
  መበል 32 ዓመት ቁ107                             ሰሉስ 3 ጥሪ  2023           ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ

ገጽ  3 ገጽ  3 ገጽ  4ገጽ  4 ገጽ  5ገጽ  5ገጽ  2ገጽ  2 ገጽ  7ገጽ  7

ሸባባት ኣብ ሓድሽ ዓመት ሸባባት ኣብ ሓድሽ ዓመት 

ህግደፍ ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ፡ ንጥፈታት 2022 ብምግምጋም፡ ኣብ መጻኢ መደባት ዘትዩ

ቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን 
ፍትሒን ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ብ30 
ታሕሳስ - ንጥፈታት 2022 ብምግምጋም፡ 
ኣብ ውጥን መጻኢ መደባት ዝዘተየ ርክብ 
ኣካዪዱ።
ኣብ’ቲ ኣመሓደርቲ፡ ሓለፍቲ ጉጅለታት፡ 

ድርሳነ ብስጭት ቢቢሲ ትግርኛ
ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2023፡ 
ናብ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ፈተውቱን ዘመሓላለፎ ንዞባዊን ዓለማዊን ኩነታት 
ብውድዓውነት ዝእምት፡ ኩሉ ዝዓገበሉ፡ ሓጺርን ምዙንን መልእኽቲ፡ ንቢቢሲ 
ኣገልግሎት ትግርኛ እምብዛ ዘቖጥዖ ይመስል። 
    ደድሕሪ መልእኽቲ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ መርበብ ሓበሬታ 
ቢቢሲ ትግርኛ፡ ዜና ድዩ ጸብጻብ ዘይንጹር፡ ነቲ መልእኽቲ ዘይትርጉሙ ክህብ 
ዝሃቀነ፡ ሚዛን ናይቲ ማዕከን ናብ ክንቲት ዘውረደ ጽሑፍ ክልጥፍ ተረቢጹ። 
ትሕዝቶኡ ፍጹም ሞያዊ ክብርን ስነ-ምግባርን ዝጎደሎ፡ ሕርቃንን ብስጭትን 
ጸሓፍቱ ዘግሃደ’ዩ።
   ቢቢሲ ኣገልግሎት ትግርኛ፡ ኣካል ሓደ ዝና ዘለዎ ማዕከን ዜና ዓለም 
ክንሱ፡ ተልመዴን ጋዜጠኛታት ድላዮም ዝሓናጥጥሉ፡ ብቕዓት ዝጎደሎ፡ ብሱል 
ኣማእዛኒ ዝሰኣነ ማዕከን’ዩ ዝመስል። ንኣንበብቲ ዝያዳ ዘስገድግድ፡ እቲ ዝጥቀመሉ 
ብጌጋታት ስዋስው ምሒር ዝጋዕዘየ፡ ማእረ ፊደላት ዝበዝሖ ዘይእሩም ቋንቋ 
እዩ። እንሓንሳእ “እዚ ግኑን ስም ዘለዎ ማዕከና ዜና፡ ክእለት ዘለዎ ኣርታዒ ድዩ 
ስኢኑ ወይስ ብፍላጥ ቋንቋ ትግርኛ ንምዕናው እዩ ቆይሙ?” ዘብል እዩ። ግዕዘይ 
ኣጸሓሕፋ፡ ክብረት ቋንቋን ተዛረብቱን ስለዝትንክፍ።
   ጽፈት ቋንቋ፡ ናይ ክእለት ጸገም ክኸውን ስለዝኽእል፡ ‘ጭሩ ብዓቕማ’ ኢልካ 
ዕሽሽ ምተባህለ። ዘልዕሎ ጉዳያት ርዝነት እንተዝህልዎ ተጻጊምካን ኣዛሚድካን 
ምርድኡ ኣይምሸገረን። ዝበኣሰ፡ ቢቢሲ ኣገልግሎት ትግርኛ፡ ንኤርትራ ኣመልኪቱ 
ዝልጥፎ እምብዛ ዝወጋ ዝበዝሖ ጠቃኒ ዜናታትን ሕሱር ጸብጻባትን እዩ። 
   ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት፡ እቲ መርበብ ‘ሓቅነት፡ ውድዓውነት፡ ሚዛናውነት፡ 
ተኣማንነት’ ዝሕላገቱ ሞያዊ ክብሪ ጋዜጠኝነት ከየሰከፎ፡ ርኡይ ጸግዒ ብምሓዝ፡ 
ዝባኑ ቀሊዑ፡ ኣብ ድወና ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ክነጥፍ’ዩ ጸኒሑ። ብዘይ 
ሕንከት መጋበርያ ጠቐነ ነዳያት ብምዃን፡ ንባህልን ክብርን ህዝቢ ኤርትራን 
ብልዑል ዲሲፕሊን ዝልለ ሓየት ሰራዊቱን ዘናሹ፡ ኣብ መንጎ ህዝቢታት ጽልኢን 
ቅርሕንትን ዘሳውር፡ ሓያሎ ጽዩፍ ዜናታትን ጸብጻባትን ኣጋዊሑ። ብኣሸቀልቱ 
ዝተዋህቦ ተልእኾ ምዃኑ ክግመት ይከኣል። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንኹሉ 
ሽርሒን ተጻብኦን ዓበይቲ ሓይልታት መኪቱ፡ ንፈታውን ጸላኢን ዘስተንከረ 
ድሙቕ ፖለቲካውን ወተሃደራዊን ዓወት ኣብ ዝተጓናጸፈሉ ከኣ፡ ቢቢሲ ትግርኛ፡ 
ሕርቃኑን ብስጭቱን ምኽዋል ስኢኑ፡ ናብ ቅሉዕ ጸርፊ፡ ድርሳነ ጓሂን ብስጭትን 
ተሰጋጊሩ ይርከብ። ሞያዊ ክብሪ ጋዜጠኝነት ክግንዘብ ምሕረት ይኣዝዘሉ። እንተ 
ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ወትሩ ጉዕዞ ዓወትን ሓበንን’ዩ። ኣኽላባት ይነብሑ 
ገመል ብኹርዓት ጉዕዞኡ ይቕጽል።

                          ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ                          ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ውዳቤታት ህዝቢን ሲቪል ሰራሕተኛታት 
መንግስትን ዝተሳተፍዎ - ኣብ ከተማ ባጽዕ 
ዝተቓንዐ ርክብ፡ ኣብ 2022 ኣብ ማሕበራዊ፡ 
ቁጠባዊ፡ ድሕነታዊ፡ ውድባዊ፡ ከምኡ’ውን 
ኣብ መደባት ልምዓትን ጥሙር መኸተን 
ናይ ዝተሰላሰለ ንጥፈታት ጸብጻባት ቀሪቡ።

ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ ኣሕመድ 
ጃዕፈርን ሓላፊ ውድባዊ ጉዳያት ኣቶ 
ኣሕመድ ዓብድልቃድርን፡ ኣብ ምድንፋዕ 
ዳግመ-ውዳቤ ካድራት ጉጅለታት፣ ምዕባይ 
ኣበርክቶ ህዝቢ ኣብ ምስሳን ማዕከን ሕድሪ 
ሰማእታት፣ ምሕጋዝን ምሕብሓን ስድራ-

ስዉኣት፣ ከምኡ’ውን ኣብ 
ስልጠና ማሕበራዊ ስነ-
ፍልጠትን ካልእን ኣተባባዒ 
ስራሕ ከምእተዓመ 
ገሊጾም።
ጸሓፊ ህግደፍ ኣብ’ቲ 

ዞባ ኣቶ ረዘነ ኣዶናይ 
ብወገኑ፡ ብህዝብን ሲቪል 
ሰራሕተኛታት መንግስትን 
ዝተሳለጠ ኩሉ-መዳያዊ 
ንጥፈታት ብሓፈሻ፡ 
መደባት ልምዓትን 
ጥሙር መኸተን ከኣ 
ብፍላይ፡ ንናይ መጻኢ 
መደባት መንጠሪ ባይታ 
ከምዝዀነ ብምምልካት፡ 

ምዕዛዝ ስልጠናታት ካድራትን ምድንፋዕ 
ኣበርክቶኦም ኣብ ትግባረ ብደረጃ ሃገር 
ዝውጠን መደባትን፡ ካብ ቀንዲ መደባት 
2023 ከምዝዀነ ኣረዲኡ።
ተሳተፍቲ፡ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻባት ድሕሪ 

ዘካየድዎ ዘተ፡ ውዳቤ ደቂ-ኣንስትዮ ክሕይል፣ 
ኣበርክቶ ህዝቢ ኣብ ምስሳን ማዕከን ሕድሪ 
ሰማእታት ብዝለዓለ ክቕጽል፣ ከምኡ’ውን 
ኮም ማእከል ዝገበረ ማእቶታዊ ንጥፈታት 
ክድንፍዕ ዝብል ርእይቶታት ኣቕሪቦም።
ኣመሓዳሪት ዞባ ሰ/ቀ/ባሕሪ ወ/ሮ 

ኣስመረት ኣብርሃ፡ ኣብ 2022 ዝተተግበረ 
ኩሉ-መዳያዊ መደባት ብመንጽር 
ዝነበረ ኩነታትን ብድሆታትን ብእወታ 
ከም ዝግምገም ብምሕባር፡ ኣብ 2023 
በብቐዳምነቱ ዝውጠን መደባት፡ ኣብ ባይታ 
ብተለካዒ ኣገባብ ክትግበር ከምዝግባእ 
ኣገንዚባ።

ጨንፈር ሃ.ማ.ደ.ኤ ኣብ ደቡብ ሱዳን ጉባኤ ኣቃኒዑ
ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ 

ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን፡ 
“ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት” ኣብ 
ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ብ31 ታሕሳስ ኣብ 
ጁባ 3ይ ጉባኤ ኣቃኒዑ።
ምክትል ኣደ-መንበር ጨንፈር ወ/ሮ 

ክብራ ተወልደ ኣብ ዘቕረበቶ ጸብጻብ፡ 
ኣብ 2019 ቊጽሪ ኣባላት ባይቶ 30 
ከምዝነበረ፡ እንተዀነ - ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና 
ቫይረስ፡ ምቕያር ሃገርን ካልእ ጸገማትን 
ከምእተጓደለ፣ ነዚ ናብ’ቲ ንቡር ብምምላስን 

ውዳቤታት ብምስፋሕን ዕዉት ስራሓት 
ንምስልሳል እምበኣር፡ ካብ ቀዳምነት 
መደባት 2023 ከምዝዀነ ገሊጻ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ውዳቤ መንእሰያት 

ህግደፍ፡ ማሕበረ-ኮምን ቤት-ትምህርቲ 
ማሕበረ-ኮምን ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ደገፍ 
መልእኽትታት፡ ውዳቤ ሃማደኤን 
ንጥፈታቱን ንምሕያል ብዕቱብ 
ከምዝሰርሑ ቃል ኣትዮም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሪፓብሊክ 

ደቡብ ሱዳን ኣቶ ዮውሃንስ ተኽለሚካኤል፡ 

“ውዳበ ሓይሊ እዩ” ብዝብል ቴማ ኣብ 
ኣብ 2015 ዝተበገሰ ውዳቤ ሃማደኤ ኣብ 
ደቡብ ሱዳን ክገብሮ ንዝጸንሐ ምቕሉል 
ኣበርክቶ ብምምጓስ፡ ንምሕያሉን 
ኣበርክቶኡ ንምድንፋዕን ዝሕግዝ ሓሳባት 
ኣካፊሉ።
ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ፡ ንዝቕጽል 

2 ዓመታት ንጥፈታተን ዝመርሕ 30 
ዝኣባላቱ ሓድሽ ባይቶ ብምምራጽ፡ ከከም 
ኩነታቱ ንዝኽሰቱ ተርእዮታት ክፈትሕን 
ውሳኔታት ክወስድን ሓላፍነት ኣሰኪመን።

ባረንቱ - ንፉዓት ተመሃሮ ሽልማት “ታምፌዳ” ተቐቢሎም
ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ፡ ኣብ ሃገራዊ መርመራ 

8ይ ክፍሊ ዓመተ-ትምህርቲ 2021/2022 
ልዑል ነጥቢ ዘመዝገቡ ተመሃሮ - ሽልማት 
“ታምፌዳ” ተዓዲሎም።
እቶም ብ20 ታሕሳስ ኣብ ባረንቱ ኣብ 

ዝተገብረ ስነ-ስርዓት ሽልማቶም ዝተቐበሉ 

ተመሃሮ፡ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ዘምጽኡ እዮም።
ዕላማ ናይ’ዚ ካብ 2011 ጀሚሩ ዓመታዊ 

ብደረጃ ዞባ ዝወሃብ ሽልማት፡ ብሉጻት ተመሃሮ 
ብምትብባዕ ኣብ’ቶም ካልኦት እወታዊ ጽልዋ 
ንምፍጣር እዩ። 
ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ 

ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ መምህር ዳዊት ከላላ፡ 
ሽልማት “ታምፌዳ” ብቕዓት ተመሃሮ ማእከል 
ዝገበረ ሽልማት ምዃኑ ብምሕባር፡ ተመሃሮ 
ንምትብባዖም ንዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ተገንዚቦም፡ 
ተወዳዳርነቶም ንምዕባይ ዓጸፋ ክሰርሑን ቅዱስ 
ቅንኢ ክሓድሮምን ኣዘኻኺሩ።

እተን ሸውዓተ ቐንዲ ባእታታት እተን ሸውዓተ ቐንዲ ባእታታት 
ድርሰት (ልቢ-ወለድ)ድርሰት (ልቢ-ወለድ)

ተራ ወለዲ - ኣብ ዕብየት ተራ ወለዲ - ኣብ ዕብየት 
ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲንህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲን

ቲራቮሎ ብጎደሎ ጸወታ ናብ ቲራቮሎ ብጎደሎ ጸወታ ናብ 
ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋቅሉዕ ደብዳበ ናብ መጽሄት ቅሉዕ ደብዳበ ናብ መጽሄት 

‘ፎረይን ኣፈየርስ’‘ፎረይን ኣፈየርስ’
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ
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ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ

ቍ.ስ 201820 (2214) 
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ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፍርቱና ኤፍሬም 

ማእከል - ግዜኡ ዝወደቐ ሃለኽቲ ተቓጺሉ
ኣብ ዞባ ማእከል፡ ኣባላት ጨንፈር ሕግን 

ስርዓትን ኣብ ትካላት ንግድን ወሃብቲ 
ኣገልግሎትን ብዝገብርዎ ስሩዕ ናይ 
ምክትታልን ምቊጽጻርን ስራሕ፡ በብእዋኑ 
ዝተታሕዘ ናይ ተጠቃምነት ግዜኡ 
ዝወደቐ ሃለኽቲ፡ ብ30 ታሕሳስ ተቓጺሉ።
እቲ ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ኣብ 

ዝተረኽቡሉ ዝተቓጸለ ሃለኽቲ፡ ዝተፈላለየ 
ዓይነት መግብን መስተን ከምኡ’ውን 

ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል፡ ተሳትፎኡ ኣብ ሃገራዊ መደባት ብዝለዓለ ከምዝቕጽሎ ገሊጹ

ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል፡ ካብ 
2015 ጀሚሩ ኣብ ልምዓታዊ ንጥፈታትን 
ስድራ-ስዉኣት ኣብ ምድጋፍን ክገብሮ 
ዝጸንሐ ኣበርክቶ ብዝሓየለ መልክዑ 

ከምዝቕጽሎ ገሊጹ።
ኣቦ-መንበር ማሕበር ኣቶ መንግስ 

ጊላሚካኤል፡ ምሕብሓብ ስድራ-ስዉኣት 
ናብ መንግስቲ ጥራይ ዘይግደፍ ሓላፍነት 
ብምዃኑ፡ ማሕበሮም ን30 ጽጉማት ስድራ 
ስዉኣት ንነፍሲ-ወከፈን ወርሓዊ 500 
ናቕፋ እናኸፈለ፡ ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት 

ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ናቕፋ ሓገዝ ከምዝገበረ 
ሓቢሩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ማሕበሮም ምስ በዓል-ስልጣን 

ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ብምውህሃድ፡ 
ኣብ ከባቢታት ቤት-ገርግስ፡ ዓዲ-ኣቤቶን 
ዓዲ-ንፋስን ናይ ምግራብ መደባት ከሰላስል 
ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ 2021ን 2022ን 

ጋሽ-ባርካ - ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ጻዕሪታት ክሕይል ተሓቲቱ
ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ 

ዝግበር ጻዕሪ ብዝለዓለ ውህደት 
ክቕጽል፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ተሰነይ፡ 
ድገ፡ ጎልጅን ጊንዳዕን ኣብ ዝተኻየደ 
ዘተታት መዘኻኸሪ ቀሪቡ። 
ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ - ምምሕዳር 

ከባቢ ፋንኮ ኣብ ዝተገብረ ርክብ፡ 
ኣብ ማእከላይ ደረጃ ተሳታፍነት ደቂ-

ኣብ ከባቢ ማይድምነት ልዕሊ 4 ሄክታር 
ሓድሽ ቅናታዊ ዛላታት ሰሪሑ ልዕሊ 5 
ሽሕ ፈልሲታት ከምዝተኸለ፣ ብዝገብረሉ 
ቀጻሊ ክንክንን ምክትታልን ድማ ልዕሊ 99 
ሚእታዊት ከምዝጸደቐ ኣብሪሁ።
ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት 

ንምድሓን’ውን፡ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ 

ዓመታት 445 ከረጺት ደም ብኣባላት 
ማሕበር ከምእተለገሰ፣ 200 ኣባላት ድማ 
ካብ 2021 ስሩዓት ለገስቲ ደም ከምዝኾኑ 
ዝጠቐሰ ኣቶ መንግስ፡ ዓመታዊ ንማሕበር 
ወለንታዊ ለገስቲ ደም 10 ሽሕ ናቕፋ፣ 
ንማሕበር ድሕነት ትራፊክ ጽርግያ ኤርትራ 
ድማ 15 ሽሕ ናቕፋ ከምዘበርክቱ ገሊጹ።

ኣንስትዮ ይንኪ ስለዘሎ፡ መፍትሒ 
ክናደየሉ፣ ኣብ’ቲ ከባቢ ዘላ ናይ 
ማእከላይ ደረጃ ቤት-ትምህርቲ ናብ 
ካልኣይ ደረጃ እትሰጋገረሉ ባይታ 
ክፍጠር፣ መደብ ዓረዮት ንምዕዋት 
ምምሕዳራት ከባብን ወለድን ዕትበት 
ከርእዩ ተሓቲቱ።
ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ - ምምሕዳር ከባቢ 

ሓሻኪቶ ድማ፡ ዘይምጥርናፍ ዓድታትን 
ራሕቂ ካብ ቤት-ትምህርትን ብዝፈጥሮ 

ጸገማት፡ ብፍላይ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ 5ይን 
6ይን ክፍሊ ምስ በጽሓ የቋርጻ ከምዘለዋ፡ 
ርእሳነ-መማህራን ኣገንዚቦም።
ብተመሳሳሊ፡ ኣብ 16 ምምሕዳራት 
ከባቢ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ኣብ 
ዝተኻየደ ርክባት፡ ተመሃሮ ብግዝያዊ 
ረብሓታትን ኣብ መስርሕ ምምሃርን 
ምስትምሃርን ብዘጋጥሙ ጸገማትን 
ከይተሰናኸሉ፡ ንርሑቕ ጠሚቶም 

ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ናጻ ዕድል 
ትምህርቲ ብግቡእ ተጠቒሞም 
ነብሶም ከማዕብሉን መጻኢኦም 
ከውሕሱን መዘኻኸሪ ቀሪቡ።
 እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ ጊንዳዕ፡ 

ርእሳነ-መማህራንን ሱፐርቫይዘራትን 
ናይ 6 ንኡሳን ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ 
ባሕሪ ዝተሳተፍዎ፡ ኣብ መስርሕ 
ምምሃርን ምስትምሃርን ዝዘተየ ርክብ 
ተቓኒዑ።

መመላኽዒ ነገራት ከም ዘጠቓልል፡ ኣባል 
ጨንፈር ሕግን ስርዓትን ዞባ ማእከል 
ኢንስፐክተር ግርማይ ኣበራ ሓቢሩ።
ገለ ካብ’ቲ ዝተቓጸለ ንብረት፡ ዝወድቀሉ 

ዕለት ተሓኺኹን ተሰኒዑን ዝተናውሐ፣ 
ገለ’ውን ነቲ ዝተሰርሓሉን ዝወድቀሉን 
ዕለት ዘርኢ ብምቑራጽ ንተገልገልቲ 
ክሽየጥ ዝተዳለወ ምዃኑ ዝገለጸ 
ኢንስፐክተር ግርማይ፡ ትካላት ካብ ከም’ዚ 

ዝበለ ሓደገኛን ዘይሕጋውን ተግባራት 
ክቚጠቡ፣ ዓደግቲ ድማ ኣረጋጊጾም 
ክገዝኡ ኣተሓሳሲቡ። 
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣብ 

ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ንኡስ ዞባ ዕዳጋ-
ሓሙስ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ኣብ መንበሪ 
ገዛ ዝተኣከበ ነዳዲ ዝሓዘ ዓበይቲ ጀሪካናት 
ከም እተታሕዘ፡ ጨንፈር ሕግን ስርዓትን 
ሓቢሩ።

ዜና

ቅሉዕ ደብዳበ ናብ መጽሔት ‘ፎረይን ኣፈየርስ’መጽሔት ‘ፎረይን ኣፈየርስ’ ብ26 
ታሕሳስ 2022፡ “ሓርፋፍ መንገዲ ሰላም 
ኢትዮጵያ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ 
ብፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ ነበር ጀፍሪ ፈልትማን ዝተደርሰ 
ጽሑፍ ኣአንጊዱ። 
እዚ ጽሑፍ’ዚ ኣታላሊ ኣርእስቱ 

ብዘየገድስ፡ ቅሉዕ ድሌትን ጥሙሕን 
ጸሓፊኡ፡ ኣብዚ ዞባ ሓድሽን ሰፊሕን 
ውግእ ምጕህሃር ምዃኑ ዘጉልሐ እዩ። 
ዘገርም ድማ ኣይኮነን። ምኽንያቱ 
ፈልትማን፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ 
ልኡኽ ኣመሪካ ኮይኑ ኣብ ዝተመዘዘሉ 
ፈለማ እዋን፡ ንመንግስታትን መራሕትን 
ናይተን ኣአንገድቱ ዝኾና ሃገራት 
ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን ክዝልፍን 
ክጥቅንን እዩ ተሰሚዑ። ንስሉሳዊ ኣኼባ 
ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን ከም 
ሸርሒ ዘለዎ ወይ ከም “ስግኣት ንዞባዊ 
ሰላምን ምርግጋእን” ስርዓት ገይሩ እዩ 
ብዝንቡዕ ኣጠማምታ ርእይዎ። ነቲ 
ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን 
ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ብተመሳሳሊ 
ኣሉታዊ ኣጠማምታ እዩ ተመልኪትዎ።
እዚ መግለጺታት’ዚ፡ ኣብ ግዜኡ፡ ካብ 

ሕጽረት ተመኩሮ ዝብገስ ዲፕሎማስያዊ 
ጌጋ ተባሂሉ ሸለል ኢልካ ክሕለፍ 

ዘይክኣል፡ ብኣንጻሩ ተልእኾ ፈልትማን፡ 
ብታሕቲ-ታሕቲ ንወያነ ንምብርባር 
ዝዓለመ ሸርሕታት ዝሓዘለ ምዃኑ 
ብጋህዲ ዘነጽረ እዩ ነይሩ። 
ምስ ውድቀት ወያነ፡ ሕልምታት 

ፈልትማን እውን በርዒኑ። ናይዚ 
እዋን’ዚ ዘይምኽንያታዊ ሕርቃኑ ኣብ 
ልዕሊ ኤርትራ እምበኣር ካብዚ ዝነቐለ 
እዩ። ፈልትማን ኣብዚ ግዜ’ዚ ‘ኤርትራ’ 
ጥራይ ዘብል ሕማም ተሰቢልዎ ኣሎ። 
ኣብቲ ንጉዳይ መስርሕ ሰላም ኢትዮጵያ 
ክትንትን ኢሉ ዘዳለዎ ጽሑፍ፡ ስም 
ኤርትራ 30 ግዜ፡ ስም ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድማ 25 ግዜ 
ጠቒሱዎ ኣሎ።
እዚ ንኤርትራ፡ መሪሕነታን ህዝባን 

ደጋጊምካ ከም “ዝዓበየ ዘርጊ ሰላም” 
ብምጥቃስ ኮነ ኢልካ ንምስይጣና ዝዓለመ 
እዩ። ከምቲ ጀበና ንበራድ ጻላም ዝበለታ 
(ሓባል በልያ ከይትቕድመኪ) ዝዓይነቱ 
ድማ እዩ። ኤርትራ ኣብ ታሪኻ ዋላ’ውን 
ቅድሚ ናጽነት፡ ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን 
ዘሰጉም ጽኑዕ መርገጺ ሒዛ እያ ክትሰርሕ 
ጸኒሓ። ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ዘውሕስ 
ሓባራዊ ረብሓን ምትእስሳርን ንምፍጣር፡ 

ጥሩፍነትን ኣኽራርነትን ካብ ስሩ 
ንምምሓው ድማ ጥሙር ዞባዊ ስጉምቲ 
ኣብ ምውሳድ ብዕቱብ ጽዒራ።
ሕርቃኑ ክቈጻጸር ዘይከኣለ ፈልትማን 

ግን፡ እናተጠውየ ንኤርትራ ምውንጃል’ዩ 
ተተሓሒዙዎ። ንኤርትራ ንምሕናቕ፡ 
“ስጉምቲን ሓድነትን ኣህጉራዊ 
ማሕበረሰብ” ክህሉ ከእምን ይፍትን። 
ዳግም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይሕጋዊ 
እገዳ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት 
ሃገራት ክትግበርን ኤርትራ ኣብ ባይቶ 
ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዘለዋ 
መንበር ክትሕደግን ድማ ይመክር። 
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ጎረባብቲ፡ ኣብ 
ዝሰፍሐ ከባቢታት ማእከላይ ምብራቕ/ 
ዞባ ወሽመጥ ዘለዋ ሃገራት፡ ንባህርያዊ 
ረብሓአን ጠንጢነን፡ ኣንጻር’ዛ ንእሽቶ 
ሃገር ጉጅለ ክፈጥራ ድማ የለዓዕል። 
ሰላሕታዊን ግምታዊን ሓሳባት ብምልዓል 
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግጭት 
ንምፍጣር ይፍትን።
ፈልትማን ጠንቅን መበገስን ናይቲ 

ወያነ ብምርጫኡ ዝኣተዎ ኲናት ኮነ 
ስለምንታይ እዚ ዞባ ናብዚ ዓዘቕቲ’ዚ 
ከምዝኣተወ ከምዘይፈልጥ ኮይኑ ክቐርብ’ዩ 

ዝፍትን። ነገራት በቲ ግቡእ ኩርናዕ 
ምእንቲ ክጥመቱ እምበኣር ጕሉሓት 
ሓቅታት ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። 
- ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት 

ቀዛፊ ኲናት ኢትዮጵያ ዝተወለዓሉ እንኮ 
ምኽንያት፡ ብ3 ሕዳር 2020 ለይቲ፡ ወያነ 
ኣቐዲሙ ዝወጠኖ ገዚፍን ዝተወሃሃደን 
መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኩለን ኣሃዱታት 
ሰሜን እዚ ብምኽፋቱ እዩ። ወያነ ነዚ 
ኣዘዝቱ ‘በርቃዊ’ ዝበሉዎ መጥቃዕቲ 
ንምፍጻም ንዓመታት ዘሰልጠኖም 
250,000 ኣባላት ሚሊሻን ፍሉይ 
ሓይሊታትን እዩ ኣዋፊሩ።
 
- ወያነ፡ ዕላማታት ናይቲ ፍሹል 

መጥቃዕቱ ንሰሜን እዚ ብጠቕላላ 
ንምልማስን ንኹሉ ከቢድ ኣጽዋር ናይቲ 
ካብ ሓይልታት ፈደራል ምክልኻል 
ኢትዮጵያ 80 ሚእታዊት ዘጠቓልል 
ሓይሊ ንምስላብን ምዃኑ ባዕሉ ገሊጹ 
እዩ። 

- ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላምን 
ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ምስራዝን፡ ንዘይምርግጋእ ኤርትራ 

ብቐጻሊ ምስራሕን ሓደ ካብ ቀንዲ 
ዕላማታት ወያነ እዩ ነይሩ። 
ፍሹል ወተሃደራዊ ዕንደራታት ወያነ፡ ኣብ 

ሕዳር 2020 ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይነበረን። 
ዋላ’ውን ቀዳማይ መጥቃዕቲ እንተፈሸለ፡ 
ብፈደራላዊ መንግስቲ ንዝተወስደ ሰብኣዊ 
ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ተኸታታሊ 
በይናዊ ምቊራጽ ተዂሲ ብምጥሓስ፡ 
ካልኣይ መጥቃዕቲ ካብ ሰነ ክሳብ መስከረም 
2021 ምኽፋቱ ዝፍለጥ እዩ። ከምኡ’ውን 
ሳልሳይ መጥቃዕቲ ብ24 ነሓሰ 2022 
ወሊዑ። ናይ ፕሮግራም መግቢ ዓለም 
መካይንን ሰብኣዊ ሓገዛትን ንተግባራት 
ውግእ ኣውዒሉ። ዓሰርተታት ኣሽሓት 
ትሕቲ ዕድመ ወተሃደራት ናብቲ ከቢድ 
ዋጋ ዝሓተተ ማዕበል ሰብ ዝጥቀም ሜላታት 
ኲናት ኣኽቲቱ።
እዚ ሓቅታት’ዚ ከምዘነጽሮ፡ እከይ ዕላማታት 

ፈልትማን ነቲ ቀዋምን ንድሕሪት ዘይምለስን 
ሰላም ዞባና ምዕናው እዩ። እቲ ስዒቡ ዝመጽእ 
ዓቢ ሕቶ ከኣ፡ እዚ መርገጺ’ዚ ናይ በይኑ 
ንጹል መርገጺ ድዩ ወይስ ኣብ ምምሕዳር 
ኣመሪካ ናይ ዘሎ ዓንኬላት ረቂቕ ውጥናት 
ዝእምት’ዩ? ዝብል እዩ።

ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ 
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ

ዋሺንግተን ዲሲዋሺንግተን ዲሲ
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ሸባብሸባብ
              ሸባባት ኣብ ሓድሽ ዓመትሸባባት ኣብ ሓድሽ ዓመትሓሳባትሓሳባት

ኣብዛ ሓዳስ ዓመት

’ታይ ኣምሲለ ’ዕመት

መስተ የለ ሽጋራ

ጥዕያ ነብሲ… ተቐዪራ

ኣበይከ ነይረ… እቲ ቐደም

ባዕልኻዶ ንሞት ትቀዳደም?

ሕጂ’ውን ክምብል በለ’ምበር…

ክልወጥ’የ ገና… ክበራበር

ኣብ ሓድሽ ዓመት መብጽዓ 
ምእታው የድሊ ድዩ? ሓድሽ ዓመት 
ዝብሃል ኣሎ ድዩ? ነፍሲወከፍ 
መዓልቲ ንባዕላ ሓዳስ እንድያ… 
ንምንታይ ኢና ንኽንልወጥ ሓድሽ 
ዓመት ንጽበ ወዘተ. ዝብሉ፡ ንብዙሕ 
ዓመታት ኣብ ክትዕ ዝጸንሑ 
ዛዕባታት ስለ ዝዀኑ፡ ብዛዕባኦም 
ኣይኰንናን ክንዛተ።

እንታይ ደኣ ፍልስፍናዊ 
ትሕዝቶታት ናይ’ዚ ክትዕ ንጐድኒ 
ገዲፍና፡ ነቶም ሓድሽ ዓመት 
ከም መወከሲ ለውጢ ክዀነልና 
ዝመረጽናዮ ሰባት ልብታትና 
ንፈትሽ።

ምጅማርን ምቍራጽንምጅማርን ምቍራጽን

“ወልፍታት ከቋርጽ እየ!” 
ዝሕመረቶም መብጽዓታት ሓድሽ 
ዓመት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። 
‘ግናይ’ ወልፊ ከቋርጽ እየ መደብ 
እዩ። ‘ጥዑይ’ ወልፊ ክፍልም እየ 
እውን ከምኡ ርእሱ ዝኸኣለ መደብ 
እዩ። ‘ግናይ’ ነገር ምቍራጽ እንተ 
ኢልና፡ እቲ ኻልእ ገጹ፡ ዝሓሸ 
ህይወት ምምራሕ ክጅምር እየ 
የስምዕ እዩ። ግና ኸኣ ማዕረ’ቲ 
ሓድሽ ነገር ምጅማር ይስራዕ ማለት 
ኣይኰነን።

ሓድሽ ዓመት ንወዲ ሓደ ዓመት 
ህጻን ጥራይ እዩ ሓድሽ ዝዀኖ 
እምበር፡ ካብኡ ንንዮ 2፡ 3፡ 4… 
እናበለ፡ ዓሰርተታት ሓድሽ ዓመታት 
ርእይና ኢና። እሞ እንታይ ጌርና!? 
እዩ እቲ ቝም-ነገር። 

ዓሚ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 
ናይ ባንክ ሕሳብ (ቡክ) ዝኸፈተ 
ዓርክና፡ ኣብ’ዚ ቕንያት ሓድሽ 
ዓመት ረኺበዮ። “ምውህላል ገንዘብ 
ቀጺልካዮዶ?” ሓቲተዮ። ‘ድሕሪ’ቲ 
ፈለማ ዝኸድኩዎ፡ ናብ ባንክ ገጸይ’ኳ 
ጠሚተ ኣይፈልጥን’ ኢሉኒ። ገንዘብ 
ስለ ዘይረኸበ ኣይኰነን ናብ ባንክ 
ዘይከደ፡ እንታይ ደኣ ባህርይኡ ስለ 

ዘይለወጠ እምበር። ንሱ፡ ቡክ ናይ 
ካፈታት ኣስመራ ምህጣር እዩ ቐንዲ 
ሞያኡ።

ገንዘብ ኣብ ባንክ ምውህላል 
ማለት፡ ናይ ምሕሻሽ ባህርይኻ 
ምልዋጥ ወይ እውን ናይ ምቝጣብ 
ዓቕምኻ ምህጣር ማለት እዩ። 
እምበር ዝረኸብካያ ‘ቅርሺ’ ሒዝካያ 
ናብ ባንክ ዘብ-ዘብ ምባል ማለት 
ኣይኰነን። ጥቕምታት ምቝጣብ 
ገንዘብ ምዝርዛር ኣገዳሲ ኣይኰነን። 
ምኽንያቱ፡ ምስ ቈልዑ ዘይኰንና 
ምስ መንእሰያት ኢና ነዕልል ዘለና።

***

ሽጋራን መስተን ምቍራጽ ምስ 
ገንዘብ ምቝጣብ ጥራይ እንተ 
ኣተሓሒዝናዮ፡ ኩሉ ሃብታም 
ከትክኽን ክሰትን ኣሎዎ ከስምዕ 
ይኽእል እዩ። ስለዚ፡ ሓድሽ ዓመት 
ምኽንያት ብምግባር መስተን ሽጋራን 
ከቋርጽ እየ እንተ ኢልና፡ ብቐንዱ 
ከምኡ ብምግባርና እንረኽቦ ረብሓ 
ክስወጠና ይግባእ። እቲ ውሳነ ድማ 
ናትና’ዩ። ብጥዕናና ዲና ንግደስ ዘለና 
ዋላስ ብገንዘብና? ወይ’ውን መስተ 
ምብዛሕ ትርጕም ከም ዘይብሉን 
ዋላ ሓንቲ ከም ዘይጠቐመናን ድዩ 
ተረዲኡና ወዘተ. እቲ ምስጢር ካብ 
ውሽጥና ዝተበገሰ ክኸውን ይግባእ። 
እምበር፡ ሰብ-ገበሮ ኢልና መብጽዓ 
ሓድሽ ዓመት ምእታው ትርጕም 
የብሉን ጥራይ ዘይኰነ እንተላይ 
የምዝነና እዩ።

ኣብ ባር ኴንካ፡ መስተ እናሰተኻ 
“ካብ ጽባሕ ንንዮ መስተ 
ኣይጥዕማን’የ” ኢልካ መለክያ 
ኣረቂ ናብ መሬት ምስ ኣፍሰስካያ፡ 
ንመደብካ ዝተቐበሉ መሳትይትኻ 
ሽዓ ንሻዓ ‘ቺርስ ንመደብካ’ ኢሎም 

ጠራሙዝ ኣናጒዖም መስተ እዮም 
ዘቐጽሉኻ።

ንምንታይከ’ባ መስተ ይኹን 
ሽጋራ ተቋርጾ? ባህ ዝብለካ 
እንተዀይኑ ጨልጦ እምበር!... 
ኣብ ህይወትካ ዋላ ሓደ ጸገም 
ኣምጺኡልካ ዘይፈልጥ እንተዀይኑ፡ 
ከም ዘየምጽኣልካ’ውን ትተኣማመን 
እንተዄንካ ተብትቦ’ምበር ’ታይ 
ገዲሱካ እሞ ትገድፎ። ጥራይ ከም 
ዝጠቕመካ ርግጸኛ ኹን። እምበር 
ሰብ ሰታይ ስለ ዝበለካ ወይ’ውን 
ገንዘብ ስለ ዝሰኣንካ ክትገድፎ 
ኣይግባእን። ምኽንያቱ፡ ሰብ ደኣ 
እንታይ ከ ዘይብል። ገንዘብ ድማ 
ሎሚ ትስእን ጽባሕ ድማ ትረክብ። 
ብፍላይ “ንመስተን ሽጋራን ዝኸውን 
ገንዘብ ኣይሰኣንን እዩ” እዮም ዝብሉ 
እቶም ምኵራት!  

***

ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት

ዝነበረ… ውጥናት

ጌጋ ግዲ ነይሩ

ቀልጢፉ ተሰይሩ

እንድዒ… ምዃን ኣብዩኒ

ሕጂ ግን… ተረዲኡኒ !

ኣብ ክንዲ መደባት ምብዛሕ

ልዕሊ ዓቕምኻ ምዝርጋሕ

ዕላማኻ ንጽር ዝበለ

መደብካ ውርጽጽ ዘለ

እንተዀይኑ…

ትዕወት ’መስለኒ

እንድዒ ኸኣ ንስኹም ትብሉኒ !

ውጥንን ትግባረንውጥንን ትግባረን

መደባት ብጸጋታት እዮም 

ዝትግበሩ። ጸጋታት ድማ ዝጭበጡን 
ዘይጭበጡን ኰይኖም ኣዝዮም 
ብዙሓት እዮም። ምንጪ ገንዘብ 
ዘይብልካ ክንስኻ ብገንዘብ ዝትግበር 
መደብ ኣይተውጽእን ኢኻ። 
መደብካ ገንዘብ ምርካብ እንተዀይኑ 
ድማ ጉልበትካ፡ ኣእምሮኻ፡ ግዜኻን 
ካልኦትን እቶም ቀንዲ ጸጋታትካ 
እዮም። ብዝዀነ መደባት ውልቀ-
ሰባት ኣዝዮም ብዙሓት ስለ ዝዀኑ፡ 
እዝን እትን ኢልካ ምትንታኖም 
ኣሸገርቲ እዮም። እዚ ዀይኑ እቲ 
ግና ቅድሚ ዝዀነ ነገር ምውጣንና 
ጸጋታትና ብግቡእ ክንመዝን 
ይግባእ።

ዓቕምና ናይ ፈረስ ክንሱ፡ ብጻጸ 
ክስራሕ ዝኽእል ውጥን ምውጻእ 
ጌጋ እዩ። ምኽንያቱ፡ ጸጋታትና 
ንኸንቱ ይባኽን ኣሎ ማለት እዩ። 
ብኣንጻሩ’ውን ንሓንቲ ለይቲ 
ዘየሕድር ስንቂ ሒዝካ ንዓመት 
ኣይግየሽን እዩ። “በየናይ ኣእጋር-
ኣሰጋጋር” እዩ ነገሩ። ስለዚ 
ጸጋታትናን ውጥናትናን ክሰማማዕ 
ኣሎዎ።

ካልእ ድማ ጻዕቂ ዘኸትሎ መዘዝ 
እዩ። ንፉዕ ሰብ ሽሕ ግዜ ይንፋዕ 
ሰብ ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ። ሰብ 
ስለ ዝዀነ ይደክም፤ ሰብ ስለ ዝዀነ 
ይዕንቀፍ፤ ሰብ ስለ ዝዀነ… ዓቕሙ 
ድሩት እዩ። ስለዚ ብዘይ መጠን 
ብዙሓት መደባት ምውጻእ ዓቕልኻ 
ኣጽቢቡ ከም ዘይተድምዕ ይገብር 
እዩ። ስለዚ ኣብዚ’ውን ጥንቃቐ 
ምግባር። ምኽንያቱ፡ ሓድሽ ዓመት 
ሎሚ ጥራይ ኣይኰነን። ንዓመታ 
ኣሎ፤ ድሕሪኡ’ውን ኣሎ። እምበር 
ነተን ብኸንቱ ዝሓለፋኻ ‘ሓደስቲ’ 
ዓመታት ንኽትትክእ ክትገብሮ 
ኣብ ዘይትኽእል ጻዕቂ መደባት 

ኣይትወሓጥ። ኣብዚ ዓመት 
ክትገብሮ ዝመደብካዮ ብመንጽር 
ቀዳምነታትካ ትሰርዖ’ሞ፡ ትገብሮ 
ድማ። ምኽንያቱ፡ ህይወት ኣብ ሓደ 
ሓድሽ ዓመት ንእለቱ ኣይቅየርን 
እዩ። ብርግጽ ግና ምቕያር ትጅምር 
ኢኻ።

ባህርያዊ ለውጢ

ምስጢር ናይ ዝዀነ ምስ ነብስኻ 
እትኣትዎ መብጽዓ ምምጻእ ባህርያዊ 
ለውጢ እዩ። እምበር ጥር ኢልካ 
ዝመጽእ ለውጢ የለን። ባህርያዊ 
ለውጢ ድማ ከም ቃል ደኣ’ዩ 
ቀሊል ዝመስል እምበር ከም ኣምር 
ኣዝዩ-ኣዝዩ ከቢድን ዝተሓላለኸን 
እዩ። ምኽንያቱ፡ ባህርይኻ ምቕያር 
ማለት ብጥሪኡ ካልእ ሰብ ምዃን 
ማለት እዩ። ካልእ ሰብ ምዃን ማለት 
ድማ ሃንደበት ዝመጽእ ክስተት 
ኣይኰነን። ዋጋ ትኸፍለሉ ኣምር 
እዩ። ስምዒታትካ ምቕታል ኣሎ፤ 
ብጾትካ ምኽሳር ኣሎ፤ ብሰብ ምንጻል 
ኣሎ፤ ክሳዕ ትለማመዶ ኣብ ጸቕጥን 
ንኡስ-መጠን ጭንቀትን ምእታው 
ኣሎ… ክንደይ’ሞ ክንብሎ። ስለዚ 
ትብዓት ይሓትት። እምበር ሱቕ 
ኢልካ ‘ርሑስ ሓድሽ ዓመት 
ይግበረልና’ ጥራይ እናተበሃሃልካ 
ተዛኒኻ ዝመጽእ ለውጢ የሎን። 

ትማል ምሸት ሰታይ ዝነበረ

ኣሻብ ደኣ ሎሚ ተቐየረ!

ናይ ሓቂ ይግበሮ!

ትማል-ትማል እንድዩ ቀጣፊ 
ነይሩ!

እዋይ ፈጢርሉ… ተቐዪሩ!

እዚ ደኣ ዓሚ ዶ ሃካይ ኣይነበረን

ኣጻብዕቱ’ምበኣር ስራሕ ጀሚሩለን

እዋይ ተዓዲሉ!

ኩስቶ ዓርከይ…

ዘውዓሎ ዝውዕል፡ ኣብ ዘምሰዮ 
ዝሓድር

እዱብ ኰይኑ ኢሎሞ፡ ብመደብ 
ዝወፍር

ኣሰይ! ኣሰይ!

ንስኻ ኸኣ ኣታ ኣንባቢ

ንእስ ኢልካ ዲኻ ዋላ ዓቢ?

ንገረና’ባ ናይ ‘ኒው የር’ መደብካ

ንዓመታ መታን ክንሓተካ

ንዓኻ ኢና… ’ታይ ደኣ ኣስጊልካ!

ኤርምያስ ሰሎሞን

ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ
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ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን
ኤፍረም ሃብተጽዮንኤፍረም ሃብተጽዮን

ባህልን ስነ-ጥበብንባህልን ስነ-ጥበብን

እተን ሸውዓተ ቀንዲ ባእታታት ድርሰት (ልቢ-ወለድ)ከም ኣንበብቲ ወይ ተኸታተልቲ፡ ንሓደ ስነ-
ጥበባዊ ዕዮ ብግቡእ ክንርድኦ እንተ ዄንና፡ 
እንተ ወሓደ ነቶም ዘቝምዎ ቀንዲ ኣዕኑድ 
ክንፈልጦም የድልየና። ምስ እነለልዮም ድማ 
ኢና ነቲ እቶም ሞያውያን ክብሉና ዝደለዩ 
ክንርዳእን ዝጠቕመና ነፊና ክንወስድን 
እንኽእል። ዋላ’ኳ ንኹሉ ጅራት ስነ-ጥበብ 
ዘመሳስል ብዙሕ ረቛሒታት እንተሎ፡ ነፍሲ-
ወከፍ ጅር ስነ-ጥበብ ካብቲ ኻልእ ዝፈልያ 
ናይ ገዛእ-ርእሳ መለለዪታት ወይ መለክዒታት 
ኣለዋ። ንሎሚ፡ ኣብ ድርሰት ልቢ-ወለድ 
ዘተኰረ፡ ሸውዓተ ቀንዲ መለለዪታት ከነቕርብ 
ኢና። እዚ እቲ ቀንዲ ኰይኑ፡ ካልኦት 
ተወሰኽቲ ረቛሒታት ከም ዘለዉ ምርዳእ 
ከኣ የድሊ። ከም ኣንበብቲ ነዞም መሰረታት 
ክንፈልጦምን ከነለልዮምን ከነዕምቖምን ምስ 
እንኽእል፡ ኣብ መረዳእታና ሓጋዚ እዩ። እዚ 
ጽሑፍ’ዚ ዝተፈላለየ ምንጪ ብምውካስ 
ዝተዳለወ እዩ።        
1. ገጸ-ባህሪ (character) ገጸ-ባህሪ (character)
ገጸ-ባህሪ ዝብል ቃል ብሓፈሻ ክልተ 

ትርጒም ኣለዎ፤
1. ኣብ ድርሰት/ልቢ-ወለድ ዘሎ ሰብ
2. ባህርያት ናይ ሰብ
ኣብ ድርሰት/ልቢ-ወለድ ዘለዉ ሰባት - 

ተጻራሪን ቀንዲ ገጸ-ባህሪን እንተ ወሲድና፤  
* ቀንዲ ገጸ-ባህሪ ናይ ሓደ ዛንታ ልሉይ 

መሰረታዊ ተራ ዘለዎ ዀይኑ፡ ኩሉ ዓበይቲ 
ፍጻመታት ናይቲ ዛንታ ምስ’ዚ ገጸ-ባህሪ’ዚ 
ምትእስሳር ኣለዎ።
* እዚ እቲ ቀንዲ ገጸ-ባህሪ - ፕሮታጐኒስት 

- እዩ/ያ።
*ኣንጻር’ዚ ቀንዲ ገጸ-ባህሪ’ዚ ዘሎ ተጻራሪ ገጸ-

ባህሪ ኸኣ - ኣንታጐኒስት - እዩ።

ጠባያት ሰብጠባያት ሰብ
ሓንቲ ዛንታ ንኣንበብታ ሓቀኛ ኰይና 

ንኽትስምዖም፡ ገጸ-ባህርያታ ሓቀኛ ምስሊ 
ክሕዙ ኣለዎም። ሓደ ደራሲ ብዛዕባ ገጸ-
ባህርያቱ ገለ ሓበሬታ ይህብ’ዩ፣ እዚ ድማ 
ምጥይባይ (characterization) ይበሃል። ደራሲ፡ 
ንሓደ ገጸ-ባህርያት ብዝተፈላለየ መንገዲ 
ክገልጾ ይኽእል፤
1. ብደጋዊ/ኣካላዊ ቅርጺ
2. ብዝብሎ፡ ዝሓስቦ፡ ዝስምዖ፡ ዝሓልሞ
3. ብዝገብሮን ዘይገብሮን
4. ካልኦት ብዛዕባኡ ብዝብልዎን ብዝህብዎ 

መልሰ-ግብሪን
ጠባያት፤ ሓደ ባህሪን ቅስቃሰን ምስ 

ዝህልዎም፡ ከምኡ’ውን፡ ንሓቀኛታት ሰባት 
ዝመስሉ ምስ ዝዀኑ ተኣመንቲ እዮም።

ገጸ-ባህርያት. . ገጸ-ባህርያት. . .
1. ውልቀ-ሰብ -1. ውልቀ-ሰብ - ምሉእ/ፍጹም/ቀጻሊ፡ 

ዝተፈላለየ ዝኣንፉን ዝተሓላለኸ ውልቃዊ 
ባህርያትን ዘለዎ።

2. ዝምዕብል -2. ዝምዕብል - ለውጢ ዘምጽእ፡ ኣብ ምውዳእ 
ናይቲ ዛንታ ዝቕየር (እንተስ ንጽቡቕ እንተስ 
ንሕማቕ) ዝተፈላለየ ሰብኣውነት ዘለዎ።
3. ቀዋሚ 3. ቀዋሚ - ልሙድ፣ ሓደ ወይ ክልተ 

ዘይቅየርን ዝጐልሕን ባህርያት ዘለዎ።  
2. ቴማ (theme)2. ቴማ (theme)
እዚ ቴማ ዝበሃል ኣደናጋሪ ነገር እንታይ እዩ?
ፍረ-ነገር ናይ ሓደ ጽውጽዋይ፡ ሞራላዊ 

መልእኽቱ እዩ። ፍረ-ነገር ናይ ምሳሌ፡ 
ኣስተምህሮኡ እዩ። ፍረ-ነገር ናይ ሓደ 
ድርሰት/ልቢ-ወለድ ከኣ ብዛዕባ ህይወት ዘለዎ 
ኣጠማምታን መልሰ-ግብሪ ሰባትን እዩ።
ኣብ ልቢ-ወለድ፡ እቲ ቴማ (ፍረ-ነገር ናይቲ 

ዛንታ) ንኸስተምህር ወይ ክሰብኽ ዝዓለመ 
ኣይኰነን። ብግደ ሓቂ፡ ብቐጥታ ዝንገር’ውን 
ኣይኰነን። ካብቶም ገጸ-ባህርያት፡ ተግባርን 
ምከናን ናይቲ ዛንታ ኢኻ ተውጽኦ። ብኻልእ 
ኣዘራርባ፡ ነቲ ቴማ ባዕልኻ ፈሊኻ ከተለልዮ 
ኣለካ።
ዕማም ጸሓፊ፡ ምስ ኣንባቢ ኣብ ናይ 

ሓባር ባይታ ንኽረዳዳእ እዩ። ዋላ’ኳ ባዕላዊ 
ተመኲሮኻ ካብ ዝርዝራት ናይቲ ዛንታ ክፍለ 
ዝኽእል እንተ ዀነ፡ እቲ ብድሕሪ ዛንታ 
ዝህሉ ሓፈሻዊ ሓቂ እቲ ንስኻን እቲ ጸሓፊን 
ዝደልይዎ ክኸውን ይኽእል’ዩ። 

ፍረ-ነገር/ቴማ ናይ ሓደ ዛንታ ክትፈልጠሉ ፍረ-ነገር/ቴማ ናይ ሓደ ዛንታ ክትፈልጠሉ 
እትኽእል ገለ ኣገባብ፤እትኽእል ገለ ኣገባብ፤
*ኣርእስቲ ፈትሽ። ገለ እዋን ብዛዕባ ‘ቲ ቴማ 

ብዙሕ ክነግረካ ይኽእል’ዩ።
* ዝደጋገሙ ነገራትን ምልክታትን 

ተመልከት። ገለ እዋን ናብቲ ቴማ ክመርሑኻ 
ይኽእሉ’ዮም።
* ኣብ ምሉእ ‘ቲ ዛንታ እንታይ ዓይነት 

ኣመታት ተኣንፊቶም ኣለዉ?
* ኣብቲ ዛንታ ዘለዉ ዝርዝራትን ውሱናት 

ነገራትን እንታይ እዮም? እንታይ ዓይነት ዓቢ 
ትርጒም ክህልዎምከ ይኽእል?
ቴማ፡ ትልሚን ቅርጽን ዘይነጻጸሉ ምዃኖም 

ኣስተብህል - ኩላቶም ንሓድሕዶም ኣብ 
ምብራህን ምንጽብራቕን ይተሓጋገዙ’ዮም። 
ብተወሳኺ፡ እቲ ኣብ ሓደ ዛንታ እነለልዮ ቴማ፡ 
ፈጺሙ ነቲ ዛንታ ምሉእ-ብምሉእ ኣይገልጾን 
እዩ። ንሱስ ካብቶም ብዙሓት ምሉእ ዛንታ 
ዝፈጥሩ ሓደ ጥራይ እዩ። 
3. ትልሚ (plot)3. ትልሚ (plot)
ትልሚ፡ ጠንቃዊ መስርዕ ናይ ፍጻመታት 

እዩ፡ ‘ስለምንታይ’ ኣብቲ ዛንታ ነገራት 
ይፍጸሙ ድማ’ዩ ዝገልጽ። ትልሚ፡ ንኣንበብቲ 
ናብ ህይወት ናይቶም ጠባያት መሪሑ፡ 
ዝወስድዎም ምርጫታት ንኽርድኡ 
ይሕግዞም።
ቅርጺ ናይ ሓደ ትልሚ፡ ባእታታት ናይ 

ዛንታ ዝስርዑሉ ኣገባብ እዩ። ጸሓፍቲ፡ ኣብ 

ዕላማ ናይቲ ዛንታ ተመርኲሶም ዝተፈላለየ 
ቅርጺ ይኽተሉ። ንኣብነት፡ ኣብ ምስጢራዊ 
ዛንታ፡ እቲ ደራሲ ንትልሚ ናይቲ ዛንታ ክሳብ 
ኣጋ መወዳእታ የጽንሖ።

ትልሚ እንታይ’ዩ ዘጠቓልል?ትልሚ እንታይ’ዩ ዘጠቓልል?
ዛንታዊ ኣገባብ ኣጸሓሕፋ፡ ነቲ ዛንታ ኣብ 

ምምዕባል ገለ ባእታታት ትልሚ ይኽተል።
1.መብርሂ (exposition)1.መብርሂ (exposition) ነቲ ዛንታ 

ንኽትርድኦ ዘድሊ ሓበሬታ።
2.2. ሕልኽላኽ (complication)ሕልኽላኽ (complication) ነቲ ዓቢ 

ግርጭት ዝጅምር ኣቀላጣፊ/ኣራባሒ እዩ።
3.3. ጥርዚ (climax) ነጥርዚ (climax) ነጥበ-መቐይሮ ናይ 

ዛንታ ኰይኑ፡ እቶም ገጸ-ባህርያት ሕልኽላኻት 
ክፈትሑ ኣብ ዝፍትኑሉ ዝኽሰት እዩ።
4. መፍትሒ (resolution) 4. መፍትሒ (resolution) እካበ ፍጻመታት 

ኰይኑ ነቲ ዛንታ ናብ መደምደምታ ዘብጽሖ 
እዩ።
ኩሉ ግዜ፡ ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ 

ናይ ዛንታ ሓደ ትኽ ዝበለ መስመር ኣይኰነን። 
ገለ እዋን፡ ናይ ግዜ ምቅይያር ይግበር እዩ፣ 
ሽዑ ኢና ድማ እንታይ ከም ዘጋጠመን 
ስለምንታይን ክንፈልጥ እንኽእል። እዚ ድማ 
ኣብቲ ዛንታ ክንግደስ ይድርኸና። እንተ 
ዀነ፡ ጽቡቓት ዛንታታት ኩሉ ግዜ ኩሎም 
ባእታታት ትልሚ ዝሓዙ እዮም።
4. ኲርናዕ ርእየት /ኣጠማምታ/ኣመለኻኽታ 4. ኲርናዕ ርእየት /ኣጠማምታ/ኣመለኻኽታ 

(point of view) (point of view) 
ኣብ መንጐ ኣንባቢን ተግባር ናይቲ ዛንታን 

ኩሉ ግዜ ሰብ ከም ዘሎ ዘክር። እዚ ሰብ’ዚ፡ 
ነቲ ዛንታ ካብ ናይ ገዛእ-ርእሱ ኲርናዕ ርእየት 
ተበጊሱ እዩ ዘዘንትዎ። እዚ ኲርናዕ ራእይ’ዚ፡ 
እቶም ሰባት፡ ፍጻመታትን ዝርዝራትን ናይቲ 
ዛንታ ዝረኣይሉ ኲርናዕ ርእየት ኰይኑ፡ ዛንታ 
ከተንብብ ከለኻ ከተተኲረሉ ኣገዳሲ እዩ።

ዓይነታት ኲርናዕ ርእየት፤ዓይነታት ኲርናዕ ርእየት፤
ወድዓዊ ኲርናዕ-ርእየትወድዓዊ ኲርናዕ-ርእየት
ኣብዚ ወድዓዊ ኲርናዐ-ርእየት’ዚ፡ ደራሲ፡ 

ካብ ፍጻመታትን ዝርርብን ናይቲ ዛንታ 
ተበጊስካ ክትርድኦ ካብ እትኽእል ዝሓልፍ 
ፈጢሩ የዘንቱ። እቲ ኣዘንታዊ ከም ናይ 
ርሑቕ ተዓዛቢ፡ እቶም ገጸ-ባህርያት እንታይ 
ይሓስቡ ወይ ይስምዖም ከም ዘሎ ፈጺሙ 
ኣየቃልዕን’ዩ።

ሳልሳይ ኣካል ኣዘንታዊሳልሳይ ኣካል ኣዘንታዊ
ኣብዚ እቲ ኣዘንታዊ፡ ሓደ ካብ ገጸ-ባህርያት 

ብምዃን ኣብ ተግባር ናይቲ ዛንታ ኣይሳተፍን 
እዩ፣ እንተ ዀነ፡ እቶም ገጸ-ባህርያት ብልክዕ 
እንታይ ከም ዝስምዖም ከም ንፈልጥ ይገብር። 
ብዛዕባ’ቶም ገጸ-ባህርያት ከኣ በዚ ደጋዊ ድምጺ 
ኣቢልና ንፈልጥ።

ቀዳማይ ኣካል ኣዘንታዊቀዳማይ ኣካል ኣዘንታዊ
ኣብ ቀዳማይ ኣካል ኣዘንታዊ፡ እቲ ኣዘንታዊ 

ኣብ ተግባር ናይቲ ፍጻመ ኣይሳተፍን’ዩ። 
ብቐዳማይ ኣካል ዝተዘንተዉ ዛንታታት 
ኣብ እነንብበሉ፡ እቲ ኣዘንታዊ ዝትንትነልና 
ዘሎ ወድዓዊ ሓቂ ክኸውን ከም ዘይክእል 
ከነስተውዕል ይግባእ። ሓቅነት ናይቲ ጸብጻብ 
ኣብ ምልክት ሕቶ ከነእቱ ድማ ይግብኣና።

ኲርናዕ ርእየት ፈሊጠ-ኩሉን ኲርናዕ ርእየት ፈሊጠ-ኩሉን (omniscient)omniscient) 
ድሩት ኲርናዕ ርእየት ፈሊጠ-ኩሉን
ብዛዕባ ኩሎም’ቶም ገጸ-ባህርያት ኩሉ-ነገር 

ዝፈልጥ ኣዘንታዊ፡ ፈሊጠ-ኲሉ ይበሃል።
ኣብ ሓደ ገጸ-ባህሪ፡ ቀንዲ ወይ ዘይቀንዲ፡ 

ዝተደረተ ፍልጠት ዘለዎ ኣዘንታዊ፡ ድሩት 
ኲርናዐ-ርእየት ፈሊጠ-ኩሉ ኣለዎ።
5. ግዜን ቦታን ፍጻመ (ምከና) (setting)
ጸሓፍቲ ነታ ዝፈልጡዋ ዓለም ይገልጹዋ። 

እቶም ትርኢታት፡ ድምጺታት፡ ሕብሪታትን 
ኣቃውማታትን፡ ልክዕ ከም ብካንቫስ ዝቐብእ 
ቀባኣይ፡ ብኣንጸባራቒ ጽባቐ ብቓላት ዝተቐብኡ 
ድማ እዮም። ጸሓፊ፡ ኣብ ርእሱ ኣብ ዝሰረተ 

ቦታ ዝፍጸም ዛንታ ይቐርጽ። ኣቀማምጣ 
ናይቶም ኣብቲ ዛንታ ዘለዉ ፍጻመታት/
ተግባራት ምስቲ ዝተፈጸመሉ ግዜ ተደሚሩ 
ምከና ይበሃል።       
ምከና ብቋንቋ እዩ ዝፍጠር። ክሳብ ክንደይ 

ብዙሕ ወይ ክሳብ ክንደይ ውሑድ ንፈልጥ 
ከኣ ናይ ደራሲ ጒዳይ እዩ። ብዙሓት ደረስቲ 
ዝበዝሕ ካብቲ ዝርዝራት ምከና ንናይ ኣንባቢ 
ዓቕሚ ቅጀላ (imagination) ይገድፉዎ። 
ሓደ ዛንታ ኣብ ንግምግመሉ፡ ንገለ ወይ 

ኩላቶም’ዞም ባእታታት ምከና ኣብ ግምት 
ከነእትዎም ኣለና፤
ሀ) ቦታ - ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ። ተግባር 

ናይቲ ፍጻመ ኣበይ እዩ ዝካየድ/ዝፍጸም ዘሎ?
ለ) ግዜ - እቲ ፍጻመ መኣስ’ዩ ዝፍጸም ዘሎ? 

(ታሪኻዊ ዕለት፡ ሰዓታት መዓልቲ፡ ዓመት፡ 
ወዘተ.)
ሐ) ኲነታት ኣየር - ወቕቲ ዝናብ፡ ጸሓይ፡ 

ህቦብላ፡ ወዘተ. 
መ) ማሕበራዊ ኲነታት - መዓልታዊ 

ህይወት ናይቶም ጠባያት ከመይ ይመስል? 
እቲ ዛንታ ውሽጣዊ ሕብሪ (ናይ 
  ሓደ ውሱን ከባቢ ኣዘራርባ (ላህጃ)፡ 

ኣከዳድና፡ ቅዲ፡ ልምዲታት፡ ወዘተ.) ሓዚሉ 
ኣሎዶ፧
ሰ)  ኲነተ-ኣእምሮ ወይ ኲነታት - ኣብ 

መጀመርታ ናይቲ ዛንታ እንታይ ስምዒት 
ተፈጢሩ’ሎ፧ ብሩህን ተስፋ
 ዘሕድርን ድዩ ወይስ ጸልማትን ዘፍርሕን 

እዩ፧
6. ግርጭት (conflict)
ግርጭት፡ እንታይነት ድርሰት ዝሕብር እዩ። 

ትልሚ ይፈጥር። እቲ ዘጋጥመና ግርጭት 
ከኣ ኩሉ ግዜ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ኣርባዕተ 
ዓይነታት እዩ፤
ደቂ-ሰብ ኣንጻር ደቂ-ሰብ
ሓደ ሰብ ኣንጻር ካልእ ሰብ ዝሳተፎ ግርጭት።

ደቂ-ሰብ ኣንጻር ተፈጥሮደቂ-ሰብ ኣንጻር ተፈጥሮ
እዚ ምስ ሓይሊታት ተፈጥሮ ዝግበር 

ውድድር የጠቓልል። ብሓደ ወገን ንንጽል 
ህይወት ሰባት ኣንጻር ዓበይቲ ነገራት 
ብምውድዳር ትርጒም ከም ዘይብላ ይገልጽ። 
በቲ ኻልእ ከኣ ድሩትነት ሓይሊ ደቂ-ሰብ 
ንምንባር ይፍትን።

ደቂ-ሰብ ኣንጻር ሕብረተሰብደቂ-ሰብ ኣንጻር ሕብረተሰብ
ነቶም ኩሉ ሰብ ዝምርሓሎም ክብሪታትን 

ልምዲታትን ይብድሁ። እቲ ገጸ-ባህሪ ብሰንኪ 
ናይ ገዛእ-ርእሱ እምነት ወይ ርድኢት ናብ 
ግዜኡ ዘይኣኸለ መደምደምታ ክበጽሕ 
ይኽእል። እቲ ገጸ-ባህሪ፡ ብኻልእ መንገዲ፡ 
ንኻልኦት ናብ ኣደንጋጺ ኲርናዕ-ርእየት 
ከምጽኦም ይኽእል ወይ ድማ ድሕሪ’ዚ ኹሉ 
እቲ ሕብረተሰብ ቅኑዕ ከም ዝነበረ ክውሰን 
ይከኣል።
ወዲ-ሰብ (ደቂ-ሰብ) ኣንጻር ገዛእ-ርእሱ
ውሽጣዊ ግርጭት። ኩሎም ግርጭታት 

ካልኦት ሰባት የሳትፉ ማለት ኣይኰነን። ገለ 
እዋን ሰባት ናይ ገዛእ-ርእሶም ሕሱማት ጸላእቲ 
እዮም። ውሽጣዊ ግርጭት፡ ክብርታት ናይ 
ሓደ ገጸ-ባህሪ ንኽትፈልጥ ጽቡቕ መፈተኒ 
እዩ። ነገራት ይፈታተኑዎ ጥራይ ድዮም 
ወይስ ልዕሊኡ እዩ ዝኸይድ? ካብ ገዛእ-ነብሱ 
ዓቢ ነገር ይሓትት ድዩ ወይስ ብውሑድ 
ነገር ይዓግብ’ዩ? ንኽጋደልከ ይግደስ ዶ? 
ውሽጣዊ ግርጭታት ናይቲ ገጸ-ባህሪን ኣገባብ 
ኣፈታትሓኦምን ጽቡቕ መአንፈቲ ንውሽጣዊ 
ሓይሊ ናይቲ ገጸ-ባህሪ እዮም።
መብዛሕትኡ እዋን፡ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሓደ 

ዓይነት ግርጭት ንላዕሊ ይፍጸም። እንተ ዀነ፡ 
ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ኲነት፡ ህላወ ናይ ግርጭት፡ 
ኣንባቢ ነቲ ገጸ-ባህሪ ኣጸቢቑ ንኽርድኦ ይሕግዞ፡ 
ዘንጠልጥል ዋሕዚ ይፈጥርን ናይ ምንባብ 

ድሌት የዕብን።
7. ቃና (tone)7. ቃና (tone)
ኣብ ስነ-ጽሑፍ፡ ቃና ሕብራዊ ስምዒት ወይ 

ሕብራዊ ትርጒም ናይቲ ዕዮ ኰይኑ፡ ኣብ 
ምልኣት ትርጒም ናይቲ ዛንታ ኣዝዩ ኣገዳሲ 
ኣበርክቶ ኣለዎ። ኣብ ኣፋዊ (ዝሩብ) ቋንቋ፡ እዚ 
ብኣተዓጻጽፋ ወይ ቅለሳ ድምጺ ናይቲ ዝዛረብ 
ሰብ ይንጸባረቕ። ስምዒታዊ ትርጒም ናይ ሓደ 
ኣበሃህላ፡ ብመንጽር ቃና ድምጺ ተዛረብቲ 
ክፈላለ ይኽእል እዩ፣ እቲ ቃና ናይ ታሕጓስ፡ 
ናይ ምውልዋል፡ ናይ ተስፋ ምቝራጽ፡ ናይ 
ተማእዛዝነት፡ ወዘተ. ክኸውን ይኽእል።
ኣብ ስነ-ግጥሚ፡ ኣጋውላ ናይ ሓንቲ 

ግጥሚ ዋዛዊ ድዩ ዕቱብ፡ ተላጋጺ ድዩ 
ኣኽብሮት ዝመልኦ፡ ህዱእ ድዩ ርቡጽ፡ 
ብግቡእ ከየስተማቐርና ነታ ግጥሚ ብምልኣት 
ክንርድኣ ኣይንኽእልን ኢና። ኣብ ዘረባዊ 
ቋንቋ፡ ድምጺ ናይቲ ዝዛረብ ሰብ ናብ ቃናኡ 
ክመርሓና ይኽእል። እንተ ዀነ፡ ኣብ ስነ-
ጽሑፍ ንቓና ፈሊኻ ከተለልየሉ እትኽእል 
ቅኑዕ ኣገባብ ዝያዳ ርቀት ዝሓትት ጒዳይ 
እዩ። ባእታታት ቃና፡ ዝተባህለ (diction) ወይ 
ምምራጽ ቃል፣ ኣሰራርዓ ቃላት፡ ትርጒም ዘለዎ 
ሰዋስዋዊ ኣሰራርዓ ቃላት ኣብ ሓደ ጽሑፍ፣ 
ቅጀላ (imagery) ወይ ድሙቕ ምስሊ ኣብ 
ህዋሳት፣ ዝርዝራት፡ ዝተጠቕሱ ወይ ዝተኣልዩ 
ክውንነታት የጠቓልል። 
ብመሰረት ሃሪ ሻው (መዝገበ-ቓላት ጽሑፋዊ 

ኣምራት) ቃና ብሰለስተ ኣገባብ ክግለጽ ይከኣል፤
1. መረዳእታ ወይ ኲርናዕ-ርእየት ደራሲ 

ኣብ ልዕሊ’ቲ ዘልዕሎ ዛዕባ። ኣብዚ እቲ ቃና 
ክውንነታዊ፡ ጽልግልግ ዝበለ፡ ኣጨናቒ፡ ፈቃር፡ 
ልቢ ዝሰልብ ክኸውን ይኽእል።
2. ኲነተ-ኣእምሮን ኲነታትን (mood 

and atmosphere) ናይ ስነ-ጽሑፋዊ ስራሕ 
ክፈጥሩ እትጥቀመሎም መሳርሒታት። ኣብዚ፡ 
እቲ ቃና ድጋም ፍእመተ-ቓል (alliteration)፡ 
ምቕላሐ/ድግግም (assonance)፡ ስኒት (con-
sonance)፡ ቅዲ ኣዘራርባ (diction)፡ ቅጀላ 
(imagery)፡ ስንንይ (metre)፡ ቴማ (theme)፡ 
ተምሳሌት (symbolism)፡ ግርምቢጥ (irony)፡ 
ወዘተ. የጥቓልል።
3. ሙዚቃዊ ጽባቐ ኣብ ድምጺ። ኣብዚ 

እቲ ቃና ኣብ ድምጺታት፡ ውደባን ኣሰራርዓን 
ናይቶም ቃላት ይምርኰስ።

ካብ ዕንኳር ናብ ምካኽ
ካብ ምካኽ ናብ ትካኽ

ትብለል ትብለል
ብዘይ መደያይቦ
ሰማያት ትሕዘል
ናበይ ኢኻ ተብል
ትርኢትካ ዝኽወል?
ካብ ርቀት ናብ ርቀት

ኵሉ ’ናወረደ ዘይዓጠካ ስሕበት
ርግቢ ድያ ተቕንኣካ ሽላ
ኮኾብ ድዩ ዘቕንኣካ ደበና

ሰማይ-ሰማይ ትብል ዘይከማና!
ዘይትማልኣና ግዳ
ነዞም ዝዓንኰርና፡

ከም ኣብ ጽኑዕ መሰረት
እተነብረ እምኒ

በቃ ኾፍ ምስ በልና
ብኾፍና ነዕነኒ።
ዘይትማልኣና ግዳ
ነዞም ትመስለና ሽታ

ህዋሳት ቀቲልና ንሓስብ በፍንጫ!
እነሀለናልካ ሰቲ ነሳኒስና

ካብኡ ዘይንሓይሽ ኣብ ባይታ ረም 
ኢልና!

ግርማይ ኣብርሃምግርማይ ኣብርሃም
መጽሓፍ፤ “ርቀትካ ዕጣን”መጽሓፍ፤ “ርቀትካ ዕጣን”

ርቀትካ ዕጣን

ኩርናዕ ሰኣልቲ

 ዕርዲ ደግያት ጕርጃ - ትዅል



ሓዳስ   ኤርትራ

ስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤት
ዮሴፍ ሃይለማርያምዮሴፍ ሃይለማርያም
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ተራ ወለዲ - ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ-ትምህርቲንዕድላት ቅድመ-ትምህርቲን መሰረታዊ 
ትምህርቲን፡ መባእታዊ መሰል ህጻናት 
እዩ። ስለዝዀነ፡ ኣብ እዋኑ ክመጠወሎም 
ደኣ’ምበር ከሓልፎም ኣይግባእን። ነዚ 
መሰል’ዚ ንምርግጋጽ፡ ብስድራቤት 
ዝኽፈል ቁጠባዊ ወጻኢታትን ዝፈስስ 
ጻዕርታትን፡ ብፍላይ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ 
ቀሊል ኣይኰነን። እዚ ከኣ፡ ወለዲ ኣብ 
ልዕሊ ህጻናት ደቆም ንዘለዎም ራእይን 
ልዑል ሓልዮትን ፍቕርን ዘንጸባርቕ እዩ። 
ዕድላት ቅድመ-ትምህርቲን መሰረታዊ 

ትምህርቲን ካብ እዋን ህጻንነት እዩ 
ዝጅምር። እዚ ምስ ዝኸውን፡ እቲ ጾር 
ስድራቤታት ይጐድል። ወለዲ ብዛዕባ 
ኣገዳስነት ቅድመ-ትምህርቲ ስነ-ፍልጠታዊ 
ንቕሓት ክህልዎም መስረታዊ ረቛሒ 
ምዃኑ ኣይሰሓትን። ንቕሓት ክፍጠር 
ድማ ስምዒታዊ ስነ-ሞጐት ዘይኰነ፡ ስነ-
ፍልጠታዊ መርትዖታትን ርኽበታትን 
ምቕራብ የድሊ። በዚ ከኣ፡ ወለዲ ኰነ 
ሕብረተሰብ ኣብ ትምህርቲ ዝህልዎም 
ኣፍልጦን ንቕሓትን ይዓቢ። 
ትምህርቲ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰባት ዓለም፡ 

ከም እምነ ኲርናዕ መሰረት ሂወት 
ኰይኑ እዩ ዝረአ። ብርግጽ ድማ ከምኡ 
እዩ። እዚ ኣብ ግምት ኣትዩ ከኣ፡ ንስለ 
ረብሓ ህጻናት፡ ካብ ቅድመ-ትምህርቲን 
ቅድሚኡን ጀሚሩ ብዕቱብ ክስራሓሉን 
ክተሓዝን ኣለዎ። ህጻናት፡ ኣብ ቅድመ-
ትምህርቲን መሰረታዊ ትምህርትን ኣብ 
ዝኣትውሉ እዋናት፡ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ 
ዝዀነ ነገር፡ ብዛዕባ እቲ ህጻን ተመሃራይ፡ 
እዅል፡ ብቚዕን ምሉእን መረዳእታ 
ናይቲ ባህርያዊ ወይ ተፈጥሮኣዊ ኵነታቱ 
ምርዳእ የድሊ። 
ቅድመ-ትምህርቲ እምበኣር፡ መሰረት 

ኵሉ ምዕባለ ህጻናት ምዃኑ ኣየዛርብን። 
ብኸመይ ኣገባብ እዩ ዝኸውንን ኣብ 
ረብሓ ህጻናት ዝውዕልን ንዝብል ድማ፡ 
ብስነ-ፍልጠታዊ መንገዲ ምግላጹ 
ኣገዳሲ እዩ። ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሃገርና፡ 
ንኣገዳስነት ቅድመ ትምህርቲ ብመትከል 
ኣብ ፖሊስታቱ ኣስፊሩ ብዕቱብ ዝሰርሓሉ 
ዘሎ እዩ። ብዕለት 19ን 20ን ታሕሳስ 2022 
ኣብ ዝተቓንዐ ኣኼባ ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
እውን፡ ነዚ ዝጕልሕን ዝድርዕን ሓበሬታ 
እዩ ተዋሂቡ። ብተወሳኺ፡ ዝበዝሑ ኣብ 
ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዉ ተመሃሮ፡ 
ብኣየኖት ቅድመ-ትምህርቲ ዝሓለፉ 
ምዃኖም ዘርኢ ሓበሬታ ከም ዘሎ 
ተገሊጹን ኣበርክቶ ቅድመ ትምህርቲ 
ኣብ ምንፋዕ ተማሃሮ ንዘለዎ ግሉሕ ተራ 
በሪሁን።
ብዛዕባ ትምህርቲ ካብ ተላዕለ፡ እቲ 

ብቐዳምነት ዝጥቀስን ብፍሉይ ዝረአን 
መሰል ክንክን ህጻንን ክንክን ህጻን ኣብ 
ቅድመ-ትምህርቲን እዩ። ንመሰል ቅድመ 

ትምህርቲ ህጻናት ዘጕልሑ ብዙሓት 
መግለጺታትን ኣዋጃትን ኣለዉ። ኣብ’ቶም 
ዝወሃቡ መግለጺታትን ኣዋጃትን ከኣ፡ 
ህጻናት ከም ኵሉ ሰብኣዊ ፍጡር፡ ማዕረ 
ክብረትን መሰልን ዘለዎም ብምዃኖም፡ 
መሰል ቅድመ-ትምህርቲ ክረጋገጸሎም 
ዝጠልብ እዩ። ምኽንያቱ፡ ህጻናት ከም 
ኵሉ ሰብ፡ ካብ’ታ ዝተፈጥሩላ ጀሚሮም 
ክሳብ’ታ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑላ፡ ኣብ 
ትምህርቲ፡ ኣብ ጥዕና፡ ኣብ ማሕበራዊ 
ኣልያ፡ ኣብ ዕብየት ቋንቋን ካልእን፡ 
ንምዕባለታቶም ዝድርኽ ዕድላትን ወፍርን 
ክግበረሎም መሰሎም ስለዝዀነ።  
ንህጻናት እትምችእ ዓለም ክትፍጠር፡ 

ቅድሚ ዝኣገረ መሰል ቅድመ-ክንክን 
ህጻናት ኣብ ትምህርቲ ፍሉይ ኣቓልቦ 
ክወሃቦ ከምዝግባእ ዝሰሓት ኣይኰነን። 
ብሃገራት ዝሕንጸጽ ፖሊሲ ትምህርቲ ድማ፡ 
ንህጻናት ግቡእ ዕድል ቅድመ-ትምህርቲ 
ክረኽቡ ዝገብሩ ክዀኑ ኣለዎም። ማዕረ 
ማዕሪኡ’ውን ሕብረተ-ሰባት ዓለም፡ ብዘይ 
ዝኾነ ጸቢብ ኣተሓሳስባን ድሩት ስምዒትን፡ 
ብዘይ ኣፈላላይ ናይ ሕብሪ፡ ናይ ቋንቋን 
ናይ ሃይማኖትን፡ ከምኡ’ውን ጾታዊ 
ኣፈላላይ፡ ንዕብየት ትምህርቲ ህጻናት 
ቀዳምነት ኣብ ሕቶ ክኣቱ ኣይግባኦን። 
ስለዚ፡ ስሩዕ ቅድመ-ትምህርቲ ክህሉ 
ዘረጋግጽ መስርሕ ምኽታል፡ ንቕሓትን 
ብስለትን ህጻናት ብምብራኽ፡ ንዓለም 
ዕዙዝ ኣበርክቶ ክህልዋ ዕድል ዝህብ እዩ። 
ዓለም’ውን ካብ ፍረ ህጻናት ተቛዳሲት 
ክትከውን ባይታን ዕድልን ይኸፍተላ። 
በዚ ምኽንያት እዚ፡ ህጻናት፡ ዕድል 
ቅድመ-ትምህርቲ ክረኽቡ ምርጫ ዘይኰነ 
መሰሎም ኰይኑ ክስርሓሉ ብቐዳምነት 
ይስራዕ። 
“ህጻን እንታይ ማለት እዩ?” ዝብል ሕቶ 

ብሰነ-ሂወታዊ መንገዲ መልሲ ክወሃቦ 
ግቡእ እዩ። እምበኣርከስ፡ ህጻን ሰብኣዊ 
ፍጡር ኰይኑ፡ ካብ’ታ ዝተወደላ መድረኽ 
ኣትሒዙ ክሳብ ዓቕመ-ኣዳም ወይ ዓቕመ-
ሂዋን ዘሎ ደረጃ ዕድመ ዘሓቚፍ እዩ። 
ብኻእል ኣዘራርባ፡ ትሕተ-ብጽሕና ዘሎ 
ሰብ፡ “ህጻን” ተባሂሉ ይጽዋዕ። “ህጻን 

ካብ መዓስ እዩ ሂወት ዘለዎ?” ንዝብል 
ተወሳኺ ሕቶ ከኣ፡ ዝተፈላለዩ ክኢላታትን 
ሊቃውንቲን ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይህብሉ 
እዮም። 
ንህጻን ዝጸልውዎ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ 

ረቛሒታት ኣለዉ። ገለ ካብኣቶም ከኣ፡ 
ኣብ ከባቢኡ ዝመሃሮም ናይ ቁልዕነት 
ትምህርቲ፡ መዘናዊ ምጒብዕባዕ ወይ 
ምሽዳድ፡ ድኽነት፡ ዘይዕቱብነት ወለዲ፡ 
ምፍታሕ ወለዲ፡ ሸቕለት ህጻናት፡ 
ተኸታታሊ ጥሜትን ካልኦትን ይጥቀሱ። 
እዞም ዝተገልጹ ረቛሒታት እዚኣቶም 
ንዕቤት ህጻናት ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ 
ዘህስሱ ምዃኖም ኣየማትእን። ስለዚ 
ከኣ፡ ወለዲ ኰነ ሕብረተሰብ፡ ኣቐዲሞም 
ክነቕሑሎም ዝግባእ እዮም።
ብተመሳሳሊ፡ ህጻናት ብወለዲ፡ ብናበይቲ 

ወለዲ (fosterers)፡ ብመጒዚት፡ ከምኡ ድማ 
ኣብ ማእከል መውዓሊ ህጻናት (day-care 
center) ወዘተ እናተኣልዩ ክዓብዩ ይኽእሉ 
እዮም። እዚ ዓይነት ኣተኣላልያ ህጻናት፡ 
ኣብ ዕቤት ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት 
ልዑል ተራ ከም ዘለዎ ምፍላጥ ኣገዳሲ 
እዩ። ተራን ንቕሓትን ወለዲ ኣብ’ዚ መዳይ 
እውን ክዝንጋዕ ኣይግባእን።  
ቅድመ-ትምህርቲ ወይ ኣጸደ ቈልዑ 

(kindergarten) ብኸመይ መጺኡ? 
ርእሱ ዝኽኣለ ታሪኽ ዘለዎ እዩ። ቅድመ-
ትምህርቲ (kindergarten) ካብ ቋንቋ 
ጀርመን ዝመጽአ ቃል እዩ። ህጻናት 
ብባህርያዊ ኣገባብ ማለት - እናተጻወቱ፡ 
እናዘመሩ፡ ስእሊ እናሰኣሉ ወዘተ 
ዝዅስኰስሉ ስፍራ እዩ። እዚ ቅድመ-
ትምህርቲ እዚ፡ ኣብ መወዳእታ መበል18 
ክፍለ-ዘመን፡ ኣብ በቨርያ (Bavaria) - 
ጀርመንን ኣብ ስትራቡርግ (Strasbourg) 
- ምብራቕ ፈረንሳን እዩ ተጀሚሩ። እዚ 
ከኣ፡ ወለዲ (ሰብኣይን ሰበይቲን) ክልቲኦም 
ኣብ ስራሕ ይውዕሉ ስለ ዝነበሩ፡ ንደቆም 
ከም መውዓሊ ተባሂሉ ዝተማህዘ እዩ 
ነይሩ። ኣብ’ቲ እዋን እቲ፡ ቅድመ-
ትምህርቲ ብልምድን ብባህልን፡ ነቶም 
ህጻናት ዝተፈላለዩ ጸወታታት፡ መዝሙራት፡ 
ንጥፈታት ምስኣልን ስምዒታዊ ምብህሃልን 
ተጠቒምካ፡ እናተዘናግዑ ከምዝመሃሩን 
ከምዝነቕሑን ይግበር ነይሩ። ቅድመ-
ትምህርቲ ዝብል ስም፡ ንፈለማ ግዜ 
ብጀርመናዊ ፍሪደሪክ ፍሮበል (Friedrich 
Frobel) እዩ ተዋሂቡ። ፍሪደሪክ ፍሮበል፡ 
ቅድመ-ትምህርቲ ናብ ዓለም ንኽላለ 
ብዝገበሮ ልዑል ጽልዋ፡ ኣብ ዓለም ስሙ 
ብቐጻሊ ዝዝከር እዩ። ካብ’ታ ኣብ 1840 
ዝጀመረት ቀዳመይቲ ቤት-ትምህርቲ 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ኣትሒዙ ከኣ፡ 
ክሳብ ሎሚ ብህጻናት ብዝገበሮ ኣበርክቶ 
ብፍሉይ ተዘኪሩ ዝቕጽል ዘሎ ሰብ እዩ። 
እዚ ሓቂ እዚ ኣብ ቦታኡ እንከሎ፡ 

ብምኽንያት ድሑር ኣተሓሳስባ 
ሕብረተሰባት፡ ሕጽረት ማልን ካልእ 
ምኽንያታትን፡ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ 
ብዙሕ ኣይተሰርሐን። ስለዚ፡ ዝተፈላለያ 
ሃገራት፡ ማዕረ-ሱታፈ ናይ ቅድመ-ትምህርቲ 
ከረጋግጻ ኣይከኣላን ዘለዋ - ብፍላይ 
ድኻታትን ኣብ ምምዕባል ዝርከባን ሃገራት። 
ማዕረ-ሱታፈ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ 
ዘይምህላዉ፡ ሕብረተሰባት፡ ብደረጃታትን 
ምዕባለን ክከፋፈል ኣገዲዱ እዩ። ኣብ’ዚ 
ምዕቡል ዘመን ከይተረፈ ቊጽሪ ዕድል 
ትምህርቲ ዘይረኽቡ ህጻናት ዓለም - ጌና 
ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ እዩ ዘሎ። ብኣማኢት 
ሚልዮናት ዝቚጸሩ ህጻናት ዕድል 
ትምህርቲ ተነፊጉዎም ካብ ትምህርቲ 
ወጻኢ ከምዝርከቡ፡ ዓመታዊ ጸብጻባት 
ዘነጽርዎ ዘለዉ እዩ። ንኣብነት፡ ናይ 2021 
ጸብጻብ ከምዝነጽሮ፡ ቊጽሪ ናይ’ቶም 
ዕድል ትምህርቲ ዘይረኽቡ ካብ 6 ክሳብ 18 
ዓመት ዝዕድሜኦም ህጻናትን መንእሰያትን፡ 
ከባቢ 244 ሚልዮን ከምዝዀነ ይሕብር። 
እዚኣቶም ብጾታ ክርኣዩ ከለዉ፡ 125.5 
ሚልዮን ደቂ-ተባዕትዮ፡ 118.5 ሚልዮን 
ድማ ደቂ-ኣንስትዮ ምዃኖም ይግለጽ። 
ካብ’ቶም ዕድል ትምህርቲ ዘይረኽቡ 
ተባሂሎም ተገሊጾም ዘለዉ 244 ሚልዮን 
ህጻናት ዓለም፡ እቶም 98 ሚልዮን ህጻናት 
ድማ፡ ኣብ ሃገራት ትሕተ-ሳሃራ ኣፍሪቃ 
ዝርከቡ እዮም። እዚ ዘረድኣና ድማ፡ መሰል 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት ከምቲ ዝድለ 
ከምዘይዓበየ እዩ። 
እዚ ይኹን’ምበር፡ ዝርጋሐን መረዳእታን 

ቅድመ-ትምህርቲ፡ ስም’ቲ ቅድሚ 20 
ዓመታት ዝነበረ ክነጻጸር እንከሎ፡ ካብ ግዜ 
ናብ ግዜ ክመሓየሽን ገለ ለውጥታት ከርእን 
ክኢሉ ከምዘሎ ይግለጽ። ንቕሓት ወለዲን 
ሕብረተ-ሰባትን ኣብ ኣገዳስነት ቅድመ-
ትምህርቲ እውን፡ እናበረኸ ይመጽእ 
ምህላዉ ይሕበር። ብዙሓት ወለዲ፡ ህላወ 
ቅድመ-ትምህርቲ ብቐዳምነት ንውላዶምን 
ንዓኦምን ዝጠቅም ምዃኑ ፈሊጦም፡ 
ብዕቱብ ክርእይዎን ክጥምትዎን፡ ብግብሪ 
ድማ ክሰርሕሉን ይርኣዩ ከምዘለዉ ድማ 
መጽናዕታት የነጽሩ። 
ምዕባለን ዝርጋሐን ቅድመ-ትምህርቲ 

ህጻናት፡ ብመንጽር ሃገራት ክርአ እንከሎ፡ 
ካብ ሃገር ናብ ሃገር እዩ ዝፈላለ። ኣብ 
ገሊኤን ሃገራት ዘሎ ዕድላት ቅድመ-
ትምህርቲ ህንጻናት ኣብ ኣዝዩ ዝተሓተ 
ደረጃ ክርከብ ከሎ፡ ኣብ ገሊኤን ድማ ኣብ 
ዝሓሸ ደረጃ ከምዘሎ ይንገር። ንኣብነት፡ 
ኣብ ኤርትራ ዝርጋሐ ቅድመ-ትምህርቲ፡ 
ኣብ ኣዝዩ ዘተባዕ ደረጃ ከምዝርከብ ዘማትእ 
ኣይኰነን። ብዛዕባ ቅድመ-ትምህርቲ ኣብ 
ወለድን ሕብረተስባትን ተፈጢሩ ዘሎ 
ኣፍልጦን ንቕሓትን ድማ ብኡ መንጽር 
ዓቢ እዩ። ብሓፈሻኡ ሎሚ ንውላዱ 
ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ ከእቱ ዘይደሊ 
ወላዲ ዳርጋ የለን እንተተባህለ ምግናን 
ኣይኰነን። ንደቆም ኣብ’ቲ ዝተዋደደሎም 
ቤት ትምህርቲ ቅድመ-ትምህርቲ ህንጻናት 
እናኣእተዉ፡ ከምዝመሃሩ ክገብሩ ይደልዩ 
እዮም። 
ፖሊሲ መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ድማ 

ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ ኣብ ቅድመ-ትምህርቲ 
ዘለዎ ኣተሓሕዛ ንጹር ምዃኑ ይፍለጥ። 
መደባት ቅድመ-ክንክን ህጻንን ትምህርቲን 
(Early Childhood Care and Educa-
tion - ECCE)፡ እምነ-ዅርናዕ ሓፈሻዊ 

ምዕባለ ህጻናት እዩ። እዚ ከኣ፡ ንዝቕጽሉ 
ደረጃታት ትምህርቲ ዘይንቕነቕ መሰረት 
ዘንጽፍ ባይታ ምዃኑ ብምእማን፡ መንግስቲ 
ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ 
መርሖ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ቅድሚ 
ናጽነት እውን እንተዀነ፡ ህዝባዊ ግንባር፡ 
‘ቀዳምነታት ንህጻናት’ እናበለ፡ ኣብ’ቲ ሓራ 
መሬት ኤርትራ - ንህጻናት ዝኸውን 
ቤት ትምህርቲ ሰውራ ከፊቱ፡ ብዓቕሙ 
ይሰርሓሉ ነይሩ እዩ። እዚ ከኣ፡ ንህጻናት ኣብ 
ሓፈሻዊ ምዕባለ ኣካላቶም፡ ኣብ ማሕበራዊን 
ስምዒታዊን ዕብየቶም፡ ኣብ ተገንዝቦኣዊ 
(cognitive)፡ ሞራላዊን ባህላዊን ብቕዓቶም፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ ምዕባለ ቋንቋኦምን 
ጥዕናኦምን ዝነበሮ ተራ ቀሊል ኣይነበረን። 
እዚ ድማ፡ መርኣያ ናይ’ቲ ህላወ ቅድመ-
ትምህርቲ፡ ኣብ ዕብየት ህጻናት ማዕረ ክንደይ 
ኣገዳስን መሰረታውን ምዃኑ ተኣሚኑሉ 
ይስርሓሉ ከምዝነበረ ዘረድእ እዩ። 
ፖሊሲን ስትራትጂን ሚኒስትሪ ትምህርቲ፡ 

ኵሎም ኤርትራውያን ህጻናት ብማዕረ 
ውሑሳት ክዀኑ፡ ውሑስ ኣከባቢ ትምህርቲ 
ክህልዎም፡ በዚ ከኣ ጥዑያት፡ ርእሰ-ተኣማንነት 
ዘለዎም፡ መሃዝቲ፡ ተመራመርቲን ኣፍረይቲን 
ኰይኖም፡ ሃገሮም ክሃንጹ ባይታ ዘጣጥሕ 
ምዃኑ ኣብ ሰነዳት ሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ሰፊሩ ይርከብ። በዚ መንፈስ እዚ፡ ኣብ 
ነፍሲ-ወከፍ ዓዲ ቅድመ-ትምህርቲ ንኽህሉ 
ተሰሪሕሉን ጌና’ውን ንምስፋሑ ዝስርሓሉ 
ዘሎን እዩ። ኣብ ጉዳይ ዕብየት ህጻናትን 
ቅድመ ትምህርቲን እምበኣር፡ ተራን 
ኣበርክቶን ስድራቤት ብሓፈሻ፡ ናይ ወለዲ 
ድማ ብፍላይ ዕዙዝ ምዃኑ ክዝንጋዕ ዘይብሉ 
ነጥቢ እዩ። ስለዝዀነ፡ኣድማዕነት ቅድመ-
ትምህርቲ ምስ ኣፍልጦን ንቕሓትን ወለዲ 
ማዕረ ማዕረ ክኸይድ ኣለዎ።

                  ይቕጽል. .ይቕጽል. . .  .  
መም. እዮብ ርእሶም መም. እዮብ ርእሶም 

ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ

ሰዓት መደብ 

12፡00 ሃገራዊ መዝሙር
12፡02 ድራማ
12፡30 ዜና (ትግርኛ)
12፡50 ዜና ስፖርት
12፡55 ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ                                                                                                                                               

          ዱሜራ  ዘላሊ መደብ 
13፡30 ዜና(ዓረብ)
13፡45 ለሰ ስፖርት
15፡10 ጉጅለ ባህሊ ዝናር ጥበባት
15፡50 መርዓ ኣብ ብሄረ ናራ
16፡25 ጉጅለ ባህሊ እዚ ተወርዋሪ  
17፡00 ዜና(ትግርኛ)
17፡15 ደርፊ
17፡30 ዜና(ዓረብ)
17፡40 ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ                                                                                                                                               

         ዱሜራ ዘላሊ መደብ  
18፡35 ሰሙናዊ ፍጻሜታት                                                                                                                                            

            ስፖርት
19፡25 ሃሎ ቆልዑ
20፡00 ዜና ትግረ 
20፡15 ዶክመንታሪ  
21፡00 ዜና (ትግርኛ)
21፡25 እንዳ ዝማም
22፡00 ዜና(ዓረብ)
22፡10 መደብ ኣቓልቦ
22፡30 ዜና(እንግሊዝ)

ሎሚ ኣብ ERI-TV



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ
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ሸሪዓ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ከሳሲት ሓናን ሑሴን ዓብደልቃድር፡ 
ተኸሳሲ ሓሰን መሓምድ ጅምዕ ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን1/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ኣስመራ

ከሳሲ ኣቶ ሳምሶም ርእሶም ደባስ፡ ተኸሰስቲ 
1.ወ/ሮ ምልእተ ጸጋይ ወ/ጋብር 2.ወረ/
ነሄር ግደ ጸጋይ 2.1 ኣሮን ግደ ጸጋይ 
+2 ሞግዚት ወ/ሮ ዘውዲ ዝግታ ከሳሲ 
ኣቶ ሳምሶም ርእሶም ደባስ ኣብ ልዕሊ 
ተኸሰስቲ ወ/ሮ ምልእተ ጸጋይ ወ/ጋብር  
+3 ዘቕረቦ ናይ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ስም 
ዋንነት ምትሕልላፍ ክሲ ተኸሰስቲ ወ/ሮ 
ምልእተ ጸጋይ ወልደጋብር 2. ወረ/
ነሄር ግደ ጸጋይ ወልደጋብር ዝኾኑ 2.1 
ኣሮን ግደ ጸጋይ 2.2 ወ/ሮ ኣድያም ግደ 
ጸጋይ ኣድራሽኦም ብንጹር ስለዘይተፈልጠ 
ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተጸዊዖም ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን26/1/23 ኣብ 
ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ቁ.8 ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም ጉዳይ ኣብዘየለዉሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል ኣስመራ

ሃናእ ዓብደልጀሊል መሓመድ ምባል 
ተሪፉ፡ ሃናእ ሰይድ ዓሊ መሓመድ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን25/1/23 ኣብ 1ይ ቤ/ፍ ቁ.37 
ይቕረብ።

ከሳሲ ወረ/ነፍ/ሄር ተኽኣ ገብሩ ኣቶ 
ሰለሙን ኣርኣያ፡ ተኸሰስቲ ወረ/ነፍ/
ሄር ተኽኣ ገብሩ 1.ኣቶ ርእሶም ኣርኣያ 
2.ኣዜብ እስቲፋኖስ ወረ/ነፍ/ሄር ኢትዮጵያ 
ኣርኣያ 2.1 ኣዜብ እስቲፋኖስ 2.2 ኣቶ 
ዳኘው እስቲፋኖስ 2.3 ኣልማዝ እስቲፋኖስ 
2.4 ሊድያ እስቲፋኖስ 3.ወረ/ሄር ጸሃየ 
ኣብርሃ 3.1 ወ/ሮ ሄለን ጌትነት 3.3 ወ/ሮ 
ፌቨን ንጉሰ 4.ወ/ሮ ኣዝመራ መልኣከ 
ንምቅሊት ውርሻ ዝምልከት ፋይል 
ተኸፊትልኩም ስለዘሎ፡ ን25/1/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቁ.37 ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኩምሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቲራቮሎ

ወ/ሮ ጽገሬዳ ኪዳነ ተስፋዝጊ፡ ዓባየይ ወ/ሮ 
ለተሩፋኤል ዓንደገርግሽ ወልደሩፋኤል 
ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 2 ሓትነታተይ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ዮናስ ስዩም ዑቕባጋብር፡ ወላዲየይ ስዩም 
ዑቕባጋብር ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ 
ወራሲት ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገጀረት

ወ/ሮ ተበርህ ሃብተ ተስፉ፡ በዓል-
ቤተይ ህብታይ ኣድሓኖም መስኡ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ወኪድባ

ወ/ሮ ጽገረዳ ኣብራሃ ተመልሶ፡ ኣቦና 
ኣብራሃ ተመልሶ ተስፋዝጊ ስለዝተሰወአ፡ 
ኣነ ምስ 1 ሓፍተይን 2 ተተካእቲ ደቂ 
ሓፍተይን ኣርባዕቴና ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ብርኽቲ ሓጐስ ተኽለ፡ ተኸሳሲ 
ኣቶ ሃይለ እስያስ ተወልደመድህን ናይ 
ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን2/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ቁሸት

ወ/ት ልያ ተስፋሚካኤል ዮሴፍ፡ ኣቦና 
ተስፋሚካኤል ዮሴፍ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 
1 ሓወይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን26/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጻዕዳ ክርስትያን

ወ/ሮ ትርሓስ ተስፋልደት ነማርያም፡ 
በዓል-ቤተይ ሚኪኤል መሓሪ ሓድጉ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

እምባነሽ መሓሪ ሓድጉ፡ ኣቦና መሓሪ 
ሓድጉን ኣዴና ጽገወይኒ ይሕደጎ ሓየሎን 
ስለዝዓረፉ፡ ኣነ ምስ 7 ኣሕዋተይ ምስ ደቂ 
መወትቲ ኣሕዋተይን ዓሰርተ ክልቴና 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ጓዕዳድ

ወ/ሮ ሂወት የማነ ተስፋዝጊ፡ በዓል-
ቤተይ ተኽለማርያም ፍትዊ ወልደየሱስ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ ዃላ

ት/ዕድመ ሚለን ኢሳቕ መንግስትኣብ 
ብሞግዚታ ወ/ሮ ዝፋን መንግስቱ፡ ኣቦይ 
ኣቶ ኢሳቕ መንግስትኣብ ቶምባሳ 5 
ዓመት ደሃይ ስለዝይብሉ ጥፉእ ተባሂሉ 
ይተኣወጀለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ደቀምሓረ

ከሳሲት ፍዮሪ ቀሺ ኪዳነን ተኸሰስቲ 
ወረ/ነ/ሄር ኣብርሃ ሰርጹን ነ/ሄር ተበርህ 

ሃብተየሱስ 1.ተወልደ ኣብርሃ 2.ተስፋ 
ኣብርሃ 3.ሰላማዊት ኣብርሃ ን17/1/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከተማ ደቀምሓረ

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ፍሩታ 
ተኽለሃይማኖት ሳህለዝጊን ተኸሳሲ ኣቶ 
ጠዓመ መልኣከ ሃይለን ዘሎ ናይ ሓዳር 
ክርክር፡ ተኸሳሲ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን3/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ ኣብዘየለኻሉ ክርአ 
ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ወ/ሮ ሳዕዲት መሓመድ ስዒድ 
መሓመድ፡ በዓል- ቤተይ ተጋ/መሓመድ 
ዓሊ ዑመር እድሪስ ስለዝዓረፈ፡ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 5 ደቁ 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን30/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

እናቴ ንግስቲ ሚኪኤል ገብረኣምላኽ፡ 
ኣዴና ኣብነት ቀላቲ በኹሩ ስለዝዓረፈት፡ 
ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት 
ኣነ ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ መንደፈራ

ወ/ሮ ሰናይት ወልደሚካኤል 
ወልደገብረኤል፡ በዓል-ቤተይ ቢንያም 
እምባፍራሽ ወልደስላሴ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 
ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን24/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ፎርቶ ምራራ ሮኾይቶ 
ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ

ከሳሲት ወ/ሮ ጸጋ ገብረሚካኤል ድሩዕ፡ 
ተኸሳሲ ኣብራሃም ተኽለ ስዩም በዓልቲ-
ቤትካ ናይ ሓዳር ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡ 
ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ባጽዕ 02

ወ/ሮ ዮርዳኖስ ካሕሳይ ሃይሉ፡ ኣሞይ 
ምላሹ ሃይሉ ሃብቱ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 11 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 
ጊንዳዕ

ስመይ ሂላል ያሕያ ጃብር ምባል 
ተሪፉ፡ ሂላል መሓመድ ያሕያ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን23/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 
ባጽዕ

ጀማል ያሲን ዑስማን ምባል ተሪፉ፡ ኢድሪስ 
ያሲን ዑስማን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን21/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ናርዶስ ሰለሙን ሃይለሚካኤል ምባል 
ተሪፉ፡ ናርዶስ ክፍላይ ሃይለሚካኤል 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን23/1/23 ኣብ ቤ/ ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሃይኮታ

ወ/ሮ ሓዋ መሓመድ ኣድም፡ በዓል-
ቤተይ ተጋ/ ኣሕመድ እድሪስ መሓመድ 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 8 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰላም፡ መስከረም፡ 

ኣብ ኣስመራ ዞባ 1 ምም/05 ቀደም ጎደና መቕደላ ቁ.ገዛ - ዝርከብ ብቁ.ምስክር 
ወረቐት 101452 መወከሲ ቁጽሪ 103520 ከምኡ’ውን ኣብ ቤ/ጽ/ሃገ/ካዳስተር 
ብቁ/ንብረት 1BRASMO13229/0 ብስም ኣቶ ሰጊድ ፍራንኮ ታደሰ ናይ 
ዝተመዝገበ ሊብሬቶ ገዛ ስለ ዝጠፋኣኒ፣ ዝረኸቦ ወይ ብዕዳ ሒዘዮ ዝብል እንተልዩ 
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፡ ብቁጽሪ ቴለፎን 07160301 ክሕብረኒ፡ እንተዘይኮይኑ 
መተካእታኡ ክሓትት ምዃነይ እሕብር። 

ወ/ሮ ዮርሳሌም የዕብዮ ተስፋገርግሽ

ፍትሒ ተሰነይ

ከሳሲት ትርሓስ ጴጥሮስ ሓሰማ፡ ተጸዋዒ 
ኣቶ ተስፋይ ኣስመላሽ ገብረስላሴ በዓልቲ 
ቤትካ ናይ ሓዳር ክሲ ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን23/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ተሰነይ

ባድመ ሁኩ ቦዳ ምባል ተሪፉ፡ ባድመ 
ኩኩ ቦዳ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ሽሻይ ተስፋይ ዑቕባዝጊ ምባል ተሪፉ፡ 
ሽሻይ ተስፋይ ወልደሚካኤል ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሴሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 
ዓሰብ

ሰናይት መልኣከ ማህደረ፡ ኣሕዋተይ 
1.ኣስመረት መልኣከ 2. ልችያ መልኣከ 
3.ሙሉ መልኣከ 4.ለምለም መልኣከ 
5.በራኺ መልኣከ 6.ሰላማዊት መልኣከ 
ካብ 1986 ደሃይ ስለዘይብሎም፡ ጥፉኣት 
ምዃኖም ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን31/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ንሕና ወረ. ስዉእ ኢንጅ. መድሃኔ እስቲፋኖስ ሂያቡ ኣቶ ኢሳቕ መድሃኔ 
እስቲፋኖስ+1 ዝኾንና ኣብ ዞባ ማእከል ምም/ን/ዞባ ቲራቮሎ 154 ፓርሰል F ከባቢ/
ዚፕ ኮድ ቲራቮሎ 1A188 ጐደና ቤት መኻእ ቁጽሪ ገዛ 1ሀ ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ 
ንብረት ኣብ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ቤ/ጽ ካዳስተር ብመለለይ ቁጽሪ 
ንብረት 1/010026 ብስም ኣባ ገብሪኤል እስቲፋኖስ ሂያቡ ተመዝጊቡ ዋንነቱ 
እተረጋገጸ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ኣባ ገብሪኤል እስቲፋኖስ ሂያቡ፡ ተጠቃሲ ገዛ 
ንወላዲና ስዉእ ኢንጅ.መድሃኔ እስቲፋኖስ ብህያብ ስለ ዝሃብዎ’ሞ ስም ዋንነት ናብ 
ስም ወላዲና ኣመሓላሊፍና ናብ ስምና ከነመሓላልፎ ስለ ዝደለና፡ ዝቃወም እንተሎ 
እዚ ምልክታ እዚ ኣብ ጋዜጣ ካብ ዝወጻሉ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ካብ 
ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታሪን ቤ/ጽ ካዳስተርን 
የቕርብ። 

ኣቶ ኢሳቕ መድሃኔ+1



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
3 ጥሪ 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.107

ቲራቮሎ ብጎደሎ ጸወታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋቲራቮሎ ብጎደሎ ጸወታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሓሊፋግጥማት ሻምፒዮን 2ይ ዲቪዥን 
ጋንታታት ኵዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል፡ ቀዳምን 
ሰንበትን ኣብ ስታድየም ኣስመራ ቀጺሉ ከም 
ዝወዓለ ህዝባዊ ርክባት ፈድረሽን ኵዕሶ እግሪ 
ዞባ ማእከል ሓቢራ። ቀዳም  ምድብ ‘ለ’ 
ዝኾና ጋንታታት ንራብዓይ ግዜ ኣብ ዘካየዳኦ 
ግጥም፡ ካብ’ዚ ምድብ ጋንታ ምምሕዳር 
ቲራቮሎ  ከይተሳዕረት ብምግስጋሳ ገና ሓደ 
ጸወታ ተሪፉዋ ከሎ ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ 
ምሕላፋ ኣረጋጊጻ። ቲራቮሎ ብቀዳም ኣንጻር 
ገዛባንዳ ኣብ ዝገበረቶ ግጥም ምሉእ ሰለስተ 
ነጥቢ ክትወስድ ብምኽኣላ’ያ ናብ ግጥም 
ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፋ ተረጋግጽ ዘላ። ኣብዚ 
ግጥም ገዛባንዳ እውን ሸውዓተ ነጥቢ ሒዛ 
ብምእታዋ ክትዕወት የገድሳ ነይሩ እዩ። በዚ 
ኸኣ ርክብ ናይዘን ክልተ ጋንታታት ሓያል 
ከም ዝኸውን ብኣግኡ ግምት ተዋሂብዎ 
ነይሩ። ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ ዋላ’ኳ 
ኵዕሶ ብዘይዕረፍቲ ናብ ልዳት ክልቲአን 
ጋንታታት ትበጽሕ እንተነበረት፡ ኣብ 
ቀዳማይ 45 ደቓይቕ ግን ዝተመዝገበ ሸቶ 
ኣይነበረን።  
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ’ውን 

ተወዳዳርነት ክልቲአን ጋንታታት ኣይነከየን። 
ገዛባንዳ ሸቶ ክኾና ዝኽእላ ዝነበራ ኰዓሳሱ 
ብተደጋጋሚ ከተባኽን ተራእያ እያ። 
ቲራቮሎ እውን ኣይሰነፉን ሓያል ቅልስ 
ብምክያድ ኣብ መበል 74 ደቒቕ መሪሕነት 
እተትሕዞም ሸቶ ካብ ኢዮቤል ብርሃነ 
ረኸቡ። ጸወታ ድማ ብመሪሕነት ቲራቪሎ 

ዓንሰባ፡ ግጥማት ኵዕሶ እግሪ ዓንሰባ፡ ግጥማት ኵዕሶ እግሪ 
ብውዕዉዕ መንፈስ ይቕጽልብውዕዉዕ መንፈስ ይቕጽል

ስታድዩም ከተም ከረን ዝሓለፈ ቀዳመ-
ሰንበት 5 ግጥማት ኣአንጊዱ ከም ዝወዓለ 
ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣረዲኡ። 

ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሻምፕዮን 
ኵዕሶ እግሪ ከተማ ከረን፡ ኣነጅምን ሻንን 
ብዘይ ሸቶ 0ብ0 ክፈላለያ ከለዋ፡ ሰንበት ኣብ 
ዝቐጸለ ግጥም ጋሽን ላልምባን ከኣ ኣብዚ 
ሻምፕዮን ጽቡቕ ትግስግስ ዘላ ጋሽ ኣብ ልዕሊ 
መጋጥምታ ናይ 2ብ1 ዓወት ኣመዝጊባ። 
ብዘይካ እዚ፡ ግጥማት ሊግ ዓንሰባ ቀዳም 

ብግጥም ኢትዓብርን ኣልሂላልን ክፍልም 
ከሎ፣ ኣልሂላል ብኮኾብ ተጻዋታይ ናይቲ 
ግጥም ስምኦን ክፍላይ ተሓጊዛ ንኢትዓብር 
3ብ1 ብዝኾነ ውጽኢት ኣፋንያታ። ልዑል 
ግምት ኣብ ዝተዋህቦ ግጥም ደንደንን 
ዓንሰባን፣ ንኣበርክቶ ሓለቓ ጋንታኣ ኪዳነ 
ሃብታይ ብመቕጻዕቲ (ውህሉል ብጫ ካርድ) 
ኣብዚ ግጥም ዝኸሰረት ዓንሰባ፡ ብመጋጥምታ 
ናይ 3ብ2 ስዕረት ገጢምዋ። ተጻዋታይ 
ደንደን ተመስገን ሃብተዝጊ ኣብዚ ግጥም 
ብዘርኣዮ ድንቂ ብቕዓት፡ ብሉጽ ተጻዋታይ 
እቲ ግጥም ተባሂሉ ክብሪ ረኺቡ። ደንደን 
ድማ በዚ ውጽኢት ተሓጊዛ ዋንጫ ናይ 
ምዕታር ተኽእሎኣ ህይወት ክትዘርኣሉ ክኢላ 
ኣላ። እዘን ክልተ ጋንታታት ዝመጽእ ረቡዕ 
04 ጥሪ ንዋንጫ ዝኽሪ ገዲም ዳኛ ግርማይ 
ገብረስላሴ መን ዓተረ ደጊመን ክራኸባ 
ምዃነን ተፈሊጡ ኣሎ።
ብሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ሊግ ዓንሰባ፣ 

ኣሳሕል ኣብ ልዕሊ እታ ኣብ ታሕታዋይ 

1ብ0 ኮነ። ገዛባንዳ ንምምዕርራይ ጻዕርታት 
ኣካይዳ ክሰልጣ ግን ኣይከኣለን። ጸወታ 
ብዓወት ቲራቮሎ 1ብ0 ተዛዘመ። 
ድሕሪ እቲ ግጥም ኣሰልጣኒ ቲራቮሎ 

ፊልሞን ንጉሰ ነቲ ግጥም ኣመልኪቱ ኣብ 
ዝሃቦ ቃል፡ ”ነዚ ግጥም ንነዊሕ ኣዋርሕ 
ተዳሊናሉ ኢና። ከም ውጽኢት ፍረ ጻዕርና 
ድማ ቅድሚ ሓደ ጸወታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ 
ምሕላፍና ኣረጋጊጽና ኣለና። በዚ ኸኣ 
ሓጎሰይ ወሰን የብሉን” ድሕሪ ምባል ኣብዚ 
እዋን ናብ ጋንታታት ሱፐር ዲቪዥን ኤ 
ክሓልፉ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘካይዱ ኣብሪሁ። 
ኣሰልጣኒ ምምሕዳር ገዛባንዳ ሰርጸዮናስ 

ተስፋሚካኤል ብወገኑ፡ ዋላ’ኳ ተሪፋቶም 
ንዘላ ሓንቲ ዕድል ብዝግባእ ከም ዝጥቀሙላ 
እንተሓበረ፡ ተጻወትቱ ግን ንዝረኸቡወን 
ኰዓሳሱ ክጥቀሙለን ብዘይ ምኽኣሎም 
ኣደዳ ስዕረት ከም ዝኾኑ ተኣሚኑ።
ቅድሚ ግጥም ቲራቮሎን ገዛባንዳን 

ንሜዳ ዝወረዳ ጎዳይፍን ዕዳጋ ሓሙስን  
እየን ነይረን። ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን 
ጋንታታት ሓያል ተወዳዳርነት ዝተራእየሉ 
ጸወታ፡ ጎዳይፍ፡ ጸጋይ ዘርእዝጊ ኣብ 
መበል 13 ደቒቕ ፊልሞን ሃብቶም ከኣ 
ናብ ገዛእ ልዳቱ ብዘመዝገባ ሸቶ ክልተ 
ሸቶታት ክትረክብ ከላ፡ ዕዳጋ ሓሙስ ከኣ 
ካብ ዳኒኤል ካሕሳይን ዳዊት ኣብረሃምን 

ብዝረኸበተን ሸቶታት ንዕረፍቲ 2ብ2 እየን 
ወጺአን። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ 
ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ መበል 47 ደቒቕ ካብ 
ብርሃነ ተስፋሚካኤል ብዝረኸበታ ሸቶ 
መሪሕነት ሓዘት። ብድሕሪ’ዚ ዝተመዝገበ 
ሽቶ ብዘይምንባሩ ዕዳጋ ሓሙስ ነቲ ግጥም 
3ብ2 ተዓዊታትሉ።
ፍርቂ መዓልቲ ዝገጠማ መረብ ሰቲትን 

ገጀረትን እየን ነይረን። መረብ ሰቲት ናብዚ 
ግጥም 6 ነጥቢ ሒዛ ብምኣታዉ ነቲ 
ውጽኢት ናብ ረብሓኣ ክትቅይሮ ሓያል 
ጻዕሪ ኣካይዳ’ያ። ኣብዚ ግጥም መረብ ሰቲት 
ካብ ዳኒኤል መሓሪ፡ ሮቤል ዮውሃንስ፡ ሻም 
ብርሃኑን ላሜክ ጎይትኦምን ኣርባዕተ ሸቶታት 
ከተመግብ ከላ፡ ገጀረት ከኣ ካብ ዳኒኤል 
ኢሳቕን ሳይሞን ኣረጋይን ክልተ ሸቶታት 
ብምርካባ እቲ ግጥም ብዓወት መረብ ሰቲቲ 
4ብ2 ተዛዚሙ። በዚ መሰረት መረብ ሰቲት 
9 ነጥቢ ብምውህላል ዝመጽእ ሰሙን 
ኣንጻር’ታ 7 ነጥቢ ዘለዋ ገዛባንዳ ክትፋለም 
ምዃና ተፈሊጡ ኣሎ። መረብ ሰቲት ኣብዚ 
ግጥም ክልተ ዕድል ማለት ወይ ክትዕወት 
ወይ ከኣ ማዕረ ክትፈላለ የዋጽኣ እዩ።
ብሰንበት ጋንታታት ምድብ ‘ሀ’ እየን 

ግጥማተን ኣሰላሲለን። ፍርቂ መዓልቲ 
ዝገጠማ ኣኽርያ ምስ ጸጸራት እየን። 

ኣኽርያ ኣብ መበል 18 ደቒቕ ብመንገዲ 
ኢብራሂም ኣሕመዲን ብዝረኸበታ ሸቶ 
1ብ0 መሪሓ ንዕረፍቲ ወጺኣ። ድሕሪ 
ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጸወታ፡ ክልቲአን 
ጋንታታት ኣብ ሓያል ቅልስ እየን ኣትየን። 
ጸወታ ብመሪሕነት ኣኽርያ ክዛዘም ትጽቢት 
እናተገብረሉ፡ ጸጸራት ኣብ ውዱእ ሰዓት 
ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ረኺባ፣ ፊልሞን ሪኮ 

ከኣ ናብ ሸቶ ቀይሩዋ። በዚ ኸኣ ክልቲአን 
ጋንታታት ነጥቢ ተማቒለን። 
ሰዓት ክልተ ዝገጠማ ጋንታታት 

ማይተመናይን ደንደንን እየን። ደንደን ኣብ 
ሳልሳይ ደቒቕ ናትናኤል ዮሴፍ ብዘመዝገባ 
ሸቶ ቀልጢፋ’ያ መሪሕነት ሒዛ። ዝቐጸለ 
ጸወታ ካብ ፈተነ ሓሊፉ ሸቶ ኣይተረኽቦን፡
፡ ደንደን ከኣ በታ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝረኸበታ 
ሓንቲ ሸቶ 1ብ0 ተዓዊታ።
ሳልሳይ ጸወታ ናይቲ ዕለት ኣብ መንጎ 

ኣባሻውልን ኣልታሕሪርን እዩ ተኻይዱ። 
ንዕረፍቲ ክልቲአን ጋንታታት 0ብ0 እየን 
ወጺአን። ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ 
ጸወታ፡ ኣብ መበል 85 ደቒቕ ሰለሙን 
ዛይድ ብዘመዝገባ ሸቶ፡ ኣልታሕሪር 
መሪሕነት ሓዘት። ተጻወትቲ ኣባሻውል 
ንዝተመዝገበቶም ሸቶ ከሕውዩ ላዕልን 
ታሕትን’ኳ እንተበሉ፡ ካብ ሓላዊ ልዳት 
ኣልታሕሪር ግን ክሓልፉ ኣይከኣሉን። 
ኣልታሕሪር ድማ 1ብ0 ተዓዊታ። 
ግጥማት ሻምፕዮን ጋንታታት 2ይ 

ድቪዥን ዞባ ማእከል ዝመጽእ ሰንበት እውን 
ብዝተፈላለዩ ጸወታታት ቀጺሉ ከምዝውዕል 
ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።

መሳልል ናይቲ ሊግ ትርከብ ገዛባንዳ ናይ 
3ብ1 ዓወት ኣመዝጊባ። ገዲም ተጻዋታይን 
ሓለቓ ጋንታን ኣልሳሕል ሰልማን ዑስማን 

ድማ ብሉጽ ተጻዋታይ ናይቲ ግጥም 
ተሰምዩ። 
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ስፖርታዊ 

ውድድራት መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ 
ከተማ ከረን ብክልቲኡ ጾታ ብውዕዉዕ 
መንፈስ ይካየድ ኣሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ካብ 
ዝተኻየዱ ግጥማት ኵዕሶ እግሪ ደቂ ተባዕትዮ፣ 
ኣድያእን ደዓሪን ብናይ ሓባር ዓወት 0ብ0 
ክፈላለያ ከለዋ፣ ኣልናህዳ ኣብ ልዕሊ ሞሞና 
ናይ 7ብ0 ገፊሕ ዓወት ኣመዝጊባ። ሰላም ኣብ 
ልዕሊ ዳርሰላም፡ ላሳለ ኣብ ልዕሊ ሰማእታት 
ከምኡ’ዉን ሰማእታት ኣብ ልዕሊ ፍትሒ 
ብተመሳሳሊ ናይ 1ብ0 ዓወት ከመዝግባ 
ከለዋ፣ ቢሻ ንኪሰሪ 3ብ0 ስዒራታ። ብሰንበት 
ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ድማ ኣልእርሻድ ምስ 
ዖና 0ብ0 ክትፈላለ ከላ፣ ኣልፈጅር ኣብ ልዕሊ 
ሽፍሽፊት ናይ 1ብ0 ጸቢብ ዓወት ኣመዝጊባ። 
ኣብ መወዳእታ ግጥም ናይቲ ዕለት ቢሻን 
ሰላምን ብማዕረ 1ብ1 ክፈላለያ ከለዋ፣ ዓንሰባ 
ንመጋጥምታ ኪሰሪ ብውጽኢትን ጸወታን 
ጸብለል ብምባል 6ብ0 ቀጺዓታ።
ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግጥማት፣ ኣልናህዳ 

ንሞሞና 1ብ0  ክትስዕራ ከላ፡ ሽፍሽፊት 
ንኣልፈጅር 2ብ0፡ ደዓሪ ንኣድያእ 3ብ0፡ 
ዖና ንኣልእርሻድ ብተመሳሳሊ 3ብ0፡ ሰላም 
ንዳርሰላም 4ብ0 ክስዕረአን ከለዋ፣ ግጥም 
ሰማእታትን ላሳለን፡ ቢሻን ኪሰሪን፡ ሰማእታትን 
ፍትሒን ከኣ ብዘይ ሸቶ ተዛዚሙ።

ስፖርታዊ ውድድራት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-ስፖርታዊ ውድድራት ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ-

ትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉትምህርቲ ዞባ ማእከል ቀጺሉ
ራብዓይ ሰሙን ኣሰላሲሉ ዘሎ ግጥማት 

ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ 
ማእከል፡ ብሰንበት ሓደ ጥሪ ኣብ ሰዓታት 
ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ሜዳታት ኣብያተ-
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ኣስመራ ሓፈሻዊ፡ 
ባርካ፡ ቀይሕ ባሕሪን ሓላይን ቀጺሉ 
ውዒሉ። 
 ኣብ ውድድር ኵዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ 

ሓላይ ንሰሓርቲ 6ብ0፡ ባርካ ንኢብራሂም 
ሱልጣን 4ብ0፡ ሓርነት ንርእሲ ዓዲ 3ብ1 
ከምኡ ድማ ሰምበል ንተከለ ዓገባ፡ ኣስመራ 
ሓፈሻዊ ንእምባሃራ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 
3ብ0 ክረትዕአን እንከለዋ፡ ቀይሕ ባሕሪ 
ድማ ምስ ጻዕዳ ክርስትያን ማዕረ 0ብ0 
ተፈላልየን። ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ 

ደምበ ሰምበል ንማይ ነፍሒ 6ብ1፡ ሓላይ 
ንሰሓርቲ 3ብ1፡ ሰምበል ንተከለ ዓገባ 
5ብ0፡ ሓርነት ንርእሲ ዓዲ 4ብ0፡ ባርካ 
ንኢብራሂም ሱልጣን 2ብ1 ከምኡ ድማ 
ዲያእ ንቀይሕ ባሕሪ፡ እምባሃራ ንኣስመራ 
ሓፈሻዊ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 1ብ0 
ስዒረንኣን ኣለዋ። ብዘይካ’ዚ፡ ጻዕዳ ክርስትያን 
ምስ ኢሳቕ ተወልደ መድህን ማዕረ 1ብ1 
ከም ዝተፈላለየት እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ 
የረድእ። 
ኣብ ውድድር ኵዕሶ መርበብ ደቂ 

ኣንስትዮ፡ ኢብራሂም ሱልጣን ንሰምበል፡ 
ልምዓት ንተከለ ዓገባ፡ ሓርነት ንርእሲ 
ዓዲ፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንእምባሃራ፡ ሓላይ 
ንማይነፍሒ፡ ደምበ ሰምበል ንሰሓርቲ፡ ዲያእ 

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ሎሚ

ፕሪመር ሊግ
ሰዓት 10፡45 ምሸት

ኣርሰናል ምስ ኒውካስል
ኤቨርተን ምስ ብራይተን
ሌስተር ምስ ፉልሃም
ሰዓት 11፡00 ምሸት

ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ በርንማውዝ

ንቀይሕ ባሕሪ፡ ደንደን ንኢሳቕ ተወልደ 
መድህን፡ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ0 
ረቲዐንአን። 
ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ፡ ልምዓት 

ንተከለ ዓገባ፡ ባርካ ንሚናበ ዘርኣይ ሓርነት 
ንርእሲ ዓዲ፡ ማይ ነፍሒ ንሓላይ፡ ደምበ 
ሰምበል ንሰሓርቲ፡ ዲያእ ንቀይሕ ባሕሪ፡ 
ጻዕዳ ክርስትያን ንኢሳቕ ተወልደ መድህን፡ 
ደቕ ሰብ ንደንደን 2ብ0 ብዝኾነ ውጽኢት 
ክስዕረአን እንከለዋ፡ ኢብራሂም ሱልጣን 
ንሰምበል፡ ኣስመራ ሓፈሻዊ ንኣምባሃራ 
ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2ብ1 ረቲዐንአን። 
ኣብ ውድድር ኵዕሶ ሰኪዐት ደቂ ኣንስትዮ፡ 
ቤት ትምህርቲ ልምዓት ንቤት ትምህርቲ 
ቀይሕ ባሕሪ 44 ብ 24 ብዝኾነ ውጽኢት 
ተዓዊታትላ እላ።



ሓዳስ   ኤርትራ

Sabur Printing Services

 ተረኛ ፋርማሲ ተረኛ ፋርማሲ ጎደና ቁ.ስልኪ 
ከባቢ ዩኒቨርሲቲ ጥቓ ባርሊድያ 110750

ዕለትዕለት

ፋርማሲ ቁ.1 መዓልታውን ለይታውን ኣገልግሎት ትህብ         ቁ.ቴሌፎን 127565 

ፋርማሲ ኤደን

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ተስፋኣለም የማነተስፋኣለም የማነ
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እስራኤል፡ ኣብ ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ ደማስቆ ደብዲባነፈርቲ ውግእ እስራኤል ትማሊ ሰኑይ 
ናብ ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ ደማስቆን 
ከባቢኡን ብዝወንጨፋኦ ሚሳይላት፡ 
ብውሕዱ ክልተ ወተሃደራት ሶርያ 
ከምዝተቐትሉን ካልኦት ብርክት ዝበሉ 
ከምዝቖሰሉን ተገሊጹ።
ሰራዊት ሶርያ ትማሊ ኣብ ዘውጸኦ 
መግለጺ፡ በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ፡ እቲ 
ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ ምሉእ ብምሉእ 
ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኰይኑ ከምዝነበረ፡ 
ድሒሩ ብዝተገብረሉ ጽገና ግን ስርሑ 
ክቕጽል ከምዝኸኣለ ሓቢሩ።
ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ ዝመደበሩ ጉጅለ 
ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሶርያ ብወገኑ 
ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ እቲ ካብ ነፈርቲ 
ውግእ እስራኤል ዝተወንጨፈ ሚሳይላት፡ 
ነቲ መዓርፎ-ነፈርቲን ኣብ ጥቓኡ ንዝነበረ 
መኽዘን ኣጽዋርን ከምዝሃረመ ኣመልኪቱ።

ኣብቲ መጥቃዕቲ ብውሕዱ ኣርባዕተ 
ሶርያውያን ከምዝተቐትሉ እውን፡ እቲ 
ጉጅለ ወሲኹ ሓቢሩ።
እንተዀነ፡ ሰብ-መዚ እስራኤል ብዛዕባ’ቲ 
ዝበሃል ዘሎ መጥቃዕቲ ዝሃቡዎ ዝዀነ 
ርእይቶ የለን።

ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ ደማስቆ፡ ኣብ 
ውሽጢ ዓመት ዘይመልእ ግዜ ብሰንኪ 
መጥቃዕቲ እስራኤል ሕጂ ንኻልኣይ 
ግዚኡ እዩ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ዝኸውን 
ዘሎ።
ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ብ10 ሰነ 2022 

ኣብ ልዕሊ’ቲ መዓርፎ-ነፈርቲ ደብዲበን 
ከምዝነበራን፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ትሕተ-
ቅርጺ ናይቲ መዓርፎ-ነፈርቲ ከቢድ ዕንወት 
ከምዝወረደ ጸብጻባት የመልክቱ። 
እስራኤል ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ዝሓለፈ 
መስከረም እውን ኣብ ከተማ ኣሌፖ 
ንዝርከብ ኣህጉራዊ መዓርፎ-ነፈርቲ ናይ’ታ 
ሃገር ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ኣካይዳ 
ነይራ።

ከም ሳዕቤኑ ከኣ፡ እቲ መዓርፎ-ነፈርቲ 
ንብዙሕ መዓልታት ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ 
ኰይኑ ነይሩ - ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት።
እስራኤል፡ ንወተሃደራዊ ምንቅስቓስ 
ኢራንን ሕዝቦላህን ኣብ ሶርያ ንምቑጻይ 
ብዝብል ምኽንያት፡ ካብዚ ዝሓለፈ ቀረባ 
ዓመታት ኣትሒዛ ኣብ ውሽጢ’ቲ መንግስቲ 
ዝቆጻጸሮ ልኡላዊ ግዝኣት ናይ’ታ ሃገር 
ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ተካይድ ምህላዋ 
እዩ ዝንገረላ።

መክሲኮ - ዕጡቓት ብዝኸፈቱዎ 
ተዅሲ ብዙሓት እሱራት ሃዲሞም

ኣብ ሰሜናዊ ክፋል መክሲኮ ኣብ እትርከብ 
ሲዩዳድ ጁዋረዝ ዝተባህለት ከተማ፡ መንነቶም 
ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሓደ ቤት-
ማእሰርቲ ተዅሲ ድሕሪ ምኽፋቶም፡ ኣብኡ 
ተሓዪሮም ካብ ዝነበሩ እሱራት 24 ክሃድሙ 
ከምዝኸኣሉ ተገሊጹ።
ሰብ-መዚ ተሃድሶ ናይ’ታ ሃገር ኣብ 
ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ እቶም ዕጡቓት ድሩዓት 
ተሽከርከርቲ ሒዞም ኣብ ኣፍ-ደገ ናይቲ ቤት-
ማእሰርቲ ድሕሪ ምብጽሖም፡ ብኡ ንብኡ 
ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሓለዋ ናይቲ ቤት-ማሕቡስ 
ተዅሲ ከምዝኸፈቱ ገሊጾም። 
ኣብቲ መጥቃዕቲ፡ 10 ኣባላት ሓለዋ 
ናይቲ ቤት-ማእሰርቲን ኣርባዕተ እሱራትን 
ከምዝተቐትሉ ድማ ወሲኾም ሓቢሮም።
ነቲ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ውሽጢ’ቲ ቤት-
ማእሰርቲ ብዝተፈጥረ ዕግርግር እውን፡ 13 
እሱራት ብኸቢድን ፈኲስን ከምዝቖሰሉ እዩ 
ዝግለጽ ዘሎ። 
ኣብቲ ቤት-ማእሰርቲ፡ ምስ ምስግጋር ዕጸ-
ፋርስን ቅትለትን ዝተሓሓዝ ገበን ዘለዎም 

ኮሎምቢያ - መንግስቲ ምስ ዕጡቓት ተቓወምቲ ስምምዕ ከቲሙ
መንግስቲ ኮሎምቢያ፡ ምስ ሓሙሽተ ኣብታ 
ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ተቓወምቲ 
ጉጅለታት ግዚያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተዅሲ 
ከምዝኸተመ፡ ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር 
ጉስታቮ ፔትሮ ሓቢሩ።
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ሓድሽ ዓመት ብትዊተር 
ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ መንግስቲ፡ ምስ 
ሰራዊት ሃገራዊ ሓርነት (ELN) ዝርከቦም 
ሓሙሽተ ዕጡቓት ጉጅለታት ከቲሙዎ ዘሎ 
ግዚያዊ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ፡ ካብ ባሕቲ 
ጥሪ ጀሚሩ ክሳብ 30 ሰነ ዝጸንሕ ምዃኑ 
ገሊጹ። 
እቲ ስምምዕ፡ ካብዚ ዝተጠቕሰ ግዜ ንላዕሊ 
ክናዋሕ ከምዝኽእል እውን እቲ ፕረዚደንት 

ብዙሓት እሱራት ከምዝነበሩ ዝሓበረ ፖሊስ 
መክሲኮ፡ እቶም ዕጡቓት ኣብኡ ንዝነበሩ 
ኣባላቶም ከውጽኡ ክብሉ ዝተበገሱ ኣባላት 
ናይ ሓደ ጉጅለ ኣሰጋጋሪ ዕጸ-ፋርስ ክዀኑ 
ከምዝኽእሉ ገሊጹ።
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር 
ንማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ 
እቶም ጸሊም ክዳን ለቢሶም ዝነበሩ ዕጡቓት፡ 
ልዕሊ’ቶም ናይቲ ቤት-ማእሰርቲ ሓለውቲ 
ዓጢቖሞ ዝነበሩ ዕጥቂ ከምዝነበሮም 
ኣረዲኦም።
እታ ኣብ ጥቓ ዶብ ኣመሪካ እትርከብ 
ከተማ፡ ኣብ ምስግጋር ዕጸ-ፋርስ ዝነጥፉ ክልተ 
ቀንዲ ተቐናቐንቲ ጉጅለታት ከም መናሃርያ 
ዝጥቀሙላ ብምዃና፡ ንብዙሕ ዓመታት 
ዝኣክል ግዳይ ናይቲ ኣብ መንጎም ዝካየድ 
ጎንጺ ኰይና ከምዝጸንሐት እዩ ዝንገረላ።
ከም ውጽኢቱ ድማ፡ ኣብዚ ዝሓለፈ 
ዓሰርተታት ዓመታት፡ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ 
ነበርቲ ናይታ ከተማ ከምዝተቐትሉ፡ ጸብጻባት 
ናይ’ታ ሃገር የመልክቱ።

ወሲኹ ኣመልኪቱ።
ንባዕሉ ኣባል ጸጋማዊ ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳብ 
ዝኽተል ደባይ ተዋጋኢ ጉጅለ ምንባሩ 
ዝንገረሉ ፕረዚደንት ፔትሮ ኣብ ሓበሬታኡ፡ 
እቲ ስምምዕ ንኸይጥሓስ፡ ሃገራውን 
ኣህጉራውን ናይ ክትትል መካኒዝም ክህሉ 
ምዃኑ’ውን ኣረዲኡ።
ኣብ 1960ታት ከምዝተመስረተን ኮሚኒስታዊ 
ስነ-ሓሳብ ከምዝኽተልን ዝንገረሉ ደባይ 
ተዋጋኢ ጉጅለ ኤ.ኤል.ኤን፡ ምስቲ ኣብ 
2017 ብወለንታኡ ዕጥቁ ዝፈትሐ ‘ፋርክ’ 
ዝተባህለ ዝዓበየ ተቓዋሚ ጉጅለ ናይ’ታ 
ሃገር ጥቡቕ ምትእስሳር ዝነበሮ ኰይኑ፡ 
ብኣመሪካ ክሳብ ሕጂ ኣብ መዝገብ ሽበራ 

ሰፊሩ ዘሎ ውድብ እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ክልተ ካብ’ቶም ምስ መንግስቲ 
ኮሎምቢያ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ 
ከቲሞም ዘለዉ ዕጡቓት ተቓወምቲ እውን፡ 
ኣቐዲሞም ኣባላት ፋርክ ዝነበሩ ክዀኑ 
ከለዉ፡ እቶም ዝተረፉ ክልተ ድማ፡ ክሳብ 
2006 ኣብ ምስግጋር ዕጸ-ፋርስ ዝነጥፉ 
ዕሉላት ናይ ገበን ጉጅለታት ዝነበሩ እዮም።
ብመሰረት ጸብጻባት፡ ኣብ ኮሎምቢያ ኣብ 
መንጎ ሓይሊታት መንግስቲን ዕጡቓት 
ተቓወምቲን ዝካየድ ዘሎ ግጭት፡ ልዕሊ 
ፍርቂ ዘመን ኣቝጺሩ ይርከብ።
ኣብታ ደቡብ ኣመሪካዊት ሃገር፡ ፖለቲካዊ 
ስልጣን ንምጭባጥን ምህርቲ ዕጸ-ፋርስ 
ዝሕፈሰሉ ቦታታት ንምቁጽጻርን ዝዕላማኦም 
ኣስታት 90 ዝተፈላለዩ ዘይሕጋውያን 
ጉጅለታት ኣለዉ።
ብሰንኪ’ቲ ካብ 1964 ኣትሒዙ ኣብታ ሃገር 
ዝቕጽል ዘሎ - ኣመሪካን ኲባን ኣብ ሓደ 
እዋን ኢደን ዝመለሳሉ ግጭት ሓድሕድ፡ 
ዛጊት ኣስታት 450 ሽሕ ህይወት ሰብ ጠፊኡ 
ከምዘሎ፡ ኮሚሽን ዕርቂ ናይ’ታ ሃገር ዝሓለፈ 
ሓምለ ኣብ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣመልኪቱ 
ነይሩ።

ክሮኦሽያ፡ መበል 20 ኣባል ‘ዩሮዞን’ ኰይና
ሓንቲ ካብ ሃገራት ባልካን ዝዀነት ክሮኦሽያ፡ ናብቲ 
ካብ ፓስፖርት ናጻ ዝዀነ ዞባ ኤውሮጳ ብምእታው፡ 
ነቲ ናይ ሓባር ባጤራ ዩሮ ከምዝረዓመቶ ተገሊጹ።
በዚ መሰረት፡ እታ ሃገር ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ፍርቂ 
ለይቲ ጀሚራ ነቲ ‘ኩና’ ዝበሃል ሃገራዊ ባጤራኣ 
ራሕሪሓ፡ መበል 20 ኣባል ዩሮዞን ብምዃን 
ተጠቃሚት ባጤራ ዩሮ ክትከውን በቒዓ ኣላ።
ክሮኦሽያ ብዘይካ’ዚ፡ መበል 27 ኣባል ናይቲ ብደረጃ 
ዓለም ካብ ፓስፖርት ናጻ ዝዀነ ምንቅስቓስ ናይ 
ልዕሊ 400 ሚልዮን ህዝቢ ዝረኣየሉ ዝዓበየ ዞባ - 
ሸንገን ዞን እውን ክትከውን ክኢላ ኣላ።
ኣብ 1990ታት ካብ ዩጎዝላቪያ ንምንጻል 

ህንዲን ፓኪስታንን፡ ኑክሌሳዊ ሰነድ ይለዋወጣ
ፓኪስታን፡ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ናይ ኵለን 
ኑክሌሳዊ ትካላታን መሳለጥያታታን ዝሓዘ ሰነድ፡ 
ብ1 ጥሪ ንህንዲ ከምዘረከበት ኣፍሊጣ። 
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይ’ታ ሃገር ብሰንበት 
ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ እቲ ሰነድ፡ ብመሰረት’ቲ 
ክልተአን ሃገራት ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት 
ዝኸተማሉ ስምምዕ፡ ኣብ ከተማ ኢስላማባድ 
ንዝመደበሩ ልኡኽ ህንዲ ከምዝተረከበ ገሊጹ።
ህንዲ ብተመሳሳሊ፡ ዝርዝር ናይ ኑክሌሳዊ 
መሳለጥያታታ ዝሓዘ ሰነድ፡ ኣብቲ ዕለት ኣብ 
ኒውደልሂ ንዝመበደበሩ ልኡኽ ፓኪስታን 

ከምዘረከበት፡ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ 
ወሲኹ ሓቢሩ።
ብመሰረት’ቲ መግለጺ፡ ክልተአን ሃገራት ዝጥቀስ 
ዲፕሎማሲያዊ ርክብ’ኳ እንተዘይብለን፡ ካብ 
1992 ኣትሒዘን ግን፡ ዘለወን ናይ ኑክሌር ሰነዳት 
ዓመት ዓመት ኣብ እዋን ባሕቲ ጥሪ ክለዋወጣ 
ጸኒሐን እየን።
እቲ ዝተለዋወጣኦ ሰነድ፡ እንተላይ ዝርዝር 
ኣስማት ኣብ ፓኪስታን ተኣሲሮም ናይ ዝርከቡ 
705 ህንዳውያን ገፈፍቲ ዓሳን ኣብ ህንዲ 
ዝርከቡ 434 ህንዳውያን እሱራትን ዘጠቓለለ 

ምዃኑ’ውን፡ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ 
ፓኪስታን የመልክት።
እዘን ጎረባብቲ ዝዀና ሃገራት ደቡብ ኤስያ፡ ኣብ 
ታሪኸን ሰለስተ ደማዊ ውግኣት ከምዘካየዳ፡ ኣብዚ 
ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ድማ ኣብ መንጎአን 
ብርክት ዝበሉ ሓጸርቲ ጎንጺታት ተፈጢሮም 
ከምዝነበሩ ጸብጻባት የመልክቱ። 
ብመሰረት’ቶም ጸብጻባት፡ ህንዲ ዝሓለፈ ዓመት 
ዝወንጨፈቶ ሚሳይል ብጌጋ ኣብ ውሽጢ 
መሬት ፓኪስታን ድሕሪ ምውዳቑ፡ እቲ 
ክስተት ንኽልተአን ሃገራት ናብ ኑክሌሳዊ 
ውግእ ከየምርሐን ኣብ መላእ ዓለም ሻቕሎት 
ፈጢሩ ነይሩ።
ፓኪስታን፡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1998 
ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ድሕሪ ምፍታና፡ ምስቲ ህንዲ 
ዓጢቓቶ ዘላ ብዝሒ ኑክሌር ዝዳረግ ኑክሌሳዊ 
ኣጽዋር ኣማዕቢላ ምህላዋ እዩ ዝንገረላ። 
እታ ሃገር ብዘይካ’ዚ፡ ዘለዋ ሕጽረት ቀረብ 
ኤለክትሪክ ንምፍታሕ፡ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ 
ግዜ ጀሚራ ኑክሌሳዊ ጸዓት ናይ ምምንጫው 
ዓቕማ ብደገፍ ቻይና ተሓጊዛ ኣዕብያቶ ከምዘላ 
ይሕበር።

ደማዊ ኲናት ዘካየደትን 3.9 ሚልዮን ህዝቢ 
ዘለዋን ክሮኦሽያ፡ ኣብ 2013 እያ ናብ ሕብረት 
ኤውሮጳ ተጸንቢራ። ነቶም ኣባል ዩሮዞንን ዞባ 
ሸንገንን ክትከውን ዘኽእሉዋ መምዘኒታት ክሳብ 
እተማልኦም ድማ፡ ንኣስታት 10 ዓመት ዝኣክል 
ክትጽበ ተገዲዳ - ብመሰረት ጸብጻባት።
ቱሪዝም ኣስታት 20 ሚእታዊት ካብ ጃምላ 
ዘቤታዊ እቶታ ከምዝሽፍን ዝንገረላ ክርኦሽያ፡ 
ኣባል ናይቲ ካብ ፓስፖርት ናጻ ዝዀነ ዞባ ሸንገን 
ብምዃና፡ ካብቲ ጽላት እትረኽቦ እቶት ብብዙሕ 
ሚእታዊት ክዓቢ ትጽቢት ከምዘለዋ እቶም 
ጸብጻባት ይሕብሩ።
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