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‘መጸበዪ ነፍሰ-ጾራት’ ኣብ ድሕነት ኣደታት ኣበርክቶኡ ይዓዝዝኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ በብግዜኡ 
ብተሳትፎ ህዝቢ ዝስራሕ ዘሎ መጸበዪ ነፍሰ-
ጾራት፡ ኣብ ምንካይ መጠን ሞት ኣደን ዕሸልን 
ዓቢ ኣበርክቶ ይገብር ከምዘሎ፡ ጨንፈር 
ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ዝገበሮ ገምጋም ሓቢሩ።  
ብ31 ጥሪን 1 ለካቲትን ኣብ ዝተኻየደ 
ገምጋም፡ ኣብ ርእሲ እተን ዝጸንሓ 12 
መጸበዪ ነብሰ-ጾራት፡ ኣብ 2022 ብመንገዲ 
ኮሚቴ ድሕነት ኣደን ህጻንን 5 ተወሰኽቲ 
ከም እተሰርሓ፣ ከም ውጽኢቱ ከኣ - ቁጽሪ 
ናይ’ተን ኣብ ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ 
ኣደታት፡ ካብ 56 ሚእታዊት ናብ 65 
ሚእታዊት ከምዝዓበየ ተገሊጹ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ዶ/ር ሄኖክ ተኪኤ ኣብ 
ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ኣስታት 8.4 ሚልዮን 
ናቕፋ ዝዋጋኡ ዘመናዊ መሳርሒታት 
ከምእተዋደደ፣ ዑረት ንምክልኻል ንልዕሊ 
3 ሽሕ ሰባት መርመራ፡ ንኣስታት 700 
ድማ መብጣሕቲ ከምእተኻየደ፣ ኣብ 
ምክልኻል መልከፍቲ ቲቢን ኤች.ኣይ.

ደቡብ - ‘መውል’ 89 ሚእታዊት ገንዘቡ ከምእተመልሰ ሓቢሩ
መደብ ውህለላን ንኡስ ልቓሕን - 
‘መውል’ ጨንፈር ዞባ ደቡብ፡ ብመልክዕ 
ልቓሕ ካብ ዝዘርግሖ 27 ሚልዮን ናቕፋ፡ 
እቲ 89 ሚእታዊት ከምእተመልሰ፡ ብ31 
ጥሪ ኣብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዘካየዶ 
ገምጋም ሓቢሩ።
ሓላፊ’ቲ ጨንፈር ኣቶ ትርፈ 
ገብረዮውሃንስ፡ ብዝያዳ ኣብ’ተን ካብ 
ኣገልግሎት ባንኪ ርሒቐን ዝርከባ ዓድታት 

ተጋዳላይ መኮነን ተኸስተ ተሰዊኡ
ኣባል ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ገዲም ተጋዳላይ መኮነን ተኸስተ ተኪኤ፡ ብ2 ለካቲት 
ኣብ መበል 64 ዓመት ዕድመኡ ብሓደጋ መኪና ተሰዊኡ። 
ኣብ 1975 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ 
ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ መኮነን ተኸስተ፡ ኣብ 
እዋን ብረታዊ ቃልሲ - ኣብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት 
ተዋጋኢ ሰራዊትን ክፍልታት ውድብን፣ ድሕሪ 
ናጽነት ድማ፡ ኣብ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ሓላፊ 
ፐርሰነልን ንብረትን፣ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ 
ኤክስረይ ቴክኒሻን፣ ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽንን 
ዜግነትን ብደረጃ ሓላፊ ጨንፈር - ክሳብ ዕለተ 
መስዋእቱ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ 
ሓርበኛ እዩ። 
ስዉእ ገዲም ተጋዳላይ መኮነን ተኸስተ፡ በዓል 
ሓዳርን ኣቦ ሰለስተ ደቂን እዩ። 
ስነ-ስርዓት ቀብሩ፡ ትማሊ 3 ለካቲት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ-መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ 
ተፈጺሙ።
  ክፍሊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን፡ ብመስዋእቲ ገዲም ኣባሉ ተጋዳላይ መኮነን ተኸስተ ተኪኤ 
ዝተሰመዖ ሓዘን እናገለጸ፡ ንስድራ-ቤቱ፡ መቓልስቱን መሳርሕቱን “ጽንዓት ይሃብኩም” ኢሉ።

ቪን እውን፡ ዕቱብ ስራሓት ከምእተሰላሰለ 
ኣረዲኡ።

ሚኒስተር ኣሚና ኑርሑሴን፡ ብውህደት 
ኩሎም ኣካላት ንዝተሰላሰለ ሕክምናዊ 

ኣገልግሎት ብምምጓስ፡ ዘለናዮ መድረኽ - 
መድረኽ ሸቶታት ንዘላቒ ምዕባለ ብምዃኑ፡ 

ኣብ’ቲ ዝድለ ደረጃ ንምብጻሕ ዝያዳ 
ክስራሕ ከምዝግብኦ ኣገንዚባ።

ከምዝነጥፉ ብምሕባር፡ ዛጊት 2,385 
ዓማዊል ከምዘለዉዎም፡ ካብዚኦም እተን 
62 ሚእታዊት ደቂ-ኣንስትዮ ምዃነን 
ገሊጹ።
ኣብ 2022፡ ዝርጋሐ ልቓሕ ብ3 
ሚእታዊት ከምዝበረኸን፡ 48 ሚእታዊት 
ካብ ተጠቀምቲ - ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት 
ከምዝነጥፉን ድማ ኣረዲኡ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጽዮን፡ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ 
ፊናንሳውያን ትካላት ዝገብራኦ ዘለዋ 
ኣበርክቶ ድሕሪ ምምጓስ፡ በብጉጅለ ዝወሃብ 
ልቓሕ ንምሕያል ክስራሓሉ ኣዘኻኺሩ።
ግዝያዊ ኣካያዲ ስራሕ ‘መውል’ ኣቶ 
ታፍላ ኣስመሮም ድማ፡ እቲ ትካል ርእሱ 
ክኢሉ ኣታዊታቱ ከመሓድር ምብቃዑን፡ 
ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላት ወፍሪ ክግበር 
መደብ ከምዘሎን ገሊጹ።

ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል፡ ካብ 10-12 ለካቲት ክጽምበል እዩ
ዝኽሪ መበል 33 ዓመት ስርሒት ፈንቅል፡ 
“ፈንቅል - ጽኑዕ መብጽዓ” ኣብ ትሕቲ ዝብል 
ቴማ፡ ካብ 10 ክሳብ 12 ለካቲት ክጽምበል 
ምዃኑ፡ ኣደ-መንበር ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ 
ቀይሕ ባሕሪ ወ/ሮ ዘይነብ ዑመር ሓቢራ።
ንድምቀት ናይ’ቲ ጽምብል ክካየድ ዝጸንሐ 
ኩሉ-መዳያዊ ምድላዋት ከምእተጻፈፈ - 
ካርኒቫል ተመሃሮ፡ ቁሸት ህጻናት፡ ምርኢት 
ምህዞታት፡ ውድድራት ሓፈሻዊ ፍልጠት፡ 
ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ኤግዝቢሽን፡ ኮማዊ 
ዳሳትን ካልእን ተሰሪዑ ምህላዉ ገሊጻ።
ነጋድያን ምስ ጸጋታት ሃገሮም ክላለዩን 
ክፈልጥዎን ብዝተወደበ ኣገባብ ዝካየድ 

ካርቱም - ኣብያተ-ትምህርቲ ኤርትራ ትምህርቲ ጀሚረን
ኣብ ስደት ዝተወልዱን ዝዓብዩ ዘለዉን 
መንእሰያትን ቈልዑን፡ ብሃገራዊ ስርዓተ-
ትምህርትን ባህልን ተዀስኪሶም ከምዝዓብዩ 
ምግባር፡ ማዕረ-ማዕረ’ቲ ባህሎምን ታሪኾምን 
ንምፍላጥን ንምዕቃብን - ኣብ ምስራጽ 
ሃገራውነት እውን ዓቢ ግደ ከምዘለዎ፡ ኣምባሳደር 
ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ዒሳ ኣሕመድ ዒሳ 
ኣገንዚቡ።
ኣብ ስነ-ስርዓት ምጅማር ስሩዕ ትምህርቲ 
ኣብያተ-ትምህርቲ ማሕበረ-ኮም ካርቱም ኣብ 
ዘስመዖ ቃል፡ ኣምባሳደር ዒሳ፡ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 
እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ እውን - ኣብ መዓስከራት 
ስደተኛታትን ከተማታትን ሱዳን ኣገልግሎት 
ትምህርቲ ይህብ ከምዝነበረ ድሕሪ ምዝኽኻር፡ 
ወለዲ ኣገዳስነቱ ተገንዚቦም ንምሕያሉ ክሰርሑ 

መደብ፣ ዑደት ናብ ታሪኻዊ ቦታታት፣ ብሰብ 
ውዕሎ ዝቐርብ ሰሚናራት እውን - ኣካል 
ናይ’ቲ ጽምብል ከምዝኾነ ሓቢራ።
ኣብ መደባት ስፖርት፡ ብኣህጉራዊ ፈደረሽን 
ኣትለቲክስ ‘ያፍ’ ኣፍልጦ ዘለዎ፡ ኣትሌታት 
ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ኬንያ፡ ታንዛንያን 
ኡጋንዳን ዝሳተፍዎ ውድድር ፍርቂ ማራቶን 
ተሰሪዑ ኣሎ።
ወ/ሮ ዘይነብ ኣብ መወዳእታ፡ ዝኽሪ ስርሒት 
ፈንቅል ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽ ይጽምበል 
ከምዘሎ ብምምልካት፡ ንምዕዋቱ ናይ ኩሎም 
ኣካላትን ነጋድያንን ዕዙዝ ተሳትፎ ወሳኒ 
ምዃኑ ኣገንዚባ።

ተላብዩ።
እቲ ዕላማ፡ ዜጋታት ብሰንኪ ስደትን ንሱ ዝፈጠሮ 
ጸቕጥን ጅሆ ከይተታሕዙ፡ ብቑዕ ኣካዳሚያውን 
ሞያውን ፍልጠት ከዓጥቁ ምዃኑ ዝጠቐሰ 
ኣምባሳደር ዒሳ፡ ብሰንኪ ጽበት ክፍልታት 
ክሕቈፉ ዘይከኣሉ ቈልዑን መንእሰያትን 
ከምዝሕቈፉ ንምግባር፡ ብዕቱብ ይስራሓሉ 
ከምዘሎ ገሊጹ።
እቲ ናይ መኽፈቲ ስነ-ስርዓት፡ ተመሃሮ 
ብዘቕረብዎ መዛሙርን ግጥምታትን ደሚቑ 
ነይሩ።
ኣብ ሱዳን፡ ኣብ ገዳርፍ 2፡ ከሰላ 6 ፡ ፖርት-ሱዳን 
7፡ ካርቱም 2፡ ብጠቕላላ ካብ መወእለ ህጻናት 
ክሳብ 2ይ ደረጃ ብሃገራዊ ስርዓተ-ትምህርቲ 
ኤርትራ ዘምህራ 17 ኣብያተ-ትምህርቲ ኣለዋ።

ውድድር ‘ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ውድድር ‘ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ 
ኣፍሪቃ’. . .ኣፍሪቃ’. . .

ብስብሒ ሰብ፡ ቃንዛ ከብዲ እግሪ ብስብሒ ሰብ፡ ቃንዛ ከብዲ እግሪ 
ዘሕዊ ሜላዘሕዊ ሜላ

ሃገራዊ ሽማግለ ምውሓስ ሃገራዊ ሽማግለ ምውሓስ 
ባህርያዊ . . . ባህርያዊ . . . 

ስርሒት ፈንቅል፡ ድንቂ ስርሒት ፈንቅል፡ ድንቂ 
ወተሃደራዊ ስትራተጂ ወተሃደራዊ ስትራተጂ 

ህ.ግ.ሓ.ኤህ.ግ.ሓ.ኤ

ዘቤታዊ ቱሪዝም ዘተባብዕ ዘቤታዊ ቱሪዝም ዘተባብዕ 
ተበግሶተበግሶ
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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

ስርሒት ፈንቅል፡ ድንቂ ወተሃደራዊ ስትራተጂ ህ.ግ.ሓ.ኤህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፡ ካብ’ቲ 
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ 
ዝነበረ ግፍዒ፡ በደልን ወጽዓን ዝተወልደ 
ፖለቲካዊ ሓይልን መትከላትን መንእሰያት 
ኤርትራ ኰይኑ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ወዲቡን 
መሪሑን ባህጊ ሓርነትን ናጽነትን 
ህዝቢ ኤርትራ ተሰኪሙ ኣብ ምዕራፉ 
ንምብጻሕ፡ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተወከለ 
ውድብ እዩ። ስርሒት ፈንቅል ከኣ፡ ሓደ 
ካብ’ቶም ወተሃደራዊ ብልሒን ርቀትን 
ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተመስከረሉ 
ኣደናቒን ግዙፍን ወተሃደራዊ ስርሒትን 
ዓወትን እዩ።
ህግ፡ ስርሒት ፈንቅል ከካይድ ምስ 

ወሰነ፡ ዕብየትን ኣገዳስነትን ከምኡ’ውን 
ዓወቱን ፍሽለቱን ኣብ መጻኢ ዕድል 
ናጽነት ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል 
ጽልዋ ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ኣዝዩ ጽፉፍ 
ምድላው ክካየደሉ ነይርዎ። ኣብ 
1977 ህግ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ 
ንምሕራር ዘካየዶ ስርሒት ከም’ቲ 
ዝተደልየ ስለዘይከደን ገዚፍ ወስዋእቲ 
ስለዝተኸፍሎን፡ ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ-
ወከፍ ተጋዳላይን ህዝብን መሪር ዝኽሪ’ዩ 
ገዲፉ ነይሩ። ስለ’ዚ፡ ድሕሪ 13 ዓመታት 
ንካልኣይ ግዜ ምጽዋዕ ንምሕራርን 
ኣንፈት ወተሃደራዊን ፖለቲካዊን ጕዕዞ 
ህዝቢ ኤርትራን ሰውራኡን ንምንጻርን 
ዝካየድ ውግእ፡ ፍጹም ጕድለት ዘይብሉ 
ክኸውን ከምዘለዎ ኣይሰሓትን።
ጽፉፍ ወተሃደራዊ ስርሒት ንምክያድ፡ 

ጽጹይ ስለያዊ ሓበሬታ ጸላኢኻ ምክያድ 
ቀዳማይ ወተሃደራዊ ሕጊ እዩ። ቻይናዊ 
ሊቕ ወተሃደራዊ ስትራተጂ ሳን ጹ፡ 
ኣብ’ታ ‘ጥበብ ኵናት’ (The Art Of 
War) እትብል ወተሃደራዊ ስትራተጂ 
እተስተምህር መጽሓፉ፡ “ንጸላኢኻን 
ንገዛእ-ርእስኻን ትፈልጥ እንተዄንካ፡ 
ብውጽኢት ኣማኢት ውግኣት 
ኣይክትፈርሕን ኢኻ። ንገዛእ-ርእስኻ 
ትፈልጥ ግን ንጸላኢኻ ዘይትፈልጥ 
እንተዄንካ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ዓወት 
እትጓናጸፈሉ ስዕረት’ውን ክትቅበል ኢኻ። 
ገዛእ-ርእስኻን ጸላኢኻን ዘይትፈልጥ 
እንተዄንካ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ውግእ ስዩም 
ክትብል ኢኻ” ይብል። 
ህግ ‘ምበኣር፡ ዓቕሚ ገዛእ-ርእሱ 

ፈሊጡ ዓቕሚ ጸላኢኡ ብደቂቕ ኣጽኒዑ 
ዘየወላውል ዓወት ንኽጐናጸፍ፡ ሓበሬታ 
ኣብ ምእካብ ብዕቱብ ሰሪሑ። ዓቕሚ 

ጸላኢኡ ብዝግባእ ተረዲኡ፤ ኣበይን 
መዓስን ብኸመይን ኣጥቂዑ ከምዝዕወተሉ 
ድማ በብደረጅኡ ዝተታሕዘ ወተሃደራዊ 
ስትራተጂ ሓንጺጹ።
ይኹን ግን፡ ደርግ እውን ብጸረ-ስለያን 

ወተሃደራዊ ስትራተጂታትን ሰናፍ 
ኣይነበረን። ኰይኑ ድማ፡ ንኹሉ ኵነታትን 
ስለያዊ ምንቅስቓስ ህዝባዊ ግንባር 
ብምምርማር፡ ምጽናዕን ምትንታንን፡ 
ህግ ንወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ከጥቅዕ 
ምዃኑ ኣረጋገጸ። ዓቕሚ ህዝባዊ ግንባር 
ብዝግባእ ተረዲኡ ከኣ፡ ነቲ መጥቃዕቲ 
ከፍሽል ዝኽእል ምድላው ገበረ። 
ህዝባዊ ግንባር’ውን ብግዲኡ፡ ምጽዋዕ 
ከጥቅዕ ምዃኑ ደርግ ከም ዝፈለጠን ነቲ 
መጥቃዕቲ ከፍሽል ዝኽእል ምድላው 
ከምዘጻፈፈን ብጽዑቕን ጽጹይን ስለያዊ 
ሓበሬታታት ኣረጋገጸ።
እዚ ኵነታት’ዚ ንህዝባዊ ግንባርን ነቲ 

ንነዊሕ እዋን ዝተሰርሓሉን ዝተሃንደሰን 
ወተሃደራዊ ስርሒትን፡ ኣብ ሓደጋ 
ዘውድቕ እዩ ነይሩ። ምኽንያቱ፡ ህዝባዊ 
ግንባር እቲ ብነዊሕን ደቂቕን ስለያዊ 
ንጥፈታት ዝኣከቦ ሓበሬታታትን ዝሃንደሶ 
ወተሃደራዊ ስትራተጂን ብጸላኢኡ 
ተፈሊጡ እዩ። ስለዚ፡ እቲ ኣብ ኵናት 
ዝለዓለ ኣገዳስነት ዝወሃቦን ናይ ዓወት 
ብልጫ ዝህብን “ሃንደበትነት” ተመንጢሉ 
እዩ። ኣብ ከም’ዚ ኵነታት ኣብ ልዕሊ 
ጸላኢኻ መጥቃዕቲ ምፍናው፡ “ጥፍኣ 
ዝበለን ሓሩጭ ምስ ንፋስ ይጻወታ” እዩ 

ነገሩ። 
ህዝባዊ ግንባር፡ እቲ ዝወጠኖ ስርሒት 

ፈንቅል ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይኹን ኵነት 
ክፈሽል ከምዘይብሉን ክትግበር ከምዘለዎን 
ወዲእዎ እዩ። ይኹን ግን፡ እቲ ጨቢጥዎ 
ዝነበረ “ሃንደበትነት” ኵናት የብሉን። 
ሕጂ ዝካየድ ኵናት፡ ኣንጻር’ቲ መጥቃዕቲ 
ክትፍኑ ምዃንካ ድሮ ፈሊጡካ ዘሎ፡ ኣብ 
ድፋዓቱ ኮፍ ኢሉ ዝከላኸልን ዝለዓለ 
ዓቕሚ ዘለዎን ጸላኢኻ እዩ። እዚ ከም’ዚ 
ዓይነት ኵናት፡ ኣይኰነንዶ ኣብ ምክልኻል 
ምስ ዘሎ ብዓቕሚ ጸብለልታ ዘለዎ 
ጸላኢኻ፡ ምስ ትሑት ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ 
ምክልኻል ዝርከብ ጸላኢ’ውን ዘዋጽእ 
ኣይኰነን። “እሞ ደኣ እንታይ ይገበር?” 
ንወተሃደራውያን ሃንደስቲ ህዝባዊ ግንባር 
ኣዋጣሪ ሕቶ ኰነ። 
እታ እንኮ መፍትሒት፡ ነታ ደርጊ 

መንጢልዋ ዘሎ “ሃንደበትነት” ደጊምካ 
ካብ ደርጊ ምምንጣላ እዩ። “ጽቡቕ። ግን 
ብኸመይ ንምንጥላ?” ወተሃደራውያን 
ሓንጸጽቲ ስትራተጂ ህዝባዊ ግንባር 
ክምልስዋ ዝነበሮም ሕቶ እያ። ምስ 
ጸላኢኻ ፊት ንፊት ተፋጢጥካሉ ኣብ 
ዘለኻ ህሞት እንተዀነ’ውን፡ ንጸላኢኻ 
ኣብ ዘይተጸበዮ ኣንፈት/ማእዝን ብምጥቃዕ 
ብልጫ “ሃንደበትነት” ክትጭብጥ 
ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምግባር፡ መደናገሪ 
ወስታ (ሞሳ) ብምግባር ኣብ ኣእምሮ 
ጸላኢኻ ትጽቢት ክትፈጥር ኣሎካ። 
እዚ ስትራተጂ’ዚ፡ ኣብ ወተሃደራዊ 

ስትራተጂ ቻይና፡ “ኣብ ምዕራብ ወስ 
ኢልካ ኣብ ምብራቕ ኣጥቅዕ።” ተባሂሉ 
ይግለጽ። እቶም ሓላፍነት ህይወት ኣሽሓት 
ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰከሙ 
ወተሃደራውያን ሃንደስቲ ህዝባዊ ግንባር፡ 
ህይወት ተጋደልቲ ተዓቂቡ ብውሑድ 
ዋጋ ስርሒት ፈንቅል ንምፍጻም፡ ክግመት 
ዘይከኣል ስትራተጂ ሓሰቡ። ንሱ ከኣ፡ 
“ስርሒት ፈንቅል ዕዉት ንምግባሩ፡ ኣብ 
ሕምብርቲ ኢትዮጵያ ኬድካ ወተሃደራዊ 

መጥቃዕቲ ምፍናው።” ዝብል ነበረ።
ስለ’ዚ፡ ገለ ክፋል ናይ’ቲ ስርሒት ፈንቅል 

ንምፍጻም ኣብ ጐላጉል ሰምሃር ሻሕ 
ኢሉ ዝነበረ ሓጸልጸል ዝብል ኤርትራዊ 
መንእሰይ (ክ/ሰ 70) ሃንደበት ማርቸድሳት 
ተጻዒኑ፡ ካብ መሬት ኤርትራ ተሰወረ። 
እንተዀነ፡ ሰራዊት ደርግ ናይ’ዚ ሓድሽ 
ወተሃደራዊ ለውጢ ኣመታት ከይረክብ 
ምእንቲ፡ ናይ ውሑዳት ኣሃዱታት ክ/ሰ 
70 ምንቅስቓስን ርክባት ሬድዮታትን ኣብ 
ጐላጉል ሰምሃርን ምስኡ ዝዳወብ መሬት 
ሳሕልን ቀጸለ። እቲ ብቐንዱ ስርሒት 
ፈንቅል ንምፍጻም ዝተወሰነ ክ/ሰ 85 
ድማ ፍጹም ካብ ርክባት ተሰወረ። 
ወተሃደራውያን ሃንደስቲ ደርጊ፡ ክ/ሰ 70 
ንነዊሕ እዋን ተሰዊርዎም ምስ ምንባሩ፡ 
ሕጂ ሃንደበት ብመጥለፊ ሬድዮታት 
ደሃዩ ምርካቦምን፡ ነቲ ምጽዋዕ ንምጥቃዕ 
ዝተወጠነ ውግእ ክ/ሰ 70 ከካይዶ ምዃኑ 
ኣመኑ። 
ኣብ ከም’ዚ ኵነተ ኣእምሮ እንከለዉ፡ 

እቲ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ 1800 ኪ.ሜ 
ተጓዒዙ ከይተፈልጠ ብስዉር ማእከል 
ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሓይሊ ክ/ሰ 70፡ ኣብ 
መጀመርያ ጥሪ 1990 ነቲ ቀሲኑ ኣዒሙ 
ዝነበረ ሰራዊት ደርግ ኣብ ኣሶሳ ዝተባህለ 
ቦታ ረመጽ ከዓወሉ። ኢትዮጵያን ዓለምን 
በዚ ሃንደበታዊ ስርሒት ተናወጻ። 
ደርግ ድማ፡ “ሻዕቢያ እምበኣር ኣብ 
ውሽጢ ኢትዮጵያ ንምጥቃዕ እዩ ኣብ 
ሰምሃር መናውራታት ክገብር ጸኒሑ። 
ኣሀሚሉና!” ብምባል፡ ካብ ትግራይን ካልእ 
ቦታታት ኢትዮጵያን ተደራቢ ሓይሊ 
ብምስሓብ ነቲ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ 
ዝተወልዐ እሳተ-ጐመራ ህዝባዊ ግንባር 
ንምጥፋእ ተጓየየ።
 እቲ ኣብ ኤርትራ፡ ብፍላይ ድማ 

ምጽዋዕ ንምክልኻል ኣብ ምሉእ 
ተጠንቀቕ ዝነበረ ካልኣይ ኣብዮታዊ 
ሰራዊት’ውን ከምኡ ብምእማን 
ክዛነ ጀመረ። ህዝባዊ ግንባር፡ ነታ 

ዝተመንጠለቶ ‘ሃንደበትነት’ በቲ “ኣብ 
ምዕራብ ወስ ኢልካ ኣብ ምብራቕ 
ኣጥቅዕ” ዝብል ወተሃደራዊ ስትራተጂ 
ደጊሙ ካብ ደርጊ መንጠላ።
እቲ 1800 ኪ.ሜ ተጓዒዙ ኣብ 

ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘጥቀዐ ገለ ክፋል 
ክ/ሰ 70 ምስ ኣሃዱታት መካናይዝድ፡ 
ነቲ “ከም በርቂ ኣጥቂዕካ ከም ንፋስ 
ተሰወር” ዝብል ወተሃደራዊ ስትራተጂ 
ብምኽታል፡ ኣብ ሓጺር መዓልታት ሽታ 
ማይ ኰነ። ምንቅስቓሳቱ ከይተፈልጠ 
ድማ፡ ከም’ቲ ቀዳማይ ብመሬት ሱዳን 
ሓሊፉ ሰምሃር ተራእየ። በዚ ከኣ፡ ሰለስተ 
ብርጌዳት ክ/ሰ 85፡ ሰለስተ ብርጌዳት 
ክ/ሰ 70፡ ክልተ ብርጌዳት ክ/ሰ 61፡ ሓደ 
ብርጌድ ክ/ሰ 96 ከምኡ’ውን ክልተ 
መካናይዝድ ብርጌድ 74 ነቲ ናይ 
መጥቃዕቲ ስርሒት ንምክያድ ተዳለዋ። 
ብሓፈሽኡ፡ ህዝባዊ ግንባር 13,500 
ምዑታት ተጋደልቲ፡ 45 ታንክታት 
100 ሚ.ሜ.፡ 31 ከበድቲ መዳፍዕ (130፡ 
122፡ 85ሚ.ሜ.)፡ 4 ቢኤም 21 ወንጫፊ 
ሮኬት፡ ልዕሊ 20 ጸረ-ነፈርቲ ረሳሻትን 
ጸረ-ታንክ ሚሳይላትን ከምኡ’ውን ልዕሊ 
10 ፈጣናት ጀላቡ ዝዓጠቐ መጠነ ንኡስ 
ሓይሊ ባሕሪ ኣሰሊፉ ነቲ ብባህሪኡ 
ፍልይ ዝበለ ናይ ባሕሪን መሬትን 
ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ተዳለወ። 
ሰራዊት ደርግ ብወገኑ፡ ምስ 3000 

ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ተደሚሩ ኣስታት 
25,000 ወተሃደራት፡ ኣስታት 150 
ዝተፈላለያ ታንክታት፡ ኣስታት 70 
ከበድቲ መዳፍዕ፡ ልዕሊ 100 ረሻሻት፡ 
ብብዝሒ ጸረ-ታንክ ሚሳይላት፡ ካብ 
ኣስመራ እናተበገሳ ዝድብድባ ነፈርቲ፡ 
ብሸውዓተ ስኳድሮን ዝቘመ 35 ዓመት 
ዕድመ ዝነበሮ ምኵር ሓይሊ ባሕሪ 30 
ዓበይቲን ንኣሽቱን መራኽብ ዓጢቑ 
ንምክልኻል ድሉው ነበረ።
እቲ ብኹሉ መለክዒታት ወተሃደራዊ 

ዓቕሚ ምስ ሰራዊት ደርግ ክነጻጸር 
እንከሎ ንኡስ ዓቕሚ ዝነበሮ - 
ንመጥቃዕቲ ዝተዳለወ ሓይሊ ህዝባዊ 
ግንባር፡ ብልዑል ብልሓት ዝጨበጣ 
‘ሃንደበትነት’ ኵናትን ሓቀኛ ዕላማን ሒዙ፡ 
ኣብ ልዕሊ’ቲ ብልዑልን ብልሓትን 
ርቀትን ወተሃደራዊ ስትራተጂ ህዝባዊ 
ግንባር ዝተሃመለን ኣብ ምክልኻል 
ዝነበረን መግዛእታዊ ሓይሊ፡ ናይ ሰለስተ 
መዓልታት በርቃዊ መጥቃዕቲ (8-10 
ለካቲት 1990) ብምክያድ፡ ነቲ ሕጂ 
ድሕሪ 33 ዓመታት ብሓበንን ኵርዓትን 
እንዝክሮ ዘሎና ኣደናቒ ኤርትራዊ 
ወተሃደራዊ ዓወት፡ ብደምን ኣዕጽምትን 
ጀጋኑ ኣብ ማህደር ታሪኽ ኤርትራ 
ጽሒፉ።
ምንጪ ጽሑፍ - መጽሓፍ ‘ፈንቅል’ ምንጪ ጽሑፍ - መጽሓፍ ‘ፈንቅል’ 

(ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ - ቅጺ 3)(ዛንታታት ተመኵሮ ገድሊ - ቅጺ 3)
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ዘቤታዊ ቱሪዝም ዘተባብዕ ተበግሶ
ኣባላት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ጨንፈር 

ዞባ ዓንሰባ፡ ብኣጋጣሚ ሓዲሽ ዓመት 
2023 ዝሰርዕዎ መደብ ዓመታዊ 
ሓባራዊ ምዝንጋዖም - ኣብ ታሪኻውን 
ቱሪዝማውን ቦታ ክኾነሎም ብምምራጽ፡ 
ኣብ ዝሓለፈ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ፡ ኣብ 
ማእከል ፕሮጀክት ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ 
ዒላበርዕድ ጸምቢሎምዎ ውዒሎም። 
መሬት ዒላበርዕድ ብሕርሻ ጥራይ ዘይኮነ 
- ኣብ ታሪኽ ሰውራ ብፍሉይ ዝዝከር 
ወተሃደራዊ ግጥማት እውን ኣአንጊዱ  
እዩ።  ብፍላይ ምስ ታሪኽ ተዘክሮታት 
ስትራተጂካዊ ምዝላቕ። ህዝቢ ዒላበርዕድ 
ከም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ዝረኣይዎን 
ዘዘንትውዎን መስተንክራዊ ጅግነነት 
ዝተፈጸመሉ ቦታ እዩ።
ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ ዒላበርዕድ፡ ብደረጃ 

ሃገር ካብ ዝነበሩን ዘለዉን ሕርሻዊ 
ትካላት ብቐዳምነት ዚጥቀስ ታሪኻዊ 
ድሕረ-ባይታ ዘለዎ ግዙፍ ጃርዲን እዩ። 
እቲ ትካል ኣብ 1889 ወተሃደር ጣልያን 
ብዚነበረ ፊሊፖ ካሻኒ ዝተባህለ ኢጣልያዊ 
ኣውፋሪ ዝተዳህሰሰን ዝተጸንዐን ኮይኑ፡ 
ግብራዊ ንጥፈታቱ ኣብ 1908-1911 
ኢዩ ጀሚሩ። ሕርሻ ዒላበርዕድ ከም 
ትካል ዝያዳ ዚማዕበለሉን ኣብ ጥርዚ 
ኣፍራይነት ዚበጽሓሉን መድረኽ ግን፡ 
ኣብ መጀመርያ 1960ታት ብካልእ 
ዳናዳይ ብዝተባህለ ኢጣልያዊ ኣውፋሪ 
ትካል ድሕሪ ምዕዳጉ ኢዩ። 
እዚ 1200 ሄክታር መሬት ዚውንን 

ሰፊሕ ዘመናዊ ሕርሻዊ ፕሮጀክት፡ 
ብዓይነቱ ብሉጽ ዚኾነ ፍሬታትን 
ኣሕምልትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን 
ወጻእን ብምሻጥ ህጡር ኣታዊታትን 
ሰፊሕ ዕዳጋታትን ዚነበሮ፡ ናይ ወጻኢ 
ሸርፊ ኣብ ምምጻእ እውን ከምኡ 
ህቡብ ትካል ኢዩ። ብመንጽር ዕድላት 
ስራሕ ምፍጣርን ሞያዊ ተመኩሮ ኣብ 
ምቕሳምን እውን፡ ብፍላይ ኣብ ሕርሻ 
ኮሚዶረ ምስሳንን በብእዋኑ ኣሽሓት 
ዜጋታት ተመልሚሎም ኢዮም።
ኣብ ጀርዲን ዒላበርዕድ ዚፈሪ ዚነበረ 

ዝተፈላለየ ምሩጽን ብሉጽ ዝዓይነቱን 
ፍሩታታት ኣራንሺ፡ መንደሪን፡ 
ከለመንቲን፡ ጀንጀሪን፡ ማንጉስ፡ ፓፓዮ፡ 
ኣናናስ፡ ወይኒ … ከከም ጠለባቱ ክሳብ 
ሃገራት ወጻኢ ብሰደድ ይለኣኽ ምንባሩ፡ 
ሰነዳት እቲ ትካልን ናይ ዕድመ ሰብ 
ጸጋ ህሉዋት ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን 
ይምስክሩ።
ካብ ዝምስረትን ፍርያት ካብ ዚጅምርን 

ልዕሊ 120 ዓመታት ኣቚጺሩ ዘሎ 
ሕርሻዊ ፕሮጀክት ዒላበርዕድ፡ ኣብዚ 
ዚሓለፈ ናይ ልዕሊ ሓደ ክፍለ-ዘመን 
ታሪኹ ክሳብ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 
ዚነበረ መድረኽ፡ ዝተፈላለዩ መግዛእታዊ 
ስርዓታት ኢጣልያ፣ እንግሊዝን 
ኢትዮጵያን ርእዩ ኢዩ። ብዝያዳ ዚጥቀስ 

ገርጊስ ፍቓድ

ኣብ ዘመነ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ 
ጊዜ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ ኣብ ጥርዚ 
ኣፍራይነትን ንጡፍ ናይ ወጻኢ ሰደድ 
ኣብ ምብርካትን ዚነበረ ኮይኑ፣ ምስ 
ምምጻእ ስርዓት ደርግ ግን፡ ብፍላይ 
ኣብ 1975 ድሕሪ ምህጋሩ ብቕዓቱ 
ብርኡይ እናኣንቈልቈለ ከይዱ። እቲ 
ናይ ወጻኢ ሰደድ’ውን ተቛሪጹ ፍርያቱ 
ናብ ውሽጢ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ናብ ከተማታትን ወተሃደራትን ኣብ 
ምዝርጋሕ ተደሪቱ።
ዳርጋ ኩሎም መንእሰያት ዚኾኑ 

ኣባላት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ፡  
ብሓለፍትን ክኢላታትን ናይ’ቲ ትካል 
እናተመርሑ፡ ነቲ ኣደናቒ መስኖኣዊ 
ትሕተ-ቅርጺ ህንጻ ሕርሻ እናተዓዘቡ 
መግለጺ ተዋሂብዎም። ብፍላይ እቲ 
ካብ ሩባ ዓንሰባ  ብመእለዪ ውሕጅ 
ዚምላእ ተወራራሲ ዲጋታት፡ ኣብ ጊዜ 
ክራማት ብከመይ ከምዝመልእን ማይ 
ከምዚዕቅብን፣ ነቲ ጃርዲን ኣብ ዘስትዩሉ 
እዋን’ውን ብዘይ ናይ መቶረታት 
ሓይሊ ጸዓት ከመይ ገይሩ ብሓይሊ 
ስሕበት ጥራሕ ከምዚሰርሕ፡ ነተን 
ዲጋታት በብመጸውዒ ስመን እናጠቐሱ 
መግለጺ ዚሃቡ ኣባላት ከኣ፡ ክኢላ 
ጽገና መስመራት ማይ ኣቶ እስቲፋኖስ 
ኣርኣያን ሓላፊ’ቲ ፕሮጀክት ካፕተይን 
ሓጐስ መለስን ኢዮም። 
ኣቶ እስቲፋኖስ፡ ኣብዚ ትካል ንልዕሊ 

50 ዓመታት ዚሰርሐ ምኩርን ገዲምን 
ሰራሕተኛ ኮይኑ፡ ብግብሪ እናሰርሐ 
ውህሉል ተመኵሮኡ ናብ ዋርሳይ ወለዶ 
መንእሰያት ዘሰጋግር ዘሎ ኣቦ ኢዩ።
ኣብ ሃገርና፡ ሰራሕተኛታት ናይ 

ዝተፈላለያ ትካላትን ኣሃዱታትን 
መንግስቲ ናይ ሓዲሽ ዓመት ሓባራዊ 
ጽምብል ምክያድ ልሙድ ኢዩ። እቲ 
ዚግበር ጽምብላት ግን፡ ኣብ ቀጽሪ 
ኣብያተ-ጽሕፈቶም ወይ’ውን ኣብ 
ቀረባኦም ኣብ ዚርከብ ኣዳራሻት ኣብያተ-
መግብን ሆቴላትን ኪበዓል ይረአ። 
ኣባላት ሚኒስትሪ ቱሪዝም ጨንፈር 
ዞባ ዓንሰባ ግን፡ ካብ’ዚ ኣተሓሳስባ እዚ 
ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ዕለተ-ጽምብሎም 

ኣብ ምሩጽ ታሪኻዊ ቦታ ኪገብርዎ 
ምውሳኖም ዝንኣድ ተበግሶ ኢዩ።
ዘቤታዊ ቱሪዝም ንምትብባዕ ኣርኣያ 

ኪኾኑ ምውሳኖም፡ ምስ ዕላማን 
መትከላትን  ናይ’ቲ ዚሰርሑሉ 
ሚኒስትሪ ዚሳነ ንጥፈትን ሞያኦምን 
ብምዃኑ፡ ብግብሪ ምንጣፎም ዘመስክር 
ኢዩ። ኣብ ከባቢኻ ኣብ ዘሎ ታሪኻዊ 
ቦታታት ዑደት ብምግባር፡ ምስ መደብ 
ምዝንጋዕ ኣወሃሂድካ ከም ዚስራዕ 
ምግባር፡ መሃሪ፡ ዕግበተ-ሕልና ዚፈጥርን 
ፍልጠትካ ዚድርዕን “ብሓንቲ እምኒ 
ክልተ ጭሩ” ከም ምውቃዕ ዚምሰል 
ተውለ ዕላማ ዘለዎ ኢዩ። ሰራሕተኛ 
መንግስቲ እንተወሓደ ኣብ ዓመት ሓደ 
ጊዜ፡ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ሕዳሰ ኣብ 
ዚረኽበሉ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ክሳተፍ 
ኣገዳሲ ኢዩ።
ዒላበርዕድ፡ ብዓርሞሽሻዊ ፕሮጀክት 

ሕርሻዊ ኢንዱስትሪ ጥራሕ ኣይኮነትን 
እትፍለጥ። ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ቃልስና 
ብፍላይ ከኣ ኣብ እዋን ስትራተጂካዊ 
ምዝላቕ፡ ኣደናቒ ዓወትን ናይ ምግባር 
ዓቕሚ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት 
ኤርትራን ብግብሪ ዘርኣየ ደማዊ ኲናት 
ዘአንገደት ብምዃና፡ ታሪኻ ብድሙቕ 
ቀለም ዝተሰነደ ኢዩ። ብሕብረት ሶቭየት 
ዚተደገፈ፣ ብሓዲሽ ስልቲ ብዘመናዊ 
ኣጽዋር ከቢድ ብረትን ሓይሊ ኣየርን፣ 
ብሓፈሻኡ ብዕጥቅን ስንቅን ክሳብ 
ዓንቀሩ ዚዓጠቐ ከም ውሕጅ ዚፈስስ  
ሰራዊት ስርዓት ደርግ፡ ካብ ከበሳ ተበጊሱ 
ክሳብ ዒላበርዕድ ተተቲዑ ኪመጽእ 
እንከሎ፡ ናይ ድብያ ቀታሊ ዞባ ኲናት 
ተዳልይሉ ኣብ ጋህሲ መቓብሩ ኢዩ 
ኣምሪሑ። 
ኣብቲ ብውሕሉል ስትራተጂ 

ዝተሃንደሰ ደማዊ ኲናት ብርክት ዚበላ 
ታንክታት ዘጠቓለለ ከበድቲ ኣጽዋሩ 
ተማሪኹ ሰራዊቱ ብሕሱም ሃሊቑ፡ ነቲ 
ብዝተጸንዐን ስትራተጅያዊ ኣገባብን 
ዘዝልቕ ዚነበረ ሰራዊት ሓርነት ተሃንዲዱ 
ከይስዕብ - ልጓም ዘትሓዘ ታሪኻዊ 
ስርሒት ኢዩ ነይሩ።
ኣብቲ ጽምብል ዚወዓሉ ኣባላት 

ሚኒስትሪ ቱሪዝም፡ ዳርጋ ኩሎም 
መንእሰያትን ታሪኽ ሃገሮም ኪፈልጡ 
ልዑል ድልየት ዘለዎምን ምዃኖም፡ 
ኣብቲ ናይ ተዘክሮታት ቃልሲ ታሪኽ 
መግለጺ ዚወሃበሉ ዚነበረ እዋን 
ዝነበሮም ትግሃት፣ ብጽሞናን ተገዳስነትን 
ምክትታሎም ህያው ምስክር ኢዩ።
ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ኣብ ትሕቲ 

ምሕደራ ኮርፐሬሽን ጥሪትን  ዘራእትን 
ኣብ ንጡፍን ግብራውን ስራሕ ዳግመ-
ልምዓት ዚርከብ ሕርሻዊ ፕሮጀክት 
ዒላበርዕድ፡ እቲ ንነዊሕ ዓመታት 
ኣገልጊሉ ፍርያምነቱ ዘንቈልቈለ ናይ 
ፍሩታታት ኣግራብ ዚነበሮ ቦታታት፡ 
ብሓደስቲ ኣግራብ ኣራንሺ፡ መንደሪን፡ 
ማንጉስ፡ ለሚን፡ ኣቮካዶን ካልእን 
ዝተፈላለየ ኣትክልቲ ፍሬታትን ተተኪኡ 
ይለምዕ ኣሎ። ድሮ ገለ ገለ ኣግራብ 
ሓዲሽ ፍረ ኪብኰር ጀሚሩ ዘሎ ኣብ 
ዓሰርተታት ሄክታር መሬት በቚሉ 
ዚርከብ ብዘመናዊ መስኖኣዊ ኣገባብ 
ዚለምዕ ኣሽሓት ኣግራብ፡ ኣብ ጽቡቕ 
ኩነታት ኣሎ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ሰፊሕን 
ዝተለለየን  ክፋላት ናይ’ቲ ጀርዲን 
ዚለምዐ ዝተፈላለየ ኣሕምልትን ቀጠልያ 
መግቢ እንስሳን እውን ፍሉይ ግርማ 
ዘለዎ ሰሓቢ ትርኢት ኢዩ።
ብሓፈሽኡ እቲ ሰፊሕ ቦታ ዚሽፍን ኣብ 

ዒላበርዕድ ካብ ምቕልቃል መቓብር 
ሓርበኛታት ክሳብ ከባቢ ዓዲ-በርበረ ኣብ 
ኣማኢት ሄክታራት የማነ ጸጋም ቀንዲ 
ጽርግያ ኣስመራ - ከረን ተደኲኑ ዚርከብ፡ 
ብዝተፈላለየ ፈራዪ ኣግራብ ዘጕላዕልዕ 
ወትሩ ሓምላይ ምርኢት ዚለበሰ 
ዓርሞሽሽ ጃርዲን ኣዝዩ መሳጢ ኢዩ። 
እቲ ሕርሻዊ ፕሮጀክት፡ ብዘይካ እቲ 
ጀርዲን እውን ብሓፈሻኡ ኣብኡ ናይ 
ዚርከባ ምሩጻት ጥሪት መፍረ ብፍላይ 
ከኣ እተን ብዓይነተንን ብዝህባኦ ፍርያት 
ጸባን፡ ብደረጃ ሃገር ህቡባት ዚኾና ናይ 
ጸባ ከብቲ ይውንን። ብዘይካ’ቲ ብፋብሪካ 
ዚዕሸግ ጸባን ርግኦን፣ ከም ፎርማጆን 
ጠስምን ዚኣመሰለ ውጽኢት ጸባ 
ዚምስረሓሉ ዓቢ ትካል ምብጻሕ እውን 
ኣካል ናይ’ቲ ዑደት እዩ ነይሩ። 
ናይ’ቲ ፋብሪካ ክኢላታትን ምኩራትን 

ሰራሕተኛታት ንሓፈሻዊ ህልው 
ኩነታትን ኣገባብ ኣሰራርሓን ናይ’ቲ 
ፋብሪካ ብዝምልከት ንኣባላት ቱሪዝም 
ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም። ሓደ ካብቶም 
ኣገደስቲ ፍጻመታት ናይ’ቲ ዕለት፡ 
ቅያታት ሰውራ፣ ብድሆታት ቃልስን 
ዚሓተቶ መስዋእትን፣ ኣመራርሓን 
ብስለትን መሪሕ ውድብ፣ ተወፋይነት፣ 
ጽንዓትን ምስጢራውነትን ሓፋሽ 
ውዱባት ብዝርዝርን ህያው ናይ ዓይኒ 
መሰኻኽርን ብኣካል ብምዕዳም ዚቐረበ 
መደብ ዋርሳ ኢዩ ነይሩ።
ነቲ ብመሳጢ ኣቀራርባ ዝተቐረበ 

ታሪኽካ ናይ ምፍላጥን ምውርራስን 
መደብ፡ ኣስተምህሮታት ዚሃቡ ሰብ 

ውዕሎን ገዳይም ተጋደልትን፣ ዳይረክተር 
ጀነራል ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ ብጻይ 
ሳልም ዓሊ ሳልምን፡ ዳይረክተር ጀነራል 
ክፍሊ ትሕተ-ቅርጺ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ 
ተኸስተ ኣስገዶምን ኢዮም።
ብጻይ ተኸስተ ኣስገዶም፡ ኣብ 

ጊዜ ብረታዊ ቃልሲ ብፍላይ ድሕሪ 
ስትራተጂካዊ ምዝላቕ ኣብ ዚነበረ 
ዓመታት ከም ወዳቢ ኣካል ክፍሊ 
ህዝቢ ናይ ከባቢ ዒላበርዕድን ዓንሰባን 
ስለዝነበረ፣ ነቲ ዚነበረ ከቢድ ብድሆታት 
ቃልሲ ብምጥቃስ፣ ብሓደ ወገን ጸላኢ 
ብሃሱሳትን ወዶ-ገባን ተመሪሑ ዚገብሮ 
ዚነበረ ናይ ድብያን ሃድንን ስርሒታት፣ 
ብኣንጻሩ ከኣ ብትብዓትን ጥበብን 
ብተደጋጋሚ ንእስክላ ካብ መስዋእትን 
ምትሓዝን ፈንጢሶም ይወጽኡ ምንባሮም 
ኣብነታት እናጠቐሰ ተዘክሮታቱ ገሊጹ። 
ኣብቲ  ከባቢ ውፉያት ኣባላት ሓፋሽ 

ውድባትን ውሽጣዊ ስርሒታትን 
ብምዃን ብጸላኢ ተታሒዙ ናይ 
ዓመታት ማእሰርቲ፣ ከቢድ መርመራን 
ስቓይን ኣሕሊፉ ንናጽነት ዚበቕዐ ኣቶ 
ረዘነ መሓሪን፡ ንጡፍ ኣባል ሓፋሽ 
ውድባት ነበር ኣቶ እስቲፋኖስ ኣርኣያን 
እውን፡ ብኣካል ዝተሳተፍዎ ሰውራዊ 
ንጥፈታትን ተመኩሮታቶምን ገሊጾም።
ኣመሓዳሪ ዒላበርዕድ ሼኽ ዓብዱ 

ዓማር፡ ነቲ ዝተገብረ ድርብ ዕላማ ዚሓዘ 
መደብ ትምህርትን ዑደትን ብምምጓስ፡ 
ንድሕረ-ባይታን ኣቃውማን ሓውሲ 
ከተማ ዒላበርዕድ ብዚምልከት መግለጺ 
ሂቡ። ምድኳን ከተማ ዒላበርዕድ ምስ 
ምምስራት’ቲ ሕርሻዊ ፕሮጀክት 
ተተሓሒዙ ከምዚመጽአ ኣብነታት 
ኣሰንዩ ሓቢሩ።
ሓላፊ ክፍሊ ቱሪዝም ዞባ ዓንሰባ ብጻይ 

ሳልም ዓሊ፡ ብሓደ ወገን ንኩነታት 
ስትራተጂካዊ ምዝላቕ ብዚምልከት 
ዚነበረ ከበድቲ ብድሆታት፣ ናይ 
ጸላኢ ዚነበረ ኣሰላልፋ ግብረ-ሃይላት፣ 
ዝተፈላለያ ኣሃዱታት፣ ወተሃደራዊ 
እዝታቱን ኣጽዋሩን፣ ሚዛን ሓይሊ 
ዘመዛበለ ኩነታት፣ ግንባራት መጥቃዕትን 
ኣንፈታት ገስጋስ ጸላእን ኪገልጽ እንከሎ፡ 
ብካልእ ወገን ከኣ መኸተን ጽንዓትን 
ህዝባዊ ሰራዊትና ኣብ ዝተመርጸ 
ቦታታት እናዝለቕካ ኣንጸባራቒ 
ዓወታት ምምዝጋብ፣ ታንክታትን 
መዳፍዕን ዘጠቓለለ ስትራተጂካዊ 
ኣጽዋር ምምራኽን፡ ብመሳጢ ዋሕዚ 
ብምዝንታው ለላህመቱ ኣቕሪቡ። ከም 
መቐጸልታን መመላእታን  ናይ’ዚ ሰፊሕ 
መግለጺ - ብፍላይ ኣብ ዒላበርዕድ 
ንዝተገብረ ደማዊ ኲናት፣ ኣብኡ 
ዝተራእየ ጽንዓት ተጋደልቲ፣ ዝተመዝገበ 
ዓወትን ዘመሓላለፎ መልእኽትን 
ዘርዚሩ። 
ኣብ ታሪኽን ተዘክሮታትን ስትራተጂካዊ 

ምዝላቕ፣ ኣብ ዒላበርዕድ ዝተገብረ 
ናይ ምርብራብን ምዕጋትን ዝተጸንዐን 
ዝተወሃሃደን ደማዊ ኲናት ንጸላኢ 
ዘሰምበረን ዓቢ መልእኽትን ዘመሓላለፈ 
ፍጻመ ኢዩ። ኣብዚ ብዓይነቱ ፍሉይ 
ዚነበረ ጅግንነታዊ ግጥም ተጋደልቲ 
ህዝባዊ ግንባር ማእለያ ዘይብሉ ሰራዊት 
ጸላኢ ኣህሊቑ፣ ኪወጽእ ዘይከኣለ 
ከበድቲ ኣጽዋር ኣዕንዩ ዚማረኾ ሒዙ 
በቲ ዝመደቦ ስትራተጂካዊ ውጥን እዩ 
ኣዝሊቑ ንዒላበርዕድን ከረንን ገዲፍወን 
ንሳሕል ገስጊሱ።
መቓብር ሓርበኛታት ዒላበርዕድ፡ 

ብቐንዱ ከም ህያው ሓወልቲ ናይ’ዚ 
ዝኽሪ’ዚ ዝተደኮነ ታሪኻዊ ቦታ ኢዩ። 
ኣብ ታሪኻዊ ቦታታት ዚግበር ዑደትን 
ታሪኽካ ናይ ምፍላጥ መደባትን 
ሃገራውነት ዘዀልዕ ንጥፈት ብምዃኑ 
ከኣ፡ ዕዙዝ ኣገዳስነት ኣለዎ።
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ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

ምፍራስ ንቕሓት ሃገርነት ኣብ ምፍራስ ንቕሓት ሃገርነት ኣብ 
ኢትዮጵያኢትዮጵያ 

ኢትዮጵያ ብሰንኪ ቅድሚ ህ.ወ.ሓ.ት 
ዝነበሩ ነገስታት፡ መሳፍንቲን ወተሃደራውያን 
ገዛእቲን ጽኑዕ ሃገራውነት ክትምስርት 
ዘይክኣለት ሃገር እያ። መራሕቲ ወያነ 
ድማ፡ ናይ ብሄር ፖለቲካ ብምምጻእ ነቲ 
ገና ዘይማዕበል ኢትዮጵያዊ ሃገራውነት 
ኣብ ሓደጋ ኣውዲቖሞ።
 ኤውሮጳውያን Nation/Nationali-

ity ዝብልዎ ኣምር፡ ኣብ ኢትዮጵያ 
ብሄር፡ ብሄረሰቦች፡ ሕዝቦች ዝብል ስም’ዩ 
ተዋሂብዎ። ማሕበራዊ-ጉጅለታት 
(እንዳታት፡ ኤትኒካዊ ጉጅለታት) ኢትዮጵያ 
ብብሄዊ ክልል ደረጃ ክምዝመቓራሕ እዩ 
ተገይሩ። ልምድታት፡ ቋንቋ፡ ታሪኽ፡ መንነት 
ወዘተ. ማሕበራዊ ጉጅለታት ምዕቃብ 
ኣገዳሲን ሃናጽን ጥራይ ዘይኮነ መሰረት 
ሓንቲ ሃገር እውን እዩ። ስለዝኾነ ብጽኑዕ 
ትካላትን (Institutions)፡ ብተግባርን (Pract-
ticte) ምዕቃቡ ሃናጺ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን 
ሕብረተሰብ ዘይፈልጦ፡ ብዙሕ ፖለቲካዊን 
ታሪኻዊን ትርጉም ዘለዎ፡ ዘይተደልየ ካልእ 
ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከምጽእ ዝኽእል ኣምር 
ምልቃሕ ነቲ ማሕበራዊ-ጉጅለ ይኹን 
ብዓቢኡ ነቲ ሃገር ረብሓ የብሉን። ብግብሪ 
ከምዝተራእየ ከኣ፡ ንኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ 
ምብትታን ኣውዲቕዋ እዩ። መራሕቲ 
ወያነ እዚ ዝገበሩ ብግርህነት ኣይኮነን። 
ኮነ ኢሎም ነቲ ድርብ ዕላማታቶም 
ማለት “እንተ ተኻኢሉ መላእ ኢትዮጵያ 
ምግዛእ እንተዘይተኻኢሉ ከኣ ኢትዮጵያ 
በታቲንካ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ምትግባር” 
ብዝብል እከይ ውጥን እዩ።
 መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ቅዋም ኢትዮጵያ 

ኣብ ዘጽደቕሉ ግዜ ኣብ ባይቶ ኢትዮጵያ 
ምሉእ ሓይሊ ስለዝነበሮም ኣብቲ ቅዋም 
ብሄራት፡ ብሄረ ሰባትን፡ ህዝብታትን ዝብል 
ኣምር ጥራይ ዘይኮነ፡ ነተን ብሄራት ከኣ 
ብዝማእመኦም መሬት ሰሊዖም ዶብ 
ጠሪሮሙለን። እዚ ከይኣክል ድማ መሰል 
ርእሰ-ውሳነ ዝብል ዓንቀጽ ኣብቲ ቅዋም 
ኣእትዮም። እቲ ፈደራላዊ ኢሎም 
ዘጠመቕዎ ቅዋም ንነፍሲ ወከፍ ክልል 
(ብሄር) ክሳብ ናይ ምንጻል መሰል ዝህብ 
እዩ። እዚ ዝገበሩ፡ መሰል ማሕበራዊ-
ጉጅለታት (እንዳታት፡ ቀቢላታት፡ ኤትኒካዊ 
ጉጅለታት) በቲ ቅኑዕ መልክዑ ንምርግጋጽ 
ኣይኮነን። ተግባር መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት 
ብዝወሓደ ሰለስተ ዓበይቲ ጎሊሖም ዝርኣዩ 
ጸገማት ነይሩዎ፦
1. እቲ ብሄር (ትግራይ፡ ኣምሓራ፡ ኦሮሞ 

ወዘተ.) ዝብልዎ ሓደ ንጹር ማሕበራዊ-
ጉጅለ ኣይኮነን። ንገዝእ ርእሱ ብዝተፈላለዩ 
እንዳታት፡ ኤትኒካዊ ጉጀለታት ዝቖመ 
እዩ። ልምዲታት፡ ቋንቋ፡ ታሪኽ፡ መንነት 
ማሕበራዊ ጉጅለታት ብጉጅለ ደረጃ 
(እንዳታት፡ ኤትኒካዊ ጉጅለ) እምበር 
ብዝዓበየ ምትእኽካብ እሞ’ኸኣ በቲ ወያነ 
ዝብልዎ ዓይነት ‘ብሄር’ ኣይዕቀብን እዩ።
2. ኣብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ፡ 

ማሕበራዊ ጉጅለታት ኣብ ውሽጢ ሓደ 
ሃገር፡ ኣብ ሓደ ውሱን ቦታ (ጥራይ ዘይኮነ 
ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፋሕ ዝበላ እየን። 
መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት እዚ ሓቂ’ዚ ጎስዮም 
ብዝማእመኦም ነተን ዝመረጽወን ውሑዳት 
ብሄራት ዝብልወን ክልል ገይሮመን። ኣብዚ 
ክዝንጋዕ ዘይብሉ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ብሄር ዝብል 
ኣምር መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ጥራይ ኣይኮኑን 
ኣታኣታትየሞ። ብዙሓት መራሕቲ ከምኡ 
ገይሮም እዮም። ይኹን’ምበር ኣብ ታሪኽ 

ኣፍሪቃ ንመጀመርያ ግዜ፡ ብሄርን መሬትን 
(ክልል) ዘላገቡ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት ጥራይ 
እዮም።
3. ተግባር መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት 

ነውራም ፖለቲካዊ ጸወታ ምዃኑ ዘቃልዕ 
ዝተጠቐምሉ ኣገባብ ኣወሳስና ብሄርን 
ክልልን እዩ። ንኣብነት ካብ ጠቕላላ ብዝሒ 
ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ብዝሒ ህዝቢ ሲዳማ 
ከባቢ 4% ኮይኑ መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት 
ንሲዳማ ከም ክልል ኣይፈለጥዋን። 
ብኣንጻሩ ሃራሬ ትሕቲ 0.1% ዝኾኑ ከም 
ክልል ኣቚሞሞም።
ካብ መበቆሉ እቲ ‘ክልል’ ዝብልን ‘ብሄር’ 

ዝብልን ንሓደ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተባሂሉ 
ዝተማህዘ ቃል፡ ምስ ማሕበራዊ ኣቋውማን 
ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ኢትዮጵያ 
ዘይቃዶ እዩ።
 ኢትዮጵያ ኣብ ሕምብርቲ ብብዙሓት 

ማሕበረሰባት ዝቖማ ሃገራት ዘላ ዓባይ ሃገር 
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እያ። በዚ ከኣ ኣብ ኩሉ 
መኣዝናት እታ ሃገር ዶብ ተሳጊሩ ልክዕ 
ከምኦም ቋንቋን ባህልን ልምድን ዘለዎም 
ማሕበራዊ ጉጅለታት ኣለዉ። ንኣብነት 
ብሰሜን ትግርኛ ተዛረብቲ ኢትዮጵያውንን 
ኤርትራውያንን፡ ብደቡብ ኦሮሞ ዝዛረቡ 
ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን፡ ብምዕራብ 
ቤንሻንጉል ጉሙዝ ምስ ሱዳን፡ ብምብራቕ 
ዓፋር ኢትዮጵያ ምስ ዓፋር-ጅቡቲን ዓፋር-
ሶማልን ወዘተ. ተመሳሳሊ ቋንቋን ገለ 
ልምድታትን ኣለዎም።
 ኢትዮጵያ ከም ዘመናዊት ሃገር ምስ 

ቆመት ብተኸታታሊ ክመርሕዋ ዝጸንሑ 
መራሕቲ ንብዙሕነት ኣህዛብ ኢትዮጵያ 
መሰረት ገይሩ፡ ሓደ ፖለቲካዊ ሰረት 
ዘለዎ ብማዕረ ዘሳትፍ ስርዓት ኣየቖሙን። 
ምኽንያቱ፡ እቲ ዘቘምዎ ስርዓታት ኣብ 
ጸቢብ ጉጅላዊን ዓሌታውን ኣተሓሳስባ 
ዝተሓጽረ ንፍሉያት ኣብ ስልጣን ዝተኾየጡ 
ወገናት ዘገልግል ኮይኑ’ዩ ጸኒሑ። ከምኡ 
ስለ ዝኾነ ድማ እታ ሃገር ካብ ዕግርግርን 
ኲናትን ከይተናገፈት ክትሕቆን ጸኒሓ ኣላ።
 ከምዝፍለጥ ኣብ መንጎ ሃገራት 

ተመቓቒሉ ዝነብር ሓደ ዓይነት ቋንቋን 
ባህልን ዘሎዎ ማሕበራዊ ጉጅለ ኣብ’ዛ 
ንነብረላ ዘለና ዓለም ንቡር’ዩ። ብሓደ 
‘ጽሩይ’ ዓሌት (ኤውሮጳውያን Racte 
ዝብልዎ) ዝቖመት ሃገር የላን፡ ኣይነበረትን፡ 
ኣይክትህሉን ከኣ’ያ። ምኽንያቱ ወድሰብ 
ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ እንተስ 
ብቕልጡፍ እንተስ ብዘገምታ ካብ ቦታ ናብ 
ቦታ ብተናጸል ወይ ብእኩብ ክግዕዝ ስለ 
ዝነብር። ጓሳ ሳዕሪን ማይን ኣብ ዝረኽበሉ 
ኣብ ከባቢኡ ይሳግም እንተጠዓሞ ኣብኡ 
ይሰፍር እንተዘይጠዓሞ ድማ ዳግማይ 
ይሳግም። ሃገራት ድማ ብኸምዚኦምን 
ካልኦትን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝመጹ 
ህዝብታት ዝቖማ እየን።
 ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ንፍሉይ 

ማሕበራዊ ጉጅለ ስማዊ ሓለፋ ሂብካ፡ 
ነቶም ካልኦት ማሕበራዊ ጉጅለታት 
ምህማሽን ምግላልን ንቡር ተርእዮ እዩ። 
ቁንጣሮ መራሕቲ ንዕኦም ዘገልግል ስርዓት 
እናፈጠሩ ነቶም መናብርቶም ካልኦት 
ማሕበራዊ ጉጅለታት ክጭፍልቕዎን 
ከሳድድዎምን ጸኒሖም እዮም። ከቢድ 
ስምብራት ድማ ገዲፉ። እቶም ናትና 
ዝብልዎም ማሕበራዊ ጉጅለ’ውን መሳርሒ 
ድኣ’ምበር ከምኦም ረባሕቲ ኣይኮኑን። 
ብመጠኑ ዝፍለ እንተዘይኮይኑ ካብቶም 
ካልኦት ማሕበራዊ ጉጅለታት ዝወረዶም 
ጭኮና ዝፍለ ኣይኮነን። ናይዚ ሓደ 
ኣብነት ወያነ ከም ሓለይቲ ህዝቢ ትግራይ 

መሲሎም ምቕራቦም ክጥቀስ ይከኣል። 
 እቲ እንኮ ቅኑዕ ምርጫ፡ ዜጋታት ሓንቲ 

ሃገር ኣብ ትሕቲ ቅዋም ማዕረ መሰላትን 
ግቡኣትን ከምዝህልዎም ምግባር’ዩ። 
ከምዝፍለጥ ሰባት ብሕጊ ማዕረ ጌርካ’ውን፡ 
ብሰንኪ ብዙሕ ታሪኻዊ ዘይምዕሩይነትን 
ኣብ ሕሉፍን ህልዉን ግዜ ብዝፍጸሙ 
በደላትን ገሊኦም ይህሰዩ እዮም። ታሪኻዊ 
ዘይምዕሩይነት ንምጽባብ፡ ንውጽዓት ወገናት 
ሓለፋታትን መተባብዕን ምግባር ጭዋነት 
እዩ። ከምቲ መራሕቲ ወያነ ዝገበርዎ 
ሕጋውነት ክትውስኸሉ ግን መዳርግቲ 
ዘይብሉ ጌጋ እዩ።።
 ብናተይ ገምጋም... (ውልቃዊ 

ገምጋምን ፍጻመታት ምግላጽን በበይኑ 
እዩ። ፍጻመታት ምግላጽ ካብ ውልቃዊ 
ዝንባለታት ናጻ ኣይኮነን፡ ግን ሰባት 
ብቐሊል ካልእ ሰነዳት ተወኪሶም ከጻርይዎ 
ዝኽእሉ ጉዳይ እዩ። ውልቃዊ ገምጋም 
ምግለጽ ፍጻመታት ዘይኮነስ ነቲ ዝተራእየ 
ፍጻመታት ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ 
ውልቂ ሰብ ትርጉምን ትንታነን እዩ። 
ስለዚ ናተይ ገምጋም ክብል ከለኹ ንዓይ 
ዝመስለኒ ትርጉም ፍጻመታት ጥራይ 
ማለት እዩ።) ...ብናተይ ገምጋም፡ ብግብሪ 
ኣብ ግዜ ስርዓት ህ.ወ.ሓ.ት ከም ዝተራእየ፡ 
መራሕቲ ህ.ወ.ሓት ይትረፍዶ ናይ ካልእ 
ብሄራት ናይ ህዝቢ ትግራይ’ውን ሓልዮት 
ኣይነበሮምን። ቀንዲ ዕላማኦም ኢትዮጵያ 
ብምልእታ እንተ ገዛእናያ ረጐደ፡ እንተ 
ዘይተኻእለ ግን ብሕጊ ተነጺልና፡ ዓባይ 
ትግራይ ንገዝእ ዝብል ቀዳማይን ካልኣይን 
ውጥን ዝሓዘ ብዓል ድርብ ዕላማ እዩ። እዚ 
ብኽፍኣት ዝገበርዎ ነገር ከኣ ንኢትዮጵያ 
ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ሸሚምዋ። ብሰንኪ 
ስስዐን፡ ሓድሕዳዊ ምስሕሓብን፡ ስልጣኖም 
ምስ ሰኣኑ ከኣ ንመቐለ ብምህዳም ነቲ 
ዘኪረሞ ዘይፈልጡ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ 
ኣደራዕ ወዲቐሞ ጥራይ ዘይኮነ፡ መጹኻ፡ 
ክቐትሉኻ እዮም ብምባል ምስ ህዝቢ 
ኢትዮጵያ ከባእስዎ ፈቲኖም። 
 ሃጸይ ምነሊክ፡ ሃጸይ ዮሃንስ ሒዝዎ 

ዝነበረ ግዝኣት ወሲኹ ኣቢስኒያ ንደቡብን 
ምብራቕ ከስፍሓ ከሎ፡ ኣብቲ ናይቲ ግዜ’ቲ 
ሓያላት ዝበሃላ ሃገራት ማለት ፈረንሳን 
ብሪጣንያን ዝጻወተኦ ዝነበራ ፖለቲካ ኣትዩ 
ዝገላበጥ ዝነበረ በሊሕ መስፍናዊ ስርዓት’ዩ። 
እዘን ክልተ እምብራጦርያዊ ስርዓታት 
ንኣፍርቃ ክማቐላኣ ኣብ ውድድር እየን 
ነይረን። ፈረንሳ ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ 
ጀሚሩ ጅቡቲ ዝበጽሕ ሓዲድ ባቡር 
ንምህናጽ ክትነድፍ ከላ፡ ዓባይ ብሪጣንያ 
ድማ ካብ ኬፕታውን ክሳብ ካይሮ 
ወጢና ምንባራ ናይቲ ዝነበረ ውድድር 
መርኣያ እዩ።
 ኣብ 1885 ጣልያን ካብ ዓሰብ ናብ 

ባጽዕ ከስፋሕፍሑ ከለው፡ ብናቶም ተበግሶ 
ጥራይ ኣይነበረን። ከምዝፍለጥ ጣልያን 
ኣቕድም ኣቢሎም ብኣባ ጁሰፐ ኣብ ዓሰብ 
ብ1869 ካብ ሱልጣን ዝነበሩ ኣሕዋት 
ብመገዲ ኩባንያ ሮባርቲኒ መሬት ‘ገዚኦም’ 
ጸኒሖም። ይኹንምበር ኣብቲ ግዜ’ቲ 
ጣልያን ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ብውክልና 
ግብጺ ዝመሓደር ዝነበረ ግዝኣት (ባጽዕ) 
ብዘይ ተጻብኦ ክትኣትዎ ዘይሕሰብ’ዩ 
ነይሩ። ከምኡ ስለዝኾነ ብሪጣንያ ንጣልያን 
ኣብ ባጽዕ ከምትኣቱ ገይራ። ብሪጣንያ 
ንጣልያን ባጽዕ ክትወርር ዘፍቀደትላ 
እቲ ቀንዲ መኽንያት ከኣ ነታ ብጅቡቲ 
ፍሑዂ እናበለት ተስፋሕፍሕ ዝነበረት 
ፈረንሳ ንምግታእ እዩ። እዚ ጸኒሕና 
ብሰፊሑ ክንምለሶ ኢና።

   ኣብዚ ህሞት’ዚ ሃጸይ ምነሊክ ዝመርሓ 
ኣቢስንያ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን 
ቅልስ ናይ ከልተ ሓያልን ረባሒት 
ክትከውን ክኢላ። እቲ ሃጸይ ካብ ክልቲኦም 
ተቓናቕንቲ ተጠቃሚ ኣጽዋርን ዕጥቅን 
ኮይኑ። በዚ ድማ ሃጸይ ምነሊክ በቲ ካብ 
ኤውሮጳውያን ዝረኸቦ ዕጥቂ ብሓይሊ 
መሬት እናጎበጠ፡ ህዝብታት እናመዛበለን 
ንኣቢስንያ ኣቚሙዋ። ሃገራት ኣፍሪቃ 
ኤውሮጳውያን ገዛእቲ መሬት ብምጉባጥን 
ህዝቢታት ብምጽናትን ዘቖምወን ክኾና 
እንከለዋ፡ ኣቢሲንያ ፍሉይ ዝገብራ 
ብወደባት ማለት ብሃጸይ ምኒሊክ ዝቖመት 
ምዃና’ዩ። ኣቢስኒያ እንተኾነት’ውን ከም 
ልዑላዊትን ንጹር ሕጋዊ ኣህጉራዊ ዶብ 
ዘለዋ ሃገርን ትፍለጥ በቲ ሃጸይ ምኒሊክ 
ምስ ምዕራባውያን ገዛእቲ ዝፈረሞ ሃገራዊ 
ዶባት ጥራይ እዩ። ሃጸይ ምነሊክ መሬት 
ክጎብጥን ህዝብታት ከመዛብልን ዓቕሚ 
ነይሩዎ፡ ንበይኑ ብዘይ ኣህጉራዊ ሕጋዊ 
ተፈለጥነትን ተቐባልነትን ልዑላዊት ሃገር 
ከቕዉም ግን ይኽእል ኣይነበረን።
 ተግባራት ሃጸይ ምነሊክ ከም ተግባራት 

ኤውሮጳውያን እኩይ ተግባር እዩ ነይሩ። 
ኮይኑ ግን፡ እዛ ሎሚ ንፈልጣ ኢትዮጵያ 
ብሳላኡ እያ ቆይማ። እንኮ ኣፍሪቃዊ 
መራሒ፡ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገር ዘቖመ ከኣ 
ሃጸይ ምኒሊክ ጥራይ’ዩ። እቲ ኣሉታዊ 
ጎንታቱ ኣብ ቦታኡ እናሃለወ፡ ሃጸይ ምኒሊክ 
ሃገር ዘቖመ በሊሕን ሓያልን ንጉስ እዩ 
ነይሩ። ስዒቦም ዝመጹ ወለዶታት ዓመጻት 
ሃጸይ ምኒሊክ ክቃዎምዎን ክኹኑዎን 
ምኽንያት ኣለዎም። ኣብታ ንሱ ዝመስረታ 
ሃገር፡ ኣህጉራዊ ሕጋዊ ተቐባልነት ዘለዎ 
ዶባት ክቀያይሩ እንተፈቲኖም ግን፡ ከስዕቦ 
ዝኽእል ኲናትን ህልቂትን ንጎኒ ገዲፍካ፡ 
ኣህጉራዊ ተቐባልነት የብሉን።
 ገለ ውሑዳት የዋሃት ኣፍሪቃውያን፡ ነቲ 

ኣህጉራዊን ኣፍሪቃዊን ሕጋዊ ተቐባልነት 
ዘለዎ ዶባት ኣፍሪቃ ክቕይሩ ዝሓልሙ 
ኣይሰኣኑን። እዚ ግን ኣብ ባይታ ዘሎ 
ኩነታት ዘይምርዳእ ጥራይ ዘይኮነ ካብኡ 
ዝሓሸ ኣመራጺ እውን ከምዘየለ ምዝንጋዕ 
እዩ። መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት፡ እዚ ሓቂ’ዚ 
ዝዝንግዑ ኣይመስለንን። የግዳስ ውሽጣዊ 
ትምኒቶም (ኢትዮጵያ ክንቆጻጸራ ኣብ 
ዘይንኽእለሉ ኩነታት ትግራይ ክንገዝእ) 
ስለዘዐውሮም’ዩ። ህዝቢ ትግራይ 
ከም ዘይተቓለሰን፡ ንመሰሉን ክብሩን 
ዓሰርተታት ኣሽሓት ብሉጻት ጀጋኑ ደቁ 
ከምዘይሰወአን ብሰንኪ ብስልጣንን ገንዘብን 
ዝሰኸሩ ዉሑዳት መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት 
ኣብታ ክቡር ዋጋ ከፊሉ፡ ደምዩ፡ ስርዓት 
ደርጊ ፈንቂሉ፡ ተስፋ ከምትረክብ ዝገበራ 
ኢትዮጵያ፡ ከምዝጽላእ ኮይኑ። ንሱ 
ጥራይ ከይኣክል መራሕቲ ህ.ወ.ሓ.ት 
ነቲ ደጀኖምን ሓላይኦምን ዝነበረ ህዝቢ 
ኤርትራ ገፊዖሞ፡ ኣቕሒሮሞ ከይኣክል 
ነቲ ባዕሎም ዝፈረምዎን ድሕሪ መቐለ 
ምህዳሞም፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክትግብሮ 
ዝተሰማምዐ ውዕል ሰላም ኣልጀርስ - 
ወይ ኣራት ኪሎ ምለሱና ወይ እምቢ 
ብዘስምዕ፡ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ሰላም 
ዕድል ነፊጎሞ። ዘይሕጋውን ዘይምኽኑይን 
ኣብያኦም ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይቅበሎ 
ተገንዚቦም፡ ያኢ እቲ ኣብ ኣራት ኪሎ 
ኮይኖም ውሑዳት ሰባት ዝኣወጅዎ 
ውግእ፡ ህዝቢ ከም ዝተሳተፎ፡ ናይ ህዝቢ 
ርክብ ዝብል ጽውጽዋይ ምሂዞም። 
እዞም ውሑዳት ዓመጽቲ መራሕቲ 
ህ.ወ.ሓ.ት ከምቲ ካልኦት ዓመጽቲ 
ዝተሳዕሩ መራሕቲ ዝገብርዎ ስልጣኖም 

ምስ ሰኣኑ ሰላሕ ኢሎም ንስደት ክንዲ 
ዘምርሑ፡ ንህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ኣብ 
ደልሃመት ክሸምዎ ወሲኖም። መራሕቲ 
ህ.ወ.ሓ.ት በቲ ሓደ ሸነኽ ብልኡላውነት 
ኤርትራ ተጣሊዖም ንህዝብን መንግስቲ 
ኤርትራ ኣቕሒሮም፡ ምስ ደቂ ሃገሮም 
ኢትዮጵያውያን ተተፋኒኖም ኣብ ልዕሊ 
ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ ዘምጽእዎ ሳዕቤን 
ንታሪኽ ንገድፎ።
 ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልኦት 

ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ብቁጠባ፡ ማሕበራዊ 
ጉዳያት፡ ትምህርቲ፡ ሃይማኖት፡ ፖለቲካ 
ወዘተ. ዝተበደሉ ማሕበራዊ ጉጅለታት 
ከምዘለዉ ኣይሰሓትን። መፍትሒኡ 
ግን ሃገራት ብምብትታን ዘይኮነስ፡ ጠንቂ 
በደል ማሕበራዊ ጉጅለታት ፈሊጥካ 
መፍትሒ ምግባር’ዩ። ሕቶ መሰልን 
በደላትን ማሕበራዊ-ጉጅለታት ብብሄር 
ዝፍታሕ ነይሩ እንተዝኸውን፡ እታ ብሓደ 
‘ብሄር’ ዝቖመት ትበሃል ሃገር ሶማልያ 
ጸገም ኣይምሃለዋን። ሎሚ ሓንቲ ካብተን 
ዝዓበየ ጸገም ዘለወን ሃገራት ኣፍሪቃ 
ሶማልያ እያ።
 ኣፍሪቃውያን ብዙሕ ግዜ ካብ 

ኤውሮጳውያን ኣምራትን፡ ሓሳባትን፡ 
ፖለቲካዊ ስርዓትን ተለቂሕናን ኣብ ባይታ 
ዘሎ ኩነታት ከይገምገምናን፡ ከምዘለዎ 
ክንትርጉሞ ወይ ክንትግብሮ ብምፍታን 
ኣብ ብዙሕ ዘየድሊ ጸገማት ንኣቱ ኢና። 
እዚ ብሄር ዝበሃል ኣምር ሓደ ካብቶም 
ደጊምና ክንርእዮን ጥቕሙን ጉድኣቱን 
ክንምርምሮን ዘለና ጉዳያት’ዩ ኢለ እኣምን። 
ኣስዒብና ከም እንርእዮ’ውን ካልእ ካብ 
ኤውሮጳ ከምዘለዎ ዝተለቃሕናዮ ነገራት 
ዳግም ክንግምግሞም ዝግብኡ ነገራት 
ኣለዉ። ጸኒሕና ኣብ ግዜኡ ከነልዕሎ 
ኢና።
 ከምቲ ቅድም ኢልና ዝጠቐስናዮ ኣብ 

ምጭጫሕ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ቋንቋን ስነ-
ጽሑፍን እቶም ቀንዲ ረቛሒታት እዮም 
ነይሮም። ካብዚ ተበጊሶም ከኣ፡ ብዙሓት 
ኤውሮጳውያን ጸሓፍቲ፡ ቋንቋን ስነ-
ጽሑፍን ዘማዕብሎ ሓባራዊ ኣረኣእያ ከም 
ቀንዲ ረቛሒ ምምስራት ዘመናውያን 
ሃገራት ገይሮም ይገልጽዎ። እዚ ግን 
ኣብ ኩሉ ግዜን ቦታን ዝሰርሕ ስለዘይኮነ፡ 
ግጉይ’ዩ። ምኽንያቱ ኣብ ዝመጽእ 
ጽሑፍና ከምእንምልከቶ፡ ኣብ ምምስራት 
ዘመናውያን ሃገራት፡ ኣብ ሰሜንን ደቡብን 
ኣመሪካ ቋንቋ ፈጺሙ ተራ ኣይነበሮን።

                   ይቕጽል                   ይቕጽል

ሲራክ ክፍለ
(መበል 19 ክፋል)

ሎሚ ኣብ ER- TV
ሰዓት   መደብ

09፡00  ሃገራዊ መዝሙር
09፡02  ኤሮቢክስ
09፡35  ሃሎ ቆልዑ
10፡10  ድራማ
10፡35  ፓኖራማ
11፡00  ለሰ ስፖርት
12፡30    ዜና (ትግርኛ)
12፡55  ጩራ ጥዕና
13፡30  ዜና (ዓረብ)
13፡50  መልሲ ኣብ መስመር
14፡30  ናትራን
17፡00  መኣዝን ልምዓት
17፡30  ሳይዳ
18፡30  ደረት ቃና
20፡00  ዜና (ትግረ) 
20፡13  ሄራር
21፡00  ዜና (ትግርኛ) 
21፡25  TECH IN-SIGHT
22፡00  ዜና (ዓረብ) 
22፡10  መደብ ቆላሕታ
22፡30  ዜና (እንግሊዝ)
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ዓንደመስቀል በርሀ

ሕርሻን 
መግብን

ኣቶ ደርማስ ስልጣን ኣብ ሃገራዊ ትካል 
ሕርሻዊ ምርምር ከም ሓላፊ ኣሃዱ 
ምርምር ሓመድን ተመራማርን ዝሰርሕ 
ኰይኑ፡ ብተወሳኺ ኣቦ መንበር ናይታ 
ኣብ 2021 ብምትሕብባር ሚኒስትሪታት 
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን እተመስረተት 
ሽማግለ ምውሓስ ባህርያዊ ድዅዕን 
ጸረ ባልዕ ብቚልን እዩ። ንሓፈሻዊ 
ኣቃውማ፡ ዕላማን ገስጋስን ናይዛ ሽማግለ 
ዝምልከት ምስ ኣቶ ደርማስ እተኻየደ 
ቃለ-መሕትት ይስዕብ፦ 

* ብድሕረ-ባይታ ናይዛ ሽማግለ ንጀምር

- እዛ ሽማግለ ብ11 ለካቲት 2021 
ዝቘመት ኰይና፡ ሓፈሻዊ ዕላማኣ 
ምውሓስ ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ ባልዕ 
ብቚልን ኰይኑ፡ ብቐንዱ ነቲ ብደረጃ 
ዓለም ብሰንኪ ቀመማዊ ድዅዕን ጸረ 
ባልዕን ኣብ ፍርያት ሕርሻን ኣከባብን 
ዝወርድ ዘሎ ብከላ፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ 
ኣብ ጥዕና ደቂ-ሰብ ዝስዕብ ዘሎ ጥዕናዊ 
ሃስያ ንምግታእ፡ ውሑስን ጥዑይን 
ፍርያት ሕርሻ ምፍራይ እዩ።

* እዛ ሽማግለ ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ 
ዘሎዋ ስትራተጂ ከመይ ይመስል?

- እቲ መሰረታዊ ጕዳይ፡ ሓረስቶት 
ንባህርያዊ ድዅዕን ጸረ ባልዓት ብቚልን 
ከም ቀዳማይ ኣማራጺ ንኽወስዱዎ፡ ነቲ 
ብቐረባ ክርኸቡዎ ዝኽእሉ ባህርያዊ 
ጸጋታት ብስነ-ፍልጠታዊ መገዲ 
ኣመስሪሕካ፡ ንሓረስቶትን ኣብ ቅድመ-
ግንባር ዝርከቡ ክኢላታት ሕርሻን ድማ 
እናኣሰልጠንካ ከም ዝርዕምዎ ምግባር 
እዩ።

• ኣቃውማ እዛ ሽማግለ ከመይ ይመስል? 

- እዛ ሽማግለ፡ ብኣቦ መንበር፡ ክልተ 
ጸሓፍትን 25 ኣባላትን ዝቘመት ኰይና፡ 
ስሩዕ ሰሙናዊ ኣኼባ እናገበረት ንዝቐረቡ 
ዛዕባታትን ገስጋስ ስራሕን ንዝምልከቶም 
ላዕለዎት ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ 
ተቕርብ። ኣቦ-መንበር ሽማግለ ካብ 
ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር፡ ጸሓፍቲ 
ድማ ካብ ክፍሊ ሕርሻዊ ኤክስተንሽንን 
ክፍሊ ኣገልግሎት ሕጋጋትን ቍጽጽርን 
እዮም። 

እዛ ሽማግለ ብኽልተ ንኡሳን ጉጅለታት 
ማለት ምፍራይ ባህርያዊ ድዅዕን 
ምፍራይ ባህርያዊ ጸረ-ባልዕን ዝቘመት 
እያ። እዘን ክልተ ንኡሳን ሽማግለታት፡ 
ንፍርያትን መጽናዕትን ባህርያዊ 
ድዅዕን ጸረ-ባልዕ ብቚልን ኣብ ኵሉ 
መዳይ ዝከታተላ ዀይነን፡ ምኩራት 
ሞያውያን ካብ እተፈላለዩ ክፍልታት 
ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ፡ 
ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ማይ-ነፍሒ 

ዝሓቘፋ እየን። ብተወሳኺ፡ ትግባረ 
ስራሕ ንምስላጥን ዘድሊ ሓበሬታ 
ንምልውዋጥን ኣብ ዞባታት ወከልቲ 
ብምምራጽ፡ እቲ ክስራሕ ዝጸንሐን ዘሎን 
ፍርያት ባህርያዊ ድዅዕን ጸረ ባልዕን 
ብግብራዊ ኣገባብ ስልጠና ብምሃብ፡ 
ብዕቱብ ዝስርሓሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ።፡

• ዛጊት በዘን ንኡሳን ሽማግለታት 
ተሳሊጡ ዘሎ ሓፈሻዊ ዕማማት እንታይ 
ይመስል?

- ብንኡስ ሽማግለ ምፍራይ ባህርያዊ 
ድዅዒ እንተጀሚርና፡ ምስ ሚኒስትሪ 
ሃብቲ ባሕሪ ብምትሕብባር፡ ምምስራሕ 
ባህርያዊ ፈሳሲ ድዅዒ ካብ ዓሳን 
ጻህያይ ባሕርን ሓደ ካብ ዓበይቲ ገስጋስ 
እዩ። ብዘይካ’ዚ ሓረስቶት ኣብ ከባቢኦም 
ካብ ዝርከቡ ጥረ-ነገራት ተጠቒሞም፡ 
ደረቕ ባህርያዊ ድዅዒ ወይ ኮምፖስት 
ንኸዳልዉ እውን ሓያሎ ስራሓት 
ተዓሚሙ ኣሎ።

ኣባላት ንኡስ ሽማግለ ምፍራይ ባህርያዊ 
ድዅዒ፡ ትሕዝቶ ብቕዓቱ ዓለምለኻዊ 
ደረጃ ዝሓለወ ድዅዒ ንምፍራይ 
ፈተነታት ኣብ ምክያድ፡ ኣብ እቶት 
እተፈላለዩ ኣትክልቲ ዘሎዎ ጽልዋ ድማ 
ንምልላይ ድማ ጽዑቕ መጽናዕቲ ኣብ 
ምክያድ ይርከብ። 

ዛጊት ድማ ኣብ ምምስራሕ ኮምፖስት፡ 
ንትሕዝቶኡ ብዝምልከት፡ ብላቦራቶሪ 
እናተጸንዐ ብቕዓቱ ዝሓለወ ኮምፖስት 
ኣብ ምፍራይ ብዙሕ ተመኵሮታት 
ተደሊቡ እዩ። ብተወሳኺ እውን ንዕኡ 
ዘድሊ መወከሲ ጽሑፋት ቀሪቡ። ነቲ 
ኣብ ልዕሊ መሬት ዝምስራሕ ኮምፖስት 
ንምብልላዕ ሓገዝቲ ዝዀኑ ታህዋስያን፡ 
ካብ መሬት ብምእካብን ብምርባሕን፡ 
እቲ ቐደም ኣዋርሕ ዝወስድ ዝነበረ 
ምድላው ኮምፖስት፡ ኣብ ውሽጢ 
40 መዓልትታት መስርሑ ወዲኡ 
ንኣገልግሎት ንምቕራቡ እተገብረ ፈተነ፡ 
ኣዝዩ ውጽኢታዊ ኰይኑ ተረኺቡ ኣሎ። 
ካብዚ ዓውዲ ከይወጻእና፡ ኣብ ምቕያር 
ዘቤታዊ ጐሓፍ ናብ ኮምፖስት ኣብ 
ከተማ ኣስመራ - ኣባይቲ ደምበ-
ሰምበል፡ ቀጽሪን ከባብን ሚኒስትሪ ዜና 
ከምኡ’ውን ኣብ ቀጽሪ ሆስፒታል ኦሮታ 
ግብራዊ ፈተነ ተኻዪዱ። እቲ ዝተረኽበ 
ውጽኢት ኣዕጋቢ ስለ ዝነበረ ድማ 
ብዕብይ ዝበለ ደረጃ ንምትግባሩ ምስ 
ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብምርድዳእ ዓቢ 
ተበግሶ ተጀሚሩ ኣሎ።

ናብ ንኡስ ሽማግለ ምፍራይ ባህርያዊ 
ጸረ-ባልዕ ምስ እንሰግር፡ ካብ እተፈላለዩ 
ኣቝጽልትን ቀመማትን ብስነ-ፍልጠታዊ 
መስርሓት እናተማእከለ ብፈሳስን ደረቕን 
ኣገባባት፡ ኣብ ምምስራሕን ፈተነታት 
ምክያድን ይርከብ። ክሳዕ ሕጂ ካብ 
ቈጽልን ፍረን ኒም፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ቈጽሊ 

ተምሪ ሙሳን ካልኦትን እተመስርሐ 
ባህርያዊ ጸረ ባልዕ ኣብ ዞባታትን 
ምርምርን መጽናዕቲ ብኽኢላታት 
ተኻዪድሉ፣ ትስፉው ውጽኢት ድማ 
ተረኺብሉ ኣሎ። 

ኣብ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረበዳ ዝሕግዝ፡ 
ኣቐዲሙ ተጸኒዑ ውጽኢታዊ ኰይኑ 
ዝተረኽበ ሓደ ዓይነት ዕሲ (mether-
izium fungus) እውን ተዓቂብሉ ካብ 
ዝነበረ ብምብርባር፡ ኣተባባዒ ስራሓት 
ከም እተኻየደን ብብዝሒ ንምፍራዩ ኣብ 
ጽዑቕ ስርሓት ንርከብ። ብተወሳኺ፡ ኣብ 
ናይ ሓሳኹን ባልዓትን መጻወድያታት 
እተገብረ ፈተነታት እውን ውጽኢታዊ 
ከም ዝነበረ፡ ብሓረስቶትን ክኢላታትን 
ተመስኪርሉ ኣሎ።
ነዚ ዅሉ ክግለጽ ዝጸንሐ መደባት 
ንምትግባር፡ ዛጊት ኣብ ኩለን ዞባታት 
ን277 ክኢላታትን 817 ሓረስቶትን 
ግብራዊ ስልጠና ተዋሂቡ። ብእተፈላለየ 
መገድታት፡ እንተላይ ብማዕከናት ዜና 
ድማ ሓያል ናይ ጐስጓስ ንጥፈታት 
ይካየድ ኣሎ።

• ውጽኢትን ኣድማዕነትን ናይዞም 
ባህርያዊ ፍርያት ንምዕቃን እትገብርዎ 
ንጥፈታትከ?

- ውጽኢቶም ንምፍላጥ፡ መብዛሕትኡ 
ግዜ ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ 
ምርምር፡ ሃገራዊ ላቦራቶሪ ጥዕና እንስሳን 
ብቝልን፡ ክፍሊ ማይ፡ ከምኡ’ውን ናብ 
ወጻኢ ሃገር ብምልኣኽ፡ ኵሉ ክማላእ 
ዝግብኦ ከም ነማልኣሉን ብሰነድ ከም 
ዝተሓዝ ንገብርን። ብኽፍሊ ኣገልግሎት 
ሕጋጋትን ቍጽጽርን ድማ ምስክርነት 
ብቕዓት ይወሃብ። ንብቕዓቱ ዝምልከት 
ዘድሊ መጽናዕትን ምስክርነትን ምስ 
ረኸበ፡ ብኸመይ መገድን ኣገባባትን 
ክንጥቀመሎም ከም እንኽእል ድማ 
መወከሲ ጽሑፋት ነዳልወሎም። 

• እዚ ፍርያት ኣብ ሓረስቶት ተቐባልነቱ 
ከመይ ኣሎ?

- መብዛሕትኦም ሓረስቶት ሃገርና፡ 
ንለውጢ ቅሩባት፡ ኣብ ልዕሊ ሞያውያን 
ድማ እምነት ስለዘሎዎ በቲ ሓደ ወገን፡ 
ነቶም ‘ዝሓሸ ኣፍልጦን ቅሩብነትን’ 
ኣሎዎም ዝተባህሉ ድማ ባዕላቶም 
እናፈተኑ ከም ዝኸዱ ሰለዝግበር፡ ኣብዚ 
ግዜ ኣፍልጦ ሓረስቶት ክብርኽ ክኢሉ 
እዩ። ጽልዋ ጎስጓሳት ብመራኸቢ ብዙሓን 
ድማ ኣዝዩ ሓጋዚ ነይሩ። ኣብ እተፈላለዩ 
እዋናት፡ ምውዳብ ግብራዊ ስልጠናታት 
ንሓረስቶት ብዕቱብ ስለ ዝተሰርሓሉ’ውን 
ናይ ባዕሉ ሓያል ድርኺት ፈጢሩ እዩ። 
ሳላ እዚ ዅሉ ጻዕርታት ድማ ሓረስቶት 
ብመገዲ ጨናፍር ዞባታት ቤት ጽሕፈት 
ሕርሻ ቀጻሊ ጠለብ ፈሳሲ ድዅዕን ጸረ 
ባልዕን የቕርቡ ኣለዉ። ንኣሰራርሓ 

ንቐደም በሉ! እንጣጢዕ ከም ጸብሒ

ኮምፖስትን ካልእን ዝምልከት ድማ 
ብውዱብን ጥርኑፍን መገዲ ምእንቲ 
ክካየድ፡ ምስ ዝምልከቶም ክኢላታት 
ሕርሻ ኣብ ዞባታት ብምርድዳእ፡ ሰፊሕ 
ናይ ስልጠና መደብ ስለ ዝተኻየደ፡ 
ሓረስታይ ብቐሊሉ ነቲ ክስራሕ ተደልዩ 
ዘሎን ዕላማኡን ከተግብር ኣብ ዝኽእለሉ 
ደረጃ በጺሑ ኣሎ።

• መጻኢ መደባት ናይዛ ሽማግለ ከመይ 
ይመስል?

- ኣብ መጻኢ፡ እዞም ውጽኢታውያን 
ኰይኖም ዝተረኽቡ ፍርያት፡ ብምእኩል 
ኣገባብ ብብዝሒ ንኽፈርዩ፡ ዘድሊ 
ምድላዋት ምግባርን ናብ ደረጃ ፋብሪካ 
ምዕባይን በቲ ሓደ፡ ንዝያዳ ኣድማዕነት 
ድማ ሓፈሻዊ ዓቕሚ ኣባላት ሽማግለ 
ምብራኽ ኣካል ናይ መጻኢ መደባትና 
እዮም።

ብዘይካ’ዚ፡ ጠለብ ዞባታት ብመንጽር 
እነፍርዮም ዘሎና ንምግምጋሙ ሰፊሕ 
ኰለላ ክነካይድ ኢና። ኮምፖስት ከፍርዩ 
ንዝኽእሉ ንግዳውያን ሓረስቶትን 
ትካላትን ድማ ቴክኒካዊ ሓገዝ ክንህብ 
ኢና። ብፍላይ ድማ ንዘቤታዊ ጐሓፍ 
ናብ ኮምፖስት ንምቕያር እተጀመረ 
ተበግሶ ብዝለዓለ ክንደፍኣሉ ኢና። 
ብቕዓትን ትሕዝቶን ናይቶም ዝፈርዩ 
ዘለዉ ባህርያውያን ድዅዕታትን ጸረ-
ባልዕን እናዕበኻን እናተኸታተልካን 
ዝያዳ ንምስፍሖም እውን ተመዲቦም 
ካብ ዘለዉ ናይ መጻኢ ዕማማት ናይዛ 
ሃገራዊ ሽማግለ እዮም።

• ኣብ መወዳእታ እተመሓላልፎ ለበዋ 
እንተ’ሎካ?

- ኣብዚ እዋን፡ ሳዕቤናት ቀመማዊ 
ድዅዕን ጸረ-ባልዕን ኣብ ጥዕና ደቂ-
ሰብን ኣብ ባህርያዊ ሃብትን ርዱእ ኰይኑ 
ኣሎ። ስለዚ፡ ባህርያዊ ሃብትኻ እናሓለኻ፡ 
ውሑስ መኣዛዊ መግቢ ምፍራይ ኣገዳሲ 
መስርሕ’ዩ። በዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ክኢላ፡ 
ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ሓረስቶት 
ሃገርና በብመድረኹ ናብ ባህርያዊ ሕርሻ 
ዝሰጋገሩሉ መገዲ ንምንዳይ ክሰርሑን 
ክጕስጕሱን ከም ዘሎዎም ብስም እዛ 
ሃገራዊት ሽማግለ እምሕጸን።

ሃገራዊ ሽማግለ ምውሓስ ባህርያዊ ድዅዕን 
ጸረ-ባልዕ ብቚልን

ጸብሒ እንጣጢዕ፡ ኣዝዩ ጥዑም ኰይኑ፡ ኣብ ከበሳታት ሃገርና ብፍላይ ከኣ 
ኣብ ገጠራት ልሙድ ኰይኑ፡ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ጻሕሊ ይስራሕ። 
ጻሕሊ እንተዘይብልና ግና ኣብ ድስቲ’ውን ክስራሕ ይከኣል። ኣብ እንጀራ 
ጸቢሕና ወይ’ውን ብቕጫ ብዝደለናዮ ኣገባብ ድማ ንምገቦ።

ዘድልዩ ጥረ-ነገራት
- 2 ማንካ ጣውላ ተቖልዩ ዝተጣሕነ እንጣጢዕ
- 2 ዓካር ሽጉርቲ (ብደቂቕ ዝተመትረ)
- 3 ዓበይቲ ጥሑን ኮመደረ
- ሓደ ማንካ ጣውላ በረበረ
- ሓደ ማንካ ጣውላ ዘይቲ
- 4 ሓባ ዝተጣሕነ ጻዕዳ ሽጉርቲ

(እዚ ዓቐን ንሽዱሽተ ሰባት 
ይምግበልና)

ኣገባብ ኣደላልዋ

- ሽጉርቲ፡ ኮመደረን በርበረን ብሓንሳእ ሓዋዊስና ንስኽትቶ
- ቀጺልና፡ እንጣጢዕ ኣሕፍስ ኣቢልና በጽቢጽና ነእትዎ
- ኣብ መወዳእታ፡ ዘይቲ፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ ጨው ኣእቲና ምስ ተወሃሃደ 
ነውርዶ።

ምንጪ፦ መጽሓፍ ምስጢር ጻሕልና (ብኣስመረት ዳምር)



ሓዳስ   ኤርትራ

ሓበን ተስፋሚካኤልሓበን ተስፋሚካኤል
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ኣብ ምስግጋር ‘ጽገ ዕምባባታት’ ዝነጥፉ ንኣሽቱ ሮበት
ንኣሽቱ ሮበት፡ ብቕዲ ኣሰራርሓኦምን 

ዝነጥፍዎ ዓይነት ኣገልግሎትን 
እናተፈላለዩ እዮም ዝቐርቡ ዘለዉ። 
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ታምፕረይ - 
ፊንላንድ፡ ብንፋስን ብርሃንን ዝምርሑ፡ 
ካብን ናብን ዝነፍሩ ሮበት ከም ዝመሃዙ 

ኣብ ሕርሲ ዘገልግል ስማርት ጓንቲ ንፈተነ ቀሪቡ
ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ ኮለጅ 

ብሪጣንያ፡ ኣብ እዋን ሕርሲ ኣቀማምጣ 
ዕሸል ብትኽክል ተረዲኡ ዝሕብር 
ስማርት ጓንቲ ከም ዝመሃዙ ይሕብሩ 
ኣለዉ። ምስ’ተን ኣብ ክልተ ኣእዳው 
ዝውደያ ስማርት ጓንቲ፡ ምትሕሓዝ ዘለዋ 
ዘመናዊት ሞባይል እውን ከም ዘዳለዉ 
ወሲኾም ይገልጹ። እታ ሞባይል፡ ኣብ 
እዋን ኣገባብ ሕርሲ ምስ’ቲ ስማርት ጓንቲ 
ተተሓሒዛ እተገልግል ጥራይ ምዃና 
እቶም ተመራመርቲ የብርሁ። 
እቶም ተመራመርቲ ነቲ ስማርት 

ህርመት ልብን ጸቕጢ ደምን 
እትቈጻጸር ናይ ሙዚቃ ኣፕሊከይሽን

ሙዚቃ፡ ክንዮ’ቲ ባህታ ኣብ ምፍጣርን 
ምዝናይን፡ ጥዕናዊ ረብሓታት ክህብ 
ጀሚሩ ኣሎ። ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ 
ሳይንስን ቴክኖሎጂን ላባራቶሪ ፓሪስ፡ 
ኣብ ስማርት ሞባይል እትጽዓን ሙዚቃ 
ጥራይ እተስምዕ ኣፕሊከይሽን ብምምሃዝ፡ 
ንትርግታ ህርመት ልብን ጸቕጢ ደምን 
ክቈጻጸሩ ክኢሎም ኣለዉ።
ፍሉይነት ናይ’ታ ዝተፈላለዩ ዘዛንዩ 

ዓይነት ሙዚቃ ጽዒና እትርከብ 
ኣፕሊከይሽን፡ ንሰባት ክንዮ’ቲ ናይ 
ምዝናይ ክእለታ፡ ንግብረ-መልሲ 
መትንታት ኣካላቶም እውን ከይተረፈ 
እያ እትቈጻጸር። እዚ ማለት፡ ኣብ 
ሞባይሎም ጽዒኖም ሙዚቃ ክሰምዑ 
እንከለዉ፡ ትርግታ ህርመት ልቦም 
ከተህድእን፡ ጸቕጢ ደሞም ከይልዕል 
ክትቆጻጸርን ዓቕሚ ዘለዋ እያ። ነዚ 
ንጥፈታት’ዚ ከተካይድ ዝሓገዛ፡ ኣብ 
ኣሰራርሓኣ ዝተወሰኸላ ኣርተፊሻላዊ 
ብልሕን ካልኦት ረቀቕቲ ኣገባባትን 
ምዃኑ ከኣ እቶም ተመራመርቲ 
ይገልጹ።
“ኣብ 17 ክፍለ ዘመን፡ ኣብ 

ብስብሒ ሰብ፡ ቃንዛ ከብዲ እግሪ ዘሕዊ ሜላሓደ ካብ ቃንዛ ከብዲ እግሪ ዝዀነ 
‘ፋስኪኣይተስ’ (plantar fasciitis)፡ ካብ 
ኣካላት ሰብ ብዝልገስ ስብሒ ክሓዊ 
ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ዩኒቨርሲቲ 
ፒተስበርግ ኣመሪካ ገሊጾም። እቶም 
ተመራመርቲ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ኣስታት 
2 ሚልዮን ኣመሪካውያን ብቑጥዐ 
ነድሪ ከብዲ እግሪ ከም ዝሳቐዩ እዮም 
ዝገልጹ። 
ኣብ ከብዲ እግሪ ዝርከቡ ጭዋዳታት፡ 

ብዝተፈላለየ ምኽንያት ምስ ተጐድኡ፡ 
ኣብ ምንቅስቓሳት ጸገም ከምዝፈጥሩ 
እዮም እቶም ተመራመርቲ ዝሕብሩ። 
ነዚ ጸገም ንምእላይ ተባሂሉ፡ ኣብ ከብዲ 
እግርና ተደጋጋሚ መብጣሕቲ ምክያድ 
ድማ፡ ነቲ ኣብ ከብዲ እግርና ዝርከብ 
ስብሒ ስለዝኣልዮን ዘሕቅቖን፡ ካብ 
ኵርዅረ እግሪ ክሳብ ኣጻብዕ እግሪ ቃንዛ 
ይፈጥረልና፡ ከምኡ’ውን ንሕማም ከብዲ 
እግሪን ምስኡ ዝተኣሳሰር ካልእ ጸገማትን 

ከም ዘቃልዓና ወሲኾም ኣረዲኦም። 
ጸገማት ቃንዛ ከብዲ እግሪ ንምፍዋስ፡ 

ብሕክምናዊ መጽናዕቲ ዝተደገፉ 
ዝተፈላለዩ መድሃኒታትን ኣገባብ 
ኣፈዋውሳን ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር። 
እንተዀነ፡ ኣዕጋቢ ውጽኢት ስለ 
ዘይተረኽቦ፡ ሓድሽ ኣገባብ ንምርካብ ነዊሕ 

ምርምራት ክካየደሉ ጸኒሑ እዩ። በቲ 
ዝወጽአ ሓድሽ መጽናዕቲ መሰረት ከኣ፡ 
ካብ’ቲ ስብሒ ዝርከቦ ክፋል ኣካላትና፡ 
ናብ’ቲ ቃንዛ ዝፈጥረልና ከብዲ እግርና 
ብመብጣሕቲ ብምስግጋር፡ ቃንዛ ከብዲ 
እግሪ ‘ፋስኪኣይተስ’ ክሓዊ ከምዝኽእል 
እዮም ነቲ መጽናዕቲ ዘካየዱ ኣመሪካውያን 

ተመራመርቲ ዝገልጹ ዘለዉ። 
ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ዝተሳተፈ ክኢላ 

ፕላስቲክ ሰርጀሪ ዶ/ር ጄፈሪ ከም ዝጠቐሶ፡ 
“ውጽኢት ናይ’ቲ በጺሕናዮ ዘለና ሓድሽ 
ኣገባብ ኣፈዋውሳ ቃንዛ ከብዲ እግሪ፡ 
ኣዕጋቢ ኰይኑ ኢና ረኺብናዮ ዘለና። 
ዝተጠቐምናሉ ሜላ ድማ፡ ነቶም ቅድሚ 
ሕጂ ብቓንዛ ከብዲ እግሪ ዝሳቐዩ ዝነበሩ 
ሰባት፡ ካብ ኣካላቶም ስብሒ ብምውሳድ፡ 
ናብ’ቲ ረቂቕን ስብሑ ዝወድአን ከብዲ 
እግሮም፡ ብመብጣሕቲ ኣሰጋጊርና 
ሕክምናዊ ረድኤት ከም ዝረኽቡ ገይርና 
ኣለና። ድሕሪ’ቲ መስርሕ ዝተዓዘብናዮ 
ውጽኢት፡ ከም ቃሕታኦም ክንቀሳቐሱን 
ብዘይ ጸገም ስፖርታዊ ንጥፈታት 
ከካይዱን ከም ዝኸኣሉ ምስ ኣረጋገጽና፡ 
በቲ ዘምጻእናዮ ፍወሳ ክንዓግብ ክኢልና። 
ካብ ቃንዛኦም ተገላጊሎም ክንርእዮም 
እንከለና ዝስምዓና ሓጐስ ድማ ወሰን 
የብሉን” ክብል ሓፈሻዊ መብርሂ ናይ’ቲ 
ዕዉት ምርምራቶም የረድእ።
ቃንዛ ከብዲ እግሪ ብሰንኪ እንወድዮ 

ዓይነት ሳእኒ ክኽሰት ዝኽእል ሕማም 
ምዃኑ እውን ክንዝንግዕ ኣይግባእን። 
ብፍላይ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ዝርአ 

ልዕሊ ዓቐን ንውሓት ዘለዎ ታኮ ጫማ 
ምውዳይን ንኽትረግጾ ብዘይምችእ 
ቅዲ ዝተሰርሐ ዓይነት ጫማ ቀጻሊ 
ምዝውታርን፡ ግዳይ ቃንዛ ከብዲ 
እግሪ ዝገብር ምዃኑ ክንርድኦ ኣለና። 
ብሰንኪ’ዚ፡ ኣብ ሃገርና፡ ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ 
ቃንዛ ከብዲ እግሪ ምዕዛብ ዝውቱር እዩ። 
እዚ ግን ኣብ ደቂ-ኣንስትዮ ጥራይ 

ተሓጺሩ ዝተርፍ ኣይኰነን። ኣብ ደቂ-
ተባዕትዮ እውን፡ ጸቢብን ክትጐዓዘሉ 
ዘይጥዕምን ሳእኒ ወዲኻ ምኻድ፡ ጠንቂ 
ቃንዛ ከብዲ እግሪ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። 
ስለዚ፡ ንጥዕናና ዝጸሉ ዝዀነ ዘመናዊ 
ቅዲ ጫማ፡ ከነወግዶ ከምዘለና እቶም 
ተመራመርቲ ይመኽሩ። 
ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ፡ 

ሳዕቤናት ብመብጣሕታዊ ኣገባብ 
ኣፈዋውሳ ከብዲ እግሪ ዝያዳ ንምርዳእ፡ 
ዕሙቕ ዝበለ ምርምር ከካይዱሉ 
ምዃኖም ሓቢሮም። ነቲ በጺሖምዎ 
ዘለዉ ሜላ ኣፈዋውሳ ቃንዛ ከብዲ እግሪ፡ 
ናብ ኩሎም በቲ ሕማም ዝሳቐዩ ሰባት 
ኣብ ቀረባ እዋን ክበጽሕ ጻዕርታቶም 
ከም ዘሐይሉ ድማ ገሊጾም። እቲ ፍወሳ 
ድሮ’ውን ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት 
ኤውሮጳ ኣብ ኣገልግሎት ክውዕል ከም 
ዝጀመረ ተፈሊጡ ኣሎ።

ጓንትን ነታ ምዕብልቲ ሞባይልን ምስ 
ኣራኸቡወን፡ ኣብ’ቲ ንመጽናዕቲ 
ዝተቐረበ ሞዴል ባምቡላ ኣደን ህጻንን 
እዮም ፈቲኖሞ። እቲ ስማርት ጓንቲ፡ 
ኣቀማምጣ ናይ’ቲ ንፈተነ ዝቐረበ ዕሸል 
ባምቡላ ከይተጋገየ ብምፍላጥ፡ ኣብ 
ውሽጢ ውሑድ ደቓይቕ ናብ’ታ 
ምዕብልቲ ሞባይል ሓበሬታ ክሰድድ 
እዩ ክኢሉ። እቶም ተመራመርቲ ድማ፡ 
በቲ ዘካየድዎ ፈተነ፡ ኣመጻጽኣ ዕሸል 
ብቐሊሉን ብዝሓሸን መንገዲ ክትርዳእ 
ከም እትኽእል ካብ’ቲ ዝረኸብዎ 

ውጽኢት ክግንዘቡ ከምዝኸኣሉ 
ይዛረቡ።
“ኣብ እዋን ሕርሲ፡ ብፍላይ ኣብ 

ዘይማዕበላ ሃገራትን ዓዲታትን፡ ኣብ ገዛ 
ዝገላገላ ኣደታት፡ ንሃንደበታዊ ሕማምን 
ሞትን ዝተቓልዓ እየን። ነዚ ንምውጋድ 
ድማ’ዩ፡ ሕርሲ ብዘይካ ኣብ ሕክምናን 
ብምኩራት ሓካይምን፡ ብኻልእ ክካየድ 
ዘይብሉ። እዚ ሕጂ ኣማዕቢልናዮ 
ዘለና ስማርት ጓንቲ ድማ፡ ንሕርሲ ዝያዳ 
ውሑስ ንምግባርን ኣቀማምጣ ዕሸል 
ከመይ ከም ዘሎ ንምርግጋጽን ተባሂሉ 
እዩ። ዕዉት ውጽኢት’ውን ረኺብናሉ 
ኣለና” ይብል ኣብ’ቲ ምርምር ዝተሳተፈ 
ዶ/ር ሼረን ጆይ። 
እዚ ተማሂዙ ዘሎ ስማርት ጓንቲ፡ 

ብፍላይ ኣብ’ተን ዘይማዕበላ ሃገራት 
ብውሑድ ክፍሊት ተዘርጊሑ ኣብ 
ኣገልግሎት ክውዕል ምዃኑ እቶም 
ተመራመርቲ ይሕብሩ። ኣብ መጻኢ፡ 
ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰር ምህዞታት ብብዝሒ 
እናኣፍረዩ፡ ብዝተሓተ ክፍሊት ናብ ኩሉ 
ኩርናዓት ዓለም ክዝርግሑ ምዃኖም 
ድማ ይመባጽዑ።

መብዛሕቲአን ሃገራት ኤውሮጳ፡ ሙዚቃ 
ምስ መድሃኒት ተጸብጺቡ፡ ሕማም 
ዝፍውስ ባእታ ተባሂሉ ክእመን ጸኒሑ 
እዩ። እዚ ምሉእ ብምሉእ እንድግፎ 
ስነ-ሓሳብ’ኳ እንተዘይኰነ፡ ብኸፊል ግና 
ክንሰማምዓሉ ንኽእል። ሙዚቃ ምስ 
ቴክኖሎጂ ኣማዕቢልና ምስ እነዳልዎ፡ 
ኣብ ምህዳእ ስምዒትን ኣብ ምጒዳል 
ቊጥዐን ዓቢ ተራ ኣለዎ። እዛ ሕጂ 
ኣማዕቢልናያ ዘለና ሙዚቃ ጽዒና ዘላ 
ኣፕሊከይሽን፡ ዛጊት ኣብ’ቶም ንፈተነ 
ዘቕረብናዮም ሰባት፡ ትርግታ ህርመት 
ልቦም ከተመዓራርን ጸቕጢ ደሞም 
ክትቈጻጸርን ክኢላ ከምዘላ ተዓዚብናያ 
ኣለና” ትብል ተመራማሪት ናይ’ቲ 
ዓውዲ ኣሊን ቺው። 
እቶም ተመራመርቲ፡ ነዛ ኣማዕቢሎማ 

ዘለዉ ኣፕሊከይሽን ገይና ኣብ ቀጻሊ 
ምርምር ዘጽንዕዋ ዘለዉ’ኳ እንተዀኑ፡ 
ውጽኢታ ተስፋ ዝህብ እናዀነ ይመጽእ 
ስለዘሎ፡ ኣብ ቀረባ እዋን፡ ኣብ ኩለን ዓይነት 
ስማርት ሞባይል ክትጽዓን እትኽእል 
ገይሮም ክዝርግሕዋ ምዃኖም የበስሩ።

ይሕብሩ። እቶም ተማሂዞም ዘለዉ ኣብ 
ልዕሊ ዕምባባታት ዝዝምብዩ ሮበት፡ 
ልክዕ ከም ደቀቕቲ ኣዝርእቲ ናይ 
ኣታኽልቲ ዝመስሉ ኰይኖም፡ ኣብ 
መስርሕ ምስግጋር ጽገ ዕምባባታት 
ክሕግዙ ተስፋ ይግበረሎም ኣሎ።

እቶም ተመራመርቲ፡ ብሰንኪ ክሊማ፡ 
ምስግጋር ጽገ ናይ ዕምባባታት ብኣሉታ 
ተጸልዩ ከም ዝጸንሐ እዮም ዝገልጹ። 
ኣብ መጻኢ ድማ መስርሕ ምስግጋር 
ጽገ ናይ ዕምባባታት፡ በቶም ተማሂዞም 
ዘለዉ ንኣሽቱ ሮበት ክካየድ ምዃኑ 
የረድኡ። ዕላማ ናይ ምህዞኦም፡ 
ብቐንዱ ኣብ ጽግያ ናይ ዝተፈላለዩ 
ዓይነት ዕምባባታትን ኣብ’ቶም 
ኣብኣቶም ጥራይ ዝምርኰሱ ኣናህብን 
ዘተኰረ ምዃኑ ከኣ የብርሁ።  
ኣብ መጻኢ፡ ነቲ ኣዳልዮሞ ዘለዉ 

መጽናዕታዊ ምርምር ብዕምቈት ርጉጽ 
ብምግባር፡ ብዛዕባ መስርሕ ንጥፈታት 
ናይ’ቶም ሮበት፡ ነቶም ኣብ’ቲ 
ሞያ ዝነጥፉ ሰባት፡ ኣስተምህሮን 
ስልጠናታትን ክወሃብ ምዃኑ ኣብ 
መወዳእታ እቶም ተመራመርቲ 
ኣፍሊጦም።



ሓዳስ   ኤርትራ

ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)ያቆብ መርሃዊ (ጃክ)
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ፍርሂሳልሳይ ክፋልሳልሳይ ክፋል

ንበይነይ ምስ ተረፍኩ እንታይ ከምዝገብር ንበይነይ ምስ ተረፍኩ እንታይ ከምዝገብር 
ሓርበተኒ። ጥራውዝተይ ዓጺፈ ካብቲ ኮፍ ሓርበተኒ። ጥራውዝተይ ዓጺፈ ካብቲ ኮፍ 
ዝበልኩዎ ተንሳእኩ። ደው ኢለ ንገዛና ዝበልኩዎ ተንሳእኩ። ደው ኢለ ንገዛና 
ፈተሽኩዋ። ቅድሚ ሕጂ ተገዲሰሉ ዘይፈልጥ ፈተሽኩዋ። ቅድሚ ሕጂ ተገዲሰሉ ዘይፈልጥ 
ገዛና ጽቡቕ ገይረ ተዓዘብኩዎ። ዚንጎ ዝኣረገ፡ ገዛና ጽቡቕ ገይረ ተዓዘብኩዎ። ዚንጎ ዝኣረገ፡ 
መንደቕ ናይ ገዛና ጽቡቕ ገይሩ ዘይተሰርሐ መንደቕ ናይ ገዛና ጽቡቕ ገይሩ ዘይተሰርሐ 
ምዃኑ ኣስተብሃልኩ። ነዛ ለይቲ ብሰላም ምዃኑ ኣስተብሃልኩ። ነዛ ለይቲ ብሰላም 
ከመይ ገይረ እሓድራ መደብ ከውጽእ ከመይ ገይረ እሓድራ መደብ ከውጽእ 
ጀመርኩ። ጀመርኩ። 

መጀመርታ ንኽልተ ኣሕዋተይ መጀመርታ ንኽልተ ኣሕዋተይ 
ተዓዘብኩዎም። ክልቲኦም ኣብ ልዋም ድቃስ ተዓዘብኩዎም። ክልቲኦም ኣብ ልዋም ድቃስ 
ነበሩ። ብልቢ ድማ ኣቕንኡኒ።ነበሩ። ብልቢ ድማ ኣቕንኡኒ።

ካብቲ ደው ኢለሉ ዝነበርኩ ናብ ካብቲ ደው ኢለሉ ዝነበርኩ ናብ 
ማዕጾ ናይ ገዛና ሰጐምኩ። ሰጋጥ ደጋጊመ ማዕጾ ናይ ገዛና ሰጐምኩ። ሰጋጥ ደጋጊመ 
ኣግጠምኩዎ። ነቲ ማዕጾ ናባይ ብምስሓብ ኣግጠምኩዎ። ነቲ ማዕጾ ናባይ ብምስሓብ 
ሓይሊ ናይ’ቲ ማዕጾ ክፍትኖ ደጋጊመ ሓይሊ ናይ’ቲ ማዕጾ ክፍትኖ ደጋጊመ 
ሰሓብኩ። ተሪር ይመስል ግን ተጠራጠርኩ። ሰሓብኩ። ተሪር ይመስል ግን ተጠራጠርኩ። 
ናብ ትሕቲ ዓራት ከይደ፡ ካብቲ ኣብኡ ናብ ትሕቲ ዓራት ከይደ፡ ካብቲ ኣብኡ 
ዝነበረ ዕንጨይቲ ነዋሕን ረጓድን ደለኹ። ዝነበረ ዕንጨይቲ ነዋሕን ረጓድን ደለኹ። 
ብኽንደይ ሓይሊ ተጋዲለ ነታ ዕንጨይቲ ብኽንደይ ሓይሊ ተጋዲለ ነታ ዕንጨይቲ 
ካብ ትሕቲ ዓራት ኣውጺአ፡ ጎቲተ ናብ ካብ ትሕቲ ዓራት ኣውጺአ፡ ጎቲተ ናብ 
ማዕጾ ኣብጻሕኩዋ። ኣብ ምድሪ ቤት ንእሽቶ ማዕጾ ኣብጻሕኩዋ። ኣብ ምድሪ ቤት ንእሽቶ 
ጉድጓድ ብምፍሓር፡ ኣብታ ጉድጓድ ሓደ ጉድጓድ ብምፍሓር፡ ኣብታ ጉድጓድ ሓደ 
ጫፍ ናይታ ዕንጨይቲ ብምግባር እቲ ሓደ ጫፍ ናይታ ዕንጨይቲ ብምግባር እቲ ሓደ 
ጫፍ ናብ ማዕጾ ኣጸጋዕኩዎ። እታ ዕንጨይቲ፡ ጫፍ ናብ ማዕጾ ኣጸጋዕኩዎ። እታ ዕንጨይቲ፡ 
ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ እንተደፊኦሞ ክሕግዝ’ያ ነቲ ማዕጾ ብሓይሊ እንተደፊኦሞ ክሕግዝ’ያ 
ኢለ ሓሰብኩ። ኢለ ሓሰብኩ። 

ናይ ማዕጾ ጉዳይ ወዲአ ናብ መስኮት ናይ ማዕጾ ጉዳይ ወዲአ ናብ መስኮት 
ገጸይ ጠመትኩ። መስኮት ናይ ገዛና’ውን ገጸይ ጠመትኩ። መስኮት ናይ ገዛና’ውን 
ዘተኣማምን ከምዘይኮነ ተረድኣኒ። ናብታ ዘተኣማምን ከምዘይኮነ ተረድኣኒ። ናብታ 

መስኮት ከይደ ፈተንኩ። ብናይ ቴኖ ሓጺን መስኮት ከይደ ፈተንኩ። ብናይ ቴኖ ሓጺን 
ዝተሰርሐት ስለ ዝነበረት ኣየዕገበትንን። ነዛ ዝተሰርሐት ስለ ዝነበረት ኣየዕገበትንን። ነዛ 
መስኮት ብምንታይ ከምዝድግፋ ሓሰብኩ። መስኮት ብምንታይ ከምዝድግፋ ሓሰብኩ። 
ናይ ገዛና ንብረት ንኹለን ፈተሽኩወን። ናይ ገዛና ንብረት ንኹለን ፈተሽኩወን። 
ኣብ መወዳእታ ዝሓሸት ዝበልኩዋ ንብረት ኣብ መወዳእታ ዝሓሸት ዝበልኩዋ ንብረት 
መጕድኢ ቡን ረኸብኩ። እታ መጕድኢ መጕድኢ ቡን ረኸብኩ። እታ መጕድኢ 
ቡንና ሓጺን ስለዝኾነት ካብቲ ዝነበረቶ ቡንና ሓጺን ስለዝኾነት ካብቲ ዝነበረቶ 
ኣልዒለ ነታ መስኮት ደገፍኩላ። ኣልዒለ ነታ መስኮት ደገፍኩላ። 

ነዚ ምስ ገበርኩ እንደገና ኣብ ማእከል ነዚ ምስ ገበርኩ እንደገና ኣብ ማእከል 
ገዛና ደው ኢለ ፈተሽኩዋ። ቁሩብ ነብሰይ ገዛና ደው ኢለ ፈተሽኩዋ። ቁሩብ ነብሰይ 
ፈኾሰኒ። ሰረቕቲ ዘይገብርዎ የብሎምን ኢለ፡ ፈኾሰኒ። ሰረቕቲ ዘይገብርዎ የብሎምን ኢለ፡ 
ትሕቲ ዓራት ጽቡቕ ገይረ ፈተሽኩ። ትሕቲ ትሕቲ ዓራት ጽቡቕ ገይረ ፈተሽኩ። ትሕቲ 
ዓራት ብዘይካ ዘቐመጥናዮ ንብረት ዝኾነ ዓራት ብዘይካ ዘቐመጥናዮ ንብረት ዝኾነ 
ነገር ኣይነበረን። ኩሉ ዝከኣለኒ ምስ ገበርኩ ነገር ኣይነበረን። ኩሉ ዝከኣለኒ ምስ ገበርኩ 
ክድቅስ ወሰንኩ። እግረይ ተሓጸብኩ። ነቲ ክድቅስ ወሰንኩ። እግረይ ተሓጸብኩ። ነቲ 
ዝተሓጸብኩሉ ረሳሕ ማይ ኣብ ምድሪ ቤትና ዝተሓጸብኩሉ ረሳሕ ማይ ኣብ ምድሪ ቤትና 
ረብሪበ ናብ ዓራት ደየብኩ።ረብሪበ ናብ ዓራት ደየብኩ።

ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ጸሎት ገበርኩ። ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ጸሎት ገበርኩ። 
ቅድሚ ሕጂ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ዝጽሊ ቅድሚ ሕጂ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ኢለ ዝጽሊ 
ዝነበርኩ፡ ሎሚ ክልተ ግዜ ጸለኹ። ጸሎተይ ዝነበርኩ፡ ሎሚ ክልተ ግዜ ጸለኹ። ጸሎተይ 
ወዲአ ልቸ ኣጥፋእኩ። ኮቦርታ ተኸዲነ ወዲአ ልቸ ኣጥፋእኩ። ኮቦርታ ተኸዲነ 
ክድቅስ ፈተንኩ። ክድቅስ ፈተንኩ። 

ኣብ ውሽጢ ኮቦርታ ኮይነ ዓይነይ ኣብ ውሽጢ ኮቦርታ ኮይነ ዓይነይ 
ውርሕሪሕ እናበልኩ ክድቅስ ደለኹ። ሓሳብ ውርሕሪሕ እናበልኩ ክድቅስ ደለኹ። ሓሳብ 
ኣብ ኣእምሮይ እናመጸ ድቃስ ኣበየኒ። ኣብ ኣእምሮይ እናመጸ ድቃስ ኣበየኒ። 
ብሓሳበይ ገዛና ክፍትሻ ጀመርኩ። ኣብ ዕላል ብሓሳበይ ገዛና ክፍትሻ ጀመርኩ። ኣብ ዕላል 
ዝሰምዖም ዝነበርኩ ዘፍርሁ ዛንታታት በብሓደ ዝሰምዖም ዝነበርኩ ዘፍርሁ ዛንታታት በብሓደ 
ኣብ ሓሳበይ ተመላለሱ። ኣብ ሓሳበይ ተመላለሱ። 

ኣብ ሓሳብ እንከለኹ ሓደ ነገር ትዝ በለኒ። ኣብ ሓሳብ እንከለኹ ሓደ ነገር ትዝ በለኒ። 

ፊስቶ ናይ ማይና ኣይፈተሽኩዋን። እታ ፊስቶ ፊስቶ ናይ ማይና ኣይፈተሽኩዋን። እታ ፊስቶ 
ማይ እኳ እንተነበራ ‘ሰራቒ ዘይገብሮ የብሉን’ ማይ እኳ እንተነበራ ‘ሰራቒ ዘይገብሮ የብሉን’ 
ስለዝበሃል ክትንስእ ወሰንኩ። ስለዝበሃል ክትንስእ ወሰንኩ። 

ኢደይ ሰዲደ ልቸ ወላዕኩዋ። ጫማይ ኢደይ ሰዲደ ልቸ ወላዕኩዋ። ጫማይ 
ከይገበርኩ ናብታ ፊስቶ ሰጐምኩ። ፊስቶ ከይገበርኩ ናብታ ፊስቶ ሰጐምኩ። ፊስቶ 
ከፊተ ፈተሽኩ። እታ ፊስቶ እንትርፎ ውሑድ ከፊተ ፈተሽኩ። እታ ፊስቶ እንትርፎ ውሑድ 

ማይ ካልእ ኣይነበራን። ‘ተመስገን’ ኢለ ደው ማይ ካልእ ኣይነበራን። ‘ተመስገን’ ኢለ ደው 
ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ። ኣብ ጣውላ ዝነበረት ኢለ ክሓስብ ጀመርኩ። ኣብ ጣውላ ዝነበረት 
ኣረጊት ካራ ርኣኹዋ። ሰይጣን ወይ ሰራቒ ኣረጊት ካራ ርኣኹዋ። ሰይጣን ወይ ሰራቒ 
በታ ካራ ገለ ከይገብሩና ፈራህኩ። ነታ ካራ በታ ካራ ገለ ከይገብሩና ፈራህኩ። ነታ ካራ 
ካብቲ ዝነበረቶ ኣልዓልኩዋ። ነታ ብመፍትሕ ካብቲ ዝነበረቶ ኣልዓልኩዋ። ነታ ብመፍትሕ 
ዝተዓጽወት ሳንዱቕ ናይ ክዳውንትና ከፊተ ዝተዓጽወት ሳንዱቕ ናይ ክዳውንትና ከፊተ 
ነታ ካራ ኣብ ውሽጢ ኣእተኹዋ። ነታ ነታ ካራ ኣብ ውሽጢ ኣእተኹዋ። ነታ 
መፍትሕ ኣብቲ ተኸዲነዮ ዝነበርኩ መሕደሪ መፍትሕ ኣብቲ ተኸዲነዮ ዝነበርኩ መሕደሪ 
ስረ ኣብ ጁባይ ኣቐመጥኩዋ። እታ መፍትሕ ስረ ኣብ ጁባይ ኣቐመጥኩዋ። እታ መፍትሕ 
ኣብ ጁባይ ምሳይ ክትሓድር ወሰንኩ። ኣብ ጁባይ ምሳይ ክትሓድር ወሰንኩ። 

እንደገና ገዛ ናብ ምፍታሽ ኣተኹ። ኩሉ እንደገና ገዛ ናብ ምፍታሽ ኣተኹ። ኩሉ 
ዝከኣለኒ ስለዝገበርኩ ድቃስ እንተወሰደኒ ኣብ ዝከኣለኒ ስለዝገበርኩ ድቃስ እንተወሰደኒ ኣብ 
ዓራት ደይበ ልቸ ብምጥፋእ፡ ኣብ ትሕቲ ዓራት ደይበ ልቸ ብምጥፋእ፡ ኣብ ትሕቲ 
ኮቦርታ ኣተኹ። ኮቦርታ ኣተኹ። 

ድቃስ እንተወሰደኒ ኣዒንተይ ዓሚተ ድቃስ እንተወሰደኒ ኣዒንተይ ዓሚተ 
ድቃስ ለመንኩ። ድቃስ ካበይ ክመጽእ። ድቃስ ለመንኩ። ድቃስ ካበይ ክመጽእ። 
ማማን ባባን ተዘከሩኒ። ባባ ብስራሕ ናብ ካልእ ማማን ባባን ተዘከሩኒ። ባባ ብስራሕ ናብ ካልእ 
ቦታ ገይሹ ኣሎ። ኣበርቲዐ ኣስተንፈስኩ።ቦታ ገይሹ ኣሎ። ኣበርቲዐ ኣስተንፈስኩ።

ጽንሕ ኢሉ፡ ደቂ ገዛውተይ፡ ደቂ ቤት ጽንሕ ኢሉ፡ ደቂ ገዛውተይ፡ ደቂ ቤት 
ትምህርተይ በብሓደ ተራእዩኒ። ብፍላይ ትምህርተይ በብሓደ ተራእዩኒ። ብፍላይ 
ናሆም ዓርከይ ደጋጊመ ዘከርኩዎ። ንባባን ናሆም ዓርከይ ደጋጊመ ዘከርኩዎ። ንባባን 
ማማን ጽቡቕ ገይረ ዘከርኩዎም። ማማን ጽቡቕ ገይረ ዘከርኩዎም። 

ከምዚ ኢለ ኣብ ሓሳብ እንከለኹ ማዕጾ ከምዚ ኢለ ኣብ ሓሳብ እንከለኹ ማዕጾ 
ናይ ገዛና ክዅሕኳሕ ሰማዕኩዎ። ናይ ገዛና ክዅሕኳሕ ሰማዕኩዎ። 

ስለዝፈራህኩ ስቕ። እንደገና ተዃሕኰሐ። ስለዝፈራህኩ ስቕ። እንደገና ተዃሕኰሐ። 

ኣነ ድማ ስቕ።ኣነ ድማ ስቕ።

እንደገና ተዃሕኰሐ። እንደገና ተዃሕኰሐ። 

ሕጂ’ውን ስቕ።ሕጂ’ውን ስቕ።

“ዳንኤል ደቂስኩም ዲኹም? ኣነ ሃና እየ። “ዳንኤል ደቂስኩም ዲኹም? ኣነ ሃና እየ። 
ሃና ኣዴኻ፡” ሃና ኣዴኻ፡” 

ኣደይ ሃና ጐረቤትና ተዛረባ። ብድምጸን ኣደይ ሃና ጐረቤትና ተዛረባ። ብድምጸን 
ፈለጥኩወን - ድምጸን ፍልይ ዝበለ እዩ። ፈለጥኩወን - ድምጸን ፍልይ ዝበለ እዩ። 
ቀጢን ደስ ዝብለካ ዓይነት ድምጺ እዩ።ቀጢን ደስ ዝብለካ ዓይነት ድምጺ እዩ።

‘ክኸፍተንዶ ስቕ ክብል?’ ሓሰብኩ። ‘ክኸፍተንዶ ስቕ ክብል?’ ሓሰብኩ። 
ኣገዳሲ ነገር ከይህልወን ክኸፍተን ኣገዳሲ ነገር ከይህልወን ክኸፍተን 

ዛንታ

መጀመርታ ምኽሪ ምሕታትካ መጀመርታ ምኽሪ ምሕታትካ 
ነመስግነካ። ንሕቶኻ መልሲ ዝኸውን እዚ ነመስግነካ። ንሕቶኻ መልሲ ዝኸውን እዚ 
ዝስዕብ ኣዳሊና ኣለና’ሞ ሰናይ ንባብ!!ዝስዕብ ኣዳሊና ኣለና’ሞ ሰናይ ንባብ!!

ካብ ሕቶኻ ስርቂ ሕማቕ ምዃኑ ድሮ ካብ ሕቶኻ ስርቂ ሕማቕ ምዃኑ ድሮ 
ተገንዚብካዮ ኣለኻ ኢልና ንኣምን። ስርቂ ተገንዚብካዮ ኣለኻ ኢልና ንኣምን። ስርቂ 
ድማ ብንእሽቶ ነገር እዩ ዝጅምር። ሓደ ድማ ብንእሽቶ ነገር እዩ ዝጅምር። ሓደ 
ሓደ ግዜ ስርቂ ኮይኑ ዘይስመዓና ካብ ሓደ ግዜ ስርቂ ኮይኑ ዘይስመዓና ካብ 
ገዛና እነልዕሎም ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት፡ ገዛና እነልዕሎም ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት፡ 
ካብ ኣዴኻ ተሓቢእካ እንጀራ ካብ መሶብ ካብ ኣዴኻ ተሓቢእካ እንጀራ ካብ መሶብ 

ኣልዕሊካ ምውሳድ፡ ሰሪቕካ ሽኮር ምቚሓም፡ ኣልዕሊካ ምውሳድ፡ ሰሪቕካ ሽኮር ምቚሓም፡ 
በርበረ ገይርካ እንጀራ ምብላዕን ካልእን። በርበረ ገይርካ እንጀራ ምብላዕን ካልእን። 
እዚኦም ክንርእዮም እንከለና ኣብ ስነ ምግባርና እዚኦም ክንርእዮም እንከለና ኣብ ስነ ምግባርና 
ዘስዕብዎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ቀሊል ኣይኮነን። ዘስዕብዎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ቀሊል ኣይኮነን። 
ነዚኦም’ውን ክንጥንቀቐሎም ይግበኣና።ነዚኦም’ውን ክንጥንቀቐሎም ይግበኣና።

እዚ ኣልዕልካዮ ዘለኻእዚ ኣልዕልካዮ ዘለኻ ሕቶ ድማ ካብዚ  ሕቶ ድማ ካብዚ 
ፍልይ ዝበለ እዩ። ካብ ናይ ስድራኻ ገንዘብ ፍልይ ዝበለ እዩ። ካብ ናይ ስድራኻ ገንዘብ 
ክትሰርቕ። ነዚ ጉዳይ ፈጺምካ ክትውዕሎ ክትሰርቕ። ነዚ ጉዳይ ፈጺምካ ክትውዕሎ 
የብልካን። ካብዛ ስረቃ እትበሃል ዘለኻ ናይ የብልካን። ካብዛ ስረቃ እትበሃል ዘለኻ ናይ 
ስድራኻ ድኳን ኢኻ እትበልዕ። ካብዛ ስድራኻ ድኳን ኢኻ እትበልዕ። ካብዛ 
ድኳን እዩ ዘድልዩኻ ነገራት ዝግዝኡልካ። ድኳን እዩ ዘድልዩኻ ነገራት ዝግዝኡልካ። 
ካብዛ ድኳን እንተሰሪቕካ ንስኻን ስድራኻን ካብዛ ድኳን እንተሰሪቕካ ንስኻን ስድራኻን 

ምስ ግዜ ኣብ ሽግር ክትወድቁ ኢኹም። ምስ ግዜ ኣብ ሽግር ክትወድቁ ኢኹም። 
ንስኻ ድማ ካብ ንኡስ ዕድመኻ ናይ ንስኻ ድማ ካብ ንኡስ ዕድመኻ ናይ 
ቀንጠብጠብ ኴንካ ክትተርፍ ኢኻ። ሕጂ ቀንጠብጠብ ኴንካ ክትተርፍ ኢኻ። ሕጂ 
ዝጀመርካዮ ግናይ ልምዲ ምስ ዓበኻ ናብ ዝጀመርካዮ ግናይ ልምዲ ምስ ዓበኻ ናብ 
ካልእ ሕማቕ መንገዲ ክመርሓካ እዩ። ካብ’ዛ ካልእ ሕማቕ መንገዲ ክመርሓካ እዩ። ካብ’ዛ 
ድኳን ናይ ስድራኻ ብዘይ ፍቓድ ስድራኻ ድኳን ናይ ስድራኻ ብዘይ ፍቓድ ስድራኻ 
ማስቲካ ትኹን’ውን ከተልዕል የብልካን። ማስቲካ ትኹን’ውን ከተልዕል የብልካን። 
እንተኽኢልካ ንስኻ ሓጋዚ ስድራኻ ኢኻ እንተኽኢልካ ንስኻ ሓጋዚ ስድራኻ ኢኻ 
ክትከውን ዘለካ። ነዚ ኣስተብሂልካ ‘ኣይፋል፡ ክትከውን ዘለካ። ነዚ ኣስተብሂልካ ‘ኣይፋል፡ 
እዚ ዝበልካኒ ኣይገብሮን እየ’፡ ‘ክሰርቕ እዚ ዝበልካኒ ኣይገብሮን እየ’፡ ‘ክሰርቕ 
ፍቓደኛ ኣይኮንኩን፡’ በሎ። ዝኾነ ምስ ፍቓደኛ ኣይኮንኩን፡’ በሎ። ዝኾነ ምስ 
ዝብለካ ንስድራኻ፡ ንስድርኡ፡ ንመምህራንካ ዝብለካ ንስድራኻ፡ ንስድርኡ፡ ንመምህራንካ 
ወይ ንፖሊስ ክትነግር ምዃንካ ንገሮ። ወይ ንፖሊስ ክትነግር ምዃንካ ንገሮ። 

ክሃርመካ ወይ ካልእ ነገር ክገብር ክሃርመካ ወይ ካልእ ነገር ክገብር 
እንተፈቲኑ መጀመርታ ንመምህራንካ እንተፈቲኑ መጀመርታ ንመምህራንካ 
ንገሮም። ንመምህር ምስ ነገርካ ክእረም ንገሮም። ንመምህር ምስ ነገርካ ክእረም 
እንተዘይክኢሉ ግን ንወለድኻ ምንጋር እንተዘይክኢሉ ግን ንወለድኻ ምንጋር 
ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ። ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ። 

ንዕዑ ከተሓጒስ ክትብል ሓደ ግዜ ንዕዑ ከተሓጒስ ክትብል ሓደ ግዜ 

ሰሪቕካ ምስ ሃብካዮ ካልኣይ መዓልቲ ወስኸኒ ሰሪቕካ ምስ ሃብካዮ ካልኣይ መዓልቲ ወስኸኒ 
ክብለካ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ መዓልቲ ድማ ክብለካ እዩ። ድሕሪ ካልኣይ መዓልቲ ድማ 
ሳልሳይ ብኸምዚ ድማ ንስኻን ንሱን ሰረቕቲ ሳልሳይ ብኸምዚ ድማ ንስኻን ንሱን ሰረቕቲ 
ክትኮኑ ኢኹም። ስድራኻ ድማ ኣብ ጸገም ክትኮኑ ኢኹም። ስድራኻ ድማ ኣብ ጸገም 
ክኣትዉ እዮም። ስድራኻ ኣብ ጸገም ክኣትዉ እዮም። ስድራኻ ኣብ ጸገም 
እንተኣትዮም ድማ ንስኻውን ዝለመድካዮ እንተኣትዮም ድማ ንስኻውን ዝለመድካዮ 
ክትስእን ኢኻ። ክትስእን ኢኻ። 

ስለዚ፡ ነዚ ዝሃብናካ ምኽሪ ኣብ ግምት ስለዚ፡ ነዚ ዝሃብናካ ምኽሪ ኣብ ግምት 
ኣእቲኻ፡ ነዚ ዝበለካ ፈጺምካ ከይትትግብሮ። ኣእቲኻ፡ ነዚ ዝበለካ ፈጺምካ ከይትትግብሮ። 
ቈልዓ ብንኡሱ፡ ቈርበት ብርሑሱ እዩ’ሞ፡ ቈልዓ ብንኡሱ፡ ቈርበት ብርሑሱ እዩ’ሞ፡ 
ኣብ ንኡስ ዕድመኻ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ ኣብ ንኡስ ዕድመኻ ከምዚ ዓይነት ሕማቕ 
ተግባር ከይትፍጽም ተጠንቀቕ። ተግባር ከይትፍጽም ተጠንቀቕ። 

ወሰንኩ። ካብ ኮቦርታ ወጺአ፡ “መን?” ልቸ ወሰንኩ። ካብ ኮቦርታ ወጺአ፡ “መን?” ልቸ 
እናወላዕኩ ተዛረብኩ። ኣዘራርባይ ዝባዕገግኩ እናወላዕኩ ተዛረብኩ። ኣዘራርባይ ዝባዕገግኩ 
ኣምሰልኩዎ።ኣምሰልኩዎ።

“ኣነ ሃና እየ ዳንኤል ወደይ? ደቂስኩም “ኣነ ሃና እየ ዳንኤል ወደይ? ደቂስኩም 
ዲኹም?” ዓው ኢለን ተዛረባ።ዲኹም?” ዓው ኢለን ተዛረባ።

“እወ ደቂስና... ክኸፍተክንዶ?” “እወ ደቂስና... ክኸፍተክንዶ?” 
ሓተትኩወን። ‘ድሓን’ ክብላኒ ደለኹ። ሓተትኩወን። ‘ድሓን’ ክብላኒ ደለኹ። 
ክኸፍተን ደስ ኣይበለንን።ክኸፍተን ደስ ኣይበለንን።

“ጽቡቕ ነይሩ ዳንኤል ወደይ፡ ኣይ “ጽቡቕ ነይሩ ዳንኤል ወደይ፡ ኣይ 
መንፊት እንድየ ደልየ ነይረ። ዓንተወይ መንፊት እንድየ ደልየ ነይረ። ዓንተወይ 
ከይብለኩም ረሲዐዮ፡” ኣደይ ሃና ተዛረባ።ከይብለኩም ረሲዐዮ፡” ኣደይ ሃና ተዛረባ።

“ሕራይ ማማ ሃና ክኸፍተክን እየ፡” ካብ “ሕራይ ማማ ሃና ክኸፍተክን እየ፡” ካብ 
ዓራት ወረድኩ።ዓራት ወረድኩ።

ደወ ኢለ ናብታ ኣብ መስኮት ዝነበረት ደወ ኢለ ናብታ ኣብ መስኮት ዝነበረት 
መጉጕኢ ቡን ጠመትኩ። ንእሽቶ ስለዝኾነት መጉጕኢ ቡን ጠመትኩ። ንእሽቶ ስለዝኾነት 
ኣይርእያኣን እየን ኢለ ሓሰብኩ። ነታ ዓባይ ኣይርእያኣን እየን ኢለ ሓሰብኩ። ነታ ዓባይ 
ዕንጨይቲ ግን ድሕሪ ማዕጾ ክገብራ ወሰንኩ። ዕንጨይቲ ግን ድሕሪ ማዕጾ ክገብራ ወሰንኩ። 
ማማ ሃና ዝደለይኦ መንፊት ደልየ ኣብ ኢደይ ማማ ሃና ዝደለይኦ መንፊት ደልየ ኣብ ኢደይ 
ሓዝኩ። ነታ ዕንጨይቲ ተጠንቂቐ ድሕሪ ሓዝኩ። ነታ ዕንጨይቲ ተጠንቂቐ ድሕሪ 
ማዕጾ ገይረ ማዕጾ ከፈትኩ። ነታ ዝዀዓትኩዋ ማዕጾ ገይረ ማዕጾ ከፈትኩ። ነታ ዝዀዓትኩዋ 
ጉድጓድ ከይርእያኣ ነታ ማዕጾ ቁሩብ ከፊተ ጉድጓድ ከይርእያኣ ነታ ማዕጾ ቁሩብ ከፊተ 
ነታ መንፊት ከቐብለን ደለኹ።ነታ መንፊት ከቐብለን ደለኹ።

ማዕጾ ምስ ተኸፍተ፡ “ዳንኤል ወደይ ማዕጾ ምስ ተኸፍተ፡ “ዳንኤል ወደይ 
እንታይ እዋን ድኣ ደቂስኩም?” ሓተታኒ።እንታይ እዋን ድኣ ደቂስኩም?” ሓተታኒ።

“ደኺምና ኴንና...፡” መለስኩለን።“ደኺምና ኴንና...፡” መለስኩለን።

ነታ መንፊት ተቐበላኒ።ነታ መንፊት ተቐበላኒ።

“ፈሪህኩም እንተዄንኩም ንኣማኑኤል “ፈሪህኩም እንተዄንኩም ንኣማኑኤል 
ሓውኹም ክሰደልኩም፡” ገጸይ እናረኣያ ሓውኹም ክሰደልኩም፡” ገጸይ እናረኣያ 
ተዛረባ።ተዛረባ።

“ኖኖ ኣይፈራህናን ደቂስና ኢና ጸኒሕና፡” “ኖኖ ኣይፈራህናን ደቂስና ኢና ጸኒሕና፡” 
በልኩወን፡ ቀልጢፈን ክኸዳ እናደለኹ።በልኩወን፡ ቀልጢፈን ክኸዳ እናደለኹ።

                     ይቕጽል                     ይቕጽል

ተማሃራይ ሓሙሻይ ክፍሊ ተማሃራይ ሓሙሻይ ክፍሊ 
እየ። ናይ ስድራና ድኳን ኣለና። ካባይ እየ። ናይ ስድራና ድኳን ኣለና። ካባይ 
ብሓደ ዓመት ዝዓቢ ወዲ ገዛውተይ ‘ካብ ብሓደ ዓመት ዝዓቢ ወዲ ገዛውተይ ‘ካብ 
ድኳን ሰሪቕካ ገንዘብ ኣምጽእ’ ይብለኒ ድኳን ሰሪቕካ ገንዘብ ኣምጽእ’ ይብለኒ 
ኣሎ። ኣነ ኣብየዮ ንሱ ድማ የፈራርሃኒ ኣሎ። ኣነ ኣብየዮ ንሱ ድማ የፈራርሃኒ 
ኣሎ። እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ? ኣሎ። እንታይ እንተገበርኩ ይሓይሽ? 

          ሰናይ (ደቀምሓረ)          ሰናይ (ደቀምሓረ)

 ሕቶ ኣላትኒ

ዓሰርተ ፍልልያት ርኸቡ

ዕረፍቲ ኣበይ ኣሕሊፍኩሞ?
ዝተፈተኹም ተማሃሮ፡ ንኽልተ ሰሙን ዝተፈተኹም ተማሃሮ፡ ንኽልተ ሰሙን 

ካብ ትምህርቲ ኣዕሪፍኩ ቀኒኹም። ሰናይ ካብ ትምህርቲ ኣዕሪፍኩ ቀኒኹም። ሰናይ 
ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ 
ተስፋ እናገበርና፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜኹም ተስፋ እናገበርና፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜኹም 
ኣበይ ኣሕሊፍኩሞ ትኾኑ? ንሎሚ ኣበይ ኣሕሊፍኩሞ ትኾኑ? ንሎሚ 
ናይ ገለ ተማሃሮ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም ናይ ገለ ተማሃሮ ናይ ዕረፍቲ ግዚኦም 
ኣበይ ከም ከምዘሕለፍዎ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣበይ ከም ከምዘሕለፍዎ ዝገልጽ ጽሑፍ 
ኣዳሊና ኣለና ሰናይ ንባብ!! ኣዳሊና ኣለና ሰናይ ንባብ!! 

ምንባብ ምቕጻል፡- ናይ ሰሚስተር ምንባብ ምቕጻል፡- ናይ ሰሚስተር 
ዕረፍቲ እተን ዝተዋህባኹም ክልተ ዕረፍቲ እተን ዝተዋህባኹም ክልተ 
ሰሙን ኣብ ጸወታ ጥራይ እተሕልፉወን ሰሙን ኣብ ጸወታ ጥራይ እተሕልፉወን 
መዓልታት ኣይኮናን። ውጽኢት መዓልታት ኣይኮናን። ውጽኢት 
ናይ ቀዳማይ ሰሚስተር ፈሊጥኩም ናይ ቀዳማይ ሰሚስተር ፈሊጥኩም 
ስለዘለኹም ካብ ናይ ዝሓለፈ ጌጋኹም ስለዘለኹም ካብ ናይ ዝሓለፈ ጌጋኹም 
እትመሃሩሉ ግዜ እዩ። ትምህርቲ ድማ እትመሃሩሉ ግዜ እዩ። ትምህርቲ ድማ 
ካብቲ ናይ ቀዳማይ ሰሚስተር ክብድ ካብቲ ናይ ቀዳማይ ሰሚስተር ክብድ 
ክብል ስለዝኽእል፡ ኣብዚ ዝተዋህበ ናይ ክብል ስለዝኽእል፡ ኣብዚ ዝተዋህበ ናይ 
ዕረፍቲ ግዜ መጽናዕቲ ገይርኩም ክትኮኑ ዕረፍቲ ግዜ መጽናዕቲ ገይርኩም ክትኮኑ 
ተስፋ ንገብር። ተማሃራይ ካብ ንባብ ተስፋ ንገብር። ተማሃራይ ካብ ንባብ 
ዘዕርፈሉ ግዜ የለን።  ይብዛሕ ይውሓድ ዘዕርፈሉ ግዜ የለን።  ይብዛሕ ይውሓድ 
ኣብ መዓልቲ ከተንብቡ ይግባእ። እቶም ኣብ መዓልቲ ከተንብቡ ይግባእ። እቶም 
ዕዉታት ተማሃሮ ኣብዘን ናይ ዕረፍቲ ዕዉታት ተማሃሮ ኣብዘን ናይ ዕረፍቲ 
ሰሙን ናይ መጽናዕቲ መደባት ኣውጺኦም ሰሙን ናይ መጽናዕቲ መደባት ኣውጺኦም 
የጽንዑ እዮም። ስለዚ ኩልኹም ተማሃሮ የጽንዑ እዮም። ስለዚ ኩልኹም ተማሃሮ 
ብመደብ ተጓዒዝኩም ናይ ዕረፍቲ ብመደብ ተጓዒዝኩም ናይ ዕረፍቲ 
ግዜኹም ብግቡእ ተጠቂምኩምሉ ክትኮኑ ግዜኹም ብግቡእ ተጠቂምኩምሉ ክትኮኑ 
ተስፋ ንገብር። ገለ ተማሃሮ ኣብ ናይ ተስፋ ንገብር። ገለ ተማሃሮ ኣብ ናይ 
ሰሚስተር ዕረፍቲ ጥራውዝቶም ምስ ሰሚስተር ዕረፍቲ ጥራውዝቶም ምስ 
ደርበዩ ትምህርቲ ክጅመር እንከሎ እዮም ደርበዩ ትምህርቲ ክጅመር እንከሎ እዮም 
ዝደልይዎ። እዚ ግን ክኸውን የብሉን። ዝደልይዎ። እዚ ግን ክኸውን የብሉን። 
ጥራውዝትኹም ብግቡእ ክቕመጥ ጥራውዝትኹም ብግቡእ ክቕመጥ 
ይግብኦ።ይግብኦ።

ዑደት ምግባር፡- ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ናብ ዑደት ምግባር፡- ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ናብ 
ቤተ መዘክር፡ ናብ ዓድታት፡ ቤተ ሰብ፡ ቤተ መዘክር፡ ናብ ዓድታት፡ ቤተ ሰብ፡ 
ፋብሪካታት፡ ወዘተ ምብጻሕ ምግባር ፋብሪካታት፡ ወዘተ ምብጻሕ ምግባር 
ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ካብ ትምህርቲ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ካብ ትምህርቲ 
ወጻኢ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩ ይሕግዘኩም ወጻኢ ብዙሕ ነገር ክትመሃሩ ይሕግዘኩም 

እዩ። እትገብርዎ ዑደት ኣብ መጻኢ እዩ። እትገብርዎ ዑደት ኣብ መጻኢ 
ህይወትኩም ጠቐምቲ ስለዝኾኑ፡ ካብዞም ህይወትኩም ጠቐምቲ ስለዝኾኑ፡ ካብዞም 
ተጠቒሶም ዘለዉን ኣብ ካልእን ዑደት ተጠቒሶም ዘለዉን ኣብ ካልእን ዑደት 

ገይርኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ብሓፈሻ ገይርኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ብሓፈሻ 
ኣፍልጦ ብዛዕባ ከባቢኹም ንኽዓቢ ዑደት ኣፍልጦ ብዛዕባ ከባቢኹም ንኽዓቢ ዑደት 
ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዑደት ድማ ኣገዳሲ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዑደት ድማ 
ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክግበር ኣለዎ።ኣብ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ክግበር ኣለዎ።

ንስድራ ምሕጋዝ፡- ኣብ ግዜ ትምህርቲ ንስድራ ምሕጋዝ፡- ኣብ ግዜ ትምህርቲ 
ንስድርኦም ዝሕግዙ ኣለዉ። ንስድራ ንስድርኦም ዝሕግዙ ኣለዉ። ንስድራ 
ምሕጋዝ ሰናይ ተግባር እዩ። ስለዝኾነ ምሕጋዝ ሰናይ ተግባር እዩ። ስለዝኾነ 
ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ጸብሒ ምስራሕ፡ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ጸብሒ ምስራሕ፡ 
ክዳን ምሕጻብ፡ ኣቕሑ ገዛ ምሕጻብ፡ ገዛ ክዳን ምሕጻብ፡ ኣቕሑ ገዛ ምሕጻብ፡ ገዛ 
ምውልዋል ተማሂርኩም ክትኮኑ ንትስፎ። ምውልዋል ተማሂርኩም ክትኮኑ ንትስፎ። 
ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ናይ ወዲ፡ ናይ ጓል ኣብዚ ምዕቡል ግዜ ናይ ወዲ፡ ናይ ጓል 
ዝበሃል ስራሕ የለን። ነዚ ፈሊጥኩም ኣብ ዝበሃል ስራሕ የለን። ነዚ ፈሊጥኩም ኣብ 

ገዛ ክትተሓጋገዙ ኣለኩም። ንስድራ ገዛ ክትተሓጋገዙ ኣለኩም። ንስድራ 
ምሕጋዝ ፍቕሪ ናይ ስድራቤት ከምዝዓቢ ምሕጋዝ ፍቕሪ ናይ ስድራቤት ከምዝዓቢ 
ይገብር እዩ። ነዚ ፈሊጥኩም ንስድራኹም ይገብር እዩ። ነዚ ፈሊጥኩም ንስድራኹም 
ኣብ ምሕጋዝ ግዜኹም ወፊኹም ክትኮኑ ኣብ ምሕጋዝ ግዜኹም ወፊኹም ክትኮኑ 
ተስፋና እዩ። ተስፋና እዩ። 

ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ፡ንዝተጸገሙ ምሕጋዝ፡
- ኣብ እትነብሩሉ ከባቢ፡ - ኣብ እትነብሩሉ ከባቢ፡ 
ዝተጸገሙ፡ ጥዕና ዘይብሎም ዝተጸገሙ፡ ጥዕና ዘይብሎም 
ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። 
ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ድማ 
ናይ ሕብረተሰብና ሓገዝ ናይ ሕብረተሰብና ሓገዝ 
የድልዮም እዩ። ስለዝኾነ፡ የድልዮም እዩ። ስለዝኾነ፡ 
ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ነዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት 
ኣብ ገዛ ምጽራይ፡ ክዳውንቲ ኣብ ገዛ ምጽራይ፡ ክዳውንቲ 

ኣብ ምሕጻብ፡ ነብሶም ኣብ ምእላይ፡ ጸብሒ ኣብ ምሕጻብ፡ ነብሶም ኣብ ምእላይ፡ ጸብሒ 
ኣብ ምስራሕ ክትተሓባበሩ ይግባእ። ኣብ ምስራሕ ክትተሓባበሩ ይግባእ። 
ምትሕግጋዝ ባህልና ስለዝኾነ ተሓጋገዙ። ምትሕግጋዝ ባህልና ስለዝኾነ ተሓጋገዙ። 
ሓገዝ ዝገብር ሰብ ውሽጣዊ ሰላም ኣለዎ። ሓገዝ ዝገብር ሰብ ውሽጣዊ ሰላም ኣለዎ። 
ሓገዝ ዝገብር ሰብ ኩሉ ግዜ ሕጒስ እዩ።ሓገዝ ዝገብር ሰብ ኩሉ ግዜ ሕጒስ እዩ።

ስለዚ፡ ዝተፈተኹም ተማሃሮ፡ ነዚ ኣብ ስለዚ፡ ዝተፈተኹም ተማሃሮ፡ ነዚ ኣብ 
ላዕሊ ዝጠቐስናዮን ካልእን ብምግባር ላዕሊ ዝጠቐስናዮን ካልእን ብምግባር 
ደስ ዘብል ዘሐጒስ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ደስ ዘብል ዘሐጒስ ናይ ዕረፍቲ ግዜ 
ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ካብ ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ካብ 
ሰኑይ ድማ ትምህርቲ እትጅምሩሉ ግዜ ሰኑይ ድማ ትምህርቲ እትጅምሩሉ ግዜ 
እዩ። ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ!!እዩ። ሰናይ ናይ ትምህርቲ ግዜ!!
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እታ ዕንጭራር

ኦልጋን መሓዙታን፡ ወርሓት 

ሚያዝያ፡ ግንቦትን ሰነን ካብ ሞስኮ 

ርሕቕ ኢላ ኣብ እትርከብ ገጠር 

እዮም ዘሕልፍዎ። ንሳቶም፡ ነቲ 

ወቕቲ ዝናብ፡ ኣብ ኣጕዶ ናይ 

ሓረስታይ፡ ተራ ብዝዀነ ኣነባብራ 

ከሕልፉዎ እንከለዉ፡ ዲሞቭ ግና 

ኣብ ገዛ እዩ ዝጸንሕ።      

  ኦልጋ ካብቶም ካልኦት መሓዙታ 

ዝያዳ ምስ ሰኣሊ ሪያቦቭስኪ 

ክትቀራረብ ጀመረት። ምቅርራቦም፡ 

እናሓደረ ናብ ምፍታው ከደ። 

ስምዒት ቀስ ብቐስ እናዓበየ ድማ 

ምሉእ ብምሉእ ኣብ ሃንቃ ሃንቃ 

ፍቕሪ ኣተዉ። ሪያቦቭስኪ፡ ብዛዕባ 

ኦልጋ  እትስእሎም ስእልታት፡ 

ብዅርዓት ርእይቶ ክህብ እንከሎ፡ 

ኣብ ልዕሊኣ ዘለዎ ፍቕሪ’ውን ምስኡ 

ይገልጸላ።

እቲ ዕለት፡ ሰኑይ - መዓልቲ በዓል 

እዩ። ዲሞቭ ስራሕ ኣይነበሮን። 

ድሕሪ ቀትሪ ከምቲ ልሙድ፡ ናብ’ታ 

ንዕረፍቲ ናብ ገጠር ዝኸደት ሰበይቱ 

ዝማልኦም ምቁር ምግብታት ክገዛዝእ 

ኣምሰየ። ክልተ ሰሙን ምሉእ ስለ 

ዘይተረኣኣዩ፡ ኣዝዩ እዩ ናፊቑዋ። 

ጕዕዞኡ መጀመርታ ብባቡር እዩ 

ነይሩ። 

ናብቲ ቦታ ምስ በጽሐ፡ ካብቲ ባቡር 

ወረደ’ሞ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዕሙር 

ጫካ እተሰርሐ፡ ሰበይቱ ናይ ዕረፍቲ 

ግዜኣ እተሕልፈሉ ኣጕዶ ክረክብ 

ቍሩብ ኰለል በለ። ብብርቱዕ ጥሜት 

ከብዱ ይቕረጽ ነበረ፣ ገና ካብ ገዝኡ 

ክብገስ እንከሎ ዝጀመሮ ጥሜት እዩ። 

ምስ ሰበይቱ ኮፍ ኢሉ ጽቡቕ መግቢ 

ክበልዕ፡ ድሕሪኡ ድማ ኣብ ምቹእ 

ዓራት ጎቦ ክኸውን - ብደዉ ከም 

ሕልሚ ክረኣዮ ጀመረ። ነቲ ፎርማጆ፡ 

ጥብሲ ዓሳን ካልኦት ምግብታትን 

ዝሓዘ መጠቕለሊ ብዘረኣየ መጠን፡ 

ስምዒት ሓጐስ ንሰራውር ደሙ 

ተዘዝ የብሎ ነበረ።

ነቲ ዝደልዮ ዝነበረ ኣጕዶ ክረኸቦ 

እንከሎ፡ ጸሓይ ምሉእ ብምሉእ ዓሪባ 

ነበረት። ዕድመ ድፍእ ዘበለ ናይ 

ውሽጢ ገዛ ሰራሕተኛ፡ በዓልቲ ቤቱ 

ንግዚኡ ዘይምህላዋ፡ ድሕሪ ቍሩብ 

ግዜ ግን ክትምለስ ምዃና ነገሮ። 

እቲ ሰለስተ ክፍልታት ጥራሕ ዘለዎ 

ኣጕዶ፡ ኵለንትናኡ ደስ ኣይብልን 

እዩ። ናሕስታቱ ኣዝዮም ትሕት 

ዝበሉ እዮም። ኣብቲ መናድቕ 

ወረቓቕቲ ተለጣጢፉ ኣሎ። ነቲ 

ሓሓሊፉ ሰርወኡ እተፈንቀለ 

ምድሪ-ቤት ክትረግጾ ከለኻ ብዙሕ 

ኣየተኣማምንን እዩ። 

ኣብቲ ሓደ ክፍሊ፡ ዓራት ተዘርጊሑ 

ኣሎ፣ ኣብ’ቲ ሓደ ክፍሊ ከኣ ናይ 

ስእሊ መሳርሒ ሽራዕን ብሩሻትን፡ 

ቁርጽራጽ ወረቓቕቲ፡ ጁባ ናይ ወዲ 

ተባዕታይን ባርኔጣታትን . . . ኣብ 

ሰድያታትን ኣብ’ቲ ተረባቢ ናይቲ 

መስኮትን ዛሕዛሕ ኢሉ ይርአ። 

ዲሞቭ፡ ናብቲ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ 

ልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድልቢ-ወለድ
ኣተወ፡ ሰለስተ ዘይፈልጦም ሰባት ኮፍ 

ኢሎም ረኣየ። እቶም ክልተ ዘጋፍ 

ዝጭሕሞም እዮም። እቲ ሓደ ግና 

ረጒድን ጭሕሙ እተላጸየን እዩ። 

ተዋሳኣይ ምዃኑ ይፍለጥ። 

ካብ’ቲ ኣብ ልዕሊ ጠረጴዛ እተጐለተ 

መፍልሒ ሻሂ ‘ሳሞቫር’፡ በለል-በለል 

እናበለ ዝወጽእ ሃፋ፡ ምስቲ ኣየር 

ናይቲ ክፍሊ ብዘይምቍራጽ ይዋሃድ 

ነበረ። “እንታይ ኢኻ ደሊኻ?” እቲ 

ተዋሳኣይ፡ ንዲሞቭ ብናይ ጽልኢ 

ኣጠማምታ እናጠመተ - ሓተቶ። 

ድምጹ ኣሰንባዲ እዩ። “ንኦልጋ 

ኣይቫኖቭና እዩ መስለኒ? . . . 

ቍሩብ ተጸበያ ክትመጽእ እያ” ድማ 

ወሰኸ ባዕሉ። ምኽሪ ድዩ ትእዛዝ 

ብዘይርደኣካ ኣዘራርባ።

ዲሞቭ ኮፍ ኢሉ ክጽበ ጀመረ። 

ካብቶም ጨሓማት ሰብኡት እቲ 

ሓደ፡ ብስልኩይ መንፈስ ፍዝዝ ኢሉ 

ንዲሞቭ እናጠመቶ ካብቲ ‘ሳሞቫር’ 

ሻሂ ቀደሐ’ሞ፡ “ቍሩብ ሻሂዶ 

ትሰቲ?” ክብል ሓተቶ። 

ዲሞቭ ጥሜትን ጽምእን እኳ 

እንተበርተዖ፡ ንእሽተይ ነገር 

ብምጥልቋም ሸውሃቱ ከበላሹ 

ስለዘይደለየ፡ ነቲ ግብጃ ኣይተቐበሎን። 

ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ፡ ድምጺ 

ስጕምትን ሓደ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦ 

ሰሓቕን ሰምዐ። ማዕጾ ብሓይሊ 

ድሕሪ ምዕጻዉ ከኣ፡ ኦልጋ ናብቲ 

ክፍሊ ድርግም በለት። ኣብ ርእሳ 

ሰፊሕ ባርኔጣ ገይራ፡ ሳንጣ መሳሊ 

ብኢዳ ኣንጠልጢላ እያ። ብድሕሪኣ፡ 

ሰኣሊ ሪያቦቭስኪ ሰዓበ። ዓቢ ጽላልን 

ዝተዓጻጸፍ ንእሽቶ ሰድያን ሒዙ፡ 

መዓጓጉርቱ ድልኽ እዩ መሲሉ። 

ኣዝዩ ከምዝተሓጐሰ ይፍለጥ። 

  “ዲሞቭ!” ኦልጋ ገጻ ብሓጐስ 

በሪሁ ወጨጨት። “ዲሞቭ!” በለት 

ደጊማ፡ ርእሳን ክልተ ኣእዳዋን ኣብ 

ደረቱ ለጢፋ። “ንምንታይ ኢኻ 

ክንድ’ዚ ዝኣክል ነዊሕ ግዜ ጸኒሕካ? 

ንምንታይ?” በለት።

   “ኣበይ ግዜ ረኺበ ኢልክኒ 

ኢኺ ክመጽእ። ስራሕ ከምዝበዝሓኒ 

እናፈለጥኪ። ቍሩብ ዕረፍቲ ክህልወኒ 

እንከሎ ኸኣ ናብዚ ዝመጽእ ባቡር 

ኣይርከብን እዩ” በላ።

   “ኡፍፍ. . .! እንቋዕ መጻእካለይ 

ጥራሕ። ከመይ ተሓጒሰ መስለካ። 

ንዓኻ ብሕልመይ ከይረኣኹ 

ዘሕለፍኩዋ ሓንቲ ለይቲ እውን የላን 

- ሓንቲ እኳ። እኳ ደኣ ምስ ጨነቐንስ 

‘ሓሚሙ ወይ ሓደ ነገር ረኺቡዎ 

ኣሎ’ ኢለ እየ ሰጊአ ነይረ። ማዕረ 

ክንደይ ከምዝፈትወካ . . . ብኸመይ 

እሞ ከረድኣካ እየ። ሕጂ ብምምጻእካ 

እውን ክሳዕ ክንደይ ዕድለኛ እየ 

መሲሉካ። ናጻ እተውጽኣኒ ንስኻ 

ጥራሕ ኢኻ። እተድሕነኒ ንስኻ ኢኻ 

ዲሞቭ! . . . እነሆ ጽባሕ ኣብዚ 

ከባቢ ፍሉይ ዝዀነ መርዓ ኣሎ።” 

ናይ በዓል-ቤታ ክራባታ ተፈቲሑ 

ስለዝነበረ፡ እናኣሰረትሉን እናሰሓቐትን 

ምልፍላፋ ቀጸለት። “ናይ’ቲ መደበር 

ባቡር ናይ ቴሌግራም ኦፕሬተር 

ክምርዖ እዩ። ስሙ ቼክሊዲየቭ 

ይበሃል። መልክዑ እውን እንተዀነ 

ንኽፉእ እትህቦ ወዲ ኣይኰነን . 

. .። ስለ’ዚ፡ እዞም ንዕረፍቲ ናብዚ 

ዝመጻእና ኵላትና፡ ኣብ መርዓኡ 

ክንርከብ ቃል ኣቲናሉ ኢና። 

“ግዳ እቲ ጸገም እንታይ መሲሉካ 

ዲሞቭ፡ ኣብቲ መደብ ናይ ቃል-

ኪዳን ምእሳር፡ ናብ ቤተ-ክርስትያን 

ተኸዲነዮ ዝኸይድ ክዳን የብለይን። 

ዋላ ሓንቲ ነገር ሒዘ ከምዘይመጻእኩ 

ንስኻ እውን ትፈልጥ ኢኻ። ክዳን 

የብለይ . . . ናይ ኢድ ጓንቲ የብለይ፣ 

እንታይ ከምዝገብር እንድዒ። ስለ’ዚ 

ኣድሕነኒ ዲሞቭ! ሎሚ መዓልቲ 

ምምጻእካ፡ ንዓይ ንምድሓን እዩ። 

ጽቡቐይ፡ ነቲ መፋትሕ ሒዝካ 

ናብ ገዛ ክትምለስ እሞ፡ ካብቲ 

ኣርማድዮ ነታ ሮዛ ዝሕብራ ክዳነይ 

ከተምጽኣለይ . . . ትፈልጦ እንዲኻ? 

ነቲ ማዕጾ ምስ ከፈትካዮ ኣብ ፊትካ 

ተሰቒሉ ክትረኽቦ ኢኻ። . . . ናይ 

ጓንቲ ጐልፎ ኸኣ ሓደ ጽምዲ ገዚእካ 

ኣምጽኣለይ። ንፉዕ!” እናበለት ኣብ 

ምልፍላፍ ኣተወት። 

  “ደሓን፡ ጽባሕ ተመሊሰ ክኸይድ 

እሞ ኩሉ ክልእከልኪ እየ” መለሰ 

ዲሞቭ። 

   “ጽባሕ!?” በለት ኦልጋ፡ ብስንባደ 

ኣዒንታ ኣንጐልሒጣ እናረኣየቶ። 

“ንምንታይ ዲሞቭ? ጽባሕ ኬድካ 

ክትልእከለይ እንተዄንካ’ሞ ኣብ 

ግዚኡ ክበጽሓኒ ኣይክእልን እዩ። 

እቲ ናይ መጀመርታ ባቡር 

ዝብገሰሉ ግዜ ሰዓት 9፡00፡ እቲ 

መርዓ ድማ ሰዓት 11፡00 - 

ስለ’ዚ እዚ ደኣ ብኸመይ ክኸውን 

ይኽእል! ኣይከውንን’ዩ። ፍቱወይ፡ 

ሎሚ ክትከይድ ኣሎካ። ዋላ ንስኻ 

ክትመጽእ እንተዘይ ከኣልካ፡ ብሰብ 

ገይርካ ትልእከለይ። በቃ! ተበገስ እሞ 

ሕጂ ኺድ። እቲ ባቡር ዝመጽኣሉ 

ሰዓት ቀሪቡ እዩ፡ ከየምልጠካ!!” 

ሃወጸቶ ኦልጋ። 

  “ሕራይ ደሓን” በለ ዲሞቭ። 

  “ተፈሊኻኒ ክትከይድ እንከለኻ 

ከመይ የጽልአኒ መስለካ። . . . ክላእ! 

ነቲ ናይ ቴለግራም ኦፕሬተር ቃል 

ምእታወይ ግን፡ እንታይ ዝበልዎ 

ዕሽነት እዩ?” ጭደረት ኦልጋ - 

ኣዒንታ ንብዓት እናቛጸረ።

ዲሞቭ ነቲ ኣብ ቢኬሪ 

እተቐድሓሉ ሻሂ ጽንፍፍ ኣቢሉ 

ምስ ሰተዮ፡ ሓንቲ ደረቕ ብሽኮቲ 

ኣልዒሉ ፍሽኽ ድሕሪ ምባል፡ 

ናብ’ቲ መደበር ባቡር ኣምረሐ። ነቲ 

ምስ ሰበይቱ ርግእ ኢሉ እናተዛነየ 

ክበልዖ ተሸኪሙ ዘምጸኦ ፎርማጆ፡ 

እተጠብሰ ዓሳን ካልእ ምግብን፣ 

እቶም ክልተ ጨሓማት ሰብኡትን 

እቲ ገዚፍ ተዋሳኣይን ሕንስስ 

ኣቢሎም በልዕዎ። 

ጸጥ ኣብ ዝበለ ምሸት ናይ ወርሒ 

ሓምለ እዩ። ወርሒ ብድምቀት 

ተንጸባርቕ ነበረት። ሓንቲ ዓባይ 

ጃልባ ድማ፡ ኣብ ፈለግ ቮልጋ 

ንላዕልን ንታሕትን ትመላለስ። 

ኦልጋ ኣይቫኖቭና ኣብ ደጋዊ 

ምድሪ-ቤት ናይ’ታ ጃልባ ደው ኢላ፡ 

ሓንሳብ ናብቲ ማይ ሓንሳብ ድማ 

ናብ ወሰን እቲ ፈለግ ትምልከት። 

ሰኣሊ ሪያቦቭስኪ ኣብ ጥቓኣ ደው 

ኢሉ፡ ኣብቲ ማይ ዝወዛወዙ ጸለምቲ 

ጽላሎት ናይ ሕልሚ’ምበር ጋህዲ 

ዘይምዃኖም ይነግራ። ንኹሉ ነገር 

ምርሳዕ፡ ምማት፡ ኣብ ክንዲ ተጨባጢ 

ገሃድነት - ዝኽሪ ምዃን. . . ጽቡቕ 

ምዃኑ ይነግራ። 

ኣብቲ ዘንጸባርቕ ምትሃታዊ መሰል 

ማይ፡ ዶብ ኣብ ዘይብሉ ላዕላይ 

ሰማይ፡ ትካዘ ዘደብዘዞም ብዝመስሉ 

ገማግም ተኸቢብካ ምጥፋእ፡ 

ምኽታም፡ ምርሳዕ . . . ክሳዕ ክንደይ 

ጽቡቕ ምዃኑ ይህውትተላ። ኩሉ 

ዘንጸባርቕ፡ ናይ ህይወትና ከንቱነትን 

ባዶነትን እዩ እናበለ ሃተው ይብለላ። 

  ኦልጋ፡ ሓንሳብ ድምጺ 

ናይ ሪያቦቭስኪ ሓንሳብ ድማ 

ጸጥታ ናይቲ ምሸት በብእብረ 

እናዳመጸት ንዘልኣለም ህያው 

ኰይና ከም እትነብር፡ ምስ ገዛእ-ርእሳ 

ተሕሸዅሽዅ። ብኻልእ መዳይ 

ድማ፡ ማይ ናይቲ ፈለግ፡ እቲ ሰፊሕ 

ሰማይ፡ ፍዝዝ ዝበለ ገማግም፡ እቶም 

ጸለምቲ ጽላሎትን ንነፍሳ ዝመልኦ 

ናይ ሓጐስ ስምዒትን ውህደት 

ፈጢሮም ሓደ መዓልቲ ዓባይ ኢደ-

ጥበበኛ ከም እትኸውን ከረጋግጹላ 

ጀመሩ። ኣብ’ቲ ኣማዕድዩ ዝረኣያ፡ 

ነቲ ብብርሃን ወርሒ ዘጌጸ ምሸት 

ሓሊፉ ኣብ ማእከል’ቲ ደረት ኣልቦ 

ጠፈር፣ ዕዉት ውጽኢት፡ ጸጋ፡ ዝናን 

ፍቕሪ ህዝብን ብሓባር ተዳልዩ፡ 

ናታ ንምዃን ዝጽበያ ዘሎ ኰይኑ 

ተሰመዓ።

  ብነዊሕ ርሕቀት ኣዒንታ ሰም 

ከየበለት ኣትኲራ ምስ ኣስተውዓለት፡ 

እልቢ ዘይብሉ ህዝቢ ቅጽጽ ኢሉ፡ 

ብውጫጨ ኣድናቖቱ ዝገልጸላ፣ 

ህድእ ብዝበለ ስልቲ ሙዚቃ ውዳሴ 

ዝዝምረላ መሰላ። ንሳ ንባዕላ’ውን 

ብጻዕዳ ክዳን ጸቢቓ፡ ካብ ኩሉ 

ኣንፈት ዕምባባ ክዘንባ ተረኣያ። እቲ 

ንመደገፊ ክኽውን ኣብ እተሰርሐ 

ሓጺን ተደጊፉ ኣብ ጐድና ደው 

ኢሉ ዘሎ ፈታዊኣ፣ ብሓቂ ዓቢ ሰብ፡ 

ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ ሊቅ ምዃኑ 

ንነብሳ ኣእመነት። ‘ንመጻኢ ድማ 

ክእለቱ ዝያዳ እናበሰለ ክኸይድ ከሎ፡ 

ውጽኢቱ ፍጹም . . . እጹብ ድንቂ 

ክኸውን እዩ’ ኢላ ድማ ሓሰበት። 

  “ዛሕሊ ኣዝዩ ይብርትዕ ኣሎ” 

በለት ኦልጋ ሓውሲ እናንቀጥቀጣ። 

ሪያቦቭስኪ ጁባኡ ብምውጻእ ኣብ 

ዝባና ደረበላ። “ኣዝየ እየ እኮ 

ኣፍቂረኪ . . .” በላ፡ ናብ እዝና 

ተጸጊዑ ብሕሹኽታ - ትንፋሱ ኣብ 

ምዕጉርታ እናኣብጽሐ። “ሓንቲ ቃል 

ጥራሕ ተንፍስለይ እሞ፡ ህላውነተይ 

ክስውእ እየ፤ ህይወተይ ደው ከብላ 

እየ። ስነ-ጥበብ ጠቕሊለ ክገድፎ እየ 

. . . ኦልጋ በጃኺ ሕራይ በልኒ! 

. . . ከምቲ ዝፈትወኪ ፍተውኒ!” 

ስምዒቱ ዓሪጉ ኣብ ምጕርምራም 

ኣተወ። 

 “ይኣክል በጃኻ። ከምዚ ዓይነት 

ዘረባ ግደፎ” በለት ኦልጋ ኣዒንታ 

ዓሚታ። “የፍርሓኒ እዩ፣ ኣዝዩ እዩ 

ዝርብሸኒ . . .ናይ ዲሞቭ ነገር 

ድማሲ ከመይ እዩ ክኸውን?” 

  “ባዕሉ ይፈልጥ! ኣነ ብዛዕባ 

ዲሞቭ ፋዕራ የብለይን! ንስኺ፡ ጽባቐ፡ 

ፍቕሪ . . . ካብ ቍጽጽረይ ዝወጽአ 

ስምዒተይ ጥራሕ . . . ዲሞቭ ግን 

የለን። ብዛዕባ ዲሞቭ ቅንጣብ’ውን 

ትዅን ዝፈልጦ ነገር የለን። ኦልጋ 

ሓንሳብ ጥራሕ ፍቐድለይ . . . 

ሓንቲ ቃል ጥራሕ ተንፍስለይ” በለ 

ሪያቦቭስኪ ብፍቕራ ተሰኒፉ። 

  ኣብ ከም’ዚ ኵነት፡ ልቢ ናይ 

ኦልጋ ብሓይሊ ክትሃርም ትጅምር። 

ብዛዕባ ሰብኣያ ክትሓስብ ትፍትን። 

ግዳ ኩሉ’ቲ ዝሓለፈ ግዜ ከንቱን 

ደብዛዝን ይዀና። መርዓኣ፡ ሓዳራ፡ 

እቶም ናይ ረቡዕ . . . ርሑቕ ቦታ 

ዘለዉ፡ ትርጉም ኣልቦ ኰይኖም 

ይረኣዩዋ። ሕልናኣ ድማ ብሕቶ 

ይዋጠር። 

“ዲሞቭ እንታይ ይጠቕማ? 

ንምናታይከ ዲሞቭ? . . . ምስ ዲሞቭ 

እንታይ ዝተረፈ ጕዳይ ኣለዋ? . . 

. ‘ናይ ብሓቂ ከም’ዚ ዝኣመሰለ ሰብ 

ኣብ ልዕሊ’ዛ መሬት ኣሎ ? . . . 

ንምዃኑ ዲሞቭ ዝበሃል ሰብ ሕልሚ 

ኣይኰነን? . . . ንኸምኡ ዝኣመሰለ 

ሰብ፡ ኣብ ሓደ እዋን ረኺብዎ ዝነበረ 

ደስታ ይኣኽሎ እዩ” ትብል ብሓሳባ 

- ገጻ ብኢዳ ሸፈና። 

“ማንም ዝደለዮ ፍርዲ ይሃብ፣ 

ኣብ ልዕለይ መርገም የዝንብ፤ ኣነ 

ድማ ናብ ጥፍኣተይን ውድቀተይን 

ከምርሕ እየ። . . . ሰብ፡ ሓደ ነገር፡ 

ኣብ ህይወቱ ሓንሳብ ክፍትን ኣለዎ። 

ኦ ኣምላኸይ! . . . ግና ከኣስ ክንደይ 

የፍርሕ እዩ? ክንደይከ የሐጕስ እዩ. 

. .!” 

ከም’ዚ እናበለት - መወዳእታኡ 

ኩሉ ሓሳባ ሕውስውስ ይብላ፤ 

ህይወታ እውን ዘርሞ-ዘርሞ ክኸውን 

ይረኣያ።                                                                                                                                                       

                      ይቕጽልይቕጽል

ካልኣይ ክፋል 
ደራሲ - ኣንቱዋን ቼኮቭ

ትርጉም - መሓመድ ኣሕመድ 
(ሱባኩም) 
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

ቤት-ፍርዲ ዞባ ማእከል 
ኣስመራ

ሃብተማርያም ዘርአ ህብትዝጊ ምባል 
ተሪፉ፡ ሙሉጌታ ዘርአ ህብትዝጊ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን15/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 3 መጋባእያ ቁ.37 
ይቕረብ።

ኣብ መንጎ ከሳሲት ወ/ሮ ሊያ ሓጎስ 
ገብረን ተኸሳሲ ወረ/ነፍ/ሄር ሙሳ 
መሓመድኑር ዓብዱን ዘሎ ናይ ማኪና 
ስም ምትሕልላፍ ክርክር፡ ኣድራሽኦም 
ስለዘይተፈልጠ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ 
ተጸዊዖም ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ። 
እንተዘይቀሪቦም፡ ጉዳዮም ኣብዘየለዉሉ 
ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲት ወረ/ነፍ ኣፈወርቂ ሃብተ ወረ/ነፍ 
ሰሎሜ ገብረማርያም ነፍ/ሃይለ ኣፈወርቂ 
ሃብተ ወ/ሮ ተኽኣ ሃይለ ኣፈወርቂ፣ 
ተኸሰስቲ ወ/ሮ በየነሽ ኣፈወርቂ 
ሃብተ፡ ኣቶ ናትናኤል ትካቦ፡ ናይ 
ምቅሊት ውርሻ ፋይል ተኸፊቱልኩም 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን22/2/23 ኣብ 3ይ መጋባእያ ቁ.37 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲ ወረ/ነፍ ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 
ጎሎም፡ ወረ/ነፍ ደሃብ መሓሪ 
ሃብተሚካኤል፣ ተኸሰስቲ 1.ኣልጋነሽ 
ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 2.ነጪ ገብረትንሳኤ 
ገብረኣብ 3.ህይወት ገብረትንሳኤ 
ገብረኣብ 4.ጽገረዳ ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 
5.ተመስገን ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 
6.ሸዊት ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 7.ዳዊት  
ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 8.ብስራት 
ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 9.ሰናይት 
ገብረትንሳኤ ገብረኣብ 10.ኣምባሳጀር 
ገብረትንሳኤ ገብረኣብ ንምቅሊት ውርሻ 
ዝምልከት ክሲ ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን15/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዕዳጋ 
ሓሙስ

ወ/ሮ ቅድስቲ ጸጋይ ፍጡር፡ በዓል-
ቤተይ ክፍላይ ተኽለሃይማኖት ራእሱ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 3 ደቁ ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ኣቶ ቢንያም ኢሳቕ ዘርኣይ፡ ኣቦይ ተለንተ 
ኢሳቕ ዘርኣይ ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 2 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን1/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ኣቶ ሃይለሚካኤል ገብረመድህን 
ገብረሚካኤል፡ በዓልቲ ቤተይ ወ/ሮ ኤደን 
መኮነን ተኽለ ስለዝዓረፈት፡ ንዓይ ናይ 
መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

 ከሳሲት ወ/ሮ ሱዛና ዘካርያስ ብወኪል ኣቶ 
ዘካርያስ ገብረስላሰ፣ ተኸሳሲ ኣቶ ምኪኤል 
ገብራይ ናይ ሓዳር ክሲ ተመስሪቱልካ 
ስለዘሎ፡  ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ከሳሲ ሜሮን ተስፋይ ገብረመድህን፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ኢሳቕ ቴድሮስ ክብሮም 
ናይ ስም ምትሕልላፍ ክሲ ተመስሪቱልካ 
ስለዘሎ’ሞ ኣድራሻኻ ስለዘየተፈልጠ፡ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲ ዓቢ ይሕደጎ ገብረሚካኤል፡ 
ተኸሳሲ ወረ/ነ/ሄር ስኮማ ብሩኖ ባርኮሎ 
በዓልቲ ፍርቂ መሰል ወ/ሮ ካተሪና 
ካራላም ፓቹሎ ተተካእቲ ደቁ 2.1ስኮማ 
ሮምኒ 2.2 ስኮማ ፍሎሪያና 2.3 ስኮማ 
ቪቨየን ናይ ስም ምትሕልላፍ ክሲ 
ቀሪቡ ስለዘሎ’ሞ ተኸሰስቲ ንጹር 
ኣድራሽኦም ስለዘይተፈልጠ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ ጉዳይኩም 
ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ከሳሲት ኣበባ ኣሕፈሮም ተስፋዝጊ፡ 
ተኸሳሲ ሙሴ ብርሃነ ምሑር ናይ ስም 
ምትሕልላፍ ክሲ ተመስሪቱልካ ስለዘሎ’ሞ 
ኣድራሻኻ ስለዘየፈልጠ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረቡ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክርአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ጎዳይፍ

ወ/ሮ ኢለን ተስፋይ ኣባይ፡ በዓል 
ቤተይ ኣቶ በርሀ ክፍለማርያም ገብሩ 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 6 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።

ወ/ሮ መድህን ባይሩ ገብረሂወትን ኣቶ 
ኣልጀሎ ጃምቤቶን፡ ውላድና ትሪንጋሊ 
ኣንጀሎ (ጃምቤቶ) ስለዝዓረፈ፡ ሓዳር 
ይኹን ውላድ ስለዘይብሉ ንሕና ወለዱ 
ጥራይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ወ/ሮ ፍዮሪ ነጋሽ ሰመረ፡ በዓል ቤተይ 
ኣብርሃም ተወልደ መድህን ዑቕባጋብር 
ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ መሰለይ 
ይተሓለወለይ፡ 2 ደቅና ድማ ወረስቲ 
ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ወ/ሮ በይሉል ሚካኤል ገብረክርስቶስ፡ 
ኣቦይ ሚካኤል ገብረክርስቶስ ሽፋረ 
ስለዝዓረፈ፡ ኣነ ምስ 1 ሓፍተይ ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሽከቲ
 

ኣቶ ጊለ እስቲፋኖስ ኣስገዶምን ወ/ሮ 
ገነት ኣረፈ ገብረስላሲን፡ ወድና መሓሪ 
ጊለ እሲቲፋኖስ ስለዝዓረፈ፡ ንሕና ወረስቱ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረቡ።

ናሆም ሃይለ ገብሩ፡ ኣደይ መኣዛ ኪዳነ 
ገብረእየሱስ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ ምስ 2 
ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ መንደፈራ 

ጀማል ኸሊፋ ኑርሑሱሴን ምባል 
ተሪፉ፡ ነቢል ኸሊፋ ኑርሑሴን ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 4ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
መንደፈራ

ወ/ሮ ፍረወይኒ በርሀ ፍስሃ፡ በዓል-
ቤተይ በራኺ በርሀ ገብረሚካኤል 
ስለዝተሰወአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 4 ደቅና 
ድማ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም 
ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ደቀምሓረ

ኣብ መንጎ ከሳሲት መ/ም ግደይ 
ገብረዮውሃንስ ብርሃነን ተኸሳሲት ወ/ሮ 
ኣልማዝ ገብረዮውሃንስ ብርሃነ +5ን ዘሎ 
ናይ ምቅሊት ውርሲ ክርክር፡ ተኸሳሲ 
ቁ.3 ኣቶ ፍጹም ገብረዮውሃንስ ብርሃነ፡ 
ተኸሳሲት ቁ.6 ሰላም ገብረዮውሃንስ ብርሃነ 
ኣድራሻኹም ስለ ዘይተፈልጠ፡ ብኣካል 
ወይ ሕጋዊ ወኪል  ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
1ይ መጋባእያ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ክረኣ ምዃኑ 
ነፍልጥ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ 
ደቀምሓረ

ከሳሲት ወ/ሮ ኣኸዛ ገብረመስቀል 
ይፍጠር፡ ተኸሳሲ ኣቶ ሓይልኣብ 
ተኪኤ ተኽለ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ 
ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ 

ትሕቲ ዕድመ ሴም ዕቑባሚካኤል ገብረ 
ምባል ተሪፉ፡ ፍጹም ብርሃን ዕቑባሚካኤል 
ገብረ ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

 ትሕቲ ዕድመ ፊሊሞን ፍስሃጼን 
ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፉ፡ መርሃዊ 
ፍስሃጼን ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን3/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ያሬድ ተስፋስላሴ ገብረትንሳኤ ምባል 
ተሪፉ፡ ዳኒኤል ተስፋስላሴ ገብረትንሳኤ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ኤልሳ ተስፋስላሴ ገብረትንሳኤ ምባል 
ተሪፉ፡ ፍትሓዊት ተስፋስላሴ ገብረትንሳኤ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን3/3/23 ኣብ 2ይ 

ሓራጅ 

ኣብ መንጎ ብፍ/በ/መሰል ወ/ሮ ዑቕባ እስቲፋኖስን ብፍ/በ/ዕዳ ኣቶ 
ሰለሙን መብራህቱን ዝተፈጠረ ክርክር፡ 1ይ ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ብቁ/
መዝ MK2022COIEX0225 ብዕለት 30/6/2022 ዝተውሃበ ናይ ፈጽሚ 
ትእዛዝ ምርኩስ ብምግባር፡ ንብረት ብፍ/በ/ዕዳ ብሓራጅ ተሸይጡ መኽፈሊ 
ዕዳ ይኹን ክብል ዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት፡ እዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዝርከብ 
ንብረት፡ ብክኢላ መበገሲ ሓራጅ 155,800 (ሚእትን ሓምሳን ሓሙሽተን 
ሽሕን ሸሞንተ ሚእትን) ናቕፋ ተገሚቱ ስለዘሎ፡ ኣብቲ ዝካየድ ሓራጅ ክሳተፍ 
ዝደሊ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ብስም ፈጻሚ ፍርዲ 1/4 ናይቲ መበገሲ 
ዋጋ C.p.O ብምስራሕ ወይ ተጠራቓሚ ሕሳብ (BOOK) ሒዙ ብምቕራብ 
ክሳተፍ ይኽእል። ቅድሚ ሓራጅ ዘሎ 5 ናይ ስራሕ መዓልታት ኣብ ቁ/62 
ዝዳሎ ሳጹን ሰታሪት ከእቱ ይኽእል። 
ዝርዝር ንብረት፦
1. ማሽን ኮንክሪት መዅዓቲት---------------------     ዋጋ 100.000 ናቕፋ 
2. ቢሊያርዶ ቡል ስቴካን ባሊናን ዘይብለን-------------ዋጋ 30,000 ናቕፋ
3. 2+ ጆቶኒ ባሊና ዘይብለን    -----------------------    ዋጋ 6000 ናቕፋ 
4. ጣውላ ናይ ማእከል ፕላስቲክ 49 ሓባ------------- ዋጋ 4900 ናቕፋ 
5. ሰድያ ኮፍ መበሊ ፕላስቲክ 146 ሓባ ---------------ዋጋ 14,900 ናቕፋ 
  ጠቕላላ ድምር 155,800 (ሚእትን ሓምሳን ሓሙሽተን ሽሕን ሸሞንተ 

ሚእትን) ናቕፋ
ዕለት ሓራጅ - 1/3/2023 
ሰዓት ሓራጅ - 3፡00 - 4፡00 ድ/ቀ 
ቦታ ሓራጅ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ገበን መጋባእያ ቁ/27 
N.B ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ መአገዲ ምስዘይቀርብ ሓራጅ ኣየቋርጽን። 

ተወሳኺ ሓበሬታ ክወስድ ዝደሊ ኣብ ቁ.67 ክውከስ ይኽእል። ንብረት ክርኢ 
ዝደሊ ኣብ ቲራቮሎ ኣብ መኻዚኖ ፊት ሓኒሽ ቤት መግቢ ከይዱ ክርኢ 
ይኽእል። 

ቤ/ጽ/ዋ/ፈ/ፍርዲ  

መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ፊሊሞን የውሃንስ ፍስሃየ 
ምባል ተሪፉ፡ ኢሳቕ ዮውሃን ፍስሃየ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ  ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ መትከል ምሕረትኣብ 
ሊባኖስ  ምባል ተሪፉ፡ ሳምኤል ምሕረትኣብ 
ሊባኖስ  ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ  ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ውዳሰ ምሕረትኣብ 
ሊባኖስ ምባል ተሪፉ፡ ዊንታ ምሕረትኣብ 
ሊባኖስ  ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን17/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ  ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሓበን ተስፉ 
ገብረእግዚኣብሄር  ምባል ተሪፉ፡ ቢንያም 
ተስፉ ገብረእግዚኣብሄር  ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን3/3/23  ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ኤፍሪም ተስፋይ ኣብርሃ  
ምባል ተሪፉ፡ ዓወት ተስፋይ ኣብርሃ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/3/23  ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ኪዳነ ተስፈይ ገብሪሂወት   
ምባል ተሪፉ፡ ሳሚኤል ተስፈይ ገብሪሂወት 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/2/23  ኣብ 2ይ መጋባእያ  
ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ናሆም ክንፈ ወልደትንሳኤ    
ምባል ተሪፉ፡ ሄኖክ ክንፈ ወልደትንሳኤ 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/2/23  ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

 ትሕቲ ዕድመ ሙሉእብርሃን ተኽለወይኒ  
ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፉ፡ ናትናኤል 
ተኽለወይኒ  ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/2/23  ኣብ 2ይ መጋባእያ  ይቕረብ። 

ሙና ተስፎኦም ገብረትንሳኤ ምባል ተሪፉ፡ 
የሩሳሌም ተስፎኦም ገብረትንሳኤ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን17/2/23  ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ትሕቲ ዕድመ ሽደን ተኽለወይኒ ምባል 
ተሪፉ፡ ሳሚኤል ተኽለወይኒ በየነ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን17/2/23  ኣብ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ። 

ሊድያ ጎይትኦም ተስፋማርያም ምባል 
ተሪፉ፡ ድያና ጎይትኦም ተስፋማርያም 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን3/3/23  ኣብ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሓድሽ 
ዓዲ ዒላበርዕድ 

ከሳሲት ወ/ሮ ለተኺዳን እመሃ ኣስፍሃ፡
ተኸሳሲ ኣቶ ተስፋምህረት ምስግና፡ በዓልቲ 
ቤትካ ናይ ሓዳር ክሲ መስሪታትልካ 
ስለዘላ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል 
ን24/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኤደን 
ከባቢ 02

ወ/ሮ ሃይገት ዑቕባዝጊ መዲን፡ 
ኣደይ ምንያ ጎይትኦም ተስፋጋብር 
ስለዝዓረፈት፡ ነቦይ ዑቕባዝጊ መዲን ናይ 
መጻምዲ መሰሉ ክሕለወሉ፡ ከምኡ’ውን 
ኣነ ምስ 4 ኣሕዋተይ ኣብ ዝንቀሳቐስ 
ይኹን ዘይንቀሳቐስ ንብረት ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ።
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ምልክታምልክታምልክታምልክታ
ናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስናጽነት ደስበለ - ሓበን ገብረኣምላኽ - ሳምራዊት መለስ

VACANCY ANNOUNCEMENT VA/01/2023
The United Nations Development Programme (UNDP) office in Asmara invites qualified ap-
plicants (Eritrean) for the following vacant post:  

Job Code Title:                      Procurement Analyst
Classified Grade:                     NOA
Contract Modality  Temporary Appointment (TA) for Six months
 Duty Station:                           Asmara  
Organizational Context 
Under the overall guidance of DRR and direct supervisor, the Procurement Analyst ensures the effective delivery 
of procurement services. He/she analyzes and interprets the financial rules and regulations and provides solutions to 
complex issues related to procurement. The Procurement Analyst promotes a collaborative, client-focused, quality, 
and results-oriented approach in the Unit.

The Procurement Analyst works in close collaboration with the Management Support, Operations, Programme, and 
project teams in the CO, and UNDP HQs staff to successfully deliver procurement services.
Position purpose
The key purpose of the position is to provide the CO efficient procurement management and success in the introduc-
tion and implementation of operational strategies. Accurate, thoroughly researched information, timely and appropri-
ate delivery of services ensure client satisfaction and overall timely delivery of UNDP programmes and projects.
Key Duties and Accountabilities
1.) Provides analytical inputs to elaboration and implementation of operational strategies
2.) Supports management of procurement processes for CO, NEX/DEX projects, UN House, and at the request of 
other Agencies.
3.) Ensures implementation of sourcing strategy and e-procurement tools.
4) Ensures facilitation of knowledge-building and knowledge-sharing.
Required Skills and Experience   
Education: 
• Master’s Degree or equivalent in Business Administration, Public Administration, Finance, Economics or a related 
field.
• In lieu of an Advanced degree, a Bachelor university degree with additional 2 years of experience
Experience: 
• Up to 2 years of relevant experience at the national or international level in procurement management.
• Experience in the usage of computers and office software packages (MS Word, Excel, etc) and advanced knowl-
edge of web-based management systems
• CIPS Level-II certification is desired
• Language requirements English is Required, and other UN Languages are Desired

Application 
Interested applicants should apply on the link below:
https://estm.fa.em2.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/job/7797/?utm_
medium=jobshare 
Closing Date:    6 February 2023

Copy of document indicating exemption from/completion of national service should be uploaded.

UNDP is committed to achieving workforce diversity in terms of gender, nationality and culture. Individuals from 
minority groups, indigenous groups and persons with disabilities are equally encouraged to apply. All applications 
will be treated with the strictest confidence.

UNDP does not tolerate sexual exploitation and abuse, any kind of harassment, including sexual harassment, and 
discrimination. All selected candidates will, therefore, undergo rigorous reference and background checks.

     (Only Short-Listed Candidates will be contacted).

ኣብ ን/ዞባ ደቀምሓረ ዓድና ትኹል ብስም ወ/ሮ ኣለም መድሃኔ ካሕሳይ 
ብመወከሲ ቁጽሪ 6020401000226 ኣብ ዞን 2፡ ፕሎት 11 ፓርሰል “ኤን” 
ናይ ዝተመርሓለይ ናይ ጤሳ መሬተይ ሊዝ ስለ ዝጠፍኣኒ፡ ብዕዳ ሒዘዮ ወይ 
ረኺበዮ ዝብል እንተሎ ብቑጽሪ  07172029 ክሕብረኒ። እንተዘይኮይኑ ግን 
ኣብ ውሽጢ  30 መዓልታት መተካእታ ክሓትት ምዃነይ አፍልጥ። 

ወ/ሮ ኣለም መድሃኔ ካሕሳይ 

ኣብ ኣስመራ ምም/ን/ዞባ ገጀረት ከባቢ ማይዋላኹ ዚፕ 1A775 ጎደና 755-
4 ቁ.ገዛ 6 ፕሎት 10 ፓርሰል H ዝርከብ ኣብ ቤ/ጽ/ካድስተር ብቁ.ንብረት 
1BRASM012085/1 ብስም 1.ንጽህቲ መንግስትኣብ 2.ይርጋ ዑቕባስላሴ 
ዝተመዝገበ ገዛ ነቲ ብጽሒተይ ብዝምልከት ን 4ተ ደቀይ ብውህብቶ 
ስለዝሃብኩዎም’ሞ ስም ዋንነት ናብ ስሞም ከመሓላልፈሎም ስለዝደለኹ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት 
ፍርዲ መአገዲ ትእዛዝ ወይ ናይ መወዳእታ ውሳነ (ይግባይ ተባሂሉሉ እንተኾይኑ) 
ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ፓብሊክ ኖታርን ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ካድስተርን 
ይቕረብ። ተቓውሞ እንተዘይቀሪቡ ግን ኦርጂናል ሰነዳተይ ኣቕሪበ ጉዳየይ ከፍጽም 
ምዃነይ እሕብር።

ኣቶ ይርጋ ዑቕባስላሴ
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መደብ ጸወታ
ሎሚ

ፕሪመር ሊግ እንግሊዝ
ሰዓት 3፡30 ድ.ቐ

ኤቨርተን ምስ ኣርሰናል
ሰዓት 6፡00 ምሸት

ኣስቶንቪላ ምስ ሌስተር
ብረንትፎርድ ምስ ሳውዝሃምፕተን

ብራይተን ምስ ቦርንማውዝ
ማን.ዩናይትድ ምስ ክሪስታል ፓላስ

ዎልቭስ ምስ ሊቨርፑል
ሰዓት 8፡30 ምሸት

ኒውካስል ምስ ዌስትሃም

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
ውድድር ‘ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ’ ኣብ ባጽዕ ክካይድ እዩውድድር ‘ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ’ ኣብ ባጽዕ ክካይድ እዩ

ዓመታዊ ምስ ጽምብል ስርሒት ፈንቅል 
ተኣሳሲሩ ዝካየድ ሻምፕዮን ፍርቂ ማራቶን 
ምብራቕ ኣፍሪቃ፡ ሎሚ ዓመት’ውን 
ዝመጽእ ዓርቢ 10 ለካቲት ኣብ ወደባዊት 
ከተማ ባጽዕ ከም ዝካየድ፡ ካብ ቤት ጽሕፈት 
ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ 
ዝተርኽበ ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ኣብ’ዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር 

ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪ - ካብ 
ኤርትራ፡ ኢትዮጵያ፡ ኬንያ፡ ታንዛንያን 
ኡጋንዳን ዝተዋጽኡ ሓያላት ኣትለታት ከም 
ዝሳተፉ፡ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ወሲኹ 
የረድእ። ኤርትራ ኣብዚ ውድድር ሸሞንተ 
ብሉጻት ኣትለታት ብዝሓቖፈት ሃገራዊት 
ጋንታ፡ ከምኡ’ውን ብክለባት ብዝተጠርንፉ 
ኣትለታት እያ ክትውከል። ኦሎምፒካውያን 
ኣትለታት ጐይትኦም ክፍለ፡ ንጉሰ ኣምለሶም፡ 
ዑቕባይ ጸጋይን ክብሮም ገብረእግዚኣብሄርን 
ከምኡ’ውን ኣትለታት ሄኖክ ተስፋይ፡ 
ብርሃነ ጸጋይ፡ ዮውሃንስ ገብረገርግሽን 
ሄርሞን ፍቕረን - ኣብዚ ውድድር ማልያ 
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወድዮም ዝወዳደሩ 
ኣትለታት እዮም።

ዝሓለፈ ዓመት፡ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ 
ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ዘውዲ 
ሻምፕዮን ዝደፍአ ኣትለት ሄኖክ ተስፋይ 
(ወዲ ዓላ) ገና ብኣጋኡ ትኹረት ተዋሂብዎ 
ዘሎ ኣትለት’ዩ። እዚ ካብ ቅድድም ብሽክለታ 
ናብ ኣትለቲክስ ብምኻድ ብሉጽ ብቕዓት 
ኣብ ምንጽብራቕ ዝርከብ ኣትለት፡ ዝሓለፈ 
ዓመት ኣብ ልዕሊ’ዚ ናይ ፍርቂ ማራቶን 
ክብሩ ተዓዋቲ ሃገራዊ ናይ ጎቦ ውድድር 
እውን ክኸውን በቒዑ ነይሩ እዩ። ንሱ ኣብ 
ዓመተ 2022፡ ክልተ ግዜ ኣብ ወርሒ ግንቦት 
ኣብ ኮፐንሃገን፡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከኣ ኣብ 
ስሎቨኒያ ናይ ውልቁ ናይ ማራቶን ሰዓተ 
ከመሓይሽ ክኢሉ እዩ። 2፡07፡12 ዝበለጸ ናይ 
ውልቁ ሰዓት ዘለዎ ኣትለት ሄኖክ ተስፋይ፡ 
ዝሓለፈ ዓመት ብሉጽ ናይ ኣትለቲክስ ግዜ 
ከም ዘሕለፈ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሎሚ ዓመት ከኣ 
በዚ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ውድር ማራቶን 
ኣቢሉ ክጅምሮ ልዑል ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ።
ሓደ ካብ ምኩራት ኤርትራውያን 

ኣትለታት እዩ። ካብ ትራክ ክሳብ ማራቶን 

ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ 
ወድዩ ተወዳዲሩ። ኣብ 2009 ኣብ ኢጣሊያ 
ኣብ ዝተኻየደ ናይ ትሕቲ ዕድመ ሻምፕዮን 
ኣትለቲክስ ዓለም፡ ኣብ 300 ሜተር ንሃገሩ 
ነሓስ መዳልያ ኣግዚምዋ እዩ። ኦሎምፒካዊ 
ኣትለት ጐይትኦም ክፍለ። እዚ ኣትለት ኣብ 
2016 ኣብ ስጳኛ ንፍርቂ ማራቶን ብ60፡
20 ዝዛዘመሉ ከም ናይ ውልቁ ናይ’ዚ 
ርሕቐት ዝበለጸ ሰዓት ኮይኑ ተሰኒዱ ኣሎ። 
ኦሎምፒካዊ ኣትለት ጐይትኦም ክፍለ፡ 
ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ 
ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድር፡ ንጸወታ 
ክቕልሶ ብምውዓል ሻዱሻይ ተርታ ክሕዝ 
ከም ዝኸኣለ ኣይርሳዕን። እዚ ኣትለት ዝሓለፈ 
ዓመት፡ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ 
ውድድር ፍርቂ ማራቶን እውን ሓሙሻይ 
ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ ነይሩ።
ውድድር ፍርቂ ማራቶን እንክዝከር - ሓደ 

ካብቶም ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ኣትለታት ዝኾነ 

ኦሎምፒካዊ ኣትለት ንጉሰ ኣምለሶም፡ ምስ’ዛ 
ሃገራዊት ጋንታ ኮይኑ ነዚ ውድድር ክቕልሶ 
ከም ዝኽእል ይእመነሉ። እዚ ኣትለት፡ ንፍርቂ 
ማራቶን ብተደጋጋሚ ብትሕቲ ሓደ 
ሰዓት ብምጉያይ ካብ ዝደፈርዎ ውሑዳት 
ኣትለታት ምዃኑ ይፍለጥ። ኦሎምፒካዊ 
ኣትለት ንጉሰ ኣምለሶም፡ ኣብ ውድድር 
ፍርቂ ማራቶን ኣቡዳቢ 59፡39 ዝሃረሞ ግዜ 
- እቲ ዝበለጸ ናይ ውልቁ ሰዓት እዩ። ካብ 
ትራክ ክሳብ ማራቶን ማልያ ሃገራዊት ጋንታ 
ኤርትራ ወድዩ ምውድዳሩ፡ ንሃብታም 
ተመኩሮኡ ዘጉልሕ እዩ። ኦሎምፒካዊ 
ኣትለት ንጉሰ ኣምለሶም፡ ኣብ 2015 ኤርትራ 
ኣብ ሻምፕዮን ፍርቂ ማራቶን ዓለም 
ተሸላሚት ወርቂ መዳልያ ኣብ ዝኾነትሉ፡ 
ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራ ምንባሩ ኣይርሳዕን።
ኦሎምፒካዊ ኣትለት ዑቕባይ ጸጋይ - 

ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሃገራዊ ውድድር 
ፍርቂ ማራቶን ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ 
ምንባሩ፡ ሰነዳት ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ 
ኤርትራ የረድኡ። እዚ ኣትለት ዋላ’ኳ 21 

ኪሎ-ሜተር ብዙሕ ግዜ እንተዘይጐየየ፡ ኣብ’ዚ 
ናይ ከተማ ኣስመራ ውድድር ግን ብቕዓቱ 
ኣርእይና እዩ። ኦሎምፒካዊ ኣትለት ዑቕባይ 
ጸጋይ፡ ንማራቶን ብትሕቲ 2፡07 ክውድኦ 
ዝኸኣለ ናይ ፈለማ ኤርትራዊ ኣትለት 
ምዃኑ ኣይዝንጋዕን። ንሱ ኣብ 2019 
ኣብ ሰቪያ ማራቶን፡ ውድድሩ ብ2፡06፡
46 ብምዝዛም፡ ሃገራዊ ክብረ-ወሰን ማራቶን 
ጨቢጡ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ ሓደ ካብ 
ዝዓበዩ ናይ ማራቶን ውድድራት ዝኾነ 
በርሊን ማራቶን፡ ክልተ ግዜ ምስ ቀዳሞት 
10 ኮይኑ ውድድሩ ዝወደአ ኦሎምፒካዊ 
ኣትለት ዑቕባይ ጸጋይ፡ ኣብ 2023 እውን 
ኣብ ሙምባይ ማራቶን ሓሙሻይ ተርታ 
ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ እዩ።
ኣብ 2021 ኣብ መንደፈራ ኣብ ዝተኻየደ 

ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ ማራቶን፡ ብዘደንቕ 
ብቕዓት ንመወዳድርቱ ራሕሪሑ ዘውዲ 
ሻምፕዮን ዝደፍአ ኣትለት ብርሃነ ጸጋይ፡ 
ዝመጽእ ቀዳም ናይ ቅድሚ ክልተ ዓመት 
ክብሩ ክመልሶ ኩሉ ምድላዋቱ ኣብ ምጽፋፍ 
ከም ዝርከብ’ዩ ዝግለጽ። ዝሓለፈ ዓመት 
ዕዉት ኮፐንሃገን ማራቶን ዝኾነ ኣትለት 
ብርሃነ ጸጋይ፡ ኣብታ ዓመት ክልተ ግዜ ናይ 
ማራቶን ናይ ውልቁ ዝበለጸ ሰዓት ከመሓይሽ 
በቒዑ እዩ። ፈለማ ኣብ ዴንማርክ ንውድድሩ 
ብ2፡08፡23 ክዛዝሞ እንከሎ፡ ጸኒሑ ከኣ ኣብ 
ኦስትርያ ብ2፡07፡23 ወዲእዎ። ኣብዚ ናይ 
ሎሚ ዓመት ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናይ 
ፍርቂ ማራቶን ውድድር ከኣ፡ ተወዳዳሪ 
ኣትለት ከም ዝኸውን ኣየማትእን።
ኣትለት ዮውሃን ገብረገርግሽ፡ ሓደ ካብ 

ምኩራት ኣባላት ናይዛ ሃገራዊት ጋን እዩ። 
እዚ ኣትለት ኣብ ነዊሕ ርሕቐት ዘለዎ 
ሃብታም ተመኩሮ፡ ነዛ ጋንታ ከም ዝሕግዛ 
ዘጠራጥር የብሉን። ኣትለት ዮውሃንስ፡ ኣብ 
ሓደ ኣጋጣሚ ንኹሉ ኣፍቃሪ ኣትለቲክስ 
ሃገርና ብዘገርም ተወዳዳርነት ተዓዋቲ 
ኣስመራ ማራቶን ክኸውን ከም ዝኸኣለ 
ኣይርሳዕን። ኣብ በርሊን ኣማራቶን ኣብ 
2016 ሻሙናይ፡ ኣብ 2019 ከኣ ሻዱሻይ 
ተርታ ዝሓዘ ኣትለት ዮውሃንስ፡ ኣብ ለንደን 
ኣብ ዝተኣንገደ ሻምፕዮን ኣትለቲክስ 
ዓለም፡ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 
ወድዩ ምስ ቀዳሞት 10 ኮይኑ ጸወታኡ ከም 
ዝወደአ፡ ሰነዳት ሃገራዊ ፈድረሽን ኣትለቲክስ 
ኤርትራ የረድኡ። እዚ ኣትለት፡ ኣብ ፍርቂ 
ማራቶን 60፡16፡ ኣብ ማራቶን ከኣ 2፡06፡28 
ናይ ውልቁ ዝበለጸ ሰዓት ኣለዎ።
ኦሎምፒካዊ ኣትለት ክብሮም 

ገብረእዝጊኣብሄር እውን ኣባል ናይዛ 
ንውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቕ ኣፍሪቃ 
ናብ ረብሓኣ ክትቅይሮ ትጽቢት ተነቢሩላ 
ዘሎ ጋንታ እዩ። እዚ ኣትለት ዝሓለፈ 
ዓመት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ 
ውድድር ፍርቂ ማራቶን፡ ኣብ ቅድሚት 
ወጺኡ ንጸወታ ብምቕላስ ብሉጽ ጸወታ ከም 

ዘንጸባረቐ ይዝከር። ከተማ ሪዮ ኣብ ዘአንገደቶ 
ናይ 2016 ውድድር ኦሎምፒክ፡ ማልያ 
ሃገራዊት ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ ወድዩ 
ዝተወዳደረ ክብሮም፡ ኣብ 2015 ኣብ’ቲ 
ሓደ ካብ ዝሓየሉ ናይ ማራቶን ውድድራት 
ምዃኑ ዝእመነሉ ለንደን ማራቶን፡ ብ2፡09፡36 
ሻሙናይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ክውድእ 
ክኢሉ ነይሩ እዩ።
ብዕድመን ተመኩሮን ዝነኣሰ ኣባል ናይዛ 

ሃገራዊት ጋንታ ኣትለት ሄሮሞን ፍቕረ 
እዩ። እዚ ኣትለት፡ ኣብ መጻኢ ማልያ 
ሃገራዊት ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ ወድዩ 
ስሙን ስም ሃገሩን ከጸውዕ ተስፋ ተነቢሩሉ 
ዘሎ እዩ። እንሆ ድማ ዝመጽእ ቀዳም 
ነዚ ትጽቢት ኣሃዱ ኢሉ ዝፍልመሉ ዞባዊ 
ውድድር ተሰሪዑሉ። ኣትለት ሄርሞን ፍቕረ፡ 
ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ሃገራዊ ውድድር ፍርቂ 
ማራቶንን ሃገራዊ ውድድር ጎቦን ድሕሪ 
ኣትለት ሄኖክ ተስፋይ ውድድሩ ብምፍጻም፡ 
ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ከም ዝዀነ - 
መዛግብቲ ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ 
ኤርትራ ይሕብሩ።
ሃገራዊት ጋንታ ኣትለቲክስ ኤርትራ፡ 

ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን 
ኣትለታት ሓያል ተወዳዳርነት ክገጥማ 

ትጽቢት ኣሎ። ብፍላይ ዝሓለፈ ዓመት 
ብኣትለት ሳምሶን ኣማረ ብጸቢብ ተበሊጹ 
ተሸላሚ ብሩር መዳልያ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ 
ኣትለት በላይ ጥላሁን፡ ምስ ምሉእ ዓቕሙ 
ተዳልዩ ከ ምዘሎ እዩ ዝግለጽ። ምስ ወዲ ሃገሩ 
ለሊሳ ኣራሳ ብምውህሃድ ከኣ፡ ኣብ ፖድየም 
ንምድያብ ሓያል ጻዕሪ ከካይዱ እዮም። 
ኢትዮጵያዊ ኣትለት በላይ ጥላሁን፡ ኣብ 
ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፍርቂ ማራቶን 
ውድድር፡ ወርቂ መዳልያ ከም ዝዓተረ፡ ኣብ 
ሃምቦርግ ማራቶን እውን ነሓስ መዳልያ ከም 
ዝወሰደ፡ ማሕበር ኣትለቲክስ ዓለም ይሕብር። 
ወዲ ሃገሩ ለሊሳ ኣራሳ እውን እንተኾነ፡ ኣብ 
ኢጣሊያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ፍርቂ 
ማራቶን ትሬንቶ፡ ወርቂ መዳልያ ክዓትር 
በቒዑ ነይሩ። 
ኬንያዊ ኣትለት ሙተፒ ዳኒኤል፡ ዝሓለፈ 

ዓመት ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ብሉጽ 

ብቕዓትን ውጽኢትን ዘምጽአ ኣትለት እዩ። 
ንሱ ኣብ ኮሎምብያ ኣብ ዝገበሮ ሰለስተ 
ናይ ፍርቂ ማራቶን ውድድራት፡ ፈለማ 
ካልኣይ  ጸኒሑ ካልኣይ ኣብ ናይ መወዳእታ 
ውድድሩ ከኣ ቀዳማይ ደረጃ ክሕዝ ክኢሉ 
እዩ። ኣብዚ ናይ ከተማ ባጽዕ ውድድር 
እምበኣር - ቀሊል ኮይኑ ከም ዘይቀርብ 
ርዱእ እዩ።
ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ታንዛንያ ወድዩ 

ዝወዳደር ኔልሰን ፕሪቫ፡ ኣብ ዝሓለፉ 
ዓመታት ኣብ ብራዚል ሸውዓተ ግዜ ናይ 
ፍርቂ ማራቶን ውድድራት ብምክያድ፡ 
ሰለስተ ግዜ ቀዳማይ፡ ክልተ ግዜ ክልኣይ 
ሓንሳብ ድማ ሳልሳይ ደረጃ ክሕዝ ዝኸኣለ 
እዩ። ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ ከኣ፡ ኣብዚ 
ውድድር ብሊዮናርድ ቸሞንገስ ክትውከል 
እያ።
ኣብ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ውድድር፡ ዘይከም 

ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ተወዳዳርነት 
ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ውድድር 
ከም ኦሎምፒካዊት ኣትለት ዶልሺ ተስፉ 
ዝኣመሰላ ኣትለታት - ብምኽንያት ሻምፕዮን 
ኣትለቲክስ ጉያ መሮር ዓለም ኣብ’ዚ 
ውድድር ስለ ዘይሳተፋ፡ ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ናዝሬት ወልዱ ክትዕብልሎ ትጽቢት 

ዘሎ። እዛ ኣትለት እዚኣ - ኩነታት ኣየርን 
ራህድን ከተማ ባጽዕ እንተደኣ ሓጊዝዋ - ነቲ 
ዓሚ ኣብ ኣስመራ ብኦሎምፒካዊት ኣትለት 
ዶልሺ ተስፉ ዝተታሕዘ ናይ ውሽጢ 
ሃገር ዝቐልጠፈ ናይ ፍርቂ ማራቶን ግዜ 
ከተመሓይሾ ተኽእሎ ኣለዋ። ሃገራዊ ክብረ-
ወሰን ፍርቂ ማራቶን ግን፡ ኦሎምፒካዊት 
ኣትለት ናዝሬት ወልዱ ኣብ ኒውደልሂ 
ብዝሃረመቶ 69፡49 እዩ ተታሒዙ ዘሎ።
ሃገራዊ ፈደረሽን ኣትለቲክስ ኤርትራ፡ 

ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር፡ ኣስታት 
261 ሽሕ ናቕፋ ንሽልማት ሰሊዑ ከም ዘሎ 
እዩ ዝሕብር። ኣብዚ ውድድር ንቐዳማይ 
45 ሽሕ ናቕፋ፣ ንኻልኣይ 30 ሽሕ ናቕፋ፣ 
ንሳልሳይ 22,500 ናቕፋ፣ ንራብዓይ 15 
ሽሕ ናቕፋ፣ ንሓሙሻይ 10,500 ናቕፋ፣ 
ንሻዱሻይ ከኣ 7,500 ናቕፋ ሽልማት 
ተዳልይሎም ኣሎ።
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ኣመሪካ፡ ንመሸጣ ነፈርቲ ውግእ ‘ኤፍ-16’ ዝምልከት ቅድመ-ኩነት ኣቐሚጣቱርኪ፡ ንሕቶ ኣባልነት ሽወደንን ፊንላንድን 
ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (ኔቶ) ብወግዒ 
ክሳብ ዘይደገፈት፡ ባይቶ ኣመሪካ ነቲ 
ኣንካራ ምስ ዋሺንግቶን ዝኣተወቶ ዋጋ 20 
ቢልዮን ዶላር ዝተገመተ ስምምዕ መሸጣ 
ኤፍ-16 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ 
ከጽድቖ ከምዘይኮነ፡ ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ 
ኣመሪካ ኣጠንቂቖም።
ሽወደንን ፊንላንድን፡ ዝሓለፈ ዓመት 
ናብቲ ወተሃደራዊ ኪዳን ክጽንበራ ወግዓዊ 
ሕቶ ኣቕሪበን እኳ እንተነበራ፡ ካብ ቱርኪ 
ድሕሪ ዝገጠመን ተቓውሞ ግን፡ ነታ ሃገር 
ንምእማን ጻዕሪታት ከካይዳ ምጽናሐን 
ይሕበር።
ቱርኪ ብወገና፡ ሽወደንን ፊንላንድን 
ኣንጻር እቲ ብቱርኪን ሕብረት ኤውሮጳን 
ከም ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ዝቝጸር ‘ሰልፊ 
ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን’ ዝተባህለ 
ዕጡቕ ተቓዋሚ ጉጅለ ተሪር መርገጺ 

ክሕዛ እያ ትጠልብ ዘላ።
ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 
ኣብ ስጳኛ ኣብ ኣብ ዘካየድኦ ዝርርብ ኣብ 
ኣፈናዊ ስምምዕ በጺሐን እኳ እንተነበራ፡ 
ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሽወደን ንቕዱስ 
መጽሓፍ ቁርኣን ብሓዊ ምቅጻል ዘጠቓለለ 

ተቓውሞታት ድሕሪ ምክያዱ ግን፡ ቱርኪ 
ነቲ ተበጋጊሱ ዝነበረ ዝርርባት ደው 
ከምዘበለቶ ኣይርሳዕን።
እቶም 29 ኣባላት ላዕለዋይ ባይቶ ኣመሪካ 
ናብ ፕረዚደንት ናይ’ታ ሃገር ጆ ባይደን 
ኣብ ዝጸሓፍዎ መልእኽቲ፡ “ሽወደንን 

ፊንላንድን ናብ ኔቶ ናይ ምጽንባር ሕቶአን 
ብቱርኪ ተቐባልነት ምስ ዝረክብ፡ ባይቶ 
ኣመሪካ ንመሸጣ ነፈርቲ ውግእ ኤፍ-16 
ክሓስበሉ ይኽእል’ዩ። እንተዘይኮይኑ ግን፡ 
መስርሕ መሸጣ እተን ነፈርቲ ኣብ ምልክት 
ሕቶ ክኣቱ’ዩ፡” ክብሉ ገሊጾም።
ቱርኪ፡ ንሕቶ ኣባልነት ፊንላንድ ኣብቲ 
ኪዳን ቅድሚ ናይ ሽወደን ክትቅበሎ 
ከምእትኽእል እኳ እንተገለጸት፡ ፕረዚደንትን 
ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢን ፊንላንድ ግን፡ 
ድሕነት ክልቲአን ሃገራት ኖርዲክ ኣብ 
ንሓድሕደን ዝተመርኮሰ ምዃኑ ብምሕባር፡ 
ነቲ ሓሳብ ከምዝነጸግዎ ይሕበር።

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ መቭሉት 
ካቩሶግሉ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣመሪካ 
ኣብ ዘካየዶ ዑደት፡ ጉዳይ ኔቶ ቅድመ-
ኩነት ናይቲ መሸጣ ክኸውን ከምዘይብሉ 
ድሕሪ ምሕባር፡ ምምሕዳር ባይደን፡ ባይቶ 
ኣመሪካ ተቓውሞኡ ንኸቋርጽ ከእምኖ 
ከምእተማሕጸኖ ይግለጽ።
ካብ 30 ኣባላት ኔቶ፡ ቱርኪን ሃንጋሪን 
ጥራይ ንኣባልነት እተን ሃገራት ኖርዲክ 
ከምዘይደገፋ ጸብጻባት የመልክቱ።
ቱርኪ፡ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2021፡ ኤፍ-
16 ዝዓይነተን 40 ነፈርቲ ውግእ ንምሽማት 
ናብ ኣመሪካ ሕቶ ከምዘቕረበት ይዝከር።

ዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢዜና ወጻኢ
ሸዊት ተኽለሸዊት ተኽለ

ፓኪስታን - ብሓደጋ ምግጫው ማኪና 17 ሰብ ሞይቶም

ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ፓኪስታን፡ ሰባት 
ጽዒና እትጐዓዝ ዝነበረት ኣውቶቡስ ምስ 
ጃልባ ጽዒና ትጐዓዝ ዝነበረት ማኪና 
ብምግጫዋ፡ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም 
ብውሕዱ 17 ሰባት ከምዝሞቱ ሓደ 
ብዓል-ስልጣን ናይ’ታ ሃገር ሓቢሩ።
ብመሰረት እቲ ብዓል-ስልጣን ዝሃቦ 
ሓበሬታ፡ እቲ ሓደጋ ኣብ ካይበር 
ፓክቱንክዋ ዝተባህለት ዞባ ኣብ ዝርከብ 
ቀንዲ ጽርግያ እዩ ኣጋጢሙ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን’ውን፡ ኣብ ከተማ 
ኮሃት ኣብ ዝርከብ ቀላይ ‘ታንዳ’ ሓንቲ 

ጃልባ ብምጥሓላ 51 ሰባት ከምዝሞቱ 
ክግለጽ ቀንዩ እዩ።
እታ ጃልባ፡ ካብ 8 ክሳብ 14 ዓመት 
ዝዕድሚኦም ልዕሊ 50 ተማሃሮ ናይ 
ሓደ ኮለጅ ምስ ኣላዪኦም ጽዒና ኣብ 
እትጐዓዘሉ ዝነበረት’ዩ እቲ ሓደጋ 
ኣጋጢምዋ።
ኣብ ፓኪስታን ብሰንኪ ዘሎ ዘይጥጡሕ 
ትሕተ-ቅርጺን ጥሕሰት ሕግታት 
ትራፊክን፡ ከምዚ ዝበለ ኣሰቃቒ ሓደጋታት 
ትራፊክ ክኽሰት ልሙድ ተርእዮ ምዃኑ 
ጸብጻባት የመልክቱ።

ተወሳኺ
ኣብ ፖርቱጋል፡ ንዓሰርተታት ዓመታት 
ብህይወት ዝጸንሐ ከልቢ፡ “ብዕድመ 
ዝዓበየ” ተባሂሉ ክብረ-ወሰን ዓለም 
ከምዝሰበረ ተገሊጹ።
እቲ ቦቢ ዝተባህለ 30 ዓመት ዝገበረ 
ከልቢ፡ ንሓደ ክፍለ-ዘመን ምሉእ 
ተታሒዙ ንዝጸንሐ ክብረ-ወሰን እዩ 
ክሰብር ክኢሉ ዘሎ።
ቦቢ፡ ብማእከላይ ገምጋም ካብ 12 ክሳብ 
14 ዓመት ዕድመ ክጸንሑ ካብ ዝኽእሉ 
ዓሌት ኣኽላብ ዝተወልደ እዩ።
መዝገብ ክብረ-ወሰን ዓለም - ጊነስ 
ከምዝሕብሮ፡ ዕድመ ናይ’ዚ ከልቢ ኣብ 
ፖርቱጋል ብዝርከብ ሃገራዊ ማሕበር 

ሓካይም እንስሳታት እዩ ክረጋገጽ 
ክኢሉ።
ዋና ናይ’ቲ ከልቢ፡ ኣዲኡ ንቦቢ 
እውን ክሳብ 18 ዓመት ብህይወት 
ከምዝጸንሐት ድሕሪ ምግላጽ፡ ነዊሕ 
ዕድመ ክገብር ዘኽኣሎ ምኽንያት 
ምናልባት ናይ ዘርኢ ጉዳይ ክኸውን 
ከምዝኽእል ኣረዲኡ።
ቅድሚ ሕጂ ብዕድመ ዝዓበየ ዝተባህለ 
ከልቢ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበረን 
‘ብሉይ’ ብዝብል ስም ዝፍለጥን ኮይኑ፡ 
ኣብ 1939 ኣብ መበል 29 ዓመትን 
ሓሙሽተ ወርሕን ከምዝሞተ ጸብጻባት 
የመልክቱ።

ናይጀርያ - ዕጡቓት ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ
ኣብ ማእከላይ ክፋል ናይጀርያ፡ 
ዕጡቓት ጉጅለታት ብዝኸፈትዎ 
መጥቃዕቲ ሓደ ኣባል ፖሊስ 
ዝርከቦም ሸውዓተ ሰባት 
ከምእተቐትሉ ምንጪታት ጸጥታ 
ናይ’ታ ሃገር ገሊጾም።
እቲ መጥቃዕቲ፡ ናይጀርያ 

ፕረዚደንታውን ባይቶኣውን 
ምርጫ ንምክያድ ኣብ እትዳለወሉ 
ዘላ እዋን እዩ ዝፍጸም ዘሎ።
በዚ ድማ፡ ኣብ ናይጀርያ ብፍላይ 
ድማ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ’ታ 
ሃገር ብዕጡቓት ጉጅለታት 
ብተደጋጋሚ ዝካየድ ሽበራዊ 

ንጥፈታትን ንመባድልቲ ተባሂሉ 
ዝፍጸም ጭውያን፡ ነቲ ኣብ 25 
ለካቲት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ 
ምርጫ ዓቢ ስግኣት ክኸውን 
ከምዝኽእል ይግመት።
 ድሕሪ’ቲ መጥቃዕቲ ኣብ 
መንጎ እቶም ዕጡቓትን ኣባላት 
ፖሊስን ናይ ተዅሲ ልውውጥ 
ከምእተኻየደን ብዙሓት ሰባት 
ከምእተለከሙን ተሓቢሩ።
ፖሊስ፡ ኣንጻር’ቶም ዕጡቓት 
ጸረ-መጥቃዕቲ ኣብ ዝኸፈተሉ 
እዋን፡ እቶም ዕጡቓት ክሃድሙ 
ከምእተገደዱን ንእግረ-
መንገዶም ኣብ ሓንቲ ዓዲ ክልተ 
ህጻናትን ሰለስተ ደቂ-ኣንስትዮን 
ከምዝቐተሉን ሓደ ስሙ ዘይተገልጸ 
ናይ ዓይኒ ምስክር ንማዕከናት ዜና 
ናይ’ታ ሃገር ገሊጹ።

ቻይና ምስ ሆንግ-ኮንግን ማካውን ዘራኽባ ዶባት ትኸፍት
ቻይና ምስ ግዝኣታት ሆንግ-
ኮንግን ማካውን ዘራኽባ ዶባት 
ዳግማይ ምሉእ ብምሉእ ክትከፍቶ 
ምዃና ኣፍሊጣ።
ቤት-ጽሕፈት ጉዳያት ሆንግ-ኮንግን 
ቤት-ምኽሪ ማካውን ብዓርቢ ኣብ 
ዝሃቦ መግለጺ፡ ካብ 6 ለካቲት 
ጀሚሩ ኩሎም ዝተረፉ ገደባት 
ክስረዙ ምዃኖም፡ ናይ ጉጅለ 
ዑደታት እውን ከምዝፍቀደሎም 

ገሊጹ።
ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ፡ ቻይና 
ፖሊሲታት ዜሮ መልከፍቲ ኮቪድ 
19 ድሕሪ ምስራዛ፡ ካብን ናብን 
ሆንግ-ኮንግ ከፊላዊ መገሻታት 
ክካየዱ ምጽናሖም ይዝከር።
ሆንግ-ኮንግ፡ ከም ኣካል እቲ ቻይና 
እትኽተሎ ፖሊሲታት መርመራን 
ውሸባን፡ ንዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት 
ኣብ ዕጽዋ ከምዝጸንሐት ይፍለጥ።

ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ - 
ዝበዝሑ በጻሕቲ ሆንግ-ኮንግ ካብ 
ቻይና ዝመጽኡ ኮይኖም፡ ኣብ 
2018 ኣስታት 51 ሚልዮን በጻሕቲ 
ናብታ ርእሰ-ምምሕዳራዊት ከተማ 
ከም ዘምርሑ ይግለጽ። 
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ እቲ 
ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ገደብ፡ ንሆንግ 
ኮንግ ናይ 27 ቢልዮን ዶላር 
ዝግመት ክሳራታት ከምዘስዓበላ 
ይጥቀስ።
ድሕሪ ምኽፋት ናይቲ ዶባት፡ 
መራሒ ሆንግ-ኮንግ ኣብ ዘውጸኦ 
መግለጺ፡ በጻሕቲ ንምስሓብ ውሸባ 
ደው ከምዝብልን፡ ናጻ በረራታት 
ከምዝፍቀድን ቃል ከምዝኣተወ 
ተፈሊጡ ኣሎ።
ብዙሓት ሃገራት፡ መልከፍቲ ኮቪድ 
ንምግታእ ብሰንኪ ዝተኸተላኦ 
ናይ ውሸባን ደረት ምንቅስቓስን 
ኣሰራርሓ፡ ናይ ቢልዮናት ዶላር 
ኣታዊታት ከምዝሰኣና ቁጠባውያን 
ጸብጻባት ይጠቕሱ።
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