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ገጽ 10
ብዘይ ንህቢ ሂወትና
ከመይ ምኾነት?

ኤርትራ፡ ኣብ ዋዕላ ‘ተበግሶ ሓደ ቅናትን ሓደ መንገድን’ ተሳቲፋ

ኤርትራ፡ ብ14ን 15ን ግንቦት ቻይና
ኣብ ዘአንገደቶ ዋዕላ ‘ተበግሶ ሓደ
ቅናትን ሓደ መንገድን’ ተሳቲፋ።

ኣብ’ቲ ቍጠባዊ ጥምረት ሃገራት
ኤስያ፡ ኣፍሪቃ፡ ኤውሮጳን ካልኦትን
ንምርግጋጽ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ

ሃገራትን ሚኒስተራት ቊጠባን፡ ሓላፊ
ቊጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሓጐስ
ገብረሂወት ንኤርትራ ወኪሉ ተሳቲፉ።

ኣብ’ዚ ብቐንዱ ኣብ ትሕተቅርጽን ምትእስሳርን ናይተን ሃገራት
ዘተኰረ ዋዕላ፡ 29 መራሕቲ ሃገራትን
መንግስታትን፡ ከምኡ’ውን ካብ 130
ሃገራት ዝመጹ 1500 ወከልትን
ልዕሊ 70 ኣህጉራውያን ውድባትን
ተሳቲፎም።
ፕረዚደንት ቻይና ሺ-ዢ ፒንግ
ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ቻይና ነቲ መደብ
ንምዕዋት ናይ ገንዘብን ክኢላዊ ዓቕምን
ኣበርክቶ ክትገብር ምዃና ብምሕባር፡
ካልኦት ሃገራት ክስዕባኣ ጸዊዑ።
ኤርትራ፡ ሓንቲ ካብ’ተን ኣብ ገማግም
ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ስለዝኾነት፡
ነዚ ውጥን’ዚ ኣገዳሲት ይገብራ።
ምስ ዘለዋ ብልጫ ጸጥታዊ ርግኣት
ድማ፡ ትስፉው ናይ ወፍሪ ዕድል
ስለዘርሕወላ፡ ከም መራኸቢ ነቚጣ
ብምዃን፡ ሓደ ናይ መጓዓዝያ ማእከል
ፈጢራ ኣብቲ ጽላት ንዘለዋ ዓቕሚታት
ብምህናጽ፡ ቊጠባዊ ምንጪ ክትረክብ
ከምዘኽእላ ይእመነሉ።
ፕረዚደንት ሺ-ዢ ፒንግ ኣብ 2013

ዝኣወጆ ‘ተበግሶ ሓደ ቅናትን ሓደ
መንገድን’፡ ኣብ’ቲ ናይ መጀመርያ
ትልሙ፡ ንኣስታት 64 ሃገራት ምስ
ኣስታት 4.4 ቢልዮን ህዝብታት
ዝሓቘፈ ክኸውን እንከሎ፡ ብዓይኒ
ንዋይ ክጥመት እንከሎ’ውን ኣስታት
ሓደ ሲሶ ካብ ሃብቲ ዓለም የጠቓልል።
ብመሰረት’ቲ ወጺኡ ዘሎ ውጥን፡ እቲ
ተበግሶ ኣብ ክልተ ዓበይቲ መስመራት
ተመቒሉ ዝሰላሰል፡ ንዝበዝሐ ክፋላት
ዓለም ዘራኽብ ምድራውን ባሕራውን
መራኸቢ ኮይኑ፡ ንኤውሮጳን ኤስያን
ዘተኣሳስር - ካብ ሊያንዋንግ - ቻይና
ክሳብ ሮቶርዳም ዝዝርጋሕ ናይ መሬት
ድንድል፡ ናይ ሞንጎልያን ሩስያን
መስመር፡ ናይ ማእከላይን ምዕራባውን
ኤስያ መስመር፡ ናይ ኢንዶቻይና
መስመር፡ ናይ ፓኪስታን መስመር፡
ከምኡ’ውን መስመር ባንግላዴሽ-ቻይናህንዲ-ሚያንማር የጠቓልል።
ቀንዲ ደፋእቲ ረቛሒታት ናይ’ዚ
ውጥን’ዚ ድማ፡ ጸዓት፡ ውሕስነትን
ዕዳጋታትን እዮም።

ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ፡ ብዝተፈላለየ መሰናድኦታት ተኸቢራ
15 ግንቦት - ሃገራዊ መዓልቲ
ምግራብ፡ “ንደቅና ሓምላይ ኣከባቢ
ነውርሶም” ብዝብል ቴማ፡ ኣብ
ኣስመራ - ቀጽሪ ኤክስፖ ብዝተፈላለየ
መሰናድኦታት ተኸቢራ።
ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ
ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከም
ዕላማ፡ ንሓርሶ መሬት ስቡሕ፡ ዘይንሓርሶ
መሬት ድማ ልሙዕ ምእንቲ ክኸውን፡
ናብ’ዚ ሸቶ’ዚ ንምብጻሕ ዝካየድ
ስራሕ ኣብ ዓዲ ዝተመርኰሰ ኪኸውን
ከምዝግብኦ ገሊጹ።
ዝትከሉ ኣግራብ ብግቡእ ክዓብዩን
ክስስኑን እንተኾይኖም፡ ኣብ ማይ
ክዖታትን ግራውቲን ኣድማዒ ናይ
ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስርሓት
ክካየድ ከምዝግባእ ዘገንዘበ ሚኒስተር
ኣረፋይነ፡ ሕዛእቲ ዝያዳ ኣድህቦ ክወሃቦ፡
ኣብ ቆላታት ሃገርና ድማ ብኹሉ ኣካል
ሕብረተሰብ ዝካየድ መደባት ምግራብ
ብዕቱብ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ።
ህዝቢ ጐድኒ-ጐድኒ ዘሰላስሎ ዘሎ
ማእቶታዊ ንጥፈታት፡ ንቕሓት
ብምብራኽ ቈጣቢ ተጠቃምነት ጸዓት
ከዘውትርን ትኪ-ኣልቦ መጐጎ ኣድሓነት
ናይ ምትእትታው ስርሓት ክሳብ 2021
ብሰፊሑ ክስራሓሉን ከምዝግባእ፡

ሚኒስተር ኣረፋይነ ኣገንዚቡ።
ዋና ኣካያዲ ስራሕ በዓል ስልጣን
ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ
ጋርዛ ብወገኑ፡ ብሰንኪ ዘይውሕሉል
ኣጠቓቕማን ካልእ ረቛሒታትን፡ ሃብቲ
ገረብ ሃገርና ሃስያ ወሪድዎ ምጽንሑ
ብምንጻር፡ ነዚ ንምፍዋስን ናብ ንቡር
ንምምላስን፡ ብተሳትፎ ህዝብን ሰራዊትን
ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ኣብቲ
ስነ-ስርዓት፡
ንጥፈታት
ምግራብን ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡
ዕቃበ ሕሩም ሕዛእትን እንስሳ ዘገዳምን፡
ከምኡ’ውን ተርእዮ ብርስት ኣግራብን
ሳዕቤናቱን ዝምልከት ጸብጻብ በብዞባኡ
ክቐርብ እንከሎ፡ ካብ 2006 ኣብ መላእ
ሃገር ብዝተኻየደ ንጥፈታት ምግራብ፡
ኣብ 16 ሽሕ ሄክታር ኣስታት 42
ሚልዮን ኣግራብ ከም እተተኽለ

በሪሁ።
ብዘይካ’ዚ፡ ዕንጸይቲ ንምቚጣብን
ምብራስ ኣግራብ ንምክልኻልን፡ ኣብ
ዝሓለፈ 11 ዓመታት ልዕሊ 150 ሽሕ
ሞጐጎ ኣድሓነት ተሰሪሐን ኣብ መዓላ
ከምዝወዓላ ተሓቢሩ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ጽምብል፡ ሚኒስተር
መሬት፡ ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ
ገብረስላሰ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡

ኣከባብያዊ ክንክን ዘይስገርን መማረጺ
ዘይብሉን ዘየላቡን ሃገራዊ ዕማም ምዃኑ
ጠቒሱ፡ ዋዒ መሬት ዝጠንቁ ናይ
ክሊማ ለውጢ ንመላእ ዓለም ይጸሉን
ንቐጻልነት ህይወት ዝደናደን ኣንፈት
ይሕዝን ስለዘሎ፡ ኣብ’ዘን ዝሓለፋ ሰላሳ
ዓመታት ሕልፊ ካልእ እዋን ኣቓልቦ
ናብ 2ይ ገጽ ይቕጽል

ስ/ ፈያሜት መስፍን

ሓዳስ
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ማእከል - ጥሙር ማሕረስ ኣብ እቶት ለውጢ ኣመዝጊቡ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ብኣገባብ ጥሙር
ማሕረስ ሕርሻዊ እቶት ንምድንፋዕ
ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ፡ ካብ ሓደ
ሄክታር ዝሕፈስ ዝነበረ ምህርቲ እኽሊ
- ካብ 10 ኩንታል ናብ 30 ኩንታል፡
ምህርቲ ድንሽ ድማ ናብ 400 ኩንታል
ክብ ከም ዝበለ ተሓቢሩ።
ሓላፊ ጨንፈር ልምዓት ብቚሊ
ኣቶ ኣስራት ሃይለ፡ ብሰፊሑ ዝተኻየደ
ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን፡
ምትእትታው ምሩጽ ዘርኢ፡ ምቕራብ
ድዂዒን መድሃኒትን፡ ከምኡ’ውን

ዓቕሚ ሓረስቶት ክብ ንምባል ዝተኻየደ
ጐስጓሳትን ዝተዋህበ ስልጠናታትን፡ ኣብ
ምስሳን ምህርቲ ዓቢ ተራ ከም ዝነበሮ
ገሊጹ።
ብኮማዊ ተሳትፎን መደብ ክረምታዊ
ልምዓት ተመሃሮን ኣስታት 77 ሽሕ
ሄክታር ዛላታትን 120 ሽሕ ትርብዒት
ሜትሮ ከትርታትን ከም እተሰርሐ፡ ኣብ
17 ሽሕ ሄክታር ካብ ዝተተኽለ 38
ሚልዮን ፈልሲታት ድማ፡ እቲ 25
ሚልዮን ከም ዝጸደቐ፡ ኣቶ ኣስራት
ብተወሳኺ ሓቢሩ።

ትሕተ-ባይታዊ ማይ ብምህብታም
ሕርሻዊ
ልምዓት
ንምድንፋዕ
ብዝተኻየደ ጻዕርታት’ውን፡ ኣብ
ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት 89
ዲጋታትን 40 ሓጽብታትን ከም
እተሰርሓ፡ ምስ’ተን ቅድሚአን ዝነበራ
44 ልዕሊ 300 ሽሕ ሄክታር ናይ
ምልማዕ ተኽእሎ ከምዘለወን ገሊጹ።
ቀረብ ጽሩይ ማይ ኣብ ገጠር
ንምርግጋጽ ብዝተገብረ ገዚፍ
ወፍሪ’ውን፡ 86 ዓድታት ተጠቀምቲ
ናይ’ዚ ኣገልግሎት ስለዝኾና፡ 7

መንእሰያት ብዝተፈላለየ ሞያ ይስልጥኑ

ሚእታዊት ጥራይ ዝነበረ
ቀረብ ጽሩይ ማይ ናብ ልዕሊ
90 ሚእታዊት ክብ ከምዝበለ
ሓቢሩ።
ኣቶ ኣስራት ሃይለ፡ ኣብ
ሰለስተ ገጠራት ዝተኣታተወ
ልዕሊ 40 ሽሕ ሞጐጎ ኣድሓነት፡
ከምኡ’ውን ዝተዓደለ ጨቓዊት፡
ቆፎታት ንህቢን ምሩጻት ናይ
ጸባ ከብቲን፡ ኣብ ምምሕያሽ
መነባብሮ ሓረስቶት ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ከምዝገበሩ ገሊጹ።

ሽልማት ‘ፊዕማ’
ንተመሃሮ ኣፋምቦ ተዋሂቡ
ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኣብ
መርመራ 8ይ ክፍሊ ልዑል ነጥቢ
ንዘመዝገቡ ተመሃሮ ዝወሃብ - ዞባዊ
ሽልማት ‘ፊዕማ’፡ ሎሚ ዓመት ን18
ተመሃሮ ማእከላይ ደረጃ ኣፋምቦ
ተዓዲሉ።
ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብ’ቲ ዞባ
መንእሰይ ዑስማን ዓብዱልቃድር፡
ኣገዳስነት ናይ’ቲ ሽልማትን ፈጢርዎ
ዘሎ ናይ ምውድዳር መንፈስን፡ ኣካል
ናይ’ቲ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ብምሕያል ዓቕሚታት ተመሃሮ
ንምብራኽ ዝካየድ መደብ ከምዝኾነ
ገሊጹ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ማእከል ደንካልያ
ኣቶ ሙሳ ሓጂ ድማ፡ ተመሃሮ ቤትትምህርቲ ኣፋምቦ፡ ብደረጃ ንኡስ-ዞባን
ዞባን ኣብ ዝካየዱ መደባት ዘለዎም
ልዑል ሱታፌ ዓቂቦም ንኽነጥፉ፡
ምምሕዳር’ቲ ንኡስ ዞባ ብዕቱብ ከም
ዝሰርሓሉ ኣረጋጊጹ።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ሓላፊ
ሃማመተኤ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡
መንእሰይ እድሪስ ዑስማን፡ ምስ ወከልቲ
ተመሃሮ ከተማ ባጽዕ ኣብ ዝገበሮ ርክብ፡
መንእሰያት ደፋኢ ሓይሊ ብምዃኖም፡
ኣብ ምምእዛኖም ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ
ክሰርሕ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ።

ኢራፋለ - ጥርናፈ ዓድታት
ክድፋኣሉ ይሕተት

ስ/ ሰመረ እዮብ

ኣብ
ንኡስ-ዞባ
ሰገነይቲ፡
ብምትሕብባር
ሃማመተኤን
መሻርኽቱን፡ ብማእለማ፡ ተንቀሳቓስን
ደረቕን
ስእሊን
ብካልኦት
ዓውድታትን ልዕሊ 100 መንእሰያት
ከም ዝሰልጠኑ ተገሊጹ።
ሓላፊ ፕሮጀክትታት ሃማመተኤ
ዞባ ደቡብ መንእሰይ ሴም ሃብተ፡
ነቶም ብሞያ ዝስልጠኑ መንእሰያት፡

ናይ ልቓሕ ዕድላት ተኣታትዩ
ከምዘሎ ሓቢሩ።
ኣብ ከተማ ሓጋዝ ብተመሳሳሊ፡
ብጽርበት ሓጺንን ውጽኢቱን፡
ከምኡ’ውን
ብፖለቲካውን
ማሕበራውን ትምህርቲ 157
መንእሰያት ሰልጢኖም።
ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ
ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ዑስማን፡

ሰልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ሞያታት
ብስራሕ ብምምዕባል ነብሶምን
ከባቢኦምን ክሕግዙ ኣዘኻኺራ።
ሓላፊት
ክፍሊ
ፕሮጀክት
ሃማመተኤ ዞባ ዓንሰባ፡ ወይዘሮ ሻምላ
ገብረኪዳን ድማ፡ ንሰልጠንቲ ወለድ
ዘይብሉ ልቓሕ ንምሃብ ይስራሓሉ
ከምዘሎ ሓቢራ።

ነበርቲ ኢራፋለ - ንኡስ ዞባ ፎሮ፡
ንምዕባለ ከባቢኦም፡ ጥርናፈ ዓድታትን
ትምህርቲ ንዓበይትን ክድፋኣሉ
ጸዊዖም።
ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡
ዛጊት ብዝተዋደዱ ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎት፡ ኣብ መዳያት ጥዕና፡
ትምህርትን ማይን ከጋጥሞም ዝጸንሐ
ሽግራት ከም እተቓለለ ሓቢሮም።
ኣመሓዳሪ’ቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ

ማሕሙድ መሓመድ-ዓሊ፡ ኢራፋለ
ኣብ ዘይውሑስ ከባቢ ተደኲና ስለዘላ፡
ነበርቲ ኣብ ውሑስ ቦታ ንምስፋሮም
ብኣጋ ክሕሰበሉ፡ ቀረብ ማይ እውን ከም
ቅድመ-ኲነት ኣብ ዝተጸንዐ ቦታ ክዋደድ
ኣዘኻኺሩ።
ምምሕዳር ከባቢ ኢራፋለ፡ ብማሕረስ፡
መጓሰ፡ ምግፋፍ ዓሳን ንኡስ ንግድን
ዝናበራ ኣስታት 7 ሽሕ ስድራ-ቤታት
ይሓቁፍ።

ካብ 1ይ ገጽ ዝቐጸለ
\\\\\\\\\\\\\

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ

ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል

ምስጋና ተዓገስ
ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

ሃገራዊ መዓልቲ
ምግራብ . . .
ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ስሒቡን ብዙሕ
ካብ ዝተዘተየሎም ኣሻቐልቲ ዓለማዊ
ብድሆታት ኮይኑ ምህላዉን ገሊጹ።
ሚኒስተር ተስፋይ ኣስዒቡ፡ ኤርትራ
ከም ኩለን ብድሕነት መሬት ዝግደሳን
ዝጣበቓን ሃገራት፡ ብከላ ኣየር ንምጉዳል
ቀያዲ ኣህጉራዊ ስምምዕ ኪግበር
ድምጻ ከም ዘስመዐትን ከምዝሞጐተትን
ኣብሪሁ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ብናይ ክብሪ
ዕዱማት ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ፈልስታት
ኣግራብ ክትከል እንከሎ፡ ኣብ ንጥፈታት
ምግራብን ምስራሕ ትኪ-ኣልቦ መጐጎን
ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ 80 ውልቀሰባትን ትካላትን ሽልማትን ወረቐት
ምስክርን ተዓዲሉ። ዞባ ማእከል ከኣ
ኣብ ንጥፈታት ሕርሻ ብዘመዝገበቶ
ዓወት፡ ብደረጃ ሃገር ተዓዋቲት ሽልማት
“ዱማ” ኮይና።
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“ካብ ገንዘብ - ሕልናዊ ቅሳነት
መሪጽና”ስድራቤት መዋቲ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
yosief1557@gmail.com

ብርሃነ ምሕረትኣብ
ሓደ ሰብ ኣብ ጕዕዞ ህይወቱ
ሓያሎ ጌጋታት’ዩ ዝፍጽም። እቲ
ምንታይ፡ ጌጋ ምፍጻም መናብርትና
ስለዝዀነ። ብሕርቃን ዝተበገሰ ገለ
ሰብ፡ ንገዛእ ርእሱ ይጎድእ፣ ገለ ድማ
ኣብ ልዕሊ ካልእ ጕድኣት የስዕብ።
ብሰንኩ ህይወት ምስ ዝጠፍእ ግን

ተጋ/ ስምረት ተኽለሃይማኖት

ኣብ ስድራቤታት ዘይሃስስ በሰላ’ዩ
ዘውርድ። ዘይትትካእ ህይወት
ስለዝጠፍአት ከኣ፡ ንርዝነት ናይቲ
ጕዳይ ሓያል ይገብሮ።
ኣብ ባህሊ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ፡
ከቢድ ዝበሃል ጕዳያት’ውን እንተዀነ
ብሰላም ናይ ምዕራፍ ስልጡን ባህሊ
ኣሎ። ቀደም ዝስርሓሉ ዝነበረ ‘ጋርን
ጓልን’ ዝብል ልምዳዊ ኣገባብ ሓደ
ካብኡ’ዩ። እዚ ከኣ፡ ንስድራ ግዳይ፡
ጋርን ጓልን ብምሃብ ሰላምን ዝምድናን
ትምስርት ማለት’ዩ። ኰይኑ ግን እዚ
ልምዲ እዚ’ውን ንገዛእ ርእሱ ኣብ
ልዕሊ ስድራቤት በዳሊ ዘውርዶ ሃስያ
ቀሊል ኣይኰነን።
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ንጋር ዝኽፈል

ገንዘብ ክእክቡ ፈቐዶ ጎደናታትን
ኣብያተ ጸሎትን ዝልምኑ ወለዲ
እንክትዕዘብ፡ ሕልናኻ’ዩ ዝትንከፍ።
ብኣንጻር’ዚ፡ ገለ ስድራቤታት
ዝወረደን ጕድኣት ጸይረን፡ “ናይ
ገንዘብ ካሕሳ ይትረፈና” ብምባል
ንስድራ በዳሊ ምሕረት ዝገብራ
እንክትርኢ ድማ፡ ሕልናኻ ይርስርስ።
እዘን ለባማትን ለዋሃትን ስድራቤታት
“ሰብን እዝግን” ዝፈትዎ ሰናይ
ተግባር ይፍጽማ ኣለዋ። ከምዚኣተን
ዝኣመሰላ ስድራቤታት፡ ንዝቀላቐል
ዘሎ ልዕሊ ንቡር ጋር-ነብሲ ናይ
ምብላዕ ሕማቕ ልምዲ ያዕ ዝብል
ተግባር ስለዝዀነ፡ ብኹሉ ክሰዓብ
ዘለዎ ሰናይ ባህሊና’ዩ።
ቀጺልና’ምበኣር፡ ኣብነት ናይ’ዚ
ሰናይ ተግባር ዝዀነት ስድራቤት
ከነቕርበልኩም ኢና።
ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሚያዝያ
2017’ዩ፣ ኣብ ዓዲ ንፋስ - ዞባ
ማእከል ተረኺብና። ምኽንያት
መርከቢና፡ ካብ መእተዊ ናይ’ዚ
ጽሑፍ ተገንዚብኩምዎ ከምዘለኹም

ወ/ሮ ኣስካሉ ሃብተገርግሽ

ብሰንኪ ዘጋጠመ ቅትለት’ዩ ነይሩ።
ሂወት ክብርቲ ስለዝዀነት፡ ነቲ ጕዳይ
ንምድቃስን ብሕውነታዊ መገዲ ስነ-

ስድራ ቤት መዋቲ

ስርዓት ዕርቂ ንምፍጻምን ድማ ነበረ።
ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝተገብረ ቈጸራ
ድማ፡ ኣባላት ስድራ መዋትን ቀታሊን፡
መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን
ኣብ መንበሪ ገዛ (ዓዲ ንፋስ) ተጋዳላይ ስምረት ተኽለሃይማኖት
ተኣኻኸቡ።
ስድራቤት ተጋዳላይ ስምረት
ተኽለሃይማኖት፡ ሳሚኤል ዝተባህለ
ቦዅሪ ውላዳ’ያ ብድንገት ስኢና።
ነፍሲሄር ሳሚኤል ኣብ መጀመርታ
ናይ 20’ታት ዕድመኡ ዝርከብ ኰይኑ፡
ብኢድ ሰብ’ዩ ኣብ ዓዲ ስደት ሂወቱ
ሓሊፋ። እዚ ብዙሕ ተስፋ ዝነበሮ
ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ብገዛእ ወዲ
ሃገሩ ኣብ ሃገረ ብሪጣንያ ምቕታሉ
ከኣ፡ ነቲ ሓዘን ዝያዳ ከቢደ ገበሮ።
እቲ ኣብ መወዳእታ ናይ 2016
ዝተፈጸመ ድንገት ብዝተሰምዐ፡
ክልተአን ስድራቤታት ኣብ ከቢድ
ሓዘን’የ ተዋሒጠን። ንቡር ናይ ሓዘን
መዓልታት ምስ ሓለፈ ከኣ፡ ክልተአን
ስድራቤታት ተራኺበን ክዛተያ
ናይ ግድን ኰነ። በዚ ምኽንያት
ከኣ’ዩ፡ ክልተአን ስድራቤታትን
ሸምገልቶምን ኣብ ዓዲ ንፋስ ኣብ
ሓደ ዳስ ዝተኣኻኸበ።
ንስድራ ቀታሊ ወኪሎም ካብ
እምባደርሆ ዝመጹ ዓበይቲ ዓዲ፡ ካብ
ኮፍ መበሊ ተንሲኦም ክዛረቡ ጀመሩ።
“ጕዳይ ሂወት ናይ ብሓቂ ረዚን’ዩ።
ስለዝዀነ፡ ብወገንና ተኻፈልቲ ናይዚ
ዝወረደ ከቢድ ሓዘን ኰይንና ኣለና።
ጋር ክንከፍል ድማ ናይ ግድን’ዩ. .
.” ብምባል ኣብቲ ናይ ምትእኽኻብ
ኣጋጣሚ፡ ብስክፍታ ተዛሪቦም።
እንተዀነ፡ ኣቦ ግዳይ፡ ተጋዳላይ
ስምረት ተኽለሃይማኖት፡ ሕልናኡ
ዘቕስን ተግባር ክፍጽም’ዩ ተበጊሱ።
ምስ ኣባላት ስድራቤቱን ፈተውቱን
መኺሩ ድማ ምሕረት ክገብር
ወሲኑ። “ጋር ብምቕባል፡ ንውሉደይ
ዘሕስሮ ዘለኹ ኰይኑ’ዩ ተሰሚዑኒ”
ብምባል ከኣ፡ “ንሕና ሓደ ስድራ ኢና፡

ስለዚ ላዕልን ታሕትን ኣይትበሉ።
ተሸጊርኩም ትኸፍልዎ ጋር፡ ንዓይ
ኣይጠቕመንን’ዩ፡ ብወገንና ምሒርና
ኣለና” ክብል ልቦና ዝመልኦ ውሳነ
ሃበ። ልቢ ናይቲ ተኣኪቡ ዝነበረ
ስድራቤታት ድማ ንእለቱ ረስረሰ።
ኣብቲ ናይ ዕርቂ ኣጋጣሚ፡ ብውሳነ
ስድራቤት ግዳያት ዘይተሓጐሰ
ኣይነበረን። ተጋዳላይ ስምረት ገና ኣብ
ዕድመ 40’ታት ዝርከብ’ኳ እንተዀነ፡
በቲ ናይ ምሕረት ውሳነኡ ግን ኵሉ
ሰብ’ዩ ዓቢይ ቁውም-ነገር ቀሲሙ።
ንስምረት ኣደኡ ወ/ሮ ኣስካሉ
ሃብተገርግሽ ከኣ፡ ዝፈትውኦ ወዲ
ወደን ብኸምዚ ዓይነት ሞት ምማቱ
ኣመና ኣጕህዩወን’ኳ እንተዀነ፡
ኣብ መወዳእታኡ ግን፡ እቲ ጕዳይ
ብሰላምን ዕርቅን ንምዝዛሙ ወደን
ተጋዳላይ ስምረት ዝወሰዶ ተባዕን
ሕልናዊ ዕረፍቲ ዝህብ ተግባርን
ከምዘሐጐሰን ሓቢረን።
ኣብቲ ናይ ዕርቂ ጕዳይ ዝተረኽቡ
መራሕቲ ሃይማኖት፡ “ቅዱስ ተግባር
ኢኻ ትፍጽም ዘለኻ’ሞ፡ ዝተረፉ

ኣቶ ሃብቱ ተኸስተ

ደቅኻ የዕብየልካ” ክብሉ በብሓደ
እናተንስኡ መሪቖሞ።
ጸሓፊ ህግደፍ ንኡስ ዞባ ኣኽሪያ
ኣቶ ተኽለብርሃን ኣርኣያ እውን፡
“ህዝቢ ኤርትራ ይቕረ በሃላይ’ዩ።
ስምረት ወሲዱዎ ዘሎ ስጕምቲ፡ ካብ
ገንዘባዊ ረብሓ ንላዕሊ ሕልናዊ ቅሳነት

ከምዝስራዕ ዝምህር ሰናይ ኣብነት
ብምዃኑ፡ ነዚ ሰናይ ተግባር’ዚ ኵሉ
ኣባል ሕብረተ-ሰብና ክስዕቦ ይግባእ”
ክብል፡ ስድራቤት ግዳይ ብዝሃብዎ
ውሳነ ከምእተሓጐሰ ገሊጹ።
ስድራቤት ቀታሊ ብግደኦም፡
ስለ’ቲ ዝተገብረሎም ሰናይ ውዕለት፡
መግለጺ ቃላት ክሳብ ዝስእኑ’ዮም፡

ኣቶ ተኽለብርሃን ኣርኣያ

ምስጋናኦምን ንብዓት ዝተፈራረቖ
ስምዒቶምን ኣንጸባሪቖም። ብሕማቕ
ተግባር ውላዱ ብዘይመጠን ዝጐሃየ
ኣቶ ሃብቱ ተኸስተ ድማ፡ ዝተሰምዖ
መሪር ሓዘን ድሕሪ ምግላጽ፡
ብስምረትን ቤተሰቡን ዓዱን ዝተወስደ
ሰናይ ስጕምቲ፡ ነቲ እናሃሰሰ ዝመጽእ
ዘሎ ቅዱስ ተግባር ሂወት ዝህብን
ንዓኡን ንስድራቤቱን ድማ፡ ካብ’ቲ
ዝጸንሖም ጓሂ ኣላቒቑ ምጽንናዕ
ዝፈጠረሎም ምዃኑ ገሊጹ።
ከምቲ ‘ክቡር የኽብረካ መጠን
ነፍሱ’ ዝተባህለ፡ ንዝበደለካ ይቕረ
ምባልን ምምሓርን፡ መግለጺ ልቦናን
ስልጣነን’ዩ። ስድራቤት እንዳ
ተጋዳላይ ስምረት ተኽለሃይማኖትን
ቤተሰቦምን ወሲዶሞ ዘለዉ ስጕምቲ
ድማ፡ ንኽብሪታት ሕብረተሰብና
ዘበራብርን ዝኹልዕን ስለዝዀነ፡
ክንስዕቦን ክንጥቀመሉን ዘለና ሰናይ
ተግባር’ዩ። ንስድራቤት መዋቲ
እውን፡ ምጽንናዕ ክህቦም ጽኑዕ
እምነትና ንገልጽ።
***

ሽማግለ እምባ ደርሆ ኣብ እዋን ዕርቂ

ሓዳስ

ኤርትራ
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ደብዳበታት ኣንበብቲ

ደቀምሓረ - ህዝባውያን ዓይኒ-ምድሪ. . ?

ፍናን መሓሪ

ባዕልና ሽሻይ ሰረቕቲ
ኣይንኹን
ዝበዝሑ ሰባት መፍቶ ሰረቕቲ ዝኾኑ፡
ትኩርነቶም ስለዘውሕዱን ኣቓልቦኦም
ኣጥፊኦም ከባቢኦም ስለ ዘየንብቡን
እዮም። ዝበዝሕ እዋን ግዳይ ዝኾኑሉ
ድማ፡ ጽቕጥቅጥ ናይ ሰባት ኣብ ዝህልወሉ
እዋን እዩ። ኣብ ግዜ ኣውደ-ኣመት፡ በዓላት፡
መርዓታትን ካልእ ውራያት ኣብ ዝግበረሉ
ቅንያት ክዋፈሩ ዝመርጹ እኳ እንተኾኑ፡
እዋን ደሞዝ እውን፡ ገለ ካብ’ቲ ምቹእ
ኣጋጣሚ ኢሎም ዝሓስብዎ ምዃኑ
ክንዝንግዕ ኣይግበኣናን። መበገሲ ርእይቶይ
እምበኣር፡ ካብ ሰራቒ ንስክላ ዘምለጣ ሓንቲ
ብዕድመ ዝደፍኣ ኣደ እየን።
ክልተ ሰሙን ይገብር፡ እዘን ኣደ፡ ኣብ
ጎደና ሓርነት ኣብ እትርከብ ንግዳዊ ባንክ
በይነን ገንዘብ ከውጽኣ - ሓደ መንእሰይ
ሰራቒ ኣስተብሃለ። እግሪ እግረን ድሕሪ

ምስዓቡ ሓጋዚ ከም ዘይብለን ኣረጋጊጹ
“ሕጂ እየ ዝዕወተለን’ ኣብ ዝበሎ ቦታ
ቦርሳአን ክምንዝዐን ኢዱ ብጎነጽ ለኣኸ።
ሰበይቲ ሰንባደ ሓዊሰን ሰባት ክረድኡወን
ኣውያት ደርጉሓ። ሰባት ብኣርባዕቲኡ
መኣዝን ወረር ወረር ክብሉን፡ እቲ
ክሰርቀን ዝተመጣጠረ መንእሰይ
ንቦርሳአን ደርብዩ ከምልጥን ሓደ ኮነ።
እቲ ተጓዪዩ ዝረድአን ህዝቢ ብምሉኡ፡
ብሓደ ድምጺ፡ “ብዘይ ሰብ ንምንታይ
ንባንክ ትመጻ? ባዕልኽን ጸገም ንነብስኽን
ክትዕድማ!” ስምዒት ሓዊሱ ተዛረበን።
ምኽንያቱ ዓባይ እየን። ንኻልኦት
መምሃሪ እንተኾነት ብምባል ድማ እየ
- ኣብ ዓምድኹም ከተቃልሑዋ ዝልእካ
ዘሎኹ።
ኪዳነ ተስፋይ - ኣስመራ

ቀለም ዝናፈቑ ታቤላታት
ኣብያተ ትምህርቲ…
ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ ማእከል፡
ታቤላታቶም በብእዋኑ ይሕደስን ግቡእ
ቀለም ይልከን እዩ። ገለ ኣብያተ-ትምህርቲ
ግን፡ ታቤላታተን ዘየሐድሳን ብግቡእ
ጽሒፈን ዘይሰቕላን ኣለዋ። ናብ ደረጃ
ምህሳስ ዝበጽሐ ፊደላተንን ኣሃዛተንን፡
ፍርቁ ዝንበብ ፍርቁ ዘይንበብ ታቤላ
ሰቒለን መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን
ዘሰላስላ ኣብያተ-ትምህርቲ ከይተዓዘብና

ኣይወዓልናን። ኣብ ከተማ ኣስመራ ቀለም
ዝናፈቐ ታቤላ ሰቒለን ንጥፈታተን ከካይዳ
ክትርኢ ዘገርም እዩ። ብሓቂ ድየን ግን
ንታቤላ ቀለም ዘልኪ ዓቕሚ ስኢነን?
ታቤላ መሐበሪ ክሳብ ዝኾነ፡ ብግቡእ
ክጸሓፍ፡ ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ክሰፍሮ
ኣለዎ። ነዚ ከኣ ተገዲሰን ክሰርሓሉ ዘለወን
ባዕላተን እተን ኣብያተ-ትምህርቲ እየን።
ፍረሚካኤል እያሱ

ኣብ ከተማ ደቀምሓረ፡ ህዝቢ
ክግልገለለን
ተባሂለን
ዝተሃንጻ
ዓይኒ-ምድሪታት
ኣለዋ።
ኣብ
ተርሚናል ኣውቶቡስ እትርከብ
ሓንቲ ካብኣተን እያ። እታ ህዝባዊ
ዓይነ-ምድሪ ኣገልግሎት ዝሃበትሉ
ግዜ እንተደኣ ጸብጺብናዮ ግን ካብ
ኣዋርሕ ዘይበዝሕ እዩ። ምኽንያት
መዕጸዊኣ ብንጹር ዝፈልጥኩዎ እኳ
እንተዘይብለይ፡ ብመፍትሕ ተለኲታ

ይገብሩ ስለ ዘየለዉስ ዘየብል ኣይኮነን።
ካልእ ዘተሓሳስብ ተግባር ግን ኣለዎም።
ስራሕ ኣብ ዝዝሕሎም ሰዓት፡ ኣብ መንጎ
እተን መካይን ተዓሺጎም ቁማር ክጻወቱ
ሰገጥ ዘይብሉ ብምዃኖም የተሓሳስበካ።
ኣብ ትሕቲ መኪና ኣትዮም መኪና
ዘዐርዩ፡ ዘይቲ መካይን ዝቕይሩን ጽርግያ
ዘባላሽዉን እውን ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ
ዘወር ኢሉ ብቐጻሊ ዝሓቶም ኣካል ስለ
ዘይረኸቡ ድማ፡ ነቲ ከባቢ ልክዕ ከም ፍቑድ
ቦታ ወሲዶምዎ። እቲ ኣውራ ዝገደደ፡

እዘን ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝተሃንጻ
ህዝባውያንዓይነ-ምድርታትብምዕጻወን
እምበኣር፡ ናብ ዕዳጋ ድዩ ካብን ናብን
ንምብጽጻሕ ዝመላለስ ህዝቢ፡ ኣብ
ጐልጐል ክእንገድ ይግደድ ኣሎ። ግዜ
ዘይህብ ጸገማት ዘጋጥሞም ተጓዓዝቲ፡
ብዝያዳ ክሽገሩ ከኣ ግድነት’ዩ። ስለ’ዚ፡
ግብራዊ መልሲ ካብ ምምሕዳር ከተማ
ደቀምሓረ ንጽበ።
ኣርኣያ ተስፋስላሰ - ደቀምሓረ

ኣባላት ቀጠና መጓዓዝያ ምድሪ. . .
ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ከተማ ደቀምሓረ
ብናይ ግሊ ኣውቶቡስ ተጓዒዘ ነይረ።
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እዚ 40 ኪሎሜተር ካብ ክልተ ዘይውሕዱ ኣባላት
መጎዓዝያ ምድሪ ግቡእ ዕጥቆም ለቢሶም
እዮም ዝጸንሑና ነይሮም። ኣብ መንጎ
ኣድብዮም ሃንደበት ህሩግ ስለዝብልዎም፡
ኩሎም መራሕቲ መካይን ልዕሊ ዓቐን

ዓገብ ክበሃል ዘለዎ ተርእዮ
ኣብ ሓያሎ ቦታታት ኣስመራ ሓደ
ካብኡ ‘ዘርኣይ ደረስ ባንክ’ ኣብ ዝርከበሉ
ከፋት ቦታ፡ ብዝሒ ዘለወን መካይን
ጠጠው ይብላ እየን - ፍቑድ መዐሸጊ
ስለዝኾነ።
ኣብዚ ከፋት ናይ መዐሸጊ ቦታታት፡
ብ‘ካር ዎሽ’ ዝፍልጡ ብርክት ዝበሉ
መንእሰያት ካብ ንግሆ ኣትሒዞም መካይን
ክሓጽቡ መዓልታዊ ምስ ተራእዩ እዮም።
በቲ ሓደ ጽሬት ከተማ ይባላሾ ከምዘሎ
ይረኣየካ - በቲ ካልእ ከኣ ቈልዑ ቁም-ነገር

ካብ ዝርእያ ዓመታት ኮይኑ። ከም
መተካእታኣ ሓንቲ ህዝባዊት ዓይነምድሪ ስለዝተሃንጸት ግዳ፡ መጎዓዝያ
ደልዮም ዝመላለሱን ኣብቲ ተርሚናል
ዝሰርሑን፡ ደጊም ጸገምና ተፈቲሑልና
ኢሎም ነይሮም። ይኹን’ምበር፡
“ብርኩታ ከም ሓብታ” ከም ዝበሃል
ንሳ’ውን ኣሰር ናይታ ቀዳመይቲ
ስዒባስ ኣገልግሎታ ደው ካብ እተብል
ሓደ ዓመት ሓሊፉዋ።

መሬት ዓይኒ ምስ ሓዘ - ነተን መካይን
ከም መሕብእን መባዕለግን ዝጥቀሙለን
ምዃነን እዩ። ኩሎም ዘይክኾኑ ይኽእሉ
እዮም - እንተኾነ፡ ከምኡ ዝፍጽሙ
ስለዘለዉ ዝምልከቶም ኣካላት ዓገብ ክብሉ
ዝግባእ ይመስለኒ። እዚ ካብ መዓልቲ ናብ
መዓልቲ መስመሩ እናሰሓተ ዝኸይድ ዘሎ
ዘይሕጋዊ ስራሕን ናይ ጸይቂ ተግባራትን
ብእዋኑ ደው ክብል ኣለዎ።
መም/ሳሙኤል ክብረኣብ

ሰብን ንብረትን ክጽዕኑ ትብዓት የሕድሩ
ኣይነበሩን። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ግን ኣብ
ብሎኮ ደቀምሓረ ሓደ ጥራይ ጸኒሑና።
ክሳብ ኣብኡ እንበጽሕ እምበኣር፡ ጥር
ዝብል ኣባል ቀጣና ኣይነበረን። ከምኡ
ስለዝኾነ ከኣ እዮም መራሕቲ መካይን
ከም ድላዮም ሰብን ንብረትን ክጽዕኑ
ግርም መግሃጺ ዝረኽቡ።
እቲ ኣብ ብሎኮ ደቀምሓረ ዝጸንሓና
ኣባል መጎዓዝያ እውን፡ ንቃልዓለም
ትኬት ርእዩ፡ ክንደይ ገንዘብ ከፊልና
ከይሓተተና፡ ዝተጻዕነ ሰብን ንብረትን

ከይተቘጻጸረ፡ መራሒ መኪና ጉዕዞኡ
ንክቕጽል ምልክት ሃቦ። እዚ ብዙሕ ሃጓፍ
ዘለውዎ ኣካይዳ’ዚ፡ መራሕቲ መካይን
ዝያዳ ንኽረብሑ፡ ህዝቢ ግን ንኽብደል
ባብ ዘርሑ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ።
ብኣውራኡ፡ እንኮ ከም ሓሙስ ኣባል
ቀጠና ኣብ 40 ኪሎ-ሜተር ዝንውሓቱ
መንገዲ ምምዳብ ኣኻሊ እዩ ኣይብልን።
መጎዓዝያ
ምድሪ
ዳግመ-ግምት
ክገብረሉን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ተወሰኽቲ
ኣባላት ክምድብን እትስፎ።
ጊደዎን ኢያሱ - እምባደርሆ

ቢዶኒታት ብጥንቃቐ
ንጠቐመሎም
ቅንያት ዝሓለፈ በዓል ፋሲካ እዩ።
ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ከባቢ ‘ማይክ ሆተል’
ምስ ብጻየይ ብማዕዶ ትኪ ክተክኽ
ተዓዘብና። “እንታይ ደኣ እዩ ተቓጺሉ?
እስከ ኬድና ንርኣዮ” ተባሃሂልና ድማ
ናብቲ ቦታ ተጸጋዕና። ሓንቲ ቢዶኒ
ብጎሓፍ ተተኽቲኻ ዘየቋርጽ ትኪ. . .
ኣብ ዙርያኣ ድማ ዘይተኣደነ ኣበጉዱር
ኣብ ባይታ ተዛሕዚሑ። ብርክት ዝበላ
ኣጣል ከኣ ካብቲ ዝተዛሕዝሐ ጎሓፍ
ይበልዓ ነበራ። ኣብዚ መጀመርታ
ዝመጽኣካ፡ ሕቶ ድሕነት ሰብን ጥሪትን
እዩ። እቲ ካልኣይ ዝለዓል ነጥቢ ድማ፡
ናይ’ቲ ቢዶኒ ድሕነት።
“እዚ ዘይተኣደነ ገንዘብ ተኸፊልዎ
ዝተገዝአ ቢዶኒ፡ ህዝቢ ስለምንታይ
ብኣገባብ ዘይጥቀመሉ?” ስለምንታይ
ኣብቲ ተመሊሱ ዝጥቀመሉ ቢዶኒ
ሓዊ ይውልዕ?. . . ዝብሉን ካልኦትን
ሕቶታት ንኸተልዕል ዘገድድ እዩ
ነይሩ - እቲ ሽዑ ዝተዓዘብኩዎ። ነዚ

ኣብ ከባቢ ‘ማይክ ሆተል’ ዝተቐመጠ
ቢዶኒ ኣከታቲለ ሰለስተ መዓልቲ
ተኸታቲለዮ እየ። ምትካኹ ክቕጽል
ደኣ’ምበር ክቋርጽ ከኣ ኣይረኣኹን።
ከም ሳዕቤን ድማ ከፊላዊ ዕንወት
ወሪዱዎ።
ብሰንኪ ዘይውሕሉል ኣጠቓቕማ
ዓንዮምን ተባላሽዮምን፡ ኣብ ከባቢ
ቤት-ገርግሽ ተጸጊዖም ዝረኣዩ ዘለዉ
ቢዶኒታት ትዝ በሉኒ። ብኣውራኡ
ብሰንኪ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት
ዝቃጸል ጎሓፍ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ፡ ጥሪትን
ንብረትን ከቢድ ሓደጋ ከይስዕብ ኣብ
ኣጠቓቕማ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ።
ሽሕ እኳ ምምሕዳር፡ ክፍሊ ጽሬትን
ሳኒቴሽንን ናይ ምክትታሉ ሓላፍነት
እንተለዎም፡ ብዝያዳ ግን ሓላፍነት
ክስምዖ ዘለዎ ተጠቃሚ ህዝቢ ምዃኑ
ክዝንጋዕ ኣይግብኦን።
ስራጅ መሓመድ ዑስማን ዓዲ ጓዕዳድ

ሓዳስ
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ጃልባ ምስ እምባ - ተኣምረ-ሰውራ
ጥዑምዝጊ ተስፋይ

2ይ ክፋል
ሕሱም መነባብሮ ብኣጋ ኣይተኣልየን።
ግን ከኣ ንድሕሪት ምምላስ የለን።
መጽለሊን መዕቈቢን ንምጥጣሕ፡ ዘየቋርጽ
ላዕልን ታሕቲን፡ ደኺመ ዘየፍቅድ ማእቶት፡
ከምኡ’ውን ንጥፈታት ባሕሪን ሓለዋን
ተተሓሒዞሞ። ዕላማ ኣብ መሰረቱ፡ ደረት
ትርኢት ግን ኣብ ጫፉ በጺሑ። ባሕሪ
ኤርትራ ሰራዊት ባዕዲ ልቢ ኣውዲቑ ከም
ዘይዕንድረሉ ንምግባር፡ ንዘገምታ ዝደፍእ
ሃታ ሃታ ኣየቋረጸን።
እቲ መሰረት ንኡስ፡ ግን ከኣ ስሩዕ እናዀነ
ከይዱ። ገና ካብ መጓዓዝያ ባሕሪ ሓሊፉ፡
ወተሃደራዊ ዕማም ከሰላስል ብዙሕ ዝተርፎ
ነገራት ነበረ። ኣብ መዓስከራቱ ኰይኑ፡
ታዕሊምን ልምምድን ከምኡ’ውን ማእቶት
ቀጸለ። እቶም ናብራ ህሮርማን ካምሲንን
- ጨውን ባሕሪን ዘይጽወር ዝመስሎም
ዝነበረ ተጋደልቲ፡ ምስ ባሕሪን ባህርያቱን
እናተቐራረቡን እናተለማመዱን ሰብ ባሕሪ
ክዀኑ ግዜ ኣይወሰደሎምን።
ኣሃዱታት ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር፡ ኣብ
ምውድዳብ፡ ሓለዋን ስልጠናን ተዋፊሩ ከሎ፡
ስርዓት ደርግ ወፍሪ ባሕሪ ነጋሽ ጀመረ።
እቲ ወራር ዕድል ዝህብ ኣይነበረን። ሰራዊት
ደርግ ምስ ናህሩ ክሳብ በዓል ዒላ ጻዕዳን
ካልኦት ቦታታት በጺሑ፡ ናብ ቀንዲ ደጀናት
ህዝባዊ ግንባር ክዘሩቕ ኣብ ምንቅስቓስ እዩ
ዝነበረ። ንደጀናት ህዝባዊ ግንባር ክደፍር
ምስ ፈተነ፡ ‘ኣርክብ-ኣርክብ ኰይኑ። ምስ
ሃንደበትነት ሰራዊት ደርግ፡ ሓይልታት
ይኹን ክፍልታት ህዝባዊ ግንባር፡ በብዝጸንሖ፡
ናብ’ቲ ድሮ ንደጀናት ኣብ ሓደጋ ዘውደቐ
ሰራዊት ኢትዮጵያ ተጓየየ። ኣሃዱ ባሕሪ
ህዝባዊ ግንባር እውን፡ ኣብ ምብጋሱ
‘ኣርክብ-ኣርክብ’ ኣርኪቡሉ።
ክተት
ዝጠራነፎም ሰብ ባሕሪ፡ ረስኒ ኣብ ዝጠብሶ
ጎላጕል ምድረ-በዳ፡ ካብ’ተን ምድሪ ክልሕሳ
ከም ዝደለያ ኣብ ልዕሊኦም ብዘይዕረፍቲ
ዝዝንብያ ነፈርቲን ሄሊኮፕተራትን ውግእ፡
ከውሊ ኣብ ዘይብሉ ቀላጥ ምድሪ፡ ካብ
ሰዓታት ክሳብ መዓልታት ብእግሪ ተጓዒዞም፡
ኣብ ደምቦቤት ተኣኻኸቡ። ካብኡ እውን
ጉዕዞ ብምቕጻል፡ ምስ’ቶም ኣብ ቃሩራን
ከባቢኡን ዓስኪሮም ዝጸንሑ ብእንዳ ዕስራ
ዝፍለጡ ክፋሎም ተጸምበሩ። ካብ ቃሩራ፡
ጉዕዞ ናብ ዕርድታት መኸተ ኰይኑ። ኣብ
ዕርድታት ታባ ኢብራሂም፡ ተከል፡ ዓራታት.
. . መከላኸሊ መስመር ብምሓዝ ንመኸተ

ድሉዋት ኰኑ።
ከቢድ ናይ ምክልኻል ውግእ ወፍሪ
ባሕሪ ነጋሽ፡ ዝወሰደ ወሲዱ፡ ድሕሪ
ውሑድ ኣዋርሕ፡ ኣብ መዝገብ ናይ’ቶም
ቅድመኡ ዝነበሩ ተኸታተልቲ ፍሹላት
ወራራት ሰፊሩ ሓለፈ። ተጋደልቲ ባሕሪ
ከኣ፡ ካብ ዝጸንሑዎ ዕርድታት፡ ናብ ቦታኦም
ተመሊሶም፡ ኣብ ትምህርቲ ባሕሪን ካልእ
ንጥፈታትን ኣተዉ።
ኣብ 1987 ዓ.ም.፡ እቲ ኣብ ዝተፈላለየ
ቦታታት ኤርትራ ስርሒታት ከካይድ
ዝጸንሐ ኣሃዱ ኮማንዶ፡ ኣብ ዓምበርበብ
ምስ ተኣኻኸበ፡ ናይ ምሉእ ኮማንዶ ህዝባዊ
ግንባር ተኽሊጥ ተገብረ። ብቃልኣብ (ወዲ
ሓሊማ)ን ወዲ ሕርይትን ዝምርሕ ራብዓይ
ኮርስ ኮማንዶ ኸኣ፡ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ናብ
ሓይሊ-ባሕሪ ተመደበ።
ኣጋር ኮማንዶ ራብዓይ ኮርስ፡ ኣፈናዊ
ትምህርቲ ባሕሪ እናወሰደ ካብ ዓጊግ ናብ
ዓቢዳ፡ ቀጺሉ’ውን ኣብ ደራቡሽ ትምህርቲ
ምሕንባስ፡ ኣጽዋር፡ ሃንደሳ፡ ዳህሳስ መሬት
(ናቪገሽን . . .) እናወሰደ፡ ልምምዱ ኣብ
ምስፋሕ ነበረ። ገለ ኣባላት ኣብ በሪጠ ብዛዕባ
ሞተረ ጃልባን ምስኡ ዝተኣሳሰርን ተማህሩ።
ኣብ’ቲ ኣስታት 7 ወርሒ ዝወሰደ ጽዑቕ
ትምህርቲ፡ ራብዓይ ኮርስ ኣጋር ኮማንዶ
ሰራዊት ባሕሪ ከብሎ ዝኽእል ኣመት ሓዘ።
ካብ ሰሜን ማለት ካብ ማርሳ ጉልቡብ፡
ውጉኣት ተጋደልቲ፡ ኣጽዋርን ካልእ ናውቲን
ምግዕዓዝ፡ ስለያዊ መጽናዕቲን ልምምድን
ምግባር እውን ኣካል ናይ’ቲ ስልጠና ነበረ።
እቲ ኣፈናዊ ኣሃዱ፡ ነቲ ዝስዕብ ዓቢ ዕማም
ብኹለንትናኡ ካብ ምህናጽ ኣየቋረጸን።
ኣጋር ኮማንዶ ራብዓይ ኮርስን ብዓበን
ድንሽን ዝምራሕ ኣሃዱ ኮማንዶ ሓይሊባሕሪን፡ ናይ ፈለማ ኮማንዶ ሓይሊ-ባሕሪ
ኣቘሙ። ኮማንዶ ሓይሊ-ባሕሪ፡ ኣብ ክልተ
ዞባታት፡ እቲ ሓደ ብወገን ሰሜን ማለት፡
ደራቡሽ፡ ማርሳ ኢብራሂም፡ ማርሳ ጉልቡብ.
. . ክሳብ ራስ ቄሳር፡ ብወገን ምብራቕ ድማ
ገልዓሎ ኣብ ዘማእከሎ ዞባ ተዘርገሐ።
ካብ’ዚ ንደሓር፡ ኮማንዶ ሓይሊ-ባሕሪ፡
ብመጻብቦታት እናስሎኸ፡ ብጸላምን ሰላሕታን
ክንዮ መስመር ሓይሊ-ባሕሪ ኢትዮጵያ
ሓሊፉ እናበርበረ፡ ስለያዊ መጽናዕትታት
ብምክያድ፡ ወተሃደራዊ ስርሒታት
ክሕንጽጽን ክፍጽምን ጀመረ። ክሳብ ሽዑ፡
ካብ ሰለስተ ዘይሓልፋ ናይ ፋይበር ጀላቡ
እዩ ዝውንን ነይሩ። እተን ዝተረፋ ግን ናይ
ዕንጸይቲ ጀላቡ ነበራ።

ስ/ኣርካይቭ ሓ/ባሕሪ

ሓይሊ ባሕሪ ህ.ግ ኣብ ወፍሪ

ደረት ቀይሕ ባሕሪን ደረት ትርኢት
ተጋዳላይ ባሕሪን ማዕረ፡ ዓቕሚ ክልተኡ
ግን መንበስብስቲን ከብዲ እግሪን! ንርሕቐት
ባሕሪ - ትንፋስ ብዘይህብ ጉዕዞ፡ ንናብራ
ባሕሪ - ጫፍ ብዘይብሉ ተጻዋርነት፡ ግጥም
ምስ ዘመናዊ ሓይሊ-ባሕሪ ባዕዲ - ክንዮ
ፍጥረት ብዝኸደ ትብዓትን ተወፋይነትን፡
መንገዲ ዕላማ - ብመውጋእቲን መስዋእቲን
ሕሩያት ናጽነት፡ እምባ ኣብ ርእሲ እምባ
ምስ ዝዀኑ ብድሆታት ምፍትታን።
ገለ ካብ’ቲ ሓይሊ-ባሕሪ ኣብ ፈለማ
እዋናት ዝፈተኖ ስርሒታት፡ ኣብ 1987
ዓ.ም.፡ ሓንቲ ናይ ዕንጨይቲ፡ ሓንቲ ናይ
ፋይበር ጀላቡ ዝሓዙ ኣስታት 10 ዝዀኑ

ተጋዳላይ ሃብተኣብ
ዑቕባሚካኤል (ወዲ ዑቕባይ)

ኣባላት ዝሓዘ ጉጅለ፡ ነቲ ቀንዲ ምንጪ
ነዳዲ ስርዓት ደርግ ዝነበረ መጻረዪ ነዳዲ
ዓሰብ ክሃርም ካብ ዓጊግ ተበጊሱ። እቲ
እንተወሓደ ሰለስተ መዓልቲ ዝወስድ
ርሕቐት በተን ጀላቡ ክዕመም ኣመና
ከቢድ ነበረ። ዕንቅፋት ማዕበል፡ መሰናኽል
ሃገራት መዳውብቲ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብዓቢኡ
ድማ መራኽብ ኲናት ኢትዮጵያ፡ ነቲ ንኡስ
ሓይሊ ዝሕለፍ ዘይመስል ደርማስ መሰናኽል
ነበረ። ኣብ’ቶም ዋናታት ባሕሪ ግን ዘይከኣል
ነገር ኣይነበረን። ግራድ ዝዓይነቱ ብረት ኣብ
ጃልባ ጽዒኖም፡ ነዊሕ ጉዕዞ ሰጣሕ ባሕሪ
ፈጺሞም፡ መጻረዪ ነዳዲ ዓሰብ በጺሖም።
ኣብ ባሕሪ ተኣሊኾም፡ ኣጽዋሮም ናብ ምድሪ
ብምውራድ፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ መጻረዪ ነዳዲ
ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብምፍጻም፡ ነቲ ኣብ
ጥቓኡ ክበጽሑ እውን ሓሲቡ ዘይፈልጥ
ሓይሊ-ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣሰንቢዶሞ። ኣጋር
ሰራዊትን መራኽብ ኲናትን ኢትዮጵያ
ሸበድበድ ኢሎም።
ሰብ ተልእኾ፡ ነቲ ዝሰገሩዎ ባሕሪ
ንኽምለሱዎ፡ ነዊሕ መንገዲ ኣብ
ቅድመኦም ነበረ። ኣጽዋሮም ጽዒኖም
ክብገሱ ከለዉ፡ ነፈርቲ ኲናት ዘሰነያኦ
መርከብ ውግእ ደድሕሪኦም ሰዓበ።
ፍጥነት ጀላቡ፡ ምስ ፍጥነት ናይ’ቲ ዘመናዊ
መርከብ ዝቀራረብ ኣይኰነን። ንሳቶም ነቲ
መወዳእታ ዘለዎ ዘይመስል መንገዲ ክሳብ
ዝከኣሎም ከይዶሞ። ኰይኑ ግን ምስ’ቲ
ዓቢን ዘመናዊን መርከብ ምቅድዳም
ክውንነት ዘፍቅዶ ኣይነበረን። ከዋግኦም
ዝኽእል ዓቕሚ ኣጽዋር ይኹን ጃልባ
ዘይሕሰብ ኰይኑ። ብዝተኻእለ መጠን፡ በታ
ብዝሓሸ ፍጥነት እትጓዓዝ ፋይበር (ፋሉካ)
ንኸምልጡ፡ ነታ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐት
ጃልባ ካብ ምግዳፍ ሓሊፎም ካልእ ኣማራጺ
ኣይነበሮምን። ኣብ’ታ ናይ ፋይበር ጃልባ
ተጠርኒፎም ኣንፈት እናቐያየሩ መንገዲ
ቀጺሎም። ደሃዮም ካብ’ቶም ዝጽበዩዎም
ብጾቶም ተሰዊሩ። ስርዓት ደርግ ብወገኑ
ብመራኸቢታቱ “. . . ንወንበዴታት

ኣጥሒለዮም. . .” እናበለ ይጭድር ብምንባሩ
ስግኣት ኣይተረፈን። መዓልታት ሓሊፉ
ናብ ሰሙናት ተገማገመ። ክብደት ናይ’ቲ
ተልእኾ ዘስተውዓሉ፡ ከጋጥም ዘይክእል
ገይሮም ስለ ዘይወሰዱዎ፡ ንመስዋእቲ
ሂቦሞም። መወዳእታ ግን “ትኪን ተባዕን
መውጽኢ ኣይስእኑን” ኰይኑ፡ ‘የለዉን’
እናተባህሉ፡ ብባሕሪ የመን ተዃሊሎምን
ብወተሃደራት የመን ዘጋጠሞም ዕንቅፋት
ሰጊሮምን ብዘይዝዀነ ጉድኣት ኣብ ዞባ
ምብራቕ - ገልዓሎ ተራእዮም።
ሓይሊ-ባሕሪ ህዝባዊ ግንባር፡ ካብ 1987
ንደሓር፡ ነተን ንኣሽቱ ዘይውሑሳት ጀላቡ፡
ናብ ናይ ውግእ ደረጃ ንምቕያር ኣብ
ምብልሓትን ጻዕሪን እዩ ተጸሚዱ። ኣብ ቤት
ዕዮ፡ ፈተነ ምጽዓን ብረታት ቀጺሉ። ገለ
ካብ’ተን ጀላቡ፡ ብቐጻሊ መጽናዕቲን ፈተነን
ብረት ኣብ ዝባነን ተገብረለን። እቶም ንፋስ
ባሕሪ ዘከላብተን ጀላቡ ዝሓዙ ተጋደልቲ፡
ምስ’ቲ ብኹሉ መኣዝኑ ብበብዓይነቶም
ኣጽዋር ዝተሓጽረ ናይ ውግእ መርከብ
ተዋጊኦም ከድምዑ ዝሕሰብ ኣይመስልን።
ንሳቶም ግን ሓሲቦሞስ ነቒሎም እውን።
ኣብ 1988 ዓ.ም.፡ ዓበ ሳልሕ ዝጥርንፎን
ሓላፊ ስለያ ሓይሊ-ባሕሪ ፍስሃ ዝመርሖን
ጋንታ፡ ንወተሃደራዊ ስርሒት ተበገሰ። ኣብ
ልዕሊ ነብሲ-ወከፍ ናይ ዕንጨይቲ ጃልባ፡
ክልተ 14 ሚ.ሜ.፡ ሓደ b 11 ኣጽዋር
ዓጢቑ፡ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ኣቢሉ ካብ ማርሳ
ኢብራሂም ተበጊሱ ናብ ከባቢ ደሴት ድፍኒን
ኣንፈተ። ዕላማኡ፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሳ
መራኽብ ውግእ ስርዓት ኢትዮጵያ
ንምህራም’ዩ። ንስለያዊ መጽናዕቲ ዝወፈረ
መርከብ ውግእ PC ንባሕሪ እናቐዘፈ
ረኣዩዎ። ብረታቶም ኣዋዲዶም እግሪ-እግሩ
ሰዓቡ። ናይ ፈለማ ተመክሮኦም እዩ ዝነበረ።
በቲ ዝሓዙዎ ብረት ተሃሪሙ ክሳብ ክንደይ
ክስመዖ ከም ዝኽእል እውን ዘይተመለሰ
ሕቶ እዩ። PC ጉዕዞኡ ቀጸለ - ሰብ ጃልባ
ብናይ መወዳእታ ፍጥነት ከርክቡ ፈተኑ።
ኰይኑ ግን፡ ፍጥነት PCን ፍጥነት ጀላቡን
ዝዳረግ ብዘይምንባሩ ገዲፉዎም ተዓዝረ።
እዚ ሓደ ተመኩሮ ኰነ። ኣብ ወሽመጥ
ደሴት ዳህላክን ካልእ ቦታታትን ዝተፈተኑ
ስርሒታት እውን ንሓይሊ-ባሕሪ መራሒ

ተመኩሮ ኰይኖሞ። ፍጥነትን ቅሉዕነት
ኣብ ባሕሪ፡ ናብ ሓደጋ ዝቐረበ ኰይኑ።
ብፍላይ ብዕንጨይቲ ዝተስርሓ ጀላቡ ኣብ
ውግእ ኣድማዕቲ ከም ዘይኰናን፡ ዋላ’ኳ ምስ
መራኽብ ውግእ እንተ ዘይተዳረጋ፡ ክቀራረባ
ዝኽእላ ጀላቡ ከም ዘድልያ ተደምደመ።
በዚ ምኽንያት፡ ሕቶ ብፋይቨር ዝተሰርሓ
ጀላቡ ዓበየ። ዓቕሚ ክሳብ ዘፍቀደ፡ ምስ
መራኽብን ነፈርቲን ውግእ ስርዓት ደርግ
ክቀዳደማ ዝኽእላ ጀላቡ ክርከባ ነይሩወን።
ናይ ፋይበር (ፋሉካ) ጀላቡ፡ ብዓቕሚ
ሰውራ ዘርጠብ እናበላ ክውስኻ ጀመራ።
ንኲናት ተባሂለን ዝተሰርሓ ኣይነበራን።
ክኢላታት ሓይሊ-ባሕሪ ግን ነቲ ግድነት

ተጋዳላይ ተስፋገብርኤል
መድሃኔ (ወደርባዓ)

ዝዀነ ዕማም፡ ግድነት ክገጥሙዎ
ነይሩዎም። ዓይነት ብረት - ኣብ’ታ ንእሽቶ
ጃልባ ክፈጥሮ ዝኽእል ጸቕጢ፡ ኣድማዕነቱ
ኣብ ውግእ. . . ብመጽናዕቲን ብፈተነን
እናገምገሙ፡ ሞዲፊካረ እናገበሩ ናብ ናይ
ውግእ ሆሪታት ቀይሮመን። በብዓይነቶም
ረሽራሻት፡ ቢ 11፡ መዳፍዕ 75፡ 106፡ 120
(ቀይሕ ዕምበባ). . . ሕሉፍ ሓሊፎም ነቲ
ብደሃዩ ጥራይ ምድሪ ዘንቀጥቅጥ BM
ወንጫፊ ሮኬት ኣብ ልዕሊ ንኣሽቱ ጀላቡ
ከም ዝውጣሕ ገይሮሞ።
ይቕጽል. . .
ኣዘንተውቲ ኣባላት
ሓይሊ-ባሕሪ ኤርትራ

ስ/ ታእዛዝ ኣብርሃ

መርከብ ውግእ ኢትዮጵያ

ሓዳስ

ኤርትራ

16 ግንቦት 2017 - ገጽ 6

መበል 26 ዓመት ቁ.220

ተኽሊ ኩኽ

ጆሜ/ ደጀን ተኽለ

ደብዳበ ፍቕሪ
ሳላ ዝረሓቕኩኻ
ኣቢ፡ መልሰይ ብይቕሬታ ክጅምሮ ፍቐደለይ። እዛ ዕለት ኣብ ህይወተይ ፈጺመ
ክርስዓ ዝኽእል ኣይኰንኩን። ከም ወትሩ ተራኺብና ምዉቕ ፍቕርና ብሓጎስ
ከነማምቖ እናብሃግካ፡ ኣነ ግን በንጻሩ ልብኻ ዝሰብሩ ዕረ ቃላት ወርዊረልካ
ብምኻደይ፡ ካብ ኮፍ ኢልካሉ ዝነበርካ ተንሲእካ ከተርክበኒ’ውን ኣይከኣልካን
ብስንባደ ተረኹሚሽካ።
ኣቢ፡ ኣብ ጉዕዞ ፍቕርና ብዘይካ ካብ ልቢ ዝፈልፈለ ሓልዮትን ክብርን እዚ
ክብሎ ዝኽእል በደል ኣይፈጸምካን። ስለምንታይ ነዚ ሕማቕ ሓሳብ ሓሲበዮ’ውን
መልሲ ክህበሉ ዝኽእል ኣይኰንኩን። ኣዕሚቚ ምስ ሓሰብኩሉ ግን ውሳነይ ጌጋ
ምንባሩ ክግምግም ኣይተጸገምኩን። እቲ ምንታይ፡ ካባኻ ምስ ረሓቕኩ ቅንዕናኻ
ሓልዮትካ ፈጺሙ ካብ ቅድመይ ክርሕቕ ኣይከኣለን።
ኣቢ፡ ጌጋ መናብርትና ምዃኑ ጌጋኻ ዘይምእማን ግን ዝዓበየ ጌጋ ምዃኑ፡
ዝያዳይ ንስኻ ትፈልጦ። ንህይወተይ ብቅኑዕ መንገዲ ክመርሓን ንኸባብየይ
ብዓይኒ ፍቕሪ ክጥምትን ትህበኒ ዝነበርካ ምኽሪ ብዘይካ ካባኻ ካብ ካልእ ፈጺመ
ክረኽቦ ኣይከኣልኩን።
ኣቢ፡ ድሕሪ ማይ ናብ በዓቲ ደኣ ከይትብለኒ’ምበር፡ ከማኻ ዓይነት ንፍቕርን
ህይወትን ዝፈልጥ ጎበዝ ኣሎ ክብል ኣይክእልን። ንስኻ ብኹሉ ነገርካ ምሉእ
ኢኻ። ቃላትካን ተግባራትካን ኣዝየ’የ ዘድንቖም። ድሕሪ ምፍልላይና ዘርኣኻኒ
ልዙብ ቃላትን ትሕትናን’ውን ንዘለካ ብልሒ ከስተብህለሉ ኣኽኢሉኒ’ዩ።
ኣቢ፡ ብናተይ ውሳነ ምዉቕ ፍቕርና ከም ዘይነበረ ክኸውን’ኳ ፈሪደዮ
እንተነበርኩ፡ ሕጂ ንድሕሪት ምልስ ኢለ ንውሳነይ ምስ ተዓዘብክዎ ግን ምሉእ
ብምሉእ ጌጋ ምንባሩ ክርዳእ ኣይተጸገምኩን። ሳላ ዝረሓቕኩኻ መዘና ዘይብሉ
ሓልዮትካን ጽባቐኻን ከስተብህለሉ ክኢለ’የ። ንጌጋይ ካብ ልቢ ይቕረ ኢልካ
ምዉቕ ፍቕርና ናብ ቀደሙ ክንመልሶ ይምሕጸነካ ኣለኹ።

ገለ ብዛዕባ ኣትማን

ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት ከም
ዝሕብርዎ፡ ኣትማን ቅድሚ ሚእቲ
ሚልዮን ዓመት ብደፋእታዊ ለውጢ ካብ
ጠበቕ ከም ዝማዕበሉ’ዩ ዝንገር። ኣትማን
ካብ ዝዀነ ካልእ ዓይነት ለመምታ
ምስ ጠበቕ ምምስሳል ስለ ዘለዎም፡ ነዚ
ስነ-ፍልጠታዊ ምጉት ዘራጉድ እዩ።
ተንቀሳቓሲ ኣዒንቲን ደጋዊ ክፍተት
እዝኒን ዘይተዓደሉ ብምዃኖም ካብ ጠበቕ
ዝፈልዮም ረቛሒ’ዩ።
ኣትማን ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም’ዮም
ዝርከቡ። ኣብ ምድረ-በዳ፡ ኣብ ጫካታት፡
ውቅያኖሳት፡ ወሓይዝን ቀላያትን ከኣ
ይነብሩ። ብዙሓት ኣትማን ኣብ ልዕሊ
ምድሪ’ኳ ዝነብሩ እንተኾኑ፡ ኣብ ማያት
እውን ውሑዳት ኣይኰኑን፡። ገሊኦም
ኣብ ኣግራብ፡ ገለ’ውን ዝበዝሕ ግዜኦም
ኣብ ውሽጢ ማይ የሕልፍዎ። ካብ
ከባቢታት ዓለም ውሑዳት ጥራይ’ዮም
ኣትማን ዘይርከብዎም። ንኣብነት፡ ኣብ
ክልቲኡ፡ ማለት ሰሜናውን ደቡባውን
ዋልታ ኣትማን ዝርከብዎ ቦታ ኣይኰነን።

ከምኡ’ውን ኩነታት ሙቐት ትሕቲ ባዶ
ኣብ ዝዀኑ ኣዝዮም በረኽቲ ቦታታት፡
ኣብ ኣየርላንድን ኒውዚላንድን ዝኣመሰላ
ደሴታት እውን ኣትማን የለዉን።
ክሳዕ ሕጂ ተጸኒዑ ከም ዘሎ ኣብ ዓለም
2400 ዓይነት ዘርኢ ኣትማን ኣለዉ።
ካብዚኣቶም እቶም ዝበዝሑ ኣብ ቅናት
ምድሪ ዝርከቡ’ዮም። እቶም ዝዓበዩ
ናይ ደቡብ ኣመሪካ ኣትማን ኣናኮንዳን
ረቲካሌት ፋይቶን ዝተባህሉ’ዮም።
ክልቲኦም 9 ሜትሮ ዝበጽሕ ቁመት
ክህልዎም ከሎ፡ ብኣንጻሩ እቲ ዝነኣሰ
ዘርኢ ተመን ብራሚ ዝተባህለ 15
ሰ.ሜትር ቁመት ዘለዎ ተመን’ዩ። ገለ
ኣትማን ኣዝዮም መርዛማት’ዮም። ኣብ
ላዕለዋይ መንጋጋኦም ውጥም ዝበለ
መልሓስ ኣለዎም። እቶም መርዛማት ኣብ
ዝናኸስሉ እዋን፡ እቲ ኣብ ከረጺት ዝርከብ
መርዞም ብኣስናኖም ብዝተነኽሰ ከፋት
ኣቢሉ ንውሽጢ ሰብነት ይሓልፍ። ኣብ
ዓለም ካብ ዘለዉ 2400 ዓይነት ኣትማን
እቶም 270 ጥራይ’ዮም ዝጓድኡ።

ኩሎም ኣካላት ኩኽ - ቈጽሊ፡
ቅራፍ (ቅላጥ)፡ ዘርኢ ወይ ሕመረት
ናይ’ቲ ፍረ፡ ኣብ ምፍዋስ ዝተፈላለዩ
ሕማማት ዓቢ ተራ ኣለዎም። ቅላጥ
ኩኽ፡ ካብ ንእሽቶ ተኽሊ ኩኽ ኣብ
እዋን ጽድያ ክንሓፍሶ እንከለና፡
ኣቑጽልቲ ኩኽ ከኣ፡ ኣብ
እዋን ክረምቲ ንእክቦ።
ክልቲኡ ኣኪብና ነንቅጾ።
መብዛሕትኡ ገረብ ኩኽ
ኣዝዩ ሓጺር’ዩ - ክሳብ 600
ሰ.ሜ ንውሓት ኣቢሉ ይበጽሕ።
ኣብ እዋን ጽድያ ቅድሚ
ኣቚጽልቲ
እንደገና
ምቕልቃሉ፡ ተኽሊ ኩኽ ኣዝዮም
ጽቡቓት ጽገረዳዊ ዕምባባ ተፍሪ።
ኩኽ ብዘይካ’ቲ ምቁር ጣዕሚ
ዘለዎ ፍሪኣ፡ ኣቚጽልታ’ውን ዓቢ
ጥቕሚ ኣለዎ። ቈጽሊ ኩኽ፡
ዝተፈላለየ ባህርያት (ጠባያት)
ኣለዎ። ገለ ካብኡ ንምጥቃስ፡
- መዐገሲ (ፈውሲ) ቃንዛ፡ ሽንቲ
ብዘይ ጸገም ኣብ ምሻን፡ ደም ካብ
ሳንቡእ ወይ ዓኽታ ካብ ጐሮሮ
ከም ዝወጽእ ይገብር።
ኩኽ ብመልክዕ ሻሂ ክዳሎ
ይኽእል’ዩ። ዝነቐጸ ቅላጥ ኩኽ
ወይ ዝነቐጸ ቆጽሊ ኩኽ ኣብ
ዝፈልሐ ማይ ን15 ደቓይቕ
ንኣልኮ። ካብዚ ሰለስተ ግዜ
ንማዓልቲ ንሰቲ። ብተወሳኺ፡ ኩኽ
ንዝተፈላለዩ ሕማማት - ድርቀት፡

ቋንቋ ጥቕሲ
“ብሓድሽ ተመኲሮ ዝሰፍሐ
ኣእምሮ፡ ብፍጹም ናብቲ ዝነበሮ
ክምለስ ኣይክእልን’ዩ።”
ኦሊቨር ቨንደል ሆልመስ
ንቕድሚት
ምኻድን
ንድሕሪት ምጒታትን እንታይ
ዘራኽብ ነገር ኣለዎም? ትማሊ
ንዝፈለጥካዮ
ሓቂ
ሎሚ
ሰብ እንተደገመልካ እንታይ
ይዓብሰልካ? ሰብሲ ብባህሪኡ
ሓድሽ
ነገር
እናፈለጠን
እናተመኰረን እንተ ኸይዱ’ዩ
ባህ ዝብሎ።
ብኸቢድጸገምዝሓለፈኣእምሮ፡
እንታይ ክብድሆ ይኽእል? ዋላ
ሓንቲ! ምኽንያቱ፡ ነቲ ጸገምን
ንሱ ዘኸትሎ ሳዕቤናትን ድሮ
ተላልዪዎም’ዩ።
ብኸመይ
ክፈትሖም ከም ዝኽእል’ውን
ኣይጠፍኦን’ዩ። እቲ ምንታይ፡
ኣብ ኣእምሮ ዝተኸዘነ ሓያል
ዝኽሪ ኣሎ። ከምኡ ስለዝዀነ
ድማ፡ ብእተፈላለየ ዓይነታት
ተመኲሮ ዝሃብተመ ኣእምሮ
ፈጺሙ ኣይደሃልን።
ኣእምሮ ሓደ ተደመሮ ሓደ
እናበለ ሓድሽ ፍልጠት፡ ሓድሽ
ተመኲሮ፡ ሓድሽ ትዕዝብቲ ወዘተ
እናዋህለለ ምስ ከደ፡ እናጐልበተ፡
እናሓየለ፡ ኮታ ኩለንትናዊ
ሓይሊ እናደለበ ስለዝኸይድ፡
‘ሓድሽ ሰብ’ ብምዃን፡ ብዛዕባ
ንቕድሚት ምምራሽ እምበር፡
ብዛዕባ ንድሕሪት ምምላስ
ዝሓስብን ብላሽ ዝባኽንን ግዜ
ኣይህልዎን።

ምጭናው ኣፍ፡ ነድሪ ጉርጉማ
(Bronchitis)፡ ስንብራት፡ ቃጸሎ፡
ተቕማጥ፡ ቃንዛ እዝኒ፡ መበላይ
(ዓይነት ሕማም ቆርበት)፡ ሕማም
ርእሲ፡
መድመይቲ፡
ልዑል

ጸቕጢ
ደም፡ ቃንዛ ወርሓዊ ጽግያት፡
ነድሪ ሳንቡእ (ኒሞንያ)፡ ሩጥባ፡ ጡብ
ኣድጊ፡ ቁስሊ ጐሮሮ ይፍውስ።
ብዘይካ’ዚ፡-

- ኩኽ፡ ብትሕዝቶ ፖታሽዩም፡
ካልሽዩምን ሶድዩምን ሃብታም’ዩ
- 80% ካብ ትሕዝቶ ኩኽ
ብማይ ዝቖመ ስለዝዀነ፡ ኩኽ
ብምምጋብ ጽምእና ነርዊ
- ኩኽ በቲ ዝወስዶ ሓያል
ኣልካሊናዊ ግብረ-መልሲ፡ ኣብ
ምፍጣር ውዑይ ስርዓተ-ምሕቃቕ
መግቢ ልዑል እጃም ኣለዎ
- ምሸታዊ ቅድሚ ምድቃስ፡
ሓንቲ ፍሩታ ኩኽ ምስ ቈርበታ
(ቅራፋ) ምስ እንበልዓ ካብ ሓዳሪ
(Chronic) ድርቀት ንፍወስ
- ኩኽ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ናይ
ምልስላስ (Laxative) ባህሪኡ፡
ባህርያዊ መጽረጊ (መጽረዪ)
ኩሊትን ፍሕኛን ኰይኑ የገልግል
- ፍረ ኩኽ ባህርያዊ ትሕዝቶ
ኣይሮን ናብ ደም ከም ዝጽንበር
ይገብር። ቀጻሊ ምስ እንምገቦ ድማ
ህርኩታት ይገብረና።

ንጋድም
1. ኣብ ኣፍንጫ ጉድኣት ካብ ዘውርዱ
ሓሸራ
4. ኣደ ብኣጸዋውዓ ከተማ
6. ካብ ዓተር ዝስራሕ ንጸብሒ
ዝኸውን ሓሩጭ
7. ኣብ ባሕሪ ካብ ዝርከቡ ንገጻ-ጌጽ
ካብ ዝኾኑ ነገራት
10. ርግኣት፡ ህዱእ ኩነታት
12. ሰፈር
14. ዕንክሊል በለ
15. ካብ ሳሙና ዝወጽእ ክባዊ ቅርጺ
ዘለዎ
16. ስራሕ ዘይምፍታው
18. ዓሻ፡ ዓዋን
21. ሒዝካያ ኪድ
23. ናይ ክልተ ቁጽሪ ውጻኢት
24. ኣብ ቤተ ክርስትያን ዘገልግል
25. ርግእ፡ እፎይታ ምስማዕ
26. ‘ዕትላ’ ከምዘላታ
28. ካብ ጸሓይን ዝናብን ዘከላኸለልና
29. ተንኮል ዘይምሕሳብ
31. ስራሕ፡ ውሱን ስራሕ፡ ክፍጸም
ዝግባእ ዕዮ
33. ትንፋስ
34. ካብ መደባት ኤረ ቲቪ
36. ተመልሰ፡ ንድሕሪት ከደ
38. ቀስ ዘይምባል
39. ካብ ሓዳር ምፍልላይ
40. ንመካይን ካብ ዘገልግል ነዳዲ
41. ድቃስ ክመጸና ከሎ እንዀኖ
42. ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ዘውርድ
44. ኣንጭዋ ብእንግሊዝኛ
45. ዘይኮነ ተዛረበት፡ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ
ተዛረበት (ንጓል)

ንትኹል
1.መዓልቲ ናጽነትና ዝዀነት
ወርሒ
2. ዳእላ
3. ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝወሃብ
ቅላዕ
5. ባህላዊ ግጥሚ
6. ብርሃን ካብ ዝህቡና
8. ካብ ተናኸስቲ ሓሸራ
9. ፈላሊ፡ በበይኑ ግበር
11. ካብ ፍሩታታት ሓደ
13. ካብ ኣግራብ ሓደ
17. ቃል _____
18. ኣብ ግዜ መርዓ ብመርዓዊ
ዝኽደን ክዳን
19. ክበልዕ ደለየ፡ ክበልዕ
በሃገ
20. መጽናዕቲ
22. ርክብ፡ ዝርርብ
24. ረደየ፡ ረግአ፡ ልቡ ዓረፈ
25. ትኽክልነት፡ ሕያውነት፡
ሓቅነት
27. ሳዕስዒት
29. ምቊጽጻር፡ ምዕጋት
30. ስም ጓል ኣንስተይቲ
32. ኣብ ሕልሚ ቀትሪ
ምጥሓል
35. መዕጸዊ ማዕጾ
37. ካብ ጸባ ጡብ ጸባ
ኣውጽአ
38. ካብ ንጋድም ቁጽሪ 15
39. ደስታ፡ ታሕጓስ
43. ጥንካረ፡ ብርትዐ

ሕቶ እተመሳቐለ ቃላት
መም ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)

ሓዳስ
ኤርትራ
ïƸđŴĉŉć
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Ư÷÷ŚŶ ƥƴŘŚŶ ĄŶƆĜǄŚ
ƎŚȑƢę ĄŶƆĜǆ ƎŚƉƧŶ
Ƅúƌȳ ƯǎĄ ŶƆġűŚ ƄŊ
Ư÷ùŶ ȎƢŘŶ ƉǆŕĔȞ Ŵǆ
Ȟŕű ƯǎĄ Ɔǂȳ ƄįȁȃȲ
ňȁȲ ǌƆ÷Ȳ ĉƧęƴǆȲ ĉǎïùŶ
ĉĩǌǎŶ ŶƯ÷÷Ś ŶƆġűŚ ĄĹĔŚ
ƶñŊƨ ĄôôǃŘŖ ƆǇĉȳ űśĉ
ƄŊÍƳ ƯǎĄ Ʊôƣ ǻėǆ ȣõǆ
ŚęǢĉŶ ňñŘŶ ƶȞǻĕ ƄƱėęňŶ
į÷ŚŶÍƧŶ Ƅôƣȳ ĄŶƆĜǄŚ
ĶŶĶ ƄǋƇĉ ƆŴŕƴĔņ Ŵǆ
ňƯúĉ ƄŅïñ÷ ġôƱôƨĉ ÌĶŶĶÍ
ŶƆġűŚ ȣõǆ Ɔǂȳ ƆƳ ƖƄ ȞŗŴ
űĉȓƇŶ ȎöƆŴ űęāĿŶ ġôƱǆƏűȲ
Ɔŗ ĄŶƆĜǆ ƎôĉǏ Ɔŗ ƭŇ
ƖƄƎľŅúŶƎȑƥĚŶƆǂƱôƨȳ
ÿǉ ƌŊÍŗ ŊƲā ǦƵ
ŊĄŶƆĜǄŚ
Ǧǌǆ
ňȁŶ
ƄįȁȃŶ
ƶƖƧŶ
ŶňƯõ
Ɔŗ ƄƱėęň Ɔǂȳ ƄŊ Ư÷÷ŚŴ
ÌƢǦƭƤÍ Ƣǆ ÌùąǎÍ ƄƱėęň
ƉűƢǦǎ ƃŴ ŶȣŚŶȳ Ĝ÷ĉŘ ƄŊ
ƆŶôƥƢǶõ ǦƵ ŶƄŊűŚ ÏƉĄǆ
ƃùƌ ÿǋęƌ" ƉĄǆ ŚƜų
ƄôƘ"Ð ƶŊõȲ Ŋƭǆų ŶƄĩŖ
Ŵǆ ƶĤĉǡõ ƶĄġõ Ƅňïñ÷ŘŚ
ŕĄĔȓŗ
ƄǆƏŲŶȳ
Ư÷÷Ś
ŶƆġűŚ ŊǫùĄǡǎŶ āȓęāȓę
ƶŅõ ƄŅïñ÷ŘŚ ƆǇĉ ƶƌǁǊȳ
ƆƳ ƖƄ űśĉ ƄŊÍŗ ƯǎĄ Ʊôƣ
ƎğŊ ƶĄŢƇĉŶ Ŷğśĉ ƎğŊ
ƶĄĔȓƨŶ ıņùŶ Ŵǆ ňƯõ
ĄĹĔŚƱôƨŶǆǡŊĚȳ
Ɖűňǿ ƉôŴŶ ƄŊ ƆűįȃǾõ
ƆƥŶÍƧŶ űŗ ĄƱŴŴȲ ƄŅǁŴǆ
ƴƯňŶ űǁŷŚ  ƢǡŴŚŶ ŊĉŚŶƌȣ
Ɖĉ ŶǌƄù ŶȞùǻ ƃŴȳ ƄŊ
ƄƱėęňŴȲ
ƄŊ
ƄƉǌǎŴŴȲ
ƄƌǆǌŴȲ Ŵǆ Śĉñęŗ ƧȓƃŚŴȲ
Ŵǆ ȑƧŘ ŊľƭŚŴÕ Ư÷ù
āǣÍƓ ƆŶŕ ƱǆŊõ Ɔśĉ Ŵǆ
ǌƆ÷ ƭŶƍ÷Ś ȣõǹŚ ƆǇĉȳ
Ɔŗ ňȁŶ ĉĩǌǎŶÍƧŶ ǉĔŚ
ŶȞùǶõ ƃŴȳ ŶĄƱŴŴ ŊƢôǊ
ƄǆűňȃƢõŶ ƃŴȳ űŗ ĄƱŴŴ
ǉƄÍĉŅę ŶƢôǊ ǆƗŲ ƌùƇŚ
ĉğŴ Ʊǁôƣ ƄǆŶǉȣęŶ ƃŴȳ
ƎŊĖ ƢôǋȲ ïǆćŷŘƤ ƆĉűŚȲ
ƉĉƂÍƧŶ űŗ ĜŊ ŊÿĮ
ġĉƬŖ ǆŚŶƎȣÍǂ ƆŶŊú Ɖĉ
ƶƛŚĉŴŶ
ġŶƎùŴŶ
ƌùƆ
Ŵǆ ŕȞǻĚ ȎǡćŚŶ ĄȑƢŚŶ
ĄǌƄùŶ ƄǆŶǡŊĚŶ ƃŴȳ  ƆƳ
ƖƄ űŗ ƄįȁȃŶ ĉĩǌǎŶ ÷ƴ
ǆñŋȳ

ƆƳ Əű ƃùƌ ŶĉŶħƧ ƶǦŅę
ƱǆƏűġȲ ƌŊ ƱǆıŲƯ ĄĔǌƆŘ
ƶűıù ƎƖƧŶ ǆƛƆùȳ Ɔśĉ
ƄŊ ŘĖƛ ĜƧėŴ ĉġǸę
ƭƢŚ įùġŴ ƶűŅĕ Ɖĉ ÌųāÍȲ
ÌÿŋÍȲ ÌŕȑƥęűŚÍȲ ÌŕƢȡǆűŚÍȲ
ÌŊȑǆűŚÍ Õ ƶŊõ ĔƳŶ ŚęǢĉ
Ʊôƨĉ į÷Ś ŊƄįȁȃ Ǝôƭõ
ǆġĉƫ ƆǇĉȳ ƆƳ į÷Ś ƆƳ
ƄŊ ǦƵ įùĞ űŗ ƶȎŶƉĔ ȎŅňȲ
ƶƖŅǉ ȎǡĉȲ ƶŅęŚƪ ǎƙĉŶ
āćĉŶ ŶĉŊǌñ Ƅƛƃõ Ɔǂȳ
ƆŶŘǆ ĉġǸę ġôƱôƨĉ ƆǇĉ
į÷Ś ƎŶǎÍƳ ƎǡŊĕ Ǝƃúĉ
ƆŶŕ ƃùŴ ƖƄȲ ùƎƯ ŚęǢĊĉ
ǆāƲ ġôƶűŅĕ ǻėǆ Ɔǂȳ
ÌŕƢȡǆűŚÍ ƆŶŘǆ Ɔǂ ƎęǉƄƌ
ƎŚƢȞ ƢǆÍƧŶ Ŷƭƙ ƶĄġõ
ĜňŚ ƎƧȞǂ ƌŊ ĉęƄǆ ƶƭŇ
ĄǦôȐ ǁôŶȳ ĜŊ ĄǦŇ ƉǆôƖȞ
ŶűƤā ƎǫƭƶȲ ƉĉƄ ƃõ ǎāĖ
űƤā ǢƯƷ ŴŊ ǻĉǻĉ ƒŴŚ
ƎĜǦę ǎāĖ ĉęƄǆ ÌŕȑƢęűŚÍ
ƆŶŘǆ ćôŚ ĉƟŲ Ŷĉȣ÷ǻ
ĄƶǡŅį÷Ś ĉǦŶȑù ƄǁǎùŶ
Ɔǂȳ āȓę ŊƶŅô Ƅǡ÷ùȑ
į÷Ś ƄŊŗ ùƎƯ ŋŚƇĉ ŶùƎƯ
ŚęǢĊĉ ƉǡùǦõ Ɖôƣ ƎŊĖ
ǆñùƨĉȳ
ƆƷĉ ƱƪƢŖŴ ƄĉėŚ ƶǡùȏ
į÷ŚȲ ùƎƯ ŚęǢĊĉ ƶôŅġõŶ
ǌǦĉ ƶŕƢùǎõŶ ǦƵŶ ŋŘŶ
ƄŊ ŘĖƛŴ ȣõǆ ƎŊĖ ġôƱôƨȲ
ŶƭƄśĉÍƧŶ ȣõǆ  ƎŊęŶ
ƶƛęŶ ƶǦŊƇĉ ƆǇĉȳ ŶùƯö
ƭĜęŕ ƭĄŚ ƄŊ ƌŴô ǎȡƭŚ
ŊǢĉŊāǢĉŊā āĺƂ ƄǧŇǷ
ŶƶŶĬğĹġ ȓŲƯ ĜŊȲ ÏȓŶƭŚÐ
ƆŶŘǆ ćôŚ ĉŶňĕ ƶġĲĚ ĜŊȲ
ƌŊÍŗ űśĉ ȓŲƭŚ ĜŊ āǎĖ
Ʊôƨ ƄƛŊĚŚȲ űŘ ÏȓŶƭŚÐ
ƆŚŊù įù ƆŚĜƉĊ ŚęǢĉ
ŊĉęǌƆƄǆňǿŶƆǂȳ
úĆ űƷĉ ĔƳŶ ŚęǢĉ Ʊôƨĉ
į÷ŚƄŊƆűùƯôõȲŶŕƢȡǆűŚŴȲ
ȓŶƭŚŴȲ ÿŋŴŶÕ ƱŴĥ ƌŊ
ĉƟŶ ÿöȟȲ ŶŚŊƭŚȲ ȓŶƭŚŶ
ŕƢȡǆűŚŶ Ɔśĉ űƳ į÷Ś ƆƳ
ŊùƎƯ ŕĔǋƇĉ ƄŊ ŚęǢą
ƶűŊĕ ƶűŅĕ ǙǤŲÍƧŶ ƶŚŶƎȣ
ġôƶƜűȲ Ŋƥƴ ŶȎƢŘ ǻėǆ
ĉƶŶǹúĉȲ ƕŷ Ɔŗ Ąġÿľ
ƏǆŲ ƶĔƄǁŴ Ɔǂ ȓùƥƂȳ Ɔŗ
ƶƖȣƁ ƖƄ ƄŊ ƱǆŋŚƇĉ
ĉġ ĄŶȞĢĉ ƱǆįǏ ƆŴǡŅęƌ
ŊġĊĉ ĉĉȓǌľ Ɔǂȳ Ŵǆ ġėā
ĜƭŘŚƌ ƉŕƛŊę ƱǆŅļƯƌŶȲ
ƄŊ Śāŕƙ ŶƶĄÿǉĕ ǦņƆ
ƎŊĖ ƉǆïŊƌŶȲ ƄŅėŚƌ ŶĉĩȡŶ
ÏāǎęŶ ŕȑƥęűŚŶÐ ƶŊõ į÷Ś
Ɖĉ ǢùňŊ ŕǶĻĉƌ ĉȃǌęȲ
űśĉį÷ŚĉęƙġƆǂȳ

ǆƗŶ ƆĉŅęȲ ÿǉÿǉ ǦƵ
ƄŊ Ư÷÷ŚŴ Ɖĉ ĄňǾƧŶ
ĄħǉǎŶ ƆŶǶĬĄúĉ į÷ŚȲ
űŗ ÌǉĔŚ ǌƆ÷ ĉā÷ƧÍ ƶŊù
āǣ ȎƢŘŴ ǆĜǦęƨ ƆǇĉȳ
ÿǉ ƌŊÍŗ ǉĔŚ ĜǣęŴ Ŋƥƴ
ƆűùƯú ƖƄ ÿǎǣ ĜƧėŴŶ
ƎŶǋ Ìį÷ŚÍ ŕÿöľƌ ƎŶǎÍƳ
ŊĔŘƤ įùġŴŶ ƶƜű į÷Ś Ɔǂȳ ĉȓÿȣȲ ȣľĖ į÷ŚŶ ƱĔňŶ Ŵǆ

ƱôƨȲ Ƣǆ ƉƄ Ŷāõȣ ƶŴȣľ
Ƅŕÿğġň
ƎĄġù
ǆƛƆù
Ɔǂȳ ǆƗŶ ǉƄÍĉŅęȲ į÷Ś
ŶÿğňŚ ƆǇĉ ƶǡùȏȲ ÿğňŚ
ƉƄ ŶÿĜŊśĉ ǆǡùȏȳ ŶĜŊ
ƆŶŘǆűŖ Ƣǆ ĄŶűŖ ƌŊ ƶűǦĕ
ĬŶǋ ĔłþŘŚ ƄŕÿğġňƂ Ɔǂȳ
ŶƄŕÿğġňƂ ƖƄ ŊƶǻĬĄúĉ
į÷Ś Ɔǂ ƶǡùȔȳ ġôƳ į÷ŚŴ
ƆŶŘǆűŚŴ
ƆǇĉ
ƶǡùȏȳ
ŶŅŅǆŲ űǡėŚŶ ÿğňŚŶ ƎŶǡùȓ
ƶŕȞ÷ôǁ į÷Ś ŶǻĬĉ ĉƟŶŴ
ƖƄűƳÿĮƆƳƶǎęƯƆǂȳ

ƆŴȞŕű ÿŕśȳ ƢǇ ƄŶňŇ ǦŶ
ġƛȣ ƉǆŅú ÏŚāƶśƄ ŊłŶĶŴ
ƎŚęǧĉ Ɖú ƉĉƂÍǂȳ ƄŊ ğāù
ƉƄ űƳ Ɔƴ Ąȓÿȣ ƄŊ ƧùįƤ
ƭƢŚ ƉŊȎÿŴ ƆŕġŕĉñĚ
ƄĉėŚ
ŶÿňėƤ
ïǡėƤ
ƭƢŚ ǆġƯŊƨ ġôƶűŅĕ ƆǇĉ
ŊėƆǆȲ ŕȑƢęűŚŶ ųāŶ ÿŋŶ
ƶįôĝ ƶűŅĕ ƎŊù ƄĔǎƇȳ
ŅƳ ƱǆƭǡŅ ÿŘŗ ÏŊűŊġƙ
ĜƧĔƧĔƧÐ ƎŚŊù ĄƭŚ
ƃƙ ƎŊù ƢĜƖõȳ űƷĉ ƄǡǌĞ
ƎŊęŘŚ ñǆƢŚ ƶǡùȏ į÷Ś
ĉǻįĉ ƌŊ ÌĜƧėÍ ƆŚŊù
įù ŊĉŶįù Ɔǂ ĉġ ĜĔƧĔƧ
Ƣǆ ïôƧôƧ ĉňù ƄĄğĞõ
ÌĜƧĔƧĔƧÍ ŚŊù ƶŅúȳ ƄŊ
Ư÷÷Ś ĄƴŲ ŚƗĖ ƆŶŕ ƠŶƌ
ƶġƯŊ ĄƱƶ Ĭöù ġôƱǆƏűȲ
ƢǇ ƄŶňŇ ƎïǎƆ ǻėǆ Ɔǂ
űǆĕƨȳ ŊñǊƆ ƄĄ÷ùğ ƖƄ
ĜĔƧĔƧĞ Ŷļ÷Ś ƄŊ ƱǆǦņƆ
ŋŚƇĉ ĉƆŘƧŶ ŶÿğňŚŶ
ƄĉėŚŶ ùƎƯ įù ƆŴïôƢƌ Ŵǆ
ƆŶǌćŚƌ ƎŚǻĬĉ ĉȣŘŶŶ ƆǂȲ
Ŋĉňù ŶƗ÷śĉ ǡôȎúĉȳ ƆŶŕ
ĜƧĔƧĔƧ ƄǆŚŅù ćôŚƌ
ǦŶ ÌĜƧėƤÍ ƄǆŚƗŶ Ŷĉňù
ƆŶŕƜǆŲȲ ĜƧėƤ ćôŚ ôƥǸȲ
ƄėĆȲ ƄĄÿǄĦ ćôŚ ġôƶƜűȲ
ƶŅľưǆǦŅĔųƎŊùĄôĜȳ

űśĉ ǡƳȣ Ǝȡù ïǡėƤ ƧęħŴ
ƶǡùȏ Ŵǆ ƱĄű ĜƧė į÷ŚȲ
ŊǌƆ÷ ǻėǆ ƆŶǻĬĄúĉ Ƣǆ
ƉƄ ŊÿğŊŶ ǦŊęŶ ęþľŴǇĉ
ŊĄùÿġŴ
ǻėǆ
ŶŊúĉ
ƆŶŕƜǆŶŴȲ ƆƳ ǡƳȣ Ǝȡù
ïǡėƤ ƧęħŴ Ƣǆ ǌƆ÷ ƏǆŲ
Ǝŕęȣ Ɔǂ Ƣǆ ǎć ŊǦŊęŶ
ĄŶȞġŶ ęþľŴ ġôƱĔň ƆűùƯú
ǹł ǻėǆ ƎƖƧŶ Ɔǂȳ ƆƳ
ƄŅïñ÷ÍƳ ŶĉŊėñ ƄŊűŘŚ
ƎŶęƃȲ ƄŊ ƄŊǄŕȎúŚ Ƣǆ
ƄŊ ƭƧǉāƎĉŴ ƶƶƢŕĕ
į÷Ś űŗ ùƎƯ ŚęǢĊĉ ÿǋǦŴ
ŶǌƆ÷Ŷ ƄįȁȃŶ ǻėǆ Ƣǆ ƉƄ
ǦŊęŴ ƌùƆ ƎŶĝ űśĉ į÷Ś
ŶƄĩƌƯ÷ù ƆŶŕ ŶǻĬĄúĉȲ
ƎŊęŶ ıǎġŴŶ ƄŊǄŕȎúŚ
ƄŊĶŶĶŴƶĜĔśĉȲƌŊňñùŴŶ
Ƣǆ ƉƄ ǎāűŚŶ ĄǎïųŚŶ ƄŊ
āƎĉŴ ƉĄǆ ĉŕȎùƢ" ƆƳ ùĉǎŴŶ ƶȞôĺ ƭňǆŗ ƎŊęŘŚ
ȓùƥ ƆƳ ĉġ ïǡėƤ ŘĖƛŴ ñǆƢŚ ƶǡùȏ į÷ŚŴȲ ĄŅǡĞƂ
ŊƱǆŕȞùǶ ĉƛŶǄŚ Ŵǆ ňȁ
ƄŕÿþƶŴŶęƄǇȳ
ĉǦňĚĉ ÿǉǡż ƧȓƃŚ Ɔǂ
ƄŊ ÿǉ ƄǤǹĆ ŊƴƯň ƱŶŅň ƶñùƨȳ į÷Ś ƎŕƢǦǏĉ ƆŶŕ
Ŵǆ ġűùŋŴ Ąȓÿȣ ƱƯùù ǉöƙ ĄŕƌƆŘƇĉ ƎñôƢƌ
ƶűŅĔ ĄŶƆĜǆȲ ƆŘ Ąȓÿȣ Ƅôƨȳ ƆŶŕ ƱǆƏǆŲȲ į÷Ś
ÏĜŊ ġŲ űƘĝ ƎȓƯę Ɖĉ Ʊôƨȳ ƱǆƏűġ ĄùƆƛśĉŶ ŚęǢĊĉŶ
Õ ŕȑƢęűŚ ƄŊ ƧùįƤ ƃƙ ƉŕǻȣƆȳ ŚęǢĉ ÌųāŶ
ñǆƢŚŴ ŴŊ ƭƢŚ Ɖĉ ƱŊȓāȳ ÿŋŶÍ ĉǻȡƆ ćôŚ ǎƗĉŶ
Õ ŕŅǦĢ ĉƧğǎ Ƣğų ĉƟŲȳ ŕġȡ ƱǆŊõŶ ĉƟŶ ǻėǆ
Õ ėƆǃ ƎñôƢŴ Ɖĉ ƶǦňƆ Õ Ɔǂ ƎǡŊĔƌ ƶƛƆùȳ ŚęǢĉ
ƆǄ ŚĄƎęÐ Ŋĉňù ŚāƶśƄ ÌŊȑǆűŚŶ ŕƢȡǆűŚŶÍ ĉǻȡƆ
ŶŊȔŖ ǁ÷ùǇĉ űǆĕȳ ÿǉ ƉƄ ġĝƯȲ Ʊǆŕÿ÷ôŶ ŊƥǤ
ƌŊÍśĉ ŊȔŖ ƉƄ ŕȑƥęűŚȲ ġų ƌùƇŚ ƶűŊęŶ Ɔǂ ƎǡŊĔƌ
ĉŶƌġȲ ėƆǆȲ ŕŅǦĢ Õ ƎŊù ƶƛƆùȳ ƉĉƂ ƆŴŅùŴ ŶƗúĉ
ĉġ Ĝĉư ƆŘ Ąȓÿȣ ƄŊ ğāù Ɔśĉ ŴŊ ƭƢŚ ƱŊȓýŴ
ƶŕÿŚĄŚ ƉǆŚƖƧŶ ƎĤǏ

ƄĉėŚ ƶǡùȏ į÷Ś ŶęƄǇĉ
ƆĊȲ ŶƭƄśĉ ƉŕƢǦǎ ĉȣŘŶŶ
ŊƭƄśĉ ĉŊȁƧŶȲ ƄŶȑĚĉ
ćôŚ Ɔŗ Ŷğśĉ ƶġƉĉƨ
ŚęǢĉ ƱǆŚŅıƯ ĉƟŶƌ Ɔǂ
ƱŊęñȳ
ƄŊ ǦŊĖ űŗ ÿĮ ŕĄöġŴ
ƆŶŕęƃŴǇȲ Ɔśĉ ŊƄȣŴ ġôƱĔň
Ɔűňǿ ĄŶƆĜǄŚȲ ŶĄŶȞġ
Ɔśĉ ŶĜƧėŴ ƱƪƢŖ ƄĉėŚ
Ɖĉ įùŶ ŊǦŊęŶ  ƶƢĔġŴȲ
ȎƥėŚȲ ƧȟǄŚȲ ĜŊ ųāŶ ÿŋŶ
ƃŴȳ ĄŚƉù ĬǌĊŚ ƶƢĔĜ
ĄŶƆĜǆ ġŲ űƘĝ ǆƉ÷Ɩô÷Ŷ
ǆïŶȑŶ
ġôƱúÍǄȲ
ïǡęïǡę
ƏǆŴ Ʊ÷ȳ ƆƳ ƱĔǎƄŴ ıŲƯ
ƆŶŕú ǎć Ɔśĉ ĄňǾƧŗ
ǦŊęŴ ƱāŊŶŶ ƱƗęƯŶ ƎŶĝ
ĄùÿġŴ ƄǆŊȎǆŚŴŶÍǄ ćôŚ
Ɔǂȳ ƆŶĶƯ ǦŊęŴ ȎŅĹ ƆĉŅę
į÷Ś ňƯúĉ ǆȞùǷ ƉǆŶŊù
ǦŶȲ ƭŇ ŚęǢĉ ƶÿƱõ į÷Ś
ƌŊŗ ŊǦņƆ ƎŶǻĬĄúĉŶ
ŶŚęǢĊĉ ƎŶűŊĚŶ ƆŶƉôŴ
ŊƴƯňŴ ƶŊùƨȲ Ɔŗ ƎŶƶŶǻúĉ
ƉôŴ ƶŊùƨ ƶÿǁô ȓùƥ
ġôƶñùƨ ǦņƆ ƎŊĚĉ ƆŶŕ
îŊŴǇĉǻėǆƃŴŶƖŊęȳ
ňȁŶ ǌƆ÷Ŷ Ąôôǃ Ư÷÷Ś
ŶƆġűŚ ƆǇĉ ŊĉňùȲ ƄŅǆ Ɖĉ
ŚƥƱŶ ŚȁĔľŶ ƱŶǣƯƌ ŶïǡėƤ
ƎŊęŘŚŴ ƶǡùȏ ƭŅǆŗ į÷Ś
ĉŶħƧ ƄŊ ıǎĆ ŘĖƛ ĉŶƄġ
ƆǂÍĊȲ ƯǎĄ ŶƆġűŚ ŶƆĩŕǆ
ƏǆŶƌ ŶĉŚėȣ ġôƱǁĄƛų
ƄǆŶŶƄġȳ Ɔŗ ÿĬż ƯŉŚȲ ƯŉŚ
ÿğňŚ ġôƶƜűȲ ƎŊĖ ƭŅǆŗ
ÿğňŚ ƶęǌƆ Ɔǂ ƶǌĔǧĉ
ƎÿġŊŶƉŕǦŊęŶƶƛƆùȳ

ĄƁĔĉŘ
ƄŊŴǆƶÿôȞĜõġāŘĉǤƵǹ
ÿǌġƅęŚėƄŊƭĉǋĤňŊƄŊ
ƶĹĔŅȓýȣȲÏƲęǄŘŚÐƶŊù
ŊÏƲęǄŘŚÐŕŕƋƂƎŶŅŊĉġŴǆ
ǆľĘŘƂŶāŊęȳ
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ደረኽቲ ዛንታታት
ኣማኑኤል በርሀ
1. ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት፡ ኩሎም
ባህርያት ተኣኻኺቦም ኣብ ሓደ ደሴት
ዑደት ክገብሩ መደቡ። ንሳልስቲ ዝኸውን
ጽቡቕ ምስ ቀነዩ ግን፡ ማዕበል ይመጽእ ስለ
ዝነበረ ብቕልጡፍ ክወጽኡ ከም ዘለዎም
መልእኽቲ መጽኦም።
ኩሎም ብስንባደ ሸበድበድ እናበሉ ናብ
ጃልባኦም ክስቀሉ ከለዉ፡ ፍቕሪ ግን ቀልጢፋ
ኣይተበገሰትን። ድሕሪ ኩሎም ምስ ተበገሰት
ከኣ፡ ኩለን’ተን ጀላቡ መሊአን ጸንሓኣ።
ብተስፋ ከኣ የማነ ጸጋመ ኣቋመተት።
ፍቕሪ፡ ንብልጽግና ኣብ’ታ ኣዝያ ፍልይቲ
ጃልባኡ ተሰቒሉ ርኣየቶ።
“በጃኻ ምሳኻ ተማልኣኒ” በለቶ። ንሱ
ግን፡
“ጃልባይ ኣዋርቕን ካልኦት ክቡራት
ዕንቁታትን መሊኣ ስለዘላ፡ ንዓኺ ዝኸውን
ስፍራ የብላን” ኢሉ፡ ገዲፍዋ ተበገሰ።
ደድሕሪኡ፡ ትዕቢት ሞተር ናይ ጃልባኡ
ኣልዒሉ ርኣየቶ።
“ትዕቢት፡ ተማላኣኒ’ባ ምሳኻ” በለቶ።
ንሱ ከኣ፡ “ኖ፡ ኣእጋርኪ ጭቃ ተጸይቑ’ሎ።
ጃልባይ ከተርስሕለይ ኢኺ” ብምባል፡
ተታዕኒኑ ጃልባኡ ኣልዒሉ ገዲፍዋ ከደ።
ቁሩብ ድንጉይ ኢሉ፡ ሓዘን ጃልባኡ
ከልዕል ርኣየቶ። ንሱ ከኣ፡ “ግደፍኒ ጉህየ’የ
ዘለኹ። ስለ’ዚ፡ በይነይ ክኸውን እደሊ
ኣለኹ” በላ።

ፍቕሪ ንበይና ኣብ’ቲ ደሴት ምትራፋ
እናሕዘናን ማዕበል ከየርክባ እናፈርሐትን፡
ናብ ኩሉ ኣንፈት ጠመተት። ሓጎስ ከኣ
ጃልባኡ ኣልዒሉ ብጥቓኣ ሓለፈ። ኣዝዩ
ተሓጒሱ ስለ ዝነበረ፡ ፍቕሪ ትዛረቦ ንዝነበረት
እዝኒ ኣይገበረሉን።
ሃንደበት ግን፡ “ፍቕሪ፡ ንዕናይ ባዕለይ
ክማልኣኪ” ኢሉ ሓደ ጽግዕ በላ። ፍቕሪ
ድማ ነጢራ ናብ’ታ ጃልባ ተሰቕለት።
ኩሎም ኣብ’ቲ ውሑስ ቦታ ምስ በጽሑ፡
ፍቕሪ ንፍልጠት ረኸበቶ።
“ኩሎም ገዲፎሙኒ እናኸዱ፡ መን’ዩ
ኣድሒኑኒ። ኣየለለኽዎን’ባ ንገረኒ።”
በለቶ።
ፍልጠት ድማ፡ “እቲ ዘድሓነኪ ግዜ እዩ።
ግዜ ጥራይ’ዩ ብዛዕባ ክብርኽን ሚዛንክን
ዝፈልጥ። ሰላምን ሓጎስን ብኣኺ ጥራይ
ከምዝመጽኡ ግዜ ጥራይ’ዩ ዝፈልጥ”
ክብል መለሰላ።
ትምህርቲ= ክንሕጎስ ይኹን ክንጉሂ፡
ክንህብትምን ክንዕወትን ከለና ብዛዕባ ፍቕሪ
ኣይንሓስብን ኢና። ምስ ግዜ ጥራይ ኢና
ትርጉም ፍቕሪ እንፈልጦ። እሞ ሕጂዶ
ንጀምሮ።
2. ዛህራን ኤሊዛን ዝብሃላ ክልተ ኣዝየን
ዝፋተዋ መሓዙት ኔረን። ሓደ መዓልቲ
ብንእሽቶ ነገር ምስ ተቛየቛ፡ ዛህራ ንኤሊዛ
ብሕርቃን ጸፍዓታ። ኤሊዛ ድማ፡ ዝዀነ

=ምስትብሃልን ምስትውዓልን
ክንደይ ሰባት ትርእዩ ኣለኹም? እቶም ክልተ ሽማግለታት፡ ቀደም ብጊታር ከዘናግዖም
ከሎ ኣብ ኣዒንቶም ይርኣዮም ኣሎ። እታ ብመስኮት ተቐልቂላ ትሰምዖም ዝነበረት
ጓሎምከ ረኺብኩማዶ?

=ኣብዚኣ’ውን ምስሊ ሓሙሽተ ሰባት ክትረኽቡ ፈትኑ

ነገር ከይመለሰት፡ ፍንትት ኢላ፡ “ሎሚ
መዓልቲ ዝፈትዋ መሓዛይ ጸፊዓትኒ” ኢላ፡
ኣብ ሑጻ ጸሓፈት።
ኣብ ሳልስቱ ክልቲአን ክሕንብሳ ከዳ።
እታ ጽቡቕ ጌራ ሓንቢሳ ዘይትኽእል ኤሊዛ
ድማ ክትጥሕል ጀመረት። ዛህራ ከኣ
ከይትጥሕል ከይፈርሐት፡ ንኤሊዛ ብኢዳ
ስሒባ ኣውጽኣታ። ኤሊዛ ከኣ፡ “ሎሚ
መዓልቲ፡ ዝፈትዋ መሓዛይ ካብ ሞት
ኣድሒናትኒ” ኢላ ኣብ እምኒ ጸሓፈት።
ዛህራ ናብ ኤሊዛ ቅርብ ኢላ፡ “ብኣምሆይ
ክጸፍዓኪ ከለኹ ኣብ ሑጻ ጽሒፍኪ። ሎሚ
ደኣ ስለምንታይ ኣብ እምኒ ወቒርክዮ?”
ኢላ ሓተተታ።
ኤሊዛ፡ ስለምንታይ’ያ ነቲ ሕማቕ ኣብ
ሑጻ ጽሒፋ፡ ነቲ ጽቡቕ ተግባር ግን ኣብ
እምኒ ወቒራቶ?
3. ኣብ ሓደ ልሙዕ ቦታ ክልተ ፍረ
ስርናይ ነበራ። እታ ሓንቲ፡ “ክዓቢ
እደሊ’ለኹ። ሰራውረይ ናብ ውሽጢ’ዚ
ልሙዕ መሬት ክውርውሮ ተሃዊኸ’ለኹ።
ብኣቝጽልቲ ከጕላዕልዕ ኣመና’የ ተሃንጥየ
ዘለኹ። ወጋሕታ ዛዕዛዕታ ኣብ ኣቝጽልተይ
ዓሊቡ፡ ርፍድፍድ ምስ በለ ብጩራታት
ጸሓይ ክሃፍፍ ከሎ ከስተማቕሮ ከመይ ብሂገ
ኣለኹ መስለኪ።” በለታ ነታ ካልኣይታ።
እታ ካልኣይታ ግን፡ “ሰራውረይ ንውሽጢ
መሬት ምስ ሰደድክዎ፡ እንታይ ከምዘጋጥሞ
ኣይፈልጥን እየ። ቀጠንቲ ኣጉናደይ’ውን
ብንፋስ ክስልዑ ይኽእሉ’ዮም። ፍረይ’ውን
ከይመነኽዎ ኣዕዋፍ ክምንጥላኒ ይኽእላ’የን።
ስለ’ዚ፡ ኣነስ ምጽናሕ ይሕሸኒ” በለታ።
ድሕሪ ወርሒ፡ እታ ቀዳመይቲ ስርናይ
ከም ዝብሃገቶ ኰነላ። ነታ ብፍርሒ ግዜ
እትጽበ ዝነበረት ካልኣይቲ ፍረ ስርናይ
ድማ፡ ደርሆ መጺኣ ለቐመታ።
4. ሓደ ሰራሒ ርሳስ፡ ነታ ዝሰርሓ ርሳስ
ናብ ዕዳጋ ቅድሚ ምውሳዱ፡ ኣብ ጎድኑ
ኮፍ ኣቢሉ ሓደ ማዕዳ ክህባ ደለየ።
“ክትፈልጥዮም ዘለኪ ሓሙሽተ
ነጥብታት ኣለዉ። ኩሉ ግዜ ነዘን ነጥብታት
እንተዘኪርኪ፡ ኣብ ዓለም እታ ዝበለጸት
ርሳስ ክትኰኒ ኢኺ። ትሰምዕኒዶ ኣለኺ”
ብምባል፡ ነተን ነጥብታት በብሓደ ክዝርዝረላ
ጀመረ።
ቀዳማይ= ነብስኺ ኣብ ኢድ ካልኦት
ክትከውን ፍቓደኛ ምስ እትዀኒ፡ ኣዝዩ
ዘስደምም ነገራት ክትሰርሒ ትኽእሊ
ኢኺ። እዚ ግን፡ ነብስኺ ኣብ ኢድ ካልኦት
ከተዕቁብያ ምስ እትኽእሊ ጥራይ እዩ።
ካልኣይ= ኣዝዩ ኣቐንዛዊ ነገር ከጋጥመኪ
እዩ። እዚ ግን ንኽትበልሕን ብልጽቲ ርሳስ
ንኽትኰንን ስለ ዝዀነ፡ ክትጻወርዮ ኣለኪ።
ሳልሳይ= ዋላ’ውን ጌጋ እንተሰራሕኪ፡
ጌጋኺ ከተአርምሉ ወይ’ውን ክትድምስስሉ
እትኽእሊ ዓቕሚ ከምዘለኪ ኣይትዘንግዒ።
ራብዓይ= እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ክፋልኪ፡
ኣብ ውሽጥኺ ከም ዝርከብ ኣስተብህሊ።
ሓምሻይ= ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ኣሰርኪ
ክትገድፊ ፈትኒ። ኩነታት ብዘየገድስ፡
ምጽሓፍ ኣይሰልክኺ።
እታ ርሳስ ድማ፡ ሓሳባቱ ተረዲኣ፡ ነተን
ዝሃባ ምኽርታት ከምዘይትርስዐን ቃል
ኣትያ ንዕዳጋ ክትወርድ ድልውቲ ኰነት።
ሕጂ ንነብስኻ በታ ርሳስ ተኪእካ ነዘን
ነጥብታት ኣስተንትነን።
ቀዳማይ= ነብስኻ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር
ምዃና እንተኣሚንካ፡ ብዙሕ ተኣምር
ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። ጸጋታትካ ካልኦት
ክካፈልዎ ድማ ኣፍቅደሎም።
ካልኣይ= ኣብ ህይወት ብብዙሓት
መከራታት ክትሓልፍ ኢኻ። መብልሒኻን
መሐየሊኻን ምዃኑ ፈሊጥካ ግን
ተቐበሎ።

ሳልሳይ= ንጌጋታትካ ከተአርመሉ
እትኽእል ዓቕሚ ኣለካ። ስለ’ዚ፡ ጌጋ
ንኸይትገብር ኣይትፍራሕ።
ራብዓይ= እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ጽባቐኻ
ኣብ ውሽጥኻ ከምዘሎ ኣይትዘንግዕ።
ኣተሓሳስባኻ፡ ዝያዳ መልክዕካ የገድስ።
ሓምሻይ= ኣብ ዝኸድካዮ ዘበለ፡ ኣሰርካ
ክትገድፍ ፈትን። ኩነታት ብዘየገድስ፡ ክትዓዮ
ዝግብኣካ ካብ ምዕያይ ኣይትትዓንቀጽ።
ነዛ ዓለም ክትገድፋ ከለኻ፡ ገለ ነገር ድማ
ግደፈላ።
5. ሓደ ሓድሽ ንጉስ፡ ኣብ ዓራቱ ኰይኑ
ብዛዕባ ሓድሽ ስርዓተ-ምሕደራ ንግስነቱ
እናሓሰብ ድቃስ ወሰዶ። ኣብ ሕልሙ
ከኣ፡ መልኣኽ መጺኡ፡ “እቲ እትደልዮ
ከማልኣልካ’የ። እንታይ ዓይነት ንግስነት
ከምትደሊ ጥራይ ሕሰበሉ” ኢልዎ ከደ።
ንጕሆ ተሲኡ ከኣ፡ ንሰለስተ ኣማኸርቱ
ጸዊዑ፡ እቲ ኣብ ሕልሙ ዝርኣዮ ነገሮም’ሞ፡
“ኣብ ንግስነተይ ኩሉ ሰብ ሕጉስ ኰይኑ
ክነብር’የ ዝደሊ። ስለ’ዚ እንታይ ዓይነት
ንግስነት እንተሃለወና ይሓይሽ። እቲ ዝሓይሽ
ነቲ መልኣኽ ምስ ነገርክዎ፡ ድልየታተይ
ከማልኣለይ ምዃኑ ቃል ኣትዩለይ እዩ”
በሎም።
“ናይ ትምኒት ንግስነት” በለ፡ ሓደ
ካብ’ቶም ኣማኸርቲ ከይተወላወለ።
“ከመይ ማለትካ’ዩ?” ሓተተ ንጉስ።
“ኩሉ ሰብ ትምኒታቱ ዝፍጸመሉ
ንግስነት” መለሰ እቲ ኣማኻሪ።
እቶም ክልተ ኣማኸርቲ ሓሳቦም ከየቕረቡ
ከለዉ፡ እቲ ንእሽቶ ንጉስ ኣዒንቱ ዓሚቱ
ብሓሳብ ምስ’ቲ መልኣኽ ተራኸበ።
“ህዝቢ፡ ንግስነተይ ኩሉ ድልየታቱ
ዝፍጸመሉ ንግስነት እየ ዝደሊ። በቃ ናይ
ትምኒት ንግስነት” በለ።
ድሕሪ’ዛ ዕለት’ዚኣ፡ ኣብ’ቲ ንግስነት
ብዙሕ ሓድሽ ነገር ተፈጥረ። ብዙሓት
ሰባት ክህብትሙ፣ ኣጓዱ ናብ ነዋሕቲ
ርሻናት ክቕየሩ፣ ብዙሓት ሽማግለታት ናብ
ዕድመ ንእስነቶም ክምለሱ፣ ገሊኦም’ውን
ክንፊ ኣውጺኦም ክበርሩ ጀመሩ።
ኩሎም’ቶም ህዝቢ፡ ድልየታቶም ንእለቱ
ከምዝትግበረሎም ርግጸኛታት ኰኑ። ናይ
ትምኒታት ውድድራት ድማ ተራእየ። ናይ
ገሊኦም ድልየታት ክጽንቀቕ ጀመረ’ሞ፡
ነቶም ገና ትምኒታት ዘለዎም ክቐንእሎም
ጀመሩ። ካብ ኣዕሩኽቶም፡ ጐረባብቶምን
ደቆምን ድልየታት ክሰርቁ ድማ ጀመሩ።
እቶም ድልየታቶም ዝተሰርቁ፡ ካብ
ሕርቃን ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሕማቕ
ክሓስቡ ጀመሩ። ሕማቕ ድልየታቶም ከኣ
ክፍጸመሎም ጀመረ። ብዙሓት ነዋሕቲ
ርሻናት ክዓንዉ፣ ከም መተካእታኦም ከኣ
ናይ ካልኦት ሰባት ኣብ ቦታኦም ተሃኒጾም
ክሓድሩ ጀመሩ። ብዙሓት ብቓንዛ ክሳቐዩን
ንኻልኦት ድማ ቃንዛ ክፈጥሩሎምን
ተራእዩ። ሰላምን ውህደትን ድማ ካብ’ቲ
ንግስነት ሃደሙ። ቂምን ቅርሕንትን ድማ
ሳዕረሩ።
እቲ ቀዳማይ ኣማኻሪ፡ ነቲ ንጉስ
ብምዕላው፡ ባዕሉ ስልጣን ንግስነት ተረከበ።
ንሱ’ውን ከይጸንሐ ብኻልእ ስልጣን
ዝተመነየ ተዓልወ። ከምኡ እናበለ ንጕሆ
ንጕሆ ዕልዋታት ቀጸለ። ኣብ’ቲ ዙፋን ከኣ
ጨካን ድልየታት በዝሐ።
እቲ ቀዳማይ ንጉስ፡ ካብ’ቲ ንግስነት
ሃዲሙ እናኸደ ከሎ፡ ኣብ ጫፍ ናይ’ቲ
ንግስነት ሓደ ዓቢ ሰብኣይ ረኸበ። እቲ ዓቢ
ሰብኣይ፡ እናፋጸየ ኣብዑሩ ቈሪኑ ይሓርስ
ነበረ።
“ንስኻ ድልየታት የብልካን ማለት ድዩ?
ክብል ከኣ ሓተቶ እቲ ንጉስ።
እቲ ዓቢ ሰብኣይ ከኣ፡ “ኣለዉኒ’ምበር”

ክብል መለሰሉ።
“እሞ ስለምንታይ ደኣ፡ ከም’ቲ ኩሉ ሰብ
ዝገብሮ ዘሎ ድልየታትካ ዘይፈጸምካ?”
“ከምኣቶም
ሓጎሰይ
ከህድም
ስለዘይደለኹ።” መለሰ እቲ ሓረስታይ።
“ግን ንስኻ ድኻ ኢኻ፣ ምሃብተምካ
ኔርካ። ሸምጊልካ ኢኻ’ውን፣ መንእሰይ
ምተቐየርካ ኔርካ” በሎ እቲ ንጉስ።
“ኣነ ዝሃብተምኩ ሰብ’የ። ግራተይ ሓሪሰ
እዘርእ፣ እኹል ምህርቲ ድማ እሓፍሰሉ።
ካብ ልበይ ናብ ፈጣሪ ድማ ናይ ሉል መገዲ
እሰርሕ። ካባኻ’ውን ኣነ እንእስ። ምኽንያቱ፡
መንፈሰይ ልክዕ ከም ናይ ህጻን’ዩ” ክብል
መለሰሉ።
እቲ ንጉስ ድማ፡ “ንስኻ ኣማኻርየይ
ኔርካ እንተትኸውን፡ እዚ ኩሉ ጌጋታት
ኣይምፈጸምኩን” በሎ፡ ብጣዕሳ።
“ዘይሰማዕካኒ’ምበር ኣማኻሪኻ’ንድየ ኔረ”
ብምባል ከኣ፡ ከይተገደሰ ማሕረሱ ቀጸለ።.
ለካ እቲ ሓረስታይ፡ እቲ ድምጹ ዘይተሰምዐ
ካልኣይ ኣማኻሪኡ ዝነበረ እዩ ኔሩ።

ሕንቅል-ሕንቅሊተይ
1. ክልተ ግዜ ዕለተ ልደታ
እተብዕል
2.ብጸጋማይኢድካ’ምበር፡ብየማናይ
ኢድካ ክትሕዞ ዘይትኽእል?
3. ኩሉ ቋንቋታት ዝፈልጥ?
4. ቅድሚ ምማቱ፡ ኣዲኡ
ዝስዕም?
5.ንዓኻ ዝምልከት፡ ግን ካልኦት
ሰባት ልዕሌኻ ዝጥቀሙሉ?
6.ህይወት የብለይን፡ ግን እዓቢ እየ።
ሰናቡእ የብለይን፡ ግን ኣየር የድልየኒ
እዩ። ኣፍ የብለይን፡ ማይ እንተሰትየ
ግን እመውት። መን እየ ኣነ?
7.ደው
ኢሉ
ዝወድቕ፡
እናተንፍሓዀ ዝጎዪ?
8. ክሳዱ እንተኣዘርካዮ ዘልቅስ
9. ኣብ ሞንጎ ጸዓዱ ኣናብስ፡
ተዓቚባ ትነብር ቀያሕ ላም?
10.መምስ ነቐጸ፡ መመሊሱ
ዝጥልቂ
11.ክትወስደሉ ከለኻ መመሊሱ
ዝዓቢ
12.ዋላ ሓደ ሰብ ርእይዋ
ዘይፈልጥ። ኔራ’ውን ዘይትፈልጥ።
ግን ከኣ ብሕጂ ኩሉ ግዜ ትህሉ?
13.ክትጥቀመሉ እንተዄንካ ግድን
እትሰብሮ?
14.ክትጥቀመሉ
እንተደሊኻ
ትስንድዎ፣ ዘይትጥቀመሉ እንተዄንካ
ግን ትእክቦ
15.ስማ እንተጸዋዕናያ ትጠፍእ?

መልሲ

1.ደርሆ (እንቋቝሖ ኰይና
ዝተወልደትሉን ዝተጫጫሓትሉን)
2.የማናይ ኢድካ
3.መቓልሕ
4.ፍረ ክርቢት
5.ስምካ
6.ሓዊ
7.ዝናብ
8.ቡንባ ናይ ማይ
9.መልሓስ
10.ሽጎማኖ
11.ጉድጓድ
12.ጽባሕ
13.እንቋቝሖ
14.ኣንከር
15.ስቕታ

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.220
መደብ ጸወታ
ሎሚ

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ኣርሰናል - ሳንደርላንድ 9፡45
ማንቸስተር ሲቲ - ዌስት ብሮም 10፡00

ጽባሕ

ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ብ

ቕድሚ ትማሊ፡ ሃገራዊ ፈደረሽን
ኣትለቲክስ ኤርትራ ብምኽንያት
መበል 26 ዓመት በዓል ናጽነት ኤርትራ
ኣብ ዘካየዶ ውድድር ማራቶን ኣስመራ
ብዓወት ተስፋማርያም ክፍለማርያም
ተዛዚሙ፣
ኣብቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቐትሪ
ዝተኻየደ ውድድር፡ 74 ደቂ ተባዕትዮ
ኣትለታት እዮም ኣብ መበገሲ መስመር
ዝተረኽቡ፣
ብውልቁ
ዝተወዳደረ
ኣትለት
ተስፋማርያም ክፍለማርያም ነቲ ናይ 42
ኪሎሜተር ውድድር ብኽልተ ሰዓትን
20 ደቓይቕን ብምዝዛም እዩ ቀዳማይ
ኮይኑ ተዓዊቱ፣ ኣብቲ ኣቀላጠፍቲ
(ፔስሜከርስ) ዝተሳተፍዎ ውድድር
ብዘይ ተቓጻጺ ንመዛዘሚ ሕንጻጽ ዝረገጸ
ተስፋማርያም፡ በቲ ዓወት ተሸላሚ
50,000 ናቕፋን ኮይኑ፣
ብ2ሰ፡21ደ፡26ካ ውድድሩ ዝፈጸመ
ተኽለብርሃን እስቲፋኖስ ካብ ዞባ ማእከል
ድማ ካልኣይ ብምውጽኡ ተሸላሚ
30,000 ናቕፋ ኮይኑ፣ ፍቓዱ ገብረዝጊ
- ማእከል ድማ ነቲ ውድድር ብ2፡23፡25
ብምዝዛሙ 20,000 ናቕፋ ተዋሂቡ፣
ሰለስቲኦም ዕዉታት፡ ብዘይካ እቲ

ማራቶን ኣስመራ ተኻይዱ
* ተስፋማርያም ክፍለማርያም ተዓዊቱ

ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሻምፕዮን
ኵዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል፡ ዓምበርበብን
ሓሬናን ኣብ ልዕሊ መጋጥምተን ዓወት
ኣመዝጊበን፣
ምስ ብድሆ ዝገጠመት ዓምበርበብ 3ብ2
እያ ተዓዊታ፣ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን
ሰታት ጸብለልታ ዘርኣየት ዓምበርበብ፡ ኣብ
ሳልሳይን ራብዓይን ክሰልጣ ኣይከኣለን ነታ ድሒራ ሃጓፋታ ዝሸፈነት ብድሆ ኢዳ
ሃበት፣ በዚ ድማ እቲ ጸወታ ናብ ሓሙሻይ
ሰት ኣቕንዐ፣ ዓምበርበብ ድማ ነቲ ናይ
ፈለማ ብቕዓታ ብምምላስ፡ ላዕለዋይ
ኢድ ናይቲ ግጥም እትሕዘሉ ዓወት
ኣመዝገበት፣ ኣብቲ ዓወት፡ ተጻወትቲ
ዓምበርበብ ሽደን ተስፋይን ፊልሞን
ፍጹምን ዓቢ ኣስተዋጽኦ ከምዝነበሮም
ተገምጊሙ፣ ብወገን ብድሆ እውን፡ ዋላ’ኳ
ምሉእ ነጥቢ ሒዛ ኣይትውጻእ በዳሂት
ኮይና ንኽትቀርብ ሳሙኤል ተኸስተን

ጁቬ . . .

ዝተወሃቦም ናይ ገንዘብ ጉንዖ፡
ካብ
መገዲ ኣየር ቱርኪ ንዝተወፈየሎም
ትኬት እውን ተቐቢሎም፣
4ይ ቃልኣብ ሰለሙን - ማእከል ብ
2ሰዓት 24ደቒቕ ራብዓይ ብምውጽኡ

ኵዕሶ ብመገዲ ዓብለሎም ተኽለዝጊ
ሰብ ሰኪዔት ብምዕላባ፡ ውጽኢት 3ብ2
ኮነ፣ እቲ ግጥም ድማ ንዓብለሎም
ናይዚ ዓመተስፖርት ሃትሪክ ዝሰርሓሉ
ጸወታ ኮይኑ ተመገበሉ፣ ገዛባንዳ በዚ
ኣይተዓግተትን፣ ኣብ መበል 65 ደቒቕ
ብመገዲ በረኸት ተወልደ ራብዐይቲ ሸቶ
ኣመዝገበት፣
ኣብ መወዳእታ ዝገጠማ ቀይሕ
ባሕሪን ሲቲ ሰንተርን እየን፣ ቅድሚ
ጸወታ ምጅማሩ፡ ንተጻዋታያ ፍጹም
ሃብተሚካኤል ናብ ኣልሙርቃኒ ከተፋኑ
ዝተሰማምዐት ቀይሕ ባሕሪ፡ ወግዓዊ
መፋነዊ ነቲ ተጻዋታይ ኣካየደት፣ እቲ
ግጥም ድማ ንፍጹም ናይ መወዳእታ
ጸወታኡ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ምዃኑ
ይግለጽ፣
ኣብ ውዱእ ግዜ ናሆም ሓድጉ
ዝሃንደሳን ዮሃና ተኽላይ ዘቑጸራን ሸቶ
ንቀይሕ ባሕሪመሪሕነት ዘትሓዘት ኮነት፣
ኣብ መበል 90 ደቒቕ ድማ ሻም ፍስሃየ
ንዓወት ቀይሕ ባሕሪ እተደልድል ሸቶ
ኣመዝገበ፣
ለተብርሃን ወ/ኣረጋይ

ተሸላሚ 15 ሽሕ ናቕፋ
5ይ ጠዓመ ሃብተ - ማእከል ብ2 ሰዓትን፡
24 ደቓይቕን ተሸላሚ 12 ሽሕ ናቕፋ
6ይ ነጋሲ በለጸ - ማእከል ብ2 ሰዓትን
24 ደቒቕ ተሸላሚ 10 ሽሕ ናቕፋ
7ይ መሓሪ መስፍን ካብ ሚኒስትሪ
ምክልኻል ብ2 ሰዓትን 24 ደቒቕ 56
ካልኢትን ተሸላሚ 8 ሽሕ ናቕፋ
8ይ ካሕሳይ ኪዳነ ካብ ማእከል ብ2
ሰዓትን 25 ደቒቕ ተሸላሚ 6 ሽሕ
ናቕፋ
9ይ ገብርሂወት ኣረፋይነ ካብ ማእከል
ብ2 ሰዓትን 29 ደቒቕ 24 ካልኢትን
ተሸላሚ 4 ሽሕ ናቕፋ ከምኡ ድማ
10ይ ሃይለ ደባስ ካብ ማእከል ብ 2
ሰዓትን 29 ደቒቕን 29 ካልኢትን
ተሸላሚ 2 ሽሕ ናቕፋ ኮይኑ፣
ኣብቲ ዕለት ክልተ ኣትለታት ጥራይ
ዝተሳተፋሉ ውድድር ማራቶን ደቂ
ኣንስትዮ እውን ተኻይዱ ነይሩ’ዩ፣
ኣትለት ዞባ ማእከል - ኮኾብ ተስፋጋብር
ነቲ ርሕቀት ብ2 ሰዓትን 51 ደቒቕን 51
ካልኢትን ብምፍጻማ ድሙቕ ዓወት
ኣመዝጊባ፣
ኮኾብ፡ ቅድሚ 2 ሰዓትን 55 ደቒቕ
(ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ
ዘውጽኦ) ንውድድራ ብምፍጻማ እውን
ካብቲ ፈደረሽን ጉንዖ ክትረክብ ክኢላ
እያ፣
ቤተልሄም ኣማኑኤል ብ3 ሰዓትን
27 ደቒቕን ካልአይቲ ኮይና ውድድራ
ዝፈጸመት ኣትለት እያ፣
ብጋንታ ዞባ ማእከል ጎብለል ኮይና
ዋንጫ ተሸሊማ፣
ዕዉታት ዝተዳለወሎም ሽልማት ካብ
ኢድ ሚኒስተር ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ
መንቆርዮስ፡ ሚኒስተር ዕዮን ሰብኣዊ
ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብርሂወት፡
ኮምሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር
ዘመደ ተኽለን ሓላፊ ህግደፍ ዞባ ማእከል
ኣቶ ዩሱፍ ሳይቕን ተቐቢሎም፣
ብዘይካ’ዚ ኣብቲ ረፍዲ ውድድር
ማስ ስፖርት ተኻይዱ ነይሩ’ዩ፣ እቲ
መደብ ብርክት ንዝበሉ ተመሃሮ ዘሳተፈ
ብምንባሩ ኣዝዩ ድሙቕ ኮይኑ እዩ
ቀሪቡ፣
** ** **

+ ኮሎምብያዊ ኣከፋፋሊ ክለብ ሪያል
ማድሪድ - ጀምስ ሮድሪገዝ፡ ካብ ማድሪድ
እንተደኣ ወጺኡ መዕለቢኡ ከተማ ማንቸስተር
ከምዝኸውን ብተደጋጋሚ ክግለጽ ምጽንሑ
ይፍለጥ፣ ትማሊ ግና እቲ ተጻዋታይ፡ ማን
ዩናይትድ ኣብ ግጥም ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ
ናይ ምስላፋ ተኽእሎ እንተዘይኣውሒሳ ማልያኣ
ከምዘይወዲ ምግላጹ ተሓቢሩ፣ ምንጪ - ዶን
ባሎን
+ ኣብ ግጥም ፍጻመ ዩሮፓ ሊግ ዝበጽሐት

ማን ዩናይትድ፡ ንደቂ 26 ዓመት ተኸላኸልቲ
ቶተንሃም ዳኒ ሮስን ኬይል ዎከርን ንምዕዳግ
መደብ ከምዘለዋ ተሓቢሩ፣ ማንቸስተር
ዩናይትድ ንህልዊ መሃያ ናይዞም ተጻወትቲ
ዕጽፊ ብምግባር’ያ ኣብ ሕቑፋ ከተእትዎም
ዝወጠነት፣ ምንጪ - ደይሊ ስታር
+ ኣከፋፋሊ ክለብ ቸልሲ - ዊልያን፡ ኣብ
ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ጽቡቕ ናይ ጸወታ ግዜ
የሕልፍ ምህላዉ ተዛሪቡ፣ እዚ ወዲ 28 ዓመት
ብራዚላዊ ብሓያለ ክለባት ይህደን ምህላዉ

ውድድር ማስ ስፖርት

ገዛባንዳ ቀይሕ ባሕሪን ተዓዊተን
ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ
ግጥማት ኵዕሶ እግሪ ጋንታታት ሱፐር
ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል፡ ኣብ ግጥም
ንዋንጫ ናጽነት
ኩባንያ ሰምበል
ንኣዱሉስ ስዒራ ናብ ግጥም ርብዒ
ፍጻመ ክትሓልፍ እንከላ ኣብ ውድድር
ሻምፕዮና ድማ ገዛባንዳ ንኣኽርያ 4ብ2፡
ቀይሕ ባሕሪ ድማ ንሲቲ ሰንተር 2ብ0
ስዒራታ፣
ግጥም ኩባንያ ሰምበልን ኣዱሊስን፡
ክሳብ 89 ደቒቕ ሸቶ ኣይተመዝገቦን፣
ጸወታ ንኽዛዘም ኣዝዩ ሒደት ደቓይቕ
ኣብ ዝተረፈሉ፡ ኩባንያ ሰምበል ፍጹም
ቅላዕ ረኸበት፣ ተጻዋታያ ዓወት ብርሃነ
ድማ ንዝተዋህበቶ ዕድል ብዘይምግጋዩ፡
ንጋንታኡ ናብ ርብዒ ፍጻመ ክትሓልፍ
ኣኽኣላ፣
ኣብ ግጥም ሻምፕዮና ዝገጠማ
ኣኽርያን ገዛባንዳን እየን፣ ኣኽርያ ኣብ
ካልኣይ ደቒቕ ብመገዲ ሃኪን ዑቕባይ
መሪሕነት እተትሕዛ ሸቶ ረኸበት፣
ገዛባንዳ ድማ ኣብ መበል 13 ደቒቕ ካብ
ዓብለሎም ተኽለዝጊ ብዝረኸበታ ሸቶ
ማዕረ ኮነት፣
ገዛባንዳ ኣብ መበል 44 ደቒቕ
ዓብለሎም ተኽለዝጊ ካብ ወዲ ጋንቱኡ
ያሬድ ኪዳነ ንዝተቐበላ ኵዕሶ ብርእሱ
ብምምዝጋቡ ገዛባንዳ 2ብ1 ክትመርሕ
ከኣለት፣ መሪሕነታ ግና ንካልኢታት እዩ
ነይሩ፣ ኣኽርያ ኣብ መበል 45 ደቒቕ
ካብ ስዒድ ጥዑም ብዝረኸበታ ሸቶ 2ብ2
ብምምዕርራያ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ፡ ገዛባንዳ መጥቃዓታ
ኣሐይላ ቀረበት፣ ድሕሪ ተደጋጋሚ
ፈተነታት፡ ምኩር ተጸወታይ ሰሚር
ሲታዮ ካብ ፍርቂ ሜዳ ኮብኪብዋ ዝኸደን
ናብ ልዳት ኣንጻር ጋንታኡ ዝዓጸፋን

ግጥም ሻምፕዮና ኵዕሶ መርበብ ዞባ
ማእከል
ሳዋ - ማይተመናይ
ካብ ሰዓት 8፡30 ቅ.ቐ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ
ቦቾፊላ ኣስመራ

ዓምበርበብን ሓሬናን ተዓዊተን

ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ውድድር ሰረ’ኣ
ኢጣልያ ምስ ሮማ ዝገጠመት ጁቬንቱስ፡
ስዕረት ብምምዝጋባ ንሻዱሻይ ተኸታታሊ
ዓመት ሻምፕዮን ክለባት ኢጣልያ ካብ
ምዃን ተዓንቒጻ፣ ጁቬ ብመገዲ ለሚና
መሪሕነት ክትሕዝ እኳ እንተኸኣለት፡ ዲ
ሮሲ፡ ኤልሻዕራዊን ኒያንጎላንን ብዘቑጸርወን
ሸቶታት እያ 3ብ1 ተረቲዓ፣ በዚ ድማ ነቲ
ዘውዲ ሰረ’ኣ ንምድፋእ ንዝስዕብ ጸወታ
ክትጽበ ተገዲዳ ኣላ፣

ፊዮነርድ ሻምፕዮን ኮይና
ኣብ ውድድር ሻምፕዮን ክለባት ሆላንድ
ፊኖነርድ ሻምፕዮን ኮይና፣
ብ82 ነጥቢ ሻምፕዮን ክለባት ሆላንድ
ክትከውን ዝኸኣለት ፊዮነርድ ንኣያክስ
ኣምስተርዳምን ፒ.ኤስ.ቪ ኣይንድሆቨን
በሊጻ እያ ነቲ ዓወት ኣመዝጊባ፣
ፈይኖርድ ድሕሪ 1999 ንፈለማ ግዚኣ
እያ ሻምፕዮን ሃገራ ክትከውን ዝኸኣለት፣
** ** **

ማሲሞ ፍቓዱን ዕዙዝ ተራ ከምዝነበሮም
ይግለጽ፣
ቀጺለን ጸወታአን ዘካየዳ ሓሬናን
ኢራብን እየን፣ ሓሬና ድማ 25ብ21፡
25ብ22 ከምኡ ድማ 25ብ17 ብድምር
ውጽኢት 3ብ0 እያ ንኢራብ ስዒራታ፣
እዚ ጸወታ፡ ዘይከም ትጽቢት ተዓዘብቲ
ዝሑል ምንቅስቓስ እዩ ተራእይዎ፣
** ** **

ውድድር
መኪናን ሞተር
ሳይክልን ተሰሪዑ
ሃገራዊ ፈደረሽን መኪናን ሞተር
ሳይክልን ብምኽንያት መበል 26 ዓመት
ናጽነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ
ውድድር ጂምካና ምስርዑ ኣፍሊጡ፣
ኣብቲ ንኻልኣይ ግዚኡ ዝካየድ
ውድድር፡ ተቐዳደምቲ እኹል ምድላዋት
ከምዘካየዱን ሎሚን ጽባሕን ድማ ናይ
ተፍቲሽ ሞተረን ምልላይን ከካይዱ
መደብ ከምዝተታሕዘሎም እቲ ፈደረሽን
ኣፍሊጡ ኣሎ፣

ባርሳን
ሪያል ማድሪድን . . .
ንቐንዲ መቐናቕንታ ሪያል ማድሪድ
ብሓደ ጸወታ ጸብለል እትብላ ባርሴሎና፡ ኣብ
ልዕሊ ላስፓልማስ 4ብ1 ብምዕዋት መሪሕነታ
ዓቂባ፣
ኣብቲ ነይማር ካብ ሜዳኡ ወጻኢ
ንመጀመርታ ግዚኡ ሃትሪክ (ምስ ባርሳ
ምጽዋት ካብ ዝጅምር) ዝሰርሓሉ ግጥም
ሉዊስ ስዋረዝ ነታ ራብዐይቲ ሸቶ ኣቑጺሩ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኮኾብ ተጻዋታይ
ክለብ ሪያል ማድሪድ ክርስትያኖ ሮናልዶ
መበል 401 ሸቶ ንክለቡ ሪያል ማድሪድ ኣብ
ዘመዝገበሉ ጸወታ ንሰቭያ 4ብ1 ስዒራታ፣
እቲ ዓወት ዋላ’ኳ ኣብ ደረጃ ለውጢ ኣየምጽእ
ናይ ሓደ ጸወታ ጸብለልታ ስለዘለዋ ዘውዲ
ላሊጋ ንምድፋእ ዓቢ ድርኺት ዝፈጥር
ዓወት ኮይኑ ተመጊቡ ኣሎ፣
** ** **

ተወሳኺ . . .
+ ኣሰልጣኒ ሃል ሲቲ ማርኮ ሲልቫ፡ ብዛዕባ
መጻኢኡ ኣብታ ክለብ ምስ ወነንቲ ክለቡ
ዝርርብ ከካይድ ምዃኑ ተሓቢሩ፣ እቲ
ኣብ ወርሒ ጥሪ መዝነት ምዕላም ዝተረከበ
ኣሰልጣኒ፡ ምስታ ክለብ ክሳብ መወዳእታ
ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ውዕል ኣለዎ፣
ሃል፡ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳልስቲ ብክሪስታል
ፓላስ 4ብ0 ድሕሪ ምስዓራ ካብ ውድድር
ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ ምውራዳ ኣረጋጊጻ
ትርከብ፣ ካብ 17 ናይ ሊግ ጸወታታት
ሽዱሽተ ዓወት ጥራይ ዘመገበ ሲልቫ፡
ኣብታ ክለብ ክጸንሕ ቀጠልያ መብራህቲ
እንተደኣ ተወሊዑሉ ሓደስቲ ተጻወትቲ
ብምዕዳግ ነታ ጋንታ ናብ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ንምምላስ ከምዝጽዕር ኣፍሊጡ፣
+ ምስ ክለቡ ማንቸስተር ሲቲ
ከምዘይተቓደወ ብተደጋጋሚ ዝተነግረሉ
ያያ ቱረ፡ ንተወሰኽቲ ዓመታት ኣብ ሜዳ
ኢትሓድ ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ክቐርበሉ
ከምዝኽእል ተሓቢሩ፣ እቲ ወዲ 34 ዓመት

ምስታ ማንቸስተራዊት ጋንታኡ ክሳብ
መወዳእታ ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ዘጽንሖ
ውዕል እኳ እንተለዎ፡ ምስ ምድፋእ ዕድመ
ከምኡ እውን ምስ ጓርድዮላ ብዘይምስናዩን
ኣብታ ጋንታ ናይ ምጽንሑ ተኽእሎ ኣዝዩ
ውሑድ ምዃኑ ክግመት ጸኒሑን ኣሎን፣
እንተኾነ፡ ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ
ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ምስ ክለቡ ካብ
ምስላፍ ዝተኸልአ ቱረ፡ ዝሓለፈ ቀዳም
ማንቸስተር ሲቲ ንሌስተር ሲቲ ኣብ
ዝሰዓረትሉ ግጥም ንኣሰልጣኒ ፐፐ ጓርድዮላ
ኣገዳሲ ተጻዋታይ ኮይኑ ከምዝቐረበ
ተንተንቲ ይእምቱ፣ በዚ ድማ እቲ መበል
29 ጸወታኡ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ዘካየደ
ኣይቮርያዊ ኣብያ ክለብ ናይ ምጽናሕ
ዕድል ክህልዎ ከምዝኽእል ይግለጽ፣ እዚ
ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣርጀንቲናዊ ተኸላኻሊ
ማን ሲቲ ፓብሎ ዛባሌታ ኣብ መወዳእታ
ናይዚ ዓመተ ስፖርት’ዚ ካብታ ክለብ
ጠቕሊሉ ከምዝፋኖ ገሊጹ፣

ሎሚ ምሸት . . .
+ ሎሚ ምሸት ማን ሲቲ ኣብ ሜዳኣ
ኢትሓድ ንዌስትብሮም ከተአንግዳ እያ፣
ተጻዋታይ ማን ሲቲ፡ ጆን ስቶንስ ድማ ኣብ

ይግለጽ፣ ምንጪ - ደይሊ ሚረር
+ ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ኣርሰን ቨንገር፡
ቸልሲ ኣብ ውድድር ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ዘይምንባራ ጽዋእ ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ ከተልዕል ከምዝሓገዛ ተዛሪቡ፣ እዚ
ዓላሚ፡ ሓያለ ጋንታታት ብጻዕቂ ውድድራት
ኣብ ዝተሳቐያሉ፡ ቸልሲ ተዛንያ ንውድድር
ፕሪመርሊግ እንግሊዝ ምክያዳ ብኣጋኡ ነጥቢ
ከተዋህልል ከምዘኽኣላ መዲሩ፣ ምንጪ ደይሊ መይል

ወርሒ ሚያዝያ ድሕሪ ዝገጠሞ ምጭብባጥ
ጭዋዳ ሎሚ ክስለፍ ከምዝኽእል ይግለጽ፣
ኣብ ዝሓለፈ 15 ጸወታታት ሓንሳብ ጥራይ
ዝተሳዕረ ኣሰልጣኒ ማን ሲቲ ፐፐ ጓርድዮላ፡
ተጻዋታይ ጋብሪአል ጂሰስ ሎሚ ምሸት እውን
ዝነኣድ ብቕዓት ከምዘርኢ ተዛሪቡ፣ ሲቲ
ኣብ ዝሓለፈ 10 ጸወታታት ምሉእ ብምሉእ
ክትዕወት ምኽኣላ እዚ ግጥም እዚ ፍኹስ ክብላ
ግምት ኣሎ፣
+ ኣንጻር ስቶክ ኣብ ዝተኻየደ ግጥም
ማህሰይቲ ዝገጠሞ ተጻዋታይ ኣርሰናል ኣሌክሲ
ሳንቸዝ፡ ሎሚ ምሸት ክለቡ ምስ ሳንደርላንድ
ኣብ እተካይዶ ግጥም ናይ ምስላፉ ተኽእሎ
ፍርቂ ፍርቂ ምህላዉ ተሓቢሩ፣ ላውረን
ኮሸንሊን ኣሌክስ ቻምበርለይን እውን ነዚ ግጥም
ዘይስለፉ ተጻወትቲ ምዃኖም ቢቢሲ ሓቢራ፣

ሓዳስ

ኤርትራ
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ኣቡበከር ዓብደልኣወል

ብዘይ ንህቢ ሂወትና ከመይ ምኾነት?

ተፈጥሮ ፍጹም እዩ (nature is perfect)
ክበሃል ብተደጋጋሚ እሰምዕ’የ። እኣምነሉ
ከኣ። ተፈጥሮ ብሓቂ ቅኑዕን ፍጹምን እዩ።
እዚ ኣምር’ዚ እንኪትንተን፡ ኣዝዩ ብዙሕ
ዓምዲታት እዩ ዝሽፍን። ምኽኒያቱ፡ እዚ

ይኸውን። ኩሎም ፍጡራት ዝገብሩዎ
ምንቅስቓስ፡ ንዐኦምን ንከባቢኦምን
ክጠቕሙን ክጥቀሙን ኢሎም’ዮም።
ከምዝመስለኒ፡ ነዚ ሓቂ’ዚ ልዕሊ

ኣምር’ዚ ማእለያ ዘይብሎም ሕቶታት
ዘለዓዕልን ኣዕጋቢ መልሲታት ዝርከቦን
ስለዝኾነ። ናይ ብሓቂ ድማ ተፈጥሮ
ፍጹም’ዩ።
ከምዚ ክንብል ከለና ግን፡ “ተፈጥሮ
ድምር ናይ ፍጡራት እዩ” ዝብል
ትርጓመ ክወሃቦ ከሎ እዩ። ፍጡራት
ፍጹማት ኣይኮኑን። ኣብ ነናሓድሕዶም
ተመላላእቲን ተኣሳሰርቲን ኮይኖም ድማ
ፍጹምነትን ምልኣትን ተፈጥሮ የረጋግጹ።
ተመላላእነቶም፡ ፈትዮም ዝገብሩዎ፡
ኣይደለዩን ዝገድፉዎ ምርጫ ዘይኮነ
ዕጫ’ዩ።
ባክተርያታት ንነገራት ከመሽምሹ
ከለዉ፡ ናይ ምንባሮም ሕቶ ስለዝኾነ’ምበር፡
ጸይቂታት ስለዝኾኑ ወይ ባህ ስለዝበሎም
ኣይኮኑን። እቲ ዘመሽመሹዎ ነገር ድማ
ንክሓቅቕን ኣብ መዓላ ንኽውዕልን ዝቐለለ

ኩሎም ፍጡራት፡ ወዲ-ሰብ ጥራይ እዩ
ዝግንዘቦ። ብኣንጻሩ ግና፡ እናተረደኦ
ኣብ ፍጹምነት ናይ ተፈጥሮ ነታ ስስዕቲ
ኢዱ የእቱ። ፍዳኡ ድማ ይጎስማ!
ተፈጥሮ ንዝሓብሓባ፡ ዘይትርብርብ ለጋስ
ወሃቢት’ያ። ንዝሃሰያ ግና ማህሰይታ
ዝምከት ኣይኮነን። ነዚ ዘይጽወርን
ዘይምከትን ቁጠዐኣ ከይወረደ ከሎ
ንምክልኻሉ ኢዮም’ምበኣር ሊቃውንቲ
ስነ-ኣከባቢ፡ ስነ-ሂወታዊ ብዙሕነትና ንሓሉ
ዝብሉና።
እሞ ኣብ ስነ-ሂወታዊ ብዙሕነት
ኣቲና’ዶ ብዛዕባ ንህቢ ክንዛረብ?
. . . ንህቢ፡ መዓር ዝህበና ህርኩትን
ውጽኢታውን ሓሸራ እዩ። . . ንህቢ
ብኮምን ብስርዓትን ውርጹጽ ኣመራርሓን
ዋሃ ዘበለ ምክፍፋል ስራሕን ዝማሓደር
ምዕቡል ሓሸራ’ዩ። ንህቢ ካብ ኩሎም

ዓይነታት እንስሳ፡ ብዘይ ጾታዊ ርክብ
ተባዕታይን ኣንስተይቲን ዝፋረ እንስሳ’ዩ።
(ጽንሰቲቺ ከመ ንህብ እምበለ ሩኳበ)
ዝብል ቃል መጽሓፍ ቁዱስ’ኳ ኣሎ።
ትርጉሙ፡ ጥንስኺ ከም ናይ ንህቢ ብዘይ
ጾታዊ ርክብ’ዩ። ካልእ፡ ንህቢ ተናዳፋይ
ሓሸራ ምዃኑ ዘይፈልጥ ዳርጋ የለን። እዚ፡
እቲ መብዛሕትና ብዛዕባ ንህቢ እንውንኖ
ኣፍልጦ እዩ።
ኪኖኡ ግና፡ ንህቢ ምስ ፍሪያምነት
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣዝርእትን ፍረታትን፡
ልዑል ምትእስሳር ከምዘለዎ እንፈልጥ
ክንደይ ኢና? ንህብን ካልኦት ኣሰጋገርቲ

ጽግያ (pollination)፡ ንኽልቲኡ
ማለት፡ ንብዝሒን ዓይነትን ናይ ኣእካል እዩ
ዝጸሉ። ዘይ እኹል ጽግያ ኣብ ምንቁልቋል
ምህርቲ ተራ ኣለዎ። ንህቢ ከኣ ኣብ ጽግያ
መሪሕ ተራ’ዩ ዘለዎ። ኣበርክቶ ንህቢ
ኣብ ግሎባዊ ጽግያ ኣዝርእቲ፡ ዓመታዊ
ብኣስታት 265 ቢልዮን ፓውንድ
እስተርሊንግ ከምዝግመት መርበባት
ሓበሬታ የተምብሃ።
ጽላት ኢንዱትሪያዊ ሕርሻ ግና፡
ንኣናህብ እኹል ኣከባቢን መግቢን ካብ
ምርካብ ይዕንቅጾም ከምዘሎ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ኣጋጣሚታት ዝደጋገም ጥርዓን እዩ። ኣብ

ጽገን (pollinators) ኣብ ብርኩትነት
ምህርቲን ግሎባዊ ቁጠባን ኣዚዩ ዓቢ
እጃም ኣለዎም።

ርእሲ’ዚ ከም ጸረ-ባልዓት ናይ ዝተፈላለዩ
ኣትክልቲ ዝንስነስ ከሚካላት ቀዛፊ ሂወት
ንህቢ ስለዝኾነ፡ ንድሕነቶም ኣብ ስግኣት

ኣብ መበል 90 ዓመቶም
‘ዓዲ ለምለም’ ንበላ ነዛ መድረኽ
እዚ ዛንታ ዝኾነት ዓዲ። ብሓደ ንግስነት
እትናበር ዓባይን ለምለምን ዓዲ እያ።
ሹመኛኣ ብህርኩትነት፡ ሓድነትን ፍቕሪ
ሃገርን ህዝቡ ሕጉስን ዕጉብን’ኳ እንተነበረ፡
ኣብ ነንሓድሕዶም ዝመላለሱዎ ሕማቕ
ዘረባ ግና ኣመና የተሓሳስቦ ነበረ። ስለዚ፡
ነዚ ሕማቕ ጠባይ ናይ ህዝቡ ንምቕያር፡
ሓደ ሜላ ክምህዝ ተበገሰ።
ንሹማምንቱን እንደራሴታቱን ኣኪቡ
ድማ፡ ህዝቡ ኣብ ነንሓድሕዱ ሕማቕ
ዘረባ ምዝራብ ከቋርጽን ጥዑም ዘረባ
ክለምድን፡ እንታይ ክግበር ከምዝክኣል
ከማኽሩዎ ተወከሶም። ድሕሪ ብዙሕ
እንካን ሃባን ከኣ፡ ነቲ ህዝቢ፡ ጥዑም ዝተዛረበ
ክልተ ሽሕ ዲናር ክሽለም ምዃኑ ኣዋጅ

ተጋወሐ። ኩሎም ሹመኛታት ድማ
ጥዑም ተዛራባይ ምንዳይ፡ ቀንዲ ዕማሞም
ገበሩዎ። ግና ካብ ህዝቢ ዓዲ ለምለም
ሓደ’ኳ ነቲ ሽልማት ዝበቅዕ ተሳኢኑ።
ከመይ ሓዲርካ?
እንታይ ኣእተወካ።
እዚ ደርሆ ትሸጦ ዲኻ?
ኣይፋሉን ንሱ’ባ ክሸጠኒ።
ህንጥሸው
ሒእ በል። . . . . ዝኣመሳሰለ እዩ
ዝርርብ ኣብ ደቂ ዓዲ ለምለም።
ቀንዲ ሹመኛ ዓዲ ለምለም ግና
ኣይተሓለለን። ባዕሉ ብኣካል ኣብ’ቲ
ውሽጢ ህዝቢ እናተንቀሳቐሰ፡ ጥዑም
ተዛራባይ ከናዲ ይውዕል። ድሕሪ ብዙሕ
ኮለል፡ ኣብ ወስናስን ዓዲ ለምለም፡ ሓደ

ሽማግለ ኣቦ ፈልሲ ገረብ ለሚን ክተኽሉ
ምስ ረኣዮም፡ መሲጦሙዎ። ናብኦም
ቀሪቡ ድማ ከዘራርቦም ጀመረ።
“ዝኸበርኩም ኣቦ፡ እንታይ ደኣ ትገብሩ
ኣለኹም?”
“ከምዛ ትርእየኒ፡ ፈልሲ ገረብ እተክል
ኣለኹ።”
“ዕድመኹም ክንደይ ድዩ ኣቦ?”
“ይመስገኖ ፈጣሪ፡ ደጊም ተስዓ ወዲአ
ተስዓን ሓደን ረጊጨ’ለኹ።”
“እሞ ተስዓን ሓደን ረጊጽኩም’ሲ
እንታይ ክትኮነኩም ብሕጂ ድሕሪ
ሸውዓተ ሸሞንተ ዓመት እትፈሪ ፈልሲ
ትተኽሉ ኣለኹም?”
“ዋይ’ዚ ወደይ! እንታይ ማለት ደኣ
ከምዚ ኢልካ ትሓተኒ?”
“ማለተይ’ሲ፡ ክሳብ እዛ ተፍልሱዋ
ዘለኹም ጸዲቓ ኣብ ፍረ ትበጽሕ፡
ከይትነብሩ(ብሂወት ከይትጸንሑ) ትኽእሉ
ኢኹም ኢለ’የ።”
“ኣይፋልካን’ዚ
ወደይ፡
ዕድመ
ኣኣብ ኢድና ኣይኮነን። ወላ እንተዘይ
ጸናሕኩ’ውን፡ ዝሓለፈ ምሉእ ዕድመይ’ኮ
ቅድመይ ዝነበሩ ዝተኸሉዎ እየ በሊዐ።
ኣነ ድማ ነቶም ድሕረይ ዝትክኡ
ክተኽለሎም ግቡአይ’ዶ ኣይኮነን?” ምስ
በሉዎ፡ ወዮ ሹመኛ ንነዊሕ ግዜ ዘናድዮ
ዝነበረ ጥዑም ዘረባ ብምርካቡ፡ ኣመና
ተሓጒሱ፡ እቲ ዝመደቦ ክልተ ሽሕ ዲናር
ሽልማት ነቶም ሽማግለ ሃቦም። እቶም
ሽማግለ ነቲ ሽልማት ምስ ተቐበሉ፡ ዓው
ኢሎም ካርካር ኢሎም ሰሓቑ። ሹመኛ
ኣሰሓሕቓኦም ደንጺዩዎ፡
“ክቡር ኣቦ፡ ስለምንታይ ደኣ ክንድዚ

ዓው ኢልኩም ትስሕቁ ኣለኹም?” ምስ
በሎም፡
“ኣንታ ወደይ፡ እዛ ፈልሰይ’ሲ
ድሕሪ ሸውዓተ ዓመት ፍረ ክትህበኒ
እናተጸበኹዋስ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ
መዓልቲ ፍሪኣ ስለዝሃበትኒ’የ ተገሪመ
ዝስሕቕ ዘለኹ።” ኢሎም ምስ መለሹሉ፡
ዳሕረዋይ ጥዑም ዘረባ እቶም ሽማግለ
ካብቲ ቀዳማይ ጥዑም ዘረባኦም ብዘይፍለ
ስለዘሐጎሶ፡ እንደገና ክልተ ሽሕ ዲናር
ክሽለሙ ኣዚዙ።
ሕጂ’ውን እቶም ሽማግለ ክሳብ
ዝነብዑ ኪርኪር ኢሎም ክስሕቁ ጀመሩ።
ሰሓቖም ምቁራጽ ኣበየ። ሹመኛ፡ ካብዞም
ተኣምረኛ ሽማግለ ካልእ ዝጠዓመ ዘረባ
ክሰምዕ እናተሃንጠየ፡
“ሕጂ’ኸ ክቡር ኣቦ መስሓቒኹም
እንታይ ኮን ይኸውን?”
“ዝወደይ፡ ኩለን ናይ ዓለም ኣግራብ
ኣብ ዓመት ሓንሳእ እየን ፍረ ዝህባ። እዛ
ብርኽቲ ገረበይ ግና እነሆ ኣብ ሓደ ግዜ
ክልተ ሻብ ፍረኣ ሂባትኒ! ካብዚ ንላዕሊ
ዘሐጉስን ዘስሕቕን እንታይ ኣሎ?”
ኢሎም ምስ መለሹሉ፡ ወዮ ሹመኛ፡
“እዞም ጥዑም ዘረባኦም ዘይውዳእ
ተኣምረኛ ሽማግለ፡ ብጥዑም ዘረባኦም
ካዝና መንግስተይ ጥራዩ ከትርፉዎ’ዮም።”
ኢሉ ስለዝሰግአ፡ ሳልሳይ ክልተ ሽሕ ዲናር
ሸሊሙዎም ቀልጢፉ ካብኦም ተኣልዩ።
እዞም ለባም ኣብነታዊ ሽማግለ፡ ንህዝቢ
ዓዲ ለምለም ኣብነት ጽቡቕ ጠባይን
ምሕዝነታዊ ሓባራዊ ናብራ ምስ ኣከባቢን
ኮይኖም ክሳብ ሎሚ ብኣብነት ይዝከሩ
ኣለዉ።

ኣውዲቑዎ ይርከብ። በዚ ምኽኒያት’ዚ፡
ንህብን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣጽገይቲ
ደቀቕቲ ሓሸራትን፡ ኣብ ተኣፋፊ ኩነት
ይርከቡ’ለዉ። እዚ ኩነት’ዚ ብቐጥታ
ንውሕስነት መግብናን ሚዛን ኣከባቢናን
ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ’ዩ።
ብወገነይ ንህቢ ዘይብላ ዓለም ክትረኣየኒ
ኣይትኽእልን’ያ። እዚ ተኣምረኛ ደቂቕ
ሓሸራ፡ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ባህሪያዊ
ስርዓተ-ማሕድሮ (ecosystem) ጥራይ
ዘይኮነ፡ ኣብ ፍሪያት መግቢ እውን ወሳኒ
ግደ ኣለዎ።
ኣስታት ክልተ ሲሶ ካብ ናይ ዓለም
ምህርቲ ሕርሻ፡ ኣብ ጽግያ ናይ ኣጽገይቲ
ሓሸራታት፡ ከም እኒ ንህቢ፡ ጽምብላሊዕ፡
ዕኮት፡ ሕንዚዝ፡ ኣዕዋፍን መሰልቶምን

ይምርኮስ። ስለዚ፡ ብዘይካ’ቲ ወለላ መዓሩን
ሰፈፉ ሰምዑን፡ ንህቢ ኣብ ፍሪያት ጎጎን
ፍረታትን እውን ልዑል ተራ ከምዘለዎ
ተገንዚብና፡ ሓልዮታዊ ኢድና ንዘርግሕ።
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ህድሞ እንዳቦና ዝነበሩ
ቆፎታት ንህቢ፡ ምሳና ሓዲሮም ምሳና
ዝውዕሉ ዝነበሩ፡ ንግሆ ንግሆ በርቢርና
ንልሕሶ ዝነበርና መዓር፡ ሎሚ ኣብ ዜና
ተለቪዥን ጥራይ እንዕዘቦ ጽውጽዋይ
እናኾነ ይኸይድ ኣሎ’ሞ፡ ሃየ ዳግማይ ምስ
ንህብና ንስመር።

መልሕቕ ፍቕሪ
ዚ. . . . ዝዝ ጢዚ. . . ዝዝ
ትብል ደቂቖ
ንዝንታ ጽገረዳ ብዜማኻ
ተድምቖ
ሂብካ እትወስድ ትርጉም
ፍቕሪ
ምጸ ሰቲኻ ጽገ ተበራሪ
ከም ዋዛ ተባዝሕ ዕንበባ
ተሰስን ፍረ
ዚዝታኻ ረዚን’ዩ ወለዶ ዘርኢ
ዘቝጸረ
ልዕሊ ድቀትካ ፍሩይ
ምስ ነድፊኻ ድሉይ
መልሕቕ ፍቕሪ ኢኻ ንህቢ
መልሕቕ ሂወት
ንስኻ እንተዘይትነብርሲ ሂወት
ከመይ ምኾነት
ንበር ኣንብረና. . . ንንበር
ሂወትና ክዕምር ስጋይ ስጋኻ
ንበል
ንህበይ ንበር!

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.220
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/5/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ጻዕዳ ክርስትያን

ደሰ
ታ
ሄም
ል
ተ
-ቤ
ብዛዕባ ብቤ/ፍ/ዞ/ማእከል ብ13/2/17 ብቁ/
ት
ዊ
መዝ/ሲቪ/754/16 ኣብ ዝወዓሎ መጋባኣያ
ዳ
ብ
ሃ
ገንዘብ ክኸከፍልዎ ዝተወሰነ ጉዳይ፡
ደ
ዞባ ማእከል ኣስመራ
ህጻን ኣዲብ ዓብዱ ሳልሕ ብመንገዲ
ወለዱ ኣቶ ዓብዱ ሳልሕን ወ/ሮ ዮርዳኖስ
ገብረታትዮስን ኣቢሉ፡ ኣዲብ ዓብዱ
ምባል ተሪፋ፡ ሄኖስ ዓብዱ ሳልሕ ተባሂሉ
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃውም እንተሎ፡
ን5/6/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ
ቁ.35 ይቕረብ።
ንተኸሳሲት ወ/ሮ ኣስማይት መብራህቱ
ነጋሽ
ብከሳሲ
ኣቶ
ገብረብርሃን
ሰለሙን ገብራይን ይርጋኣለም ተወልደ
ገብረእግዚኣብሄርን ናይ ገንዘብ ክርከር ክሲ
ቐሪብልክን ስለዘሎ፡ን6/6/17 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ
4ይ ሲቪል መጋብኣያ ቁ.39 ቅረባ። ምስ
ዘይትቐርባ ግን ጉዳይ ኣብ ዘይቀረብክናሉ
ተራእዩ ክውሰን ምዃኑ ነፍልጥ።
ኣብ መንጎ ከሳሲ ኣቶ ሚኪኤል ቀለታ
ንጉሰን ተኸሰስቲ ነ/ሄር ኣዶልፎ ባድዮሊን
ብዘሎ ናይ ኣቦነት ክርክር፡ ተኸሰስቲ ንጹር
ኣድራሻ ስለዘይብሎም ተጸዊዖም፡ ን8/6/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 2ይ መጋብኣያ ቁጽሪ 35
ይቕረቡ። እንተዘይቀሪብኩም ቤ/ፍ ንስኹም
ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ ክርእን ክውስንን ምዃኑ
ነፍልጥ።
ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ ግርማይ ደብረጼን በረኸት፡
ብ/ፍ/በ/መሰል ኣቶ ደንደን ብርሃነ ተስፋስላሴ

ኣመልኪቱ ፈጽሚ ስለዝሓተተ፡ ን6/6/17
ኣብ 1ይ ቤ/ፍ 4ይ ሲቪል መጋብኣያ ቁ.39
ይቕረቡ። ምስ ዘይትቐርቡ ግን ጉዳይ ኣብ
ዘይቀረብኩምሉ ሓደ መደምደምታ ክረክብ
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ገዛ ባንዳ
ወ/ሮ ኣምለሰት ቦኽረድንግል ገብረመድህን፡
በዓል ቤተይ ኣቶ ኪዳነ ደበሳይ ተስፋ
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን12/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር
ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስ
ከሳሲት ወ/ሮ ምስጋና እምባየ፡ ተኸሳሲ ኣቶ
ኣስመሮም ተወልደብርሃን ኣብርሃ ንብረት
ሸይጡለይ ከይከፈለኒ ስለዝተሰወረ፡ ክረኽቦ
ስለዘይከኣልኩ ይጽወዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ
ባዕሉ ወይ ብወኪሉ፡ ን12/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ ግን ቤ/ፍ ክውስን
እዩ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲ ኣቤቶ
ወ/ሮ መዓሾ መንግስትኣብ ሃብቱ፡ በዓል
ቤተይ ኣቶ ተዓገስ ሃብተጽዮን ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 6

ምልክታ
ኣቶ ተስፋስላሴ መዓሾ ኣብርሃ ዝተባሃልኩ፡ ናይቲ ኣብ ከተማ ዓዲ ዃላ ዞን
1፡ ፕሎት 32፡ ፓርሰል 1 (ኣይ) ዝርከብ ስፍሓቱ 356 ት/ሜ ዓይነት ህንጻ ቪላ
ዝኾነ ገዛይ፡ ዝተዋህበኒ ናይ ዋንነት ምርሒት መሬት ኦርጅናል ሰነድን ካልእ ንዕኡ
ዝምልከት ሰነዳትን ብምሉኡ ስለዝጠፍኣኒ፣ ብዕዳ ሒዘዮ ወይ ይምልከተኒ ኢዩ ዝብል
ሰብ ምስ ዝርከብ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ብቴሌ ቁ.07130641 ክሕብረኒ እሓትት።
እንተዘይኮይኑ ግን ቅያሩ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ አፍልጥ።
ኣቶ ተስፋስላሴ መዓሾ ኣብርሃ
ወ/ሮ ሓሊማ ዮሱፍ ዑመር ዝተባህልኩ፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 7 ምም/16
ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ጎደና ‘ለ’ ቁ.ገዛ - ዝርከብ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ
ምስክር ወረቐት 101125 መወከሲ ቁጽሪ 108939-108938 ብስም ወ/ሮ ፋጥማ
እስማዒል ኣሕመድ ተመዝጊቡ ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ወ/ሮ
ፋጥማ እስማዒል ኣሕመድ ብዕለት 15/6/2015 ብዝተጻሕፈ ውህብቶ ኣብ ቅድሚ
ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ ማእከል ቀሪባ ብውህብቶ ሂባትኒ። ብመዝገብ ቁጽሪ 724/2015
ብዕለት 24/2/2016 ጸዲቑ። እዚ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ስም ዋንነት ናብ ስመይ
ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ
ዝወጸሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ
ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን
ኦርጂናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ ጉዳየይ ክፍጽም ምዃነይ እሕብር።
ወ/ሮ ሓሊማ ዮሱፍ ዑመር
ኣቶ ነጋሲ ተኪኤ ተስፋይ ዝተባሃልኩ፡ ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ሓድሽ
ዓዲ ዝርከብ ብስም ወላዲት ኣደይ ነፍ/ለተንጉስ ገብረማርያም ሃይለ ዝተመዝገበ
ጠቕላላ ስፍሓቱ 37.62 ት/ሜትሮ ብኮምሽን ኣባይቲ ዋንነት ደብተር ቁጽሪ 114683
መወከሲ ቁጽሪ 117728 ዝተመዝገበ፡ ኣብ ውሽጡ 2 ክፍሊ መደቀሲ ዝተሰርሓሉ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ናብ ስመይ ከመሓላለፈለይ ስለዝደለኹ፣ እቃወም ኢየ ዝብል
ወገን እንተሎ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ
(ሓደ ወርሒ) ኣብ ቤ/ጽ/ ፓብሊክ ኖታሪ ካዳስተር ይቕረብ።
ኣቶ ነጋሲ ተኪኤ

ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን11/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ዞባ ደቡብ ዓዲ-ቐይሕ

ቅድስቲ ደብሩ ካሕሳይ፡ በዓል ቤተይ ኣቶ
ምሕረትኣብ ተስፋዝጊ ኣውዓሎም ስለዝሞተ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
11 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን9/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ዓዲጓዕዳድ
ከሳሲ ኣቶ ኣድሓኖም በይን ክንፈ፡ ብስም
ተኸሳሲ እስክንድር ሙሴ በየነ ዝተመዝገበት
ናይ ገዛ መኪና ዓይነታ ሃይንዳይ ሰሌዳ
ቁጽራ ER-1-B-4804
ቁጽሪ ቻሲ
KMJWVH7F19U314256 ዝኾነት፡ ንዓይ
ሸይጥለይ ብስመይ ስለ ዘይመሓላለፈለይ፡
ብስመይ ከማሓላልፈለይ ስለዝበሉ፣ ተኸሳሲ
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን16/6/17
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። እንተዘይቀሪቡ እቲ
መስርሕ ቤ/ፍ ኣብ ዘይሃለወሉ ክሪኦ ምዃኑ
ነፍልጥ።

ዞባ ዓንሰባ ከረን
ኣቶ ባህልቢ ሃብተሚካኤል ገረድ ምባል
ተሪፋ፡ ባህልቢ ሃብተሚካኤል ገረዱ
ከምኡውን ስም ወላዲተይ ለተጽዮን ስሃቱ
ዝወልዲ ምባል ተሪፋ፡ ለተጽዮን ስባህቱ
ዘወልዲ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበሉ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/5/17 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ
መጋብኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር
ከባቢ ዒላበርዕድ 01
ወ/ሮ ንግስቲ ገብረክርስቶስ ብ2/12/2014
ኣብ መበል 24 ዓመት ቁጽሪ 23 ኣብ ገጽ
6 ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተሓቲሙ ዝወጸ
ውህብቶ ገዛ ስሩሕ ኣብ ኤደን ምም/ከባቢ
1 ዝርከብ ንወደይ ኤፍሬም በርሀን ንጓለይ
ትምኒት ሃይለማርያምን ብውህብቶ ሂበዮም
ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣውጀ ምንባረይ
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሕጂ ግን ዝገበርኩዎ ውህብቶ
ንሕልናይ ቅሳነት ስለዝኸልኣኒ ይሰረዘለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ምምሕዳር
ከባቢ ሓሊብ መንተል
ወ/ሮ ጥልት ሱልጣን ክፍለ፡ በዓል ቤተይ
ተጋዳላይ ሰሊም ኣስገዶም ኖር ስለዝተሰውአ፡

ኣብ መንጎ ይግባይ በሃሊት ብርሃና ጠዓመ
ተኪኤን ወሃቢ መልሲ ኣቶ መብራህቶም
ኣድሓኖምን ዘሎ ናይ ሓዳር ክርክር፡ ወሃቢ
መልሲ ተጸዊዑ ይቕረበለይ ስለዝበለት፡
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪሉ፡ ን2/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መቐርካ
ወ/ሮ ለታይ ክፍልማርያም ባይሩ፡ በዓል
ቤተይ ዑቕባዝጊ ወልደማርያም ዑቕቢት
ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 11 ደቁ ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም
እንተሎ፡ ን13/6/17 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ምምሕዳር ከባቢ ሓድሽ ዓዲ
ዘምህረት ከሰተ ካሕሳይ፡ ዓባየይ ዓይኒኣለም
ዑቕባሚካኤል ወልደኣብ ስለዝሞተት፡ ኣብ
ዓዲ ሰግዶ ዝርከብ 2 ክፍሊ ገዛ፡ ብድሕሪኡ
ወዳ ከሰተ ካሕሳይ ዝወረሶ ኣነ ምስ 1 ሓወይ
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/6/17 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ
ከተማ መንደፈራ
ወ/ሮ ሰላም ሃብተ ርእሶም፡ ኣቦና ኣቶ ሃብተ
ርእሶም ስለዝተሰውአ፡ ኣደና ወ/ሮ ኣዛሚት
ኣብሱ በለጠ ውን ስለዝሞተት፡ ኣነ ምስ 5
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ 1ይ መጋባኣያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ቡህኑና
ወ/ሮ ምሕረት ብርሃነ ደበሳይ፡ በዓል ቤተይ
ኣቶ ክፍላይ ተስፋሚካኤል ስለዝተሰውአ፡
ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡
11 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖ ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ባጽዕ
ምምሕዳር 02
ፈትየን ባይራይ ግርማጼን፡ በዓል ቤተይ
ክፍላይ ምስጉን በኹሩ ስለዝሞተ፡ ንዓይ
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን8/6/17 ኣብ
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሓበሬታ
ሃገራዊ ማሕበር ብድሆ ኤርትራ
ሃ/ማ/ብ/ኤርትራ ኣገልግሎት ምኽሪ ብተሌፎን ካብ ዝጅምር ብዙሓት ግዱሳት ተጠቀምቲ ናይዚ
ኣገልግሎት ኮይኖም እዮም። ብፍላይ ኩነታቶም ብኣካል ክገልጹ ዘይደለዩ ምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝነብሩ
ንበይኖም ዝሓዝዎ ሽግር ብመንገዲ እዚ መስመር ምስ ካልኦት ክካፈልዎ ክኢሎም እዮም።

ሕጂ’ውን ከም መቐጸልታ ኣ/ምኽሪ ብቴሌፎን ሃ/ማ/ብ/ኤርትራ ብዛዕባ
1. ሓቅታት ኤች.ኣይ.ቪ/ኤይድስ
2. ጸረ ኤች ኣይ.ቪ መድሃኒት(ARV)
3. ኣመጋግባ ንምስ ኤች.ኣይ.ቪ ዝነብሩ ሰባት
4. ምውጋድ ምትሕልላፍ ኤች.ኣይ.ቪ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ካልእን ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ካብ
ሰዓት 8፡00-12፡00 ቅ.ቀትሪ ከምኡ’ውን ካብ ሰዓት 2፡00-6፡00 ድ.ቀትሪ ብቁ. ስልኪ 110179 ሰፊሕ
መብርሂ ንምሃብ ተዳልዩ ስለዘሎ ግዱሳት ይዕድም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሰሜን ኮርያ ኑክሌሳዊ ቦምብ ዝጽዕን ሚሳይል ፈቲና
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ሊድያ በረኸት

ሰራዊት ሶርያ፡ ካብ ተቓወምቲ
ከተማታት ይምንዝዕ

መንግስቲ ሶርያ፡ ኣብ ኢድ ዕጡቓት
ተቓወምቲ’ታ ሃገር ንዝጸንሐ ሰፊሕ
ቦታታት ከም እተቘጻጸሮ ኣፍሊጡ።
ብመሰረት
ሓበሬታ
ቢቢሲ፡
ሰራዊት ሶርያ፡ ኣንጻር’ቶም ብኣመሪካ
ዝድገፉ ተቓወምቲ ብዝፈነዎ ሓያል
መጥቃዕቲ’ዩ ሓያሎ ከተማታትን
ዓድታትን ክምንዝዕ ዝኸኣለ።
እቶም ዕጡቓት ኣቐዲሞም ኣብ
ልዕሊ ጉጅለ ዳዕሽ መጥቃዕቲ
ብምክያድ ንሶርያ ምስ ዒራቕን
ዮርዳኖስን ዘዳውብ ሰፊሕ ከባቢታት
ተቘጻጺሮም ምጽንሖም እቲ ዜና
የረድእ።
ይኹን’ምበር፡
ሰራዊት
ሶርያ
ብመሻርኽቱ ሓይልታት እናተደገፈ
ኣብ ልዕሊ’ቲ ‘ሰራዊት ሓርነት ሶርያ’
ዝተባህለ ብኣመሪካ ዝድገፍ ጉጅለ
ዓወታት ከም እተጐናጸፈ ምንጭታት
ደሞስቆ ሓቢሮም።
እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ
ብወገኑ፡ ኣብ ቀረባ መዓልታት ብዝሒ

ዘለዎ ሰራዊት፡ ኣብ ከባቢ ከተማታት
ሳባን ቢያርን ዓሪዱ ድሕሪ ምጽናሕ
መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተ ገሊጹ።
ታንክታት፡ ድሩዓት መካይንን
ከቢድ ብረትን ዝዓጠቐ ሰራዊት ሶርያ፡
ቀንዲ ዕላማኡ ነቲ ኣብ ሞንጎ ዒራቕን
ሶርያን ዝርከብ መስመር መጓዓዝያ
ንምዕጻው ከም ዝኾነ፡ ዛጊት ግን ክሕዞ
ከምዘይከኣለ እቲ ጉጅለ ወሲኹ
ይሕብር።
ሰራዊት ሶርያ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት
ኣንጻር ሽበራዊ ጉጅለ ዳዒሽን ካልኦት
ጉጅለታት ተቓወምትን ብዝኸፍቶ
ዘሎ መጥቃዕቲ ንሰፊሕ ከባቢታት’ታ
ሃገር ዳግማይ ክቈጻጸሮ ክኢሉ ከምዘሎ
ምንጭታት’ቲ ከባቢ የረድኡ።
መንግስቲ ሶርያ ናይ ሩስያን ኢራንን
ደገፍ ከምዘለዎ’ዩ ዝግለጽ። ኣመሪካ
ብወገና ልዙብ መርገጺ ከም ዘለዎም
ንእትገልጾም ተቓወምቲ ጉጅለታት
ሶርያ፡ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን
ደገፍ ከም እትህቦም ይፍለጥ።

ሰሜን ኮርያ ዝሓለፈ ሰንበት ዘካየደቶ
ፈተነ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይል፡
ዕላማኡ ንኸቢድ ኑክሌሳዊ ቦምብ ጽዒኑ
ክሳብ ክንደይ ናይ ምጉዓዝ ዓቕሚ
ከምዘለዎ ንምርግጋጽ ምዃኑ ሓቢራ።
ብመሰረት ካብታ ሃገር ዝተፈነወ ዜና፡
ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ያን ኡን፡
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ’ተን ኑክሌሳዊ ኣጽዋር
ዘይውንና ሃገራት እትገብሮ ከምዘላ ዝገለጾ
ታህዲድ ብምኹናን፡ እዚ ታህዲድ ኣብ
ልዕሊ ሃገሩ ዘምጽኦ ፋይዳ ከምዘይብሉ
ገሊጹ። ሃገሩ ንገዛእ ርእሳ ካብ ወራር
ኣመሪካ ንምክልኻል ንሰሜናዊ ክፋል
ናይታ ሃገር ከተጥቅዕ ከምዘይጽግማ ድማ
ኣነጺሩ።
እዚ ሰሜን ኮርያ ዝፈተነቶ ሚሳይል፡
ብልዕሊ ጐረባብታ ሃገራት ሓሊፉ ድሕሪ
ናይ ኣስታት 2 ሽሕ ኪሎ-ሜተር ጉዕዞ ኣብ
ባሕሪ ሩስያ ከም ዝዓለበ ተፈሊጡ። ሰሜን
ኮርያ ፈተነ ሚሳይል ተካይድ ዘላ፡ ሓድሽ
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ናብ ፕዮንግዮግ
ብምብጻሕ ዝርርብ ሰላም ንምግባር
ከምዝደሊ ኣብ ዝገልጸሉ ዘሎ እዋን እዩ።
ይኹን’ምበር ድሕሪ’ቲ ፈተነ፡ ኣብ መንጎ

መራሕቲ ኣመሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ
ዝተኻየደ ናይ ተሌፎን ርክብ፡ ክልቲኦም
መራሕቲ ንጉዳይ ሰሜን ኮርያ ብዝለዓለ
ዕቱብነት ክሕዝዎ ከም እተሰማምዑ
ኣሶሸይትድ ፕረስ ሓቢሩ።
ሰሜን ኮርያ ዛጊት ካብ ዘካየደቶ
ፈተነታት ሚሳይል፡ እዚ ናይ ዝሓለፈ
ሰንበት ዝነውሐ ርሕቀት ከም
እተጓዕዘ’ዮም ምንጭታት’ታ ሃገር
ዝሕብሩ። ንዝረሓቐ ክፋል ኣመሪካ
ከጥቅዕ ዝኽእል ባለስቲካዊ ሚሳይል
ኣብ ምምዕባል ከም እትርከብ ድማ

ፒዮንግያንግ ተነጽር።
እዚ ተፈቲኑ ዘሎ ሚሳይል ሰሜን
ኮርያ ብቐንዲ ናይ ምውንጫፍ መስመር
ምስ ዝጐዓዝ ክሳብ 4 ሽሕ ኪሎ-ሜተር
ንዘሎ ዒላማ ክወቅዕ ከም ዝኽእል’ዮም
ክኢላታት ዝገልጹ።
ኣመሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ሓያል
ምፍጣጥ ኣብ ዝርከባሉ ዘለዋ እዋን፡
ሰሜን ኮርያ ፈተነ ሚሳይል ምክያዳ ነቲ
ድሮ ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተኸሲቱ
ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድ ከም ዝኾነ እዮም
ምንጭታት’ቲ ከባቢ ዘረድኡ።

ወተሃደራት ኣይቮሪኮስት ዝያዳ ክፍሊት ይሓቱ
ኣብ ኣይቮሪኮስት ኣብ ትርከብ ከተማ
ቦውካ ዝያዳ ደሞዝ ዝጠልቡ ወተሃደራት
ናዕቢ ከም ዘካየዱ ቢቢሲ ሓቢሩ።
ኣብታ ከተማ ንሰለስተ ተኸታተልቲ
መዓልታት ተዂሲ ይስማዕ ምህላዉ
ድማ ተፈሊጡ።
እቶም ወተሃደራት ድሕሪ ዘለዓዓልዎ

ኤርትራዊ ኣቦ ኣብ መበል 131 ዓመት ዕድመኦም ዓሪፎም
ኤርትራዊ ናይ ዕድመ በዓል ጸጋ፡ ኣቶ ተኽለ ጊላጋብር ተዓረ፡ ብ11 ግንቦት 2017 ኣብ መበል 131 ዓመት ዕድመኦም፡ ኣብ
ከተማ ባረንቱ ዓሪፎም።
እቶም ኤርትራዊ ኣቦ፡ ኣብ 1886 ኣብ ደቂ-ሽሓይ ከም እተወልዱ’ዩ ወግዓዊ ሰነዳቶም ዝሕብር።
ኣብ መጀመርያ መበል 20 ክፍለ-ዘመን ዓስከር ጥልያን
ተኸቲቦም ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኤርትራ ዘገልገሉ ኣቦይ
ተኽለ፡ ኣብ እዋን መግዛእታዊ ስርዓታት እንግሊዝን ሃይለስላሰን፡
ኣብ ከባቢታት ጋሽ ኣንጻር ሸፋቱ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ፡
ጽልዋን ዝናን ካብ ዝነበሮም ዜጋታት’ዮም።
ኣብ 1981 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተወዲቦም፡ ኣብ
ዞባ ምዕራብ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ጽብራ ኣብ መሳርዕ ህዝባዊ
ምልሻ ብምጽንባር፡ ክሳብ 1992 ሃገራዊ ግቡኦም ብተወፋይነት
ዝፈጸሙ ተቓላሳይ ድማ እዮም።
ሓርበኛ ኣቦና ተኽለ ጊላጋብር ታዓረ፡ በዓል ሓዳርን ኣቦ 30
ደቂን እዮም።
በዂሪ ውላዶም፡ ሎሚ ጓል 90 ዓመት ኮይነን፡ ኣብ ከተማ
ባረንቱ ይቕመጣ ከምዘለዋ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ።
ስነ-ስርዓት ቀብሪ ኣቦይ ተኽለ ጊላጋብር፡ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን
መንግስትን ኣዘዝቲ ሰራዊትን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ብ12 ግንቦት
ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ባረንቱ ተፈጺሙ።
ኣብ መዝገብ ክብረ-ወሰን ጊነስ ዝተፈላለዩ ኣገረምቲ ፍጻመታት
ሰፊሮም ክበሃል ንሰምዕ ኢና። ኣብ ሃገርና’ውን ከምዚ ዓይነት
ኣገራሚ ፍጻመታት ኣሎ እዩ። የግዳስ እኹል ሸፈነ ክወሃቦ
ብዘይምኽኣሉ፡ ግቡእ ኣቓልቦ ኣይረኸበን።
Sabur Printing
Sabur
Printing Services
Services

ሕቶ፡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት’ታ
ሃገር ሓሓሊፉ ተዂሲ ይስማዕ
ምህላዉን፡ እቲ ግጭት ናብ ዝሰፍሐ
ከባቢታት’ታ ሃገር ከይልሕም ስግኣት
ከምዘሎን ተሓቢሩ።
እቶም ናዕበኛታት፡ መንግስቲ ነቲ
ዘቕረብዎ ጠለብ እንተዘየማሊኡ፡

ንዂናት ድልዋት ምህላዎም እዮም
ዘጠንቅቑ ዘለዉ። ዝሓለፈ መጋቢት ኣብ
ከባቢ ከተማ ቦውካ ዝዓስከሩ ወተሃደራት
ተመሳሳሊ ጠለባት ድሕሪ ምቕራቦም፡
መንግስቲ ስጉምቲ ክወስደሎም ፈቲኑ
ከም ዘይተዓወተ ምንጭታት’ቲ ከባቢ
ገሊጾም።
ኣብ ከተማ ባውካ ዛጊት ኣብ ዝተኻየደ
ግጭት ሽዱሽተ ሰባት ብኸቢድን
ፈኲስን ከምዝቖሰሉ’ዩ ዝግለጽ። ብዝሒ
ዘለዎ ሰራዊት ኣይቮሪኮስት፡ ነቲ ተላዒሉ
ዘሎ ተቓውሞ ንምድቋስ ናብታ ከተማ
ገጹ ይግስግስ ምህላዉ እቲ ጸብጻብ
ወሲኹ የነጽር።
እዚ ኣብ ኣይቮሪኮስት ተኸሲቱ
ዘሎ ናዕቢ፡ ነታ ተነቃፊት ሃገር ናብቲ
ኣቐዲሙ ህይወት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈ
ውግእ ሓድሕድ ክመልሳ ከምዝኽእል
ተንተንቲ ስግኣቶም ይግለጹ ኣለዉ።

ሓድሽ ፕረዚደንት ፈረንሳ
ስርሑ ጀሚሩ
ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ
ዝተዓወተ ሓድሽ ፕረዚደንት ፈረንሳ፡
ኢማኑኤል ማክሮ፡ ብወግዒ ስርሑ
ከምዝጀመረ ማዕከናት ዜና’ታ ሃገር
ኣቃሊሐን።
እቲ ወዲ 39 ዓመት መራሒ፡ ኣብ
ዘስመዖ ሓጺር መደረ፡ ፈረንሳ ንሓድሽ
ኣተሓሳስባን ተሃድሶን ድልውቲ ክትከውን
ጸዊዑ።
ኣብዚ ወርሕ’ዚ ንፈረንሳ ክመርሕ
ዝተመርጸ ማክሮ፡ ኣብ ናይ ፈለማ
መዓልቲ ስርሑ ምስ ቻንስለር ጀርመን
ተራኺቡ ብጉዳይ ኤውሮጳዊ ሕብረት

ከም እተዘራረበ ተፈሊጡ።
ኢማኑኤል ማክሮ፡ ኣብ ቁጠባውን
ዲፕሎማስያውን ፖሊሲታት ሃገሩ
ለውጢ ክገብር ምዃኑ’ዩ ቃል ኣትዩ ዘሎ።
ሃገሩ ንሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ምሕያል
ዝለዓለ ተራ ክትጻወት ከም ዝደሊ ድማ
ይውስኽ። ይኹን እምበር፡ ወጢንዎ
ንዘሎ መደባት ከተግብር እንተኾይኑ፡
ኣብቲ ዝመጽእ ወርሒ ዝካየድ ባይቶኣዊ
ምርጫ ገዚፍ ደገፍ ከም ዘድልዮ
ይጥቀስ። ኣብቲ ምርጫ፡ ብኢማኑዌል
ማክሮ ዝምራሕ ማእከላይ መርገጺ
ዘለዎ ሓዲሽ ሰልፊ ዝበዝሐ መናብር
ክረክብ ትጽቢት ከምዘሎ’ዩ
ዝግለጽ። እዚ እንተኾይኑ፡
ዓበይቲ ቁጠባዊ ለውጢታት
ከተግብር ክሕግዞ እዩ።
ኢማኑዌል ማክሮ፡ ኣብ
ልዕሊ ቀንዲ መቐናቕንቱ
ዝነበረት ኣኽራሪ ጸረስደተኛታት
ፖሊሲ
እትኽተል፡ ማሪን ለፔን
ዝተባህለት ፖለቲከኛ ብገፊሕ
ከም ዝሰዓረ ይፍለጥ።

