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ፈንቅል - ኩሕለ-ምሕሊ ፈንቅል - ኩሕለ-ምሕሊ 
ዘየድልዮ ታሪኽዘየድልዮ ታሪኽ

ዜና ዜና 

ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን 
ቅድመ ትምህርቲንቅድመ ትምህርቲን

ርኽበትን ስእነትንርኽበትን ስእነትን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 
ብሽክለታ ናብ ጋና ኣምሪሓብሽክለታ ናብ ጋና ኣምሪሓ

መስራቲ ጉባኤ ህግደፍ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ፍራንክፈርት ተኻዪዱ
መስራቲ ጉባኤ ውዳበ ህዝባዊ ግንባር 

ንደሞክራስን ፍትሕን ጨንፈር ንኡስ 
ዞባ ጀርመን፡ ብ28 ጥሪ ኣብ ከተማ 

ዓዲ-ቐይሕ - ኣፋዊ ስነ-ግጥሚ ብሄረ ሳሆ ዝዳህሰሰ ዓውደ-ዘተ ተቓኒዑ

ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን፡ ኣፋዊ ስነ-
ግጥሚ ብሄረ ሳሆ ዝድህሰሰ - ካብ 1 
ክሳብ 3 ለካቲት፡ ኣብ ከተማ ዓዲ-ቐይሕ 
ዓውደ-ዘተ ኣካዪዱ።
እቲ ዓበይቲ ዓዲ፡ ክኢላታት ኣፋዊ 

ያታን ጸሓፍትን ዝተረኽቡሉ ዓውደ-
ዘተ፡ መምህር ዓብዱ መሓመድ ንዓሰርተ 

ደ/ቀ/ባሕሪ - ንጥፈታት ምግፋፍ ዓሳ ንምድንፋዕ ይስራሓሉ
ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ፡ ንጥፈታት 

ምግፋፍ ዓሳ ንምድንፋዕ ልዑል ኣተኲሮ 
ተዋሂቡዎ ይስራሓሉ ከምዘሎ፡ ሓላፊ ጨንፈር 
ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ሑሴን መዓውያ 
ሓቢሩ።
ኣቶ ሑሴን፡ ምግፋፍ ዓሳ ምስ ባህሪ 

እናተቓለስካ ዝካየድን ብኣኡ ዝጽሎን ምዃኑ 
ጠቒሱ፡ ገፈፍቲ ዓሳ ነቲ ብልምዲ ዘጥረይዎ 

ፍራንክፈርት ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ጉባኤ፡ ካብ 26 ከተማታት 

ዝተወከሉ ኣባላት፣ ሓለፍቲ ንኡሳን 

ጨናፍርን ጉጅለታትን፣ ከምኡ’ውን 
ሓለፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታት 
ተሳቲፎም።

ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት 
ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ፡ ህዝቢ ኤርትራ 
ንከቢድ መድረኻት ተጻብኦታትን 

ሽርሕታትን ብጽንዓትን ሓያል መኸተን 
ሰጊሩ፡ ኣብ ሓድሽን ትስፉውን ምዕራፍ 
ቃልሲ ይኣቱ ስለዘሎ - ነዚ መድረኽ 
እዚ ዝበቅዕ ውዳቤታት ምውርጻጽን 
መሳርዕ ምድልዳልን ኣገዳሲ ምዃኑ 
ኣገንዚቡ። 
ኣቶ ካሕሳይ፡ ሓፈሻዊ ገምጋም 

ንጥፈታት ኣባላትን ኣብ ዝሓለፈ 12 
ዓመታት ዝተሰላሰለ መደባት ስራሕን 
ዝምልከት ጸብጻብ ኣቕሪቡን ዘተ 
ተኻዪዱሉን።
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ሓለፍቲ ሃገራውያን 

ውዳቤታትን ሃገራዊ ሽማግለ ጀርመንን 
ናይ ደገፍ ቃል ከስምዑ እንከለዉ፡ 
ኣብ ውሽጣዊ ዓንዲታት ሕጊ ተዘትዩ። 
ጉባኤኛታት ተኣትዩ ንዘሎ ንመድረኽ 

ዝምጥን ንጥፈታት ንምስልሳል 
ዘለዎም ድልውነት ብምርግጋጽ፡ 
ንክልተ ዓመት እተገልግል ኣካያዲት 
ኣካል መሪጾም።

ዓመት ኣብ ኣፋዊ ስነ-ግጥሚ ሳሆ ብዘካየዶ 
መጽናዕቲ ኣብ ዝተኣከበ - 1,107 ኣፋዊ 
ግጥምታት ምርኲስ ዝገበረ እዩ።
ቀንዲ መንቀሊ መጽናዕቱ፡ ባህላዊ 

ውርሻታትና ካብ ተዘክሮ ለባማት ኣበዋት፡ 
ብመንገዲ ጽሑፍ ናብ ወሎዶታት 
ከም ዝሰጋገር ንምግባር ምዃኑ ዝሓበረ 

መምህር ዓብዱ፡ ምስ ዝውታረን 
ትርጉምን ግጥሚ ሳሆ ዘላሊ፣ ከምኡ’ውን 
ግጥምታት ሳሆ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ 
ዝነበሮ ተራን መጻኢ ኣንፈት ግጥምን 
ማሰን ሳሆ ከምዘጠቓልል ገሊጹ።
ነዚ ኣብ 600 ገጻት ዝሰፈረ ግጥምታት 

ንምእካብ፡ ብዛዕባ ዘካየዶ ጻዕሪን ዝረኸቦ 

ውጽኢትን እውን መብርሂ ሂቡ።
ደራስን ተመራማሪ ባህልን ኣቶ 

ሰሎሙን ጸሃየ፡ መጽናዕታዊ ውጽኢት 

ስነ-ግጥሚ ሳሆ፡ ፍረ ናይ’ቲ ብዙሓዊ 
ባህልታት ኤርትራ ንምዕቃብን ቋንቋታት 
ኣደ ንምምዕባልን ዝተወስደ ስጉምትታት 
ምዃኑ ብምሕባር፡ ንነዊሕ ዓመታት 
ጽዒሩ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ንዘዳለወ 
መምህር ዓብዱ መሓመድ ንኢዱ።
ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ሃብተኣብ 

ተስፋጽዮን ብወገኑ፡ ስነ-ግጥሚ - 
ብስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ ከምዝእከብ፡ 
ከምዝዕቀብን ከምዝምዕብልን ንምግባር 
ዝተወስደ ስጉምቲ፡ ዘሕብን ምዃኑ 
ገሊጹ። 
ኮሚሽነር ባህልን ስፖርትን ኣምባሳደር 

ዘመደ ተኽለ ድማ፡ ንታሪኽና፡ 
ባህልና፡ መኸተናን መንነትናን ዝገልጹ 
ግጥምታት፡ ኣብ ልሳን ጥራይ ተወሲኖም 
ከይተርፉ፡ ንምስናዶምን ኣብ ጥቕሚ 
ንምውዓሎምን ኩሉ በብዓቕሙ ከበርክት 
ተላብዩ።
ኣብ መወዳእታ ተጋባእቲ፡ ንትሕዝቶ 

ናይ’ቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘሀብትም 
ሓሳባትን ርእይቶታትን ኣቕሪቦም።

ስራሕ፡ ፍልጠት ብዝተሓወሶ ኣገባብ 
ከካይድዎ ምእንቲ፡ ቀጻሊ ኣስተምህሮታት 
ከምዝወሃብ ገሊጹ።
ካብ ራሓይታ ክሳብ ጢዖ ኣብ ዝርከብ 

ገማግም ባሕሪ፡ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝነጥፋ 
ኣስታት 450 ዓበይትን ንኣሽቱን ጀላቡ 
ከምዘለዋ ብምሕባር፡ ኣብ’ዛ ዝሓለፈት ዓመት 
- 372 ቶን ጥሉል፡ 153 ቶን ድማ ንቑጽ ዓሳ 

ከም እተኣከበ ኣረዲኡ።
ንገፈፍቲ ዓሳን ትካል መዐቀቢ ዓሳን ዘገልግል 

- 1,300 ቶን በረድ ከምዝፈረየ እውን ሓቢሩ። 
ኣቶ ሑሴን፡ ገፈፍቲ - ቀረብ ዓሳ ኣብ 

ምውሓስ ልዑል ኣበርክቶ ንኽህልዎም ኩሉ 
ዓይነት ደገፍ ከምዝግበረሎም ብምርግጋጽ፡ 
ገማግም ባሕሪ ንምልማዕን ብከላ ንምክልኻልን 
ብንቕሓት ክሳተፉ ኣዘኻኺሩ።

ካብ ዜጋታት፡ 3,555 ዩሮን 23,500ን ናቕፋን ተወፍዩ
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታት፡ 

ንስድራ-ስዉኣትን ካልኦት ጽጉማትን 
ዝውዕል - 3,555 ዩሮን 23,500 ናቕፋን 
ወፍዮም።
ብመሰረት ዝበጽሓና ሓበሬታ፡ ኣብ ወጻኢ 

ዝነብሩ ዜጋታት ዝለኣኽዎ 23,500ን ናቕፋ፡ 
ኣብ ከተማ ኣቑርደት ንዝርከባ 47 ጽጉማት 
ስድራ-ቤታት ተመቓሪሑ ኣሎ። 
ነቲ ሓገዝ ሒዛ ዝመጽአት ተቐማጢት 

ኖርወይ ወ/ሮ ኣድሓነት ኣብርሃ፡ እቲ ተበግሶ 
ንራብዓይ ግዜኡ ምዃኑ ገሊጻ።
ኣመሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኣቑርደት፡ 

ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ዜጋታት፡ 
ጽጉማት ወገናቶም ንምሕጋዝ ንዝገብርዎ 
ኣበርክቶ ኣመስጊኖም።
እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ኣባላት ማሕበረ-

ኮም ኤርትራውያን ኣብ ፈረንሳ፡ ዝተፈላለየ 
ንጥፈታት ብምክያድ ዝኣከብዎ 3,555 ዩሮ 
ንስድራ-ስዉኣት ወፍዮምዎ።
እቲ ሓገዝ፡ ኣባላት ማሕበረ-ኮም 

ብምኽንያት 20 ሰነ ዘዋጽእዎ 2 ሽሕ ዩሮ፣ 
ከምኡ’ውን ኣቶ ቢንያም ተስፋይ ማልያታት 
ኣዳልዩ ብምሻጥ ዝረኸቦ 1555 ዩሮ ምዃኑ፡ 
ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ፈረንሳ ሓቢሩ።
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ብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣብዘይካ ሰኑይ መዓልታዊ እትሕተም ጋዜጣ
ዋና ኣሰናዳኢ

ኣስፍሃ ተኽለማርያም

ምክትል ኣሰናዳኢ
  ብርሃነ ምሕረትኣብ

ቍ.ስ 116266 / 201820(2220)

ቦርድ ምስንዳእ

ዮሴፍ ሃይለማርያም
ምሉእብርሃን ሃብተገብርኤል

ተስፋኣለም የማነ
ተስፋልደት መብራህቱ

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

ምዝርጋሕ ጋዜጣ 
ቍ.ስ.200454-07121322

ምልክታ 
ቍ.ስ. 125013 - ቍ.ሳ.ጶ. 1284

 ቤተልሄም ታደሰ
ፍርቱና ኤፍሬም

ለይ-ኣውት
ትንሱእ ፍስሃየ
ሳምራዊት ሃብተ

ፈንቅል - ኩሕለ-ምሕሊ ዘየድልዮ ታሪኽሰብ - ብዝሓለፈ ታሪኹ ክንየት 
ክሳዱ ንድሕሪት ኣዚሩ፡ ናብ ትማሊ 
እናጠመተ ዝነብር እንተኾይኑ፣ 
ሓድሽ ዛንታ ክፈጥር ኣይክእልን እዩ። 
ብኣንጻሩ፡ ዛንታ ትማሊ ረሲዑ፡ ሓድሽ 
ስጕሚ ክስጉም እየ እንተበለ እውን፣ 
ሎሚን ጽባሕን ድቂ ትማሊ ስለዝኾና፡ 
ክስጉም እምበር ከድምዕ ኣይክእልን 
እዩ። ዛንታ ትማሊ ጥጡሕ መበገሲ 
እዩ። ካብኡ ዝጥረ ምህሮ ድማ፡ ናብ 
ጥጡሕ መዕለቢ ይመርሓካ። 
ስለ’ዚ፡ ድሕሪ ብዙሕ ስጕሚ፡ ሓንሳብ 

ንድሕሪት ቁሊሕ እናበልካ እውን ዛንታ 
ትማሊኻ ከተንብቦ ኣሎካ። ሃገራውያን 
ጽምብላትና ከኣ፡ ካብ ዛንታ ትማሊ 
ተማሂርካ ንርግጽ ጽባሕ ንኽትስጉም 
ዘኽእሉ እዮም። እቲ ምንታይሲ፡ ትማሊ 
ዝተፈጸሙ ቅያታት፡ ንድፊ ጽባሕ 
ንምትግባር ብሓበን ንኽትብገስ ዝድርኹ 
ስለዝኾኑ። ጽባሕ ከጋጥሙ ንዝኽእሉ 
ሓርጐጽጐጽ ድማ፡ እቶም ትማሊ 
ነቲ ዝኸፍአ ሓርጐጽጐጽ ንኽትሰግር 
ዘኽኣሉኻ ክብርታትካ መወከሲታትካን፡ 
ንሓደስቲ ብድሆታት ክትስዕር ዓቕሚ 
ከምዘሎካ መሰኻኽርካን እዮም። 
ብዙሓት ኣብ ሕሉፍ ታሪኾም 

ነብሰ-ምትእምማን ዘይብሎም ሕብረተ-
ሰብ፡ ንታሪኾም ብኹሕለ-ምሕሊ 
ከማላኽዑን ሽዑ ዘይጨበጥዎ 
ጽባቐታት እናደረሱ ዛንታ ክወራርቑን 
ይርኣዩ እዮም። ንሕና እዞም ንሕና 
ግን፡ መጸባበቒ ክትውስኸሉስ ይትረፍ፡ 
ብሓያል ጥበብ እውን እቲ ልክዖም 
ከተንጸባርቐሎም ዝኸብዱ ዛንታታት 
እዮም ዘለዉና። ክሳብ ሎሚ ዘይተገልጹ 
ጥራይ ዘይኮኑስ፡ ዘንተ እለት’ውን 
ብኸፊል ጥራይ ክግለጹ ዝኽእሉ 
ትእምርትታት። 
ጸሓፍቲ ዛንታን ኣዘንተውትን እኮ፡ 

ዝዝንቶን ዝጸሓፍን እንተስኢኖም 
ጥራይ ኣይኮኑን ኣእዳዎም ዝእክቡ። 
ንኣየናይ ገሊጽካ ንኣየናይ ከም እትገድፍ 
ዝጨንቀካ ድርብራብ ቅያታት ጎፍ 
ክብሉኻ እንከለዉ እውን፡ ብስቕታ 
ይግለጹ እዮም።
 ስርሒት ፈንቅል ሓደ ካብ’ቶም 

ብጥበባት ይኹን ብስነ-ፍልጠት 
ምግላጾም ዘሸግሩ ቅያታትና እዩ። ሰብ 
ወዲ ሰብ እኮ - ንሳይንሳዊ ክውንነት 

ስዒሩ እዩ ንመዓልታት ኣብ ህሮሩማ 
ብዘይ ማይ ተጓዒዙ። ሰብ ወዲ ሰብ እኮ 
ንሽዳ ኣምኪኹ ቈርበት ንዘቃጽል ሸልቊ 
ከም ርሑስ ጐላጉል እዩ ጋሊብሉ። 
“ነዚስ ሰብ ድዩ ሰጊሩዎ?” ዘየብል 
ኣይኮነን። ሰብ ደኣ፡ እቲ ብወገን ጸላኢ 
ዝነበረ ቁጽሪ ሰቡን ቁጽሪ ኣጽዋሩን 
ብምሉኡ እውን እኮ - ሰብ እንድዩ። 
ንምዃኑ ኣብ ስርሒት ፈንቅል መን 

ንመን እዩ ስዒሩዎ? ብዝሒ ኣጽዋርን 
ሰራዊትን ከምኡ’ውን ክልቲኡ ወገን 
ዝሕዞ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ፡ ገለ 
ካብ’ቶም ዓበይቲ ናይ ኲናት መዐቀኒታት 
ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስርሒት ፈንቅል 
በዞም ረቛሒታት እዚኣቶም ጥራይ 
ተዓቂኑ እንተዝኸውንሲ፡ እቲ ዓወት 
ናይ መን ኮን ምኾነ? እሞ እንታይ 
ደኣ’ዩ ነይሩ ተወሳኺ ዕጥቂ ተጋዳላይ? 
ብሓቂ ድዩኸ ዘራይ ዘይነበሮ? ብዓይኒ 
ዘይርአ ሓጋዝስ ነይርዎ ይኸውን እዩ - 
ኣብ ውሽጡ ዝተሓብአ ጸላኢ ዘይርኣዮ 
ሓይሊ። 
እዚ ኩሉ ስንጭሮን ኣጻምእ ጐላጉልን 

ሰምሃር ብዳንጋ ጥራይዶ ይኸውን 
ተሰጊሩ? ሰብ ወዲ ሰብዶ ደኣ - 

ኪኖ ግምታት ስነ-ፍልጠት ሰጒሙ፡ 
ንመዓልታት ኣብ ጥራይ ከብዱ ይጓዓዝ 
እዩ!? ከርሲ’ዛ ኩልና እንፈልጣ ከርሲ፡ 
ጠዓሞት እንተዘይበሊዓ እኳ ብምንብሃቚ 
ትጠርዕሲ፡ ጽንዓት ሳላ ዝተመገበት 
ኢያ’ምበር ከመይ ኣቢላ ደኣ ክንድኡ 
ክትዕገስ!? እዛ ውዕዩዶ ዝሒሉዶ 
እናበለት እተማርጽ ጎሮሮ፡ እንታይ ስለ 
ዝረኸበት እያ፡ ኣብ’ቲ ውዑይ የብሉ 
ዝሑል፡ ቃዕ-ቃዕ እናበላ፡ ከመይ ኣቢላ 
እያ ብኡ ኣቢላ ቃዕ ኢላ ዘይተረፈት!? 
ዕረፍቲ ግን ነይሩ ኣብ’ቲ ነዊሕ ጉዕዞ - 

ብጽንዓት ዝርከብ ዕረፍቲ። መግቢ’ውን 
ነይሩ ኣብ’ቲ ዓጸቦ - እንጌራ ጽንዓት። 
ማይሲ መዓስ ተሳኢኑ ኣብ’ቲ ምድረ 
በዳ-ኦኣሲስ ጽንዓት። እቲ ተራ ተጋዳላይ 
እኳ ክንደይ ታንኪ ሒዙ ምስ ክንደይ 
ታንክታት ይገጥም ምህላዉ፣ ክንደይ 
ኣብ ጐድኑ ኣሰሊፉ ምስ ክንደይ 
ጸላኢ ይገጥም ምህላዉ ዝርዝር ኣሃዝ 
ኣይነበሮን። እታ እንኮ ንሱ ዝፈልጣ፡ 
“ብዝሕን ዓይነትን ጸላእን ስንቁን 
ብዘየገድስ፡ ክንዕወት ኣሎና!” እትብል፡ 
ጽምኢ ናጽነት ጥራይ እያ። 
ከም ስርሒት ፈንቅል ዝኣመስሉ 

ዓበይቲ ታሪኻውያን ቅያታት 
ክንጽምብል እንከሎና እምበኣር፣ ነቲ 
ኣብኡ እተንጸባረቐ ሃገራውነትን 
ተወፋይነትን ዝውለዶ ብቕዓት፡ 
ኣብ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ንዝጋጥሙ 
ብድሆታት፡ ንዓኣቶም ከም ቀንዲ 
መወከሲ ገይርካ እምነትካ ንኽትድርዕ 
ዝሕግዝ እዩ። እቲ ምንታይሲ፡ ትማሊ 
ኣይሂ እሳት ንዘጽሓየ ህዝቢ፣ ንርግጽ 

ለምለም ጥራይ እግሩ ኣብ ዳንዴር 
ተሓምበለ ዝበለ ሓፋሽ፣ ንዘናውጹ ናይ 
ግዳም ድምጽታት፡ ድምጺ ውሽጡ 
እናሰምዐ እዝኑ ዝለዀዀ ዜጋ፣ ቈርበቱ 
ብመግረፍቲ ከም ጨርቂ እናተገፈፈ፡ 
ምስጢሩ ዓቂቡ ዝተጸመመ ኣድሃ፣ 
ሎሚ ይኹን ጽባሕ ዝመጽእ ናይ 
ሓጺንን ቃላትን ኲናት እንታይ ከገርሞ 
ይኽእል!? 
ንእሳት ዘብርድ ተጻዋርነት፣ ኪኖ 

ሓጺን ዝጸንዕ ጽንዓት፣ ንእሾኽ ናብ 
ዕምባባ ዝቕይር ኣረኣእያ ዝውንን 
ህዝቢ፣ ሕልምታቱ ካብ ምትግባር 
ክዕንቅጾ ዝኽእል ሓጹራት ከቶ ክህሉ 
ኣይክእልን። ሎሚ ኣብ ልምዓታዊ 
መደባቱ ከጓንፍዎ ንዝኽእሉ ብድሆታት 
ከኣ፡ ከይተወላወለ “ብርግጽ ክሰግሮም 
እየ!” ዘብል እኹል ናይ ትማሊ 
መወከሲታት ኣለዎ። 
ታሪኻውያን ጽምብላትና ኣብ 

እንጽምብለሉ እምበኣር፡ ነዞም ጽባቐታት 
እዚኦም እናኾላዕናዮም ንምግስጋስ እዩ 
እቲ ዝዓበየ ተልእኾ ጽምብላትና። 
ሎሚ ዓበይቲ ሕልምታት ሒዙ፡ 
“ብርግጽ ከግህዶም እየ!” ክብል 
እንከሎ እምበኣር፡ ንስለ ኒሕ ዝዝረብ 
ወይ’ውን ብጐስጓስ ዝተጠርየ ዘይኮነስ፣ 
ናይ ትማሊ ውዕሎኡ ስለዘተኣማምኖ 
እዩ። ብጽንዓቱን ራእይኡን፡ ኣብ ሽዳ 
ተንሳፊፉ ማዕበላት ዝሰገረ ሓፋሽ፣ ሎሚ 
ንዓኡ ዘሰናብድ ሓድሽ ማዕበል ህይወት 
ካበይ ክፍጠር ይኽእል!? 
ክንደይ እሞ ኣብ ባሕሩ ማዕበላት 

ክፈጥሩ ጨብረቕ ዘይበሉ። ህድኣት 

ውሽጡ ግን፡ ንኹሉ ዝዘልል ማያት 
ኣህዲእዎ። ኣብ ቅድሚኡ ዓጋምን 
ጋባን ተኺልካ ክትዓናቕፎ እንተፈተንካ 
እውን፡ ብእሾዀን ከይተዳህለ፡ ንፍረአን 
እዩ ናብ ረብሓኡ ዘውዕሎ - ትማሊ 
ነቲ ዝኸፍአ ብኸምኡ ስለዝሰገሮ። ኣብ 
ስርሒት ፈንቅል ጥራይ ዘይኮነ እኳ፡ 
ኣብ ኩሉ ገድላዊ ታሪኽና፡ እንተደቀስካ 
እሳት ወይ ቀዝሒ፣ እንተተሳእካ ዕርቃንን 
ጥምየትን፣ እንተሰጐምካ ሓርጎጽጐጽን 
ጐነጽን፣ እንተኣዕረፍካ እሾኽን ቋቚራን 
ዝነበረሉ ረባጺ ዘመን እዩ ነይሩ። 
ነዚ ብጽንዓቱን ብተስፋ ናይ’ታ ብርግጽ 

ከምዘውግሓ ዝተኣማመነላ ጽባሕን፡ 
ብመንገዲ ኩሕለ-ምሕሊ ዘየድልዮ 
ታሪኽ ንኹሉ ናብ ርህው ዝቐየረ ዜጋ፣ 
ሎሚ ውዕሎ ትማሊ ክጽብምል እንከሎ፣ 
ንናይ ጽባሕ ወፍሩ ምሉእ ሓበንን 
ምትእምማንን እዩ ዝፈጥረሉ። ስለዝኾነ 
ከኣ፡ ብርግጽ ይዕወተሉ። ነዚ ጽንዓት 
ከም ባህሉ ዘስረጸ ህዝቢ፡ ድፍን ሕልሚ 
ልምዓቱ ንምርግጋጽ እውን እንታይ 
ዘወላውሎ ከይህሉ። 
ሳላ ዝተጸመመ እንድዩ - ንእሾኽ ጭቃ 

ሰጊሩ ኣብ ታኼላ ክዘልል ክኢሉ። ሳላ 
ዝተጸመመ እንድዩ፡ ሰብ ንዝፈጠሮም 
በርቅን ነጎዳታትን ከም ሙዚቃን 
መሰነይታኡ ብርሃንን ቈጺሩ፡ ከይተዳህለ 
ዘፍ ኣቢልዎም። ሳላ ዝተጸመመ 
እንድዩ፡ ተፈጥሮ ምርር ክብል እንከሎ 
እውን ንዓጸቦ ብምጽንናዕን ብጽንዓትን 
ሰጊርዎ። 
ሎሚ ደኣ’ሞ፡ እቲ መበገስን መዕረፍን 

ኩሉ ምስ ጠጥሐ፡ ኣብ መንጎ ንዝጸንሕ 
ገፈል መፈል እናኣለየ፡ ቀጠልያ ሕልሙ 
ንምግሃድ እንታይ ከይዓጅቦ። እዚ 
ትማሊ፡ “ከንቱ ፈተነ እዩ፡ ረብሪቡ 
ክገድፎ እዩ፡ ናብ ዓራርቦ ገጹ እዩ” 
እናተባህለ፡ ጸኒዑ ከይተዳህለ ጉዕዞኡ 
ዘየቋረጸ ጸብደል ሓፋሽ፡ ሎሚ ደኣ 
ኣብ ሑጻታት ምድረ በዳ እኳ ልሙዕ 
ክፈጥር ኣይእግሞን። እዚ ግን ብሓደ 
ለይቲ ዘጥረዮ ሓይሊ ወይ ተፈጥሮ 
ዝዓደሎ ጽባቐ ኣይኮነን - ሕሉፍ ታሪኹ 
ዝምሃሮ ዋንነቱ እዩ። 
ገድሊ ንናጽነት ብዙሓት ገድልታት 

እዩ ወሊዱ። ብሳላ እቲ ኣብ ገድሊ 
ንናጽነት ዝተጠርየ ኩለንትናዊ 
ክብርታት ከኣ ተሰጊሮምን ይስገሩ 
ኣለዉን። ፈንቅል እምበኣር፡ ሓደ 
ካብ’ቶም ኩሕለ-ምሕሊ ዘየድልዮም - 
ዝደመቑ ናይ ትማሊ መወከሲታትና እዩ 
እሞ፡ ስርሒት ፈንቅል ምጽምባል ማለት፡ 
ንጽባሕ ዝኾነካ ስንቂ ከተዳሉ እንከለኻ፡ 
ካብ ፈንቅል ዝተረኽበ ኣተኣማማኒ 
ጽባቐ - ዓመታዊ ካብ ዒላኡ እናቐዳሕካ 
ምስጓም ማለት እዩ።
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ዜና
 ሃማደኤ ጨንፈር ስዊዘርላንድ ንጥፈታቱ ገምጊሙ

ሃገራዊ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮ ኤርትራ 
ጨንፈር ስዊዘርላንድ፡ “ስልጡን 
ክብርታትና ዋሕስ ኣግእዞና” ብዝብል 
ቴማ፡ ብ28 ጥሪ ኣብ ከተማ ኣርጋው 
ንጥፈታቱ ገምጊሙ። 
ኣብ’ቲ ካብ መላእ ስዊዘርላንድ ዝተወከላ 
ኣባላት ዝተረኽባሉ ኣኼባ፡ ኣብ ንድፊ 
ውሽጣዊ ሕጋጋት ጨንፈርን መደብ 
ስራሕ 2023ን ተዘትዩ።
ኣደ-መንበር ጨንፈር ወ/ሮ ትርሓስ 
ተወልደ፡ ጽማቚ ጸብጻብ ኣኼባታት 
ባይቶን ፈጻሚት ሽማግለን ድሕሪ 
ምቕራብ - ጨንፈር ዘበጋገሶም 
ፕሮጀክትታት ናብ መፈጸምታ ንምብጻሕ፡ 
ብሓድሸ ኣወዳድባን መንፈስን ነቒሉ 
ከምዘሎ ኣረዲኣ። 
ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ፡ ኣብ ንድፊ ውሽጣዊ 
ሕጋጋት ጨንፈርን ማሕበርን፣ ዕላማ 
ማሕበር፣ ኣባልነት፣ መሰል ኣባል፣ 

መሰል ተደጋጋፊት ኣባል፣ ዲሲፕሊናዊ 
ስጉምታት፣ ጽፍሕታት ውዳበ፣ 
ከምኡ’ውን ጉባኤን ስልጣን ጉባኤን 
ኣብ ዘጠቓልሉ ነጥብታት ዓሚቚ ዘተ 

ተኻዪዱ። 
ተሳተፍቲ፡ ተራ ኤርትራዊት ጓል-
ኣንስተይቲ ኣብ መስርሕ ህንጸት 
ሃገር ንምድንፋዕ፡ ብዕቱብ ክስራሓሉ 

ኣዘኻኺረን።
ወኪል ኤምባሲ ኣብ ስዊዘርላንድ 
ኣቶ ኣማኑኤል ዘካርያስ፡ ንጥፈታቱ 
ብኣድማዕነት ዘሰላስል ዘሎ ጨንፈር 

ሃማደኤ፡ ሳላ ትካላዊ ባህሉ ዛጊት ዝፈጸሞ 
ስራሓት ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ 
ብምሕባር፡ ኤምባሲ ኣብ ጐድነን ከምዘሎ 
ኣረጋጊጹለን።

ማእከል - ልዕሊ 3 ሽሕ ተመሃሮ፡ ትምህርቲ ‘ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት’ ተዋሂቡዎምሃማመተኤ ዞባ ማእከል ዝወደቦ ስልጠና 
ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠት፡ ካብ 24 ጥሪ 
ክሳብ 2 ለካቲት ንልዕሊ 3 ሽሕ ተመሃሮ 
ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ተዋሂቡ።
ኣብ’ቲ ናይ ምምራቕ ስነ-ስርዓት፡ ሓላፊ 
ሃማመተኤ ዞባ ማእከል ኣቶ ሳምሶን ክፍለ፡ 
እቲ ን9 መዓልታት ኣብ ማእከላይ ቤት-
ጽሕፈት ሃማመተኤ ዝተዋህበ ትምህርቲ፡ 
መንእሰያትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን፡ 
መባእታ ሃይማኖታዊ ፍልስፍና፡ ትርጉም 
ፖለቲካን ኣዕኑድ ሃገራዊ ቻርተርን፡ ካልእ 
ኣርእስትታትን ዘጠቓለለ ምንባሩ ገሊጹ።
ኣቦ-መንበር ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን 
ተመሃሮን ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን 
ብወገኑ፡ መንእሰያት ተመሃሮ ተረከብቲ 
ሕድሪን ቀለስቲ ሃገራዊ መደባትን 
ከም ምዃኖም መጠን፡ ሰልጠንቲ 
ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ከም መበገሲ 
ወሲዶም፡ ኣብ ኣብያተ-ትምህርቶም ኣብ 
ዝካየድ ንጥፈታት ኣበርክቶኦም ከዕዝዙ 
ኣዘኻኺሩ።

ገለብ - ኣገልግሎት ሕርሲ ኣብ ትካል ጥዕና ዕብየት ኣርእዩኣብ ዞባ ዓንሰባ - ንኡስ ዞባ ገለብ፡ 
ከም ውጽኢት ጐስጓሳትን ዝተዋደደ 
መጸበዪ ነብሰ-ጾራትን፡ ኣብ ትካል 
ጥዕና ናይ ዝገላገላ ኣዴታት 
ቁጽሪ 84 ሚእታዊት ከምዝበጽሐ 
ተሓቢሩ።
  ኣብ 2022 ኣብ ትካል ጥዕና 
ዝተገላገላ ነፍሰ-ጾራት 614 ምንባረን 
ዝሓበረ - ሓላፊ መደበር ጥዕና ገለብ 
ነርስ መለስ ብርሃነ፡ ካብ’ቲ ናይ 2021 
ብኣስታት 20 ሚእታዊት ዕብየት 
ከምዘርኣየ፣ ደንጉየን ምክትታል 
ስለዝጅምራ ግን - ገና ዕቱብ ጻዕሪ 

ጸሮና - ኣብ ምሕያል ትምህርቲ ዘተኰረ ዓውደ-ዘተ ተኻዪዱ
ኣብ ንኡስ ዞባ ጸሮና፡ ኣመሓደርቲ 
ምምሕዳራት ከባቢ፡ ርእሳነ-መማህራንን 
ኮሚተ ኣብያተ-ትምህርትን ዝተሳተፍዎ - 
ኣብ ምሕያል ትምህርቲ ዘተኰረ ዓውደ-ዘተ 
ተኻዪዱ።
ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ ምቅላል ዋሕዲ 
መምሃሪ ክፍልታት፡ ጽገና ትሕተ-ቅርጺ፡ 
ንፍግረ-መሬት ዝተቓልዓ ኣብያተ-
ትምህርቲ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኣገዳስነት 
ቀጽሪ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን 
ድሕሪ ዝተገብረ ዘተ፡ ብቕዓት ትምህርቲ 
ንምሕያል - ተራ ኣመሓደርቲ ከባቢ፡ 
ሕብረተ-ሰብን ዝምልከቶም ኣካላትን ክዓዝዝ፡ 
ሓላፊ ትካላት ትምህርቲ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ 
መምህር ሱሌማን ማሕሙድ ጸዊዑ።

ሰንዓፈ - ጽርግያታት ምብራቓዊ ኣጻድፍ ብወፈራ ይጽገን ኣሎ
ነበርቲ ኣርባዕተ ምምሕዳራት 
ከባቢ ምብራቓዊ ኣጻድፍ ንኡስ 
ዞባ ሰንዓፈ፡ ብዝናብን ወሓይዝን 
ተበላሽዩ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ 
ኮይኑ ዝጸንሐ ናይ ሓመድ 
ጽርግያታት - ብወፈራ ይጽግኑ 
ኣለዉ።
እዚ ብምውህሃድ ምምሕዳራት 
ከባቢ ሓኪር፡ ጎሎ፡ ደጎጎሉን 
ታልሃናርዐን ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ 
ማእቶት፡ ንውሕጅ ዝተቓልዑ 
ቦታታት ምፍዋስ፡ መገዲ ውሕጅ 

ከምዘድሊ ኣገንዚቡ።
ተርእዮ ሕማም ዓሶ፡ ካብ 2018 
ንደሓር ክብ-ለጥቕ ክብል ድሕሪ 
ምጽናሕ ኣብ 2022 እቲ ተርእዮ 
ከምዝበኣሰን፡ ንምቊጽጻሩን ናብ’ቲ 
ዝተሓተ ንምውራዱን ድማ 
ይስራሓሉ ከምዘሎ ኣረዲኡ።
ነርስ መለስ፡ ንተሳትፎ ህዝቢ ኣብ 
ምቁጽጻር ሕማማት ብምንኣድ፡ 
ተቛሪጹ ዘሎ ህንጻ ኮማዊ ሆስፒታል 
ክቕጽል ተላብዩ።

ምስራሕ፡ ጸቢብ ቦታታት ምግፋሕ፡ 
ብራኸ ዘድልዮ መከላኸሊ 
ምንዳቕን ብሓመድ ምምድማድን 
ከምዘጠቓልል፡ ወኪል ኤሪና 
ሓቢሩ።
ብፍላይ ካብ ሰንዓፈ ክሳብ ሞኾ 
ዘሎ 18 ኪሎ-ሜተር፡ ኣኻውሕን 
ጥውይዋይ ስለዝበዝሖን - ኣብ 
ግዜ ክራማት ንውሕጅ ዝተቓልዐ 
ምዃኑ ዝጠቐሱ ኣመሓደርቲ 
ናይተን ከባቢታት፡ እኹል ዓቕሚ-
ሰብ ተዋፊሩሉ ከምዘሎ ገሊጾም።

እቲ መስመር ቀጻሊ ጽገና ምስ 
ዘይግበረሉ፡ ካብን ናብን ሰንዓፈ - 
ሞኾ ንዝግበር ምንቅስቓስ ኣጸጋሚ 
ስለዝገብሮ፡ ኩሉ ዓቕሚታቶም 
ኣወሃሂዶም ይነጥፉ ከምዘለዉ 
ሓቢሮም።
እዚ ካብ ሰንዓፈ ተበጊሱ 
ንምብራቓዊ ኣጻድፍ ዝወስድ 
ናይ ሓመድ ጽርግያ፡ ንዓድታት 
መልሕድዳጋ፡ ጎሎ፡ ሞኾ፡ ደጎጎሎ፡ 
መርበድ፡ ኣጋራ፡ ኣሳድ፡ ማሮድን 
ላይላይን ዘገልግል እዩ።

ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ 
ሃይለ መንገሻ ብወገኑ፡ ህዝቢ ንመማህራን 
ንምትብባዕ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ፡ መርኣያ 
ናይቲ ኣብ ትምህርቲ ዘለዎ ተገዳስነትን 
ንቕሓትን ምዃኑ ጠቒሱ፡ ቀጻልነት ክህልዎ 
ኣዘኻኺሩ።
ግዝያዊ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጸሮና ኣቶ 
ነጋሲ ተስፋገርግስ ድማ፡ ኣበርክቶ ሕብረተ-
ሰብ ኣብ ጽላት ትምህርቲ ክብ ብምባል 
ሕጽረታት ምውጋድ፡ ምስ ቀዳምነታት 
ተሰሪዑ ይስራሓሉ ከምዘሎ ገሊጹ።
ተሳተፍቲ፡ ዋሕዲ መማህራን ፍታሕ 
ክናደየሉ፣ ሰደቓታት ክጽገን፣ ናይ ህንጻ 
ጸገም ዘለወን መባእታ ኣብያተ-ትምህርቲ 
ፍታሕ ክግበረለን ተላብዮም።
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ሸባብሸባብ
ሃሃ ማማ መመ ተተኤኤ

ሸባብሸባብ
ሓሳባትሓሳባት

ብዛዕባ ምህላውን ዘይምህላውን ብዛዕባ ምህላውን ዘይምህላውን 
ምውናንን ዘይምውናንን ምርካብን ምውናንን ዘይምውናንን ምርካብን 
ምስኣንን ምህብታምን ምድካይን ምስኣንን ምህብታምን ምድካይን 
ምቕዳምን ምድሓርን ወዘተ ዘሎ ምቕዳምን ምድሓርን ወዘተ ዘሎ 
ኣረኣእያን ኣጠማምታን ብዙሕ ኣረኣእያን ኣጠማምታን ብዙሕ 
እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ውልቀ-ሰባት፡ እዩ። እዚ ኸኣ ኣብ ውልቀ-ሰባት፡ 
ኣብ ትካላት፡ ውድባት፡ ማሕበራት ኣብ ትካላት፡ ውድባት፡ ማሕበራት 
ኰነ ሃገራት ኣሎ። እቲ ብዙሕ ኰነ ሃገራት ኣሎ። እቲ ብዙሕ 
ጻዕሪ ናይ ወዲ-ሰብ ነቶም ዝሓሹ ጻዕሪ ናይ ወዲ-ሰብ ነቶም ዝሓሹ 
ዝብሎም ነገራት በቲ ልክዕ ዝብሎ ዝብሎም ነገራት በቲ ልክዕ ዝብሎ 
ኣገባብ ንምጭባጥ እዩ። ገለ ኸኣ ኣገባብ ንምጭባጥ እዩ። ገለ ኸኣ 
ብዕድል ክመጽኦ ዝጽበ ኣይሰኣንን። ብዕድል ክመጽኦ ዝጽበ ኣይሰኣንን። 
ኣብቲ መሰረታዊ ረቛሒ ምምርማርን ኣብቲ መሰረታዊ ረቛሒ ምምርማርን 
ምንቃሕን፡ ነቲ ብድሕሪኡ ዝትግበር ምንቃሕን፡ ነቲ ብድሕሪኡ ዝትግበር 
ነገር መንገዲ የትህዞ እዩ። እዚ ኵሉ ነገር መንገዲ የትህዞ እዩ። እዚ ኵሉ 
ፍልልይ ካብ ምንታይ እዩ? ካበይ ፍልልይ ካብ ምንታይ እዩ? ካበይ 
ይመጽእ? እናበለ ዝሓትትን ዝሓስብን ይመጽእ? እናበለ ዝሓትትን ዝሓስብን 
ብዙሕ ኣሎ። ስለምንታይ ሓንቲ ሃገር ብዙሕ ኣሎ። ስለምንታይ ሓንቲ ሃገር 
ንኻልእ ሃገር፡ ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ ንኻልእ ሃገር፡ ሓደ ሰብ ንኻልእ ሰብ 
ይበልጾ? ብፍላይ ኣብ መንእሰያት ይበልጾ? ብፍላይ ኣብ መንእሰያት 
ብዙሕ ዘካትዕን ዘመራምርን ጕዳይ ብዙሕ ዘካትዕን ዘመራምርን ጕዳይ 
እዩ። ብዝበዝሐ ጐሊሑ ዝርአ፡ ኣብ እዩ። ብዝበዝሐ ጐሊሑ ዝርአ፡ ኣብ 
ነገራት ዘሎ ንዓይ ንዓይ፡ ናተይ ናተካ ነገራት ዘሎ ንዓይ ንዓይ፡ ናተይ ናተካ 
ሓፈሻዊ ውድድር ካብ ቍልዕነት እዩ ሓፈሻዊ ውድድር ካብ ቍልዕነት እዩ 
ዝጅምር። ገለ ኸኣ መፋጥርቲ እዩ ዝጅምር። ገለ ኸኣ መፋጥርቲ እዩ 
ዝብሉ ኣለዉ። ዝብሉ ኣለዉ። 

ኣብ ዓለም ዘሎ ክትውንን ምድላይ፡ ኣብ ዓለም ዘሎ ክትውንን ምድላይ፡ 
ንዘየሎ’ውን እንተኾነ ከም ዝህሉ ንዘየሎ’ውን እንተኾነ ከም ዝህሉ 
ጌርካ ክትውንኖ ምምርማር፡ ባህሪ ጌርካ ክትውንኖ ምምርማር፡ ባህሪ 
ዝፈቕዶ መሰል እዩ። ብኸመይን ዝፈቕዶ መሰል እዩ። ብኸመይን 
ካበይን ይርከብ ምፍላጥን ምኽኣልን ካበይን ይርከብ ምፍላጥን ምኽኣልን 
ግን ንቕሓትን ስልጣነን ዘድልዮ ግን ንቕሓትን ስልጣነን ዘድልዮ 
መሰረታዊ ነገር እዩ። ዓለም ንዅሉ መሰረታዊ ነገር እዩ። ዓለም ንዅሉ 
ዝኣክል ኣሎዋ። ነዚ እኹል ዝበሃል ዝኣክል ኣሎዋ። ነዚ እኹል ዝበሃል 
ዘይኣምንሉ ኸኣ ኣለዉ። ምናልባት ዘይኣምንሉ ኸኣ ኣለዉ። ምናልባት 
“መጠን ስስዐ ወዲ-ሰብ ካብ ዓለም “መጠን ስስዐ ወዲ-ሰብ ካብ ዓለም 
ይዓቢ እዩ፡” ኢሎም ይኣምኑ ይዓቢ እዩ፡” ኢሎም ይኣምኑ 
ይኾኑ። ነቲ ናይ ዓለም ጸጋ መን ይኾኑ። ነቲ ናይ ዓለም ጸጋ መን 
ይደልዮ መንከ ደልዩ ይረክብ? እቲ ይደልዮ መንከ ደልዩ ይረክብ? እቲ 
ዘይረክብከ ስለምንታይ ኣይረክብን? ዘይረክብከ ስለምንታይ ኣይረክብን? 
ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሕቶታት ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሕቶታት 
ንምምላስ ብውልቀ-ሰባትን ብትካላት ንምምላስ ብውልቀ-ሰባትን ብትካላት 
ምርምርን መጽናዕቲ ይካየዱ እዮም። ምርምርን መጽናዕቲ ይካየዱ እዮም። 
ይኹን እምበር ስስዐን ውድድርን ይኹን እምበር ስስዐን ውድድርን 
እንከሎ ብቕንዕና ኣብ ኵሉ ይበጽሑ እንከሎ ብቕንዕና ኣብ ኵሉ ይበጽሑ 
እዮም ክበሃል ኣይከኣልን። ንሕና እዮም ክበሃል ኣይከኣልን። ንሕና 
ብንፈልጦ ኣብነት ንምጥቃስ፡ ወርቅና ብንፈልጦ ኣብነት ንምጥቃስ፡ ወርቅና 
ብገዛእቲ ሓይልታት እናተወስደ፡ ብገዛእቲ ሓይልታት እናተወስደ፡ 
“ወርቂ ናይ ኣጋንንቲ እዩ፡” ዝብል “ወርቂ ናይ ኣጋንንቲ እዩ፡” ዝብል 
ብመዓት ከእምን ዝኽእል ኣገባብ ብመዓት ከእምን ዝኽእል ኣገባብ 
ተሰቢኹ። ሎሚ ደኣ ኣበይ ኣለዉ ተሰቢኹ። ሎሚ ደኣ ኣበይ ኣለዉ 
እቶም ኣጋንንቲ!?እቶም ኣጋንንቲ!?

ኣብ ዕድመ ቍልዕነተይ እዩ፤ ኣብ ዕድመ ቍልዕነተይ እዩ፤ 
ኣደይ ንምውናንን ምህብታምን ኣደይ ንምውናንን ምህብታምን 
ዝገልጽ ሓሳብ ብኸምዚ ዝስዕብ ዝገልጽ ሓሳብ ብኸምዚ ዝስዕብ 
ትገልጸልና ነበረት። ክልተ ቈልዑ ትገልጸልና ነበረት። ክልተ ቈልዑ 
ብሓንሳብ እናተጻወቱ እንከለዉ፡ ገዛ ብሓንሳብ እናተጻወቱ እንከለዉ፡ ገዛ 
ብዝመሰሎም፡ ኣብ ጥቕኦም ብዝነበረ ብዝመሰሎም፡ ኣብ ጥቕኦም ብዝነበረ 
ነገራት ይሰርሑ። ንኸብቲ ዝኾኖም ነገራት ይሰርሑ። ንኸብቲ ዝኾኖም 
ብልሕ ብልሕ ዝበለ ኣእማን ከኣ ብልሕ ብልሕ ዝበለ ኣእማን ከኣ 
ይእክቡ። እቲ ሓደ ብዙሕ ኣእማን ይእክቡ። እቲ ሓደ ብዙሕ ኣእማን 
ኣከበ። ‘ናተይ ከብቲ ብዙሓት እየን፡’ ኣከበ። ‘ናተይ ከብቲ ብዙሓት እየን፡’ 
ይብሎ ነቲ ካልኣዩ። እቲ ካልኣዩ ኸኣ ይብሎ ነቲ ካልኣዩ። እቲ ካልኣዩ ኸኣ 

ዝወሰዱ፡ ንጥረ ነገራቱ ብጥርሑ ዝወሰዱ፡ ንጥረ ነገራቱ ብጥርሑ 
ወይ ብስማዊ ክፍሊት ወሲዶም ወይ ብስማዊ ክፍሊት ወሲዶም 
ዝመስርሑ፡ ብኽቡር ዋጋ ዝገዝኣሎም ዝመስርሑ፡ ብኽቡር ዋጋ ዝገዝኣሎም 
ወይ እንተ ዘይኪኢሉ ዝልምኖም ወይ እንተ ዘይኪኢሉ ዝልምኖም 
ወይ ከኣ ብጥቕልሉ ዕሱቦም ወይ ከኣ ብጥቕልሉ ዕሱቦም 
ዝኸውን። እቲ ናይ ምውናን መሰል ዝኸውን። እቲ ናይ ምውናን መሰል 
ከም ዘሎዎ ምሉእ እምነት ዝሓዘ ከም ዘሎዎ ምሉእ እምነት ዝሓዘ 
ተቓሊሱ ነጻ ይውጽእ፣ ዘይኣመነ ተቓሊሱ ነጻ ይውጽእ፣ ዘይኣመነ 
ኸኣ ዕስብነት ይቕጽሎ። ነጻነት ዘሎዎ ኸኣ ዕስብነት ይቕጽሎ። ነጻነት ዘሎዎ 
ምልውዋጥን ምትሕግጋዝን ዝገብሩ፡ ምልውዋጥን ምትሕግጋዝን ዝገብሩ፡ 
ዘሎዎም ዝፈልጡ ነብሶም ዝኸኣሉ ዘሎዎም ዝፈልጡ ነብሶም ዝኸኣሉ 
እዮም። ኣብ ከምዚ ጊላን ጐይታን፡ እዮም። ኣብ ከምዚ ጊላን ጐይታን፡ 
ተመዝማዝን መዝማዝን የሎን።ተመዝማዝን መዝማዝን የሎን።

“ኣብ ክንዲ ምንታይ ዝኸውን “ኣብ ክንዲ ምንታይ ዝኸውን 
እምኒ ተኾዲጩ፡ ‘ኣነ ደኣ እንታይ እምኒ ተኾዲጩ፡ ‘ኣነ ደኣ እንታይ 
ኣሎኒ!?’ ብምባል ዘስተማስል ሰብሲ ኣሎኒ!?’ ብምባል ዘስተማስል ሰብሲ 
እንታይ ምበልካዮ?” ብኣጋጣሚ እንታይ ምበልካዮ?” ብኣጋጣሚ 
ዘረባ ንዘረባ የምጽኦ፡ ድጕሪ ንሓመድ ዘረባ ንዘረባ የምጽኦ፡ ድጕሪ ንሓመድ 
የውጽኦ ኮይኑ ምስ ኣቦይ ዘርኣጽዮን የውጽኦ ኮይኑ ምስ ኣቦይ ዘርኣጽዮን 
እናዕለልኩ ዝሓተቱኒ ሕቶ እዩ። እናዕለልኩ ዝሓተቱኒ ሕቶ እዩ። 
ምስ ዓበይቲ ምዕላል እፈቱ እየ። ምስ ዓበይቲ ምዕላል እፈቱ እየ። 
ብዘይ ቃልዓለም እዮም ዝምህሩ። ብዘይ ቃልዓለም እዮም ዝምህሩ። 
ምስ ዓበይትን ምስ መጽሓፍትን ምስ ዓበይትን ምስ መጽሓፍትን 
ዘዕልል መንእሰይ ዝዓበየ ፍልጠት፡ ዘዕልል መንእሰይ ዝዓበየ ፍልጠት፡ 
ዝበረኸ ልቦና፡ ዝሰፍሐ ንቕሓት ዝበረኸ ልቦና፡ ዝሰፍሐ ንቕሓት 
ከም ዝረክብ ዘማትእ ኣይኮነን። ከም ዝረክብ ዘማትእ ኣይኮነን። 
ንኣቦይ ዘርኣጽዮን ቀልጢፈ ሕቶኦም ንኣቦይ ዘርኣጽዮን ቀልጢፈ ሕቶኦም 
ክምልሰሎም ኣይከኣልኩን። “ዓቢ ክምልሰሎም ኣይከኣልኩን። “ዓቢ 
እምኒ ደኣ እንታይ ይህልዎ? እንታይ እምኒ ደኣ እንታይ ይህልዎ? እንታይ 
ክትገብሮ ትኽእል? ኣብ ውሽጡ ክትገብሮ ትኽእል? ኣብ ውሽጡ 
እንታይ ይርከቦ? ሰባት ናተይ፡ እንታይ ይርከቦ? ሰባት ናተይ፡ 
ናተይባ ወይ ናትና፡ ናትናባ እናበሉ ናተይባ ወይ ናትና፡ ናትናባ እናበሉ 
ይበኣስሉ እዮም፡” እናበልኩ ክሓስብ ይበኣስሉ እዮም፡” እናበልኩ ክሓስብ 
ደንጒየዮም። ደንጒየዮም። 

“ሕራይ በል ስማዕ ባዕለይ “ሕራይ በል ስማዕ ባዕለይ 
ክገልጸልካ፡” በሉኒ። ክገልጸልካ፡” በሉኒ። 

“በለጸ!” በልክዎም። “በለጸ!” በልክዎም። 

ኣብ ኦፊሶም እዩ። ኣብ ኣጻብዕቶም ኣብ ኦፊሶም እዩ። ኣብ ኣጻብዕቶም 
ፒሮ ቀርቂሮም መነጸር ዓይኖም ኣብ ፒሮ ቀርቂሮም መነጸር ዓይኖም ኣብ 
ጠረጴዛ ኣቐሚጦም፡ “እምኒ ባኒ እዩ፣ ጠረጴዛ ኣቐሚጦም፡ “እምኒ ባኒ እዩ፣ 
ባኒ ኸኣ እምኒ! ነዚ ዘይፈልጥ መዓት ባኒ ኸኣ እምኒ! ነዚ ዘይፈልጥ መዓት 
ኣኻውሕን ደናጕላን ጸጸርን እናሃለዎ ኣኻውሕን ደናጕላን ጸጸርን እናሃለዎ 
ከስተማስል ዘገርም ኣይኮነን…፡”  ከስተማስል ዘገርም ኣይኮነን…፡”  

“ገሪሙኒ! ከመይ ማለት?” “ገሪሙኒ! ከመይ ማለት?” 
በልክዎም ኵልፍ ኣቢለ።በልክዎም ኵልፍ ኣቢለ።

“ከመይ ዝብል ለባም፡ እምኒ “ከመይ ዝብል ለባም፡ እምኒ 
እናጸረብካ ብዝተፈላለየ ዓይነት እናጸረብካ ብዝተፈላለየ ዓይነት 
ቅርጺ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ከም ቅርጺ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ከም 
ዝውዕል ጌርካ ናብ ዝተፈላለየ ዓቐን ዝውዕል ጌርካ ናብ ዝተፈላለየ ዓቐን 
ተዳቕቖ። ትሸጦ ኸኣ። ሽዑ በቲ ተዳቕቖ። ትሸጦ ኸኣ። ሽዑ በቲ 
ሽያጥ ዝተጸርበ እምኒ ጌርካ ባኒ ሽያጥ ዝተጸርበ እምኒ ጌርካ ባኒ 
ትገዝእ። እምኒ ባኒዶ ኮይና!?” በሉኒ ትገዝእ። እምኒ ባኒዶ ኮይና!?” በሉኒ 
ተረጊጾም። ተረጊጾም። 

“እወ!” መለስኩ።“እወ!” መለስኩ።

“በል ሕዘኒ፡ ባኒ ዘሎዎ ኸኣ “በል ሕዘኒ፡ ባኒ ዘሎዎ ኸኣ 
ባኒ ሸይጡ፡ በቲ ሽያጥ ባኒ እምኒ ባኒ ሸይጡ፡ በቲ ሽያጥ ባኒ እምኒ 
ይገዝእ። እታ ባኒኸ እምኒዶ ኮይና?” ይገዝእ። እታ ባኒኸ እምኒዶ ኮይና?” 
ብምባል ጠመቱኒ። ብምባል ጠመቱኒ። 

“እወ! እዚ ተረዲኡኒ ኣሎ ግና “እወ! እዚ ተረዲኡኒ ኣሎ ግና 
ካብዚ ሓሳብ’ዚ እንታይ ኢና ንመሃር? ካብዚ ሓሳብ’ዚ እንታይ ኢና ንመሃር? 
እምንን ባንን ዘይብሉኸ እንታይ እምንን ባንን ዘይብሉኸ እንታይ 
ይግበር?” ኢለ ሓተትክዎም።ይግበር?” ኢለ ሓተትክዎም።

“ግርም ሕቶ! ካብዚ ‘እምኒ ባኒ “ግርም ሕቶ! ካብዚ ‘እምኒ ባኒ 
እዩ፣ ባኒ ኸኣ እምኒ እዩ፡’ ዝብል እዩ፣ ባኒ ኸኣ እምኒ እዩ፡’ ዝብል 
ሓሳብ እንታይ ንመሃር ይመስለካ፤ ሓሳብ እንታይ ንመሃር ይመስለካ፤ 
ዳርጋ ዅሉ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሃብትን ዳርጋ ዅሉ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሃብትን 
ንግዳዊ ልውውጥን በዛ ሓሳብ እዚኣ ንግዳዊ ልውውጥን በዛ ሓሳብ እዚኣ 
እዩ ዝኸይድ። ውልቀ-ሰብ ይኹን እዩ ዝኸይድ። ውልቀ-ሰብ ይኹን 
ሃገር ንዘሎዎ ጥረ ነገር ወይ ካብ ሃገር ንዘሎዎ ጥረ ነገር ወይ ካብ 
ካልእ ብዝመጽእ ጥረ ነገር ከመስርሕ ካልእ ብዝመጽእ ጥረ ነገር ከመስርሕ 
እንተ ዘይኪኢሉ ኣይሓልፈሉን እዩ። እንተ ዘይኪኢሉ ኣይሓልፈሉን እዩ። 
ክትዝንግዖ ዘይብልካ ንዝተመስርሐ ክትዝንግዖ ዘይብልካ ንዝተመስርሐ 
ናብ ዕዳጋታት ምብጽጻሕ’ውን ናብ ዕዳጋታት ምብጽጻሕ’ውን 
መስርሕ እዩ። ዋላ ምርባሕ ከብቲ፡ መስርሕ እዩ። ዋላ ምርባሕ ከብቲ፡ 
ጤለበጊዕ፡ ኣግማል፡ ኣናህብ፡ ደርሁ፡ ጤለበጊዕ፡ ኣግማል፡ ኣናህብ፡ ደርሁ፡ 
ወዘተ ኸኣ ምምስራሕ እዩ። ወዘተ ኸኣ ምምስራሕ እዩ። 
እዚኣቶም ካብ መሬትን ማይን እዚኣቶም ካብ መሬትን ማይን 
ኣግራብን ሳዕርን ይርከቡ። ንዘሎካ ኣግራብን ሳዕርን ይርከቡ። ንዘሎካ 
ጸጋ ናብ ዝብልዑ ቀይርካዮ ማለት ጸጋ ናብ ዝብልዑ ቀይርካዮ ማለት 
እዩ። ንሳቶም ንባዕሎም ናብ ካልእ እዩ። ንሳቶም ንባዕሎም ናብ ካልእ 
ውጽኢት (መግቢ) ይምስርሑ። እቲ ውጽኢት (መግቢ) ይምስርሑ። እቲ 
ምምስራሕ ዝበሃል፡ ንሓደ ነገር ናብ ምምስራሕ ዝበሃል፡ ንሓደ ነገር ናብ 
ካልእ ዝኸበረ ዋጋ ከውጽእ ዝኽእል ካልእ ዝኸበረ ዋጋ ከውጽእ ዝኽእል 
ነገር ምቕያር ማለት እዩ። ስለዚ ነገር ምቕያር ማለት እዩ። ስለዚ 
እምንን ባንን ዘይብሉ ኸኣ ካልእ እምንን ባንን ዘይብሉ ኸኣ ካልእ 
ነገር ኣሎዎ ማለት እዩ። ንዘሎዎ ጸጋ ነገር ኣሎዎ ማለት እዩ። ንዘሎዎ ጸጋ 

ከመስርሖ ጥራይ ኣለዎ፡” ብምባል፡ ከመስርሖ ጥራይ ኣለዎ፡” ብምባል፡ 
“ተረዲኡኳዶ?” በሉኒ።“ተረዲኡኳዶ?” በሉኒ።

“እወ! ከም ዝመስለኒ ኣብ ከባቢኡ “እወ! ከም ዝመስለኒ ኣብ ከባቢኡ 
ንዘሎ ነገር ዘመስርሕ ብዙሕ ንዘሎ ነገር ዘመስርሕ ብዙሕ 
ይውንን ዘየመስርሕ ከኣ ውሑድ ይውንን ዘየመስርሕ ከኣ ውሑድ 
ይውንን ማለት እዩ። የብለይን ኣብ ይውንን ማለት እዩ። የብለይን ኣብ 
ክንዲ ምባልሲ ንዘሎኒ ጸጋ ከመስርሕ ክንዲ ምባልሲ ንዘሎኒ ጸጋ ከመስርሕ 
ኣይከኣልኩን ምባል ይበልጽ ማለት ኣይከኣልኩን ምባል ይበልጽ ማለት 
እዩ፡” ብምባል መለስክሎም።እዩ፡” ብምባል መለስክሎም።

ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሳባት ተረካቢ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓሳባት ተረካቢ 
ኣይኮነን፣ ብዕምቈት ንዝተረድኦ ኣይኮነን፣ ብዕምቈት ንዝተረድኦ 
ኸኣ ብዙሕ የርብሖ። ናብ ዝበረኸን ኸኣ ብዙሕ የርብሖ። ናብ ዝበረኸን 
ዝበለጸን መድረኽ ምዕባለ የደይቦ። ዝበለጸን መድረኽ ምዕባለ የደይቦ። 
እምኒ ባኒ ምዃኑ ዘይፈልጥ፡ ልዕልን እምኒ ባኒ ምዃኑ ዘይፈልጥ፡ ልዕልን 
ትሕትን መሬት ብዙሕ ጥረ ነገር ትሕትን መሬት ብዙሕ ጥረ ነገር 
ንእትውንን ዓዲ፡ “እዛ ዓዲ እንታይ ንእትውንን ዓዲ፡ “እዛ ዓዲ እንታይ 
ኣሎዋ? ባዶ እያ፡” ክብል ይኽእል ኣሎዋ? ባዶ እያ፡” ክብል ይኽእል 
እዩ። ካልእ ከኣ እናፈለጠ ከደንቁር እዩ። ካልእ ከኣ እናፈለጠ ከደንቁር 
ዝጽዕር ኣይሰኣንን። በዚ ኮይኑ በቲ፡ ዝጽዕር ኣይሰኣንን። በዚ ኮይኑ በቲ፡ 
ከምዚ እምነት ናብ መንእሰያት እንተ ከምዚ እምነት ናብ መንእሰያት እንተ 
ኣትዩ ኣብ ምዕባለ ረማሲ ረቛሒ ኣትዩ ኣብ ምዕባለ ረማሲ ረቛሒ 
እዩ። ካብ ድንቍርናን ድሕረትን እዩ። ካብ ድንቍርናን ድሕረትን 
ዝኸፍእ ጸላኢ የለን። ካብ ከምዚ ዝኸፍእ ጸላኢ የለን። ካብ ከምዚ 
ነጻ ዝወጽአን ዝነቕሐን መንእሰይ ነጻ ዝወጽአን ዝነቕሐን መንእሰይ 
ግና ዋና ጸጋታቱ ብምዃን ናብ ግና ዋና ጸጋታቱ ብምዃን ናብ 
ዕብየት ይግስግስ! እኹል ጸጋ ከም ዕብየት ይግስግስ! እኹል ጸጋ ከም 
ዘሎካ ምእማን ናብ ዝለዓለ ምዕባለ ዘሎካ ምእማን ናብ ዝለዓለ ምዕባለ 
የደይብ።የደይብ።

ኢንጂ. መዓሾ ተወልደኢንጂ. መዓሾ ተወልደ

ርኽበትን ስእነትንርኽበትን ስእነትን

ብዙሕ ኣእማን ኣብ ክንዲ ምእካብ ብዙሕ ኣእማን ኣብ ክንዲ ምእካብ 
‘በጃኻ’ባ ሃበኒ?’ እናበለ ይልምኖ። ‘በጃኻ’ባ ሃበኒ?’ እናበለ ይልምኖ። 
እቲ ኣእማን ማዕረ ዝብጽሖም እቲ ኣእማን ማዕረ ዝብጽሖም 
እንከሎ እቲ ምልማን ካበይ መጽአ? እንከሎ እቲ ምልማን ካበይ መጽአ? 
ኣደይ “እቶም ቈልዑ ምስ ዓበዩ ኣደይ “እቶም ቈልዑ ምስ ዓበዩ 
ከምታ ብቝልዕነቶም ዝጻወትዋ ከምታ ብቝልዕነቶም ዝጻወትዋ 
ዝነበሩ ክኾኑ ዝዓበየ ዕድል ኣሎ፣ ዝነበሩ ክኾኑ ዝዓበየ ዕድል ኣሎ፣ 
እቲ ሓደ ይህብትም እቲ ሓደ ድማ እቲ ሓደ ይህብትም እቲ ሓደ ድማ 
ይልምን፡” ትብል። “እምኒ ዘይተሳእነ ይልምን፡” ትብል። “እምኒ ዘይተሳእነ 
እንከሎ ስለምንታይ ምልማን? ኣብ እንከሎ ስለምንታይ ምልማን? ኣብ 
ዓበይቲ ኸኣ ከምዚ ናይ ቈልዑ እዩ ዓበይቲ ኸኣ ከምዚ ናይ ቈልዑ እዩ 
ዘጋጥም። ሰብ፡ ኵሉ ዝደልዮ ኣብ ዘጋጥም። ሰብ፡ ኵሉ ዝደልዮ ኣብ 
ከባቢኡ እናሃለወ ሰኣን ምሕሳብን ከባቢኡ እናሃለወ ሰኣን ምሕሳብን 
ምእካብን ይደኪ። ተፈጥሮ ከምኡ ምእካብን ይደኪ። ተፈጥሮ ከምኡ 
እዩ። መሬት ብፍቕርን ኣኽብሮትን እዩ። መሬት ብፍቕርን ኣኽብሮትን 
እንተ ዘሪእካላ ኣብዚሓ ፍረ ትህበካ፡ እንተ ዘሪእካላ ኣብዚሓ ፍረ ትህበካ፡ 
ንሓንቲ ላም ኣማኢት ትገብረልካ። ንሓንቲ ላም ኣማኢት ትገብረልካ። 
ሰብ መሬት ዝወሃብ ስለ ዝሰኣነት ሰብ መሬት ዝወሃብ ስለ ዝሰኣነት 
ኣይኮነን ዝደኪ፡ ብሕመቑ እዩ፡” ኣይኮነን ዝደኪ፡ ብሕመቑ እዩ፡” 
ትብል። ትብል። 

እዚ ብዓበይቲ ንመንእሰይ ክንገር እዚ ብዓበይቲ ንመንእሰይ ክንገር 
እንከሎ ንእሽቶ ትምህርትን ማዕዳን እንከሎ ንእሽቶ ትምህርትን ማዕዳን 
ይመስል ይኸውን ግን ኣይኮነን!። ይመስል ይኸውን ግን ኣይኮነን!። 
ኣዕቢኻ መጽናዕቲ ሓዊስካ እንተ ኣዕቢኻ መጽናዕቲ ሓዊስካ እንተ 
ዝትንተን እዚ እምነት እዚ ኣይኮነን ዝትንተን እዚ እምነት እዚ ኣይኮነን 
ኣብ ውልቀ-ሰባት ኣብ ሃገራት’ውን ኣብ ውልቀ-ሰባት ኣብ ሃገራት’ውን 
ኣሎ። ክትልምንን ክትጽጋዕን ጥራይ ኣሎ። ክትልምንን ክትጽጋዕን ጥራይ 
ዝተፈጥረት ሃገር ዘላቶም ዝመስሎም ዝተፈጥረት ሃገር ዘላቶም ዝመስሎም 
ሰባት ኣብ ብዙሓት ድኻታት ሃገራት ሰባት ኣብ ብዙሓት ድኻታት ሃገራት 
ኣለዉ። እታ ሃገር’ውን ከምኡ ጥራይ ኣለዉ። እታ ሃገር’ውን ከምኡ ጥራይ 
ዘዋጽኣ ይመስላ። ኣብ ከባቢኻ ብዘሎ ዘዋጽኣ ይመስላ። ኣብ ከባቢኻ ብዘሎ 
ነገራት ነብስኻ ከም ዝከኣል ከይኣምኑ ነገራት ነብስኻ ከም ዝከኣል ከይኣምኑ 
ዝተማህሩ ብዙሓት እዮም። ነዚ ዝተማህሩ ብዙሓት እዮም። ነዚ 
ከምዚ ከስምሩ ዝተማህሩ መታለልቲ ከምዚ ከስምሩ ዝተማህሩ መታለልቲ 
ኸኣ ኣለዉ። ንወዲ-ሰብ ኵሉ ኸኣ ኣለዉ። ንወዲ-ሰብ ኵሉ 
ዘድልዮ ኣብ ኣከባቢኡ ኣሎዎ። እቲ ዘድልዮ ኣብ ኣከባቢኡ ኣሎዎ። እቲ 
ሕቶ ከም ዘሎዎ ኣሚኑ ብልጫታቱ ሕቶ ከም ዘሎዎ ኣሚኑ ብልጫታቱ 
መዝሚዙ ይእክቦዶ እዩ። ብዘለካ ጸጋ መዝሚዙ ይእክቦዶ እዩ። ብዘለካ ጸጋ 
ነብስኻ ክኢልካ ምንባር ከም ዝከኣል ነብስኻ ክኢልካ ምንባር ከም ዝከኣል 
ምእማን ቀሊል ኣይኮነን። ሓያልን ምእማን ቀሊል ኣይኮነን። ሓያልን 
መስተውዓልን እዩ ዝኽእሎ። እዚ መስተውዓልን እዩ ዝኽእሎ። እዚ 
ኸኣ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ፍልልይ ኸኣ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ፍልልይ 
ዝፈጥሩ ረቛሒታት እዩ። ኣብዛ ዝፈጥሩ ረቛሒታት እዩ። ኣብዛ 
ዓለም ክንደይ ኣሎ ንወርቁ ኲዒቶም ዓለም ክንደይ ኣሎ ንወርቁ ኲዒቶም 

“እምኒ ባኒ እዩ፣ ባኒ ኸኣ እምኒ እዩ።”“እምኒ ባኒ እዩ፣ ባኒ ኸኣ እምኒ እዩ።”

ናይ ለውጢ ሃዋርያ

ተባዕ ብዓል ቅያ

ብቑዕ ብዓል ሞያ

ዓንዲ ሕቘ ሃገር

ሰራሒ ተኣምር

ብየማን ጀሚሩ ብጸጋም ዘብሪ

ሃገር ዘቕስነ ተቐባሊ ሕድሪ

ሰንሰለት ወለዶ ቀላሲ መእዝን

ኣመንጫዊ ጸዓት ለዋጢ ዘመን

ታሪኽ ሰሪቲ ንቕድሚት ዝስጕም

ሃገር ንትሓቶ ንዅሉ ዝዓምም

ንሪም ዓደቦኡ ሓጹር ዝኾነላ

ዶባቱ ዝሕሉ ተሰቒሉ ዋላ

ንህዝቡ ዝዕንግል ብተውለ ‘ናልምዐ

ንድሕነት ሃገሩ ቅድሚት ‘ናሰርዐ

ተጻብኦ ክገጥሞ መሊሱ ዝሙንጕድ

ክጓዝም እንከሎ ጸላእቱ ዘርዕድ 

ካብ ሱሩ ቦንቊሩ ከጽንት ድኽነት

መስተርሆት ዘንጽፍ መኒኑ ንእስነት

ሰለም ከየበለ ንጽባሕ ዝሓልም

ርሂጹ ጽዒሩ መሬቱ ዘለምልም

መንኰርኮር ምዕባለ ንለውጢ ዘኺዶ

ንቕሓት ዘስተምሃረ መንእሰይ ወለዶ!!

***

DR 13DR 13  
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መንእሰይመንእሰይ

ወርቅና ብገዛእቲ ሓይልታት እናተወስደ፡ “ወርቂ ናይ ኣጋንንቲ እዩ፡” ዝብል ብመዓት 
ከእምን ዝኽእል ኣገባብ ተሰቢኹ። ሎሚ ደኣ ኣበይ ኣለዉ እቶም ኣጋንንቲ!?



ሓዳስ   ኤርትራ

ስድራቤትስድራቤትስድራቤትስድራቤት
ዮሴፍ ሃይለማርያምዮሴፍ ሃይለማርያም
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ተራ ወለዲ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲንኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ክፋላት ናይ’ዚ 
ጽሑፍ፡ ቅድመ ትምህርቲ፡ ስነ-ልቦናዊ፡ 
ፍልስፍናውን ማሕበረሰባውን ኣምራትን 
መግለጺታትን ዘለዎ፡ ኣብ ኣእምሮ 
ህጻናት ኣትዩ ድማ ተበላሓትነትን 
መሃዝነትን ዝፈጥር ረቂቕ ሓይሊ ምዃኑ 
ገሊጽና ነይርና። ስለዚ ድማ፡ ወለዲ፡ ህጻን 
ካብ’ታ ዝተወለደላ ክሳብ ሰለስተ ዓመት 
ዝገብር፡ ኣብ ጥዕናኡ፡ ኣካላዊ ብቕዓቱ፡ 
ኣእምሮኣዊ ብልሓቱ፡ ማሕበራውን 
ስምዒታውን ኵነታቱ፡ ከምኡ’ውን 
ቋንቋኣዊ፡ ባህላውን ሞራላውን ምዕባለኡ 
ኣብ መጻኢ ትምህርቱ ኣዝዩ ዝሕግዞ 
ምዃኑ ተገሊጹ። ክኢላታት ሕክምና 
ከም ዝገልጽዎ ድማ፡ ህጻናት ኣብ 
ዕድመ ቅድመ ትምህርቲ እነከለዉ 
ጒዳይ ጥዕናኦም ብኣገባብ እንተተኣልዩ፡ 
ብሉጻትን ኣድማዕትን ዜጋታት ኰይኖም፡ 

ኣብ ምዕባለን ገስጋስን ትምህርቲ ሃገሮም 
ዝህልዎም ኣበርክቶ ልዑል ከምዝኸውን 
ሓቢርና። ብተወሳኺ፡ ትምህርቲ ናብ’ቲ 
ዝድለ ኣንፈት ምዕባለ ከምርሕን 
ገንዘባውን ካልእን ብኽነት ከወግድን 
እንተዀይኑ፡ ኣብ’ዚ ጕዳይ ዝለዓለ ተራ 
ዘለዎም ኣካላት ማለት ወለዲ፡ ሕብረተ-
ሰብን ትካላት ትምህርቲን ውህደቶም 
ከሐይሉ፡ ንዘጋጥም ጸገማት ኣለልዮም 
ድማ ምስ’ቲ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ 
ዝወሃብ መምርሕን ሓገዛትን ተሳንዮም 
ኣብ ምፍታሕ ጸገማት ብዝለዓለ ክዋስኡ 
ከምዝግባእ ኣነጺርና። ብዘመናውን 
ዓለምለኻውን ብቕዓቱ ክልካዕ ዝኽእል 
ቅድመ-ትምህርቲ ህጻናት፡ ጒዳይ ጥዕና 
ህጻናት፡ ስርዓተ-ኣመጋግባ ዕሸላት፡ 
መሳለጢታትን ዓቕሚ ሰብን፡ ምዕቡል 
ትሕተ-ቅርጺ ትምህርቲ ህጻናት ኣብ 
ምውድዳድ ክጽዕቱ ከምዝግባእ እውን 
ኣብሪህና። እዚ ስለ ዝዀነ፡ ህጻናት ኣብ’ቲ 
ብኣገባብ ክእለዩሉ ዝግበኦም ዕድመ ናይ 
ቅድመ ትምህርትን መዋእለ ህጻናትን 
ብኣገባብ እንተተኣልዮም፡ ንስድራቤት፡ 
ሕብረተሰብን ሃገርን ውሕስነት ከም 
ዝህቡ፡ መሰረት ምዕባለ ሃገር ከምዝዀኑ 
ኣነጺርና። ቀጺልና’ምበኣር፡ ሻድሻይን 
ናይ መወዳእታን ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ 
ነስዕበልኩም፦

***

 ቅድመ ትምህርቲ ህጻናት ኣብ 
ዝተፈላለያ ሃገራት ምስ ትሕትዝቶን 
ኵነታትን ናይተን ሃገራት ተራእዩ 
ዝተፈላለየ ኣጸዋውዓ፡ ኣመዳድባን 
ደረጃታትን ኣለዎ። ኣብ እዋን ቅድመ-
ትምህርቲ ብዝግባእ ተሓብሒቦም 
ዝዓብዩ ህጻናት ድማ፡ መዋእለ 
ህጻናት ምስ ጀመሩ፡ እናተጻወቱን 
እናተዘናግዑን ኣብ ትምህርቶም 
ከምዝውዕሉ ስለዝገብር፡ ኣብ መዳይ 
ኣካላዊ፡ ማሕበራዊ፡ ስምዒታዊ፡ ቋንቋኣዊ፡ 
ኣእምሮኣዊ፡ ሞራላውን ባህላውን 
ሸነኻቶም መሰረታዊ ለውጢ ሒዞም 
እዮም ዝጐዓዙ። እዚ፡ ንኵልንትናዊ 
ዕብየቶም ዘድልዮም ውጽኢት ክረኽቡ 
ድማ ይሕግዞም። ኣብ’ዚ እዋን እዚ 

ፍልልይ ናይ እዞም ህጻናት ኣይጐልሕን 
እዩ - ቀስ ብቐስ ክረአ እዩ ዝጅምር። 
በዚ ምኽንያት ድማ ኢና፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ 
ተራን ምውሳእን ወለዲ ብዝለዓለ መዳዪ 
ክዓዝዝ ከምዘለዎ ንገልጽ ዘለና። ካብ 
ቅድመ ትምህርቲ ጀሚሩ ክሳብ ዝለዓለ 
ደረጃ ትምህርቲ ብኣብነት ካብ ዝጥቀሳ 
ሃገራት ሓንቲ ፊንላንድ እያ። ፊንላንድ 
ኣብ ክፍለ-ዓለም ኤውሮጳ እትርከብ 
ረፖብሊካዊት ሃገር ኰይና፡ ቀዳማይን 
ካልኣይን ኲናት ዓለም ኣብ ዝተኻየደሉ 
ቦታ እያ ትርከብ። ኣብ’ቲ ሽዑ እዋን 
ብሚልዮናት ዝቚጸሩ ኤውሮጳውያን 
ተቐቲሎም፡ ብትሪልዮናት ዶላራት 
ዝግመት ጸጋታትን ሃብትን ናይ’ታ 
ኣህጉር’ውን ጠፊኡ። 
 ሪፖብሊክ ፊንላንድ ድሕሪ 2ይ 

ኵናት ዓለም፡ ኣብ ትምህርትን ቊጠባን 
ከመይ ነይራ ንዝብል፡ ኣብ ሓምሳታት፡ 
ሱሳታት ዝተሓተ ምዕባለ፡ ትሕተ-
ቅርጺ ትምህርቲን ቍጠባን እትውንን 
ምንባራ’ዩ ዝግለጽ። ካብ 1970 ንደሓር 
ግና ኣብ መዳይ ጥዕናን ትምህርቲን 
መሰረታዊ ለውጥን ወፍርን እያ ገይራ። 
እዚ ከኣ፡ ኣብ ዕብየት ህጻናትን ቅድመ-
ትምህርቲ ህጻናትን ርኡይ ለውጢ 
ክርአ ጀሚሩ። ብጥዕናኦም ዝውለዱ 
ህጻናት ክበዝሑ፡ ትምህርቶም ምስ 
ጀመሩ ድማ ኣድማዕትን ተበላሓትትን 

ክዀኑ ከምዝጀመሩ ይግለጽ። ብኡ 
መንጽር ድማ ቊጠባዊ ገስጋስ ናይ’ታ 
ሪፖብሊካዊት ሃገር ምስ ግዜ እናተቐየረ 
ክመጽእን ምዕባለ ናይ’ታ ሃገር ሓዲዱ 
ረጊጹ ክጐዓዝን ተራእዩ። ካብ’ቲ 
ብኲናትን በሰላ ኲናትን ዝወረዳ ዕንወትን 
ድሕረትን ክትላቐቕ ድማ ክኢላ። ኣብ 
መወዳእታ ከኣ፡ ኣብ ጥዕናን ትምህርቲን 
ብዝተኸተለቶ ፖሊሲን ስትራተጂን፡ ኣብ 
ብዙሓት ሃገራት ከም ጽቡቕ ተመኵሮ 
ክውሰድ ጀሚሩ። ኣብ’ዚ እዋን እዚ ናይ 
ሓደ ፊንላንዳዊ ኣታዊ (per capita)፡ 
ማዕረ ናይ እተን ምዕቡላት ዝበሃላ ሃገራት 
ኤውሮጳ - ፈረንሳ፡ ጀርመን፡ በልጂዩምን 
ዓባይ ብሪጣንያን ኰይኑ ኣሎ። 
 ኣብ መሰረታዊ ዕብየት ህጻናት፡ ጕዳይ 

ጥዕናን ትምህርቲን ክልተ ገጽ ናይ ሓንቲ 
ሳንቲም ምዃኑ ይፍለጥ። በዚ መሰረት 
ኣብ ፊንላንድ፡ ኣብ ዓመተ 1950 ዝነበረ 
ሞት ትሕቲ ሓምሽተ ዓመት ህጻናት፡ ካብ 
1 ሽሕ 51 ነይሩ። ድሕሪ ሱሳ ዓመት 
ማለት ኣብ 2012፡ ሞት ትሕቲ ሓምሽተ 
ዓመት ህጻናት ካብ 1 ሽሕ ናብ 3 
ወሪዱ። እዚ ውጽኢት ክርከብ ዝኽኣለ፡ 
ካብ ዜሮ እዋን ጥንሲ ዝጀመረ ኣገባብ 
ምእላይ ድቂን ህጻናትን ብዝተኸተለቶ 
ዕዉት ሜላ ምዃኑ ይግለጽ። ኣብ’ታ 
ሃገር ኣገባብ ምእላይ ህጻናት፡ ብመደብ 
ክንክን ህጻናት ካብ እግሪ ተኽሊ 
ይጅምር። ቅድመ-ትምህርቲን መዋዕለ 
ህጻናትን ድማ ካብ ዕድመ 3-6 ይወሃብ። 
ንተመሃሮ ህጻናት ከኣ፡ መንግስቲ፡ 
ዝግባእን ዝተመጣጠነን መግቢ ብናጻ 
ይቕርበሎም። ህጻናት ተመሃሮ ድማ 
ኣብ ጥዕና፡ ኣካላት፡ ስምዒት፡ ኣእምሮ፡ 
ቋንቋ፡ ማሕበራዊ ህይወትን ካልኦት 
ምዕባለታትን ብስሩዕ ይዓብዩ። እታ ሃገር፡ 
ኣብ ትምህርቲ ህጻናት ከምዚ ዓይነት 
ሜላ ስለትእትኽትል ድማ’ዩ፡ ዜጋታታ 
ኣብ መዳይ ትምህርቲ ኣብ ዝለዓለ 
ደረጃ ከምዝበጽሑ ዝግለጽ። መሰረት 
ናይ’ዚ ኵሉ ድማ፡ ካብ እዋን ጥንሲ 
ክሳብ መዋእለ ህጻናት ዘሎ ዕድመ 
ህጻናት ብእትገብሮ ጽኑዕ ምክትታልን 
ደገፍን እዩ። ወለዲ’ውን ኣብ’ዚ ደረጃ 
ዕድመ ናይ’ዞም ህጻናት፡ ተራኦምን 
ኣበርክቶኦምን ልዑል ምዃኑ ይሕበር። 
እዚ ዘረድኣና ከኣ፡ ፍልጠትን ክእለትን 
ህጻናት ተመሃሮ ዓብዩ እቲ ዝድለ 
ውጽኢት ትምህርቲ ክርከብ እንተዀይኑ፡ 
ጥዕና ኣደን ህጻንን ምሕላው ወሳኒ 
ምዃኑ እዩ። እዚ እናዀነ እንከሎ፡ 
ስርዓተ-ትምህርቲ ናይ’ታ ሃገር ኣብ ግዜኡ 
ድማ ምስ ጠለብ ናይ’ታ ሃገር ብዕምቈት 
እናተጸንዐ፡ ግዜ ከይበልዐ ይኽለስ። 
ስለዚ፡ ፊንላንድ፡ ንህጻናት ተመሃሮ ኣብ 
ጥዕናኦምን ትምህርቶምን ማሕበራዊ 
ውሕስነቶምን ብምክትታል እያ ኣብዚ 
በጺሓቶ ዘላ ደረጃ ምዕባለ ትምህርትን 
ቊጠባን ከም ዝበጽሐት እትፍለጥ። 
ኣብዚ እዋን እዚ፡ ፊንላንድ ኣብ ዓለም 
ብጽሬትን ብብቕዓትን ደረጃ ትምህርቲ 
ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ትርከብ። 
 ኣብ ኤርትራ ብቕዓት ትምህርቲ 

ንምሕላውን ንምርግጋጽን በብግዜኡ 
ስጕምትታት ክውሰድ ጸኒሑን ኣሎን። 
ንኣብነት፡ ካብ 2000 ክሳብ 2005 ዓ.ም 
ንትሕቲ ሽዱሽተ ዓመት ህጻናት ጠመተ 
ዝገበረ፡ መንግስቲ ናይ 49 ሚልዮን 

ዶላር ወጻኢ ዝገበረሉ ፕሮግራም ዕድል 
ንቘልዑ ምጥቃስ ይከኣል። ውጽኢት 
ፕሮግራም ዕድል ንቘልዑ’ውን ቀሊል 
ኣይነበረን። ቀረባት ማእከላት ቅድመ-
ትምህርቲ፡ ካብ 2000-2013 ኣብ ዝነበረ 
ግዜ፡ ብ440.6% (ካብ 91 ናብ 492) 
ዓብዩ እዩ። ከምኡ’ውን ኣብ 2000/01 
ካብተን 91 ዝነበራ ማእከላት ቅድመ-
ትምህርቲ፡ እተን 87-91 (95.6%) 
ብሚስዮናውያን፡ ብህዝብን 
ኮምኒትን ዝውነና ክነብራ 
ከለዋ፡ እተን ዝተረፋ 
4.4% ጥራይ 
እየን ብመንግስቲ 
ዝውነና ነይረን። 
እንተዀነ፡ ብመሰረት 49 
ሚልዮን ዶላር ፈሰስ ዝተገብረሉ 
ፕሮግራም ዕድል ንቘልዑ፡ ዝነበራ 
ማእከላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ 
2006/07 ናብ 447% ክብ ኢለን። 
እዚ ኸኣ ብመንግስቲ ዝውነና ማእከላት 
ቅድመ-ትምህርቲ ናብ 347 ወሲኹ። 
ብኣንጻር እዚ እተን ዝተረፋ 130 
ማእከላት ቅድመ-ትምህርቲ ብህዝብን፡ 
ኮምኒትን ብሕትን ዝውነና ዀና። ኣብ 
2012/13 ድማ ናብ 492 ማእከላት 
ቅድመ ትምህርቲ ዓብየን።  
 ብተመሳሳሊ፡ ቊጽሪ መጠን ጠቕላላ 

ምዝገባ ህጻናት ተመሃሮ ቅድመ-
ትምህርቲ (Gross Enrolment Rate 
(GER)፡ ኣብ ዓመተ 2000/01፡ 12,436 
ዝነበረ ኣብ 2012/13 ናብ 46,488 
ደዪቡ። እዚ ኸኣ ካብ 8.6% ናብ 
273.8% ዓብዩ ማለት እዩ። ብተወሳኺ፡ 
ከምቲ ኣብ ዝሓለፉ ክፋላት ዝተገልጸ፡ 
ጥዕና ህጻናት ኣብ መሰረት መጻኢ 
ሕብረተ-ሰብን ሃገርን ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ 
ተገሊጹ እዩ። ስለዚ ከኣ ካብ 1991 
ክሳብ 2021 ማለት ኣብ ዝሓለፈ 30 
ዓመት፡ መጠነ ሞት ትሕቲ ሓምሽተ 
ብዘይ መጠን ከምዝጐደለ ብሚኒስትሪ 
ጥዕና ዝወጽአ ጽሑፍ ዝገልጾ እዩ። 
ንኣብነት፡ መጠነ ሞት ኣብ 1990 ካብ 1 
ሽሕ ህጻናት 153 ዝነበረ፡ ኣብ 2019 ከኣ 
ካብ 1 ሽሕ ህጻናት ናብ 40 ወሪዱ እዩ። 
እዚ ከኣ መጠነ ሞት ትሕቲ ሓምሽተ 
ዓመት ዝዕድመኦም ህጻናት ብ74% 
ጐዲሉ ማለት እዩ።    ብዘይካ’ዚ ኣብ 
1990 መጠነ ሞት ትሕቲ ሓደ ዓመት 
ዝዕድመኦም ህጻናት ካብ 1 ሽሕ ህጻናት 
94 ዝነበረ፡ ኣብ 2019፡ ካብ 1 ሽሕ ናብ 
30 ኣንቈልቊሉ። እዚ ኸኣ፡ ብ68% 
ወሪዱ ማለት እዩ።   
 ብተወሳኺ፡ መጠነ ሞት ትሕቲ 28 

መዓልታት ከኣ፡ ኣብ 1990 ካብ 1 ሽሕ 
35 ዓመት ዝነበረ፡ ኣብ 2019፡ ካብ 1 
ሽሕ ህጻናት ናብ 18 ወሪዱ። ከምኡ’ውን 
መጠነ ሞት ትሕቲ 28 መዓልታት 
ህጻናት ብ49% ጐዲሉ ማለት እዩ። 
እዚ ኣብ ቦታኡ ኰይኑ፡ ኣብ ኤርትራ 
መጠነ ሞት ትሕቲ ሓምሽተ ዓመት 
ህጻናት ምስ ናይ ካልኦት ሃገራት ክነጻጸር 
እንከሎ፡ ኣብ ኤርትራ 40፡ ኣብ ምብራቕ 
ኣፍሪቃ 56፡ ኣብ   ትሕተ-ሰሃራ ኣፍሪቃ 
ከኣ 74 ከምዝዀነ ሓበሬታ ሚኒስትሪ 
ጥዕና የረድእ። ምጒዳል መጠን 
ሞት ህጻናት ትሕቲ ሓምሽተ ዓመት 
ኣብ ኤርትራ፡ ምስተን ካልኦት ሃገራት 
ክነጻጸር እንከሎ ዘተባብዕ እዩ ዘሎ። 

የግዳ፡ ጠንቂ መጠነ ሞት ህጻናት ከም 
ተመሓላለፍቲ ሕማማት፡ ጒድለት 
ኣመጋግባ፡ ህጻናት ትሕቲ ሚዛንን 
ግዜኦም ዘይኣኸሉን ህጻናት ምውላድ 
ብምዃኖም፡ እዚኣቶም ዝውገዱሉ 
ኣገባባት ክተኣታቶን ኣብ ኣደን ህጻንን 

ዘተኰረ ጐስጓስን ሓልዮትን 
ጥዕና ድማ ክብርኽን 

ይግባእ። ፖሊሲን ስትራተጂን 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ 

ዕድላት ቅድመ-ትምህርቲ 
(MOE, 2002) ከም 
ዘነጸሮ’ውን፡ ህጻናትን 

ህጻናት መንእሰያትን ኣብ 
ውሑስን ሓልዮትን ዘለዎ 
ከባቢ ከም ዝእለዩን 
ከምዝመሃሩን መታን 

ክዀኑ፡ ጥዕናኦም፡ መሃዝነቶም፡ ርእሰ-
ተኣማንነቶምን ከኣልነቶምን፡ ውሑሳት 
ዝዀኑሉ ባይታን ሃዋሁውን ክረጋግጽ 
ከምዝግባእ እዩ። ስለዚ፡ ኣብ መሰረታዊ 
ነገራት ህጻናትን ህጻናት መንእሰያትን 
ማለት ኣብ ጥዕናኦም፡ ትምህርቶም፡ 
ማሕበራዊ ውሕስነቶምን ስርዓተ-
ኣመጋግባኦምን፡ እኹል ወጻኢታትን 
ዘድሊ ምክትታልን እናተገብረሎም 
ክዓብዩ ይግባእ። እዚ እንተተገይሩ፡ 
ብኽነት ማልን ብኽነት ዓቕሚ 
ሰብን ክጐድል፡ ኣብ መንጐ ዞባታት 
ዝረአ ክብን ለጠቕን ናይ ቅድመ 
ትምህርቲ ክፍታሕ ዕድል ይፈጥር፣ 
ብደረጃ ስድራቤታት፡ ሕብረተሰብን 
ሃገርን ድማ፡ ብቑዓት ዜጋታት ክፈርዩ 
የኽእል። ብተወሳኺ፡ ከምቲ ብሓደ 
ኢድካ ዘይጣቓዕ፡ ወለዲ’ውን ኣብ 
ዕብየት ህጻናትን ቅድመ ትምህርቲ 
ህጻናትን ደቆም ቀዳሞት ተዋሳእቲ 
ከም ምዃኖም መጠን፡ ነቲ መንግስቲ 
ብመንገዲ ሚኒስትሪ ትምህርቲን ካልእን 
ኣቢሉ ደረጃ ትምህርቲ ንምዕባይ 
ዝጽዕቶ ዘሎ፡ ናታቶም ተሳታፍነት ድማ 
ክዓዝዝ ይግባእ።   
          መም. እዮብ ርእሶም          መም. እዮብ ርእሶም
       ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ       ህዝባዊ ርክባት ሚ/ትምህርቲ

ሎሚ ኣብ ERI-TV
ሰዓት    መደብ 
12፡00   ሃገራዊ መዝሙር
12፡02   ድራማ
12፡30   ዜና (ትግርኛ)
12፡50   ዜና ስፖርት
12፡55   ጩራ ጥዕና
13፡30   ዜና (ዓረብ)
13፡40   ለሰ ስፖርት
15፡30   FILM
16፡40   ፍረ ጻዕሪ
17፡00   ዜና (ትግርኛ)
17፡15   ደርፊ
17፡30   ዜና (ዓረብ)
17፡40   ዶክተራት ኣብ 
          ስትድዮ (ድግማ)
18፡35   ሰሙናዊ ፍጻሜታት ስፖርት
19፡25   ሃሎ ቆልዑ
20፡00   ዜና ትግረ
20፡15   ሄራር
21፡00   ዜና (ትግርኛ)
21፡25   እንዳ ዝማም
22፡00   ዜና (ዓረብ)
22፡10   መደብ ቆላሕታ
22፡30   ዜና (እንግሊዝ)



ሓዳስ   ኤርትራ

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

7 ለካቲት 2023 - ገጽ 6 መበል 32 ዓመት ቁ.137

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ማይ 
ተመናይ

ወ/ሮ ለተብርሃን ተስፋሚካኤል 
ገብረክርስቶስ፡ በዓል ቤተይ መብራህቱ 
ተኽለኣብ ዑቕባዝጊ ስለዝዓረፈ፡ ንዓይ 
ናይ መጻምዲ መሰለይ ይተሓለወለይ፡ 
10 ደቅና ድማ ወረስቲ ምዃኖም 
ይረጋገጸሎም ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣባሻውል

ኣቶ ዳኒኤል እስቲፋኖስ +4 ኣሞና ነ/
ሄር ኣረጋሽ ኣለሙ ተሰማ ነቲ ኣብ ዞ/
ማእከል ን/ዞባ 8 ምም/12 ጎደና 135-6 ቁ 
ገዛ 4 ከምኡ’ውን ኣብ ዞባ/ማእከል ን/ዞባ 
ምም/01 ጎደና 803 ዝርከብ ዘይንቀሳቐስ 
ንብረት ገዛ ንብጽሒታ ኣመልኪታ 
ዝገብረትልና ለበዋ ይጽደቐልና ስለ 

ዝበሉ፣ዝቃወም እንተሎ፡ ን27/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ኣኽርያ

ወ/ሮ በየነሽ ፍረዝጊ ተስፋ፡ ኣደይ ወ/ሮ 
ይሕደጋ በረኺ ፋጂ ስለዝዓረፈት፡ ኣነ 
ምስ 6 ኣሕዋተይ ወረስቲ ምዃንና 
ይረጋገጸልና ስለዝበለት፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ከሳሲ ኣቶ ዙቤር ሱሌማን ኑርኣሕመድ፡ 
ተኸሳሲ ኣቶ ምሕረትኣብ ገብረየሱስ 
ብዕለት 30/9/2019 ናይ መሸጣ ውዕል 
ከምዝገበረን፡ ናይ ማኪና መሸጣ ውዕል 
ስምምዕ ቁ.ER-1-1A3237ቁ.ቻሲ JTLG-
GOAE9600-1357729 ቶዮታ ኮሮላ 
ዝዓይነታ ብዋጋ 54,000.00 (ሓምሳን 
ኣርባዕተን ሽሕ) ናቕፋ ሸይጡለይ፡ 
ኣድራሽኡ ክረኽቦ ስለዘይከኣልኩ 
ይጸወዓለይ ስለዝበለ፣ ብኣካል ወይ 
ብሕጋዊ ወኪል ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምኻኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ገዛ ባንዳ

ወረ/ነፍ መረስዕ ተስፋይ ወረ/ነፍ 
ዝፋን ኣብርሃ ኣስገዶም፡ ኣስገዶም 
መረስዕ ተስፋይ፡ ተኸሰስቲ 1.ወ/ሮ ለቱ 
ሃይለ 2.ወ/ሮ ኣስቴር መንግስታኣብ 
3.ወ/ሮ ሱዓድ መሓመድ ኣሕመድ፡ 
ብኸሳሲ ወረ/ነፍ መረስዕ ተስፋይ 
ዝኾነ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ማለት ገዛ 
ስለዘሎ፡ እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም 
ዘለዉ ተኸሰስቲ ንብረትኩም ኣብቲ ገዛ 
ስለዘሎ፡ ኣድራሻኹም ስለዘይተፈልጠ 
ብኣካል ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/2/23 
ኣብ ቤ/ፍ ቅረቡ። እንተዘይቀሪብኩም፡ 
ጉዳይኩም ኣብዘየለኹምሉ ክረአ ምዃኑ 
ነፍልጥ።

ከሳሲት መብራት ገብረማርያም 
ገብረጊዮርጊስ፡ ተኸሳሲ የማነ ተስፋይ 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪቡልካ ስለዘሎ፡ 
ኣድራሻኻ ክርከብ ስለዘይተኻእለ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል ን28/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰምበል

ወ/ሮ ሃይማኖት ኣይንኣለም ተስፋማርያም፡ 
ጓል ስዉእ የማነ ፍስሃየ፡ ጓልና ሱዛና የማነ 

ፍስሃየ ስለዝተሰወአት፡ ኣነ ጥራይ ወራሲት 
ምዃነይ ይረጋገጸለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ሰላዕ ዳዕሮ 

ክፍላይ ጸጋይ ሓድጉ፡ ኣቦይ ጸጋይ 
ሓድጉን ኣዴና ወ/ሮ ስላስ ተስፋጋብር 
ዓንደጼንን ስለ ዝዓረፉ፡ 6 ኣሕዋት ወረስቲ 
ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ 
ተከሌዛን

ተኽለብርሃን ወ/ገብርኤልን ወ/ሮ ትበርህ 
ኣልመዶምን፡ ወድና ዳንኤል ተኽለብርሃን 
ወ/ገብርኤል ስለዝዓረፈ፡ ንሕና ወለዱ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፣ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

ተኽለብርሃን ወ/ገብርኤልን ወ/ሮ ትበርህ 
ኣልመዶምን፡ ጓልና ዮርዳኖስ ተኽለብርሃን 
ወ/ገብርኤል ስለዝዓረፈ፡ ንሕና ወለዳ 
ወረስቲ ምዃንና ይረጋገጸልና ስለዝበሉ፡ 
ዝቃወም እንተሎ፡ ን5/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 
ይቕረብ። 

 ቤት-ፍርዲ ድባርዋ

ሙሉ ተስፋዝጊ ገብረመድህን ምባል 
ተሪፉ፡ ሙሉጌታ ተስፋዝጊ ገብረመድህን 
ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ 
መንደፈራ

ዮሴፍ ዘሚኪኤል ገብረሂወት ምባል 
ተሪፉ፡ ሰለሙን ዘሚኪኤል ገብረሂወት 

ተባሂሉ ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን2/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ኮማዊ ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ወ/ሮ ጸጋ ኣስመሮም ነጋሽ፡ ኣቶ ሰለሙን 
መሓሪ በዓልቲ-ቤትካ ናይ ሓዳር ክሲ 
ኣቕሪባትልካ ስለዘላ፡ ብኣካል ወይ ብሕጋዊ 
ወኪል ን1/3/23 ኣብ ቤ/ፍ ቅረብ። 
እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ ኣብዘየለኻሉ 
ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ወ/ሮ ፌቨን ኢተባረኽ ዑቕበ፡ በዓል-
ቤተይ ኣቶ መንግስትኣብ ለገሰ ኪዳነ 
ናይ ሓዳር ክሲ ቀሪብልካ ስለዘሎ፡ ብኣካል 
ወይ ብሕጋዊ ወኪል፡ ን1/3/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ጉዳይካ 
ኣብዘየለኻሉ ክረአ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዓዲ ዃላ

ትሕቲ ዕደመ ራሄል ዘርአ ተወልደ 
ምባል ተሪፉ፡ ስኒት ዘርአ ተወልደ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን10/3/23 ኣብ ቤ/ፍ 2ይ 
መጋባእያ ይቕረብ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ደቡብ ዓረዛ

ፍረሰላም ፍትዊ ገብረማርያም ምባል 
ተሪፉ፡ መጎስ ፍትዊ ገብረማርያም ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለ፣ ዝቃወም እንተሎ፡ 
ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ። 

ቤት-ፍርዲ ዞባ ዓንሰባ ሓጋዝ

ወ/ሮ ሮዚና ፍጡር ወልደማርያም፡ ካብ 
ኣቶ ዓንዱ ወልደትንሳኤ ኣብ 2018 ዓ/ም 
ጠፍሓት ዓንዱ ወልደትንሳኤ ዝተባህለት 
ቆልዓ ወሊድና፡ እንተኾነ ኣቦ ወደይ ደሃዩ 
ስለዘይብለይ፡ ኣነ ድማ ሞግዚት ኮይነ 

ምልክታ ጨረታ

ክቡር ላዕለዋይ ቤት-ፍርዲ ሃገረ ኤርትራ፡ መጋባእያ ንግዲ ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት፡ 
ነቲ ብጎልደን ስታር ብርካዊ ማሕበር ዝፍለጥ ፋብሪካ ቢራ ክሓቅቕ ተወሲኑ። እዚ 
ናይ ምሕቃቕ ስራሕ ንምክያድ ድማ ስዩም በርሀ፡ ዝተፈቕደሉ ኦዲተርን ናይ 
ሕሳብ በዓል ሞያን ተመዚዙ ኣሎ። ስለዚ እዚ ናይ ምሕቃቕ መስርሕ ብግቡእ 
ንምክያድ መታን ክንክእል፦
1.ዝኾነ ይኹን፡ ነዛ ትካል ይእውዳ እየ ዝብል ውልቀሰብ ወይ ድማ ትካል፡ እዚ 
ጨረታ ካብ ዝወጸሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዘሎ 15 መዓልታት መረጋገጺ ሰነዳቱ ናብ 
ቤት ጽሕፈትና ከቕርብ ኣለዎ/ዋ።
2.እዚ ናይ ጎልደን ስታር ፋብሪካ ቢራ ብርካዊ ማሕበር ምሕቃቕ ዝቃወም ትካል 
ወይ ውልቀሰብ ምስ ዝህሉ እዚ ጨረታ ካብ ዝወጸሉ እዋን ጀሚሩ ኣብ ዘሎ 15 
መዓልታት መረጋገጺ ሰነዳቱ ናብ ቤት ጽሕፈትና ከቕርብ ኣለዎ/ዋ።

ኣድራሻና
ህንጻ ኤርትሮ ጀርመን

3ይ ደረጃ ቁ.1
ቁ.ሳጹን ፖስታ 695

ኣስመራ
ስዩም በርሀን መሳርሕቱን

ዝተፈቕደሎም ኦዲተራትን ናይ ሕሳብ ሰብ ሞያን

መበል 30 ዓመት ጉባኤ ሰብ ብርኪ ናቕፋ ኮርፖረሽን ንዕለት 19/02/2023 
ሰዓት 8፡00 ቅ.ቀ ጀሚሩ ስለዝካየድ፡ ንኹሎም ኣባላቱ ይዕድም። ኣብዚ 
ዕለት’ዚ ምልኣተ ጉባኤ እንተዘይተረኺቡ፡ ዕለት 26/02/2023 ብዝተረኸቡ 
ኣባላት ጉባኤ ከምዝካየድ ንሕብር።

ቦታ - ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ንግዲ
ዳይረክተራት ቦርድ
ናቕፋ ኮርፖረሽን

ብስመይ ዝወጸ ኣብ እንዳ ቦንዳ ዝርከብ መሬት ቁጽሪ ፓርሰል ASP00018044-
N ፕሎት AST00005685-274 ዚፕ 1A865 ዓይነት ህንጻ G+1 ዝኾነ ምርሒት 
መሬት፡ ሰሌዳ ውዕል ኣጠቓቕማ ክራይ መሬት ሎኬሽን ፕላንን ስለዝጠፍኣኒ፡ 
ብዕዳ ሒዘዮ ወይ ረኺበዮ ዝብል እንተሎ ቁ.ስልኪ 07226791 ኣቶ ሃይለ 
ግደ መሓሪ ኢልኩም ክትሕብሩኒ፡ እንተዘይኮይኑ መተካእታ ክወሃበኒ ክንሓትት 
ምዃንና አፍልጥ።

ኣቶ ሃይለ ግደ መሓሪ

ምስጋና

ብዕረፍቲ በዓል-ቤተይ ኣቶ ሃይለ ምስግና 
ዝተሰመዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና፣ ኣብ 
ምፍናው ሬሳ ቤት-ጽሕፈት ኤምባሲ 
ኤርትራ ዋሽንግቶን ዲ.ሲ፡ ሃ.ማ.ድ.አ 
ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ሰሜን ኣመሪካን 
ንዝገበርኩምለይ ምትሕብባር እናመስገንኩ፡ 
ከምኡ’ውን ክሳብ ሕምብርቲ ብምኻድ 
ንዘቃበርኩምናን፡ ገዛና ብምምልላስን 
ብቴሌፎንን ዘጸናናዕኩምናን ሕሰም 
ኣይትርከቡ እናበልና ሓዘንና ንዓጹ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኣለም ኣርኣያን ደቃን 
ምሉኣት ስድራ-ቤትን

ንኸዕብዮ ክፍርመለይ ወይ ድማ ብወኪሉ 
ክቐርበለይ ስለዝበለት፣ ን22/2/23 ኣብ 
ቤ/ፍ ቅረብ። እንተዘይቀሪብካ፡ ውሳነ 
ኣብዘየለኻሉ ክወሃብ ምዃኑ ነፍልጥ።

ቤት-ፍርዲ ዞባ ተሰነይ

እሙና ስዒድ እድሪስ ምባል ተሪፉ፡ 

እሙና መሓመድ ስዒድ እድሪስ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን23/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

መርየም እስማዒል ፍገረ ምባል 
ተሪፉ፡ መርየም ዑስማን ፍገረ ተባሂሉ 
ይተኣረመለይ ስለዝበለት፣ ዝቃወም 
እንተሎ፡ ን28/2/23 ኣብ ቤ/ፍ ይቕረብ።

ምስጋና

ብዕረፍቲ ኣዚና እነፍቅሮ በዓል ቤተይ 
ዑቕባገብርኤል እምባየ ዝተሰመዓና መሪር 
ሓዘን እናገለጽና፣ ሬሳ ኣብ ምፍናው 
ዝተሓባበርኩምና፡ ነበርቲ ዓዲ እንግሊዝ፡ 
ጸሎት ፍትሓት ዝገበርኩምሉ ካቶሊካዊት 
ቤተክርስትያን ለንደን ከምኡ’ውን ክሳብ 
ጸጸራት ዘቃበርኩምና፡ ኣብ ገዛና ብምምልላስን 
ካብ ውሽጥን ወጻእን ቴሌፎን ብምድዋልን 
ዘጸናናዕኩምና የቐንየለና ሕሰም ኣይትርከቡ             

እናበልና ሓዘንና ከምዝዓጸና ንገልጽ።

በዓልቲ ቤቱ ወ/ሮ ኣበባ ዳዊት
ምስ ደቁን ምሉኣት ስድራቤትን



ሓዳስ   ኤርትራ

ስፖርትስፖርት
ተስፋልደት መብራህቱተስፋልደት መብራህቱ

ስፖርትስፖርት
7 ለካቲት 2023 - ገጽ 7 መበል 32 ዓመት ቁ.137

ቅድድም ብሽክለታ ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተዛዚሙቅድድም ብሽክለታ ኣብያተ-ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተዛዚሙ
ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ 

ማእከል ዝተወደበ ውድድር ማውንቴን 
ባይክ ኣብያተ-ትምህርቲ ማእከላይን 
ካልኣይን ደረጃ፡ ብሰንበት 5 ለካቲት 
ኣብ ጎደና ኣፍዓበት ከባቢ እንዳ ማርያም 
ብዝተኻየደ ሻውዓይን ናይ መወዳእታን 
መድረኽ ከም ዝተዛዘመ ካብ ቤት ጽሕፈት 
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝረኸብናዮ 
ሓበሬታ ኣረዲኡ።
ናይ ማእከላይ ደረጃ ዕድመ 15ን 

ትሕቲኡን ተቐዳደምቲ ደቂ-ተባዕትዮ 
ናይ 30 ኪሎ ሜተር ውድድር እዩ 
ተሰሪዑሎም ነይሩ። ነቲ ብሓላፊ ጨንፈር 
ስፖርት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል 
መምህር ሙሳዝጊ ገዝሀኝ ተመሪቑ 
ዝተበገሰ ውድድር ድማ ናኤብ ሙሴ፡ 
ኣሚነድኣብ ወልደዮውሃንስ ክልቲኦም ካብ 
ባና፡ ንፍታሌም ኤፍሬም ባሕቲ መስከከም፡ 
ሚልክያስ ጸሃየ ፊንላንድ፡ ሙሴ ኣብርሃም 
ሓድነት፡ ናታን ኣሰፋው ደምበ ሰምበል 
ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻዱሻይ ኮይኖም 
ተዓዊቶምሉ። 
ብናይ ኣርባዕተ መድረኻት ውህሉል ነጥቢ 

ናኢብ ሙሴ ብ33 ነጥቢ ቀዳማይ፡ ካልኣይ 
ንፈታሌም ኤፍሬም ባሕቲ መስከከም ብ25 
ነጥቢ፡ ሳልሳይ ኣሚነዳብ ወልደየውሃንስ 
ብ22 ነጥቢ ዕዉታት ኮይኖም ኣለዉ።
 ብሓላፊት ምክትታል ስፖርት ደቂ 

ኣንስትዮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል 
መምህር ሳራ ገብረሚካኤል ዝተበገሰ 
ውድድር ናይ ማእከላይ ደረጃ ደቂ 

ኣንስትዮ፡ 12 ኪሎ ሜተር እዩ ሸፊኑ። 
ኣብዚ ውድድር ቀዳመይቲ ሲዶና 
ሃብቶም፡ ካልኣይቲ ሂልዳና ተኽለማርያም 
ክልቲአን ካብ ደቂ ተሽም/በሪኽ፡ ሳልሰይቲ 
ልዋም ተኽሎም ሕምብርቲ፡ ራብዓይቲ 
ራህዋ ሃብተማርያም፡ ሓምሸይቲ ዊንታ 
ጸሃየ ደቂ ተሽም /በሪኽ/፡ ሻድሸይቲ ኤልሳ 
መልኣከ ከበሳ ጭዋ ዕዉታት ኮይነን። 
ብናይ ኣርባዕተ መድረኽ ውህሉል ነጥቢ 

ድማ፡ ቀዳመይቲ ሲዶና ሃብቶም ብ33 
ነጥቢ፡ ካልኣይቲ ኤልዳና ተኽለማርያም 
ብ27 ነጥቢ፡ ሳልሰይቲ ድማ ዊንታ ጸሃየ 
ብ22 ነጥቢ ሰለስቲአን ካብ ደቂ ተሽም /
በሪኽ ተዓዊተን ኣለዋ።
 ተቐዳደምቲ ካልኣይ ደረጃ  ደቂ 

ኣንስትዮ፡ 12 ኪሎ ሜተር ርሕቀት’ዩ 
ተሰሪዑለን። ነዚ ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር 
ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢት ተወልደብርሃን 
መሪቑ ዘበገሶ ውድድር፡ ሹሻን ሃብቶም 
ናይ ጻዕዳ ክርስትያን እያ ተዓዊታትሉ። 
ቤተልሄም ክፍለ ኢብራሂም ሱልጣን፡ 
ሲልቫና ወልደሚካኤል ቀይሕ ባሕሪ፡ 
ዋሂድ ኤፍሬም ኢሳቕ ተወልደ መድህን፡ 
ፊልያም ዮሴፍ ደንደን፡ ራሄል ዑቕባይ 
ጻዕዳ ክርስትያን ድማ ካብ ካልኣይ ክሳብ 
ሻዱሻይ ዝተሰርዓ ተቐዳደምቲ እየን። 
 ብናይ ኣርባዕተ መድረኻት ውሁሉል 

ነጥቢ ድማ፡ ቀዳመይቲ ሹሻን ሃብቶም 

ብ33 ነጥቢ ጻዕዳ ክርስትያን፡ ካልኣይቲ 
ቤተልሄም ክፍለ ኢብራሂም ሱልጣን ብ27 
ነጥቢ፡ ሳልሰይቲ ሲልቫና ወልደሚካኤል 
ቀይሕ ባሕሪ ብ23 ነጥቢ ዕዉታት ክኾና 
እንከለዋ፡ ብጋንታ ኸኣ ቀዳመይቲ ጻዕዳ 
ክርስትያን ብ52 ነጥቢ፡ ካልኣይቲ ቀይሕ 
ባሕሪ ብ38 ነጥቢ፡ ሳልሰይቲ ደንደን ብ32 
ነጥቢ ኮይነን ኣለዋ።
 ክሊ ዕድመ 16ን ትሕቲኡን ካልኣይ 

ደረጃ ተቐዳደምቲ ደቂ ተባዕትዮ፡ ብኮምሽነር 
ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ 
ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ተመሪቖም’ዮም 
ውድድሮም ኣሰላሲሎም። 30 ኪሎ ሜተር 
ሸፊኖም ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ቅጽበታዊ 
ውድድር ድማ መድሃኔ ዘርኢት፡ ናኦድ 
ወልደሚካኤል፡ ሰናይ ተኸሰተ ሰለስቲኦም 
ካብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ዳዊት ጎይትኦም ኢሳቕ 
ተወልደመድህን፡ ሳሙኤል የውሃንስ 
ሰማእታት፡ ዳንኤል የማነ ባርካ ካብ ቀዳማይ 
ክሳብ ሻዱሻይ ኮይኖም ውድድሮም 
ዛዚሞም።
 ብናይ ኣርባዕተ መድረኻት ውህሉል 

ነጥቢ ቀዳማይ መድሃኔ ዘርኢት ብ25 ነጥቢ፡ 
ካልኣይ ናኦድ ወልደሚካኤል ብ21 ነጥቢ 
ክልቲኦም ካብ ቀይሕ ባሕሪ፡ ሳልሳይ ድማ 
ዳዊት ጎይትኦም ኢሳቕ ተወልደመድህን 
ብ16 ነጢቢ ዕዉታት ኮይኖም ኣለዉ።
 ኣብ መወዳእታ ውድድር ዝተሰርዓሎም 

ዕድመ 17ን ልዕሊኡን እዮም ነይሮም። 
እዞም ተወዳደርቲ 40 ኪሎ ሜተር 
ንምሽፋን ብዋና ዳይረክተር ክፍሊ 
ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ኣቶ 
ጴጥሮስ ሃይለሚካኤል ተመሪቖም እዮም 
ተበጊሶም። ኣብዚ ተካእቲ ተቐዳደምቲ 
ዝተራእዩሉ ውድድር፡ ቀዳማይ ዮናታን 
ተኽለማርያም ኢብራሂም ሱልጣን፡ ካልኣይ 
ማቲዎስ በርሀ ርእሲ ዓዲ፡ ሳልሳይ ናሆም 
ኤፍሬም ባርካ፡ ራብዓይ ሴም ነጸርኣብ 
ሰምበል፡ ሓሙሻይ ቤንሁር ተስፋገብሪኤል 
ባርካ፡ ሻዱሻይ ድማ ኤርምያስ ዑቕባይ 
ሰማእታት ኮይኖም ተዓዊቶም። 
 ብናይ ኣርባዕተ መድረኻት ውህሉል 

ነጥቢ ድማ ቀዳማይ ኤቨን ዳኒኤል 
እምባሃራ፡ ካልኣይ ዮናታን ተኽለሃይማኖት 

ኢብራሂም ሱልጣን፡ ሳልሳይ ሴም ነጸርኣብ 
ሰምበል ብምዃን ተዓዊቶም ኣለዉ።
ኣብ ማእከላይ ደረጃ ናይ ምቅብባል 

ውድድር (mixed Relay) ቀዳመይቲ 
ንኡስ ዞባ በሪኽ ካልኣይቲ ንኡስ ዞባ 
ሰሜናዊ ምብራቕ ሳልሰይቲ ከኣ ንኡስ 
ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኮይነን ኣለዋ። ኣብ 
ተመሳሳሊ ውድድር ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ዕድመ 16ን ትሕቲኡን ድማ ቀዳመይቲ 
ቀይሕ ባሕሪ፡ ካልኣይቲ ደንደን፡ ሳልሰይቲ 
ጻዕዳ ክርስትያን ኮይነን ኣለዋ። ኣብ ናይ 
ግዜ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ዕድመ 17ን 
ልዕሊኡን ቀዳመይቲ ርእሲ ዓዲ፡ ካልኣይቲ 
ኢሳቕ ተወልደመድህን፡ ሳልሰይቲ ድማ 
ኢብራሂም ሱልጣን ዕዉታት ከም ዝኾና 
እቲ ዝበጽሓና ሓበሬታ የረድእ።

ዘዋሪት ዋንጫ ባይታ ቴንስ ዞባ ማእከል ተዛዚሙዘዋሪት ዋንጫ ባይታ ቴንስ ዞባ ማእከል ተዛዚሙዘዋሪት ዋንጫ ውድድር ባይታ ቴንስ ዞባ 
ማእከል ንምዕታር ክካየድ ዝቐነየ ውድድር፡ 
ብቐዳም 4 ለካቲት ብውዕዉዕ መንፈስ 
ከም ዝተዛዘመ ህዝባዊ ርክባት ፈደረሽን 
ባይታ ቴንስ ዞባ ማእከል ሓቢሩ።
ኣብዚ ናይ መዛዘሚ ዕለት፡ ኣብ ክሊ 

ዕደመ 19-35 ደቂ ተባዕትዮ ናይ ደምበ 
ሰምበል ዩኤል ኣብርሃም ምስ ናይ ቤት 
ገርግሽ ዓወት ከሰተ እዮም ውድድሮም 
ኣካይዶም። ዩኤል ኣብርሃም ከኣ ኣብ 
ቀዳማይ ክፋል ናይ ጸወታ 6ብ0 ኣብ 
ካልኣይ ክፋል ናይ ጸወታ ከኣ 7ብ6 
ብምስዓር ዕዉት ክኸውን ከሎ፡ ሳልሳይ 
ተርታ ንምሓዝ ጸወታኦም ካብ ዘካየዱ 
ናይ ቤት ገርግሽ ተወዳደርቲ ዮናታን 
ተስፋገርግሽን ናኦድ ሃብተማርያምን ከኣ 
ዮናታን ተስፋገርግሽ እዩ ዕዉት ኮይኑ።
ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ 

ንፍጻመ ጸወታ ዝበጽሓ ናኦሚ ደበሳይን 
ዮሳን መሓርን እየን ነይረን። ናኦሚ ደበሳይ 

ከኣ ኣብ ቀዳመይትን ካልኣይትን ክፋል 
ናይቲ ጸወታ ኣብ ልዕሊ መጋጥምታ 
6ብ2ን 6ብ2ን ክትዕወት ብምኽኣላ ጽዋእ 
ዘዋሪት ዋንጫ ባይታ ቴንስ ዞባ ማእከል 
ዓቲራ።

 ናይ መወዳእታ ናይዚ ጅሮኒ ጸወታ 
ዘካየዱ ናይ ክሊ ዕድመ 36-60 ናይ 
ደቂ ኣንስትዮ ዮርዳኖስ ገብረመድህንን 
ሊላይ ዳኒኤልን - ክልቲአን ካብ ቤ/ገ እየን 
ነይረን። ዮርዳኖስ ገብረመስህን ከኣ ኣብ 

ልዕሊ መጋጥምታ 2ብ0 ክትዕወት ክኢላ 
ኣላ። ብዘይካ’ዚ ፍረወይኒ ተወልደን ሊላይ 
ዳኒኤልን ኣብ ዘካየደኦ ጸወታ፡ ፍረወይኒ 
ተወልደ ክልተ እዋን 6ብ0 ብምስዕራ 
ዕዉትቲ ናይቲ መዓልቲ ኮይና ከም ዘላ 
እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ።
 ኣብ ናይ ዓበይቲ ኣብ ዝተኻየደ 

ናይ መወዳእታ ጸወታ፡ ኣቶ ገረዝጊሄር 
ገብረመድህንን ኣቶ ጸጋይ ተኣምራትን - 
ክልቲኦም ካብ ቤ/ገ እዮም ተራኺቦም። 
ኣቶ ገረዝግሄር ኣብ ቀዳማይ ክፋል ጸወታ 
7ብ5 ኣብ ካልኣይ ክፋል ከኣ 6ብ2 
ብምስዓር ዕዉት ናይቲ ግጥም ኮይኑ 
ኣሎ። ኣቶ ገረዝግሄር ገብረመድህን ደጊሙ 
ኣንጻር ኣቶ ኣሰፋው ገረዝግሄር ኣብ ዝገበሮ 
ሓያል ምትህልላኽ ዝተራእየሉ ውድድር 
እውን ካብ ዓወት ኣይረሓቐን። ዋላ’ኳ 

ኣብ ቀዳመይቲ ክፋል ጸወታ ኣቶ ኣሰፋው 
7ብ5 ተዓዊቱ እንተነበረ፡ ኣብ ካልኣይትን 
መፈላለይትን ክፋል ጸወታ ግን ኣቶ 
ገረዝግሄር ኣከታቲሉ 6ብ2ን 6ብ2ን ክዕወት 
ብምኽኣሉ ጸብለል ክብል’ዩ ተራእዩ።  
 በቲ ዝተኻየደ ናይ ጂሮኒ ጸወታ ከኣ 

ቀዳማይ ኣቶ ገረዝጊሄር ገብረመድህን 
(ቤ/ገ)፡ ካልኣይ ኣቶ ጸጋይ ተኣምራት (ቤ/ገ)፡ 
ሳልሳይ ኣቶ ኣሰፋው ገረዝጊሄር (ቤ/ገ) 
ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ኣለዉ። 
ኣብዚ ንኣስታት ክልተ ኣዋርሕ ዝተኻየደ 

ውድድር ዘዋሪት ዋንጫ ባይታ ተኒስ ዞባ 
ማእከል፡ ዕዉታት ዝተዳለወሎም ሽልማት 
ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ኣቶ 
ፍስሃየ ሃይለ፡ ፕረዚደንት ሃገራዊ ፈደረሽን 
ባይታ ተኒስ ኤርትራ አቶ የውሃንስ ተሰፋይ 
ከምኡ’ውን ፕረዚደንት ፈደረሽን ባይታ 
ተኒስ ዞባ ማእከል ኣቶ ሃብተማርያም ሓጎስን 
ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢሎም።

ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ናብ ጋና ኣምሪሓሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ናብ ጋና ኣምሪሓካብ 08-13 ለካቲት 2023 ኣብ ጋና ከተማ 
ኣክራ ዝካየድ ቻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ 
ኣፍሪቃ እትሳተፍ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 
ብሽክለታ ኤርትራ፡ ብቐዳም 04 ለካቲት 
2023 ኣብ ሰዓታት ድ.ቐ ኣብ ቤት ጽሕፈት 
ኮምሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ ኮሚሽነር 
ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ፡ ኣምበሳደር 
ዘመደ ተኽለ፡ ኣብ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን 
ኤርትራ ሓላፊ ምክትታል ኮሚተ ኦሎምፒክ፡ 
ፓራ-ኦሎምፒክን ሃገራውያን ፈደረሽናትን 
ኮ/ል ሰለሙን ስዩምን ኣባላት ፈጻሚት 
ኮሚተ ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራን ኣብ ዝተረኽብሉ ወግዓዊ መፋነዊ 
ተገይሩላ።
ኣብቲ ናይ ምፍናው ስነ-ስርዓት ኣምበሳደር 

ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ኣባላት 
ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ 
ካብ ጋቦን ዘዅርዕ ዓወት ሒዞም ብምምጽኦም 
እንቋዕ መጎሰኩም ድሕሪ ምባል፡ ሕጂ ኸኣ 
ኣብ ሻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 
እቲ ዝለመድዎ ዓወት ሒዞም ክምለሱ ሰናይ 

ምንዮቱ ገሊጹሎም።
 ኣምበሳደር ዘመደ ብዘይካ’ዚ፡ እዛ ሃገራዊት 

ጋንታ ብምኩራትን ተካእቲ መንእሰያትን 
ተቐዳደምቲ ማሚቛ ትጐዓዝ ምህላዋ ዝዓበየ 
ብልጫኣ ምዃኑ ብምግላጽ፡ እቶም ንኣሽቱ 
ካብቶም ዓበይቲ ተመኩሮ ከጥርዩን ተካእቶም 
ከፍርዩን ተላብዩ፡፡  
 ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም 

ብሽክለታ ኤርትራ ኣቶ ሳምሶን ሰለሙን፡ ነቶም 
ኣብ ዙር ጋቦን ዝተሳተፉ ተቐዳደምቲ ሰለስተ 
ሓደሽቲ ተቐዳደምቲ ወሲኹ ናብዚ ውድድር 
ይጐዓዝ ከምዘሎ ብምሕባር፡ እቲ ህዝብን 
መንግስትን ዝለመድዎ ዓወት ሒዞም ከም 
ዝምለሱ ሓቢሩ። ኣቶ ሳምሶም፡ እዛ ሃገራዊት 
ጋንታ ኣብ ዙር ጋቦን ዘካየደቶ ውድድር ነዚ 
ኣብ ኣፍሪቃ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ውድድር 
ከም ዝሕግዛ’ውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓቢሩ። 
ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 

ኤርትራ ተቐዳዳማይ ሜሮን ተሸመ፡ “እኹል 

ምድላው ገይርና ኣለና። ኣብ ውድድር 
ስለ ዝቐነና ብቕዓትና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት 
እዩ ዘሎ። ካብ ኩላትና ዝተዓወተ ይተዓወት 
ብዘየገድስ ናይ ሃገር ዓወት ስለዝኾነ፡ ከም 
ሓለቓ ጋንታ ባዕለይ ኣብነት እናዀንኩ 
ካብ ኣንጻር ጋንታ ንዝመጽኣና መጥቃዕቲ 
ንምምካት ዝከኣለኒ ክገብር’የ። ንመንእሰያት 
ደቂ ጋንታይ ተመኩሮይ ከመሓላልፍ ድማ 
ድሉው ኣለኹ” ኢሉ።
 ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፡ ብተቐዳደምቲ 

ሄኖክ ምሉብርሃን፡ ዳዊት የማነ፡ ኤፍሬም 
ገብረሂወት፡ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፡ ሜሮን 
ተሸመ፡ ናትናኤል ብርሃነ፡ ዩኤል ሃብትኣብ፡ 
ናሆም ዘርኣይን ሚልክያስ ቅዱስን ተወኪላ 
ብኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰለሙን እናተመርሐት 
እያ ውድድራ ከተሰላስል። ብተወሳኺ 
ምስ’ዛ ሃገራዊት ጋንታ ሓቢሮም ፈረጅ 
መሓመድኑር (መካኒክ)፡ ሳልማን ሓምደ 
(ማሳጅ)፡ ኣባላት ሃገራዊ ፈደረሽን መምህር 

ጸጋይ ሰመረኣብን ዓብደለጢፍ ሳድቕን ናብ 
ከተማ ኣክራ ኣምሪሖም ምህላዎም ህዝባዊ 
ርክባት ሃገራዊ ፈደረሽን ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ።
ቻምፕዮን ቅድድም ብሽክለታ ኣፍሪቃ 

ሓደ ካብ ዝዓበዩ ውድድራት ኣፍሪቃ ኮይኑ፡ 
ሎሚ ዓመት ንመበል 19 ግዜ እዩ ዝእንገድ 

ዘሎ። ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ 
ኤርትራ ከኣ ነዚ ውድድር ንነዊሕ ዓመታት 
ብዝተፈላለዩ ዓወታት ብሒታቶ ከም እትርከብ 
ሰነዳት ናይቲ ውድድር የረድኡ። ሃገራዊት 
ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ሰንበት 
05 ለካቲት’ያ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ 
ጋና ኣምሪሓ።



ሓዳስ   ኤርትራ
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ቱርኪ - ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ልዕሊ 2,300 ሰባት ሞይቶምኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ቱርኪ 
ብዘጋጠመ ብርቱዕ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ 
ምድሪ፡ ክሳብ ጋዜጣ ናብ ሕትመት 
ዝኣተወትሉ ግዜ፡ ሞት ናይ ልዕሊ 2,300 
ሰባት ተረጋጊጹ ከምዘሎ ተገሊጹ።
በቲ ትማሊ ሰኑይ ኣብ ጥቓ ዶብ ሶርያ 

ዝተኸስተ 7.8 ከምኡ ድማ 7.5 ሬክተር 
ዝዓቐኑ ክልተ ተኸታታሊ ምንቅጥቃጥ፡ 
ኣብ ውሽጢ ቱርኪ ጥራይ ብውሕዱ 
1,500 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ፡ ኣብ ሶርያ 
ድማ ብውሕዱ 820 ሰባት ህይወቶም 
ከምዝሰኣኑ’ዮም ሰብ-መዚ ክልተአን 
ሃገራት ዝሕብሩ ዘለዉ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ቱርኪ ብውሕዱ 

8,533፡ ኣብ ሶርያ ድማ ቁጽሮም ብልክዕ 
ዘይተፈልጡ ኣሽሓት ሰባት ቆሲሎም 

ከምዘለዉ ይግለጽ ኣሎ።
ሓያለ ካብ’ቶም ቁሱላት ኣዝዮም 

ህሱያት ብምዃኖምን ብዙሓት ኣብ 

ትሕቲ ፍርስራስ ህንጻታት ተደቢኖም 
ብምህላዎምን፡ ቁጽሪ ምዉታት ኣብዘን 
ዝቕጽላ መዓልታት ብናህሪ ክውስኽ 

ትጽቢት ከምዘሎ፡ ሰብ-መዚ ጥዕና 
ክልተአን ሃገራት የመልክቱ ኣለዉ።
እቲ ኣብ ሓያለ ከተማታት ቱርክን 

ሶርያን ኣሽሓት ህንጻታት ኣዕንዩ ከምዘሎ 
ዝንገረሉ ዘሎ ምንቅጥቃጥ፡ ኣብ ውሽጢ 
80 ዓመት ኣብታ ሃገር ካብ ዝተራእዩ 
ተመሳሰልቲ ሓደጋታት እቲ ዝበርትዐ 
ከምዝዀነ’ዮም ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ 
ዘመልክቱ። እቲ ናቱ ናህሪ ክሳብ 
ሊባኖስ፡ ዒራቕ፡ እስራኤልን ቆጵሮስን 
ከምዝተሰምዐ ድማ ወሲኾም ይገልጹ።
ብመሰረት ክኢላታት ስነ-ምድሪ፡ ቱርኪ 

ሓንቲ ካብ’ተን ምንቅጥቃጥ ምድሪ 
ብተደጋጋሚ ኣብ ዝረኣየሉ ሓደገኛ ዞባ 

ዝርከባ ሃገራት ብምዃና፡ ብዙሕ ግዜ’ያ 
በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ትጥቃዕ።
ንኣብነት፡ ኣብ ታሕሳስ 1939 ኣብ 

ሰሜናዊ ምብራቕ ናይ’ታ ሃገር ብዘጋጠመ 
7.8 ሬክተር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 
ኣስታት 30 ሽሕ፡ ኣብ ናይ 1999 ሓደጋ 
ድማ ኣስታት 18 ሽሕ ዜጋታት ናይ’ታ 
ሃገር ከምዝሞቱ ሰነዳት የመልክቱ።
ኣብ ጥሪ 2020 ኣብ ምብራቓዊ 

ክፋል ናይ’ታ ሃገር ተኸሲቱ ዝነበረ 6.7 
ሬክተር ዝዓቐኑ ተመሳሳሊ ሓደጋ’ውን፡ 
41 ሰባት ከምዝቐተለን ካልኦት ልዕሊ 
1,600 ከምዘቝሰለን ናይ ሽዑ ጸብጻባት 
ይጠቕሱ።

እስራኤል፡ ንሕቶ ኣጽዋር ዩክሬን “ብጥንቃቐ ክርእዮ እየ” ትብል
ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል በንያሚን 

ነታንያሁ፡ ሃገሩ ናብ ዩክሬን መከላኸሊ 
ሚሳይል ናይ ምልኣኽ ተኽእሎ ከምዘለዋ፡ 
እንተዀነ ነቲ ጉዳይ ብጥንቃቐ ከተጽንዖ 
ምዃና ኣፍሊጡ።
“እስራኤል ምስ ሩስያ ናብ ዘየድሊ 

ምትፍናን ክትኣቱ ኣይትደሊን እያ፡” 
ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር፡ እንተዀነ 
ናብ ዩክሬን ‘ኣይረን ዶም’ ዝተባህለ 
መከላኸሊ ሚሳይል ዝርከቦ ዝተራቐቐ 

ኣጽዋር ክትልእኽ ተኽእሎ ከምዘለዋ 
ሓቢሩ። 
ንሱ ኣብቲ ን ‘ኤል.ሲ.ኣይ’ ዝተባህለት 

መደበር ቴለቪዥን ፈረንሳ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ 
“ናይ ውግእ ነፈርትናን ነፈርቲ ውግእ 
ሩስያን ኣብ ሰማያት ሶርያ ዳርጋ 
ተለጋጊበን እየን ዝበራ ዘለዋ። እዚ ጥራይ 
ዘይኰነ፡ ሓይሊ-ኣየርና ክሊ-ኣየር ሶርያ 
እናተጠቕመ’ዩ ንወተሃደራዊ ዒላማታት 
ኢራንን ሕዝቦላህን ዝድምስስ ዘሎ። ስለዚ 

ኣብ መንጎናን ሩስያን ዘሎ ምትሕልላይ፡ 
ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘየለ እዩ። ኰይኑ 
ግና፡ ንዩክሬን እውን ኣብ ብዙሕ መዳያት 
ንድግፋ ኢና፡” ክብል ተዛሪቡ።
እስራኤል፡ ዘይከም ካልኦት ሃገራት 

ምዕራብ፡ ናብ ዩክሬን ክሳብ ሕጂ 
ዝለኣኸቶ ዝዀነ ወተሃደራዊ ኣጽዋር 
ከምዘየለ’ዩ ዝግለጽ።
እታ ሃገር ናብ ዩክሬን ዝለኣኸቶ 

እንኮ ሓገዝ እንተሃልዩ፡ ካብ መጥቃዕቲ 
ቀመማዊ ጋዝ ዝከላኸል ማስክታት፡ 
ወተሃደራዊ ካስኮታት፡ ካብ ጥይት 
ዝከላኸል ጃኬታትን ኣምቡላንሳትን 
ከምዝዀነ ጸብጻባት የመልክቱ። 
እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ቀዳማይ 

ሚኒስተር እስራኤል ዝነበረ ነፍታሊ 
በነት፡ “ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን 
ንፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎድሚር ዘለንስኪ 
ከምዘይቀትሎ ቃል ኣትዩለይ” ክብል 
ሎም-ቅነ ዝሃቦ ሓበሬታ መዘራረቢ ኰይኑ 
ከምዘሎ ይግለጽ ኣሎ።

ስነ-ስርዓት ቀብሪ ሙሻራፍ ኣብ ካራቺ ክፍጸም እዩ
ስነ-ስርዓት ቀብሪ ፕረዚደንት 

ፓኪስታን ነበር ጀነራል ፐርቨዝ 
ሙሻራፍ ኣብ ከተማ ካራቺ 
ከምዝፍጸም ብኣባላት ስድራቤቱ 
ንዝተዋህበ መግለጺ ብምጥቃስ 
ቢቢሲ ሓቢሩ።
እቲ ስነ-ስርዓት ቀብሪ ኣብ ዝመጽእ 

ሒደት መዓልታት ከምዝፍጸም 
ምንጭታት ፓኪስታን ሓቢሮም።
ካብ 2001 ክሳብ 2008 ንፓኪስታን 

ዝመርሐ ፐርቨዝ ሙሻራፍ፡ ንነዊሕ 
እዋን ብሕማም ክሳቐ ድሕሪ 
ምጽናሕ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ 
መበል 79 ዓመት ዕደመኡ ኣብ 
ዱባይ ከምዝዓረፈ ኣባላት ስድራቤቱ 
ሓቢሮም።
ድሕሪ መጥቃዕቲ 11 መስከረም፡ ኣብ 

ኲናት ጸረ-ሽበራ ጽኑዕ ደጋፊ ኣመሪካ 
ዝነበረ ሙሻራፍ፡ ኣብ ሃገሩ ካብ ተደጋጋሚ 
ፈተነ ቅንጸላ ከምዘምለጠን ኣማስያኡ ኣብ 
ምርጫ ምስተሳዕረ፡ ንፓኪስታን ገዲፉ 
ናብ ዱባይ ከምዝገዓዘን ይፍለጥ። 
ኣብ 2013 ዳግማይ ኣብ ምርጫ 

ንምውድዳር ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመልሰሉ 
እዋን፡ ብሓይልታት ጸጥታ ፓኪስታን 
ከምእተኣስረን ከይወዳደር ከምእተኣገደን 
ጸብጻባት የመልክቱ። ብኽድዓት 
ሃገር ተኸሲሱ፡ ኣብ ዘየለወሉ ንሞት 
ተፈሪዱ ከምዝነበረን ድሕሪ ወርሒ ግን 

ከምእተሰረዘን እውን ይግለጽ እዩ።
ጀነራል ፐርቨዝ ሙሻራፍ ከምዝሞተ 

ኣብ ዝተገልጸሉ እዋን፡ ሰራዊት ፓኪስታን 
ዓሚቚ ሓዘን ከምእተሰመዖ ብወግዒ ኣብ 
ዝዘርገሖ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ።
ናይ’ታ ሃገር ፕረዚደንት ኣሪፍ ኣልቪን 

ቀዳማይ ሚኒስተር ሻህባዝ ሻሪፍን እውን 
በብወገኖም ሓዘኖም ገሊጾም ኣለዉ። 
ጀነራል ፐርቨዝ ሙሻራፍ ብዕልዋ 

ስልጣን ድሕሪ ምጫባጡ፡ ኣብ ፓኪስታን 
ቁጠባዊ ዕብየት ኣምጺኡ ተባሂሉ’ኳ 
እንተተመጐሰ፡ ኣብ ዙርያ ቀዳመይቲ 
ሚኒስተር ናይ’ታ ሃገር ነበር በናዚር ቡቶ 
ብቑዕ ሓለዋ ብዘይምምዳቡ “ንቕትለት 
ኣቃሊዑዋ” ተባሂሉ እውን ይውቀስ እዩ።

ኢራን፡ ናብ የመን ኣጽዋር ከምዘይለኣኸት ኣፍሊጣ
ኢራን፡ ነቲ ብሃገራት ምዕራብ ዝቐርበላ 

ዘሎ - ናብ የመን ኣጽዋር ትልእኽ ከምዘላ 
ዝገልጽ ክሲ ከምዝነጸገቶ ኣፍሊጣ።
ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን 

ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ እቲ ክሲ፡ ፖለቲካዊ 
ድፍኢት ዘለዎን ኣብ ርድኢት ማሕበረ-
ሰብ ዓለም ምድንጋር ንምፍጣር 
ዝዓለመን ከምዝዀነ ሓቢሩ።
ኢራን ነዚ መግለጺ’ዚ ተውጽእ ዘላ፡ 

ሓይሊ ባሕሪ ፈረንሳ፡ ዝሓለፈ ወርሒ 
ካብ ኢራን ተበጊሱ ናብ የመን የምርሕ 
ነይሩ ዝበሎ ብኣሽሓት ዝቑጸር ኣጽዋርን 
ተተኮስትን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ድሕሪ 
ምውዓሉ እዩ።
‘ዎል ስትሪት ጆርናል’ ዝተባህለት 

ጋዜጣ ኣመሪካ ንሰበ-ስልጣን ፈረንሳ 

ብምጥቃስ ኣብ ዘስፈረቶ ጸብጻብ፡ ሓይሊ 
ባሕሪ ፈረንሳ ብ15 ጥሪ ኣብ ገማግም 
ባሕሪ የመን ኣጽዋር ጽዒና ከም ዝነበረት 
ንዝጠርጠራ መርከብ ዓጊቱ ድሕሪ 
ምፍታሹ፡ ኣብታ መርከብ ልዕሊ 3 
ሽሕ ጠበናጁን ብውሕዱ 500 ሚልዮን 
ጠያይቲን ልዕሊ 20 ጸረ-ታንክ ተመራሒ 
ሚሳይልን ከምዝረኸበ ገሊጻ ነይራ።
ኣብ ሕዳር 2022 እውን፡ ሓይሊ-ባሕሪ 

ኣመሪካ፡ “ኢራን ናብ የመን ብሕቡእ 
ከተእትዎ ፈቲና” ዝበሎ 70 ቶን (700 
ኩንታል) ዝኸውን ናውቲ ሚሳይል፡ ኣብ 
ሓንቲ ዘመናዊ ድዅዒ ዝጸዓነት መርከብ 
- ኣብ ትሕቲ መሸማዓት ተሓቢኡ 
ከምዝጸንሖ ገሊጹ ነይሩ።
እንተዀነ፡ ሽዑ’ውን ኢራን ነቲ ክሲ 

ክትነጽጎ’ያ ተሰሚዓ።
ኢራን፡ ነቶም ንከተማ ሰንዓን ካልእ 

ከባቢታትን የመን ተቖጻጺሮም ዝርከቡ 
ተቓወምቲ ዕጡቓት ሑቲ ወተሃደራውን 
ፖለቲካውን ደገፍ ከምእትገብረሎም’ዩ 
ዝንገር።

ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ፡ ኣሰር ባሉን ቻይና ንምርካብ መራኽብ የዋፍር
ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ፡ ስብርባር ናይታ 

ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ሰማይ እንከላ ብሚሳይል 
ወቒዑ ዘውደቓ ዋንነት ቻይና ዝዀነት - 
ብስለያ ዝኸሰሳ ባሉን (ዓባይ ባላንቺና) ንምርካብ፡ 
ጻዕሪታት የካይድ ከምዘሎ ኣፍሊጡ።
እታ ዓባይ ባሉን፡ ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ 

ጥሪ ኣትሒዛ ኣብ ሰማያት ሰሜን ኣመሪካ 
ክትበርር ድሕሪ ምጽናሕ፡ ኣብ ሰማያት 
ገማግም ባሕሪ ደቡብ ካሮላይና ምስ በጽሐት 
ብትእዛዝ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብዝተተኰሰላ 
ሚሳይል ተወቒዓ ከምዝወደቐት እዩ ዝግለጽ 
ዘሎ።
እታ ካብ መሬት ልዕሊ 18 ሽሕ ሜትሮ 

በሪኻ ትበርር ዝነበረት ባሉን፡ ክንዲ ሰለስተ 
ዓበይቲ ኣውቶቡሳት ዝኸውን ዓቐን ወይ 
ግዝፊ ከምዝነበራ ዝገለጹ ሰብ-መዚ ኣመሪካ፡ 
ብሚሳይል ምስ ተወቕዐት እቲ ናታ ስብርባር 
ኣብ 11 ኪሎ-ሜተር ዝስፍሓቱ ማያት ናይቲ 
ውቅያኖስ ከም እተበታተነ ሓቢሮም።

ኣመሪካ፡ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ ነታ ሰብ-
ኣልቦ በራሪት መሳርሒ ወቒዓ ከተውድቓ 
ፈጺሙ ፍቑድ ከምዘይኰነ ብምግላጽ፡ ነቲ 
ስጕምቲ ኣትሪራ ዝዀነነት ቻይና ድማ፡ ግብረ-
መልሲ ክትህበሉ ምዃና ኣጠንቂቓ ኣላ። 
“እታ ባሉን፡ ዘይከምቲ ኣመሪካ እትብሎ 

ዘላ፡ ብዛዕባ ኵነታት ኣየር ከተጽንዕ ደኣ’ምበር 
ክትስሊ ተባሂላ ኣይኰነትን ተላኢኻ፡” ዝበለት 
ቻይና፡ ኣብ መንጎ ሕማቕ ኵነታት ኣየር 
ምስ ተኸስተ ብንፋስ እናተደፍአት ናብ ክሊ-
ኣየር ሰሜን ኣመሪካ 
ከምዝኣተወት ገሊጻ።
ኣመሪካ ኣብ 

ልዕሊ’ታ ባሉን 
ዝወሰደቶ ስጕምቲ፡ 
ነቲ እናኣንቆልቈለ 
ዝመጽእ ዘሎ 
ዝምድና ክልተአን 
ሃገራት መሊሱ ናብ 

ዝተሓተ ደረጃኡ ከውርዶ ከምዝኽእ እ’ዮም 
ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ዘለዉ።
ድሮ’ውን ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ 

ኣመሪካ - ኣንቶኒ ብሊንከን ናብ በይጂን 
ክገብሮ መዲቡዎ ዝነበረ ምብጻሕ ሰሪዙዎ 
ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ቅድሚ እዛ ባሉን እዚኣ’ውን፡ ካልኦት 

ተመሳሰልቲ ባሉናት ቻይና ናብ ክሊ-ኣየር 
ኣመሪካ ኣትየን ከምዝነበራ እየን ማዕከናት ዜና 
ናይ’ታ ሃገር ዝሕብራ።
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