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ገጽ 9

“ሓያል ውዳበ፡
ንኣድማዒ ...

ዘይተፈትሑ ግድላት

ሜሮን ተሾመ
ኣብ ካሜሩን . . .

ገጽ 4
ኣገዳስነት
ተራድኦታት ገፈፍቲ
ዓሳ ...

ኣስመራ - ላዕለዎት ትካላት ኦዲት ርክብ ኣካይደን
ኣብ መንጎ ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ
ኦዲተር ኤርትራን ማሕበር ላዕለዎት
ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ
ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃን፡ ክልተኣዊ
ምትሕግጋዝ ንምድንፋዕ ዘኽእል ርክብ
ኣብ ኣስመራ ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ብ14 መጋቢት ዝተኻየደ
ርክብ፡ ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ
ኦዲተር ኤርትራ ኣቶ ገረዝግሄር
ገብረመድህን፡ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኣሰራርሓ
ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራን በጺሕዎ
ዘሎ ደረጃ ምዕባለን ሰፊሕ መብርሂ
ሂቡ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ ማሕበር ላዕለዎት
ትካላት ኦዲት ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ
ዝኾና ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ደቡብ ኣፍሪቃዊ
- ሚስተር ቨሰል ፕረተርዩስ ብወገኑ፡
ቤት-ጽሕፈት ጠቕላሊ ኦዲተር ኤርትራ፡
ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪቃ ጽፉፍ
መደባት ልምዓት ኣብ ግዜኦም ክትግበሩ፡
ውህደት ኩሎም ኣካላት ክድንፍዕ፡ ኣብ
ንኡሳን ዞባታት ኣፍዓበትን ድባርዋን ኣብ
ዝተኻየደ ኣኼባታት መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት ኣቶ
ኣሕመድ መሓመድ-ኖር ረጀብ፡ መደባት
ስራሕ 2017 ብዝምልከት ንህዝቢ ኣብ
ዝሃቦ መብርሂ፡ ሽግር ዝስተ ማይ ከተማ

ኣሰራርሓ ተኸቲሎም ዝሰርሑ ዘለዉ
ትካላት ምዃኑ ብምምልካት፡ ኤርትራ
ከም ንጥፍቲ ኣባል ናይ’ዚ ማሕበር፡
ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብን ካልኦት
ዓውድታትን ዝጸንሐ ናይ ስራሕ ሽርክነት
ንምድንፋዕ ዘኽእል ባይታ ንምጥጣሕ ማሕበሮም ከም ዝተሓጋገዝ ገሊጹ።
ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት
ብዘርኣየቶ ብሉጽ ኣገባባት ኦዲት
(ኳሊቲ ኣሹራንስ)፡ “ናይ ብሉጽ ስራሕ’’
ሽልማት ካብቲ ማሕበር ከም እተቐበለት
ይዝከር።
ማሕበር ላዕለዎት ትካላት ኦዲት
ተዛረብቲ ቋንቋ እንግሊዝ ዝኾና ሃገራት
ኣፍሪቃ፡ ካብ ተስዓታት ናይ ዝሓለፈ
ክፍለ-ዘመን ጀሚሩ፡ ኣብ ምድላው ናይ
ኦዲት መምርሒ ስራሕ፡ ከምኡ’ውን
ዝተፈላለዩ ናይ ኦዲት ስልጠናታት ኣብ
ምሃብን ካልእን ክነጥፍ ጸኒሑ።

ስ/ሳልሕ ዓ/ቃድር
ሚስተር ቨሰል ፕረተርዩስ፡ ዕላማ
ዑደቱ ኣሰራርሓ ኦዲት ኤርትራ ብቐረባ

ንምዕዛብን ንስራሕ ዝምልከት ርክባት
ንምክያድን፡ ብመሰረት ጠለባት’ቲ ቤት-

መደባት ልምዓት ኣብ ግዜኦም ክትግበሩ ተሓቲቱ
ኣፍዓበት ንምፍታሕ - መስርሕ ምጽጋን
ዝተበላሸወ መስመራትን ዒላታትን ይካየድ
ከምዘሎ፡ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ናሮኣንስ፡
ቃምጬዋን ጋዲም-ሓሊብን ጸሓያዊ ጸዓት
ክትከል ምዃኑ፡ ምምሕዳራት ከባቢ ፈልከትን
ቅላመትን ተጠቀምቲ መስመር ኤለክትሪክ

ሕርጊጎ ንምግባረን መደብ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ጸገማት ዝስተ ማይ
ቅልጡፍ መፍትሒ ክርከበሉ፡ ኣግራብ
ዘብርሱ ሰባት ሕጋዊ ስጉምቲ ክውሰደሎም፡
ተበላሽያ ዘላ ናይ ጐሓፍ መኪና ክትዕረ፡
መደባት ስፖርት ኣብ ኣብያተ-ትምህርቲ

ክበራበር ዝብል ለበዋታት ኣቕሪቦም።
ብኻልእ ወገን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣብ
ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ኣኼባ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ
ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣብርሃም ተካ፡ ክካየድ ኣብ
ዝጸንሐ ምስራሕ ዲጋታትን ጽርግያታትን፡
ከምኡ’ውን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን

ጽሕፈት ድማ ካብ ማሕበር ዝሕተት
ንምምላእ ምዃኑ ገሊጹ።
ተሳትፎ ነበርቲን ሰራሕተኛታት መንግስትን
ዝነኣድ ከም ዝነበረ ብምሕባር፡ እዚ
ተሳታፍነት’ዚ ብዝሓየለ ክቕጽል ተላብዩ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ነበርቲ ምምሕዳር
ከባቢ ተማጅላ - ንኡስ ዞባ ድባርዋ ብ9
መጋቢት ኣብ ከባቢ ገዛ-ላምዛ ኣብ ዝስራሕ ዘሎ
ዘበናዊ ድንድል ንዝሳተፉ ዘለዉ መንእሰያት፡
እኽለ-ማይ ብምድላው ኣተባቢዖም።

ኤርትራ ኣብ ኣኼባ ኮሚሽን ምዕባለ ደቂ-ኣንስትዮ ትሳተፍ ኣላ
ኤርትራ፡ ካብ 13 ክሳብ 24 መጋቢት
ኣብ ከተማ ኒው-ዮርክ - ሕቡራት

መንግስታት ኣመሪካ ኣብ ዝርከብ
ማእከላይ ቤት-ጽሕፈት ውድብ

ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቃናዕ ዘሎ
- መበል 61 ኣኼባ ኮሚሽን ምዕባለ

ደረጃ ደቂ-ኣንስትዮ ትሳተፍ ኣላ።
ኣብ’ቲ ብፕረዚደንት ሃማደኤ

ወይዘሮ ተኽኣ ተስፋሚካኤል
ዝተመርሐ ልኡኽ ዝሳተፎ ዘሎ ርክብ፡
ወከልቲ ልዕሊ 130 ሃገራት ይሳተፋ
ኣለዋ።
ፕረዚደንት ሃማደኤ፡ ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ
ኣኼባ፡ ምስ ወከልቲ ዝተፈላለያ ሃገራት፡
ኣብ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ዘተኰረ
ርክባት ተካይድ ከምዘላ፡ ካብ’ቲ ቦታ
ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኤርትራ፡ ኣብ 1995 ኣብ
በይጂን - ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ኣብ
ጉዳይ ደቂ-ኣንስትዮ ዘተኰረ ዋዕላ
ብምስታፍ፡ ንጥዕናዊ፡ ትምህርታዊ፡
ቊጠባውን ማሕበራውን ምዕባለታት
ደቂ-ኣንስትዮን ምውጋድ ጐዳእቲ
ልምድታትን
ዝዓለመ
ውዕል
ድሕሪ ምፍራማ፡ ዓመታዊ ኣብ
ዝግበር ኣኼባ’ቲ ኮሚሽን ጸብጻባታ
ተቕርብ’ያ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ 128/2017

ዓንቀጽ 1 ዘውጽኦ በዓል መዚ
እዚ ሕጋጋት’ዚ፣ ብመሰረት ዓንቀጽ
12 ናይ ኣዋጅ ቀረጽ ቴምብር ቁጽሪ
180/2017 (ስዒቡ “ኣዋጅ” ተባሂሉ
ዝጥቀስ) ንሚኒስተር ፋይናንስ ብዝተዋህቦ
ስልጣን ዝወጸ ሕጋጋት እዩ።

ዋንነትን ምቕያር ኣቃውማ ዋኒነ
ትካላትን

ተለጠፍቲ ቴምብራት ኣመዳድባ
መሸጣ ዋጋኦም ናይ ናቕፋ 0.50
(ሓምሳ ሳንቲም)፣ 1.00 (ሓደ)፣ 2.00
(ክልተ) 3.00 (ሰለስተ)፣ 5.00 (ሓሙሽተ)፣
ከምኡውን 10.00 (ዓሰርተ) ይኸውን።

ዓንቀጽ 4 ዘይተጠቐሱ ሰነዳት

ዓንቀጽ 6 ክፍሊት ቅጥዕታት

ዓንቀጽ 2 ሓጺር ኣርእስቲ
እዚ ሕጋጋት’ዚ “ሕጋጋት ቀረጽ
ቴምብር ሕጋዊ ምልክታ ቁጽሪ
128/2017” ተባሂሉ ክጥቀስ ይከኣል።

ዓንቀጽ 3 ኣመዳድባ መሸጣ
ዋጋ ተለጠፍቲ ቴምብር

ዝኾነ ኣብ ዓንቀጽ 4 ናይቲ ኣዋጅ
ብንጹር ዘይተጠቕሰ ውዕል፣ ስምምዕ
ወይ መዘክራቱ ናቕፋ 20.00 (ዕስራ)
ቀረጽ ቴምብር ይኽፈሎ።

5

ምምሕልላፍ

ዓንቀጽ’ዚ ተጠቒሱ ዘሎ ቅጥዒ ምልክታ
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ናቕፋ 20.00
(ዕስራ) እናተኸፈለሉ ይዕደል።

ሕጋጋት ቀረጽ ቴምብር
1. ምምሕልላፍ ዋንነት ንብረት
ብውርሻ፣ ለበዋ፣ ህያብ፣ መሸጣን ወይ’ውን
ዝኾነ ካልእ ኣገባባት የጠቓልል።
2. እቲ ዝመሓላለፍ ዋንነት ንብረት
ካብ ሰብኣይ ናብ ሰበይቱ ወይ ካብ
ሰበይቲ ናብ ሰብኣያ ምስ ዝኸውንን
ሓቅነቱ ብቤት ፍርዲ ምስ ዝረጋገጽን እቲ
ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ብመጠን ፍርቂ
ዋጋ ግምት ናይቲ ንብረት ይኸውን።
3. ሓደ ዓይነት ንግዳዊ ማሕበር ናብ
ካልእ ማሕበር ኣቃውማኡ እንተቐይሩ
ቀረጽ ቴምብር ኣይክፈሎን። ኮይኑ ግን
ሓደስቲ ኣባላት ማሕበር ብመንጽር
ዋጋ ንዋታዊ ወፈያኦም ቀረጽ ቴምብር
ይኸፍሉ።
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ነፍሲ-ወከፍ ቅዳሕ ቅጥዒ፣ ቅጺ
ሰራሕተኛታት ግብሪ፣ ግብሪ ኤክሳይዝን
መረጋገጺ ምስክራትን ናቕፋ 5
(ሓሙሽተ) ቀረጽ ቴምብር ይኽፈሎም።

ዓንቀጽ 7 ኮሚቴ ሸነና
ኣብ ሞንጎ ንብረት ዘመሓላልፍን

ዝመሓላለፈሉን ሰብ ዝተሰማማዑሉ ዋጋ
ንብረት ብክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር ቅቡል
ምስ ዘይከውን፣ ብሚኒስተር ብዝቐውምን
ኣቦ/ኣደ መንበርን ተወሰኽቲ ኣባላትን
ዘለዉዎ ኮሚቴ ዋጋኡ ይውሰን።

ዓንቀጽ 8
ማሕተማትን

ቅብሊታትን

1. ዝኽፈል ቀረጽ ቴምብር ናቕፋ
50 (ሓምሳ)ን ልዕሊኡን ምስ ዝኸውን
ወይ ዓይነትን ባህርን ናይቲ ሰነድ ምስ
ዝጠልብ፣ ብቅብሊት ጥራይ ይፍጸም።
2. ንህዝቢ ምርኢት ኣብ ዝዳለወሉ
ቦታታት መእተዊ ቲኬት ምስ ዝድለ፣
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር መሕተሚ
ፍቓድ ይህብን ድሕሪ ሕትመት
ቲኬታት ድማ ግቡእ ቀረጽ ቴምብር
ምኽፋሉ ኣረጋጊጹ ደረቕ ማሕተም
ይገብረሉ።

ዓንቀጽ 9 ተቘጻጸርቲ
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፣ ከፈልቲ
ግብሪ ኣብ ሰነዳት ትኽክለኛ ቀረጽ
ቴምብራት
ከምኡውን
ቴምብር
ዝተለጠፎም ዝሕተሙ ወረቓቕቲ
ምልጣፎምን ዘይምልጣፎምን ንምርግጋጽ

ኣብቲ ንግዲ ዘካይድሉ ቦታ ተቘጻጸርቲ
ክልእኽ ይኽእል።

ዓንቀጽ
10
ምቕራብ
ቴምብራትንቴምብርዝተለጠፎም
ዝሕተሙ ወረቓቕትን
ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፣ ቴምብር
ወይ ቴምብር ዝሕተሙ ዝተለጠፎም
ወረቓቕቲ የቕርብ ወይ ይሸይጥ።

ዓንቀጽ 11 ምምዛዝን ምውሳን
ዓስቢን
1. ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፣
ቴምብር ወይ ቴምብር ዝተለጠፎዎም
ዝሕተሙ ወረቓቕቲ ዝሽጡ ሰባት
ይመዝዝን ክፍሊት ዓስቦም ይውስንን
ከምኡውን ንዓስቢ ዝህቡዎ ኣገልግሎት
10% (ዓሰርተ ሚእታዊት) ካብ መሸጢ
ዋግኦም ኣጉዲሉ ይቕርበሎም።
2. ቴምብራት ወይ ቴምብር
ዝተለጠፎም ወረቓቕቲ ክሽጡ ዝደልዩ
ሰባት ብክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር
ተዳልዩ ኣብ ዝዕደል ቅጥዒ ምልክታ
የቕርቡ።
3. ኣብ ንኡስ ዓንቀጽ (2) ናይዚ

ዓንቀጽ 12
ዝተመዘዙ ሰባት

ግዴታታት

ቴምብር ወይ ቴምብር ዝተለጠፎ
ዝሕተሙ ወረቐት ክሸጡ ዝተመዘዙ
ሰባት፦
1. ኣብ መስኮት ወይ ኣብ ካልእ ዝርአ
ቦታ ናይ ድኳኖም “ሸያጢ ቴምብር”
ዝብል ጽሑፍ ይልጥፉ፡
2. ቴምብር ወይ ቴምብር ዝተለጠፎ
ወረቓቕቲ ካብ ክፍሊ ኣታዊ ውሽጢ
ሃገር ጥራይ ይዕድጉ፣ ከምኡውን
3. ኣብ’ዚ ሕጋጋት’ዚ ዝተዘርዘሩ
ኩሎም ዓይነት ቴምብርን ቴምብር
ዝተለጠፎም ወረቓቕትን ኣብ መኽዘን
ይሕዙ።

ዓንቀጽ 13
ዝውዕለሉ

ኣብ

ግብሪ

እዚ ሕጋጋት’ዚ ኣብ ጋዜጣ ኣዋጃት
ኤርትራ ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ ዕለት
ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ይውዕል።

ኣስመራ 13 መጋቢት 2017፣
ብርሃነ ሃብተማርያም
ሚኒስተር ፋይናንስ

ኣባላት ሃማደኤ ዞባ ማእከል
ንተመሃሮ ኣተባቢዐን
ኣባላት ሃማደኤ ዞባ ማእከል፡ ኣብ
ከባቢ ዓዲ-ሃሎ ሞያዊ ስልጠና ንዝቐስሙ
ዘለዉ ተመሃሮ ኣተባቢዐን።
ኣብ’ቲ ናይ ምሳሕን ምዝንጋዕን
መደብ፡ ሓላፊት ሃማደኤ ዞባ ማእከል
ወይዘሮ ኣለም በላይ ዕላማ ናይ’ቲ
ዑደት ድሕሪ ምብራህ፡ እቶም ተመሃሮ
ዝቐስምዎ ዘለዉ ስልጠናታት መሰረት
መጻኢኦም ስለዝኾነ፡ ብተገዳስነት
ስ/ናዝሬት በይን
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊት እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
አስፍሃ 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

ጽርግያ ኳዓቲት
- ዓዲ-ኸረን
ይጽገን ኣሎ
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ-ኸረን ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ ገንዘቦምን ጉልበቶምን
ብምውህሃድ ካብ ኳዓቲት ብዑና-ዓንዶም
ሓሊፉ ናብ ዓዶም ዝኣቱ 10 ኪሎ-ሜተር
ጽርግያ ይጽግኑ ኣለዉ።
ኣመሓዳሪት’ቲ ምምሕዳር ከባቢ ወይዘሮ
ጸጋ የዕብዮ ንኤሪና ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ፡
ብሰንኪ ዘይጥጡሕ ጽርግያ፡ ነብሰ-ጾራት፡
ሓራሳትን ውጹዓትን ናብ ትካል ጥዕና
ኳዓቲት ንምብጻሕ ጸገማት ከም ዝጸንሖም
ብምጥቃስ፡ ነዚ ሽግር’ዚ ንምቅላል፡ ህዝቢ
ብተበግሶኡ ካብ 17 ለካቲት ጀሚሩ
ብማሽነሪታት እናተሓገዘ የሰላስሎ ከምዘሎ
ገሊጻ።
እቲ ዝተጸገነ ብውሕጅ ከይብሕጐጒ
ኣብ ወሰናስኑ መስመር ውሕጅ
ይስራሓሉ ከምዘሎ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ጸጋ፡
ደገፍ ዝምልከቶም ኣካላት ከይፍለዮም
ኣዘኻኺራ።

ክከታተልዎን ተወዳደርቲ ንምዃን
ክጽዕሩን ትጽቢት ከም ዝግበረሎም
ገሊጻ።
እተን ኣባላት ሃማደኤ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ
ዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ ንጥፈታት
እውን ተዓዚበን። ኣብ መንጎ ገዳይም
ደቂ-ኣንስትዮ ተጋደልትን መንእሰያት
ተመሃሮን ድማ ግጥም ኩዕሶ እግሪ
ተኻዪዱ።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
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ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን (ብቐጥታ)
ዜና ዓረብ
tec insight
ዜና እንግሊዝ
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ዮሴፍ ሃይለማርያም

1.6 ቢልዮን ዓመት ዕድመ ዘለዎ ተኽሊ ተረኺቡ

ኣብ ማእከላይ ክፋል ሃገረ ህንዲ፡
ብማዕድን ፎስፈይት ሃብታም ኣብ
ዝዀነ ዘፍታዊ ኣእማን፡ 1.6 ቢልዮን
ዓመት ዕድመ ዘለዎ ኣሰር-ሂወት ተኽሊ
ተዃዒቱ ከምዝተረኽበ ተሓቢሩ። እቲ
ርኽበት፡ ብዕድመ እቲ ዝጠንተወ ኣሰርሂወት ናይ ሂወታዊ ክኸውን ከምዝኽእል
ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ ገሊጾም።
እቲ ተረኺቡ ዘሎ ኣሰር ሂወት፡
ኣብ ማይ ዝበቊል ተኽሊ ወይ ሰበባ
ኰይኑ፡ ቀይሕ ሕብሪ ዝነበሮ ከምዝዀነ
ተፈሊጡ። ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ ድማ፡
ካብዚ ርኽበት ተበጊሶም፡ ሓረግ ወለዶ
ኣግራብ መኣስ ከምዝነበረ ብምጽናዕ፡ ነቲ
ኣብ ምድሪ ዝነበረ ናይ ፈለማ ተኽሊ
ኣብ ምፍላጥ ከምዝሕግዞም እቲ ሓበሬታ
ኣረዲኡ።
“እቲ ረኺብናዮ ዘለና ኣሰር ሂወት፡
ቀጢንን በዓል ብዙሕ ዋህዮን ተኽሊ’ዩ።
ሕብሩ ድማ ቀይሕ ኰይኑ፡ ፈትሊ

ዝመስልን ከቢብን ቅርጺ ዘለዎን ምስ
ባክተሪያ ብምዃን ኣብቲ ኣዝዩ ዓሚቚ
ባሕሪ ዝነብር ዝነበረን’ዩ” ትብል ነቲ
መጽናዕቲ ዝመርሐት ዶ/ር ቴረሰ
ስልስተት።
ንሳ ኣስዒባ፡ ኣቐዲሙ1.2 ቢልዮን
ዓመት ዝዕድመኡ ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎ
ኣሰር ሂወት ሰበባ ኣብ ኣርክቲክ ካናዳ
ከምዝተረኽበ ብምሕባር፡ ክሳብ ሕጂ
ድማ እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተኽሊ
ተባሂሉ ምጽንሑ ኣብሪሃ። እዚ ኣብ ህንዲ
ተረኺቡ ዘሎ 1.6 ቢልዮን ዓመት ዕድመ
ዘለዎ ተመሳሳሊ ዝሕብሩ ሰበባ ግን ነቲ
ክብረ ወሰን ሰይሩ ከምዘሎ ገሊጻ።
ብመሰረት ሓበሬታ ተመራመርቲ፡
ምድሪ ቅድሚ 4.5 ቢልዮን ዓመት’ያ
ተፈጢራ። እቲ ናይ ፈለማ ሂወታዊ
ፍጥረት ኣብ ምድሪ ዝተራእየ ድማ፡
ብመልክዕ ባክተሪያ ባሕሪ ኰይኑ፡
ብገምጋም ካብ 3.7 ክሳብ 4.2 ቢልዮን

ዓመት ምዃኑ ዘመልክት መርትዖ ከምዘሎ
ይሕብሩ። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከኣ፡
ኣታኽልቲን ስዒቦሞም ዝመጹ እንስሳታትን
መጺኦም ኣብ’ቲ ናይ ጥንቲ ባሕሪ ክረኣዩ
ከምዝጀመሩ ይገልጹ።
“ኣታኽልቲ ሂወት ኣብ ምድሪ ንኽትህሉ
ቀንዲ ተራ ዝጻወቱ ፍጥረት’ዮም።
ተመራመርቲ ካብ ዝግምትዎ ንላዕሊ
ከኣ፡ ኣብ ምድሪ ከምዝነበሩን ህላውነት
ሂወታዊያን ኣብ ምድሪ ብዝማዕበለ መገዲ
ንኽህሉ ልዑል ግደ ዝተጻወቱን’ዮም”
ክትብል ተብርህ ዶ/ር ስልስተት።
“ኦክሲጅን ውጽኢት መስርሕ ጽማረ
ብርሃን’ዩ፣ ምምጻእ ናይ ኣታኽልቲ ድማ
ነቲ ኣብ ህዋ ዝርከብ ኦክሲጂን ንኽፍጠር
ኣኽኢሉ” ዝወሰኸት ዶ/ር ስልስተት፡
ኣብ ገጽ’ታ ኣብ ፈለማ ባዲማ ዝነበረት
ምድሪ፡ ፈለማ ዝተቐልቀሉ ፍጥረት
ማይክሮስኮፒያዊ ሂወታዊያን ምዃኖም
ኣረዲኣ።

ናይ ፈለማ መብሰሊ መግቢ ቁራዕ ተረኺቡ
ኣብ ቅድመ-ታሪኽ ዝነበሩ ሰባት፡ ናይ
በረኻ ኣእካልን ኣታኽልቲን ኣብሲሎም
ዝምገብሉ ዝነበሩ ዓታሩ ወይ ቁራዕ ኣብ
ምድረበዳ ሊብያ ተረኺቦም። እቶም
ቁራዓት፡ ብመሰረት ዝተኻየደሎም
መርመራ 10 ሽሕ ዓመት ዕድመ ዘለዎም
ከምዝዀኑ ዘረድእ መርትዖ ተረኺቡዎም
ምህላዉ ከኣ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ተመራመርቲ ስነ-ጥንቲ፡ ካብ’ዞም
ተረኺቦም ዘለዉ ቁራዓት ተበጊሶም፡ ናይ
ቅድመ ታሪኽ ሰባት ዝምገብዎ ዝነበሩ
መግቢ፡ ኣብ’ቶም ቁራዓት ዘብስልዎ ዝነበሩ
“ገዓት መሰል” ምዃኑ ብምሕባር፡ እዚ
ከኣ፡ ሃዲኖም ስጋ ኣብ ዘይረኽብሉ ዝነበሩ

እዋናት ከም ቀንዲ መግቦም ዝጥቀምሉ
ዝነበሩ ከምዝዀነ ኣረዲኦም።
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣብ’ቲ ስነ-ጥንታዊ
ቦታታት ናይ ሊብያ ንዝረኸብዎም ልዕሊ
100 ዝዀኑ ዝተሰባበሩ ስርሓት ካይላ
ዝዀኑ ቁራዓት’ዮም ምርምር ኣካዪዶም።
እቶም ልዕሊ 100 ዝዀኑ ስብርባር
ቁራዓት፡ ካብ ስራሓት ካይላ ዝተሰርሑ
ኰይኖም፡ ኣብ ክልተ ስነ-ጥንታዊ ቦታታት
ምድረበዳ ሊብያ’ዮም ተረኺቦም። እቶም
ቁራዓት ድማ ዝተፈላለየ ኣሕምልቲ ወይ
ተኽሊ ንምብሳል ኰነ ጸባ ንምፍላሕ
ዘገልግሉ ዝነበሩ ከምዝዀኑ እቶም
ተመራመርቲ ኣረዲኦም።

እቲ ቁራዓት ተረኺቡዎ ዘሎ ቦታ፡ ኣብ
እዋን ቅድመ-ታሪኽ ሓምላይን ፍርያምን
ምንባሩ’ዩ ብተመራመርቲ ዝግለጽ።
ኣብቲ ቦታ’ቲ ዝዝውተር ዝነበረ ኣእካልን
ኣታኽልቲን ኣብ ቁራዕ ገይርካ ናይ
ምብሳል ክእለት ከኣ፡ እቲ ዝዓበየ ምዕባለ
ናይ’ቲ እዋን’ቲ ከምዝዀነ ይሕበር።
"እዚ፡ ኣእካል ከም መግቢ ተመስሪሑ
ሰባት ክጥቀምሉ ከምዝኽኣሉ ዝገልጽ
ብዓለም ደረጃ እቲ ናይ መጀመርያ
መርትዖ’ዩ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ኰይኖም
ማእሪሮምን ሃዲኖምን ዝምገቡ ዝነበሩ
ሰባት ከኣ፡ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ዓይነታት
ኣታኽልቲ - ኣእካል ወይ ኣዝርእቲ፡ ቆጽሊ
ገረብን ኣታኽልቲን ማይ ሓዊስካ ማለት’ዩ፡
ኣብ ቁራዕ ኣብሲሎም ይምገቡ ከምዘነበሩ
ዘነጽር’ዩ” ትብል ዶ/ር ጁልዪ ዱነ ካብ
ዩኒቨርሲቲ ብሪስቶል።
ኣብ እዋን ቅድመ-ታሪኽ፡ ምድረበዳ
ሰሃራ፡ ብቐላያትን ወሓይዛትን ዝተመልአ
ሓምላይ ምድረ-ሳዕሪ ምንባሩ ተመራምርቲ
ዝሰማምዕሉ ነጥቢ’ዩ። ብኸም ጉማረን
ሓርማዝን ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ግዙፋት
እንስሳታት ዝተመላአ ቦታ ከምዝነበረ ከኣ
ይግለጽ። ኣብ’ቲ ቦታ ዝቕመጡ ዝነበሩ
ሰባት’ውን፡ ካብ ሳዕሪ፡ ቆጽሊ ገረብን
ኣታኽልቲ ባሕሪን ናይ በረኻ ኣእካል
እናኣከቡ ይምገቡ ምንባሮም እቲ ተረኺቡ
ዘሎ ናይ ጥንቲ ቁራዕ ዘመልክት ከምዝዀነ
ይሕበር።
"ምምሃዝ ሙቐት ዝጻወር ቁራዕ፡
ንንውሕ ዝበለ ግዜ መርዛማት ኰነ

ጸባ፡ ጥዑይ ሓንጎልን ኣዕጽምቲን
ህክልወና ይገብር ድዩ?
ጸባ ሃብታም ሕውስዋስ ትሕዝቶ ማይ፡
ሽኮር፡ ፕሮቲናት፡ ቫይታሚናት፡ ማዕድናትን
ዘለዎን ካብ ቅብኣትን ኮሎስትሮልን ናጻ
ዝዀነን’ዩ። ምእንቲ’ዚ፡ ልዕሊ ኵሉ ህጻናት
ይብህግዎ። ነዚ ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ
ዘለዎ ጸባ ኵሎም መጥበውቲ እንስሳታት
ዝውንንዎ’ኳ እንተዀኑ፡ እቶም ካብ ኵሎም
መጥበውቲ እንስሳታት ምስ ዓበዩ ከይተረፈ
ጸባ ምስታይ ዝቕጽልዎስ ሰባት ጥራይ’ዮም።
ከምኡዶ ክንከውን ነይሩና? ዝብል
ሕቶ ጌና መጽናዕቲ ዘድልዮ
ስለዝዀነ መልሱ ንተመራመርቲ
ዝግደፍ’ዩ።
ጸባ ኣደ፡ ንህጻናት ኣብ’ታ
ቀዳመይቲ ዓመቶም ምሉእን
ዝተመጣጠነን ትሕዝቶ ዘለዎ
መኣዛ ዝህቦም ስለዝዀነ፡ ክምገብዎ
ከምዘለዎም፡ ብምርምር ተረጋጊጹ
ዘሎ ሓቂ’ዩ። ብድሕሪ’ዚ ግን፡ እቶም
ህጻናት ካብ 1 ክሳብ 2 ሚእታዊት
ቅብኣት ዝጎደሎ ናይ ከብቲ ጸባ
ክሰትዩ ከምዘለዎም ይመኽሩ።
እዚ ከኣ፡ ንምዕባለን ሓንጎል’ቲ ህጻን
ጽቡቕ ምንጪ ቅብኣት ስለዝዀኖ
ምዃኑ ተመራመርቲ ይሕብሩ።
እቲ ሓቂ እዚ እናዀነ ግን፡ ስለምንታይ
ልዑል ትሕዝቶ ቅብኣት ዘለዎ ጸባ፡
ምስ ጥዕናዊ መኽሰብ ዓቢ ምትእስሳር
እናተገብረሉ ኣብ ኣመሪካን ብሪጣንያን
ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንህጻናት ናይ

ዘይመርዛማት ኣታኽልቲ ከተብስለሉ
ዝሕግዝ’ዩ። ነቶም ሰባት ድማ ካብ
መርዛም ነገራት ይከላኸለሎም ነይሩ’ዩ።
ናይ ቅድመ-ታሪኽ ሰባት፡ ካብ ኣግራብ
መግቦም ኣብሲሎም ናብ ናይ ምብላዕ
ደረጃ ተሰጋጊሮም ክቐትሎም ካብ
ዝኽእል መርዚታት ክድሕኑ ዘኽኣሎም
ድማ ምምሃዝ ቁራዕ’ዩ” ክትብል ዶ/ር ዱነ
ወሲኻ ተረድእ።
ኣብ ጎድኒ’ቲ ስብርባር ቁራዕ፡ ነቲ ኣእካል
ጥሒኖም ናብ ሓርጭ ዝቕይሩሉ ዝነበሩ
ኣእማን’ውን ተረኺቡ’ዩ። ብዘይካ’ዚ፡
ነቲ ኣእካል ንንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ
ማይ ኣብሲሎም፡ በቲ ኣእማን ጥሒኖም
ከም ገዓት ይምገብዎ ነይሮም ክዀኑ
ከምዝኽእሉ ዶ/ር ዱነ ትገልጽ።
ናይ ቀደም ሰባት ንኣስታት 3 ሚልዮን
ዓመታት፡ ኣታኽልቲ ከምዝተመገቡ’ዩ
ዝሕበር። ኣብ’ቲ መጀመርያ ከኣ፡ እቶም
ናይ ጥንቲ ሰባት፡ ነቶም ንኽትምገቦም
ልስሉሳትን ንኽትሕይኾም ቀለልቲን
ዝዀኑ ከም ፍሩታታትን ፍረታትን
ብቐዳምነት ሰሪዖም ይምገቡ ከምዝነበሩ
መጽናዕቲታት ይሕብሩ። ብድሕሪ’ዚ’ውን፡
ነቲ ንኽበልዕዎ ትርር ዝብሎም ገላዕታ
ክፋል ናይ’ቲ ኣታኽልቲ፡ ይኣልዩዎ’ሞ፡
ኣብ ሓዊ ኣብሲሎም ይምገቡዎ ከምዝነበሩ
ይግለጽ።
ቁራዕ ኣብ ታሪኽ ወዲ-ሰብ ክልተ ግዜ’ዩ
ተማሂዙ። እቲ ፈለማ ኣብ ምብራቕ ኤስያ
ቅድሚ 16 ሽሕ ዓመት ክኸውን ከሎ፡
እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ
ቅድሚ ኣስታት 12 ሽሕ ዓመት ምዃኑ
ይሕበር።

ምሃብ መደባት ብዝሰፍሐ ምህላዉ’ዩ። እዚ
ከኣ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣተኵሮ ተመራመርቲ
ናይ’ዚ ዓውዲ ስሒቡ ዘሎ ጕዳይ ኰይኑ
ከምዘሎ ይግለጽ ኣሎ።
ሓደ ካብቶም ኣብ’ዚ ኣርእስቲ’ዚ
ምርምር ዘካይዱ ተመራመርቲ ዝዀነ ዶ/ር
ኣንድሪያ ዊለይ፡ “ብዛዕባ ጸባ ገለ ፍሉይ
ነገር ወይ ውሱን ነገር ኣሎ ድዩ ኰይኑ
ወይ እዞም ህጻናት እዚኣቶም ብዙሕ ካሎሪ፡

ፕሮቲን፡ ብሓፈሻ መኣዛታት ክረኽቡ
ስለዘለዎም’ዩ ልዑል ትሕዝቶ ቅብኣት ዘለዎ
ጸባ ዝውሃቦም ዘሎ? ብወገንና ዝፈለጥናዮ
ነገር የለን” ክብል ነቲ መደብ ከምዘይድግፎ
ይገልጽ።
ንሱ ኣስዒቡ፡ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኬንያ
ኣብ ህጻናት ኣብ ዘካየድዎ መጽናዕቲ፡ ነቶም
ቁመት ኣብ ምውሳኽ ዝሽገሩ ህጻናት ከም
ተወሳኺ መግቢ ተባሂሉ ልዑል ቅብኣት
ዘለዎ ጸባ ንዝተወሰነ ዕድመ ምሃቦም
ክሕግዞም ከምዝኽእል’ኳ እንተገለጸ፡
ነቶም ብንቡር ዝዓብዩ ዘለዉ ህጻናት
ልዑል መኣዛዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ጸባ ከም
ተወሳኺ መግቢ ምሃቦም ግን፡ እንትርፎ
ኣሉታዊ ሳዕቤን ክምልኣሎም ዝኽእል
ረብሓ ከምዘይብሉ ክርድኡ ከምዝኽኣሉ
ኣብሪሁ። ስለዚ፡ ወለዲ፡ ደቆም እናጐበዙ
ኣብ ዝኸድሉ፡ ብእኡ መጠን፡ ትሕዝቶ
ቅብኣት ናይቲ ከም ተወሳኺ መግቢ
ዝህብዎም ጸባ እናነከየ ክኸይድ ተመራጺ
ምዃኑ መኺሩ።
ኣብ ዓበይቲ ሰባት’ውን፡ ጸባ ማዕረ
ክንዲ’ቲ ጎሊሑ ዝርአ ረብሓታት ከምዘለዎ
ክሳብ ሕጂ ብምርምር ዝነጸረ ሓበሬታ
ከምዘየለ’ዩ ዶ/ር ዊለይ ዘብርህ።
ክሳብ ሕጂ፡ ካብ ጸባ ልዕሊ ንቡር ዓቐን
ካልሲዩም ምውሳድ፡ ጥዑይ ኣዕጽምቲ
ንኽህልወካ ወይ መንቃዕቲ ኣዕጽምቲ
ንኽከላኸለልካ
ይጠቅም’ዩ
ዝብል
ብመጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ሓፈሻዊ መርትዖ
ከምዘየለ ኣረዲኡ።
ብተወሳኺ፡ ከም ባልዶንጓን ቀጠልያ
ሕብሪ ዘለዎም መግቢታትን ዝኣመሰሉ
ልዕሊ ዓቐን ምውሳድ፡ ልክዕ ከም ጸባ፡
ጥዑይ ኣዕጽምቲ ኣብ ምህላው ኰነ
መንቃዕቲ ኣዕጽምቲ ኣብ ምክልኻል
ረብሓታት ኣለዎም ዝብል መርትዖ ክሳብ
ሕጂ ከምዘየለ ኣነጺሩ። ኵሉ ብመልክዕ
ፈሳሲ ይዅን ብደረቑ ዝውሰድ መግቢ፡
መጠናዊ ዓቐን ክህልዎ ተመራጺ ምዃኑ
ከኣ ኣዘኻኺሩ።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሃብተሚካኤል ወልዱ
ሕርሻዊ ተራድኦታት ነዊሕ ታሪኻዊ
ኣመዓባብላ ዘለዎ ኮይኑ፣ ኣብ ዝማዕበላን
ኣብ ምምዕባል ዝርከብ ዓለምን ዝተጉናጸፎ
ብልጫታትን ድኽመታትን ከም ዘለዎ
ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ይሕብሩ።
ሕርሻዊ ተራድኦታት ካብ ዝምስረት ክሳዕ
ሕጂ ኣስታት 150 ዓመት ኣቑጺሩ’ሎ።
ኣብ ዝተፈላለየ ኢንዱስትርያዊ ክፍለዓለም ድሕሪ ምምስራት፣ ኣብ ምምዕባል
ሕርሻ ዓቢ ኣስተዋጽኦን ድርኺትን ከም
ዘለዎ ይጥቀስ። ኣብ ፈለማ ተራድኦታት
ብተበግሶ ሓረስቶት፣ ብሕርሻ ዝነባበሩ
ጥርኑፋት ስድራ-ቤት ዝጀመረ ብምንባሩ
ኣብ ዕዳጋ ዝነበሮ ተወዳዳርነትን ጽልዋን
ኣዝዩ ድኹም’ዩ ነይሩ። ነዚ ድኽመት
ንምፍዋስ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ንምዕባይ፣
ዝበለጸ ዋጋታት ንምርካብ፣ ዝተፈላለዩ
ቀረባት ንምዕዳግን ምዝርጋሕን፣ ዕድላት
ልቓሕ ንምስፋሕ፣ ብቑዕ ኣገልግሎታት
ንምርካብን ንምሃብን፣ ቀጻልነት ዘለዎ
ስርዓተ ምሕደራ ንምርግጋጽ፣ ብቐዳምነት
ሓረስቶት ኣብ ተራድኦታት ምስ ዝጥርነፉ
ጥራሕ’ዩ ቁጠባዊ ምምሕያሽ ዝረአ።
ሃገራት ኤውሮጳ ከም ኣብነት እንተደኣ
ወሲድና፣ ካብ ጠቕላላ ሕርሻዊ እቶተን
እቲ 50 ሚእታዊት ብውጽኢት ናይ
ሕርሻዊ ተራድኦታት ዝማዕበለ ምህርቲ
ምዃኑ ይግለጽ። ተራድኦታት ኣብ
ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ካብ ቅድሚ
ናጽነት ምርካበን ኣትሒዙ ዝተኣታተወ
ኮይኑ ኣብ ሕርሻን ምምዕባል ርሑቕ
ገጠራትን ኣተኲሩ ይነጥፍ ነይሩ።
እዚ ተራድኦታት’ዚ ውጽኢታውነቱ
ብመንጽር ድኽመታቱ ክግምገም እንከሎ
ካብ ዓወታቱ፣ ድኽመታቱ ይዛይድ
ምንባሩ ክጥቀስ ይከኣል። ቀንዲ ምኽንያት
ክዕወት ዘይከኣለሉ ከኣ ኣምር ናይ
ተራድኦታት ምስ ባህልን ልምድን ናይቲ
ሕብረተሰብ ከየዋሰብካ ኣብ ዕላማታትን
ፖለቲካዊ ሃልኪ ግጉይ ኣተሓሳስባታትን
ምውዓል ክኸውን እንከሎ፣ ከም ካልኣይ
ድማ ስርዓተ-ምሕደራን ኮርፖረሽናትን
ንምዕባለ
ተራድኦታት
ብቐሊሉ
ክቆጻጸሮን ክጸልዎን ሳሕቲ ግዜ’ውን
ንውልቃዊ ረብሓታት ብምሕሳብ ዕላማ
ክገብሮ ዘለዎ ተኽእሎ ዝያዳ ምዃኑ’ዩ
ዝትንተን። ብኸምዚ ድማ ምዕባለ
ተራድኦታት ከምቲ ዝድለ ንቕድሚት
ክግስግስ ኣይከኣለን። ገለ ኣብ ምምዕባል
ዝርከባ ሃገራት ክሳዕ ሕጂ ብተረፍ መረፍ
ናይ ይምሰል ተራድኦታት ተጠቒዐን
ከም ዘለዋ ይግለጽ።
ተራድኦታት ማለት ምስሊ ናይ
ብሕታዊ ትካል ዘለዎ ኮይኑ፣ ብኣባላት
ማሕበር ይውነንን ምቁጽጻር ይግበረሉን
እንተላይ ብውጽኢቱ ተረባሕቲ ዝኾኑ
የጠቓልል። መሰረታዊ ዕላማኡ ካብ
ርእስኻ ምኽኣል ሓሊፉ ክሳዕ ምዕባይን
ምስሳንን ቁጠባዊ ምህርት የጠቓልል።
ናይ ካልኦት ሃገራት ተመኩሮ ኣብ ግምት
ብምእታው፣ ካብ ግዜ ዝበልዕን ኣብ
ዝተሓላለኸ መስርሕ ዝሸምምን ኣምራት
ብምውጻእ፣ ኩነታት ዕዳጋ፣ ፖሊሲታትን
ሕግታትን፣ ሓያል መሪሕነት፣ ናይ
ምሕደራ ጥበብን እኹል ፋይናንስያዊ
ጸጋታትን ንምዕባለ ተራድኦታት
ባይታዘጣጥሕ
ስለዝኾነ፣
ዕዉት
ውዳበን ብቕዓት ዘለዎ ተራድኦታትን
ክትምስርት፣ ኣቃሊልካ ዝጥመት
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ኣገዳስነት ተራድኦታት ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ምዕባለ ሕርሻን ቁጠባን
ኣይኮነን። ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት
በዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ረቛሒታት
ክጽለዋ ጸኒሐንን ኣለዋን። ኣብ ዓወት
ከብጽሓካ ዝኽእል ዝሓሸ መልክዕ ናይ
ተራድኦታት ንኣብነት ብሕታዊ ትካል፣
ስድራ-ቤት ዘማእከለ ዋኒን፣ ማሕበር
ሓረስቶት፣ ማሕበረ-ሰብ ገፈፍቲ ዓሳ፣
ወግዓዊ ወይ ዘይወግዓዊ ዓይነት ሽርክነት
ዝኣመሰሉ ኣብ ግምት ብምእታው፣ ከም
ኣማራጺ ክውሰድ ይከኣል።
ዋላ’ኳ ተራድኦ ንድኻ ሓረስታይ
ብቑጠባ ንኽምዕብል ናብ ጎደና ምዕባለ
ዝመርሕን ኣብነታዊ መሳርሒ ምዃኑን
ዝእመነሉ እንተኾነ፣ ብሰፊሑ ክግምገም
እንከሎ ግና ብቕኑዕ ኣገባብ ክትርጎም
ኣይጸነሐን። ብካልእ ሸነኽ ክረአ እንከሎ፣
ሕሉፍ ታሪኽን ተመኩሮን ከም ዘብርሆ፣
ዝበዝሐ ግዜ ተራድኦታት ነቶም ኣዝዮም
ድኻታት ሓረስቶት ዘማዕብል ዝበለጸ
ትካል ከም ዘይኮነ’ውን ይግለጽ’ዩ።
ኣብ’ዚ ምጉት’ዚ ከም ቀንዲ ምኽንያት
ኮይኑ ዝቐርብ፣ ሓደ ውልቀ-ሰብ ዝነኣሰን
ድሩትን ዓቕሚ ናይ ፋይናንሲያዊ
ጸጋን ኣወዳድባን ተራድኦታት ክህልዎ
ተኽእሎ ስለዘሎ’ዩ። መብዛሕትኡ ግዜ
ማእከላይ ወይ ደሓን ዝኾነ ፋይናንሲያዊ
ጸጋ ዘለዎም ሓረስቶት ኣብ ዕዳጋ
ዘጋጥሞም ሕጽረታትን ብደሆታትን
ንምግጣም ተበግሶ ይወስዱን ኣብ
ተራድኦ ይጥርነፉን። እዚ ተራድኦ’ዚ
በዞም ልዕል ኢልና ጠቒስናዮም ዘለና ሰብዋኒን በብገጻቱ ምስ ተኸፍተን ሕጋውነት
ምስለበሰን፣ ንእሽቶ እጀታ ዘለዎም ሰባት፣
ዝደኸዩ ማሕበረ-ሰብ ክጽንበርዎን ካብ
ምህርቱ ተረባሕቲ ክኾኑን ዝለዓለ ዕድል
ኣለዎም። ኣብ ሕርሻዊ ተራድኦታት
ኣባላት ብምሉእ ዓቕሞም ክሳተፉን
ኣስተዋጽኦ ክገብሩን ምስ ዝኽእሉ
ጥራሕ’ዩ ሓያል ተራድኦን ናይ ገጠር
ቁጠባን ኣብ ፍረ ክበጽሕ ዝኽእል።
ተራድኦታት ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎን
ብባጀቱ ዝመሓደርን ናጻን ኮይኑ ንምዕባለ
ርሑቕ ገጠራት ዝጽዕት መሳርሒ ስለዝኾነ
ብመንግስታት፣ መወልቲ ኣካላትን
ዘይመንግስታውያን ውድባትን ኣፍልጦ
ከምዝወሃቦ ይግለጽ። ብፍላይ መንግስታት
ንቁጠባን ምዕባለን ተራድኦታት ዝሕግዝ
ምስ ፖሊሲታትን ሕግታትን ተሳንዩ
ክኸይድ ዝኽእል ሜላታት፣ ሃዋህውን
ባይታን ናይ ምፍጣር ዝለዓለ ተራ ከም
ዘለዎም ይጥቀስ። ሕርሻዊ ተራድኦታት
ብብዙሕ መንገድታት ናይ ውዳቤ
ክሰርሕ ይኽእል። ኣብ መብዛሕትአን
ሃገራት ናይ ቁጠባዊ፣ ትካላዊ፣ ማሕበራዊ፣
ሕጋዊ ኩነታት ብዝምልከት ጎሊሑ
ዝረአ ፍልልያት ስለዘሎ ሓደ ፍሉጥ
ዝኾነ ቅርጺ ወይ ሞዴል የብሉን።
ኣምር ናይ ተራድኦ ክበሃል ከሎ
ብኣባላት ዝተመስረተን ዝውነንን ትካል
ኮይኑ ብኣባላቱ ምቁጽጻር እናተገብረሉ
እቶት ንኸዕቢ ዝሰርሕ ከምኡ’ውን
ንተሳተፍቲ ኣባላት፣ ንውልቀ ወይ
ንእሽቶ እጀታ ዘለዎም ሓረስቶት፣
ኣገልግሎት ዝህብን ናይ ገዛእ ርእሱ
ምምሕዳር ዘለዎ ናጻ ኣካል ተባሂሉ
ብሓፈሻ ይግለጽ። ብተወሳኺ ሓደጋ
ወይ ክሳራ ኣብ ዘንጸላልወሉ እዋን
ናይ ምግጣም ዘሎ ተኽእሎ በቲ ሓደ፣
መኽሰብ ኣብ ዝጎናጸፈሉ ግዜ ድማ
በቲ ካልእ ኣባላት ብማዕረ ተኻፈልቲ
ምዃኖም ዘረጋግጽ ኣገባብ እዩ። መጠንን

ብቕዓትን ምህርቲ ኣብ ዕዳጋ ዘለዎ ናይ
ተወዳዳርነት ዓቕሚ ብመንጽር ክብሪ
ዋጋ ኣዝዩ ትሑት ምስ ዝኸውን፣
ብቕዓት ምህርቲ ብዓይነትን ብዝሒን
ምስዝጎድል፣ እትዋት ከም ዘርኢን
ዘበናዊ ድኹዒን ዝኣመሰሉ ከምኡ’ውን
ልቓሕ ብርትዓዊ ዋጋን ብዝሒን ኣብ
እዋኑ ክርከብ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ
ዝተሓተ ኮይኑ ምስዝርከብ፣ ጠባይ ናይ
ሓባር ግድላት ኣለዎ ኢልና ክንሰምዮ
ንኽእል። ነዚ ዘይምቹእ ኩነታት ዕዳጋን
ናይ ሓባር ጸገማትን ንምብዳህ፣ ሓረስቶት
ኣብ ድልየቶም ዝተመርኮሰ ተራድኦታት
ክምስርቱ ይኽእሉ። ብርድየት ሓረስቶት
ወይ ማሕበረ-ሰብ ገፈፍቲ ዓሳ ዝቖመ
ተራድኦ ነዚ ልዕል ኢሉ ተጠቒሱ ዘሎ
ግድላት ኣብ ምትዕርራይ ዓቢ ኣበርክቶ
ክህልዎ፣ ካብ ሕርሻ ዝርከብ ምህርቲ
ክውስኽ፣ ተወዳዳሪን ሓያልን ቁጠባ
ክህነጽ ትጽቢት ይግበረሉ።
ተራድኦታት፣ ኣብቲ ብ1995 ዓ.ም
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከተማ ማንቸስተር
ብዓለም ደረጃ ዝተኻየደ ዋዕላ ናይ
ተራድኦታት ብዝምልከት፣ ናይ ሓባር
ከራኽቦም ዝኽእል ብዙሓት ባህርያት
ከምዘለዉዎ’ዩ ተገሊጹ። ተራድኦታት
ብዘይኣፈላላይ ማሕበራዊ፣ ጾታዊ፣
ዓሌታዊን ሃይማኖታዊን ንኹሉ ማሕበረሰብ ክፉት፣ ወለንታዊ ሰረት ዘለዎ፣
እንተላይ ካብቲ ዝህቦ ኣገልግሎት
ተጠቀምቲ ዝኾኑን ሓላፍነት ናይ
ምስካምን ምቕባልን ድልየት ዘለዎም
የጠቓልል። ተራድኦታት ንወዲ-ሰብ በቲ
ዝመረጾ ሕጋዊ ኣገባብ ክገልጾ ናጽነት
ኣለዎ። መባእታዊ ተራድኦ ኩሉ ግዜ
ውልቀ-ሰባት ክጽንበርዎ ይመርጽ።
ካብ መባእታዊ ደረጃ ንላዕሊ ምስ
ዝኸውን ግን ብካልኦት ተራድኦታት
ክውነን ተኽእሎ ክህሉን ብዓቢኡ ድማ
ብመልክዕ ፈደረሽን ተጠርኒፉ ክውደብ
ከም ዝኽእልን ይግለጽ።
ተራድኦታት ብኣባላቱ ቁጽጽር
ዝካየደሉ ደሞክራሲያዊ ኣቃውማ ዘለዎ፣
ኣብ ምንዳፍ ቁጠባዊ ፖሊሲታትን
ኣገደስቲ ውሳነታትን ብንጥፈት
ንኽትዋሳእ ድርኺት ዝፈጥር ባህርያት
ኣለዎ። እንታይ ዓይነት ቅርጺን ውዳበን
ክህሉ ኣለዎ፣ እንታይ ዓይነት ወሰንቲ
ዕላማታት’ዩ ክሓቁፍ፣ ኣብ ውጥን
ክሰፍር ዝግባእ ዓይነት ንጥፈታት
እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣብ ዝብል ዘተን
ክትዓትን ብኣባላት ይውሰን።
ኣብ ርእሰ-ማል ናይ ሓደ ተራድኦ
ኣባላት ብማዕረ ኣስተዋጽኦን ወፈያን
ይገብሩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ’ዚ
ተራድኦ ጻማን ኣገልግሎታትን ተወሳኺ
ዕድላት ክህልዎም ይኽእል። እዚ
ተራድኦ ዝያዳ እቶትን መኽሰብን ምስ
ዝረክብ፣ ቀጻልነቱ ምዕባለ ተራድኦታት
ንምርግጋጽ ዳግማይ ኣብ ወፍሪ ከም
ዝውዕል ወይ ከኣ ንኻልእ መዓላ ከም
ትሕጃ ክዕቀብ ይከኣል። ብተወሳኺ
ኣባላት ብተራድኦታት ክስዕብ ንዝኽእል
ኣብ ረብሓታት ኮነ ክሳራታት ብማዕረ
ብጽሒት ተኻፈልቲ ናይ ምዃን ባህሪ
ይውንን።
ተራድኦታት
ብገዛእ-ርእሱ
ዝመሓደርን ናጻን ኣካል’ዩ ክበሃል

ተሳታፍነት ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ዓሳ

ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ግብራዊ ስልጠና

ጎስጓስ ንማሕበረ-ሰብ ገፈፍቲ ዓሳ
እንከሎ፣ ስርዓተ ምሕደራ ንምሕያል፣
ብቕዓት ናይ ኣባላት ንምብራኽ፣
ንውጽኢት ተራድኦታት ብቐሊሉ
ዝጸልዉ
ረቛሒታት
ግንዛበ
ንምውሳድ፣ ኣብ መንጎ ኣባላትን
ካልኦት ተራድኦታትን ውሽጣዊን
ግዳማዊን እኹል ምልውዋጥ ናይ
ሓበሬታን ርክባትን ንክህሉ ከም ዕላማ
ብምውሳድ፣ንኣባላቱ፣ወከልቲሕጹያት፣
ኣማሓደርትን ሰራሕተኛታትን ከከም
ኣድላይነቱ ኣገልግሎት ትምህርትን
ስልጠናን ናይ ምሃብ ጠባያት ከም
ዘለዎ’ውን ይግለጽ። ሓደ ተራድኦ
ምስ ካልእ ተመሳሳሊ ስርሓት ዘለዎ
ተራድኦ ኣብ ውሽጣዊ፣ ዞባዊን
ሃገራዊን ብምድግጋፍ፣ ኣብ ንድፊን
መትከላትን ብምስታፍ፣ ንጠለባትን
ድልየታትን ኣባላት የርዊን ዝበለጸ
ኣገልግሎት ይህብን። ጸጋታት ብማዕረን
ብዘይኣድልዎን ንተራ ሕብረተ-ሰብ
ወይ ዓድታት ከምዝባጻሕ ይገብር።
ካብ መስመር ድኽነት ንምውጻእ
ንዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ይፈጥር፣
ኣከባቢ ንኽዕቀብን ዕንወት ከይወርዶን
ኣባላት ክመያየጥሉን መሰረታዊ
ፍታሕ ክናደየሉ ዝኽእልን ናይ ዘተ

መጋባእያ የማዕብልን ይግደስን።
ዋላ’ኳ ተራድኦታት ከምተን
ብኣውፈርቲ ዝውነና ናይ ንግድ
ትካላት ብተመሳሳሊ ኣብ ቁጠባ
ዝምርኮስ እንተኾነ፣ ካብ ኣውፋሪ ትካል
ክፈልዮ ዝኽእል ብዙሕ ነጥብታት
ከም ዘሎ ይግለጽ። ኣውፋሪ ትካል
ብብርኪታት ዝውነን ኮይኑ፣ ቀንዲ
ዕላማኡ መኽሰብ ምዕባይ’ዩ። ብዝሒ
ድምጺ ብልጫ ኣብ ቁጽሪ ናይቶም
ወነንቲ ብርኪ ክምርኮስ እንከሎ፣ እቲ
ዝጥቀምሉ ናይ ምሕደራ ኣገባባት’ውን
ንወነንቲ ሰብ ብርኪ ጥራሕ ክምልስ
ተኽእሎ ኣለዎ። ምስ ግዜ ድማ ደረት
ስለዘይብሉ ክብሪ ናይ ብርክታት
ክቀያየር ይኽእል።
ብወገን ተራድኦ ክንርእዮ ከለና
ንርሑቕ ዝዓለመ ኮይኑ፣ ካብ መትከላት
ሓደ ሰብ፣ ሓደ ድምጺ ጀሚሩ ክሳብ
ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይ ምስታፍ ዕድል
ይህቦ። ብጽሒት ክህሉን ከይህሉን ኣብ
ምርጫ ኣባላት ተራድኦ ይምርኮስ።
ስልዒት ናይ ብጽሒት ብዝምልከት
ብኣባላት ረቒቑ ምስ ዝውሰን፣ ድሩት
ይኸውን ክብን ለጠቕን ናይ ምባል
ባህርይ ከም ዘይብሉ ይግለጽ።

ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝዳሎ ዓምዲ

ሓዳስ

ኤርትራ

16 መጋቢት 2017 - ገጽ 5

መበል 26 ዓመት ቁ.169

ዘርጊ
ጸጋብርሃን ጐይትኦም
ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል
“ጽቡቕዶ ክብለካ - በቃ ጽቡቕ!”
መልሓሱን ኣዘራርባኡን ግን ኣንጻራዊ
መልእኽቲ ዘለዎም ይመስሉ።
‘ገለ ነገርሲ ሓቢኡለይ ኣሎ. . .’ ካብ
ጠርጠራይ ከየላገስኩ፣ ኣራም ዘየቕስን
ቃል ሰንደወለይ
“ኣንታ ወዲ፡ ውላድ ኣቢዩና”
ተጸዋወገ።
“ካበይ እዩ እቲ ጸግም”
“እቲ ጸገም’ዶ. . . በል ሓዘኒ፡ ሕጂ ሓደ
መርመም ዛንታ’የ ክነግረካ መምህር”
“ከመይ ማለትካ’ዩ መርመም ዛንታ”
“ካብ በዓልቲ-ቤትካ ዘይትጽበዮ ኣቐንዛዊ
ጽዋ። ዓቕሚ ትዕግስተይ ዘጸንቕቕ ዘረባ
ከየስምዓኒ ተማህለልኩ።
“ነቲ ድቂ ባዕላ ኣይዳ እያ መከላኸሊ
እናተጠቐመት ትንጽሎ ነይራ”
“እንታይ ትብል ወደይ!” ብግዕዘይ
ግብርታታ ምግራመይ ወዳእኩ።
“ከምዛ ዝብለካ”
“ስለምንታይ ግን!?” ኣርመመኒ።
“‘ከምኡ እንተዘይ ገይረ ሕሉፍ
ወልፍታተይ መግትኢ ክረክብ ይኽእል’ዩ’
ኢያ ትብል ንሳ”
“ኣየናይ ወልፊ’ዩ እዚ’ኸ?”
“ኣንታ መምህር ጋሻ’ባ ኣይትኹን!
ዕብዳና መዓስ ወጺኡላ ነይሩ። ወልፊ
ለይታዊ ትልሂታት እምበር፡ ወልፊ
ዕንደራን ዳንኬራን!!”
“ከምኡ ከም ዝጀመረት መዓስ ኢኻ
ፈሊጥካ ንስኻ?”
“ሕሱም ፍቕራ ጋሪዱ ሒዙኒ እምበር፡
ኣደይ’ውን እኮ ብድሕረይ ብዙሕ
ግዜ ደገ ከም እትሓድር’ያ ትነግረኒ
ነይራ። እዚ ናይ ብዙሕ መዓልቲ
ትዕዝብትታታ ምዃኑ ይርድኣኒ’ዩ።
ምኽንያቱ ኣደይ ሕማቕ ትርኢት እንተ
ዘይትዕዘብ ኣይመጋለጸታን። ኣደይ ካብ
ቀደም እትብለኒ ቃል ነይራ - “ጓል-ሰብ
ተመርዒኻ፣ ዋላ ይጸንክርካ ንፍትሕ
ኣይትተሃንደድ፡’ ብኸምዚ ዓይነት ማዕዳ
ዘዕበየት ወላዲት፡ ከመይ ገይራ ሕጂ
ብሰይቲ ወዳ መርገጺኣ ትቕይር?’ ኢለ
ግን ኣይ ሓሰብኩን። ናይ ‘ሓማትን
ሰይቲ ወድን’ዩ ዝኸውን’ ብምባል ሸለል
ኢለዮ። ብኻልኦት ሰባት ዝመጸ ምኽሪ
ምስ በዝሓኒ ግን ርግኣት ከም ዝስእን
ኮይነ። ኣመና ተጨኒቐ። “በዓልቲ-ቤትካ
ኣብ ፈቐዶ ለይታዊ ትልሂታት ክትርአ
ጀሚራ ኣላ’ ንዝተባህለኒ ዘረባ ከመይ
ጌይረ ሓቅነቱ ከም ዘረጋግጾ ሓርቢቱኒ።
እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንተኾይኑ ግን
ኪኖ ምትዕጽጻፋ ተበላሒተ፣ ኢድ-ብኢድ
ክረኽባ ከም ዘለኒ ነብሰይ ይነግረኒ ነይሩ።
ቅድሚኡ ግን ውጹእ ሓሶት ክኾነለይ፣
ናብ ኣምላኸይ ጸሎት ኣዕረግኩ”
“እሞ ጸሎትካን ውጽኢቱን ከመይ
ተጋጠሙ”
“መጀመርታ፣ ነቲ ነገር ሓቅነቱ
ንኸረጋግጽ ሓደ ነገር’የ ምሂዘ”
“እንታይ ዓይነት ሜላ?”
“ሓሙስን ረቡዕን ክገይሽ ምዃነይ
ሓቢረየን ካብ ገዛና ምውጻእ’ዩ ነይሩ
ዝተጠቐምኩሉ ሜላ። ዘግይሽ ምኽንያት
ግን ኣይነበረንን። ኣብ ኣስመራ’የ ተሓቢአ
ውዒለ። ድሓር ምስ መሰየ፡ ንሳ ክትኣትዎ
ናብ ዝተባህለ ዕሙር ለይታዊ ትልሂታት

ገስጊሰ።
“ረኺብካያዶ’ሞ” ሓሶት ክኾነሉ
ኣነ’ውን ከም ናቱ ኣብ ከቢድ ጸሎት
ተማዕቖብኩ።
“ዕድል ኣይገበርኩን መምህር”
ሕንቕንቕ በለ።
“ኣብቲ ብዙሓት መንእሰያት ኣጋቢኡ
ዝነበረ ዓቢ ኣደራሽ፣ ኣይዳ ከም ኣባጓይላ’ያ የማነ ጸጋም ክትናጠር ርእየያ።
ምስ ሓደ ወዲ ክትስዕስዕ ጸኒሓ፣ ምስቲ
ሓደ ትሕቈፍ። ምስቲ ትበኣስ ምስቲ
ትስሕቕ። ብሕርቃን ርእሰይ ክጸውር
ኣይከኣልኩን። ምናዳ ካብ ሓደ ወዲ
ሽጋራ መንጢላ ከተትክኽ ምስ ረኣኹዋ፡
ልክዕ ከምታ ተትክኻ ዝነበረት ሽጋራ
ነዲደ። ተኸኸኽ ኢለ።
ምሉእ ምሸት ክከታተላ ኣምስየ። ካብ
ዓይኒ ሰብ ተሓቢኣ እትገብሮም ዝነበረት
ግዕዘይ ኣካይዳኣ ብዓይነይ ርእየዮ። እዚ
እንክፍጸም፡ ውሽጠይ ብጓሂ ይቀራጠም
ነይሩ። መኪናይ ኣብ ሓንቲ ጸባብ ኣንጎሎ
ነይራ። ኣይዳ ብንብረተይ ትዕውል ነይራ
ማለት’ዩ! ኣብኡ ኮይነ ከም ሕሱም ነቢዐ።
ድሓር፣ ካብቲ ዘምሰየትሉ ባር ወጺኣ፡
ምስ ሓደ ጎበዝ እናተደጓደጎት ናባይ
ክትመጽእ ምስ ረኣኹዋ፡ ብፍጥነት ካብቲ
ቦታ ተኣልየ።
ኣቦይን ኣደይን ብጻዕሮም ዝሃነጽዎ
ቤት፣ ደፋር ጓና ከዕቅል ኣብ ምሽብሻብ
ነበረ። እቲ ደፋር፣ ከምቲ ኣነ ንኣይዳ ናይ
ንግስቲ ኣንከባኽባ ዝገብረላ ኣየቐደመን።
ኣነ እንተ ዝኸውን፡ ቅድሚ ንሳ ካብ መኪና
ምውራዳ፣ ባዕለይ ከይደ ምኸፈትኩላ።
‘ሰብ ብፍታው ሕስረት ይብህግ’ዩ
መስለኒ!?’ ንሳ ኣቐዲማ ሰንደልደል
እናበለት ማዕጾ ማኪናይ ከፊታትሉ።
ኣብ ገዛእ መኪናይ፣ ንሱ በጥረምረም
እናበለ ክወርድ ምስ ረኣኹዎ፣ ሕርቃነይ
መሊሱ ሰማይ ዓሪጉ። ኣካይድኦም፣ ናይ
ሽንቲ ብዕራይ ቅርጺ ነይርዎ። ልዕሊ
መጠን’ዮም ኣልኮል ኣብዚሖም ነይሮም።
ሰብ ከይሰምዖም፣ ቅድም ንዓኣ’ዩ ሓንጊሩ
ኣዝሊልዋ። ጸኒሑ ንሱ ስዒብዋ። ስራሕ
ቈልዑ’ዩ በጃኻ ኢለካ. .።
“ንስኻ’ኸ እንታይ ትገብር ኔርካ”
ተወከስኩዎ።
“ካብ ርሑቕ ኮይነ’የ
ነቲ ሕማቕ ትርኢት
ዝከታተሎ
ነይረ።

ታ
ፍ
ሩ

ኣብቲ
‘ክንርኣየሉ
ኣይንኽእልን
ኢ ና ’ ኢሎም ዝኣመንሉ ናይ
ሕጽኖትና ዝነበረ ጎጆይ፡ ኣይዳ ብድፍረት
መሪሓቶ ኣትያ። ብቐስታ ስዒበዮም። ገዛ
ንምሽጓር ግዜ ኣይነበሮምን። ኣብ ጋህዳዊት
ዓለም የውጠጢ ምንባረይ ኣረጋጊጸ።
ኣካላተይ ደንዚዙ ተሪፉ። ኩሉ ህዋሳተይ
ብፍቓዱ ዝምእዘዝ ኣይነበረን። ኣእዳወይ
ፈጥፈጥ ክብል ይርድኣኒ ነይሩ። ኣብ
ገዛእ ገዛይ ብራዕዲ ተወሪረ።
“ሰለስቴና ተፋጠጥ ምስ ኮነ . . ነቲ
ህሞት ብኣውያት’ያ ቀሊሳቶ። እቲ
ክብረይን ክብሪ ገዛይን ዝገሃሰ ደፋር
ከኣ፡ ተዓንዚዙ ክጥምተኒ ጸኒሑ . . ኣብ

ብርከይ ተደፊኡ “ስተረኒ” እናበለ ክልምነኒ
ጀመረ። ሽዑ ለይቲ ህይወቱን ህይወታን
ኣጥፊአ፣ ንባዕለይ ክጠፍእ’ዩ ነይሩ
መደበይ። ኣደይ ግን በላሕ እያ መምህር!
‘ንዓና ከም ዘየዋጽኣና፣ ኣብ ሓጺር ግዜ
ኣእሚናትኒ። ፖሊስ ክንሕብር ምዃንና
እውን ሓቢራትኒ። ኣይደንጐየትን፥ ኣደይ
ባዕላ ደዊላትሎም። ኣየጸበዩናን ከኣ፡ ኣብ
ሓጺር ግዜ ፖሊስ ኣብ ገዛና ጠበሽ
ኢሎም። ካብቲ ክብረት’ምበር ሕስረት
ዘይረኣየትሉ ገዛ - ኣይዳ ብሕስረት
ተጐቲታ ወጺኣ። ኣነ ኣዝየ ሕማቕ ስለ
ዝነበርኩ፣ ክሳብ ዝዝሕል ኣብ ትሕቲኦም
ክጸንሕ’ያ ኣደይ ንፖሊስ ለሚናቶም።
ከምኡ ድማ ተገብረ። ብድሕሪ’ዚ ነገር

ኣተኲራ ጠመተታ ኣደይ ፌቨን።
‘ዝበደለዶ ጥዑም ይረክብ ኮይኑ’
ታሕተዋይ ከንፈረን እናነኸሳ ብውሽጠን
ኣጉረምረማ።
“ኣደይ ፌቨን. . .” ደሃይ ኣይዳ
ጠምዩ ናይ ዝወዓለ ለማኒ’ዩ ዝጥዕም። ገጻ
ጓህሪ መሲሉ፣ ኣዒንታ እምበረ መጠን
ናይ ጣዕሳ ንብዓት ከንጀርብብ ጀመረ።
ኣዒንቲ እታ ለዋህ ወላዲት’ውን ናይ
ድንጋጸ ንብዓት ጠራቐሙ።
“ኣደይ ፌቨን! በጃኺ ይቕረ በልለይ”
ከም ገበል ኣብ ባይታ ሰፋሕፋሕ ብምባል
ለመናኣ ኣስመዐት።
እታ ኣደ፣ ነብሳ ግንብንብ በላ። ከምኣን
ከም ፍረወይኒ ጓላን ጓለንስተይቲ እያ

ብፍትሕ ተወጋጊኑ።”
ናብርኡ ብንቡር ክቕጽል ፈጺሙ’ዩ
ዘይከኣለ። ሰላማዊ ህይወቱ ዘራጊ ማዕበላት
ተማሲሕዎ፡ ንቡር ሩፋታ ተሓድገ።
“እቲ ዝኸፍአ - ኣይዳ ተማቓሊት
ሕሰማ ጌራትኒ መምህር” ብዘይ ድምጺ
ንብዓቱ ንግዳም ተዛሕዘሐ።
“ዝነበራ ሕማም ክማቐሎ ኣገዲዳትኒ”
ርእሱ ነዛነዘ።
“እንታይ ሕማሙ” ከቢድ ራዕዲ
ይስመዓኒ ነበረ። ተርባጸይ ንባሕሪ
ህንጡይነተይ ኣናወጾ።
“እንታይ ከይከውን ኢልካዮ፡ ኤች
ኣይ ቪ’ምበር!!” ከም ህጻን ኣፉ ጋሊሁ
ተነኽነኸ።
“እ. . .” ስንባደይ ርእሰይ ብምንቕናቕ’የ
ክገልጾ ፈቲነ። ካብኡ ሓሊፉ፣
ንዝጉጽጉጸኒ ዝነበረ ሃሳዪ ጓሂ ብንጹር
ከጋልጾ ኣይደለኹን - ምኽንያቱ ንኣራም
ከጸናንዖ’ምበር ከናብዖ ኣይመጻእኩን።
“መሬት፣ ኣፋ ጋሊሃ ክትውሕጠኒ’የ
ተመንየ። ነብሰይ ጸይነ። ኣይበልዕ ኣይሰቲ
ኮይነ። ጨርቀይ ደርብየ። ጸሓይ ዓለም
ከም ዘይትምልከተኒ፣ ግዳም ምውጻእ
ገዲፈዮ። ርእሰ ተኣማንነተይ ኣጥፊአ። ደገ
እንተወጺአ፣ ዝረኣየኒ ሰብ ብዛዕባይ ዝዛረብ
ዘሎ ኮይኑ’ዩ ዝስመዓኒ። በዚ ምኽንያት፣
ዓመት መመላእታ ካብ ገዛ ከይወጻእኩ
ኣሕሊፈዮ። ድሓር ግን ብምትብባዕ ናይ
ፍሬታ ሓፍተይን ኣደይን ናብ ደሓን
ኩነታት ተመሊሰ።
ኣብ ዓመት ናይታ ግናይ ፍጽመ እዩ
ዝነበረ። ገዝኦም ጸጸኒሑ ናይ ‘ክፈቱና’
ምልክት ኣስምዐ።
“ናይ መን ደኣሉ እዚ ኳሕኳሕ” ኣደይ
ፌቨን ክኸፍትኦ እናመጻ ዝተዛረብኦ
ቃል’ዩ። “መጻእኩ” ተዳሃያ።
ማዕጾ ምስ ተኸፍተ፣ ኣዒንተን ክእመን
ዘይከኣል ትርኢት’ዩ ኣአንጊዱ። ሰበይቲ
ወደን ነበር’ያ። ገጻ ብርኡይ ተደዊኑ፡
ጸማልያ ተቐቢኣ። ዝተዓዃለለ ናይ ሕሰም
ማዳታት ኣብ ፍረ ገጻ ተዘሪኡ ነበረ።
ብዘይ ዘረባ፣ ብሓውሲ ምግራም

ኣብ ብርካ ተደፊኣ ትልምና ነይራ። ነብሳ
ምግባር ኣበያ። በቲ ሓደ ወገን ከኣ፡ ኣብ
ልዕሊ ወዳን ህይወት ናይታ ገዛን ዝገደፈቶ
በሰላ ዘኪራ፡ ቑስሊ ልባ ተተናኸየ።
“ኣይዳ ጓለይ. . ኣበሳኽስ ኣነ’ዶ’ሞ
ሕጂ ሓዲገልኪ ክሕደገልኪ ኮይኑ!?
ይቕረ ድማ ንዓይ ዘይኮንኪ፡ ነቲ ናይ
ልቡ ኣሚኑ ህይወቱ ዘይበቐቐልኪ ኣራም
ኢኺ ትብልዮ” በዚ መጺኡ ዘይተባህለ
ኣብ ኣዒንቲ ኣደይ ፌቨን ንብዓት ኣዛረየ።
ነብሰን ዘየኽእለን ለዋህ ኣደ እየን።
“ኣደይ ፌቨን፣ ንኩላትኩም’ዩ እቲ
ኣይዳ ዝበደለቶ በደል። ስለዚ፣ ንኹሉ
ንውሽጢ ሰቲርኪ ይቕረ በልላ” ሓደ
ካብቶም ጸኒሓ ዘስተውዓለትሎም ምስኣ
ዝመጹ ኣሕዋታ እዩ ተዛሪቡ።
እዚ እንክግበር፣ ኣራም ዓውዓው
ዝብል ድምጺ ሰሚዑ፣ ብውሽጢ መጺኡ
ተሓወሶም።
“እንታዩ’ዚ ዝግበር ዘሎ!” ኣእዳዉ
እናነጸገ ከም ናይ ኣእምሮ ሕሙም
ኣንጸርጸረ።
“እዝግሄር ይስማዕኩም በጃኹም
ስምዑና!!” ሓደ ካብቶም ከተዓርቑ
ዝመጹ፣ ናይ ክህነት መዓርግ ዝነበሮም
ኣቦ እዮም ተዛሪባም።
“ሕደጉ ክሓድገልኩም’ዩ ንዝብል ቃል
ኣይንጥሓሶ እዞም ደቀይ” ቃል ወንጌል
ተጠቂሞም፣ ነገራት ከመዓራርዩ ተጓየዩ
ኣቦይ ቀሺ።
***
“ዓቕሚ ኣይዳ ኪኖ ንብዓት ሓይሊ
ኣይነበሮምን። ምስቲ ነብሳ ተወዲኡ
ዝረኣኹዎ፣ ካብ ብልቢ’የ ሓዚነላን
ደንጊጸላን። ሽዑ እንታይ ኢላትኒ’መስለካ”
ንብዓት ኣዋህሊለን ዝነበራ ኣዒንቱ ጾሚቑ
ብምስዳድ ክዛረበኒ ጀመረ።
“ሕጂ ኣነ ዓለም ከይቀየርኩ፣ ዋጋ
ሓጥያተይ ተኸፊለዮ እየ። ዓለም፣ ዝሃብካያ
ዘርኢ ከም እተብቁል’ውን ምሂራትኒ፡
ንዘይፍትሓውያን ፍትሒ ከም እተንግስ
መምሃሪ ጌራትኒ ኣላ። ግና ዝተረፈኒ ነገር
ኣሎ። ምስ ሞትኩ ንካልኣይ መግረፍቲ

ከይሕየር፡ በጃኻ ይቕረ ይኹንኪ’ ኢልካ
ኣፋንወኒ፣ ብሓጥያተይ ተናሲሐ፡ ንዓለም
ክሰናበታ ሓግዘኒ።”
ምኽኣል ስኢነዮ፡ ክልቴና ነቢዕና።
ንኣይዳ ካብ ብልቢ’የ ዝፈትዋ ነይረ”
ዓፍኖቕኖቕ በለ።
“ካብ ብልቢ ድማ ይቕረ ኢለላ።
ትፈልጥ ሽዑ እንታይ ኣጋጢሙ!?”
ባዕሉ ሓቲቱ መልሲ ካባይ ከምዝደሊ
ኣተኲሩ ጠመተኒ።
“ሽዑ ወግዒ ጽምብል ዝወዓለሉ፣ ናይ
ደስደስታ ምሸት’ዩ ነይሩ።” ኣስናኑ እና
ኣኽመስመሳ፡ ኣዒንቱ ንብዓት ሓጐስ
ኣንጀርበባ። ኣንጻር፣ ዝተሓናፈጸ ትርኢት
ንኸአንግድ ዘገድዶ ስምዒት ከናዲ ሃሰው
በልኩ።
“ናይ ምንታይ ጽምብል’ዩ ኣራም
ሓወይ?” ኣነ’ውን ብፍሽኽታይ ንዓኡ
መሰልኩ።
“ናይ ዕርቂ ድግስ’ዩ ኔሩና። ካብቲ
ዘሐጉሰኒ ድማ፡ ብቕዱስ ቁርርባን
ክድምደም ምኽኣሉ እዩ።” ሓጐስን
ንብዓትን ብሓደ’ዩ ዘቛስዮም ነይሩ።
“ዘይርሳዕ ተዘክሮታት። ተመኒኻ
ዘይርከብ፡ ዝጠዓመን ዝመችአን ህይወት።
ካብ ናይ ዓለም ጻንሖተይ እቲ ዝመቀረ
ዝበሃል ምስ ኣይዳ’የ ኣሕሊፈዮ። ንሳ
ኩሉ’ያ በጃኻ!! ይቕረ ምስ በልኩላ’ዩ
እቲ ደስታይ ዝፍልም። ብኡ ኣቢለ ድማ
ኩሉ ከምዘጋጥም ኣሚነ ንነብሰይ ይቕረ
ኢለላ። ብድሕሪ’ዚ ኣብ ምትሕድዳግ
ዘሎ ጣዕሚ፣ ብሓጐስ ኣስተማቒረዮ።
ይዋኣያ ኣይዳ ግን ክንዲ መዓት’ያ
ተሳቕያ። ዋላ ተናሲሓን ቈሪባን እንከላ፡
ብዝገበረቶም ሕሉፍ ጌጋታት ወትሩ
ተስተንትን፣ ትቓዝን። ድሕሪ ንስሓ
ብሓጥያትካ ምጭናቕ ጽቡቕ ከም
ዘይኮነ፣ ብዙሕ ግዜ ምዒደያ። ንሳ ግን፡
በሰላኡ ‘ብዘይሕከኽ በደል በዲለካ እና
በለት ለይቲ ለይቲ ዓራትና ብንብዓት
ተጠልቅዮ ነይራ። እዚ ምስ በዝሐ፣ ጓሂኣ
ናብ ምብህራርን ካልእ ሕማቕ ነገራትን
ከድህበላ ክኢሉ።” ንብዓት ኣራም ከም
ማይ ነሓሰ ይውሕዝ ነበረ።
“ኣራም ሓወይ፣ ረጊእካ ከተዕልለኒ
መታን በጃኻ ንብዓት ኣቋርጾ።”
ብኣእዳወይ መንኮቡ እና ጠብጠብኩ
ገሰጽኩዎ።
“ረቢሸካ ዶ! ንዓለም በቲ እሩም
ኣካይዳ ክትጎየላ ምስ ጀመረት ምቑጻያ
እንድዩ ኣሕዚኑኒ።”
“እንታይ ድያ ኮይና!?” ተርባጽ
ህንጥዩነተይ ርግኣት ከምዝስእን ገበረኒ።
“ንዓይ ንበይነይ ገዲፋትኒ፣ ዓርኪ
መቓብር ኮይና ኣይዳ! ጣዕሚ ዓለም
ምስ ፈንፈነት ዓለም’ውን ኣይናተይን
ኢኺ ኢላታ - ተፊኣታ” ጓሂኡ ብኡ
ኣቢሉ ካብ ውሽጡ ተጎጥጊጡ ክትፋእ፣
ኣፉ ብኣእዳዉ ዓቢሱ ብሓውሲ ልቕሶ
በኸየ። ገለ ክፋል ጭንቀቱ እንተፈኾሰሉ፣
ስምዒቱ ዝኣዘዞ ክገብር ንግዚኡ
ሓደግኩዎ።
“ኣይዳ ሕጂ ብህይወት የላን
መምህር። መንፈሳ ግን ኩሉ ግዜ ምሳይ
ኣሎ። ተሸጊረ፡ ርህዩኒ ምስኣ’የ ዘዕልል
ምስ መንፈሳ ነዋግዕ። ሓሳብ ንሓሳብ
ንወሃሃብ። ኣብ ዕላልና ተስፋ ኣሎ።
ምጽንናዕ። ምጽብባይ። ብዓቢኡ ድማ
ፍቕሪ። መልኣከ ሞት ዘይስዕሮ፡ ሓመድ
ዘይደብዮ ዘልኣለማዊ ፍቕሪ!!”
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ስነ-ጥበብ

ጥዑምዝጊ ተስፋይ
እንታይ ክትጽሕፍ ዲኻ ተዳሊኻ ዘለኻ?
ልቢ-ወለድ ዲኻ ትጽሕፍ፡ ወይ ድማ
ኢልቢ-ወለድ - ግጥሚ ዲኻ ክትጽሕፍ
ደሊኻ ዘለኻ ወይስ “Prose” (ስዲ ንባብ፡
ሓጺር ዛንታዶ ወይስ “Novel” ነዊሕ
ዛንታ? ዝነገርካኒ ሓጺር ዛንታ ክትጽሕፍ
ከም ዝነቐልካ እዩ። ግርም - ሓጺር
ዛንታ ዝብረሃካ ዓይነት ጽሑፍ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ግን ንኣብነት ኣብ መንጎ
ሚሐን መንፊትን ዘሎ ፍልልይ ሓሲብካዮ
ትፈልጥዶ ትኸውን? እዚ’ኳ ኣብ ገዛኻን
ከባቢኻን ስለ እትርእዮስ ኣይጠፍኣካን
ግዲ ይኸውን። ኣደታትካ ፍሩዩን ደቂቑን
እንተ ደልየን ብሚሐ፡ እቲ ኣዝዩ ዝደቐቐ
ድማ ብመንፊት ገይረን እየን ዘጻርያኦ።
ዛንታ ክትጽሕፍ ጀሚርካ ኣለኻ። ብዛዕባ
ጽባቐ ዛንታኻ፡ ምስ ተዛዘመ ምዝራብ ስለ
ዝሓይሽ ይጽናሕ። ኣጀማምራ ዛንታኻ
ግን ኣይከም ዕላማኻን። ሚሐ ሒዝካ
ሓጺር ዛንታ ክትነፊ ጀሚርካ ኣለኻ።
ኣቤት ኣብ ፈለማ ኣቐሚጥካዮም ዘለኻ
ዝርዝራት ክበዝሑ! ንጠባይ፡ ቅርጺ
ኣካላት፡ ትንቢት፡ ሓጎስን ጓሂን. . . ገጸባህሪኻ ጥራይ ንኽትገልጽ ደረት ገጻት
ሓጺር ዛንታ ኣፋሪቕካዮ ኣለኻ። ንኩነታት
ኣየር፡ ቅርጺ መሬት፡ ሓሜትን ናእዳን. .
. ናይ ሰባት ንኽትዝርዝር ድማ ደረት
ገጻት ሓጺር ዛንታ በጺሕካዮ። ወረቓቕቲ
ምስ ተዀመረ፡ ዛንታ ክትጅምር ሃቂንካ
ኣለኻ።
“ገብረ በዓል ያሒት ደናጉ፡ ከም ጸዳፍ
ተረተር ዘንቆልቈለት ኣፍንጫኡ፡ ካብ
ጎልያድ ተሰሊዑ ዝተዋህቦ ዝመስል ግናዕ
ኣእዳዉ፡ ካብ ጋውና ዝመንዘዖ ዝመስል
ጋዕሲ፡ ሓውልቲ ደርማስ ፍጥረት ዝመስል
ትርኢቱ፡ ናይ ስድራ መኣዲ ጸፍ ኣቢሉ

ጉሳዕ “ተረረረረር. . .” ከብሎ ከሎ፡
ንእሽቶይ ነጉዲ እዩ ዝጥዕም። ገብረ
ቁጡዕን “ተኣዘዙኒ” በሃላይን፡ ከብዱ
ኣይተጋብሮን እያ። ገብረ፡ መኣዲ እንተ
ደንጒዩዎ፡ ስድራን ጎረቤትን ሸቘጥቆጥ
ክሳብ ዝብሉ እዩ ዝጣራዕ። ምስ ኣጉባዝ
ዓዲ እንተ ተጸንቢሩ፡ እቶም ኣጉባዝ ቈልዑ
እዮም ዝዀኑ. . .” በቃ ንገብረ ካብ
ጽፍሪ እግሩ ክሳብ ጸጉሪ-ርእሱ ዝርዝር
ውዒልካዮ። ምስ’ቲ ድሒሩ ዝሰዓበ ዛንታ
ግን ዋላ ሓንቲ ምትእስሳር ኣይረኣናሉን።
ከብዱ ስለ ዘይተጋብሮ፡ ኣብ’ቲ በረኻ ምስ
ጠመየ፡ ጠሌበዱ ብደዋ ክምንጭት እንተ
ንርእዮ እምበር፡ ብዛዕባ ዕሽነቱ ጥራይ
ክዛረብዶ ግዜ የሕልፍ ኢልናዮ!
ምስ ዛንታኻ እንታይ ምትእስሳር
ስለ ዘለዎ ኢኻ፡ “ኣብ’ቲ ከውታ ለይቲ፡
ኣንፈቱ ዘይልለ ህቦብላ፡ ኣብ ህዋን ምድሪን
እናፋጸየ ንተቐማጦ’ታ ዓዲ ድቃስ
ከሊኡዎም። በቲ ሓያል ንፋስ ዝተላዕሉ
ወረቓቕቲ፡ ኣቑጽልቲን ኣጭርቕቲን ኣብ
ሰማይ ሕንብሊል እናበሉ ንሓድሕዶም
ይጋጨዉን ይጠናነጉን። ኣኽላባት
እታ ዓዲ እውን ሓደገኛ ጸላኢ ከም
ዝወረሮም በቲ ሓደ ብራዕዲ ይቑዝሙ፡
በቲ ሓደ ድማ ይነብሑ። እቲ ህቦብላ
ምስ ህይወታውያንን ዘይህይወታውያንን
እታ ዓዲ ዝተሃላለኸ ክመስል፡ መመሊሱ
ደኣ ሓይሊ ወሰኸ እምበር ከቋርጽሲ
ኣይተራእየን. . .”
ድሕሪ’ዚ “ገብረ፡ ጋሕጋሕ ምድሪ
ካብ ዓራቱ ወሪዱ፡ ነቲ ወትሩ ዝሰምዖ
ከረጋግጽ፡ ናብ’ቲ ሓንቲ መዓልቲ’ኳ
ረጊጹዎ ዘይፈልጥ በረኻ ገስገሰ። ደረት
ዓዲ ሓሊፉ ነቲ ነዊሕ ቁልቁል ምስ
ተተሓሓዞ ግን፡ “ዓሽየ ደኣ ከይከውን!”

ጥቕስታት ጸሓፍቲ
“ኩላቶም ዝጥቀመሎም ቃላት፡ ኣብ መዝገበ-ቃላት ክርከቡ ዝኽእሉ እዮም። እቲ ዘገድስ፡
ኣብ ልክዕ ቦታኦም ኣእቲኻ ቅኑዕ ምሉእ-ሓሳብ ምስራሕ እዩ” ሶመርሰት መውጋም
“ዕዙዝ - ጥበብ ኣጀማምራ እዩ። ዝዓዘዘ ግን ጥበብ ኣፈጻጽማ እዩ። ሄንሪ ዋድዎርዝ
“ሓሙሽተ ቃላት ክጽሕፍ እኽእል እየ። ሸውዓተ ቃላት ድማ እቕይር።” ዶሮዚ
ፓርከር
“ጸሓፍቲ - ወትሩ ንገለ ሰብ እናሸጡ ዝነብሩ እዮም” ጆዋን ዲድዮን
“ዘይተነበበ ዛንታ - ዛንታ ኣይኰነን። ከም ደቀቕቲ ነጠብጣብ ኣብ ጥሑን ዕንጸይቲ
እዩ። ኣንባቢ ምስ ኣንበቦም ሂወት ይዘርኣሎም፡ ሂወት ዘለዎ ዛንታ ድማ ይዀኑ። ከይ
ሊ ጉይን
“ኣርቲስት ከም’ቲ ዝሓልሞ ኣየፍርይን እዩ” ዊልያም ፋልክነር
“ገሊኣቶም ‘ሓደ ቃል ሓንሳብ ምስ ተባህለ ምዉት እዩ’ ይብሉ። ኣነ ድማ፡ ኣብ’ታ
መዓልቲ ክነብር ጀሚሩ እየ ዝብል” ኤምሊ ዲኪንሶን
“ፕሮስ ግዳማዊ ቅርጺ እምበር ውሽጣዊ ጽባቕ ኣይኰነን” አርነስት ሄሚንግወይ
“ጻዕዳ ቈጽሊ ወረቐት፡ ፈጣሪ - ፈጣሪ ምዃን ክሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝዀነ
ንኽነግረና ዝጥቀመሉ መንገዲ እዩ” ሲድኒ ሸልደን
“ዛንታኻ ነዊሕ ክኸውን ከም ዘለዎ ተገንዘብ። ግን ሓጺር ንኽትገብሮ ነዊሕ ግዜ
የድልዮ” ሀንሪ ደቪድ
“ኣብ ተመኩሮይ፡ ሓደ ሰብ ዛንታ ምስ ጸሓፈ፡ ኣንባቢ ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ
ከም ዝድህስሶ ምግባር እዩ። ንሕና ጸሓፍቲ ዝበዝሐ ሓሶትና በዚ መንገዲ ኢና እንገብሮ”
ኣንቶን ቸኮቭ
“ፈለማ ገጸ-ባህሪኻ እንታይ ከም ዝደሊ ፍለጥ፡ ዳሓር ከኣ ሰዓቦ” ረይ ብራድበሪ
“ከም’ዚ ክብል ከለኹ ይቕረታ እናሓተትኩ እየ። እቶም ሳይንስ ልቢ-ወለድ ዝጽሕፉ
ዋላ ሓንቲ ኣይፈልጡን እዮም” ጆሰፍ ኮንራድ

ኣየናይ ዛንታ ኢኻ ጽሒፍካ
እናበለ ንነብሱ ሓተታ። ኣብ’ቲ በረኻ
ብጽሞናን ብዓቕሊን ንነዊሕ ግዜ እንተ
ተጸቢኻ፡ መላእኽቲ ከም ዝረኣዩኻ ዝገልጽ
ወረ እዩ ወትሩ ዝሰምዕ ነይሩ። ብዕሽነቱ
እናተገረመ፡ ክምለስ ኢሉ ሰገጥ በለ’ሞ፡
ደሓር ግን ሓዲኡ ከጥልል ክኸይድ ከም
ዘለዎ ምስ ገዛእ-ነብሱ ተሰማምዐ. . .”
ድሕሪ’ዚ ብዛዕባ’ቲ ገብረ ኣብ’ቲ በረኻ
ዘሕለፎ ትርኢትን ዝረኸቦ ውጽኢትን
ኣብ ክልተ ገጽ ኣቐሚጥካ ኣለኻ።
ኣብ ዛንታኻ፡ ገብረ ብዛዕባ’ቲ ‘መጨነቕ’
ከም ዝዀነ ዝገለጽካዮ ህቦብላ ዋላ ሓንቲ
ፈዓራ ኣይነበሮን። ወረ ድቃስ ስኢኑ ድዩ
ኣይሰኣነን እውን ኣይነገርካናን። ምናልባት
ከይደቀሰ ከም ዝሓደረ እንተ ትነግረናስ፡
ዋላ ባዕልና፡ ‘ክጽበ ክብልዶ ኣብ’ቲ በረኻ
ድቃስ ወሲዱዎ’ሞ፡ እቶም መላእኽቲ
ከይረኣዮም ከይዶም!” ምበልና ነይርና።
ምናልባት ነዊሕ ዛንታ ክትጽሕፍ እንተ
ሓሲብካ፡ ካብ ኣብ ሓጺር ዛንታ ንላዕሊ
ኣብ ነዊሕ ዛንታ ቅቡል ክኸውን ዝኽእል
ዝርዝራት ኣስፊርካ ኣለኻ። ማለት’ሲ፡
ንገጸ-ባህሪኻ ምስ ኣንበብቲ ጽቡቕ
ገይርካ ከተላልዮ ዕድል ስለ ዝህብ እውን
ኣይምተጸልአን። ብዓቢኡ ከኣ እንተስ
ከከም ኩነታቱ እንተስ ኣብ ሓደ እዋን
ንገጸ ባህሪኻ ግርም ገይርካ ከተላልዮ ዕድል
ኣለካ - ኣብ ነዊሕ ዛንታ። ቦታ እውን
ኣሎካ። ኣብ ኖቭል፡ ከም ድላይካ እንተ
ዘይተባህለ’ኳ፡ ከም መደብካ ክትዕንድር
ዕድል ኣለካ።
ብሓቂ ሓጺር ዛንታ ክትጽሕፍ እንተ
ደሊኻ፡ ሚሐ ገዲፍካ ጸቢብ መንፊት ሒዝካ
ስራሕካ ጀምር። ምንፋይ ምስ ጀመርካ፡
ካብ’ዞም ኣብ ዛንታ ኣስፊርካዮም ዘለኻ
ጋዕገልጠም፡ ምናልባት ሓደ ዕስሪት ክትረክብ
ትኽእል ትኸውን። ንሓጺር ዛንታ ዝኸውን
ቃላትን ኣበሃህላታትን ማለት እዩ። ሓጺር
ዛንታ “ህንካን ሃባን” እዩ። ነብሲ-ወከፍ

ትልሚ ይኹን ቃል፡ ኣብ’ቲ ዛንታ ገለ
ነገር ዝውስኽ ክኸውን ኣለዎ።
እዚ እውን ሃተውተው
ብዘይብሉ
ቁጡብ
ኣጸሓሕፋ።
ገብረ፡
ደርማስ ፍጥረት
ምዃኑ ኣብ
ዛንታኡ
ገለ
ጽልዋ ክህልዎ
ኣለዎ። ጎቦ ድዩ
ከፍርስ
ወይ
ድማ ኣድጊ
ተሰኪሙ
ክኸይድ፡
ገለ ነገር

ሓጺር ዛንታ፡ ብሰሪ’ቲ
ኣመና
ቅርጡውን
ብምሩጻትን ገለጽቲን
ቃላት
ዝተነድቀን
ምዃኑ፡
ሓያሎ
ዝፈናጨሉ ትልምታት
ክህልዉ ዘፍቅድ እውን
ኣይኰነን።
ብልጭ
ኢሉ ዝዛዘም፡
ብዝያዳ
ኸኣ፡ ሓደ
ት ል ሚ
ዛ ን ታ ን
ጸ ለ ው ቲ
ዝ ዀ ኑ

ክህሉ

ኣለዎ። ገብረ ቁጡዕ እንተ ዀይኑ፡ ምስ
ቁጥዕነቱ ዝተኣሳሰር ፍጻመ ወይ ዛንታ ክህሉ
ኣለዎ። ንስኻ ግን ንገብረ ምስኪናይ፡ ክፉኡን
ጽቡቑን ቅልዕልዕ ኣቢልካ ብዘይዛንታ
ኣትሪፍካዮ ኣለኻ። ናብ ዝዀነ ይኹን ዕላማ
ክትብገስ ከለኻ፡ ብዘይካ’ቲ ነገራዊ መሳርሒ፡
ኣብ ኣእምሮኻ እትማልኦ መሳርሒ እውን
ኣሎ። ናብ ትምህርቲ፡ ከም ዓይነት ናይ’ቲ
ትመሃሮ፡ ንኣእምሮኻ ተዳልዎ። ናብ
ማሕረስ ክትከይድ ከለኻ እውን ከምኡ።
ናብ ሓጺር ዛንታ ክትከይድ ከለኻ ድማ
ቁጡብ፡ ገላጺ፡ መራጺ ዄንካ ንቐል።
ሓጺር ዛንታ ክትጽሕፍ ከለኻ፡ ምናልባት
ዓሰርተ ዕጽፊ ናይ’ቲ ዘድልየካ ቃላት
ክትጽሕፍ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ንዓኻን
ንመንፊትካን ጥራይ እምበር፡ ንኣንበብቲ
ኣይኰነን። ኣንበብቲ፡ ጸሚቝካ ጸማሚቝካ
ቁም ነገር ጥራይ ምስ ኣትረፍካዮ ከንብቡዎ
እዩ ባህ ዝብሎም።

መተኣሳስርቱን ሒዙ ዝጓዓዝ፡
ንኣእምሮ ወዲ-ሰብ ሓንሳብ
ወቒሩ ስምብራት ዝገድፍ ክኸውን ከሎ
እዩ ኣንበብቲ ባህ ዝብሎም። ዕላማኡ እውን
ከምኡ እዩ።
ካብ ምህውታት ተቖጠብ። ነብሲ-ወከፍ
ፍጻመ ከተስፍር ኣይትህለኽ። (መጠኑ ደኣ
ይፈላለ ኰይኑ እምበር፡ ኣብ ነዊሕ ዛንታ
እውን ይሰርሕ እዩ)። ዝዀነ እተስፍሮ
ፍጻመ፡ ምስ’ቲ ቀንዲ ዛንታ ጸላዊ ምትእስሳር
ከም ዘለዎ ኣረጋግጽ። ጥዑይ ግጥሚ
ጽሒፍካ ትፈልጥ እንተ ዀይንካ ድማ
ግርም። ምኽንያቱ፡ ኣብ ኣመራርጻ ቃላትን
ኣበሃህላታትን ምስ ግጥሚ ከም ዝመሳሰል
ክኢላታት ስለ ዝነግሩስ፡ ኣመት ክህበካ እዩ።
ስለ’ዚ፡ ዛንታ ገብረ ሓጺር ዛንታ ክኸውን
እንተ ደሊኻዮ፡ ኣእምሮኻ ናብ መንፊት
ቀይሮ። ከም’ዚ ዘለዎ እንተ ዀይኑ ግን፡
ሚሐኻ ሒዝካ ናብ ነዊሕ ዛንታ ውሰዶ።
ኣብኡ እውን ዘድልየካ ናይ ኣእምሮ ቀረብ
ከም ዘሎ ከይትርስዕ።

ደሃይ ሕትመት
ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተሞርኰሰት፡ ንህሉው ኩነታት መንእሰያት
እተንጸባርቕ፡ ንፈተነ ስደትን ሳዕቤናቱን እትድህስስ፡ ብሃብተማርያም
ገብረወልድ ዝተዳለወት ፡ “ስቡር ልቢ” ዘርእስታ ፍቕራዊት መጽሓፍ፡
10 መጋቢት 2017 ኣብ ኣደራሽ ኣዱሊስ ክለብ ተመሪቓ። ኣብ’ቲ
ኣጋጣሚ፡ ስድራቤትን ፈተውቲን ደራሲ፡ ፈተውቲ መጽሓፍን
ጥበብን፡ ከምኡ’ውን ዕዱማትን ግዱሳትን ተረኺቦም ነይሮም።
መጽሓፍ “ስቡር ልቢ” ናይ ኖቨለተ (ሓጺር ልቢ-ወለዳዊ መጽሓፍ)
ዓሌት ዘለዋ ዀይና፡ ኣብ መንጎ ሮቤልን ርግኣትን ዝተባህሉ ክልተ
ፍቑራት ንዘጋጥም ውረድ ደይብ እተዘንቱ እያ። ኣብ’ቲ ናይ
ምልላይ ኣጋጣሚ፡ ንምትእስሳር መጽሓፍ ስቡር ልቢን ምጽሓፍ
ኖቭልን ኣመልኪቱ፡ ትንታነ ዘቕረበ መንእሰይ ጸሓፊ ገብሩ ክብረኣብ፡
ኖቭል ምጽሓፍ ክቕጽል ዝኽእል ሓድሽ ጉዳይ ብምፍጣር ዘይኰነ
ሓድሽ መጠመቲ (ኦክያለ) ብምፍጣር ምዃኑ፡ ኣብ ታሪኽ ምጽሓፍ
ኖቭል፡ ብቐጻሊ ኣኣብ ዘመኑ፡ ሓድሽ ኣጠማምታ ብዘርእዩ ብርቂ
ጸሓፍቲ እናተደጋገፈ ናብ’ዚ ደረጃ እዚ ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ፡
ጽሑፍ ኖቭል ኤርትራ ምእንቲ ክቕጽል እውን ሓድሽ ትርጉም
ወይ መርኣዪ (new symbol of meaning) ሒዙ ዝመጽእ ጸሓፋይ
ክበዝሕ እንተ ኽኢሉ ጥራይ ምዃኑ ኣረዲኡ። ኣብቲ ዕለት ገምጋም
መጽሓፍ ዝገበረ መምህር ዮሴፍ ገብረዮሃንስ ብወገኑ፡ ኣብ’ታ መጽሓፍ
ንዘለዉ ሓደ ሓደ ናይ ሰዋሱው ግድፈታት ድሕሪ ምሕባር፡ ኣብ
ኣፈጻጽማ ዛንታ መጽሓፍ “ስቡር ልቢ”ናእዳኡ ገሊጹ።
ብድሕሪ’ዚ ደራሲ መጽሓፍ ሃብተማርያም ገብረወልድ፡ ንፈላሚ ስነ-ጽሑፋዊ ኣበርክቶኡ፡ ርእይቶን ሃናጺ ነቐፌታን ከም ዝጽበ
ምሕጽንታኡ ኣቕሪቡ። ብዘይካ’ዚ እቲ ናይ ምልላይ ስነ-ስርዓት ነቲ መጽሓፍ ብዝምልከት ብስነ-ጥበበኛታት ብዝቐረበ ምንባብ ደብዳበታትን
ደርፊን ተዓጂቡ ኣምስዩ። ብፍሉይ ዕድመ ዝተገብረሉ ናይ ስነ-ጽሑፍ ክኢላ professor Charles Cantalupo ካብ ኢድ ደራሲ
መጽሓፍ ምስ ተቐበለ እቲ ናይ ምልላይ ስነ-ስርዓት ዕዱማት ብምምስጋን ተዛዚሙ።

መአረምታ
ኣብ ሕታም ጋዜጣ 2 መጋቢት 2017 ኣብ ዓምዲ ስነ-ጥበብ “ካርቱን እንታይ እዩ?” ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኣንገደ
ጽሑፍ፡ ብኣብርሃም ዘርአ (ወዲ ሃለቃ) ዝተዳለወ ምዃኑ ምስናይ ይቕረታ ንሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.169
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“ሓያል ውዳበ ንኣድማዒ ስራሕ!”
ቅነ ውዳበ ሃማመተኤ ማሕበረ-ኮም ዒታሮ

ዓንዶም ግርማይ
ንቕንያት ናጽነትና ንምድማቕ
ምሽብሻብ እንጅምረሉ ግዜ ድሮ
ኣኺሉ ኣሎ። ክንዲ ዝዀነ፡ መበል
26 ዓመት መዓልቲ ናጽነትና ብኽብ
ዝበለ መዓርግ ንምጽንባላ፡ ነገራት በበቲ
ዝተመደብዎ ንምስንዳው ካብ ሕጂ
ጀሚሮም ዝሰላሰሉ ንጥፈታት ብዙሓት
እዮም። ካብ’ዚኦም ሓደ ዓመት
መጽአ ዝካየድ ቅነ ውዳበ መንእሰያት
ሰራሕተኛታት ዞባ ማእከል እዩ።

መንእሰይ ተኽለወይኒ ሚኪኤል
ማሕበረ-ኮም ዒታሮ ዞባ ማእከል
ንኡስ ዞባ ጸጸራት፡ “ሓያል ውዳበ፡
ንሓያል ስራሕ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል
ቴማ፡ ቅነ ውዳበ ሃማመተኤ ኣካይዱ።
ኣብ’ቲ ብ5 መጋቢት 2017 ዝተኻየደ
ናይ መዛዘሚ ስነ-ስርዓት፡ ተሓጋጋዚ
ሓለቓ ጠቕላሊ ስታፍ ኣጽዋር
ኮለኔል ዑስማን መሓመድ (ኣንጎለይ)፡
ካብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ጽሕፈት
ምምሕዳርን ግንባርን’ቲ ንኡስ ዞባ
ዝመጹ ኣባላት፡ ካብ ቤት ጽሕፈት
ሃማመተኤ ዞባ ማእከል፡ ዕዱማትን
ወለዲን ተማሃሮን ተሳቲፎምዎ።
ፈለማ መኽፈቲ ቓል ዘስምዐ ሓላፊ
ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ጸጸራት መንእሰይ
ተኽለወይኒ ሚኪኤል ኰይኑ፡ ፈለማ
ኣገዳስነት ውዳበ ኣብ መንእሰያት
ዝህልዎ ተራን ኣስተዋጽኦን ድሕሪ
ምዝርዛር፡ መደብ መዛዘሚ ቅነ
ውዳበታት ሃማመተኤ ማሕበረ-ኮም
ዒታሮ፡ በብእዋኖም ክካየዱ ዝወርሑ
መደባት ትምህርቲ ኣካዳሚያውን
ፖለቲካውን ንጥፈታት፡ ስፖርታዊ
ውድድራት፡ ምርኢታት ኤግዝቢሽን፡
ኣብ ጕዳይ ሃይማኖታዊ ጥሩፍነት
ዘተኰሩ ሰሚናራት፡ … ንጥፈታት
ከም እተሰላሰሉ ዘመልከተ መንእሰይ
ተኽለወይኒ፡ ቀንዲ ዕላማ’ቶም
ዝተሰላሰሉ መደባት ንደረጃ ንቕሓት
መንእሰያት ተማሃሮ ኣብ ኵሉ
ዓውድታት ዘረጋግጽሉን ናይ ምግባር
ዓቕሞም ዘነጽሩሉን ምንባሩ ገሊጹ።
ንጒዳይ ጸቕጢ መዘና ንምፍዃስ
ወለድን መንእሰያትን ከይተነጻጸሉ
ብሓባር ዝተሳተፍዎም ብርክት ዝበሉ
ሰሚናራት ከም እተኻየዱ’ውን ወሲኹ

ኣረዲኡ።
ተሳታፍነት ሰልጠንቲ ሕመረት
ከም’ቲ ትጽቢት እተገብረሉ ከም
እተሰላሰለ
ዝጠቐሰ
መንእሰይ
ተኽለወይኒ፡ በብዓውዶም ንተማሃሮ
ዝተዋህቡ ሞያዊ ስልጠናታት ብልጫ
ክህልዎም ብቐዳማይ ደረጃ ዝርአ
ተሳታፍነት ተማሃሮ ተራ ወለዲ
ተወሲኽዎ ዝምስገን’ኳ እንተነበረ፡
ኣብ ምድላው ቅነ ውዳበ’ቲ ማሕበረኮም ዘነይትን ዘሐብንን ልዑል
ተሳትፎ ተቐማጦ’ቲ ማሕበረ-ኮም
ነይሩ ኢልካ ዝዝረበሉ ከም ዘይኰነ
ኣረዲኡ። ኣብ ቀጻሊ ኣብ ከምዚ ዝበለ
ብዙሕ ፍረ ዝሕፈሶም ኣጋጣሚታት፡
ወለዲ ካብ ጎኒ ተማሃሮ ደቆም
ከይተፈልዩ ኣድላዪ ምትብብዓትን
ምድግጋፋትን ክገብሩሎም ከም
ዝግባእ ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ መደብ ምርኢት
ኣከዳድና ፋሽን ሾው ናይ ትሽዓቲአን
ብሄራትናን መዛሙርን ብተማሃሮ
መዋእለ ህጻናት ማሕበረ-ኮም ዒታሮ
ቀሪቡ ነይሩ። ነቲ ጽምብል ድማ፡ ዓቢ
ድምቀት ወሲኹሉ ውዒሉ። ብዘይካ’ዚ፡
ምርኢት ፋሽን ሾውን ተዋስኦን
መንእሰያት ተማሃሮ’ውን ቀሪቡ። ኵሉ
ዅሉ ተደማሚሮም ድማ፡ ንምዝዛም
ቅንያት ውዳበ ሃማመተኤ’ቲ ማሕበረኮም ግርማ ሂቦምዎ።
ኣብ ህይወት ዝተወጠኑ መደባት
ኰኑ ዝተታሕዙ ዕላማታት ተፈጻምነት
ንኽህልዎም፡ ሓገዝን ተሳትፎ ናይ
ካልኦት ኣካላትን ወሳኒ ተራ ኣለዎ።
ዋላ’ውን ተፈጻምነት ይሃልዎም፡
ንኣስተዋጽኦ እቶም ዝተታሕዙ
መደባት ኰኑ ውጥናት ኣይ ከም’ቲ
ኢድን ርእስን ብዙሓት ዝሳተፍዎን።
“ውዳበ፡ ዝምድናታት ሰባት ኰነ
ማሕበራት ኣብ ምድልዳል ረቂቕ
መሳርሒ ኰይኑ ዘገልግል’ዩ እንተ
ተባህለ ካብ ሓቂን ክውንነትን ዝረሓቐ
ኣይኰነን። ብውዳበ ዝካየዱ ይዕበዩ
ይንኣሱ ንጥፈታት ድማ፡ ብእኡ
መንጽር ዝለዓለ ብልጫታት ይርከቦም።
ከምኡ ምዃኑ ስለ እንኣምን ኢና ኸኣ፡
ኣብ’ዚ እዋን መስርሕ ውዳበ ኣብ
መንእሰያትን ተማሃሮን ንምስፍሑን
ንምዕማቚን ኣበርቲዕና ኣብ ምስራሕ
ንርከብ።” ዝበለ መንእሰይ ተኽለወይኒ፡
ውዳበ ሕብረተሰባት ዝውስንዎም
ዕላማታት ንምፍጻም ኣብ ሞንጎኦም
ዝምስርትዎ ስሩዑን ርጉኡን ርክባት
እንተ ድኣ ተደሚርዎ፡ ዕዙዝ ትርጕም
ከም ዝህልዎ ኣዘኻኺሩ።
ሃማመተኤ ንኡስ ዞባ ጸጸራት፡ ሓደ
ካብ ቀንዲ መትከላቱን ዕላማታቱን፡
ብዅለንተናኡ ብቑዕ መንእሰይ
ምህናጽ ምዃኑ ዘነጸረ መንእሰይ

ተኽለወይኒ፡ ዓንዲ ሕቖ ሃገርን ድንድል
መጻኢ ወለዶታት ዝዀኑ መንእሰያት፡
ኣብ መዳያት ፖለቲካዊ፡ ማሕበራዊ፡
ቁጠባዊ፡ ብተወሳኺ፡ ብሞያ ዓቕሞምን
ክእለታቶምን ንምዕባይ፡ ምስ ኵሎም
ኣካላት መንግስቲ ብምሽራክ ብዝለዓለ
ክስርሓሉ ምጽንሑን ምህላዉን
ብምርዳእ፡ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለን
ዝበለጸን ክስርሓሉ መደብ ምህላዉ
ኣረጋጊጹ።
ተማሃሮ ሰልጠንቲ ሕመረት ኣብ
9 ዓውድታት ማለት ድሕረ ባይታ
ኣመሰራርታ ማሕበር፡ ታሪኽ ህዝቢ
ኤርትራን ብረታዊ ቓልሱን፡ ስነ-ምግባር፡
ብድሆታትን
መፍቲሒታቶምን
ጸቕጢ መዘና፡ ትርጕም ስነ-ሓሳብ፡
ግርጭታትን
ኣፈታትእኦምን
ከምኡ’ውን፡ ስነ-ኣእምራዊ ኲናት

ዞባ ጸጸራት መንእሰይ ተኽለወይኒ
ሚኪኤል ኣብ መወዳእታ፡ መንእሰያት
ተማሃሮ ብኽልሰ ሓሳብን ግብሪን
ዝተሰነየ ዝቐሰምዎ ሞያዊ ትምህርቲ፡
ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ብግብሪ
ክሰርሕሉ፣ ኣንጻሮም ዝዓለሙ
ብደገ ዝግበሩ ንድፊኢት ዝዕድሙ
ተጻብኦታት ደው ኢሎም ክምክቱ
ብምልባው፡ ነቲ መደብ ብዅለንተናኡ
ዕዉት ንምግባሩ ዝጸዓሩ ኣባላት
ሕመረት ካድራት ማሕበር፡ ክለባት፡
ነበርቲ ማሕበረ-ኮም ዒታሮን ብቐንዱ
ቤት ጽሕፈት ስታፍ ኣጽዋርን ኣመ
ስጊኑ።
ካብ ዕለት 4 – 5 መጋቢት 2017
ዝተሰላሰለ ቅነ ውዳበ ሃማመተኤ
ማሕበረ-ኮም ዒታሮ፡ በቶም ነቲ
ቕንያት ዘንጸባርቑ መደባት ክምዕርግ

ክካየድ ተላብዩ።
ነቶም ነቲ ንጥፈታት ንኽካየድ
ዝወደቡን ዝጸዓሩን ኣባላት ሃማመተኤ
ንኡስ ዞባ ጸጸራት፡ ማሕበረ-ኮም ነበርቲ
ዒታሮን ካልኦት ግዱሳት ወገናትን
ኣመስጊኑ። ምምሕዳር ንኡስ ዞባ
ጸጸራት ኣብ ዝቕጽል መደባት’ቲ

ዘጠቓለሉ ኣገደስቲ ኣርእስትታት
ተማሂሮም። ዝያዳ ብስለቶም ንምዕዛዝ፡
ወርሓዊ ብማእከላይ ቤት ጽሕፈት
ዝዳለዉ ዝተፈላለዩ መጎሳጎሲ
ጽሑፋት ንኽካትዕሉን ብእኡ መንጽር
ፍልጠቶም ክብ ንምባልን ማሕበር
ወትሩ ዝከኣሎ ኣብ ምግባር ከም
ዝርከብ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ።
ዘለናዮ ዘመን፡ ዘመነ ቴክኖሎጅን
ሓበሬታን እዩ። ብእኡ መንጽር
ዓለምና፡ ናብ ጸባብ ቁሸት ትልወጠሉ
ኣብ ዘላ መዋእል፡ መንእሰያት ተማሃሮ
ክንዮ’ቲ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ
ሓፈሻዊ ንቕሓት ምእንቲ ክህልዎም
ወለዲ የማናይ ኢድ መንእሰያት
ተማሃሮ ደቆም ክዀኑ ለበዋ ዘድልዮ
ኣይኰነን። ክብ ኢሉ ተጠቒሱ ከም ዘሎ፡
ዋላ’ኳ ተልእኾ ማሕበር መንእሰያትን
ተማሃሮን ብዅለንትናኦም ብቑዓት
ዜጋታት
ንምግባሮም
ለይቲን
መዓልቲን ምጽዓር እንተዀነ፡ ሕቶ
ንቕሓት መንእሰያት ግን ንማሕበር
ጥራይ ዝግደፍ ጾር ኣይኰነን። እንታይ
ድኣ፡ ተራን ኣበርክቶን ወለዲን ኣካላት
መንግስቲን ክሕወሶ እንከሎ ዝያዳ
ዝበለጸ’ዩ ዝኸውን። ካብ ናይ ርሑቕ
መኣዲ ምምዕዳው፡ ተጠቀምቲ
ጸጋታቶም መታን ክዀኑ ናይ ሓባር
ጻዕሪ ከም ዘድሊ ድማ ይበርሃልካ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ዞባ ማእከል ንኡስ

ምኽኣሉ ንሓያል ክእለትን ብቕዓትን
መንእሰያት፡ ተማሃሮን ወለዲን’ቲ ንኡስ
ዞባ ዘጉልሕ ምዃኑ ዝገለጸ ድማ፡
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተረኺቡ ሓጺር
መግለጺ ዘቕረበ ግዝያዊ ኣማሓዳሪ
ንኡስ ዞባ ጸጸራት ኣቶ በረኸት
ተስፋጋብር እዩ።
ኣቶ በረኸት ኣስዒቡ፡ ኣብ
መንእሰያትን ንመንእሰያትን ዝግበር
ወፍሪ፡ ካብ ስድራ ሓሊፉ ክሳብ

ማሕበር ዝከኣሎ ዘበለ ክገብር ኣብ ጎኑ
ደው ኢሉ ምህላዉ’ውን ኣረጋጊጹ።
ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲታት
ኣተኲሮም ኣብ ዝተዋህቡ ስልጠናታት
መደባት ሕመረት፡ ቀዳማይ ረድኤት፡
ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ሓፈሻዊ
ፍልጠት፡ ... ተሳቲፎም፡ ብደረጃ ጋንታ
ኰነ ውልቂ ንዝተዓውቱ ተማሃሮ
ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ ኢድ
ዝተፈላለዩ ሰባት ተቐቢሎም።

ብደረጃ ሃገር ዝግምገም ዘሐጕስን
ዘሐብንን ንጥፈት ብምዃኑ፡ ከም
ውጽኢቱ ኣብ ዕቤት ቁጠባ ሓንቲ
ሃገር ዘይንዓቕ ኣስተዋጽኦ ስለ ዝህልዎ፡
ድልዱል ባይታ ተነጺፉሉ ብቐጻሊ

መዓስከር ዒታሮ፡ ብ2009 ብደረጃ
ማሕበረ-ኮም ቆይማ። ኣብ’ዚ እዋን
ድማ፡ ኣስታት 400 ስድራ ቤታት
ዝነብርዋ ሓንቲ ካብ ምምሕዳር
ከባቢታት ንኡስ ዞባ ጸጸራት እያ።

ኣቶ በረኸት ተስፋጋብር

ሓዳስ

ኤርትራ

ን
ም
ቶ
ታ
ሊ
ህ
ባ
ን
ት
ታ
ህዝብ
ሺሃብ ኣርኣያ

ዘይተፈትሑ ግድላት

እዛብስነ-ፍልጠታውያን“ኣንቲረሂንዩም”
ዝብል ስም ዝተዋህባ ገረብ፡ ኣብ በርናንደዝ
ዝተባህለተ ቁሸት ከተማ ኒውጀርሲ ሕ/መ/
ኣመሪካ እያ ዘላ። ናይ ኣማኢት ዓመታት
ዕድመ ከም ዘለዋ’ኳ እንተተገመተ፡ መን
ከም ዝተኸላ ግን ኣይፍለጥን’ዩ።
ብነበርቲ እታ ቁሸት፡ “እታ ኣግራብ
ዝፈርሃኣ ገረብ-ሲኦል” ዝብል ቅጽል
ኣለዋ። ምኽንያቱ፡ እዛ ገረብ ዋላ’ኳ ኣብ
ልሙዕ ቦታ እንተሃለወት፡ ኣብ ጥቓኣ
ዝኾነ ገረብ ኣይቦቍልን’ዩ።
ምምሕዳር እታ ቁሸት ካብ ነዊሕ እዋን
ጀሚሩ’ኳ ኣብ ከባቢ እዛ ገረብ ፈልስታት
ገረብ እንተተኸለ፡ እቲ ፈልሲታት
ከይጸንሐ ይሓርር ብምንባሩ ኢዱ ክህብ
እዩ ተገዲዱ።
ዕንባባታት ናይ’ዛ ገረብ ኣብ መጀመርታ
ሰሓብን ቀይሕ ሕብሪ ዘለዎን እዩ። ምስ
ነቐጸ ግን፡ ናብ ሽክና ርእሲ-ሰብ ዝመስል
ቅርጺ’ዩ ዝቕየር።
እቶም ነበርቲ፡ ለይቲ ካብ’ዛ ገረብ
ናይ ኣውያትን ርድኡናን ድምጺ ከም
ዝሰምዑን፡ ናብ’ዛ ገረብ ምስ እትቐርብ
ሓንቲ ዝዓይኑ ጸሊምን ገዚፍን እንስሳ ናባኻ
ብጉያ ከም ዝመጽእን ኣብ ጥቃኻ ምስ
ቀረበ ድማ ሃንደበት ከም ዝስወርን’ዮም
ዝዛረቡ። ኣብ’ቲ ቦታ ደፊሮም ዝሓደሩ
በጻሕቲ’ውን፡ ነዚ መስኪሮምዎ እዮም።
ካልእ ኣገራሚ ግድል ናይ’ዛ ገረብ፡
ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ተስፋ ዝሰኣኑ ሰባት
ኣብኣ ብምሕናቖም እዩ። እቶም ነዚ
ተግባር ዝፍጽሙ፡ ኩሎም ካብ’ታ ከተማ
ወጻኢ ዝመጹን፡ ነታ ገረብ ቅድሚ ሕጂ
ሪኦምዋ ዘይፈልጡን እዮም። ኩሎም
ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከቡ
እዮም - ኣብ ኣርበዓታት።
እቲ ቦታ፡ ቀጻሊ ውርጪ ምስ ዘነቦ’ዩ።
ዋላ’ውን ኣብ’ቲ ከቢድን ዓቐን ዝዘነበ
በረድን ልዕሊ ኣብራኽ ደቂ-ሰብ ኣብ
ዝበጽሓሉን እዋን፡ ኣብ ትሕቲ እዛ ገረብን
ኣብ ኣቑጽልታን ዝኾነ በረድ ኣይእከብን
እዩ። ኩሉ ክፋላታ ወትሩ ውዑይ እዩ።
ብዛዕባ’ዛ ገረብ ዝተረኽበ ታሪኽ ከም
ዝሕብሮ፡ እቶም ካብ ዋናታቶም ዝሃድሙ
ዝነበሩ ጸለምቲ ኣመሪካውያን (ገላዩ)
ምስ ተታሕዙ፡ ኣብ’ዛ ገረብ’ዮም ዝሕነቑ
ነይሮም። ኣባላት ናይ’ቲ “ኩ ክላክስ
ክላን” ዝፍለጥ ኣመሪካዊ ዓሌታዊ ጉጅለ፡
ኣብ መበል 19ን 20ን ክፍለ ዘመን፡ ካብ
ከባቢ’ታ ቁሸት ብዓሰርተታት ዝግመቱ
ጸለምቲ ብምጭዋይ፡ ኣብ’ዛ ገረብ
ኣጋፊዖም ይሓንቁ ነይሮም። እቶም ነበርቲ
“እዚ ሕማቕ ተግባራት’ዩ፡ ምንጪ ናይ’ዚ
ኩሉ ተርእዮታት እዛ ገረብ” ይብሉ።

16 መጋቢት 2017 - ገጽ 8

መበል 26 ዓመት ቁ.169

ኣብ ውሽጢ እዞም ዝሓለፉ ዓመታት፡
ብዙሓት’ዮም ነዛ ገረብ ክቖርጹ ፈቲኖም።
ጉንዳ፡ ናይ ፋስን መጋዝን ካልእን ምልክታት
ይረኣየሉ እዩ። እቲ ዘገርም ግን እቶም
ነዛ ገረብ ክቖርጹ ፈቲኖም ዘይተዓወቱ
ሰባት፡ ድሕሪ ሓጺር ግዜ ብዘይተፈልጠ
ምኽንያት ይሞቱ ምዃኖም’ዩ።
እዛ ገረብ፡ ንምምሕዳር እታ ቁሸት ቀንዲ
ምንጪ ኣታዊኡ እያ። ብዙሓት በጻሕቲ
ስለ ዝበጽሑዋ። ወርሓዊ፡ ካህናት እታ
ቁሸት ኣብኣ ብምዃን ቅዳሴ የካይዱ።
ከም ውጺኢቱ “ቍጽሪ እቶም ኣብኣ
ነብሶም ዘሕልፉ ሰባት እናጐደለ ይመጽእ
ኣሎ” ይብሉ ነበርታ። እቲ ግድል ግን፡
ክሳብ ሕጂ ኣይተፈትሐን።

ኣብ ከከባቢታቱ ይፈላለ ደኣ’ምበር፡ ጸጉሪ
ናይ ዝተወልዱ ህጻናት ምልጻይ ኣብ ሰፊሕ
ከባቢታት ዓለምና ዝውቱር ልምዲ’ዩ።
ጸለምቲ ኣመሪካውያን፡ ጸጉሪ ዝተወልደ
ህጻን ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ’ዮም ዝላጽዩ።
ንሳቶም፡ “ብእዋኑ ጸጉሩ ዘይተላጸየ ህጻን፡
ኣብ መጻኢ ዕዅልል ዝበለ ስሑው ጸጉሪ
እዩ ከብቁል” ዝብል እምነት ኣለዎም።
ኣብ ካሪብያን፡ እቲ ህጻን “ባባ” ክብል
ምስ ጀመረ ወላዲኡ - ምስ ዘይህሉ ድማ
ቀረባ መቕርቡ- ንጸጉሩ ይላጽየሉ።
ኣብ ቻይና እቲ ህጻን ሓደ ወርሒ ምስ
መልአ፡ እንትርፎ’ታ ዓውደ ርእሱ (ጫፍ
ርእሲ) ንዝተረፈ ክፋል ብላማ ይላጽዩ። ነቲ
ዝተላጸየ ጸጉሪ ኣኪቦም ብቐይሕ ፈትሊ
ብምእሳር፡ ከም መዘከርታ ይተሓዝ። እቲ
ህጻን፡ ሽዑ’ዩ ምስ መቕርቡን ጐረባብቱን
ዝላለን ስም ዝዋሃቦን። መስርሕ ምልጻይ
ጸጉሪ’ቲ ህጻን ብዓባዩ እዩ ዝካየድ።
እኖሓጎ’ቲ ህጻን ካብ ሩዝ ዝተዳለወ
ንኣሽቱ ከቢብ ሕብስትን፡ ሰልዲ ዘለዋ
ቀያሕ ሰታሪትን፡ ቀይሕ ሕብሪ ዝሰተየ
ብሱል እንቋቑሖን ብምድላው፡ ነቲ ህጻን
ጽቡቕ መጻእን ሰላምን ቅሳነትን ብምምናይ
ትህቦ።
ሙንዳን ወይ ቻውላ፡ ኣገዳሲ ጽምብል
ሂንዱ እዩ። እዚ እንኮላይ ብቾዳካራና
ዝፍለጥ ሃይማኖታዊ ጽምብል፡ ኣብ’ተን
ቀዳሞት ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ’ቲ ህጻን
ይካየድ። እቲ ህጻን ኣብ ማህጸን ወላዲቱ
ካብ ዝነበሮ ህይወት ናጻ ንምግባርን፡ ንሓድሽ
ዓለም ንምድላዉን መላእ ጸጉሪ ርእሱ

ይላጸ። ነቲ ዝተላጸየ ጸጉሪ፡
ንኣምላኽ’ታ ስድራ ከም
ህያብ ንምሃብ ኣብ’ቲ ቅዱስ
ቀላይ ጋንጅ ይድርብዩዎ።
እቶም ካብ ህንዲ ወጻኢ
ዝነብሩ ጸጋታት ህንዲ ድማ፡
ነቲ ጸጉሪ ብምእካብ ናብ
ሃገሮም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን
ነቲ መስርሕ ይፍጽሙ።
እምነት ሲክ ምልጻይ ጸጉሪ
ህጻን፡ ንግቡእ ዕብየት ሓንጐልን
መትንታትን ይሕግዝ’ዩ ስለ
ዝብል፡ እንትርፎ’ቲ ንናይ ምዝካር ክእለቱ
የሐይል’ዩ ኢሎም ዝኣምኑሉን ኣብ
መንበስበስታኡ ዝተርፍን ውሑድ ጸጉሪ፡
ብምልኡ ይላጸ። እዚ ልምዲ’ዚ “ከሲዳሂ”
ይበሃል።
ማሊኩ ዝተባህሉ ነበርቲ ደሴት ሚኒኮይ፡
“ቦኣበይሉን” ዝጽዋዕ ልምዲ ኣለዎም።
ንዝተወልደ ህጻን ኣብ መበል 20 መዓልቱ
ብምልጻይ፡ ነቲ ጸጉሪ ብሚዛን ወርቂ
መዚኖም እቲ ዝተገመተ ገንዘብ ንድኻታት
ይህቡ።
ቀያሕቲ ህንዳውያን፡ እቲ ህጻን እግሪ ምስ
ተኸለ ካብ ቈርበት ዓጋዘን ዝተሰርሐ ክዳን
ብምኽዳን፡ ነዊሕን ዕዉትን ህይወት ክህልዎ
ናብ ምብራቕ ገጾም ታተ የብልዎ። መስርሕ
ምልጻይ ጸጉሪ’ቲ ህጻን ድማ፡ ብመራሒ’ታ
ቀቢላ ይካየድ። ብመሰረት እዚ ማኒዲነ ወይ
ናቫጆ ዝበሃል ባህሊ፡ ቀያሕቲ ህንዳውያን
እንትርፎ ኣብ ህጻንነቶም ካልእ ግዜ ጸጉሪ
ርእሶም ኣይሰዱን’ዮም።
ኣመሪካውያን ወለዲ፡ ጸጉሪ’ቲ ህጻን

ኣጋጣሚዶ ትብልዎ

ከምዚ’ውን ኣሎ
ጆን ሊኖን፡ ኣባል ናይ’ታ ውርይቲ
ሙዚቃዊት ጉጅለ ቢትሊስ’ዩ። እዚ
ድምጻዊ ኣንጻር እቲ ኣመሪካ ኣብ ካልኦት
ሃገራት እትገብሮ ምትእትታዋት ብምንባሩ፡
ኣብ ብዙሓት ሃገራት ላቲን ኣመሪካ ጽቡቕ
ስም’ዩ ዘለዎ። ኣብ 2000፡ መንግስቲ ኩባ

ውላዶም ክቦቍል ምስ ጀመረ፡ ወይ ኣብ’ታ
ቀዳመይቲ ዓመቱ ናብ እንዳ ቀምቃማይ
ብምውሳድ ይላጽዩዎ’ሞ ንመዘከርታ ሓንቲ
ጥቕላል ጸጉሪ የቐምጡሉ።
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣመንቲ
ምስልምና፡ ጸጉሪ ህጻን ኣብ ሰሙኑ ይላጽዩ።
ኣማስያኡ ድማ ንድኻታት “ሳዳቃ” ህያብ
ይህቡ።
ኣይሁዳውያን፡ ጸጉሪ’ቲ ህጻን ኣብ
ሳልሳይ ዓመቱ እዮም ዝላጽዩ። ኣብ’ቲ ኣብ
“ምኵራብ” ቤተ-መቕደስ ኣይሁዳውያን
ዝካየድ ጽምብል፡ መቕርብን ፈተውትን
ናይ’ቲ ህጻን ተሰሪዖም ንእሽቶ ክፋል
ርእሱ ይላጽዩ። እዚ ጽምብል “ኣብሸርኒሽ”
ይጽዋዕ። “ኣብሸርኒሽ” ንምልጻይን
ጽምብል ዕለተ-ልደትን፡ ምጅማር ኣይሁዳዊ
ትምህርቲን ናይ’ቲ ህጻን’ዩ።
ኣብ’ዚ እዋን ኣይሁዳውያን ነቲ ጸጉሪ
ብምእካብ፡ ነተን ንዝሓመሙ ህጻናት
ጸጉሪ ርእሲ ዝምስርሓ ናይ ግብረ ሰናይ
ማሕበራት ይውፍዩ።

ሽግር ተፈቲሑ። ንሳ፡ ንግሆ ብምውፋር
ጥቓ እቲ ሓወልቲ ኮፍ ኢላ ነቶም
ምስቲ ሓወልቲ ክስኣሉ ዝደልዩ በጻሕቲ
ብምክትታል ነታ መነጽር ትሕልዋ። ምስ
መሰየ ድማ፡ ነታ መነጸር ምስኣ ናብ ገዝኣ
ትወስዳ።

ኣብ 2006፡ ማርክ ኣንደርሶን
ዝተባህለ ኢንግሊዛዊ ገፋፍ ዓሳ፡ ኣብ’ታ
ኮፒዮስ ዝተባህለት መርከቡ ኮይኑ ዓሳ

እናገፈፈ እንከሎ፡ 92 ዓመት
ዕድመ ዘለዋን ኣብ ጥርሙዝ
ዝኣተወትን ደብዳበ ብምርካቡ፡
ስሙ ኣብ መዝገብ ጊኒስ
ሰፊሩ። ብድሕሪ’ዚ ማርክ
ብቐጻሊ ንመሳርሕቱን ዓርኩን
ኣንድሪው ሊፐር ብዛዕባ
ርኽበቱ ክጃሃረሉ ብምጅማሩ፡
ዕርክነቶም ኣብ ሓደጋ ወደቐ።
ኣብ 2012 ኣንድሪው
ንኮፒዮስ ሒዙ እናገፈፈ
እንከሎ ግን፡ ኣብ ገማግም
ባሕሪ ስኮትላንድ 98 ዓመት
ዝገበረት ተመሳሳሊት ደብዳበ
ዝሓዘት ጥርሙዝ ብምርካቡ፡
ንማርክ ነቲ ናይ ጊኒስ ክብሪ መንዘዖ።
ጃህራ ማርክ ድማ ኣብቀዐ።

ዛንታ ስእሊ
እዚ ግብጻዊ ኣቦ፡ ነታ ደው ዘበለቶ ህጻን ክሕግዝ ክብል ኣእዳዉ ናብ ጁባኡ
ምስ ሰደደን፡ ማሕፉዳኡ ኣብ ገዛ ከም ዝረሰዓ ኣስተውዓለ። ካብ “ይርዳእኺ” ኢሉ
ዘፋንዋ ግን፡ ነተን ብዘይ ሳእኒ ዝነበራ ኣእጋራ፡ ሳእኑ ብምሃብ’ዩ ክሕግዛ ወሲኑ።

ንክብሩ ኣብ ከተማ ሃቫና ሓደ ሓወልቲ
ኣቚምሉ። ድሒሩ ግን፡ ምምሕዳር እታ
ከተማ ሓደ ጸገም ኣጋጠሞ። እታ ኣብ
ሓወልቲ’ዚ ድምጻዊ ዘላ መነጸር ዓይኒ
ቀጻሊ ትስረቕ ብምንባራ።
እታ መነጸር ከይተሰርቀት ወርሒ
መመላእታ ብምጽንሓ፡ እቲ ምምሕዳር
ምኽንያቱ ሓርበቶ። ኣብ’ታ ከተማ
እትነብር ናሊዳ ሮድሪገዝ ዝተባህለት
ጥሮተኛ ሽማገለ፡ ብወለንታኣ ነታ መነጸር
ንምሕላው ዕማም ብምውሳዳ’ዩ ግን እቲ

ነዚ ዘስተውዓለ ምምሕዳር እታ ከተማ፡
ንናሊዳ ከም መተባብዒ ወርሓዊ 245 ቢዙ
-ባጤራ እታ ሃገር ክኸፍላ ወሲኑ። እዚ፡
ብመሰረት መሳልል ደሞዝ ናይ’ታ ሃገር
ማእከላይ መሃያ እዩ።
እቲ ምምሕዳር፡ “ካብ’ቲ ቀጻሊ መነጸር
ንምግዛእ ዝግበር ዝነበረ ወጻኢታት
ተማሒርና ኣለና” ይብል። ናሊዳ ብወገና
“ኣነ፡ ሓንቲ ካብ ደገፍቲ ጆን ሊኖን’የ።
ነዚ ስራሕ ምእንቲ ገንዘብ ኣይኣተኹዎን።
ካብ መደቡዎ ግን ክብረት ይሃበለይ” ኢላ
ኣላ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.169
መደብ ጸወታ
ሎሚ
ሻምፕዮን ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል
ኩባንያ ሰንበል - ኣስመራ ቢራ
ደንደን - ገጀረት
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ.ቐ ጀሚሩ ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ

ዩሮፓ ሊግ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ኣንደርለኽት - ኣፖል 11፡05
ቦሩስያ ሞንሸ. - ሻልከ 04 11፡05
ማን ዩናይትድ - ሮስቶቭ 11፡05
ሮማ - ሊዮን 11፡05

ሜሮን ተሾመ
ኣብ ካሜሩን . . .
ኣብ ዙር ካሜሩን ምስ ክለቡ ባይክ ኤይድ
ተጸሚዱ ዝርከብ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ
ሜሮን ተሾመ፡ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሓሙሻይ
መድረኽ ናይቲ ውድድር ቀዳማይ ብምዃን
ካልኣይ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ፣
ብመለክዒታት ኣህጉራዊ ማሕበር ቅድድም
ብሽክለታ - ዩሲኣይ ናይ 2.2 ደረጃ ዘለዎን
ሸሞንተ መድረኻት ድማ ዝሽፍንን ዙር
ካሜሩን ን11 ጋንታታት የሳትፍ ኣሎ፣ ትማሊ
ኣብ ዝተኻየደ ሻሙሻይ መድረኽ ድማ እቲ
ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ኣንጸባራቒ ብቕዓት
ዘርኢ ዘሎ ሜሮን፡ ንዝተሰርዓሉ ናይ 108
ኪሎሜተር ውድድር ብ 2 ሰዓት፡ 44 ደቒቕን

ካልኢትን ብምፍጻም እዩ፡ ን29 ናይ ቀረባ
መቐናቕንቱ (ብሓባር ቅጽበታዊ ውድድር
ዘካየደት መራሒት ጉጅለ) ብቮላታ ብምስዓር
ተዓዋቲ ናይቲ መድረኽ ክኸውን ዝኸኣለ፣
ብሰኑይ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 101 ኪሎሜተር
ሳልሳይ መድረኽ እውን ምስ 15 መዘናኡ
ናብ መዛዘሚ ሕንጻጽ ዝበጽሐን ቀዲሙ ድማ

ኣዱሊስን ሰገን ኮንስትራክሽንን ተዓዊተን
ብቕድሚ ትማሊ ብኽልተ ጸወታታት
ኣብ ዝቐጸለ ግጥማት ሻምፕዮና ሱፐር
ዲቪዥን ኤ ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ኣኽርያ
ሰላም ንሰገን ኮንስትራክሽን 1ብ0 ክትስዕራ
እንከላ፡ ኣዱሊስ ድማ ንዕዳጋ ሓሙስ 3ብ0
ድሂኻታ፣
ኣኽርያ ምስ ሰገን ኮንስራኽሽን ኣብ
ዘካየዳኦ ፈላሚ ግጥም ንቐዳሞት 45 ደቒቕ
ብዘይ ሸቶ 0ብ0 እየን ዛዚመናኦ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ
ብኽልቲአን ጋንታታት ዝነኣድ ፈተነታት
ተኻይዱ ነይሩ፣ ብፍላይ ሰገን ብርክት ዝበላ
ውዱኣት ኮዓሳሱ ብሓላዊ ልዳት ኣኽርያ
ኣልኣሚን ዓብዱ ክምለሳኣ ተራእዩ፣ ሰገን

ኣጥቃዒ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም - ሃሪ
ኬን፡ ኣብ የማናይ ዓንካር ዓንካሪቶኡ ብዝገጠሞ
ማህሰይቲ ንሓያለ ጸወታታት ካብ ሜዳ ክእለ
ከምዝኽእል ክለቡ ኣፍሊጣ፣
እቲ እንግሊዛዊ ኣጥቃዒ፡ ክለቡ ንሚልዎል
6ብ0 ኣብ ዝረትዐትሉ ግጥም ርብዒ ፍጻመ
ኤፍ ኤ ካፕ ምስ ተከላኻሊ ኣንጻር ጋንታኡ
ጃክ ኮፐር ብምግጫዉ’ዩ እቲ ማህሰይቲ
ዝገጠሞ፣ ፈለማ ንሸውዓተ ሳምንታት ካብ
ጸወታ ክርሕቕ ከምዝኽእል ዝተነግረሉ
ሃሪ ኬን፡ ድሒሩ ብዝተኻየደሉ መርመራ
ማህሰይቱ ንሒደት ሳምንታት ጥራይ ካብ
ጸወታ ከምዘርሕቖ ክለቡ ኣፍሊጣ፣
ሃሪ ኬን መዓስ ናብ ጸወታ ከምዝምለስ
ብንጹር ዘይሓበረት ክለብ ቶተንሃም፡ ማህሰይቱ
ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ዝገጠሞ
ማህሰይቲ ከምዝመሳሰል ካብ ምግላጽ ግና
ዓዲ ኣይወዓለትን፣ ኣብቲ እዋን፡ እዚ ወዲ
23 ዓመት ተጻዋታይ ንሓሙሽተ ጸወታታት
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ከምኡ እውን ንኽልተ
ናይ ኢኤፍኤል ካፕ ግጥማትን ምብኳሩ
ይዝከር፣
ከም ኢንደፐንደት ዝኣመሰላ ጋዜጣታት ዓዲ
እንግሊዝ፡ ሃሪ ኬን፡ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ
ምስ ጀርመን ኣብ 22 መጋቢት እተካይዶ
ግጥም ምሕዝነት ከምኡ እውን ድሕሪ
ኣርባዕተ መዓልታት ናይቲ ጸወታ ኣብ ዝህልዋ
ግጥም መጻረዩ ዋንጫ ዓለም ኣንጻር ሊትዌንያ
ከምዝቦኩር ሓቢረን፣ ይኹን እምበር፡ ኣብዚ
ዓመተ ስፖርት’ዚ 19 ሸቶታት ንቶተንሃም
ኣበርኪቱ ዝርከብ ሃሪ ኬን፡ ጋንታኡ ምስ ቸልሲ
ኣብ ዝህልዋ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ኤፍ ኤ ካፕ
ኣንጻር ቸልሲ (22-23 ሚያዝያ) ናይ ምህላዉ
ተኽእሎ ንጹር ከምዘይኮነ ይግለጽ፣

ኮንስትራክሽን ብኣኽርያ ሰላም ተመኪታ
ኣብ ዝወዓለትሉ፡ ጸወታ ንኽዛዘም ኣርባዕተ
ደቓይቕ ምስ ተረፎ ብመገዲ ሙባርኽ
ከሊፋ ሸቶ ኣቑጺራ፣
ጸወታ ድማ ብዓወት ሰገን 1ብ0 ተዛዚሙ፣
በዚ ድማ ሰገን ኮንስትራክሽን 12 ነጥቢ ሒዛ
ንመሪሕነት ነዛ ሎሚ ጸወታ ዘለዋ ደንደን
ክትጽበ እያ፣።
ቀጺለን ናብ ሜዳ ዝወረዳ ኣዱሊስን
ዕዳጋሓሙስን እየን፣ ኣብዚ ጸወታ ኣዱሊስ
ናይ ጸወታ ዓብላልነት ነይርዋ፣ ኣዱሊስ
ኣብ 21 ደቒቕ ብመገዲ በረኸት ክፍላይ
ብዘመዝገበታ ሸቶ 1ብ0 ንዕረፍቲ መሪሓ
ወጺኣ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ እውን
ኣዱሊስ ኣይተኻእለትን፣ ተጻወትታ ክልተ
ሸቶታት ወሰኹ፣ ኣብ መበል 54ን 77ን
ደቒቕ ብመገዲ
ኣንዋር ኢብራሂምን
ሮሞዳን ዑመርን፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፈደረሽን ኵዕሶ
እግሪ ዞባ ማእከል ምስ ሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ
እግሪ ኤርትራ ብምትሕብባር ንኣሰልጠንቲ
ግራስሩት ዝተመሓየሸ ሕግታት ጸወታ ኵዕሶ
እግሪን ኣፈጻጽማኡን ኣስተምህሮ ሂቡ፣ እቲ
ትማሊ ኣብ ስታዲዪም ኣስመራ ዝተወሃበ
ኣስተምህሮ ንኣስታት 50 ኣሰልጠንቲ
ከሳትፍ እንከሎ፡ብኢንስትራክተር ግርማይ
ዮውሃንስን ኪዳነ ብርሃነን ድማ ተዋሂቡ፣
እዚ ኣስተምህሮ ዝተመሓየሸ ሕግታት ጸወታ
ኵዕሶ እግሪ ቅድሚ ወርሒ ኣቢሉ ንክለባትን
ደያኑን ዞባ ማእከል ከምዝተዋህበ ይፍለጥ፣
ለተብርሃን ወ/ኣረጋይ

ውድድሩ ዝፈጸመን ሜሮን፡ በዚ ዘመዝግቦ
ዘሎ ዓወት ንክለቡ ባይክ ኤይድ ኣብ ኮረሻ
መሪሕነት ናይዚ ውድድር’ዚ ክትቅመጥ ዓቢ
ኣበርክቶ ከምዝገበረ ይግምገም፣
ዛጊት ተኻይዱ ኣብ ዘሎ መድረኻት፡ ወዲ
ጋንታኡ ንሜሮን ሆለር ኒቆዲሞስ ንሞሮኳዊ
ተቐዳዳምይ ክለብ ኩዌት ካርቱቾ - ማርዋኒ
ሳልሕ ብ57 ካልኢት ቀዲሙ፡ ብውህሉል ግዜ
ይመርሕ ኣሎ፣ ሆላንዳዊ ቫን ኤግለን ሳልሳይ
ደረጃ ክሕዝ እንከሎ፡ ሜሮን ድማ ካብ መራሒ
ወዲ ጋንታኡ ብ2 ደቒቕን 4 ካልኢትን ድሒሩ
ራብዓይ ደረጃ ይርከብ፣
ብነጥቢ፡ ማርዋኒ፡ ብ109 ይመርሕ፣
ኒቆዲሞስን ሜሮንን ድማ ብ89 ከምኡ ድማ
86 ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም ይርከቡ፣
ኣብ ውድድር ዓቐብ፡ ሩዋንዳዊ ኣባል ክለብ
ባይክ ኤይድ ካንጋንጊ ሱሌማን ብ20 ነጥቢ
ክመርሕ እንከሎ፡ ሜሮን ድማ ብሽዱሽተ
ነጥቢ ሻዱሻይ ተርታ ተሰሪዑ ኣሎ፣
ዙር ካሜሩን ሎሚ ካብ ዳውላ ተበጊሱ ኣብ
ክሪቢ ብዝፍጸም ናይ 157 ኪሎሜተር ናይ
ሻዱሻይ መድረኽ ክቕጽል እዩ፣

+ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡ ንፒኤስጂ ኣብ
ካልኣይ እግሪ ሕረ ሕራይ ገይራ ብምርታዕ

ኣስመራ ሓፈሻዊ ድማ ንልምዓት 46ብ19
ብዝኾነ ውጽኢት ስዒረናኦም፣
ኣብ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ
ክሊ ዕድመ 10-11፡ ደቂ ኣንስትዮ ጎዳይፍ፡
ዳህላክ፡ ጸዳዱ፡ ዓዲ ቀ፥ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ
ቤት መኻእ፡ ቅድስቲ ማርያም፡ ወኪ ዱባ፡
ዓዲ ጓዕዳድ ናብ ዝቕጽል ውድድር
ሓሊፈን፣
ኣብ ክሊ ዕድመ 12-13 ፡ ደቂ ኣንስትዮ
ብድሆ፡ ዓዲ ጓዕዳድ፡ ደቂ ተሽም፡ ናጽነት፥
ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣርባዕተ ኣስመራ፡
ዓዲ ጓዕዳድ፡ ናጽነት፡ ባሕቲ መስከረም፡ እምባ
ጠቐራ ናብ ዝቕጽል ውድድር ሰጊረን፣
ኣብ ማእከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ
ዝተኻየደ ውድድራት እውን እዘን ዝስዕባ
ቤት ትምህርታት ናብ ዝቕጽል ውድድራት
ሰጊረን ኣለዋ፣ ኣብ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ
ሕምብርቲ፡ ዓወት፡ ዓዲ ንፋስ፡ ናጽነት፥
ብደቂ ተባዕትዮ ደቕሰብ፡ ዓዲ ጓዕዳድ፡
ናጽነት፡ ባሕቲ መስከረም እየን፣
ኣብ ክሊ ዕድመ 14-15 ካልኣይ ደረጃ
ንፍርቂ ፍጻመ ዝሓለፋ ኣብይተ ትምህርቲ
ድማ ኣብ ውድድር ኵዕሶ እግሪ ደቂ
ኣንስትዮ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ባርካ፡ ቀይሕ
ባሕሪ፡ ሰማእታት፥ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ
ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ ባርካ፡ ቀይሕ ባሕሪን
ሰማእታትን እየን፣
ስፖርታዊ ውድድራት ሚኒስትሪ ዞባ
ማእከል ዝመጽእ ቀዳም 18 መጋቢት
ብዝተፈላለዩ ግጥማት ክቕጽል ምዃኑ
ህዝባዊ ርክባት ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል ይግለጽ፣

ሎሚ ምሸት . . .
ብሰኑይ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ኤፍ ኤ ካፕ ብናይ ቅድም ጋንታኡ
ቸልሲ 1ብ0 ዝተሳዕረ ኣሰልጣኒ ማን ዩናይትድ ሞሪኖ፡ ሎሚ ምሸት ኣብ
ሜዳኡ ኦልድትራፎርድ ምስ ሩስያዊት ሩስቶቭ ግጥም ካልኣይ እግሪ
ዩሮፓ ሊግ ክህልዎ እዩ፣
ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ 1ብ1 ምስ ሩስቶቭ ዝተፈላለየን፡ ንሜዳ ሩስቶቭ
ስታድ ኦሎምፕ-2 ዝነቐፈን ሞሪኖ፡ሎሚ ምሸት ንወሰንቲ ኣጥቃዕቲ ክለቡ
ዋይን ሩኒን ኣንቶኒ ማርሻልን ብመጉዳእቲ ከምዝኸስሮም ኣፍሊጡ፣
በዚ ድማ ኣብቲ ናይ ስታፎርድ ብሪጅ ናይ 1ብ0 ስዕረት ኣንጻር ቸልሲ
ብመቕጻዕቲ ክስለፍ ዘይከኣለ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ንመስመር ምጥቃዕ
ማን ዩናይትድ ክመርሕ ምዃኑ ሞሪኖ ወሲኹ ይዛረብ፣
“ዝላታን ኣብዚ ግጥም ምህላዉ ነዛ ጋንታ ዓቢ ሓገዝ እዩ፣ ተጻወትና
ብምኳሮም ኣየብክየናን እዩ፣ በዞም ዘለዉ ናብ ዝቕጽል መድረክ ክንሰግር
ምዃንና ኣሚንና ናብ ሜዳ ክንኣቱ ኢና” ይብል ሞሪኖ፣
ኣብ ግጥም ቀዳማይ እግሪ ሄንሪክ ሚኽታርያን ብዘቑጸራ ሸቶ
ክትመዓራረ ዝኸኣለት ማን ዩናይትድ፡ ቅድሚ እቲ ግጥም ንስታድ
ኦሎምፕ- 2 ናይ ሮስቶቭ ብመገዲ ሞሪኖ ምንቃፋ ይፍለጥ፣ በዚ ድማ
ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ ሩስያ እቲ ሳዕሪ ኣልቦ ሜዳ ክሳብ 24 መጋቢት
(ሳዕሪ ክሳብ ዘብቁል) ክዕጾ ከምዝወሰነ ይሕበር፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ማን ዩናይትድ ብቸልሲ 1ብ0 ኣብ ዝተሳዕረትሉ
ግጥም ኣብ ዝነበረ እምባጋሮ ተጻወትታ ኣደብ ብምስኣኖም ብማሕበር
ኵዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ክሲ ቀሪቡላ ምህላዉ ቢቢሲ ትማሊ ኣማስያኡ
ገሊጹ፣ ኣብቲ ናይ ኤፍ ኤ ግጥም፡ ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ ኣንደር
ሄሬራ ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ምብራሩ ይፍለጥ፣

እንታይ
+ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ተጻዋታይ ክለብ
ቦሩስያ ዶርትመንድ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ፡
ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ክለቡ ኣንጻር
ስፖርትፍሩንድ ሎተ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም
ፈላሚ ጸወታኡ ኣካይዱ፣ ኣሌክሳንደር ኣብ
መበል 86 ደቒቕ እዩ ተቐይሩ ናብ ሜዳ
ዝኣተወ፣ ነቲ ናይ ዲኤፍቢ ፖካል ግጥም
3ብ0 ዝተዓወተትሉ ቦሩስያ ዶርትመንድ፡
ጽባሕ ምስ ኢንጎልስታድ ኣብ ውድድር
ቡንደስሊጋ ክትጽመድ እያ፣

ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ
ዞባ ማእከል ዝሓለፈ ቀዳመ-ሰንበት
ብዝተኻየዱ ንጥፈታት ቀጺሉ ነይሩ፣
ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ
ውድድራት ኵዕሶ እግሪ፡ መርበብ፡
ሰኪዔትን ናይ ርብዒ ፍጻመ ግጥማት እየን
ኣካይደን፣
ኣብ ጸወታ ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ፡
ሓላይ ንሓርነት 4ብ2፥ ቀይሕ ባሕሪ
ንሰምበል፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንሰማእታት፡
ባርካ ንኢሳቕ ተወልደመድህን ብተመሳሳሊ
2ብ0 ረቲዐነአን፣ ኣብ ውድድር ደቂ
ተባዕትዮ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንሓላይ 2ብ1፥
ቀይሕ ባሕሪ ንሰምበል 4ብ1፥ ባርካ ንኢሳቕ
ተወልደመድህን ብፍጹም ቅላዕ 5ብ4፥
ኢብራሂም ሱልጣን ንሓርነት ብፍጹም ቅላዕ
5ብ3 ብዝኾነ ውጽኢት ተዓዊተናለን፣
ኣብ ኵዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ
ቅድስቲ ማርያም ንደምበ ሰምበል፥ ማይ
ነፍሒ ንኣስመራ ሓፈሻዊ ብተመሳሳሊ
ውጽኢት 3ብ1 ክረትዐአን እንከለዋ፡ ዲያእ
ንሰማእታት፡ ባርካ ንቀይሕ ባሕሪ ብተመሳሳሊ
3ብ0 ብዝኾነ ውጽኢት ተዓዊተናለን፣ ኣብ
ውድድር ደቂ ተባዕትዮ፡ ቶኮር ንሓላይ
3ብ1 ክትዕወተላ እንከላ፡ ባርካ ንኢሳቕ
ተወልደመድህን፡ ቀይሕ ባሕሪ ንሚናበ
ዘርኣይ፡ ደቕሰብ ንኢብራሂም ሱልጣን 3ብ2
ብዝኾነ ውጽኢት ስዒረነአን፣
ኣብ ውድድር ኵዕሶ ሰኪዔት ደቂ
ኣንስትዮ፡ ደምበ ሰምበል ንሓላይ 39ብ18፡
ባርካ ንሰማእታት 32ብ30፥ ብደቂ ተባዕትዮ፡
ሰማእታት ንደምበ ሰምበል 47ብ44፡

ከ

ኣሎ

ናብ ውድድር ርብዒ ፍጻመ ክትሰግር
ዝኸኣለት ባርሴሎና፡ ብሓገዝ ማእከላይ
ዳኛ ነቲ መድረኽ ከምዝበጽሐቶ ዝገልጹ
ደገፍቲ ቁጽሮም ከምዝዛየደን እቲ ግጥም
ድማ ክድገምን ናብ ማሕበር ኵዕሶ እግሪ
ኤውሮጳ ጥርዓኖም ኣቕሪቦም ኣለዉ፣
ቁጽሪ ናይቶም እቲ ግጥም ዝጠልቡ ዘለው
ደገፍቲ 200 ሽሕ ምብጽሑ ድማ ኣቓልቦ
መራኸቢ ብዙሃን ስሒቡ፣
+ ኣከፋፋሊ ክለብ ቦሩስያ ዶርትመንድ
ማሪዮ ጎተዝ፡ ብሕማም ነዚ ዓመተ
ስፖርት’ዚ ካብ ጸወታ ከምዝርሕቕ ክለቡ
ኣፍሊጣ፣ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዋንጫ ዓለም

ሓድሽ?

ንጀርመን መዐወቲት ሸቶ ዘቑጸረ ጎተዝ፡
ጸገሙ ኣብ መዓናጥኡ ምዃኑ ክለቡ
ትውስኽ፣

ሊግ ኤውሮጳ ክጻወት ክቱር ባህሪ ዘለዎ
ሉካኩ፡ ናብታ ናይ ቅድም ክለቡ ቸልሲ
ክምለስ ከምዝኽእል ይግለጽ፣

+ ኣጥቃዒ ክለብ ኤቨርተን - ሮመሉ
ሉካኩ፡ በታ ክለብ ንዝቐረበሉ ናይ ውዕል
መናውሒ ጻውዒት ከምዝነጸጎ ተሓቢሩ፣
እታ ኣብ ውድድር ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
እትርከብ ጋንታ፡ ነቲ በልጁማዊ ተጻዋታይ
ንሰሙን 140,000 ፓውንድ እናኸፈለት
ክተሰልፎ እያ መዲባ፣ እንተኾነ ነዚ ኣብ
ታሪኽ ናይታ ክለብ ክብረወሰን ዝሕዝ
መጠን ክፍሊት ከምዘይሰማምዓሉ እዩ
ሉካኩ ዝገልጽ፣ ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ

+ ብቕድሚ ትማሊ ምሸት ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፡
ሌስተር ሲቲ ንሰቪያ 2ብ0 ድሕሪ ምስዓራ፡
ብድምር ውጽኢት 3ብ2 ናብ ግጥም
ርብዒ ፍጻመኣናይቲ ውድድር ዘሊላ፣ ኣብ
ተመሳሳሊ ግዜ ግጥማ ዘካየደት ሻምፕዮን
ክለባት ኢጣልያ ጁቬንቱስ ድማ ንፖርቶ
1ብ0 ብምስዓር ብድምር ውጽኢት 3ብ0
ናብ ዝቕጽል መድረኽናይቲ ውድድር
ሓሊፋ፣

ሓዳስ

ኤርትራ

መበል 26 ዓመት ቁ.169
ኣቶ ሃብተ ገብረጻድቕ ዑቕባሚካኤል
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 5 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ 13/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ደሰ
ታ
ልሄም
ተ
- ቤ ሰበይትን ኮይኑ ተኸሳሲት ብኣድራሽኣ
ት
ክትርከብ ስለዘይከኣለት ባዕላ ወይ ሕጋዊ
ዳዊ
ብ
ወኪላ ን17/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።
ዳሃ
ዞባ ማእከል
ኣስመራ
ወ/ሮ ኤልሳ ተስፋይ ተስፋሚካኤል፡
ብመንገዲ ወኪላ ኣቶ ክፍሎም ደበሳይ ጌራ፡
ኤልሳ ተስፋይ ተስፋሚካኤል ምባል ተሪፋ
ርሻን ኣቤል ፍረ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/4/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ ቁ.35
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣባሻውል
ወ/ሮ ሮማ ወልደስላሴ የውሃንስ፡ በዓልቤተይ
ኣቶ ግርማይ ተስፋሚካኤል ቃልኣብ ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ 5
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን10/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ በራኺ፡ ኣቶ ገዛኢ
ዮሴፍ ነማርያም ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 31
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲ ኣቶ ቃሰም ዓሊሸኽ ዑመር፡ ተኸሳሲ
ዓብደልቃድር መሓመድ ሑመድ
ናይ
ገዛ መኪና ቁ/ሴለዳ ER-1-17956 ቁ/ቻሲ
HBSLE32ALZ5001705 ሸይጡለይ እታ
መኪና ኣረኪቡኒ ኣብ ስም ምትሕልላፍ ምስ
በጻሕና ብኣድራሽኡ ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ፡
ተጸዊዑ ክቐረለይ ምስ ዘይቀርብ ከኣ
ስም ምትሕልላፍ ናይዛ መኪና ክካየደለይ
ስለዝበለ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣርባዕተኣስመራ
ኣቶ ዳዊት ኣብርሃ ዘውደ፡ ጓልና ፍርቱና
ዳዊት ኣብርሃ ስለዝተሰውአት፡ ኣነ ምስ ኣደኣ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸለና ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ፌቨን እዮብ ዮውሃንስ፡
ተኸሳሲ ኣቶ መብራህቱ ዘርኡ ወልደሚካኤል
ብዕለት 12/05/2002 ናይ ገዛ መኪና
ኦፔል ቁ.ሴሌዳ ER-1-19404 ቁ/ቻሲWOL00004455238602X
ዝሸጠለይ
መኪና ናብ ስመይ ስለዘየመሓላለፈለይ
ብኣድራሽኡ ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ፣ ባዕሉ
ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ን13/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብዘየለውሉ
ክውሰን ምዃኑ ንሕብር።
ከሳሲ ኣቶ ዳኒኤል ተስፋይ ሃይለ፡ ተኸሳሲት
ወ/ሮ ግደይ ጸጋይ ገብሩ ጉዳይ ሰብኣይን

እንተዘይቀሪብኪ ኣብ ዘየለኽሉ ናብ ዘመድ
ሽማግለ ተመሪሑ ክርአ ምዃኑ ንሕብር።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገዛባንዳ
ወ/ሮ ሳባ ኣስፍሃ ካሳ፡ ወላዲየይ ኣቶ
ኣስፍሃ ካሳ ኣብ ቀዳማይ ቤት ፍርዲ
ረጅስትራር ዞባ ማእከል ቀሪቦም ናይ መሽጣ
ስፋይ ክዳውንትን ሳእንን ልቸንሳ ብንግዲ
ፍቓድ ቁጽሪ ASL00036151 ዝተመዝገበ
ብውህብቶ ዝተዋህበኒ ስለዝኾነ ናብ ስመይ
ክመሓላለፈለይ ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ
ን5/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ መርሃዊት
ተስፋጊዮርጊስ ኣብርሃን ተኸሳሲ ኣቶ
ኢሳያስ ቴድሮስ ክፍለን ብዘሎ ናይ ሰብኣይን
ሰበይትን ጉዳይ ተኸሳሲ ፍሉጥ ኣድራሻ
የብሉ ሰለዝተባህለ ን10/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ቤ/ፍ ኣድላይ
ዝበሎ ውሳነ ክህብ ምዃኑ የፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዕዳጋ ሓሙስ
ወ/ሮ ኣዜብ ይስሓቕ ካሕሳይ፡ ወላዲትና
ወ/ሮ ቀድስ ገብረሚካኤል ዘርአ ስለዝሞተት፡
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ወረስቲ ናይ ኣደና
ምዃንና ይረጋገጸለና ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን29/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ኣቶ ተስፋማርያም ሃይለ በይን፡ ሓብተይ
ኣብርሀት ሃይለ በይን ስለዝሞተት ውላድ
ኣይገደፋን ወለደን መወቲ ስለዝኾኑ፡ ኣነ ምስ
5 ህልዋት ኣሕዋተይን ሓደ ወዲ ሞዋቲት
ሓብተይን ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ኣኽርያ
ኣቶ ቴድሮስ እስቲፋኖስ ተኽለሃይማኖት፡
ወላዲ ኣቦይ ኣቶ እስቲፋኖስ ተኽለሃይማኖት
ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 4 ህልዋት ኣሕዋተይን
3 ደቂ ስውእ ሓውናን ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን28/3/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ማይተመናይ ፓራዲዞ
ጸጸራት
ወ/ት ሜሮን ሃብቱ ገብረጻድቕ፡ ወላዲና

ከሳሲት ወ/ሮ ሂወት ሰለሙን ባይረ፡
ተከሳሲ ኣቶ ብርሃነ እስቲፋኖስ ገብረመስቀል፡
በዓልቤተይ ቅድሚ 2 ዓመት ይገብር ካብ
ገዛ ምስ ወጸ ስለዘይተመለሰ ተኸሳሲ ተጸዊዑ
ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ን13/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ገጀረትን ቲራቮሎን
ወ/ሮ ወርቂቱ ኣባይ ትርፈ፡ ወላዲተይ
ስመንሽ ኣብርሃ ደስታ ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ
ሓንቲ ሓፍተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ሰግዶ
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ዓዲንፋስ
ከሳሲት ብርሃና ሃይለስላሴ ዘራጼን፡ ተኸሳሲ
መርሃዊ ተኽለኣብ፡ በዓልቤተይ ካብ ገዛ ምስ
ወጸ 6 ዓመት ደሃይ ስለዘይብለይ ተጸዊዑ
ይቕረበለይ ስለዝበለት፣ ን9/4/17 ተቃዋሚ
እንተሎ ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከባቢ
03 ከረን
ወ/ሮ ለተሚካኤል ሓድጉ፡ በዓል ቤተይ
ፍስሃ ገረሰን ሓመድነካ ስለዝሞተ፡ ወራሲት
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበላ፡ ዝቃወም
እንተሎ፡ 6/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ኣማኒኤል ሃይለ ወልደገብሪኤል፡ በዓልቲ
ቤተይ ወ/ሮ ናጽነት ተኽለሚካኤል ዑቕባዝጊ
ናበይ ከም ዝኸደት ደሃይ ስለዘይብለይ፡ እንተላ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን10/4/17
ኣብ ቤ/ፍ ትቕረብ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን

ከሳሲት ወ/ሮ ሊድያ ጸጋይ ኣርኣያ፡
ተኸሳሲ ናይ ሕጊ በዓልቤተይ ኣቶ ሃብቶም
ገብረእየሱስ ገብረእግዚኣብሄር ቅድሚ 5
ዓመት ካብ ገዛ ምስ ወጸ ደሃይ ስለዘይገበረለይ
ስለዝበላ፣ እንተሎ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ
ወኪሉ ን11/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
እንተዘይቀሪብካ ጉዳይካ ኣብዘየለካሉ ክርአይ
ምዃኑ ንሕብር።

ለተንሰኤ ምስግና ተወልደ ምባል ተሪፉ፡
ሰሚራ ምስግና ተወልደ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበለት፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ት ኣዝመራ እስቲፋኖስ ሓሽላ፡ ኣቦና
ኣቶ እስቲፋኖስ ሓሽላ ተማኑ ስለዝሞተ፡
ኣደና ወ/ሮ ርሻን ገብረ ኣቢብ ናይ
መጻምድቲ መሰላ ይተሓለወላ ኣነ ድማ ምስ
6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/4/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሰምበቱ መድሃኔ ተስፋይ፡ በዓል
ቤተይ ተጋ/በርሀ ኣርኣያ ቀለታ ስለዝተሰወአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
7 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን6/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳ ክርስቲያን
መርጌታ ሓድሽ ቀ/ሙሴ ብወኪል ናጽነት
መ/ጌታ ሓድሽ ቀ/ሙሴ ኣቦይ ቀ/ሙሴ ቀ/
ሓድጉን ኣደይ ሓረጉ ደባስ ተስፋሚካኤልን
ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸለና ስለዝበለ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን12/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ውዳሴ ዑቕባገብርኤል ተስፋዝጊ፡ ኣቦይ
ዑቕባገብርኤል ተስፋዝጊን ኣደይ ወ/ሮ ስላስ
ገብርሂወት ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ወ/ሮ ሃና ኣስገዶም ኣውዓሎም፡ በዓልቤተይ
ኣቶ ሃብተስላሴ ተስፋማርያም ተወልደብርሃን
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይረጋገጸለይ 3 ደቀይ ድማ ናይ ኣቦኦም
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን15/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ተኪኤ ኣስመሮም፡ ኣቦይ ኣቶ ኣስመሮም
ጋርዛን ኣደይ ንግስቲ በይን ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ
6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ተከሌዛን

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ መንጎቲ
ኣቶ ሰለሙን ገብረየውሃንስ፡
ተኪኤ ስለዝሞተ፡ ኣነ ምስ 3
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/3/17
ይቕረብ።

ወልደስላሴ
ኣሕዋተይ
ስለዝበሉ፡
ኣብ ቤ/ፍ

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ኤደን
ከባቢ 02
ከሳሲት ልቻ ነጋሲ ኣብርሃ፡ ተኸሳሲ
ኣቶ ዳዊት ባህታ ዑቕባሓንስ፡ በዓል
ቃልኪዳነይ ነበር ኮይኑ፡ ኣብ ጀርመን ብሕጊ
ስለዝተፋታሕና ቅድሚ ፍትሕ ዘጥረናዮ
ዘይተመቕለ ንብረት ኣብ ዒላበርዒድ ኣብ
ኤደን ከባቢ 02 መሬት ስፍሓቱ 400 ት.ሜ
5 ክፍልታት ስሩሕ ዘለዎ ኣብ መንጎ መርሃዊ
ግለይ ኣብ መንጎ ሰለሙን ገረሱስ ኣብ መንጎ
እንዳ ንጉሰ መሓሪ ዝርከብ ንብረትና ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን14/4/17
ኣብ ብቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ኣብ
ዘየለወሉ ጉዳይ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ወ/ሮ ጽገወይኒ ኣብርሃ ዑቕባዝጊ፡ ኣቦና
ኣብርሃ ዑቕባዝጊ ወልደገርግስ ስለዝሞተ፡
ኣነ ምስ 9 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፡ ዝቃወም እንተሎ፡
ን4/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
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ኮማዊ ቤት ፍርዲ
መንደፈራ
ከሳሲት ወ/ሮ ገነት ኣማረ ገብረኪዳን፡
ተኸሳሲ በዓል ቤተይ ኣቶ የውሃንስ ከበዶም
ተስፋሚካኤል፡ ተኸሳሲ ኣብ ወጻኢ ዝነብር
ኮይኑ ንጹር ኣድራሻ ስለዘይብለይ፡ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ዝቃወም
እንተሎ፡ ን10/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ ሰላም ታደሰ ተስፋሚካኤል፡
ተኸሳሲ በዓልቤተይ
ኣቶ ኣፈወርቂ
ተስፋጋብር፡ ን 3ዓመት ደሃይ ስለዘይብሉ፡
ን27/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደብረ
ወ/ሮ ልቺ ያሬድ በራኺ፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ፍስሃ ባህሪ ከምናይ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወይ፡ 6
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ደቀምሓረ
ከሳሲት ወ/ሮ ሰናይት ሃይለ ገብረስላሴ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ገብረየውሃንስ ኣብርሃ ተስፋይ፡
በዓል ቤተይ ኮይኑ ን 8 ዓመት ደሃይ

ስለዘይብሉ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል
ን10/4/17 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ
ኣብ ዘየለኻሉ ጉዳይ ክረአን ክውሰንን ምዃኑ
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ቀረናኸዶ

ቤተይ ሰመረ ዮናስ ሃይለ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2
ደቁ ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸለይ
ስለዝበላ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ 6/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ

ኣቑርደት
ወ/ሮ ትርሓስ ሃይለ ሃብቱ፡ ኣቦ ደቀይ
ጠዓመ ቡላ ምራጭ ስለዝተሰወአ 2 ደቁ
ወረስቲ ምዃነን ይረጋገጸለን ስለዝበላ፡
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/4/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ወ/ሮ ዑቕቢት ወልደገብሪኤል ገብራይ፡
ኣደይ ወ/ሮ ርግበ ከሰተ ገብረማርያም፡ ኣብ
ዓድና ሓበላ ዝርከብ ዘይተሰርሐ መሬት ሓደ
ክሽነን ንጓለይ ወ/ሮ ዑቕቢት ወልደገብሪኤል
ብህያብ ናብ ስማ ከተመዝግቦን ክትሸጦን
ክትልውጦን ምስ ደቀይ ስላስ ገብረመድህንን
ውዳሰ ወልደገብሪኤል ገብራትን ኮይነ ይህባ
ስለዘለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/4/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓደውሒ
ከሳሲት ወ/ሮ ፍረወይኒ ገብረእግዚኣብሄር፡
ተኸሳሲ ዓንደመስቀል ክፍለ ብናይ ሓዳር
ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ ን 26/3/17
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምም
ከባቢ 03
ምጽዋዕ
ወ/ሮ ሂማን ገብረክርስቶስ በይን፡ በዓል

ዓቢ ብስራት ካብ መንገዲ ኣየር ሱዳን
መንገዲ ኣየር ሱዳን ብምኽንያት ሓድሽ ምሕደራ እዞም ዝስዕቡ ምትዕርራይ ብምግባር ናይ በረራ ኣገልግሎቱ ክቕጽል
ምዃኑ ይሕብር፦
* ካብ 15% ክሳብ 50% ምጉዳል ዋጋታት ኣየር ትኬት ኣተግቢሩ ይርከብ።
* ተወሳኺ ብረራታት ንካርቱም ብምትእትታው ኪኒይዉ ካርቱም ናብ ጁባ - ርያድ- ጅዳ -ካኑ - እንጃሜና ከም
ዘሎዎ ከነብስረኩም ንፈቱ።
* መስመር ኣስመራ - ካርቱም - ጁባ ከም ዝጀመርና ምዃና ንዓማዊልና ከነበስር ንፈቱ።
* መደብ ጉዕዞ መንገዲ ኣየር ሱዳን ሰሉስን ሓሙስን ኮይኑ፡ ርትዓዊ ዋጋታት ኣየር ቲኬት ብምምሕያሽ ኣሳልጦ ዘለዎ
ኣገልግሎት ክትህብ ድሉውቲ ምዃና ነበስረኩም።

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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ሊብያ - ሓይልታት ጀነራል ሓፍታር ዕደና
ነዳዲ ይቈጻጸሩ
ብርሃነ ምሕረትኣብ

ደቡብ ኮርያ ንፕረዚደንታዊ
ምርጫ ትዳሎ

ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝሓለፈ መዓልታት
ብቤት-ፍርዲ’ታ ሃገር ድሕሪ ዝተበየነ
ምእላይ ፕረዚደንት ፓርክ ጉን ሃይ፡
ሓድሽ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ንምክያድ
ምድላዋት ይግበር ከምዘሎ ምንጭታት
ሓቢሮም።
እቲ ምርጫ ንግንቦት 9 ናይ’ዚ
ዓመት’ዚ ክካየድ’ዩ ብባይቶ ተወሲኑ
ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር’ታ ሃገር ህዋንግ
ክዮ-ኣህን ካብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣትሒዙ
ብውሳነ ባይቶ ከም ግዝያዊ መራሒ’ታ
ሃገር ኮይኑ ከገልግል ከምዝጸንሐ ዝፍለጥ
ኮይኑ፡ ኣብ’ዚ ብሕጂ ዝግበር ፕረዚደንታዊ
ምርጫ ከምዘይሳተፍ ድሮ ገሊጹ’ሎ።
ፕረዚደንት-ነበር ፓርክ ጉን ሃይ
ብብልሽውናን ሓላፍነታ ብምዝንጋዕን
እያ ተኸሲሳ ዘላ። ብባይቶ ደስኪላ ድሕሪ

ምጽናሕ ድማ፡ ዝሓለፈ ዓርቢ ብቅዋማዊ
ቤት-ፍርዲ፡ ካብ ስልጣና ከም እተሰጐጐት
ዝፍለጥ እዩ።
ዕምቝ ዝበለ ሓበሬታ’ኳ እንተዘየለ፡
ኣኽባሪ ሕጊ ግና “ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሉስ
ንፓርክ ጸዊዕና ዝግባእ መርመራታት
ከነካይደላ ኢና” ክብል መግለጺ ሂቡ’ሎ።
በዚ ናይ ብልሽውና ጉዳይ ሓያሎ
ሰበ-ስልጣን ምምሕዳር ፓርክ ዝነበሩ
ተጠቒሶም ኣለዉ። እቲ ጉዳይ ንኣካያዲ
ኩባንያ ሳምሱንግ ሊጃ-ዮንግን እውን
ተንኪፉዎ እዩ።
ፓርክ ጉን ሃይ፡ ካብ ብልሽውና
ንጽህቲ ምዃና እያ እትገልጽ። ብዛዕባ’ቲ
ብመሓዛኣ ተፈጺሙ ዝተባህለ ናይ
ብልሽውና መስርሕ‘ውን ኣፍልጦ
ከምዘይብላ ትዛረብ።

ብጀነራል ካሊፋ ሓፍታር ዝምርሑ
ሓይልታት ሊብያ፡ ኣብ ትሕቲ እስላማውያን
ዕጡቓት ንዝጸንሐ - ንጥፈታት ዕደና ነዳዲ
ዝካየደሉ ሰለስተ ነቑጣታት ክቈጻጸርዎ
ከምዝኸኣሉ ቢቢሲ ሓቢሩ።
በቲ ጀነራል ዝምርሑ ሓይልታት ኣብዚ
ቅንያት’ዚ ብዝኸፍትዎ ሓድሽ መጥቃዕቲ፡
ራስ ላኑፍ፡ ሲድራን በን ጃዋድን ንዝተባህላ
ብጸጋታት ነዳዲ ዝሃብተማ ነቑጣታት ከም
እተቘጻጸሩ፡ እቲ ማዕከን ዜና ኣነጺሩ። ኣብቲ
ኲናት፡ ሓይልታት ምድሪን ኣየርን ባሕርን
ከምእተሳተፉ ድማ ተገሊጹ።
ኣብ እዋን ስርዓት ቓዛፊ፡ ላዕለዋይ
ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ ጀነራል ሓፍታር፡
ኣፍልጦ ናይቲ ኣብ ከተማ ጥብሩቕ
ዝመደበሩ መሰጋገሪ መንግስቲ ሊብያ ዘለዎ
ኮይኑ፡ ኣንጻር’ቶም ሃይማኖታዊ ስርዓት
ንምትካል ዝዋግኡ ዘለዉ ጉጅለታት’ታ
ሃገር ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኲናት እውን ካብ
ሩስያ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝግበረሉ’ዩ
ዝንገር። ይኹን እምበር፡ ሩስያ ኣብዚ ናይ
ሕጂ ኲናት ፍሉያት ሓይልታታ ከም
እተሳተፉ ንዝገልጽ ሓበሬታ ኣሉታ ሂባትሉ
ኣላ።

ኣብ ከተማ ጥብሩቕ ዝመደበሮም
ሊብያውያን ፖለቲከኛታት፡ ንስልጣን
ናይ’ቲ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት
ተደጊፉ ኣብ ትሪፖሊ ዝቖመ መንግስቲ
ከም ዝቃወሙ፤ ብኣንጻሩ ብጀነራል ኻልድ
ሓፍታር ንዝምራሕ ገዚፍ ሓይሊ ኣፍልጦ
ከምዝህቡዎ የነጽሩ።
ኣብ ምብራቓዊ ሊብያ ንዝርከብ
ዕደናታት ነዳዲ ተቘጻጺረን ዝጸንሓ
ዕጡቓት ጉጅለታት፡ ካብ መሸጣ ነዳዲ
ናይ ሚልዮናት ዶላር ኣታዊ ክረኽባ
ከምዝጸንሓ’ዩ ዝግለጽ።
ብጀነራል ሓፍታር ዝምራሕ ሰራዊት፡
ነታ ኣብ ሊብያ ብዕብየታ ኣብ ካልኣይ

መክሲኮ - 250 ሬሳታት ዝተቐብረሉ ጋህሲ
ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ መክሲኮ 250
ሬሳታት ብጃምላ ዝተቐብረሉ ጋህሲ ከም
እተረኽበ ፖሊስ’ታ ሃገር ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ እቲ ጋህሲ ካብ
ከተማ ቨራክሩዝ ውጽእ ኢልካ ኣብ ዘሎ
ጫካታት’ዩ ተረኺቡ። ኣብቲ ዝተኻየደ
ናይ ኲዕታ መስርሕ፡ 250 ሽክናታት
ከምእተረኽበ - ዋና ኣኽባር ሕጊ ናይቲ

ዞባ ንማዕከናት ዜና ሓቢሩ። ኣብቲ ከባቢ
ተወሳኺ ጋህሲ እንተልዩ ዳህሳስ ይቕጽል
ምህላዉ እውን ኣረዲኡ።
እቶም ግዳያት ብዕጡቓት ገበናውያን
ጉጅለታት ዝተቐትሉ ክኾኑ ከምዝኽእሉን፡
መንነቶም ንምፍላጥ ደቂቕ መርመራታት
ይካየድ ከምዘሎን ፖሊስ ሓቢሩ።
“ከተማ ቨራክሩዝን ከባቢኣን ገበናውያን

ተወሳኺ
ደቡብ ኣፍሪቃዊት ‘ካንዲስ ኖክስ’ ፍሉይ
ባህርያት ዝተዓደለት ሰብ እያ። ጓል 36
ዓመት ኖክስ፡ ዘይከም ንቡር ሰብ ብእትበልዖ
መግቢ ዕግበት ኣይስመዓን እዩ። ምኽንያቱ
ፍሉይ ናይ ምብላዕ ወልፊ ስለ ዘማዕበለት።
“ካብ መግቢ ንላዕሊ ክበልዖ ዝደሊ ነገር
ኣሎ” ትብል ካንዲስ ኖክስ። “ስለዚ’የ ድማ
ኣብ ቦርሳይ ሒዘዮ ንስራሕ ዝወፍር”
ብምባል ንጋዜጠኛታት
ሓቢራ። ኣብዚ ስእሊ ከም
እንዕዘባ፡ ሒዛቶ ዘላ ሰፍነግ
(ስፖንጅ)
ንመጽረጊ
ዘይኮነ ንኽትበልዖ ኢላ’ያ
ገዚኣቶ። ወትሩ ድማ ኣብ
ቦርሳኣ ሒዛቶ ትኸይድ።
ጉዳም ወልፊ ኮይኑዋ፡
መዓልታዊ ሰፍነግ ምስ
ዘይትበልዕ ሕማቕ ከም
እትውዕል
ትገልጽ።
ሰፍነግ ክትበልዕ ዝረኣዩዋ
መሳርሕታ፡
ፈለማ
ይስንብዱ’ኳ እንተነበሩ፡
ድሕሪ ግዜ ግን ከም
ዝለመዱዋ ሓቢራ።
ካብ
ምሒር
ወልፊ ምብላዕ ሰፍነግ
ዝተላዕለ፡ “ብተለቪዥን
እንተረኣኹዎ’ኳ ምራቐይ
ይምንጩ’ዩ”
ዝበለት
ኖክስ፡ ነቲ ቈልዓ እንከላ
ዝጀመረቶ ሰፍነግ ናይ

ምብላዕ ልምዲ ክትገድፎ፡ ብሓካይምን
ስድራኣን ንዝቐርበላ ተደጋጋሚ ማዕዳ፡ ኣብ
ግብሪ ከተውዕሎ ከም ዘጸገማ ተረድእ።
“ብፍላይ ኣብ ማይ ኣሊኸ ክበልዖ እንከለኹ፡
ኣዝዩ ደስ ይብለኒ” ትብል ንሳ። ፍሉይ
ጣዕሚ ከም ዘይብሉ - እቲ ባህ ዝብላ ግዳ፡
ክትሕይኾ እንከላ ዘሎ ጨናኡ ምዃኑ
ድማ እታ ደቡብ ኣፍሪቃዊት ትገልጽ።

ደረጃ እትስራዕ ከተማ በንጋዚ ንምቁጽጻር
- ኣንጻር ዕጡቓት ኣብ ቀጻሊ ኲናት
ተጸሚዱ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ዝሓለፈ ዓመት
ክቈጻጸራ ከምዝኸኣለ ይፍለጥ።
እቲ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ሞስኮ ምብጻሕ
ዝፈጸመ ጀነራል ሓፍታር፡ ዝሓለፈ ጥሪ’ውን
ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ እትርከብ ገዛፍ
መርከብ ኲናት ሩስያ ዑደት ከምዘካየደ
ቢቢሲ ሓቢሩ።
ሊብያ፡ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ቃዛፊ፡
ጉጅለ ዳዒሽ ዝርከቦም ሓያሎ ዕጡቓት
ጉጅለታት ብቐጻሊ ዝንቀሳቐሱላ ሃገር
ኮይና ከምዘላ ይፍለጥ።

..

ውድባት ከም ድላየን ዝንቀሳቐሳሉ
ከባቢታት እዩ” ዝበለ ዋና ኣኽባር ሕጊ
ናይቲ ዞባ፡ ኣብቲ ገበናዊ ንጥፈታት ሰበስልጣን መንግስቲ ከይተረፉ ኢድ ከም
ዝጸንሖም ከሲሱ።
ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ መክሲኮ፡ ብቕትለት
ሓያሎ ሰባት ዝጥርጠር ኣመሓዳሪ ዞባ
ቨሬክሩዝ-ነበር፡ ካብ ሓይልታት ፖሊስ
ተሰዊሩ ምህላዉ ይፍለጥ። ኣብቲ ጋህስታት
ብብዝሒ ዝርከበሉ ዞባ፡ ልዕሊ 2400 ሰባት
ደሃዮም ጠፊኡ ምህላዉ ጸብጻባት የመልክቱ።
ንምድላዮም ብመንግስቲ ዝኾነ ጻዕሪ ከም
ዘይተገብረ ድማ መቕርቦም ይኸሱ።
ኣብ መክሲኮ፡ ኣብ መንጎ ሓይልታት
መንግስትን
ዕጡቓት
ገበናውያን
ጉጅለታትን፡ ብቐጻሊ ኣብ ዝካየድ ረጽሚ
ህይወት ኣሽሓት ሰባት ከምዝጠፍእ ጸብጻባት
የመልክቱ።

“ኣዛዚ ወተሃደራዊ ክንፊ ዳዒሽ ተቐቲሉ”
መንግስቲ ዒራቕ
ሓይልታት ዒራቕ፡ ንከተማ ሞሱል
ንምቍጽጻር ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ኲናት፡
ንወተሃደራዊ ኣዛዚ ክንፊ ዳዒሽ ‘ኣቡ
ዓብደል ራሕማን ኣል-ንሳሪ’ ከምዝቐተልዎ
ይገልጹ ኣለዉ።
እቲ ኣብ ኣረጊት ክፋል ከተማ ሞሱል
ዓሪዱ ዝጸንሐ ኣዛዚ ዳዒሽ፡ ‘ባብ ኣልቱብ’
ኣብ ዝተባህለ ከባቢታት ናይታ ከተማ
ብሓይልታት ዒራቕ ከም እተቐትለ’ዩ
ዝግለጽ ዘሎ።
ኣብ ኲናት ሞሱል፡ ሓያሎ
ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ዳዒሽ ከም
እተቐትሉ ዝገለጸ መንግስቲ ዒራቕ፡ ኣልኣንሳሪ ዛጊት ብሓላፍነት ዝለዓለ ምንባሩን
ናቱ ሞት ኣብ ልዕሊ’ቲ ጉጅለ ሓያል
ጸቕጢ ከም ዝፈጥርን ኣፍሊጡ። ጠቕላሊ
ኣዛዚ ናይቲ ጉጅለ ምዃኑ ዝንገረሉ ኣቡ
ባክር ኣል-ባቕዳዲ ብንጹር ኣበይ ከምዘሎ’ኳ
እንተዘይተሓበረ፡ ዕጡቓቱ ካብ ምብራቓዊ
ሞሱል ክድፍኡ እንከለዉ ንሱ’ውን
ከዝልቕ ከም እተራእየ ይግለጽ።
Sabur Printing
Sabur
Printing Services
Services

ሓይልታት ዒራቕ፡ ብደብዳብ ነፈርቲ
ኲናት ኣመሪካ ተሰንዮም ንከተማ ሞሱል
ንምቍጽጻር ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ኲናት
ይዕወቱ ከምዘለዉ፡ ብኣንጻሩ ዕጡቓት
ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ካብ ድፋዓቶም
የዝልቑ ምህላዎም ይሕበር።
ኣብቲ ዳዒሽ ዝቈጻጸሮ ከባቢታት ዝነብሩ
ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት፡ ግዳያት
ደብዳብ ከቢድ ብረት ይኾኑ ምህላዎም’ዩ
ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ዝሕብር።
ኣብ ከተማ ሞሱል
ኲናት ኣብ ዝቕጽለሉ
ዘሎ እዋን፡ ኣስታት 600
ሽሕ ሰላማውያን ሰባት
ተዓጊቶም
ከምዘለዉ
ምንጭታት
ዒራቕ
ይሕብሩ።
ሓይልታት
ዒራቕ
ካብተን ንከተማ ሞሱል
ንምቍጽጻር
ዘኽእላ
ሓሙሽተ
ዓበይቲ

ድንድላት፡ ነተን ክልተ ድሮ ክሕዙወን
እንከለዉ፡ ኣብ ሳልሰይቲ ድንድል ኣንጻር
ዕጡቓት ዳዒሽ መጥቃዕቲ ከፊቶም
ምህላዎም የገንዝቡ።
ሓይልታት ዒራቕ ነታ ኣብታ ሃገር
ካልኣይቲ ዝዓበየት ከተማ ዝኾነት
-ሞሱል ምሉእ ብምሉእ ምስዝሕዝዋ፡
ኣብ ልዕሊ ዳዒሽ ሰፍ ዘይብል ሞራላዊ
ክሳራ ከምዝስዕብ’ዮም ክኢላታት’ቲ ከባቢ
ዝሕብሩ።

