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መንግስ - እቲ ደፋር ሲናይ
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ገጽ 7
“ሞያ ሕክምና፡ ናይ ሕልና
ስራሕ እዩ” ነርስ ሰምሃር ኢሳቕ

ገጽ 9
ሻምፕዮን ማራቶን ዓለም
ግርማይ ገብረስላሰ ብዓይኒ
ኣትለታት

እዮብ

ገጽ 5
ሃና ፖል፡ ኣዜብ ኣስራት

ባህሊ ዓያይነት ዝያዳ ኣብ ምዂስኳስ ተራ ኣመሓደርቲ
ክዓዝዝ፡ ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኣዘኻኺሩ
ባህሊ ዓያይነት ዝያዳ ኣብ ምዂስኳስ
ተራ ኣመሓደርቲ ክዓዝዝ፡ ሚኒስተር
ዞባዊ ምምሕዳር ኣቶ ወልደንኪኤል
ኣብርሃ ኣዘኻኺሩ።
ሚኒስተር
ወልደንኪኤል
ነዚ
መዘኻኸሪ’ዚ ዘቕረበ፡ ካብ 13 ክሳብ 25
ነሓሰ ኣብ ደንጎሎ ንውርጹጽ ምሕደራ
ዝምልከት ስልጠና ክቐስሙ ንዝቐነዩ
ኣመሓደርቲ ንኡስ ዞባታት፡ ኣካየድቲ
ስራሕን ክኢላታት ሕርሻን ዞባ ሰሜናዊ
ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘስመዖ መዕጸዊ
ቃል’ዩ።
ንዕላማን ተልእኾን’ቲ ስልጠና
ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ ሚኒስተር
ወልደንኪኤል፡ ኣመሓደርቲ - ሓላፍነት
ምትሕልላፍ መልእኽቲን ምትግባር
ፖሊሲታትን ብዝግባእ ዝስከሙሉ
መገዲ ምጥጣሕ ምዃኑ ብምጥቃስ፡
ኣብ ምድራዕ ልምዓታውን ፖለቲካውን
መዳያት ዝጻወቶ ተራ ዓቢ ከምዝኾነ
ኣረዲኡ።
“ዛጊት ተመዝጊቦም ዘለዉ ዓወታት
ከም ህዝብን መንግስትን ካበይ መጺእና
ናበይ ንኸይድ ኣለና ዘንጸባርቑ’ዮ”

ዝበለ ሚኒስተር ወልደንኪኤል፡ ንምዕሩይ
ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፡ ገስጋስ
መስርሕ ማሕበራዊ ፍትሒ፡ ናይ ምግባር
ዓቕምናን ጒዕዞ ዕብየትናን ዘውሕሱ
ምዃኖም ኣብሪሁ።
ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኣቶ
ወልደንኪኤል ኣብርሃ ኣብ መወዳእታ፡
ኣመሓደርቲ ኣብ መስርሕ ምምሕዳራዊ

ኣገልግሎት ንዘጋጥሙ ብድሆታት
ናብ ረብሓ ከባቢኦም ንምውዓል፡ ባህሊ
ዓያይነት ንምዂስኳስ ኣብ ዝካየድ
ጻዕሪ ብኣተኲሮ ክሰርሑ ትጽቢት
ከምዝግበረሎም ኣስሚሩሉ።
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ወይዘሮ ጽገሬዳ ወልደገርጊስ
ብወገና፡ እቲ ስልጠና - ልምዓታዊ

መደባት ኣብ ምድንፋዕ፡ ፖለቲካዊ ውዳበ
ኣብ ምሕያል፡ ምምሕዳራዊ ጥበብ ኣብ
ምስራጽን ምውርጻጽን፡ ከምኡ’ውን
መስርሕ ፍርዲን ምርግጋጽ ድሕነት
ህዝብን ዘተኰሩ ዛዕባታት ዝሓቘፈ ምንባሩ
ብምብራህ፡ ተራ ኣመሓደርቲ ኣብ’ዚ
መዳይ’ዚ ክዓዝዝ ትጽቢት ከምዝግበር
ሓቢራ።

ተሳተፍቲ ናይ’ቲ ንኣስታት ክልተ
ሳምንታት ዝቐጸለን ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን መግለጺታት
ዝሃቡሉን መደብ፡ ካብ ኢድ ዞባዊ
ምምሕዳር ኣቶ ወልደንኪኤል ኣብርሃን
ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ሜጀር
ጀነራል ሑመድ ካሪካረን ወረቐት
ምስክር ተቐቢሎም።

ንቘልዑ ዝሃሲ ልምድታት ንምውጋድ፡ ዝተዋሃሃደ ጻዕርታት
ከምዘድሊ ተገሊጹ
ኣብ ቈልዑ ኣሉታዊ ጥዕናውን
ስነ-ኣእምሮኣውን ሳዕቤናት ዘኸትል
ከም መርዓ ትሕቲ-ዕድመ፡ ምኽንሻብ
ጓለንስተይቲን ካልእን ሃሳዪ ልምድታት
ንምውጋድ፡
ብደረጃ
ትካላት

መንግስቲን ኮማትን ውሁድ ጻዕሪታት
ከምዘድሊ፡ ኣብ ከተማ መንደፈራ
ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተገሊጹ።
ኣብ’ቲ ካብ ድባርዋ፡ መንደፈራ፡
ዓዲ-ዃላን እምኒ-ሓይሊን ዝተወከሉ

ኣባላት
ኮሚተታት
ሽማግለ
መሰላት ቈልዑን ካልኦት ኣካላትን
ዝተሳተፍዎ ኣኼባ፡ ሓላፊ ጨንፈር
ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃይለ ገብረሚካኤል

ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ማሕበራዊ ጸገማት
ቈልዑ ንምእላይን ቈልዑ ክረኽብዎ
ዝግባእ መሰላት ንኸይንፈጎምን፡
ብመንገዲ ወከልቲ ጥዕና፡ ኣነባበርቲ
ዓዲ፡
ሰራሕተኛታት
ተሃድሶ፡
መራሕቲ ሃይማኖትን
ሃማደኤን
ዝካየድ
ክትትልን
ጎስጓሳትን
ክሕይል ኣተሓሳሲቡ።
ተራ ኮም ኣብ
ምህናጽ ብስነ-ምግባር
ዝተዀስኰሰ
ጥዑይ
ቈልዓ መሰረታዊ ምዃኑ
ዝሓበረ ኣብ ሚኒስትሪ
ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን
ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል
ጉዳይ ህጻናት ኣቶ ተስፉ
ሰለሙን፡ ህዝቢ በብግዜኡ
ብዘጥረዮ ንቕሓት ኣብ

ምውጋድ መርዓ ትሕቲ ዕድመን
ምኽንሻብ ጓል-ኣንስተይትን እወታዊ
ውጽኢት ይምዝገብ’ኳ እንተሎ፡
ምሉእ ብምሉእ ንምውጋዱ ግን
ሓያል ጻዕሪ ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።
ተሳተፍቲ ኣብ ዝቐረበ መዛተዪ
ነጥብታት ሓባራዊ ዘተ ድሕሪ
ምክያድ፣ ንቘልዑ ዘጋጥም ዘሎ
ብድሆታት ማሕበራዊ ጸገማት
ብምድህሳስ፡ መፍትሒ ክኾኑ
ዝኽእሉ ሓሳባት ኣቕሪቦም።
ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ዞባ ደቡብ ኣቶ ፍራንኮ
ኩባባ ኣብ መዛዘሚ’ቲ ኣኼባ ኣብ
ዘስመዖ ቃል፡ ኩለንትናዊ ዕቤትን
ምዕባለን ቈልዑ መሰረት ድልዱል
ቁጠባ ሃገር ስለዝኾነ፡ ብደረጃ ዞባ
ግቡእ ቈላሕታ ተዋሂብዎ ክስራሓሉ
ምዃኑ ኣስሚሩሉ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ገበናዊ ሕጊ ሃገረ ኤርትራ - 2015
1. ኣየናይ
ዕላማ
ወይ
ፖሊሲ ናይ መቕጻዕቲ ከምንወስድ
ከምዝንጸር ተገይሩ ኣሎ
ሓድሽ ገበናዊ ሕጊ ሃገረ ኤርትራ፡
ፍትሒ ዘረጋግጽ፣ ሓላፍ ዘላፍን፣ ሌላን
ጉለላን ዘወግድ ኣብ ዊንታን ኣረኣእያ
ናይ ሰባት ዘይሙርከስ ርግኣት ዘለዎ
ስርዓተ መቅጻዕቲ ክሰፍን ክሕግዝ’ዩ
እቲ ትጽቢት። ኣብ መንጎ ተመሳሳሊ
ገበን ዝፈጸሙን ተመሳሳሊ ድሕረ
ባይታን ባህርን ዘለዎም ገበነኛታትን
ክወሃብ ዝጸንሐ ሓላፍ ዘላፍ
ንምእራም ‘just Dessert’ ዝብል
ፖሊሲ ናይ መቕጻዕቲ ከም ቅቡልን
ሌላን ጉለላን ንምውጋድን ኣብ መንጎ
ዓይነት ገበናትን ገበነኛታትን ከከም
ደረጃ ክብደቶምን ምምስሳሎምን
መቕጻዕቲ ከምዝስርዓሎም ንምግባር፡
እንተወሓደ እንተወሓደ ኣብ ልዕሊ
ተመሳሳሊ ገበን ዝፈጸሙን ተመሳስሊ
ገበነኛታትን ተመሳሳሊ መቕጻዕቲ
ብምሃብ፡ ፍትሒ ምርግጋጽን
ንገበነኛታት ከከም ደረጃ ክብደቶም
ንምቕጽዖምን ግዝኣተ ሕጊ ንምስፋን
እዩ።
2. ንመቕጻዕቲ ዝተዋህበ ጋግ
ከም ዝጸብብ ተገይሩ ኣሎ
ድሕሪ ሕጂ እቲ ዝወሃብ መቕጻዕቲ
ብደረጃ ፍልጠት፣ ዓቕሚ ወይውን
ኣረኣእያ ናይ ደያኑ ኣይኽኸውንን
እዩ። ዝበዝሕ ኣብ ሕጊ ክምርኮስ

ዝወሓደ ድማ ኣብ ሕልና ዳኛ
ዝግደፍ ኮይኑ ተሳኢሉ ኣሎ። ብሕጊ
ኣቢልካ ጥራይ ናይ ሓባር መረዳእታ
ከምዝመጽእ ክግበር ተጻዒሩሊ ኣሎ።
ተራ ዳኛ (በቲ ዝወጽእ ናይ መርትዖ
ሕጊ ተሞርኪሱ)
መርትዖታት
መዚኑ ገበነኛ ድዩ ኣይኮነን ኢሉ
ምውሳን ኢዩ። ንመቅጻዕቲ ዝምልከት
ግና ህዝቢ በቲ ዘውጽኦ ሕጊ ኣቢሉ
ዝውስኖ ጉዳይ ኢዩ።
3. ብሩህን ንጹርን ንምርድኡ
ቀሊልን’ዩ
ዝኾነ ይኹን ሕጊ ኣገልግሎቱ
ንህዝቢ ስለ ዝኾነ፡ ብቐሊል መገዲ
ተጻሒፉ ህዝቢ ብዘይ ብዙሕ ሓገዝ
ናይ ክኢላታት ንመሰረታዊ ኣምራቱ
ክርድኦ ይግባእ። ትሕዝቶ ናይ ነፍሲ
ወከፍ ገበንን ንእኡ ዝወሃብ መቕጻዕትን
ብንጹር ተጻሒፉ ህዝቢ ብቐሊል ከም
ዝፈልጦን ኣብ ተግባር ኣብ ዝውዕለሉ
ግዜ ድማ ከም ቃሉን መንፈሱን
ጥራይ ከም ዝትግበር ንኽኸውንን
ዘድሊ ጻዕሪ ተኻዪዱሉ’ዩ።
እምበኣር፣ እዚ ሓድሽ ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ነቶም ተመሳሳሊ ደረጃ
ክብደት ኣለዎም ዝበሃሉ ገበናት ብሓደ
ጠርኒፉ፡ ንእኦም ዝግባእ መቕጻዕቲ
ኣስፊሩ ስለ ዘሎ፡ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ
ክርድኦ ይኽእል እዩ። ህዝቢ ብሓፈሻ፣
ገበን ክፍጽሙ ዝኽእሉ ሰባት ከኣ
ብፍላይ፣ ሓደ ገበን ገና ኣብ ኣብያተ
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ለይ-ኣውት
ኤደን ሃብተኣብ
ሳምራዊት መለስ
ምስጋና ተዓገስ

ኣስቴር ካሕሳይ
ሰላም ክፍለማርያም

ፍርዲ ከይበጽሐ ኸሎ እቲ ዝወሃብ
መቕጻዕቲ ኣቐዲሞም ብቐሊል
ክፈልጥዎ ስለ ዝኾኑ፡ ገበናዊ ሕጊ
ኤርትራ ገበን ኣብ ምጕዳል ዓብዪ
ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ። ስርዓተ ገበን
ኤርትራ ኸኣ ሓይሉ ዝያዳ ገበን
ኣብ ምክልኻል እምበር ገበን መምስ
ተፈጸመ ኣብ ምቕጻዕ ኣይክኸውንን
እዩ።
ጕዳያት ናብ ኣብያተ ፍርዲ
ምስ ዝቐርቡ ኸኣ፡ ነቲ ገበናዊ ሕጊ
ኣብ ምትርጓምን ንገበናት ዝግባእ
መቕጻዕቲ ኣብ ምፍላጥን እተራቐቐ
ናይ ሕጊ ኣፍልጦ ከም ዘየድልዮ
ኾይኑ ተዳልዩ ኣሎ። እምበኣር
ገበነኛታት ዝፍረዱ በቲ ብንጹር
ተጻሒፉ ዘሎ ሕጊ ክኸውን ኢዩ።
4.
ንጹር ደረጃታትን
መስርዕን ናይ ገበናት ከምዝዳሎ
ተገይሩ ኣሎ
ህዝብን መንግስትን ዝዓግቡሉ
ስርዓተ-ገበን ንምርግጋጽ፣ ኣብ ገበናዊ
ሕጊ ኤርትራ ገበናት በብደረጃኦም
ተሰሪዖም ስለ ዘለዉ፣ ንነፍሲ ወከፍ
ገበን ዝወሃብ ናይ መቕጻዕቲ ክፍተት
(range) ኸኣ ጸቢቡ ስለ ዘሎ፡ ኣብ
ኵሉ ኣብያተ ፍርዲ ኤርትራ ካብ
ሓላፍ ዘላፍን ሌላን ጕሌላን ናጻ
ዝኾነ፣ ተመሳሳሊ ገበን ንዝፈጸሙ
ሰባት ከኣ ተመሳሳሊ መቕጻዕትታት
ዝህብ ስርዓተ-ገበን ክህሉ እዩ። በዚ
ድማ ኣብ ምሉእ ሃገረ-ኤርትራ
ገበናዊ ፍትሒ ክረጋገጽ እዩ።
ክብደትን ዓይነትን ገበን ደያኑ
ኣብ ኣወሳስና መቅጻዕቲ ርትዓዊ
ዝኾነ ተማጣጣኒ መቅጻዕቲ ክውስኑ
ከኽእል ኢዩ። በዚ ድማ ኣብ ኩሉ
ጽፍሕታት ዳንነት ብሓደ ናይ
ኣፈጻጽማ መንገዲ ንኽትግበር
ዘኽእል መምርሒ ናይ ኣወሳስና
መቕጻዕቲ ተዋዲዱ ኣሎ።
5. ኣህጉራዊ
ምቁጽጻር
ንዝግበረሎ ገበናት ዘድሊ ኣስተብህሎ
ተገይሩሎም ኣሎ
ሓድሽ ገበናዊ ሕጊ ኤርትራ፣
ኤርትራ ኣንጻር ዓለምለኻዊ ገበናት
ኣብ ዝግበር ቃልሲ ንዘለዋ ኣበርክቶ
ዘጉልሕ ምእንቲ ክኸውን፣ ምስቶም
ኣብ መበል ዕስራን ሓደን ክፍለዘመን ብደረጃ ዓለም ዝስርሓሎም
መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ዝሳነ
ኾይኑ ተዳልዩ ኣሎ።
6. ምውህሃድ
ኣዋጃትን
ድንጋጌታትን ምስ ገበናዊ ሕጊ።
በብጊዚኡ ክወጹ ዝጸንሑ

ኣዋጃትን ድንጋጌታን ተዋሂቦም
ዘለዉ ገበናትን መቕጻዕትታቶም
ተራእዩ ብመንጽር’ቲ ኣብ ገበናዊ
ሕጊ ዝወሃብ መትከላትን ዓይነታት
መቕጻዕትን ተዋሃሂዱ ዝኸደሉ
ኣገባብ ክተኣታቶ ጻዕሪ ክግበረሎም
ኢዩ። (fishers, commercial,
forestry, immigration…)
ፍሉይ ኣተኩሮ ዝተገብረሎም
ዓይነት ገበናት
•
ከም እኒ ስርቂ፣ ምጥፍፋእ፣
ብልሽውናን ትምየናን ዘመሰሉ ገበናት
ብመጠን እቲ ኣብቲ ገበን ዝነበረ
ገንዘብ መቕጻዕቶም ክፈላለ ይግባእ
ተባሂሉ ስለ ዝተኣመነሉ፡ ንነፍሲ
ወከፍ እዞም ገበናት ብመጠን እቲ
ገንዘብ እናለዓለ ዝኸይድ ተመጣጣኒ
ኽብደት (vertical proportionality)
ናይ ደረጃታት ተገይርሎም ኣሎ።
ኣብ መንጎኦም ዝህሉ ጐድናዊ
ተመጣጣንነት’ውን
(horizontal

proportionality) እውን ኣብ ግምት
ኣትዩ ኣሎ።
•
ንኣካላዊ
ማህሰይትን
ማህረምትን
ብዝምልከት’ውን
ንያታዊ
ሕግታትና
መሰረት
ብምግባር ብዓይነት እቲ መሳርሒ፡
ብመጠን እቲ ዝወረደ ማህሰይትን
ብዓይነት እቲ ኵነታት ኣፈጻጽማን
ኣብ ሰለስተ ጕጅለታት ተመቒሉ
ንኽትዓየሉ ቀሊል ብዝኾነን ብሩህን
ኣገባብ ተዳልዩ ኣሎ።
•
ንጸርፋዊ
ባህርይ
(insulting behaviour and insult)
ብዝምልከት’ውን፡
መቕጻዕቲ
ብሓፈሻኡ ንዅሎም ዓይነታት
ጸርፊ ዝምልከት ሓደ መቕጻዕቲ ስለ
ዝነበረ፡ ንያታዊ ሕግታትናን ህሉው
ሕብረተሰባዊ ዅነታትናን ኣብ ግምት
ብምእታው ጸርፍታት ኣብ ክልተ
ደረጃ ኽብደት ተሰሪዖም ዝተፈላለየ
መቕጻዕቲ ከም ዝወሃቦም ተገይሩ
ኣሎ።
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ኤርትራ

ታሪኽ’ዛ ስእሊ
ኣማረ ወልደኣብ
3ይ ክፋል
ብንያም ሃይለ
እቲ ድፋዓቱ ኣደልዲሉ ዝጸንሐ ሰራዊት
ጸላኢ ኣብ ብርቱዕ ራዕዲ ተሸመመ።
ዝገብሮ ሓርቢትዎ ኣዕነይነየ። ኣብ’ቲ
መጀመርታ ብቐሊሉ ዝገላገል መሲሉዎ
ተቓውሞ ክገብር ፈቲኑ። ጸኒሑ ግና
ዘየናሕስዩ ምዃኖም ተሰወጦ። ስለዝኾነ
ከኣ’ዩ ኣሎ ዝበሃል ኣጽዋሩን ዓቕሚ ሰቡን
ገይሩ ዝከኣሎ ክገብር ዝሃቀነ።
ኣብ’ዚ፡ ባህሪ ክተሓጋገዞ ፈቲኑ። ጸሓይ
ሓላፍነታ ንጸልማት እናኣረከበት ንምዕራባ
ገጻ ትሃትፍ ነበረት። እዚ ክስተት’ዚ ንጸላኢ
ዝሓሸ’ዩ። እቶም ካብ ርሑቕ እናጎየዩ ዝመጹ
ተጋደልቲ ድኻም እናሰዓሮም መጺኡ።
ሰማይ-ጠቀስ ጎቦታት ከይትድይቡኒ ብምባል

ተበገሰ። ካብ ጽርግያ ብወገን የማን’ዩ ነይሩ።
ግና ንተጋዳላይ ሽግሩ ዘጋፍሕ ማእለያ
የብሉን። ነዊሕ ከይከዱ እንከለዉ ሃፍ ዝበለ
ጸድፊ ደኣ ተቐበሎም። ከሕልፎም ፍቓደኛ
ኮይኑ ኣይተረኽበን። ምስ ጸላኢ ዝተሻረኸ’ዩ
ዝመስል። ዝተበገስሉ ሸቶ ከይወቕዑ
ዝድቅሱ ኣይኮኑን። ጸገም ክንዲ ዝበርትዐ
ይበርትዕን ይደራረብን መስዋእቲ ንዝረዓመ
ዝእግሞ ኣይኮነን። በዚ ኮይኑ በቲ ዝተጎበጠ
ሪሞም ክሕዙ ኣለዎም።
ምስ ናይ ባህሪ መሰናኽላትን ናይ ጸላኢ
ፈንጠርጠርን ክዋጠጡ መሬት ንርእሳ
ኢላ ክትወግሕ ደለየት። ኣብ ዳግማይ
ምውህሃድን ምውድዳብን ኣተዉ። ድሕሪ

ዋይዋይታን ሰዓበ። ብፍላይ ካልአይቲ ቡምባ
ምስደገመ፡ ድፍዓት ጸላኢ ሃደሽ-ደሽ በለ።
በዓል እዮብ ናይ ታሕጓስ ድምጾም ለገስሉ።
‘’ተዓወት! ኣንታ ጭደድ!”እናበሉ በብዘለዉዎ
ነነጢሮም ናብ ድፍዓት ጸላእቶም ተደቕደቑ።
እዮብ ኣባላቱ መታን ክቆጻጸር ከም ነብሪ
ካብን ናብን ተናጠረ። ሬሳታት ጸላኢ ኣብ
ርእሰ-ርእሲ ተደራረበ። ኣብ’ዚ ገለ ብጾት
ብነዊሕ ተዃሊሎምን ምስ ጸላኢ ተጓይዮምን
ከቢድ ሓደጋ ኣውዲቖሙሉ’ዮም። ኣብ ከበባ
ኣእትዮም ከም ሕሱም ሓማቲሎሞ። እዚ፡ ነቲ
ብወገን ብዓል እዮብ ዝነበረ ወጥሪ ፍታሕ
ፈጢሩ’ዩ። ክንየተሎም ዝሃቀነ ጸላኢ ግዳይ

ጸይሮሞ’ውን ናብ ሰንዓፈ ኣምርሑ። ኣብ
መቓብር ሓርበኛታት ብልዑል ክብሪ ሓመድ
ኣዳም ኣልቢሶሞ። እዮብ ካብ ወ/ሮ ሓረጉ
ኣስመላሽ ብ1993 ዮሃና ትበሃል ሓድጊ
ትኾኖ ጓል ወሊዱ’ዩ።
እዮብ ካብ’ዞም ኣብ’ዛ እንዕዘባ ዘሎና
ስእሊ፡ ኣብ ቅድሚት ጸጋማይ ኢዱ ኣብ
ምድሪ ተመርኵሱ ጎቦ ኮይኑ ዘሎ’ዩ። ደጊም
ብመንፈስ’ምበር ብኣካልስ ካብ’ዞም መሳኣልቱ
ተፈልዩ ኣሎ።
ካብዞም ኣብዛ ስእሊ ዘለዉ ሓሙሽተ
ብጾት፡ ቀዳማይ ወራር ወያነ ዛጊት ንእዮብ
ወሲዱ’ሎ። እዞም ኣርባዕተ መሳእልቱ ግና

ሞትን ምምራኽን ኮይኑ። ዝተረፈ እግረይ
ኣውጽእኒ ብምባል ህድማ ተተሓሓዞ።
እቶም ምዑታት ደቂ ኤረ ‘’ኣርክቦ ሓዞ!
ከይትገድፎ’’ እናበሉ እግረ-እግሩ ሰዓብዎ።
ማእለያ ዘይብሉ ኣጽዋር ኣሕደግዎ።
ዝረአኻያ መሬት ብሬሳታትን ንብረትን
ጸላኢ ዝተጎልበበት ኮነት። ዓሊቴናን ዓይጋን
ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኣተዋ።
ግና ኣብ’ዚ ክሳብ ዕለት 05-061998 ዝተኻየደ ረዚን ውግእ ብሉጻት
ተኸፊሎም’ዮም። ሓደ ካብኣቶም ከኣ
ጅግና እዮብ ተስፋማርያም ነበረ። ሓርበኛ
ተጋዳላይ እዮብ ኣብ’ዚ ናይ ተሓዋወስ
ህሞት ኣብ ርእሱ ተሃሪሙ ወዲቑ። ግንባሩ
ንዓረር ሂቡዋ። ብጾቱ ብስንባደ ተቐላጢፎም
ረድኤት ክገብርሉ’ኳ እንተፈተኑ፡ ግና እዮብ
ኣየላበወን። ናብ’ቲ ዝተዓጥቀሉ ቅዱስ
መስዋእቲ ክኣቱ ናይ ግድን ኮይኑ። ዕድመ
ብሉጽ ጅግና ሓጺር’ዩ። ህይወት እዮብ ምስ
ቅድሚኣ ዝሓለፋ ክትጽንበር ኣንቂዳ። ደው
ንምባላ’ውን ኣይተኻእለን። ኣብ’ታ ሓላል
መሬቱ ኣብ ልዕሊ ሬሳታት ጸላእቱ ወዲቑ።
ዘይጠፍእ ስም ሓዲጉ ሓሊፉ። ንዘይትነብር
ሂወት ዘልኣለማዊት ገይሩዋ ከይዱ።
ሽዑ፡ እቶም ንድሕነቱ ኩሉ ዝከኣሎም
ገይሮም ዘይሰመረሎም ብጾቱ ንኽቡር ሬሳኡ
ኣብ ምግናዝ ኣትዮም። ኣካላቱ ብዝግባእ
ሰሪዖም ብምግናዝ ኣብ ቃሬዛ/ባሬላ/ሰቐልዎ።

ካብ’ዚ ወራር’ዚ ብሰላም ወጺኦም ኣለዉ።

እዮብ

ኣብራኾም ሓዞም። እቲ ብጽዑቕ ኣግራብን
ኣእማንን ዝተረገጠ ቦታ ምስ ጸላኢ ወጊኑ
ምሕላፍ ከልኦም። መብዛሕትኡ ኣግራብ
ናይ’ቲ ከባቢ ታህሰስ፡ ኣውሊዕ፡ ክሊዓውን
በለስን ኮይኑ ነንሓድሕዱ ዝተወሳሰበ’ዩ።
እቲ ንኽትረግጾ ኮነ ክትዘሎ ዘይምችእ፡
ፎንጓጻት ኣእማን’ውን ቦታኡ ኣብኡ እዩ።
እዝን ተቓውሞ ናይ ጸላእን ነቲ ግስጋሰን
ናህርን ናይ ወገን ኣሰናኸልዎ። ንበዓል እዮብ
ዝተራእየቶም እንኮ መሕለፊት - ሓንቲ
ጽርግያ ጥራይ ነይራ። እዚኣ’ውን ጸላኢ
ንመቕተሊ ኢሉ ከምዘዳለዋ ኣይሰሓትዋን።
ናብኣ ገጽካ ተወስ እንተኢልካ ግዳይ
ጠያይት ጸላኢ ኢኻ ትኸውን። ብመንጎ’ዚ
ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ኩነት ካልእ ዝዓበየ
ሽግራት ይደራረብ ነይሩ። በቲ ዝካየድ
ዝነበረ ውግእ መስዋእትን መውጋእትን
ብሉጻት ብጾት እናሰዓበ መጺኡ። እቲ
ነገር ኣዝዩ እናኸረረ ጥርዚ ዓሪጉ። ካብ’ዚ
ወጥሪ’ዚ ቀልጢፍካ ክትላቐቕ ኣለካ። ግድል
ናይ በዓል እዮብ’ዩ። ግና ብኸመይ’ዮም
ክገላገሉ? ክረድኦም ዝኽእል ዋላ ሓደ
የልቦን። ባዕላቶም ጥራይ’ዮም ክፈትሕዎ
ዘለዎም።
ድሕሪ ብዙሕ ወጥሪ ዝሰፈኖ ምብልሓት
ግና ፍታሕ ክርከብ ነይርዎ። እዮብ የማነጸጋም ብምባል መንገዲ ረኺቡ ንመስርዑ
‘’ንዑ በዚኣ፡ በዚኣ’’ እናበለ መሪሕዎም

ነዊሕን ኣህላኽን ቅልስ ግና ሓንቲ ትሓይሽ
ዝበልዋ ምርጫ ረኸቡ። ብጽርግያ ጌርካ
ጠኒንካ ምድቕዳቑ። እንተኾነ ጸላኢ ነዚኣ
ስለዝጎርሓላ ጭሩ ከምዘይትሓልፋ ገይሩዋ’ዩ።
ብድልዱል ድፋዕ ረጊጥዋ። ዝበዝሐ ዓቕሚ
ሰቡን ኣጽዋሩን ናብኣ ኣዋዲድዎ።
በዓል እዮብ’ውን ዝበዝሐ ኣጽዋሮም
ናብኣ ኣቕንዕዎ። ኩላቶም መድፍዓጅታት
ናይ’ታ ሓይሊ ብሓደ ተጠርኒፎምን ብስሙር
ውህደትን ስርሖም ጀመሩ። ነቲ ጸላኢ
ዝንየተሉ ዕርዱ ከም ሕሱም በናጨርዎ።
ብፍላይ እቲ ምኩሕ ጨማታይ መድፍዓጂ
ኣርብጂ መሓመድ ዓሊ ወኑ ተላዒልዎ
‘’ተኣለዩ ንዓይ ግደፉለይ፡ ስርሐን ከርእየን’የ፡
’’ እናበለ ብንጥፈት ናብ ጸላኢ ተጸገዐ።
ኣርብጂ እንተላይ ብድሕሪኣ ሓዊ ስለትተፍእ
ኸኣ ብጾቱ ከይልክም ዝያዳ እናተፈንተቶም
ናብ ቅድሚት ተወርወረ። እንተ ንጸላእቱ
ግና ነበልባላዊ ሓዊ ክኣጉደሎም ተሃዊኹ
ናህሩ ወሰኸ። ነዚ ዝተዓዘበ እዮብ
‘’ተጠንቀቕ!ተጠንቀቕ መሓመድ ዓሊ! ኣታ
ወዲ!’’ እናበለ ስክፍታኡ ገለጸ። ደድሕሪኡ
ከኣ ብልዑል ናህሪ ሰዓቦ። መሓመድ ዓሊ
ቡምባ ዝኾለሰት ኣርፒጅኡ ሒዙ ናብ
ጸላኢ ለገበ። ብዝግባእ ብምንጽጻር ከኣ
ናብ’ቲ ተካሎም ዘብለዖም ጉድጓድ ተጻባእቱ
ለኣኻ። ‘ሂው!ሂው!’ኢላ ድማ ክልተ ድምጺ
ፈጠረት። ንዓኣ ተኸቲሉ ጽዑቕ ኣውያትን

ምሕረትኣብ ኣብርሃም/ጠራራይ/
ዓቃልን ግርህ ኢሉ ዝዛረብን፡ ህርኩት
ፈታዊ ስራሕ፡ ተዋዛያይ፡ ተባዕ ተዋጋእን
ኣዋጋእን ሰብ እንተርኢኹም ንምሕረትኣብ
ምስኡ ኣዛምድዎ። ምሕረትኣብ ብ1956
ዓ/ም ካብ ኣቦኡ ኣቶ ኣብርሃም ባህልብን
ኣደኡ ወ/ሮ ሃና ሰሎሙንን ኣብ ሓበላ’ዩ
ተወሊዱ። ስድራቤቱ ኣብ ማሕረስን መጓሰን
እናካየዱ እዮም ናብራኦም ዝመርሑ። ኣብ
ትሕቲ ምውቕ ፍቕሪ ወለዱ ሓንቂቑን
ማሚቑን ዓብዩ።
ምሕረትኣብ ብዝሓደሮ ሃገራዊ ስምዒት
ኣብ 1985 ናብ ሜዳ ተሰሊፉ። እኹል
ፖለቲካውን ወተሃደራውን ትምህርቲ
ድሕሪ ምቕሳሙ፡ ብቐጥታ ናብ ጨንፈር
ሓለዋ ምሩዃት ተመዲቡ። ክሳብ 1990
ዓ/ም ብልዑል ተገዳስነትን ብልሕን ይሰርሕ
ነይሩ። 1990 ዓ/ም ግና ነቲ ተዋጋኢ ሓይሊ
ንምድንፋዕ ተባሂሉ ናብ ክ/ሰ 85 ብርጌድ
82 ከቲቱ። ብሓያልን ዝተዓጻጸፈን ኣበርክቶ
ድማ ተዋጊኡን ኣዋጊኡን። ምሕረትኣብ
ኣካዳምያዊ ትምህርቲ ብኣጋ ክረክብ
ኣይካኣለን። ፍልጠቱ ንምዕባይ ሓርኮትኮት’ኳ
ይብል ብምንባሩ ድሕሪ ምስላፉ ብጾቱ
ብዘቑጸርዎ ፊደል ክሳብ 4ይ ክፍሊ በጺሑ

ነበረ።
ምሕረትኣብ ኣብ’ቲ መሸንቆቛ ጸላኢ
ዘጽበበ ዓቢ ስርሒት ፈንቅል ተሳቲፉ እዩ። ኣብ
ውግእ ግንባር ጊንዳዕ’ውን ብልዑል ጅግንነት
ተዋጊኡ። ከም ውጺኢቱ ድማ ኣብ ወርሒ
መጋቢት 1990 ዓ/ም ኣብ እግሩ መውጋእቲ
ኣጋጢምዎ። እንተኾነ ብዝተገብረሉ ልዑል
ናይ ሕክምና ረድኤት ቀልጢፉ ተማሓይሹ።
ብሓካይም ግና “ሓዊኻ ኢኻ ናብ ኣሃዱኻ
ኪድ” ኣይተባህለን። ንሱ ግና ቀልጢፉ
ናብ ብጾቱ ክምለስ’ዩ ተሃንጥዩ። መውጋእቱ
ምሉእ ብምሉእ ቀልጢፉ ኣይሕወየሉ’ምበር
ነቶም ዝሕክምዎ ዝነበሩ ብጾቱ ‘’ሓውየ’የ
ናብ ድፋዕ ክኽይድ ስደዱኒ’’ እናበለ ከቢድ
ጸቕጥን ረበሻን ብምግባር ኣዕገርገሮም።
ድሕሪ ብዙሕ ምጉት ከኣ ናብ ኣሃዱኡ
ተመሊሱ። ኣብ ጎድኒ እቶም ኣብ ርሱን
ጥምጥም እንከለዉ ብቓሬዛ (ባሬላ) ተጸይሩ
ዝገደፎም ብጾቱ ተጸንበረ። ምሕረትኣብ
ድሕሪ መውጋእቱ መሊሱ እዩ ሓዪሉን
ተቢዑን። ግዜ ውግእ ብምንውሑ’ውን
ተመኩሮኡን ብልሑን እናደረበ ከደ።
ኣብ’ቶም ዝቐጸሉ ውግኣት ድማ ገሊጽካ
ዘይውዳእ መስተንክራት ፈጸመ። ካብ’ቲ
መግሃር ሓዊ ዝኾነ ሓርነታዊ ኵናት ድማ
ካብ ብሱል ጥረ ኮይኑ ንናጽነት ኤርትራ
በቒዑ።
ምሕረትኣብ ንዝነበሮ ወታሃደራዊ ብቕዓት
ንምሕያል ብ1997 ዓ/ም ኣብ ኣፍዓበት ናይ
ፓራ-ኮማንዶ ስልጠና (ፍሉይ ወታሃደራዊ
ትምህርቲ) ወሲዱ። እዚ ነቲ ከም ሓጺን
ዝተርር ጅማውቱ ዝያዳ ንኽሕይል ሓጊዝዎ።
ኣካላቱ ከም ጨርቂ ፈዅስሉ። ከም ስልኪ
ናብ ደስ ዝበሎ ክተዓጻጸፍ ዘይእግሞ ኮነ።
ምሕረትኣብ ነቲ መላእ ህዝብን መንግስትን
ኤርትራ ዘይተጸበዮ ውግእ ወራር ወያነ
ንምምካት፡ ካብ’ቲ ዝነበሮ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕሪ ምስ ብጾቱ ንእለት ኣብ ዞባ ደቡብ’ዩ
ተራእዩ። ነቲ ብ1998 ዓ/ም ዝተወልዐ ውግእ
ግንባሩ ቀሊዑ ተደራገመ። ምሕረትኣብ
ዘይሃገሮምን ዘይጉልቶምን ንምግባት ክጥርሩ
ምስ ረኣየ ‘’ወይጉዳም ትርኢት! ተካል
ጠራራይ’’ ትብል ዘረባ መውጽኢ ኣፉ ገይሩዋ
ነበረ። በቲ ክልእ መዳይ ከኣ ኣብ ማእከል
ሕርሻ ናይ ህዝቢ ዝንቀሳቐሱ ብጾቱ ተዓዘበ።
‘’ኣንታ ወሰን ወሰን እስኪ ኣብሉ። በጃኹም
እኽሊ ኣይትርገጹ። እኽሊ ኣይርገጽን’ዩ።’’
እናበለ ንብጾቱ ይላበዎም ነበረ። ብጾቱ ከኣ
ትቕብል ኣቢሎም ክጫረቑ ‘’ጠራራይ’’
ትብል ሳጓ ኣጥበቁሉ። ንምሕረትኣብ ዓብሊላ
ድማ ቀንዲ መጸውዒት ስሙ ኮነት። ብትሪ
ስለዝተቓወማ ድማ ዝያዳ እናጎልሐት
ከደት። ንዝተዋህበካ ሳጓ እንተተቓዊምካዮ
መሊሱ ዝገድድ ግዲ ኮይኑ ንምሕረትኣብ
ልሕግ በለቶ። ካብ ካባቢኡ ሓሊፉ’ውን
ናብ ምሉእ’ቲ ኣሃዱ እናገፍሐ ‘’ጠራራይ፡
ጠራራይ’’ ዝብል ድምጺ በዝሐ። ንሱ’ውን
ምስ ግዜስ ተቐቢሉዋ - “ዎሆይ!” ክብለላ
ጀሚሩ። እምበር ቅድሚኡስ ምሕረትኣብ
ዓዲ ገብራይ ተባሂሉ’ዩ ዝጽዋዕ ዝነበረ።
ጠራራይ ንቐዳማይ ወራር ወያነ ኣብ
በዓል ዛላንበሳን ጾሮናን ኣብ ዝተገብሩ
ምርብራባት ኣብ ጎድኒ ብጾቱ ከም ኣዛዚ
ጋንታ ኮይኑ ኣዋጊኡን ተዋጊኡን ኣምኪኑዎ።
ምስ በዓል እዮብ ተስፋማርያም’ዩ ነይሩ።
ድሕሪ መስዋእቲ እዮብ ኣብ በዓል ከባቢ
ዛላንበሳ፡ ኮኾባይ፡ ምኹያምን ኣንበሰተ-ገለባን
ዝነበረ ጸላኢ ጸራሪጎም ድፋዓቶም ሒዞም
ነይሮም። ጠራራይ ኣብ’ዚ ሓደ ካብ’ቶም
ዓበይቲ ቅያታት ዘመዝገቡ’ዩ። ነቲ ብሃንደበት
ዘጋጠሞም ጎንጺ ጸላኢ ኣበርዒኑ ብዘደንቕ
ዓወት መሰስ በለ። ቀዳማይ ወራር ወያነ ከኣ
መኺኑ።
ይቕጽል

ሓዳስ

28 ነሓሰ 2015 - ገጽ 4

ኤርትራ
36 ክፋል

ድሕሪ ጥምጥም መንግስን
በለጸን፡ መላኺ ናይ’ቲ ግዝኣት
ዝዀነ ሱልጣን፡ ናብ’ቲ ልዕሊ
ዕስራ ግዳያት ጨፍሊቑ ዝነበረ
ክፍሊ ኣተወ’ሞ፡ እቲ ኹነት
ከመይ ምንባሩ ጠየቐ። ብዘይ
ዘረባታት ብገዛእ ምስሉ ዝነግር
ምርኢት ስለዝጸንሖ ግን መንግስ
ንበለጸ ገጢሙስ ከምዘሕመቖ
ተገንዘበ። ካብቶም ዓሳኽሩ፡ ሓደ
ካላሽን ኮቭ ተቐቢሉ ኸኣ ናብ
መንግስ ቀረበ።
ክዛረብ
“መንግስ
ሓቂ
እንተዀይነ ከምዚ ኢልካ ክሳብ
ሎሚ ብህይወት ምህላውካ
ጥራይ ካብ መጠን ንላዕሊ
ዕድለኛ ኢኻ። ሕጂ ቅድሚ
ካብዚ ዓለም ምፍላይካ ትብለኒ
እንተሎ ክሰምዓካ?” ሱልጣን
ዝወደኦ መሰለ። መንግስ ንዓይኑ
የማነ-ጸጋም ካብ ምባል ሓሊፉ
ካልእ ኣየድሃየን። እቶም ካልኦት፡
ብሰንኪ ሞት ቀዳሞት ኣሕዋቶም
ናብ መዓጓጉርቶም ዝዛረየ ንብዓት
ገና ከይነቐጸ ካልእ መጉሃይ-ፍጻመ
ከይስዕብ እምብዛ ተሸቑረሩ።
ብሕልፊ እተን ሓወን ቅድሚ
ዓይነን ዝተደፍአን ደቀንስትዮ፡ ካብ
ራዕዲ ነሓድሕደን ብምጭብባጥ
ተሓቛቈፋ። በለጸ ድማ ፈዳይ-ሕነ
ከምዝረኸበ ቈልዓ፡ ኣብ ቅድሚ
መንግስ ተገቲሩ ክምስምስ በለ።
“ኢሂ ተባዕ! ምእንቲ ነብስኻ
እውንዶ ገለ ኣይትብልን ኢኻ?”
ስቕታ መንግስ፡ ናብ ኣሽሙር
ኣቢሉ ወሰዶ። ዝዀነ ምልክት
ዘረባ ምስ ስኣነሉ እምበኣር ብረቱ
ኣቕኒዑ ለገቦ። ቅድሚ ሓደ
ፍጻመ ምፍጻሙ ኸኣ ንበለጸ
ኸምዚ በሎ።
“ያላ፡ ካብ’ቲ ደገ ሓደ ርጉድ
ኢሉ ጣውላ ኣምጽእ!”
እቲ ልኡኽ ከደ። ምእንቲ
እንታይ ክኸውን’ዩ ዝብል ሕቶ
ድማ ኣብ ርእሲ ነፍሲ-ወከፍ
ግዳይ ሰፈረ። በለጸ ብጉያ መጺኡ፡
ነቲ ጣውላ ምስ ኣቐበሎ ድማ
“ኣሕሰን ያ መንግስ …
ሕጂ ምሳኻ’የ…” እናበለ፡ ነቲ
ዓቢ ጣውላ ኣብ ጐኒ መንግስ
ኣንበሮ’ሞ፡ ንየማናይ ኢድ መንግስ
ብጸጋማይ ኢዱ ስሒቡ ኣብቲ
ጣውላ ኣደገፎ። ሻምብቆ ብረቱ
ኣብ ኢድ መንግስ ተኺሉ ሓንሳብ
ቀው በለ። ካብ መንግስ ክሰምዕ
ዝደለየ ድማ’ዩ ዝመስል ዝነበረ።
ብዘይካ ስቕታ ካልእ ስለዝስኣነ
ኸኣ ንብረቱ ሻሕ-ሸም ብምባል
ኣዳለዋ። ሻቡ፡ እቶም ክፉእ
ትርኢት ምርኣይ ዘፈንፈኖም
ግዳያት፡
መብዝሕትኦም
ንኣዒንቶም ሰም ኣበልዎ። እቶም
ምርኣይን ምስማዕን ዝተጸየኑ ኸኣ
እንተላይ ኣእዛኖም ሓተሙ።
ሱልጣን ንቓታ ብረቱ ስሒቡ
ቃዕ ምስ ኣበላ፡ ሓደ ብርቱዕ ደሃይ
ተፈጥረ። በቲ ግዜ’ቲ መንግስ

ገብሩ ክብረኣብ

መንግስ - እቲ ደፋር ሲናይ
ከምዝተሃርመ
ኣይተፈለጦን።
ሱልጣን ብረቱ ኣልዒሉ ክድሕር
ኸሎ’ዩ ኣብ ጻዕዳ-ኢዱ ደም
ክውሕዝ ተዓዚቡ። ሽዑ እውን
ቃንዛስ ኣይተሰመዖን። እቶም
ካልኦት፡ መንግስ ኣብ ምንታዩ
ከምዝተሃርመ ክፈልጡ ተረበጹ።
ምስ ውነኡ ብደዉ፡ ስለዝርኣይዎ
ግን ብህይወት ከምዘሎ ጥርጥር
ኣይገበሩን። እዚ ሒደት ሩፍታ

ንልቡ የንድዶ ምንባሩ ክርአ
ዝኽኣለሉ እዋን ድማ ዀነ።
መንግስ ናብ ውነኡ ክሳብ ዝምለስ
ኣብቲ ክፍሊ ዝተባህለ ኣይሰምዖን።
ሱልጣን፡ በለጸን እቶም ካልኦት
ክስሕቑ ጸንሕዎ። ካብ ጐኑ ፍንትት
ኢሎም ዝነበሩ ኣሕዋቱ ድማ ካብ
ጓሂ ንብዓት ዓቚሮም ርኣዮም።
ብዛዕባ ሱልጣን ኰነ ብዛዕባ እቶም
ከምኡ ራሻይዳ ገረሞ። ናይ በለጸ ግን

ሃቦም።
ኣብ ጻዕዳ ኢዱ ወረር ወረር
ዝብል ዝነበረ ደም ክርእይ ዝጸንሐ
መንግስ፡ ኣብ ካልኢታት ግዜ ካብ
ቁጽጽር-ነብሱ ወጸ። ብዓይነ-ሕልናኡ
ድማ ካብቲ ከባቢ ገሸ። ንሕልሚ
ዝመስል ስእሊታት ኣብ ኣእምሮኡ
ብምቕራጽ እውን ካብ ብርቱዕ ስቓይ
ዝተላዕለ፡ ሓደ ዓቢ ናይ ፋንታዝያ
ዛንታ ሰርሐ። ምስ ኣዕሩኽቱ ናብ
ከሰላ ቅድሚ ምብጋሱ፡ ኣብ ከተማተሰነይ ንዘሕለፎ ህይወት ግርህናን
ናጽነትን ናብራ ኸምልብኻን ከመይ
ቢሉ ክቐርጾ ከምዝኽኣለ ኣደነቖ።
ገለ ካብቲ ምርኢታት ሲ ኣብ
ዕለታዊ ህይወቱ እውን ፍጹም
ዘኪርዎ ዘይፈልጥ ነበረ። ናይ’ቲ
ዓሌት-ናብራ እቲ ብርቱዕ ናፍቖት

ክንዮ ምግራም፡ ኣፍርሖ። ሓደ ወይ
ተመሳሳሊ ፍጻመ ከመይ ቢሉ’ዩ፡
ንሓደ ዘስሕቖ ንሓደ ኻልእ ድማ
ዘንብዖ፡ ዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጡ
ኣዕገርገረ። ናይ ሰብ ፍጥረት
ክንደኡ ተፈላላያይን ተጣላላማይን
ምዃኑስ ገሚትዎ ኣይፈልጥን። ካብ
ስቓይ ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰለ
ባህታ ክተመንጩ ምኽኣልሲ ምስ
ምንታይ ከምዝጽብጽቦ ጠፍኦ።
ሱልጣንን እቶም ካልኦትን ነዚ
ምስ ፈጸሙ ካብቲ ክፍሊ ወጹ።
“ዕረፍቲ ወሲድና ክንምለስ ኢና።
ሎሚ መዓልቲ ናይ ስቓይካን ናይ
ሞትካን’ያ!” ቅድሚ ምውጻኦም
ሱልጣን ዝተዛረቦ ነበረ። ኣብ
ውሽጢ’ቲ ኽፍሊ መልኣኽ ሞትን
መልኣኽ ህይወትን ክጋጠሙ

ዝጸንሑ’ሞ፡ እቲ ናይ ሞት መልኣኽ
ሩሑ ጠቕሊሉ ዝወጸ መሰለ።
“መንግስ ሓወይ ደሓን ዲኻ?”
ኣፋ ዓቢሳ ክትዕዘብ ዝጸንሐት ዊንታ
ሕንቕንቕ ‘ናበለት ተዛሪባ። መንግስ
ኣይመለሰን። ስኑ ነኺሱ ቃንዛኡ
ጸዊሩ ምንባሩ ኣብ ዓይኑ ይንበብ
ነበረ። መለስ ነታ ጻዕዳ ሕብሪ ዝነበራ
(ሓመዳዊት ዝተቐየረት) ማልያኡ
ካብ ትሕተኣ ተረር ኣቢሉ ቀደዳ።
ክንዲ ስድሪ ኢዱ ዝኸውን መንጢሉ
ድማ ንዊንታ ኣቐበላ። ዊንታ ኣብ
ጻዕዳ ኢድ መንግስ ንዝደረቐ ደም
ከመይ ‘ቢላ ከም ትኣልዮ ጠፊእዋስ፡
ክትሕመስ ጸኒሓ። ነቲ ጨርቂ
ተቐበለቶ። ግናስ ብጨርቂ ጥራይ
ትገብሮ ኣይነበራን። ካብኣቶም፡
ካብቶም ካልኦት ማይ ዝሓዘ እንተሎ
ሓተተት። ኣይተረኽበን።
“ጽንሒ ዊንታ፡ ኣይንስእንን
ኢና።” ብምባል ተንሰአ፡ መለስ።
ካብቲ ኮፍ መበሊኦም፡ ሓፍ ኢሉ
ናብቲ ካልእ ጸግዒ ኸደ። ኣካይዳኡ
ርኢኻ፡ ባዕሉ ዘቐመጦ ማይ ዝነበሮ’ዩ
ዝመስል ነይሩ።
“ዊንታ ኣይትሸገሩ፡ ንዓኹም
ከይልክምኹም ግደፉ” መንግስ
ድሕሪ ነዊሕ ተዛሪቡ። ዊንታ ብዓይና
ጥራይ ቊሊሕ ኢላቶ። “ናተይ…
ኦሮማይ… እዚ’ኳ ጸኒሐ። ንስኹም
ዝከኣለኩም ገይርኩም ኢኹም። ኣነ
ግን ብዙሕ በዲለዮም’የ። ብዙሕ
ግዜ ኸኣ ንሞት ፈሪዶምኒ’ዮም።
ብኣይ ኣይትሸገሩ።” መንግስ ናይ
ስንብታ ዝመስል ቃላት ኣድመጸ።
“ኖኖ እ. . . መንግስ ኖኖእ!
ከምኡ ኣይትበል። ዋላ ሓደ
ኣይገብሩኻን’ዮም። ኣነ ኽነግረካ
እዚ ሱልጣን ንዓኻ ክሃስየካ
ኣይደልን’ዩ…” መንግስ፡ ብጐቦ
ዓይኑ ጠሚቱ ኰሊፍዋ።
“ብሓቂ’የ፡ ከጽናንዓካ ኢለ
ከይመስለካ። ንስኻ ኢኻ ምሕጋዝ
ኣቢኻዮ እምበር፡ ንሱ …”
“ዊንታ ሓቂ’ያ ትዛረብ ዘላ፡
መንግስ” ኣፉ ዓቢሱ ዝጸንሐ
ሚክያስ፡ ንዊንታ ሓጊዝዋ።
“ቅሩብ እንተትሕግዞ፡ ዋላ
ሓንቲ ኣይምገበረካን። ኣነ ክነግረካ
ዝፈትወካ’ዩ እዉን ዝመስል።”
“ይፈትወካ እወ፡ ኣጆኻ ዋላ
ሓንቲ ኣይገብረካን’ዩ። ከምቲ ዝበሎ
እንተዀይኑ ደኣ እንታይ ኰይኑ
ገዲፍካ ከይዱ? ኣጆኻ መንግስ
ሓወይ፡ ዋላ ሓደ ኣይትኸውንን
ኢኻ!” ገለ ህሞት፡ ስቕታ ዀነ።

መንግስ፡ ንዊንታን ንሚክያስን
ጠመቶም። ሰለስተኦም እውን
ተጠማመቱ። ኣዒንቶም ድማ
ቁጽርጽር በለ።
“እንካ፡ እንካ መንግስ፡ ኣምጺአ
ኣለኹ። ዊንታ ኣበይሎ’ቲ ጨርቂ?”
ተረሲዑ ዝጸንሐ መለስ፡ ነቲ ብርቱዕ
ሕውነታዊ ሓልዮት ኰለፎ።
“ረኺብካ? ማይ ረኺብካ? ካበይ?
ኣነ ደኣ ቀቢጸ እንድየ ጸኒሐ።
ሃባ በል ሃበኒ …ኣምጽኣዮ..” ካብ
ማልያ መለስ ንዝተወስደት ጨርቂ
እናውጸአት ተዛሪባ።
“ኖኖ ንዓይ ሃብኒ፡ ካባኺስ ኣነ
እሓይሽ እኸውን’የ። ናይ ቀዳማይ
ረዲኢት ሽዋያ እፈልጥ’የ።”
“እንታይ?” እቲ ዘረባ ንዊንታ
ጋሻ ኰይንዋ። ኣቐዲሙስ ንሳ
ከምትሓይሽ ኣሚኑ’ዩ ክዳኑ ቀዲዱ
ኣቐቢልዋ ነይሩ።
“መጀመርታ ተጸይነዮ ኰይነ’የ
ዊንታ ነብሲ። ሕጂ ባዕለይ
ክዝንነሉ’የ። ሃብኒ…”
“ኣይህበካን’የ። ባዕለይ’የ ክገብረሉ!
ንስኻ ሃበኒ፡ ኣበይሎ…”
“ሃባ እንዶ መለስ፡ ኢድ
ጓል’ንስትይቲ ይሓይሽ…”
መለስ ንሚክያስ ዓይኑ ብምጽቃጥ
ገኒሕዎ።
“ወይ ንስኻ፡ ሃብዮ ዊንታ
ሓፍተይ፡ ንሱ ፈረስት ኤይድ
ይፈልጥ’የ፡ ይብል ኣሎ” ሚክያስ፡
መለስ ሓደ ምስጢር ከምዘለዎ
ተረደአ። ዊንታ ባህ ከይበላ፡ ኣብ
ኢዳ ንዝሓዘታ ጨርቂ ንመለስ
ኣረከበቶ። ምስ ብርቱዕ ቃንዛኡ
ንዝርርቦም ክሰምዕ ዝጸንሐ መንግስ፡
ኣብያ መንግስ ብምንታይ ምንባሩ
ዝተረደአ፡ ካብቲ መለስ ዘምጸኦ
ፈሳሲ ኣብ ኢዱ ምስ ተኻዕወ’ዩ።
እቲ ቃንዛ እምብዛ ምስዀነ፡
ሕብሪ’ቲ ፈሳሲ ድማ በጫው
ምስዀነ፡ ማይ ከምዘይኰነ ፈለጠ።
ዊንታ እውን ግምታ መሊኡላ፡ ናብ
መለስ እናጠመተት፡ ክምስ በለት።
ንመንግስ
ናይ
ምዝናንን
ምክንኻንን ዕዮ ምስተሰግረ፡
ሱልጣን ከምቈጸራኡ ደበኽ በለ።
ብጥይት ኢድ መንግስ ድሕሪ
ምህራም፡ ሕጂ ኸ? እቲ ሓደ ካብ
ክፍሊታት ሲኦል ዝመስል፡ ክፍሊ፡
ዝሓተታ ነበረት።

ይቕጽል

ሓዳስ
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ኣብ ጋዜጣ ዘ ጋርድያን - ብሪጣንያ
ናይ እትሰርሕ ኤርትራዊት ጋዜጠኛ ሃና
ፖል ታሪኽ ህይወት ዘዘንቱ መጽሓፍ፡
ቅድሚ 10 ዓመት ማለት ብ2005 ብቤት
ማሕተም ቤንጋን ብቛንቋ እንግሊዘኛ ወጺኡ
ነይሩ። ብ2007 ድማ ካትሪን ቲማን ናብ
ቋንቋ ፈረንሳ ብምትርጓም፡ ብቤት ማሕተም
ስዊዘርላንድ ተዘርጊሑ። ቅዳሕ ናይቲ ብቛንቋ
እንግሊዝ ዝተሓትመ መጽሓፍ፡ ብመገዲ
ኣማዞን ክርከብ ይከኣል። ነቲ ኤርትራዊት
ጋዜጠኛ ዘዳለወቶ መጽሓፍ ንምልላይ ኣብ
ዝተገብረ ኣጋጣሚ፡ ገለ ክፋል ካብ’ቲ ብቛንቋ
እንግሊዝ ዝተሓትመ መጽሓፍ ኣንቢበ
ነይረ። ናይ ብሓቂ ስምዒታት ዝቕስቅስ
ብሉጽ መጽሓፍ እዩ። እቲ ብፈረንሳኛ
ዝተተርጎመ’ውን እንተኾነ፡ ትርጉም ጥራይ
ክትብሎ ዘይከኣል ኣዝዩ ዝንኣድ ስራሕ’ዩ
ነይሩ። ኣገባብ ኣቀራርባ’ቲ መጽሓፍ ናይ
ውድቀትን ትንሳኤን ምውልዋልን ድስካለን
ዓሚቚ ሰባዊ ስምዒት ዘንጸባርቕ ድንቂ
ስራሕ እዩ።
ሰባዊ ዛንታ ናቱ ፍሉይ ጣዕሚን
መለለዪታትን ከም ዘለዎ መጠን፡ ዛንታ
ኣዜብ ኣስራት’ውን፡ ኣብ ሓንቲ ካብ ቁሸታት
ኤርትራ፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ብኣዝዩ ዘሕዝንን
ዘደንጹን መልክዕ’ዩ ዝጅምር። ኣዜብ
ንመጀመርታ ዓይና ናብ’ዛ ዓለም ምስ ከፈተት፡
ኣደኣ ድሕሪ ሰዓት ብሞት ተፈልያታ።
ሓረስታይ ወላዲኣ ድማ፡ ብሓሙሽተ ቈልዑ
ተኸቢቡ ብምንባሩ፡ ምምጻእ ናይ’ዛ ሓዳስ
ዕሸል ተወሳኺ ጾር ስለዝኾኖ፡ ብ31 ግንቦት
1974 ዝተወልደት ህጻን፡ ኣብ መዕበዪ
ዘኽታማት ኣስመራ ከም እትኣቱ’ዩ ገይሩ።
ሽዑ ጓል 29 መዓልቲ ጥራይ’ያ ነይራ። ስለዚ
መጻኢ ዕድል ኣዜብ ኣብ ዘይፍለጥ ኩነታት
ገደፎ። ኣዜብ ዝከናኸና ኣቦ፡ ተማሙቓ ኣደ፡
ዘፍቅሩዋ ኣሕዋትን ኣሓትን ከይረኸበት፡
ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ መዕበዪ ዘኽታማት
ምስ ገበረት ድማ፡ ብሪጣንያዊ ደራሲ ዳቪድ
ፖል፡ ብዓልቲ ቤቱ ኣሜሪካዊት ማርያን
ኩነታት’ቲ መዕበዪ ዘኽታማት ንምፍላጥ
መጺኦም። ኣዜብ ኣቦን ኣደን ከምዘይብላ
ምስ ፈለጡ፡ ከም ወለዳ ኮይኖም ከዕብዩዋ
ወሰኑ። ሃና ዝብል ስም ድማ ኣውጽኡላ።
ፖል ኣብ ሱዳን - ዩኒቨርስቲ ኻርቱም
መምህር ስለዝነበረ ከኣ ሒዞምዋ ንሱዳን
ከይዶም።
ማርያ ኣደኣ ብመጉዚትነት ንሃና (ኣዜብ)
ድሕሪ ኣርባዕተ ዓመት ናብ ስታፍንጀር

ዝተባህለት ንእሽቶ ወደብ
ኖርወይ
ስለዝኸደት፡
ኣዜብ’ውን ምስኣ ገዓዘት።
ፖል ኩነታት መነባብሮኡ
ኣብ ብሪጣንያ ክሳብ
ዘጣጥሕ ድማ ኣብኡ
ጸኒሓ። ኣብ ኖርወይ ንገለ
ዝተወሰነ ኣዋርሕ ጥራይ
ከም እትጸንሕ’ኳ ቃል እንተ
ኣተወላ፡ ንክልተ ዓመት
ምሉእ ተቐሚጣ። ሞጉዚት
ኣቦ ፖል፡ ኣብ ሰሜናዊ
ምዕራብ ብሪጣንያ፡ ኣብ
ከተማ ማንቸስተር ሒዙዋ
ምስ ከደ፡ ቋንቋ ሸክስፒር
ትምህርቲ
ንምፍላጥ
ጀሚራ።
እንተኾነ ግና፡ ኣብ
ብሪጣንያ ኣብ መጀመርታ
ናይ ትምህርቲ ህይወታ ምስ
ከባቢኣን መዛኑኣን ቈልዑ
ንምምስሳል ብቋንቋ ነርወይ
ትምልስ ስለዝነበረት፡ እቶም
ተማሃሮ በቲ ትዛረቦ ቋንቋ ብምግራም፡ ቋንቋ
ኣፍሪቃ ትዛረብ ከምዘላ ገይሮም ይርድእዋ
ነበሩ። መዓልታትን ዓመታትን ሓሊፉ ኤርትራ
ናጽነታ ተጎናጺፋ።
ኣቦኣ ዳቪድ ፖል ድማ ንሕጋውነት
ቃልሲ ኤርትራ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያን
ተሓባበርቱን ኣብ ምጉላሕን ምልላይን
ብዝተጻወቶ ልዑል ተራ፡ ኣብ ጽንብል ናጽነት
24 ግንቦት 1993 ንኽሳተፍ፡ ካብ መንግስቲ
ኤርትራ ብዝቐረበሉ ወግዓዊ ዕድመ ናብ
ኣስመራ መጺኡ።
ገለ ካብ’ቲ ዘበርከቶ ጽሑፋት፡ “ኤርትራ
- ዝነውሐ ሓርነታዊ ኲናት ኣብ ኣፍሪቃ”
ከምኡ ድማ “ኤርትራ ካብ ሰውራ ናብ
መንግስቲ” ዘርእስተን መጻሕፍቲ ይርከብአን።
ከም ዓርኪ ህዝብን ሰውራን ኤርትራ ከኣ፡
ብዙሕ ዓንቀጻት ጽሒፉ እዩ። ዳቪድ ፖል
ኣብ መዕበዪ ዘኽታማት ኣስመራ ዑደት ምስ
ኣካየደ፡ እታ ቅድሚ 19 ዓመት ንኣዜብ
ክወስድ ከሎ ኣብኡ ትሰርሕ ዝነበረት
ገብርኤላ፡ ነቲ መዕበዪ ዘኽታማት ከተመሓድሮ
ምስ ጸንሓቶ ሃንደበት’ዩ ኮይኑዎ። ናይ’ታ ከም
ኣቦ ኮይኑ ዘዕበያ ኣዜብ ድማ፡ ናይ ቈልዕነት
ስእላ ከም ህያብ ኣበርከተላ። ፖል ናብ ለንደን
ምስ ተመልሰ ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ፡ ካብ
ኣስመራ ናብ ሃና ፖል መልእኽቲ መጺኣ።
ምስ ምምጻእ’ታ መልእኽቲ ከኣ፡ ኣዜብ ካብ
ዩኒቨርስቲ ሊቨርፑል ብማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት
ብዲፕሎማ ተመሪቓ ነበረት።
ኣዜብ ኣስራት
እታ ኣቦ፡ ኣደ፡ ሓው፡ ሓፍቲ ዘይትፈልጥ
ዝነበረት ሃና፡ ካብ ኤርትራ መልእኽቲ
ክመጻ ምኽኣሉ፡ ካብ መጠን ንላዕሊ’ዩ
ኣደንጽዩዋ። ዝተላእከትላ ደብዳበ ምስ
ኣንበበት ኣእምሮኣ ክትቆጻጸር ኣይከኣለትን።
ነታ ደብዳበ ብተደጋጋሚ’ኳ እንተንበበታ
ትሕዝቶኣ ክትኣምኖ ኣጸጊሙዋ። ድሕሪ
20 ዓመት ድማ፡ ጨናፍርን ሱርን ዘይብላ
ኦም ከምዘይኮነት ክትርዳእ ከኣለት። ኣስራት
ዝተባህለ ኣቦ፡ ኣሕዋትን ኣሓትን ዓሰርተታት
መቕርብን ከም ዘለዋ ተረድአት። ካብ
ወለዳ ኣሕዋታን መቕርባን ተፈልያ ክትዓቢ
ዘገደዳ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ
ኣይከኣለትን። እቲ ክሳብ ሽዑ ዝሳቕያ ዝነበረ
ሕቶ ከኣ ንሱ እዩ። ስድራ ቤታን መቕርባን
ብህይወት እንከለዉ፡ ኣብ መዕበዪ ዘኽታማት
ኣስመራ ክትዓቢ ዝተገደደትሉ ምኽንያት
ንዓኣ ሕንቅልሕንቅሊተይ’ኳ እንተኾነ፡

ሃና ፖል (ኣዜብ ኣስራት)
ኩነታት ወላዲኣ ብግቡእ ከዕብያ ዘኽእሎ
ኣይነበረን። ኣብ መዕበዪ ዘኽታማት ኣስመራ
እንተ ዘይትኣቱ፡ ዕድል ትምህርቲ ክትረክብ፡
ካብ ደርቢ ብርዥዋታት ለንደን ክትከውን
ዝሕሰብ ኣይኮነን። ብዙሕ ክውንነታውን
ግምታውን ሓሳባት ኣብ ኣእምሮኣ ክመላለስ
ጀሚሩ። እዛ ኣብ ኣእምሮ ኣዜብ ከም በርቂ
ዝወረደት ፍልይቲ መልእኽቲ ከይመለሰትላ
ወይ ነቲ ሓፍቱ ዘናዲ ዝነበረ ሓዋ መልሲ
ከይሃበት’ያ ዓቂባታ። እቲ ሓፍቱ ዝሰኣነ ሓዋ
ግና ንኽፈልጣ ልዑል ባህጊ ነይሩዎ።
ኣዜብ ኩሉ ግዜ ነታ እተደንጹ ደብዳበ
ትሕዝቶኣ ንምትንታን ልዕሊ ዓቕማ እናሓሰበት
ብተደጋጋሚ ተንብባ ነበረት። ኣቦ፡ ኣደን
ኣሕዋትን ምስኣና ብሓደ ወገን፣ በቲ ካልእ
ድማ ወላዲኣ ካብ ስድራኣ ከም ትፍለ ምግባሩ
ኣዝዩ የተሓሳስባ ነይሩ። ኣብ መትንታታ
ኤርትራዊ ደም ዝውሕዝ’ኳ እንተኾነ፡ ንነፍሳ
ብሪጣንያዊ ባህሊ ዝወነነት ጸላም ኣፍሪቃዊት
ገይራ’ያ ትቖጽራ ነይራ። ሓንጎላ ከየጨነቐት
ብዘይጥርጥር ወላዲኣ ዳቪድ ቦል ምዃኑ’ያ
ትርዳእ። ምስዚ ኩሉ ግና፡ ነቲ ከም እሳተ
ጎመራ ዝርብጻ ዝነበረ መንነታ ፈሊጣ ቅሳነት
ንምርካብ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ብሪጣንያን
ዝተሓዋወሰ ሱራ ንምፍላጥ፡ መበቆላዊ
ሃገራ ናይ ምልላይ፡ ወለዳን ኣሕዋታን ናይ
ምፍላጥን ኣየር ኤርትራ ናይ ምስትንፋስን
ባህጋ ክትዓግቶ ትኽእል ኣይነበረትን። ኣብ
መወዳእታ ከኣ፡ ካብ’ታ መልሲ ዘይሃበትላ
መልእኽቲ ዝተቐበለትላ ድሕሪ ዓሰርተ
ዓመት፡ ኣብ ኣእምሮኣ ዝነበረ ዝተፈላለየ
ሕቶታት እናሰላሰለትን፡ ምስ ስድራ ቤታ
እትገብሮ ቦኽሪ ርክባ ከመይ ከምዝኸውን
እናሓሰበትን፡ ናብ መበቆላዊ ሃገራ ክትከይድ
ወሲና። ዝተሳፈረትላ ነፋሪት፡ ናብ መዕርፎ
ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ዓለበት ድማ፡ ክውንነት
ንምግጣምን ሓቂ ንምፍላጥን ገጽ ንገጽ
ስድራ ቤታ ንምርኣይን ጉዕዞ ጀሚራ።
ንሳ ምሉእ ብምሉእ ብብሪጣንያዊ ባህሊ
ዝዓበየት እያ። ይኹን’ምበር ንስድራ ቤታ
ብናይ ለንደን ኣከዳድና ንኸይጸልእዋ ኣዝያ
ጥንቅቕቲ ስለዝነበረት፡ ገፊሕ ስረን ነዊሕ
ነጸላን ገይራ’ያ መጺኣቶም። እንተኾነ ነቲ
ብናይ ኣንጀላ ዳቪድ ኣገባብ ዝተመሸጠ
ኣፍሮ ጸጉራ ኣየስተብሃለትሉን። ንኣቓልቦ
ናይ’ቲ ስለምንታይ ከምዘይተቖነነት ዝሓስብ
ዝነበረ ወላዲኣ ዝሰሓበ ከኣ ንሱ’ዩ ነይሩ።
እታ ብውሽጣውን ደጋውን ትርኢታ
ብሪጣንያዊ ባህሊ ዝዓብለላ ጎርዞ፡ ዝኾነ ነገር
ሃንደበት ክትገድፎ ስለዘይመረጸት ድማ፡ ካብ
መፈለምታ ክትጅምር’ያ መሪጻ። ስለዚ ከኣ
ናብ ስድራ ቤታ ቅድሚ ምኻዳ፡ ነገራት
ንምንጻር ብቐጥታ ናብ መዕበዪ ዘኽታማት
ኣስመራ ብምኻድ፡ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ
ዝነበሮ ናይ ቅድሚ 20 ዓመት ፋይላ
ርእያ።
ስም እኖሓጎ፦ መድህን
ስም ኣደ፦ ህድኣት ዘርኦም
ስድራ [ህልዋት፡ ምውታት፡
ዝጠፍኡ] ክልቲኦም መወትቲ
ከተማ፦ ከረን
ዞባ፦ ዓንሰባ
ዓዲ፦ በኪሸምኖቕ
ጾታ፦ ኣንስታይ
ሃይማኖት፦ ኦርቶዶክስ
ዕድመ፦ 29 መዓልቲ
ዕለተ ምቕባል፦ 31-051974
ናይ ምኻድ ፍቓድ ዕለትን
ምኽንያትን፦ 21-10-1974
(ምኽንያት የለን)
በዚ ድማ ንመጀመርታ ግዜ
ኣብ ህይወታ፡ መባእታውን
መሰረታውን ሓበሬታ ክትረክብ
ክኢላ። ስለዚ ኣብ ቅድሚኣ
ኩሎም ስድራ ቤታ ምርካብ
ጥራይ ነበረ። እግራ ኣብ ኣፍደገ ገዛ ስድራ ቤታ በጺሑ፡

ብዶክተር ኣሕመድ ሓሰን ድሕሊ

በቲ ልስሉስን ነዊሕን ቁመናኣን ሓለንጋይ
ክሳዳ ዝሸፈነ ጸጉራን፡ ንሓቀኛ ድሌት
ዝኽውል ፍሽኽታኣን ምስ ተቐልቀለቶም፡
ዕልልታን ሓጎስን ኮይኑ። ፍቕሪን ሓጎስን
ዘንጸባርቕ ድንቂ ምርኢት ተፈጢሩ።
ወላዲኣ ድሕሪ ናይ ኣስታት 30 ዓመታት
ምፍልላይ ጓል 29 መዓልቲ ከላ ዝገደፋ ናይ
ሓጎስ ንብዓት እናውሓዘ ሓቚፉዋ። ሕጂ ንሳ
ጓል 29 ዓመት ኮይና ካብ ዝለዓለ ዩኒቨርሲቲ
ብሪጣንያ ዝተመረቐትን፡ ሰፊሕ ኣህጉራዊ
ዝርጋሐ ኣብ ዘለዋ ዝዓበየት ጋዜጣ ለንደን
እትሰርሕ ዘላን እያ። ኣብ ውሽጢ ሓጎስ
ዝመልኦ ኩነታት ንዓባይ ሓፍታ ትምኒት፡
ዓቢ ሓዋ እስጢፋኖስን፡ ኣሕዋታ መድሃኔን
ዘሚኪኤልን ምስ ኣላለዩዋ ድማ፡ ዕላል ኣብ
መንጎ ስድራቤት ንመን ከም እትመስል
ምንጽጻር ኮይኑ። ንሳ ንባዕላ ግና ሕብሪ ቆርበታ
ንዘሚካኤል ከም ዝመስል ፍሽኽታኣ ከም
ናይ ትምኒት ብሓፈሻኡ ግና ንእስጢፋኖስ
ዝቐረበ ምስሊ ከም ዘለዋ ተረዲኣ። ኣባላት
ስድራ ቤታ ድማ ብርግጽ ሕብሪ ቆርበታ
ንዘሚካኤል ከም ዝመስል ብምሕባር፡ ብዝያዳ
ግና ንሂማን ትመሳሰል ምዃና ገለጹላ።
እንተኾነ ምስ ሂማን ስለዘየላለዩዋ “ሂማን
መን’ያ” ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮኣ ክመላለስ
ስለዝጀመረ፡ “ንወላዲተይ ህድኣት ማለትኩም

ዲኹም?” ክትብል ሓቲታቶም። ምስ ሂማን
ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ ከምዘይተላለየት
ንምፍላጥ ድማ ገጽ ኣሕዋታ ከተንብብን
ክትምርምርን ጀሚራ። ነቲ ናይ ሓጎስ ሃዋሁ
ስቕታ ክወሮ ስለዝጀመረ፡ ኣቦኣ ንሓደ ካብ
ደቁ ነቲ ዘይትፈልጦ ታሪኽ ሂማን ከዘንትወላ
ሓበሮ። ንሱ ከኣ ሂማን እትብሃል ልክዕ ንዓኣ
እትመስል ሓፍቲ ከም ዝነበረታ ብምሕባር፡
ኣብ 1984 ጓል 17 ዓመት ከላ፡ ኣብ ሓርነታዊ
ኲናት ከም ዝተሰውአት ገለጸላ። እቲ ዘገርም
ሃና ቦል ወይ ኣዜብ ኣስራት ብባህሊ ብርጅዋ
ብሪጣንያ ዝዓበየት ክነሳ፡ ንሂወት ቁሸት
ኤርትራ ክትቅበሎ ምኽኣላ እዩ። ንሳ ክሳብ’ቲ
ምቕሉል ገጠራዊ ገዛ ትበጽሕ ብእግራ ኣብ
በረኻ እሞ ኸኣ ንሰዓታት ክትጉዓዝ ምኽኣላ
ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ትሕቲ ብርሃን ወርሒ፡
ብልጭልጭታ ከዋኽብቲ፡ ምህላል ኣእዱግ፡
ምንባሕ ኣኽላባትን ምንቃው ኣዛብእን ረጊኣ
ክትድቅስ ምኽኣላ እዩ። ኣብ ለንደን ተመሊሳ
ንቡር ሓፈሻውን ውልቃውን ሂወታ
ክትመርሕ ኣብ ዝጀመረትሉ መሰረታዊ
ለውጢ ገይራ ነይራ። ኣእምሮኣዊ ሚዛና
ክሳብ እተመዓራሪ ምስ ፈተውታን ኣዕሩኻን
ክትራኸብ ኣይመረጸትን። ካብኣታቶም
ዝመጻ ዝነበረ ናይ ቴለፎን መልእኽቲ’ውን
ትምልሰሉ ኣይነበረትን።
ደራሲት ኣብ መደምደምታ መስመር
መጽሓፍ ታሪኽ ህይወታ፡ ኤርትራን
ስድራቤታን እተፍቅር፡ ናብ መበቈል ሃገራ
ክትምለስ ምዃና ቃል ኣትያ ነይራ።
ዝኣተወቶ ቃል ድማ ፈጺማ። እቲ መጽሓፍ
መጠኑ ማእከላይ ኮይኑ ብ293 ገጻትን 30
ምዕራፋትን ዘጠቓለለ’ዩ። እቲ ናይ እንግሊዘኛ
መጽሓፍ “ጓል ኣቦይ” ብዝብል ኣርእስቲ
ክዳሎ ከሎ፡ እቲ ብፈረንሳኛ ተተርጎመ ድማ
“ ክልተ ወለዲ ዘለዋ ጓል” ዝብል ኣርእስቲ’ዩ
ዘለዎ።
እቲ መጽሓፍ ብተዛረብቲ እንግሊዘኛን
ፈረንሳኛን እቲ ዝግባእ ነቐፌታዊ ንባብን
ምክትታልን ኣይረኸበን። ብቋንቋታት
ኤርትራ እሞ ኸኣ ዝሕሰብ ኣይኮነን።
እቲ መጽሓፍ ሰባዊ ዕምቈት ዘለዎ
ሃብታም ኤርትራዊ ተመኩሮ ብምዃኑ
ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብኛን ካልኦት
ቋንቋታት ኤርትራን ክትርጎም ዝግብኦ እዩ።
ብተወሳኺ ድማ ኣገባብ ኣጸሓሕፋኡ ቀሊል፡
ቀጥታውን መሳጥን ብምዃኑ፡ እቲ ካልእ
ብልጫኡ እዩ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ደሴት ኣይኮነን
ደወል ንዓኻ’ዩ ዝድወል ዘሎ።”
ኣብ ኤርትራ ማንም ሰብ ደሴት
ኣይኮነን። ኣነባብራና እውን ምስክር እዩ።
ኣብ ከበሳ ኤርትራ መርዓ ናይ ነፍሲ
ወከፍ ዓዲ (ብፍላይ ድማ ናይ ኣዝማድ)
ጉዳይ እዩ። ኣብ ከተማ’ውን ካብዚ ብዙሕ
ኣይፍለይን እዩ። ሓንቲ ስድራ መርዓ
ክትሓስብ እንከላ፡ ሓንቲ ካልእ ቀረባኣ
ስድራ፡ “ኣነ ሓምሳ እንጌራ ክሕግዝ’የ፡”
ትብል። ሓንቲ ካልእ ቀረባ ድማ፡ “ኣነ
ድማ ገንኢ ስዋ ክሕግዝ እየ፡” ይብል።
ካልእ ርኽብቲ ስድራ ድማ፡ “ኣነ ኩንታል
ጣፍ ክሕግዝ እየ፡” ትብል። ካልእ ስድራ
ድማ፡ “ኣነ ድማ ኩንታል ዳጉሻ ክሕግዝ
እየ፡” ትብል። ኣብ ከተማ፡ ሚእቲ ጥራይ
ዓቕሚ ዘለዎ ሚእቲ ናቕፋ የጽሕፍ።
ካብኡ ዝሓሸ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ክልተ
ሚእቲ ድዩ ወይስ ሓሙሽተ ሚእቲ. . .
ከከም ዓቕሙ የጽሕፍ።
ሰብ ኮይኑ ሓገዝ ዘየድልዮ የለን። ሰብ
እዩ’ሞ ንሃብታም’ዉን ሓገዝ የድልዮ።
ንሱ’ውን ሰብ እዩሞ ንሓያል’ውን ሓገዝ
የድልዮ እዩ። ንተራ ሰብ ሓገዝ የድልዮ፡
ንዓብዪ፡ ንንእሽቶ፡ ንሽማግለ፡ ንሰብኣይ
ንሰበይቲ ሓገዝ የድልዮም። ማንም ልዕሊ
“ማንም ሰብ ደሴት ኣይኮነን፡” ዝብል
ኣብ ስነ-ጽሑፍ ኣዝያ ውርይቲ ምሉእቲ
ሓሳባት ኣላ። ብድሕሪ እዛ ዘረባ እዚኣ
ዘሕዝን ዛንታ ጆን ዶን ኣሎ።
ንካልእ ገዲፍካውን እቲ ምስ ‘ብላክ
ደዝ’ ዝተኣሳሰር መከራ ዶን ኣዝዩ ብዙሕ
እዩ። ‘ብላክ ደዝ’ ብምኽንያት ጽንጽያ
ካብ ከም ኣናጹ ዝኣመሰላ ዝስከማኦ
ንኣሽቱ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝማሓላለፍ
ፌራ እዩ። ብምኽንያት እዚ ሕማም
እዚ ዶን ዝረኣዮ መከራ ድማ ካብ ኩሉ
ቅድሚ ኣብ ስድራኡ ዘጋጠሞ መከራ
ዝኸፍእ ነበረ። እቲ ፌራ ኣዝዩ ክፉእ ነበረ
እሞ ህዝቢ ኣውሮጳ ብምኽንያት ‘ብላክ
ደዝ’ ልዕሊ ርብዒ ክጎድል ተራእየ። ካብ
1556 ክሳብ 1660 ኣብ ዘሎ ግዜ፡ ህዝቢ
ዓዲ እንግሊዝ ብሹድሽተ ሚእታዊት
ከም ዝጎደለ መዛግብቲ ታሪኽ የዘንትዉ።
እቲ ጆን ዶን ዝነበረሉ ዘመን ሞት ኣዝዩ
ገኒኑሉ ዝነበረ ግዜ ክበሃል ይከኣል።
ኣብ 1623 ዶን ብጽኑዕ ሓመመ።

ኣብቲ እዋን ሰብ ክመውት እንከሎ (ከምዚ
ሎሚ ኣብ ከበሳ ኤርትራ ዝግበር) ደወል
ቤት ክርስትያን ይድወል ነበረ። ኣብ
ሓንቲ ካብዘን ጆን ዶን ኣዝዩ ሓሚሙለን
ዝነበራ መዓልታት ድማ ደወል ክድወል
ሰምዐ። ሽዑ፡ “ጆን ዶን ሞይቱ” ኢሎም
ዝድውሉ ዝነበሩ መሰሎ። ኣብዚ እዋን
እዚ’ዩ ድማ ነታ “ማንም ሰብ ደሴት
ኣይኮነን፡” እትብል ጽሕፍቱ ዘዳለዋ።
“ማንም ሰብ ደሴት ኣይኮነን፡ ብገዛእ
ርእሱ ምሉእ ብምሉእ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ
ጭራም ሓንቲ ክፍሊ ዓለም እዩ፡ ኣካል
እቲ ቀንዲ ክፍሊ መሬት። ገለ ድንኩል
ብማይ ባሕሪ ተሓጺቡ እንተኸደ ኣውሮጳ
ዝነኣሰት ትኸውን። ከምኡ ድማ መንበሪ
ቤት ዓርክኻ ከምኡ ድማ መንበሪ ቤትካ
ከምኡ ምስ ዝውሰድ ከምኡ ይኸውን።
ኣነ ኣካል ፍጥረት ኣዳም እየ እሞ ሞት
ነፍሲ ወከፍ ሰብ የዳኽመኒ። ስለዚ ደወል
ክድወል እንከሎ ሞት መን’ዩ ዝንገር ዘሎ
ክትፈልጥ ኢልካ ሰብ ኣይትልኣኽ። እቲ

ክርደኣኒ ኣይከለን። ንምንታይ
ናይ ዕድመ ዶብ ክገብሩ ወሲኖም
ኣይተረድኣንን። እዚ ትካል ግን ንዕኡ
ዘየርብሕ ክነሱስ (ብናተይ ግምት’ዩ)
ንምንታይ ክሊ ዕድመ ዓሚዊሉ ደሪትዎ?
ብዓይኒ ረብሓ ወይ ድማ ንግዲ ሓደ
ትካል ዝበዝሐ ዓማዊል እንተለ’ዉዎ
ኣታዊኡ ድማ ብኡኡ መጠን ከም ዝዓቢ’የ
ዝፈልጥ። ወናኒ እዛ ባር ግን ኣብ ክንዲ
ዓማዊል ዝውስኽ ዓማዊል ከጉድል’ዩ
ዝረኣየኒ ዘሎ። እዚ’ዩ ድማ ዘይተረድኣኒ።
ነጋዳይ ስለ ዘይኮንኩ ክኸውን ይኽእል
እዩ።
ሕራይ ደረት እውን ይግበር።
ንምንታይ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመት?
ካልኣይ ዘይተረድኣኒ ነገር እዚ እዩ።
ዓሰርተ ሸሞንተ ዓለምለኻዊ ቅቡል ደረት
ቁልዕነትን ጉብዝናን እዩ። ነዚ ደረት እዚ
ዘይቅበልኦ ገለ ሃገራት ኣይሰኣናን ይኾና።
መብዛሕትአን (ንኤርትራ ወሲኽኻ)
ሓደ ዓሰርተ ሸሞንተ ክረግጽ እንከሎ
ካብ ቁልዕነት ናብ ብጽሕና ከም ዝሰገረ
ይቕበልኦ። ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ጓል
ዓሰርተ ሸውዓተ ብሕጊ ክትምርዖ

ኣይፍቀደላን እዩ። ዓሰርተ ሸሞንተ ምስ
ኣተወት ክትምርዖን ሓዳር ክትገብርን
ሕጊ ይፈቕደላ። ብተመሳሳሊ፡ ኣብ
ኣመሪካ ሓደ ወዲ ዓሰርተ ሸሞንተ ምስ
ዝኸውን ሽጋራ ክገዝእ ሕጊ ይፈቕደሉ።
ኣልኮላዊ መስተ ንኽገዝእን ንኽሰትን ግን
ክሳብ ወዲ ዕስራን ሓደን ዓመት ዝኸውን
ክጸንሕ ኣለዎ።
እዚ ናይዛ ትካል ውሳነ ምስዚ ዝተኣሳሰር
ድዩ ኣይፋሉን ምንም ዝፈልጦ የብለይን።
ግን ብኣዒንቲ ነቐፌታ ጥራይ ከይረኣኻስ
ደረት መንእሰይ ኣልኮላዊ መስተ ክሰቲ
ዝፍቀደሉ ግዜ ቁሩብ ክድይብ ንኩሉዶ
ዘርብሕ ኣይምኾነን? ሓደ መንእሰይ
ክሰቲ (ወይውን ካልእ ሓላፍነታዊ ጉዳይ
ክገብር) ዝፍቀደሉ ግዜ ኣብ ዓሰርተ
ሸሞንተ ወይስኣብ ዕስራን ሓሙሽተን
ደሪትካዮ ለውጢ ኣለዎዶ?
ስነ-ፍልጠት ኣእምሮ ሰብ ኣብ ዓሰርተ
ሸሞንተ ኣጸቢቑ ስለ ዘይበስል መንእሰያት
ዝያዳ ተሞክሮን ትምህርትን ከም
ዘድልዮም ይሕብር። ንኣብነት ቢቢሲ ነዚ
ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ኣብ ዝዘርግሖ
ሓበሬታ መንእሰያት ሓንጎል ሰብ ክንዮ

ሰቡ ጸብለል ክብል ዝኽእል የለን። ከም
ሰብ ክነብር ድማ ሰብ ዘበለ ናይ ካልእ ሰብ
ሓገዝ የድልዮ። ካብ ካልኦት ምጽንናዕ፡
“ኣጆኻ ምባል”፡ “ክሓልፍ እኮ እዩ”
ዝብል ሞራላዊ ሓገዝ ዘይረክብ ሰብ ክህሉ
ኣይኽእልን። ብዘይ እዚ ረዲኤት እዚ
እቲ ሓያል፡ ሓያል ክኸውን ኣይኽእልን።
ሃብታም ሰብ’ውን ክንድቲ ዝኣከቦ ገንዘብ
ክድልብ ዓቕሚ ዝህልዎ የለን። ምኽርን
ምትብባዕን ካልኦት ሰባት ንኻልእ ሰብ
ክበልሕ ይሕግዞ።
እዚ ብኣንጻር’ቲ ሕጂ ኣብ ሃገራት
ምዕራብ ክቕልቀል እንርእዮ ዘለና ዓይነት
ኣከያይዳ እዩ። ወላዲኻ ምስ ኣረገ ግርማ
ኣይኮነን፣ ዓብዪ ገረብ ኣይኮነን፣ መጽለሊ
ኣይኮነን። ዓብዪ ጾር እዩ፣ መጸለል እዩ፣
ስለዚ ናብ መዕቆብ ኣረጋውያን ትሰዶ።
እቲ ናብ መዕቆቢ ኣረጋውያን ክኸይድ
ዘይደሊ ሽማግለ ድማ ኣብ ገዛእ ቤቱ
ዝኣልዮ’ውን የብሉን። ሓደ መዓልቲ
ድማ ይመውት’ሞ ከም ዝሞተ ዝነግረሉ
ሰብ የለን። ክኣቱ ክወጽእ ዝርእዩዎ ዝነበሩ
ሰባት፡ “ለንቅነ ደሃዩ የብልናን፡ ሓሚሙ
ከይከውን፡” ኢሎም ንሰብ መዚ ዝሕብሩሉ
ሰባት ይህልዉ። ብከምዚ ከይተሓበረ ጨና

ሬሳኡ ዝሕብረሉ ሰብ ድማ ኣሎ።
“ዘይተወጠነ ጥንሲ ኣይድለን እዩ።
ክንጽሎ እየ። እንታይ ኮይነ እየ ንርእሰይ
ቈልዓ፡ ቈልዓ ከዕቢ ዝኸርተትኩ?” ትብል።
ከም ገለ ኢሉ እንተ ተወሊዱ ድማ ኣብ
ዘይእዋኑ ከም ዝመጸ ዝናብ እዩ - ዘራጊ
መደብ። እዚ ቈልዓ እዚ ተደላዪ ኣይኮነን።
“ንመዕበዪ ዘኽታማት ክሰዶ እየ፡” ትብል
ኣዲኡ። “ኣቦኡ’ዉን ኣይተገደሰሉን። ኣነ
ጥራይ በይነይ ዝግደሰሉ ምኽንያት ድማ
የለን። ወይ ድማ ክድርብዮ እየ።”
“ማንም ሰብ ደሴት ኣይኮነን፡” ዝብል
ሓቂ ዘይተረድኦ ህዝቢ ዝቕልቀል ዘሎ
ይመስል። ናይ ብሕቱ ጥራይ እንተ
ዘይኮይኑ ድማ ናይ ካልእ ሰብ ጉዳይ
ኣይዓጦን።
ጆን ዶን ኣብታ ቅድም ኢልና
ዝጠቐስናያ ጽሕፍቱ፡ “ንሳ ሰብ ክትቀብር
እንከላ እቲ ፍጻመ ንዓይ የግደሰኒ እዩ።
ኩሉ ኣዳም ደራሲኡ ሓደ እዩ። ሓደ ቅጺ
ድማ እዩ። ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ
ድማ ሓደ ምዕራፍ ካብታ መጽሓፍ
ተቐዲዱ ማለት ኣይኮነን። ናብ ዝሓሸ
ቋንቋ ተተርጒሙ ኣሎ ማለት እዩ፡”
ይብል።
***

“ትሕቲ ዕስራን ሓሙሽተን ጥራይ?”
ዓሰርተ ሸሞንተ ዓመት እውን ከም
ዝዓቢ የነጽር። እዚ ዕቤት እዚ ድማ እቲ
ሰብ ክሳብ መፋርቕ ዕስራታት ዝኣቱን
ሰላሳታት ዝረግጽን ከም ዝቕጽል ቢቢሲ
ይሕብር። በዚ ምኽንያት ድማ መንእሰያት
ንዕቤት ሓንጎሎም ዝጠቅም ንትምህርትን
ጥዕናኦምን ዝምልክት ዕድላት ሸለል
ከይብልዎ ድማ ይምዕድ።
ሓደ ሰብ ክሳብ ወዲ ዕስራን ሓሙሽተን
ዓመት ዝኸውን ዝጎድሎ ነገራት ኣሎ።
ተሞክሮ ጥራይ ኣይኮነን። ሓንጎሉ እውን
ምሉእ ብምሉእ ዓብዩ ኣሎ ክብሃል
ከም ዘይከኣል ክኢላታት የረድኡ።
መንእሰይ ክሳብ ወዲ ዕስራን ሓሙሽተ
ኣቢሉ ዝኸውን ምሉእ ብምሉእ ዘይዓቢ
ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ ዝብሃል ክፋል
ሓንጎል ሰብ ብዙሕ ተግባራት ዘለዎ
ክፋል ኣእምሮ እዩ። ሓደ ካብ ተግባራት
ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ ኣተኩሮ እዩ። እዚ
ክፋል ሓንጎሎም ዘይዓበየ ሰባት (ውይ
ድማ ዝተተንከፈ ወልፊ ዕጸፋርስ ወይ
ድማ ወልፊ ኣልኮል ዘለዎም) ንሓደ ዕዮ
ኩሉ ኣተኩሮ ሂቦም ክሰርሕዎ ኣይኽእሉን
እዮም።
ካልኣይ ተግባር ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ
ሕልኽላኽ መደብ ምስራዕ እዩ። ንኣብነት
መዓልታዊ መደባት ሰባት ዝሰርዕ እዚ
ክፋል ሓንጎሎም እዩ። ትካል ከተቕውምን
ክትመርሕን ድማ እዚ ክፋል ሓንጎል’ዚ
ክዓቢ ኣድላዪ እዩ። ውሳነታት ዝውስን
ክፋል ሓንጎል እዚ እዩ። እዚ ክፋል
ሓንጎል’ዚ ሰባት ብስነ መጎትታዊ መንገዲ
ክሓስቡ ዝገብር ንሱ እዩ። ብተወሳኺ
ኩነታት ኣጽኒዖምን ኣመዛዚኖምን
ንኽውስኑ ይሕግዞም። እዚ ክፋል
ሓንጎል’ዚ ድማ ኣብ ውሳነታት ዘሎ ሓደጋ
ክመዝንን ዝሓሰብናዮ ሓሳባት የውጽእ
ድዩ ኣየዋጽእን ይሕብር። በዚ ምኽንያት
እዚ ሰባት ኮተቴ እንከለዉ ምውሳን
ዝጽግሞም ዝነበረ ኣብ መፋርቕ ዕስራ
ምስ ረገጹ እዚ ናይ ምውሳን ክእለቶም

እናተማሓየሸ ክመጽእ ይጅምር።
ካልእ ተግባር ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ
ምቁጽጻር ስምዒት እዩ። ሓደ ስምዒት
ክገትእ ዘሸግሮ ሰብ ኣብ ፕሪፍሮንታል
ኮርተክስ ጎደሎ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ።
ንስምዒትካ ክትቆጻጸርን ዲሲፕሊን ሓሊኻ
ክትከይድን ዘሎ ዓቕሚ ሓደ ሰብ ክሳብ
መፋርቕ ዕስራ ዝበጽሕ ኣብ ጥርዚ ወይ
ምሉእ ዓቕሚ ኣይድልብን እዩ።
ዘይበሰሉ መንእሰያት ንተግባራቶም
ብናታቶም ስምዒት ከመኽንዩሎም ንዕዘብ
ኢና። ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ ምሉእ
ብምሉእ ምስ ዓበየ ግን ስነ መጎታዊ
ኣተሓሳስባ ምስኡ ይዓቢ። እዚ እቲ
መንእሰይ ብቑዕ ምኽንያት ምሃብን ጥዑይ
ውሳነ ምውሳድን ለውጢ ይገብር ማለት
እዩ። ካልእ ምስ ሓሳባት እተኣሳሰረ ጉዳይ
ውዱን ኣተሓሳስባ እዩ። ኮተቴ እንከሎ
ሓደ ሰብ ብማዕበል ሓሳባት ይውሓጥ
እሞ ሓሳባቱ ምውዳን ይኸብዶ። እዚ
ድማ ኣበየናይ ሓሳብ ከተተኩር ከም ዘሎካ
ንኸይትፈልጥ ይዓግተካ። እዚ ዳሕራይ
ዝልወጥን ዝመሓየሽን ክስተት ይኸውን።
ንስብእና ሰብ ቀንዲ ጸላዊ ፕሪፍሮንታል
ኮርተክስ እዩ። ብግቡእ ዘይተዳለወ
ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ ድማ ኣብ ስብእናኻ
ቅልስ ክህሉ ርሒብ ኣፍደገ ይኸፍት። ኣብ

ርእሲዚ ሓደ መንእሰይ ጥዑይ ስብእና
ሒዙ ንከይዓቢኡ ድማ ጸገም ይፈጥረሉ።
እዚ ክፋል ሓንጎል ብግቡእ ምስ ዝዓቢ
ግን ኣከባቢ ኣብ ስብእና ዘለዎ ጽልዋ ስለ
ዝርዳእ ድማ ነዚ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣከባቢ
ክድርት ይኽእል።
ገሊኡ ሰብ ሓደ ኩነታት ሓደጋ ኣለዎ
ድዩ የብሉን ንኽግምግም ኣይጽገምን እዩ።
እዚ ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ ናቱ ዝማዕበለ
ወይ ድማ ዝዓበየ ሰብ እዩ። እዚ ከምዚ
ዝኣመሰለ ሰብ ድማ እቲ ዝግምግሞ ዘሎ
ኩነታት የዋጽኦ ድዩ ኣየዋጽኦን ክፈልጥ
ኣይጽገምን። ሓደ ምእንቲ ረብሓኡ
ኢሉ ካብ ጽባሕ ደርሆ ሎሚ እንቋቑሖ
ዝብል ሰብ፡ እዚ ክፋል ሓንጎሉ ዝዓንተረ
ሰብ’ዩ። ኣብ መጨረሻ ድማ ናይ ሓጺር
ግዜ ዝኽሪ ምስ ፕሪፍሮንታል ኮርተክስ
ምትእስሳር ኣለዎ። ሓንጎል ሰብ እናዓበየ
ኣብ ዝኸደሉ ካብ ዓሰርተ ሸሞንተ ናብ
መፋርቕ ዕስራታት ኣብ ዘሎ ጉዕዞ ናይ
ሰብ ናይ ፍልጠት ዓቕሚ ከምኡ ድማ
ናይ ምዝካር ክእለት እናተደለበ ክመጽእ
ይጅምር።
መንእሰይ ዓቕሙ ቀሊል ኣይኮነን።
ክድልቦ ዘለዎ ተሞክሮን ዓቕሚ ሓንጎልን
እውን ብተመሳሳሊ ሸለል ክብሃል
የብሉን።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ነጃት ኣደም

ንፍርያምነትና ካብ ዘዕንዉ ነገራት
ፍርያምነት ተኣፋፊ ኣርእስቲ እዩ።
ወላ’ኳ ንደቂተባዕትዮ’ውን ብተመሳሳሊ
ዝጸልዎም እንተኾነ፡ ሓደ ካብቶም
ደቀንስትዮ ኣዝየን ዝፈርሓኦም ነገራት
እዮም። ቈልዑ ክወልዱ ዝደልዩ ተጻመድቲ
ድማ ኣብ ግምት ከእትዉዎ ዝግባኦም
ነገራት ኣለዉ። ብዛዕባ ፍርያምነትን
ጽልዋኡን እቲ ዝግባእ ፍልጠት ምህላው፡
ብቐሊሉ ናብ ፍረ ከብጽሕን ጥዕናኡ
ዝተሓለወ ድቂ ክትሕዝን የኽእል። እዞም
ዝስዕቡ ድማ ገለ ካብቶም ንፍርያምነትና
ዘዕንዉ እዮም።
ኣመጋግባ
ንነብሰ-ጾራት
ጥዕናኡ
ዝሓለወ
ኣመጋግባ ምህላው ካብቶም ኣገደስቲ
ባእታታት እዮም። ክንፈሪ ኣብ እንሓስበሉ
እዋን ድማ ኣመጋግባና ግምት ክንህቦ
ይግባእ። መብዛሕትኡ ዕሹግ መግቢ፡
ብዘይቲ ዝተቐልዉን ብዙሕ መኣዛዊ
ትሕዝቶ ዘይብሎም መግቢ እንተደኣኴንና
ነዘውትር፡ ኣመጋግባና ዳግመ-ግምት
ክንገብረሉን ክንልውጦን ይግባእ።
መኣዛዊ መግብታት ምምጋብ’ምበኣር
ድቂ ኣብ ምሓዝ ልዑል ተራ ከምዘለዎም
ሰብ ሞያ ጥዕና ይሕብሩ።
መድሃኒት
ሳይክያትራዊ(ሕክምና ኣእምሮ) ፍወሳ

ዛ
ይ
መ
ሙተ
ንእንቐስሞ ትምህርቲ ብተግባር እንተደኣ
ዘይኣሰኒናዮ፡ ፍልጠትና ልክዕ ከም ኣብ
ውሽጢ ዕትሮ ዝተወለዐት ሽምዓ ተዓብዒቡ
እዩ ዝተርፍ። ነዚ ብምርዳእ ድማ እያ፡ ኣብ
ግዜ ትምህርቲ፡ ነቲ ኣብ ክፍሊ እትመሃሮ
ዝነበረት ትምህርቲ ብግብሪ ምእንቲ
ከተሰንዮ፡ ብተበግሶኣ ኣብ ዝተፈላለየ
ማእከላት ሕክምና ብፍላይ ድማ ሆስፒታል
ሓሊበት እናኸደት ተሞኩሮኣ ከተዕቢ
ትጽዕር ዝነበረት። ቅኑዕ ተበጎሶኣ ንእትቐስሞ
ዝነበረት ሞያ ሕክምና ብግብርን ሓሳብን
ከተወሃህዶ ስለዘኽኣላ ድማ፡ ትምህርታ
ወዲኣ ስራሕ ኣብ ዝተመደበትሉ ግዜ
ኣበርክቶኣ ከተዕዝዝ ኣየጋየሻን።
ሰምሃር ኢሳቕ ትበሃል። ብ1990 ካብ
ወላዲኣ ኣቶ ኢሳቕ መንግስተኣብን
ወላዲታ ምልእተ ነጋሲን ድማ እያ ኣብ
ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ። እዛ ቦኽሪ ስድራኣ
ዝኾነት ሰምሃር፡ ገና ፍጥር ክትብል ኣዝያ
በላሕ፡ ፈቃርን ውዕይትን ከምኡ’ውን ኣብ
ግዜ ህጻንነታ ነብሳ ምሉእ ስለዝነበረ፡ ጓል
ሰለስተ ዓመት እንከላ ናብ ናይ ቅድመትምህርቲ ኣትያ ትምህርቲ ጀሚራ።
እንተኾነ ቀዳማይ ክፍሊ እናተማህረት
እንከላ ስድራኣ ብስርዓት ወያነ ተሰጒጎም
ናብ ኣስመራ መጺኦም። ኣብ ኣስመራ ኣብ
ቀሓውታ ክነብሩ ብምጅማሮም ከኣ፡ ኣብ
መባእታ ቤት ትምህርቲ ጎዳይፍ ቀዳማይ
ክፍሊ ጀሚራ።
ሰምሃር፡ ብቘልዓኣ ውዕይቲ ብምንባራ
ኣብ ክፍሊ መምህር ክገልጽ ከሎ

ኣገዳሲ’ኳ እንተኾነ፡ ንፍርያምነትና ግን፡
ብልዕሊ ትጽቢትና እዮም ከዕንዉ ዝኽእሉ።
ንነዊሕ ዝውሰዱ ጸረ-ጸቕጥን ናይ ኣእምሮ
ነውጺ መድሃኒታት፡ ኣብ ወሊድ ብዙሕ
ጸገማት ክፈጥሩ ይኽእሉ። ብዘይካ’ዚ
ዝተጠቕሰ ካልኦት ንነዊሕ እንወስዶም
መድሃኒታት’ውን ተመሳሳሊ ጸገም ስለ
ዘስዕቡልና፡ ምስ ሰብ ሞያ ጥዕና ብምልዛብ
እነወግደሎም መንገዲ ምንዳይ የድሊ።
ልዕሊ ክብደት ሚዛን ምህላው
ወላ’ኳ ልዕሊ ክብደት ዝኾና ደቀንስትዮ
ድቂ ሒዘን ንርእየን እንተኾንና፡ ልዕሊ
ክብደት ሚዛን ምህላውና ግና፡ ኣብ
ድቂ ምሓዝ ብዙሕ ዕንቅፋትን ጸገምን’ዩ
ዘኸትል። ስለዝኾነ ድማ ነዚ ተርእዮ’ዚ
ንምውጋድ ጻዕሪ የድልየና።
ልዑል ወጥሪ ዘለዎ ስራሕ
ኣብ ከቢድን ልዑል ነውጽን ዘለዎ
ስራሕ ምህላው፡ ድቂ ንኽንሕዝ ንዝህልወና
ዕድላት ኣዝዮም እዮም ዘጉድሉዎ።
እዚ ድማ ኣብዛ ናይ ረብሓን ጉያን
ዓለም፡ ኣሻቓሊ ተርእዮ እዩ። ምኽንያቱ፡
እንሓንሳእ ኣብ ሞንጎ ስራሕን ውላድን ስለ
ዝቓቕረካ። ዝኾነ ኮይኑ እቲ ምርጫ ናባና
ዝተርፍ’ኳ እንተኾነ፡ ክንወልድን ክንፈርን
ኣብ እንሓስበሉ እዋን፡ ካብ ልዑል ወጥሪ ነጻ
ዝኾኑ ዓይነት ስራሕ ከነዘውትር ይግባእ።

ምትካኽ፡ ኣልኮላዊ መስተን መድሃኒትን
እዞም ዝተገልጹ ወልፍታት ነብሰ-ጾር
ዝኾነት ጓለንስተይቲ ኣዝዮም ጎዳእቲ
ምዃኖም ኩሉና ዘይንስሕቶም ሓቅታት
እዮም። እንተኾነ ግን ድቂ ምስ ሓዝና
ጥራይ ዘይኮነስ፡ ድቂ ኣብ ምሓዝ ኣብ
እንጽዕረሉ እዋን’ውን እዮም ኣብ
ፍርያምነትና ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘኸትሉ።
እንሓንሳእ ከምዘይንፈሪ ገይሩ መኻናት
ክገብረና ዝኽእል ድማ፡ ኣብቶም ጻዕርታትና
እነካይደሎም እዋናት ካብዞም ወልፍታት
ነጻ ክንከውን ይግባእ።
ዕድመ
ዕድመ፡ ኣብ ፍርያምነት ዝህልዎ ተራ
ክትውሕጦ ዘጸግመካ ሓቂ እዩ። ዕድመ
እናወሰኽና ክንከይድ እንከለና፡ እቶም
ምሳና ዝውለዱ ኣሽሓት እንቋቕሖታትና
እናጎደሉ ይኸዱ’ሞ፡ ንኸይንወልድ
ይዕንቅጸና።
ምንቅስቓስ
ምንቅስቓስ ኣካላት ንጥዕና ኣዝዩ ኣገዳሲ
ምዃኑ ኩልና እንሰማማዓሉ ሓቂ እዩ።
ነብሰ-ጾር’ውን እንተኾነት፡ ጥዑይ ዕሸል
ምእንቲ ክትገላገል ኣካላዊ ምንቅስቓስ
ከተዘውትር ብሰብ ሞያ ጥዕና ምኽርን
ማዕዳን ይወሃባ’ዩ። እንተኾነ ልክዕ ከምቶም
ኣትለታት ብርቱዕ ምንቅስቓስ እንተደኣ

ኮይና ተዘውትር፡ ኣብ ፍርያምነታ ጸገም
ክፍጠር ይኽእል’ዩ።
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት
ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት
ካብቶም ኣብ ህይወትና ኣሸገርቲን ዘጋጥሙ
ሕማማትን እዮም። እዚ ሕማም ሕዱርን
ቀልጢፉ ዘይፍወስን እንተደኣኮይኑ ድማ፡
ድቂ ኣብ ምሓዝ ብዙሕ ጸገም የኸትል።
እንተዘይተፈዊሶም
ድማ
ብጠቕላላ
ንፍርያምነትና ከዕንዉ ይኽእሉ።
ተውርሶኣዊ ጸገማት
ኣደና ወላዲትና እንተደኣ ናይ ፍርያምነት
ጸገም ነይርዋ፡ ንሕና’ውን እዚ ጸገም ከጓንፈና
ዘለዎ ተኽእሎ ኣዝዩ ልዑል’ዩ ዝኸውን።

ከምኡ ኢልና ንጠራጠር እንተደኣ ኮይንና
ድማ ብቕልጡፍ ናብ ሰብ ሞያ ጥዕና
ኬድና ኩነታትና ክንፈልጥ ይግባኣና።
እምበኣርከስ
ኣብ
መጠረሽታ፡
ዘይፍርያምነት እንተደኣ ኣብ ነብስና
ምሉእ ኣተኩሮን ጻዕርን ሂብና ሰሪሕናሉ
ክፍወስ ዝኽእል ተርእዮ እዩ። ንዝህልዉና
ኣማራጺታት ብግቡእ እንተደኣ ፈቲሽናን
ኣገባብ ኣነባብራ ህይወትና እንተደኣ
ቀዪርናን፡ ድቂ ክንሕዝ ዝህልወና ዕድል
ክዓቢ ይኽእል እዩ። ከምቲ ብተደጋጋሚ
ዝግለጽ ድማ ንዝበለጸ ሰፊሕ ምኽርን
ሓበሬታን ናብ በዓል ሞያ ጥዕና ብምኻድ
ኩነታትና ክንፈልጥ ይግባኣና።

“ትምህርቲ ዝውዳእ ኮይኑ ኣይስምዓንን’ዩ” ሰምሃር ኢሳቕ
ብእተዋህልሎ
ብእተ
ተዋህ ፍልጠት’ምበር ብዙሕ ተጽንዕ
ከምዘይነበረት
ተዕልል። እንተኾነ ኣዝያ
ከምዘ
ዘይነበ
ብምንባራ ኣብ ቀዳማይ ሳልሰይቲ
በላሕ
ሕ ብ
ካልኣይ ድማ ናይ ካልኣይ ተርታ
ኣብ ካል
ተሸላሚት ኮነት። ናብ ሳልሳይ ምስ
ሒዛ ተሸ
ሓለፈት ድማ ትምህርቲ ብምቕያር ካብ
ሳልሳይ ክሳዕ ሓሙሻይ ኣብ ቤት ትምህርቲ
መባእታ በይሉል ተኸታተለት። ሽዑ’ውን
መንፍዓታ ብምዕቃብ ኣብ ሳልሳይ
ቀዳመይቲ፡ ራብዓይን ሓሙሻይን ድማ ናይ
ራብዓይ ደረጃ ሒዛ ወጸት።
ካብ ሻድሻይ ክሳዕ ሻምናይ ኣብ ቤት
ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ በይሉል
ትምህርታ ብምክትታል፡ ኣብ ሻድሻይ
ሳልሰይቲ፡ ሻውዓይን ሻምናይን ድማ
ራብዐይቲ ወጸት። ናብ ታሽዓይ ኣብ

ዝሰገረትሉ እዋን’ውን ወዲቓ እግራ ስለ
ዝተሰብረት፡ መጉዳእታ ንዝነበራ ፍቕሪ
ትምህርቲ ክጸልዎን ከጎናድቦን ተፈታተኖ።
ስድራኣን ፈተውታን በቲ ዘጋጠማ ሓደጋ
ተሰኪፎም “ካብ ትምህርትኺ ኣዕሪፍኪ
ጉዳይ ሕክምናኺ ግበሪ፡ ትምህርቲ ምስ
ሓወኺ ተርክብሉ ክብሉ፡ ንሳ ድማ ካብ
ትምህርተይ ኣይፍለይን’የ” ክትብል
ተረባረቡ። ኣብ መጨረሽታ ግን ተዓዊታ
ኣእሚናቶም። ሳላ ደገፍ መሓዙታን ሞራል
መማህራናን ፈተውታን ነቶም ሰለስተ
ኣዋርሕ ቀዲሞማ ዝጸንሑ መማህርታ
ከተርክብ ምርኩስ ሒዛ ንሰለስተ ኣዋርሕ
ናይ 9ይ ክፍሊ ትምህርታ ንምቕጻል፡ ናብ
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሓፈሻዊ
ኣስመራ ክትመላለስ ጀመረት። ናይ
ታሽዓይ ደረጃ ተርታ ድማ
ረኸበት። ኣብ 10ይ ክፍሊ
ግና እግራ ሓውያ ትምህርታ
ብጽቡቕ ክትከታተል በቕዐት።
ናይ ሻድሻይ ተርታ ሒዛ ድማ
ናብ ዓሰርተዉ ሓደ ክፍሊ
ሓለፈት።
ሰምሃር ኣብ 2009 ምስ
23 ዙርያ ንሃገራዊ ታዕሊምን፡
ንምቕጻል 12 ክፍሊን ናብ
ሳዋ ወረደት። “ኣብ ሳዋ
17 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ
አጽንዕ ብምንባረይ ብሉጽ
ውጽኢት ሒዘ ወጺኤ” ድማ
ትብል። 3.6 ነጥቢ ረኸበት።
ይኹን’ምበር ድሕሪ ናይ ሓደ
ዓመት ናይ ሓባር ስልጠና፡
ዝረኸበቶ ነጥቢ ናብ መዲካል
ዶክተርን ፋርማስን ዘአቱ

ብዘይምንባሩ ናብ ኮለጅ ጥዕና ኣስመራ
ብምጽንባር፡ ብሞያ ነርስነት ክትመሃር
ወሰነት። ንኣስታት ኣርባዕተ ዓመት ድማ
ትምህርታ ተኸታተለት።
እዛ ገና ተማሃሪት እንከላ ንክለ-ሓሳብን
ግብርን ሓሊና ብፋሕተርተራ ክትሰርሕ
ዝተበገስ ሰምሃር፡ ብዘይካ’ቲ በቲ ቤት
ትምህርቲ ዝስራዕ መደብ፡ ብተበግሶኣ ካብ
ካልኣይ ዓመት ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ግዜኣ
ኣትሒዛ፡ ኣብታ ናይ ዕረፍቲ ግዜኣ (ብፍላይ
ሰንበት)፡ ናብ ሆስፒታል ሓሊበት እናኸደት
ምስ ዶክተር ሰለሙን እናተሓጋገዘት
ብግብሪ ክትዕዘብን ክትመሃርን ጀመረት።
“ሰብ ኣቐዲሙ ተሞኲሩ እንተደኣ ጸኒሑ፡
ኣብ ስራሕ ዓለም ኣይጋየሽን እዩ፡” ክትብል
ድማ እያ ንተበግሶኣ ኣመልኪታ እትዛረብ።
“ዶክተር ሰለሙን፡ ንብዙሓት ተማሃሮ’ዩ
ዝሕግዝ’ሞ፡ ብፍላይ ንዓይ ዘበርከተለይ
ሓገዝ ግን ብቐሊሉ ዝግለጽ ኣይኮነን፡”
ክትብል ድማ ንተበግሶኣ ድርዒ ከምዝኾና
ወሲኻ እትገልጽ።
ካብ ካልኣይ ዓመት ንላዕሊ ነጥባ
እናኣመሓየሸትን እናኣበረኸትን ዝመጸት
ሰምሃር፡ ብጽቡቕ ነጥቢ ትምህርታ ዛዚማቶ።
ኣብ ወርሒ 9 ናይ 2014 ድማ ከም ኩሎም
መማህርታ ኣብ ኮማዊ ሆስፒታል ጎዳይፍ
ተመዲባ። ናይ ሓደ ዓመት ኣገልግሎት
ብምፍጻም ድማ ኣብ ወርሒ ሽድሽተ ናይዛ
ሒዝናያ ዘለና ዓመት ተመሪቓ።
ሰምሃር፡ ትምህርታ ምስ ዛዘመት ክሳዕ
እትምደብ ብዙሕ ነገራት ክትገብር’ኳ
ትሕልን እንተነበረት፡ “ሰብ፡ ትምህርቱ ምስ
ዛዘመ፡ ናይ ብሓቂ በቒዐ ድየ? ትምህርቲ
ተወዲኡ ድዩ?” ኢሉ ክሓትት ከምዘለዎ’ያ
ተዘኻኽር። ኣብቲ እዋን’ቲ ድማ እዚ

ሕቶታት’ያ ንገዛእ ርእሳ ኣቕሪባትላ። መልሲ
ንምርካብ ድማ ተማሃሪት እንከላ ሓሊና
ዝተበገሰቶ ተሞኩሮ ናይ ምድላብ ንጥፈት፡
ድሕሪ ምዝዛም ትምህርታ’ውን ምሉእ
ግዜኣ ብምውፋይ ብዝሓየለ ክትሰርሓሉ
ጀመረት። ልክዕ ከምቲ ዝገመተቶ ድማ ኣብ
ስራሕ ዓለም ምስ ተዋፈረት ኣይተጋየሸትን፣
ቀልጢፋ ነቲ ስራሕ መለኸቶ።
ሰምሃር፡ ንሞያኣ ኣዝያ ከምእተፍቅሮ
እያ እትሕብር። ንእሽቶ እንከላ ፓይለት
ክትከውን ትምነ’ኳ እንተነበረት፡ ወዲቓ
እግራ ተሰይራ ኣብ ሆስፒታል ምስ
ተዓቚበት ግና፡ ብዝያዳ ብዛዕባ ሞያ ሕክምና
ክትሓስብ ከምዝተደረኸት ተዕልል።
“ሞያ ሕክምና ናይ ሕልና ስራሕ’ዩ”
ትብል’ሞ፡ በዓል ሞያ ጥዕና ኴንካ ክትሰርሕ፡
መጀመርታ ዕግበትን ተቐባልነትን ናይቲ
ስራሕ ክህልወካ ከምዝግባእ ተስምር። እዚ
ሞያ ድማ ደቀንስትዮ ምስቲ ዘለወን ናይ
ኣደ ባህሪ፡ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ክሰርሓሉ
ከምዝኽእላ ትሕብር።
ሰምሃር ካብዚ ሒዛቶ ዘላ ሞያ ወጻኢ
ብዙሕ ዝምባሌታት’ውን ኣለዋ። ሓደ
ካብኡ ድማ ናይ ስነ-ጥበብ ዝምባለ
እዩ። ግጥምታት ልብ-ወለዳት፡ ንደርፊ
ዝኸውን ግጥምን ዜማን’ውን ገለ ካብቶም
ትፈታትኖም እያ።
ናይ መጻኢ መደባታ ክትሕብር እንከላ
ሰምሃር፡ “ትምህርቲ ዝውዳእ ኮይኑ ስለ
ዘይስመዓኒ፡ ዝዓበየ ናይ መጻኢ መደበይ ነዚ
ሒዘዮ ዘለኹ ሞያ ብትምህርትን ብተሞኩሮን
ከዕብዮ’ዩ፡” ትብል። ንተወሳኺ ኣብ መዕቆቢ
ዘኽታማት ንዝርከቡ ህጻናት ብወለንታኣን
ብናጻን ሕክምናዊ ሓገዝ ክትገብረሎም፡ እቲ
መደብ ድሮ ጀሚራቶ ምህላዋ ትገልጽ።

ÿǌġƅęŚė

űÿĜǡȓ

Teklehaimanot Yemane

Summer in September

Mooo…h
It is late…
In fact very late, the summer
We are waiting for it
We are eager
To keep away our hunger
We are waiting
For grass for water…
Mooo…h

6RQJRIWKH&DWWOH

WE ARE CONSCIOUS

The time has come
The time which seemed to be long
Beside that it felt like the day has
come along
The time that everyone awaits
By holding their strength
It is the time to start the
competition
Especially the young who have the
passion
Get ready for the biggest motion
So that you achieve the highest
position
After all the preparation means a
lot for the nation
Then we will see our evaluation
Based on the upcoming situation
We are conscious (2x)
By the time every work is done
It is known that every problem is
gone
So boys and girls it is our duty
lighting up the lamps
While covering the opened gaps
That exists between the maps

Wow! It is raining
Late, the summer has began
 ȱȱȱȱȱĚ 
ȱȱę
The grass growing
The land is green
Now we are happy
Eating …Drinking…and Playing
…
It is no wonder
It is no wonder
You see
This is the familiar summer
Summer in September!
_TKL.YMN

ȱȱȱȱęȱȱȱ
identity
In respect to the majority
There are things going on in this
world
Based on the present profound

Never Let Money Spoil Your Heart

“Never let money kill the love and
kindness within your heart,” I heard
an old man advising to a young and
hardworking man. The young man has
been working in diaspora for over ten
years. Although he used to get quite
good amount of money, he had worries
and concerns in the country he lives.
The people were not kind. They were
ęȱȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
money from the hardworking youths.
Like many other occasions, a bad day
has come to the young man. The cruel
people have stolen his money from his
home. Now he is frustrated. He does
not know what to do. He looks a bit
confused.
“Don’t get confused,” the old and
wise man continued his advice. “Life
has a lot more challenges. But believe
me or not the opportunities in life are
much more than the challenges. The
problem is that we let ourselves down
when bad situations happen to us. We
need to be resilient.”
The young man opened his mouth for
ȱęȱǰȱȃ ȱȱ¢ȱȱ¢ȱ
resilient?”

ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ĵȱ ȱ ȱ
think, “Resilient … resilience…,”
he sighed, “My son, to be resilient
is to be strong always, to bounce
back to your good state, to have the
energy to get started again.” The old
man stopped for a while and then
continued, “You told me that you
were a hardworking young man. But
now you are frustrated. If you were
a resilient young man, you would
have said, ‘I am a hardworking.’ A
resilient person is always strong.
Irrespective of any situation, gets
back to his former energy and do his
work in a stronger manner. Don’t
get easily frustrated my son,” The
ȱȱęȱȱǯȱȱ
“But they have taken all my money,

that I have collected for the last ten
years,” the young man replied.
“My son let me give you two advices
which are very enough for your life,”
the young man was very curious and
ready to listen.
ȱ ȱȱǰȱȃȱęȱ
advice is that remember you can
always make money. Your money
didn’t come by chance. It is because
you are a hardworking man that
you were able to collect the money.
Now be resilient and get back to
work. My second advice is that be
wise and quick in investing your
money. Use your money even if it is
few to invest in the community. If
you simply collect money, one day it
may be stolen like what happened to
you yesterday. And remember again;
don’t let money spoil your heart. You
are the master.”
The old man concluded his advice. It
was a life lesson for the young man
and a real advice for kids.

But no need to worry
ȱȱĴȱȱȱȱ
mystery
Using their special creativity and
dignity
ȱȱęȱ¢
Followed by their full conductivity
And now they are declaring their
experience
Proudly answering about their
ę
Knowing they have a lot of
audience
Finally showing their existence
You don’t need to think about how
to begin
Just believe that you don’t have to
kneel
Because it is sure that you will win
In spite of the curiosity of the
illusion
ȱ ȱȱȂȱĴȱȱ
And giving them the best education
Then you will succeed your promise
for the next generation
That is it
The time to stand straight
The time to stay alert
In order to guess what is next.
That is it
Ĵȱȱȱ ȱ
Fighting for our happiness
Knowing that we are conscious
It’s real
It’s real that we are conscious!
By: Eden Mengsteab,
St. Mary School
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ኤርትራ

ተስፋኣለም
ተስፋኣ
ኣለም ገ/ዮሃንስ (ኲባ)

ቮልታ ስጳኛ
ግርማይ
ግር
ርማይ ገብረስላሰ በይጂንግ ቻይና ይካየድ
ኣብ
ብ ዘሎ
ዘ ሻምፕዮን ኣትለቲክስ ዓለም ኣብ
ድድ
ድር ማራቶን መስተንክራዊ ዓወት
ውድድር
ምም
ምዝጋብ ዓለም የዛርብ ኣሎ። ምስ ገለ
ብምምዝጋብ
ብቐረባ ምስኡ ዝሰርሑ ኣዕሊልና ኣለና።
ብኸምዚ ነቕርበልኩም፦
“ዓወት ግርማይ እዚ ዞባ ኣብ ስፖር ዝገብሮ
ዘሎ ኣበርክቶ ዝኾለዐ እዩ” ኣሰልጣኒ ደቡብ
በርሀ ኣስገዶም
ቅድሚ ውድድር ምስ ኣገልግሎት ቴለቭዥን
ኤርትራ ኣብ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቕ ብዛዕባ
ግርማይ ገሊጸ ነይረ። ምስኡ ንከባቢ ክለተ
ዓመት ብሓደ ሰሪሕና ኣለና። ግርማይ ኣብ
ልምድ ብዝገብሮ ጻዕሪ እዩ ነዚ ደረጃ በጺሕዎ።
ክገርመካ፡ ኣትለታት ክለብና ውድድር ማራቶን
ዓለም ንምዕዛብ ከይደቀስና ኢና ሓዲርና።
ንጽባሓይቱ ንጉሆ ድማ ክንገልጾ ብዘጸግመና
ሓጎስ ናብ ልምምድ ኣምሪሕና። ዓወት

ኪዳነ ዘንፉ
ግርማይ እቲ ዞባ ኣብ ስፖርት ሃገር ዝገብሮ
ዘሎ ኣበርክቶ፡ ፈለማ ዘርሰናይ ታደሰ ደሓር
ሳሚኤል ጸጋይ ሕጂ ድማ ግርማይ ብዝያዳ
ኮሊዕዎ ኣሎ። ድሕሪ ዓወት በይጂንግ ማራቶን
ናብ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ፡ ፈደረሽን ስፖርት
ዞባን ማሕበረ ሰብ ስፖርትን ዝተሰመዓና ሓጎስን፡
ብዛዕባ ክግበረሎም ዘለዎ ኣቀባብላ ኣመልኪትና
ተዘራሪብና ኢና። እዚ ናይ በሓቂ ኣብ ዝመጽእ
ውድድራት መላእ ስፖርት ኣፍሪቃ ይኹን
ኦሊምፒክ ፍናን ኮይኑና ኣሎ።
“ቅድሚ ዓመት ካብ ሰዓት 12 ክሳብ 1
ናይ ለይቲ እዩ ልምምድ ገይሩ” ኣትለት ኪዳነ
ዘንፉ
ግርማይ ከም ኣትለት ዝተዋህቦ መደብ
ልምምድ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ከይዓመመ
ዘይድቅስ ኣትለት እዩ። ዓሚ ከምዚ ሎሚ
ከተማ ኣስመራ፡ ብከቢድ ጣቓ (ካምሲን)
ንሳልስቲ ዝኸውን ተሸፊና ነይራ። ሽዑ ግርማይ
ተዋሂብዎ ንዝነበረ መደብ ልምምድ ፍልይ
ብዝበለ መንገዲ ክሽፍን ኢና ርኢና። ኣብቲ
እዋን’ቲ ውድድር ዋንጫ ዓለም ብራዚል
2014 ይካየድ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ ስታድዩም
ንሓደ ካብ ጸወታታት እናተዓዘብና ግርማይ
ኣፍንጫኡ ሸፊኑ ማይ ብጀሪካን ሒዙ ናባና

ቮልታ ስጳኛ
ውድድር ቮልታ ስጳኛ ትማሊ
ብሻድሻይ መድረኽ ቀጺሉ።

መደብ ጸወታ
ሰገን ኣንጻር ጎዳይፍ
ፓራዲዞ ኣንጻር ሲቲ ሰንተር
ኣልታሕሪር ኣንጻር ኣባሻውል
ካብ ሰዓት 2፡00 ድ/ቐ ኣብ
ኣስመራ ስታድዩም

ውድድር ቮልታ ስጳኛ ትማሊ ብሻድሻይ መድረኽ ቀጺሉ። ናትናኤል ብርሃነ ካብ ዕዉት
ናይቲ ዕለት ስቲቫን ቻዝ ናይ ክለብ ኦሪካ ግሪን ኤጅ ሓደ ደቒቕን 22 ካልኢትን ድሒሩ
መበል 50 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። በዚ መሰረት ናትናኤል ብውህሉል ግዜ ካብ
ቀዳማይ 10 ደቒቕን 17 ካልኢትን ድሒሩ መበል 48 ደረጃ ሒዙ ይርከብ። ብተወሳኺ
ናትናኤል ኣብ ናይ ዓቐብ ውድድር ብሸውዓተ ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ።

ሻምፕዮንስ ሊግ

ይመጽእ። ልክዕ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ
እቲ ኩነታት ኣየር ዝሕል ስለ ዝበለ ነቲ ንግሆ
ክሽፍኖ ዝነበሮ መደብ ልምምድ ክዓምም ከም
ዝወሰነ ይነግረና። በቃ ካብ ፍርቂ ለይቲ ክሳብ
ሰዓት ሓደ ኣብ ዘሎ ግዜ ናይ 21 ኪሎ ሜትር
መደብ ሸፊኑ ንሕና ብድቁስና ብርሃጽ ተሓጺቡ
መጺኡና። ከምዚ ዓይነት ክቱር ናይ ስራሕ ወኒ
ዘለዎ ፍሉይ ኣትለት እዩ።
“ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሑ ዝኽእሉ ተካእቲ
ኣትለታት ከም ዘልዉ ግብራቅዊ ኣብነት እዩ”
ኣትለት ሳሚኤል ጎይትኦም
ንግርማይ ብቐረባ ንከታተሎ ስለ ዝነበርና፡
ኣብዚ ውድድር ገለ ዓወት ከምጽእ ከም
ዝኽእል ዳርጋ ብዝሕ ዝበልና ኣትለታት
ንዘራረበሉ ዝነበርና እዩ። ናይዚ ምኽንያት ድማ
ግርማይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደስቲ ምዕባለታት
የርኢ ስለ ዝነበረ፡ ክዕወት ከም ዝኽእል ንጽበዮ
ኔርና። ካብ ክልተ ሰለሰተ ዘይበዝሓ ናይ ማራቶን
ተሞክሮ እዩ ዘለዎ። ነዚ ንሱ ዘመዝገቦ ዓወታት
ርኢኻ ሓድሽ ታሪኽ ክሰርሑ ዝኽእሉ ተካእቲ
ኣትለታት ከም ዘለዉ ግብራዊ ኣብነት ኮይኑ
ኣሎ፡ ግርማይ። ከምቲ ዘርእሰናይ ኣብ ለንደን
ኦሊምፒክ በዘምጸኦ ዓወት ኣትለቲክስ ሃገርና
ናብ ዓቢ መድረኽ ዝሰገረ፡ ዓወት ግርማይ ድማ
መነቓቕሒ ባእታ ንኣትለቲክስ ሃገርና ኮይኑ
ኣሎ።
“ኣብ ዝኾነ ሰዓት ከቢድ ልምምድ ዘካይድ
ኣትለት እዩ” ኣትለት መሓሪ ሰለሙን

ግርማይ ንርሑቕ ዝጥምት ራኢ ዘለዎ
ኣትለት እዩ። እቲ ዘገርም ቅድሚ ዓመት ነዚ
ሕጂ በጺሕዎ ዘሎ ናይ ዎርልድ ሻምፕዮን
ደረጃ ይሓልሞ ከም ዝነበረ ክዝክር ከለኹ
ኣዝዩ እዩ ዝድንጽወኒ። ኣብ ሃገርና ዳርጋ
መብዛሕትኡ ኣትለት ኣብ ሰዓታት ቅድሚ
ቐትሪ ከቢድ ልምምድ እንተደኣ ሰሪሑ፡ ናይ
ድሕሪ ቐትሪ ፍኹስ ዝበለ እዩ ዝገብር። ግርማይ
ግን ካብዚ ፍልይ ብዝበለ ከምቲ ንግሆ ዝሰርሖ
ምሸት ድማ ብከቢድ ይደግሞ። ናይ ጻዕሪ ሰብ
እዩ። እንሆ ድማ እቲ ብኣፉ ዝብለና ዝነበረ
ብግብሪ ኣርእዩና።

መሓሪ ሰለሙን

ሊዮነል መሲ፡ ክርስትያኖ ሮናልዶን ልዊስ
ስዋረዝን ንብሉጽ ተጻዋታይ ኤውሮጳ
ዓመተ 2014/15 ናይ መወዳእታ ሕጹያት
ኮይኖ ቀሪቦም ዝነበሩ እዮም። ትማሊ ምሸት
ብዝተኻየደ ምርጫ መሰረት ኸኣ መሲ ብሉጽ
ተጻዋታይ ኤውሮጳ ኮይኑ ተመሪጹ። 54
ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ድምጺ እዩ መሲ
ንሮናልዶን ስዋረዝን በሊጹ ተሸሊሙ። መሲ
ዝሓለፈ ዓመት ምስ ክለቡ ባርሰሎና ኮይኑ
ሰለስተ ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቡ እዩ። ንሱ
ተዓዋቲ ላሊጋ፡ ዋንጫ ንጉስ ስጳኛን ጽዋእ
ሻምፕዮንስ ሊግን ዓቲሩ።

መጻረይ ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሳምንቲ ተኻይዱ። ማንቸስተር
ይትድ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ብኩራት ናብዚ ውድድር ክትምለስ ከላ፡ ካዛኺስታናዊት ክለብ
ዩናይትድ
ታና ድማ ንመጀመርያ ግዜኣ ኣብዚ ውድድር ክትሳተፍ በቒዓ። ቫለንስያ ንቑጽሪ ስጳኛውያን
ኣስታና
ክለባት ኣብዚ ውድድር ናብ ሓሙሽተ ኣዕሪጋቶ።
ማንቸስተር ዩናይትድ ብናይ ክልተ እግሪ ዓወት፡ ብድምር 7ብ1 ኣብ ልዕሊ በልጁማዊት ከለብ
ብሩዥ ብምምዝጋብ’ያ ናብዚ ተሃራፊ መድረኽ ተመሊሳ። ብቕድሚ ትማሊ ኣብ በልጁም
ዝተኻየደ ጸወታ ሓለቓ ጋንታ ማን. ዩናይትድ ዋይን ሩኒ፡ ሰለስተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ሃትሪክ
ሰሪሑ። እቲ ኣጥቀዓይ ድሕሪ 10 ግጥማት እዩ ሸቶ ከመዝግብ በቒዑ። በዚ ድማ ጽምኢ
ምምዝጋብ ሸቶታት ኣርውዩ።
ኣስታና ናብ ቆጵረስ ተጓዒዛ ኣንጻር ኣፖል ገጢማ 1ብ1 ብምፍልላያ ካብ ሜዳኣ ወጻኢ
ብዘመዝገበታ ሸቶ ንፈለማ ግዜኣ ኣብ ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ ክትሳተፍ በቒዓ። ብዘይካ’ዚ
ስጳኛዊት ቫለንሽያ ንሞናኮ ኣውዲቓ ብምሕላፍ ሓሙሸይቲ ስጳኛዊት ተሳታፊት ብምዃን
ንዕብላለ ስጳኛ ኣብዚ ውድድር ኣረጋጊጻ።
እዚ ዝኾነሉ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ(ዩዌፋ)፡ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ብዘተኣታተዎ
ሓድሽ ሕጊ እዩ። ዩዌፋ ተዓዋቲት ዩሮፕያን ሊግ ንዝኾነት ክለብ ኣብ ዝቕጽል ዓመተ ስፖርት
ኣብ ዝካየድ ግጥማት ሻምፕዮንስ ሊግ ብቐጥታ ተሳታፊት ክትከውን ወሲኑ። በዚ መሰረት
ሰቪያ ተዓዋቲት እቲ ውድድር ብምዃና፡ ተጠቃሚት እዚ ፍሉይ ረብሓ ኮይና። ባርሰሎና፡ ሪያል
ማድሪድ፡ ኣትለቲኮ ማድሪድ ብቐጥታ ተሳተፍቲ ምዃነን ዘረጋገጻ ክኾና ከለዋ፡ ቦታኣ ብሰቪያ
ዝተታሕዘ ቫለንሽያ ድማ ግጥም ቅድመ ምጽራይ ከተካይድ ዝተገደደት።
በዓልቲ ሓሙሽተ ኮኾብ ዝኾነት ስጳኛ ናይ ፈለማ ሓሙሽተ ክለባት ኣብዚ ውድድር ዘሳተፈት
ሃገር ብምዃን ታሪኽ ሰሪሓ ትርከብ። እዚ ድማ ንሻምፕዮን ዝሓለፈ ዓመት ባርሰሎና፡ ናይ ቅድሚ
ዓሚ ሻምፕዮን ሪያል ማድሪድ፡ ሽዑ ኣብ ፍጻመ ዝቐረበት ኣትለቲኮ፡ ተዓዋቲት ዩሮፕያን ሊግ
ዝሓለፈ ዓመት ሰቪያን ኣብ 2001 ኣብ ግጥም ፍጻመ ዝበጽሐት ቫለንስያን ማለት እዩ። ክለባት
ስጳኛ ኣብ ዝሓለፉ ሸውዓተ ውድድራት ሻምፕዮንስ ሊግ ኣርባዕተ ግዜ ብምዕዋት ብፍሉይ
ይጽወዓ።
ትማሊ ምሽት ዕጫ ሻምፕዮንስ ሊግ ወዲቑ ኣሎ። ኣብ እዋን ዕጫ ዩዌፋ ኣብዚ ዓመት ካብ
ዝተጠቕመሉ ሓደስቲ ኣሰራርሓታት፡ ኣብ ሃገራተን ሻምፕዮን ዘበላ ክለባት ኣብ ሓደ ሳንዱቕ
ክጸንሓ ዝገብር እዩ። በዚ መሰረት ባርሰሎና፡ ባየር ሙኒኽ፡ ጁቬንቱስ፡ ፓሪስ ሰይንት ጀርመይን፡
በነፊካ፡ ፒኤስቪ፡ ዘኒት ኣብ ሓደ ሳጹን ኮና። ኣብ ውድድራት ሃገራተን ካልኣይ ደረጃን ድሕሪኡን
ዝወጻ፡ ምስቲ እቲ ማሕበር ዘቐመጦ ናይ ሊጋት ደረጃታት ብምዝማድ፡ ኣብ ሳጹን ክልተ ከም
ዝጸንሓ ተጌሩ። በዚ መሰረት፡ ኣርሰናል፡ ማንቸስተር ሲቲ፡ ማን.ዩናይትድ፡ ምስ ሪያል ማድሪድ፡
ኣትለቲኮ ማድሪድ፡ ፖርቶን ቫለንስያን ተቐመጣ። ባርሰሎና በዓልቲ ድርብ ሻምፕዮን ብምዃና፡
ፒኤስቪ ናይ ሆላንድ ምስኣተን ክትስራዕ ክኢላ። ኣብቲ ናይ ዕጫ መስርሕ፡ ልዕሊ ሓንቲ ጋንታ
ናይ ሓንቲ ሃገር፡ ኣብ ሓደ ምድብ ከም ዘይምደባ ብምርግጋጽ እዩ ተኻይዱ። በዚ መሰረት፦
ሀ
ፒኤስጂ

ለ
ኣዮንድሃቨን ፒስቪ

ሐ
በነፊካ

መ
ጁቬንቱስ

ሰ
ባርሰሎና

ረ
ባየርሙኒኽ

ሸ
ቸልሲ

ቀ
ዘኒት ሰይንት ፒተርስበርግ

ሪ.ማድሪድ

ማንቸስተር ዩናይትድ

ኣት.ማድሪድ

ማን.ሲቲ

ሊቨርኩሰን

ኣርስናል

ፖርቶ

ቫለንሽያ

ሻክታር ዶ.

ሲኤስከይኤ ሞስኮ

ጋላታስራይ

ስቪያ

ሮማ

ኦሎምፒያኮስ

ዲናሞ ኪየቭ

ኦሎኢምፒክ ሊዮን

ማልሞ

ዎልፍስበርግ

ኣስታና

ሞንቸግላድባኽ

ባተቦሪሶቭ

ማካቪተልኣቪቭ

ገንክ

ዳይናሞ ዛግረብ

በዚ ወዲቑ ዘሎ ዕጫ መሰረት መንፊስ ዲፓይ ኣንጻር ናይ ቅድም ጋንታኡ ፒኤስቪ ተመሊሱ ክጻወት ዕድል
ክረክብ እዩ። ዛላታን ምስ ፒኤስጂ እንተቐጺሉ ድማ ናብ ሃገርሩ ሽወደን ኣንጻር ማልሞ ክጻወት ክኽእል እዩ።
ብዘይካ’ዚ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ዝኽበደ ምድብ በጺሕዋ ምህላዉ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይገልጹ
ኣለዉ። ብተወሳኺ ግጥም ፍጻመ ሻፕዮንስ ሊግ ዝመጽእ ወርሒ ግንቦት 2016 ኣብ ሳንሲሮ ሚላን ክካየድ
ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።

ካልኣይ መድረኽ ቱር ዱ
ፖይቱ ሻኽንተስ
ጀጋኑ ቱር ደ ፍራንስ ተቐዳደምቲ ኤምቲኤን ኩበካ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖትን መርሃዊ
ቅዱስን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ቱር ዱ ፖይቱ ሻኽንተስ፡ ብቕድሚ ትማሊ ናይ ካልኣይ መድረኽ
ውድድሩ ኣካይዱ። ኣብቲ 194.7 ኪ/ሜ ዝሸፈነ ውድድር መርሃዊ ቅዱስ መበል 40 ዳኒኤል
ተኽለሃይማኖት ድማ መበል 41 ደረጃ ሒዞም። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መድረኽ ድማ
መርሃዊ መበል 30 ዳኒኤል ድማ መበል 40 ኮይኖም ውድድሮም ፈጺሞም። ኣብዚ ናይ ትማሊ
ውድድር መርሃዊ ካብ ቀዳማይ ዝኣተወ ዝኸሰሮ ግዜ ኣይከሰረን። ዳኒኤል ኸኣ ሽዱሽተ ሰከንድ
ከሲሩ። ኣብቲ ውድድር ዳኒኤል ብውህሉል ግዜ ካብ ቀዳማይ 41 ካልኢት ድሒሩ መበል 26
ተሰሪዑ ኣሎ። መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ናይ ዓቐብ ውህሉል ግዜ መበል ዓስራይ ደረጃ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ኸኣ መርሃዊ ካብ 63 ተቐዳደምቲ መበል 12 ደረጃ ሒዙ ይርከብ።
ኣብቲ ከም ጀርመናዊ ቶኒ ማርቲን ዝኣመሰሉ 135 ተቐዳደምቲ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ውድድር
ክለብ ኤምቲኤን ካብ 18 ጋንታታት ሻምናይ ደረጃ ሒዛ ትግስግስ ከም ዘላ ተፈሊጡ።

ሓዳስ
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ኤርትራ

ዊት
ዳ
ዳሃብ

ሰ
ታደን18/9/15
ም
ሄ
ቤተል

ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ መንደፈራ

ዞባ ደቡብ ዓዲ ቐይሕ
ወ/ሮ ኣስመረት ንጉሰ ገብረማርያም፡ ኣሕዋተይ
1.ኣለማሽ ገብረሂወት ወልደገርግስ 2.ሙሉእ ደስታ
በርሀ 3.ተስፉ ደስታ በርሀ ካብ ዝጠፍኡን ደሃይ
ካብ ዘይብሎምን ልዕሊ 3 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ።
ስለዚ ክጽውዑለይን ደሃይ ክገብሩለይን ደሃይ
እንተዘይገይሮም ግን ጥፉኣት ተባሂሎም ክውሰነለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/10/15 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ሃለቃ ፍትዊ ሃይለ ክፍለኣብ፡ ትሕቲ ዕድመ ወደይ
ሄርሞን ፍትዊ ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ ኣቤል ፍትዊ ሃይለ
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን1/10/15 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሰንዓፈ
ወ/ሮ ኣብርሀት ኣብርሃ ጉብሳ ምባል ተሪፉ፡
ኣስመረት ኣብርሃ ጉብሳ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን12/10/15 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ማይምነ
ወ/ሮ ግደይ ዮሴፍ ገብረዝጊ ምባል ተሪፉ፡ ግደይ
ዕቅባዝጊ ገብረዝጊ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበላ፣
ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/10/15 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ማየልባ
ኣልማዝ ዓንደማርያም በዓል ቤተይ ተጋዳላይ ተኪኤ
ገብረሚካኤል ንጉሰ ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1 ወድና ድማ ወራሲ ምዃኑ
ይረጋገጸሉ ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/9/15
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ኽሳድ
ወ/ሮ በኺታ መሓመድ እድሪስ ምባል ተሪፉ፡
በኺታ ማሕሙድ እድሪስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን4/10/15 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ዓዲ
ሓዲድ
ኣቶ ገብረኪዳን ኣብርሃ ተመልሶ በዓልቲ ቤተይ
ኣዝመራ ጸጋይ ስለዝሞተት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡

ወ/ሮ ፍቓዱ ረዘነ ገብረ በዓል ቤተይ ፋኑስ
ወልደገርግስ ሃይሎ ስለዝሞተ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ኣብ
ዝንቀሳቐስ ኮነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም
ይረጋገጸሎም ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/9/15
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ደቀምሓረ
ወ/ሮ ሂወት ኣብርሃ ግደ፡ ሓወይ ተስፋሃንስ ኣብርሃ
ግደ ስለዝሞተ፡ ኣይተመርዓወን ኣይወለደን ወለድና
ድማ ኣቐዲሞም ስለዝሞቱ፡ ኣነ ምስ ሓወይ ወረስቲ
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/9/15 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ዓዲ ዃላ
ከሳሲት ወ/ሮ ኣበባ ክፍለ ገብረሚካኤል ምስ
ተኸሳሲ ኣቶ የማነ ተሸመ ኣርኣያ ብናይ ሃገር ባህልን
ልምድን ተመራዒና 1 ቆልዓ ዝወለድና ኮይንና፡
ተኸሳሲ ንወጻኢ ሃገር ከይዱ ን4 ዓመትን 7 ወርሕን
ዝኣክል ስለዝጠለመኒ፡ ጉዳየይ ናብ ዘመድ ሽማግለ
ወሪዱ ክረአ ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/10/15
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ሓውሲ
ከተማ እንዳገርግሽ
ወ/ሮ ሰላም የማነ ወ/ገብርኤል፡ ወላዲና የማነ
ወ/ገብርኤልን ወላዲትና ኣብርሀት ሃይለሚካኤልን
ስለዝሞቱ፡ ንሕና 10 ደቆም ወረስቲ ምዃንና
ይረጋገጸልና ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/9/15
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት ፍርዲ ከተማ
ዓዲ ቐይሕ
ወ/ሮ ሃይማኖት ተስፋይ በዓል ቤተይ ዑቕባዝጊ
ተስፋይ ምራጭ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ኣብ ዝንቀሳቐስ ኮነ
ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም
ስለዝበላ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን29/9/15 ኣብ ቤ/ፍ
ይቕረብ።
ከሳሲት ወ/ሮ መብርሂት ፍትዊ ጉልበት ምስ ተኸሳሲ
በዓል ቤተይ ኣቶ ዮሴፍ ተወልደ ወለሓርያት ብሕጋዊ
መውስቦ ተዋሲብና። ልዕሊ 2 ዓመት ስለዝጠለመኒ፡
ከመሓድረንን ከነባብረንን ስለዘይከኣለ፡ ተኸሳሲ ባዕሉ
ወይ ሕጋዊ ወኪሉ ይጸውዓለይ ስለዝበላ፣ ተኸሳሲ
ኣቶ ዮሴፍ ተወልደ ወለሓርያት ን29/9/15 ኣብ
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ ጉዳይ ኣብ ዘየለኻሉ
ቤ/ፍ ክሪኦ ምዃኑ የፍልጥ።

ምልክታ ጨረታ
ጨ/ትም/ዞባ ጋሽ - ባርካ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ኣቑርደት፡ ጎኘ፡ ፎርቶ፡ ባረንቱ፡ ሃይኮታ፡ ጎልጅ፡
ሻምብቆ፡ ላ/ጋሽ፡ ሞልቂ፡ መንሱራ፡ ሎጎ-ዓንሰባን ኣብ ማእከላይ ቦታ ሰደቓ ተማሃሮ ከነጸግን
ስለዝደለና፡ ግዱሳት ተጫረቲ ይዕድም።
ክማልኡ ዝግብኦም
1. ናይ 2014 ዝተሓደሰ ንግዲ ፍቓድ ኮፒ የትሕዙ።
2. መኽበሪ ጨረታ 20,000.00 ናቕፋ ብካሽ ወይ C.P.O የትሕዙ።
3. መጫረቲ ፎርም ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ቤ/ጽ/ጨ/ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ ይወስድ። ንዝያዳ
ሓበሬታ ብቁ.ቴሌፎን 731216/731043 ተወከሱ።
4. ጊዜ ጨረታ ክሳብ 21/09/2015 መስከረም ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ 22/09/2015
መስከረም ሰዓት 12፡00 ቅ/ቀ ተጫረቲ ወይ ወከልቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ይኽፈት።
5. ቤ/ጽ/ጨ/ትምህርቲ ዞባ ጋሽ- ባርካ ጨረታ ክስርዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ።
ጨ/ትም/ዞባ ጋሽ ባርካ

ኣነ ዒሻ ዮሱፍ ኣሕመድ ወላዲተይ ወ/ሮ ለምለም ድራር ሳልሕ ነቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ
ዞባ/8 ምም/03 ጎደና 661 ቁጽሪ ገዛ 109 ዝርከብ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ብቁጽሪ ምስክር ወረቐት
100720፡ መወከሲ ቁጽሪ 119381 ብስማ ተመዝጊቡ ዋንነቱ ዝተረጋገጸ ብዕለት 30/9/2014
ብሂያብ ስለዝሃበትኒ፡ ቤ/ፍ ሸሪዓ ብዕለት 23/10/2014 ብቁጽሪ ፋይል 961/2014 ዘጽደቆ፡ እዚ
ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ 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 ቤ/ፍ መኣገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን የቕርብ።
ዒሻ ዮሱፍ ኣሕመድ

ምልክታ ጨረታ
ኮርፖረሽን ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ (ኮ.ኤ.ኤ) ነዚ ኣብ ታሕቲ ብዝርዝር ቀሪቡ ዘሎ ንብረት
ኣጫሪቱ ክዕድግ ስለዝደለየ ተጫረቲ ይዕድም።
Description

Size

Insulated Solid Copper Wire

Qty
10,000

1x6mm2
1. ተጫረቲ ናይ 2014 ዓ.ም ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ፎቶ ኮፒ የቕርቡ።
2. መኽበሪ ጨረታ 50,000.00 ናቕፋ (ሓሙሳ ሽሕ ናቕፋ) ብቸክ ኣቐዲሞም የትሕዙ።
3. ጨረታ ኣብ ጋዜጣ ተሓቲሙ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን10 ተኸታተልቲ ናይ ስራሕ መዓልታት
ክፉት ይኸዉን። ንጽባሒቱ ናይ ስራሕ መዓልቲ ሰዓት 10፡00 ቅ/ቀ ተጫረቲ ወይ ሕጋዉያን
ወኪላቶም ኣብ እተረኽቡሉ ኣብ ማ/ቤ/ጽሕፈት ኮ.ኤ.ኤ ይኽፈት።
4. ናይዚ ዝተጠቕሰ ንብረት መርኣይ (sample) ንምዉሳድን ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝድለ
ብቁ.ስልኪ 113338 ብምዉካስ ካብ ቤት ጽሕፈት ን/ጨ/ዕድግን መኽዘንን ቁጽሪ 59 ምዉሳድ
ይኸኣል።
5. ዕዉት ተጫራታይ ዝተዓወተሉ ንብረት ኣብ ዉሽጢ ዓሰርተ መዓልታት የቕርብ። እዚ
ምስዘይፍጽም ድማ ዘትሓዞ ትሕጃ ናብ ትካል ኣታዊ ኮይኑ፡ ካብ መስርሕ ጨረታ ይስረዝ።
6. ኮርፖረሽን ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ ዝሓሸ መንገዲ እንተረኺቡ በዚ ጨረታ’ዚ
ኣይግደድን።
ኮርፖረሽን ኤለክትሪሲቲ ኤርትራ

ወላዲተይ ወ/ሮ ቀደስ ተክለኣብ ኣብ ምም/ን/ዞባ 4 ኣስመራ ዝርከብ ብቁ.ምስክር ወረቐት
114392 መወከሲ ቁጽሪ 101579 ናይ ብሕታ ንብረት ዝኾነ፡ ኣብ ቤ/ፍ ዞባ ማእከል ብመዝ/ቁ
194/2015 ንዝገበረትለይ ውህብቶ ናብ ስመይ ፍረወይኒ መስፍን ሓድጉ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣
ዝቃወም ኣካል እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ናይ መኣገዲ ትእዛዝ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ
ኖታሪ ይቕረብ።
ወኪል ኣስመላሽ ተክለኣብ
ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢ ኤክስፖ መለለይ ቁጽሪ ምስክር ወረቐት 116101 መወከሲ ቁጽሪ
131246 ዝፍለጥ መንበሪ ገዛ፡ ብስም ነፍ/ወልደሚካኤል ማና ነፍ/ለተኪዳን ቀለታ ዝተመዝገበ
ብውርሲ ዝተረጋገጸልና ስም ምትሕልላፍ ክንገብር ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ
ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መኣገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ
መወዳእታ ውሳነ ሒዙ፡ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።
ወለሽ ተስፋዝጊ
ንሕና ወረስቲ ነፍ/ጎይትኦም ተኽሎም ህብትዝጊ ነቲ ብስም ወላዲና ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ
6 ምም/08 ስፍሓት መሬት 181 ት/ሜ ቁ.ሎታ 67፡ ቁ.ፓርቸላ ኤፍ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ
ቁ.ምስክር 120164 መወከሲ ቁ.118109 ተመዝጊቡ ዘሎ ክንሸጦ ስለዝደለና፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ምልክታ ካብ ዝወጸሉ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ካብ ዝምልከቶ ቤ/ፍ ናይ መኣገዲ ጽሑፍ
ደብዳቤ ሒዙ፡ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።
ወረ/ነፍ/ጎይትኦም ተኽሎም ህብትዝጊ
1. ኣቶ በላይ ጎይትኦም
2. ወ/ሮ ሶፍያ ጎይትኦም

ሓዳስ
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ኤርትራ

ብምኽንያት ሞት እነፍቅራ ክብርቲ ኣደና ወ/ሮ ኣበባ ዑቑባዝጊ ሃብቱ
በዓልቲ ቤት ነፍስሄር ተስፋማርያም (ባሊላ) ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ንኩልኹም ኣብ ሕማማ ዝተመላለስኩምን ክሳብ መካነ
መቓብር ቅድስቲ ማርያም ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ካብ ውሽጥን
ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ቤተሰብናን ፈተውትናን ሕሰም
ኣይትርከቡ ይብሉ ምሉኣት ስድራቤት።

ብድንገታዊ ሞት ኣዚና እንፈትዋን እነፍቅራን ጓልና ትሕሾም ባህታ
ዝተሰመዓና ኣዝዮ መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ካብ ጅዳ ስዑዲ ዓረብ ሬሳ
ኣብ ምስዳድ ዝተሓባበርኩምና ተቐማጦ ጂዳን ኣብ ን/ዞባ ሰንዓፈ ዓዲ
መደረ ብምኻድ ዘቃበርኩምናን ኣብ ቤትና ብምምልላስን ካብ ውሽጥን
ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን ካህናትን ቤተሰብን ፈተውትን
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
ኣዲኣ ሃይለሞት ገ/ኪዳን፡
ስድራቤት ነፍስሄር ባህታ ደስታን

ብሞት ኣዝየ ዘፍቅራ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ መምህር (ሲስተር)
ነብያት ተኽለ ቀሺ ገብረመድህን ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን
እናገለጽኩ፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ኣብ ገዛናን ኦሮታ ሆስፒታልን
እናተመላለስኩም ዝበጻሕኩም ከምኡ’ውን ምስ ዓረፈት ክሳብ
ከተማ ዓዲ ቐይሕ ብምኻድ ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ወጻኢ
እትርከቡ ኣሕዋትን ፈተውትን ዝገበርኩምልና ንዋታውን
ሞራላውን ሓገዝ ከምኡ’ውን ብኣካል ንገዛና ዝተመላለስኩም፡
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን እናደወልኩም ዘጸናናዕኩምናን
ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ነመስግን።
በዓል ቤታ መምህር (ባባ) ዘርኡ ገብረማርያም
ምስ ኩሎም ደቀይን ምሉኣት ስድራቤትን

ብሞት እነፍቅራ ኣደና ወ/ሮ ለተንስአ ኣስፍሃ ዝተሰመዓና
መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብራ ኣብ ዓዲ ቁንጺ
ዘቃበርኩምና፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን፡ ኣብ ቤትና
ብምምልላስ ዘጸናናዕኩምና፡ የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና
ሓዘንና ንዓጹ።
ደቆም ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብምኽንያት ድንገታዊ ሞት ኣዚና እነፍቅሮ ወድና ነቢል ናስር
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኩሉኹም ኣብ ገዛና ብምምልላስን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ብምኽንያት ዕረፍቲ ብልቢ ዘፍቅራን ዘኽብራን ክብርቲ በዓልቲ
ቤተይ መም/ኣኽበረት ወልደገርግሽ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ኣብ ገዛ ዝተመላለስኩም፡ ኣብ
ስነ-ስርዓት ቀብራ ክሳብ ጸዓዘጋ ኬድኩም ዘቃበርኩምና፡ ካብ
ውሽጥን ወጻእን ብኣካል ይኹን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምናን
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓል ቤታ ኣቶ ሰለሙን ኪዳነ (ሰሌ ጉማራ)
ኣቡኣ ኣቶ ወ/ገርግሽ ቡጹዕኣምላኽ
ምስ ደቀይን ምሉኣት ስድራቤትን

ብሞት ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ተወልደመድህን ዮውሃንስ (ኣንጀሎ)
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ሆስፒታል ዝተመላለስኩም፡
ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ክሳብ ቁሸት ዘቃበርኩምና፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን
ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምና፡ ቤተሰብን ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓልቲ ቤቶም ወ/ሮ ክብራ ኪዳነ
ምስ ደቆምን ምሉኣት ስድራቤትን
ብድንገታዊ ሞት ኣዝየ ዝፈትዎ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ብርሃነ
ተኽለ ወልደገርግሽ ዝተሰመዓኒ መሪር ሓዘን እናገለጽኩ፡ ኣብ
ሆስፒታል ሓሊበት ዝተመላለስኩም፡ ኣብ ስነ-ስርዓት ቀብሩ ኣብ
ጸሎት ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ዝሓዘንኩምን ዝተመላለስኩምን
ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና፡ ቤተሰብን
ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ምስ
ናይ ምስጋና ንገልጽ።

ምሉኣት ስድራቤት

ብዕረፍቲ ኣቦና ኣቶ ገብረእግዚኣብሄር ቀሺ ገብረስላሴ
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ክሳብ ሕምብርቲ ብምኻድ
ዘቃበርኩምናን ካብ ውሽጥን ወጻእን ብቴሌፎን ደዊልኩም
ዘጸናናዕኩምናን የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና
ከምዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኣብርሀት ፍስሃ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ኣዚና እነፍቅራ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ሰምሃር ደበሳይ
ካሕሳይ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ ቀብሪ
ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስ ከምኡ’ውን ካብ ውሽጥን
ወጻእን ብቴሌፎን ዘጸናናዕኩምና፡ የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓል ቤታ መምህር ሓለፎም ኣርኣያ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

በዓልቲ ቤቱ ለተሚካኤል ገብረኣምላኽ
ምስ ደቃን ምሉኣት ስድራቤትን
ብሞት ክብርቲ ኣደና ወ/ሮ ለተማርያም ገብረ ጥዑምዝጊ በዓልቲ
ቤቶም ንነፍስሄር ወ/ገብርኤል ባህጊ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን
እናገለጽና፡ ኣብ ግዜ ሕማማ ዝበጻሕኩምና፡ ኣብ ዕረፍታ ክሳብ
ሓዲዳ ብምኻድ ሓመድ ዘልበስኩም፡ ኣብ ቤትና ብምምልላስ
ተኻፈልቲ ሓዘንና ዝኾንኩም፡ ካብ ውሽጥን ወጻእን ደዊልኩም
ዘጸናናዕኩምና፡ ቤተሰብን ፈተውትን ኩሉኹም ሕሰም ኣይትርከቡ
የቐንየልና እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

ብሞት ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ኣስረስ ካሕሳይ ሰንጋል
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ክሳብ ኣውህነ ብምኻድ
ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛ ብምምልላስን ካብ ውሽጥን ወጻእን
ሃገር ብቴሌፎን ብምድዋል ዘጸናናዕኩምና፡ ሕሰም ኣይትርከቡ
እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ትርሓስ ተስፋማርያም
ምስ ደቁን ስድራቤቱን

ምሉኣት ስድራቤት

ብሞት ኣዚና እንፈትዋ ክብርቲ ሓፍትና ወ/ሮ ተበርህ
ገብረዝጊኣብሄር ኣብርሃ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡
ኣብ ገዛና ብምምልላስን ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምና፡ ቤተሰብን
ፈተውትን ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
ስድራቤት ነፍ/ሄር ገብረዝጊኣብሄር ኣብርሃ
ወ/ሮ ሊባኖስ ብርሃነ

ብምኽንያት ዕረፍቲ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ኣብርሃም ብርሃነመስቀል
መዓሾ ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፡ ኣብ እዋን ዕረፍቱ
ሓመድ ኣዳም ዘልበስኩምን ከምኡ’ውን ገዛ ብምምልላስ፡ ካብ
ውሽጥን ወጻእን ብስልክን ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣብ
ካልኣይ ቀብሪ፡ ዘጸናናዕኩምና ቤተ-ክህነትን ቤተሰብን ፈተውትን
የቐንየልና ሕሰም ኣይትርከቡ እናበልና ምስጋናና ነቕርብ።
በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ትርሓስ ተኸስተ
ምስ ምሉኣት ስድራቤት

ሓዳስ
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ኤርትራ

ኣመሪካ፡ ኣብ ፈነወ እንከለዉ
ዝተቐትሉ ጋዜጠኛታት!
ተስፋኣ
ለም የማነ

ሊባኖስ፡ ምግዕዛይ
ጎደናታት በይሩት ህዝባዊ
ቁጥዐ የለዓዕል
ርእሰ-ከተማ ሊባኖስ ዝኾነት በይሩት፡
ጎደናታታ ብእልቢ ዘይብሉ ጉሓፍ ብምግዕዛዩ፡
ሓያለ ካብ ነበርታ ዝሓለፈ ረቡዕ ናብ ጽርግያ
ወጺኦም ቁጥዐኦም ከስምዑ ውዒሎም።
ብመሰረት ኣሶሼትድ ፕረስ፡ ባይቶ ሊባኖስ
እቲ ድሮ ኣብ ጥዕና ነበርቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን
ከኸትል ጀሚሩ ምህላዉ ዝንገረሉ ዘሎ
ጉሓፍ ክውገነሉ ዝኽእል መገዲ ንምንዳይ
ዝሓለፈ ሰሙን ዘካየዶ ኣኼባ ብዘይ ፍረ
ድሕሪ ምብታኑ’ዩ ህዝባዊ ተቓዉሞ ዝለዓል
ዘሎ።
ኣብቲ ተቓውሞ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ነበርቲ
በይሩት ከምዝተሳተፉ ዝጠቐሰ ኣሶሼትድ
ፕረስ፡ እቲ ኣብ ጎደናታት ንመካይን ኣጋርን
ክዓግት ጀሚሩ ዘሎ ጉሓፍ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ
ክእለ እንተዘይክኢሉ እቲ ህዝባዊ ተቓውሞ
ካልእ ፖለቲካዊ መልክዕ ሒዙ ነታ ሃገር ኣብ
ከቢድ ነውጺ ከእትዋ ከምዝኽእል ሓያለ
ወገናት’ታ ሃገር የጠንቅቑ ኣለዉ።
መንግስቲ ሊባኖስ፡ መተካእታኡ ዝኸውን

ጉድጓድ ከይፈሓረ ነቲ ጉሓፍ ናይ’ታ ከተማ
ዝእከበሉ ዝነበረ ጋህሲ ድሕሪ ምዕጻዉ’ዩ
እቲ ጸገም ዝኽሰት ዘሎ። በዚ ከኣ ባጎኒታት
ናይ’ታ ከተማ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዙ
ስለ ዘይተላዕለ፡ ጎደናታታ ብጉሓፍ ተጎልቢቡ
ከምዝርከብ ይሕበር።
ገለ ነበርቲ’ውን ነቲ ጉሓፍ ንምቅላል
ብሓዊ የቓጽልዎ ከምዘለዉ፡ እንተኾነ እቲ
ካብኡ ዝበንን ዒግታ ኣብ ጥዕና ሓያለ
ዜጋታት ከቢድ ሃስያ የኸትል ከምዘሎ ሰብመዚ ጥዕና’ታ ሃገር የመልክቱ።
ብመሰረት’ቲ ዝተዘርግሐ ዜና፡ ባይቶ ሊባኖስ
ርስሓት ናይ’ታ ከተማ ኣበየናይ ዞባ ይጉሓፍ
ኣብ ዝብል ዛዕባ’ዩ ክሰማማዕ ዘይካኣለ ዘሎ።
መንግስቲ፡ እቲ ጉሓፍ ኣብታ ንሰሜናዊ
ክፋል ሊባኖስ እተቕውም ድኻ ዞባ ኣካር
ክጉሓፍ፡ ኣምሳያኡ ድማ ኣብ ልምዓታዊ
መደባት ዝውዕል 100 ሚልዮን ዶላር
ክዋሃባ’ኳ እማመ ኣቕሪቡ እንተነበረ፡ በቲ
ባይቶ ግን ተቐባልነት ክረክብ ኣይካኣለን።

ኣብ ቨርጂኒያ - ሕ.መ.ኣመሪካ፡ ኣብ ቀጥታዊ
ፈነወ ዝነበሩ ክልተ ጋዜጠኛታት ቴለቪዥን
‘ሲ.ቢ.ኤስ’ ብሓደ ዕጡቕ ተቐቲሎም።
ብመሰረት ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ፡ እቶም

ወድን ጓልን ዝኾኑ ጋዜጠኛታት ብቐጥታ
ኣብ ዝመሓላለፍ ዝነበረ መደብ ቃለ-መሕትት
እንከለዉ’ዮም በቲ ዕጡቕ ተቐቲሎም።
ነቲ ቅትለት ዝፈጸመ ዕጡቕ ኣቐዲሙ

መሳርሕቶም ዝነበረ ጋዜጠኛ ምንባሩ ድማ
ፖሊስ ቪርጂኒያ ድሒሩ ከረጋግጽ ክኢሉ
ኣሎ።
እቲ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ካብ ስርሑ
ዝተባረረ ወዲ 41 ዓመት ጸሊም ኣመሪካዊ
ጋዜጠኛ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርበቱ ካብ ስራሑ
ከምዝተሰጐ ብምግላጽ፡ ሕነ ናይ’ቲ ኣብ
ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ኣድልዎ ክፈዲ ምዃኑ
ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ ከጠንቅቕ
ከምዝቐነየ’ዩ ዝሕበር።
ንሱ ነቲ ቅትለት ድሕሪ ምፍጻሙ ምስ
ፖሊስ ኣብ ዘካየዶ ልውውጥ ተኹሲ
ብኸቢድ ከምዝቖሰለ፡ ናብ ሆስፒታል ምስ
ተላእከ ድማ ኣብኡ ከምዝሞተ ፖሊስ
ቨርጂኒያ ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ፍጻሜ
ኣብ ሓያለ ወገናት’ታ ሃገር ከቢድ ስንባደ
ከምዝፈጠረ’ዩ ዝግለጽ።

ግብጺ፡ ነፈርቲ ዝስከማ መራኽብ ውግእ
ንምዕዳግ ምስ ፈረንሳ ትዘራረብ
ግብጺ ከም መቐጸልታ ናይ’ቲ ወታሃደራዊ
ዓቕማ ንምጉልባት እትገብሮ ዘላ ገዚፍ
ወፍሪ፡ ሄለኮፕተራት ክስከማ ዝኽእላ ክልተ
‘ሚስትራል’ ዝተሰምያ ደርማሳት መራኽብ
ውግእ ካብ ፈረንሳ ንምሽማት ምስታ ሃገር
ትዘራረብ ከምዘላ ተፈሊጡ።
ብመሰረት ሮይተርስ፡ ግብጺ ነቲ ዝርርብ
ተካይድ ዘላ ፈረንሳ ነተን መራኽብ ንሩስያ
ክትሸጠላ ኣቐዲማ ንዝኣተወቶ ስምምዕ
ድሕሪ ምስራዛ’ዩ።
ሰብ-መዚ ፈረንሳ ከምዝሕብርዎ ዘለዉ፡
እቲ ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ኣብ ስምምዕ
እንተበጺሑ፡ ገለ ክፋል ዋጋ ናይ’ተን
ዘመናውያን መራኽብ መሓዙት ግብጺ
ዝኾና ሃገራት ወሽመጥ ክሽፍንኦ ድሌት
ኣለወን።

ግብጺ፡ ንሃገራት ዓረብ ዝውክል ሓያል
ሰራዊት ንምቛምን ማያዊ ዶባተን ንምንጻርን
ምስ ሱዕዲ-ዓረብ ብሓባር ክሰርሓ ኣብ
ዝሓለፈ ሓምለ ከምዝተሰማምዓ ይዝከር።
ግብጺ ብዘለዋ ስትራተጂያዊ ኣቀማምጣ፡
ኣብ ምውሓስ ርግኣትን ጸጥታን ማእከላይ
ምብራቕ ወሳኒ ተራ ከምእትጻወት ዝጠቐሰ
መራሒ ፈረንሳ ፍራንሱዋ ኦላን፡ ሃገሩ
ንጠለባታ ንምምላእ ድልውቲ ምዃና
ዝሓለፈ ሰሉስ ገሊጹ።
እተን ነፍሰ-ወከፈን ክሳብ 16 ሄሊኮፕተራትን
ሓደ ሽሕ ወታሃደራትን ክጽዕና ዓቕሚ
ከምዘለወን ዝንገረለን መራኽብ ውግእ፡
ብዘይካ ካብ ግብጺ፡ ካብ ብራዚል፡ ሲንጋፖር፡
ማለዥያን ካናዳን’ውን ተመሳሳሊ ጠለብ
ቀሪቡለን ከምዘሎ’ዩ ዝሕበር።
ግብጺ፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት’ውን ‘ጎዊንግ’
ዝተሰምያ ኣርባዕተ ንኣሽቱ መራኽብ ውግእ

ካብ ፈረንሳዊ ኩባንያ ‘ዲ.ሲ.ኤን.ኤስ’ ሸሚታ
ከምዝነበረት ይዝከር።
እታ ሃገር ብዘይካ’ዚ፡ ከም ኣካል ናይ’ቲ
‘ራፈይል’ ዝተሰምያ 24 ነፈርቲ ውግእ
ንምሽማት ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፈረንሳ
ዝኸተመቶ ናይ 5.2 ቢልዮን ኤውሮ ውዕል፡
‘ፍረም’ ዝባሃላ በታ ሃገር ዝፈረያ ሓያለ
ፈጣናት መራኽብ ውግእ’ውን ከተእቱ
ክኢላ’ያ። ንመራኽብ ሚስትረስ’ውን ባዕሉ
ከምዘፍርየን ዝንገረሉ ኩባንያ ዲ.ሲ.ኤን.ኤስ፡
64% ካብ ብርክታቱ ብመንግስቲ ፈረንሳ
ይውነን።
ፈረንሳ፡ ሩስያ ኣብ ቅልውላው ዩክሬን
ኢዳ ተእቱ ከምዘላ ብምኽሳስ’ያ ንመሸጣ’ተን
መራኽብ ቅድሚ ሒደት መዓልታት
ክትስርዞ ወሲና። ኣምሳያ’ቲ ዝወሰደቶ ናይ
ምስራዝ ስጉምቲ ድማ ንሩስያ 1.4 ቢልዮን
ዶላር ክትከፍላ ምዃና ትሕብር።

ቻይና 11 ሰበ-ስልጣን
መንግስቲ ትቕይድ

ዜና ብሓጺሩ
ሓይሊታት ኩርዲስታን ኣብ ልዕሊ’ቶም ንሰሜናዊ ክፋል ዒራቕ ተቖጻጺሮም ዝርከቡ ዕጡቓት
ዳዕሽ ብረቡዕ ወጋሕታ ድሕሪ ዝኸፈትዎ ሓድሽ መጥቃዕቲ ሓያለ ቁሸታት ከምዝመንዝዑ
ተገሊጹ።
ኣብቲ ኣስታት 2 ሽሕ ኩርዳውያን ወታሃደራት ዝሳተፍዎ ዘለዉ ኲናት፡ ኣብ ትሕቲ ዳዕሽ
ዝጸንሓ ትሽዓተ ቁሸታት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣትዋ እንከለዋ፡ ብውሕዱ 25 ካብቶም ጥሩፋት
ዕጡቓት ድማ ተቐቲሎም ኣለዉ። ናይ መወዳእታ ሸቶ’ቲ ዝካየድ ዘሎ ወታሃደራዊ ስርሒት፡
ዞባ ኩርዲስታን ካብ ህላወ ዳዕሽ ናጻ ንምግባሩ ምዃኑ ይሕበር።
፠፠፠
ባይቶ ኣመሪካ (ኮንግረስ)፡ ነቲ ምምሕዳር ኦባማ ዝተቐበሎ ኣብ መንጎ ኢራንን ሽዱሽተ
ሓያላን ሃገራትን ዝተበጽሐ ኑክሌሳዊ ስምምዕ ክነጽጎ ጻውዒት ቀሪብሉ።
ብመሰረት ፕረስ ቲቪ፡ ጥሮታ ዝወጹ ኣስታት 200 ጀነራላትን ኣድሚራላትን ኣመሪካ፡ እቲ
ዝተኸተመ ስምምዕ ንኢራን ካብ ምምዕባል ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ከምዘይዓግታ ብምምልካት፡
ኮንግረስ ነቲ ስምምዕ ከፍርሶ ዝጽውዕ ወግዓዊ ደብዳቤ ብረቡዕ ኣረኪቦሞ ኣለዉ።
፠፠፠
ኣብ ዞባ ጉጃራት - ህንዲ ብዝተወልዐ ህዝባዊ ናዕቢ ብውሕዱ ትሽዓተ ሰባት ተቐቲሎም። በቲ
ዝሓለፈ ሓሙስ ዝጀመረ ናዕቢ፡ ካልኦት ብ10ታት ዝቑጸሩ ሰባት’ውን ቆሲሎም ኣለዉ።
መንግስቲ ህንዲ፡ ነቲ ሓደገኛ ኣንፈት እናሓዘ ዝኸይድ ዘሎ ዕግርግር ንምህዳእ ልዕሊ 5 ሽሕ
ወታሃደራት ናብቲ ከባቢ ልኢኹ ከምዘሎ ድማ ይሕበር። እቲ ናዕቢ፡ “ንሕና ዓብለልቲ ቀቢላ
እንከለና ብመንግስቲ ተሃሚሽና” ብዝብሉ ኣባላት ‘ፓተል’ ዝተባህለ ቀቢላ’ዩ ተበጊሱ።
፠፠፠
ኣብ ጀርመን ልዕሊ ሓደ ሽሕ ወታሃደራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወታሃደራዊ ልምምድ
የካይዱ ኣለዉ። እቶም ኣየር-ወለድ ወታሃደራት ካብ ነፈርቲ ብጃንጥላ ናይ ምውራድ
ልምምድ’ዮም ዘካይዱ ዘለዉ።
እቲ 11 ኣባላት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዝሳተፍኦ ዘለዋ ፍሉይ ወታሃደራዊ ልምምድ፡ ክሳብ
13 መስከረም ክቕጽል ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።

ቻይና፡ ምስቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ
ወደባዊት ከተማ ቲያንጂን ዘጋጠመ
ህይወት ልዕሊ 140 ሰባት ዝቐዘፈ
ነትጒ ብዝተኣሳሰር ምኽንያት 11
ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኣብ ቀይዲ
ኣእትያ።
ብመሰረት ኣሶሼትድ ፕረስ፡
ብምልኦም’ቶም ትማሊ ሓሙስ
ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ሰበ-ስልጣን
ኣማሓደርቲ ናይ’ታ ከተማን ኣብኡ
ዝርከብ ዝዓበየ ወደብን እዮም።
እቲ ዝሓለፈ 12 ነሓሰ ኣብ ሓደ
ኢንዱስትሪያዊ ቀመማት ተዓቂብሉ
ዝነበረ መኽዘን ዘጋጠመ ነትጒ፡
ኣብ ታሪኽ’ታ ሃገር ሓደ ካብቶም
ዝበኣሰ ሰብኣዊ መቕዘፍቲ ዘኸተሉ
ትራጀዲታት ኮይኑ ተሰኒዱ ከምዘሎ’ዩ
ዝሕበር።
ካብቶም ግዳያት፡ እቶም 115
ንረዳት ኢሎም ናብቲ ቦታ ዝተላእኩ
ኣባላት ፖሊስን መጥፋእቲ ሓዊን
ከምዝኾኑ’ውን ይግለጽ። ድሕሪ’ቲ
ሓደጋ ፖሊስ ቻይና ኣብቲ ‘ሩይሃይ’
ዝተባህለ ፋብሪካ ብዘካየዶ ተፍትሽን
መርመራን፡ ብሕጊ ዘይተፈቕደሉ ከም
ሶድዩም ስያናይድ ዝኣመሰለ ብዝሒ
ዘለዎ ሓደገኛ ቀመማት ከምዝረኸበ
ይሕበር።
Sabur Printing Services

ተወሳኺ
እቲ ፍጻሜ ኣብ ሆንዱራስ’ዩ። ናይ ሰለስተ ወርሒ ጥንሲ ዝነበራ ጓል 16 ዓመት ነይሲ
ፐረዝ፡ ኣብ ገደናኣ ብርቱዕ ተኹሲ ምስ ሰምዐት ብስንባደ ዝኣክል ውኖኣ ኣጥፊኣ ኣብ
ባይታ ወዲቓ። ብኡ ንብኡ ድማ ዓይና ፈጠጥ-ፈጠጥ ኣቢላ ብኣፋ ዓፍራ ክትተፍእ
ጀሚራ። ነዚ ዝተዓዘቡ ስድራ-ቤታ፡ “ጋኒን’ዩ ሒዝዋ” ብምባል ኣብ ከባቢኦም ንዝነበረ ቀሺ
ጸዊዖም ከሕውይዋ ፈተኑ። ምስላጥ ምስ ኣበዮም ድማ ሒዞማ ናብ ሆስፒታል ተጓየዩ።
እንተኾነ ኣብ ሆስፒታል ምስ በጽሐት ድሕሪ ሰለስተ ሰዓታት “ዓሪፋ” ዝብል መርድእ
ብሓካይም ተነግሮም። ብድሕሪ’ዚ፡ በቲ ባህሎም ዝእዝዞ መሰረት ናይ መርዓኣ ቬሎ ከዲኖም
ኣብ ሳንዱቕ ብምዕሻግ፡ ብኣማኢት ቤተ-ሰብን ፈተውቲን ተሰንዮም ቀቢሮማ።
እንተኾነ በዓል ቤታ ጎንዛለዝ፡ ማዕረ ክንደይ የፍቅራ ምንባሩ ንምግላጽ ድሕሪ 24 ሰዓታት
ዕምባባ ሓቚፉ ናብ መቓብራ ድሕሪ ምኻዱ ሓደ ዘሰንብድ ነገር ተኸሲቱ። ነቲ ዕምባባ
ከቕምጥ ኢሉ ድንን ኣብ ዝበለሉ፡ ካብ መዓሙቕ መቓብራ ዘድሂ ናይ ርድኡኒ ድኹም
ኣውያት ሰሚዑ። ምስ ሓለውቲ ናይ’ቲ መካነ-መቓብር ተሓጋጊዙ ነቲ መቓብር ድሕሪ
ምፍሓር ከኣ ነቲ ሬሳኣ ዝሓዘ ሳንዱቕ ተሰኪሙ ናብ ሆስፒታል ጎዩ። የግዳስ እታ ረዳኢ
ኣንተረኸበት ኣብ ውሽጢ መቓብራ ኮይና ሓደ ለይቲን መዓልቲን ‘ኡይ!’ ዝበለት ፐረዝ
ድሮ ዓሪፋ ስለ ዝነበረት፡ ሓካይም ክሕግዝዎ ኣይካኣሉን። እንተ ኣካላታ ግን ብዋዒ ፉሕፉሕ
ይብል ስለ ዝነበረ፡ ቅድሚ ሒደት ደቓይቕ ከምዝሞተት ብቐሊሉ ክግንዘቡ ከኣሉ። ቬትሮ
ናይ’ቲ ሳንዱቕ’ውን ተጨዳዲዱ ምስተዓዘቡ፡ እታ ጓለነስተይቲ ካብቲ መቓብራ ሰንጢቓ
ንምውጻእ ማዕረ ክንደይ ሓያል ቅልስ ከምዘካየደት ክርድኡ ከኣሉ።

