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ሕድሮን መሳግርን

ሞጋዕ - ኣልማዕቲ ጀራዲን ፍርያቶም ክብ የብሉ
ፈልስታት ፍረታትን ተምሪን ጽቡቕ
ውጽኢት ስለዝረኸቡሉ - ብሰፊሑ ክደፍኡሉ
ምዃኖም ሓቢሮም።
ሓላፊ ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ ሓጐስ
ገብረትንሳኤ፡ እቶም ሓረስቶት ቅድሚ ሕጂ
ኣድህቦኦም ኣብ ኣሕምልቲ ብቐንዱ ድማ
ኣብ ጉዕ በርበረ ምንባሩ፡ ካብዚ ድማ ኣብ
ዓመት ልዕሊ 700 ኩንታል ንዕዳጋ ከቕርቡ

ምጽንሖም ጠቒሱ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣበጋጊሶምዎ
ዘለዉ ልምዓት ፍረታት ንምድንፋዕ፡ ውሁድ
ስራሕ ከምዘድልዮም ኣገንዚቡ።
ካብ 270 ሄክታር፡ ዛጊት 10 ሄክታር
ጥራይ ኣብ ልምዓት ፍረታት ውዒሉ ከምዘሎ
ብምሕባር ድማ፡ ንምስፋሑ ኣብ ዘካይድዎ
ጻዕሪ፡ ደገፍ ሚኒስትሪ ሕርሻ ከም ዘይፍለዮም
ኣረጋጊጹ።

ወፈራዊ ማእቶት የካይዱ’ለዉ።
ወፋሮ፡ ብክኢላታት እናተመርሑ፡
ኣብ 10 ሄክታር ንመትከሊ ኣግራብ
ኣራንሽን ማንጎን ዝኸውን ክልተ ሽሕ

ጎዳጉዲ የዳልዉ ከምዘለዉ ወኪል ኤሪና
ሓቢሩ።
ምክትል ኣካያዲ ስራሕ ናይቲ
ፕሮጀክት ኣቶ ማሕሙድ መሓመድ፡

ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ
ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ
እስቲፋኖስ ሃብተማርያም፡ ንግዳያት
ሓደጋ ባርዕ ህንጻ ግሪንፈል - ለንደን
ዝኾኑ ኤርትራውያን ብምብጻሕ፡ ሓዘኑ
ገሊጹ።
መንግስትን ህዝብን ኤርትራ በቲ
ዘጋጠመ ሓደጋን ዝጠፍአ ሂወትን
ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ድማ
ብፍላይ፡ ብዝሰዓበ ሞት ከቢድ ሓዘን
ከም እተሰመዖም ዝገለጸ ኣምባሳደር
እስቲፋኖስ፡ ንስድራቤት መወትቲ ጽንዓት፡
ብዝወረዶም ቃጸሎ ኣብ ሆስፒታላት
ተዓቚቦም ንዝርከቡ ግዳያት ድማ ምሉእ
ጥዕና ተመንዩ።
ናብ ረቡዕ 14 ሰነ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ፡
ኣብ ከተማ ለንደን ተደኲኑ ኣብ ዝርከብ
ህንጻ ግሪንፈል ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ
ሓዊ፡ 10 ኤርትራውያን ዝርከብዎም 79
ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ፡ ገና ደሃዮም
ዘየተረኽበ’ውን ከምዘለው፡ ማዕከናት
ዜና ንመግለጺ ሰብ-መዚ ፖሊስ ዓባይ
ብሪጣንያ ብምጥቃስ ምሕባረን ይፍለጥ።

ማይ ዓይኒ - ንሓረስቶት ስልጠና ተዋሂቡ
ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ንኡስ ዞባ
ማይ-ዓይኒ፡ ካብ ኩለን ምምሕዳራት ከባቢ
ንዝተዋጽኡ 25 ሓረስቶት፡ ኣብ ሜላታት
ምስሳን ምህርቲ እንስሳ ዘቤት ዘተኰረ
ስልጠና ሂቡ።
እቲ ተመኲሮ ተሳተፍቲ ንምድራዕ
ዝተወደበ ናይ ሓደ ሰሙን ስልጠና፡
ኣተኣላልያ ናይ ጸባ ከብቲ፡ ምፍራይ

ኣብ ‘ፕሮጀክት ሕርሻ ፌስኮ’ ወፈራዊ ስራሕ ይካየድ ኣሎ
ነበርቲ 12 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ
ዞባ ሃይኮታን ሰራሕተኛታት መንግስትን፡
ኣብ ትሕቲ ዲጋ ፋንኮ-ጽሙእ ኣብ
ዝለምዕ ዘሎ ፕሮጀክት ሕርሻ ፌስኮ

ሳላሕ ኣብ ፋልማይ . . .

ምልክታ፡
ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት

ኣምባሳደር ኤርትራ ንግዳያት ባርዕ ከተማ ለንደን ኣጸናኒዑ

ኣብ ንኡስ ዞባ ኣፍዓበት፡ ኣልማዕቲ
ጀራዲን “ሞጋዕ” - ምምሕዳር ከባቢ
ናሮ-ኣንስ፡ ፍርያቶም ብዓይነትን መጠንን
ብምዕባይ ጠለባት ዕዳጋ ከባቢኦም ንምምላእ
ይነጥፉ’ለዉ።
እቶም ኣልማዕቲ፡ ቅድሚ ሕጂ ኣብ
ምፍራይ ኣሕምልቲ ጥራይ ተሓጺሮም
ምንባሮም፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ግን ዝፈተንዎ

ገጽ 7

ኣቐዲሙ ክሰላሰል ዝጸንሐ መደባት
ልምዓት ኣሕምልትን ምርባሕ ጥሪትን፡
ዘተባብዕ ውጽኢት ስለተረኽቦ፡ ናይ
ምስፍሑ ንጥፈታት ይካየድ ከምዘሎ
ገሊጹ።
እቲ ፕሮጀክት፡ ንነበርቲ ናይ’ቲ
ከባቢ’ውን ናይ ስራሕ ዕድል ከም
ዝፈጠረሎምን ሞያ ክቐስሙ ከም

ደርሁን ንህብን፡ ከምኡ’ውን ተራ ዘበናዊ
ቆፍ ንህቢ ኣብ ምስሳን ምህርቲ መዓር
ዘጠቓለለ እዩ።
ኣብ መዛዘሚ’ቲ ስልጠና፡ ሓላፊ
ሕርሻ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ፡ ኣቶ ታድዮስ
ሚኪኤል ኣብ ዝስመዖ ቃል፡ ሰልጠንቲ
ነቲ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ብባህላዊ
ኣገባብ ዝካየድ ዘሎ ኣታሓሕዛ ናይ ጸባ
ከብትን ደርሁን ብምምዕባል፡ እቶታውነት
ንምምሕያሽ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም
ኣዘኻኺሩ።

ዝሓገዞምን፡ ኣቶ ማሕሙድ ብተወሳኺ
ኣብሪሁ።
ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ንኡስ ዞባ
ሃይኮታ ዝርከብ ፕሮጀክት ሕርሻ ፌስኮ፡
ኣብዚ እዋን’ዚ፡ 4 ሽሕ ኣባጊዕ፡ 150
ገረብ ተምሪን ዝተፈላለዩ ኣሕምልትን
ሓቚፉሎ።
***

ርሑስ
ዒድ ኣልፈጥር!
ሎሚ ሰንበትን ጽባሕ ሰኑይን ህዝባዊ በዓል
ምዃኑ ድማ ንሕብር።

ሓዳስ

ኤርትራ
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የሪ
ዳ ዳየሪ
18
ሰነ

ሱራፌል ተስፋብሩኽ

ጆርናል

01 መጋቢት

ጥዑም ጥዑም ከይተባህለ

2016
ኣብ ህይወት ኣዝዮም ብዙሓት
ኣገረምቲ ኣጋጣሚታት እዮም ዘጋጥሙ።
ገለ ዘሕርቑኻ ተስፋ ዘቝርጹካ ክዀኑ
እንከለዉ፡ ገለኦም ድማ ኪኖ ምግራም
ተስፋ ዘስንቝኻን ትርጉም ምንባርካ
ዝቕልሱን ኰይኖም ኢኻ ትረኽቦም።
ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ይኸውን ካብ ሳዋ
ተፋንየ ከም ዝመጻእኩ ኣየዕለልኩኽን
መስለኒ ዳየረይ መዓረይ። ሓቂ ክዛረብ
እንተ ዀይነ ካብ ሳዋ ድሕሪ ምምጽአይ
ብዙሕ ኣይጠዓመንን። ብጽሙዋ ተበሊዐ፡
ህይወት ጸላዕላዕ እያ ኢላትኒ። ናይ ሰባት
ዘረባን ስምዒታትን በዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ዘረባ
ጽቡቕ ከም ዘይከውን ይርድኣኒ እዩ። ግና
ናይ ሰባት ኣጠማምታ ኣዝዩ ዝተፈላለየን
ነናቱ ምኽንያታት ዘሎዎን ምዃኑ ምዝካር
ኣገዳሲ እዩ።

እየ።

ካብ ሳዋ ናብ ኣስመራ ምጽእ ምስ በልኩ፡
ብጽምዋ ተባሒተ እየ። ኣብቲ መጀመርታ
ብሰንኪ ናይ ቦታ ምቅይያር ዝሰዓበ
ቀጨውጨው እዩ ኢለ ጐስየዮ ክሓልፍ
ደልየ ነይረ። እንተዀነ እቲ ክስተት
ብተደጋጋሚ እሞ ድማ ንሰሙን መመላእታ
ብምኻዱ ግና ካልእ ምኽንያት ክህሉዎ
ከም ዝእኽል ኣብ ግምእት ኣእትየ፡ ምስ
ገዛእ ነብሰይ ክዛተ ቀንየ። ናይ ብሓቂ ድማ
እቲ ጸላዕላዕ ምባል ምኽንያታዊ ምንባሩ
ክርዳእ እየ ክኢለ። ኣብ ሳዋ ኣዝዩ ብዙሕ
ረብሓታት እዩ ዘሎ። ሓደን ካብቲ ቀንድን
ዛዕባ ድማ እቲ ሓበራዊ ኣጠማምታን ኣብ
ሓደ ክሊ ዕድመ ዝርከቦ፡ ኣዝዮም ብዙሓት
መንእሰያት ዝነብሩላ ቦታ ብምዃና እያ።
ብባህሪ ኣብ ሓደ ክሊ ዕድመን ደረጃ ናይ
ናብራን ዝነብሩ ሰባት ካብቶም ካብኦም
ብናብራን ደረጃ ፍልጠትን ዝተፈልዩ
ዓይነት ሰባት ዘርእዩዎ ናይ ተወዳዳርነት
መንፈስ፡ ናይ ምብልላጽ ውድድር፡ ናይ
ምትህልላህ ባህሪ ዝወሓደ እዩ። እቲ ዝያዳ
ምትህልላኽ ድማ ጥዑይ ዝምድና ኣብ
ምፍጣር እቲ ቀዳማይ ዓንቃጺ ረቛሒ እዩ
ከም ዝርዳኣኒ ንዓይ። ኣብ ሳዋ ግና እዚ
ዓይነት ክስተታት ዘየጋጥም ብምዃኑ ንዓይ
ኣዝዩ እዩ ዝገርመኒ። ምናልባት’ውን እቲ
ናተይ ኣረኣእያ ዘንቢዑ ብምህላዉ ንነገራት
በቲ ንዓይ ዝጥዕመኒ ኣንፈት ናይ ምንባር
ይትርጉሞ ከይህሉ ወትሩ ምስ ፈራሕኩ

ብቕድሚ ትማሊ ሳልሞን ዓርከይ ካብ
ስድራ ጁባ፡ ህያብ ተላኢኽለይ ከም ዘሎ
ብተለፎን ምስ ሓበረኒ፡ እንታይ ዓይነት
ህያብ ተላኢኹኒ ኮን ይኸውን ኢለ ካብ
ምሕሳብ ኣየቋረጽኩን። ይቕሬታ ግበርለይ
ዳየረይ መዓረይ፡ ክሳብ ክንዲኡ ህንጡይ
ምዃነይ ናይ ተፈጥሮ ሕቶ እምበር ናይ
ገዛእ ርእሰይ ጠለብ ኣይነበረን። ዝዀነ
ዓይነት ህያብ፡ ህያብ ምዃኑ ይርዳእ እየ።
ንህያብ ህያብ ዝገብሮ ድማ እቲ ሰናይ
ድሌትን ተበጉሶን ምዃኑ’ውን ኣዳዕዲዐ
ዝፈልጥ ሰብ እየ። ግና እቲ ሰብ ምዃን
ከይተርፍ ግዲ ኰይኑ እንታይ ዓይነት ህያብ
ኮን ትኸውን ካብ ምባል ኣይተቖጠብኩን።
ደድሕሪ ሳልሞን ድማ ሓንቲ ሚለን ትበሃል
(ድሓር ከም ዝፈለጥኩዎ ሓብቲ በይሉል
ትብሃል ኣባል ስድራ ጁባ እያ)፡ ጓል ደዊላ
ካብ ሳዋ መልእኽቲ ከም ዘለኒ ትሕብረኒ።
ኣብ ዶልቸ ፊታ ድማ ትቘጽረኒ። ሕቶታት
ክሓታ ኣብ ዝፈተንኩሉ ድማ ጥራይ ትኽ
ኢልካ እሞ እቶ ክትረኽበኒ ኢኻ ብምባል
ተኸላኺላትኒ። ኣነ ድማ ምስ ዘሎኒ
ጥርጣረታት እናዕለልኩ ከይፈተኹ ‘ሕራይ’
በልኩዋ። ወረግ ድሓርሲ ሻሂ ከተስትየኒ
ዝዓጠቐት ጐርዞ ኰይና ተሰሚዓትኒ።
ትማሊ ግን ዘይኣመለይ ጠቕላላ እየ እቲ
ቈጸራ ረሲዐዮ። ድሓን ትእቶ ሚለን ግና
ደዊላ ኣዘኻኺራትኒ። ብተብተብ ድማ ኣብ
ቦታ ቈጸራይ በጻሕኩ።
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሊድያ ስልጣን
በይሉል ገ/ሚካኤል
ምስጋና

ተዓገስ

ኣስቴር ካሕሳይ
ሰማያዊት ሓይለኣብ

እቲ ዘገርም ተርእዮ ኣብዚ እዩ ዝመጽእ።
ሰለስተ ካብ ኣባላት ስድራ ጁባ ማለት
ሳልሞን፡ ሩትን በይሉልን ኣብ ቅድመይ
ኰይኖም ‘ሳርፕራይዝ’ ኢሎሙኒ። ብሓቂ
ድማ ኣዝየ እየ ተገሪመ። ዘይእመን ነገር
እዩ ነይሩ። ሰለስቲኦም ብሓንሳብ እሞ ድማ
ኣብ ማእከል ፈተና፡ ናብ ኣስመራ ክመጽኡ
ፍጹም እዩ ኣብ ግምተይ ዘይነበረ። መቸም
ተረጋጊአ እቲ ኵነታት ከመይ ከም ዝዀነ
ክሓቶም ጀሚረ። ሕጂ ድማ ዘገርም ነገር
ተነጊሩኒ።
ገለኦም ቅድሚ ሰሙን መጺኦም ከብቅዑ፡
መታን ንዓይ ‘ሳርፕራይዝ’ ክገብሩ ብዙሕ
ጽዒሮም። ናይ ብሓቂ ድማ ዕላምኦም
ወቒዖም። ኣነ ነታ ዝተሰደደትለይ ብሓሳበይ
ዝሰኣልኩዋ ብልጽቲ ህያበይ ክቕበል
ዝሓሰብኩዎ ካልእ ኣዝዩ ዘገርም ዓቢ ህያብ
ተቐቢለ ኣምስየ። መቸም ነገራት ናብ

ንቡር ኵነታቶም ተመሊሶም እታ ምሸት
ዝለገሰትለይ ጸጋ ከስተማቕር ኣምስየ።
እቲ ንስለይ ኢሎም ዝገበሩዎ ወፍሪ
ምጽማምን ምብልሓትን ግና ከየገረመንን
ከየድነቕኩዎም ኣይሓለፍኩን። ብሓቂ
ስድራ ጁባ ብኣይ ከም ዝግደሱ ትማሊ
ኣረጋጊጸ። ልዕሊ’ቲ ኣብ ሳዋ ዝገበሩለይ
መፋነዊ እዛ ናይ ትማሊ ዝገበሩዋ መስዋእቲ
ዝያዳ መሲጣትኒ። ህይወት ድማ ትርጉማ
ዝያዳ ኣብ ፍቕሪን ሓልዮትን ስለ እትደምቕ
ትማሊ ደስ ኢሉኒ ኣምስዩ። ህይወት እኮ
ካልእ ትርጉም የብላን። በቃ ዘይናይ
ምትሕልላይን ፍቕሪን ቅርዓት እያ። ኣብ
ህይወት ብጽቡቕ ክትጻወት እንተ ዄንካ
ነዞም ሕጊታት ግን ከኣ ኣዝዮም ወሰንቲ
ባእታትት ናይ ህይወት ዝኾኑ ክትመልኮም
ኣለካ። ምትሕልላይ ማሕበራዊ ክብሪ ሂቡ፡
ውሕስነት ዝፈጥር ኣምር ስለ ዝዀነ ኣዝዩ
ኣገዳሲ ባእታ እዩ። ምትሕልላይ ድማ
መሰረቱ ካብ ተገዳስነትን መስዋእትነትን
ዝዕምብብ ነገር እዩ። ኣብ ህይወት ካብቶም
መሰረታውያን ጠለባት ወዲ-ሰብ ማሕበራዊ
ክብሪ ማለት ብሰባት ዘሎዎ ተቐባልነትን
ሰባት ኣብ ልዕሊኡ ዘርእዩዎ ተገዳስነትን
እዩ ኰይኑ ዘሎ። ስለዚ…….
ትማሊ ምሸት እቶም ዝተራኸብና
ኣባላት ስድራ ብሓንሳብ ተደሪርና፡ ምሉእ
ምሸት ከነዋግዕ ኣምሲና። ዝተፈላለዩ ሕሉፍ
ተግባራትናን ፍጻመታትን እናዘከርና
ከነዋግዕ ኣምሲና። ጐድኒ ጐድኒ’ዚ ዕላልን
ሰሓቕን ድማ እቲ ኣብ ሳዋ ዘሕለፍኩዎ
ደስ ዘብል እዋን በብሓደ ተራእየኒ።
እታ ህልኸኛ በይሉል ነታ ብዘይውዳእ
ዓሳ ዝነወሐት (ስነ ሓሳብ ናይ ላማርክ
ዝብሃል ከም ዝብሎ ማለትይ እየ) ኣፍንጫ
ንምክልኻል ክትጽዕር እንከላ፡ እታ ማንቲለ
ክርትም ኢላ ክትስሕቕ ተራእየትኒ። እታ
መትከል ዘይብላ ኣረጊት ሸይጣን፡ ይቕሬታ
ፋየር ፎክስ ዝብል ኣፍ እዩ በቲ ሓያል
ክእለታ ንምሩጽ ከተድዕሶ ክትፍትን
እንከላ፡ ካልእ ኣባል ስድራ ‘ኣጆኺ ብዙሕ
ኣይትሸገሪ ኣሕዋት ዝዀኑኺ ቈልዑ
ባዕለይ ከጫጭሓልኪ እየ፡’ ምስ በለ ትዋሕ
ኢልና ክንስሕቕ ሕጂ ኰይኑ ይረኣየኒ።
ናይ ህይወት ነገር ከምኡ እዩ። በዚ ጽቡቕ
ትረክብ፡ በቲ ድማ ንምንባርካ ዝፈታትን
ተርእዮታት የጋጥመካ። በቃ ህይወት
ሕብራዊት እያ። ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ
ኣጋጣሚታት ከጋጥመካ እንከሎ፡ ሳሕቲ
ዘጋጥም ናይ ህይወት ክስተት ምዃኑ
ፈሊጥካ ኣጋኒንካ ክትርእዮን ከተስተማቕሮን
ኣለካ እየ ዝብል።

ኣብ ሕንቆኣ ዝሕንቀቖ
ዳየሪ

ልዕሊ ማንም ልዕሊ ዝዀነ ነገር
ሓንሳብን ንሓዋሩን ንዓይ ክተሕጕስ
ጥራይ ዝተፈጥረት ፍጥርቲ በይነይ
ኣብ ልበይ ከም እትህሉ እኣምን’የ።
ኣነ’ውን ኣብ ልባ ክህሉ ከም ዝኽእል
ከም ርዱእ ርዱእ ክኸውን ኣለዎ ዝብል
ኣምር’ዩ ዘሎኒ። ብፍላይ ድማ ንዓኣ፡
እቲ ምንታይሲ ኣፍንጫ እንተ ተሰርሲሩ
ዓይኒ ምንብዑ ስለ ዘይተርፍ። ስለዝዀነ
ድማ ናይ ግድን’ዩ ኸኣ ህርመት
ልቢታትና ብዘይ ወዓል ሕደር ኣብ
ሓደ ክሰምር። ውህደት ልብና እንተ
ተሰማሚዑ ኸኣ ዝተርፈና ሓደ ጕዳይ
ኣሎ። ንሱ ድማ ብሓደ ወኒን ስምዒትን
ነቲ ሓቀኛ ፍቕሪ ምሕብሓብ እዩ።
ኣብ ሞንጐ ክልተና ናይ ኣተሓሳስባ
ፍልልይ ክህሉ ኣብ ግምተይ የለን።
ሕርያ ውሽጠይ’ውን ከምኡ’ዩ ዝብል።
ግደ ሓቂ’ውን ነዚ ኵሉ ዘይሰኣኖ
ልዑል ፈጣሪ ሒዘስ ንባህገይ ከይስእኖ
ኣይፈርሕን። ለምኑን ጸጽብቑ ተመነዩን
ጥራይ እምበር ኵሉ ክወሃበኩም እዩ
እንድዩ ዝበለስ። ስለዚ እዛ ብመገዱ
እትመጽእ ንመጻኢ ዝምነያ ጓል ሄዋን
እምበኣር ንዘልኣለም ኣብ ልበይ ተነዲቓ

ዳየረይ ነዚ ጽሑፍ’ዚ ኣብ ገጻትኪ ክስንዶ
እንከለኹ ንነብሰይ ደጋጊመ እሓታ ኣለኹ።
ንነገራት ድኣ ካብ ልክዖም ንላዕሊ ኣጋኒነ
የቕርቦም ድኣ ከይህሉ እብል ኣለኹ።
እንተዀነ ደኺምካ ውዒልካ ኣዕርፍ ንዝበለካ፡
መንፈስካን ውኖኻን ኣንቢቡ ከረጋግኣካ
ንዝፍትን፡ ኣብ ግዜ ጽምዋኻ ብኣዝዮም
ሰሓብቲ ቃላት ከስሕቐካ ንዝፍትን፡ ልዕሊ
ኵሉ ድማ ይዕበ ይንኣስ ኣብ ግዜ ጸገምካ
ሓገዙ ክህበካ ንዝተቐረበ ሰብ ብኸመይ
ክትገልጾ ድኣ እዩ ዘመልክዕ? ኣነ ብወገነይ
ክርእዮ እንከለኹ ኣብ ጽቡቕ ነገራት ዝያዳ
እንተ ጸቐጥካን ንምስትምቓሩ ግዜ እንተ
ሃብካዮን ዝሓሸ እዩ በሃላይ እየ።
ቅድሚ ሕጂ ብተመሳስሊ ኣዝየን
ጥዑማት ሰባት ኣጋጢመናኒ ነይረን። እተን
ኣዋልድ ናተን ናይ ገዛእ ርእሰን ዝተፈልየ
ታሪኽን ዘገርም ነገራት ዘሎወን ኣዋልድ
እየን ነይረን። ኣብ ጕዕዞ ናይ ህይወተይ
ድማ ተላልየየን ከሲበለን’ውን። ኣብ ገጻት
ናይ ህይወተይ ገለ ሓጸርቲ ሕጥበ ጽሑፋት
ወሪቐን ድማ ከምቲ ሓደ መዓልቲ
ዝተላለኹወን ተፈልየየን። ሓደ መዓልቲ
እታ ምስአን ዘራኸበትኒ መንገዲ ተወዲኣ
ተፈላሊና። ምፍልላይ ክብል ከለኹ ግና
ከምዚ ምስ ገበል ዝተፈለኹዎ ብቅርሕንቲን
ጽልኢን ዘይኰነ ብሰላምን ሰናይ ትምኒትና
እናተገላለጽና ኢና ተፈላሊና። ተካል ጽልኡ!
እንታይ ዝዓብስ ባእሲ እዩኸ!። ብዝዀነ
ካብዘን ልዕል ኢለ ዝጠቐስኩወን ኣዋልድ
ክፍለ እንከለኹ፡ ከምአን ዝረክብ ይመስለኒ
ኣይነበረን። ህይወት ግና ምስትውዓል እያ
ትደሊ እምበር ኣዝያ ለጋስ እያ። ለጋስ
ምዃና ድማ ንዓኹም ስድራ ጁባ ምስ
ረኸብኩ ኣረጋጊጸ። ምናልባት ብሕጂ’ውን
ሰናይ ሰባት ብምቕራብ ጸጋኣ ከስተማቕሮ
ትፈቕደለይ ትኸውን እምበር። ህይወት
ከኣ ክትፈትወኒ መዓት እንድያ፡ ግድን ከኣ
እምበር።
ምናልባት እዚ ጽሑፈይ ናይ ጽላለ
ክመስል ይኽእል ይኸውን እዩ ዳየረይ
መዓረይ። ብባህረይ ከምኡ እየ ንነገራት
ኣድቅቕ ኣቢለ ክርእዮም እዩ ደስ ዝብለኒ።
ምስ ብዓል ባህሪ፡ ባህጊ፡ ሕልሚን ትልሚን
ምዝራብ ደስ እዩ ዝብለኒ። ስለዚ ምሕላመይ
ኣይጸላእኩዎን። እቲ ቀንዲ ነገር ኣብ
ሕልመይ ተሓጒሰዶ? ጸጋ ህይወተይ
ከስተማቕር በቒዐዶ? ክብል ጥራይ እዩ
ዘለኒ መስለኒ።
ሚካኤል በርሀ (ወዲ-በርሀ)
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ንውሽጠይ ትመልእ ምዃና’የ ሕጂ’ውን
ዝኣምን። ኣነ ድማ ልዕሊ እቲ ንሳ
እትህበኒ ክብሪ ኣብ ጽብጽባሕ ፍቕሪ
እናሰሰንኩ በረኸቱ ዘይጐድል ቆፎ
ክዀነላ እየ። ብኻልእ ኣገላልጻ ንሳ ድማ
ኣብቲ ውሽጢ ቆፎይ ትርከብ ኵሉ ነገር
ኰይና ኣላ ማለት’ዩ። ገለ ካብኡ ኸኣ
ከም ፍቕሪ፡ ተስፋ፡ ክብረት፡ ልግሲ፡

ብዓቢኡ ድማ ዋልታን ጭማራን ናይ
ምሉእ ህይወተይ ምዃና ክግለጽ
ይከኣል። ኣቤት’ወ ሽዑ እዚ ኵሉ ምስ
ተረኽበን ምስ ተበጽሐን ኣብ ሕንቆኣ
ኣትየ ዝሕንቀቖ ካልእ ነገር እዩ።
ቴድሮስ ግደ (ወዲ-እምባየ) ሰንዓፈ

ሓዳስ
ኤርትራ
ïƸđŴĉŉć
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ÏŴȑƯǎùŚĉñęŗĉęƌŊŴƯǎôżŘŚƃŴÐ
ĄŶƆĜǆïŊśĉŕƛôƆƶǣ
  k

ĦïŊƄęƄǄ

ƢǋĜŊƌŊÍŘŴŊÍƴƭôĉƶĄȑƄ÷ƆƥŶƎğŊǦƵĉġŶňŖȲŊƶŕȞ÷ôǂ
ĄǎĔƙŚÍǂƶÿùȣȳƆśĉƭƢŚŶȣĩôŚŶƶĄƙǆǎśĉƎŊŶôǶľŶȲƆŗ
ǢƯƷǎćŶñǆƢŚĄĹĔŚŶŚęǢĉŶǆȞǻĔ÷ȳÿǉƯǎùƶŅïùǁùŋŶȳƭôĉ
ŊƆùŇƱǆŊúĉƯǎ÷ŚƶĄùƁŚÍǄȳƆŗƯƣŚǎćȲƆŗƱǆƢǎľƱǆƏűġȲ
ƌŊƧǎĬŖĬùǸȟŊĉŚğƆȲƌŊǎƗĉǧųŘŖƶĄïęÍǂȳƆŶŕÍŗĉġƢǉĹ
ƱćęęǦŶȲġƬŋĉŶƶĄȏƯǎ÷ŚƉǆŕǶľĄúĉǆÿùȣȳ
ïŊśĉŕƛôƆƶǣǆŅïùȳŶĝÿǉƌŊÍśĉŶƶȣǶĔúĉƯǎ÷ŚŶĉŚŊňƭŚŶ
ȑƯĖ ƢĞƜĉ ŊǦņƆ ƶŕǶľąõÍĊȲ ŶƶŕȞ÷ôǂ ĄǎĔƙŚ ñǆƢŚ ĜǣĚĉ
ƎƯƢŖƶŅľƫĄŶƆĜǄŚÍǂȳïŊśĉġǎėƂÿĔġśŚŊĉƟŷĉȲƄŊǦƵ
ĴùƯűŖƄŊĄǫĜŶƌùƆŶǻȞŘŚāęħŶŶġǎėƂǆŕÿǤǡƶűǆĕȳƥ÷Ɠ
ƢôǊƯǎùŚĉñęŗƆŶŕƱǆĔƖņȲƄǡǌġűŚŚĉñęŗŊǦņƆǆǦŶƱņġô
ƶűŅĕ ǦŶȲ ƯǎĄƂ ŶŚĉñęŗ ĉġ ƄƖô ŕĹ÷ǸȣĉÍǇĉ ƄŊ ĄňƆŘ ŉŚ
ŚĉñęŗƭǋŕƉøƴŶƄƆŚǇĉƨȳƄŊïǡėƤĄùĬĻȞŕŴǎāĖĉġŘȣȲƉĉ
ŚȓŇŖűǻŇŊƱǆĉęƌņŕġȡƄǆĲĔȎŶȳƄŊğƥƭ÷ćŚǆƏǆŲïǡėƤǦņƂ
ƆŴȞȎĄȲǎāĖǡôƭĄŘŚǌǦćǆƄŊïǡėƤĄôĬĻȞŕŴŊĉġŘȣƶÿĤ
űǻŇŊĉęƌŊƄŊŊƭƧǋƃŶǌġŚĖǄùƃŶǛŵĖŶǦŊƄǎŐŶġǎǋȫúĉ
ŕĄĖĺȳƄŊÍƳƆƥŶƄƌǄǋġėāȡŊĖƌňŴśĉƎƖƧŶƶŅľƪȲƄňùÿąħǆ
ƲęǄïǡėƤƄǡùǦúŚĄŶƆĜǆïŊśĉŴǆúĆƯǊĉǤħĜŶŅŚÍǂȳ
ƄƌǌƤǄƤŚĉñęŗÍĊƉĄǆ
ÿöȣƌǇ"
ŚĉñęŗƶǙĄęƊõƆƥŶĄǦƴƆŗ
ƏǆŲȲ űƤā ŕǫƬƶƌŶ ƌŊ űŘǪ
ƆŴŕǶŶĬľƌŶÍǂűǆĕȳƆƳŶǡƴƆęƆĝ
űŗŕǡǌġűŕǆŊƄõŘƶȎõŶȲȎľǸ
ƶȞǻęŶ ŊĉŶňĕ ƉǆƏű ƄǆŕęȣŶ
ĉġÍśĉćƆƉúŚǁġęƭųűǆĕȳǉĔǜǆ
ǎć ƎğŊ ƭġėǆ ŘęŘ ƆŴƢȑƆƊÍǁ
ƴƳĄȳ
ŊƢǡŶġǎėƖ"
 ƄŊ ġǎėǆ ƶŕćñĔ ŊƱǆĉŶňĕ
Ưǎù Śĉñęŗ ƉȠśĉ ÏƄǟƙ ŶȡƯÐ
ƌŊ ĉňù ÿöȤĉȲ ǻėƧƶŕǆ
ƆŴǡŶȎõ ƉĔǎƂų ǆƛƆõ ƄǆűŅĕŶȳ
ǧų ǧų Śĉñęŗ ǎć ƄŊÍŗ ïôƛôƛ
ƶĄùƇĄƭùŘƤŴŊėÿĔġŘǆȲƃǉǆ
ƌŊĉāƥġƆĺǶŊƄǆűŅęƊŶȳ
ǎāĖƂƖ"
ŚĉñęŕǆĉġƴƱĉƊȲƄňùÿąħǆ
ƲęǄ ïǡėƤ ƄǡùǦúŚ ŊĉƟŶ Ŷğƥ
ƢĖǉȳ ǦņƆ ŘƯöĉ ǎāĖ ĉƧğǎ
ǎćȲƄŊğƥƉĉƭ÷ĆƏǆűŕĄǋŅȳ
ƧȓƃŚïǡėƤĄùĬĻȞŕŴƖ

ƉĄǆűǆĕ"
ÿĮǆÿǆĩƉĉŚȓŇŕǆƄǆűŅĔŶȳ
ƄĹǋĄÍǁ ŕǌùǁŶ ƄŅęŗƪ ȓƬĔŶ
űǆĔȳ ƉĉÍŗ ƶÿĜŊƊƨ ǦŴ ƎƜűôǆ
ƄǆƉƄôŶȳ
ñǆƢŚğƥŶƭ÷ćǆĉƟŶŶƉĄǆ
ĔƘŊƌǇ"
 ñǆƢŚ ğƥ ŕŴȡĻÍǂȳ ƄŊ ğƥ
ȣľĖ āƧűŚ ĉŚāǦǤƶŶ ĉƎŊňęŶ
ƄúȳŊƲāƉƄƃƙŚĄïęŶŕĊƎĚ
ŚǎùŊŶȳ ƌŊ  ƎğŊ Íǁ
ƄŊ Ǝȣö ŘƯöĉ ŕĄǋŅȳ ƌŊÍśĉ
ƶƭôąų ƆƗù ƄȣùǼŶ ŕĊƎĚŶ
ġô ƶĹĜĉƊȲ Ɔŗ ƶĜűľƊƨ ȣùǶŚŶ
ŕĊƎĚŶȲ ƄŊÍśĉ ŕƭôĉŕǆ ƄŊ
ĉġǦǤęƄǆŕȎǡĉƊŶȳƌŊƊôŶƷňŘŚ
ĉġƶĄȏŊðėŚŴġôƆŚėƛŊȲűŗ
ŊƴƯňňñöŶĄűňŊĚŶŊðėŚŴƶűŅĔų
ǎĕŚ ƄȣùǼ Ɖġȣā Ǝƃôȳ ŊƭŇƂ
Ƅŕÿğġňǆ ƉćƯŊùŶ ƉƯąľŶ ğƥ
ÿǣƴŚųÍǄȳ ŊÿȐĕ ğƥ ŶĄŶƆĜǄŚ
ƄćƆƳŴ ŊïǡėƤűŚ ƏġƊğ Ƅŕÿğňƙ
ƉĉƶĜȣāÍǄŚǡŊęȳ

ƆŘĬǌĄǆŗƯǎùŚĉñęŗĉġ
ƄĉôǶŚųƌùƆƄćėȐŘŚƢǆƯǎ÷Ś
ƌŊĉŶǌǆƭǋƄǆƢƭùƊŶȳƄŊĊŶǧ
ŚĉñęŗŴǆĉľȑùƯǎùĉġŕȞǻĔȲ
ÏƆƳ Ưǎù ƉĉùǶų ǁŊõŶÐ ŊĉňùȲ
ƆŗƶȎŶÿųŚĉñęŗŴǆĉľȓùňñǣ
Ɖġĉę ƢĞűȳ Ŷÿôȣŕǆ ÿŇĔ ĉõƆ
ĉŚŊňƯŶǉǡȣŶĉġĔƖŊƊȲƄŊïǡėƤ
ĄùĬĻȞŕŴǌǦćǆƎȣŕŶŕĄƶǣŅȳ
ŕƭƢŚƌǏÍĊ
 ǆǡęĄƌÍǂ Ưǎù Śĉñęŗ ƶĜƄŷ
ǻėǆÍǂƶȞùǼȳƄŊŚĉñęŗƶűŅĔų
ƎŖęňñǣŶŴȣĿŚŶĜĆĕôǆƉƄȲƄŊ
ȞŕŴƉĉÍŗŚȓŇŕǆǎƄƄǆƗŶÍĉŅęȲ
ƱŕňŊƯűǻŇŊĉęƌŊȲĉġÍśĉĬǌĊŚ
ŴŊ ƏôǞ ćǆ űȣþ ƶƄŕƣ ŕćïĚ
Əǆűȳ
ƭĄŘŚƏôǞÍĊƉĄǆÿöȞŶ"

āǛ ƆĜęā ƄôƗȳ ƄŊ  ĉġ
ĉƶƴĉƆŗĜėāġôƶĄȑƆƊȲƄŊÍŗ
ġėāŊƲāƄǎćƯűŚƄǆűŅĔŶŶȳƌŊ
ŚƯƶŊŗǦŴƄȡȣŷŚĬĞĄȳǎāĖƂ
Ưǎù ġùǶŴ ġô ƶĔƖŊƊ ȣùǶŕǆ
ƉƯŇƎƃôȳ
āėǆ
 ƄŊÍŗ ĄǙĄęŘ Ɖĉ ƇȦĔǆŕę
ƏǆűÍǁ ĜĖüȳ ŊǎāĖƂ ğ÷ ǉǡȣ
ÿôȣŕǆŶ ĉŚāŊňę Ɗúĉ ŊȔŕǆŶȲ
ĉġÍŗġėāŕ÷ùǁȲŕĊƎĚƆŴǉôŊƊŶ
ƄŊ ġėā ƆŴƭŅƗŶ ŊĉĉȑƆȲ ƎğŊ
ƄƌǄǋġėāŴǆÍŘŚƌùƎƖƧŶŅĻƪȳ
Ɔŗ ȡŊĖƌ Ƅƶǂ ĉƯņùÍǂȳ ŅƳ Śƌù
ƶȞĖ ƭǆűŚ ğùğ ŊƗõ ĄôƎƬŘŚ
ŕǶ÷ŇÍǂȳ
ŅƳƄǤǹĆŶĄŶƆĜǄŚƆŶŘǆ
ĉŅùƌǇĉ

ƄŊƏôǞćǆűȣþĉġśĉƶƯùĊĉ ŊùƎƯƎŶƴĔŊƆŶŕƜǆŶŴȲƆƳƄŊ
ƶűŅęƊÍǁŚĉñęŕǆŕƖŘŗôȳĉġƇĉ ïǡęŴƆŶĔƛŋƱúŴƯǎ÷ŚŚĉñęŗȲƄŊ
ƉƄƆƢǌǉęűǆĔȳ
ƶƜűƶęƉŊƄǆƏűŶȳƄŊƊôŶïǡėŚ
ƭôĉȲŊȣ÷ǆƉƄƄŊÍŕŶĉƯņ÷ŚƶŅï÷
ĉġÍŗƌŊƄƌǌĆǄƤŚĉñęŗȲ
Śĉñęŗ Ɖĉ ǡŶƱŊƌÍǂȳ ǡŶƱŊ Ʊôƨ
ŶƭĄŘŚŕȞöƙȎųāƌǌǦćǆ
ŊƖĄǆǎƄǌǦćǆŴŊŚĉñęŗ
ǆĄïę ǡŶƱŊ ƱǆŊõ ǎć ŚĉñęŖ
ĉľȑùƉĄǆĔƘŊƌǇ"
ŕĄöġƌ"
ƉĶęȓ Ƣǆ Ưǎ÷Ś Śĉñęŗ ŕűȠǢƨ
 ƉŇǎÍǂȳ ƆŶŕƜű Ɔŗ ƄŊ ŊƯǎõƆŴćĔĔǆűŊęȳƄŊïǡęŴǦŶ
ƧŚñǎęŴƱāôȣƊƨƭĄŘŚƭľöŶ ƉĉŗƊùŴƆŶȞùǻƯƆƳŊƄŶȑĕÍǂȳ
ȓŶƭŚŶ ƉǻĖ ÿǣƲųÍǂȳ ƄŊ ƏôǞ ǎøŚŶ ŕŅǦĢŶ ǻėǆ ǆïõƙÍĉŅę
ƄǆŕǤǁĩƊŶȳŊĹǉąÍƧŶŶƱǆȞùǼ Śĉñęŗ ŶƗõ ŊŴȑÍǂȳ ÿǉ ƌŊÍŗ
ŴǆĉāŘŚùĉǋġôƱúųĉġŊȔŕǆ ŶƅęŚėƤ ĄŶƆĜǄŚ  ƯǎôżŘŚ
ƆŴŕǉǤǡȣŴ Ȳ ƄŊ  ŊƭƧǋ ƶǡŊĔŴǎćƆƳŊùȁÍƳĉñ÷ƧŴÍǂȳ
ƃŶǌġŚĖǄù ƃŶǛŵĖŶ ŊƄǎŐŶġǎ Ưǎù Śĉñęŗ ƱǆĔƖŋÍǂ ƶȞùǼȳ
ǋȫúćŕĄĖĹȳ
ƉĉÍŗƄŊƃǎƌƱúƢęĮƶŊùƨÍǂȳ
ĄŶƆĜǄŚǎćűƳŊŴȑƆŶĔƛŋƯǎù
ƯôŕĄĄĔľŘÍĊƉĄǆűǆė"
Śĉñęŗ ƎŶǻĬĄõȲ ŕǶĻĉŴÍƧŶ
ȣõǆňñŘŕĜĆƫųȳƄŊñǆƢŕǆ ŶǡƴƆęƆġŴŶġǎėŴŶƌŊƂÿöȟǎć
ƆŘ ƄƱǁ ƶŕÿǢġƊ÷Ŷ ƶĉűǄŶ űŗŊŴȑƱĉïĔŴñƶŇƎŶƎāġǆǦňƆȳ
ĄƭùŗÍǄűǆėȳĉƛŶǄŖƄŊñǆƢŕǆ ŊÿȐĕ ĄŶĜǄŚ ŕǶĬĉŗ ęþŊ
ÿǎĩ ĉƯėȣ ƶǡŶȎôŚŶ ŶāùĄǆ Ưǎ÷ŚŚĉñęŗŶĊǄŶƎŶƉƧŶƄôŴȳ
ƱǦïǉƁŚŶƯôŚŊĉƟŴȳ
ǡôƄŊïǡėƤĄùĬĻȞŕŴ
ǎāĖƂƖŴŅǆƄŅùƌ"
ƱǆƯƢŖĄŶƆĜǄŚŕġȡŴǆĉĺėȓ
ġĉƬŚƉāǎĕǆĔƄǂ
ǎāĖĄĄĔľŘƄŊȡŊĖƌȠŷÍǁ
ŕĄǋŅȳ ƌŊ  ǎćȲ ƄŊ ȡŊĖƌ  ŕġȡ ƌŊ ĉĺėȓ ƶƭŇ ùĉĜŚ
ňŴśĉȲƉĉƄƌǄǋġėāŕĄǋŅƎğŊ ǁôŶÍǁ ƶŊùȳ ŕġȡ ĉĺėȓ ŶĄǡǋ

ƭƢŚƭȓǂŴŊǎƛűŚŶǦǢǆĄƄƶŶŶ
ƶƢġǎ ÿǉǡż ƄŶȞŚÍǂȳ ƄŊ ïǡėƤ
ĄùĬĻȞŕŴƢǆƄŊŚĉñęŗƯƣŚ
ƱǆĉƟŶ ǶŶĭ ƆŶŘǆ ĉƟŲ ĉù÷ǆ
Ƣǆ ĉȣ÷ǻ ȓņľÍǂȳ ŊƱǆ ĉȓƭęƌ
ƢǆŕǡǋġƌŚĉñęŗƙŊƱǆĉƎŚŘùƌ
ƆŶŕǎƄ ŚýŚ űǻŊ ŚĔƎŊ Ƅöƙ
ŚűȣƭõĄǡǋïĜƧĉňùÍǂȳƆŴȎƭęƌ
Ɖúƙ ǎƗĉ űǻŊ ĉęƌŊ ǦŴȲ ŴŊ
ƌùƆ ĊǄ Ĝǣęƌ ñǆƢŚƌ ŚĄęÿõ
Ąǡǋ ĉŶǌǆÍǂȳ ǎøŚŶ ŕŅǦĢŶ
ǻėǆ ǆïõÍĉŅę ƆƳ ƱǆŅïù űŊġƙ
ƆŕćƯŊôõ ĊǄŘŚÍǂ Ʊúȳ ƆƳ ŴŚŴ
ƢôǏ ŊƲāÍǂ ƶĉƏę Ʊúȳ ǦņƆƌ
ŶĉȣȑĉƌŊğƥǙĉęƌƄŊƶŕȞ÷ôǁ
ŋŘŘŚŕĄǋŊƌïǡėƤǦņƆƌĉȣȑĉ
ŶňƯõ ǆġāôƌÍǂȳ ŶāŴ ǻėǆ ƱǆƏűȲ
ƆŶŕ÷ǆƆśĉŊāǛƶĄȏƢôǏŘŚȲ
ŊĕñĄȑƃƉĉƱôƨĉǆĔƄǁƌȳ
ĄĞùƌǋƙ"
 Ĝÿľ ĉĉğùǻėǆĜǋĔÍĉŅęȳ
ȓņľ
ŊƭùÿǌęŶƄŋĜôġŕƧõǌŚŶÍǁȳ
ĄȑƃĄǉňŚƌ
ǥŴĤƧïŚŚĉñęŗƄŊŋŘƂÍǂ
ƱúȳƄŊĄȑƃǉĔǜǆŴǆĉĉƯňù
ƎŖęňñǣÍǂƱúųȳűŗŊĄǡǋŚƌùŴ
ƶƢïŊ ƭľĉŴ ƱǉŶȣƯ ġùǶŴŘŚ
ŊƯŖŊƎŕÿÿƷÍǁȳ
ƄŊĄƢǌƆŘ
ŊĹǌĉűŚŶƎņėŚƢôǉǆȲűŗƄŊ
ƊõǢƯƷǆƱǆŕȞùǁųǉǡȡŚÿôȣŕǆŶ
ĄğęāŕǆŶ ƉĉƂÍƧŶ ŴŊÍƳ ǉĔǜÍƳ
ƎŅȓāęþŊƯǎùƶƖȞŕôǆĄŶǦġŗ
ŊùŇƆŴĄġǡŶƊȲùƯöÍƳƱôƗƨƭŊǁ
ƶǄǌƉŅęƎŚƉƄįùƆƄŖȳ
ƆĊǁĹŶǁùŴïŊśĉƄŊƆŕƌǆǏ
ȑƯĖƄğùǼŶƭƢŚŶŶĉűǁùƌȳ
ƄűÍƧŶŶƶǡŅęƊĉôǆƯǎĄŊùŇ
ƁĄġǦűƊĉȳ
***
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ገያሺት ልቢ
ብብንያም ፍስሃጽዮን

45 ክፋል
“ፈጣሪ ደኣ ኣብ ልዕሌና ጥራይ ድዩ
ዘሎ?’’ ሎኢስ ብኣሽሙር ተዛረበት።
“ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ናቱ ዘዛርብ
ኣይኰነን። ኣነ ግና ብዛዕባ ምዝካርን
ዘይምዝካርን’የ ዝዛረብ ዘለኹ። . . . . .
ናይ መደወሊ ምኽንያትኪ እንተእተና
ኣይሓይሽን ሎኢስ?’’ ቁጠዐኡ ክንግንፍ
እናደለየ ሓተታ።
“ኣነ ደዋሊ እንከለኹ ንስኻ ተሃዊኽካ?”
በለቶ ድምጻ ክሰምዕ ከም ዘይደሊ ዝሕብር
መልእኽቱ ቅጭ ስለ ዘምጽኣላ።
“ንብጻይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅሮ’ዩ ዝብል
መጽሓፍ። ከምኡ ስለ ዝዀነ ገንዘብኪ
ንብላሽ እንተጠፍአ ንዓይ’ውን የሐመኒ
ስለ ዝዀነ ክሓልየልኪ የብለይን ድዩ፡ ዘለኒ
እመስለኒ።’’ ብባጫ መለሰላ።
“የቐንየለይ!’’ ካብ ክሳድ ንላዕሊ
ኣመስጊና፡ “ደልየካ ነይረ፡ ኣበይ ክረኽበካ
እኽእል?’’ በለቶ ውሽጣ ናይ ተሰዓርነት
መንፈስ እናተሰምዖ።
“ንዓይ ደኣ ኣብ ዝዀነ!’’
“ኣብ ዝዀነ ገዲፍካ ኣብዚ ዘይትብል
ኣንታ እስራኤል። እንታይ ድየ በዲለካ?.
. . ኣብ ሕማቕካ ዝወዓልክሉ ግዜ ኣሎ
ድዩ?’’ ኣብ ስምዒት ኣተወት። ሕንቕንቕ
ኢላ’ውን ንብዓት ክስዕራ ደለየ።
“እዋእ! እንታይ ዘረባኡ’ዩ እዚ ወደይ!’’
እስራኤል በቲ ዝሰምዖ ግብረ መልሲ ስለ
ዘይተሓጐሰ ከጉረምርም ተሰምዐ። “እንታይ
ገይርክኒዶ ኢለኪ’የ?”
“ብኣፍካ እንተዘይበልካ ብተግባር ግን
ትብል ኣለኻ። ዝዀነ ኰይኑ እቲ ክብለካ
ዝደሊ ምስ ተራኸብና ምእንቲ ክዀነለይ
ንዓኻ ኣብ ዝጠዓመካ መዓልቲ ቁጸረኒ እሞ
ክንራኸብ።” ኣሕጸረትሉ።
“ኣብ ዝደለኽዮ ክንራኸብ ንኽእል
ኢና። ግና ሓደ ነገር ከዘኻኽረኪ ዝደሊ
እንተሎ ድማ ቅድሚ ሰሙናት ቈጺረኪ
ጠሊምክኒ ከም ዝነበርኪ ኣይትረስዒ።
ሕጂ’ውን ከምኡ ከይትገብሪ ኣቐዲመ
ከጠንቅቐኪ እደሊ። ኣብ ሰዓትኪ ድማ
ተረኸቢ፡ እንተደንጕኺ. . . ’’ ክህድዳ
ፈተነ።
“ክትረኽበኒ ስለ ዘይደለኻ ዲኻ ተመኻኒ
ዘለኻ? . . .’’ ኰለፈቶ።
“ኣነ ከምኡ ኣይበልኩን። ከይረኽበኪ
እንተደልየ ድማ ምምኽናይ ዘድልየኒ
ኣይመስለንን።’’
“ንምርካብካ ዝጽገም እንተመሲሉካ
ተጋጊኻ ጥራይ’የ ክብለካ ዝደሊ።
ምኽንያቱ ምስ ዝፈትወን ኣደኻ ቡን
እናሰተኹ ክጽበየካ ከም ዝኽእል ፍለጥ።”
ካብኡ ኣይሕለፍ ዝብል ስምዒት ዝሓደራ
ሎኢስ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኣብ ዝዀነ
ይኹን እዋን ክትረኽቦ ከም ዘይጽግማ
ሓበረቶ።
“እሞ ጽባሕ ኣብ ገዛ ክጽበየኪ’የ፡
’’ ብምባል ትብሎ ክሰምዕ ጽን ኢሉ
ተጸበያ።
“ሕራይ ቻው!’’
***
“ንበይና ሓጹር ሰጊራ ዝተቐልቀለት
ዕምባባ ጽገሬዳ’ያ እትመስል። ከም ሱፍ
ናብ ብራቕ ጸሓይ ዝኣንፈተ ዝመስል ገጻ፡
ካብ ወርሒ ንላዕሊ ብርሃን ተቐቢሉ ናይ
ምምላስ ዓቕሚ ኣለዎ። ህያበይ ንኣዒንቲ
ዝዓንድ፡ ንቐልቢ ዝምስጥ፡ ንህላወ ዝፈታተን፡

ንምውት ዘተንስእ ቁንጅና ኣለዋ። ፈለማ
ኣብ ቅድመይ ኮፍ ምስ በለት፡ ካብቶም
ተፈጥሮ ዝለገሰለይ ናይ ስምዒት ህዋሳት
ንኣዒንተይ’የ ዝያዳ ኣመስጊነ። ዓይኒስ
እንቋዕ ደኣ ተፈጠርካ ኢለዮ። ፈጣሪ
ብልክዕ ንኣዒንትና ዝፈጠሮም፡ ቁንጅና
ክነስተማቕረሎም ኢሉ’ዩ ዝኸውን። ኣማን
ብኣማን ድማ ኣዒንትና መስኮት ናይ
ህይወትና’ዩ። ብዘይ ብእኡ ንከም ብዓል
ህያበይ ጠሚትና ንውሽጥና ሓጐስ ክንምጡ
ኣይምኽኣልናን። ንህያብ ዘይረኣያ ኣዒንቲ፡
ምሉእ ብምሉእ ብዛዕባ ጽባቐ ክምስክራ
ከም ዘይክእላ ድማ ብሓቒ እምስክር
ኣለኹ።’’ ካርመል፡ እስራኤል ንቑንጅንኣ
ኣመልኪቱ ዝጸሓፎ ጽሑፍ ኣብ ዓራታ
ኰይና ክተንብብ ምስ ጀመረት፡ ነቲ ናይ
ፈለማ ዕላማኣ ረሲዓ ንእስራኤል ክተድንቕን
ብሓጐስ ክተኽመስምስ’ያ ተራእያ። ድሕሪ
ገለ ደቓይቕ ድማ’ዩ ናይ እስራኤል ናይ
ኢድ ጽሑፍ ክተነጻጽር ከም ዘለዋ ትዝ
ዝበላ።
ካርመል ካብ ዓራት ወሪዳ ኮሞዲኖ
ክትፍትሽ እንከላ፡ ሞባይላ ድምጺ ትገብር
ነበረት። ካልእ ነይሩ እንተዝኸውን ሸለል
ምበለቶ። እስራኤል ይድውል ምንባሩ ምስ
ፈለጠት ግና ዝገደፈት ገዲፋ ተቐበለቶ።
“ግደይ ክድውል ኢለ እንድየ!’’ እናሰሓቐ
ዝበሎ’ዩ።
“ጽሕፍትኻ ኣንቢበያ፡ ናብ ብሓቂ ድማ
ንነገራት በቲ ዝግብኦም ምንም ከየጕደለ
ዝገልጽ ደራሲ ኴንካ ረኺበካ። እንቋዕ
ፈለጥኩኻ ኢለ ድማ ተሓቢነ፡’’ በለት ሓጐሳ
ኣብ ኣዘራርባኣ እናተንጸባረቐ።
“ፈቲኽያ?’’ ስለ ዘድነቐቶ ናይ ሓጐስ
ስምዒት ንውሽጡ ክውሕዝ ተፈለጦ።
ክፍትትን ንጽህና ዝመልኦ ኣቀራርባኣ
ብምንታይ ከም ዝትርጕሞ ይፈልጥ
ኣይነበረን። ‘ማዕረ ክንድዚ ግዳሰ ንጽሑፈይ
ስለ ዘድነቐት ድያ ንዓይ ስለ ዝፈተወት?’
ዝብል ሕቶ ድማ ንጹር መልሲ ክረኽበሉ
ኣይከኣለን።
“ምፍታው ጥራይ!’’ በለቶ ናብ
ዝተኸፍተ ኮመዲኖ እናተመልከተት።
ኣብ ኢዳ ዝነበረት ናይ እስራኤል ጽሑፍ፡
ኣቐዲሙ ምስ ዝመጽኣ ናይ ፍቕሪ
ደብዳበታት ኣነጻጺራ፡ ኣብ መደምደምታ
ክትበጽሕ ተሃዊኻ ነበረት።
“በቃ በሊ ደሓን ሕደሪ!’’ ተፋነዋ።
ካርመል ፈጺማ ግዜ ኣየጥፍአትን።
ኣብቲ ተኸፊቱ ዝነበረ ኮሞዲኖ ዝዓቀበቶ
ደብዳበታት ኣውጺኣ፡ ኣብ ኢዳ ምስ
ዝነበረት ጽሕፍቲ ክተነጻጽሮም ጀመረት።
“በቃ ንሱ’ዩ’’ ደምደመት ብዘይ ዝዀነ
ምጥርጣር። ኣብ ኢዳ ዝነበረት ጽሕፍቲ
ምስቲ ዝዓቀበቶ ደብዳበታት ኣብ ኣዋድቓ
ፊደላት ፍልልይ ኣይረኸበትላን። “ድፍረት
ስኢኑ’ዩ እምበር ሰብ ልኢኹ ብደብዳበ
ንፍቕሪ ዝሓተኒ ዘሎ እስራኤል’ዩ፡’’ በለት
ዳርጋ ተስዓን ትሽዓተን ካብ ሚእቲ ውዱእ
ወሲዳቶ። “ኣብ ዕላሉ ግና ምንም ናይ
ፍርሒ ስምዒት ኣይረኣኹሉን። እኳ
ደኣ ብኣንጻሩ ኣዝዩ ድፍረት ብዝመልኦ
ኣገባብ’ዩ ኣዕሊሉኒ።’’ ካርመል ንዕላል
እስራኤል ዘኪራ ንእምነታ ኣብ ምልክት
ሕቶ ኣእተወቶ። ካብቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ
ደብዳበታት ንሓንቲ ኣተኵራ ጠመተት።
ኣይጸንሐትን ድማ ካብ ክፍላ ወጺኣ ናብ

መደቀሲ ሓብታ ከደት። “ሜራብ ደቂስኪ
ዲኺ?’’ ማዕጾ ከይከፈት’ያ ኣድሚጻ።
“ኣለኹ፡’’ ምስ በለታ ሜራብ፡ ማዕጾ ደፊኣ
ልዳት ሰጊራ ኣተወት።
“ኣንቲ ክሳብ ሕጂ ዲኺ እዛ መጽሓፍ
ዘይወዳእክያ?’’ ካርመል ኣቐዲማ ንዘንበበታ
ናይ እስራኤል መጽሓፍ ሓፍታ ክተንብባ
ምስ ጸንሓታ ብሓውሲ ነቐፌታ ሕርቃና
ገለጸት።
“ኣነ ከምኡ እንድየ፡ ዝጀመርክዎ
መጽሓፍ ሓንሳብ ምስ ኣቐመጥክዎ ኣበይ
እዝክሮ ኢልክኒ ኢኺ።. . . ደሓን ዲኺ፡
መዓስ ደኣ ኣቲኺ?’’
“ኣቐድም ኣቢለ፡ እስከ ካብ’ዘን ሰለስተ
ጽሑፋት፡ ኣብ ኣዋድቓ ፊደላት ዝተፈልየት
ትብልያ ኣውጽእለይ።’’ ክተረጋግጽ
ኢላ ነታ ናይ መወዳእታ ናይ እስራኤል
ጽሕፍቲ ምስ ካልኦት ክልተ ደብዳበታት
ሓዊሳ ንሓብታ ሃበታ።
ሜራብ ንገለ ካልኢታት ቀው ኢላ
ንሰለስተ ወረቓቕቲ ድሕሪ
ምዕዛብ፡
“ብመጠነን
እንተዘይኰይኑ

ብኣዋድቓ
ፊደላተን ፍልልይ
ኣይረኸብኩለንን፡’’
መለሰትላ።
“ናይ ሓደ ሰብ ጽሑፍ ይመስላዶ?’’
“ብርግጽ ናይ ሓደ ሰብ ጽሑፍ’የን።
እንታይ፡ እዚአን ኣጠራጢረናኺ ድየን?’’
ሓተተት ካርመል ሓብታ ዘየጠራጥር
ኣጠራጢርዋ ከይከውን እናተሰከፈት።
“ከረጋግጽደልየ’ምበርኣይተጠራጠርኩን።
በሊ ደሓን ሕደሪ!’’ ብምባል ወረቐታ
ክትቅበል ኢዳ ናብ ሓብታ ወስ ኣበለት።
“ሓንሳብ እስኪ ጽንሒ፡ ነዛ ንኡሽተይ
ጽሕፍቲ የንብባ እንድየ ዘለኹ፡’’ በለት
ሜራብ ኣዒንታ ኣብ ወረቐት ኣተኵራ።
ካርመል ደስ እኳ እንተዘይበላ ንሓብታ ግን
ምንም ክትብላ ኣይከኣለትን። “ኣንቲ ንሱ
ድዩ?’’ ሓተተት ምንባባ ምስ ወድአት።
“እዚ ግና ተራ ሰብ ክኸውን ኣይክእልን’ዩ
ካርመል ሓብተይ። ወይ ከኣ ገንዘብ ከፊሉ
ብኽኢላታት ገይሩ የጽሕፎ’ዩ ዘሎ።”
ካርመል ናይ ሓብታ ዘረባ ዘየስተውዓለቶ
ኩርናዕ’ዩ
ኣርእይዋ።
እስራኤል’ዩ
ዝጽሕፈለይ ዘሎ ንዝብል ኣተሓሳስባኣ
ድማ ኣፍረሰቶ። ‘ግና ከመይ ገይሩ ካብ
ዘይወጽአት መጽሓፉ ተመሳሳሊ ኣገላልጻ
ክጥቀም ይኽእል?’ ዝብል ግና ዳግማይ
ኣብ ዘይንጹራት ሓሳባት ከም እትመላለስ
ገበራ።
***
እታ ንዝኸልከልዋ ደበናታት ጋሊሃ
ዝወጽአት ጸሓይ ብድሕሪኡ ዓሊባ ጽላሎቱ
ንቕድሚኡ ከም ዝወድቕ ገይራ ነበረት።
ሰማይ፡ ደበናን ጸሓይን እናተፈራረቓ ንዓይ
ንዓይ ዝበሃላሉ ናይ መወዳደሪ ባይታ
መሲሉ ነበረ። ከም ውጽኢቱ ድማ መሬት

ሓንሳብ ሰግለለት ሓንሳብ ድማ ጸሓያዊ
ኵነታት ይረኣያ ነበረ።
ኖህ ድሕሪ ነዊሕ ገጽ እስራኤል ንምርኣይ
ዝፈጠረሉ ስክፍታ ኣሸቁሪርዎ፡ ኣብቲ
ዝተቛጸርሉ ቦታ በጺሑ እንከሎ ኣእጋሩ
ደፊረን ንውሽጢ ክኣትዋ ኣይክኣላን።
ጽላሎቱ ዝያዳ ካልእ ከም ዝዓጀቦ ድማ
ቀው ኢሉ ተመልከቶ። ካብ ነብሱ ንላዕሊ
ቁመት ዝነበሮ ጽላሎቱ፡ ካብ ክሳድ ንላዕሊ
ክምስ ከም ዝብል ገበሮ። ‘ሰብ መወዳእትኡ
ካብ ጽላሎት ዝሓይሽ ኣይኰነን! ህላወኡ
ኣብዚ ዓለም ናይ ቋሕ-ሰምን ካብ ተራኢኻ
ምጥፋእን ዝኸይድ ኣይኰነን፡’ ዝብል ሓሳብ
ኣብ ኣእምሮኡ ክመላለስ ተፈለጦ። ‘ሕጂስ
እንታይ’የ ክብሎ? ብዘይወዓሎን ፈጺሙ
ብዘይሓሰቦን ክውጅሎ ዝፈተንኩ ሰብ’የ።
ይቕሬታ ከይሓቶ’ውን ድፍረት ክኸድዓኒ
እርእዮ ኣለኹ። ግና ባዕሉ ደሃየይ ከም
ዝሓተተን ጠፊኡኒ ስደድዮ ከም ዝበላን’ያ
ዛይድ ሓብተይ ሓቢራትኒ። ብዛዕባይ ተገዲሱ
ካብ ሓተተ ኣይተቐየመለይን
ኣሎ ማለት’ዩ። ስለዚ፡
ደፊረ ክረኽቦ ክኽእል
ኣለኒ።’ ድሕሪ ናይ
ደቓይቕ ነግ
ፈረግ

ናብቲ
ዝተቛጸሩሉ
ቦታ ኣተወ።
እስራኤል ኣቐዲሙ ኣብ
ቦታ ቘጸራ ተቐሚጡ ስለ ዝጸንሖ
ብቐጥታ’ዩ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ኣምሪሑ።
“ሰላማት እስራኤል!’’ ብምባል ድማ ሰላምታ
ኣቐዲሙ ተቐመጠ።
“ኣንታ ሰብኣይ፡ ጕዳይካ ምስ ኣሳለጥካስ
እምበኣር ህልም ኢልካ። እዚ ኰይኑ ኢደይ
ተሪፉ? ምስጋናይ፡ ባናና ምስ ሃብካያ ቅራፍ
እትድርብየልካ ጓል በረኻ ኰይኑ።’’ ተዋዘየ
እስራኤል ምንም ከም ዘይተሰምዖ ምቕልል
ኢሉ።
“ሓቅኻ ኢኻ! ዝግብኣኒ ነቐፌታ’ዩ።
ይቕረ ክብለካ ድማ’የ መጺአ።’’ ኣብ ስክፍታ
ዝነበረ ኖህ፡ ርእሱ ኣድኒኑ ምሕጽንታኡ
ኣቕረበ።
“እንታይ፡ ብይቕሬታ ናይ ቃላት
ክሓልፈልካ ማለት ድዩ?. . . ኣንታ ክንደይ
ትጐርሕ ኢኻ። ኣነ ብወግዒ ክሕብረካ
ምሳሕ ዘይብሉ ይቕሬታ ኣይቅበልን’የ።”
ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ኵራ ከፍኵስ
ዝከኣሎ ገበረ። ከም ሓሳቡ ድማ፡ ኖህ
ፈዅስዎ ከኽመስምስ ተራእየ።
“ይቕረ ጥራይ በለለይ’ምበር ሓንቲ
መዓልቲ ጥራይ ዘይኰነ ሰሙን ምሉእ’ውን
ከምስሓካ ቃል ይኹነኒ። ዝዀነ ኰይኑ
ከመይከ ቀኒኻ?’’ ካብ ጸቕጢ ስለ እተናገፈ
ናብ ንቡር ሰላምታ ኣተወ።
“ሰሙን ደኣ እዛ ቈልዓዶኣርጊጽካያ
ኴንካ?’’ እስራኤል ንዝቐረበሉ ሰላምታ ጕስይ
ኣቢሉ ናብ ዘገድሶ ኣርእስቲ ኣተወ።
“ዝተቐየረ ነገር የለን እስራኤል ሓወይ።
ከም ቀደመይ ብፍቕራ እሕመስ ጥራይ’የ
ዘለኹ።’’ ኖህ ንእለት ገጹ ተቐያይሩ ናብ
ምስትምሳል ኣተወ።

biniam.fesshazion2015@gmail.com

“እንታይ ኢኻ ትብል?’’ እስራኤል
ከም ዘይፈለጠ ተገረመ። “ኣነ ደኣ እዚ
ወዲ ጠፊኡ ዘሎስ ሰሊጥዎ’ዩ ዝኸውን
እንድየ ኢለካ። ኣጋጣሚ ምስ ሓብትኻ
ኣብ መንገዲ ምስ ተራኸብና’የ ብዋዛዋዛ
ጠፊኡኒ’ምበር ስደድለይ እባ ኢለያ።’’
“እንታይ ክሰልጠኒ ኢልካኒ! ናተይ
ነገር መወዳእትኡ እንታይ ከም ዝኸውን
ኣይተፈልጠን ዘሎ እስራኤል ሓወይ!’’ ኣብ
ዝንታ ኣተወ።
“ምዕባለታት የለን ዲኻ ትብለኒ ዘለኻ?’’
“ፍጹም የለን፡ ከመይ ኢሉ ክህሉ?’’
“እዋእ!’’ ቀው ኢሉ ጠመቶ። “ዋላ
ናይቲ ትሰደላ ዝነበርካ ደብዳበታት መልሲ
ኣይረኸብካን? . . . ካልእሲ ይትረፍ
መልሲ ክትሰድድ ነይርዋ። እንታይ ደኣ’ሞ
ኣጥፊኡካ?’’
“ሱቕ ኢለ!’’
“እንታይ ሱቕ ኢለ ማለት? . . .
መማኽርትኻ ኣነ’የ መስለኒ። ነዛ ጓል
ምፍቃር ንስኻ’ኳ እንተጀመርካዮ፡ እቲ
መንገዲ ዘትሓዝኩኻ ግና ባዕለይ’የ። እዚ
ዘንጊዕካ ከመይ ገይርካ ካባይ ትሃድም
ኖህ?’’ ዕትብ ኢሉ ሓተቶ።
“እስራኤል ሓወይ ሓቂ ይሓይሽ
ተግባረይ ስለ ዘሕፈረኒ ገጽካ ክርኢ’ውን
ኣይከኣልኩን። ንካርመል ከየርእየካ
ምሕንጋደይ ጌጋ’ዩ ነይሩ። ሕጂ ግና ኣብ
ዝደለኻዮ ሰዓትን ግዜን ኣብ ትርከበሉ ቦታ
ክሕብረካ’የ። ኣብ ዝጠዓመካ ድማ ብኣካል
ከይድካ ትርእያ።’’ ተናዘዘ።
እቲ ዝዋሳእ ዝነበረ እስራኤል ግና ንዝብሎ
ዝነበረ ተገሪሙ እናሰምዐን እናሰሓቐን
ይጥምቶ ነበረ። “ኣንታ ኖህ፡ ነቲ ክጻወት
ዝተዛረብኩኻ ዘረባ ዲኻ ከም ሓቂ ወሲድካ
ትዛረበሉ ዘለኻ? . . . ባህረይ ኣይፈለጥካዮን
ማለት’ዩ። በጃኻ ድሕሪ ሕጂ ዋዛን ቁም
ነገርን ፈላሊኻ ረኣዮ።’’ ተግባር ኖህ ከም
ዘተሓሳሰቦ ዝን ኢሉ ኣብ ምስትንታን
ኣተወ።
“ሕሙም እንድየ ኣንታ እስራኤል!’’ ኖህ
ነብሱ ክነቅፍ ጀመረ። “ዝዀነ ኰይኑ እንቋዕ
ጭርቃን ኰነ። ክትፈልጥ ኣብ ዝኣትዎ’ዩ
ጠፊኡኒ ቀንዩ። እዚ ደብዳበታት ንካርመል
ክሰዶ ዝጸሓፍክዎን ምኽኣል ምስ ሰኣንክዎ
ዝገደፍክዎ’ዩ። ኣብ ገዛኻ ኴንካ ኣንብቦ’ሞ
ክትስሕቕ ኢኻ።” ኣብ ጁባኡ ዝተማልኦ
ዘይተወድአ ደብዳበታት ኣብ ጣውላ
ኣንበረሉ።
“ሕራይ ከንብቦ’የ፣ ክሳብ ዝሰልጠካ ድማ
ከም ቀደመይ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜን ሰዓትን
ናብ ካርመል ትሰዶ ደብዳበ ክጽሕፈልካ’የ።’’
ዳግማይ ቃል ኣተወ።
ኖህ በቲ ዝሰምዖ ተሓጕሱ ካብ
መቐመጢኡ ተንሲኡ ንእስራኤል ክሳለም
ፈተነ ኣካየደ።
***
እስራኤል ንቤቱ ክኣቱ እንከሎ ኣዝዩ
መስዩ ፍርቂ ለይቲ ተቓሪቡ ብምንባሩ፡
ማዕጾ ከፊቱ ናብ ቀጽሪ ምስ ኣተወ ካንሸሎ
ብመፍትሕ ክዓጹ ጀመረ። ሽዑ ድማ’ዩ ካብ
ሳሎን ዝብገስ ድምጺ ሰሚዑ ጽን ዝበለ።
‘ኣደይ ደኣ ምስ መን’ያ ተዐልል ዘላ?’ ነብሱ
ሓቲቱ ናብ ኣፍደገ ሳሎን ምስ ተቐልቀለ
ልቡ ብፍርሒ እትጅልሕ ሎኢስ ኣብ ሳሎን
ተቐሚጣ ክትስሕቕ ተዓዘባ።

ይቕጽል

ሓዳስ

ኤርትራ
ቀዳማይ ዞን

ብተኻራያይ ዝተታሕዘ ስሩሕ
ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

መራብሒ
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
36.00
34.00
32.00
30.00
28.00
20.00

ርባሕ
600.00
620.00
640.00
660.00
680.00
700.00
720.00
740.00
720.00
680.00
640.00
600.00
560.00
400.00

መራብሒ

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
32.00
30.00
28.00
26.00
24.00
18.00

520.00
540.00
560.00
580.00
600.00
620.00
640.00
660.00
640.00
600.00
560.00
520.00
480.00
360.00

520.00
1,060.00
1,620.00
2,200.00
2,800.00
3,420.00
4,060.00
4,720.00
5,360.00
5,960.00
6,520.00
7,040.00
7,520.00
7,880.00

ምልክታ

ደረጃን ኣባይቲ፡ ትሕተ-ቅርጽን ማሕበራዊ
ኣገልግሎታትን ስለ ዝፈላለ፡ እቲ ናይ መጠን
ክራይ መወሰኒ ሰሌዳታት፡ ካብ ሓደ ክሳብ
600.00
ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት፡ ንመጠን ዓሰርተ ዞናት ተመርኲሱ መጠን ወርሓዊ
1,220.00
ክፍሊት
ክራይ ናይ ብሕቲ መንበሪ ኣባይቲ ክፍሊት ክራይ ይውሰን።
1,860.00
ዝምልከት፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ጥራይ
2. ኣብ ተርታ ቁጽሪ 1 ከም ዝተጠቕሰ፡
2,520.00
ክስራሓሉ
ዝጸንሐ
መምርሒ፡
ብሃገር
ዝምልከተን ምምሕዳር ዞባታት ናይ
3,200.00
ደረጃ
ክስራሓሉ
ዘኽእል
ዝተመሓየሸ
ነፍስ-ወከፍ ከተማ/ሓውሲ-ከተማ/ገጠር፡
3,900.00
መምርሒ ኣውጺኡ።
ጎደናታት ወይ ከባቢታት ብምፍላይ/
4,620.00
እዚ
ወጺኡ
ዘሎ
መምርሒ፡
መጠን
ብምንጻር ዝሰማማዕ ሰሌዳታት ይመርጻ።
5,360.00
ክፍሊት ክራይ መንበሪ ናይ ብሕቲ ኣብ 1ይ ዞን ዝምደቡ ኣባይቲ እቲ ዝለዓለ
6,080.00
ኣባይቲ፡ ኣብ ዓቐን ስፍሓት ገዛ (ትርብዒት መጠን ክራይ ዝኽፈሎ ኮይኑ፡ ኣብ 10ይ
6,760.00
ሜተር) ዝምርኮስ ኮይኑ፡ ኣብ ዓሰርተ (10) ዞን ዝምደቡ ኣባይቲ ከኣ እቲ ዝተሓተ
7,400.00
ናይ ክራይ ዞናት ተኸፋፊሉ ዝወጸ ኢዩ። መጠን ክራይ ዝኽፈሎ ይኸውን።
8,000.00
8,560.00
1. ኣብ ኩለን ዞባታት ዝርከባ ከተማታት፡
3. ኣብ ነፍስ-ወከፍ ዝካረ ቤት ዝርከብ
8,960.00
ሓውሲ-ከተማታትን ገጠራትን፡ ብዓይነትን ክፉት መሬት፡ ብሕሳብ 0.50 ናቕፋ ንት/ሜ
ተቐሚሩ ኣብ ወርሓዊ
ሓምሻይ ዞን
ክራይ ይድመር።
ብተኻራያይ ዝተታሕዘ
መራብሒ
ርባሕ
ዋጋ ክራይ
4. እዚ ዝተመሓየሸ
ስሩሕ ስፍሓት
መምርሒ ካብ ዕለት
ዋጋ ክራይ

ካልኣይ ዞን
ብተኻራያይ
ዝተታሕዘ ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

መራብሒ
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
30.00
28.00
26.00
24.00
22.00
16.00

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

480.00
500.00
520.00
540.00
560.00
580.00
600.00
620.00
600.00
560.00
520.00
480.00
440.00
320.00

480.00
980.00
1,500.00
2,040.00
2,600.00
3,180.00
3,780.00
4,400.00
5,000.00
5,560.00
6,080.00
6,560.00
7,000.00
7,320.00

ብተኻራያይ ዝተታሕዘ
ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

ራብዓይ ዞን
ብተኻራያይ ዝተታሕዘ
ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

መራብሒ
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
26.00
24.00
22.00
20.00
18.00
14.00

18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
24.00
22.00
20.00
18.00
14.00
12.00

360.00
380.00
400.00
420.00
440.00
460.00
480.00
500.00
480.00
440.00
400.00
360.00
280.00
240.00

360.00
740.00
1,140.00
1,560.00
2,000.00
2,460.00
2,940.00
3,440.00
3,920.00
4,360.00
4,760.00
5,120.00
5,400.00
5,640.00

ሻድሻይ ዞን

ሳልሳይ ዞን
ብተኻራያይ ዝተታሕዘ
ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ
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መራብሒ
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

280.00
300.00
320.00
340.00
360.00
380.00
400.00
420.00
400.00
360.00
320.00
280.00
240.00
200.00

280.00
580.00
900.00
1,240.00
1,600.00
1,980.00
2,380.00
2,800.00
3,200.00
3,560.00
3,880.00
4,160.00
4,400.00
4,600.00

ሻብዓይ ዞን

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

400.00
420.00
440.00
460.00
480.00
500.00
520.00
540.00
520.00
480.00
440.00
400.00
360.00
280.00

400.00
820.00
1,260.00
1,720.00
2,200.00
2,700.00
3,220.00
3,760.00
4,280.00
4,760.00
5,200.00
5,600.00
5,960.00
6,240.00

ብተኻራያይ ዝተታሕዘ
ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

መራብሒ
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

240.00
260.00
280.00
300.00
320.00
340.00
360.00
380.00
360.00
320.00
280.00
240.00
200.00
160.00

240.00
500.00
780.00
1,080.00
1,400.00
1,740.00
2,100.00
2,480.00
2,840.00
3,160.00
3,440.00
3,680.00
3,880.00
4,040.00

• ንዚያዳ ሓበሬታ ኣብ ኣብያተ-ጽሕፈት ምምሕዳር ክራይ ኣባይቲ ን/ዞባታት ምውካስ ይከኣል።
ተወሳኺ ሓበሬታ፡
ብተመሳሳሊ ብብሕትን ብመንግስትን ዝውነኑ፡ ንንግዳዊ ትካላት ዝካረዩ ኣባይቲ፡ ኣብ መሰርሕ ዝጸንሐ፡
ግብራውነቱ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክሕበር’ዩ።

ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳራት

01/08/2017 ዝጅምር ኮይኑ፡ ኣብ መንጎ
ኣካረይትን ነባራት ተኻረይትን ዝጸንሐ
ውዕል ክራይ፡ ካብ ዕለት 01/08/2017
ጀሚሮም፡ ነናብ ንኡስ ዞባኦም ዝርከብ
ኣብያተ ጽሕፈት ምምሕዳር ከራይ
ኣባይቲ እናቐረቡ፡ ውዕል ክራዮም
ከሐድሱን
ከመዝግቡን
ግዴታ
ኣለዎም።
5. ሓደስቲ ተኻረይቲ፡ ክራይ ካብ
ዝጀመርሉ ግዜ ውዕሎም ናብ ቤ/ጽ
ምምሕዳራ ክራይ ኣባይቲ ን/ዞባ
እናቐረቡ የመዝግቡ።
6. ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ
ዝጥሕስ ኣካራዪ፡ ማለት ውዕል ክራይ
ከይገበረ ዘካሪ ወይ ወርሓዊ ክራይ ካብ
ዝግባእ ንላዕሊ ምስ ዘኽፍል፡ ብሕጊ
ተሓታቲ ይኸውን።
ዝርዝር ኣከፋፍላ ወርሓዊ ክራይ
መንበሪ ኣባይቲ፡ ከም’ዚ ኣብ ሰሌዳታት
ተመልኪቱ ዘሎ ይኸውን።

ሻምናይ ዞን
ብተኻራያይ
ዝተታሕዘ ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

መራብሒ
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
6.00

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

160.00
180.00
200.00
220.00
240.00
260.00
280.00
300.00
280.00
240.00
200.00
160.00
120.00
120.00

160.00
340.00
540.00
760.00
1,000.00
1,260.00
1,540.00
1,840.00
2,120.00
2,360.00
2,560.00
2,720.00
2,840.00
2,960.00

ታሽዓይ ዞን
ብተኻራያይ ዝተታሕዘ
ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ

መራብሒ

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

6.00
7.00
8.00
9.00

120.00
140.00
160.00
180.00

120.00
260.00
420.00
600.00

ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

10.00
11.00
12.00
13.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
4.00

200.00
220.00
240.00
260.00
240.00
200.00
160.00
120.00
80.00
80.00

800.00
1,020.00
1,260.00
1,520.00
1,760.00
1,960.00
2,120.00
2,240.00
2,320.00
2,400.00

ዓስራይ ዞን
ብተኻራያይ ዝተታሕዘ
ስሩሕ ስፍሓት
ቀዳማይ 20 ት/ሜ
ካልኣይ 20 ት/ሜ
ሳልሳይ 20 ት/ሜ
ራብዓይ 20 ት/ሜ
ሓምሻይ 20 ት/ሜ
ሻድሻይ 20 ት/ሜ
ሻብዓይ 20 ት/ሜ
ሻምናይ 20 ት/ሜ
ታሽዓይ 20 ት/ሜ
ዓስራይ 20 ት/ሜ
መበል 11 20 ት/ሜ
መበል 12 20 ት/ሜ
መበል 13 20 ት/ሜ
ልዕሊ 260 ት/ሜ

መራብሒ
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
2.00

ርባሕ

ዋጋ ክራይ

40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
200.00
160.00
120.00
80.00
40.00
40.00

40.00
100.00
180.00
280.00
400.00
540.00
700.00
880.00
1,080.00
1,240.00
1,360.00
1,440.00
1,480.00
1,520.00

ሓዳስ

ኤርትራ
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ሕድሮን መሳግርን

ዝሓለፈ ሰንበት ኣጸልምት ኣቢልካ
ኣብ ቤት ጥራሕ ዝዝረብ ወግዒ እንዳ’ባ
ኣቕሪበልኩም ነይረ። እቲ ኣብ ሕይምና
መንእሰያት ይዝውተር ነይሩ ዝበሃል ያታ፣
ብሃሳሰ ለባም ክሳብ ቅድሚ 150 ኣቢሉ
ነይሩ ይብልዎ። እዚ ብሓርፋፍ ገምጋም
እተነግረ ግዜ፣ ኣቦይ እከለ ምስ ኣደይ እከሊት
ብኸምኡ ተመርዕዩ ተባሂሉ ዝተላዕለ
ዕላል’ዩ። ብኣምሆ ዝረሳዕክዎ ነገርያ እቲ
ዕላል እንተድኣ ነይሩ፣ እቶም ብመንገዲ
ሕድሮ ሓዳር ዝገበሩ መጻምዲ ንንውሕ
ዝበለ ግዜ ብሓደ ይነብሩ ምንባሮም’ዩ።
ዝበዝሑ ካብቶም ብሕድሮ ናብራ ዝገበሩ
መጻምዲ ብእምብዛ ፍትወት ተጣሚሮም
ክሳብ ዕለተ ሞቶም ይነብሩ ነበሩ። እተን
ካብ ከምዚአን ዝኣመሰላ ኣንስቲ ዝተወልዳ
ደቀንስትዮ ኣብ ሓዳር ብእምነት ይልለያ
ነበራ። ውዒለን ሓዲረን ናብ ሓዳረን
ይምለሳ ነይረን ይብልወን። ሕድሮ ከኣ
መግለጺ ንውሓት ግዜን ንሱ ዝፈጥሮ
ጣዕምን ይኸውን። ካብኡ ዝተላዕለ’ዩ
ዝኸውን’ውን፣ ነዊሕ ንዝተሓጸኑ፣ ሓንሳብ
ምልሶት ኢሎም ምስ ወሰድወን ሻበን
ንዘይተመልሳ ወይ’ውን ብኡ ኣቢለን ሓዳር
ንዝሓዛ፣ ዕላል ጥዒምዎም ግዜ ንዘሕለፉ፣
ክራማት ጥዒሙ ማሕረስ ንዝሰስዐ,,,,
ሕድሮ እናተባህለ ዝምኽነየሎም። እዋን
ኰይኑ ባጽዕ ቀዳመ ሰንበት ኢሎም ከይዶም
መዓልታት ንዝወሰኹ፣ እንዳ መሓዛይ
ኢለን ከይደን ሳልስቲ ንዝገበራ፣ ንበዓልቲ
ቤቶም ናይ ክልተ መዓልቲ ኣኼባ ኢሎም
ሰሙን ዘጣመምዎ፣ መጻኹ እናበሉ
ኣእጋርካ ክሳብ ዝድንዝዝ ንዘጸብዩ ሕድሮ
ኢልካ ክምኽነየሎም ይኽእል። ንቕለት
ድዩ ንፍዂሰት ድኣ ኣይፍለጥን’ምበር፣
ነገርያ ሕድሮ መጻምድኻ ብዕምቈት
ንምፍላጥ ዝግበር ዝነበረ ጥበብ’ዩ ይብልዎ።
ብፍላይ’ኳ ሃብቲን ሽመትን ዝነበሮም ሰባት
ንኸምዚ ዝኣመሰለ ጥበብ ኣዳዕዲዖም
የዘውትርዎ ነይሮም ይበሃል። ሰብ ጸጋ
ኰይኖም ቀይሕን ጻዕዳን እናበራረዩ
ዝነብሩ ዝነበሩ ሃብታማት፣ ንዓኦም ይኹን
ንደቆም ኲሕሊ ዘየድልየን (ጽቡቓት
ንምባል ዝዝውተር ገለጻ) ኣዋልድ ምስ
ዝርእዩ ዘለዎም ዝና ተጠቒሞም ከምኡ
ይገብሩ ነበሩ። ብፍላይ እተን ዓይኖም
ዝመልኣሎም ደቀንስትዮ ካብ ስኡናት
ስድራ ምስ ዝዀና፣ ጽባቐ ውሽጠን ከምቲ
ሕጻቡ ዝስተ መልክዐን ድዩ ኣይፋሉን

ንኽፈልጡ ግዜ የድልዮም ነበረ። ሕድሮ
ከኣ ከም ስቱር መሓሐዪ ይኸውን። ኣቦ
ወዲ ንኣቦ ወይ ንስድራ እታ ዓይኖም
ዝመለአት ጓል፣ “እስከ እዛ ብዓልቲ ቤተይ
ይጽምዋ ኣሎ’ሞ፣ ጥዕም ክብላ እንከሎ
ንእከሊት ጓልካ፣ ናብ እንዳ’ቦኺ እከለ
ዘወር በሊ በላ” ይብሎ። ኣብቲ ክልቲኦም
ኣቦታት ዝራኸቡሉ ኣጋጣሚ፣ ኣቦ ወዲን
ኣቦ ጓልን እታ ጽብቕቲ ጓል ከመይ
ኢላ ናብ ቤት እንዳ ወዲ ከመይ ኢላ
ክትመጽእ ትኽእል ይረዳድኡ። ካብኡ
ተረፈ ግና ኣደ ወዲ ንወያ ምርጫኦም
ዝዀነት ሄዋን ከም ጥበባ ናብ ቤታ
ተምጽኣ። ኣካ ንዓኣ ይቐለላ። ኣደ ወዲ
ንኣደ ጓል “ኣንትን እስከ ስደድኣ ድዕብል
ተብለኒ፣ እስከ እቶም ኣእዱግ ሓደ ሓደና
ትጸዓኖም፣ እተን ደቀይ ነናብ ሰባኡተን
ከይደን’ሞ እስከ መጺኣ ነቲ ውሻጠ
ሃሰስ ትበሎ...” ብምባል ንወያ ጥቃወኣ
ክትፈልጣ ዝደለየት በራውር ናብ ቤታ
ተምጽኣ። ከምኡ ኢልካ ከኣ ነገርያ
ሕድሮ ናይ ምምዛንን ምቊራንን ጥበብ
ይኸውን ነይሩ ይብልዎ። ሓደራኹም
እዚ ዕላል ካባይን ካባኹምን ኣይሕለፍ።
ኣመኽኒኻ ዝግበር’ምበር፣ ሓደ ክልተ
ሰለስተ ዋንጫ ዘው ከየበልካ ዝንገር ክሳብ
ዘይኰነ። ነገርያ መሳግር ክተናኽፎ።

ኣብ ሕብረተሰብ ትግርኛ፣ ዕላል
መሳግር፣ ጥሽ ምባእ ናይ ደቀንስትዮ
ጥራሕ ከም ዘይነበረን ከም ዘየሎን
ንምርግጋጽ ከም ትሕጃ ዝቐርብ ያታ’ዩ።
እቲ ቀዳማይ ዝቐርብ ዕላል፣ ጥሽ ፈውሲ
ቅርጥማት እናተባህለ ጅማውቶም ቃንዛ
ብዝገበረሎም ሰባት ዝውባእ ምዃኑ’ዩ።
ገለ እንተስ እምብዛ ደኺሞም ወይ’ውን
ሕማም ነብሶም ዝጻወተሎም ኰይኖም
ጥሽ ምስ ብኰኡ (ካብ ውሽጢ እቲ ንጡሽ
ዝኸውን ገረብ ብቐንዱ ዋይባ ካብ ዝተባህለ
ገረብ ዝወጽእ ፍዂስ ዝበለን ጥዑም ጨናን
ዘለዎ’ዩ) ኣጓዕቲሮም ክወብኡ ይደልዩ።
እዞም ናይ ከምዚ ድሌት ዘለዎም ሰብኡት፣
ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ደናቢ (ደምበ ክባዛሕ
እንከሎ) ጥሽ ይወብኡ። ምስ ብዓልቲ
ቤቶምን ናብአን ጥሽ ክወብኣ ኢለን ዝመጻ
ኣንስትን ሪጋ ሒዝካ ጥሽ ምባእ የሰክፎም’ሞ
(ኣብ ግብሪ’ውን ኣይከውንን፣) ኣጸምው
ኣቢሎም ናይ ባዕሎም ኰበርታን ጒብጥሽን
ኣብ መኻርም ኣዳልዮም፣ ጥሾም ሃገግ
የብሉ። ግዳ ጥሽን ሜስን ውዕለቶም ካብ
ምንጋር ድሕር ስለዘይብሉ፣ እቶም ጥሽ
ዝወብኡ ሰብኡት ካብ ኣፍንጫ ክሃድሙ
ኣይክእሉን። እምብዛ ብሰብ እተፈልጠ
ሕማም ጅማውትን ቈለን እንተዘይ
ሃልይዎም፣ ጥሽ ስለዝወብኡ ጥራሕ እምብዛ
ይከዓቡ። አረ ንሓደ ተወለ ዝበሃል ሰብኣይስ
ጡሽ ስለዝወብአ ድኣ ተደርፈሉ።
ኣያ ኣብሱ
ጒብጥሽ’ያ ፈውሱ
እቲ ከምዚ ኢልካ ዝተደርፈሉ ሰብኣይ
ካብ ኣብ ገዛኡን ምስ ሰበይቱን ሓሊፉ
ክሳብ ጐረባብቲ እናኸደ ጡሽ ይወብእ
ነይሩ ይብልዎ። እዚ ከይኣክል ካብ ጥሽንምሽን ዝተላዕለ፣ ንሱን ብድሕረኡ ንዝቐጸለ
ዘርኡ በቲ ስም ከም ዝጽውዑ ገይሩ’ዩ።
ብኣረዳድኣ እቲ ናይ ሽዑ ሕብረተሰብ፣
ንወዮ ሰብኣይን ዝሰዓበ ወለድኡን “ሰይቶ”
ዝብል ስምን ጸርፍን ዝገልጽ መጸውዒ
ተዋህቦም። ተፍጻመት ህይወቱ’ውን ኣፍካ
መሊእካ ዝለዓል ኣይኰነን። ፈቐድኡ
እናኸደ ንጥሽ ዝኸውን ዋይባ ከናዲ ድራር
ኣራዊት ኰይኑ ይብልዎ። ብህይወት እንከሎ
ግና ንጥሽ ዝኸውን እተመርጸ ዋይባ ናብ
ዓዲታት ብእኽሊ፣ ናብ ከተማታት’ውን
ብገንዘብ እናሸጠ ይነብር ነበረ። ዋይባ
ንጥሽ ጥራሕ ዘይኰነ፣ እዋን ክዓብር
እንከሎ ቈጽሉ ንመግቢ እንስሳ፣ ጒንዱ
ንመስርሒ ገዛ ስለዝኸውን፣ በብዝኸዶ
እዝን ኣይትቚረጽ እትን ኣይትመሓጽ
እናበለ ይገንሖ ነበረ። ኣብሱ ከኣ ንዝወርዶ
ዝነበረ መግናሕቲ ዕሽሽ ይብሎ ነበረ። ኣብ
መጨረሻ ብሕማቕ ምማቱ ከኣ ከም
መርገም ናይቲ ብቐጻሊ ዝቘርጾ ዝነበረ

ዋይባ ዝተባህለ ገረብ ይውሰድ።
እቲ ካልኣይ ነገርያ መሳግር፣ ካብ ጐንፊ
ንምክልኻል ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ’ዩ።
ኣካ ብዛዕባ ሎሚ ምህላውን ዘይምህላውን
ኣየጥለልኩን። ሰብኣይ ጓል እንተስ ስርቘት
ወይ’ውን እትዋት ኢሉ ናብ እንዳ ጓል
ክኣቱ እንከሎ፣ ኣደ ጓል እግሩ ምስ ተሓጽበ
ጥሽ ክወብእ ትነግሮ። ጓላ ካብ ሕጽኖት
ዝተመልሰት ኣደ፣ ልቢ መርዓውን መርዓትን፣
ከምኡ’ውን ዝምድና ክልተኦም ስድራቤታት
ኣብ ጽቡቕ እንተድኣ ሃልዩ፣ ሰብኣይ ጓል
እትዋት ኢሉ ክመጽእ ምዃኑ ኣስተሕቢራ
(ጌጋ ይኽልኣለይ ተረዲአ ንምባል’ዩ)
ትጸንሕ። ነዚ ቅድም ኢሉ ዝተላዕለ ሓሳብ
ኣብ ውነኡ ዘጽነሐ ኣቦጓል’ውን፣ ቅድሚ
ሕማማት፣ ወይ ካልእ መርዓዊ ክመጸሉ
ዝተመርጸ ግዜ፣ ሳሊዓ (ዝበዝሕ ግዜ ንጥሽን
ንኻልእ ማልእ ዝኸውን ማዕጠናን ዝወሃብ
ስም) ቀሪቡ ይጸንሕ። መርዓዊ ቅድሚ
ምእታዉ ድማ፣ ከም ቀደሙ ንብዓልቲ
ቤቱ ኣምሲሉ ከራቲሙ የዳልዎ። ከምቲ
ቅድም ዝተባህለ መርዓዊ እትው ምስ በለ፣
ብማይ ደሮናኡ ነጊፉ፣ ኣብ ገልዒ ይኹን
ጒብጥሽ ንዝተዳለወ ጥሽ ክልተ ሰለስተ ግዜ
ይሳገሮ። እቲ ንሓጺር ግዜ ዝግበር ትኪ ናይ
ምስጋር ወግዒ ድማ’ዩ መሳግሮ ዝበሃል።
ብልምዲ ናይቲ ሕብረተሰብ፣ መሳግሮ
መርዓዊ ኣብ መንገዲ ይኹን ካልእ ቦታ
ብኣጋጣሚ ይኹን ብደይ መደይ ግዛዕ
ምዛዕ ረጊጹ ከይከውን እሞ ከም ውጽኢቱ
ከኣ ከይጒነፍ ንምክልኻል’ዩ ዝግበር።
ነገርያ ትኪ-ምኪ ዘይገብር ስድራ ጓል’ውን
ማይ ድጋም መሳሊ ይነጽግ። ነገረይ ድኣ
ከየግፍሕ’ምበር፣ ኣብ ግዜ እትዋት፣ ገለ
ሓማውቲ ንሰብኣይ ጓለን ክታብ ይኣስራ።
ወላ’ኳ ሒደት ካብቶም ዝእሰሮም መርዓዊ፣
እምነት ብምጒዳል ከም ካልእ ዝጥምትዎ
እንተዀኑ፣ ነብሶም ዝኣምኑ ኣጒባዝስ ከም

መግለጺ ሓልዮትን ክብርን ይርእይዎ።
ካብዚ ተላዒሎም ንሓማቶም ከም ብዓልቲ
ቤቶም ዘኽብሩ ሰብ ቃል ኪዳን ውሑዳት
ኣይኰኑን። እዚ ጥራሕ ከይኣክል፣
እንተስ ኣሚኖም ወይ’ውን በቲ ክታብ
ተመሲሉሎም፣ ምስ ብዓልቲ እንዳኦም
ተወሓሒጦም ዝነብሩ ሰብኡት፣ ነታ ክታብ
ከም ውርሻን ከም ምልክት ጽንዓት ኣብ
ሓዳርን ወሲዶም ብዓጀባ ናብ ውላዶም
የውርስዋ። ነታ ክታብ ዝተቐበሉ ውሉዳት
ከኣ ብክብሪ ይሕዝዋ። ዛንታ ናይ ከምዚ
ዝኣመሰለ ክታብ እንተረኸብኩም ከኣ ነዚ
ዕላል መራጐዲ ይዀነኩም።
ምስ ነገርያ መሳግሮ ጠቢቑ ዝኸይድ
ካልእ ዕላል ኣይሰኣንን። ኣደ ጓል
መሳግሮ እትገብረሉ ካልእ ምኽንያት
ነይሩ ይብልዎ። መሳግሮ ከኣ ክንዲ ኣፍ
ኰይኑ ነገረ ንጽህና ይሓትት ይብልኹም
ግዲ። ኣደ ጓል ከምኡ ክትገብር እንከላ
ንሰብኣይ ጓላ “ካብ መርዓት ምስ ተፈለኻ
ክሳብ እዚ ዕለት ጠንቀምቀም ኢልካ ዶ
ኣይበልካን” ዝብል መልእኽቲ ይህልዎ።
ነዚ እሉኽ ኣብ ውሽጦም ዝሓዙ ገለ-ገለ
መርዓውቲ ከኣ ነቲ ኣጋጣሚ ብምልኣት
ዓይኒ ኣይጥምትዎን። ጽቡቕ ዕላል ድኣ
ኣይኰነን እምበር፣ ነዚ ኣጋጣሚ ጸሊኦም
ምስ መርዓቶም ዝተፋትሑ ኣጒባዝ ሒደት
ኣይኰኑን። ካብኡ ሓሊፎም ብዓይኒ ዕሸራ
(ዝበዝሕ ግዜ ፈዊሰናኦ ወይ ፈዊሶማ
እናተባህለ ዝዝረበሉ) ዝርእይዎ ኣይሰኣኑን።
ነገረይ ድኣ መትሓዝያ ከይሰኣኖ’ምበር፣
ኣደታተን ከምኡ ብምግባር ሰብኡት
ደቀን የዐንዝዛ’የን ዝበሃላ ኣደታት፣ ሰሪ’ዚ
ጥቃወ ዘይብሉ ዘረባ ናብ ደቀን ክርኢ
ንዝኽእል ኣዒንቲ ይዓጽዋ እየን። ሰሪ
ከምዚ ሓዳር ዝሰኣናን ሓዳረን ፋሕ ዘለንን
ደቀንስትዮ ምስ ዝርከባ ከኣ “ውሻጠአን
ኣይጠዓየን” ተባሂሉ ይዝረበለን። ኣካ
ጥዕና ካብ ዘይብሉ ውሻጠ ይሰውረንን
ይሰውርኩምን። ነገርያ ጥዕና ውሻጠ ካብ
ተላዕለ፣ ንእሽቶ ክውስኽ’ሞ ክፋነወኩም
ግዲ። ሓደራኹም ግና ኣዘምቢዕኩም
ኣይትረድእዎ። ሓደ ሰብኣይ፣ ሓሪሱን
ምሂዙን ዝኣክል የእቱ’ሞ፣ ኣብ ቤት
ብውሕልነት እተካይዶ ብዓልቲ ቤት
ይስእን። ከርኪራን ሓንቊጣን፣ ለይሳን
ጠቢታን፣ ጠጂኣን ጸሚቛን፣ ካሲሳን
ኣውጺኣን እተመሓድር ዝሰኣነ ውሻጠ
ከምኡ ተባሂሉ ይሕመ። ኣካ ሕማቕ
ዕድል ኰይኑ ደቀን ክምርዓዋስ ይትረፍ፣
ከምአን ከይኰና ፈሪሀን፣ ንኸምዚአን
ዝኣመሰላ ኣደታት፣ ሰይቲ ወደን ክዀና
ዝደልያ ደቀስንትዮ’ውን ውሑዳት ድኣ
ነበራ። ካብዚ ንላዕሊ እንተወሲኸ ንዓኹምስ
ይትረፍ ንዓይ’ውን ባህ ኣይብለንን። ደሓን
ቀንዩታ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ካልኣይ ዙርያ ውድድር ስፖርት እዚ
ተወርዋሪ ሓይሊ ተጀሚሩ
ንሓደ
ሰሙን
ኣዕሪፉ
ዝቐነየ
ስፖርታዊ ግጥማት ኵዕሶ እግሪ
እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ፡ ትማሊ ኣብ
ሜዳ ቤ/ት ካልኣይ ደረጃ ልምዓት
ብዝተኣንገደ ጸወታታት ካልኣይ ዙርያ
ጀሚሩ፣ ካብ ፈለማ ጽቡቕ ምንቅስቓስ

ዮናታን ገብረሂወት yogh@zena.gov.er

ሳላሕ ኣብ ፋልማይ እግሩ . . .

ካብ ኢጣልያዊት ክለብ ሮማ ናብ
ሊቨርፑል ብ34 ሚልዮን ፓውንድ
ዝፈረመ ምስራዊ መሓመድ ሳላሕ፡ ናይ
ኣንፊልድ ዙረቱ ንደገፍቲ ሊቨርፑል
ኣገሪሙ ኣሎ፣ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቱ
ምስ ጕጅለ ደገፍቲ’ዛ ሓዳስ ክለቡ ዙረት
ስታድዩም ኣብ ዝፈጸመሉ፡ ከይተጋየሸ
ኣብ ዋዛ ብዝሰረተ ኣገባብ ዕርክነት
ምጅማሩ ከየደነቘም ኣይተረፈን፣
ኣብ ኣንፊልድ ንሓሙሽተ ዓመት
ዘጽንሖ ውዕል ዝኸተመን ብሊቨርፑል
ዝፈረመ ናይ መጀመርታ ምስራዊ
ተጻዋታይ ዝኾነን ሳላሕ፡ ካብ ጫፍ
ንጫፍ መንገዲ ጠጠው እናበለ
ምስ’ቶም ደገፍቲ ስእሊ ክወስድን ኣብ

ዝቐረቡሉ ክታሙ ከንብርን እውን
ተራእዩ እዩ - እዚ ኹሉስ ኣብ ሓደ
መዓልቲ! ሊቨርፑል ብወገና “ኣዝዩ
ሕያዋይ ኣመት” ክትብል’ያ ንዙረቱ
ብስእሊ ኣሰንያ መግለጺ ሂባ፣
ኣብዚ ቅንያት ክናፈስ ዝጸንሐ
ጽንጽንታ ምስግጋር እዚ ኣፍሪቃዊ
ተጻዋታይ ብቕድሚ ትማሊ እዩ ክዉን
ኮይኑ፣ ኣብ ኣንፊልድ ንሓሙሽተ
ዓመት ዘጽንሖ ውዕል ድማ ከቲሙ
ኣሎ፣ ዝሓለፈ ወቕቲ ምስ ሮማ 15
ሸቶታት ከምዝግብ ዝኸኣለን 11 ንሸቶ
ዝበቕዓ ኵዓሳሱ ዝቐረበን ሳላሕ፡ ቅድሚ
ሰለስተ ዓመት ኣብ ቸልሲ ዘይዕዉት
ግዜ የሕሊፉ፣

እንታይ
+ ፓሪስ ሴንት ጀርመይን ነቲ ዓይኒ
ብዙሓት ክለባት ኵዕሶ እግሪ ኤውሮጳ
ወዲቑዎ ዘሎ ወዲ 18 ዓመት ተጻዋታይ
ሞናኮ ምባፐ ንምውናን፡ ክብረ-ወሰን
ምስግጋር ተጻወትቲ ዓለም ምዃኑ
ብዝተገልጸ 119 ሚልዮን ፓውንድ
ከምዝቐረበት ተገሊጹ፣ እንተኾነ ግን
ዓላሚ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል
ኣርሰን ቨንገር ካብቲ ኣቐዲሙ ዝቐረቦ
መጠን ገንዘብ ዝተመሓየሸ ብምስላዕ፡
ናብ ኢማራትስ ከምጽኦ ልዑል ርእሰ
ምትእምማን ከምዘሕደረ ይንገር፣ ዘ
ተለግራፍ ኣብ ዝዘርግሓቶ ሓበሬታ ድማ
እዚ ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ናብታ ዝመጽእ
ዓመት ኣብ ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ
ኤውሮጳ ቦታ ዘይብላ ክለብ ክጽንበር
ሓሳብ ከምዘለዎ ትሕብር፣
+ ማሽን ሸቶ ሪያል ማድሪድ
ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ክለቡ ንኮኾብ
ተጻዋታይ ስፖርቲን ሊዝበን ጌልሰን
ማርቲንስ ከተፍርም ሕቶ ከምዘቕረበ
ተፈሊጡ፣ ከም ፐፐን ፋቢዮ ኮንትራን
ዝኣመሰሉ ደቂ ሃገሩ ዝኸዱ መሲሎም
ብምህላዎም፡ ሮናልዶ ኣብ’ታ ክለብ
ዝያዳ
ፖርቱጋላውያን
ተጻወትቲ
ክመጽኡ ከምዝደሊ ይሕበር፣ ጋረዝ
በይል ምስ መጕዳእቲ ይቃለስ ስለዘሎ
ከምኡ’ውን ብቕዓት ካሪም በንዘማ
ክጎድል ብምጅማሩ፡ ማርቲንስ ኣብ
ቦታ መጥቃዕቲ ድርዒ ክኸውን
ከምዝኽእል ድማ’ዩ ዝኣምን፣ እዚ

ኣብ
ክለባት
ኢጣልያ
ፈለማ
ብልቓሕ ምስ ፊዮረንቲና ድሒሩ ኸኣ
ምስ ሮማ ብ13 ሚልዮን ፓውንድ
ድሕሪ ምስግጋሩ ድማ፡ ብዘንጸባረቘ
ልዑል ብቕዓት ዓይኒ ኣሰልጣኒ የርገን
ክሎፕ ወዲቝዎስ እንሆ ኣብ ሕቝፊ
እዛ ታሪኻዊት ክለብ ኣትዩ፣ ማልያ
ቍጽሪ 11 ድማ ክወዲ እዩ - ብራዚላዊ
ሮበርቶ ፊርሚኖ ቁጽሪ 9 ክለብስ
ብምዃኑ፣
“ዘሎኒ ምሉእ ዓቕሚ ነዛ ክለብ
ክውፍይ እየ” ክብል’ዩ እዚ ናይ
ክንፊ ኣጥቃዓይ ድሕሪ ምፍጻም’ቲ
መስርሕ ዝተዛረበ፣ ክሎፕ ንምስባር
ሳድዮ ማነ ተኸቲሉ፡ ድሕሪ ናይ ነዊሕ
እዋን ሃረርታ ንጽዋእ ፕሪመር ሊግ
ናብ ከብሒ ሊቨርፑል ንምእታው
ከም መተካእታ ንሳላሕ ከምዘፈረሞ
ይንገር፣
“ኣደናቒ ብቕዓት እዩ ዝውንን፥
ዋላ’ኳ ኣብ ዝስለፈሉ ቦታ ሰናፋት
እንተዘይኮንና፡ ናቱ ኣበርክቶ ተወሳኺ
ሓይሊ ክህበና እዩ” ይብል ጀርመናዊ
ዓላሚ የርገን ክሎፕ፣
ወዲ 25 ዓመት ሳላሕ ኣብ 2014
ጻውዒት ሊቨርፑል ነጺጕ፡ ብ11
ሚልዮን
ፓውንድ
ናብ
ቸልሲ
ከምዝተጸንበረ ይዝከር፣

ከ

ዓንዲ ሕቖ ማድሪድ ብምትላል ግብሪ
ድሕሪ ምኽሳሱ፡ ንስጳኛ ክሓድጋ
ከምዝደሊ ተጋዊሑ እኳ እንተነበረ፡
ሕጂ ግን ሓሳቡ ብምቕያር ክጸንሕ
ምዃኑ ይንገር፣
+ ሪያል ሶሴዳድ ንናይ ክንፊ
ኣጥቃዓይ
ማንቸስተር
ዩናይትድ
ዓድናን ያኑዛይ ብ9.7 ሚልዮን ፓውንድ
ንምዕዳጉ ምስታ እንግሊዛዊት ክለብ
ከምዝተሰማምዐት ተሓቢሩ፣ ዝሓለፈ
ዓመት ብልቓሕ ምስ ሳንደርላንድ
ዝተጻወተ ወዲ 22 ዓመት ቤልጁማዊ
ያኑዛይ፡ ኣብ ናይ ነዊሕ መደብ ሞሪኖ
ክኣትዉ ካብ ዘይከኣሉ ተጻወትቲ
ዩናይትድ ሓደ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ፣
ብዘይካ’ዚ፡ ናይ ክንፊ ተኸላኻላይ
ዩናይትድ ማቲው ዳርመይን ናብ
ኣሰልጣኒኡ ጆሴ ሞሪኖ ብምድዋል፡
ጁቬንቱስ ኣብ ሕቑፍኣ ከተእትዎ
ንዝጀመረቶ
ተበግሶ
ክድግፎ
ተማሕጺኑዎ፣ እዚ ወዲ 27 ዓመት
ተጻዋታይ፡ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ
ኢጣልያ ቀዋሚ ቦታ ንምርካብ ነዚ
ሕቶ ከምዘቕረበ ይግለጽ፣
+ ብሊቨርፑል ዝድለ ዘሎ ጋቦናዊ
ኣጥቃዓይ ፔር ኤምሪክ ኣባመያንግ፡
ዋጋኡ 63 ሚልዮን ፓውንድ ምዃኑ
ክለቡ ቦሩስያ ዶርትመንድ ሓቢራ፣
ዶርትመንድ ነዚ ዝሓለፈ ወቕቲ
40 ሸቶታት ዘበርከተላን ኣብዚ
እዋን
ንኽሓድጋ
ድሉው
ዘሎን
ኣፍሪቃዊ ኮኾብ፡ ብኸምዚ ዝተመነቶ

መአረምታ
ኣብ ናይ ትማሊ ዓምዲ ስፖርት፡ ‘ብውልቁ ዝቀዳደም ያቆብ ደበሳይ’
ዝብል፡ ያቆብ ተቐዳዳማይ ክለብ ኤሪቴል ምዃኑ ምስናይ ይቕሬታኡ
ንሕብር፣

ዝተንጸባረቐሉ ግጥም ጋንታታት ደቂ
ኣንስትዮ ብድሆን ኣዅዋርን፡ ክሳብ ናይ
ዕረፍቲ ግዜ ብዘይሸቶ እኳ እንተጸነሐ፡
ኣብ መንጎ ክልቲአን ጋንታታት ዝነበረ
ህልኽ ነቲ ጸወታ ምስ መቐረቱ ክጸንሕ
ኣኽኢሉዎ እዩ፣
ድሕሪ ዕረፍቲ ጽቡቕ ምቅብባል
ከንጸባርቓ ዝወዓላ ተጻወትቲ ብድሆ
ብተደጋጋሚ ናብ ልዳት ኣዅዋር
ክጽግዓ ክኢለን እየን፣ እንተኾነ ንሸቶ
ዝኸውን ዕድል ክፈጥራ ኣይከኣላን፣
ብኣንጻሩ እናተኸላኸለት ተከፋፍል
ቅሳነት ዑቕባዝጊ ናይ ብድሆ፡ ኣብ
ሳንዱቕ ቅላዕ መቕጻዕቲ ኵዕሶ ብኢዳ
ስለ
ዝተንከፈታ፡
ማእከላይ
ዳኛ
ሙሉጌታ ንጉሰ ቅላዕ መቕጻዕቲ ንጋንታ
ኣዅዋር ኣዘዘ፣ እታ ብሉጽ ምንቅስቓስ
ከተንጸባርቕ ዝወዓለት ሄርሞን ኢዮብ
ቀሊዓ ኣመዝገበታ፣ ሄርሞን በዛ ሸቶ
ተሓጊዛ ምስታ ብኣርባዕተ ሸቶታት
ትመርሕ ዘላ ፍትሓዊት ተወልደ
ክትመዓራረ ክኢላ ኣላ፣ እቲ ጸወታ
ኸኣ ብዓወት ጋንታ ኣዅዋር 1ብ0
ተፈጸመ፣
ቀጺለን ናብ ሜዳ ዝወረዳ ጋንታታት
ደቂ ተባዕትዮ ባርዕን ቶኮርን እየን፣
እዚ ላዕለዎት ኣዘዝቲን ሰራዊትን
እዚ ተወርዋሪ ሓይሊ ከምኡ’ውን
ብርክት ዝበሉ ተዓዘብቲ ዝተረኽቡሉ
ጸወታ፡ ኣዝዩ ቅልጡፍ ዝኾነ ጸወታ
ሒዙ ብምቕራብ ንተዓዘብቲ ክምስጥ
ክኢሉ’ዩ፣
ተጻወትቲ
ባርዕ
ካብ
ፈለማ ናብ ልዳት ቶኮር ብምጽጋዕ
ክጥቀሙለን ዘይከኣሉ ዕድላት ከባኽኑ
ተራእዮም፣ ተጻወትቲ ቶኰር እውን
ኣብ ምዝዛም ቀዳማይ እብረ ንጸወታ
ብምቍጽጻር ናብ ልዳት ባርዕ ተጸግዑ፣

ይበሃል

መጠነ ገንዘብ እትዕድጎ ክለብ እንተ
ዘይተረኺባ፡ ምስኣ ክጸንሕ ምዃኑ
ብመገዲ ኣቦ-መንበራ ተፍልጥ ኣላ፣
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ቀያሕቲ
ብዝብል ቅጽል ስም እትልለ ሊቨርፑል
ንናይ ጸጋም ተኸላኻላያ ኣልበርቶ
ሞረኖ ብ11 ሚልዮን ፓውንድ
ንምዕዳግ ብናፖሊ ንዝቐረበላ ሕቶ
ነጺጋቶ፣
+ ኮኾብ ኣከፋፋሊ ሞናኮ ቴማው
ባካዮኮ
ምስ
ቸልሲ
ንምጽንባር
ሕክምናዊ መርመራ ከካይድ ምዃኑ
ኢቨኒን ስታንዳርድ ኣፍሊጣ፣ እታ
ሰማያውያን ንምስግጋሩ 35.1 ሚልዮን
ፓውንድ ክትከፍልን ናይ ሓሙሽተ
ዓመት
ውዕል
ከተፈርሞን
እያ
ትመስል፣ ምምጻእ ባካዮኮ ንምውጻእ
ነማንያ ማቲች ዘቀላጥፍ ምዃኑ ድማ
ይትንተን፣
+ ቶተንሃም ሆት ስፓርስ ንወዲ
25 ዓመት ኣከፋፋሊ ማትያስ ቨቺኖ
ንምስግጋር ምስ ክለቡ ፊዮረንቲና
ርክብ
ከምዘጀመረት
ተጋዊሑ፣
ስፓርስ ንናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ሻልከን
ትሕቲ 21 ዓመት ሃገራዊት ጋንታ
ጀርመንን ማክስ መየር እንተላይ ምስኣ
ንምጽንባሩ 17.5 ሚልዮን ፓውንድ
ቀሪባ ከምዘላ ይንገር፣ ብተወሳኺ እዛ
ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ንተኸላኻላያ
ኬራን ትሪፕየር ናይ ሓሙሽተ ዓመት
ውዕል ቀሪባትሉ ትርከብ፣ እዚ ወዲ
26 ዓመት እንግሊዛዊ ውዕሉ ከብቅዕ
ገና ሰለስተ ዓመት ተሪፉዎ እንከሎ እዩ
ብቶተንሃም ተወሳኺ ውዕል ዝቕረበሉ
ዘሎ፣
+ ማንቸስተር ዩናይትድ ንተኸላኻላይ
ፓሪስ ሴንት ጀርመይን ማርኲኖስ
ንምዕዳግ 70 ሚልዮን ዩሮ ሰሊዓ
ምህላዋ ግሎቦ ኢስፖርተ ሓቢራ፣
ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ’ዚ ብራዚላዊ
ተጻዋታይ ካብ ነዊሕ ኣድናቘት ጸኒሑዋ
እዩ፣ እንተኾነ ሕጂ ንምፍራሙ ካብ
ባርሴሎናን
ጁቬንቱስን
ውድድር
ገጢሙዋ ኣሎ፣
+ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ኣንቶንዮ ኮንተ
መስመር ምክልኻል ጋንታኡ ንምሕያል፡
ንሊዮናርዶ ቦናቺ ካብ ጁቬንቱስ ወይ
ቪርጊል ቫን ዳይክ ካብ ሳውዛምፕተን
ናብ ሜዳ ስታምፎርድ ብሪጅ ንምግዓዝ
ንኣካየድቲ ቸልሲ ከምዝሓተተ ክሕበር
እንከሎ፡ ፈረንሳዊት ክለብ ሊዮን
ንኣጥቃዓይ’ዛ ሻምፕዮን ፕሪመር ሊግ
እንግሊዝ - በርትራንድ ትራውረ
ብ16.7 ሚልዮን ፓውንድ ንምፍራሙ
ከም ዝተሰማምዐት ተገሊጹ፣

ማእከላይ ዳኛ ሳምሶም የማነ ካብ ጸወታ
ወጻኢ ኢሉ ዝሰረዛ ሸቶ’ውን ረኺቦም
ነይሮም፣ ጸወታ 0ብ0 ዕረፍቲ ኾነ፣
ኣብ ዝሰዓበ እብረ እቲ ጸወታ ናህሩ
ቀጸለ፣ ክልቲአን ጋንታታት ማዕረ ምስ
ዝወጻ፡ ነታ ኣብ መርሒነት ዘላ ጋንታ
ብድሆ ዓቢ ዕድል ዝኸፍት ስለዝኾነ፡
ዓወት ግድን የገድሰን ነበረ፣ ስለ ዝኾነ
ድማ ሸቶ ከመዝግባ ተጓየያ፣ ተጻወትቲ
ቶኮር ብጽቡቕ ምቅብባል ናብ ልዳት
ባርዕ ዝወስዱወን ዝነበሩ ኵዓሳሱ
ኣይተጠቕሙለንን፣ በቲ ዓንተር ማእከል
ሜዳ ኮይኑ ዝወዓለ ናሆም ርእሶም
ዝቕለሱ ተጻወትቲ ባርዕ እውን ንሸቶ
ዝኾና ዕድላት ክፈጥሩ ዝከኣሎም ገበሩ፡
እንተኾነ ኣይኮነሎምን፣ ሓላው ልዳት
ቶኮር ኣልኣሚን ዓብዱ ብዘጋጠመ
መጕዳእቲ ብናሆም ህያቡ ምስ ተተክአ
ግና፡ ባርዕ ኣብ ዘጥቃዓትሉ ተቐይሩ
ዝኣተወ ዮሃና ኣብ መበል 82 ደቒቕ
ምስ ቀልዓ ተኸላኻላይ ቶኮር ከውጽእ
ክብል ናብ ገዛእ ልዳቱ ኣመዝጊቡዋ፣
በዚ ድማ ባርዕ መሪሕነት ሒዛ፣
ብድሕሪ’ዚ ቶኮር ማዕረ እትገብር ሸቶ
ክትረክብ እኳ እንተ ተጓየየት፡ ናይ
መዛዘሚ ጸወታ ፊስካ ስለዘርከበታ፡ ባርዕ
ናይ 1ብ0 ኣገዳሲ ዓወት ኣመዝገበት፣
ብዘይካ’ዚ፡ ኣካል እዚ ውድድር
ዝኾነ
ያታዊ
ስፖርት
ብጸወታ
“ተወሰጥ” ተጀሚሩ፣ ብደቂ ተባዕትዮ
ስፖርታውያን
ባርዕ
ኣብ
ልዕሊ
ተጻወትቲ ቶኮር 8ብ5 ክዕወቱ እንከለዉ፡
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ተጻወትቲ
ኣዅዋር ንናይ ብድሆ መዘንአን 11ብ6
ረቲዐንአን፣
ዮውሃንስ ሃብተገርግሽ (ጆንሜራ)

ኣሎ?

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 26 ዓመት ቁ.255
ሃማመተኤ

ኣብ ቤት ትምህርትና
ኣፍና ከየጽረና እቲ ዝመቀረ

ት
በ
ን
ሰ

ምስ

ቈልዑ

ዳኒኤል ጠዓመ

ዋራት
ዘሎካ ምስኣን

ኣብ ንኡስ ዕድሜና ዝጀመረ
ካብ ሽዑ ኣትሒዝና ተላሊና
ብሓባር ንጻወት ተፋቒርና

ጭሕሚ ምስ ኣውጻእና
ከምኣ ኢልና ንቕጽል ከይተፈላለና
ኣበይ ትፋለጡ እንተ ኢሎምና

እንከለና

ዝጀመረ’ዩ ዕርክነትና
ክንብል ኢና ኩርዕርዕ ‘ናበልና

ዘይከም ዓዲ ገሊኦም
ምስ ዓበዩ ተላልዮም
ሽዑ ዝረሳስዑ ተማንዮም
ንሕና ግና ብኡነት
ዘይትምኖ’ያ ናትና ዕርክነት!!
***
ኤፍሬም

ፍልልይ ርኸቡ!

ፍቱዋት ቈልዑ ኣብ ምዝዛም
ትምህርቲ ዝርአን ክእረም ዘለዎን
ሕማቕ ባህሪ ኣሎ፣ ገለ ገለ ተመሃሮ
ትምህርቲ
ተወዲኡ
ኢሎም
እናተጓየዩ ናይ ብጾቶም ዲቪዛ
ክቀዱ። እቶም ብጾቶም እዉን
ብተመሳሳሊ ናይ ካልኦት ክቐዱ
ምርኣይ ልሙድ ተርእዮ ይኸዉን
ኣሎ፣ እዚ ኸኣ
ዘሕፍርን ዓቢ
ምጉዳል ስነ-ስርዓትን ኣብ ልዕሊ
ምዃኑ።
ጨካናት ሰባት ጥራይ
ክገብርዎ ዝኽእሉ ነውሪ ተግባር
እዩ፣
ምኽንያቱ ዋላ እኳ እቲ ዲቪዛ
ናይ ገዛእ ርእስኹም እንተ ኾነ
ኣገልግሎቱ
ኣብ
ዝውድኣሉ
ክንቐዶ ዘይኮነ። ንስኡናትን ክገዝኡ
ዓቕሚ ዘይብሎምን መማህርትና
ክንህቦም ዝሓሸ እዩ።

ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ኣብ ንእስነትና
ተማሃሮ

መልእኽቲ ሰንበት

ቀደም ዘመን ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቁሸት ዝነብር ያዕቆብ
ዝተባህለ ሓረስታይ ነበረ፣ እዚ ሓረስታይ ዘሪኡ ዓቕሙ
ዝሓፍስን ስድርኡ ዘዐንግልን ጻዕራም እኳ እንተ ኾነ። ብዘሎዎ
ነገራት ዘይዓግብ። እንትርፎ ከማርር ከምስግን ተሰሚዑ
ዘይፈልጥ ሰብ ነበረ፣ ቀንዲ ጸገም ያዕቆብ ብሃብቲ ምስ
ዝበልጽዎ ሰብ ጸጋ ክወዳደር እምበር ብትሕቲኡ ንዘለዉ
ስኡናት ክርእይ ኣይደልን ምዃኑ እዩ፣
ሓደ መዓልቲ ያዕቆብ ከምቲ ልሙድ ኮፍ ኢሉ ራድዮ
እናሰምዐ እንከሎ። ሓደ ሕማቕ ሓሳብ ቅልቅል በሎ እሞ
መሊሱ ኣብ ሓሳብ ተጸምደ፣ ድሕሪ ብዙሕ ውረድ ደይብ
ከኣ ነቲ ስድርኡ ዘናብረሉ ናይ ሕርሻ መሬቱ ሸይጡ ሸቐጥ
ክጅምር ምስ ነብሱ ተሰማምዐ፣ ብዘይዉዕል ሕድር እዉን
መሬቱ ሸይጡ ክነግድ ናብ ርሑቕ ስፍራ ከደ፣
እንተኾነ ዘይከም ትጽቢቱ። ነጊዱ ክህብትምስ ይትረፍ
ኩለን ሽያጥ ናይ ሕርሽኡ ከሲሩ ነዛ ዝበልዓ ስኢኑ ተረፈ፣
ብሰንኪ ዘሕንኽ ተግባራቱ እዉን ንዓዱ ምምላስ ፈርሐ፣
ገጽ ስድራቤቱ ካብ ዘይርእይ እዉን ዓመታት ሓለፎ፣
ሓደ መዓልቲ ግን ከም ወዮ ኣመሉ ብኾፉ ራድዮ እናሰምዐ
እታ ገዲፍዋ ዝወጽአ ዓዱ ብዙሕ ማዕድን ወርቂ ተረኺብዋ።
ሰፈር ስራሕ ከም ዝኾነትን ደለይቲ ስራሕ ናብኡ ይኸዱ
ከም ዘለዉን ብእዝኑ ሰምዐ፣ ዓቕሊ ዘይምግባሩ እናተጣዕሰ
ኸኣ ንዓዱ ክምለስ ወሰነ፣

ሕብሪ ልኸዩ

ኣብታ ዝዓበየላን ስድርኡ ዝቕመጡላን ዓዱ ምስ ኣተወ
ብዙሕ ለውጢን ምዕባለን ረኣየ፣ ቅድሚ ኹሉ ኸኣ ናብታ
ብጽጋቡ ዝሸጣ መሬቱ ክበጽሕ ተሃወኸ፣ ኣብታ ንዓመታት
ዝሓረሳን ዝተዓንገለላን ቦታ ምስ በጽሐ። ጠቕላላ ተቐይራ።
ተሃኒጻን ወቂባን ክሳብ ዝጋግያ ኮነ፣ ንምርጋጋጽ ኣብቲ
ከባቢ ንዝነበሩ ሰባት ምስ ሓተተ ኸኣ ‘እዚ እቲ ወርቂ
ዝወጽኦ ዘሎ ቦታ እዩ።’ በልዎ፣
ምስኪናይ ያዕቆብ ብሰንኪ ስሰዐኡ ዘይብሉ ክደሊ ዘለዎ
ኣጥፊኡ፣

ሞራል

፥

ፍቱዋት ህጻናት ኣብ ዝሓዝናዮ እንተ
ጸኒዕናን ኣበርቲዕና ሰሪሕናን ግድን
ከምንዕወት ክንድራድእ ይግባእ፣

ኣድራሻና፣

ሰንበት ምስ ቈልዑ
ፓ.ሳ.ቍ. - 1042
ኣስመራ

