኣገዳስን ልዑልን ዓቐን መኣዛታት
ፕሮቲን፡ ማዕድናትን ቪታሚናትን ኣለዎ።
እቲ ናቱ ቅቃሕ (ሽፋን-ፍረ/ቅራፍ)ይኹን
ቈጽሉ እውን ብካርቦ ሃይድሬይት
ፕሮቲንን ማዕድናትን ዝሃብተመ ብሉጽ
መግቢ እንስሳ ኢዩ።
ፍረ ፉል ብጥሪኡ ይኹን ቆሊኻ
ወይ’ውን ደቝስካ ከም ጸብሒ ኪብላዕ
ይከኣል። ኣብ ፋብሪካታት ተመስሪሑ
ከኣ ንዝተፈላለየ ኣገዳሲ መድሃኒታት፡
ንኮስመቲክስ (መመላኽዒ ቅብኣታት)፡
ንሳሙናን ካልእ ዝተፈላለየ ኣገልግሎታትን
ይውዕል።
ኣብ ኤርትራ ዚርከባ ፋብሪካታት
ዲ.ኤም.ኬይ (DMK)ን ዘይትን ልዑል
ጠለብ ፉል የድልየን። ከም መግቢ
ህጻናት ሜርመላታን Peanut Butterን
ይስራሕ።
ፉል ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዚርከባ
ሃገራት ሰፊሕ ዝርጋሐ ኣለዎ።
ኣታዊታቱን ናይ ሰደድ ኣገዳስነቱን
ኣብ ግምት ብምእታው ከኣ ኣብ
መብዛሕትአን ውዱብ ናይ ዕዳጋ ትሕተቅርጽን ዝተወሃሃደ ናይ ንግዲ ንጥፈታትን
ኣለዎ።
ፉል ኤርትራ ምስ ናይ ካልኦት
ሃገራት ኪነጻጸር ከሎ ፍሉይነት ኣለዎ።
ኣብ ሃገራት ህንዲ ቻይናን ትሕተ-ሰሃራ

ኣፍሪቃን ዚርከብ ዓይነት ፉል፡ ኣብ ሓንቲ
ቆፎ ፉል ካብ ክልተ ፍረ ንላዕሊ ዘይብሉ
ኪኸውን ከሎ፡ ናይ ኤርትራ ግን ካብ
3–5 ይሕዝ። መቐረቱ’ውን ብመጠኑ
ዝተፈልየን ምቁርን ኢዩ። ኣብ ትሕዝቶ
ዘይቲ ካብ’ቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ቍሩብ
ዚትሕት’ኳ እንተኾነ፡ ከም መግቢ ይኹን
ማልማላታ ኣብ ምድላው ግን ኣዝዩ
ተመራጺ ኢዩ።
ጸብጻባት ሚኒስትሪ ሕርሻ ከምዘነጽሮ፡
ፉል ብደረጃ ሃገር ብኣዝዩ ውሑድ
ዓቐን ኣብ ዞባታት ደቡብ፡ ጋሽ-ባርካን
ሰ/ቀ/ባሕርን‘ኳ ዚዝራእ እንተኾነ፡
ብድምር ኪርአ ከሎ 90% ኣብ ዞባ
ዓንሰባ ኢዩ ዚፈሪ። ሕርሻ ፉል ኣብ
ዞባ ዓንሰባ ዝተኣታተወሉ ካብ ዘመነመግዛእቲ ብሪጣንያ ዝጀመረ ኮይኑ፡
ክሳብ 1960ታትን 1970ታትን ኣብ
ዝነበረ መድረኽ ኣዝዩ ዕሙር ዕዳጋታት
ውሽጥን ወጻእን ዝነበሮ ንኣሽሓት ዜጋታት
ዕድል ስራሕ ዚኸፈተ ወፍሪ ኢዩ ነይሩ።
ሎሚ ኣብ ከረን ካብ ዚርከቡ ዓበይቲ
ርእሰ-ማላውያን እቶም ስሙያት ብሕርሻ

ፉል ዝሃብተሙ ኢዮም። ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ
ንዝተፈላለየ ካልእ ንግዳዊ ኣገልግሎታት
ዘገልግሉ ዘለዉ ኣብ ከረን ዚርከቡ
ዓበይቲ መኻዚኖታት ኣብ መድረኽ
ንጥፈታት ሕርሻ ፉል ዝተሃንጹ ኢዮም።
ኣብቲ ጊዜ’ቲ ኣብ ከባቢ መኻዚኖታት
ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ማእከል
ከተማ ኣብ ጨጨፍቲ ማሽናት ዝሰርሑ፡
ንዝተጨጨፈ ፉል ዝዘርዉን ኣብ ኣኻይሽ
ዝመልኡን፡ ዝመዝኑን መኻዚኖታት
ዝሕልዉን፡ ሸይጥትን ዓደግትን፡ ኣፍረይቲ
ሓረስቶትን ኣውፈርትን…. እቲ ዕሙር
ንጥፈት ንሰፊሕ ኣካል ናይ ሕ/ሰብ ኢዩ
ዘሳትፍ ነይሩ።
እቲ ሕርሻዊ ፍርያት ፉል ካብ ናይ
ውሽጢ ሃገር ዕዳጋን ሃልክን ብዝያዳ
ንወጻኢ ዝዓለመ ብምንባሩ ኣዝዩ
ንጡፍ’ዩ ነይሩ። በዚ መንጽር ኪረአ ከሎ
ከኣ ልዑል ምንጪ ናይ ወጻኢ ሸርፊ
ምንባሩ ርጉጽ ኢዩ።
ፉል ኣብ ፋብሪካታት ዘይቲ ሃገርና’ውን
ከም ካልኣይ ኣፍራዪ ዘይቲ ብልዒ ዚስራዕ
ብምዃኑ 17% ዘይቲ ሃገር ስለዘፍሪ ነቲ
ካብ ወጻኢ ዘይቲ ንምእታው ዚወጽእ
ሸርፊ ወጻኢ የድሕን።
ፉል ኣብ መታሕት ሃገርና (ኣብ
ዞባ ዓንሰባ) ብዝናብ ክራማት ይሕረስን
ይፈርን። ይኹን’ምበር ካብቲ ናይ
ካልኦት ኣዝርእቲ ብዝተፈልየ ከቢድ
ሕርሻዊ ጻዕርን ክንክንን ይሓትት።
ፍዅስ ዝበለ ሓመድ ዘለዎ መሬት
ጐላጕል ብምምራጽ ኣቐዲምካ መሬት
ብምልስላስን ብምጽጋእን ኣዳሊኻ ኣብ
ካልኣይ ምሕራስ ይዝራእ። ክሳብ ሕጂ
ሓረስቶትና ዝጥቀሙሉ ኣገባብ ኣዘራርኣ
ደድሕሪ ኣብዑር እናኸድካ ዘርኢ
እናንጠብካን እናደፈንካን ዝካየድ ኣዝዩ
ኣድካምን ያታውን ብምዃኑ ኣሰልቻዊ
ኢዩ። ብሓፈሽኡ ኣብ ምሕራሱ፡ ምዝራኡ፡
ምዅስኳሱ፡ ምንቃሉን ምቕንጣቡን
ከቢድ ጉልበታዊ ዕዮ ዝሓትት ብምዃኑ
ዘተኣማምን ዕዳጋን ረብሓን ዘይረኽቡሉ
እንተኾይኖም ሓረስቶት ኣቓልቦ
ኣይገብሩሉን ኢዮም። ፉል ምስቲ ካልእ
ዓይነት ኣእካል ብምንጽጻር ቀንዲ ምንጪ
ኣታዊ ገንዘብ (cash crop) ስለዝኾነ፡
ሓረስቶት ዞባ ዓንሰባ ዋላ ብውሑድ
ዓቐን’ውን እንተኾነ ግድን ይዘርኡ።
ምኽንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ ውራያት
መርዓን ካልእን፡ ንበዓላት ኣውደ-ኣመትን፡
ንክዳንን ንወልፍን ዝኾኖም ገንዘብ
ክረኽቡ እንተኾይኖም፡ ጥሪቶምን ቀለቦም
ዝኾነ እኽልን ካብ ምሻጥ ዘናግፎም
ብተዛማዲ ብርኩት ኣታዊ ዘለዎ ምህርቲ
ፉል ኢዩ።
ሓደ ሓረስታይ ካብ ሕርሻ ፉል ከከም
ኵነታቱን ክራማቱን ካብ ሓደ ሄክታር
16-20 ኵንታል ኣታዊ ይረክብ። ፉል
ቀጻሊ ጠለብ ስለዘለዎ ዋጋኡ ክቡር’ኳ
እንተኾነ ብብዝሒ ኣብ ዝፈርየሉ ጊዜ
ግን ብዝያዳ ኣብ ጊዜ ቀውዒ ዋጋታት
ለጠቕ ስለዝብል ሓረስቶት ይጠርዑን
ይሽገሩን። ግድን ገንዘብ ስለዘድልዮም
ግን ብዘሎ ዋጋ ክሸጥዎ ይግደዱ። እቶም
ካብ ሓረስቶት ዝገዝእዎ ነጋዶ ግን ኣብ
መኻዚኖታት ዓቂቦም ኣብ ጊዜ ሓጋይ
ብተዓጻጻፊ ይኸስቡሉ።
ኣገዳስነት
ፉል
ብምግንዛብ
መንግስቲ’ውን ብሚኒስትሪ ሕርሻ
ብደረጃ ሃገርን ዞባን ዝተፈላለየ
መጽናዕታት ብምክያድ ንህሉው
ኵነታት ፉል ብምግምጋም ንሓረስቶት
የተባብዕን ሞያዊ ሓገዝ የበርክትን ኣሎ።
እቲ መጽናዕቲ ከምዘነጽሮ ንሓረስቶት

ካብ ዘጋጥምዎም ቀንዲ ጸገማትን
ሓልክታትን፡-ንዘርኢ፡ ንሰራሕትኛን ካልእን መዓላ
ዚውዕል ሕጽረት ገንዘብ
- ዝተፈላለየ ሕማማት ምሕሳኽ ኣብ
ቆጽልን ፍረን
- ቀረብ ምሩጽ ዘርኢ ናይ ምርካብ
ጸገም
- ቅድሚ ምእካብ ምህርቲ ብፍልሖ
ይጥቃዕ፡ ኣብ ምብሳሉ ከይተነቕለ ከሎ
እንተዘኒቡ ከኣ ይበቁልን ይጥጥዕን
- ጸገም መጓዓዝያን ቀረብ ኣኽያሽን
- ብሰንኪ ሕጽረት ዓቕምን ኣፍልጦን
ገና ብያታዊ ሕርሻ ይጥቀሙ ምህላዎም
- ክብ ለጠቕ ዋጋታት ዕዳጋ………
ዚብሉ ኢዮም።
ቅድሚ 40–50 ዓመታት ንጥፈታት
ሕርሻ ፉል ዕሙር ኣብ ዝነበረሉ እዋን
ነጋዶን ደላሎን ኣብ ግራውቲ ሓረስቶት
እናመጹ ኢዮም ምህርቲ ዚእክቡ ዝነበሩ።
ኣብ ውሱን ከባቢታት ከኣ ካብቶም
ኣውፈርቲ ናይ ዘርኢ ልቓሕን ናይ
መጓዓዝያ ሓገዝን ይረኽቡ ነይሮም።
ብከምዚ ተተባቢዖም ኩሉ ኣተኵሮኦም
ኣብ ሕርሻ ፉል ጥራሕ ዝገብሩ
ሓረስቶት’ውን ነይሮም።
ብክኢላታት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝተኻየደ
መጽናዕቲ ንሓረስቶት ንምትብባዕን፡

ምህርቲ ሕርሻ ፉል ብመጠን ኣገዳስነቱ
ከምዝስስን ንምግባርን ምስ ተመኵሮ
ካልኦት ሃገራት ብምንጽጻር ካብ ዘቕረቦ
እማመታትን ሓሳባትን እቶም ቀንዲ
ነጥብታት፦
ብሉጽን ምሩጽን ዘርኢ ምድላው፡ነቲ
ጻዕሪ ዚምጥን ኣተባባዒ ዋጋ ከምዝህሉ
ምግባር፡ ንሕርሻኡን ዕዳጋኡን ዚምልከት
ፖሊሲ ምጽዳቕ፡ ፉል ዚምስርሓ
ፋብሪካታት ምትካል ……..ዚብሉ
ኢዮም።
ስለዚ እዚ ብደረጃ ሃገር ተፈላጥነትን
ተጠላብነትን ኣጥርዩ ዘሎ ፉል፡ ምህርቱ
ብተዓጻጻፊ ሰሲኑ ጠለባት ውሽጢ ሃገር
ከርዊ፡ ምንጪ ናይ ወጻኢ ሸርፊ’ውን
ከሰስን
ንሓረስቶት
ብምትብባዕ
ብመጽናዕትን ስነፍልጠታውን ኣገባብ
ዝተሰነየ ሕርሻዊ ወፍሪ ኪካየደሉ
ኣገዳሲ ኢዩ። ፍርያቱን ውጽኢቱን
ኣብ 1960ታት ኣብ ዝነበረ ጊዜ ብግብሪ
ዝተራእየ ስለዝኾነ ነቲ ሽዑ ኣጕላዕሊዑ
ዝነበረ ትሕተቅርጺ ምህርትን ዕዳጋን፡
ንጥፈታት ወፍርን ሕርሻን ብዘመናዊ
ኣገባብ ተሓዲሱ ብዝሓየለ ውጽኢታዊ
ከምዝኸውን ምግባር እዋናዊ ጠለብ
ኢዩ። ፉል ንዕብየት ሓረስቶትን ቍጠባ
ሃገርን ዘይነዓቕ ኣበርክቶ ኪገብር ዚኽእል
ኣገዳስን ኣርባሕን ኢዩ።

ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ

ሓቅታት ብዛዕባ መንግስታትን ...
ክኸውን ከሎ፡ ክርስትና ድማ ኣብ
ዝበዝሓ ሃገራት ዝተሓርየ (ዘይወግዓዊ
ዓብላሊ ሃይማኖት) ኰይኑ ንረኽቦ።
3- ወግዓዊ ሃይማኖት ዘይብለን ግን
ከኣ ሕሩይ ሃይማኖት ካብ ዘለወን 10
ሃገራት፡ ኣብ’ተን ሸውዓተ ንሃይማኖት
ክርስትና ሓለፋታት ይገብራ። ካብ’ዘን
28 ሃገራት፡ እተን ዝበዝሓ ኣብ ኤውሮጳን
ኣሜሪካን ዝርከባ ሃገራት ክዀና ከለዋ፡
ኢጣልያ፡ ፖላንድ፡ ሩስያ፡ ኣርጀንቲናን
ጓቲማላን የጠቓልላ። በርማን (ሚያንማር)
ስሪላንካን ዝርከባአን 4 ሃገራት
ንቡድሂዝም ክሕግዛ ከለዋ፡ ንቱርኪን
ሶርያን ዘጠቓልል ሰለስተ መንግስታት
ከኣ ንሃይማኖት ምስልምና የቐድማ።
ኤርትራን ሰርቭያን ዝርከባአን 5 ሃገራት፡
ንብዙሕ እምነታትን ባህልን ባይታ ዝህባ
እየን። ንኣብነት ኤርትራ፡ ንኣርባዕተ
ጉጅለታት ሃይማኖት ኣፍልጦ ትህብ።
እዚኣቶም ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን
ኤርትራ፡ ሱኒ እስላም፡ ሮማዊ ካቶሊክ
ቤተክርስትያን ከምኡ’ውን ኢቫንጀሊካን
ሉተራን ቤተክርስትያን ኤርትራ እዮም።
ኩላቶም ካልኦት ሃይማኖታት ብወግዒ
ኣብ መንግስቲ ክምዝገቡን፡ ምዝገባ
ክጸድቀሎምን ሕጊ ናይ’ታ ሃገር
ይጠልብ። ዝዀነ ይኹን ሃይማኖት
ብሕጊ ተመዝጊቡን ጸዲቑን ወግዓዊ

ኣፍልጦ ክሳብ ዝወሃቦ፡ ሃይማኖታዊ
ንጥፈታት ደው ከብል ወይ ከየሰላስል
ሕጊ የገድዶ።
4- እቶም ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝተዋህቦም
ወይ እውን ብዘይወግዓዊ መንገዲ ሓለፋ
ዝግበረሎም ሃይማኖታት መብዛሕትኡ
ግዜ፡ ኣብ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ፡ ንህንጻን
ዕቃበን ቦታታት ኣምልኾትን ካልእ
ሃይማኖታዊ ንጥፈታትን ዝውዕል፡ ናይ
መንግስቲ ገንዘባዊ ምወላ ወይ እውን
ንዋታዊ ደገፍ ይረኽቡ። ካብ 10 ሃገራት፡
እተን ልዕሊ ሸሞንተ ሃገራት (86%)፡
ነቲ ከም ወግዓዊ ዝወስዳኦ ሃይማኖት
ዘርብሕ ዘይሚዛናዊ/ኣድልዎ ዘለዎ ኣብ
ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዝውዕል ምወላ
ይገብራ። ከምኡ’ውን ልዕሊ ፍርቂ
ካብኣተን (51%)፡ ንኣብያተ ክርስትያንን
መሳጊድን ንዝኣመሰሉ ንብረታት ናይ’ቲ
ወግዓዊ ዝብላኦ ሃይማኖት ዝውዕል
ኣድልዎ ዘለዎ ገንዘባዊን ንዋታዊን ሓገዝ
ይገብራ። ኣብ’ተን ሓደ ሲሶ (33%)
ዝዀና፡ ብዘይወግዓዊ መንገዲ ምስ ሓደ
ወይ ካብኡ ንላዕሊ ሃይማኖት ዝውግና
ሃገራት እውን፡ ንሃይማኖታዊ ንጥፈታት
ኣድልዎ ዘለዎ ሓገዝ ይህባ። እተን 45%
ድማ፡ ብተመሳሳሊ ንሃይማኖታዊ በዓላት
(ንግደት) ዝውዕል፡ ከምኡውን ንካህናት
ደመወዝ ይኸፍላ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ĆƌƅùƆǄĝ ïęĊų

 k

ƄŊ ñƥ ƶŕŅŕű ŶǤȣ ÿĕȃȲ
ǡŴƄŊĄĘŚƉǆŕƱęƢȲŊƴƯƴƯŘ
ćǆƆŴŕęƉğƎôƧğñęǋǦƶŊ÷
Ŋƭù ĉõƆ ùŅŶ ƄƯƥȣ ƎĔĉŗȲ
ƌňǆ ƶȞùǁŶ ƆŶŘǆ ĉƟŲ Ɖôö
ƱǆȞŕŶƎõ ƢǦÿŚ ƄǆȣôǶŶŶȳ
ƉĉƁŶ ŶĉƟŶ ćôŚ ĜŊ ĉƟŲ
ƎǡǎȤȲ ƄŊ ƶȣŚűõ ƆƥŶ ùŅǆ
Ŋǩǉú ƆĉűŚ ÿȏėŚ ƶŕƖŅŚ
ĉƟŴƉǆĜǩĉƊǆęǎƄųȳ
ƆŘ Ŷǩǉú ƆĉűŕǆŶ ňñĔǆŶ
ƆŚĉùƆ ðƥŶȲ ĉõƆűŚ ŶĉęƌŊ
ƶǡŊĚ įùĜǆ ŊƱǆ ŊƆƄ ƏŶŖ
ĉƟŲ ƎŚāŊĔųȲ ƶȎĉôƢ ǡȑ
ŊƱǆƯǡŚ ŊęïŶ ƆŴĄùƁŚ ȣĩƛ
ŚŊôųȳŶğƌŊŚÿġŋȲƄűƌŊƶÿġŋ
ǎøŘŚŴ ƆŴȞŕùŴ ƱƌǁǎŴǇ
ǭƯƷȲúĆŚŶŇŚƧĩǻŴƆŶŘǆ
ĉƟŲ ƎāŊĔŴ ƶǉôǁ ŕȞǻĚ
ǡôġǆƆŶȣŕùŴƄúȳƌŊŗŶǤȣ
ÿĕȃƎħǡƴŴŴŊñƥĉġŕƱĔƢ
ƶôƢğ ƄƯƥȣ ƎėćŚ ƄľôŊƊȳ
ŶűŊĜǆƎĔǦćȲűƳÿöȞŶŊùüǆ
Ǣęþ ġô ƶȞǶĔ ƎĔǦĊ ƱľôŅŚ
ðƥŶƉĉĬǉćȣĩƛŚŊùȳ

ÿȏėŚ ùŅǆ ƎŶǉǆ ǦƵ
ƱǆŕŅŘŕƗȴ Ņį ĜŊ Əǆű
ŶġƯĔŕǆĉľňùƎƄŇƉĉƱǆƎƆù
ǡǆėÍǄŚġƯĔųȳƄǁðƥŶƃôƖƄ
Ɖĉ ĬǉĄǆ ġƯĔŘ ŶƶȞǶĔôǆ
ňñŘƉġŕćľęȲƄŊćǆŚƄöƗ
ƶĹűǁňùǉŶǫƶĄġùƉŴȣėġƬĄ
ŴŊ ǡô ƆǶȣƆȳ ĩƫ Ǝĉôġ Ɖĉ
ƱǆǉöƆŴȞôǶŚƏ÷öȡŚĉùĜųȳ
űƳÍƧŶŊġƯĔŚƄǆıŅúŶȴƎűǤĔć
ǉǎāĖƄ Ŷǉǡ ƆƢȓƆȳ Ƅħň Ǝħ
ǡƴŴ ƎŚűǦȤ ƄŊ Ƅȣǉǡ ĉġ
ȎŶÿŚųȲ ŶǎƛĄŕǆȲ űŗ ȡā
ȃŶǦėā ƱŅùƎƨ āùĉŘŕǆȲ
ŊƭŇƂÍƧŶŶǭǎôŚǡƴŴƶƆŶȣŚ
ĄùƆƛŗ ġô ƶűŅĔ ƉǆŕƢ÷ƢùƊ
ŶġƯĔŕǆ ƆľŅùȳ ĩƫÍǁ ƖƄ űŕŶ
ƄƯƥȣĜćǆƱľôŊƊôŶȳ

ƄƯƥȣ ƎėćŚ ÿȏę ǡƴŴ Ɖĉ
įāŕƁŶǆƯŶǎėõȳĉġǸęňñŘ
ƧĩǶŶ ƎȞùǻ Ŋî÷ŕŶ ƆŶŘǆ
ĉƟŲ ƉȓŶƯ ñęǎǦ ƆŊùȳ ðƥŶ
ƱġŕƧƭôŚôǆǦǋĄĞ÷ƉĉĬǉć
ŊƵć ƄćƆƋ÷ ĄĘŚ ƱǆƢǎĭ
Ŋî÷Ś ŕƶǆĉȳ ĉġŗ ƱǆęǎƇ
Ŋî÷ŚƆŕŶƄƯƥȣŕǉňöĺƧűǆ
ŊȣĩƛŚƄ ŊƲÿŚ Ǝȡ÷Ś Ɖġāŕų ĉġ ǉôǁȲ ŴŅǆ ĉƟűǆ
ñǆƢŕǆ ƎŶǉǆ ǦƵ ƱǆŕğƯĕȴ ƉǆȞôǻƊ Ŷǉǡ ƢȐƁȴ ġƯĔŚÍǂ

ƄŊ ĄŶǡǉǆ ǩȣŘ ĉġ ÿǉ
Ŋȣ÷ǻ ƎǉƋ ƶǉôǁ ǉėĞ Ŵǆ
ŶƆġűŚ ƭęƉǆ ŕėƘŊŴȳ
ñņŊűŖ Ĝćǆ ĉġ ƭĔǡȳ ĉġ
ÿŶŗ ŕȞǻĚ Ŋƶƭǉ÷ ȓňĹ
ñņŊűŘĜćǆƶƭĔǡȲƶŶƂĬǋƨ
ŕĉęƯǂȳƆĉŅęƉĉÿĮġŶƭƄ
ƶŅıƯ ĄĤƉù ǆƗŶ ȣĔ ǡȓ
ƄǆűŅĚŶȴ ǦŴ ƶŶƂ ĬǎǄśȳ
ƆŘƉĉȎÿǆŕŊĔľęľǩęƷ
űŗ ƶűŊęõ ŉŚ ƄŊĔľĖļśȳ
ĉĩƎŴǆ Ŷĝġ ƄŊ ǻŅŊ
ƶŕôƧĝǡƴƧŗƶƭŅǁȲħƧ÷Ś
ǡƴƧŖ ƆŶŘǆ ƭǆűŚ ǻŅŊ
ƱǁǡŶȞùõȳ ƌŊ ĲęĲĚŶ Ŋ÷ǆ
ƳŶǧŘŚŶȲ  ƄŊ ƶŕƝĄĔ ǭÿȣ
ƌŊ ƱŶǡęǦę ƄǎǣȲ ȓňĹ ǻŅŊ
ƉƧȓƆ ƱǆƆǦĊ ĜŊ āǛ ƆŶŘǆ
ǆǦŅęȳƄŊŗƱŊôȃôǾŉŖƄŊ
ĜȠāƭėŚƱŶǡęǦęƏęćĉƉùŇ
ƭĔŊȲĉġŗƄŊƶƭŅǁõƉňŇƄŊ
ǭÿȣƱŶǡęǦęƄǎǣƄűȑȐĕǻŅŊ
ġƃŶõ ǤŶ ƏǆŶƨȳ ĉĩƎŴǆ ǡȏ
ƄŊôȃöǿ ƧħǻƂ ǦŶ ƶňǉĄ
ǦėŚ ĄĞõȳ űŘ ŴŊ ƱǆȞùǼ
ƭôĉƱƝŊôôśĜŊƎėǡĉƢǣý
ǆƭęŋȳ

ȣĩƛ ƆŴŅô ÏŶġƙ ƆŶŘǆ ġƃŶƌ
ǻļĉŶňęƱôƙȲƄűÍƏƆŗĉŶňę
ƆǁġƃűǇȳƄŅǆƄôƗƄǆȞùǻŶ
Ɔǁȳ Ɔŗ ƄŊ ǡƴƧŚŴ ïǡǦŘ ĩŘ
ņŶ ȠŶȠŶ ƄŇõŴ ƄŊ ÿŶŗ
ŉŚ ƆŶƆƉŋ ƶűŅęŴ úĆ ƄŊ
ƉňŊǁǆ ǁôŶȳ ŉŕǆ ǎĉȐ ħā
ħāȲ ïǡǦŘŶ ŚƎŶ ƱǆŊõÍǂȳ ņŶ
ŊÿŶŗ ġėāŕż ǡƴ ŕƥǋǌȲ ƆŘ
ǙŅŴ ŶňƯ÷ ƌŊ ǻįǆ ŊĉǦŴŶ
ƉňŇÿǉƋúĈŕęęþļƄƬŶŕǆ
ƄǾĉŗôƁćƯǎƥȳƆŕŶƶŕĤĔȡȲ
ƉŴȣę Ŋƭù Ƅŋǆ ƱŚĔė ȞŴǞù
ƆĊ ǉïǁŶ ǁŊôǆŶȳ ÌƧĩǻŴ
ƱǆŚȞùǷ ƖƄ ƆŶŘǆ ǎƄ
ƴŶŘ ŉŕǆ ĉġ ƄƯôùƎƨȲ ġėā ǡǋȣƌǇȲ ǎęĜŘŚ ǁôƧŶ
ŊÿȑƧŶ ƶŚƄĜĔ ƄġŴŲ Ŋÿǆö ǎǇĉ"Í ƆŴŅùƊĉ Ǽľ ŕŊõŴȳ

ù+˹ôÞ

Ĥ\RpΎºáΎ¤p0ΎkΎÜ ®
ħĚŶƄŊęïĉ
ŴŊ ÿǉ Ƨėǆ ƆŴƖǎŴȲ
ÏƄƥùǎ ƭǎŴ ǆȓŊļŶ ǆǉĉįŶ
ƄôƥȲ ǻĖÍƧŶ ŚĄȓƆ Ƅ÷ȲÐ ƃùų
Ĝ÷ćƤ ƭęƉǆȳ Ɖĉ ĄęǡȓŶ
Ƅňïñ÷Ŷ ƆƳ ĤňŊ ƄŊ ȓňĹ Ʊúƨ
ĄęǡȓŶŶƄėƄƆǄŶāõȣŊĉƟŲȲ
ŊƴƯň ĲŴǚ Ư÷ù ƆŶŕ ŕǙĆĕ
ƉǎŶľŶ ƎƧǎġŶ ȎÿǆÍǄ Śƭęŋȳ
ŊĄęśưŘŚŶ ȃŊǻŘŚŶ ƆŴƄĜűǁ
ǎćǎŶĮƶƜűĄǦôȐŘŚƄŊĉïŊ
ǆƄŖȳ ÿŶĜŊ ŊƴƯň Ư÷ù ŶƆġűŚŶ
ƄƥùǎŶ ƆŶŕ ŕ÷Ƭõ ƶƭŅǁ ƃǎŶ
ĄôƋƬŘŚ ĄǦôȐŶ ŶƯƂ ƎƥïŊ
Ƅôƨȳ ÏƄƥùǎŴ ǆġġŴŶ ǆĩƊėŶ
Ƅôƥȳ ȓņļŚ ĲŴǚ ƄôƥŴȳ Ƥ
Ƅę Ģ ïȨȲÐ ƎŊù ƄŊ ǋľ ƶŅô
ƎŚƯȲƆŶŕ÷ǆƄŊƄñǢėƤĄĉƱų
ȓňĹŘŚŶ ŚęƃŘŚŶ ǆŶĲŚȳ Ŷĝ
ƱǁĉȎƇ ƧƎùŴŶ ƄŊűŘŚŶÍƧŶ
ǁŊõŶȳ ƊņėŚ ĤňŊƧǄŶ ÿĮ
ƎŶƴĔŊ ƆŶŕƜǆŴ ȓņļŚ Ǝęƃ
Ʊǆǉö ĄŶƆĜǆÍƓ ƆŶŕ ƱǁôȲ űŗ
ƱĔň ĄŘŶ ƉűƪęǇ ǦŶ ÏƭǆųÍƧŶ
ƆŶŘǆ ǎėėÐ ŕňñõÍƏÍǂȳ ǦŶĞ
ǆŊôƊĉƭęƉŕųűŘÌƧĩǹƤȓňĹÍ
ŚŊù ǦŶ ŕŶƉġ ƃõ ƄǆĬęňŶȳ
ĉƛŶǄŖƄŊęƆĞƆŗŶŊúƱôŴġ
ƧĩǹƤűǡėŚƆŶŕŕǉĆęƨïŶƴ
ġô ƶƖƧŶ ćôŕǆÍǁȳ ġĉƫÍň
ĄƱŴǆ ƆŶŘǆ ƃƙ ĜùȠ ĜùȠ
ŕŊù ƱôƙÍǏ ƃùƊĉ" ÿıƗĉ
ƏöôƏöôƱĔňȓňĹŶĉĉȑƆÍǂȳ

Ɖĉ Ƅňïñ÷Ŷ ƆĉűŚŶ ƌĈĚŴƧǄŶ
ŉŚ ğƯğƬŚ Ƅǌėĩ ĉƛȡŚ ùŇ
ǧŅƶ Ʊȣęġ ĭŶǞŴ ƶƧŶŴȲ ƌŊ
Ƣęþ Ĝű ƶǉĉį Ą÷ĉù ĤǡŘŚ
ƄƥùǎŊĩƭƉŚȣŊĉňùƎĉƶǡň
ƶįǌǉćŶƶǫǁǄŶŊƲÿŚƆǁŶȳƉĉ
ƧāǞ űÿĜÍƧŶ Ưùľùľ ǆŊ÷ȳ
ƄŊƉĉƳƭǆűŚȓľǻıǻȲƉǆŕĔǌƌ
ġćŶġĉƄŋƄŶűǻęƌȲġĉƄŋÿǧƄ
ŚĉƶǦŊȳ ƌŊ ŋŘ ĄùƂ ƃùƌ
ŕȡŶƥ Ƅǎėĩ ƉŕǦȣā Ƣǆ ƌùƆ
űǡęƎŚǹŅŊġôƶĹùƌȲƄŶįƯĖęƌ
ŶǢŊƶŴƄ ƆŴƄǎűľƌ ÏƆƆƆ ǎÿŶ
ƄǆŚĜƉȠȲ Ɔŗ ƱôŴŶ ƶÿġŊŴǇŶ
ƏŘŶ ŋŘŶ ƥ÷ ǆĉ÷Ɔ ƉűĄƶǦŅƋ
ƃŴȲÐ ƆŴŅõ ŊńȓĖ ƱĄƶǦŊƢŶ
ĩƏĖŴŘŚ ƌĈĚŶ ćƆôǄ ǁŊôŶŶȳ
ƢǁǉƄƌĈĚŴƧǄŶÏôŖŶĝŚȞŖÐ
ƏǆűŶƆĉŅęȲƢƴėƶęƭǎŴġÍňƥ÷
ƎŚƓÿ÷õŶƎŚāűŴõŶƃùƌƄǎėĩ
ƉȠŚƌôŶ ƄǆƏűŶ ƎĄȑƙ ĸùā
ƃôŶÍƧŶ ƄǆęƆǄƙŶȳ ĉŴùňŚ
ǦŶ ƄŊ Ğűć Ìňñ÷Ƥ ĉęƃŘŚȲÍ
ÌƅǦƳŊĩŶȲÍÌǶļĆƄġŕĉñĚƄúȲ
Í ƆŶŕ ƃùƌǁŶ ǦŶ Ɖĉ ƢǇ Ŵǆ
ƌĈĚŴƧǄŶƶŅùŴǇȓľǻıǻŋŘ
ƄǆŚĔƎŊŶŚƖƧŶȳƆŶŕƱǆƏűǦŶ
ÏƢǆ Ņňñùƙ ǻƫĉÐ ƶŅ÷ Ƅǉǆ
ǢƯĄĩƉĉƳĉġĔƖňƆǁŶƶƜŴȳ
ŚƯŇŚƢǆƊęƭŚƧŶƄǆĄġôŶŶȴ
ƊņęƎŊęŘŚŶňñùŶāŊęŕĜŊŴ
ġô
ƶľǆǉŶŶ
ƱćƆƶűŶŶÍǂȳ
ĉƛŶǄŖ Ƌŷ ĄǎĔƛ Ƣǆ ƭƧǋ
ÏȓņļŚƎŚęƃƆŶŕǉöƙŉŚ
ğƯğƬŚ ƌùƇŚ ćƆôǄ ƱǆŊúĉ
ğƯĞƬŚƎȞŚȲÐǆŊõƌĈĚŴƧǄŶȳ

ƌŊ ƄűňŊėƙ ƏŊöùƌǏ ǻŅŊ
ƄúÍǂȲÐƄŶȎęȐĕȳ

űǆĕȳ ƢĔǦ Ɔƶġ Ǧíǎȳ
ÏŊî÷Śƌ ƱǁȓŴƯƌġ Ŋîù
ƆŶǌćŚƌȲƋǎġėāȲÐƶƆŶȣŖ
ƆǇĉűǆĚĉȳ

ŊõȑŚ ĊǄŕżŘŚ ġô Ʊôƣȳ
ġôƶƜŴÍǁŶĄġôųƄƥùǎƭǎŴƆŗ
ĬŶǋ ȓňĹƁŶ ŊƲā ƄŊ ƉĉƳƇĉ
ƶĄĜõĊǄŘŚƉĉġėāƎȎľǹõŶ
ƊƧŶŴŶ ƱǆǉùǄȳ ƄǉŘŕŶŶ
ƄŋŘŕŶŶ ƆƧŶ Ɖĉ ňñö ƉĉƂ
ƄǁȓŶýôŶŶȳƉĉƧȑƃŖƖƄƄŊ
ƌùƆƭƧǋƉĉŚĉñęŚŶġȬęŚŶ
ƶǄǌƎȎľǹƶĔƁǄȳƉĉāŊĔŕĜŊ
ƎęƄǄ Ɖôƥ ǦŶ ƶǄǌ ŕĄĔȓŚŶ
ŕǶôŊŚŶ ƶǡŊĔŶ ŊƛùŕƂ
ȓňĹŘŚ ƶǎôǄŶ ƶñǉŴŶ Ƣÿ÷õ
ŊĉƟűŶÍǂȳÏƎŶǉǆŚƛƆ÷õƄŚŶ
Ƣÿ÷õÐƆŴŕňñôƶǎĔȞôŶġŶĄŶ
ǎǂȸ ŶƌĈĚŴƧǄŶ ĲŴǚ ƱǆƏűġ
ŶȓņļŚŴÍǂȳ Ɖĉ ƄĔƄƆǄƁŶġ
ğƯğƬŚāćľćôŕŶƄǆĄġôŶŶȳ
ǁǦǌġ ƄƆĉĚƙ ƌŊ ğƯğƬŚ ŴŊ
ƢȣĖ Śĉñęŗ ƆŶŕƜű ŕĄėȐÍǂȳ
ƌŊ ŕƧƴāƴāŶ ĤŶǌāǌāŶ ƄŊ
ƎŊĖƶñŅƌĊǄĉĉėȓƄǡǎĞÍǂȳ
ƄŶŖĉĤňňƧǄŶƢǁǉƄŚĉƃùŴ
ŶƴĔŊ ƄôŴ ƏǆŴ ƆĉŅę ŶưƇĉġ
ŊõȓƎŊęŘśĉƆŶŕƜűġƆŶŘǆ
ȞöǻŴõƃùƊĉŴƃƗĉȳƢǁǉƄ
Ŵǆ ƌĈĚŴƧǄŶ ƄùƬùŴ ƆĉŅę
Ŵǆ ƌ÷ƇŚ ñƶŇÍƧŶ ƶǡǉǉ űǡėŚ
ƉĉƶñõƱǹėǻęƄǆƏűŶȳ
Ɖĉ ÿğŊŶ Ƅňïñ÷ ęǎƃŚ
ȓņļŚŴ ǦŶȲ ȓņļŚ Ƅƥùǎ
ƎŚęƃȲ ƎŚĄęȓŶ ƎŚĉĔȓŶ ƆŶŕ
ǉöƙƄŊƆŶǌāȓŷŚȲǫǆ÷ȲŶǦǉŚȲ
ƆŶǌƃŶŕęűŚȲƆŶǌÿėŚȲġűćŘŚȲ
ƌȞŘŚŶǩǉŴÿęűŚŶŊȣġïƏĖƯƌ

ƱƢę ƎŚŊù Ƅôƌ
Ņïùŗ ƆǁŶȳ ŊĖǤ
ƆŴŕĉƶǡŊƌ ȓņļŚ
ĉęƄǆ ƱǆƏűġ ƄŊ
Ĝǹā ǩùǩù ŊűȑűŚ
ĉġƶǉùƙǄ ƶǉôƙǇŶ
ȓňĹ
ŕġŕćľęȳ
Ɖĉ ƌĈĚŴƧǄŶÍƧŶ
ĄĄƶǡŇ
Ĝùǋ
ƄǆŚƖȣùŶȳ
Ɖĉ
ȞĔŶğƧǄŶ
Ŵǆ
ƄęňƯŕ Ƣęþ ǏĊƶƌ
ƉȠùƌ ĲŴǚ ƎŚęƃŶ
ƉŕćƯǊŶ ƄŊ ȞĹǏ
ćƆƉù ĄƴŴǦƬŘŚŶ
ŚùîŘŚŶ ïƱƧ ŚŊù
ƆŶŕ ƠŶƌ ǦŶȲ ƄŊ
ȡĩŶ ĤƧ Ʊú ĤƧ
ǻŶı÷ƭĪƧ
ġėāƌ
ƄėāęýŶ
ƎŊęƙ
ĄŶƳƫŶ Ɖĉ Ŷȡġ
ĄŶǶôŶ ŴŊ ƶƜű
ćƆƶŶ ĤƧ ĤƧ
ǁŊôƌȳ ƄŶŖĉ ĜňŚ
ƭǎƙŶ ňñùƙŶ ǻƫĉ ƆĉŅę ƄŊ
ƯǎĄ ƄǌėħŚ ȓņļŚ ƎŚęƆġ
ŴǆƄƥęāǉĊƶƌȲƱǆŚŶĩǢęŚŶ
ƉǆǡƴƆƌôŶġŊÿǉôǆŗƯƶęǆŊ÷ȳ
Ƣǆ ƄŶŗ ćęǄĉ ƄġĄė ƄŊ
ƭǎŴġǉĬǆƄǎėħŚŴŶƙùƆƃŴ
ŶǻĬĄõȳƆŶŕƱǁôȓņļŚƎŶęƃ
ƆŶŕ ǉöŴ ǦŶ ƄŊ ǩǉŴŘŚŴ
ƢȐŴȲƆŶŕƉĉŗĩňƙćƯĔćƯęƂ
ǉƧƃùŴȲƆŶŕġƄŊȢęćŘƏȣ
ƃùŴȓňĹŘŚŴǆűȣġƢƉȣĉĤŚ
ŊǉġŘ űġŕćıľęȳ ƆŶŕÿĜŊƌǇġ
ŴǆƳ Ɗõ ĄƭùŘŚ āğŊ ƆŶŕ
ŶňïùűǆęŴġŶȞĔŶğƧǄŶŊćėśŶ
ǡŶƱŊ ŊƯȓȡŘŚ ĄĹǉĉŴǇĉ
űǆęŴȳƋŷƄǁƧęǎƄǆŚƧƯùƇŶ

ĩƫǦŶƌŊŗƶǶȣƇƎĄùĢ
ƃôŶŉŕǆƢĞǉǇȳǡǉŴǡƴŴ
ęƆǂŊňñŘùņǶȠƆƥȳŶðƥŶ
ŉŕǆ ęƆǂ ŊŴȣĿŚ ǩėƲ
ǡƴƧŚŴ āĉĉ ƃõȳ ÏƭęƉǆ
Ǣęāƙ ǶĻąƌȲÐ ƃõųȴ ǡȏ
Ŋęñęñ ƃõȳ ÏāǛÍǂ ǻŅŅǆ
ƶǦŶȣôųȲÐ ƆŴŅô ǉŊŕĕ
ƎǡŴȓù ǙĆĕȳ ŶȞôćǆ ƉƄ
ŊŴŊėǆŕűǆŕȳűŕŶƶ÷ǡȑôǆ
ƶűŅė ƄƯƥȣ ǡƴŴ ŊơęƭŚ
ǶĆŕǁŶȳȣùġȣŴƄűňŊėƌŊ
ƢôǏ ŴŊ ƢôǏ ƶƧĔġ ĉƟŲ
ƄŅǆȞöǶǇȳÿįÍǄðƥŶŊîù
ƄŋŘŚŴƆŴŅôŚƉŕƶǆĄôǆȳ
ƏŊöõ ƶűŅĔ ƭęƉǆ ŊƭƧŘ
ƎÿŴǻǻ ǙĆĕȳ ÏŊƭù ğŶǌǆ
ƄġėāŕŶ
ĤĄŶ
ƭćȐȔĉ
ƆŴǎĄȏôŶȲĩĄŶǶȠƃƢŶĄĉġ
ƶŕȎƧƪ ƄġćŚ ƄŉŚ ƎŊ÷ ƉôƥȲ
ƄűÍƧŶƌŊƁŶƶǡǉǎƊȲƆŗƶǶȣƇ
ƶǶȣƇƏǆűȳƱǁǎùǆųƎǉöÿȏę
ǡƴŴ ŕğǣĔ űƤā ğǣĄȳ ƄŊŗ
ŋŘ ĉġ ŅȑāƊ Ɔŗ ƱǁǎùǁųÍƧŶ
ǶȠƂųȲÐĉġŅôȣĩƛƃ÷ðƥŶȳ
ŊȣĩƛŚƄ ÷ǦȐ ǁôŶ ÏġćƯÍĊ
ŕĔǌƆȲÐŚŊôųƱ÷ƏǆŲŕĜĆƫųȳ
ŊơęƭŚāńȣƄŇôǄȳŊƧĩǶǆ
ƉƄ ÏƆĉŊƄę ƱǁǎùǇĉ Ǝǉùǂ
ƶÿǎĕŶƶƧƯõŶĜňŚƄôƣÍǇĉȲ
ÐƃôŶƄűňŊėǆƄĄġǣűȳ
ŚƜŴŶŶ  ƆƶǦǇŶ ƄȣŴ
ƎùƆƥėŚƄǆĉïôƨŶȳ
ƉĉƢǇŚęŲƯŕňƯŘǆ
Ŋîù
ƌĈĚŴƧǄŶ
ȎȓņļŕŶ
ƃúĉ
ƶÿġŊƢŶŶƱĄƶǦŊƢŶŶ
ĲŴǚĉġƄāƥŕŶƒŴŚ
ÿǎāǎÍǇĉ ƱƆŚƧôŶȳ
Ɖĉ ÿĮ ǡŶƱŊ ŊȓňĹ
ǻėǆ ƄǆƏűŶ ƶęƉŊȳ
ŊƄŶȑĕ Ʊú ȓňĹÍƧŶ
ƄĩÿŚƎǦÿǻǆƛƆùÍǂȳ
ƌŊ ÿŶŗ űƥāȲ ĬǄāȲ
ĬǹŶȲ ĜĕƯ ǉęǣ ġųŶ
ĄĤƉùŶ ƱúƥȲ űƤā
ȎǭėŶ ȣĕǄŚ ƄƬŶŘŶ
ǻėǆ ƱǆƏűġ ƌŊ
Ȏ÷ĉȲ ǾĉȁĉȲ ÿȑęȲ
ĲęȁȁȃŶ Ȟƙƛ ġŴŶ
ƄĩÿŚǆĄȓƆƆǂȳġôƳ
ƆŗȓňĹƆŶŊúƎùŚƂ
ĉŶȀƄŘƤƆŶŕƜǆŲ
ŶĝǏ ƄǆƏűŶ Ɔŗ ÿĮȳ
ŊÿȞħ ĭŶǞŴ ƆŶŊú ƄǁŴǆ ǎǂȸ
ŊƛùŕƂïűŶƆŶŕŅùŴÍƏĉęƃŚ
ĭŶǞŴćôŚŶĝÍǂȳŊƄǹļ÷öƎęƁ
ƆŶƉú ĄùƎƬ ȓňĹ ŊƲā űǡėŚ
ƎƖƧŶ ǆƛƆùÍǂȳ ƄűÍƧŶ ƆŶǎƬ
ùŇ ǡǆĔÍǁ Ąġôų ƆĉŅę ƉĉƂġ
ƄǆĄġôŶŶÍǂ űǆĕȳ Ƨǎǎę ȓňĹ
ĭŶǞŴŊȣ÷ǆƄŊƭǎŴƌŊǻŶŗ
ǻıĉŗ ƄŊ ıęƭŚŶ ĄŶǡǋ ĕňŶ
ƶȎŶüǦęćŘŚÍǂȳŊȣ÷ǆƄŊǦƵ
ïŶĜ ĄġĬôȳ ğŶŗĉ ƱǆŚƖȣôõ
ƧǎǎęȓňĹǉĮƭǎŴĉġĴȓùŶ
ƯŶŅňŘŚŶ āǇňŶ ǡùǡô ĄġĬôŶ
ęƃƙ ĉȓǤŊ ŚġƆűŶȳ Ƨǎǎę
ĭŶǞŴÍƧŶ ƌŊ ĩƫ ŶǎÿęÍǂ
ǙĆĕŶćƯŇõŶǆŊïùȳ
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ኣንገሶም ዮሴፍ

ኣብ መንጎ ዞባታት ተዛረብቲ ቋንቋ
እንግሊዝን ፈረንሳን ዝዀና ዞባታት ካሜሩን፡
ንነዊሕ እዋን ተደጒሉ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ
ዘይምቅዳው ኣብዚ እዋን ዳግማይ ክጐሃሃር
ጀሚሩ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም
ከቃልሓኦ ቀንየን ኣለዋ። ተዛረብቲ ቋንቋ
እንግሊዝ ዝዀኑ ዜጋታት እታ ሃገር ካብ
ጽባሕ ናጽነቶም ጀሚሮም ኣብ ፖለቲካውን
ማሕበረ-ቁጠባውን መዳይ ካሜሩን
ተገሊሎም’ዮም ጸኒሖም። እቶም ብቑጽሪ
ዓብለልቲ ዝዀኑ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ
ድማ፡ ነቶም ብቑጽሪ ውሑዳት ዝዀኑ
ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝን ካልኦትን ብሰንኪ
ቋንቋኦም ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም
ክህምሽዎም ከምዝጸንሑ’ዩ ዝግለጽ።
ኣብ ዝሓለፈ ተኸታተልቲ ዓመታት፡
ኣንጻር’ቲ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ
ብዝዀኑ ፖለቲከኛታት ዝተዓብለለ
ማእከላይ መንግስቲ ካሜሩን ዝተለዓዓለ
ህዝባዊ ተቓውሞ፡ ህይወት ብዙሓት
ሰላማውያን ሰባት ከምዝለከመ ይሕበር።
እቲ ብጠበቓታትን መምህራንን ናይ
ክልተ ዞባታት (ዞባ ኣንግሎፎን) ዝተበጋገሰ
ተቓውሞ ኣንጻር መንግስቲ፡ እነሆለ ሎሚ
ነታ ሃገር ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ወጥሪ
ሸሚሙዋ ይርከብ። ማእከላይ መንግስቲ
ካሜሩን፡ ንሓያሎ መራሕቲ ናይተን ብዓባይ
ብሪጣንያ ዝግዝኣ ዝነበራ ዞባታት ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ናይ ትማሊ
ተዘክሮ’ዩ። እቲ መንግስቲ፡ ዝሓለፈ እዋን
ኣብቲ ዞባ ክወሃብ ንዝጸንሐ ኣገልግሎት
ማሕበራዊ መራኸቢታት ደው ብምባሉ፡
እቲ ኵነታት ንኽሽሕክር ምኽንያት ከም
ዝዀነ ይግለጽ።
ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ማሕበራዊ
መራኸቢታት እታ ሃገር ኣብቲ ዞባ
ክወሃብ ንዝጸንሐ ኣገልግሎት ኢንተርነት
ከምዝቋረጽ ገይሩ’ሎ። መንግስቲ፡ ኣብቲ
ዞባ መስመር ኢንተርነት ክጥቀም ዝተረኽበ
ሰብ ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንኽኣቱ
ወሲኑ ምንባሩ ኣይርሳዕን። ማእከላይ
መንግስቲ ካሜሩን፡ ኣገልግሎት ማሕበራዊ
መራኸቢታት ንምቁራጽ ዝወሰዶ ስጕምቲ
ተቓውሞታት ከየለዓዕለሉ ብምስጋእ
ኢንተርነት ከምዝዓጸዎ’ዩ ዝግለጽ። ኣብ
ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝዝርጋሕ ናይ
ሓሶት ዜናታት ጠንቂ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ
ተቓውሞታት ከይኮነ ከምዘይተርፍ ድማ
ይገልጽ። እቲ ጉዳይ፡ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ
ዘይርጉእ ኵነታት ናብ ሓደገኛ ኣንፈት
ከምርሖ ከምዝኸኣለ’ውን ወሲኹ ይሕብር።
እዚ ተኣፋፊ ኰይኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ኵነታት
ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ከይሰጋገር ስግኣት
ብዙሓት ዜጋታት ካሜሩን ኮይኑ ከም ዘሎ
ይግለጽ።

ካሜሩን፡ ካብ ሓደጋ ምግምማዕ ትድሕን ዶ ትኸውን?
ጀርመን ኣብ 1884 ምስ መራሕቲ
ቀቢላታት ‘ዱዋላ’ ብዝገበረቶ ስምምዕ
መሰረት፡ ኣብ ትሕቲ ጽላላ እትመሓደር
ካሜሩን ተመስሪታ። ጀርመን ኣብ ምዝዛም
ቀዳማይ ኲናት ዓለም ድሕሪ ዝገጠማ ከቢድ
ስዕረት፡ ካሜሩን እትርከበን ሓያለ ግዝኣታታ
ከም ዝኸሰረተን ዝርሳዕ ኣይኰነን። ዓባይ
ብሪጣንያን ፈረንሳን ድማ ‘ብጽሒት ኣንበሳ’
(lion’s share) ተባሂሉ ብዝፍለጥ ስትራተጂ
ኣቢለን ንካሜሩን ኣብ መንጎአን ተማቒለንኣ።
ሰሜናውን ደቡባውን ምዕራብ እታ ሃገር
ኣብ ትሕቲ ዓባይ ብሪጣንያ፡ እቲ ዝተረፈ
ዝዓበየ ክፋል’ታ ሃገር ድማ ኣብ ትሕቲ
ሞጉዚት ፈረንሳ ክጸንሕ ተሰማሚዐን።
ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ ብጽሒተን
ዝገበራኦ ግዝኣታት ነናተን ኣገባብ ምሕደራ
ኣተኣታትየን። ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ
1961 ካብቲ ቦታ ምስ ወጻ ከኣ፡ እተን
ዞባታት ሓቢረን ‘ካሜሩን’ እትብሃል ነጻ ሃገር
መስሪተን። ወከልቲ ናይ ክልቲአን ዞባታት
ካብ መጀመርታኡ ብስምምዕ ሓባራዊ
ቅዋም ከጽድቑ ኣይከኣሉን። ጽልዋ ሓድጊ
ናይ ክልቲአን ገዛእቲ ሃገራት ክሳብ ለይቲ
ሎሚ ኣብታ ሃገር ስለ ዘይሃሰሰ፡ ንክልተኦም
ህዝብታት ዘየቃዱ ኰይኑ ይቕጽል ኣሎ።
ገለ ካብቲ ኣብታ ሃገር ዝጐሃሃር ዘሎ ግጭት፡
ውጽኢት ናይዚ ከይኮነ ከምዘይተርፍ ከኣ
ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ
የመልክቱ።
ዞባ ኣንግሎፎን፡ ርእሰ-ምምሕዳር ክፍቀደሉ
ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ጀሚሩ ብዘቕረቦ
ጠለብ፡ እታ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው
ከም እትሽመም ገይሩዋ ኣሎ። ኣንግሎፎን
ንኽልተ ዞባታት እታ ሃገር ዝጥርንፍ ኰይኑ፡
ሓደ ርእሰ-ምምሕዳራዊ ዞባ ንምምስራት
ተደጋጋሚ ጠለብ ክቕርብ ጸኒሑ። ማእከላይ
መንግስቲ ግን ነዚ ንነዊሕ እዋን ተዓቢጡ
ከኸይድ ዝጸንሐ ሕቶ ርእስ-ምምሕዳር
ብመሰረቱ ከም ዘይቅበሎ’ዩ ዝገልጽ። ካብ
ህዝቢ ካሜሩን 20% ተዛረብቲ ቋንቋ
እንግሊዝ ምዃኖም ይንገር። ዞባኦም ብቁጠባ
ካብ ካልኦት ዞባታት እታ ሃገር ኣብ ቅድሚት
ከም ዝስራዕ ድማ ይግለጽ። ካሜሩን ልዕሊ
ፍርቂ ካብ ጃምላ ዓመታዊ እቶታ፡ ኣብቲ ዞባ
ካብ ዝርከብ ነዳዲ ከምትረኽቦ ይሕበር። በዚ
ምኽንያት፡ እቲ ዞባ ናቱ ርእሰ-ምምሕዳር ምስ
ዝረክብ ነብሱ ክኢሉ ክነብር ከም ዘይጽግሞ
ክኢላታት የረድኡ። ብመሰረት’ቶም
ክኢላታት፡ ማእከላይ መንግስቲ ካሜሩን፡
ብህዝቢ ዞባ ኣንግሎፎን ተቐባልነት የብሉን።
ነበርቲ ናይቲ ዞባ፡ ብሰንኪ ቋንቋኦም ንነዊሕ
እዋን ኣብ ማሕበረ-ቁጠባዊ መዳይ ርኡይ
ኣድልዎ ክገጥሞም ከም ዝጸንሐ ይኸሱ።
በዚ ከኣ መብዛሕትኦም ንርእሰ-ምምሕዳር
ኣንግሎፎን ከም ዝድግፉ ይሕበር።
ሓያለ ጠበቓታት ናይ ዞባ ኣንግሎፎን፡
ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ካሜሩን ብተደጋጋሚ
ኣንጻሮም ዝቐንዐ ምድንጋራት ዝበዝሖ
ውሳነታት ከሕልፍ ከምዝጸንሐ’ዮም ዝኸሱ።
እዘን ብቋንቋ ኣብ ክልተ ተገሚዐን ዘለዋ

ተቐናቐንቲ ዞባታት፡ ኣቐዲመን ዝተፈላለየ
ሕጋዊ መስርሕ ይኽተላ ከም ዝነበራ
መዛግብቲ ታሪኽ ናይታ ሃገር ይሕብሩ። ዞባ
ኣንግሎፎን፡ እታ ሃገር ብሓባራዊ ስርዓተ-ሕጊ
(common law) ክትምራሕ ወግሐ ጸብሐ’ያ
ክትጠልብ ጸኒሓ። ኣብታ ሃገር ኣብ መዳይ
ትምህርቲ ዝፍጸም ዘሎ ኣድልዎ ድማ፡ ካልእ
ካብቲ ንክልተአን ዞባታት ዘየሰማምዕ ነጥቢ
ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ። መንግስቲ ካሜሩን ኣብ
ዞባ ኣንግሎፎን ዝርከባ ብቋንቋ እንልግሊዝ
ዝምህራ ኣብያተ-ትምህርቲ ብምዕጻው፡ ሓያል
ህዝባዊ ተቓውሞ ክገጥሞ ክኢሉ’ዩ። ቋንቋ
እንግሊዝ ዘይመልኩ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ
ዝዀኑ መምህራን ከም ዘመሓድርወን
ብምግባሩ፡ እቶም ነበርቲ ንምውሓጡ ዕረ
ኰይኑዎም ከም ዘሎ ይግለጽ። ተዛረብቲ
ቋንቋ እንግሊዝ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ
ከይተረፈ በቶም ካልኦት ህዝብታት ሓያል
ተነጽሎ ይገጥሞም ከም ዘሎ ድማ ጸብጻባት
ይሕብሩ። እዚ ዘይተዋሕጠሎም ብኣሽሓት
ዝቑጸሩ ነበርቲ ናይቲ ዞባ ናብ ጎደናታት
ከተማ ባመንዳ ብምውጻእ ዘካየድዎ
ተቓውሞ፡ ምስ ኣባላት ጸጥታ ማእከላይ
መንግስቲ ከም ዝራጸሙ ገይሩዎም’ዩ።
ስለዝዀነ፡ ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝዀኑ

ሓያለ ጠበቓታት ዝርከቡዎም መምሃራንን
ተምሃሮን፡ ኣቐዲሙ ኣብታ ሃገር ንዝነበረ
ኣብ ቋንቋ ዝተመስረተ መንነታዊ ኣተሓሳስባ
ዳግማይ የለዓዕሉዎ ከም ዘለዉ ይሕበር።
ዞባኦም ናቱ ርእሰ-ምምሕዳር ክህሉዎ ወይ
ድማ ካብታ ሃገር ተፈንጪሎም ናጻ ሃገር
ንምምስራት ዝጠልቡ ነበርቲ ኣንግሎፎን፡
ቁጽሮም እናተዓጻጸፈ ይመጽእ ከም ዘሎ
ይግለጽ። ሓያለ ጠበቓታት ናይቲ ዞባ፡ እታ
ሃገር ካብዚ ዘንጸላልዋ ዘሎ ናይ ምግምማዕ
ሓደጋ ንምድሓን ብፈደራላዊ መንግስቲ
ክትምራሕ ይጽውዑ ኣለዉ። ማእከላይ
መንግስቲ ካሜሩን ግን ነቲ ጻውዒት ዕሽሽ
ብምባል ንሓያለ መራሕቲ ናይቲ ዞባ ኣብ
ትሕቲ ቀይዲ ኣእትዩ ከም ዘሎ ይሕበር።
ብሰንኪ’ዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ
ወገናት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ፡ ኣብታ ሃገር
ደማዊ ኲናት ሓድሕድ ክባራዕ ከም
ዝኽእል ምስታ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት
የጠንቅቑ።

ካሜሩን ካብ ጽባሕ ናጽነታ ኣትሒዛ
ብፈደራላዊ መንግስቲ’ያ ክትምራሕ ጸኒሓ።
የግዳስ፡ እቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ካብ
ፈለማኡ ኣትሒዙ ብዘይምዕሩይ ምቕርሐ
ናይ ስልጣን ክሳቐ ጸኒሑን ኣሎን። ስልጣን
መሪሕነት ናይታ ሃገር ክሳብ ሎሚ ካብ
ኢድ’ቶም ኣቐዲሞም ኣብ ትሕቲ ግዝኣት
ፈረንሳ ዝነበሩ ህዝቢ ከምልጥ ኣይከኣለን
ዘሎ። ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ወገናት፡
ነናቶም ሕጋዊ መስርሕ ክኽተሉ ከም

ናብ ግዜ እናዛሕተለ ይኸይድ ከም ዘሎ
ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይሰማምዑሉ።
ኣብ ዝመጽእ ዓመት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ
ፕረዚደንታውን ባይቶኣውን ምርጫ ድማ፡
ድሮ በዚ ሕጂ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ
ወጥሪ ክጽሎ ጀሚሩ’ሎ። በዚ ምኽንያት፡
ንዅሉ ፍልልያት’ታ ሃገር ብሓደ ጠርኒፉ
ክመርሕ ዝኽእል ብቑዕ መንግስቲ ክምስረት፡
ፖለቲከኛታት ናይቲ ህሙሽ ህዝቢ ወግሐ
ጸብሐ ጻውዒት የቕርቡ ኣለዉ።

ዝጸንሑ ዝፍለጥ’ዩ። ድሒሩ ግን እቲ
ማእከላይ መንግስቲ ንሕጋዊ መስርሕ
ናይ ዞባ ኣንግሎፎን ብምጕዕጻጽ፡ ነበርቱ
ምስ’ቶም ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ከም
ዝጥርነፉ ገይሩዎም። በዚ ዘይቀሰኑ
ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ድማ፡ ካብ
ጽፍሒታት ባይቶን መንግስትን’ታ ሃገር
ተነጺሎም ከም ካልኣይ ዜጋ ኰይኖም
ክነብሩ ጸኒሖም።
ካሜሩን ሓንቲ ካብተን ብውሽጣዊ
ምግምማዓት ካብ ዝሳቐያ ሃገራት ማእከላይ
ኣፍሪቃ ምዃና ይንገረላ። ኣብ መንጎ
ዞባታት እታ ሃገር ዘሎ ዘይሚዛናዊ ምቕርሐ
ጸጋታት፡ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ፍልልያት
ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ መንጎ’ቶም ብቑጽሪ
ዓብለልቲ ዝዀኑ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና፡
ክርስትናን ኣኒሚዝምን’ውን ፈኸም
ዝብል ሃይማኖታዊ ፍልልያት ከም ዘሎ
ይጥቀስ። ናይ ቋንቋታት ፍልልይ ግን ነቲ
ማእከላይ መንግስቲ ዝዓበየ ብድሆ ኮይኑዎ
ዘሎ ቀንዲ ብድሆታት ምዃኑ ይሕበር።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብታ ሃገር ነናተን
ቋንቋ ዘለወን ልዕሊ 250 ቀቢላታት ኣለዋ።
እዚ ኣብ መንጎ’ዞም ክልተ ተቐናቐንቲ
ወገናት ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ምትፍናን፡
ናብ ኲናት ሓድሕድ ተሰጋጊሩ ዝኸፍአ
ሰብኣዊ ህልቂት ከየኸተለ እንከሎ፡ በቲ
መንግስቲ ቅልጡፍ ፍታሕ ክናደየሉ
ዝጠልቡ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት
ቁጽሮም እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ።
ብሰንኪ’ዚ ኣብ መንጎ ተዛረብቲ ቋንቋ
ፈረንሳን እንግሊዝን ዘሎ ሱር ዝሰደደ
ቅርሕንቲ፡ ማሕበረ-ቁጠባውን ፖለቲካውን
መዳይ እታ ሃገር ብኣሉታ ተጸልዩ
ኣሎ። ዕብየት ቁጠባ ካሜሩን ካብ ግዜ

ተቐናቐንቲ ወገናት ካሜሩን ነቲ ኣብ
መንጎኦም ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምቅዳው
መፍትሒ ከይረኸቡሉ ናብቲ መረጻ ምስ
ዘምርሑ፡ እቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው
ረጽሚ ከለዓዕል ናብ ዝኽእል ዘይተደልየ
ኣንፈት ከምርሕ ምዃኑ ብዙሓት ምስታ ሃገር
ቅርበት ዘለዎም ወገናት የጠንቅቑ። ክንዲ
ዝዀነ፡ ብፕረዚደንት ፓውል ቢያ ዝምራሕ
ማእከላይ መንግስቲ ካሜሩን፡ ነዚ ኵነታት
ንምህዳእ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከም ዝርከብ
ይግለጽ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ካሜሩን ዓስኪሩ
ዘሎ ሽበራዊ ጉጅለ ቦኮ-ሓራም’ውን፡ ነዚ ከም
ጉልቡብ ምረቓ ጠሚቱ ኣብታ ሃገር ጣልቃ
ብምእታው ነቲ ጉዳይ መሊሱ ከይሓላልኾ
ስግኣት’ቶም ወገናት ኰይኑ ይርከብ።
ንነዊሕ እዋን ብማእከላይ መንግስቲ
ተጨፍሊቑ ዝጸንሐ ፍልልያት ህዝቢታት
ካሜሩን፡ መፍትሒኡ እቲ ዘይቅርዑይ
ቅዋም’ታ ሃገር ዳግማይ ምኽላስ ምዃኑ
ተንተንቲ ፖለቲካ ይመኽሩ። ማሕበረሰብ ዓለም’ውን፡ ኣብታ ሃገር ተኸሲቱ ዘሎ
ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሰላም ንምዕራፍ፡
ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ብኣጋኡ ተዛትዮም
ክፈትሕዎ ከም ዝግባእ’ዩ ዘተሓሳስብ ዘሎ።
ማእከላይ መንግስቲ ካሜሩን፡ መሰረታዊ
መሰላት ናይቶም ውሑዳት ህዝቡ ከኽብርን
ንሓባራዊ ረብሓታት ህዝቡ ክጽዕርን ድማ
ይጽውዕ ኣሎ። ንዅለን ዞባታት እታ ሃገር
ብሓባር ዘርብሐን ሕጊ ከርቅቕ ከም ዘለዎ’ውን
ወሲኹ የገንዝብ። እቲ መንግስቲ፡ ነዚ ኣብ
መንጎ ክልተ ተቐናቐንቲ ወገናቱ ተፈጢሩ
ዘሎ ፖለቲካዊ ምፍሕፋሕ ብቕልጡፍ
መዕለቢ እንተ ዘይገይሩሉ ግን፡ ኣብታ ሃገር
ተዓቢጡ ዘሎ ካልእ ፍልልያት’ውን ክግንፍል
ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ የጠንቅቑ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ገያሺት ልቢ
ብብንያም ፍስሃጽዮን

መበል 74 ክፋል
ሎኢስ ነግ ፈረግ እናበለት’ያ ናብቲ
ካርመል ትሰርሓሉ ሱፐር ማርኬት
ተጸጊዓ። ካርመል ነቲ ብመስኮት ዝኣተወ
ናይ ንግሆ ናይ ጸሓይ ጩራ ዓይና ስለ
ዝወግኣ መስኮት ክተገፍትን ናብ ኣፍደገ
ምስ ተንስአት፡ ሎኢስ ድማ ክትኣቱ ኣብ
ልዳት ተራኸባ። “እተዊ ዝሓፍተይ!’’ በለት
ካርመል ከም ዝዀነ ዓሚል ስለ ዝሓሰበታ
ማዕጾ እናገደፈትላ።
“ከመይ ቀኒኺ?’’ ሎኢስ ንውሽጢ
ከይኣተወት ኣብ ልዳት ኰይና ሰላምታ
ኣቕረበት። ካርመል ድማ ተኵራ
ጠመተታ። ወቓሕ ከም ዝበለታ’ኳ
እንተተረድኣ፡ ‘ኣበይ’የ ዝፈልጣ?’ ዝብል
ሕቶ ግና ክትምልሶ ኣይከኣለትን።
“ከመይ ቀኒኺ?’’ መለሰት ናብ’ቲ ሕሳብ
ትቕበለሉ ቦታ እናተመልሰት። ኣብ ስራሕ
ንበይና’ያ ነይራ። ሰናይት ተላኢኻ ወጺኣ
ነበረት። ሜራብ ድማ፡ ንግሆ ቀልጢፍካ ናይ
ምትንሳእ ልምዲ ስለ ዘይነበራን ኣራፍድ
ኣቢላ ስለ እትኣቱን ኣብቲ ሱፐር ማርኬት
ብዘይካ ካርመል ተወሳኺ ሰብ ኣይነበረን።
ሎኢስ ከም ዘየለለየታ ስለ እተረድኣ
ልዳት ገዲፋ ናብ ውሽጢ ኣምርሐት።
“ኣየለለኽንን መስለኒ።’’ ዓይኒ ዓይና
እናጠመተት ሓተተታ።
“ወቓሕሲ ኢልክኒ ኣለኺ። ግና ክሕሱ
ኣይደሊን’የ ኣየላለኹኽን።’’ ኣእምሮኣ ኣብ
ዝኽሪ ጸሚዳ’ያ መሊሳትላ።
“ዓርኪ እስራኤል ኢለ ተላልየኪ
ነይረ።’’
“ኦኬ!’’ ዝበለት ካርመል ስንባደን ፍርሕን
ተሰምዓ። ብዓል ቃል ኪዳና ዝወሰደትላ
እምበር ካብ ተራ ዕርክነት ኣፍቃሪኣ
ዝመንጠለታ ኰይኑ ኣይተሰምዓን።
“ግዜ እንተለኪ ሻሂ እናሰተና ክነዐልል
ምደለኹ።’’ ድፍረታ ኣኻኺባ መምጽኢኣ
ምኽንያት ሓበረት ሎኢስ።
“ብዛዕባ እንታይ?’’ ካብ ግምት
ከይረሓቐት ሕቶኣ ደርበየት። ናይ ርክበን
ኣርእስቲ እስራኤል ከም ዝኸውን ፍጹም
ጥርጣረ ኣይነበራን። ‘ዓርኪ እስራኤል’
ዝብል ምሉእ ሓሳብ ኣብ ከቢድ ነውጺ’ዩ
ሸሚምዋ። ኣብ ህይወታ ምሉእ ክልተ
ደቀንስትዮ ብወዲ ተባዕታይ ክብኣሳ
ምርኣይ ካብቲ ናይ መወዳእታ ድኻም
ገይራ’ያ ትሓስቦ። ምጾታት ኰይኑ ድማ’ዩ
ዝስመዓ። ‘ሄዋን ንኣዳም መሲጣ’ምበር
ተባኢሳ ኣይረኸበቶን’ ዝብል እምነት
ኣለዋ። ባእሲ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ብሰንኪ
ድንቁርናኦም ዝፈጠርዎ ስለ ዝመስላ
ክትጽንበሮ ኣይትደሊን’ያ። ኣብቲ እዋን
ግና እቲ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝተዋህበ
ዝመስላ ዝነበረ ድንቁርና ንዓኣ’ውን
ዝንሕፋ ኰይኑ ኣይተሰምዓን።
“ኮፍ ምስ በልና እንተነገርኩኺ
ኣይሓይሽን?’’ መለሰት ሎኢስ ድፍረት
ብዝመልኦ ቃና።
ካርመል ተወሳኺ ቃላት ክተምሉቕ
ኣይከኣለትን። ኣብቲ ዝነበረቶ ሱፐር
ማርኬት ናይ ተሰዓርነት መንፈስ
ወዲቑ ዝጸቐጣ ኰይኑ ተሰምዓ። በይና
ስለ ዝነበረት ኮፍ ኢላ ክተዐልል ግዜ
ኣይነበራን። እንተዀነ ምሕንጋድ ድማ
ካልእ ሳዕቤን ዘምጽኣላ ኰይኑ ተሰምዓ።

እታ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረት ጎርዞ ከም
ንብረቱ ዝተሓድገ ሰብ ዋንነታ ክተምልስ
ከም ዝመጸት ፈሊጣ’ያ። ስለዚ፡ ነቲ ኵነታት
ብሰላማዊ መንገዲ ክትኣልዮ ከም ዘለዋ
ፈሊጣ ነበረት። “እሞ በይነይ እንድየ ዘለኹ
ሰራሕተኛይ ክሳብ እትምለስ ንገለ ደቓይቕ
ክትጽበይኒ ኢኺ፣ መንበርዶ ክህበኪ ኮፍ
ክትብሊ?’’ ምቕልል ኢላ ሓተተታ።
ከይፈተወት ክትዋሳእ ተገዲዳ ነበረት።
“ደሓን ኣብዚ ደገ ክጽበየኪ’የ።’’ ሎኢስ
ምስታ ኣዒንታ ኣብ ልዕሊ እስራኤል
ዘውደቐት ጸላኢታ ኮፍ ምባል ናይ መጨረሻ
ሕንከት ኰይኑ ተሰሚዕዋ ብቕልጡፍ ንደገ
ወጸት። ሕርቃን፡ ቅንኢ፡ ናይ ሕነ ምፍዳይ
ስምዒት ሒዛ ኣብቲ ካርመል ትሰርሓሉ ቦታ
ክትቅመጥ ኣይከኣለትን።
***
ኣብታ ናይ ቈጸራ እዋን፡ ኣቢሜለክን
እስራኤልን ንነዊሕ ዓመታት ዝተጕዓዙ
ኣዕሩኽ ዘይኰኑ ከም ክልተ ዝደላለዩ’ሞ
ዝተራኸቡ ጸላእቲ ክመስሉ ተነፋፊሖም
ተቐሚጦም ነበሩ። ሓጺር ሰላምታኦም
ንእለት ናይ ቈይቊን ናብ ዘይምስምማዕን
ክቕየር ግዜ ኣይወሰደሉን።
“ሕራይ ትብሎ ዘለኻ ተረዲኡኒ ኣሎ። ኣነ
ዝሓተካ ዘለኹ ግና፡ ‘ኣቢ ጥዑይ’ዩ’ ማለት
እንታይ ማለት’ዩ? ከም ዝበልካያ ተኣሚንካ
ኣለኻ። ንስኻ ዝበደልካያ ኣነ ክድብሳ ማለትካ
ድዩ? ብኸመይ መንገዲኸ?’’
“ስማዕ እንዶ ኣቢ፡ ጥዑይ ኣይኰንኩን
ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ? ጥዑይ’ዩ ማለት በቲ
ንስኻ ክትትርጕሞ ትደሊ ጥራይ ድዩ
ክትርጐም ዘለዎ?’’ እስራኤል ጎቦ-ጎቦ ክብል
ተራእየ።
ኣቢሜለክ ናይ እስራኤል ግብረ መልሲ
ቅጭ ኣምጺኡሉ ኣብ መቐመጢኡ
ኣዕለበጠ። “ሕጂ’ውን ዝሓተካ ዘለኹ
ኣይመለስካለይን። ንሎኢስ ጥዑይ ምዃነይ
ክትነግር ዘበገሰካ ምኽንያት ኣሎ። እምበር
ሎኢስ ጥዑይ ድየ ኣይጥዑይን ክትፈልጥ
እንተደልያ ናይ ገዛእ ርእሳ ገምጋም’ምበር
ናትካ ሓበሬታ ዘድልያ ኣይኰነን። ንስኻ
ግና ካልእ’ዩ ዕላማኻ። ሎኢስ ብዝዀነ ዋጋ
ክትጽገዓልካ ትደሊ ኣለኻ። ምኽንያቱ፡
ንሳ እንተዘይተጸጊዓትልካ ምስ ካርመል
ጀሚርካዮ ዘለኻ ፍቕሪ ሓደጋ ከጋጥሞ’ዩ።
እንታይ ከም ዝበልካያ’ውን ኣዕሊላትኒ’ያ።’’
“እፈልጥ! ምሳይ ዘዕለለቶ ከም እትሕብረካ
ኣጸቢቐ እፈልጥ’የ። ኣማኻሪኣ ምዃንካ
ዝጠፍኣኒ ይመስለካ?. . . .ከምኡ ስለ ዝዀነ
ምፍቓርኩም ኣይተርፍን ኢለ’የ ኵነታትካ
ሓቢረያ።’’
ኣቢሜለክ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ሰሓቐ። “ናትካ
ክትገብር ነይሩካ እስራኤል። ናተይ ዘእትወካ
ኣይኰነን። ንስኻ ጥዑይ በለኒ ኣይትበለኒ፡ ኣነ
መንነተይ ዝቕይር ሰብ ኣይኰንኩን። ሓደ
ነገር ግና ዘንጊዕካ ኣለኻ። . . . . ሰብ ሓጥያቱ
ባዕሉ ጥራይ’ዩ ብንስሓ ከንጽሆ ዝኽእል።
ካልእ ሰብ ክምዕዶ ይኽእል ይኸውን
እምበር እታ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናቱ’ያ።
ንሎኢስ ሓሊኻ ከምኡ ከም ዘይበልካያ፡ ኣነ
ሚእቲ ካብ ሚእቲ’የ ዝፈልጥ። ንነብስኻ
ክትብል ኢኻ እዚ ምኽሪ’ዚ ለጊስካላ።
ልክዕ’ዩ ሎኢስ ከም ኵለን ደቀንስትዮ ሃገርና
ክትጥመትን ክትምረጽን ንቡር’ዩ። ጽብቕትን

ምልክዕትን’ያ። ግና እቲ ሕማቕ ነገሩ፡ ንስኻ
ነዛ ንጽህቲ ፍጥረት ኣራኺስካያ ኢኻ?’’
“ኣቢ ዶብ ትሰግር ኣለኻ። ዘራኽስ ነገር
ከም ዝገበርኩ ምስክር ክትከውን ትኽእል
ኢኻ ማለት ድዩ?’’ እስራኤል ሓረቐ።
ንፈለማ እዋን’ዩ ንዘረባ ዓርኩ ነድሪ ሓዊሱ
ዝምልሰሉ ነይሩ።
“እንታይ ኢኻ ጉዳይ ምስክርነት ኣልዒልካ
ትዛረብ?. . . . ንጓል ኣብ ጎደና ኮለል ካብ
ምባል ዝዓቢ ምርኻስ ኣሎ ድዩ? . . .ደለይታ
ትሕዝቲ’ያ ኢሎም ኣዒንቶም ናብ ካልእ
ክቕይሩ እንተገይርካ እኳ ኣኺሉ’ዩ። ንስኻ
ድማ ንሎኢስ ኣበይ ዘየእተኻያ። ስለዚ፡
ነየናይ ክምስክር ኢኻ ትደልየኒ ዘለኻ? ነዚ
ብዓይነይ ዝረኣኽዎዶ ነቲ ንስኹም ጥራይ
ትፈልጥዎ ሰብ ዘይረኣዮ?’’
“ኣይትጻወት እንዶ ኣቢ! . . . ኣብዚ
ክትብሎ ዝጸናሕካ ብሓሳብ ክንፈላለ ከም
እንኽእል ድማ ፍለጥ። እዚ ክትብሎ
ዝጸናሕካ
ናይ
ቀ ደ ም

ኣተሓሳስባ’ዩ።
ኣብዚ ሎሚ እዋን
ጓ
ል
እንተተራእያ’ያ ትምረጽ። ምኽንያቱ፡
መራጺኣ ኣብ ገዝኣ ኣይመጽኣን’ዩ።
ጐደና መራኸቢ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ናብ
ኣደባባይ’ምበር ናብ ቤት ዘጠምት የብልናን።
ስለዚ ንሎኢስ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣርእየያ
እንተዀይነ ናብ ኣዒንቲ ጠመትታ ከም
እትኣቱ ስለ ዝገበርኩ ክምስገን’ምበር ከም
ዘራኸስኩ ተሓሲበ ክንቀፍ የብለይን።’’
“ከምኡ እንተዀይኑ ደኣ ስለምንታይ
ጥዑይ ምዃነይ ሓቢርካያ። ደለይቲ
ኣይትረክብን’ያ ኢልካ ስለ ዝሓሰብካ ኢኻ
ናባይ ክተጸግዓ ደሊኻ።”
“እዛ ዘረባ ዘይትገድፋ ኣቢ። ትጸጋጋዓካዶ
የላን? ጓል እንተተጸጋጊዓትካ ሓፍትኻ
ክትከውን ከም ዘይትኽእል ፍሉጥ’ዩ።”
“እዚ ኣበሃህላ ናይ ብዓል እስራኤልን
ናይቶም ጓል ንጾታዊ ዝምድና ከም
ዝተፈጥረት ገይርኩም ትሓስቡ ሰባት
ጥራይ’ዩ። እምበር ጓል፡ ሓብትኻን ኣደኻን
እንተዘይኰይና ናይ ግድን ሰበይትኻ
ትኸውን ማለት ኣይኰነን። ካብዘን ሰለስቲአን
ወጻኢ’ውን ክትከውን ትኽእል’ያ። ብዓቢኡ
እንተዘይኰነት ድማ ሰብ ምዃና እኹል
እመስለኒ።”
“እሞ ከም ሰብ’ያ ትቐርበኒ ዘላ ማለትካ
ዲኻ?’’
“እወ ከም ሰብ ትቐርበኒ ኣላ። ጸግዒ ስለ
ዝሰኣነት ጸግዒ ትደሊ ኣላ። ትኣምኖ ሰብ
ካብ ጠለማ ናብ መን ክተብል ንጽበያ?
. . .እቲ ከም ጸግዒ ዝሕሰብ ሰብከ በዚ
ንስኻ ትብሎ ዘለኻ ክርአ ኣለዎ ድዩ? . .
.” እስራኤል ርእሱ ኣድነነ። “ነዚ ሕቶይ
መልሲ ክህልወካ ኣይክእልን’ዩ። ምኽንያቱ
ደጋጊምካ ከም እትብሎ፡ ኵሎም እቶም
መልሲ ዘይብሎም ሰባት፡ እቲ ዝቐረበሎም
ሕቶ ከቢድዎም ኣይኰነን።”
“እንታይ ደኣ?’’
“ንሱ ንግዜኡ ኣይምልሰልካን’የ።

ክትፈልጥ ግና ሎኢስ በዲልካያ ስቕ
ክትብለካ ኣይኰነትን። እንታይ ትሓስብ
ከም ዘላ ኣይፈለጥካዮን ኣለኻ።’’
“ፈሊጠዮ ኣለኹ። ብዙሕ ምፍርራህ
በጺሑኒ ኣሎ። ኣነ ግና ብዙሕ ከም ቁም
ነገር ኣይሓሰብክዎን። ምኽንያቱ፡ ሎኢስ
ንዓይ ክትብድል እንተተበጊሳ ኣነ’ውን
ዝገብሮ ኣለኒ።’’
“ታሪኽ ፍቕርና ክጽሕፎ’የ ኢልካ
ክተፈራርሓ ኢልካ ትኸውን። ካብዚ
ወጻኢ ካልእ እንታይ ክትገብር ትኽእል።
እቲ ዝኸኣልካዮ’ኳ ገይርካ ኢኻ። ዝሃበትካ
እምነት ሰይርካዮ ጥራይ ዘይኰነ ኣብ ካልእ
እምነት ከም ዘየተሐድር ገርካያ። በዲልካያ
ጥራይ ኣይኰንካን። ኣብ ልዕሊ ፍቕሪ
እምነት ከም እተጥፍእ ዝገበርካ ሰብ ኢኻ።
ሰባት፡ ክትኣምን እንከለኻ ራዕዲ ከም
ዝኣትወካ እንተገይሮሙኻ ካብዚ ዝኸፍእ
ዕንወት የለን።’’
“ታሪኽ ፍቕርና ‘ክጽሕፎ’የ
ኢልካ
ክተፈራርሓ
ኢኻ”ዝበልካዮ ዘይረኣኽዎ
ስለ ዘርኣኻኒ የቐንየለይ። ኣነ
ግና ከምኡ ኣይሓሰብኩን።
ክተፈራርሓኒ’ኳ ፈቲና’ያ።’’
“እሞ እስራኤል ብሎኢስ
ፈሪሕካ?’’ ዝተገረመ ክመስል
ኣዒንቱ ተኸለሉ። ብኣስታሕቃር
ድሕሪ ምፍሻኽ ድማ፡ “ከምቶም
ኣብ ጽሑፋትካ ትብሎም
እንተትዀነልና ክንደይ ጽቡቕ
ነይሩ። ንኣብነት ሓደ እዋን ኣብ ዘንበብክዋ
ጽሕፍትኻ፡ ‘እምነት ካብ ኣብ ልቢ ዘለዎም
ኣብ ልቦና ዘለዎም እንተትደልያ ምሓሸ፣
ፍቕሪ ብርጭቆ ገይሮም ዝሓስብዋ ደቂ
ተባዕትዮ፡ ኣብ ልቢ ደቀንስትዮ እምኒ
ክውርውሩ ድሕር ኣይብሉን’ዮም፣ ክነብር
እንተዀይነ ከፍቅር ኣለኒ፡ ሽዑ ድማ’የ
ምስጢር ህይወት ክፈልጥ ዝኽእል።’
ዝብሉን ካልኦትን ንልሳንካ’ምበር ንውሽጣዊ
እምነትካ ዝገልጹ ኣይኰኑን። ግና ክትፈልጥ
ሎኢስ ኣይክትድቅሰልካን’ያ።’’
“ኣይንድቅሰልካን ኢና በለኒ’ምበር። ንሳ
ኣብ እትወስዶ ስጕምቲ ንስኻ ብቅድሚኣን
ብድሕሪኣን ከም ዘለኻ ኣይጠፍኣንን’ዩ።
እንታይ፡ ንኖህ ነጊራ ንዕኡ ኣብ ጸገም
ንምእታው ድያ ተበጊሳ ዘላ? . . . ከምኡ
እንተዀይኑ እቲ ንዓይ ዝበለቶ ንኖህ’ዩ ዝያዳ
ክጎድእ። ኣነ ግና ክትሕብራ ዝደሊ ነገር
እንተሎ ንካርመል ፍጹም ኣይገድፋን’የ።’’
“ኣብ ህልኽ ምእታውካ ድዩ?’’
“እወ፣ ህልኽ ንፍቕሪ ዝያዳ የትርሮ’ዩ።’’
“እንታይ ገደሰካ ግና ኣብዚ ዅሉ?’’
ዝተገረመ ኣቢሜለክ ርእሱ ክንቕንቕ
ተራእየ። እቲ ከም ለባምን ንፉዕ ጸሓፊን
ዝፈልጦ ዓርኩ ብስምዒት ተገዚኡ
ኣንፈቱ ከጥፍእ ትጽቢት ኣይነበሮን።
“ክንድዚ ሕቡእ ባህሪ ነይሩካ ማለት ድዩ
እስራኤል?’’
“እንታይ ዘይገበርኩ ኢኻ?’’
“መሊኡ! ትገብሮ ደኣ ብዙሕ። .
. .ቀዳማይ፡ እምነት ምስ ነብስኻ ምዃኑ
ዘክር - ቅድሚ ንኻልኦት እሙን ምዃንካ
ንነብስኻ እሙን ኵነላ፣ ካልኣይ፡ ጽቡቓት
ኣብ ኵሉ ስለ ዝርከባ፡ ንስኻ ድማ ከም ሰብ
መጠን ኣብ ኵሉ ክትበጽሕ ስለ ዘይትኽእል
ንዝረኣኻያ ጽብቕቲ ካብ ምምናይ ተሓየብ፣
ሳልሳይ፡ ብስምዒትካ ዘይኰነ ንህይወትካ
ብልቦና ክትመርሓ ፈትን፣ ራብዓይ፡ መምስ
ዝረኣየን ዝጸድፍ ሰብ፡ ሓቀኛ ልቢ ክረክብ
ከም ዘይክእል ተረዳእ።’’
“ካብ መዓስ ኢኻ መኻሪ ኴንካ?’’
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“ለባም ዓርኪ ከም ዘይብለይ ምስ
ፈለጥኩ።’’
***
ኖህ ኣብ ሞባይሉ፡ “ካርመል ዝገደፈትልካ
ደብዳበ ኣብ ድኳና ኣለካ፡’’ ዝብል መልእኽቲ
ምስ ተቐበለ፡ እቲ ደብዳቢኡ ዝርከበሉ ድኳን
ኣበይ ምዃኑ ድሕሪ ምጽራይ ብቐጥታ
ናብኡ ጎየየ። “እዋይ፡ ዝዀነ ጻዕሪ ፍረ ከም
ዘለዎ ዝሕብር ኣጋጣሚ’ዩ እዚ ናተይ።
ካርመል ንፈለማ እዋን መልሲ ሰዲዳትለይ
ማለት ድዩ?’’ ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳበ ኣብ
ኢዱ ኣእትዩ ከየንበቦ መልሲ ናይ ዝጸሓፎ
ደብዳበ ብምርካቡ ጥራይ ብሓጐስ ፈንጠዘ።
“ኣነ ጥራይ ዘይኰንኩ እስራኤል’ውን ጻምኡ
ረኺቡ’ዩ። ናይ ብሓቂ ፈጣሪ ሰብ ኣምሲሉ
ንእስራኤል መልኣኽ ኣዳልዩለይ።’’
ኖህ፡ ናይ ሓጐሱ ተኻፋሊ ክኸውን
ኣብ ኣእምሮኡ ዝመጽኦ ናይ ፈለማ ሰብ
እስራኤል’ዩ ነይሩ። ደብዳቢኡ ኣብ ኢዱ
ቅድሚ ምርካቡ ድማ ከበስሮ ብምሕሳብ ናብ
እስራኤል ደወለ። “ሄሎ እስራኤል ሓወይ!’’
ሓጐሱ ብዘንጸባርቕ ቃና ኣድመጸ።
“ኖህ ከመይ ቀኒኻ?’’ በለ እስራኤል
ስንባዲኡ ክቈጻጸር እናፈተነ። ምስ ካርመል
ፍቕሪ ካብ ዝጅምር ንደሓር፡ ኖህ ክድውለሉ
እንከሎ ልቡ ሰማይ ክትዓርግ ጀሚራ ነበረት።
ኣብ ልዕሊኡ ዝፈጸሞ ተግባር ሓደ መዓልቲ
ምኽሽሑ ከም ዘይተርፎ ስለ ዝኣመነ
ንነብሲ ወከፍ ናይ ኖህ ጻውዒት፡ ‘እታ ግዜ
ሎሚ’ያ?’ ብዝብል ስክፍታ’ዩ ዝጽበ ነይሩ።
ሽዑ’ውን ኣብ ፍርሂ ዝተዓቑበት ነብሱ
ኮማቲሩ’ዩ ሰላምታ ኣቕሪቡ።
“እቲ ምቕናየይ ተኣምር ፈጢሩ
እስራኤል ዓርከይ። ካርመል ንደብዳበታተይ
ንፈለማ እዋን መልሲ ከም ዝሃበትሉ
መልእኽቲ በጺሑኒ። ናብኡ እናኸድኩ
እንከለኹ’የ ክትሕጐስ ኢለ ዝድውለልካ
ዘለኹ።’’ ድምጹ ኣጕሊሑ ብሓጐስ
እናሰሓቐ ንሱ ብስራት ዝበሎ ንእስራኤል
ግና ካብ ሓበሬታ ዘይሓልፍ መልእኽቱ
ኣሕለፈ።
“እንታይ ትብል ኣለኻ?’’ ክዋሳእ
ጀመረ እስራኤል። “ኣዝዩ ደስ ዝብል
ኣጋጣሚ’ዩ። እንተዀነ ግብረ መልሲ
ናይ ደባዳቢኣ ከይፈለጥካ ማዕረ ክንድኡ
ኣይትተሓጐስ። ምኽንያቱ፡ ተስፋ ዘቑርጽ
ጽሑፍ ከይከውን፡” ብምባል ከይተረድኦ
ትሕዝቶ ናይቲ ደብዳበ ኣሉታ ምዃኑ
ሓበሮ።
ኖህ ትጽቢቱ ካልእ ስለ ዝነበረ ናይ
እስራኤል ዘረባ ብዝዀነ ጥርጣረ ከይረኣየ፡
“ክኸውን ኣይክእልን’ዩ እስራኤል።
ኣይደልየካን’የ ትብል ነይራ እንተትኸውን
ኣዋርሕ ኣይምወሰደትን። እንታይ ግድኻ
ጽንዓተይ ክትፍትንን ማዕረ ክንደይ ከም
ዘፍቅራ ክተረጋግጽን’ያ ክሳብ ሕጂ
ምንም ግብረ መልሲ ዘይጸሓፈትለይ።
ኣይትጠራጠር እስራኤል ዓርከይ! ዝጸዓረ
ይዕወት’ዩ። ኣነን ንስኻን ድማ ጽዒርና
እንዲና ዓወት ክንርኢ ግድን’ዩ።’’ ብርእሰ
ተኣማንነት መለሰሉ።
ዝብሎ ዝጠፍኦ እስራኤል ንተግባራቱ
ዝኸሽሕ ዘረባ ከይሞልቆ ብምስጋእ፡
“ሕራይ በል ከም ኣፍካ ይግበረልካ፡’’
ዝብል ካብ መርገም ዘይሓልፍ ምርቓ
ኣስኒቑ፡ “በል ዝጸሓፈትልካ ደብዳበ ምስ
ኣንበብካ ደውለለይ፡’’ ብምባል ተፋነዎ።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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መልሲ ናይ’ቲ ነዊሕ ጕዕዞ
ዓብደልቃድር ኣሕመድ
ዝን ተብዝሕ። ሓሳባት ኣውሪዳ
ኣደይባ ንእተልዕሎ ሕቶ ዝኸውን
ድሉው መልሲ፡ ብቐሊሉ ተረካቢ ኮይኑ
ኣይጸንሓን። ሂወት ንዝበየነትላ ጽሕፍቶ
ኣሜን ኢልካ “ብጸጋ ምቕባሉ” ዝብል
ኣማራጺ ትወስድ። ነቲ ሕቶ’ቲ ግን
ጽግዕ ወይ ድንን ኢልካ ትሰግሮ ኩነት
ምስ ዘይምዃኑ፡ እናሻዕ እግሪ እግራ እና
ሰዓበ ልዋም ከሊእዋ። ዝተንጠልጠለ
ስእነት ኣቦነት ትርግሙን ርዝነቱን ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ወስታ ሂወታ ጎፍ እናበለ
ሰላማ ኣህዲምዎ። ኣብ ከም’ዚ ሃዋሁ
ከላ’ያ ኸኣ፡ ነቲ ትስፉው ኣንፈት ክሕዝ
ዝጀመረ ርክባ ምስ ተመስገን ተዓገስ ከሎ
ገና ናብ ካልእ ደረጃ ከይዓበየ ክትገትኦ
ዝወሰነት። ተመስገን እዚ’ዩ ክብሎ
ብዘይክእል ድርኺት ዝያዳ ክጠብቃ፡
ቀሪቡ ውሽጣ ክፍትሽ ምስ ነብሱ ውዕል

ዘርእሰናይ ዓንዳይ (ኣቦ ዮሃና)

ክኣቱ ኣይተረድኦን። ነቲ ኣብ ፈለማ
ቆላሕታኻ ጭንቀትን ዘይርግኣትን ዝንበቦ
ሂወታ፡ ምንጩ ናይ ምፍላጥ ድሌቱ
ዓጋቲ ኣይረኸበሉን።
ዮሃና ዘርእሰናይ፡ ኣብ ጁባ (ደቡብ
ሱዳን) ኣብ’ታ ዕለታዊ ናብራኣ ተካይደላ
ዱኳን ምስ ተመስገን ዝሰረተቶ ተራ ሌላ
ዓሚል፡ ካልእ ኣንፊ ክሕዝ ምስ ጀመረ
ክልተ ክልተ ሓሳብ መጺኡ ውሽጣ
ቅሳነት ከሊእዎ። ኣብ ዓዲ ስደት ሓው
ዝኾነካ ምርካብ ዝፈጥረልካ ሙቐት ሓደ፡
ነታ ብስእነት ኣቦነት ተሳቕያ ዝዓበየት
ነብሳ ከኣ ተወሳኺ ጽዕነት ከይኮና
ሰገጥ ትብል። ሕሉፍ ግዳሰን ሓልዮትን
ተመስገን ምስ ተደጋገመ ውሽጣ እዚ’ዩ
ክትብሎ ዘይከኣለት ዑቕባ ክትረክብ
ተፈሊጥዋ። ካብ’ቲ ብናይ ስርሑ ባህሪ
ኣውቲስትነት ገይሹ ክሳዕ ዝምለስ ዝፍጠር
ፍልልይ ግዚያት፡ ሂወታ ገለ ሃጓፍ ክፈጥር
ተረዲእዋ። ድሕሪ ክንደይ ነግ ፈረግ፡
ሕሉፋን ወትሩ ድቃስ ንዝኸልኣን ናይ
ሂወታ ሓቀኛ ገጽታ፡ እርይ ቁጽር ኣቢላ
ተንቲና ክትነግሮ’ሞ፡ ደገፉን ዕቑብኡን
ካብ ገጹ ክትፍትሾ ኣንቂዳ።
***
ዮሃና 28 ሓምለ 1991 ካብ ኣቦኣ
ዘርእሰናይ ዓንዳይን ኣዲኣ ፍረወይኒ
ምስግናን ኣብ ሕምብርቲ ተወሊዳ።
ዘርእሰናይን ፍረወይንን፡ በቲ ኣብ ድሮ
ናጽነት ዝፈጠርዎ ሓጺር ሌላ ፍረወይኒ
ድቂ ድሕሪ ምሓዛ፡ ድሃይ ዘርእሰናይ
ብኣጋ ክትረክብ ኣይከኣለትን። ኪኖ ስሙን
ስም ኣቦኡን ዝሰግር ሓበሬታ ኣይሓዘትን።
እቲ ፍሑኽ ክብል ዝጀመረ ሌላኦም፡ በቲ
ድሮ ናጽነት ዝነበረ ምንቅስቓስ ተጸልዩ፡

ሕድሕድ ውሽጦም ብዕምቆት ክፋለጥሉ
ኣብ ዘይከኣልሉ ህሞት ብኣጋ ተቘጽዩ።
ፍረወይኒ ዝነበረታ ኣሃዱ ክፍለ ሰራዊት
16 ከበሳ ደይባ። ኣንፈት ዘርእሰናይ ግን
ገና ከየርጠበት ናጽነት ኮይኑ። ፍረወይኒ
ናብ’ቶም ዝተፈለየቶም ስድራኣ
ተጸንቢራ። ሕቶታት ዝነበሮ ኩነታት ጥንሳ
ግን ወላ’ኳ ሰንፈላል ይግበራ፡ ብፍሱህ
ሃዋሁ ናጽነት ግን ተደቢሱ’ዩ። ናጽነት
ካብ ኮነ ረጊእካ ሂወትካ ተተዓራርየሉ
ባይታ’ዩ ዝብል ፍረ ሓሳብ፡ መጠናዊ
ርግኣት ለጊሱላ። ካልኣይ ወርሒ ድሕሪ
ዕለተ ናጽነት ቦኹሪ ጓላ ምስ ተገላገለት፡
ሕቶ ኣቦነት’ታ ዕሸል ሓድሽ ሓይልን
ትርን ሒዙ ሂወታ ክፈታተኖ ጀሚሩ።
ኪኖ ስሙን ስም ኣቦኡን ዘይሰግር
ሓበሬታኡ፡ ናብ ካልእ ጭቡጥ ነገር
ንኸይትሰግር ሓሊዂ ሒዝዋ። ሞያኡ
ኣባል ሕክምና ምንባሩ ከኣ፡ ምስ’ቲ ካብን
ናብን ዝነበረ ጻዕቂ ምንቅስቓስ ዝፈጠሮ
ምግልባጥ ቦታታት ተደማሚሩ ንተስፋኣ
ኣማህሚንዎ። ውዒሉ ሓዲሩ እዚ ጉዳይ
መዓልቦኡ ክረክብ’ዩ ዝብል ሓሳብ፡ ወላ’ኳ
ኣማራጺ ክኸውን ኣይትድለዮ፡ ጎቦ ልባ
ንኽትቅበሎ ግን ተደሪኻ።
ጉዕዞ ሂወት ህጻን ዮሃና፡ ነዚ ዘይምሉስ
ሕቶ ሂወት ጸይሩ ብዘገምታ ይምርሽ።
ገና ጎልጎላ ዘይወድአት ጓል ሓሙሽተ
ዓመት ህጻን ከላ ግን፡ እታ ክንዲ ኩሉ
ኮይና ከተዕብያ ዘንቀደት ኣዲኣ ፍረወይኒ
ብዝሓደራ ሕማም ብሞት ተፈልያታ።
ጾር ምዕባይ ህጻን ዮሃና፡ ናብ’ታ ኣብ
ሊባን ዝነበረት ዓባያ ወዲቑ። ገና ልቢ
ዘይቋጸረት ህጻን ምስ ምንባራ፡ ንኽብደት
ምፍላይ ኣደኣ ዘለሊ ኣጠማምታ
ኣየጥረየትን። ፊደል ክትቆጽር ናብ
ቤት ትምህርቲ ምስ ተላእከት ግን፡ ዮሃና
ተስፋሚካኤል ተባሂላ ምስ ተሰምየት፡
ከም ግር ኢልዋ። ተስፋሚካኤል ሃይለ
ኣኮኣ ምዃኑ ኣጥሊላ ትፈልጥ’ያ።
ስም ኣኮኣ ንቦታ’ቲ ‘ዘርእሰናይ ዓንዳይ’
ዝብል ትፈልጦ ስም ምትክኡ ክርድኣ
ኣይተረድኣን። ተሓንጊጣቶ ንዝነቐለት
ሕንቅልሕንቅሊተይ ሂወታ ኣሃዱ ኢላ
ትፍልሞ ከም ዘላ፡ ዕሽል ኣእምሮኣ
ብዋግዋጎ ስእሊ ክቕባእ ጀሚሩ። “ኣቦይ
መን’ዩ? ኣበይ ኣሎ?” ንዝብሉ ሕቶታት፡
ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳት ሂወታ መገዲ
ክዓጽዉ ጀሚሮም። ዓባያን ኣኮታታን
ሕቶታታ ከዕግብ ዘኽእል ድሉው
መልሲ ኣይነበሮምን። “ኣሎ ክመጽእ
እዩ’ ብዝብሉ ተስፋታት፡ ዕሽል ኣእምሮኣ
ከይብደል ጥራሕ ኮይኑ ምርጭኦም።
ዮሃና እዚ ግድልን ተስፋን እናተፈራረቓ፡
ትምህርቲ ሰለይ ክትብል ጀሚራ። እቲ
ጸቕጢ ግን ጽባሕ ጽባሕ ክገዝፍ ደኣ’ምበር
ክደቀላ ኣይከኣለን። ሰሪ’ዚ ሰንፈላል፡
ኣእምሮኣ ስለ ዝተባሕተ ትምህርታ ኪኖ
መባእታ ደረጃ ክትስጉም ኣይከኣለትን።
ልቢ ሶዂዓ ምስ’ቲ ገዚፍ ሕቶ፡ ፊተ ፊቱ
ምፍጣጥ ጥራሕ ኮይኑ ናብራኣ። ሂወታ
ኣብ ትሕቲ’ዚ ሃዋሁ ኣብ ናህሩን ዛሕሉን
ዝኾነ ለውጢ ከየርኣየ፡ ንግዚያት ከም
ተንኮበት ጠቕሊልዎም።
ስደት ድሕሪ ምኻዳ ጎርዞ ጓል 20
ዓመት ኣብ ዝኾነትሉ’ያ ኸኣ ምስ

ዮሃና ዘርእሰናይን ተመስገን ተዓገስን ምስ ህጻን ጓሎም ሳሮን

ተመስገን ተዓገስ፡ ኣብ መንጎ ስራሕ ዓለም
ዝተላለየት። ምስጢር ናይ’ቲ ወትሩ ዝን
ዘብላን ብርኡይ ጭንቀታ ዝንበቦን ገዚፍ
ሕቶ ሂወታ ተንቲና ዘካፈለቶ። ተመስገን
ልባ ቀሊዓ ንዘዕለለቶ ታሪኽ ሂወታ፡
ምኽርን ምትብባዕን ለጊስካ ጥራሕ ዝስገር
ኩነት ኮይኑ ኣይረኸቦን። ውሽጡ ክኣቱ፡
ኣካል’ቲ ጸገም ብምዃን ፍታሕ ኣብ
ምንዳይ ብጉስ ምህላዉ ብልቡ ጠቒዑላ።
ኣብ ዓዲ ጓና ጽላል ዝኾና ጸግዒ ብምርካባ፡
‘ስራሕ ፈጣሪ’ዩ’ ኪኖ ምባል ዝሰግር ቃል
ኣይጸንበረትን። ከም’ታ ዘላታ ተቐቢሉ፡
መሳጉምቲ ሂወታ ክኸውን ድሉው
ዝኾነ ሓው፡ ኣቦ፡ ኣደ፡ ሓብቲ፡ በዓል ቤት
ምርካባ ንሂወት ክትሓቑፋን ክትሕቆፋን
በቒዓ። ጠልጠል ዝበለ ገዚፍ ሕቶ ሂወታ
ግን ገና ብደረቑ ተዓኒዱ’ዩ ነይሩ። ሳሮን
ክብሉ ዝሰመይዋ ቦኽሪ ውልዶም ምስ
ረኸቡ፡ ተመስገን ንስድራኡ ሓቢሩ። ጸገም
ዮሃና እውን ከም ጸገሙ ክሳዕ ዝተቐበሎ፡
ነዚ ኣብ ምፍታሕ እጃሞም ከልዕሉ
ተማሕጺንዎም። ኩሎም ስድራቤቱ
ብሓፈሻ ሓዉ ነማርያም ተዓገስ ከኣ

ፍረወይኒ ምስግና (ኣደ ዮሃና)

ብፍላይ ነቲ ጉዳይ ብዕትበት ተረዲኡ፡
ሓደራ ሓው ንምትግባር ላዕልን ታሕትን
ክብል በቲኹ ነቒሉ። ናብ ቤት ጽሕፈት
ሚኒስትሪ ምክልኻል በለዛ ስምን ስም ኣቦን
ጥራይ ሒዙ ዝገበሮ ፈተነን ሕምብርቲ
ከይዱ ዘካየዶ ዳህሳስን ቅልጡፍ ዓወት
ክረኸበሉ ኣይከኣለን። ስድራ ዮሃና ካብ
ምንዳይ ወላ’ኳ እንተ ዘይቦኾሩ፡ ኣንፊ
ዝህብ ሓበሬታ ዛጊት ኣይጨበጡን። ነቲ
መስርሕ ምድላይ ግን እዞም ስድራ በዓል
ቤት ጓሎም ምስ ተጸንበርዎ፡ ዝያዳ ናህሪ
ከም ዝረክብ እምነቶም ልዑል ኮይኑ።
ነማርያም ምስ ስድራ ዮሃና ሓቢሩ፡
ነቲ ጽዕነት ኣብ ምፍኳስ ብዘይነፋግነት
ተራኡ ኣዕዚዙ። ተስፋ ተቐኒቱ ነቲ ጉዕዞ
ዓትዒቱ ከም ዝሓዞ ግን መስካሪ ዘድሊ
ኣይነበረን።
ዮሃና እውን ብደገፍን ምትብባዕን
በዓል ቤታ ተመስገን፡ ኣብ ሚያዝያ
2016 ኣስመራ ብምምጻእ ዝገበረቶ
መስርሕ ድልያ ከይተዓወተትሉ ተሪፉ።
እዚ ተደማሚሩ ግን ነቲ ጻዕሪ ከሐይል

ደኣ’ምበር ከጉድም ዝኽእል ኣይነበረን።
ዮሃና ብወገና ትፈልጦን ዝፈተነቶን
ጉዳይ ኣብ ምፍታሕ’ቲ ከቢድ ግድል
እዚ ይኹን እምበር፡ ብኻልእ ገጽታኡ
ኩነታት ስድራን መቕርብን ኣቦኣ’ኸ?
ዝብል ሕቶ ቅጅል ክብል ባህርያዊ እዩ።
***
ሰለሙን ከሰተ ትኽ ትንፋስ ዓርኪ
ዘርእሰናይ ዓንዳይ’ዩ። ሌላኦም ድሕሪ
ናጽነት ኣብ ክራማት ናይ ብ1991 ኣብ
ሕምብርቲ ፈሊሙ። ዘርእሰናይ ብስራሕ
መንግስቲ ኣብ ሕምብርቲ ተመዲቡ
ምስ መጽአ’ዩ፡ ምስ ሰለሙን ተላልዩ።
ተራ ሌላኦም ናብ ጥቡቕ ዕርክነት ክዓቢ
ኣይደንጎየን። ልቢ ንልቢ ምስ ተናበቡ፡
ድልዱል ዝሰረቱ ዕርክነት ቅጽበት
ሃኒጾም። ሰለሙን ኣብ ሕምብርቲ ናይ
እንዳ ክዳውንቲ ዱኳን ከፊቱ ሂወቱ
ዝመርሕ ዝነበረ መንእሰይ’ዩ። ወላ እውን
ዘርእሰናይ ከም ሰራሕተኛ መንግስቲ
ድሕሪ ግዜ፡ ካብ’ቲ ቦታ ብናይ ስራሑ
ባህሪ ይንቀሳቐስ፡ ጥቡቕ ዕርክነቶም ግን
ክተርር ደኣ’ምበር ክዘልቕ ኣይከኣለን። ኣብ
ውሽጢ’ዚ ምዉቕ ዕርክነቶም ከሎ’ዩ ከኣ
ዘርእሰናይ ኩነታት’ታ ድቃስ ዝኸልኣቶን
ማዕልቦኣ ዘይነጸረትን ጉዳይ ውላዱ
ዘካፈሎ። ትርጉም ዕርክነቶም ዘረጋግጽ
ረዚን ጾር ንምስካም፡ ሰለሙን ምስ ነብሱ
ጽኑዕ ኪዳን ኣትዩ። ጠልጠል ንዘብል ሕቶ
ዘርእሰናይ ዓርኩ፡ ሓደ ማዕልቦ ንምርካብ
ብማዕረ ክረባረብ ኔርዎ። ኩነታት ኣብ
ትሕቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ሃዋሁ፡ ኣዋርሕ
ኢሉ ፈሊሙ ዓመታት ክሕዘል ጀሚሩ።
ሌላ ሰለሙንን ወ/ሮ ኣመተ ሃይለን ናብ
ናይ ውሉድን ወላድን ዓሪጉ። ኣብ
ዘረብኡ ‘ኣደይ!’ ክብል እምበር ብስመን
ክደሃየን ኣይፍለጦን። ዓርኩ ንዝሓደጎ
ለበዋ ጽዕነቱ ክጸውር ዘኽእል፡ ፍጹም
ፍቕሪ ሃኒጹ። ትዕበ ትንኣስ ኣብ ዝኾነ
ጉዳይ ከም ኣባል ስድራቤት ኢዱ
ክጽንብር ባህርያዊ ግብረ-መልሲ ኮይኑ።
ሰለሙን ምስ ፍረወይኒ ምስግና (ኣደ
ዮሃና)፡ ኣብ ሕምብርቲ ተማሃራይ ከሎ
ሌላ ኔርዎ’ዩ። ድሕሪ ሜዳ ምስላፉ ግን
ደሃያ ኣይነበሮን። እንትርፎ እታ ድሕሪ
ናጽነት ዝረኸባ ኣጋጥሚ ብድሕሪኡ
ክረኽባ ኮነ ስዒቡ ንዝቐጸለ ጉዕዞ ሂወታ
ዝኾነ ደሃይ ኣይነበሮን። ድሕሪ ክንደይ
ዓመታት (2017) ብዕላል ዕላል ምስ
ስምኦን በረኸት ዝተባህለ መተዓብይቶም
ምስ ተራኸቡ፡ ብወዝቢ ሃለዋት’ታ
ቅድም
መተዓብይቶም
ዝነበረት
ፍረወይኒ ኣልዒሉ። ፍረወይኒ ቅድሚ
ዓመታት ብሕማም ከም ዝተሰወአት፡
እታ ዝወለደታ ጓላ ክንዲ ሰብ ኣኺላ
ደሃይ ኣቦኣ ክትገብር ካብ ስደት መጺኣ
ደልያ ቀቢጻ ከምዝኸደትን ተንቲኑ
ምስ ኣዕለሉ፡ ሰለሙን ገለ ሸቕ ዘብል
ነገር ዓንዲ ሕቘኡ ክፈስስ ተፈሊጥዎ።
ምስቲ ዓርኩ ዘርእሰናይ ዝሃቦ ሓበሬታ፡

ዘተኣሳስር ፈትሊ ስለዝረኸበሉ ንስምኦን
ኣብ’ዚ ጉዳይ‘ዚ ድሕሪ ሕጂ ንዝህልዎ
ኣተሓሕዛ ተማሕጺኑ ተፈልዩዎ።
ድሕሪ መዓልታት ስምኦን፡ ኣብ
ቦታ ስራሕ ሰለሙን ኣጋይሽ ሒዙሉ
ብምምጻእ ኣላልዩ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝያዳ
ዝርዝር መብርሂ ንምርካብ ተወኪስዎ።
ኣኮኣ ንዮሃና ኣቶ ተስፋሚካኬል
ዘምኣ ነማርያም ተዓገስን፡ ነቲ በርቃዊ
ዝመስል ዕድል ንምጥላሉ ምስ ሰለሙን
ዓሚቝ ዕላል ጸሚዶም። ብሸነኾም
ዝነበረ ሓበሬታን ዓመታት ጸይርዎ
ዝተጓዕዘ ግድልን ክዋሰብ ከም ቅጽበት
ኮይኑ። መልሲ ስኢኑ ዓመታት ዝተጓዕዘ
ሕንቅልሕንቅሊተይ፡ ርጉጽ መዓልብኡ
ከም ዝረኽበ ብወገን ክልቲኦም፡ ኣብ
ምሉእ ዕግበት ተበጺሑ። ውዓል ሕድር
ዘይብሉ፡ ሰለሙን ዛዛሚ መልክዕ ሓደራኡ
ንምፍጻም ናብ ወ/ሮ ኣመተ ሃይለ
ሒዝዎም በለዛ ብምኻድ፡ ብኣርባዕተ
ነጥቢ ኣብ ዝተዛዘመ ዛንታ ቀይርዎ።
ወ/ሮ ኣመተ ስዉእ ወደን ዳግም ትንፋስ
ሰዂዑ ቤተን ከም ዝተመልሰን ንሓጎሰን
ዝውክል ቃል ብኣጋ ኣይረኽባን። ስድራ
ቤት እውን ብተመሳሳሊ ሓድሽ ሓጐስ
ካልእ ምዕራፍ ሂወት ተኸፊቱላ ምሉእ
ተድላ ተገዚማ።
ኣስመራ ዝተወልዐ ርሽት ሓጐስ፡
ናብ’ታ ኣብ ሰንፈላል ትጽቢት ዝነበረት
ዮሃናን በዓል ቤታ ተመስገንን ንምብጻሕ
ብመገዲ ደወል ቴሌፎን ካምፓላ
(ኡጋንዳ) ባናኡ ክዝርጋሕ ነይርዎ።
ዝተበጽሐ ምዕባለ ብቴሌፎን ዝተሓበራ
ዮሃና፡ ከምቲ ዓመታት ዝጸዓረትሉን ምሉእ
ሂወታ ድቃስ ዝኸልኣን መልሲ ሕቶኣ
ድሕሪ ምስማዓ፡ ዝኾነ ቃል ከተስተንፍስ
ዘኽእላ ዓቕሚ ስኢና። ስቕ፡ ዝን ጥራይ
ነይሩ’ቲ ግብረ መልሲ። ሕልምን ጋህድን
ነጺሉን ኣጣሚሩን፡ ዘለሊ ቀልቢ ኣብቲ
ሽዑ ህሞት ብኣጋ ተረካቢ ኣይነበረን።
ምናልባት “ተሓጒሳ፡ ነቢዓ . . .”ዝብሉ
ቃላት ምጥቃም፡ ንቦታ ውሽጣዊ ስምዒታ
ብልክዕ ዝውክል ዓቕሚ ኔርዎ ምባል
ዝከኣል ኣይኮነን።
ዮሃና ውሽጣ ኣረጋጊኣ፡ ስድራ

ሰለሙን ከስተ

ኣቦኣ ንምርካብ ውዓል ሕድር ዘይብሉ
ኣስመራ ክትነቅል ምዃና፡ ቅድሚ ሕቶ
ዝመጽእ መልሲ‘ዩ ኔሩ። ምስ ምምጻኣ
መርዓ ዘቢብ ሓፍታ (በቦ ትውለድ)
ምግጣሙ ነቲ ሃዋሁ ድርብ ድምቀት
ሂቡዎ። ምስ ዓባያን ካልኦት ኣባላት
ስድራኣን ብምድፍናቕ ተሓቛቚፋ
ነቢዓ። መኸተምታ ዝረኸበ ሃጓፍ ሂወታ፡
ብፍቕሪ ስድራ ኣቦኣ ክመልእ ብርእዮ
ክፍለጣ ጀሚሩ። ፍሉይ ጣዕምን ተስፋን
ተሓዛዚሎም፡ መገዲ ቅድሚኣ ምድሙድ
ባይታ ተነጺፍዎ’ስ፡ እግራ መሊኣ ክትረግጾ
ተቢዓ።

ሻነት ክፍሎም

ሓዳስ

ኤርትራ
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10 ዝዓበያ ደሴታት ዓለምና
ሳሮን ሰርጹ

ኣዘርባጃን

እዚ ተርታ ናይዘን ዝዓበያ ደሴታት
ዓለምና ብስፍሓተን ካብ 200 ትርቢዒት
ኪሎሜተር ንላዕሊ ዝኾና፡ ደሴታት
ይውክል።
ደሴት ክበሃል ከሎ ብማይ ዝተኸበ
መሬት’ዩ። ኣብ ሩባ ወይ ኣብ ቀላይ
ዝተደኮነ ደሴት፡ እዮት (eyot) ተባሂሉ
ይጽዋዕ። ብጂዮግራፊካዊ ወይ ድማ
ብጂኦሎጂካዊ ዝመሳሰሉ ደሴታት ድማ፡
ኣርቺፔላጎ ወይ ድማ እኩባት ደሴታት
ይበሃሉ።
ኣብ ማእከል ቀላይ ካብ ዘለዉ ደሴት
ዝፈጠሩ ደሴታት ድማ ካይስ ወይ ኪይስ
ይብሃሉ። ኣብዛ ንነብረላ ዓለም ክልተ
ዓይነት ደሴታት ኣለዉ። እቲ ቀዳማይ
ኮንቲነንታል ደሴት ክበሃል እንከሎ፡
እቲ ካልኣይ ድማ ውቅያኖሳዊ ደሴት
ይበሃል። ኣብነታት ኮንቲነንታል ደሴት

ስም ደሴት
ስፍሓት(ትርብዒት
ኪሎሜተር)
ዝርከበሉ ሃገር
1. ግሪንላንድ (ደንማርክ) 2,130
,800
2. ኒው ጊኒ (ኒው ጊኒ) 785,753
3. ቦርኒዮ (ማለዥያን ኢንዶኔዥያን)
748,168
4. ማዳጋስካር (ማዳጋስካር) 587,7
13
5. ባፌን (ካናዳ)
507,451
6. ሱማትራ (ኢንዶነዥያ) 473,
481
7. ሆንሹ (ጃፓን)
225,800
8. ቪክቶርያ (ካናዳ)
217,291
9. ዓባይ ብሪጣንያ (ዩናይትድ
ኪንግደም) 209,331
10. ኢለስመረ (ካናዳ) 196,236

ከም ግሪንላንድ፡ ባርባዶስ፡ ኣየርላንድን
ካልኦትን ክንጠቅስ ንኽእል።
መብዛሕቲኦም
ውቅያኖሳውያን
ደሴታት መበቆሎም ካብ እሳተ-ጎመራ
እዩ። ደሴት ማርያና፡ ደሴት ኣሉሽያን
ገለ ካብቶም ውቅያኖሳውያን ደሴታት
እዮም። ኣብ መሬት ክሳብ 45 ሽሕ
ዝበጽሑ ትሮፒካዊ ደሴታት ይርከቡ።
እዞም ሰብ ዘይቅመጦም ደሴት
“ደዘርት ኣይላንድ” ወይ ድማ
ምድረበዳዊ ደሴት ይበሃሉ። ኣብዚ እዚ
ምድረበዳዊ ዝብል ቃል፡ ማይ ንዘይብሉ
ወይ ንኣጻምእ ቦታታት ኣይኮነን
ዝውክል።
እዘን ዝስዕባ ደሴታት ኣብ ዓለም
እተን ዝዓበያ ኮይነን፡ ከምቲ ኣቐዲሙ
ዝተገልጸ ድማ ስፍሓተን ልዕሊ 2500
ትርብዒት ኪሎ ሜተር እዩ።

ቱሪዝም
ኣዘርባጃን፡ ኣብ ክፍሊ ዓለም ዩሮኤስያ ትርከብ ኰይና፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ
ከባቢ ካውካሱስ - ኣብ መንጎ ሩስያን
ጆርጅያን ዝርከባ ሃገራት’ያ። እዛ ኣብ
ሞንጎ ምብራቓዊ ኤውሮጳን ምዕራባዊ
ኤስያን ኣብ ዘሎ ቦታ ተደኲና እትረክብ
ሃገር፡ ብምብራቕ ምስ ባሕሪ ካስፒያን፡
ብሰሜን ምስ ሩስያ፡ ብሰሜናዊ ምዕራብ
ምስ ጆርጅያ፡ ብምዕራብ ምስ ኣርመንያ፡
ብደቡብ ድማ ምስ ኢራን ትዳወብ።
ርእሰ-ከተማ ኣዘርባጃን ባኩ እያ ትበሃል።
እዛ ከተማ ኣብ 28 ሜትሮ ብራኸ ተደኲና
ትርከብ፣ 2,130 ትርቢዒት ኪሎ ሜተር
ስፍሓት ኣለዋ። ልዕሊ ክልተ ሚልዮን
ህዝቢ ድማ ይቕመጣ።
ሃገረ ኣዘርባጃን፡ 86,600 ትርብዒት
ኪሎ ሜተር ስፍሓት ክህልዋ እንከሎ፡ ኣብ
ዝሓለፈ 2010 ብዕብየታ ካብ ዓለም ኣብ
መበል 113 ተሰሪዓ ኔራ። ብዝሒ ህዝባ
ኣብዚ ዓመት’ዚ ክሳብ ትሽዓተ ሚልዮን

ክበጽሕ ትጽቢት ተገይሩላ ዘሎ ኣዘርባጃን፡
ብብዝሒ ህዝቢ ኣብ ዓለም ኣብ መበል
90 ተሰሪዓ ትርከብ።
እዛ ኣብ 1991 ናጽነታ ዝረኸበት ሃገር፡
ክልተ ሲሶ ካብ ጠቕላላ መሬታ ነዳዲን
ባህርያዊ ጋዝን ዓቚሩ ከም ዘሎ ይግለጽ።
ኣብ ሚያዝያ 2006 ኣብ ዝተኻየደ
መጽናዕቲ፡ ኣዘርባጃን ካብቲ ሽዑ ዝነበራ
ኣስታት 8 ሚልዮን ህዝቢ 50% ደቂኣንስትዮ እየን ነይረን።
ርእሰ ከተማ ኣዘርባጃን ኣብ 2010
ኣብ ዓለማዊ ወርሻ - ዩኔስኮ ዝኣተወ
ቦታ ትውንን። እተን ቦታታት ማይደን
ተወር፡ ሺርቫንሻህ ፓላስን ዋልድ ሲቲ
ባኩን እየን። እዛ ከተማ ማእከል ባህላውን
ፋይናንስያውን ንጥፈታት ሃገረ ኣዘርባጃን
እያ። ካብ ሕብረት ሶቭየት ብ30 ነሓሰ
1991 ክትወጽእ ጠለብ ዘቕረበት
ኣዘርባጃን፡ ሕቶኣ ብ18 ጥቅምቲ 1991
እዩ ተፈጸመ።

ክርቢት

እንግሊዛዊ ተመራማሪ ስነ-ቀመም
(chemist) ጆን ዎከር፡ ኣብ 1826
ብወዝቢ’ዩ ክርቢት ምሂዙ። ንሱ

ንፖታሽን ኣንቲሞኒን ዝተባህሉ
ቀመማት ብዕንጸይቲ የዳውስ
ነበረ። እቲ ዘዳውሰሉ ዝነበረ
ዕንጸይቲ ኣብ ጫፉ ዕንኳር
ገበረ’ሞ፡ ጆን፡ ነዚ ዕንኳር ክነጽግ
ናብ መንደቕ ምስ ኣጋጨዎ፡
ንእለቱ ባርዕ ሓዊ ፈጠረ። ጆን
ዎከር፡ ከይሰንበደ ክርቢት ከም
ዝመሃዘ ብኡንብኡ ተረድኦ።
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት’ውን
ብዙሕ ክርቢት ክሸይጥ
ተራእየ። ኣብቲ ፈለማ እዋን
ክርቢት፡ ብቕላጥ ካርቶን’ዩ
መትሓዚ ዝሰርሓሉ ነይሩ። ብቐሊሉ
ክዕጸፍ ምስ ኣስተብሃለ ግን ጆን ዎከር

እተመሳቐለ ቃላት
ብ 21 ታሕሳስ 1913፡ ኣሰናዳኢ
መጽሔት “new York world” ዝነበረ
ኣርተር ዋይኔ፡ መጽሔቱ ንማሕተም
ክልእኽ ይሸባሸብ ነበረ። ኩሉ ዓንቀጻትን
መወዓዊዒታትን ድማ በቦታኡ ኣትሓዞ።
ኣብ ሓንቲ ገጽ ግና ንእሽቶ ባዶ ቦታ
ተረኽበት። እቲ ኣሰናዳኢ፡ ነዛ ባዶ ቦታ
ከመይ ኢሉ ይመልኣ ተጨነቐ።
ዋና ኣሰናዳኢ ኣርተር ዋይኔ፡
ከይተፈለጦ ኣብ ሓንቲ ቁራጽ ወረቐት
ክጻወት ጀመረ። ንጋድምን ንትኹልን

ቃላት ከመሳቕል እዩ ተራእዩ።
ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ንገለ ካብቶም
ዝጸሓፎምንቃላት ደምሲሱ፡ ሕቶታት
ብምድላው ኣብ ባዶ ቦታ ናይ መጽሔቱ
ኣዳለዋ። እቲ ብጸገም ኣሰናዳኢ ኣርተር
ዋይኔ ዝተበገሰ እተመሳቐለ ቃላት፡ ኣብዚ
ዘለናዮ እዋን ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም
ዝርከባ ጋዜጣታትን መጽሔታትን
ይጥቀማሉ ኣለዋ። ብሚልዮናት
ዝቑጸሩ ኣንበብቲ ከም ዝፈትዉዎ’ውን
መጽናዕትታት ይሕብሩ።

ቱሪዝም፡ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ንምዝንጋዕ
ወይ’ውን ንንግዲ ዝግበር ምንቅስቓስ’ዩ።
ኣህጉራዊ ውድብ ቱሪዝም፡ ንቱሪስት
ክገልጽዎ እንከለዉ፡ “ሰባት ካብቲ ዝነብሩሉ
ቦታ ወጻኢ፡ ንልዕሊ 24 ሰዓታት ግን ከኣ ካብ
ሓደ ዓመት ዘይነውሕ ግዜ ምስ ዘሕልፉ
ቱሪስት ተባሂሎም ይጽዉዑ” ይብሉ።
ቱሪዝም፡ ዓንዲ ሕቖ ቁጠባ ዳርጋ ናይ

ሓሳቡ ብምቕያር ብቑርጽራጽ ዕንጸይቲ
ተክኦ።
እዚ ምህዞ ኣብቲ ፈለማ እዋን ክንዲ
ጥቕሙ ዝኣክል ጒድኣት ነይርዎ።
ከመይሲ ኣብ ዘይተደለየሉ ግዜ እንዳ
ተቓጸለ፡ ህይወት ኣእላፍ ሰባትን ዋጋ
ሚልዮናት ዶላራት ንብረትን ኣዕንዩ
እዩ። ኣብ 1855፡ ውሕስነት ዘለዎ
ክርቢት ብሽወደናዊ ዮሃን ላንድ
ስቶርም ተማሂዙ። እዚ ዳሕረዋይ
ዓይነት ክርቢት ሓዊ ዝፈጥር ኣብ
ፍሉይ ቦታ ምስ ዝፍሕፋሕ ጥራይ
እዩ። እቲ ምኽንያት፡ እቶም ሓዊ
ክፈጥሩ ዝኽእሉ ቀመማት ፍርቆም
ኣብ ርእሲ እታ ክርቢት ክርከቡ
እንከለዉ፡ ፍርቆም ድማ ኣብ ጎድኒ ባኮ
ሰፈር ክርቢት ዘለዉ እዮም።
ኣብዚ ግዜ’ዚ ብእተመሳቐሉ ቃላት
ጥራይ ዝመልአ ብዙሓት መጽሓፍቲ
ይሕተሙ ኣለዉ። ዝበዝሑ ኣንበብትን
ተመራመርትን ነቲ ጸወታ ናይ “ኣእምሮ
ጅምናስቲክ” ኢሎም ይገልጽዎ። በዚ
ምኽንያት ድማ ኣርተር ዋይኔ፡ ብሳላ
ጸገሙ ምስቶም ናይ ዓለምና በላሕቲ
መሃዝቲ ተሰሪዑ ብኽብሪ ይዝከር
ኣሎ።

ኣቤል ሳምኤል - ድባሩዋ
ምንጪ፥
መጽሓፍ ምህዞታትን ርኽበታትን

ኣብ ዝነበሩ ዓመታት ብብዝሒ
ኣህጉራውያንበጻሕቲ ካብ 1-10 ዝተሰርዓ
ሃገራት እዘን ዝስዕባ’የን።
1. ፈረንሳ 312.2 ሚልዮን
2. ኣመርካ 219.8 ሚልዮን
3. ስጳኛ
226.1 ሚልዮን
4. ቻይና
208.5 ሚልዮን
5. ጥልያን
170.7 ሚልዮን
6. ዩናይትድ ኪንግደም
119.7
ሚልዮን
7. ቱርኪ
91.6 ሚልዮን
8. ጀርመን 97.1 ሚልዮን
9. ማለዥያ 84.2 ሚልዮን
10. ሜክሲኮ 86.9 ሚልዮን
ኣብ ዓለም ካብተን ብብዝሒ በጻሕቲ
ዝረኽባ ከተማታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ
ትስራዕ ከተማ ፓሪስ እያ። ኣብ ዓመተ
2012 ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እታ ዝበዝሐ
ማለት 9.3 ሚልዮን በጻሕቲ ዘአንገደት
ሃገር ድማ ሞሮኮ ነይራ። ደቡብ ኣፍሪቃን
ታንዛንያን ድማ ንሞሮኮ ስዒበን ብ 8.3
ሚልዮንን 4.7 ሚልዮንን በጻሕቲ ኣአንጊደን
መበል ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ተሰሪዐን።

ኩለን ሃገራት ዓለም’ዩ። ኣብ ዓመተ 2008
ልዕሊ 922 ሚልዮን ኣህጉራውያን በጻሕቲ
ኣብ መላእ ዓለም ተመዝጊቦም። እዚ ምስ
ናይ ዓመተ 2007 ክነጻጸር እንከሎ ናይ
1.9 ዕብየት ከም ዘርኣየ ይፍለጥ። ኣብዛ
ዓመት ድማ ካብ ቱሪዝም 944 ቢልዮን
ዶላር ዓለም ለኻዊ ኣታዊ ተረኺቡ።
ካብ ዓመተ 2006 ክሳብ 2009

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
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ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

መደብ ጸወታ
ሎሚ
ግጥማት መጻረዪ ሃገራት ኤውሮጳ
ንዋንጫ ዓለም
ሽወደን - ላክሰንበርግ 7፡00
ቤላሩስ - ሆላንድ 9፡45
ቡልጋርያ - ፈረንሳ 9፡45
ደሴታት ፋሮ - ላቲቭያ 7፡00
ኣንዶራ - ፖርቱጋል 9፡45
ስዊዘርላንድ - ሃንጋሪ 9፡45
ቦዝ. ሀርዞጎቪንያ - በልጁም 7፡00
ጂብራልታር - ኢስቶንያ 7፡00
ቆጵሮስ - ግሪኽ 9፡45

ኣሊሶን፡ ፓውሊኖ፡ ዲያጎ ታርደሊ፡ ጀመርሰን፡ ጋብርኤል ጂሰስ፡
ነይማርን ዳኒ ኣልቨስን ድሕሪ ግጥም ኣብ ጽዑቕ . . . . .

ሩ

ግጥም ሻምፕዮን ክለባት
ኤርትራ ቀጺሉ

ብራዚላውያን ተጻወትቲ

ስያ ኣብ እተአንግዶ ውድድር
ዋንጫ ዓለም 2018 ብኣጋኡ
ምሕልፋ ዘረጋገጸት ሃገር እያ
- ብራዚል፣ እዛ ኣብ ውድድር
ዋንጫ ዓለም ብዘመዝገበቶ ዓወታት ኣብ
ቀዳማይ ደረጃ እትስራዕ ሃገር፡ ብቕድሚ
ትማሊ ምሸት ናብ ቦሊቭያ ተጓዒዛ
ክትጻወት ግዴታኣ ዝነበረ ብራዚል፡ ከም
ነይማር ዝኣመሰሉ ተጻወትታ ኣብታ ልዕሊ
3,600 ሜተር ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ እትርከብ
ቦሊቭያ ብሕጽረት ኦክስጅን ክሰሓጉ
ተራእዮም፣
ንዘለዋ ጂኦግራፍያዊ ኣቀማምጣ ተጠቒማ፡
ንሃገራትን ክለባትን ላቲን ኣመሪካ እትፍትን
ቦሊቭያ፡ ኣብቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ
ጸወታ ምስ ብራዚል ነጥቢ ክትማቐል እያ
ክኢላ፣ ኣሰልጣኒ ብራዚል - ቲተ ከኣ ነቲ
0ብ0 ዝተፈጸመ ጸወታ ‘ከምዝተዓወትና ኢየ
ዝሓስቦ’ ክብል መግለጺኡ ሂቡሉ፣
ሓሙሽተ ግዜ ሻምፕዮን ዓለም ዝኾነት
ብራዚል፡ ዋላ’ኳ ብከም ‘ዝኸበረ ተጻዋታይ
ዓለም’ ነይማር ከምኡ ድማ ኣጥቃዒ ክለብ
ማን ሲቲ ጋብሪኤል ጂሰስ ንልዳት ቦሊቭያ
ብተደጋጋሚ ፈተነታት እንተኣካየደት፡
ንሓላዊ ልዳት ቦሊቭያ ካርሎስ ላምፐ
ሓሊፎም ሸቶ ከመዝግቡ ግና ኣይከኣሉን፣
ኣብ 2007፡ ግጥም ከየአንግድ ብፊፋ
ዝተኸልከለ (ብሕጊ ፊፋ ኣብ ልዕሊ

ኣብ ቦሊቭያ ብሕጽረት ኦክስጅን ተሳሒጎም
2500 ሜትሮ ጽፍሒ ባሕሪ ምጽዋት
ብዝኽልክል ዓንቀጽ) ኣብ ላ ፓዝ ዝርከብ
ስታድዩም ሄርናንዶ ሲለስ፡ ምሉእ ምሕዳስ
ከምዝተኻየደሉ ይግለጽ፣ እቲ ኣብ 1931
ዝተኸፍተን 41,143 ተዓዘብቲ ናይ ምሓዝ
ዓቕሚ ዘለዎን ስታድዩም፡ ብዘይካ እቲ
ቦሊቭያ እተካይዶ ኣህጉራዊ ጸወታታት
ዋንነት ናይ ሰለስተ ክለባት ናይታ ሃገር
እውን ምዃኑ ይግለጽ፣ ይኹን እምበር፡
ከም ነይማር ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ድሕሪ
እቲ ናይ ብቕድሚ ትማሊ ጸወታ ከማርሩ
ከምዘገደደ መራኸቢ ብዝሃን ገሊጸን፣
እቲ ብራዚላዊ ኮኾብ ተጻዋታይ ክለብ
ፓሪስ ሴንት ጀርማይን፡ “ሰብኣዊነት ዝጎደሎ
መደብ ጸወታ እዩ ነይሩ፣ እቲ ሜዳ፡ ብራኸ፡
ኵዕሶ ኮታ ኩሉ ነገር ናይዚ ግጥም(ብቕድሚ
ትማሊ ዝተኻየደ ምዃኑ እዩ) ኣዝዩ ሕማቕ
እዩ” ክብል ተዛሪቡ፣
ኣብ ዝሓለፈ 11 ጸወታታት ናይ መጻረዪ
ስዕረት ዝበሃል ዘይቀመሰትን ካብ ፈለማ
ናይ ውድድር ዋንጫ ዓለም ሓንሳብ እውን
ዘየብኮረትን ብራዚል፡ ካብ 17 ጸወታታት
38 ነጥቢ ኣዋህሊላ ትርከብ፣ ብተመሳሳሊ
ብዝሒ ጸወታታት 14 ነጥቢ ጥራይ

ብምውህላላ ካብ ታሕቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ
እትርከብ ቦሊቭያ፡ ብሰንኪ ዘመዝገበቶ
ትሑት ውጽኢት ናብ ሩስያ ከምዘይትጓዕ
ፍሉጥ እዩ፣

ኣብ መንደፈራን ከረንን ዝካየድ ዘሎ
ውድድር ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ክለባት
ኤርትራ፡ ትማሊ ብዝተኻየዱ ጸወታታት
ምቕጻሉ ካብ ህዝባዊ ርክባት ሃገራዊ
ፈደረሽን ሳሙኤል ተኽለብርሃን ሓቢሩ፣
ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ
ጸወታ፡ ኣዱሊስ ንደንደን ናይ ከረን 3ብ1
ስዒራታ፣ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ኣማኑኤል
ዓንደብርሃን ኣብ መበል 40 ደቒቕ ብዘቑጸራ
ሸቶ መሪሕነት ዝሓዘት ደንደን ኣብ ካልኣይ
እብረ መሪሕነታ ክትዕቅብ ኣይከኣለትን፣
ሳሙኤል ሃይሉ ንኣዱሊስ ኣብ መበል
72 ደቒቕ ማዕረ እትገብራ ሸቶ ከመዝግብ
እንከሎ፡ ብርሃነ መሓሪን ሮመዳን ዑመርን
ድማ ኣብ መበል 78 ከምኡ ከኣ ኣብ መበል
82 ደቓይቕ ክልተ ተወሰኽቲ ሸቶታት
ብምምዝጋቦም ኣዱሊስ 3ብ1 ክትዕወት
ኣኽኢሎማ፣
ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝካየድ ዘሎ
ግጥም፡ ጽባሕ ሰንበት ሳንጆርጆ ምስ ደንደን
ናይ ኣስመራ ብዘካይዳኦ ግጥም ክቕጽል
ምዃኑ እቲ ምንጪ ይውስኽ፣

ኢነስታ

ኣብ ባርሴሎና ጫማኡ ክሰቅል ተሰማሚዑ

ቅንጥብጣብ
+ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ፡ ንየፕ
ሄይንከስ ዓላሚኣ ክኸውን ከምዝቖጸረቶ
ኣፍሊጣ፣ ንካርሎ ኣንቸሎቲ ዘፋነወት ባየር
ሙኒክ፡ ነዚ ናይ ቅድም ዓላሚኣ ክሳብ
መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ንተጻወትታ
ከሰልጥን ተሰማሚዓ ኣላ፣ ቅድሚ ሕጂ
ሰለስተ ሳዕ ነዛ ጀርመናዊት ክለብ ክዕድም
ዕድል ዝተዋህበ ወዲ 72 ዓመት ሄንከስ፡ ኣብ
2013 ንሻምፕዮን ስሊግ፡ ቡንደስ ሊጋን ዋንጫ
ጀርመን ከዕትራ ምኽኣሉ ይዝከር፣
+ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለባት
ሊቨርፑልን ኣርሰናልን ኮሎ ቱረ ተሓጋጋዚ
ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ኣይቮሪኮስት ኮይኑ
ትማሊ ስርሑ ብወግዒ ጀሚሩ፣ ኣብ ክለብ
ሰልቲክ ኣብ ምዕላም እጃሙ የበርክት ዘሎ
እዚ ኣይቮርያዊ፡ ብፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ሃገሩ
ዕድመ ከምዝቐረበሉን ናይ ክለብ ሰልቲክ
ስራሑ ምስ ፈጸመ ድማ ንዓላሚ ማርክ
ዊልሞት ክትሓጋገዝ እዩ፣ ዝሓለፈ ክረምቲ
ጫማኡ ዝሰቐለ ወዲ 36 ዓመት ቱረ፡ ኣብ ናይ
ጸወታ ግዚኡ ኣብ 2015 ምስ ሃገራዊት ጋንታ
ኣይቮሪኮስት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ምልዓሉ
ይዝከር፣
+ ሳውዝሃምፕተን ንናይ ቅድም ተጻዋታያ
ቲዮ ዋልኮት ንምዕዳግ ምስ ኣርሰናል ዝርርብ
ከምዘካየደት ተሓቢሩ፣ ንቲዮ ዋልኮት፡
ቅድሚ 11 ዓመት ብ10 ሚልዮን ፓውንድ
ናብ ኣርሰናል ዘፋነወት ሳውዝሃምፕተን፡ ኣብ

ዝመጽእ ናይ ምስግጋር ተጻወትቲ ወቕቲ ነቲ
ተጻዋታይ ክትዋገለየሉ ምዃና ደይሊ መይል
ትገልጽ፣ ኣብ ሜዳ ኢማራትስ ብቐዋምነት
ክስለፍ ዘይከኣለ ዋልኮት፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት
ኣብ ኣርሰናል ምስ ቀዳሞት 11 ኣብ ግጥም
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ክስለፍ ኣይከኣለን፣
ምስ ኣርሰናል ዘለዎ ውዕል ንኸብቅዕ 18
ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፍዎ ዝርከብ ዋልኮት፡
ሰሙናዊ 110,000 ፓውንድ ይኽፈል፣ እታ
ክለብ ነዚ ውዕል እዚ ከተሐድስ ባህጊ ምስ
ዘይተርኢ ናብ ካልእ ክለብ ብእዋኑ ክፋኖ
ከምዝኽእል ድማ ይእመት፣ ዋልኮት፡ ካብ
12 ክሳብ 15 ሚልዮን ፓውንድ ከውጽእ
ከምዝኽእል ይግመት፣
+ ናብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2018
ምሕላፋ ዘረጋገጸት ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ፡
ናይ ቅድመ ውድድር ምድላዋታ ኣንጻር
ጀርመንን ብራዚልን ብእተካይዶ ግጥማት
ምሕዝነት ከተደልድሎ መደብ ምሓዛ
ኣፍሊጣ፣ ሃሪ ኬን ብዘቑጸራ ሸቶ ንስሎቨንያ
1ብ0 ዝሰዓረት እንግሊዝ፡ ዝመጽእ ሕዳር ኣብ
ስታድዩም ወምብለይ ንጀርመን ከተአንግዳ
እያ፣ በዚ ድማ ሻምፕዮን ዓለም ዝኾነት
ጀርመን፡ ንሳልሳይ ግዚኣ ንእንግሊዝ ክትገጥማ
እያ፣ ድሕሪ ኣርባዕተ መዓልታት ንብራዚል
ኣብ ተመሳሳሊ ስታድዩም እተአንግድ
እንግሊዝ፡ ኣብ 2013 ኣብ ወምበለይ ምስታ
ላቲናዊት ሃገር ኣብ ዘካየደቶ ጸወታ 2ብ1
ምዕዋታ ይዝከር፣

ኣከፋፋሊ ክለብ ባርሴሎና ኣንድረስ ኢነስታ፡ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ
ዘጽንሖ ውዕል ብምፍራምን ኣብታ ክለብ ጫማኡ ክሰቅል ምስታ ክለብ ምስምምዑ
ተሓቢሩ፣
ን15 ዓመታት ዓንተር መስመር ምክፍፋል ክለብ ባርሴሎና ኮይኑ ዝዓየየ ወዲ 33 ዓመት
ኢነስታ፡ ‘ማልያ ካልእ ክለብ ክወዲ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን’ ብምባል እዩ ነቲ ውሳነ ክወስድ
ዝኸኣለ፣ ብሓፈሻ፡ ኣብ 30 ውድድራት ምስ ክለቡ ባርሴሎና ብምዕዋት ስሙ ዝኾልዐ
ኢነስታ፡ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ኣብ 639 ጸወታታት ናይታ ካታሎናዊት ክለብ ተሰሊፉ፣
ንነይማር ናብ ክለብ ፒኤስጂ ዝሸጠትን ንሊዮነል መሲ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ሕቑፋ
ናይ ምጽናሕ ተኽእሎኡ ኣብ ጠልጠል ምህላዉ ዝሓበረትን ባርሴሎና፡ ኢነስታ ንዓመታት
ኣብታ ክለብ ክጸንሕ ምስምምዑ ኣዝዩ ከምዘሐጎሳ ሓያለ ተንተንቲ የረድኡ፣
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት መበል 30 ጽዋእ ምስ ባርሴሎና ዘልዓለ ኢነስታ፡ እቲ እንኮ
ምስ መሲ ተመሳሳሊ ዓወታት (30 ጽዋእ ዘልዓለ) ኣብ ክለብ ባርሴሎና ዘመዝገበ ተጻዋታይ
ኮይኑ ንረኽቦ፣ ብሓፈሻ 55 ሸቶታት ንባርሴሎና ዘቑጸረ ኢነስታ፡ ሓደ ካብቶም ኣካዳሚ
ስፖርት ክለብ ባርሴሎና - ላ ማስያ እዩ፣ ኣብ 1996 (ገና ወዲ 12 ዓመት እንከሎ) ናብ
ላ ማስያ ድሕሪ ምጽንባሩ፡ ኣብ ጥቅምቲ 2002 ፈላሚ ጸወታኡ (ምስ ዓባይ ክለብ) ምስ
ባርሴሎና ኣካይዱ፣ ኣብ ሜዳ ኖ ካምፕ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ከኣ ሸሞንተ ግዜ ተዓዋቲ
ላ’ሊጋ ክኸውን እንከሎ፡ ኣርባዕተ ሳዕ ከኣ ጽዋእ ሻምፕዮንስ ሊግ ኣልዒሉ፣
ኣብ ውድድር ዋንጫ ዓለም 2010፡ ንእስጳኛ ኣብ ግጥም ፍጻመ መዐወቲት ሸቶ
ዘበርከተ ኢነስታ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ምስ ዓላሚ ክለብ ባርሴሎና ኤርነስቶ ቫልቨርደ
ከምዝተወሃሃደን ናብቲ ብሉጽ ብቕዓቱ ምምላሱን ይግለጽ ኣሎ፣
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት 13 ጸወታታት ላ’ሊጋ ጥራይ ዘካየደ ኢነስታ፡ ምስ ሃገራዊት
ጋንታ እስጳኛ፡ ብዘይካ ዋንጫ ዓለም፡ ክልተ ሳዕ ሻምፕዮን ኤውሮጳ ክኸውን ክኢሉ እዩ፣

ብዘይካ’ዚ፡ ትማሊ ኣብ ከተማ ከረን ኣብ
ዝተኻየደ ክልተ ጸወታታት፡ ደቀምሓረ
ንደንካልያ 1ብ0 ክትረትዓ እንከላ፡ ቀይሕ
ባሕሪ ድማ ንሰሜንቶ 7ብ1 ድሂኻታ፣
** ** **

ኣርጀንቲና
ናብ ዝኸፍአ መዋጥር . . .
ናይ ትማሊ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም መጻረዪ ኵዕሶ እግሪ
ሃገራውያን ጋንታታት ላቲን ኣመሪካ
ንዋንጫ ዓለም 2018፡ ኣርጀንቲና ኣብ
ሜዳኣ ምስ ፔሩ 0ብ0 ብምፍልልያ ኣብ
ከቢድ ናይ ምሕላፍ ቅልውላው ኣትያ፣
ኣብቲ ብቑጽሪ ብክርት ዝበሉ
ኣርጀንቲናውያን ተዓዘብቲ ማሚቑ
ዝተኻየደ ግጥም፡ ኣርጀንቲና ናይ ምዕዋት
ተኽእሎ ከምዘለዋ እኳ እንተተገልጸ
ክሰልጣ ግና ኣይከኣለን፣ በዚ ድማ ክልተ
ሳዕ ዋንጫ ዓለም ዘልዓለት ኣርጀንቲና
ብፔሩ ብጸብለልታ ሸቶ ተቐዲማ ብ25
ነጥቢ ኣብ ሻዱሻይ ደረጃ ክርትቅመጥ
ተገዲዳ ኣላ፣
ዓሰርተ ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ኣብ
ሃደ መድብ ተጠርኒፈን ናይ መጻረዪ
ጸወታአን ኣብ ዘካይዳሉ ውድድር፡
ኣርባዕተ ቀዳሞት ናብ ሩስያ ብቐጥታ
ክሓልፋ እየን፣ እታ ሓሙሸይቲ ድማ
ምስ ኒውዚላንድ ኣብ ግጥም ፕለይ ኦፍ
ምስ እትዕወት እያ ናብቲ ውድድር
ከተምርሕ፣
ዛጊት 17 ጸወታታት ኣብ ዝተሰላሰሎን
ሓሓደ ግጥማት ኣብ ዝተርፎን ናይ ላቲን
ኣመሪካ ግጥማት መጻረዪ፡ 28 ነጥቢ
ዘዋህለለት ኡራጓይ ንብራዚል ስዒባ
ካልኣይቲ ትርከብ፣ ቺለ ብ26 ነጥቢ
ሳልሰይቲ፡ ኮሎምብያ ከኣ ብ26 ነጥቢ
ራብዐይቲ ተሰሪዓ ኣላ፣
ኣንጻር ፔሩ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ብተደጋጋሚ ምስ ዓንዲ ልዳት ኵዕሶ
ዘጋጨወ ሊዮነል መሲ፡ ጋንታኡ ናብ
ሩስያ ንምብጻሕ ዝከኣላ ከምእትጽዕር
ሓቢሩ፣ ብሓደ ጸብለለታ ሸቶ ብፔሩ
ዝተቐደመት ኣርጀንቲና፡ ኣብ 2014 ኣብ
ግጥም ፍጻመ ምብጽሓ ይፍለጥ፣
ኣርጀንቲና፡ ኣብ ዝስዕብ ጸወታ
ተዓዊታ እንተደኣ ናብ ሩስያ ዘብጽሕ
ትኬት ክትዕድግ ዘይክኢላ፡ ድሕሪ 1970
ንመጀመርታ ግዚኣ ካብ ውድድር ዋንጫ
ዓለም ክትቦክር እያ ማለት’ዩ፣

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 27 ዓመት ቁ.31
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/10/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ደሰ
ታ
ም
ተልሄ ል
ቤ
ኤ
ዊት ኣማኑ
ዳ
1ይ መጋባኣያ
ደሃብ እምነት

ወ/ሮ ለተንስኤ ገብረእየሱስ ኣዲግ፡ ሓፍተይ
ነፍ/ሃይማኖት ቦኽረጽዮን ወልደኣብ ብህይወት
ኣብ ዝነበራሉ ግዜ፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምም/
ከባቢ ማእከል ከተማ ጎደና ተሰነይ ዚፕ 194 ቁ/
ገዛ 6 ዝርከብ ብሽመን ዝተፈቕደ ትካል መሸጢ

ኣሕምልትን ፍረታትን ብቁጽሪ ንግዲ ፍቓድ
ASL 00007356 ብቁ/መዝ/ASR00011791
ዝተመዝገበ፡ ኣብ ውሽጡ ዝርከብ መሳርሒ 1.ሓደ
ባንኮ ካሳ ምስ ሰድያኡ 2.100 ሓባ ዓበይቲ
ካሴታ 3.150 ንኣሽቱ ካሴታ 4.ሓንቲ ዓባይ
ሚዛን ናይ 10 ኩንታል 5.ሓንቲ ንእሽተይ ሚዛን
20 ኪሎ 6.ሓንቲ መጥፍኢት ሓውን ሓንቲ ናይ
ቀይሕ መስቀልን ንብረተን ብህያብ ስለዝሃባኒ፡
እዚ ከኣ ኣብ ቤ/ፍ ዞ/ማእከልን ኣብ ቅድሚ
መሰኻኽርን ቀሪበን ብምፍራም ስለዝተመዝገበ፡
እዚ ውብህቶ ይጽደቐለይ ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን3/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ይቕረብ።

ራህዋ ኣምባሳጀር ነጋሽ ብወኪላ ወሃብ
ወልደስላሴ ኣቢላ፡ ወሓዚት ኣምባሳጀር ምባል
ተሪፉ፡ ራህዋ ኣምባሳጀር ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/10/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ዞባ ማእከል ኣስመራ
ዳኘው ሃይለ ወልደገብርኤል ብወኪሉ
ሳምሶም ገብረእየሱስ በርሀ ኣቢሉ፡ ዳኘው
ወልደኣረጋይ ተኽሉ ምባል ተሪፉ፡ ዳኘው ሃይለ
ወልደገብርኤል ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን19/10/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
3ይ መጋባኣያ ይቕረብ።
ራህዋ ሚኪኤል ገብረእግዚኣብሄር ብሞግዚታ
ወ/ሮ ኤልሳ ኤልያስ ሃይለ ኣቢላ፡ ዓባየይ ነፍ/
መብራት ገብረስላሴ ክፍሉ ኣብ ዞባ ማእከል ን/
ዞባ ኣባሻውል (ዞባ 7 ምም/01 ነበር) ዝርከብ፡
ዓይነት ገዛ ተራ፡ 2 ቀንዲ ክፍልታት፡ 1 ሓገዝቲ
ዘጠቓለለ ብቁ/መስክር ወረቐት 123321 መወከሲ
ቁጽሪ 120786 ብስም ወረ/ነፍ ገብረስላሴ
ክፍሉ ሃይለማርያም ዝተመዝገበ፡ መዳውብቱ
ብሰሜን ምስ ኣቶ ቢኢዱ፡ ብደቡብ ምስ ወ/ሮ
ኣሰገደሽ፡ ብምብራቕ ምስ መንገዲ፡ ብምዕራብ
ምስ መንገዲ፡ ዝዳወብ ካብዚ ብጽሒታ ንዓይ
ብውህብቶ ስለዝሃበትኒ ይጽደቐለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን2/11/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ

መሓመድ ኣሕመድ ዑመር ምባል ተሪፉ፡
መሓመድ ዑመር ኑሩሓጅ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/10/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።
ወ/ሮ ዮሃና ተስፋሚካኤል ሃይለ ምባል ተሪፉ፡
ዮሃና ዘርእሰናይ ዓንዳይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/10/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።
ሰለማዊት ጥላሁን ተስፋይ ምባል ተሪፉ፡
ሰላም ጥላሁን ተስፋይ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/10/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ወ/ሮ ኣልጋነሽ ገብረማርያም ተኽለሃይማኖት፡
በዓል ቤተይ ኣቶ በርሀ ተፈሪ ዘርኡ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 3

ንካልኣይ ጊዜ ዝወጸ ሓራጅ
ኣብ መንጎ ከሳሲ መስፍን ዘርኡን ተኸሳሲ ሚ/ር ማሪኖን (ትካል መታሊኞ ሓ.ዝ.ብ.ማ)
ኣብ ተራእምኒ ምስ ሓምላይ ደሴት ህንጻ ጎረቤት ዝኾነ ሊኩደት ንክኸውን ወጺኡ
ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ተሳተፍቲ ስለዘይቀረቡ ብትእዛዝ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብፍርቂ ዋጋ
እንደገና ይውጻእ ስለዝተባህለ፡ ብፍርቂ ዋጋ ይኸውን ስለዘሎ ብናቕፋ 2,175,960.00
ስለ ዝተገመተ ኣብቲ ዝግበር ሓራጅ ክሳተፍ ዝደሊ ቅድሚ ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ
መዓልታት ናይቲ ዝረቑሖ መጠን ገንዘብ ኣብ ዝተዓሸገ ሰታሪት ኣብ ቤት ጽሕፈት
ነጋሲ ሰሎሞን ኣብ ጎደና ዓራርብ ኦሮታ ሆስፒታል ከባቢ ቁጽሪ ገዛ 21 ኣብ ዝተዳለወ
ሳጹን ኣታዊ ይግበር። ብተወሳኺ ኣብቲ ዝተዋህበ ግምት ካብ ¼ ንላዕሊ ዝሐዘ ናይ
ባንክ መጠራቐሚ ሕሳብ ብምቕራብ ክወዳደር ይኽእል።
ዕለት ሓራጅ፦ 24/10/2017
ሰዓት ሓራጅ፦ ካብ 3 - 4 ድሕሪ ቀትሪ
ቦታ ሓራጅ፦ ኣብ ቤት ጽሕፈት ነጋሲ ሰሎሞን
ብተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ብተሌፎን ቁጽሪ 07117751/ 07211841 ደዊሉ ክረኽበኒ
ይኽእል። እቲ ቦታ ኣብ ተራእምኒ ስለዝኾነ ዕጽው ስለዝኾነ ድማ ግዱስ ተወዳዳሪ ኣብ
ዝኾነ እዋን ተለፎን ብምድዋል ናብቲ ቦታ ከብጽሖ ምዃነይ እሕበር።
ነጋሲ ሰሎሞን
ሊኩደተር

ምልክታ ጨረታ
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ሳዕሪ ክእክብ ስለዝደለየ፡ ግቡእ ንግዲ
ፍቓድ ዋኒን እኹል ተመክሮን ዘለዎም ግዱሳት ይዕድም።
- ዓጺዶም ኣምዚኖም ንሓደ ኩንታል ዝዕድጉሉ ዋጋ፡፡
- ዓጺዶም ኣምዚኖም ጠሚሮም ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝርከብ ደምበ ከብቲ 50 ኩንታል
ንምርካብ ዋጋ ሓደ ኩንታል ሳዕሪ ብምጥቃስ ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ቁጽሪ 39 የቕርቡ።
- ተጫረትቲ ኣቐዲሞም መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 3,000.00 ብቸክ/CPO
የትሕዙ።
- ኣብ ጨረታ ዝቐረበ ዋጋ ካብ ዝተኸፍተሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ን20 መዓልቲ ዝጸንሕ
ይኸውን።
- ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ኣብ ዝወጻሉ ን10 መዓልቲ ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ኣብ ዘሎ
መዓልቲ ስራሕ ልክዕ ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀትሪ ይኽፈት።
ምምሕዳር ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ጨረታ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ናይ ምስራዝ
መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ምምሕዳር ዞባ ማእከል

The Embassy of the Federal Republic of Germany in Asmara invites
qualified applicants for the following post:
Post Title:			

Assistant to the Ambassador

Under the direct supervision of the German Ambassador the Assistant
provides support to office operations performing a variety of administrative
tasks with an expected high level of efficiency and integrity. Further the
Assistant has to work on his/her own responsibility in
the fields of cultural affairs, technical cooperation and public relations.
Duties and Responsibilities:
1. Assistance to the administrative management of the
Embassy.
2. To plan, organize and accomplish cultural events (e.g. concerts,
film festival, German language courses in cooperation with
Eritro German-Center)
3. To pre-select and verify possible projects in the field of
technical cooperation, independent managing of annual budget
in this field, annual reports to the institutions in Germany (in
German language)
4. Responsibility for the website of the Embassy, regular updates,
news overview and support media-related activities
5. Support service for guests from abroad
6. Contact person for delegations
7. Correspondence in general based on his/her responsibility
8. Preparing and controlling of time schedule for the
Ambassador
9. To respond to general enquiries
Qualifications and Experiences
Diploma in Secretarial Science and
Experience in Embassy work/in related field desired.
Strong skills in Microsoft Office (Word, Excel, etc.)
Performance oriented and high level of interpersonal and
language skills
Good knowledge of German, written and oral
Thorough knowledge of English, written and oral knowledge
of Tigrinya desirable
High level of organization and prioritization
Flexibility and ability to work under pressure
High level of discretion
Interested applicants should send an envelope clearly mentioning
“Assistant to the Ambassador” to the following address:
				
Embassy of the Federal Republic of Germany, P.O. Box 4974, Asmara
Saba Development Building 8th floor, Warsay Street
Att.: Dr. Andreas Zimmer, Ambassador
Deadline for application: 15 days from the date of this publication.
Candidates have to provide Cover letter, CV, copies of supporting
documents.

ሓዳስ

ኤርትራ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማእከል ከተማ
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ለገሰ
ገብረመድህን ስዩምን ተኸሳሲ ኣቶ
ፊልሞን ክፍሎም ሃብተማርያምን ዘሎ
ናይ ሲቪል ክርክር፡ ተኸሳሲ ምስ ከሳሲ
ብዝገበሮ ናይ ውርሲ ምርግጋጽ ውዕል
መሰረት፡ ኣነ ከሳሲ ሕጋዊ ወኪሉ
ኮይነ፡ ኣብ ቤ/ፍ ዞ/ማእከል ቀሪበ ናይ
መዋቲት ኣደኡ ሕጋዊ ወራሲ ምዃኑ
ተረጋጊጽሉ። እንተኾነ ግን ክኸፍለኒ
ዝግብኦ 6,000 (ሽዱሽተ ሽሕ) ናቕፋ
ክኸፍለኒ ሓቲተዮ ስለዘይከፈለኒ
ኢሎም ክሲ መስሪቶምልካ ስለዘለዉ፣
ተኸሳሲ ድማ ንጹር ኣድራሻኻ
ስለዘይተፈልጠ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
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መበል 27 ዓመት ቁ.31
ወኪል፡ ን3/11/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።
እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብ ዘየለኻሉ
ክረአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተማናይ ፓራዲዞ ጸጸራት
ወ/ሮ ኣበባ በይን ተስፉ፡ በዓል
ቤተይ መምህር ካሕሳይ ከፈላ በያን
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 7 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/10/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ጓዕዳድ

ወ/ሮ
ብስራት
መልኣከ
ዘወልደማርያም፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ኣብርሃ ተኽለ ተስፋጋብር ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 9 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/11/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/10/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኣኽርያ
ኣቶ ኣቤል ኣብርሃም ተኽለኣብ፡

ወላድየይ
ኣብርሃም
ተኽለኣብ
ስለዝሞተ፡ ኣነ በይነይ ወራሲ ምዃነይ
ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን24/10/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ኣቶ ቴድሮስ በየነ ኣስመሮም፡
ወላዲና ኣቶ በየነ ኣስመሮም ተስፋዝጊ
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣

Notice
Notice is herby given to the public that board of directors of Air Arabia PISC has issued
resolution on 3/3/2017 to register the company in Asmara the capital city of Eritrea as
follows. Accordingly, a branch office is established as follows:
Air Arabia PISC
Name of the company:		
Nationality:				
UAE			
Head office:				
Sharjah UAE
Branch head office:		
Asmara, Eritrea
Capital:				
4,666.700.00 (AED)
Objectives of the company
1. To practice all kind of Air Transport activities including passengers, cargo &
mail;
2. To possess, own, lease, rent, run & deal in standard & jet planes, helicopters,
other aircraft, all kinds of air transport means & machines, equipment, spare parts
& maintenance associated with the same;
3. To practice sale, purchase, circulation & distribution of aircraft spare parts &
navigation’s equipment;
4. To setup centers for the foreign airlines operations, logistic services for cargo and
distribution companies, training pilots & air navigation systems;
5. to practice mechanical, hydraulic & electric engineering works for aeronautics
systems;
6. To work in the investment field associated with the company’s purposes;
7. To practice work of general sales agents and international airlines agents
for passengers & cargo transport & duties associated with such works and
to implement the contents of the agreements that would be signed with the
international airlines;
8. To practice work of travel, tourism, cargo, ticket issuing, organizing tourist tours
& holidays, good & mail transport;
Manager:				

Mr. Rajash Narula

The company is established for limited period of time.
Air Arabia PISC

ማሕታ

ማእከል ሞያዊ ስልጠና

ተመኩሮ ብዘለዎም ብቑዓት መሃንድሳት መማህራን ብክልሰ ሓሳብን ግብርን ብዘመናዊ መሳርሒታት ፡ በዞም
ዝስዕቡ ሞያታት ስልጠና ንምሃብ ሓድሽ ምዝገባ ጀሚርና ከም ዘለና ብሓጎስ ነበስር ::
ELECTRONICS, ELECTRICITY& SOLAR ELECTRICAL INSTALLATION, MOBILE
TELEPHONE, & AUTOMECHANIC(mechanical & electrical)
ክፍሊት ስልጠና ብ30% ኣጉዲልና ከም ዘሎና ፡ ለቨል 1 ንዝወዳእኩም ለቨል 2 ኣብ ዝመረጽኩሞ ስዓት ክትቅጽሉ ከም
ትኽእሉ ብሓጎስ ነበስር፡
ስልጠና ዝጅምረሉ ዕለት 15/10/2017
ኣድራሻና:- ከባቢ ጃሊያ ኣውቶቡስ ቁ፣ 9 ደው ትብለሉ ጥቃ ፎርናዮ ጎደና ሰገነይቲ 112:
MOBILE: - 07132007, 07223346

ምልክታ
ኣብ ዞባ፥ ማእከል ንኡስ ዞባ ቤት መኻእ ጎደና - ቁ/ገዛ ብቁ/ፍቓድ ዋኒን ASL00034581 ናይ ውጺኢት ሓጺንን
ዕንጸይትን ውጽኢት ስሚንቶን ትካለይ ንወ/ሮ ዘውዲ ወልዱ ባይረ
ስለዝሽጥኩላ፣ ብስም ሽያጢት ዝኽፈሎ ዕዳ ኣለኒ ወይ ይግባኣኒ እዩ
ዝብል ኣካል እንተደኣ ሃልዩ፡ እዚ ምልክታ እዚ ካብ ዝወጸሉ ዕለት
ጀሚሩ ክሳብ ስለሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ ተቓውምኡ
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቆጺሩ ናብ ስም
ዓዳጊ ከምዝምሓለፍ ነፍልጥ።
ወ/ሮ ሃና ካሕሳይ ፍስሃየ

ምልክታ
ኣብ ከተማ ኣስመራ ን/ዞባ ደ/ምዕራብ ከባቢ 02 ቲራቮሎ
ፕሎት 1 ፓርሰል 18 ዝርከብ ብንብረት ቁጽሪ መዝገብ 56632
ጠቕላላ ቁጽሪ መዝገብ 93409 ናይ ዕለት 29/08/2001
ተመዝጊቡ ዋንነቱ ብስም በዓል ቤተይ ነፍ/ዘገየ ተሻለ ፋንታ
ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ብዕለት 14/04/2016 ብቁ/
መዝ/02/2016 ብዝተረጋገጸልና ናይ ውርሲ መሰል መሰረት ናብ
ስም ወረስቲ ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም ሰብ እንተሃልዩ፡
እዚ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
ሕጊ ብዝፈቕዶ መሰረት ስልጣኑ ናብ ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ ናብ ዞባ
ማእከል ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ፡ ናብ ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስተርን
የቕርብ። እንተዘየለ ግን ብዘለና ናይ ውርሲ መሰል ተጠቒምና ናብ
ስምና ናብ ስም ወረስቲ ከነመሓላልፎ ምዃንና ንሕብር።
ወ/ሮ ገነት ኣብርሃ ዑቕባሚካኤል

ንካልኣይ ግዜ ዝወጸ ምልክታ
ኤይ.ቲ ቤት ዕዩ ሓጺንን ዕንጸይትን ሓ.ዝ.ብ.ማ (AT wood
and metal work P.L.C) ብዛዕባ ህልው ኩነታት ማሕበር
ንዕለት 22/09/2017 ንምክያድ ወነንቲ ብርኪ ኣብ ማእከላይ ቤት
ጽሕፈት ንክርከቡ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዕለት 14/09/2017
ኣቃሊሑ ከምዝነበረ ይዝከር። እንተኾነ ኣብዚ ኣኼባ ኩሎም፣ ኣባላት
ወነንቲ ብርኪ ስለዘይተረኽቡ ንካልኣይ ግዜ ን15/10/2017 ሰዓት
8፡00 ቅ.ቀ ኣብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ብኣካል ወይ ብመንገዲ
ወኪልኩም ክትቀርቡ ነተሓሳስብ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ መዓልትን ሰዓትን
ምስ ዘይትርከቡ ግን ብዝተረኸቡ ኣባላት ውሳነ ከነሕልፍ ምዃንና
ንገልጽ።
ኤይ.ቲ ቤት ዕዮ ሓጺንን ዕንጸይትን ሓ.ዝ.ብ.ማ

ሓዳስ

ኤርትራ

ስድራቤት
ሃብቶም ኢዮብ

ታ
ን
ዛ
ልቢ
3ይ ክፋል

ፒነክዮ

7 ጥቅምቲ 2017 - ገጽ 12

መበል 27 ዓመት ቁ.31

ዘቢብ ዘቢባ
ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ
ዘቢብን ዘቢባን ኣብ ሓደ ቦታ ክራኸባ
ብተሌፎን ተረዳዲአን። ትምህርቲ
ድሕሪ ምጅማረን ንመጀመርታ
ግዜ’የን ጽቡቕ ገይረን ከዕልላ
መዲበን። ኣብ ቦታ ቘጸራ ቀዲማ
ዝተረኽበት ዘቢባ’ያ።
“ኣቲ እንታይ ደኣ ዘይኣመልኪ
ደንጒኺ?” ሓተተት ዘቢባ ንመሓዝኣ
ኽትስዕም ካብ ኮፍ ዝበለቶ
እናተስአት።
“ደሓን’የ። ዕዮ ገዛ ነይሩንስ
ንዕኡ ኽሰርሕ ሰዓት ከም ዝኣኸለ
ኣይተረደኣንን። ከመይከ ቐኒኺ?”
“ጽቡቕ! ንስኺ ኸ ከመይ

ቀኒኺ?”
“ጽቡቕ ጻዕቂ ትምህርቲ ገዲፍኪ
ማለተ’የ”
“ንሱ ደኣ ኣብ ኲልና እንድዩ።”
ከምዚ ኽበሃሃላ ዛጊት ይሰዓዓማ እየን
ዘለዋ። ምስ ወደኣ፥
“ኣቲ ተነፋፊቕና ኸም ዝቐነና
ኣብኡ ኸለና ንፍለጥ፡” በለት ዘቢብ
ቀዲማ ኮፍ እናበለት።
“ምንፍፋቕ ደኣ ግድን ወይለከይ!
ብኸመይ ደኣ ኸምኡ ኢልኪ?”
“ክንሰዓዓም’ኮ ደቓይቕ ኢና ገይርና፡
” በለት ናብታ ኣብ ፊታ ኮፍ ኢላ ዘላ
መሓዝኣ እናጠመተት።
“ነተን ዝደንጐኽየን ሓሙሽተ

ቊጽሪ
ዛንታ ልቢ ፒነክዮ ምስ መዘኻኸሪ
ሓዊስካ ኽልተ ኽፋል ከይዳ ኣላ።
ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ኽፋል ፒነክዮ
ኣብ ገዛኡ እንከሎ ብዝሰምዖ ድምጺ
ኸም ዝፈርሐ ኣንቢብና። ሳልሳይ
ክፋል ይቕጽል።
“ጽቡቕ ገይረስከ ኽሓስብ፡” በለ
የማነይቲ ኣመልካቲቶ ኣጻብዕቱ ኣብ
ኣፍንጭኡ ኣንቢሩ። “እዚ ኳሕ
ኳሕ ዝብል ዘሎ ድምጺ ስሩዕ’ዩ።
ስለዚ ናይ ኣንጭዋ ገልጠምጠም
ኣይኰነን።
ከይተደረርኩ ከም
ዝደቀስኩ እንተዘይ ዝክሮ፡ ብጌጋ
ሰዓት ናይ ባባ ጐቤቶ ዝወሓጥኩዋ
ምመሰለኒ።
ወትሩ
ልቢ
ዘይብሉ ኣሻንጒሊት ምዃነይ
እንተዘየዘኻኽረኒ ልቢ ዘለኒ ኰይኑ
ምተሰምዓኒ። ስለዚ ኸኣ ‘ልበይ’ያ
ዲግ ዲግ ትብል ዘላ ምበልኩ።
እዚ ‘ኳሕ ኳሕ’ ዝብል ዘሎ ድምጺ
ግን… ”
“ናይ ብሓቂ’ዩ”
“ወይለይ! መን ደኣ’ዩ “ናይ
ብሓቂ’ዩ ዝበለኒ?” እናበለ ሓተተ
ፒነክዮ ብራዕዲ። ዝምልሰሉ ግን
ኣይረኸበን።
“እምባእ! ይሓልም ድየ ዘለኹ?”
ሓተታ ንነብሱ። “ብምዝራቡ
ከፍርሓኒ ዝሓስብ እንድሕር ሃልዩ’ኳ
ተጋግዩ። እእእእ……..
“እንታይ’ዩ እዚ ተገዲሰሉ’ምበር
ሞይተ። ወይ ኣሎ ወይ ከኣ የለን።
ካብ ሓዲኣ ኣይትሓልፍን’ያ። ንዓይ
ዝደሊ እንተሃልዩ ኸኣ ፊት ንፊት
ይምጻእ። ከመይ ገይረ ከም ዘጉስጦ
ኣይፈለጠንን።”

ፒነክዮ ኣብታ ኽፍሊ ዘወረ፡
ንድሕሪት ገጹ’ውን ገለ ስጒምታት
ከደ። ንዕኡ ዘፈራርሕ ሰብ ወይ
ፍጡር ዘሎ ዀይኑ ኸኣ ተሰምዖ።
ንእለት ድማ ርእሱ ኣትሕት ኣቢሉ
ከም ጽሉል ንቕድሚኡ ጠነነ።
ዘሰንብድ ብርቱዕ ድምጺ ናይ ቤትሮ
ጨርባሕባሕ ከኣ ሰምዐ። ቤትሮ ናይ
ስእሉ ተሰይራ ክሳብ ክንደይ ከም
ዘጉሃዮ መቸም ኣይጠፍኣኩምን’ዩ።
“እንታይ ኰይነ’የ ክሳብ ክንድዚ
ደንበርበር ዝበልኩ?” ፒነክዮ ናብ
ውንኡ ምስ ተመልሰ ሓተታ
ንነብሱ። “እንታይ ኰይነ’የኸ
ንነብሰ ኣብቲ መስትያት ምልላይ
ዝሰኣንኩዋ? ናይ ብሓቂ ቈልዓዶ
ተቐይረ ይኸውን ወይስ ከምቲ ናይ
ኩሉ ግዜይ ኣሻንጉሊት’የ ዘለኹ?”
“ከምኡ’ዩ! ከምኡ’ዩ! ከምኡ’ዩ፡”
በሎ ሓደ ድምጺ።
ሕጂ ግን ዘጠራጥር ነገር
ኣይነበሮን። ፍኒስትራ ከፊቱ ርእሱ
ኣቐልቀለ። ካብኡ ሒደት ሜትሮ
ርሕቕ ኢላ ሓንቲ ብዕንባባታትን
ኣትክልትን እተኸበት ገዛ ነበረት።
ኣብ ማእከል እቶም ዕንበባታትን
ኣትክልትን ከኣ ብርኽ ዝበለ ቦታ
ነበረ። ኣብ ልዕሊኣ ሓደ ጽቡቕ
ቀጠልያ ፓፓጋሎ ነበረ። እቲ
ፓፓጋሎ ብጽፍሪ እግሩ ገይሩ ኣብ
ከባቢ መትኰቡ ይሓክኽ፡ ሓንቲ
ዓይኑ ኸፊቱ ኸኣ ይርኢ።
“ኣታ ኽፉእ! ንስኻ ዲኻ
ከምኡ’ዩ! ከምኡ’ዩ! ከምኡ’ዩ!
እናበልካ ኸተላግጸለይ ጸኒሕካ?”
እቲ
ፓፓጋሎ
ብሰሓቕ

ኣብ ናይ ቊጽሪ ትሕዝቶ ሓንቲ
ሕቶ ኽትቀርብ’ያ። ንዓኣ ዝሕግዝ
ኣፈታትሓ ግድል’ውን ክቐርብ’ዩ።
ካብዚ ተበጊስና ነታ ሕቶ ሰሪሕና
ናብዛ ዓምዲ ኽንሰዳ ንኽእል ኢና።
1) ሓንቲ ጭሩ ብዙሓት ጨራሩ
ናብ ዝነበርኦ ርሑቕ ቦታ ትኸይድ።
ናብተን ኣብ ጨዓ ዓሲለን ዝጸንሓኣ
ብዙሓት ጨራሩ ኽትሕወስ እንከላ
“ከማዓልክን ዓዲ ሚእቲ?” በለትን።
እተን ጨራሩ ትቕብል ኣቢለን
“ንሕናስ ሚእቲ ኣይኣኸልናን።
ሚእቲ ንኽንከውን ክንዳና፡ ክንዲ
ፍርቅና፡ ክንዲ ርብዕና፡ ንስኺ
ክውሰኻና ኣለወን” በልኣ። እተን
ጨራሩ ብዝሐን ክንደይ ነይሩ?
2) ሓደ ዘይተፈልጠ ቚጽሪ
ክንድኡ ምስ ተደመረ፡ ክልተ እንተ
ኣጒዲልካሉ ኣርባዓ ይመጽእ። እቲ
ቊጽሪ ክንደይ’ዩ?
መልሲ

ፍልሕ ኢሉስ በቲ ጐራዕ ድምጹ
ኽደርፍ ጀመረ። ንፒነክዮ ኸኣ
ሓጨጨሉ።
“ኣታ ግናይ ስቕ በል!”
“ግናይ! ግናይ! ናይ! ናይ!”
“ኣራዊት!”
“ኣራዊት!”
‘ተጠንቀቕ”
“ተ..ጠን…ቀ ቀ ቕ!”
“ክዘብጠካ’የ!”
“ክዘብጠካ’የ!” እናበለ እቲ
ፓፓጋሎ ንፒነክዮ ኣላገጸሉ።
ብድሕሪዚ ኸኣ ነታ ኣቐዲሙ
ዝዘመራ መዝሙር ደገማ።

2) ነቲ ዘይተፈልጠ ቚጽሪ ሐ
ንበሎ። ክንድኡ ተደሚርዎ ማለት
ሐ + ሐ ማለት’ዩ። ክልተ ኽጐድሎ
እንከሎ ኸኣ ሐ + ሐ -2 ማለት’ዩ።
ሐ + ሐ - 2 = 40
2ሐ - 2 = 40
ሐ ምስ ነብሱ እንተተደሚሩ
ክልተ ሐ ይኸውን።
2ሐ = 40 + 2
2 ምስ 2ሐ እንከሎ ዝጐደሎ
ነይሩ። ካብታ ናይ ማዕረ ምልክት
ናብ የማን ናብ 40 ምስ ሰገረ
ድማ ተደመሮ ንገብሮ። ኣቐዲሙ
ዝተደመሮ ነይሩ እንተ ዝኸውን
ከኣ ናብ 40 ምስ መጸ ዝጐደሎ
ምዀነ።
2ሐ = 42
ካብዚ ብምቕጻል ፊደል ሐ ንበይኑ
መታን ኽተርፈልና ካብ ምልክት
ማዕረ (=) ንየማንን ንጸጋምን ዘለዉ

ደቓይቕ ግን ይቕረታ ኣይሓተትክለንን፡
” ዘቢባ ዕትብ ኢላ ተዛረበት።
“ዘረባ ሒዝና’ምበር ሓሙሽተ ደቒቕ
ዝኣክል ምድንጓይ’ኮ ነውሪ’ዩ።”
“ሓሙሽተ ደቓይቕ ማለት’ኮ ኣብ
ግዜ ፈተና ብፍላይ ኣብ ምረጽ ዝዓይነቱ
ሕቶታት ኽሳብ ሓሙሽተን ልዕሊኡን
ሕቶታት ኸስርሕ ይኽእል’ዩ። በተን
ሓሙሽተ ደቓይቕ ካብ ብልጫ
ኽትበኩር፡ ምናልባት’ውን ክትተርፍ
ትኽእል። ኣብ መኪና ኸኣ ነዊሕ
የኽይደካ። ሓቀይዶ?”
“እወ ሓቅኺ።” ብድሕርዚ ናብ
ካልእ ዕላለን ኣተዋ።

ቚጽርታት ንኽልተ ንምቀሎም።
2ሐ/2 = 42/2
ሐ = 21
እቲ ኣብ መወዳእታ ኽንገብሮ
ዘለና እዚ ረኺብናዮ ዘለና መልሲ
ቅኑዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን
ምርግጋጽ’ዩ።
ሕቶና
“ሓደ ዘይተፈልጠ
ቚጽሪ ክንድኡ ምስ ተደመረ፡
ክልተ እንተ ኣጒዲልካሉ ኣርባዓ
ይመጽእ። እቲ ቊጽሪ ክንደይ’ዩ?”
እያ እትብል። ስለዚ እቲ ቊጽሪ
ሰሪሕና 21 መጺኡልና። 21 ምስ
ነብሱ ደሚርና ሽዑ ኽልተ ምስ
ኣጉደልናሉ 40 እንተዘይረኺብና፡
እቲ መልሲ 21 ኣይኰነን ተጋጊና
ነይርና ክንብል ኢና። እንተደኣ 40
መጺኡልና ግን ኣሰራርሓና ቕኑዕ
ኣሎ።
21 ምስ ነብሱ ኽድመር ከሎ፥
21 + 21 = 42
ነዚ 2 ምስ እነጕድለሉ ድማ፥
42 – 2 = 40
ስለዚ እምበኣር ኣሰራርሓና ቕኑዕ
ኣሎ።

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት

ይቕጽል……….
ኣዳላዊት፦ ምስጋና ኺሮስ

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ፋሚሊ

ዕለት

7/10/2017

ጎደና
ጎደና 195፡6 ከባቢ ባሕቲ መስከረም፡ ጎኒ ቤት መግቢ ሊባኖስ

ቁ.ስልኪ
110740

