
  መበል 32 ዓመት ቁ.109                        ሓሙስ 5 ጥሪ 2023                  ገጻት 8 ዋጋ 2.00 ናቕፋ
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ፍርያት መዓር ንምስሳንፍርያት መዓር ንምስሳን
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ 

ብኸመይ?ብኸመይ?

“ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ “ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ 
ካሜራ ታሪኽ  . . .ካሜራ ታሪኽ  . . .

ኣብነታውያን ስፖርታውያን ኣብነታውያን ስፖርታውያን 
ደቂ-ኣንስትዮ ተተባቢዐንደቂ-ኣንስትዮ ተተባቢዐን

ሂስተርያ ባዶነት
“ኣብ ሕቚፊ ህዝቡ ዝመውቕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ንቀንጠብጠብ 
ተደናደንቲን ዓንደርቲን ዝእድብ ቅያ ስርሒታት ጸረ-መጥቃዕቲ ኣመስኪሩ፣” 
ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ከንቱ ዕንደራ ውርደት ጐሲሙ፡ ብውዕል ዕጥቂ 
ምፍታሕ ከተያ ምስ ተገብረሉ፡ ከምቲ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኣብ 
መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት ዝበሎ፡ “ሂስተርያ ቅርሕንታዊ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ” ይዓርግ ኣሎ። 
    ጀፍሪ ፈልትማን፡ ብ26 ታሕሳስ 2022፡ ኣብ መጽሔት “ፎረይን 
ኣፈይርስ” (Foreign Affairs) ኣብ ዘስፈሮ ሓደ ዓንቀጽ ጥራይ፡ ስም 
ኤርትራ 30 ግዜ፡ ስም ክቡር ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ድማ 25 ግዜ 
ደጋጊሙን ኣምሪሩን ብምጥቃስ፡ ዝተሰምዖ ጓሂ ከንፍስ ሃቂኑ። ፈልትማን፡ 
ቅልውላው ኢትዮጵያ ከመሓድር፡ ዓንደርቲ ዓቕሚ ኣብ ምጽንቃቖም ትንፋስ 
ክሰዃዓሎም ተባሂሉ፡ “ፍሉይ ልኡኽ ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ” ተሸይሙ 
ዝነበረ፡ ተልእኾኡ ከይሰመረ፡ ብሓድሽ ልኡኽ ተተኪኡ ብባዶ ውጽኢት 
(0/100) ንዓዱ ዝተመልሰ እዩ። 
    ካብ ዕለታት ሓደ ግዜ፡ ሓደ ቢቕ ዝበሉ ነጋዳይ፡ ሃንደበት ከቢድ ክሳራ 
ገጢሙዎም፡ ጥራሕ ኢዶም ተረፉ እሞ፡ ስንባደ ናብ ዕብድብድ ስለዘድሃበሎም፡ 
ኣብ ጎደና ወጺኦም “ባዶ ተሪፈ እየ. . .! በቃ ባዶ . . .! ባዶ ትፈልጡ’ዶ! 
ድሕሪ ደጊም ‘ባዶ’ ኢልኩም ጸውዑኒ” እናበሉ ኣወጁ። ሕብረተሰብ ድማ፡ 
ከም ቃሎም “እከለ ባዶ” ብዝብል ሳጓ ክጽውዖም ጀመረ ይበሃል። 
   ናይዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ዕብዳን፡ ጸወታ ባዶ ድምር (zero sum 
game) ኮይኑ፡ ውጽኢቱ ብሕስረት ዕጥቂ ምፍታሕ ምስ ኮነ፡ በቲ ኣብ እዋን 
ምብጋስ ዝነበረ ኣጉል ፈኸራን ጭደራን፡ ግጉይ ግምትን ዘይክውንነታዊ 
ትጽቢትን ኣሕዲሮም ዝነበሩ ወገናት ዝተሰምዖም ባዶነት ዝጽወር ኣይኮነን። 
ናብ ዕብድብድ (hysteria) እንተድሃበሎም ኣየገርምን።
    ካብተን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ምዕራባዊ ዓለም፡ ከም በዓል ‘ፎረይን 
ኣፈይርስ’ን ‘ዘ-ኤኮነሚስት’ን ጀሚርካ፡ ብቋንቋታት ከባቢና ዝፍንዋን ዝጽሕፋን 
መራኸቢ ብዙሓን፣ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ፣ ተኸፈልቲ 
ወጻእተኛታት፣ ሃሱሳትን ዝኸሰሩ ወገናትን፣ ኣጫፈርቲ ማሕበራዊ ሚድያ፣ 
ብኽቱር ጓሂን ብስጭትን መሬት ወጊሓ ክሳብ ትዓርብ “ኤርትራ!” ዝብል 
ኣውያት ከጋውሑ፣ ንኽቡር ስም ህዝቢ ኤርትራን ዕውት ሰራዊቱን መራሒኡን 
ከምርሩ፣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዞባና ጽልኢን ቅርሕንቲን ኣዕሚቖም ተረኺቡ 
ዘሎ ተስፋ ሰላም ከጸልምቱ፣ መርዛም ትፋኦም ኣብ ምድጓሕ ይርከቡ። ተንተንቲ 
ዳታ ማሕበራዊ ሚድያ፡ ተገዲሶም እንተዘጽንዕዎ፡ ስም ኤርትራን መራሒኣን 
ኣብ መዓልቲ ኽንደይ ግዜ ይደጋገም ኣሎ፡ ኣገራሚ ዳታ ምረኸቡ። 
    እንተ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብድሆታት ክንዲ ዝተዀመረ ይኰመር፡ ዋዕ-
ዋዕ ከይበልካ፡ ብዘይ ጃህራን ፈኸራን፡ ከከም ኣመጻጽኣኡ ጸግዑ እናትሓዝካ 
ብዓወት ምምራሽ ዝመለኾ ጉዕዞ እዩ። 

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ

ማእከላይ ባይቶ ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ፡ ዓመታዊ ንጥፈታት ማሕበር ገምጊሙ

ማእከላይ ባይቶ ሃገራዊ ማሕበር 
ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኤርትራ 
(ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ)፡ ብ3 ጥሪ ዓመታዊ 
ንጥፈታት ማሕበር ገምጊሙ።
ኣብ’ቲ ሓለፍቲ ጨናፍር ዞባታት 

ዝተሳተፍዎ ናይ ኣስመራ ርክብ፡ ምክትል 

ኣቦ-መንበርን ሓላፊ ክፍሊ ምምሕዳርን 
ፋይናንስን ኣቶ ፍስሃየ ተስፋሚካኤል፡ 
ኣባላት ነብሶም ክኽእሉን ግቡእ ኣተኣላልያን 
ክንክንን ክረኽቡን ዕቱብ ስራሕ ክሰላሰል 
ምጽንሑ፣ እቲ ስራሕ ቀጻሊ ስለዝዀነ 
ድማ፡ ናይ ስራሕ መሻርኽቲ ኣበርክቶኦም 

ከዕዝዙ ተላብዩ።
ማሕበር ዘካየዶም ንጥፈታት ብመንጽር 

ዝነበረ ውጥን፣ ቁጠባዊ ዓቕምታት ስንኩላን 
ንምሕያል ኣብ ዝተሰላሰለ መደባት 
ዝነበረ ተራ መሻርኽቲ፣ ከምኡ’ውን 
ስንኩላን ኲናት ብመደብ ርእሰ-ምርኰሳ 

መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝተሳለጠ 
ዕማማት ዘንጸባርቕ ጸብጻባት ቀሪቡ።
ብዘይካ’ዚ፡ ማሕበር ቁጠባዊ ዕብየት 

ኣባላቱ ንምርግጋጽ ዝወደቦ ስልጠናታትን 
ውጽኢቱን፣ ከምኡ’ውን ብሕርሻ፡ ኣብያተ-
ዕዮ ሕብስቲ፡ ንግዲ፡ ብመፍረ ደርሁን 
ምግፋፍ ዓሳን ዝተጣየሱ ስንኩላን - ኣብ 
ናብራኦም ዘርኣይዎ ምምሕያሽ ዝምልከት 
መብርሂ ተዋሂቡ።
ኣብ 2022፡ ን234 ስንኩላን ንስራሕ 

መበገሲ ዝኾኖም ብድምር ልዕሊ 5 
ሚልዮን ናቕፋ ልቓሕ ከምእተፈቕደ፣ 
እዚ ምስ ናይ 2021 ክነጻጸር እንከሎ ከኣ፡ 
ብ150 ሚእታዊት ከምዝዓቢ እቲ ዝቐረበ 
ጸብጻብ ኣረዲኡ።
ማእከላይ ባይቶ ሃ.ማ.ሓ.ስ.ኲ.ኤ ኣብ 

መወዳእታ፡ ኣበርክቶ መሻርኽቲ ምዕባይ፣ 
ሓደስቲ ኣባላት ምሕቋፍ፣ ምወላ ዝተረኽቦ 
ፕሮጀክትታት ምትግባር፡ ብኣውራኡ 
ማሕበር ብቑጠባ ነብሱ ንክኽእል ዝሕግዝ 
ንጥፈታት ምክያድ፡ ካብ ቀንዲ መደባት 
2023 ከምዝዀነ ገሊጹ።

ኣብ ድባርዋን ሰገነይትን፡ ዝናብ ክረምቲ
 ኣብ ኣዝርእቲ ጽልዋ ከምዝገበረ ተሓቢሩ

ኣብ ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ሎም-ዘበን ኣዝመራ 
ብዘይምንባሩ፡ ዝናብ ክረምቲ እውን ደንጒዩ 
ብምጅማሩን ቀልጢፉ ብምቁራጹን፣ ኣብ 
ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ድማ፡ ሎም-ዘበን ብዝወቕዐ 
ጻዕቂ ዝነበሮ ዝናብ - ኣብ ክልቲኡ እቶት 
ሕርሻ ብኣሉታ ከምእተጸልወ ተገሊጹ።
ኣብ ድባርዋ፡ 19,274 ሄክታር ኣእካል፡ 

4,180 ሄክታር ጥረታት፡ 250 ሄክታር ናይ 
ቅብኢ ኣዝርእቲ ተዘሪኡ ምንባሩ፡ እቲ ን45 
መዓልታት ዝቐጸለ ዝናብ እኹል ብዘይምንባሩ 
ግን፡ እትዋት ከም’ቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ 
ከምዘይኰነ - ብ30 ታሕሳስ ኣብ ዝተኻየደ 
ገምጋማዊ ኣኼባ ተሓቢሩ።
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብዝምልከት፡ 462 

ዜጋታት መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ከም 
እተኸታተሉ፣ ህንጻ መባእታን ማእከላይን 
ቤት-ትምህርቲ ሽከቲን ቤት-ትምህርቲ ካልኣይ 

ደረጃ ድባርዋን ብተሳትፎ ህዝቢ ከምእተጸገነ፣ 
‘መውል’ ን309 ዜጋታት ልዕሊ 3 ሚልዮን 
ናቕፋ ከምዘለቅሐ፣ ትካላት ጥዕና እውን 
ዝምስገን ኣበርክቶ ከምዝነበረን በሪሁ።
ብዘይካ’ዚ፡ መንግስቲ ንስድራ-ስዉኣትን 

ጽጉማት ወገናትን ልዕሊ 11.2 ሚልዮን ናቕፋ 
ደገፍ ከምዝገበረ፡ ሰራሕተኛታት መንግስቲ 
ዘዋጽእዎ 133 ሽሕ ናቕፋ - ን130 ጽጉማት 
ከምእተዓደለ፡ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ። 
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ድባርዋ ኣቶ ፍረወንጌል 

ተኽለሃይማኖት፡ ህዝቢ ኣብ ምስራሕን 
ምጽጋንን መጸበዪ ነፍሰ-ጾራት ዓዲ-በዝሓንስን 
መደበር ጥዕና ሽከቲን፣ ኣብ ዕርቂ ዓድታት 
ዓዲ-ሓርቦን ዕዳጋ-ድሕናን፣ ኣብ ምስራሕ 
ጽርግያን ምእታዉ መስመር ማይ ናብ 9 
ዓድታትን ንዘርኣዮ ዕዙዝ ተሳትፎ ሞጒሱ።
ብኣንጻሩ፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ - ሎም-

ዘበን ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝጀመረ ክራማት፡ 
ብዘይምቁራጽን ብጻዕቂን ስለዝወቕዐ፡ 
ኣዝርእቲ ብግቡእ ክዓቢ ብዘይምኽኣሉ፡ 
እቶት ብኣሉታ ከምእተጸልወ፡ ሓላፊ ቤት-
ጽሕፈት ሕርሻ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ እያሱ 
ኣሰፋው ሓቢሩ።
ብ26 ታሕሳስ ምስ ሓለፍቲ ጨናፍር 

ሚኒስትሪታትን ወከልቲ ሓረስቶትን ኣብ 
ዘካየዶ ርክብ - ኣቶ እያሱ፡ ኣስታት 7 ሽሕ 
ሄክታር ኣእካል፡ 315 ሄክታር ጥረታት 
ከምእተዘርአ፣ እንተዀነ፡ እቲ ዝሃረመ ልዕሊ 
564 ሚሊ-ሜተር ዝናብ - ንዕብየት ኣእካል 
ከምዝዓንቀጾ ኣረዲኡ።
እቲ ኣብ ወቕቲ ኣዝመራ፡ ኣብ ዓድታት 

ድግሳ፡ ደግራ-ልብኤ፡ ዕዋነትን ዓደውሒ-
ላዕላይን ዝተዘርአ ግን - ጽቡቕ እቶት 
ከምእተረኽቦ ኣቶ እያሱ ገሊጹ።
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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

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

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 

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)

ፍርያት መዓር ንምስሳን. . .

ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ

ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ

ፍርያት መዓር ንምህብታም፡ ብወገን 
ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት 
እንታይ ከም ዝመስል፡ ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ 
ላዕለዋይ ክኢላ ምርባሕ ንህቢ - ኣቶ ዛይድ 
ተኽለ ተወኪስናዮ ናይ ዝሃበና መብርሂ 
ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብና ነይርና። ካልኣይ 
ክፋሉ ድማ፡ ብኸም’ዚ ዝስዕብ ጸሚቚና 
ነቕርቦ ኣሎና - ሰናይ ንባብ። 
           ***
 ቅድሚ ናጽነት፡ መዓር ኣብ ሃገርና ከም 

ድላይካ ዘይኰነ - ኣብ ውሱናት ሓረስቶት 
እዩ ዝርከብ ዝነበረ። ንፈውሲ/ንመድሃኒት 
እናተባህለ ዝድለየሉ ግዜ  እውን ነይሩ እዩ። 
ንሱ እውን እንተዀነ፡ ካብ ወርሓት ቀውዒ 
ዝሓልፍ ኣይነበረን። ድሕሪ ናጽነት ግን፡ 
ምርባሕ ንህቢ ብተዓጻጻፊ ክግስግስ ተራእዩ። 
ኣብ ከም’ዚ ኵነታት ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ ኣብ 
ሃገርና ክተኣታቶ ዝጀመረ ግን መዓስ’ዩ? 
እትብል ሕቶ ምምላስ ኣገዳሲ እዩ። 
ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ፡ ረብሓኡ ኣብ እቶትን 

እቶታውነቱን ተራእዩ፡ ኣብ ርእሲኡ ድማ፡ 
ክሊማዊ ኵነታት ኣየር ሃገርና ብምዝማድ፡ 
መንግስቲ ኤርትራ ንተጠቃምነቱ 
ብዝምልከት ካብ ጽባሕ ዓመታት ናጽነት 
ጀሚሩ፡ ኣብ ሕብረተ-ሰብና ከተኣታትዎ 
ተበጊሱ። ዘይተኣደነ ወጻኢታትን ኣረብራቢ 
ቃልሲን ድሕሪ ምክያድ ከኣ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 
ፈቐዶ ከባቢታት ሃገርና ተዘርጊሑ ክንረኽቦ 
ኣይንጽገምን ዘለና።   
መንግስቲ ነቲ ካብ ቀዳሞት ዓመታት 

ናጽነት ጀሚሩ ዝገስገሰሉ’ሞ፡ ዓመታት 
ዝሓተተ ጻዕሪታት ምዝርጋሕ ዘመናዊ ቆፎ 
ንህቢ፡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገርና ፍረ ክህብ 
ዝጀመረ ካብ ዓመተ 2000 ንነጀው እዩ። 
ከም ውጽኢቱ፡ ብዙሓት ኣብነታውያን 
ሓረስቶት ኣርባሕቲ ንህቢ ክስስኑ ጀሚሮም። 
ማዕረ ማዕረ’ዚ፡ ሚኒስትሪ ሕርሻ፡ ምርባሕ 
ንህቢ ኣብ ሃገርና ንምዕዛዝ፡ ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ 
ኣብ ምትእትታው ሓያል ጻዕሪ ኣካይዱ። 
ንምርባሕ ንህቢ ምቹኣት ኣብ ዝበሎም ንኡሳን 
ዞባታት ኣለልዩ ድማ፡ ናይ መርኣያ ማእከላት 
ከፊቱ። ኣብ’ዚ ከም ኣብነት ንምጥቃስ፡ ኣብ 
ዞባ ደቡብ፡ ከባቢታት ዓዲ-ቐይሕ፡ ሰገነይቲን 
መንደፈራን መራብሒ ንግስቲ ንህቢን 

ማእከላት መባዝሒ ዕስለ ንህብን ከቕውም 
እንከሎ፡ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ከኣ፡ መዓር 
ከመይ ገይርካ ትብርብር፡ ስምዒ ከመይ 
ገይርካ ተልግብ፡ ፍሬም ብኸመይ ትውጥር 
ወዘተ፡ ዝብሉ ናይ መርኣዪ ማእከላት ከም 
ዝኸፈተ ሰነዳቱ የመልክቱ።  
 ዘመናዊ ቆፎ ዝተማሓየሸ ዝገብሮን ካብ 

ካልኦት ዓይነታት ቆፎ ንህቢ ዝልለየሉን፡ 
ንመስርሒኡ ዘድልዩ ጥረ-ነገራት እዮም። 
ኵነታት ዝርጋሐ እዚ ዓይነት ቆፎ ንህቢ፡ 
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሃገርና ኣብ ጽቡቕ 
ደረጃ’ኳ እንተሎ፡ ብኸም’ቲ ዝጀመሮ ግን 
ይቕጽል የለን። እቲ ምኽንያት ድማ፡ 
ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ፡ ንምስራሕ ዝጠልቦም 
ነገራት ክቡራት ኣብ ርእሲ ምዃኖም፡ ካብ 
ደገ ተሸሚቶም ስለዝመጽኡ እዩ። ማዕረ-
ማዕረ’ዚ፡ ብእቶትን እቶታውነትን መዓር ኰነ 
ምሕደራኡ፡ እዚ ዓይነት ቆፎ’ዚ፡ ድሒሩ 
ኣብ ሃገርና ክተኣታቶ ጀሚሩ ካብ ዘሎ 
ጋብላዊ ዓይነት ቆፎ ንህቢ፡ ኣብ ፍርያት 
መዓር ብዙሕ ፍልልያት ዘይብሉ ኮይኑ 
ስለ ዝተረኽበ፡ ብኡ መንጽር ኣገዳስነቱ ኰነ 
ጠለባቱ ክጐድል ጀሚሩ።  
 ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ፡ መዓር ኣብ ምፍራይ 

ወሳኒ ተራ ዝጻወት ዓይነት ቆፎ እዩ። እዚ ኣብ 
ከባቢና ካብ ዝርከቡ ጥረ-ነገራት፡ ማለት ዒባ፡ 

ምሩጽ ዓይነት ሓመድ፡ ጒላ፡ ሓሰር፡ ሻምብቆ፡ 

ላኻ…ወዘተ፡ ብቐሊሉን ብኣዝዩ ስማዊ 
ወጻኢታትን ዝስራሕ ኰይኑ፡ ብኣናህብ ኣዝዩ 
ፍቱው ዓይነት ቆፎ እዩ። ካብ’ዚ ተበጊሱ፡ 
ዝዀነ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ክዋሳእ ዝደሊ 
ሰብ፡ ኣብ ሓጺር እዋን ዝደልዮ ብዝሒ ቆፎ 
ሰሪሑ ዕስለ ኣናህብ ከራብሕን ቀጻልነቶም 
ከውሕስን ይኽእል። 
 ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ ብዘይካ’ዚ፡ ካብ 

ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ ክሕፈስ ዝኽእል 
መጠን ምህርቲ መዓር ዝፍለ ኣይኰነን። 
ሚኒስትሪ ሕርሻ ካብ’ዚ ተበጊሱ፡ ጐድኒ-
ጐድኒ ምዝርጋሕ ዘመናዊ ቆፎ ንህቢ፡ 
ንኣድላይነት ምዝርጋሕ ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ 
ልዑል ትዅረት ብምሃብ፡ ጐስጓሳት ኣሰንዩ 
ብዝሰፍሐ መልክዑ ይሰርሓሉ ኣሎ። በዚ 
ኣጋጣሚ፡ ኵሉ ኣብ ምርባሕ ንህቢ ክነጥፍ 
ዝደሊ ሰብ፡ ንብልጫታት ናይ’ዚ ዓይነት 
ቆፎ ተገንዚቡ፡ ኣብ ከባቢኡ ናብ ዝርከብ 
ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ብምኻድ፡ ንኣገባብ 
ኣሰራርሓኡ ዝሕግዞ ዘድልዮ ሓበሬታ 
ክወስድ ይግባእ። 
  ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ ንምድላው 

ዘድልዩ ጥረ-ነገራት፡ ምስ ያታዊ ቆፎ ንህቢ 
ተመሳሳልነት ኣለዎ። ፍልልያቶም ኣብ ቅርጺ 
ኰይኑ፡ ያታዊ ቆፎ ከቢብ ክኸውን እንከሎ፡ 
ጋብላዊ ቆፎ ግን፡ ርቡዕ ኵርናዕ ኰይኑ 

ይስራሕ። ብጐድኑ ድማ፡ ብሻምብቆን 
ዒባን፡ ብላዕሊ ኸኣ ብተረበብቲ ጣዋሉ 
ይሽፈን። ተረባቢ ጣውላ ኣብ ጋብላዊ ቆፎ 
ንህቢ፡ ኵነታት ንህቢን ሰፈሩን ንምክትታል 
መታን ክጥዕም ተባሂሉ ዝስራሓሉ ክኽውን 
እንከሎ፡ ካብ ካልኦት ዓይነታት ቆፎ ዝልለየሉ 
ብልጫታት ኣለውዎ። ቀረባት ንመስርሒ 
ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ ዘድልዩ ነገራት፡ ነቲ ቆፎ 
ዘቑሙ ኣዕኑድ ጠዋሉ ክዀኑ እንከለዉ፡ 
ዝተረፉ ጥረ-ነገራት ከም ያታዊ ቆፎ፡ ዝዀነ 
ሰብ ብቐሊሉን ካብ ከባቢኡ ዋጋ ከይከፈለ 
ዝረኽቦምን ኵሎም ባህርያውያን ነገራት 
እዮም። ካብ ሳዕሪ፡ ቅላጥ ዓበይቲ ኣግራብ፡ 
ዝተበርበረ ኣጕናድ ዓበይቲ ኣግራብ፡ ካይላ፡ 
ሻምብቆታት፡ ጣውላ፡ ምሩጽ ሓመድ፡ ዒባ፡ 

ሓሰርን ድርቋን …ወዘተ ከኣ፡ ገለ ካብቶም 
ንመስርሒ እዚ ቆፎ ዘገልግሉ ጥረ-ነገራት 
እዮም። እቲ ካልእ ብልጫ’ዚ ዓይነት ቆፎ፡ 
ኣናህብ ክነብርዎ ምቹእን ካብ ዘመናዊ ቆፎ 
ንህቢ ዘይሰንፍ ምህርቲ መዓር ዝሕፈሶን 
ምዃኑ ይጥቀስ።   
 ጋብላዊ ቆፎ፡ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ዓለም 

ዝውቱር ዓይነት ቆፎ ንህቢ እዩ። ንጸጋታት 
ከባቢ ብዝምጥን ኣገባብ ከኣ ይስራሕ። ብዝሒ 
ንመኽደኒ እዚ ዓይነት ቆፎ ዘድልዩ ጠዋሉ፡ 
ኣብ ደረጃ ዕብየት ናይ’ቲ ቆፎ ይምርኰስ። 
ብዘይካ’ዚ፡ መምቀሊ ውሽጣዊ መንደቕ 
ናይ’ቲ ቆፎ፡ ጣውላ ከም ዝህልዎ ኰይኑ 
እዩ ዝስራሕ።  
 ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ፡ ብደረጃ ዓለም ኣብ 

መዓላ ምርባሕ ንህቢ ካብ ዝውዕል ዘመናት 
ዘቚጸረ’ኳ እንተዀነ፡ ኣብ ሃገርና ግን፡ ካብ 
ያታዊን ዘመናዊን ቆፎ ዘለዎ ብልጫታት 
ተራእዩን ተገምጊሙን፡ ካብ 2016 ዓ.ም 
እዩ ክተኣታቶ ጀሚሩ። ካብቲ ግዜ’ቲ 
ጀሚሩ ከኣ፡ ጐድኒ-ጐድኒ ዘመናዊን ያታዊን 
ቆፎ ንህቢ፡ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ሃገርና 
ከስፋሕፍሕ ተበግሶ ተወሲዱ። ሓረስቶት 
ምእንቲ ክርዕምዎ ተባሂሉ ድማ፡ ብመንገዲ 
ሞያውያን ኰነ፡ ብማዕከናት ዜና ሃገርና ናይ 
ምውዕዋዕ ስራሓት እናተሳለጠሉ፡ ሰፋሕቲ 
ስልጠናታት ክካየድ ጸኒሑን ኣሎን። ኣብ 
ርእሲ’ዚ፡ ንመምሃሪ ዘገልግሉ ሓጸርቲ 
መልእኽትታት ዝሓቘፉ ዝተፈላለዩ ቡክለት 
(ንኣሽቱ መጻሕፍቲ) እውን ተዘርጊሖም 
ኣለዉ። ብውጽኢት ናይዞም ንጥፈታት፡ 
ዝርጋሐ ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ ኣብ ሃገርና 
ኣብዚ እዋን፡ ኣብ ደሓን ኵነታት ይርከብ።    
 ኣብ ኣሰራርሓ ጋብላዊ ቆፎ ኣተኵሮ 

ዘድልዮም ረቛሒታት ኣለዉ። ንሳቶም ከኣ፡ 
መዋፈሪ ኣፈፌት፡ መኽደን ናይዚ ዓይነት 
ቆፎ ንህቢ፡ ኣርባሕቲ ንህቢ፡ ኣቀማምጣ 
ቆፎ፡ ጽሬት ግዳምን ውሽጢን ቆፎ ልዑል 
ትዅረት ተዋሂቡዎ ክስራሕ ኣለዎ።   
ቆፎ ድሕሪ ምስራሕ (ምድላው) ዝስዕብ 

ስራሕ፡ ምሕደራ ንህቢን ቆፎኡን እዩ 
ዝኸውን። ምሕደራን ብልጫታትን ጋብላዊ 
ቆፎ ንህቢ ሕጽር ብዝበለ በዞም ዝስዕቡ 
ነጥቢታት ክግለጽ ይከኣል።  
• ኣናህብ፡ መዓር ንምስራሕ ካብቲ ብሰብ 

ተዳልዩ ዝተዋህቦም ጣዋሉ ተበጊሶም ቅጫ 
መዓር ይሃንጹ።  
• ኣርባሒ ንህቢ ብግደኡ፡ ነተን ኣብ 

ውሽጢ’ቲ ቆፎ ዝተገጥማ ጣዋሉ እናኣልዓለ፡ 
ንጥፈታት ኣናህቡን ፍርያቶምን ክከታተል 
የኽእሎ። 
• ቅጫ መዓር ዝሓዘ ጣውላ፡ ኣብ ውሽጢ 

ቆፎ እንከሎ፡ ካብ ቦታኡ እናንቀሳቐስካ፡ 
ኵነታት ኣናህብ ክትከታተል ዘኽእል ዕድል 
የውህበካ። 
• መዓር ምብሳሉን ዘይምብሳሉን 

ንምርግጋጽ፡ ኣብ ውሽጢ ቆፎ ዝርከቡ 
መዓር መጽፈዪ ዘገልግሉ ጣዋሉ እናውጻእካ 
ምክትታልን፡ ዝበሰለ መዓር ድማ፡ ሓሰኻን 
ደበኹናይን ዝተሓወሶን ዘይተሓወሶን 
ክትብርብር ዘኽእል ዕድል የውህብ።  
• ጋብላዊ ቆፎ ብኣናህብ ኣዝዩ ፍቱው፡ 

ብሕልፊ ንጀመርቲ ኣብ ምርባሕ ንህቢ 
ክወፍሩ ዝድለዩ ኣዝዩ ምቹእን ተመራጺን 
ዓይነት ቆፎ እዩ።
• እዚ ዓይነት ቆፎ’ዚ፡ ውሑድ ጠለብ 

ቀረባት ዝሓትትን፡ ዝምስገን እቶት መዓር 

ዝህብን መሰጋገሪ ቆፎ ተባሂሉ እውን ይስመ 
እዩ።
  ጋብላዊ ቆፎ ንህቢ፡ ዝዓበየ ብልጫኡ 

ንምሕደራኡ ዝግበር ኵሉ መዳያዊ ንጥፈታት 
ምቹእን ኣርባሕን እዩ። ኣገባብ ኣጠቓቕማኡን 
ኣሰራርሓኡን፡ ከቢድ ቴክኒክ ዝሓትት ምስ 
ዘይምዃኑ ድማ፡ ዝዀነ ኣብ ምርባሕ ንህቢ 
ክነጥፍ ዝደሊ ሓረስታይ፡ ብቐሊሉን ብገዛእ 
ርእሱ ሰሪሑን ክጥቀም ይኽእል። ደረጃኡ 
ንምሕላው ግን፡ ክብ ኢሉ ከም እተጠቕሰ 
እቲ ላዕለዋይ ገጹ ብተረበብቲ ጣዋሉ ክኽደን 
ኣለዎ። ሓረስቶት ኣብዚ መዳይ፡ ንተረባቢ 
ዝዀኑ ጣውላ ጥራይ እዮም ክዕድጉ ዝግደዱ። 
ይኹን’ምበር፡ እዚ’ውን ብዙሕ ወጻኢታት 
ዝሓትቶም ኣይኰነን። እንተበጽሐ፡ ካብ 100 
ክሳብ 150 ናቕፋ ዝሓልፍ ኣይኰነን።  
 ካልእ፡ ብመንገዲ ጋብላዊን ዘመናውን ቆፎ 

ንህቢ ኣቢሎም ንህቢ ዘራብሑ ሓረስቶት፡ 
ዝሰፈረ ንህቢ፡ ብቚጽሪ ምስ ሰሰነ፡ ብሜላ ናይ 
ምምቃል ኣገባብ፡ ካብ ክልተ ንላዕሊ ቆፎታት 
ዕስለ ከባዝሑ ይኽእሉ። እዚ ኣገባብ’ዚ፡ ዳርጋ 
ዝበዝሑ ንምባል ዘድፍር - ሓረስቶት ሃገርና 
ዝጥቀሙሉ ኣገባብ’ዩ። ሚኒስትሪ ሕርሻ 
እውን እንተዀነ፡ ውጽኢታውነት እዚ ኣገባብ 
ብምግንዛብ፡ ንሓረስቶት ስልጠናታት ብምሃብ 
ዝሰርሓሉ ዘሎ እዩ። 
 ንህቢ ሃልይዎ ቀሲኑ እናነበረ ምእኩት 

መዓር ዘፍሪ፣ እንቕርበሉ ቆፎ ጠሊ ዘይብሉ፡ 
ውሽጡ ጽሩይን ደረቕን፡ ካብ ተጸባእቲ 
ዝከላኸለሉ - ንመዓርን ሰራዊቱን ዘዕቍብ 
እኹል መኽዘን ዘለዎ ክዳለወሉ እንከሎ እዩ። 
ከምዚ ክትገብር ግን፡ ሓደን መሰረታውን 
ነገር ምህላዉ ምዝካር የድሊ። ንሱ ኸኣ፡ 
ንኣሰራርሓ ናይ’ቲ ቆፎ ዝምልከት ኰይኑ፡ ኣብ 
ምምራጽ ዓይነት ቆፎ ንህቢ ክስትብሃለሎም 
ዝግባኦም እዮም። ኵሎም ዓይነት ቆፎታት 
ንህቢ ቀጺሎም ንዘለዉ ቅድመ ኵነት ዘማልኡ 
ክዀኑ ከምዝግባእ ድማ ምፍላጥ የድሊ። 
እቶም ረቛሒታት፦ 
• ኣብ ከባቢ ንዘሎ ጸጋታት ዝምጥን ዓቐን 

ሒዞም ክስርሑ።
• ኣናህብ ክሰፍርዎ ዝተዳለወሎም ቆፎ 

ባህ ኢልዎም ክነብርዎ፡ ውሽጡን ግዳሙን 
ወትሩ ንቑጽን ጠሊ ዘይብሉን፡ ግቡእ ዓቐንን 
እኹል ቦታን (ንኣባላት ሰራዊትን፡ ንሓሰኻን 
ንፍርያትን) ዘለዎ፡ ጨናኡ ጥዑም፡ ጸላእትን 
ተጻባእትን ብቐሊሉ ዘይደፍርዎ ድልዳለን 
ስጥመትን ዘለዎ ኰይኑ ክስራሕ።  
• እቶትን እቶታውነትን መዓር፡ ኣብ 

ብዝሕን ሓይሊ ንጥፈትን ንህቢ ከም ዝምርኰስ 
ብምእማን - ህላወ ከባቢያዊ ጸጋታት፡ ብቕዓት 
ምሕደራ፡ ዓቐን ቆፎ. . .  እዚኣቶም እውን 
ገለ ካብቶም ኣብ ዘመናዊ ምርባሕ ብጥብቂ 
ክስረሓሎም ዘለዎም እዮም። 
 

                 ይቕጽል…ይቕጽል…

ኣቶ ዛይድ ተኽለ
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  ፍኖትፍኖት  ፍኖትፍኖት
ዳህላክ ነጋሲዳህላክ ነጋሲ

“ካላሽን ናጽነት ኣብ ምርግጋጽ፣ ካሜራ ታሪኽ ኣብ ምስናድ ብማዕረ 
ኣበርኪተን እየን” ሰሎሞን ኣብርሃ

 ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ፍኖት፡ ዝኸበርኩም ኣንበብቲ ዓምዲ ፍኖት፡ 
ገዲም ሰኣላይ ኲናት ሰሎሞን ኣብርሃ፡ ገዲም ሰኣላይ ኲናት ሰሎሞን ኣብርሃ፡ 
ናብ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ዝተጸንበረሉ ግዜ ናብ ብረታዊ ቃልሲ ካብ ዝተጸንበረሉ ግዜ 
ኣትሒዙ ክሳብ ዕለተ-ናጽነት ዝሓለፎም ኣትሒዙ ክሳብ ዕለተ-ናጽነት ዝሓለፎም 
መድረኻት ቃልሲ፡ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ መድረኻት ቃልሲ፡ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ 
ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ንሎሚ ከኣ ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ንሎሚ ከኣ 
ድሕሪ ናጽነት ዝቐጸለ ጒዕዞ ህይወቱ ድሕሪ ናጽነት ዝቐጸለ ጒዕዞ ህይወቱ 
ክንድህስስ ኢና - ሰናይ ንባብ፦ክንድህስስ ኢና - ሰናይ ንባብ፦

 ሕራይ፡ ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ ኣብ ሕራይ፡ ሰኣላይ ሰሎሞን ኣብርሃ፡ ኣብ 
ዝቐጸለ ናይ ናጽነት መድረኽከ ምስታ ዝቐጸለ ናይ ናጽነት መድረኽከ ምስታ 
ኣብ ሰጣሕ ጎላጒል፡ ኣጻምእ፡ ስንጭሮታት፡ ኣብ ሰጣሕ ጎላጒል፡ ኣጻምእ፡ ስንጭሮታት፡ 
ኣጻድፍን ካልእ ቦታታትን ካብ ማእገርካ ኣጻድፍን ካልእ ቦታታትን ካብ ማእገርካ 
ዘይፈለኻያ ካሜራ ብሓደዶ ቀጺልኩም?ዘይፈለኻያ ካሜራ ብሓደዶ ቀጺልኩም?
- ኣብ ሜዳ፡ ደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ 

ብማዕረ ክንመሃሮ መምርሒ ይወሃበና 
ነይሩ እዩ። ምኽንያቱ፡ ኣብ ዓውደ-ኲናት 
ብጻይካ ምስ ዝወድቕ ነታ ንሱ ዝዓጠቓ 
ካሜራ ኣልዒልካ መታን ክትምርሽ። በዚ 
መሰረት፡ ኣብ ሳሕል መባእታዊ ትምህርቲ 
ብዛዕባ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ተማሂረ ነይረ። 
ድሕሪ ናጽነት፡ ኣገልግሎት ቴለቪዥን 
ኤርትራ መደባት ኣብ ኣየር ክትፍኑ 
ውጥን ምስ ወጽአ፡ ፈለማ ነቶም ኣብኡ 
እንምደብ ሰባት እትመሚ ኮሚተ ቈይማ። 
ብድሕርዚ፡ እቶም ኣብ ደረቕ ስእሊ 
እንነጥፍ ዝነበርና ተጸዊዕና ስልጠናታት 
ናይ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ድሕሪ ምቕሳም፡ 
ንጥፈታትና ጀሚርና።፡ ቴለቪዥን ኤርትራ፡ 
ኣብዚ ሎሚ ክፍሊ ዜግነትን ኢሚግሬሽንን 
ኰይኑ ዘገልግል ዘሎ ህንጻ እያ ፈነወኣ 
ጀሚራ። ኣብ 1994 ናብ ክፍሊ ቴለቪዥን 
ምስ ተሳሓብኩ፡ ክሳብ ሎሚ ዕለት ሰኣላይ 
ተንቀሳቓሲ ስእሊ ኰይነ እነጥፍ ኣለኹ። 

 ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ እውን ነዊሕ  ናጽነት ድሕሪ ምርግጋጹ እውን ነዊሕ 
ከይሰጎመ ወራር ወያነ ከምዘጋጠመ ከይሰጎመ ወራር ወያነ ከምዘጋጠመ 
ኵላትና ንዝክሮ ኢና። ነዚ ወራራት’ዚ ኵላትና ንዝክሮ ኢና። ነዚ ወራራት’ዚ 
ንምምካት ኣብ ዝተኻየደ ርብርብ፡ ውዕሎ ንምምካት ኣብ ዝተኻየደ ርብርብ፡ ውዕሎ 
ዋርሳይ-ይከኣሎ ንምስናድ ምስ ካሜራኻ ዋርሳይ-ይከኣሎ ንምስናድ ምስ ካሜራኻ 
ናብ ግንባር ከቲትካዶ? ናብ ግንባር ከቲትካዶ? 

ምሩኽ ወያነ ኣብ ግንባር ዓሰብ (ቡሬ)

ደም ስዉእ ኦፕሬተር ብርጌድ ብጻይ ጸጋይ (ማንጁስ)

- ፈለማ ወራር ወያነ ብሸነኽ ባድመ 
ክውላዕ እንከሎ፡ ምስ ሰኣላይ ተስፋልደት 
ኪዳነ ብኻልእ ስራሕ፡ ማለት ሚኒስትሪ 
ምክልኻል ንኢንስፔክሽን ዘድልዮም 
ቦታታት ክሰኣል ስለዝተደልየ፡ ነቲ ዕማም 
ንምፍጻም ናብ’ቲ ቦታ ተንቀሳቒስና ነይርና። 
ኣነ ምስ ወዲ-መምህርን ስዩምን ክምደብ 
እንከለኹ፡ ብጻያይ ተስፋልደት ድማ ምስ 
ወዲ-ስሑል ተመዲቡ። በቶም ሓለፍቲ 
እናተማእዘንና፡ ተመቓቒልና ናብቲ ዝሰኣል 
ቦታታት ድሕሪ ምኻድ፡ ንጥፈታት ድፋዕ፡ 
ኣተሓሕዛ ኣጽዋር፡ ካናለታት፡ ኣገዳሲ 
ስትራተጂያዊ ቦታታት ናይ ሓይልታትን 
ካልእን ተኸፋፊልና ንስንድ ነይርና። ሽዑ 
ሃንደበት ኣብ ከባቢ ፎውሊና ኣብ ስራሕ 
እናሃለና ወራር ወያነ ይጅምር።
እቲ ኲናት እናቐጸለ እንከሎ፡ ሰኣላይ 

ተስፋልደት ኣብቲ ቦታ ክጸንሕ ኣነ 
ድማ ናብ ኣስመራ ክመጽእ ብሓለፍትና 
መልእኽቲ ይመጽኣና።
 ከም እንደገና ምስ ጋዜጠኛ ግርማይ 

ደበሳይ ብሓባር ናብ ምዕራብ ከይድና። 
ኣብ ሳልሳይ ወራር ወያነ ንዝነበረ ኩነታትን 
ስልታዊ ምዝላቕን ብዝምልከት ድማ፡ 
ምስ’ቶም ሰብ ውዕሎ ሓይልታት ምክልኻል 
ቃለ-መሕተት ብምክያድ፡ ንሞራል 
ሰራዊትና ዘንጸባርቕ ሰነዳት ምስ ስእለታቱ 
ኣሰኒና ንፈነወ ኣብቂዕና ኢና።      
ወያነ፡ ብሸነኽ ዛላንበሳ እውን ብተመሳሳሊ 

ውግእ ስለዝኸፈተ፡ ሽዑ’ውን ምስ ጋዜጠኛ 
ተዓገስ ፍረዝጊ ናብቲ ቦታ ክንከይድ 
ተሓቢሩና። ሓይልታት ምክልኻል ጸረ 
መጥቃዕቲ ብምውሳድ እናገስገሰ እንከሎ 
ድማ ኣብ ኣፍደገ ዛላምበሳ ኣርኪብናዮ። ነቲ 
ኩነታት ድማ ሰኒድናዮ። ድሕሪ’ዚ፡ ምስ’ቲ 
ብርጋደር ጀነራል ዓንደማርያም - ውጩ 
(ስዉእ) ዝመርሖ ዝነበረ ኣሃዱ ከም ቀወምቲ  
ተመዲብና ዝተፈላለየ ንጥፈታት ሰኒድና።

 ካልእ ናይ ስነዳ ንጥፈታት ዘካየድካሉ ካልእ ናይ ስነዳ ንጥፈታት ዘካየድካሉ 
ግንባርከ ኣሎዶ? ግንባርከ ኣሎዶ? 
- ሓይልታት ምክልኻልና፡ ጸላኢ ብኸባቢ 

ዓዲ-በጊዖ ዘበገሶ ወፍሪ ንምፍሻልን፡ ብጸረ-
መጥቃዕቲ ጸራሪጎም ናብ ቦታኡ ንምምላስን 
ኣብ ዘካየዱዎ ኲናት፡ ምስ ብጾተይ ብምዃን 
ክሳብ ማርያም ዓይላ ጉንደት ብምኻድ ነቲ 
ኩነታት ሰኒድናዮ። ብድሕር’ዚ፡ ናብ ዓሰብ 
ከባቢ ግንባር ቡሬ ‘ኣርክቡ’ ስለዝተበሃልና፡ 
ምስ ጋዜጠኛ ተዓገስ ፍረዝጊ ናብቲ ቦታ 
ምስ ከድና፡ እቲ ኲናት ዘፍ ኢሉ፡ ዳርጋ 
ተወዲኡ ይጸንሓና። ሓሓሊፉ ግዳ ናይ 
ከቢድ ብረት፡ ብሬንን ካላሽንን ተዅሲ 
ይቕጽል ነይሩ።

ኣብ ግንባር ቡሬ ምስ ምሩኽ ወተሃደር 
ወያነ ዘካየድናዮ ቃለ-መሕተት፡ ብቐሊሉ 
ዘይሃስስ ታሪኽ ኰይኑ ተሰኒዱ ኣሎ። እቲ 
ተንቀሳቓሲ ስእሊ፡ ንምስልን ጥልመትን 
ወያነ ብልክዕ ዝገልጽ እዩ። ኣብ 
ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃንን ማሕበራዊ 
መራኸቢታትን ድማ ብተደጋጋሚ 
ተፈንዩ እዩ። ብዙሕ ሰብ ንዝተቘርጸ ወይ 
ቁንጫል ትሕዝቶ ናይቲ ቃለ-መሕትት 
እዩ ዝፈልጥ። እቲ ምሩኽ ግን ነዊሕ 
ደቓይቕ እዩ ተዛሪቡ። 
ንሱ፡ ወራር ወያነ ቅድሚ ምጅማሩ፡ ኣብ 

ወደብ ዓሰብ ናይ ጕልበት ስራሕ ይሰርሕ 
ከም ዝነበረ፡ ኣብቲ ቦታ እናሰርሐ ከሎ 
ድማ ካብ ሓለፍቲ ጭፍራ ወያነ ኣርባዕተ-
ሓሙሽተ ግዜ ናይ ክተት መጸዋዕታ 
ደብዳበ ከም ዝተላእከሉ፡ እንተዀነ መልሲ 
ከይሃበ ከም ዘስቀጠ እዩ ዝሕብር። እቶም 
መልእኽቲ ዝሰዱሉ ዝነበሩ፡ ብዕድመ 
ንዘይዓዀኹ ኣሕዋቱን ጥሪቶምን 
ብሓይሊ ከም ዝወሰድዎም ድሕሪ 
ምፍላጡ፡ ጻውዒቶም ተቐቢሉ ከም 
ዝኸደ፡ እንተዀነ፡ ንገለ ካብ’ተን ጥሪት 
ሓሪዶም ከምዝበልዑወን እተን ዝተረፋ 
ግን ንስድራ-ቤቱ ከም ዝመለሱሎም 
እውን ይነግር።
ወሲኹ ድማ፡ ኣንጻር’ቲ ዘማሞቖ፡ 

ዘብልዖን ዘስተዮን ህዝቢ ኤርትራ ክለዓል 
ሓሲብዎ ከምዘይፈልጥ ይሕብር። ናብ 
ዓውደ-ኲናት እናኣተዉ እንከለዉ፡ 
መራሕቶም ንዝረኸቡወን ኮድ ሓደ 
ዝዀና ናይ ውልቀ-ሰባት ማካይን 

ንውልቃዊ ረብሓኦም ከውዕሉወን፡ ነተን 
ናይ መንግስቲ ሰሌዳ (ታርጋ) ዘለወን 
ማካይን ከኣ ‘ንብረት ህውሓት ክዀና 
ስለዝዀና ከይትትንክፉወን’ ኢሎም ከም 
ዝሓበርዎም ይገልጽ። 
ኣብ መንጎ እቲ ቃለ-መሕትት፡ ጋዜጠኛ 

ተዓገስ ፍረዝጊ፡ ‘እሞ ከምቲ ክትብገሱ 
ከለኹም ብመራሕትኹም ዝተገለጸልኩም 
ኵነታትዶ ጸኒሑኩም?’ ክብል ይሓቶ። 
እቲ ምሩኽ ወታሃደር ወያነ ከኣ፡ 
“ኣብ ማእከል ኲናት ኣእትዩ ለዊሱና። 
ኣመራርሓና ዓቕሚ እኒኤና ኢሎም 
ነጊሮምና። ንኽእል ኢና፡ ምሉእ ዘይጕዱል 
ዓቕሚ ኣሎና፣ ንስኹም ሰራዊትና እውን 
ብቑዓት ኢኹም፡ ሰልጢንኩም ኢኹም 
ኢሎምና። እዚ ኵሉ ዝበሉና ግን ብላሽ 
ኰይኑ - ኣብ ማእከል ኣእትዩ ኣላህዩና’ 
ክብል እዩ መሊሱ። 

 ቅድምን ድሕርን ናጽነት ዝሰነድካዮም ቅድምን ድሕርን ናጽነት ዝሰነድካዮም 

ስእልታት፡ ረዚን ታሪኽን ዝኽርን ስእልታት፡ ረዚን ታሪኽን ዝኽርን 
ኤርትራውያን ተሓንጊጦም ንወለዶታት ኤርትራውያን ተሓንጊጦም ንወለዶታት 
ከዘንትዉ ክትዕዘብ ከለኻ ውሽጥኻ እንታይ ከዘንትዉ ክትዕዘብ ከለኻ ውሽጥኻ እንታይ 
ይስመዓካ?ይስመዓካ?
- ኣብ ዓውደ-ኲናት ክትስእል ቀሊል 

ኣይኰነን። ብመንጽሩ ከኣ ኣየመክሕን እዩ። 

ኣብ ጋዜጣ፡ ቴለቪዥን፡ መጽሔትን ካልእ 
መራኸቢ ብዙሃንን ዝዝርግሑ ስእለታት፡ 
ንምስናዶም ዝተሓልፈ መስገደላት ቀሊል 
ክመስል ይኽእል እዩ። የግዳስ፡ ነፍሲ-ወከፍ 
ስእሊ ዝሓቘፎ ዝኽሪ፡ ዛንታን መልእኽትን 
ክቡርን ረዚንን እዩ። ብሓፈሻ፡ ኣብ ኲናት 
ካሜራ ተሰኪምካ ምትብታብ ዘነይት’ኳ 
እንተዘይኰነ፡ ሓያል ተጻዋርነትን ትብዓትን 
ዝሓትት እዩ። 
ንድሕሪት ተመሊሰ ነቶም ስእልታት 

ከስተማቕሮምን ክምልከቶምን እንከለኹ፡ 

ብዘይቀልዓለም እየ ዝዀርዕን ዝሕበንን። 
ምናልባት ስምዒታትና ኣብ ውሽጥና 
ቀቢርናዮ ንጐዓዝ ንኸውን ኢና። እንተዀነ፡ 
ዝንኡ ኣብ ባይታ ጐሊሑ እዩ ዝረአየካ። 
ብወገነይ፡ ዝግባኣኒ ኣበርኪተ እየ ኢለ 
ስለዝሓስብ፡ ሕልናዊ ዕረፍቲ ይስመዓኒ እዩ። 
ከምኡ’ውን ወያነ ብህይወት እናሃለና 

ዝምታ ካብ ጀመሩ፡ ብድሕረናኸ እንታይ 
ክገብሩ ይኽእሉ ንዝብል ስክፍታ፡ ዋላ’ውን 
ምሉእ-ብምሉእ እንተዘይበልና፡ 70% 
ንጥልመት ወያነ ዘቃልዕ ሰነድ ግን ሒዝና 
ኣለና ክብል እደፍር። 

 ብዛዕባ’ቲ ሎሚ ኣብ ኣተሓሕዛን  ብዛዕባ’ቲ ሎሚ ኣብ ኣተሓሕዛን 
ኣጠቓቕማን ሰነዳት እንኽተሎ ዘለና ኣገባብ፡ ኣጠቓቕማን ሰነዳት እንኽተሎ ዘለና ኣገባብ፡ 
እንታይ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ኣሎካ? እንታይ ርእይቶ ወይ ሓሳብ ኣሎካ? 
- ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ፡ ብዛዕባ 

ኣተሓሕዛን ኣጠቓቕማን ሰነዳትና ዓቢ 
ስክፍታ ኣሎኒ። ንኣብነት፡  ክሊፕ ናይ 
ደርፊ ወይ ፊልም ንምስራሕ፡ ካብቲ 

ዝሰነድናዮ ትሕዝቶ ቈንጪሎም ይወስዱ። 
ገለ ገለ ኣካላት፡ ንሰኣላይ ናይታ ክሊፕ 
ወይ ፊልም እንተዘይኰይኑ፡ ነቲ ኣብ 
ውዑይን ዝሑልን ብምእታው ዝሰነደ ሰብ፡ 
ዝዀነ ኣፍልጦ ወይ ምስጋና ኣይህብዎን 
እዮም። እቲ ዘገርም፡ ሓደ ሓደ ግዜ’ውን 

ንውልቀ-ሰባትሲ ይትረፍ ንሚኒስትሪ-ዜና 
እውን ምስጋና ከይሃቡ ዘስቅጡ ኣለዉ። 
ከምኡ ክትርኢ እንከለኻ ድማ ግድን 
እዩ ክስማዓካ። 
እቲ ዝምልከቶ ኣካል፡ ነዚ ብኣግኡ 

ንምዕጋት፡ ምሉእ ኣህድቦ ክገብረሉ 
ይግባእ። እቲ ዝዝርጋሕ ፊልምታት 
ይዅን ካልእ ስርሓት ኣብ ሕብረተ-
ሰብ ዝህልዎ ኣበርክቶ ዕዙዝ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ይዅን’ምበር  ኣብ 
ኣሰራርሓና ተሓታትነት ክህሉ ድማ 
ግቡእ እዩ። 

ሓንቲ  ወትሩ ናብ ኣእምሮይ 
እትመላለስ፡ ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም 
ንዝነበረ ከፊላዊ ፍጻመ እትትርኽ 
ደኵመንታሪ ፊልም ኣላ። እታ ስራሕ፡ 
ኣብ ካልኣይ ኲናት ዓለም ዝተሳእለ 
ስእልታትን ፈጠራዊ ትሕዝቶን 
ዘጠቓለለት እያ። እታ ፊልም ምስ 
ተዛዘመት፡ ኣብቲ ክረዲት (ናይ ምስጋና 
ኣፍልጦ ምሃብ) ብቐዳምነት ኣስማት 
ናይ’ቶም ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት 
ዓለም ዝሰኣሉ ሰኣልቲ ንረኽቦ። 
ንሕና’ውን ካብኡ ክንመሃር ኣለና። 
ብሓፈሻ፡ ኣብ’ዚ ሞያ’ዚ ብቓላት 

ክገልጾ ዘይክእል ፍቕርን ኣኽብሮትን 
እዩ ዘለኒ። እቲ ዝጥቀም ኣካል ይዅን 
ውልቀ-ሰብ ድማ ግቡእ ክብርን 
ኣፍልጦን ንሚኒስትሪ ዜናን ሰኣልትን 
ክህብ ይግባእ። 

ይቕጽል. . .ይቕጽል. . .

ሻዱሻይ ክፋል

ሓንቲ ካብተን ወያነ ብስርቂ ዝተጠቐሙለን ስእልታት (ሰኣላይ ፍጹም ገብራይ ብርጌድ 23)



ሓዳስ   ኤርትራ 5 ጥሪ 2023 - ገጽ 4መበል 32 ዓመት ቁ.109

ሓሳባትሓሳባትሓሳባትሓሳባት
ሕብረተሰባት ካበይ ናበይ ብኸመይ?

“ስልጣነታት እንኪጓነጽ ዓለም ዳግማይ 
ኣሰላልፍኣ ትቕይር (The Clash of 
Civilizations and the Remaking 
of World Order)” ትብል መጽሓፍ 
ሳሙኤል ሃንቲንግተን (Samuel P. 
Huntington) ፈለማ ብ1993 ከም 
ሓደ ዓንቀጽ (article)፡ ኣብቲ ኣዝዩ 
ህቡብ መጽሔት “ጉዳያት ወጻኢ”፡ 
(Foreign Relations) ዝተሓትመት፡ 
ብ1996 ናብ መጽሓፍ ዝማዕበለት 
ኣካታዒ ሓሳባት ዝሓዘት እያ። ግዜ 
ከይወሰደት ድማ፡ ኣብ ፖለቲካውን 
ዲፕሎማስያውን ፖሊሲታት ኣመሪካን 
ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራትን፡ ዓቢ 
ጽልዋ ዘሕደረት እያ። 
ሃንቲንግተን ሓደ ካብቶም ክልተ 

መስረትቲ መጽሔት “ጉዳያት ወጻኢ” 
ኮይኑ፡ ኣብ 50ታታት ኣብ  ዩኒቨርሲቲ 
ሃርቫርድ መምህር ኮይኑ ዘገልገለ ፈላጥ 
ፖለቲካ እዩ። ከም ሃንቲንግተን ዝኣመሰሉ 
ዝጽሕፍዎ ድማ፡ ዋላ ኣብ ዜጋታት 
‘ዘይማዕበላ’ ሃገራት ዝገድፎ ስንብራት 
ቀሊል ኣይኮነን። ብሓደ ሸነኽ መራሕቲ 
‘ምዕቡላት’ ሃገራት ነቲ ጽሑፍ ከም 
መወከሲ ብምውስድ ንዕድልና ክውስኑ 
እንከለዉ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ከኣ፡ ገለ 
ዜጋታት ‘ዘይማዕበላ’ ሃገራት ነቲ ጽሑፍ 
ከም ቃል ፈጣሪ ብምውሳድ ክህውትቱ 
ስለዝርኣዩ የሰክፍ እዩ።
ሃንቲንግተን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርአ 

ዝነበረ ጎነጻት ከም ናይ ስልጣነታት ጎነጽ 
(ግርጭት ሃይማኖትን ባህሊን) ገይሩ 
ከምዝገለጾ ኣቐዲምና ጠቒስና ነይርና። 
‘ጌጋ’ ኢልካ ምተሓለፈ። ይኹን’ምበር 
እቲ እንሓንሳብ፡ ‘ባህሊ’ (cluture) 
እንሓንሳብ ከኣ ‘ስልጣነ’ (civiliza-
tion) እናተባህለ ዝቐርብ መግለጺታት፡ 
ንዓና ኤርትራውያን ኮነ ኣፍሪቃውያን 
ብብዙሕ መገዲ ስለዝጸልወና፡ ብቅኑዕ 
ምርድኡ ኣገዳሲ እዩ።
ድሕሪ ምብትታን ሕብረት ሶቭየት፡ 

ዝመጽእ ዓለማዊ ስርዓት ብዙሕ ኣብ 
ዘካትዓሉ ዝነበረ እዋን እዩ ሃንቲንግተን 
ነታ “ስልጣነታት እንኪጓነጽ . . .’’ 
ዘርእስታ ዓንቀጹ ኣብ መጽሔት 
ወጻኢ ጉዳያት ኣውጺእዋ። ሽዑ እቲ 
ብሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ 
ዝምራሕ ሓደ-ዋልታዊ ኣገባብ-ስርዓት 
(unipolar order) ኣብ ዓለም ከምዝሰረጸ 
ይግለጽ ነይሩ። ካብዚ “እንኮ ቀጽራዊ 
” ዝብል ኣብ ሃገራት ምዕራብ ሓፈሻዊ 
ተቐባልነት ዝነበሮ ኩነት ብምብጋስ ድማ 
እዩ፡ ሃንቲንግተን፡ መጻኢ ቅርጺ ዓለማዊ 
ፖለቲካ ንምግላጽ ዝፈተነ። ዝምድና 
ሃገራት ከመይ ክኸዉን እዩ? ሃገራት 
ምዕራብ ዘለዋኦ መድርኽ? ናበየናይ 
ኣንፈት እየን’ከ ከምርሓ? ኣብ መጻኢ’ኸ 
ኣየኖት ሃገራት እየን ቀንዲ ተጻባእቲ 
ምዕራብ ክኾና ዝኽእላ? ንዝብል 
ሕቶታቱ መልሲ ንምርካብ ሃንቲንግቶን 
ኣብ ትንታነኡ ን‘ባህሊ’ ከም ቀንዲ 
መሰረት ገይሩ ኣንጺፍዎ። ንትንታነ 
ክጥዕሞ ከኣ፡ ንዓለም፡ ናብ ሸውዓተ ክሳብ 
ትሽዓተ ስልጣነታት ጎዛዝዩዋ። 
‘ድሕሪ ምዝዛም ዝሑል-ኲናት ከም 

ቀደም ሃገራት ኣብ ርእሰ-ማልነትን 
ማሕበርነትን ዝብል ስነ-ሓሳብ ጸግዒ 
ወይ መሓዛ ኣይክረኽባን እየን’ ይብል 

(መበል 11 ክፋል)

ሲራክ ክፍለ

ሃንቲንግተን። ቀጺሉ፡ ‘ብስነ-ሓሳብ 
ነብስኻ (ሃገር) ምግላጽ ትርጉሙ ጠፊኡ 
ሃገራት “ንሕና መን ኢና?” ዝብል ሕቶ 
ብምልዓል ኣብተን ብባህሊ (ስልጣነ) 
ዝመስልአን ሃገራት ክጽግዓ እየን’ ይብል። 
ብሓጺሩ መሰረት ዝምድና ሃገራት ኣብ 
ባህልን ባህላዊ መንነትን እዩ ክምርኰስ 
ማለቱ እዩ። ኣብ ታሪኽ ዝተፈላለየ 
ስልጣነታት ከም ዝነበረ ጠቒሱ ድማ፡ 
ሃንቲንግተን ቀንዲ ስልጣነታት ናይዚ 
ዘለናዮ እዋን፡ ቻይና፡ ጃፓን፡ ሂንዱ፡ 
እስልምና፡ ኦርቶዶክስ፡ ምዕራብ፡ ላቲን 
ኣመሪካ፡ ብመጠኑ ድማ ቡድሃነት፡ 
ምናልባት ድማ ኣፍሪቃ ብማለት ኣብ 
ሸውዓተ፡ እታ ምናልባት ዝብላ ኣፍሪቃን 
ብመጠኑ ዝገልጾ ቡድሃነትን ሓዊሳካ  
ንዓለም ኣብ ትሽዓተ ስልጣነታት 
ይመቕላ።
ቅድሚ ኣብ ትሕዝቶ ስልጣነታት 

ሃንቲንግተን ምእታውና፡ ክልተ ጽጹይ 
ሓበሬታ ከነቕርብ። ቀዳማይ፡ ኣብዚ 
ዘለናዮ መዋእል ስልጣነ ክለዓል ከሎ፡ 
ብቐንዱ ስልጣነ ህዝቢታት ወይ ሃገራት 
እዩ። ሎሚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት 193 
ልኡላውያን ኣባል ሃገራት ኣለዋ። ነተን 
ክልተ ናይ ተዓዛቢ ኣባልነት ዘለወን 
ሓዊስካ ድማ፡ 195 ሃገራት ማለት እዩ። 
ኣብ ኣፍሪቃ 54፡ ኣብ ኣስያ 48፡ ኣብ 
ኤውሮጳ 44፡ ኣብ ደቡብ ኣመሪካ 33፡ 
ኣብ ኦሸንያ 14፡ ኣብ ሰሜን ኣመሪካ ከኣ 
2 ልኡላውነት ሃገራት ኣለዋ። ብዝሒ 
ህዝቢ ዓለም ከባቢ 7.5 ቢልዮን ኮይኑ፡ 
ካብዚ ቻይናን ህንዲን 2.8 ቢልዮን 
ብዝሒ ህዝቢ ሃልዩወን ዳርጋ 2 ካብ 
5 ሰባት ኣብ ዓለም ቻይናውያንን 
ህንዳውያንን እዮም።
ካልኣይ ጽጹይ ሓበሬታ፡ ሃይማኖት 

እንተረኣና ድማ፡ ኣብ ዓለም ክርስትያን 
2.4 ቢልዮን፡ እስላም 1.9 ቢልዮን፡ ሂንዱ 
1.1 ቢልዮን፡ ልምዳዊ ሃይማኖት ቻይና 
400 ሚልዮን፡ ቡድሃ 520 ሚልዮን፡ 
ካልኦት ልምዳዊ ሃይማኖታት 300 
ሚልዮን ኮይኖም፡ ሃይማኖት ዘይክተሉ 
ድማ፡ ኣስታት 1.1 ቢልዮን ኣለዉ። 
ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ምቛም 

ዘመናውያን ሃገራት፡ ሃይማኖት እዩ 
ቀዲሙ ኣብ ዓለም ተዘርጊሑ። 
ከምኡ ስለዝኾነ ድማ እዩ ሃይማኖት 
ብጆግራፍያዊ ከባቢታት ደረጃ 
ተዘርጊሑ። ይኹን’ምበር ሎሚ ዓለም 
ብሃገራት እያ ቆይማ ዘላ። ብሃገራት 
ደረጃ ድማ፡-
• ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ልዕሊ 93% 

ኣመንቲ ምስልምና፡ 4% ኣመንቲ 
ክርስትና እዮም። ሃገራት ምብራቕ፡ 
ምዕራብ፡ ደቡብን ማእከላይን ኣፍሪቃ 
ድማ፡ 2/3 ኣመንቲ ክርስትና ኮይኖም፡ 
እቶም 1/3 ኣመንቲ ምስልምና እዮም።
• ሃገራት ሰሜን ኣመሪካን ካርብያንን 

ከባቢ 80% ኣመንቲ ክርስትና፡ 1% 
ኣመንቲ ምስልምና ክኾኑ ከለው፡ ልዕሊ 
15% ከኣ ሃይማኖት ዘይብሎም እዮም።
• ሃገራት ማእከላይን ደቡብ ኣመሪካን፡ 

ልዕሊ 90% ኣመንቲ ክርስትና ኮይኖም 
ከባቢ 5% ድማ፡ ሃይማኖት ዘይብሎም 
እዮም። 
• ሃገራት ምብራቓዊ እስያ፡ ማለት 

ከባቢ ቻይና፡ ልምዳዊ ሃይማኖት ዝኽተሉ 
20%፡ ቡድሃነት ዝኽተሉ 20%፡ 
ሃይማኖት ዘይብሎም ከኣ ከባቢ 50% 
ይበጽሑ። ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ 

እስያ፡ ከባቢ ፊሊፒኒስን ታይላንድን፡ 
ኣብ ክርስትና ዝኣምኑ 20%፡ ኣብ 
ምስልምና ዝኣምኑ 40%፡ ኣብ ቡድሃነት 
ዝኣምኑ 25%። ሃገራት ማእከላይ እስያ፡ 
ከባቢ ካዛኪስታን 90% ኣብ ምስልምና 
ይኣምኑ። ሃገራት ደቡብ እስያ (ከባቢ 
ህንዲ) 63% ሂንዱ 30% ምስልምና 
ይኣምኑ። ሃገራት ምዕራብ እስያ (ከባቢ 
ስዑዲ ዓረብ) 90% ምስልምና፡ 5% 
ክርስትና።
• ሃገራት ማእከላይ ኤውሮጳ፡ 

ከባቢ ጀርመን 75% ክርስትና 4% 
ምስልምና ይኣምኑ። 21% ከኣ 
ሃይማኖት ዘይብሎም። ሃገራት ምብራቕ 
ኤውሮጳ፡ 75% ኣማኒ ክርስትና፡ 8% 
ኣማኒ ምስልምና፡ 16% ከኣ ሃይማኖት 
ዘይብሎም። ሃገራት ሰሜን ኤውሮጳ፡ 
ከባቢ ኖርወይ፡ 75% ኣመንቲ ክርስትና፡ 
3% ኣመንቲ ምስልምና፡ 20% 
ሃይማኖት ዘይብሎም። ሃገራት ደቡብ 
ኤውሮጳ፡ ከባቢ ኢጣልያ 82% ኣመንቲ 
ክርስትና፡ 3% ኣመንቲ ምስልምና፡ 
14% ድማ ሃይማኖት ዘይብሎም። 
ሃገራት ምዕራብ ኤውሮጳ፡ ከባቢ 
ፈረንሳ 65% ኣመንቲ ክርስትና፡ 6% 
ኣመንቲ ምስልምና፡ 18% ከኣ ሃይማኖት 
ዘይብሎም። 
ኣብዚ ዘለናዮ እዋን፡ ኣብ ዓለም መላእ 

ህዝባ ሓደ ሃይማኖት ዝኣምን ሃገር የላን። 
ኣቐዲምና ከምዝረኣናዮ፡ ክሳብ ምምስራት 
ዘመናውያን ሃገራት ቅድሚ 150 – 250 
ዓመት፡ ሃይማኖትን ፖለቲካን ተሓናፊጹ 
ይኸይድ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ’ቲ ፖለቲካዊ 
ስልጣን ዝሓዙ መራሕቲ፡ ነቲ ዝኽተልዎ 
እምነት፡ ከም ናይ ግዝኣቶም ሃይማኖት 
ብምቑጻር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ 
መገዲ መራሕቲ ፖለቲካን ሃይማኖትን 
ባዕላቶም ይኾኑ ነይሮም። ኣብ ገለ 
ግዝያት ከኣ፡ መራሕቲ ሃይማኖት 
ፖለቲካዊ ስልጣን ዝቆጻጸርሉ እዋናት 
ነይሩ። ኣብዚ ዘለናዮ መዋእል ግን፡ 
ዝበዝሓ ሃገራት ሃይማኖትን ፖለቲካን 
ፈላልየን ንኹሉ ሃይማኖታት ብማዕረ 
ክርእያ ዝፍትና፡ ብዝወሓደ  ‘ብወግዒ 
ከምኡ ዝብላ’ እየን። ኣብ ዓለም ሎሚ፡ 
ውሑዳት ሃገራት ጥራሕ እየን ወግዓዊ 
መንግስታዊ ሃይማኖት ዘለወን።
ኣብዚ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን፡ ኣብ ዓለም 

ፍሉይ ተርእዮ ኣብ ልዕሊ ሃይማኖት 
ተቐልቂሉ። ንሱ ድማ፡ ምብዛሕ ሃይማኖት 
ዘይክተሉ ሰባት እዩ። እዞም ሃይማኖት 
ዘይክተሉ ሰባት ብሓርፋፍ ኣብ ክልተ 
ክንከፍሎም ንኽእል።እቶም ዝበዝሑ 
ኣብ ትሕቲ ማሕበርነታዊ ስርዓት ዝነበሩ 
ኮይኖም በስገዳድ ካብ ሃይማኖት ክርሕቁ 
ዝተገደዱን ድሕሪ ምውዳቕ ማሕበርነት 
ድማ ናብ ሃይማኖት ዘይተመልሱን 
ኮይኖም፡ ኣብ ከም በዓል ቻይናን ገለ 
ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳን ልዕሊ ፍርቂ 
ናይቲ ህዝቢ ይኾኑ። 
እቶም ካልኣይ ብብዝሒ ኣብ ምዕራብ 

ኤውሮጳን ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ዝርከቡ 
ኮይኖም ብገዛእ ድልየቶም ሃይማኖት 
ምእማን ደው ዘበሉ እዮም። ብዝሒ 
ናይዞም ዘይኣመንቲ ኣብ ምዕራብ 
ኤውሮጳን ሰሜን ኣመሪካን 20% 
ይበጽሕ። መብዛሕትኦም ልዑል 
ትምህርቲ ዝቐሰሙ፡ ላዕለዋይ ቀጸላ ወይ 
ደርቢ ናይቲ ማሕበረ-ሰብ ኮይኖም ሓያል 
ፖለቲካዊ ጽልዋ ዘለዎም ሰባት እዮም። 
ቁንጣሮ ካብዚኦም ድማ እዮም ቀንዲ 

ጸለውቲ ፖለቲካ ሃገራት ምዕራብ።
ኣብ ኩለን ሃገራት (ኣፍሪቃ፡ እስያ፡ 

ኣመሪካ፡ ኤውሮጳ፡ ወዘተ.) መብዛሕትኡ 
ሰብ ተኸታሊ ክርስትና ወይ ምስልምና 
ኮይኑ፡ ኩሎም ሰብ ብሓደ ኣምላኽ 
ዝተፈጥረ እዩ ኢሎም ይኣምኑ። 
ሃይማኖት ዝኣምን ሰብ ንካልእ ሰብ’ውን 
ከም ፍጡር የኽብር እዩ። ኣብ 
እስያ ዘለው ተኸተልቲ፡ ቡዱሃ፡ ሂንዲ፡ 
ኮንፊሽዮስን ካልእ ልማዳዊ ሃይማኖትን 
ከምቲ ኣብርሃማዊ እምነታት ኣብ ሓደ 
ፈጣሪ ኣይእምኑን እዮም። ይኹን’ምበር፡ 
ኣብ ክብሪ ሰብን ማሕበረሰብን ጥራይ 
ዘይኮነ ኣብ እንስሳን ከባቢን’ውን ልዑል 
ኣኽብሮት ኣለዎም።
ኣመንቲ ሓደ ፈጣርን ልምዳዊ 

ሃይማኖት ዝኽተሉን፡ ብሓፈሻ ኣብ ሰብ 
ልዑል ክብረት ኣለዎም። ፍልልይ እምነት 
ድማ ይቕበሉን የኽብሩን እዮም። እዚ 
ነቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዝምልከት ኮይኑ፡ 
ሓሓሊፉ ብስም ሃይማኖት ጎነጻት ንርኢ 
ኢና። ኣብዚ ዘለናዮ እዋናት ንርእዮ 
ኩሉ ሃይማኖታዊ ጎነጻት ብውልቀ-ሰባት 
ወይ ብንኣሽቱ ጉጅለታት ዝፍጸም እዩ። 
ብሃገራት፡ ዞባታት ወይ ኣህጉራት ደረጃ 
ናይ ሃይማኖት ውግእ ኣይሰማዕናን፡ 
ኣይረኣናን።
ገለ ኣብነታት ክንርኢ፡- 
• ኣብ ሰብዓታት ዝዓበየ ጎነጻት ምዕራብ 

ኤውሮጳ ኣብ ኣየርላንድ፡ ኢጣልያ፡ 
ጀርመን ዝነበረ እዩ። ኣብ ኣየርላንድ ከኒሻ 
ኣንጻር ካቶሊክ፡ ኣብ ኢጣልያ ካቶሊክ 
ኣንጻር ካቶሊክ፡ ኣብ ጀርመን ከኒሻ ኣንጻር 
ከንሻ፡ ኢልካ ምግላጹ ይከኣል እዩ። ልክዕ 
ግን ኣይኮነን። ኣብ ኣየርላንድ ዝነበረ ጎነጽ 
ፖለቲካዊ ሕቶ ናይ ህዝባዊ መሰል’ዩ 
ዝነበረ። ኣብ ኢጣልያ ጉዳይ ማፍያን 
ቁጠባዊ ዓመጽን። ኣብ ጀርመን ጉዳይ 
ሕሉፋት ጸጋማውያን ኮይኑ (Badder-
Meinhof – Red Army Faction) 
ፖለቲካዊ ለውጢ ብጎነጽ ናይ ምምጻእ 
ሕቶ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ናይ ኣየርላንድ፡ 
ሃይማኖታዊ ጎነጽ ዝብል ጉልባብ ዝተዋህቦ 
ምኽንያት፡ እቶም ዓብለልቲ ሓይልታት 
ንሚድያ ስለ ዝቆጻጸርዎ ዝነበሩ እዩ።
• ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ክሳብ 

መጀመርያ ተስዓታት፡ ኣብ ኣፍሪቃ 
ዝተራእየ ጎነጻት፡ ጉዳይ ልኡላውነትን 
ርእሰ-ውሳነ ህዝብታትን እዩ ነይሩ። ኣብ 
ኣልጀርያ፡ ኣልጀርያውያን ንናጽነት 
ሃገሮም ክቃለሱ ከለዉ፡ ኣመንቲ 
ምስልምና ኣልጀራውያን ኣንጻር 
ፈረንሳውያን ክርስትያን ኣይኮኑን 
ገጢሞም። እንታይ ደኣ፡ ግዙእ ህዝቢ 
ኣልጀርያ ኣንጻር መግዛእቲ ፈረንሳ እዩ 
ተዋጊኡ። ኣብ ኣንጎላ’ውን ከምኡ። ኣብ 
ኤርትራ’ውን፡ ኣንጻር መግዛእቲ እምበር፡ 
ኣንጻር ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣይኮኑን 
ገጢሞም። ኣልጀራውያን፡ ኣንጎላውያን፡ 
ኤርትራውያን ካልኦትን ንናጽነት ሃገሮም 
እዮም ተዋጊኦምን ተሰዊኦምን።
ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ዓይነትን 

ብዝሕን እምነት ህዝቢታት ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ኣይተቐየረን። ኤርትራውያን 
እስላምን ክርስትያንን፡ ከምኡ’ውን 
ኢትዮጵያዊ እስላምን ክርስትያንን፡ ምስ 
ደቂ ዓዶም (ሃገሮም) ዝነበሮም ዝምድና 
ከም ቀደሙ እዩ ቀጺሉ። ኣብዚ 
ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን፡ ብሃገራት ደረጃ ኣብ 
ኣፍሪቃ ዝተራእየ ዝዓበየ ውግእ ኣብ መንጎ 
ወራሪ ስርዓት ወያነን ኤርትራን ኮይኑ ምስ 

ሃይማኖት፡ ባህሊ ዘተሓሓዝ ነገር ጨሪሹ 
ኣይነበሮ።

ናብ ሃንቲንግተን ክንምለስ፦ናብ ሃንቲንግተን ክንምለስ፦

ሃንቲንግተን ነቲ ኤርትራውያን ኣንጻር 
መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘካየድዎ ገድሊ፡ 
ከም ውግእ እስላም ኤርትራውያን 
ኣንጻር ክርስትያን ኢትዮጵያ ገይሩ 
ገሊጹዎ። ግጉይነት ናይዚ መግለጺ’ዚ 
ኩሉ ስለዝፈልጦ ብዛዕባኡ ምጽሓፍ 
ኣየድልን።
ሃንቲንግተን፡ ከም ናይ ሃይማኖት ጎነጽ 

ገይሩ ዘቕርቦ ካልእ ኣብነት ኣብ ኬንያን 
ታንዛንያን ዝተራእየ ዕገርግር እዩ። ኣብ 
ኬንያ ቅድምን ድሕሪን ምርጫ ንገለ 
ኣዋርሕ ዝቕጽል ህውከት ሓሓሊፉ ድማ፡ 
ጎነጽ ይረኣይ እዩ። እቲ ህውከት ግን 
ኣብ ምድማጽ ተዓሚጽና ወይ ክንዕመጽ 
ኢና ናይ ዝብሉ ወገናት ፖለቲካዊ 
ሕቶ ጥራይ እዩ። ቀቢላዊ መልክዕ ግን 
ይሕዝ’ዩ። ምኽንያቱ ኣብ መብዛሕትአን 
ሃገራት ኣፍሪቃ ፖለቲካዊ ውድድር 
ወይ ምርጫ ኣብ እንዳ ዝተሰረተ እዩ። 
እዚ ግን ምስ ንቕሓት ህዝብን ምህናጽ 
ሃገራዊ መንነትን እናሃሰሰ ዝኸይድ እዩ። 
ጸቢብ ጉጅለኣዊ ምትእስሳራት ከኣ፡ ናይ 
ኣፍሪቃ ተርእዮ ጥራይ ኣይኮነን። ይዕበ 
ይንኣስ ኣብ ፖለቲካዊ ሓሳብ (idea) 
ዘይምርኮስ ፖለቲካዊ-እንዳነት (Politi-
cal Tribalism) ኣብ መላእ ዓለም ዝርአ 
ክስተት እዩ።
ኣብ ታንዛንያ ዝተራእዩ ጎነጻት፡ ብዝኾነ 

ይኹን መዐቀኒ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ 
ይኹን ጽልዋ ኣይነበሮምን። ታንዛንያ 
ድሕሪ ሕብረት ታንጋኒካን ዛንዚባርን 
እያ ከም ሓንቲ ሃገር ኣብ መወዳእታ 
1964 ቆይማ። ታንዛንያ ከባቢ 59 
ሚልዮን ህዝቢ ኣለዋ። 35.1% ኣመንቲ 
ምስልምና፡ 61.4% ኣመንቲ ክርስትና፡ 
እቶም ዝተረፉ 3.5% ከኣ ባህላዊ 
እምነታት ዝኽተሉ እዮም።
ኣብ ታንዛንያ ዝረኣዩ ህውከታት 

መብዛሕትኦም ምስ ምርጫታት 
ዝተሓሓዙ ኮይኖም፡ ከምቲ ናይ ኬንያ 
ሓጺር ዕድመ ዘለዎም እዮም። ጠንቂ 
ናይቲ ምስሕሓብ ከኣ፡ ሃይማኖት ዘይኮነስ 
ቁጠባን መነባብሮን እዩ። ነቲ ቁጠባዊ 
ምስሕሓብ መጢጥካ ከም ቀቢላዊ 
ምግላጹ ይከኣል ይኸውን። ምኽንያቱ 
እቶም ዝሓሸ መነባብሮ ኣለዎም ዝበሃሉ፡ 
እቶም ናይ ዖማን መበቆል ዘለዎም 
ዓሌታት እዮም። ትሑት መነባብሮ 
ዘለዎም ከኣ፡ እቶም ኣፍሪቃዊ መበቆል 
ዘለዎም እዮም። ካብ ክልቲኡ ቀቢላታት 
ግን ሃብታማትን ድኻታትን ኣለዉ። 
እዞም ከም ክልተ ቀቢላታት ዝግለጹ 
ህዝብታት ዳርጋ ኩሎም ኣመንቲ 
ምስልምና እዮም። መንቀሊ ናይቲ ዝርአ 
ጎነጻት ከኣ፡ ከምቲ ሃንቲንግተን ዝብሎ 
ሃይማኖት ዘይኮነ! ምዕሩይነት ኣታዊታትን 
ዝርጋሐ ሃብቲን ንምርግጋጽ እዩ።
ካብዚ ከምእንርድኦ ቀንዲ መንቀሊ 

ምስሕሓባትን ጎነጻትን ቁጠባዊ፡ ፖለቲካዊ፡ 
ድኹም-ምሕደራ፡ ብልሽውናን ስርቅን 
እዩ። ዓመጽቲ ግን ህዝቢ ንምድንጋር 
ቀቢላዊ፡ ሃይማኖታዊ ጉልባባት 
ይጥቀሙ። እዚ ማለት ግን ኣብ ኣፍሪቃ 
እንዳዊ ወይ ሃይማኖታዊ ዘይምርድዳእን 
ጎነጻትን የለን ማለት ኣይኮነን። እንታይ 
ደኣ፡ ጸገማት ወይ ጎነጻት ክረኣዩ እንከለዉ 
ጠንቁ ከይፈለጥካ ብዝጥዓመካ ወይ 
ብዝመስለካ መግለጺ ምሃብ ዝውቱር 
ስለዝኾነ እዩ።

ይቕጽል. . .ይቕጽል. . .

ስልጣነታት እንኪጓነጽስልጣነታት እንኪጓነጽ
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ሸባብ
ሃ ማ መ ተኤ

ሸባብ
ትህኪት ዘሪእካ ዓወት ኣይሕፈንስ`ዩ ሓሳባት

ኤሊ ገብረ

ወዲ ሰብ ብተፈጥሮኡ ይዕበ ይነኣስ 
ናተይ ኢሉ ዝውንኖ  ትካል ክገብር 
እዩ ዝደሊ። ዕድሚኡ ምሉእ ኣብ 
ትሕቲ ሰብ ተቖጺሩ ክሰርሕ ዝደሊ 
ሰብ እንተሃልዩ ካብቲ ዝሰርሓሉ 
ትካል ማእለያ ዘይብሉ ሓለፋታት 
ዝግበረሉ ጥራይ እዩ ክኸውን 
ዝኽእል። ዝበዝሕ ሰብ ብፋይናንሳዊ 
ድዩ ኣካዳምያዊ ዓቕሚ ተሓጺሩ 
ኣብ ትሕቲ ውልቀሰባትን መንግስትን 
ተቖጺሩ እዩ ዝሰርሕ። ሓደ መንእሰይ 
ንፈለማ እዋን ኣብ ሓደ ትካል 
ተቖጺሩ ስራሕ ኣብ ዝጅምረሉ እዋን፡ 
ኩሉ መሳርሕቱ ከምኡ ዓይነት ባህሪ 
ዘለዎ ክመስሎ ባህርያዊ እዩ። እቲ 
ሰብ እሙንን ቅኑዕን ምስ ዝኸውን፡ 
ኩሉ ሰብ ከምኡ ይመስሎ፡ ብኣንጻር 
እዚ እቲ መንእሰይ ተንኮለኛን ሰብ 
ዘይኣምንን ምስ ዝኸውን፡ ኩሉ ሰብ 
ኣንጻሩ ዝሰርሕ ተንኮለኛ ከምዝኾነ 
እዩ ዝሓስብ። ምስ ግዜ ግን ከምቲ 
ዝተፈላለየ መልክዕን ሕብርን ዘለና፡ 
ኣብ ሓደ ትካል ዝተፈላለየ ባህሪ 
ዘለዎም ሰራሕተኛታት ከምዘለዉ 
ክስቆረካ ብግዲ እዩ።

ብዝኾነ ጠባይን ባህርያትን 
ሰራሕተኛታት ናይ`ቲ ትካል 
ብዘየገድስ፡ ኣብ ሓደ ትካል ኣብ 
ትቑጸረሉ እዋን ከመይ ዓይነት 
ሰራሕተኛ ክትከውን እዩ ዘለካ። 
ዘንብቦም ደኣ ኣይረኽቡን እዮም 
እምበር፡ ከመይ ዓይነት ሰራሕተኛ 
ምስ እትኸውን ኢኻ ብኹሉ ሰብ 
ፍቱውን ዕዉትን ከምትኸውን 
ዝሕብሩ ብርክት ዝበሉ መጻሕፍቲ 
ተጻሒፎም ኣብ ኢድ ኣንበብቲ 
በጺሖም እዮም። እንተኾነ ናይ 
ምንባብ ልምዲ ስለዘይብልና፡ ስራሕና 

ገዲፍና ኣብ ስራሕ ዘጋጥሙኻ 
ጸገማትን በደላትን ኣልዕልና ክንዛረብ 
ጸሓይ በሪቑ ዝዓርበና ውሑዳት 
ኣይኮንናን።

ሰራሕተኛታት ተኣኪብካ ኣብ 
ተዕልለሉ እዋን ኣብ ቦታ ስራሕካ 
ዘጓንፉኻ ዝተፈለለዩ ሰባት ኣልዒልካ 
ምዝራብ ልሙድ ተርእዮ እዩ። ሓደ 
ሓደ እዋን ትሰምዖ ዕላላት፡ ሓደ 
ፍጡር፡ ኣብ ልዕሊ ካልእ ከምኡ 
ፍጡር ከምዚ ዓይነት ግፍዒ ክፍጽም 
ይትረፍ’ሲ፡ ክሓስቦ እውን ዘፍርሓካ 
ነገራት ተፈጺሙ ክትበሃል ከለኻ፡ 
ንምእማኑ ኣዚኻ ኢኻ ትጽገም። 
እዚ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት 
ዝተፈላለየ ባህርያት ዘለዎም 
ሰባት ከምዘለዉ ተረዲኢካ፡ ዘድሊ 
ስነኣእምሮኣዊ ምድላዋት ጌርካ 
ክትኣቱ ከምዘለካ ዘነጽር እዩ።

ዝበዝሕ ሰብ ናይ መጀመርታ 
ተመስጦ (first impression) ኣብ 
ዝብል ኣምር ኣተኵሩ እዩ ዝሰርሕ። 
ኣብቲ ናይ መጀመርታ ሳምንታት 
እተርእዮ ምንቅስቓስ፡ ኣብ ቅድሚ 
ኣስራሒኻ ሞጎስ ንምርካብ ዝዕላምኡ 
ኮይኑ፡  ዝገበርካዮን ዘይገበርካዮን 
ነገራት እናጠቐስካ፡ ነብስኻ ሰማይ 
ምስቃል ብዙሕ ሰብ ዝጥቀመሉ 
ዝበለየ ሽጣራ ኮይኑ ኣሎ። ዝበዝሕ 
እዋን፡ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከም 
ሽጉርቲ እናሓደሩ ዘንብዑኻ ኮይኖም 
ኣብቲ ፈለማ ኣብ ቅድሚ ሓለፍቶም 
ብዝረኽብዎ ሞጎስ ንሓያለ እዋን ከም 
ህርኩት፡ ሕውስን ሓላይን ክሕሰቡ 
ዘጸግሞም ኣይኮነን። 

ገለ ሰባት ድማ፡ ሓለፍቶም ይኹን 

ካሎኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኦም ዘለዎም 
ኣረኣእያ ከየገደሶም፡ ኣብ ስርሖም 
ተጊሆም ዝሰርሑ እዮም። ሓደ እዋን 
ሓንቲ ልዑል ናይ ስራሕ ድሊትን 
ተገዳስነትን ዘለዋ፡ እሞ ድማ ሞሳ 
ኣብ ዘይትረኽበሉ ንምንታይ ልዕሉ 
ኩሉ ሰራሕተኛ ተጊሃ ትሰርሕ 
መሳርሕተይ፡ “እንታይ ገዲሱኪ 
ክንድ’ዚ ትሃልኪ” ኢለ ምስ 
ሓተትክዋ ዝሃበትኒ መልሲ ፈጺመ 
ኣይርስዖን እየ። “ኢደይ ዝሓለፎ 
ዕዮ ይዕበ ይንኣስ ብዘየገድስ፡ 
ብጽፈትን ኩሉ ኣድህቦይን ሂበ 
ክሰርሖ ኣለኒ ዝብል እምነት ኣለኒ” 
ኢላ ኣተሓሳስባይ ምሉእ ብምሉእ 
ከምዝቕይር ገይራትኒ እያ። ግደ ሓቂ 
ተግባር የእዳውካ ዝሓለፎ ስራሕ 
ፍሉይን ጽፉፍን ክኸውን ኣለዎ። 
ብዙሓት ድማ ነዚ ከም ናይ ሂወቶም 
ዕላማ ሰሪዖም ኩሉ ዝገብርዎ ስረሓት 
ብጽፈትን ብልዑል ጥንቃቐን 
ዘሰላስሉ ሃብረማት ሰራሕተኛታት 
ከምዘለው ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት 
ብግብሪ ዝረኣናዮ ነገር እዩ።    

ብቑጽሪ ደኣ ሒደት ይኾኑ 
እምበር፡ መንጸሮር ትካላት ዝኾኑ ካብ 
በዓል ጣፍ’ሲ በዓል ኣፍ እትብሎም 
ሰራሕተኛታት፡ ኣብ ዝኾነ ትካል 
ኣይትስእኖምን ኢኻ። ናይ ስራሕ 
ቅጥዒ ወይ job criteria ናይዞም 
ሰባት ክትፈልጥ ኣዝዩ ኣጸጋሚ እዩ። 
እዞም ዓይነት ሰባት፡ ግዜኦም ኣብ 
ክንዲ ኣብ ስራሕ ፡ ኣብ በለካን 
ለክዓካን ወረ ኣብ ምእካብን  ዘጥፉኡ 
ኮይኖም፡ ንዘይፈልጥዎ ስራሕ ከም 
ዝሰርሕዎን ምሉእ ብምሉእ ናቶም 
ረሃጽ ዝፈሰሶ ከምዝኾነን ገይሮም 
ናይ ምዝራብ ኣመል ዘለዎም 
እዮም። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ 

ከባቢኻ እንተሃልዮም እቲ ስራሕ 
ይሕመስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ 
ሰራሕተኛታት ዘይምትእምማንን 
ዘይምቕሳንን ይኽሰት። እቲ ዘሕዝነኒ 
ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ከምዚ 
ዓይነት ተግባር ተጸሚዶም ክትሪኢ 
ከለኻ እዩ። 

እቲ ዝዓበየ ጸገም ድማ ከምዚኦም 
ዓይነት ሰባት ብብዙሓት ሓለፍቲ 
ዝፍተውን ዝሙጎሱን ምዃኑ እዩ። 
እቲ ኣዝዩ ዝገርመኒ ድማ ንሓደ 
ሚዛናውን ኣዝዩ በሊሕን ሓላፊ 
እውን ከደናግሩ ምኸኣሎም እዩ።  
ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ድማ ነቲ 
ቅኑዕን ህርኩትን ሰራሕተኛ ሞራሉ 
ብምህሳይ፡ ኣብ መወዳእታ ስራሕ 
ክብደልን ናብ ሓፈሻዊ ዕንወት 
ዝመርሕ ስጉምቲ ክውሰድ ክትሪኢ 
ከለኻ ኣዚኻ ኢኻ እትጉሂ።

ኣብ ገለ እዋናት ግን እቶም ኣብ 
ላዕለዋይ ጽፍሒ ስራሕ ዝርከቡ 
ብተመሳሳሊ መስርሕ ዝሓለፉ 
ኣስራሕቲ፡ ነቲ ጉዳይ ብኣጉኡ 
ዝነቁሑሉ እኳ እንተኾኑ፡ ኣብቲ 
ትካል ንዝግበር ንጥፈታት ንምዕዛብ፡ 
እናፈለጡ ከምዘይፈልጡ ብምምሳል፡ 
ንሓሰውትን መላካዕትን ከአንግዱ 
ይረኣዩ እዮም። ሕማቕ ናይዚኦም 
ሰባት ብኣሉታ እናጸልው ንብዙሕ 
ሰብ ዝልክሙን መንእሰያት ኣብ ክንዲ 
ብስርሖም ብመልሓሶም ክፍተው 
ናይ ምፍታን ባህሊ ስለዘስርጹን እዩ 
። እቲ ምኽንያት ንጹር እዩ። ማንካ 
ከየልዓሉ ኣብ ዘይመዓልቶም ናይ 
ስራሕ ዕቤት ክረኽቡ ዝተዓዘበ ሰብ፡ 
ተስፋ ቆሪጹ ንስራሕ ሸለል ብምባል 
ኣብ በለካን ለክዓካን ክጽመድ 
እምበር፡ ጽዒሩ ስርሑን መንፈዓቱን 
ከሪኢ ዝደሊ ኣዝዩ ውሑድ እዩ።

ካልእ ጉጅለ 
ሰራሕተኛታት ጉጅለ 
ተጸለውትን እንታይ 
ይገብሩ ከምዘለው 
ዘይፈልጡን እዮም። 
እዞም ዓይነት ሰባት 
ህርኩት ሰራሕተኛ ኣብ 
ከባቢኦም ምስ ዝህሉ 
ኣዝዮም ህርኩታት 
ስራሕተኛታት ይኾኑ። 
ኣብ ከባቢኦም ኣዝዩ 
ህኩይ ስራሕተኛ ምስ 
ዝህሉ ድማ ግዜኦም 
ኣብ ዕላልን ሃለውለውን 
ዘጥፉኡ እዮም።

ብዝኾነ ሓደ 
መንእሰይ ከመይ ዓይነት 

ሰራሕተኛ ክኸውን ይግባእ። ርግጽ 
እዩ፡ ወለዶ ሎሚ ዓቕሊ ከም ኣርእስቲ 
ተታሒዙ ዕሙቕ ዝበለ ትምህርቲ 
እንተዘይተዋሂብዎ፡ ዓቕሊ ብቐሊሉ 
ከነጥርዮ እንኽእል ሞያ ኣይኮነን። 
ኩሉ ነገር ብታህዋኽን ሃታ ሃታን 
ክንበጽሖ ስለእንደሊ ብዙሕ እዋን 
ዘይሕጉሳትን ዘይቅሱናትን ንኸውን 
ኣለና። እትሰርሖ ስራሕ ብዓቕልን 
ትዕግስትን ዝተሰነየ ምስ ዝኸውን 
ውዒሉ ሓዲሩ ጻዕርኻን ዓወትካን 
ዘይፍለጠሉ ምኽንያት የለን፡፡ ኣብ 
ርእሲ እዚ እውን እትሰርሖ ስራሕ 
ንግበሮ እምበር ኣይነጸብቆ ዓይነት 
ክትስራሖ የብልካን። ሓላፊኻ 
ዝህበካ ክብረትን ኣብ ልዕሌኻ ዘለዎ 
ኣረኣእያን ብዘየገድስ፡ ስራሕካ ምሉእ 
ኣድህቦ ተፈላጥነትን ክሳብ ዝረክብ 
ስራሕካ ብጽፈትን ብኣሳልጦን ካብ 
ምስልሳልን ኣብ ግዜኻ ኣብ ቦታ 
ስራሕ ካብ ምርካብን ክትቦኩር 
የብልካን። ኣብ ርእሲ እዚ እውን፡ 
ክትዛረብ ኣብ ዘድልየካ እዋን 
ርእይቶኻ ካብ ምሃብ ክትቁጠብ 
የብልካን። ብዛዕባ ንስኻ ዝሰራሕካዮ 
ስራሕ ኣብ ዝዝረበሉ እዋን ከም 
ሓደ ዓባስ ትም ትብል እንተኾንካ፡ 
ሰባት ኣብ ልዕሌኻ ንዕቀት ከሕድሩን 
ንስራሕካ ከከሻምሹን ዕድል ትፈጥር 
ምህላውካ ክስቆረካ ክኽእል ኣለዎ። 
ዘረባኻ ቅጡብን ተሪርን እንተኾንካን 
መርትዖን ጭብጥን ኣሰኒኻ ትዛረብ 
እንተኾንካን ብርግጽ ኣብ ስራሕካ 
ክትክበርን መዛኑኻን ሓለፍትኻን 
ነኣበርክቶኻ ከለልይዎ ከምዝጅምሩን 
ዘጠራጥር ኣይኮነን።

ልዕሊ ኩሉ ዘሰክፈኒ ነገር ግን 
ስነ-ምግባር ስራሕ ማለት work 
ethics ይጠፍእ ምህላው እዩ።  
ኣብ ምንቃፍ ዝቕድመና የለን። 
ኣብ ዝተፈላለየ ትካላት ጉዳይ 
ክነሰልጥ ኣብ እንኸደሉ እዋን፡ ኣብ 
ሰራሕተኛታት ናይቲ ትካል እንዕዘቦ 
ጉድለት፡ ምሉእ መዓልቲ ኢና 
ክንዛረበሉ እንውዕ። ከምዚ ዓይነት 
ኣጋጣሚ ግን ንውሽጥና ክንሪኢ 
እዩ ዝቕስበና። ንሕና’ኸ ኣብ ቦታ 
ስራሕና ከመይ ኢና። ሰዓታት 
ስራሕ ነኽብር’ዶ፡ ንእነገልግሎ ሰብ 
ብፍቕርን ብኣኽብሮትን ነገልግሎ 
ዶ፡ እዚን ካልእን ንነብስና ክንሓታ 
ዝግበኣና ሕቶ እዩ፡

ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓጽድ፡ ስርናይ 
ዘሪእካ ጣፍ ክትዓጽድ ምጽባይ 
የዋህነት እዩ።  ትህኪት ዘሪእካ ድማ 
ዓወት ክትሓፍስ ከምዘይትኽእል 
ክንርዳእ ይግበኣና። ስለዚ ደቂ ኤረይ 
ጻዕዳ ከም ኣያታትና ጻዕራማትን 
ቅኑዓን ሸቃሎ ደኣ ንኹን።



ሓዳስ   ኤርትራ

ምልክታምልክታምልክታምልክታ
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ኮማዊ ቤት-ፍርዲ በለዛ

ከሳሲ ወራ /ነፈ/ት እልፋ ሃብተስላሴ 
ወራ/ነፍ የውሃንስ ሃብተስላሴ፡ ፍጹም 
የውሃንስ ሃብተስላሴ ተኸሰስቲ 
1.ወረ/ነፍ/ት እልፋ ሃብተስላሴ/
ወረ/ነፍ የውሃንስ ሃብተስላሴ - ኣቶ 
መሓሪ የውሃንስ 2.ነፍ/ሃብታይ 
የውሃንስ ተተካእቲ ደቁ.1.ጸጋይ 
ሃብታይ 2.ኣሮን ሃብታይ 3.ነፍ/ት 
ኣስካሉ ሃብተስላሴ ተተካኢ ወዳ 
1.ኣቶ ገ/ሔር ጊለ 4.ነፍ/ኣብርሃ 
ሃብተስላሴ ተተካእቲ ደቁ 1.ተኸስተ 
ኣብርሃ 2.ዛይድ ኣብርሃ 3.ኣኽበረት 
ኣብርሃ ንምቅሊት ውርሲ ክሲ 
ቀሪቡልኩም ስለዘሎ፡ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪልኩም ን3/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይ ኣብዘየለኹምሉ ክርአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ዃላ

ትሕቲ ዕድመ ጸገዛኣብ ነጋሲ ፍስሃ ምባል 
ተሪፉ፡ ሙሉጌታ ነጋሲ ፍስሃ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ 
ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሙሉጌታ ዘካርያስ 
ገብረእየሱስ ምባል ተሪፉ፡ ኢሰያስ ዘካርያስ 
ገብረእየሱስ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሊድያ ምሕረታኣብ 
ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፉ፡ ዊንታ 
ምሕረታኣብ ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ቅሳነት የማነ ሰለሙን 
ምባል ተሪፉ፡ ሳምራዊት የማነ ሰለሙን 

ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ኣቤል ተስፋስላሴ 
ገብረጻድቕ ምባል ተሪፉ፡ ሄኖክ ተስፋስላሴ 
ገብረጻዲቕ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ 2ይ መጋባእያ ይቕረብ።

ስመይ ስምረት ገብረሚካኤል 
ገብረእግዚኣብሄር ምባል ተሪፉ፡ ኣስመረት 
ገብረሚካኤል ገብረእግዚኣብሄር ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ትሕቲ ዕድመ ሮቤል ኣስመሮም 
ወልደገርግስ ምባል ተሪፉ፡ ዮሴፍ 
ኣስመሮም ወልደገርግስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን27/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

 ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰገነይቲ

ከሳሲት ወ/ሮ ፍስሃ ባህረ ቀሺ 
ገብረመድህን፡ ተኸሳሲ ኣቶ እማን ብሉጽ 
ሃይለ ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ 
ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓዲ 
ቐይሕ

ኣቶ ምሕረትኣብ ዝባብ ሓጎስ፡ ስም 
ኣቦይ ዝባብ ምባል ተሪፉ፡ ዝባቦ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን18/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
ሰንዓፈ

ዛይድ ብስራት ምራጭ፡ ብሕጋዊ ወኪላ 
ስም በዓል-ቤተይ ተስፋኣለም ተኽለ 
ካሕሳይ ምባል ተሪፉ፡ ተስፋኣለም 
ተወልደ ገብረእግዚኣቢሄር ተባሂሉ 
ይተኣረመሉ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን16/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ02 
ከረን 

ወ/ሮ ሂወት ኣርኣያ ክፍለማርያም፡ 
በዓል ቤተይ ሳሚኤል ሰረቐ ጋህፎ 
ስለዝተሰውአ፡ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 8 ደቁ ከኣ 
ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸሎም ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ 23/1/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ኣቶ ዘወልዲ በያን ኣርዓዶም፡ በዓልቲ 
ቤተይ ወ/ሮ ምላሹ ገረዝጊሄር እምባየ 
ስለዝዓረፈ፡ ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን 
ዘይንቀሳቐስ ንብረታ ንዓይ ናይ መጻምዲ 
መሰለይ ይተሓለወለይ፡ ወዳ ኣቶ 
ግርማይ ኪዳነ ብኢዱ ከኣ ወራሲ ምዃኑ 
ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
20/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ከባቢ 03 
ከረን 

ኣቶ ዮሴፍ ፍስሃጼን ሓስበነቢ፡ ኣሞይ 
ለተገብርኤል ሓሰበነቢ ተኩርራይ 
ስለዝዓረፈት፡ ደቂ  3 ኣሕዋታ ተተካእቲ 
20 ኣብ ዝንቀሳቐስ ይኹን ዘይንቀሳቐስ 
ንብረታ ወረስቲ ምዃኖም ይረጋገጸልና 
ስለዝበሉ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 26/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ሓጋዝ 

ዓብዱልራሕማን ያሲን ሙሓመድሙሳ 
ምባል ተሪፉ፡ ዓብዱልራሒም ያሲን 
ሙሓመድ ሙሳ ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ ን18/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ጋሽ ባርካ 
ኣቑርደት

ንራብዓይ ግዜ ዝወጽአ ምልክታ ጨረታ 

ዓይነት መግቢ፦ እንቋቑሖ ፍሩይ 
ኣሃዱ፦ ማእከላይ ቤ/ጽ ሚ/ጥዕና
ኣርእስቲ ውዕል፦ ዓመታዊ ቀረብ መግቢ 
ዓይነት ጨረታ፦ ሃገራዊ ክፉት ጨረታ 
ሚኒስትሪ ጥዕና ንዓመት 2023 ዓ/ም ካብ ወርሒ 01/01/2023 ክሳብ 31/12/23 ዓ/ም ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከብ 12 ሆስፒታላት፡ 
ንደቂሶም ዝሕከሙ ሕሙማትን ኣገልግሎት ዝውዕል ቀረብ መግቢ (እንቋቑሖ) ከጫርት ስለዝደለየ፡ ንሕጋውያን ኣቕረብቲ 
መግቢ ይዕድም። (ንዞባታት ዝምልከት፡ ተጫረቲ ቕጥዒ መጫረቲ ሓበሬታን ካብ ዞባታት ይወስዱ) 
ተጫረትቲ ከማልእዎም ዘለዎም ነጥብታት፦ 
1. ሚ/ጥዕና ንሕጋውያን ኣቕረብቲ ዋጋታት ቀረብ መግቢ (እንቋቑሖ ፍሩይ) ብዕሹግ ደብዳበ ከቕርቡ ይዕድም። 
2. ጨረታ ንኹሎም ሕጋውያን ኣቕረብቲ ክፉት እዩ። 
3. ተጫረትቲ ቅዳሕ ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ዋኒንን ናይ ዓመተ 2021 ክሊራንስ ናይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር፡ መንነት 
ይቕርቡ። 
4. ተጫረትቲ ተወሳኺ ሓበሬታ ምስ ዝደልዩ ካብ ቤ/ጽ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሚ/ጥዕና (ተስፋይ ሃብተ ቁ.ቴሌ 125312 ናይ 
ጨረታ ሰነዳትን ሓበሬታን ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ክረኽቡ ይኽእሉ። 
5. ብቑዓት ተጫረትቲ ሰነድ ጨረታ ንምውሳድ ዘይምለስ ጥረ ገንዘብ 100.00 (ሚእቲ ናቅፋ) ከፊሎም ክወስዱ ይግባእ። 
6. ጨረታ ኣብ’ዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ዕለት 11/1/2023 ሰዓት 9፡45 ቅ.ቀ ክበጽሕ ኣለዎ። ደንጉዩ ዝቐርብ ጨረታ 
ይንጸግ። ጨረታ፡ ተጫረትቲ ሕጋውያን ወከልቲን ክሳተፍ ዝድለ ሰብን፡ ስነ-ስርዓት ወይ ኣከፋፍታ ጨረታ ንኽዕዘቡ ዝመጽኡ 
ሰባትን ኣብ ዝተረኽብሉ፡ ኣብ ኣዳራሽ ማእከላይ ቤ/ጽ ሚ/ጥዕና ቁጽሪ 36 ይኣቱ። ዕለት 11/1/2023 ሰዓት 10፡00 ቅ.ቀ ጨረታ 
ብግልጺ ይኽፈት። 
7. መኽበሪ ጨረታ ዝምለስ ንእንቋቑሖ 100.00.00 ናቕፋ ብስፒኦ (CPO) ከትሕዙ ይግባእ። 
8. ጨረታ መምርሒ ዕድግን ምምሕዳር ንብረት መንግስትን ብእዝዞ መሰረት ይካየድ። 
9. ተጫራቲ ነቲ ዝተዓወተሉ መግቢ ብናቱ መጐዓዝያ፡ ናብ ዝተዓወተሉ ሆስፒታላት የቕርብ። 
10. ሚ/ጥዕና ብምሉእ ወይ ብከፊል ጨረታ ንምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ማእከላይ ቤ/ጽ ሚ/ጥዕና 
ተስፋይ ሃብተ ጨ/ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ሚ/ጥዕና

ምምሕዳር ጸጸራት ጎደና ደንደን፡ ቁ.ሳ.ፓ 212 ኤርትራ ኣስመራ፡ 
ቁጽሪ ቴሌፎን 125312

     ምልክታ ጨረታ 

ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ትካሉ ዝጥቀመሎም 100 ፕሪንተራት፡ 37 ፎቶ 
ኮፕየራት፡ 4 ፋክስ፡ 3 ስካነራት ከምኡ’ውን 3 ሎተራት ንኽልተ ዓመት ዝቕጽል 
ናይ ምጽጋንን ምንጋፍን ምጽራይን (Service & Maintenance) ጨረታ  
ከካይድ ስለዝደለየ፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ረቛሒታት ከማልኡ ዝኽእሉ 
ተጫረትቲ ይዕድም። 
.ናይ ዓመተ 2019 ዝተሓደሰ ፍቓድ ንግዲ ዘለዎም። 
. ናይ ዓመተ 2021/2022 ካብ ዕዳ ናጻ (Clearance)  ናይ ኣታዊ ውሽጢ ሃገር።
.መኽበሪ ጨረታ ናቕፋ 5,000.00 (ሓሙሽተ ሽሕ) c.p.o ወይ ብ cheque 
የቕርቡ። 
. ተወዳደርቲ በዚ ተጠቒሱ ዘሎ ሞያ ዘካየድዎ ተመኩሮታት ዝምልክት ናይ 
ስራሕ ብቕዓት ካብቲ ስራሕ ዘካየደሉ ትካል ምስክር ወረቐት የቕርቡ። 
. ተወዳደርቲ ሰነድ ጨረታ ብዝተዓሸገ ሰታሪት ኣብ ኣሃዱ ዕድጊ ክፍሊ ቁጽሪ 39 
ኣብ ሳንዱቕ ጨረታ ይኣቱ። 
.ተጫረትቲ ባዕሎም ወይ ሕጋውያን ወከልቶም እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣይፍቀድን። 
ብኣካል እንተዘይቀሪቦም ካብ ውድድር ይስረዙ። 
. ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት ን10 ናይ ስራሕ 
መዓልታት ክፉት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ዘሎ መዓልቲ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓት 10፡
00 ቅ.ቀ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ተጫረትቲ ወይ  
ሕጋውያን ወከልቶም ኣብ ዘለውሉ ይኽፈት። 
.ምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝሓሸ ኣማራጺ እንተረኺቡ፡ ነዚ ጨረታ ብኸፊል ወይ 
ብምሉእ ናይ ምስራዝ መሰሉ ዝተሓለወ እዩ። 

ምምሕዳር ዞባ ማእከል

ኣብ ዞባ ማእከል፡ ምም/ን/ዞባ ኣባሻውል ከባቢ/ዚፕ ኮድ 1A132 ዝርከብ ብቁ.ምስክር 
ወረቐት 115522 መወከሲ ቁ.139111 ብስም ኣሮን ገብረክርስቶስ ኣልገደናይ 
ዝተመዝገበ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ስለ ዝዓደግክዎ ናብ ስመይ ከመሓላልፎ ስለ 
ዝደለኹ፡ ዝቃወም እንተሎ ምልክታ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብ ዝወጸሉ ዕለት 
ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ሕጊ ብዝእዝዞ መሰረት ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ 
መአገዲ ሒዙ ናብ ቤ/ጽ ፓብሊክ ነታዮን ቤ/ጽ ካዳስተርን ይቕረብ። 

ኣረጋሽ ገብረስላሰ ካሕሳይ 

ቶዮታ ላንድኩረዘር ቁ.ሰሌዳ፡ ER -3-16031 ቻሲ ቁጽሪ -FJ70-0013193 ዋንነታ 
ናይ ትካል  ቪዛ ኣፍሪካ ፕሮዳክሽን ዝኾነት ማኪና፣ ስለ ዝዓደግኩዋ፥ ናይ ሽመይ 
ከመሓላልፉ ስለ ዝደለኹ፥ ዝቃወም እንተሎ፥ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት፥ ናይ 
መአገዲ ትእዛዝ ሒዙ፥ ናብ በዓል መዚ መጐዓዝያ ምድሪ ይቕረብ። እንተ ዘይቀሪቡ 
ግን ሰነዳትና ኣቕሪብና ጉዳይና ከነፈጽም ምዃንና እሕብር። 

ኣቶ ሰለሙን ዘርኣይ 

 

ሓሊማ ሓጃጅ እድሪስ ምባል ተሪፉ፡ 
ሓሊማ ኢብራሂም ጨዋይ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን9/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ሮዳስ ሰሎሞን ኣድሓኖም ምባል ተሪፉ፡ 
ሆሳኣና ሰሎሞን ኣድሓኖም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን30/1/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ሰሜናዊ 
ቀይሕ ባሕሪ ጊንዳዕ

ስመይ ሑሴን ሽፋ ኣማን ምባል ተሪፉ፡ 
ሑሴን ሽፋ ዑስማን ተባሂሉ ይተኣረመለይ 
ስለዝበለ፣  ዝቃወም እንተሎ፡ ን16/1/23 
ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ሙሴ ገ/እግዚኣብሄርሙሴ ገ/እግዚኣብሄር

ስፖርትስፖርት
5 ጥሪ 2023 - ገጽ 7መበል 32 ዓመት ቁ.109

ኣብነታውያን ስፖርታውያን ደቂ-ኣንስትዮ ተተባቢዐንኣብነታውያን ስፖርታውያን ደቂ-ኣንስትዮ ተተባቢዐንሰደቓ ምክትታል ስፖርት ደቂ-ኣንስትዮ 
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ፡ ኣብ 
ኣህጉራዊ መድረኻት ስፖርት ስመንን ስም 
ሃገረንን ዘጸውዓን ኣብ ምጽዋዕ ንዝርከባን 
ብሉጻትን ኣብነታውያንን ደቂ-ኣንስትዮ፡ 
ዝሓለፈ ሰሉስ 3 ጥሪ ኣተባቢዑ።
  ኣብቲ ኣብ ቤ/ጽ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን 

ኤርትራ ዝተኻየደ መደብ፡ ኮሚሽነር ባህልን 
ስፖርትን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ 
ዘስመዖ ቃል፡ ደቂ-ኣንስትዮ ስፖርታውያን 
ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት 
ዘረጋግጻኦ ዘለዋ ሱታፌን ዘመዝግባኦ ዘለዋ 
ውጽኢትን፡ ዝያዳ ንምትብባዕን ኣብ ተካእቲ 
ኣወንታዊ ጽልዋ ንምስራጽን ዝያዳ ክስራሓሉ 
ከምዝግባእ ሓቢሩ። ንሱ ቀጺሉ፡ ኣብ ኩሉ 
ዝካየድ መደባት ደገፍን ምትብባዕን ኮሚሽን 

ከምዘይፍለ ገሊጹ።
  ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ምትብባዕን ኣፍልጦ 

ናይ ምሃብን መደብ፡ ካብ ውድድራት 
ኣትሌቲክስ ንኦሎምፒካውያን ኣትሌታት 
ነብያት ሃብተማርያም፡ ናዝሬት ወልዱ፡ ራሄል 
ዳንኤልን ዶልሺ ተስፉን፡ ካብ ቅድድም 
ብሽክለታ ንኦሎምፒካዊት ተቐዳዳሚት 
ሞሳና ደበሳይ ከምኡ’ውን ካብ ዓውዲ ኵዕሶ 
እግሪ ብሞያ ዳንነት ስም ሃገረን ኣብ ምጽዋዕ 
ዝርከባ ኢንተርናሽናል ደያኑ ሱዛና ሰመርኣብ፡ 
ኤልሳ ዮውሃንስን ዮሃና ነጋሲን ሜዳልያ፡ ናይ 
ምስጋና ወረቐት ምስክርን ፍሉይ ሽልማትን 
ካብ ኢድ ኣምባሳደር ዘመደ ተቐቢለን።

  ኣብቲ መደብ፡ ንታሪኽ ሱታፌ ደቀንስትዮ 
ኤርትራ ኣብ ስፖርት ቅድምን ድሕርን 
ናጽነት ዝገልጽ ብስላይድ ፊልም ዝተደገፈ 
መግለጺ ብመም. ሳራ ገብረሚካኤልን 
ወ/ሮ ሚርያም ሃብተማርያምን ክቐርብ 
እንከሎ፡ ንሽልማት ዝበቕዓ ኣብነታውያን 
ስፖርታውያን ንተመክሮ ዓወተን ዝገልጽ 
ናይ ሌላን ተመክሮ ምክፋልን መደብ 
ኣካይደን። ኣብቲ ኣጋጣሚ ደቂ-ኣንስትዮ 
ከም ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዘመስክራኦ 
ዘለዋ ብቕዓት ኣብ ዓውዲ ስፖርት እውን 
ንምርግጋጹ፡ ደገፍን ምትብባዕን ወለድን 
ማሕበረሰብን ከይፍለየን መዘኻኸሪ ቀሪቡ።

መደብ ጸወታመደብ ጸወታ
ቸልሲ - ማን ሲቲ 11፡00 ምሸት

ቸልሲ - ማን ሲቲቸልሲ - ማን ሲቲዝሓለፈ ሰሙን ብተመሳሳሊ ውጽኢት ምስ 
መጋጥምተን 1ብ1 ብምፍልላየን ነጥቢ ዝኸሰራ 
ቸልሲን ማን ሲቲን፡ ሎሚ ምሸት ኣብ መንጎአን 
ናይ 11 ነጥቢ ፍልልይ ኣቐሚጠን ኣብ ሜዳ 
ስታንፎርድ ብሪጅ ክፋለማ እየን።
  ኣብ ከተማ ለንደን ዝመደበራ ቸልሲ፡ 

ዋላ’ኳ ኣብ ወርሒ መስከረም ንቱሸል ኣባሪራ 
ንግርሃም ፖተር እንተቖጸረት፡ ዛጊት ኣታውን 
ወጻኢን ብቕዓት ካብ ምርኣይ ኣይተናገፈትን 
ዘላ። ብፍላይ፡ ኣብ ፕሪመር ሊግ ኣከታቲላ 
ብብራይቶን 4ብ1፡ ብኣርሰናልን ኒውካስልን 
1ብ0 ዝተረትዓትሉ ኣጋጣሚ፡ እቲ ዝጸንከረ 
ግዜኣ ምንባሩ፡ ተንተንቲ ናይ’ቲ ሊግ የረድኡ። 
ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ከኣ፡ ካብ ቦርንማውዝ 
ሰለስተ ነጥቢ ክትወስድ እንከላ፡ ምስ ኖቲንግሃም 
ነጥቢ ተማቒላ እያ፡ ሎሚ ምሸት ከኣ ኣንጻር’ታ 
ክብራ ንምዕቃብ ትቃለስ ዘላ ማን ሲቲ 
ክትፋጠጥ እያ።
  ብ25 ነጥቢ ኣብ ዓስራይ ደረጃ ዘላ ቸልሲ፡ 

ንዓመታ ኣብ ሻምፕዮንስ ሊግ ክትሳተፍ 
እንተኾይና፡ ኣብ ቅድሚኣ ብዘለዋ ክለባት 
ተነጺፉላ ዘሎ ፍልልይ ከተጽብብ ክትግደድ 
እያ። ይዅን እምበር፡ ኣብቶም ክትከስበሎም 
ትጽቢት ዝግበረላ ግጥማት (ከም ኣብነት 
ዝሓለፈ ሰንበት ኣንጻር ኖቲንግሃም)፡ ነጥቢ 
ተጥፍእ ብምህላዋ፡ ዋጋ ከየኽፍላ ይስጋእ። 
ቸልሲ፡ ካብ ራብዓይቲ ዘላ ማን ዩናይትድ ብ10 
ነጥቢ ድሒራ ትርከብ።
  ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ጋንታ፡ ኣብዛ ወቕቲ ሸቶ 

ኣብ ምምዝጋብን ምዕቃብን ክትጋደል ትርአ 

ከምዘላ ትግምገም። ዛጊት፡ ኣብ 16 ግጥማት 
20 ሸቶታት ከተመዝግብ እንከላ፡ 18 ከኣ 
ስለዝተመዝገባ - ክልተ ሸቶታት ጥራይ 
ጸብለልታ ሒዛ ትርከብ። እዚ ማለት፡ ካብተን 
ቀዳሞት ዓሰርተ ጋንታታት እቲ ዝተሓተ 
(ተመሳሳሊ ብሬንትፎርድ ኣላ) ጸብለልታ ሸቶ 
እዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከላ ድማ፡ ኣንጻር 
እቲ ዝበጽሐ ሸቶ ዘቚጸረ መስመር መጥቃዕቲ 
ማን ሲቲ ክትፋለም ብምዃና፡ ከቢድ ምሸት 
ከተሕልፍ ከምእትኽእል ተገሚቱ ኣሎ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ንዓላሚኣ ፖተር ዝያዳ ጸቕጢ 
ዝፈጥር እዩ - እንተተሳዒሩ።
  ‘ሰማያውያን’ ዝብል ቅጽል ስም ዘለዋ 

ቸልሲ፡ ኣንጻር ማን ሲቲ ኣብ ዘካየደቶ ናብ 
መወዳእታ ሰለስተ ግጥማት፡ ኵዕሶ ምስ 
ሰኪዐት ከተራኽብ ተኣጊማ እያ። ሓንቲ ኣብ 
ካራባኦ ካፕ ክልተ ኣብ ናይ ሊግ ዘካየደተን 
ጸወታታት - ኣከታቲላ 1ብ0፡ 1ብ0፡ 2ብ0 
ስዕረት ብምምዝጋባ፡ ድሕሪ 2017-18 እቲ 
ዝነውሐ ሸቶ ከየመዝገበት ዝተሳዕረትሉ እዋን 
ዘኪራ ኣላ። ብሓፈሻ ኣብ ታሪኻ፡ ኣብ 1923 
ብማን ሲቲ ኣርባዕተ ግጥማት ሸቶ ከየመዝገበት 
ዝተሳዕረትሉ ግዜ - እቲ ዝነውሐ እዩ። ሎሚ 
ምሸትከ፡ ነዚ ታሪኽ መኸተምታዶ ትገብረሉ 
ትኸውን?
  ክብራ ንምዕቃብ ዝያዳ ስራሕ ዝጽበያ 

ዘሎ ማን ሲቲ፡ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኤቨርተን 

ነጥቢ ብምምቓላ፡ ምስ ኣርሰናል ዝነበራ ፍልልይ 
ገፊሑ እዩ። ይዅን እምበር፡ ኣርሰናል፡ ሰሉስ 
ምሸት ምስ ኒውካስል ነጥቢ ብምምቓላ፡ ማን 
ሲቲ፡ ነቲ ናብ ሸሞንተ ነጥቢ ዓሪጉ ዘሎ 
ፍልልይ ከተጉድሎ ዝያዳ ጸዓት ከተፍስስ 
ትጽቢት ይግበር። 
  ኣብዛ ጸወታ ልዕሊ ማንም፡ ዓቢ ቆላሕታ 

ክረክብ ዝኽእል ተጻዋታይ እንተሃልዩ፡ ኣጥቃዓይ 
ማን ሲቲ - ሃላንድ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ 
ይሰማምዑ። እዚ ምስ ሰኪዐት ኣንጻር ጋንታ 
ኢድን ጓንትን ኮይኑ ዘሎ ውልዶ ኣጥቃዓይ፡ 
ዛጊት ካብ 15 ግጥማት 21 ሸቶታት 
ብምቚጻር ዓንተር ኣጥቃዓይ ኮይኑ ኣሎ። እቲ 
ዘገርም፡ ሃላንድ ዘመዝገቦ ብዝሒ ሸቶታት፡ ልዕሊ 
ናይ ቸልሲ - 20 ሸቶታት ምዃኑ እዩ። ኣብዛ 
ጸወታ ድማ፡ እዚ ካብ ሜዳኡ ወጻኢ ሸውዓት 
ሸቶታት በጺሑ ዘሎ ተጻዋታይ፡ ንመስመር 
ምክልኻል ቸልሲ ሕማም ርእሲ ኮይንዎ ከምሲ 
ትጽቢት ይግበር።
  በዚ ኮይኑ በቲ፡ ቸልሲ፡ ካብ ዘላቶ ደረጃ 

ንድሕሪት ንኸይተንከራሩ፡ ማን ሲቲ ከኣ፡ 
ፍልልይ ንምጽባብ ዝገበራኦ ጸወታ፡ ሰሓቢ 
ክኸውን ብኣጋኡ ትጽቢት ተገይሩሉ ኣሎ። 
ብዘይካ’ዚ፡ ማን ሲቲ፡ ሎሚ ዓመት ዋንጫ 
ብምዕታር “ኣብ ታሪኽ ፕሪመር ሊግ ኣከታቲላ 
ሰለስተ ግዜ ጽዋእ ዘልዓለት ካልአይቲ ክለብ” 
ተባሂላ ክትጽዋዕ እንተኾይና፡ ኣብዛ ጸወታ 

ነጥቢ ከተጥፍእ ከምዘይብላ ፈላጣት ናይዚ 
ዓውዲ ይገልጹ። ማን ዩናይትድ፡ ኣብ ክልተ 
እዋናት (1998-1999፡ 1999-2000፡ 2000-01 
ከምኡ’ውን 2006-07፡ 2007-08፡ 2008-09) 
ሰለስተ ግዜ ኣከታቲላ ዝተዓወተት እንኮ ጋንታ 
ኮይና ትቕጽል ኣላ።
  ካብ ስታስቲክስ፥
* ቸልሲ፡ ኣብዛ ጸወታ እንተተሳዒራ፡ ንፈለማ 

ግዜ ኣብ ሜዳኣ ኣከታቲላ ሰለስተ ግዜ ብማን 
ሲቲ ዝተሳዕረት ክትከውን እያ። ኣቐዲማ፡ 
ብብላክበርንን ኣርሰናልን ክልተ ግዜ ተሳዒራ 
እያ።
* ማን ሲቲ፡ ኣብዛ ጸወታ እንተተዓዊታ፡ ምስቲ 

ኣብ ሚያዝያን ግንቦትን 2022 ካብ ሜዳኣ 

ወጻኢ ኣከታቲላ ሰለስተ ግዜ ዝተዓወተትሉ ግዜ 
ክትመዓራረ እያ።
* ማን ሲቲ፡ ኣብ ሓዲሽ ዓመት 2012 ኣብ 

ፋልማይ ጸወታ ብሳንደርላንድ ድሕሪ ምስዓራ፡ 
ኣብ ዝሰዓበ ሓደ ዕቑድ ኣብ ሓዲሽ ዓመት ኣብ 
ዘካየደቶ ፋልማይ ጸወታ ተሳዒራ ኣይትፈልጥን 
እያ። ሎሚ ዓመትከ?
* ቸልሲ፡ ኣብ ፍጻመ ጸወታ ሻምፕዮንስ ሊግ 

2021 ንማን ሲቲ 1ብ0 ድሕሪ ምስዓራ፡ ኣብ 
ዝሰዓቡ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ግጥማት ስዒራታ 
ኣይትፈልጥን እያ። ሎሚ ምሸት . . .?
  እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ እዘን ጋንታታት፡ 

ሰንበት ደጊመን ኣብ ጸወታ ኤፍ ኤፕ ክራኸባ 
እየን።

ሓጸርቲ ዜናታትሓጸርቲ ዜናታት
* ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምስቲ ንኽልተ 

ዕቑድ ወኪሉ ዝነበረ - ጆርጀ መንዲዝ ዝነበሮ 
ርክብ ከምዝሻከረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን፡ 
ፖርቱጋላዊት ጋዜጣ ፑብሊኮ፡ ሓደ ካብቲ 
ዘይመሳነይኦም ምኽንያት፡ መንደዝ፡ በቲ ሮናልዶ 
ምስ ፔርስ ሞርጋን ዝገበሮ ቃለ-መሕትት ሕጉስ 
ዘይምዃኑ ሓቢራ። መንደዝ፡ ድሕሪ’ዛ ቃለ-
መሕትት፡ ዝኾነት ዓባይ ኤውሮጳዊት ክለብ 
ንሮናልዶ ከተፈርሞ ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ 
ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ እዩ ዝበለት እዛ ጋዜጣ፡ 
ሮናልዶ ብኣንጻሩ፡ ኣብ ዋንጫ ዓለም ልዑል 
ብቕዓት እንተ ኣርእዩ ግና፡ ክለብ ክረክብ እምነት 
ነይሩዎ ትብል። ብዘይካ’ዚ፡ ሮናልዶ ናብዛ 

ቅንጥብጣብቅንጥብጣብ
* ዝሓለፈ ዓመት (ወርሒ ሓምለ) ብሰንኪ 

ዝገበሮ ናይ ፍረ-ነብሲ መብጣሕቲ፡ ካብ 
ሜዳ ርሒቑ ዝጸንሐ ኣጥቃዓይ ቦሩሽያ 
ዶርቱመንድ - ሰባስቲያን ሃለር፡ ልምምድ 
ምጅማሩ ተሓቢሩ። እዚ ወዲ 28 ዓመት 
ኣይቮሪያዊ ኣጥቃዓይ፡ ዝሓለፈ ዓመት ካብ 
ኣያክስ ናብ ዶርቱመንድ ድሕሪ ምጽንባሩ፡ 
መብጣሕቲ ስለዝተገበረሉ ዝኾነ ጸወታ 

ትፈልጡዶ?ትፈልጡዶ?
ኤሪሊንግ ሃላንድ፡ ኣሰር ወላዲኡ ኣልፌ-

ኢንግ ስዒቡ ናብ ማን ሲቲ ምጽንባሩ 
ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ነቲ ኣቦኡ ኣብ ዓሰርተ 
ዓመታት ዝበጽሖ ብዝሒ ሸቶታት፡ ኣብ 
ውሽጢ 15 ግጥማት ጥራይ ክሰብሮ 
በቒዑ እዩ።
  ኣብዚ እዋን ወዲ 50 ዓመት 

ዘሎ ወላዲ ሃላንድ፡ ካብ 1993-97 
ንኖቲንግሃም፡ ካብ 1997-2000 ንሊድስ 
ከምኡ’ውን ካብ 2000-2003 ንማን 
ሲቲ ወኪሉ ኣብ 187 ግጥማት 18 ናይ 
ሊግ ሸቶታት ኣመዝጊቡ። ኣብ ክራማት 
2022 ካብ ቦሩሽያ ዶርቱመንድ ናብ 
ማን ሲቲ ዝተጸንበረ - ሃላንድ ግና፡ ኣብ 
15 ግጥማት ጥራይ 21 ሸቶታት በጺሑ 

ሓዳሽ ስዑዳዊት ክለቡ ንምጽምባር ኣብ ዝገበሮ 
ስምምዕ፡ እቲ ወዲ ሃገሩ ዝኾነ ህቡብ ወኪሉ 
ከምዘይተሳተፈ ይግለጽ። ብተወሳኺ፡ ዘለዎም 
ርክብ ከምዘቋረጹ - ናይ ትማሊ ሕታም ጋዜጣ 
ስካይስፖርት የነጽር። መንደዝ፡ ንሮናልዶ ካብታ 
ኣብ 2003 ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ናብ ማን 
ዩናይትድ ዝተጸምበረላ እዋን ጀሚሩ ወኪሉ 
ምንባሩ ይፍለጥ።
* ጋዜጣ ዘ ሳን፡ ቸልሲ፡ ነቲ ኣርሰናል ከተፈርሞ 

ተቓሪባ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ዩክረይናዊ - ሚካይሎ 
መድሪክ፡ ማልያኣ ከተልብሶ ትሰርሕ ኣላ ኢላ። 
ብተወሳኺ፡ ቸልሲ፡ ኣብዛ ሰሙን ምስ ክለብ 
ሻኽታር ክትራኸብ እያ ትብል እዛ ምንጪ።

* ኤሲ ሚላን፡ ትማሊ ኣንጻር ሳለርኒታና ኣብ 
ዝነበራ ጸወታ፡ ንቐዳመይቲ ሸቶ ዘቑጸረ ወዲ 21 
ዓመት - ራፋኤል ሊኣው፡ ድሕሪ 2002 ኣብ 
ቀዳመይቲ ናይ ሓዲሽ ዓመት ጸወታ ኤሲ ሚላን 
ሸቶ ዘመዝገበ ዝነኣሰ ተጻዋታይ ኮይኑ። ኣብ 
2002፡ ጆሰ ማሪ ዝበሃል ተጻዋታይ እዛ ጋንታ እዩ፡ 
ኣብ መበል 22 ዓመቱ ነዚ ክብሪ ሒዝዎ ጸኒሑ።
* ድሕሪ ዓወት ዋንጫ ዓለም ናብ ልምምድ 

ክለቡ ፒኤስጂ ዝተመልሰ - ሊዮነል ሜሲ፡ ብደቂ 
ጋንታኡ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ኣብቲ 
መብዛሕትኦም ተጻወትቲን ሰራሕተኛታትን 
ናይ’ታ ጋንታ ዝተረኸቡሉ መዓልቲ፡ ከይላን 
ምባፐ ከምዘይተሳተፈ - ጋዜጣ ለ’ኢኩፐ 
ሓቢራ። ምባፐ ዝርከባ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ፡ 
ኣብ ፍጻመ ጸወታ ዋንጫ ዓለም በታ ሜሲ 
ዝመርሓ ኣርጀንቲና ምስዓራ ይዝከር።

ከየካየደ እዩ ጸኒሑ። 
* ናይ ቅድም ተጻዋታይ ማን ዩናይትድ 

- ሉዊስ ሳሃ፡ “ኣብ ማን ዩናይትድ ድሕሪ 
ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ልዑል ብቕዓት ዘለዎ 
ተጻዋታይ ኣይረኣኹን” ድሕሪ ምባል - 
ራሽፎርድ ግን ንዓኡ ከርክብ ቁሩብ ከምዝተርፎ 
ተዛሪቡ። እዚ ፈረንሳዊ ብዘይካ’ዚ፡ ራሽፎርድ፡ 
ኣብ ሸቶ ናይ ምምዝጋብ ዓቕሙ ምስ ሃላንድን 

ምባፐን ክመዓራረ ከምዝኽእል እውን ገሊጹ።
* ሰሉስ ምሸት ኣብ ሜዳኡ ብብራይተን 

4ብ1 ዝተሳዕረ ዓላሚ ኤቨርተን - ፍራንክ 
ላምፓርድ፡ ኣብ ልዑል ጸቕጢ ምህላዉ 
ተሓቢሩ። እዛ ጋንታ፡ ካብ 18 ግጥማት 
15 ነጥቢ ብምእካብ ኣብ መበል 16 ደረጃ 
እያእትርከብ።
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ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ናብ ቻይና ኣምሪሑ
ሓድሽ ፕረዚደንት ፊሊፒንስ ፈርዲናንድ 

ማርኮስ፡ ናይ ሰለስተ መዓልታት ወግዓዊ 
ዑደት ንምፍጻም ዝሓለፈ ሰሉስ ናብ 
ቻይና ከምዘምረሐ ተገሊጹ።
ፕረዚደንት ማርኮስ፡ ካብ ኣህጉራዊ 

መርዓርፎ-ነፈርቲ ከተማ ማኒላ ቅድሚ 
ምብጋሱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ ኣብ 
ቻይና ዘካይዶ ናይ ስራሕ ምብጻሕ፡ 
ኣብ ኩለ-መዳያዊን ስትራተጂያዊን 
ምትሕብባር ክልተአን ሃገራት ሓድሽ 
ምዕራፍ ክኸፍት ምዃኑ ኣረዲኡ። 
እቲ ፕረዚደንት ኣብ ዑደቱ፡ ክልቲአን 

ሃገራት ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ንዘለወን 
ናይ እጀታ ምስሕሓብ፡ ከምኡ ድማ ኣብ 
ዞባዊ፡ ፖለቲካውን ጸጥታውን ጉዳያት 
ኣመልኪቱ ምስ ቻይናዊ መዘናኡ 

ፖላንድ፡ ካብ ጀርመን ካሕሳ ንምርካብ ሕ.ሃገራት ክሕግዛ ሓቲታ
ፖላንድ፡ ብምኽንያት እቲ ኣብ ካልኣይ 

ኲናት ዓለም ዝበጽሓ ከቢድ በደል ካብ 
ጀርመን ካሕሳ ኣብ እትሓተሉ ዘላ እዋን፡ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ጉዳይ 
ተራኡ ክጻወት ጻውዒት ኣቕሪባ።

ፕረዚደንት ሺ ክዛተ ትጽቢት ከምዘለዎ 
ሓቢሩ።
ፕረዚደንት ማርኮስ ኣብ መግለጺኡ 

ወሲኹ፡ እቲ ኣብ መንጎ ክልተአን 
ሃገራት ዝጸንሐ ዘይምስምማዕ ንክልተኣዊ 
ረብሓአን ዝሃሲ ምንባሩ ድሕሪ ምሕባር፡ 
ክልቲኦም መራሕቲ ክፈትሕዎ ክጽዕሩ 
ምዃኖም ገሊጹ።
ዳርጋ ምሉእ ክፋል ባሕሪ ደቡብ ቻይና 

እጀታኣ ምዃኑ ትምጕት ዘላ ቻይና፡ 
ነቲ ኣብ 2016 ኣብ ዘ-ሄግ (ኔዘርላንድስ) 
ብዝመደበሩ ኣህጉራዊ ቤት-ፍርዲ 
ዝተዋህበ ውሳነ ከምዘይተቐበለቶ ይዝከር።
ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ፡ ሓደ ላዕለዋይ 

ኣዛዚ ሰራዊት ፊሊፒንስ፡ ኣባላት ሓይሊ 
ባሕሪ ሃገሩ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና 
ንዘውጽእዎ ስብርባር ሮኬት ቻይና 
ብሓይሊ ከምዝመንዘዓቶም ምኽሳሱ 
ኣይርሳዕን።
እንተኾነ፡ ቻይና ነቲ ናይ ሽዑ ክሲ 

ምንጻጋ ዝዝከር ኮይኑ፡ ፕረዚደንት ማርኮስ 
ኣብቲ ኣብ በይጂን ዘካይዶ ዘሎ ዑደት 
ብዛዕባ’ቲ ጉዳይ ተወሳኺ መብርሂ 
ክሓትት ምዃኑ፡ ቤት-ጽሕፈት ናይ’ቲ 
ፕረዚደንት የመልክት።
ኣብዚ ዑደት፡ መራሕቲ ክልቲአን 

ሃገራት፡ ሕርሻ፡ ጸዓት፡ ትሕተ-ቅርጺን 
ንግድን ኣብ ዘጠቓለሉ ልዕሊ 10 ኣገደስቲ 
ጽላታት ክልተኣዊ ስምምዓት ክኽትሙ 
ትጽቢት ከምዘሎ ይግለጽ።

ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ 
ኣርካድዩስ ሙላርቺክ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ክልቲአን ሃገራት 
ክዛተያ ምቹእ ባይታ ክፈጥር፡ ከምኡ ድማ 
ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም ኣብ ልዕሊ 

ፖላንድ ዝተፈጸመ ወራርን ጎበጣን ጀርመን 
ዘስዓቦ ጉድኣት ማሕበረ-ሰብ ዓለም ንኽፈልጦ 
ዝሕግዙ መርትዖታት ክቕርብ ሓቲቱ።
ኣብ ወርሒ መስከረም 2022፡ መንግስቲ 

ፖላንድ፡ ኣብ እዋን ካልኣይ ኲናት ዓለም 
ሃገሩ ንዘጋጠማ ንዋታዊ ክሳራታት ብዝርዝር 
ዝገልጽ ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ፡ ካብ 
ጀርመን 1.4 ትሪልዮን ዶላር ካሕሳ ምሕታቱ 
ኣይርሳዕን።
ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ድማ፡ ሚኒስትሪ 

ጉዳያት ወጻኢ ፖላንድ፡ ኣምሳያ ናይቲ 
ዝወረደ ጉድኣት ካሕሳ ክወሃብ ዝጠልብ 
ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ ናብ ጀርመን 
ልኢኹ ነይሩ። እንተኾነ፡ ሚኒስትሪ ጉዳያት 
ወጻኢ ጀርመን፡ እቲ ናይ ካሕሳ ጉዳይ ዕጹው 
ምዃኑ ብምሕባር፡ ነቲ መልእኽቲ ነጺጉዎ 
ነይሩ።

ሶማል - መጥቃዕትታት ቦምብ ተፈጺሙ

ኣብ ማእከላይ ክፋል ሶማል ብዝተፈጸመ 
ማንታ መጥቃዕቲ ቦምብ፡ ቆልዓ ሰበይቲ 
ዝርከብዎም ብውሕዱ ትሽዓተ ሰላማውያን 
ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ሓያሎ ድማ 
ከምዝቖሰሉ፡ ሰበ-ስልጣን ጸጥታን ናይ ዓይኒ 
መሰኻኽርን ገሊጾም።
ሓደ ብዓል-ስልጣን ጸጥታ እቲ ከባቢ ኣብ 

ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ግብረ-ሽበራውያን ዕጡቓት 
ኣልሸባብ፡ ነታጒ ዝጸዓና ማካይን ተጠቒሞም 
ኣብታ ‘ማሃስ’ ዝተባህለት ከተማ መጥቃዕቲ 
ከምዝፈጸሙ ሓቢሩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ ሰራዊት ሶማል 

ኣብ ልዕሊ’ቲ ምስ ኣል-ቃዒዳ ምትእስሳር 
ከምዘለዎ ዝግለጽ ዕጡቕ ጉጅለ ኣል-ሸባብ 
ሰፊሕ መጥቃዕትታት ድሕሪ ምክያዱ፡ 
ከም መልሰ-ግብሪ ናይዚ፡ እቲ ዕጡቕ 
ጉጅለ ብቐጻሊ ንሰላማውያን ሰባት ዒላማ 

ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ንሰሜን ኮርያ ኣጠንቂቑ
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ-ዮል፡ 

ሰሜን ኮርያ ዳግማይ ንክሊ ኣየር ሃገሩ 
እንተጥሒሳ፡ ነቲ ኣብ 2018 ኣብ መንጎ 
ክልቲአን ኮርያታት ዝተበጽሐ ወተሃደራዊ 
ስምምዕ ደው ከብሎ ከምዝኽእል 
ኣጠንቂቑ።
እቲ ፕረዚደንት ነዚ መጠንቀቕታ’ዚ 

ዝሃበ፡ ብዛዕባ’ተን ዝሓለፈ ሰሙን ናብ 
ደቡብ ኮርያ ዝሰገራ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ 
ሰሜን ኮርያን ዝተወስደለን ስጕምቲን 
ኣመልኪቱ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ እዋን 
ኰይኑ፡ ሰሜን ኮርያ ዳግማይ ተመሳሳሊ 
ስጕምቲ ምስ እትወስድ ተሪር መልሰ-
ግብሪ ክወሃባ ከምዝኽእል እውን ወሲኹ 
ኣተሓሳሲቡ።
ንሱ ኣብ መግለጺኡ፡ “ሰሜን ኮርያ 

ንልኡላውነት ደቡብ ኮርያ ዝጥሕስ 
ተወሳኺ ተዅታዂ ስጒምትታት 
እንተድኣ ኣካይዳ፡ ሕጋውነት ናይቲ 
ወተሃደራዊ ስምምዕ ደው ክብል ንቤት-
ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት መምርሒ 
ተዋሂቡ ኣሎ” ክብል ጸሓፊ ፕረስ ናይ’ታ 
ሃገር ሓቢሩ ።
ኣብ 2018፡ ጎድኒ ጎድኒ እቲ ኣብ መንጎ 

መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡንን 
ፕረዚደንት ደቡብ ኮርያ ነበር ሙን ጃይ-
ኢንን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ዝተበጽሐ 
ስምምዕ፡ ኩሉ ናይ ተጻብኦ ንጥፈታት 
ደው ክብል፡ ኣብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት 
ድማ በረራ ዝኽልክል ዞባ ክፍጠርን 
ነተጕቲ ክእለዩን ዝብል ነጥብታት 
ዘጠቓልል ምንባሩ ይዝከር።

ርክብ ክልቲአን ኮርያታት ንዓሰርተታት 
ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሕማቕ ኩነታት 
እኳ እንተጸንሐ፡ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ዝያዳ 
ዝተረረ ፖሊሲ ከምዝኽተል ዝገልጽ 
ዝነበረ ፕረዚደንት ዩን ኣብ ወርሒ ግንቦት 
ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጻኡ ግን፡ ወጥሪ 
ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ከምዝበኣሰ 
ይግለጽ።

ይገብር ምህላዉ፡ ኣዛዚ ፖሊስ ናይ’ታ 
ሃገር ገሊጹ።
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ፕረዚደንት ሶማል 

ሓሰን ሸኽ ማሕሙድ፡ ኣንጻር’ቲ ን15 
ዓመታት ደማዊ ናዕቢ ከካይድ ዝጸንሐ 
ዕጡቕ ግብረ-ሽበራዊ ጉጅለ ኩሉ መዳያዊ 
ኲናት ኣዊጁ ከምዘሎ ይግለጽ ኣሎ።
ዕጡቓት ኣል-ሸባብ ዋላ’ኳ ቅድሚ 10 

ዓመት ካብ ዓበይቲ ከተማታት ናይ’ታ 
ሃገር ተገዲዶም እንተወጹ፡ ኣብ ገጠራት 
ማእከላይን ደቡባውን ክፋል ሶማል ግን ገና 
ይንቀሳቐሱ ከምዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ። 
ብ29 ጥቅምቲ ኣብ ሞቓድሾ - ዋና 

ከተማ ናይ’ታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ህንጻ 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሶማል ብዝተፈጸመ 
ክልተ መጥቃዕትታት ቦምብ፡ ብውሕዱ 
121 ሰባት ምቕታሎም ይዝከር።

ቡርኪና ፋሶ፡ ኣምባሳደር ፈረንሳ ኣባሪራ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ፈረንሳ፡ ኣብ 

ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ንምስሓብ 
ኣምባሳደር ሃገሩ ካብ ቡርኪናፋሶ 
ዝጠልብ መልእኽቲ - ካብ ሰበ-ስልጣን 
ናይ’ታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ከምእተቐበለ 
ኣፍሊጡ።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ 

ፈረንሳ፡ እቲ መልእኽቲ ከምዝበጽሓ 
እኳ ንሮይተርስ እንተሓበረት፡ ተወሳኺ 
ዝርዝር ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቖጢባ 
ኣላ።
“ካብ መሰጋገሪ መንግስቲ ቡርኪናፋሶ 

መልእኽቲ በጺሑና ኣሎ። እዚ ግና 
ደረጃኡ ዝሓለወ ኣሰራርሓ ኣይኮነን። 
መልሲ ንምሃብ ድማ ዝኾነ ወግዓዊ 
ርእይቶ የብልናን” ክትብል እታ ኣፈኛ 
ገሊጻ።
እንተዀነ፡ መንግስቲ ቡርኪናፋሶ፡ ነቲ 

ኣብ ሃገሩ ዝርከብ ኣምባሳደር ፈረንሳ ናይ 
ምስንባት ስጉምቲ - ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 
ናብ መንግስቲ ፈረንሳ ከምዝለኣኸ 
ዝሕብር ወግዓዊ መግለጺ ኣይሃበን ዘሎ።
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ፈረንሳ - ኣብ 

ምምካት እቶም ካብ ማሊ ዝመጽኡ 
ዕጡቓት ጉጅለታት ዝጥቀስ ንጥፈታት 
ብዘይምክያዳ፡ ኣብቲ ዞባ ዝርአ ኣንጻር 

ህላወ ሰራዊታ ዝቐንዐ ተቓውሞታት 
ከምዝወሰኸ ጸብጻባት ይገልጹ።
እቲ ኣብ ማሊ – ኣብ ነሓሰ 2020ን 

ግንቦት 2021ን፡ ኣብ ቡርኪናፋሶ 
ድማ ኣብ ወርሒ ጥሪን መስከረምን 
2022 ንነዊሕ እዋን ዝቐጸለ ጸጥታዊን 
ፖለቲካዊን ዘይምርግጋእ፡ ወተሃደራዊ 
ዕልዋታት ከምዘስዓበ ይዝከር።
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