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መምህር መምህር 
ብርሃነ - ብርሃነ - 
ጌና ኣብ ጌና ኣብ 
መሳልል መሳልል 
ዓወት!ዓወት!

ሕብረተሰባት ሕብረተሰባት 
ካበይ  ካበይ  
ናበይናበይ

 ብኸመይ? ብኸመይ?

ቤት ዕዮ ሕብስቲ ‘ትክሰ’ቤት ዕዮ ሕብስቲ ‘ትክሰ’ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 
ብሽክለታ ተመሊሳብሽክለታ ተመሊሳ

ፕረዚደንት ኢሳይያስን ኣሚር መሓመድ ቢን ሳልማንን ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድና ዘትዮም
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂን ወራስ 

ዓራትን ኣቦ-መንበር ባይቶ ሚኒስተራትን 
ንግስነት ስዑድያ ኣሚር መሓመድ ቢን 
ሳልማንን፡ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቀትሪ ኣብ 
ሪያድ ተራኺቦም ዘትዮም። 
ፕረዚደንት ኢሳይያስን ኣሚር 

መሓመድ ቢን ሳልማንን ዝገበርዎ 
ዘተ፡ ኣብ ምዕዛዝ ክልተኣዊ ዝምድናን 
ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝን፡ ከምኡ’ውን 
ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ዞባውን 
ኣህጉራውን ጉዳያትን ዝካየድ ዘሎ 
ጻዕሪታትን ዘተኰረ ነይሩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ብተወሳኺ፡ 

ዝርዝሩ ኣብ መጻኢ ዝግለጽ - ንህልውን 
ናይ መጻኢን ረብሓታትን ዝምድናታትን 
ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገልግል ሓባራዊ 
ሽርክነታዊ መደባት፡ ጽቡቕ ናይ 
ምርድዳእ መንፈስ ዝዓሰሎ ዝርርብ 

ከምዘካየዱ፡ ልኡኽ ሚኒስትሪ ዜና ካብ 
ሪያድ ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ርክብ፡ ብወገን ንግስነት ስዑዲ-

ዓረብ፡ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሚር 
ኻልድ ቢን ሳልማን ቢን ዓብደልዓዚዝ፡ 
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሚር ፈይሰል 
ቢን ፋርሓን፡ ኣባል ባይቶ ሚኒስተራትን 
ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታን ዶ/ር ሙሳዕድ 
ቢን መሓመድ ኣልዓይባን፡ ሚኒስተር 
ፋይናንስ መሓመድ ቢን ዓብደላ 
ኣልጅድዓን፡ ከምኡ’ውን ኣምባሳደር 
ንግስነት ስዑድያ ኣብ ኤርትራ ሰቕር ቢን 
ሱለይማን ኣልቑረሺ ተረኺቦም ነይሮም።
ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ 

ብዕድመ መንግስቲ ንግስነት ስዑዲ-
ዓረብ፡ ናይ ክልተ መዓልታት ናይ ስራሕ 
ምብጻሕ ንምፍጻም፡ ብቕድሚ ትማሊ 
ኣብ ሰዓታት ድሕሪ-ቐትሪ እዩ ገይሹ።

‘ስፖርት ህጻናት’ ፍሉይ ኣትኲሮ ክወሃቦ ኣምባሳደር ዘመደ ኣተሓሳሲቡኣብ ህጻናት ዝቐንዐ መደባት ስፖርት ፍሉይ 
ኣትኲሮ ክወሃቦ፡ ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን - 
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣተሓሳሲቡ።
ኣምባሳደር ዘመደ፡ “ስፖርት ዋሕስ ጥዕና 

እዩ” ብዝብል ቴማ - ብ26 ለካቲት ኣብ ከተማ 
ዓሰብ ኣብ ዝተኻየደ 5ይ ጉባኤ ፈደረሽናት 
ስፖርት ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዘስመዖ 
ቃል፡ ኩለን ፈደረሽናት ንኹሉ ከባቢታት 
ዝባጻሕን ንህጻናት ብስፖርታዊ ስነ-ምግባር 
ዝሃንጽን ንጥፈታት ክስእላን ከተግብራን 
ተማሕጺኑ።
ኣብ’ቲ ጉባኤ፡ ጨንፈር ስፖርት ዞባ ደቡባዊ 

ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ብደረጃ 
ዞባን ሃገርን ናይ ዝተኻየዱ ንጥፈታትን 
ውድድራትን ጸብጻብ ኣቕሪቡ።
ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት፡ ንዝቕጽል 

4 ዓመታት ዘገልግሉ ኣካየድቲ ፈደረሽናት 
መሪጾም።
ኣቐዲሙ ብ23 ለካቲት፡ “ምህናጽ ብቑዕ 

ሓጋዝ - ልምዓታዊ ወፈራታት ብዝለዓለ ክቕጽል ተሓቲቱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ፡ ጥብ ዝበለት ማይን 

ሓመድን ብምዕቃብ ኣከባቢ ንምርጋእን 
እቶታውነት ንምድንፋዕን ዝስራሕ ዘሎ 
ዛላታትን ከትርታትን፡ ብልዑል ውህደት 
ክቕጽል፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር 
ዓብደላ ሙሳ ኣተሓሳሲቡ። 
ብ22 ለካቲት ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢታት፡ 

ሰብ-ሞያ ሕርሻን ካልኦት ኣካላትን ኣብ 
ዘካየዶ ርክብ፡ እቶት ሕርሻ ኣብ ብቕዓት 
መሬትን ጸጋታት ማይን ከምዝምርኰስ 
ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዓብደላ፡ ሓረስቶት 
ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ጸጋታት ከባቢኦም 
ብግቡእ ክምዝምዙ ኣዘኻኺሩ። 

መንእሰይ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ እዩ” ብዝብል 
ቴማ - ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝቐጸለ ‘ቅነ 
ውዳቤ መንእሰያት ሰራሕተኛታት ንኡስ ዞባ 
ዓሰብ’፡ ብውዕዉዕ መንፈስ ከምእተዛዘመ እቲ 
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
እቲ ቅነ፡ ሰሚናራት፡ ዑደት ናብ ታሪኻውን 

ልምዓታውን ቦታታት፡ ከምኡ’ውን 
ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠትን ስፖርትን 
ዘጠቓለለ ምንባሩ፡ ሓላፊ ሃማመተኤ ኣብ’ቲ 
ንኡስ ዞባ መንእሰይ ዓሊ ኣሕመድ ሓዩ 
ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓሰብ ኣቶ ተስፋይ 

ዘርአ፡ ምህናጽ ብቑዕን ተወዳዳሪን መንእሰይ 
ንኹሉ ኣካል መንግስትን ሕብረተ-ሰብን 
ዝምልከት ዓቢ ዕማም ምዃኑ ብምዝኽኻር፡ 
ናይ ምምሕዳር ደገፍ ከም ዘይፍለዮም 
ኣረጋጊጹሎም።

ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ሕርሻን መሬትን 
ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ገብረመስቀል ተወልደ 
ብወገኑ፡ ህዝባዊ ወፈራታት ብክኢላታት 
እናተኣልየ ብስነ-ፍልጠታዊ ኣገባባት ክዕየ፣ 
ንቕሓትን ኣፍልጦን ሓረስቶት ንምዕባይ 
እውን፡ ተራ ክኢላታት ሕርሻ ክዓዝዝ 
ተላብዩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ናስር 

ዑመር እውን፡ ክራማት ቅድሚ ምእታዉ 
ናይ ሕርሻ መሬት ብግቡእ ክደላደል 
ስለዝግባእ፡ ኣመሓደርቲ ከባቢታት ጥቡቕ 
ምክትታልን ኰለላታትን ብምክያድ - 
ጸብጻባቶም ኣብ እዋኑ ከቕርቡ ኣዘኻኺሩ።

ዓድ-ቐይሕ - ኣብ ምም/ከባቢ ተዀንዳዕ 
ልምዓታዊ ስራሓት ይካየድ ኣሎ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ቐይሕ - ምምሕዳር 
ከባቢ ተዀንዳዕ፡ ማይን ሓመድን 
ንምዕቃብ፡ ሰፊሕ ወፈራዊ ስራሓት 
ይካየድ ኣሎ።
 በቲ ካብ ባሕቲ ጥሪ 2023 ጀሚሩ ኣብ 

ዓድታት ተዀንዳዕ፡ ምናሕ፡ መሳልሕ፡ 
የባዚ፡ ዝባን መሮር፡ ላዕሊዖን እንዳ-ዕረን 
ዝቕጽል ዘሎ ስራሕ፡ ዛጊት ልዕሊ 50 ኪሎ-
ሜተር ዛላ ከምእተሰርሐ፡ ኣመሓዳሪ’ቲ 
ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሰልጠነ ጠዓመ 
ገሊጹ።
ልዕሊ 500 ሰባት፡ ኣብ ሰሙን ሰለስተ 

ነበርቲ ጋሕቴላይ ‘ተምሪ ሙሳ’ ንምጥፋእ ይቃለሱ
ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ - ንኡስ 

ዞባ ጊንዳዕ፡ ወረርቲ ኣግራብ ብቐንዱ 
ድማ ተምሪ ሙሳ ንምጥፋእ፡ ኣብ 2019 
ዝጀመርዎ ናይ ምእላይ ወፈራታት፡ ሎሚ 
ዓመት ይቕጽልዎ ኣለዉ።
እቶም ነበርቲ፡ ብሰንኪ ወረርቲ ኣግራብ ካብ 

ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኑ ዝጸንሐ መሬት ሕርሻ 
ኣጽርዮም ኣብ ልምዓት ንምውዓሉ፡ ኮማዊ 
ውዳቤታቶም ብምሕያል ይነጥፉ ከምዘለዉ 
ገሊጾም።
ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ ጋሕቴላይ ኣቶ 

ዘርእሰናይ ጋይም፡ ኣብ ጋሕቴላይ ካብ ዝርከብ 
መሬት - እቲ 1,500 ሄክታር ናይ ሕርሻ 
ምዃኑ፡ እንተዀነ ንነዊሕ እዋን ብወረርቲ 
ኣግራብ ተጎልቢቡ ከምዝጸንሐ ኣረዲኡ። 
እቲ 450 ሄክታር ተጸሪጉን ተሓሪሱን እቶት 

ክሕፈሶ ከምእተኻእለ፣ ተሪፉ ዘሎ ንምጽራግ 
ድማ፡ ሎሚ ዓመት ሰፊሕ ንጥፈታት ክካየድ 
ምዃኑ ሓቢሩ።

ግዜ እናወፈሩ ይሰርሑ ከምዘለዉ እውን 
ኣረዲኡ። 
ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2022 

እውን፡ ‘ጤረር በራቒት’ ኣብ ዝተባህለ ቦታ 
- 50 ሽሕ ፈልሲታት ኣግራብ ንምትካል 
ልዕሊ 40 ሄክታር መሬት ከምእተዛለየን 
ጐዳጒዲ ከምእተዳለወን ተሓቢሩ ነይሩ። 
ብኻልእ ወገን፡ ኮርፖረሽን ጥሪትን 

ዘራእትን ኣብ’ቲ ከባቢ ንዝርከብ መሬት 
ሕርሻ - ብርትዓዊ ዋጋ ብትራክተራት 
ይሓርስን የለሳልስን ከምዘሎ፡ ወኪል ኤሪና 
ሓቢራ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
ፋክስ. 127749 - ቍ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

ምምስራት ሃገራት ኣፍሪቃምምስራት ሃገራት ኣፍሪቃ

 ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ጽሑፍና፡ እስማዒል 
ፓሻ፡ ወኪል ኣመሓዳሪ (Viceroy ወይ 
ከዲቭ) ኦትማን ቱርኪ ኮይኑ ንግብጺ፡ ሱዳን፡ 
ባጽዕን ገማግም ቀይሕ ባሕሪን ገለ ክፋል 
ኤርትራን ይቆጻጸሮ ብምንባሩ፡ መንግስቲ 
ጣልያን፡ ክሳብ 1880 ንዓሰብ ይኹን ነቲ 
ከባቢ ብዙሕ ትደፍሮ ከምዘይነበረት፣ ከዲቭ 
ግብጺ፡ ምስ ማህዳውያንን ሃጸይ ዮሃንስን ኣብ 
ውግእ ተጸሚዱ ምስ ተዳኸመ ግን፡ መንግስቲ 
ብሪጣንያን ከዲቭ እስማዒልን ሃጸይ ዮሃንስን 
ብውዕል ሀወት (Hewett Treaty) ዝፍለጥ 
ስምምዕ ከምዝተፈራረሙ፣ በዚ ውዕል’ዚ 
ድማ እቲ ዝነበረ ነውጺ ከምዝሃድአ፣ 
ምድኻም ከዲቭ ኢስማዒል ዝተገንዘበት 
ጣልያን ከኣ ብወግዒ ንሰሜናዊ ክፋል ዓሰብ 
ክትሰፍሮ ከምዝጀመረት ተመልኪትና። 
እቲ ብ1884 ዝተፈረመ “ውዕል ሀውት” 
ገለ-ገለ ጸሓፍቲ እንተ ብግርህና እንተስ 
ብፍላጥ ብጌጋ ስለዘቕርብዎ፡ ብልክዕ እንታይ 
ከምዝነበረ ኣብዚ ክፋል ጽሑፍና ከም 
መእተዊ ኣሕጽር ኣቢልና ክንጠቕሶ ኢና።

ውዕል ሀውት 1884ውዕል ሀውት 1884
ውዕል ሀውት፡ ኣብ ኣስመራ ተዘትዩ ኣብ 

ዓድዋ እዩ ተፈሪሙ። ኣብቲ ዝርርብ ሃጸይ 
ዮሃንስ ኣፍ-ደገ ባሕሪ ክወሃቦ’ኳ ሓቲቱ 
እንተነበረ፡ ብከዲቭ ተቓውሞ ስለ ዝገጠሞ 
ጠለቡ ሰሓበ። እቲ ሽዑ ዝተፈረመ ዓንቀጻት 
ውዕል ከኣ፦ 
1. ሃጸይ ዮሃንስ ብወደብ ምጽዋዕ ቁጠባውን 

ወተሃደራውን ንብረት ከሕልፍ፣ ብሪጣንያ፡ 
እዚ ፍቃድ’ዚ ከም ዝኽበር ክትገብር። 
2. ግብጺ ካብ መሬት ቦጎስ ክትወጽእ። 

(ቦገስ ተባሂሉ ዝተጠቕሰ ናይ ሎሚ ምዕራባዊ 
ቖላታት ኤርትራ ኮይኑ ካብ 1868 ጀሚሩ 
ኣብ ትሕቲ ኦትማን ቱርኪ ዝነበረ እዩ።) እቲ 
ቦታ ከኣ፡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሃጸይ ዮሃንስ 
ክኸውን። 
3. ወተሃደራት ከዲቭ ግብጺ፡ ካብ ከሰላ 

ክወጹ ሃጸይ ዮሃንስ ክተሓባበር። (ኣብቲ 
ግዜ’ቲ ሱዳናውያን ድርቡሽ፡ ንዝበዝሕ ክፋል 
መሬት ሱን ተቖጻጺሮም ከሰላ ንምቁጽጻር 
ይግስግሱ ነበሩ።) 
4. ግብጺ፡ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ 

ንዝነበሩ ኣቡናት፡ ካብ ምድሪ ሓበሻ ንግብጺ 
ኣብ ዝገሹሉ እዋናት ብሰላም ክንቀሳቐሱ 
ከተፍቅድ። (ካብቲ እዋን’ቲ ክሳብ’ዚ ቀረባ 
ግዜ፡ ኣቡናት ትግራይ፡ ሽዋን ጎንደርን ኣብ 
ግብጺ እዮም ዝመሃሩን ኣቡናት ዝኾኑን 
ነይሮም) 
5. ከዲቭ ግብጺ፡ ምስ ሃጸይ ዮሃንስ 

‘ገበነኛታት’ ክቀያየሩ። (ገበነኛታት ዝበሃሉ 
ዘለዉ፡ እቶም ንስርዓታት 
ሃጸይ ዮሃንስን ከደቭ 
ግብጺን ዝቃወሙ 
ዝነበሩ ዜጋታት 
እቲ ከባቢ፡ ማለት 
ኤርትራውያንን 
ሱዳናውያንን እዮም 
ነይሮም።)
6. ኣብቲ 

ዝተገብረ 

ውዕል፡ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብጽን 
ዘይምርድዳእ እንተጋጢሙ ብሪጣንያ 
ክትዓርቕን ክትፈርድን።
ኣብቲ እዋን’ቲ፡ ሃጸይ ዮሃንስ፡ ምስ ሃጸይ 

ምነሊክ ንጉስ ሽዋን ካልኦት ብዙሓት 
ነገስታት ምድሪ-ሓበሻን ልዙብ ዝምድና 
ኣይነበሮን። ግብጺ ድማ፡ ዳርጋ ኣብ ትሕቲ 
ብሪጣንያ እያ ወዲቓ ነይራ። ብኻልእ 
ኣበሃህላ ዘይምስምማዕ እንተ ተላዒሉ፡ እቲ 
ባእሲ ብቐንዱ ምስ ብሪጣንያ እዩ ክኸውን። 
ሃጸይ ዮሃንስ፡ ብሪጣንያ፡ ፈራዲት ክትከውን 
ምስምምዑ፡ ክሳብ ክንደይ ተዳኺሙ 
ምንባሩ ይእምት።
ድሕሪ ምፍራም እዚ ውዕል’ዚ፡ ኢጣልያ 

ነዊሕ ከይጸንሐት ንወደብ ምጽዋዕ ካብ 
ከዲቭ ግብጺ መንጢላታ። ከዲቭን ሃጸይ 
ዮሃንስን ስምዕታኦም ናብ መንግስቲ ብሪጣንያ 
ኣቕረቡ። ሰማዒ እዝኒ ግን ኣይረኸቡን። 
ፈረንሳ ኣብ ኣፍሪቃ ከተስፋሕፍሕ ስለ 
ዝጀመረት፡ ውዒላ ሓዲራ ካብ ጅቡቲ 
ተበጊሳ ንገማግም ባሕሪ ኤርትራ ክትጎብጦ 
እያ ዝብል ስግኣት ብሪጣንያ ስለ ዝነበረ፡ እቲ 
ከባቢ ብኢጣልያ ክተሓዝ ብሪጣንያውያን 
ከም ዝሓሸ ኣማራጺ ስለ ዝወሰድዎ፡ 

ምእታው መንግስቲ ጣልያን ናብ ወደብ 
ምጽዋዕ፡ ብውሽጢ ውሽጢ ዝባረኽዎ 
ፍጻመ እዩ ነይሩ።
ኤውሮጳ ኣብ  ግዜ ወራር ኣፍሪቃኤውሮጳ ኣብ  ግዜ ወራር ኣፍሪቃ
እቲ ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ኤውሮጳ፡ 

ንዘመናት ዝካየድ ዝነበረ ግርጭታትን 
ጎነጻትን፡ ኣብ ቀዳማይ መፋርቕ ናይ ዕስራ 
ክፍለ-ዘመን ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በጽሐ’ሞ፡ 
መልዓሊ ጠንቂ ንቀዳማይን ካልኣይን ውግእ 

ዓለም ኮነ። እዚ ዳርጋ ንመላእ ዓለም 
ዝጸለወ ወይ ዘሳተፈ ኲናት’ዚ፡ 
ብቐንዱ ኣብ ኤውሮጳን እስያን እዩ 
ተኻዪዱ። ኣብዚ ኲናት’ዚ፡ ከባቢ 
ሚእቲ ሚልዮን ሰባት ተቐዝፉ። 
ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ከኣ 
ወረደ። ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃን 
ኤርትራን እውን ከበድቲ 
ውግኣት ተኻዪዶምን ብዙሕ 
ዋጋ ተኸፊሉሎምን እዩ።
ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም 

ክሳብ እዚ ዘለናዮ እዋን፡ ኣብ 
ታሪኽ ኤውሮጳ ንመጀመርያ 

ግዜ ሰላምን ምዕባለን ዝተራእየሉ 
ከምኡ’ውን ልዑል ማሕበረ ቁጠባውን 
ፖለቲካውን ምዕባለ ዝተረጋገጸሉ እዩ። 
እተን ቀደም ቀንዲ ጠንቂ ንኲናት ኤውሮጳ 
ዝነበራ ሃገራት ብሪጣንያ፡ ፈረንሳ፡ ጀርመን፡ 
ሽወደንን ካልኦትን ድሕሪ ካልኣይ ውግእ 
ዓለም፡ ድልዱል ምሕዝነት መስሪተን ኣብ 
መንጎአን ውግእ ዘይሕሰበሉ ኩነታት 
ተፈጢሩ ይርከብ። ሕብረተ-ሰብ ኤውሮጳ 
ከኣ፡ ኣብ ምስፋን ሰላም፡ ቁጠባዊ ዕብየት፡ 
ምሕደራ፡ ደሞክራሲ፡ ዲፕሎማሲን ሱር 
በተኻዊ ለውጥታት ከምጽእ ክኢሉ። 
ቅድሚ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ግን ኤውሮጳ፡ 
ምድረ ህልኽ፡ ግርጭት፡ ዲፕሎሚያስያዊ 
መናውራ፡ ውግእ፡ ቁጠባዊን፡ ማሕበራዊን 
ደርባዊን ቅልውላው እዩ ነይሩ። ሃገራት 
ኤውሮጳ፡ እዚ ግርጭታተንን ማሕበረ-
ቁጠባዊ ቅልውላዋተንን እዚ ጥርዚ 
ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን እየን ንኣፍሪቃ 
ተማሲሐነኣ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘካየደኦ ወራር 
ከኣ፡ በዚ ዝተጸልወ እዩ ነይሩ። ነዚ ዘብርህ 
“ዋዕላ በርሊን” ጸኒሕና  ክንርእዮ ኢና።
ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እናዓበየ ዝኸደ 

ኢንዱስትሪ ኤውሮጳ፡ ዘፍርዮ ሃለኽቲ 
ነገራት ንዕዳጋታት ውሽጢ ኣዕለቕለቖ’ሞ፡ 
ነቲ ብቐሊሉ ክበጽሖ ዝኸኣለ ዕዳጋታት 
ጠለባቱ ኣዕጊቡ፡ እቲ ዝተረፈ ልዑል 
ፍርያት፡ ብብዝሒ ይኽዝኖ ነበረ። ህዝቢ 
ኤውሮጳ ከኣ፡ ብሰንኪ እዝን ካልእ ቁጠባዊ 
ጸገማትን፡ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን 
ሽቕለት ኣልቦነትን ተሸመመ።
ካርል ማርክስን ፍረደሪክ ኤንግልስን፡ ነቲ 

ናይቲ እዋን ርእሰ-ማላዊ ዕብየትን ምዝመዛ 
ሸቃሎን (እንተላይ ህጻናት ደቂ 10 ዓመት)፡ 
ዘይምዕሩይ ዝርጋሐ ሃብቲ፡ ንሱ ዝፈጠሮ 
ማሕበራዊ ቅልውላውን መሰረት ብምግባር 
እዮም፡ ነቲ ናይ ዴስነት ስነ-ሓሳቦም መሰረት 
ዘንጸፉሉ። ማርክስ ኣብታ “ካፒታል” 
ዘርእስታ ህቡብቲ መጽሓፉ፡ ንታሪኽ 
ኣቋውማ ዝምድናታት ማእቶት ሕብረተ-
ሰብ፡ ካብ ዘመነ ሃደንትን ማእረርትን ክሳብ 
ርእሰ-ማልነት ብስነ-ፍልጠታዊ መገዲ 
ብሰፊሕ ተንተኖ። ‘እቲ ዒብ ዘይብሉ ርእሰ-
ማላዊ ስርዓት፡ ፍርያቱ ብቐጻሊ እናዕበየ፡ 
ኣብ ውሽጣውን ግዳማውን ዕዳጋታት 
ብምውድዳር ንሓድሕዱ እናተባልዐ፡ ነቶም 
ቁጽሮም በብግዚኡ እናወሰኸ መነባብሮኦም 
ድማ እናኸፍአ ዝኸደ ሸቃሎ ከኣ፡ ከም 
ዝነቕሑን ከም ዝውደቡን እናገበረ፡ 
ባዕሉ ንመገዲ ጥፍኣቱ ባይታ ከንጽፍ 
እዩ።’ ይብል። “መጽሓፍ ካፒታል” 
ብመገዲ ሰለስተ ክፋል ሕታማታ ኣቢላ፡ 

(ቀዳማይ ክፋል ብ1867፡ ካልኣይ ክፋል 
1885፡ ሳልስይ ክፋል 1894፡) ነቲ ኣብቲ 
እዋን’ቲ ኣብ ኤውሮጳ ዝነበረ ማሕበረ-
ቁጠባውን ደርባውን ኩነታት፡ ብሰፊሑን 
ብዕቱብን ገምጊማ፡ ሱር በተኻዊ ዝኾነ 
ደርባዊ ቃልሲ ክመጽእ ጸውዐት። ብድሕሪ 
ምውዳቕ ስርዓት ርእሰ-ማልነት፡ ብሸቃሎ 
ዝምራሕ፡ “ኩሉ ብዓቕሙ ሰሪሑ፡ ዝደለዮ 
ዝረኽበሉ” ዴሳዊ-ስርዓት ከም ዝትከል 
እውን ኣመተት። ካልኣይን ሳልሳይን 
ክፋል መጽሓፍ “ካፒታል” ካርል ማርክስ 
ብ1883  ድሕሪ ምዕራፉ እዩ ተሓቲሙ።
ኤውሮጳውያን ንኣፍሪቃ ዝወረሩሉ 

ቀንዲ ምኽንያታት ተባሂሎም ዝግለጹ፦
• ምስፋሕ ዕዳጋ
• ንቀረብ ጥረ-ነገራትን መስመር 

መራኸቢታትን ምቹእ ባይታ ምንጻፍ
• ንዲፕሎማሲያዊ መናውራታት (ወይ 

መጣልዒ ዝምድናታት)
• ሃገራዊ ክብሪ (መን ካብ መን ይሓይሽ 

ወይ ይሓምቕ) ወዘተ. የጠቓልል። 

ቁጠባዊ ረብሓን ምስፋሕ ዕዳጋንቁጠባዊ ረብሓን ምስፋሕ ዕዳጋን
ኣብ ካልኣይ መፋርቕ ናይ 19 ክፍለ 

ዘመን፡ ኤውሮጳ፡ ኣብ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ 
ደርባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ዲፕሎማስያዊ፡ 
ቅልውላውን ጎነጽን ኣብ ዝነበረትሉ 
እዋናት፡ ካብ ምዕራባውያን ሚስዮናውያን 
ዳህሰስቲ ኣፍሪቃ፡ ናብ ኤውሮጳ ዝለኣኽ 
ዝነበረ ሓበሬታታት፡ ንመራሕትን ነጋዶን 
ኤውሮጳ፡ ኣፍሪቃ ከም መፍትሒ ናይ 
ዕድጊ ዝሰኣነ ፍርያት ኢንዳስትሪታቶምን 
ምንጪ ቀረብ ጥረ-ነገራትን ክትከውን 
በሃጉዋ። “ኣብ ማንቸስተር ዝነበረ ዝተኸዘነ 
ዓለባታት ነቶም ጥራይ ነብሶም ዝኸዱ 
ወይ ቆጽሊ ዝኽደኑ፣ ኣብ ወደብ 
ሃምቡርግ ዓዳጊ ስኢኑ ዝተኸዘነ ጂንን ካልእ 
ኣልኮላዊ መስተን ድማ፡ ነቶም ብጨቐቕ! 
ኣብ ገገዝኦም ኣፍርዮም ዘይተጻረየ መስተ 
ዝሰትዩ ኣፍሪቃውያን ወዘተ.” ዝብል 
ዘረባታት ኣብ መላእ ኤውሮጳ ተወዓወዐ። 
እዚ ከኣ፡ ንመራሕቲ መንግስታትን ነጋዶን 
ኤውሮጳ፡ ቀንዲ ‘መተባብዒ’ ንምውራር 
ኣፍሪቃ ኮኖም።

ቀረብ ጥረ-ነገራትን መስመር ቀረብ ጥረ-ነገራትን መስመር 
መራኸቢታትንመራኸቢታትን
ኤውሮጳውያን ሚስዮናውያንን 

ዳህሰስትን፡ ንመራሕቶም፡ ኣፍሪቃ ሰፊሕ 
ምንጪ ጥረ-ነገራት ጡጥ፡ ቡን፡ ሽኮር፡ 
ካካዎ፡ ኣልማዝ፡ ወርቂ፡ ንጎማ ዝኸውን 
ገረብ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ሓራምዝ ቀዚፍካ 
ዝርከብ ኣይቮሪ ወዘተ. ከም ዘለዋ፡ ነቶም 
ኣብ ማሕረስ ዝነጥፉን ኣብ ዕደና ዝዋፈሩን 
ነጋዶ ከኣ፡ ብዙሕ ሕሱር ጸሊም ኣእዳው 
ከምዝርከባ ኣእሚኖሞም ጥራይ ዘይኮነ፡ 
ማዕጾ መግዛእቲ ዝኸፍት ናይ ምሕዝነትን 
ሓለዋን ውዕል ተፈራሪሞምን ኣገደስቲ 
ቦታታት’ውን ተቖጻጺሮምን ነበሩ።
ገማግም ባሕሪን ወደባትን ንመስመር 

መመላለሲ ፍርያትን ካልእን ልዑል 
ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ። ኤውሮጳውያን 
ገዛእቲ ከኣ፡ ኣብቲ ሽዑ እዋን፡ ኣብ ጽንኩር 
ውድድርን ምትህልላኽን ስለ ዝነበሩ፡ 
ንደስ ዘይበለቶም ኤውሮጳዊት ሃገር፡ በቲ 
ዝቆጻጸርዎ ወደብን ባሕርን ምንቅስቓስ 
ይኸልክልዋ ነበሩ። ካብዚ ነቒሎም ድማ፡ 
ኤውሮጳውያን ዳህሰስትን ገዛእትን ካብቶም 
ቀንዲ ዝግደስሎምን ዝብህግዎምን ዝነበሩ 
ዛዕባታት ሓደ፡ ምሓዝ ገማግም ባሕርን 
ወሓይዝን ነበረ። ምኽፋት መትረብ-ስዌጽ 
ከኣ፡ ንምብራቕ ኣፍሪቃን ገማግም ቀይሕ 
ባሕሪን ኣገዳሲ ገበሮ። ጸኒሕና ከም እንርእዮ 
ኣኼባ በርሊን፡ ሓደ ካብቶም ቀንዲ 
ሽርሒታት ቁጠባዊን ዲፕሎማስያዊን 

ውጽኢት ናይ ነጻ መንግስቲ ኮንጎ  
(Free State of Congo) እዩ ነይሩ። 
“ኣኼባ በርሊን” ናይ ዓመጽን ሸፈጥን 
ይኹን’ምበር፡ ውጽኢቱ ሓደ ካብ’ቲ  ቀንዲ 
መሰረታት ሃገራት ኣፍሪቃ ዝቖማሉ ስለ 
ዝኾነ፡ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘለዎን ክቕየር 
ዘይክእልን እዩ። ናቱ ውጽኢት ሃገራት 
ኣፍሪቃ ነጻነተን ምስ ረኸባ ዘኽበረኦን 
ንመጻኢ’ውን ተኸቢሩ ዝነብርን እዩ።

ዲፕሎማሲዲፕሎማሲ
እቲ ንወራር ኣፍሪቃ ባይታ ዘጣጥሐ፡ 

ብልምዲ “ኣኼባ በርሊን” እናተባህለ 
ዝጽዋዕ ኣኼባ፡ ብቀዳማይ ሚኒስተር 
ጀርመን ቢዝማርክ ተመሪሑ፡ ካብ 15 
ሕዳር 1884 ክሳብ 26 ለካቲት 1885 
ኣብ ከተማ በርሊን’ዩ ተቓኒዑ። ወግዓዊ 
መጸውዒኡ “ዋዕላ ምዕራብ ኣፍሪቃ” እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ቢዝማርክ፡ ኣብ መደረ 

መኽፈቲ ኣኼባኦም ሰለስተ ቀንዲ ዕላማ 
ኣነጺሩ ነበረ። ንሳቶም ከኣ፦
1. ኣብ ኮንጎ ናጻ ዕዳጋ 
2. ናጻ ምንቅስቓስ መራኽብ ኣብ ወሓዚ 

ኒጀር
3. ኩሎም ዝሰማምዕሉ ውዕል ብዛዕባ 

ምሓዝ ሓድሽ መሬት (annexation) 
ዝብል ነበረ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፋ፡ ካብ ጀርመን 

ጀሚርካ ዳርጋ ኩለን ሽዑ ብዘመናዊ 
መልክዐን ዝቖማ ሓደስቲ ሃገራት እየን። 
ገሊአን ግን ንኣብነት ስዊዲን-ኖርወይ፡ 
ኣውስትርያ-ሃንጋሪ፡ ናይ ኦትማን-
ኢምብራጦርያ፡ ጸኒሐን ናብ ብዙሓት 
ዘመናውያን ሃገራት ዝተመቓቀላ እየን። 
እቲ ኣኼባ ብቐንዱ ናይተን ሰለስተ 
ሓያላት ሃገራት ኤውሮጳ፡ ማለት ብሪጣንያ፡ 
ጀርመንን ፈረንሳን ኣህጉራዊ ፖለቲካዊ 
ጸወታን መናውራ ናይ ንጉስ ልዮፓልድን 
(ንጉስ በልጁም) ነበረ። (ኣብዚ ኣኼባ’ዚ 
እቲ ጉዳይ ልዕሊ ኹሉ ዝምልከቶም 
ኣፍሪቃውያን ኣይተሳተፉን።)
እዚ ዋዕላ’ዚ ዋላኳ ኣብ በርሊን 

ይካየድ እምበር፡ ኣቐዲሙ ነዚ ኣኼባ’ዚ 
ንምጽላው፡ ኣብ ፓሪስ፡ ለንደን፡ ሊስቦን፡ 
ዋሽንግቶን፡ ብረስለስን ብስትሩን ብቕሉዕን 
ብወግዓውያን ዲፕሎማሰኛታትን 
ከምኡ’ውን ብዘይወግዓውያን ጸለውቲ 
ሰባትን ኣቢሉ፡ ብዝሕ ርክባት ተኻዪዱሉ 
እዩ። ኣብቲ ኩሉ ርክባት ግን ንጉዳይ 
ኣፍሪቃውያን ዝውክል ዝኾነ ኣካል 
ኣይነበረን። ናይ በርሊን ዋዕላን መንፈሱን፡ 
ኣብ ምቛም ሃገራት ኣፍሪቃን ዶባታተንን፡ 
ነባሪን ወሳኒን ተራን ጽልዋን ስለ ዝገደፈ 
ኣብ ዝስዕብ ጽሑፋት ክንምለሶ ኢና። 
ኣብዚ ብሓጺሩ፡ ዋዕላ በርሊን ብቐንዱ፡ 
ብናይ ኤውሮጳውያን ሓድ-ሕዳዊ ዞባዊ፡ 
ኣህጉራዊ፡ ዲፕሎማስያዊን ወተሃደራውን 
ዝምድናታት ዝተጸልወ፡ ምምሳሕ መሬት 
ኣፍሪቃ ምንባሩ ጥራይ ንጠቅስ።

ሃገራዊ ክብሪሃገራዊ ክብሪ
ፈረንሳ ኣብቲ ናይ 1870/71 ዓ.ም. ናይ 

ፈረንሳይን ፕሩሲያ (ጀርመን) ውግእ 
ተሳዒራ ብምውጸኣ፡ ጣልያን ንቱንዚያ 
ንምግዛእ ዝነበሮም ሕልሚ ስለ ዝተጎርሾም፡ 
ጀርመን ናይ’ቲ እዋን’ቲ ሓያል ሃገር 
ክነሳ ኣብ ኣፍሪቃ ግዝኣት ስለዘይነበራ 
(ቢዝማርክ ቀጥታ ግዝኣት ረብሓ የብሉን 
በሃሊ እዩ ነይሩ)፡ ብሪጣንያ ብቦርስን 
(ሆላንድ ዝመበቆሎም ጸዓዱ ሰፈርቲ ደቡብ 
ኣፍሪቃ)፡ ብቀቢላ ዙሉ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 
ዝተሰከመቶ ስዕረት ወዘተ. ዳርጋ ኣብ 
ኩለን ከተማታት ኤውሮጳ፡ ኣብ ኣፍሪቃ 
ግዝኣት ምሓዝ ወይ’ውን ምስፍሕፋሕ 
ከም ምምላስን ምዕቃብን ሃገራዊ ክብሪ 
ይረአ ነበረ።

                    ይቕጽል. ይቕጽል. . .

ሲራክ ክፍለ

(መበል 24 ክፋል)
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  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

መምህር ብርሃነ - ጌና ኣብ መሳልል ዓወት!ትምህርቲ፡ መሰረትን እምነ-ኲርናዕን 
ምዕባለ እዩ። ኣብ ዕብየት ውልቀ-ሰብ 
ይዂን ሃገር፡ ትምህርቲ ሓደ ካብ ቀንዲ 
ኣዕኑድ  - እኳ ደኣ ወሳኒ እዩ። ኣገደስነት 
ትምህርቲ ምስ ካልእ ዘይነጻጸርን ዕዙዝን 
ብምዃኑ፡ ሰባት ንኻልእ ድሌታቶም 
ኣወንዚፎም ቀዳምነት ሰሪዖም ንኸጥርዩዎ 
ክጓየዩ ይረኣዩ። ብኣኡ መንጽር፡ ርሻናት 
ዓወት ትምህርቲ ኣብ ሓደ ረፋድ 
ተሃኒጾም ዝዛዘሙ ሰለዘይኰኑ፡ ንሓይሎ 
ዓመታት ብምጉዓዝ ኣብ ሓደ ደረጃ 
ዕብየት ክበጽሑ ይጽዕሩ።
ኣብ ጒዕዞ ምጭባጥ ፍልጠት፡ ገለ ሰባት 

ብሓጺርን ለማጽን መንገዲ ነቲ ድንድል 
ክሰግርዎ እንከለዉ፡ ካልኦት ድማ ብዙሕ 
ብድሆታት ሰጊሮም ከም ወርቂ ብሓዊ 
ተፈቲኖም፡ ንመሳልል ዓወት ደረጃ-
ብደረጃ ብምድያብ ከረጋገጽዎ ንዕዘብ። 
ንሎሚ እምበኣር፡ ዓምዲ ፍኖት ንሓደ 
ካብ’ቶም ኣብ ርሑቕ ገጠራት ሃገርና 
ትምህርቱ ጀሚሩ፡ ወርትግ ከይሰልከየ 
ፍልጠት ንምድላብ ነዊሕ ዝመረሸን 
ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ንምቕሳም 
ዝጽዕር ዘሎን ኣብነታዊ መምህር 
ሒዛትልኩም ቀሪባ ኣላ - ሰናይ ንባብ፦     
መምህር ብርሃነ ወልዱ፡ ብ1983 ኣብ 

ዓዲ-ወሎ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ተወሊዱ። ምስ 
ምብራቕ ጸሓይ ናጽነት ኣብ 1991 
ምስ መዛኖኡ ፍልጠት ንምቕሳም ናብ 
ቤት-ትምህርቲ ገስጊሱ። ናይ መባእታ 
ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ማይ-ድማ ድሕሪ 
ምክትታል፡ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ 
ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ 
ሰለዘይነበረ፡ ገና ብዕድመ ንኡስ እንከሎ 
ኣስታት 18 ኪሎ ሜተር ካብ ስድራ-ቤቱ 
ርሒቑ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓረዛ ትምህርቱ 
ቀጺሉ።
ብድሕር’ዚ እውን፡ ቤት-ትምህርቲ 

ካልኣይ ደረጃ ኣብ ዓረዛ ብዘይምንባሩ፡ 
ንኣስታት 60 ኪሎ ሜተር ካብ ወለዱ 
ተፈልዩ፡ ‘ሳንጀርጆ’ ተባሂሉ ናብ ዝፍለጥ 
ቤት-ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ-ወግሪ 
ተሰጋጊሩ። ዝዀነ ተማሃራይ ኣብ ንኡስ 

መምህር ብርሃነ ምስ ስድራቤቱ

ዕድሚኡ ካብ ስድራ-ቤቱ ተፈልዩ፡ ናይ 
ህይወቱ ሓላፍነት ተሰኪሙ ጒዕዞኡ 
ክቕልስ ከቢድ እኳ እንተዀነ፡ ምዕባይ 
ሓፍቱ ተመሃሪት ኰይና ቀቅድሚኡ 
ትመርሖ ብምንባራ ግን፡ ኣብ ምፍዃስ 
ጾር ናይቲ ሓድሽ ምዕራፍ ኣብቲ ፈለማ 
ልዑል ኣበርክቶ ነይርዋ። 
ይዂን’ምበር፡ ኣብቲ ዕዉት ኰይኑ 

ንኽወጽእ ዘካይዶ ዝነበረ ቃልሲ፡ 
ተማሃራይ ሻብዓይ ክፍሊ እንከሎ ወላዲኡ 
ሃንደበት ብሞት ተፈልይዎ። እቲ ሓድሽ 
ክስተት፡ ሓላፍነት ናይታ ስድራ ብኸፊል 
ኣብ ዝባኑ ክስከሞ ዘገድድ እዩ ነይሩ። 
ብኣኡ መንጽር፡ ወትሩ ሓሙስ ኣብ 
ማይ-ድማ ንግዳዊ ንጥፈታት ይካየድ 
ብምንባሩ፡ ብድሮ ምሸት ካብ ዓረዛ 
ተበጊሱ ንጽባሒቱ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ 
ኣብ ማይ-ድማ ክሰርሕ ውዒሉ፡ ናይ 
ድሕሪ ቀትሪ ስሩዕ ትምህርቱ ይከታተል 
ነይሩ።        
ብሓፈሻ፡ ካብ ስድራ-ቤቱ ተፈልዩ፡ 

ንብሕቱ ክመሃር ዝሓለፎ ጒዕዞ ብዙሕ 
ሓርጐጽጐጽ ዝመልኦ’ዩ ነይሩ። ንገዛእ-
ነብሱ በቲ ቅኑዕ መኣዝን እናመርሐ 
ኣብ ትምህርቲ ብሉጽ ንክኸውን፡ 
ልዕሊ ኲሉ ድማ ነቶም ኣገዳስነት 
ትምህርቲ ተገንዚቦም ብሞራል ይዂን 
ብገንዘብ ዝሕግዝዎ መቕርቡ ጻማኦም 
ንምኽፋል፡ ብዙሕ ይጽዕር ምንባሩ 
ይዝክር። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ገለ እዋን ስእነት 
ዝመበገሲኡ ክመሃር ወይ ከብዱ ክዕንግል 
ይጽገም ነይሩ። የግዳስ፡ ንዝሓለኖ ራእይ 
ንምጭባጥ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ 
ስለዝነበረ፡ እቶም ጸገማት ንግዜኡ ጥራይ 
እዮም ዘሸግርዎ ነይሮም። 
ብሩህ መጻኢ ንምጭባጥ ንሽዱሽተ 
ዓመታት ካብ ወለዱ ተፈልዩ ትምህርቱ 
ድሕሪ ምክትታል፡ ኣብ 2002 ናብታ 
መዲና መንእስያት ዝዀነት ሳዋ 
መሪሹ። ኣቐዲሙ ኣብ 2000 ዓ.ም 
ተመሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ እንከሎ፡ 

ተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዓዲ-ወግሪ - 
ነቲ ብስርዓት ወያነ ዝተፈነወ ሳልሳይ 
ወራር ንምፍሻል፡ ብተበግሶኦም 
ንወተሃደራዊ ታዕሊም ናብ ሳዋ 
ክንወርድ ስለዝበሉ፡ ብርሃነ’ውን 
ብድሌቱ ምስኦም ወሪዱ። ኣባል 13 
ዙርያ ኰይኑ ድሕሪ ምዕላሙ ግን፡ 
እቲ ኲናት ደው ሰለዝበለ፡ ዳግም ናብ 
መኣዲ ትምህርቲ ተመሊሱ። ናይ 
ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ምስ ዛዘመ 
ከኣ፡ ምስ 16 ዙርያ ንኻልኣይ ግዜ 
ናብ ሳዋ ወሪዱ። 
ኣብ ሳዋ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቱ 
ድሕሪ ምዝዛም፡ ኣብ ውጽኢት 
መርመራ ናይ ሰርቲፊኬት ነጥቢ 
- ማለት 2.9 ውህሉል ነጥቢ 
ስለዝመጽአ፡ ኣብ 2003 ናብ ኣስመራ 
መሰልጠኒ መማህራን ወይ ኣብዚ ሕጂ 
እዋን ብኮለጅ ምድላው መምህራን 
ኣስመራ ዝፍለጥ ትካል ላዕለዋይ 
ትምህርቲ ኣትዩ። ናይ ሓደ ዓመት 
ስልጠና ተኸታቲሉ ድሕሪ ምምራቑ 
ድማ፡ ኣብ ዞባ ማእከል - ንኡስ ዞባ 
ሰረጀቓ ኣብ እትርከብ መባእታ ቤት-
ትምህርቲ ዓዜን ንሽዱሽተ ዓመታት 
ምሂሩ። 
ኣብ 2008 ብዝተኸፍተ ዕድል ናይ 

ርሕቐት ትምህርቲ፡ ምስ መሳርሕቱ 
መማህራን ኰይኑ ነቲ ዕድል 
ክካፈሎ ባይታ ረኺቡ። ንኽልተ 
ዓመት ዝኣክል ናብ እምባ-ደርሆ 
እናተመላለሰ ነቲ ትምህርቲ ድሕሪ 
ምክትታል ድማ፡ 3.7 ዉህሉል ነጥቢ 
ሒዙ ብማዕርግ ዲፕሎማ ተመሪቑ። 
ኣብቲ እዋን፡ ተጻጊሙ ናይ ምምሃርን 
ምስትምሃርን ዕማም እናካየደ እንከሎ፡ 
ተመርዕዩ ሓዳር መስሪቱ። ነቲ ናይ 
ርሕቀት ትምህርቲ ድሕሪ ምዝዛም፡ 
እቲ ዘመዝገቦ ውህሉል ነጥቢ ተራእዩ 
ካብ መባእታ ቤት-ትምህርቲ ዓዜን 
ናብ ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ 
እምባ-ደርሆ ተሰጋጊሩ።
 እቶም ኣብቲ ናይ ርሕቀት 

ትምህርቲ ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ 
94 መምህራን፡ ናብ ዝለዓለ ደረጃ 
ትምህርቲ ክቕጽሉ ስለዝተፈቕደ፡ 
እንደገና ኣብ 2011 ዳግማይ ናብ 
ኮለጅ ምድላው መምህራን ኣስመራ 
ተመሊሱ። ንኣርባዕተ ዓመታት 
ብሰነ-ምምህርና ትምህርቱ ድሕሪ 
ምክትታል ከኣ፡ 2.98 ውህሉል ነጥቢ 
ሒዙ ብማዕርግ ዲግሪ ተመሪቑ። 
ነቲ ብሩህ መጻኢ፡ ድሙቕ ዓወት፡ 

ዓሚቝ ፍልጠትን ካልእ ሕርያታትን 
ንምጭባጥ ዝምርሾ ዝነበረ ጒዕዞ 
ትምህርቲ፡ ምስ ምምስራትን 
ምምራሕን ሓዳር ከቢድ እኳ 
እንተነበረ፡ ናብቲ ክበጽሖ ዝደሊ 
ዕላማ ጥራይ ብምቊማት ንዂሉ 
ብድሆታት ይሰግሮ ነይሩ። ካብ ኮለጅ 
ምድላው መምህራን ብዲግሪ ድሕሪ 
ምምራቑ፡ ኣብ 2015 ናብ እምባ-
ደርሆ ተመሊሱ ኣብ ማእከላይን 
ካልኣይን ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ርእሲ-
ዓዲ ንኽልተ ዓመት ኣገልጊሉ።
ኣብ 2017 ካብ ሞያ ምምህራና 

ናብ ምምሕዳር ቤት-ትምህርቲ 
ብምስግጋር፡ ብእተፈልየ መዳይ 
ከገልግል ጀሚሩ። ከም ውጽኢቱ፡ 
ኣብ ቤት-ትምህርቲ ማእከላይን 

ካልኣይን ደረጃ ደቕሰብ ተመዲቡ፡ 
ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኰይኑ 
ዕዮኡ ጀሚሩ። ኣብታ ቤት-ትምህርቲ 
ንኣርባዕተ ዓመት ድሕሪ ምግልጋል፡ 
ኣብ 2021 ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ 
ዝኸፈቶ ዕድል ናይ ድሕረ-መረቓ 
ትምህርቲ ተሳቲፉ። ንሓደ ዓመት 
ሓያል ጻዕርን ተወፋይነትን ዝሓትት 
መድረኽ ሰጊሩ ከኣ፡ 3.7 ውህሉል 
ነጥቢ ብምኽዕባት ናይ ድሕረ-ምረቓ 
ትምህርቱ ብዲፕሎማ ዛዚሙ። 
መምህር ብርሃነ፡ ንመሳልል ዓወት 

ስድሪ-ብስድሪ እናሰጐመ እዩ ዝምርሽ 
ነይሩ። ድሕሪ ናይ ድሕረ-ምረቓ 
ትምህርቱ፡ ንዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣዕሪፉ። 
ቀጺሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደንደን 
- ኣስመራ ተመዲቡ፡ ንኣስታት ሓደ 
ወርሒ ብኬሚስትሪ ምሂሩ። ኣብ 
ዝሓለፈ ዓመት ድማ፡ ርእሰ-መምህር 
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 
ሰማእታት ኰይኑ ተመዲቡ። ክሳብ 
ሎሚ ድማ ኣብታ ቤት-ትምህርቲ ኣብ 
ንጡፍ ስራሕ ይርከብ።
እቲ ዝበዝሐ ክፋል ህይወቱ፡ 

‘ሎሚ’ስ ይኣኽለኒ’ ከይበለ ፍልጠት 
ኣብ ምድላብ ኣሕሊፍዎ። ብግዚያዊ 
ብድሆታት ተስፋ ከይቆረጸ ክምርሽ 
ዘኽኣሎ፡ ነቲ ብስእለ-ኣእምሮኡ ዝቐረጾ 
ደረጃ ዕብየት ክበጽሖ ኣሎኒ ዝብል 
ራእይ ምዃኑ ይጠቅስ። ከምቲ ‘ዓይኒ 
ተሃካይት፡ እግሪ ጎያይት’ ዝበሃል፡ 
ነቲ ክበጽሖ ዝሓለነ ደረጃ ዕብየት 
ንምብጻሕ ወትሩ ትጉህ እዩ። “ኣብ 
ዝዀነ ሞያ ይዂን ዕማም እንተ 
ተበጊስካ ዘይብጻሕ ጫፍ የለን” 
ብምባል ከኣ እምንቶኡ ይገልጽ።
ብዙሓት ካብ ቀረብቱ፡ መምህር 

ብርሃነ፡ ከብሒ ኣእምሮኡ ገንዘብ 
ዘይኰነ ፍልጠት ክኽዝነሉ’ዩ ዝመርጽ። 
ከምኡ ስለዝዀነ ድማ፡ ብዘይካ’ቲ 
ዝቐስሞ ስሩዕ ትምህርቲ፡ ዝያዳ 
ፍልጠት ንኽድልብ እትፈላለየ ሓጋዚ 
ሞያዊ ስልጠናታት ብቐጻሊ ይቐስም።      
ብዛዕባ ዕማማት ርእሰ-መምህር 

ኣቐዲሙ ኣፍልጦ ነይርዎ እዩ። 
ብዂሉ መለኪዒታቱ ብቑዕ ዝዀነ 
ዜጋ ንምፍራይ፡ ብውህደትን 
ምትሕብባርን ዝተደገፈ ሓባራዊ ስራሕ 
ምዕያይ ናብ ዝበለጸ ደረጃ ዓወት 
ከም ዘብጽሕ ይገልጽ። ከምኡ’ውን 
ብስሉሳዊ ርክብ ወይ ብሰለስተ 
ኣዕኑድ ዝምሰል ርክብ መምህራን፡ 
ተማሃሮን ወለድን ዘማእከለ ኣካይዳ 
ምኽታል፡ ብዙሕ እወታዊ ብልጫታት 
ከም ዘለዎ የረድእ። ብቐንዱ ኣድማዒ፡ 
ተጠቃስን ተዘካርን ዕማም ንምዕያይ 
ወርትግ ተጊሁ ከም ዝሰርሕ ይሕብር።
ስራሕ፡ ትምህርትን ሓዳርን ብማዕረ 

ኣሳኒኻ ምስላይ ከቢድ እዩ። ኣብ መንጎ 
ቁጠባዊ ሃጓፋት ክፍጠር ግድን እዩ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ንድሌታትካ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ንድሌት መጻምድትኻ ከተዳምጽ 
ኣለካ። ወግሐ-ጸብሐ ትምህርቲ 
ንኽቕጽል ክብገስ እንከሎ፡ ‘ይኣኽለካ’ 
ዝብሉን ዝጫረቕሉን ብጾቱ ኣለዉ። 
እንተዀነ፡ ንዂሉ ብትዕግስትን ሓቦን 
ንኽሰገሮ በዓልቲ-ቤቱ መሪሕ ተራ 
ሰለዝተጻወተት፡ ንዓኣ ዘለዎ ምስጋና 
ልዑል እዩ። 
መንእሰያት ወትሩ ካብ ምምሃርን 

ምምርማርን ክስልክዩ ኣይግባእን። 
ትምህርቲ ዘይበርስ ሃብቲ እዩ። ሓንሳብ 
ኣብ ኣእምሮ ሰባት ምስ ተኸዘነ፡ 

መንዚዑ ዝወስዶ ሓይሊ የለን። ስለ’ዚ፡ 
መንእሰያት ገንዘብ ንምርካብ ቅድሚ 
ምጉያዮም፡ ፍልጠትን ብስለትን 
ክድልቡ ኣለዎም። መምህር ብርሃነ 
ካብ ደረጃ ሰርትፊኬት ተበጊሱ ሎሚ 
ናብ ዝለዓለ ናይ ማስተርስ ትምህርቲ 
ክሓኲር እንከሎ፡ ገለ ካብ’ቶም ምስኡ 
ዝተበገሱ ብጾቱ ግን፡ ኣብታ ቀደም 
ዝነበርዋ ደረጃ ተዀይጦም ኣለዉ። 
መንግስቲ ኤርትራ፡ ‘ትምህርቲ 

ንዂሉ’ ዝብል ጭርሖ ኣምሪሑ፡ 
ብዙሕ ባጀት ብምስላዕ ኣገልግሎት 
ትምህርቲ ናብ ኲሉ ንኽባጻሕ፡ 
ብተወሳኺ’ውን ዜጋታት ዝያዳ 
ኣፍረይቲ ንኽኰኑ እትፈላለየ ናይ 
ትምህርቲ ዕድላት የጣጥሕ ኣሎ። 
ሓድሽ መኣዲ ትምህርቲ ብምውዳድ፡ 
ንሰራሕተኛታት ከይተረፈ ወርሓዊ 
ደሞዝ እናኸፈለ ኣብቲ መኣዲ 
ትምህርቲ ከሳትፎም ምኽኣሉ ከኣ፡ 
መምህር ብርሃነ ምስጋናኡ ይገልጽ። 
ኣብ መወዳእታ፡ ንዂሎም ክሳብ 

መፈጸምታ ኣብ ጎድኑ ኰይኖም 
ኣጆኻ እናበሉ ዘተባብዑዎ፡ ብፍላይ 
ድማ ቅብዚ እዋን እዚ ብህይወት 
ንዘየላ ሓብቱ፡ ስለ’ቲ ደኺመ ከይበለት 
ኣብ ዓወት ንኽበጽሕ ዝገበረትሉ ኲለ-
መዳያዊ ሓገዝ ምስጋናኡ ልዑል እዩ።
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ሸባብሸባብ
ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 

ብዓበይቲ ዝምረቕ፡ ብመንእሰያት ዝድነቕብዓበይቲ ዝምረቕ፡ ብመንእሰያት ዝድነቕ
ሓባራዊ ዘተሓባራዊ ዘተ

ካብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ገጻት ማሕበራዊ 

መድያ ብዝተፈላለዩ ስእሊ ሓይልታት 

ምክልኻል ኤርትራ ምስናይ ናይ 

ሞጎስ መልእኽቲታት ተባሒቱ 

ጸኒሑ። “ሻዕብያ እንተደልዩ ይሸይም 

እንተጸሊኡ ይሸምም”፡ “ወያነ ዕጥቁ 

ፈቲሑ፡ ሻዕብያ ኣፍልቡ ነፊሑ”፡ “ሓባ 

ዓጽሙ ዝቐልዓ ኩዕሶ ኣብ ሰኪዔታ”፡ 

“ኤርትራዊ ይምክት ይስዕር” ዝብሉ 

ጭርሖታት ምስታ ኣቐዲማ ሃቢባ 

ዝጸንሐት “ጸወታ ኣብቂዑ” እትብል 

ጭርሖ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ 

ኣፍወርቂ ተዳሪጉ ብኤርትራውያን 

ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መድያ ይልጠፍ፡ 

ይስዓብ፡ ከምኡ ኸኣ ይዝጋሕ ኣሎ። 

ኣብ ትሕቲ’ዚ ጭርሖታት ዝወሃብ 

ናይ ኣድናቖት ርእይቶታት፡ ሃገራዊ 

ሓበን ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን 

ወጻእን፡ መንእሰያትን ዓበይትን ጥርዚ 

ምብጽሑ የመልክቱ። ውሑዳት፡ 

ዓወት ሰራዊት ኤርትራ ከም ጽሕግንቲ 

ኣብ ጎረሮኦም ተሸኺሉ ምውሓጥ 

ዝኣበዮም ከኣ ዘይውርዙይ ቃላት 

ክልጥፉ ተራእዮም።    

ሃገራዊ ሓበን ናይ ዜጋታት 

ብዝተፈላለዩ ረቛሒታት ኣብ 

ዝተፈላለየ እዋናት ክብን ለጠቕን 

እናበለ ዝኸይድ ነገር’ዩ። ህዝቢ 

ሓንቲ ሃገር ከም እኩብ ብቑጠባዊ፡ 

ወተሃደራዊ፡ ፖለቲካዊ፡ ዲፖሎማስያዊ፡ 

ድሕነታዊ ብቕዓት ሃገሩ ዝህልዎ 

ገምጋም ንሓበኑ ወይ ኩርዓቱ ክውስኖ 

ይኽእል። እቲ ገምጋም ኣብ ዉዱዕ 

ሓቂ ወይ ባዕላዊ ግምት መሰረት 

ዝገበረ እዩ። ሓደ ህዝቢ፡ ሃገሩ ንዘለዋ 

ናይ ምግባር ሓይሊ ኣልዒሉ ወይ 

ኣትሒቱ ክርእዮ ይኽእል’ዩ። በዚ 

መዳይ ህዝብታት ኣብ ክልተ ከፊልካ 

ክረኣዩ ይኽእሉ። ገሊኦም ናይ ምግባር 

ሓይሎም ትሑት ክንሱ ኣዝዮም 

ሓያላት ይመስሎም፣ ገሊኦም ከኣ ናይ 

ምግባር ሓይሊ እናሃለዎም ሓያላት 

ዘይመስሎም እዮም። ከምኡ ስለ ዝኾነ 

ገሊኦም “እምበር’ዶ ክንምክት ኢና” 

እናበሉ ምስ ስክፍታኦም ዝገጠሙ 

ክስዕሩ እንከለዉ፡ እቶም “መን ኣሎ 

ከማና” እናበሉ ዝግዕሩ ኸኣ ክሰዓሩ 

ንርኢ። 

ህዝቢ ኤርትራ ሓይሉ ናይ ምግናን 

ኣመል የብሉን። ገጢሙ ተሳዒሩ ኸኣ 

ኣይፈልጥን። ህዝቢ ኤርትራ መሰል 

ርእሰ-ውሳነኡ ንዘይዓግብ ሸውሃት 

ሓያላት ክዕንግል ምስ ተመንዝዐ፡ 

ካብቲ ንኡስ ዓቕሙ ንመሰሉ ዝመልስ 

ሓይሊ ካብ ዘቕዉም ክሳብ ሕጂ 

ኣይተሳዕረን። ዓመተ 1961፡ ኤርትራ 

ንመሰላን ክብራን ዝሕሉ ሃገራዊ 

ሰራዊት ከተቕውም ዝጀመረትሉ 

ዓመት እዩ። ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ  

ኤርትራ ንናጽነትን ክብረትን ኪኖ’ዚ 

ዕለት’ዚ ክሳብ ቅድመ-ኤውሮጵያዊ 

መግዛእቲ ዝዝርጋሕ ምዃኑ 

ከይተዘንግዐ፡ ብዝተወደበ ኣገባብ ብረት 

ተዓጢቑ ንስለ ኤርትራ ዝቖመ ሓይሊ 

ግን፡ ካብዚ ዕለት’ዚ እዩ ዝጅምር እንተ 

በልና ታሪኻዊ ልክዕነት ኣለዎ።  

ካብ ጸላኢ መንዚዖም ዝተዓጥቁን 

ዝሰነቑን መንእሰያት ወለዶ ሰውራ፡ 

ንንኡስ ዓቕሚ ኤርትራ ክሳብ መወዳእታ 

መጢጦም ንዓቢ ሓይሊ ዝስዕር ሓይሊ 

ክፈጥሩ ዘኽኣሎም ጥበብ እንታይ’ዩ? 

ድሕሪ ናጽነት’ከ እቶም “ጀንትራ” 

እናተባህሉ ብጸላእትና ዝተባጨወሎም 

ወለዶ ሳዋ ኣብ መስመር መኸተ ምስ 

ነኸሱ ፈልከት ከም ዘይብሉ ዝገበሮም 

ምስጢር እንታይ እዩ? ሰራዊት 

ኤርትራ ነቶም ብቑጽሪን ዕጥቅን 

ጸብለል ዝብልዎ ገጢሙ ዝስዕረሉ 

ምስጢር ንወጻእተኛታት ጥራይ ዘይኮነ 

ንኤርትራውያን ባዕሎም’ውን ብቐሊሉ 

ዝፍታሕ ምስጢር ኣይኮነን። እዚ ኸኣ፡ 

ሃገራዊ ሓይሊ ወይ ከኣ ናይ ሓንቲ 

ሃገር ናይ ምግባር ዓቕሚ ንኽትዕቅኖ 

ወይ ንኽትርድኦ ቀሊል ከምዘይኮነ 

የርእየና። 

ሓደ ካብ ዝዓበየ ብልጫ ሓይልታት 

ምክልኻል ኤርትራ፡ ዕድመ ብዝደፍኡ 

ዝምረቕ፡ ብመንሰያት ከኣ ዝድነቕ 

ሓይሊ ምዃኑ እዩ። ምርቓ ዓበይቲ፡ ዓቢ 

ሞራላዊ ስንቂ ሰራዊት ኤርትራ እዩ። 

ሰራዊትና ኣብ ዝተጋጠመሉ፡ ጸላእቱ 

ከሕፍርን ዓወት ክድረርን ዝተገብረ 

ጸሎትን “ኣባይኩም”፡ “ዝረገጽኩሞ 

ለምለም”… እናተባህለ ዝተቐበሎ 

ምርቓን ነቲ ረቂቕ መዳይ ሓይሉ 

ዘጎልብት ሞራላዊ ዕንጋሎ’ዩ። በቲ 

ካልእ መዳይ፡ “ምሳኹም እንተዘይጎየና 

ብመንፈስ ምሳኹም ኣለና” ዘስምዕ 

ናይ ኣጆኹም ቃል’ዩ። ልዕሊ ኩሉ 

መግለጺ ፍቕርን ሓልዮትን’ዩ። 

ሰራዊት ኤርትራ ብፍቕሪ ናይቲ 

ብድሕሪኡ ዘሎ ህዝቢ’ምበር  ብጽልኢ 

ናይቲ ብቕድሚኡ ዘሎ ጸላኢ ተደሪኹ 

ኣይኮነን ዝዋጋእ። ምእንቲ ድሕነት 

ህዝቡ እምበር ጸላኢ ክቐትል ኣይኮነን 

ዝቃተል። ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት 

ኤርትራ ኮነ ሓይልታት ምክልኻል 

ኤርትራ ንህዝቡ ዘኽብር ብህዝቡ 

ከኣ ዝኽበር ሓይሊ’ዩ። ኣብ ልዕሊ 

ህዝቡ ዝጉይትት ደርጎኛ ሰራዊት ኣብ 

ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈጥረን። 

ህዝቢ ኤርትራ ብፍቕዲ ውሑድ 

ምዃኑ፡ ጸላእቱ ከኣ ብዙሓት ምዃኖም 

ይፈልጥ’ዩ። ውሑድ ምዃኑ እናፈለጠ 

“ሰስኑ ሰስኑ፡ እንቅዓ ጣፍ ኩኑ፡ ኣንታ 

ዝዓድና፡ ከይኣትዋ ጉና” ዝብል ደርፊ 

ኣስንዩ ንመንእሰያቱ ካብ ምስሓል 

ቦዂሩ ኣይፈልጥን። እቶም ሒደት 

ምሩቓት ክፋለሙ እንከለዉ ሓደ ክንዲ 

ዓሰርተ ብምዃን ይስስኑ። ንዝመረቖም 

ከቕስኑ ከምቲ ዝተባህልዎ ይስስኑ፡ 

ይራብሑ፡ ይባዝሑ፣ ጸላእቶም ከኣ 

የማስኑ። መሊሶም ይምስገኑ፡ መሊሶም 

ይስስኑ፡ መሊሶም ንጸላኢ የማስኑ። 

ዑደት ምስሳን፡ ዑደት ንወገንካ ምቕሳን፡ 

ዑደት ንጸላኢ ምምሳን ከምኡ እናበለ 

ይቕጽል።   

ዘይምብዛሕና ኣሻቓሊ ኣይኮነን። 

ምኽንያቱ ንዘይምብዛሕና ብምንፋዕ 

ስለ ነከሓሕሶ። መንፍዓት እምበር 

ምብዛሕ ቁጽሪ ዝዓብስ ኣይኮነን። 

ካብ ብዙሓት ጥምዙሓት ውሑዳት 

ምዑታት ይበልጹ። ነዚ ዝፈለጡ 

ቀዳሞት ኣቦታት “ኣይትንፍዑ 

እምበር፣ ኣይትብዝሑስ ኣይመርገምን” 

ኢሎም ዝመሰሉ። ወለድና ክንነፍዕ፡ 

ክንተብዕ፡ ክንቀንዕ፡ ክንበቅዕ እሞ 

ከነድምዕ እናመረቑ ዘዕበዩና ዝርእይዎ 

ስለ ዝነበሮም እዩ። ወለድና እናብልዑ 

ጥራይ ዘይኮኑስ እናመረቑን እናትብዑን 

እዮም የዕብዮምና።     

ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ 

ዝሃነጾ ኣወናዋኒ ዝና ንሃምን ቀልብን 

መንእሰያት ሰሊቡ ምንባሩ ናይ ትማሊ 

ዝኽሪ’ዩ። ሃገር ካብ ምዓት ከናግፍ 

በተግ ኢሉ ዝኸተተ ዋርሳይ ዝሃነጾ 

ዝናን ዝሓፈሶ ኣድናቖትን ከኣ ማዕረን 

ልዕሊኡን’ዩ። ኣድናቖት ኣብ ሓደ ነገር 

ንዘለካ ክብሪ ንምግላጽ ስዒቡ ዝመጽእ 

ስምዒት’ዩ። ኣገዳስነቱ ንዝተራእየካ 

ክብሪ ትህቦ፣ ክብሪ ንዘለዎ ከኣ 

ተድንቖ። ንእተድንቖ ከኣ ትድግፎ፡ 

ትስዕቦ፡ ከም ኣብነት ቁሊሕ ትብሎ። 

ብተወሳኺ፡ ኣድናቖት ንበዓል ዓቢ 

ውዕለት ዝልገስ ገጸ-በረኸት ምስጋና 

እዩ። ሓይልታትና ነቶም ድሕነትናን 

ክብረትናን ቀንጢጦም ከቛሩሩና 

ዝተላዕሉ ገጢሞም ስለ ዝሰዓሩ ነቲ 

ዘመዝገብዎ ዓወት ክብርን ኣድናቖትን 

ክንህቦ ባህርያዊ’ዩ። ዝተሓተን 

ዝወሓደን ተቐቢሉ ዝለዓለን ዝበለጸን 

ውጽኢት ከምጽእ ዝኽእል ሓይሊ 

ኣድነቕቱ ክበዝሑ ንቡር’ዩ። 

ኩሉ ግዜ፡ ብመንእሰያት ዝድነቕ 

ሓይሊ ብቐሊሉ ዝንቕነቕ ኣይኮነን። 

ከግብር ዝኽእል ሓይሊ ምፍጣር 

ቀሊል’ዃ እንተዘይኮነ ግን ካብ 

ምፍጣሩ ቀጻሊ ኣብ ምግባሩ ዝያዳ 

ይብርትዕ። ዝድግፍ፡ ዝትክእ፡ ዘቐጽል 

ምንጪ እንተዘይብሉ ኣብ ሓደ እዋን 

ዝተዋህለለ ሓይሊ ክነጽፍ ይኽእል’ዩ። 

ሓይልታት ኤርትራ ብጉልበት፡ 

ብጥሪት፡ ብገንዘብ፡ ብሓሳብ ናይቲ 

ዝኽእል፣ ብጸሎትን ሰናይ ምንዮትን 

ናይቲ ዘይክእል ወገኑ እናተበራትዐ 

ክኸይድ ሳላ ዝጸንሐ ምንጪ ብርትዐ 

ኣይሰኣነን። ሓይሊ ሓደ ሰራዊት 

ሓይሊ መንእሰይ’ዩ። ሓይሊ መንእሰይ 

ከኣ ማዕበል’ዩ። ነቲ ማዕበል ዘበግስ 

ውሽጣዊ ዋሕዚ (undercurrent) ግን 

እቲ ሕብረተሰባዊ ረቛሒ (ማሕበረ-

ባህላዊ ረቛሒ) እዩ። ምንጪ ሓይሊ 

ሓይልታትና እምበኣር ካብ ህዝቢ ከም 

ዝፍልፍል ክፍለጥ ኣለዎ። 

ህዝባውነትን ሃገራውነትን 

ንኣድማዕነት ሓደ ሰራዊት ብዓቢ 

መጠን ዝጸልዉ ረቛሒታት እዮም። 

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ በቲ 

ንስለ ህዝቡን ሃገሩን ዝገበሮ ተጋድሎን 

ዝኸፈሎ መስዋእትን ሃገራውነቱን 

ህዝባውነቱን ኣመስኪሩ እዩ። ሓይሊ 

ወይ ብርትዐ ሓደ ሰራዊት ብኣድማዕነት 

እዩ ዝልካዕ። እቲ ብዓበይቲ ዝምረቕን 

ብመንእሰያት ዝድነቕን ዘሎ ሓይሊ 

ኤርትራ ኣቃዉማኡ፡ ትርኢቱ፡ 

ኣሰላልፋኡን ካልኦት ረቛሒታትን 

ብዘየገድስ ንሰብ፡ ንብረት፡ ክብረት፡ 

ልእላውነት ሃገሩ ዝከላኸል ኣድማዒ 

ሓይሊ’ዩ።

       ስምኦን ወልደሚካኤልስምኦን ወልደሚካኤል

ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ



ሓዳስ   ኤርትራ

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)
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ቤት ዕዮ ሕብስቲ ‘ትክሰ’ዕላማ ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኲናት 
ኤርትራ፡ ስንኩላን ኲናት ተጸበይቲ ካብ 
ምዃን ተገላጊሎም፡ ርእሶም ክኢሎም 
ህይወቶም ክመርሑ ኣድላዪ ደገፍ 
ምግባር እዩ። ንትግባረኡ ዝምልከት 
ከኣ፡ ንስንኩላን ናይ ምጥያስ መስርሕ፡ 

መንግስቲ ብመንገዲ ማሕበር ክካወን 
ኣሚሙ። ማሕበር ነዚ ሃገራውን ገዚፍን 
ወፍሪ ኣብ ምትግባር፡ ስንኩላን ብማሕበር 
ወይ ብጒጅለ ተጠርኒፎም ከድምዕሉ ኣብ 
ዝኽእሉ ዓውዲ መሪጾም ንስራሕ ክብገሱ 
ዝብል፡ ናይ ምጥያስ ወፍሪ ኣበጊስዎ። 
ኣብ ከተማ ማይ-ድማ ተደኲና እትርከብ 
ትካል ቤት ዕዮ ሕብስቲ ትክሰ ድማ፡ 
በዚ ወፍር’ዚ ካብ ዝተመስረታ ትካላት 
ስንኩላን ኲናት ሓንቲ እያ። ትክሰ፡ ኣብ 
ከባቢ ናቕፋ ናይ ዝርከብ ቦታ ስም ኰይኑ፡ 
ደርግ፡ ናቕፋ ንምሓዝ፡ “ወፍሪ ቀይሕ 
ኮኾብ” ዝሰመዮ 6ይ ወራር ዘካየደሉ እዩ። 
ነቲ ብዓወት ህዝባዊ ግንባር ዝተዛዘመ’ሞ 
ከቢድ ምርብራብ ዝተኻየደሉ ታሪኻዊ 
ቦታ ንምዝካር ድማ’ዮም ኣባላት ማሕበር 
ቤት ዕዮ ሕብስቲ ማይ-ድማ፡ ንትካሎም 
‘ትክሰ’ ብዝብል ስም ክጽውዕዋ መሪጾም።
ቤት ዕዮ ሕብስቲ ትክሰ፡ ኣብ 1996 

ዓ.ም እያ ብ16 ኣባላት ቈይማ። ኵሎም 
ኣባላት ናይ’ዛ ማሕበር ደቂ-ተባዕትዮ 
ኰይኖም፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ነቶም ኣብ 
2000 ዓ.ም ብዝተፈላለየ ምኽንያት 
ካብ ኣባልነት ዝወጽኡ ክልተ ኣባላት 
ገዲፍካ፡ እቶም 14 ኣባላት ብሓባር 
ይቕጽሉ ኣለዉ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ 2020 
ብመስዋእቲ ናይ ዝተፈልዩ ክልተ ኣባላት 
ማሕበር፡ ኣባልነቶም ብመንገዲ ስድራ-
ቤቶም ይቕጽል ኣሎ።  ኣብ መንጎኦም 
ዘሎ ዝነኣድ ዝምድናን ውህደትን ኣባላት 
ናይ’ዛ ማሕበር ካብ ዝዀርዕሉ እዩ። 
እዚ ከኣ፡ ሓይሊ ኰይኑ ንቕድሚት 
የሰጕሞም ኣሎ።   
ኣባላት ብደረጃ ማሕበር ድሕሪ 

ምቛሞም፡ ኣብ ምንታይ ዓውዲ ክነጥፉ 
ከምዝደልዩ ብሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት 
ስንኩላን ኲናት ኤርትራ (ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ) 
ተሓቲቶም። ኣብ ምርባሕ ንህቢ ክነጥፉ 
ከምዝደልዩ ሓሳብ ኣቕሪቦም። ኣብ’ቲ 
ዓውዲ ዳህሳስ ድሕሪ ምግባሮም ግን፡ እቲ 
ሓሳብ ብኸምቲ ዝወጠንዎ ክኸደሎም 
ከም ዘይክእል ተገንዚቦም። ንዝተወሰነ 
ግዜ ምንቅስቓስ ኣቋሪጾም ስቕ መሪጾም። 

ኣቶ እዮብ ገብረኣብ

ኣብቲ እዋን ስንኩላን ብጥርኑፍ ኣብ 
ማይ-ሓባር እዮም ዝነብሩ ነይሮም። ኣብ 
ምንቅስቓስ እታ ማሕበር ዛሕሊታት 
ከምዘሎ ዝተረድአ ናይ ሽዑ ኣቦ መንበር 
ሃገራዊ ማሕበር ስንኩላን ኲናት ኤርትራ፡ 
ስዉእ ተኽላይ ኪዳነ፡ ናብ ማይ-ሓባር 
ብምኻድ፡ ንገለ ካብ ኣባላት ማሕበር 
ትክሰ ረኺቡ፡ “ወፍሪ ምርባሕ ንህቢ 
ካብ ዘይሰለጠኩም፡ ካልእ ክትነጥፉሉ 
እትኽእሉ ዓውዲ ዘይትሓስቡ?” ብምባል 
እዩ ተወኪስዎም።
 እቶም ኣባላት ካብ’ዚ ተበጊሶም፡ “እንታይ 

ንግበር ንምባል?” ርክብ ኣካይዶም። 
ድሕሪ ምምይያጥ፡ ፎርኖ ክተኽሉ ኣብ 
ምርድዳእ በጺሖም። ብዛዕባ ፎርኖ ግን 
ዝዀነ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን። ፎርኖኦም 
ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሃገርና ደኲኖም 
ብዙሕ ክረብሑ ከምዘይክእሉ ተረዲኦም 
ከኣ፡ ካልእ ዝረብሑሉ ከባቢታት ክፍትሹ 
ተበጊሶም። ብዙሕ ከባቢታት ድሕሪ 
ምፍታሽ፡ ማይ-ድማ ክትከውን መሪጾም። 
ንማይ-ድማ ዝመረጹሉ ምኽንያት፡ 
ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ንዝነበራ ውዑይ ንግዳዊ 
ንጥፈታት ብሓደ ወገን፡ ኣብቲ ቦታ 
ዝተተኽለት ካልእ ፎርኖ ብዘይ ምንባራ 
ድማ በቲ ካልእ፡ ነዘን ክልተ መለክዒታት 
ከም ብልጫን ረቛሒታትን ጠሚቶም፡ 
ዝሓሸት ባይታ ቦታ ስራሕ ክትኰነሎም 
ከምዝመረጽዋ ንኣባላቶም ሓቢሮም። 
ኣባላት ናይ’ታ ማሕበር ብግደኦም፡ ኣብቲ 
ብልኡኻት ኣባላቶም ዝቐረበ ውጽኢት 
መጽናዕቲ ድሕሪ ምዝታይ፡ ኣጽዲቖሞ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ጒዕዞ ናብ መደብ ትግባረ 

ተበጊሶም። ጐድኒ ጐድኒ ፎርኖ፡ ንኣሽቱ 
ንጥፈታት ንግዲ ከካይዱሉ ዘኽእል 
መሬት ኣብ ማይድማ ክወሃቦም ናብ 
ምምሕዳር ዞባ ደቡብን ምምሕዳር ንኡስ 
ዞባ ዓረዛን ጠለብ ኣቕሪቦም። ምምሕዳር 
ዞባን ንኡስ ዞባን፡ ድሌታቶምን 
ጠለባቶምን ንምምላእ ኣድላዪ 
ምትሕብባር ክገብሩሎም ምዃኖም 
ሓቢሮሞም። ድሕሪ’ዚ፡ ኣባላት ማሕበር 
ትክሰ፡ ድሌታቶምን ጠለባቶምን ናብ 
ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ 
ኣቕሪቦም። ማሕበር ብግደኡ፡ ነቲ ጠለብ 
ተቐቢሉ ድሕሪ ምጽዳቕ፡ ውጥን 
ስራሖም ንምስላጥ ኣድላዪ ደገፍ 
ከምዝገብር ኣረጋጊጹሎም። ገስጋስ 
እቲ መደብ ስራሕ ንምዕዋት፡ ምስ 
ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ማሕበር ዞባ 
ደቡብ እናተረዳድኡ ክብገሱ ድማ ባብ 
ከፊቱሎም።         
ኣባላት ማሕበር ትክሰ፡ ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ 

ዓንዲ ሕቘ ክዀኖም ምዃኑ ኣሚኖም 
እዮም ነቲ ፎርኖ ናይ ምትካል ሓሳብ 
ኣንቂሎሞ። ብዛዕባ ንልቓሕን ዕዳን 
ዝምልከት፡ ብዘይወለድ ሰሪሖም ማሉ 
ዝኸፍልዎ ብመንገዲ ማሕበር ካብ 
ካዝና መንግስቲ ተዋሂብዎም። በዚ ድማ 
ንቕጥዒ መምርሒ ማሕበር ብምምላእ 

ገንዘብ ክልቅሑ ተፈቒዱሎም። 
ካብ’ዚ ተበጊሶም ንትካሎም ዘገልግል 
ህንጻ ኣዳልዮም። ፎርኖ ተኺሎም 
ኣብ መስከረም 1997 ዓ.ም መስርሕ 
ፍርያት ባኒ ጀሚሮም። ጐድኒ ጐድኒ 
ስራሕ ፎርኖ፡ እቶታውነቶም ዘዕብዩሉ 
ተወሰኽቲ ንጥፈታት ንግዲ ከካይዱ 
ሓሲቦም። ቤት መስተን ድኳናን ከፊቶም 
ድማ ክነጥፉ ጀሚሮም።   
ኣባላት ማሕበር ቤት ዕዮ ሕብስቲ ትክሰ፡ 

ሰሪሖም ነብሶም ክኽእሉ ጥራይ ዘይኰነ፡ 
ኣብ ሕብረተ-ሰብ ኣፍረይቲ ንክዀኑ 
ዓጢቖም ተበጊሶም። ኣብዚ መዳይ 
ንመስርሕ ህንጻ ፎርኖ ዝኸውን መሬት 
ንኽወሃቦም ኣብ ምፍቃድን ዝመስረትዎ 
ትካል ደልዲሉ ምሉእ ንጥፈታቱ 
ከሰላስልን ምምሕዳር ዞባ ደቡብን ንኡስ 
ዞባ ዓረዛን ንዝገበሩሎም ልዑል ደገፍ 
ምስጋናኦም ይገልጹ። ዘይሕለል ጻዕርን 
ድኻምን ኣባላት ማሕበር ተወሲኽዎ 
ድማ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ኣብ ህይወት 
መነባብሮኦም ርኡይ ለውጢ ከመዝግቡ 
ከም ዝኸኣሉ ይገልጹ። ከም ውጽኢቱ፡ 
ነቲ ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ፡ ‘ስንኩላን ንምጥያስ 
ብልቓሕ ዝወጸ ገንዘቡ ምስተመለሰ፡ ከም 
መበገሲ ንኻልኦት ስንኩላን ክውዕል’ 
ዝብል መትከሉ፡ ኣባላት ማሕበር ትክሰ 
እውን ሰሪሖም ዝረኸብዎ ገንዘብ ናብ 
ካዝና ማሕበር ክመልስዎ ነይሩዎም። 
በዚ ድማ፡ ክሳብ 2004፡ ልቓሖም ኣብ 
ምኽፋል ተጸሚዶም ከምዘሕለፉዎ 
መግለጺ ኣቶ እዮብ የረድእ።   
ኣብ ጒዕዞ ስራሕ፡ እቶም ኣባላት ካብ 

ኣእምሮኦም ዘይሕከኽ ብኣስተንትኖ 
ዝዝክርዎ ፍጻመ፡ እዋን 3ይ ወራር 
ወያነ እዩ። ንሱ ድማ፡ ከም ኩሉ ነባሪን 
ብዓል ዋኒንን ማይ-ድማ ኣብ ልዕሊ 
ትካሎም ዝወረደ ዕንወትን ራስያን፡ 
ብቐሊሉ ዘይፍወስ ስንብራት ከምዝሓደገ 
ይጸውዩ። ሰራዊት ወያነ፡ ነቲ ድኳንን 
ቤት መስተን ዘሚቶም፡ ዝንቀል ንብረት 
ፎርኖኦም ነቒሎም፡ ዝቃጸል ኣቃጺሎም 
ጥራይ ኢዶም ኣትሪፎሞም። በቲ 
ፍጻመ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ’ታ ፎርኖ ናይ 
ልዕሊ 425 ሕሽ ናቕፋ ክሳራ ወሪዱ። 
እዚ፡ ንዕብየት ናይታ ትካል ንድሕሪት 
ዝመለሰ ፍጻመ ከምዝነበረ፡ እቶም ኣባላት 
ብሓሳብ ንልዕሊ 20 ዓመት ንድሕሪት 
ተመሊሶም የዘንትዉ።  
ኣባላት ማሕበር ትክሰ ግን፡ በቲ 

ዘጋጠሞም ከቢድ ክሳራ ተሰናቢዶም 

ተስፋ ኣይቈረጹን። ኣብ ክንዳኡ፡ ዳግም 
ብኸመይ ከምዝትንስኡ ሓሊኖም እዮም 

ተበጊሶም። ምኽንያቱ፡ ኵሎም ኣባላት 
ማሕበር ኣብ መሪር መድረኽ ብረታዊ 
ቃልሲ ከም ወርቂ ብሓዊ ተፈቲኖም 
ዝሓለፉ ብምዃኖም፡ ንዘጋጠሞም 
ሽግር ተጻዊሮም ከምዝዕወቱሉ 
ይፈልጡ እዮም። ብኸምዚ ድማ፡ 
ገንዘብ ተለቂሖም፡ ትካሎም ከሕውዩ 
ሞራል ሰኒቖም ተበጊሶም። ትካሎም 
ኣብ ምብርባር ደገፍ ሃገራዊ ማሕበር 
ስንኲላን ኣይተፈልዮምን። መተካእታ 
ዝተዘምተ ንብረት ፎርኖ ዘገልግሉ 
ናውቲ ካብ ደገ ከምጽኡ ማሕበር ልዑል 
ግደ ከምእተጻወተ ድማ የዘንትዉ።        
ኣባላት ማሕበር ትክሰ፡ ንመዐደጊ 

ፎርኖ ካብ ማሕበር ዝተለቅሕዎ ገንዘብ 
ከፊሎም ከይወድኡ እዩ፡ “ንበዓል ነጎዳ፡ 
ሓዊ ደብሶ” ከም ዝበሃል፡ ኣብ እዋን 3ይ 
ወራር ብሰራዊት ወያነ ዝምታን ራስያን 
ኣጋጢምዎም። በዚ ድማ ትካሎም 
ንምብርባር፡ ዳግማይ 700 ሽሕ ናቕፋ 
ካብ ሃገራዊ ማሕበር ተለቂሖም። ምስ’ቲ 
ከም መበገሲ ዝወሰዱዎ’ሞ ከፊሎም 
ከይወድእዎ ዝጸንሑ ተደሚሩ፡ ዕዳኦም 
ናብ 1,125,000 ናቕፋ ክብ ኢሉ። ክንድዚ 
ዝኣክል ዕዳ ንሓደ ትካል ከቢድ እዩ። 
ኣባላት ናይ’ዛ ማሕበር ግን ኣይሓመቑን። 
ኣብ ስራሖም ዳግመ-ምውዳብ ብምግባር፡ 
ካብ ዝረኸብዎ ኣታዊ ዕዳኦም ክኸፍሉ 
ከም ቀዳምነት ሰሪዖም ገስጊሶም። ኣብ 
መንጎ’ዚ ግን፡ ኣብ (2005ን 2006ን) 
ኵሉ ንጥፈታታን ምሕደራኣን ኣብ 
ትሕቲ’ታ ኣብ ማይ-ድማ ዝተደኰነት 
ፎርኖኦም እትመሓደር፡ ካልአይቲ ፎርኖ 
ኣብ ድባርዋ  ተኺሎም። ድሕሪ’ዚ፡ 
ዕዳኦም እውን ምሉእ ብምሉእ ከፊሎም 
ስለ ዝወድኡ፡ ህይወቶም ናብ ዝቕይሩሉ 
ሓድሽ መድረኽ ተሰጋጊሮም።   
“ትካልኩም ቤት ዕዮ ሕብስቲ ትክሰ፡ ኣብ 

ማይ-ድማ ምድኳና፡ ከምቲ ዝተለምኩሞ 
ኣርቢሓትኩምዶ፡ ንተቐማጦ ማይ-ድማን 
ነበርቲ ናይ’ቲ ከባቢንከ እኹል ባኒ ኣብ 
ምቕራብ ኣስተዋጽኦ ገይራዶ?” ንዝብል 
ሕቶ፡ ኣቶ እዮብ ክምልስ እንከሎ፡ 
“ብርግጽ፡ ማይ-ድማ ጻዕቂ ነበርቲ ዘለዉዋ 
ከተማ እያ። ኣብ ርእሲ’ዚ ንዕዳጋ ክብል 
ካብ ብዙሕ ከባቢታት ዝመጽእ ህዝቢ 
ማእለያ የብሉን። ኣብቲ ፈለማ፡ እዛ ፎርኖ 
ቅድሚ ምድኳና፡ እቲ ንዕዳጋ ኢሉ 
ዝመጽእ ዝነበረ ሰብ፡ ካብ ገዛኡ ስንቁ 
ቋጺሩ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ 
ባኒ ሕሱር እዩ ነይሩ። ዋጋ መሸጣ ሓንቲ 

ባኒ ብጅምላ 22 ሳንቲም፡ ብንጽል (ብሓባ) 
ድማ 25 ሳንቲም እዩ ነይሩ። እኹል 

ቀረባት ስለ ዝነበረ ብኡ መንጽር እኹል 
ባኒ ኸኣ ነፍሪ ነይርና። ንዅለን ወሃብቲ 
ኣገልግልት ድኳናት፡ ኣብያተ መግቢን 
ቁርሲን ክንድቲ ዝጠልብኦ ባኒ ንሽርፈን 
ነይርና። ካብዚ ሓሊፉ ባኒ ኣብ ፈቐዶ 
ጽርግያ ተዘርጊሑ ክሽየጥ ይውዕል 
ነይሩ። ስለዚ ከኣ፡ ኣብ ዕድጋ ዝወዓሉ 
ወለዲ፡ ንደቆም ተማሊኦምሎም 
ምኻድ ክልመድ ጀሚሩ። እዚ ዘርእየና፡ 
ምትካል እዛ ፎርኖና ኣብ’ዚ ቦታ ብዙሕ 
ነጥበ መቐይሮ ከምዝገበረት ዘረድእ እዩ፡” 
ብምባል ይገልጽ።          
ኣባላት ቤት ዕዮ ሕብስቲ ትክሰ፡ ኣብ’ዚ 

ናይ ኣስታት ርብዒ ዘመን ናይ ስራሕ 
ግዜኦም፡ ብዙሕ ነገር ከምዝዓመሙ 
ይገልጹ። ገለ ካብኡ፡ መጀመርታ 
ንመግዝኢ ፎርኖ ካብ ሃገራዊ ማሕበር 
ዝተለቅሕዎ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ 3ይ 
ወራር ወያነ፡ ብሰራዊት ወያነ ኣብ ልዕሊ 
ትካሎም ዝወረደ ዕንወት ንምሕዋይ 
ዳግማይ ዝተለቅሕዎ ገንዘብ ድሕሪ 
ምኽፋሎም፡ ጒዕዞ ስራሖም ናብራኦም 
ናብ ምልዋጥ እዮም ኣቕኒዖሞ። ከም 
ውጽኢቱ፡ “ከማናስ ንኻልእ” ብምባል 
ዝገልጽዎ፡ ነፍሲ-ወከፎም መንበሪኦም 
ገዛ ሰሪሖም። ብዘይካ’ዚ፡ ጸኒሖም 
ሸይጦምወመን ደኣ’ምበር፡ ክልተ 
ኣውቶቡስ እውን ገዚኦም ነይሮም 
እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ከኣ፡ ብሰለስተ 
ልቸንሳ ማለት ብናይ ድኳን፡ ፎርኖን 
ባርን ንግዳዊ ንጥፈታቶም ኣብ ምስላሳል 
ይርከቡ ኣለዉ። 
ፎርኖ፡ ኣብ ጽዓት ዝምርኰስ ሓይሊ 

ዝጠልብ ስራሕ እዩ። ኣባላት ማሕበር 
ቤት ዕዮ ሕብስቲ ትክሰ፡ ቅድሚ እዚ 
ሕጂ ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ ኣብ 
ማይ-ድማ ተተኺሉ ነታ ከተማ 24 
ሰዓት ኣገልግሎት ኤለክትሪክ ኣብ 
ምሃብ ዝርከብ ቀረብ ጸዓት፡ ንልዕሊ 
ርብዒ ዘመን ብነዳዲ እትሰርሕ ጀነሬተር 
እናተጠቕሙ እዮም ሓሊፎሞ። ነዳዲ 
ኣብ ምርካብ ብቓላት ክገልጽዎ ዘጸግሞም 
ዝተሓላለኹ መስገደላት ከምዝሰገሩን 
ብዙሕ ሽግራት ከምዘሕለፉን ከኣ ኣቶ 
እዮብ ይጸዊ። እዚ ዅሉ ሓሊፉ፡ ንዘሎ 
ቀረብ ጸዓት ተጠቒሞም ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ 
ዝነበሮም ናይ ጸዓት ጸገም ተፈዊሱ፡ 
ኣብ ዝደለይዎ ሰዓትን ክንዲ ዝደለይዎ 
ብዝሒ ባኒን ከፍርዩ ምብቅዖም፡ ከም 
መሰረታዊ ነጥበ መቐይሮ ምዃኑ ኣቶ 
እዮብ ገብረኣብ ይሕብር።



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

2 መጋቢት 2023 - ገጽ 6መበል 32 ዓመት ቁ.157

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ
 ማይ ተመናይ

ኣቶ የማነ ገብረማርያም ዘወልዲ፡ 
በዓልቲ ቤተይ ናጽነት ምስግና ስብሃቱ 
ስለዝተሰወአት፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 1ጓልና ድማ 
ወራሲት ምዃና ይረጋገጸላ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ

ወ/ሮ ነጊሳ ተኽለ ገብረመድህን፡ ወለደይ 
ተኽለ ገብረመድህን ገብረስላሴን መብራት 
ገብረስላሴ ወልደገብርኤልን ስለዝዓረፉ፡ 
ኣነ ምስ 3 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣቶ ተመስገን ኣተወብርሃን ሰጊድ፡ 
ኣደይ ዙፋን ባህታ ሓጎስ ስለዝዓረፈት፡ 
ኣነ ምስ ሓደ ሓወይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ዮዲት ሙሉእ 
ተኽላይን ተኸሳሲ ኣቶ ሚልዮን 
ጐይትኦም ተኪኤን ብዕለት 16/4/2022 
ብዝገበርናዮ ውዕል መሸጣ ማኪና ናይ 
ገዛ ቶዮታ ካሪና 2 ዝዓይነታ ቁ.ሰሌዳ 
ER-1-C-1360 ቁ ቻሲ JTILAT 
17100061195 ዝኾነት ብ60.000.00 
(ሱሳ ሽሕ ናቕፋ) ሸይጡለይ ናብ ስመይ 
ከየመሓላለፈለይ ኣድራሽኡ ስለዝጠፋኣኒ 
ይጸወዓለይ ስለዝበለት፣ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ነብያት ዘርኣብሩኽ፡ ጓለይ መምህር 
ኤልሳ ኢያሱ ስለዝተሰወአት፡ ኣነ ጥራይ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ወ/ሮ ዘቢባ ብርሃነ ተስፋማርያም፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ኢዮብ ኪዳነ ስእለ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ጽገሬዳ ገብረኣዶናይ ካሕሱ፡ በዓል-
ቤተይ ዓንደሚካኤል ገብረስላሴ ኪዳነ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዳዕሮ 
ጳውሎስ

ከሳሲት ወ/ሮ ምስጋና ዘርባቤል፡ ተኸሳሲ 
ኢሰያስ የዕብዮ ዘርእዝጊ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን29/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኳዜን

ወ/ሮ ለተስላሰ ገብረዮውሃንስ፡ ኣደይ 
እዝጋሃርያ ገብረመስቀል ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

እሰይ ሙልጌታ ምባል ተሪፉ፡ ኤቨንኤዘር 
ሙልጌታ ሽበሺ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ሰናይት ዮውሃንስ ስባህቱ ምባል ተሪፉ፡ 
ፍቕርተማርያም ዮውሃንስ ስባህቱ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን9/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ከሳሲ ወራሲ ነ/ሄር ወልደሚካኤል 
ጸጋይ ገብረስላሴ፡ መምህር ክብሮም 
ወልደሚካኤል ጸጋይ ገብረስላሴ፡ ተኸሳሲ 
ባሻይ ተኽለጸሃይ ልዑል ብናይ ገዛ መሸጣ 
ስም ምትሕልላፍ ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን21/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቅረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ከሳሲት ወ/ሮ ህያብ ህብትዝጊ ኪዳነ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ቢንያም ተስፋልደት ተኽለ 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ደቀምሓረ

ት/ዕድመ ዳዊት ክፍሎም ሃብተማርያም 
ምባል ተሪፉ፡ ክብርኣብ ክፍሎም 
ሃብተማርያም ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ  3ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ት/ዕድመ ሰምሃር ዘርኣይ ክብርኣብ ምባል 
ተሪፉ፡ ሰምሃር ዘርኣብሩኽ  ክብርኣብ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን13/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ከሳሲት ወ/ሮ ሐበን ጡዑማይ 
ገብረእግዚኣብሄር፡ ተኸሳሲ ኣቶ ዑቕቢት 
ዳኒኤል ገብረሃንስ ናይ ሓዳር ክሲ 
ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 

ወ/ሮ ዑቕባርያም ዓንደማርያም ሓድጉ፡ 
በዓል-ቤተይ ኣማኒኤል ተወልደ ባህታ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን20/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ዓዲ ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ኣልማዝ ሃይለ ፍስሃየ 
ምባል ተሪፉ፡ ሰሎሚ ሃይለ ፍስሃየ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ናኦድ ሃይለ ፍስሃየ 
ምባል ተሪፉ፡ ህያብ ሃይለ ፍስሃየ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡
ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

የርዳኖስ ወልደማርያም ዘውደ ምባል 
ተሪፉ፡ የርዳኖስ ተወልደብርሃን ዘውደ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰንዓፈ

ኣልማዝ ይሕደጎ ባይሩ፡ በዓል-ቤተይ ተጋ/ 
ክብሮም ብስራት ትኩእ ስለዝተሰወአ፡ 
ኣነ ምስ 5 ደቅና ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን26/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ እንዳገርግስ

ወ/ሮ ነብያት ተስፋማርያም ኪዳነ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ኣማንኤል ሃብተጋብር ሃብቱ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን21/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። 

ቤት-ፍርዲ ድባርዋ
 

ኣብርሃም ሃብቶም ሃይለ ምባል ተሪፉ፡ 
ዮውሃንስ ሃብቶም ሃይለ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን16/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 
ተራእምኒ

ወ/ሮ ተበርህ ሓጐስ ወልደዮውሃንስ፡ 
ወደይ ብርሃነ ኣርኣያ ትኩእ ስለዝዓረፈ፡ 
ኣነ ጥራይ ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን25/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኩርባርያ 

ሂወት ልብሰ ቃል ሃብቱ +2፡ ኣቦይ 
ልብሰቃል ሃብቱ ገብረዝጊን ኣደይ ሮማ 
ሃብቱ ተስፉን ስለ ዝዓረፉ፡ ንሕና ደቆም 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

 ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰ/ቀይሕ 
ባሕሪ ባጽዕ

መንሱራ መሓመድዓሊ ስዒድ ምባል 
ተሪፉ፡ መንሱራ መሓመድስዒድ 
ኢብራሂም ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣውጋሮ

ወ/ሮ ፌሩዝ ክያር ምስጦፋ፡ በዓል ቤተይ 
ያሲን መሓመድ ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ማይ-ተመናይ ብሽም ወ/ሮ ኣማረሽ ወልዱ ገብረሚካኤል 
ዝፍለጥ ብፕሎት ‘’174’’ ፓርሰል ‘’J’’ ጐ-143-10 ቁ-ገዛ--- መለለዪ ቁ-ንብረት 1፡
006676 ተመዝጊቡ ዝርከብ ገዛ፡ ብውህብቶ ናይ ስም ምትሕላልፍ ክገብረሉ 
ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ወይ ናይ 
መወዳእታ ውሳነ ሒዙ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ 
ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካዳስተርን ይቕረብ።

ወ/ሮ ኣማረሽ ወልዱ ገ/ሚካኤል

ሓራጅ

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ሳራ ገብረኣብን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ እስቲፋኖስ 
ኣስመላሽን ዝነበረ ናይ ሲቪል ክርክር፡ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል፡ ገዛ ብሓራጅ 
ተሸይጡ መኽፈሊ ዕዳ ክኸውን ስለዝኣዘዘ፡ እዚ ኣብ ከተማ ሓጋዝ ኣብ ምም 
02 (ከባቢ ቤ/ት ማ/ደ ሓጋዝ) ዝርከብ ገዛ ኣብ 300 ት.ሜ ዝተደኮነ ሰርቪስ፡ 
ክልተ ቀንዲ ክፍልታት፡ ሓንቲ ክሽነ፡ ክልተ ዓይኒ ምድሪ ክልተ ዘይተወድኡ 
ክፍልታት ናይ ማይ ባስካን ዝሓዘ ኮይኑ፡ብክኢላ መበገሲ ዋጋ 93,903.37 (ቴስዓን 
ሰለስተን ሽሕን ትሽዓተ ሚእትን ሰለስተን 37%) ናቕፋ ተገሚቱ። ስለዚ፡ ኣብቲ 
ዝግበር ሓራጅ ክወዳደር ዝደሊ፡ ካብቲ ዝቐረበ ግምት 1/4 ብስም ፈጻሚ ፍርዲ 
C.P.O ኣስሪሑ ወይ ድማ ናይ ባንክ መጠራቓሚ ሕሳብ ሒዙ ነቲ ዝተረቝሐ 
መጠን ገንዘብ ኣብ ዝተዓሸገ ሰታሪት ቅድሚ ዕለት ሓራጅ ዘሎ ሓሙሽተ ናይ 
ስራሕ መዓልታት ኣብ ዝተዳለወ ሳንዱቕ ኣታዊ ይግበር። ዝቃወም እንተሎ፡ ኣብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ እንተዘይኣቕሪቡ ሓራጅ ደው ኣይብልን።

ዕለት ሓራጅ፦ 28/03/2023
ሰዓት ሓራጅ፦ 3፡00-4፡00 ድ/ቀ

ቦታ ሓራጅ፦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣስመራ ቁ.27
ተወሳኺ ሓበሬታ ዝደሊ ኣብ ቁ/65 ክውከስ ይኽእል።

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ

ምስጋና

ብዕረፍቲ ኣቦና ማሓሪ ቀሺ ተስፋማርያም 
ህብትዝጊ ዝተሰመዓና ሓዘን እናገለጽና፣ 
ሓሚሙ ዝበጻሕኩሞን ክሳብ ሰገነይቲ ብምኻድ 
ዘቃበርኩምናን፡ ከምኡ’ውን ተመላሊስኩምን 
ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምና ሕሰም ኣይትርከቡ 
እናበልና ነመስግን።

ምሉኣት ስድራ-ቤት

ኣነ ሃና ኣርኣያ ዘወልዳይ ዝተበሃልኩ፡ ዋንነተይ ዝኾነ ኣብ ኣስመራ ን/ዞባ ጸጸራት፡ 
ኣብ ዚፕ 1A185 ፕሎት 016 ፓርሰል B1 ጎደና 182-7፡ ASP00047564; 
ASD00042157 ዝርከብ፡ ስፍሓቱ 219.93 ት/ሜ ዝኾነ፡ ቀንዲ ክፍልታት 5 
ምስ 2 ተሓጋገዝቲ ዘጠቓለለ ቪላ መንበሪ ገዛ፡ ብቑጽሪ ምዝገባ ንብረት 1፡007184 
ኣብ ቤ/ጽ ካዳስተር ዝተመዝገበ ገዛ፡ ንኣቶ ሃብቶም የዕብዮ ጸጋይ ስለዝሸጥኩሉ’ሞ 
ስም ዋንነት ናይዚ ገዛ ናብ ስም ዓዳጊ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም እንተሎ 
እዚ ምልክታ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ስልጣኑ ካብ 
ዝፈቕዶ ቤት ፍርዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን 
የቕርብ። እንተዘይኮይኑ፡ ዝቃወም ከምዘየለ ተፈሊጡ ስም ዋንነት ናይዚ ንብረት ናብ 
ዓዳጊ ከመሓላልፎ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ክሓትት ምዃነይ እሕብር።

ወ/ሮ ሃና ኣርኣያ ዘወልዳይ

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ባረንቱ

ኣቶ መሓመድ ኢብራሂም መንታይ፡ 
ስም ሸያጢ ነ/ሄር ተወልደ ፍስሃየ ቀለታ፡ 
ኣብ 2012 ዓ/ም Jatsun ዝዓይነታ 
ማኪና  ታርጋ ER-1-11629 ቁ.ቻሲ-
720086449 ዓዲገ። እንተኾነ፡ ሸያጢ 
ስም ከየመሓላለፈለይ ስለዝዓረፈ’ሞ ናብ 
ስመይ ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።
ቤት-ፍርዲ ተኾምብያ 
ወ/ሮ ምሕረት ክብሮም ቀለታ፡ በዓል 
ቤተይ ቀሺ ፍትዊ የማነ ስለ ዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 7 
ደቅና ከኣ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 

ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ተሰነይ

ኢብራሂም ጅምዕ ዓሊመሓምድ ምባል 
ተሪፉ፡ ኢብራሂም መሓመድዓሊ 
መሓመድ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን22/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ሳራ ፍስሃየ በየነ፡ ስም ወደይ ሮሞዳን 
ሱሌማን ኣደም ምባል ተሪፉ፡ ራሚ 
ስሌማን ኣደም ተባሂሉ ይተኣረመሉ 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን14/3/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
2 መጋቢት 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.157

በንዘማ፡ ኣብ ልዕሊ ሽልማት ፊፋ 
ዘይዕጉብነቱ ኣብ ምግላጽ . . .

ሊዮኔል ሜሲ፡ ሰኑይ ምሸት ብሉጽ ተጻዋታይ 
ፊፋ 2022 ድሕሪ ምጽዋዑ፡ ኣብ ውሽጢ 
ሓጸርቲ ደቓይቕ ዘይዕጉብነቱ ዝገለጸ - 
ካሪም በንዘማ፡ ትማሊ እውን፡ እዛ ሽልማት 
ዘይፍትሓዊት ምዃና ዝገልጽ ጽሑፍ ኣብ 
ማሕበራዊ መራኸቢኡ ለጢፉ።
 ሓለቓ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ - 

በንዘማ፡ ኣብታ ብኣካል ዘይተረኸበላ ሽልማት፡ 
ድሕሪ ሜሲን ከይላን ምባፐን እዩ ተሰሪዑ። 
ድሕሪ ጽምብል እዛ ሽልማት ዘይዕጉብነቱ 
ክገልጽ ነዊሕ ግዜ ዘይወሰደ እዚ ፈረንሳዊ፡ 
ኣብታ ምሸት፡ ብቋንቋ ኣዲኡ “ሓሳዊ፡ እወ 
ንስኻ ሓሳዊ” እናበለ ዝጭድር ሰብኣይ 
ኣሰንዩ “ብሩኽ ምሸት” ኢሉ እዩ - ኣብ ናይ 
ኢስንታግራም ሕሳቡ ለጢፉ።
 ትማሊ ከኣ፡ ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ጋንታኡ 

ኮይኑን ብውልቁን ዝተዓወቶም ክብርታት 
ብምዝርዛር፡ እታ ሽልማት ንዕኡ ከምእትግባእ 
ብተዘዋዋሪ መንገዲ ከረድእ ፈቲኑ። ንሱ፡ 
ካብታ እታ ሽልማት እትቖጽረላ ወርሒ ነሓሰ 
ዝሓለፈ ዓመት፡ ክሳብ እታ ዝተዓደለትላ 
ወርሒ ለካቲት፡ ምስ ጋንታኡ ሪያል ማድሪድ - 
ዋንጫ ሻምፕዮንስ ሊግ፡ ላ’ሊጋ፡ ሱፐር እስጳኛ፡ 

ጉዳይ ሞሪኖን ዳኛን መርመራ ክግበረሉ እዩኣኽባር ሕጊ ፈደረሽን ኵዕሶ እግሪ 
ኢጣልያ፡ ሰሉስ ምሸት ክለባት ክረሞነዘን 
ሮማን እናተጻወታ እንከለዋ ኣብ መንጎ 
ኣሰልጣኒ ሮማ - ሆዝየ ሞሪኖን፡ ራብዓይ ዳኛ 
- ማርኮ ሰራን ዘጋጠመ ግጭት ክምርምሮ 
ምዃኑ ኣፍሊጡ።
 ሞሪኖ፡ ድሕሪ ዕረፍቲ ምስ’ዚ ራብዓይ 

ዳኛ ብምጒርፋጡ፡ ኣብ መበል 47 ደቒቕ 
ብቐይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ እዩ። እዚ 
ጉዳይ፡ ተጻዋታይ ሮማ ኩምቡላን ምስ ኣባል 
ክረሞነዘ ዝኾነ ትሳድጆት ኣብ ሜዳ ድሕሪ 
ምቊያቖም ከምዝተጐሃሃረ ዝገለጹ ናይ 
ቀረባ ተዓዘብቲ፡ ሞሪኖ ንራብዓይ ዳኛ ብዛዕባ 
እዚ ጉዳይ መብርሂ ክህቦ ኣብ ዝተወከሰሉ፡ 
“ስራሕካ ጥራይ ግበር!” ምስ በሎ ዝያዳ 

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ተመሊሳካብ 19 ክሳብ 26 ለካቲት 2023 ኣብ 
ዙር ሩዋንዳ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ 
ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ፡ ዝሓለፈ 
ሰሉስ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ 
ሃገራ ተመሊሳ።
 እዛ ሃገራዊት ጋንታ፡ ናብ ሃገራ 

ኣብ ዝተመልሰትሉ፣ ኣባላት ፈጻሚት 
ኮሚተ ሃገራዊ ፈደረሽን ብሽክለታ፡ ኣብ 
መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ተረኺቦም 
ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ። እዛ ጋንታ፡ 
ብተቐዳደምቲ - ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ 
ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፡ ሃገር ዓንደማርያም፡ 
ዩኤል ሃብተኣብን ዓወት ኣማንን ተወኪላ፡ 
ብኣሰልጣኒ ሙሴ ኣስሄል ተመሪሓ እያ 

ውድድራ ኣሰላሲላ። 
 እዛ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 

ብሽክለታ፡ ብመንገዲ ተቐዳዳማይ 
ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ኣቢላ ኣብ ናይ ዓቐብ 
ካልኣይ ተርታ ምሓዛ ይዝከር። ብዘይካ’ዚ፡ 
ኣኽሊሉ፡ ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ማልያ 
ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ውድድር 
ተሸሊሙ እዩ። ኣብዚ ውድድር፡ ነዛ 
ጋንታ ብመዝነት ሓለቓ ጋንታ ዝመርሓ 
ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ዳኒኤል 
ተኽለሃይማኖት፡ ብዘርኣዮ ተወዳዳርነትን 
መሪሕነትን ካብ ብዙሓት ኣፍቀርቲ 

ስፖርት ናእዳ ኣትሪፉ እዩ።
 እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኣብዚ 

ውድድር ካልኦት ኤርትራውያን 
ተቐዳደምቲ እውን፡ ማልያ ክለባቶም 
ለቢሶም ምስታፎም ይዝከር። ኣባል 
ግሪን ፕሮጀክት-ባርዲያኒ ዝኾነ - ሄኖክ 
ምሉእብርሃን ሻምፕዮን ናይ’ቲ ውድድር 
ክኸውን እንከሎ፡ መትከል እዮብ፡ ዳዊት 
የማነን ናሆም ዘርኣይን ከኣ፡ ብሉጽ 
ብቕዓት ብምርኣይ መዛረቢ ማዕከናት 
ዜና ክኾኑ ክኢሎም እዮም። ኤርትራ 
ድማ፡ ኣብ ዙር ሩዋንዳ ብዩሲኣይ (UCI) 
ንዝውሃብ ነጥቢ ክትከስበሉ ምኽኣላ፡ 
ህዝባዊ ርክባት ናይ’ቲ ፈደረሽን ሓቢሩ።

ከምዝተባረዐ - ጸብጻባት የረድኡ። ብመልሲ 
ናይዚ ዳኛ ዝተቖጥዑ ሞሪኖን ኣባላቱን፡ 
ምስ’ዚ ዳኛ ከምዝተጐራፈጡ ይግለጽ። 
ሞሪኖ ድሕሪ ምብራሩ እውን፡ እቲ ዳኛ 
“ገዛኻ ኪድ” ከምዝበሎ እቶም ምንጪታት 
የረድኡ።
 በዚ ኮይኑ በቲ፡ ኣኽባር ሕጊ ናይ’ቲ 

ፈደረሽን፡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምሉእ መረዳእታ 
ንምርካብ፡ ነዞም ክልተ ኣካላት ከዘራርቦም 
እዩ - ብመሰረት ጋዜጣ ደለ ስፖርት። 
ሞሪኖ ድሕሪ ጸወታ ንማዕከናት ዜና ናይ’ታ 
ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ 
ራብዓይ ዳኛ ሕጋዊ ስጉምቲ ንምኽታል/

ንምኽሳስ ይሓስብ ከምዘሎ ሓቢሩ። 
  ፖርቱጋላዊ ህቡብ ዓላሚ - ሞሪኖ፡ 

ኣብዛ ወቕቲ ንሳልሳይ ግዜኡ እዩ ቀይሕ 
ካርድ ዝምዘዞ ዘሎ። ኣብዛ ንፍርቂ ጸወታ 
ብማዕዶ ኮይኑ ዝመርሓ ጸወታ ከኣ፡ ዋላ’ኳ 
ጋንታኡ ክሳብ 87 ደቒቕ ማዕረ እንተነበረት፡ 
ኣብታ ደቒቕ ብዝተመዝገበታ ሸቶ፡ በዛ 
ንኸይትወርድ ትቃለስ ዘላ ጋንታ ተንበርኪኻ 
እያ። ሮማ፡ ኣብዛ ጸወታ እንተትዕወት ነይራ፡ 
ነጥባ ናብ 47 ክብ ብምባል ራብዓይ ደረጃ 
ምተሰርዐት ነይራ። ላዝዮ፡ ብ45 ራብዓይ ዘላ 
ኮይና፡ ክልተ ናይ ከተማ ሚላን ክለባት - 
ኢንተርን ኤሲን ከኣ፡ ብ47 ነጥቢ ብጸብለልታ 
ሸቶ ተፈላልየን ካልአይትን ሳልሰይቲን 
ይርከባ።
 ብመንጽሩ፡ ካብ 23 ግጥማት - ትሽዓተ 

ግዜ ማዕረ፡ 14 ግዜ ስዕረት ቀሚሳ ዝጸንሐት 
ክረሞነዘ፡ በዛ ዓወት ተሓጊዛ ናይዛ ወቕቲ 
ፋልመይቲ ዓወት ኣስተማቒራ ኣላ። እዚ 
ማለት፡ ድሕሪ ዓመተ-ስፖርት 1995-96 
ሎሚ ዓመት ናብ ሰሪ’ኣ ዝተመልሰት እዛ 
ጋንታ፡ ድሕሪ 27 ዓመታት እያ ቦኽሪ ናይ 
ሰሪ’ኣ ዓወት ሰኒዳ ዘላ። ነጥባ ናብ 12 ክብ 
ብምባሉ ከኣ፡ ናብ መበል 19 ደረጃ ሓዂራ 
ትርከብ።

ኤውሮፕያን ሱፐር ካፕ፡ ዋንጫ ክለባት ዓለም፡ 
ከምኡ’ውን፡ ዋንጫ ኔሽንስ ሊግ ምስ ፈረንሳ 
ምዕታሩ ዘርዚሩ ኣሎ።
 ብዘይካ’ዚ፡ ብውልቁ ኣብቲ መቓን ግዜ - 63 

ሸቶታት ምስ 23 ቀረብ፡ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ - 
ሻምፕዮንስ ሊግ፡ ላ’ሊጋ፡ ሱፐር ኮፓ እስጳኛ፡ 
ሽልማት ባሎን ዲ’ኦር፡ ብሉጽ ተጻዋታይ ላ’ሊጋን 
ኤውሮጳን ካልኦትን ምጭባጡ፡ ናብቶም 66 
ሚልዮን ዝበጽሑ ናይ ኢንስታግራም ሰዓብቱ 
ዘርጊሕዎ። እዚ ወዲ 35 ዓመት ኣጥቃዓይ፡ ነዚ 
ናይ ጋንታን ናይ ውልቂን ክብሪታት ንምዕታር 
ዝገበሮ ጻዕሪ፡ እታ ሽልማት ኣብ ክንዲ ንሜሲ 
ንዕኡ ከምእትግባእ ከርኢ ኢሉ እዩ ጽሒፍዎ። 
  ከም ባሎን ዲ’ኦር ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ 

ውልቀ ሽልማት ኣብ ዝዕደለሉ ኣጋጣሚታት፡ 
ወትሩ ንተጻወትቲ፡ ተዓዘብቲ - ኮታ ንኹሉ 
ስድራ-ቤት ኵዕሶ እግሪ ምስ ኣዛረበ እዩ። ኣብዛ 
ሰኑይ ምሸት ዝተዓደለት ናይ ፊፋ ሽልማት 
ከኣ፡ ተመሳሳሊ ርእይቶ ተሰሚዑ እዩ። ብፍላይ፡ 
ኣብታ ተጻዋቲት ባርሴሎና ኣሉሽያ ፑተላስ 
ዝተዓወተትላ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ሽልማት፡ 
ንእንግሊዛዊት - በዝ ሚይድ ይግባኣ ብምንባሩ 
ገለ ወገናት ዘይዕጉብነቶም ገሊጾም።

ሓጸርቲ ዜናታት
* ፋኒ ኮሊን ዝስሙ ጠበቓ ተኸላኻሊ ክለብ 

ፒኤስጂ - ኣሽራፍ ሓኪሚ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ 
ተጻዋታይ ተንጠልጢሉ ዘሎ ‘ክሲ ዓመጽ’ 
ነጺግዎ። ሓኪሚ፡ ዝሓለፈ ሰኑይ ኣብ ልዕሊ 
ሓንቲ መንእሰይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ 
ተባሂሉ እዩ፡ ብፖሊስ ፈረንሳ መርመራ 
ዝካየደሉ ዘሎ። ኣኽበርቲ ሕጊ፡ እታ ግዳይ 
ዓመጽ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ናብ መደበር 
ፖሊስ መጺኣ ድሕሪ ምሕባራ እዮም ነዚ 
መርመራ ጀሚረሞ ዘለዉ። ይዅን እምበር፡ 
ጠበቓ ናይ’ዚ ሞሮካዊ ተኸላኻሊ፡ “እዚ ክሲ 
ሓሶት እዩ። ሓኪሚ፡ ህዱእን ኣብ ቅድሚ 
ፍትሒ ዝርከብን ሰብ እዩ።” ክብል፡ ዝኾነ ጌጋ 
ከምዘይፈጸመ ተዛሪቡ። ክለቡ ፒኤስጂ ግና፡ 
ዛጊት ዝኾነ ርእይቶ ኣይሃበትን ዘላ። ኣብ 
ልዕሊ ተጻወትቲ ኵዕሶ እግሪ፡ ብተደጋጋሚ 
ከምዚ ዓይነት ክሲ ከምዘጋጥም ዝፍለጥ ኮይኑ፡ 
ኣቐዲሙ፡ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ሮናልዶን 
ነይማርን ዝርከቦም ህቡባት ተጻወትቲ፡ ተመሳሳሊ 
ክሲ ቀሪቡሎም ነይሩ እዩ። ናይ ቀረባ ተዘክሮ 
ድማ፡ ብራዚላዊ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ክለባት 
ባርሴሎና፡ ጁቬንቱስን ፒኤስጂን - ዳኒ ኣልቨዝ፡ 

ማነ፡ ሮናልዶ እንታይ ከምዝበሎ ኣካፊሉ
ሰኔጋላዊ ኣጥቃዓይ ባየር ሙኒክ - ሳድዮ 

ማነ፡ “ክሪስቲያኖ ሮናልዶ፡ ናብዛ ጀርመናዊት 
ክለብ ዝተጸምበርኩሉ መስርሕ ዓቢ ዝላ/
ስጉምቲ እዩ ኢሉኒ” ክብል ተዛሪቡ።
 ወዲ 30 ዓመት - ማነ፡ ዝሓለፈ ክረምቲ 

ካብ ሊቨርፑል ናብ ባየር ሙኒክ ብ35.1 
ሚልዮን ፓውንድ ምስግጋሩ ይፍለጥ። እዚ 
ብሉጽ ኣጥቃዓይ፡ ቅድሚ ብማልያ እዛ ጋንታ 
ፋልማይ ጸወታኡ ምክያዱ፡ ኣብ እስጳኛ 
ከተማ ሞዮርካ ምስ ሮናልዶ ከምዝተራኸበ 
ይሕበር። 
 ንሱ፡ “መስርሕ 

ምስግጋረይ ድሕሪ 
ምውድኡን ሓዳሽ 
ወቕቲ ምጅማሩን፡ 
ንሮናልዶ ኣብ ማዮርካ 
ረኺበዮ። ‘እንቋዕ 
ኣሐጎሰካ። ባየር ዓባይ 
ክለብ እያ፣ እዚ ከኣ 
ንዓኻ ዓቢ ስጉምቲ እዩ’ 

ቅንጥብጣብ
* ፕረዚንደት ሊድስ ዩናይትድ ዝኾነ - ራድሪዛኒ፡ “ኣብ ክራማት ንኮዲ ጋክፖ ከነፈርሞ ተቓሪብና 

ነይርና። እንተኾነ፡ ብሰንኪ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ሆላንድ ዓላሚኡ ዝነበረ - ሉዊስ ቫን ሃል ተቛሪጹ። 
ቫን ሃል፡ ክሳብ ዋንጫ ዓለም ክጸንሕ እዩ ነጊሩዎ። ሕጂ ከኣ፡ ናብ ሊቨርፑል ተጸምቢሩ።” ኢሉ።
* ጁቬንቱስ፡ ሰሉስ ምሸት ኣብ ልዕሊ ቶሪኖ 4ብ2 ክትዕወት ከላ ናይዛ ወቕቲ ቦኽሪ ጸወታኡ 

ዘካየደ ኣከፋፋሊኣ - ፖል ፖግባ፡ ብሉጽ ምንቅስቓስ ምርኣዩ ተገምጊሙ። እዚ ፈረንሳዊ፡ ዝሓለፈ 
ክረምቲ ካብ ማን ዩናይትድ ናብዛ ናይ ቅድም ክለብ ድሕሪ ምጽምባሩ፡ ብሰንኪ መስበርቲ ዝኾነ 
ጸወታ ከየካየደ እዩ ጸኒሑ። ኣብዚ እዛ ክለብ ራብዐይቲ ተኸታታሊት ናይ ሰሪ’ኣ ዓወት ዘመዝገበትሉ 
ምሸት ግና፡ ተቐይሩ ብምእታው ሰሓቢ ተባሂሉ ዝተገምገመ ፋልማይ ጸወታኡ ኣካይዱ።

ኢሉኒ።” ክብል፡ ድሕሪ ሽዱሽተ ወርሒ 
ግልጺ ገይሩ።
 ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ተሃድሶ ግዜ ዘሎ 

- ማነ፡ ኣብ 2016 ካብ ሳውዝሃምፕተን ናብ 
ሊቨርፑል ድሕሪ ምስግጋሩ፡ ኣብቲ ዝለዓለ 
ብቕዓቱ ኮይኑ ምጽዋቱ ይትንተን። ነዛ 
ክለብ ወኪሉ ኣብ 290 ግጥማት ክስለፍ 
እንከሎ፡ 120 ሸቶታት ብስሙ ኣመዝጊቡ። 
ሻምፕዮንስ ሊግ 2019 ከምኡ’ውን ዋንጫ 
ፕሪመር ሊግ 2020 ዝርከብዎም ሓሙሽተ 
ጽዋኣት ከኣ ዓቲሩ - ሳድዮ ማነ።

ዝሓለፈ ወርሒ ብተመሳሳሊ ጉዳይ ተኸሲሱ 
ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምህላዉ ይፍለጥ።
                     ምንጪ - ጎል ምንጪ - ጎል
* ፈረንሳዊ ህቡብ ተጻዋታይ ኵዕሶ እግሪ 

ዝነበረ - ጃስት ፎንተይን፡ ትማሊ ኣብ መበል 
89 ዓመት ዕድመኡ ዓሪፉ። ፎንተይን፡ 
ሽሕ’ኳ፡ ኣብ ሞሮኮ እንተተወልደ፡ ንሃገራዊት 
ጋንታ ፈረንሳ ወኪሉ እዩ ዝጻወት ነይሩ። 
እዚ ናይ ቅድም ተጻዋታይ፡ ዝያዳ በታ ኣብ 
ዋንጫ ዓለም 1958 ሽወደን፡ 13 ሸቶታት 
ብምምዝጋቡ “ኣብ ሓደ ዋንጫ ዓለም ዝበዝሐ 

ሸቶታት ዘመዝገበ” እትብል ክብረ-ወሰኑ እዩ 
ዝፍለጥ። ብሰንኪ ተደጋጋሚ መስበርቲ ኣብ 
መበል 28 ዓመቱ ካብዚ ዓውዲ ጥሮታ 
ዝወጸ - ጃስት ፎንተይን፡ ኣብ 30 ግጥማት 21 
ሸቶታት ኣበርኪቱላ እዩ - ንፈረንሳ።
* ዓላሚ ክለብ ማን ሲቲ - ፐፐ ጓርድዮላ፡ 

ኣብዛ ወቕቲ ብዝዕባ ተኽእሎ ምዕዋት ሰለስተ 
ጽዋኣት (ስሉሳዊ ዓወት) ክሓስቡ ከምዘይብሎም 
ንተጻወትቱ ሓቢርዎም። ጓርድዮላ፡ ጋንታኡ 
ሰሉስ ምሸት ኣብ ጸወታ ኤፍ.ኤ ካፕ ናብ 
ብሪስቶል ገይሻ 3ብ0 ድሕሪ ምዕዋታ እዩ፡ 
“ብፍጹም ረስዕዎ። ብዛዕዛ’ዚ ክትሓስብ 
እንተጀሚርካ፡ ካብዚ ውድድር ትወጽእ 

ነጥቢ ከኣ ተጥፍእ። ኣብዚ እዋን ድሉዋት 
ኣይኮንናን ዘለና። ዋላ’ውን ንሓንቲ ካልኢት 
ብዛዕባ’ዚ ክንሓስብ የብልናን። ከም ጋንታ፡ 
ብዛዕባ ዝመጽእ ጸወታ (ኣንጻር ኒውካስል) 
ጥራይ ኢና ክንሓስብ ዘላና።” ኢሉ። ማን ሲቲ፡ 
ዝመጽእ ቀዳም ናብ ኒውካስል ክትጐዓዝ እያ። 
እዛ ጋንታ፡ ክሳብ ትማሊ ምሸት (ጋዜጣ ኣብ 
ሕትመት እንከላ ኣርሰናል ትጻወት ነይራ) 
ሓንቲ ጸወታ ዝያዳ ኣካይዳ ክነሳ ብኽልተ 
ነጥቢ ካብ መራሒት ኣርሰናል ድሒራ ነይራ።
            ምንጪ - ደይሊ ስፖርት ምንጪ - ደይሊ ስፖርት



ሓዳስ   ኤርትራ

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ብርሃነ ምሕረትኣብብርሃነ ምሕረትኣብ
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ናይጀርያ - ‘ዕዉት ፕረዚደንታዊ ምርጫ’ ንሓድነት ጸዊዑኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይጀርያ 
ዝተዓወተ ቦላ ቲኑቡ፡ ኩሎም 
ናይጀርያውያን ብሓድነትን ብስምምዕን 
ክሰርሑ ጻውዒት ኣቕሪቡ።
እቲ ኣብ ስልጣን ንዘሎ ሰልፊ ወኪሉ 

ዝተወዳደረ ፖለቲከኛ፡ ነቲ ጻውዒት 
ዘቕርብ ዘሎ፡ ኣንጻሩ ዝተወዳደሩ ኣባላት 
ተቓወምቲ ሰልፊ፡ ኣብቲ ምርጫ ሰፊሕ 
ምድንጋራት ከምዝተፈጸመ ብምግላጽ 
እቲ ምርጫ ዳግማይ ክካየድ ኣብ 
ዝጠልቡሉ ዘለዉ ህሞት እዩ።
ገደብ ስልጣኑ ዘብቀዐ ፕረዚደንት 

ናይጀርያ ማሕማዱ ቡሃሪ ብወገኑ፡ 
ንዕዉት ፕረዚደንታዊ ምርጫ “እንቋዕ 

ኣሐጐሰካ” ብምባል፡ ኣብ መስርሕ 
ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ምሉእ 
ምትሕብባር ከምዝገብር ቃል ኣትዩ። 
እቲ ዝሰናበት ዘሎ ፕረዚደንት፡ ኩሎም 
ሕጹያት ነቲ ብኮሚሽን ምርጫ ብወግዒ 
ዝተገልጸ ውጽኢት ክቕበሉዎ፡ ተቓውሞ 
ምስዝህልዎም ድማ መርትዖታቶም ናብ 
ፍርዲ ከቕርቡ፡ ጸዊዑ። እንተዘይኮነ ጎነጻዊ 
ባህርያት ንጸጥታ ናይታ ሃገር ኣብ ሓደጋ 
ዘእቱ ብምዃኑ መንግስቲ ዕቱብ ስጉምቲ 
ከምዝወስድ ኣጠንቂቑ።
ማሕማዱ ቡሃሪ፡ ካብ 2015 ጀሚሩ ክሳብ 

ሕጂ ኣብ ስልጣን መሪሕነት ከምዝጸንሐን 

ኣብ ዝመጽእ ሒደት መዓልታት ስልጣኑ 
ንሓዲሽ ፕረዚደንት ከምዘረክብን ይግለጽ። 
ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይጀርያ 

ተዓዊቱ ዘሎ ወዲ 70 ዓመት ሃብታም 
ፖለቲከኛ ቦላ ቲኑቡ፡ ካብ 1999 ክሳብ 
2007 ከንቲባ ከተማ ሌጎስ ዝነበረ ኮይኑ፡ 
ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ናይጀርያ ንዝረአ ዘሎ 
ቁጠባዊ ቅልውላው ንምሕዋይ ቀዳምነት 
ሂቡ ከምዝሰርሐሉ እዩ ቃል ዝኣቱ።
ብመሰረት’ቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተገልጸ 

ውጽኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ናይጀርያ፡ 
ቦላ ቲኑቡ 37%፡ ኣቲኩ ኣቡበከር 29%፡ 
ፒተር ኦቢ 25% ድምጺ ረኺቦም።

ፊንላንድ ምስ ሩስያ ዘለዋ ዶባት ትሓጽሮ

ምስ ኪዳን ሓይልታት ሰሜን 
ኣትላንቲክ (ኔቶ) ንምጽንባር ትጽዕት 
ዘላ ፊንላንድ፡ ነቲ ምስ ሩስያ ዘለዋ 
ነዊሕ ናይ ሓባር ዶባት ሓጹር 
ክትሰርሐሉ ጀሚራ ከምዘላ ገሊጻ።
እቲ ፊንላንድ ጀሚራቶ ዘላ ንዶባት 
ናይ ምሕጻር መደብ፡ ዕላማኡ ኣብቲ 
ናይ ሓባር ዶባት ዘሎ ኩነታት ጸጥታ 
ንምድንፋዕ ምዃኑ’ያ ትገልጽ። 
ይኹን እምበር እቲ ሓጹር ናይ 
ምህናጽ መደብ ብፊንላንድ ዝውሰድ 
ዘሎ በይናዊ ስጉምቲ ብምዃኑ 
ምስ ሩስያ ከቀራሕና ከምዝኽእል 
ምንጭታት ናይ’ቲ ከባቢ የረድኡ።
ብመሰረት መግለጺ ሰብ መዚ 
ፊንላንድ፡ እታ ሃገር ኣብዚ እዋን’ዚ 

ኢራን - 700 ደቀንስትዮ ተመሃሮ ብጋዝ ተመሪዘን
ኣብ ኢራን ኣስታት 700 ደቀንስትዮ 

ተመሃሮ ብመርዛም ጋዝ ከምእተመረዛን፡ 
እንተኾነ ዛጊት ዝሞተት ከምዘየላን 
ተሓቢሩ።
እቲ ናይ ምምራዝ ክስተት ካብ ዝሓለፈ 

ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ 
እዋናት ከምእተፈጸመ ዝገለጸ ፖሊስ 
ኢራን፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ደቀንስትዮ ተመሃሮ 
ዝተፈጸመ ክስተት የጻርዮ ከምዘሎ 

ካብቲ ኣማኢት ኪሎሜተራት 
ዝዝርጋሕ ናይ ሓባር ዶባት ነቲ 200 
ኪሎ ሜተር ጥራይ እያ ክትሓጽሮ። 
እቲ ሓጹር ናይ 3 ሜትሮ 
ቁመት ዘለዎ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሌኡ 
ኤለክትሪካዊ ስልኪን ካሜራታትን 
ዘጠቓለለ ከምዝኾነ እቶም ሰብ መዚ 
ገሊጾም።
ምስ ሩስያ 1340 ኪሎሜተር 
ዝዝርጋሕ ናይ ሓባር ዶባት ዘለዋ 
ፊንላንድ፡ ድሕሪ ውግእ ዩክሬን 
ናብ ኪዳን ሓይልታት - ኔቶ 
ናይ ምእታው መደብ ትደፍኣሉ 
ብምህላዋ ምስ ሞስኮ ድሮ ኣብ 
ዘይምቅዳው ከምእትርከብ ይሕበር።

ኣፍሊጡ።
እቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈጸመ 

ብጋዝ ናይ ምምራዝ ፈተነ፡ ደቀንስትዮ 
ካብ መኣዲ ትምህርቲ ንምዕንቃፍ 
ኮነ ኢልካ ዝተኻየደ ፍጻመ ክኸውን 
ከምዝኽእል ሓደ ላዕለዋይ በዓል-ስልጣን 
ጥዕና ናይ’ታ ሃገር ግምቱ ሂቡ።
ሓያሎ ወለዲ፡ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ 

ንህይወት ደቆም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ 

ፈተነታት ምክያዱ ከምዘቖጠዖም 
ብምግላጽ፡ መንግስቲ ብደቂቕ ክምርምሮን 
ንገበነኛታት ናብ ሕጊ ከቕርቦምን ጸዊዖም።
እቲ ብጋዝ ናይ ምምራዝ ፈተነታት 

ዝተኻየደ፡ ኣብተን ንደቀንስትዮ ጥራይ 
ዘምህራ ኣብያተ ትምህርቲ ምዃኑ’ዩ 
ዝግለጽ።
ሰብ መዚ ኢራን፡ ነቲ መጥቃዕቲ 

ዝፈጸሙ ሰባት ዝተጠቕሙሉ ከሚካል 
ኣብ ዕዳጋ ብሰፊሑ ዝርከብ ዓይነት ኮይኑ፡ 
ምስ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ዝተኣሳሰር 
ከምዘይኮነ ኣረዲኦም። ኮይኑ ግን እቲ 
ፍጻመ ብገበን ዘሕትት ከምዝኾነን እቲ 
ኩነታት ብግቡእ ተጻርዩ ተግበርቱ ናብ 
ሕጊ ከምዝቐርቡን ኣረዲኦም።
ኣብ ኢራን፡ ምስ ሃይማኖታዊ ኣከዳድና 

ብዝተኣሳሰር ብደቀንስትዮ ሰፊሕ ናይ 
ተቓውሞ ሰልፊ ከምእተኻየደ ጸብጻባት 
የመልክቱ።

ቬትናም - ዴሳዊ ሰልፊ ሓዲሽ ፕረዚደንት መሪጹ
ዴሳዊ ሰልፊ ቬትናም፡ ንወዲ 52 
ዓመት ኣባል ፖለቲካዊ ቤትጽሕፈት 
ናይቲ ሰልፊ ‘ቮ ቫን ቶንግ’ ነታ 
ሃገር ክመርሕ መሪጹዎ። 
እቲ ሓዲሽ ፕረዚደንት ካብቲ 
16 ኣባላት ፖለቲካዊ ቤትጽሕፈት 
ዴሳዊ ሰልፊ ቬትናም፡ ብዕድመ 
ዝነኣሰ ኣባል እዩ።  
ዴሳዊ ሰልፊ ቬትናም ኣብ 
ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣንጻር 
ብልሽውና ዝቐንዐ ሰፊሕ ምጽራይ 
ብምክያድ ብኣማኢት ዝቚጸሩ 
ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን ካብ ስራሕ 
ከምዘወገደ እዩ ዝገልጽ። ምስቲ 
ካብ ብልሽውና ናይ ምጽራይ 
መስርሕ ብዝተኣሳሰር ፕረዚደንት 
ናይ’ታ ሃገር ነበር ኤንጉየን ሹዋን 
ፑክን ክልተ ሚኒስተራትን ካብ 
ስራሕ ከምዝኣለየ ይፍለጥ።
ዴሳዊ ሰልፊ ቬትናም፡ ነቲ 
ብዕድመ ዝነኣሰ ኣባል ፖለቲካዊ 

ግሪኽ - ብሓደጋ ምግጫው ባቡር ብዙሓት ሰባት ሞይቶም
ዝሓለፈ ሰሉስ ለይቲ ኣብ ግሪኽ 

ብዘጋጠመ ኣሰቃቒ ሓደጋ ምግጫው 
ባቡር፡ ብውሕዱ 36 ሰባት ከምዝሞቱን 
ካልኦት ብዙሓት ህሱያት ዝርከቡዎም 
85 ከምዝቖሰሉን፡ ካብታ ሃገር ዝተዘርግሐ 
ሓበሬታ ኣመልኪቱ።
ሰብ-መዚ  ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ 350 

ገያሾ ጽዒና ዝነበረት ባቡር ኣብ ኣብ 
ጥቓ ‘ላሪሳ’ ዝተባህለት ከተማ ምስ ሓንቲ 
ብቕድሚኣ ትመጽእ ዝነበረት ናይ ደረቕ 
ጽዕነት ባቡር ከምእተጋጨወት ገሊጾም።
እታ ገያሾ ኣሳፊራ ዝነበረት ባቡር፡ ካብ 

ኣቴንስ - ርእሰ-ከተማ ግሪኽ ተበጊሳ ናብ 
ተሳሎኒኪ ዝተባህለት ከተማ ተምርሕ 
ከምዝነበረት ድማ ወሲኾም ሓቢሮም።
ድሕሪ’ቲ ሓደጋ፡ ኣብ ባጎኒታት እታ ናይ 

ህዝቢ ባቡር ከቢድ ባርዕ ከምዝተፈጥረን፡ 
ሓያለ ካብ’ቶም ግዳያት ድማ ብሰንኪ’ቲ 
ባርዕ ከምዝሞቱን ከምዝቖሰሉን’ዩ ዝግለጽ 
ዘሎ።
ሚኒስተር መጐዓዝያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ 

መግለጺ፡ ኣብ ትሕቲ ዝተጨፋለቐ 
ባጎኒታት ተቐርቂሮም ዝርከቡ ኣስታት 25 
ግዳያት ንምውጻእ ገና ጻዕሪታት ይቕጽል 
ብምህላዉ፡ ኣብ ርእሲኡ ድማ ብዙሓት 
ካብ’ቶም ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም 
ዝርከቡ ቁሳላት ህሱያት ብምዃኖም፡ ቁጽሪ 
ምዉታት ከይውስኽ ስግኣት ከምዘሎ 
ሓቢሩ።
ጠንቂ ናይ’ቲ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ’ኳ 

እንተዘይተፈልጠ፡ ክልተአን ባቡራት ግን 
ብሓደ ሓዲድ ይጐዓዛ ከምዝነበራ’ዮም 
ተዓዘብቲ ዝገልጹ።
ሰብ-መዚ መንግስቲ ግሪኽ፡ ጠንቂ ናይ’ቲ 

ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ከካይዱ 
ጀሚሮም ኣብ ዘለውሉ እዋን፡ ፖሊስ 
ኣብቲ ከባቢ ሓላፊ ምውፋር ባቡራት 
ኰይኑ ንዝሰርሕ ብዓል-ስልጣን ኣብ ትሕቲ 
ቀይዲ ከምዘውዓሎ ይግለጽ ኣሎ።
ፕረዚደንት ግሪኽ ካተሪና ሳከላሮፖሎ ነቲ 

ሓደጋ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ 
“ፈጺምና ዘይሓሰብናዮ ትራጀዲ’ዩ 

ኣጋጢሙና ዘሎ። ልዕሊ ኵሉ ድማ 
ናይ’ቶም በዚ ሓደጋ ዝተቐዝፉ ቆልዑን 
መንእሰያትን ኣሕዚኑና ኣሎ፡” ኢላ።
ብሰንኪ’ቲ ሓደጋ፡ መንግስቲ ግሪኽ ናይ 

ሰለስተ መዓልቲ ሃገራዊ ሓዘን ክእውጅ 
እንከሎ፡ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ድማ 
ናይ ሓዘን መልእኽቲ ይሰዱ ኣለዉ።

ቤትጽሕፈት ናብ ስልጣን 
ፕረዚደንትነት ምሕራዩ፡ ኣካል 
ናይቲ ስልጣን ናብ ሓዲሽ ወለዶ 
ንምስግጋር ዘካይዶ ዘሎ መስርሕ 
ምዃኑ’ዩ ዝገልጽ።
ብማሕበርነታዊ ስነ-ሓሳብ ዝምራሕ 
ቁጠባ እትውንን ቬትናም፡ ኣብ 

ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ምብራቕ 
ኤስያ ድሕሪ ናይ ቻይና ዝስራዕ 
ቅልጡፍ ዕብየት ተርኢ ኣላ። ኣብ 
2022 ድማ ናይ 8 ሚእታዊት 
ቁጠባዊ ዕብየት ከምዘመዝገበት 
ጸብጻባት የመልክቱ።


	16440_tir_02-03-2023_p01
	16441_tir_02-03-2023_p02
	16443_tir_02-03-2023_p04
	16444_tir_02-03-2023_p05
	16442_tir_02-03-2023_p03
	16445_tir_02-03-2023_p06
	16446_tir_02-03-2023_p07
	16447_tir_02-03-2023_p08

