መበል 27 ዓመት ቁ.165

ሰንበት 11 መጋቢት 2018

ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ 2

ገጽ 3

ገጽ 5

ገጽ 6

ገጽ 7

ኣነን ጽምዋይን

መዓልቲ ‘ጻዕዳ ‘- ‘ዋይት
ደይ’

ሰበይትን ርብዕን

“ጠባይ ኣደይ እምበር ...

ክላር ዊያ
ኣምባሳደር ኵዕሶ እግሪ
ደቀንስትዮ...

ማእከል - ንትምህርቲ ብኣሉታ ዝጸልዉ ጉዳያት ፍታሕ ክናደየሎም ተሓቲቱ

ስ/የውሃንስ መብራህቱ

ኣብ ዞባ ማእከል፡ ንመስርሕ ምምሃርን
ምስትምሃርን ብኣሉታ ዝጸልዉ ጉዳያት
ብንጹር ስለእተለለዩ - ቅልጡፍ ፍታሕ
ክናደየሎም ጻውዒት ቀሪቡ።
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ9

መጋቢት ኣብ ዘካየዶ ገምጋም፡ መስርሕ
ምርግጋጽ ብቕዓት ትምህርቲን
ምሕያል ውጽኢት ተመሃሮን ኣብ
ሓያሎ ረቛሒታት ስለዝምርኰስ፡ ነቶም
ቀንዲ ጸገማት ንምፍታሕ ዝተወጠኑ

መደባት
ብውህደት ክትግበሩ
ከምዘድሊ ብሰፊሑ ተዘትዪሉ።
ሓለፍቲ ኣብያተ-ትምህርቲ ንኡሳን
ዞባታት ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻባት፡ ናይ
ሎሚ ዓመት ኣጀማምራ ትምህርቲ ካብ

ኣብ ድባርዋ፡ 60 መንእሰያት ብሞያ ሰልጢኖም
ኣብ ድባርዋ፡ ብሞያ ዝሰልጠኑ
ልዕሊ 60 መንእሰያት፡ ብ6 መጋቢት
ተመሪቖም።
ኣብ’ቲ ስነ-ስርዓት ብመሰረት ዝቐረበ
ጸብጻብ፡ ኣብ 2017/2018 ብጠቕላላ
ልዕሊ 470 መንእሰያት፡ ካብ 3 ክሳብ
6 ኣዋርሕ ዝቐጸለ - ብጽርበት ዕንጸይቲ፡
ምርባሕ ንህቢ፡ ኮምፕዩተር፡ ስነ-ጽባቐ
ጸጉሪ ርእሲ፡ ብምርባሕ ደርሁን ካልእን

ከምዝሰልጠኑ ተገሊጹ።
እቲ ጸብጻብ፡ ሳላ’ቲ ዝተጠርየ
ሞያ ብውልቆም ትካል ብምኽፋትን
ምስ ካልኦት ብሓባር ብምስራሕን
መነባብሮኦም ዘመሓየሹ ከምዘለዉ
እውን ኣረዲኡ።
ሓላፊ ሃመማተኤ ዞባ ደቡብ
መንእሰይ ግርማይ ገብሩ፡ መንእሰያት
ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ጸጋታት ኣብ

ግምት ብምእታው፡ ኣብ’ቲ ዘድምዑሉ
ዓውድታት ስልጠናታት ንምሃብ ብዕቱብ
ይስራሓሉ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ
ፍረወንጌል ተኽለሃይማኖት፡ ዓቕሚታት
መንእሰያት ንምህናጽ ብዕቱብ ይስራሓሉ
ብምህላዉ፡ ብዝቐሰምዎ ሞያ ዘሰላስልዎ
ዘለዉ ንጥፈታት ኣብ ባይታ ይረአ
ከምዘሎ ኣረዲኡ።

ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከተማ ከረን
ዕብየት ኣርእየን
ኣብ ከተማ ከረን፡ ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፡ ጐድኒ-ጐድኒ ዕብየት ቊጽሪ
ነበርቲ ብመጠንን ዓይነትን ምዕባለ
ከምዘርኣያ፡ ኣመሓዳሪ ናይ’ታ ከተማ ኣቶ
ዘርእዝጊ ዳዊት ሓቢሩ።
ቊጽሪ ኣብያተ-ትምህርቲ ካብ መዋእለህጻናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ 68 በጺሑ
ከምዘሎ፡ ኣገልግሎት ጥዕና’ውን በብግዜኡ
እናማዕበለ ክመጽእ ምጽንሑን ምስ
ብዝሒ ህዝቢ ዝዳረግ ምዃኑን ኣረዲኡ።
ኣብ ከባቢ ሩባ ዓንሰባ፡ ኣብ 441 ሄክታር
ዝለምዕ ጀራዲንን ዝካየድ ንጥፈታት
ምርባሕ ከብትን’ውን፡ ብስፍሓቱን
ንጥፈታቱን ዕቤት ብምምዝጋብ፡ ካብኡ
ዝርከብ ምህርቲ ፍረታት፡ ኣሕምልትን

ጸባን፡ ካብ ከተማ ከረን ሓሊፉ ናብ
ካልኦት ከተማታት ከምዝለኣኽ
ገሊጹ።
ጉዳይ ተኻራዪን ኣካራዪን
ብመሰረት ኣዋጅ መንግስቲ፡
ከምቲ ዝተወጠኖ ጽቡቕ ይቕጽል
ከምዘሎ፡ ጽሬት ጐደናታት
ንምውሓስ መዓልታዊ ዝነጥፋ
ሰራሕተኛታት፡
ከምኡ’ውን
ደረቕን ፈሳስን ጐሓፍ ዘመላልሳ
መካይን ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት
ከምዘለዋ ሓቢሩ።
ኣቶ ዘርእዝጊ፡ ምድልዳል
መሬት ሕርሻን ምምዕባል ሞያዊ ዓቕሚ
ሰራሕተኛታትን፡ ካብ’ቶም ቀንዲ መደባት

ናይ’ቲ ምምሕዳር ምዃኖም ጠቒሱ፡
ህዝቢ ከም ወትሩ ብዝለዓለ ክነጥፍ
ተላብዩ።

ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ዝሓሸ ከምዝነበረ፡
ቀረብ ናውቲ ትምህርቲ’ውን ብኣጋ
ከም እተቐረበን ከምእተኸፋፈለን
ክሕብሩእንከለዉ፡ዝተመደቡመማህራን
ብኣጋ ናብ ቦታኦም ዘይምብጽሖምን
ጽገና ዘድልየን ኣብያተ-ትምህርቲ
ዘይምጽጋነንን፡ ካብ’ቲ ቈላሕታ ዘድልዮ
ጉዳያት ምዃኑ ገሊጾም።

ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፡ ኣቶ ገብረዮውሃንስ
ወልደገርግስ፡ ኣብ ትምህርቲ ዝርአ
ድኽመታት በበደረጃኡ ንምምሕያሽ፡
ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ብዓቢኡ ድማ
ሕብረተ-ሰብ ብዕቱብ ክሰርሓሉ
ከምዝግባእ ኣገንዚቡ።

ደ/ቀ/ባሕሪ - ኣብ ኣተገባብራ
መደባት ልምዓት ተዘትዩ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ’ዚ
ዓመት’ዚ ተወጢኖም ዘለዉ ዓበይቲ
መደባት ልምዓት ብኣድማዕነት ንኽትግበሩ፡
ህዝቢ ተሳትፎኡ ከዕዝዝ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ ዞባ
ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ ማንታይ ኣብ
ጢዖ፡ ዕዲን ዋደን ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ
ርክብ ኣዘኻኺሩ።
ኣምባሳደር መሓመድ-ስዒድ፡ ኣብ
ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ዝተበጋገሱን
ኣብዚ ዓመት’ዚ ብዝያዳ ሰፊሖም ክካየዱ
ዝተወጠኑን ልምዓታዊ መደባት መብርሂ
ድሕሪ ምሃብ፡ ኣብ ውሱን ከባቢታት
ክካየድ ዝጸንሐ ሕርሻዊ ንጥፈታት
ብምስፋሕ፡ ማሕበረ-ቊጠባዊ መነባብሮ
ህዝቢ ንምምሕያሽ ከም ዝስራሓሉ
ገሊጹ።
ኣብ ሓውሲ ከተማታት ጢዖ፡ ዕዲን
በርዓሶለን ዘሎ ሕጽረት ቀረብ ዝስተ ማይ
ነባሪ ፍታሕ ክርከቦ ይጸዓረሉ ምህላዉ
ጠቒሱ ድማ፡ ምወዳድ ናይ’ቲ ፕሮጀክታት
ማይ፡ ኣብ ምጥርናፍ ናይተን ኣብ’ቲ ከባቢ
ዝርከባ ዓድታት ደፋኢ ተራ ከምዝህልዎ
ኣረዲኡ።

ነቲ ዞባ ምስ ካልኦት ዞባታት ዘራኽቦ
ቀንዲ መስመር ጽርግያ በቲ ሓደ፡
ንዓድታት’ቲ ዞባ ንሓድሕደን ዘራኽብ
መገብቲ ጽርግያታት ድማ በቲ ካልእ፡
ብዓቕሚ ህዝብን መንግስትን ንምጽጋኑን
ንምስፍሑን ደረጃ ብደረጃ ክስራሓሉ
ምዃኑ ዝገለጸ ኣምባሳደር መሓመድስዒድ፡ ህዝቢ ተወዲቡ ዘካይዶ ወፈራዊ
ማእቶት ከሐይል ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ዝርአ ምኽንሻብ፡
መርዓ ትሕቲ ዕድመን ትሑት ተሳታፍነት
ኣብ መኣዲ ትምህርትን - ንዝተወጠኑ
መደባት ልምዓት ዝጻረሩ ስለዝኾኑ፡
ንምውጋዶም ተራ ህዝቢ ክዓዝዝ፡
ከምኡ’ውን ኣዋጃትን መምርሕታትን
ግብሪ መሬት፡ ጥሪትን ካልእን ኣብ ምትግባር
ህዝቢ ብንቕሓት ክሳተፍ ተላብዩ።
ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ’ቲ ዞባ ኣቶ ኣደም
ዓሊ፡ ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ ፖለቲካዊ፡
ውድባውን ቊጠባውን መዳያት ዝተወጠኑ
ሰፋሕቲ መደባት ስለዘለዉ፡ ህዝቢ’ቲ ዞባ
ኣብ ትግባረኦም ተሳትፎኡ ከዕዝዝ ዘለዎ
እምነት ገሊጹ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ዳየሪ

የሪ
ዳ ዳየሪ
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ኣነን ጽምዋይን
29 ታሕሳስ 2012
ውሽጢ ባጽዕ

ኣስመራ ተመንያትኒ’ያ። ክንደየናይ
ከይነብራ። ቅጭን’ያ’ኮ ነይራ... ከም ሎሚ
ቅነ ገይራ ግን ብጣዕሚ ኣሰልኪያትኒ
ኣይትፈልጥን። ንኣስመራ ክፈትዋ
ዝደረኸኒ ናተይ ምኽንያታት ኣለኒ። እቲ
ስልጣነ፡ ወዛሕዛሓ፡ ጽፈታን ኣዘናጋዒትን
ምዃና ከም ኵሉ ሰብ ትፍተወኒ እያ።
ከምቲ ብራኸኣ ንዓቕመይን ናይ ምግባር
ተኽእሎታተይን ተበርኾ ይመስለኒ
ነይሩ። ካብ ካልእ ከተማ ወይ ገጠር
መጺእካ ኣብ ኣስመራ ክትነብር፡ እሞ
ኸኣ ቀልጢፍካ ክትረግእ ኣዝዩ ከቢድ
ኣይኰነን። ንዓይ ስለ ዘይከበደኒ!።
እቲ ክትዓቢ ዝሕግዘካ ኣፍደገታት
ኣብ ኣስመራ ተዓጽዩ ኣይፈልጥን።
ስለዝዀነ ኸኣ ፈታሒት ሕልመይ፡ ግህዶ
ባህግታተይ እናበልኩ እሕበነላ ነይረ።
እዘን ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት ግን
ኵሉ ፍቕራ ካብ ስምዒታተይ እናወጽአ
ከይዱ። ህይወተይ ቀላልን ምቅርትን
ክትከውን’የ ዝፈቱ። እቲ ንሰብ ዘድሊዮ
መሰረታዊ ጠለባት ምስ ሓጐስን ዘፍቅሮ
ብጻይን እንተ ረኺበ ካልእ ኣይምነን።
እቶም ኣነ ዝብህጎም ኵሎም ንመንፈሰይ
ዘዕብዩ’ምበር እናብለጭለጩ ኣዒንተይ
ዝመልኡዎ ኣይኰኑን። ሳላ ጻዕረይ፡ ሳላ
ብልሐይ፡ ሳላ ጥበበይ... ንዝኸፈአ ናይ
ምስግጋር ግዜይ፡ ሓሊፈዮ’የ። እታ ናተይ
ምቅርቲ ዝብላ ናጽነት ዝመልኣ ዓለመይ
ክሃንጽ ዝተረፈኒ ኣይነበረን። ብዙሓት
ኣብ ጕዕዞ ህይወተይ ዝመጽኣ መሓዙተይ
ብዙሕ ግዜ ይቐርባን ይርሕቃን ነይረን።
ስለምታይ ከምኡ ይገብራ ጽቡቕ ገይሩ
ይርደኣኒ’ዩ። ከዕልልኪ’የ። እተን ክሳብ
መወዳእታ ዝጸንሓ ሰለስተ መሓዙተይ
ሎሚ የለዋን። እታ ሓንቲ ናይ
ትምህርቲ ዕድል ረኺባ ኣመሪካ ኣላ።
እታ ሓንቲ ትዕግስታ ወዲኣ ተመርዕያ፣
ተስፋ እገብር ሕጕሳት ክህሉዋ። እታ
ሳልሰይቲ እናሓንሳእ ናብ ቍልዕነታ
ትምለስ፡ ጸኒሓ መዘና ኣደኣ ትኸውን፡
መሊሳ ናብ ውኖኣ ትመጽእ። እቲ

ንሕጐሰሉ ዝነበርና መገዲ ኣዝዩ ይንእሳ፣
መጠኑ ዝሓለፈ መሐጐሲ ትደሊ።
ተስፋ ክትቈርጽ እንከላ፡ ክትትስእ ከም
ዘይትኽእል ትኸውን። ብዙሕ ግዜ ካብቲ
ትሓልሞ መገዲ ህይወታ ከይትወጽእ
ከዘኻኽራ ሞኽታይ በሊዐ’የ። ምስ ውኖኣ
ኣብ ትህልወሉ’ያ ትረኽበኒ። ሽዑ’ውን
ጣዕሳኣ ክሰምዕ ውዒለ’የ ዝሓድር።
ኣብዚ ሽዱሽተ ወርሒ ሓንሳብ ኢና
ተራኺብና። መሓዛይ ስለ ዝዀነት ክሳብ
መወዳእታ ከሳልያ እየ - ዘረባ የብሉን።
ናታ ነገር ክኢለዮ ነይረ። ናይቲ ዘፍቅሮ
ንህይወተይ ተረዲኡ ዝጓዓዝ ኣፍቃሪየይ፡
ካብ ናታ ዘይፍለ ነገር ዘይብሉ ኰይኑ፣
ክቕበሎ ዓቐብ ኰይኑኒ። ካብ ዝርሕቀኒ
ዓመቱ ቀሪቡ ኣሎ። ርሒቑኒ ጥራይ
ኣይኰነን። ኣነ እንተላይ’የ ርሒቐዮ። “ሰብ
እፈትዎ’ምበር ይፈትወኒ’ዩ ኣይትበል፡”
ክብሃል እሰምዕ። ኣነ ግን ብጣዕሚ ከም
እንፋቶ ርግጸኛ’የ።
ስራሕና ከምቲ ኵሉ ሳዕ ዘዕልለኪ’ዩ።
ናብዚ ስራሕ ክምደብ እንከለኹ ዝሓሸ
ቦታ ምዃኑ ዕግበተይ ኣስፊረዮ ነይረ።
መጀመርታ መዓልቲ ማናጀርና ኣኪቡና
ነይሩ። “ስራሕ ዓለም ኣብ መጀመርታ
ጸላዕላዕ ከብለካ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ
ተመሃራይ እንከለኻ ዝነበረካ ትጽቢታት
ዘይክጸንሓካ ይኽእል። ኣብ ትምደበሉ
ስራሕ
ከም
ልብኻ
ክትመሃርን
ክትምኰርን ትሓስብ ኢኻ። ምስ ኣተኻዮ
ግን ብግልባጡ ኰይኑ ዝጸንሓካ እዋን
ኣሎ። ኣብዚ ስራሕ ብዙሕ ዓይነት ሰብ’ዩ
ዘሎ። ጥዑይ ሰብ ኣሎ፣ ጊንጢ ኸኣ
ኣሎ። ገለኡ ቅኑዕ ሰብ ኣሎ፣ ገለ ኸኣ
ተንኰል ክብርብር ዝውዕል ኣሎ። ገለ
ፍልጠቱ ዘካፍል ኣሎ፣ ገለ ኸኣ ፍልጠቱ
ኣብ ትሽቱሹ ሸጕጡ ተሓቢኡ ዝሰርሕ
ኣሎ። ብዙሕ ዓይነት ሰብ ኢኹም
ክትረኽቡ። ንስኹም ንፉዓት እንተ
ዄንኩም ፍልጠቶምን ተሞኵሮኦምን ካብ

ንኽልተ ዓመት ብዕርክነት ተጓዒዝና
ኢና። ንፉዕ፡ በሊሕ፡ ተውህቦ መሊኡ
ዝፈሰሶ ወዲ’ዩ። ኣብዛ ንእስነቱ ብዙሕ ካብ
ዓቕሚታቱ እተጋህዱሉ፡ ንባዕሉ ተለዊጡ
ከባቢኡ ክልውጥ ዘኽእሎ ዓቕሚ
ከም ዘሎዎ ጽቡቕ ገይሩ ነጺሩሉ’ዩ።
ኣብቲ መጀመርታ ጽቡቕ ይሰርሓሉን
ይቕስቅሶን ነይሩ። ድሒሩ ግን “ዳይቨርት”
እናዀነ መጺኡ። ዘይተፈተወኒ ነገር።
ኣብታ ካልአይቲ ዓመት ጕዕዞ ፍቕሪና
ስቕ ኢሉ ምርጋእ እናኣበየኒ መጺኡ።
ድልየታቱ እንታይ ምዃኑ ምንጻር
ስኢኑ። ካብቲ ዘድሊዮ ንላዕሊ ብዛዕባ
ካልኦትን ኵነታትን ምዕላል ኣብዚሑ።
እቲ ሰንፈላሉ ንዓይ ኣብ ጠልጠል ምስ
የእተወኒ ኣብ ርእሲ ዘይርግኣቱ ከይርብሾ
ኢለ እግረይን ኢደይን ክእክብ ወሲነ።
ኣየናይ ከም ዝዓብዮ፡ ኣብዚ እዋን
ዘድሊዮ እንታይ ምዃኑ ክፈልጥ፡ ካብ
ኵሉ ምንቅስቓሱ ኣዕሪፉ ክሓስብ ኮፍ
ኢልና ተረዳዲእና። ብዘይ ዝዀነ ሕማቕ
ስምዒት፡ ዕግርግሩ ክሳብ ዘጽሪ ከም
ቀደምና ኣዚና “ኢንቮልቭ” ከይኰንና
ክንጸንሕ ተሰማሚዕና። ድሮ ዓመቱ ገይሩ
ኣሎ። ኵሉ ተደማሚሩ ኸኣ ኣስመራ ከም
ዝጸልኣ ገይሩ።
መጽሓፍ “ዝሃብተመ ሰብ ኣብ ባቢሎን”
ምስ ኣንበብኩ ሰልዲ ምዕቋር ጀሚረ’የ።
ካብ ሰለስቲኡ ስርሐይ ዝረኽቦ ሰልዲ
10% እናኣቐመጥኩ ክኸይድ ጸኒሐ።
ካብ ዝሰራሕኩዎ ጥራይ ኣይኰነን፣ ካብ
ሞቝሽሽን ወዲቑ ዝረኸብኩዎን ገንዘብ
ከይተረፈ 10% ምቕማጥ ተላሚደዮ።

እዚ ብፍጹም ዘይለዓል ገንዘብ’ዩ። ካብዚ
ካብ ምልዓል፡ ምልቃሕ ይቐለኒ። ኣብ
ዓመትን መንፈቕን ጥራይ ከባቢ 18
ሽሕ ከቐምጥ ክኢለ። ነዚ ገንዘብ ምስ
ረኣኹ ዓቕሊ ክገብር ኣይከኣልኩን።
ዕረፍተይ ኣብ ባጽዕ በይነይ ከሕልፎ
ብምባል ካብኡ ኣልዒለ መጺአ። ከልዕሎ
ኣይግበኣኒን ነይሩ። ነዚ ርቡሽ መንፈሰይ
ዘይጽግነሉ ገንዘብ እንታይ ክዓብሰለይ
ይኽእል ኢለ ኣመኽኒየ ነብሰይ ኣዐሽየያ።
ጸኒሐ እንተ ሓሰብኩዎ ግን ኣይተጋገኹን
ጽቡቕ ኣለኹ። ብርግጽ ኣብዛ ግዜ እዚኣ
ተድሊየኒ እያ። ባጽዕ ምስ ኣተኹ’የ
ነብሰይ ከም ዘየዐሸኹ ተኣማሚነ።
***
ካብ ዝሓድረላ ዘለኹ ሆቴል ኣብ
ዝባነይ ዝነበረት ነዋሕ ሽጎማነ ገይረ
ትማሊ ምሸት ምስ ወጻእኩ’የ።
ንግሆ ሰዓት 9፡00 ምስ ከድኩ ክሳብ
ምሸት ሰዓት 5፡00 ምሉእ መዓልቲ
ኣብ ገርጉሱም ውዒለ። ምሳይ ዝቐነየት
ናይ ፓውሎ ኰልዮ መጽሓፍ - “The
Zahir” ሒዘያ ከይደ። መጽሓፍቲ
ፓውሎ ኰልዮ ስለ ዝምስጡኒ ካብዚ
ዘለኹዎ ስምዒታት ከናግፉኒ ብሂገ’የ
ተማሊአያ። ጎርጉሱም ንግሆ ዝደፍሮ
ስኢኑ ጸምዩዎ ነይሩ። ኣነ ኸኣ ከንብብ
ፈቲነ። ምስ ብዙሕ ጋዕገልጠመይ ከመይ
ገይረ ከንብብ እኽእል። ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
መስመር ደቓይቕ እገብር፣ ብኡ ኣቢለ
ናብ ካልእ ሓሳብ እናኣተኹ ተሸጊረ።
መጽሓፈይ ዓጺፈ ገምገም-ገምገም ጥራይ
እግረይ እናተጓዕዝኩ፡ ንዅሉ ህይወተይ
ሓደ ብሓደ ክርእዮ ፈቲነ። እዚ
ሎሚ ዝስመዓኒ ዘሎ ጽምዋ ውሽጠይ
ዝርግርግ ኣእትዩለይ’ዩ። ስለምንታይ
ከምኡ ይኸውን ኣለኹ ኢለ ንነብሰይ
እሓታ። ንሱ ጥራይ ኣይኰነን ሕቶይ።
ግን ኣብ ቀረባ ስምዒተይ ዘሎ ንሱ ስለ
ዝዀነ’ዩ። ከም ኣመለይ ሕቶታተይ
መልሲ ከይረኸብክሎም ኣይቀስንን’የ።
ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ዓቕመይ

ዋና ኣሰናዳኢ
ም/ ዋና ኣሰናዳኢ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳራ ኣለም
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ምስጋና ተዓገስ
በይሉል ገ/ሚካኤል
ኣስቴር ካሕሳይ

ሳምራዊት መለስ

ካብ ገርጉሱም ምስ መሰየ ተመሊሰ ሓደ
ሰዓት ኣዕሪፈ ድማ ተደሪረ። ናብ ገምገም
እዚ ባሕሪ መጺአ ኮፍ ኢለ። ባሕሪ
ጸልሚቱ እንከሎ ምግምጣል ኣየዕረፈን።
ሓሳባተይ’ውን ከምኡ ኣየዕረፉን። እቶም
ሎሚ ዘሎዉኒ ብድሆታት በብሓደ ኣብ
ቅድመይ ሰጢሐ በብዝመጽአ ማዕበል
ክሓጽቦም መሬት ወጊሓ። እቲ ልክዕ
ወጋሕታ ንመጀመርታ ግዜ ርእየዮ። You
can’t believe me! this is amazing...
I don’t know how to tell you. ኵሉ
ነገረይ ምስ’ዚ ባሕሪ ሃዲኡ፡ ንመጀመርታ
ግዜ ሩፍታን ናጽነትን ይስመዓኒ ኣሎ።
ተመስገን እንቋዕ’ባ መጻእኩ! ባጽዕ
ንሓዋሩ ክትሕሸኒ’ያ መስለኒ!? ምትሳእ
ስኢነ በሊ። ሰላም ንዓኺ... ዳየረይ!
ሜሪ ማና
መጽአ ምስ መሳርሕተይን ሓለፍተይን
ዝምድናይ እናሓሸ መጺኡ ኣሎ። ካብ
ስራሕ ሓሊፍና ብዛዕባ ናብራን ህይወትን
ከነዕልል ጀሚርና ኣለና። ብዓቢኡ ኣብ
ብዙሓት ከይተረድኣኒ እምነት ሃኒጸ።
እቶም ትኽስ ዝብሉ፡ ዘረባ ክቘልቡ
ዝውዕሉ ግን ባህ ከም ዘይብሎም ትማሊ
ኣስተውዒለ። እዓቢ እንተ ሃልየ ብብዙሓት
ህኵያት ከም ዘይፍቶ ፈሊጠ ኣለኹ።
ሓደ መዓልቲ ዘስሓቐትኒ፡ ኣብ “Jokes
of Mulla Nasrudin” ዘንበብኩዋ
ቍንጫል ሕክያ ዘኪረ።

ብሰሓቖም ክሕንበብ’የ
13 ጥቅምቲ 2011
11:30 pm

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ክፈትሖም
እቃለስ’ምበር፡
“ከምቲ
ዝደልዮ ክስርዓለይ ነይሩዎ” እናበልኩ
ኣየማርርን’የ። ብርግጽ ናተይ ብድሆ’ዩ፣
ንመን ክህቦ። ብድሆታተይ ቅልጽመይ
እናኣሐየልኩ
ኣበርቲዐ
ክገጥሞም
ጥራይ’ዩ ዘለኒ። ህይወት ክልተ መገዲ
ጥራይ’ያ
ሰሪዓትለይ።
ንዝገጠመኒ
ብድሆ ምግጣም፡ ወይ ገና እንከሎ
ምህዳም። እታ ዳሕረወይቲ ከም ምርጫ
ክሕዛን ክዝክራን ኣይደልን። ዋላ ልዕሊ
ዓቕመይ ይዅኑ ክፍትን ኣለኒ፣ እንተ
ተሳዒረ ስዕረተይ ኣሜን ኢለ ክቕበል
እመርጽ’ምበር ኣቐዲመ ኣይሃድምን። እዚ
ኵሉ ግዜ መንፈሰይ ኣበርቲዐ ክኸይድ
ድማ ሓጊዙኒ። ሎሚ’ውን ርግእ ኢለ
ክሓስበሉ ምሉእ መዓልቲ ወሲዱለይ።
እቲ ገለኡ ናተይ ሕመቕ፡ ናተይ ጸገም
ከም ዘይኰነ ምስ ፈለጥኩ ዝገብሮ ነገር
የብለይን። እቶም ብሕመቐይ ዘጋጠሙ
ነገራት ግን መርሚረዮም። ክቕበሎም
ኣለኒ፣ ተቐቢለዮም ከኣ። ድሕሪ ምሳሕ
ኣብቲ ገበላ ናይ ገርጉሱም ኰይነ ነዊሕ
ኣንቢበ። ዝበዝሐ ሓሳበይ ኣዕሪፈዮ
ስለ ዝነበርኩ ጽቡቕ ኣንቢበ። ብዛዕባ
እዛ መጽሓፍ ምስ ወዳእኩዋ ከዕልለኪ
እሕሸኒ።

ትሽቱሾም ክትወስዱዎ ሕሰቡ። ትሑታት
እንተ ዄንኩም ኵሉ ክትፈልጡን
ክትረኽቡዎን ኢኹም፡” እናበለ መዓደና
ማናጀርና። እዚ ኣብ ስራሕ ዓለም ቀዳማይ
ዝረኽብኩዎ ስንቂ እዩ። ናብዛ ዘለኹዋ
ስራሕ - “ሰክሺን” - ምስ መጻእኩ ካብ
ገጾም እናረኣኹ ‘እዚ ጊንጢ’ዩ፡’ ‘እዚ
ቅኑዕ እዩ፡’ ‘እዚ ተንኰለኛ እዩ፡’ እናበልኩ
ክምድቦም ጀሚረ ነይረ። ብዘይካ ናይ
ሓደ ብግልባጡ ኰይኑ’ምበር ነናቶም’የ
ሂበዮም። ኣብቲ ሓደ መገዲ ምስ ላደዩ
ባህርያቶም ኣብ ገጾም ተለጢፉስ ንምንባቡ
ክሳብ ክንዲ’ቲ ብርቱዕ ኣይነበረን።
እዘን ብሓንሳብ ዝሰራሕናለን ውሑዳት

ዓመታት እታ “ትሑት ምዃን”
እትብል ምኽሪ ማናጀርና ከተግብራ
ጽዒረ። ኣይጠቐመትንን ግን፡ ብኣንጻሩ
በጥራም፡ በዛ ንእሸቶ ፍልጠተይ ዝዕበ
እናመሰሎም ብጽቡቕ ኣይረኣዩኒን።
ኣብ ሰለስተ ዓመተይ ሕጂ ይሓይሽ።
ገና ዘይጸረየሎም ግን ኣለዉ። ኣብዚ
ስራሕና ዘጥረኹዎ ዘነይት ፍልጠት
የለን። እተን ክትፈልጠን ዘለካ ውሑዳት፡
ጋሻ ሰብ ቀልጢፉ ከጽንዐንን ክሰርሓለንን
ዝኽእላ እየን። እዘን ፍልጠት ኣብ
ኵሉና ኣለዋ። ኣነ ግን ነታ ደቃቕ’ውን
ኣይርሰዓን። እቲ ስቕ ዝብሎ ንኽመሃር
ኢለ ምዃኑ በብቝሩብ እናተጋህደ ምስ

“… ልዕሊ ፍርቂ ካብቶም ሽልማት
ኖበል እተሰለሙ ሰብ፡ ኣይሁዳውያን
እዮም። ኣብ ምሉእ ዓለም ዘጽልኦም
ምኽንያት ከኣ እዚ ክኸውን ይኽእል’ዩ።
ኣብ ዝሃለዉ ይሃለዉ ንሳቶም ዝሳተፍዋ
ውድድር እንተ ሃልዩ፡ ዝዕወት ሓደ
ካብኦም’ዩ። ብዙሕ ሰብ ከኣ ይቐንኣሎም።
ዓለም ምሉእ ከይተፈለጣ ኣንጻሮም
ትሓብር። ከይተፈለጦም ጽልኢ የሕድሩ።
ክትወዳደሮ ዘይትኽእል ሰብ እንተ ሃልዩ
ከይተረዳኣካ ኢኻ ትጸልኦ…፡” (Osho
XML books.com)
እዚ ኣባና’ውን ዝውቱር ኰይኑ
ዝስመዓኒ እዋን ኣሎ። ኣብ ገግዜኡ ካብ
ሕብረተሰብ ልዕል ንዝበሉ ብጽቡቕ ዓይኒ
ዘይንርእዮም እዋን ውሑድ ኣይኰነን።
‘ሓደ ክስታይ ነይሩ ...፡’ እናበልና ኢና
ብእኦም ዳእላታት ክንምህዝ እንውዕል።
እዚ ጽልኣቶም ከሰልችዎም ክጅምር
እዩ። ሽዑ ዋዛ ክፈጥሩ እዮም። በቲ ዋዛ
ኸኣ ክስሕቁ እዮም። ስሓቕ ዝበለጸ ጸዓት
ክኸውን ይኽእል እዩ - ናተይ ምርምር’ዩ፣
ኣነ ኸኣ በዚ ሰሓቖም ክሕንበብ’የ።
ምሉእ ተስፋይ

ሓዳስ

ኤርትራ

ካ

ብዝን
ብትን
ሳሮን ሰርጹ

ሽልማት ጎልደን ግሎብ

ሽልማት ጎልደን ግሎብ፡ ንብሉጽ
ፊልም ከም መግለጺ ክብርን
ሞጎስን ዝወሃብ ሽልማት እዩ። እዚ
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ዝካየድ ምዕዳል ሽልማት፡ በቶም 93
ኣባላት ሆሊዉድ (Hollywood
Foreign Press Association)
ኣብ 1944 ፈሊሙ። እዚ ዓመታዊ
ዝካየድ ጽምብል ምዕዳል ሽልማት
ጎልደን ግሎብ፡ ኣብ ውሽጢ ኣመሪካ
ከምኡ’ውን ኣብ ካልኦት ሃገራት
ዝተሰርሑ ፊልምታት የጠቓልል።
ምዕዳል ሽልማት ጎልደን ግሎብ
ኵሉ ግዜ ኣብ ከባቢ ሓድሽ ዓመት’ዩ
ዝካየድ። ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት
ጎልደን ግሎብ ዝበለጸ ፊልም 2017፡
ንመበል 75 ግዜኡ ኣብ 7 ጥሪ
2018 ተዓዲሉ።
ኣብ 1943 ብዙሓት ዓበይቲ
ጸሓፍቲ፡ ማሕበር ፕረስ ሆሊውድ
ድሕሪ ምቛም፡ ኣብ ዕዳጋታት
ፊልም ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምጽእ
ይኽእል’ዩ ብምባል ሽልማት ጎልደን
ግሎብ ከዳልዉ ተሰማምዑ። እታ
ናይ መጀመሪያ ንሽልማት ጎልደን
ግሎብ ዝበቕዐት ፊልም፡ ኣብ
1943 ዝተሰርሐት ኰይና፡ ኣብ
ጥሪ 1944’ያ፡ ኣብ ‘20th ሰንችሪ
ፎክስ ስቱድዮ’ ኣብ ዝተኻየደ
መደብ ናይ ፈለማ ሽልማት ዓቲራ።
ድሕሪ ምዕዳል ናይ’ዚ ሽልማት፡
ዓመታዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት’ዩ
ተኻይዱ። ሽልማት ጎልደን ግሎብ፡
ኣብ 1950 ዓለምለኻዊ ክኸውን
ብማሕበር
ፕረስ
ሆሊዉድ
ተወሲኑ። ካብዚ ግዜ ንንየው ድማ
ዓለምለኻዊ ናይ ምዝንጋዕ ስርሓት
ብምርኣይ ክነጥፉ ጀሚሮም።
እዚ ሽልማት ካብ 1963 ብ ‘ሚስ
ጎልደን ግሎብ’ ክጽዋዕ ድሕሪ
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ምጽናሕ፡ ኣብ 2018
ከኣ ብ ‘ጎልደን ግሎብ
ኣምባሳደር’
ተቐየረ።
እዚ
ሽልማት
ከም
መግለጺ ክብሪ ኰይኑ፡
ብስድራቤታት ናይቶም
ፍሉጣት ሰባት ይተሓዝ።
ሽልማት ጎልደን ግሎብ
ኣብ 2009 ንመጀመሪርያ
ግዜ’ኳ እንተዘይኰነ ቅርጺ
መልክዕ ቀይሩ’ዩ። እዚ
ሽልማት ፍሉይ ንምዃን
ተባሂሉ
ብወርቂ’ዩ
ወቂቡ።
ኣብዚ
ውድድር’ዚ
እተን ነዚ ሽልማት ዝበቕዓ
ፊልምታት
ዘማልኣኦ
ቅጥዕታት ኣለወን። ነዚ
ሽልማት እትበቅዕ ፊልም፡
ኣዋሳስኣ፡ ጽፈት ስራሕን
ኣሰኣእላን ብግቡእ ኣማሊኣ፡ ኣብቲ
ውሽጢ ሓደ ዓመት ማለት ካብ
ጥሪ 1 ክሳብ ታሕሳስ 31 ኣብ
ዘሎ ግዜ ንምርኢት ከተቕርብ
ኣለዋ። ብዘይካ’ዚ ኣብዚ ሽልማት
ዝሕጸያ ፊልምታት እንተወሓደ
ናይ 70 ደቓይቕ ክዀና ኣለወን።
ብተወሳኺ፡ እቲ ፊልም፡ ኣብ
መርኣዪ ሲነማታት ተዘርጊሑ ናብ
ህዝቢ ክቐርብ ኣለዎ። ነተን ካብ
ቋንቋ እንግሊዝ ወጻኢ ዝተሰርሓ
ፊልምታት፡ መጀመሪያ ኣብ ውሽጢ
ሃገረን ክረኣያ ኣለወን ዝብል ሕጊ
ኣሎ።
ኣብ ሽልማት ጎልደን ግሎብ
ክሕረያ ዝቐርባ ፊልምታት፡ ቅድሚ
ታሕሳስ 31 ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ን7
መዓልታት ኣብ ሎስ ኣንጆሎስ
ክርኣያ ይቕንያ። እተን ፊልምታት፡
ብቋንቋ እንግሊዝ ምስ ዘይኰና ወይ
ናይ ካልኦት ሃገራት ፊልምታት
ምስ ዝዀና፡ ኣብ ውሽጢ ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ ክዝርግሓ
ኣይግደዳን’የን። ሓቀኛን ዘይተጻሕፉ
ምርኢትን ምቕራብ ካብ ውድድር
ወጻኢ እዩ ዝገብር።
ፈነወ ሽልማት ጎልደን ግሎብ
ዓለምለኻዊ ኰይኑ፡ ኣብ 167
ሃገራት ይፍኖ። እዚ ድማ ካብቶም
ዝበዝሐ ተዓዘብቲ ዘለዉዎ ምርኢት
ሽልማት፡ ኦስካርን ግራሚ ኣዋርድን፡
ኣብ መበል ሳልሳይ ደረጃ ይሰርዖ።
እዚ ምርኢት ካብ 2010 ኣትሒዙ
ኣብ ኵለን መደበራት ቴለቪዥን
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ኣብ ምዕዳል
ሽልማት ጎልደን ግሎብ፡ ቀዋሚ
ጋዜጠኛ ወይ መራሒ መደብ የለን
- በብዓመቱ ዝተፈላለዩ ህቡባት
ሰባት እዮም ዘእንግድዎ።

መዓልቲ ‘ጻዕዳ ‘- ‘ዋይት ደይ’
‘መዓልቲ ጻዕዳ’፡ ኣብ መጋቢት 14
ማለት፡ ሓደ ወርሒ ድሕሪ መዓልቲ
ፍቑራት፡ ኣብ ሃገራት ጃፓን፡ ደቡብ
ኮርያ፡ ቬትናም፡ ታይዋን፡ ሆንግ ኮንግን
ቻይናን ዝበዓል መዓልቲ እዩ። እዚ
መዓልቲ’ዚ ፈለማ ኣብ ሃገረ ጃፓን ኣብ
1978 እዩ ተባዒሉ። ኣብ ሃገረ ጃፓን
መዓልቲ ፍቑራት ዝያዳ ብደቂ-ኣንስትዮ
እዩ ዝበዓል። ኣብዚ መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ
ዝተፈላለዩ ዲዛይን ዝሓዘ ቸኰላታ፡ ንደቂተባዕትዮ ይህባኦም። እዚ ኣብ መዓልቲ
ፍቑራት ዝወሃብ ቸኰላታ መግለጺ ፍቕሪ
ክኸውን ይኽእል ወይ’ውን መግለጺ
ትሕትናን ጭውነትን ክኸውን ይኽእል
እዩ። ካብ መዓልቲ ፍቑራት ድሕሪ ሓደ
ወርሒ ተዘኪሩ ኣብ ዝበዓል መዓልቲ
ጻዕዳ ድማ፡ እቶም ቸኰላታ ዝተቐበሉ
ደቂ-ተባዕትዮ ከም መልሰ ግብሪ ነተን ደቂኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ህያባት ይህብወን።
ኣብዚ መዓልቲ’ዚ ከም ልምዲ ዝተፈላለዩ
ስልማታት ከም ወርቂ፡ ዕንቊ፡ ጻዕዳ ዝሕብሩ
ክዳን፡ ዕምባባ፡ ጻዕዳ ሕብሩ ቾኰላታን
ብሽኰትን ከም ህያብ ይወሃብ።
መዓልቲ ጻዕዳ፡ ከም መዓልቲ መልሲ እዩ
ዝቑጸር። ምኽንያቱ፡ ነተን ኣብ መዓልቲ
ፍቑራት ህያባት ዝሃባ ደቂ-ኣንስትዮ

ዳይስ
ዳይስ፡ ካብ ጥንታዊ ቋንቋ ፈረንሳን
ላቲንን ዝመጽአ ቃል እዩ። ዳይስ፡ ንኣሽቱ
ዝስንደው መጻወቲ ነገር ኰይኑ፡ ዝተፈላለየ
ቊጽሪ ዝሓዘ መዕረፊ ገጽ ኣለዎ። ዳይስ፡
ድሕሪ ጸወታ ጠላዕ ዝለዓለ ተጠላብነት
ኣለዎ። ባህላዊ መጻወትቲ ዳይስ (ዳዶ)፡
ክዩብ ዝዓይነቱ ቅርጺ ዝሓዘ እዩ። ነፍሲወከፍ ገጽ ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ነጥቢ
ሒዘን ይርከባ። ኣብዚ ጸወታ ሓንቲ ዳይስ
ኣብ ጣውላ ምስ ተሰንደወት ወይ ምስ
ዞረት፡ እታ ብላዕሊ እትመጽእ ቊጽሪ እያ
ትሕብር። ዳይስ፡ ብዘይካ ብመልክዕ ነጥቢ፡
ብቊጽሪ ዋላ’ውን ካልኦት ምልክታት
ይቐርብ እዩ።
ጸወታ ዳይስ፡ ካብ ዝተኣታቶ ኣሽሓት
ዓመታት ከም ዘቚጸረ ይፍለጥ። ብዛዕባ ስነጥንቲ ዘጽንዑ ሰባት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡
ዳይስ፡ ካብ 2800-2500 ቅድሚ ልደተክርስቶስ ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብ ጥንታዊት
ከተማ ብሩንት - ደቡባዊ ምብራቕ ኢራን
ይጽወት ከም ዝነበረ ይሕብሩ። ካልኦት
መጽናዕትታት ድማ ኣብ ጋህሲ፡ ኢንዱስ
ቫሊ ብምርካቡ ኣብ ሃገራት ኤስያ ከም
ዝጀመረ ይሕብሩ። ብዘይካ’ዚ ብግብጻውያን
ዝጽወት ሰነት፡ ዝተባህለ ጸወታ ብዳይስ
ይጽወት ከም ዝነበረ ይገልጹ። ሰነት ካብ
3 ሽሕ ዓመት ቅድሚ ልደተ-ክርስቶስ
ኣትሒዙ ክሳብ 2 ዘመን ድሕሪ ልደተ
ክርስቶስ ይጽወት ነበረ። ሰነት፡ ከም
ውድድር ዝዓይነቱ ጸወታ’ዩ ዝነበረ።
ዳይስ፡ ኣብ መዝገብ ጸወታታት
ጥንታዊት ቡድሂስት ተሰሪዑ ብምርካቡ
ናይ ሂንዳውያን ጸወታ ተባሂሉ ይጥቀስ’ዩ።
ሽሕ’ኳ ኣብ ከተማ ሮማ ጠላዕ ክልኩል
እንተነበረ፡ ዝበዝሑ ጠላዕ ክጻወቱ ዝደልዩ
ሰባት ዳይስ ይጻወቱ ከምዝነበሩ ይፍለጥ።
ዳይስ፡ ካብ ቀደም ዘመን ኣትሒዙ ኣብ
ኵለን ግዝኣታት ኣዝዩ ፍሉጥ ጸወታ’ዩ
ኔሩ። ኣብ ጥንታዊት ሮማ ዝጽወተሉ ዝነበረ
ዳይስ ክልተ ዓይነት ኔሩ። እቲ ሓደ ዓቢ
ማለት 4 ገጽ ዘለዎ ዳይስ፡ ሓደ፡ ሰለስተ፡
ኣርባዕተን ሽዱሽተን ቊጽሪ ዝሓዘ እዩ። እቲ
ንእሽቶይ ድማ ሽዱሽተ ገጽ ዘለዎ ኰይኑ፡
ካብ ሓደ ክሳብ ሽዱሽተ ቁጽሪ ሒዙ
ይርከብ። ኣብ ካልኣይ ዘመን ድሕሪ ልደተክርስቶስ፡ ኣብ ጥንታዊት ሃገረ ግብጺ 20

ኣብ መዓልቲ ጻዕዳ፡ በቶም ደቂ-ተባዕትዮ
ክምለሰለን ስለዘለዎ። ኣብ 1977 ኣብ
ጃፓን ዝርከብ ሓደ ትካል፡ ኣብዛ መዓልቲ፡
ደቂ-ተባዕትዮ ሮዛ ዕምባባ ዘለዎ ተኽሊ
ክመልሱለን ኣለዎም ብምባል፡ ሮዛ ዕምባባ
ዘለዎ ተኽሊ እዮም ኣዳልዮም። በዚ ድማ
ኣብቲ ግዜ’ቲ መዓልቲ ጻዕዳ፡ ‘መዓልቲ ሮዛ
ዕምባባ’ ተባሂላ። ድሕሪ’ዚ እቲ ዝተፈላለዩ
ዓይነት ሕብስቲ ዘዳሉ ዝነበረ ትካል ነዛ
መዓልቲ ንምድማቕ ጻዕዳን ጸሊምን
ቸኰላታ ብምድላው፡ ክሸይጥ ጀመረ።
ከምዚ ኢሉ እናማዕበለ ድማ ዝተፈላለዩ
ህያባት ክወሃብ ጀመረ። መዓልቲ ጻዕዳ፡
ምስ ግዜ ተፈላጥነቱ እናሰፍሐ ምስ ከደ ካብ
ሃገረ ጃፓን ወጺኡ፡ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት
ደቡብ ኰርያ፡ ቻይና፡ ታይዋን ከምኡ’ውን

ቬትናም ከስፋሕፍሕ’ዩ ጀሚሩ። መዓልቲ
ጻዕዳ፡ ኣብዘን ሃገራት ብተመሳሳሊ ኣገባብ’ዩ
ዝካየድ።
መዓልቲ ጻዕዳ፡ ደቂ-ተባዕትዮ ነታ
ዘድንቕዋ ዋላ’ውን ብዓይኒ ፍቕሪ
ዝጥምትዋ ጓል ኣንስተይቲ ኣድናቖቶም
ክገልጹላ እታ ዝበለጸት መዓልቲ እያ። ኣብ
መዓልቲ ፍቑራት ህያብ ንዝሃበካ ሰብ ኣብ
መዓልቲ ጻዕዳ ክትመልሰሉ ግድን’ዩ። እቲ
ህያብ ዝሃበካ ሰብ ኣፍቃሪኻ ስለ ዘይኰነ
ክትመልሰሉ የብልካን ማለት ኣይኰነን።
ዋላ’ውን ንመሓዙትካ፡ መማህርትኻን
ፈተውትኻን ክትህቦም ትኽእል ኢኻ።
ንነፍሲ-ወከፍ ህያብ ዝሃበካ ሰብ ክትመልሰሉ
እንከለኻ ግን፡ ምስቲ ሰብ ዘለካ ዝምድና
ከተብርህ ኣለካ።

ጎድኒ ዘለዎ ዳይስ ይጥቀሙ ነበሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ዶሚኖስ’ውን መጻወትቲ
ካርድ ኰይኑ፡ ፈለማ ኣብ ሃገረ ቻይና እዩ

ተኣታትዩ።
እዚ ካብ ጸወታ ዳይስ ተበጊሶም

ከም ዝጀመሩዎ ይፍለጥ። ካብ ጸወታ
ዳይስ ተበጊሶም ጠላዕ መጻወትቲ ዝመሃዙ
ቻይናውያን ኣብ ግዜ ታንግ ዳይናስቲ
ከምዝነበረ ከኣ ይንገር። •
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ĄĉǇŴġïŊŕ

ǡȎŅĔƖŚ
Ĭǉĉ ƱĄŶ Ɔǂȳ ıǎĆ
ƄƶǂŊƲāƭĄŘŚȳÿǉƄŊ
ŚāŗÿǉïŊŘĉȃįƭǋ
ƶĜęāƄƶǂŚǢñÿĔġŘǆȲ
Ŵǆ ćāĔġ ġėā ƆŴĜęü
ƉúȲƄŊŗǦėŖÿŶŗƄƶǄ
ȓŊľŗȣĔĔƖŅȳŊĄùƎƯŶ
āŊęŶ ŴǆŘ ƶĔƖň ȣĔ
ƆƧŶŕǡĔĄȳ
ÏƆƳ ƄŊ ŚāŗƂ ƱġĔÿų
Ʊú Ƅƶǂ ôƥñŶ ÿ÷ǆŶ
ȃį ƭǎŴȲ ŶƭǆÍƓ ƄŊ
ŚāŗƂƏǆűĄƭĕŶǶġąŶ
ƆŴŅ÷ƯƊŶƶǉùǇƆŴĔƖŊƊŶ
ƎğŊ ƎŶǎÍƳ ƶǎŶǦȎôǆ
ƱúġȲűśĉƄŊƳƭǎŴƱôƣ
ŶĄƭĕŶ ǶġąŶ Ɖĉ ùŋĉ
ƎĔƛņƱǆƉƄõǎƙŘŚǉƄ
ƎğŊƎŶǉǆƏŶǆǎŶǦȎúĉ
ǆƖƧŶȳŊƱǆƌÍƳŶĝŊƲā
ǦƵ ŊĉƛŶǄŚ ƄƧǉƄĄŚ
ǎǂƌùƆĉƛŶǄŚŊƲāǦƵ
ǡȎŅĔƖŚƆŴïŅųƉúȲƄűǦŶ
ÿŶŗ Ąƭùŗ ƆƧŶ ŚƗŶ
ñǄŊ îŅǇ ƄǆȞùǻŶ Ɔǁȳ
ġôƳúĆĄƭùŗŊƭľĄǆ
ƆƴȣĔƆƳƄƉĉñǄŊƎñŋ
ƄôųȲÐ Ŋĉňù ŴŊ ŉŚ Ɔŗ
ȃį ƭǋ Ɖǉȳ ƆŘ ƶĔƖň
ĉùƎƯŗ ȣĔ ƆƧŶ Ɖĉ ǡȎ
ŅĔƖŚ ƄŅęƉŕõȳ Ɔŗ ôƥñ
ȃįƭǋȲƆŘȣĔƆŶġğŘŚ
ǆƗŲĜňŚƱǆǻĬą÷ĉƟŴ
ƆƓƆŶŕȞôǶȲƌŊŗŊŚǦïŖ
ƶāǧĜõŶȟƯĜėāŕżƂƉĉ
ñǄŊ ġô ƶŕŅęƉŕŚõ ǦŶȲ

ƄƶǂŕÿǧĜŶňñŅúŶȳ
űŗ ǎƙ ĜŊƄǆ ǎāĖ
ĉĉġǤŲ ǎćȲ ŶĝÍƧŶ
ŊƢǡŲƉĉĄǦôȐƄƛŊĚŖ
ÏŶġƙ ŶűƤā ƭĄŘŚ ĉğǆ
ĜĖāƌ ƃƙȳ ŊġėāƌŶ
ŊǶňǆƌŶÍƧŶ āǢġ Ɔǁȳ
ƌŊƳ Ŵǆ úĆ ñǄŊƌ ǎćȲ
Ņŗ ÿǉ ƄŊ Ƅŕÿāƴ ĜňŚ
ǉÿŶ Ɖĉ ƶƜŶƊ ƆŚāŊĔų
ƎŚƉƧŶ Ɖ÷Ȳ Ņŗ ƌùƆ
ǎć ŶŊǎāĖ āǛ ƆƧŶ
āǄƧűŕǆ Ǝľȓú Ɖĉ Ʊôų
ƆǄ ƆŕĔǎƄųȳ ġôƳ Ɔƴ
ñǄŊ ƆƳƄȲ Ŷƭǆ ƄŊ ĜňŚ
Ʊôų Ƅŕÿāƴ ƉĄǆ ĉƟŲ
ŶƛǦĉǦĉƱȣôǶŚųŊùȓŗ
ñǄŊ ƆǄÍĊ ƄűÍƧŶ Ɖĉ
ƭľĄǆñǄŊƎñŅƌȲÐŊĉňùȲ
űŗñęƊŚĜėāŕżƂñǆƢŖ
ƎĄęÿõƶƛƆùƄƶǂǡȠā
ǦėŚȲ ŊƲā ǻĖŚŶ ƌùƆ
ǶļĆűǡėŚŶïŋȳƆŗǎƙ
ĜŊƄǆ ĩƫȲ ƌŊŘ ǦƵ ƆŗƄ
ǙĆĕűŊĝƉƄôȳ
ƆƳ ùňƤ ĉƎŊňę Ŵǆŗ
ôƥñ ȃį ƭǎŶ Ŵǆŗ ǎƙ
ĜŊƄǆŶ Ɗõ űňĖ ŴǆŘ
ƭǋ ĜĉưÍĊ Ɗõ ƶĜĊư
ƱŅô ĜŊ Ņŗ ȣȑĄ ŕǡĔĄȳ
ƆƳ ƱġŕƧƭô ÿǉ ƌŊśĉ
ŕĹćǼŴǆŗƭǋȲŅŗƊűŘŚ
ĬŶƄȳ

ǟêƭ

ƱǆŚǶıĉ ñǄŊ ŴǆƳ ǎƙ
ŕÿǪĝ ƆƓ ƎŶǎÍƳ ƶƄƎù
ŶŊĔŚŶ ǻĖŚŶ Ɖĉ ñǄŊ
ƶïŋġȲ ƯŊǆ ƶŅô ñǄŊ
Ŷƶïŋ ĜŊ ǉƄ ƎğŊ ƎŶǉǆ
ƭŇ űǡę ǆǡŊĔõ ǆƖƧŶȸÐ
Ŋĉňù ƯŊǆ ƶŅô ñǄŊ
îņȲƯŊǆƶŅôñǄŊƎľŅù
ƢĜűȳƌŊśĉƶűŅęƨŊõȑŚ
Ƅȣėĝ Ɔŗ ƶŅôȎ ĄĖȏ
ǎćȲűŗȃįƭǋƉĉñǄŊ
ƄŅęƉŕõȳ
ƆŗïŊŘĉȃįƭǋȲƊõ
ŕŶƏùŴǆŗĜŊƄǆŶƛȞùǻ
ǦƵ ƄǆƢĜǉõŶȳ ĩƫȲ ÏŅù
Ƅű ƆƧŶ Ɖĉ ñǄŊ ƎñŅƌ
ƶƛƆù űǡę ŶƛÿġŊ Ưǎù
ïŅųÍĊȲ ǎāĖ ȓňā ƆŶŕ
ĄȐƆƌƶƜűñǄŊƄǌùǁùƌ
ƎȎŶā ƆǁȲÐ Ŋĉňù Ƅȡűƨȳ
ǎāĖ Ǝùŕ Ąƭùŗ Ɔŗ
ĜŊƄǆ ƌŊŗ ȃį ƭǋ ǡô
ƯŊǆ ƶŅô űǡę Ɖĉ ñǄŊ
ŶƛĔƎŊŕġȡŊĉǦňęȲŴŊŗ
ȃįƭǋƉǉȳĩƫƆŗȃį
ƭǋȲ Ïāėǆ ƆĉŅƄęȲ Ņŗ
ƶïŊƌųñǄŊƄƶǁāǢġƆǁȳ
űŗ ȞĔġƌ ƉƄ Ƅƶǁ ȞŚǁǇ
ƄôƗȳ ġôƳ ŊƲā ŊƲā
ǁĹŶǁôǆƆĊȲƆŶƌƆƴñǄŊ
ƆƳƄ Ƅǆŕġŕƥāǌ ƎŶǋ
ŊƲā ĔƄǄȲÐ Ŋĉňù ƆŘ
ƌŊŗ ǎƙ ƶĔƖň ÿŶŗ ȣĔ
ƉĉñǄŊïŋȳ

ĞùňŴ
ƄŗĞùňŴǫúĉŶƥŴŴȲ
ƆŶŘǆÍǂŅǉùŴƊõǦƵŕāęľŴȲ
ƄŊŘġľŴ"
ŶƭǆĉľŶǹƧȲ
ŶŋŇƆĉųĉġŶǌƧȲ
ƱǁƯęȡǁƆǌƧƋȲ
ƆŶŘǆƃŴǥęŴƋ"
ŕǉôƘƉĉƄėĉƉĉǋŴȲ
ƉĉĆùƌƉĉïŴƱǆŕȑƧŚŴȲ
ƆƥƆ
ƄŗŚāĤƋ
ƉĉƳƆŶŕĬȐùƋȲ
ƄűŊāǞęŋŇĉŶǞù
űŊôƋƆĊȲ
ÏććǁǆňňǁǆÐƆŶŕŅùƎġȓņľǏ"
ġôƳŶāŴƉĉƆŶġğŘŚŶġƘƉĉĜŊȲ
ŶƉňŅęŶŕÿğĜŊȲ
ƆŶŕƱǁú
ƄǶŶĮľŴƄôŴǆƄƛúȲ
ƉĉŗƭŶŕƢǆƶŕňñúȲ
ƄűÌŊāǞęÍŋŇÌĉŶǞùÍ
ŊāǞęǞęĉŶǞùǞù

ÏƆƳ ȃį ƭǎŴġȲ Ņƴ

ĉƛĖĜŶŅŚ

ġűĉǦňę
ÿǉ ŕĄïėǆ ƌŊśĉ
ƱǆĄïĕ ȣùǆ ƶŊôõ
Ąǡǋ Ƅúȳ Ŷĝ ǎć
ŕĄïėǆ Ʊĉġú ġűĉǦňę
ġôƶƧŶŶƆǂȳǡôƌŊśĉ
ŕĄïėǆƉƱƧŚĚĉƶǦňƆ
ġűĉǦŊę ƆŶŕ ǉƄ ęƃŴ
ǎćȲ ƆƳ ƶġƯŊ Ɔĕĉ Ŵǆ
ŕĄïėǆňñĖŶĔƎŊȳ
 ĜƭŘŚ ŉŚ Śĉñęŗ
ĉƛňęȲ
 ƄŊ ġűġęƭŚ ĉġįùŶ
ĉƧėǎŶ ňŶǍė ĉġŘȣȲ
ïǡėƤĄƶąęŊǦņƆĉƶćęȲ
ƯǇǆƗŶȞŕŴƄŊǦƵƙŶňƯùƙŶĉġėāȲ

ŴƧŗŚĉñęŗŊƶǦňƆ
ĉÿƶȲ
 ŚāŚŴ Ʊôƨ ƄƱėęňŶ
ŴǆƄƛŊĚŚįùŶĉǻįĉȲ
 ƄŊ Ǝȣö ŚĉñęŚƙ
ŊƶǦňƆĉƎŚŘùȲ
 ƄŊ ùƯö ǉĮ ŉŚ
ŚĉñęŚƙÿ÷ǃĉƟŶȲ
 āǣ ŉŚ Śĉñęŗ
ĉƛňęȲ

ȣŚƥŚĴùƫ

ŶġƙŚƊĉƉƄŊƳƱǆŕǡùȎ
ŶĄĉñėŶƄŊĉǎĉğġĜøǌŶƄŊĉġƌĉǻėƧƶŚŶ ǦŶƉƄŕĄïėǆƉƱƧŚĚĉ
ĉāǤƶȲ
ƶǦňƆ ġűĉǦňėŚ ƄôƣǏ"
ƆŶŘǆ ƆŶŘǆ Ɔǂĉ" ĉġ
ȓĘŚűŊġƙŶȓĘŚŉŚŚĉñęŚƙŶĉā÷ƧȲ
ŊȔŚƊĉŕƱėĔņúĉȳ

ƉĄǆĬųƗĉȣŚƥŚĴùƫŊĹǌćǆƆƓÍǂȲėŶǄĉġ
ğĉǄĜƭŚŚĉñęŗƄƘùƢŶƄŊȓęǦǄƆŴǩǁǄȲïŶǉŅŚ
ÿŶŗŘƎĞŶîėĄȐƄȲŶğĉǄġþŘŘĜƄŶĭĕŊƢȐƄȳ
ƄŖĉ ĜňŚ ƄĩŶƓǆǏ ƉǆŕǶŶĬľƊĉġȲ ƆŴŕǶŶĬľŴÍƓ
ƎŶĜÿŚ ŶƧƯù ƱôŴȳ ǢǄŶ ĤĹùĬùŶ ïƢƛŶ ŕŊŕŊŶ
ƢĞƛƊĉõ ǉƄȲ ƆŶŘǆ ƎŕęȞƊĉ" ƱǆŕĩƉęƉęŗÍǁŶ
ÿǉǤƉƧęǌùƊĉȳ
ƆƷĉĜŊĄƌǆŶȲŊȣ÷ǆƉƄƆƷĉǡöƇĉĜŊŘƎĞȲűŘ
ĜùǋƆĉŅęȲƄŊȓęǦǄŶƱôƗĉĴùƫġôƱǆęƆǂƗĉĞȲ
ƌŊƄśĉŕĖȣƊĉƃƗĉȲŶġƗĉġôŚùņĉġňƯ÷ŚƊĉ
ƃƗĉƎŚǻŶĬĺƱôƊĉȳƆŶŕƱǁúȲƉĉŗŊĹǌćǆÿǉ
Ŋƭù ĄƋŴ ƶǡŅĚȲ Ŷÿǉ ĴùƭȲ ȓęǦǄ ƆŴĜǡĔ ƆŶƉúȲ
Ƅ÷ŘŶǁŊ÷ŶŅŘĄƋŴÌîƧÍĉġƄŅúȲÐƥǆƄűƢǉǆ
ƥǆ Ƅű ƢǉǆÐ Ŋĉňù ƶŕȎôúȲ Ɖú ǡŴȲ ÏĴùƫ ƆǇĉ
ƆĊȲ űāùȤĉȲÐ ƃúĉ ĜƄŶ ĬǌĉűŚ ĉïŊ ŶƭƗĉ
ÌǡƧÍ ĄĜŅõƗĉȲ Ïƥǆ Ƣǉǆ ƥǆ ǫôǆÐ ƃúĉȲ ƆŶŕ
ƄƆƢǂùƊĉƆŶŘǆǆƭŊĜùƊĉȳ
ġôƶġƄŖĉĴùƫȲŶġƗĉƃƗĉôŇǁƯŇƗĉňƯùƗĉ
ƎŚǻŶĬĺƱôƊĉȳćôŕǆġȲƄŊƎŶǋĜƭŚĉġƄƖôÌŕŊ
ŕŊȲ ǢǄ ǢǄȲÍ ĜƭŚƊĉ ƄƛŇęƊĉ Ɖú ǡŴ ŕŅǡĝȳ ƄŊ
ȓęǦǄǎćȲŕǶŶĮľƊĉŕŶĬğĹĝȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሽያኽ
መሓሪ ዑቕባሚካኤል

ቁርሲ ቡን

ሰበይትን ርብዕን
ኣነን ከም’ዚ ከማይን ብዛዕባ
ገዓት ፈረቓ ብዙሕ ጽሒፍና
ንኸውን ኢና። ገዓት ፈረቓ
ሓንቲ ኣደ ብፍላይ’ኳ በኳር ምስ
እትኸውን ጥንሳ ሰለስተ ወርሒ፣
ኣብ ገለ’ውን ኣርባዕተ ወርሒ ምስ
ገበረ፣ “ጥንሰይ ዓሊሉለይ እዩ፣ ወይ
ትንፋስ ሰዂዑ’ዩ” ንምባል ኢዳ
ከም ዝሃባ ንፈተውታን ኣንስቲ
ኣሕመትሙታን ካልኦትን ጸዊዓ
ገዓት ተምሰሐን። ድሕሪ’ቲ ናይ
ገዓት እንግዶት ንወያ ናይ ገዓት
ምሳሕ ዝገበረት ነብሲ ጸወር
ዝተፈላለየ ክብርን ኣፍልጦን
ይወሃባ። ሓደ ካብ’ቲ ዝወሃባ ክብሪ
ከኣ ሰበይትን ርብዕን ዝብል’ዩ።
ከም’ቲ ቅድም ክብል ዝተገልጸ፣
ሰለስተ ወርሒ ሓደ ርብዒ ናይ ሓደ
ዓመት’ዩ። ድሕሪ ገዓት ፈረቓ ከኣ
እታ ነብሰ-ጾር ንስድራኣን ንዓዳን
ንሃገራን ብሉጽ ዜጋ ዝኸውን
ሰብ ናብ ሕብረተ-ሰብ ክትጽንብር
ምዃና ብወግዒ ትፍለጥ። ዝኣክል
ምክንኻን ከኣ ይግበረላ። እተን ኣብ
ገዓት ፈረቓ ዝሓበራኣን ካልኦት
ደቀንስትዮን፣ መጥሓን ኣየትሕዛኣን።
ባዕለን
ንገዝኣ
እናመጽኣን
ኣስፊላ(ክጠሓን ንዝተደልየ እኽሊ

ዝሕግዙ ነገራት ሒዛ ንሩባ ክትወርድ
ዝረኣየ ሰብ “ኣንታ ሰበይትን ርብዒን
ምዃና’ምበር ረሲዓቶ” እናበለ ንርባ
ካብ ምውራድ ይኽልክላ። ንርባ
ዝወርድ ዘየእከለት እንተድኣ ኰይና፣
ብእንዳ ሰብኣያ ዝብጽሕዋ፣ ናይ
ቀረባ ስድራ ቤታ፣ እንዳ ሓሙኣ፣
ፈተውታ... ንርባ በብዝኸድዎ ማይ
ይማልኡላ። ዝያዳ ካልእ ንጥፈታት
ከኣ ሓንቲ ነብሰ-ጾር ድሕሪ ገዓት
ፈረቓ፣ ሕማቕ እዋን እንተዘይኰይኑ
ንርባ ኣቢላ ዘወር ኣይትብልን።
ክኸውንን ዘይክኸውንን፣ እቲ ስጋ
ክውስኽ ዝጀመረ ጥንሲ፣ እታ
ሰበይቲ ማይ ክትጓርት ንርባ እንተድኣ
ወሪዳ፣ እቲ ጥንሲ ማይ ይኸውን
ዝብል እምነት ስለዝነበረን ዘሎን’ዩ።
ነዚ ብሂል ንበሎ እምነት ዝፈልጥ
ዘበለ ወዲ ዓዲ ከኣ ንወያ ገዓት
ፈረቓ ዘሕለፈት፣ ወይ’ውን ጥንሳ
ናይ ልዕሊ ሰለስተ ወርሒ ምዃኑ
ዘፍለጠት ጓለንስተይቲ ንርባ ዘወር
ክትብል ኣይፈቕደላን። ወላ’ውን
ብዘይ መብረ ክሓርስ ውዒሉ ንዓዲ
ክኣቱ ካብ ቤታ ክትወጽእ ዝረኸባ
ሰብኣይ ጥቕላሉን ኣርዑተ ነዊቱን
ኣብ ዝጠዓሞ ኣንቢሩ ካብ መንገዲ
ይመልሳ። ይግስጻ’ውን “እንታይ

ኣብ መጥሓን ሰቒላን ምጥሓን
ጀሚራ) እንተጸነሐተንን ካብ ድሕሪ
መጥሓን እናኣለያ ባዕለን ይጥሕናላ።
ክትልንቅጥ እንተጸነሐትን እውን
ከምኡ። ዕንጸይቲ ክትኣራሪ
ንመሮር
እንተወፈረት’ውን
ከምኡ’ዩ። እንተዀነ ናብኡ ዘብጽሕ
ብዓል ቤትን ስድራን ኣይህልዋን
ይኸውን። ካብኡ ተረፈ ከኣ ሰይቲ
ዓርከይን ሳንደይን እናበለ በብዝመጾ
ዕንጸይቲ ሰው ዘብለላ ኣይሰኣንን።
ብዓቢኡ ነገረ ሰበይትን ርብዕን
ዝለዓል ግና እታ ነብሰ ጾር ማይ
ክትጓርት ንርባ ክትወርድ እንከላ’ዩ።
ጀሪካናት ይኹን ማይ ንምምጻእ

ማለትኪ ኢኺ፣ ሰብ ኣብ ዘይብሉ
ዓዲ ትቕመጢ ከም ዘለኺ” ብምባል
ይገንሓ። ንሳ ከኣ ንንብረት ናይ’ቲ
ሓመዱ ከይነገፈ ማይ ከምጽኣላ ንርባ
ዝተመልሰ ንብረት ሒዛ ናብ ገዛኡ
ብምኻድ፣ ንብዓልቲ ቤቱ “ኣንትን
እቶም እከለስ ንርባ ክወርድ ምስ
ረኸቡኒ ኣሕድግ ኣቢሎሙኒ በታ
ዝነበርዋ ንማይ ከይዶም” ብምባል
ኣመስጊና ንቤታ ትምለስ። ካብ፡ዝን
ካልእን ዝተላዕለ ከኣ’ዩ ክሳብ እዚ ግዜ፣
ንሓንቲ ገዛኣ ማይ ዘይሰኣኖ ሰበይቲ
“መቸም እዚ ገዛኺ ገዛ ሰበይትን
ርብዕን’ዩ” እናተባህለ ዝዝረበላ።

“ሰንኪተን የብስላ ተዛሪበን የምስላ”
ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተ-ሰባት፣
ንደቀንስትዮ
ዘነኣእሱ
ዝመስሉ
ብዙሓት ኣበሃህላታትን ገለጻታትን
ክህልዉ ይኽእሉ። ብኣንጻር ናይ’ዚ
ንደቀንስትዮ ልዕልነት ብምሃብ ንደቂተብዓትዮ ዘነኣእሱን ዘቈናጽቡን
ትሕዝቶታት ባህሊ ወይ ባህሊ ብዓቢኡ
ኣይሰኣንን። ወላ’ኳ ንነብሲ ወከፍ
ኣጠማምታ ክገልጹ ዝኽእሉ ነንበይኖም
ኣብነታት ክቐርቡ ዝኽእሉ እንተዀኑ፣
ኣብ’ቲ ንደቀንስትዮ ይጸቅጥ’ዩ ዝበሃል
ባህሊ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ፣ ካብኡ
ንናብኡ ከኣ ኣብ ባህሊ ብሄረ ትግርኛ
ኣትኲርና ወጃዕ እንተበልና ንኹልና
ዝሓይሽ’ዩ። እዚ’ውን እንተከኣልናዮን
እንተበጺሕናዮን። ከም’ቲ ንብዕራይ
ዝቐረበሉ ሕቶ’ዩ። ብዕራይ ሰኑይ ኰይኑ
ኣብ ሓደ ርሒብ ግራት ተጸሚዱ
ነበረ’ሞ፣ “ኣንታ ብዕራይ...” በልዎ።
“ኣቤት” መለሰ ብዕራይ። “እዚ ግራት
ድኣ ክትውድኦ ዲኻ” በልዎ። “ነቲ
ዝተለምናዮስ ንበጽሖ ንኸውን” ኢሉ
መሊሱሎም ይበሃል።
ኣብ
ሕብረተ-ሰብ
ትግርኛ
ንደቀንስትዮ ዘነኣእሱ ዝመስሉ ብዙሓት
ትሕዝቶታት ባህሊ ነይሮምን ኣለዉን።
እቶም ከም’ዚኦም ዝኣመሰሉ ገጻት
ባህሊ ንዋናታቶምን ዛንታኦምን ገዲፍና
ነቶም ኣብ’ቲ እዋንን ሎሚን ንሓይሊን
ኣበርክቶን ደቀንስትዮ ዝገልጹ ዝነበሩ
ወግዒታት ከነድህበሎም። ነዚኦም
እውን ቈንጢርና ደኣ። ዘይከም’ቲ
ብዙሕ ሰብ ዝሓስቦ እቶም ንእንታይነት
ደቀንስትዮ ብጽባቐ ዝገልጹ ወግዒታት
ኣዝዮም ብዙሓት’ዮም። ክሳድ ምሓዝ
ክጥዕመና በዚ ኣርእስቲ ክኸውን
ተመሪጹ ዛዕባ ክንወሃተም። ክንዘራረብ
ዝብል ሓሳብ’ዩ።
ፍርያት ቀውዒ ብሰብኣይ ተሓሪሱ
ብበዓልቲ እንዳኡ ተማሒሱ ሰናይ
ቀውዒ ረኺቡ ናብ ቈፎኡ ይኣቱ።
ወሓለ ሰበይቲ ከኣ ይደሊ። ሰብኣይ ኣብ
በረኻ ንፍዕ ውዒሉ ንፍዕ እንተሓደረ፣
ብዘይ ለባምን ወሓለን ብዓልቲ ቤት
ዘውቅዮ የብሉን። ንእኽሉን ውሻጠኡን
ብዝግባእ እተመሓድረሉ ብልሂ ብዓልቲ
እንዳ ይደሊ። ካብ ዓውዲ ንዝኣተወ
እኽሊ ኣየናይ ንዘርኢ ይኸውን፣ ኣየናይ
ቀልጢፉ ይስንከትን እንተጸነሐ ግዛዕ
ዘይብልን ብዝግባእ ፈልያ እተካውን
ሰበይቲ ይሓሪ። ጥሒናን ለንቂጣን
መጠኑ ሓዊ ሂባ ንሱን ካልእ ሰብን
ዝምነዮ እንጌራ-ማይ ተዳሉ። ሰንኪታ
ተብስል ከኣ ትበሃል። ኣብ ባይቶ
ይኹን ካልእ ምስ ሓሳብ ዝተሓሓዝ
ጉዳያት ማዕረ ደቂተብዓትዮ ክምጒታን
ከስምዓን ይኽእላ። ተዛሪበን የምስላ ከኣ
ይበሃለለን። ወላ’ኳ ልቢ ኣዕብየን ንነገር
ብሰላም ከደቅሳኦ ዝደልያ እንተዀና፣
መጠኑ ዝሓለፈ ዋጽዓ እንተረኺበን
ግና ንስለመሰለን ደው ብምባል ግቡአን
ይረኽባ። መንፍዓት ሰብኣይ ፍርቂ ናይ
ሰበይቱ’ውን ይበሃል’ዩ። ንብዓል ቤተን
ልቦና ዝምግባ እኖሓጐታትን ኣደታትን
ነይረንን ኣለዋን። ደቂተብዓትዮ
ክፈትሕዎ ዘይከኣሉ ጉዳያት ብርቀት
ሓሲበን
ከዕርፋኦ
ክኢለን’የን።
ዝተፈላለዩ ዛንታታት ኣፋዊ ያታ ከም
ዘረጋግጽዎ ልቢን ኣእምሮን ደቀንስትዮ
ልዕሊ ደቂ-ተብዓትዮ ኰይኑ ብዙሓት
ግርጭታት ከም ዘዕረፈ’ዩ። ተዛሪበን
ዘስምዓን ዘድምዓን ምዃነን ከኣ ንማንም

እተኸወለ ኣይኰነን።
ጨፈራ ደቀንስትዮ
ወላ’ኳ ዝበዝሕ ግዜ ጨፈራ ብደቂ
ተብዓትዮ ዝጽወት ወይ ዝድረፍ
እንተዀነ ደቀንስትዮ’ውን ቀለልቲ
ጨፋሮ ኣይኰናን። ማዕረ ሰብኣይ
ምርጊተን(ኣብ እዋን ጨፈራ ንምጭፋር
እትኸውን ካብ ናብ እትመሓላለፍ
በትሪን፣ ጨፈራ ናባኻ ከም ዝበጸሐ
ዝገልጽን ወግዒ) ተቐቢለን ለይቲ
ዘውግሓ ወናማት ጨፋሮ ነበራ።
ኣብ ወፈራ ይኹን ዓርኪ ሕልፎት፣
ንዝወረሳኦ ይኹን ክብላሉ ንዝደልያ
ዛዕባ ስምዒተን ብዝኣዘዘን መሰረት
ደሪሰን ይጭፍራ ነበራ። ብኸም’ዚ
ዝኣመሰለ ክእለተን ማዕረ ወዲ-ተብዓታይ
ዝለዓላን ዝኸብራን እኖሓጐታትናን
ኣብሻታትናን ከኣ ነበራን ኣለዋን። ወላ’ኳ
ጨፈራ ኣብ ኣቕርቦቱ ወይ ስያመኡ
ካብ ናብ ክፈላለ ዝኽእል እንተዀነ፣
ዕላማኡ ግና ንምዝናይን ሓሳባት
ንምትሕልላፍን ነበረ። ኣብ’ቲ ክሳብ
እዚ እዋን ዝቕጽለሉ ዘሎ ከባቢታት፣
ብምንቅስቓስ ዝግለጽ ደርፊ ኰይኑ
ይቕጽል ኣሎ። ገለ ኣብ ግጥሙ ዝረአ
ዘሰክፍ ዝመስል ኣበሃህላታት ገዲፍካ፣
ጨፈራ፣ እቲ ንምዝንጋዕ ዝተመርጸ
ክፋል ደርፋዊ ግጥሚታት ያታ’ዩ።
ንምርዳእኩም ላዕሊን ታሕቲን ከይበልኩ
ደቀንስትዮ ዝጭፍራኦም ከም ዝነበሩ
ግጥሚታት ሒደት ናባኹም ከብል።
እዚ’ውን ምስ ለበዋኡ። ከመይ ሲ ኣበየ
ከባቢኡ ብጨፈራ ፍሉጣት ዝነበራን
ዘለዋን ደቀንስትዮ እምብዛ ብዙሓት
ብምንባረንን ብምህላወንን። ሓደራኹም
ነዚ ቊንጣሮ ጨፈራ ኣደታትና ምስ
ረኣኹም፣ ከም ዝጥዕመኩም ሰኒድኩም
ናብ’ዚ ዓምዲ ለኣኽዎ።
ኣደይ ግደይ ሰምሪ ዝበሃላ ብዓልቲ
ደምበላስ ስረ ሰብኣይ ወድየን ከም’ዚ
ኢለን ይጭፍራ ነበራ። እተን ብጽባቐአን
ከይተረፈ’ውን ዓይኒ ሰብኣይ ዝመልኣ
ዝነበራ ጸጒራም ሰበይቲ ክኢላታት
ኣፋዊ ያታ እቲ ከባቢ ክሳብ ሎሚ
ክርስዕዎ ዘይከኣሉ ክልተ ሰለስተ
ጨፈራ ሓዲገን’የን ብግምት ቅድሚ
ተስዓ ዓመት ንዓዲ እዝጊሀረን ከይደን።
እስከ በቲ ጽባቐአንን ጽባቐ ካልኦት
ከም’ዚ ከምአን ደቀንስትዮን ንምድናቕ
ዝጭፍራኦ
ዝነበራ
ክንጅምር።
ግጥሚታተን ንምንጋርን ክሳብ ንእዋኑ
ዝመጸን ሓሳብ ንምርካብ ዘልዕላኦ
ዝneበራ ስም ጨፈራ “ንዒ ስየማይ፣
ወይ ኣባ ስዮማይ” ዝብል ነበረ። ኣብ
መጽናዕቲ ክረጋገጽ ከም ዝተኻእለ’ውን
“ስዮማይ ወይ ኣባስዮማይ” ዝብሉ
ቃላት፣ ምስ ግዜ ዝመጽኡን ካብ’ቲ
መሰረታዊ ቃል ዝነቐሉን ምዃኖም’ዩ።

እቲ መበቈላዊ ስም ናይ’ቲ ጨፈራ ግና
“ስየ ማይ” ዝብል’ዩ። ትርጒሙ ከኣ ኣብ
ማይ ዝዓበየ ስየ ንምባል’ዩ። ቊመትን
ጽባቐን ንዝውንን ወይ ዝውንን ሰብ
ከኣ’ዩ “ስየማይ” ኢሉ ክደርፍ ዝኽእል።
ኣደይ ግደይ’ውን ከምኡ ኢለን
ክጭፍራ ዝግብአን ነበራ።
ኣነ ስየ ማየ ስየ ማየ
ኣነ ግደይ ጓለቦኣ ሰምሪ
በትሪ ቱርኪ ዝመጸት ብባሕሪ
ሴፍ እስማዒል ሕንጉዳት ተጽሪ
መስቀል ኣቡን ሰይጣውን ተጽሪ
ዓይኒ ዒላ ብሩር ማይ ተዛሪ
ተረፍ ሰሓቕ ረፋድ ዘይትዂሪ
ሰይቲ ሸሓቕ(ብዓል ቤተን) ዝዓጥን
ንደብሪ
ኣደ በሪህ ብጸፍዒ ነጋሪ
ነዋሕ ክሳድ መጸበቒት ጥሪ
ኣነ ስየ ማይ...
ገምገም ባሕሪ ዝሓመመ ሰብኣይ
ከረን ከሎ ዝሓመመ ሰብኣይ
ኣብ ወልቃይት ዝሓመመ ሰብኣይ
እምባ ሳይም ዝሓመመ ሰብኣይ
መረብ ከሎ ዝሓመመ ሰብኣይ
ሕውይ በለ ንግደይ ብምርኣይ
ኣነ ስየማይ
እናበላ ይጭፍራ ነበራ።
ወይዘሮ ጽገሃና እማሃጽዮን ዝበሃላ
ክሳብ ሕጂ ብህይወት ዘለዋ ክኢላ
ኣፋዊ ያታ ብፍላይ ደርፊ ክሳብ እዚ
እዋን ክብረሀን እንከሎ ከም’ዚ እናበላ
ይጭፍራ ኣለዋ። ጨፈራአን ከኣ ነታ
ናይ ትኸል ንቐል ዝዀነት ወርሒ ሰነ
ማእከል ዝገበረ’ዩ።
ንዒ ሰነይ ሰነይ...
ኣለዉኒ ክልተ ቈልዑ
እንትርፎ ቅጫ ካልእ ዘይበልዑ
ርድእኒ እንዶ ደገ ከይወጻእኩ
ሰነይ መዓረይ
ንዕናይ ኢሉኒ ሃላይ ዛህላይ
ሓሪሱ ዘይክእሎ ተወልዋላይ
እምቢ ኢለ ኣነ
ንዕናይ ኢሉኒ ዓሻ ማቶ
ሕራይ ተበልክዎ ክጻወቶ
ሓቂ መሲልዎ ሰሓቕ መቶ
ሰነይ መዓረይ
ጻዕዳ በቕሊ ተኣሲራ ኣብ ጋሮ
ሰብኣይ ጋመ ኣይዂን ፈጋሮ
ጻዕዳ በቕሊ ተኣሲራ ኣብ ጽላል
ሰብኣይ ቈንጆ ኣይኹን ሰንፈላል
ሰበኸት ዳጒሻ ለበይለበይ
ትሓተኒ ጠፊኡካ ልበይ
ሰንደል ሳምና
ሰብኣይ ጋመ ዶ የጥሕን መኪና
ሳዕሪ ኣድሪ ኣቲ ሳዕሪ ኣድሪ
ሕማቕ ሰብኣይ ይድቅስ ኣብ
ቀፍሪ።
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ǉ÷ǆŚĉƛĖȷðôƧȲïćĄŕƅ ÿǎĩűǡęǁôŶȲȲŉŚŴƉĉĬǉą
ĉƛĖŊŕøȤŶǎǂ"
Ĝ÷ĉƆǂƱúȲȲ
ƄćƙĖŚȷ ȓņľ ƄôƘȲ ƉĄǆ ƄćƙĖŚȷ ùƥĉ ƯǎĄ Ŵǆ
ƧƬùƋ"
ƄǍƘÍǏ ƎŚűǦęų" ƆƳ Ŵǆ ňñĖ
ôƧǸÍƖƎŶǉǆǆǡŊęȳ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ǆĄġǡŷȲȲ ÿŶŗ
űǡęƆŶǎǁƉƌȣôƋǉùǁȳ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ƯǎĆƄ 
ƭĄŚǥėƄ÷ȳƆƳÿǎĩňñĖƌŊ
ƄćƙĖŚȷȎǡĉǁôŶȲƄĹǋĉƋÍǏ ƶǞĉėƉƄǌęǤƢęþƑǆŲ
ĩĉƋȲƯǎĈƛŶŚǎƧùõƱúƘ Ƅúȳ
ŋŘŶƎŚűǦęųȳ
ƄćƙĖŚȷ ƌùƆ ƱġŕŊïùƎ÷
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ Ɔƥǆ ÿıƘ ǻƯŴƤôƧǸÍƖƄúǏ"
ŕïƤƖÍǏ"ĩĄǆùƥĉƆŅïùȲǫù
 ƭĄŚ Ƒǆű ĉġ ƄǉǆŶ ÿǉ ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ĄöƂ ƆĉŅęȲ
ÿƢǆŶƄŊƄġĄėƃŴƆŶľĄǻȳ ƄǆĄŚÿƳƆŶǋŴġƃŶŴ÷ȳÿŶğŊ
ïŶǉŅŚ ÿƤ ŕƱĖƂų ŚŅùȲ ôǆŗ
ƄćƙĖŚȷ ȓņľ ùƥĉȲ ƆĊ ƄǆŚǎıġȲĔïȓŊŊƶþŚęñȓ
ġǎėƉĄǆƄôƣ"
ƎŶǉǆƃôƎȓŊȓŋƆĊȳ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ġǎė ǉÿŶ ƄćƙĖŚȷ ƆĊ āƎĉŴÍƖ
ƆǇĉȳƄŊƳĬĔňƆƥŶǦŶƕűŘŚ ƢĞǎƎǄŚȞùǸÍǏ"
ŴǆƄǉǆƆŴƄĜƉȞųǆĄȓƆƄúȳ
āǛĄǉƢùǁǆƉćŶŊƴƯňƕűŘŚ ǉ÷ǆŚĉƛĖȷŊƲāǦƵƆĉŅęȲ
Ŵǆ Ƅǉǆ Ɖŕćƛęų ġô ƶǉôƗ ȲƊõƱǎùǄĄęĄėŘŚŕǥĕ÷
Ɔǁȳ
ƆǂȲŊǙƌÿŶŗĄƭùŗĔƎĞĩŶŗ
Ƅôƥŕňî÷ĄǎïųŚƢĞǌƆĉŅę
ƄćƙĖŚȷ Ɔî ùƥĉ ƄǍƘ ǻƯǆŗĉƟŴƆǂƶāŅĔŴȳġôƳÍġ
ƄǆǉÿűŚŶǎǄ"
ŊƴƯň ƆƳ ÿǎĩ ňñęǄŘ ǉƄ
ǉ÷ǆŚĉƛĖȷƆŶŘǆƎŚǎāŶ ƆĉŅęƌùƆĞŊƲāƄǁŕÿğĜŅŶŶȲȲ
ǉƄȲȲƄűűǉǆŋƛĖġôƶƜŶƊƉĉ ƄűġǡôŴǆġűƄƆĉĚȎǡĉǡǆė
ćāƴǆ Ɔǁ ƶęƆǄȳ Ƅű ǁćƛė ƉǆŚƖƧŶÍǁƶĜǦƆƱôƗȳ
ŶğÍƧŶŕćƛĔųȲƄŊƳĬĔňƆƥŶ ƄćƙĖŚȷ ŊƴƯň ƢęÿƤ
ǦŶƄǆǦǎŶȲȲǶňǄƆŴĹǶűŶǣŶǸ ȓǦǄŘÍƖ ùƥĉ ƱġŕŊïùƎõ
ƆŴƜűŚŶŚĄȓƆƄ÷ȳ
ôƧǸƄúÍǏ"

ƉǆñõƃùƋ"

ƄôƨĉȳƆśĉƶŕĔȟȎǡćŚƉĉ
Ņƭù ŕǉǤǤĆ ĔƛĞ ĩŶŗȴ Ȏǡĉ
ÔĬŚĖŊƲāƱǆĉǎįġ
ĉĭȓȑę ĩŶŗȲ ƊŖę ĉęğƯŶ
Ô ŶƭėŚ ĄǉĬĞ ǉƄ ƆĉŅę ıƴűŚŶ ƉƄ ƄŊ āƎĉŴ Ŋĉƙǎ
ŶƌùƆ ġėā ƱǆĉǻįĉŶ ǎƙĉ ƌŊÿƌǆĉÿǡƶƎŚĔƎŊŚƎƆùȳ
Ƣǆ ƉƄ Ŵǆ ǎįġ ġĉƬŚ ġôƳ ùƥĉ ƄŊ ƄǍƘ ŕƖĞŖ
ĉġŕĜĄƭƋĉǎįġŶ
Ʊú ÿǎĩ ňñęǄŚ ĉùƎŘŚ Ŵǆ
ƶýõŶĉǦňę

ƄćƙĖŚȷùƥĉƉĉŗƶŅùƎǇ
ƶŅƶü ƌŊ āŊĔŕĜŊŴ ƄȣùǼƂ
ŊƴƯň ôƧǻŘŚ ƄŊ ǦƵ ŶȓȞ
ȓǦǄŚ ǎĕŚ Ɔǂȳ ġôƳ Ɔǁ ƉƄ
ŊƴƯŊƂƱôƋȣùǶŚƶÿŕŚƊƘȳ
ƆƳŴǆƄǍƘȎǡĉƆĉŅƄęŴǆ
ŊƲÿŚ ƄǍŘŚ Ȏǡĉ Ɔǂȳ Ɗõ Ĉ÷ŘŚ ĉȣƥġ ïŶǉŅŘƤ
ƆŗƶűǡęƎųƄŊƄǍƘƶŕƭƱŊƎǇ ĉùƧƥǻňñęǄŚȶ
ôƧǻŘŚ ĉġ ŶȓȞ ȓǦǄŚ
ÔƆƗùǎįġĉǎįġ
ƶŕÿÿƶƎƖƧŶǆƛƆùƆǂȳ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȶ ƆƥƆ ƉĄǆ
ćôŚƋƆǂ"ƥ÷ƆŗǶňǆĉľǹŶŶ
ĉĺǹƯŶÌĞĉġƂƎŕÿÿƶǆƛƆù
ćôŚƋǎǂ"
ƄćƙĖŚȶ ƆƢ Ɗõ ŊĜŶƋ ƄŊ
ŶȓȞ ȓǦǄŚ ƶƛĜŚ ĉƶŶňù
ġęƭŕĄȣĔ Ŋȣ÷ǆ ǎć ŊĜŶƋ
ĉƧÿǎ ƅġŚĚǞŶ ƶŅïù űƶƬ
ġęƭŕĄȣĔƶƛĜŚƆǂȳĉƶŴŊù
ŴǆƷĉ űƶƯŘŚ ƆĉŅƄę ǌęǤ
ŶƗõ Ƅƌ÷Ś ǫôŶġŕǆŗ Ɔǂ
ƶŚŶƎȣȳ ƉĉÍśĉ ƎŚǶľġǇĉ
ƶȎŴāƋôƧǻŘŚƄŊƎöƯǎĄ
ŘŚ Ʊôƥ ƄǍŘŚȲ ĉƶŴŊù
ƢęÿƤȓǦǄŚȲïŶǉŅŘƤƥƬȲŴǆ
ĉıȑù ġĉƬŚȲ ƎŖę ĔïȓȲ ǎįġ
ĉġƄŶȲ ïŶǉŅŘƤ ĉùƧƥǻ ňñĖȲ
įŶƴƄƯȓĉŗȲĉęğƯȲĔƛĞĩŶŚŶ
ĩŶŗ Ŵǆ ĉĭȓȑę ȎǡĉŶ ƎĔƄǁŶ
ǆƛƆùȳ
ǉ÷ǆŚĉƛĖȶƆĊŴǆƄǉǆȎǡĉ
ǉƄ ƌŊÍƳ ƶǶĬġƎôǆ ƱǆƢȓƆȳ
ŶĉƟŲƎȣƢġǆƛƆùÍǏ"

ƄćƙĖŚȷ ƉŕŊęñôǆÍǏ ǶňǄ ǉ÷ǆŚĉƛĖȷƆƥƆŶĝǉƄġĕƯ ƄćƙĖŚȷ Ɔŗ Ĭǌćǆ ȣƢğ
ĬǸŲ ƎŚŊö ƉôƛÍĞ ƉĄǆ ƌŊƱǆƉƧŶǌęǤÿǉƭĄŚǥĕ ŊŕȞǻĚ ƶĜƭŅ ôƧǻŘŚ ǉƄ
ƆĉŅę āćĉ Ɖĉ ƱǆƏŶ ŶűŊġƙ
ćôŚƋƆǂȳ
ƄúȲƢęþƎùŕƢęþƆŴȎĬǶƆǂ
ĉƆćŶ Ɔǂȳ Ŋĉıȑù ƆƧŶ ƄŊ
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ƆƥƆ ƆŶŘǆ ƶĄƆƱúȳǦŶƱħľùƄǆĄġôŶŶȲ ǡƴƎŚǡŊĚĉƶǦňƆűśĉƶŕƖġŖ
ƆĊ ƎŊù ƆǁȲ ǡŶǾęǾę ŚŊùȲ ĉƛŶǄŖÍġƯǎĆƄġôƶƉǉƆǂȳ
ôƧǻŘŚ ƄŊ ĉȟƌġ ƎāǦƲ
ŊƱǆǶĬĉ ŚÿęľȲ ÿŶğŊ ƉƄ ƄćƙĖŚȷùƥĉāǛÍƣŶÿŶŗ ƶƎƆõĈ÷ŘŚƄôƣȳ
ƉǆŕƴĔŅŚųġľƃ÷ŚƧƯùȳƏŘġ āśƎÿŕƋƆǁȳŊƴƯňŶȓȞȓǦǄŚ

ƱǆűŅėňñęǄŚƆǄƄǻęǄƱ÷ȲȲ
ƆŶŘǆƄȣùǼƄôƋ"ćôŕǆŊǙƌ
ƄćƙĖŚȷ ǶŶĮ ŴǆÍƳ ôƧǸ ĉĸėȓ ƢęÿƤ ȓǦǄŚ ƌùƆ Ĉ÷ŘŚ ĉȣƥġ ïŶǉŅŘƤ ƥƯŶ
ƆŶŘǆ ƎƖƧŶ ǆƛƆù ƃùƋ ƎƛĜŖƶƛƆõôƧǻŘŚƉĉƱôƣ ĉıȑùŶȶ
ŚÿġŇȳ ƄŊ ǡƴ ƶƜű ƱǤǶĄ ŚȞùǸÍǏ"
Ô Ŋƶþ ıŊƄŚ Ʊôƨ ĄǦŇ
ÿǎĩűǡęƄúǎǂ"
ǉ÷ǆŚĉƛĖȷƌùƆÌĞƄǆȞùǻŶ ƱǆĉŊ÷Ư
ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȷ ƄŊ ǡƴ ƱǤǶĄ ƆǁȳǉÿęƉƄƉĉÍŘĩćĉŶȑȣ
ȓǦǄŚ ƆŶŕƱǆƏǆŲ ƌùƆ ƆŶŘǆ ÔƄùƏ÷ƤĄġŕŶņŶŶĉƧǤǎ
ÔƱôƌǇŋŘĉƶÿù
ÔȣƗġƶŅôƎǌŶĉƛǌŶ
Ô ĉıȑù ƄŊ ƶġćƭƌ ǦƵ
ƄƯĆľƌĉġŚŶȡġŶ

Ĉ÷ŘŚĉȣƥġǎįġĉġƄŶ
Ô ƉŇǎ ĄǦŇ ıǎĆ ǎįġ
ƱǆĉŊ÷Ư
ÔņŶŶĉŚƌƛĩǤėŶĉƧǤǎ
Ô ĄǉĬĞƙ ȎùćŚȲ ñǊƆŶ

ÔƄŊŶǷȣġėāĉȓćǎ

ŶȓȞ ȓǦǄŚ ƎƖƧŶ ġô ƶƎƆù
ŊƲā ƉǆŕħĬùƋ ĉȓňǆȳ
ĉƛŶǄŖ ĉùƎŘŚ ŶȓȞ ȓǦǄŚ
ĉġǦƵƆŴŕĄÿǁĤġôƶƖǆǎȳ
ƆƳĉùƎŘŚÍƳƆŴŅƄĜƆŶŕƉǆǊ
ǦŶȴ ŴŊ āƎĉŴ Ŋĉƙǎ Ƅǎ÷ǃ
ÿǡƶƎŚĔƎŊǆǦňƁȳ

Ĉ÷ŘŚĉȣƥġįŶƴƭȓĆ

ǉ÷ǆŚ ĉƛĖȶ ŊǹƯĆ Ʊǡęĉ
ƆǂǡĆŕǇƱǆȞùǻűǡęƆǁȞöǶȳ
Ô ŶƄƯȓĉŗ ƱŚęĕ ȬŘĩǇĉ
ƆŗƶƭŅǁƉĉŗƶŅùƎǇŶÿŶǧùƌ
Śāƶś Ʊôƨĉ  ĄǦŇ ĉĉǤŊȲ
ĉƆćŶƆǂȳĉƛŶǄŖƄǉǆƆŶŘǆ
ŶƄŊűŚȎň
ŚƖƧŶƄ÷ƃôŊƲāƆǁŕǾųĹ
Ô ƉŅǎŗ Ƅƌ÷Ƥ ĉŶıġļġ ŵĔȳāǛǦŶƆśĉƶűǡęƎųĈ÷ŘŚ
ƉűŕǦŊĚĉ ƃŴȳ ġôÍŗ ƶïŊƎų
ĉƧǤǎ
ĉƛĖƄƶǁǁĄġǦŶȳǁĹŶǁôǆȳ
ƆƷĉƄŊ÷ƯöƶŕǶıĝĈ÷ŘŚ
ƆĉŅƄęŊĬöõƄŊǡƴƎŶǡŊĚĉ ƄćƙĖŚȶ ǡŶƱŊƋȳ Ĝ÷ĉ
ƆŶƛƆù Əǆŷĉ űśĉ ƱĤǦĕ Ąƭùŗȳ
ôƧǻŘŚ ƄŊ ĉȣƟġ ƭŇ ŕė

8pΎáF8Ύ
p§1ΎûΎÕČĳ
ġƆűŚǎįġƄŊƱôƨĉŶƱǆŊúĉŶĜňŚŊƶŕƙǁǉŴǆÿŶǩùǙĔň
ġƌŶ Ȳ ƄŊ Ưćĉ ÿŶǩù ȣùùǄŚ ƉĉƶŕėƆǁ ŕĄėĄęŗ ǂųōęĞŗ
ƌöȤęŶǄÿŇĚĉȳǶŶĭǦŶƉĉŗƄŊĄŶǩȁŁŚŶƆŶĶĺĂŶƱúȣùùǆ
ƏǆŲƨĉƉĉƱúǡöȔĉȳ
ƄŊÍŗƶŕƙǁǉȞŕűƆśĉǎƗĉǎįġƱƱƧŚĕĜňŚĉġÍśĉĉõƆ
ôǆŗ ǉĮĢĉ ƶÿǎĕ ĉġ ŕűȑȎĕȲ Ɔśĉ ŊġƆűŚ ǎįġ ƶğĹǂ ƄŊ Ŵǆ
ĉƶƌęƎƆôŚĄęĄėŶǡôƎȡùÿŶǩúĉƄŊĉġŚƛƙùįùĞƉĉƱƌǆǊ
ŕűȐĕȳ
ġƆűŚǎįġƱôƨĉĜňŚƄŊǦƵôǆŗŶƛǎıĝŊƲāȑƯĖÍǇĉƱƌǆǊȳ
ȓùƥƂǎćƄŊǦƵĬŚĖĉȣƴƶŶŴǆĉƶƌęƶāŘôŶƉĉƱǤǻĊĉƃŴ
ŕĔǋƆŴǆŊõƆśĉŕĄėĄęŗȳ
ƆŗĄȓŴƯŗŶĜňŚƱƌŕŕƏǆŲȲȣęĴĉġƆűŚǎįġƶűŅĚĉȣęĴĉ
ǎćƱǆűŅĚĉÍǇĉűǆĚĉȳŶƛùŗƇĉǢǞôŘŚǎćŴǆĉƶƌęƎƆôŚ
ƶȣŚĩŅǌîġęÿŚƆŴƭĄąƉôƣŊÿǡƶƅĉƄęƄǆƶŕňñôƶćƯŅô
ĄğęþȲǞĔňÿŶǩùƉĉƶƌǁǉúĉŕǡǆĕȳŶűȣĞƢƉȣƶŕƥñŅŴǆǎįġ
ǦƵÍƧŶćƯĔÍǂűǆĕȳ
ƄŊÍŗȞŕűǦŶÿǉƭǆűŚƧȓƃŚƄǆŕĔƛŅŶȳƆśĉġƆűŚǎįġƶűŅĚĉ
ĜňŚŊȣ÷ǆƄŊŗŴǆĉƶƌęƎƆôŚƶĴȑȎęƎȡùÿŶǩúĉŊľùǷȣ
ƉĉƱǆűǻȟŶƉĉƂÍƧŶŶÿŶǩúĉƌŊĉñƧŘŚƉĉƱǆĲȑȎęƨŶŕȞöǷȳ
ÏƆƳƧȓƃŚÍƳÿǉűǡęƎŶęǌƆÿǣƲŴƄúȳŶĝƖƄġƆűŚǎįġƱôƨĉ
ĜňŚƄŊǦƵôǆŗǻėǆƱǆƏűŴǆǎįġȎǡĉƱǤǻĊĉȲƄŊǦƵĬŚĖÍƧŶ
ÿŶǩúĉŊǦņƆƉĉƱǆƭǃȞöǻŴÍÍǆŊùÿǉƌŊśĉŕĄėĄęŗȳ
òęĊŶ Ą÷śųŶ Ąġęā ǎįġ ƶĴȑȎę Ŵǆ Ƅƌ÷ŚŴ ĜƭŚ ŕňîõ
ŊŕĄėĄęŗƶǦôȓƑǆŲȲƄŊƆŶǎıĜõǦƵÍǂƶȞĖȳÿǉȓņľǎįġ
ƱƱƧŚęĜŊǎćƄƌ÷ŖƄƗùĄ÷śųŶġôƱȣĖȲŅŗƄŊƉňŇĄŚúƄŊ
ƶęƉŊȓƋĄŶĩĚȫĚġŕǆƎǻįƯƱôƨƯǎùƶƢÿǉǆǡŊĚȳǎįġĉġƄŶ
Ƣǆ ƶŕƱęǡ ġęƭŕǎįġ ĉñ÷Ƨ ǦŶ ŶƭľŶ Ą÷śųŶ ġôƶȎõȲ ŶĄġęā
ƄƆĉĚ ǻėǆ ƱǆƑűȲ Ɖĉ ĄŶĩĚ ȫĚġŕǆ Ŵǆ ȓƋ ƶƄĄĜõ ǻƯŴƤ
ȎǡćŚÍƧŶƉĉƱƖŚùƆśĉŕĄėĄęŗǆāŊĕȳ
ƄŊĄƢǌƆŘƆśĉŕĄėĄęŗȲġƆűŚǎįġƢǆƶŕƱęǡġęƭŕǎįġȲ
ƉŇǎǻƯŴƤğƯŉŲƱúŴǆƱĄŴāćĉĉƟŲŊĉĉùƌŚȲġĕƯƄƌ÷Ƥ
ĉŶıġļġĉƶƧŘęƄŊĉȣėǆòęĊŶĄ÷śųŶùƫùǦǉġôƶȑƢŚġƆűŚ
ǎįġƱôƨĉĜňŚƉƱƧŚęƨƄƱƙƘĚĉȳ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሎሚ

ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኣዱሊስ - ኣልታሕሪር 2፡00

ራሽፎርድ

ኣስመራ ቢራ - ቀይሕ ባሕሪ 3፡45
ኣብ ስታድዩም ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ኣርሰናል - ዋትፎርድ 4፡30
ቦርንማውዝ - ቶተንሃም 7፡00
ላ’ሊጋ
ኤስጳኞል - ሪያል ሶሴዳድ 2፡00
ኣት. ማድሪድ - ሴልታ ቪጎ 6፡15
ላስ ፓልማስ - ቪያሪያል 8፡30
ኣትለቲክ ቢልባኦ - ለጋንስ 10፡45
ሰረ’ኣ
ጁቬንቱስ - ኡዲነዝ 5፡00
ጀኖኣ - ሚላን 8፡00
ኢንተር - ናፖሊ 10፡45

ትማሊ ካብ ዝተሰርዑ ግጥማት ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ፡ እተን ብዘመዝገባኦ ብዝሒ
ሻምፕዮን ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ክለባት
ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን
ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ዘካየዳኦ ጸወታ
ብቐዳማይ ደረጃ ዝጥመት እዩ ነይሩ፣
ብኽልተ ሸቶታት ማርከስ ራሽፎርድ
ዝተሰራሰረት ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ
በጻሒት ኦልድትራፎርድ ሊቨርፑል
ምሉእ ነጥቢ ብምውሳድ ድማ፡ ኣብ
ደረጃ ሰሌዳ ናይ ካልኣይ ቦታኣ ኣብ
ምጭባጥ ከሲባ፣
እዚ ዓወት ንናይ ጆሰ ሞሪኖ ጋንታ፡
ምስ መራሒት ሊግ ማንቸስተር ሲቲ
ንዘለዋ ጋግ ናብ 13 ነጥቢ ከውርዶ
ክኢሉ ኣሎ - እዚ ግን ሲቲ ናብ ስቶክ
ተጓዒዛ ኣብ እተሰላስሎ ጸወታ ውጽኢታ
ክሳብ ዝርአ እዩ፣ እንተ ኣብ መንጐ
ዩናይትድን ብሳልሳይ ደረጃ ዝተሰርዐት

ፍሩም ንፕረዚደንት ዩሲኣይ ነቒፉ
ብሪጣንያዊ ተቐዳዳምይ ክለብ ስካይ
- ክሪስ ፍሩም፡ ብዛዕባ’ቲ ዝሓለፈ ዓመት
ካብ መርመራ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት
ዝፈሸለሉ ጕዳይ ምስ መራኸቢ ብዙሃን
ንዝዛረብ ዘሎ መራሒ ቅድድም ብሽክለታ
ዓለም ዴቪድ ላፓርቴንት ብትሪ ነቒፉዎ
ኣሎ፣
እዚ ኣርባዕተ ግዜ ንውድድር ቱር ደ
ፍራንስ ዝተዓወተሉ ስሙይ ተቐዳዳማይ፡
ኣብ ውድድር ቮልታ ስጳኛ 2017 ንሕማም
ኣዝማ ዝፍቀዶ መድሃኒት ሳልቡታሞል
ካብ ዓቐን ንላዕሊ ወሲዱ ብምርካቡ፡ ጕዳዩ
ኣብ ዋዳ ማለት ጸረ ወሃብቲ መድሃኒት
ተታሒዙ እናሃለወ እዩ ክሳብ ሕጂ ምስ
ክለቡ ስካይ ተሰሊፉ ኣብ ምቅድዳም
ዝርከብ ዘሎ፣
ፕረዚደንት ዩሲኣይ - ላፓርቴንት፡ ኣብ’ዚ
ሰሙን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ፍሩም
ጕዳዩ መዓልቦ ከይረኸበ ኣብ ቱር ደ
ፍራንስ ናይ’ዚ ዓመት ክዝውር እንተኽኢሉ፡
ንኽብሪን ምስሊን ብሽክለታ ዝድውን
ዓቢ ጕድኣት ክኸውን ከምዝኽእል እዩ
ተዛሪቡ፣ ላፓርቴንት ኣቐዲሙ እውን
ዝሓለፈ ኣዋርሕ ንፍሩም ብተደጋጋሚ ኣብ
መራኸቢ ብዙሃን ከልዕሎ ተሰሚዑ እዩ፣
በዚ ዝተቖጥዐ ወዲ 32 ዓመት ፍሩም
ድማ፡ “ርእይቶኡ ሰሚዐዮ ኣለኹ፡ ካብ
እናሻዕ ስመይ ምልዓል ግን ብኣካል ምሳይ
ተራኺቡ ምዝራብ ምቐለሎ ነይሩ፣”
ክብል፡ ነቲ ፕረዚደንት ከምኡ ዓይነት
ኣገባብ ከቋርጽ ምሕጽንታ ኣቕሪቡሉ
ኣሎ፣ ላፓርቴንት ብኣካል ጥራይ ዘይኮነ
ምስ መሰል ዘይብለን ኣብ ዝበለን ማዕከናት
ዜና ንፍሩም ከልዕሎ ምርኣዩ ኸኣ’ዩ
ንፍሩም ኣዝዩ ከምዝጕሂ ገይሩዎ ዘሎ፣
ማዕከናት ዜና ንዘረባ እቲ ፕረዚደንት
ደጋጊመን ምግዋሐን መቸም፡ ኣብ ልዕሊ’ዚ
ተቐዳዳማይ ጸቕጢ ዝፈጥርን ዝተፈራረቐ

ስምዒት ክወሮ ዝገብርን ምዃኑ ዘይግለጽ
ኣይኮነን፣
ብዙሓት ወገናት ነዚ ሓያል ሸዃዂ
ክለብ ስካይ ነቐፌታ ከውርድሉ ጸኒሖምን
ኣለዉን፣ እንተኾነ ግን ንሱ ቅጭጭ
ኣይበሎን፣ ክሳብ ኣብዚ ሰሙን ክካየድ
ዝቐነየን ሎሚ ሰንበት ዝዛዘምን ደረጃ
ዎርልድ ቱር ዝኾነ ተሬኖ ኣድሪያቲኮ
ዝሳተፍ ዘሎ ፍሩም፡ ንሓምሻይ ግዜኡ
ንቱር ደ ፍራንስ ክዕወተሉ ቅድሚ
ምፍታን፡ ዝመጽእ ግንቦት ኣብ ጂሮ
ዲ’ኢጣልያ ክቀዳደም እዩ ዝውጥን፣
ኣብ ሕጋጋት ማሕበር ቕድድም
ብሽክለታ ዓለም ዩሲኣይ ሰፊሩ ብዘሎ
መሰረት ሓደ ተቐዳዳማይ ጉዳዩ ተረጋጊጹ
ክሳብ ብወግዒ ዝቕጻዕ፡ ኣብ ዝደለዮ
ውድድር ክሳተፍ ይኽእል እዩ፣ ሓይሊ
ዝህብ መድሃኒት ወሲዱ ምስ ዝጸንሕ ግን
ብዘመዝገቦ ዓወት ዝተቐበሎ ሽልማት
ይቕንጠጥ ዝብል እዩ፣ ፍሩም ክሳተፍ
ንዘፍቅደሉ ሕጊ ክጥቀመሉ ኣይነበሮን
ዝብል ርእቶታት ተቐዳደምቲ ድማ’ዩ እቲ
ዓብላሊ ዘሎ፣
ንምጥቃስ ዝኣክል፡ ተዓዋቲ ጂሮ
ዲ’ኢጣልያ ዝሓለፈ ዓመት ሆላንዳዊ
ቶም ዱሞላን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ “ፍሩም
ክወዳደር ብሕጊ ዝፍቐደሉ’ኳ እንተኾነ፡ ንበሎ
ነዚ ውድድር ይተዓወተሉ፡ ጽባሕ ወሲዱ
ጸኒሑ ተባሂሉ ሽልማቱ ክምንጠል እንከሎ
ንምስሊ ቅድድም ብሽክለታ ዝድውን
እዩ፣ ስለዚ ክሳብ ውሳነ ዝወሃቦ ካብ ዝኾነ
ውድድራት ብገዛእ ፍቓዱ እንተ ዝእለ
ምመረጽኩ፣” ኢሉ፣ ዝበዝሑ ተቐዳደምቲ
እውን እዚ ዓይነት ርእይቶ ኣለዎም፣
ፍሩም ነዚ ርእይቶታት ኣመልኪቱ ኣብ
ዝሃቦ ምላሽ፡ “ኣነ ቅንዕናይ ስለ ዝኣመንኩ
እየ ክወዳደር መሪጸ ዘለኹ፡ እቲ ውሳነ ምስ

ኣንጸባሪቑ

ክልተ ሸቶታት ብኽልተ ቅልዓት!
ሊቨርፑልን ዘሎ ናይ ነጥቢ ፍልልይ እሞ
ሓሙሽተ ኮይኑ ኣሎ፣
ድሕሪ 26 ታሕሳስ ንመጀመርታ ግዜኡ
ኣብ ሊግ ዝስለፍ ዘሎ ራሽፎርድ፡ ብ10
ደቒቕ ዝፍልልየን ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ
ሸቶታቱ ኣርእስቲ እዩ ሰሪሑ፣ ግና
ሮመሉ ሉካኩ ኣብ ክልቲአን ሸቶታት
ሓጋዚ ነይሩ እዩ - ሊቨርፑል ኣብ
ቀዳማይ እብረ ብኣካላዊ ሓይሉ ብቐሊሉ
ክትጻወት ኣይከኣለትን፣ ዝሓለፈ ዓመት
25 ሸቶታት ፕሪመር ሊግ ብምምዝጋብ
ድሕሪ ሃሪ ኬን ዝተሰርዐ ሉካኩ፡ ሕጂ
ኣብዚ ወቕቲ ሸውዓተ ሓገዛት ሸቶ
ኣበርኪቱ፣ ካብ ዝኾነ ናይ ዝሓለፈ ዓመተ
ውድድራቱ እቲ ዝበዝሐ ምዃኑ እዩ፣
ኣብዛ ግጥም ማን.ዩናይትድ ንሸቶ
ዘቕንዓ ቅላዓት ክልተ ጥራይ እያ
ኣካይዳ - ክልቲአን ከኣ እዘን ብመንእሰይ
ተጻዋታያ ራሽፎርድ ዝተመዝገባ እየን፣

ራሽፎርድ ኣብ ፕሪመር ሊግ ኣንጻር
ሽዱሽተ ዓበይቲ ክለባት ካብ 29%
ቅልዓቱ እዩ ሸቶ ኣቝጺሩ፣ ካብ’ዘን
16 ናይ ፕሪመር ሊግ ሸቶታቱ እተን
ሸውዓተ ማለት 44% ኣንጻር ሽዱሽተ
ዓበይቲ ጋንታታት ኮይነን ኣለዋ፣
ክሎፕ ድሕሪ ዕረፍቲ ንጋንታኡ
ድራማቲካዊ ምምሕያሽ ብምግባሩ፡
ዩናይትድ ኣብ ምክልኻል እያ ተጸሚዳ፣
ከም መርኣይኡ ኤሪክ በይሊ ኣብ መበል
66’ ንክሮስ ሳድዮ ብጌጋ ናብ ገዛእ ልዳቱ
ጸንቢሩዋ፣ ነቶም በይንኺ ኣይክትጓዓዝን
ኢኺ ብምባል ዘሰነዩዋ ደገፍቲ ድማ ተስፋ
ዝሃበት ነይራ፣ እንተኾነ፡ ኣብ ዝሓለፈ
ሓሙሽተ ጸወታታት ካብ ክትረኽቦ
ትኽእል ዝነበረት 15 ነጥቢ 13 ክትረክብ
ብምኽኣላ ብዝሓሸ ኣቃውማ ኣስጋኢት
ከምእትኸውን
ብኣጋ
ዝተገመተት
ሊቨርፑል፡ 68% ንጸወታ ትዓብልል

ክላር

ደኣ’ምበር ካብ ስዕረትሲ ኣይተናገፈትን፣
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ጸወታኣ ኣንጻር
ቸልሲን ክሪስታል ፓላስን ካብ ድሕሪት
ተበጊሳ ማለት ተመሪሓ ጸኒሓ ክትዕወት
ዝተራእየት ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ኣብ
ቀዳማይ እግሪ ኣንጻር ሊቨርፑል ኣብ
ታሪኻ ብዝተሓተ ሚዛን ጸወታ ኣብ
ሜዳ ሊቨርፑል ኣብ ምክልኻል ተዓሺጋ
ሸቶ ከይተመዝገባን ከየመዝገበትን ኣደዳ
ነቐፌታታት ኮይና ምንባራ ዝዝከር እዩ፣
ትማሊ 2ብ1 ምዕዋታኸ ደኣ፡ ኣብ ቅዲ
ኣጸዋውታኣ ከመጉሳ ድዩ ወይስ . . .
ተንተንቲ ብግደኦም እንታይ ርእይቶ
ክህቡ ክስምዑ ክቕንዩ ኾን ይኾኑ?
ኣብ ታሪኽ’ዚ ኣብ መላእ ኵርንዓት
ዓለም ሓያለ ሰዓብቲ ዘለዎ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ፡ ማንቸስተር
ዩናይትድ 20 ግዜ፡ ሊቨርፑል ድማ 18
ግዜ ዘውዲ ሻምፕዮን ብምድፍአን ዝለዓለ
ክብሪ ዘለወን ጋንታታት እየን፣ በዚ ድማ
ርክበን ወትሩ ረዚን ይገብሮ፣

ዊያ

‘ኣምባሳደር’ ኩዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ኣፍሪቃ ተመዚዛ

ኮንፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ (ካፍ)፡

ንክላር ዊያ ከም ኣምባሳደር ኵዕሶ እግሪ

ተዋህበ፡ እዚ ኩሉ ብዛዕባይ ዝወሃብ ዘሎ
ርእይቶታት ጌጋ ምዃኑ ዝምለስ ስለዝኾነ፡
ንግዜ ዝገድፎ ይገድፎ፣” ክብል ተዛሪቡ፣
ንዘለዎ ሕማም ኣዝማ ኣብ ውድድር
1000 ሚ.ግራም ሳልቡታሞል ክወስድ
ዝፍቀዶ ክሪስ ፍሩም፡ ኣብ ውድድር ቮልታ
ስጳኛ ኣብ ናይ መርመራ ሽንቱ 2000
ሚ.ግራም እዚ መድሃኒት ከምዝተረኽበ
ይፍለጥ፣

ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪቃ ኮይና ክትሰርሕ
ከምዝመዘዛ፡ ሞሮኮ ኣብ ዝተኣንገደ ናይ
መጀመርታ ዓውደ-መጽናዕቲ ኣፍሊጡ፣
ብመሰረት ሓበሬታ ካፍ፡ ወይዘሮ ዊያ
ብፕረዚደንት እቲ ፈደረሽን - ኣሕመድ
ኣሕመድ እያ ብሰሉስ ኣብ ከተማ ማራከሽ
ኣብ ዝተኻየደ መዕጸዊ ጽንብል ኣምባሳደር
ክትከውን ተረቚሓ፣ ኣሕመድ ሽዑ ኣብ
ዘስመዖ መደረ፡ በዓልቲ ቤቱ ንፕረዚደንት
ላይበርያ ጆርጅ ዊያ ዝኾነት ክላር ዊያ፡
ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ
ኣህጕር ኣብ ዙርያ ዓለም ዝምዕብለሉ
ዕማም ከተካይድ ምዃና ሓቢሩ፣
በዓል ቤታ ኣብ 1995 ዝበለጸ ተጻዋታይ
ኵዕሶ እግሪ ዓለም ዝነበረላ ክላር ዊያ፡ “እዚ
ዘይእምነ እዩ፣ ንኽልተ መዓልቲ ተኻፊለዮ
ኣለኹ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ካብ ኣፍሪቃ ወጻኢ
ንጕዳይ ኵዕሶ እግሪ ደቀንስትዮ ክሕለቕ
እየ፣” ክትብል ንክወሲ ኢኤስፒኤን
ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ገሊጻ፣
“ኣትዓቢ ስራሕ እዩ፡ ክሰርሓሉ ግዳ
ድልውቲ እየ፣ ምኽንያቱ በዓል ቤተይ
ዝዋስኣሉ ዝነበረን ሕጂ ድማ ኣብ
ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ዝጻወት
ዘሎ ወደይ ዝግልገለሉ ዘሎን ዓውዲ
ስፖርት ብምዃኑ፡ ኣገዳስነት ኵዕሶ እግሪ
ብትኽክል እፈልጦ እየ፣” ትብል ክላር
ዊያ፣
ካብ ጃማይካውያን ወለዲ ኣብ ሃገረ
ጃማይካ ዝተወልደት ክላር ዊያን ጆርጅ
ዊያን፡ ኣብ እግሪ ደንደስ ቃራና ናይ

ሕቡራት መንግስታት እዮም ተራኺቦም፣
ሰለስተ ቆልዑ ድማ ኣለዉዎም፣
‘ምብራኽ ጸወታና’ ኣብ ትሕቲ ዝብል
ቴማ ኣብ ውሽጢ’ዚ ሰሙን ንኽልተ
መዓልቲ ዝተቃንዐ እቲ ዓውደ-መጽናዕቲ፡
ኣብ ኣህጕር ኣፍሪቃ ንምምዕባል
ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ንቕድሚት
ዝስጕመሉ ሓሳባት ንምርካብ ዝዓለመ
እዩ ነይሩ፣ ልኡኻት ኣባላት ካፍ ኣብ
ሸውዓተ ጕጅለታት ተመቓቒሎም እዮም
ዘትዮም፣ ወይዘሮ ዊያ ምስ’ታ ‘መራኸቢን
ርክባትን ኣብ ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ’
ዝዘተየት ምድብ እያ ነይራ፣
ዋና ጸሓፊት ፊፋ - ፋጥማ ሳማር፡
ኣምባሳደር ንዝተሸለመት ክላር ዊያ ኣብቲ
ንለውጢ ዝዓለመ ዓውደ-መጽናዕቲ ስለ’ቲ
ግዜኣ ወፍያ ምርካባ ምስጋናኣ ገሊጻ፣
ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ምሉእ መዓልቲ
ዘውዕል ፍጻመ ተረኺባ እትፈልጥ በዓልቲ
ቤት ፕረዚደንት ፈጺማ ከምዘይነበረት
ብምጥቃስ ድማ ኣድናቘታ ገሊጻትላ፣
ኣብ እዋን’ዚ ኣብ ታሪኽ ካፍ ንፈለማ ግዜ
ዝተወደበ ዓውደ-መጽናዕቲ ዝተዘተየሎም
ኣርእስትታት፡ ንምስፋሕ ልምምድ
ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ፡ ምምዕባል
ተክኒካዊ ኣፍልጦ ዓለምቲ፡ ደያኑን
ኢንስትራክተርን ከምኡ’ውን ትርጕም
ዕብየት ምወላ ውድድራት፡ ክውንነትን
ተቐርጾን፡ ኣምር ቍጽጽርን ተራ ኵዕሶ
እግሪ ደቀንስትዮ ኣብ ምዕሩይነት ጾታን
ምምሕባርን ዝብል እዩ፣

ሓዳስ

ኤርትራ

ት
ተ
ሕ

መ
ለ

ቃ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ

ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል

ስእሊ፡ ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት፡ ኣብ
1972/73 ዓ.ም. ኦርኒክ ተጋደልቲ
ብምስኣል ከም ዝፈለመ ኢኻ ገሊጽካ።
ፍጻመታት ኲናትከ ካብ መዓስ ክሰኣሉ
ጀሚሮም?
ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት፡ 1972/73
ዓ.ም. ስእሊ ምስ ጀመረ፡ ዋላ’ኳ
ሕጽረታት እንተ ነበረ፡ ብዓይነትን
ብዝሕን ሞያውያን እናተመሓየሸ
እዩ መጺኡ። ኣብ 1976 ዓ.ም. ኣሃዱ
ማሕተም ስእሊ ምስ ጀመረ፡ ስራሓቱን
ሸፈነኡን እናሰፍሐ መጺኡ። ኣብ’ዚ
እዋን እዩ ድማ ናብ ፍጻመታት ኲናትን
ካልእ ሸነኻትን ክዝርጋሕ ክኢሉ።

ኣብ ገድሊ፡ ተጋዳላይ ሰኣላይ
ክሰግሮም ዝነበሮ ዝዓበዩ ብድሆታት
እንታይ እዮም?
ብዛዕባ ሰኣላይ ተጋዳላይ ኣብ ገድሊ
ኢና እንዛረብ ዘለና። ኣብ ስእሊ፡
ዝተፈላለዩ ሰኣልቲ ነናቶም ዝዀነ
ፍሉይ ኣተኵሮን ክእለትን ኣለዎም።
ኣብ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ ዝግደሱ፡
ኣብ ታሪኻዊ ቅርስታት ዝግደሱ፡
ኣብ ህጻናት ዝግደሱ፡ ኣብ እንስሳታት
ዘገዳም ወይ ዘቤት ዝግደሱ. . . ኣብ
ዝተፈላለዩ ዓውድታት መጽናዕቲ
ዘካይዱ፡ ኣብ ውሱን ዕላማ ብምትኳር
ይስእሉን ይስንዱን እዮም። ውግእ
ግን ውግእ እዩ። ኣብ ተጋዳላይ እንተ
መጺእና፡ ኣብ ዘይምቹእ ህዋሁው
ኰይኑ ፍጻመታት ገድሊ እዩ ዝስንድ።
ኣብ ግዜ ውግእ፡ ዝዀነ ዓይነት ስእሊ
ናይ ገዛእ-ርእሱ ብድሆታት ኣለዎ።
ብዝያዳ ድማ ብዛዕባ ሰብዓታት
ህዝባዊ ሓይልታት ኢና እንዛረብ
ዘለና። ክትስእሎም ንዝደለኻ ሰባት
ኣብ ስቱድዮ ኣእቲኻ፡ ብርሃን፡ ሕብሪ
ይኹን ካልእ ነገራት እናመዓራረኻ፡
ቦታን ኣቃውማን እናመረጽካ፡ ኣብ
ርእሲ’ዚ እውን ደጋጊምካ ብምስኣል
ዝበለጸ እናመረጽካ. . . ክትስእልን፡
ጸላኢኻ ኣፈሙዝ ኣቕኒዑ እናተኮሰልካ
ከትስእልን ዝዀነ ይኹን መነጻጸሪ
የብሉን።
ሞያ ስእሊ ቀሊል ስለ ዘይኰነ፡ ኣብ

ተረኛ ፋርማሲ
ቤት መሽጣ መድሃኒት ማይ ጃሕጃሕ
ፋርማሲ ማይ ተመናይ
ቤት መሽጣ መድሃኒት ብርሃነ
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ጉዕዞ ስእሊ ኣብ ጉዕዞ ገድሊ
ኣጀማምራ፡ ዕብየትን ዕማምን ስእሊ ኣብ ግዜ ብረታዊ ገድሊ
ንምድህሳስ፡ ምስ ገዲም ተጋዳላይን ሰኣላይን - ሓላፊ ምምሕዳርን
ፋይናንስን ሚኒስትሪ ዜና፡ ኣቶ ርእሶም ፍስሃየ ቃለ-መሕትት ገይርና
ኣለና። ሰናይ ንባብ!
ምቹእ ህዋህው ዀይንካ ኣብ እትስእለሉ
እዋን’ውን፡ ክእለትን ጥበብን ሰኣላይ
ዝሓትት እዩ። ብዛዕባ ርቀት፡ ኩሉምሉ
ዘማልአ ምስሊ ክንዛረብ እንተ ዀይንና፡
ኩሉ ካሜራ ዝሓዘ ሰብ ሰኣላይ ኣይኰነን።
ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ግዜ
ገድሊ፡ ውግእ ኣብ ዘለዎ ቦታ፡ ነዞም
ስእሊ ዝጠልቦም ነገራት ኣማሊእካ ሰነድ
ከተትርፍ እንተ ዀይንካ፡ ኣብ ቅድመኻ
ዝግተር ብድሆታት ክሳብ ክንደይ ዓቢ
ምዃኑ ምግማቱ ኣየጸግምን።
ተጋዳላይ ሰኣላይ፡ ሓቀኛ መግለጺ
ናይ ሓደ ፍጻመ ወይ ኩነታት ከቕርብ
እንተ ዀይኑ፡ ነቲ ውግእ፡ ነቶም
ኣብ ውግእ ዝህልዉ ብጾቱን ካልኦት
ምስ’ቲ ውግእ ዝኸዱ ፍጻመታትን
ክስእል ኣለዎ። ፍጻመታት ዓውደ
ኲናት፡ ከም ዘለዉዎን ኣብ እዋኖምን
ምስኣል ዝኸበደ ዕማም እዩ። ተኸዊልካ፡
ደኒንካ ወይ ድማ ንነብስኻ ኣውሒስካ
ኣይኰንካን እትስእል። ምሉእ ትርኢት
ከረጋግጸልካ ኣብ ዝኽእል ቦታ ክትህልው
ኣለካ። ገላጺ ዝዀነ ስእሊ እትወስደሉ
ኩርናዕ ክትመርጽ ኣለካ። ንፍጻመታት
ከየጋነንካን ከየዘንባዕካን ንኽትስንድ፡
ብዙሕ ከተማልኦ ዘለካ ጥበባት ኣሎ።
ነዚ ንምምላእ እምበኣር፡ ኣብ ግንባር፡
ማለት ኣብ መስመር ተዅሲ ክትህሉ
ኣለካ። ክትቃላዕ ኣለካ። በዚ መንገዲ
እዩ ስእልታት ገድሊ ተሰኒዱ ዘሎ። እዚ
ኩሉ ሕጂ ዛንታ ሒዙ ተዓቂቡ ዘሎ
ሰነዳት ገድሊ፡ ክንደይ መስዋእቲ እዩ
ተኸፊሉዎ።
ብሕልፊ ኣብ ሰብዓታት ዝነበራ
ካሜራታት፡ ኣቕሪብካን ኣርሒቕካን
ንኽትስእል ዘኽእል ዙም ዘይብለን እየን
ነይረን። ካብ ዓሰርተ ሜትሮ ንላዕሊ፡
ንጹር ስእሊ ክወስዳ ዘይክእላ ‘ማኑዋል’
እየን። ከም’ዘን ናይ ሕጂ ኣውቶማቲክ
ካሜራታት ዘሰላስላኦ ቅልጡፍን
ተዓጻጻፊን ዓቕሚ ስለ ዘይነበረን፡
ከም’ቲ ደስ ዝብለካ ገይርካ ክትስእል
ዝሕግዛ ኣይነበራን። ኣብ’ቲ ግዜ፡ ብ’ዘን
ካሜራታት ምስኣል ዘይከኣል እንተ

ነበረ’ኳ፡ ምርጫ ስለ ዘይነበረ ብኣታተን
እዩ ዝስራሕ ነይሩ። ካብ ናይ ሓርነትን
ናይ ናጽነት ቃልሲ ዝዓቢ ስለ ዘየለ፡
ብዘለካን ብዓቕምኻን ሓቀኛ ሰነዳት
ዝተሓዘሉ ኩነት ክህሉ ነይሩዎ። እቲ
ሰነድ ተኣማንን ዝተማልአን ንክኸውን፡
ነቶም ፍጻመታት ብንጹርን ህሉው
ኩነት ክገልጹ ብዝኽእልሉን መንገዲ
ከተልዕሎም ኣለካ። ንኣብነት ካብ ፈለማ
ክሳብ ሓደ ደረጃ ወይ መወዳእታ ጕዕዞ/
ውግእ ናይ ብጾትካ ሰነድ ከተትርፍ
እንተ ዀይንካ፡ ምስኣቶም ህጁም
ክትኣቱ ኣለካ። ምኽንያቱ ኣብ ድሕሪት
ዀይንካ ዋላ ሓንቲ ነገር ክትስእል
ኣይከኣልን እዩ። ናይ ጸላኢ ኣጽዋር
እናዘነበ፡ እሞ ኸኣ ነብስኻ ኣቃሊዕካ፡
ጽቡቕ ገይሩ ዘርእየካ ቦታ ንኽትመርጽ
ንየው ነጀው እናተንቀሳቐስካ ስእሊ
ምውሳድ ማለት፡ ንመስዋእቲ ቅሉዕ
ምዃን ማለት እዩ። ስለ ዝዀነ እዩ ድማ፡
ብሕልፊ ኣብ’ቲ ናይ ፈለማ መድረኽ፡
ብዙሓት ሰኣልቲ ተጋደልቲ ዝስዉኡ
ዝነበሩ። ብዘይምኽንያት ኣይኰኑን
ዝስውኡ ነይሮም። እንታይ ደኣ፡ በቲ
ዝግባእን ስምዒት ዘንጸባርቕን መንገዲ
ሰነድ ክወስዱ ስለ ዝነበሮም እዮም።
ኣብ ደረቕ ስእሊ፡ ኣብ’ታ እትወስዳ
ሓንቲ ውቃዕ፡ ግዜ እውን ናይ ገዛእርእሱ ትርጉም ኣለዎ። ዝዀነ ይኹን
መሰናኽል ይሃሉ፡ ነታ ግዜ ሓሊኻ፡ ገላጺ
ሰነድ ከተትርፍ ኣለካ።
ንሓንቲ ስእሊ፡ ኣብ ምስኣላ፡ ምሕጻባን
ምዕቃባን ክንደይ መስዋእቲ እዩ
ተኸፊሉላ። ሎሚ ኣብ ስእሊ ዝነበረ
ጻዕሪ ተቓሊሉ እዩ፣ ዳርክ ሩም ተሪፉ፣
ምዕባለ ስእሊ ተወንጪፉ። ስእልታት፡
ሳላ ቴክኖሎጂ ከተማሓይሾም ትኽእል
ኢኻ። ሽዑ ሓንሳብ ምስ ሰኣልካያ
ከተማሓይሻ እትኽእለሉ ኩነት
ኣይነበረን። ጽባቐን ሓቀኝነትን ናይ’ታ
ስእሊ፡ ኣብ’ታ ሓንሳብ እትወስዳ ቅላዕ
እያ እትምርኰስ።

ዓይነት መሳርሕታትን ብድሆታትን
ኣብ ገድሊ ኣብ ግምት ኣእቲኻ፡ ብቕዓት

ዕለት
11/3/2018
11/3/2018
11/3/2018

ሰነዳት ገድሊ ብኸመይ
ትርእዮ?
ኩሉ ግዜ፡ ነቲ ናይ
ቀደምን ናይ ሕጂን ከነጻጽሮ
ከለኹ፡ እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ
ስእሊ ኩነታት ሽዑ እንተ
ዝዀነለይ እየ ዝብል።
ምኽንያቱ፡ ብዋሕዲ ፊልም
ከይተሓጸርኩ ከም ድላየይ
ክስእል። ሎሚ፡ ስእልታትካ
ክንዲ መርፍእ ኣብ
እትኸውን ሜሞሪ ካርድ
ሒዝካዮ ኢኻ እትኸይድ።
ናይ ሎሚ ዘመናውያን
ካሜራታት፡ ኣብ ካልኢታት
ብሉጽ ስእሊ ክትወስድን ክትመርጽን
ዘኽእላ እየን። ኣብ ገድሊ ግን በቲ ሓደ
ዋሕዲ ፊልም ስለ ዝነበረ ከም ድላይካ
እናሰኣልካ ክትመርጽ ዝከኣል ኣይነበረን።
ኣብ ግዜን ካልእ ካብ ዙርያኻ ዘይፍለዩ
ብድሆታትን ተቐርቂርካ ኢኻ ገላጺን
ነባርን ስእሊ ከተትርፍ ዘለካ። ንኽልተኡ
እዋን ብምዝማድ፡ ማለት ዓይነት
ካሜራን ከበድቲ ሽግራትን ኣብ ግምት
ብምእታው፡ እዚ ተሰኒዱ ዘሎ ስእልታት
ገድሊ ዘገርም እዩ። ካብ ሰብዓታት
ኣትሒዙ ክሳብ መዓልቲ ናጽነት፡
ብመጠኑ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ
ዘንጸባርቕ ስእሊ ክንስንድ ምኽኣልና
ዓቢ ነገር እዩ እብል። ዝተማልአ እዩ
ክብል ኣይክእልን። ግን ነቲ ቦታን
ፍጻመታትን ዝውክል ሰነድ ስእሊ ኣለና
ክብል እኽእል እየ።

ገለ ናይ ግዜ ገድሊ ናይ ስእሊ
ኣጋጣሚታትካ?
ኣብ መፋርቕ 1976 ዓ.ም. - ከበባ
ናይ ናቕፋ ክስእል ኢለ ኣትየ። ንዓይ
ናይ ፈለማ ተመኵሮ እዩ ነይሩ።
ተዳለዉ ምስ ተበሃልና፡ እቲ ውግእ
ብቐትሪ ክካየድ እዩ ነይሩ ትጽቢተይ።
ኰይኑ ግን፡ ናይ ምሸት እዩ ኰይኑ።
እታ ምሳይ ዝነበረት፡ ናይ ስድራቤት ካሜራ እያ። መጀመርታ ምስ
ሓይልታት ክኣቱ ከለኹ፡ ዝስእል ኰይኑ
እዩ ዝስመዓኒ ነይሩ። ምስ ኣተና ግን፡
ከም ትጽቢተይ ኣይነበረን። ምኽንያቱ
ካሜራይ፡ ብጸልማት ኣይትስእልን
እያ። በቲ ጸልማት ክስእል እንተ ፈቲነ፡
ብልጭታ ናይ’ታ ካሜራ ንብጾተይ

ጎደና
ጎደና 173-18 ቁ.21 ከባቢ ማይ ጃሕጃሕ ጥቓ ህዝባዊ ቤት ንባብ
ጎደና ዓዲ ኣበይቶ ቁ.315፡ከባቢ ቤተክርስትያን ኣቡነ- ኣረጋዊ
ጎደና ሓርነት፡ቁ.121 ከባቢ ሲነማ ኢምፔሮ

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ
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ከቃልዖም እዩ። ዋላ’ውን ብፍላሽ
ክስእል እንተ ዀይነ፡ ክፋት ቦታ ስለ
ዝዀነ፡ ኣብ ጥቓይ ንዝነበረ ውሱን ቦታ
ጥራይ እየ ክስእል ዝኽእል። እንታይ
ከም ዝገብር ጨኒቝኒ። ናተይ ስራሕ፡
ነቲ ኩነታት ምስኣል ስለ ዝዀነ፡ ንዕኡ
ክቐርጽ እየ ኣትየ። ግን ኣይተኻእለን።
በዚ ምኽንያት፡ ምሉእ ለይቲ ውጕኣት
ከመላልስ ሓዲረ። እዚ ማለት፡ እታ
ዝሓዝኩዋ ካሜራ ነቲ ስራሕ ብቕዕቲ
ብዘይምንባራ ስርሐይ ክዓምም
ኣይከኣልኩን። ስለ’ዚ ተጋዳላይ ዀይንካ
ሰኣላይ ክትከውን ከቢድ እዩ። ነዞም
ሒዝናዮም ዘለና ሰነዳት ኣብ ምስኣል
ዝሓለፈ መሪር ቃልሲ፡ ንሕና እቶም
ዝሰኣልናዮም ኢና እንግንዘቦ።

ስእሊ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ብሓጺሩ ክትገልጸልና?
ስእሊ ባዕሉ ክዛረብ ኣለዎ። ሰኣላይ
ኣይኰነን ክገልጾ ወይ ክዛረቦ። ኩሉ ነገር
ሓላፋይ እዩ። ሰኣላይ እውን ከምኡ።
ስእሊ ግን ነባሪ እዩ። ስለ ዝዀነ ስእሊ፡
ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን ባዕሉ ዝዛረብ
ክኸውን ኣለዎ። ነዚ ብዘማልእ ጥበብ
እዩ ድማ ክሰኣል ዘለዎ። ሳላ ስእልታትና
ኢና’ኮ ሕጂ ንሕበንን ንኾርዕን ዘለና።
ነቲ ኣብ ገድሊ ዝሓለፈ ኩነታት እዞም
ስእልታት እዮም ዝገልጹልና ዘለዉ።
ሕጂ ቀንዲ ዕማምና ነዞም ስእልታት
እዚኣቶም ምዕቃብ እዩ። ምኽንያቱ፡
ንሎሚ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ሓጺርን
ነዊሕን መጻኢ፡ ንመንእሰያት፡ ካብኡ
ሓሊፉ እውን ንወለዶታት፡ ንምርምራዊ
ስራሓትን ንኻልእ ዕላማን ኣገዳሲ
ታሪኻዊ መወከሲ ስለ ዝዀኑ።
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