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ፕረዚደንት ናይጀርያ
ዳግማይ . . .
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“ ጉዕዞ ናብ ጐላጉል
ሲኦል…

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ
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ጥቕምታት ጅንጅብል

ማራቶን ኣስመራ 2017
ጽባሕ ክካየድ’ዩ

ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ብዝለዓለ ይድፋኣሉ ከምዘሎ ተገሊጹ

ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ፡ ቀጻልን
ዘየቋርጽን ስትራተጂያዊ ሃገራዊ መደብ
ስለዝኾነ፡ በብጽላቱ ብዝለዓለ ይድፋኣሉ
ከምዘሎ፡ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ

ዘሰላስሎ ዘሎ መደባት ድማ
ነዚ ዝድርዕ ከም ዝኾነ፡ ዲን
ናይ’ቲ ኮሌጅ ኣቶ ሰመረ
ኣምለሶም ገሊጹ።
ኣቶ ሰመረ ንኤሪና ኣብ
ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ብ475
ተመሃሮን 32 መማህራንን
ኣብ 2005 ኣገልግሎት
ዝጀመረ ኮለጅ ሕርሻ፡ ኣብ’ዚ
ግዜ’ዚ ቊጽሪ ተመሃሮኡ፡
ናይ 300 ሚእታዊት ዕብየት
ብምምዝጋብ ናብ ኣስታት
1200 ክብ ኢሉ ከምዘሎ፡ 53
ሚእታዊት ድማ ደቂ-ኣንስትዮ
ምዃነን ሓቢሩ።
እቲ ኮለጅ ኣብ መጀመርያ፡ ብሽዱሽተ
ዓውድታት ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን
መደባት ከም ዝጀመረ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ

ከኣ፡ ናብ ሸሞንተ ናይ ዲግሪን ሽዱሽተ
ናይ ዲፕሎማን ዓውድታት ክብ
ብምባል - ናይ ምክልኻል ብቚሊ፡ ስነዘራእቲ፡ ስነ-እንስሳ፡ ሕርሻዊ ምህንድስና፡
ሕክምና እንስሳ፡ ሕርሻዊ ቊጠባ፡ ልምዓት
ኣሕምልትን ፍረታትን፡ ሃብቲ መሬትን
ምዕቃብ ኣከባብን መደባት ብግብርን
ክልሰ-ሓሳብን የሰላስል ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ዛጊት ኣብ ዝተኻየዱ ትሸዓተ ናይ
ምረቓ ስነ-ስርዓት፡ ልዕሊ 3000 ተመሃሮ
ብቐዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማን ተመሪቖም
ምህላዎም ዝጠቐሰ ኣቶ ሰመረ፡ ኣብ ዓመተትምህርቲ 2012/2013 ናይ ድሕረ-ምረቓ
ትምህርቲ ከፊቱ፡ ብውሽጣዊ ዓቕሙ
ዘምሃሮም 45 ተመሃሮ ከም ዘመረቐ
እውን ኣብሪሁ።
“ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ጐድኒጐድኒ’ቲ ከም ቀዳማይ ዕላማ ዝሰርሓሉ

ማሕበር ሓረስቶት ሽዕብ ኣብ መደባቱ ዘትዩ
ማሕበር ሓረስቶት ንኡስ ዞባ ሽዕብ፡
ኣብ ዕቃበ ኣከባቢ ብሓፈሻ፡ ኣብ
ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡ ምድልዳል
መሬትን ምሕላው እንስሳ ዘገዳምን
ድማ ብፍላይ - ዘካይዶ ንጥፈታት
ንምሕያል፡ ውህደት ኣባላቱ ከም
ዘደንፍዕ ገሊጹ።

ኣባላት ማሕበር ኣብ ዘካየድዎ ዘተ፡
ቅድመ ምድላዋት ንክራማት ከበሳ፡
ብድሆታት በብመድረኹ ንምፍታሕን
ውዳቤታቶም ንምሕያልን፡ ካብ ናይ
መጻኢ መደባቶም ምዃኑ ሓቢሮም።
ኣመሓዳሪ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ
መሓመድ ሓምድ ዓሽከራይ፡ እቶታውነት

ክብ ክብል ተሳትፎ ኣባላት ማሕበር ኣብ
ልምዓት ክረጋገጽ፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ናቱ
ተበግሶ ክወስድ፡ ሞያውያን ሕርሻ ድማ
ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።
ኣብ መወዳእታ፡ ውጽኢት ምድልዳል
መሬት፡ ተራ ኮማውን ዓዳውን መደበራት
ፈልሲ፡ ክግምገም ለበዋ ቀሪቡ።

ምምዕባል ክኢላዊ ዓቕሚ፡ ምርግጋጽ
ውሕስነት መግቢ’ውን ልዑል ኣድህቦ’ዩ
ዝህቦ” ዝበለ ኣቶ ሰመረ፡ ነቶም ኣብ’ቲ
ኮለጅ ተፈቲኖም ኣድማዕቲ ኮይኖም
ዝተረኽቡ ኣዝርእቲ፡ ናብ ሓረስቶት
ብምዝርጋሕ ምህርቲ ንምስሳን ከም
ዝሰርሕን፡ ኣተባባዒ ውጽኢት ይርከቦ
ከምዘሎን ገሊጹ።

ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝዋደድ ዘሎ ዘመናዊ
ህንጻ፡ ኣብያተ-ፈተነን ትሕተ-ቅርጺ ሕርሻን፡
ነቲ ዝጸንሐ ንጥፈታት ዘሐይልን ሓደስቲ
መደባት ንምኽፋት ዝድርኽን ከምዝኾነ
ብምሕባር፡ ሓደስቲ ናይ ባዮ ቴክኖለጂ፡
ቲሹ ካልቸር፡ ከምኡ’ውን ቴክኖለጂ ስነመግቢ ንምትእትታው ዝተጀመረ ዕዮ
ከምዘሎ ኣቶ ሰመረ ሓቢሩ።

ንኣጠቓቕማ ዲጂታል ቤን-ንባብ
ዝምልከት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ
ኣብ ዞባ ደቡብ - ንኡሳን ዞባታት
መንደፈራ፡ ሰንዓፈ፡ ሰገነይቲን ዓዲቐይሕን፡
ንተመሃሮን ሰራሕተኛታት መንግስትን፡
ንኣገባብ ኣጠቓቕማ ዲጅታል ቤት-ንባብ
ብዝምልከት - ብሮራ ዲጂታል ቤት-ንባብ
ኣስተምህሮታት ተዋሂቡ።
እቲ ኣስተምህሮ፡ ምትእስሳር ተመሃሮን
መማህራንን ምስ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ
ብምሕያል፡ ትምህርታዊ ምርምር
ንምድንፋዕን ናይ ንባብ ባህሊ ንምስራጽን
ዝሕግዝ’ዩ።
ብ7 ግንቦት ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ኣብ
ዝተዋህበ ኣስተምህሮ፡ ዜጋታት ንዝውንንዎ
- ከም ታብለት፡ ሞባይልን ላብቶብን
ዝኣመሰሉ ናውቲ፡ ከመይ ገይርካ ኣብ

መዓላ ከም ዝውዕሉ፡ ንትምህርቲ ዝሕግዝ
ቴክኖሎጂ ካብ ሮራ ዌብ-ሳይት ምጽዓን፡
ከምኡ’ውን ምትእትታው ብቴክኖሎጂ
ዝተሰነየ ኣገባብ ኣመሃህራን ውጽኢቱን፡
ኣብ ዝብሉን ካልኦትን ኣርእስትታት
መብርሂ ተዋሂቡ።
ሓላፊ ሮራ ዲጂታል ቤት-ንባብ፡
ኣቶ ክፍሎም ምኪኤል፡ ኣብ’ዚ ዘለናዮ
ዘመነ-ቴክኖሎጂ፡ ተመሃሮ ምዕባለ
ዘምጸኦ ዘበናዊ መሳለጥያታት ብግቡእ
ተጠቒሞም፡ ዕዉታት ኮይኖም ክወጹ
ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ኣገንዚቡ።
ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ሮራ ዲጂታል ቤት-ንባብ
ምሉእ ምትሕብባር ከም ዝገብር ድማ
ኣረጋጊጹ።

መንደፈራ - ማሕበር ኣርባሕቲ ንህቢ ዓመታዊ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ
ኣብ 2011 ዝተመስረተ ማሕበር
ኣርባሕቲ ንህቢ ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ብ4ን
5ን ግንቦት ዓመታዊ ጉባኤኡ ኣቃኒዑ።
ሓዳስ ኣካያዲት ኣካል ድማ መሪጹ።
ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ ተኸስተ
ሕድራይ፡ ኣብ ብልጫታትን ሕጽረታትን
ማሕበር ዘተኰረ ዝርዝራዊ መብርሂ
ድሕሪ ምቕራብ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
21 ሽሕ ኩንታል መዓር ከም እተረኽበ፡
እዚ ድማ ምስ’ቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት
ክነጻጸር እንከሎ፡ ብ15 ሚእታዊት ዕቤት
ከም ዘመዝገበ ኣረዲኡ።
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ደቡብ
ሓላፊ ሃብቲ እንስሳ፡ ዶክተር ዑቕባዝጊ
ክፍለ ብግደኡ፡ ንጥፈታት ምርባሕ ንህቢ
ንምዕዛዝ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት 18 ሽሕ
ዘበናዊ ቆፎታት ብናጻ ከም እተዓደለ
ብምሕባር፡ ሓረስቶት ምህርቶም ንምስሳንን
ማሕበሮም ንምድልዳልን ምስ ክኢላታት
ሕርሻ ብምትሕብባር ኣበርቲዖም ክሰርሑ
ተላብዩ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ኣቶ
ኣብርሃም ሓጐስ እውን፡ ንንህቢ ምቹእ
ዝኾነ ቦታታት ተለልዩ ኣብ ጥቕሚ

ዝውዕለሉ መንገዲ ክናደ፡ ኣርባሕቲ ንህቢ
ድማ ናይ ምግራብ ንጥፈታት ከካይዱ
ኣዘኻኺሩ።

ኣብ’ቲ ጉባኤ፡ ብዝተፈላለዩ ክኢላታት
ናይ’ቲ ዓውዲ፡ ኣስተምህሮ ከም እተዋህበ
ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።

57 ኣባላት ዘለዉዎ ማሕበር ኣርባሕቲ
ንህቢ ንኡስ ዞባ መንደፈራ፡ ልዕሊ 900
ዘበናውን ባህላውን ቆፎታት ይውንን።

ስ/መሪሕ ተስፋይ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.219

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት

ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ
ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻኢን ዚርከብ
መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ መበል 26 ዓመት
ዕለተ-ናጽነቱ፡ “ብርሃን ንደርማስ ምዕባለ”
ኣብ ትሕቲ ዚብል መድረኻዊ ቴማ፡
ከም ወትሩ ብድምቀት ንምጽንባል፡ ኣብ
ርእሲ’ቲ ብደረጃ ሃገር ዚግበር መሰናድኦ፡
በብኸባቢኡን ማሕበራዊን ትካላዊን
ውዳበታቱን፡ ምድላዋት ኣብ ምክያድ
ይርከብ።
ክብሪ ናይ ዚኾነ ነገር ብመጠን
ዝተደኽመሉን ዝተኸፍሎ ዋጋን እዩ
ዚልካዕ። በዚ መንጽር፡ ናጽነት፡ ንህዝቢ
ኤርትራ እቲ ኣዝዩ ክቡርን ዘሐብንን
ርስቲ እዩ። እምብዛ ረዚን መስዋእቲ
ከፊሉ ስለዘምጽኦ ከኣ፡ ናይ ብሓቂ
ትርጉም ዘለዎ፡ ጻማኡ ዚረኽበሉን
ዚከሓሰሉን ናጽነት ኪዀነሉ ኪምነ ግድን
እዩ። ትርጉም ዘለዎ ሓርነት ግን ብባህጊ
ጥራይ ዚርከብ ኣይኮነን። ከምቲ ክቡር
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ
ሓደ ካብ መደረታቱ ዚበሎ “….ናጽነት
መሬትካ ምስ ወነንካ፡ ምዕሩግን ነባሪን ቤት
እትሃንጸሉ ዘይባድምን ወትሩ ዚሕሰንን
ዚስለምን ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ርስቲ እዩ.
. . ናጽነት ለሚንካ፡ ተመሻኺንካን
ተጸጋጊዕካን ብቐለተ ወይ ትኳቦ ዚርከብ
ዘይኮነ ባዕልኻን ብጻዕርኻን እትሃንጾ ርስቲ
እዩ።”
ካብዚ እምነት’ዚ ብምብጋስ፡ ህዝቢ
ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣውራ ድማ፡ ሓላፍነት
ህንጸት ሃገር ዝተሰከሙ መንእሰያት ደቁ፡
ኣብ ዚሓለፈ 26 ዓመታት፡ ንብዙሕ
ስዉርን ግሁድን ግዳማዊ ተጻብኦታት
እናመከቱ፡
ተወፋይነት
ኣዕሪጎም
ሃገራዊ ራእይ ንምጭባጥ ኪረባረቡ
ጸኒሖም ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ ካብ
ገድሊ ንናጽነት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ
ልምዓታዊ ተጋድሎ ኣብ ዝተሰጋገረሉ፡
ልክዕ ከም ንቕሎ ብረታዊ ተጋድሎኡ፡
ካብ ትሕቲ ባዶ’ዩ ተንሲኡ። እንተኾነ
ሃዋህው ናጽነት ዚፈጠሮ ተስፋን ልዑል
ድሌትን፡ ቅኑዕ ፖሊሲታት ተወሲኽዎ፡
ኣብተን ቀዳሞት ሸውዓተ ናይ ናጽነት
ዓመታት ቁጠባ ኤርትራ ዓቢ ገስጋስ
ከመዝግብ ክኢሉ ነይሩ። ዘራጊ እንከሎ
ጽሩይ ማይ ስለዘይስተ ግዳ፡ ስዒቡ ዚመጸ
ከቢድ ግዳማዊ ተጻብኦታት፡ ንናህሪ ናይቲ
ገስጋስ ብመጠኑ ዓንቂጽዎ እዩ። የግዳስ፡

ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ፡ በቲ ተጻብኦ
ጀሆ ከይተታሕዙ፡ ጎድኒ ጎድኒ መኸተ
ንልዑላውነት፡ ልምዓታዊ መደባቶም
ስለዘይወንዘፉ፡ ቁጠባ ኤርትራ ምስ ኩሉ
ዝተወርሰ በሰላታቱ፡ ኣብ ትሕቲ ኣይሰላምኣይኲናት፡ ከቢድ ጸቕጢን ምሕንኳልን
ተጻዊሩ እናመረሸ፡ መጠናዊ ዕብየት ካብ
ምምዝጋብ ኣይበዀረን።
ኣብ ዚሓለፈ ናይ ጻዕርን ተወፋይነትን
ዓመታት፡ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ
ብዝተታሕዘ ዕላማ፡ መሬታዊ ጸጋታት
ብብቕዓት
ንምምዝማዝ
ዘኽእል
መሰረታዊ መንጽፍ እናዋደድካ፡ ነቲ ኣብ
ዝናብ ዚምርኰስ ያታዊ ኣገባብ ማሕረስ
ናብ ዘመናዊ ሕርሻ ንምቕያሩ ኪስርሓሉ
ጸኒሑ ኣሎ። ከዘንቲ ማይ ትሕተቅርጺታት ኣብ ምህናጽ ድማ ዓቢ ስራሕ
ተሰላሲሉ ኣሎ። ኣብቲ ዛጊት ተነጺፉ
ዘሎ ባይታ ተወሳኺ ወፍሪ እናተገብረ
ብዚኸደ እምበኣር ሕርሻዊ ኣፍራይነትና
እናተዓጻጸፈ ኪኸይድ ምዃኑ ርጉጽ
እዩ። ጎኒ ጎኒ’ዚ፡ ነቲ ብዓይነትን ብዝሕን
እናበርከተ ኪኸይድ ትጽቢት ዚግበረሉ
ሕርሻዊ ምህርቲ ዚምስርሑ ዝተፈላለዩ
ኣግሮ ኢንዱስትሪ ትካላት ንምዕንባብ
እውን ዓቢ ውጥን ተታሒዙ ይስርሓሉ
ኣሎ።
ኣብ
ኩሉ
ከባቢታት
ሃገር፡
ስትራተጂያውያን
ሓጽብታት፡
ጽርግያታትን ካልእ ትሕተ-ቅርጺታትን
ንምህናጽ፡ ቀረብ ጽሩይ ዚስተ ማይ፡ ጸዓትን
ኤለክትሪሲቲን፡ ኣገልግሎት መጓዓዝያን
መራኸቢታትን ብምዕሩይነት ንምብጻሕ
ኪካየድ ዚጸንሐ ስርሓት፡ ነቲ ርሑቕ
ዚበሃል ዚነበረ ከባቢታት ብምቕራብ፡ ምስ
ዕዳጋታት ማእከል ሃገርን ወጻኢን ዘራኽብ
ባብ ከርሕወሉ ስለዚኸኣለ፡ ኣብዚ ሕጂ
እዋን ንንግዳዊን ቁጠባዊን ንጥፈታት
ድሓን ዚኾነ ባይታ ተፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ
ድማ፡ ተገዳስነት ናይ ውሽጥን ግዳምን
ኣውፈርቲ ኣብ ሕርሻ፡ ዕደና፡ ኢንዱስትሪን
ጽላት ቱሪዝምን እናዓበየ ኪመጽእ ጸኒሑ፡
ተጨባጢ መኽሰባት ናብ ዚሕፈሰሉ
መድረኽ ንሰጋገር ኣሎና።
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፡ ኣውራ
ካብኡ ኣገልግሎታት ትምህርቲን ጥዕናን
እቲ ቀንዲ መግለጺ ሰብኣዊ ምዕባለ
ኮይኑ፡ ኩሎም ዜጋታት ብሕልፊ ድማ፡
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዚርከቡ፡ ዕድል
ትምህርቲን መሰረታዊ ኣገልግሎት
ጥዕናን ዚረኽብሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር
ዘረጋገጽናዮ ዓወታት፡ ብደረጃ ኣህጉርናን
ዓለምን ናእዳ ዘትረፈ እዩ። በዚ ድማ፡
ብመንጽር ሸቶታት ሚለንዮም፡ ኤርትራ
ዘመዝገበቶ ገስጋስ፡ ብኣብነት ይጥቀስ
ኣሎ። እቲ ሰረት ተነጺፉ ስለዘሎ፡ እቲ
ዝተርፍ ዕዮ፡ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ብዓይነቱ እናተመሓየሸን እናወርጸጸን
ከምዚኸይድ ብምግባር ኣብ ልዑል ደረጃ
ብቕዓት ከምዚበጽሕ ምግባር እዩ።
እዚ፡ ኣብ ምውዳድ መሰረታውያን
ትሕተ-ቅርጺታት፡ ምዕማር ሕርሻዊን
ኢንዱስትሪያውን ኣፍራይነት፡ ምርግጋጽ
ምዕሩይ ኣገልግሎታት ተመዝጊቡ ዘሎ
ገስጋስ፡ ከቢድ ግዳማዊ ተጻብኦታት
እናመከትና፡ ብውሽጣዊ ዓቕምና
ዘመዝገብናዮ ብምዃኑ፡ እቲ ኪነድቆ
ኪኢሉ ዘሎ ናይ ምግባር ዓቕሚን ርእስምትእምማን፡ ንብሩህ መጻኢ ናይዚ ህዝቢን
ሃገርን ዚምስክር እዩ።
ካብዚ ዝተጠቕሰ ንላዕሊ ሚዛን ዚወሃቦ፡
ህዝቢ ኤርትራ ኪውንኖ ዚበቕዐ ካልእ
ዚዓበየ ጸጋ እውን ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ፡
ብሓያል ጥምረቱን ሃገራዊ ሓድነቱን ነቲ
ብፍቕሪ፡ ስኒትን ሓድሕዳዊ ሓልዮትን
ዚልለ ባህሉን ክብርታቱን መሰረት ዚገበረ፡
ርጉእ ስርዓተ-ምንብባር ኪፈጥር በቒዑ
ኣሎ። እዚ ረቛሒ’ዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ
ካልኦት ሕብረተሰባት ብቐሊሉ ዘይርከብ
ውሽጣዊ ሰላምን ጸጥታን ዚውንን ህዝቢ
ኪኸውን ኣብቂዕዎ ኣሎ። ሰላምን ርግኣትን
እቲ ቀንዲ መሰረት ምዕባለ ስለዚኾነ ድማ
ብቐሊሉ ዚግመት ጸጋ ኣይኮነን።
ህዝቢ ኤርትራ፡ ሳላ’ቲ ዘዂርዕ ባህሉ፡
ባህሊ ዓያዪነትን ርእሰ ምርኰሳን፡ ዚሓለፈ
26 ዓመታት፡ ኣብ ከቢድ ስራሕን ሓያል
መኸተን ተጸሚዱ እዩ ኣሕሊፍዎ። ከም
ውጽኢት ርሃጹ፡ በብቕሩብ ናብ ዚሓሸ
ባይታ እናሓዀረ ኪመጽእ ድሕሪ
ምጽናሕ ከኣ፡ ኣብ ዋዜማ ደርማስ ምዕባለ
በጺሑ ኣሎ። እዚ ኣብ ቀረባ ርሕቀት
ዚርአ ዘሎ ብርሃን ዝያዳ ደሚቑ፡ ብምልኣት
ኪጭበጥ እምበኣር፡ ሕጂ’ውን እቲ ጻዕሪ
ብልዑል ደረጃ ኪቕጽል የድሊ። ሃገራዊ
ራእይ ደሚቑ ዚዂላዕ ብቐንዱ ብስራሕ
ስለዚኾነ!

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

09፡00
09፡28
10፡00
11፡00
11፡45
12:30
12:50
13:30
13:40
14:00
16:00
17:00
17፡45
18፡35
19:00
20:00
20:10
21፡00
21፡20
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

ሰዓት
09፡00
09፡28
11፡05
11፡35
12:15
13:15
14፡00
16:30
17:00
18:50
20:00
20፡10
21:00
21:25
22:00
22:10
22፡30
22፡40

መደብ
ካርቱን
ም/ሞያውያን
N/GEOGRAFIC
ዘተ ስፖርት ብቐጥታ
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ኢድኣት
ናትራን ብቐጥታ
ዶክተራት
ሙ/ድራማ

ዶክ/ፊልም
መሮርና= ሓዳስ መደብ ሚ/ሕርሻ
መደብ ሕላይ
ዜና ብትግረ
ልዝብ ምንእሰያት
ዜና ብትግርኛ
ደ/ደ/ሓ/ልቢ
ዜና ብዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሰንበት 14/05/2017
መደብ

ፍዮሪና= ሓዳስ ተኸታታሊት መደብ
ሄላ ደባይዋ
ኣብዚ ሰሙን’ዚ
ብጋህዲ
ዶክተራት ኣብ ስትድዮ ብቐጥታ

ሙ/ድራማ
ሞዛይክ
ፓኖራማ
ማእገር
ህርመት
ዜና ትግረ
ዶክ-ፊልም
ዜና ትግርኛ
ድባብ
ዜና ብዓረብ
Tec insight
ዜና ብእንግሊዝ
FILM

ሰኑይ 15/05/2017
ሰዓት

12፡00
12፡30
12፡55
13፡30
13፡40
14፡15
14፡50
15፡35
16፡35
17፡25
18፡20
20፡00
20፡10
21፡00
21፡25
22፡00
22፡10
22፡30
22፡40

መደብ

ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ደ/ደ/ሓ/ልቢ
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ
ሙ/ድራማ
sport highlights
N/Geographic

ሕላይ
ሄራር
ማእገር
ዜና ትግረ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ትግርኛ
ጨራ ጥዕና
ዜና ዓረብ

ኣልመጀላ
ዜና እንግሊዝ
FILM

ሓዳስ

ኤርትራ

ተስፋኣለም የማነ
ካልኣይ ክፋል
ህዝቢ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ቅድሚ
ናጽነት ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ካብ ዝዀነ
ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ተገሊሉ ኣዝዩ
ጽንኩርን ከርፋሕን ናብራ ይመርሕ
ከምዝነበረ’ዮም ሰነዳት ናይቲ ዞባ
ዘመልክቱ። ብሰንኩ ድማ ሓያለ ካብቲ

ኣቶ ሑመድ ዓሊ
ህዝቢ ባሕሪ ተሳጊሩ ንስደት ከምርሕ
ተገዲዱ እዩ። እቲ ዞባ፡ ብምድራውን
ባሕራውን ጸጋታት ኣዝዩ ሃብታም ክንሱ፡
ህዝቡ ግን በቶም ዝነበሩ ገዛእቲ ሓይልታት
ከም ጓና’ዩ ክረአ ጸኒሑ። ድሕሪ ናጽነት
ፍሉይ ቆላሕታ ስለ ዝተገብረሉ፡ ቀስ
ብቐስ ገጽ ክመልስ ጀሚሩ። ህዝቢ ርእዩዎ
ዘይፈልጥ ንመነባብሮ ህይወቱ ዝልውጥ
ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት
ክዋደደሉ ክኢሉ። ብኡ ኣቢሉ ከኣ
ንትርጉም ናጽነትን ሰላምን ከስተማቕር
በቒዑ።
ጽርግያ፡ እቲ ቀንዲ መሰረት ምዕባለ
ናይ ሓደ ሕብረተ-ሰብ እዩ። ጽርግያ
ከየዋደድካ ዝትግበር ልምዓታዊ መደባት
የለን። ኩሉ ድሕሪ ጽርግያ እዩ ዝስዕብ።
ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ’ውን ቅድሚ
ናጽነት ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ክጥቀስ ዝኽእል
ናይ ቅጥራን ይኹን ናይ ሓመድ ጽርግያ
ኣይነበሮን። ክንዲ ዝዀነ፡ ነበርቲ ናይቲ
ዞባ ካብን ናብን ንምንቅስቓስ ኰነ ንብረት
ንምጉዕዓዝ፡ ብዘይካ መጽዓኛታትን ጀላቡን
ምጥቃም ካልእ ኣማራጺ ኣይነበሮምን።
ሕማም ሕርሲ ተታሒዛ ብጻዕሪ ኣብ
ኣፍ-ሞት ዝበጽሐት ነፍሰ-ጾር ትኹን
ዝተወጽዐ ሕሙም ኣብ ገመል ኣስቂልካ፡
ኣጻምእ ምድረ-በዳ ሰንጢቕካ ናብታ እንኮ
ሕክምና ዝነበራ ዓሰብ ምጉዓዝ ልሙድ
እዩ ዝነበረ። ካብቲ ኣብ ሕክምና በጺሑ
ዝድሕን፡ እቲ ኣብ መንገዲ እንከሎ
ዝኹለፍ ይዛይድ ከምዝነበረ ድማ ነበርቱ
ዘይርስዑዎ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ።
ኣስታት 600 ኪሎ-ሜተር ንውሓት
ዘለዎ ካብ ምጽዋዕ ተበጊሱ ዓሰብ ዝኣቱ
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ዞባ ደ/ቀ/ባሕሪ - ጸጋታቱን ልምዓታዊ ገስጋሱን
ስትራተጂያዊ ጽርግያ፡ ሓደ ካብቶም
ድሕሪ ናጽነት ኣብቲ ዞባ መንግስቲ
ዘተግበሮም ዓበይቲ መደባት ልምዓት
እዮም። እዚ ደንደስ ደንደስ ባሕሪ ገይሩ
ዝኸይድ ገለ ክፋሉ ብቕጥራን ዝተለበጠ፡
ዝተረፈ ክፋሉ ድማ ብምሩጽ ሓመድ
ዝተደግደገ ጽርግያ፡ ነቲ ኣቐዲሙ ካብን
ናብን ዓሰብ - ምጽዋዕ መዓልታት
ዝወስድ ዝነበረ ጉዕዞ ናብ ናይ
ሰዓታት ኣውሪዱዎ ኣሎ። ብሳላ’ቲ
ጽርግያ፡ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት
ዝመደበን ኣውተቡሳት ነቲ ህዝቢ
ፈጢረናሉ ዘለዋ መስተርሆት ከኣ
ቀሊል ኣይኰነን። ካብ ኣስመራ ናብ
ዓሰብ፡ ካብ ዓሰብ ናብ ምጽዋዕ፡ ካብ
ዓሰብ ንጢዖ ዝመላለሳ ናይ ሓራት
ኣውተቡሳት፡ ኣብ ውሽጢ ዓሰብ
ኣገልግሎት ዝህባ ክልተ ናይ ከተማ
ኣውተቡሳትን (ቀያሕቲ ኣውተቡስ)
30 ታኽሲታትን ኣለዋ። ኣብ
ርእሲኡ’ውን ኣብቲ መስመር
ዝመላለሳ ናይ ግሊ ኣውተቡሳት ኣለዋ።
ወላ’ኳ እቲ ዘሎ ኣገልግሎት ናይ
መጓዓዝያ ነቲ ዘሎ ጠለብ ተገልገልቲ
ምሉእ ብምሉእ ከማልእ ክኢሉ ኣሎ
እንተዘይተባህለ፡ ካብ ባዶ ተበጊሱ ኣብ

ስ/ሳልሕ ዓ/ቃድር
ብጠቕላላ ልዕሊ 207 ሚልዮን ናቕፋ
እዩ ወጻኢታት ገይሩሎም። እዞም ሰለስተ
መስመራት፡ ህዝቢ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ
ባሕሪ ጸጋታቱ ብዝግባእ ንኽምዝምዝ
ማዕረ ክንደይ ገዚፍ ወፍሪ ይግበረሉ
ከምዘሎ ዘንጸባርቑ ጭቡጣት ኣብነታት
እዮም። ኩለን’ተን ከባቢ 70 ዝኾና
ዓድታትን ቁሸታትን ናይቲ ዞባ ብመገብቲ
ናይ ሓመድ ጽርግያታት ንሓድሕደን
ክራኸባ ክኢለን ስለ ዘለዋ፡ ሎሚ ማኪና
ዘይትኣትዎ ዓዲ ትኹን ቁሸት የላን -

ከኣ ሓንቲ ናይ ብሕቲ እትርከበን 140
ሓካይም ዝሓቘፋ 19 ትካላት ጥዕና
ተሃኒጸን ዝተማልአ ኣገልግሎት ሕክምና
ኣብ ምሃብ ይርከባ። ካብኣተን ክልተ
ኮማዊ ሆስፒታላት፡ ሓንቲ ድማ ኣብ
ዓሰብ እትርከብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል
እያ። እዛ ሆስፒታል ዘድሊ ዘበለ ናይ
ሕክምና መሳርሒታት ዓጢቓ ዝተማልአ
ኣገልግሎት ትህብ ስለ ዘላ፡ ንዝለዓለ
ሕክምና ናብ ምጽዋዕን ኣስመራን
ዘምርሑ ዝነበሩ ነበርቲ ዓሰብን እቲ

ካብ ጎደናታት ዓሰብ
ከምዚ ደረጃ ክበጽሕ ብምኽኣሉ ግን እቲ
ህዝቢ ዕጉብ ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ።
ካብ ዓሰብ ተበጊሱ ክሳብ ዶብ
ኢትዮጵያ ዝበጽሕ 71 ኪሎ-ሜተር
ዝንውሓቱ ናይ ቅጥራን ጽርግያ፡ ከምኡ
ድማ ንዓሰብ ምስ ረሓይታ ዘራኽብ ናይ
ሓመድ ጽርግያ’ውን ካብቶም ድሕሪ
ናጽነት ብገዚፍ ወጻኢታት ኣብቲ ዞባ
በብዓመቱ ዝተዋደዱ ስትራተጂያውያን
ጽርግያታት
እዮም።
መንግስቲ
ንሰለስቲኦም ጽርግያታት (ምጽዋዕ - ዓሰብ፡
ዓሰብ - ረሓይታ፡ ዓሰብ - ዶብ ኢትዮጵያ)

ብመሰረት ሓላፊ ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ናይቲ ዞባ ኣቶ ሑመድ
ዓሊ። መገዲ-ኣየር ኤርትራ’ውን ካብን
ናብን ኣስመራ - ዓሰብ ናይ ኣየር በረራ
ጀሚሩ ስለ ዘሎ፡ ጸገማት መጓዓዝያ ናይቲ
ህዝቢ ምሉእ ብምሉእ ዝቕንጠጠሉ ግዜ
ነዊሕ ከምዘይከውን እዩ ኣቶ ሑመድ
ዓሊ ዝሕብር።
ብመሰረት ኣቶ ሑመድ ዓሊ፡
ኣገልግሎት ጥዕና’ውን ኣብቲ ዞባ ዳርጋ
ካብ ባዶ እዩ ተበጊሱ። ኣብዚ ኣዋን

ዞባን፡ ካብ ድኻምን ኮለለን ዘይተደልየ
ወጻኢታትን ክድሕኑ ክኢሎም ኣለዉ።
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ትካል ጥዕና መጸበዪ
ነፍሰ-ጾራት ተዳልዩ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ
ንኡስ ዞባ ድማ ሰሰለስተ ኣምቡላንሳት
ተመዲበን ይሰርሓ ስለ ዘለዋ፡ ነፍሰ-ጾራት
ኣብ ሕክምና ከም ዝሓርሳ ናይ ምግባር
ባህሊ ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ እናሰረጸ
ይኸይድ ኣሎ። ዝሓመመ ሰብኣይ
ይኹን ሕማም ሕርሲ ዝተታሕዘት ኣደ
ኣምቡላንስ ኣብ እትድንጉዮም እዋን፡
ንዝዀነት መኪና (ናይ ሲቪል ትኹን
ምክልኻል ብዘየገድስ) ምልክት ገይሮም
ደው ከብሉዋን ክስቀሉዋን መሰል
ኣለዎም። እቲ ዞባ፡ ዝዀነ በዓል መኪና
ኢዱ ዊጥ ንዝበለሉ ጽጉም ሰብ ደው
ክብለሉ፡ ኩነታቱ ፈሊጡ ድማ ናብ
ዝብጻሕ ከብጽሖ ዘስገድድ ሕጊ ኣለዎ።
በዚ ምኽንያት፡ ሰኣን መኪና ሕክምናዊ
ረዲኤት ከይረኸበ ዝጉዳእ ውጹዕ ይኹን
ነፍሰ-ጾር ከም ተርእዮ ዳርጋ ከምዘየለ’ዩ
ኣቶ ሑመድ ዝገልጽ። ብሳላ’ቲ ኣብ
ደሓን ደረጃ በጺሑ ዘሎ ኣገልግሎት
ጥዕናን ንቕሓት ህዝቢን፡ መደባት
ክታበት ዳርጋ 100% እዩ ብዓወት
ዝቕጽል ዘሎ። መጠን መልከፍቲ ናይቲ
ብዓሰብ ኣቢሉ ናብ ሃገርና ከምዝኣተወ
ዝዕለለሉ ኤች.ኣይ.ቪ ቫይረስ’ውን፡ ሎሚ
ናብ ከባቢ ባዶ ወሪዱ ከምዘሎ፡ እቶም

ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማት’ውን
ናብ ዘየሰክፍ ደረጃ ወሪዶም ከምዘለዉ
ኣቶ ሑመድ ዓሊ ወሲኹ የመልክት።
ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ
ኣገልግሎት ስልኪ-ኣልቦ ቴለፎን’ውን
ደሓን ዝዀነ ምዕባለ’ዩ ዘመዝግብ ዘሎ።
እቲ ዞባ ኣዝዩ ሰፊሕ፡ ዝበዝሕ ህዝቡ ድማ
ኣብ ፋሕ ዝበላ ቁሸታትን ዓድታትን
ዝነብር’ኳ እንተዀነ፡ ዝሰፍሐ ከባቢታቱ
ኣገልግሎት ተንቀሳቓሲ ቴለፎን ክረክብ
ክኢሉ ኣሎ። ብፍላይ’ተን ኣብ ገማግም
ባሕሪ ዝተደኰና ሓውሲ-ከተማታትን
ዓድታትን፡ ምሉእ ብምሉእ ተጠቀምቲ
ናይቲ ዝርጋሐኡ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ
ኣገልግሎት ክኾና በቒዐን ኣለዋ። ኣብ
ዓሰብን ኣብ ካልኦት ውሱናት ሓውሲከተማታትን ቁሸታትን ተሓጺሩ ዘሎ
ኣገልግሎት ኤለክትሪክ’ውን ንምምሕያሹ
መንግስቲ ይሰርሓሉ ኣሎ - ብመሰረት
ኣቶ ሑመድ ዓሊ ዝሃቦ ሓበሬታ። ድሮ
ኣርባዕተ ሓደስቲ ጀነረይተራት ኣብ ዓሰብ
ተተኺለን ንስራሕ ድሉዋት ኰይነን
ከምዘለዋ ድማ ይገልጽ። ኣብዘን ዝሓለፋ
26 ናይ ናጽነት ዓመታት፡ ኣብቲ ዞባ ገዚፍ
ወጻኢታት ዝጠለባ ልዕሊ 100 ሓደስቲ
ናይ ማይ ፕሮጀክታት ስለዝተሃንጻ፡ ኣብ
ገጠራት ካብ ዝነብር ጠቕላላ ህዝቢ’ቲ ዞባ
እቲ 78-80% ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ
ክሰቲ በቒዑ ኣሎ። ኣብቲ ዝሰፍሐ መሬቱ
ኣጻምእ ምድረ-በዳ ዝዀነ ዞባ፡ ካብ ጠቕላላ
ህዝቢ ክንድዚ ዝኣክል ጽሩይ ዝስተ ማይ
ክረክብ እትጽበዮ ኣይኰነን።
ኩሉ ህዝቢ ብማዕረ ተጠቃሚ
ናይቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሰፍሐን
እናተመሓየሸን ዝኸይድ ዘሎ ማሕበራዊ
ኣገልግሎታት መታን ክኸውን፡ ኣብ
ዘይምቹእን ዘይውሑስን ከባቢታት
ፋሕ ኢለን ንዝርከባ ቁሸታት ኣብ ሓደ
ንምጥርናፈን እቲ ዞባ ከካይዶ ዝጸንሐ
ጻዕሪታት ገና ይቕጽሎ ኣሎ። ብፍላይ
እተን ናይ እሳተ-ጐመራ ምልክታት ኣብ
ዘለዎ ሓደገኛ ከባቢ ተደኲነን ዝርከባ
ቁሸታት፡ ናብ ውሑስ ቦታ ብምግዓዝ
ኣብ ሓደ ከምዝጥርነፋ ንምግባረን ዞባ
ኣበርቲዑ ይሰርሓሉ ኣሎ። ቅድሚ
ሒደት ዓመታት ኣብ ሲሮሩ ዘጋጠመ
ሓደጋ እሳተ-ጐመራ፡ ብድሕሪ ሕጂ’ውን
ኣብቲ ከባቢ ክኽሰት ተኽእሎ ክህሉዎ
ስለ ዝኽእል፡ ኣብ መነባብሮ ነበርቲ ንዘስዕቦ
ኣሉታዊ ጽልዋ ንምውጋድ ከሎ ጌና
ስጉምቲ ክውሰድ ግድን እዩ። ንቕድም
ህዝቢ ከየንቃሕካን ከየእመንካን ግን ዝዀነ
መደብ ክዕወት ስለዘይክእል፡ ምምሕዳር
ዞባ ንነበርቲ ናይተን ኣብ ዘይውሑስ ቦታ
ፋሕ ኢለን ዘለዋ ቁሸታት ብቐጻሊ ጐስጓስ
ኣብ ምክያድ’ዩ ዝርከብ።

….. ይቕጽል
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Ïÿǉ ĜŊȶ Ŵǆ ŕȞǻĚ ȣľĖ ġô
ƱôƨȲŶȣęĮĄƭùŗƶƖƧŶƄǦėŊ
ƄŊ ƶŅƶĂ ŋŘ ƎƴƢę ƆŶŕƱāùȤ
Ɖĉ Ƅňƙų Ɔǂ ƶĺȎęȳ ŊƄŶȑĕ
ĉõƆĄƭùŗűśĉƄǦėŊƆŴƖĔŕ
ŶĉǎĖ ıǎĆ ǦƵƄ ƆŶŕƱƯęļ
ǦŶ Ɖĉ ÿǉ ȑƯėĉŶ ñęƊŚŶ ĜŊ
ĉŕÿġŅȶÐǆŊùìŶĖǍŏǎśęǂȳ
ÏĄŴŅĖ ƶƜŲ űǡėŚ ƎŶƆƎŊ ƃŴ
ƆŶűŊę ƆĉŅę ƄǆŶűŊęŶ ƃŴȶÐ
ƎŊùÍƧŶǆƧġƛȳ
ìŶĖ Ǎŏǎ śęǂȶ ǉėĞȲ
ǡǹĆȲ Ȟ÷ġȡȲ ŶŕȞǻĚ ƶƛŕù
QDWXUDOLVW  ƶűŅĔ ƄĈĖƌƤ
ƆǂȳÿǉƆƥŶƌŊŘƶűŊĔ÷ƶűŅĔ
ćğŞĜŚġ ƶŕňñôŚ Ɖŕć ćǆ÷Ś
ęþĺ ŴŊ ÿǉ ȁƌ ƉǆǊȳ ƄŊŗ
ȁƌȲ ŊǡƴƆ ƄƆǌƣ ĄŶŅĖ ƆŚƜŷ
ŉŚ ĜĖýȲ ƯôŘƤ ǶôňŖ ƌŊŗ
ȁƌ ƄćöƂ ƖƄ ŶƖňŇ Ǝùŕ
ƭĄŚŶ Ǝùŕ ƢęþŶ ŕĹĆǷȳ
ƄŊƂ ŊĉƟŶ ĊǄƂ ĉƎǄǎÍƧŶ
ĬȐùƨȳ ƄŊŗ ŋŘ ƌŊ ƱāôȤ
ŕȞǻĚƄƤŶ ıùù ƶŅôŶ ŕĊƊĚ
ŴŊėŊĉŊǤġƉƄűŘÌñǆƢŚƄŊ
ƄƯȑƧÍ OLIH LQ ZRRGV  ƆŚŊù
ƄƶǄȣùǻŗĄȓÿȟȓþȣƥȳ

ÏĄŊƴāŚƂĜŊŴǆƭľöȓŅŚ
ŴŊė Ɔǂ ƶűŊęȲÐ Ɔǂ ƶŊù ƆƳ
ǉėĞȳƌŊŕȞǻĚƄƤŴŊėȲȓňĹȲ
ƯĔȣŗŶĄƴűǃƄćėȐŶŊĉęÿľȲ
Ɗõ ǦƵ ƱĄŴƤűŚ ŊƱŶȎňęľ
ĄŶǡǋ ǻėǆ ĉŶňę ƉƄ Ŵǆ
ŊƲÿŚĜňŚŴǆƧǎĬŚĉƛŶǄŚ

ĉƟŲ ǆƴĔŊȳ ÏĄŊƴāŚƂ
ĉţŚŶ ȞŶǶƶǄŶ ñǆƢŚ ƶŊïù
űǡęȲ Ƅǎ÷ǃ ƄǆĄġôŶŶȳ ƶǄǌÍƓ
ǉƄñǆƢŚŴŶƖǆŚƧŶǾȣƶǡŊę
ƆƢŘƤĄƪŶĬȣŘƆǂȲÐƎŊùÍƧŶ
ǆƧġƛȳ
ŶĉƟŲŶāŴŊƴƯňƄŊƉňŇŴƱú
ŴǆŕȞǻĚňñĖȲȓňĹŶĄùƆƛŗŶ
ƱôŴ ÿğŊ ƆŶŘǆ Ɔǂȸ űƷĉ űǡėŚ
ƆƳƄśĉǦǋƎǡŊĕúĉƱôƨĉȲŴǆ
ġėāƊűŘśĉĉĉġƇĉƶŕƄğĜę
ŕĄėĄęŗ ƄƌňŇ Ƣǆ ƉƄ
ǡǶĉŗŶ ĜƄùŗŶ ƶĄĜõ ĉĝǹŚ
ĜňŚ ǻėǆ ƆǇĉ ƶŊù ĜŊ ǆñõ
ǆƖƧŶȳĉŴùňŚÍƧŶǦƵƱĉȓƇ
ƱĔňŶƄƱėęňŶȲǦƵƱĉȓƇġėāŶ
ƄĜėęÿŶȲ ǦƵ ƱĉȓƇ ŴŊėŶ
ƄűňŊėŶȲǦƵƱĉȓƇĄƧƭöŘŚŶ
ƄƢƭƯ÷Ŷ ǻėǆ ĉġ ÿĜŅ ƌùƆ
ƱǆÿġŊĜŊƎñõǆƛƆùǆƖƧŶȳ
ǆïõƄǆïõŊƱǁǡǎġǦŶȲŕȞǻĚ
Ɔǂ ĬĔňŴȳ ŶāŴ ŶňƯùŴ ŕȞǻĚ
ƃŴȳƆƳƄŊƉňŇŴƆŶęƆǇȣǻĔŚ
ƉƄƄƌùŴŶƱĄǎŴŶƆǂȳŴǆƄƶǂ
űƤā ĄƥƆù ǦƵ ƱāôȣŴǇÍƧŶȲ
ĉġ ŕȞǻĚ ƆĉŅę ĉġƷĉ ǦƵ
ƶƢôǏĉŶ ƱŶĬğľĢĉ ƱúŶ
ƄńýƄǆƏűŶȳƆƳŊƱĄŶƱĉȓƇ
ǤƯǡùǶĉƶŕƥāǶƄűňŊėǦŶűŗ
ŶűƤā ĄƥƆù ƄŊ ȣȏĉ ŕȞǻĚ
ƶűŊęƶűŊĔĜŊƄǆƭĉ ŀŶǏȸ
ĜŊƉ ǉïǆÍƳ ƱĄǊŶ ƄƌõŶ ƶƜű
ŕȞǻĚĔĞƫƉĄǆƃõƆǂƶűŊę
Ʊúȸ

ƄƶǇĉïŊŘćŚƶŊïõƧýǌŚ
ŴǆƭôĉŴĜňŚƶűŊęƧƨƄňǆŗȲ
ƄŊ ÿǉ ƆƥŶ ŊĄġƏŚŚęƃŚ
ŶƛĉùƉŚ Ǝƃô űǆĔȳ ñùĉ Ŵǆ
ƶŅô ȁƌ ĄùƎƯ Ŷƛāƶ ƶǡŊęƨ
ȑƯĖÍƧŶȲ ƶľų ĉǦėĉ ǡǋȣôǆ
űǆĕȳƌŊƄƆćŶƶȞġġƢÿƳćǆŶ
ĄŶȁƯȁƯŘŶȲ ȣõǄŚŶ ȓņļŚŶ
ƄǦėŊȲ ƶŕȞ÷ôǂ ƆŶġğŘŚ ŉŚŶ
ŅĔƙŶȲ ƄŊŗ ƶęƶę Ŵǆŗ ŉŚ
ƄôƣȳƄŊĄŶǧƆŗùƫùƱĄŴƤ
ıùǹȞƶÿƱŉśĉȲŕȞǻĚƎġƆõ
ÿƜŚ ĉňúĉ ŶĉǦćŚ Ƣǆ
ÌġôĉŶŘǆǆƖƧŶÍƃùŴŶĉāğŊ
ĉġƆŶȣŚŶǦŶȲƆŗĉƛŶǄŚƌŊ
ŕȞǻĚƄƤ ňñĖ Ŵǆ ĜňŚ ŊƲā
ƶĔÿĹƏǆŲƄǆȎŶāŶȳ

Ƨýǎ Ɔǂ Ƣǆ ǌęǤ ǁôŶȳ Ŵǆ
ñǆƢŚŶ ĉŶňęŶ ıęȐ ƆĉŅƄę
ƄŊƷĉ űǡėŚ ƆƳƄśĉ Ƅƶǂ
ƶŕǉ÷ǉôĄĜĔŚƉĉƱôƨŶĉƯƴŊ
ƄǆƉŊǎŶȳƆƳĜĔŚĉõƆŊĉõƆ
ŊĉǦǌȣȲ ƄŊ ĜŊ Ƣǆ ƱĄŶ
ĜęĂĉ űǡėŚ ñùĉ ĉňù ƉƄ
ƄŊ ŴŊė ĜŊ ƱƧęǏ ĩǦę Ĭöù
ƄǆƏűŶȳŊŴǆƏĉȨǂŕęȎƢŘŘŚ
*DPHV  ƢùȠ ŕĄöƜĉ ƄŊ
ƃǎ ȞƢġŗ Ƣǆ ÿƌǆĉ ƶƢǉĺ
ĜňŚ ĉƶƌę ƆƧŶ ƭŇ ƄŊűŚ Ɔǂȳ
ŶƄĩÿŚ ƭĄŘŚ ƄŊ ŅĔƙ ǆűŊę
ŶƶűŅĔ ƢǋĜŊȲ ƆƳ ƄŊƳ Ǝȣô
ƱĄŶ ƱǆĄùƆ ǦƵ ƶŕĹ÷Ĺô Ŵǆ
řƎŷúǛ ǤƯǡùǶĉ ƆŶŕ ƄāĄĊ
ƶǡęĉÍƧŶƄǆƏűŶȳ

ƆƳŶƭôĉŕŅŗŶƥƱúřƎŷúǛŶ
ŴǆřƎŷúǛňñęŶȲŴǆƳÿȐęǦƵ
ǢǌǆƆǂȳƶűƧüĄƥƆùŴǆĜŊȲ
ĉġ ŕȞǻĚ ŊĉıęėŊ ƶŕÿùȞ
ƏǆŲ ƃŴ ƆŶĔƛŋȳ ĄŊƴāŚƂ
ĜŊȶ ÿĔġŘǆ Ƣǆ ǫğȲ ïǌŴǆ Ƣǆ
ćƆėĖȲ ƌŊ ĉƟŶ ƶÿùȞõ Ưǎù

ƎğŊāǛƄŊƱǆïĜĝňñöŘŚŴŶ
ùĉǋŘŚ ƆƓ ƆŶŕ ƆŶĉùƉŚȲ
ƱôƧŴ ĉġ ŕȞǻĚ Ŵǆ ĉƧǤƯ
ƄǤǹĆŘŚŶ ıŶǄŘŚŶ űƳ ȓŲā
ŴŊėŴ ƆǇĉ ƱĄùƎŖȳ āõȣ
ġƆöŴÍƧŶ ƄŊƷĉ ƄǤǹĆŘŚ
ƎŶĔƛŋ ŶƛƆù ƃŴȳ ŶƄŊűŚȲ ƄŊ

`+k3`

H`Ύ¼@Č®
ĆƌƅùƆǄĝ ïęĊų
ƭôĉ ȓňĹ ƧĩǸ ƆŴƜűŚ
ĉġ ĄȓƁŚȲ ŶġƙÍƧŶ Ɖĉ ĜŊƌ
Ƨĩǻƙ ƉŕȎŊľ ǡùǶĉǶĉ
ƎŚŊù ƎŚǞĉę ƃƙȳ Ɔŗ
ȓňĹ ƧĩǸȲ Ƅǎćġ ŊƶĹĔŋĉ
āŊĖŘŚ ŶƧĩǻƙ ĉľňƆ ƆǂȳȲ
ƌŊśĉ ƄŊ ȞĹǏ ǢƯƷƙ ǧȣ
ƶŊõƙ āŊęŘŚ ñǆƢŚȲ ÿǉ
ƧĭŊ ƶƜű āŊĖ ŶƛñùƢƌ
ƆŴÿƥƢġƌ Ƨĩǻƙ ŚĹŊƆȳ
ƌŊŗŶ
ƌŊŗŶ
ǶćĆƯƌ
ƶôĄȓƌǇ ıŊƄ Ƨĩǻƙ ÿǉ
ıŊƄ ƎñŅƌÍǂȳ Ɔŗ ıŊƄ Ʊȣęā
ĉġö ƎñŊ ƎǞĉę Ɔǂȳ ǡô ĜňŚ
ǡŴ ƉǆĬĔŊƌǇĉ ƌňƙ Ǝïǎą
ƎǞĉĕ ƆǇĉȳ ŊŴǆ ŶƆġűŚ ǧñĖ
ŕǡǋǎƌ ŊƭǆųŊôǆ ĞųŊôǆ
ƶĹňƆƌǇ ıŊƄ ƧĩǻƌȲ Ʊȣęā
ĉġö îņ Ɖĉ Ʊú ĩƫ Ŷĩƫ
ƎŚęǌƆƃƙȳ
ƉǆǉŶǧƙ ǎć űŗ ƱǩűȞƌ
ƊűŚ ƎŚƄö ñǎƆ ƃùƌ ƎŚǢƭƶ
Ɖĉ Ʊôƌ ƉŕġŕŊñù ƃƙȳ
ŊƱǆƌÍƳ ŶǫñĖ ŶƆġűŚƌ Ŵǆ

ùŋŴ ćǆ ƆŶŕ ĔŊĖŊƌõȲ ıŊƄ
Ƨĩǻƌ ŶĉǦėĉ Ɖĉ ƶāǦƱƌ
ƉŕġŕƧƯù ƃƙȳ ǎāĖ ƆƳŘŚ
ĉġŚƧƭùƌȲ űŗ Ʊȣęā ıŊƄ
Ƨĩǻƙ ŊȑƯǌ Ĭôĉ  ƎŚĬŊƇ
ƃƙȳ ȑƯǌ ƶŕĹŊƁ Ƨĩǻƙ
ƥ÷ ŶƭƙÍƧŶ ŊŶȓñŴƙ ňñ Ɖĉ
ƶŊùƌ ƎǡŊĔƌÍǂȳ ĩƫ ñǎƄŚ
ŕƭǸľƌȳ ŶŶȏñ ȑƯǌ Ƨĩǻƙ
ƎŚĬŊƆ ƄŊ Ŵǆ ĉŶňę ÿǋǎ
ǢƯƷ ƎŚǞĉę ƃƙȳ ŶȞôć
ǦƵ ƖƄ űŘ Ƅȣǉǡ Ɗõ ĉƯňô
ƶƜűŚȲ Ƅȣǉǡ ÿŶǧù ƎŚƊāƊā
ƎŚǞĉęƃƙȳ
Ɖĉŗ ƯĉĲŖȲ Ɖĉŗ ġȣÿŖ
Ąƭąń ÿŶǧù ƢǋĜŊ ŴŊ ǉǡ
ƆŶŕ ƶƢȓƆȲ ŊęǦȓ Ƅǎćġ ƉćŶ
ƶƄƛú ƄǆƏŶŶȳ ŶġƙÍƧŶ űƳ
ȞöǻƌȲ űŗ ƄŊ ƉňŇƙ ƶǩŶȞƌ
ŊƙùƇŚ ĜňŚ ƶŕŅęŅĔ ñǄŊ
ÿŶǧù ƆŴŕĹôŊƌȲ űśĉ ƄŊ
Ƅǎćġ ÿŶǧù ƶęƉņ ǦŶ ƉƄ
ƱǆŕŅęŅĕęƛŅŘŚƎŚĔƎŊȡŲġ
ȣùǶǻŚ ŕǶĻĉƌ ŕǫƭƶȳ Ɔŗ

ƄŊ űȣġƢƉȣ ǭƯƷ ñǄņ ƱǆƉùƆ
Ƅǎćġ ÿŶǧù ƉƄ ĉġ űȣġƢƉȣ
ǭƯƷƌ ŊĉĸėŚ ñǄňŚ  ǁĜŶǁƌȳ
ĩƫ űŊġƙ ÿǉ ıňƄ Ǝāƶ Ɔǂȳ
ƌŊśĉ ƶǧŷȟƙ āŊęŘŚ ñǆƢŚ
ÿǉ ĉġ ňñǦŘŚƌŶ ǎøŘŚƌŶ
ƶƖǆǎ āŊĖ ĄĖȓƌ Ƨĩǻƙ
ƎŚĬŊƆ ƃƙȳ Ņŗ āŊĖ Ƨĩǻƙ
ƶŕğÿņ ĜňŚ ƄŊ ƲęǄƙ ƎƖņƙ

ƎǞĉĕ ƆǇĉȳ Ɖĉŗ ıùǷȣ
ƄĄȑȓƇĉȲ ŊƲÿŚ ƎĄȓƂƙÍƓ
ƆŶŕŕȎŅƙȲƆśĉűŘŊÿŶŗāŊĖ
ƶƢĬŅŚ ıŊƄ Ƨĩǻƙ  ƱǎŶĺ
ĜňŚ ǦŶ ƎƧāǊƙ ƆǇĉȳ ĩƫ
ĉġǸęĉŊƶĂĉŶĉƧÿǏĉƄŊ
Ƅǎćġ ÿŶǧùƌ ƆŚǢƭƷ ǢƯƷ Ɖĉ
ƶǎęśƎŚęǌƄƃƙȳƆŗƆŚƢïŋ
ıŊƄ ƧĩǻƙÍƧŶ ŅƳ ǢƯƷ ŕĜŶǂ
Ɖĉ ƶľňƄ ƉŕġŕŊñù ƃƙȳ ƆƳ
ŕĔǋƂƌıŊƄƧĩǻƙŊƶŕȞ÷ôǂ
āŊęŘŚ ƶƢĬŅ ƎƜűùƌȲ űŗ ǢƯƷ
Ŋÿǎĩ ȣŴŶŶ ÿǆùŶ ƎŚǫƭƷ
ƃƙȳ Ɗõ ĜŊ ƉƉĉ ƶȞŚƨ āŊĖ
ñǆƢŖĄŘŶƉǎŶĹƌŶƎƖŅƌŶȳ

ıŶǄŚïŶĜĄġĬùƄŊĕňŊĉƙǎ
ƶǦŅęŴǆćǆĉāȑŊŶĉƶŶǤƯŶ
ňñö ƄúŴȳ ƄŊ ƶŕƟāôŚ
ĉǎĖȲ ƄŊ ĄŶǧ ƶôïǂ ğƯĖŘŚŶ
ƯĉŅňŘŚŶĉġĄȑƆƊȲƶǦŅęŴǆ
ĉāǫġŶĉĉġǤŶŶŅƭùƏǆŲÍƧŶ
ǆġĉƭųȳ ƄŊ Ƣȑƃ ïǡėŚÍƧŶ
ĜňŚ ƄŊ ŅĔǎ ƱŶĤėŚŖõ
ȎƢŘŘŚ Ƅúƨĉȳ ĉŴùňŚ ȎƭǊ
úĆ űƳ ŕǦňę Ɖĉ ġȬęŚ Ƣǆ
Ƨǎǎę ƥ÷ ǆāĜŊƨȲ ıǎĆ ǡô
ƭĄŘŚǦŶùąǎŕǦňĚĉĉŶňĕ
ŶĉǦćŖƄǆƉŊǎŶȳƆƷĉȞĔŶǛȲ
Ɖĉ úĆ ĄŶǡǏĉ ŊňņėŚŶ
ĄƌǆŶŶȲ ƄėƆĢĉ ŊƧùįƧűŚŶ
ĤŅǎŅǎŶ ƆŶƉǆŕňāŕȲ ŅĔǎŶ
ƧęȃŶƆǇĉĄƥƯùśĉűǆĚĉȳ
Ŵǆ Ąęƭ ȓŶŊ÷ŚŴȲ ŴŊ
ŕȞǻĚƄƤȓňĹƶŅƶĂƉňŇĉƙǎ
ƶāƧĝÍƧŶ ĉġƳ ƶŕƄğĜę
ĉƛŶǄŚ Ʊúƨ ǆĄġôųȳ ƄŊƴ
ĜŊŶ ĉŚ÷ùŶ ƶŅƶÿ ƭôĉ ÌƉĉŗ
ƄǌĉŶ ðƥŶŶ Ŷÿǎāǎ ǻėǆ
ƶűŅęƨŴǆǡűŚŴŊėƎŶűŊęƃŴȲ
Í Ìȣȏĉ ȣľĖ ƆƧŶ ƎŶȡĹę ƃŴȲ
Í ƎŊõ ƶǉùǂ ǆĄġôųȳ Ƣǆ ÌƄŊ
ĄŶǧƆśĉƄĺȓùŗŊĉƟŶÿǧġ
ĉȓŶňùȲ Ąöĝ ÿǧġ ƱƯŇ ƭľĆ
Ƅôƨ ƆǂȸÍ ÌƄŊ ĄŶǧ Ɔŗ ƶȞġġ
Ŋĕñ ćǆŶ ĬǶùǄ ğƯĖŘŚŶ
ŊĉƟŶ ƶƛĜŚ Ŷÿǌę ƶǶıĉ
ùŋŴ Ƅú ǏƜŶȸÍ ƆƧŶ ƆŊùȳ
ĉŴùňŚƆśĉƶŕĄęƭƣƶȞǻƨ
ĸŶĸżǆñõǆƖƧŶȳ
ƆŶęġưƱôŴŴǆĉāǫġŶĉŶňęŶ
ƄćėȐ Ɖĉ ƱôŴ Ŷĉƶƛƙę Ɔǂ
Ư÷ć ƆƳ ȓýȣȳ ŶȡġŴȲ ȎÿǆŴȲ
ƶŴŊŴȲ ïĕęŴȲ ĸĖŴ ŅŊǦƵƂ
ƄǆƛùƄŴȳ

űŗ űƤā ǭƯƷ ŕǫƬƶƌ ŴŚƌ
ƄǎŴĻŶ ġÿŇŶ āŊĖ ĉġ ƢűŶƌ
ŶǡĔųƃƙÍĊĩƫƢǦƬāŊĔŕĜŊ
ƄćöƆŴ ŊÿŶğŊ ŶƖƧŶȳ Ɔŗ
ŊƶŕȞ÷ôǂ āŊęŘŚ ƶƢĬŅ
ıŊƄ ƧĩǻƙȲ ĉġŗ ŊƶŕȞ÷ôǂ
āŊęŘŚ ƶƢĬŅ ıŊƄ ƧĩǶǆ
ƄƢïîǎŴȲ ÿǉ ƄǉŴĻ ıŊƄ
ȞǸęŴȲ Ɗõ ĜŊ ŊǎĉĬŚŶ
ƧñǉŚŶ āŊęŘŚŚŴ ŕǉųĺ ƄŊ
ƲęǄŴƉĉƶƭġùƎŶǡŊęƃŴȳ
ƆƳ ǡǆęŴ ǎøŘŚŴ ƌŊśĉ
ĜňŚ ĉġ ĔƖŊŴȲ ĄŶǡǋ
ŊñǦŘŚŴ ŅǁŶ ĉƟŲ ƌŊ ıŊƄ
ƧĩǼĉ ĉġ ŕĔǌƆŴȲ ƯŶıȡŚ
ñǆƢŚŴ ƌŊ ƧñǉŚ āŊęŘŚ
ƧĩǼĉ ȓņľ ǡǆęŴ ƄŶŇŊŴ
ĉġ ƄôŴǇĉȵ ŶğśĉÍƧŶ ĄŶǡǋ
ňñǦŘśĉ ƌŊ ƧñǉŚ āŊęŘŚ
ƧĩǻŴ ƎęƆǆƨŶ ƎĉïĕõŶ
ĉġ ƎƄõȲ ĩƫ  Ɗ÷ŚŴ ŕƄƋŊŴ
Ǧęĉ ƧñǉŚ Ʊôƨ āŊęŘŚ ĉġ
ȞǶęŴȲ ƉĄǆ ƶƄĄĜô Ǧęć Ɖĉ
ƶñùƢŴ ƎŚęƆǆ ƃƙȳ ŶƧñǉŚŶ
ŊƶýűŚŶ āŊęŘŚŴ ƶĹŶƂõ
ŊƭùÿǉāŊĖÍƧŶȲāŊĖƧĩǼĉ
ĉġ āŊęŘŚ ƧĩǻŴ ǉňöĿĉ
Ǧęć Ʊôƨ āŊĖ ƎƧŶŲ ƆǇĉȳ
ĄŶǆȞùǻĩƫÿĉ÷ǆāŊĖƱôƨ
āŊĔŕĜŊŶƧŶŶŶƖƧŶȳ
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ብርሃነ ምሕረትኣብ

ፕረዚደንት ናይጀርያ ሙሓማዱ
ቡሃሪ፡ ኣብዚ ሰሙን’ዚ ንሕክምና ናብ
ለንደን ከምዘምረሐ ኣብ ዝግለጸሉ
ዘሎ እዋን፡ ኣብታ ሃገር ሻቕሎት
ሰፊኑ ምህላዉ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር
ገሊጸን።
ናይጀርያ ተነቃፊት ሃገር እያ።
ኣብታ ሃገር ቀቢላውን ሃይማኖታውን
ፍልልያት ዝጠንቁ ቀጻሊ ግጭት
ከምዝረአ መጽሄት ዘ-ኢኮኖሚስት ኣብ
ናይ ዝሓለፈ መጋቢት 4 ሕታማ ኣብ
ዘስፈረቶ ጽሑፍ ተነጽር። ሕማም
ቡሃሪ ድማ ኣብታ ሃገር ናይ ስልጣን
ሃጓፍ ብምስዓብ፡ ጠንቂ ግጭትን
ቅልውላውን ከይከውን ዘስግእ ምዃኑ
ድማ እታ መጽሄት ትገልጽ።
ፕረዚደንት ቡሃሪ፡ ንሕክምና
ናብ ለንደን ዝገይሽ ዘሎ ሎሚ ናይ
መጀመርታኡ ኣይኮነን። ዝሓለፈ ጥሪ
ኣብ ብሪጣንያ ተሓኪሙ ነይሩ። ሰለስተ
ወርሒ ዝወሰደ ጥዕናዊ መርመራ
ገይሩ ድማ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ።
ጥዕናኡ ስለ ዘይተመሓየሸ ግን ግቡእ
ስራሑ ከሰላስል ተጸጊሙ ከምዝጸንሐ
ምንጭታት’ታ ሃገር ሓቢሮም።
ወዲ 74 ዓመት ቡሃሪ፡ ብምኽንያት
ጥዕናዊ ጸገማት ዳግማይ ናብ
ለንደን ምኻዱ እምበኣር ንሓያሎ
ናይጀርያውያን ከሻቕል ግድን
ኮይኑ’ሎ። ቡሃሪ፡ ብሰንኪ ጥዕናዊ
ጸገማት ካብ ስርሑ ምስ ዝእለ፡ ኣብ
መንግስቲ ናይጀርያ ቅልውላው
ከይፍጠር’ዮም ፖለቲከኛታት’ታ ሃገር
ዝሰግኡ። ቅድሚ ሸውዓተ ዓመት ኣብ
ናይጀርያ ተመሳሳሊ ክስተት ኣጋጢሙ
ብምንባሩ ኩነታት ጥዕና ቡሃሪ ኣብታ
ሃገር ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ከምዝኽእል
ብዙሓት ወገናት ይሕብሩ። ኣብ 2010
ብጽኑዕ ሓሚሙ ዝነበረ ፕረዚደንት’ታ
ሃገር ነበር ዑማሩ ያርኣድዋ ኣብ
ስልጣን እንከሎ ድሕሪ ምዕራፉ
ብኡንብኡ’ዩ ኣብታ ሃገር ፖለቲካውን
ቁጠባውያን ቅልውላው ዝተኸስተ።
ወግዓዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር
ስለዘይተገብረ፡ እቲ ክስተት ቅዋማዊ
ክትዓት ኣለዓዒሉ ምንባሩ ይጥቀስ።
ናይ ሽዑ ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር፡ ያርኣዱዋ
ኣብ ዘተኣማምን ኩነታት ጥዕና
ከምዘሎ’ዮም ብተደጋጋሚ ንህዝቢ
ዝገልጽሉ ነይሮም። እንተኾነ ንኣዋርሕ
ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተሓኪሙ ክሓዊ
ስለዘይከኣለ፡ ናብ ሃገሩ ምስተመልሰ’ዩ
ድሕሪ ወርሒን ክልተ ቅነን ዝዓረፈ።
ቡሃሪ፡ ከም ናይ ያር ኣዱዋ ብጽኑዕ
ሓሚሙ ኣሎ ዝብል ግምት’ኳ እንተዘየለ
ኣብዚ ቅንያት’ዚ ካብ ሕማሙ ምሉእ
ብምሉእ ከምዘይሓወየን “እኹል
ዕረፍቲ” ከምዘድልዮን ኣፈኛኡ
ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ሃገሩ
ኣብ እተበገሰሉ ብዙሓት ደገፍቱ ኣብ
ጎደናታት ብምውጻእ መራሒኦም
ብጥዕና ክምለሶም ዘለዎም ሰናይ
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ምንዮት ብምግላጽ ኣፋንዮሞ።
ቡሃሪ፡ ብወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን
ብምጭባጥ ካብ 1983 ክሳብ 1985
ንናይጀርያ ኣብ ዝመርሐሉ ዝነበረ
እዋን፡ ውልቀ-መላኺ ኣካዪዳ ይኽተል
ነይሩ ተባሂሉ ይውቀስ’ዩ። ንሱ፡ “ታሪኽ
ንድሕሪት ተመሊስካ ክተዐርዮ ፍጹም
ዘይከኣል እዩ” ብምባል፡ ካብ ናይ
ሽዑ ኣካይዳኡ ብዙሕ ከምእተማህረ
ይገልጽ። ድሕሪ ደጊም ናይጀርያ
ብዕልዋን ጸረ-ዕልዋን ንኸይትብጽበጽ፡
ኣብ ምህናጽ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት
ኣበርቲዑ ከምዝሰርሕ ድማ’ዩ ዝገልጽ።
ፕረዚደንት ናይጀርያ ሙሓማዱ
ቡሃሪ፡ ብምኽንያት ጉድለት ጥዕና
ኣብ ሰሙናዊ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስተራት
ሃገሩ ካብ ዘይሳተፍ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ።
ኣብቲ ብምክትል ፕረዚደንት ኦሲንባጆ
ዝምራሕ ካቢነ ድማ ፍልልያት
ይንጸባረቕ ብምህላዉ ይግለጽ።
ኣቐዲሙ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ
ኣዛዚ ናይጀርያ ዝነበረ ቡሃሪ፡ ኣብ
መጋቢት 2015 ስልጣን ክሕዝ
እንከሎ፡ ካዝና መንግስቲ’ታ ሃገር ባዶ
ከምዝጸንሖ ብወግዒ ምግላጹ ይዝከር።
ቅድሚኡ ዝነበረ ስርዓት፡ ንሃብቲ’ታ
ሃገር ጓሕጒሑ ብምውሳድ ጥርሑ
ካዝና ከምዝገደፈሉ ድማ ኣቃሊዑ።
ንሱ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝጸንሐሉ
እዋን፡ ዝዓበየ ዕላማኡ ኣንጻር’ቲ ኣብ
ሃገሩ ገኒኑ ዘሎ ብልሽውና ምቅላስን፡
ነቶም ኣብ ናይጀርያ ኣንጻር ሰላም
ኮይኖም ከምዘለዉ ዝገለጾም ዕጡቓት
ቦኮ-ሓራም ምድምሳስን ምዃኑ
ደጋጊሙ ኣነጺሩ። ስልጣን ድሕሪ
ምሓዙ’ውን ከይወዓለ ከይሓደረ’ዩ
ርእሰ-ማሉ ብወግዒ ንህዝቢ ዘፍለጠ።
ሰበ-ስልጣን’ታ ሃገር’ውን ዘለዎም
ሃብቲ ኣቐዲሞም ከመዝግቡ ኣዚዙ።
እዚ ኣገባብ’ዚ ዳሕራይ ንምጽብጻብ
ሓጋዚ ምዃኑ’ዩ እቲ ፕረዚደንት
ዝገልጽ። ንሱ፡ ኣንጻር ብልሽውና
ዘበገሶ ዕቱብ ኣካይዳ፡ ናይ ብዙሓት
ናይጀርያውያን ደገፍን እምነትን
ክረክብ ከምዘኽኣሎ ምንጭታት’ታ
ሃገር ይሕብሩ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ
ዓመት፡ ዓበይቲ ሰበስልጣን’ታ ሃገር
ከይተረፉ ብብልሽውና ክሕተቱ
ተራእዮም። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ
ነበር ብክሲ ብልሽውና ናብ ፍርዲ
ክቐርብ እንከሎ፡ ሚኒስተር ነዳዲ ናይታ
ሃገር ድማ ብተመሳሳሊ ገበናት ኣብ
ለንደን ከምእተኣስረ ይፍለጥ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ጉዳያት ሃገራዊ
ጸጥታ፡ እቲ ፕረዚደንት ርኡይ

ምምሕያሻት ኣምጺኡ’ዩ። ምስ ዳዒሽ
ምትእስሳር ከምዘለዎ ዝንገረሉ ኣኽራሪ
ጉጅለ ቦኮ ሓራም፡ ተቖጻጺሩዎ ካብ
ዝነበረ ሰፊሕ ከባቢታት ዝሓለፈ ክልተ
ዓመታት ከንሳሕብ ተገዲዱ’ዩ። ሕጂ ኣብ
ክልተ ጉጅለታት ተፈናጪሉ ከምዘሎ
ዝዝረበሉ ቦኮ-ሓራም፡ ኣብዚ እዋን’ዚ እንኮ
ከተማ’ውን ኣብ ኢዱ የላን። ሓይልታት
ናይጀርያ ኣንጻሩ ብዝፍንውዎ ዘለዉ
ዝተዋሃሃደን ኣድማዒን ስርሒት፡
ዕጡቓት ናይቲ ጉጅለ ኣብ ጫካታት
ክሕብኡ ተገዲዶም ምህላዎም ይግለጽ።
እዚ ግን እቲ ሽበራዊ ጉጅለ ተሳዒሩ’ዩ
ማለት ኣይኮነን። ብኣማኢት ኣሽሓት
ዝቚጸሩ ዜጋታት’ታ ሃገር ገና ኣብ
መዓስከራት ኣለዉ። ኣህጉራውያን
ውድባት ኣብታ ሃገር ኲናት ብዘምጸኦ

ሰበብ፡ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን
ህጻናት ብዋሕዲ መኣዛዊ መግቢ
ይሳቐዩ ምህላዎም ሓቢረን። ቅድሚ
ሒደት ዓመታት ብዕጡቓት ቦኮ
ሓራም ተጨውየን ካብ ዝተወስዳ
ደቀንስትዮ ተማሃሮ፡ መንግስቲ
ብዘካይዶ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ
ዝበዝሓ ተፈቲሐን ኣለዋ። ቡሃሪ ናብ
ለንደን ቅድሚ ምብጋሱ ነተን ኣብዚ
ቅንያት’ዚ ዝተፈትሓ 80 ግዳያት
ብኣካል ረኺቡ፡ ናይ እንቋዕ ብደሓን
ተመለስክን ኣቀባብላ ገይሩለን።
ኣብቲ ኣጋጣሚ፡ ነተን ኣብ ኢድ ቦኮሓራም ዝተረፋ ገለ ክፋል ንምፍታሕ
ድማ መንግስቲ ጻዕሩ ከምዝቕጽል
ኣፍሊጡ። መንግስቲ ነተን ግዳያት
ጭውያ ንምፍታሕ፡ ከም መባድልቲ
ብወገኑ ንኣባላት ቦኮ-ሓራም ካብ
ማእሰርቲ ከምዘውጸኦም’ዩ ዝዝረብ።
ገለ ፖለቲከኛታት’ታ ሃገር ድማ ነዚ
ኣገባብ ኣይቅበልዎን እዮም። እንተኾነ
ስድራ ግዳያትን ሓያሎ ሰብኣውያን
ትካላትን፡ ቡሃሪ ንዝተኸተሎ ኣገባብ
ናእዳኦም ይገልጹ።
ገለ ተቓወምቲ ሰልፍታት
ናይጀርያ፡ ንሕማም ናይቲ ፕረዚደንት
ከም ምኽንያት ብምቕራብ ኣብታ
ሃገር ህጹጽ ምርጫ ክግበር ከምዘለዎ
ይጽዋዓ ኣለዋ። እቲ ፕረዚደንት

ተመሊሱ ኣብ ቦታ መሪሕነት ክሰርሕ
ከምዘይክእል እየን ዝገልጻ። ሓለፍቲ
ናይተን ተቓወምቲ ሰልፍታት’ውን
ሕማም ቡሃሪ እንታይ ምዃኑ ዝርዝራዊ
ሓበሬታ ንህዝቢ ክንገር ክጽውዑ
ይስምዑ እዮም። ገለ ወገናት’ታ ሃገር፡
ቡሃሪ ብኣልዛይመርስ -ሕማም ረሲዕ
ተጠቒዑ ምህላዉ ክገልጹ እንከለዉ፡
ካልኦት ድማ እቲ ኣመና ማሲኑ ዝረአ
ፕረዚደንት ምስ ዋሕዲ ቀያሕቲ
ዋህዮታት ደም (ኣነሚያ) ብዝተኣሳሰር
ድኻምን ምዕጻው ሸውሃትን ይሳቐ
ምህላዉ ይሕብሩ። ብርቱዕ ቓንዛ እዝኒ
ከምዘለዎ ዝገልጹ ወገናት’ውን ኣለዉ።
ብዛዕባ ሕማሙ ዝገልጽ ጭቡጥ ሓበሬታ
ክሳብ ዘይሃለወ ግን ነቲ ሕማም ብልክዕ
ክፈልጥዎ ዝኽእሉ እቲ ፕረዚደንትን
ብሪጣንያውያን ዶክተራቱን ጥራይ
እዮም።
ፕረዚደንት ቡሃሪ፡ ንሕክምናዊ
ክንክን ኣብ ደገ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን፡
ናይጀርያ ብምክትሉ የሚ ኦሲንባጆ
ክትምራሕ እያ። ብመሰረት ሓበሬታ
መጽሄት ዘ-ኤኮሚስት፡ ኣብ መወዳእታ
2016 ቁጠባ’ታ ሃገር ብ1.5 ሚእታዊት
ተጨቢጡ። ዝቕባበ ባጤራ’ታ ሃገር
ድማ 18.7 ሚእታዊት ዓሪጉ።
ናብ ገጽ 11 ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
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ገያሺት ልቢ
ብብንያም ፍስሃጽዮን

መበል 32 ክፋል
ካርመል፡ ኣብ ነንሕድሕዶም
ዝጋጨዉን ምውዳን ዝኣበይዋን ሓሳብ
ኰይና’ያ ንመጽሓፍ እንተዘይንፋለጥ
ተንብባ ነይራ። እታ መጽሓፍ፡ ኣብ
ዓሚቑ ፍቕሪ ናይ ዝነበሩ ክልተ
ተጻመድቲ ስለ እተዘንቱ ጅምር ምስ
ኣበለታ’ያ ፈትያታ። እስራኤል፡ ኣብ
ዛንታኡ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ
መስመር ናይ ዛንታ ስለ ዘትሕዘካን
ስጡም ዋሕዝን ናብ ጓል መንገዲ ስለ
ዘይእለይን ብዙሓት ኣንበብቲ ንመጽሓፉ
ይፈትውሉ’ዮም። ካርመል ድማ ምስ
ዋሕዚ ዛንታ እናቐጸለት እንከላ’ያ ንባባ
ዝዓግት ምልእቲ ሓሳብ ኣጋጢማታ።
እታ ዘንበበታ ምልእቲ ሓሳብ ኣቐዲማ
ኣንቢባታ ከም ዝነበረት ስለ ዝተረድኣ
ድማ፡ ኣበይ ከም ዘንበበታ ክትዝክር ኣብ
ሓሳብ ኣትያ ዝን በለት። ‘ህይወት ኣብ
ባሕሪ ፍቕሪ ጥሒላ እንተዘይተሓጺባ፡
ካብ ማይ ዝወጸት ዓሳ’ያ፡’ እያ ትብል
እታ ኣብ መጽሓፍ ‘እንተዘይንፋለጥ’
ዝረኸበታ መግለጺት። ‘እዛ ኣበሃህላ እዚኣ
ብርግጽ እፈልጣ’የ’ በለት ብምሉእ ርእሰ
ተኣማንነት።
ካርመል፡ ነታ ዘንበበታ ምልእቲ ሓሳብ
ዝምልከት ነገር ትዝ ኢልዋ ሃንደበት
ካብ ዓራታ ብሸበድበድ ወረደት።
እታ ኣበሃህላ ኣብ ኢዳ ኣብ ዝርከብ
ናይ ፍቕሪ ደብዳበታት ከም ዘንበበታን
ኣቐዲማ ከም እትፈልጣን ስለ ዝዘከረት’ያ፡
ሰነዳታ ክትፍትሽ ኣብ መደቀሲኣ ናብ
ዝርከብ ኮሞዲኖ ዘድሃበት። ብቐጥታ
ድማ ነተን ዝዓቀበተን ደብዳበታት
ኣውጺኣ ክትፈታትሸ ጀመረት። ብዙሕ
ኣይሃለኸትን። ካብተን ዝመጽኣን ብጽ
ቡቕ ዝዓቀበተንን ደብዳበታት ኣብ ሓንቲ
ድማ ተጻሒፋ ረኸበታ። ብድሕሪኡ
ድማ’ያ ቁንቁኝኡ ምስ ዝጠፍኣ ሓሳባት
ተራጺማ ዝን ዝበለት። እቲ ኣጋጣሚ
ዘይሓሰበቶን ዘይጠርጠረቶን’ዩ ነይሩ።
ሓደ ኣበሃህላ ክልተ ሰባት ክጥቀምሉ
ናይ ነገር ኣጋጣሚ ድዩ ካልእ ሚስጢር
ኣለዎ ክርደኣ ኣይከኣለን። ነቲ ኣብ
ውሽጣ ዝሓደረ ጥርጣረ መልሲ
ክትረኽበሉ ስለ ዝነበራ ድማ፡ መጽሓፍን
ደብዳበን ክተነጻጽር ፈተነት። እታ
ኣበሃህላ፡ ፈለማ ዝበላ ጸሓፊ ክትፈልጥ
ዝገበረቶ ፈተነ ኣይተዓወተን። ኣብታ
ኣብ ኢዳ ዝነበረት ደብዳበ ይኹን ኣብ
መጽሓፍ ናይ እስራኤል ናይ በሃሊኣ
ስም ኣይረኸበትን። ‘ከመይ ገይሮም
ደኣ ክልተ ሰባት ይጥቀሙላ’ ከም ሕቶ
ዝመጽኣ ነበረ። መን ከም ዝበላ ዝጠቅስ
መግለጺ ኣብ ደብዳቢኣን ኣብ መጽሓፍ
ናይ እስራኤልን ስለ ዘይረኸበት ጥርጣረኣ
ዓበየ። ‘እቲ ደብዳበ ዝጽሕፈለይ ሰብን
እስራኤልን ደኣ ከመይ ገይሮም
ክራኸቡ ይኽእሉ?’ ዝብል ሕቶ ድማ
ኣብ ኣእምሮኣ ተቐሚጡ ናብ ብዙሕ
እንተታት ወሰዳ።
ካርመል፡ ናብ ንባብ ክትምለስ
ኣይከኣለትን። ሓሳባ ብዙሓት መልሲ
ዘይትረኽበሎም ሕቶታት እናልዓለ
ካብ ሓደ ጫፍ ናብ ካልእ ጫፍ ከም
እትገላበጥ ገይርዋ ነበረ። ‘ኣብ ስነ ስርዓት

መመረቕታ መጽሓፍ ክርከብ ነይሩኒ።
እንታይሞ ናኦድ ኰሊፉኒ፡’ ብምባል ኣብ
ኢዳ ንዝነበረት መጽሓፍ ገላበጠታ። ኣብ
መደቀሲኣ ዝነበረት ሰዓት ክትድውል ምስ
ሰምዓታ ሰዓት ትሽዓተ ናይ ምሸት ምዃኑ
ተገንዘበት። ኣዒንታ ካብ ናይ መንደቕ
ሰዓት ከይመለሰት እንከላ ድማ ሞባይላ
ድምጺ ክትገብር ሰምዓታ። ናኦድ ምዃኑ
ኣብ መስኮት ሞባይላ ዝረኣየቶ ቁጽሪ
ኣረጋገጸትላ። “ሄሎ!” በለት ተማእዲዳ።
ገና ሕርቃን ኣይወጽኣላን።
“ገዛ ኣቲኺ ዲኺ?’’ ኣፍቃሪኣ ምቕልል
ኢሉ ሓተታ። “ከመይ ነይሩ ናይ መጽሓፍ
መመረቕታ?’’ መልሲ ከይተጸበየ ሕቶኡ
ቀጸለ።
“ኣይከድኩን!’’ በለቶ ንብዓት ክስዕራ
ደልዩ ሕንቕንቕ እናበለት።
“እንታይ ደኣ ንዓይ ክኸይድ’የ
ዝበልክኒ? ኣበይ ደኣ ኣምሲኺ?’’ ዝገደደ
ኣብ ሕርቃን ዝሸማ ግብረ መልሲ ካብ
ኣፍቃሪኣ ሰምዐት።
“ኣበይ ኣምሲኺ ትብለኒ ኣለኻ?’’
ተገረጨት። “ሕጂ ሰዓት ክንደይ ድዩ ዘሎ?
. . . . . ተንኰልን ክፍኣትን ክትመሃር
ዲኻ ንደቡብ ኣፍሪቃ ከይድካ?’’ ነቲ
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ንእሽቶይ
ዘይምስምማዕ ላምባ ነስነሰትሉ።
“ኣነስ ኣብ ኣፍደገ’ቲ መጽሓፍ ዝምረቐሉ
ቦታ ስለ ዘለኹን፡ ስነ ስርዓት መመረቕታ
መጽሓፍ ድማ ተዛዚሙ ሰባት ይወጽኡ
ስለ ዘለዉስ ኣነ ድማ ንዓኺ ክወስድ ኣብ
ኣፍደገ እጽበ ስለ ዘለኹ’የ ዝሓተኪ ዘለኹ፡
ብኻልእ ኣይኰነን።’’
“የቐንየለይ ናኦድ ሓወይ!’’ ብሓጺር
ግብረ መልሲ ዓጸወቶ።
“እንታይ ኴንኪ ደኣ መደብና ፋሕ ከም
ዘየበልኪ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት
ዘይተሳተፍኪ?’’
“ኣንታ ዘይትገድፈኒ!’’ ኣንጸርጸረት።
“ኣብ ክንዲ ይቕረታ ድዩ እዚ ዅሉ! . .
. ካብ ድቃሰይ ኢኻ ኣተንሲእካኒ፡ ደሓን
ሕደር በጃኻ!’’ ሞባይሉ ባዕሉ ክዓጽዋ
ተጸበየቶ።
“ደሓን ሕደሪ!’’ ከም ዝሓሰበቶ ተፋንይዋ
ግብረ መልሳ ከይተጸበየ ሞባይሉ ዓጸወ።
***
ክልቲኦም ኣዕሩኽ ኣብ ናይ ድራር
ምሸት’ዮም ተራኺቦም። ኣቢሜለክ፡ ኣብ
መመረቕታ መጽሓፍ ናይ ዓርኩ ብሰንኪ
ስራሕ ስለ ዘይተረኽበ፡ ከም መርኣያ
ሓጐሱ ንዓርኩ ድራር ክጋብዝ ኣብ ጎልደን
ፎርክ ኣብ ዝኣተውሉ ምሸት’ዩ። ጎልደን
ፎርክ ብተገልገልቲ ቅጽጽ ኢላ ብምንባራ
ዝቕመጥሉ ቦታ ስኢኖም ንካልኢታት
ቀባሕባሕ ኢሎም’ዮም። “በዚኣ ኣላትኩም
ቦታ፡” ኣሳሳይት ናይ ዝተንስኡ ሰባት ቦታ
ኣመልከተትሎም።
“እዛ ሰበይቲ ከመይ ኰይና?’’ ኣቢሜለክ
መቐመጢ ምስ ሓዙ ብቐጥታ ንኵነታት
ወ/ሮ ሰላማዊት ኣመልኪቱ ሓተተ።
“ደሓን’ያ፡ ሃንደበት ሽኮር ስለ ዝለዓለታ
ኢና ወሲድናያ። ሕጂ ደሓን’ያ፡ ገዛ ኣዕሪፋ
ኣላ፡’’ መለሰ ናይ ኣደኡ ሕማም ተወሳኺ
ሕቶ ከይቀርበሉ እናተሰከፈ።
“ሕማመን ንስኻ ምዃንካ ክትርደኣለን

ኣለካ እስራኤል ዓርከይ። እዛ መርዓ
እንተትፍጽማ እዘን ሰበይቲ ምሓወያ
ነይረን። እስከ በጃኻ ኣቕስነን።” ኣቢሜለክ
ምሕጽንታኡ ኣቕረበ።
“ኣንታ እንታይ’ሞ ክገብር’የ ወደይ?
. . . ልበይ ክዓርፈለይ ኣይከኣለን። ኣብ
ልዕሊ ሎኢስ ዝነበረኒ እምነት ጠፊኡ’ዩ።
ከመይ ገይርካ ምስ ብዓል ሎኢስ ክትነብር
ትኽእል? . . . ካብ ሕጂ ዝነቀወ ኣንበሳ
ድዩ ዝበሃል።’’
“ካብ ሕጂ ዝነቀወ ዝብኢ ደኣ
ከይከውን!’’ ኣረሞ።
“ምስ ጓል እንተርእያትኒ ብዘይካ ሕማቕ
ጽቡቕ ዝገብር ኣይመስላን’ዩ። ስራሐይ
ምስ ከመይ ዝኣመሰሉ ሰባት የራኽበኒ
ፈጺማ ክትርደኣለይ ኣይትኽእልን’ያ።
ስለዚ ዋላ መርዓ እንተሓሰብካ እኳ ኢኻ
ጓል ትስእን!’’
“እዘን ሓሰኽሰኽ
ዝብላ
ኣዋልድከ?.
.
.
ብዓል

ንስኻትኩም ጓል
ስኢንና እንተኢልኩም
ደ ኣ
ብዓል ንሕና እንታይ ክንብል ኢና?’’
“ንስኻትኩም ደኣ እታ ዝረኸብኩም
ስለ እተልዕሉ ጸገም የብልኩምን። ንነብስኻ
ኣብ ማእለያ ዘይብሉ ምርጫታት ተእትዋ
እንተዄንካ’ዩ ጸገም ዝረኽበካ። ኣይትርእዮ
ኣይትሰምዖ ደኣ ጽቡቕ እንድዩ። ልብኻ
ሓንሳብ ኣብ ሓደ ክትቈመልካ ክትክእል
ኣለዋ። እንተዘይክኢላ ግና ዓይንኻ
ካብ ሓንቲ ናብ ካልእ ክትናጠር’ያ
እትነብር።”
“እሞ ንሎኢስ ነዊሕ ምሳኻ ከም
ዘይዘረት ኣብ ጎልጎል ሜዳ ክትድርብያ
ጽቡቕ ኣይኰነን። ኣብ ዝረኸበትኒ እዋን፡
‘ዓርክኻ ዝውስን ኣይኰነን’ እያ ትብለኒ።
ስለዚ. . . .”
“እንታይ ክገብር’ያ እሞ ትደልየኒ
ዘላ!’’ ሃንደበት ግርጭ በለ እስራኤል።
“ንሳ ብዛዕባ ነብሳ ጥራይ’ያ ትሓስብ።
ብዝዀነ ዋጋ ክትምርዖ ጥራይ’ያ ትደሊ።
ኣዋልድ ድማ ክትምርዓወን’ምበር ከም
እትምርዓወን ኣይገብራን’የን። ገና ኣብ
መርዓ ከይኣተና እንከለና ምስ ሎኢስ
ዘሕልፎ ዘለኹ ጭቕጭቕ እፈልጦ
ኣለኹ። ስለዚ፡ እንታይ ኰይነ ኢለ’የ ኣብ
ዝፈልጦ ጭቕጭቕ ክኣቱ ኢለ ንሎኢስ
ዝምርዓዋ? ጓል ዋጣ ዝሕጸ እኳ’ዩ
ነገሩ።’’
“እዋእ!’’ ዓርኩ፡ ዘረባ እስራኤል
ኣስደሚምዎ ቀው ኢሉ ተመልከቶ።
“ጌጋ ትዛረብ ኣለኻ እስራኤል ዓርከይ።
ስለምንታይ ደኣ ክሳብ ሕጂ ምስኣ
ትቕጽል ኣለኻ? . . . ንሳ ኣይቀብጸንን
ኢላ’ያ ምሳኻ ትቕጽል ዘላ። ንስኻ ግና.
. . .” ክብሎ ዝደለየ ከይበለ ዘረባኡ
ኣንጠልጢሉ ገደፎ። ምኽንያቱ ናይ ዓርኩ
ስምዒት ይርእዮ ስለ ዝነበረ ከይሓርቕ
ስክፍታ ነበሮ።
“ኣቢሜለክ ዓርከይ፡ ሰላም ኣብ ዘይብሉ

ፍቕሪ ደርጉስጎስ እናበልኩ’የ ዝቕጽል
ዘለኹ። ንሎኢስ እፈትዋ’የ፡ ንሳ ግና
ከም ዝፈትዋ’ውን ትፈልጥ ኣይኰነትን።
ኣብ ልዕለይ ከቢድ ጥርጣረ ኣለዋ። ምስ
ዝዀነት ጓል ኣንስተይቲ እንተርእያትኒ
ብዘይካ ወሰዳለይ ካልእ ሓሳብ የብላን።
ኣነ ጤል ወይ በጊዕ ድየ ኣቢ! ምስ
ከምዚ ስምዒት ዘለዋ ጓል ከመይ ኣቢልካ
ትነብር? መርዓ ማለት ድማ ናይ ሓዋሩ
መጻምድቲ ምርካብ’ዩ። እዚ’ዩ ጸገመይ
ኣቢ ዓርከይ። ኣይሓገዘትንን።’’
“እሞወስን፡ግዜኻንግዜኣንኣይተጥፍእ።
ካብ ኵሉ ከምዚ ትርእየን ዘለኻ ማማ
ሰላማዊት ብቐጻሊ ይሓማ ኣለዋ። ጽባሕ
ንግሆ ኣብ ጣዕሳ ከይወደቕካ ናይ
ግድን ምቅልጣፍ ከድልየካ’ዩ። ንሎኢስ
እንተዕለልክዋ እንታይ ይመስለካ?’’
“ጸገም የብለይን! ስለ ዘይሓገዘትኒ’ምበር
ዘይፈትዋ ኣይኰንኩን።
ስለዚ ረኺብካ ኣዕልላ።
ካብ ኵሉ እዛ ሰበይቲ
ረቢሻትኒ በጃኻ። ኣነ
ንዝገብሮ ሓዳር ንሳ
ትሳቐ ኣላ።’’
***
ካርመል ኣብ ስራሕ
ምስ ኣተወት ኣብቲ
ሕሳብ ትቕበለሉ ጣውላ፡
ብርእሳ ተደፊኣ ቀም ክተብል
ጀመረት። ምሉእ ለይቲ ዝተፈላለዩ
ሓሳባት ንኣእምሮኣ ብሒቶሞ ሰለም
ክተብል ኣይከኣለትን። ኣብ መወዳእታ
ግና፡ ኣብ ሓደ ውሳነ በጽሐት። ንእስራኤል
ደዊላ ክትላለዮ ካብቲ ሓደ ውሳነኣ’ዩ።
ምኽንያቱ፡ ጥርጣረኣ ምሉእ ብምሉእ
ኣብ ልዕሊኡ ወዲቑ ነበረ። ‘ንሱ’ዩ
ብደብዳበ ንፍቕሪ ዝሐተኒ ዘሎ?’ ዝብል
ሓሳባ ድማ ሓምሳ ሚእታዊት ትኽክል
ገይራ ወሲዳቶ ነበረት። እቶም ኣብ ኢዳ
ዝርከቡ ደብዳበታት ብምሉኦም ብኢድ
ዝተጻሕፉ ብምንባሮም፡ ናይ እስራኤል
ናይ ኢድ ጽሑፍ ከመይ ከም ዝመስል
ምጽራይ ካብቲ ፈለማ ክትብገሰሉ እትደሊ
ተግባር’ዩ።
ካርመል ድፍረት ሓዊሳ ናብ እስራኤል
ደወለት። ቁጽሪ ሞባይሉ ኣብ መጽሓፉ’ያ
ረኺባቶ። “ሄሎ መን ክብል?’’ ጎርናን
ድምጺ ኣብ ኣእዛና ኣቃልሐ።
“ሄሎ፡ ከመይ ሓዲርካ?”
“ክብሩ ይስፋሕ፡ ከመይ ትሓድሪ?”
እስራኤል ምቕሉል ግብረ መልሲ ሃበ።
“ኣይትፈልጠንን
ኢኻ፡
ኣነ’የ
ዝፈልጠካ።’’
“ደሓን ሕጂ ንፋለጥ! ክገርመኪ ከኣ፡
ነተን ዝፈልጣኒ ኵለን እፈልጠን’የ።
ምኽንያቱ፡ እቲ ናይ ምፍላጥ ዓቕሚ
መን’ዩ ንዓይኒ ጥራይ ሂብዎ? ኣነ ንዅሎም
ናይ ስምዒት ህዋሳተይ ኣማቒለዮም ስለ
ዝዀንኩ ብዓይነይ ንዘይፈለጥክዎም
ኣንበብተይ ብኻልእ ናይ ስምዒት ህዋሳተይ
ከም ዝፈልጦም’የ ዝኣምን።’’
“የቐንየልና በል!’’ ብምቕሉልነት
እስራኤል ደስ ዝበላ ካርመል ምስጋንኣ
ኣቕረበት። “ሓንቲ ካብቶም ኣድነቕቲ ናይ
መጽሓፍካ’የ። ቅድሚ እዛ ‘እንተዘይንፋለጥ’
ዝተሓትማ ክልተ መጽሓፍትኻ ኣንቢበየን
ኣዝየ’ውን ኣድኒቐካ’የ።’’
“የቐንየለይ ክብል እሞ ኣፍቅድለይ!
ብድሕሪኡ ግና ቅር ዘይብለኪ እንተዀይኑ
ስምኪ ኣላልይኒ።’’
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“ይቕረታ ስመይ እባ ኣየላለኹኻን፡
’’ ዝበለት ካርመል ንገለ ካልኢታት ኣብ
ሓሳብ ድሕሪ ምእታው፡ “ህያበይ እየ
ዝበሃል። ጓል 26 ዓመት’የ፡” ብምባል
ኣደኣ ጥራይ ንመጸውዒ ትጥቀመሉ ስም
ሃበቶ። ካርመል ምዃኑ ስማ ዘይሓበረቶ
ምኽንያት ጥርጣረ ስለ ዝነበራ’ያ።
“ከመይ ትመስሊ?’’ ድሕሪ ምባል
ሰሓቐ።
“ንሱ ኸኣ የድሊ’ዩ?’’ ንሳ’ውን ሰሓቐት።
“ቀያሕ ምዃነይ ጥራይ’የ ዝፈልጥ።’’
“ማርያም’ውን ቀያሕ’ያ።”
“እሞ ኣነስ ምስ ማርያም! ንዓኣ
እንተመሲለ ዕድለኛ’የ።’’
“ብቕይሕኺ ንዓኣ እንተመሲልኪ
እኹል’ዩ። ጽብቕቲ ስም ድማ’ያ ዘላትኪ።
ስድራኺ ህያበይ ካብ በሉኺ ህያብ ናይ
ኵሉ ከም ትዀኒ ጥርጣረ የብለይን።’’
ኣመጐሳ።
“ክገርመካ፡ ክድውለልካ ምስ ሓሰብኩ፡
ልበይ ኣይትርኣያ ኣንፈጢፊጣ’ያ። ሕጂ
ግና ኣቀባብላኻ ምስ ረኣኹ ኣይትኣምንን
ፍዅስ ኢሉኒ። ናይ ብሓቂ ጽቡቕ
ኣቀባብላ’ዩ ዘለካ፡’’ ብኣቀባብልኡ ከም
ዝተመሰጠት ኣግሂዳ ሓበረቶ።
“እንታይ ደኣ ኴንኪ? ስክፍታ ድዩ?
ጸሓፍቲ ነሰክፍ ዲና?’’ ጸገማ ጠፊእዎ
ዘይኰነ ከዛርባ ኢሉ ሓተታ።
“እዋእ! ከምዚ ብስራሕኩም ትዕበዩ
ኰይኑ’ዩ ዝስመዓካ። ዝዀነ ኰይኑ ንፉዕ
ጸሓፋይ ኢኻ። ክላለየካ ካብ ዝሓስብ
ብዙሕ’የ ገይረ። ግና መዓልቱ ስለ
ዘይኣኸለ ክሳብ ሕጂ ኣይደወልኩልካን።
ከመይ ኢኻ ንሓዳሽ ሰብ ክትላለ ቅሩብ
ዲኻ?’’ ሰሓቐት። ውሽጣ ሽዑ’ውን
ፍርሂ ይስመዖ ነበረ። ግና ኣብ ኣዘራርባኣ
ከይትፍለጥ ዝለዓለ ጥንቃቐ ገይራ
ነበረት።
“ጸገም የለን። ኣብ ዝደለኽዮ ቦታን
ግዜን ክንራኸብ ጸገም የብለይን።
ምስ ተራኸብና ግና ሓደ ነገር ቃል
ክትኣትውለይ ዝደልዮ ነገር ኣሎ።”
“እንታይ’ዩ ንሱ?’’
“ከይትሓፍርኒ!’’
ካርመል ካልእ ክትጽበ ስለ ዝጸንሐት
ዘረባኡ ኣስሓቓ። “እንታይ ኰይነ
ክሓፍር?’’
“መብዛሕትአንዝላለያኒኣዋልድብኣካል
ምስ ረኸብክወን ብሕፍረት ዕዝም’የን
ዝብላ። ሽዑ ኣነ ጽቡቕ ኣይስመዓንን።
ባዕለን ክንላለየካ ኢለን ቈጺረናኻ ከብቅዓ
ኣብ ስቕታ ተሓቢአን ንዕላልካ ‘እወ’ ወይ
‘ኣይፋል ኢለን ክምልሳ እንከለዋ ኣዝዩ’ዩ
ዘሕርቐካ። ከምአን ክትኰኒ ኣይደሊን’የ።”
ኣነጸረላ።
“ኣጆኻ! ኣነስ ከምዘን ትብለን ዘለኻ
ኣይኰንኩን። ከዕልለካ ምዃነይ ድማ
ቃል እኣትወልካ። ጥራይ መዓስ
ክድውለልካ?”
“ኣብ ዝጠዓመኪ!’’
“የቐንየለይ!’’ ተፋነወቶ። ካርመል፡
ሞባይላ ምስ ዓጸወት ገበታ ኣስተንፈሰት።
ገለ ዓወት ከም ዝፈጸመት ድማ ናይ
ክልተ ኣእዳዋ ኣጻብዕቲ ዓሚዃ ኣብ ኣየር
ኣወዛወዘቶ።

ይቕጽል

ሓዳስ
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“ ጉዕዞ ናብ ጐላጉል ሲኦል…
ብ ዴን ኢቺ ኢቶ ዝተጻሕፈ
(ጸሓፊ - ወተሃደር-ነበር ኮይኑ፡ ኣብ ጽባሕ’ቲ ህልቂት - ናጋሳኪ ዝኣተወ ጃፓናዊ እዩ)

ዓብደልቃድር ኣሕመድ
ካልኣይን መወዳእታን ክፋል
ውሽጠይ ክሓቕየንን ክገልጾ ዘይክእል
ስምዒት ጸጸት ክስምዓንን ተፈለጠኒ። ምስ
ጓህየይ እናሰጐምኩ ከለኹ ከኣ፡ ሓደ ኣብ
ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ከባቢና ዝፈልጦ
ሰብ ምስ ካልኣዩ፡ ርእሱ ብባንዴጅ ተጠቕሊሉ
ሰለይ እናበለ ክመጽእ ረኣኹዎ። ብሓደ
ኢዱ ብበትሪ ተደጊፉ በቲ ሓደ ኢዱ
ብናይ ኢድ መንዲል ዝተቛጸረ ሩዝ ሒዙ
ናባይ ገጹ እንኪመጽእ ናብኡ ቀሪበ ክሓቶ
ተሃወኽኩ። ምስቀረብኩዎ፦
“ እነናልካ ተሃሪምና!” በለኒ’ሞ ምስ’ቶም
ኣብ ቶኪጽዩ ዝርከቡ ኣዝማዱ ተዓቝቡ
ክጸንሕ ምዃኑ ሓቢሩ መገዱ ቀጸለ።
ኣነ’ውን ብዘይ ሕቶ ተፋኒየዮ ናብ’ታ
ከተማ ገጸይ መረሽኹ። ነዊሕ ከይከድኩ
እታ ከተማ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ጋህዲ
ኮነት። ካብቲ ዋላ ሓንቲ ነገር ዘይረኣዮ
ከባቢ ኡራካሚ ክሳብ’ቲ ስግር ጎቦ ኢንሳካን
ላዕላይ ኣናኮቦን ብዙርያ ጠመትኩዎ…
ናጋሳኪ ብኽቱር ምሕራራ ብምልእታ
ብጠቐር ቡናዊ ሕብሪ ተቐይራ ጸንሓትኒ።
እተን ንማለቱ ዝረኣያኒ ክልተ-ሰለስተ ዝኾና
ዓበይቲ ኣግራብ ኣብ ክልተ ተፈልየን
እቲ መውጽእ ትኪ ናይ ቤት ትምህርቲ
ሕክምና ተሰነጣጢቑ…ካልእ ወላሓንቲ
ዝዝከር ኣሰር ኣይነበረን።
መገደይ ቀጺለ፣ ሃንደበት ከኣ ናይ ሰባት
ድምጺ ብኽያት ሰሚዐ ናብኡ ገጸይ
ሰጎምኩ። ኣብ ገምገም ናይቲ መገዲ
ባቡር ዕድሚአን ካብ 15-16 ዘይሓልፍ
መንእሰያት ኣዋልድ ኣብ ዝደበነ ናይ
ሓሰር ጉዝጓዝ ተጎንቢየን ረኣኹ። ገጸንን
መላእ ኣካላተንን ተለብሊቡ ምስረኣኹዎ
ኣዝየ ሰንቢደ፣ ኣውያተንን ምስሊ ናይቲ
ነዲዱ ዝሓበጠ ገጸንን ምርኢት ሓንሳብ
ኣብ ኣእሙረይ ምስተቐረጸ ክሳብ’ዛ
ዕለት’ዚኣ ኣይሃሰሰን ዘሎ። ማይ! ማይ’
እናበላ ክልምና ሰሚዐ ካብ ብራሾይ ቁሩብ
ማይ ቀዲሓ ናብ ኣፈን ኣበልኩዎ።
“ኣታ ደንቆሮ…ክትቀትለን ዲኻ
ደሊኻ?!” ዝብል ተቓውሞ ምስ ሰማዕኩ
ግን፡ ምልስ ኢለ ከባቢየይ ጠመትኩ።
ኣዒንቲ እቶም ካብ ከተማ ናጋሳኪ
ዝወጽኡ ዝነበሩ ተመዛበልቲ ብቑጠዐ
ኣፍጢጠን ክዕዘባኒ ርእየ ሰኸኽ በልኩ።
ብወገነይ ነተን ብኽቱር ቃንዛ እናወጨጫ
ማይ ከስትየን ዝለመናኒ ኣዋልድ ነታ ናይ
መወዳእታ ጠለበን ከውሕስ’ምበር ካልእ
ዝሓለንክዎ ሕማቕ ሓሳብ ኣይነበረን።
እቶም ዝጥምቱኒ ዝነበሩ ገባሮ ኣብ ልዕሊ

ወተሃደራት ዝነበሮም ጽልኣት ግን ግሁድ
ነበረ። ኣነ’ውን ኣይተቓወምኩዎምን።
ጥራይ ነታ ብራሾይ ብነግፈረግ እናተሳቐኹ
ናብ ቦታኣ መሊሰ፣ መገደይ ናብ’ቲ ኣብ
ገማግም ዝተደኮነ ዓርሞምሽ ናይ ጋዝ
ገንኢ ገጸይ ቀጸልኩ። ኣብ’ቲ መስመር
መገዲ ባቡር ሓንቲ ካብ ኩሩመ ዝመጽአት
ጉጅለ ሓኪም ጋንታ ነበረት። ንኣባላት’ታ
ጉጅለ ሕልፍ ኢለ ፈለማ ዝረኣኹዋ ገዛ
ፈራሪሳ’ያ ኣብ 50ታት ዕድመ እትርከብ
ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ትሕቲ’ቲ ህንጻ ፍርቂ
ኣካላ በቲ ዝፈረሰ ዓንዲ ተጸቒጡ ኣዒንታ
ብኽፉቶም ነቒጻ ርኣኽዋ።
ገና ናብ’ታ ንስድራ-ቤተይ ተፋንየ
ዝወጻእኩላ ቤተይ ኣይበጻሕኩን…
እቲ ብዘይተኣደነ ሓሳብ ዝናወጽ ዝነበረ
ሓንጎለይ’ውን ከምኡ. . .።
መገደይ ቀጸልኩ ንእግረ መገደይ ኣብ
ፈቖድኡ ናይ ዝተዘራግሑ ኣፍራስን
ኩምራ ሰባትን ሬሳታት እናረኣኹ። ኦሃሺ
በጺሐ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ገጽ እናወረድኩ
ከለኹ ሓደ በጽሒ ካብ ሽምጡ ንታሕቲ
ሓሪሩ ከብቅዕ እቲ ኣብ ጎድኑ ዝነበረ ህጻን
ግን ከይነደደ ከም ኣብ ሆለሊ ዝደቀሰ
ብሰላም ዓሪፉ ተዓዘብኩ። እቶም ኣብ ልዕሊ
ድንድል ኮይነ ዝረኣኹዎም ዝተረግረጉ
ሬሳታት ግን ብኽቱር ሃፈጽታ ናይቲ ግናይ
ቦምባ ግዲ ተገፊፉ ኣብ ዝባኖም ክዳን
ዝበሃል ኣይነበሮምን ከምታ ዝተፈጥሩዋ
ጥራዮም ኣብቲ ገማግም ናይቲ ባህሪ
ተዘሪኦም ነይሮም።
ድንድል መገዲ ባቡር ኦሃሺ በጺሐ ናብ’ቲ
ኣብ ማዕዶይ ዝነበረ ናሕሱ ዝተቐንጠጠ
ፈራስ ህንጻ ጠሚተ። ኣብ ውሽጡ ሬሳ
ሓፋሽ ተጨሪሑ ርእየ ኣዒንተይ ብነድሪ
ወላዕኩወን። ‘እንታዩ’ዚ ናይ ዝነደደ ጐሓፍ
ኩምራ ድዩ ወይስ ናይ ዝሓረሩ ሰባት
ደበራ?!’ ኢለ ኣስካሕኪሐ።
መገዲ ኣጋር ሒዘ እናኸድኩ ዝረኣኹዋ
ኣባል ወለንታዊ ጉጅለ ሓካይም ምንባራ
ብኣልባሳታ ዘላለኹዋ ጎርዞ’ውን ኣይርስዓን።
ብገጻ’ያ ኣብቲ ጽርግያ ተደፊኣ ነይራ፣ እቲ
ትንኳዕ-ትንኳዕ ዝተነድፎ ናይ ኩሩመ ክዳና
ሓዊ ኣይተንከፎን ..ካብ ክሳዳ ንታሕቲ’ውን
ኣይተቓጸለትን… ሽክና ርእሳ ግን ኣስከሬን
ጥራይ!...
ብድኹም ኣራግጻ ናብ ማጹያማ-ማቺ
ገጸይ ሰጐምኩ። ኣብዚ’ውን ካብ ፈረስ
ጀሚርካ. . .ኣኽላባት፡ ደማሙ፡ ደርሁት. .
. ኮታ ህይወታዊ ዘበለ ፍጡር ፈቐድኡ

ረጊፉ ጸንሓኒ። ኣብ’ቲ ሜዳ ሲኦል
ብመንጎ’ዚ ኩሉ ሰጊረ ክስጉም ግድን ነይሩ።
ባብ ብትነሐን ሓምኹሽትን እናተጻወርኩ
ቀጺለ። ናብ ጸጋም ሸነኽ ገጸይ ኣቢለ
ቁሩብ ምስ ሰጐምኩ ከኣ ዞና ኦካ-ማቺ ረጊጸ
ቅልቅል ምስበልኩ ከኣ’የ ክልተ ሰባት ነቲ
እኩብ ሓምኹሽቲ እናዃዓቱ ጎፍ ዝበሉኒ።
እታ ሰበይቲ፦
“እነሀልካ ኣብዚ ረኺበዮ!” በለት

ዳህርን ሓምኹሽቲን ዝዓብለሎ ኣየር
እናኣስተንፈስኩ በቲ ካብ ኩምራ ሬሳታት
ዝብገስ ሕማቕ ጨና እናተዓፈንኩን ኣብ
መወዳእታስ ኣብ ጽርጊያ ማጹያማ-ማቺ
ረጊጸ መገደይ ቀጸልኩ። ኣብ’ዚ’ውን
ምርኢት ናይ መዓት ሬሳታት እዩ ... ገሊኡ
ዝሓረረ ገሊኡ ከስዐኡ ተኸፊቱ ማዓናጥኡ
ዝተዘርገፈ ሬሳታት።
ህንጻ ቤት-ትምህርቲ ቺንዘይን መባእታ

ብዓውታ። በዓል-ቤታ ብግደኡ፦
“እንታይ ኣቢሱ፣. . .እዚ ግፍዒ’ዚ ኣብ
ልዕሊኡ ክወርድ ኣንበይ’ምተገበአን!”
ክብል ምስናይ ኣይሂ ንብዓቱ መለሰ። ነቲ
ዘየቋርጽ እህህታን መሪር ብኽያትን ካብ
ሲኦል ዝተፈነወ ዘጉሂ ምርኢት ኮነኒ።
“…ንምዃኑ ናይ’ዚ ኩሉ ግፍዕን
ኣደራዕን ተሓታቲ መን’ዩ?!...ብልክዕ ነዚ
ምንም ኣበሳ ዘይብሉ ገባርን ሰላማውን ህዝቢ
ኣብ ከምዚ ዘሕዝን ኩነት ከም ዝወድቕ
ዝገበረ መን’ዩ?” ንዝብል ሕቶ ውሽጠይ
ሰማዕኩዎ። ንዝስማዓኒ ዝነበረ ነድሪ ክቆጻጸር
እናጸዓርኩ ግን ነቲ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ
ኣጋጣሚ እቲ ኮርፖራል ብጻየይ ኣብ
እዝነይ ሕሹኽ ዝበለኒ ቃላት እናዘከርኩ
ሰጕመ። ንሱ፣ ዕንወትን ሞትን ኵናት ምስ
ኣጽለኦ ‘ጥፍኣት ንወተሃደረኛ!” ክብል’ዩ
ኣማሪሩ። ናይቶም ኣብ መገደይ ዝረኽቦም
ዝነበርኩ ተመዛበልቲ ባህ ዘየብል ጠመተ
ኣብ ልዕለይ’ውን ነዚ’ዩ ዘንጸባርቕ ዝነበረ።
ወተሃደራዊ ክዳን ለቢሰ ብምንባረይ ዝሰዓበ
ብምንባሩ ግን ኣይገረመንን።

ቤት-ትምህርቲ ሺዮራማን ብማዕዶ
ረኣኹወን። ካብ’ቲ ዝነርኩዎ በሪኽ
ቦታ ንየማን ሸነኽ ኣብ ማእከል’ቲ ሜዳ
ደው ኢለን ምስ ረኣኹ ከኣ ናብአን
ገጸይ ተነቖትኩ። ቀሪበ እንተተዓዘብኩ
የማናይ ክፋል ህንጻ ቺንዘይን ጸጋማይ
ክፋል ህንጻ ሺዮራማን ብምልኡ ዓንዩ
ነበረ። ነዚ ምስረኣኹ ‘እዚ ኣብ’ዛ ከተማ
(ናጋሳኪ) ተደርቢዩ ዘሎ ቦንባ ልክዕ ከምቲ
ኣብ ሂሮሺማ ወዲቑ ክብሉ ዝሰማዕኩዎ
ዓይነት ቦንባ እዩ ክኸውን ዝኽእል’ ኢለ
ገመትኩ።
ነቲ ዝዓነወ ህንጻታት ኣብያተ-ትምህርቲ
ሕቖይ ሂበ ተመሳሳሊ ምርኢት ሬሳታት
እናተዓዘብኩ መገደይ ቀጸልኩ። ኣብ
ከባቢ ታኬነኩቡ ምስ በጻሕኩ ነፈርቲ
ኵናት ኣመሪካ ሃንደበት ኣብ ልዕሊ ሰማይ
ክዝንብያ ጀመራ። ኣነን ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ
ሰባትን ብሃውሪ እናዘለልና ነናብ የዕቁበና’ዩ
ዝበልናዮ መሕብኢ ተጓየና። እተን ነፈርቲ
ምስ ሓለፋ እቶም ምሳይ ኣብ ትሕቲ
ጉድጓድ ዝተሓብኡ ሰባት ብኣጋ ካብ

ዝተሓብኡሉ ከይወጽኡ ንምርግጋጽ ‘
ከይደን’ድየን?’ እናበሉ ሓተቱኒ’ሞ ምኻደን
ምስ ሓበርኩዎም ከካብ ዝነበርዎ ወጺኦም
መገዶም ቀጸሉ። ኣብ ልዕለይ እምነት
ምሕዳሮም እናገረመኒ ኣነ’ውን ከምኦም
ነቲ ጉድጓድ ሓዂረ ወጻእኩ።
ኣብ የማናይ ሸነኸይ ፍርስራስ ናይ
ፋብሪካ ዕጥቂ ሚጽሱቢሺ ነይሩ።
እቲ ብድርዒ ሓጺን ዝተሰርሐ ናሕሱ
ከም ወረቐት ተዓዃሊሉ ኣብ’ቲ ህንጻ
ተንጠልጢሉ ርኣኽዎ። ኣብ ሞሪማቺ
ብዝበጻሕኩ ንግዳያት መግብን ማይን
ዘቀባብሉ ገለ ወተሃደራት ላዕልን ታሕትን
ኣብ ምባል ነበሩ። ደሕሪ ቅሩብ ግዜ ሓንቲ
ኣብ ማእከላይ ዕድመ እትርከብ ሰበይቲ
ካብ’ቲ ዝነበረቶ ድንድል ኢናሳ ናባይ ገጻ
ከተምርሕ ተዓዘብኩ’ሞ ኣነ’ውን ኣንፈተይ
ናብኣ ኣብ ዘቕናዓሉ ህሞት ካብ’ቲ ኣብ
ጥቓኣ ዝነበረ ዝተቓጸለ ህንጻ ሓደ ዓንዲ
ተገሚዑ ክወድቕ ርእየ ናህረይ ወሲኸ
ንኽትጐዪ ሓበርኩዋ። ናባይ ገጻ ክትጐይን
ድሕሪ ገለ ካልኢት እቲ ዓንዲ ተወርዊሩ
ብሓያል ዱብታ መሬት ክዓልብን ሓደ ኮነ።
ንሳ ደሓነት እቲ ካብ ግዜ ቁልዕነተይ ጀሚረ
ዝፈልጦ ዓቢ ገንኢ ጋዝ’ውን ከይተፈንጀረ
ካባና ርሒቑ ይረኣየኒ ነበረ።
እነሀ እምበኣር ኣብ መወዳእታ ነቲ
ዝዓበኹሉ ጥቓ ቤት-ትምህርቲ ካሴየይ
ዝርከብ ገዛውቲ ክርኢ በቒዐ። ናብኡ ገጸይ
ብዝሰጐምኩ ንእግሪ መገደይ ብዛዕባ’ታ
ዘዕበየትኒ ክፋል ሓውሲ ከተማ ሓድሕዱ
ዝዋቓዕ ዘረባታት ካብቶም ናይ’ቲ ከባቢ ሰባት
ብምስመዐይ ናይ ህንጡይነትን ጭንቀትን
ስምዒታት ተፈራረቑኒ። ይኹን’ምበር
እቶም ዝርእዮም ዝነበርኩ ህንጻታት
ከይተቐየሩ ከም ዝነበርዎ ብምንባሮም፡ እቲ
ስድራቤተይ ናይ ምርካብ ተስፋ መሊሱ
ድኣ ዓረገ። ኣለኒ ኢለ ክበጽሖ ዝኽእል
ስፍራ ብምርካበይ እውን ባህ በለኒ። ልዕሊ
ኩሉ ከኣ ናይ ስድራይ ናይ መወዳእታ
ዕጫ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጠሉ ህሞት
ተቓሪቡ ነበረ።
መዓርፎ ናጋሳኪን ዞና ዳይኮን ነዲደን
እየን። እቲ እንኮ ተዓኒዱ ዝተረፈ ዓንዲ እቲ
ናይ ፈነወ ፓሎ ጥራይ ነበረ። ናብ ጎቶ-ማቺ
ኣብ ዝወስድ ጽርግያ’ውን ዝወደቐ ሬሳ
ይረኣየኒ ኣሎ። ብቐጥታ ናብ ህንጻ ቤትጽሕፈት ሓላፊ ምምሕዳር ኣምራሕኩ።
ኣብኡ በጺሐ በዒንተይ እንተፈተሽኩ ዋላ
ሓንቲ’ኳ! እቶም ኣብ ከባቢየይ ዝነበሩ
ህንጻታት ምስ ገዛውተይ ሓዊስካ ከከምቲ
ዝተደኮኑዎ ኣብ ቦታኦም ነይሮም….
ይኹን’ምበር ጽላሎት መናፍስቲ’ምበር ጥር
ዝብል ህያው ፍጡር ዝረኣዮም ኣይነበሩን።
ዋላ ሓደ’ኳ!

ሓዳስ

ኤርትራ
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ምልክታት ዞዲያክ

ሳሮን ሰርጹ

ኣቀራርባ ቃለ-መሕትት

እዚ እንነብረሉ ዘለና እዋን፡ ዘመነ
ሓበሬታ ብምዃኑ፡ ዳርጋ ኩሉ ህዝቢ ዓለም
ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ንዝፍኖ ዜናን
ሓበሬታታትን ክሰምዕ ሃንቀው ብምባል፡
ኣብ መሳዂቲ ቴሌቪዥንን ሬድዮን
ከምኡ’ውን ኣብ ዓምድታት ጋዜጣ ክዕዘብ፡
ክሰምዕን ከንብብን ይረአ። በዚ ምኽንያት
ድማ ዜና እቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ኮይኑ
ይርከብ። ሓደ ኣገባብ ምምእራር ሓበሬታ
ድማ፡ ቃለ-መሕተት (ቃለ-መጠይቕ) እዩ።
ቃለ-መሕተት፡ ከመይ ጌርና ነዳልዎ?
ምድላው ቃለ-መሕተት፡ ናይ ገዛእ ርእሱ
ስርዓትን ኣገባብን ዝሓዘ እዩ። ነዚ መስርሕ
ንምክያድ ሰለስተ መድረኻት ንሰግር፦

1.ጥቡቕ ርክባት ምምስራት ምስቶም ቃለ-መሕተት እትገብረሎም
ሰባት ጥቡቕ ዝምድና መስርት። ኣብዚ
መድረኽ፡ ናይ’ቲ ንቃለ-መሕተት
ዘዳሉ ዘሎ ሰብ፡ ኩነተ-ኣእምሮኡን ርእሰተኣማንነቱን ኣገዳሲ እዩ።
2.ምእካብ ሓበሬታ- ብኻልኣይ
ደረጃ ዝመጽእ መድረኽ ኮይኑ፡ እቲ ቃለ
መሕተት ከዳሉ (ክሓትት) ተረቚሑ ዘሎ
ሰብ፡ ሕቶታት ቅድሚ ምድላዉ ሓበሬታ
ክእክብ ይግባእ። ኣብ ካልኣይ መድረኽ
ቃለ-መሕተት፡ ቅንዕና፡ ብልሕን ኣገባባ
ናይ ስራሕን ኣገደስቲ እዮም። ኣብ ቃለ-

መሕተት ምእካብ ሓበሬታ ኣገዳሲ ዝገብሮ
ምኽንያት እምበኣር፡ እቲ ተዳልዎ ሕቶታት
ምስ’ቲ ኣርእስትኻ ዝተኣሳሰር ክኸውን ስለ
ዝሕግዝ’ዩ። ተዳልዎም ሕቶታት ካብቶም
እትእክቦም ሓበሬታታት ምስ ዝወጹ
ብቐሊሉ ክትርድኦም ትኽእል።
3.መደምደምታ- እቲ ብሳልሳይ
ደረጃ ወይ ኣብ መወዳእታ ዝመጽእ
መዕጸዊ እዩ። ኣብዚ መድረኽ’ዚ ኣዳላዊ
ሕቶኡ ብግቡእ ኣቕሪቡ ምስ ወድአ፡ ናብ
ናይ ምዝዛም መድረኽ ይሰግር። እዚ
መድረኽ ናይ ምምስጋን መድረኽ ኮይኑ፡
ንቐጻልነት ስራሕ ብዝጥዕም ኣገባብ ክግበር
ይግባእ። ብተወሳኺ’ውን ኣዳላዊ ምስ’ቲ
ተሓታቲ ጥቡቕ ናይ ስራሕ ዕርክነት
ክምስርት ይግባእ።
ኣብ መወዳእታ፡ ኣዳላዊ ቅድሚ
ናብ ቦታ ቃለ-መሕተት ምኻዱ፡ ግቡእ
ኣለባብሳ ክህልዎ ተመራጺ እዩ። ቋንቋ
ሰብነት፡ ደሃይ ወይ ቃና ናይ ድምጽን
እንጥቀመሎም ቃላት ምምራጽን፡ ናብ
ቦታ ስራሕ ቅድሚ ምኻድና ከነተኩረሎም
ዘለና ነገራት እዮም። ኣብ መስርሕ ምስ
ተኣትወ ከኣ፡ ሓታቲ፡ “ሓታቲን ሰማዒን”
ጥራይ እምበር፡ ‘ኣብ ክንዲ’ ኮይኑ ክምልእ
ወይ ክምልስ ወይ’ውን ክዕንቅፍ ግቡእ
ኣይኮነን።

፠ ካብ 21 መጋቢት ክሳብ 20
ሚያዝያ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡
መለለዪ ኮኾቦም ብ ኣሬይስ (Aries)
ይፍለጥ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝተወልዱ ሰባት፡
ኣብ ሰብ ዘይምርኮሱን ርእሶም ዝኽእሉን
እዮም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ንመሰላት
ወዲ ሰብ፡ ደቂ-ኣንስትዮን እንስሳታትን
ይቃለሱ። ኣብ መንገዶም ዝኾነ ከርብሖም
ዝኽእል ነገር ምስ ዘጋጥሞም፡ ብዘይ
ንሕስያ እዮም ዝኣትዉዎ። ዝያዳ ካልኦት
ድማ ሕልሞምን መጻኢኦምን ንምትግባር
ይጽዕሩ።
፠ ካብ 21 ሚያዝያ ክሳብ 20
ግንቦት ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡
መለለዪ ኮኾቦም ታውሩስ (Taurus)
ይበሃል። እዞም ሰባት’ዚኦም ንነገራት
ትኽ ኢሎም ብመንገዶም ክኸዱዎ
ይደልዩ። ኣብ ገዛእ ርእሶም ዝተኣማመኑ
ብምዃኖም፡ ንበይኖም ዝኾነ ነገር ክገብሩ
ኣይጽግሞምን’ዩ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝተወልዱ
ሰባት፡ ምስ ውሱናት ሰባት ጥራይ ጥቡቕ
ዕርክነት ወይ ምሕዝነት ይፈጥሩ።
፠ ካብ 21 ግንቦት ክሳብ 21 ሰነ ኣብ
ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ ኮኾቦም
ጀሚናይ (Gemini) ይበሃል። እዞም ኣብዚ
ግዜ’ዚ ዝተወልዱ ሰባት፡ እቶም ኣዝዮም
ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎም ሰባት
ተባሂሎም ይግለጹ። ብዝኾነ ሰብ ይኹን
ሕጊ ርእሶም ኣየድንኑን እዮም። ብዘይካ’ዚ
ኣብ ጉዕዞ ሂወቶም ሓጐስን ጸወታን
ይፈትዉ፡ ምስ መሓዙቶም ይኹን
ኣዕሩኽቶም ኣዝዮም ለጋሳት እዮም።
፠ ካብ 22 ሰነ ክሳብ 22 ሓምለ
ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ
ኮኾቦም ብ ካንሰር (Cancer) ይፍለጥ።
እዞም ሰባት እዚኣቶም፡ ዋላ’ኳ ትሕዝቶኣዊ
ነገራት ናይ ሰብ ዘይደልዩ እንተኾኑ፡ ኣብ
ዝኾነ ስምዒታዊ ጸገማት ወይ ሓገዛት
ግን፡ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰብ ምስ ተመርኮሱ
እዮም። ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዘለዉ ወይ
ዝሕብሕብዎም ሰባት ድማ፡ ኣዝዮም
እሙናት እዮም።
፠ ካብ 23 ሓምለ ክሳብ 23 ነሓሰ ኣብ
ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ ኮኾቦም
ብ ሊዮ (Leo) ይፍለጥ። እዞም ብገዛእ
ርእሶም ዝተኣማመኑ ሰባት እዚኣቶም፡
ዝኾነ ሰብ ከድንቖምን ብዛዕብኦም
ክዛረብን ይደልዩ። ብዘዳለውዎም ስርሓት
ዕዉታት ክኾኑ እንከለዉ፡ ዝያዳ ካልእ ግን
በቲ ብሰባት ዝወሃቦም ኣድናቖት እዮም
ዝሕጎሱ። እዞም ሰባት ብዝኾነ ሰብ ክእዘዙ

10 ጥቕምታት ጅንጅብል

.ኣብ
ማህደር
እንቋቑሖ
ንዝወጽእ መንሽሮ ይፍውስ።
. ኣብ ረጒድ መዓንጣ ንዝወጽእ
ሕማም መንሽሮ ይከላኸል።
. ኣብ ፈለማ ወርሓት ናይ
ጥንሲ
ዝረኣዩ
ሕማማት፡
ዕግርግርን ተምላስን ንምፍዋስ

ይሕግዝ።
. ነዊሕ ጉዕዞ ብመኪና
ወይ ብነፋሪት፡ ኣብ
እንጓዓዘሉ እዋን ዝረኣዩ
ሕማማት
ንምፍዋስ
ይሕግዝ።
. ቃንዛን ሕበጥን
የዐግስ።
. ቀሓር ይፍውስ።
. ንምክልኻል ሕማም
ሽኮር ወይ መጠን ሽኮር
ደም ንምጉዳል ይሰርሕ።
. ንምፍዋስ ሕማም
መርዘን።
. ብወርሓዊ ጽግያት ንዝመጽእ
ምሽምቓቕ
ጭዋዳታት
ይፍውስ።
. ንምክልኻልን ንምፍዋስን
ሕማም ሰዓል ይጠቅም።

ድሌት ስለዘይብሎም፡ ኣዘዝቲ ክኾኑ
ጥራይ እዮም ዝመርጹ።
፠ ካብ 24 ነሓሰ ክሳብ 23 መስከረም
ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ
ኮኾቦም ቪርጎ (Virgo) ይበሃል።
ብቕንዕና ዝሓስቡ፡ ኣዝዮም በላሕትን
ናይ ምዝካር ክእለቶም ምዕቡልን እዩ።
ብቐሊሉ ገጽ ናይ ሰብ ተዓዚቦም ከንብቡ
ዝኽእሉ ብምዃኖም፡ እቶም ዝበዝሑ
ተመራመርትን ዳህሰስትን እዮም ዝኾኑ።
ሽግራት ንምፍታሕ ድማ ድሕር

፠ ካብ 23 ሕዳር ክሳብ 21 ታሕሳስ ኣብ
ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ ኮኾቦም
ብ ሳጊታሪዩስ (Sagittarius) ይፍለጥ።
እዞም ሰባት በቲ ዘለዎም ለውሃትን ጽቡቕ
ጠባይን ብዙሓት መሓዙት ናይ ምጥራይ
ዕድል ኣለዎም። ቀንኣት ብዘይ ምዃኖም
ክሕገዝ ኣለዎ ንዝበልዎ ሰብ ብግቡእ
ይከናኸኑ። ሕዉስ ባህሪ ስለ ዝውንኑ
ብቐሊሉ ምስ ሰባት ከዕልሉ ይኽእሉ።
ብዛዕባ ውሽጣዊ ስምዒታቶም ክዛረቡ
ዘይደልዩ ብምዃኖም ንነገራት ኣብ
በይኖም እዮም ዝውድእዎ።
፠ ካብ 22 ታሕሳስ ክሳብ 20 ጥሪ
ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ

ኣይብሉን እዮም።
፠ ካብ 24 መስከረም ክሳብ 22
ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡
ብሊብራ (Libra) ዝተባህለ መለለዪ
ኮኾብ ይፍለጡ። ኣዝዮም ሕጉሳትን
ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ምሕዝነት
ብምፍጣር ዝዋስኡን ሰባት እዮም።
እዞም ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝተወልዱ ሰባት
ምሕዝነትን ምትሕውዋስን ይፈትዉ።
ኣብ ፍቕራዊ ዝምድና ጥራይ ዘይኮነ
ዋላ ኣብ ስድራቤታውን ምሕዝነታውን
ዝምድናታት ኣዝዮም ግዱሳት እዮም።
፠ ካብ 23 ጥቅምቲ ክሳብ 22
ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡
ብስኮርፒዮ (Scorpio) ዝተባህለ መለለዩ
ኮኾብ ይፍለጡ። ኣብዚ ግዜ’ዚ ዝተወልዱ
ሰባት፡ ክሰርሕዎ ኢሎም ዝሓሰብዎ ነገር
ኢዶም ከይሃቡ ይሰርሑ። ኣብቲ ንዓኦም
የገድሰና’ዩ ኢሎም ዝሓሰብዎ ሰብ
ኣዝዮም ይኣምኑ። እቲ ቀንዲ መለለዪ
ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ግን፡ ዝኾነ
ዝቐርቦም ሰብ ብቕንዕና ክቐርቦም ስለ
ዝደልዩ’ዮም። እዞም ኣብ ዝኾነ ዓይነት
ናይ ረብሓ ስራሕ ክኣትዉ ዘይጽግሞም
ሰባት፡ ተመራመርቲ ሳይንስ፡ ሓካይምን
መራሕትን እዮም ዝኾኑ።

ኮኾቦም ብካፕሪኮን (Capricon) ይፍለጥ።
እዞም ኣብዚ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት ኣዝዮም
እሙናት ኣዕሩኽ ብምዃኖም፡ ኣብ ግዜ
ሽግር ኣብ ጎድንኻ ይርከቡ። ለውሃትን
በቚባቛትን ብምዃኖም፡ ንዝተጸገሙ ሰባት
ብድንጋጸ ናይ ምሓዝ ብልጫ ኣለዎም።
ብዘይካ’ዚ ሓድሽ ነገር ናይ ምፍጣር
ክእለት’ውን ይውንኑ።
፠ ካብ 21 ጥሪ ክሳብ 19 ለካቲት
ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ
ኮኾቦም ብኣኳሪዮስ (Aquarius) ይፍለጥ።
ምስ ሰባት ክስሕቁን ሕጉስ ግዜ ከሕልፉን
ስለ ዝደልዩ ክዋዘዩ እዮም ዝመርጹ።
ኣብ ሂወቶም ጠቓሚ እዩ ዝበልዎ ነገር
ክገብሩ ድማ ይጽዕሩ። ሓደሽቲ ሓሳባትን
ርእይቶታትን ኣብ ምምጻእ ይጽዕሩ።
፠ ካብ 20 ለካቲት ክሳብ 20 መጋቢት
ኣብ ዘሎ ግዜ ዝተወልዱ ሰባት፡ መለለዪ
ኮኾቦም ብፒሰስ (Pisces) ይፍለጥ። እዞም
ተነቃፊ ዝኾነ ጠባይ ዝውንኑ ሰባት
እዚኣቶም፡ ንዓኦም ከበራትዖም ዝኽእል
ሰብ ስለ ዝደልዩ፡ ዕቱብን ቅኑዕን መሓዛ
ክህልዎም እዮም ዝደልዩ። ንነገራት
ብቐሊሉ ዘይርእዩ ብምዃኖም፡ ኣብ ግዜ
ሓጎስ ይኹን ሓዘን ክሳብ ውሽጢ ልቦም’ዩ
ዝስምዖም።

ዛንታ ማናቱ
፠ ኣሽሊን ኣንድርያን ዝተባህላ መናቱ
ኣሕዋት፡ ኣብ መበል 21 ዓመት ዕድሚአን
ኣብ ተመሳሳሊ መዓልቲ ጥንሲ ከም ዘለወን
ተነግረን። ክልቲአን ኣሕዋት ዝሓርሳሉ
ዕለት 1 ጥሪ ምዃኑ ብሓኪም ምስ ተነግረን
እውን ከይተገረማ ኣይተረፋን። ኣብ ሽድሽተ
ወርሒ ጥንሰን፡ ክልትኤን መናቱ ኣወዳት
ክሓርሳ ምዃነን ተነግረን። ካብታ ዝተባህለተን
መዓልቲ - ማለት 1 ጥሪ ቀልጢፈን ድማ
ክልቲኤን ኣብ ዕለት 31 ታሕሳስ መናቱ
ኣወዳት ተቦኮራ።
፠ ዲያናን ዳርሊናን ዝተባህላ መናቱ
ኣሕዋት፡ ኣዝዩ ጽቡቕ ተመሳሳሊ ዕድላት
ኣብ ሓደ እዋን የጋጥመን። እዘን ኣሕዋት
ክራግን ማርክን ዝተባህሉ መናቱ ኣሕዋት
ተመርዓዋ። ክራግን ማርክን፡ ኣብ ተመሳሳሊ
መዓልትን ሰዓትን ንዲያናን ዳርሊናን ንመርዓ
ሓተትወን። እዞም መናቱ ኣብ ተመሳሳሊ
መዓልቲ ብሓደ ዓይነት ቬሎን ባድላን

ተመርዓዉ። ክልቲኦም ሰብ ሓዳር፡ ክልተ
‘ሓደ ዓይነት’ ገዛ፡ እሞ ድማ ጐረባብቲ
ብምግዛእ ብሓደ ይነብሩ።
፠ ኣብ 2002፡ ክልተ ደቂ 73 ዓመት
መናቱ ኣሕዋት፡ ብሓደጋ ኣብ ሓደ ዕለት
ዓረፉ። እዚ ኣብ ፊላደልፊያ - ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ ዘጋጠመ ክስተት፡

መወትቲ ማናቱ ኣሕዋት ምዃኖም ስለ
ዘይተፈልጠ፡ ከም ንቡር ሓደጋ እዩ ተወሲዱ።
እቲ ቀዳማይ ስሙ ዘይተገልጸ ፍላይ ማንታ፡
ብብሽክለታ እናተጓዕዘ እንከሎ ብዓባይ መኪና
ተሃሪሙ ሞተ። ሞት ሓዉ ዘይፈለጠ ፍላይ
ማንታኡ፡ ድሕሪ ክልተ ሰዓት ተመሳሳሊ
ሓደጋ ኣጋጢሙዎ ሞተ።

ማይ

. ንግሆ ምስ ተንሳእካ ክልተ ኩባያ ማይ ምስታይ፡ ንኹሎም ህዋሳት
ኣካላትካ የነቓቕሕ።
. መግቢ ቅድሚ ምብላዕካ ቅድሚ ፍርቂ ሰዓት፡ሓደ ኩባያ ማይ
ምስታይ፡ ንስርዓተ ምሕቃቕ መግቢ ይሕግዝ።
. ቅድሚ ነብስኻ ምሕጻብካ ሓደ ኩባያ ማይ ምስታይ፡ ጸቕጢ ደም
ኣብ ምጉዳል ይሕግዝ።
. ቅድሚ ምድቃስና ሓደ ኩባያ ማይ ምስ እንሰቲ፡ ካብ ወቕዒ ልቢ
ይከላኸል።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ማራቶን ኣስመራ
2017 ጽባሕ
ክካየድ’ዩ
ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

+ ኣርሰናል ብክለባት ቸልሲን ማን
ዩናይትድን ይህደን ንዘሎ ኣጥቃዒ ሪያል
ማድሪድ ኣልቫሮ ሞራታ ኣብ ራዳራ
ምእታዋ ኣፍሊጣ፣ እቲ ወዲ 24 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ኣብ
13 ናይ ላ ሊጋ ጸወታታት ምስ ቀዳሞት
11 ተሰሊፉ፣ እዚ እስጳኛዊ ተጻዋታይ 50
ሚልዮን ፓውንድ ይትመን፣ ምንጪ ኢንደፐንደንት
+ ብሰንኪ መጉዳእቲ ካብ ጸወታ ክርሕቕ
ዝተገደደ ጋረዝ በይል፡ ክለቡ ኣብ ክረምቲ
ከተፋንዎ እንተደኣ መዲባ ቀዳመይቲ
ምርጫኡ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ
ከምእትኸውን ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ደይሊ
ተሌግራፍ
+ ኣሰልጣኒ ክለብ ቶተንሃም - ፖቸቲኖ፡
ብክለብ ኢንተር ሚላን ይድለ ከምዘሎ
ይግለጽ፣ እቲ ኣሰልጣኒ እንተደኣ ንለንደን
ገዲፉ ኣብ ሚላን ዓስኪሩ መሃያኡ ብዕጽፊ
ክዓቢ ምዃኑ ክለብ ኢንተር ሚላን ሓቢራ፣
ምንጪ - ፉትቦል ኢጣልያ
+ ካብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ብሪያል ማድሪድ ዝተገለፈት

መደብ ጸወታ
ሎሚ

ግጥም ሻምፕዮና ኵዕሶ መርበብ ዞባ
ማእከል
ብድሆ - ዓምበርበብ
ኢራብ - ሓሬና
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ
ቦቾፊላ ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ማን ሲቲ - ሌስተር ሲቲ 2፡30
ቦርንማውዝ - በርንለይ 5፡00
ሚድልስቦሮ - ሳውዝሃምፕተን 5፡00
ሳንደርላንድ - ስዋንሲ 5፡00
ስቶክ - ኣርሰናል 7፡30
ላ’ሊጋ
ኤስጳኞል - ቫለንስያ 5፡00
ኦሳሱና - ግራንዳ 7፡30
ሰረ’ኣ
ፊዮረንቲን ኣ- ላዝዮ 7፡00
ኣታላንታ - ሚላን 9፡45

ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ንኣጥቃዒ ክለብ
ሌስተር ሲቲ ጂሚ ቫርዲን ናይ ኣርሰናል
መዘናኡ ኣሌክሲ ሳንቸዝን ክትዕድግ
መደብ ከምዘለዋ ተሓቢሩ፣ ምንጪ ኢንደፐንደንት
+ ናብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ዝሰገረት ብራይተን፡ ንወዲ 30 ዓመት
ኣከፋፋሊ ሊቨርፑል ሉቃስ ሌቫ ከተፈርም
ባህጊ ከምዘለዋ ኣፍሊጣ፣ ምንጪ - ደይሊ
ሚረር

ውድድር ማስ ስፖርት እውን ገለ ካብቲ
ጽባሕ ዝተሰርዐ ካልኣይ ኣገዳሲ ውድድር
እዩ፣ ኣብዚ ናይ ማስ ስፖርት ‘ዘብ ዘብ’ ልዕሊ
ካልእ እዋን ቁጽሪ ተሳተፍቲ ወሲኹ ክቐርብ
እምንቶ ናይቲ ኣዳላዊ ፈደረሽን ከምዘሎ
ይግለጽ፣
** ** **

መበል 100 ውድድር ጂሮ ዲ ኢጣልያ ይቕጽል
ንመበል 100 ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ብሽክለታ ጂሮ ዲ
ኢጣልያ፡ ትማሊ ብናይ ሻውዓይ መድረኽ ውድድር ቀጺሉ፣ ኣብቲ
224 ኪሎሜተር ዝሸፈነን ጎልጎል ዝዓብለሎን መድረኽ፡ ተቐዳዳማይ
ክለብ ኦሪካ ስኮት - ካሌብ ኢዋን ነቲ ርሕቀት ብ5 ሰዓት፡ 35 ደቒቕን
18 ካልኢትን ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ብምብጽሑ እዩ ተዓዋቲ ኮይኑ፣
ምስኡ ቅጽበታዊ ውድድር ዘካየዱ ፈርናንዶ ጋቪራ ናይ ኵክ ስቴፕ፡
ሳም በነት ናይ ቦራ፡ ኣንድሬ ግሬፕል ናይ ሎቶ ሱዳልን ጃስፐር ናይ
ትረክን ሪያን ጊብሰን ናይ ዳይመንሽን ዳታን ድማ ክሳብ ሻዱሻይ ደረጃ
ሒዞም፣
ኣብ ውድድር ግዜ ዝነኣድ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎን ኣብ ናይ ትማሊ
ውድድር ድማ ምስታ ድሕሪ 11 ካልኢት ኣብ መዛዘሚ ሕንጻጽ
ዝበጽሐት ጉጅለን ዝነበረ ናትናኤል ብርሃነ
መበል 46 ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡ ዳንኤል
ተኽለሃይማኖት እውን ብተመሳሳሊ ግዜ
(ምስ ናትናኤል) መበል 70 ኮይኑ፣
ኣሰልጣኒ
ቶተንሃም
ማውሪቾ
ዳንኤል፡ ኣብቲ ናይ ትማሊ መድረኽ ኣብ
ፖቸቲኖ፡ ማህሰይቲ ዝገጠሞ ተጻዋታይ
ዝተሰርዐ ናይ ነጥቢ ቅጽበታዊ ውድድር
የብሉን፣ ይኹን እምበር፡ ናይ ጸጋም
ሓንቲ ነጥቢ ኣመዝጊቡ፣
ተኸላኻሊ ዳኒ ሮስ ዋላ’ኳ ምሉእ
ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ ሸውዓተ መድረኻት፡
ብምሉእ ናብ ልምምድ እንተተመልሰ
ቦብ ጃንገልስ ኣብ ውድድር ሮዛ ማልያ
ጽባሕ ናይ ምስላፉ ተኽእሎ ግና ፍርቂ
ይመርሕ ኣሎ፣ ብነጥቢ ፈርናንዶ ጋቪራ
ፍርቂ ምህላዉ ይግለጽ፣
ብ191 ነጥቢ ክመርሕ እንከሎ፡ ዳንኤል
ብመንጽሩ፡ ኣብ ግጥም ዩሮፓ
ብ78 ነጥቢ ሻዱሻይ ተርታ ተሰሪዑ ኣሎ፣
ሊግ ንሴልታ ቪጎ ረቲዓ ናብ ግጥም
ኣብ ውድድር ንጉስ ዓቐብ፡ ጃን ፖላክ
ፍጻመ ንምብጻሕ ዕዙዝ ተራ ዝተጻወተ
ናይ ኢማራትስ ብ44 ነጥቢ ይመርሕ፣
ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ማርዋን ፈላኒ፡
ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ከኣ ብ23 ይስዕቦ፣
ጽባሕ ኣብ ሜዳ ዋይት ሃርት ላይን
* ** *

መደብ ጸወታ
ጽባሕ

ኣትለቲክስ
ውድድር ማራቶን ኣስመራ ኣብ ዓበይቲ
ጎደናታት ከተማ ኣስመራ ክካየድ እዩ፣
ግጥም ኵዕሶ እግሪ ጋንታታት ዞባ ማእከል
ኣዱሊስ - ኩባንያ ሰምበል
(ንዋንጫ ናጽነት)
ኣኽርያ - ገዛባንዳ (ሻምፕዮና)
ቀይሕ ባሕሪ - ሲቲ ሰንተር (ሻምፕዮና)
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ስታድዩም
ኣስመራ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ክሪስታል ፓላስ - ሃል ሲቲ 2፡00
ዌስት ሃም - ሊቨርፑል 4፡15
ቶተንሃም - ማን ዩናይትድ 6፡30
ላ’ሊጋ
ላስ ፓልማስ - ባርሴሎና 9፡00
ሪያል ቤትስ - ኣትለቲኮ ማድሪድ 9፡00
ሪያል ማድሪድ - ሰቪያ 9፡00
ሰረ’ኣ
ሮማ - ጁቬንቱስ 9፡45

ቶተንሃም - ማን. ዩናይትድ

ሌስተር
ካብ ግምት ብዙሓት ሰባት ወጻኢ
ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ጽዋእ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ብምልዓል ዓለም ዘዛረበት ሌስተር
ሲቲ፡ ኣብ ዝሰዓበ ዓመተ ስፖርት ኣሽንኳይ
ዶ ናይ ሻምፕዮንነት ክብራ ክትዕቅብ፡ ኣብ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ንምጽናሕ
እውን ጋዶ ኮይንዋ እዩ ጸኒሑ፣
ብቐዳምነት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ድማ
ኣዛራቢን ኣካታዒን ግን ከኣ ምስ ግዜ
ውጽእቲታዊ ኮይኑ ዝተረኽበ ምብራር
ዓላሚኣ ክላውድ ራነሪ ነበረ፣ እቲ ኢጣልያዊ፡
ብብዙሓት ከምዘይተወደሰ፡ ካብ ሜዳ ኪንግ
ፖወር ከም ማንም ምብራሩ ድማ እቲ ካልእ
ጫፍ ታሪኽ ራነሪ ኮይኑ ተመዝገበ፣ ዝኾነ
ኮይኑ፡ ሻምፕዮን ሌስተር ሲቲ ኣብ ትሕቲ
ክሬግ ሼክስፒር ካብ እትወድቕ ንደሓር ኣብ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ምስራራ
ካልእ ዛንታ ናይታ ክለብ ኮይኑ እውን
ይዝረበሉ፣
ሎሚ ናብ ሜዳ ኢትሓድ ናይ ማንቸስተር
ሲቲ ተጓዒዛ መበል 36 ናይ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ጸወታኣ እተካይድ ሌስተር ሲቲ፡
ንዳኒ ድሪክ ዋተር ኣይከተሰልፎን እያ፣
ምኽንያቱ፡ እዚ ተጻዋታይ ዝሓለፈ እዋን
ብዝገጠሞ ማህሰይቲ ነዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ካብ ጸወታ ከምዝርሕቕ ብምርግጋጹ፣
ሓለቓ ጋንታ ወስ ሞርጋን እውን እቲ
ዘይስለፍ ተጻዋታይ ናይዛ ጋንታ እዩ፣ እንተ
ሮበርት ሁት ግና ናብ ሜዳ ናይ ምውራድ
ተኽእሎ ከምዘለዎ ይግለጽ፣
ኣብ ሜዳኣ ኢትሓድ ንሌስተር ሲቲ
እተአንግድ ማንቸስተር ሲቲ፡ ንኣጥቃዒ
ሰርጆ ኣጕዌሮ ከምኡ እውን ጆን ስቶንስ ናይ

ብሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ
ዝውደብን ዓመታዊ ዝካየድን ውድድር
ማራቶን ናጽነት ሎሚ ዓመት ‘ማራቶን
ኣስመራ’ ብዝብል መጸውዒ ተቐይሩ፡ ጽባሕ
ኣብ ዓበይቲ ጎደናታት ኣስመራ ክካየድ
እዩ፣
እዚ ካብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ተበጊሱ
ንዓበይቲ ጎደናታት ኣስመራ ብምብጻሕ ናይ
42 ኪሎሜተር ሸፈነ ዘለዎ ሓያል ውድድር
ልዑል ስፖርታዊ ህልኽ ክረኣየሉ ግምት
ኣሎ፣
እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ኣትለታት ኣብ
ዝተሰርዐ ናይ ጽባሕ ውድድር፡ ብሉጽ
ውጽኢት ዘመዝገቡ ኣትለታት ብድምር
ልዕሊ 200,000 ናቕፋ ጉንዖ ተዳልዩሎም
ኣሎ፣
ብዘይካ’ዚ፡ ንኹሉ ክሊ ዕድመ ዘሳትፍ

ሲቲ

ምስላፋ ተኽእሎ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ
ይርከብ፣ እዞም ናይ ጭዋዳ ምጭብባጥ
ዝገጠሞም ተጻወትቲ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ
ኣብ ዝተሰርዐ ልምምድ ምብኳሮምን
ብግቡእ ዘይምክያዶምን ድማ ነዚ ናይ
ሎሚ ምስላፎም ኣጠራጣሪ ገይርዎ ኣሎ፣
ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ - ፐፐ ጓርድዮላ እዚ
ግጥም እዚ ኣዝዩ ከገድሶ እዩ፣ ኣብዚ ዝስዕብ
ጸወታ ዘመዝግቦ ዓወት፡ ዝመጽእ ዓመተ
ስፖርት ኣብ ዝካየድ ውድድር ሻምፕዮንስ
ሊግ ኤውሮጳ ናይ ምስታፉ ተኽእሎ ዘውሕስ
ብምዃኑ፣
እዚ ጸወታ’ዚ ንሼክስፒር ዝህልዎ ጽልዋ
‘ከም ናይ ማንቸስተር ሲቲ እዩ’ ክበሃል
ኣይከኣልን፣ ይኹን እምበር፡ ኣብ ዝሓለፈ
ክልተ ርክባት እዘን ጋንታታት፡ ሌስተር
ሲቲ ኣብ ክልቲኡ ጸወታታት ላዕለዋይ ኢድ
ብምሓዛ፡ ነዚ ክብሪ’ዚ ንምዕቃብ እተካይዶ
ጸወታ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንጻንሖት ኣሰልጣኒ

.

.

.

ሼክስፒር እውን ተራ ክህልዎ ከምዝኽእል
ይግለጽ፣
ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ
ውዕሉ ዘብቅዕ ሼክስፒር፡ ብወነንቲ ክለቡ
ተቐባልነት ብምርካቡ ውዕሉ ክናውሓሉ
ዘለዎ ተኽእሎ ዕዙዝ ምዃኑ ይግለጽ፣ እቲ
ዝዓበየ ዕዮ ገዛኡ ግና ንስሙያት ተጻወትቲ
እታ ጋንታ ከም ቫርዲን ምሓረዝን ካልኦትን
ኣብታ ጋንታ ክጸንሑ ናይ ምጉስጓስ ስራሕ
እዩ፣
ብሓፈሻ፡ ሌስተር ምስ ማን ሲቲ ኣብ
ሜዳ ኢትሓድ ኣብ ዘካየደቶ ሽዱሽተ ጸወታ
ኣብ ሓሙሽተ ብምዕዋታ፡ እዚ ናይ ሎሚ
ጸወታ ንሲቲ በዳሂ ኮይኑ ክቐርብ ግምት
ኣሎ፣
ብመንጽሩ፡ ማን ሲቲ ኣብ ዝሓለፈ 14
ጸወታታት ሓንሳብ ጥራይ እያ ተሳዒራ፣
ሸውዓተ ግዜ ተዓዊታ፡ ሽዱሽተ ግዜ ድማ
ማዕረ ተፈላልያ፣

ኣይክህሉን እዩ - ብሰንኪ መቕጻዕቲ፣
ኣብ ውድድር ዩሮፓ ሊግ ብድምር
ውጽኢት 2ብ1 ናብ ግጥም ፍጻመ
ዝሰገረት ማንቸስተር ዩናይትድ፡ ዝላታን
ኢብራሂሞቪች፡ ኣሽሊ ያንግ፡ ማርኮስ
ሮኾ፡ ሉክ ሻውን ቲሞቲ ፎሱ መንሳህን
እቶም ብመጉዳእቲ ኣብዚ ናይ ጽባሕ
ጸወታ ክስለፉ ዘይክእሉ ተጻወትታ
እዮም፣
ነቲ ናይ ግጥም ፍጻመ ልዑል ኣቓልቦ
ዝሃበ ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ሞሪኖ፡
ብዛዕባ ናይ ጽባሕ ጸወታ ክዛረብ
ኣይመረጸን፣ “ናብ ዝኾነ ግጥም፡
ክንዕወት ኢና ንኣቱ፣ ጽባሕ ዝህልወና
ጸወታ እውን ኣገዳሲ እዩ፣ ምስ ዘሎና
ዓቢ ጸወታ (ናይ ዩሮፓ ሊግ ምዃኑ
እዩ) ርሃጽና እንውድኣሉ ምኽንያት
ኣይረኣየንን፣ ኣያክስ፡ ጽባሕ ድሕሪ
እተካይዶ ግጥም ውሽጢ ሃገራ ካልእ
ስራሕ የብላን፣ ምሳና ንኽትገጥም ናይ
12 መዓልታት ምድላዋት ክህልዋ እዩ፣
ንሕና ግና ሰለስተ ጸወታታት ኣሎና ስለዚ
ኣብዘን ጸወታታት ኣብ ተጻወትና፡ ቅዲ
ኣሰላልፋና ኮታ ኣብ ኩሉ ንጥፈታትና
ጥንቃቐን መጽናዕትን ከድልየና እዩ”
ይብል ሞሪኖ፣
24 ግንቦት ኣብ ስቶክሆልም ኣብ
ዝካየድ ግጥም ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ፡
ማን ዩናይትድ 10,000 ደገፍታ ጥራይ
እዮም ነቲ ግጥም ክዕዘቡ ዘኽእሎም
ትኬት ረኺቦም ዘለው፣ ኣብ 46 ዓመት
ታሪኽ ናይዚ ውድድር ፈላሚ ዓወት
ንምምዝጋብ ትመጣጠር ዘላ ማን

ዩናይትድ፡ ትኬት ዝረኸቡ ደገፍታ
ኣዝዮም ውሑዳት ምዃኖም ትገልጽ፣
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥም ካልኣይ እግሪ ፍርቂ ፍጻመ
ዩሮፓ ሊግ፡ ሓሓደ ተጻወትተን ዝኸሰራ
ማን ዩናይትድን ሴልታ ቪጎን ንምዱብ
ግዚአን ብ10 ተጻወትቲ እየን ዛዚመናኦ፣
በዚ ድማ ዩናይትድ፡ ኣብቲ ናይ ግጥም
ፍጻመ ንኤሪክ በይሊ ክትከስሮ ምዃና
ርጉጽ ይገብሮ፣
ቅድሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ንቸልሲ
ዝዓለመ ሞሪኖ፡ ድሕሪ 2005 ኣብ
ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ኣብ
ሜዳ ቶተንሃም ዓወት ኣየመዝገበን፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፖቸቲኖን
ተጻዋታይ ክለቡ ሶን ሁንግ ሚንን
ብሉጽ ኣሰልጣኒን ተጻዋታይን ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ
ኮይኑ ብማሕበር ኵዕሶ እግሪ ዓዲ
እንግሊዝ ተሸሊሞም፣ ቶተንሃም ኣብ
ሚያዝያ ምስ ክለባት በርንለይ፡ ስዋንሲ፡
ዋትፎርድ፡
ቦርንማውዝ፡
ክሪስታል
ፓላስን ኣርሰናልን ገጢማ ምሉእ ዓወት
ብምምዝጋባ እያ ኣሰልጣኒኣ ክሽለም
ክኢሉ፣ እቲ ሽልማት፡ ነዚ ኣርጀንቲናዊ
ዓላሚ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ናይ
ፈለማኡ እዩ፣ ወዲ 24 ዓመት ሶን ድማ
ቶተንሃም ካብ ዘመዝገበተን 10 ሸቶታት
ንሓሙሽተ ብምቑጻሩ እዩ ብሉጽ ኮይኑ
ተሸሊሙ፣ ሶን፡ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት
ንኻልኣይ ግዚኡ’ዩ ነዚ ሽልማት’ዚ
ዝበቕዐ፣
** ** **

ሞሪኖ፡ ኣብ
ውድድር ፕሪመር
ሊግ እንግሊዝ
ድሕሪ 2005 ኣብ
ሜዳ ቶተንሃም
ዓወት ኣየመዝገበን

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.219
ውላድ ስለዘይገደፈት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲ
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበሉ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን6/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ተቓዋሚ ምስ ዘይቀርብ ቤ/ፍ ውሳነ ክህበሉ
ምዃኑ የፍልጥ።

ሸሪዓ

ደሰ

ታ
ም
ልሄ

ቤተ
ዊት
ዳ
ተስፋማርያም ዑቕባየስን ኣደና ወ/ሮ
ዳሃብ
መብራት ካሕሳይ ስባህቱ ስለዝሞተት፡
ዞባ ማእከል ኣስመራ
ወ/ሮ ስምረት ሃይለ ስዩም፡ ስም ወላዲተይ
ለተክርስቶስ ለባሲ ማሰ ምባል ተሪፉ፡
ኣብርሃጽዮን ሃይለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋባኣያ ቁ/39
ይቕረብ።
በሻይር ነስረዲን ኣሕመድ ምባል ተሪፉ፡
በሻይር ነስረዲን ጀማል ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/6/17 ኣብ
1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋባኣያ ቁ/35 ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛ ባንዳ
ወ/ሮ ሜላዊት ፍስሃየ የማነን ወ/ሮ ኣለም
.

ከሳሲት ከዲጃ ቅላት ኢማን፡ ተኸሳሲ ጀማል
ዓብደረዛቕ ዑስማን በዓልቲ ቤትካ ኣብ ቤ/ፍ
ሸሪዓ ዞ/ማ ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፣ ብኣካል
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን31/5/17 ኣብ ቤ/ፍ
ሸሪዓ ዞ/ማእከል ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ቤ/ፍ ነቲ ጉዳይ ኣብ ዘየለኻሉ ክርእዮን
ውሳነ ክህበሉን ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ዝገበረትልና ለበዋ ይጽደቐልና ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፖራዲዞ
ጸጸራት
ኣቶ ጳውሎስ ክብርኣብ መሃንዘል፡ ወላድየይ
ኣቶ ክብርኣብ መሃንዘል ተኪኤ ስለዝሞተ፡
ኣነ ጥራይ ወራሲ ምዃነይ ይረጋገጸለይ
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ
ዕዳጋ ሓሙስ

ምምሕዳር ከባቢ
ከረን 03
ወ/ሮ ገዲት ኣብርሃ ተኪኤ፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ገብረሚካኤል ወልዳይ ካብዚ ሃገር
ስለዝወጸ ተጸዊዑ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ፡ ን30/5/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ዓዲ-ቐይሕ
ወ/ሮ ዳህላክ ጊደይ እምባየ፡ ስም ወደይ
ሲኖዶስ የውሃንስ ሃብተ ምባል ተሪፉ፡ ወንጌል
የውሃንስ ሃብተ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምልክታ ጨረታ
ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ
ዝርከቡ ዝተሰባበሩ መምሃሪ ደስክታት (ሰደቓታት) ከጸግኖ ስለዝደለየ፡ ካብ ንኡስ ዞባ
ድባርዋ፡ ዓዲ ዃላ፡ ዓረዛ፡ ሰገነይቲ፡ ጸሮና፡ ማይ-ዓይኒ ዝተሰባበረ ሓጺን ብመኪኖኦም
ናብቲ ዝጽግንሉ ቦታ ወሲዶም ኣልሒሞም ብጣውሎኦም ጸጊኖም ቦያ ክልተ ግዜ
ለኽዮም ብመኪኖኦም ናብ ቦትኡ ዝመልሱ ግዱሳት ተጫረትቲ ይዕድም።
1. ናይ 2017 ፍቓድ ንግዲ ዝተሓደሰ ይኸውን።
2. መኽበሪ ጨረታ 25,000.00 ናቕፋ ትሕጃ ኣብ ባንክ የትሕዝ። ትሕጃ ከየትሓዘ
ሰነድ ጨረታ ኣይውሰድን።
3. ጨረታ ክሳብ 16/5/2017 ክፉት ኮይኑ፡ ዕለት 22/6/2017 ሰዓት 9፡00 ቅ/ቀትሪ
ኣብ ቅድሚ ተወዳደርቲ ወይ ወከልቶም ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
4. መጫረቲ ሰነድን ዘድሊ ሓበሬታን ካብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ደቡብ ካብ ቁጽሪ 6 ይውሰድ።
5. ቤት ጽሕፈትና ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ጨረታ ብምልኡ ወይ ብኸፊል ናይ
ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።

ኣቶ ስዩም በርሀ ሃብተጊዮርጊስ፡ ሓፍተይ
ወይ/ውዳሰ በርሀ ሃብተጊዮርጊስ ስለዝሞተት፡

ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ደቡብ መንደፈራ

AZEL PHARMACEUTICAL SH. CO.
Vacancy Announcement

Azel Pharmaceutical Share Co. is looking for qualified applicants to fill the following vacant posts.
S.No.
1

N u m b e r Educational Background
Required
Cost Accountant 01
Degree in Accounting
Officer
Post Title

Work Experience

Special Skills

D u t y
Station
Five years of experience Excellent knowledge of MS Keren
as manager/supervisor in a Office computer applications
manufacturing enterprise
and accounting software such
as Peachtree

2

Training
and 01
Development
Officer

Degree or Diploma in Human Two years of wok experience
Resources
Management, in similar field
Sociology, Psychology or
Pedagogy

3

General
Officer

Vocational school graduate Five years of work experience Well versed in MS Office Keren
or equivalent training
as General Service Head
computer applications, good
communication skills and
giving attention to details

Service 01

Excellent interpersonal skills, Keren
working knowledge of MS
Office applications and fluency
in English

Note to Applicants:
-

All applicants must have proof of demobilization or exemption from the National Service.

-

Salary for all positions is as per Azel Pharma’s salary scale.

Interested applicants should submit their applications including resume and copies of supporting documents within 10 days from the date of publication
in the newspaper to one of the following addresses. Note: Job applications will not be returned to applicants
Azel Pharmaceutical Sh. Co. P.O. Box 6799 Asmara OR Azel Pharmaceutical Sh. Co. P.O. Box 89, Keren.
For further information, inquiries could be made through the following telephone numbers:
120028/120029 Asmara OR 400234/401991, Keren.

ሓዳስ

ኤርትራ

13 ግንቦት 2017 - ገጽ 11

መበል 26 ዓመት ቁ.219

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ጋውል

ደቃ ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ሰለሙን ወልደኪዳን ሰለሙን፡ ኣደና
ወ/ሮ ቁዱሳን ተኽለ ተግባሩ ስለዝሞተት፡ 3

ዞባ ተሰነይ

ምልክታ
ወ/ሮ ፍረወይኒ ሃብተ ሃይለ ዝተብሃልኩ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 3 ምም/06
(ምም/ን/ዞባ ገጀረት) ጎደና ሐ ነበር፡ ሓድሽ ጎደና ዴካ-ናሞ፡ ቁጽሪ ገዛ 48፡ ሎታ
108፡ ፓርሰል H&I ዝርከብ፡ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 116618፡
መወከሲ ቁጽሪ 119953፡ ብቁጽሪ ምዝገባ ንብረት 50260፡82852 ብስም ወላዲትና
ወ/ሮ የኔትሁን ኣሰገሀኝ ኣበራ ተመዝጊቡ ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡
ወላዲትና ወ/ሮ የኔትሁን ኣሰገሀኝ ኣበራ ብዕለት 25/4/2017 ብዝተጻሕፈ ውህብቶ
1.ወ/ሮ ለምለም ሃብተ ሃይለ 2.ወ/ሮ ፍረወይኒ ሃብተ ሃይለ ብውህብቶ ኣብ ቅድሚ
1ይ ቤ/ፍ ዞባ ማእከል ቀሪባ ብቁጽሪ መዝገብ 187/2017 ብዕለት 27/4/2017
ዝተመዝገበ ብውህብቶ ስለዝሃበትና፡ እዚ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ስም ዋንነት ናብ
ስምና ከነመሓላልፎ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ
ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ መኣገዲ ናብ ቤት
ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ።
ወ/ሮ ፍረወይኒ ሃብተ ሃይለ +1
ወ/ሮ ተበርህ ተወልደ ዓ/ማርያም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 4 ምም/04 ጎደና ቮልጋ፡
ቁጽሪ ሎታ 56፡ ቁጽሪ ፓርቸላ G/H፡ ቁጽሪ ገዛ 15 ዝርከብ ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ
ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 115727፡ ብመወከሲ ቁጽሪ 126797 ብስም ወ/ሮ ሓረጉ
ተስፋጊዮርጊስ ተኽለን ኣቶ ኣለም ተሰማ ተስፋይን ተመዝጊቡ ዋንነቱ ዝተረጋገጸ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡ ብዕለት 4/8/1992 ዓ/ም ብዝተገብረ መሸጣ ውዕል ስምምዕ
ካብ ወ/ሮ ሓረጉ ተስፋጊዮርጊስ ተኽለን ኣቶ ኣለም ተሰማ ተስፋይን ስለዝዓደግክዎ፡
ስም ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ
እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ
መኣገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ።

ኣቶ ሰለሙን ተኪኤ ወልዳይ ተኽለ ምባል
ተሪፉ፡ ሰለሙን ተኪኤ ተወልደመድህን
ተኽለ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓሊ ግድር

ምልክታ ጨረታ
ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ንኣሕዳሪት ቤ/ት/ቦርዲን ኣስማጥ ዝኸውን ንቑጽ ዕንጨይቲ
ኣጫሪትና ክንዕድግ ስለዝደለና ጉዱሳት ነጋዶ ንዕድም።
ተጫረቲ ከማልእዎ ዘለዎም ነገራት
1. ናይ 2016 ፍቓድ ንግዲ ዝተሓደሰ ፎቶ ኮፒን ዓመታዊ ግብሪ መንግስትን ከም
ዝኸፈልኩም መረጋገጺ ፎቶ ኮፒ የቕርቡ።
2. መኽበሪ ጨረታ 50,000.00 ናቕፋ C.P.O የትሕዙ።
3. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ክሳብ 30/05/2017
ክፉት ይጸንሕ።
4. ንጽብሒቱ ዕለት 31/05/2017 ልክዕ ሰዓት 8፡00 ቅ.ቀ ኣብ ግዜ ስራሕ ክፉት
ይኸውን።
5. ጨረታ ኣብ ዝኽፈተሉ ዕለት ዝኾነ ተጫራታይ ብኣካል ወይ ሕጋዊ ወኪል
ናቱ (ማለት በዓል/ቲ ቤት፡ ውሉድ ወይ ወለዱ) ክኾኑ ኣለዎም።
6. ናይ ጨረታ ወረቃቕቲ (ፕሮፎርማ) ካብ ቤ/ጽ/ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ከረን
መጺእኩም ክትወስዱ ትኽእሉ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብቁ.ተሌፎን 402289 ደዊልኩም
ተወከሱ።
7. ጨ/ትም/ዞባ ዓንሰባ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብኸፊል ወይ ብምሉእ በዚ
ጨረታ ኣይግደድን።

ወ/ሮ ተበርህ ተወልደ ዓ/ማርያም

Invitation for Bids (IFB)
Name of Country:
Name of Project:
Grant No: 		
Date:			
IFB Title:
IFB Number:		

Eritrea
Global Fund
ERI-H-MOH
May 13, 2017
Printing Booklets & Registers
GF/HIV/NCB/02/2017

1. The Ministry of Health of the State of Eritrea has received a
grant from the Global Fund towards the cost of HIV/AIDS,
Malaria, and TB Project. It is intended that part of the proceeds
of this grant will be applied to eligible payments under the
contract for Printing Booklets & Registers.
2. The Project Management Unit of the Ministry of Health now
invites sealed bids from eligible bidders for the supply of
Printing Booklets & Registers.
3. A complete set of bidding documents may be purchased by
interested eligible bidders on the submission of a written
application to the above address and upon payment of a
nonrefundable fee of ERN Three Hundred (300.00) from
08:00 to 12:00; 14:00 to 18:00 hours Monday to Friday.
4. Bids must be delivered to Project Management Unit/MOH,
Denden Street No. 82 Asmara, Eritrea; Tel: 291-1-122978;
Fax; 291-1-124357, on or before 15:00 Hours on June 07,
2017. All bids must be accompanied by a bid security to
be not less than two (2) percent of the bid amount in a freely
convertible currency which should be submitted sealed within
the bid offer envelop
		
5. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence
of the bidders’ representatives who choose to attend at the
address below at 15:05 hrs on June 07, 2017.

ወ/ሮ ጽገ ዳኘው መጎስ ምስ ኣቶ ካሕሳይ
ዑቕባይ ኣብ 2003 ዓ/ም ብሕጋዊ መንገዲ
ተመርዒና 2 ቆልዑ ወሊድና። እንተኾነ ግን
ተኸሳሲ ብ2010 ዓ/ም ካብዚ ሃገር ምስ
ወጸ፡ ን7 ዓመት ዝኣክል ደሃይ ስለዘይብለይ፡
ብቤ/ፍ ናይ ፍትሕ ውሳነ ይወሃበኒ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ጨ/ት/ዞባ ዓንሰባ ከረን

ካብ 5ይ ገጽ ዝቐጸለ

ፕረዚደንት ናይጀርያ ዳግማይ
ናብ ሕክምና . . .
ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ጥራይ ብዕጽፊ
ወሲኹ ማለት’ዩ። ሃገራዊ ባጤራ ናይጀርያ
-ናይራ ኣብ ንብሩ ግዜ ብመንጽር ዶላር ሓደ
ን197 ክሽረፍ እንከሎ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋናት
ግን ሓደ ዶላር ክሳብ 500 ናይራ ክሽረፍ
ተራእዩ። ናይጀርያ ዘንቈልቁል ዘሎ ቁጠባኣ
ንምሕዋይ ልዑል መጠን ልቓሕ ትሓትት
ምህላዋ ይግለጽ። ዝሓለፈ ዓመት ካብ
ኤውሮጳዊ ሕብረት ናይ ሓደ ቢልዮን ዩሮ
ልቓሕ ክትረክብ እንከላ፡ ሕጂ’ውን ተወሳኺ
500 ሚልዮን ዩሮ ክትሓትት ከምእኽእል’ዩ
ዝግለጽ። ቢቢሲ ንመንግስታውያን ምንጭታት
ናይጀርያ ብምጥቃስ ከምዝሓበሮ፡ እታ ሃገር
ካብ ዓለማዊ ባንክ ናይ ሓደ ቢልዮን ዶላር
ልቓሕ ናይ ምሕታት መደብ ኣለዋ።
መንግስቲ ቡሃሪ ብሓያሎ ብድሆታት
ዝተኸበበ እዩ። ናይጀርያ ካብ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ
ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ምዃና ከይኣክል፡ መግዛእቲ
ብሪጣንያ ዘተኣታተዎ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ሜላ፡
ዛጊት ኣብታ ሃገር ድሑር ፍልልያት ሰሪቱ
ከምዘሎ’ዮም ክኢላታት ስነ-ሕብረተሰብ ዝገልጹ።
ህዝቢ ናይታ ሃገር ብዓሌት፡ ቀቢላ፡ ሃይማኖት
ወዘተ ዝተመቓቐለ ኮይኑ፡ እዚ ናይ ኣተሓሳስባ
ፍልልያት ኣብ ገለ እዋን ጠንቂ ግጭት ክኸውን
ንዕዘቦ። ካብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ጀሚሩ ጥራይ ኣብ
ደቡባዊ ዞባ ካዱና ኣብ መንጎ ሓረስቶት ሰዓብቲ
ክርስትናን ሰበኽ-ሳግም ኣባላት ዓሌት ፉላኒ ዝኾኑ
ሰዓብቲ እስልምናን ብዝካየድ ዘሎ ግጭት ዛጊት

ኣስታት 200 ሰባት ከምእተቐትሉ ምንጭታት ዜና
ሓቢሮም። ኣብ ደቡባዊ’ታ ሃገር ዞባ ኒጀር ደልታ
ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ብወገኖም ንንጥፈታት ዕደና
ነዳዲ ንምዕንቃፍ ቀጻሊ መጥቃዕቲ የካይዱ።
እቶም ዕጡቓት ዝሓለፈ ዓመት ንመስመራት
ነዳዲ ብምብሳዕ ናይ ሚልዮናት ዶላራት ክሳራ
ከምዘስዓቡ መንግስቲ ይሕብር። ኣብታ ሃገር ዘሎ
ጸጥታዊ ጸገማት ድማ ኣውፈርቲ ከምቲ ዝድለ
ርእሰ-ማል ኣብታ ሃገር ከየውፍሩ ገቲእዎም
ምህላዉ ይግለጽ። ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ
ማዕከን ገንዘብ፡ ቁጠባ ናይጀርያ ኣብዚ ዓመት’ዚ
ብገምጋም 0.8 ሚእታዊት ዕብየት ከርኢ ትጽቢት
ኣሎ። እንተኾነ እዚ፡ ምስቲ ዓመታዊ ናይ 2.6
ሚእታዊት ወሰኽ ቁጽሪ ህዝቢ እንክነጻጸር
ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ
ኣረዲኦም።
ካብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ ቁጠባ እትውንን ሃገር
ተባሂላ እትጥቀስ ናይጀርያ 90 ሚእታዊት ካብ
ህዝባ ኣብ ድኽነት’ዩ ዝነብር። እታ ዓባይ ሃገር
ዝድለ ቁጠባዊ ገስጋስ ንኸይተርኢ ዓንቂጹዋ
ዘሎ ረቛሒ ብቐንዱ ግኑን ብልሽውናን ዋሕዲ
ወፍሪን’ኳ እንተኾነ፡ ኣብታ ሃገር ዛጊት ጸጥታዊ
ውሕሰነት ክረጋገጽ ብዘይምኽኣሉን ኣብዚ
ሒደት ዓመታት ዋጋታት ነዳዲ ኣብ ዕዳጋታት
ዓለም ብምንቁልቋሉን፡ ቁጠባ’ታ ሃገር ብኸቢድ
ከምእተሃስየ ክኢላታት የረድኡ። ነዚ፡ ሕማም
ናይ ቡሃሪ ተወሲኹዎ፡ መጻኢ ናይጀርያ ኣብ
ሰንፈላል ክወድቕ ከምዝኽእል’ዩ ዝግለጽ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ይ

ጽዉ

ስድራቤት

ጽዋ

ሃብቶም ኢዮብ

ህበይን ጋውሕታን

መቸም ጋውሕታ ጐራሕ እንስሳ
ምዃኑ ኣብ ገለ ጽውጽዋያት
ሓደው ሰሚዕኩም ሓደ ኣንቢብኩም
ትዀኑ። እዚ ንኸልቢ ብገለ ሸነኹ
ድማ ንወኻርያ ዝመስል እንስሳ በላዕ
ስጋ’ዩ።
ነዊሕ ዓመታት ይገብር፡ ሓደ
ጋውሕታ ለይቲ ለይቲ ካብ ደንበ
ናይ ሓደ ሰብኣይ ስብሕቲ በጊዕ ወይ
ድማ ጤል እናሰረቐ ይናበር ነበረ። በዚ

ንድሕሪትን ብምንቅስቓስ ባዕሉ ሰለል
በለ። ብምቕጻል “እዚ ሰለል ከመይ ዝበለ
ጽቡቕ ስፖርት’ዩ። ካብ ዝዀነ ስፖርት
ንላዕሊ ኣካላትካ የደልድል፡ ይሃንጽ’ዩ፡
ብዙሕ ጥቕምታት’ዩ ዘለዎ። ኣብዚኣ
ሓንሳእ ሰለል እንተትብሊ ኣካልኪ
ብሕማም ፈጺሙ ዘይጥቃዕ ድልዱል
ምዀነ።”
“ኦሽሽሽ።
ንመን
ድኣልካ
ከተዐሽዎ ደሊኻ?” በለት ህበይ
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ዘቢብ ዘቢባ
ቅድሚ ገለ መዓልታት ዘቢብን ዘቢባን
ኣብ መገዲ ተራኺበን። ዘቢባ ኣብ ንእሽቶ
ወረቐት ኣድቂቓ ዝጸሓፈቶ ጽሑፍ
እናኣንበበቶ ትኸይድ ነበረት። ዘቢብ
መሓዝኣ ኣብ ቅድሚኣ ግትር ኢላ ክሳዕ
መገዲ ምሕላፍ እትኸልኣ ኣየቕለበትላን።
“ዘቢባ!” በለት ዘቢብ ንመሓዝኣ
ከተሰንብድ እናፈተነት።
“እውይ!” በለት ዘቢባ ብስንባደ።
“ፈጺመ ኣይረኣዂኽን ጸኒሐ”
“ኣነ ግን ካብ ርሑቕ ርእየኪ። እንታይ
ድኣሉ እተንብብዮ ዘለኺ?”
“መምህርና ዕዮ ገዛ ዝሃበና’ዩ። ንግንቦት
ዝኸውን ግጥምታት፡ ደርፍታት፡ ሰሪሕኩም
ምጹ ተባሂልና ኣለና። ኣብዛ ወረቐት ክልተ
ጽሒፈ ዝለማመደን ግጥምታት ኣለዋ።
ሕጂ ንዓአን’የ ዝለማመደን ዘለኹ።”
“ቀልጢፍኪ ምድላው ጀሚርኪ?
ነፊዕኪ። ኣይ ሓንቲ ነገር እንድየ ክብለኪ
ደልየ፡” ዝሓሰበቶ ከይበለት ስቕ በለት

ዘቢብ። “መምህርና ድራማ ክትሰርሒ
ኢኺ ኢሉኒ። ኣይክእልን’የ እንተበልኩዎ
‘ክትሰርሒ ኣለኪ’ ኢሉኒ፡” ሻቕሎታ ኣብ
ገጻ ይንበብ ነይሩ።
“እዚ ድዩ’ሞ ዘተሓሳስበኪ ዘሎ?”
ሓተተት ዘቢባ። ካብ ኣተሓትትኣ ሓጺር
መልሲ ምስ ረኸበት ምዝራብ ክትቅጽል
ዝደለየት ትመስል።
“እወ”
“ኣቲ ዘቢብ እዚ ድኣ እንታይ ዘሻቕል
ኣለዎ። ኣብ ቅድሚ ተመሃሮ ወጺእኪ
ከተንብቢ ዘይትሓፍርስ ኣብ ድራማ
ትሓፍሪ? ድሓር ከኣ መምህር ከምኡ ምባሉ
ገለ ነገር ርእዩልኪ ይኸውን። ድራማ ናይ
ምስራሕ ክእለት ኣለኪ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ
ንኸተማዕብልዮ ኢሉ’ዩ ‘ክትሰርሒ ኣለኪ’
ኢሉኪ ዝኸውን።”
“ዝገርመኪ መምህር’ውን ከምዛ ትብልያ
ዘለኺ ‘ንኻልኦት ድኣ ዘይብሎም’ እዩ
ኢሉኒ፡” ዘቢብ ሓሳብ መምህራን መሓዝኣን

ምቅዳው ከየገረማ ኣይተረፈን።
“ስለዚ መማህራንና ጸጽብቑ ከም
ዝሓስቡልና እመኒ። ኣነ’ኳ እንተሰማዕክዮ
ይሓይሽ’የ ዝብል። ድራማ ጽቡቕ ክትሰርሒ
ትኽእሊ ኢኺ ዝብል ግምት ኣለኒ።”
“እሞ ኣነ ባዕለይ ‘ኣይክእልን’የ’
እናበልኩስ ‘ትኽእሊ ኢኺ’ ክትብሉኒ፡”
ዘቢብ ክትስሕቕ ደለየት።
“ንነብስኺ ንስኺ ኢኺ ትፈልጥያ።
ኣሕዋትኪ፡ መሓዙትኪ፡ መማህራን
በልዮም ካልኦት ፈለጥትኺ’ውን ንስኺ
ዘይተስተብህልሉ ነገራት ከነስተብህል ከም
እንኽል ኣይትዘንግዒ፡” ዘቢባ ብኹርዓት
ተዛረበት።
“እምባእ! ድሓን በሊ ክሓስበሉ’የ”
“ሕጂ ትሕሺ። እንቋዕ ‘ኣይክእልን’የ
ኢልኪ ኣይነቐጽኪ። ‘ኣይክእልን’የ’
እንተኢልኪ ብእኡ ኣቢሉ ዘይምኽኣል
ከይስበለኪ። ሕጂ ናበይ ገጽኪ ኢኺ?”
“ናብዚ ገጸይ’የ፡” ብኢዳ ንቕድሚኣ
ኣመልከተት።
“በሊ ምሸት ንራኸብ፡” ምስ ተበሃሃላ
ምዕጉቲ ንምዕጉርቲ ተሰዓዒመን ተፋነዋ።

ቊጽሪ
ሰሚራ እታ ንፍዒት ቈልዓ ስለዝሓመመት ሎሚ ናይ ቊጽሪ ትሕዝቶ
ኣይከተቕርብን’ያ። ብዛዕባ ቊጽሪ ሓሙሽተ ዝምልከት ትሕዝቶ፡ ካልኦት ሰለስተ
ቈልዑ ኣቕሪበን ኣለዋ።

ዝሓረቐ ሓረስታይ ድማ ኣብ ኣፍ-ደገ
ናይ’ቲ ደንበ መጻወድያ ኣዳለወ።
ወዮ ጋውሕታ ከም ኣመሉ ሰላሕ
እናበለ ለይቲ ናብታ ዝለመዳ ደንበ
መጸ። እንተዀነ፡ ኣብታ ኣፍ ደንበ
ርግጽ ምስ ኣበለ በቲ መጻወድያ
ተታሕዘ። እቲ ኣብ መሬት ተዘርጊሑ
ዝነበረ ገመድ ናይቲ መጻወድያ
ተጠናኒጉስ ጋውሕታ ክልተ ኣኣዳዉ
ሓንቲ ንየማን ሸነኽ እታ ሓንቲ ኸኣ
ንጸጋም ገጸን ተዘርጊሐን ብገመድ
ናይቲ መጻወድያ ተኣስራ። ክልተ
ኣእዳዉ ብገመድ ተወጢረን ኣእጋሩ
ኸኣ ካብ መሬት ልዒሉ ተንጠልጠለ።
መሬት ክበርህ ምስ ቀረበ ጋውሕታ
ምሒር ተጨነቐ። ምኽንያቱ እቲ
ነቲ መጻወድያ ዘዳለወ ሰብ ክመጽእ
ምዃኑ ስለዝፈልጥ። ኣብ ሓሳብ
ጥሒሉ እንከሎ ከኣ ህበይ ናብ ጥቕኡ
ኣቢላ መጸት።
“ኣማስያኡስ እምበኣር ክትሰርቕ
ተታሒዝካ?” እናበለት ክትሕጭጭ
ጀመረት።
“መን. . . ኣነ?” በለ ጋውሕታ።
“ኣነስ ክተሓዝ ኢልኪ ትሓስቢ?”
“ተታሒዝካ’ምበር እንታይ ድኣ፡”
ሰሓቐት ህበይ ሕጂ’ውን ንላግጺ።
“ኣነ ድኣ እንታይ ክትሓዝ፡ ሰለል’የ
ዝጻወት ዘለኹ።”
“ተታሒዝካ’ምበር”
“ኣይተታሓዝኩን።”
“ስቕ እንዶ በል ተታሒዝካ ኢኻ፡”
መጐተት ህበይ።
“እዚ ሰለል እንተትጥዕምዮ መቸስ
ክንደይ ምተሓጐስኪ ነይርኪ። ርኣይኒ
እንዶ፡” ድሕሪ ምባል ንቕድሚትን

እናተጠራጠረት።
ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ ጋውሕታ
ንህበይ ይጻወት ከም ዘሎ ኣእመና።
ስለዚ ኸኣ ህበይ ቅንኢ ስለዝሓዛ
ንጋውሕታ ፈቲሓ ንባዕላ ተሰቕለት።
ጋውሕታ ኸኣ ነታ ኣብ ቦታኡ ኰይና
ሰለል እትብል ዝነበረት ህበይ እናጠመተ
“ሕጂኸ መን’ዩ ኣብ መጻወድያ ኣትዩ
ዘሎ?” በላ።
ክልቲኦም ድምጺ ስለ ዝሰምዑ
ሓንሳእ ጽን በሉ። “ቻው ህበይ
ሓብተይ፡” ኢሉ ክብገስ እንከሎ
“ጋውሕታ ንዓ ኣድሕነኒ በጃኻ?”
ለመነቶ።
“ሕጅስ እቲ ዋና ስለዝመጽአ ነብሰይ
ከድሕን እምበር ንዘረባ ዝኸውን ግዜ
የብለይን።”
“ግደፍ
ጋውሕታ
እንተዘይ
ኣድሒንካኒ ነዚ ሰለል እትጻወተሉ
ገመድ ብጥስጥስ ከብሎ እየ።”
“ቻው ቻው እንሆ እቲ ዘጻወደ
ጥይት ሒዙ መጸ፡” ኢሉ ሃደመ።
እቲ ሰብኣይ፡ ኣብ መጻወድያ
ህበይ ከም እተታሕዘት ምስ ረኣየ
“ሎሚ እየ ዝረኸብኩኺ፡” በላ ብረቱ
እናኣዐመረ።
“ኣታ ሰብኣይ በጃኻ ምሓረኒ፡
ኣባጊዕካን ኣጣልካን ኣነ ኣይኰንኩን
ዝበልዐን ነይረ፡” በለት ብፍርሂ
እናንቀጥቀጠት። “በጃኻ እመነኒ
ጋውሕታ’ዩ።”
“ኣብ መጻወድያይ ተታሒዝኪ
ዝጸናሕኪ ንስኺ ኢኺ፡” ገዓረ እቲ
ሰብኣይ። ተኲሱ ኸኣ ነታ ህበይ
ቀተላ።

ምርባሕ ብቚጽሪ 5
ሀ) ዝዀነ ዓቢ ይዂን ንእሽቶ ቊጽሪ
ብ 5 ከነርብሖ እንከለና፦
ዝዀነ ቊጽሪ ምስ 5 ከነራብሖ ምስ
እንደሊ ኣብ ጫፉ ዜሮ ንውስኸሉ።
ብድሕሪ’ዚ ኸኣ ንኽልተ ንመቕሎ።
ብኸምዚ ኣገባብ ብቚጽሪ 5 ምርባሕ
ኣቕሊልና ክንርድኦ ንኽእል።
ንኣብነት 5 x 7 = ?
እቲ ምስ 5 ዝራባሕ ዘሎ ቊጽሪ 7
እዩ። ኣብ ጫፉ ዜሮ እንተ ወሲኽናሉ 70
ይኸውን። እዚ 70 ንኽልተ ንምቀሎ።
70 ÷ 2 = 35
ስለዚ 5 x 7 = (10 x 7) ÷ 2 =
35
እዛ ዝቐረበት ንመረዳእታ ኣብ ዓበይቲ
ቊጽርታት’ውን ትሰርሕ’ያ።
ንኣብነት 5 x 36 = ?
እቲ ምስ 5 ዝራባሕ ዘሎ ቚጽሪ 36
እዩ።
ን36 ኣብ ጫፉ ዜሮ ምስ እንገብረሉ
360 ይኸውን።
ን360 ንኽልተ ምስ መቐልናዮ 180
ይመጽእ
360 ÷ 2 = 180
ስለዚ 5 x 36 = (10 x 36) ÷ 2
= 180
ለ) ዝዀነ ቚጽሪ መወዳእትኡ 5
እንተዀይኑ ምስ ገዛእ ነብሱ እነራብሓሉ
ሜላ፦
መወዳእታ ናይቲ ርባሕ 25 እዩ። እቲ
ብቕድሚት ዝርከብ ቊጽርታት ድማ
መጀመርያ ናይቲ ቊጽሪ ምስ ብሓደ
ዝዓብዮ ቊጽሪ ኣርቢሕና ንረኽቦ።
ንኣብነት 25 x 25 = ?
መወዳእታ ቊጽሪ 5 እዩ። ስለዚ 25
ምስ ገዛእ ነብሱ ረቢሑ መወዳእትኡ 25
ክኸውን’ዩ።
እቲ ብቕድሚት እንረኽቦ ቊጽርታት
ድማ 2 (መጀመርያ ቊጽሪ ናይ 25)
ምስ ካብኡ ብሓደ ቊጽሪ ዝዓቢ ማለት
ቊጽሪ 3 ኣርቢሕና ንረኽቦ።
2x3=6
ኣብ መወዳእታ 6 ቅድሚ 25
ብምጽሓፍ እቲ ዝድለ መልሲ ንረክብ።
25 x 25 = 625 ድማ ንብል።

ብተመሳሳሊ ኣገባብ 35 x 35
ንርኣዮ።
መወዳእታ 5 ስለዝዀን ኣብቲ
ውጽኢት ርባሕ 25 ብጫፍ ኣለና።
ንሰለስተ (ቀዳማይ ቊጽሪ ናይ 35) ምስ
ካብኡ ብሓደ ዝዓቢ ቊጽሪ 4 ኣርቢሕና
ድማ ብቕድሚት ዝርከብ ቊጽሪ

ንረኽቦ።
3 x 4 = 12
12 ብቕድሚ 25 ብምጽሓፍ እቲ
ዝድለ ውጽኢት ንረክብ።
35 x 35 = 1225

እተመሳቐለ ቃላት
ንትኹል
1. መደገፊ ርእሲ ኣብ ዓራት
2. ጎቦ ምስ ደየብካ ዝርከብ ጎልጎል
3. ወኒና ንብረት፡ ገዛ
4. ቅድሚት ዘይኮነ
7. ሓረየ
10. ደንደስ
11. ትበልዕ ኣላ? መን (ክንዲ ስም)
12. መደቀሲ
14. ጠይቕ፡ መልሲ ዝደሊ ተዛረብ
16. ዊን፡ ቃሕ፡ ባህ
18. መላጸዪ ጭሕሚ

ንጋድም
1. መቑረጺ ዕንጸይቲ
3. ሓላዊ
5. ካብ ፍረታት
6. ረሳሕ ማይ
7. መልሓስ ካብ ዘስተማቕሮ
8. ገዛ ክስራሕ መጀመርታ ዝስራሕ
9. ዘይትበርር ዑፍ
13. ፋዱስ እንበልዖ
15. መምተሪ ስጋ
16. ውሽጢ ዘይኮነ
17. ካብ እንስሳ ዘገዳም
19. ጥምረት፡ ሓድነት
20. ሕብሪ ይኹን ሽታ ዘይብሉ
ፈሳሲ

ሚለን ኣሰፋው (ጓል ካትሮ)
ማይ ተመናይ

