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ቀዳም 15 ሚያዝያ 2017

ገጽ 3

ገጽ 5

ንቕዛነት ብግልጺ
...

ቱርኪ ኣብ ቀጻሊ
...

ገጽ 7

ዊንታናን ተጎርባን
መርኣያ ...

ገጻት 12 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
ገጽ 9

ገጽ 8

ማይክል ሎቲቶ

ፈንቅል ‘ቻለንጅ’

ዓንሰባ - ብኩራት ደቂ-ኣንስትዮ ካብ ትምህርቲ ፍታሕ ይናደየሉ
ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ጠንቂ ምቊራጽ ደቂኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ብሓፈሻ፡
ድሕሪ 10ይ ክፍሊ ድማ ብፍላይ
ተለልዩ ፍታሕ ክናደየሉ ምዃኑ፡
ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ
ዘካየዶ ገምጋም ተሓቢሩ።
ኣብቲ ካብ 10 ክሳብ 11 ሚያዝያ
ኣብ ከተማ ከረን ዝተቓነዐ ኣኼባ፡ ኣብ
ዝቐረበ ጸብጻብ ስራሕ ድሕሪ ዝተኻየደ
ዘተ፡ ብቕዓት ምዘና ተመሃሮ ብግቡእ
ክልካዕ፡ መሃይምነት ዘጥፋኣ ደግሲ
ከየጋጥመን ክሕሰበሉ፡ ናይ መዋእል
ህጻናት ኣተሓሕዛን ኣመሃህራን
ክግምገም፡ ከምኡ’ውን ኣብ መስርሕ
ትምህርቲ ዝረኣዩ ጸገማት ጠንቅታቶም
ብግቡእ ክጽናዕ ርእይቶታት ቀሪቡ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ሓጐስ
ኣድሓና ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ብቚዕን
ተለካዕን መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ከም’ቲ ዝድለ ንኽግስግስ፡ ኣድላዪ
መሳላጥያታት ከከም ቀዳምነታቱ

ስ/ዓብደልሓሊም መሓመድ

ይቕረብ ከምዘሎ ጠቒሱ፡ መማህራን፡
ኣብያተ-ትምህርትን ወለዲን፡ መስርሕ
ምምሃርን ምስትምሃርን ንምድንፋዕ
ውህደቶም ከዕዝዙ ኣዘኻኺሩ።

ኣብ መወዳእታ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ
ከርከበት - ኣብ ኣግማይት፡ ኣታይ፡
ሓረናይት፡ ኣካየደትን ሃዋንን፡ ኣብ
ንኡስ ዞባ ሰልዓ ድማ - ኣብ ሸርኢት፡

ነበርቲ ቁኒዕ ናብ ዓዶም ዘእቱ
ጽርግያ ጸሪጎም
ነበርቲ ቁኒዕ - ንኡስ ዞባ ከረን፡
ገንዘቦምን ጉልበቶምን ብምውህሃድ
ካብ ጽርግያ ከረን-ሓሊብመንተል ናብ
ዓዶም ዝኣቱ ልዕሊ 3 ኪሎ-ሜተር
ጽርግያ ብህዝባዊ ማእቶት ጸሪጎም።
እቶም ነበርቲ፡ ምስራሕ ናይ’ቲ ጽርግያ፡
ኣብ’ቲ ከባቢ ናይ ዝለምዕ ጀራዲን
ፍርያት ብእዋኑ ናብ ተገልጋሊ ህዝቢ

ንምብጻሕ ከም ዝሕግዞም ገሊጾም።
እቲ ጽርግያ ሩባታት ስለዝስንጥቕ፡
ኣብ እዋን ክራማት ብውሕጅ
ተበላሽዩ ኣገልግሎት ንኸየቋርጽ፡ ናይ
ሬተን ቸሜንቶን ሓገዝ ምስ ዝረኽቡ፡
ቢንቶታት ክሰርሑሉ ድልዋት
ምህላዎም ኣዘኻኺሮም።
ካብ ክፍሊ ህንጻዊ ልምዓት

ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ፡ ኢንጂነር
ዘርኣጋብር ሕድራይ፡ መሬት’ቲ
ከባቢ ኣዝዩ ፈኲስን ተባሕጓጒን ባህሪ
ስለዘለዎ፡ ንነባሪ ፍታሕ ምሕሳብን
ምስራሕን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ፡
ህዝቢ ማይ-ክዖታት ክግርብ፡ መእለዪ
ወሓይዝ ክሰርሕን ቀጻሊ ምክትታል
ክገብርን ሞያዊ ምኽሩ ሂቡ።

ስ/ሙሴ ኪዳነ

ገዳዕን ዴባ-ሳታን ሓደስቲ ኣብያተትምህርቲ ክኽፈታ፡ ትግባረ ምዝርጋሕ
ክለባት ንባብ ክስራሓሉ፡ ቈልዑ ኣብ
ግቡእ ግዜኦም ትምህርቲ ንኽጅምሩ

ዝካየድ ጐስጓስ ክሕይል፡ ከምኡ’ውን
ምትእትታው ዲጂታል ላይብረሪ ኣብ
ኣብያተ-ትምህርቲ ክድፋኣሉ ዝብሉን
ካልኦትን መደባት ስራሕ ተሓንጺጾም።

ገዲም ተጋዳሊት
ምሕረት እዮብ ተሰዊኣ
ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ብደረጃ
ዳይረክተር ጀነራል ምክትታል ሃገራዊ
ኮሚሽን ‘ዩኔስኮ’ ኮይና ክተገልግል
ዝጸንሐት፡ ገዲም ተጋዳሊት ምሕረት
እዮብ ተኽሉ፡ ብዝሓደራ ሕማም ኣብ
ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ሕክምናዊ ክንክን
ክግበረላ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብ13 ሚያዝያ
ኣብ መበል 65 ዓመት ዕድመኣ
ተሰዊኣ።
ኣብ 1978 ናብ መሳርዕ ህዝባዊ ግንባር
ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈት ገዲም
ተጋዳሊት ምሕረት እዮብ፡ ኣብ እዋን
ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ከም መምህር ኣብ
ምዂስኳስ ተረከብቲ ሃገር መንእሰያትን
ምምዕባል ካሪክለምን፡ ድሕሪ ናጽነት
ድማ ኣብ መደባት ትምህርቲ ንዓበይቲ፡ ምድላው መምርሒታት ትምህርቲ ቋንቋ
እንግሊዝ፡ ከም ቀዋሚት ኣባል ኮሚሽን ቅዋም፡ ምርግጋጽ መሰላት ደቂ-ኣንስትዮን ቈልዑን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ምምዕባል ፕሮጀክትታትን ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡
ብዝተፈላለየ ጽፍሒ ንህዝባን ሃገራን ብተወፋይነት ኣገልጊላ።
ስውእቲ ምሕረት፡ ድሕሪ ናጽነት ብዝረኸበቶ ዕድል ትምህርቲ፡ ነቲ ኣብ 1972 ካብ
ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ-ኣበባ ዝረኸበቶ ናይ ዲፕሎማ ማዕርግ፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ በርሚንግሃም
ናይ ዓዲ-እንግሊዝ ናብ ማስተርስ ክብ ብምባል፡ ኣብ ምምዕባል ሃገራዊ ካሪክለም ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ዝገበረት ሓርበኛ’ያ።
ስነ-ስርዓት ቀብሪ ናይ’ዛ ኣደ ክልተ ውሉዳት ሓርበኛ፡ ሎሚ ቀዳም 15 ሚያዝያ ሰዓት
4፡00 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ክፍጸም’ዩ።
ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ምሕረት እዮብ ተኽሉ ዝተሰመዖ መሪር
ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤታ፡ ፈተውታን መቓልሳትን “ጽንዓት ይሃብኩም” ይብል።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ማእከል ጥዕና ኢራፋይለ ብነበርቲ ትምጐስ

ስ/ጀማል መዐታልከ

ኣብ 2016 ብዘበናዊ ኣገባብ ዝተሰርሐት
ማእከል ጥዕና ኢራፋይለ፡ ኣብ ምብራኽ
ንቕሓቶምን ምክልኻል ተመሓላለፍቲ
ሕማማትን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ትገብር
ከምዘላ፡ ነበርቲ ገሊጾም።
ኣብ’ታ ትካል ተመዲቦም ዝነጥፉ
ዘለዉ ሞያውያን፡ ኣብ ምክትታል
ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ፡ ክንክን

ኣደን ዕሸልን ድማ ብፍላይ - ሓያል
ጻዕሪ የካይዱ ከምዘለዉ ብምጥቃስ ድማ፡
ዝበለጸ ገስጋስ ንምምዝጋብ፡ ኣምቡላንስ
ክትምደበሎምን መደቀሲ ሕሙማት
ክስራሓላን ኣዘኻኺሮም።
እታ ማእከል ጥዕና፡ ክንክን ኣደን ዕሸልን፡
ክታበት ህጻናትን ኣደታትን፡ ከምኡ’ውን
ካልእ ኣገልግሎታት ከምእትህብ ዝሓበረ

ተሓጋጋዚ ነርስ እድሪስ ዓብዱልዓዚዝ፡
ዝካየድ ጐስጓሳት ኣተባባዒ ውጽኢት
ይርከቦ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ማእከል ጥዕና ኢራፋይለ፡ እንተላይ
ናይ መጸበዪ ነብሰ-ጾራት - ዝተፈላለየ
ኣገልግሎት ዝወሃበሉ 19 ክፍሊታት
ተጠቓልል።

ሓረስቶት ድርፎ ጸገም ማይ ፈቲሖም
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ሰዓት

ሎሚ ኣብ ERI-TV
መደብ
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ካርቱን
ም/ሞያውያን
N/Geographic
ዘተ ስፖርት (ብቐጥታ)
ፓኖራማ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ኢድኣት
ናትራን ብቕጥታ
ዶክተራት
ሙ/ድራማ
ዶ/ፊልም
ሙ/ድራማ
መደብ ሕላይ
ዜና ትግረ
ልዝብ መንእሰያት
ዜና ብትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ብዓረብ
መላምሕ
ዜና እንግሊዝ
INFOCUS
FILM

ሰንበት 16/04/2017
ኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ፡ ብምኽንያት ብዓል ፋሲካ ካብ ሰዓት 9፡00
ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ኣዛናጋዒ መደባት ከቕርብ’ዩ፡ ከምኡ’ውን
ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት 3፡00 ጀሚሩ ኣብ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ንዝካየድ
ህዝባዊ ብዓል ብቐጥታ ክመሓላለፍ ምዃኑ ንሕብር።

ሰኑይ 17/04/2017
ሰዓት

ስ/ብርሃነ ዓንደመስቐል

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቍ.ስ 116266/201820(2220)

ም/ ዋና ኣሰናዳኢ

ብንያም ፍስሃጽዮን
ቍ.ስ 201820(2217)
ፋክስ። 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቍ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ኣብ ዞባ ማእከል - ሓረስቶት
ምምሕዳር ከባቢ ድርፎ፡ ዘካየድዎ
ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡
ከጋጥሞም ዝጸንሐ ዋሕዲ ማይ ኣብ
ምቅላል ጽቡቕ ውጽኢት ከምዝረኸብሉ
ገሊጾም።
ብሓገዝ መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ
ቦታታት ብዝተሰርሐ ጋብዮናት ትሕተባይታዊ ማይ ከባቢኦም ብምህብታሙ፡
ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ ኣሕምልትን
ፍረታትን ብምፍራይ ናብ ዕዳጋ የቕርቡ
ምህላዎም ገሊጾም።
ኣቐዲሙ ከቢድ ጸገም ማይ
ከጋጥሞም ምጽንሑ ዝዘከሩ’ቶም
ሓረስቶት፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ግን
ከይተሰከፉ ዝተፈላለየ ምህርቲ ከፍርዩን
ህይወቶም ከመሓይሹን ከምዝኸኣሉ
ጠቒሶም፡ ገለ ጋብዮናት ተበላሽዩ ስለዘሎ
ቈላሕታ ክግበረሉ ሓቲቶም።
ኣብ ድርፎ፡ ልዕሊ 135 ኣልማዕቲ
ጀራዲን ኣብ ማሕበር ተጠርኒፎም
ይነጥፉ።

መደብ

12፡00
12፡30
12፡55
13፡30
13፡40
14፡15
14፡50

ካርቱን
ዜና ትግርኛ
ካብ ዞባታት
ዜና ዓረብ
ፓኖራማ
ሙ/ድራማ
sport highlights

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

N/Geographic

ሄራር
ሕላይ
ማእገር
ዜና ትግረ
ጉዳይ ኣብ ዘተ
ዜና ትግርኛ
ጩራ ጥዕና
ዜና ዓረብ
ሕዋራት

ዜና እንግሊዝ
FILM

ቅነ-ተመሃሮ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ተዛዚሙ
ንኽልተ ሳምንቲ ዝተኻየደ ቅነ-ተመሃሮ
ንኡስ ዞባ ዓሰብ፡ ብ7 ሚያዚያ፡ ብውዕውዕ
መንፈስ ከም እተዛዘመ፡ ወኪል ኤሪና
ሓቢሩ።
እቲ ንተመሃሮ መባእታ፡ ማእከላይን
ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ንኡስ
ዞባ ዓሰብ ዝሓቘፈ ቅነ፡ ዕላምኡ፡ ተመሃሮ
ኣብ ስነ-ጥበብን ስፖርትን ዘለዎም ዕቚር
ክእለት ዝምዝምዝሉ ባይታ ምጥጣሕ፡
መሃዝነት ምዂስኳስ ከምኡ’ውን

ክብርታቶም ዝዕቅብሉ ኩነት ምፍጣር’ዩ።
ሓላፊ ኣብያተ-ትምህርቲ ናይ’ቲ ንኡስ
ዞባ፡ ኣቶ ተስፋምህረት ገብረሂወትን ሓላፊ
ስፖርትን ባህልን ጥዕናን ኣቶ ሃብቶም
ገብረን፡ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ መዛዘሚ ቃል፡
እቲ ቅነ ንዝተበገሰሉ ዕላማ ከም ዝወቕዐ፡
ኣብ መንጎ ተመሃሮ ውህደት ኣብ ምፍጣር
ዘለዎ ኣገዳስነት ተራእዩ - ኣብ መጻኢ
ብዝሓየለ ክስረሓሉ ምዃኑ ሓቢሮም።
****

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.195

ኤርትራ
ሰገን ሰረቐ

ሓደ ሰብ፡ ብንጹር ክሓስብ፡
ንዘጋጥሙ ሽግራትን ብድሆታትን
ክፈትሕን
ክበላሓትን፡
ምስ
ኣዕሩኽቱን፡ መሳርሕቱን ቤተ-ሰቡን
ጽቡቕ ዝምድና ክህልዎ፡ ናይ
ህይወቱ መንፈሳዊ ዕጋበት ድማ
ዝተማለአ ክኸውን፡ ፈለማ ጥዑይ
ኣእምሮ ክውንን’ዩ ዘለዎ።
ልክዕ ከምቲ ካልእ ክፍሊ

ዶክተር ዓንደብርሃን ተስፋጼዮን
ኣካላትና ዝሓምም፡ ሓንጎልና’ውን
ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክሓምም
ይኽእል‘ዩ። ናይ ኣእምሮ ሕማም
ድማ ንብሎ። እዚ ሕማም’ዚ፡ ኣብ
ስምዒትን ኣተሓሳስባን ና’ይቲ
ሰብ ሃስያ የውርድ። ኣብ ቤተሰብ ሕሙም’ውን ኣሉታዊ ጽልዋ
የስዕብ።
ኣብ 1948 ዓ.ም ዝተመስረተ
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና፡ “ዓለማዊ
መዓልቲ ጥዕና” ኣዊጁ ካብ ዝሰርሕ
ብዙሕ ዓመታት ኣቚጽሩ ይርከብ።
እዚ ንኣገዳስነት ጥዕና ዝገልጹ
ቴማታት እናተገብረ ዓመታዊ ብ7
ሚያዝያ ዝዝከር ዓለማዊ መዓልቲ
ጥዕና፡ ብሃገር ደረጃ’ውን ካብ
1995 ጀሚሩ ክበዓል ጀሚሩ’ዩ።
በዚ መሰረት ሎሚ ዓመት’ውን ኣብ
ሃገርና ንመበል 22 ግዜኡ፡ ብዓለም
ደረጃ ድማ ንመበል 68 ግዜኡ፡
‘ንቕዛነት፡ ንዘራረበሉ’ ኣብ ትሕቲ
ዝብል ቴማ ተዘኪሩ።
ኣብ’ቲ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ
ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ተዘኪሩ
ዝወዓለ ስነ-ስርዓት፡ ሚኒስተር
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣሚና ኑር ሑሴን፡
ሚኒስተር ዕዮን-ሰብኣዊ ድሕነት
ኣቶ ካሕሳይ ገብረሂወት፡ ወከልቲ
ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኤርትራ፡
ዝተፈላለዩ ወከልቲ መንግስታዊ
ትካላት፡ማሕበራት፡ ዕዱማት ኣጋይሽን
ተረኺቦም ነይሮም።
እቲ ጽምብል ብዝኽረ ሰማእታት
ድሕሪ ምጅማሩ፡ ነቲ ዕለት ዝተዳለወ
መልእኽቲ ሚኒስትሪ ጥዕና’ዩ ቀሪቡ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዋና ዳይሬክተር
ክፍሊ ህዝባዊ ጥዕና፡ ዶክተር
ዓንደብርሃን ተስፋጽዮን፡ ኣብ ዘስመዖ
መደረ፡ ዕላማ ናይ’ቲ በዓል ንስለ
ምዝካር ዘይኰነ፡ ዝተወሃሃደ ግብረመልሲ ክወሃቦ፡ ነቶም ብቕዛነት
ዝሳቐዩ ሰባት ዝሕገዝሉ ኣገባባትን
ንጥፈታትን ንምንዳይን ንምትግባርን
ምዃኑ ገሊጹ። ቅዛነት ንኹሉ ዕድመን
ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ሂወትን፡ ኣብ ኩለን
ሃገራትን ሃሰያ ዘስዕብ ሕማም ኣእምሮ

ምዃኑ ዝጠቐሰ ዶክተር ዓንደብርሃን፡
እንተዀነ ክንከላኸሎን ክንፍውሶን
ዝከኣል ከምዝዀነ ኣረዲኡ። ብዛዕባ
ቅዛነት እንታይ ምዃኑ፣ ከመይ
ጌርካ ትከላኸሎን ትፍውሶን ዝሓሸ
መረዳእታ እንተሃልዩ፡ ምስ ሕማማት
ኣእምሮ ዝተሓሓዝ ኢንታን ድሑር
ኣመላኻኽታን ስለዝጐድል፡ እዚ
ከኣ፡ ነቶም ዝሓመሙ ናይ ምሕካም
ድሌቶም ክብ ክብልን ደረጃ
ምሕዋዮም ብእኡ መንጽር ክዓብን
ከምዝገብር ዶክተር ዓንደብርሃን
ተስፋጽዮን ወሲኹ ኣብሪሁ።
ብተወሳኺ፡ ዶክተር ዓንደብርሃን፡
ሕማም ቅዛነትን ካልኦት ኣእምሮኣዊ
ሕማማትን ዘለዎም ዜጋታት ኢንታን
ኣድልዎን ብምውጋድ ክንሕብሕቦም
ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ።
ወኪል ጥዕና ውድብ ሕቡራት
ሃገራት ኣብ ኤርትራ፡ ዶክተር
ጆሶፊን ናምቦዝ፡ ኣብ ዓለም
ኣስታት 322 ሚልዮን፡ ኣብ ኣፍሪቃ
ድማ ኣስታት 30 ሚልዮን ህዝቢ
ብሕማም ቅዛነት ይሳቐዩ ከም ዘለዉ
ብምጥቃስ፡ ካብ’ዚ ብምብጋስ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ናይ ሎሚ ዓመት
ኣህጉራዊ መዓልቲ ጥዕና፡ “ንቕዛነት
ንዘራረበሉ” ብምባል ይዝክሮ ከምዘሎ
ሓቢራ። ሕማም ቅዛነት ሕብረተ-ሰብ
ከም ተራ ሕማም፡ ብምርኣይ ኩሉ
ኣካል ሕብረተ-ሰብ ነዞም ግዳያት፡
ናይዚ ሕማም ዝዀኑ ዜጋታት
ክከናኸኖምን ክሕብሕቦምን’ውን
ተላብያ።
ኣብቲ ኣጋጣሚ ንሓፈሻዊ
ሕማም ቅዛነት፡ ኣብዚ እዋን ኣብ
ሃገርናን ሆስፒታል ስነ-ኣእምሮ

ዶ/ር ጆሶፊን ናምቦዝ
ቅድስቲ ማርያም ዝህቦ ኣገልግሎትን
ዝገልጽ መብርሂ ብዶክተር ፊሊሞን
መብራህቱ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ፡ ተርእዮ ሕማማት ኣእምሮ
ብሓፈሻ ሕማም ቅዛነት ድማ
ብፉሉይ እናወሰኸ ኣብ ዝመጸሉ
ዘሎ እዋን፡ ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ኣብ
ጽላት ጥዕና ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ
ወፍርን ወጻኢታትን፡ ንዝነበረ
ብዝሒ ተገልጋላይ ኣብ ሆስፒታል
ቅድስቲ ማርያም ብ25% ክንኪ ከም
ዝኽኣለ’ውን ገሊጹ። ኣብ ቅድስቲ
ማርያም ሆስፒታል ካብ ዝከታተሉ
ሕሙማት ካብ 10% ብሕማም
ቅዛነት ወይ’ውን ምስ ሕማም ቅዛነት
ዝተሓሓዝ ሕማማት ከም ዝመላለሱ
ኣረዲኡ።
ኣብ ሃገርና ካብ ካልእ ሕማማት
ብዘይፍለ፡ እዚ ተርእዮ ስለ ዘሎ፡
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ንቕዛነት ብግልጺ ንዘራረበሉ

ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ካልኦት
ሚኒስትርታት ብምትሕብባር፡ ሓደስቲ
ፖሊሲን ስትራተጂን ሓንጺጹ ኣብ
ምክልኻልን ፍወሳን ኣድሂቡ ይሰርሕ
ከምዘሎ ዶክተር ፊሊሞን ወሲኹ
ገሊጹ። ምስ ላዕለዋይ ደረጃታት
ትምህርቲ ብምትሕብባር’ውን፡ ምስ
ጥዕና ብዝተሓሓዝ ዓውዲ፡ ብፍላይ
ድማ ብሞያ ሕክምና ኣእምሮ
ብደረጃ ዲግሪ ዝሰልጠኑ ሞያውያን
እናመልመለ፡ ኣብ ኩለን ዞባታት ናጻ
ኣገልግሎት ይህብ ከምዘሎ ኣገንዚቡ።
ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ቅድስቲ
ማርያም፡ ከም መወከሲ ሕማማት ስነኣእምሮኣዊ ናይ ኩለን ትካላት ጥዕና
ኰይና፡ መድሃኒት ብናጻ እናዓደለት
ጥቡቕ ምክትታል ሕሙማት
ተካይድ ምህላዋ’ውን ኣብሪሁ።
ምልክታት ናይ’ዚ ሕማማ ዘርኣዩ
ዜጋታትና፡ ሕማም ገና ናብ ካልእ
ሳዕቤን ከየምርሐ ከሎ፡ ናብቲ ዝግብኦ
መሐከሚ ቦታ መጺኦም፡ ዘድሊ
ምኽርን መድሃኒትን ምክትታልን
ክረኽቡን ክፍወሱን ከም ዝኽእሉ
ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም ዘዘኻኽሮ
መልእኽቲ’ዩ።
ሕማም ቅዛነት ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ ልሙድ ኰይኑ ብብዝሒ ስለ
ዝረአ፡ “ሕማም ጉንፋዕ” ናይ ኣእምሮ
ተባሂሉ’ውን ይጽዋዕ’ዩ። ቅዛነት ነዊሕ
ምስ ዝጸንሕን ኣብ ሂወት ጸገማት ምስ
ዝፈጥርን ክሳብ ሞት’ውን ከምርሕ
ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ
ክኢላታት ዘዘኻኽርዎ’ዩ። እቲ ቀንዲ
ክስትውዓለሉ ዝግባእ፡ ካብ 15-29
ዕድመ ንርእሰ ቅትለት ዝደፋፍእ
ምዃኑ’ዩ። እቲ ዓቢ ሻቕሎትን
ሰኸምን ግን ቅዛነት ከም ካልኦት
ሕማማት ኣእምሮ፡ ካብ ግዜ ናብ
ግዜ እናወሰኹ ይኸዱ ምህላዎም’ዩ።
መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ
ድማ፡ ኣብ 2020 ሕማም ቅዝነት
ካብ ኩሎም ሕማማት ኣእምሮ ኣብ
ካልኣይ ተርታ ክስራዕ ከም ዝኽእል
ክኢላታት ይሕብሩ።
ኣብ’ቲ ዝተኻየደ ስነ-ስርዓት፡
ሕማም ቅዛነት ሓሚሞም ኣብ ሃገራዊ
መወክሲ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም
ተሓኪሞም ናብ ሂወቶም ዝተመልሱ
ክልተ ሰባት ቃል ምስክርነቶም
ኣስሚዖም። ሓደ መንእሰይ ኑረዲን

ራጁ’ዩ። ብዕለት 27/11/2005
ሃንደበታዊ ሓደጋ መኪና ምስ
ኣጋጠሞ፡ መስበርቲ መሰናግለን
መሓግሓጋን ሰለ ዘጋጠሞ፡ ኣብ
ሆስፒታል ሓሊበት ንልዕሊ 4
ወርሒ ብስእነት ድቃስ፡ ቃንዛ
ርእሲን ክቱር ፍርሕን ተሳቕዩ።
ድሕሪ’ዚ፡ ብምትሕብባር ወለዱን
ፈተውቱን ኣብ ሆስፒታል ቅድስቲ
ማርያም ክረአ በቒዑ። ብዝተገብረሉ
ቀጻሊ ክንክንን ናብዮትን ጥዕናኡ
ተማሕይሹ በዓል ሓዳርን ኣቦ
ሓሙሽተ ቆልዑን ክኸውን በቒዑ
ኣሎ። ኑረዲን ካብ ቃላቱ፡ “ዝነበረኒ
ሕማም ክሳብ ነብሰይ ከጥፍእ
ዝሓሰብክሉ ዝፈተንክሉን እዋናት
ነይሩ። ሕማም ኣእምሮ ልክዕ ከም
ካልእ ሕማም እንተርኢናዮ፡ ክሓዊ
ዝኽእል ሕማማ’ዩ። ሕብረተ-ሰብ
ድማ ብዝተኻእለ መጠን ዘለና
ጸገማት ተረዲኡ ክተሓጋገዘናን
ክሕብሕበናን እላቦ” ኢሉ።
መንእሰይ ሚካል ነጋሲ’ውን
ብተመሳስላሊ በዚ ሕማም ተጠቒዓ፡
ብምትሕብባር ወለድን ፈተውትን
ኣብ ሆስፒታል ቅድስቲ ማርያም
ብምኻድ ናብ ንቡር ሂወታ
ዝተመልሰት’ያ። መንእሰይ ሚካል፡
ናይ 12 ክፍሊ ንምዝዛም ኣብ
ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና ማትሪክ
ንኽትፍተንን
ሃገራዊ
ግቡእ
ንምፍጻም ምስ 29 ዙርያ ሃገራዊ
ኣገልግሎት ሳዋ ወሪዳ። ብሓያል
ወንን ኒሕን፡ ሸቶኣ ንምውቃዕ ኣብ
መገዲ ዕላማኣ እንከላ’ያ እምበኣር
ካብ ትጽቢታ ወጻኢ ዝዀነ ሕማማም
ቅዛነት ኣብ ሂወታ ዘጋጠማ። ድሕሪ
እዚ ንኽትሕከም ናብ ሆስፒታል
ቅድስቲ ማርያም ምስ ተሰደት፡
ብምትሕብባር ወለዳ ኣብ ሕክምና
ድሕሪ ምብጻሕ ብዝተገብረላ
ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ናብ
ንቡር ህይወታ ተመሊሳ። ነቲ
ብሰንኪ ጥዕናዊ ጸገማት ተመዛቢሉ
ዝጸንሐ ሂወታ ዳግም ‘ሀ’ ኢላ
ጀሚራ ከኣ፡ ምስ 30 ዙርያ ሃገራዊ
ኣገልግሎት፡ ሃገራዊ መልቀቒ ፈተና
ክትሳተፍ በቒዓ። መንእሰይ ሚካል፡
”ሕሉፍካ ተመኵሮኻ’፣ ህሉውካ
ፈተነኻ፣ መጻኢኻ ድማ ትጽቢትካ
እትጭብጠሉ ምኻኑ ብግቡእ

ተረዲአ” ትብል። ሕማም ቅዛነት
ሕክምናዊ ረዲኤትን ሕብረተ-ሰባዊ
ምክንኻንን ሓድሕድ ምብህሃልን
እንተደኣ ተገይሩሉ፡ ኣብ ትሕቲ
ቁጽጸር ክኣቱ ዝኽእል ሕማም
ምዃኑ’ውን ገሊጻ።
ኣብ ብዙሓት ሃገራት፡ ሕክምና
ቅዛነት ዝረኽቡ ሰባት ትሕቲ 10%
ምዃኖም’ዩ ዝግለጽ። እቲ ቀንዲ
ፍወሳ ሕማም ቅዛነት፡ ጸገማትካ
ብግልጺ ምስ ኣባላት ስድራ-ቤት፡
ቀረብትን ካልኦትን ምዝራብን
ዝተኣዘዘልካ መድሃኒት ብግቡእ
ምውሳድን’ዩ። ተነጽሎ ግን፡ ነቲ
ሕማም ስለዘጋድዶ ሕሙማት
ቅዛነት ካብ ሰብ ተነጺሎም ንበይኖም
ክዀኑ ኣይግባእን።
ኣብ ሃገርና፡ ካብ ካልእ ብዘይፍለ
ብቕዓት፡ ነዚ ሕማም’ዚ ብመድሃኒትን
ምኽሪ ሞያውያንን
ዝፍውስ
ሆስፒታል ሕማማት ኣእምሮ ስለ
ዘሎ፡ ምልክታት’ዚ ሕማም ንዘርኣዩ
ዜጋታት ገና ናብ ካልእ ሳዕቤን
ከየምርሑ ከለዉ፡ ናብቲ ዝግባኦ
መሐከሚ ቦታ መጺኦም ዘድሊ
ምኽርን መድሃኒትን ክረኽቡን
ክፍወሱን ክንነቕሓሉ ዘለና’ዩ።
ኣብቲ ዝኻየደ ስነ-ስርዓት ኣብ
ረዚን ጣዕሳ ትብል ነቲ ኣጋጣሚ
እተንጸባርቕን እትምህርን ብተማሃሮ
ኮለጅ ጥዕና ድራማ ክትቀርብ
ከላ፡ ኣብ መንጎ ተመሃሮ ሽዱሽተ

ሚካል ነጋሲ
ካልኣይ ድረጃ ኣብያተ ትምህርቲ
ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሓፈሻዊ
ፍልጠት ንዝተዓወቱ ተመሃሮ’ውን
ሽልማት ተዓዲሉ።
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 k

Ǝùŕ ƄŊ Ǝö ƯǎĄ ƬġėŘŚ
ƶęƉň ĄŶƆĜǄŚÍǁŶȳ Ɔŗ ƶűŅęƊƨ
ŋúż ƎôŊ Ŋŕǡùǡùŗ ƄƯôľöĺ
űŅĔȳ ƄŊŘ ŶŅǆűǆ Əȣ ƃô ĉġ
űŊĜǆƱƯùô÷ƶűŅęƊñĊŚƉƄƆŕŶ
āǎāǎƱǆň÷ôȓȓňĹƶűŅĔŶǩėƲ
ŴŊŗƏȣƃôõƶűŅęƊŋŘŊĉĉȑƆ
ĉğǆ Əȣ ƎŊ÷ ƶƛƆ÷ ƆŶŕ ƜǆűŶ
ŊŚāŚŴŕƢƋĜŴųȳ

ŶĄÿƶƄƄƄŕƕėǶĄŕŘȳ
ÏƄűƆŊôƋƄôƗȲƆƳƢǋƢǆÿĭ
ƎƖƧŶ ƄôƨȲ Ƣǆ ƉƄ ƄŊ ùƯöƂ
ŕǡǌġűŚ ƉŕāǎĖ ǉùǂ ŅĔĉ ŅėƯ
ǆŊôùƋƄúȳÐ
Ïƥǆ ǫù ǄȞŚ Ņö ƆŶŕ āĩƨġ
ƌŊŊȓňāĬǄāƌęǊîŅƉȡŶƨÍǁȳÐ
ÏÿǉƄȠŖȳÐ

ȣļıǎ ŊƶïŊƊƢŶ ĄĜĔŚ ǎć
ÏƆƢȳĜŊŶǡƴƆęƆĝƎĄġùƄôƨȲ
ƄǹƭƬĄŶ Əȣ Ņ÷ȳ ƶƄƱƱƇ ƧƯǆ ŊǡƴƆűŊĝƖƄƎŕƄćĄŶƄôƨȳƄű
ƌȫşŷȠŚȠŚƄŇôŶǎāĖĉġŘǁŶ ŶűŊĝ ƶĄġù ƢǋÍǁ ƎĉĚư ƶǉöȲÐ
ƉƄŊƴƯňÿǉŅȓþƉƯù÷ǙĄėȳ
űŗ ǹğŘŕŶŶ Ċňǆ÷ŕŶ Ȏǆĕ ƶűŅĔ
ÏƄŶŗ ȞōŶ Ąÿƴǆ ȞȐą ƆƓÍǂ Ǧĕĉ ǹƧ÷ ŊƄĄùƌŗś ƄȑŊƯŘ
ŶűŊĝ ƱǆȞùǹȲÐ ƆŘ ĉȃƧŗ ƄŊ ƆŴŕơśƝŚĄęǡȐƄƄűȎĔŚȳ
ȎǤćǆ ĉƯǢęŘ ñġġ ƶŅôŚ Ȏ÷ĉ
ÏĤôùĉňùƉƄùĄǋȳÐ
ŊĔŚ ƶűŅĔŘȲ ĬǄā ĄŶƆĜǆȲ űŕŶ
ÏŶĉŶŘǆȸÐ
ȣĕǄŚ ƄƬŶŘ ǭùāĉāĉ ƆŴÍŅôŚ
ĄǦôȐƄïŅŚȳ
ÏȣȏĉƶŊïùĜŊġôƱǁôȳÐ
ÏǇęǌÿŊŕǆŊǹƯĆÍǂƶȞŚƢƋȲ
ÏŊƶŕƙƆôĄǶŶǦŴĜŊĞȣȏĉ
ȣľęƋÍǂ ƉĉƂ ƶǡŊĚ ƱúȲÐ ƆŘ ŶĉƟŶƎȓƯęÍǂƱôƨȳÐ
ÌňŶƉęÍȎǭėȣĩƛŘƄĜŶǄƉŕĔǎƄ
ÏƄűġŕȎöùƋƃƘĄġôųȸÐ
ǙĄĔŚȳ
ÏƄǆŕȎôùƊŶȳ ƆÐ ƱĔňƄ
Ïġľ ƆġƉ ŅöȲ ĄŶ Ȟ÷ǸŚ
ƉǆƢǉƁŚ ƆŶƉ÷ Ċňǆ÷ ąƳį
ǡǆĕƋÍǂȸŶŶƆĩśǆƶǡŅėÿǡƶƎŶǋ
ƄġĄƪŚȳ ƄŊ ǡȑÍƧŶ Ŵǆ ȓùƄŚ
ƆĉňǡǆĕƱľęŊĜŊÍƓƄǆȣŕƢųȲÐ
ġĉƬŚ ǆŶŅŊ űŅĔȳ ƄŊ ƧĩǸ
ƉŴȣėĔĉǶǶŚȳ
þǉŚǉļǆľŶĝƎǎƧùŶğƎŚƭȏ
ÏŊÿĮ āėǆ ƎŚŊùǇ ƃõÍǂ ŕĔňĔņȳ
ŶƭƘ ƶŶġűĜùƋ ƱúÍĉŅę ŶŊƭù
ÏǆľĘŘ ƌŊ Ś÷ôǂ ƎŶǉǆ
ŶƭŴ ǉƄ ƉĉƂ ƱǆŊôŴȸÐ ǉęǣ ġŴ
Ƅƥęā ǡǆęƊĉȸÐ ǎĉȎǆ ƎŊ ƄŇô
ǤöïƋęƋęŅôŚȳ
ŕƢƉġƊƥȳ
ÏƄŶŗ ƆŶŘǆ ȞöǶ ƄŊ
 ÏƆ Ǝùŕ Ƣęþ ǡôȲÐ ŊƶŕǌŴǡĔ
ƶŕėƖŊŴ÷ ƆƥŶ ÌƆƉô ƉĉƳ ǡŅĔȲ
ġĉƬŚĄôĜŚôǆȳ
Í ÌƉĉƳ ĉġ ƄǤǶĊ ƉĉƳ ǡŅęƊõȲÍ
ÏƄŊƳƧĩǸƎùŕƄƥęāƎŶǉǆ
ÌĉġƆƉôƶŊïùĜŊƄėƖŊƎƨȲÍÌŴǆ
ġėā Ưǎù ȞǶęƊõȲÍ ƆŴŅôÍƏ ÷ā ǦƵ ħî ĜŗƗĉȸ ćôŕǆ ƎŶǉǆ ǦƵ
ƄŇõųȲÐ ĉþę ƶŕǡĔĄŚ ƎŚĄġù ŕłȐęƊĉ ƄƯöùƊĉȸÐ ñǎƆ ƃôÍǁ
ĄŶƉğ ŊȎǤćǆ ƃǌ ŊĉǎǤȣ ƶÿŘűǆĔȳ

6^p

mΎÃá½Ύ°[Ĥ
ǟĈǉǙŶŕƛô
ÿǄù ŶƛŚƉƧŶ ŊƲā ĜŊ
ŊġȬęŚ ƢǆÍƧŶ Ƅƌ÷Ƥ ĉŶıġļġ
ĉƶƧŘę ǻėǆ ƶĄġú ĜŊ Ƅúȳ
Ƅƌ÷ƤĉŶıġļġŶĉǻŶƌęƄƌ÷ŚŴŶ
ŶǷȡŚ ŶƛŶƉƧŶ ƶāǦƱŴÍƓ ƆŶŕ
ƝűȲ ƋŷÍƳ ǻƯŴƤ ĄƛĜňŚÍƧŶ
ƄôƨȳŴǆúĆƴƯňŴǦŶƋŷƄƌ÷Ƥ
ǻŶƌĔȲ ƧĩǹƤ ñŶȎŚ ƱŕƑĔ Ɔǂȳ
ƄŊƳƧĩǹƤñŶȎŚƆŶŘǆćôŚÍǂȸ
ŊƖĄǆƄǡňŊƉŶôćĄǏȸƶŊùāś
ƎôƭùǦǎŶŶňñęǄƧŶƆǂȳ
ƧĩǹƤ ñŶȎŚ ƎŶŊù ƉôŴ ÿǆö
ƧĩǻƙŶƗõƆŶŕŘŚǎùƧǥęƌ
ĉȓŴā ćôŚ Ɔǂȳ ƧĩǻŴ ŊĹǻŘ
ǆƗŶ ŊŕƱƥƥĖ ĄŶǡǋ ŊŊǎòŘŚ
ƶŕƖŅÍǂȳ űƷĉ ĩǦėŚ ŊĜôćƧŶ
ùƲŊŶƄǡňŊƌŊŊġȃŚŶȃŶĬŚŶ
ǎþŶŴűŊġŴƎŶƄùǁõƱƛƆùǻŅŊ
ƧĩǹƤ ñŶȎŚ ǻėǆÍǂȳ űƳ ÿǄù
ǻŅŊ ƎŶïŶȓ ƄŊ ƆŶŊǡĜõ ƆƥŶȲ
ĄǙĄęŘȲƆƳǻŅŊÍƳƭŅǆŗűǡėŚ
Ɖĉ ƱƛġŅŴŶ ŶñǆƢŚŴ ŴŊ ȓņľ

ƄŶȞŚƉĉƱǫƯƴŶƄŊġƆôƄƆĉĚŴ
ƎŶġƆúǆǦňƆȳűƳǻŅŊÍƳƎŶƧŶŶ
ƶÿŕŴƭľöȲŅǌîùĉĉǎŶƱǆȓƭǎ
ÿŋŶ ƎŶĜǦĚ ǎùƥŚ ĉġ ƆŶƖƧŶ
ƭôĉ ŴŚŴ ƎŚƉƧŶ ƶƭǦŕŴ ÿǆö
ǁôŶȳ űƳ ÿǆöÍƳ ŶĉƧŴŶ Ĭȑö
ĉġǡƴƆęƆġŴĉùĉćǎŶƄŊȁȣ
Ư÷ćŴŶĉŊȑāĉŊǤġŶÍǂƱǎùǁŴȳ
ĄƭùŘƤ ùĉĉǎŴ ŊƱǆ ĉġùƌǆ
ŶĹȓúȳ ñǆƢŚŴ Ŋǎĉęćę Ŵǆ
ŶǡŊĚĉ űǡėŚ ƶĿĄŚÍǄȳ ĄǉŊŴ
ŶĉƯƥŚ ǦƵŴ ŊǦņƆ ĉǻįĉ
Ŷ÷Ąǎȳ ƄŊ ŚęȠ ǦƵŴ Ąȓÿȣ
ĉŶňŊŶ ƉňŇŴ ĉƯƴŊŶ Ƅƶǂ ÿǤƳ
ƄǡňŊÍǂȳ ƆƳ ƄǡňŊÍƳ ȎǤŘŚŴ Ŵǆ
Ŷĉȣ÷ǻŶĉĵȓȑęŶƄĄŴÿǤƳÍǂȳ
ñǆƢŚ ŊŊǎòŘŚ ƶĿĄŚ ƎğŊ
ƶƝűŚȲűƳƄŊĄƭùŘƤŶǻȞŘŚŴ
ƱǤǻĄŴ ĄĜŴƛ÷Ś ŶĉġǤęŶ
ŴŊ ĔŊÿŴ ŶĉľǄęŶ ĄƭùŘƤ
ƧĩǻŴ ƎŶïŶȓŶ ƉűćƯùŶ ǆǦňƆȳ
űśĉ Ŋȣ÷ǻŶ Ƣǆ ŊƱǆȣ÷ǻŶ

ÏƆƥƆ ƎŶǎÍƳ ĄęĄė ŕŊƶā ƆŴƄƯôô ƶƴŴǤƯ ƶűŅĔ ƶŕȞ÷ôǁ
ǉƄ ǉÿŶ ǋƙ ÌƳ ÿƢǆȸÐ Ɗõ ƭǆűŚ ĜŊ ƄƬŶŕǆ öƃƖ ǎāĖ
ĉŶıġļğŘ ƄŊ ÿȐę ǦƵ ƶŕėƆǄ ĉƯƴŅǆÍǁŕƴĖŅǄȳ
ŚƴĔŊŶ āŊƆŊƆ ƱǆŚȞŖŶ ǩęƷ
ÏāėǆÐƃ÷ŚųƎĉġƎŚŊùŶƆŗ
ĉƟŴƄŊĖíôǆÍǂȳ
ŊƭĜęŕ ƭĄŚ ƄŇõ ƶƭŊǄ ƄȎŇĹ
ÏŊƭŶǉęƆĝÿıŘŚÍƏĄęĆęƌŶ ƶȞùǼ ĄŶƆĜǆ ǶŅùŅù ƆŴŅô ŴŊ
ȞŚĩƌŶÍǇĉ ƶȣôǷȲÐ ƌŊŘ ƄŊ ŋúż ƎôŊ ƎƄŖŶ ǌęǤ Ŵǆ ĶāĜĉ
ıǎĄǆƶűŅĔŚǻęąƶćǆǤƶŴŊ ǦƵÍǂ űǆĕ ƎŊïù ƶƉƄùȳ ǡŴ ĔǣƂ
Əȣ ƉǆŅô ƖƄ űŘ ÿǎĩ ĜŊ Ɖĉ
ŇƉĖƆŴĹǌāƊĄôġƊ÷ȳ
ƶŕȎŶŅĔŴ Ȟöǹ ŊȣǻűŚ ƎŚĜĉư
Ïġôƶġ űŗ ÿĮ ƌŊƳ ƶñŅƌ ǦŊĔ
ƃ÷ ƶĄȓƁŚ ĉľùùŗ ƄğğǆŚ
ĄùġŘŚ ƎŚȞùǼ ŚƛƆù ƃƙ
ƄƆǌƣ āǎāǎ ƄǹĆĕ ƄŶįƯĖĕ
ćôŚǎǂȸÐ
ŊĉǻćŚÏāğŊƎŶǉǆÍǂȸÐŊŚƯŇŚ
ÏĉõƆ ŊĉõƆ ƆŶŕ ƱǆȞôǻƎƨ ŕƢƉğȳ
Ŵŕǆ ĆƴŴƤ ƶƜű ǦĉŘŚ ǦŴ
ƆŘ ƄğğǆŚ űŗ ƶűŅĔ Ň÷Ś ĩƫ
ƆñùƢųȳÐ
Ŷĩƫ ǉćĆė Ŵǆŗ ƎƛȞù ƶǦŅƇ
ÏĢĖ ŊǹƯĆ ÿǄù ĜŊ ƃƙ āğŊűǡĔśȳƌŊǞņƂǻćęǡŶƱŊ
ŚĄġùȳÐ
ƉƧȓƆĉġĔƄƛƨƖƄűŘƄğğǆŚ
ÏƶǄǌ úĆ ȓňā Ǝāǆù ƶÿġŊ ƆŗŴŕǆāğŊňƯôǆƎƖȣúĉƟűǆ
ÿŇĔ ŴǆŕŶ Ǝùŕ ĄŶƆĜǄŚ āğŊ
ƱôƗĜŊÍǁȳÐ
ǻėǆƎŚıŅúűǡęƎƥȳ
ÏǆľĘŘŶŅǆŶƙĔƘŅƉƯùôƌǉġ
ÏƄŘ ƆŶŘǆ ƶŅô ĄƭŚÍǂ Ƣǉǆȸ
ƃõųƄúĸȓĖĊňǆùƌŚñŅųȸÐ
ƆŶŘǆ ƃƙ ȑƯǌ ƎŚƉƧŶ ŚȣŚŶȲÐ
ÏȎǡĉ ǁŊõŶȲÐ ĸȓĖ Ċňǆôǆ ŊŚƯŇŚ ŕűȠý  Ŵŕǆ āğŊ ňƯôǆ
ïŊƊƥȳùƎƯĄƶǣňƄŊǹƧ÷ĉġ ƎƖȞùÍǁŊĉňôǆƉŴƄƄĜųǙĄĔȳ
ƄŶŅĔŘ ƖƄ Ċňǆ÷ ŶĄŅù ħǎħǆ
ÏǆľĘŘ Ŵǆ ƱǆŅ÷ƯƌǇ ĄǦŊŶ
ǦƵǉƢôŚȳ
ĄġŕŶ ƎŚƉȣù ȓņľ ƄǆƏűŶŶȲ
ÏƇȡÐŊƭƧŘǾǉĔŚȳ
ǉÿę ƉƄ ŕĄǹǹų ƆśŚÍǂ ƱôŴ
ÏǆľĘŘȲ Ŷĝ Ɔŗ ƎŚƴĔňõ ǆĄġôųȳÐ
ƶȎŴāƎŶ Ƣǋ ƆŶŕ ƜǆŲ
ÏƆƥƆ ÿıƙ ƆŶǋƙ ǉƄȲ űǤǌǆ
ƄǆŚƯȎƧǇȲÐ
ƃƙĉĩȸÐŕïƤƗƆŴĜÿĹÿŕŕųȳ
ÏƆŶŘǆǉƄƎǡŊĚȸÐ
ÏŕĹŇùƋ ƱôƛǇ ŋŘ Ŋĉāňę
ƎĄȓƆ ƆŶŕ ǉùǂ ƶƉƄù ĉƟŲ
ŶǡęǇȳÐ
ÏŅù āėǆȲ ƌŊ ŅùƌÍĉŅę Ƅűġ
ƄǆǉôƗŶ űǆĔȲÐ  Ċňǆ÷ ȑƧƬŚ
ƎŚƧǎƆ ƄŊ ƶĹĔŅŚõ ƆƥŶ ƉƄ
ŕĹŇ÷ŋúżƎôŊƉĉƱ÷ÿŅĔśȳ

ŴǆȣęþĉùƎŚƆŴŕėƆǇŕƴĔŅȳ
ƄǆȤŶƶƭǆűŘĊňǆôǆƌŊǚňǆ
ŊĉƧȑƆĸȓęŘŚǎāĖĉǻƧƥľ
ćǆƎĚȤŶ ƉȠŕ ÏðôƧȲ ġǦŶǸę
ÿƢǆȲÐ Ŋĉňù ŶƶŕĹŅôŚų ƶćĉ
Ąğęāŕǆ ƆŴĜÿľƊȲ ÏƄŶŗ ƶćĉ
ƆƳ Ǝȣúĉ ƶŊïù ÿǉ Ąƭùŗ ƄŊ
ĄŶǡǋ ĔƘŊƋ ƱôĶāƊƙ  ĩā
Ŵľȡ ĉôĜôǆ ŚŊùǇ ƶűŅęƋ ĜŊġ
ǡŶƱŊƋĄöĝùƋǏȸÐŕƢƉġƊƥȳ
ÏƆƥǆ ġľ ǻėǆ Ņù ƄŅǆ
ƎĄùĜôǆȳ ǉƄ ŊúĆ ȓňā ÷ù
ǁŊôų ƄúÍĉŅęȳ ǉÿŶ ǋƙƖ ƉĄǆ
ĬųƙȸÐ Ŋġėā ǡǆĤ ġô ƶűŅęƊ ƄŊ
ŋŘ ġėā ƉǆŕėƖŊŴ ġô ƶĹűŴ
ƄĄŕǆǡŅĔŚȳ
ÏħűħűȲÐ ŊǹƯĆ ȓņľ Ɖĉ
ƶĹűƗŶŶȓňþŖƄŊġėāƎŶėƖŊ
ĉƟŴŶ Ŋĉāňę Ċňǆôǆ ƭȎƗȳ
ƄęňƯŗŴŕǹćĆŚŴƖƄƭŶǋǾƧ
ƏŶŴȳ
ÏġôƳ Ǝȣúĉ ƌŊ úĆ Ŷǉÿę
ŶűŊġƌ ĉĜùȲ ŶűŊġƙ ƄȣıęȲ Ɔƴ
ȓŊľŗ ĄŶƆĜǆÍƧŶ ňñęǄŚƌ ǉġ
Ɖĉ ƱǆŅ÷ÍǄ ƎŚƴĔŊ ȎųÿȲÐ ƃôǇ
ćǆǤƱǆĜŕƗȳ

ÏĜĆƯƌ Ƅôƙ ƌŊÍƴ ĜƭŚ ƆƳƄ
ƉǆŚǎƧôôǆȲÐ Ŵǆ ƶƄƱƶŴǇ
āğŊ ƄŊ ǹƧ÷ ÿǋǤ Ŋǎǎ ƃ÷
ŶǦǌĉ ƢȓƁŚȳ ƆŘ ƉǆŕƴĔŅŚ ġľ
ƃ÷ ƎŚĜĉƯ ƶȎŶüŚ ĄÿƶƄÍƧŶ
ƄęƉŅŘȳ űŗ ĄŶƆĜǆ ƄȎŇĹ Ɖĉ
ÏƄǆƏŶƊŶ
Ƅűġ
Ĝėāŕż
ƶȞùǼŶ ƄƌǆǎƂ Ɖćÿǆĩ Ɖĉ
ĄŶǦġŗÍǁȳÐ
ƱôƨŶ ƆŴÿŅęƊƨ ƆŶƉôƗ ƖƄ
ÏƆŶŘǆǉƄƱǆƉƧŶƱĔňŚƴĔŊȸÐ Ċňǆôǆ Ŵǆ ÌĄĜǞÍ ǉïǆ ǡŅĔŚȲ
Ïïǆ ÿƢǆ Ŵŕǆ ǇęǌŷġÍǁȲ ŠƧ
ÏƉĄǆȸÐƉűȓĔôǆǉôƗƨȳ
ƉǆŅùƊƙ Ɖǆǉ Ŵǆ ǦǎŶ ŊƄƌù
ÏƄűűǤǌǆġôƶƜŶƊùƯøƙƄŘƤ ŕėƘŊŴ ƎğŊ űƯùù ǦŴ ŕôȤŶ
ƄúųȳÐ
ǉƤô ƉƯùôƌÍǁȲ Ĝ÷ĉ ĉĤŚȲÐ űƤā
ÏƄű ƖƄ ùįā ġô ƱǆŊôǆ ƌňƙ ĄùƆƛŗÍǄȓþȡŚôǆȳ
ǆÿǆĩȲÐñǎƆƃôĄôġƊõȳ
ƄćġǂƂġ Ɔŗ ĄŶƆĜǆÍƧŶ

ÏñǎƆƃùƋȞŚĩǇȳƶƜűƱǁǎö
űǡėŚ ƎŚęƆǆõ ƆŶƉôƘ ƖƄ ƄŊ
ÏŶƉňŅęÍňȲ Ƅű Ǝȣúĉ Ƅű ŶǆĉĜùĜ÷ĉŘôǣĝƄŊŗƶűŅęƎƨ
ǦƵƂŶ ĜƭŖŶ ƄęĉǇȲÐ űŗ ŊǉġŘ ǁôıāÍĉŅę ƄǆùįāŶÍǁȲÐ ƄŊ ǡȏ ŋŘǡǋȟųǉƄŕƭƶĔȳ
ĜƄŶ ƱǆŊĝù ƧĩǻŴ Ĥôù ƃùŴ
ŶÿùȤĉ ƄƶǇĉ ƄǡǉġŚŶ ǶĹĉŚŶ
űǡėŚ ƉűġŕŊñôúĉŶ ƄŊ ĔŊÿŴ
ƉűƧƯúĉŶ ǁƛƆôŴȳ ŶƱǤǻą
ƊűŘŚ Ŋƭǆų ȣľĖ ŊĉƯƴŊ ŶƭŴŶ
ŶƖňŇŴŶ ŊƱǆïĞ ƄǡňŊ ƎŶȞŚĂ
ǁƛƆôŴȳ

Śĉıę Ƣǆ Śÿġĉȳ ƆŶŘǆ ǉƄȸ
űŗ ƌŊ ƧĩǻŴ ƶȣùȞù ĜŴǆ űǡę
Ƣǆ ǎć ƆƉǆ  űǡęÍǄ ŕŶȎňęľȳ
ġôƳȲŶƶǩǉôŴƌŊƧĩǻŴƎŶĉùƆ
ĉġ ƆŶƛù ǻėǆÍǂȲ Ɔŗ Ŵǆ ŊÿĮ
ǻùĬŚ ƱúƨŶ ŶġĉƬŚŴ ƱŅėŊęŶ
ÿǩġƎŶĔƎŊŶƛƆùȳ

ÿǆö ƧĩǹƤ ñŶȎŚ ŊƖĄǆ
ŶôćĉǏƉħľôŴŶƉĤǦĔŴŶǁŊõŶȳ
űƳÿǆöŶĉƧŴŶŕŊǦĢŊŕǦňęÍǂ
ƶǎėƯȳ ƧĩǻŴ ŶĉñŴȓ ǎøŚ
ǻėǆ Ƅƙö ƄǆƑűŶȳ ĄƭùŘƤ
ùĉĉǎŴ ŊƱǆĉġùƌǆ Ǝľȓù
Ƅôƨȳ ƆƳ ùĉĉǎÍƳ ǎćÍǂ ŴŊ
ȣȏĉ Ŵǆ ƱǆĉŊęƌƛ ŊľƭŚ
ƱŊȓāŴȳ

ÿǆö ƧĩǹƤ ñŶȎŚȲ Ŷÿǉ
ŊęýľŚǉùǇűǡęȲŊȣęþŕǩŇƆƌ
ƆŴǉôƙǇ ŶƛŚŅȓĂ ƶŕĤǡęƌ űǡęȲ
ƉŊȓāŶ ƉƪƧŚ ƱƛƆùŶ ÿǄù
ǎęƘŚ Ƅôƨȳ ƄŊ ƶƝű ƊűŘŚŶ
ŶƶƝű ƊűŘŚŶ ƱğǦęŶ ƶŊǎñŶ
ÿǆö ƄŊ ƧĩǻŴÍǂ ĜȞĕȳ ÿǆö
ƧĩǻŴ ƄŊ ĉñŴȓŶ ĉŊęňęŶ
ƆŶŕ ŕƭƤŚŴ ǎć Ɗúĉ ȓņļŚ
űǡėŚ ƢŚĕ ƄŊ ƲęǄŴ ƎñùƧŶ
ƎƶŶŊǂŶÍǇĉȳ ƭƢŚ ŊǡƴƆ ƧĩǹƤ
ÿǆùŴ Ɖĉ ƆűĉȓƇ ƎŶƶŶǦƯ
ƄǆǦňƆŶȳ űƳ ƭƢŚÍƳ ƎŶÿȣġ ǦŶ
ƄĹǋĉŴƧĩǻŴƎŶïŶȔŶűƳǻŅŊÍƳ
ƉűôćĉǏŶǆǦňƆȳ

ƧĩǹƤñŶȎŚȲƄŊÿǉǉĔǜǉƧ
ƶŊù ƄǆƑűŶȳ ĄƭùŘƤ ƎŶôĉǏŶ
ƉűŕǦŊĚŶ
ƶǦŅƄŴ
ǻŅŊÍǂȳ
ġôĉŶŘǆȲ ƧĩǹƤ ñŶȎŚ ƄŊ Ɗõ
ĉŶıġļğŚŴ ƉǆŕĤǡęŴ űǡėŚ
ƎŶƄùȲÿğňŚƉűȣùȣùŶűǡėŚƄŊ
ĉƯėȤĉ ƉűŊȓĂĉŶ ǁƛƆôŴȳ ƆƳ
ǻŅŊÍƳ ƄŊ ƧĩǻŴÍǂ ƶęƉŊȳ ƌŊ
ǉǡȞȐĉŴƎŶĔƛŋƶƉƄùƄǆƑűŶȳ
ƄŊ ƧĩǻŴ ƶęƉŊ ÿǆö ŶĉŊęňę
Ɔŗ ƶĹôô űǡęÍĉŅę ƶƖŅǉ űǡę
ƄǆƑűŶȳ ƭôĉ Ŋǉǡ ƄǆƑűŚŶ

ƧĩǹƤñŶȎŚȲĄŅǡĞƊõƭǆűŚ
ĉƯňôÍǂȳ ƄŊ ƧĩǻŴ ŊƶǦňƆ
ŅĞõȲ ŊęƆĜŕƄćŶűŚȲ ƄŊĞùŴ
ƱŅǡġŴǇ Ǣǌǆ ŴŊ ŕǦňę ƎŶùƧǼ
ƄŊƶǙĄęŴõǦƵűśĉƶĄȓƂŴŶ
ƱǫŶȟŴŶ ŊǎòŘŚȲ ÿęǩȓǩȓŶ

ŶƯŶıȡŚŶ ƄǆŶęŅĩŶȳ ŕĹ÷ǸȣŴ
ĄƭġŶ ŊƖĄǆŶȸ ƎŶȞŚĂĉ Ɖĉ
ƱôŴ ƄŊ ĉĉęćę ŶȓĄǎȳ Ɖĉ
ƄĄȑȓƆƇĉ ǦƵ îŊŴ ƎŶġƯĚĉŶ
ƄŊ Śāŗ ĵȓȓęŴ ƉűƆŚƨĉŶ
ǎć ƄǆŶȓǡĉŶȳ Ŷƭôĉ Ņŗ Ʊôƥ
ȓņľ űǡėŚÍĉŅęȲ Ņŗ ƌùƆ ƄõŘƤ
Ĥűƙ ǶĆŚŴ ŊĉȣǹęŴ ȞȐĉŴ
ƄǆűćęęŶȳƆƓǉƄŊƄŶȑĕñǆƢŚŴ
ǹƯĆƄŊƱúƨĉĸęŴŊėƉűŶŊė
ƢŚĕ ƉǆŕÿôùŴȲ ŊȣľĖ ĉŶňęŴ
ƎğŊĄƢǌƆŘƯĉęŴŊƱǆĉġùƌǆ
Ŷľȓúȳ
ƧĩǹƤ ñŶȎŚȲ ÿǄù Ŵǆ ĉǦňę
ƭľĆ ƉűǻĖ ƶāǦƶ ÿǉ ƌŊ ƭŅǆŗ
Ĉ÷ ƄűňŊė Ɔǂȳ ƆƳ ǻŅŊÍƳ ŴŊ
ƶǉôŴǇ ƄŶȞŚ ƉǫƯƱŴ ƶƛƆù
ĔłþÍǂȳ ŊȣľĖ ĉŶňęŶ ŶűǡėŚ
ŊƆƢŘƤ ĄŶǡǋ ĉęƄǆŶ ƶƄĄĜõ
ƆƢŘƧǄŶ ƄŕÿğġňŘŚ ƄŊ
ĉñŴȓŶƄŊŕǦňęĉƧƭùŶƱƛƆù
ǻŅŊÍǂȳƆƳÿǆöÍƳƄŊƧĩǻŴĉġ
ĜȞĔȲ űǡėŚ Ĭôùŗ ƎƝŲȲ ƄűňŊėŴ
ǎć ǹƯĆ Ǝñõƨ ƄǁȎǦĉŶȳ ÿǆö
ƧĩǹƤ ñŶȎŚȲ űŗ ęýľ ƶĄġôŴ
ǦŶ ƄŊ ƃǎŴ Ʊú ȎǤŘŚ Ɔƴ ƭôĉȲ
ȣõǆ ĄĹĔŖ ŊƄȑŊƯŴ ƎŶǎñġĢ
ƱŊıƯÿǆöƄôƨȳ

ሓዳስ

ኤርትራ

ኣንገሶም ዮሴፍ
ቱርኪ፡ ኣንጻር ግብረ-ሽበራ እትገብሮ
ዘላ ቃልሲ፡ ሓያለ ዓመታት ከምዘቚጸረ’ያ
ትገልጽ። ኣውራ ዕላማ ናይ’ቲ ቃልሲ
ድሕነት ሰላማውያን ዜጋታታ ንምውሓስን፡
ኣብታ ሃገር ሰሪቱ ዘሎ ስርዓት ዲሞክራሲ
ንምሕላውን ምዃኑ ድማ’ያ ትሕብር።
እታ ሃገር ሓያለ ዝተርፋ ነገር’ኳ እንተሎ፡
ብፖለቲካዊ ፍትሒ ሓንቲ ካብተን
ዝምስገና ሃገራት ክትከውን በቒዓ እያ።
ቱርኪ ከም ድንድል ኤውሮጳን ኤስያን
እትቚጸር ሃገር ብምዃና፡ ስትራተጂያዊ
ኣገዳስነት ኣለዋ። ኣብ ዞባ ማእከላይ
ምብራቕ’ውን ልዑል ጽልዋ ከተሕድር
ክኢላ’ያ። እታ ኣባል ኪዳን ሓይልታት
ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ዝኾነት ሃገር፡ ኣብ
ምዕራባዊ ዓለም ዓቢይ ጂኦ-ፖሎቲካዊ
ኣገዳስነት ኣለዋ። እዚ ብምዃኑ፡
ምዕራባውያን ሓይልታት ኣብታ ሃገር
ንዝኽሰት ፖለቲካዊ ምዕባለታት ብልዑል
ኣተኵሮ ይከታተላኦ።
ፕረዚደንት ቱርኪ ጣይብ ኤርዶጋን
ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ፡ ኣብታ
ሃገር ዝተኸስተ ፖለቲካውን ቁጠባውን
ምዕባላታት ንምዕራባውያን ሃገራት ደስ
ከም ዘየበለ ብብዙሓት ወገናት ይዝረበሉ።
ስለዚ ድማ ንመንግስቲ ቱርኪ ንምድኻምን
ነታ ሃገር ኣብ ፖለቲካዊ ቅልውላው
ንምሽማምን ሸርሕታት ምዕራባውያን
ቀሊል ኣይነበረን። በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን
ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ሓይልታት፡
ቱርኪ ብውሽጣዊ ጸገማት ክትሕመስን
ኣብቲ ዞባ ድማ ጽልዋ ዘይብላ ኮይና
መናሃርያ ኔቶ ጥራይ ክትከውን ምእንቲ
ሸርሕታት ዝገብሩ ዘለዉ። ኣብታ ሃገር
ዝኽሰት ሽበራዊ መጥቃዕትታት ካብ
ግዜ ናብ ግዜ እናዛየደ ይመጽእ ኣሎ።
መንግስቲ ጣይብ ኤርዶጋን፡ ምትእትታው
ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ሓይልታት ነቲ
ኣንጻር ግብረ-ሽበራ ዘካይዶ ቃልሲ ይጐቶ
ምህላዉ’ዩ ዝኸስስ።
ቱርኪ፡ ኣብ ማእከል ኣርባዕተ ዞባታት
ባልካን፡ ካውኬዥያ፡ ምዕራብ ኤስያን
ኤውሮጳን ተደኲና ትርከብ። ቱርኪ
መሰጋገሪት ምዕራብ ኤስያን ኤውሮጳን
ብምዃና፡ ወትሩ ኣገዳሲት ዝገብራ
ረቛሒ’ዩ። ነተን ጸዓታዊ ጸጋታት
ዝተዓደላ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ኤስያ፡
በታ ሃገር ዝሓልፍ መስመራት ንግዲ

ውሑስን ዝሓጸረን እዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ፡
ብሰንኪ ኣብታ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ሽበራዊ
መጥቃዕትታትን ግጭትን ግን ኣብ ሓደጋ
ኣትዩ ከምዘሎ ይሕበር።
ምዕራባውያን ሃገራት፡ ነታ ሃገር ብዓሌት
ከፋፊልካ ንቁጠባኣ ረሚስካ ኣብ ናተን
ምጽወታ ንኽትወድቕ ለይትን ቀትርን
ህርዲግ ይብላ ምህላወን ምንጭታት’ታ
ሃገር ይገልጹ። ስለዝኾነ ድማ፡ ከምቲ ኣብ
ዝሓለፈ እዋን መናሃርያ ምዕራባውያን
ሓይልታት ዝነበረት ቱርኪ ንምፍጣር
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ቱርኪ ኣብ ቀጻሊ ረጽሚ

ጥሙሖም’ዩ። እታ ሃገር ተዳኺማ
ብናቶም መምርሒታት ናብ ድላዮም
ክዝውርዋ ክትኮነሎም ድሌት ኣለዎም።
ምዕራባውያን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ
ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ግብረ-ሽበራ
ንምቕላስ ብዝብል ጉልባብ ኣብ ውሽጣዊ
ጉዳያተን ጣልቃ ብምእታው ነገራት ከም
ዝተሓላለኹ ገይረን’የን። ኣብታ ሃገር’ውን
ነዚ ንምትግባር ኣብቲ ዞባ ንዘለዉ ግብረሽበራውያን ጉጅለታት ደገፍ ብምሃብ
ንምትግባሩ ቀዳምነት ሂበን ይሰርሓሉ
ምህላወን ተንተንቲ ይገልጹ። ኣብዚ
እዋን’ዚ ‘ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን’
(PKK) ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉጅለ ድማ፡
ኣብ ጉዳይ ቱርኪ ቀንዲ መሳርሒ ናይ
ግዳም ሓይልታት ክኸውን ከምዝኽእል
ይግለጽ። ዕላማ ፒ.ከይ.ከይ ነታ ሃገር ኣብ
ፖለቲካዊ ምክፍፋል ምሽማም ምዃኑ
መንግስቲ ቱርኪ ይኸስስ።
ኣብ 1974 ብዓብደላ ኦጃላን ዝተመስረተ
ፒ.ከይ.ከይ ማርክሳውን ሌኒኒስታውን ስነሓሳብ ከምዝኽተል’ዩ ዝንገር። መራሒ
ናይቲ ጉጅለ ዓብደላ ኦጃላን ኣብ ትሕቲ
ቀይዲ ቱርኪ እዩ ዝርከብ። እቲ መራሒ
ኣብ ቤት-ማእሰርቲ ድሕሪ ምእታዉ፡ ሰሊም
ባዪክ ዝተባህለ ሰብ ነቲ ጉጅለ ይመርሖ
ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማታት
እታ ሃገር ቀጻሊ ግብረ-ሽበራዊ መጥቃዕቲ
ይፍጸም ምህላዉ ምንጭታት’ቲ ከባቢ
ይሕብሩ። ካብቲ ዝረአ ዘሎ ርእሰ-ቅትለታዊ
መጥቃዕቲታት ገለ፡ ጉጅለ ፒ.ከይ.ከይ
ሓላፍነት ወሲድሉ እዩ። ሽበራዊ ጉጅለ
ዳዕሽ’ውን ኣብታ ሃገር ህይወት ኣማኢት
ሰላማውያን ዜጋታት ዝቐዘፈ መጥቃዕቲ

ከምዝፈጸመ’ዩ ዝግለጽ። ፒ.ከይ.ከይ ኣንጻር
መንግስቲ ቱርኪ ኲናት ካብ ዘልዕል
ጀሚሩ፡ ዛጊት 40 ሽሕ ሰላማውያን ሰባት
ከምዘሃለቑን 400 ሽሕ ድማ መነባብሮኦም
ገዲፎም ከምዝተመዛበሉን ወግዓውያን
ጸብጻባት’ታ ሃገር የመልክቱ።
መንግስቲ ቱርኪ ምስቲ ኣብ ቤትማእሰርቲ ዝርከብ መራሒ ፒ.ከይ.ከይ
ብዘካየዶ ስምምዕ፡ ኣብ መጋቢት 2013፡
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ናይ ተዅሲ
ምቁራጽ ስምምዕ ከቲሞም ከምዝነበሩ

ይዝከር። እቲ ኩነታት ግና ድሕሪ ክልተ
ዓመት ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ፤ ክልቲኦም
ወገናት ኣብ ምትፍናን ተጸሚዶም ይርከቡ።
ፒ.ከይ.ከይ፡ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይታ
ሃገር ዓስኪሩ፤ ኣብታ ሃገር ሰላም ንኸይሰፍን
ዓቢ ዕንቅፋት ኮይኑ ከምዘሎ’ዩ ዝሕበር።
ፒ.ከይ.ከይ፡ ምስ ካልኦት ሽበራውያን
ጉጅለታት ብምሕባር ኣብ ዞባ ማእከላይ
ምብራቕ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ኮይኑ
ምህላዉ ይዝረብ። ቱርኪ’ውን ኣብ ዒላማ
ናይዚ ጉጅለ ካብ እትኣቱ ሓያለ ዕቑድ
ኣቚጺራ ትርከብ። ፒ.ከይ.ከይን ዳዕሽን
እምበኣር፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቱርኪ
ዝኸበደ ጸቕጢ ዝፈጥሩ ዘለዉ እዮም።
ህዝቢ ቱርኪ፡ ብሰንኪ ቀጻሊ መጥቃዕቲ
ሽበራውያን ጉጅለታት ኣብ ከቢድ ጸጥታዊ
ስግኣት ወዲቑ ምህላዉ ይፍለጥ።
ቱርኪ ካብ 1991 ኣንጻር ግብረ-ሽበራ
ውርጹጽ ዝኾነ ገበናዊ ሕጊ ከም ዘጽደቐት
ሕጋዊ ሰነዳት እታ ሃገር ይሕብሩ። ኣንጻር
ግብረ-ሽበራ እትኽተሎ ዝጸንሐት ፖሊሲ
ብንጹር ናብ ዳዕሽን ፒ.ከይ.ከይን ዝቐንዐ
ምዃኑ ትገልጽ። እዚ ድማ ብሰንኪ እቶም
ሽበራውያን ጉጅለ ዝፍጽምዎ ዘለዉ
መጥቃዕትታት ከይኮነ ከምዘይተርፍ
ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ቱርኪ፡
ፒ.ከይ.ከይ መጥቃዕቱ ኣቋሪጹ፤ ዕጥቁ
ኣውሪዱ፤ ንጠለባቱ ሰላማዊ መፍትሒ
ከናዲ’ዩ ዝጽውዕ። እዚ ግን ተግባራዊ
ክኸውን ዘለዎ ዕድል ጸቢብ ምዃኑ’ዮም
ተንተንቲ ዝገልጹ።
ስታቲስቲካውያን ጸብጻባት ከም
ዘመልክትዎ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዞባ
ማእከላይ ምብራቕ፡ ልዕሊ 30 ሚልዮን
ዝበጽሑ ዓሌት ኩርድ ፋሕ ኢሎም
ይነብሩ። ቱርኪ’ውን 15 ሚእታዊት ካብ
ህዝባ ኩርዳውያን ምዃኖም ይንገር።
ኩርዳውያን ዕጡቓት ኣብ ሃገራት
ማእከላይ ምብራቕ ተበታቲኖም ቃልሶም
ይቕጽሉ ከምዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ ዒራቕ ዝርከብ ጉጅለ ሰልፊ
ደሞክራሲ ኩርዳውያን (ፐሽመርጋ)፡ ኣብ
ሶርያ ዘሎ ጉጅለ ኩርዳውያን (ዋይ.ፒ.ጂ)፡
ከምኡ’ውን ኣብ ቱርኪ ዝርከብ ሰልፊ
ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን (ፒ.ከይ.ከይ)
ዝተባህለ ጉጅለ ብሓባር ከምዝሰርሑ’ዩ
ዝግለጽ። ዕላማ ናይዘን ኣብ ሰለስተ ሃገራት
ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ኩርድ
ተመሳሳሊ ብምዃኑ ብሓባር ክሰርሑ’ውን
ግድን ይገብሮ። ጉጅለታት ኩርድ ምስ
ምዕራባውያን ሃገራት ኣውራ ድማ ምስ
ኣመሪካ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ከምዘለዎምን
ካብተን ሃገራት ደገፍ ከምዝረኽቡን ቱርኪ
ትኸስስ።
ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና፡ ቱርኪ ኣንጻር
ዕጡቓት ፒ.ከይ.ከይ ንእትገብሮ ዘላ ቃልሲ፡
ንኹሎም ኣብታ ሃገር ዘለዉ ኩርዳውያን
ዒላማ ዝገበረ ምዃኑ ኣምሲለን እየን ግጉይ

ዝኾነ ሓበሬታ ዘጋውሓ። ቱርኪ ነዚ
ብማዕከናት ዜና ዝጋዋሕ ግጉይ ሓበሬታ
ብቐጻሊ ትዂንኖ። እስላማዊት ሃገር
ንምምስራት ጥሙሕ ከምዘለዎ ዝንገረሉ
ግብረ-ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ
ብወገኑ፡ ኣብ ቱርኪ ባይታ ንምርካብ
ፋሕተርተር ኣብ ምባል ይርከብ።
ጉጅለ ፒ.ከይ.ከይ እውን ንኹሎም ኣብ
ቱርኪ ዝርከቡ ሕብረተ-ሰብ ኩርድ ከም
ዝውክል ኣምሲሉ ከምዝንቀሳቐስ ምስታ
ሃገር ቅርበት ዘለዎም ወገናት ይገልጹ።
ኣመሪካ፡ ሕብረት ኤውሮጳን ኔቶን
ንፒ.ከይ.ከይ ኣብ ዝርዝራት ጥርኑፋት
ሽበራውያን ጉጅለታት ኣስፊረንኦ
እንከለዋ፡ ብስዉር ምስቲ ጉጅለ ርክባት
ከምዘለወን ቱርኪ ትኸስስ።
ፒ.ከይ.ከይ፡ ኣብታ ሃገር ዘለዉ
ኩርዳውያን ብመንግስቲ ተጸቒጦም
ከምዘለዉ እዩ ዝገልጽ። እንኮ መፍትሒ
ድማ ብረታዊ ቃልሲ ምዃኑ ይገልጽ።
ኣብታ ሃገር ዘካይዶ ዘሎ ኲናት ግን፡
ስግኣት ጸጥታ ካብ ምዃን ሓሊፉ ዛጊት
ዘምጽኦ ፍረ የለን። መንግስቲ ኣንካራ፡
ኣብ መንጎ ዜጋታት ኩርድን ሽበራዊ
ጉጅለ ፒ.ከይ.ከይን ዝኾነ ዘራኽብ ነጥቢ
ከምዘየለ’ዩ ዝገልጽ። ኣብታ ሃገር ብቑጽሪ
ውሑዳት ዝኾኑ ዓሌት ኩርዳውያን
ኣብ ፖለቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን
መዳይ ምስ ካልኦት ዜጋታት ምዕሩይ
ዝኾነ ውክልና ከምዘለዎም’ዩ መንግስቲ
ዝገልጽ።
ኣመሪካ ምስ ቱርኪ ዝጸንሓ ዝምድና
እናዛሕተለ ካብ ዝመጽኣሉ ምኽንያታት
ሓደ፡ ምስ ጉጅለ ፒ.ከይ.ከይ ዝምድና

ብምምስራታ ከይኮነ ከምዘይተርፍ’ዩ
ዝግለጽ። ሕቡእ ዝምድና ኣመሪካን
ፒ.ከይ.ከይን፡ ንኽልቲኤን ሃገራት ኣብ
ከቢድ ቅርሕንቲ ክሽመን ከምዝኸኣለ
ሓያለ ወገናት ይሕብሩ። መንግስቲ
ኣመሪካ ኣብ ዝህቦ ወግዓዊ መግለጺታት፡
ኣንጻር ግብረ-ሽበራ ከምዝሰርሕን፡
ቱርኪ’ውን ካብ ሽበራዊ መጥቃዕቲ
ነብሰ-ምክልኻል ክትገብር መሰል
ከምዘለዋን’ዩ ዘጋውሕ። ብታሕቲ-ታሕቲ
ግን ንዝተፈላለያ ዕጡቓት ጉጅለታት፡

ፖለቲካዊ፡ ፋይናንሳውን ወተሃደራውን
ሓገዛት ከም ዝህብ ናይ ኣደባባይ ምስጢር
ምዃኑ ዝተፈላለዩ ምንጭታት የረድኡ።
እዚ ተግባራት ንብዙሓት ከየስደመመ
እውን ኣይተረፈን። ኣመሪካ ኣብቲ
ስትራተጅያዊ ዞባ ንዘለዋ ረብሓ ንምዕቃብ
ክትብል፡ ንዕጡቓት ጉጅለታት ከም
መሳርሒ ክትጥቀመሎም ከምእትረአ
ተንተንቲ ፖለቲካ ናይቲ ዞባ ይገልጹ።
ፒ.ከይ.ከይ፡ ብጎረባብቲ ሃገራት ቱርኪ’ውን
ሓያል ደገፍ ከምዘለዎ’ዩ ዝሕበር። ገለ ክፋል
ፋይናንሳዊ ጠለባቱ ድማ በዘን ሃገራት ከም
ዝሽፈን፤ ካብ ዘይሕጋዊ ንግዲን’ውን ሓያል
ዝኾነ ኣታዊ ከምዝረክብ ይሕበር።
ኣብ መንጎ መንግስቲ ቱርኪን ፒ.ከይ.
ከይን ንነዊሕ ዓመታት ዝቐጸለ ኲናት፡ ኣብ
ቁጠባ እታ ሃገር ከቢድ ኣሉታዊ ጽልዋ
ከየስዕብ ይስጋእ። ካብዚ ሓሊፉ ንምሉእ
ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ይጸሉ ምህላዉ
እውን ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ’ዩ። እቲ
ዞባ ብተዛማዲ ኣብ ሰላማዊ ሃዋህው ኣብ
ዝነበረሉ እዋን፡ ጃምላዊ ዘቤታዊ እቶት
ናይ 7% ዕብየት ተመዝጊቡ ነይሩ። ቱርኪ
ኣብ ውሑስ ኩነታት ጸጥታ ዕብየት ጃምላ
ዘቤታዊ እቶታ ናብ 14% ክብ ምባሉ
ጸብጻባት ቁጠባ ይሕብሩ። መጥቃዕትታት
ፒ.ከይ.ከይ እናሓየለ ድሕሪ ምምጽኡ ግን፡
ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ክፋል
ናይታ ሃገር ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው
ጥሒሉ። ልዕሊ 80% መጥቃዕትታት
ፒ.ከይ.ከይ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይታ
ሃገር ስለዝኽሰት፡ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ወፍሪ
ኣንቈልቊሉ ከምዘሎ ጸብጻባት ይሕብሩ።
ብሰንኪ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ፒ.ከይ.
ከይ ኣብ መንጎ ዞባታት ደቡባዊ ምብራቕን
ካልኦት ዞባታት እታ ሃገርን ቁጠባዊ ጋግ
እናገፍሐ መጺኡ። እዚ ኩነታት ናብ ምሉእ
ሃገር ልሒሙ፤ እታ ሃገር ኣብ ቁጠባዊ
ቅልውላው ከይትሽመም ብዙሓት ወገናት
የጠንቅቑ። መንግስቲ ቱርኪ ኣብተን በቲ
ግጭት ብኸቢድ ተሃስየን ዘለዋ ዞባታት
ገዚፍ ልምዓታዊ ወፍሪ ንኸይገብር
ሽበራዊ መጥቃዕትታት ዕንቅፋት ኮይንዎ
ከምዘሎ’ዩ ዝኸስስ። በዚ ድማ ኣብ ነበርቲ
ናይቲ ዞባታት ማሕበረ-ቁጠባዊ ጸገማት
ከየስዕብ ስግኣት ብዙሓት ወገናት ኮይኑ’ሎ።
ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ንቑጠባዊ ዕብየት
እተን ዞባታት ቀንዲ ዕንቅፋት ከይኮነ
ከምዘይተርፍ እውን ምስታ ሃገር ቅርበት
ዘለዎም ወገናት የጠንቅቑ።
ቱርኪ ኣንጻር ግብረ-ሽበራ ንእተካይዶ
ወፍሪ ዓመታዊ 8 ቢልዮን ዶላር ባጀት

ከም እትስልዕ’ዩ ዝንገረላ። መጥቃዕትታት
ፒ.ከይ.ከይን ዳዒሽን ደው ንምባል ኣብ
እተካይዶ ዘላ ቃልሲ ከም ቀንዲ ብድሆ
ኮይኑ እትጠቕሶ ነጥብታት፡ ነተን ጉጅለታት
ዝግበረለን ናይ ግዳም ደገፋት ምዃኑ እታ
ሃገር ትኸስስ። መንግስቲ ቱርኪ፡ ብፍላይ ምስ
ጉጅለ ፒ.ከይ.ከይ ዝተፈጥረ ዘይምቅዳው
ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ከምዝደሊ’ዩ
ዝገልጽ። እንተዘይኮይኑ፡ ሰፊሕን ቀጻልን
ወተሃደራዊ ሓይሊ ኣዋፊሩ ነቲ ጉዳይ
መዕለቢ ክገብረሉ ምዃኑ የጠንቅቕ።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.195
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ገያሺት ልቢ
ብብንያም ፍስሃጽዮን

መበል 23 ክፋል
ሰራሕተኛ እንዳ ኣቶ ቴድሮስ ማዕጾ
ከፊታ እቲ ኵነታት ድሕሪ ምዕዛብ
ብቕልጡፍ ግልብጥ ኢላ ማይ ሒዛ
ተመልሰት። ካርመል፡ ነታ ማይ ሒዛ
ዝመጸት ሰረሕተኛ እንታይ ከም እትብላ
ጠፊእዋ ተዓኒዳ ትጥምታ ነበረት። እቲ
ኣብ ኣፍደገ ገዛኦም ወዲቑ ዝነበረ
መንእሰይ ብህይወት ዝሰርር ኰይኑ
ይስመዓ ስለ ዘይነበረ ውሽጣ ብፍርሒ
የንቀጥቅጥ ነበረ።
ሰራሕተኛ ዝሑል ማይ ኣብ ገጽ ኖህ
ኣፍሰሰት። እቲ ፈሊጡ ዝደቀሰ ኖህ ግና፡
ካብ ገጽ ካርመል ክሃድም ይደሊ ስለ
ዝነበረ እሞ ድማ ካርመል ኣብ ቅድሚኡ
ደው ኢላ ምንባራ ብምፍላጡ ከም
ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ህጥም
ክብል መሪጹ ነበረ። እቲ ኵነታት ከም
ዝሓሰቦ ስለ ዘይኰነሉ ሕማቕ ስምዒት
ተሰሚዕዎ ነበረ። እቲ ዝፈጸሞ ተግባር
ጣዕሳ ኣስዒቡሉ’ኳ እንተነበረ ኣብቲ
እዋን ግና ምንም ክገብር ዝኽእል
ኣይነበረን። እቲ ናይ ምውዳቕ ሓሳብ
ክመጽኦ እንከሎ፡ ካርመል ከም ማንም
ሰኺሩ ዝወደቐ ሰብ ጉስይ ኣቢላቶ
እትሓልፍ’ዩ መሲልዎ ነይሩ። ግና
ካርመል ከም ሓሳቡ ኣይፈጸመትን።
ፍጥር ክትብል ኣብ ልዕሊ ሰባት ሕማቕ
ከጋጥም ትደሊ ኣይኰነትን። ሰብ
ወዲቑ እንከሎ ከም ዘይረኣየት ኰይና
ክትሓልፍ ዘኽእል ዓቕሚ ኣይነበራን።
ይትረፍ ሰብ ወዲቑ ከጋጥማ ዝተጸገመ
ሰብ እንተርእያ’ውን ሰብኣውነታ’ዩ
ዝፍተን። ‘ሰባት ካብ ክጽገሙ ምርኣይ
ዝዓቢ ሕማቕ ነገር የለን፡’ እያ ትብል።
ዝተጸገመ ሰብ እንተርእያ ዓቕማ ዘፍቅዶ
ሓገዝ ከይገበረት ኣይትሓልፍን’ያ። እዚ
ባህሪ’ዚ ኣብ ልዕሊ ኖህ ብግልጺ ተርእዮ
ብምንባራ ድማ፡ ኣብ ሰብ ፍጡር ዘለዋ
ክብሪ ዘረጋግጽ ብምንባሩ ኖህ ዝያዳ
ተምሳጥ ሓዲርዎ ይከታተላ ነበረ።
“ጸሃይ ተቐላጢፍና ንሕክምና
ንውሰዶ፡’’ ካርመል፡ ነታ ተንበርኪኻ
ኵነታት ኖህ ክትፈልጥ ህርድግ ትብል
ዝነበረት ሰራሕተኛ ምስ ስግኣታ
ሓበረታ።
“ልቡ ከም ናይ ንቡር ሰብ ትወቅዕ
ኣላ፡”
“መስተ ገለ ይሽትተኪ ኣሎ ድዩ?
ምናልባሽ ብመስተ ደንዚዙ ወዲቑ
ከይከውን፡’’
“መስተ ዝሰተየ ኣይመስለንን።
ምኽንያቱ ጨና ዝበሃል የብሉን፡’’
መለሰት ጸሃይ። እዚ ዘረባ’ዚ ካብቲ ኣዝዩ
ንኖህ ዘተሓሳሰበ ዘረባ ነበረ። ምኽንያቱ
መስተ ዘዘውትር መንእሰይ’ዩ። ካርመል
ኣብ መስተ ዘለዋ ኣረኣእያ ጽቡቕ ከም
ዘይኰነ ክፈልጥ ከኣለ።
“በሊ ናብ ሕክምና ክንወስዶ
ተሓጋጊዝና ንስቀሎ፡’’ ወሰነት ካርመል።

ግዜ ምጥፋእ ኣብ ህይወት እቲ ኣብ
ቅድሚአን ወዲቑ ዝነበረ መንእሰይ
ዘይምግዳስ ገይራ ትሓስቦ ነበረት። እዚ
ዝሰምዐ ኖህ፡ ልቡ ከም ጨው ክትሓቅቕ
ተፈለጠቶ። ብድድ ኢልካ ህደም ዝብል
ስምዒት ድማ ዓብለሎ። እንተዀነ ስክፍታ
ስለ ዝሓደሮ ክትግብሮ ኣይከኣለን። እታ
ካብ ልቡ ዘፍቀራ ካርመል ከም ዘታለላ
ክትፈልጦ ኣይደሊን’ዩ። ከምኡ እንተገይሩ
ሓደ መዓልቲ ገጽ ንገጽ እንተተራኺቦም
ኣብ ጸገም ክኣቱ’ዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ
ገጽ ንገጽ ምርእኣይ ከም ዘይተርፍ’ዩ
እምነቱ። ካብ ዘፍቅራ ካርመል ንዅሉ
ሳዕ ተሓቢኡ ደብዳበ እናሰደደ ጥራይ
ክነብር ከም ዘይክእልን’ዩ ዝፈልጥ።
ካርመልን ጸሃይን ነቲ ኣብ ኣፍደገ
ገዛአን ዝወደቐ ኖህ ተሓጋጊዘን ኣብ
ዳሕረዋይ ማኪና ሰቐልኦ። ጸሃይ
ክትከታተሎ ምእንቲ ኣብ ድሕሪት ምስ
ኖህ ክትከውን እንከላ፡ ካርመል ድማ
ብቕድሚት ኰይና ማኪና እናመርሐት
ናብ ሆስፒታል ኦሮታ ተበገሰት። ኖህ
ኣዒንቱ ደኣሉ ከዲኑ’ምበር እቲ ዝግበር
ዝነበረ ኵነታት ብምሉእ ልቡ ይከታተሎ
ነበረ። ጸሃይን ካርመልን ካብቲ ወዲቕሉ
ዝነበረ መሬት ኣልዒለን ናብ ማኪና
ክሰቕልኦ እንከለዋ፡ ‘እዚ ለስሊሱ ዘሎ ናይ
ካርመል ኢድ’ዩ፣ እዚ ቁርብ ሕርፍፍ
ዝበለ ድማ ናይ ካልእ’ዩ፡’ እናበለ ናይ
መን ኢድ ይሕዞ ከም ዝነበረ ብግምት
ከለሊ ይፍትን ነበረ።
***
ሎኢስ ንባባ ምስ ወድአት ኣዒንታ
ተኺላ ንኣፍቃሪኣ ጠመተቶ። እስራኤል፡
ኣብ ዘንብባ ዝነበረ መጽሓፍ ተደፊኡ ኣብ
ተመስጦ ተሸሚሙ ነበረ። “እንታይ ደኣ
ማዕረ ክንድኡ ተመሲጥካ? እዛ ተንብባ
ዘለኻ መጽሓፍ ማዕረ ክንድኡ መሳጢት
ድያ ኰይና?’’ ሓተተቶ ጽሑፍ ኣቋሪጹ
ከዕልላ ብዝብህግ ስምዒት። እስራኤል
ግና ከም ዘይተገደሰ ምንም ግብረ መልሲ
ከይሃበ ብስቕታ ንባቡ ቀጸለ። ሎኢስ ከም
ዘይሰምዓ ተገንዚባ ብዓቕሊ ካብ ምጽባይ
ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ከም ዘይብላ ፈሊጣ
ክሳብ ንባቡ ዝውድእ ኣብ ኢዳ ንዝነበረት
ናብ ካርመል ዝተጻሕፈት ደብዳበ ገላቢጣ
ክትጥምታ ጀመረት። እስራኤል ኣብ
ንባብ ነዊሕ ግዜ ኣይወሰደን።
“ዝገርም’ዩ” ድሕሪ ምባል ከም
ዝወድአ ክገልጽ ኣዕሚቑ ኣስተንፈሰ።
“ማዕረ ክንድኡ!” በለት ሎኢስ
ንኣፍቃሪኣ ብክምስታ እናጠመተት።
“ኣነ’ኳ ንካርመል ዝተጻሕፈ ደብዳበ
ከምኡ ገይሩ ኣብ ስምዒት ዘየእተወኒ።’’
“እንተተንብብያ ደስ ምበለኒ። ወዲ ሰብ
ንዝረኽባ ንኡሽተይ ነገር ክብል ማዕረ
ክንደይ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዓቢ ዕንወት ከም
ዝፍጽም እትሕብር ጽብቕቲ ዛንታ’ያ።
ሊባኖሳዊ ኸሊል ጂብራን ካብቶም ዓለም
ዝረኣየቶም ዓበይቲ ደረስቲ ሓደ’ዩ ነይሩ።
ተንብብያ ዲኺ ክህበኪ?” ኣብ ኢዱ

ዝነበረት መጽሓፍ እናገላበጠ ጠመታ።
“ሕጂስ ግዜ የብለይን፡ እንታይ ኣለዎ፡
ተገድሰኒ ኢልካ እንተሓሲብካ ኣዕልለኒ፡
’’ ድሕሪ ምባል፡ “እዛ ናብ ካርመል
ዝተጻሕፈት ደብዳበ ኣንቢበያ። ናይ ኖህ
ስምዒት ድዩ ኣብዚ ደብዳበ ዘሎ?’’ ኣብ
ገጻ ጥርጣረ እናተነበበ ሓተተቶ። ብስም
ኖህ፡ ኣፍቃሪኣ ባዕሉ ስምዒቱ ይጽሕፍ
ነይሩ ከይከውን’ዩ ጥርጣሪኣ።
“ናተይ ከም ዘይኰነ ኣይጠፍኣክን’ዩ፡’’
“ከመይ ገይረ እፈልጥ? . . . ወረ ናትካ
ኰይኑ’ዩ ዝስመዓኒ ዘሎ። ድምጽኻን
ኣተሓሳስባኻን እፈልጦ ስለ ዝዀንኩ
ኣብዚ ትጽሕፎ ዘለኻ ደብዳበ እረኽቦም
ኣለኹ። ካልእ ገዲፈ፡ ‘ህይወት ኣብ
ባሕሪ ፍቕሪ ጥሒላ እንተዘይተሓጺባ
ካብ ማይ ዝወጸት ዓሳ’ያ፡’ ትብል ኣበሃህላ
ምስክር ትመስለኒ። ኣብዛ ድሕሪ
ክልተ ሰሙን ተመርቓ
መ ጽ ሓ ፍ ካ

ዝተጠቐምካላ
ኣበሃህላ’ያ። ዝዀነ
ጽሑፍ ድማ ናይ ጸሓፊኡ
ስምዒት ከም ዘለዎ ትጠራጠር
ኣይብልን’የ። ከምኡዶ ኣይኰነን?’’
“ኣይተጋገኽን! . . . እዚ ግና
ደብዳበ’ዩ። ኖህ ንካርመል ብምፍቃሩን
ብተደጋጋሚ ዝልእከላ ዘሎ ደብዳበታት
መልሲ ስለ ዘይረኸበሉን ኣብ ሕማቕ
ስምዒት ከም ዘሎ ንርእዮ ዘለና’ዩ። እዚ
ስምዒቱ’ዚ ብዘይሕብእብእ ብዝርዝር
ይገልጸለይ ስለ ዘሎ ኣነ እፈልጦ’የ።
ንካርመል ከም ሰብ ከልዕላ እንከሎ
ኣብ ገጹ ዝንበቡ ስምዒታት ከርስኻ
ዝገላብጡ’ዮም። ርእሱ ይንቕንቕ፡ ኣብ
ምስትንታን ይኣቱ፡ ካብዚ ሓሊፉ’ውን
ኣዒንቱ ንብዓት ይቖጻጽራ። ስምዒቱ
ክጽሕፎ ብዘይምኽኣሉ እንተዘይኰይኑ
ንጸሓይን ንፋስን ዝተቓልዑ’ዮም፣ ካብ
ማንም ክሕብኡ ዝኽእሉ ኣይኰኑን።
ስለዚ ከመይ ገይሮም ናተይ ስምዒት
ይዀኑ?. . . . . ዋንኦም እንከለዎም።
ልክዕ’ዩ ገለ ኣበሃህላታት ነቲ ደብዳበ
ዝውክል እንተመሲሉኒ ተጠቒመ
እኸውን’የ። እዛ ዝጠቐስክያ ኣበሃህላ ሓንቲ
ካብኡ ክትከውን ትኽእል’ያ። ካብዚ ወጻኢ
ግና ኣነ ንካርመል ብኣካል ኣይፈልጣን’የ፡
ክፈልጣ’ውን ኣይደሊን’የ።”
“እንታይ ደኣ ኣብ ስምዒት ኣቲኻ
ትምልስ?’’ ሎኢስ ከም ዝገረማ ኣፋ
ብኣጻብዕታ ከዲና ሓተተቶ። ኣፍቃሪኣ
ዘረባኣ ኣሕሪቕዎ ኣብ ስምዒት ኣትዩ’ዩ
ዝምልሰላ ነይሩ።
“ከም ትጥርጥርኒ እኳ ኢኺ ትሕብርኒ
ዘለኺ። ከም ዝርእየኪ ዘለኹ ናብ ካርመል

ዝጽሕፎ ዘለኹ ደብዳበ ደስ ይብለኪ የለን።
ንዝተጸገመ ክሕግዝ ምብጋሰይ ጌጋ ድዩ
ኰይኑ? . . .” ግብረ መልሳ ንኽሰምዕ ዕድል
ሂቡ ተጸበያ። “ቅንኢ ጠበንጃን ጥይትን
ኣይኰነን፡ ግና መሰናኽል ናይ ህይወት
ክኸውን ይኽእል’ዩ፡” በለቶ ንኣበሃህላኣ
ርእሳ ብምንቕናቕ ደገፍ እናሃበት።
***
“ናይ ብሓቂ ድያ ሞባይላ ረሲዓ?’
ሰናይት ናይ ካርመል ኵነታት የገርማ
ስለ ዝነበረ ሰዓታ እናተዓዘበት ሓተተት።
“ደብዳበ ዝጽሕፈላ ዝነበረ ሰብ ሎምስ
ጠፊኡ’ዩ መስለኒ። ግና ከኣ ዝቐሰነት
ኣይትመስልን።’’ ግምታ ገለጸት።
“ከመይ ጌርኪ ፈሊጥኪ? . . . ኣነ
ከም ዝዕዘባ ዘለኹ ምስጢር ክትገብሮ
እንተዘይደልያ ሕጂ’ውን ዝጽሕፈላ ዘሎ
እመስለኒ።” ዮዲት ግብረ መልሲ
ሃበት። “ቅድሚ ሳልስቲ፡
ንስኺ ደኣ ደንጒኺ’ምበር
ደብዳበ ክተንብብ’ያ
ጸኒሓትኒ። እቲ

ዝገርመኪ ድማ
ንዓይ ምስ ረኣየት
ቀልጢፋ ሓቢኣቶ። እንታይ
ኰይና’ያ ማዕረ ክንድኡ ትፈርሓና
ዘላ?’’
“ንዓርካ ከይንነግረላ ፈሪሓ ከይትኸውን
ዝብል ግምት’ዩ ዘለኒ። ኣብቲ ፈለማ ደኣ
ብገርሃ ነጊራትናዶ ኣይነበረትን። እዚ ናይ
ሕጂ ባህሪኣ ግና ጥንቃቐ ዝፈጠሮ’ዩ።
እምበር ካርመል ከም ሰብ ተንኰለኛ
ኣይኰነትን። እዚ ናይ ሕጂ ባህሪኣ ካብ
ፍርሂ ዝብገስ ኰይኑ ይስመዓኒ።’’
“ወሪድዋ ከምኡ ባህሪ ዘይነበራ!
ገጭገጭ’ውን ጀሚራ ኣላ። ጉዳይኪን
ኣበይ ተዓጽዩ?’’
“እንታይ ጉዳይ ኣለና ድዩ?’’ ሰናይት
ከይመለሰት ንዝቐረበላ ሕቶ ብሕቶ
መለሰትሉ። “እታ ደብዳበ ርእያታ ኣላ
ዝብል ጥርጠራ ዝፈጠሮ እንደኣሉ።’’
ግምታ ገለጸት።
“ተራኺብክን ኔርክን ኢለ’የ።’’
“ኰሪኺ ዲኺ ኢላ ሓቲታትኒ። ኣነ
ድማ እንታይ ኰይነ ክዂሪ ኢለ መሊሰላ።
ብዝዀነ ብድሕሪኡ ዝበለትኒ ሕጂ
ክደግሞ ኣይደሊን’የ። . . . ምስ ሃይለ ርክብ
ጀሚራ ከም ዘላ ሰሚዕኪ ዲኺ?’’ ኣርእስቲ
ቀየረት።
“እንታይ ኢኺ ትብሊ? . . . ካርመል
ንምዃኑ እንታይ’ያ ትኸውን ዘላ?
ጽቡቓት ከምኡ ድየን ኰይነን? . . . .
ኣቶ ግርማይ ትፈልጥዮ እንዲኺ እዚ
ዓሚልና? . . . . እቲ ብዙሕ እዋን ብሮ’ኳ
ዝወስደልና ቀይሕ፡ ከብዱ ንቕድሚት
ዝወጸት ሰብኣይ።’’ ከተዘክራ ዝርዝር
መግልጺ ኣቕረበት።
“እወ ፈሊጠዮም ኣለኹ።’’
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“ጽብቕቲ ኣይትእመንን’ያ። ጽቡቓት፡
ሰባት ጥራይ ዘይኰኑ እንተላይ ሰይጣን
ስለ ዝምነየን ንጽህናአን ይምንጠላ’የን።
ንጽብቕቲ ዝኣምን ክታለል ምዃኑ
ክፈልጥ ኣለዎ ክብሉኒ ይዝከረኒ። ካርመል
ድማ እዚ ዅሉ መልክዕ ደኣ ናይ ፈጣሪ
ጥራይዶ ኰይኑ፡ እንተላይ ሰይጣን ተራ
ክህልዎ’ዩ። ፈጣርን ሰይጣንን ኣነባ ኣነ
ተባሃሂሎም ክወዳደሩ እዮም ዝዀኑ
ዘይተኣደነ መልክዕ ለጊሶሙላ። ከምዚ
ዓይነት መልክዕ ደኣ ኣብ ሰብዶ ኣሎ
ኰይኑ?” ኣጋኒና ተዛረበት።
ሰናይት ናይ ዮዲት ዘረባ ካብ ልቢ
ኣስሓቓ። “እንታይ ደኣ ጓለይ ከምኡ
እናበሉ ኣዒንቶም ኣብ ልዕሊ ካርመል
ተኺሎም ምስራሕ ዝኸልእዋ።”
“ሰብኣይ ቀንዲ ጸላኢኡ ስምዒቱ’ዩ
ክበሃል ኣይሰማዕክን ዲኺ?’’
“ንሰበይቲኸ?’’ እናሰሓቐት ሓተተታ።
“ንዓኣ ድማ ቅንኢ ይኸውን እምበር።
. . . ስምዒ እንዶ፡ ምስ ሃይለ ርክብ
ደኣ እንታይ ኢና ክንብሎ?’’ ዮዲት ኣብ
ኣእምሮኣ እናተመላለሰ ሰላም ዝኸልኣ
ሕቶ ኣልዒላ ሓተተት። ናይ ካርመልን
ሃይለን ሌላ ቁንቁኛኡ ክርደኣ ኣይከኣለን።
ብግምት’ውን ክትበጽሖ ኣይከኣለትን።
“እንታይ እሞ ክንብል ኢና? ግና ከም
ግምተይ ጫማ ከዐርየላ ዝተላለየቶ ኰይኑ
ኣይስመዓንን። እቲ ጉዳይ ካልእ ምዃኑ
ግምት ኣለኒ። እንታይ’ዩ ግና እንድዒ!”
“ሜራብ ሓፍታ ብቐዳማይ ብማኪና
ዝወሰደትኪ እንታይ ክትብለኪ ድያ?”
“ከመይ ጌርኪ ፈሊጥኪ?’’ ኣብ ገጽ
ሰናይት ስንባደ ተራእየ። “ኣነ ደኣ
ዝረኣኽና ዘይመሰለኒ።’’ ሰናይት ከም
እትሓስብ ስቕ ኢላ ገለ ካልኢታት
ኣጥፍአት። “እዚ ናይ ደብዳበ ጉዳይ
ንኹለን’ዩ ስክፍታ ፈጢሩለን ዝመስል።
ስለምንታይ’ዩ ንዓይ’ውን ይገርመኒ ኣሎ።
ብዛዕባኡ ክትሓትት’ያ መጺኣትኒ። ሓፍታ
ክትፈልጣ ድማ ኣይደለየትን። ኣግሂዳ
ኣይትንገርያ’ያ ኢላትኒ።”
“እዋእ! እሞ ምስዚ ደብዳበ ዝተሓሓዘ
ንሕና ዘይበጻሕናዮ ካልእ ጉዳይ ደኣ
ከይህሉ። ሰራም ደብዳበ እኳ ኣሎ፡” በለት
ዮዲት ኣዒንታ ኣብ ልዕሊ መሳርሕታ
ተኺላ። ሰናይት መንኵባ ሰቐጥ ብምባል
ግብረ መልሲ ሃበት። ዕላለን ድማ ናብቲ
ሱፐር ማርኬት ተገልጋሊ ምስ ኣተወ
ተቛረጸ።
***
“ኣነስ ኣይቀናእኩን።’’ ትርር ብዝበለ
ቃና መለሰትሉ። “ብስም ኖህ ኣምሲልካ
ንሓንቲ ዘይትፈልጣ ሰብ ደብዳበ
ምጽሓፍካ ደስ ከም ዘይበለኒ ደኣ ኣግሂደ
ሓቢረካ እንድየ። ግና ደስ ስለ ዘይበለኒ
ኣቋርጾ ከም ዝበልኩኻ ገይርካ ክትርጒሞ
የብልካን። ከም ሰብ ርእይቶ ክህብ’ምበር
ኣብ መሰልካ ኣትየ ክዛረብ ኣይክእልን’የ።
ዋላ እንተደለኹ’ውን መን ክሰምዓኒ።
ግና እቲ ዘዛርበኒ ዘሎ ንኖህ ኣብ ዝገደደ
ጸገም ተእትዎ ስለ ዘለኻ’ዩ። እቲ ንስኻ
ከም ሓገዝ ትሓስቦ ዘለኻ ተግባር ፈጺሙ
ክሕግዞ ኣይኰነን።’’
“ከመይ?’’

ይቕጽል...

ሓዳስ
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ዊንታናን ተጎርባን መርኣያ ጻዕሪ ንፍረ-ጻማ
ዓብደልቃድር ኣሕመድ

ዊንታና - ሓጋዝ
ኣብ’ዛ መሰናኽል ዝመልኣን
ዘይፍለያን ዓለም ጾር ስንክልና
ተሰኪምካ ክትንቀሳቐስ ምሕላን
ከቢድን ኣህላኽን ጉዕዞ ከምዝኸውን
ምእማን ሓደ ገጽ ካብ ምዕራፍ ሓድሽ
ህይወት ከም ምኽፋት ክውሰድ
ይከኣል። ኣካላዊ ስንክልናኻ በቲ
ተበላሓቲ ኣእምሮኻ ተቐቢልካ ንዕኡ
ክብድህ እየ ኢልካ ውሽጣዊ ትብዓትን
ተስፋን ሰኒቕካ ክትንቀሳቐስ ምፍታን
ከኣ ካልእ ገጽ ናይ ህይወት እዩ።…
ኣብ’ዚ ሕጂ ኮይኑ ንቕድሚ ልዕሊ
ክልተ ዕቑድ ብዝኽሪ ንዝተመልሰ
ሰብ፣ እንተ ብኣውንታ ወይ’ውን
ብኣሉታ ንዝሰገሮም መስገደላት
ህይወት ክግምግም ዘገድድ ድርኺት
ክህሉ ባህርያዊ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ’ዩ
ናብ’ቶም ድሕሪ መፋርቕ 90ታት
መሳርዖም ኣስሚሮም ኣብ ልዕሊ
‘ተጸባይነት’ ኵናት ንምእዋጅ በብጉጅለ
ተጠርኒፎም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝን
ንኡስ ዞባ ኣቑርደትን ትካላት ሕብስቲ
ንምኽፋት ዝተበገሱ’ሞ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ
ብኣብነት ዝጥቀሳ ትካላት ዝወነኑ ናይ
ኵናት ስንኩላን ንምብጻሕን ምስቶም
ኣባላት ተራኺብና ብዛዕባ ውዕሎ
ገድሊ ንናጽነት ዘይኮነ፣ ወግዒ ቃልሲ
ንምንባር ኣብዚ ዝሓለፈ ልዕሊ ዓሰርተ
ዓመታት ከመይ ከምዝነበረ ንምዕላልን
እናተሃንጠና ፈለማ ናብ ሓጋዝ ቀጺልና
ናብ ኣቑርደት ክንበጽሕ ተበገስና።
ኣብ ጉዕዞ ህይወት ‘ነብሰይ
ክኽእል’የ’ ኢልካ ብምሕላን ክትምርሽ
ምብጋስ ገና ብኣጋኡ ፈታኒ መድረኽ
ህይወት ከምዝኸውን ብሓሳብ
እናኣስተንተንና ኢና ንብሎኮ ከረንኣስመራ ኣንጊህና ሰጊርናዮ። መሬት
ርፍድፍድ ምስበለ ሓጋዝ በጻሕና’ሞ
ብቐጥታ ናብ ህንጻ ትካል ፎርኖ
ዊንታና ቁጽሪ ሓደ ኣምራሕና።
ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ከኣ ናብ ትካል
ፎርኖ ቁጽሪ ክልተ(ጋባ)…።
ብዛዕባ’ዘን ኣብነታውያን ትካላት
ከነዕልል ምስተዋደድና፣ ኣካያዲ
ስራሕ ዊንታና ቁጽሪ ሓደ ተጋዳላይ
ገብረሂወት ዮሃንስ (ጋሪባልዲ) ምስ
ኣካያዲ ስራሕ ዊንታና ቁጽሪ ክልተ

ተጋዳላይ ማሕሙድ ዓሊ (ወዲ ዓሊ)
ዝኽርን ተመኩሮን ጉዕዞኦም ንምክፋል
ድልዋት ነይሮም።
“ ይዝከረኒ! ተጠርኒፍኩም ክትሰርሑ
ትኽእሉ ኢኹም ምስተባህለ ፈለማ ኣብ
ማይ-ሓባር ኢና ኣብ ወርሒ ዓሰርተ
ናይ 1995 ከምጉጅለ ጠርኒፍና
ዝተበገስና። መጀመርታ 7 ስንኩላን
ኢና ተጠርኒፍና፡ እቲ ተበግሶ ኣብ
መስርሕ ከሎ ገለ ኣባላት ተወሰኹና’ሞ
ቁጽርና 13 ኮነ፣ እቲ ሓደ ግን ኣብ’ቲ
ምብጋስ ከለና ናይ ውልቂ ዋኒን ክገብር
ስለዝመረጸ እታ ጉጅለ ኣብ መወዳእታ
ሰለስተ ደቀንስትዮ ዝሓቖፈት ብ12
ኣባላት ቆይማ እያ ንጥፈታ ዝቐጸለት።
” ክብል’ዩ ዕላሉ ጀሚሩ ተጋዳላይ
ገብረሂወት (ጋሪባልዲ)።
ነቲ ክኸፍትዎ ዝወሰኑ ቤት ዕዮ
ሕብስቲ ዝኸውን ህንጻ ንምስራሕ ካብ
ምምሕዳር ን/ዞባ ሓጋዝ መሬት ከም
ዝሓተቱን ካብ’ቲ ዝተዋህቦም 600
ትርብዒት ሜትር ስፍሓት፣ ኣብቲ 270
ትርብዒት ሜተር ኣባይቲ ክሃንጹ
ከምዝተበገሱን ይዝክር።
ኣብ’ቲ እዋን’ቲ እቶም ብልዑል
ፍናን ዝተበገሱ ስንኩላን ተጋደልቲ
ምስቲ ነቲ መደብ ዘበገሰ ማሕበሮም
ኮይኖም ነቲ ዘድምዕሉ ንጥፈት
እንታይ ዓይነት ምዃኑን ኣበየናይ ቦታ
እንተተኽለ የዐውትን?’ ንዝብል ሕቶ
ጽጹይ መጽናዕቲ ኣብ ምግባር እዮም
ተጸሚዶም።
“እንዳ ፎርኖ ምኽፋት ይሓይሽ።”
ኣብ ዝብል ሓሳብ ምስ ተሰማምዑ
ከኣ ነቲ ‘ኣበይ ቦታ ይሓይሽ?” ዝብል
ዘይተመለሰ ሕቶ ንምምላስ ኣብ ከም
ባረንቱ፣ ኣቑርደት፣ ተሰነይ፣ ኣፍዓበት፣
ድባርዋ፣ ሓጋዝ፣ መንደፈራን ካልኦትን
ከተማታት መጽናዕትታት ድሕሪ
ምክያድ ነቲ ዘለዎም ስንክልናን
ሕጽረት ተመኩሮን ኣብ ግምት
ዘእተወ ናይ ሓባር ውሳነ ብምውሳድ
እታ ንስርሖም ዝያዳ ዝሓሸት ቦታ
ከተማ ሓጋዝ ክትከውን ወድእዎ።
እዞም ብዘይካ ሓድሕዳዊ ስኒትን
ምትሕልላይን ኣብ ሜዳ ዘጥረይዎ
ጽንዓትን ካልእ ናይ ቢዝነስ ይኹን
ንግዲ ተመኩሮ ዘይነበሮም ስንኩላን

ካብ ምምሕዳር ን/ዞባ ሓጋዝ ንመህነጺ
ትካል ዝኸውን መሬት ሓቲቶም
ብዝተፈቕደሎም ግዜ ከየባኸኑ እዮም
ኣብ ምህናጽ ክፍልታት ቤት ዕዮ
ሕብስቲ ኣትዮም።
ነቲ ክኸፍትዎ ዝወሰኑ ቤት ዕዮ
ሕብስቲ ዝኸውን ህንጻ ንምስራሕ
ካብ ምምሕዳር ን/ዞባ ሓጋዝ መሬት
ከምዝሓተቱን ካብ’ቲ ዝተዋህቦም 600
ትርብዒት ሜትር ስፍሓት፣ ኣብቲ 270
ትርብዒት ሜተር ኣባይቲ ክሃንጹ ከም
ዝተበገሱን ድማ ይዝክር - ጋሪባልዲ።
ተጋዳላይ ማሕሙድ ዓሊ ብወገኑ፣
ነቲ እዋን ‘ቲ ብምዝካር፣ “እታ ቤት
ሕብስቲ ኣብ ሓጋዝ ክትከውን ምስ
ወዳእና፣ ኩሉ ኣባል እታ ጉጅለ
ከካብ ዝነበሮ ቦታ ኣብታ ከተማ
ክተኣኻኸብ’ሞ ብሓባር እናሰርሐ
ክነብር ተረዳዳእና።” ይብል ተጋዳላይ
ማሕሙድ ዓሊ።
ኣባል ጉጅለ ዊንታና ቁጽሪ ሓደ
ተጋዳሊት ግደይ መርእድ ተወሳኺ
ነይሩዋ፦
“ገለና ካብ ደቡብ ገለና ካብ ባርካ ኣብ
ሓጋዝ ምስ ተኣኻኸብና ኣብ ሓንቲ
ክልተ ኣጉዶ ዝነበራኣ ካንሸሎ ተኻሪና
ብሓባር እናተመገብናን እናወፈርናን
ነቲ ስራሕ ጀሚርናዮ። ከምቲ ናይ
ገድሊ ህይወት ሓድሕድ እናተዛተናን
እናተረዳዳእናን ሳላ ዝተጓዓዝና ከኣ
እቲ ኣብ ፈለማ ዘሰክፈናን ዘይንኽእሎ
ዝመስለናን ዝነበረ ስራሕ ክንለምዶ
ግዜ ኣይወሰደን።”
ኣባላት እታ ጉጅለ
ምህናጽ
ኣባይቲን ምትካል ፎርኖን ከቢድ
ወጻኢ ከምዝሓትት ኣይሰሓትዎን። ኮነ
ድማ ኣብ ርእሲ’ቲ ነፍሲ ወከፎም ከም
መበገስን መግለጺ ዋንነትን ዘዋጽእዎ
42 ሽሕን 900 ናቕፋ፣ ካብ ማሕበር
501 ሽሕ ናቕፋ ተለቂሖም ነታ
ዊንታኦም ንኽሰምር ብሓባር ‘ዊንታና’
ኢሎም ዝሰመይዋ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ
ኣዋርሕ ሃኒጾም ንስራሕ ድልውቲ
ገበሩዋ። ብ12/03/1997 ከኣ ምስተን
ኣብ’ታ ከተማ ማዕረኣ ተሃኒጸን ንስራሕ
ድልዋት ዝነበራ ብስንኩላን ዝውነና
ናይ ካልኦት ጉጅለ ስንኩላን ትካላት
መዐደል ነዳዲን ትካል ስራሓት
ዕንጨይትን ሓጺንን ኣብ ሓደ ዕለት
ተመሪቓ ናይ ሕብስቲ ፍርያታ ናብ

ተቐማጦ ሓጋዝን ከባቢኣን ከተከፋፍል
ጀመረት።
“እቲ ካብ ማሕበር ዝተለቃሕናዮ
ገንዘብ ሓቂ ይሓይሽ ኣብ’ቲ ፈለማ
ዝጀመርናሉ እዋን ከቢድ ስክፍታን
ጸቕጥን ፈጢሩልና ነይሩ’ዩ። ነዚ ዕዳ’ዚ
ንምኽፋል ምናልባት ክልተ-ሰለስተ
ዓመት ይወስደልና ይኸውን ዝብል
ናይ ዝበዛሕና ኣባላት ግምት ነይሩ።
እቲ ስራሕ ንኣስታት ሽዱሽተ ኣዋርሕ
ብጽቡቕ ምስ ከደ ግን፡ እቲ ግምት
ተቐይሩ ዳርጋ ኣብ ዓመትና ዝነበረና
ዕዳ ምሉእ ብምሉእ ከፊልናዮ።” ይብል
ተጋዳላይ ገብረሂወት (ጋሪባልዲ)።
እታ ጉጅለ ኣብ’ቲ ፈለማ ክትብገስ
እንከላ፡ ምኽርን ካልእ ከስርሓ ዝኽእል
ከም ኣተሓሕዛ መዝገብን ሕሳብን፣
ጽገና መሳርሒታት ፎርኖን ካልእ
ዝተፈላለየ ምስቲ ሞያ ዝኸይድ
ስልጠናታት ብመገዲ እቲ ነብሳ
ክትክእል ዘታተያ ማሕበር ይወሃባ
ነይሩ እዩ።
ነዚ
ኣመልኪቱ
ጋሪባልዲ፡
“ንማሕበርና ኣዚና ኢና ነመስግኖ።
እቲ ዝወሃበና ዝነበረ ስልጠናን ሞራልን
ዓቢ ግደ ነይርዎ እዩ፣ ነቲ በብእዋኑ
ዋጋ እናኸፈልና ዘጥረናዮ ተመኩሮ
ብሓባር እናገምገምና ኣብ ኣዚዩ
ትስፍው ደረጃ ክንበጽሕ በቒዕና።”
ይብል’ሞ፣ ሳላ ጻዕርን ስኒትን ኣባላት
ድሕሪ ክልተ ዓመት ብዘዋህለልዎ
ተመኩሮን
ጸጋን
ካልኣይቲ
ተመሳሳሊት ትካል ሕብስቲ ንምኽፋት
ከምዝተበገሱን ኣብ መወዳእታ
ዓመተ-2000 ን ‘ዊንታና ቁጽሪ
ክልተ(ጋባ)’ ብወግዒ ስርሓ ክትጅምር
ከምዘብቅዕዋን ይገልጽ። “ኣብ’ዚ
እዋን’ዚ እቶም ኣቐዲምና 12 ዝነበርና
ኣባላት ድሕሪ ምኽፋት’ታ ካልኣይቲ
እንዳፈርኖ ክልተ ደቀንስትዮ ዘለዋኦም
ሓሙሽተ ነታ ቀዳመይቲ እንዳፎርኖ፣
ከምኡ’ውን ሓንቲ ጓልኣንስተይቲ
እትርከቦም ሸውዓተ ኣባላት ከኣ ነታ
ካልኣይቲ እንዳፎርኖ ከምእንውንን
ኮይንና ኣለና። ንመጻኢ’ውን ካብ’ዚ
ንላዕሊ ክንስጉም ከምንኽእል ምሉእ
ተስፋ ኣለና።”ድማ ይብል።
እዞም ስንኩላን ብሳላ’ቲ ንሽግራቶም
ተጠርኒፎም ዝበድሁ ኣብዚ እዋን’ዚ
ማሕበራዊደረጃኦምኣብ’ቲሕብረተሰብ

ልዑልን ክቡርን’ዩ። ንሳቶም እውን
ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ይኹን
ካልእ ንጥፈታት ናይ’ቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ዓቕሞም ዘፍቀዶ ካብ ምብርካት
ድሕር ከምዘይብሉ እዮም ዝገልጹ።
ተጋዳላይ ማሕሙድ ነዚ ኣበርክቶ’ዚ
ብኣብነት ከብርህ ከሎ፦
“ኣብቲ ፈለማ ትካልና ዝኸፈትናሉ
ግዜ ይዝከረኒ ኣብ ሓጋዝ ባህርያዊ
ስንክልና ዝነበሮም ዜጋታት ነይሮም።
ብወገንና ካብ ኢድሰብ እናተጸበዩ
ካብ ዝነብሩ ገለ ኣታዊ ረኺቦም
ነብሶም እንተኽኣሉ ብዝብል ሕልና፣
ኣብ ጎደናታት ኮይኖም ባኒ እናሸጡ
መነባብሮኦም ዝመርሑ ባይታ
ክንፈጥረሎም ፈቲንና። እቲ ፈተነ ከኣ
ዕዉት ነይሩ” ይብል።
ኣብ መወዳእታ ዕላልና፣ እዞም ኣብ
ክልተ ተኸፋፊሎም በብጉጅለ ንክልተ
ትካላት ሕብስቲ ክውንኑ በቒዕም
ዘለዉ ስንኩላን ጎድኒ-ጎድኒ እዚ፡ ነፍሲ
ወከፍ ኣባል ኣብ’ቲ ካብ ምምሕዳር
ዝተዋህቦ መሬት መንበሪ ገዝኡ
ሰሪሑ ደቁ እናምሃረ ዝሓሸ መነባብሮ
ኣብ ምምራሕ ከምዝርከብ ክንርዳእ
ክኢልና።
ተጋዳሊት ብርሃና ከሰተ፣ “ኣነ
ስድራ ይኹን ቤተሰብ ኣይነበረንን።
እዞም ብጾተይን ማሕበረይን እዮም
ከምስድራ ኮይኖም ኣልዮሙኒ። ከም
ኣባል ከኣ ኩሉ’ቲ ዝግባእ ተማሊኡለይ
ገዛይ ሰሪሐ ደቀይ የምህር ኣለኹ።”
ምስ በለት ተጋዳሊት ግደይ መርእድ
ኣስዒባ፣ “እቲ ዝነበርናዮ ሂወት
ንድሕሪት ተመሊስካ ክትርእዮ ከለኻ
ምስ’ዚ ሕጂ በጺሕናዮ ዘለና ደረጃ
ብምንጽጻር ናይ ሰማይን ምድርን
ፍልልይ ኣለዎ። ካብ ክራይ ወጺእና
ገዛና ክንሰርሕ በሎ ብግቡእ ደቅና
ከነምህር ክኢልና። ብሓጺሩ ካብ’ቲ
እንፈርሖ ዝነበርና ‘ተጸባይነት ተናጊፍናስ
ነቲ እንምነዮ ዝነበርና ረኺብናዮ።
ሳላ ዝጸዓርናን ንጸገማት ተጠርኒፍና
ስለ ዝበዳህናን ኢና ጻማና ረኺብና።
ስለዚ እቶም ካልኦት’ውን ከምዚ
ናትና ነብሶም ክኽእሉን ፍረጻምኦም
ብጻዕሪ ክውን ክገብሩን ነቲ ብማሕበር
ዝወጽእ መደባት ብትብዓት ክስዕብዎ
እላቦ።”ኢላ ተሰናበተትና።

ይቕጽል. . .

ሓዳስ
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ማይክል ሎቲቶ
ማይክል ሎቲቶ ብ“በላዒ ኩሉ”
ዝብል ስም’ውን ይፍለጥ’ዩ። እዚ በላዒ
ኩሉ ዝብል መጸውዒ ከም ሳጓ ነዊሕ
ዓመት’ዩ ምስኡ ገይሩ። ፈረንሳዊ ማይክል
ሎቲቶ፡ ኩሉ ኣብ ብሽክለታ ዝርከብ
መዘወሪ ስልክን (Cessna)ን፡ ሓንቲ 150
ዝዓይነታ ነፋሪት ብምልእታን ዝበልዐ
ሰብ’ዩ። ብዘይካ’ዚ ማይክል ካብ 1959
ኣትሒዙ ክሳብ 1997 ኣብ ዘሎ ዓመታት፡
ብገምጋም ክሳብ 9 ቶን (90 ኩንታል)
ዝበጽሕ ሓጻዊን በሊዑ።
ማይክል ሎቲቶ፡ ብፍሉይ ጠራሙዝ፡
ሓጻውንን ካልኦት ተረርቲ ነገራትን
ክበልዕ ቃሕ ከም ዝብሎ’ዩ ዝገልጽ። እዞም
ማይክል ዝምገቦም ሓጻዊን ካልእ ሰብ ምስ
ዝምገቦም ሰሚሞምን መዓናጡ ቀዲዶምን፡
ክሳብ ሞት ኣብ ዘብጽሑ ሕማማት ከም
ዘውድቕዎ ፍሉጥ’ዩ። ንማይክል ሎቲቶ
ግን መሊሶም ከህጥርዎ እንተዘይኮይኖም
ካልእ ኣካላዊ ጉድኣት ኣየስዓብሉን።
ሓካይም፡ ውሽጣዊ መርመራ ኣብ
ዝገበሩሉ፡ ኣብ ልዕሊ መዓናጥኡን ከስዐኡን
ኣዝዩ ረቂቕ ሽፋን ከም ዘለዎ ሓበሩ። እዚ
ሽፋን ነቶም ዝምገቦም በላሕቲ ነገራትን
ሓጻዊንን ኣብ ውሽጡ ዝኾነ ጉድኣት
ከየውርዱን ከይምርዝዎን ይከላኸል።
ማይክል ሎቲቶ፡ ሓጻዊን ክምገብ እንከሎ
መጀመሪያ ናብ ንኣሽቱ የዳቕቖም’ሞ፡ ብዘይ
ዝኾነ ጸገም ብማይ ከም ዝውሕጦም’ዩ
ዝሕብር። ብተወሳኺ’ውን ብዙሕ ዓቐን

ሳሮን ሰርጹ

ኣገረምቲ ዛንታታት
ኣነ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዓባይ ብሪጣንያ
እየ ዝነብር። ካብ ብህጻንነተይ እንከለኹ
ካብ ወለደይ ብኻልኦት ስድራ ክዓቢ
ተወሰድኩ። ወዲ ሸውዓተ ዓመት ኣብ
ዝኾንኩሉ እዋን፡ ወለደይ እንደገና ነታ
ጓል ሽድሽተ ወርሒ ዝነበረት ሓብተይ
ብኻልኦት ስድራ ክትዓቢ ንሩስያ ሰደድዋ።
ስድራ-ቤተይን ስድራ-ቤት ሓፍተይን ግን
ዝኾነ ዓይነት ርክብ ኣይነበሮምን። ድሕሪ
ክልተ ዓመት እቲ ናይ መዕበዩ ትካል፡
እታ ናይ ስጋ ሓፍተይ በቶም ‘ፐኡርቶ
ሪካን’ ዝተባህሉ ስድራ ከም ዝተወስደት
ሓቢሩና። ካብቲ ዕለት’ቲ ኣትሒዞም
ስድራቤታትና ቀጻሊ ደሃይ ይሳደዱ ነበሩ።
ንሕና’ውን ኣብ ናይ ልደት በዓላትን ዕለተ
ልደትን ህያባት ንለኣኣኽ ነበርና።
ኣብ እዋን ጽድያ ናይ 2012 ዓመተምህረት፡ ናይ ቀዳማይ ዓመት ትምህርተይ
ይውድኣሉ ኣብ ዝነበርኩ እዋን፡ ምስታ
ኣብ ተመሳሳሊ ደረጃ ምሳይ እትቕመጥ
ዝነበረት ጓል ምሸት ምሸት ብምሕዝነት
የዕልል ነበርኩ። እዚ ይኹን ደኣ’ምበር
ነዊሕ ዝኸይድ ዕላል ኣዕሊልና
ኣይንፈልጥን ኢና። ሓደ ምሸት፡ ምስዛ
ጓል ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ኣዕለልኩ፡ ካብ
ስድራ-ቤት ‘ፐኡርቶ ሪኮን’ ምዃና ድማ
ነገረትኒ። ብዙሕ ግን ብዛዕባ ስድራቤታ
ኣይተዛረበትን። ኣነ ብወገነይ ግን፡ ብዛዕባ
ስድራይ ኣብ ዘዕለልኩሉ እዋን፡ ብዛዕባ
እታ ኣብ ሩስያ ዘላ ሓብተይ ኣዕለልኩዋ።
ብድሕሪ’ዚ ንሳ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰሜናዊ
ክፋል ዓባይ ብሪጣንያ ዝነብር ሓዋ
ኣዕለለትኒ። ኣነ ተጠራጠርኩ። ብዛዕባ
ታሪኽ ስድራናን ኣተዓባብያናን ምስ
ኣዕለልና ግን ኣሕዋት ምዃንና ፈለጥና።
እታ መማህርተይ፡ ጎረቤተይን መሓዛይን
ኢለ ዝሓሰብኩዋ ጓል ድማ፡ ሓፍተይ
ኮይና ጸንሐትኒ።
***
ቭዮላ ጀሶፐ፡ ኣብተን ብውቅያኖሳት
ዝሓልፋ ዝነበራ ዓበይቲ መራኽብ ከም
ኣሳሳይት ኮይና እትሰርሕ ዝነበረት ጓልኣንስተይቲ እያ። ብዘይካ’ዚ ካብተን ኣብ
ዓለምና ዘጋጠማ ዓበይትን ኣሰቀቕትን
ሓደጋታት ባሕሪ ዝደሓነት ሰብ’ያ።
እዘን ሓደጋ ዘጋጠመን መራኽብ ኣብ
20 ክፍለ ዘመን እተን ኣዝየን ዓበይትን
ጽቡቓትን ዝነበራ’የን። ኣጋጣሚ ኮይኑ
ግን ኣብ ጉዕዝአን ኣዝዩ ኣሰቃቒ ሓደጋ
ኣጋጠመን።
ኣየርላንዳዊት ስደተኛ ቭዮላ ጀሶፐ፡
ኣብ ናይ መጀመሪያ ግዜ ስርሓ ከም
ኣሳሳዪት ኮይና ኣብ ‘ሮያል ኣገልግሎት
መልእኽቲ - ኦሪኖኮ’ ሰሪሓ። ኣብ ሰነ 14,
1911፡ ቭዮላ ኣብ መርከብ ‘ኣር.ኤም.ኤስ
ኦሎምፒክ’ እናተጓዕዘት እንከላ፡ ምስታ
መርከብ ውግእ ዝኾነት ‘ኤች.ኤም.ኤስ
ሆክ’ ተጋጨወት። ኣብቲ ግዜ’ቲ መርከብ
ኦሎምፒክ እታ ዝዓበየት ናይ ህዝቢ
መርከብ’ያ ኔራ። ኣዝዩ ዓቢ ዕንወት
ዘጋጠማ መርከብ ኦሎምፒክ ውሽጣ’ውን
ኣዕለቕለቐ። መርከብ ኦሎምፒክ ወላ’ኳ
ብከቢድ ተሃሪማ እንተነበረት ናብ
ሳውዝሃምተን ክትምለስ ግን ከኣለት።
ኣብ ሚያዝያ 10, 1912፡ ቭዮላ ኣብታ
ብ ‘ብኣር.ኤም.ኤስ. ታይታኒክ’ እትፍለጥ
መርከብ ጉዕዞኣ ጀመረት። ድሕሪ

ኣርባዕተ መዓልቲ ጉዕዞ እዛ መርከብ ምስ
እምባ-በረድ ስለዝተጋጨወት ኣብ ሰሜናዊ
ክፋል ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ጠሓለት።
ኣብ እዋን ምጥሓል’ዛ መርከብ፡ ቭዮላ
ምስቶም ብዙሕ ሽግር ዘሕለፉ ቋንቋ
እንግሊዝ ዘይክእሉ ሰባት ወጸት።
ድሕሪ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ቭዮላ
ከም ኣሳሳይት ኮይና ምስ ቀይሕ መስቀል
ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሰርሐት። ኣብ
ሕዳር 21, 1916 ኣብ መርከብ ኤ.ኤም.
ኤች.ኤስ. ብሪታኒካ ተሳፈረት። መርከብ
ብሪታኒክ፡ እታ ዝዓበየት ኣብ ቀዳማይ
ኩናት ዓለም ዝተኸስረት መርከብ’ያ። እዛ
መርከብ ኣብ ባሕሪ ኤጀያ - ኣብ መንጎ
ግሪኽን ቱርክን ዝርከብ ጫለዳ ማይ
ናይ ማእከላይ ባሕሪ - ምስ ጠሓለት፡ 30
ሰባት ሂወቶም ሰኣኑ። መርከብ ብሪታኒክ
ድሕሪ ምጥሓላ ቭዮላ ካብ ውሽጢ ባሕሪ
ድሕሪ ብዙሕ ሽግርን ማህረምትን ንላዕሊ
ክትወጽእ ከኣለት። ቪዮላ፡ ካብተን ኣብ
ዓለምና ዘጋጠማ ዓበይቲ ሓደጋታት ባሕሪ
ብህይወት ክትድሕን ምኽኣላ ዕድለኛ
ተባሂላ ትግለጽ።

እተመሳቐለ ቃላት
መም/ክፍሎም ገ/ሚካኤል
ንጋድም
1. ካብ ታሪኻውያን ቦታታት ሃገርና
3. ካብ ዘራእቲ ቅብኣ
5. ጨንጓዒት ደም
6. በለ፡ ተባህለ
7. ምይሕ፡ ብልጭ
8. ሕብሪ ጸጕሪ ርእሲ
9. ጠላዕ
10. ዝኸበረ ማዕድን
12. ብርሃን ዘይብሉ
13. ባህላዊ መስተ
14. ኣውቶቡስ ብኢንግሊዘኛ
16. መጠርነፊ ኣቚሑ
17. ሕበጥ ኣብ ሕቆ
19. ምሸት ዝብላዕ
20. ባጤራ
24. ግዳይ
25. ትንዕ
27. መስበሪ እምኒ
28. መስርዕ
30. መሓዛ መሰታ
33. ሱቕ
35. ካብ ኣዕዋፍ
36. ካብ ሊጋት ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ
1

2

ንትኹል
1. ኣመሓዳሪ ከተማ
2. ለይቲ
3. ዓይነት ክዳን
4. መጋየጺ
5. ለማጽ
9. ባልዕ
11. ከም ጓል
12. ቅድሚ መግቢ ዝፍጸም
14. ጉጅለ ሙዚቓ
15. ወለዲ፡ ቆልዑ ብሓባር
16. ናይ ወርሒ ፈላሚት መዓልቲ
18. መስታ
20. ካብ ብሄራትና
21. መጸውዒ ብግምጣል
22. መለለዩ ተሽከርካሪት
23. ከወለ፡ ሓብአ
26. ፍርቂ መዓልቲ እንምገቦ
27. ------ ሂወት እዩ።
28. ብጽሒት፡ ግቡእ
29. እንስሳ ዘቤት
31. መዝገብ መዓልታዊ ፍጻሜታት
33. ገረብ
34. እዋን
3

4

5

6

7

8

9

10

12
14

13

15

17

16
18

19

20

23

21

22

24

25

26
29

27

30

28

31

32
33

35

11

36

34

ማዕድን ዘለዎ ዘይቲ ነቶም ቁርጽራጽ
ሓጻዊን ኣብ ውሽጢ ኣካላቱ ክሕግዞም
ብምባል ይሰቲ ምንባሩ ይፍለጥ። ማይክል፡
ኣብ መዓልቲ ክሳብ ሓደ ኪሎ ዝበጽሕ
ሓጻዊን ይበልዕ ነበረ። ማይክል ሎቲቶ፡ 15
ዓረብያ፡ 7 መቐመጢ ቴለቪዥን፡ ክልተ
ዓራት፡ ሳጹንን ካልእን ከም ዝበልዐ ይፍለጥ።
ብተወሳኺ፡ ምልእቲ ነፋሪት ክበልዕ ክልተ
ዓመት ከም ዝወሰደሉ ይንገር። እቲ ኣዝዩ
ዘገርም ባህርያት ማይክል ሎቲቶ ግን፡
ባናናን ዝበሰለ እንቋቚሖን ክበልዕ ከም
ዝጽገም’ዩ።

ማይክል ሎቲቶ፡ ኣብ 1981፡ ካብ ማሽን
ከም ዝብርትዕ ብግብሪ ዘርኣየሉ እዋን
ብምንባሩ፡ እቲ ዝዓበየ ዓወት’ዩ ኣመዝጊቡ።
ማይክል፡ ሂወቱ ኣብ ዘስግእ ደረጃ ዘብጽሕ
ሓደጋ ምስ ኣጋጠሞ፡ ኣዝዩ ኣቐንዛውን
ከቢድን መብጣሕቲ እዩ ኣካይዱ።
ማይክል፡ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ናይ
መብጣሕቱ ምሉእ ሮበት በብንእሽተይ
በሊዑ ብምውድኡ፡ ፕሮፈሽናል ክበሃል
ክኢሉ። ማይክል ሎቲቶ ኣብ መበል 57
ዕድሚኡ ኣብ ሰነ 2007 ብንቡር ሕማም
ካብዛ ዓለም ተፈልዩ።

ሃርሞኒካ
ሃርሞኒካ (ፋምፋም) ብናይ ፈረንሳውያን
እምብልታ ወይ’ውን ናይ ኣፍ ኦርጋን
እትፍለጥ መሳርሒት ሙዚቃ እያ። እዛ
ካብ ኣፍና ብዝወጽእ ኣየር እትሰርሕ
መሳርሒት ኣብ ዓለምና ኣዝያ ፍልጥቲ
ምዃና ይንገረላ። ኣብ ዓለምና ኣብ
ዝተፈላለየ ዓይነታት ሙዚቃ ድማ
ይጽወተላ። ሃርሞኒካ፡ ብኣፍ እትጽወት

ት

መሳርሒት’ያ መልሓስናን ከንፈርናን
እናተጠቐምና ድማ ንፋስ ንውሽጥን ንደገን
እናኣውጻእና ንጻወተላ። እዛ መቦቈላ ካብ
ሃገረ ጀርመን ምዃኑ ዝንገረላ መሳርሒት
ሙዚቃ፡ ኣብ መጀመሪያ 1900 ዓመተ
ምህረት’ያ ተማሂዛ። ኣብ ዓለምና
ዝተፈላለያ ዓይነት ሃርሞኒካ ይርከባ።
ንኣብነት፡ ዳይቶኒክ፡ ክሮማቲክ፡ ትረሞሎ፡
ኦክታቭን ኦርኬስትራን ይበሃላ። ካብዚኤን
ዓይነታት ሃርሞኒካ ብዘይካ ዳይቶኒክን
ክሮማቲክን ኩለን ኣብ ፍሉይ ኣጋጣምን
ፍሉይ ዓይነት ሙዚቃን
ጥራይ’ዩ ዝጽወተለን።

ፈ ል
ጡ ዶ

ቅርጺ ናይቲ
ብደገ ዝርከብ
እዝኒና፡ ድምጺ
ትኽ ኢሉ ናብ
ውሽጢ እዝኒና ወይ’ውን ናብ
ከበሮ እዝኒና ክኣቱ ይሕግዝ።
እቲ ተዘዝታ ወይ ድምጺ ድማ በቶም
ኣብ ማእከል እዝኒና ዝርከቡ ረቀቕቲ
ኣዕጽምቲ ተሓጊዙ ናብቲ ቀንዲ ውሽጢ
ክፋል እዝኒና ይበጽሕ።
ውሽጣዊ ክፋል እዝኒ፡ ብኣዝዮም
ረቀቕቲ
ዋህዮታትን
ፈሰስትን
ዝመልአ’ዩ። እዚ ነቲ ኣብ ከበሮ
እዝኒና ዝበጽሕ ድምጺ ወይ ተዘዝታ
ኣልዒሉ ናብ ሓንጎል የብጽሕ። ካብዚ
ድማ ሓንጎልና ነቲ ዝሰማዕናዮ ድምጺ
ተቐቢሉ ናብ ክርደኣና ዝኽእል ሓበሬታ
ይቕይሮ።
ኣብ ውሽጢ እዝኒና ዝርከቡ ኣካል፡

ንሓንጎልና ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ
ዝሕብሩ ህዋሳት እዮም።
ንንውሕ ዝበለ ሰዓታት ሙዚቃ ዓው
ኣቢልካ ምስማዕ ነቶም ኣብ ውሽጢ
እዝኒና ዝርከቡ ኣዝዩም ደቀቕቲ ጸጕሪ
ክሃስየልና ይኽእል። እዚ ድማ ነቲ ናብ
ሓንጎልና ዝበጽሕ መልእኽቲ ብግቡእ
ከይመሓላለፍ ይኽልክል። እዚ ዕንወት
ናይ ጸጕሪ እዝኒ ቀስ ኢሉ ስለ ዘጋጥም
ንኽትፈልጦ ግዜ ዝወስድ’ዩ።

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.195

ኤርትራ

15 ሚያዝያ 2017 - ገጽ 9
መደብ ጸወታ
ሎሚ

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ቶተንሃም - ቦርንማውዝ 2፡30
ክሪስታል ፓላስ - ሌስተር ሲቲ 5፡00
ኤቨርተን - በርንለይ 5፡00
ስቶክ - ሃል ሲቲ 5፡00
ሳንደርላንድ - ዌስትሃም 5፡00
ዋትፎርድ - ስዋንሲ 5፡00
ሳውዝሃምፕተን - ማን ሲቲ 7፡30

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

‘ዙር
ምሕዝነትን
ብቕዓትን’

ፈንቅል ‘ቻለንጅ’

ብኣህጉራዊ
መዐቀኒ
ቅድድም
ብሽክለታ ናይ 1.2 ደረጃ ዘለዎን ናይ
ሓደ መዓልቲ ናይ በረኻ ውድድርን እዩ፣
እዚ ውድድር’ዚ ፈለማ ንተቐዳደምቲ
ናይ ጉዕዞ (ጎላጉል)፡ ጸኒሑ ድማ ንናይ
ዓቐብ ወሓለታት ዘርብሕ ብምዃኑ ካብ
ፈለማኡ ፈታኒን ኣተኩሮ ዝሓትትን
ይገብሮ - ሎሚ ካብ ፎሮ ተበጊሱ ኣብ
ጊንዳዕ ዝዛዘም ውድድር ብሽክለታ
ፈንቅል ኖርዘርን ሬድ ሲ ቻለንጅ 2017!
ብመሰረት ዝተመሓየሸ ሕጊ ኣህጉራዊ
ማሕበር ቅድድም ብሽክለታ - ዩሲኣይ፡
ሓንቲ ሃገር ‘ውድድር ዙር’ ንምእንጋድ፡
እንተወሓደ 10 ጋንታታት ከተሳትፍ
ትግደድ፣ በዚ ድማ ዘይከም ዝሓለፈ
ዓመታት፡ ኣብዚ ውድድር’ዚ ቁጽሪ
ጋንታታት በሪኹ ይርከብ፣ ብመሰረት
ካብ ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ
ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ፡ ሃገራውያን
ጋንታታት ኤርትራ፡ ሩዋንዳ፡ ሱዳንን
ደቡብ ኣፍሪቃን ከምኡ ድማ ክለባት
ኤሪተል፡ ኣስቤኮ፡ ሰምበል፡ ኣሞረ ቪታ፡
ባይክ ኤይድን ግሎባልን ነዚ ውድድር
ድልዋት ኮይነን ሎሚ ኣብ ዝካየድ
ውድድር ሱታፌአን ብእዋኑ ኣረጋጊጸን
ኣለዋ፣
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተመሳሳሊ መስመር

ዝተኻየደ ውድድር ፈንቅል ቻለንጅ፡
113 ኪሎሜተር ክሽፍን እንከሎ ሎሚ
ድማ ሒደት ኪሎሜተር ብምጉዳል፡
ንተቐዳደምቲ ኣብ ናይ 110.8 ኪሎሜተር
ርሕቀት ክፍትን እዩ፣
ቅድሚ ዓመት፡ ብዘይካ ንሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ንጋንታታት ጽንዓትን
ሳሊናን ዘሰለፈት ኤርትራ፡ ዋላ’ኳ ዓብላሊ
ውጽኢት
እንተኣመዝገበት
ዝነበረ
ተወዳዳርነት ግና ‘መሳጢ ነይሩ’ ክበሃል
ኣይከኣልን፣ ናይዚ ምኽንያት ድማ
ክልቲአን ጋንታታት ምስ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ሓባራዊ ረብሓ ዝፈጥር
ቅዲ ኣጸዋውታን መደብን ብምውጽአንን
ብምትግባረንን እዩ፣ ከም ውጽኢቱ፡ ሓንቲ
ጋንታ ናይ ወጻኢ ምስ 18 ተቐዳደምቲ
ኤርትራ ትገጥም ብምንባራ ሚዛናዊነት
ናይቲ ውድድር ባይታ ክዘብጥ ምኽኣሉ
ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ፣
ሎሚ ዓመት እውን ዋላ’ኳ ሰለስተ
ክለባት ውሽጢ ሃገር (ኣስቤኮ፡ ኤሪተልን
ሰምበልን) ከምኡ ድማ ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ይሳተፋ፡ ኩለን
ንማልያአን ዝጻወታ ብምዃነን ልዑል
ተወዳዳርነት ክረአ ትጽቢት ኣሎ፣ በዚ
ድማ፡ ኩሉ ምንቅስቓሳት ተቐዳደምቲ
ንነፍስ ወከፍ ጋንታ ጸላዊ ብምዃኑ፡ ነፍስ
ወከፍ ጋንታ ኮነት ክለብ ነዚ ውድድራት’ዚ
ብኣንክሮ ክትጥምቶ ከገድዳ እዩ - ስማ
እትኹልዓሉን ንተቐዳደምታ ድማ ባይታ

ገጀረትን ኣዱሊስን ተዓዊተን
ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ኵዕሶ እግሪ ሻምፕዮን ዞባ ማእከል፡
ገጀረት ንኩባንያ ሰምበል 1ብ0 ክትስዕራ
ከላ ኣዱሊስ እውን ብተመሳሳሊ ውጽኢት
ንሲቲ ሰንተር ኣሰኒፋታ፣
ፈላሚ ግጥም ዘካየዳ ገጀረትን ኩባንያ
ሰምበልን እየን፣ ክልቲአን ጋንታታት
ድማ ንቐዳማይ ፍርቂ ልዳተን ከየድፈራ
እየን ካብ ሜዳ ወጺአን፣
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ገጀረት ብተዛማዲ
ዝሓሸ መጥቃዕቲ ዘካየደት ጋንታ እያ
ነይራ፣ ገለ ካብ’ተን ዘካየደተን ፈተነታት
ኣቤል ዓንደማርያምን ሚሎን በየነ ኣብ
መበል 70ን 79ን ደቓይቕ ዘካየድዎ
ፈተነን፡ ንገጀረት ድማ መሪሕነት ከትሕዛ
ዘኽእላ ነበራ፣
ኩባንያ ሰምበል እውን ጸወታ ክዛዘም
ሓሙሽተ ደቒቕ ምስ ተረፎ ተቐይሩ
ብዝኣተወ ፊሊሞን መብራህቱ ዘካየደቶ
ፈተነ ይጥቀስ፣

ጸወታ ብዘይ ሸቶ 90 ደቒቕ ኣኺሉ
ተወሳኺ ኣርባዕተ ደቒቕ ኣብ ዝተዋህባሉ፡
ተጻዋታይ ገጀረት ብናይ ሰምበል
መዘናኡ ዘልኣለም ኣበራ ብዝተፈጸሞ
በደል ፍጹም ቅላዕ ተወሰነ፣ ዘልኣለም
እውን ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባረረ፣
ገጀረት፡ ኣብ ውዱእ ግዜ ብመትከል
ታረቀ ብዘቑጸረታ ፍጹም ቅላዕ ምሉእ
ሰለስተ ነጥቢ መንዚዓ፣
ኣዱሊስን ሲቲ ሰንተርን ኣብ ዘካየዳኦ
ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ንቐዳማይ
45 ደቒቕ ብዘይሸቶ እየን ፈጺመናኦ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ኣዱሊስ ኣብ መበል
85 ደቒቕ ሳሚኤል ሃይለ ብዘመዝገባ
ሸቶ 1ብ0 መሪሕነት ሓዘት፣ ኣብ መበል
90 ደቒቕ ንሄርሞን ኣበራ ብኽልተ ብጫ
ካርድ ካብ ሜዳ ዝኸሰረት ኣዱሊስ፡ በታ
ኣቐዲማ ዘቑጸረታ ሸቶ ዕዉትቲ ናይቲ
ግጥም ኮይና ካብ ሜዳ ወጸት፣
ለተብርሃን ወ/ኣረጋይ

እትፈጥረሉን ብምዃኑ!
ዝሓለፈ ዓመት፡ ንውድድሩ ብ2
ሰዓትን 56 ደቒቕን 32 ካልኢትን
ብምዝዛም ብጫ ማልያ ናይቲ ውድድር
ዝወደየ ሚኪኤል ሃብቶም ካብ ጋንታ
ሳሊና እዩ፣ ንሱ ንኣድሓኖም ዘሚካኤል
ካብ ጽንዓት ከምኡ ድማ ንሚልዮን
ኣማኑኤል ካብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ
(ተዛንዮምን ተመራሪሖምን እዮም ናብ
መዛዘሚ ሕንጻጽ ኣምሪሖም) ብምኽታል
ዝተዓወተሉ መድረኽ ድማ ብኽልቲኡ
ጫፋት ተዘካሪ እዩ፣
ኣብቲ ብተዛማዲ ዝሓሸ ብቕዓት
ሩዋንዳውያን ተቐዳደምቲ ዝተራእየሉ
ውድድር፡ ያን ክላውድ ዊዘይ ካብ
ሚካኤል ብ37 ካልኢት ድሒሩ ራብዓይ

ሕጹያት
ሽልማት ‘ፒኤፍኤ’
ተለልዮም
ማሕበር
ፕሮፈሽናል
ተጻወትቲ
እንግሊዝ (ፒኤፍኤ) ብዝህቦ ድምጺ ዝካየድ
ዓመታዊ ሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ
ፕሪመር ሊግ ናይ መወዳእታ ሕጹያት
ብሉጻት ተጻወትቲ ብወግዒ ተሓቢሩ፣
ንጎሎ ካንተን ኤዲን ሃዛርድን ካብ ቸልሲ።
ዝላታን ኢብራሂሞቪች ካብ ማንቸሰተር
ዩናይትድ፡ ሃሪ ኬን ካብ ቶተንሃም፡ ሮመዩ
ሉካኩ ካብ ኤቨርተን፡ ከምኡ ድማ
ኣሌክሲስ ሳንችዝ ካብ ኣርሰናል እቶም
ሕጹያት ንሽልማት ፒኤፍ ኤ እዮም፣
ዝመጽእ 23 ሚያዝያ ኣብ ዝካየድ ናይ
መወዳእታ ድምጺ ናይ ምሃብ መስርሕ
ብሉጽ ተጻዋታይ እዚ ዓመተ ስፖርት
ክፍለጥ እዩ፣ እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡
ንሽልማት ብሉጽ መንእሰይ ዝተሓጽዩ
ተጻወትቲ እዮም፣
ተዓዋቲ እዚ ሽልማት ዝሓለፈ ዓመት
ናይ ቶተንሃም ደል ዓሊ፡ ሃሪ ኬን፡
ሮመዩ ሉካኩ፡ ሓላው ልዳት ሳንደርላንድ
ፒክፎርድ፡ ኣከፋፋሊ ማን.ሲቲ ሊሮይ
ሳነን ተኸላኻላይ በርንሊ ማይክል ኪንን
እዮም፣
ነዚ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ሽልማት
ዝወዳደሩ ተጻወትቲ እዚ ዓመተ ስፖርት
ኣብ ምጅማሩ ትሕቲ 23 ዓመት ክኾኑ
ኣለዎም፣ በዚ ድማ ኣብ ምጅማር ሓድሽ
ዓመት 24 ዝመልአ ማይክል ኪን ኣካል
ናይዚ ውድድር ክኸውን ክኢሉ ኣሎ፣

ኣልጀርያ
ንሉካስ ኣልካራዝ መዚዛ
እስጳኛዊ ሉካስ ኣልካራዝ ንሃገራዊት ጋንታ
ኣልጀርያ ከሰልጥን ከም ዝተመዘዘ ቢቢሲ
ኣፍሊጣ፣
ኣብ ላሊጋ ንክለብ ግራናዳ ከሰልጥን ድሕሪ
ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰኑይ ዝተባረረ ኣልካራዝ፡ ነቲ
ድሕሪ ውድድር ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ 2017
ንኣልጀርያ ናይ ምስልጣን መዝነቱ ዝገደፈ
ተወላዲ በልጁም ጆርጀስ ሊከነስ ክትክእ እዩ፣
ኣልጀርያ ኣብ ውሽጢ 13 ኣዋርሕ ራብዓይ
ሓድሽ ኣሰልጣኒ ትቘጽር ምህላዋ ቢቢሲ
ብተወሳኺ ይሕብር፣
ኣብ ሚያዝያ 2016 ቦታኡ ንዝገደፈ
ክሪስትያን ጎርኩፍ ብሚሎቫን ራጃቪክ ተኪኣቶ
ነይራ፣ ራጃቪክ እውን እንተኾነ ድሕሪ ክልተ
ግጥማት ስርሑ ምግዳፉ ሰነዳት እታ ሃገራዊት
ጋንታ ይሕብሩ፣

ዝወጸሉ ውድድር ምዃኑ ክዝንጋዕ
የብሉን፣
ሩዋንዳ ነዚ ቦታ ኣቐዲማ ምስ ምልላያን
ኣብ ዓቐብ እውን ሰናፍ ዘይምዃና፡ ከምኡ
እውን ከም ኣሞረ ቪታን ባይክ ኤይድን
እውን ጽቡቕ መጽናዕቲ ምስ ምግባረን፡
ልዕሊ ኹሉ ድማ ተቐዳደምቲ ውሽጢ
ሃገር ከም ከብዲ ኢዶም ኣብ ዝፈልጥዎ
ናይ ውድድር ቦታ ምስ ምስርዑን
ንማልያኦም ዝጻወቱ ምስ ምዃኖምን
እዚ ጸወታ’ዚ ልዑል ተወዳዳርነት
ክረኣዮ ትጽቢት ኣሎ፣ ብፍላይ ካብ
ደንጎሎ ታሕታይ ዝህሉ መጥቃዕቲ ነቲ
ጸወታ መቐረት ክህቦ ምዃኑ ብዙሓት
ይሰማምዑ፣

ላ’ሊጋ
ስፖርቲን ኪኾን - ሪያል ማድሪድ 5፡15
ኣትለቲኮ ማድሪድ - ኦሳሱና 7፡30
ባርሳ - ሪያል ሶሴዳድ 9፡45
ሰረ’ኣ
ኢንተር - ሚላን 1፡30
ናፖሊ - ኡዲነዝ 9፡45

ጽባሕ
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ዌስት ብሮም - ሊቨርፑል 3፡30
ማን ዩናይትድ - ቸልሲ 6፡00
ላ’ሊጋ
ቫለንስያ - ሰቪያ 5፡15
ግራናዳ - ሴልታ ቪጎ 9፡45

ተስፋኣለም ገብረዮውሃንስ

ዲባላ ውዑሉ ኣናዊሑ
ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡ ኣብ ልዕሊ
ባርሰሎና ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ታሪኽ ዝሰርሐ ፓውሎ ዲባላ፡ ምስ ክለቡ
ጁቬንቱስ ዘጽንሖ ውዕል ከም ዘናወሐ ኢኤስፒኤን ሓቢራ፣
ወዲ 23 ዓመት ኣርጀንቲናዊ ዲባላ፡ ክሳብ 2022’ዩ ምስ’ታ ‘ኣረጊት ጎርዞ’ ብዝብል
መጸውዒ እትልለ ዓባይ ኢጣልያዊት ክለብ ክጸንሕ ከቲሙ፣ እዚ ክእለትን ናይ
ስራሕ ወኒን ብብቕዓት ኣጣሚሩ ብሉጽ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዘሎ ትስፍው መንእሰይ
ዝተመሰጡ ተንተንቲ ጁቬንቱስ፡ “ክትዕቅቦ ትኽእልዶ ትኸውን? ወይ ከም ልሙድ
ናብ ክለባት ሪያል ማድሪድን ባርሴሎናን ከተፋንዎ እያ” ክብሉ ተኻቲዖም እዮም፣
ዲባላ ነዚ ክትዕ እዚ ንዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት ኣብ ቱሪን ክጸንሕ ብምፍራም
ምላሽ ሂቡሉ’ሎ፣ ዲባላ ኣብ 2015’ዩ ካብ ፓለርሞ ብ23 ሚልዮን ፓውንድ ናብ
ጁቬንቱስ ተጸምቢሩ፣ ንሱ፡ ኣብ ዝመጽእ ክራማት ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስግጋር
ተጻወትቲ ኣስታት 100 ሚልዮን ፓውንድ ከምዘውጽእ ክኢላታት ግምቶም
ይህቡ፣
ናብ ጁቬንቱስ ካብ ዝጽምበር ዛጊት ሰለስተ ዋናጩ ሊግ፡ ዋንጫ ኮፓ ኢጣልያን
ዋንጫ ሱፐር ኮፓን ዝዓተረ ዲባላ፡ ኣብዚ ስፖርታዊ ዓመት 23 ሸቶታት ኣብ ኩሉ
ውድድራት አመዝጊቡ ይርከብ፣ መርበብ ሓበሬታ ክለብ ጁቬንቱስ እዚ ተጻዋታይ
ንሰሙን 113,000 ፓውንድ እናተኸፍሎ ዓመታዊ 5.9 ሚልዮን ፓውንድ እትዋት
ክልህዎ እዩ፣

ማን ዩናይትድን ኣንደርለኽትን ማዕረ ተፈላልየን
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት
ዩሮፕያን ሊግ፡ ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ
ኣደረለኽት 1ብ1 ተፈላልያ፣
ኣብ መበል 36 ደቒቕ ኣከፋፋሊ ኣጥቃዒ
ሀንሪክ ሚኪተርያን ብዘመዝገባ ሸቶ’ያ
ማንቸስተር ካብ ዘካየደቶ 16 ናብ ሸቶ
ዝቐረበ ፈተነታት ኣብ ዕላማ ኣብጺሓ፣
ማንቸስተር ኣብ ፕሪመር ሊግ 46 ሸቶታት
ጥራይ እያ ኣመዝጊባ ዘላ፣ በዚ መንጽር
ቸልሲ፡ ቶተንሃም፡ ሊቨርፑል፡ ማን.ሲቲን
ኣርሰናልን ነፍሲ ወከፈን 60 ሸቶታት
ኣቑጺረን ይርከባ፣

ዝላታን ኢብራሂሞቪች ኣብ ኩሉ
ውድድራት ብማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ
28 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ይርከብ፣ በዚ
ኸኣ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ እታ ጋንታ
እዩ፣ ሚኪተርያንን ማታን እቶም ድሕሪ
ኢብራሂሞቪች ዝበዝሐ ዝበሃል ሸቶታት
ዘመዝግቡ ተጻወትቲ ናይታ ክለብ እዮም፣
“ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድ
እንተዝኸውን ብኣጥቃዕትና ኣዝየ ምጉሃኹ”
ክብል ድማ ሞሪኖ ድሕሪ እቲ ግጥም
ተዛሪቡ፣
** ** **

ሓዳስ

መበል 26 ዓመት ቁ.195

ኤርትራ
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ምልክታ

ሰ

ታደ
ም
ሄ
ቤተል
ዳዊት
ብ
ዳሃ

ምልክታ
ንሕና (ነጂብ፡ ዓሊ፡ መርየም፡ ዓኢሻ፡ ሶፍያ፡ ዛህራ) ደቂ ስዒድ ዑቤድ ዝኾንና፡ ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ
ኣስመራ ጎደና ደቀምሓረ ቁ.ገዛ 24 ዝርከብ፡ ቁ.ሎታ 35R ቁ.ፓርሰል/ዞን ASP00032374 ፓርሰል A
ብቤት ጽሕፈት ካዳስተር ምስክር ምዝገባ ዋንነት ዘይንቀሳቐስ ንብረት ብመለለዪ ቁ.ንብረት 1/005475/1
ዝተመዝገበ፡ ብመሰረት ብቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል ብመዝገብ ቁ.60/2016 ብዕለት 19/01/2016
ዝጸደቐ ብጽሒትና ከምዝኾነ ተረጋጊጹ፡ ካብዚ ንብረት ቁጽሪ ትካል 10 ስፍሓት ትካል 22.09 ት/ሜ፡
ቁጽሪ ትካል 14 ስፍሓት ትካል 15.24 ት/ሜ፡ ቁጽሪ ትካል 15 ስፍሓት ትካል 28.89 ት/ሜ ዘይንቀሳቐስ
ንብረት ክንሸጦ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ወይ’ውን ይግባይ ተባሂልሉ እንተኾይኑ፡ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን
ቤ/ጽ ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጅናል ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና
ክንፍጽም ምዃንና ንሕብር።
ነጂብ ስዒድ ዑቤድ +5

ጎይትኦም ኣስፋው ኣበበ ዝተባህልኩ፡ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 6 ምም 10 (ምም/ን/ዞባ ማይተመናይ)
ጎደና 303 ነበር፡ ሓድሽ ጎደና 158-24/26፡ ቁጽሪ ገዛ 26፡ ቁጽሪ ሎታ 20፡ ቁጽሪ ፓርቸላ 6 ዝርከብ
ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 120080 መወከሲ ቁጽሪ 129683 ብቁጽሪ መዝገባ ንብረት
53740-89042 ብስም ወላዲት ኣደይ ወ/ሮ ግምጃ ተወልደ በራኺ ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ፡
ወላዲት ኣደይ ብዕለት 31/07/2007 ብቁጽሪ መዝገብ 217/2007 ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል
ቀሪባ ብሂያብ ስለዝሃበትኒ፡ እዚ ዝተጠቕሰ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ስም ዋንነት ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ጎይትኦም ኣስፋው ኣበበ
ወ/ሮ ምብራቅ ገብረወልዲ ዘምህረት ዝተፈቕደለን ናይ ኣማኻሪ ቢዝነስ ትካላት ንግዳዊ ትካለን ‘ዋኒነይ
ኣማኻሪ ናይ ቢዝነስ ትካላት’ (WANINEY BUSINESS CONSULTANCY) ተባሂሉ ክስየመለን
ስለዝሓተታ፡ እዚ ናይ ንግዲ ስም ቅድሚ ምምዝጋብና ዝቃወም ኣካል እንተሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ
ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ ንግዲ
ስም ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
ኣቶ ተስፊት ሃብተማርያም ገብረስላሴ ‘ኣባሻውል ቤት ሙዚቃ’ (ABASHAWL MUSIC SHOP)
ዝነበረ ንጥፈት ስለዝቐየረ ‘ኣባሻውል መሽጢ ሽጋራን ትንባኾን’ (ABASHAWL RETAIL OF
TOBACCO) ተባሂሉ ክቕየረሎም ስለዝሓተቱ፣ እዚ ንጥፈት ቅድሚ ምቕያርና ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ሕጋዊ ቤት ፍርዲ መአገዲ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ
ተቖጺሩ እዚ ንጥፈት ብምቕያር ከምንምዝግቦ ነፍልጥ።
ክፍሊ ውሽጣዊ ንግዲ
መሓመድ ዓብዱሪሒም ኢማን ዝተባሃልኩ ኣብ ኣስመራ ምምሕዳር ገዛ ባንዳ ብሽርክና መሓመድ
ዓብዱሪሒም ኢማንን ነጋሽ በሽርን ንብረትና ዝኾነ ገዛ፡ 1ይ. ኣብ ጎደና (ቀይሕ ኮኾብ) ነበር ሕጂ ኣብ ጎደና
ፈንቅል ቁ.ገዛ 60-62-65-65 ኣብ ኮምሽን ኣባይቲ ብቁ/ምስክር ወረቐት 109506 መወከሲ ቁ/115383127116 2ይ. ኣብ ጎደና ሰገነይትን ሰላምን ዝርከብ፡ ቁ.ገዛ 20-20-50 ቁ/ምስክር ወረቐት 109509
መወከሲ ቁጽሪ 119114-119113 ዝኾነ ብሽማግለታት ብናይ ክልቴና ስምምዕ መሰረት ተማቒልና ኣብ
ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ዘጽደቕናዮ ብጽሒተይ ብስመይ ምስክር ወረቐት (ሊብሬቶ) ከውጽእ ስለዝደለኹ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት
ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት
ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ሰነዳተይ ኣቕሪበ ብስመይ ምስክር ወረቐት
ከውጽእ ምዃነይ ይሕብር።
መሓመድ ዓብዱሪሒም ኢማን
ኣብ ከተማ ኣስመራ ንኡስ ዞባ 4 ምም 10 ጎደና ‘ኣርበኞች’ ብስም ወረስቲ ነፍ/ሄር ምሑስ ዑቕባሚካኤል
ዝፍለጥ ብኮሚሽን ኣባይቲ ቁ/ምስክር ወረቐት 123061 መወከሲ 132485 ዝተመዝገበ 3 ክፍሊ ገዛን
3 ሓገዝቲ ክፍልታት 1 ዓይኒ ምድርን ዘለዎ ብዕለት 09/11/2006 ብዝገበርናዮ ውዕል መሽጣ ንወ/ሮ
ኣሰፋሽ መስፉን ስለዝሽጡላ፡ ናብ ስማ ከማሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ
ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ
ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን
ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።
ወኪል ኣቶ ጎይትኦም ምስግና
ሚኪኤል ገብረስላሰ ሓጎስ ምስ ሰለስተ ኣሕዋተይ ወረስቲ ናይ ኣቦና ነፍ/ሄር ገብረስላሰ ሓጎስን ናይ
ኣደና ነ/ሄር ኣበባ ኣብርሃን ምዃንና ኣረጋጊጽና ኢና። በዚ መሰረት ንሕና ወረስቲ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዞባ 9
ምምሕዳር 07 ጎደና 139/9 ዝርከብ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ብስም ኣቦናን ኣደናን ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት
102898 ብመወከሲ ቁጽሪ 104079 ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ናብ ስምና ከነማሓላልፎ ስለዝደለና፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ ናይ መአገዲ
ትእዛዝ ወይ ውሳነ ናብ ቤተ ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከል የቕርብ።
ወኪል ሚኪኤል ገብረስላሰ ሓጎስ
ሳባ ኣስፋው ገብሪሂወት ዝተባሃልኩ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዞባ 6 ምም 08 ኣብ ጎደና ኣጋናዳ ዛላ ቁ/
ገዛ 13,15 ኣብ ቁ/ሎታ 17 ፓርሰል Q ዝርከብ ገዛ ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ብቁ.ምዝገባ ንብረት 5012382543 ብዕለት 06/08/1997 ብስም ኣደይ ወ/ሮ ሂዋን ዓንደሚካኤል እዛዝ ዝተመዝገበ፡ ኣብ ቤ/ፍ ዞባ
ማእከል ብቁ/መዝገበ 383/2016 ብዕለት 29/12/2016 ብዝተገብረለይ ውህብቶ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ
ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ሕጊ ብዝእዝዞ መንገዲ ሒዙ
ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ወ/ሮ ሳባ ኣስፋው
ወረስቲ ነፍ/ዓብዱራሕማን ኣደም ርዝቁ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስምራ ዞባ 1 ምም 04 ን/ዞባ ማእከል ከተማ
ጎደና ኣፍዓበት (ቀዳማዊ ምኒሊክ ነበር) ቁ.ገዛ 17/19/21 ዝርከብ ብግዜያዊ ምስክር ዋንነት ኣባይቲ ከተማ
ብቁ.ምስክር ወረቐት 121543 መወከሲ ቁ.131792/131788 ብቁ.ምዝገባ ንብረት 9242/12052 ብስም
ኣውራሲና ነፍ/ዓብዱራሕማን ኣደም ርዝቁ ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት፡ ናብ ስምና ከነመሓላልፎ
ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ናብ
ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪ ዞባ ማእከልን ሃገራዊ ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ።
ሕጋዊ ወኪል ወረስቲ ነፍ/ዓብዱራሕማን ኣደም ርዝቁ
ኣቶ ዓብደልሓሚድ ዓብዱራሕማን
ብስም በዓል ቤተይ ኣቶ ተስፋይ ሃይለ ኣሕፈሮም ብኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 113420
መወከሲ ቁጽሪ 132493 ከምኡ’ውን ብኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 181064 መወከሲ
ቁጽሪ 141645 ዝተመዝገበ ኦሪጂናል ሰነድ ስለዝጠፍኣና፣ ረኺበዮ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብል
እንተሎ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን 07172623 ደዊሉ ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእታኡ ክሓትት ሙዃነይ
ይሕብር።
ወ/ሮ ኢትዮጵያ ስዩም
ብስም ኣቦና ኣቶ ገብረሚካኤል ብርሃነ ብኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 101534 መወከሲ
ቁጽሪ 100458 ከምኡ እውን ብኮምሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት 102770 መወከሲ ቁጽሪ 100452
ዝተመዝገበ ኦሪጂናል ሰነድ ስለዝጠፍኣና፣ ረኺበዮ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ኣለኹ ዝብል እንተሎ፡ ብቁጽሪ ቴለፎን
07172623 ደዊሉ ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን መተካእታኡ ክሓትት ሙዃነይ ይሕብር።
ኣቶ ገብርኤል ገብረሚካኤል
ኩልኹም ኣብ ገጀረት ዝርከብ ትካልና ጋራጅ ሳባ ተሽም (ጎኒጨ ጋራጅ) መካይን ኮነ ካልእ ዝተፈላለየ
ንብረት ዘለኩምን ዘቐመጥኩምን ዓማዊል፡ እዚ ምልክታ’ዚ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ መዓልቲ
ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ንብረትኩም ከተልዕሉ እናሓበርና፡ ኣብዚ ዝተጠቕሰ መቓን ናይ ግዜ
ንብረቱ ዘየልዓለ ዓሚል ኮነ ውልቀ ሰብ ትካልና ተሓታቲ ከምዘይኮነ ነፍልጥ።
ጋራጅ ሳብ ተሽም (ጎኒጨ ጋራጅ)

ሓዳስ
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ምልክታ ጨረታ

ምልክታ ጨረታ
ኮርፓረሽን ቴሌኮሙኒከሽን ኤርትራ ናይ ብርኪ ማሕበር (ኤሪተል) ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ
ኣስመራ ዘለው ኣብ ማ/ቤ/ጽሕፈትን ማ/መኽዘን ኣብ ጋራጅ ገጀረትን ሰምበልን ዝርከቡ 04
ኣብያተ ሻሂ ከጫርት መደብ ስለዘለዎ ግዱሳት ዝኾኑ ተወዳደርቲ ብኣኽብሮት ይዕድም።
1. ተጫረቲ ናይ 2016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ናይ ቤት ሻሂ ወይ ናይ ተዛማዲ ኣገልግሎት
ዝህቡ ዘለዎም ይኾኑ።
2. ተጫረቲ ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ቤት ጽሕፈት ኤሪተል ኣካል ዕድጊ ኣድራሻ ኣብ (ከባቢ
ማእከላይ መኽዘን ኤሪተል) ካብ ቁጽሪ 3 ክወስዱ ይኽእሉ።
3. መኽበሪ ጨረታ 5000.00 ናቕፋ የትሕዙ።
4. ጨረታ ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ጀሚሩ ን12 ተኸታታሊ መዓልታት ክፉት ኮይኑ
ይጸንሕ።
5. ጨረታ ዝኽፈተሉ ንጽባሒቱ ኣብ ግዜ መዓልቲ ስራሕ ሰዓት 10፡00 ቅድሚ ቀትሪ ኣብ
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መአከቢ ኣዳራሽ ኤሪተል፡ ጎደና ሰማእታት ቁጽሪ 11 ተጫረቲ ወይ
ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ይኽፈት።
6. ኤሪተል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ እዚ ኣይግደድን።

Modka caffe
ብስራት ንኹልኹም ዓማዊል ሞድካ ካፈ
ሞድካ ካፈ ከም ወትሩ ዓማዊሉ ንምሕጓስ

ብምኽንያት በዓል ፋሲካ
ንሕጸ፡ ንመርዓ፡ ንዓመት ቈልዓ፡ ዝተፋላለዩ አጋጣሚታት
ብርትዓዊ ዋጋ ብሉጽ ቶርታ ቀሪብልኩም ከምዘሎ
ከበስረኩም ይፈቱ።

ኮለጅ ስነ-ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ባሕሪ ምጽዋዕ ንወጻእተኛታትን ደቂ ሃገርን ብስራሕ ምኽንያት
ካብን ናብን ሃገር መገሻታት ስለዘካይድ፡ እኹል ተመኩሮን ብቕዓትን ጽፈትን ዘለዎ ወኪል ጉዕዞ
ኣየር ኣገልግሎት ዝህብ ናይ 2016 ኣባል ኣያታ (AIATA) መንበር ዘሓደሰ ሰነድ ከቕርብ
ዝኽእል ትካል ኣጫሪቱ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ውዕል ክኣቱ ስለዝደለየ፡ ንግዱሳትን ሕጋውያንን
ተጫረትቲ ንጨረታ ይዕድም።
1. ናይ 2016 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግድን ወረቐት መንነት ሓደ ሓደ ፎቶ ኮፒ።
2. ተጫረትቲ ንጨረታ ዝምልከት ሰነድ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ቁ.255 ዝርከብ ቤ/ጽሕፈትና
ክወስዱ ይኽእሉ።
3. ምልክታ ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጻሉ ዕለት ጀሚሩ ን15 መዓልታት
ክፉት ኮይኑ ይጸንሕ።
4. ሳንዱቕ ጨረታ ንጽባሒቱ ተጫረትቲ ወይ ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዝተረኽብሉ ልክዕ
10፡00 ቅ.ቀትሪ ኣብ ኣስምራ ዩኒቨርስቲ ቁ.255 ኣብ ዝርከብ ቤ/ጽሕፈትና ይኽፈት።
5. ተጫረትቲ ንመኽበሪ ጨረታ 15,000 (ዓሰርተ ሓሙሽተ ሽሕ) ናቕፋ ብCPO የትሕዙ።
6. ንተወሳኪ ሓበሬታ ብቁ.ስልኪ 08373446 ክትውከሱ ትኽእሉ።
7. ኮለጅ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ ብጨረታ ኣይግደድን።

ኢንዱስትሪ ዓለባ ኤርትራ ሓ.ዝ.ብ.ት
ዓቢ ምጉዳል ዋጋ
ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ካብ ዕለት 27/03/2017 ክሳብ 15/04/2017 ዝጸንሕ ኣብ ኩሎም
ፍርያትና ክሳብ 35% ዝበጽሕ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ከምዝገበርና ነበስር!
ፍርያትና እንሸጠሉ ቦታ፡
ኣብ ኣስመራ፦ ኣብ ድኳን ትካል ጎደና ተጋደልቲ ፊት እንዳ ኖራ
ኣብ መንደፈራ፦ ሩት ቡቲክ ጥቓ ጁራ ፍዮሪ
ኣብ ደቀምሓረ፦ ፎዝያ ቡቲክ ጥቃ ዕዳጋ
ብተወሳኺ ንኩሉ ክልል ዕድመን ጾታን ዘገልግል ሓደስቲ ፍርያት ካናቴራ ፣ ናይ ቆልዑ ስረ ፣
ካምቻ ቀሪብናልኩም ኣለና!!
ሃየ ዝዕድል ተጠቐምሉ! ብዓይነት ፍርያትና፥ ምቑሉል ኣገልግሎትናን ርትዓዊ ዋጋን ክትዓግቡ
ኢኹም!

ርሑስ በዓል ትንሳኤ
ቁ.ተሌፎን- 182967/186405 ኣስመራ

ዓቢ ብስራት ካብ መንገዲ ኣየር ሱዳን
መንገዲ ኣየር ሱዳን ብምኽንያት በዓል ፋሲካ ርሑስ ኣውደኣመት ይግበረልና እናበልና
* በረራታት ሰሙናዊ ሰሉስ መዓልቲ ቀጥታ ናብ ጅባ ብርትዓዊ ዋጋ ትኬት: ምምሕያሽ ዘለዎ ኣሳልጦን ኣገልግሎትን
ክትህብ ድልውቲ ምዃና ነበስረኩም።
* ተወሳኺ በረራታት ክንየዉ ካርቱም - ካይሮ - ጁባ - ርያድ - ጅዳ - ካኑ - እንጃሜና ከም ዘሎ ንሕብር።
* መደብ ጉዕዞ መንገዲ ኣየር ሱዳን ሰሉስ ኮይኑ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣድራሻና፦
ኬክያ ወኪል ጉዕዞን ቱሪዝምን ዋና ወኪል መንገዲ ኣየር ሱዳን
ጎደና ፦ ሰማእታት ቁ፦ 75/81 ስልኪ ቁ፦ 125315 - 110933
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ዘቢብ ዘቢባ
ጽባሕ ሰንበት ኣውደ-ኣመት ፋሲካ’ዩ።
ስለዝዀነ ድማ፡ ዘቢባ ምስ ዘቢብ መሓዝኣ
ክትሓድር መጸት። ንጉሆ ተንሲአን ቀዳም
መዓልቲ ኣብ ስራሕ ገዛ ዕማመን ንኽፍጽማ
ብድሮ (ዓርቢ ምሸት) ተሰማሚዐን። ሎሚ

ዛንታ ፒነክዮ
ኣብ ቀዳማይ ክፋል ዛንታ ፒነክዮ ኣብ መወዳእታ ነዚ ዝስዕብ ኣንቢብና ምንባርና ይዝከር። ፒነክዮ ንገዝኡ ኣይተመልሰን፡
እዚ ኸይኣክል ኣብ ገረብ ተንጠልጢሉ። መወዳእትኡ እንታይ ክኸውን’ዩ? ካልኣይን መወዳእታን ክፋል ዛንታ ፒነክዮ
ይስዕብ!!

ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዀይኑ ሓንቲ
ሰመያዊት ዝሕብራ ኣብቲ ከባቢ
እትቕመጥ ቈልዓ ጓል-ሕድርትና
ንፒነክዮ ኣድሓነቶ። ምስኣ ድማ ናብ
ገዝኣ ወሰደቶ። እዛ ሰመያዊ ዝሕብራ
ቈልዓ፡ ፒነክዮ ወርቂ ሰልዲ ከም ዝተዋህበ
ትፈልጥ’ያ። እንተዀነ ፒነክዮ ነቲ ወርቂ
ሰልዲ ኣበይ ከም ዝገበሮ ምስ ሓተተቶ
ከም ዘጥፍኦ’ዩ ነጊርዋ።
ፒነክዮ ነዚ ሓሶት ዘረባ ብዝተዛረበ
ኣፍንጭኡ እናነውሐት እናነውሐት
እናነውሐት ብምኻድ ካብ ቊመቱ
ንላዕሊ ኰነት። እታ ሰመያዊ ዝሕብራ
ቈልዓ ኩነታት ናይ ፒነክዮ ርእያ
‘ኪርኪር’ ኢላ ሰሓቐት። ምኽንያቱ
ስለምንታይ ከምኡ ኣጋጢሙ ጽቡቕ
ገይራ’ያ እትፈልጥ።
“ሓሶት እንተተዛሪቦም ከምዚ ናትካ
ይዀኑ፡” ከኣ በለቶ። ኣብዚ ሎሚ
እዋን ብዙሓት ሓሶት ዝተዛረቡ ቈልዑ
ኣፍንጭኦም የሳሕዮም’ሞ ይሓኵዎ።
ወለዶም ከኣ ንእለት ከም ዝሓሰዉ
ይፈልጥዎም። ፒነክዮ በቲ ሓደ ሸነኽ
ኣፍንጭኡ ምሒር ብምንውሓ፡ በቲ
ሓደ ሸነኽ ከኣ እታ ሰመያዊ ዝሕብራ
ቈልዓ ስለ ዝሰሓቐቶ ሓነኸን ሓረቐን።
ስለዚ ኸኣ “ዋይ ኣነስ ናይ ብሓቂ ወዲ
ነይረ እንተዝኸውን ከመይ ጽቡቕ ነይሩ፡
” እናበለ ብምስትምሳል ተዛረበ። “ከመይ
ገይረ ናይ ብሓቂ ወዲ ክኸውን ከም
ዝኽእልዶ ምሓገዝክኒ?”
“እወ ናይ ብሓቂ ወዲ ንኽትከውን
ክሕግዘካ እኽእል’የ፡” በለት እታ ሰመያዊ
ዝሕብራ ቈልዓ ፍሽኽ እናበለት። “ሓሳብ
ልብኻ ክሰምረልካ እንተዀይኑ ግን ዘረባ
ወላዲኡ ዝሰምዕ ምእዙዝ፡ ሕያዋይ፡ ንፉዕ
ክትከውን ክትክእል ኣለካ፡” ድሕሪ ምባላ
ንፒነክዮ ከመይ ገይሩ ናብ ኣቦኡ ጐቤቶ
ክኸይድ ከምዘለዎ ነገረቶ።
ይዂን’ምበር፡ ፒነክዮ ካብታ ሰመያዊ
ዝሕብራ ቈልዓ ተፋንዩ ነዊሕ መገዲ
ከይከደ እቶም ኣብ ገረብ ኣንጠልጢሎሞ
ዝኸዱ ወኻርያን ድሙን ደጊሞም
ረኸብዎ። ነተን ወርቂ ሰልዲ መንጢሎሞ
ኸኣ ተዓዝሩ። በዚ ተግባራት ዝጐሃየ
ምስኪናይ ፒነክዮ ‘ገንዘብ ወሲዶምለይ’
ብምባል ንኽሕግዝዎ ንፖሊስ ሓበሮም።
እቶም ፖሊስ ‘እዚ ኣሻንጉሊት ቈልዓስ
ካበይ ኣምጺእዎ። ሰሪቝዎ ይኸውን፡

” ኢሎም ንፒነክዮ ኣሰርዎ። ካብዚ
ዝኸፍአ ግን ፒነክዮ ኣቦኡ ጐቤቶ ከም
ዝጠፍአ ዝገልጽ ወረ ሰምዐ። ኣቦ ፒነክዮ
ዝጠፍኣሉ ምኽንያት ወዱ ንኽደሊ
በታ ኣረጊት መርከቡ እናተጓዕዘ እንከሎ
ማዕበል መጺኡ ስለ ዝገምጠላ’ዩ። እታ
ኣረጊት መርከብ ምስ ተሰወረት እቲ
ኣረጊት ዋንኣ’ውን ኣበይ ከም ዝኣተወ
ኣይተፈልጠን። ስለዚ ኸኣ ብምጥፋእ
ናይ ኣቦኡ ብርቱዕ ጓሂ ተሰምዖ።
ፒነክዮ ካብቲ ቤት-ማሓቡስ (ቤትማእሰርቲ) ምስ ወጽአ ናይ ብሓቂ
ንፉዕን ምእዙዝን ክኸውን፡ ከም
ኩሎም ቈልዑ ድማ ሰጥ ኢሉ ናብ
ቤት-ትምህርቲ ክኸይድ ምስ ነብሱ
ተረዳድአ። ይዂን’ምበር፡ ገለ ሕማቓትን
ዘይምእዙዛትን ቈልዑ ሓሳቡ ንኸየተግብር
ሓባቢሎም ምስኦም ከም ዝጻወት ገበርዎ።
ሓደ ካብቶም ቈልዑ ‘ምሳና ናብ ሃገረ
ፈንጠዝያ እንተዘይከይድካ ብዙሕ ጥዑም
ጸወታታት ክሓልፈካ’ዩ፡” በሎ።
“እታ ሃገረ ፈንጠዝያ ኸ እንታይ
ዝዀነት’ያ?” ሓተተ ፒነክዮ።
“ከመይ ዝበልዋ ንኸምዚ ከማይን
ከማኻን ንኣሽቱ እትኸውን ጽብቕቲ
ቦታ’ያ። ኣብኣ ኣብ ሰሙን ሽዱሽተ
ቐዳምን ሓንቲ ሰንበትን ኣለዋ።” ብምባል
ትምህርቲ ዝበሃል ከምዘየለ፡ ምሉእ
መዓልቲ ከም ልቦም ክጻወቱ ዝውዕሉ
ምዃኖም ተዛረበ።
ፒነክዮ ኸኣ በዚ ዘረባ ተታሊሉ
ከደ። ኣብቲ ፈለማ ብዙሕ ተሓጐሰ።
እንተዀነ ነዊሕ ከይጸንሐ ሓደ ሽግር
ኣጋጠሞ። ንሱን እቶም ዘይምእዙዛትን
ቈልዑ ቶይላንድ ኣብ ዝተባህለ ቦታ ናብ
ኣእዱግ ተለወጡ። ንሱ ኸኣ ኣብ ሓደ
ሰርከስ ምርኢት ንኽሰርሕ ተወስደ።
ሓደ መዓልቲ እናሳዕስዐ እንከሎ እግሩ
ተሰብረ። ክሰርሕ ስለዘይክእል ከኣ እቶም
ዋናታቱ ኣሲሮም ናብ ባሕሪ ሰንደውዎ።
ኣብቲ ማይ ባሕሪ እትው ብዝበለ ግን
ናብቲ ናይ ቀደም መልክዑ ማለት ኣሻንጉሊት ተለወጠ። ንታሕቲ ገጹ
እናጠሓለ ከሎ ኸኣ ብሓደ ገዚፍ ዓሳ
ተዋሕጠ።
ፒነክዮ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓሳ ምስ ኣተወ
ንጐቤቶ ረኸቦ። ሕጂ ግን ፒነክዮ ስዲ
ወይ ዘረባ ሰብ ዘይሰምዕ ሰነፍ ኣይኰነን።
ንፉዕን ትዕግስቲ ዘለዎን’ዩ ዀይኑ። ስለዚ
ኸኣ ንኣቦኡ ጐቤቶ ካብ ከብዲ’ቲ ገዚፍ

ዓሳ ንኽወጽእ ሓገዞ። ጐቤቶ ሳላ ፒነክዮ
ድሒኑ።
እታ ሰመያዊት ዝሕብራ ጓልሕድርትና ጽቡቕ ተግባር ፒነክዮ
ፈለጠት። ብመንፍዓቱን ንኣቦኡ ጐቤቶ
ምእዙዝ ብምዃኑን ከኣ ተሓጐሰት።
“ፒነክዮ ሓሳብ ልብኻ ይስመረልካ፡
” ድማ በለቶ። ንኹሉ ሰብ ብዘገርም
ፍጻመ ኸኣ ኣብ መወዳእታስ እቲ
ኣሻንጉሊት (ብዕንጸይቲ እተሰርሐ) ዝነበረ
ፒነክዮ ህይወት ናብ ዘለዎ ናይ ብሓቂ
ቈልዓ ተለወጠ።
(ፒነክዮ እትብል ዛንታ ዓባይ
መጽሓፍ’ያ። ቅድሚ ሕጂ ክልተ ሳዕ
ብኣቶ ተክአ ተስፋይ ከም እተተርጐመት
ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ኣብዚ ቀሪባ ዘላ ግን፡
ካብ ladybird ዝብል ንነኣሽቱ ህጻናት
ዝተዳለወ መጽሓፍ እተወስደት’ያ)

ንጉሆ ምሒር ኣንጊሀን ተንሲአን። ኣብ ክሽነ
ኮይነን ንወይዘሮ ድሃብ ኣደ ዘቢብ ኣቚሑ
እናኣተሓጸብኣ እንከለዋ የዕልላ ነበራ።
“ኣቲ እንታይ ድኣልኪኸ ክንድቅስ ከለና
ጸጸኒሕኪ ‘ኡፍ’ ትብሊ ነይርኪ?” ሓተተት
ዘቢባ። መልሲ ግን ኣይረኸበትን።
“ዋላ ሕጂ ክንትስእ ከለና እኳ ኢኺ
ከምኡ ትገብሪ ነይርኪ። እንታይ ኢኺ
ዄንኪ?” ሕቶ ደገመት ዘቢባ።
“ሓድሽ ክዳን ኣይተገዝኣለይን፡” በለት
ዘቢብ ኩርኣ ካብ ኣዘራርብኣ ይንበብ
ነይሩ።
“ኣኦይሽ ካልእ እንተሎኪ ተዛረቢ
እምበር እዝስ ዘይመስል’ዩ። ካብ ብመዓስ
ኢኺ ድኣ ‘ክዳን ዘይተገዝኣለይ ምባል
ዝጀመርኪ?” በለት ንመሕጸቢ ዝኸውን
ማይ ካብ ፊስቶ እናቐድሐት።
ዘቢብ መልሲ ሂባታ ነይራ። እታ
ማይ ትቐድሕ ዝነበረት ዘቢባ ግን
ኣይሰምዓታን።
“እንታይ ኢልኪ?” ድማ በለት።
“ንዓይ ጥራይ’ዩ ዘይተገዝኣለይ፡”
ኣስተማሰለት ዘቢብ።
“ሎሚ ንሓውኽን ንሓብትኽን
እንተተገዚኡሎም፡ ኣብ ዝመጽእ ከኣ ንዓኺ
ይግዝኣልኪ ይኸውን። እቶም ስድራ
ገንዘብ ከም ዝኣኽሎም’ዮም ክገብሩ እምበር
ግድን ንኹልኹም ክዳን፡ ንኹልኹም ሳእኒ
ክገዝኡ ኣይጥዕሞምን ይኸውን። ብዘይካ
ንኽዳን እኮ ንሽጉርቲ፡ በርበረ ካልእ ኣስቤዛ
እውን ከድልዮም’ዩ። መሓዛይ ሕስብ

እንተበልና’ ዝሓይሽ።”
“እወ ሓቕኺ ኢኺ፡” በለት ዘቢብ ናብ
ዘቢባ እናጠመተት። “እንታይ ኰይነ ጓለይ
ነዚ ትብልዮ ዘለኺ ከይሓሰብኩዎ ጸኒሐ።
ስምዒ እንዶ ዘቢባ፡”
“እንታይ?”
“ኣብ ግዜ ኣውደ-ኣመት እንታይ ፍሉይ
ተርእዮ ትዕዘቢ? ምስ ጥዕና ዝተሓሓዝ
ማለተይ’የ?”
“እንድዒ! እንታይ ኢኺ ክትብሊ
ደሊኺ?”
“ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ እዋን ሰባት
ይሓሙ።”
“ምስ ኣውደ-ኣመት’ሞ ብኸመይ
ኣተሓሒዝክዮ?”
“ስጋ ክሕረድ እንከሎ ምስ ተሓረደ
ሃመም ይብል። ተንጠልጢሉ ከሎ ሃመማ
ይዓስልዎ። ሃመማ ሕማም ዘምጽኡ
ባክተርያን ገለን ካብ ጐሓፍ ተሰኪሙ
የምጽእ። ብፍላይ ዓበይቲ ምስቲ ጾም
ዝጸንሕዎ ደጋጊሞም ስጋ ምስ በልዑ
ይሓሙ። ካብ ኣውደ-ኣመት ሳልስቲ ኣብ
ዘሎ ግዜ ንግሆን ምሸትን ስጋ ይብላዕ።
እዚታት ተደማሚሩስ ሕማም የምጽእ።
ብዙሓት ሰባት ውጽኣት ክሓሙ ኣስተብሂለ
ኣለኹ፡” በለት ዘቢብ።
“ጽቡቕ ተስተውዕሊ፡” በለት ዘቢባ። እዝን
ካልእን እናበላ ከዕልላ ከለዋ ድሮ ኣቑሑተን
ሓጺበን ወድኣ። ናብ እንዳ ዱኳን ስለ
ዝተላእካ ኸኣ ዝተላእክኦ ንምፍጻም
ተተሓሒዘን ናብ ግዳም ወጽኣ።

ቊጽሪ
ሎሚ’ውን ሰሚራ ከም ኣመላ ምስ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዝመሳሰላ ክልተ ትሕዝቶታት
ቀሪባ ኣላ። ሓደ መዓልቲ ኣብ መገዲ እናኸደት እንከላ ምስ ኢንጅነር መዓሶ ጐፍ ንጐፍ
ተራኺባ።
“ንስኺ ዲኺ ሰሚራ ብቚጽሪ ንፍዕቲ ዝብሉኺ?” ኢልዋ ኢንጅነር መዓሾ።
“እወ ኣነ እየ እታ ንፍዕቲ፡” ኢላ መሊሳትሉ።
“እሞ እንተጠየቕኩኺ ትምልሲ?” ሓቲትዋ ኢንጅነር ደጊሙ።
“ሕራይ ሃበኒ፥” በለት ሰሚራ።
ኢንጅነር መዓሾ እታ ሕቶ ሂብዋ። እታ ሕቶ ኣብ ቊጽሪ ሰለስተ ኣላ። መልሳ ድማ
ብሰሚራ ኣብ ዝመጽእ እዋን ክቐርብ’ዩ። ቅድሚኡ ግን ባዕልኹም ፈትኑ።
1) ቊጽሪ ሓዙለይ- ካብ ዜሮ ዝዓቢ ሓደ ቊጽሪ ሓዙለይ
- ነቲ ቊጽሪ ሓሙሽተ ኣጉድልሉ።
ሓሙሽተ ምስ ኣጉደልኩም ብኣርባዕተ
ኣርብሕዎ። ነቲ ዝመጻልኩም ድማ
ቀዳማይ ውጽኢት በልዎ።
- እቲ ቀዳማይ ውጽኢት ምስ ካልኣይ
ውጽኢት ማዕረ’ዩ።
- እቲ ካልእይ ውጽኢት ካብ ዕጽፊ
ናይቲ ፈለማ ዝሓዝኩሞ ቊጽሪ ብኣርባዕተ
ይበዝሕ።
- እቲ ፈለማ ዝሓዝኩሞ ቊጽሪ
ክንደይ’ዩ?
መልሲካብዚ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ መግለጺ
ምርኩስ ብምግባርሀ) ነቲ ፈለማ ዝሓዝኩሞ ቊጽሪ ‘መ’
በልዎ።
ለ) ዋጋ ናይ ‘መ’ ርኸቡ
ሐ)
መልስኹም ቅኑዕ ምዃኑ
ኣረጋግጹ
መረዳእታ- እቲ ፈለማ ዝሓዝኩሞ ቊጽሪ ‘መ’
እዩ። ንዕኡ 5 ምስ እተጉድለሉ መ - 5
ይኸውን።
- ነዚ ብ4 ምስ እነርብሖ ከምዚ ዝስዕብ
ይኸውን።
4(መ - 5) = (4 x መ) - (4 x 5)

= 4መ - 20
- እቲ ቀዳማይ ውጽኢት 4መ - 20
እዩ።
- ነቲ ኻልኣይ ውጽኢት ድማ ነቲ
ፈለማ ዝሓሰብኩሞ ቊጽሪ ብኽልተ
ኣርቢሕካ ኣርባዕተ ምስ ደመርካሉ
ይርከብ። ብኽልተ ምስ ኣርባሕናዮ 2መ
ይመጽእ። ኣርባዕተ ምስ ደመርናሉ ኸኣ
2መ + 4 ይኸውን።
- እቲ ካልኣይ ውጽኢት 2መ + 4
እዩ።
- ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እቲ
ቀዳማይ ውጽኢት ምስቲ ካልኣይ
ውጽኢት ማዕረ’ዩ።
4መ - 20 = 2መ + 4
4መ -2መ = 4 + 20
2መ = 24
መ = 12
ዋጋ ናይ መ 12 እዩ።
እዚ ዝረኸብናዮ ውጽኢት ቅኑዕ
ምዃኑን ዘይምዃኑን ን2 ኣብ ቦታ መ
ኣእቲና ንርኣዮ። ኣብ ቀዳማይ ውጽኢት
ምስ እንፍትኖ፥
4መ - 20 = 4 x 12 -20
= 48 -20
= 28
ኣብ ካልኣይ ውጽኢት ድማ ንፈትኖ፥
2መ + 4 = 2 x 12 + 4
= 24 + 4

= 28
እቲ ቀዳማይን ካልኣይን ውጻኢት 12
ኣብ ቦታ መ ኣእቲና ምስ ፈተናዮም
ክልቲኦም 28 መጺኦምልና። ስለዚ መልስና
ቅኑዕ ኣሎ ንብል።
ብገለ ኣጋጣሚ ዋጋ ናይ መ ብዘይካ
12 ካልእ ቊጽሪ (ንኣብነት 10 6 ወይ 4
ንበሎ) እንተዝመጸልና ውጽኢትና ግጉይ
ምኾነ። ነዚ ኸኣ ነቲ ዝመጸልና ቊጽሪ ኣብ
ቦታ መ ኣእቲና ብፍታን ከነረጋግጾ ንኽእል
ንኣብነት ዋጋ መ 10 መጺኡልና ንበሎ።
ን10 ኣብ ቦታ መ ኣእቲና ንርኣዮ።
4መ - 20 = 4 x 10 – 20
= 40 – 20
= 20
እቲ ቀዳማይ ውጽኢት 20 ኰይኑልና።
ኣብ ቦታ ካልኣይ ውጽኢት ድማ
ንመልከት።
2መ + 4 = 2 x 10 + 4
= 20 + 4
= 24
እቲ ካልኣይ ውጽኢት 24 ኰይኑልና።
እዚ ምስቲ ቀዳማይ ውጽኢት ማዕረ
ኣይኰነን። ኣቐዲምና እቲ ቀዳማይን
ካልኣይን ውጽኢት ማዕረ ኢልናዮም
ክነስና እቲ ዝረኸብናዮ መልሲ ግን ማዕረ
ኣይኰነን። ስለዚ ተጋጊና ኣለና ማለት’ዩ።
እዚ ማለት ድማ ዋጋ ናይ መ 10
ኣይኮነን።

