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ቫለንታይን ደይ

ካብ

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ገጽ 4
ልዕሊ ሰለስተ ኣዕሩኽ
. . .?

‘ኤርትራዊ ዱንጋ’
ዕድመ

ዙርያ

ናይቲ

ዓለም

ኣንበሳ

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡
ትማሊ 10 ለካቲት፡ ንዝኽሪ ሰማእታት
ፈንቅል፡ ኣብ ሓወልቲ ስውኣት ባጽዕ
ኣኽሊል ዕንባባ ኣንቢሩ።
ኣብ’ቲ ኣብ ሰዓታት ንግሆ ዝተኻየደ
ስነ-ስርዓት፡ ብስም ህዝባዊ ግንባር
ንደሞክራስን ፍትሕን - ጸሓፊ’ቲ ግንባር
ኣቶ ኣልኣሚን መሓመድ-ስዒድ፡ ብስም
ሚኒስትሪ ምክልኻል - ጠቕላሊ ሓለቓ
ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
ጀነራል ፊሊጶስ ወልደዮውሃንስ፡ ብስም
ሃማደኤ - ፕረዚደንት ማሕበር ወይዘሮ
ተኽኣ ተስፋሚካኤል፡ ብስም ምምሕዳር
ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ - ዋና
ኣካያዲ ስራሕ ናይ’ቲ ዞባ ኣቶ ክብሮም
ዓንደሚካኤል፡ ብስም ምምሕዳር
ከተማ ባጽዕ ድማ፡ ኣመሓዳሪ’ታ ከተማ
ኣቶ ሃይለ ኣስፍሃ ኣኽሊል ዕንባባ
ኣንቢሮም።
“ፈንቅል፡ ብስራት ሓርነት” ብዝብል
ቴማ 9 ለካቲት ብወግዒ ዝተኸፍተ
መደባት ዝኽሪ መበል 28 ዓመት
ስርሒት
ፈንቅል፡
ብዝተፈላለዩ
ስፖርታውን ባህላውን መሰናድኦታት፡
ምርኢት ኣልባሳት፡ ስእላዊ ምርኢት፡
ኮማዊ ዳሳትን ብሓይሊ ባሕሪ ብዝተዳለወ
ምርኢት ቃፍላይ መራኽብን ጀላቡን፡
ብዓቢ ድምቀት ይቕጽል ከምዘሎ፡
ልኡኻት ኤሪና ሓቢሮም።
ትማሊ 10 ለካቲት ኣብ ሰዓታት

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ባጽዕ ኣኽሊል ዕንባባ ኣንቢሩ

ስ/ኣኽሊሉ ዘርእዝጊ

ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝቐጸለን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡ’ውን
ነጋድያንን ነበርቲ ከተማ ባጽዕን ኣብ

ዓንሰባ - ጐስጓሳት ‘ሕጊ’
ኣተባባዒ ውጽኢት ይህብ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ኣፍልጦ ሕጊ ንምዕባይ
ዝካየድ ጐስጓሳት ጽቡቕ ውጽኢት ይርከቦ
ከምዘሎ፡ ንዝበለጸ ውጽኢት ብዝሰፍሐ
ምቕጻሉ ድማ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ፡
ኣዛዚ ፖሊስ ናይ’ቲ ዞባ ኮሎኔል ልብሱ
ተስፋሚካኤል፡ ብ5 ለካቲት ንመማህራንን
ተመሃሮን ቤት-ትምህርቲ ሕርሻን ቴክኒክን
ሓጋዝ ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር ገሊጹ።

ገጽ 7

ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ 2017 ዝተመዝገበ
ገበናት፡ ምስ’ቲ ናይ ቅድመኡ ዝነበረ ዓመት
ክነጻጸር እንከሎ - ብ5 ሚእታዊት ከምዝነከየ
ዝገለጸ ኮሎኔል ልብሱ፡ እዚ ብኣሃዝ ንኡስ
ዝመስል ውጽኢት ኣተባባዒን ኣማቲን
ብምዃኑ፡ ዝያዳ ንምዕባዩ ብውህደት
ክስራሕ ከምዝግባእ ኣገንዚቡ። ብቐንዱ
ተመሃሮ፡ ብሩህ መጻኢኦም ንኸውሕሱ፡

ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት፡ ኣመሓዳሪ ከተማ
ባጽዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፍሃ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡
ወደባዊት ከተማ ባጽዕ፡ ብዝተገብረላ
ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ክመላለሱን
ንቑሕ ሱታፌኦም ከዕዝዙን እውን
ኣዘኻኺሩ።
ኮሎኔል ልብሱ፡ ንሓደጋታት ትራፊክን
ሳዕቤናቶምን ብዝምልከት ኣብ ዘቕረቦ
ጸብጻብ፡ ብዘጋጠመ 439 ሓደጋታት
ተሽከርከርቲ - 17 ዜጋታት ከምዝሞቱ፡
235 ብኸቢድን ፈኲስን ከምዝቘሰሉ፡
ኣብ ንብረት ድማ ኣስታት 8 ሚልዮን
ናቕፋ ዝግመት ዕንወት ከምዝወረደ
ኣብሪሁ። መራሕቲ መካይን ኣብ ኩሉ
ምንቅስቓሳቶም ሓላፍነታውያን ክዀኑን
ሕጊ ትራፊክ ከኽብሩን ድማ ኣዘኻኺሩ።

ወፍሪ መድረኽ ብመድረኽ እናሓወየት
ክትመጽእ ምጽናሓ ብምሕባር፡ ኣብ
ማሕበረ-ቊጠባዊ መዳያት ሃገርና ዘለዋ
ተራ ንምዕዛዝ ብዝለዓለ ይስራሕ ከምዘሎ
ገሊጹ።
ኣቦ-መንበር ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ

ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ስራጅ ሓጂ ብወገኑ፡
ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ዓመት መጽአንትግባረ ሕድሪ ሰማእታትና መብጽዓና
እነሐድሰሉ ታሪኻዊ ሃገራዊ ጽንብል
ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ኣብ ምምዕራግ ናይ’ቲ
ጽንብል እጃም ንዘበርከቱ ኣመስጊኑ።

ገዲም ተጋዳላይ ኢትባረኽ
ሃብተማርያም ብሕማም ተሰዊኡ
ገዲም ተጋዳላይ ኢትባረኽ
ሃብተማርያም ሃይለ (ወዲ ሃለቃ)፡
ብ10 ለካቲት ኣብ መበል 66
ዓመት ዕድመኡ ብሕማም
ተሰዊኡ።
ኣብ 1974 ኣብ ተጋድሎ
ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ፡
ኣብ 1976 ድማ ናብ ህዝባዊ
ሓይልታት ዝተጸንበረ ተጋዳላይ
ኢትባረኽ፡ ፈለማ ኣብ ተዋጋኢ
ሰራዊት፡ ክሳብ ዕለተ ናጽነት ድማ
ኣብ ስንቂ ውድብ ከም መካኒክ፡
ድሕሪ ናጽነት’ውን ብሞያኡ
ኣብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ሓይልታት
ምክልኻል ዝሰርሐን ኣብ ምምካት
ወራር ወያነ ብተወፋይነት ንህዝቡን
ሃገሩን ዘገልገለን ሓርበኛ’ዩ።

ስዉእ
ተጋዳላይ
ኢትባረኽ
ሃብተማርያም፡ ኣቦ ሰለስተ ውሉዳት’ዩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሩ ድማ፡ ሎሚ
ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቓብር
ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም’ዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ዳየሪ

ካብ ዙርያ ዓለም

የሪ
ዳ ዳየሪ
11
ለካቲ ት

እቲ ዝብህጎ ረኺበዮ’የ

30

ከመይ’ቢለ?

ካብተን ኣብ ህይወተይ ብፍሉይ
ዝዝክረን መዓልቲታት ንኽትከውን
ደቓይቕ ተሪፉዋ ኣሎ። እታ ክሳብ
ዓንቀራ ዝመለአት ቤትና ንኸነጻፍፋን
ከነጻራርያን ዝወሰደልና ግዜ ክነግረኪ
ኣይክእልን’የ። ማማ “ብዓል ሓደ መዓልቲ
ኣይምዘንካ” እናበለት ንዅሉ ነገራት
ብወኒ ተዓጠቐትሉ። ከም ገለ ረሸሽ
ክብለኒ እንከሎ ኸኣ ብቤተይ ከይጉጠ
ፈሪሐ ብድድ እብል። ነቶም ኣጋይሽ
ዝኣክል ኮፍ መበሊ ምስ ቀራረብና
ነብሲና ከነልዕል ጀመርና። ዳየረይ ኣብ
ቀጽሪ ካንሸሎና ዘሎ ፍረ ዘይትቡንን
ወይኒን ዘይከም ቀደሙ የለን። ኣቝጽልቲ
ናይታ ዳካ ናይ ቡን እናኸዓና ከም
ነብሲና ዘዕበናያ ወይኒና እታ ዘይትቡንን
ካብ ዘይጥዕመን ነዊሕ ገይረን። ብዘይካ
እተሓላለኸ ኣጉናዳ ዝረአ የብላን።
ድሕሪ ብዙሕ ምሕሳብን ምስትምሳልን
ንገጸይ ዳህሲሰ ንመልከዐይ ዘከርኩ።
ልክዕ ከምዛ ተምሳል ወይኒ ኣብዚ ግዜይ
ትርኢተይ ዝደምቀሉን ዝሕበነሉን’ዩ።
ጽባሕከ ከምዛ ናይ ሎሚ ወይኒና ዘላቶ
ህላወ ኣባይ ክድገም ተረኣየኒ። ከምዛ
ዘለኹዋ ከይረገፍኩ ብጽብቕተይ ክነብር
ዘቕስነኒ መናብርቲ ክህሉወኒ ብምድላየይ
እንሆ ቤተይን ልበይን ኣርሕየ ነቲ ናይ
ዘልኣለመይ ንጉሰይ ምስ ወለዱ ክመጽኣኒ
እጽበ ኣለኹ። ደሓን ዳየረይ ካብ ጐድነይ
ኣይትፍለይን ኢኺ። “ኣቲ ቈልዓ
ግደፍዮንዶ እዚ ምጽሓፍ ከይተሕፍርና፡”
እያ ትብል ዘላ ሓትነይ።
2፡00 ድ.ቐ.
ምስ ሰላም ሓብተይ እዝኒና ኵር
ኣቢልና እተባህለት ክንደግም ሕቱኽ
ቱኽ ክንብል ወዓልና። ሰላም ተመጢጣ
ንኽብሮመይ ምስ ረኣየቶ “እንታይ’ስከ
ኣሐጕስኒ?” ሓቲታ ኣስቀጠት። ሰላም
ሓብተይ ከምዚ ምንጥልጣል፡ ምትህርራፍ
ደስ’ዩ ዝብላ። ኣነ ኸኣ ከምቲ ውሽጠይ
ብሓጐስ ዝደመቐ ምሕጓሳ ዝያዳ ባህታ
ፈጠረለይ። “እውይ ሰላመይ እንታይ’ዩ
ኣሐጕስኪ?” ሕቶኣ ደገምኩላ። “ነታ
ክንዲ ሓብቲ፡ ሓው ዝዀነት ብልበይ
ዝፈትዋ ምልክዕቲ ሓብተይ ምልኵዕ
ሰብኣይ
ምርካባ…፡”
ኣንጠልጢላ

“እንታይ ሕጂ ብዛዕባ ገዝሚ ዘዛርብ
ኣለዎም? እንታይ ኰይኑ ሓው’ቦይ የዕለብጥ
ኣሎ?” ሰላም ሓብተይ ብዘይካ ዓይኒ
ዓይነይ ምጥማት መልሲ ኣይሃበትንን።
ማይ ክሰቲ ደገ ምስ ወጻእኩ ማማ
ንዓይ ርእያ ቀልጢፋ ሽቓቕ ኣተወት።
“ንባባ ሽማግለታት ክመጹኻ’ዮም፡” ምስ
በልኩዎ እምብዛ’ዩ ተሓጕሱ። ናይ ኣቦነት
ስምዒት ንመጀመርታ ግዜ ርእየሉ። ሕጂ
ኸኣ ክዀልፎ ኣይክእልን’ዩ። ወሎዶ ምስ
ኣጻረየ’ሞ ኣብ ዓርበረቡዕ’ኳ መመርዓወኒ
ነይሩ። ማይ ሰትየ ክሳብ ንሰላም ዝምለሳ
ዝገበርኩዎ ይርደኣኒ ኣይነበረን። ሰላመይ
ግን እንታይ ይወጻ ጸጽብቑ እናሓሰበትን
እናተመነየትን ምልስ ኣቢላትኒ። “ደሓን
ዲኹም ክብሮመይ?” ቴክስት ጸሓፍኩሉ።
ደሃይ ተለፎነይ ክሰምዕ’ሞ መልሲ ከንብብ
ተሃወኽኩ። ክብሮመይ ግን ኣይጸሓፈን።
ድሕሪ ናይ ሰዓትን ፈረቓን ልክዕ ከም
ተመሃሮ እተፈደሱ ካንሸሎና ብሰብኡት
መለአት። ገለ ከክልተ ገለ ከኣ ሰሰለስተ
ኰይኖም ዝካትዑ ክመስሉ መን ይዛረብ

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
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ብንያም ፍስሃጽዮን
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ጥሪ
2018

ኣሎ? መን ይሰምዕ ኣሎ ክትፈልጥ
ኣሸጋሪ ምርኢት ነበረ። ሃንደበት
ንትዕዝብተይ ዝገረዘ ኣካይዳ ክብሮመይ
ንውሽጠይ ራዕዲ ፈጠረሉ። መርድእ
ከም ዝሰማዕኩ ኣብራኸይ ረሸሽ ኢለናኒ
ኵርምይ በልኩ። ዝነበረ ዋዕዋዕታ ሃዲኡ
ድምጺ ማማ ጥራይ ይስማዕ ነበረ። ኪዲ
ኪዲ ዝብል ሓይሊ ግደኡ’ኳ እንተ ገበረ
ንራዕደይ ዘብርር ኣይነበረን። ድምጺ
ማዕጾ ዓቐቕ ምስ በለ ካብቲ ተደፊአዮ
ዝነበርኩ ርእሰይ ምስ ኣቕናዕኩ። ኣብቲ
ድግስ ኢድ ከሕጽብ ዝወዓለ ንእሽተይ
ሓውቦይ ዮውሃንስ ነበረ።

ገደፈታ።
እንድዒ!
ኣይተረደኣንን
ነጢረ ኣብ ሕቝፋ ኣትየ እናሰዓምኩዋ
ነባዕኩ። ኣብቲ ክፉት ዝባነይ ዝሕልሕል
ምስ በለኒ ሰላመይ ትነብዕ ከም ዘላ
ተረደኣኒ’ሞ ቀልጢፈ ስጉምቲ ወሰድኩ።
ምኽንያቱ……ዳየረይ ገለ ነገር ተፈጢሩ
ኣሎ። ክንከታተሎ ዝወዓልና ብሰንኪ
ስምዒታትና ተበቲኹ ጸኒሑ። እዋእ
ባባ’ዩ ዓው ዓው ዝብል ዘሎ።

ምስጋና ተዓገስ
በይሉል ገ/ሚካኤል
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

*******

12 ሕዳር 2011

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ጆርናል
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“ጆን
ሓወይ…..!?”
ንብዓት
ቀዲሙኒ ፊቕ በልኩ። ዳርጋ መሳቱ
ብምንባርና ካብ ካልእ ዝያዳ’የ ዝቐርቦ።
“መኣዛ ሓብተይ!” ድምጹ ተቐያየረኒ።
ጽቡቕ ከም ዘይሰምዕ ተኣማሚነ ዓይኑ
ጠመትኩዎ። “ኣያይ ዓባይ ሓብታ እንከላ
ኢሉ...” ምሳይ ኣልቀሰ። ባባ’ውን ገጸይ
ከይጥምት ኢሉ’ዩ ንጆን ልኢኹዎ።
“እሞ እንታይ በሉ እንዳ ክብሮም?”
ከም መልሓሱ ዘጽሪ ቈልዓ ወልተፍተፍ
በልኩ።
“ንሶም ደኣ ካብ ገዛና ክወጽኡ
ኣይደለዩን
ይመስሉ።
ንኽሓስቡን
ንኽትሕተትን ቈጸራ ፈልዮም ተፈላሊና”
ኣብ ዓራተይ ረፈጥ ኢለ ኵሉ ዝሓለፈ
ክዝክሮን ክሓስቦን መሬት ንጸሓይ
ይኣኽለኪ በለታ።
31 ለካቲት ረቡዕ
ዘይሓሰብክሉ ዛዕባ ኣይነበረን። ብቕንዕና
ምንባር ማለት ንኽምልሶ ኣሸገረኒ። እሞ
ኸኣ ኣብ ከምዚ ኣወጣሪ ነገር። ብዛዕባ
እንታይ ክሓስብን ክውስንን። እቲ ካብ
ልበይ ዘፍቅሮ ነታ ካልኣይተይ ዝዀነት
ሓብተይ። ከመይ ኣቢሉ ክኸውን ክኢሉ?
“ኣብ ህይወት እትረኽቦም ማሕለኻታት
ክንዲ ዓቐንካ’ዮም፡” ዝብል ዘንበብኩ
ይመስለኒ። ስለዚ ክንዲ ጠሚትካ ጫፉ
ዘይትረኽቦ ምድረበዳ ዝኸውን ብድሆስ
ክብድሆ ዓቕሚ ኣሎኒ ማለት’ድዩ?
ጽልልቲ ተቐይረ፣ በቃ ኣብ ዓራታ
ዝተጸለለት ጽልልቲ። ሰላም ሓብተይ
ክሳደይ ንኻራ ኢላ ካብ ገዛ ወጽአት።
ኣበይ ከም ዝኣተወት ተሸረበት። እዚ
ዅሉ ብሰንከይ ከም ዝሰዓበ ተረዲአ
ጭንቀት ገበረለይ። ቤትና ብዘይካ
ኣሸጋሪ ራህዋ ዕላል ተሓሪሙዋ። ባባ
ክልመን፡ ንሱ ክሕንግድ፡ ማማ ብሰንክኻ
እናበለት ክትበኪ፡ ኣነ ኸኣ ብሰንከይ
እናበልኩ፣ ሰላመይከ? ከምተን ትማሊ
ንግሆ ዝረኣኽወን ግርማ ካንሸሎና
ዝነበራ ወይኒን ዘይትቡንን ዝዀና ኰይኑ
ተሰመዓኒ። ክልቴና ኣሓት። ርእሰይ
ጽርውርው ክብለኒ ይፍለጠኒ ብድሕሪኡ
ግን…….?
ኣብ ግንባረይ ዝሑል በረድ ብጨርቂ
ተጠቕሊሉ፡ ኣብ እግሪ ዓራተይ ባባ፡ ኣብ
ጐድነይ ሰላም ሓብተይ፡ ማማ ኸኣ ኣብ
ትርኣሰይ፡ ኣነ ኸኣ ኣብ ዓራተይ ጸናሕኩ።
ቤተ ሰብ ዝብሃል ተስፋ ቈሪጹ ነናብቤቱ
ኣበለ። ሕንፍሽፍሽ ኣትዩና ከይንጠፋፋእ
ይሰግኡ ምንባሮም ምሳና ሓደሩ። ንሰላም
ምስ ረኣኹ ብድድ በልኩ። ከምታ ናይ
ትማሊ ደገምናያ። ባባን ማማን ሰላሕ

ካብ ስራሕ ተፈዲሰ ቀልጢፈ
ገዛይ ኣትየ። ማማ ክትመጽኣኒ
ምዃና ነጊራትኒ ብምንባራ ክድንጕ
ኣይደለኹን። እታ ትኣትወላ ነፋሪት
ገና ፍርቂ ሰዓት ኣለዋ። ሓንቲ
መዓልቲ ቀዲማትኒ እንተ መጺኣ
ኵሉ ግዜ ዘማሲ ክመስላ እዩ።
ዘማሲ ስራሕ ስለ ዘይብለይ ቀልጢፈ
ገዛይ ኣትየ ከዕርፍ’ያ እትደሊ። ገና
ከም ቈልዓ ትከታተለኒ ኣላ። ካብቲ
ትቕመጠሉ ዘላ ናይ ሓብተይ ገዛ፡ 5
ሰዓታት ብነፋሪት ተጓዒዛ ክትበጽሓኒ
ትመጽእ ኣላ። ንዓይ ክትርኢ ኵሉ
ሳዕ’ያ ትመጽእ። ንዓይ ጥራይ ግን
ኣይኰነትን፣ ነዚ ንእስነታ፡ ፍቕራ፡
ሓዳራ፡ ኣደነታ ዘሕለፈትሉ ዘለኹዎ
ገዛን ከተማን’ውን። ዝበዝሓ ጐረባብትና ኣለዋ። ማማ ኣሪጋ’ያ፣ ሓብተይ ክትኣልያ
ወሲዳታ። ከም ቈልዓ ኰይነ ክረኣያ ኣይጸልእን እየ። ንማማ ንሱ’ዩ ዘሐጕሳ። ንዓይ
ኣዝዩ ዝጸልወኒ ክሳብ ዘይኰነ ኸኣ ‘ማማ ከሐጕሳ ኣለኒ’ ኢለ እሓስብ።
ክሳዕ ማማ እትመጽእ ዝገብሮ ኣይነበረንን፡ ምስ ኮምፕዩተረይ ኮፍ ኢለ። ናይ
ኢ-መይል መዝገበይ ክፍት ከብላን ሊኖ - መተዓቢተይ፡ መማህርተይ፡ ዓርከይ ብሰላምታ ህሩግ ኢሉኒ። ሰላምታ ተለዋዊጥና ኣይጸገብናን። ስድራኡ ካብ ገዛይ ክልተ
ኣንጎሎ ኣይረሓቑን ዘለዉ። ሊኖ ሓንሳእ ክመሃር ኢሉ ምስ ከደ ኣይተመልሰን። ናይ
ቍልዕነትና ዘኪርና ነዊሕ ኣዕሊልና። ዘይንርስዖ ጸወታና፡ ጸይቅና ደጊምና እናዘከርና
ስሒቕና። ነተን ብቓልሲ ዘዕበያና ኣደታትና ዘኪርና - ነቢዕና’ውን። ሎሚ ምስ
ሊኖ ምርኻበይ ብዙሕ ኣብ ልበይ እተዓብጠ ሓሳባት ተፋሒሩለይ። በተን ቀደም
ካብ ገዛና ካራባታ ናይ ባባ ሰሪቕና ዝተሳኣልናየን ስእሊ ዘኪሩወን። ኣሻበይ “ስካን”
ገይረ ልኢኸሉ። ብርግጽ ነዊሕ ነቢዑ ኣሎ። ሊኖ ካብ ቀደም ስምዒታቱ ዓሚቝን
ረቀቕትን’ዮም። ነቶም ተንከፍቲ ኣጋጣሚታት ብንብዓት’ዩ ዝገልጾም።
ኣብ መንጎ ነዊሕ ኣስቂጡ፡ “ኣታ ክሳብ ሕጂ ዲኻ ትነብዕ ዘለኻ?” ኢለዮ
ንጸወታ።
“ጽምዋ ቀሊል ኣይኰነን… ሓንሳእ ስምዓኒ ብሩኽ ሓወይ… ኣብ ህይወተይ
ዝምነዮም ሕልምታተይ ረኺበዮም እየ… እቲ ዝዓበየ ኣቐዲመ ዘየለለኹዎ ግን
ሕጂ ኣብዚ ዝሃነጽኩዎ ህይወት እስእኖ ኣለኹ… I miss home...miss u all...፡
” ኢሉኒ። ነዊሕን ዓሚቝን እስትንፋስ ኣስተንፊሰ። ሊኖ እፈልጦ እየ፣ እንታይ ከም
ዝስምዖ’ውን እፈልጥ’የ፣ ክንዲ ምንታይ ዓቢ ስምዒት ምዃኑ’ውን ይፍለጠኒ እዩ።
ዝበዝሐ ህይወትና ዝመሳሰል እዩ። ኣነ ኣብ ቦታኡ ንነብሰይ ኣእትየ ክፍትና ሓሲበ።
ሕማቕ ከይስመዓኒ ፈሪሐ ገዲፈዮ። “ኣብ ህይወተይ ዝሓልሞም ረኺበዮም እየ…”
ዝበለኒ ዘረባ ኣዝያ ኣሐጕሳትኒ። ኣብኡ ምብጽሑ ከም ዘሐበነኒ ድማ ነጊረዮ።
“ዝሓሰብካዮ ኣብ ምዕራፉ ጥራይ ኣብጽሓዮ’ምበር፡ ንሕና ብናፍቖት ንጽበየካ
ምህላውና ድማ አረጋግጸልካ፡” ኢለዮ። ክድግፎ ጥራይ ስለ ዘለኒ ኣይኰንኩን። I
felt it! I mean it.
ንምምጻእ ማማ ክነግሮ ኣይደፈርኩን። ንነብሰይ ግን ካልእ ሕቶ እሓታ ነይረ። ናብ
ስድራኡ ኣብ ሰሙን ወይ ወርሒ በጺሐ ከዕልሎም ጽቡቕ ግብሪ ኰይኑ ተሰመዓኒ።
ንሊኖ’ውን ጽቡቕ ከም ዝስመዖ ርግጸኛ እየ። እዚታት ክሓስብ ረሲዐዮ ጸኒሐ።
“ሓወይ ኣለኻዶ?... - Mistry saver - ንዓይ ንዓኻን ንዅሎም መተዓቢትናን
ዝኣስረና ዓንኬል ኣሎ። ኣብዛ ዘለኹዋ ዩኒቨርሲቲ 33000 ተመሃሮ ኣለው። ኣነ’የ
በይነይ ጎፋር ኣፍሮ (ናይ ገዛውትና ቅዲ ጸጕሪ ርእሲና) ዘለኹ። ከም ድላየይ ኣዕሩኽ
ክገብር እኽእል እየ፣ ከምቶም ምሳኻ ዝዓበዩ ክዀኑልካ ግን ዘይሕሰብ እዩ።”
ሎኖ! ሊኖ! ናፍቖት ሕልፊ ኵሉና ይስመዖ። ሕልፊ ኵሎም - ልዕሊቶም ምሳይ
ዘለዉ’ውን - ንሱ ግዜ ይህበኒ። ነቲ ዝህበኒ ድጋፍ ኣመስጊነዮ። “ኣነ ከመስግነካ
ዝግባኣኒ ብዙሕ’ዩ፡” ኢሉኒ። ክልተና ጽቡቕ እናተሰመዓና ነዕልል ነበርና። ዘሐጕስ
መዓልቲ እዩ። ኣብ ኣፍደገ ኰይና ማማ ደዊላ። ንሊኖ ተሰናቢተ ንማማ ተቐቢለያ።
“እንታይ ደኣ ደንጕኺ?” በልኩዋ ካብ ሕቝፋ ክወጽእ እናተቓለስኩ። ኣየ ማማ፡
ቅድሚ ገዛ ምእታዋ ነዚ ከባቢ ክትኰሎ ጸኒሓ። ሊኖ በይኑ ኣይኰነን ዝናፍቖ። እቲ
“ምስ ሰኣንካዮ ኢኻ ትፈልጦ፡” ዝበለኒ ኸኣ ደሚቑ ተዘከረኒ።
“Mistry saver”
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ኢሎም ወጽኡ። ብዘይካ ድንን ካልእ
ኣይነበረን። ሰላም ዓባይ ሓብተይ’ያ። ንሳ
ከይተወገነት ኣነ ክምርዖ ሕንከት ኰይኑ
እተሰመዖ ባባ ንኽልተና ዓይኒና ኣግፊሑ
ሕልናና ኣብለሖ። እታ ጉንዲ ወይኒን
ሰላምን ቅጅል በላኒ። ሓቁ’ዩ ባባ እብል’ሞ
ግን ስለምንታይ ንኽብሮም? ንመን
ክኸስር ንሓብቲዶ ንፍቕሪ? ፍቕሪኸ
ይድገምዶ ይኸውን? ዕረን መዓርን
እናጠዓመኒ መሪቐ ንኽብሮም ሂበያ።
ክብሮመይ ኣፉ ከይከፈተ ንሰላም
ትብጻሕኻ ተባሂሉ። ሕስብ ተብልኩዎ
ስለምንታይ ክብሮም ኣስቂጡ ኢለ
ሕምም እብል። ክሳብ ኣባይ ዝነበሮ ፍቕሪ

ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእተኹሉ ግዜ ነይሩ።
ሰላመይ ግን “ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ”
እናበለት ንባባ ከተማርሮ እንከላ እቲ
ውሳነ ይስወጠኒ። ከምዛ ከማይ ንሰላመይ
ክነጽህ ኢለ ናብተን ፈልሲ ናይቲ መሪር
ውሳነ ዝዀናኒ ኣትክልቲ ካንሸሎና ወሲደ
ገሊጸላ። እቲ ጾር’ውን ፍዅስ በለላ። ከም
ቀዳመይቲ መሓዛ ኣብ ጐድኒ ሰላመይ
ኰይነ ምስቲ ቀዳማይ ኣፍቃሪየይ ነበር
ሻሂ ክንሰቲ ተቛጺራ ሰላም ሓብተይ
ኣላ። ከመይ ኣቢለ ክረኣዮ? ምዃን
ድንቂ ውሳነ እንድዩ። ምስ ተመለስና
ክቕጽለልኪ’የ።
ሕውየት - 2017
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ካ

ብዝን
ብትን
ሳሮን ሰርጹ

ሳሙና
ኣብ ጥንታዊት ከተማ ባቢልዮን፡ ኣብ
2800 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ልደተክርስቶስ፡ ሳሙና ይሰርሑ ከም ዝነበሩ
ታሪኽ ይሕብር። ባቢሎናውያን፡ ኣብ
ምስራሕ ሳሙና እቶም ናይ መጀመሪያ
ምሉእ ክእለት ዘጥረዩ ህዝቢ ምዃኖም
ይንገረሎም። ስብሒ ምስ ሓሙኹሽቲ
ሓዊሶም ብምፍላሕ፡ ሳሙና ይሰርሑ ከም
ዝነበሩ ድማ ይዝንቶ። ሳሙና፡ ጸምርን
ጡጥን ንምጽራይ፡ ኣብ ፋብሪካታት ዓለባ
ይስርሓሉ ኔሩ’ዩ። ብተወሳኺ’ውን ንልዕሊ
5 ሽሕ ዓመታት ከም መድሃኒት ኰይኑ
ኣገልጊሉ እዩ።
ግብጻውያን፡ ኣብ 1550 ቅድሚ ልደተክርስቶስ ኣብ ዝነበረ ግዜ፡ እንስሳታት፡ ካብ
ኣቑጽልቲ ዝወጸ ዘይትን ኣልካላይን
ዝዓይነቱ
ጨውን
ሓዊሶም ሳሙና
ይ ሰ ር ሑ
ከም ዝነበሩ
ይሕበር።

ፍንቄኣውያን
(Phoenicians)፡ ካብ
ጤል ዝወጸ ቃንጡጥን
ናይ ዕንጨይቲ ሓሙኽሽትን ሓዊሶም
ኣብ 600 ዓመት ቅድሚ ልደተ-ክርስቶስ
ሳሙና ከም ዝሰርሑ ይንገር። ብዘይካ’ዚ፡
ከልቲካውያን (Celts) ሳሙና ንምስራሕ፡
ካብ እንስሳታት ዝወጸ ስብሕን ናይ
ኣቑጽልቲ ሓሙኹሽትን ተጠቒሞም
‘ሲያፖ’ ኢሎም ዝሰመይዎ ሳሙና
ሰሪሖም’ዮም።
እቶም መጀመሪያ ሳሙና ዝሰርሑ
ባቢሎናውያን፡
መሶፖታምያውያን፡
ግብጻውያን ከምኡ’ውን ጥንታውያን
ሮማውያንን ግሪኻውያንን እዮም። ከምዚ
ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ ሳሙና ካብ ስብሒ፡
ዘይትን ጨውን ክስራሕ እንከሎ፡ ኣብቲ
ፈለማ እዋን ከም መድሃኒት ኰይኑ
መታን ከገልግል፡ ንመሕጸቢ ክዳውንትን
መጽረዪ ኣቑሑትን እምበር ንሰብነት
ተባሂሉ ይስራሕ ኣይነበረን። እዚ ንነገራት
መጻራረዪ ተባሂሉ ዝተሰርሐ ሳሙና፡
ተፈጥሮኣዊ ትሕዝቶ’ዩ ዝውንን።
‘ሶፕ’ ዝብል ቃል ካብ ኣብ ሮማ
ዝርከብ ‘ሳፖ’ ዝተባህለ ጎቦ ከም ዝተወስደ
ይንገረሉ።
ምስራሕ ሳሙና ካብ ቀደም ዘመን
ኣትሒዙ ኣሽሓት ዓመታት ዝወሰደ
ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ቀንዲ ትሕዝቶኡ
ድማ ካብ እንስሳታት’ዩ ዝውሰድ ኔሩ።

ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ሳሙና ካብ ስብሕን
ኣልካሊን ይስራሕ።
ሳሙና፡ ምስ ተሰርሐ እቲ ናይ ምዝሓል
መስርሕ፡ እቲ ቀንድን ኣገዳስን ነገር ኰይኑ
ይርከብ። ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ዝርከቡ
ክኢላታት፡ በቲ ቀደም ዘመን ዝካየድ
ዝነበረ ኣገባብ ተኸቲሎም ይሰርሑዎ
ኣለዉ።
ኣብቲ ቀደም ዘመን ሳሙና ዝሰርሑ
ሰባት፡ ውሑዳትን ፍሉይ ክእለት ዘለዎምን
ሰባት እዮም ኔሮም። ጠለብ ናይ ሳሙና
ዝለዓለ ብምንባሩ ዋጋ ሳሙና ኣዝዩ ክቡር
ነበረ። ዝስርሓሉ ቦታ’ውን ኣብ ውሱናትን
ላዕለዎት ከተማታትን ጥራይ ተሓጽረ።
ምስ ግዜ ሳሙና ተፈላጥነቱ ኣብ ኵሉ
ኩርነዓት ዓለም ክዝርጋሕ’ኳ እንተጀመረ፡
ዋጋኡ ግን ኣዝዩ ክቡር’ዩ
ኔሩ። ኣብ 1791
ዓ መ ተ
ምህረት፡
ዋ
ጋ
ሳ ሙ ና
ብዓቢዪ
ቊ ጽ ሪ
ክጎድል እዩ
ተራእዩ። እዚ
ዝዀነሉ ምኽንያት ድማ፡
በቲ ፈረንሳዊ ክኢላ ዘተኣታተዎ ሓድሽ
ናይ ምቅማም መስርሕ’ዩ፡ ዋጋኡ ክጎድል
ክኢሉ።
ድሕሪ 20 ዓመታት ካልእ ፈረንሳዊ
ሰብኣይ ኣብ መንጎ ገለቸሪን፡ ስብሕን
ኣሲድን ዘሎ ዝምድና ድሕሪ ምጽናዕ፡ እቲ
ናይ መጀመሪያ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ሳሙና
ኣቕረበ። ኣብቲ ኣብ 1800 ዓመተ-ምህረት
ዝተራእየ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ሳሙና፡ ዋጋ
ሳሙና ኣጸቢቑ ክጎድል ሓጊዙ’ዩ። ካብቲ
ግዜ’ቲ ኣትሒዙ ድማ ኣብ ኣሰራርሓኡ
ዝዀነ ለውጢ ከየርኣየ ክሳብ ሕጂ በዚ
መስርሕ’ዚ ይስረሓሉ ኣሎ።
ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ዝተራእየ ምዕባለ
ኣብ ሳይንስ፡ ሳሙና ጥቕሙ ዓቢዪ
ምዃኑ ስለ ዝተፈልጠ ካብ መጸራረዪ
ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ፡ ንሰውነት ዝኸውን
ሳሙና ክስራሕ ጀመረ። ካብቲ ንኻልእ
ተባሂሉ ዝስራሕ ፍልይ ብዝበለ ድማ፡
ንሰውነት ተባሂሉ ልምሉም ሳሙና
ተሰርሐ። ንመሕጸቢ ኢድ ተባሂሉ ኣብ
1970 ዝተሰርሐ ፈሳሲ ሳሙና፡ ሳሙና
ኣብ ህዝቢ ተፈላጥነት ክረክብ ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ጌሩ’ዩ። ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን፡
ሳሙና ብዝተፈላለየ መልክዕ ንሰብነት፡
ንገዛ፡ ንኽዳውንቲ፡ ነቚሑን ንመካይንን
እናተባህለ ይስራሕ ኣሎ።

ካብ መዝገብ ክብረወሰን
ኣዝዩ ጽቡቕ ናይ ምሽታት ክእለት ዘለዎ ከልቢ፡ እቲ ዝነውሐ እዝኒ ዝውንን
ከልቢ ተባሂሉ ኣብ መዝገብ ክብረወሰን ሰፊሩ። እታ የማነይቲ እዝኑ 35 ሰንቲ
ሜትር ቁመት ክህልዋ እንከሎ፡ ጸጋመይቲ እዝኑ ድማ 34.3 ሰንቲ ሜትር ዝበጽሕ
ቁመት ኣለዋ። እዚ ቲገር ዝተባህለ ከልቢ፡ ኣብ 2004 ዓ.ም እዩ ክብረወሰን ሒዙ።
ብክሪስቲናን ብራየን ፍሊሰርን ዝተባህሉ ሰባት ድማ ይውነን።
ነዚ ክብሪ’ዚ ኣቐዲሙ ሒዝዎ ዝጸንሐ ኣቶ ጀፈርሰን ዝተባህለ ሰብኣይ ክኸውን
እንከሎ፡ ከልቡ ኣእዛኑ ነፍሲ-ወከፈን 29 ሰንቲ ሜትር ቁመት ኔርወን። ቅድሚ
ጀፈርሰን ክብረወሰን ሒዙ ዝንበረ ኣቦሓጎኡ ምስ ሞተ እዩ ጀፈርሰን ነቲ ክብሪ
ተቐቢሉዎ።

ቫለንታይን ደይ
‘ቫለንታይን ደይ’ - መዓልቲ
ፍቑራት፡ ‘ሳንት ቫለንታይን ደይ’ ወይ
‘ፈስት ኦፍ ሳንት ቫለንታይን’ ተባሂሉ
ይጽዋዕ እዩ። እዚ በዓል፡ ዓመታዊ ኣብ
ዕለት 14 ለካቲት ይበዓል። ቫለንታይን
ደይ ካብቲ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት፡
ብሊጡርግያውያን ዝጀመረ በዓል
ቅዱስ ቫለንቲኑስ ምዃኑ

ካብ 17 ክፍለ ዘመን ኣትሒዙ’ዩ ዝያዳ
ክበዓል ጀሚሩ። ኣብ 18 ክፍለ ዘመን
ንመሓዙትካ፡መቕርብካ፡ስድራቤትካን
ፈተውትኻን ብምኽንያት መዓልቲ
ፍቑራት፡ ዝተዳለዉ ጽሑፋት ምሃብ
ተለሚዱ’ዩ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን
ዝተፈላለዩ ነዚ መዓልቲ ዝገልጹ
ካርተሊናታት እናተሓትሙ ስለ
ዝመጹ፡ እቲ ናይ ምልውዋጥ ቊጽሪ
ዝያዳ ዓበየ። እዞም ካርተሊናታት ሰብ
ስምዒቱ ብቐሊሉ ክገልጽ ሓጊዞም
እዮም።
በ
ዚ
ምኽንያት

ዝራኸቡሉ ግዜ ከም ዝነበረ ይፍለጥ።
እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ቫለንታይን ደይ፡
14 ለካቲት ንኽትበዓል ድርዒ ዝዀና
ነገር ምዃኑ ይጥቀስ። ኣብቶም
ዝሓለፉ ዘመናት ማለት ቅድሚ
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ይፍለጥ።
መዓልቲ
ፍቑራት
ኣብዚ
ግዜ’ዚ ከም
ቀንድን ኣገዳስን በዓል ኰይኑ ይርከብ።
እዚ በዓል ኣብ ኵሉ ኩርነዓት ዓለም
ኣዝዩ ዓቢ በዓል ኰይኑ ይርከብ።
ዓመታዊ ኣብ 14 ለካቲት ዝተፈላለዩ
ከም ዕንባባ ዝኣመሰሉ ዓይነት ህያባት
ፍቑራት ነንሕድሕዶም ይለዋወጡ።
እዚ ልምዲ’ዚ ካብቲ ብቕዱስ
ቫለንቲን ዝተባህለ ከም ዝጀመረ
ይንገር።
መዓልቲ ፍቑራት ወይ ‘ቫለንታይን
ደይ’ ኣብ መላእ ዓለም ድሒሩ
እናማዕበለ ዝመጸ በዓል’ዩ። ኣብ
ማእከላይ ዘመን ኣብ ዝነበረ ግዜ፡
ኣብ ሃገረ ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን፡
14 ለካቲት፡ ኣዕዋፍ ምስ መጻምዶም

ኣነቓቓሒ
ዛንታ
ሓደ ሰብኣይ ኣድጊ ሒዙ ኣብ
መገዲ እናተጓዕዘ እንከሎ፡ እቲ ሒዝዎ
ዝነበረ ኣድጊ ኣብ ሃው ዝበለ ጸድፊ
ጸደፎ። እዚ ሰብኣይ ነዚ ኣድጊ ዋላ’ኳ
ከውጽኦ እንተደለየ፡ ኣዝዩ ታሕቲ ጸድፊ
ስለ ዝነበረ ዝፈተነ ፈቲኑ ከውጽኦ ከም
ዘይክእል ስለ ዝፈለጠ ብሂወቱ እንከሎ
ክቐብሮ ወሰነ።
እቲ ሰብኣይ ካብ ላዕሊ ሓመድ
ኣኪቡ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣድጊ ከፍስስ
ጀመረ። ኣድጊ፡ እቲ ብላዕሊ ዝፈሶ
ዝነበረ ሓመድ ክኸብዶ ስለ ዝጀመረ፡
ብሓይሊ እናኣፍሰሶ ንላዕሊ ክወጽእ
ፈተነ። ከምዚ ኢሉ ነዊሕ ድሕሪ
ምጽንሑ ዝያዳ ሓመድ ኣብ ልዕሊኡ
ፈሰሰ፡ ንሱ’ውን ሓይሉ እናወሰኸ
ንኽወጽእ ዝያዳ ፋሕተርተር በለ።
ካብቲ ዝነበሮ ቦታ’ውን እናለዓለ ወጸ።
ዝተፈላለዩ ጸገማት እናመጹ ካብ
ዕላማና ኣትሪፎም ከደቅሱና’ኳ
እንተፈተኑ፡ ክንስዕሮም እንተጽዒርና
ግን ዘይሰዓር ነገር የለን። ስለዚ ሽግራትና
ንምፍታሕ ዕላማና ንምውቃዕ ኵሉ
ግዜ ደኺመ ከይበልና ንስራሕ።

ድማ
ተጠላብነት
ካርተሊና
ካብ
ዓመት ናብ ዓመት
ወሲኹ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ብኢድ ዝተጻሕፉ ንመዓልቲ ፍቑራት
ዝውክሉ ጽሑፋት ኣብ መጀመሪያ
1700
ዓመተ
ምህረት’ዮም
ተኣታትዮም። ኣብ 1840 ሃውላንድ
ዝተባህለ ሰብኣይ ኣብ ኣመሪካ ኣዝዩ
ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራት ዝሓዘ
ስእሊ፡ ሕብርታትን ዝተፈላለዩ ሪባንን
ታንቴላን ብምድላዉ ‘ማዘር ኦፍ
ቫለንታይን’ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነበረ።
ብገምጋም ኣብ ዓመት ብምኽንያት
መዓልቲ ፍቑራት ኣስታት 1 ቢልዮን
ካርተሊናታት ይሽየጡ። እዚ ቊጽሪ’ዚ
ንመዓልቲ ፍቑራት ብብዝሒ ምሻጥ
ካርተሊና ድሕሪ በዓል ልደት ኣብ
መበል ካልኣይ ደረጃ ይሰርዓ።

ዓመተ ምህረት ኣብ
ዝነበረ ግዜ፡ ንመዓልቲ ፍቑራት
ወኪሉ ዝተጻሕፈ ጽሑፋት’ኳ
እንተዘይተረኽበ፡ ኣብ 1415
ግን ብቻርለስ ዝተባህለ ሰብኣይ
ዝተጻሕፈት ‘ዳክ ኦፍ ኦርሊያን’
ትብል ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ
ንሰበይቱ ዝጸሓፈላ ግጥሚ፡ እታ
ናይ ፈለማ ብምኽንያት መዓልቲ
ፍቑራት ዝተጻሕፈት ግጥሚ ምዃና
ይንገረላ።
ቫለንታይን ደይ፡ ብዝለዓለ ዘኽብራ
ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡
ዓባይ ብሪጣንያ፡ ካናዳ፡ መክሲኮ፡
ፈረንሳን ኣውስትራልያን’የን። ኣብ
ዓባይ ብሪጣንያ መዓልቲ ፍቑራት

መልሲ እተመሳቐለ ቃላት
ህ

ዝ

ር

ብ

ን

ፖ

ሊ

ስ

ን

ና

ኣ

ሪ

ስ

ቶ

ት

ል

መ

ብ

ስ

ስ

ን

ማ

ት

ያ

ት

ር

ማ
ሰ

ላ

ን

ም

ሰ

ብ

ለ

ሬ

ት

ታ

ዓ

ለ

ሊ

ባ
ዓ
የ

ለ

ሕ

ላ

ሉ

ም

ዓ

በ

ቃ

ህ

ለ

ል

ት

ስ

ተ

ሞ

ር

ኖ

ስ

ት

መ

ያ

ኣ

ራ

ቅ
ው

ር
እ

ነ

ይ

ሪ

መ

ቶ

ቦ

ዛ

ሉ

ም

ዝ

በ

ል

ቢ

ን

እ

ም

መ

መ

ጉ
ጸ

ም

ር

ት

ዓ
ወ

ቶ

ን
ን

ር
ባ

ር

መ
ጸ

ል

ዋ
ዕ

ስ

ነ

ኣዳላዊ - ኪዳነማርያም ተዓረ
ክ/ሰራዊት 26፡ ባረንቱ

ታ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሽያኽ

ልዕሊ ሰለስተ ኣዕሩኽ. . .?

መሓሪ ዑቕባሚካኤል
ምስ ጽውጽዋይ ዝተተሓሓዘ ድኣሉ
ዝኸውን እምበር፣ ኣብ መርዓ ወዲተባዕታይ ደቂ-ኣንስትዮ ጥራሕ ዝዓርካሉ
ግዜ ነይሩ ይበሃል። “ኣብ ዘበነ ዓብለኻ
ኣዋልድ እናዓረኻ” ተባሂሉ ከኣ ይዝከር።
ግዳ ሰብ ዝበሎ ኣይምሰልኩም። ዝብኢ
ስጋ ሰለፍ ኣብ ቅድመኡ ምስ ተቐረበሉ
ዝበሎ’ዩ ይብልኹም። ወዮ’ኳ ዝብኢ ምስ
እንስሳ በረኻ ዘቦኦም ተኣኪቡ፣ ንወያ ስጋ
ሰለፍ ዝበልዓ ካብ ኩልና እንስሳ በረኻ
ዝዓበየ’ዩ ምስ ተባህለ ዝበሎ። ዝበዛሕኩም
ኣንበብቲ እቲ “ዓሚ-ዓሚ. . .ዓሚ ዓሚ.
. .” ዝብል መልሲ ኢኹም እትፈልጡ
ትዀኑ። ግዳ እዚ ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ
ሎሚ ቕነ ከም ቀደመይ ያታ ክሸማጥጥ
ኢለ ዘወር ምስ በልኩ ዝረኸብክዎ’ዩ።
ናባኻትኩም ከኣ ኣበልክዎ። ምስ
ጃህራ እንተዘይ ሓሲብክምዎ ክሳብ
ሎሚ ዝረኸብክዎ ናባኹም ካብ ምባል
ድሕር ኢለ ኣይፈልጥን። ዝብል’ውን
ኣይመስለንን።
ኣብ ያታ ብሄረ ትግርኛ ከም ዝዕለል
እንተድኣ ኰይኑ፣ ዘመነ ዓብለኻ
ደቀንስትዮ ከም ደቂተባዕትዮ ኰይነን
ዝነብራሉ ዝነበራ እዋን’ዩ ይበሃል። እዚን
እትን ከይተባህለ ደቀንስትዮ ይሓርሳን
ይምሕሳን ደቂተብዓትዮ ከኣ ኣብ ቤት
እናወዓሉ ቈልዑ ይኣልዩን ደቀንስትዮ
ካብ በረኻ ክሳብ ዝኣትዋ ፍጭም
ኢሎም ይጽበዩን ነይሮም ይብልኹም።
ነቲ ዛንታ ብዝግባእ ዝፈልጥ ሰብ ብኻ
ከምኡ ኰይኑ ቀጺሉን እንቋዕ እባ
ከምዚ ዘለዎ ኰነ ክብል ኣይክእልን።
ከመይሲ ዓብለኻ ቃል ብቓሉ
ተራይ ተራኻ ንማለት ስለዝዀነ።
ደቀንስትዮ ብኸምኡ ንንውሕ ዝበለ
መዋእል ምስ ቀጸላ፣ ተራኦም ኣኺሉ
ደቂተብዓትዮ፣ ደቀንስትዮ ዝሰርሓኦ
ንዝነበራ ዘበለ ተረኪቦም ክሳብ ሎሚ
ብኸምኡ ይቕጽሉ ኣለዉ። እቲ ከም
ብሂል ዝለዓል ነገረ ዓብለኻ ሓቂ
እንተድኣ ኰይኑ ንመዓስ’ዩ ብዘየገድስ
ደቀንስትዮን ደቂ ተብዓትዮን ብዘይካ’ቲ
ተፈጥሮኣዊ ተውህቦኦም ኣብ ዝመጽእ
ግዜ ኩሉ ነገራቶም ክቀያየሩ’ዮም
ማለት’ዩ። ሰብኣይ ማማ ይበሃል ሰበይቲ
ከኣ ባባ ትበሃል። ገዛን ነገር ገዛን ናብ
ወዲተብዓታይ፣ በረኻን ስራሕ በረኻን
ከኣ ንደቀንስትዮ። ክኸውን ይኽእል
ዘይክኸውን ይኽእል። ሕማቕን
ጽቡቕን ከይበልኩ ክኸውን ዘለዎ
ተኽእሎ ዝዛይድ ይመስለኒ። ደቀንስትዮ
ከም ወዲ ተብዓታይ ናይ ገዛን በረኻን
ስራሕ እናዓመማ ብዓል ቤተንን ደቀንን
ዝኣልያሉ ግዜ ተበጺሑ’ሎ። ጽቡቕ’ዩ።
ኣባየን ከ ተኣላይን ተጸባይን ይኹን።
እቲ ብኸምኡ ክለዓል ዝኽእል ዛዕባታት
እምብዛ ብዙሕ’ዩ። ኣብዚ ንሎሚ
ተመሪጹ ዘሎ ዛዕባ’ውን እቱዋት’የን።
ኣብ ወግዒ መርዓ ብሄረ ትግርኛ
ደቂተብዓትዮ ጥራሕ’ዮም ኣዕሩኽ
ዝዀኑ ዝነበሩ። ሎሚ ግና ከም ደቂ
ተብዓትዮ ኣብ እንዳ ጓልን እንዳ ወዲን

መሓዙት ኰይነን ይወፍራን ይኣትዋን
ኣለዋ። መሓዛአን ንምጽባቕ ክሳብ
ዝዀነ ኣይጽላእን። ደቂተብዓትዮስ
ዓርኮም ንምጽባቕ እንደኣሎም። ግዳ
ኣብ ገለ መርዓታት ካብ ሰለስተ ንላዕሊ
ዝብዝሖም ደቂ ተብዓትዮ ይኹና
ደቀንስትዮ ይዓርኩ’ዮም። ከም ተዓዚበ
ትም ዘይብልን ሓሳብ ወይ ፍልጠት
ካልኦት ክረክብ ዝደሊን ሰብ ከኣ፣
ንምንታይ ኰን ይኸውን እዚ ከምዚ
ዝኣመሰለ ነገረ ኣዕሩኽ ዝግበር ዘሎ ኢለ
ይሓትት። እስከ በቲ ናይ ቀደም (ሰለስተ
ኣዕሩኽ) ዝነበረን ዘሎን ነገርያ ኣዕሩኽ
ነዕልል።
ኣብ መርዓ ብሄረ ትግርኛ (ንልልያቱ
ኣብ ግምት ኣእቲኻ) ንመርዓት
ኣብ ምድሪ ቤተን ሰለስተ ኣዕሩኽ
ይዓርኩለን። እዞም ሰለስተ ኣዕሩኽ
ንመርዓት ኣብ ምድሪ ቤተን ክዓርኩለን
ብዝተፈላለየ መምዘኒታት ይሓልፉ።
ቅድሚ ሕጂ ዝተባህለ ስለዝዀነ ንሎሚ
ኣይንደግሞን። ግዳ እቶም ሰለስተ
ኣዕሩኽ ዓርኪ ርእሲ፣ ዓርኪ ውሻጠ፣
ዓርኪ ምድሪ ቤት ይበሃሉ። ከምቲ
ቅድም ኢሉ ዝተባህለ እተፈልየ ስያመ
እንተለዎም’ውን ዝብሎ የብለይን።
ስሞምን ዝገብርዎ ንጥፈታት ካብ ናብ
እንተተፈላለየ እውን ከምቲ ቅድም
ክብል ዝበልክዎ ዝውስኾ የብለይን።
ዓርኪ ርእሲ፣ ዓርኪ ጸሓይ እናተባህለ
ይጽዋዕ። ንመርዓት ጸሓይ በሪቓ ክሳብ
እትዓርብ ካብ ጐነን ከይተፈልየ ሳእነንን
ነጸላአንን ክቕርብ ዝውዕል ዓርኪ’ዩ።
ናይ ቀረባ ተሓታቲ መርዓት እውን’ዩ።
ዓርኪ ጸሓይ ዝበሃለሉ ምኽንያት’ውን
ካብኡ ዝነቅል’ዩ። ክሳብ ምሸት ኣብ
ቤት ሕጽኖት ምስ እንዳ ጐይታይን
እምበይተን ውዒሉ ንመርዓውቲ
ኣድሪሩ፣ ግዜ ምስ ኣኸለ ንኽጻወትን
ክበጽሕን ኢሉ ዝመጸ ሰብ ካብ እንዳ
መርዓውቲ ኣውጺኡ፣ ንገዛ ቤት ሕጽኖት
ብምዕጻው ወትሩ ኣብ ኣፍደገ እንዳ
መርዓውቲ ዝሓድር ቀዳማይ ተጸዋዒ’ዩ
ዝነበረ። እቶም ሎሚ ዓርኪ ርእሲ
እትዀኑ ዘለኹም መንእሰያት (እምበር
ዓበይቲ’ውን ዓርኪ ርእሲ ክዀኑ ንርኢ
ኣለና) ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሓላፍነት ዓርኪ
ርእሲ ትዋጽኡ ኣለኹምዶ ኣይፋልኩምን
ምስ ነብስኹም ኣውግዑ። እዋን ከምቲ
ናይ ቀደም ኣሎ ዶ ኣይፋሉን፣ ባህሊ
ቀደምን ሎሚንከ ዝብሉ ሕቶታት
ኣይሰኣንኹምን። ግዳ እቲ ሕቶ ምልዓሉ
ኣይተርፎን። ዓርኪ ምድሪ ቤት ናብ
ቤት ንዝኣትዉ ኣጋይሽ ይኹኑ ደለይቲ
ጸወታ እናተቐበለን እናሳሰየን ኣገልጋሊ
እንዳ መርዓውቲ ኰይኑ ዝውዕል’ዩ።
ንዘዝመጸ ስዋን ኣሰር ማይን እናቐረበ
መንዩ ገይሹ ዝመጽእ ዘሎ፣ መንዩ ደላዪ
ጸወታ ከም ከብዲ ኢዱ እናፈለጠ፣
ካብ ንእዲ መርዓት ንታሕቲ ንዝግበሩ
ንጥፈታት ቤት ሕጽኖት ብምልኣት
ይከታተል። ዓርኪ ውሻጠ’ውን ናቱ
ስረሓት ኣለዎ። ንቤት ሕጽኖት ካብ

ሓደ ዓርኪ ጥራሕ ገበረ’ሞ፣ ዝሓቶ
ሰብ ከኣ በዝሐ። መልሱ ንጹር ነበረ።
“ንመርዓ ዝረኸብክወን መካይን ክልተ
ጥራሕ’የን። እታ ሓንቲ ነዓይ ምስ
መርዓተይ እያ። እታ ካልአይቲ ከኣ
ንዓርኪ ምስ ካልአይቱን ንሰኣላይን”
ዝብል ነበረ። ብዛዕባ’ቶም ኣብ መርዓኦም
ብብዝሒ ዘዕርኹ መርዓውቲ ዝበሃል ግና
ብዙሕ’ዩ። ኣንበብቲ ልዕሊ’ዚ ዝጸሓፍ ከም
እትፈልጡ ኣይጠፍኣንን። ግዳ ሒደት
ክብል። ንኣብነት እቲ መርዓ ዝገብር
መንእሰይ “ኩሎም ኣዕሩኽተይ እዮም።
ካብ ናብ ክፈላሊ ኣይከኣልኩን። ክዀኑ
ክሳብ ዝኸኣሉ እንታይ ጸገም ኣለዎ።
ቀደም ሰለስተ ጥራሕ እንተነይሮም
ሎሚ ሰላሳ እንተገበርኩ መን ይቃወመኒ.
. .” ዝብሉ ሓሳባት ከምጽእ ይኽእል።
“ተጋጊኻ” ኣይበሃልን። ዝሕጭጭ
እንተተረኽበ’ውን ከም ምውዛዩ። ንገለ
ካብቲ ክጽሕፍ ዘንቀለኒ ምኽንያታት
ወስ ክብል። “ርኹብ ምዃኑ፣ ፍሉጥ
ምዃኑ. . .” ከፍልጥ ዝብሉ ኣይሰኣኑን።
ከም ዘለዎ “ንወሓላ ሓደ” ኢሉ ከምኡ
ኣይገበረን ዝብሉ’ውን ከምኡ። ሕቶ
ይኹን ሓሳብ ዘይብሎም “ወይለይ
እዞም ኣዕሩኽ ድኣ ክንደይ ይበዝሑ”
ኢሎም ትም ዝብሉ’ውን ኣይሰኣኑን።
እቲ ዘይሰኣን ብዙሕ’ዩ። እቲ ዝበሃል’ውን
ከምኡ። ክጽብቕን ክሓምቕን ገለ
ምዝራብ ዘይምነዎም ሰባት ግና ንምብዛሕ
ኣዕሩኽ ነናቶም ምኽንያት ይረኽቡሉ
ኣለዉ። ንኣብነት ገሊኦም ኣዕሩኽ ከም
“ቦድይ ጋርድ” የገልግሉ ይብልዎም።
ኣዕሩኽ ምስ ዝበዝሑ ኣብ ዳስ መርዓዊ
ደፊሩ ዕግርግር ዝፈጥር ኣይህሉን።

ውሻጠ እቲ ገዛን ካልእ ውሻጠን ዘድሊ
ዘበለ ይቕርብ። መርዓዊን መርዓትን
እንታይ ይምስሑን ይድረሩን ምስ
ኣደ መርዓዊ መዓልቲ መጸ ይረዳዳእ።
ካብዚ ሓሊፉ ካብ ገዛ መርዓዊ ወጽዩ
ፈቐዶ ገዛውቲ እናኸደ ዝሕለባ
እንስሳታት ቤት እናሓለበ ንቤት መርዓዊ
ይዕንግል። ንመርዓውቲ’ዩ እናበለ ገዛ ገዛ
ብምኻድ ንዝረኸባ ጤል እንተሓለበ፣
ንሰብ ገዛ ዘይጐድእ እንቋቚሖ ይኹን
ደርሆ እንተወሰደ፣ ናብ ዳኛ ዝወስዶ
ኣይርከብን። ከየሰምበረን ደፊኑ ከየሕደረን
ንቤት ሕጽኖት እንዳ ዓርኩ ከዐንግል እቲ
ባህሊ ይፈቕደሉ’ዩ። ከምኡ እንተገበረ
ይነኣድ እምበር ኣይከዓብን። እዞም
ሰለስተ ኣዕሩኽ ከምዚን ካልእን እናገበሩ
ንዝሕጸን ዓርኮም ብዝግባእ የገልግሉ።
እዚ ማለት ግና እቶም ካልኦት
ኣዕሩኽ’ውን ንቤት ሕጽኖት የገልግሉ
ኣይነበሩን ማለት ኣይኰነን። እኳ ድኣ
ምስ’ዞም ቅድም ኢሎም ዝተጠቕሱ
ኣዕሩኽ እናተሓጋገዙ ንቤት ምሕጻን
ይግዝኡ ነበሩ። ኣዕሩኽ ጨነቀው’ውን
ኣይነበሩን። እዚን ካልእን ኢልካ ዝመጽእ
ሕቶ እንተድኣ ሃልዩ፣ እዞም ኣብዚ እዋን
ዝዓርኩ ዘለዉ ኣዕሩኽ ቊጽሮም ክንደይ
ኣሎ ዝብል’ዩ። ኣንበብቲ በብዝኸድክምዎ
ከም እትርእይዎ፣ ኣዕሩኽ ሎሚ ቊጽሮም
እተወሰነ ኣይኰነን። ምኽንያት’ውን
ኣይሰኣኖን ይኸውን። ሰለስተ ይዀኑ፣
ክልተ ይዀኑ፣ ኣርባዕተ ይዀኑ፣
ሽዱሽተ፣ ሸሞንተ. . . እቲ ቊጽሪ ከከም
ዝጥዕመካ ይኸውን። ምኽንያት’ውን
ከከም ዝጥዕመካ ክኸውን ይኽእል።
ንኣብነት ኣብ ሓደ መርዓ ሓደ መርዓዊ

መርዓት ንእዲ
መርዓት በቕሊ ሰሪረን ናብ እንዳ
ሑማአን ምስ ከዳ፡ ብዝተፈላለየ
ምኽንያት ምስ መርዓዊ ርክብ ከይገበራ
ንዓደን ክምለሳ ይኽእላ። እቲ ቅድም
ኢሉ ዝለዓል ምኽንያት፣ መርዓት
እምብዛ ንእሽቶ ይዀና። መርዓ እኽለ
ማይ ተባሂሉ ከኣ ይሕለፍ። ክልቲኦም
ስድራቤታት ንመርዓ ካብ
ዘለዎም ድሌት፣ መርዓት
ብንእሽቶኣ መርዓዊ’ውን ከምኡ
ንእሽቶ እንከሎ መርዓ ይግበር። ነገረ
መርዓት ንእዲ ግና መርዓዊ እኹል
ሰብኣይ፣ መርዓት ግና ንእሽቶ ምስ

ዝዀና ይለዓል። መርዓት እምብዛ
ምስ ዝንእሳ ናብ እንዳ ሰብኣየን
ምስ ከዳ ንበይነን ንእዲ
ይፍለየለን።
ንእስነተን
ገዲፍካ ክጻወታን
ክበልዓን
ክሰትያን
ውዒለን፣ ምሸት መጸ ምስ
ሓማተን ይድቅሳ። እዚ ኪዳን ኣቲኻ
ይግበር። ከምኡ ስለዝዀነ ከኣ መርዓት
ተሓጺነን ክሳብ ዝምለሳ “ንእሽቶ’ያ”
ተባሂለን ስሕቕ ጠርየን ንቤተን ይምለሳ።
እቲ ምሸት መጸ ካብ ብዓል ቤተን

እ

ይ
ታ
ን

ኢኻ

ሎ
ብ
ት

ዓሰርተ ሓደ ዝሕብሩ ባድላ ዝተኸድኑ
ኣዕሩኽ ዘለውዎ ዳስ ናብ ካርኒቫል
ገጹ ስለዝኸይድ ቅልጽሙ ሓቢጥዎ
ዳዕዋ ዝገብር ሰብ ክውሕድ ይኽእል።
ኣጸናናዕቲ’ዮም ዝብልዎም ከኣ ኣለዉ።
ንኣብነት ንወያ መርዓዊ ዝወስዳ ዘሎ
ጓል ብዕርክነት ይኹን ካልእ ዝደልያን
ኣብ መዓልቲ መርዓ ዕግርግር ክገብር
ዝኽእል፣ ኣይግበሮ’ምበር ዕግርግር
ክፈጥሩ ዝኽእሉ ደቂተብዓትዮ ብዙሓት
ምስ ዝዀኑ፣ ምስ መርዓዊ ዓሪዱ ንኸምዚ
ዝኣመሰለ ፈተነ ዕልዋ መርዓዊ ዝከላኸሉ
ኣዕሩኽ ክበዝሑ ይድለ። “ንኽንድዚ
ዓመት ዓርከይ ዝነበረ’ዩ፣ ነዓይ ገዲፉ
መርዓኡ ብሰላም እንተሕሊፉ. . .”
ዝብላ ምስ ዝህልዋ’ውን፣ ኣብ መዓልቲ
መርዓ ሓለዋ ዝወጻ መሓዙት ክበዝሓ
ይድለያ። እዚን ከምዚን ዝኣመሰለ
ዕላል ዋዛ ዝመስለኩም ኣንበብቲ
ኣይትሰኣኑን። ግዳ ንገለ ካብዚ ዝተባህለ
ኣነ ባዕለይ ረኣኹ ድኣ። ግዳ ንምብዛሕ
ኣዕሩኽ ዘደገፈኒ ሓደ ምኽንያት ርኣኹ
ድኣ። ሓደ መርዓዊ ሓሙሽተ ኣዕሩኽ
ገበረ። ግዳም እቶም ቀዳም ንጉሆ ኣብ
ቃል ኪዳን ምሳኡ ዝሓደሩስ ሰለስተ
ድኣ ነበሩ። እቶም ክልተ ዓርቢ ምሸት
“መራሰኒ” ኢሎም ዝጀመርዎ መስተ
ክሳብ መርዓዊ ደዊልሎም ዘይቅበሉ
ገይርዎም። ተሰኒፎም ግዲ። ዓርቢ
ምሸት ዝጀመርዎ መስተ ክሳብ ቀዳም
ምሸት ኣይሓደጐምን። ከም ሻሙ
ቀዳም ኣዕሪፎም ውዒሎም ሰንበት ማይ
ሓጺብካ ወፊሮም ንብለኩም። ሰብ ዘበለ
“ማሺ” ኢሉ ሓሊፍዎ። ኣየኸ ነገረ
ማሺ!

እናተፈልያ ምስ ሓማተን ዝድቅሳሉ
ንእዲ ከኣ’ዩ ንእዲ መርዓት ዝበሃልን፡
ንዓአን’ውን መርዓት ንእዲ ዘብለንን።
ክሳብ እዚ እዋን ነኣሽቱ ብምንባረን
ብኸምዚ ኣገባብ ዝተመርዓዋን፣
ክሳብ ዝኣኽላ ምስ ሰብኣየን ኣብ
ንእዲ ዘይደቀሳን ኣደታት ብህይወት
ኣለዋ። ኣካ እዚ ዕላል’ውን ካብኣተን
ድኣ ረኸብክዎ። ኣብቲ ቀደም ዝበሃል
ግዜ፣ ዋላ’ኳ ንእሽቶ’ያ ኢሉ ዘየናሕሲ
ወዲ ተብዓታይ እንተነበረ፣ ብኸምዚ
ዝኣመሰለ ልቦና መርዓት ክሳብ ዕድመኣ
ዝኣክል ዝጽበ ልቦና ዝነበሮ ወለዶን ናይ
ምንብባር ወግዒን ከም ዝነበረ ምዝካር
ኣገዳሲ’ዩ። ብሰንኪ ንቚጽ ይነድድ
ርሑስ ከይከውን ግዲ።

ሓዳስ
ኤርትራ
èƱĊŭĂłĀ
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ƶĉǎŴŴŶ ƶĄȓƁ ġôƶƝűȲ ƆƳ
āǛŅȐāƨƱúŴǆǻęƳňƆĞ
ƧŶ ȓùƧƂ ĝę ġôƶĜǉǉȲ
ŊƢǡűǆŶ ŊƢǡŲŶ űƳ ňƆĞÍƳ
 k
ŅŶǸġŴ ƌŊ ƎùŗƇĉ ƢôǎŴ
ŕűȐùŴƎŶűŊęƎƆôŚǁŊùŴŶȳ
ġôƳŶĉŚƯėľŴƶĉùƉŚƶƝű
ǉƥöŚȷ ðúƧ ƄǡùǦúŚ ǉƥöŚȷ ƆÕƢȲ ƖćŶ ƄŊÍƳ
ƶĔƄǁųŕġȡǁôŶȳ
ƉŕćÍƳ Ɔǂ Ʊúȳ ǡŴ Ŵǆ ȣŚā
ĉƛĖŊřøȤŶǎǂ"
ƎęƎęŴ ƄǆƭĔȞŶ Ʊúȳ Ɔŗ ƄŊ
ƄćƙĖȷ
ğƯŉŴŚ
ȣŚā
ƄćƙĖȷ ƆƢ ȓņľ ƄúƘȳ ĊŶǩŴ ŕȞǸĕ Ʊú ȓùƃ ƌňǆ
ŶĄȑĉǎŗ
ïğǃŶ
āćıŶ
ÿöȟ ƄŊ Ƨ÷ǊÍǂ Ĝǣĕ Ʊúȳ
ƆŶŘǆƎĜĉƭƋ"
ÿǉ Ąƭùŗ ƧŶ ǆƗŶ Ƣǉǆ ƆƓ ƆŶŕƜűȳ ƶǄǌ Ɨõ ǦŴ
ƄŊ ùƯö Ĵùƫ ƶȞǻĚ ġű
ǉƥöŚȷ Ƅűġ ŊƴƯň Ƣǉǆ ƎęƆǇ Ɔǁ ƃõ ƱǆŊǡġȲ ƄŊ
ƄƆĉėƧŶ ćāŅėƧŶ ŅĜ÷
ŕħĮôƆĊȲǡôƎÿŕƌǉùǁŵĔ" ùƯöƧùǊȞȐąƱǆǦǉġȲƌŊ
ǻıąǢǎƄŖƎŅƶāġôƶƛƆù ĄǌęǦŗ ǁŊõŶȳ ƄŊ ƶŕȞ÷ôǂ
ĜňŚűűśĉǎāĔňǆŘŶĄŶĬö
ƄćƙĖȷ ƄǟƘ Ȏǡĉ ǁúŶȲ ƎĔƛŋƄǆĄęȓŶƆǁȳ
ƥ÷ ǆïùƨȲ ƄŊ Ĵùƫ ƶƢęǎ
ŊƴƯňƢǎƘǉƄƆŶŘǆƱħľù
ğƯŉŴŚ ŶĉƎùƙù ǦŴ ŊƢǡŶ
ƄćƙĖȷ
Ƨ÷Ǌ
Ǝęƃ
ĔƘŊƋ"ƢǋƛŶǉǆƭĄŚǎǂ"
ƎùřƗĉ ƎǦŅę ƶǦŅƇ űǡėŚ
ƱǆĉĉȓƂȲ
ƌŊ
ĉŶŘǆ
ƄŊ ĉƯňôŶ ǻƯŴŶ Ĵùƭ ÿǤƳ
ǉƥöŚȷ Ƣǉǆ Ƣǋ Ǝùŕ ǆĄġôƋ"
ƎƖƧŶǆǦňƆȳŊƴƯňȣŚāƊĉŶ
ƭĄŚŶƎùŕƢęāŶƏǆŲƄúȳ
ĉȣù÷ǆƊĉŶűŗĴùƭŶĉŶǤę
ƱĔňĲęǶĉǶĉƆǂƶŊùȳĭĕŊ ǉƥöŚȷƆŶŘǆƆǁƆĊƎŊùȲ
ƎǦŅę ƶǦŅƇ ÿǤƳ ÿŅĘŘŘŚ
ǉƄ űŊĝ ƯŊę ƶŅô Ɔǂ ƆĉŅę ƄŊ Ƨ÷Ǌ ŕǡǌġűŚ ġô ƱǆŊõ
ƎñŅƋȳƆŶŕƆŗƢ÷ǋƂĉƟŲ
ƱĔņƂĖƃƙÍġƢǋƎùŕƭĄŚ Ɔǂ ƶƖƧŶȳ ĉŴùňŚ ƧŶ
ĉāňę ǦŴ Ʊǆŕęȣ ÿĮ ġô
ƄǆŚŊúŶȳ Ɖĉ ňñĖ ġľ ƃõ ĉġÍśĉ ǶŶĮ ȣŚāŴ ƶƝŲ
ƶƝű ƉĄǆŶ ĄƭġŶ ŚűǦęǇ
ÿŘŗ Ɔǂ ćôŕǆ ƄŅǆ ǉöƙ" ĉġ ġǎėǆ ƧŶ ǻņľ ıęęŊ
ǉƄ āĜŇ ƆĉŅę Ɔŗ Ɖǆÿŕų
ŴŅǆŚƖǆǎƄúƙ"ƆƳƆŶŘǆ ƶűŅĚĉ ġǎęƂ ġôƶűŊę ÏŴŊƄ
ƆŴŅùƋ ŚġƉȣǇ ƱúƘ ġƎȣŘ
Ɔǂ" ƆƳ Ŵǆ ĄŶ Ɔǂ" ƶŊùŶ ǡȓƌ ƉǆŚƖǆǎÐ ƃúĊ ƎƝŲ
ŊƲāƄǆŚǾűľõȳ
ƌùƆŶ āŚśŘŚ ġôƱľęŊ Ƅƶǂ ǆƛƆõƆǇĉȳ
ĄĔŊĔŊÍǂȳġƎȣŘǆǦŴȲƄŊűŚ
Ô ŊĄǙĄĖǄ ÿȞħƤ űŗ
ƎƝűƌȲ ŊĬǌćǆ ÿǉ ǧĔŉŚŴ ƄćƙĖȷŊĄĜĔŖƆƳĲùƭÍƳ
ƊűŘŚ ƉŕĔǎƆǇŶ ƎŚűǦęǇŶ
ƄŋȲƢǋĄŶƃƙĉġŅùƨÏƢǋ Ƨ÷ǎƎùřƗĉĉƟŲƄęǣȓƋ
ĉƙŶƋ ȞöǻƋ ŕǌôƤȳ űŗ
ććÐƃõĄöġúĉȳƆśĉƄŋ ƉŕġŕƧƯö ǆǦŊƄƋȳ Ɔŗ Ŵǆ
ƕűŘŚ ƎŅïù Ɖú űȣĞƢƉȣ
ƖƄ Ŵňǆ ǡȔĉ ƆŴǶĄŖ ƎŊǎ ƌùƆ ĜŊ ĉŚƆŚŘƧ ƄŊ ÿǌę
ƄŊ ƆƥŶ ňƆġƗĉ ƶŕňñôŶ
ƶŅô ġĉƬŚƌ ƶŚŶƎȣ ƱĔň ǶŶıŶŊĹȑöƶęƁƱúŶƎƖƧŶ
ƶŕǡŊĔŶ ƎŶǡę ćôŚ ƱǆƝűȲ
ŕƴĖŋĉųȳƄűǦŴƧĩǶǆāćı ǆƛƆù Ɔǂȳ űŗ āćľ ġĉƬŚ
ƱęŊĂŶ ƱǁęŊĂŶ ŕĄĉǂ űŗ
ġôƶŕĜĉƭųƉǆĄôġƊƆǁƉǆǉȳ ƶȞǶĔùƋƄƌùǦęȃŚƊĉƶƝű
ȓņľ ĬǌĉűŚ ŊĉïŊ űŗ ƌùƆ
ƆŗĬŶǋƱǉƢôųƆĉŅƄęƉĉŗ ğƯŉŴŚǦŶŊƲāĆƴŶƉǆïŊƋ
ǎć Ƅƴǃǎƌ ŊĉāğŊ ƉƉĉ
ƶǡôȓƊùƌƢǉǆÿŘŗġôƶƝű ŊƴƯň ȓņľ Ąȑƃ ƧùǎƊĉ
ǦǍŘŖ ĉŶǤę ƄǡǌĞ Ɔǂȳ Ɔŗ
ƄŊÍƳ ŶƂġ ƯǎĆƂ ÏƄŋǆ ĄŶ ƄćāöȣƋƎŚÿġŇŴǆƢ÷ǋŚ
ƶƖŅǉŶ ƎȟƆ ğƯŉŶ Ʊôƨ űǡęŶ
Ɔǂ"Ð ƆŴŅôȲ ƌŊ āǛ ƄŚþƲ ǦǍŘƘ Ɔǂȳ ƆƳ Ĳùƭ ƄŊÍƳ
ƄǁŴǆ Ɔǂ ƎŚŊö ǦŶ ǆǦňƆȳ
ƭôĉÍƳƎĄȓƆƆŶŚęȤŴŚƊĉ
ƉǁǾŶĹųƆħĹùȳ
ĩĉ Ƣ÷ǋƂ ĉŶǤęǏ ƱǆĉŶǤę
ǎùǁŚŶ ĉęȁŶ Ŷĝ Ƣ÷ÿŶŗ
ƉĉÍŗ ŶġƘ ŚęǎƆǇŶ ƎĄȓƆ
ƄćƙĖȷǆıĘŘǦŅęôǆȲÿŶŗ ƃǎǁŊõŶȲǦŶƉƄǦǌǆŴǆÍśĉ
ǆƛƆùƆǂƃùƋŚȓŇŚŚǡŊęǇ
āś Ǐ ƎÿŕƋ" ƄņƂ ŊîƢŚ ƱĉȑƆƕĊƢôǋƑǆŲƄúȳƉĉƳ
ƎÿġŊƧõǎƋƄŊÍƳāǛƱôƨ
ÏÿėĉƶƎŅƄĝğƯĖǆǭǌƆÐƆǂ
ǁúŶǎǂ"
ƭľĆ ǎĕŚ ġôƶƝű Ŷĩĉ
ƑǆŶƨƱúȳƄŊƆƥŶňƆĞƆŗ
ƄŊƂ Ɖĉ ĄĹȎùŘ Ŵǆ ĩą
ǉƥöŚȷ ǌęǤ Ʊǁô Ɔǂȳ ĉġ ƶŅƶüŕƛƆúāćľűǡęǻėā ƉǎĉȔĉùĉćǎĬöùĄȣŚþ
ƄņƂ ƌŊ ƆŶĉęư Ĝôġŕ ƭĄŚ ƎĄȓƆ Ɔǂ ƆĊȲ űŗ ƄŊ ƆƥŶ ǆƖƧŶȳŶƄŊűŚƢǎƘƅġĚĉ
ǥęŴƄúŴȳƌŊŶȡŘāǎćÿǉ ňƆġƗĉƶűŅĔǭǌǄŚƆŴƱƉęƋ ƆŶŕƝǆŲ ƄŊ ƎŶǋ ƅġĚĉ
ƭĄŚǁāöȣŴƄúŴȳƄņƂƢǋ ƌŊĄňƆġŚƘȓņľűǡęŚġƆų ƃùƋ ĉȓƥƯ ƅġĚĉ Ƣùǌǆ
ĤĊŶŕ Ƣęþ ƄŊ ƶűŅĔõ ƆƥŶ ǦŴƖ úĉŶ ȓňāŶ űŶŅǂ Ɔǂȳ Ŋĉňù ŊƲā ƉǁġŕŊïôõ
Ɔǂ ŕȞùǆƨȲ ƌŊŘ ƯôŚ ǙĆĕ ÏùŇƆŴÿǉĔǆƭŇÐƆƓƶŅïùȳ ƉĉƶôćĄǏ ĉǦňę ÿǤƳ
ǎć ęƆǆƨ ġô ƱǆȞùǻȲ ƄņƂ ȓňā ƱĉȓƇ ǹƯğ ƎŚȞùǻǇ ĄȣŚþ ƎƖƧŶ ǆƛƆù Ɔǂȳ
ƄǆȞùǻŶÍǂȳāǛƢǋƆǡôƃƙ ġôƱǆŚƛƆöȲ āǛ ƱǆƯĔ ŅĜ÷ ƆŶŕƱƑǆŲǎćňňƙƢùǌǆƆǂ
ƎŊú ƄǆĄęȓƊŶȲ ĉƛŶǄŖ ƉǆŚÿǎǣÿǉėƘƎŊùƆȞŖȳ ƶŅïù Ŋĉňù ƌùƆ ĉġ ǭǌǆƋ
ġƬň ŚĄȓƆ āś ÏƄŅǆ Ƅú"Ð ŶąƟŲ ƎŚƯĔĺ ŚƛƆõÍǏ ƶŕÿÿƶ ĄĹȎùŘ ƉǆŕǡŊĔõ
ġôƶƝűŚȳűƳħľúŕǆƶƖŅǉ ǆĄġôƋ"
Ɖĉ ƄŊ ȓņľ ƕűŘŚ ïöƘ
ƶǡŊĚǦŴƄŊƳƢǉǆƱôƨƯǎĄ
ƎŚƴĔŊǇ ƆŚƛƆö ƄƱėęň āǛ
ƶƝűĜŊƶÿśāŚśÏƢǋĄŶ ǉƥöŚȷ ƇǆÕ Ɔŗ ƊűŘŚ ƄŊÍƳ ƆƥŶÍƳ ĉŶǤę ŕĄėȐ
ƃƙ"ÐƶŊùġôƶƝűƶƝűȞ÷Ǹ ĄŶĬöƂ Ɔśĉ ƱĄęƭƧŴ ǆƖƧŶȳ Ɔŗ ġƬņ ƉǆĄȓƆ
ƆǡôƆǂƶŊïùƃõƉǆűǦĚƆĊ ŉŕĜŊ ġôƶƜŲȲ Ɔŗ Ǣǌǆ ŴŊ ƆŴŅùƋ ƆŚġƉȣǇ ġƎȣŘ ƖƄ
ŊƱġƯŋĉāŚśŘŚƆŶŘǆƎŊú ƊõŉŕĜŊùþąƄúȳŊȣ÷ǆ ĉġĄȓƁƄľöùƌŊĉęƄǆĉġ
ƉƄ ǡƴŴ ŅƳ ǭǌǆÍƳ ùŋĉ
ƆǁƆŴŅùƊƆȃűľȳ
ƯǎĆƂ ƶƖǆǎ ĄùĞ ƎƢïŊ
ŕĜǆĕȲǶľöúĉŕġȡġƃŷĉõ
ǆƉƄù Ɔǂȳ ŊƧāǊ ÏƄŊÍƳ
ƄćƙĖȷ ƄŊƳ ƯǎĄÍƳ Ĵùƫ ġôƱôƣȲ ŕĄöĢĉ ƎęƆǆƨ ĉğŴ ƄǆƑűŶ ƶűŊę Ð ƎŅïù
ƶŕȞ÷ôǂāŚśŘŚƎÿŖňñęǄƤ ƶǉùǂ ƄǆĄġôŶŶȳ ƉĉƳ ƱŅôų ǆƉƄùȳ
ĉƯňô Ɔǂȳ ǆƗŶ ǉƄ ƆĉŅę ĬŶǋ ĉƛŶǄŚȲ ƆƳ ÿǌęÍƳ
ƄŊ ƉĉƳ ƆƥŶ ŊāśŘśĉ ƉǆȞęġ ƶǡŅęƨ ƶűŅĕ ƕõ Ô ŊĜŶƋ ĉġ Ņƭù ŉŚƋ
ƎŶħĬù ƱǆƏű ıŲƯŶ ŊǦņƆŶ ȞŕűŘŚġôƱǆŕƭƢŕƆǂȳƆƳ ƶűŅĔƊĉ ƶĉǎŴŶ ƊűŘŚŶ
ƎŶĉùĜúĉ ǆǦňƆȳ ĉƛŶǄŖ ǭǌǆÍƳŴŕǆƆĉŅęŴǆƢôǉǆ ƱƋęƋȲ āęįŶ ƎġĄƭƋ ǆƛƆù
űȣĞ ƢƉȣ āŚśŘśĉ ĄęƄǄ ƉĉƱǆƑűǆęǎƄųƆǂȲǦŶƉĉÍŗ Ɔǂȳ ǆƗŶ ǉƄ ƆĉŅę űŗ ñȑŶ
ĉƯňøƇĉ ġô ƶƝűȳ ŶĉƟŲ ƄĹǋĄ ƶűǡęƊƙ ƄĄȑȓƄ āęįŶƋƎāǦƷġôƱǆƎƆùƄŊ
ƄņƂƄŊƧĩǸƭǋǎǃƱú" ÿǌęŴŕėŴǆƎùŗƇĉƢôǎŴŶ ùƯöƄņƂƄõŘƤƶƝűęƆǆśŶ
ƎğŊ Ŋǡô ĤűƙŖ ƱúŴ Ŵǆ ġǤ

űĬȢŘŶĉƶėŊȓņľƄǆƑűŶȳ
ƆƷĉ ğƯŉŶ ňƆġƗĉ ƶƝŲ
ȣȑĄŘŚƶāŋ ÿǡƶ ġôƱǆŊõ
ĉŶǤĕ āćı ĉġö ƉĉƱāǎę
ǡǆĕȲƄŊÿǉǤƉƆŚƨŶŶǻƯŶƂ
ƉƄ ƎïġǇŶ ǆƛƆù Ɔǂ ġôƳ
Ʊǆĉƶėŋĉ ĉĔȐȳ ĉƛŶǄŖ
ĉġ ƄņƂ ȓņľ ƶĉǎŴ Ɖĉ
ƶñùƨ ĉŚŊňƯ ŶǻƯŶƂ ƄǡǌĞ
ġôƶƝűȳ

Ô Ƣ÷ ƆƓ ŊāǤƤ ĄŶǡǋ
ŕȞ÷öƗĉ ƌŊ āǛ Ŷǉÿę
ŅŊĄǡǎƗĉ ƋǊ ƆŶŕŕňñô
ŅƳ Ĳùƭ ƄŇõ ŚėƖŊõ
ĄŶǡǋ ġôƱú ŊƶŕƙƆôƋ
ĄǶŶ ĉġ ġǎė ƆŶǌ ƄņƂ
ĄĬėĔŇ ĄŶǡǋ ƄŴǎǃȳ ƕõ
ĜŊÿǉġôƱǆƑűƆŗŶƭƘƑű
ŶÿǌęƊĉ Ŋȓņľ ƶęƆŚęƆǆ
ĜŊ ĄĖȓƋ ŶƧ÷ǎƋ ĉġ ƆŶǌ
ƄņƂ ĄėƖŇ ĄŶǡǋ ȣǶęõȳ
ƆƳćôŚƄŊƕõƆŶǌÿąƘ
ƶñõƧ ćāŅėƤ ǭǌǄŚ Ɖĉ
ĄŕƄƙƖŇŅƭ÷ŚȲĄęƭŶÿƱŶŶ
ƶāƢĜõĉñƷƎñùƢƋƱƎĖȳ

Ô ġĉƬŖŶ ƄŅïñ÷ƂŶ ƥǤ
îŊƋ ġĉƯǇȳ ƥ÷Ɠ ŊƴƯň ĉġ
ŅƭùŉŚƋ ƎŚȡŚý ƉôƗĉ
ƶŕȞǻĔƕűŘŚƱāęĹƎŶāćľ
ǻėā ƉĉƶġĉƭƎŶ ƆŶŕǡŅĔȲ
ȣŚā ƉĉƳ ƭǆűŚ ȎǡćŚŶ ÔĴùƭŊÿĮƆĉŅęŊĉŚ÷ùŶ
ġĉƬŚŶ ƎȞǻę ŊǦǋ ġôƶƝű ÿĢŚŶġôƱǆŕňŊƯƌŊĉǎŶǤę
ƧĩǻƘ ƄǌöƘ Ɖĉ ùąǎ ĉĭǹŊȳ
ƧĜǎǇȳ ŅƳ ǎć ŶƖǆŚĩǡĖ
ÿùųȳ
Ô űŊġƘ ƆŶŕƄöƘ ƃƘ
ŶƧ÷ǎƋ ƎŚƄùǃ ƆŚƛƆö ƆĊ
ÔƄôǆŖĉƙŶƊĉƄĔǤǤȓõȳ ƄŊűŊġƘĉƆ÷ǆƄǆŚāĄĮȳ
ƥ÷ƓƄŋƙƄŊÍƳǡƴƆŶŕƱǆĄȎ
ƎùŗŴ ŶȞŚƢƌŶ ŶǦǉĜùƌŶ ƆƳ ƎŶƱėĔŅõ ƶȎŴāŴ
ƃŴ ƆŶǌŅùƋ ĉŚŊňƫ űŗ ƄŊ Ąĉęþ ƱǆƏű ȲȣùùǄŚƊĉ
Ƨ÷ǎƋ ŚïŶȓǇ ıŲƯ ňñĖ Ɖĉ ŶĉȓňŊŶ ŶƧāġűŚƊĉ Ąȑƃ
ĄƛĜŊǶĉŚǇȳ
Ƨ÷ǎƊĉŶƄǡǌĞƶƝűÿŅĘŘ
Ɔǂȳ ǆƗŶ ǉƄ ƆĉŅę ƶƝű
Ô ĩǦę ƉǫŶȣ Ɖĉ ƶƛƆù ȣŚāŶȣùùǆŶűűŖƶƝűǎāĔ
ĉęǉƂ ƆĉŅę Ɔŗ Ȏǡĉ ŊĜŶƊ ňǆŘŶ ĄŶĬùŶ ġô Ʊúƨ Ɗõ
ƶĜƭŅƉĉƱǆƏűǥęƌƉŕĔǎƆǇ ŶĉŚǦňĕ ƉŇǎ ƎĄġù ǆƛƆù
ƄúƋȳ ŶƄŊűŚ ƄŊ ƶŊǎôõ ƆǂȲ ǉǣĉŴ ƆŶŕÿĞŊŴõ ǦŴ
ƆƥŶȲÌƄŘƢǋĕǢĉÍȲÌĭęĝġÍŶ ƶïôƢ ĮĉŶ ñùƛŶ ǆïõ ùƯö
ƌùƆŶƆŴŅùƋǡŅűžűŚƉĉƶġĉư ƎùřƗĉ Ƣôǋ ŕÿŘŗ ġô
ƄǆŚǦŅĖȳ
ƱǆŊõĔŊāƂŊĩĉƊĉĉȓƥƯ
ǻėāġôƱǆƑűāǤƧŶĊė÷ƧŶ
Ô Ĭȑö Ɖĉ ŚȞŚƧƨŶ ǦǍŘƘŶĉǦňęŕėƘƄŅęƎŗȳ
ŕȣıęƨŶ ƱŶȎňęľ ƄĬėęňŶ
ƄƱėęňŶƉĉĄĉęþƘǦŅĖȳ
ǉƥöŚȷ ȓņľ Ƅúƙ ƆŶŘǆ
ƆĊ ƊùŴ Ǐ ÿǉ ƭǆűŚ ęƆĞ
Ô ŊƲā ǣƵ ŊĜŶƋ ƱúƊĉ ƄúŴ ƏǆŲȳ ǦŴ Ŷƭǆ ƧŶ ǡô
āǎāǌƤƶĉǎŴƄŊŗñȑŶƱú űǡęƎęǉƄųƎƃôƄôƗȲǁĬŶǁôǆ
ȓņıǧųƎŚƶŶǦƯǇġôƆŚƛƆö ƌùƆǣƵƎǎƧùƆǁȳ
Ĭȑö ƌŊ ƄļùŋƘ ƉǆȞôƘ
ƉŕŕňŊƯǇāĜŇȳ
ƄćƙĖȷ ǡŶƱŊƋȲ ƄŊ ĄġĄę
ƄúŴȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መም. ዮናስ ሃብተ

ዘንበብካዮ ምክፋል

መአከቢ ጓሓፍ

ከመይ ቀኒኹም ፍትዋት ቈልዑ!
ምንባብ፡ ካልኦት ዝረኣይዎ ክትርኢ፡ ካልኦት ዝሰምዕዎ ክትሰምዕ፡ ካልኦት ዘስተማቐርዎ ከተስተማቕር፡
ካልኦት ዝሸተትዎ ክትሽትት ከምኡ’ውን ካልኦት ዝዳህሰስዎ ክትድህስስ ዘኽእል፡ ኩሉ ዓይነት ህዋስ
እዩ። ስለዚ፡ ብመገዲ እዛ ዓምዲ፡ ነዚ ኩሉ ዓይነት ህዋስ ወንንዎ ንብለኩም ኣለና’ሞ . . . ሰናይ
ንባብ!!!

A LION INVITES A GOAT
There was a lion. Once, he was
very hangry. He hadn’t had anything
to it for a long time.
While in search of prey, the hangry
lion saw a fat goat standing at the top
of a high cliff.

“Why don’t yu come down here
then?” asked the lion. “The grass is
greener down here.”
I hope you like eating it. But the
problem with me is that I do not
wish to give you a chance to eat me.
Good day.”

ዕድመ ናይቲ ኣንበሳ

ነታ ጤል ርእይ ምስ ኣበላ፡
ብኡ ንብኡ ጎቢጡ ክበልዓ
እኳ ሓሳባት እንተነበሮ፡
ናብቲ ንሳ ዝነበረቶ ኩርባ ክሓኩር ግን ክእለት
ኣይነበሮን። ስለዝኾነ ድማ ንሳ ናብቲ ታሕቲ
እንተወረደትሉ ኢሉ፡
“ክብርቲ ጤል ከመይ ትውዕሊ፡
ዝጠመኺ ድማ ኢኺ፡ እትመስሊ!” በላ።
ሽዑ እታ ጤል ትቕብል ኣቢላ፡

ሃገርካ

ብሄረ ዓፈር፡ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ
ገማግም ቀይሕ ባሕርን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ

“Well, I am always hungry,” said the
goat.

ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ዓዲ፡
ሓደ ንነዊሕ እዋን መግቢ
ከይበልዐ ዝጸብሐ ኣንበሳ
ነበረ። እቲ ኣንበሳ ኣዝዩ
ጠምዩ ስለ ዝነበረ፡ ዝብላዕ
ደልዩ ናብዝን
ናብትን
ይዛውን ነበረ። ከምዚ ኢሉ
ላዕልን ታሕትን እናዛወነ
ከሎ፡ ኣብ ጫፍ ናይ ሓንቲ
ኩርባ ሓንቲ ንኽትበልዓ
እተወናውን ህጣራ ጤል
ረኣየ።

ገሊኡ ክፍልታት - ናይ ገሊኣተን ኣብያተ ትምህርቲ፡
እንዳ ጉሓፍ’ዩ ዝመስል - ብብዝሒ ወረቓቕቲ፡
እንተኾነ ግን. . .
እዛ ንድርብያ - ወረቐት ከም ዋዛ፡
ኣብቲ ክፍሊ - ሓመድ ሐሒዛ፡
ርግጽ ምስ ነብላ - ተውጸኦ ደሮና፡
ብኣፍንጫ ዝኣቱ - ከምኡ’ውን ብኣፍና
ሰዓል የሕምመና፡ ጎሮሮና ይዓጽወና፡
ስለዝስ. . .
እንታይ ገደሰና፡ መአከቢ ርስሓት፡
መጉሓፊ ከለና፡ ኣብኡ ንደርብዮ- ርስሓት እንተ
ረኺብና፡ ከባቢና ክጸሪ ክሕሎ ጥዕናና።

ዙ ራ’ሞ

“Good day goat!” said the lion. “Are
you not hungry?’

“I am glad to hear that there is better
grass down there,” said the goat. “I
thank you very much for telling me.

ቈልዑ

ደሴታትን ይነብሩ። ብንግዲ፡ ብምግፋፍ ዓሳን፡
ብመጓሰን ድማ ይመሓደሩ። ገዛ ናይ ብሄረ
ዓፈር፡ ካብ ቈርበት እንስሳታትን ምንጻፋትን
ይስራሕ። ገዛ ናይ ብሄረ ዓፈር ‘ኣድዓሪ’ዩ’
ዝበሃል። መርዓት ብሄረ ዓፋር፡ ኣብ እንዳ
ስድራኣ ኣብ ዝተሰርሓላ ገዛ’ያ እትሕጸን።
እታ ‘ኣድዓሪ’ እትበሃል ሓንቲ ገዛ፡ ናብ ክልተ
ትምቀል እሞ፡ እታ ጓል ምስ መሓዙታ ኣብታ
‘ማዕደኒ’ ትበሃል ክፋል፡ ወዲ ምስ ኣዕርኽቱ
ድማ፡ ኣብታ ‘ቤዳን’ ትበሃል ክፋል ናይቲ ገዛ
ይውዕሉ።

መለሰትሉ ከምዚ ኢላ።
“ኣነ ደኣ ኩሉ ግዜ ምስ ጠመኹ፡
ዝብላዕሲ’ወ ምደለኹ!”
“ጠሚኺ
ውረዲ፡

እንተ’ለኺ

ናብዚ

ኣይትርእዮን ዲኺ፡ እዚ ልሙዕ
ሳዕሪ!”
ምስ በላ፡
ንሳ ድማ፡ ነቲ ሓሳቡ ቆብ
ኣቢላ፡
“እቲ ሳዕሪ፡ ዘሎ ኣብኡ፡
ጽቡቕ እዩ ንምብልዑ. . .” ድሕሪ ምባላ፡
ገጻ ናብቲ እትሃድመሉ ኣንፈት ገበረቶ እሞ፡
“ንስኻ ብወገንካ፡ ንኽበልዕ ስለ ዝሓለኻለይ፡
ብዙሕ ብዙሕ የቐንየለይ፡ እንተኾነ ግን፡
ምናልባት ተንኮል ሓሲብካ ከይትኸውን፡ እዛ
ጥሜተይ ትሕሸኒ፡ ኣነ ሳዕሪ ክበልዕ ክብል፡ ንስኻ
ንዓይ ካብ ትበልዓኒ፡ ስለዚ ከይደ ከይደ ደሓን
ቀኒ፡” ኢላቶ ተመርቀፈት።

ሞራል፡ ጸገም ኣብ ዘጋጥመካ ካብቲ ጸገም ብሜላ ኣምልጥ።

ምኽሪ ሰንበት
ደድሕሪ መኪና
ኣታ’ዞም ገሊኣቶም ቈልዑስ
ክዕሽዉ! እናረኣዩ እናሰምዑ
ኣብ ጸገም ዝኣትዉ። ዝሓለፈ
ሰሉስ
ክልተ
ተመሃሮ፡
እናኸዱ ከለዉ ናብ ምህሮ፡
ንሕና
ኣብ
ኣውቶቡስ
ብድሕሪት ነይርና፡ ንሳቶም
ኣብ ብሽግለታ፡ ደድሕሪ’ታ
ኣውቶቡስ ይጎዩ እግሪ እግራ።
ካብታ ኣውቶቡስ ከይፍለዩ፡
ቅድሚኦም ዘሎ ከይረኣዩ፡
ናይ ዘለዎም ይጎዩ። ናይ
ተመሃሮ መልክዕ የብሎም ስነስርዓት፡ ኣካይደኦም
ዘኣቱ
ናብ መዓት።
ሽዑ ሓንቲ ኣደ፡ “ኣታ
ተመሃሮ ድዮም?” ኢለን፡
እታ
ዲቪዘኦም
ርእየን።
እታ
ዲቪዛ’ውን
እንተ
ዘይኮይኑ ብሕብራ፡ መልጎም
ኣይተለጉመት ክራባታ የብላ።
ዝገደደ ድማ፡ ብኸመይ እዮም
ክመሃሩ እንድዒ፡ ብዘይካ

ዝተዓኹለላ ሰለስተ ጥራውዝቲ፡
ካልእ ኣይነበሮምን ወላሓንቲ።
ኣነ ምስቲ ካልኣየይ ገሪሙና፡
“እዋእ! ኮይንዋ መጽሓፍ ወይ
ናውቲ ትምህርቲ ዘይብላ!”
ኢልና፡ እናዕለልና። ሃንደበት እታ
ዝነበርናያ ኣውቶቡስ ንሂራ።
እቶም ተመሃሮ’ውን፡ ካብታ
ኣውቶቡስ ከይፍለዩ ክብሉ፡ ናይ
ዘለዎም ሓይሊ ነሃሩ። ድሕሪ
ቁሩብ፡ ዓቢ ጸገም ተፈጢሩ።
ጉድጓድ ረኺቦም፡ እቲ ሓደ
ቁልቁል ኣፉ ወዲቑ፡ ናብቲ
ጉድጓድ ተተኺሉ።
ዝተረፎ
የብሉን ተሰባቢሩ። ኣየ መዓት!
ኣብ ምንቲ ምንታይ ኮን’ዩ እዚ
ኩሉ!?
በጃኻትኩም ቈልዑ! ኩፉእ ኢና
ርኢና’ሞ፡ ካብኣቶም ተመሃሩ፡
ሽግለታ ክትዝውሩ ከለኹም
ኣይትጎራበቱ፡ መገድኹም ሓዙ፡
ናህርኹም ድማ ተቐጻጸሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሎሚ
ውድድር መኪናን ሞተርሳይክልን
ብምኽንያት ዝኽሪ መበል 28 ዓመት
ስርሒት ፈንቅል፡ ሃገራዊ ፈደረሽን
መኪናን ሞተር ሳይክልን ኣብ ከተማ
ምጽዋዕ ውድድር ከካይድ እዩ፣
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሃደርስፊልድ - ቦርንማውዝ 3፡00
ኒውካስል - ማን ዩናይትድ 5፡15
ሳውዝሃምፕተን - ሊቨርፑል 7፡30
ላ’ሊጋ
ሰቪያ - ጂሮና 2፡00
ባርሳ- ገታፈ 6፡15
ሴልታ ቪጎ - ኤስጳኞል 8፡30
ቫለንስያ - ለቫንተ 10፡45
ሰረ’ኣ
ኢንተር - ቦሎኛ 5፡00
ቶሪኖ - ኡዲነዝ 5፡00
ሮማ - ቤነቬንቶ 10፡45

ካብ
ክለቡ
ሰሜንቶ
ብኽብሪ
ዝተፋነወ ‘ኤርትራዊ ዱንጋ’
ብተሪር ቅልዑን ኣብ ሜዳ ጸወታ ብዘርእዮ
ዝነበረ ናይ ምክልኻል ቃልሲን እዩ ‘ዱንጋ’
ዝብል ቅጽል ስም ጠቢቑዎ - ምስ ብራዚላዊ
ዱንጋ ንምምስሳሉ’ዩ፣ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ
ቦታ መስመር ምክፍፋል ዘይጽገም ብፍላይ
ድማ ከም ማእከል ተኸላኻላይ ጎሊሑ
ዝተራእየ ገዲምን ሓለቓ ጋንታን ክለብ
ሰሜንቶ ዝነበረ መሓመድ ስዒድ በኺት፡
ጋንታኡ ሰሜንቶ ቅድሚ’ዚ ሰሙን ምስ
ቀይሕ ኮከን ብምኽንያት ውድድር ዋንጫ
ፈንቅል ኣብ ዝተጋጠማሉን ብርክት ዝበሉ

ኣፍቀርቲ ኵዕሶ እግሪ ኣብ ዝተረኽቡሉን
ኣጋጣሚ እዩ ብወግዒ ጫማኡ ሰቒሉ፣
ኣካያዲ ፋብሪካ ሰሜንቶ ኣቶ ወልዳይ
ኪዳነ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ፡ እቲ
ተጻዋታይ ኣብታ ጋንታ ኣብ ዝጸንሓሉ
እዋን ንዘርኣዮ ስፖርታዊ ጭዋነትን
ኣበርክቶን ድሕሪ ምምስጋን፡ ነቲ ብክለቡ
ዝተበርከተ መዳልያ፡ ሽልማት ገንዘብን
ሰርቲፊኬትን ንመሓመድ ዓዲሉዎ፣
ኣማሓዳሪ ከተማ ባጽዕ ኣቶ ሃይለ ኣስፍሃ
ብወገኑ፡ ብኮምሽን ስፖርት ናይቲ ዞባ

ዘደንቕ ክብረ-ወሰን ኬን
ኣብ ደርቢ ሰሜን ለንደን ይቕጽል

ኣብ ታሪኽ ፕሪመር ሊግ ግጥም ‘ደርቢ
ሰሜን ለንደን’፡ እቲ ዝበዝሐ ሸቶታት
ዘመዝገበ ተጻዋታይ እንተሎ፡ ኢማኑኤል
ኣደባዮር እዩ - ሸሞንተ ሸቶታት ብስሙ
ኣጽሒፉ፣ ድሕሪ’ዚ ኣፍሪቃዊ ዝስራዕ ድማ
ድንቂ ኣመዝጋቢ ሸቶ እንግሊዛዊ ሃሪ ኬን
እዩ፣
እዚ ኣጥቃዓይ ቶተንሃም ትማሊ ዘመዝገባ
ሸቶኡ፡ ኣብ ሻብዓይ ደርቢ ናይ ሰሜን
ለንደን ጸወታኡ ሻብዐይቱ ነይራ፣ እታ
ኣብ መበል 49 ደቒቕ ብርእሱ ምስ ሰኪዔት
ጋነርስ ዘወሃሃዳ ኵዕሶ ንዓወት ቶተንሃም ኣብ
ልዕሊ ኣርሰናል እኽልቲ ነይራ፣ ሰለስተ
ነጥቢ ብምሕፋስ ንደረጃኦም ኣብ ፕሪመር
ሊግ ናብ ሳልሳይ ኣደይባ፣ ህሉው ቦታኣ
ብናይ ሎሚ ሰንበት ጸወታታት ኣይጽሎን
ማለት ግን ኣይኮነን፣
ንኬን መበል 23 ናይዚ ዓመተ ስፖርት
ሸቶኡ ኮይና ተመዝጊባ ኣላ፣ ጋነርስ ካብ

ሜዳኣ ወጺኣ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ሊግ ጸወታ
ንሳልሳይ ተኸታታሊ ግዜኣ እያ ትስዓር
ዘላ፣
ኣብቲ ልዑል ትጽቢት ዝተገብረሉን
ክልቲአን ክለባት ብማዕረ 50% ንኵዕሶ
ዝተቖጻጸራሉ ግጥም፡ ኬን ኣብ ቀዳሞት
45’ ጽብቕቲ ፈተነ ከካይድ እንከሎ፡
ሓላው ልዳት ኣርሰናል ፒተር ቸክ ንኬንን
ኬራን ትሪፐርን ደው ብምባል ንቶተንሃም
መሪሕነታ ካብ ምስፋሕ ዓጊቱዋ እዩ፣
ኣርሰናል ክሳብ ጃክ ዊልሸር ንዝፈተና
ኵዕሶ ሁጎ ሎሪስ ዘድሕና፡ ንሸቶ ዝቐንዐ
ቅላዕ ኣይሃንደሰትን፣ መቸም ቶተንሃም
6 ንሸቶ ዘቕነዓ ቅልዓት እንከተአንግድ፡
ኣርሰናል ሓንሳብ ጥራይ እያ፣
ተቐይሩ ዝኣተወ ኣሌክሳንደር ላካዘቲ ኣብ
መወዳእታ ግዜ ንኣርሰናል ከመዓራሪ ፈቲኑ
እኳ እንተነበረ፡ ሰኣን ቍሩብ ብምፍሻሉ ግን
ዓወት ቶተንሃም ውሑስ ኮይኑ ወጺኡ፣

ዚዳን ንምውጻእ ኢስኮ
ኣሉታዊ ምላሽ ሂቡሉ

ኣሰልጣኒ ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን፡
ኣከፋፋሊ ኢስኮ ካብታ ጋንታ ክወጽእ
ምዃኑ ንዝጋዋሕ ዘሎ ዘረባ ‘ዉጹእ ሓሶት’
ክብል ነጺጕዎ፣
ኢስኮ ኩሉ ቀልቡ፡ ሓሳቡን ድሌቱን
ምስ’ታ ጋንታ ከምዘሎን ካብ ጸወታ ናብ
ጸወታ ምዕባለ ንምርኣይ ከይደቀሰ ዝሓስብ
ምዃኑን ዝነገረ እቲ ፈረንሳዊ ኣሰልጣኒ፡
“ብምሉኡ ብዛዕባኡ ዝበሃል ዘሎ ካብ
ሓቒ ዝረሓቐ ውጽእ ሓሶት እዩ” ክብል
ተዛሪቡ፣
ኢስኮ ካብ’ቶም ዝበለጹ ኣከፋፈልቲ ዓለም
ሓደ ምዃኑ ዘስመረ ዚዳን፡ ብጕዳይ ኢስኮ
ምስ ፕረዚደንት ክለቡ ፊዮረንቲኖ ፐረዝ

ከምዝተዘራረበን ነዚ ወዲ 25 ዓመት ድሕሪ
ምዝዛም ሻምፕዮን ናብ ዝኾነት ካልእ ጋንታ
ከምዘይሸጦን ይሕብር፣
ብተደጋጋሚ ምስ ጋንታታት ዓዲ
እንግሊዝ ስሙ ዝለዓል ዘሎ ኢስኮ፡ ጋንታኡ
ሪያል ማድሪድ ምስ ለቫንተ ማዕረ ድሕሪ
ምፍልላያ እዩ ምስ ክለባት ፕሪመር ሊግ
ርክብ የካይድ ከምዘሎ ብመራኸቢ ብዙሃን
እንግሊዝ ዝተናፈሰ፣ እንተ ዚዳን እሞ “ኣብዛ
ጋንታ 25 ተጻወትቲ ኣለዉ፡ ነፍስ-ወከፎም
ድማ ግደ ኣለዎም፣” ብምባል፡ ምናልባት
ኢስኮ ካብ ማድሪድ ክወጽእ እዩ ዝበሃለሉ
ዘሎ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ጸወታ ብዘይምስላፉ
ክኸውን ከምዝኽእል ወሲኹ ይዛረብ፣

በዚ ድማ ጋንታኡ ኣብ ዳሕረዎት 16
ናይ ፕሪመር ሊግ ጸወታታት (ካብ ሜዳኣ
ወጻኢ ምዃኑ’ዩ) ኣንጻር ላዕለዎት ሓሙሽተ
ክለባት ገጢማ ሕጂ ዓወት ስኢና ኣላ፣ ኣብ
መንጐ እዘን ሰሜን ለንደናውያን ክለባት
ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ካብ ሰለስተ ናብ
ሸውዓተ ገፊሑ ኣሎ፣

ንዝተበርከተሉ
ዝተፈላለየ
ዕጥቅታት
ስፖርት ኣረኪቡዎ፣
መሓመድ ርጉእ ምስጕን ዝጠባዩ
ተጻዋታይ ምንባሩ ይንገረሉ፣ ዝያዳ ግን
ብተሪር ቅልዑ እዩ ዝዝከር፣ ሻምፕዮን
ዞባታት ኤርትራ ትሕቲ 17 ዓመት ኣብ
ዝነበረሉ፡ ካብ ናጻ ቅላዕ ብታሕቲ ካብ
ርሑቕ ኣስታት 40 ሜርቶ ዘቝጸራ ሸቶ
ኣብቲ ግዜ ልዑል ኣድናቖት ዝረኸበት
ነይራ፣
ንሱ፡ ንዞባኡ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወኪሉዋ

ተሳቲፉ ጥራይ ዘይኮነ፡ ልዕሊ ካልኦት
ዞባታት ደሚቓ ኣኽሊል ዓወት ክትደፍእ
እውን መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ - 2006
ኣብ ናይ ሳዋ ፈስቲቫል መንእሰያት፣ ሽዑ
መሓመድ ቅድሚ ንዋንጫ ምብጽሖም
ተዘካሪ ፍጻመ እዩ ሰኒዱ - ካብ ኵርናዕ ሸቶ
ኣመዝጊቡ ነይሩ፣
ልዕሊ ስሙ በታ ዱንጋ እትብል ሳጓኡ
ዝልለ መሓመድ፡ ኣብ 2009 ምስ ክለብ
ስቴላ (ባጽዕ) ድሕሪ ምጽዋቱ፡ ቀጺሉ ኣብ
2010 ብቐጥታ ናብ ክለብ ስፖት ሰሜንቶ
ተሰጋጊሩ፣ ምስታ ጋንታ ኣብ ዝጸንሓሉ
እዋን ድማ ብዙሓት ዋናጩ ዓቲሩ፣
ከምኡ’ውን ምስኣ ዀይኑ ክሳብ ላዕለዋይ
ውድድር ኵዕሶ እግሪ ዝነበረ ሊግ ኤርትራ
ተሳቲፉ እዩ፣

ማን ይናይትድ
ንትራምፕ ትወቅስ

ዘርእማርያም ከሰተ

ፕረዚደንት ኣመሪካ ዶናል ትራምፕ፡ ኣብ
ኣመሪካ ንሸሞንተ ዓመት ዝተመሓየሽ ቀረጽ
ግብሪ ከም ዘተኣታተወ ዝተፈልጠ ኾይኑ፡
እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ
በቲ እዚ ፕረዝደንት ዘመሓላለፎ ትእዛዝ
ናይ ቀረጽ፡ ኣብ’ዚ ሽዱሽተ ወርሒ ናይ
29 ሚልዮን ፓውንድ ክሳራ ከምዘጋጠማ
ተሓቢሩ፣
እታ እንግሊዛዊት ክለብ ብሓሙስ ኣብ
ዝዘርግሓቶ መግለጺኣ፡ ፋንያንሳዊ ቅማሬኣ
ኣብ ዝሓለፈ ሽዱስተ ወርሒ ማለት ክሳብ
መወዳእታ ታሕሳስ ናይ 29 ሚልዮን ክሳራ
ከምዘጋጠማ ክትሕብር እንከላ፡ እቲ ኣቐዲማ
ብዝኣተወቶ ዉዕል ክትከፍሎ ዘይከኣለት
ናይ 48.8 ሚልዮን ክሳራ ድማ ከምዝሰረዘቶ
ኣቐዲማ መግለጺ ከም ዝሃበትሉ ኣፍሊጣ፣
እዚ፡ ንዝኸፍአ ውጽኢት ዩናይትድ
ድሕሪ’ቲ ኣብ 2010 ዘጋጠማ ሳልሳይ ርብዒ
ናይ 65.8 ሚልዮን ፓውንድ ክሳራ ዝውክል
እዩ፣ ዓሚ እዛ ጋንታ ኣብ ተመሳሳሊ ክፍለግዜ 18.7 ሚልዮን ፓውንድ መኽሰብ ረኺባ
ነይራ፣ ዶናል ትራምፕ ቝጠባ ሃገሩ ናብ
ዝለዓለ ክስጉም፡ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት
ድማ ዝለዓለ እቶት ንምርካብ ብዘጽደቖ

ምቝራጽ ግብሪ ኮርፐረሽን ኣመሪካ፡
ዩናይትድ ወቒሳቶ ኣላ፣
በቲ ንሱ ዝኣወጆ መሰረት፡ ኣብ መላእ
ዓለም ዝርከባ ብዙሓት ትካላት ተጸልየን
ምህላወን ድማ ይሕበር ኣሎ፣ ሓላፊ ፊናንስ
እታ እንግሊዛዊት ክለብ - ክሊፍ ባቲ፡ ኣዋጅ
ትራምፕ ንዩናይትድ ናብ ክሳራ ክትኣቱ
ደፋፊኡዋ እኳ እንተሎ፡ ካብኡ ሓሊፉ ካልእ
ጽልዋ ከምዘይገብረላ ግን ብትሪ ገሊጹ፣
እዚ ሓላፊ ፊናንስ፡ “ክትክፈሎ ዝግበኣካ
ምስ ዘይትኽፈሎ ሓደ ጸቕጢ’ዩ፣” ክብል፡
ማንቸስተር ዩናይትድ ካብቲ ዝሓሰበቶ
መኽሰብ ክሳራ ብምግጣሙ ዓቢ ስምብራት
ከምዝኾነ ኣምሪሩ ተዛሪቡ፣ “ናይ ነዊሕ
መደብ ዝተሓንጸጸ መኽሰብ ናይ’ዛ ጋንታ
እዩ’ኳ . . .” ይውስኽ፣
እታ ዓርሞሽሽ ጋንታ፡ ኣብ ዳሕረዎት
ሰለስተ ወርሒ ናይ 2017 ብድምር 69.6
ሚልዮን ፓውንድ ንደሞዝ ተጻወትን
መኽሰቦምን ከተውጽእ እንከላ፡ ኣብ
ሻምፕንስ ሊግ ናይ ዝተሳተፍዎ ድማ 6
ሚሊዮን ፓውንድ ንነፍስ-ወከፍ ተጻዋታይ
ከፊላ፣

ክፍጽሙ
ብምኽኣሎም
መቸም
ተነቒፎም እዮም፣ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ
ቫለንስያ ብምዕዋታ ሓጐሳ ክትጽንብል
ኣይከኣለትን - ኣብታ ተሳፊራትላ ዝነበረት
ኣውቶቡስ ብቲፎዞ ቫሎንስያ ሃንደበታዊ
መጥቃዕቲ ስለዝወረዳ ተጻወታ ሓጐሶም
ከም’ቲ ዝድለ ኣይጸንበሉን፣
ኣብ ደገ ናይቲ ስታድዩም ማእለያ
ዘይብሎም ደገፍቲ ብኽልተ ወገን
ናይታ ኣውቶቡስ ኮይኖም ብደናጉላን
ጠራሙዝን እዮም ነታ ኣውቶቡስ
ወሪሮምዋ፣ ኣብ’ቲ ዝተወሰደ ኣሳእል

ናብ ዓላሚ ባርሴሎና ዝነበራ ፊንስትራ
ደናጉላ ክድርብዩ ካብ ዝተረኣየ ኣሳእል
ሓደ ኢዩ፣ ኣኸበርቲ ጸጥታ ኣርኪቦም
ስለዝኸልከሉዎም ግን ካብ ተጻወትቲ ኮነ
መራሒ ኣውቶቡስ ሓደጋ ከምዘይወረዶ
ተሓቢሩ፣
ጀራርድ ፒኬ ብውልቁ ብዝሃቦ
ጸብጻብ፡ ነቲ ዘጋጠመ ናዕቢ ቲፎዞ ናይ
መደዓዓሲ ቓላት መልእክቲ ክሰድድ
እንከሎ፡ እታ ኣውቶቡስ ድማ ቬትሮኣ
ከምዝተሰበረ ተገሊጹ፣

ኣውቶቡስ ባርሴሎና ብደገፍቲ ቫለንስያ . . .

ጽምብል ዓርሞሽሽ ስጳኛዊት ክለብ
ባርሴሎና ድሕሪ’ቲ ብሓሙስ ምሸት
ንቫለንስያ ዝሰዓረትሉ ግጥም ኮፓ
ደል ኣይግድን!! ጸወታ ምስ ተወደአ
ደገፍቲ ናይታ ዝተሰዓረት ጋንታ ናብታ
ተጻወትቲ ባርሴሎና ተሳፊሮምላ ዝነበሩ
ኣውቶብስ ብምኻድ ሓደጋ እዮም
ወዲቖምዋ፣
ካብቲ ንመጀመርታ እዋኑ ብማልያ
ባርሴሎና ልዳት መጋጥምቱ ዝደፈረ
ብራዚላዊ ፍሊፕ ኮቲኖ ከምኡ’ውን
ብመገዲ ኢቫን ራኪቲች ዝተረኽባ
ሸቶታት እየን ኣብቲ ወሳኒ ጸወታ ንባርሳ
ዘኽሰባ፣ ነታ ብኤርኔስቶ ቫልቫርደ
እትዕለም ዓባይ ጋንታ ብድምር ክልተ
እግሪ ናይ 3ብ0 ዓወት ናብ ናይ ወርሒ
መጋቢት ግጥም ፍጻመ ኣዝሊለናኣ ንዋንጫ ኣንጻር ሲቪያ!
እቲ ልዕሊ 43,000 ደገፍቲ ብኣካል
ተረኺቦም ዝተዓዘቡዎ ዓንተቦኡ ሃንቀው
ዘበለ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ካልኣይ እግሪ፡
ካብ ግምት ወጻኢ ጋንታኦም ብምስዓራ
እዮም ደገፍቲ ቫለንስያ ኣብ ደገ ወጺኦም
ከዕገርግሩን ዘይስፓርታዊ ተግባራት
ክፍጽሙን ዝተራእዩ፣
እቶም ቲፎዞ ኣብ ልዕሊ ዕድምቲ
ጋንታ ኣኽብሮት ዝጐደሎ ተግባር

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣቡበከር ዓ/ኣወል
ኮርፖረሽን ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ፡
ኣገልግሎቱ ናብ መላእ ኤርትራ
ንምብጻሕ ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ዝርከብ
- ሓደ ካብ ዓበይቲ መትኒ ቁጠባን
ምንቅስቓስን ሃገርና ኢዩ። ኣብዚ ዘለናዮ
ናይ ተክኖሎጂ ዘመን፡ ብዘይ ኤለክትሪክ
ምንባር የጸግም ጥራይ ዘይኮነ ኣይከኣልን
ኢዩ’ውን። ካብ ከተማ ወጻኢ ዘለዋ
ዓድታት ሃገርና፡ ኣገልግሎት ኤለክትሪክ
ምስ ቀዳሞት መሰረታዊ ጠለባተን ሰሪዐናኦ
ምርኣይ ንቡር ኮይኑ ኣሎ። ምኽንያቱ
ጸዓት ንብርሃን ምሸት ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ
ሕርሻን ምርባሕ እንስሳን ምዕቃብ ዘርእን
ካልእ ገጠራዊ ንጥፈታትን እውን ዝለዓለ
ተራ ኢዩ ዘለዎ።
ነዚ ከም ቀዳምነት ዝተገንዘበ መንግስቲ
ኤርትራ፡ ነቲ ጽላት ዝለዓለ ኣቓልቦ
ብምሃብ ብልዑል ወፍሪ ኣብ ምዝርጋሑ
ይሰርሕ ኣሎ። ዛጊት ከኣ ኣብ ኣማኢት
ገጠራት፡ ሓውሲ ከተማታትን ዓድታትን
ሃገርና ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ተዘርጊሑ
ይርከብ። ኣበይ ኣበይ? እንተተባህለ፡
ነተን ኤለክትሪክ ዘይበጽሐን ምቑጻር
ክቐልል’ዩ።
ዛጊት ብሓይሊ ነዳዲ ጥራይ ዝሰርሕ
ምንጪ ጸዓት ሃገርና፡ ኣብ መላእ ሃገር
ብሓደ ዓይነት ታሪፍ ኣገልግሎት
ኤለክትሪክ ክህብ እንከሎ፡ ንመኽሰብ
ዘይኮነ ብድጎማ (subsidy) ናብ መላእ
ህዝቢ ኣገልግሎት ንምብጻሕ ኢዩ።
እዚ ማለት ግና ነቲ ትካል ብዘዕኑ ወይ
ቀጻልነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ብዘእቱ ናጻ
ኣገልግሎት ማለት ኣይኮነን።
ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ንሓደ ኪሎ-ዋት
2.52 ናቕፋ ኢዩ ዘኽፍል። ንትካላት
ድማ ከከም ዓይነተን ካብ 1.80 – 3.20
ናቕፋ ንኪሎ-ዋት የኽፍል። ኣገባብ
ኣተኣኻኽባ ዋጋ ጸዓት ከኣ፡ ሰራሕተኛታት
እቲ ኮርፖረሽን ቆጸርቲ ብምንባብን
ናይ ክፍሊት ‘ቢል’ ብምዕዳልን ኢዩ
ዝፍጸም። ሓድሓደ ዓደልቲ ቢል ሻቡ
ገንዘብ ክቕበሉ ከለዉ፡ ዝበዝሑ ድማ
ቢል ጥራይ ይዕድሉ። ተገልጋሊ ህዝቢ
ከኣ ቢሉ ሒዙ ኣብ መኽፈሊ ኣብያተጽሕፈት ከይዱ ይኸፍል።
እዚ ኣሰራርሓ’ዚ ብዙሕ ጉልበት
ሰብን ግዜን ዝሓትት ኣደናጓዪ ኣገባብ

ተረኛ ፋርማሲ
ፋርማሲ ሓድሽ ዘመን
ፋርማሲ ካቴድራል
ቤት መሽጣ መድሃኒት ዓሰብ
ቤት መሽጣ መድሃኒት ሰናይ

11 ለካቲት 2018 - ገጽ 8

መበል 27 ዓመት ቁ.141

“ጸገምና ብ’ማእከላይ ኣማራጺ’ ክንፈትሖ ንጽዕር ኣለና”
ኮርፖረሽን ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ
ስለዝኾነ፡ ጸገማት ክፈጥር ጸኒሑን ኣሎን።
ሓደ ካብኡ፡ ዋሕዲ ኣንበብቲ ቆጸርቲ
ናይቲ ትካል ስለዘሎ፡ ናይ ህዝቢ ቆጸርቲ
ከይተነበባ ንኣዋርሕ ብግምት ዋጋ ሃልኪ
ይስላዕ። ወይ ከኣ ዋጋ ናይ ቆጻሪት (ክራይ
ቆጻሪት) ጥራይ የኽፍሉ። ኣብዚ ድማ
ንተገልጋሊ ዕዳ ብዘይፍቓዱ ይደራረቦ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ-2017 ካብ ወርሒ
ሚያዝያ ጀሚሩ ዘጋጠመ እምበኣር፡ እዚ
ዝተጠቕሰ ምድርራብ ዕዳ ኢዩ። ህዝቢ
ናይ 10 ኣዋርሕ ዕዳ ተዋህሊሉዎ። እዚ
ተርእዮ እዚ ግና፡ ኣብ ዞባ ማእከል ጥራይ
ኢዩ። ነዚ ዝተዋህለለ ዕዳ ሃልኪ ጸዓት
ንምድቕቓስ፡ ኮርፖረሽን ኤለክትሪሲቲ
ኤርትራ - ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይዚ ሒዝናዮ
ዘለና ዓመት ክልተ ግዜ - ናይ ወርሓት
ግንቦትን ሰነን 2017 ቢል ዓዲሉ። ልዕሊ
ናይ ምኽፋል ዓቕሙ ዝኾነ ዝበዝሕ
ማእከላይ መነባብሮ ዘለዎ ተገልጋሊ ከኣ
ኣዕዘምዚሙ። ማዕከናት ዜና ሃገርና እውን
ነቲ ናይ ህዝቢ መረረ ኣቃሊሐን።
ናይ’ዚ ጉዳይ ንጹር መብርህን
ምኽንያትን መፍትሒኡን ንምርካብ፡ ምስ
ሓላፊ ጨንፈር ንግዲ ኣብ ኮርፖረሽን
ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ ኣቶ ኣነንያ
ተስፋማርያም ቃለ-መሕትት ኣካዪድና
ኣለና።
ልዕሊ 100 ሽሕ ዓማዊል ኣብ ዞባ
ማእከል ከም ዘለዉዎም ብምሕባር
መብርሂኡ ዝጀመረ ኣቶ ኣነንያ፡ ጠለብ
ዓማዊሎም ንምምላእ ጻዕርታቶም ቀጻሊ
ምዃኑን፡ መዓልታዊ ሓደስቲ ዓማዊል
ከምዝውሰኹን ኣረዲኡ። ነዚ ማዓልታዊ
እናዛየደ ዝመጽእ ዘሎ ብዝሒ ዓሚል፡
ብስሉጥን ጽፉፍን ንምግልጋል - ሓዲሽ
ኣገባብ ኣተኣኻኽባ ዋጋ ሃልኪ ጸዓት ኣብ
ምትእትታው ይስራሕ ከምዘሎ እውን
ኣአንፊቱ። እቲ ሓዲሽ ኣገባብ ኣተኣኻኽባ
ዋጋ ሃልኪ ጸዓት፡ ብዙሕ ኮለልን ጉልበትን
ከምዝንኪ ዝገለጸ ኣቶ ኣነንያ፡ ተገልጋሊ
ባዕሉ ቆጻሪቱ መዝጊቡ ብምምጻእ ዕዳኡ
ዝኸፍለሉ ሜላ ምዃኑ ኣገንዚቡ። “እዚ
ዝተጠቕሰ ሓድሽ ሜላ ካብ መዓስ ኣብ
ግብሪ ከም ዝውዕል’ኳ ንጹር እንተዘይኮነ፡
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ
ይስራሓሉ ኣሎ” ድማ ኢሉ።

ዕለት

ናብቲ ቀንዲ መዛረቢና ዛዕባ ምስ ኣተና፡
“እዚ ዘዛርብ ዘሎ ምድርራብ ዕዳ፡ ብናይ
ትካልና ጸገም ኢዩ። ዋሕዲ ሰራሕተኛታት
ኣንበብቲ ቆጻርቲ ስለዘለና፡ ወርሓዊ ንነፍስወከፍ ቆጻሪት ከነረኻኽበላ ኣይንኽእልን
ኢና። እንተበዝሐ ንሓንቲ ቆጻሪት ኣብ
ሰለስተ ወርሒ ሓንሳብ ኢና ነንብባ።
ስለ’ዚ እታ ሓንቲ ወርሒ ብትኽክል
ተነቢባ ዋጋ ዝሃለኸ ጸዓት ብንጹር
ክንፈልጥ ከለና፡ ናይተን ክልተ ኣዋርሕ
ግና ብግምት ኢና ዋጋ እንስልዕ። ኣብዚ
ከኣ ሓላፍ ዘላፍ ይጋጥም። ምኽንያቱ
እቲ ግምትና ትኽክል ክኸውን ኣይክእልን
ኢዩ። ጸገምና ግና እዚ ዝተገልጸ ዋሕዲ
ኣንበብቲ ቆጻሪት ጥራይ ኣይኮነን። ኣብ
ናይ ኦፊስ ስራሕና እውን ዝተፈላለየ
ጸገም ኣለና። ስለዝኾነ ድማ፡ ኣብ
ኣከፈፍላኡ ንዓማዊል ብዘየጸግም ሜላ
ንምስልሳሉ ንጽዕር ኣለና። ሓደ ክፍለጥ
ዘለዎ ነገር ግና፡ እቲ ውንዙፍ ዕዳ ሃልኪ
ጸዓት - ውዒሉ ሓዲሩ ክኽፈል ምዃኑ
ኢዩ። ምኽንያቱ፡ እዚ ትካል ክዳኸም
ወይ ከቋርጽ የብሉን። ናይ’ዚ ትካል ደው
ምባል ንኹሉ ጸልማት ኢዩ። ኣገልግሎቱ
ከስፍሕን ከጽፍፍን እንተኾይኑ ኣታዊ
ክገብር ኣለዎ። ግና ከምቲ ኣቐዲሙ
ዝተገልጸ፡ ምውህላል ናይ’ዚ ናይ ኣስታት
10 ኣዋርሕ ዕዳ፡ ጉድለት ናይ ተገልጋሊ
ስለዘይኮነ፡ ኣብ ኣከፋፍላኡ ኣማራጺታትን
ገለ ሕድገታትን ኣተኣታቲና ኣለና።”ምስ
በለ፡ ካብቲ ዘተኣታተዉዎ ሜላታት
ኣከፋፍላ፦
ቀዳማይ፡ ናይ መኽፈሊ ገደብ ግዜ
ክሳብ 8 ኣዋርሕ ምንዋሕ ክኸውን ከሎ፡
ካልኣይ ድማ መቕጻዕቲ ምስራዝ ኢዩ።
ሳልሳይ ከኣ፡ ክፍሊት ልዕሊ ዓቕመይ ኢዩ
ኢሉ ዝቐረበ ዓሚል፡ ምኽንያቱ ተራእዩ
ነቲ ዝመጾ ቢል ክፍሊት፡ ናብ ሰለስተ
ወይ ኣርባዕተ ወርሒ ምዝርጋሕ ምዃኑ
ኣነጺሩ።
ዓቕሚ ንዘለዎ ውንዙፍ ዕዳኡ ብሓደ
ግዜ ክኸፍል ንዝደሊ እውን፡ ምኽፋል
ከም ዝከኣል ኣረዲኡ። ዛጊት ድማ፡
ብዙሓት ዓማዊል ዝመጽኣና ቢል ልዕሊ
ናይ ምኽፋል ዓቕምና ኮይኑ ዝበሉ
ኣከፋፋል ይግበረሎም ከምዘሎ ኣቶ

ኣነንያ ገሊጹ። “እዚ ጸገም’ዚ
እዋናውን ዘይድገምን ኢዩ።”
ድሕሪ ምባል ከኣ፡ “ዝተኣታቶ
ዘሎ ሓዲሽ ኣተኣኻኽባ ታሪፍ
ሃልኪ ጸዓት፡ ንብዙሕ ጸገማት
ናይ’ዚ ትካልን ተገልጋሊን ‘ነበረ’
ከምዝገብሮ ንተኣማመን ኢና”
ወሲኹ።
ብሰንኪ ጌጋ ናይ ሓደ ትካል
ዘጋጥም ጸገም ወይ ክሳራ፡ ዓሚል
ዘይኮነ ባዕሉ እቲ ትካል ሓላፍነት
ክወስደሉ ዝግባእ እኳ እንተኾነ፡
ኮርፖረሽን
ኤለክትሪሲቲ
ኤርትራ ግና ህዝቢ ንምግልጋል
ብድጎማ መንግስቲ ዝሰርሕ ናይ ህዝቢ
ትካል ስለዝኾነ፡ ንተገልጋሊኡ መኻፍልቲ
ጸገሙ ክገብሮ ተደሪኹ ኣሎ። ህዝቢ
ዘርኣዮ ተጻዋርነትን ምትሕብባርን ከኣ
በቲ ትካል ልዑል ምስጋናን መጎስን
ረኺቡ ኢዩ።
ሓላፊ ጨንፈር ንግዲ ኣብ ኮርፖረሽን
ኤለክቲሲቲ ኤርትራ ኣቶ ኣነንያ
ተስፋማርያም፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ምቁራጽ
ኤለክትሪክ ካብ ዝነበሮ ዳርጋ ብልዕሊ
80% ጎዲሉ ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ እዚ
መስተርሆት’ዚ ኣብ ኩሉ ጽላታት ቁጠባን
መነባብሮን ዓቢ እወታዊ ለውጢ ኣምጺኡ
ምህላዉ ገሊጹ። ሓድሓደ ሃንደበታዊ
ምቁራጽ፡ ብዘይተሓስበ ቴክኒካዊ ዕንቅፋት
ስለዘጋጥም ንህዝቢ ኣቐዲምካ ሓበሬታ
ምሃብ ከምዘይከኣል ብምምልካት ከኣ፡
ንምዱብ ናይ ጽገና ስረሓት ከቋርጽ
እንተኾይኑ ግና፡ ኣቐዲሙ ብማዕከናት
ዜና ክሕበር ምዃኑ ገሊጹ።
ኣብ’ዚ ልዕሊ ሚእቲ ሽሕ ዓሚል ዘለዎ
ትካል፡ ንኹሉ ክፍሊት ልዕሊ ዓቕመይ
ኮይኑ ኢሉ ንዝመጽእ ዓሚል ምእንጋድን
ቢሉ ተቐቢልካ ከም ብሓድሽ ናብ ሰለስተኣርባዕተ ኣዋርሕ ምዝርጋሑን፡ ብሓቂ
ግብራዊ ክኸውን ይኽእል’ዶ? ንዝብል
ሕቶና ኣቶ ኣነንያ፦ “ቀዳማይ ነገር እቲ
በዚሑኒ ኢሉ ኣከፋፋል ክግበረሉ ዝሓትት፡
እቲ ክፍሊት ልዕሊ ሓደ ሽሕ ናቕፋ
ክኸውን ኣለዎ። ካብኡ ናብኡ እውን
ንደሞዝተኛን ሰራሕተኛታት መንግስትን
ቀዳምነት ክንህብ ኢና” ድሕሪ ምባል፡

ጎደና

ጎደና ናቕፋቁ.-223፡ ጥቓ እንዳ ማርያም ጥቃ ባ ትርስተለ
11/2/2018
ጎደና ዶጎሊ-171-65፡ከባቢ ኣልፈርማዮ ጥቃ እንዳ ኦርሲ ጋራጅ
11/2/2018
ጎደና ኣፍዓበት፡ቁ.105፡ ካልኣይ መደበር ፖሊስ (ካርሸሊ)
11/2/2018
12/2/2018
ጎደና ዓዲ-ኣበይቶ፡ ቁ.89፡ትሕቲ ቤ/ት ማርቲን ሉተር ነበር(ዓዲ ስሄል)
ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
ቁ.ቴሌፎን 127565

ነዚ ጸገም ውህሉል ዕዳ ኣብ ሓጺር ግዜ
ንምውድኡ፡ ካብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ
ናይ ሓደ ወርሒ ቢል - ናይ ክልተ
ወርሒ ክፍሊት እናተገብረ፡ ኣብ ሒደት
ኣዋርሕ ካብዚ ጸገም’ዚ ብምውጻእ፡ በቲ
ሓድሽ ሜላ ንምጅማር ክኢላታት ሃገራዊ
ማእከል ስርዓተ-ሓበሬታን ክኢላታት
እዚ ኮርፖረሽንን ኣብ ጽዑቕ ስራሕ
ተጸሚዶም ምህላዎም ገሊጹ።
ምትእትታው ናይ’ቲ ሓድሽ ኣገባብ
ኣተኣኻኽባ ዋጋ ሃልኪ ጸዓት፡ ጸገም
ኣንበብቲ ቆጻሪትን ሃልኪ ምድላው ቢልን፡
ኣብ ርእሲ ምቅላሉ፡ ዓሚል ክኸፍል ኣብ
ዝተዳለወሉ ክኸፍልን ዓቕሙ መዚኑ
ከህልኽን ከም ዝሕግዞ ዘዘኻኸረ ኣቶ
ኣነንያ፡ እቲ ዝበለጸ ነባሪ ፍታሕ ግና፡ ናይ
ካርድ ሲስተም ምትእትታው ምዃኑ
ኣአንፊቱ። እዚ ብ’ስርዓተ ኣቐዲምካ
ምኽፋል’ prepayment system ዝፍለጥ
- ከም ናይ ሞባይል ካርድ ዝመሳሰል
ንእተህልኾ ጸዓት ኣቐዲምካ እትኸፍለሉ
ሜላ፡ ኣብ ዓለም ዝስራሓሉ ዘሎ ኣዝዩ
ጽፉፍ ሜላ ምኹኑ ፍሉጥ ኮይኑ፡
ኮርፖረሽን ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ እውን፡
ነዚ ንምትእትታው ናይ መጻኢ መደቡ
ምዃኑ ኣረዲኡ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣነንያ፡ ህዝቢ ኣብ
ምጽዋር ነዚ ዘጋጠመ እዋናዊ ጸገም ዘርኣዮ
ጭውነትን ምትሕብባርን ምስጋናኡ
ብምቕራብ፡ ዝኾነ ዓሚል ካብ’ዚ ንላዕሊ
መብርሂ ምስ ዝደሊ ወይ እውን ሕቶ
ምስ ዝህልዎ፡ ቤት-ጽሕፈት ኮርፖረሽን
ወትሩ ርሑው ምዃኑ ኣገንዚቡ።

ቁ.ስልኪ
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