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ደብዳበታት ኣንበብቲ

ፍናን መሓሪ

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

ደቀምሓረ - ህዝባውያን ዓይኒ-ምድሪ. . ?

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

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

ኣርኣያ ተስፋስላሰ - ደቀምሓረ    

ቅንያት ዝሓለፈ በዓል ፋሲካ እዩ። 
ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ከባቢ ‘ማይክ ሆተል’ 
ምስ ብጻየይ ብማዕዶ ትኪ ክተክኽ 
ተዓዘብና። “እንታይ ደኣ እዩ ተቓጺሉ? 
እስከ ኬድና ንርኣዮ” ተባሃሂልና ድማ 
ናብቲ ቦታ ተጸጋዕና። ሓንቲ ቢዶኒ 
ብጎሓፍ ተተኽቲኻ ዘየቋርጽ ትኪ. . . 
ኣብ ዙርያኣ ድማ ዘይተኣደነ ኣበጉዱር 
ኣብ ባይታ ተዛሕዚሑ። ብርክት ዝበላ 
ኣጣል ከኣ ካብቲ ዝተዛሕዝሐ ጎሓፍ 
ይበልዓ ነበራ። ኣብዚ መጀመርታ 
ዝመጽኣካ፡ ሕቶ ድሕነት ሰብን ጥሪትን 
እዩ። እቲ ካልኣይ ዝለዓል ነጥቢ ድማ፡ 
ናይ’ቲ ቢዶኒ ድሕነት። 
“እዚ ዘይተኣደነ ገንዘብ ተኸፊልዎ 

ዝተገዝአ ቢዶኒ፡ ህዝቢ ስለምንታይ 
ብኣገባብ ዘይጥቀመሉ?” ስለምንታይ 
ኣብቲ ተመሊሱ ዝጥቀመሉ ቢዶኒ 
ሓዊ ይውልዕ?. . . ዝብሉን ካልኦትን 
ሕቶታት ንኸተልዕል ዘገድድ እዩ 
ነይሩ - እቲ ሽዑ ዝተዓዘብኩዎ። ነዚ 

ቢዶኒታት ብጥንቃቐ 
ንጠቐመሎም

ኣብ ከባቢ ‘ማይክ ሆተል’ ዝተቐመጠ 
ቢዶኒ ኣከታቲለ ሰለስተ መዓልቲ 
ተኸታቲለዮ እየ። ምትካኹ ክቕጽል 
ደኣ’ምበር ክቋርጽ ከኣ ኣይረኣኹን። 
ከም ሳዕቤን ድማ ከፊላዊ ዕንወት 
ወሪዱዎ።
ብሰንኪ ዘይውሕሉል ኣጠቓቕማ 

ዓንዮምን ተባላሽዮምን፡ ኣብ ከባቢ 
ቤት-ገርግሽ ተጸጊዖም ዝረኣዩ ዘለዉ 
ቢዶኒታት ትዝ በሉኒ። ብኣውራኡ 
ብሰንኪ ዘይሓላፍነታውያን ሰባት 
ዝቃጸል ጎሓፍ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብ፡ ጥሪትን 
ንብረትን ከቢድ ሓደጋ ከይስዕብ ኣብ 
ኣጠቓቕማ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ። 
ሽሕ እኳ ምምሕዳር፡ ክፍሊ ጽሬትን 
ሳኒቴሽንን ናይ ምክትታሉ ሓላፍነት 
እንተለዎም፡ ብዝያዳ ግን ሓላፍነት 
ክስምዖ ዘለዎ ተጠቃሚ ህዝቢ ምዃኑ 
ክዝንጋዕ ኣይግብኦን።

ስራጅ መሓመድ ዑስማን - 
ዓዲ ጓዕዳድ 

ኣብ ሓያሎ ቦታታት ኣስመራ ሓደ 
ካብኡ ‘ዘርኣይ ደረስ ባንክ’ ኣብ ዝርከበሉ 
ከፋት ቦታ፡ ብዝሒ ዘለወን መካይን 
ጠጠው ይብላ እየን - ፍቑድ መዐሸጊ 
ስለዝኾነ። 
ኣብዚ ከፋት ናይ መዐሸጊ ቦታታት፡ 

ብ‘ካር ዎሽ’ ዝፍልጡ ብርክት ዝበሉ 
መንእሰያት ካብ ንግሆ ኣትሒዞም መካይን 
ክሓጽቡ መዓልታዊ ምስ ተራእዩ እዮም። 
በቲ ሓደ ጽሬት ከተማ ይባላሾ ከምዘሎ 
ይረኣየካ - በቲ ካልእ ከኣ ቈልዑ ቁም-ነገር 

ዓገብ ክበሃል ዘለዎ ተርእዮ
ይገብሩ ስለ ዘየለዉስ ዘየብል ኣይኮነን። 
ካልእ ዘተሓሳስብ ተግባር ግን ኣለዎም። 
ስራሕ ኣብ ዝዝሕሎም ሰዓት፡ ኣብ መንጎ 
እተን መካይን ተዓሺጎም ቁማር ክጻወቱ 
ሰገጥ ዘይብሉ ብምዃኖም የተሓሳስበካ። 
ኣብ ትሕቲ መኪና ኣትዮም መኪና 

ዘዐርዩ፡ ዘይቲ መካይን ዝቕይሩን ጽርግያ 
ዘባላሽዉን እውን ኣለዉ። ኣብቲ ከባቢ 
ዘወር ኢሉ ብቐጻሊ ዝሓቶም ኣካል ስለ 
ዘይረኸቡ ድማ፡ ነቲ ከባቢ ልክዕ ከም ፍቑድ 
ቦታ ወሲዶምዎ። እቲ ኣውራ ዝገደደ፡

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

መም/ሳሙኤል ክብረኣብ  

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

ቀለም ዝናፈቑ ታቤላታት 
ኣብያተ ትምህርቲ…

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

ፍረሚካኤል እያሱ 

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

ዝበዝሑ ሰባት መፍቶ ሰረቕቲ ዝኾኑ፡ 
ትኩርነቶም ስለዘውሕዱን ኣቓልቦኦም 
ኣጥፊኦም ከባቢኦም ስለ ዘየንብቡን 
እዮም። ዝበዝሕ እዋን ግዳይ ዝኾኑሉ 
ድማ፡ ጽቕጥቅጥ ናይ ሰባት ኣብ ዝህልወሉ 
እዋን እዩ። ኣብ ግዜ ኣውደ-ኣመት፡ በዓላት፡ 
መርዓታትን ካልእ ውራያት ኣብ ዝግበረሉ 
ቅንያት ክዋፈሩ ዝመርጹ እኳ እንተኾኑ፡ 
እዋን ደሞዝ እውን፡ ገለ ካብ’ቲ ምቹእ 
ኣጋጣሚ ኢሎም ዝሓስብዎ ምዃኑ 
ክንዝንግዕ ኣይግበኣናን። መበገሲ ርእይቶይ 
እምበኣር፡ ካብ ሰራቒ ንስክላ ዘምለጣ ሓንቲ 
ብዕድመ ዝደፍኣ ኣደ እየን።
 ክልተ ሰሙን ይገብር፡ እዘን ኣደ፡ ኣብ 

ጎደና ሓርነት ኣብ እትርከብ ንግዳዊ ባንክ 
በይነን ገንዘብ ከውጽኣ - ሓደ መንእሰይ 
ሰራቒ ኣስተብሃለ። እግሪ እግረን ድሕሪ 

ኣባላት ቀጠና መጓዓዝያ ምድሪ. . .
ሰብን ንብረትን ክጽዕኑ ትብዓት የሕድሩ 
ኣይነበሩን። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ግን ኣብ 
ብሎኮ ደቀምሓረ ሓደ ጥራይ ጸኒሑና። 
ክሳብ ኣብኡ እንበጽሕ እምበኣር፡ ጥር 
ዝብል ኣባል ቀጣና ኣይነበረን። ከምኡ 
ስለዝኾነ ከኣ እዮም መራሕቲ መካይን 
ከም ድላዮም ሰብን ንብረትን ክጽዕኑ 
ግርም መግሃጺ ዝረኽቡ። 
እቲ ኣብ ብሎኮ ደቀምሓረ ዝጸንሓና 

ኣባል መጎዓዝያ እውን፡ ንቃልዓለም 
ትኬት ርእዩ፡ ክንደይ ገንዘብ ከፊልና 
ከይሓተተና፡ ዝተጻዕነ ሰብን ንብረትን 

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

ጊደዎን ኢያሱ - እምባደርሆ

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

ኪዳነ ተስፋይ - ኣስመራ

ባዕልና ሽሻይ ሰረቕቲ 
ኣይንኹን


