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ገጽ- 4

ገጽ- 5

ገጽ- 6

ንበረድ ብቕልጡፍ ከምክኽ ...

ትካላት ፎርኖ - ሳዋ…

ንእስነት ዝሓረዮ ጎደና

ጉጅለ ባህሊ ኣውካን፡ ፈልሲ
ቀይሕ ባሕሪ

ገጽ- 9

ኤርትራ 1-2 ናሚብያ

ጋሽ-ባርካ - ብመደብ ክረምታዊ
ሕርሻ ዕቱብ ስራሕ ይሰላሰል ኣሎ
ኣብ’ዚ
ዓመት’ዚ
መንግስቲ
ብዘተኣታተዎ ናይ ሕርሻ ማሽነሪ፡ ኣብ
ደቡባዊ ምዕራብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣድማዒ
ንጥፈታት ክረምታዊ ሕርሻ ይሰላሰል
ከምዘሎ ተሓቢሩ።
ኣብ ኮርፖረሽን ዘራእትን ጥሪትን
ኤርትራ ኣወሃሃዲ ፕሮጀክታት ሕርሻ
ደቡባዊ ምዕራብ ኣቶ ሓይለዝጊ ሃብተ፡
በተን ዝተቐረባ ትራክተራት ሓረስቶት’ቲ
ከባቢ ግራውቶም ብርትዓዊ ዋጋ ኣብ
እዋኑ ከምዝሓረሱ ብምሕባር፡ ምስ
ዘሎ ህጡር ክራማት ብርኩት ምህርቲ
ክሕፈስ ልዑል ትጽቢት ከምዘሎ
ገሊጹ።
ክራማት ደንጒዩ’ኳ እንተጀመረ፡
ካብ ወርሒ ነሓሰ ግን ጽቡቕ መጠንን
ሚኒስተር ዞባዊ ምምሕዳር ኣቶ
ወልደሚኪኤል ኣብርሃ፡ ከም መቐጸልታ
ናይ’ቲ ካብ 4 ክሳብ 9 ነሓሰ ኣብ ንኡሳን
ዞባታት ጋሽ-ባርካ ዘካየዶ ናይ ስራሕ
ዑደት፡ ካብ 27 ክሳብ 31 ነሓሰ ኣብ
ንኡሳን ዞባታት ዓንሳባ፡ ናይ ልምዓት
ቦታታት በጺሑን ምስ ዝምልከቶም
ኣካላት ኣብ ኣተገባብራ መደባትን ኮማዊ
ተሳትፎን ዘትዩን።
ኣብ’ቲ ምስ ሓለፍቲ ኣካላት መንግስትን

ዝርግሐን ዘለዎ ዝናብ ይቕጽል ከምዘሎ
ጠቒሱ ድማ፡ እቲ ኮርፖረሽን ብመደብ
ክረምታዊ ሕርሻ ኣብ ሰፋሕቲ ጎላጉል
ከታይ - ከባቢ ኡምሓጀር፡ ገርሰት፡ ዓድዑመር፡ ፌስኮን ዓሊግድርን ኣስታት 8
ሽሕ ሄክታር - ፍርቁ መሸላ ፍርቁ ድማ
ስምስም ኣልሚዑ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።
ብዘይካ’ቲ ኣብ ክረምታዊ ሕርሻ
ዘካይዱዎ ዘለዉ ጽዑቕ ንጥፈታት፡ ነቲ
ብሰፊሑ ንምትእትታዉ ልዑል ጻዕሪ
ዝካየደሉ ዘሎ ፍረታት ናይ ምልማዕ
መደባት’ውን ይደፍኡሉ ከምዘለዉ
ዝገለጸ ኣቶ ሓይለዝጊ፡ ብፍላይ ኣብ
ከባቢ ገርሰት፡ ዓድ-ዑመርን ዓሊግድርን
ዝለምዐ ማንጉስን ኣራንሽን ኣብ ፍረ
ከምዝበጽሐ ኣብሪሁ።

ዓንሰባ - ሚኒስተር ወልደሚካኤል ኣብ ናይ ልምዓት ቦታታት በጺሑ
ግንባርን፡ ከምኡ’ውን መንእሰያትን
ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን
ዝገበሮ ርክብ፡ ሚኒስተር ወልደሚኪኤል፡
ኣብ ህሉው ኩነታት መነባብሮ
ህዝብን ንጥፈታት ትካላት ማሕበራዊ
ኣገልግሎትን፡ ዘሎ ሕጽረታትን ኣገባባት
ኣፈታትሓኡን፡ ምዕቃብ ማይን ሓመድን፡
ውሕሉል ተጠቃምነት መሬትን ምስሳን

ሃብቲ እንስሳን ገረብን፡ ከምኡ’ውን
ስሉጥ ኣገልግሎት ንምርግጋጽ ክካየድ
ኣብ ዘለዎ ጻዕሪ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ።
ሚኒስተር ወልደሚካኤል ኣብ
መግለጺኡ፡ ክብሪታትናን ጥምረትናን፡
ራእይና እነስምረሉ ቀንዲ ሓይልና
ከምዝኾነ ብምጥቃስ፡ ኣብ’ዚ ተኣትዩ
ዘሎ ትስፉው ናይ ሰላም መድረኽ፡

መንእሰያት ታሪኽ ህዝቦምን ሃገሮምን
ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ብግቡእ
ተገንዚቦም፡ ኣብ ትግባረ ሃገራዊ መደባት
ብንቕሓት ክዋስኡ እዋናዊ ተልእኾ
ምዃኑ ኣዘኻኺሩ።
ብዘይካ’ዚ ሚኒስተር ወልደሚኪኤል፡
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ዝህነጻ ዘለዋ
ዲጋታት፡ ከምኡ’ውን ኣብ ንኡስ ዞባ

ማእከል ትካላዊ ብቕዓት፡ ንኣዘዝቲ መደበራት ፖሊስ ስልጠና ሂቡ
ኣብ እምባትካላ ተደኲኑ ዝርከብ
ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ፡ ካብ
22 ክሳብ 31 ነሓሰ ንኣዘዝቲ መደበራት
ፖሊስ ስልጠና ሂቡ።

እቲ
ስልጠና፡
ንምምሕዳርን
መሪሕነትን፡ ምምዕባል ባህሊ ሓባራዊ
ስራሕ፡ ሃናጺ ምትእርራም ኣብ ስራሕ፡
ከምኡ’ውን ትካላዊ ኣሰራርሓ ምዕባይን

ፈጠራዊ ስራሕ ምትብባዕን ዘጠቓልል
ምንባሩ፡ ኣወሃሃዲ’ቲ ፕሮጀክት ኣቶ
ዮናስ ገብረሂወት ኣብ መዛዘሚ’ቲ
ስልጠና ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ገሊጹ።

እቲ ስልጠና ኣብ ውህሉል ተመኵሮ
ተሳተፍቲ ዝተመርኰሰ ብቕዓት ትካላት
ንምርግጋጽ ምንባሩ ዝሓበረ ኣካያዲ
ስራሕ ማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ

ሓጋዝ እትርከብ ዲጋ ሓሽፈራይ በጺሑን
ኣብ’ቲ ከባቢ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት
ሕርሻዊ ልምዓት ተዓዚቡን።
ዑደት ሚኒስተር ወልደሚካኤል
ኣብርሃ ኣብ ዞባ ዓንሰባ፡ ንኡሳን ዞባታት
ኣስማጥ፡ ሓልሓል፡ ገለብ፡ ሓጋዝ፡
ሓመልማሎ፡ ከረን፡ ዒላበርዕድን ዓዲተከሌዛንን ዘጠቓለለ ነይሩ።

ዶክተር ኣቤል ሃብተማርያም ድማ፡ እዚ
ዝረጋገጽ፡ ዝተቐስመ ትምህርቲ ኣብ
ባይታ ክትግበር ከሎ ምዃኑ ኣብሪሁ።
ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓሪ
ጸጋይ ብወገኑ፡ ስራሕ ኣብ ምቁጽጻር፡
ምምራሕን ምምእዛንን ንዘለዎም
ተመኵሮ ምስ ዝወሰዱዎ ስልጠና
ኣወሃሂዶም ብግብሪ ክሰርሑሉ፡
ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ድማ ናብ
መሳርሕቶም ከሰጋግሩ ብምልባው፡
ንማእከል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ
ኣመስጊኑ።
ወኪል ሰልጠንቲ ብወገና፡ እቲ
ትምህርቲ ኣሳታፊ ብምንባሩ፡ ኣብ
ሓጺር ግዜ ዝቐሰምዎ ፍልጠት ኣብ
ስራሖም ሓጋዚ ምዃኑ ሓቢራ።
ኣብ መወዳእታ ሰልጠንቲ፡ ካብ
ኢድ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል
መሓሪ ጸጋይ፡ ኣካያዲ ስራሕ ማእከል
ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ዶክተር
ኣቤል ሃብተማርያምን ኣመሓዳሪ ንኡስ
ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ሓጂ ያሕያን
ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም።
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ኤርትራ፡ ኣብ ዋዕላ ምምካት
ምድረ-በዳነት ተመኵሮኣ ኣካፊላ
ኤርትራ፡ ኣብ ኒው-ደልሂ - ህንዲ ኣብ
ዝቃናዕ ዘሎ መበል 14 ዋዕላ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ንምምካት ምድረ-በዳነት፡
ኣብ ወፈራታት ምግራብን ምትእትታው
ሞጎጎ ኣድሓነትን ተሞኵሮኣ ኣካፊላ።
ጐድኒ-ጐድኒ’ቲ ካብ 190 ሃገራትን
ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ትካላትን
ዝተወከሉ ኣስታት 6 ሽሕ ሰባት ዝሳተፉዎ
ዘለዉ ኣህጉራዊ ዋዕላ፡ ብ3 መስከረም ኣብ
ዝተሰርዐ መደብ፡ ኤርትራ - ሓምላይ ሽፋን
መሬት ናብ ንቡር ንምምላስ፡ እትኽተሎ
ዘላ ዝተፈላለየ ኣገባባት ሓምላይ ወፈራታት
ዘንጸባርቕ፡ ብፖስተራትን ቅብኣታትን
ዝተሰነየ መግለጺ ኣቕሪባ።
ኣብቲ ሓያሎ ግዱሳት ዝተሳተፉዎ
መደብ፡ ኣቶ ሕሩይ ኣስገዶም ንተመኵሮ

ኤርትራ ኣብ ዕቃበን ምሕደራን ባህሪያዊ
ጸጋታት ከምኡ’ውን ምትእትታው ጸዓት
እትቚጥብ ሞጎጎ ኣድሓነት፣ ኣብ ዕቃበ
ኣከባቢ ዝነጥፍ ስነ-ጥበባዊ ሃብተወልድ
ምስግና ድማ፡ ተራ ስነ-ጥበብ ኣብ ምግራብን
ምሕደራ ተፈጥሮኣዊ ጸጋታትን ዘብርህ
መግለጺ ሂቦም።
ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ህንዲ ኣቶ
ኣለም ጸሃየ፡ ንኣገዳስነት ምልውዋጥ
ተመኵሮ ሃገራት ኣብ ምምካት ምድረበዳነት
ብምጥቃስ፡ ምድረበዳነት ሓባራዊ ብድሆ
ብምዃኑ፡ ብሓባራዊ ጻዕሪን ምትሕግጋዝን
ከምዝምከት ኣገንዚቡ።
ብ2 መስከረም ዝተኸፍተ መበል 14 ዋዕላ
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንምምካት ምድረበዳነት፡ ክሳብ 13 መስከረም ክቕጽል እዩ።

ባረንቱ - ኣብ ኣተኣላልያ
ኣእምሮኣዊ ስንክልና ስልጠና
ተዋሂቡ
ኣብ ባረንቱ፡ ኣብ ኣተኣላልያ ግዳያት
ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና
ዝዀኑ ቈልዑ ዘተኰረ ናይ ሓሙሽተ
መዓልታት ስልጠና ተዋሂቡ።
ዕላማ’ቲ ስልጠና፡ ሕብረተ-ሰብ ብሓፈሻ
ወለዲ ድማ ብፍላይ ኣብ ኣተኣላልያ
ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና
ዘለዎም ቈልዑ ዝጸንሖም ድሩት ኣፍልጦ
ክብ ብምባል፡ ግቡእ ክንክንን ናብዮትን
ረኺቦም፡ ነብሶም ዝኽእሉሉ ኩነታት
ንምፍጣር ከምዝዀነ፡ ሓላፊ ጨንፈር
ማሕበር ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ ከበዶም
ኣስመላሽ ሓቢሩ።
ዛጊት ኣብ ንኡሳን ዞባታት ባረንቱ፡
ኣቑርደት፡ ጎልጅ፡ ላዕላይ-ጋሽ፡ ተሰነይን
ሻምብቆን 580 ግዳያት ኣእምሮኣውን
ምዕባለኣውን ስንክልና ተመዝጊቦም
ከምዘለዉ ጠቒሱ፡ ኣለይቶም ብቑጠባ

ነብሶም ከምዝኽእሉ ንምግባር ብዝወጸ
ውጥን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ብደቂኣንስትዮ ዝእለያ 6 ስድራ-ቤታት
ብኣስታት 180 ሽሕ ናቕፋ ብድኳናትን
ከብትን ከምእተጣየሳ ገሊጹ።
ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ጋሽ-ባርካ
ክኢላ ስነ-ኣእምሮ መንእሰይ ተኽሎም
ተስፋማርያም ብወገኑ፡ እቲ ስልጠና፡
ኣብ ሜላታት ኣተኣላልያ ኣእምሮኣውን
ምዕባለኣውን ስንክልና ዘለዎም ቈልዑ፡
ምውጋድ ተነጽሎን ግጉያት ባህላዊ
ልምድታትን ፍወሳን፡ ከምኡ’ውን
ምሕባእ ግዳያት ዘኸትሎ ሳዕቤናትን
ካልእን ዘተኰረ ምንባሩ ኣብሪሁ።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ብሃገራዊ ማሕበር
ኣእምሮኣውን ምዕባለኣውን ስንክልና፡
ንኣዝዮም ውጹዓት ግዳያት፡ ዓረብያ
ስንኩላን ተዓዲሉ።

ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ
ኣስፍሃ ተኽለማርያም
ቁ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ
ብርሃነ ምሕረትኣብ
ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል
ኤርምያስ ገብረልዑል
ሺሃብ ኣርኣያ
ቁ.ስ 201820 (2214)
ፋክስ. 127749 - ቁ.ሳ.ጶ. 247

ምዝርጋሕ ጋዜጣ

ቁ.ስ. 200454-07121322
ምልክታ
ቁ.ስ. 125013 - ቁ.ሳ.ጶ. 1284

ለይ-ኣውት
ሊድያ ስልጣን
ሳምራዊት መለስ

ሰማያዊት ሓይለኣብ
ቤተልሄም ታደሰ

ኣብ ሓልሓል ዲጋ ትስራሕ ኣላ
ኣብ ሓልሓል፡ ትሕተ-ባይታዊ ማይ
ብምህብታም፡ ምንጪ ዝስተ ማይ ሰብን
ጥሪትን ንምርግጋጽን ሕርሻዊ ልምዓት
ንምስፋሕን፡ ብሰፊሕ ኮማዊ ተሳትፎ ዲጋ
ትስራሕ ኣላ።
እዛ መስርሕ ህንጸታ ኣብ ወርሒ
ለካቲት 2019 ዝተጀመረ ዲጋ ኣብ
ደረጃ ምዝዛም በጺሓ ከምዘላ ዝሓበረ
ኣባል ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ
ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኢንጅነር ሕሩይ

ተኽለማርያም፡ ዝመጽእ ወርሒ ጥቅምቲ
ምሉእ ብምሉእ ከምእትዛዘም ገሊጹ።
እታ 45 ሽሕ ሜተር ክዩብ ማይ
ናይ ምዕቋር ዓቕሚ ዘለዋ ዲጋ ምስ
ተዛዘመት፡ ኣብ ትሕተኣ ዝርከብ 10
ሄክታር ከተልምዕ ትጽቢት ከምዝግበረላ
እውን፡ ብተወሳኺ ኣብሪሁ።
ኣብ’ቲ ወፈራዊ ዕማም፡ መዓልታዊ
180 ጉልበት ሰብ እናተሳተፈ ዓቢ
ኣስተዋጽኦ ይገብር ከምዘሎ፡ ሓላፊ

ምክትታል ፕሮጀክትታት ናይ’ቲ ንኡስ
ዞባ ኣቶ መሓመድ-እድሪስ ዓብደላ
ሓቢሩ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ኣቶ
ግርማጽዮን ኣብርሃ፡ ነበርቲ ሕጽረታቶም
ኣለልዮም ተበግሶታት ምውሳዶም
ብምምጓስ፡ እቲ ስራሕ ኣብቲ ዝተወሰነሉ
ግዜ ተዛዚሙ፡ ከጋጥም ዝጸንሐ ሕጽረታት
ማይ ኣብ ቀረባ ግዜ ክቕንጠጥ እምነቱ
ገሊጹ።

ደቂ-ኣንስትዮ ርከብ ውዳበአን ንምሕያል ይሰርሓ
ደቂ-ኣንስትዮ ምምሕዳር ከባቢ ርከብ
- ንኡስ ዞባ ሰልዓ፡ ውዳበአን ብምሕያል
ኣብ’ቲ ከባቢ ኣብ ዝሰላሰል መደባት
ዕዙዝ ተሳትፎ ክህልወን ኣብ ዘካይድኦ
ዘለዋ ምንቅስቓስ፡ ደገፍ ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ከይፍለየን ሓቲተን።
ሓላፊት ሃማደኤ ኣብ ንኡስ ዞባ

ኣገደስቲ ቴሌፎናት
ሆስፒታል ሓሊበት
18 54 00
ሆስፒታል ኦሮታ
20 19 17
ፖሊስ ኤርትራ
12 77 99
ኮርፖሬሽን ኤለትሪክ
ሲቲ
12 22 22
ፋርማችያ ቁ. 1
127565
መጥፋእቲ ሓዊ
202099
ማሕበር ቀይሕ መስቀል
154633

ሰልዓ ወይዘሮ ፋጥና ስዒድ፡ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ቅዋም
ሃማደኤን ሃገራዊ ሕግታትን ፈሊጠን
ንቕሓተን ክብ ንምባል፡ ማሕበር
ዝከኣሎ ይገብር ከምዘሎ ገሊጻ።
ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ኣቶ
ወኤላ መሓመድ-ዓሊ ብወገኑ፡ ደቂ-

ኣንስትዮ ተኻፈልቲ ናይ’ቲ ኣብ’ቲ
ንኡስ ዞባ ዘሎ ኩሉ-መዳያዊ ጸጋታት
ክኾና፡ ውዳበአን ከሐይላን ኣብ
ትምህርቲ ከተኵራን ብምዝኽኻር፡
ኣብ ዘሰላስልኦ ንጥፈታት ምምሕዳር
ንኡስ ዞባ ኣብ ጐድነን ከምዘሎ
ኣረጋጊጹለን።

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት

መደብ

12:00
12:30
12፡55
13፡30
13:45
14:30
16፡25
17:00
17:20
17፡30
17፡40
18:40
19:30
20:00
20:10
21:00
21:25
22:00
22:10
22:30
22:40

ደኩመንታሪ
ዜና ትግርኛ
ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን
ዜና ዓረብ
ዘተ ስፖርት
ዶክመንታሪ
ናትራን
ዜና ትግርኛ
ሙ/ድራማ
ዜና ዓረብ
ሳይዳ
ልዝብ መንእሰያት
ፊዮሪና
ዜና ትግረ
ተኸታታሊት ፊልም ጆርጆ
ዜና ትግርኛ
ምኽሪ ሞያውያን ብቐጥታ
ዜና ዓረብ
ሙ/ድራማ
ዜና እንግሊዝ

ብኻልኣይ መስመር ተለቪዥን ኤርትራ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ
ኣሎ። ኣየርላንድ ምስ ስዊዘርላንድ ሰዓት 09፡45 ምሸት

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 29 ዓመት ቁ.4

ሃይለ ዳኒኤል

ፕላስቲክ ከም መተሓላለፊ ዋዒ

ረቂቕ ሽፋን ፕላስቲክ (POLYMERS)፡
ከም ፈኲስ ክብደት ዘለዎን ብቐሊሉ
ዝዕጸፍን መጠን - ኣብ ማካይን፡ ፍሪጃትን
ኣቑሑ ኤለትሮኒክስን ንዝርከብ መተሓላለፊ
ዋዒ ሓጻዊን ተኪኡ ከገልግል እዩ።
ፕላስቲክ ብልምዲ ንመከላኸሊ ምትሕልላፍ
ዋዒ ኢና እንጥቀመሉ። ንኣብነት ልዓት
ኰይኑ ምስ ዝተፈላለየ ንብረት ይገጥም።
መሃንድሳት ኮሌጅ ኤም.ኣይ.ቲ ግን ረቀቕቲ
ፕላስቲካዊ ሽፋናት ብምምስራሕ፡ ንፕላስቲክ
ከም መተሓላለፊ ዋዒ ክጥቀሙሉ ጀሚሮም
ኣለዉ። ካብ እምነ-በረድን (CERAMICS)
ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓጻውንን ኣቻዮን
ንላዕሊ፡ ዋዒ ከመሓላልፉ ዝኽእሉ ረቀቕቲ
ሽፋናት ናይ ፕላስቲክ ከም ዝመስረሑ ድማ
ይገልጹ።

ሓጸርቲ ዜናታት
ሳይ-ቴክ . . .
# ሊቃውንቲ፡ ሰባት ብኸመይ
መንገዲ ብቆዝሞሳዊ ዎርምሆል
ኣቢሎም ናብ ጫፍ ኣድማስ
ብዘይጸገም ክበጽሑ ከም ዝኽእሉ
ዝገልጽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ከም
ዝዘርግሑ ተሓቢሩ።
# ምስ ሓይሊ ኣየር ኣመሪካ
ዝሰርሑ ተመራመርቲ ንንዩክለሳዊ
ኣጽዋር ክትኩስ ዝኽእል ኮዳት
ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ (AI) ክህቡ
ድሌት ከም ዘለዎም ተሓቢሩ።
እንተዀነ እዚ ሓሳብ ብብዙሓት
መሃንድሳት ተቓውሞ ይገጥሞ
ምህላዉ ተፈሊጡ ኣሎ።
# ፐርዱ ኣብ ዝተባህለ ዩኒቨርሲቲ
ዝመደበሮም ተመራመርቲ ልክዕ
ከም ቈርበት ናይ ሰብ ዋዒን
ምህዋስን ናብ ሓንጐል መልእኽቲ
ክሰድድ ዝኽእል ኣብ ባምቡላ
ዝገጥም በጃ ኢድ ንስንኩላን ከም
ዘዳለዉ ሓቢሮም።

ኣባላት ናይዛ ምርምር ዘካየደት ጉጅለ
ኣብ “ኔቸር ኮሚኒኬሽንስ” ትበሃል መጽሔት
ብዝዘርግሑዎ መሰረት፡ ኣብ ላፕቶፓትን
ሞባይል ቴለፎናትን ዘሎ መተሓላለፊ ዋዒ
ለውጥታት ክግበረሉ እዩ።
“እዚ ዝረኸብናዮ ውጽኢት ነቲ ዓውዲ
ዘነቓቕሕ’ዩ” ይብል ጋንግ ቸን ፕሮፌሰር ናይ
ሓይሊ ምህንድስና - ኣብ ኮሌጅ ኤም.ኣይ.ቲን፡
ሓደ ካብቶም ጸሓፍቲ ናይቲ ምርምርን። እቲ
ፕሮፈሰር፡ “እዚ ባህርያት ናይ ፕላስቲክ ኣብ
ሓደስቲ ረብሓታት ክውዕልን ኣብ ሓደስቲ
ኢንዳስትሪያዊ
ኣቚሑ
ክተኣታተውን
ይኽእል እዩ። እቲ ዓቢ ራኢና ከኣ ፕላስቲክ
ከም መተካእታ ሓጻውን ኣብ ምትሕልላፍ
ዋዒ ንምጥቃም እዩ” ኢሉ።
ኣብ 2010 እዛ ብያንፈይ ቹ ትምራሕ ናይ
ምርምር ጉጅለ፡ ካብቲ ንቡር ፖሊ-ኢታይሊን
(PE) ዝበሃል ዓይነት ፕላስቲክ ብ300 ዕጽፊ
ዝዓቢ ማለት ማዕረ ሓጺን ዋዒ ከመሓላልፍ
ዝኽእል ነገር ክትምስርሕ ከም ዝበቕዐት
ገሊጻ ነይራ። ውጽኢቶም ኣብ “NATURE
NANOTECHNOLOGY”
ዝበሃል
መጽሔት ምስ ዘርግሑዎ ድማ፡ ኣቓልቦ
ኢንዳስትሪታት ናይ ዋዒ ኣመሓላለፍቲን
መመስርሒ ኮምፕዩተራትን ናይ ቅድድም
ማካይንን ስሒቦም ነይሮም።
እቲ መጀመርታ ዝተመስርሐ ሓደ ጽሕጊ
እዩ። እዚ ድማ ክንዲ ሓደ ሚእታዊት ንጽል
ጸጉሪ ወዲ ሰብ ሰንጣቒት ጥራይ እዩ ዘለዎ።
ቀስ ብቐስ ግን ንመሽጣ ዝውዕል መታን
ክኸውን እቲ ዓቐን ካብ ጽሕጊ (FIBRE)
ናብ ነጸላ (SHEET) ከደይቡዎ ነበሮም።
“ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣብ ክንዲ ንጽል ጽሕጊ፡
ነጸላ ፕላስቲክ ክንሰርሕ ክንፍትን ኢና
ኢልና ነይርና። ከም ዝረኣናዮ ግን፡ ብጣዕሚ
ኣህላኺ ስራሕ’ዩ” ይብል ቸን።
ኣብ መወዳእታኡ ግን እቲ ዝተመስረሐ
ነጸላ ፕላስቲክ 60 ዋት ዓቐን ዘለዎ ዋዒ
ከመሓላልፍ ዝኽእል ኮይኑ ተረኺቡ። ምስ
ካልኦት ከተነጻጽሮ ከለኻ፡ መብዛሕትኡ
ፕላስቲካት ካብ 0.1 ክሳብ 0.5 ዋት፡
ኣልማዝ እቲ ዝበለጸ ኣመሓላላፊ ዋዒ 2000
ዋት፡ እምነ በረድ 30 ዋት፡ ኣቻዮ ከኣ 15
ዋት ዘለዎ ዓቐን ዋዒ የመሓላልፉ። እዚ
ማለት፡ እቲ ዝተመስረሐ ነጸላ ፕላስቲክ
ካብ መብዛሕትኡ ፕላስቲካት እምነ በረድን
ኣቻዮን ንላዕሊ ዋዒ ከመሓላልፍ ይኽእል
ማለት እዩ።

ኢንጅ. ሳምሶን ሃብተ
(ሃገራዊ ማሕበር ቀመማዊ ምህንድስና)

ንበረድ ብቕልጡፍ ከምክኽ ዝኽእል ሜላ ማዕቢሉ
ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ
ብሰንኪ ኣስሓይታ ዝፍጠር ውርጪን በረድን
ኣብ ልዕሊ ኣኽናፍ ናይ ነፈርቲ፡ ብንፋስ
ዝንቀሳቐሱ ተርባይን፡ ኣየር ኮንዲሽነሪታትን
ካልኦት ተመሳሰልቲ መሳርሒታትን ብምእካብ
ንጥፈታቶም ከጐናድቦ ምርኣይ ልሙድ እዩ።
ነዞም መሳርሒታት ንቡር ንጥፈታቶም
ንኸካይዱ ምእንቲ ነቲ ውርጪ ወይ በረድ
ንምምካኹ ዝተፈላለዩ ጸዓትን ዘይተኣደነ ግዜን
ዝውድኡ ሜላታት ክጥቀሙ ጸኒሖም ኣለዉ።
ነዚ ዝጸንሐ ኣድካሚ ሜላታት ንምልዋጥ ድማ
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢሊኖይስ ናይ ኣመሪካን ክዩሹ
ዩኒቨርሲቲ ናይ ጃፓንን ዝርከቡ ተመራመርቲ
ብምትሕብባር ብሓገዝ ናይ ስሕበት መሬት
ጥራይ ንበረድ ከምክኽ ዝኽእል ሜላ ከም
ዘማዕበሉ ሓቢሮም ኣለዉ።
እቲ ንሳቶም ኣማዕቢሎሞ ዘለዉ ሜላ ካብቲ
ኣቐዲሙ ዝጸንሐ ልሙድ ኣገባብ ትሕቲ ሓደ
ሚእታዊት ጸዓትን ናይ 0.01 ሚእታዊት
ድማ ናይ ምምካኽ ግዜን ከም ዝውድእ ኣብ
መጽሔት ‘ኣፕላይድ ፊዚክስ’ ኣብ ዘውጽኡዎ
መጽናዕታዊ ጽሑፍ ይገልጽ።
እቶም ነዚ ሓድሽ ኣገባብ
ዘማዕበሉ ተመራመርቲ ከም
ዝሕብሩዎ፡ እቲ ሓድሽ ሜላ
ኣብ ልዕሊ ጽፍሒ ናይቲ
መሳርሒ ዝንጸፍ ረቂቕ ሽፋን
ናይ ‘ኢንዲዩን ቲን ኦክሳይድ’
ዝተባህለ ኣተሓላላፊ ሕባበት
ኰይኑ ዝበዝሕ እዋን ንበረድ
ኣብ ምእላይ ዝጠቅም ውሁድ
እዩ።
ነዚ ንምፍታን እቶም
ተመራመርቲ ነቲ ረቂቕ
ሽፋን ኣብ ንትኹል ዝተተኽለ

ጸፊሕ ጥርሙስ ኣብ ኣሉታ 15 ከምኡ’ውን
ኣብ ኣሉታ 70 ዲግሪ ሰንቲግረይድ መጠን
ሙቐት እዮም ፈቲኖምዎ። ከም ውጽኢቱ
ድማ እቲ ረቂቕ ውሁድ ዝተለበጠ ጥርሙስ
ዝነበረ በረድ ሓደ ካልኢት ኣብ ዘይመልእ ግዜ
ክመክኽ ክኢሉ። እቶም ተመራመርቲ እቲ
ሜላ ኣብ ኩሉ ዓይነት ኩነታት ከም ዝሰርሕ
ከም ዘረጋገጹ እውን ሓቢሮም ኣለዉ።
እቶም ተመራመርቲ ከም ዝሕብሩዎ፡ እቲ
ምርምር ገና ቀጻሊ ምዃኑ ነቲ ኣማቢሎሞ ዘለዉ
ረቂቕ ሽፋን ድማ ኣብ ዓበይቲ መሳርሒታት
ብኸመይ መንገዲ ክሰርሕ ይኽእል ንምጽናዕ
ድሮ ምርምራቶም ጀሚሮም ምህላዎም እዮም
ዝገልጹ።
እዚ ብረቂቕ ሽፋን ኢንዲዩም ቲን ኦክሳይድ
ዝካየድ ኣገባብ ናይ ምምካኽ በረድ ኣድማዒ
ኰይኑ ምስ ዝርከብ፡ ኣብ ሓያሎ ሃገራት
ብሰንኪ ዝጠፍእ ዝነበረ ጸዓትን ግዜን ብኣስታት
99 ሚእታዊት ዝዕቅብ ብምዃኑ፡ ኣብ ስራሕ
ክውዕል ዝወስዶ ግዜ ከም ዘይህሉ እዮም
ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝሕብሩ።
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ንኡስ ሓንጐል ማዕቢሉ?
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዝመደበሮም
ተመራመርቲ፡ ካብ ፈርዒ ዋህዮ (ኣካሊት) ንኡስ
ሓንጎል ከም ዘማዕበሉ ተሓቢሩ።
እቶም ተመራመርቲ ንኒው-ዮርክ ታይምስ ኣብ
ዝሃቡዎ ሓበሬታ፡ እቲ ንሳቶም ዘማዕበሉዎ ንኡስ
ሓንጎል ንዝያዳ መጽናዕቲ ናብቲ ኣብ ህዋ ዝርከብ
ቤተ ምኰራ ክሰዱዎ ምዃኖም እውን ኣፍሊጦም።
ነቲ ምርምር ዝመርሐ ክኢላ ስነ-ህይወት
(biologist) ኣሊሶን ሞትሪ ብዝሃቦ መግለጺ መሰረት፡
እቲ ዘማዕበሉዎ ንኡስ ሓንጐል ንዘለዎም መትንኣዊ
ንጥፈታት ንምፍላጥ ምስ ናይ ሳሬት ቅርጺ ዘለዎም
ሮቦታት ከም ዘልገብዎም ድሕሪ ምሕባሩ - እቶም
ንኡሳን ሓንጐላት ልክዕ ከም ናይ ግዜኦም ከይኣኸለ
ዝውለዱ ሕጻናት ዘርእዩዎ መትንኣዊ ንጥፈታት
ዝመሳሰል ንጥፈታት ከም ዘለዎም ከረጋግጹ ከም
ዝኸኣሉ ኣረዲኡ።
ሓንጐል ወዲ-ሰብ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ብምዃኑ፡
ሊቃውንቲ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ንምፍላጥ ገና

ዘይመለሱዎ ኣርእስቲ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ስለ
ዝዀነ ተመራመርቲ ኣብ ሓንጐል ብኸመይ ይሰርሕ
ዝብል ኣርእስቲ ዝተመቓቐለ ርድኢት ኣለዎም።
እዞም ሕጂ በዞም ተመራመርቲ ማዕቢሎም ዘለዉ
ንኡሳን ሓንጎል ንገለ ጠባያት ብልክዕ ዝደግሙ ስለ
ዝዀኑ፡ ሓንጐል እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣለዎ
ንምርዳእ ዘኽእል እዩ። በዚ ከኣ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ
ኣብ ልዕሊ ሓንጎል ዝጸንሐ ኣረዳድኣ ንላዕሊ ዝያዳ
ዝተሓላለኹ ከም ዝዀኑ ዘረጋግጽ እዩ።
“ገለ ካብ መሳርሕተይ፡ ‘እዞም ኣማዕቢልናዮም
ዘሎና ንኡሳን ሓንጐላት ቀልቢ ወይ ውነ ፈጺሞም
ኣይከማዕብሉን እዮም፡’ ክብሉ እዮም ጸኒሖም። ሕጂ
ግን ኣነ እውን ርግጸኛ ኣብ ክዀነሉ ዘይክእል ደረጃ
በጺሐ ኣለኹ፡” ክብል ነቲ በጺሖሞ ዘለዉ ምዕባለታት
ልዕሊ’ቲ ዝነበሮም ግምት ምዃኑ እዩ ዝገልጽ።
እቶም ማዕቢሎም ዘለዉ ኣካሊት መትንኣዊ
ንጥፈታቶም ውነ ንምምዕባል ዘኽእል እንተዀይኑ
ተመራመርቲ ኒውሮ-ሳየንስ ኣብ መሰረታዊ ሕቶ
ስነ-ምግባር (ethics) ናይ ሞያ
ሕክምና ክኣትዉ እዮም ማለት
እዩ። እዚ ከኣ ንብሕጂ ኣብ
ዝካየዱ ምርምራት ኣብ ልዕሊ
ብህይወት ከም ዘለዉ ክርድኡ
ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዝኸውን
ነቲ መጽናዕቲታት ክዕንቅጾ
ከም ዝኽእል እዮም ዝተፈላለዩ
ሊቃውንቲ ዝገልጹ።

ምንጪ፦ futurism.com

ሓዳስ

ኤርትራ

ትካላት ፎርኖ - ሳዋ…

ዓንዶም ግርማይ (ወዲ-ደረስ)
ስእሊ፡ ክብሮም ጸሃየ
ቤት ክትሃንጽ፡ ፈለማ ጉልበትን
ናውቲ
ህንጻን
ምድላውን
ምውዳድን የድሊ። ካብ’ዚ ብዘይፍለ
ሓደ ትካል ክምስረት እውን
እንተዀነ፡ ብተመሳሳሊ፡ ምድላው
ቀረብ መሳለጥያታት ቅድሚ ኵነት
ክስርሓሎም እንከሎ’ዩ፡ መስርሕ
ንጥፈታት እቲ ትካል ክዕመም
ዝኽእል። ምምስራት ትካል ፎርኖ
ኣብ ሳዋ፡ ብቐንዱ ምስ ምድኳን
መደበር ታዕሊም ሳዋን ምጅማር
ቀዳማይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን
ተኣሳሲሩ ዝግለጽ እዩ። ኣብ ወርሒ
ሓምለ 1994 ዓ.ም፡ ፈለማ ኣብ ሳዋ
ካብ ዝተደኰኑ ሓደ ካብ ዓበይቲ
ትካላት መንግስቲ ከኣ እዩ። ኣብ’ቲ
እዋን -1994 ዓ.ም- ከም ተክኒሻን
ናይ’ተን ፈለማ ኣብ ሳዋ ናይ
ዝተተኽላ ፎርኖታት ሳዋ ኰይኑ
ዝወረደን፡ ኣብዚ እዋን ድማ ሞያ
ተክኒክ እናማልአ ግን ከኣ ሓላፊ
ትካል ፎርኖ ስንቂ ጨንፈር ሳዋ፡
ብምዃን ዝሰርሕ ዘሎን ተለንተ
ኢብራሂም መሓመድ ኣቡበከር፡
ኣብ እዋን ምትካል’ተን ፎርኖታት
ንዝነበረ ብድሆታትን ኵነታትን
ኣብ’ዚ ሕጂ እዋን ዘሎ ኵነታትን
ደረጃን እቲ ትካል ኣመልኪትና ናይ
ዝገበረናዮ ቃል-መሕተት ናባኹም
ነብሎ - ሰናይ - ንባብ!
ሳዋ ኣሃዱ ኢላ ስራሕ ታዕሊም
ክትጅምር ከላ፡ ንተዓለምቲ ኣይኰነን
ንዓለምቲ ዝኸውን ህንጻታት
ኣይነበራን። ሌጣ ጐልጐል እያ
ነይራ። ንዓበይቲ ትካላት ዝዀኑ
ህንጻታት እሞ ኸኣ ዘይሕሰብ እዩ።
ንፎርኖን ሕክምናን ተባሂሎም
ዝተሃንጹ ግና ነይሮም። ፎርኖታት
ሳዋ፡
ዘይከም’ቶም
ካልኦት
ንጥፈታት በብግዜኡ እናተመልኡን
እናሰዓቡን ዝወረዱ ኣይነበረን።
ክንዲ ዝዀነ ንሕክምናን ፎርኖን
ዘገልግሉ ህንጻታት ኣባላት ቀዳማይ
ዙርያ ሳዋ ቅድሚ ምውራዶም
ዝተዳለዉ እዮም ነይሮም። ስለ
ዝዀነ እተን ኣብ ፈለማ ኣብ ሳዋ
ዝተተኽላ ፎርኖታት ትኽ ኢለን
ኣብ’ቲ ንዕአን ተባሂሎም ዝተሰርሑ
ህንጻታት እየን ኣትየን። ንምትካለን
ዝወሰደ ግዜ ኣይነበረን። ክትከላን
ስርሐን ክጅምራን ዳርጋ ቅጽበት
እዩ ነይሩ።
ዕላማ ምትካል ፎርኖ ሳዋ፡ ርዱእ
ነገር ኰይኑ፡ ናብ ሳዋ ናይ ዝወርዱ
ተዓለምቲ መግቢ ምድላው እዩ።
እታ ናይ 1994 ዓ.ም ሳዋ ግን፡ ቤት
ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ፡ ማሞስን
ካልኦት ወተሃደራውያን ንጥፈታት
ሓዊስካ ዝሰላሰለላ ስፍራ ዘይኰነት፡
ንታዕሊም ኢሎም ዝወርዱ ዝነበሩ
ጥራይ እያ ትቕበል ነይራ። ስለ
ዝዀነ፡ መንግስቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት
ኣዊጁ ተዓላሞ ሳዋ ቅድሚ
ምውራዶም፡ ኣቐዲመን ባኒ ዝሰርሓ
ፎርኖ ከም ዝትከላ ተገይሩ። ብልክዕ
ንምዝራብ ከኣ እተን ኣብ ፈለማ
ማለት ኣብ ዓመተ 1994፡ ኣብ ሳዋ
ዝተተኽላ ፎርኖታት ካብ ሸሞንተ
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ዝበዝሓ ኣይነበራን። ብኡ መልክዕ
ከኣ ካብ ቀዳማይ ዙርያ ክሳብ
መበል 15 ዙርያ ቅድሚ ምኽፋት
ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ
ምዃኑ’ዩ፡ ዕለታዊ መግቢ’ቶም
ንታዕሊም ጥራይ ኢሎም ዝወርዱ
ዝነበሩ መንእሰያት፡ ባኒ ብምስራሕ
ኣብ ምዕንጋል ልዑል ኣስተዋጽኦ
ነይሩወን።
ካብ 2002 ዓ.ም - ምምስራት ቤት
ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ- ንደሓር
ግና፡ ስራሕ እቲ ትካል ብዝዓበየ
መልክዑ ክሰፍሕ ክኢሉ። ብኡ
መንጽር ነቲ ብተዓጻጻፊ ዝወርድ
ዝነበረ ቊጽሪ ሰብ ዝኸውን መግቢን
ካልኦት መሰረታውያን ነገራትን
ምቕራብ፡ ተወሳኺ ስራሕ ንትካል
ፎርኖ ጥራይ ዘይኰነ፡ እንተላይ
ንምምሕዳር መዓስከር እውን እዩ
ነይሩ። ዕትበት ዝሓትት ስራሕ ከኣ
ነይሩ። ስራሕ ንጥፈታት ሳዋ ግና
በዚ እውን ደው ኣይበለን። ኣብ
ዓመተ 2007 እንደገና ምድኳን
ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ስዒቡ።
ምድኳን እዚ ትካል፡ ብዙሕ ቊጽሪ
ናይ ሰብ ዝሓቁፍ ክሳብ ዝዀነ
ከኣ፡ ልክዕ ከም ምምስራት ቤት
ትምህርቲ ዋርሳይ ይከኣሎ፡ ኣብ
ልዕሊ’ተን ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ዝህባ ትካላት ሳዋ ተወሳኺ ስራሕ
ከይፈጠረ ኣይተረፈን። እቶም ሞያ

ዝቐሰሞም ሜላታት እንተነይሮም
ንምፍላጥ፡ ንተለንተ ኢብራሂም
ብዝተወከስናዮ፡ እቲ ዝስንከት ዝነበረ
ባኒ ፊኖ ብምንባሩ፡ ዋላ እውን ካልእ
ዓይነት’ውን ሓርጭ እንተነበረ፡
ተዓለምቲ ኣባላት ቀዳማይ ዙርያን፡
ድሒሮም ዝወረዱ ተዓለምቲን
ነብሶም ዝፈልጡ ኣባጽሕን ምስ
ኵነት ምትዕጽጻፍ ከምዘድሊ
ዝርድኡን ምስ ምንባሮም፡ ኣብ
ልዕሊ’ቲ ኣብ ግዜኦም ዝስንከት
ዝነበረ ባኒ፡ “እዚ፡ ከምዚ” ዝበሃል
ዘረባታት ኣይነበሮምን - ብሕጽር
ዝበለ መማረጽቲ መግቢ ኣይነበሩን።
ሒደት እንተነበሩ’ውን ከም ሓቂ
እውን እንተዀነ ኪኖ ባኒ ካልእ
ኣማራጺ ስለ ዘይነበረ፡ ምስ ምምጣጥ
ግዜ ናይ ምቕባል ዘይተርፍ ኵነት
እዩ ነይሩ። እቶም ዝበዝሑ ተዓላሞ
ግና ዝተቐረበሎም ተመጊቦም
ተመስገን ዝብሉ ምንባሮም፡
ተለንተ ኢብራሂም ይገልጾም።
ምስ እዚ ኣተኣሳሲሩ ተለንተ
ኢብራሂም ዝገለጾ፡ ምናልባት
ባኒ ዝስንከት ሓሩጭ ይፈላለ
ይኸውን። እንተዘይ ኰይኑ ኣብ
ቀረብ መጺእካ ግና፡ ትካሎም ካብ
ፈለማኡ -1994 ዓ.ም- ክሳብ ሕጂ
ንተዓለምቲን ተማሃሮን ንምዕንጋል
ኣኺሉ ዝተርፍ ባኒ ብምስራሕ
ከምዝቕርቡ’ዩ ዘረድእ።

ናይ ሽቕለት ከምዝኸፈተ
ይጥቀስ’ዩ። ነዚ ኣመልኪቱ
ተለንተ ኢብራሂም ከብርህ
ከሎ ከኣ፡ ስቪል ሰራሕተኛታት
ናብ ሳዋ ክኣትዉ ዝጀመሩሉ
ካብ ዓመተ 1997 ንደሓር
እዩ። ትካል ፎርኖ ብግደኡ
ካብ ሽዕኡ እዋን ስቪል
ሰራሕተኛታት ቈጺሩ ከስርሕ
ጀሚሩ። እቶም ዝተቘጽሩ
ስቪል ሰራሕተኛታት እኹል
መሃያ እናተኸፍሎም ኣብ ቀንዲ
መትኒ፡ ኣካላት ፎርኖ ክሰርሑ
ጀሚሮም። ምቚጻር ስቪል
ሰራሕተኛታት ኣብቲ ትካል
ኣብ ግዜኡ ርኡይ ኣስተዋጽኦ
ከም ዝገበረ ድማ ይዛረብ።
የግዳ ንሓዋሩ ብኸምኡ ክኽየድ
ዘዋጽእ ኰይኑ ስለ ዘይተረኽበ ግን፡
በብግዜኡ ሃገራዊ ግቡኡ ክፍጽም
ዝወረደ እናተመደቡዎ፡ ኵነታት
ስቪል ሰራሕተኛታት ድማ ብኡ
መጠን እናጐደለ ክኸይድ ጀሚሩ።
ብኸምኡ ደረጃ ኸኣ እንትርፎ
ኣብ ቀንዲ ኣካላት ፎርኖ ዝሰርሑ
ገዲፍካ ኣብዚ እዋን ቊጽሪ ህላወ
ስቪል ሰራሕተኛታት ኣብ’ቲ ትካል፡
ናብ ዝተሓተ ደረጃኡ ወሪዱ
ይርከብ።
ኣብ ሳዋ ንተዓለምቲ ዝዳሎ መግቢ
ባኒ እዩ። ከምኡ ስለ ዝዀነ ድማ፡

ክስልጥኑ ዝወርዱ መንእሰያት
መግቦም ባኒ ክሳብ ዝዀነ፡ ትካል
ፎርኖ ሳዋ፡ ቅድሚኡ ዝሰርሖ ካብ
ዝነበረ ብዝሒ ባኒ ንላዕሊ ክሰርሕ
ዕማማቱ ዘስፍሓሉ ድማ ኰነ።
ብዛዕባ ነተን ፎርኖታት ዝዀኑ
ህንጻታት ኣቐዲሞም ተሰሪሖም ስለ
ዝነበሩ፡ ኣብኡ ጸገም ከምዘይነበረ
ክብ ኢሉ በሪሁ ኣሎ። ኣብ’ዚ ከም
ሕቶ ክለዓሉ ዝኽእሉ ነጥቢታት
እንተለዉ ግን፡ ኣብ ፈለማ ሃዋሁ
ምትካልን ምቛምን እተን 8
ዝዀና ፎርኖታት፣ ዝስራሕ ዝነበረ
ባኒ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ኣባላትን
ተዓለምቲን ቀዳማይ ዙርያ ዝነበረ
ርእይቶን፡ ብኡ መንጽር ከኣ እቲ
ትካል ንቐጻሊ ከስርሑዎ ዝኽእሉ

ምስ ምጅማር ቤት ትምህርቲ
ዋርሳይ ይከኣሎን ድሒሩ ከኣ
ምድኳን ማሞስ ቊጽሪ ናብ ሳዋ
ዝወርድ ሰብ፡ ተዓጻጻፊ እናዀነ’ዩ
መጺኡ። ኣብ ከም’ዚ ዓይነት
ኵነታት ምስ’ቲ ብዝሒ ተኣሳሲሩ
ክግለጽ ዝኽእል ከኣ እቲ ኣብ
ስራሕ ዝፈጥሮ ጸቕጢ እዩ። ንኸምዚ
ዝበለ ኣጋጣሚታት ብወገን ትካል
ፎርኖ ዝተራእየ ጸቕጢ ናይ ስራሕ
እንተነይሩ፡ ንተለንተ ኢብራሂም
ተወኪስናዮ ነይርና።
ኣብ’ቲ መጀመርታ እዋን ባኒ
ተዓለምቲ ብኣባላት’ዩ ዝስራሕ
ነይሩ። ድሒሩ ግና ካብ ዝተፈላለዩ
ቦታታት ንስራሕ ኢሎም ዝወረዱ
ሲቪል ሰራሕተኛታት ዕድላት

መዓልታዊ ምስንካት ባኒ ይጽንሓለይ
ዝበሃሎ ጒዳይ ኣይኰነን። ግድን
ከኣ ብግዜኡን ሰዓቱን ተሰሪሑ
ተዳልዩ ነናብ ዝምልክቶ ቦታታት

ተለንተ ኢብራሂም መሓመድ
ክበጽሕ ዘለዎ እዩ። የግዳ ንኣሽሓት
ሰባት ዝኸውን ባኒ ኣብ ሓጺር
ሰዓታት ሰንኪትካ ነናብ ዝምልከቶ
ክትውዝዕን ከተብጽሕን ንባዕሉ
ቀሊል ስራሕ ኣይኰነን። ስለ ዝዀነ፡
በብግዜኡ ብድሆታት ዝኽሰቱሎም
እዋናት ኣይሰኣኑን። ኣብ ከም’ዚ
ዝበለ ኵነታት፡ ጥዕና ፎርኖታት
ኣገዳሲ ረቛሒ እዩ። ዕድመ
እተን ፈለማ ኣብ ሳዋ ዝተተኽላ
ፎርኖታት፡ ክንዲ ዕድመ ምጅማር
ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ርብዒ
ዘመን ዕድመ ዘለወን እየን። ስራሕ
ሳዋ ከኣ ዕረፍቲ ዘይህብ ብግዜን
ኣፍራይነትን ዝተቐመረ እዩ። ወትሩ
ኣብ ጽዑቕ ስራሕ ዝተጸምደ ሰብ
ኰነ ኣቕሓ ምስ ግዜ ድኻማት
ከርኢ ከኣ ባህርያዊ ነገር እዩ።
ብመሰረት መግለጺ ተለንተ
ኢብራሂም፡ ኣብ መስርሕ ተርእዮ
ናይ ምብልሻው ብኣጋጣሚታት
ዘይኰነ፡ ግድን ዘጋጥም ነገር’ውን
እዩ። እዚ ይኹን’ምበር፡ ካልእ
ኣማራጺ ክሳብ ዘይሃለወ፡ ነቲ
ዘጋጥም ብኸመይ ፈዊስካ ነገራት
ናብ ንቡር መሊስካ ስሩዕ ዕለታዊ
ንጥፈታትካ ትቕጽል፡ ኣብ’ቲ ትካል
ብትዅረት ካብ ዝስረሓሉ ዕዮ
ሓደ’ዩ። ቅልጡፍ መስርሕ ጽገና
እናተገብረ ዘጋጥሙ ብድሆታት
እናመከትካ፡ መዓልታዊ ክስንከት
ዝግብኦ ባኒ ተሰንኪቱ ኣብ ሰዓቱ
ነናብ ዝግብኦ ከምዝበጽሕ ይግበር።
ብኸም’ዚ ኸኣ ብድሆታት ትካል
ፎርኖ ሳዋ እናተሰግሩ ስሩዕ
ንጥፈታቶም ይቕጽሉ። እቲ መቑነኑ
ካብ ፎርኖ ሳዋ ዝዀነ ሰብ ከኣ፡
ከይተመገበ ውዒሉ ወይ ሓዲሩ
ኣይፈልጥን።
ይቕጽል…

መኣረምታ፡
ኣብ ናይ ዝሓለፈ 22 ነሓሰ ሕታም ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ፡ “ሳዋ - ስታፍ
ኣገልግሎት ጥዕና…” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ኣብ ቀዳማይ ክፋል ምስ
ሓላፊ ስታፍ ኣገልግሎት ጥዕና ማእከል ስልጠና ሳዋ፡ ሌ/ኮ ቴድሮስ ተኽለጽዮን
ዝተገብረ ቃለ-መሕተት፡ “ድሕሪ ናጽነት ዕድል ረኺቡ ዝነበሮ ደረጃ ናብ
ዲፕሎማ ኣዕብዩ” ዝብል፡ “ካብ ሜዳ ዘዋህለሎ ተመኵሮ መምዘኒ ፈተና
ብምውሳድ፡ ንመለክዒ ደረጃ ዲፕሎም ስለዝበቕዐ፡ ዲፕሎም ከምእተዋህቦ፡ “ኣብ
ወርሒ ነሓሰ 1978” ናብ ሜዳ ተሰሊፉ ንዝብል ከኣ፡ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 1977
ብዝብል ተኣሪሙ ክንበብ ብትሕትና ንሓትት።

ሓዳስ

ኤርትራ

ሩፍታ
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ሓሙሻይ ክፋል

እሞ እንታይ በለኪ?
መንገዲ ገዛይ - መንገዲ ዓመት
ኰይኑ ተሰሚዑኒ። ተረቢጸ ብስንባደን ፍርሕን ውሽጢ
ከብደይ ተቓጺሉ። እናኸድና
ከለና “በጃኻንዶ ንገረኒ፡ ሓዲኡ
ኣፍልጠኒ - ንዓይ እኮ ኩሉ ሓደ
እዩ” እናበልኩ በጽቢጸዮ። ልዕሊ
ኩሉ ዋላ ንሱ ገጹ ጽቡቕ ስለ
ዘይነበረ፡ ተስፋ ዘቝርጽ ነገር ዝነገሮ
ኰይኑ ተሰሚዑኒ።
ወለድኺኸ? - ምስ በልኩዋ፡
ንብዓታ ቀዲሙ ንልሳና ለጎሞ።
“ወለደይ ደኣ ጨኪኖም. . .” ገና
ክትብሎ ዝሓሰበት ከይመለአት፡
ጓሂኣ፡ ፊቕፊቕታ ኣቐዲሙ
ተደርጐሐ። “ኣጆኺ” እናበልኩ
ክእብዳ ኣብ ዝፈተንኩሉ እዋን፡
ክሳብ እትስሓግ ትንኽነኽ ነበረት።
ኣነ እውን እንታይ ከም ዝገብር
ጨኒቑኒ። ኣብ መወዳእታ፡
ብቖጸራ ክንፈላለ ከም ዝግባእ ስለ
ዝተገንዘብኩ መዓልቲ ቀየርኩ።
ኣብ ዝሰዓበ ርክብና፡ ሉና፡ ዘይከም
ወትሩ ንቕሕቅሕ ዝበለት ትመስል
ነበረት። እንተ ወሓደ ገለ ተስፋ
ዝረኸበት ኰይኑ ስለ ዝተሰመዓኒ፡
ደስ በለኒ። “ትማሊ ደድሕረኻ
ማማን ኣሕዋተይን መጺኦም
ኣዕልል ውዒሎም ከይዶም”
በለትኒ ብፍሽኽታ። ድሒራ ከም
ዝነገረትኒ ኣብ ሰለስተ ወርሒ እያ
ትረኽቦም ነይራ።
ተስፋን ‘ኣጆኻ’ን ካብ ገንዘብ
ንላዕሊ ሂወት ከም ዝዘርኡ፡ ኣብ’ታ
ዕለት ኣብ ሉና ተዓዚበዮ። ማዕረ፡
ወይ ልዕሊ’ቲ ብሰሪ ንእስነት
ዘንከራረወቶ ኣጻድፍ፡ ብተነጽሎ
ተሳቕያ እያ። እቶም ኣብ ልባ
ዘስፈረቶም ወለዳ ከይተረፉ
ሕቖኦም ምስ ሃቡዋ፡ ጎኒ ከም
ዘይብላ ኰይኑ ተሰሚዑዋ።
ዋላ’ኳ ወለዳ፡ ንሰናያ ብምድላይ
ክግስጹዋን ክመርሑዋን ንቡር
እንተ ዀነ፡ ቅድሚ ምጽዳፋ
እንተ ዝኸውን ልቦና እዩ ነይሩ።
ኣብ ጸድፊ ኣብ ሰንሰላለወትሉ
እዋን፡ ተነጽሎን ጽልእን፡ እንትርፎ
መሊሱ ከጽድፋ ፋይዳ የብሉን።
ነዚ እናሓሰብኩ እየ ኸኣ “ከም
ወለዲ መጠን፡ ጨጓር ንውሽጢ
ገይሮም እንተ በጽሑዋ እንታይ
ኣለዎ!” ዝበልኩ ብውሽጠይ።
“እንቋዕ ሓጎሰኪ ሉና - ዕላል
ወለዲ’ሞ ከመይ ነይሩ?”
“ተሓጕሰ - ማራ ተሓጒሰ፡
ንፍቕ ኣሊለዮም እየ ነይረ። ነቲ

ጓሂ ዝተጻሕፎ ወጅሃ፡ ካብ ውሽጣ
ዝነቐለ ታሕጓስ ስዒሩዎ እዩ።
ተረፍ ሓጎሳ እዩ መስለኒ፡ ንዓይ
ንጋሻኣ ንኸተስቲ ኣቝሑ ቡን
ክትቀራርብ ጀመረት። ቅድመኡ
ሰለስተ/ኣርባዕተ ግዜ ናብ ገዝኣ
ኣብ ዝመጻእኩሉ፡ ንሳን ቤታን
ዝሕልሕል ኢለን እየን ዝጸንሓኒ
ዝነበራ። ሽዑ ግን ቤታ - ቤት
ሓጎስ መሲላ ነበረት።
ወልፊ ቡን ኣለኪ ድዩ?
ወልፍስ የብለይን፡ ግን መዕለሊ
ይዀነና። እዚ ኩሉ እናተመላለስካኒ
ቡን ስተ ኢለካ’ኳ ዘይፈልጥ
ወደይ. . .
ከም’ቲ ደስ ዝበላ፡ ደስ ኢሉኒ።
ከም ህጻን እያ ተሓጒሳ። ተነጽሎ
ክሳብ ክንደይ ሃስዩዋ ከም ዝጸንሐ
እናሰላሰልኩ፡ ባህታን ወለዳን
ንኹሉ ግዜ ከምኡ እንተ ዝዀኑላ
ኢለ።
ወለድኺ ደሃይኪ ይገብሩዶ
ነይሮም? ወይ ንስኺ?
ኣብ’ቲ ፈለማ ዳርጋ ንኽልተ
ዓመት ኣይተራኸብናን ነይርና።
ደሃየይ ኣይገበሩን - ኣነ ድማ
ኣይቅበሉንን እዮም ኢለ ትም
ኢለ። ብሕልፊ ኣብ ግዜ ሕማመይ
ኣመና እዮም ዘድልዩኒ ነይሮም።
ዝፈልጦ ሰብ ኣይነበረንን።
‘ይመጽኡኒዶ ይዀኑ’ እናበልኩ
ኣፈፌት እናቋመትኩ፡ ብጽምዋ
እየ ኣሕሊፈዮ። ብሕልፊ ኣብ’ቲ
ሓሚመ ዝነበርኩ እዋን፡ ወለደይን
ኣሕዋተይን እንተ ዝቕልቀሉኒ
ሞራል ምዀነኒ። ከም ዘይወለዱኒ
ትም ምባሎም ብጣዕሚ እዩ
ጎዲኡኒ። ዋላ ኣይግበሩለይ፡
መጺኦም ከመይ ኣለኺ እንተ
ዝብሉኒ እኹል ነይሩ። ብሕልፊ
ናይ ማማ ማራ ተሰሚዑኒ። ክሳብ
ከምኡ ትጭክነለይ ኣይመስለንን
ነይሩ። ሕጂ ሰለስተ ወርሒ ይገብር
ግን ሓወይ ኣስቤዛ ሒዙ ቅልቅል
ኢሉኒ ነይሩ።
ክትወጽኢ ከለኺ ብኸመይ
ዲኺ ተፋኒኽዮም?
ንባባ ክዛረቦ ስለ ዘይክእል፡ ንማማ
‘እኸይድ ኣለኹ’ ምስ በልኩዋ፡
ጻዕዳ ርገጺ ኢላትኒ።
በቃ?
እንታይ ደኣ ክትብለኒ። ከም
ዝመስለኒ ማማ እውን ጸቕጢ
ነይሩዋ እዩ። ሕርቃንን ጓሂን ናይ
ኣቦይ ትርእዮ ስለ ዝነበረት፡ ዋላ
ከም ወላዲት ንሳ ትሓይሽ እንተ
ነበረት ምስኡ እያ ወጊና። ኣብ ገዛ

ከለኹ ባባ ኣብ ዘይብሉ እምበር፡
ንሱ ከሎ ተዛሪባትኒ ኣይትፈልጥን።
ንዕኡ ትፈርሖ ነይራ። ገዛ ተኻርየ
እወጽእ ከም ዘለኹ ምስ ነገርኩዋ፡
ኣበይ ቦታ ከም ዝዀነ ክትሓትተኒ
ተጸብየ ነይረ - ግን ኣይሓተተትንን።
በዚኣ ተፈላሊና።
ውጽኢት ሕክምና ደኣ ከመይ
ኰነ?
ትም በል እስከ ወደይ፡ ኣነስ
ካልእ እሓስብ ነበርኩ እምበር፡
ቲቢ ይሕዘኒዶ ኢለ። ሽዑ ምስ
ነገረኒ ብጣዕሚ እየ ሓሪቐ። ሽዑ
ምስ’ቲ ዝነበረኒ ፍርሒ፡ ሕማመይ
ቲቢ ምዃኑ እንተ ዝነግሩኒ ዳርጋ
ሓዊኺ ከም ዝበሉኒ ምወሰድኩዎ።
ንሱ ናብ ሕክምና ክወስደኒ ከሎ፡
ከም’ቲ ኣነ ዝፈርሖ ዝነበርኩ፡
ፍርሒ ኣይነበሮን። ኣብ ሓንጎሉ
ከማን ኣይነበረን። “ቲቢ ሓሚምኪ
ኣለኺ” ኢሉ ንኸየሰንብደኒ እዩ
ኸኣ ኣብ ገዛ ክነግረኒ ዝመረጸ።
እቲ ዶክተር ድማ ስለምንታይ
ምስጢር ገይሩዎ ኣይርደኣንን
እዩ።
ሕማመይ ቲቢ ናይ ሳንቡእ
ምዃኑ ምስ ነገረኒ፡ ክኣምኖ
ኣይከኣልኩን። “ሓቅኻ ዲኻ?”
እናበልኩ ደጋጊመሉ። ዝሰንበድኩ
መሲሉዎ “መድሃኒት ወሲድኪ
ክትሓውዪ እንዲኺ? ተስፋ ጥራይ
ኣይትቝረጺ. . .” ይብለኒ። ኣነ
ድማ ከም ኣፉ ክዀነለይ እየ
ዝደሊ ዝነበርኩ። መቸም፡ ናይ
ሽዑ እዋን ሂወት ንጸላእየይ ከማን
ኣይምነየሉን እየ። መድሃኒተይ
ተኸታቲለ ከኣ ሓውየ።
ሕጂኸ ናብራ ከመይ ኣሎ?
ንሱ ዝበደለኪ ነገር ትዝክሪዶ?
ብዓይኒ ሓቂ’ኳ፡ ዋላ ምሳይ
ዝዀነ ነገር ይፈጽም፡ በዲሉኒ
ኣይፈልጥን እዩ። በዲሉኒ ክብል
እንተ ዀይነ ማራ ይሓልየለይ
ብምንባሩ ጥራይ እዩ። ሕማቕ
ባህርያት እንተ ዝህልዎ፡ ምሽ ኣለካ

ከም’ዚ ተቛያቛይ፡ ዝተሃራረም ወይ
ዘይግደሰለይ ገለታት ነይሩ እንተ
ዝኸውን፡ ምተቐየምኩ’ሞ ክጸልኦ
ምኸኣልኩ። ንሱ ግን ዝፍቶ
እምበር ዝጽላእ ጠባይ የብሉን። ንሱ
ዋላ ሓንቲ መዛረቢ ዘይትረኽበሉ
ሰብ እዩ። ዋላ ሕርቕ ኢልካ እንተ
ተዛሪብካዮ ክምስ እናበለ እዩ
ይቕረታ ግበረለይ ዝብለካ። ደሓር
ቀስ ኢሉ የረድኣካ።
ከም
ኣሕዋትከ
ከመይ
ቀጺልኩም?
እዋይ እንታይ እሞ ክብለካ እየ።
ካብ ማህጸን ኣደይ ዝወጽአ ኰይኑ
እዩ ዝስመዓኒ። ጭንቕ ክብል
ከለኹ ንሱ እዩ ዘረጋግኣኒ። ብዙሕ
ነገር እዩ ሓጊዙኒ። ኣብ’ዚ ዘለኹዎ
ደረጃ ንኽበጽሕ ቀንዲ ኣላዪየይ
ንሱ እዩ። ከም’ቲ ዝበልኩኻ ወለደይ
በቲ ሓደ ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም፡
በቲ ካልእ ድማ ብሰንከይ ብዙሕ
ስለ ዝጓሃዩ ካብ ገዛና ዋላ ሓንቲ
ነገር ክጽበ ኣይክእልን እየ። ስራሕ
የብለይ ትምህርቲ፡ ኣብ ትሕቲ
ወለደይ ምንባር ከኣ ኣጽሊኡኒ እዩ
ነይሩ። ኣብ’ቲ ኩሉ ነገር ሕርብት
ዝበለሉ እዋን ንሱ እንተ ዘይነብር፡
ሰብ ኣይምዀንኩን። ጌጋ ኣብ ወድሰብ ንቡር ምዃኑ፡ ዘይሓልፍ ጸገም
ከም ዘየለ ዘረድኣኒ ዝነበረ ንሱ እዩ።
ኮታ ከም ሓውን ወላድን ኰይኑ እዩ
ኣልዩኒ። ሓው ዝበሃል ከኣ ኣብ ጸገምካ
ዝሕግዘካ እምበር፡ ካብ ሓደ ማህጸን
ስለ ዝወጻእካ ጥራይ ኣይኰነን።
ሎሚኸ ርክብኩም ከመይ ኣሎ?
ሎሚ ደኣ ስድራ-ቤት እንዲና
ኴንና። ምስ ደቁን ብዓልቲ-ቤቱን
ተላሊና። ኣብ ሓጎስን ሓዘንን ብቐረባ
ንበጻጻሕ፡ ንሱ ይኹን ብዓልቲ-ቤቱ
‘ኣጆኺ. . .’ እናበሉ የተባብዑኒ።
ብገንዘብ ይኹን ካልእ ነገራት
ይሕግዙኒ። ካብ ስድራ ቤተይ ምስ
ወጻእኩ ካልእ ስድራ እየ ወሲኸ።
ብፍቕሪ ዝፈለመ ርክብ ናብ ዝለዓለ
ናይ ሕውነት ርክብ ሰጊሩ። ሎሚ ከም

ሓወይ እምበር ብኻልእ ኣይጥምቶን
እየ። ኩሉ ነገር ተቐያዪሩ እዩ።
ብዓልቲ
ቤቱኸ
እንታይ
ይስመዓ? ማት’ሲ ክሳብ ንሓዳሮም
ተፈታቲንክዮ ኢኺ?
ናይ ብሓቂ እየ ዘመስግና።
ኣብ’ቲ ፈለማ ‘ምስኣ ከላልየኪ’ ምስ
በለኒ፡ ‘ፈጺሙ ኣይከውንን’ዩ’ እየ
ኢለዮ። እሞ ኸኣ ምሳይ ብዕርክነት
ከም ዝዘውር ዝነበረን ናብ ሕውነት
ከም ዝቐየርናዮን ነጊሩዋ እዩ። ምስ
ሰብኣያ እዕንድር ነይረስ ገዝኣ ከይደ
ክላለያ ኢለ፡ ፈጺሙ ዘይከውን
ኰይኑ ተሰሚዑኒ። “እቲ ጌጋ ናተይ
ከም ዝነበረን፡ ንስኺ ብዓል ሓዳር
ምዃነይ ከም ዘይፈለጥክን ኣረዲአያ
እየ። ብዓልቲ ቤተይ ድማ ለዋህ
ብምዃኑ ኣመና እያ ደንጊጻትልኪ.
. .” ገለታት ኢሉ፡ ግድን ክንላለያ
ለሚኑኒ። ሽዑ ኣይተቐበልኩዎን።
ምስ ደጋገመለይ ግን ዝወለደት
ትውለድ ኢለ ከይደ። ቀንዲ
ግን “ይቕረ በልለይ” ንኽብላ
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ስለ ዝቖጸርኩዎ፡
እናተሰከፍኩ ከይደ።
ከመይ ተቐቢላትኪ’ሞ?
ይገርመካ’ዩ - ከም’ዛ ካብ
ቀደም ትፈልጠኒ፡ ስመይ ጸዊዓ
ጽቡቕ ገይራ ተቐቢላትኒ። ኣነ’ሞ
ብኸምኡ ምስ ተቐበለትኒ ኣብ
ዝኣትዎ እዩ ጠፊኡኒ። ከም
በዓልቲ ጥዑይ ግብሪ ከምኡ
ገይራ ክትቅበለኒ ኣይተጸበኹን።
ኣብ መንጎና ክንሰኻኸፍ እየ
ተጸብየ ነይረ።
ስድራ-ቤተይ እውን በቲ ደሓር
ዘጋጠመኒ ጸገም ከብዶም ምግባር
ስለ ዝኣበዮም ኣብ ጎነይ ኰይኖም
ሓጊዞሙኒ። ዝሓለፈ ሓሊፉ ምስ
በሰላይ ሰላም እነብር ኣለኹ።
እንታይ ጸገም ኣጋጢሙኪ
ነይሩ?
ጸገም ደኣ መሊኡ። ስለ ዝደንገጹ፡
ብኩነታተይ ተላልዮም። ካባና
ንላዕሊ ቤተሰብ ኰይኖም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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ባህልን
ስነ-ጥበብን

ጉጅለ ባህሊ ኣውካን፡ ፈልሲ ቀይሕ ባሕሪ

ኣብርሃም ዘርአ (ወዲ-ሃለቃ)
ስነ-ጥበብ ኣብ ሕብረተ-ሰብ ዝፈጥሮ
ስምዒት ብቐሊል ዝግለጽ እኳ
እንተዘይኮነ፡ ውህደት፡ ጥምረት፡ ሓድነት
ኣብ ሓደ መኣዲ ለኪዑ ንቕድሚት
ዘመርሽ ክንዮ ደረት ትርኢት ዘሎ
ጽባቐ’ዩ። ደቂ-ሰባት ካብ ቀደም ዘመን
ኣትሒዞም ብስነ-ጥበብ ክራኸቡን
ሓድሕድ ክፋለጡን ክኢሎም’ዮም።
ስነ-ጥበብ ኩሉ’ዩ። ንዝተዓመተ ዓይኒ
ብርሃን ፈጢሩ ዘንቀሳቕስ መትኒ
ህላወ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ስነ-ጥበብ
እንተዘይህሉ፡ “ኣህዛብ ዓለም እንታይ
ምኾኑ”፡ ኢልካ ምስ እትሓስብ እቲ
መልሲ ርዱእ’ዩ። ንመዓት ግጭታት
ኣህዲኡ ኣብ ሓደ ጓይላ ጠርኒፉ
ከፋቕሮም ክኢሉ’ዩ። ንዝቐሓረ ልቢ
ፈዊሱ፡ ኣብ ሓደ መስመር ጠርኒፉ
ዘሳዕስዕ ኣንጉዕ ሕብረተ-ሰብ እዩ።
ከም ኣብነት፡ ደርፍታት ሰውራ
ክንጠቅስ ንኽእል። እዞም ደርፍታት
ደጋጊምካ ምስ እትሰምዖም፡ ክሳብ’ዛ
ሎሚ ዕለት ብርቂ ስራሕ ስነ-ጥበብ
ኮይኖም ንረኽቦም። ኣብ ልቢ
ሰማዕቲ ተኣጒዶም ተሃን የውጽኡ።
የንቀሳቕሱን፡ የሳዕስዑን ከምኡ’ውን
ኣብ ዝኽሪ ሓሳብ ሸሚሞም ንድሕሪት
ግልጽ ከም እትብል ዝገብሩ ሓወልቲ
ሕብረተ-ሰብ እዮም። ንዝኾነ ተጋዳላይ
ምስ ተዘራርቦ፡ ደርፍታት ሰውራ
ስምዒት ከም ዝህቦ፡ ክቱር ሓጎስን
ደስታን ከም ዝስምዖን፡ ብዝኽሪ
ንድሕሪት ከም ዝምለስን’ዩ ዘዕልለካ።
ደርፍታት ሰውራ ብዙሓት መንእሰያት
ከሰልፍን ከጣምርን ዝኸኣለ ሓይሊ’ዩ።
ንውሽጢ ነዋኒዉ ኣሰር ኣሰር’ቲ ደርፊ
ከም ዝደርፉን ከም ዝሓኑን ዝገበረ
ጥበብ’ዩ። ኣብ ውሽጦም ዘይጸዓድ
ሓድነት ኣስሪጹ ድምቀት ናጽነት
ዘርሓወ ግምጃ ገድሊ’ዩ። ኣብ ሃገርና
ስነ-ጥበብ ባብ ህላውነት ኣርሕዩ ካብ
ወለዶ ናብ ውለዶ እናተተኻኸአ

ክቕጽልን ክዓብን ክኢሉ’ዩ። ድሕሪ
ናጽነት እንተኾነ እውን፡ ብዙሓት
ጉጅለታት ባህሊ ክፈርያን ክስስናን
ክኢለን’የን። ከም መርኣያ ናቱ ኣብ’ዚ
ቀረባ እዋን ማለት ኣብ 2001 ዓ.ም
ብደረጃ ግንባራት ተጠርኒፈን ኣብ
ህዝብን ሰራዊትን ዝገበራኦ ጎስጓስ ዓቢ
ስምን ዝናን ኣትሪፈን እየን። ሕሉፍ
ሓሊፉ ኣብ’ዘን ጉጀለታት ባህሊ
ዝፈረዩ ስነ-ጥበበኛታት፡ ክሳብ ናብ
ወጻኢ ሃገር ብምጋሽ ስም ህዝቦምን
ሃገሮምን ኰሊዖምን ኣጸዊዖምን እዮም።
ስዒበን’ውን ዝተፈላለያ ጉጅለታት
ባህሊ ቆይመን እየን። ዋላ ደኣ ሓጺር
ዕድመን ተመክሮን ይሃልወን እምበር፡
ደሊበናኦን በጺሐናኦን ዘለዋ ዓቕሚ
ግና፡ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን። ከም
ኣብነት ክኾነና፡ ኣብ መካናይዝ 74
ጉጅለ ባህሊ ሰሲና፡ ኣውካንን . .
. ወዘተ ብኣብነት ምጥቃስ ይከኣል።
እዘን ጉጅለ ባህልታት ኣሰር ቀዳሞት
ስዒበን ዝፈጥራኦ ገስጋሳዊ ምዕባለን
ኣበርክቶን፡ ልቢ ሰማዕቲ ዘይረኸባ
ኣይኮናን።
ብቐንዱ ግን፡ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ
ናብ ጉጅለ ባህሊ ኣውካን ሓይሊ ባሕሪ
ኤርትራንምልላይዝቐንዐ’ዩ።እዛጉጀለ፡
ኣብ መዓስከር ገደም ኣብ መወዳእታ
2011ዓ.ም
ዝተመስረተት’ያ።
ብትሑት ዓቕሚ ብምብጋስ ድማ፡
ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዓቕሚ ኣባላታ ክብ
እናበለትን እናሓየለትን ትኸይድ ዘላ
ጉጅለ’ያ። ሓንቲ ስጥምትን ምልኣት
ዘለዋን ጉጅለ ባህሊ ክትከውን ድማ
ትቀራረብ ኣላ። ኣብ መጀመርታ
ጉዕዞ ምርኢታ፡ ኣብ ደሴታት ዘሎ
ሰራዊት ሓይሊ ባሕሪ፡ ኣብ ምዝንጋዕ
ብዝገበረቶ ኣበርክቶ፡ ብሰራዊትን
ሓለፍትን ሓይሊ ባሕሪ ልዑል
ኣድናቖት ዝረኸበትሉ ምርኢት’ዩ
ኔሩ። ኣብ ከም ማርሳ ፋጥማ፡ ጉልቡብ፡
ዳህላክ፡
ዓሰብ
(ራስዳርማ)፡ሓሊብ
ኢማህሚመት
ከምኡ’ውን
ገደም
ነብሳ
ክኢላ ንኣባላት
ሓይሊ
ባሕሪ
ኣብ ምዝንጋዕ
ዝተጻወተቶ ተራ
ቀሊል ኣይኮነን።
ብገዳይምን
ሓደስቲ ኣባላትን
ካብ ግዜ ናብ
ግዜ
ተመክሮ
እናደለበት፡ ሓይሊ
እናወሰኸት ደሓን
ዝኾነ
ዓቕሚ
ሰብ
ጠርኒፋ፡
ካብ
ውሽጢ
ሰራዊት ሓሊፋ
ናብ ምሉእ ዞባ
ሰሜናዊ ቀይሕ
ባሕርን ደቡባዊ

ቀ/ባሕርን ዑደት እናገበረት ኣብ
ህዝብን ሰራዊትን ዓቢ ተቐባልነትን
ስምን ረኺባ ዘላ ጉጅለ’ያ። ኣብ ከም
በዓል ናጽነትን ዝተፈላለዩ ዓበይቲ
ሃገራዊ በዓላትን ጽምብላትን ድማ፡
ቀንዲ ተዋሳኢት ኮይና ብምስራሕ፡
ሃገራዊ ደርፍታት ኣብ ምፍራይ፡
ብህዝቢ ዘይተናእደት ኣይኮነትን። ገለ
ንምጥቃስ፡ “ሻማ”፡ “ዋጋ ርሃጽና’ዩ”፡
“የለን ከማና”፡ “እጀላኪቱ ዓጀ” ወዘተ፡
ንምጥቃስ ይከኣል። ኩሎም ስርሓት’ዛ
ጉጅለ፡ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኣባላታ
ዝፈረየን ዝተደርሰን እዩ። ብደረጃ
ብቕዓታ ዝተሓጎሱ እዚ ሓይሊ ባሕሪ
እንተኾኑ እውን፡ ምሉእ መሳርሒ
ገዚኡ ከዕጥቖም ክኢሉ’ዩ።
ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤክስፖ፡
ጉጅለ ባህሊ ኣውካን፡ ካብ’ተን ባህላዊ
ትሕዝቶታታ ብምቕራብ ጎሊሐን
ዝተራእያ ጉጅለ ባህልታት ሓንቲ
እያ። መጻኢ መደብ እዛ ጉጅለ
ባህሊ ካብ’ቲ ሒዛቶ ዘላ ደረጃ፡
ንላዕሊ ክትምርሽን፡ ተወዳዳሪ ፍርያት
ከተቕርብን ብደረጃ ሃገር ኣብ
ዝካየድ ዑደት ኣብ ምሉእ ዞባታት
ዘጸግማ ነገር ከም ዘየለ፡ ዓጢቓቶ ዘላ
መሳርሕን ኣኽቲታቶም ዘላ ብሉጻት
ተዋሳእቲ፡ ገጠምቲ፡ ድምጻውያንን፡
ሙዚቀኛታትን ንምስክርነታ ዝገልጹ
እኹላት መርትዖ እዮም። ኣብዛ ጉጅለ
ዘለዉ ስነ-ጥበባውያን፡ ግርማ ሃገር
ኮይኖም ስሞምን ስም ሃገሮምን ከም
ዘጸውዑን፡ ጥርዚ ዓወት ከም ዝበጽሑን
መርኣያ ብቕዓቶም ድስፕሊን ዝውንኑ
ምዃኖም እዩ። ጉጅለ ባህሊ ኣውካን
ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ፡ ብእዚ ሓይሊ
ባሕሪ ብዝተገበረ ስልጠና ናይ ኣስታት
ሓደ ዓመት ናይ ግጥሚ፡ ድራማ፡
ስነ-ጽሑፍ፡ ሙዚቃ ኣብ ኣስመራ
ዝተዋህቦም ስልጠና፡ ኣብ ስርሖም
ዓቢ ድርኩኺትን ባይታን ፈጢሩሎም
እዩ። ኣብ ኣውካን ጥራይ ዘይኮነስ፡ ኣብ
ኩለን ጉጅለታት ባህሊ ዝተዓዘብኩዎ
ነገር ግን ኣሎ - ጉዳይ ትልሂት።
ትልሂት ነብሱ ዝኸኣለ መቐረት
ናይ ሓንቲ ባህሊ እዩ። ጉጅለ ባህሊ
ኣውካን ድማ፡ ካብ’ዚ ሕጽረታት እዚ
ኣይተናገፈትን። ንቐጻሊ ዕብየት ስርሓ

ዘድሊ ዓቕሚ ሰብ ደሊባ ክትሰርሓሉን
ክትደፍኣሉን ከም ዘለዋ ድማ፡ ሓደ

ዓቢ ዝጽበያ ዘሎ ስራሕ’ዩ።
ኣውካን ካብ ዳህላክ ከቢር ንሸነኽ
ደቡባዊ ምብራቕ ዝርከብ ስም ቦታ
እያ። ጻዕዳን ንጹህን ሑጻ ዝርከቦ፡
ብብዝሒ ዓሳታትን ጎብየ ባሕርን
ዝፋረየሉ ቦታ ድማ እዩ። ዓመታዊ
ከኣ፡ ናብ’ቲ ቦታ ብዙሓት ቱሪስት
ይመጽኡዋ። ካብ’ዚ ብምብጋስ
እዩ እምበኣር፡ “ኣውካን” ዝብል

መጸውዒ ስም ዝተዋህባ።
ኣውካን
ታሪኻዊት ደሴት
ናይ ስነ-ጥበብ ኣርካን
ላህመት ሓይሊ ባሕሪ
ጉጅለ ባህሊ ኣውካን
በዓልቲ ስቡሕ ግጥሚ
ውህደት ዜማ ረምታ
ድርሰታት ድራማ
ምስ ናይ ደርፊ ናዕታ. . .
ምስግና ተኽላይ (ዋርሳይ)
ጉ/ባህሊ ኣውካን - ገደም

ደሃይ ሕትመት
ዓርቢ 23 ነሓሰ 2019
ዓ.ም፡ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ
ቀትሪ፡ “ቃሬዛ ህልዋን”
ዘርእስታ
ብመንእሰይ
ኖህ ጎይትኦም ዝተደርሰት፡
እኩብ
ግጥምታት፡
ፈጠራዊ ማሰን መልቀስን
ከምኡ’ውን
ዛንታ
ዝሓዘት ሓዳሽ መጽሓፍ
ስነ-ጥበበኛታት፡ ዕደመ
ዝተገብረሎም ኣጋይሽ፡
ተማሃሮ ትያተሪካል ኣርት፡
ኣዕሩኽን ቤተ ሰብንደራሲ ኣብ ዝተረኸቡሉ
ኣብ ኣዳራሽ ጁንየር
ክለብ ተመሪቓ። እዛ
መጽሓፍ
ንክብርታት
ወግዕን ባህልን፡ ባህጊ፡
ሓቂታት፡
ኣስተንትኖ፡
ዓቕሊ፡ ሕውነት፡ ፍልስፍናን፡ ማሕበራዊ ሂወትን ካልእን ሓቚፋ
ዝተደርሰት መጽሓፍ’ያ።
ኣብ ዕለተ መመረቕታ’ዛ መጽሓፍ ተረኺቡ ብዛዕባ’ዛ መጽሓፍ፡ ናይ
ሞያ ስነ-ግጥሚ ገምጋሙ ዘቕረበ ስነ-ጥበበኛ መለስ ንጉሰ’ዩ።
ደራሲ መጽሓፍ “ቃሬዛ ህልዋን” ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዘስመዖ
ቃል፡ ”ህይወት ቃልሲ’ያ። በይንኻ ትወጾ ናይ ጻዕሪ ሜዳ ከም ዋልታ
ዝከላኸለልካ፡ ከም መብረድ ብልሒ ዝፈጥረልካ ከም’ቲ ማይ ጠለለት
ሞራል ዝህበካ ሰብ ትደሊ። ኣጆኻ ዝብል መልእኽቲ ምስ ዝመጽእ
ንሰብኣውነትካ ሰብኣውነት ትውስኸሉ። ኣብ ሂወትካ ፍሉይ ሓይሊ
ትውንን፡ ብተስፋ ትነብር፡ ጸገማትካ ብኸፊል መዕረፊ ይረኽቡ። እዛ
ሎሚ ትምረቕ ዘላ መጽሓፈይ ድማ ብብዙሕ ኣጆኻታት ዝቘመት እያ።
ናይ ሞራል፡ ጥበብ፡ለውሃትን፡ ገንዘብን ኣጆኻ”። ክብል ሞራል ደቂ-ሰባት
ማዕረ ክንደይ ሓይሊ ምዃኑ ገሊጹ።
እቲ ብገጣሚ ይሃይስ ኪሮስ እናተመርሐ፡ ብዝተፈላለዩ ድምጻውያን
ማዕሪጉ ዘምሰየ መደብ፡ ብመሸጣ መጻሓፍቲ’ዩ ተዛዚሙ።

ሓዳስ

ኤርትራ

5 መስከረም 2019 - ገጽ 7

መበል 29 ዓመት ቁ.4

መልክዕ ወርሒ መስከረም
ጭማራን ጭዋዳን
ብዘመነ ጭዋዳ ኲናት
ብጭማራ እዩ ነይሩ። ስለ’ዚ
ድማ እዩ ጭማራ፡ ንጉስ
ኣጽዋር ንጉስ ስብእነት
ተባሂሉ ዝግለጽ። ካብ ፈለምቲ
ኣጽዋር ሓደ እዩ። ኣብ
ዘመነ ጭዋዳ፣ ማዕዶ ንማዕዶ
ኰይንካ ኲናት ኣይነበረን።
ብፍላይ ኣብ ዘመነ ጭማራ።
ንሱ ድማ እዩ ፈላሚ ዕጥቂ።
ኣብ ዘመኑ ንጸላኢኻ ማዕዶ
ኰይንካ ምጽባይ ፍርሒ ወይ ብዓንቶቦኻ
ኢድካ ምሃብ ይሕሰብ ነይሩ። ጭማራ
ካብ ዕንጨይቲ እዩ ክስራሕ ዝጀመረ።
ፈለማ ባዕሉ ንባዕሉ እዩ ዝነበረ። ደሓር
ግና ምብልሓት መጺኡ፡ ብጥበብ ኣብ
ጫፉ ጽንጽሕለ (በሊሕ እምኒ) ክስኳዓሉ
ጀሚሩ። በዚ’ውን ደው ኣይበለን ቀጺሉ፣
ነቲ ፊተውራሪ ወይ ቅድሚት ናይ’ቲ
ጭማራ ስሕለት ሓጺንን ብሩንዞን
ተገይሩሉ። እዚ ብሓውሲ ስሉስ ኩርናዕ
ወይ ቅርጺ ቈጽሊ ቀላሚጦስ መሰል
ስሕለት ብምግባር ዝያዳ ኣድማዒ ከም
ዝኸውን ተገይሩ።
ምጥቃም ጭማራ ቅድሚ ደቂ ሰብ፣
ኣብ በዓቲ ሰፊሩ ኣብ ዝነበረ ቺምፓንዚ
እዩ ተራእዩ። ምናልባት ደቂ ሰብ
ካብ’ዚ ብምዕዛብ ይኸውን ከዘውትሩዎ
ዝጀመሩ ይበሃል። ኦራንጉታን ዝተባህለ
ዓሌት ህበይ፡ ብጭማራ ገይሩ ዓሳ ክሃድን
ተራእዩ እዩ። እዚ ግና ምናልባት ደቂ ሰብ

ብከምኡ ዓሳ ክገፉ ስለዝረኣየ ካብኣቶም
ብዝተዓዘቦ ከይከውን ኢልካ ይግመት።
ኣብ ስነ-ኩዕታ ዝተረኽበ ኣሰር፡ ጭማራ
ካብ ቅድሚ 400,000 ዓመታት ኣትሒዙ
ከም ዝነበረ ኣብ ጀርመን ዝተረኽበ ኣሎ።
ጭማራ ዕንጨይቲ ጽቡቕ ቀጻልነት
ክህልዎ ኣይከኣለን ይብል ክረይግ
ስታንፎርድ ኣንትሮፖሎጂስት ኣብ
ዩኒቨርስቲ ደቡብ ካሊፎርኒያ። ይኹን
ደኣ’ምበር ምጥቃም ጭማራ ዕንጨይቲ፣
ብቺምፓንዚ 5 ሚልዮን ዓመታት
ቅድሚ ብሰብ ምጥቃም ነይሩ ክኸውን
ይኽእል እዩ ይብል።
ህንዳውያን ኣብ ጫፉ እምኒ ዝተሰዅዖ
ጭማራ ካብ ቅድሚ 300,000 ክሳብ
250,000 ዓመታት ንሃድን ይጥቀሙሉ
ምንባሮም ግና መርትዖ ኣሎ። ነቲ
ዕንጨይቲ ኣብ ሓዊ ብልላው ከም ዝተርር
ይገብሩ ነይሮም። ኣገዳስነት ጭማራ ግና
ጭዋዳ ሒዝካ እዩ። ጭዋዳ ድማ ሓሞት
ሒዝካ። ድፍረት ትብዓት።

“ኣመል ምስ መግነዝ”
ሕሜታ፡ ሰለስተ ሰብ ለኪማ ትጠፍእ ንሓማዪ፡ ተሓማዪ፡ ሰማዒ። ሕሜታ፡ ካብ
ኣሉታዊ ባህይርያት ደቂ ሰብ እዩ። ካብ
ዝፈዀሰ ክሳብ ዝለዓለ ሕሜታ ክህሉ
እንከሎ፣ እቲ ቅልል ዝበለ ከም ስሙ እዩ፣
ገለ ግና ክሳብ ህይወት ተሓማዪ ዘበላሹን
ዝወስድን እዩ።
ኵሉ ግዜ ስራሕ ኣይትስራሕ፡ ካብ
ምሕማይ ዓዲ ኣይትውዕልን። ምኽንያቱ፡
ኣመል እዩ “ኣመል ምስ መግነዝ” ከም
ዝበሃል፡ ኣመለኛ ኣመሉ ኣይገድፍን። በቲ
ኪድ፡ ናብ’ቲ ኣብል. . . ይዕበ ይንኣስ
ኣይተርፍን። በይንኻ እውን ኣይኰንካን
ተሓማዪ፣ ኵሉ ሰብ’ዩ ዝሕመ። ግደ ሓቂ
ንስኻስ ንሰብ ካብ ምሕማይ መዓስ ትሓድግ።
“ንስኻ ብሰብ፡ ሰብ ብኣኻ” ካልእ ይትረፍ
ንሕሜታኻ ቅዱስ ንምምሳል “ንናትካ ምስ
ናትካ ኰይንካ ሕመዮ” ዝብል ኣበሃህላ
ብምቕዳም’ኳ ንሰብካ ትሓሚ። እንተዀነ
እዚ ምስ’ቶም ባህሪ ሕሜታ ካብ ነብሶም
ዘይርሕቀሎም ኣይጽብጸብን።
እዞም ሓመይቲ፡ ኵሉ ግዜ ነቲ ዝዕዘቡዎ
በቲ ክዀነሎም ዝደልዩዎ ስለ ዝጥምቱዎ፡
ሕሜታ ወትሩ ኣብ ኣፎም እያ። ኣመል
እንድዩ፣ ኣመለኛ ድማ ይርከበልካ
ኣይርከበልካ ወልፊ ስለዝዀኖ ኣይገድፎን።
ኣብነት ንርአክልተ ብጀካ ኣበር ምውጻእ ካልእ
ዘይብሎም፣ ዓበይቲ ሓመይቲ ሰብኡት
ነበሩ። ኣብ ዝኸዱዋ ውራይ፣ ስዋ መጸጸ

ቀጠነ፣ ጸብሒ መረረ ጨው ተነግሐ፣
እንጀራ ዓመለ፣ እናበልካ ኣበሳ ካብ
ምድላይ ካልእ ዋላ ሓንቲ ጽቡቕቲ ነገር
ምሉቕ ኣይትብሎምን። ኣብ ዝኣተዉዋ
ገዛ ኰይኑዎም ንሳ ስራሖም።
ሓደ መዓልቲ፡ ናብ ሓደ ውራይ
ተዓዲሞም ከዱ’ሞ፣ ኣብ’ቲ ውራይ ብብልዑ፡
መስተኡ፡ ቅንጣብ ጐደሎ ዘይብሉ፡ ጸብሒ
ምሕፋሱን ኣዕጽምቱን ከይኣክል መቐረቱ
እውን እምበለ መጠን ጥዑም፣ እንጀራ
ወለሽለሽ ዝብል፡ መስተ ስዋ ደለኻ ብርዚ፣
ደለኻ ዱቋን ቀጢንን፣ ደላኻ ሜስ ተቐሪቡ
ነበረ።
ብድሕሪ’ዚ፡ ሓደ ካብኣቶም “ስማዕ
ዓርከይ፡ እዚ ውራይ ከም’ዚ ትርእዮ
ትሕዝቶኡ ትሕዝቶና ይግበሮ። ዝወጽኦ
የብሉን። ሎሚ መዓልቲ ነዚ ሓንቲ ኣበር
ከነውጽኣሉ ኣይንኽእልን ኢና። እዛ ሰበይቲ
ክትንኣድ ዝግባኣ ወሓለ እምበለ-መጠን
ወሓለ” ክብል ነቲ ዓርኩ ተዛረቦ። ዓርኩ
ትቕብል ኣቢሉ፡ “ነዚ ነውጽኣሉ እምበር
ከመይ ዘይነውጽኣሉ፣ በልስከ በዚ ሎሚ እዋን
ከምዚ ዝኣመሰለ ገይራ ትቕርብ ሰበይቲ
ከመይ ዝበለት መሰንኰር ሓዳራ እያ።
ነዚ ሰብኣይ ሰሪሑ ከምዘይ ሰርሐ ቀሪቡ
ከምዘይ ቀረበ መፍቶ ዓዲ ሃገር ክትገብሮ
ክንድ’ዚ ትቕርብ ከመይ ኢዳ ትበተኽ”
ክብል መለሰሉ። ነገር ኣመል ከምዚ እዩ
- ክብሎ ዝደሊ የናዲ። ከይርከበኒ ኢልካ
ብምስካፍ ካብ ምስራሕ ዓዲ ኣይትውዓል።

ዓሰርተ ክልተ ኣዋርሕ ነፍሲ-ወከፍን
በብሰለስተ ወርሒ ተመቓቒለን ኣርባዕተ
ወቕቲ የቑማ። ሓጋይ፡ ጽድያ (ኣየት)፡
ክረምቲ፡ ቀውዒ። ነናተን ብልጫ እኳ
እንተሃለወን፣ እንተ ወርሒ መስከረም፡
ሓለፋ ወይ ርእሰ ኣዋርሕ ብምዃን
ግርማን ጸጋን ዘለዋ ወርሒ የስምያ።
ወርሒ መስከረም 9ይቲ ወርሒ እያ።
እዛ ብዓለም ደረጃ ምስ እንርኢ እውን
ኣብ ደቡባዊ ንፍቀ ክቢ ከም መለወጥታ
ወቕቲ ዝዀነት ወርሒ፣ ሓንቲ ካብ’ተን
30 መዓልቲ ዝውደኣ ኣርባዕተ ኣዋርሕ
ክትከውን እንከላ፣ ካብ ክረምቲ ናብ
ወቕቲ ቀውዒ እተሰጋግር፣ ካብ ጥሜት
ናብ ጽጋብ እተዝልል ወርሒ እያ።
ንጽጋብን ህጥራንን ምድሪን ፍጡራንን
በዓልቲ ሽሻይ፡ ወርሒ ጠለለት እያ።
ካብ’ቶም ኣብ’ዛ ወርሒ ዝተፈጸሙ
ታሪኽን ኣጋጣሚታትን ዓለም፡ ንነፍሲወከፍ ዕለት ከይተወከስና እኳ ኣብ
ባሕቲ መስከረም ጥራይ ካብ ጥንቲ
ካብ 462 ክሳብ 2006 ዓመተ ምሕረት
ተመዝጊቡ ዘሎ ምስ እንርኢ ማእለያ
የብሉን። ከም ምእዋጅ ናጽነት ናይ
ህዝቢ ኡዝበኪስታን ካብ ሕብረት
ሶቬትን ካልእ ሓያሎ ክንረክብ
እንከሎና፣ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ
ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ መንጎ እቲ
ማእለያ ዘይብሉ ታሪኻ - ኣጋጣሚ
ሓደ መስከረም ተወሪቑ ንረኽቦ። ሓደ
መስከረም መበል 244 ወይ 245
መዓልቲ ናይ ሓደ ዓመት እያ።
“ክረምቲ ሓሊፉ መሬት ምስ ዛረየ
ምድረ ሰማይ ኵሉ ኣዝዩ ምስ ጸረየ
መስከረም በሪቑ ጸሓይ ምስ መቀረ
ሸዊት ስገም ስርናይ ክሕፈስ ክእረ
ይርኣየኒ ኣሎ ኣነ ዓደይ ዘኪረ
. . . . መስከረም መስከረም መስከረም
ኣበባ
ንሳ እንክትመጽእ ይሓልፍ
ጸበባ
. . . ዕምባባ መስከረም ወርቃዊ
ሕብሪ ጸሓይ
ሓምላይ ኰነ መሬት ቀስተ ደመና
ሰማይ”
ክብል ኮኾብ ድምጻዊ የማነ
ገብረሚካኤል ገሊጹዋ ነይሩ። ኣብ’ዚ
ተጻሒፉ ዘሎ ግጥሚ ምስ እንርኢ፣
መልክዕን ጸጋን መስከረም ቅልዕ ኢሉ
እዩ ዝረኣየካ። መለወጥታ ወቕቲ ከም
ምዃኑ፣ እዚ የማነ ገሊጹዎ ዘሎ እዩ
ዝርከባ መስከረም። ገና ከይኣተወት
ጀሚሩ፡ ሸዊት ዕፉን ባልደንጓ፡ ዓይኒ
ዓተርን ካልእን ይርከባ። ጎቦን ጐልጐልን
ብዕንባባታት ገልገለ መስቀል ተሰሊሙ
ወቂቡ ንምርኣዩ ባህ ይብለካ።
ወርሒ መስከረም ብጀካ እቲ
ዘለዋ ናይ ወቕቲ ትዕድልቲ፣ ተወሳኺ
ብመንፈሳዊ በዓላትን ወግዒታትን
ብምዕጃባ ዝያዳ ትደምቕ። ብህዝባዊን
መንግስታዊን በዓል ትልለ። ሰሙን ማይ
ጳጉመ፣ ኣብ መመዓልቱ ተረሓሒቑ
ዝካየድ ሰለስተ ግዜ ዝግበር ሆየ ሆየ፣
በዓል ቅዱስ የውሃንስን መስቀልን ኣብ
ሕቝፋ እዩ። እዚ ወግዒታት፡ ኣብ
ከከባቢኡ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይስነ።
ጽቡቕ ክራማት እንተኸሪሙ፣ ኣብ
ወርሒ መስከረም ይትረፍ ነፍሲ ዝሓዘ
እንስሳን ብቝሊን ጽሙእ እምኒ እኳ
ኣይርከብን። መሬት ብዝኸድካዮ እዩ
ክነትዕ ዝጸንሓካ። ሩባታት ጃር ጃር
ክብሉ ከለዉ፣ እቲ ሩባ እቲ ክውሕዞ
ዝኸረመ ውሕጅ ነቲ ገፈጥ መፈጡ
ከም ሰበባ ዝኣመሰለ ገሓሒጡዎ

ስለዝኸይድ፣ እቲ ዝውሕዝ ማይ
መስከረም ጽሩይ እዩ። ሓሬት ዝበሃል
ዘይረኣየሉ ሓቒቕ። በቃ ጎቦኡ ጐልጐሉ
ብዕንባባታትን ሳዕሪን ኣቝጽልቲን፡
ሩባታት ብሓቒቕ ማይን ለሰ ሳዕሪታትን
ሰቲን ይመልእ።
ወርሒ መስከረም እታ ብዅሉ
ሸነኻ፡ ንዅሎም ናይ ስምዒት ህዋሳት
ከከም
ድሌታቶም
እተዐንግልን
እትምግብን ወርሒ እያ። ንኽትርእያ
ንኣዒንቲ ዝስሕብ መልክዕ ዝለበሰት፣
ንኣፍንጫ
ብጣዕሙ
ዝስርንቕ፣
ጥዑም ሽታ ዕንባባታት ብዝኸድካዮ
ዘይሰኣና፣ ንኽትቀምሶም ዘብህጉ
ጽገታት ዕንባባታትን ሸዊትን ቋርፍን
መሮር፡ ክትድህስሶምን ጠንቀላዕላዕ
ክትብለሎምን ዘወናውኑ ለሰታትን
ሸኻታትን፡ ክትሰምዖ ኣእዛን ዝሰርቕ
ጣዕሚ ሙዚቃ ኣዕዋፍን ጃርጃርታ
ወሓይዝን፡ ጸጊቦም ናይ ዝንቅዉ
ዝተፈላለዩ እንሳታት ዘገዳምን ዘቤትን፡
ኣብ መስከረም ፍሉያት እዮም። ኵሉ
ፍጡር ብሓደ ዝጸግበላ ፍሉይ ወቕቲ
ዝሓዘት ፍልይቲ ወርሒ እያ።
መስከረም ኣብ መብዛሕተአን
ሃገራት፡ ተማሃሮ ኣዕሪፎም ብምጽናሕ
ምስ’ቲ ሓድሽ ወቕቲ ዝፈረዮ፣ ሓድሽ
እኽሊን ብቝሊን መንፈሶም ኣሐዲሶም
ትምህርቶም ዝጅምሩላ ወርሒ እውን
እያ።
“ኣንታ ቀሪቡዶ ክኹልሰሰ
ኣንታ ቀሪቡዶ ክኹልሰሰ
ማዕጺድ ቀሪበ ኣለኹ ኣነስ”
“ኣንታ ቀሪቡዶ ክኹልሰሰ
ኣንታ ቀሪቡዶ ክኹልሰሰ
ቆፎ ኣዋዲደ ኣለኹ ኣነስ”
ኢልካ
ኣወዳትን
ኣዋልድን
እናተቐባበሉ ዝደርፉላ ወርሒ እያ።
ጓይላ ሃንሰ መስቀለ እዚ ኢልካ
እናደረፍካ እንተዘይ ሓዲርካዮ እውን
ዝብረሃካ ኣይኰነን።
“ስገመየ ንዓሆሆ ስገመይ እያ
ረዳኢተይ
ስገም ጎቦ ንዓሆሆ ስገም ጎቦ ኰይና
ኣጅቦ
ስገም ቆላ ንዓሆሆ ስገም ቆላ ተሎ
ኣኺላ”

ድማ ይውስኹ። ቀደሙ እቲ
ቀሪቡዶ ዝበሃለሉ ዘሎ ንስገም እዛ
መራሒት ኣዝርእቲ እዩ። እቲ
ምንታይ “ስገም” ንባዕላ እዛ ንወርሒ
መስከረም መለወጥታ ወርሒ ከም
ምዃና፡ ግርማ ትህባ ንሳ እያ። ስገም
ቀልጢፋ በጺሓ ጻዕዳ መልክዕ ብምሃብ
ተስፋ ድራር ተርኢ። እቲ “ኰይና
ኣጅቦ” ዘብሎም ጻዕድያ ንምባል እዩ።
ምጽዕዳው ናይ ስገም ድማ ስገም
ቀልጢፋ እያ እትረድእ፣ ሸዊታስ
ነቒጻ ማለት’ዩ። ባልደንጓ፡ ዓይነዓተር፡
ዕፉን፡ ማዕረ ማዕረኣ ዝስውቱ’ኳ
እንተዀኑ፣ ንሳቶም ዘይከምኣ ንቕጫ፡
ንበሶ ኣይኰኑን። ብዓቢኡ ድማ ከምኣ
ብማዕዶ ተራእዮም መልክዕ ቀውዒ
ዘበስሩ ኣይኰኑን።
እንተ ስገም፣ ጭዕያ ካብ ማዕዶ
ኣጅቦ መሲላ ስለትረአ፡ ዋላ ኣማዕድዩ
ንዝረኣያ ተስፋ ትህብ እያ። ስለ’ዚ
ስገመየ ረዳኢተየ እናበልካ “ሆ” ምባል
ንስለ ደርፊ ዘይኰነ፡ ስገም ከመዮ ደርፊ
ዝብሎ ብሓቂ ረዳኢት እያ። ስገም ጓል
መስከረም። ዓዃይ እቲ ኣብ ዝቐደመ
ቀውዒ ዘእተዎ ምህርቲ፡ ንገለ ንቀለቡ፡
ንገለ ንዘርኢ ስለዝገብሮ ኣብ ክራማት
እንጀራ ይረቆ እዩ። ካብ መስከረም
ጀሚሩ እዩ ዝርዳእ። ቅድመኡ ግና
ብዝረቐቖ ብኣሕምልቲ እዩ ዘራጉዶ።
ስለዚ ድማ እዩ - ኣብ መስከረም
“ዓኾኻይ ዓኾኻይ ገዓት ጠስሚ እቶ
ቁራዕ ሓምሊ ውጻእ” ዝበሃል።
ኣብ መስከረም ልግዐ ኣሎ፣ ጠስሚ
ኣሎ። ኵሉ ሓሓድሹ እዩ። ሓድሽ
እኽሊ ጥራይ ኣይኰነን። ሓደስቲ
መራዑ እውን ሻቡ እየን ዝቕልቀላ።
ተመርዕየን ዝኸረማ፡ ንመርዓ ዝተቐረባ፡
ዝሕጸያ ኵለን ኣብ ጓቑመ ሓቢረን
ነቲ ግርማ መስከረም መሲለን ከም’ታ
ደበናታት ክረምቲ ክኸዋውላ ንመሬት
ቅልቅል ጥፍእ እናበለት ክትመላለስ
ተካላ ረኺባ ዝኸረመት ጸሓይ፡
መስከረም ይበርቃ። ስለዚ እዩ መስቀል
ብራቕ ዝበሃል። መልክዕ መስከረም
ኣመና ብዙሕን ግሩምን ዲንቂን እዩ።
መስከረም ዘይብረሆ መን ኣሎ። ኵሉ
ፍጡር እዩ ማዕረ ዝጸግበላ።

ምስላታት መስከረም
፨ ዘይሓልፈላ ጭሩስ መስከረም ትዓውር።
፨ መስከረም ትሓሞስ፣ ጥቅምቲ ትሕመዮ።
፨ መስከረም ዳርጋ ዋሃረም ኵሉምላ ለምለም።

ሓዳስ

ኤርትራ
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øns¼Ύpù+
ƃôĄôġƊȳ
Ƅņ ĤűŊ ÏŶĄŶ ƃƙ ƎŶǎÍƳ ŕȞėęā"Ð Ŋĉňù
Ŋĺǻƪ űǋĕ ÿŕŕųȳ ĩƫ ǦŴ ǎĉȏ ŴŊŗ Ąėþ
ÿǆöŅȓüȳ

 k

ƄŊ ğƥȲ Ƅň÷Ś ĄŅù  ƲęǄ
ŘƯöĉ ƌŊ ŶǞĉęȲ ǡŴ ħąŴǆ
ĄƭùŚŴÍǂűǆĕȳÿǉĉĤŚȴƉňŇ
ĜƭŚ Ȳ ƄŇõȴ ŴŊŗ ŶǎıĜõ
ƶűŅęŴ ïŶǡęȴ Ƣǋ ĹĦ ƶŊïù
Ąėþ ÿǆö ïŶǉŅŚ ñĕǦ Ņôȳ
ŘñƥƛŊƶƭŊôúŊęŖƯįŴȴÏǄ÷
Ǆ÷ ŴŊŗ ĄƁƉŇ Ƅǌėĩ ŕŅǡġÐ
ƶŊùŚƆƴƶƄĄÿ÷ôȞȳŶāŴÍƧŶ
ƉĉĄùĜǦŊĖȲűŗĉƣľƯ÷ùŴŶ
ĜÿľŴŶ ǡǋȣŴȴ ƄŊŗ ƶŕňñô
Ƅǌėĩ ǻŊ ŅùŴȳ Ɔŗ Ąėþ
ÿǆöÍƧŶ ƉǆȎŶüȴ ġƬņŴ ƄŊ
ıǎĈŴǉƧŅôȳ
ÏǙĉƭ ȓŶ ƃùƌ ġćƯ Ŋðę
ŚǦęż ƄŊƳ ŚĄȓƆ Ŋðę ŚǦĔ
ƄŊŗƢƱŕÐƆŴŅôŶƗôŶŊðėŚ
ïǡęŴ Ŋĉǻįġȴ űȣġ ƢƉȣ Ƅňù
ŅŊŊðĕǉƧƎŊùƄƱƱȳƊõƄňù
ƉƄ ƶŕƄƱƷ ŶƛŚǦŊę ŊÿƧĞ
ĤŅǎŅǎ ŕŶĬğĹĜȳ ƄűÍƧŶ ŴŊŗ
ĄŅĲôǆȴ ŊðĔ ŚǦĔ ŶƛȓŶŅęȴ
ŴŊŗ ŕƄƋŋĉ ǉƧ ƶŅõõ
ƄĉėāƊȳ āćľ Ưǎù ƏǆŲ ǦŴ
ĄŊėñŗƆŗƄǌėĩïŶǉŅŚñùĉ
Ņôȳğ÷ƄĹǋĄŋŘƇĉƶĔƄƗǦŴ
Ɔŗ ȎùćŚ ƄŶȞŕǆ ƄǁǻȣƄôǆŶȳ
ŊǻŶįĹ ġǢĆ ƄŊƇĉ ŅȐü
ŕȎŶŅęƊƨĉȳ
Ɔŗ ŶƄġŘŚ Ǝùŕ ǉļǆľ
ǶȠƂ ƶűŅĔ ĄŊėñŗ ǌǦćǆ ĉġ
ŕĹùĬôȴÏǙĉƭŚĉŅùȓŶƃùƌ

ÏƄŊŗ ƱôƗĉ ƎùřƗĉ ƆŶŘǆÍǂ ƎŶǎÍƳ
ƱôȡùȞƊĉ" ƄǡňŊ ǦŅĕ ƆŶŕƱǆƑű ǦŴÕÐ ƃõ
ǡŴ ƱĔňƂ ƉǆƢǎƁȴ Ƅņ ĤűŊ ƑôȤȳ ÏƆƳ ǥţţƧ
ƶŊïùƄŊƱǆŊðĕŕÿƤĝŴÍúÐƎŊúŶƊõƄňù
űŗƄǌėĩŊĜÿľƉŴƧȔŶÿǉƑűȳƄűÍƧŶƌŊƎŖę
Ĝÿľƶŕ÷ƯôȴƄġŴűǆȁāƄŇôƄƬŶŕǆƎğƯƶűŊƯ
ĜÿľƊȳ

ġćƯÐ Ŋĉňùȴ ƄġćŚŴ ƎȓƧƯ
ǙĄĔȳ ǎāĖ ĭĕŊ ǦƵȴ ĩĄǆ
ŕȎƤƫȴ ÏƄôƗÐ ƃô ƎĉùġŶ
ƌŊśĉƄň÷ŚŊðĔŚǦĔƥȃƥȃ
ƎġćƯŶÿǉƑűȳ

ƆŗĄėþÿǆöǡȏƄĞĕŴňŴ
ÏǥŘŝƧ ƭǋ Ƅŋƙ ƄŅǆÍǂ"Ð ƎŊù Ɔŗ Ąėþ
ǡȏ ǎāĖ ĉǻćŚȴ ÏƄǡňŊ ǦŅę
ÿǆöƆŴĜÿĹÿŕŕųȳ
ĜÿľŶƱĔňŶƄĶęȓÐƃõŊĉǦŴāȴ
ÏƄŊƷňƭŶĜňȴǡôŊÐŅùƊƨƄűÍƧŶƆŴĜÿľƊȳ
ȑƧƬŖ
ĬȎôȳ
ĄŊƴāŚƇĉ
ƌŊśĉ ƄŊ ıǎĄǆ ǉƧ ƃúĉ
ÏƆĉŅƄęǥŘŝƧŚǦĔÍǂÐŊĉňùȴƆŗĄėþÿǆö
ƶűŅĕ Ƅň÷ŚÍŗ Ŋðęȴ ŕŕǶƧǇĉ
űŗ ƉĜÿāŅŴ ƶȎŶü ïǶƧĬǶƧ Ǣǌǆ ƭȎƨȳ Ɔŗ
ƶǻĉŖųŶ āĥƛĥƛ ƶŊõŶÍƓ
ƄǌėĩǦŶŅŗűƤāƶĹȎôŴǆƄň÷ŚĜÿľŕƭŊôôȳ
ƆŶŕűŅĕȴƥ÷ÿŶŗƱǁġŕŊïùƊúĉ
ÏǄ÷ ĜÿľŶ ƱĔňŶ ƄĶęȓÐ ƶŊù ĄǶŶĬľŘ
ĄĞôȴ įù ƉǁĉôĺƊȴ ƄŕƊĚǆ
ŊĉïŊǎćƆŗĄėþÿǆöƄġćŚĉȓƧƫĬȎôȳ
ŴŊŗ Ąėþ ÿǆö ǻėǆ ǡŅęƊȳ
ƌŊŗ Ƅǌėĩ ĉġ ƢȑƆŴȴ ǡô Ƅň÷Ś ĆųġŚĖ ƵŴ
ǆÿĉǂų ĉñ÷ƨĉ ǦŴ ƱǶėǻę
ŊƴƯňǆ ŶƄņ ĤűŊ Ǧǋ űǣĚĉƨȴ ŶǎāĖŚ ŕĄöĝ
ƄǆűŅĔŶȳ ǎāĖ ĭĕŊ ǦƵȴ Ɔŗ ĄôġƊȳ
ŕŕǶƤƙĉǻćŚŶāĥƛĥƛŶȴŴŊ ÏƆŶŘǆ ćôŚƌÍǂ" ǥţţƧ ƶŊïù ŚǦĔ ęƃŴŶ Ŵňǆ ǡȏ ŊĉĉȑƆȴ ȣĩƛŘ ƶŕÿƢĢ ĉƣľ Ĝ÷ĉŘ
Ƅȓǣņųȳ ŊŕĄğğö ƄűÍƧŶ ƉĉƂȳ ŊǎāĖÍƳ ƄŊ
ıõƯƱĔňƭĔǡȳ
ĜĆƯŴŶƄǆŶȞùǻŶƆŶŕŅùŴƙƉ"ÐÿǾǾȳ
ƶĜƭň ĄƭùŚŘŚ ƄűŶ Ƅņ ĤűŊŶ Ɖĉ śĉŶ ǙĖŶ
ƄņĤűŊƶġąȴƌŊĆųġŚĖāęħ ÏıǎĉĬǌǎĉŶűŊġƙǻėǆƢƋùƌŕƴĔŊȳƶƝű
ƱǆŶȞ÷ô ƄƯĕƛ ğƥ ƏǆŶŴȳ āõȣ ÿöȟȴ ƄŊ
ƶĄȎƢǋǣŶǌƯȴĩĄǆƎȓƥƯƉú ƝǆŲǦŴŶāśƙƎĉùġȳĄŅĴùŊðęƌŊĩĉƌǻėǆ
ĄŶǧŴ ȃęįŶ űǡĜȳ Ņŗ ȃęįŶ ƉƄ ŶűŊġŴ ƄƴųŴȴ
ĲŊƱŅúƆĄġôųȳÏġćƯųǥţţƣ ƄǆƑűŶƶǦôȓȳÐĄôġƊõȳ
ŶŊȔŚŴÍƧŶƄƴųŴȳ
ƄŶȞŚƌ ƄǻȠƆƌÍôƙÐ Ŋĉňù
ÏŚ÷ǡȓƄôƙ"Ð
ÿǉ Ąƭùŗ ŶƄņ ĤűŊȴ ƄŊ ĆųġŚĖ āęħ
ŕǉïǁųȳ ĩĄǆ ŊǦņƆ ĉǎćȓ
ŕƢƳƯƌÍĉŅęȴ Ɔŗ ǦņƆ ŋŘƙġȴ Ǝȣö ƵǦűŚŶ
ƶƖŅǏĉƟŲȴƌŊ÷ñǜƂŶĉǦŶƴŊ ÏŶġƙÍĉŅęȴƄűġƄǆ÷ǡȓŶÍǁƱôƗȳÐ
ƃĉǦĔĩŶŶ űǆĕÍÍ ĉġ ŅùƊƨȴ Ŷāõȣ ƱĔňƂ ƄŊŗ
ƄǁȎǡĄŶŶȳ
ÏŶĄŶƃƙƉŕĩƎƯ"ÐűǉĔƄņĤűŊȳ
ƄǌėĩƱƋĕŊĜÿľŕȡāĜȳ
ÏƄŶȞŕǆƄǁǻȡƆƊŶƆƳÿƢǆÐ
ÏƄĩƋƪƆŶŘǆĔŊÿƎĔƎŊ"ÐĄôġƊȳ
ğ÷ ğƥȲ ƄűŶ Ƅņ ĤűŊŶ ŕ÷öŴȳ ğƥ ƆŶŕƱǆŚñõ
ƎŊùŶāśƂĄôġƊõȳ
Ïȣśȓ÷ƆŶġƙŚǦĔƄǆƑŶƌŶÐƌŊǡȓƄņĤűŊ ƄĉŅǆĉŕ÷ôŴŶȳ Ȟôć ŶǦƳƂ ŕǧėȠǻŴȴ ƄŊ
ÏŊƖĄǆ"Ðÿŕŕȳ
ƄĄŴāęįŶƄŶŅŊƊȳ
ĄƢǌƆŘ ǦŴ ŕÿłŁȣŴȳ Ɖĉŗ ÏĜŊ ƄŅǆ ƆĔƛŋ
ÏƄňù ŊðĔ ŚǦĔ ġô ƶƜŶƊȴ
ÏŊƴƯňĄŅĴôǆŶġƙƄǆƑŶƌŶŚƧġŶôǆȳāǛŚĉ ƄǆŊïùŶÐ ƶŊïùȴ Ƅű ƖƄ ƄćŶ ŊƄćŶȴ ĜȞę Ɗõ
ƄŊŗ ƶǦŊƄų ŋŘǆ ƄôƗȳÐ ƭŗŅ
ŅùƶŅùƭƌǡǋȣƌȴƱǆŅùƭƌƄǆŚāƉƛÐĭĕŊŶǎę ƭǆűŚĜŊğƥÍǂĉŅùƊȳ

ȱòŐ vŋĵ

6Ύ Ύs¥n
ŊęïűȎǤǆ Ň÷
Ĭǌćǆ ƆŊĔ ƢŕïǉėƤ ŘƯöĉ
ƴƳĉŴȲ Ŵǆ  Ǝȣö ƄƌǌĉǄƤ
ŚĉñęŚŴ ƌŊ ŶǞĉę ǎĚ ƄęňƯŕ
Ƅƥęā ÿöȟ űŅĔȳ ĉġŕŶ ƆŶŚęȤ
ƄćƯǋƙ ǻėǆ ǎĉȎŶŶ ĉġôŶŶ
ŊƊȬŶŶĶǉĢƶűŅęŴǉĮƲęǄŴÍƧŶ
ćƯǏ ćƯǏ ŕĖȟġ ƄŊ ÿǉ Ǝ÷ġ
ƎŶĄïęŶ ƎŶ÷ôŶ ŅĻƯŴ űŅęŴȳ
ƄŊƳ ƄǤǹĆ ŅŊƢǡŶŴ ŊƲÿŚ
ȞŕƧŚŶ ĄÿƲŚŶ ƄǻĔŴȳ ƌŊƳ
ƶŕŅǡĜ ƆǄ ƆĉŅƄę ƅǉŶ Ąÿƴǆ
ƌŊ ǆ Ǝȣô ĜėƤŚ ŊĉƛŶǄŚ
Ņƭù ùǉŚ Ŵǆ ÌƆŶĶƯ ƄŊȓÿƌÍ
ĜŘĖŚ ĉġ ƌęŕöŴŶ ÿŶŗ ǻƯĉŗ
ŝƏ÷ŘŶ ŴŊŗ Ƅű ƶűŅęƊõ ÿǆöȲ
 ćôŚ  Ŋȣõǆ ƄŊ ĄġĔƪǆ
ƶŅȓüŚȳƆŗƢŚĕǉŊǌŅȞŕƧŖ
ŅȐýƨ ƱǆȞùǻ Ƣǋ ĄġęƪǆŶ
ȣŖƧ ƭęƉǆŶ ŕġȡǆ ǎą  Ɗõ
ǦƵ Ƅű ƄŊ ƱǆȎŴāƊõ ŶƶŕĜǉǉų
ǉŊǌŅƥ÷ÍƧŶŴǆÿǉėƉǆĬǾȄȲ
ƶŊ÷Ư Ņöƫ ƉǆƄƛúȲ Śāƶś Ɔŗ
ǉŊǌŅÍƧŶ ƢŚĕ ǁŶŅŋ űŅĔȳ űƴ
Ŵǆ ƅǉŶ ĄÿƴǆÍƧŶ ƄǤǹĆ ǉƄ
ƉǆŕŶĬğĹġƊ ȎųüÍĉŅę ŶƢǇ
ŝƏ÷ŘÍƧŶŅǆŲĉŅùƭűǆĕȳǁǦǌġ
ƌŊ ĉþę ȣľĕ ƉǆĔƄƗƨ ƆŶŕ
ƧƬôȲ ęƆĜǆ ƶÿĉĄõ ƆƥŴŚ ġô

ƶűŅĔȲƊõŕǦňėŖƎŊęïųǢǎƆǂȳ
ǎąƭęƉǆāǛÍƧŶƌŊŕŶŊćƯĔ
ƆŶȞùǶŶ ǉĮ Ǝ÷ġŴ ǆƗŴ ƌùƇŚ
ĄÿƲŚ ƢǆƉ ǉŊǌŅ ƎŚĄȔȲ Ņį
Ȏÿǆ ƭĖň ùǉŚ ƄŊĮƭȳ ƆŶŕƝű
ǦŴŶňƯõƱǆŕĜǉǏƄćĖĕƆĉŅęȲ
ŝƏ÷ŘġŊćƯĔƃŴŕćĻùŴǄȳ
ƌŊƳ ŕŅǣĜ ǎć ŶĄĔęƂŶ
ĉġŚĉğõŶĄƶĆƱȲǎāĖùǉŚƱú
Ņƭù ǻĉĬŚ ƄĄƛŶǁȲ Ŋġĉ ÿŶŗ
Ʊ÷ôǁų  ǫù ÿŚŷƂȲ ǉŊǌŅ ȓþȞ
ŊƲā ŶƶĉǎŴƇĉ ƶǡùȓŶ ƱƆĉŶŶ
Śāƶś Ʊôƥ ĜŘĖŚ ƄǌôƗȳ ƄűŶ
ǎąƭęƉǆŶŶƉƥƢúĉġǸęŊƱǆ
ĉŶňĕȲ ŴŊ ġǎęƂ ǉŊǌŅ Ǝȓāȣ
ƆŶŕ ǉùǂȲ ÌŴŚƌ į÷Ś ǆāǆùÍ
ƆŴŅôňƯôǆƉĉƶȓāȞõƆǂƶǡŊę
űǆĕȳ ġôƳ ŶƱǌôƗƥ ǉŊǌŅ Ɖĉ
Ʊ÷ŘƎñŋƆŶŕƝǆűŶȓāȞŚƃǉǆ
ƉôùǇƆǂȳġôƳŊƙùƆĜŊƉȓāȡ
űǆĕųȳȎǤǆƢǋƉĔŶ āŶǞĕ ǎć
ŊƃǊŶŚāƶśƆŘȓāȣŗƉĉƱ÷Ř
ƉĉƶǦùŊǹǡŅęƊȳǉŊǌŅŕǌùǄȴ
ƆŘĹŶǋġęþŚŕĔȞŚȲƉĄǆǥęƌ
ƆŘ ƄŊ ęƆĞ ǎą ƭęƉǆ ƶĹűǁŚ
ŝƏ÷ŘŕǌõȳïŶǉŅŚǎćÿǉÿğŊ
ĄȓƄųȳ Ŷĝ ǎć ƌŊŕŶ ŶĄāȎŇ
ĜŊűŚŴŶƎǌƧŶŚŴŶƶƯǉ÷ŴƶűŅė

ȎƭǊŶ ćǆ ćǇ ƶĄġ÷Ŷ ğąŴȲ
Ŋ÷ć ƆŴÿƖƛƊ ŊľęȐ ŝƏ÷Ř
ƄǌôƗÍĊ ŅŘ ĜąŶ ĉõƆ ƭĮŅǄ
ƶĹűƗ ĄĤȞų ƢĔĹŚ Ŵǆ ŝƏ÷Ř
ƄƆŚǁ Ɖĉ ƱǆŚȣôǻ ǡǆĔ ŊĔĮľ
ȫ÷ġŕę Ƅ÷ǡŊƊƥȳ ƶŕĔȞ ġėā
ĄŶǆïŋƑűȳŊÿǉƯŚŊƶŅôĜŊ
ƎƢïŊġôƶÿĜŊƊȲŊĄǡǋƆŗƊõ
ǦƵƶǉôƗƨƶęǎƄųƢǋĄġęƯŴ
ƫġćŶ Ɖĉ ƶľŅ÷ ǡŅęƊȳ ǉŊǌŅ
ƄŊƃǎǎąĉġŅȓüŚȲǡ÷ŇǷ
ĔƄǄÍĊƄƬŶŖŴŊŘĄġęƯƄơöõ
ŊĉǻćŚȲ Ƅňǆ ƎŅȓā ŶƶŕƢĜű
ƌùƃŘŚŊǻęǹĔǶĄŕųȳƄűǦŶ
ŊĹöõƎȣôǻġôƱǆŊôǆȲǧŋƭǆűǆ
ǡǆĔǻĉŚŊĉňùȲǦùŊǻƃôűŘ
þƱǄ ƶűŅęƊ Ąȓÿȣ ŊŕĄġǼ
ǁŶŅň Ɖĉ ƱôƗ ĄĜùƊȳ ǎą űŗ

ƌŊŶŴŊŶƶǡùȓƄęƆġŗĉġƄŶŅŅȲ
ÌıǎĆ ğùġŗ ƆŶǎǁ ĔƘŅǄ űǆĔȳ
ƉĄǆ ƃ÷ āǛ ŚĜǉôǆ"Ð ƆŴŅô
ŊľȓŅŚ ŴŊŘ ƄŊ ùƯôǆ ƶűŅĔŚ
ƭėŖ þƲƥ ǉǁŅȳ ÌŕėġŲų ƃƗĉ
ƱôƗĉÍŊƱġĉƯƄƱėęňÍƓűŘāś
ŴŊƊùŴƆŶŕǉęŅǄƢǆƉƶĉùĜõȳ
ƊùŴŚĉƃùŴǢǌǆƥųŶŴŶǡŊęȳ
ǎąŶŚāƶśÍŘǉŊǌŅĉġƄŶŅŅȲ
ŊęǦȓƌŊŘƱĄǊƶŕĜǉŚĉƟŴ
ƄĄűȳÌǦęĉȲÿǉƯǇŕğöǷÍŅùŴ
ŅŊƧĩǻŴȳ ĬȐõ ǎć űŘ ŝƏ÷Ř
ƎƖȣŘǙĄĔÍĊȲƎęŚĉƃõĜÿĹȳ
ÏƄŘƆƳǉƄğąŴƆŶǎǂÐŊĉňù
ǎć ŕǡĖą ÿŕŕŴȳ ŊƢǡűǆ Śĉ
ƃôƎƯƱŋǎāĖĉȓŴāȲƌŊƭėŕǆ
ȣþơƃôęƆĜǆŊĉŶıƯėęȲÏƄŘ
ǎą ƄǆŚĔŊĤŴÍŶǏ űŶŊŊ ƄôŴȴ

ǉÿęƉƄƆƱŶƆŶǌƄƥùǎƱǆǡŊėƇ
ǁŊôŶŶȴ ňƯôŶ ƆǁŶ ĩƏęŶ ÿęȃŶ
ǡǆĔŶ ĜĖüŴƇ ƶƝŴȲÐ ŅùƊƨÍĊȲ
ȎǤǆ ƉƄ ŚľŊù ƄŇõȲ ÏƄŘ ȡėȲ
ïňÍŶǏ Ƅű ƎŅùưȲÐ ƃõ ıęŊ Ņúȳ
ŅƳƶƄĄűǎąȲƱǆƉĉƌùƆĄƭùŗ
Ǧęñ ƃõ ŶƢǇ ŝƏ÷Ř ƉǆĬǉąų
ƎľǎĊĉŊƶƭǆűŖȲƄŊĊŶǧƎùŕ
ĄŶǤǤƂƄƆŚǂȲƭǶľƭǶľƄŅ÷ÍĊȲ
ƆśĉŊïŶĬƧŘƎŶȓŅƶȎŴāŴǉĮ
ĄġęƫȲ ŊĜÿľ űŘ ƶűŅęŴǄ ǚň
űľűľŴǄȳ ǡňĖ ƎȟƆ Ǝǎñôù ġô
ƱǆŊõȲ ŊƢǡűǆ Ŷñǎć ŕǌôƗȳ
ǎąƭęƉǆÍƧŶűŘŕŶƑùĄŶƉĉ
ƶĄïƴĬùǸȟġôƶŕĔǎƁȲƎïęĄų
ĤŅǎŅǎ Ņôȳ ƆŶŕƝű ƌŊ  ÷Ưö
ƭėŖ ƢĖǊ ȁćƂ ƎğŊ ƶĄùġŶ
ƆŗǎĚƄŊƄȟƭȠĕƶűŅĔğąŴ
ƎğŊƱùǦġŶȲƌŊŗƉňŇŕĜƤĔƄŊ
ǆŊęǥǎƉǆǉƢǜƯƎŊùƢƭùƊȳ
ŊƆƂƄŇôǎćŴŊŘŊïćĄŕƅŶ
ćƆƉù ġùǶŴŶ ŚĉùĄù ƶűŅĔŚ
ǢǞô ňñö Ǣǌǆ ùĉĉǉǆ ƎǡŊę
ŕƭƱęƊȳ
ǎą ƭęƉǆ ǎć Ņŗ ŕȞ÷öŴǇ
ƶƢƭùŴ ǦƵȲ āęįŲ ïǋƂ ǻėǆ
ƱǆƑű ŴȣĿŚ ŕĹǆĕÍƓ ƆŶŕ
ȎŶÿųȲ ÏĄƭùŚƙ ǻėǆ ŕȎŅȴ Ƅű
Ɖėġűƌ ƉôƗ ǦŴ ĤǆǶ ƎŅùƭƌÍǁȲÐ
ƆŴŅôȲ ǦƵ ĉȣù÷ǆŴ ƄęƋņȳ űŴŊ
ƶŕĄǉŊŴõ ŋŘŶ ġėāŶ ŕȞ÷ôŴȳ
ƆŗŊñęĄŚƎėĕŶǶňǂŶƄűǻėǆ
ƱǆƑŶƊȲÿǆöĉùƆŗŚȞŚƨǎą
ƭęƉǆǦŴŴȣĿŖƎğƯāǛŅƴƭǆűǆ
ƎƢȓƆǉùǂƄúȳƶƛęŶǼŊ÷āŘŶ
ğƥŊƲāÍǂȴƄƶǂŊƲāȳ
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ኤርምያስ ገብረልዑል ermileul@gmail.com

ትማሊ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ
ቐትሪ ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ኣብ
ዝተኻየደ ግጥም መጻረዪ ሃገራውያን
ጋንታታት ኤርትራን ናሚብያን
ንዋንጫ ዓለም 2022፡ ናሚብያ
2ብ1 ተዓዊታ።
14 ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝቕመጡ
ተጻወትቲ ሒዛ ንናሚብያ ከተአንግድ
ኣብ ስታድዩም ኣስመራ ዝተረኽበት
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ኣብ
ቀዳማይ ፍርቂ ‘ጥንቁቕ’ ጸወታ
ኣርእያ ክበሃል ይከኣል። እታ ኵዕሶ
ረጊጻ ክትጻወት ዝፈተነት ግን ከኣ
ብመልሰ መጥቃዕቲ ናሚብያውያን
ናብ ተወሳኺ ስራሕ ክትኣቱ
ዝተገደደት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡
ኣብቲ ስታድዩም ኣስመራ ካብ ጻት
ናብ ጻት ብተዓዛቢ ኣብ ዘዕለቕለቐሉ
ግጥም
ሸቶ
ከየመዝገበትን
ከይተመዝገባን እያ ናብ ዕረፍቲ
ኣምሪሓ።
ኣብ መስመር ምጥቃዕ፡ ንሄኖክ
ጎይትኦምን ዓሊ ዑስማንን ዘላፈነት
ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ኣብ
ካልኣይ እብረ ኣብ መበል 50
ደቒቕ ናሚብያዊ ሻሊሉ ፔተር
ብዘቑጸራ ሸቶ ክትምራሕ ተገዲዳ።
እዛ ሸቶ፡ ንወኒ ተጻወትቲ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ምትሓታ፡
ተጻወትታ እውን ኵዕሶ ኣብ
ምቅብባል ድኽመት ከርእዩ ኣገዲዳ
እያ። ብፍላይ መስመር ምክልኻልን
ምክፍፋልን ናይ ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ፡ ብናይ ናሚብያ ክዕብለል
ተራእዩ እዩ። ከም ሳዕቤኑ፡ ድሕሪ
ሸሞንተ ደቒቕ ናይታ ዝተመገበት
ሸቶ፡ ኣብ መስመር ምክልኻል

ኤርትራ 1-2 ናሚብያ
“ኣብ ግጥም ካልኣይ እግሪ፡ ኣብ መስመር ምክልኻል . . .” ኣለምሰገድ ኤፍሬም

ስእሊ - ክብሮም ጸሃየ
ብዝተፈጥረ
ዘይምውህሃድ፡
ናሚብያውያን
ካልኣይቲ
ሸቶ
ኣመዝገቡ - ኣባል ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ እሰይ ተስፋይ ናብ ገዛእ
ልዳቱ ብዘቑጸራ ሸቶ።
ዋላ’ኳ፡
ብወገን
ክልቲአን
ጋንታታት መሳጢ ዝኾነ ጸወታ
ክቐርብ እንተዘይከኣለ፡ ሃገራዊት
ጋንታ ኤርትራ ኵዕሶ ናብ ልዳት
ኣንጻር ጋንታኣ ካብ ምልኣኽ
ኣይተዓግተትን። ዓሊ ዑስማን ልዕሊ
ወርወር ዝሰደዳ ከምኡ ድማ ክልተ
ብሓላዊ ልዳት ናሚብያ - ካዛፑዋ
ሎድየት - ዝደሓና ኮዓሳሱ፡ ክንዮ
ንተዓዛቢ ካብ መንበሪኡ ምትንሳእ
ኣብ ውጽኢት ለውጢ ከምጽኣ
ኣይከኣላን።
እንተኾነ ኣብ መበል 58 ደቒቕ፡

ዓሊ ዑስማን ዘቑጸራ ሸቶ፡ ስታድዩም
ኣስመራ ካብ ስቕታ ናብ ዳንኬራ
ክቕየር ዘኽኣለት ነበረት።
ጸወታ ድማ ብዓወት ናሚብያ
2ብ1 ተፈጸመ።
ንኤዛና ዮውሃንስ ብምውጻእ ንእዮብ
ግርማይ ናብ ሜዳ ዘሰለፈ ኣሰልጣኒ
ኣለምሰገድ ኤፍሬም፡ ሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ ናይ ሓጺር እዋን ልምምድ
ከምዘካየደት ብምጥቃስ ንትሸዓተ
ናይ ደገ ተጻወትቱ ድሮ እቲ ግጥም
ከምዝተረከቦም ኣብሪሁ።
ብናሚብያ፡ ክልተ ሸቶታት ኣብ
ስታድዩም ኣስመራ ምምዝጋቡ
ግጥም ካልኣይ እግሪ በዳሂ ክኸውን
ከምዝኽእል ዝኣመተ ኣለምሰገድ፡
ጋንታኡ ኣብ መስመር ምክልኻል
ተወሳኺ ውህደት ከምዘድልያን

ብተመሳሳሊ ኣብ መስመር ምጥቃዕ
እውን ተወሳኺ ዕዮ ገዛ ከምዘለዋን
ካብ ምጥቃስ ኣይተቖጠበን።
ኣፍቃሪ ኵዕሶ እግሪ ናብ ስታድዩም
ኣስመራ ብምምጻእ ንሃገራዊት ጋንታ
ኤርትራ ሞራል ብምሃቡ ምስጋናኡ
ዝገለጸ
ኣለምሰገድ፡
ጋንታኡ
ናብ ናሚብያ ክሳብ ትብገስ ኣብ
ዘሎ ግዜ ጽዑቕ ናይ ምውህሃድ
ስራሕ ክትዓምም መደብ ከምዘለዋ
ኣሚቱ።
ናይ ናሚብያ መዘናኡ ሪቻርድ
ሳማሪና፡ ብራኸ ከተማ ኣስመራ
ብመጠኑ ንተጻወትቱ ከምዝበደሆም
ብምግላጽ፡ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ
ዘመገቡወን ሸቶታት ነቲ ናይ
ምስትንፋስ
ጸገማት
ክርስዑዎ
ከምዘኽኣሎም ሓቢሩ።

መባእታዊ ስልጠና ኵዕሶ ሰኪዔት ተዋሂቡ
ብሃገራዊ ፈደረሽን ኵዕሶ ሰኪዔት ዝተወደበን
ንሰሙን ዝቕጸለን መባእታዊ ሰልጠና ኩዕሶ

ሰኪዔት ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሜዳ ቦቾፊላ
ኣስመራ ብዝተኻየደ ወግዓዊ ስነ-ስርዓት

ተዛዚሙ።
እቲ ብኤርትራዊ ኣመሪካዊ ኣሰልጣኒ

ማና ዮውሃንስ ዝተወሃበ ሰልጠና ብቐንዱ
ንመንእሰያት ተጻወትቲ ዘሳተፈ ኮይኑ፡ ኣብ
መባእታዊ ኣጸዋውታ ኵዕሶ ሰኪዔት ኣገባብ
ምክልኻልን ሓባራዊ ናይ ጋንታ ሜላ
ኣጸውዋታን ዘተኮረ እዩ ነይሩ።
ኣብቲ ብኽልሰ-ሓሳብን ግብርን ተሰንዩ
ዝተወሃበ ስልጠና፡ ን60 መንእስያት ዘሳተፈ
ኮይኑ፡ ካብኣቶም እተን 25 ደቂ-ኣንስትዮ
እየን።
ዕላማ እቲ ስልጠና፡ መንእሰያት ተጻወትቲ
ኵዕሶ ሰኪዔት፡ ብቕዓቶም ብዘመናዊ መገዲ
ዝብርኸሉ ባይታ ምፍጣርን ካብ ናይ ካልእ
ሃገራት ተመኩሮ ንምስናቕን ምዃኑ ኣብ ናይ
መዛዝሚ ስነ-ስርዓት ተሓቢሩ።
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በይሉል ገብረሚካኤል

ምልክታ
መበል 29 ዓመታዊ ጉባኤ ሰብ ብርኪ ናቕፋ ኮርፖረሽን፡ ንዕለት 15/9/19
ሰዓት 8፡00 ቅ.ቀ ጀሚሩ ስለዝካየድ፡ ንኹሎም ኣባላቱ ይዕድም። ኣብዚ ዕለት’ዚ
ምልኣተ ጉባኤ እንተዘይተረኸበ፡ 22/9/19 ብዝተረኸቡ ኣባላት ጉባኤ ከም ዝካየድ
ንሕብር።
ቦታ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ

ምልክታ
ዘካርያስ ጴጥሮስ በራኺ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዞባ 9 ምም/10 ጎደና 818 ቁ.ገዛ
13ዚፕ 1A13/138/ብመለለዪ ገዛ ASD00033519 ዓይነት ህንጻ ሰርቪስ ቀ/
ፓርሰል ASP00039741 ብንብረት ቁ/መ/6477/19 ናይ ዕለት 16/8/19 ዋንነቱ
እተረጋገጸለይ፡ ንዓዳጊት ወ/ሮ ኣስቴር መሓሪ ተስፋልደት ብዕለት 15/02/2012
ዓ.ም ስለዝሸጥኩለን፡ ስም ዋንነት ናብ ስመን ከመሓላልፎ ስለዝደለኹ፡ በዚ
እተጠቕሰ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ገዛ ዝቃወም እንተልዩ፡ ካብ ዝምልከቶ ቤት ፍርዲ
መአገዲ ብምቕራብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ኖታዮን ቤት ጽሕፈት ካዳስተርን
ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ሒዙ ክቐርብ አመልክት።
ዘካርያስ ጴጥሮስ በራኺ

ምልክታ ጨረታ
ዋንነትጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ፡ ብክለብ ብስም RED SEA
SPORT CLUB ዝፍለጥ ናይ ባርን ፋስት ፉድን ንጥፈት ዘለዎ ኣብ ጎደና
ናቕፋ ቁጽሪ ገዛ 155 ዝርከብ ንግዱሳት ኣወዳዲሩ ከካርዮ መዲቡ ኣሎ።
1. ተጫረትቲ ድሕሪ ኣብ ጨረታ ምውጽኡ ኣብ ህንጻ ንግዳዊ ኮርፖረሽን
ቀይሕ ባሕሪ ክፍሊ ምምሕዳር ኣብ ሰዓታት ስራሕ ብምምጻእ ሰነድ ጨረታ
ዘይምለስ 50.00 ናቕፋ ብምኽፋል ክትወስዱ ትኽእሉ።
2. ንመኽበሪ ጨረታ 5,000.00 ናቕፋ ብቸክ ወይ C.P.O የትሕዙ።
3. ሳንዱቕ ጨረታ ዝኽፈተሉ ኣብ ጋዜጣ ተሓቲሙ ድሕሪ ምውጽኡ ኣብ
ውሽጢ 10 ናይ ስራሕ መዓልታት ኮይኑ፡ ንጽባሒቱ ተጫረትቲ ወይ ወከልቶም
ኣብ ዘለዉሉ ኣብ ናይ ስራሕ ሰዓታት 09.00 ቅ.ቀ ይኽፈት።
4. ተወዳዳራይ ሃገራዊ ግቡኡ ዝፈጸመ ወይ ዘይምልከቶ ክኸውንን ኣብ
ተመሳሳሊ ዓውዲ ዝነጥፍ ዘሎ ዝያዳ ተመራጺ ይገብሮ።
5. ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ ዝሓሸ ኣማራጺ እንተ ደኣ ረኺቡ፡ ነቲ
ጨረታ ብኸፊል ወይ ብምሉኡ ናይ ምስራዝ መሰሉ ሕሉው እዩ።
ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ

ምልክታ
ኣብ መንጎ ኣካራያይ፣ ቅድሳን ኣርኣያ ኪዳነ ተኻራይት ሄዋን ኣብርሃ ካሕሳይ
ብ ቁ.ፍ.ዋኒን ASL00001272 ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማ/ከተማ ጎደና፡
መንደፈራ ቁ.ገዛ 10 ዝተመዝገበ ናይ ቤት መስተ ንግዲዊ ንጥፈት፡ ካብ ዕለት
06/08/2019 ጀሚሩ ከም ዝተቋረጸ እናሐበርና፡ ዝቃወም ኣካል ምስ ዝህሉ እዚ
ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ናብ ዘለዎ ቤት
ፍርዲ ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ
ናይ ክራይ ውዕል ክቋረጽ ምዃኑ ነፍልጥ።
ጨ/ቤ/ጽ/ንግድን/ምዝገባን

ምልክታ
ብስም ተኽኣ ገብረእየሱስ ሰለሙን ዝተመዝገበ፡ ብ ቁ.ፍ.ዋኒን ASL00038614
ዝኾነ፡ ኣብ ዞባ ማእከል ን/ዞባ ማ/ከተማ ጎደና ባካ ቁ.ገዛ 36 ዝርከብ ናይ
ምዕራይን ምጽጋንን ትካለይ፡ ንወ/ሮ ሳባ ተኽለ ሙሑስ ካብ ዕለት 01/09/2019
ክሳብ ዕለት 31/08/2022 ኣካርየዮ ስለዘለኹ፡ ዝቃወም ምስ ዝህሉ፡ እዚ ምልክታ
እዚ ካብ ዝወጽኣሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ ሰላሳ መዓልቲ ስልጣን ንዘለዎ ቤት ፍርዲ
ተቓውሞኡ የቕርብ። እንተዘይኮይኑ ዝቃወም ኣካል ከምዘየለ ተቖጺሩ እቲ ናይ
ክራይ ውዕል ሕጋዊ ምዝገባ ከምዝፍጸመሉ አፍልጥ።
ተኽኣ ገብረእየሱስ ሰለሙን

ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ቤ/ት ኣልያንስ ፍራንሰዝ
ኣብ ዓለም ኣስታት 800 ቤ/ት ኣልያንስ ፍራንሰዝ ኣለዋ ካብዚኤን ሓንቲ ማእከል ኣብያተ
ቋንቋ ፈረንሳ ኣብ ኣስመራ ትርከብ።
ትምህርቲ ቋንቋ ፈረንሳ ካብ ጀመርቲ ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ዘማልእ ኮይኑ ዓለምለኻዊ
ዲፕሎማ ዘውሕስ ምዃኑ ከነበስር ንፈቱ።
ካብ ሽድሽተ ዓመት ንላዕሊ ንዝኾኑ ህጻናት’ውን ምዝገባ ኣሎ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ቁ.ስ 122605 / 115270
ኣድራሻና፣ ጎድኒ ቤ/ት ማይ ተስፋ ጥቓ ዓሮባና ሬስቶራንተ እዩ።

ሓዳስ

ኤርትራ
ገርጊስ ፍቓድ

ሳልሳይን መወዳእታን ክፋል
ባህገይ ተኾሊፉ፡ ዕድለይ ተሰይሩ
ዘርሞ-ዘርሞ ኮይነ። ኩሉ ነገር
ኣጽሊኡኒ። ማርክ ዚጎ ምሉእ ዓመት
ከፈራርሓንን ኪህድደንን ሓግዩን
ከሪሙን። ሕጂ ከኣ ብዓቢኡ ሓይሊ
ኣየር የፈራርሓንን ይህድደንን
ኣሎ። ገጸይ ዝመለስኩሉ ዘበለ ኩሉ
ነገር መሕረቕን መበሳጨውን
ኮይኑኒ። ንኣቦይ፡ ኣደይ፡ ኣሕዋተይን
ኣንስቶምን ጸሊአዮም።
ኩሉ ቀጨውጨው ዘብል ምስ
ኮነ፡ ብቚጠዐ እናነደርኩ ማኪናይ
ብምልዓል ቤተሰበይ ራሕሪሐ ንገዛይ
ከይደ። ነቲ ማዕጾ ገዛይ ብሓይሊ
ብእግረይ ረጊሐ መፍትሑ ሰይረ
ኣትየዮ። ኣብ ውሽጢ ሳሎነይ ኣትየ
ቀደም ኣብ ቤት-ትምህርቲ በረራ
እንከለኹ ዝተሰኣልኩዎ ስእልታት፣
ናይ ወተሃደራዊ ኣካዳሚ ሓይሊ
ኣየር ዝተፈላለየ ዲፕሎማታትን
ሽልማታትን፣ ወረቓቕቲ ምስክር. .
. ካብ ዝተሰቕሉሉ ኣውሪደዮም።
ኩሉ ዝለፋዕኩዎ ከንቱ ኮይኑ
ስለዝተረፈ፡ ዋላ ሓንቲ ዝዓብሱለይ
የብሎምን ኢለ ደምዲመ። ስለ’ዚ
ከኣ፡ ምስቲ ኣቐዲመ ጥዋዕዋዕ
ኣቢለ ዝሰባበርኩዎ ቬትሮታት
ጸንቢረዮም።
ንጽባሒቱ፡ ምስቶም ብሻቕሎት
ተዋጢሮም ንገዛይ ዝመጽኡኒ’ሞ
ጠንጢነዮም ዝኸድኩ ቤተሰበይ
ክዘራረብ ፍቓደኛ ምዃነይ ሓቢረ።
ዝበሉኒ ኩሉ ብጽሞና ሰሚዐ
ውሳነይ ከፍልጦም ምዃነይ ቃል
ኣትየሎም። ክልቲኦም ኣሕዋተይ
ተኸታቲሎም ኣብ ገዛይ ኣትዮም።
ጆሜ/ደጀን ተኽለ
እዛ እንነብራ ዘለና ምድሪ፡ ኣብዚ
ሕጂ በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ምዕባለ
ክትበጽሕ ዘኽኣላ ሓደ ምስጢር
እንተነይሩ፡ ድምር ውጽኢት ጻዕሪ
ናይቶም ብዕላማን ራእን ዝተጓዕዙ
ውልቀ-ሰባትን ትካላትን እዩ።
ደኺምና ድዩ ፍሽለት ተፈታቲኑና
ኢሎም - ዝተበገሱሉ ዕላማ
ከይጠንጠኑ፡ ነብሶም ናብ መንገዲ
መረረ ከየውረዱ. . . ሓደስቲ
ፍልቀታትን ምህዞታትን ከበርክቱ፡
ንሃገሮም
ዓለምን
ከማዕብሉ
ለይትን ቀትርን ሰለም ከየበሉ
ዝሓለፉ ሊቃውንቲ፡ ውሑዳት
ኣይኰኑን። እንሆ ሳላ’ቲ ዘይሕለል
ተወፋይነቶምን ጻዕሮምን፡ ካብ’ቲ
ሓደ ጫፍ ናብ’ቲ ካልእ ጫፍ
ብቴክኖሎጂ ዝተራኸበት ዓለም
ተፈጢራ።
እምበኣርከስ፡
ኩልና
ደኣ
ኣይንገብሮን ኮይንና እምበር፡ እቲ
ኩሉ ግዜ ኣብ ኣእምሮና ክመጽእ
ዝግብኦ፡ ኣነኸ እንታይ’ዩ ኣበርክቶይ
ኣብ ኩሉ? እንታይ እንተገበርኩ
እየ ህይወተይን ከባብየይን ዘጸብቕ?
ዝብልን ዝኣመሰለን ሕቶታት እዩ።
ህይወት፡ ዕላማኻ ንምዕዋት ኣብ
እተካይዶ ቃልሲ እዩ መቐረታ።
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ካብ ታሪኽ ህይወት ‘ካፕቴን ኬሊ ፍሊን’

ምምጻኦም ክንዲ ዘሐጕሰኒ ብኣንጻሩ
ቅጭ ኣምጺኡለይ - ተሰጕዲመ
ገጸይ ገጽ ደበና-ሓምለ ኮይኑ
ተቐቢለዮም። ብምሉኡ እቲ ሳሎንን
ዙርያኡን ብዝተሰባበረ ቬትሮታትን
ዝተቐዳደደ ወረቓቕትን ጋሕሚጡ
ነይሩ። ብክቱር ብኽያት፡ ገጸይ
ሓቢጡን ደም ተጸያይቑን፡ ኢደይ
ብቬትሮታት ተቐናጂሑ ደም
ንደም ኮይኑ ነይሩ።
ኣሕዋተይ
ነቲ ስብርባር
ቬትሮታት ድሕሪ ምጽራግ፡
ተቐሚጦም ነዊሕ ተዘራሪቦም።
ኣቓልቦይ ግን ዘረባኦም ንምስማዕ
ድሉው ስለዘይነበረ፡ ዋላ ሓንቲ
ኣይሰማዕኩን።
ክሰምዖም
ስለዘይደለኹ፡
ትዕግስተይ
ተጸንቂቑ ገዲፈዮም ንመደቀሲየይ
ክኣቱ ተንሲአ። ኣሕዋተይ ግን፡
“ከየፍለጥክና፡ ሓዲኡ ከይወሰንኪ
ፈጺምና ኣይንለቀክን” ኢሎም
ዓጊቶምኒ። ስምዒተይ፡ ጓሂየይን
ሕርቃነይን ዝርደኣለይ ብምስኣነይ
ኣዝየ ተበሳጭየ። “ይኣክል! በጃኹም
ርእሰይ ኣይተዝሩለይ። ካብዚ ንላዕሊ
ምጭቕጫቕ ኣይጻወርን ኢየ፣
ብፍቓደይ ካብ ስርሐይ ክሰናበት
እየ… በቃ ውጽኡለይ!” ብምባል
ብነድሪ ኣጓጢጠሎም። ሕጂ
ተመሊሰ ክሓስቦ እንከለኹ፣ እቲ
ሽዑ ዝወሰድኩዎ ውሳነ ትኽክል
እዩ ነይሩ። ግዳ ባዕለይ ሓሲበ
ዘምጻእኩዎ ውሳነ ኣይነበረን። ቤተሰበይ፡ ጠበቓታተይን ሓይሊ ኣየርን
ስለዘገደዱኒ ዝኣተኹዎ እዩ።

ብድሕሪ’ዚ፡
ጠበቓታተይ
‘ብፍቓደይ ካብ ስራሕ ክሰናበት’
ዚብል
ደብዳበ
ጽሒፎምን
ኣርቲዖምን ኪመጽኡኒ ከለዉ፣
ገና ገጸይ ብብኽያትን ሕርቃንን
ሓቢጡ፣
ገዛይ
ብስብርባር
ጠራሙዝን
ዝተቐዳደደ
ወረቓቕትን ገስሪጡ እዩ ነይሩ።
ኩሉ ነገር ኣጽሊኡኒን ተስፋ ቈሪጸን
ብምንባረይ ከኣ፡ እቶም ጠበቓታት
ኣዳልዮም ንዘምጹኡለይ ወረቐት
ከየንበብኩ ፈሪመዮ።
ካብኡ ንደሓር ዘሎ መስርሕ፡
ኣቕሑትካ ጠቕሊልካ ካብቲ
ቦታ ምስንባት ኢዩ - ምቕባጽ።
ናይ ሓይሊ ኣየር ኣባልነተይ
ሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብቂዑ።
ካብ’ታ ብክብሪ ዝተሰመኹላን
ዝተቐመጥኩላን ከተማ ሚኖት
ተሰናቢተ ክወጽእ እንከለኹ፣
ሕሉፍ ተዘክሮታተይ እናሰላሰልኩ፣
መዓልቦይስ እንታይ’ዩ ኪኸውን?
እናበልኩ፡ ብዛዕባ ኪህልወኒ ዚኽእል
መጻኢ እውን እትክዝ ነይረ። ግዳ፡
ተስፋ ብዘይ ምቑራጽ ትምህርተይ
ብዝለዓለ ደረጃ ክቕጽል፡ ናይ
ንግድን ሲቪል ኣቭየሽንን ነፈርቲ
ኣብ ምብራር ክሰርሕ እኽእል እየ
ኢለ ሓሲበ። ካብ’ቲ ስራሕ ብክብሪ
ክሰናበት ናብ ቤት-ምኽሪ ኣመሪካ
ጥርዓን ኣቕሪበ። ከም ጠለበይ
እንተደኣ ተተግቢሩን እንተደኣ
ተመሊሱለይን፡ ምናልባት ዳግማይ
ወተሃደራውያን ነፈርቲ ናይ
ምብራር ዕድል ኪህልወኒ ይኽእል

እዩ።
መዓልቦይ ኣዝዩ ዘሕዝን’ዩ
ኮይኑኒ። ብድሙቕ ዓወታተይን
ጸብለልታን፡ ብደረጃ
ሃገርን
ዓለምን ሰማይ ዝበጽሐ ዝናን
ክብርን ከምዘይ ተጐናጸፍኩ፣ እዚ
ኩሉ ህቡብነት ተቐንጢጡ፣ ኣብ
ሕስረትን ውርደትን ተደርብየ።
ክብረይ ክሕሉ ስለዘይከኣልኩ፡
ኣብ ዓወት ንክበጽሕ ዝኸፈልኩዎ
መስዋእቲ፣
መሰናኽላትን
ምጽማምን ረሲዐ ብሃነይነይታ
ፍቕሪ ኣብ ጭቃ ኣንገርጊረ።
ይኹን’ምበር፡ ሕጂ እውን ተስፋ
ቈሪጸ ክርመስ ኣይኮንኩን። እዚ
መወዳእታ ዓለምን ናይ መጨረሻ
ዕድለይን ኣይኮነን። ባዕለይ ወዲቐ፡
ባዕለይ ከኣ ክትንስእ ክፍትን ኣሎኒ
- ብድሆ!!
ድሕሪ ናይ ገለ ኣዋርሕ ምዝዋን

ህይወትን ዕላማን
ንትግባረ ዕላማኻ ቅድሚ
ምብጋስካ ግን፡ ሓርፋፍ ዝዀነ
ገምጋም ክህልወካ የድሊ። መደባት
ብግዜ ዝተቐየዱ ምግባሮም።
ኣብ ዕላማኻ ጥራይ ኣተኲርካ
ንኽትሰርሕ፡ ድሕሪ ውድቀት ዓወት
ከምዘሎ ንኽትዝክር. . . ክሕግዘካ
እዩ። ብፍላጥ ይኹን ብዘይ ፍላጥ፡
ዕላማኻ ንምጥጣሕ እትጐዓዞ ጉዕዞ
- ንከባቢኻ ዝሃሲ ከይከውን እውን
ምስትብሃል የድሊ። ጉዕዞ ህይወት፡
ፈጺምካ ዝነዓቕን ኣኽቢድካ እውን
ዝረአን ክኸውን የብሉን።
ህይወት ወትሩ ኣብ ዙርያ ሓጐስ
ክትነብር ዝበሃግ እንተዀይኑ፡
እንጐዓዞ ጉዕዞ ቅንዕና ዝመልኦ
ክኸውን የድሊ። ንቅንዕና ድማ
ካብ ሰባት ክንጽበያ ኣይግባእን።
ካብ ነበስና ጀሚራ እያ - ቀጺላ
ከባቢ እተብርህ። ኣብ ህይወት፡
ፈጺምካ ተስፋ ምቑራጽ ዝበሃል
ክረአ የብሉን። ብግዝያዊ (ሓላፊ)
መሰናኽል ምናልባት ክትዕንቀፍ
ትኸውን ኢኻ። በዚ ተሰናቢድካ
ግን፡ እቲ ዝተበገስካሉ ኣውራ
ዕላማ ክጐናበድ ኣይግባእን። አረ
ዘይተጸበኻዮም ሽግራት እውን
ኣብ ርእሲ-ርእሲ ክደራረቡኻ

ተኽእሎታት ኣሎ። ብዙሕ
ሓርጐጽጐጽ ሰጊርካ ምቁር ጣዕሚ
ከም ዝርከብ ምእማን፡ ናይ ምንባር
ተስፋኻ ቀጻሊ ምሕዳስ፡ ብኣውራኡ
- ሽግራትካ ባዕልኻ እትፈትሓሉ
ሜላ ምፍጣር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ።
ኣእምሮ ወዲ-ሰብ ዝደለዮ ክገብር
ከምዝኽእል፡ እዚ ተበጺሑን ዝብጻሕ
ዘሎን ምዕባለ ምስክር እዩ። ሓይሊ
ኣእምሮ ክሳብ ዝደለኻዮ ከብጽሕ
ዝኽእል ካብ ኰነ ከኣ፡ ግዜና
ብግቡእ ቃኒና ጠቓሚ ሓሳባትን
ቴክኖሎጂዊ ምህዞን እነበርክተሉ
ኩነታት ርሒብ እዩ። ሕጂ’ዩ።
ህይወት ብዕላማ ኣብ ዝተነድፈ

ሓዲድ ክትጐዓዝ እንተጀሚራ፡
ሓንቲ ስጉሚ እውን ከይተረፈት፡
ኣገዳሲ ፍረ እናዘርአት እያ
ትቕጽል። ህይወት ትሓልፍ - እቲ
ውጽኢታዊ ዘርኢ ግን ምስታ
ነባሪት ህይወት ይነብር።
ህይወት
ደረት
ጽባቐ፡
ንሓርጐጽጐጻ ስዒርካ ነብስኻ
ብትምህርትን ስራሕን፡ ብብልሕን
ጥበብን ክትልውጥ ሓርኰትኰት
ኣብ እትብለሉ እዋን’ዩ ጎሊሑ
ዝረኣየካ። ጐድኒ- ጐድኒ’ቲ ዕላማኻ
ንምውቃዕ እተካይዶ ቃልስን
እተርእዮ ተወፋይነትን፡ ሓጐስካን
እቶትካን እናሰሰነ እዩ ዝኸይድ።

ብስራሕ-ኣልቦነት፡ ንጊዜኡ ሓንቲ
ናይ ውልቂ ነፋሪት ናይ ምብራር
ስራሕ ጀሚረ ኣለኹ። ኣምላኽ
ይመስገን! ዓይነቱን ደረጃኡን
ብዘየገድስ፡ ኣብ ሰማይ ምድያበይ
ጥራሕ - ንህዋሳተይ ኣበራቢሩዎም
ፍሉይ ሓጐስ ተሰሚዑኒ ኣሎ።
ምስ’ቲ ዝነበርኩዎ፡ መነጻጸሪ የብሉን
- እቲ ፍልልይ ካብ መራሕ ማኪና
ናብ መራሕ ካሮሳ ከም ምምላስ እዩ።
ደቂ ሄዋን ኣሓተይ፡ ካብ ውድቀተይ
ኪመሃራ፡ ጊዜአንን ዕድለንን ብግቡእ
ኪጥቀማሉ ታሪኸይ መዘኻኸሪ
ኪኾነን እትስፎ።
ታሪኽ’ዛ ካብ ልዑል ክብሪ፡
ህቡብነትን ዝናን ናብ ውርደትን
ሕስረትን ዝተቓልዐት ዕውትቲ
ኣብራሪት ጀት-ነበር ካፕተይን፡
ንብዙሓት ደቂ-ኣንስትዮ ከም
ግብራዊ መምሃሪ ዚጥቀስ እዩ።
ዝባኸነ ዕድላት ብጣዕሳ ምዝካር
ስምብራት ከንቱነት። ኣብ ሎሚ
ኮይንካ ንትማሊ ብምግምጋም
ንጽባሕ ከተማዕዱ እንተዘይ ክኢልካ፡
መንኮርኰር ጊዜ መዘንግዕ እዩ።
ኣብ ደቂ-ኣዳምን ደቂ-ሄዋንን፡ ነባሪ
ጽባቐን ጸዓትን የለን። ብቕዓትን
ናይ ምግባር ዓቕምን፡ ምስ ዕድመን
መድረኻዊ ኵነተ-ህላወን ዚቀያየር
እዩ። ቈጽሊ ይቕምስል ዕንባባ
እውን ይረግፍ እዩ።
ዕድላት ተደጋገምቲ ስለዘይኮኑ፡
ኣብቲ ልክዕ ጊዜ እቲ ኪግበር ዚግበኦ
እንተዘይ ተገይሩ፣ ጸሓይ ድሕሪ
ምዕራባ እታ ጽባሕ እትበርቕ ጸሓይ፡
ናይ ካልእ መዓልቲ እያ። ህጻንነት
ድሕሪ ምስጋርካ እትግርዝወሉን
እትጕብዘሉን፡ እትወልደሉ፡ ደሓር
እውን እትኣርገሉ መስርሕ ጊዜኡ
ዝሓለወ ብባህሪ ስሩዕ እዩ። ኣብ
ነፍሲ-ወከፍ መድረኽ፡ ከምቲ
ዚድለ ክትዋሳእ እንተዘይ ክኢልካ
ውዱቕን ዝባኸነን ትኸውን።
ብክልሰ-ሓሳብን
ተመኵሮን
ተማሂርካ ፍልጠት ከተኻዕብት፡
ብኣካልን ኣእምሮን ክትዓቢ፡
ብዝተመሃርካዮ ሰሪሕካን ጽዒርካን
መነባብሮኻ ከተጣጥሕ፡ መጻኢኻ
ከተማእዝን. . . ትጽቢት ዚግበረሉ
ንቡር መስርሕ እዩ። ብሓጺሩ ኣብ
ዓለም ምንባርካ ትርጉም ኪህልዎ፡
ተተግባሪ ዝኾነ ንጹር ዕላማን
ራእይን ኪህልወካ ይግባእ።

ሓዳስ

ኤርትራ
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መበል 29 ዓመት ቁ.4

ኣፍጋኒስታን - ምውጻእ ሰራዊት ኣመሪካ ስክፍታ ይፈጥር
ታደሰ ተኽለ

ህቦብላ ዶርያን ናብ ገማግም ኣመሪካ
ይጐዓዝ

ንደሴት ባሃማስ ኣዕንዩ ዝሓለፈ
‘ዶርያን’ ዝተሰምየ ህቦብላዊ ማዕበል
ኣብ ምብራቕ ሕቡራት መንግስታት
ኣመሪካ ናብ ዝርከባ ግዝኣታት ኣቕኒዑ
ከም ዘሎ ምንጭታት ሓቢሮም።
ብናህሪ ዝጐዓዝ ጸፍዒ ዝናብ
ዝተሰከመ ህቦብላ ዶርያን፡ ኣብ ልዕሊ
ባሃማስ ዘውረዶ ሰብኣዊ ክሳራ ገና ከም
ዘይተገምገመ ዝሕብሩ ምንጭታት፡
በቲ ሓያል ህቦብላ ብዙሓት ቁሸታት
ከም እተደምሰሳ ሓቢሮም።
ብሳተላይት ካብ እተቐርጸ ስእሊ
ዝተረኽበ ሓበሬታ፡ እቲ ባህርያዊ
ሓደጋ ነታ ንእሽቶ ደሴት ከም
ዝገማጠላን ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው
ኣስዒቡ ከም ዘሎን ተገሚቱ ኣሎ። እቲ
ብክኢላታት ሜትዮሮሎጂ ‘ዶርያን’
ተባሂሉ ተጸዊዑ ዘሎ ህቦብላዊ ማዕበል
ኣብዚ እዋን ናብ ፍሎሪዳን ጆርጂያን
ዝተባህላ ክፍለ ሃገራት ኣመሪካ

ይጐዓዝ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣብ ዝቕጽል ሰዓታት ኣብ
ገማግም ኣመሪካ ቅድሚ ምውዳቑ፡
ኣብ ወሰናት ባሕሪ ዝርከብ ህዝቢ
ብቕልጡፍ ክግዕዝ ተኣዚዙ ኣሎ።
በዚ መሰረት ኣስታት ሓደ ሚልዮን
ህዝቢ ካብ ከተማታት ወጺኡ ናብ
ሸነኽ ምዕራብ ከም እተማዛበለ
ተሓቢሩ ኣሎ።
ከባቢ ወሽመጥ ካሪብያን ወቕቲ
ክራማት ድሕሪ ምውድኡ ካብ
መስከረም ኣትሒዙ ንዝቕጽል
ኣስታት ሰለስተ ወርሒ ብህቦብላ ከም
ዝጥቃዕ ይግመት።
ኣብ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ
ክተኣኻኸብ ዝጀመረ ህቦብላ፡ ማይ
ተሰኪሙ ብብርቱዕ ቅልጣፈ ኣብ
ልዕሊ ደሴታት ካሪብያንን ምብራቓዊ
ገማግም ሰሜን ኣመሪካን ቀጻሊ ሓደጋ
የውርድ።

መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ጉጅለ ጣሊባንን
ኣብ ስምምዕ ከይበጽሑ፡ ኣመሪካ ካብ
ኣፍጋኒስታን ሰራዊታ ጠቕሊላ እንተ
ኣውጺኣ ኣብታ ሃገር ውግእ ሓድሕድ
ክውላዕ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ስክፍታኦም
ይገልጹ ኣለዉ።
ኣመሪካ ምስ ጉጅለ ጣሊባን ብመሰረት
ዘካየደቶ ስምምዕ፡ ካብ ኣፍጋኒስታን ሰራዊታ
ክትስሕብ ወጢና ኣላ። ይኹን እምበር
ጉጅለ ጣሊባን ምስ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን
ዝበጽሖ ስምምዕ የለን።
ጣሊባን፡ ንምምሕዳር ካቡል ጐስዩ ምስ
ኣመሪካ ጥራይ ኣብ ስምምዕ ብምብጻሕ
ሰራዊት ኣመሪካን ሃገራት ምዕራብን ካብ
ኣፍጋኒስታን እንተወጺኡ፡ ብሓደ ጎድኒ
ጥራይ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ከም ዘይህብ
ትሽዓተ ናይ ቀደም ኣምባሳደራት ኣመሪካ
ነበር ገሊጾም።
ኣመሪካ ምስ ጣሊባን ኣብ ዘካየደቶ
ስምምዕ፡ ኣብ ናይ መጀመርታ መድረኽ 5
ሽሕ ወተሃደራት ከተውጽእ ተሰማሚዓ ከም
ዘላ ተፈሊጡ ኣሎ።
ኣመሪካ ኣስታት 14 ሽሕ ወተሃደራት ኣብ
ኣፍጋኒስታን ኣእትያ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኰይኑ፡
እቶም ቀዳሞት ምስ ወጽኡ ዝተረፈ ሰራዊት፡
ካብ ጣሊባን ዝተሓተተ ጠለባት ምስ ዝፍጸም

እቶም ትሽዓተ ኣምባሳደራት ነበር
ኣመሪካውያን ኣብ ዘስፈሩዎ ናይ ሓባር
ጽሑፍ፡ “ኣብ ኣፍጋኒስታን ሰላም ክመጽእ
ዝኽእል እንተዀይኑ እውን ብሩህ ዝዀነ
መረጋገጺ የለን። ወከልቲ ጣሊባን ምስ
መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዝዛራረቡሉ ዝዀነ
ጉዳይ ከም ዘለዎም እውን ኣይገለጹን።
ጣሊባን ተላዚቡ ኣብ ስምምዕ ዝበጽሓሉ
ዝተመዝገበ ተሞኵሮ ከኣ የለን” ብምባል
ይገልጹ።
ጣሊባን ምስ ምምሕዳር ካቡል ዘለዎ
ፍልልያት ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክፈትሖ
እንድሕር ፈቲኑ ድማ ኣብታ ሃገር ብቐሊሉ
ዘይቅህም ብርቱዕ ሓድሕድ ውግእ ክውላዕ
ከም ዝኽእል እቶም ክኢላታት የጠንቅቑ።

ፖለቲካዊ ቅልውላው ብሪጣንያ ይብእስ
ባይቶ ብሪጣንያ ቅድሚ ምድስካሉ ኣብ
ዝገበሮ ኣኼባ፡ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት
“ብዘይ ውዕል ንውጻእ” ዝብል ናይ ቀዳማይ
ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን እማመ ብዓብላሊ
ድምጺ ስዒሩ ከም ዝዀለፎ ተሓቢሩ።
ኣብቲ ባይቶ፡ ብቦሪስ ጆንሰን ዝምራሕ
ዓቃባዊ ሰልፊ 328 ብ301 ድምጺ ተሳዒሩ
ብሪጣንያ ኣብ 31 ጥቅምቲ ካብ ኤውሮጳ

“ፓኪስታን ሓደገኛ ሃገር እያ”

ከውጸኣ ዝነበሮ መደባት ከም እተሳዕረ
ተሓቢሩ። ዕስራን ሓደን ኣባላት ዓቃባዊ
ሰልፊ ንእማመ ቦሪስ ጆንሰን ተቓዊሞም
ምስ ካልኦት ሰልፍታት ስለ ዝወገኑ እውን
እቲ እማመ ክስረዝ ክኢሉ ኣሎ።
ብሪጣንያ ብዘይ ውዕል ካብ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ክትወጽእ የብላን ዝብሉ ኣባላት
ባይቶ ናይታ ሃገር ምስቲ ሕብረት
ዝተገብረ ናይ
ምፍልላይ ቈጸራ
ናብ 31 ጥሪ
2020 ክናዋሕ
ስለ
ዝጠለቡ፡
ቀዳማይ ቦሪስ
ጆንሰን ይቃወም
ከምዘሎ ጸብጻባት
ይሕብሩ። ቦሪስ
ጆንሰን መዓልቲ

ክናዋሕ ናብ ብራስለስ ከይዱ ካብ ዝሓትት
ኣብ ብሪጣንያ ሓድሽ ምርጫ ክካየድ ከም
ዝመርጽ ድማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሓድሽ
ምርጫ እንድሕሪ ተኻይዱ ነቶም 21
ኣባላት ናይቲ ዝመርሖ ሰልፊ ኣብቲ ምርጫ
ምእንቲ ከይሳተፉ ጆንሰን ክኽልክሎም ከም
ዝኽእል ተፈሊጡ ኣሎ።
መዓልቲ ቈጸራ ‘ብረክዚት’ ናብ 31
ጥሪ ይናዋሕ ዶ ዝብል ሕቶ ናብ ባይቶ
ቀሪቡ ድምጺ ምስ ተዋህበ እንድሕር ጸዲቑ፡
ምርጫ ሓድሽ ባይቶ ይካየድ ዶ ኣይካየድ
ዝብል እማመ ኸኣ ድምጺ ክወሃበሉ እዩ።
መራሒ ሰልፊ ዕዮ ጀርሚ ኮርቢን “ብዘይ
ውዕል ምውጻእ” ዝብል ሓሳብ ጠሪሱ
እንተዘይለጊሱ ዝመርሖ ሰልፊ ሓድሽ
ምርጫ ክግበር ከም ዘይድግፍ ብኣጋ ሓቢሩ
ኣሎ። ቦሪስ ጆንሰን “ፈሪሕካ” ኢሉ ንኮርቢን
ከም ዘባጨወሉ ጸብጻባት ሓቢሮም።

ኢራን ሰራሕተኛታት መርከብ ትፍኑ

ሚኒ. ምክ. ኣመሪካ ነበር
ሚኒስተር ምክልኻል ኣመሪካ ነበር
ጀምስ ማቲስ ኣብ ዝጸሓፋ ሓዳስ
መጽሓፍ፡ ንፓኪስታን “ካብ ሃገራት
ዓለም ኣዝያ ሓደገኛ ሃገር” ኢሉ
ከም ዝሰመያ ጸብጻባት ሓቢሮም።
ኣብታ
ብማዕከናት
ዜና
ዝተተንተነት መጽሓፉ ጀምስ
ማቲስ፡ ህዝቢ ፓኪስታን ጥሩፍ
ኣተሓሳስባ እናሓዘ ዝኸይድ ዘሎ
ማሕበረሰብ ከም ምዃኑን እታ ሃገር
እውን ብብዝሒ ኣዕናዊ ኣጽዋር
ተፍሪ ብምህላዋን፡ ብርቱዕ ስክፍታ
ከም ዘለዎ ገሊጹ።
ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ በበይኑ
ወተሃደራዊ መዝነት ከገልግል
ዝጸንሐ ጀምስ ማቲስ፡ ዝሓለፈ ጥሪ

በብመድረኹ
ክግዕዙ ከምዝግበር
ሰብ መዚ ኣመሪካ
የረድኡ።
ኣመሪካ ኣብቲ
ናይ መጀመርታ
ምዕራፍ እተውጸኦ
ሰራዊት ብታህዋኽ
ከይከውን ዘዘኻኽሩ
ክ ኢ ላ ታ ት
ዲፕሎማሲ፡ ብዙሕ
ሰራዊት ብሓንሳእ
ምስ ዝሰሓብ፡ ጣሊባን ኣብ ልዕሊ እቲ ዝተረፈ
ሰራዊት ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም
ዝኽእል ኣተንቢሆም።
ጣሊባን ከም ኣልቃዒዳ ዝኣመሰሉ
ውድባት ሽበራ ከየዕቍብ ዝተነግሮ መዘኻኸሪ፡
ካብቲ ከተገብሮ ትጽቢት ዝግበረሉ ጠለባት
ሓደ ምዃኑ ይፍለጥ።
ወከልቲ ኣመሪካን ጉጅለ ጣሊባንን ኣብ
ዶሓ ርእሲ ከተማ ቀጠር ትሽዓተ ዙርያ
ዝወሰደ ልዝብ ከካይዱ ከምዝጸንሑ ይፍለጥ።
ካብቲ ዝርርብ ተጐስዩ ዝጸንሐ ምምሕዳር
ካቡል፡ ኣብ ፖለቲካዊ ዘተ ምስ ጣሊባን
ክዛራረብ ከም ዝኽእል ኣመሪካውያን ሰብ
መዚ ገሊጾም ኣለዉ።

ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዝነበሮ
ፍልልያት ካብ መዝነት ሚኒስተር
ምክልኻል ምውራዱ ይፍለጥ።
እቲ በዓል-ስልጣን ነበር፡ ኣብ
ዘሕተማ ‘ኮል ሳይን ኬኦስ’ ዘርእስታ
መጽሓፉ፡ ፓኪስታን ንኹሉ
ፖለቲካ ዓለም ብመንጽር ምስ
ህንዲ ዘለዎ ርክባት ከም እትመዝኖ
ይገልጽ።
ጀምስ ማቲስ ካብ ዝረኣየን ሃገራት
ኩለን ‘ኣዝያ ሓደገኛ’ ኣብ ዝበላ
ፓኪስታን ብብዝሒ ዝፈሪ ዘሎ
ኣዕናዊ ኣጽዋራት ኣብ ኢድ እቲ
ዝጫጫሕ ዘሎ ናይ ሽበራ እምነት
ዘለዎ ወለዶ ከይኣቱ ዝብል ከቢድ
ስክፍታ ከም ዘለዎ ኣረዲኡ።

ተረኛ ፋርማሲ
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ኢራን ንገለ ሰራሕተኛታት ናይታ
ኣብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝሓዘታ ባንዴራ
ብሪጣንያ ዝሰቐለት መርከብ ጽዕነት፡ ናጻ
ከም ዝፈነወት ሓቢራ። ካብ መደበር
ተለቪዥን ኢራን ዝተረኽበ ሓበሬታ፡
ኣብታ ‘ስቴና ኢምፐሮ’ ዝተባህለት
መርከብ ካብ ዝሰርሑ 23 ሰራሕተኛታት
እቶም ሾውዓተ ከም ዝፍነዉ ተፈሊጡ
ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፈ 19 ሰነ ኣባላት ሓለዋ
ሰውራ ኢራን፡ ነታ ብስዊድናዊ ኩባንያ
እትውነን ባንዴራ ብሪጣንያ ዝነበራ ነዳዲ
ዝጸዓነት መርከብ “ጥሕሰት ሕጊ ባሕሪ”
ኢሎም ብዝገለጽዎ ምኽንያት ናብ
ገማግም ኢራን ከም ዘጸግዕዋ ይዝከር።
ኣቐድም ኣቢላ ብሪጣንያ ብማእከላይ
ባሕሪ እትሓልፍ ዝነበረት ናይ ኢራን
መርከብ ብምጭዋይ ኣብ ጂብራልታር

ዓጊታታ ከም ዝጸንሐትን ኣብ ነሓሰ ከም
ዝፈነወታን ይዝከር። እታ መርከብ ሽም
ቀይራ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ትጐዓዝ ከም
ዘላ ዝፍለጥ ኰይኑ፡ ኣመሪካ ኸኣ ዝዀነት
ሃገር ወደባታ ከይትኸፍተላ ተጠንቅቕ
ከም ዘላ ይፍለጥ።

ጎደና
ጎደና ናቕፋ ቁ፡223፡ ጥቓ እንዳ ማርያም ባራ ትራስተለ
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ንስቴና ኢምፔሮ ዝውንን ስዊድናዊ
ትካል፡ ኵሎም ሰራሕተኛታት ክፍነዉ
ተስፋ ብምግባር ጌና ኣብታ መርከብ
ዕለታዊ ዕዮ ዘካይዱ ካልኦት 16
ሰራሕተኛታት ተሪፎም ከም ዘለዉ ገሊጹ
ኣሎ።
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